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විසර්ජන පනත් යකටුම්පත, 2019 – [විසි වන යවන් කළ දිනය]   
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உறுதிப்படுத்துெதற்கு ஆய்வுகமள ரமற்தகொண்டு அதன் 
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පූ.භා. 9.30  පාර්ලියම්න්තුව රැසන විය.   

නියය ජය කථානායකතුමා  

[ගු යේ.එම්. ආනන්ද කුමාරසිතා මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மைிக்குக் கூடியது.  

 பிரதிச் சபொநொயகர்  அெர்கள்   

[மொண்புமிகு ரே.எம். ஆனந்த குமொரசிறி]  தமலமம ெகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER  

[THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI] in the Chair. 
 
 

ලිපි යල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලියම්න්තු 

ප්රතිසංසනකරණ අමාතයතුමා හා ආණ්ු  පාර්ශ්නවයේ ප්රධාාන 

සංවිධාායකතුමා)  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி மற்றும் 

பொரொளுமன்ற மறுசீரமமப்பு அமமச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்ரகொலொசொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ුද ල් අමාතයතුමා 

ශෙනුශෙන් මම ප ත සාඳ න් නියම සා  නිශයෝග ඉදිරිපත් ක්මි. 

 (i)  2007 අංක 48  ්න විශ ේෂ ශෙළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනශත් 2 ෙගන්තිය යටශත් විශ ේෂ ශෙළඳ 
භාණ්ඩ බදු සාම්බන්ධශයන් ුද ල්  ා ජනමාධය 
අමාතයේයා විිනන් සාා න ලදුෙ, 2019 ජනොරි 
03 දිනැති අංක 2104/30  ්න අති විශ ේෂ ගැසාට් 
පත්රශේ  පළ ක්න ල  නියමය; 

 (ii)  2007 අංක 48  ්න විශ ේෂ ශෙළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනශත් 2 ෙගන්තිය යටශත් විශ ේෂ ශෙළඳ 
භාණ්ඩ බදු සාම්බන්ධශයන් ුද ල්  ා ජනමාධය 
අමාතයේයා විිනන් සාා න ලදුෙ, 2019 
ශපබ්ොරි  01 දිනැති අංක 2108/65  ්න අති 
විශ ේෂ ගැසාට් පත්රශේ  පළ ක්න ල  නියමය; 

 (iii)  2007 අංක 48  ්න විශ ේෂ ශෙළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනශත් 2 ෙගන්තිය යටශත් විශ ේෂ ශෙළඳ 
භාණ්ඩ බදු සාම්බන්ධශයන් ුද ල්  ා ජනමාධය 
අමාතයේයා විිනන් සාා න ලදුෙ, 2019 
ශපබ්ොරි  07 දිනැති අංක 2109/15  ්න අති 
විශ ේෂ ගැසාට් පත්රශේ  පළ ක්න ල  නියමය; 

 (iv)  2007 අංක 48  ්න විශ ේෂ ශෙළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනශත් 2 ෙගන්තිය යටශත් විශ ේෂ ශෙළඳ 
භාණ්ඩ බදු සාම්බන්ධශයන් ුද ල්  ා ජනමාධය 
අමාතයේයා විිනන් සාා න ලදුෙ, 2019 
ශපබ්ොරි  08 දිනැති අංක 2109/20  ්න අති 
විශ ේෂ ගැසාට් පත්රශේ  පළ ක්න ල  නියමය; 

 (v)  2007 අංක 48  ්න විශ ේෂ ශෙළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනශත් 2 ෙගන්තිය යටශත් විශ ේෂ ශෙළඳ 
භාණ්ඩ බදු සාම්බන්ධශයන් ුද ල්  ා ජනමාධය 
අමාතයේයා විිනන් සාා න ලදුෙ, 2019 
ශපබ්ොරි  24 දිනැති අංක 2111/58  ්න අති 
විශ ේෂ ගැසාට් පත්රශේ  පළ ක්න ල  නියමය; 

 (vi)  2007 අංක 48  ්න විශ ේෂ ශෙළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනශත් 2 ෙගන්තිය යටශත් විශ ේෂ ශෙළඳ 
භාණ්ඩ බදු සාම්බන්ධශයන් ුද ල් අමාතයේයා 
විිනන් සාා න ලදුෙ, 2019 මාර්තු 02 දිනැති අංක 
2112/48  ්න අති විශ ේෂ ගැසාට් පත්රශේ  පළ 
ක්න ල  නියමය;  

 (vii)  2017 අංක 12  ්න විශේ  විනිමය පනශත් 7 
ෙගන්තිය සාමඟ කියවිය යුතු 29 ෙගන්තිය 
යටශත් ුද ල් අමාතයේයා විිනන් සාා න ලදුෙ, 
2019 ශපබ්ොරි 28 දිනැති අංක 2112/25  ්න  
අති විශ ේෂ ගැසාට් පත්රශේ  පළ ක්න ල  
නිශයෝගය; සා  

 (viii)   (235 අධිකා්ය) ශර්ගු ආඥා පනශත් 10 
ෙගන්තිය යටශත් ආනයන තීරු ගාස්ාතු 
සාම්බන්ධශයන් වූ ශයෝජනාෙ (2019 මාර්තු 05 
දිනැති අංක 2113/2  ්න අති විශ ේෂ ගැසාට් 
පත්රය). 

 එම නියම, නිශයෝගය සා  ශයෝජනාෙ ්ජශේ  ුද ල් පිළිබඳ 

කා්ක සාභාෙ ශෙත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා ක්මි. 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා 
(மொண்புமிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, සාංෙර්ධන උපාය මාර්ග  ා 

ජාතයන්ත් ශෙළඳ අමාතයතුමා ශෙනුශෙන් මම,  2008 අංක 14 

 ්න ක්රශමෝපාය සාංෙර්ධන ෙයාපිති පනශත් 3(4) ෙගන්තිය 

යටශත් සාංෙර්ධන උපාය මාර්ග  ා ජාතයන්ත් ශෙශළඳ 

අමාතයේයා විිනන් සාා න ලදුෙ, 2018 අශගෝසා්තු 14 දිනැති අංක 

2084/18  ්න අති විශ ේෂ ගැසාට් පත්රශේ  පළ ක්න ල  නියමය 

ඉදිරිපත් ක්මි.  

එම නියමය ආර්ථික සාංෙර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කා්ක සාභාෙ ශෙත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා ක්මි. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව 

அரசொங்க நிதி பற்றிய குழுெின் அறிக்மக 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மொண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Deputy Speaker, I present the Report on 
“Assessment of the Fiscal, Financial and Economic 
Assumptions of the Budget 2019” which was compiled 
by the Committee on Public Finance.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

I may take one minute, Sir, to state that this is the 
Report that the Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane asked 
as to why we have not submitted on time. I wish to state 
that this is a Report that we are supposed to present to 
Parliament within four days of the Hon. Minister of 
Finance presenting the Budget Proposals.  

But we have had various delays; one of which is that 
the Ministry of Finance gave us ten new documents only 
on the 11th of March. There has been a problem that we 
faced in getting information from the Ministry of Finance 
and also in presenting the Report - one has to translate the 
Report and that takes a long time.  

I wish to thank the Members of the Committee who 
worked on this Report and I regret that the Hon. (Dr.) 
Bandula Gunawardane who raised the issue is also a 
Member of the Committee, but has not attended even a 
single Meeting of this Committee to prepare this Report. 

 

සභායම්සය මත තිබිය යුතුයයි නියය ග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
( மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you.   

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sri, I rise to a point of Order.  

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
( மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු බන්දුල ගුණෙර්ධන මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාශ  point of 

Order එක ශමොකක් ? 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

  ශමම කමිටුශේ සාාමාජිකශයක් ශලසා මම එයට සා භාගි 

ශෙනො , නැේ  කියන එක ගැන ශ ොයන එක ශනොශෙයි, ගරු 

සාභාපතිතුමාශ  යුතුකම ෙන්ශන්. එතුමාශ  යුතුකම  විය යුත්ශත්, 

නියමිත ආකා්යට; සා්ාාේ නිශයෝග අනුෙ ශම් ොර්තාෙ 

සාැපයීමයි. එතැනදී, එතුමා යම් ගැටලුෙක් ගැන කිේො. ශම් 

ොර්තාෙ පමා ශෙන්ශන්,  ුද ල් අමාතයාං ය විිනන් නියමිත 

ආකා්යට අෙ ය ලියකියවිලි නියමිත දිනට සාපයා නැති නිසාාය 

කියා එතුමා කිේො. අපි පාර්ලිශම්න්තුෙ ෙ ශයන් පිළිතුරු ශසාවිය 

යුත්ශත්, ඒ අෙ ය ලියකියවිලි නිින ආකා්යට ලබාගන්ශන් 

ශකොශ ොම  කියන එකටයි.   

ශ ෙැනි කා්ණය ශම්කයි.  පරිෙර්තනය පිළිබඳෙ ර ්නයක් 

තිශබනො නම්, ගරු කාානායකතුමාත්, පාර්ලිශම්න්තුෙත් ශමය 

ජාතික ෙැ ගත්කමකින් යුතු ර ්නයක් ශලසා සාලකා, ඒ සාඳ ා 

අෙ ය ප ුකකම් සාපයා ශ න්න නන.. මම ඒ කා්ක සාභාෙට 

සා භාගි ශනොෙන්ශන්, මශ  කාලය ඒ සාඳ ා මිඩංගු කිරීම ඵල ායී 

ශනොෙන බෙ මම අත් ැකීශමන් ශත්රුම් අ්ශගන තිශබන නිසාායි. 

එෙැනි සාභාෙකට සා භාගි ශෙනොට ෙඩා මශ  කාලය ශෙන 

ෙැඩකට ශයො ා ගන්න පුළුෙන්.  

මා එහි සාාමාජිකත්ෙශේ  ඉන්ශන්, ඒ ේරසාා ය යටශත් මට 

සාම ් ශතෝතුරු ලබා ගන්න අෙ ය නිසාායි. ඒ නිසාා තමයි මම 

එම කා්ක සාභාශේ ඉන්ශන්. මට නන. ශෙලාෙට මම එයට 

සා භාගි ශෙනො.  

 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි. [බාධා කිරීම්  ශමය  විො යට යන්න 

පුළුෙන් කා්ණයක් ශනොශෙයි. [බාධා කිරීම්  ගරු ආශු මා්ිනං  

මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மொண்புமிகு (ரபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
බන්දුල ගුණෙර්ධන මන්ත්රීතුමා කියන කා්ණය  ැ ස ශසාේ 

රතික්ශෂේප ක්නො. ශමොක , ඒ කා්ක සාභාශේදී අප ිනයලු ශ නා 

ඉතාම ෙගකීශමන් - [බාධා කිරීම්   

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

තබතුමා කවු ?  

 

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மொண்புமிகு (ரபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මා එම කා්ක සාභාශේ සාභාපතිේයාට ගරු ක්න, එම කා්ක 

සාභාශේ සාාමාජික මන්ත්රීේශයක්. කා්ක සාභාෙට  ැම  ාම 

පැමිශණන සාාමාජිකශයකු ෙ ශයනුයි මා කටයුතු ක්න්ශන්. 

[බාධා කිරීම්  කා්ක සාභාශේ රැඳී ිනටීම, තබතුමාශ  ෙගකීම. 

[බාධා කිරීම්   

 
ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි. [බාධා කිරීම්   

 
ගු දියන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திரனஷ் குைெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු දිශන්ෂ් ගුණෙර්ධන මන්ත්රීතුමා. [බාධා කිරීම්  ගරු 

මන්ත්රීතුමා, මා කලින් කිේො ොශ  ශමය විො යට යන්න පුළුෙන් 

කා්ණාෙක් ශනොශෙයි.  

 

ගු දියන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திரனஷ் குைெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශමය විො යක් ශනොශෙයි. ොර්තාෙක් ඉදිරිපත් ක් තිශබනො. 

ගරු බන්දුල ගුණෙර්ධන මන්ත්රීතුමා එම කා්ක සාභාශේ 

සාාමාජිකයකු  ැටියට ඒ ොර්තාෙ ඉදිරිපත් කිරීම ගැන කා්ණාෙක් 

කිේො. ඒ පිළිබඳ පිළිතු්ක් නැ ැ. රධාන කා්ණය ශම්කයි. 

සාභාපතිතුමාශ  ොර්තාෙම - [බාධා කිරීම්   

2801 2802 

[ගරු එම්.ඒ. ුකමන්ති්න්  ම තා  
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ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ගු දියන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திரனஷ் குைெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

සාභාපතිතුමාශ  ොර්තාෙම - [බාධා කිරීම්  එතුමා ඉදිරිපත් 

ක්ේදි පිළිගත්තා. I refer to Standing Order 121 (5) which 

comes under Committee on Public Finance.  It states, I 

quote:  
 
 “The Committee shall present before Parliament within four 

days after the presentation of the Budget and the Second Reading of 
the Appropriation Bill, a Report on the fiscal, financial and 
economic assumptions used as the basis in arriving at total estimated 
expenditure and revenue.” 

Now the Chairman accepted that they could not 
present that Report within four days. That is the issue 
Hon. Bandula Gunawardane raised couple of times before 
the Hon. Speaker.  

Sir, the Report cannot be accepted, if it has not been 
presented within four days. - [Interruption.] We would 
like to know your Ruling because the Standing Orders are 
not respected by the Chair of the Committee in relation to 
Public Finance, which is the role of the Parliament.  

 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, I was a Member of that Committee. I 

remember, the first time we were supposed to submit the 
Report, we submitted it on time. But, unfortunately, this 
time, there were issues with the Ministry of Finance. That 
is what the Hon. Chair of the Committee said.  

 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மொண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. M.A. Sumanthiran. - [Interruption.] Please, let 

him explain. 

 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மொண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Sir. In the Report at 1.2, I have 
highlighted the fact that, knowing the experience we have 
had, -   

 

ගු දියන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு  திரனஷ் குைெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

The question is, within four days, it has not been 
presented. 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! - [Interruption.] ගරු දිශන්ෂ් ගුණෙර්ධන 

මන්ත්රීතුමා- [බාධා කිරීමක්  

 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மொண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Knowing the difficulties that we faced in the last three 
years, on the 12th of February, well before the Budget, we 
wrote to the Ministry of Finance and asked them for the 
information in a particular format.  

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 
 
නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  තබතුමා එතුමාට කියන්න අෙසා්ාාෙ ශ න්න. 

ගරු බන්දුල ගුණෙර්ධන මන්ත්රීතුමනි, මම එක් මන්ත්රීේශයකුට 

අෙසා්ාාෙ ලබා දී තිශබනො. එතුමාශ  අ  සා්  ැක්වීම අෙසාන් ෙන 

ශතක් තබතුමා ශපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 

ගු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மொண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Although almost a month before we asked for the 
information, we got it only six or seven days after the 
presentation of the Budget. That is the reason for the 
delay. I also want to add this. The Hon. (Dr.) Bandula 
Gunawardane raised this issue. My regret is that many 
Members of this Committee expended time, worked on 
this and we are able to present the Report even today. The 
person who raises the matter has not attended even a 
single meeting. - [Interruption.] And today, he says he 
has decided that it is useless attending the meetings of 
this Committee. - [Interruption.] If he says that it is 
useless attending the meetings of this Committee, he 
must resign and make way for some other Hon. Member 
who will function in this Committee more assiduously 
than him.   
 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු බන්දුල ගුණෙර්ධන මන්ත්රීතුමා කාා ක්න්න. [බාධා 

කිරීමක්  තබතුමාට නැෙත අෙසා්ාාෙ ශ න්න පුළුෙන්කමක් නැ ැ. 

තබතුමාශ  කා්ණය අෙසාානයි. 

 
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මට නන.ම ශෙලාෙක ශම් 

කමිටුශෙන් ඉල්ලා අසා්ශෙන්න පුළුෙන්. ශමොක , ශම් කමිටුෙ 

ඵල ායී ශලසා කාර්යක්ෂම ශලසා ෙැඩ ක්න්ශන් නැති, ෙැඩ 

ක්න්න බැරි කමිටුෙක් නිසාා තමයි මා ඒ කමිටුෙට සා භාගි 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙන්ශන් නැත්ශත්. යම්කිින කාර්යයක් කමිටුෙක් විිනන් කළ යුතුයි 

කියා සා්ාාේ නිශයෝගෙල තිශබනො. ඒ කාර්යය කිරීශම් 

අප ුකතාෙක් තිශබනො නම්, දින 14 ඇතුළත ක්න්න බැරි නම්, 

එය ක්න්න බැ ැයි කියා ශම් ගරු සාභාෙට  ැනුම් ශ න එක ඒ 

කමිටුශේ සාාමාජිකයන්ශ  ෙගකීමයි. ඒක කියන්ශන් නැතුෙ - 

 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි. ශම් පිළිබඳෙ දීර්ඝ ෙ ශයන් කාා 

ක්න්ශන් නැ ැ. අඩුපාඩු සාම්බන්ධශයන් ගරු කාානායකතුමා 

 ැනුෙත් ක්, එය නිෙැරැදි ක්න්න ෙැඩ පිළිශෙළක් සාකසා ්

ක්නො. - [Interruption.] As I said earlier, I will let the Hon. 

Speaker aware of this and we will correct deficiencies.  

 
 

යපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු අජිත් පී. යපයර්රා මහතා (ඩිජි ල් යටිතල පහසුකම් හා 

යතොරතුු තාක්ෂණ කැබිනට් යනොවන අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு அேித் பீ. தபரரரொ - டிேிட்டல் உட்கட்டமமப்பு 

ெசதிகள் மற்றும் தகெல் ததொழில்நுட்ப அமமச்சரமெ 

அந்தஸ்தற்ற அமமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Non Cabinet Minister of Digital 
Infrastructure and Information Technology) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශමො ශ්ොන්තුඩුෙ, 

ම ශගෝනදූෙ, අංක 110  ්න සා්ාානශයහි පදිංචි ශක්. ආරියෙතී 

පීරිසා් ම ත්මියශගන් ලැබුණු ශපත්සාමක් මම පිළිගන්ෙමි. 

 
ඉදිතාපත් කරන ලද යපත්සම මහජන යපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාව  පැවතාය යුතු යයි නියය ග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

 
ප්රශ්නනවල  වාිකක පිළිතුු 

ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
( மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ්න අංක 1 -31/'18- (1), ගරු ශ ේෂා විතානශ  ම තා. 

 
ගු යහේෂා විතානයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ ெிதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ර ්නය අ නො. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සා  ජාතික රතිපත්ති, 

ආර්ථික කටයුතු, නැෙත පදිංචි කිරීම්  ා පුනරුත්ාාපන, උතුරු 

පළාත් සාංෙර්ධන සා  ශයෞෙන කටයුතු අමාතයතුමා ශෙනුශෙන් මා 

එම ර ්නයට පිළිතු් දීම සාඳ ා මාසා  යක කාලයක් ඉල්ලා 

ිනටිනො. 
 

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිතාපත් කිරීම  නියය ග කරන ලදී. 
ெினொமெ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ්න අංක 2 - 138/'18 - (1), ගරු චමින්  විශේිනරි ම තා. 
 

ගු චමින්ද වි යේසිතා මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த ெிரேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මා එම ර ්නය අ නො. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, කුර්ට නෙ ගම්මාන, 

යටිතල ප ුකකම්  ා රජා සාංෙර්ධන අමාතයතුමා ශෙනුශෙන් මා 

එම ර ්නයට පිළිතු් දීම සාඳ ා සාති ශ කක කාලයක් ඉල්ලා 

ිනටිනො.   
   

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිතාපත් කිරීම  නියය ග කරන ලදී. 
ெினொமெ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ්න අංක 3 - 207/'18 - (1), ගරු (වෙ ය) නලින්  ජයතිසා්සා 

ම තා. 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මා එම ර ්නය අ නො. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශමම ර ්නය එම 

අමාතයාං යට අ ාළ ශනොෙන බෙ  න්ො තිශබනො. ඒ නිසාා අ ාළ 

අමාතයාං ය ශ ොයලා නැෙත ඉදිරිපත් ක්න්න ශෙනො.  
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඉඩම් අමාතයාං ශයන් ශ ෝ අභයන්ත්  ා සා්ෙශේ  කටයුතු 

සා  පළාත් සාභා  ා පළාත් පාලන අමාතයාං ශයන් ශ ෝ ශම් 

ර ්නයට උත්ත්යක්  නන., ගරු ඇමතිතුමනි. 
 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පිළිබඳෙ පිළිතු්ක් 

එෙලා තිශබනො. මම ඒ පිළිතු් කියෙන්නම්. නීතයනුූලල ඉඩම්   

තප්පු ලබා ගැනීමක් සාම්බන්ධ ශමම ර ්නය ගරු මන්ත්රීතුමාශ  

ඉල්ලීම පරිදි ඉඩම් සා  පාර්ලිශම්න්තු රතිසාංසා්ක්ණ 

අමාතයතුමාශගන් පිළිතුරු ලබා ගැනීම සාඳ ා ශයොුද ක් තිබුණ  

ර ්නය එම අමාතයාං ශේ  විෂය පායට අයත් ශනොෙන බෙ අ ාළ 

අමාතයාං  ශල්කම්ේයාශ  2019.03.13 දිනැති ලිපිය ම් න් 

 න්ො ඇත. අමාතයාං  ශල්කම්ේයාශ  ඉ ත ලිපිශයන්  ැනුම් 
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[ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණෙර්ධන ම තා  
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දුන් පරිදි ශමම ර ්නය නිොසා, ඉදිකිරීම් සා  සාංසා්කිතික කටයුතු 

අමාතයේයාට ශයොුද ශකොට පිළිතුරු ලබා ගැනීම සාඳ ා අ  

දිනශේ  නයාය පත්රයට ඇතුළත් ශකොට තිබුණ , ර ්නය එම 

අමාතයාං යට අ ාළ ශනොෙන බෙ එම අමාතයාං ශේ  ශල්කම් 

විිනන්  ැනුම් දී ඇත. ඒ අනුෙ ශම් පිළිබඳෙ තෙදු්ටත් කරුණු 

අධයයනය ශකොට ශමම ර ්නය අ ාළ ෙන ශෙනත් අමාතයාං යක් 

තිශේ නම් එම අමාතයාං ය ශෙත ශ ෝ ගරු අග්රාමාතයේයා ශෙත 

ශයොුද කිරීමට කටයුතු ක්න ශලසා  න්ෙනු කැමැත්ශතමි.  

අපිට ඒ ර ්නය නිෙැරැදි තැනට ශයොුද ක්න්න පුළුෙන්. 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මම කියන්න   න්ශන්  ශම්කයි. ශම් ර ්නය තිශබන්ශන් 

රධාන පාසාලක් ළඟම තිශබන ගම්මානයකට. තප්පු නැති නිසාා 

 රුෙන් ඉසා්ශකෝශලකට ඇතුළත් ක් ගන්න බැ ැ.  

ඒ නිසාා ශම් සාංශේදී කරුණ පිළිබඳෙ  අෙධානය ශයොුද ක්ලා 
අ ාළ අමාතයාං ශයන් ශම්කට ක සනමින් පිළිතු්ක් ලබා ශේවි 
කියලා බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. 

 

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිතාපත් කිරීම  නියය ග කරන ලදී. 
ெினொமெ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

නාච්චාදූව වැව   රළපණාව පිළිසකර කිරීම 
நொச்சதூெ குளம்: அமலதொங்கிப் புனரமமப்பு  

NACHCHADUWA TANK: RENOVATION OF BREAKWATER    
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4. ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
කිෂිකර්ම, ග්රාමීය ය ආර්ථික කටයුතු, පශු සාම්පත් සාංෙර්ධන, 

ොරිමාර්ග සා  ධීේ  ා ජලජ සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයතුමාශගන් 

ඇසූ ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ්ළපණාෙ ශනොමැති වීශමන් නාච්චාදූෙ ෙැශේ, ෙැේ 
ඉවු් ජල ප ්ට ශසාේදී යාශම් අෙ ානමක් පෙතින 
බෙ  න්ශන් ; 

 (ii) එශසාේ නම්, ෙැේ ඉවුශර් ආ්ක්ෂාෙ සාඳ ා ්ළපණාෙ 
සාකසා ්කිරීමට අෙ ය කටයුතු ක්නු ලබන දිනය 
කෙශර් ;  

 යන්න එතුමා ශමම සාභාෙට  න්ෙන්ශන් ?      

(ආ) ශනොඑශසාේ නම්, ඒ මන් ? 
 

கமத்ததொழில், கிரொமியப் தபொருளொதொர அலுெல்கள், 

கொல்நமட ெளங்கள் அபிெிருத்தி, நீர்ப்பொசனம், கடற்தறொழில் 

மற்றும் நீரகெள மூலங்கள் அபிெிருத்தி அமமச்சமரக் ரகட்ட 

ெினொ: 

(அ) (i) அமலதொங்கி இன்மமயொல் நொச்சதூெ குளத்தின் 

குளக்கமர நீர் அமலகளின் தொக்கத்தொல் 

அொிப்புக்குளொகும் ஆபத்துள்ளததன்பமத 

அறிெொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், குளக்கமரயின் பொதுகொப்புக்கொக 

அமலதொங்கிமய அமமப்பதற்குத் ரதமெயொன 

நடெடிக்மக ரமற்தகொள்ளப்படும் திகதி 

யொததன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

asked the Minister of Agriculture, Rural Economic 
Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries 
and Aquatic Resources Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware of the risk of the 
washing away of the tank embankment 
owing to the absence of the breakwater in 
the Nachchaduwa Tank; and  

 (ii) if so, of the date on which arrangements 
would be made to construct the breakwater 
with a view to ensuring the safety of the 
tank embankment? 

(b) If not, why? 

 

ගු පී. හැතාසන් මහතා (කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ය ආර්කක 

ක යුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධාන, වාතාමාර්ග සහ ධීවර හා 

ජලජ සම්පත් සංවර්ධාන අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன் - கமத்ததொழில், கிரொமியப் 

தபொருளொதொர அலுெல்கள், கொல்நமட ெளங்கள் அபிெிருத்தி, 

நீர்ப்பொசனம், கடற்தறொழில் மற்றும் நீரகெள மூலங்கள் 

அபிெிருத்தி  அமமச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and 
Fisheries and Aquatic Resources Development)  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මා එම ර න්යට පිළිතු් 

ශ නො. 

(අ) (i)  නාච්චාදූෙ ෙැශේ, ්ළ පණාෙක් ඇත. එබැවින්, 

අෙ ානමක් නැත. 

 (ii) අ ාළ ශනොශේ. 

(ආ)  අ ාළ ශනොශේ. 

 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අතුරු ර ්න. 

 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මශ  පළුදෙැනි අතුරු 

ර ්නය.  

ගරු ඇමතිතුමනි, නාච්චාදූෙ ෙැශේ පිටොනක් කපා තිශබනො, 

 රියටම ගම මැේශ න්. 2011 ෙසාශර්දී තමයි කපලා තිශබන්ශන්. 

එ ා හිටපු ඉංජිශන්රු ම ත්මයා ඒක කැපුශේ ශමොන ශ ේතුෙකට  

කියලා සාැකයක් ඇති ශෙලා තිශබනො. ශ පැත්ශත්ම  250ට ෙැ ස 

ශගෙල් රමාණයක් තිශබනො. නාච්චාදූෙ ගම්මානය අවුරුදු 100ක් 

පැ්ණි ගම්මානයක්. 1906 ිනට අ  ෙනතුරු කිිනම අලාභයක් 

ශෙලා නැ ැ.  ැන් ආොට ගියාට පිටොනක් කපලා අනාා 

ගම්මානයක් ොශ  අත් ැ්ලා තිශබනො. ගරු ඇමතිතුමනි, 

තබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් ක්නො, ෙැශේ ශ පැත්තම ආේණය 

ෙන විධියට බැම්මක්   ලා ශ න්න; එශ ම නැත්නම් ශසාේදී යාම 

ෙැළැක්වීමට ්ළපණාෙ ගල්  මා cover ක් ශ න්නය කියා.  

 

ගු පී. හැතාසන් මහතා  
(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, 2011 ඇති වුණු අධික 

ගංෙතු් නිසාා ෙතු් බැසා යාමටයි පිටොන කපලා තිශබන්ශන්. ඒක 

සා්ථි්ෙ  ැම ාම තියන්ශන් නැ ැ. නාච්චාදූෙ ෙැෙ කැඩුණා  නම් 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අනු්ාධපු්ය නග්යම යට ශෙනො. ඒ නිසාා ක්රමානුූලලෙ ජලය 

බැසා යාමට පිටොනක් කපා තිශබනො.  ැනට එහි ර ්නයක් මතු 

ශෙන්ශන් නැ ැ. ඒක බැඳලා තිශබනො. තෙත් අෙ යතාෙක් 

තිශබනො නම් ඒ ටිකත් අපට ඉටු ක් ශ න්න පුළුෙන්. 

 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි. ගරු ඉෂාක් ්හුමාන් මන්ත්රීතුමනි, ශ ෙන 

අතුරු ර ්නය අ නො ? 

 
ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ොනට කිිනම ශ යක් ක්ලා නැ ැ. 

තබතුමාට අ  වුණත් ගිහින් බලන්න පුළුෙන්. තබතුමා කිේො 

බැඳලා තිශබනො කියලා.  

 
ගු පී. හැතාසන් මහතා  
(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
සාාමානයශයන් ොන බිනන්ශන් නැ ැ.  

 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ශ පැත්ශත්ම ශගෙල් තිශබනො. ඒ ොන  

ශලොකුෙට තිශබනො. ශපො සයට කපාපු ොන  ැන් මීය ටර් 50කට 

ෙැ සය පළල් ශෙලා තිශබනො. එක්ශකෝ ශකොන්ක්රීට්  මලා 

ශ පැත්තම cover ක්ලා ශ න්න, එශ ම නැත්නම් ශ පැත්තට 

ගල්  මලා ශසාේදිලා යන්ශන් නැති ශෙන්න ඒ ොන සාකසා් ක්ලා 

ශ න්න කියලායි ඉල්ලන්ශන්.  

 
ගු පී. හැතාසන් මහතා  
(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඒක ක්ලා ශ න්න පුළුෙන්. 

 
ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි.  

 
ගු කනක යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මට ර ්නයක් අ න්න 

පුළුෙන් ?  

 
ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ශම් ර ්නයට අ ාළෙ ?  

 
ගු කනක යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

අ ාළ නැ ැ. 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශ ොම කනගාටුයි. එම ර ්නයට අ ාළ නැත්නම් අ න්න 

ශ න්න පුළුෙන්කමක් නැ ැ. 

 

මහනුවර දිසනත්රික්කයේ බසන නැවතුම්යපොළ   

සංවර්ධානය  
கண்டி மொெட்டப் ரபருந்துத் தொிப்பிடங்கள்: 

அபிெிருத்தி  
  BUS STANDS IN KANDY DISTRICT: DEVELOPMENT 
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5. ගු ආනන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
අභයන්ත්  ා සා්ෙශේ  කටයුතු සා  පළාත් සාභා  ා පළාත් 

පාලන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ර න්ය- (1): 

(අ) (i) ම නුේ දිසාත්්රික්කශේ  ඇති බසා ් නැෙතුම්ශපොළ 
සාංඛයාෙ ශකොපමණ ; 

 (ii) ඒොශේ  නම් කෙශර් ; 

 (iii) ය  පාලන ්ජය බලයට පත්වූ දින ිනට පළාත් සාභා 
 ා පළාත් පාලන අමාතයාං ශේ  රතිපා න 
ශයො ො සාංෙර්ධනය ක්නු ලැබූ බසා ්
නැෙැතුම්ශපොළ සාංඛයාෙ  ා ඒොශේ  නම් කෙශර් ; 

 (iv) ශසාුක බසා ් නැෙතුම්ශපොළ සාංෙර්ධනය කිරීමට 
අමාතයාං ය ගනු ලබන පියේ කෙශර් ; 

 යන්න එතුමා ශමම සාභාෙට  න්ෙන්ශන් ? 

(ආ) ශනොඑශසාේ නම්, ඒ මන් ? 
 

உள்ளக, உள்நொட்டலுெல்கள், மொகொை சமபகள் மற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அமமச்சமரக் ரகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) கண்டி மொெட்டத்தில் கொைப்படுகின்ற ரபருந்து 

தொிப்பிடங்களின்  எண்ைிக்மக எத்தமனதயன் 

பமதயும்; 

 (ii) அெற்றின் தபயர்கள் யொமெதயன்பமதயும்; 

 (iii) நல்லொட்சி அரசொங்கம் ஆட்சிக்கு ெந்த திகதி 

ததொடக்கம் மொகொை சமபகள், உள்ளூரொட்சி 

அமமச்சுக்கொன ஒதுக்கீடுகமளப் பயன்படுத்தி 

அபிெிருத்தி தசய்யப்பட்ட ரபரூந்து 

தொிப்பிடங்களின் எண்ைிக்மக மற்றும் 

அெற்றின் தபயர்கள் யொமெதயன்பமதயும்; 

 (iv) ஏமனய ரபருந்துத தொிப்பிடங்கமள அபிெிருத்தி 

தசய்ெதற்கொக அமமச்சினொல் ரமற்தகொள் 

ளப்படும் நடெடிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Internal and Home Affairs and 

Provincial Councils and Local Government : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of bus stands in Kandy district; 

 (ii) if so, the names of the bus stands; 
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 (iii) the number of bus stands developed by 
utilizing the allocations of the Ministry of 
Provincial Councils and Local Government 
since the government of good governance 
came to power and their names; and 

 (iv) the steps to be taken by the Ministry to 
develop the other bus stands? 

(b) If not, why? 

 

ගු වජිර අයේවර්ධාන මහතා (අභයන්තර හා සනවයේශ් 

ක යුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு ெேிர அரபெர்தன - உள்ளக, 

உள்நொட்டலுெல்கள், மொகொை சமபகள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமமச்சர்) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, එම ර ්නයට පිළිතු් 

ශමශසාේයි.  

(අ) (i) රධාන බසා ්නැෙතුම්ශපොළෙල් 34ක් පෙති. 

 (ii) ඇුදණුම් අංක 01 ම් න්  ක්ො ඇත. ඇුදණුම 

සභාගත* ක්මි.   

 (iii) ම නුේ දිසාත්්රික්කශේ  බසා ්නැෙතුම් පළෙල් ශමම 
අමාතයාං ශේ  රතිපා න ශයො ො සාංෙර්ධනය ක්   
ශනොමැත. 

 (iv) අ ාළ ශනොශේ.  

(ආ) අ ාළ ශනොශේ.  
 

*සභායම්සය මත තබන ලද යමුුම: 
   சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட இமைப்பு : 

   Annex tabled: 

 

 

අනු 

අංකය 
බසා් නැෙතුම්ශපොළෙල නම් 

01 ශබෝගම්බ් බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

02 ශ ල්ශතොට බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

03 අම්පිටිය බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

04 නාෙලපිටිය බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

05 තලාතුතය බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

06 අංකුඹු් බසා්් ා නැෙතුම්පළ 

07 පන්විල බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

08 ශගලිතය බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

09 ෙැලිගල්ල බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

10 ගම්පළ බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

11 ගුඩ්ශෂඩ් රධාන බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

12 ශපොත්තපිටිය බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

13 ගුඩ්ශෂඩ් ශපෞේගලික බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

14 ෙත්ශත්ගම බසා්් ා නැෙතුම්පළ 

15 පැණිශ නිය බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

16 කඩුගන්නාෙ බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

17  ා්ගම බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

18 ක්ල්ලියැේ  බසා්් ා නැෙතුම්පළ 

19 දිගන බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

20 ත්ශලෝුක කණුෙ බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

21 ශටොරින්ටන් බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මශ  පළුදෙැනි අතුරු ර න්ය ශමයයි. 

 ැනට ක්රියාත්මක ෙන පළාත් පාලන ආයතනෙල  යටිතල 

ප ුකකම්  ා අශනකුත් ප ුකකම් කටයුතු  සාඳ ා මධයම 

ආණ්ඩුශෙන්, පළාත් සාභා  ් ා ුද ල් නි  සා ්කළ යුතුයි. අ  

පළාත් පාලන ආයතන ්ජය පැත්තට ශනොෙන නිසාා පළාත් 

පාලන ආයතනෙල  ශපොදු කාර්ය කටයුතු ිනදු කිරීශම්දී ඉතා 

අසා්ණ තත්ත්ෙයට පත් වී තිශබනො.   

පළාත් පාලන ආයතන ශෙනසා් කිරීම  ා පළාත් පාලන 

ආයතන පිහිටුවීම ඒ ශකොට්ඨාසාෙල ජනතාෙශ  තීන්දුෙ. ඒ 

නිසාා ජනතාෙශ  තීන්දුෙට හිසා ශනොනමා පළාත් පාලන 

ආයතන දුර්ෙල කිරීම සාඳ ා ශම් ්ජය ගන්නා තීන්දු තුළ 

අසා්ණ ශෙන්ශන් ජනතාෙයි. ඒ නිසාා පළාත් පාලන 

ආයතනෙල  ැනට තිශබන තත්ත්ෙය ගැන තබතුමාශ  මතය 

කුමක්  ැයි මම විමසාන්න කැමැතියි. 

 

ගු වජිර අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு ெேிர அரபெர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් ර ්නයට අ ාළ 

ශනොවුණත්, ශම් සාම්බන්ධශයන් පිළිතු්ක් ලබා ශ න්න මම 

කැමැතියි. ගරු මන්ත්රීතුමා කියන කාාෙ සාම්ර්ර්ණ ඇත්ත. 

පුකගිය අවුරුදු 30කට ආසාන්න කාලයක් තිසා්ශසාේ සාම ් 

පළාත් පාලන ආයතන අ ටත් කුලියට ඉන්ශන්. උ ා ්ණයක් 

ගත්ශතොත්, මාතශල් නග් සාභාෙත්, රාශේශීය සාභාෙත් 

කුලියට ඉන්ශන්. ඒ කියන්ශන්, මාිනකෙ කුලී ශගෙලා 

ඉන්ශන්. ඒ ආයතනෙලට සා්ථී් ශගොඩනැ් ලි නැ ැ. ශමතුමා 

කියන එක සාම්ර්ර්ණ ඇත්ත. පුකගිය තිසා් අවුරුේ ක පාලන 

කාලය තුළ ශම් ආයතන සාම්ර්ර්ණශයන්ම කඩා බිඳ  මා 

තිශබන්ශන්. අපි පුකගිය  ෙසා්ෙල පළාත් පාලන ආයතන 

100කට විත් අෙ ය compactors සා  අශනකුත් යන්ත්ර ලබා 

දුන්නා. ඒො ලබාදීශම්දී අපි බලලා නැ ැ, ඒ අය ශකොයි 

පක්ෂශේ    කියලා. ශම් අවුරුේ  අෙසාන් ශෙනශකොට පළාත් 

පාලන ආයතන 341ටම අග්රාමාතය ්නිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා 

අෙ ය ිනයලුම ප ුකකම් ලබාදීමට සාැලැසා්මක් ඉදිරිපත් ක්ලා 

තිශබනො. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ සාැලැසා්ම අනුෙ ලංකාශේ 

පළාත් පාලන ආයතන 341ටම අෙ ය සාම්ර්ර්ණ පරිසා්ය අපි 

ශගොඩ නඟනො. තබතුමාත් එක්සාත් ජාතික පක්ෂශේ  හිටපු 

2811 2812 

අනු 

අංකය 
බසා් නැෙතුම්ශපොළෙල නම් 

22 ශප්්ාශ ණිය බසා්් ා නැෙතුම්පළ 

23 ම කන්  බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

24 කටුගසා්ශතොට බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

25 ශබොක්කාෙල බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

26 මාණික්හින්න බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

27 අලෙතුශගොඩ බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

28 ශපොල්ශගොල්ල බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

29  සාලක බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

30 ගං ත බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

31 පුසා්සාැල්ලාෙ බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

32 ගලශග ් බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

33 මැ ෙල බසා්්ා නැෙතුම්පළ 

34 අුදණුගම බසා්් ා නැෙතුම්පළ 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

මන්ත්රීේශයක්. පුකගිය අෙරුදු 25ක් තිසා්ශසාේ ශම් පළාත් පාලන 

ආයතන අහිගුණ්ඨික ශපොළෙල් ොශ  තිබිලා තිශබන්ශන්. 

මන්ත්රීෙරුන්ට ො ස ශෙන්න තැනක් නැ ැ. පුටුෙක් නැ ැ; 

ශම්සායක් නැ ැ; කිිනම ශ යක් නැ ැ. සාම්ර්ර්ණශයන්ම කඩා 

ෙැටිච්ච ශම් ආයතන ශගොඩ නැඟීම සාඳ ා අපි ඉක්මනින්ම පියේ 

ගන්නො. 

 
ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ශබොශ ොම සා්තුතියි. ගරු මන්ත්රීතුමාශ  ශ ෙැනි අතුරු ර ්නය 

අ න්න. 

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු අමාතයතුමනි, අශප් ආසානශේ  නම් පළාත් පාලන 

ආයතනෙලට ශගොඩනැ් ලි සා  යටිතල ප ුකකම් ඉතා ශ ොිනන් 

සාපයා තිශබනො, පුකගිය ආණ්ඩුෙ කාලශේ . 

මශ  ශ ෙන අතුරු ර න්ය ශමයයි. ගරු අමාතයතුමනි, පළාත් 

සාභා  ා පළාත් පාලන ඇමතිේයා  ැටියට තබතුමා දිගින් දිගටම 

මැතිේණ කල්  ැමීය ශම් ෙයාපා්ය තුළ ඉඳශගන වි ්ොසා ක්නො  

මැතිේණ කල්  ාලා ශකොයි ආණ්ඩුෙ  ජනතාෙශ  සා ශයෝගය 

ගත්ශත් කියලා. මම  ැක්කා, සාම්පන් න් මැතිතුමා  පත්තශර්ට 

ලිපියක් ලියලා තිශබනො, පළාත් සාභා මැතිේණය කල්  ැමීය ම  

ජනතාෙශ  හිත ුකෙ පිණිසා ශනොශෙයි, ඒ නිසාා ෙ ාම 

මැතිේණයක් කැඳෙන්න කියලා. අපිත් ඒ ඉල්ලීම තමයි 

ක්න්ශන්. මම පළාත් පාලන ආයතනයක හිටපු රධානියා 

 ැටියට, ඒ ොශ ම පළාත් සාභාශේ හිටපු මන්ත්රීේශයක්  ැටියට 

 න්නො, ශම් ආයතන ජනාතෙට ඉතා ළ් න්ම ිනටින 

ශකොට්ඨාසායක් බෙ. පළාත් සාභා  ා පළාත් පාලන ආයතන ඡන් ය 

කල්  ැමීය ම ගැන අ  තබතුමා උත්ත් ශ නො. නුදත් ශම්ොට 

උත්ත් ශ න්න තබතුමාට ආත්ම ශගෞ්ෙයක් තිශබනො ? 

ශමොක ,  ඊශේ  තබතුමාශ  ෙැය ශීර්ෂය ශම් සාභාෙ තුළ ප්ා යි. 

නුදත් තබතුමා අ  ඇවිල්ලා උත්ත් ශ නො. තබතුමාශ  

උත්ත්ය මට ශකොච්ච් ගැළශපනො  කියා මම  න්ශන් නැ ැ. 

 
ගු වජිර අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு ெேிர அரபெர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම්කත් ර ්නයට අ ාළ 

නැ ැ. ඒ වුණත් මම කැමැතියි, ශම්කට පිළිතු්ක් ශ න්න.  

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම ර ්නය ඇහුශේ නැ ැ. 

 
ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, තබතුමාශ  ර ්නය අ න්න. 

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මට mike එක ශ න්න. 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ර ්නය අ න්න. 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමන්ලා පළාත් සාභා මැතිේණය ශම් 

ෙර්ෂශේ  තියනො , නැේ  කියලා මම  ැන ගන්න කැමැතියි. 
 

ගු වජිර අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு ெேிர அரபெர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඇත්ත ෙ ශයන් ශම්කත් 

ර ්නයට අ ාළ,- [බාධා කිරීම්  
 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  ගරු අමාතයතුමා, තබතුමා උත්ත් ශ න්න. 

[බාධා කිරීම්  
 

ගු වජිර අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு ெேிர அரபெர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ගරු නි ශයෝජය කාානායකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමා  ැන් අ පු 

අතුරු ර ්නය, එතුමා අසාා තිශබන ර න්යට අ ාළ නැ ැ. නුදත් 

මම පිළිතු්ක් ශ න්න කැමැතියි, එතුමා අ පු නිසාා. 

ඇත්තෙ ශයන්ම පළාත් සාභා ඡන් ය ක සනමින් පෙත්ෙන්න 

කියලා  ැශමෝම ඉල්ලනො. ඇත්තෙ ශයන්ම ලංකාශේ අණපනත් 

අනුෙ අවුරුදු ප කට ේක් තමයි සීමා නිර්ණය කිරීශම් බලය 

තිශබන්ශන්. පුකගිය පාලන කාලශේ  2010 ගැසාට් කළාට පසා්ශසාේ, 

ලංකාශේ සීමා නිර්ණය ර ්නය අෙසාන් කිරීමට කටයුතු ක්ලා 

නැ ැ. ඒකත් අවුරුදු 25ක් තිසා්ශසාේ වි ාල පටලැවිල්ලක් බෙට පත් 

ක් තිශබනො. උ ා ්ණයක්  ැටියට ගත්ශතොත්, ශකොළඹ, 

මට්ටක්කුලිය ොශ  තැනක එක ග්රාම ශසාේො ෙසාශම් පවුල් 

18,000ක් ඉන්නො. පුකගිය පාලන කාලය තුළ උතුශර්ත්, 

නැ ශඟනහි්ත්, ුදළුම ත් ්ශට්ත් වි ාල අර්බු යක් ඇති ක්ලා 

තිශබනො. උ ා ්ණයක්  ැටියට ගත්ශතොත්, ගම්ප  දිසාත්්රික්කශේ  

ලක්ෂ 22ක ජනග නයක් ිනටිනො; ඡන්  ායකශයෝ ලක්ෂ 17ක් 

ිනටිනො.  ැබැයි, පුකගිය කාලශේ  -එතුමන්ලාශ  බැිනල් 

්ාජපක්ෂ ම ත්මයා ිනටි කාලශේ -   ා තිශබන සීමා නිර්ණ 

ොර්තාශේ ග්රාම ශසාේො ෙසාම් සාංඛයාෙ අඩු ක්ලා තිශබනො. 

රාශේශීය ශල්කම් ශකොට්ඨාසා 10යි තිශබන්ශන්. නුේඑළිය 

ගත්ශතොත්, ලක්ෂ අටක ජනග නයක් ිනටිනො. රාශේශීය ශල්කම් 

ශකොට්ඨාසා ප යි තිශබන්ශන්. අපි ඒක 10ක් ක්න්න ශයෝජනා 

ක්ලා තිශබනො. ගරු මන්ත්රීතුමා කියපු එක ඇත්ත. ඒකත් පුකගිය 

පාලන කාලය තුළ අවුරුදු 25ක් සාම්ර්ර්ණශයන් අවුල් ක්ලා 

තිශබනො. අපි බලනො, ජාතික ර ්නයක්  ැටියට සාලකා ශම් 

ර ්නය අෙසාන් ක්න්න. ඒ සාඳ ා කමිටුෙක් පත් ක්ලා 

තිශබනො. ඒ අනුෙ ඉක්මනින් එම ර ්නය අෙසාන් ක්නො. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඒ අනුෙ ඉක්මනින්ම පළාත් සාභා මැතිේණය 

පෙත්ෙන්න කටයුතු ක්න්නම්. 

 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි. 

ර ්න අංක 6 - 516/'19 - (1), ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශ ේ් ත් 

මන්ත්රීතුමා. 

2813 2814 

[ගරු ෙජි් අශේෙර්ධන ම තා  
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ගු ඉන්දික අනුුේධා යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මා එම ර ්නය අ නො. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, නිොසා, ඉදිකිරීම් සා  

සාංසා්කිතික කටයුතු අමාතයතුමා ශෙනුශෙන් මා එම ර ්නයට 

පිළිතු් දීම සාඳ ා සාති ශ කක කාලයක් ඉල්ලා ිනටිනො.  
 

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිතාපත් කිරීම  නියය ග කරන ලදී. 
ெினொமெ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ර ්න අංක 7 - 539/'19 - (1), ගරු බිමල් ්ත්නායක ම තා - 
[සාභා ගර්භය තුළ නැත.] 

 
 

ශ්රී ලංකායේ වැඩිටිටි ජනගහනය  ආරක්ෂාව හා 

සුබසාධානය 
இலங்மகயில் மூத்த பிரமசகளின் சனத்ததொமக: 

பொதுகொப்பும் நலரனொம்புமகயும்  
ADULT POPULATION IN SRI LANKA:  SAFETY AND WELFAR 

 680/’18 

8. ගු කනක යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රාාමික කර්මාන්ත  ා සාමාජ සාවිබලගැන්වීම් 

අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ර ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශ්රී ලංකාශේ ශෙශසාන ෙැ සහිටි (අවු. 60 ඉක්ම වූ) 
ජනතාෙ සාඳ ා ්ජය විිනන් සාලසාන ුකබසාාධන 
ප ුකකම් කෙශර් ; 

 (ii) 2001 සා  2011 ෙර්ෂෙලදී ශ්රී ලංකාශේ ෙැ සහිටි 
ජනග න රති තය එක් එක් ෙර්ෂය අනුෙ 
ශකොපමණ ; 

 (iii) පුශ්ෝකානය අනුෙ 2021 ෙර්ෂය ෙනවිට එම 
රති තය ශකොපමණ විය  ැකි ;  

 (iv) ශ්රී ලංකාශේ ෙැ සහිටි ජනග න රති තය ොර්ෂිකෙ 
ශීඝ්රශයන් ඉ ළ යන බෙ   න්ශන් ;   

 (v) එශසාේ නම්, ඉ ළ යන  ෙැ සහිටි ජනග නශේ  
ුක්ක්ෂිතතාෙ සා  ුකබසාාධනය සාඳ ා යම් ෙැඩ 
පිළිශෙළක් දියත් ක් තිශේ ; 

 යන්න එතුමා ශමම සාභාෙට  න්ෙන්ශන් ? 

(ආ) (i) ෙැ සහිටියන් සාඳ ා ලබා ශ නු ලබන ශජයෂඨ් 
පු්ෙැින  ැුරනුම්පශතන් ්ජය බලාශපොශ්ොත්තු 
ෙන සා න ඉටු ෙන්ශන් ;  

 (ii) ශජයෂඨ් පු්ෙැිනයන්ශ  සාා්ාේ තැන්පතු සාඳ ා 
අය ක්නු ලබන බේශ න් තවුන් නි  සා ් කිරීම 
සාඳ ා  අමාතයාං ය මැදි ත් ෙන්ශන් ; 

 යන්න  එතුමා ශමම සාභාෙට  න්ෙන්ශනහි ? 

(ඇ) (i) ශ්රී ලංකාශේ තිශබන ෙැ සහිටි නිොසා සාංඛයාෙ 
ශකොපමණ ; 

 (ii) එම ෙැ සහිටි නිොසාෙල රමිතිය සාලකා බැලීම 
සාඳ ා ශයො ා ගනු ලබන නිර්ණායක කෙශර් ; 

 යන්න එතුමා තෙදු්ටත් ශමම සාභාෙට  න්ෙන්ශන් ? 

(ඈ) ශනොඑශසාේ නම්, ඒ මන් ? 
 

ஆரம்ப மகத்ததொழில்கள் மற்றும் சமூக ெலுவூட்டல் 

அமமச்சமரக் ரகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயில் ெொழும் மூத்த பிரமசகளுக்கு (60 

ெயமதக் கடந்தெர்கள்)அரசொங்கத்தினொல் ெழங் 

கப்படும் நலரனொம்புமக ெசதிகள் யொமெ; 

 (ii) 2001 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டுகளில் 

இலங்மகயில் மூத்த பிரமசகளின் சனத்ததொமக 

வீதம் ஒவ்தெொரு ெருடத்திற்கு ஏற்றெொறு 

எவ்ெளவு; 

 (iii) எதிர்வுகூறல்களுக்ரகற்ப 2021 ஆம் ஆண்டில் 

இவ்வீதம் எவ்ெளெொக கொைப்படும்; 

 (iv) இலங்மகயில் மூத்த பிரமசகளின் வீதம் 

ெருடொந்தம் துொிதமொக அதிகொிக்கின்றததன்பமத 

அெர் அறிெொரொ; 

 (v) ஆதமனில், அதிகொிக்கும் இந்த மூத்த 

பிரமசகளின் பொதுகொப்பிற்கும் நலரனொம் 

புமகக்கும் ஏரதனும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டுள்ளதொ; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) மூத்த பிரமசகளுக்கு ெழங்கப்படும் சிரரஷ்ட 

பிரமசகள் அமடயொள அட்மடயின் மூலம் 

அரசொங்கம் எதிர்பொர்க்கும் சலுமககள் 

நிமறரெற்றப்படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (ii) மூத்த பிரமசகளின் நிமலயொன மெப்பிலிருந்து 

அறெிடப்படும் ெொியிலிருந்து இெர்களுக்கு 

ெிலக்களிப்பதற்கு உங்கள் அமமச்சு 

தமலயிடுமொ; 

 என்பமதயும் அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) (i) இலங்மகயில் உள்ள ெரயொதிபர் இல்லங்களின் 

எண்ைிக்மக யொது; 

 (ii) இந்த ெரயொதிபர் இல்லங்களின் தரத்மத 

நிர்ையிப்பதற்கொகப் பயன்படுத்தப்படும் 

அளவுரகொல்கள் யொமெதயன்பமதயும்; 

 அெர் ரமலும் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Primary Industries and Social 

Empowerment:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the welfare facilities provided by the 
Government for the adults (over 60 years) 
in Sri Lanka; 

 (ii) the percentage of adult population in Sri 
Lanka in respect of each year in 2001 and 
2011; 

 (iii) according to the projections, the 
approximate percentage of the adult 
population in Sri Lanka by 2021; 
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 (iv) whether he is aware that the percentage of 
adult population in Sri Lanka is rapidly 
increasing annually; and 

 (v) if so, whether any programme has been 
launched to ensure the safety and welfare of 
the adult population which is rapidly 
increasing? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether the Identity Card for senior citizens 
issued to the adults has been able to provide  
the relief that the Government intended to 
provide; and 

 (ii) whether your Ministry will intervene and 
exempt the taxes imposed on fixed deposits 
of senior citizens? 

(c) Will he further inform this House - 

 (i) the number of elder care homes in Sri 
Lanka; and 

 (ii) the criteria that have been adopted to 
consider the standards of the elder care 
homes? 

(d) If not, why? 

 

ගු යසේයිඩ් අලි සාටිර් මවුලානා මහතා (සමාජ 

සවිබලගැන්වීම් රාජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தமௌலொனொ - சமூக 

ெலுவூட்டல் இரொேொங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana - State Minister of 
Social Empowerment) 

Hon. Deputy Speaker,  Answer to Question No. 8 is as 
follows:  

(a) (i) There are various welfare facilities provided 
by the Government for the adults (over 60 
years) in Sri Lanka by the National 
Secretariat for Elders for the elderly people, 
and they are as follows:  

  1. Providing the senior citizen allowance 
of Rs. 2,000/= 

  2. Development of elders by 
empowering the elders’ committees.  

  3. Issuing publications related to the 
elders’ subject.  

  4. Issuing Identity Cards for senior 
citizens.  

  5. Conducting training, awareness and 
research programmes. 

  6. Commemorating the International Day 
for Elders.  

  7. Conducting medical camps and 
providing eye lenses and hearing aids.  

  8. Activities for the maintenance of 
elders’ homes.  

  9. Providing access to justice for the 
destitute elders who are abandoned by 
their children.  

  10. Constructing new elders’ homes.  

  11. Maintaining elders’ homes.  

  12. Providing assistance for day centres 
for elders.  

  13. Revolving loan programme. 

  14. Providing medical assistance. 

  15. Providing self-employment assistance.  

  16. “Wedihiti Awarna Kepakaru” 
Sponsorship Scheme.  

  17. Maintaining elders care service.  

  18. Intervening the telephone service 
related to the elders’ issues.   

  19. Implementing ‘Aththamma’ catering 
restaurant project.  

 (ii)  Elders Population in 2001 - 9.2% 
(1,729,348) 

  (Source: Department of Census and 
Statistics) 

  Census did not take place in 2011.  

  Elders Population in 2012 - 12.4% 
(2,520,573)  

  (Source: Department of Census and 
Statistics)  

 (iii) The projection was not done for 2021 and 
elder population in 2022 will be 3,766,743 
(17%).  

 (iv) Yes.  

 (v) Welfare programmes are implemented for 
elders who are annually increasing, by the 
provisions allocated annually and in 
addition to this, it is scheduled to implement 
many elderly welfare programmes for the 
security of the increasing elders by Social 
Security Fund. [Programmes, which are 
being implemented are given in Answer (a) 
(i)] 

(b) (i) Yes. As cited in the Protection of the Rights 
of Elders Act, No. 9 of 2000, the 
expectation of issuing Identity Card for 
every elder   is to facilitate the receipt of the 
benefits and concessions available to the 
elders in both public and private sector 
services. This Identity Card provides the 
facilities of obtaining the priority in gaining 
the services in public institutions including 
health, transport, postal, pension, bank 
service, police and legal advice. 

 (ii) The elders, those who have obtained the 
Identity Card for  the elders, are exempted 
from the taxes imposed on fixed deposits 
for senior citizens.  

(c) (i)   · Number of elders’ homes - 306 

  · Number of government elders’ homes 
 - 06  

   (Mirigama, Anuradhapura, Jaffna, 
Kataragama, Galgamuwa and 
Malwathuhiripitiya) 

  · Non-government elders’ homes - 300 
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 (ii) The standard of elderly care for elders’ 
homes  1506 : 2015 issued by the National 
Secretariat for Elders and Sri Lanka 
Standards Institution is used.  I  table Annex 
01* 

  The series of regulations have been 
prepared for protecting the standard of 
elders. 

  Further, it is planned to grade and 
standardize all the elders' homes in 2019 
and to give these elders’ homes to a new 
registration under the National Secretariat 
for elders. 

(d) Not applicable.  

 

ගු කනක යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මාශ  පළුදශෙනි අතුරු 

ර ්නය ශමයයි.  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ෙැ සහිටි ජනග නය 
සාම්බන්ධශයන් ශගොඩාක් ෙැඩසාට න් ගැන කිේො. ශමතුමා කියපු 
කා්ණය අනුෙම ෙර්ෂයකට ෙැ සහිටියන්ශ  ජනග නය ිනයයට 
20කින් ෙැ ස ශෙනො නම්, ෙැ සහිටියන් මිලියන තුනක් ෙැ සහිටි 
නිොසා 300කට ශබ ලා ගත්තාම එක ෙැ සහිටි නිොසායකට 
ෙැ  සහිටියන් 1,000ක්ෙත් ඉන්න නන.. එශ ම ෙැ සහිටි නිොසා 
ශකොශ ේෙත් නැ ැ. එම නිසාා රාශයෝගිකෙ ශම් පිළිතු් පිළිගන්නට 
බැ ැ. විශ ේෂශයන්ම  ෙැ සහිටියන් 1,000ක් ඉන්න ෙැ සහිටි නිොසා 
ශකොශ ේෙත් නැ ැ.  

ඇත්ත ෙ ශයන්ම ශම් සාම්බන්ධශයන් කිිනම ෙැඩ පිළිශෙළක් 
නැ ැ, ඉදිරිශේ  දී ශම් රති තය තෙත් ෙැ ස ශෙනො. අපි ඉල්ලීම 
ක්න්ශන් ශම් සාම්බන්ධශයන්  රියාකා් රතිපත්තියක්   ලා ෙැඩ 
පිළිශෙළක් ආ්ම්භ ක්න්න කියලායි. ඒ ගැන කිිනම ශ යක් 
ිනදුශෙලා නැ ැ. ශමශතක් කාලයක් ඉති ාසාශේ  ිනදු වුශණ් එක 
එක නම්ෙලින් ශයෝජනා ක්රම ඉදිරිපත් කිරීම පමණයි.  

 

ගු යසේයිඩ් අලි සාටිර් මවුලානා මහතා  
(மொண்புமிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தமௌலொனொ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

Hon. Member, I have taken serious note of this. Mr. 
Saman Udawatte is the Director for the National 
Secretariat for Elders. All these matters will be referred 
and looked into so that we can enhance and increase the 
services provided to elders. 

 

ගු කනක යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
Thank you. 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මශ  ශ ශෙනි අතුරු 
ර ්නය ශමයයි.  ෙැ සහිටි නිොසා රමාණය 306යි කියලා තමයි 
තිශබන්ශන්. මම හිතන විධියට ්ජශේ  ඒො ශෙන්න ඇති. ශම් 
නිොසා 306 රමිතිය ගැන බලන්නට නන..  ැම තැනම අඩු පාඩු 
තිශබනො. ශම් පිළිබඳෙ ශසාොයා බලන්න guidelines ශමොනෙත් 
නැ ැ. ඒො ගැන ශසාොයා බලන ෙැඩසාට නක් ක්රියාත්මක ශෙනො 
කියලා අපට ශපශනන්ශන් නැ ැ. ්ජයට ෙැ සහිටි නිොසා 306ක් 
තිශබනො, නුදත් එක පැත්තකින් ඒොට රමිතියක් නැ ැ. ඒ 

ොශ ම අ  ශපෞේගලිකෙ ෙැ සහිටි නිොසා පටන් ශගන තිශබනො. 
ඒො සාාමානය ශගෙල්ෙල පෙත්ොශගන යන්ශන්. කිිනම 
සා තිකයක් ගන්ශන් නැතිෙ ශපෞේගලික නිොසාෙල ෙැ සහිටි 
නිොසා ආ්ම්භ ක්ලා තිශබනො. ශම්ොශේ  රමිතිය ගැන ශසාොයා 
බලන්නට කවුරුන් ශ ෝ ිනටිනො , ඒොට අෙ ය guidelines ලබා 
ශ න්නට නිලධාරින් ශයො ෙලා තිශබනො  කියලා  ැන ගන්නට 
කැමැතියි. ශමොක , එෙැනි ෙැඩ පිළිශෙළක් තිශබනො නම් ඒක 
ක්රියාත්මක ශෙන්ශන් නැ ැයි කියන එකත් කියන්නට නන..   
 

ගු යසේයිඩ් අලි සාටිර් මවුලානා මහතා  
(மொண்புமிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தமௌலொனொ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

Hon. Member, the standards for elderly care is being 
properly regulated, and measures are being taken for 
protecting the standard of elders. These matters are being 
looked into. It is a big report which gives the standards. I 
have tabled it. 

 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you, Hon. Minister. 

 

එසන.යක්.ඩී. යහේවාපතිරණ මහතා   යසේවා දිගුව  

திரு எஸ்.ரக.டி. ரஹெொபத்திரன: ரசமெ நீடிப்பு  
MR. S. K. D. HEWAPATHIRANA: SERVICE EXTENSION  
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7. ගු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා (ගු බිමල් රත්නායක 
මහතා යවනුව ) 
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி - மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க 

சொர்பொக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal 
Rathnayake) 

ුද ල් අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ර ්නය - (1) 

(අ) (i) ම ජන බැංකුශේ ශසාේො දිගු ලබාදීශම් රතිපත්තිය 
අනුෙ ෙයසා අවුරුදු 60  ක්ො ශසාේො දිගු ලබා ශ න 
බෙත්; 

 (ii)  කළමනාකාරිත්ෙය ශමම ශසාේො දිගු ලබාදීශම් 
රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීශම්දී බැංකුශේ දූෂණ 
ශ ළි ්ේ කළ ෙිත්තීය සාමිති නායකයන් මර් නය 
කිරීම සාඳ ා ශයො ා ගන්නා බෙත්; 

 (iii) ඒ අනුෙ, ම ජන බැංකුෙ  සජිටල්ක්ණය පිළිබඳෙ 
විනිවි භාෙශයන් යුතු පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා ිනටි 
ලංකා බැංකු ශසාේෙක සාංගමශේ , ම ජන බැංකු 
 ාඛාශේ, හිටපු සාභාපති එසා.්ශක්.ඩී. ශ ේොපති්ණ 
ම තාට ලබාදී තිබූ ෙිත්තීය සාමිති කටයුතු සාඳ ා 
නි  සා ්කිරීම ුදලින්ම අෙලංගු ක්න ල  බෙත්; 

 (iv)  ඉන් පුකෙ තහු ඉල්ලා ිනටි ශසාේො දිගුෙ ලබා ශනොදී 
තහු විශ්රාම ගැන්වීමට කළමනාකාරිත්ෙය කටයුතු 
ක් ඇති බෙත්; 

 (v)  තහු ඉල්ලා ිනටි පරීක්ෂණය   ිනදු ශනොකළ බෙත්; 

 එතුමා  න්ශනහි ? 

(ආ) (i) ශ ේොපති්ණ ම තා ඉල්ලා ිනටි ශසාේො දිගුෙ ලබා 
ශ න්ශන් ; 

 (ii)  එශසාේ නම් එම දිනය කෙශර් ; 

 (iii) ශ ේොපති්ණ ම තා ඉල්ලා ිනටි පරීක්ෂණය ිනදු 
ක්න්ශන් ;  

 යන්න එතුමා ශමම සාභාෙට  න්ෙන්ශනහි ? 

(ඇ) ශනොඑශසාේ නම්, ඒ මන් ? 
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————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා යත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

நிதி அமமச்சமரக் ரகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) மக்கள் ெங்கியின் ரசமெ நீடிப்பு ெழங்கும் 

தகொள்மகக்கு அமமய ெயது 60 ெமர ரசமெ 

நீடிப்பு ெழங்கப்படுகின்றது என்பமதயும்; 

 (ii) முகொமமத்துெம், இந்த ரசமெ நீடிப்பு ெழங்கும் 

தகொள்மகமய அமுல்படுத்தும் ரபொது ெங்கியின் 

ஊழல்கமள தெளிப்படுத்திய ததொழில் சங்கத் 

தமலெர்கமள அடக்குெதற்குப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றது என்பமதயும்; 

 (iii) அதற்கமமய, மக்கள் ெங்கிமய டிேிட்டல்மயப் 

படுத்துெது ததொடர்பில் தெளிப்பமடத்தன் 

மமமிக்க ெிசொரமைமயக் ரகொொிய இலங்மக 

ெங்கி ஊழியர் சங்கத்தின், மக்கள் ெங்கிக் 

கிமளயின், முன்னொள் தெிசொளர் திரு எஸ்.ரக.டி. 

ரஹெொபத்திரனவுக்கு ெழங்கப்பட்டிருந்த 

ததொழில் சங்க நடெடிக்மககளுக்கொன ெிடுெிப் 

பதொனது முதலில் ரத்துச் தசய்யப்பட்டது 

என்பமதயும்; 

 (iv) இதமன அடுத்து அெர் ரகொொிய ரசமெ நீடிப்மப 

ெழங்கொது அெமர ஓய்வு தபறச்தசய்ய 

முகொமமத்துெம் நடெடிக்மக ரமற்தகொண் 

டுள்ளது என்பமதயும்; 

 (v) அெர் ரகொொிய ெிசொரமை நடொத்தப்படெில்மல 

என்பமதயும்; 

 அெர் அறிெொரொ? 

(ஆ) (i) திரு ரஹெொபத்திரன ரகொொிய ரசமெ நீடிப்பு 

ெழங்கப்படுமொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அத்திகதி யொது என்பமதயும்; 

 (iii) திரு. ரஹெொபத்திரன ரகொொிய ெிசொரமை 

நடொத்தப்படுமொ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

 (இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance: 

(a) Is he aware that- 

 (i) Service extensions are granted up to 60 
years of age according to the service 
extension policy of the People’s Bank; 

 (ii) this policy of granting service extensions is 
used by the management of the Bank to 
suppress the trade union leaders who 
exposed corruption in the Bank; 

 (iii) accordingly, the release that had been 
granted to Mr. S. K. D. Hewapathirana the 
former President of the People’s Bank 
branch of the Lanka Bank employees 
association who demanded a transparent 
investigation on the digitalization of the 
Peoples Bank was cancelled at first; 

 (iv) subsequently, the management has made 
arrangements to send him on retirement 
without granting the extension of service 
sought by him; and 

 (v) the investigation demanded by him too was 
not conducted? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the service extension sought by Mr. 
Hewapathirana would be granted; 

 (ii) if so, when; and 

 (iii) whether the investigation demanded by Mr. 
Hewapathirana would be conducted? 

(c) If not, why? 

 

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා (මුදල් රාජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு இரொன் ெிக்கிரமரத்ன - நிதி இரொேொங்க 

அமமச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ුද ල් අමාතයතුමා 

ශෙනුශෙන් මා එම ර ්නයට පළිතු් සභාගත* ක්නො. 
 

* සභායම්සය මත තබන ලද පිළිතුර  
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ම ජන බැංකුෙ තුළ ක්රියාත්මක ෙනුශේ  බැංකු අධයක්ෂ 
මණ්ඩලය විිනන් අනුමත ක්න ල  ශසාේො දිගු රතිපත්තියකි. 
එම ශසාේො දිගු රතිපත්තිය අනුෙ ශසාේෙකශයකුශ  විශ්රාම 
ෙයසා අවුරුදු 55ක් ශේ. බැංකුශේ සාාමානයාධිකාරි සා  / ශ ෝ 
අධයක්ෂ මණ්ඩලය ිනය අිමමතය පරිදි ශසාේෙකශයකුශ  
ෙයසා අවුරුදු  55 ිනට අනිොර්ය විශ්රාම ෙයසා ෙන අවුරුදු 60 
 ක්ො නි ච්ිත කාල සීමාෙකට (උපරිමය ෙසා්කි) ප ත 
සාඳ න් කරුණු මත ප නම්ෙ ශසාේො දීර්ඝ කිරීම් සාලකා 
බලනු ලැශේ. 

1. අනාගත කාර්ය අෙ යතා / බැංකුශේ ෙයාපාරික 
වුෙමනාෙන්. 

2. අෙො  කිරීම් / ත්ෙටු කිරීම් ශ ෝ ත්ශේ  අෙො  
කිරීම් / ත්ශේ  ත්ෙටු කිරීම් යන විනය පියේයන් 
බලපෙත්නා කාලය තුළ ශසාේෙකශයකු ශසාේො කාලය 
දීර්ඝ කිරීම සාඳ ා ුකදුුකකම් ශනොලබයි. 

3. අශප්ක්ෂිත ශසාේො දීර්ඝ කිරීම් කාලය තුළ ඉ ළ 
ෙගකීම්  ැරීමට ශසාේෙකයා සාතු  ැකියාෙ සා  තිබිය 
 ැකි විභෙතාෙ. 

4. ශසාේෙකයා ශෙත ය පත් කාර්ය සාාධන ොර්තා තිබීම 
සාම්බන්ධෙ කළමනාකාරිත්ෙය සා.හීමට පත්වීම. 

5. ශසාේෙශේ   දිින අෙ යතා. 

6. ශසාේෙකයින් විශ්රාම ශනොය.මත්, නි්න්ත්ශයන් 
උසාසා්වීම් ක්රියාත්මක ශනොවීම ශ ේතුශෙන් මතුෙන 
රැඳවුම් පිරිෙැය. 

 (ii) ශසාේො දිගු ලබා දීශම් රතිපත්තිය මත ප නම්ෙ ශසාේො දිගු 
ලබා දීම ිනදු ක්න බැවින් එෙැන්නක් ිනදු ශකොට ශනොමැත. 

 (iii) ලංකා බැංකු ශසාේෙක සාංගමය විිනන් ක්න ල  ඉල්ලීමකට 
අනුෙ අප බැංකුශේ  ැනට විශ්රාමික ශසාේෙකශයකු ෙන 
එසා.්ශක්.ඩී. ශ ේොපති්ණ යන අය 2015.07.15 දිනැති 
ලිපිශයන්, 2015.04.02 දින ිනට ලංකා බැංකු ශසාේෙක 
සාංගමශේ  ම ජන බැංකු  ාඛාශේ උප සාභාපති තනතු  ් ්න 
කාලය තුළ ප ත සාඳ න් ශකොන්ශේිනෙලට යටත්ෙ ෙිත්තීය 
සාමිති කටයුතු සාඳ ා බැංකු ්ාජකාරිෙලින් ර්ර්ණකාලීනෙ 
නි  සා ්කිරීමට කටයුතු ක් ඇත. 

 බැංකුශේ අෙ යතාෙ පරිදි ර්ර්ෙ  ැනුම් දීමකින් 
ශතෝෙ නන.ම අෙසා්ාාෙක ආපුක ශසාේෙයට 
කැඳවිය  ැකිය. 

 අතිකාල දීමනා, යැපීම් සා  නොතැන් ගාසා්තු, 
ගමන් ගාසා්තු ශ ෝ ශෙනත් ගාසා්තු සාඳ ා හිමිකම් 
කිෙ ශනො ැක. 

 ෙැටුප්, පාරිශතෝෂික දීමනා, වෙ යාධා් සා  
පෙත්නා ශ්ගුලාින යටශත් ඉතිරි නිොඩු සාඳ ා 
ුද ල් ලබා ගැනීමට අෙකා  ඇත. 

 සාංගමය ම් න් විධිමත්ෙ පෙත්ොශගන යනු 
ලබන පැමිණීශම් ශල්ඛනයක ශසාේෙයට පැමිණීම 
ොර්තා කළ යුතුය. 
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 නි  සා් ක් ඇති කාලය තුළ සාාමානය 
ශසාේෙකයින්ට ලබා දී ඇති පරිදි රශයෝජනයට 
ශනොගත් ේරසාා   ා අසානීප නිොඩු ඉදිරි 
ෙර්ෂයන්හි රශයෝජනයට ගැනීම සාඳ ා ඉදිරියට 
ශගන ය.මට අෙකා  ඇත. 

  ර්ර්ණකාලීනෙ නි  සා ් ක  ් ිනටි එසා.්ශක්.ඩී. ශ ේොපත්ණ 
ම තා, 2015.07.15 දිනැති ලිපිශේ  ශකොන්ශේිනෙලට අනුෙ 
2017.04.19 දිනැති ලිපිශයන් නැෙත ශසාේෙයට කැඳවීමට 
කටයුතු ක  ්ඇත. ඒ අෙසාා්ාශේදී ශ ේොපති්ණ ම තා සාමඟ 
ම ජන බැංකුශේ තෙත් ශසාේෙකයින් 06ශ ශනකු ලංකා 
බැංකු ශසාේෙක සාංගමශේ  ෙිත්තීය සාමිති කටයුතු සාඳ ා 
ර්ර්ණකාලීනෙ නි  සා ් ශකොට ිනටි අත ,් ඒ ිනයලුශ නාම 
නැෙත බැංකු ශසාේෙය සාඳ ා කැඳෙන ලදී. 

 (iv) එසා.්ශක්.ඩී. ශ ේොපති්ණ යන අය විිනන් 2018.02.24 දින 
ිනට 2019.02.23 දින  ක්ො ෙසා්ක කාලයක් සාඳ ා ශසාේො 
දිගුෙක් අයදුම් ක් තිබුණ , බැංකුශේ බලපෙත්නා ශසාේො දිගු 
රතිපත්තිය අනුෙ සාපු්ාලිය යුතු අෙ යතාෙන් සාම්ර්ර්ණ 
ශකොට ශනොතිබූ බැවින් අශප්ක්ෂිත ශසාේො දිගුෙ එම අයට 
ලැබී ශනොමැත. 

 (v) එසා.්ශක්.ඩී. ශ ේොපති්ණ යන අය විිනන් කිිනදු පරීක්ෂණයක් 
කිරීම සාඳ ා ඉල්ලීමක් ක  ් ශනොමැත. එශසාේ වුෙත්, 
“ සජිටල්ක්ණය සාඳ ා ෙන විය ම්  ් ා ඇති වූ 
ආන්ශ ෝලනය” යන මැශයන් ලංකා බැංකු ශසාේෙක 
සාංගමශේ  ම ජන බැංකු  ාඛාෙ විිනන් 2016.09.26 දිනැතිෙ 
නිකුත් ක්න ල  විේණිකාෙක් ම් න් ශමම විය ම් 
සාම්බන්ධශයන් පරීක්ෂණයක් කිරීශම් අෙ යතාෙ සාඳ න් 
ශකොට ඇත. 

   සජිටල්ක්ණ ක්රියාෙලිය සාම්බන්ධශයන් ්ාජය ෙයෙසාාය 
සාංෙර්ධන අමාතයාං ය විිනන් පත් ක්න ල  කමිටුෙක් 
ම් න් සාේාධීන පරීක්ෂණයක් ිනදු ශකොට, එම ක්රියාෙලිශේ  
කිිනදු ෙංචාෙක් / අක්රමිකතාෙක් ශනොමැති බෙට ත වුරු ක  ්
ඇති අත්, එම ොර්තාෙ පාර්ලිශම්න්තු ම  ශල්කම්තුමා 
ශෙත  ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු අමාතයතුමා විිනන් කටයුතු ක  ්
ඇති බෙ ෙයෙසාාය සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ  අතිශර්ක 
ශල්කම්ශ  2016.12.16 දිනැති ලිපිශයන් බැංකුෙ ශෙත 
 ැනුම් දී ඇත. 

(ආ) (i) ශමම අය 2018.02.24 දින විශ්රාම ලබා ඇත. 

 (ii) ඉ ත අ (iv) පිළිතු් ශම් සාඳ ා අ ාළ ශේ. 

 (iii) ්ාජය ෙයෙසාාය සාංෙර්ධන අමාතයාං ය විිනන් පත් ක්න ල  
කමිටුෙක් ම් න් සාේාධීන පරීක්ෂණයක් ිනදු ශකොට ඇති 
අත ,් ඉ ත අ (v) පිළිතු් ශම් සාඳ ා අ ාළ ශේ. 

(ඇ) පැන ශනොනඟී. 

 
 

වරප්රසාද යය ජනාව 
சிறப்புொிமமப் பிரரரமை 

PRIVILEGE MOTION 

 

 යේශ්පාලන පළිගැනීම  ලක්වීම යහේතුයවන් මන්ත්රී 

වරප්රසාද අටිමි වීම 
அரசியல் பழிெொங்கலினொல் உறுப்பினருக்கொன 

சிறப்புொிமம இழப்பு 
 LOSS OF MEMBER PRIVILEGES DUE TO POLITICAL 

VICTIMIZATION  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා (රාජය වයවසාය, කන්ද 

උඩර  උුමය සහ මහනුවර සංවර්ධාන අමාතයතුමා සහ 

පාර්ලියම්න්තුයේ සභානායකතුමා) 
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள், 

மமலநொட்டு மரபுொிமமகள் மற்றும் கண்டி அபிெிருத்தி 

அமமச்சரும் பொரொளுமன்றச் சமப முதல்ெரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

Sir, I move, 

“That the question of privilege arising out of the matter raised by 
the Hon. Field Marshal Sarath Fonseka, M.P. on 27th March, 2019 
in Parliament to the effect that his privileges have been infringed, 
be referred to the Committee on Ethics & Privileges under the 
provisions of Standing Order 118 of the Parliament.” 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණෙර්ධන ම තා. 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඊශේ  දිනශේ  දී ශල්ක් වුසා් 

ආයතනශේ  පුෙත් පත්  ැ් ශම් ්ශට් අශනකුත් ිනයලුම මාධයෙල, 

රධාන අමාතයාං  ශ කක ෙැය ශීර්ෂයන් ප්ාජය කළ බෙ ොර්තා 

වුණා. එය ුදළු ්ටමත්, ශලෝකයමත්  න්නො. එම ෙැය ශීර්ෂ ශ ක 

ප්ාජයට පත් කිරීශමන් පුක අශප් අය ෙැය ක්රියාෙලිශේ  ර්ර්ණ 

ශෙනසාක් ිනේධ ශෙනො. එම නිසාා ශමම අමාතයාං  ශ කට අ ාළ 

ෙැය ශීර්ෂ සාම්බන්ධශයන් තබතුමා අනුගමනය ක්න්න 

බලාශපොශ්ොත්තු ෙන ක්රියාමාර්ග ශම් ගරු සාභාෙට  ැනුම් දීමට 

කාරුණික ශෙන්න කියා මා ඉල්ලා ිනටිනො. 
 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සාභානායකතුමා පිළිතුරු ශ යි. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඊශේ  ඇති වුණු ිනේධිය 

සාම්බන්ධශයන් මට කියන්න තිශබන්ශන්, අශරේල් 30ෙැනි ා  ක්ො 
අමාතයාං ෙලට ුද ල් ශෙන් ක් තිශබනො. එම නිසාා 
පාර්ලිශම්න්තු සා්ාාේ නිශයෝග අනුෙ අශරේල් මාසාශේ  30ෙැනි ාට 
කලින් නැෙතත් එම ශයෝජනා පාර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිරිපත් ක්ලා 
සාම්මත ක් ගන්න පුළුෙන්. කලබල ශෙන්න ශ යක් නැ ැ. 

 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

There is nothing to get excited. අශරේල් 30 ශෙනකල් සාල්ලි 

ශෙන් ක්ලා තිශබනො. 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ෙැටුප් ශගවීම සාම්බන්ධශයන් ර ්නයක් නැති බෙ අපි 

 න්නො. ඒ නිසාා තමයි අපි ඒකට විරුේධ වුශණ්. අශරේල් 

ශෙනකල් ෙැටුප් ශගවීම සාම්බන්ධශයන් ර ්නයක් මතු ශෙන්ශන් 

නැ ැ. නුදත්,  ැන් ශම් අය ෙැය ශයෝජනාෙලින් විසාර්ජන පනත් 

ශකටුම්පශත් ශමම ශීර්ෂයන් ිනයල්ල ඉෙත් ශෙනො. [බාධා 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

කිරීමක්  ඊට පසා්ශසාේ නැෙත ශම් ටික අ්ශගන කැබිනට් 

මණ්ඩලයට  ාන්න තබතුමන්ලාට ිනේධ ශෙනො. කැබිනට් 

අනුමැතිය ලබා ගත්තාට පසා්ශසාේ පරිර්්ක ඇසා්තශම්න්තුෙක් ශලසා 

තමයි නැෙත ඉදිරිපත් ක්න්න තිශබන්ශන්. ශම් සාඳ ා ර්ර්ො ර්  

තිශබනො. එශ ම ක්න්ශන් ශකොශ ොම ? 
 

ගු නියය ජය කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සාභානායකතුමා. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඉෙත් ශෙන්ශන් රුපියල් 

10යි. 
 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

සාභානායකතුමාශ  ශමොශළේ ශ ොඳයි ඇශළේ  ාන්න. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ වුණත්, පාර්ලිශම්න්තු සා්ාාේ නිශයෝග අනුෙ අපි ශම්ක 

නැෙත ඉදිරිපත් ක්නො. එච්ච්යි. ආණ්ඩුෙ ෙැශටන්ශන් නැ ැ, 

භයශෙන්න එපා. 
 

ගු මටින්ද රාජපක්ෂ මහතා (විුේධා පාර්ශ්නවයේ 

නායකතුමා) 
(மொண்புமிகு மஹிந்த ரொேபக்ஷ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Leader of the Opposition)  

ශමෙැනි ිනේධීන් කිහිපයක් මීය ට ඉසා්සා්, අශප් ආණ්ඩු 
කාලශේ ත් වුණා. ඒ, ශතොන්ඩමන් අමාතයතුමාශ  සා  ්ත්නිනරි 
වික්රමනායක ඇමතිතුමාශ  අමාතයාං ෙලයි. ඒ අෙසාා්ාෙලදී ඒ 
කාානායකේයා අපිෙ ශගන්ෙලා සාාකච්ඡා ක්, ඊළඟට ගත්ත 
ක්රියාමාර්ගයක් තිශබනො. පාර්ලිශම්න්තුෙ තුළ ගත්තා වූ ඒ 
ක්රියාමාර්ගය ගත්තාට අශප් කිින විරුේධයක් නැ ැ. ඒක ශෙනත් 
ආකා්යකින් ඇති ක්න්න යනො නම්; ශකටි මාර්ග ශසාොයනො 
නම් තමයි ර ්නයක් මතු ෙන්ශන්. අශරේල් 5ෙන  ායින් පසා්ශසාේ 
මැයි මාසාය ෙනතුරු පාර්ලිශම්න්තුෙ රැසා් ශෙන්ශනත් නැ ැ. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පුකගිය අෙසා්ාාෙල ඒ සාඳ ා අනුගමනය කළ ක්රියාමාර්ගත් 

උපශයෝගි ක්ශගන, විපක්ෂ නායකතුමාත් සාාකච්ඡාෙට කැඳෙලා 

අපි අෙ ය කටයුතු ක්නො.  
  

විසර්ජන පනත් යකටුම්පත, 2019 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2019 

APPROPRIATION BILL, 2019 
 

කාරක සභායේදී තවදුර ත් සලකා බලන ලදී.-  
[ප්රගතිය: මාර්තු 28] 

[ගු නියය ජය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுெில் ரமலும் ஆரொயப்தபற்றது. - [ரதர்ச்சி: மொர்ச் 28] 

[மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் தமலமம ெகித்தொர்கள்] 
 

Considered further in Committee.-  
[Progress: 28th  March] 

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

117 වන ශීර්ෂය.- මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධාන සහ 
ඛනිජයතල් සම්පත් සංවර්ධාන අමාතයවරයා 

01 ෙන ෙැඩසාට න.- ශමශ යුම් ෙැඩසාට න - පුන්ාෙර්තන විය ම, 

රු. 379,000,000 
 

தமலப்பு 117.-  தநடுஞ்சொமலகள், வீதி அபிெிருத்தி மற்றும் 

தபற்ரறொலிய ெளங்கள் அபிெிருத்தி அமமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. -  தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள்- 

மீண்டுெருஞ் தசலவு ரூபொ 379,000,000 

 
HEAD 117.-  MINISTER OF HIGHWAYS AND ROAD 

DEVELOPMENT AND PETROLEUM RESOURCES 
DEVELOPMENT 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          

Rs. 379,000,000 

 

119 වන ශීර්ෂය. - විදුලිබල, බලශ්ක්ති සහ වයාපාර සංවර්ධාන 
අමාතයවරයා 

 

01 ෙන ෙැඩසාට න. - ශමශ යුම් ෙැඩසාට න - පුන්ාෙර්තන විය ම, 
රු. 292,465,000 

 

தமலப்பு 119.-  மின்ெலு, சக்தி  மற்றும் ெியொபொர அபிெிருத்தி 

அமமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள்- மீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ 2 92,465,000  

 
HEAD 119.-  MINISTER OF  POWER, ENERGY AND BUSINESS 

DEVELOPMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 292,465,000 

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන සා  ඛනිජශතල් සාම්පත් 

සාංෙර්ධන අමාතයාං ය - ෙැය ශීර්ෂ අංකය 117; විදුලිබල, 

බල ක්ති සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන අමාතයාං ය - ෙැය ශීර්ෂ අංකය 

119. 

සාලකා බැලීම ර්.භා.10.00 ිනට අ.භා. 12.30  ක්ො සා  අ.භා. 

1.00 ිනට අ.භා.7.00  ක්ො.  

කපා  ැරීශම් ශයෝජනාෙ, ගරු මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  

මන්ත්රීතුමා. 

 
[ර්.භා. 10.09  

 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, "2019 විසාර්ජන පනත් ශකටුම්පශතහි 

කා්ක සාභා අෙසා්ාාශේදී  2019.03.29ෙන ිනකු්ා ා, එනම් අ  දින 

විො යට ගැශනන අමාතයාං   ා ඒො යටශත් ඇති අශනක් 

ශ පාර්තශම්න්තු  ා ආයතනෙලට අ ාළ අංක 117 සා  119  ්න 

ෙැය ශීර්ෂයන්ශගන් සාම්ර ායානුූලලෙ එක් එක් ෙැඩසාට ශනහි 

ිනයලුම පුන්ාෙර්තන විය ම්  ා මූලධන විය ම් රුපියල් 10කින් 

කපා  ැරිය යුතුය"යි මම ශයෝජනා ක්මි. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මට වින ස 25ක් තිශබනො ශන් ? 

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තේ. 

2825 2826 

[ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණෙර්ධන ම තා  



2019  මාර්තු  29 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, විදුලිබල, බල ක්ති සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන 

අමාතයාං ශේ ත්, ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන සා  ඛනිජශතල් 

සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ ත් ෙැය ශීර්ෂ පිළිබඳෙයි අ  

දිනශේ  අපි විො  ක්න්ශන්. ඒ අතරින් රාමශයන්ම මශ  

අෙධානය ශයොුද ක්න්ශන්, විදුලිබල, බල ක්ති සා  ෙයාපා් 

සාංෙර්ධන අමාතයාං ය පිළිබඳෙයි.  ැබැයි මම  කනගාටු ශෙනො, 

විදුලිබල අමාතයතුමා ශම් ගරු සාභාශේ නැති එක ගැන. ශම් ්ශට් 

විදුලි අර්බු යක් තිශබන ශෙලාශේ, ඒ පිළිබඳෙ කාා ක්න්න අපි 

ඊශේ  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ Adjournment Debate එකක් ගත්තා. 

නුදත් ඒකට උත්ත් ශ න්නෙත් විදුලිබල ඇමතිතුමා  හිටිශේ  

නැ ැ.  

 ැන් අපි විදුලිබල, බල ක්ති සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන 

අමාතයාං ශේ  ෙැය ශීර්ෂය පිළිබඳෙ කාා ක්නො.  නුදත්, 

විදුලිබල ඇමතිතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ නැ ැ. අඩු ගණශන් 

තුදන්නාන්ශසාේලාට ලේජාෙ කියන ශ යෙත් නැේ ?   

පාර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ඇමතිෙරුන්, මන්ත්රීෙරුන් 

නැති නිසාා ඊශේ   ෙශසාේ ෙැය ශීර්ෂ ශ කක් ප්ාජයට පත් වුණා. 

ඊශේ  එශ ම පැ්දුණත් පැය 24ක් යන්න කලින් -අ ෙත්- ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුෙට ඇවිල්ලා අඩු ගණශන් අ පු ර ්නෙලට 

උත්ත්යක් දී ගන්නෙත් විෂය භා් අමාතයේයාට විධියක් නැ ැ. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, විදුලිබල අමාතයාං ශේ  ෙැය ශීර්ෂය විො යට 

ගන්නා ශෙලාශේ, විදුලිබල අමාතයාං ය ශෙනුශෙන් උත්ත් 

ශ න්න පුළුෙන්, ශේ පාලන අධිකාරිශේ  කිිනෙකු ශම් ගරු සාභාශේ 

ශනොිනටීම පිළිබඳෙ අපි කනගාටු ශෙනො.  

 

ගු යේ.සී. අලවතුවල මහතා (අභයන්තර හා සනවයේශ් 

ක යුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජය 

අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு ரே.சீ. அலெத்துெல - உள்ளக, உள்நொட்ட 

லுெல்கள், மொகொை சமபகள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி இரொேொங்க 

அமமச்சர்) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal 
and Home Affairs,  Provincial Councils and Local 
Government) 

විදුලිබල  ා පුනර්ජනනීය බල ක්ති ්ාජය අමාතයතුමා 

සාභාශේ ඉන්නො.  
 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශකෝ, එතුමා? 
 

ගු යේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(மொண்புமிகு ரே.சீ. அலெத்துெல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

අතැන ඉන්ශන්. 
 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

්ාජය අමාතයතුමා ඉන්නො තමයි. එතුමා හිටියාට නැ ැ 

ෙශගයි. [බාධා කිරීමක්  ගරු සාභාපතිතුමනි, විදුලිබල ක්ශෂේත්රය 

කියන්ශන්, ශම් ්ශට් ජාතික නිෂ්පා නයට, ආර්ථිකයට, ප ුකකම් 

සාැලසීම සාඳ ා ුකවිශ ේෂි  ායකත්ෙයක්  ක්ෙන ක්ශෂේත්රයක්. 

ශලෝකශේ  දියුණු ්ටෙල විදුලිය සාඳ ා ජාතික සාැලැසා්මක් 

තිශබනො. සා.ම ්ටක්ම පාශ ේ විදුලිබලය සාම්බන්ධශයන් අවුරුදු 

5කට සාැලුකම්   නො, ගරු සාභාපතිතුමනි.  ැබැයි, 2015 

ෙර්ෂශේ දී තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ආණ්ඩුෙ ආොට පුකෙ ිනේධ වුණු 

ශේ මම කනගාටුශෙන් වුණත් කියන්න නන.. ශමශතක් පැෙැති 

සා.ම ආණ්ඩුෙකටම විදුලිය සාම්බන්ධශයන් ජාතික ෙැඩ පිළිශෙළක් 

තිබුණා; ජාතික සාැලැසා්මක් තිබුණා.  ැබැයි තුදන්නාන්ශසාේලාශ  

ආණ්ඩුෙ ආ 2015 ෙර්ෂශේ  ජනොරි මාසාශේ  08ෙන  ා ඉඳලා ශම් 

 ක්ොම ශම් ්ශට්  ැෙැන්තම ක්ශෂේත්රයක් ෙන විදුලිබල ක්ශෂේත්රය 

ශෙනුශෙන් තුදන්නාන්ශසාේලාට ජාතික ෙැඩ පිළිශෙළක් තිබුශණ් 

නැ ැ.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, ශම් අවුරුේශේ ශනොෙැම්බර් මාසාශේ  

පළුදෙන  ාට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ිනය 50ෙන ෙසා් 

සාම්න්න   නො. 1969 ෙර්ෂශේ  ආ්ම්භ කළ ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය තම 50ෙන ෙසා් සාම්න්න ශම් ෙනශකොට තමන්ශ  

 ැම කාර්යාලයකම ශබෝඩ් ග නො; බැනර් ග නො. 

තුදන්නාන්ශසාේලා ශම් සාඳ ා ෙැය ක්න ුද ලින්  

තුදන්නාන්ශසාේලාට අලුතින් බලාගා්යක්   න්න පුළුෙන්. එච්ච් 

විය ම් ක්නො, විදුලිබල මණ්ඩලශේ  50ෙන සාැමරුමට.  ැබැයි, 

තුදන්නාන්ශසාේලා ලේජා ශෙන්න නන., ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ෙසා් 50ක් සාම්නශකොට ්ටට විදුලිය ශ න්න තුදන්නාන්ශසාේලාට 

බැරි වීම ගැන. ්ටට විදුලිය ශ න්න තුදන්නාන්ශසාේලාට බැ ැ. 

විදුලිය කපා තමයි තුදන්නාන්ශසාේලා තමන්ශ  විදුලිබල 

මණ්ඩලශේ  50 ෙසා් සාම්න්න   න්ශන්.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, විදුලිබල විෂයය ගැන කාා ක්න ශම් 

ශෙලාශේ ්ශට් බ්පතළ විදුලිය අර්බු යක් තිශබන බෙ තබතුමා 

 න්නො. ශම් ෙනවිට දිනකට පැය 4ක් විදුලිය කපනො. විදුලිබල 

අමාතයතුමා ෙැඩ භා් ගන්නශකොට කිේශේ, මා ශම් අමාතයාං ය 

භා් ගත්තාට පුකෙ විදුලිය කප්පාදුෙක් නැ ැ කියායි. එශ ම 

කියලා තමයි එතුමා අමාතයාං ය භා් ගත්ශත්.  ැබැයි එතුමා 

අමාතයාං ය භා් ශගන මාසා ශ කක් යන්න කලින් විදුලිය 

කප්පාදුෙ පටන් ගත්තා. ගරු සාභාපතිතුමනි, තබතුමා  න්නො, අ  

ෙන විට  ෙසාකට පැය 4ක් විදුලිය කපන බෙ. "ශජනශර්ටර්  මලා 

ශමය ශේ්ා ගන්න පුළුෙන්" කියා අගමැතිතුමා කියනො. 

ශජනශර්ටර්  මලා ශම්ො ශේ්ාගන්න පුළුෙන් නම් අපට ශමොන 

ත්ම් ශේෙල් ක්ගන්න පුළුෙන් ? ශම්ො විසාුරම් ශනොශෙයි. 

විදුලිබල අමාතයාං ය ශම් ශෙනුශෙන් කිිනම සූ ානමක් නැ ැ. 

ඉදිරි  ෙසා ් ටිශක් ෙැසා්ශසාේ නැත්නම් අලුත් අවුරුේශේ අප 

ිනයලුශ නාම කළුෙශර්යි කියන එක තබතුමාට මතක් ක්න්න 

නන.. ශමතැන ිනටින තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ශගෙල්ෙල 

ශජනශර්ටර් ඇති. අශප් ශගෙල්ෙලත් ශජනශර්ටර් ඇති.  ැබැයි, 

අහිංසාක මිනිුකන්ශ  ශගෙල්ෙල ශජනශර්ටර් නැ ැ. ශම් 

අවුරුේශේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අවුරුදු 50ක් 

සාපිශ්නශකොට, ය  පාලන ආණ්ඩුශේ අෙසාාන අය ෙැය ඉදිරිපත් 

ක්නශකොට, ලංකා ඉති ාසාශේ  පළුදෙන ෙතාෙට අපට ිනං ල 

අලුත් අවුරුේ  කන්න ශෙන්ශන් කළුෙශර් ඉඳලාය කියන එක 

තුදන්නාන්ශසාේලා ශ ොඳට මතක තියාගන්න.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, අශප් ්ශට් ව නික විදුලි අෙ යතාෙ 

ශමගාශෙොට් 2,600ක් ශෙනො. ඒ අතරින්, ශමගාශෙොට් 1,700ක් 

ඩීසාල්  ා  ැවි ශතල්, ගල් අඟුරු ආශ්රිතෙ නිෂ්පා නය ක්නො.      

ජලය ආශ්රිතෙ ශමගාශෙොට් 500ක් නිෂ්පා නය ක්නො. ගරු 

සාභාපතිතුමනි, ශම්  ෙසාේල ෙැින නැති නිසාා ජලශයන් විදුලිය 

නිෂ්පා නය ක්න්ශන් ිනයයට 30කට ආසාන්න රමාණයක්. ශ ට - 

අනිේ ා ෙනශකොට ඒ අෙ යතාෙ තෙත් අඩු වුණාට පසා්ශසාේ අපට 

ශමගාශෙොට් වි ාල රමාණයක විදුලිබල නිෂ්පා නශේ  අඩුෙක් 

ඇතිෙනො.  ැබැයි, ශම් රමාණය තෙත් අඩු වුශණොත් ශම්කට 

විසාුරමක් ලබා දීම සාඳ ා ආණ්ඩුෙ කිිනම සාැලැසා්මක් සූ ානම් ක් 

නැ ැ. ශම්ශක් ෙගකීම ආණ්ඩුෙ භා් ගන්න නන.. ආණ්ඩුෙක් 

වුණාම ශම් සාඳ ා ජාතික ෙැඩ පිළිශෙළක් තිශබන්න නන.. ගරු 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

සාභාපතිතුමනි, මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005දී ශම් ්ට භා් 

ශගන විදුලිය සාම්බන්ධශයන් ජාතික ෙැඩ පිළිශෙළක්  ැදුො. ඒ 

තමයි, එතුමා ශනොශ්ොච්ශචෝශල් බලාගා්ය  ැදුො. මට මතකයි, 

මම එ ා කැබිනට් ශනොෙන විදුලිබල ඇමතිේයා  ැටියට ිනටියා. 

ශනොශ්ොච්ශචෝශල් බලාගා්ය   න්න යනශකොට ශේළ තී්ශේ  

ජීෙත් වූ ිනයලුම කශතෝලික ජනතාෙ ඒකට විරුේධ වුණා. මට 

මතකයි, එක්සාත් ජාතික පක්ෂශයන් විරුේධ වුණ බෙ. මශ  මිත්ර 

්ංශග බණ්ඩා් මන්ත්රීතුමා ශමතැන ිනටිනො. එතුමා නිශයෝජනය 

ක්න පුත්තලම දිසා්ත්රික්කශේ  ශම් සාම්බන්ධශයන් වි ාල 

විශ්ෝධතා තිබුණා. මට මතකයි, මම එ ා කැබිනට් ශනොෙන 

විදුලිබල ඇමතිේයා  ැටියට ශනොශ්ොච්ශචෝශල් බලාගා්ය 

  න්න ුදල්ගල් තබන්න යනශකොට අපට ිනේධ වුණා, කළු ශකො ස 

කඩන්න. අපි බල ත්කා්ශයන් ුදල්ගල් තබා තමයි එ ා 

ශනොශ්ොච්ශචෝශල් බලාගා්ය ඉදි කශළේ, ගරු සාභාපතිතුමනි. 

විගණකාධිපතිතුමා කියනො මම  ැක්කා, ශනොශ්ොච්ශචෝශල් 

බලාගා්යට විය ම් ක්පු ුද ල ොශ   සා ගුණයක් ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  ැන් ශ ොයලා තිශබන බෙ. ඒ, අපි ශනොශ්ොච්ශචෝශල් 

බලාගා්ය ඉදි ක්පු නිසාායි. ගරු සාභාපතිතුමනි, මහින්  ්ාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශ  ආණ්ඩුෙ කාලශේ දී නිෙැ්දි  ැක්මකින්; නිෙැ්දි ෙැඩ 

පිළිශෙළකින් විදුලිබල ක්ශෂේත්රශේ  කටයුතු ක්පු නිසාා 

ශනොශ්ොච්ශචෝශල් බලාගා්ශයන් ශමගාශෙොට් 900ක්, 

ශක්ෙලපිටිය බලාගා්ශයන් ශමගාශෙොට් 300ක්, ඉ ළ 

ශකොත්මශල් බලාගා්ශයන් ශමගාශෙොට් 150ක්, ඒ ොශ ම "උතුරු 

ජනනි" ෙයාපිතිශයන් ශමගාශෙොට් 25ක්, ඒ ොශ ම පුනර්ජනනීය 

බල ක්තිය  ් ා hydro සා  solar  බල  ක්තිය භාවිත ක්මින් 

ශමගාශෙොට් 1,625ක් ජාතික විදුලිබල පේධතියට එකතු ක්න්න 

අපට  ැකියාෙ ලැබුණා. ශම් ිනයලු බලාගා් අපි  ැදුො. එ ා 

මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  පාලන කාලශේ දී ශම් බලාගා් 

 ැදුශේ නැත්නම්, අ  ෙනශකොට ්ටම අුරශර්. අපි එතැනින් 

නැෙතුශණ් නැ ැ. අපි  ැනගත්තා, ඉදිරියටත් විදුලිය අෙ යයි 

කියා. ගරු සාභාපතිතුමනි, ඒ සාඳ ා අපි සාැලුකම් සාකසා් කළා. ඒ 

සාම්බන්ධශයන් මා ළඟ ශතෝතුරු තිශබනො. ගරු සාභාපතිතුමනි, 

2014දී  ම්බන්ශතොට ශමගාශෙොට් 1,200ක LNG බලාගා්යක් 

ඉදිකිරීම සාඳ ා අෙ ය ිනයලු කටයුතු ශයො ා තිබුණා. ශම් සාඳ ා 

ශටන්ඩර් කැඳො තිබුණා,  කයතා අධයයන ොර්තා   ා තිබුණා. 

2015දී තුදන්නාන්ශසාේලා බලයට පත් වූ ගමන් ශමොකක්  කශළේ? 

ශම්ක තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ආර්ථික කමිටුෙට ඉදිරිපත් කළා. 

පාසා්ක්ලිංගම් ම ත්තයා ඒ කමිටුශේ ඉඳගත්තා. ඒ කමිටුෙ තීන්දු 

කළා, ශම්ක භා් ගන්ශන් නැ ැ, ශම් ෙයාපිතිය අෙලංගු ක්න්න 

නන.ය කියා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, ඊ ළඟට මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  

ආණ්ඩුෙ කාලශේ  සාාම්ර්ර්ෙල ශමගාශෙොට් 500ක විදුලි 

බලාගා්යක් ඉදි කිරීම සාඳ ා ිනයලු කටයුතු සාංවිධානය කළා. ඒ 

සාම්බන්ධශයන් ඉන්දියාෙත් එක්ක සාාකච්ඡා කළා. ඒකට 

නැ ශඟනහි් විශ්ෝධතා තිබුණා. නුදත්, අපි ඒො සාමායකට පත් 

කළා. ඒ සාමාගම් සාමඟ සාාකච්ඡා කළා. අපි ඒ ිනයල්ල   ා 

තිබුශණ්.  ැබැයි, 2015දී තුදන්නාන්ශසාේලා බලයට ආ ගමන් 

ුකපුරුදු පරිදි සාාම්ර්ර් විදුලි බලාගා්ය ඉදිකිරීම සාම්බන්ධ 

ෙයාපිතියත් ආර්ථික කමිටුෙට  ැම්මා. එතැනදී ශම් ගැන කාා 

කළා, ගනුශ නුෙ  රියට ආශේ නැ ැ, සාාම්ර්ර් බලාගා්ය  ැදීම 

තුදන්නාන්ශසාේලා රතික්ශෂේප කළා. ඒ විත්ක් ශනොශෙයි. මම 

තබතුමන්ලාට තෙ කා්ණයක් කියන්න නන..  

ගරු සාභාපතිතුමනි, ශම් විදුලි කප්පාදුෙ සාාමානය කප්පාදුෙක් 

ශනොශෙයි. ශම්ක සාංවිධානාත්මක විදුලි කප්පාදුෙක්. ශම් ආණ්ඩුශේ 

ිනටින මැති ඇමතිෙරු, මන්ත්රීෙරු ශම්ක  න්ශන් නැ ැ. මම 

පැ ැදිලිෙ කියන්න නන., විදුලිබල අමාතයාං ශේ  ශල්කම්ේයා 

ශම්කට ෙග කියන්න නන. බෙ. බටශගොඩ ම ත්තයා ්ාජය 

නිලධාරින්ශ  කුටිශේ  ිනටිනො. තුදන්නාන්ශසාේ ශම්ක ශ ොඳට 

අ ගන්න. තුදන්නාන්ශසාේ ශම්කට ෙග කියන්න නන.. ශම් විදුලි 

කප්පාදුෙට, ශම් ිනයලු ශටන්ඩර් ශෙනසා් කිරීමට, ශම් ිනයලු 

ශටන්ඩර්කරුෙන් කැඳො කටයුතු කිරීමට තුදන්නාන්ශසාේ ෙග 

කියන්න නන.. ශක්ෙලපිටිය ඇතුළු ිනයලු කටයුතු පිළිබඳෙ මම 

තුදන්නාන්ශසාේට කියන්නම්. තබතුමා එන  ැම ඇමතිේශයකුම 

සාාක්කුශේ  මා ගන්නො. ්ංජිත් ිනයඹලාපිටිය ඇමතිතුමා ආො. 

එතුමාට රැකියා 4,000ක් දීලා එතුමාෙ ශෂේප් ක් ගත්තා. විදුලිබල 

මණ්ඩලශේ  පමණක් රැකියා 4,000ක් දුන්නා.  ැන් අලුශතන් 

විදුලිබල, බල ක්ති ඇමතිතුමා පත්වුණා. එතුමා සාාක්කුශේ  මා 

ගත්ශත් ශකොශ ොම ? එතුමාට  ැන් choppers ශ නො.  ැන් ්වි 

කරුණානායක ඇමතිතුමා ශකොළඹ ිනට ශක්ෙලපිටියට 

යන්ශනත් chopper එකකින්. ශකොළඹ ිනට පුත්තලමට යන්ශනත් 

chopper එශකන්. ඊශේ  අනු්ාධපු්යට ගිශයත් chopper එශකන්. 

 ැන් "chopper ඇමතිතුමා" තමයි විදුලිබල ඇමතිතුමා.  ැන් 

විදුලිබල ඇමතිතුමාට choppers නැතිෙ යන්න බැ ැ.  ැන් එතුමාට 

අලුත් අසානීපයක්  ැදිලා තිශබනො.  ර්ෂ   ිනල්ො ඇමතිතුමනි, 

තබතුමා ශකෝට්ශට් ිනට බම්බලපිටියට එන්න කියා එතුමාට 

ආ්ාධනා කශළොත්, එතුමා එන්ශන් chopper එශකන්.  ැන් අලුත් 

විදුලිබල, බල ක්ති ඇමතිතුමාට choppersෙල ය.ශම් අසානීපයක් 

 ැදිලා තිශබනො.  ැන් ශල්කම්තුමා ශම් ප ුකකම් එතුමාට 

ශ නො. එක ඇමතිේශයක් රැකියා දීලා සාාක්කුෙට  මා ගත්තා. 

අනික් ශකනාට choppers දීලා සාාක්කුෙට  මා ශගන තිශබනො. 

එතුමන්ලා chopper ඇමති සා  රැකියා ඇමතිලා ශෙලා. ශම් ිනයලු 

කටයුතු ක් ශල්කම්ට නන. විධියට ශම් ආයතනය ක්රියාත්මක 

ක්ො ගන්නො. ශම්ක තමයි නිලධාරිො ය කියන්ශන්. අපි 

 ැම ාම නැති කශළේ ශම් නිලධාරිො යයි. තුදන්නාන්ශසාේලාශ  

ආණ්ඩුෙ නැති ක්න්ශනත් ශමශ ම තමයි. අශප් ආණ්ඩුෙ 

කාලශයත් ශම් ොශ  නිලධාරී ිනටියා. අශප් ආණ්ඩුෙ කාලශයත් 

ශම් ොශ  කටයුතු කළා. එම නිසාා ශම් ිනයලු ක්ශෂේත්රයන් 

සාම්බන්ධශයන් තබතුමන්ලාට කියන්න නන..  

මහින්  ම ත්මයා බලාගා්   න්න කටයුතු කළා. ඒ සාාම්ර්ර් 

බලාගා්ය reject කළා; LNG බලාගා්ය reject කළා. ඊට පසා්ශසාේ 

පාසා්ක්ලිංගම් ම ත්මයාට වුෙමනා විධියට අලුතින් ශටන්ඩර් 

එකක් කැශඳේො. ගරු  සාභාපතිතුමනි, 2016 තක්ශතෝබර් 

මාසාශේ දී ශමගාශෙොට් 300ක LNG බලාගා්යක් සාඳ ා ශටන්ඩර් 

එකක් කැ ශඳේො. ශටන්ඩර් එක කැ ශඳේශේ, තනික්ම අග්රාමාතය 

කාර්යාලයට  ා පාසා්ක්ලිංගම් ම ත්මයාට අෙ ය පරිදියි. 

විදුලිබල අමාතයාං ශේ  ශල්කම් ඇතුළු ිනයලුශ නා එකතුශෙලා 

තමයි ශම්ක  ැදුශේ. ඒ ශගොල්ලන්ට අෙ ය ශකශනකුට ශ න්න 

ශම්ක  ැදුො. ශටන්ඩර් එක කැඳවීශමන් පුක අෙ ය කටයුතු 

ශයො ලා, 2017 තක්ශතෝබර් මාසාය ෙනශකොට ශටන්ඩර් එක 

award ක්න්නයි හිටිශේ . ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ශම් 

LNG ශටන්ඩර් එක 2017 තක්ශතෝබර් මාසාශේ  award කළා නම්, 

ලබන මාසාය ෙනශකොට ශක්ෙලපිටිය ශමගාශෙොට් 300ක 

බලාගා්යක්  ැශ නො. ඒ බලාගා්ය  ැදුණා නම් 

තුදන්නාන්ශසාේලාට විදුලිය කපන්න අෙ ය ෙන්ශන් නැ ැ. ඊට 

පසා්ශසාේ ශම් සාඳ ා සාමාගම් 8ක් ඉල්ලුම් කළා. ශටන්ඩර් 6ක් විෙිත 

කළා. ශම් ශටන්ඩර් 6න් අඩුම ලංුකෙ ලක් නවි සාමාගශමන් තමයි 

තිබුශණ්. ඒ ශගොල්ශලෝ unit එකක් රුපියල් 14.98කට ශ න්න 

එකඟතාෙ පළ කළා. තබතුමා  න්නො, ලක් නවි සාමාගම ශේශීය 

සාමාගමක් කියා. ලක් නවි සාමාගමට කශඩ් යන්න මට අෙ ය 

නැ ැ. මට තිශබන ර ්නය තමයි, ශම් ශගොල්ශලෝ ීනන 

සාමාගමකට ශම් ශටන්ඩ්ය ශ න්න කටයුතු ක්න එක. ඒ නිසාා 

්ටට රුපියල් බිලියන 90ක් පාඩු ශෙනො. රුපියල් බිලියන 90ක්! 

ශම් ශගොල්ශලෝ ශම් ශටන්ඩ්ය ීනන සාමාගමකට ශ න්න යන නිසාා 
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්ටට රුපියල් බිලියන 90ක ෙංචාෙක් ිනේධ ශෙනො. ශම් සාමාගම් 4 

තාක්ෂණික ඇගැයීම් කමිටුෙට ඉදිරිපත් කළා. මා ළඟ තිශබන 

TEC Report එක මා සභාගත* ක්නො. තාක්ෂණික ඇගැයීම් 

කමිටුශේ 13ශ ශනක් ිනටිනො. ශම් 13ශ නාම කියනො, ලක් නවි 

සාමාගමට ශම් ශටන්ඩ්ය ශ න්න නන.ය කියා.   

ගරු සාභාපතිතුමනි, ඊට පසා්ශසාේ  ශම් ශගොල්ශලෝ අමාතය 

මණ්ඩල අනුමත සා්ාාේ රසාම්පා න කමිටුෙට - Standing 

Cabinet Appointed Procurement Committee එකට - ඉදිරිපත් 

ක්නො. ඒ කමිටුශේ පසා්ශ ශනක් ිනටිනො. ඒ පසා්ශ නාම අනුමත 

ක් කියනො, "ලක් නවි සාමාගශම් විදුලිය එකකයක් රුපියල් 

   ත්යි  ත ගණනක් ෙන්ශන්. ශම්ක තමයි ලාභ. ඒ නිසාා  

ලක් නවි සාමාගමට ශම් ශටන්ඩ්ය ශ න්න"යි කියා. ඒ අනුෙ 

ඒකත් අනුමත ක්නො.  ැන් බටශගොඩ ම ත්මයා බලනො, ශම් 

ශටන්ඩ්ය ශ න්න බැ ැ. ශම් ශටන්ඩ්ය ීනන සාමාගමට ශ න්නයි 

තහුට අෙ යශෙලා තිශබන්ශන්.  තහු ශමොක  ක්න්ශන්?  ගරු 

සාභානායකතුමනි, තහු අලුත් නීතියක්   නො, "ශම්ක  BOOT 

project එකක්. 2006 procurement guidelines අනුෙ ශමෙැනි  

projectෙලට ශම් ක්රමශේ ය පාවිච්චි ක්න්න බැ ැ." කියා. තහු 

ආපුක රසාම්පා න අිමයාචනා කමිටුෙට ශමය ඉදිරිපත් ක්නො. 

රසාම්පා න අිමයාචනා කමිටුෙට ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකා්ය 

පිළිබඳෙ procurement guidelinesෙල පැ ැදිලිෙ සාඳ න්ශෙලා 

තිශබනො. ගරු සාභානායකතුමනි, "රසාම්පා න අිමයාචනා 

කමිටුෙට ඉදිරිපත් කළ  ැක්ශක්, විශේ  ආධා් ශ ෝ විශේ  

ණයකින් ගන්නා එකක්. එශ ම නැත්නම් ්ජශේ  ුද ල් ෙැය 

ක්නො නම් පමණයි." කියා. බටශගොඩ ම ත්මයා ෙැරැදි විධියට 

ශම් කමිටුෙට ඉදිරිපත් ක් ඒ ශටන්ඩ්ය ීනන සාමාගමට ලබා 

ශ න්න තී්ණය ක්නො. ීනන සාමාගමට  ශටන්ඩ්ය ලබා ශ න්න 

කටයුතු ක්න්න. මම ශම් ලියවිල්ලත් සභාගත* ක්නො. 

ශම් ශටන්ඩ්ය ීනන සාමාගමට දීශමන් ලංකාෙට රුපියල් 

බිලියන 90ක පාඩුෙක් ිනේධ ශෙනොය කියා ලක් නවි සාමාගම 

ශශ්රේෂ්ඨාධික්ණශේ  නඩුෙක් පේනො. ශශ්රේෂ්ඨාධික්ණශේ  නඩු 

තීන්දුෙ ම ාා ළඟ තිශබනො. නීතිපතිේයා ඇවිල්ලා ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය පැත්ශතන් කියනො, "නැ ැ. අපි ීනන 

සාමාගමකට ශ න්න එකඟ ශෙලා නැ ැ." කියා. 

ශශ්රේෂ්ඨාධික්ණශේ  නඩු තීන්දුෙ මා ළඟ තිශබනො.   

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ  හිටපු 

නිසාා ශම්ශගොල්ලන් ගැන ශ ොඳට  න්නො. ඉන්ද්රානි විතානශ  

කියා ශනෝනා ම ත්මියක් ශම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ  

ිනටිනො. නන.ම ශටන්ඩර් කමිටුෙකට එතුමිය තමයි කැ්කිලා 

ආපුක එන්ශන්. ශශ්රේෂ්ඨාධික්ණයට තීන්දුෙ යනශකොට එතුමිය 

General Managerට ලියුමක් ග ලා යෙනො, "ශම්ක negotiate 

ක්න්න." කියා. ඊට පසා්ශසාේ ශශ්රේෂ්ඨාධික්ණයට කියනො, 

"ශක්ෙලපිටිය බලාගා්ය අපි ීනනයට ශ න්ශන් නැ ැ." කියා.  

ශශ්රේෂ්ඨාධික්ණයට එශ ම කියා ශපශර් ා ආපුක ්වි 

කරුණානායක ඇමතිතුමා අලුතින් කැබිනට් පත්රිකාෙක්   මනො, 

"ශක්ෙලපිටිය බලාගා්ය ීනනයට ශ න්න." කියා. ගරු 

සාභානායකතුමනි, ශමොකක්  ශම් ෙන්ශන්? ගරු අගමැතිතුමා 

ශක්ෙලපිටිය බලාගා්ය ීනන සාමාගමට ලබා දීම තුළින් ලංකාෙට 

බිලියන 90ක පාඩුෙක් ිනදු ෙනො. ශක්ෙලපිටිය බලාගා්ය ීනන 

සාමාගමකට ශ න්න   නො. විදුලිබල ඇමතිේයා 

ශශ්රේෂ්ඨාධික්ණයට ගිහිල්ලා කියනො, "ශක්ෙලපිටිය බලාගා්ය 

ීනනයට ශ න්ශන් නැ ැ." කියා. කාට දුන්නත් අපිට කමක් නැ ැ, 

අපිට කාට දුන්නත් ර ්නයක් නැ ැ. ශම් ිනයලු ශේෙල් පිළිබඳෙ 

අපි බලාශගනයි ඉන්ශන්.  අපි ශම් ිනයලු ශේ පිළිබඳෙ අෙදිශයන් 

තමයි ඉන්ශන්. අපි කියන්ශන් ශම්කයි. ලංකාශේ ශේශීය සාමාගමක් 

යුනිට් එකක් රුපියල් 14.98ට ශ නශකොට ීනනයට යුනිට් එකක් 

රුපියල් 15.97ට ශ නො. එක යුනිට්   එකකින් රුපියලක් ෙැ සයි. 

ශම්ශකන් ්ජයට ිනදු ෙන පාඩුෙ රුපියල් බිලියන 90ක්.  

ගරු ඇමතිතුමා, මම ශම් කා්ණය ශකශ්හි තබතුමාශ  

අෙධානය  ශයොුද ක්නො. ්ශට් විදුලි කප්පාදුෙක් තිශබනො. 

තුදන්නාන්ශසාේ ඒ ගැන ශ ොයලා බලන්න. පුක ගිය අවුරුේශේ 

තබතුමන්ලා ශමගාශෙොට් එකක රමාණශේ  ශජනශර්ටර් 50ක් 

ශගනාො. ්න්ජන් ්ාමනායක ්ාජය ඇමතිතුමා, තබතුමා  ැම  ාම 

ශම් කා්ණා ගැන කාා ක්න නිසාා ශම්ො ගැනත් ශසාොයා බලන්න. 

ශම් ්ශට් විදුලිය කප්පාදුෙක් එන නිසාා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

පුක ගිය අවුරුේශේ ශමගාශෙොට් එකක රමාණශේ    ශජනශර්ටර් 

50ක් ශගනාො. ශම් ශජනශර්ටර් 50න් ෙැඩ ක්න්ශන් ශජනශර්ටර් 

2ක් පමණක් බෙ  ර්ෂ   ිනල්ො ඇමතිතුමා  න්නො ? ශමගාශෙොට් 

48ක, ශජනශර්ටර් 48ක් පැත්තකට  මා තිශබනො. ශමගාශෙොට් 

50ක   ශජනශර්ටර් ශගනැල්ලා තිබුණත් අ  ශජනශර්ටර් 2යි  ෙැඩ 

ක්න්ශන්, ගරු ුකජීෙ ශසාේනිනං  ඇමතිතුමා. තබතුමන්ලාට ශ ොසා් 

කිය ාා ෙැඩක් නැ ැ. ශම්ො නිලධාරින් ගන්න තීන්දු, නිලධාරින් 

ක්න ශේෙල්. තුදන්නාන්ශසාේලා ශම්ො ගැන ශ ොයා බලන්න. ඒ 

විත්ක් ශනොශෙයි, solar power පාවිච්චි ක් විදුලිය නිෂ්පා නය 

ක්න සාංගමයක් විිනන් ක්න ල  රකා යක් අපි  ැක්කා. 

ශමගාශෙොට් 1,500ක් සූර්ය තාපශයන් විදුලිය නිෂ්පා නය කිරීම 

සාඳ ා වූ ශයෝජනාෙ අමාතයාං ශේ  අනුමැතියට යෙලා තිශබනො, 

ගරු ඇමතිතුමා. ශම් ශමගාශෙොට් 1,500ට, 2015 අවුරුේශේ 

අනුමැතිය ලබා දුන්නා. අ  ෙනශකොට ශම්ො ිනදු ශෙලා තිශබනො. 

Mini hydro power ශමගාශෙොට් 200ක් තිශබනො. නුදත් 

අනුමැතිය ශ න්ශන් නැ ැ. ඇයි? ශම් ශගොල්ලන්ට "සාම්තින් "   

ලැශබන්ශන් නැ ැ, commissions  ලැශබන්ශන් නැ ැ. ඒ නිසාා  

ශම් ශගොල්ලන් බලන්ශන් ශලොකු බලාගා්   ලා, ඒ 

බලාගා්ෙලින් commissions ග න්න කටයුතු කිරීමයි. ඒ නිසාා 

ගරු අගමැතිතුමා, ශම් විදුලි කප්පාදුෙ සාාමානය කප්පාදුෙක් 

ශනොෙන බෙ මම තබතුමාට කියන්න නන.. 

ශම්ක සාංවිධානාත්මක විදුලි කප්පාදුෙක් බෙ තබතුමා මතක 

තියා ගන්න.  ශම්ක තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ආණ්ඩුෙ අප ුකතාෙට 

පත් කිරීමට කළ විදුලි කප්පාදුෙක්. මම  කියන්ශන් නැ ැ,  ශම්කට 

තුදන්නාන්ශසාේලාශ  සාම්බන්ධතාෙක් තිශබනො කියලා. ශම්කට 

සාම්බන්ධ කට්ටියක් නැතිෙ ශනොශෙයි.  පැ ැදිලිෙම ශම්ක පිටුපසා 

ඉන්න පිරිසාක් ඉන්නො.  

මශ  ළඟ තිශබනො, ගරු සාභාපතිතුමනි, Acting Deputy  

General Manager (System Control) විිනන් විදුලිබල මණ්ඩලයට 

ලියාපු ලියුමක්. ශම් විදුලිය කප්පාදුෙ ශම් කාලයට ිනදු ක්නොයි 

කියලා එතුමා ලියුමක් යො තිශබනො.  තබතුමා "සාන්ශඩ් ටයිම්සා්" 

පත්තශර් බලන්න.   

ජල විදුලිය අපි පාවිච්චි ක්න ක්රමශේ යක් තිශබනො. ඉ්ාන් 

වික්රම්ත්න ්ාජය ඇමතිතුමනි, ඉති ාසාශේ   ැම ාටම ෙඩා  ශම් 

අවුරුේශේ  ජලය ෙැ සශයන් පාවිච්චි ක්ලා තිශබනො. ඇයි ඒ? 

එත ශකොට drought එකක් එනො, drought එක ආපු ගමන් 

emergency power ගන්න නන., emergency power  ගත්ශතොත් 

තමයි commission  ම්බ ශෙන්ශන්. ඒ නිසාා ශම්ක 

තබතුමන්ලාශ  ආණ්ඩුෙ අප ුකතාෙට පත් ක්න්න 

සාංවිධානාත්මකෙ ක්පු කුමන්ත්රණයක්. මම තබතුමාට කියනො, 

ශම් emergency power ගන්න- 

2831 2832 

————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා යත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (සංවර්ධාන උපාය 

මාර්ග සහ ජාතයන්තර යවයළඳ නියය ජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ேயமஹ - அபிெிருத்தி 

உபொயமுமறகள் மற்றும் சர்ெரதச ெர்த்தக பிரதி அமமச்சர்)   

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of  
Development Strategies and International Trade)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නලින් බණ්ඩා් ජයම  නිශයෝජය අමාතයතුමා. 
 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ேயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු මහින් ානන්  අලුත්ගම ශ  මන්ත්රීතුමනි,  2005න් පසා්ශසාේ 

තබතුමාත් විදුලිබල අමාතයේයා  ැටියට ිනටියා. මම 

තබතුමාශගන් අ නො,  2005 ිනට 2015  ක්ො කිිනදු අෙසා්ාාෙක 

emergency power ගත්ශත් නැේ  කියලා.   

 
ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි,  අපට   emergency power  

ගන්න ිනදු වුණු අෙසා්ාා තිශබනො.  ැබැයි, කලින් සාැලුකම් ක්ලා 

ඒ ගත්ත  rates ිනයල්ලම අ්ශගන බලන්න, රුපියල් 20ට අඩුයි. 

 ැබැයි, මතක තියා ගන්න, අශප් කාලය තුළ අපි ශමගාශෙොට් 

1,650ක් ජාතික විදුලිබල පේධතියට එකතු ක ළා. තුදන්නාන්ශසාේ 

emergency power ගැන කාා ක්න්න එපා. 

තුදන්නාන්ශසාේලාශගන් මම අ නො, එක ශමගාශෙොට් එකක් ය  

පාලන ආණ්ඩුශෙන් ජාතික විදුලිබල පේධතියට එකතු කළා  

කියලා.  

 
ගු සුජීව යසේනසිංහ මහතා  
(மொண்புமிகு சுேீெ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ම ෙැලිය- 

 
ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම අ න්ශන් 2015න් පසා්ශසාේ.  I am talking about what 

happened after 2015, not about 1948.  ගරු ුකජීෙ ශසාේනිනං  

ඇමතිතුමනි, අපි ශ ශ නා ශම්කට ්ණ්ඩු ශෙන්න නන. නැ ැ. 

ශම්ක ශපෞේගලික ර ්නයක් ශනොශෙයි. ගරු සාභාපතිතුමනි, මම 

තබතුමාට කියන්නම්,  ැන් ශම් ෙතු් ෙැ සශයන් පාවිච්චි ක්ලා, 

බලාගා්   න්ශන් නැතිෙ ශම් ශගොල්ලන් ග පු deal එක 

ශමොකක්  කියලා.  

 
ගු එසන.එම්. මතාක්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please!  ශමොකක් , තබතුමාශ  point of Order  එක?                                  

ගු එසන.එම්. මතාක්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමා ෙැ ගත් 

කා්ණයක් මතු කළා. විදුලිබල මණ්ඩලය ශමගාශෙොට් 50ක 

generators  50ක් ශගනැල්ලා ශ කයි ෙැඩ ක්න්ශන් කියලා 

කිේො. ඒක එශ ම නම් එතැන වි ාල අක්රමිකතාෙක් තිශබන්න 

නන.. ඒ නිසාා අපට -ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙට- ෙගකීමක් තිශබනො, 

ශම්ක ගැන ශ ොයා බලන්න. එතශකොට යම්කිින විධියකින් ඒ 

generators 48 ෙැඩ ක්න්ශන් නැත්නම් ඒ නිලධාරින්ට  ඬුෙම් දිය 

යුතුයි. ඒ 48 ෙැඩ කශළොත් තබතුමා තය ක්න රකා ශේ  ෙගකීම 

භා් ගන්නො ?  

 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ generators 48 ෙැඩ කශළොත් ෙගකීම  ැන් භා් ගන්නො. 

තබතුමාට  ැන් ශල්කම්ශගන් අ න්න පුළුෙන්, 50න් කීය  ෙැඩ 

ක්න්ශන් කියලා. තබතුමාට Official's Box එශකන්  ැන් 

අ න්න පුළුෙන්. 

මම  ැන් ශම් කාා ක්න්ශන් විදුලි ඉංජිශන්රු සාංගමය දුන්න 
ලිපියක් අනුෙයි. ගරු මන්ත්රීතුමා, මම ශම් කාා ක්න්ශන් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලශේ  system control centre එශකන් දුන් ලිපි 
අනුෙයි. ශම් එකක්ෙත් මශ  ශපෞේගලික මඩ ශනොශෙයි. ගරු 
මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා, මම කියන්ශන් ඒ generators 50 
ක්රියාත්මක වුණා නම් අ  තුදන්නාන්ශසාේලාට ර ්නයක් නැ ැ 
කියලායි. ඒ විත්ක් ශනොශෙයි. තබතුමන්ලා  න්නො , 
emergency power ගන්න තුදන්නාන්ශසාේලාශ  විදුලිබල 
මණ්ඩලශේ  ශටන්ඩර් එකක් ගියා කියලා? ඒ ශටන්ඩර් එකට 
ශමගා ශෙොට් 100, 50, 70, ආො.  ැරීශ  100 අ්ශගන 
නැෙැත්තුො. ඉතිරි 70 ගත්තා නම් - 

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු එසන.එම්. මතාක්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

තබතුමා කියන කාාෙ මම ෙැ්දියි කියලා කියන්ශන්ත් නැ ැ, 
 රියි කියලා කියන්ශන්ත් නැ ැ. තබතුමා document එකක් 
ප නම් ක්ශගන ශන් කියන්ශන්.  ැබැයි, එක ශ යක් මතක් 
ක්න්නට නන.. පුකගිය අවුරුදු 23ම, ශම් ජනොරි මාසාය 
ශෙනකම්ම විදුලිබල ඇමතිෙරු ඉඳලා තිශබන්ශන් ශ්රී ලංකා 
නි  සා් පක්ෂශයන්. එක්සාත් ජාතික පක්ෂශයන් ශනොශෙයි. එකත් 
අපි පිළිගන්න නන.. 

 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශ්රී ලංකා නි  සා් පක්ෂශේ  විදුලිබල ඇමතිෙරු හිටියාට ්ශට් 

ආර්ථිකය කළමනාක්ණය කශළේ ආර්ථික කමිටුෙ. නමට ශ්රී 

ලංකා නි  සා් පක්ෂය,  තීන්දු ගන්ශන් එක්සාත් ජාතික පක්ෂය. 

ඒක අපි ශ ොඳට මතක තියා ගන්න නන.. ශම් ොශ  රධාන 

ෙයාපිතිෙල mega projects ටික handle  කශළේ එක තැනකින්. 

අපි ඒක අෙංකෙ පිළිගන්න නන.. ඒ නිසාා මම තබතුමන්ලාට 

කියන්ශන්, විදුලිබල මණ්ඩලශයන් අලුතින් ශටන්ඩර් එකක් 

කැ ශඳේො. ෙතු් ෙැ සශයන් යෙලා, විදුලිය කප්පාදු ක්ලා විදුලිය 

ගන්න. ඒකට කැඳෙපු මිල ගණන් ටික මශ  ළඟ තිශබනො. 

ඇ රිශකෝ ශකොම්පැනිය රුපියල් 30යි, ඒ ොශ  සාමාගම් 

කිහිපයක්  ැම්මා. තබතුමන්ලාට විදුලිය කප්පාදු ක්න්න වුෙමනා 
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නැ ැ, ශම් ශටන්ඩර් එශක් generators  ටික මිලදී ගත්තා නම්. 

විදුලිබල අමාතයාං ය ගන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? ඒ ශගොල්ලන් 

ගන්ශන් නැත්ශත්, ඒ ශගොල්ලන්ට නන. ශම්ක ඇ රිශකෝ 

ශකොම්පැනියට ශ න්නයි. ඒ  වුෙමනාෙ නිසාා, අෙ ය සාමාගමට 

ශ න්න නන. නිසාා generators ගන්ශන් නැ ැ. 

 

ගු සුජීව යසේනසිංහ මහතා  
(மொண்புமிகு சுேீெ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කියන්න, ගරු ුකජීෙ ශසාේනිනං  ඇමතිතුමා.  

 

ගු සුජීව යසේනසිංහ මහතා  
(மொண்புமிகு சுேீெ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
තබතුමා කියන කා්ණා ශගොඩක් ෙැ ගත්. ශම්ක ශම් ්ශට් 

වි ාල ර ්නයක්. විදුලිය සාම්බන්ධශයන් කල්ලි කිහිපයක් 

තිශබනො; මාෆියා ශගොඩක් තිශබනො.  ගරු මන්ත්රීතුමා, අපට 

බැරි  ශේ පාලනශයන් ශතෝෙ ශම් කටයුතු ටික ක්න්න? මමත් 

COPE එශක්,   PAC එශක්   ශ තුන්ෙතාෙක්  ශම් සාම්බන්ධශයන් 

ඉඳශගන තිශබනො. ශම් ර ්නය නිසාා ශම් නිලධාරින්ශ  

ශ පැත්තකට, තුන් පැත්තකට,  ත් පැත්තකට  බල අ්ගළයක් 

තිශබනො. ශමය නි්ාක්ණය ක් ගැනීමට අපි, තබතුමන්ලා 

එකතු විය යුතුයි.  

 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ආණ්ඩුෙ නිලධාරින් , තබතුමන්ලා ?  

 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතුමා අ නො, ආණ්ඩුෙ නිලධාරින් , තබතුමන්ලා  කියලා.  

මශ  මිත්ර ුකජීෙ ශසාේනිනං  ඇමතිතුමා, මම සාන්ශතෝෂ ශෙනො, 

අපි පැ ැදිලිෙ එකඟයි, සා ශයෝගය ශ න්න. ආණ්ඩුෙට ශන් අපට 

කියන්න තිශබන්ශන්. ආණ්ඩුෙට නිලධාරි කියන්න බැ ැ ශන්. 

එශ ම නම් ආණ්ඩුෙක් නන. නැ ැ ශන්. නිලධාරින්ට ආණ්ඩුෙ 

පාලනය ක්ශගන යන්න පුළුෙන් ශන්. මම කියන්ශන් 

නිලධාරින්ට වුෙමනා විධියට  ශම්ක ශගනියන්න ශ න්න එපා 

කියලායි. 

 

ගු සුජීව යසේනසිංහ මහතා  
(மொண்புமிகு சுேீெ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ුකජීෙ ශසාේනිනං  ඇමතිතුමා කාා ක්න්න.  ැබැයි, ගරු 

මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමාට තෙ විනා ස තුනක 

කාලයක් පමණයි තිශබන්ශන්. 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අශන්! ගරු ුකජීෙ ශසාේනිනං  ඇමතිතුමනි, එශ ම නම් මට 

මශ  කාලය ලබා ශ න්න. මශ  කාලය අෙසාන් ශේශගනයි 

යන්ශන්. -[බාධා කිරීමක් -  රි, එශ ම නම් ඉක්මනට කියන්න. 
 

ගු සුජීව යසේනසිංහ මහතා  
(மொண்புமிகு சுேீெ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමන්ලාත් ඒ ආණ්ඩුශේ හිටියා. අපිත් 

ශපො ස කාලයක් ආණ්ඩුශේ හිටියා. ශකොයි ආණ්ඩුෙ ආෙත් ශම් 

නිලධාරින්ශ  ර ්න තිශබනො. තබතුමා ඒක  න්නො. ඒ හින් ා 

ශම්ක ආණ්ඩුශේ ර ්නයක් ශනොශෙයි. ශකොයි ආණ්ඩුෙ ආෙත් ශම් 

ර ්නය තිශබනො. ඒ නිසාා තබතුමන්ලා මැදි ත් ශෙන්න, ශම්ක 

එක පා්ක්  රි නි්ාක්ණය ක්න්න. නැත්නම්, ඉදිරිශේ දී 

තබතුමන්ලාටත් ශම් ර ්නය එන්න පුළුෙන්. 
 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇමතිතුමනි, විපක්ෂය  ැටියට අපට පුළුෙන් ශම්ො 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කියන එක විත්යි. ආණ්ඩුෙක්  ැටියට අපට 

තිබුණා, ජාතික විදුලිබල ෙැඩ පිළිශෙළක්. මහින්  ්ාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශ  ආණ්ඩුෙ ශමගාශෙොට් 1,600ක් ජාතික විදුලිබල 

පේධතියට නිෂ්පා නය කළා. ඒ විත්ක් ශනොශෙයි, ඉදිරි කාලය 

තුළ තෙ ශමගාශෙොට් 2,000ක් ශ න්න අෙ ය සාැලුකම්  ැදුො.  

සාාම්ර්ර්  බලාගා් සාැලුකම තුදන්නාන්ශසාේලා cancel කළා, LNG 

ෙලින් ශමගාශෙොට් 2,000ක නිෂ්පා න සාැලුකම cancel  කළා. 

තුදන්නාන්ශසාේලාට නන. එක කැ ශඳේො. අශප් එක cancel කළාට 

කමක් නැ ැ.  ැබැයි, තුදන්නාන්ශසාේලා කැඳෙපු එකෙත් ශ න්න 

ශ න්ශන් නැ ැ, අගමැතිතුමා. ගරු අගමැතිතුමා 2017දී ශම්ක 

award ක්න්න තිබුශණ්. 2017දී award කළා නම් තබතුමාට ශම් 

ශචෝ නාෙ නැ ැ. තබතුමාට ශ ොසා් කියලා ෙැඩක් නැ ැ. තබතුමා 

අගමැතිේයා. තබතුමාට බැ ැ, ශටන්ඩර් කමිටුෙ කැඳෙන්න. 

තබතුමාට කාා ක්න්න කියන්න බැ ැ, අගමැතිතුමා.  ැබැයි 

අගමැතිතුමනි, ශම් විදුලි කප්පාදුෙ සාංවිධානාත්මක කප්පාදුෙක්. 

මම හිතනො, ඉ්ාන් වික්රම්ත්න ්ාජය ඇමතිතුමා මමත් එක්ක 

එකඟ ශෙයි කියලා. ශම්ක සාංවිධානාත්මක කප්පාදුෙක්. ෙැ ස මිලට 

විදුලිය අ්ශගන ශකොමිසා් ග න්න අෙ යතාෙ සාඳ ා ක්පු ශ යක්, 

ගරු අගමැතිතුමනි. ඒ නිසාා ශම් ොශ  නිලධාරින්ශගන් 

තුදන්නාන්ශසාේලා පරිසා්සාම් ශෙන්න; තුදන්නාන්ශසාේලාශ  

ආණ්ඩුෙට අොිනයි. ආණ්ඩුෙට ශ ොඳ නැ ැ. Generators 50ක් ගිය 

අවුරුේශේ ශගනැල්ලා, එයින් 48ක් දුෙන්ශන් නැත්නම්, ශමශ ම 

ආණ්ඩුෙක් ශමොකට ? තුදන්නාන්ශසාේලා emergency power 

ගන්න ශටන්ඩර් call ක්ලා, ඒක ඇග්රිශකෝ සාමාගමට දී ගන්න 

බැරි නිසාා මාසා ගණනක් ශම්ක තියාශගන ඉඳලා ්ශට් මිනිසා්ුක 

කරුෙශල් තබනො නම්, තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ආණ්ඩුෙ ශමොකට ? 

ආණ්ඩුෙ ශම්ොට මැදි ත් ශෙන්න නන..  ැන් බලන්න ගරු 

අගමැතිතුමා, ඊශේ  ෙැය ශීර්ෂ ශ කක් පැරැදුණා. ගරු 

අගමැතිතුමනි, මම ඊශේ  ්ශට් විදුලි කප්පාදුෙ පිළිබඳෙ 

Adjournment Motion එකක් ඉදිරිපත් කළා. මට උත්ත් ශ න්න 

විදුලිබල ඇමතිතුමා ශම් ගරු සාභාශේ හිටිශේ  නැ ැ. මම අ  විදුලිය 

ගැන කාා ක්නො. තබතුමාශ  විදුලිබල ඇමතිතුමා අ  

පාර්ලිශම්න්තුශේ නැ ැ. අගමැතිතුමනි, ශමොකක්  ශම්ශක් 

ශත්රුම? අඩු ගණශන් ශම් ඇමතිෙරුන්ට ලේජා නැේ ? ඊශේ  ෙැය 

ශීර්ෂ ශ කක් පැරැදිලා තිබියදී, අ ෙත් ශ්දි ඇඳශගන 

පාර්ලිශම්න්තුෙට එන්න  න්ශන් නැේ ? මට ආ්ංචියි, අ  තබතුමා 

ිනයල්ශලෝටම ශ හි කැපුො කියලා. ඒ නිසාා පාසාල්  රුශෙෝ ොශ , 

කීකරු good boysලා ොශ  අ  උශේ 9.30 ශෙනශකොට ආණ්ඩුශේ  

ිනයලුම මන්ත්රීෙරු පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටියා.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අපි ඊශේ  පාඨලී චම්පික ්ණෙක ඇමතිතුමාශ  අමාතයාං ශේ  
ෙැය ශීර්ෂ ශෙනුශෙන් ඡන් යක් ඉල්ලුො. විනා ස 32ක් ගියා ඡන් ය 
ගන්න. ඊශේ  ඒ ශෙනුශෙන් විනා ස 32ක් ගිහිල්ලත් 
තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ආණ්ඩුෙට බැරි වුණා, අඩු ගණශන් එ ා 
පැත්ශත් ඉන්න ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙත් ශම් පැත්තට 
ශගන්ො ගන්න. එතුමා එනශකොටත් ඡන් ය තියලා ඉේයි. ගරු 
සාභාපතිතුමනි, අෙසාාන ෙ ශයන් ශම් කා්ණයත් කියලා අෙසාන් 
ක්න්නම්. මම ආණ්ඩුශේ තබතුමන්ලාට කියන්ශන්, ශම් 
නිලධාරිො යට යට ශෙන්න එපා කියලයි. අපිත් ප්ාජයට පත් 
ශෙන්න එක ශ ේතුෙක් වුණා, ශම් නිලධාරිො ය. අශප් ආණ්ඩුශෙත් 
හිටියා, අති ශගෞ්ෙනීය ඇමතිෙරුන්ට එ ා ගිය නිලධාරින් පිරිසාක්. 
අශප් ආණ්ඩුෙටත් ශකළශෙන්න ඒක ශ ේතු වුණා. ශම් ආණ්ඩුෙටත් 
ඒක ිනේධ ශේශගන යනො. ඒ නිසාා ආණ්ඩුෙ ක්න්ශන් 
තුදන්නාන්ශසාේලා නම්, ්ශට් ජනතාෙ ඡන් ය ශ න්ශන් 
තුදන්නාන්ශසාේලාට නම්, තුදන්නාන්ශසාේලා ශම්ශක් ෙගකීම ගන්න. 
තුදන්නාන්ශසාේලා ශම්ො ගැන ශසාොයා බලන්න. ශම් ොශ  
නිලධාරින්ට ්ට ක්න්න ශ න්න එපා. තබතුමා ශ ොඳට මතක 
තියාගන්න, ශම්ක විදුලිය ොශ  ර ්නයක්. These are very 
sensitive issues. විදුලිය, ෙතු් කියන්ශන් ජනතාෙට ශබොශ ොම 
ශ ොිනන්  ැශනන ර ්න. ඒ නිසාා ශම් බලාගා් ඉදි ශනොකිරීම 
හිතාමතා ෙංචාසා ගත ශලසා ක්පු ක්රියා ාමයක්. ශම් ෙංචාෙ නිසාා 
්ටම අ  අුරශර් ඉන්නො කියන එක රකා  ක්මින් මම නි   
ෙනො. ශබොශ ොම සා්තුතියි. 

 

ගු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා (අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති, ආර්කක ක යුතු, නැවත පදිංික කිරීම් හා 

පුනුත්ථාපන, උතුු පළාත් සංවර්ධාන සහ යයෞවන 

ක යුතු අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு ரைில் ெிக்கிரமசிங்க - பிரதம அமமச்சரும் 

ரதசியக் தகொள்மககள், தபொருளொதொர அலுெல்கள், 

மீள்குடிரயற்றம், புனர்ெொழ்ெளிப்பு, ெடக்கு மொகொை 

அபிெிருத்தி மற்றும் இமளஞர் அலுெல்கள் அமமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister and 
Minister of National Policies,  Economic Affairs, 
Resettlement and Rehabilitation, Northern Province 
Development and Youth Affairs.) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම කියන්න කැමැතියි, විදුලිබල, 

බල ක්ති ඇමතිතුමා  ෙල් ෙරුශේ ඇවිල්ලා, ශම් ිනයල්ලටම 

පිළිතුරු ශ න්න බලාශපොශ්ොත්තු ශෙන බෙ. එතුමා තෙ කරුණු 

ගණනාෙක් එකතු ක්ශගන එන්න බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. ඒ 

ොශ ම අමත් විදුලි බලය ලබා ගන්නත් ක්රියා ක්නො.  

ශම්  විසාර්ජන පනත් ශකටුම්පශත් ශ ෙනේ කියවීම ශම් 

සාභාශේදී සාම්මත කළා. කා්ක සාභා අෙසා්ාාෙ නිසාා සාංශ ෝධන  

පුකෙ ඉදිරිපත් ක්න්න පුළුෙන්. ශමතැන ශයෝජනාෙක් ශගනාො. 

ඒ ශගන ආ ශයෝජනාශෙන්, ශම් අය ෙැශයන් රුපියල් 320ක් අඩු 

ක්ලා තිශබනො. එශ ම නම් අපට ශෙන් ශෙලා තිශබන බිලියන 

2,312න් රුපියල් 320ක් අඩු ක්ලා තිශබනො.  ඒ නිසාා ඒක එක්ක 

යන්නත් පුළුෙන්; ආපුක ඒක නැතුෙ යන්නත් පුළුෙන්. තය රුපියල් 

320 ශනොශෙයි, ෙැ ගත්. අශපත් ේ ක් තිශබනො. අශප් 

මන්ත්රීෙරුනුත් ඊශේ  සාභාශේ හිටිශේ  නැ ැ. ඒත් අපි බැලුො, 

සාම්ර ාය  ැටියට නැෙත සාංශ ෝධනයක්  ාලා ඒ රුපියල් 320ත් 

ආපුක  ාන්න. එච්ච්යි. නක ර ්නයක් ශෙන්ශන් නැ ැ. අපි 

සාම්මත ක්ශගන ශ න්නම්.  

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා, තබතුමාට විනා ස 10ක් 

තිශබනො. 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ආර්කක 

ප්රතිසංසනකරණ සහ යපොදු සැපම්ම් කැබිනට් යනොවන 

අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ - தபொருளொதொர 

மறுசீரமமப்பு மற்றும் தபொதுெழங்கல் அமமச்சரமெ 

அந்தஸ்தற்ற அமமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Non Cabinet Minister of 
Economic Reforms and Public Distribution) 

 
නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please!  ගරු  ර්ෂ   ිනල්ො ඇමතිතුමා. 

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමා  generators  ගැන 

ක්පු  කාාෙට අ ාළයි. තබතුමා  රි  1kW එශක් generators 

50ක් ශගනැල්ලා තිශබනො. ඒශකන් තබතුමා කිේො ශ කයි ෙැඩ 

ක්න්ශන් කියලා. මම  ැන් නිලධාරින්ශගන් ශසාොයා බැලුො, 10ක් 

සාවි ක්ලා තිශබනො, තුල්හිරිශේ . 20ක් සාවි ක්ලා තිශබනො, 

ශකොශළොන්නාශේ. තෙ 20ක් සාවි ක්නො, මතුගම. ඒ තුල්හිරිශේ  

10න් ප ක්  ැනට ෙැඩ ක්නො. ශකොශළොන්නාශේ 20න්, 15ක් 

ෙැඩ ක්නො කියලා මට අමාතයාං ශේ  නිලධාරින් කිේො. ඒක 

එශසාේ මම නිෙැ්දි ක්න්න කැමැතියි. 

 
ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

  ැබැයි, තබතුමන්ලාශ  පාර් ්ෙශේ  ශේලාශෙන් ඒ ශේලාෙ 

අඩු ක්නො. ගරු මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 ර්ෂ   ිනල්ො ඇමතිතුමනි, ශම් නිලධාරින් තබතුමාට එශ ම 

කියනො නම්,-  තන්න නක තමයි අපට නැති ශෙන්ශන්. මම 

system control එශකන් ගත් ලිපිය පාර්ලිශම්න්තුශේ table ක්ලා 

තිශබනො. සාවි ක්ලා තිශබන එක මම පිළිගන්නො. ගිය 

අවුරුේශේ ශ සාැම්බර් මාසාශේ  ශගනාශේ. එයින් generators 

ශ කයි ෙැඩ ක්න්ශන්. මම ෙගකීශමන් තබතුමාට කියන්ශන්.  

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, තබතුමාට විනා ස 10යි. 

2837 2838 

[ගරු මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  ම තා  
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ගු එසන.එම්. මතාක්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා, අ  කාලය පිළිබඳ ර ්නයක් 

තිශබනො. 
 

ගු එසන.එම්. මතාක්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම තත්ත්ප්   යයි ගන්ශන්. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු එසන.එම්. මතාක්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ශමතුමා කියන විධියට ෙැඩ ක්න්ශන් නැත්නම්, එතැන වි ාල 

අක්රමිකතාෙක් තිශබනො. ශම් පිළිබඳෙ පාර්ලිශම්න්තුශේ COPE 

එක පරීක්ෂණයක් ක්න්න කියලා අපි ඉල්ලා ිනටිනො. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

  ශබොශ ොම සා්තුතියි. 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. තබතුමාට විනා ස 10ක 

කාලයක් තිශබනො. 

[ර්. භා. 10.38] 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා (රාජය වයවසාය, කන්ද 

උඩර  උුමය සහ මහනුවර සංවර්ධාන අමාතයතුමා සහ 

පාර්ලියම්න්තුයේ සභානායකතුමා) 
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள், 

மமலநொட்டு மரபுொிமமகள் மற்றும் கண்டி  அபிெிருத்தி 

அமமச்சரும் பொரொளுமன்றச் சமப முதல்ெரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම ම ාමාර්ග ඇමතිේයා ෙ ශයන් 

කටයුතු ක්පු කාලය තුළ කළ ෙැඩ කටයුතු ගැන ශකටි 

 ැිනන්වීමක් ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. අශප් හිතෙත් 

මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  මැතිතුමා පුකගිය සාතිශේ  කිේො, මම 

ම නුේට ෙැිනකිළියක්ෙත්   ා දීලා නැ ැ කියලා. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් ගරු සාභාෙට  න්ෙන්න කැමැතියි, ම නුේ 

දිසා්ත්රික්කය ශෙනුශෙන් විත්ක් මම රුපියල් මිලියන 5,386ක් 

විය ම් ක් පා්ෙල්   ා තිශබන බෙ. මම ඒ ගැන විසා්ත් 

කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] Please, I am only replying you. 

මැ දුම්බ්ට රුපියල් මිලියන 622ක්, පන්විලට රුපියල් මිලියන 

40ක්, පාතදුම්බ්ට රුපියල් මිලියන 223ක්, උඩුදුම්බ්ට රුපියල් 

මිලියන 220ක්, මිනිශප්ට රුපියල් මිලියන 138ක්, කුණ්ඩසාාශල්ට 

රුපියල් මිලියන 350ක්, යටිනුේ ට රුපියල් මිලියන 318ක්, 

ගඟඉ ළ ශකෝ්ශළේ නාෙලපිටියට රුපියල් මිලියන 325ක්, 

පසා්බාශ  ශකෝ්ශල්ට රුපියල් මිලියන 290ක්, උඩපළාතට 

රුපියල් මිලියන 290ක්, ශ ොළුෙට රුපියල් මිලියන 178ක්, 

උඩුනුේට රුපියල් මිලියන 365ක්, ගඟෙට ශකෝ්ශළේට රුපියල් 

මිලියන 190ක්, පාත ශ ේො ැටට රුපියල් මිලියන 530ක්, 

 ත්ලියැේ ට රුපියල් මිලියන 645ක්, අකු්ණට රුපියල් මිලියන 

154ක්, ර්ජාපිටියට රුපියල් මිලියන 310ක්  ා  ාරිසා්පත්තුෙට 

රුපියල් මිලියන 198ක් ෙ ශයන් රුපියල් මිලියන 5,386ක ුද ලක් 

විය ම් ක් පා්ෙල්   ා තිශබනො.  

ඊළඟට, මම සාභාෙට  න්ෙන්න කැමැතියි, ලංකාෙ පු්ාම ක්පු 

ශේෙල් සාම්බන්ධෙ.  
 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මට ර ්නයක් අ න්න පුළුෙන් ? [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Aluthgamage, you spoke for about half-an-hour. 

So, please allow me to speak now.  
 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමා  ැන් කියපු කා්ණය ගැන ශපො ස 

පැ ැදිලි ක් ගැනීමක් සාඳ ා එක ර ්නයක් අ න්න අෙසා් 

ශ න්න. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු මටින්දානන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙැිනකිළි ගැන කිේශේ. තබතුමා  ැන් 

පා්ෙල් ගැන කියන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ම නුේ මං තීරු 

 තශර් පාශර් අපි හීරැසා්සාගල  න්දිය  ක්ො  ැදුො. තබතුමා 

ම ාමාර්ග ඇමතිේයා  ැටියට ිනටියදී හීරැසා්සාගල  න්දිශේ  ිනට 

දුම්රිය ශපොළ  ක්ො ඒ මාර්ගය සාා ා නිම ක්න්න තබතුමාට බැරි 

වුණා කියන එකයි මම කිේශේ. ඒක පිළිගන්නො ?  [බාධා 

කිරීමක්] 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම ලංකාෙ පු්ාම ක්පු ශේෙල් ශම්ොයි. 

බසා්නාහි් පළාත ශෙනුශෙන් රුපියල් මිලියන 5,541යි. ුදළු 

මධයම පළාත ශෙනුශෙන් - that is for Kandy, Matale and 

Nuwara Eliya - රුපියල් මිලියන 15,000යි. සාබ්ගුදෙ පළාත 

ශෙනුශෙන් රුපියල් මිලියන 11,000යි. North-Western Province 

ශෙනුශෙන් රුපියල් මිලියන 14,575යි. North-Central Province 

ශෙනුශෙන් රුපියල් මිලියන 10,000යි. ඒ ලංකාෙ පු්ා ක්පු 

ශේෙල්.  කුණු පළාශතත් කටයුතු ිනදු ක් තිශබනො. එක් 

මන්ත්රීේශයකුට මිලියන 60 ගාශන්, we have given Rs. 10 

billion to the Members of Parliament to do the roads they 

need. මම ශම් කිේශේ, අපි පුකගිය කාලය තුළ ක්පු ශේෙල් 

ගැනයි.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

උඩ්ට පළාශත් ිනයලුශ නා බලාශපොශ්ොත්තු ෙනො, අධිශේගී 

මාර්ගය. අධිශේගී මාර්ගශේ  තුන්ෙන ශකොටසා ගැන අර්බු යක් ඇති 

ශෙලා තිශබනො. නුදත් පළුදෙැනි ශකොටසායි, ශ ෙැනි ශකොටසායි 

අපි ශම් අවුරුේශේ අන්තිමට ඉේ ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තු 

ෙනො. කඩෙත ඉඳලා මීය රිගම  ක්ො ඉදිෙන පළුද ශකොටශසාේ ෙැඩ 

 ැන් ීනන සාමාගම පටන් ගන්නො. මීය රිගම ඉඳලා කුරුණ.ගල 

 ක්ො ශකොටශසාේ ෙැඩ ශම් අවුරුේ  අන්තිම ෙනශකොට අෙසාන් 

ෙනො. ශපොතු ැ් ඉඳලා ගලශග ්ට ඉදිෙන තුන්ෙන ශකොටශසාේ 

තමයි ර ්නයක් තිශබන්ශන්. 
 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අනු් ප්රිය ර් න යාපා මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු ඇමතිතුමනි, විවිධ විධියට ෙන්දි ශගො තිශබනො කියලා 

අශප් පළාශත් ශලොකු ර ්නයක් තිශබනො. ඒ පිළිබඳෙ ශසාොයා 

බලා කටයුතු ක්න්න ශෙයි. ශමොක , සාම ් අයට ෙැ සශයන් සා  

සාම ් අයට අඩුශෙන් ෙන්දි ශගෙලා තිශබනො.  

ඊළඟ කා්ණය තමයි, වි ාල පරිසා්  ානියක් ිනදු ශෙලා තිබීම. 

අපි තබතුමා එක්කත් සාාකච්ඡා කළා, ජලය ගලා බිනන තැන්ෙල 

මාර්ග කුලුනු මතින් ඉදි ක්න්න කියලා. නුදත්, ඒ කිින ශ යක් 

සාැලකිල්ලට ශගන නැ ැ. එම නිසාා වි ාල ශලසා පරිසා්  ානි 

ිනදුශෙලා තිශබනො. විශ ේෂශයන්ම නා්ම්මල, ශපොල්ග ශෙල 

රශේ ෙල. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇත්තෙ ශයන්ම මම තබතුමා කියන එක පිළිගන්නො. මම 

ඇමතිේයා  ැටියට ිනටි කාලශේ  අපි සාාකච්ඡා පැෙැත්වුො. 

 ැබැයි, අෙසාාන ෙ ශයන් මම එකක් කියනො.  කුණු අධිශේගී 

මාර්ගශේ  පා්ෙල් ොශ ම dams තිශබනො. ෙතු් යටින් ගලා යන 

මාර්ග ශබොශ ොම අඩුයි. It was a dam.  කුණු පළාත නිත්ම යට 

ශෙන්ශන් ඒකයි. ඒශකන් අපි පාඩම් ඉශගන ගත්තා. ඒශකන් අපි 

පාඩම් ඉශගන ශගන, කුරුණ.ගල  ක්ො   න ඒ අධිශේගී 

මාර්ගශේ  ෙතු් යටින් ගලා යාමට  ැකි ශලසා මාර්ගශේ  ිනයයට 

30ක් කුලුනු මත ඉදි ක්න්න කටයුතු ක් තිශබනො.  
 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමා  ැන් තශ ොම කිේොට කුරුණ.ගල 

අධිශේගී මාර්ගය කුලුනු මත   ලා නැ ැ ශන්. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අෙ ය තැන්ෙල කුලුනු මත මාර්ගය  ැශ නො. අෙ ය 

තැන්ෙල අපි එශලසා කටයුතු ක් තිශබනො. මම පුකගිය මාසාශේ  

මල්ෙතු, අසා්ගිරි ම ා නායක හිමිෙරු සාමඟ ඒ සා්ාානයට  ගියා. 

ශමොක , මම මල් ර්ජා ක්න්න ගියාමත් ම ා නායක හිමිෙරු 

අ න්ශන්, "ශකෝ අධිශේගී මාර්ගය?" කියලා. මල් ෙට්ටිය අතට 

ශ න ගමන් අ නො, "ශකෝ අධිශේගී මාර්ගය?" කියලා. මම 

කිේො, "තබෙ න්ශසාේලා එන්න මාත් එක්ක යන්න" කියලා. මම 

ශපන්වූො. උන් ෙ න්ශසාේලාශ  ආශිර්ො ය අපට ලැබුණා. අශප් 

ෙර්තමාන ඇමතිතුමා ඒ කටයුත්ත ඉතාමත් ශ ොිනන් ක්ශගන 

යනො. සා්තුතියි.  
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

The next speaker is the Hon. S. Sritharan. You have 
got 20 minutes.  

 

[மு.ப. 10.44] 
 

ගු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரெ தெிசொளர் அெர்கரள, இன்மறய தினம் 

தநடுஞ்சொமலகள், வீதி அபிெிருத்தி, தபற்ரறொலிய ெள 

அபிெிருத்தி மற்றும் மின்ெலு, ெலுசக்தி, ததொழிற்றுமற 

அபிெிருத்தி ஆகிய பல்ரெறுபட்ட தமலப்புக்கமள 

உள்ளடக்கிய இரண்டு அமமச்சுகளின் நிதிதயொதுக்கீடுகள்மீது 

உமரயொற்றச் சந்தர்ப்பமளித்தமமக்கு முதலிரல என்னுமடய 

நன்றிகமளத் ததொிெித்துக் தகொள்கின்ரறன். சம்பந்தப்பட்ட 

துமற சொர்ந்த அமமச்சர்களும் இங்கிருப்பது ஒரு மகிழ்ச்சிமயத் 

தருகின்றது.  

மிக முக்கியமொக இந்த நொட்டிரல இருக்கின்ற 

பல்ரெறுபட்ட பிரச்சிமனகளுக்கு மத்தியில், யுத்தத்தொல் 

அழிக்கப்பட்ட நிமலமமயில் உள்ள தமிழர்கள் அதிகமொக 

ெொழுகின்ற பிரரதசங்களில் அந்த மக்கள் தங்களுமடய 

ெொழ்க்மகமயப் தபொருளொதொர ெல்லமமகளற்ற ெமகயில் 

தகொண்டு தசல்ெமத நொங்கள் அெதொனிக்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. இன்று ‘அபிெிருத்தி’, ‘அபிெிருத்தி’ என்ற 

தசொல் பொெிக்கப்படுகின்றரத தெிர, உண்மமயொன 

அபிெிருத்தி ஏற்படுெதொகத் ததொியெில்மல. ெடக்கிலும் 

கிழக்கிலும் தமிழர்களுமடய பிரரதசங்களில் இந்த 

அபிெிருத்தியினுமடய ெிகிதொசொரம் எந்த அளெிரல 

இருக்கின்றததன்பது மிக முக்கியமொன ஒரு ரகள்ெியொக 

இருக்கின்றது. அந்த ெமகயில் அந்த மக்கள் தங்களுமடய 

பொமதகளிரல பயைம் தசய்ய முடியொதெர்களொக 

இருக்கின்றொர்கள்; மின்சொர ெசதிமயப் தபற்றுத் தங்களுமடய 

ரதமெகமள நிமறரெற்றிக்தகொள்ள முடியொதெர்களொக 

இருக்கின்றொர்கள்; நொளொந்த ெருமொனங் களுக்கொன ததொழில் 

ெொய்ப்புக்களற்றெர்களொக இருக் கின்றொர்கள். அங்குள் 

ளெர்கள் இவ்ெொறொன பல்ரெறுபட்ட பிரச்சிமனகளில் 

மூழ்கிப்ரபொயுள்ள ஓர் நிமலயிலுங்கூட, நொட்டிரலயிருக்கின்ற 

ேனொதிபதி அெர்கள் ஒருெிதமொன கருத்மத முன்மெக் 

கின்றொர்; பிரதமரும் அெரரொடு இமைந்த அமமச்சர்களும் 

இன்தனொரு ெிதமொன கருத்துக்கமள முன்மெக்கின்றொர்கள்; 

இருக்கின்ற ஏமனய துமறசொர்ந்த தமலெர்கள் அல்லது 

அமமச்சர்கள் தெவ்ரெறு ெிதமொன கருத்துக்கமள 

முன்மெக்கின்றொர்கள். இந்த நொட்டிரல இது ஒரு சொபக்ரகடொக 

அல்லது ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொத ஒரு ெிடயமொக 

நமடதபற்றுக்தகொண்டு ரபொெமதத்தொன் நொங்கள் 

அெதொனிக்கின்ரறொம்.  

எமது பிரரதசத்தில் IRoad Project என்பது இன்று 

ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது; நொமள ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது என 

கடந்த மூன்று ெருடங்களொகச் தசொல்லப்படுகின்றது. 

நொங்களும் இதற்கொக RDA இன் வீதி அபிெிருத்தி 

2841 2842 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ම තා  
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அதிகொரசமபக்கு ஏறி இறங்கொத நொட்களில்மல. ரநற்றும் நொன் 

அமமச்சர் தகளரெ கபீர் ஹொஷிம் அெர்கரளொடு 

ரபசுகின்றதபொழுது, “இரதொ நொங்கள் யூன் மொதம் 

ததொடங்குகின்ரறொம்” என்று தசொன்னொர். தசன்ற ெருடமும் 

யூன் மொதம் ததொடங்கப்படும் என்று தசொன்னொர்கள்; இந்த 

ெருடம் January என்றொர்கள்; இந்த ெருடம்  ரம மொதம் 8ஆந் 

திகதி inauguration programme என்றொர்கள். யூன் மொதம் 

ததொடங்குகின்ரறொம் என்று ரநற்று அமமச்சர் அெர்கள் 

தசொன்னொர். ஆனொல், இந்த iRoad  திட்டம் யூன் மொதமும் 

நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு எந்த ெொய்ப்புக்கமளயும் நொங்கள் 

கொைமுடியெில்மல.  

இலங்மகயினுமடய ஊெொ மொகொைம், ரமல் 

மொகைங்களிதலல்லொம் ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியினுமடய 

நிதியீட்டத்தினூடொன குறித்த ரெமலத்திட்டங்கள் நிமறவு 

தபற்றுெிட்டன. இப்தபொழுது, கிழக்கு மொகொைத்திரல ரெமல 

நமடதபறுகிறது. “அது முடிந்தொல்தொன் ெடக்குக்குள்ரள 

ெருரெொம்” என்று தசொல்கிறொர்கள். ெடக்கு வீதிகள் யொவும் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பொக தெள்ள அனர்த்தம் 

கொரைமொக கிளிதநொச்சி, முல்மலத்தீவு வீதிகள் கடுமமயொகப் 

பொதிக்கப்பட்டன. பொதிக்கப்பட்ட அந்த வீதிகமளத் 

திருத்துெதற்கொகப் பல மில்லியன் ரூபொய் ரதமெ என்று 

கைக்கிடப்பட்டு, 5,208 மில்லியன் ரூபொய்க்கொன திட்டங்கள் 

குறித்த ெிபரங்கள்  அனர்த்த முகொமமத்துெ அமமச்சுக்கு 

அனுப்பப்பட்டும்கூட, இதுெமர கிளிதநொச்சி மொெட்டத்தில் 

தெள்ள அனர்த்தத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட எந்ததெொரு வீதியும் 

திருத்தப்படெில்மல என்பது மிக மிக மனெருத்தத்துக்குொிய 

ெிடயம். இவ்ெொறொனததொரு நிமலயில், இந்த ெிடயத் 

தமலப்புகளுக்கு ஆதரெொக நொங்கள் எவ்ெொறு ெொக்களிக்க 

முடியும்? ெொக்களிப்பதொல் மட்டும் எங்களுமடய மக்களுக்கு 

என்ன நமடதபற்றுெிடப்ரபொகின்றது? ஆகரெ, ெடக்கிலும் 

கிழக்கிலும் இருக்கின்ற வீதிகமளத் திருத்தியமமப்பதில் 

இவ்ெளவு கொலமொக தமத்தனப் ரபொக்குகள் 

கமடப்பிடிக்கப்படுெது மிக ரெதமனயொன ெிடயம் என்பமத 

இந்த இடத்திரல பதிவுதசய்கிரறன். 

அதமனெிட குறிப்பொக இலங்மகயிரல தநடுந்தீவு என்பது 

ஒரு தனியொன பிரரதசச் தசயலொளர் பிொிவு; ஒரு தனித் தீவு. 

அங்கு ரபொெததன்றொல், கடல் ெழி பயைம்தொன் 

இருக்கின்றது. அங்கு 'ெடதொரமக' என்கின்ற ஒரு சிறிய கப்பல் 

மூலமொகப் பயைம் ரமற்தகொள்ளப்படுகிறது. அந்தக் கப்பமல 

கடற்பமடயினர்தொன் இயக்குகிறொர்கள். ஆனொல், அது 

தபயரளெிரல வீதி அபிெிருத்தி அதிகொரசமபயின்கீழ் 

இயங்குெதொகச் தசொல்லப்படுகிறது. அரதரநரம் ெடக்கு 

மொகொை சமபயின் உள்ளூரொட்சித் திமைக்களத்தின்கீழ் 

‘தநடுந்தொரமக’ என்ற படகுச் ரசமெ தசயற்படுத்தப்படுகிறது. 

அந்தப் படகு ஓடும் அல்லது ஓடொமல்ெிடும். சொியொன 

பொதுகொப்புக்குொிய ஒரு கலமொக இன்னும் அது 

தகொள்ளப்படெில்மல. நீண்ட கொலமொக அந்த தநடுந்தீவுப் 

பயைத்திரல ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருக்கின்ற ‘குமுதினி' படகு 

இப்தபொழுது, மூப்பமடந்து, ெயதமடந்த நிமலயிரல 

கொைப்படுகிறது. நவீனமொன ஓர் இயந்திரத்மத அதற்குப் 

தபொருத்தி, அதமனப் புனரமமப்புச் தசய்யுங்கள் என்று பல 

தடமெகள் ரகொொிக்மககள் முன்மெக்கப்பட்டதபொழுதும்கூட, 

அது கருத்திரல எடுக்கப்படொமல் இருப்பதும் கெமலக்குொியது. 

வீதி அபிெிருத்தி அதிகொரசமபக்குொிய அமமச்சரொக தகௌரெ 

கபீர் ஹொஷிம் அெர்கரள இருக்கின்றொர். அந்தப் படகு வீதி 

அபிெிருத்தி அதிகொரசமபக்குச் தசொந்தமொனதொக இருந் 

தரபொதிலும், அது கருத்திரல எடுக்கப்படொமல் இருப்பது 

கெமலயளிக்கிறது. ஆகக்கூடியது 35 மில்லியன் ரூபொய் 

தசலெில் தசலெில் அதற்குொிய இயந்திரத்மதப் தபொருத்தி 

அதமனப் புனரமமக்க முடியும். ஆனொல், இன்று அந்த 

'குமுதினி' படகு பயன்படுத்தப்பட முடியொத நிமலயிரல 

இருக்கிறது. ஆகரெ, இதமன உடனடியொகக் கெனத்திரல 

எடுத்து நடெடிக்மக எடுக்க ரெண்டும். தநடுந்தீெின் பிரதொன 

ரபொக்குெரத்து பயைக் கலமொக இருக்கின்ற ஒரு ெரலொற்று 

முக்கியத்துெம்ெொய்ந்த 'குமுதினி' படகிமனத் திருத்துெது 

ததொடர்பில் தகௌரெ அமமச்சர் கபீர் ஹொஷிம் அெர்கள் ஒரு 

நல்ல முடிமெ இன்று அறிெிக்கரெண்டும் என்ற 

ரெண்டுரகொமள இந்தச் சமபயிரல நொன் அெொிடம் 

முன்மெக்கின்ரறன். 

யொழ்ப்பொைத்திரல இருக்கின்ற ஊர்கொெற்றுமற - 

கொமரநகமர இமைக்கின்ற பிரதொன பொலம் மற்றும் 

முல்மலத்தீெிரல இருக்கின்ற ெட்டுெொகல் பொலம் பற்றி நொன் 

குறிப்பிட ரெண்டும். இமெ ததொடர்பில் இங்கு பல தடமெ 

தசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இமெ RDA - வீதி அபிெிருத்தி 

அதிகொரசமபக்குச் தசொந்தமொனமெ. அதனுமடய Chairman 

திரு. நிஹொல் ரஞ்சன் சூொியொரச்சி மற்றும் அெரரொடு இமைந்த 

உத்திரயொகத்தர்கள் இந்தச் சமபயின் உத்திரயொகத்தர் 

கலொிக்கு ெந்திருப்பொர்கள்; இந்த ெிெொதத்மத அங்கிருந்து 

அெதொனித்துக் தகொண்டிருப்பொர்கள் என்று நம்புகின்ரறன்.. 

Chairman மிகவும் நல்லெர்; நன்றொகப் பழகக்கூடியெர். 

ஆனொல், குறித்த ரெமலகமளச் தசயற்படுத்துெதற்கொன 

நிதியில்மல என்பமதத்தொன் அெர் பலமுமற குறிப்பிட்டிருக் 

கின்றொர். இங்கு நொன் குறிப்பிட்ட ஊர்கொெற்றுமற - 

கொமரநகருக்கொன பொலம், அரதரநரம் முல்மலத்தீவு, 

ெட்டுெொகல் பொலம் சம்பந்தமொக நீண்ட நொட்களொகப் ரபசப் 

பட்டும்கூட இன்றுெமர நிர்மொைத் துக்கொகக் மகமெக் 

கப்படொத பொலங்களொகரெ அமெ இருக்கின்றமம மிக மிக 

ரெதமனக்குொிய ெிடயம். இதமன நிர்மொைிப்பது பற்றி இந்த 

அரசொங்கத்திலுள்ளெர்கள் பல தடமெ தசொல்லியிருக் 

கின்றொர்கள். அதொெது, “இரதொ யொழ்ப்பொைம் - மொனிப்பொய் 

வீதிக்குக் கொசு ஒதுக்கி இருக்கிரறொம்” என்கின்றொர்கள். 

ஆனொல், இதுெமர tender call பண்ைி குறித்த ரெமலக்கொன 

ஆயத்தங்கள் தசய்யப்பட்டிருக்கிறதொ? என்று ரகட்டொல், 

இல்மல. அரதரபொல், அரொலி – ரெலமை – புங்குடுதீவு - 

குறிகட்டுெொன் ெமரயொன பொமதக்கு 12,000 மில்லியன் 

ரூபொய் 2016ஆம் ஆண்டு ெரவு தசலவுத்திட்டத்திரல ஒதுக்கப் 

பட்டதொக அந்த ெரவு தசலவுத்திட்டத்திரல தசொல்லப்பட்டது. 

ஆனொல், இதுெமர அதற்கொன ரெமல நடக்கெில்மல; 

கூறுெிமல ரகொரப்படெில்மல. அல்மலப்பிட்டி - மண்மடதீவு 

இமைப்பு வீதிமய இரதொ நிர்மொைிக்கிரறொம் என்று 

தசொன்னொர்கள். ஆனொல், இதுெமர அந்த வீதியினுமடய 

நிர்மொைச் தசயற்பொடுகளில் மகமெக்கப்படெில்மல. 

இவ்ெொறு பல வீதிகள்! தபொன்னொமல - பருத்தித்துமற வீதி, 

எழுதுமட்டுெொள் - நொகர் ரகொெில் வீதி என்பன RDA - வீதி 

அபிெிருத்தி அதிகொரசமபக்குச் தசொந்தமொன வீதிகள். ஆனொல், 

இந்த வீதிகளும் இதுெமர மகமெக்கப்படொமல் இருக்கின்ற 

சூழமல இந்த இடத்திரல பதிவுதசய்கிரறன். அதிகமொன 

மக்கள் புழக்கமுள்ள - மக்கள் பொெிக்கின்ற அந்தப் பொமதகள் 

இன்று பயைம் தசய்ய முடியொதெொறு மிக ரமொசமொக 

இருக்கின்றன.  

கிளிதநொச்சி மொெட்டத்திரல 27 கிரொம அலுெலர் 

பிொிவுகமளச் ரசொோ்ந்த, கிட்டத்தட்ட 60,000 மக்கள் ெொழ்கின்ற 

பிரரதசத்திலுள்ள ஒரு பிரதொன பொமதயின் நிர்மொைம் பற்றி, 

அதொெது, முறிகண்டி, அக்கரொயன், அம்பலப்தபருமொள் சந்தி, 

ஆமனெிழுந்தொன், ென்ரனொிக்குளம், தேயபுரம், 

பல்லெரொயன்கட்டு, கிரொஞ்சி, ரெரெில் ெமரயொன ஒரு 

பிரதொன பொமதயின் நிர்மொைம் பற்றிப் பல ஆண்டுகளொகப் 

ரபசப்பட்டும் இதுெமர மகமெக்கப்படொத பொமதயொக அது 

இருக்கின்றது. எத்தமனரயொ முமறகள் இந்தச் சமபயிரல இது 

2843 2844 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

சம்பந்தமொகச் தசொல்லப்பட்டிருந்தொலும்,  சம்பந்தப்பட்டெர்கள் 

பலருக்குக் கடிதங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தொலும் அது 

நமடதபறெில்மல. அந்த நிர்மொைம் பற்றி RDA இடம் 

ரகட்டொல், அந்தப் பொமத RDD க்குச் தசொந்தமொனது என்று 

தசொல்கின்றொர்கள். வீதி அபிெிருத்தித் திமைக்களத்திடம் அது 

சம்பந்தமொகக் ரகட்டொல் தற்தபொழுது தங்களிடம் அதற்குக் கொசு 

இல்மல என்கின்றொர்கள். அதொெது இதற்கொக மொகொை 

சமபக்கு அரசொங்கம் கொசு ஒதுக்கெில்மல. அதனொல், 

தங்களொல் அதமனச் தசய்ய முடியொது என்று 

தசொல்கின்றொர்கள். இவ்ெொறு கிளிதநொச்சியிரல பல வீதிகள் 

உள்ளன.  

கிளிதநொச்சி மொெட்டத்தில் உள்ள தகௌதொொிமுமனக்குச் 

தசல்கின்ற பிரதொன பொமத, கட்மடக்கொடு, 

ரபய்ப்பொமரப்பிட்டிக்கொன பிரதொன பொமத என்பெற்றின் 

ரெமலகள் கிடப்பிலிருக்கின்றன. மிக முக்கியமொக, 

உருத்திரபுரம், இரொமநொதபுரம் தசல்கின்ற பொமதகள் எல்லொம் 

iRoad Project இனுள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று 

தசொல்கின்றொர்கள். ஆனொல், எதுவுரம இதுெமர 

நடக்கெில்மல. ஆகரெ, அரசொங்கத்தினுமடய இந்தப் 

பயைத்திரல, தகௌரெ அமமச்சர் கபீர் ஹொஷிம் அெர்களும் 

சொி, அெருக்குக் கீரழயிருக்கின்ற வீதி அபிெிருத்தி 

அதிகொரசமபயின் தமலெர் நிஹொல் சூொியொரொச்சி மற்றும் 

அெரரொடு இமைந்த குழுெினரும் சொி, இது சம்பந்தமொக 

நடெடிக்மக எடுக்க ரெண்டும். நொன் தகளரெ அமமச்சர் கபீர் 

ஹொஷிம் அெர்களிடம் தெள்ளத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட வீதிகள் 

ததொடர்பில் ெிபரங்கமளக் தகொடுத்தரபொது, ஒவ்தெொரு 

பொமதக்கும் 2 மில்லியன் ரூபொய் வீதம் குறித்த 40 வீதிகளுக்கும் 

ஏரதொதெொரு ெமகயிரல நொன் கொசு தருகின்ரறன் என்று 

தசொன்னொர். இப்ரபொது தெள்ளம் ெற்றி ெரட்சி ெந்துெிட்டது. 

ஆனொல், அந்த வீதிகள் அரத ரமடும் பள்ளமுமொக 

தெள்ளத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட நிமலயிரலரய கொைப் 

படுகின்றது. தகௌரெ அனர்த்த முகொமமத்துெ அமமச்சர் 

அெர்கள் கிளிதநொச்சிக்கு ெருமக தந்தொர்கள். ஆனொல், 

அனர்த்தத்திற்குள்ளொன ஒரு வீதிமயக்கூட, அெரொல் இதுெமர 

சீர் தசய்ய முடியெில்மல என்ற கெமலமய இந்த இடத்திரல 

பதிவுதசய்ய ெிரும்புகின்ரறன். மிகமிக முக்கியமொன இந்தப் 

பொமதகள் கெனத்திதலடுக்கப்படொமல் நிரொகொிக்கப்பட்டிருப் 

பது மிகக் கெமலக்குொிய ெிடயமொகும்.   

இப்தபொழுது தகௌரெ அமமச்சர் ரெி கருைொநொயக்க 

அெர்கள் இங்கு இருக்கின்றொர். ஐயொ! உங்களிடம் மிக மிக 

முக்கியமொக ஒரு ெிடயத்மத நொன் முன்மெக்கின்ரறன். 

அநுரொதபுரத்திலிருப்பதுரபொல் கிளிதநொச்சிப் தபொலிஸ் 

நிமலயத்திற்குப் பக்கத்திரல தபொியததொரு தபற்ரறொலியக் 

குதமிருந்த கொைி இருக்கின்றது. அந்தப் தபற்ரறொலியக் 

குதமிருந்த கொைியிரல அரசொங்கத்திற்குச் சொர்பொக இருக்கின்ற 

பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் - ேனொதிபதி அெர்களுமடய 

மகப்பிள்மள - ஒருெரும் மஹிந்த ரொேபக்ச அெர்கள் 

ேனொதிபதியொக இருந்த கொலத்திரல அெருமடய அமமச்சரொக 

இருந்த ஒருெரும் இமைந்து இன்று எொிதபொருள் நிரப்பு 

நிமலயத்மத - filling station இமன உருெொக் 

கியிருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், ஏற்கனரெ அங்கிருந்த 

தபற்ரறொலியக் குதம் இதுெமர புனரமமக்கப்படெில்மல. 

நீங்கள் கிளிதநொச்சிக்கு ெருகின்றீர்கள்! அங்கு நொன் இல்லொத 

ரநரம் ெருகின்றீர்கரளொ என்னரெொ ததொியொது. ஆனொல், 

நீங்கள் அங்கு ெந்து ரபொெதொக நொன் அறிகின்ரறன். ஆனொல், 

அந்தப் தபற்ரறொலியக் குதத்மதப் புதுப்பித்துக் கட்டி, அந்த 

இடத்திரல எொிதபொருட்கமளத் ரதக்கி மெத்து, சுத்திகொித்து, 

அங்கிருந்து ஏமனய இடங்களுக்கு எொிதபொருள் ெழங்கக்கூடிய 

அளவு ெசதி அங்கு இருந்தும், அதற்கொன நிர்மொை 

ரெமலயில் இதுெமர மகமெக்கெில்மல என்பமத இந்த 

இடத்திரல உங்களிடம் குறிப்பிட ெிரும்புகின்ரறன். ஏன் 

நீங்கள் அதில் மகமெக்கெில்மல என்பமதத் தயவுதசய்து 

கூறரெண்டும். 

 

ගු රවි කුණානායක මහතා (විදුලිබල, බලශ්ක්ති සහ 

වයාපාර සංවර්ධාන අමාතයතුමා)  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க - மின்ெலு, எொிசக்தி மற்றும்  

ததொழில் துமற அபிெிருத்தி அமமச்சர்) 

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Power, Energy 
and Business Development)  

Hon. Chairman - 

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
The Hon. Member is bringing forward an issue of a 

filling station. That matter does not come under my 
purview, but under the purview of Hon. Kabir Hashim.  

 

ගු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
மன்னிக்க ரெண்டும். இந்த ெிடயம் தகௌரெ அமமச்சர் 

கபீர் ஹொஷிம் அெர்களுக்குொியதுதொன். இங்கு நொன் ரபச 

ஆரம்பிக்கின்றரபொது அெர் இங்கிருந்தொர். ஆனொல், தற்ரபொது 

இங்கிருந்து தெளிரய தசன்றுெிட்டொர் என்று நிமனக் 

கின்ரறன். தங்களுமடய ெிடயத் தமலப்புப் பற்றிய ெிெொதம் 

நடக்கின்றரபொது அமமச்சர்கள் இங்கிருந்தொல் அது பற்றிப் 

பதிலளிக்கக்கூடியதொக இருக்குதமன்று நிமனக்கின்ரறன். 

இங்கு அமமச்சர் அெர்களுமடய தசயலொளர் மற்றும் ஏமனய 

உத்திரயொகத்தர்கள் இருப்பொர்களொக இருந்தொல், இதுபற்றி 

அமமச்சர் அெர்களுக்கு அறிெித்து, கிளிதநொச்சியிரல இருந்த 

தபற்ரறொலியக் குதத்மத அந்த இடத்திரல அமமப்பதற்குொிய 

ெிடயம் சம்பந்தமொக அெர் இந்தச் சமபயிரல ததொிெிக்க 

ரெண்டும் என்று ரகட்டுக் தகொள்கின்ரறன்.  

தபற்ரறொலிய ெளங்கள் அபிெிருத்தி அமமச்சர் 

அெர்களிடம் மிக முக்கியமொகச் சில ெிடயங்கமளக் குறிப்பிட 

ெிரும்புகின்ரறன். அதொெது, பல பலரநொக்குக் கூட்டுறவுச் 

சங்கங்கள் தபற்ரறொல் நிமலயங்கமள - எொிதபொருள் நிரப்பு 

நிமலயங்கமள அமமப்பதற்கொன அனுமதிமயப் தபறுெதக் 

கொன ெிண்ைப்பங்கமளச் தசய்திருந்தொலும், அந்த அனுமதி 

ெழங்கப்படொமல் இழுத்தடிக்கப்படுகின்றது. குறிப்பொக, 

பச்சிமலப்பள்ளிப் பலரநொக்குக் கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்கு ஒரு 

தபற்ரறொல் எொிதபொருள் நிரப்பு நிமலயமிருந்தது. அதனுமடய 

இடப்பிரச்சிமன கொரைமொக நீண்ட நொட்கள் அெர்கள் 

ரபொரொடி, அதமன அமமப்பதற்கு ரெரறொர் இடம் 

இப்தபொழுது ததொிவு தசய்யப்பட்டிருக்கின்றரபொதிலும் 

அதற்கொன அனுமதி ெழங்குெதில் தபற்ரறொலிய ெளங்கள் 

அபிெிருத்தி அமமச்சு இப்ரபொதும் இழுத்தடித்துக் தகொண்டு 

ெருகின்றது. அரதரநரம் பச்சிமலப்பள்ளிப் பிரரதச தசயலகப் 

பிொிெிற்குள்ரள ஒரு தனியொருக்கு எந்தெித இமடயூறுமின்றி 

எொிதபொருள் நிரப்பு நிமலயத்திற்கொன அனுமதி 

ெழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

2845 2846 

[ගරු එසා.් ශ්රීත්න් ම තා  
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அரதரபொல, தர்மபுரம், புளியம்தபொக்கமைச் சந்தியிரல 

கமரச்சி ெடக்குப் பலரநொக்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்கொன ஓர் 

எொிதபொருள் நிரப்பு நிமலயமும், உருத்திரபுரம் கூழொெொடியில் 

கமரச்சி ததற்கு பலரநொக்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்கொன ஓர்  

எொிதபொருள் நிரப்பு நிமலயமும் ெட்டக்கச்சியில் கமரச்சி 

கிழக்கு பலரநொக்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்கொன ஓர் எொிதபொருள் 

நிரப்பு நிமலயமும் அமமப்பதற்கு ெிண்ைப்பங்கள் 

தகொடுக்கப்பட்டிருந்தும்கூட இதுெமர அெற்றுக்கொன அனுமதி 

ெழங்கப்படெில்மல என்பது துரதிஷ்டெசமொனது. பல 

ரபருக்கு ரெமலெொய்ப்புக்கமள ெழங்குகின்ற பலரநொக்குக் 

கூட்டுறவு சங்கங்களுமடய எொிதபொருள் நிரப்பு 

நிமலயத்துக்கொன அனுமதி புறக்கைிக்கப்படுகின்ற நிமலமம 

கொைப்படுகின்றது. ஏன் அவ்ெொறு தசய்யப்படுகின்றது 

என்பது ததொியெில்மல. ஆகரெ, தயவுதசய்து, தகௌரெ 

அமமச்சர் அெர்கரள, நீங்கள் இதமனக் கருத்திரல எடுத்து 

இெற்றுக்கொன அனுமதிமய ெழங்குெதற்கொன முயற்சிகமள 

ரமற்தகொள்ளுமொறு நொன் இந்த இடத்திரல 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

அடுத்து, தகௌரெ அமமச்சர் ரெி கருைொநொயக்க 

அெர்களுமடய அமமச்சின்கீழ் ெருகின்ற ஒரு ெிடயம் பற்றிக் 

குறிப்பிட ெிரும்புகின்ரறன். இந்த மின்சொரம் சம்பந்தமொகப் 

பல்ரெறுபட்ட ெிடயங்கள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடரெண்டி 

இருக்கின்றது. அங்கு தமிழ் ததொிந்தெர்கமள மின்மொனி 

ெொசிப்பொளர்களொக நொங்கள் நியமித்துத் தருகின்ரறொம் என்று 

நீங்கரள முதன்முதலில் தசொன்னீர்கள்; அது இதுெமர 

நமடதபறெில்மல. ஆனொல், சிங்கள தமொழி ததொிந்தெர்கள் 

அல்லது தமிழ் தமொழி ததொியொதெர்கள் பலர் அங்ரக மின்மொனி 

ெொசிப்பொளர்களொக இருக்கின்றொர்கள். தகௌரெ அமமச்சர் 

ெேிர அரபெர்தன அெர்கள்கூட சிங்களெர்கமள அதொெது 

சிங்கள தமொழி ததொிந்த சொரதிகமளயும் அலுெலக 

உதெியொளர்கமளயும் மட்டும் அங்ரக நியமிக்கின்றொர். 

அதொெது, தமிழர்கமள நியமிக்கின்றொர் இல்மல. ரநற்று 

அெருக்கு எதிரொக ெொக்களிக்க ரெண்டிய மனநிமலகூட 

தமிழ்த் தரப்புக்கு ஏற்பட்டதற்கொன கொரைமும் அெரது 

தசயற்பொடுகளிரல இருக்கின்ற குமறபொடுகள்தொன். ஆனொல், 

நீங்கள் தகொஞ்சம் புொிந்துைர்வுள்ளெர். ஆகரெ, எந்த ெழியில் 

இதமனத் தீர்க்கலொம் என்பமதத் தயவுதசய்து கெனத் 

திற்தகொள்ளவும்.  
 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

Hon. Member, we will certainly correct that. We know 
that there are 164 Sinahala-speaking Meter Readers in the 
North and the East. We have consulted with you and your 
Colleagues, and we will correct that within the next 
month.  Also, I have been to Vavuniya, Kilinochchi, 
Pooneryn , Jaffna and all those areas recently, and found 
that it is confined to one particular district. We will 
transfer them and ensure that Tamil-speaking Meter 
Readers be sent there.  

There is one other problem there. Owing to the fact 
that the Meter Readers have suddenly come, you have got 
a bill which was due for two years suddenly given in one 
day. We will ensure that that is deferred over a period by 
providing an easy payment system. So, do not worry 
about that.  We are communicating with the consumers. 
We have an excellent DGM there, Mr. Goonathilaka. He 
is personally looking into that matter. So, we will 
certainly correct that.  

ගු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
இலங்மக மின்சொர சமபயின் ெடக்கு மொகொை பிரதிப் 

தபொது முகொமமயொளரொக இருக்கின்ற குைதிலக்க 

அெர்கமள நொன் ஒரு சிங்களப் தபொதுமகனொகப் 

பொர்க்கெில்மல. அெர் மனிதொபிமொனம்மிக்கெர்; ரநர்மமயொன 

முமறயில் தன்னுமடய பைிமய ஆற்றுகின்ற ஒரு நல்ல 

உத்திரயொகத்தர். அெர் கடந்த கொலங்களில்கூட மிக 

ரநர்மமயொகப் பைியொற்றியெர். இப்தபொழுதும் அெருமடய 

ரநர்மமத்தன்மமமய எந்த ெிதத்திலும் நொன் 

ரகள்ெிக்குட்படுத்த ெிரும்பெில்மல. ஆனொல், சில ெிடயங்கள் 

இப்தபொழுதும் தசய்யப்பட ரெண்டியிருக்கின்றன. 

கிளிதநொச்சியிரல மின்சொரம் ெழங்கப்பட ரெண்டிய பல 

இடங்களில் மின்சொரம் ெழங்குெதில் பல தடங்கல்கள் 

இருக்கின்றன. அந்த மக்களிடம் மின்சொர இமைப்மப 

ெழங்குெதற்குப் பைம் ரகட்கிறொர்கள். நொன் மீள்குடிரயற்ற 

அமமச்சினூடொக 150 ரபருக்கு நிதி தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கொன 

நடெடிக்மக எடுத்தரபொதிலும், பல தடங்கல்கள் கொரைமொக 

இன்னும் அந்த நிதிமய அெர்கள் சொியொன முமறயிரல தபற 

முடியெில்மல.  தகௌரெ அமமச்சர் அெர்கரள, அங்கு மின்சொர 

இமைப்புச் தசய்ய ரெண்டிய வீடுகள் 300 க்கும் 

ரமற்பட்டமெ இருக்கின்றன. ஆனொல், அதற்குப் பல 

இமடயூறுகள் உள்ளன. அந்த இமைப்மப ஏற்படுத்துெதற்கு 

மின்சொரத் திமைக்களத்திடம் - மின்சொர சமபயிடம் பைம் 

இல்மல என்கின்றொர்கள். ஆகரெ, அந்தப் பைத்மத 

ெழங்குெதற்கு நீங்கள் தயவுதசய்து உதெி தசய்ய ரெண்டும்.  
 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
Hon. Chairman, on the Hon. Member’s request, we 

went there two weeks ago.  Almost 60 per cent of people 
there do not want electricity owing to the difficulty of 
payment. But, Hon. Member, if you allocate funds or if 
you make a request,  all of those houses will be provided 
with electricity in less than two months.   We have taken 
that up as a policy. So, please do not have any worry.  

The problem is with the consumer. He, owing to the 
fact that it is sometimes well beyond his ability to pay, 
has refused getting the electricity connection. But, if you 
tell me today that they are ready, I will instruct the 
officials to take action.    

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have only three more minutes.  
 

ගු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரெ அமமச்சர் அெர்கரள, அந்தப் பைப் 

பிரச்சிமனமயத் தீர்ப்பதற்குத்தொன் மிக முக்கியமொக ஒரு முடிவு 

எட்டப்பட ரெண்டும் என்பமத நொன் இந்த இடத்தில் 

கூறிக்தகொள்ள ெிரும்புகின்ரறன்.  

தகௌரெ அமமச்சர் ரெி கருைொநொயக்க அெர்கரள, 

உங்களுமடய கெனத்துக்கு இன்தனொரு ெிடயத்மத நொன் 

முன்மெக்க ெிரும்புகின்ரறன். பூநகொி பிரரதசத்தினுமடய 

தகௌரதொொிமுமனப் பகுதியில் 4,500 ஏக்கர் கொைியிரல 

கொற்றமலகள் மூலம் மின்சொரத்மத உற்பத்தி தசய்தல் மற்றும் 

solar power மூலம் மின்சொரத்மத உற்பத்தி தசய்கின்ற 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

தசயற்பொடுகமள முன்தனடுத்திருக்கிறீர்கள். நொன் நொட்டில் 

இல்லொத கொரைத்தினொல் அது சம்பந்தமொன கூட்டத்திரல நொன் 

அன்மறய தினம் கலந்து தகொள்ளெில்மல. அங்கு solar power 

மூலம் மின்சொரம் தபறுெதிரல மக்கள் இன்னும் 

எதிர்ப்புக்கமளத் ததொிெிக்கெில்மல. அங்கு solar 

ெயல்கள்முலம் மின்சொரத்மதப் தபறுெதிலும் மக்கள் ஆதரவு 

இருக்கின்றது; ஆனொல், கற்றொமலகளின்மூலம் மின்சொரம் 

தபறுெதிரல மக்களிடம் பல்ரெறுபட்ட எண்ைங்கள் 

கொைப்படுகின்றன. கிளிதநொச்சி மொெட்டத்திரலயிருக்கின்ற 

தகளதொொிமுமன என்பது இலங்மகயிரலரய மண்ரமடுகள் 

மற்றும் இயற்மக ெளம் தபொருந்திய ஓர் இடம். அங்கு 

கொற்றொமலகள் தபொருத்தப்பட்டொல் அந்த மைல் இல்லொமல் 

ரபொகும். கொற்றினொல் ஏற்படுகின்ற சூடு கொரைமொக மீன் 

ெளங்களின் உற்பத்தி இல்லொமல் ரபொகும். அங்ரக இருக்கின்ற 

குடிநீர் ெளம் இல்லொமல் ரபொகும். அங்குள்ள மக்கள் அங்கு 

ெொழ முடியொது தெளிரயற ரெண்டிய ஒரு துர்ப்பொக்கிய நிமல 

ஏற்படும் என்கின்ற பல்ரெறுபட்ட எண்ைங்கள் அந்த 

மக்களிடம் இருக்கின்றன. அந்த மக்கரளொடு ரபசியதபொழுது 

அெர்கள் இந்தக் கொற்றமல மின்சொரம் குறித்து எதிர் 

மனப்பொங்ரகொடு கொைப்படுகிறொர்கள். ஆகரெ, இதுபற்றிய 

ஒரு ெிஞ்ஞொனபூர்ெமொன சொியொன ெிளக்கங்கள் அெர்களுக்கு 

ெழங்கப்பட ரெண்டும். அந்த அடிப்பமடயில்தொன் இதற்கு ஒரு 

முடிவு எட்டப்பட ரெண்டும் என்பமத இந்த இடத்தில் 

உங்களிடம் நொன் கூறிக்தகொள்ள ெிரும்புகின்ரறன்.  
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please! ,ගරු මන්ත්රීතුමාට තෙ විනා ස ශ කයි 

තිශබන්ශන්.  
 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
Hon. Chairman, once again, I would mention, that 

there are 4,400 acres in the Pooneryn area but it is not 
landmine free. We went there. We met the officials of the 
DASH. The three armed forces were all there with your 
entire team and I will certainly go along with you, once 
again, in order to correct those things. But, if you can 
facilitate the private land which has 1,500 acres and only 
22 people living in that area, we can certainly do a 
quicker wind power generation project there. But, people 
do not think that they can get a better rate later than what 
they are getting now.  So if you could facilitate for that, it 
would be greatly appreciated.  We will publish in the 
gazette and take over the Government land and non-
declared lands. Then, we will ensure that that is a corridor 
for wind power and a hybrid version of solar. 

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Sritharan, you have to wind up now.               
 

ගු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

I have got two more minutes. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
No, Hon. Member, you have to wind up now. 

ගු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரெ அமமச்சர் அெர்கரள, இந்த ெிடயத்திரல மிக 

ஆழமொக ஆரலொசிக்க ரெண்டும். அந்த மக்களுமடய மனங்கள் 

பொதிக்கப்படக்கூடொது. பொரம்பொியமொக, ெரலொற்று ொீதியொக 

அந்த மண்ைிரல ெொழ்கின்ற மக்களுமடய ெொழ்க்மக 

சீரழிக்கப்படக்கூடொது; அெர்கள் அங்கிருந்து எழும்பிச் 

தசல்லக்கூடொது. இரொணுெத்தினரரொ முப்பமடயினரரொ அந்த 

இடத்மத ஆக்கிரமித்துத்தொன் இருக்கிறொர்கரள தெிர, அது 

அெர்களுக்கு ெழங்கப்பட்ட இடமல்ல. அங்கிருக்கின்ற 

கொைிகள் தமிழர்களுக்குச் தசொந்தமொனமெ; ெரலொற்று 

அமடயொளங்கமளக் தகொண்டமெ; சுற்றுலொப் பயைிகமளக் 

கெருகின்றமெ; மொகொை சமபக்குச் தசொந்தமொனமெ. 

ஆனொல், அந்தக் கொைிகமள ெலுக்கட்டொயமொகப் 

பறிக்கின்றதபொழுது  - ஒருபுறம் மகொெலி ஊடொக கொைிகமளப் 

பறிக்கிறொர்கள். மறுபுறம் இவ்ெொறொன திட்டங்கள் ஊடொகக் 

கொைிகமளப் பறிக்கின்றொர்கள் - ெனெளத் திமைக்களம் - 

Department of Wildlife Conservation - அந்த மக்களின் 

கொைிகமளப் பறிக்கின்றது; எமது மக்கள் இருப்பதற்கு 

இடமில்மல. அங்கு தொம் ெொழ முடியொதுரபொய்ெிடுரமொ என்ற 

எண்ைம் அெர்களுக்கு ெருகின்றது. இந்த ெிடயத்மத மிக 

நிதொனமொகவும் ஆழமொகவும் ரயொசித்து, ெிஞ்ஞொனபூர்ெமொக 

உறுதிப்படுத்தி இதற்கு ெிமடகொை ரெண்டும் என்பமத நொன் 

தங்களிடம் தயெொகக் ரகட்டுக் தகொண்டு, 

ெிமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.  

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු අජිත් පී. ශපශර්්ා අමාතයතුමා -[සාභා ගර්භය තුළ නැත.  
ගරු එසා්.එම්. මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා - [සාභා ගර්භය තුළ නැත.  
 
ගරු කබීර්  ෂීම් අමාතයතුමා. ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමා උ ය 

ෙරුශේ විනා ස කීයක් ගන්නො ? 
 

[ර්.භා. 11.06  
 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා (මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධාන 

සහ ඛනිජ යතල් සම්පත් සංවර්ධාන අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம் - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அபிெிருத்தி மற்றும் தபற்ரறொலிய ெளங்கள் அபிெிருத்தி 

அமமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development)  

මම විනා ස 15ක් විත් ගන්නො, ගරු සාභාපතිතුමනි. තෙ 

විනා ස 5ක් විත් පුකෙ ෙැ ස ක් ශ න්නට පුළුෙන් නම් ශ ොඳයි.  
 

ගු සභාපතිතුමා  
மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තබතුමා උශේ ෙරුශේ විනා ස 15ක් ගන්න. සාෙසා් ෙරුශේ 

විනා ස 10ක් ගන්න. 
 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම අමාතය ුර්ය  ්න, ම ාමාර්ග  ා 

මාර්ග සාංෙර්ධන සා  ඛනිජ ශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන  

අමාතයාං ශේ ත්, තෙත් අමාතයාං යකත් ෙැය ශීර්ෂ පිළිබඳෙ අ  

අපි කාා ක්නො. රාමශයන්ම, මශ  අමාතයාං ය පිළිබඳෙ 

සීමිත කාලයක් තුළ උපරිම ෙ ශයන් ශතෝතුරු ලබා ශ න්න මා 

බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො.  

2849 2850 
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ම ා මාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධනය ගැන කාා ක්න විට ශපොදු 

ජනතාෙශ   ිනශත්  ඇ ශඳන  චිත්රය තමයි,  ශමම  අමාතයාං ය  

යකඩ, තා්, ශකොන්ක්රීට්, ිනශමන්ති  සාමග ෙැඩ ක්න, ශභෞතික 

යටිතල ප ුකකම් සාපයන අමාතයාං යක්ය කියන එක. අශප් 

අමාතයාං ශේ   ැක්ම ගැන අපි ශෙනසා් විධියකට ිනතනො. සාමාජ 

යටිතල ප ුකකම් ෙර්ධනය කිරීමට රුකුලක් ක් ගන්න පුළුෙන් 

අමාතයාං යක්  ැටියටයි  අපි ශමය  කින්ශන්. පාසාලට යන 

 රුෙන් ෙැඩ ශපොළට යන ශ මේපියන්, පන්සාලට, ශකෝවිලට, 

පල්ලියට යන ර්ජකතුමන්ලා ඇතුළු සාමසා්ත ජනතාෙටම 

ප ුකශෙන් ගමන් බිමන් යන්න  ැකි ෙන පරිදි ්ශට් මාර්ග ජාලය 

පුළුල් ක්න්න; පුනරුත්ාාපනය ක්න්න, දිෙයින පු්ා ඇති ග්රාමීය ය 

මාර්ග සා  නග්බ  මාර්ග දියුණු ක්න්න අපි ක සනම් 

ෙැඩසාට නක් ආ්ම්භ ක් තිශබන බෙ මම සාතුටින් කියන්න 

කැමතියි.   

 

ගු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please! What is your point of Order, Hon. 

Member? 
 

ගු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரெ அமமச்சர் அெர்கரள, நீங்கள் சமபயிரல 

இல்லொத ரநரத்தில் நொன் உங்களிடம் சில ரகொொிக்மககமள 

முன்மெத்திருக்கிரறன்.  
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order. But the Minister will 

answer your Question.  

 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம் 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, විො ය අෙසාානශේ දී පිළිතුරු ශ න විට ඒ 

ිනයලුම ර ්න ගැන මම කාා ක්න්නම්. ශමොක , කාලය සීමා 

ශෙලායි තිශබන්ශන්.   

ඒ අනුෙ අශප් ශභෞතික යටිතල සාංෙර්ධනය, ශම් ෙසාශර් ිනට 

සාමාජ යටිතල සාංෙර්ධනයට බේධ ක්න්න අපි බලාශපො ශ්ොත්තු 

ශෙනො. පාසාල් යන  රුො ම  පාශර් ගත ක්න කාලය, 

ශ මේපිශයෝ ෙැඩට යනශකොට ම  පාශර් ගත ක්න කාලය 

ඉලක්ක ක්, ඒ කාලය අඩු ක්න්න අපි බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො.  

ඒ ෙැඩ පිළිශෙළ තමයි, අශප් ශත්මාෙ  ැටියට පාවිච්චි ක්න, 

  ෙත් යා ක්න, "්න් මාෙත්"  ෙැඩසාට න.  ශම්,"්න් මාෙත්" 

ෙැඩසාට න දීප ෙයාප්තෙ ක්රියාත්මක ක්න්න අප බලාශපොශ්ොත්තු 

ශෙනො. 

ජාතික ම ා මාර්ග ජාලශේ  සාමසාත් දිග රමාණය කිශලෝමීය  ටර් 

12,379ක් පමණ  ශෙනො. පළාත් සාභා සා  ග්රාමීය ය පා්ෙල් සාඳ ාත් 

අපි ඉ ත අ්ුදණු ඉටු ක්න්නත්, එම පා්ෙල්  දියුණු කිරීමටත් 

කටයුතු ක්න බෙ විශ ේෂශයන්ම කියන්නට කැමතියි. පුකගිය 

කාලශේ  අපට ලැබුණු රතිපා නෙලින් අපි උපරිම ෙ ශයන් ෙැඩ 

ක් තිශබනො. ශම් ෙසාශර් අපිට රුපියල් බිලියන 175ක් අය 

ෙැශයන් අනුමත ශෙනො ො ශ ම, ගරු අග්රාමාතයතුමාශ  සා  

ගරු ුද ල් අමාතයතුමාශ  මැදි ත් වීශමන් තෙ බිලියන 10ක් ්න් 

මාෙත් ෙැඩසාට නට ශෙනම අනුමත ක් තිශබනො. ඒ පිළිබඳෙ 

එම ශ පළට මශ  සා්තුතිය පු  ක්නො. ඒ අනුෙ ශම් "්න් මාෙත්" 

ෙැඩසාට න ඉතා ශ ොිනන් ක්රියාත්මක ක්න්න අපි 

බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. ශම් "්න් මාෙත්" ෙැඩසාට න යටශත්, 

පළුදෙන ෙටශේ දී දිෙයින පු්ා ඇති ිනයලුම මැතිේණ 

ශකොට්ඨාසාෙලට රුපියල් මිලියන 80ක් -ලක්ෂ  800ක්- ශෙන් ක් 

ශ න්න අප බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. ඒ ුද ල ලබාශ න්ශන් 

තමන්ශ   ශකොට්ඨාසාශේ  තිශබන පා්ෙල්  ටික පුනරුත්ාාපනය 

ක්ගන්නයි. 

ඊට අමත්ෙ, මාර්ග සාංෙර්ධන අධිකාරිශේ  රධාන මාර්ගෙලට,  

විශ ේෂ ෙයාපිතිෙලට  ා පාලම්ෙලට ශෙනම ුද ල් ආශයෝජනය 

ක්න්නත් බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. ඒ ශකොට්ඨාසාෙලට ලැශබන 

මිලියන 80ට අමත්ෙ, ආගමික ිනේධසා්ාානෙලට, ශෙශ ් 

වි ා්ෙලට රශේ  මාර්ග සාා ා දීමටත්  අපි බලාශපො ශ්ොත්තු 

ශෙනො. ඒ ොශ ම ෙතුක්ශේ  තිශබන පා්ෙල් පුනරුත්ාාපනය 

ක්න්න ශෙනම ෙයාපිතියක් ක්රියාත්මක ක්නො. උතු් සා  

නැ ශඟනහි් පළාත් ඉලක්ක ක්ශගන ශෙනම ෙැඩසාට නක් 

ක්රියාත්මක ක්න්නත් ුද ල් ආශයෝජනය ක්න්න  අපි 

බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො.  ශම්  "්න් මාෙත්" ෙැඩසාට න, ිනයලුම 

ජන ශකොටසා්ෙලට රතිලාභ ලැශබන පරිදි ්ට පු්ාම ෙයාප්ත 

කිරීමටයි අපි බලාශපොශ්ොත්තු ෙන්ශන්.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, අපි  ැනට ක්ශගන යන 

ෙැඩසාට න්ෙලින් රධාන ඒො කිහිපයක් ගැන මම මතක් ක්න්න 

කැමැතියි. ශෙලාෙ මදි නිසාා මම ඉතා ශකටිශයන් ඒ ගැන 

කියන්නම්. විපක්ෂශේ  අය අ  ශබොශ ෝ ශේෙල් කියනො. නුදත් 

අධිශේගී මාර්ග පේධතිය ගැන කාා ක්ේදී, පුකගිය අවුරුදු 20ක 

කාලය තුළ -1994 ඉඳලා 2015  ක්ො කාලය - ගත්තාම, එශ මත් 

නැත්නම් මහින්  ්ාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙ කාලය -2005 ඉඳලා 2015 

 ක්ො- ගත්තාම, අධිශේගී මාර්ග පේධතිශේ  දියුණු ක් තිශබන්ශන් 

කිශලෝමීය ටර් 176ක් පමණයි.  නුදත්, 2015දී අපි ආණ්ඩුෙ භා් 

ශගන, 2019 ෙන විට -අවුරුදු තුනයි මාසා තුනක් ඇතුළත-   

අධිශේගී මාර්ග කිශලෝමීය ටර් 144ක් විෙිත ක්න්න සූ ානම් ක් 

තිශබනො. ඒ කියන්ශන්, අවුරුදු තුන මා්ක් ඇතුළත අපි 

කිශලෝමීය ටර් 144ක්   ා තිශබනො. නුදත්  මහින්  ්ාජපක්ෂ 

ම ත්මයාශ  ආණ්ඩුෙ පැෙති අවුරුදු 10ක කාලය පු්ාම 

කිශලෝමීය ටර් 176යි   ා තිශබන්ශන්. ශම්ක තමයි ශෙනසා.  

ඒ විත්ක් ශනොශෙයි,  ැනට ෙැ ඩ ක්ශගන යන; ලබන 

අවුරුේශේ, ඊළඟ අවුරුේශේ විෙිත ක්න්න පුළුෙන් අධිශේගී 

මාර්ග ගැන  ැන් අපි බලුද. මධයම අධිශේගී මාර්ගශේ  කිශලෝමීය ටර් 

37ක්,  CEP 1 කියන ශකොටසාට අත්සාන් ක්ලා  ැනට ෙැඩ ආ්ම්භ 

ක් තිශබනො. මධයම අධිශේගී මා ර්ගශේ  තුන්ෙැනි ශකොටශසාේ දු් 

රමාණය කිශලෝ මීය ටර් 32ක් ශෙනො.  ඒ කටයුතු සාම්බන්ධශයන් වූ 

ලියකියවිලිෙලට අත්සාන් ක්ලා ශ ට අනිේ ා එහි ෙැඩත් ආ්ම්භ 

ක්න්න අපි බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. ඉඟුරු කශඩ්  න්දිශේ  ිනට 

ේාශේ  වචතයය  ක්ො Port Access එක සාඳ ා කුලුනු මතින් 

දිශෙන අධිශේගී මාර්ගය කිශලෝමීය ටර් 5.5ක් දු්ට ඉදි ක්න්න 

ගිවිුකම් අත්සාන් ක්ලා ෙැඩ ආ්ම්භ ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තු 

ෙනො. ඒ ොශ ම කැලණිය, ්ාජගිරිය, අතුරුගිරිය  ක්ො 

කිශලෝමීය ටර් 17ක දු්ට කුලුනු මතින් ඉදිශෙන අධිශේගී මාර්ගය 

BOT basis එශකන් මාසා ශ කක් ඇතුළත ලබා ශ න්නට අපි 

සූ ානම් ක්න බෙ මා සාතුටින් කියන්න කැමතියි. ඒ ොශ ම. 

JICA  ආධා් අ්ශගන කැලණි පාලම පළල් කිරීශම් කටයුතු  ැන් 

ක්ශගන යනො. ශම් ිනයල්ලම එකතු කළාම, තෙත් කිශලෝමීය ටර් 

92ක් ශම් අධිශේගී මාර්ග පේධතියට එකතු ශෙනො. ශකොළඹ 

2851 2852 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

නග්ශේ  ො න ත බ ය අඩු ක් ගැනීම සාඳ ා අපි ශම් ිනයලු 

ෙැඩසාට න් ක්රියාත්මක ක්නො. එතශකොට කලින් සාඳ න් කළ 

කිශලෝමීය ටර් 144ක රමාණයයි, ශම් කිශලෝමීය ටර් 92යි ගත්තාම 

කිශලෝමීය ටර් 236ක් අපට සාම්ර්ර්ණ ක්න්න පුළුෙන්, රුෙන්පු් 

අධිශේගී මාර්ගය ශම්කට එකතු ක් ගන්ශන් නැතිෙ.  බලන්න, අපි 

ශකටි කාලයක් තුළ ශකොපමණ ෙැඩ රමාණයක්  ක් තිශබනො  

කියා. ගරු ශජෝන් ශසාශනවි්ත්න මන්ත්රීතුමනි, රුෙන්පු් අධිශේගී 

මාර්ගශේ  ෙැඩ කටයුතුත් අපි ආ්ම්භ ක්නො. ඒ සාඳ ා  ුද ල් 

ඇමතිතුමා ශමේ අය ෙැශයන් ුද ල් ශෙන් ක් තිශබනො. එහි 

පළුදෙැනි අදිය් අපි ආ්ම්භ ක්නො.  
 

ගු ඩේලිේ.ඩී.යේ. යසයනවිරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு  டபிள்யு.டி.ரே. தசதனெிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)  

ගරු ඇමතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්   
 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
 මට කාලය නැ ැ, ගරු මන්ත්රීතුමනි. මම තබතුමාට පුකෙ 

උත්ත් ශ න්නම්.  

 ශකොළඹ, නුේ ෙැනි රධාන නග්ෙල තිශබන ත බ ය අඩු 

කිරීම සාඳ ා අපි ෙැඩසාට න් කිහිපයක්ම ක්රියාත්මක ක්නො. 

 ංශ රියානු ්ජශයන් අපි යුශ්ෝ මිලියන 57ක් ලබා ශගන 

තිශබනො. [බාධා කිරීමක්  

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඩේලිේ.ඩී.ශේ.ශසාශනවි්ත්න මන්ත්රීතුමනි, තබතුමා පුකෙ 

කාා ක්න්න. 
 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඒ ුද ල් අපි ශකොහුෙල රශේ ශේ  මාර්ග ශෙනුශෙන්  

ආශයෝජනය ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. ඊළඟට, රධානම 

ත බ යක් තිශබන ම නුේ ගැටශේ රශේ ශේ  ගුෙන් පාලමක් ඉදි 

ක්න්න අපි බලාශපොශ්ොත්තු ෙනො. ශකොළඹ නග්ශේ  තෙ ගුෙන් 

පාලම් ශ කක් ඉදි ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තු ෙනො. ශම් ිනයලු 

කටයුතු මැයි මාසාශේ  ිනට ආ්ම්භ ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තු ෙන 

බෙ මම සාතුශටන් කියන්න කැමතියි.  

ගරු ශ්රීත්න් මන්ත්රීතුමනි, උතුරු නැශගනහි් පළාත් යා ක්න, 

"ශකෝකිලයි පාලම" ඉදි කිරීශම් කටයුතු ලබන මාසාශේ  අපි ආ්ම්භ 

ක්නො. ඒක වි ාල ෙයාපිතියක්. උතුරු නැශගනහි් පළාත්ෙලට 

ඒක ශලොකු  ක්තියක් ශෙයි. ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ශකොළඹට කිරි" 

කියා කිේොට, "ශකොළඹට විත්ක් ශනොශෙයි, ගමටත් කිරි" කියන 

සාංකල්පශයන් තමයි අශප් අමාතයාං ය ෙැඩ ක්න්ශන්.  

 ඒකාබේධ ග්රාමීය ය මාර්ග පුනර්ජීෙන ෙැඩසාට න යටශත්,  

 කුණ, මධයම, උතුරු මැ , ෙයඹ සාබ්ගුදව යන පළාත්ෙල සා  

කලුත් දිසා් ත්රික්කශේ  පා්ෙල් 741ක කිශලෝමීය ටර් 3,130ක්   ා 

තිශබනො. ඒ ොශ ම ශම් ෙසාශර් තෙත් පළාත් කිහිපයකට -ඌෙ, 

නැශගනහි්, උතු් සා  බසා්නාහි්- ශම් ෙැඩසාට න ෙයාප්ත 

කිරීමට කටයුතු ක්නො.  ැනට ඌෙ පළාශත්  ඒ කටයුතු ආ්ම්භ 

ක් තිශබනො. නැ ශඟනහි් සා  උතුරු පළාත්ෙල ශමම ඒකාබේධ 

ග්රාමීය ය පුනර්ජීෙන ෙැඩසාට න ආ්ම්භ කිරීම සාඳ ා  ලබන මාසාශේ  

අපි අත්සාන් ක්නො. ඒ යටශත් කිශලෝමීය ටර් 3,404ක්   න්න 

බලාශපොශ්ොත්තු ෙනො. අශප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමා ම ාමාර්ග අමාතය ුර්ය  ්න කාලශේ  ග්රාමීය ය අතුරු 

මාර්ග සාඳ ා රුපියල් මිලියන 60ක ුද ලක් ලබා දුන්නා. ඊට 

කලිනුත් අපි ුද ල් ලබා දුන්නා. ශම් ෙසාශර්දී ග්රාමීය ය පා්ෙල් සාඳ ා 

පළුදෙැනි ෙටශේ දී රුපියල් මිලියන 80ක ුද ලක් ශ නො. එම 

ුද ල  ැම මැතිේණ ශකොට්ඨාසායකටම  ලබා ශ නො.  

 ගරු සාභාපතිතුමනි, පේා ගත්ත  ැම ඉඩම් ශකොටසාකටම අපි 
ෙන්දි ශගෙනො. ෙන්දි ශගෙලා තමයි අපි ඒ ඉඩම් පේා ශගන 
තිශබන්ශන්. මහින්  ්ාජපක්ෂ ම ත්මයාශ  ආණ්ඩුෙ කාලශේ ,  
සූරියෙැෙ රශේ ශේ  අ ස 100 පාශර් මිනිසා්ුකන්ට ෙන්දි ශගෙන්න 
බැරි වුණා. එතුමාශ  ප්ණ පේෙල අපි තමයි ෙන්දි ශගේශේ.  අපි 
එතුමාශ  ගශම් මිනිසා්ුකන්ට රුපියල් මිලියන 450ක් ශගේො. අඩු 
ත්මින් ඒ ශගොල්ලන්ට ඒ මිනිසා්ුකන්ටෙත් ෙන්දි ශගෙන්න බැරි 
වුණා. ඒක තමයි ඒ ශගොල්ලන්ශ  record එක. ම ාමාර්ග 
අමාතයාං ශයන් අපි ශම් ්ශට් ්න්මාෙත් සාංකල්පය දිගටම 
ක්රියාත්මක ක්මින් නග්ශේ , ගශම්, ුදළු ්ශට්ම මංමාෙත් ටික 
සාකසා් ක්, යටිතල ප ුකකම්  ක්තිමත් ක්න්න, ්ශට් 
සාංෙර්ධනයට රුකුළක් ෙන්න අපි කටයුතු ක්න බෙ මම සාතුටින් 
කියන්න කැමැතියි. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, ඛනිජ ශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන 
අමාතයාං ය පිළිබඳෙ මම ෙචනයක් කාා ක්න්න නන.. අශප් 
ශම් අමාතයාං ශේ  රධානම ෙගකීම තමයි, අශප් ්ශට් ඛනිජ ශතල් 
ුක්ක්ෂිතතාෙ සාඳ ා කටයුතු කිරීම. ඒ සාඳ ා අශප් අමාතයාං ය 
ශකටි කාලීන සා  දිගු කාලීන ෙැඩ පිළිශෙළෙල් ක්රියාත්මක 
ක්නො. ්ටක ඉන්ධන ුක්ක්ෂිතතාෙ සා තික ක්න්න නම් 
රමාණෙත් පරිදි ඉන්ධන ගබඩා ක් තැබීශම් ප ුකකම් 
අතයෙ යයි. අශප් ්ශට් ඉන්ධන ගබඩා ක්න  ැකියාෙ 
තිශබන්ශන්  ෙසා්   යකට පමණයි. ඒ කියන්ශන්,  ෙසා්   යකට 
පමණයි ඉන්ධන ගබඩා ක්න්න ප ුකකම් තිශබන්ශන්. ශම්ක 
ශලොකු ර ්නයක්. ශමය කිිනශසාේත් රමාණෙත් නැ ැ. ඒ අනුෙ අශප් 
අමාතයාං ය විිනන් ඉන්ධන ගබඩා කිරීශම් ටැංකි ඉදිකිරීශම් 
කටයුතු අපි ආ්ම්භ ක් තිශබනො.  ැනට ඝන මීය ට් 15,000ක 
ටැංකියක්, ඝන මීය ට් 7,000ක ටැංකි තුනක්, ඝන මීය ට් 5,000ක 
ටැංකි ශ කක් ඉදිකිරීම් කටයුතු අපි ආ්ම්භ ක්නො. ඒ ොශ ම, 
ශම් ශෙනුශෙන් කටයුතු කළ හිටපු ඇමතිෙරුන්ටත් මශ  සා්තුතිය 
රකා  ක්න්න නන.. 

මහින්  ්ාජපක්ෂ ම ත්මයලාශ  ආණ්ඩුෙ අවුරුදු   යක් 
බලශේ  හිටියා. ශම්ො ශන්, ක්න්න තිබුශණ්. මත්තල ගුෙන් 
ශතොටුශපොළක්   න්ශන් නැතිෙ, එශ ම නැත්නම්, අ් කැළ.ෙ 
අසා්ශසාේ ක්රිකට් ක්රීඩාංගනයක්   න්ශන් නැතිෙ, ශතල් ුක්ක්ෂිතතාෙ 
ක්න්න තිබුණා. ශම් එක ශ යක්ෙත් පුක ගිය කාල පරිච්ශේ ය 
තුළ -අවුරුදු විසා්සාක්- ශම් ශගොල්ශලෝ කශළේ නැ ැ. ප්ණ ෙයින් 
අලුත් ශබෝතල්ෙලට  ැම්මා ොශ  අය තමයි ශපොශ ොට්ටුශේ 
ඉන්ශන්. ඒ අය අවුරුදු විසාස්ාක් ශමොකක්  කශළේ? ශපොල් ග.ො ? 
ශම් ගරු සාභාෙට ඇවිල්ලා කාා ක්නො, "්ශට් අ්ක ක්න්න. 
ශම්ක ක්න්න." කියා. තය ිනයලුම ශ නා ඇමතිකම් කළා.  ශම් 
ගරු සාභාෙට ඇවිල්ලා කාා ක්න  ැටි අ ශගන ඉන්නශකොට  රි 
ලේජයි. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, ඉන්ධන රො න නළ පේධතිය අපි ෙැ ස 
දියුණු ක්න්න නන.. මහින්  ්ාජපක්ෂ ම ත්මයාශ  ආණ්ඩුෙ 
කාලශේ  අවුරුදු විසා්සාක්ම ශම්කට අත තියලාෙත් නැ ැ. බාල 
ශපට්රල්, බාල ඩීසාල් ශගනැල්ලා ්ට විනා  කළා. ශ ජින් 
ශ ෝකම කළා. ඒො තමයි කශළේ.  

ශකොළඹ ේාශේ  ිනට ශකොශළොන්නාෙ රධාන ඉන්ධන ගබඩා 
පර්යන්තය  ක්ො දිශෙන නළ පේධතිය මීය ට කලින් ෙසා් 70කට 
කලින් සාවි කළ එකක්. අවුරුදු  ැත්ත.ෙක්ම ඒක ක් නැ ැ, පුක 
ගිය අවුරුදු විසා්ශසාේම ඒකට අත තියලාෙත් නැ ැ. එම නිසාා එම 
නළ පේධතිය නවීක්ණය කිරීම අතයෙ යයි.  දිිනශේ  ඉන්ධන 

2853 2854 

[ගරු කබීර්  ෂීම්  ම තා  
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කාන්දුවීමක් ිනදු වුණා නම් ශමොකක්  ෙන්ශන්? ශම් ්ශට් ඉන්ධන 
ුක්ක්ෂිතතාෙ  ැ ස අෙ ානමකට ලක් ශෙනො. ශම්ක භයානකයි. 
 ැන් අපි විකල්ප ෙ ශයන් අඟල් 18 සා  අඟල් 14 බැගින් නෙ නළ 
මාර්ග ශ කක් සා්ාාපිත කිරීමට කටයුතු ක් තිශබනො. පැ්ණි නළ 
මාර්ගය අලුත්ෙැ සයා ක්නො. අඟල් 12ක නෙ නළ මාර්ගයක් 
ඉදික්මින් අෙසාන් අදියශර් පෙතිනො. ශම් ටික අපි  ැන් ක්ශගන 
යනො.  2015න් පුකෙ හිටපු සා.ම ඇමතිේශයක්ම ශම් කාර්යයට 
වි ාල  ායකත්ෙයක් ලබා දීලා තිශබනො. ඒ අයට මම සා්තුති 
ක්න්න නන.. 

ශම් ක්රියාෙලිය තසා්ශසාේ  ැනට ශනෞකාෙකින් ශතල් ුද ා  ැරීමට 
ගතෙන දින  තක පමණ කාලය දින තුන,  ත්කට අඩු ක්න්න 
අපට පුළුෙන්. ඒ ම් න් ොර්ෂිකෙ ශඩොලර් මිලියන 5ක් සා  ශඩොලර් 
මිලියන 10ක් අත් ුද ලක් අපිට ඉතිරි ක්ගන්න පුළුෙන්. ඒ 
කියන්ශන්, රුපියල් ශකෝටි ශ තුන් ිනයයක් අපට ඉතිරි ක්ගන්න 
පුළුෙන්.  

ශමෙැනි ුද ල් ඉතිරියක් සාඳ ා ආශයෝජනයන් ක්න්ශන් 
නැතිෙ පුක ගිය කාලශේ  වුෙමනා නැති සාං ර් න ක්න්න 
ගිහිල්ලා, ුකදු අලි ෙයාපිති ක්න්න ගිහිල්ලා ශම් ්ට එක තැනකම 
පල් කළා.  

ශතල් පිරිප දුෙ ගත්තාම, ජාතික ඉන්ධන අෙ යතාෙශයන් 
සාපු්ා ශ න්ශන් ිනයයට 35යි. ශම් ධාරිතාෙ ෙැ ස ක්න්න තිබුණා 
නම්,  ඇත්තටම ොර්ෂිකෙ ශඩොලර් මිලියන 400ක් ්ටට ඉතිරි 
ක්න්න පුළුෙන්. ඒ කියන්ශන්, ශම් පිරිප දුෙ අපි දියුණු ක් 
තිබුණා නම්, රුපියල් ශකෝටි 8,000කට ආසාන්න ුද ලක් ඉතිරි 
ක්ගන්න පුළුෙන්. පුක ගිය කාලශේ  ඇයි ශම්ොට ආශයෝජනය 
කශළේ නැත්ශත්?  

 ම්බන්ශතොට සාම්මන්ත්රණ  ාලාෙක්  ැදුො. ඒශක්  ැන් 

බල්ශලක්ෙත් නි ාගන්ශන් නැ ැ. අප්ාශේ! ශම්ො ශන් ඒ කාලශේ  

කශළේ. අවුරුදු විසා්සාක් ශම්ො  තුදන්නාන්ශසාේලා කශළේ? 

ඒ ශතල් පිරිප දුෙ  1969දී එක්සාත් ජාතික පක්ෂශයන් ආ්ම්භ 

කශළේ. 1992දී තමයි එක්සාත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුශෙන් රධාන 

ෙ ශයන් ඒශක් ෙැ ස දියුණු කිරීමක් ක්න්ශන්. 2003දී ්නිල් 

වික්රමිනං  ම ත්මයා යටශත් ඒක නැෙතත් දියුණු කළා. 2003න් 

පසා්ශසාේ ශම්කට අතෙත් තියලා නැ ැ. ශම් ශගොල්ශලෝ කියනො, 

"්ට භා් ශ න්න." කිය ාා. එශ ම ශම් ්ට ශ න්න පුළුෙන් ?  

ගරු සාභාපතිතුමනි, ්ටට ුකබ පණිවිඩයක් ශගන එමිනුයි මශ  

අ  සා් රකා  කිරීම අෙසාන් ක්න්න මම බලාශපොශ්ොත්තු 

ෙන්ශන්.   

 ැනට ශ්රී ලංකාශේ මන්නා්ම අක්ශේළ ශද්රෝණිශේ  සා්ොභාවික 

ොයු නිධි ශ කක් ශසාොයාශගන ඇති අත්, සාමීය ක්ෂණ සා  අධයයන 

ොර්තා අනුෙ මන්නා්ම ශද්රෝණිශේ  සා්ොභාවික ොයු ඝන අ ස 

ට්රිලියන 9කට ආසාන්න ොයු නිධි සා  බැ්ල් බිලියන 2ක් පමණ 

ඉක්ම වූ ශතල් නිධි ශ කක් සාමඟ සාක්රීය ඛනිජ ශතල් නිධියක් 

පෙත්නා බෙ සානාා ක් ඇත.  ැනට ශසාොයාශගන තිශබන නිධි 

ශ ශක් කුඩා නිධියක් ෙන ශඩෝාශඩෝ ම් න් ඝන අ ස බිලියන 

350ක සාේාභාවික ොයු රමාණයක් නිෂ්පා නය කළ  ැකි බෙ 

තක්ශසාේරු ක් ඇත. ඉන් ශමගාශෙොට් 300ක පමණ ධාරිතාෙකින් 

යුතු විදුලි බලාගා්යක් ශනොනෙත්ො අවුරුදු 10ක් පමණ කාලයක් 

ක්රියා කළ  ැක. තෙ , ශ ෙන වි ාල සා්ොභාවික ොයු නිධිශේ  ඝන 

අ ස බිලියන 1,000ක් පමණ සා්ොභාවික ොයු තිබිය  ැකි බෙට 

තක්ශසාේරු ක් ඇත. එම නිසාා මම කියන්නට කැමැතියි, M2 

ගශේෂණ බිම් ශකොටශසාහි පෙතින සා්ොභාවික ොයු නිධි 

ඇගැයුමකට ලක් ක් ඒොශේ  සාංෙර්ධන කටයුතු ිනදු කිරීමටත්, ඊට 

අමත්ෙ ශමම බිම් ශකොටශසාේ ෙැ ස දු්ටත් පෙතින ඛනිජ ශතල් 

 ුදවීශම් විභෙතාෙ ශසාවීමත් සාඳ ා ුකදුුක ආශයෝජකශයකු ශසාොයා 

ගැනීම සාඳ ා  2009 ජනොරි මාසාශේ  6ශෙනි  ා ලංුක කැඳවීම් 

ෙටයක් අ්ඹා 2009 මැයි  7ශෙනි  ා ශම් ලංුක කැඳවීම අෙසාන් ක් 

ඇත.  ැනට විශේශීය සා  ශේශීය සාමාගම් 12ක් ශමම ලංුක ආශ්රිත 

ලිපි ශගොනු අපට ඉදිරිපත් ක් ඇත. ජාතයන්ත් මට්ටශම් ඉ ළම 

ආයතන කිහිපයක් ශම්කට ඉල්ලුම් ක් තිශබනො. ඒ ලංුක 

කැඳවීශමන් ුකදුුක ආශයෝජකශයකු ශසාොයා ගත  ැකි වුෙශ ොත් 

2020 ෙන විට එම ආශයෝජකයා සා  ශ්රී ලංකා ්ජය අත් 

නිෂ්පා නය ශබ ා ගැනීශම් ප නම මත ගිවිුකමකට එළඹිය  ැකි 

අත්, ළිං කැණීම් කටයුතු  ආ්ම්භ කිරීමට  ැකි ශේ.  එහිදී ශමම 

ොයුෙ පළුදෙ ්ාජය මට්ටශමන් විදුලි උත්පා නයට , ශ ෙනුෙ 

රො නයට සා  ගි  භාවිතයට පාවිච්චි ක්න්නට  ැකිශෙයි කියා 

අපි වි ්ොසා ක්නො.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, එම නිසාා මම කියන්නට කැමැතියි, අපි 
ශමම කටයුතු ක සනම් ක්, සා තික ක්න බෙ. 2023 - 2025 
ඇතුළත රාම සා්ොභාවික ොයු නිෂ්පා නය ිනදු කිරීමට ශ්රී ලංකාෙට 
 ැකි ශෙනො කියන එක මම ඉතාම සාතුශටන් සා  ආඩම්බ්ශයන් 
රකා  ක්න්නට කැමැතියි. ශ්රී ලංකාෙ ශපොශ ොසාත්, දියුණු, ශතල් 
නිප ෙන ්ටක් බෙට ශගන යාමට පුළුෙන් ෙන්ශන් ශලෝකශේ  
ශලොකුම ොයු ගශේෂණ ක්න ආයතන ෙන Total, Equinor සා  
data analysis ක්න Schlumberger, ගුෙන්ගත ගුරුත්ෙ චුම්භක 
 ත්ත සාමීය ක්ෂණ ිනදු කිරීමට එක්සාත් ්ාජධානිශේ  Bell Geospace 
Limited  ොශ   ආයතන අ  මන්නා්ම අෙට ෙැඩ ක්ශගන 
යනො.  ශම් ්ට ශෙනසා් ක්න්නයි අපි එ ා ආශේ. ශම් ්ට ශෙනසා් 
ක්න ෙැඩ පිළිශෙළෙල් ක්රියාත්මක ක්න  ායකත්ෙය උපරිම 
ශලසා ලබා ශ න්නට අශප් අමාතයාං  ශ ක කටයුතු ක්න බෙ 
කියා ිනටිනො. මට අ   ෙශසාේ අෙසාාන කාාෙ ක්න්න ශේලාෙ 
ශකොපමණ  තිශබනො ? 

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
තබතුමාට විනා ස 7යි තිශබන්ශන්. 
 

ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මශ  ්ාජය අමාතය ්න්ජන් ්ාමනායක මැතිතුමාට, නිශයෝජය 

අමාතය අශනෝමා ගමශ  මැතිනියට, මශ  අමාතයාං ශේ  

ශල්කම්තුමාට, සාභාපතිෙරුන්ට, නිලධාරින්ට සා  අධයක්ෂෙරුන්ට 

ශම් අෙසා්ාාශේදී මශ  සා්තුතිය පු  ක්න්නට නන.. මශ  ්ාජය 

ඇමතිතුමායි, නිශයෝජය ඇමතිතුමියයි හිටිශේ  නැත්නම් ශම් ෙැඩ 

ටික ශම් ශේගශයන් ක්න්නට බැරිශෙනො. ඒ ශ ශ නාටම මාශ  

විශ ේෂ සා්තුතිය පු  ක්නො. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, තබතුමාට  ෙසා ්ෙරුශේ විනා ස 7ක කාලයක් 

තිශබනො.  

මීය ළඟට, ගරු ඩේලිේ.ඩී.ශේ. ශසාශනවි්ත්න මන්ත්රීතුමා. 

තබතුමාට විනා ස 15ක කාලයක් තිශබනො. 
 

[ර්.භා.11.24] 
 

ගු ඩේලිේ.ඩී.යේ. යසයනවිරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு  டபிள்யு.டி.ரே. தசதனெிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, පළුදශෙන්ම කියන්නට නන. කබීර්  ෂිම් 

ඇමතිතුමා එතුමන්ලාට ක්න්නට බැරි වුණු සා.ම ශේටම විසාුරමක් 

ෙ ශයන් මහින්  ්ාජපක්ෂ ම ත්මයාට බැණපු එක තමයි කශළේ. 

 ැම ශෙලාශේම එතුමා ශපන්ෙන්නට  ැදුො, "මහින්  ්ාජපක්ෂ 

2855 2856 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

මැතිතුමාශ  ආණ්ඩුෙ යටශත් ශම්ො ශකරුශේ නැ ැ. නුදත් අපි 

ශකරුො." කියා. නුදත් එතුමන්ලා කළ ෙැඩ රමාණය ගත්තාම අපි 

කාටෙත් සාතුටු ශෙන්නට පුළුෙන් කියා මම හිතන්ශන් නැ ැ.  

රුෙන්පු් අධිශේගී මාර්ගය ආ්ම්භ ක්න්නට කටයුතු ක්නො 

කියපු එක ගැන මම කබීර්  ෂිම් ඇමතිතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙනො. 

මම ඉල්ලා ිනටින්ශන් ශමයයි. රුෙන්පු් අධිශේගී මාර්ගශේ  

කටයුතු ආ්ම්භ ක්නො නම් කරුණාක්ලා කියන්න කෙ ා  

ආ්ම්භ ක්න්ශන් කියා. පුක ගිය අවුරුදු 4ම මට කිේො, "ශම්ක 

ආ්ම්භ ක්නො. ආ්ම්භ ක්නො. ආ්ම්භ ක්නො." කියා. 

ශමේ අය ෙැය ොර්තාශෙන් ඒ සා  ා රුපියල් මිලියන 1,000ක් 

ශෙන් ක් තිශබනො. නුදත් රුපියල් මිලියන 1,000ක් ශම් 

ඉඩම්ෙලට ෙන්දි ශගවීමටෙත් සා.ශ යි කියා මම හිතන්ශන් නැ ැ. 

ශකශසාේ නුදත් ශමය ආ්ම්භ ක් ඉදිරි  ෙැඩ ශගන යන්න කටයුතු 

ක්න්න කියා  මම ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලනො. ශමොක , 

ඇමතිතුමාටත් ශම් පා් රශයෝජනෙත්. ශකොළඹ ඉඳලා එතුමාශ  

ශනෝනාම ත්තයාශ  ශග ්ට යන්න ශම් පා් එතුමාටත් 

රශයෝජනෙත් ශෙනො. එම නිසාා අපි ශ ශගොල්ල එකතුශෙලා ෙැඩ 

ආ්ම්භ ක් ශම්ක ඉක්මනට   ුද. ශමොක , ශම් සාඳ ා මිනිුකන්ශ  

ශලොකු ඉල්ලුමක් තිශබනො. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, අ  අපි ෙැ ගත් අමාතයාං  තුනකට අ ාළ 

ෙැය ශීර්ෂ පිළිබඳෙයි සාාකච්ඡා ක්න්ශන්. විදුලිබලය, ඛනිජ ශතල් 

සා  ම ා මාර්ග යන අං  තුනම ශම් ්ශට් යටිතල ප ුකකම්ෙලට 

අ ාළයි ොශ ම, ශම් ්ශට් ජන ජීවිතයට බලපාන මූලික කරුණු 

අඩංගු අමාතයාං . එම අමාතයාං  අතරින් අ  අර්බු යට ුදහුණ දී 

තිශබන රධානම අමාතයාං යක් තමයි විදුලිබල  ා බල ක්ති 

අමාතයාං ය. ශම් ශෙනශකොට විදුලි බලය නැතිකම නිසාා ්ශට් 

ජන ජීවිතය එක්ත්ා රමාණයකට නැෙතිලා. අ  

කර්මාන්ත ාලාෙල, නිෂ්පා න ආයතනෙල, කඩෙල්ෙල, 

ශේකරිෙල,  ශ ෝටල්ෙල ෙැඩ කටයුතු ක්න්න බැරිෙ ඉතාමත්ම 

අප ුක තත්ත්ෙයකට පත්ශෙලා. ඒ මිනිසා්ුක ශනොශයක් විධිශේ  

ශ ොසා් කියනො; ශ සා් තියනො. ශමොක , ශ ේතුෙ? විදුලි බලය 

ශනොමැතිෙ ඒ අයශ  ෙයාපා් ශගනියන්න බැ ැ. ශම් ආණ්ඩුෙ 

පුකගිය අවුරුදු  ත් ප  තුළ විදුලි බලය සාම්බන්ධශයන් මීය ට ෙඩා 

ෙැ ස සාැලකිල්ලක්  ැක්විය යුතුෙ තිබුණා. එශසාේ සාැලකිල්ලක් 

ශනො ැක්වීම තමයි අ  ශම් විදුලිය කඩා ෙැටීමට රධාන ශ ේතුෙ. 

මට ඉසා්ශසාල්ලා කාා ක්පු ගරු මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  

ම ත්මයා මම විදුලිබල ඇමතිේයා ෙ ශයන් ෙැඩ ක්න කාලශේ  

මශ  නිශයෝජය ඇමතිේයා ෙ ශයන් ිනටියා. එතුමාශ  කාාශේදී 

ඒ කාලශේ  ක්පු යම් යම් ෙයාපිති සාම්බන්ධශයන් විසා්ත්යක් 

ක්න්න එතුමා ම න්ින ගත්තා. ඇත්ශතන්ම, අනාගතශේ  ඇති විය 

 ැකි විදුලිය අර්බු ය ඒ කාලශේ  අපි කල් ඇතිෙ  ැන ගත්තා. ඒ 

ොශ ම මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිේයා ෙ ශයන් පත් 

ශෙනශකොට ශම් සාම්බන්ධශයන් තහුට සාැලැසා්මක් තිබුණා. ඒ 

සාැලැසා්ම පිළිබඳෙ අපිත් එක්ක ෙරින් ේ සාාකච්ඡා කළා. එශසාේ 

සාාකච්ඡා ක්ලා විදුලි බලය නිප වීශම් කටයුතු සාඳ ා රුදඛතාෙ 

ශ න්න කටයුතු කළා. ඒ ශෙනශකොට ්ශට් අර්බු යක් පැන 

නැ් ලා තිබුණා. ශමොක , ශනොශ්ොච්ශචෝශල් බලාගා්ය   න්න 

දුන්ශන් නැ ැ. කරු ජයසූරිය මැතිතුමා විදුලිබල ඇමතිේයා 

ෙ ශයන් ිනටියදී ඉ ළ ශකොත්මශල් විදුලි බලාගා්යට ුදල් ගල 

තියන්න ිනයලු කටයුතු කළත්, ුදල් ගල තියන්න දුන්ශන් නැ ැ. 

එම නිසාා ඒ බලාගා්ය පණගන්ෙන්න බැරි වුණා. අපි එනශකොට 

එෙැනි තත්ත්ෙයක් තිබුණා. ශනොශ්ොච්ශචෝශල්   න්න දුන්ශන් 

නැ ැ. කශතෝලික පල්ලිෙලින්, ුදසා්ලිම් පල්ලිෙලින්, ඒ ොශ ම 

ර්ජකතුමන්ලා, එෙැනි රබල ශකොටසා ්ඊට විරුේධෙ බැ ැලා ිනටියා. 

නුදත්, ජනාධිපතිතුමාශ  උපශ සා් අනුෙ ඒ තැන්ෙලට ගිහිල්ලා, 

පල්ලිෙලට ගිහිල්ලා, ඒ ොශ ම අශනකුත් ර්ජනීය සාා්ානෙලට 

ගිහිල්ලා, ෙරින් ේ ්ජශේ  ශසාේෙකශයෝ කැඳෙලා, ඒ අයට කරුණු 

කියලා, තවුන්ශ  සා ායත් අ්ශගන ුදල් ගල් තියලා ෙැඩ පටන් 

ගන්න අපට පුළුෙන්කම ලැබුණා. ශනොශ්ොච්ශචෝශල් ගල් අඟුරු 

බලාගා්ය   න ශකොටත් සාම ් අය ශ ොසා ් කිේො. ශනොශයක් 

විධිශේ  ශ ොසා් කිේො. නුදත්, අපි ඒ ශ ෝෂාශ්ෝපණෙලින් පුක 

බැසා්ශසාේ නැ ැ. ඒක ඉදිරියට ශගන ගිහිල්ලා ශනොශ්ොච්ශචෝශල් 

ගල් අඟුරු බලාගා්ශයන් ශම් ශෙනශකොට ශමගාශෙොට් 800ක් 

පමණ අශප් ්ටට ලැශබනො. එශසාේ ශනොලැබුණා නම්, 

තුදන්නාන්ශසාේලාට හිතාගන්න පුළුෙන් ශම් ශෙනශකොට ්ශට් 

තත්ත්ෙය ශමොකක්  කියලා. ඒ ශ ෝෂාශ්ෝපණෙලින් පුක 

බිනන්ශන් නැතුෙ අපි ඒක ක්රියාත්මක කළා. 

ඊළඟට, ඉ ළ ශකොත්මශල් ජල විදුලි බලාගා්ය   න 

ශකොටත් ඒ ොශ  ශනොශයක් බාධාෙන් ආො. ඒ රශේ ශේ  සාම ් 

ශේ පාලන නායකශයෝ ඒකට විරුේධ වුණා. ඒක නිසාා තමයි කරු 
ජයසූරිය ම ත්මයාට ඒකට ුදල් ගල තියාගන්නත් බැරි වුශණ්. 

නුදත්, ඒ අයට කරුණු කියලා, ඊට පසා්ශසාේ තවුන්ශ  සා ාය 
අ්ශගන ුදල් ගල තියලා එම ෙයාපිතිය ආ්ම්භ ක්න්න අපට 

පුළුෙන්කම ලැබුණා.  

ශක්ෙලපිටිය විදුලි බලාගා්ය ඒ ශෙලාශේ පැත්තකට  ාලා 

තිබුණු ෙයාපිතියක්. අපි ඒ පිළිබඳෙ  ැනගත් පුක ඊට අෙධානය 

ශයොුද ක්ලා ශක්ෙලපිටිය ෙයාපිතියත් Combined Cycle 

Power Plant එකක් ෙ ශයන්, එශ ම නැත්නම් පුකෙ LNGෙලින් 

ෙැඩ කිරීශම් ප්මාර්ාය ඇතිෙ ක්රියාත්මක කළා. නුදත්, අ ත් එය 
ඩීසාල්ෙලින් තමයි ෙැඩ ක්න්ශන්. ඒ ආකා්යට ශ ෝ ශම් ්ටට 

විදුලිය ජනනය ක්න්න අපට පුළුෙන් වුණා. ඒ අවුරුදු පශ ේ 
අෙ යතා ඒ විධියට ඉෂ්ට කළා. ශමොක  අපි  න්නො, 

සාාමානයශයන් විදුලිය අෙ යතාෙශේ  ෙැ ස වීම ෙර්ෂයකට ිනයයට 

5ක් විත් ෙන බෙ. ඒ කියන්ශන්, ශමගාශෙොට් 200ක් පමණ. 
එතශකොට, ඒ ශමගාශෙොට් 200  ැම අවුරුේ කම ජනනය ක්න්න 

යම් කිින ෙැඩ පිළිශෙළක් තිශබන්නට නන.. එශ ම නැතුෙ 
අන්ධකා්ශේ  අතපත ගානො ෙශ  නිකම්ම පැත්තකට ශෙලා 

"මම අමාතයාං යට ශෙලා ඉන්නො" කියලා ො සශෙලා හිටියාට 
ෙැඩක් ශෙන්ශන් නැ ැ. ශමොක , ශම් කා්ණය ගැන කාා කළ 

ආර්ථික කළමනාක්ණ කමිටුශේ -Economic Management 

Committee එශක්- මම ිනටියා. මම  ැක්කා, ශම් ර න්ය ගැන 
කාා ක්නො. නුදත්, විසාුරමක් ලැබුශණ් නැ ැ. අපි LNG power 

plants තුනක් ශ න්න අ  සා ්කළා. ඉන්දියාෙ, ජපානය සා  ීනනය 
කියන ්ටෙල් ුදල් ක්ශගන තමයි එම LNG power plants තුන 

ශ න්න  ැදුශේ. නුදත් ඒො ක්රියාත්මක වුශණ් නැ ැ. ඒො 
ක්රියාත්මක ශනොක් ඉඳලා අ  ්ශට් ජනතාෙ ඉතාම අප ුක, අසීරු 

තත්ත්ෙයට ෙැටුණාට පුකෙ අ්යාට ශමයාට ශබෝලය pass 

ක්න්න ආණ්ඩුෙට බැ ැ.  ැන් සාම ් අය කියනො, "ඇමතිේයා 
ෙැඩ කශළේ නැ ැ" කියා. ශෙන්න පුළුෙන්. ඇමතිේයා ෙැඩ කශළේ 

නැත්නම් ඒ සාම්බන්ධශයන් ඒ ශෙලාශේ කටයුතු ක්න්න තිබුණා. 
එක්ශකෝ ඇමතිේයා ලො කටයුතු ක්රියාත්මක ක්ෙන්න නන.; 

එශ ම නැත්නම් ඊට ුකදුුක විකල්ප පියේක් ගන්න නන.. එශ ම 
නැතිෙ  රි යන්ශන් නැ ැ. ශමොක , විදුලිය ොශ   ්ශට් 

ආර්ථිකයට, ්ශට් ජන ජීවිතයට බලපාන ඉතාම ෙැ ගත් අං යක්  

එක්ක ශසාල්ලම් ක්න්න බැ ැ. මම අවුරුදු 5කට ආසාන්න 
කාලයක් විදුලිබල  ා බල ක්ති අමාතයාං ය බා්ෙ ිනටියා. ශමොන 

ත්ම් භා්දූ් ෙගකීමක්   එතැන තිශබන්ශන් කියා මම  න්නො. ඒ 
බෙ ඒ ඇමතිතුමාට කියා දිය යුතුෙ තිබුණා. "ඒ ෙැශඩ් ඇමතිතුමා 

කශළේ නැ ැ, විදුලිබල අමාතයාං ය කශළේ නැ ැ, විදුලිබල 
මණ්ඩලය කශළේ නැ ැ" කියා අ  අපට ඇඟ ශේ්ාගන්න බැ ැ.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, මා සාන්ශතෝෂයි කියන්න, අ  ්නිල් 

වික්රමිනං  අගමැතිතුමා පත්ත්යට ක් තිබුණු රකා යක් ගැන. 
ශමහි ෙගකීම සාම්ර්ර්ණශයන් ආණ්ඩුෙ බා් ගන්න නන. බෙ 

එතුමා කියා තිබුණා. ඒක ඇත්ත. ශමහි ෙගකීම ආණ්ඩුෙ බා් 

2857 2858 

[ගරු ඩේලිේ.ඩී.ශේ. ශසාශනවි්ත්න  ම තා  
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ගන්න නන.. ශමහි ෙගකීම ශකනකුට, ශ ශ නකුට පේා ඇඟ 

ශේ්ාගන්න ගිහින්  රි යන්ශන් නැ ැ. එතුමා ශබොශ ොම 
ඥානෙන්තෙ එය කියා තිශබනො. ශමොක , බලාගා් එකක් ශ ෝ 

ශම් අවුරුදු ප  තුළ   ා ගන්න බැරි වුණා නම් එහි ෙගකීම 
සාම්ර්ර්ණශයන්ම ආණ්ඩුෙ සාතුයි. එම නිසාා මම හිතනො, නෙ 

විදුලිබල ඇමතිතුමා -මා මිත්ර ්වි කරුණානායක මැතිතුමා- ශම් 
සාම්බන්ධෙ ඉතා ඉක්මන් පියේක් ගනීවි කියා. ශමොක ,  ැනටමත් 

ශම් ර ්නය තඩු දුො ඉේයි. නුදත් ශම් අෙසා්ාාශෙන් පුකෙ ශ ෝ 

ඉදිරිශේ දී ශ ෝ ක්රියාත්මක විය යුතුයි. ශමොක , ශම් කාලය ෙන විට 
ශම් ොශ  නියඟයක් එනො කියන එක අපි  න්නො.  

 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගරු සාභාපතිතුමනි. 

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ්වි කරුණානායක අමාතයතුමා.  

 
ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අංග සාම්ර්ර්ණ උත්ත්යක් අ  ශම් රැසාව්ීම 

අෙසාන් ෙන අෙසා්ාාශේදී ලබා ශ නො.  

 

ගු ඩේලිේ.ඩී.යේ. යසයනවිරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு  டபிள்யு.டி.ரே. தசதனெிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

Very good! 
 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

එය අවුරුදු 20ක සාැලැසා්මක්. තබතුමන්ලාශ ත් සා ය 

පතනො, එය අඛණ්ඩෙ, ඒ ආකා්ශයන්ම ක්රියාත්මක ක්ශගන 

යන්න. අපි එයට ුදල් ගල තබා කටයුතු ක්ේදී තබතුමන්ලාටත් 

ආ්ාධනා ක්නො, කරුණාක් එයට සා ය ශ න්න කියා.  

 

ගු ඩේලිේ.ඩී.යේ. යසයනවිරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு  டபிள்யு.டி.ரே. தசதனெிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ශබොශ ොම ශ ොඳයි. තබතුමාට ශබොශ ොම සා්තුතියි.   

අශප් හිටපු අමාතයේයකු වූ ගරු මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  

මන්ත්රීතුමා රකා  කළා, ලක් නවි සාමාගමට දිය යුතු ශටන්ඩ්යට 

ශමොකක්  වුශණ් කියා. ඒ කා්ණය නිසාා තමයි ශම් ර ්න ඇති 

ශෙලා තිශබන්ශන්. අවුරුදු 4ක් තිසා්ශසාේ ඒ ශටන්ඩ්ය පටලොශගන 

කටයුතු කළා. අපි එය  ැක්කා. ඒකකයක් රුපියලක් අඩුශෙන් 

විදුලිය ශ න්න බලාශපොශ්ොත්තු වූ සාමාගමට ඒ ශටන්ඩ්ය දුන්ශන් 

නැ ැ. ෙැ ස මිල සාහිත ශටන්ඩ්යට තමයි එය ශ න්න   න්ශන්. 

තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙ -Technical Evaluation Committee 

එක- අනුමත ක්නො, එය ලක් නවි සාමාගමට ශ න්න කියා. 

නුදත්, කැබිනට් මණ්ඩලය විිනන් පත් ක්න ල  කමිටුෙ එයට 

එකඟ නැ ැ. ශම් ොශ  අර්බු කාරි තත්ත්ෙයක් එතැන ඇති වුණා. 

ශමය ඉතාම ශ ෝචනීයයි. යම් යම් අයශ  ශපෞේගලික අෙ යතා 

නිසාා අ  ුදළු ්ටම අමාරුශේ ෙැටිලා, ුදළු ජනතාෙම අ  අමාරුශේ 

ෙැටිලා. ශමෙැනි තත්ත්ෙයක් ඇති ෙන බෙ ආණ්ඩුශේ ෙග කිෙ යුතු 

අය කලින්  ැනගත යුතුෙ තිබුණා. ඒක තමයි මා කිේශේ, 

අගමැතිතුමා ශබොශ ොම ඥානෙන්තෙ කාා කළා කියා. ඒ නිසාා අපි 

ශ ොසා් කියන්ශන් නැ ැ. එතුමා කිේො, "ශම්ක ආණ්ඩුශේ 

ෙගකීමක්. ශම් ඇති වී තිශබන අර්බු ශයහි ෙගකීම ආණ්ඩුෙ බා් 

ගන්නො" කියා. ඇත්ත ෙ ශයන්ම ඒ ෙගකීම ආණ්ඩුෙ බා් ගත 

යුතුයි. ශමොක , ලක් නවි ශටන්ඩ්ය බා් ශගන කටයුතු කළා නම් 

සාම ් විට අපට ශම් ෙන ශකොට විදුලිය ලබා ගන්න  ැකියාෙ 

තිබුණා, ඒ LNG Plant එකකින්. ුදලදී අවුරුදු ශ කක්    

ඩීසාල්ෙලින් ෙැඩ ක්ලා ඊට පුකෙ LNGෙලින් ෙැඩ කිරීශම් 

බලාශපොශ්ොත්තුෙයි, සාැලැසා්මයි තිබුශණ්. එශ ම වුණා නම් ශම් 

ෙන ශකොට අපට එයින් තෙත් ශමොගාශෙොට් 300ක් ලබා ගන්න 

තිබුණා. නුදත් එය ලැබුශණ් නැ ැ. එය ලැබුශණ් නැත්ශත්, ෙරින් 

ේ එ ාට ශම ාට ඇ  ඇ  ිනටි නිසාායි. අෙසාානශේ දී ගරු ්වි 

කරුණානායක ඇමතිතුමා කැබිනට් පත්රිකාෙක්  ාලා එය ීනන 

සාමාගමකට දී තිශබනො. That is GLC. That is a consortium.  

 
ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, මට ඒ සාම්බන්ධශයන් කියන්න අෙ ය 

ෙන්ශන් ශමයයි. තබතුමන්ලාශ  ආණ්ඩුෙ පැෙැති පුක ගිය  ෙසා ්

52ක කාලය තුළ ගරු ්ංජිත් ිනයඹලාපිටිය හිටපු ඇමතිතුමා ඒ 

සාම්බන්ධශයන් පරීක්ෂණයක් ක්ලා කැබිනට් පත්රිකාෙක් ඉදිරිපත් 

ක් තිබුණා. මා ආොට පුකෙ මශ  ශල්කම්තුමාත්, අශප් ්ාජය 

අමාතයතුමාත්, ිනයලු ඉංජිශන්රුෙනුත් එක්ක ඒ සාම්බන්ධශයන් 

කතා කළාම අපට ශපනුණා, ඒ ඉදිරිපත් ක් තිබූ එක නිෙැරැදියි 

කියා. ්ංජිත් ිනයඹලාපිටිය හිටපු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ එකක්ය 

කියා ඒක නිකරුශණ් රතික්ශෂේප ක්න්න අපට අෙ යතාෙක් 

තිබුශණ් නැ ැ. අපි ඒකට තෙත් එකක් එකතු කළා. ශම් 

අෙසා්ාාශේදී ලක් නවි -LTL Holdings- එශකන් ිනයයට 63ක් 

්ජයට අයිති නිසාා, අපි ශ කම දුන්නා-  

 
ගු ඩේලිේ.ඩී.යේ. යසයනවිරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு  டபிள்யு.டி.ரே. தசதனெிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

I think you can reply when you get the opportunity to 
reply without taking my time. 

මා ශම් අෙසා්ාාශේදී තෙත් ශ යක් මතක් ක්න්න නන.. ඇත්ත 

ෙ ශයන්ම 2008දී අපි ශ්රී ලංකා ුකනිතය බල ක්ති අධිකාරිය 

පිහිශටේො. ශ්රී ලංකා ුකනිතය බල ක්ති අධිකාරිය පිහිටුො අපි 

බලාශපොශ්ොත්තු වුශණ් ුකළං, ඒ ොශ ම සූර්ය ශකෝෂ ෙැනි 

ශේෙල්ෙලින් විදුලිය නිප ො ශම් ්ශට් මිනිුකන්ට ඩීසාල්ෙලින් 

ශතෝෙ විදුලිය සාපයන්න කටයුතු කිරීමයි. නුදත්, ශම් කා්ණය 

තෙම අසාාර්ාකයි. ශම් ගැන ශබොශ ෝ ශේෙල් කාා කළා. පුකගිය 

කාලශේ  කිේො, ශම් ක්රමශයන් විදුලිය ලබා ගැනීමට ශ ෝ ඇතැම් 

විට විදුලිය නිප ෙන්නට අෙ ය ප ුකකම් සාලසා්ො, තුදන්ශ  

ශග ් පරිශභෝජනය සාඳ ා විදුලිය රමාණයක් ගත්තාට පසා්ශසාේ 

ඉතිරි ටික ආපහු ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට විකුණන්නත් 

පුළුෙන්ය කියලා. නුදත්, ශම් ශේෙල් ශකෝ? කිේො මිසාක්; කාා 

කළා මිසාක්; කිින ශ යක් වුශණ් නැ ැ. ්ශට් නායකශයෝ ගිහිල්ලා 

ශලොකු රැසා්වීම් පෙත්ො, ශලොකු ර ර් න පෙත්ො ශම්ො ගැන 

ජනතාෙට කිේො. නුදත්, ඒ කිිනම ශ යක් ඒ කියපු ආකා්යට ඒ 

මට්ටමට පළල්ෙ අ  ්ශට් ශකශ්න්ශන් නැ ැ. ඒ ොශ ම අපි 

ඊශේ -ශපශර් ා  ැකපු ශ යක් තමයි, solar energy නිප ෙන්න ශම් 

ෙනශකොට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට, Sustainable Energy 

Authority  එකට ඉල්ලුම් පත්ර 600ක් පමණ දීලා තිශබන බෙ.  

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට තෙ විනා ස ශ කක් තිශබනො. 

2859 2860 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු ඩේලිේ.ඩී.යේ. යසයනවිරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு டபிள்யு.டி.ரே. தசதனெிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නුදත්, ඒ කිිනම ශ යක් ශකශ්න්ශන් නැ ැ. ඒ ආයතනෙලින් 

කිිනම ආකා්යකින් ඒ බලපත්ර ලබා ගන්න බැ ැ. මිනිුකන්ශ  

දුක්ගැනවිල්ල ඒකයි. මිනිුකන්  ැම ශෙලාශේම කියන්ශන් ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය ශම් සාම්බන්ධෙ කටයුතු ක්න්ශන් ශබොශ ොම 

අක්රියෙ කියලායි. ශපෞේගලික ුද ල් ආශයෝජනය ක් බලාගා් 

ඇති ක්ලා විදුලිය ජනනය කිරීශම් කටයුතු සාකසා් ක්න්න 

 ැදුෙත්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශයන් අපට ශම්කට සා ාය 

ශ න්ශන් නැ ැ, එශ ම නැත්නම්, ශ්රී ලංකා ුකනිතය බල ක්ති 

අධිකාරිශයන් සා ාය ශ න්ශන් නැ ැයි කියලා ජනතාෙ කියනො. 

ශම් ආයතනෙල ප්මාර්ාය තිබුශණ් ශම්ක ශනොශෙයි. ශ්රී ලංකා 

ුකනිතය බල ක්ති අධිකාරියට පුළුල් බලතල තිශබනො. යම් කිින 

කුඩා ජලවිදුලි බලාගා්යක්   න තැනක ඉඩම් අයිතිකරු ඒ ඉ ඩම 

ශනොශ නො නම්, ඒ ඉඩම අත්පත් ක් ගැනීශම් බලය පො ශ්රී 

ලංකා ුකනිතය බල ක්ති අධිකාරියට තිශබනො. මම ශම් විෂයය 

භා් ඇමතිේයා  ැටියට ිනටි කාලශේ දීයි ශම් ආයතනය 

පිහිශටේශේ. මම ඒ සාම්බන්ධශයන් පනත් ශකටුම්පත 

පාර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිරිපත් ක්, සාම්මත  ක්, නීතිගත කළා. නුදත්, 

ශම්ො අ  පාවිච්චි ශෙන්ශන් නැ ැ; ක්රියාත්මක ශෙන්ශන් නැ ැ. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට නන. ත්ම්  ක්තිය තිශබනො; ඒ 

ොශ ම ඒ සාඳ ා අෙ ය  ක්තිය ලබා දීලාත් තිශබනො. ශම්ො 

ශනොකිරීම තමයි ේ . එම නිසාා ශම් අෙසා්ාාශේදී අිමනෙ 

ඇමතිතුමාට මම කියනො, ශම් සාම්බන්ධශයන් ෙැ ස අෙධානයක් 

ශයොුද ක්න්න කියලා. අපි කවුරුත් එකතු ශෙලා ශම් ්ශට් 

උන්නතිය ශෙනුශෙන්; ජනතාෙශ  උන්නතිය ශෙනුශෙන් ශම් 

සාඳ ා අෙ ය පියේ අ්ශගන ශම් ්ශට් විදුලි ර ්නය ෙරින් ේ 

ඇතිශනොෙන ආකා්යට ශම් ර ්නය විසාඳන්න කටයුතු ක්න්න 

කියලා ඉල්ලමින් මශ  ෙචන සා්ෙල්පය අෙසාන් ක්නො. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි.  

මීය  ළඟට, ගරු එසා්.එම්. මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා. තබතුමාට විනා ස 

7ක් තිශබනො. Order, please! තබතුමාශ  කාාෙට කලින් ගරු 

විශේපාල ශ ට්ටිආ්ච්චි මන්ත්රීතුමා මූලාසානයට පැමිශණනො 

ඇත. 
 

අනතුුව ගු නියය ජය  කථානායකතුමා මූලාසනයයන් ඉවත් 
වුයයන්, ගු වියේපාල යහට්ටිආරච්ික මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரெ, மொண்புமிகு ெிரேபொல 

தஹட்டிஆரச்சி அெர்கள்  தமலமம ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI  took the Chair. 

 
[ර්.භා.11.38] 
 

ගු එසන.එම්. මතාක්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශ  කාාෙ ආ්ම්භශේ දීම 
මම කියන්න නන., 2015 ජනොරි මාසාශේ  08ශෙනි  ා ිනට ශම් 

 ක්ො ම ාමාර්ග අමාතයාං ශයන් මාර්ග සාංෙර්ධනය සාඳ ා 
පමණක් රුපියල් ශකෝටි 5,500ක් ශගො තිශබනො කියන 

කා්ණය. ශේශීයයි කියන; ්ටට ජාතියට ආ ශ්යි කියලා කියන 
පුකගිය ්ාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙ ශෙලාශේ පා්ෙල් සාංෙර්ධනය ක්න්න 

ෙන්දි ශනොශගො කඩපු ඒොට විත්ක් ශම් රුපියල් ශකෝටි 

5,500න්, රුපියල් ශකෝටි 3,500ක් විය ම් ක් තිශබනො. ඇත්ත 
ෙ ශයන්ම ඉතිරි රුපියල් ශකෝටි 2,000 තමයි ශම් ආණ්ඩුෙ 

කාලශේ  ආ්ම්භ ක්පු සාංෙර්ධනයට ශෙන් ක් තිශබන්ශන්. ශම්ක 

මම අත්  ැකීශමන් ශ ොඳටම  න්නො. මම නිශයෝජනය ක්න 

ශකොශළොන්නාෙ ආසානශේ  Low Level පා්   න්න අපි එක් 
ශකශනකුශ ෙත් ශගයක් ශ ෝක් කැඩුශේ නැ ැ, ෙන්දි 

ශගෙන්ශන් නැතිෙ. ඒ අනුෙ ෙන්දි ෙ ශයන් සාම්ර්ර්ණශයන් 
ශගෙන්න නන. රුපියල් ශකෝටි 450න්, ශම් ෙනශකොට අපි රුපියල් 

ශකෝටි 400ක් ෙන්දි ෙ ශයන් ශගො තිශබනොය කියන එකත් මම 
මතක් ක්න්න කැමැතියි. ශමන්න ශම් ආකා්යට තමයි අපි 

කටයුතු ක්න්ශන්. ඒ කාලශේ  නග් 57ක් කැඩුො. ඇත්තටම 

ඒශකන් 24කට ෙන්දි ශගො නැ ැ; තෙමත් ශගො නැ ැ.  ැන් 
ඒකත් ශගෙන්න ශෙලා තිශබන්ශන් අශප් ආණ්ඩුෙටයි. අපටත් 

කියන්න තිබුණා, ඒක පුකගිය ආණ්ඩුෙ කාලශේ  කැඩුශේ; ඒක 
"Rajapaksa method" එකට කැඩුශේ; එම නිසාා අපට ඒක 

ශගෙන්න බැ ැයි කියලා. නුදත්, අපි ඒක ශගෙන බෙත් ඉතා 
පැ ැදිලිෙ කියන්න නන.. ඒ එක්කම විශ ේෂශයන්ම මම 

සා්තුතිෙන්ත ෙනො, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල හිටපු ම ාමාර්ග 

ඇමතිතුමාට. මධයම ්ජයට අයත් ශනොවුණත්, පළාත් සාභාෙලට 
සා  රාශේශීය සාභාෙලට අයිති පා්ෙල්   න්න 2016 ෙසාශර්දී 

මන්ත්රීේයකුට රුපියල් මිලියන 60 ගණශන් දුන්නා. ගම්ෙල 
තිශබන අතුරු පා්ෙල් ටික   න්න, ඒො කාපට් ක්න්න, ගල් 

අතු්න්න, තා්  මන්න අෙසා්ාාෙ දීලා, රාශේශීය ෙ ශයන් ගම 
ඇතුශළේ සාංෙර්ධන ෙැඩසාට න 2016 - 2017 අවුරුදු ශ ශක් 

ක්රියාත්මක වුණා. ඒ පිළිබඳෙත් මා එතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙන්න 

නන..  

 ැන් විපක්ෂශේ  මන්ත්රීෙරු අ නො, පුකගිය අවුරුදු තුශන් 
ශමොකක්  කශළේ කියලා. මහින්  ්ාජපක්ෂ ම ත්මයාශ  ආණ්ඩුෙ 
කාලශේ  ශකොළඹ ිනට මාත්  ක්ො අධිශේගි මාර්ගශේ  ෙැඩ 
ආ්ම්භ ක්ලා ඒ අධිශේගී මාර්ගය  ැදුො. ඒක කශළේ නැ ැයි 
කියලා කාටෙත් කියන්න බැ ැ.  ම්බන්ශතොට ලංකාශේ අග 
නග්ය බෙට පත්ක්න ෙයාපිතිය තුළ තිබුණා, මාත් ිනට 
 ම්බන්ශතොට  ක්ො අධිශේගී මාර්ගය   නොය කියලා. අපි ඒක 
නැෙැත්වූශේ නැ ැ. ශම් ආණ්ඩුෙ පත්වුණාට පසා්ශසාේ තමයි රුපියල් 
මිලියන 2,52,492ක් විය ම් ක්ලා මාත් ිනට  ම්බන්ශතොට  ක්ො 
කිශලෝමීය ටර් 96ක් දිග අධිශේගී මාර්ගය අපි  ැදුශේ. නැේ එන්ශන් 
නැති ේායෙලට යන්න,  රි ැටි planes එන්ශන් නැති ගුෙන් 
ශතොටුශපොළට යන්න, ඒො ශෙශළඳ මධයසා්ාාන බෙට පත් 
ක්න්න, ආ ායම් ලබන්න නන. තැනක් බෙට පත් ක්න්න ඒ 
අධිශේගී මාර්ගය අපි  ැදුො. එළශඹන අශගෝසා්තු මාසාශේ  එය 
විෙිත ක්න බෙත් තුදන්නාන්ශසාේලාට කියන්න කැමැතියි. 
විපක්ෂශේ  මන්ත්රීෙරු අ නො, ශම් ආණ්ඩුෙ ශමොනො  කශළේ 
කියලා. Highways  ැදුශේ ඒ ශගොල්ශලෝ විත්යි ලු. එතශකොට 
මාත් -  ම්බන්ශතොට මාර්ගය highway එකක් ශනොශෙයි ?  

ඊළඟට ම නුේ - ශකොළඹ අධිශේගී මාර්ගය ගැනත් කියන්න 
නන.. ශම් ෙනශකොට ම නුේ - ශකොළඹ අධිශේගී මාර්ග 
ෙයාපිතිශේ  ශ ෙන අදියශර් ෙැඩ ිනයයට 52ක් නිම ක්ලා 
තිශබනො. අපි බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො, ශම් අවුරුේශේ ඒ 
මාර්ගශේ  ෙැඩ නිම ක්න්න.  ැන් විපක්ෂශේ  ඉන්න මන්ත්රීෙරුන් 
අ න්න පුළුෙන්, පළුදෙන අදිය් නැතුෙ ශ ෙන අදිය්   න්ශන් 
ඇයි කියලා. ඇත්තටම ීනන ්ශට් Exim බැංකුශේ ණය රමා  වීම 
නිසාා ඒ ෙැඩ කටයුතුෙල රමා යක් ශෙලා තිශබනො.  ැබැයි ශම් 
ෙනශකොට අපි ිනයයට 80ක් ඉඩම් අත්පත් ක්ශගන තිශබනො; 
ිනයයට 50ක කටයුතු ඉදිශෙමින් පෙතිනො. පසාය්ාල ිනට 
කුරුණ.ගල  ක්ො මාර්ගශේ  පසා්යාල නග්ය  ක්ො ශකොටසා 
දියුණු ක්ලා ශම් අවුරුේ  ඇතුළත ඒ කටයුතුත් ඉේ ක්ගන්න 
පුළුෙන් ශේවි. ඒ ොශ ම ම නුේ - ශකොළඹ අධිශේගී මාර්ගය 
සාඳ ා අෙ ය රුපියල් මිලියන 6,73,585ක ුද ල ලබාශගන, තෙ 
අවුරුදු 2ක් ඇතුළත ශම් පා් සාම්ර්ර්ණශයන්   ලා ඉේ ක්න්න 
අෙ ය කටයුතු ක්න බෙත් කියන්න නන..  

ඒ විත්ක් ශනොශෙයි. තෙත් අය අ නො, තෙ ශමොනො  කශළේ 
කියලා. ප.ලියශගොඩ පාලම බලන්නශකෝ. කුලුනු මතින් දිශෙන 
අධිශේගී මාර්ගය ්ාජගිරිශයන් ඉේ වුණාම, එතැනින් පසාශ්සාේ 
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අතුරුගිරිය  ක්ො තෙත් පා්ක්   න්න ශම් අවුරුේ  ඇතුළත ෙැඩ 
ආ්ම්භ ක්න්න පුළුෙන් ශෙයි කියලා මා වි ්ොසා ක්නො.  

ශම් අධිශේගී මාර්ග ශම් අවුරුේශේ විෙිත ශෙනො. ඒ ගැන 

කබීර්  ාෂීම් ඇමතිතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙනො. ඒ එක්කම මාත් - 

ශබලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය විෙිත ශෙනො. ම ා පරිමාණ සාංෙර්ධන 

ෙයාපිති නිම ශෙනො. ඒ අත් ෝශේ දී ග්රාමීය ය සාංෙර්ධනය සාඳ ා 

"මාර්ග සාතිය", "  ෙත් යා ක්න ්න්මාෙත්" යන ෙැඩසාට න් 

ආ්ම්භ ක්ලා තිශබනො.  ැම මැතිේණ ශකොට්ඨාසායකටම 

රුපියල් මිලියන 80ක් දීලා තිශබනො. එම අමාතයාං ශේ  

අධීක්ෂණ මන්ත්රීේයා  ැටියට මා ෙග කීශමන් කියනො, ශම් 

අවුරුේශේ ජූලි මාසාශේ  31ෙන  ාට කලින්, ඒ කියන්ශන් ඊළඟ 

ජනාධිපතිේණයට කලින් ඒ රුපියල් මිලියන 80න් අතුරු පා්ෙල් 

  ලා ඉේ ක්ලා තමයි ඒ මැතිේණයට යන්ශන් කියන එක. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට තෙ විනා ස ශ කක පමණ 

කාලයක් තිශබනො. 
 

ගු එසන.එම්. මතාක්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මට තෙ විනා ස තුනක් තිශබනො. 

ශේසා්ලයින් මාර්ගය කිරුළපනින් නත්ශෙලා තිශබනො. 

ශකොළඹ නග්ශේ  ්ා ො න ත බ ය අෙම ක්න්න ඒ ශේසා්ලයින් 

මාර්ගය ශකොහුෙල  ක්ො ශගනයන්න බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. ඒ 

එක්කම Marine Drive එක ෙැල්ලෙත්ශතන් නත්ශෙලා 

තිශබනො. ඒකත් ශම් අවුරුේශේදී ආ්ම්භ ක්න්න පුළුෙන් ශෙයි 

කියා අපි වි ්ොසා ක්නො. අඩුම ත්මින් ශ හිෙල  න්දිය  ක්ො 

ශගන යන්න බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො.  

ඒ විත්ක් ශනොශෙයි. ශමම අමාතයාං යට සාම්බන්ධ තෙත් 

කා්ණයක් ඇමතිතුමාශ  අෙධානයට ශයොුද ක්න්න කැමැතියි. 

්ාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙ අශප් ්ට තුළ ීනන සාංසා්කිතියක් ඇති ක්ලා 

තිශබනො. ීනනය අශප් ්ට ආක්රමණය කළා ොශ  තත්ත්ෙයක් 

තමයි තිශබන්ශන්. අ  ඉදිකිරීම් ක්ශෂේත්රශේ  ීනන මාෆියාෙක් 

තිශබනො. මා තබතුමාට එක උ ා ්ණයක් කියන්නම්. පුකගිය 

 ෙසාක ශජෝන් කීල්සා් සාමාගශම් රුපියල් බිලියන 17ක 

ශටන්ඩ්යක් තිබුණා. ශම් ශටන්ඩ්ය සාම්ර්ර්ණශයන්ම ශේශීය 

සාමාගම්ෙලට නැතිශෙලා ීනනයට ගියා. ඒ ොශ ම ලංකාශේ අංක 

එශක් ශකොම්පැනි   යක ශටන්ඩර් ශම් ෙනශකොට ීනනයට ගිහින් 

තිශබනො. ඒ නිසාා ශේශීය කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රය සාම්ර්ර්ණශයන්ම 

කඩාශගන ෙැටිලා තිශබනො. ඒ නිසාා  ැනටමත් ශකොම්පැනි තුනක් 

ෙ ලා තිශබනො. ඒ නිසාා ්ජයක්  ැටියට ශයෝජනාෙක් ශගන 

එන්න නන., ීනන ඉදිකිරීම් සාමාගම් ලංකාෙට එනො නම්, අඩුම 

ත්ශම් ඒ සාමාගම්ෙල ිනයයට 51ක අයිතිය සාහිතෙ ශේශීය 

නිශයෝජිතයා ශ්රී ලාංකික සාමාගමක් විය යුතුයි කියලා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මාර්ග සාංෙර්ධන අධිකාරිශේ  

දුර්ෙලතාෙක් ගැනත් මා මතක් ක්න්න කැමැතියි. ඒක නීතිශේ  

ර ්නයක් ශෙන්න පුළුෙන්. Poor performance තිශබන 

contractorsලා ඉෙත් ක් ගන්න විධියක් නැ ැ. ඒ ොශ ම 

ශටන්ඩ්යක් ඉේ වුණාම, low cost එකට එන supplier ශකනකු 

අවුරුදු ගණනක් තියාශගන බලා ඉන්නො. ශම් අත් ැකීම් මට 

තිශබනො. Low-level මාර්ගශේ  ශ ෙැනි අදියශර් ශටන්ඩ්ය ඉේ 

ශෙලා ශම් ෙනශකොට අවුරුේ ක් ෙනො. නුදත් තෙම ඒක 

ශ න්ශන් නැ ැ.  මාර්ගය සාඳ ා රුපියල් ශකෝටි 400ක් අපි ෙන්දි 

ශගෙලා තිශබනො. පළුදෙැනි අදිය් ඉබි ගමනින් ඉසා්සා් ට 

යනො. ශ ෙැනි අදියශර් ෙැඩ ආ්ම්භ ක්ලා නැ ැ. ඒ නිසාා ශම් 

්ජය කාලය තුළදී මට ඒ මාර්ගය විෙිත ක් ගන්න තිබුණු 

අෙසා්ාාෙ අහිමි ශෙලා තිශබනො.  නීතිෙල අඩුපාඩු තිශබනො නම් 

ඒ අඩුපාඩු  ැදීශම් ෙගකීම ඇමතිේයා  ැටියට තබතුමා බා් 

ගන්න. අඩු ලංුක තියලා, ්ජශේ  සාංෙර්ධන ක්රියාෙලිය රමා  ක්ලා, 

 ඒ රමා ය  ් ා ්ජයට ෙන අපකීර්තිය නත් ක්න්න කියලා මා 

තබතුමාශගන් ඉල්ලා ිනටිනො. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, තබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අෙසාානයි. 
 

ගු එසන.එම්. මතාක්කාර් මහතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අෙසාාන ෙ ශයන් මම ශම් කා්ණය තබතුමාට කියන්න 

කැමතියි. ලංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත සාංසා්ාාෙ තිශබන්ශන් 

ශකොශළොන්නාශේ. ඛනිජ ශතල් ඇමතිේයා පත් ෙන ආසානශයන් 

ජනතාෙ   සා් ගණනක් ශකොශළොන්නාෙට එනො. 

ශකොශළොන්නාශේ ජනතාෙ ඉන්ශන් Ceylon Petroleum 

Corporation එකට පිටින් එන මිනිුකන්ට බත් පැකට් විකුණන්නයි, 

boarding facilities ශ න්නයි ශනොශෙයි කියන කා්ණය තබතුමා 

ශත්රුම් ගන්න නන.. ශමේ අපි ඒක ශනොක්න බෙ තප්පු ක්ලා 

ශපන්ෙන බෙත් රකා  ක්මින් මශ  කාාෙ අෙසාන් ක්නො. 

ශබො ශ ොම සා්තුතියි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪමන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்உறுப்பினர்அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අශේෙර්ධන මැතිතුමා. තබතුමාට විනා ස 

13ක පමණ කාලයක් තිශබනො. 
 

[ර්.භා. 11.47] 
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகுலக்ஷ்மன்யொப்பொஅரபெர்தன) 

(The Hon.  LakshmanYapaAbeywardena) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම ෙැ ගත් අමාතයාං  

ශ කක ෙැය ශීර්ෂ පිළිබඳෙ සාාකච්ඡා ක්න අ   ෙශසාේ ම ාමාර්ග  

අමාතයාං ය පිළිබඳෙ අ  සා් කීපයක් රකා  ක්න්න මා 

විශ ේෂශයන්ම බලාශපොශ්ොත්තු ෙනො. අශප් ගරු කබීර්  ෂිම් 

ඇමතිතුමා එතුමා ශ  කාාශේදී සාඳ න් කළා, ශම් අවුරුේශේ ෙැඩ 

නිම ශෙලා බා් ශ න ශකොටසා් පිළිබඳෙ. ශම් අවුරුදු ශ ක ඇතුළත 

අධිශේගී මාර්ගශේ  ශමච්ච් රමාණයක ෙැඩ අෙසාන් ක්ලා බා් 

ශ නොය කියලා එතුමා කිේො. මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  

ආණ්ඩුශේ ඒ කටයුතුත් එක්ක සාංසාන් නය ක්මින් එතුමා ඒ 

කා්ණය පැ ැදිලි කළා.  තබතුමා දින 100 ආණ්ඩුෙ කාලශේ   ා 

ශම් කාලය ඇතුළත ඉතාම ශකටි කාලයයි ශම් අමාතයාං ය  බා්ෙ 

හිටිශේ . ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කාලයක් ශම් 

අමාතයාං ය බා්ෙ හිටියා.   

2015 ජනාධිපති මැතිේණය පෙත්ෙපු ශේලාෙ  තබතුමාට 
මතක ඇති. ඒ ජනාධිපති මැතිේණය අෙසා්ාාශේ මතු ක්පු 

කරුණු කීපයක් තිබුණා. එයින් රධාන කා්ණයක් තමයි, පුකගිය 
කාල පරිච්ශේ ශේ  ආ්ම්භ ක්පු ෙයාපිති ොශ ම එම ෙයාපිතිෙල 

තිබුණු අඩුපාඩුකම්. නුදත් එක් කා්ණයක් මතක තබා ගත යුතුයි. 
2009දී යුේධය අෙසාන් වුණාට පසා්ශසාේ ශම් ්ශට් තිබුණු   මූලිකම 

ර ්නය තමයි, යටිතල ප ුකකම් ෙැ සදියුණු කිරීශම් ර ්නය. 

සාංචා්කයන්ට, ආශයෝජකයන්ට, ශම් ්ට පිළිබඳ උනන්දුෙක් 
 ක්ෙන උ වියට යුේධය නිසාා ශම් ්ටට අ සය ග න්න 

පුළුෙන්කමක් ලැබුශණ් නැ ැ. යුේධය අෙසාන් කළාට පසා්ශසාේ ඒ 

2863 2864 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

්ජශේ  රධාන කාර්යය ශෙලා තිබුශණ් යටිතල ප ුකකම් දියුණු 

කිරීමයි. ඒ යටිතල ප ුකකම් දියුණු කිරීම තුළින් තමයි  ක්ෂිණ 
අධිශේගී මාර්ගශේ  කටයුතු ඉතාම ක සනමින් නිම වුශණ්.  ක්ෂිණ 

අධිශේගී මාර්ගය ඉදි වීම නිසාා, උශේට ශකොළඹ ඉඳලා  උනෙටුනට 
ගිහිල්ලා, නැෙත  ෙසා ශකොළඹට පැමිශණන්න පුළුෙන්කම 

සාංචා්කයන්ට  තිශබනො. අ  මිරිසා්සාට සාංචා්කයන් යන්ශන්ත් 
 ක්ෂිණ අධිශේගී මාර්ගය නිසාායි.  

අ  ම ා පරිමාණශේ  ආශයෝජන ශ කකට ගරු අගමැතිතුමා 
ගිහිල්ලා ුදල්ගල් තැබුො. ඒ රමාණශේ  ආශයෝජනයක් අශප් ්ටට 
එනො නම්  අපි ශබොශ ොම සාතුටුයි. නුදත් ඒ රශේ ශේ  යටිතල 
ප ුකකම් සාංෙර්ධනය ශෙලා තිබුශණ් නැත්නම්, ේාය සාංෙර්ධනය 
වුශණ් නැත්නම්, පා්ෙල් ටික සාංෙර්ධනය වුශණ් නැත්නම් එෙැනි 
ආශයෝජනයක් ශම් ්ටට  ශගශනන්න බැ ැ. ඒොට බලපාන 
රධානම ශේ තමයි ම ා මාර්ග.  2015 ෙර්තමාන ්ජය බලයට පත් 
වීමට ශප්  -2014 අවුරුේ ට ශප්- මාර්ග සාංෙර්ධන අධිකාරිය 
විිනන් ක්න ල  කටයුතු පිළිබඳෙ ොශ ම,           2015 අවුරුේශ න් 
පසා්ශසාේ  ක්පු කටයුතු පිළිබඳෙ තබතුමාට මතක ඇති. පුකගිය 
කාලශේ  ශේශීය ශකොන්ත්රාත් සාමාගම් ්ාශියක් ශගොඩ නැඟුණා. 
මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා ඒ පිළිබඳෙ පැ ැදිලි කළා. අ  ඒ ශේශීය 
සාමාගම්ෙල තත්ත්ෙය   ශමොකක් ? ම ාමාර්ග නිසාාම  ක්තිමත්ෙ 
ශගොඩ ගත් ශේශීය සාමාගම් තිබුණා . නුදත් අ  ඒ සාමාගම් 
සාම්ර්ර්ණශයන්ම කඩා ෙැටිලා තිශබනො, ගරු ඇමතිතුමා. ශම්ක 
ශපෞේගලිකෙ අපි ශ න්නාශ  ර ්නයක් ශනොශෙයි. ශම් ක්රමශේ ය 
නිසාා සාමාගම් ප ළට ෙැටිලා තිශබනො. මට අ  ඒ සාම ් 
සාමාගම්ෙල නම් කියන්න බැ ැ. ම ා භාණ්ඩාගා්ශයන් 
තබතුමන්ලාට ුද ල් එන්ශන් නැති ර ්නයක් තිශබනො. කාලයක් 
තිසා්ශසාේ තිබුණු ඒ ර ්න නිසාා බැංකු අමාරු තත්ත්ෙයකට පත් 
ක්ලා තිශබනො. අ  ඒ උ වියශ  ශකොන්ත්රාත් කටයුතු 
සාම්ර්ර්ණශයන් අෙ ානම් තත්ත්ෙයකට ගිහිල්ලා තිශබනො.  ඒ 
එක්කම - 

 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

සාමාශෙන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි. මා ඉතාම ශකටිශයන් පැ ැදිලි 
කිරීමක් ක්න්නම්. අශප් ශේශීය ශකොන්ත්රාත්කරුෙන්ට අභයන්ත් 
ර ්න ඇති. නුදත්, අවුරුදු ගණනාෙක් තිසා්ශසාේ ඒ ශගොල්ලන්ට 
තිබුණු ර ්නෙලට තබතුමන්ලාශ  ්ජය කාලශේ  විසාුරම් දුන්ශන් 
නැ ැ. ඒ නිසාාම තමයි අපි ශම් අය ෙැශේ දී නීතියක් ශගනාශේ, මින් 
ඉදිරියට විශේ  සාමාගම්ෙලට ඇවිල්ලා තනියම ශකොන්ත්රාත් 
ක්න්න බැ ැ කියලා.  

 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யொப்பொ  அரபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒක ශ ොඳයි. 
 

ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

තුදන්නාන්ශසාේලා ශම් ර ්න විසාුරශේ නැ ැ. ීනනශයන් එක 

එක්ශකනා අත unsolicited proposals එේො.  ැන් ශේශීය 

ශකොන්ත්රාත්කරුො ගැන කාා ක්නො. ඒ ශෙලාශේ ඒ ර ්න 

විසාුරශේ නැ ැ.  ැන් අපි  ඒොට අපි රාශයෝගිකෙ නීති ශගනැල්ලා 

ඒ ර ්න විසාඳන්න යනො.  [බාධා කිරීමක්  
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யொப்பொ  அரபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ  ශචෝ නාෙ ක්න්න එපා.  තබතුමා එශ ම 
කියන්ශන් තබතුමන්ලාශ  ශේරුමට. තබතුමා ශම් කියන සාමාගම් 
එක්ක කාා ක්න්න. ඇමතිේයා  ැටියට ඒ සාමාගම් ශගන්ෙලා 

කාා ක්න්න, ඒ ශගොල්ලන්ට ඇති වුණු තත්ත්ෙය, ඒ සාමාගම් 
ෙැටුණු තත්ත්ෙය ශමොකක්  කියලා.  ශම් අය ෙැශයන් යන්තමින් 
ඒක ශෙනසා් කළා. ීනන සාමාගශමන් ඒ ෙයාපිති ගත්තා, bid 
ක්ලා. සාම ් ෙයාපිති බිලියන  ය තට අඩුශෙන් ගත්තා. ඒ 
නිසාා අශප් සාමාගම්ෙලට ඉදිරිපත් ශෙන්න බැරිකමක් තිබුණා. 
මාලදිෙයිශන්, ඩුබායිෙල තිශබන අශප් සාමාගම් ශකොන්ත්රාත් 
ගත්තා.  නුදත් ඒ සාමාගම්ෙලට ත්ග ක්න්න බැරි වුණා, ීනන 
සාමාගම් එක්ක.  ීනන සාමාගම්ෙලින්, EXIM බැංකුශෙන් ිනයයට 
2ට, 3ටණය අ්ශගන ශම් ්ශට් ශකොන්ත්රාත් ක්න්න පටන් 
ගත්තා. අශප් සාමාගම් ඉතාම කනගාටු ායක තත්ත්ෙයකට 
ෙැටුණා. [බාධා කිරීමක්  මශ  කාලය ශ න්න බැ ැ. උත්ත් 
ශ න්න මශ  කාලය ගන්න එපා.    

 

ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්ක ෙැ ගත් කා්ණයක්.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කබීර්  ෂීම් ඇමතිතුමා. 
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யொப்பொ  அரபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එශ ම නම්  තබතුමා මට 

කාලය ලබා ශ න්න.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමාට කාලය ශ න්නම්. 
 

ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ සාම්බන්ධශයන් ෙැ්දි අර්ා 

කානයක් යනො. ඒ තත්ත්ෙය උ ා ශෙන්ශන් පුකගිය අවුරුදු 10 

ඇතුළත ශම් නීති පේධතිය ශෙනසා්  ශනොක්පු නිසාායි. ීනන 

සාමාගම්ෙලට මල් තියලා ෙැඳලා ශගන්ොශගන  තිශබනො.  අපි 

 ැන් ඒ තත්ත්ෙය ශෙනසා් ක්ලා තිශබනො.  
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யொப்பொ  அரபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමොක  ශම් ශකොන්ත්රාත් 
රමා  වුශණ්? කඩෙත ිනට ශක්ෙලපිටිය  ක්ො පිටත ෙට්වුම් 
මාර්ගය කිශලෝමීය ටර් 9යි. ඒ කිශලෝමීය ටර් 9   න්න ශටන්ඩර්  එක 
දුන්ශන් 2014 අග භාගශේ දී. ීනන EXIM බැංකුශේ ණය ුද ලක් 
අ්ශගන බිලියන 66කට ඒ ශකොන්ත්රාත්තුෙ දුන්නා. 2015 
ජනාධිපතිේණ සාමශේ  ඒ ෙයාපිතිය විශේචනය ක්ලා ෙැඩ 
නැෙැත්තුො. අන්තිමට  අ  ඇවිල්ලා තිශබන තීන්දුෙ ශමොකක් ? 

ආපුක බිලියන 66ට ඒ සාමාගමටම ශ න්නයි. ඒ මාර්ගය   න්න 
MCC සාමාගමටම, බිලියන 66ට දුන්නා. ජනාධිපතිේණය 
ශෙලාශේ ශමොකක්  කිේශේ? ඒ ෙයාපිතිශේ  ම ා ෙංචාෙක් 
තිශබනොය කිේො. අන්තිමට මීය ටර් 28,  මීය ටර් 21ට බැසාු්කො; 
මංතීරු 6 මංතීරු 4ට අඩු කළා. මංතීරු  ත්කට අඩු ක්ලා  
බිලියන 66ටම දුන්නා ඒ සාමාගමටම. ඒ නිසාා තමයි ශම්ො  රමා  
වුශණ්. 

ඊළඟට, ශ ෙැනි කා්ණය. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමා ශම්  අධිශේගී මාර්ගය සාම්බන්ධශයන් ම න්ින වුණා. 

 ැන් එහි තත්ත්ෙය ශමොකක් ?  ැන් අවුරුදු කීයක් වුණා ? කාර්ය 

සාාධනය අ්ශගන බලන්න. 2017 කාර්ය සාාධනය අ්ශගන 

2865 2866 

[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අශේෙර්ධන  ම තා  



2019  මාර්තු  29 

බලන්න.  2018 කාර්ය සාාධනය අ්ශගන බලන්න.  තෙම එක 

ශකොටසාක පමණයි ෙැඩ ක්න්ශන්.  පළුදෙැනි ශකොටශසාේ ෙැඩ 

ශකොච්ච් රමා  වුණා ?  ඒ අධිශේගී මාර්ගය අවුරුදු  ත්ක් 

තිසා්ශසාේ තුදන්නාන්ශසාේලා   නො. ශම් විධියට  ැදුශෙොත්, 2025 

ෙනතුරු ශම් මාර්ගශේ  ෙැඩ ඉේ ක්න්න බැ ැ. ඒ කාලය ෙන 

ශකොට තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ආණ්ඩුෙත් නැ ැ. ශම් මාර්ගශේ  

ශකොටසා්  තුශනන් ශ ෙැනි ශකොටශසාේ විත්යි  ැන් ෙැඩ ක්න්ශන්. 

ගරු ඇමතිතුමා කිේො, "අසාෙල්  ෙශසාේ ඉේ ක්නො, අසාෙල් 

 ෙශසාේ ඉේ ක්නො" කියලා.  ශම් මාර්ගශේ  කඩෙත ඉඳලා 

මීය රිගම  ක්ො ශකොටශසාේ ශකොන්ත්රාත්තුෙ 2015 අශරේල් මාසාශේ යි 

MCC සාමාගමට දුන්ශන්. පළුද ශකොටසාට බිලියන 145යි.  ශ ෙැනි 

ශකොටසාට බිලියන 14යි.  විගණකාධිපති ොර්තාශේ කියනො, ශම් 

ශකොන්ත්රාත්තුෙ අවිධිමත් ශලසා දීලා තිශබනො කියලා. ඒකත් 

කමක් නැ ැ කියලා හිතුදශකෝ. නුදත්  මාර්ගශේ  ෙැඩ  පටන් 

ගත්තා ? අ  ෙනතුරු පළුදෙැනි ශකොටශසාේ  ෙැඩ කටයුතු  රියට 

ශකශ්න්ශන් නැ ැ, ශම් සාමාගශමන්. [බාධා කිරීමක්  නන. නැ ැ. 

තබතුමාශ  ශේලාශේදී උත්ත් ශ න්න. පළුදෙැනි කිශලෝමීය ටර් 

37ට මංතීරු  ත්යි. කිශලෝ මීය ට්යක් බිලියන 4.41යි.  පුකගිය 

කාලශේ  බිලියන ශ කට, තුනට   ාපු ඒො විශේචනය කළා. අ  

බිලියන 4.41ට කඩෙත-මීය රිගම ශකොටසා දීලා තිශබන්ශන්.  

ශ ෙැනි එක, මීය රිගම ිනට කුරුණ.ගල මාර්ගය consortiums 

ප කට දුන්නා. ශම් පශ ේ කටයුතු  ැන් ක්ශගන යනො. ශම් 

කාලය ඇතුළත ඒශක් විත්යි කටයුතු ක්ශගන ගිශේ . තුන්ෙැනි 

ශකොටසා, කුරුණ.ගල ිනට ශපොතු ැ්. තබතුමා ඇමති ෙ ශයන් 

කටයුතු කළ  කාලශේ  තයිශසායි සාමාගමත් එක්ක  මලා cancel 

වුණු ෆූජිටා කියන සාමාගශම් මූලික ුකදුුකකම් නැතිෙ, අන්තිමට 

ඒකත් එක්ක එකතු ශෙන්න කියලා තුදන්නාන්ශසාේලා කිේො. 

ජනාධිපතිතුමා ගාෙ රැසා්වීමකුත් තිේබා. අ  ඒකට ශමොකක්  ශෙලා 

තිශබන්ශන්? සාල්ලි ශගනාො ,   නො , ගිවිුකම් අත්සාන් කළා ? 

තුදන්නාන්ශසාේලා ශමොකක්  ක්ලා තිශබන්ශන්?  ැන් ශමතැන 

ඇවිත් කාා ක්නො මහින්  ්ාජපක්ෂ යුගශේ  තිබුණාට ෙැ සය 

කිශලෝ මීය ටර් ගණනක්   ලා, අපි ඒක විෙිත ක්න්නත් ශ නො 

කියලා. මම තබතුමන්ලාශගන් අ නො, මධයම අධිශේගී මාර්ගය 

අෙසාන් ක්න්ශන් කෙ ා ා කියලා. ශම් යන විධියට 

තුදන්නාන්ශසාේලාට 2025ෙත්  මධයම අධිශේගී මාර්ගශේ  කටයුතු   

අෙසාන් ක්න්න බැ ැ.  2017 කාර්ය සාාධන ොර්තාශේ රුෙන්පු් 

අධිශේගී මාර්ගය ඇතුළත් ක්ලා තිශබනො. තුදන්නාන්ශසාේලා ශම් 

අවුරුේශේත් රුෙන්පු් අධිශේගී මාර්ගය ඇතුළත් ක්නො. මධයම 

අධිශේගී මාර්ගශේ  කිශලෝමීය ටර් 50ක් අෙසාන් ක් ගන්න බැ ැ. 

 ැන් රුෙන්පු් අධිශේගී මාර්ගය ගැන කාා ක්නො. මහින්  

්ාජපක්ෂ යුගශේ  මාත් ිනට  ම්බන්ශතොට ශකොටසා ීනන සාමාගමට 

දීලා ශනොතිබුණා නම්, අ  තුදන්නාන්ශසාේලාට ඒක විෙිත කිරීම 

ගැන කාා ක්න්න පුළුෙන්කමකුත් නැ ැ. මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශම් තක්ශකොම ුදලින් ක් ගත්ත ෙැරැදි. ශ ේතුෙ, Port 

City එක -  
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා (මහාමාර්ග හා මාර්ග 

සංවර්ධාන රාජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு ரஞ்ேன் ரொமநொயக்க - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அபிெிருத்தி இரொேொங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake - State Minister of Highways 
and Road Development) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யொப்பொ  அரபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
කියන්න, ්ාජය ඇමතිතුමා. 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ேன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ක්ෂිණ අධිශේගී මාර්ගයට ශකොපමණ 

කාලයක් ගත වුණා ?  
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யொப்பொ  அரபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
යුේධය ඉේ වුණාට පුකෙ ඉතාම ශකටි කලකින් අපට අෙසාන් 

ක්න්න පුළුෙන්කම ලැබුණා. අවුරුදු 5කින් අෙසාන් ක්න්න 

පුළුෙන්කම ලැබුණා. මම තබතුමාශගන් අ නො, මාත් ිනට 

 ම්බන්ශතොට  ක්ො තිශබන අධිශේගී මාර්ගය ීනන සාමාගමට  

දුන්ශන් නැත්නම්  [බාධා කිරීමක්   රි.  ැන්   න්න ශකෝ.  [බාධා 

කිරීමක්  ගරු ඇමතිතුමා, තෙ මාසා අටයි ශන් ජනාධිපති 

මැතිේණයට තිශබන්ශන්. ෙැ සම වුශණොත් මාසා  යයි ශන්.  

[බාධා කිරීමක්  ඊළඟ ආණ්ඩුෙ   යි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අශේෙර්ධන මන්ත්රීතුමා, තබතුමාට තෙ 

විනා ස ශ කයි තිශබන්ශන්. ෙැ සපු්ත් විනා සයකුත් දීලා තිශබනො.  
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யொப்பொ  அரபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්න්රීතුමති, ශෙන ර ්නයක් ශනොශෙයි 

තිශබන්ශන්. ශම් ශගොල්ලන් ක් ගත්ශත් Port City එකට ක් 

ගත්ත ෙැශඩ්මයි. Port City එකට ශමොකක්  කශළේ? අ් ආණ්ඩුෙ 

ගිවිුකම්  අත්සාන් කළාය කිේො;  ම ා ෙංචාෙක් තිශබනො කිේො. 

Port City  එක අවුරුදු එක මා්ක් ප්ක්කු කළා. අන්තිමට ඒ 

සාමාගමටම දුන්නා. කිිනම ශෙනසාක් කශළේ නැ ැ. අන්තිමට 

බිශමන් ෙැ ස ශකොටසාක් දුන්නා. නක තමයි අන්තිමට වුශණ්. ෙන්දි 

ශගේො.  ෙන්දි ශගෙන්න බැරිෙ බිශමන් ෙැ ස ශකොටසාක් දුන්නා. 

[බාධා කිරීමක්  නැ ැ. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් 

 ශගොල්ලන් කශළේ නිලධාරින් ශගනැත් බංකු උඩ තියලා ර ්න 

ක්පු එකයි. අමාතයාං  ශල්කම්ෙරු ෙැ ඩ කශළේ නැ ැ. අමාතයාං  

ශල්කම්ේශයකුට තීන්දුෙක් ගන්න බැ ැ. ශල්කම්ෙරු FCID 

එකට ශගන ශගොසා් ර ්න කළා. ශම් අවුරුදු  තශර්ම  කිිනම 

නිලධාරිශයක්  රියට ෙැඩ කශළේ නැ ැ. ඒ නිලධාරින්ට තමන්ශ  

තීන්දු ගන්න පුළුෙන්කමක් තිබුශණ් නැ ැ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, තබතුමාට තෙ විනා සයක් තිශබනො.  
 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யொப்பொ  அரபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු  ර්ෂ   ිනල්ො ඇමතිතුමා, මශ  මිත්රයා. මට ශේලාෙ 

නැ ැ.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ක්ෂිණ අධිශේගී මාර්ගශේ  

මිල ගණන් බැලුශෙොත්, මිල ගණන් ිනයයට 20කින් ෙැ ස ශෙලා 

තිශබනො. කිශලෝමීය ට්යක් බිලියන 2.3ට   න්න තිබුණු එක 

බිලියන 4.41  ක්ො තුදන්නාන්ශසාේලා ෙැ ස ක් තිශබනො. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

කිශලෝමීය ට්යක් බිලියන 4.41  ක්ො ෙැ ස ශෙලා තිශබනො. ඒ 

කාලශේ  ශම්ො ්ත්ත්න්ෙලින්    න්ශන් කියලා ඇහුො. මට 

මතකයි මම ආ ශයෝජන රෙර්ධන ඇමතිේයා විධියට කටයුතු කළ 

කාලශේ  පාර්ලිශම්න්තුශේ දී මශගන් ර ්නයක් ඇහුො. ශම් 

පා්ෙල්   න්ශන් ්ත්ත්න්ෙලින්  කියලා ඇහුො.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට නියමිත කාලය  ැන් අෙසාානයි.  
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யொப்பொ  அரபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්ක මන් ගාමීය  සා්ෙභාෙශයන් 

යන ආණ්ඩුෙක්. කිිනම ෙයාපිතියක් නිම ක්න්න බැ ැ. විදුලිය 

සාම්බන්ධශයන් වුශණ්ත් ඒකයි.  ්වි කරුණානායක ඇමතිතුමාට 

බැනලා ෙැඩක් නැ ැ. අවුරුදු  ත් මා්ක් යනකම් එකම 

ශමගාශෙොට් එකක් අශප් ජාතික විදුලිබල පේධතියට එකතු 

ක්න්න ශමතුමන්ලාට බැරි වුණා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා.  ැන් කාාෙ අෙසාන් 

ක්න්න. 
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අයේවර්ධාන මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யொப்பொ  அரபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් සාංෙර්ධනය ක සනම් 

ශනොකශළොත්, මිනිුකන්ට රතිලාභ ලබන්න බැ ැ. ශබොශ ොම 

සා්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි. මීය ළඟට, ගරු ඉම්්ාන් ම රූෆ් මන්ත්රීතුමා.  

තබතුමාට විනා ස 6ක පමණ කාලයක් තිශබනො. 
 

[பி.ப. 12.01] 
 

ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(மொண்புமிகு இம்ரொன் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லொஹிர்  ரஹ்மொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரெ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கரள, மிகவும் 

முக்கியமொன, ரதசிய ொீதியிரல அரசியலில் தபொிதும் தொக்கம் 

தசலுத்துகின்ற தநடுஞ்சொமலகள், வீதி அபிெிருத்தி மற்றும் 

தபற்ரறொலிய ெள அபிெிருத்தி அமமச்சு அரதரபொன்று 

மின்ெலு, எொிசக்தி மற்றும் ததொழிற்றுமற அபிெிருத்தி 

அமமச்சு ஆகியெற்றுக்கொன நிதிதயொதுக்கீடுகள் பற்றிய 

குழுநிமல ெிெொதத்திரல உமரயொற்ற ெொய்ப்புத் தந்தமமக்கு 

நன்றிமயக் கூறிக்தகொள்கின்ரறன்.  

தபருந்ததருக்கள் அமமச்சொனது கடந்த மஹிந்த 

ரொேபக்ஷவுமடய ஆட்சிக் கொலங்களிரல தகொந்தரொத்துக் 

களுக்கும் ‘தகொமிஷன் மொபியொ’வுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட 

ஒன்றொகக் கொைப்பட்டது. இந்த அமமச்சினூடொக 

திட்டங்கமளச் தசயற்படுத்தும்ரபொது, அதன் பொொியளெிலொன 

நிதி ெிளம்பரங்களுக்கொகப் பயன்படுத்தப்பட்ட கொலம் அன்று 

கொைப்பட்டது. அந்த அமமச்மசப் பயன்படுத்திய தபஸில் 

ரொேபக்ஷ அெர்களுமடய தகொந்தரொத்துக்கள், deals பற்றி 

இந்தப் பொரொளுமன்றத்திரல கூடுதலொகப் ரபசப் 

பட்டிருக்கின்றது. ஆமகயொல் நொனும் அமதப்பற்றிப் ரபசி 

என்னுமடய ரநரத்மத வீைொக்க ெிரும்பெில்மல.  

தசன்ற அரசொங்கத்தினுமடய கொலங்களிரல வீதிகள் 

அமமக்கப்படுகின்றரபொது அந்தச் தசயற்பொட்மடெிடச் 

சம்பந்தப்பட்டெர்களது cut-out கமள அமமப்பதிரல 

கூடுதலொன நிதிகமளச் தசலவு தசய்கின்ற நிமலமமயில்தொன் 

இந்த அமமச்சு கொைப்பட்டது. இந்த அமமச்மச எமது அரசு 

தபொறுப்ரபற்றவுடன் இந்த நிமலமமகள் மொற்றம் 

தபற்றுள்ளன. அதொெது, தகௌரெ அமமச்சர் கபீர் ஹொஷிம் 

அெர்களுமடய cut-out கரளொ அல்லது முன்னர் இந்த 

ெிடயத்துக்கு அமமச்சரொக இருந்த தகௌரெ லக்ஷ்மன் 

கிொிஎல்ல அெர்களுமடய cut-out கரளொ அல்லது 

எங்களுமடய பிரதமர் தகௌரெ ரைில் ெிக்கிரமசிங்க 

அெர்களின் cut-out கரளொ கொட்சிக்கு மெக்கப்பட்டிருப்பமதக் 

கொைக்கூடிய ஒரு நிமலமம இன்று இல்லொதிருக்கின்றது. 

ஆனொல், மக்கள் எதிர்பொர்க்கின்ற, நொட்டுக்குத் ரதமெப்படு 

கின்ற ரெமலத்திட்டங்களும் commission கமள எதிர்பொரொத 

அபிெிருத்திகளும் இன்று இந்த அமமச்சின்மூலமொக 

முன்தனடுக்கப்பட்டுக்தகொண்டிருப்பது உண்மமயில் 

பொரொட்டத்தக்க ெிடயமொகக் கருதப்படுகின்றது. இருந்த 

ரபொதிலும் எமது பகுதியில் சில குமறபொடுகள் 

கொைப்படுகின்றன. இமெ அமனத்மதயும் சொிதசய்து 

தகொண்டு முன்ரனொக்கிப் பயைிக்க அமமச்சர் தகௌரெ  கபீர் 

ஹொஷிம் அெர்கள் நடெடிக்மகதயடுக்க ரெண்டுதமன்று 

இந்த இடத்தில் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

அடுத்து, நொன் பிரதிநிதித்துெப்படுத்துகின்ற 

திருரகொைமமல மொெட்டத்தில் கொைப்படும் சில 

குமறபொடுகமள அமமச்சர் அெர்களுமடய கெனத்திற்குக் 

தகொண்டுெர ெிரும்புகின்ரறன். கிண்ைியொ பிரரதசத்திரல 

பிரதொன வீதி அகலமொக்கப்பட ரெண்டுதமன்ற ரகொொிக்மக 

எங்களுமடய மக்களொல் பல ஆண்டுகளொக முன்மெக்கப்பட்டு 

ெந்த ஒரு ெிடயமொகும். அப்பிரரதசம் அதிக சனத்ததொமக 

தகொண்டதொகவும் ரபொக்குெரத்து தநொிசல்மிக்கதொகவும் கொைப் 

படுகின்றது. இருந்தரபொதிலும் அங்கிருக்கின்ற பிரதொன வீதி 

ரபொதுமொன அகலமின்றிக் கொைப்படுகின்றது. இந்த வீதிமய 

தகளரெ அமமச்சர் அெர்கள் ெந்து பொர்த்தொல் அது பிரதொன 

வீதியொ, அல்லது அங்கிருக்கின்ற ஓர் ஒழுங்மகயொ?” என்கின்ற 

சந்ரதகம் அெருக்கு ஏற்படும். இந்த வீதியிமன 2 பக்கத்திலும் 

15' அகலமொக்குமுகமொக குறித்த survey plan முதலிய 

ெிபரங்கள் அமனத்மதயும் RDA  இற்கு நொங்கள் 

அனுப்பியிருக்கின்ரறொம். அதற்கொன நடெடிக்மக கமள 

ரமற்தகொள்ள ரெண்டும். இந்த வீதி அகலமொக்கப் பட்டொல், 

அதன்ரபொது அங்கு உமடக்கப்பட இருக்கின்ற கமடகள் 

மற்றும் வீடுகளுக்கொன நஷ்டஈடுகமள ெழங்குெதற்கொன 

தசயற்பொடுகளும் இதுெமர முன்தனடுக்கப்படெில்மல. இந்த 

ெரவு தசலவுத்திட்டத்திரல அதற்குத் ரதமெயொன நிதிமயயும் 

ஒதுக்கி அந்த வீதிமய அகலமொக்குகின்ற தசயற்பொடுகமள 

முன்தனடுக்க ரெண்டு தமன்பமத இந்த இடத்திரல அமமச்சர் 

அெர்களிடம் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன். 

அதுமொத்திரமல்லொமல், திருரகொைமமல மொெட்டத்திரல 

பிரதொன வீதிகள் பல இன்னும் ‘கிரெல்’ மற்றும் மைல் 

வீதிகளொகக் கொைப்படுகின்றன. இந்த வீதிகள் பிரரதச சமப 

அல்லது நகர சமப மற்றும் RDAஇனுமடய வீதிகளொக 

இருக்கின்ற அரதரநரம், அந்த வீதிகமள நிர்மொைிப்பதற்கொன 

ரபொதியளவு நிதி அந்நிறுெனங்களிடம் இல்லொத 

கொரைத்தினொல் அந்த வீதிகள் ததொடந்தும் ரமொசமொன 

2869 2870 
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நிமலயிரலரய கொைப்படுகின்றன. உள்ளூரொட்சி மன்றம் 

மற்றும் RDA இன் நிர்ெொகத்தின்கீழ் உள்ள இந்த வீதிகமளப் 

புனரமமத்துத் தருெதற்கு அமமச்சர் அெர்கள் முன்ெர 

ரெண்டும் என்று ரகட்டுக்தகொள்ெரதொடு, அவ்ெொறொன 

வீதிகளில்  சிலெற்மற நொன் இந்த இடத்திரல குறிப்பிட 

ெிரும்புகின்ரறன். அதொெது, கிண்ைியொ - ஆலங்ரகைி - 

தநடுந்தீவு பிரதொன வீதி, கச்சக்தகொடித்தீவு ததொடக்கம் 

மஹ்ரூப் கிரொமம் ெமரயிலொன கிண்ைியொ வீதி, 

பொலத்ரதொப்பூர் ததொடக்கம் ரசருெிமல ‘பன்சல’ ெமரயிலொன 

பிரதொன வீதி, நொமல்ெத்மத ததொடக்கம் தமொரதெெ 

ெமரயிலொன வீதி மற்றும் முள்ளிப்தபொத்தொமன ததொடக்கம் 

சூரன்கல் ெமரயிலொன இமெ முக்கியமொன பிரதொன 

வீதிகளொகும். ஆமகயொல், இந்த ெிடயத்திரல கூடுதல் கெனம் 

தசலுத்த ரெண்டும் என்றும் இந்த இடத்திரல 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

இந்த அமமச்சின்கீழ் ெருகின்ற இன்னுதமொரு ெிடயம் மிக 

முக்கியமொகப் ரபசப்படுகின்றது. இந்த ெிடயம் நல்லொட்சி 

ஏற்பட்டது முதல் கிண்ைியொ மக்களின் எதிர்பொர்ப்பொக 

உள்ளது. அதொெது, கடந்த சனொதிபதித் ரதொோ்தல் கொலத்தில் 

அதிரமதகு சனொதிபதி அெர்கள் எங்களுமடய மொெட்டத்துக்கு 

ெருமகதந்து, எமது மக்களுக்கு அளித்த ெொக்குறுதி இன்னும் 

நிமறரெற்றப்படொமல் இருக்கின்றது. அங்கு ரசதமமடந்திருக் 

கின்ற குறிஞ்சொக்ரகைி மற்றும் மொஞ்ரசொமலப் பொலங்கமள 

உடனடியொகப் புனரமமப்புச் தசய்து தருெதொக தகௌரெ 

சனொதிபதி அெர்கள் ெொக்குறுதி அளித்தரபொதிலும், இதுெமர 

அமெ ததொடர்பில் எந்ததெொரு தசயற்பொடும் முன்தனடுக்கப் 

படெில்மல. இன்று அங்கு தற்கொலிகப் பொலங்கள் 

அமமக்கப்பட்டு, மிகவும் கஷ்டத்தின் மத்தியிரல மக்கள் 

அந்தப் பொலங்களினூடொகப் ரபொக்குெரத்து தசய்கின்றொர்கள். 

குறிஞ்சொக்ரகைிப் பொலத்துக்கு 750 மில்லியன் ரூபொயும் 

மொஞ்ரசொமலப் பொலத்துக்கு 50 மில்லியன் ரூபொயும் ரதமெ 

என்று RDA மதிப்பீடு தசய்துள்ளது. இது சம்பந்தமொக இந்தப் 

பொரொளுமன்றத்திரல நொன் ரகள்ெிகள் எழுப்பியரபொது, அந்தப் 

பொலங்கள் மொகொை சமபயினுமடய அதிகொரத்துக்குக் கீரழ 

ெருெதொக தகௌரெ அமமச்சர் அெர்கள் தனது பதிலிரல 

தசொல்லியிருந்தொர். இது சம்பந்தமொக நொங்கள் அங்கிருக்கின்ற 

ஆளுநமரச் சந்தித்தரபொது, மொகொை சமபக்கு ெருகின்ற 

நிதியின் மூலமொக அந்தப் பொலங்கமள அமமக்க 

முடியெில்மலதயன்றும் மத்திய அரசொங்கத்திடமிருந்து நிதி 

தபற்றுக் தகொண்டு அந்தப் பொலங்கமள நிர்மொைியுங்கள் 

என்றும் ததொிெித்திருக்கின்றொர். தகௌரெ அமமச்சர் கபீர் 

ஹொசிம் அெர்களிடமும் இந்தக் ரகொொிக்மகமய 

முன்மெத்திருக்கின்ரறொம். சனொதிபதி அெர்கள் அளித்த 

ெொக்குறுதிமயக் கொப்பொற்றுமுகமொகவும், இந்த நல்லொட்சிமய 

ஏற்படுத்துெதிரல எங்களுமடய பிரரதச மக்கள் மும்முரமொக 

இருந்தெர்கள் என்ற ெமகயிலும் எங்களுமடய இந்த 

அரசொங்கத்தின் ஆட்சிக் கொலத்திரலரய இந்தப் பொலங்கமள 

மிக ெிமரெில் நிர்மொைிப்பதற்கொன ரெமலகமள ஆரம்பிக்க 

ரெண்டும் என்று இந்த இடத்திரல ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

இன்று திருரகொைமமல மொெட்டத்திரல ெொகன தநொிசல் 

கூடுதலொக இருக்கின்றரபொதிலும், அது கட்டுப்படுத்தப்படொத 

நிமலமம கொைப்படுகின்றது. ஆமகயொல், எங்களுமடய 

மொெட்டத்திலும் புதிதொக traffic lights திட்டத்மத 

அறிமுகப்படுத்தி, மிக ெிமரெிரல traffic light கமள உொிய 

இடங்களில் நிறுெ ரெண்டுதமனவும் இந்த இடத்திரல நொன் 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now.  

ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(மொண்புமிகு இம்ரொன் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ஒரு நிமிடம் தொருங்கள்!  

இந்த ெருடம் ரம மொதமளெில் எங்களுமடய 

திருரகொைமமல மொெட்டத்திரல iRoad Project மூலம் 216 

கிரலொமீற்றர் தூரமொன 124 வீதிகளின் ரெமலமய அமமச்சர் 

அெர்கள் அமமக்க இருக்கிறொர். அதற்கொக அெருக்கு நொன் 

இந்த இடத்திரல நன்றிமயச் தசொல்லிக்தகொள்கின்ரறன். 

தகொக்கிளொய்ப் பொலத்மதப் புனரமமப்பதற்கொன ரெமலகமள 

இன்னும் இரண்டு - மூன்று மொதங்களுக்குள் ஆரம்பிப்பதற்கு 

நடெடிக்மககள் ரமற்தகொள்ளப்பட்டு இருக்கின்றன. அதற் 

கொகவும் அமமச்சர் அெர்களுக்கும் மற்றும் அமமச்சின் 

தசயலொளருக்கும் ஏமனய உத்திரயொகத்தர்களுக்கும் 

நன்றிமயத் ததொிெித்து, எனது உமரமய முடித்துக் தகொள் 

கின்ரறன். நன்றி.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළගට, ගරු චන්දිම වී්ක්ශකො ස මන්ත්රීතුමා. තබතුමාට විනා ස 

12ක කාලයක් තිශබනො.  

 
[අ.භා. 12.09  
 

ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්ශට් ආර්ථික සාංෙර්ධනයට 

ඉතාම ෙැ ගත් වූ අමාතයාං  ශ කක ෙැය ශීර්ෂ පිළිබඳෙ කාා 

ක්න ශමොශ ොශත්, එයට සාම්බන්ධ වීමට අෙසා්ාාෙක් ලැබීම ගැන 

මම සාතුටු ශෙනො.  

ුදලින්ම මම, ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන  ා ඛනිජ ශතල් 

සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං ය පිළිබඳෙ කාා ක්න්නම්. 

ආශයෝජකයන්ශ  පැමිණීම ශම් ්ශට් සාංෙර්ධනයට බලපාන රබල 

සාාධකයක්.  එශසාේ පැමිශණන තවුන්ට අප ශ ොඳ මාර්ග ප ුකකම් 

සාපයා දිය යුතුයි. ආශයෝජකයන්ශ  වි ාලම අෙ යතාෙක් ශෙලා 

තිබුණු මාර්ග සාංෙර්ධනය පුකගිය ්ජය කාලශේ  ඉතාම ශේගශයන්, 

 ක්තිමත්ෙ ිනදු ශකරුණා. අ  ශම් ්ජය ක්න කාර්ය භා්ය 

පිළිබඳෙ කාා ක්ේදී මම කියන්න නන., අශප් අලුත් ඇමතිතුමා 

ශබොශ ොම  ක්ෂ, බුේධිමත් ඇමතිේශයක් බෙ. එතුමාට ශම් 

අමාතයාං ය ලැබිලා ශකටි කාලයයි ගත ශෙලා තිශබන්ශන්. 

එතුමාට තෙ තිශබන්ශනත් ශකටි කාලයයි. අශප් හිටපු 

ඇමතිතුමාශ  කාාශේදී, විවිධ රශේ ෙලට ුද ල් ශෙන් කළ 

ආකා්ය කිේො.  කුණු පළාශත්, ගාල්ල දිසා්ත්රික්කය නිශයෝජනය 

ක්න මන්ත්රීේයකු  ැටියටයි මම ශම් කා්ණය කියන්ශන්. 

එතුමාශ  ඒ ශල්ඛනශේ   කුණු පළාතට ශෙන් කළ ුද ල් පිළිබඳ 

සාඳ නක්ෙත් තිබුශණ් නැ ැ. අධිශේගී මාර්ගය ගාල්ලට, මාත්ට 

එකතු වුණාම, එතැනින් එ ාට  ැක්මක්, නිින ෙැඩ පිළිශෙළක්, 

අ්ුදණක් ඇතිෙ ඒ සාංෙර්ධන කටයුතු ිනදු ශනොවීම තුළ අ  අපි 

ර ්නෙලට ුදහුණ දීලා ඉන්නො. අශප් ගරු විශේපාල 

ශ ට්ටිආ්ච්චි මන්ත්රීතුමාත්  න්නො, අපිට අධිශේගී මාර්ගය 

තසා්ශසාේ පැයකින් ගාල්ලට එන්න පුළුෙන් බෙ.  ැබැයි, අධිශේගී 

මාර්ගශයන් එළියට ආොට පසාශ්සාේ, ගාලු නග්යට එන්න අ  

විනා ස 45ක් විත් යනො. ඒ නිසාා මම ෙර්තමාන ඇමතිතුමාශ  

අෙධානය ශයොුද ක්ෙනො, අෙම ත්මින් ඒ ශකොටසාටෙත් ුද ල් 

ශෙන් ක්ලා, ගාලු නග්යට ශකටි කාලයක් තුළදී ඇතුළු 

ශෙන්නෙත් අෙසා්ාාෙ එන ආකා්යට ඒ මාර්ගය සාංෙර්ධනය කිරීම 

සාඳ ා තබතුමාශ  අෙධානය ශයොුද ක්න්නය කියා.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු සාංචා්ක සාංෙර්ධන අමාතයතුමාත් ශම් සාභාශේ ඉන්න 

නිසාා මම ශම් කා්ණයත් කියන්න නන.. අශප් ගරු ලක්ෂ්මන් 

යාපා අශේෙර්ධන මන්ත්රීතුමාත් ශම් ගැන කිේො. ශකොළඹ ඉඳලා 

උණෙටුන රශේ යට සාංචා්කශයෝ එනො. උණෙටුනට පැයකින් 

යනො.  ැබැයි, උණෙටුන රශේ ශේ  ඇතුළට යන්න, 

යක්ශ හිුදල්ලට මාත් පාශ්න් ඇතුළු වුණාට පසා්ශසාේ, විනා ස 

45ක්, පැයක් විත් යනො. ශමොක , ඒ මාර්ග පේධතිය දියුණු ක් 

නැ ැ.  

සාංචා්ක කර්මාන්තශයන් දියුණුෙක් ලබන්න නම්, අපි මාර්ග 

සාංෙර්ධනශේ  රතිලාභ ගමට ශගනයන්න නන.. ්ශට් ආර්ථිකය 

දියුණු ක්න්න කටයුතු ක්නො නම්, ආර්ථිකයට  ායකත්ෙය ලබා 

දිය  ැකි අශප් ්ශට් ශමෙැනි සා්ාාන සාංෙර්ධනය ක්න්න නන.. ඒ 

ගැන මම තබතුමන්ලාශ  අෙධානය ශයොුද ක්ෙනො.   

 
ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කා්ණයක් කියන්න අෙසා්ාාෙ 

ශ නො ? 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කියන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 

ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ඒ ශෙලාෙ එතුමාශ  කාලශයන් අඩු ක්න්න, මූලාසානාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

තබතුමා ගාල්ල ගැන කිේොම මට ශ යක් කියන්න අමතක 

වුණා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමා ගාල්ශල් පා්ෙල් ගැන 

මූලාසානශේ  ඉන්න මන්ත්රීතුමාශගන් ඇහුො නම්, එතුමා ඒ විසා්ත් 

ටික ශ ොඳටම කියයි.  

 

ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මම ශම් කියන කා්ණා ගැන එතුමාත් ශ ොඳට  න්නො.  

 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

එතුමා අක්මීය මන රශේ ශේ  පා්ෙල් ටික ශ ොඳට   ා 

තිශබනො. 
 

ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

අක්මීය මන රශේ ශේ  පා්ෙල්   ලා   කියන්න මම  න්ශන් 

නැ ැ. මම කිේශේ, අශප් ගාල්ල දිසා්ත්රික්කයට ෙැ ගත් ෙන 

කා්ණා ශ කක් පිළිබඳෙයි. අධිශේගී මාර්ග  ැදීම පමා වුණු 

ආකා්ය පිළිබඳෙත්, ඒ සාඳ ා ශ ේතු වුණු කා්ණා ගැනත් ශම් ගරු 

සාභාශේදී කාා කළා. ඒ හින් ා ඒ  ශේෙල් ගැන මම දිගින් දිගටම 

කාා ක්න්ශන් නැ ැ.  

ඊළඟට, අශප් ගරු කබීර්  ෂීම් ඇමතිතුමාටම අයිති, එතුමා 

ශබොශ ොම ෙගකීමකින් කටයුතු ක්න, 'ඛනිජ ශතල් සාම්පත්' 
කියන විෂයය ගැනත් මම ෙචන කිහිපයක් කාා ක්න්න  

කැමැතියි. 

ධාරිතාෙ ෙැ ස කිරීම සාම්බන්ධෙ තබතුමා කිේො.  ෙසා් 10කටයි 

අපට ධාරිතාෙ තිශබන්ශන්. ත්රිකුණාමලශේ  ටැංකි සාංකීර්ණය 

සාංෙර්ධනය ක්ලා, ඒ තුළ ධාරිතාෙ ෙැ ස ක්න්නය කියා අපි එ ා 
ශයෝජනා කළා. ඒ සාඳ ා ිනයලුශ නාශ  අනුග්ර ය ලැබුණත්, 

අොසානාෙකට ොශ , අපි  ැමශ නාටම ර ්නයක් වුණු, ආර්ථික 
සාංෙර්ධන කමිටුෙ ඒකට  ් ට හිටියා. අශනකුත් ටැංකිෙල 

ඉදිකිරීම් කටයුතු තබතුමා  ැන් ක්රියාත්මක ක්ශගන යනො. 

එයිනුත් එක ටැංකියකයි තෙම ෙැඩ ආ්ම්භ ක් තිශබන්ශන්. ඒක 
ක සනම් ක්න්න නන.. කන්කසාන්තුශර් රශේ ය සාඳ ා පටන් ගත් 

ටැංකි පේධතිය ඉදිකිරීශම් කටයුතුත් එතැනම නත් ශෙලා 
තිශබනො.  

අ  ශලෝකයම  න්නො, ලංකාශේ ශකොළඹ ේායට 

පැමිශණන්න පුළුෙන් ශමට්රි ක් ශටොන්  තළිසා්   ශසාේ නැේ පමණයි 
කියන එක. ශලෝකශේ  තිශබන්ශන් ශමට්රික් ශටොන් ලක්ෂශේ  සා  

ඊට ෙැ ස ධාරිතාශෙන් යුත් නැේ. ඒ නැේෙලට එන්න පුළුෙන් 
ෙන්ශන්   ම්බන්ශතොටටයි. අපි කැබිනට් පත්රිකාෙක් ඉදිරිපත් 

ක්ලා එය ඉල්ලා ිනටියා. නුදත් ඒ කටයුත්ත ක්න්න ශම් ්ජයට 

 ැකියාෙ නැති වුණා. ්ශට් අනාගතය ගැන හිතලා,  ම්බන්ශතොට 
ොශ ම ත්රිකුණාමලයටත් ශම් නැේෙලට ඒම සාඳ ා ෙැඩ 

පිළිශෙළක් සාකසා් ක්න්නය කියා අපි තබතුමාශගන් ඉල්ලා 
ිනටිනො. නැත්නම්, අපි කවුරු බලශේ  හිටියත් අනාගතයට ඒක 

බලපානො. තබතුමන්ලා තෙ මාසා  යකින් මැතිේණයකට 
ඉදිරිපත් ශෙනො. ්ට ක්ෙන්න පුළුෙන්  ක්තිමත් කණ්ඩායමකට 

ශම් ්ශට් බලය ලබා ශ න්න ්ශට් ජනතාෙ කැමැත්ශතන් ඉන්න 

බෙ අපට ශපශනනො.  
 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

කවු  කියන්ශන්? 

 

ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

තබතුමා කණ්ණා ස ශ කක්  මලාෙත් බලන්න.  
 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

හීශනන් ශෙන්න ඇති. 

 

ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

තබතුමා හීන බලනො; හීන  කිනො.  ැබැයි, ්ශට් ජනතාෙ 

හීනයක්  කිනො, ශම් ්ට ඉදිරියට ශගන යන්න පුළුෙන් ්ජයක් 

ශම් ්ශට් පිහිටුෙන්න නන.ය කියා. අ්ුදණක්, ෙැඩ පිළිශෙළක්, 

 ැක්මක් නැති වීම තුළ අ  ශම් ්ශට් බල ක්ති අං ය වි ාල 

ර ්නයකට ුදහුණ දී ිනටිනො.  

ඊළඟට, අශප් සාංචා්ක කර්මාන්තයට අ ාළ වුණු, ශම් ්ශට් 

ගුෙන් ශතොටුශපොළ ෙැ සදියුණු කිරීම සාම්බන්ධෙ මම යමක් 

කියන්න නන.. අශප් නිශයෝජය ඇමතිතුමියත් ශම් ගරු සාභාශේ 

 ැන් ඉන්නො. Fuel hydrant එක දියුණු කිරීම සාඳ ා ෙන 

ශටන්ඩ්ය නිින ශලසා ර ානය ක්ලා තිශබේදී ආර්ථික සාංෙර්ධන 

කමිටුෙ ඒක ශෙනසා් ක්ලා ශෙනත් කණ්ඩායමකට ලබා දීම තුළ 
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ශමොකක්  ශෙලා තිශබන්ශන්? ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමා ශම් ගැන 

ශසාොයා බලන්න. අ  කටුනායක fuel hydrant එක පුළුල් කිරීමට 

ශ ෝ පාශ්න් භා් ගත්තු කණ්ඩායම කටයුතු ක් නැ ැ. ඒ 

කටයුතු නෙත්ෙලායි තිශබන්ශන්. ශම්ක ්ශට් ගුෙන් ශතොටුප ළ 

සාංෙර්ධනයට, - 

 
ගු යජ න් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධාන, වනජීවී 

සහ ක්රිසනතියානි ආගමික ක යුතු අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு ரேொன் அமரதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அபிெிருத்தி, 

ெனசீெரொசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தெ சமய அலுெல்கள் 

அமமச்சர்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development, Wild Life and Christian Religious Affairs) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමාශ  point of Order එක ශමොකක් ? 

 
ගු යජ න් අමරතුංග මහතා  
(மொண்புமிகு ரேொன் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
මම ඒකට ශ ේතුෙ කියන්න ? තුදන්නාන්ශසාේලා මත්තල ගුෙන් 

ශතොටු ශපොළ   න්ශන් නැතිෙ,  ශම් ගුෙන් ශතොටුශපොළට ඒ සාල්ලි 

ශයො ලා දියුණු කළා නම් තය ර ්නය මතු ශෙන්ශන් නැ ැ. ඒක 

ශබොශ ොම ශපො ස ර ්නයක්. 

 

ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

That is not a point of Order.  ඒ ශෙලාෙ මශගන් ගන්න 
එපා. එතුමාශ  තළුශේ තිශබන්ශන් ෙත්තලයි, මත්තලයි.  ැන් 
තිශබන ශේ මම කියන්ශන්. කටුනායක   fuel hydrant එක  අ  
නැෙතිලා තිශබන්ශන් ඇයි  කියන එක තබතුමා ශ ොයා 
බලන්න. 

  

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Hon. Member, can I make a remark?  

 
ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakk ody) 

Certainly.  That is an important area.  

 
ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

The tender was awarded. Then, there was an issue 
about the Withholding Tax, because we have to bear the 
Withholding Tax.  So, I have already put a Cabinet Paper 
and the Ministry of Finance has held it up for 
observations. It should be approved in the next couple of 
days.  

 
ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

But it has taken over one and a half years.  
 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

I know.  I am sorry about that.  It is an undue delay.  
But I am pushing it forward.  

 

ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

I appreciate your efforts.  But at the same time  ශම් ්ටට 

ශම් ිනයල්ලටම ුදහුණ ශ න්න ිනදුශෙලා තිශබන්ශන් නිින  ැක්මක්, 

නිින කළමනාක්ණයක්, නිින ෙැඩ පිළිශෙළක් නැති වීම නිසාායි. 

තබතුමා  න්නො , ශඩොලර් මිලියන 18ක් විය ම් ක්ලා, ලිහිින 

ශතල් කර්මාන්ත ආයතනය   ලා ශකොපමණ කාලයක් නිකම් 

තිබුණා  කියා? ඒ factory එක   ලා ඉේ වුශණ් මීය ට 

අවුරුේ කුත්, මාසා  යකට කලිනුයි.  තබතුමාශ  මැදි ත් වීම තුළ 

 ැන් ර ්නයක් විසාිනලා තිශබනො. අලුත් ඇමතිතුමා ආොට පසා්ශසාේ 

ක සනම් ක්ලා ඒක පටන් ගන්න එක ගැන මම එතුමාට 

සා්තුතිෙන්ත ශෙනො. ඒක ශනොශෙයි ර ්නය. [බාධා කිරීමක්  

තබතුමියත් ෙයාපාරික කශෂේත්රශේ  ඉන්න ශකශනක් ශන්, ගරු 

නිශයෝජය ඇමතිතුමියනි. ශඩොලර් මිලියන 18ක් විය ම් ක්ලා සාත 

ප ක රශයෝජනයක් නැතිෙ ඒක නිකම් තිශබන ශකොට ශම් ්ටට 

ශෙන්ශන් ශමොකක් ? ආශයෝජකයන් ඒවි ? එතශකොට ්ශට් 

කාර්යක්ෂමතාෙට ශමොකක්  ශෙන්ශන්?  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමාට තෙ විනා ස ශ කක පමණ කාලයක් තමයි 

තිශබන්ශන්.  

 
ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මට තෙ ටිකක් ශෙලාෙ ශ න්න, මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. තබතුමා අශප් ගශම් ශන්. 

ශතල් පිරිප දුෙ සාම්බන්ධෙ කාා කළා.  ම්බන්ශතොට ශතල් 

පිරිප දුෙක් ගැන අ  කාා ක්නො.  ම්බන්ශතොටට ශතල් 

පිරිප දුෙක්  එනො නම්, ශබොශ ොම ශ ොඳයි.  ැබැයි, රාශයෝගිකෙ 

ගත්තාම, ආශයෝජකශයක් ඇවිල්ලා ආශයෝජනයක් ක්නශකොට ඒ 

අය ශසාොයා බලන කා්ණා තිශබනො. අශප් ලංකාෙට අෙ ය  

පරිශභෝජනශයන් ිනයයට 40ක් අපට තිශයනො. අශප් 

පරිශභෝජනශයන් ිනයයට 60යි පිටින් ගන්න තිශයන්ශන්. 

එතශකොට ශම් එන පිරිප දුශේ ෙැ සපු් නිෂ්පා නය ක්න රමාණය 

කාට  විකුණන්ශන්? ඒ ර ්නය ඒ අ ාළ ආශයෝජකයාට 

තිශබනො. ඒකට විසාුරමක් නැතුෙ කිිනදු ආශයෝජකශයක් එන්ශන් 

නැ ැ. ඒ ොශ ම ශම් සාඳ ා ෙතු් ගැලුම් මිලියන 15ක් අෙ ය 

ශෙනො. ශබොන්නෙත් ෙතු් නැති  ම්බන්ශතොට ෙතු් ර ්නය 

විසාඳන්ශන් නැතුෙ ශතල් පිරිප දුෙ -oil refinery එක- පැමිශණයි 

 ? ඒ ර ්නය එක පැත්තකින් තිශයේදී, අශප් පිරිප දුෙ 

නවීක්ණය කිරීම සාඳ ා ෙැඩ පිළිශෙළක් ඉදිරිපත් කළා. ිනයලුම 

විශ ේෂඥයන් ඒකට එකඟ වුණා, අනුමත කළා. නැෙත  අ් 

ආර්ථික කමිටුෙ ඒක නැෙැත්තුො. මම ගරු ඇමතිතුමාශ  

අෙධානයට ශයොුද ක්නො, ඒ ශයෝජනාෙ අ්ශගන ක්රියාත්මක 

ක්න්න කියා. ශමොක , අශප් පිරිප දුෙ නවීක්ණය ශකරුශෙොත්, 

ශම් ්ශට් ෙැ සම ලාභය උපයන ආයතනය, business එක බෙට ශම් 

ෙයාපා්ය පත් ශෙනො. ඒ ොශ ම ශේශීය ශ යක් අපට 

ලැශබනො. ශම් ොශ  ශේෙල් පිළිබඳ අෙධානය ශයොුද කිරීමට 

ශනො ැකිවීම තුළ අපි වි ාල පාඩුෙක් -ඇශමරිකන් ශඩොලර් 

මිලියන 400ක ොර්ෂික පාඩුෙක්- අ  අපි භුක්ති විිනනො. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශේලාෙ අෙසාානයි. 
 

ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තෙ විනා ස ශ කක් 

ශ න්න. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, විනා සයක් ගන්න. 
 

ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ශම් ්ටට ඉතාම ෙැ ගත් කා්ණය තමයි සා්ොභාවික ොයු 
උක ා ගැනීම. අ  කාා ක්නො, LNG supply ගැන. LNG 
සාැපයීම ොශ ම, LNG උක ා ගැනීම සාැපයීමටත් ෙඩා ඉතාම 
ෙැ ගත් කියා. රාශයෝගිකෙ LNG සාැපයුම්කරුශෙකු උක ා 
ගැනීශම් කටයුත්තට   ආශයෝජනය කිරීමට එකඟ ෙන්ශන් නම් 
පමණක් ඒ ආශයෝජකයාට සාැපයීම සාඳ ා අෙසා්ාාෙ ලබා දිය යුතුයි 
කියා මම ශයෝජනා ක්නො. ශමොක , සාැපයුම්කරුශෙක් දිගු 
කාලයකට අශප් ්ටත් සාමඟ බැුරශණොත් කිිනම ආශයෝජකශයක් 
ශම් ්ශට් උක ා ගැනීශම් කටයුතු සාඳ ා එකතු ශෙන්න කටයුතු 
ක්න්ශන් නැ ැයි කියන එකයි අපි  ්න මතය ෙන්ශන්. ඒ 
ොශ ම ඒක රාශයෝගික තත්ත්ෙයක්. බුේධිමත් ඇමතිේශයක් 
වුණු තබතුමා ඒ කා්ණය පිළිබඳ අෙධානය ශයොුද ක් අශප් ්ශට් 
අනාගතය රැඳී තිශබන යටිතල ප ුකකම් සා  energy අං  ශ ක 
සාම්බන්ධෙ ෙැ ගත් කාර්ය භා්යක් ශම් මාසා  ය තුළ ඉටු 
ක්න්නට අෙසා්ාාෙ ලැශේො! කියා රාර්ානා ක්මින් ුදලුකන 
ශ ොබෙන අශප් ගශම්  මන්ත්රීතුමාටත් ෙැ ගත් වුණු ශම් කා්ණාත්,  
විශ ේෂශයන්ම අශප් ගාල්ශල් පා්ෙල් ශ කට සාල්ලි ශ න්න 
ඇමතිතුමාශ  ිනත ප ළ ශේො! කියා රාර්ානා ක්මින් මම නි   
ශෙනො. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුතියි, තබතුමාට.  

මීය ළඟට, ම ාචාර්ය ආශු මා්ිනං  මැතිතුමා. [බාධා කිරීමක්  

ඊට රාම ගරු කබීර්  ෂිම් අමාතයතුමා. 
 

ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

චන්දිම වී්ක්ශකො ස මන්ත්රීතුමා සාභාශේ ිනටින ශේලාශේම 

කියන්න නන..  කුණට සාැලකුො මදි කියා එතුමා කිේො.  2015 

ිනට කිරිඇල්ල ඇමතිතුමායි, මමයි ිනටින කාලශේ   කුශණ් 

කිශලෝමීය ට් 582ක් අපි   ලා තිශයනො. ගාල්ල, මාත්, 

 ම්බන්ශතොට සාඳ ා සාම්ර්ර්ණශයන්ම රුපියල් මිලියන 13,847ක 

ුද ලක් ආශයෝජනය ක් තිශබනො. ඒශකන් ගාල්ශල් කිශලෝමීය ට් 

197ක් සාඳ ා රුපියල් මිලියන 4,675ක් ගාල්ල දිසා්ත්රික්කයට 

පමණක් ආශයෝජනය ක් තිශබනො. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා.[බාධා කිරීමක්  ගරු මන්ත්රීතුමා, 

තශ ොම ක්න්න ගිශයොත් ො යක් විධියට යනො. ශෙලාශේ 

ර ්නයක් තිශබනො. [බාධා කිරීමක්    රි. එශ ම නම් සා්තුති 

ක්න්න. 

ගු චන්දිම වීරක්යකොඩි මහතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ඒ ශෙනුශෙන් සා්තුති ක්න අත්ම කියන්න නන., ඒ iRoad 

ෙයාපිතිය අශප් පුක ගිය ආණ්ඩුෙ කාලශේ  ශගනා කටයුත්තක් 

බෙ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ම ාචාර්ය) ආශු මා්ිනං  මන්ත්රීතුමා. තබතුමාට විනා ස 

ශ කක පමණ කාලයක් තිශබන්ශන්. 
 

[අ. භා. 12.22  
 

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மொண்புமிகு (ரபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේලාෙ ලබා දීම ගැන 

තබතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙනො. විශ ේෂශයන්ම එඩ්ෙඩ් ගුණශසාේක් 

නිශයෝජය ඇමතිතුමාට සා්තුතිෙන්ත ෙනො. එතුමාශ  ශේලාෙ 

තමයි මම ඉල්ලා ගත්ශත්. ඊශේ  පාර්ලිශම්න්තුශේ ඇති වූ ිනේධිය 

සාම්බන්ධශයන් අගමැතිතුමා ශෙත මම ලිපියක් ලබා දුන්නා, 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ  සා කා් රධාන සාංවිධායක ුර්ශයන් ඉල්ලා 

අසා්වීමට. මශ ේ  ි ය සාාක්ෂියත් සාමඟ ර ්න ක් මම තී්ණය 

කළා, එම ුර්ශයන් ඉල්ලා අසා්ශෙන්න. ඒ සාම්බන්ධශයන් 

අගමැතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ ලිපිය මම කියෙන්න කැමැතියි.  

 

"ගරු අගමැතිතුමනි,  

ආණ්ඩු පක්ෂශේ  සා කා් රධාන සාංවිධායක ුර ් ශයන් ඉල්ලා 

අසා්වීම. 

අය ෙැය කාල පරිච්ශේ ය තුළ විශ ේෂ කා්ක සාභා 

අෙසා්ාාශේදී ිනයලුම ආණ්ඩු පක්ෂශේ  මන්ත්රීෙරුන්ට 

පාර්ලිශම්න්තුශේ රැඳී ිනටිය යුතු යැයි (විශ ේෂශයන් ඡන් ය විමසාන 

අෙසා්ාාශේදී) -three-line whip- නියම ක් තිබියදීත් ඊශේ  

2019.03.28 ෙන දින පාර්ලිශම්න්තු කා්ක සාභා අෙසා්ාාශේදී 

අමාතයාං  ශ කක ෙැය ශීර්ෂ ප්ාජය වීම සාම්බන්ධශයන්  ැ ස 

කම්පනයටත්, පුකතැවිල්ලටත් පත් ශෙමි. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  රධාන 

සාංවිධායකේයා, නිශයෝජය රධාන සාංවිධායකෙරු ශ ශ නා  ා 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ  සා කා් රධාන සාංවිධායකෙරු තිශ නා යන 

ිනයලුම ශ නාටම ශම් සාම්බන්ධ ෙගකීම ඇතැයි මම වි ්ොසා 

ක්මි. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  සා කා් රධාන සාංවිධායකේශයකු 

ෙ ශයන් තබතුමා මා පත් කිරීම සාම්බන්ධශයන් තබතුමාට 

සා්තුතිෙන්ත ෙන අත්, ඊශේ  පාර්ලිශම්න්තුශේ ිනදු වූ ිනදුවීම 

ෙළක්ො ගැනීම ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ිනයලුම මන්ත්රීෙරුන්ට 

සාමෙගකීමක් පැෙරී ඇති නුදත්, ආණ්ඩු පක්ෂ සා කා් රධාන 

සාංවිධායකේශයකු ෙ ශයන් මා මාශ  ෙගකීම ශනොපිරිශ ළා 

ඉටු කළ නුදත්, ශමම ිනදු වූ ිනේධිශේ දී මා  ට ශම් සාම්බන්ධශයන් 

ඇති ෙගකීම බැ ැ් කළ ශනො ැකිය. ශනොසාැලකිලිමත්කම, 

අපරීක්ෂාකාරීකම සා  මන්ත්රීෙරුන්ශ  සා ශයෝගය ලබා ගැනීමට 

ශනො ැකි වීම ගැන මා අති යින්ම කම්පාෙට පත් ශෙමි. 

විශ ේෂශයන් ශපෞේගලිකෙම ශමයින් අප ුකතාෙයට පත් වූ ගරු 

අමාතයෙරුන් ෙන ෙජි් අශේෙර්ධන සා  චම්පික ්ණෙක 

ඇමතිෙරුන්ට මාශ  කනගාටුෙ රකා  ක්න අත් ශම් 

සාම්බන්ධශයන් ෙගකීම භා්ශගන ඉල්ලා අසා්වීමට තී්ණය ක්මි. 

ශම් ඉල්ලා අසා්වීම පිළිගන්නා ශලසා කාරුණිකෙ ඉල්ලා ිනටිමි. 

ඉල්ලා අසා්වූෙ , ආණ්ඩු පක්ෂශේ  මන්ත්රීේශයකු ෙ ශයන් 

ආණ්ඩු පක්ෂයත්, එක්සාත් ජාතික පක්ෂශේ ත් ිනයලුම කටයුතුෙලදී 

මීය ටත් ෙඩා උනන්දුශෙන්  ා පරීක්ෂාකාරීෙ කටයුතු කිරීමට මා 

ශපොශ්ොන්දු ශෙමි." 
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ඇත්තටම මම ශම් තී්ණය ගත්ශත්, ඊශේ  ්ාත්රිශේ  මශ   ි ය 

සාාක්ෂියත් සාමඟ ර ්න ක් තමයි. ඒ අනුෙ මට ශම් තනතුශර් රැඳී 

ිනටින්න බැ ැ. ඒ නිසාායි මම ඒ තී්ණය ගත්ශත්. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සා්තුතියි, ගරු (ම ාචාර්ය) ආශු මා්ිනං  මැතිතුමනි.  

මීය ළඟට, ගරු ශ  ාන් ශසාේමිනං  මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

තබතුමාට විනා ස ප ක පමණක කාලයක් ශෙන් ක් තිශබනො. 

 
[අ. භා. 12.24  
 

ගු යශ්හාන්  යසේමසිංහ මහතා 
(மொண்புமிகு தசஹொன் ரசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට අෙසා්ාාෙ ලබා දුන්නාට 

තබතුමාට ශබොශ ොම සා්තුතියි. මට ශකටි කාලයක් ලැබී තිශබන 
නිසාා, ඒ කාලය තුළ මම කා්ණා කිහිපයක් සාඳ න් ක්න්න 
කැමැතියි. ආශු මා්ිනං  මන්ත්රීතුමා සා කා් රධාන සාංවිධායක 
ුර්ශයන් ඉල්ලා අසා් වුණා ොශ ම, තම අමාතයාං ෙලට අයත් 
ෙැය ශීර්ෂය සාම්මත ක් ගැනීශම් ෙගකීමක් තිශබන චම්පික 
්ණෙක ඇමතිතුමාත්, ෙජි් අශේෙර්ධන ඇමතිතුමාත් 
සා ාචා්ාත්මකෙ නැෙත එම ෙැය ශීර්ෂය සාම්මත ක් ගන්නා තුරු 
ඉල්ලා අසා්වීම ෙඩා ශ ොඳයි කියා අපි ශයෝජනා ක්නො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශනෝමා ගමශ  නිශයෝජය 
ඇමතිතුමිය ශම් ගරු සාභාශේ ිනටින අෙසා්ාාශේ මම එතුමියශ  
අෙධානයට කා්ණාෙක් ශයොුද ක්නො. ඛනිජ ශතල් නීතිගත 
සාංසා්ාාශේ නිශයෝජය සාාමානයාධිකාරිෙරුන් ශ ශ ශනක් ෙන 
ක්රිෂාන්ත වික්රමිනං  සා  ශජයෂ්ඨ නිලධාරි (අශළවි) ඩී.එම්. 
පේමකුමා් යන ම ත්ෙරුන් සාම්බන්ධශයන් ශචෝ නා පත්රයක් 
ලබා දීලා තිශබනො,   විශ ේෂශයන්ම තා් ලබා දීම ගැන. තා් 
ලබා දීශම්දී තමන්ට කැමැති-කැමැති ආකා්යට ශතෝ්ා ගත් 
ආයතනෙලට, තමන්  කැමැති ෙට්ටම් ලබා දීලා කටයුතු කිරීමට 
විරුේධෙ එශසාේ ශචෝ නා පත්රයක් ඉදිරිපත් ක් තිශබනො. ශම් 
 ් ා ඇති වුණු  පාඩුෙ රුපියල් මිලියන 353.8ක් කියා 2018 
විගණකාධිපති ොර්තාශේ සාඳ න් ක්නො. ශමොවුන් ශ ශ නාට 
ශචෝ නා පත්රයකුත් ලබා දීලා තිශබනො. නුදත්  ැන් අපිට වි ්ොසා 
කටයුතු ආ්ංචි මාර්ගෙලින්  ැන ගන්න ලැශබනො, ශම් ශචෝ නා 
පත්රය ඉෙත් ක්ගැනීමට අෙ ය ෙැඩ කටයුතු ශේ පාලන 
බලප.මක් මත ිනදු ක්නො කියා. විගණකාධිපති ොර්තාශේ ඉතාම 
පැ ැදිලිෙ ශම් ෙංචාෙ සාම්බන්ධශයන් සාඳ න් ශෙනො. ඒ නිසාා 
කරුණාක් තබතුමිය ඒ ගැන කටයුතු ක්න්න කියා අපි ඉල්ලීමක් 
ක්නො. [බාධා කිරීමක්  

 

ගු (වවදය) අයන මා ගමයේ මහත්මිය (ඛනිජ යතල් 

සම්පත් සංවර්ධාන නියය ජය අමාතයතුමිය) 
(மொண்புமிகு (டொக்டர்) (திருமதி) அரனொமொ கமரக - 

தபற்ரறொலிய ெளங்கள் அபிெிருத்தி பிரதி அமமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of 
Petroleum Resources Development) 

 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

ගු යශ්හාන්  යසේමසිංහ මහතා 
(மொண்புமிகு தசஹொன் ரசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමිය, මම ඉතුරු කා්ණා ටිකත් සාඳ න් 

කළාට පුකෙ තබතුමිය පිළිතුරු ශ න්න.  

රධාන ෙ ශයන් ආයතන  යක් තිශබනො. නුදත් එක 
අෙසා්ාාෙක LIOC එකට ලබා දීලා තිශබනො, ආයතනයට 
රුපියල් මිලියන 32ක පාඩුෙක්  ක්මින්. ආයතනයට පාඩු ක්මින් 
එශසාේ ලබා දීලා තිශබනො. ඒ කියන්ශන් තබතුමියලාශ  ආයතනය 
ලබා ශ න මිලට ෙඩා ෙැ ස මිලට LIOC ආයතනය විකුණනො. 
ශමෙැනි ෙංචා ක්න පුේගලයන් ආ්ක්ෂා කිරීම ය පාලන ්ජශේ  
රතිපත්තිය  කියා අපි ර ්න ක්නො. ඒ නිසාා කරුණාක් ශම් 
ගැන තබතුමියශ  අෙධානය ශයොුද ක් කටයුතු ක්න්න.  

ජනාධිපතිතුමාත් කියා තිශබනො, අ  ශම් ආණ්ඩුෙ පාලනය 

ක්න්න   -ප ශළොසා් ශ ශනක් ිනටිනො කියා. අපිත් ඒක 

පැ ැදිලිෙම  න්නො. ්නිල් වික්රමිනං  මැතිතුමා ශම් ආණ්ඩුශේ 

අගමැතිේයා බෙට පත් වුණාට, එක පැත්තකින් ුකමන්ති්න් 

මන්ත්රීතුමා ශම් සාභාෙ ඇතුළු ්ාජය රතිපත්ති සාම්බන්ධශයන් 

ශමශ යවීම ක්නො. අශනක් පැත්ශතන් මශනෝ තිත්තෙැල්ල 

ම තා තමයි ඉදිරි පාලන කටයුතු ක්න්ශන්. ඒ නිසාා මශනෝ 

තිත්තෙැල්ල මැතිතුමාට විරුේධෙ ශචෝ නා ්ාශියක් තිශබන 

අෙසා්ාාෙක, එතුමා විිනන් ශමශ යෙන ආණ්ඩුෙක් යටශත් 

ශ ෝකම්  ා දූෂණ ිනදුවීම සාම්බන්ධශයන් අපට පුදුම ශෙන්න 

ශ යක් නැ ැ. අ  ශම් ්ට කඩා ෙැටීමකට ලක් ශෙලා තිබියදීත්, 

ඇමතිෙරුන්ට සා  මන්ත්රීෙරුන්ට මශනෝ තිත්තෙැල්ල කියන 

පුේගලයාට විරුේධෙ ශ ෝ තහු පැත්තක තබා ශ ෝ ශම් ආණ්ඩුශේ 

කටයුතු ක්ශගන යන්න  ැකියාෙක් ලැබී නැති බෙ අපි  කිනො. 

අ  හිශර් ඉන්න නන. අය, ශම් ආණ්ඩුෙ පාලනය කිරීම 

සාම්බන්ධශයන් අපි කනගාටු ශෙනො. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අ  ්ශට් බ්පතළ විදුලි 

අර්බු යක් තිශබනො. පෙතින විදුලි අර්බු යට මූලිකම ශ ේතුෙ 

තමයි, ෙත්මන් ආණ්ඩුෙ ශම් අවුරුදු  ත් තිසා්ශසාේ  ්ට පාලනය 

කශළේ අනාගත සාැලුකමකින් ශතෝෙ වීම. තුදන්නාන්ශසාේලා 2015 

ජනොරි මාසාශේ  බලයට ඇවිල්ලා, මාර්තු මාසාය ශෙේදි සාාම්ර්ර් 

විදුලි බලාගා්ශේ  ෙැඩකටයුතු නත් කළා. විදුලි බලාගා්ශේ  ෙැඩ 

කටයුතු නත් ක්ේදී, අනාගතයට ුදහුණ ශ න්ශන් ශකොශ ොම  

කියන කා්ණය ගැන අෙශබෝධයකින් කටයුතු කශළේ නැ ැ. ඒ 

නිසාා අ  ්ශට් ඇති ශෙලා තිශබන විදුලි අර්බු ශේ  ෙගකීම ශම් 

්ජය භා් ගන්න නන.. අඩුම ගාශන් ශමගාශෙොට් එකක්ෙත් 

ජනනය කිරීම සාඳ ා ෙැඩ පිළිශෙළක් ශම් ්ජය තුළ තිබුශණ් 

නැ ැ. අගමැතිතුමාශ  විසාුරම ශම් ්ශට් විසාුරම බෙට පත් 

ශෙන්ශන් නැ ැ. අගමැතිතුමාට පුළුෙන් විදුලි ජනන යන්ත්ර ගන්න. 

එතුමා විදුලි ජනන යන්ත්රයකින් නිෙසාට විදුලිය ජනනය කළාට, 

ශම් ්ශට් ිනයලුම ජනතාෙට ශපෞේගලිකෙ විදුලි ජනන යන්ත්ර 

අ්ශගන විදුලිය ලබා ගන්න බැ ැ. ්ශට් ජනතාෙට අඛණ්ඩ විදුලිය 

ලබා දීම ආණ්ඩුශේ ෙගකීමක්. මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  

කාලශේ  ශම් ්ශට් පැය 24ක් අඛණ්ඩෙ විදුලිය ලබා ශ න්න අෙ ය 

ෙැඩ කටයුතු කළා. ඒ නිසාා අපි කනගාටු ෙනො, ආණ්ඩුෙ 

තෙදු්ටත් තමන්ශ  ෙගකීම නිිනයාකා්ෙ ඉටු ක්න්ශන් නැතුෙ 

මහින්  ්ාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙට දිගින් දිගටම ශචෝ නා එල්ල කිරිම 

ගැන.  

 
ගු (වවදය) අයන මා ගමයේ මහත්මිය 
(மொண்புமிகு  (டொக்டர்) (திருமதி) அரனொமொ கமரக) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage) 
 
නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අශනෝමා ගමශ  නිශයෝජය අමාතයතුමිය. 

2879 2880 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු (වවදය) අයන මා ගමයේ මහත්මිය  
(மொண்புமிகு (டொக்டர்) ((திருமதி) அரனொமொ கமரக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් ගරු ශ  ාන් ශසාේමිනං  

මන්ත්රීතුමා කියපු කා්ණයකට මම පිළිතුරු ශ න්න කැමැතියි.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමා කියපු විගණකාධිපති ොර්තාෙ ගැන 
ඇත්තටම මම  ැනුෙත් වුශණ්  ැනුයි. මම ඒ ගැන අනිොර්යශයන් 

බලන්නම්. කිිනශසාේත්ම ෙැ්දි ශ යක් ශෙන්න ශ න්ශන් නැ ැ. 
එශ ම ශ යක් ශෙලා තිශබනො නම්,-  ැබැයි, මම තබතුමාට එක 

ශ යක් කියන්නම්. අශප් හිටපු අමාතය ගරු චන්දිම වී්ක්ශකො ස 
ම තාත්  න්නො, ශගනාපු තා්, අශප් ආණ්ඩුෙ පත් ශෙච්ච ගමන්-  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි, ගරු අශනෝමා ගමශ  නිශයෝජය 

අමාතයතුමිය. 
 

ගු යශ්හාන්  යසේමසිංහ මහතා 
(மொண்புமிகு தசஹொன் ரசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමියනි, මම තබතුමියට පිටපතක් 

එෙන්නම්. ඒ ශචෝ නාෙ සාම්බන්ධශයන්, කටයුතු ක්න්න. ගරු 

නිශයෝජය ඇමතිතුමියනි, ෙර්ෂ 2015 ිනට 2018  ක්ො ්ාජය 

ආයතනෙල ිනදු වූ දූෂණ සා  අක්රමිකතා ශසාොයා බැලීම සාඳ ා පත් 

කළ ජනාධිපති විමර් න ශකොමිසාමට පො ශම් පැමිණිල්ල භා් 

දීලා තිශබනො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කියාශගන ආශේ ශමයයි. 
මහින්  ්ාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙ  කුණු ආිනයාශේ අඛණ්ඩෙ පැය 24ම 
විදුලිය ලබා දුන් ්ට බෙට ශ්රී ලංකාෙ පත් කළා. ඒ නිසාා අපි 
විශ ේෂශයන්ම ශම් ආණ්ඩුෙට කියන්ශන්, ආණ්ඩුශේ ශ ෝකම් 
නෙත්ෙන්න නන..  ැන් අපි  ැක්කා, LNG බලාගා්යක්- 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, කාාෙ අෙසාන් ක්න්න. 
 

ගු යශ්හාන්  යසේමසිංහ මහතා 
(மொண்புமிகு தசஹொன் ரசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

තෙ ශකොච්ච් කාලයක් තිශබනෙ ? 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමාට නියමිත ශේලාෙ අෙසාන්.  ැන් ප. ෙ. 12.30යි.  
 

ගු යශ්හාන්  යසේමසිංහ මහතා 
(மொண்புமிகு தசஹொன் ரசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

අශප් ්ජය LNG බලාගා්යක් ආ්ම්භ ක්න්න කටයුතු කළා. 

ආ්ම්භ ක්න්න බැ ැ. ඇයි ඒ? අතයට ගනුශ නු ඉල්ලනො; 

ශකොමිසා් ඉල්ලනො. ශමය ශකොමිසා් ගන්න අයශගන් පිරිච්ච ්ජයක් 

බෙට පත් ශෙලා තිශබන නිසාා, ්ට එක අඟලක්ෙත් ඉසා්සා් ට 

යන්ශන් නැ ැ කියන කා්ණාෙ කියමින් මා නි   ෙනො. 

ශබොශ ොම සා්තුතියි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි.  

කා්ක සාභාශේ කටයුතු ප. ෙ. 1.00  ක්ො අත්හිටු ෙනො.  

රැසනවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් ටිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.00  නියය ජය කාරක සභාපතිතුමා [ගු යසල්වම් 

අවඩක්කලනාදන් මහතා] යේ සභාපතිත්වයයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.00 மைிெமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

[மொண்புமிகு தசல்ெம் அமடக்கலநொதன்] தமலமம ெகித்தொர்கள்.   
 

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

ගු නියය ජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු චමින්  විශේිනරි ම තා. 

 

ගු චමින්ද වි යේසිතා මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த ெிரேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, අ  දින විො යට ලක්ශෙන 

අශප් ආණ්ඩුශේ,- 

 
ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு ெிமல் வீரெங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු නියය ජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Point of Order  එකක් ? 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு ெிமல் வீரெங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, අ  දිනශේ  අමාතයාං  ශ කක 

ෙැය ශීර්ෂ සාම්බන්ධශයන් විො යක් පැෙැත්ශෙනො. නුදත් ශම් 

අෙසා්ාාශේ එක ඇමතිේශයක්ෙත් ශමම ගරු සාභාශේ නැ ැ. අඩුම 

ගණශන් එතුමන්ලා ශමම අ  සා්ෙලට ඇහුම්කන් ශ න්නෙත් ශම් 

ගරු සාභාශේ නැත්නම්, ශම් විො ය කිරීශම් ශත්රුමක් තිශබනො ?  

 
[අ.භා. 1.00] 
 

ගු චමින්ද වි යේසිතා මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த ெிரேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මම ආණ්ඩු පක්ෂශේ  මන්ත්රීේශයක් නිසාා ගැටලුෙක් නැ ැයි 

කියලා හිතනො. තබතුමාට ර න්යක් තිශබනො නම් කියන්න. 

අශප් ගරු ඇමතිෙරුන් එතුමන්ලාශ  නිල කාම්ෙල ඉන්නො. 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි,  ක්තිමත් සා  කාර්යශූ් 

අමාතයෙරුන් ශ ශ ශනකුශ  ෙැය ශීර්ෂ ගැන කාා ක්න 

ශෙලාශේ මටත් කාා ක්න්නට අෙසා්ාාෙ ලැබීම පිළිබඳ සාතුටු 

ෙනො.  

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ගරු ශ  ාන් ශසාේමිනං  

මන්ත්රීතුමා දිොශභෝජන ශෙලාෙට කලින් ඉතාමත්ම සාතුටින් 

රකා  කළා තවුන්ශ  පාලන කාලය තුළ ශම් විදුලි අර්බු ය 

නි්ාක්ණය ක්න්න කටයුතු කළාය කියලා. ඒ රකා ය ගැන අපි 

සාතුටු ශෙනො.  ැබැයි, 2015 ජනොරි 08ශෙනි  ා ෙන විට ශම් 

්ශට් ජනතාෙශ  එතුමන්ලා ශකශ්හි තිබුණු මතය, එතුමන්ලාට 

2881 2882 
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තිබුණු රසාා ය අඩු වුශණ් කුමන කා්ණයක් නිසාා  කියන එක අ  

එතුමන්ලාට අමතක ශෙලා තිශබනො. සාම ් ශෙලාෙට ඒ ඒ 

කණ්ඩායශම් ප්ම්ප්ාෙල ජීවිත ආශලෝක ක් ගත්තා  ැ්, ශම් 

්ශට් සාමසා්ත ජනතාෙශ  ජන ජීවිතයට ආශලෝකයක් ලබා 

ශ න්නට තවුන් කටයුතු කශළේ නැ ැ. ඒ නිසාා තමයි ශසාේමිනං  

මන්ත්රීතුමන්ලා ප්ාජයට පත් ශෙලා තිශබන්ශන්.  

අ  විදුලි අර්බු ය පිළිබඳ කාා ක්නො. මම  ැන් ගිහිල්ලා 

විදුලිබල, බල ක්ති අමාතයාං ශේ  ශල්කම්තුමාශගන් විදුලි 
කප්පාදුෙ පිළිබඳ ඇහුො. එතුමා කියනො, "එශ ම ශෙන්ශන් 

නැ ැ" කියලා. එතුමා කිේො විදුලි කප්පාදුෙක් ිනේධ ශෙන්ශන් 
නැ ැ කියා. මම ඇහුො, "එශ ම නම් ්ශට්, සාමාජශේ  විපක්ෂශේ  

අය අ  ක.ශමෝ ශ න්ශන් ශමොන කා්ණයට " කියලා. එතුමා 

කිේශේ යම් කිින  දිින අලුත්ෙැ සයාෙක් සාඳ ා, එම අලුත්ෙැ සයාෙ 
නිෙැ්දි තැනට ශගශනන තුරු යම්කිින අෙසා්ාාෙල තැනින් තැන 

විදුලිය ඇණහිටීම් ිනේධ ශෙනො කියලායි. ඒක සාාධා්ණයි, 
විපක්ෂශේ  ගරු මන්ත්රීෙරුනි. එය අපි නිෙැ්දි ක්න්න නන.. ඒ 

සාඳ ා ගරු ඇමතිතුමා ඉන්නො; ගරු ්ාජය ඇමතිතුමා ඉන්නො. 
එය අලුත්ෙැ සයා කිරීමට යන කාලය ඉදිරියට  මාශගන, එය 

සාමාජශේ  විදුලි කප්පාදුෙක් විධියට මතු ක්න්න උත්සාා  ක්න්න 

එපා. එශ ම නම් අපට ශබොශ ෝ ශේෙල් කියන්න තිශබනො. 
අවුරුදු 20ක ආණ්ඩුෙ තිබුණා.  පුකගිය ආණ්ඩුෙ කාලශේ දී ශම් 

අමාතයාං  ශ කම තිබුශණ් කා සාතුෙ ?  ැබැයි, අපි එතුමන්ලාට 
ඇ් ලි දික් ක්න්ශන් නැ ැ. ශම් සාඳ ා වූ සාැබ. විසාුරම ශත්රුම් 

ශගන යන්න පුළුෙන් ගමන ශමොකක්  කියන කා්ණය එතුමන්ලා 
ශත්රුම් ගත්ශත්ත් නැ ැ. අ  ්වි කරුණානායක මැතිතුමා ඒක 

ශත්රුම් අ්ශගන තිශබනො. අශප් ය  පාලන ්ජය අපට ගන්න 

 ැකියාෙ ලැබුශණ්, සාම ් කණ්ඩායම් ශම් ්ශට් ආර්ථිකය බිඳ 
ෙට්ටො තිබුණු ශෙලාශේ, ශම් ්ශට් ආර්ථිකය සා ුදලින්ම ඝාතනය 

ක්ලා තිබුණු ශෙලාශේයි.  අශප් විමල් වී්ෙං  මැතිතුමා ඒ 
කාලශේ  කිේශේ, "ුද ල් අමාතයාං ශේ  ඉන්ශන් ආර්ථික 

ඝාතකයා" කියලායි. එතුමාත් ඒ ආණ්ඩුශේ ඉන්න කාලශේ  එය 
පිළිගත්තා. ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ඒ නිසාා මැතිේණය 

කලින් ආො. නුදත් අපි ආණ්ඩු බලය ගත්තාට පසා්ශසාේ ුද ල් 

අමාතයාං ශේ  අමාතය ුර්ය  ්න්න ්වි කරුණානායක 
ඇමතිතුමාට භා් දුන්නා. එතුමා ඒ ෙැටුණු ආර්ථිකය ශගොඩනඟා 

ගත්තා. යම් යම් විධියට මඩ ග ලා, යම් යම් ශේෙල් කිේො. 
ශමොක ,  ක්තිමත් තැනට ග න්න නන.. ආණ්ඩුෙ ෙැශටන්න නම්, 

පක්ෂ ෙැශටන්න නම් ඒ  ක්තිමත් තැන  ුරනා ශගන ගැහුශේ 
නැත්නම් විපක්ෂශේ  කණ්ඩායමට තවුන්ශ  අ්ුදණ ක්ා යන්න 

බැ ැ. අ  අපි සාතුටු ශෙනො, එතුමාට ශමම විදුලිබල, බල ක්ති 

සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන අමාතයාං ය භා් දීලා ඉතා ශකටි කාලයක් 
තුළ විකල්ප බල ක්ති ශ ොයා ගැනීම සාඳ ා අෙ ය ෙැඩ පිළිශෙළ 

  ලා තිබීම ගැන.   
 

ගු නියය ජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, තබතුමාට තෙ විනා ස ශ කක් තිශබනො.  

 

ගු චමින්ද වි යේසිතා මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த ெிரேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ගරු ශ ේෂා විතානශ  

මන්ත්රීතුමාශ  කාලශයන් මම විනා ස ශ කක කාලයක් ගන්නො. 

එතුමාත් අ  කාා ක්නො. මම කියන්නට උත්සාා  ක්න්ශන් අපි 

යන්න නන. කා්ණය  ැන් අපි ශතෝ්ා ශගන තිශබන බෙයි. ඒ 

ශතෝ්ා ගැනීමට යන්න පුළුෙන් අෙසා්ාාෙ අපි එකතු ශෙලා 

අත්ෙැල් බැඳශගන යන්නට නන.. ශමය ශම් ්ශට් ිනයලු ජනතාෙට 

බලපාන මූලික අෙ යතාෙ පිළිබඳ ර ්නයක්. තවුන්ට ඒක ක්න්න 

බැරි වුණා කියලා ශචෝ නා ක් ක් ඉන්ශන් නැතිෙ අපි ශම්කට 

මූලික විසාුරම් ශසාොයා ශම්ක නි්ාක්ණය ක් ගන්න පුළුෙන් ෙැඩ 

පිළිශෙළක්   න්න නන.. අ  ්ශට් සා.ම පු්ෙැිනයාටම අෙ ය 

ක්න විදුලි සාැපයුම ලැබිලා තිශබනො. ඒ ඉල්ලුම ලැශබන ශකොට 

ඒ ඉල්ලුමට සාරිලන සාැපයුම ලබා ශ න්න පුළුෙන් විධිශේ  ෙැඩ 

පිළිශෙළක් ්ට තුළ ජනනය ශෙන්න නන.. අපි ශබොශ ෝ විට 

ජලශයන් තමයි විදුලිය උත්පා නය ක්න්ශන්. අපි තෙම  

සාංෙර්ධනය ෙන ්ටක්  ැටියට විකල්ප බල ක්ති නිෂ්පා නය 

කිරීම සාඳ ා යන පිරිෙැය පිළිබඳ, ඒ සාඳ ා ලබා ගත යුතු ම ා 

රා ධනය පිළිබඳ ර ්න තිශබනො. ෙැ ස ුද ලකට, ශකොමිසා් 

කුට්ටිෙලට ශම්ො ලබා ශ න්න පුළුෙන් ෙැඩ පිළිශෙළක් අපි   ලා 

නැ ැ. අඩු පිරිෙැයක් යටශත් ශම් ්ශට් ජනතාෙට  ්න්න පුළුෙන් 

ෙැඩ පිළිශෙළකට අපට යන්න පුළුෙන්. ඒ ෙැඩ පිළිශෙළ අශප් ්වි 

කරුණානායක මැතිතුමා   ලා තිශබනො.  

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ගරු කබීර්  ෂීම් අමාතයේයාත් 

ම ා  ැෙැන්ත ෙැඩ පිළිශෙළක්   ලා තිශබනො. අශප් ්ශට් ග්රාමීය ය 

මාර්ග පේධතිය, රධාන මාර්ග පේධතිය ්ශට් සාංෙර්ධනයට උචිත 

විධියට -ගැළශපන විධියට-   න්න අ  ශ ොඳ ෙැඩ පිළිශෙළක් 

නිර්මාණය ක්ලා තිශබනො.  

පුකශපශළේ මන්ත්රීෙරු  ැටියට ඒ ගැන අපි සාතුටු ෙනො. ග්රාමීය ය 

පා්ෙල්   න්න එතුමා  ් ා අපට වි ාල ුද ලක් ලැබී තිශබනො.  

විපක්ෂශේ  මන්ත්රීෙරුනි, තුදන්නාන්ශසාේලාශ  කාලය තුළ ශම් 

ග්රාමීය ය පා්ෙල් ටික  ැදුො නම්; තුදන්නාන්ශසාේලාශ  කාලය තුළ 

ශම්  ැම ශ යක්ම   ලා තිබුණා නම්, අපට   න්න අෙසා්ාාෙක් 

එන්ශන් නැ ැ. අපි කනගාටුශෙන් වුණත්  කියනො, අපට ශ න 

රතිපා න ශයො න්න ශෙලා තිශබන්ශන් සාම ්   පු පා්ෙල් 

  න්නයි. ඒ ඇයි? ඒො බාශගට   ලා තිශබන්ශන්; ඒො 

රමිතිශයන් ශතෝෙයි   ලා තිශබන්ශන්. අුදද්රෙය අඩුශෙන් 

 මලායි   ලා තිශබන්ශන්. ඒො පැ ැදිලි වුණු නිසාා තමයි, 

තවුන්ශ  බලය එපා කියන කා්ණය පැ ැදිලි ශෙලා එතුමන්ලා 

පුකගිය කාලශේ  ආණ්ඩුශෙන් අයින් ක්ලා  ැම්ශම්. අශප් ආණ්ඩුෙ 

ඉදිරියට ශගන යන්න පුළුෙන් ෙැඩ පිළිශෙළක් අපි   ලා 

තිශබනො. 

විදුලිබල ක්ශෂේත්රය තුළ තිශබන ර ්න අ -ඊශේ  ඇති වුණු 

ර ්න ශනොශෙයි. මට මතක  ැටියට චන්්රිකා කුමා්තුංග 

මැතිනියශ  කාලශේ  අශප් පැය විින ත්ක කාලශයන් පැයක් අඩු 

කළා  කියන කා්ණය ගැනත් මතයක් අපට තිශබනො. එශ ම 

කශළේ ඇයි? ශම් අර්බු යට විසාුරමක් ශ ොයන්න. ඉති ාසාය තුළ 

කාලය පො ශෙනසා් ක්න්න ිනේධ වුණා. ඒ නිසාා අ  වීදුරු 

ශගෙල්ෙල ඉඳලා ගල් ග න උ වියට අපි මතක් ක්ලා ශ න්ශන්, 

මීය ට ශප්ත් ශමෙැනි ර ්න තිබුණු බෙයි. ශම් කාලගුණික 

විපර්යාසායන් තුළ ශම් ර ්නය නිර්මාණය ශෙනො. ශම්ොට අපට 

ුදහුණ ශ න්න ශෙනො. ඒොට ුදහුණ ශ න්න පුළුෙන්  ක්තිමත් 

ෙැඩ පිළිශෙළක්   න්න අෙ ය  යිය, සා ශයෝගය ශ න්න.  ැම 

 ාම අපි ශ පැත්තට ශබදිලා ග ගන්නො.  ැබැයි, ශම් ්ශට් 

ජනතාෙශ  ර ්න විසාඳන්න නන. කණ්ඩායම එකතු ශෙලා ශම් 

ර ්නය විසාඳන්න නන.. ඒ සාඳ ා අපි උත්සාා යක්  ්නො. ඒ 

උත්සාා ය නැෙත ඉදිරියට අ්ශගන ඒ ෙැඩ පිළිශෙළට යා යුතු 

ශෙනො.     

මම  ැක්කා, ඊශේ  තුදන්නාන්ශසාේලා ෙැය ශීර්ෂ ශ කක් ප්ාජය 

කළා. එශ ම ක්ලා  රි සාතුටක් ගත්තා;  රි උශ යෝගශයන් 

කටයුතු කළා. ඒකට කමක් නැ ැ. ඒ ොශ  අෙසා්ාාෙකෙත් එශ ම 

ක්න්න නන.. පුකගිය කාලශේ  අපි ශබොශ ෝ ශේෙල්  ැක්කා ශන්. 

ශසාංශකෝලය ශප්ළා ගත්තා; ෙයාජ විධියට අග්රාමාතය ුර් ගන්න 

ගියා; ආණ්ඩුෙ ගන්න ගියා. ඒ නිසාා ඒ ක්න්න ගිය ෙැඩ පිළිශෙළ 

බැරි ශෙලා,  ැන් ශපො ස  ශ යක් ක්ලා  රි සාතුටු ශෙන්න බලනො. 

අපි අනිොර්යශයන්ම අශප් ෙැ්දි  නිෙැරැදි ක්ශගන, ඒ  ෙැය ශීර්ෂ 

ශ කත් ජයග්ර ණය ක්ලා, පළාත් පාලන ආයතන ිනයල්ලට 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අෙ ය ුද ල් ටික සාපයා ගන්නො. තුදන්නාන්ශසාේලා ඊශේ   ්ටට 

කිේශේ පළාත් පාලන ආයතනෙලට ුද ල් ශ න්න එපා කියලා 

ශන්; අභයන්ත්  ා සාේශේ  කටයුතු සා  පළාත් සාභා  ා පළාත් 

පාලන අමාතයාං ය ක්න ෙැඩ පිළිශෙළ ක්න්න එපා කියලා 

ශන්; ම ානග්  ා බසා්නාහි් සාංෙර්ධන අමාතයාං ය ක්න ෙැඩ 

පිළිශෙළ ක්න්න එපා කියලාශන්. ්ශට් ජනතාෙ ශම්ො ශත්රුම් 

ගන්න නන.. ඉති ාසාශේ  ශමෙැනි ෙැඩ ිනේධ වුශණ් නැ ැ. පක්ෂ 

නායක රැසා්වීම තුළ කාා ශෙනො, "අපි ශම්ක ක්න්ශන් නැ ැ" 

කියලා. නුදත්, පසා්සා ශ ොශ්න් ඇවිල්ලා ශම් විධියට කටයුතු 

ක්නො. 

පුකගිය  ෙසා්ෙල අපි යම් කිින ඉල්ලීමක් කළා. අශප් ඒ 

ඉල්ලීමට අත ඉසා්ුකො නම් අපි සාතුටු ශෙනො. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  

ඉඳලාත්, අපි ෙැය ශීර්ෂයක් ප්ාජය ක්න්න නන.ය කියා කිේො. 

ඒකට ශ ේතුත් අපි කිේො. අපි එකතු ශෙලා ඒක ප්ාජය ක්ුද 

කිේො.  ැබැයි, අපි එතැනට ආශේ නැ ැ. ඒකට සා ශයෝගය ශනොදී 

ශකොශ ේ   ැංගිලා ඉඳලා බශයන් කටයුතු කළා. නුදත්, අපි 

අෙංකෙම සාතුටු ෙනො, එ ා අපි තනිෙ ශ ෝ අපි කියපු ශේ ක්න්න 

කටයුතු කළා කියා. ශමොක , අපි ුදල ඉඳලාම කිේො ඒ ෙැය 

ශීර්ෂයට ුද ල් ෙැ සයි කියන කා්ණය. අ ත් කියනො ඒ ෙැය 

ශීර්ෂයට ුද ල් ෙැ සයි කියලා. ඒ ුද ල් ෙැ ස කා්ණය නිසාා, එහි 

අක්රමිකතාෙන් නිසාා ඒක ප්ාජය කිරීශම් අෙ යතාෙ අපට තිබුණා. 

නුදත්, අපි සාමසා්ත අය ෙැය තුළ අනිත් ශේෙල් දි ා බැලුොම; 

එයින් ්ටට ලැශබන  ායකත්ෙය දි ා බැලුොම අපට ඒො ප්ාජය 

ක්න්න අෙ යතාෙක් නැ ැ. සාම ් මැති ඇමතිෙරුන්ශ  ර ්න 

තිශබනො. ඒ ර ්න නි්ාක්ණය ක් ගැනීම සාඳ ා අපි යම් යම් 

ශේෙල් සාමාජය තුළ කිේො. නුදත්, තවුන් ඒො   ාගත්තා. ඒ 

  ාගැනීම තුළ එහි රතිඵලය ලැබුශණ් අශප් ආණ්ඩුෙට; එහි 

රතිඵලය ලැබුශණ් අශප් ්ශට් ජනතාෙට. තනි රතිලාභ ලබා 

ගැනීම සාඳ ා අපි කෙ ාෙත් කටයුතු ක්ලා නැ ැ. එශ ම 

අෙ යතාෙකුත් අපට නැ ැ. 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, අශප් ශ ේෂා විතානශ  

මන්ත්රීතුමාශගන් විනා ස ශ කක් මට ලැබුණා. ඉතිරි කාලය එතුමාට 

ලබා ශ න්න නන.ය කියන කා්ණය මතක් ක්නො. 

තුදන්නාන්ශසාේ මට කාලය ලබා දුන්නා. ඒ ොශ ම අශප් ගරු 

අමාතයතුමන් ශ පළශගන්, විශ ේෂශයන් ගරු ්වි කරුණානායක 

අමාතයතුමා - 
 

ගු නියය ජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
තබතුමා ෙැ සපු් විනා ස තුනක් අ්ශගන තිශබනො. කාාෙ 

අෙසාන් ක්න්න. 

 

ගු චමින්ද වි යේසිතා මහතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த ெிரேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශ ොඳයි, ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි. ඉතා ඉක්මනින් ශම් 

්ශට් අුරරු යුගය අෙසාන් ක්ලා ශම් ්ටට ආශලෝකය ලබා ශ න 

ෙැඩ පිළිශෙළක් නිර්මාණය ක්න්නට ොශ ම, සාමසා්ත මාර්ග 

පේධතිය  ක්තිමත් ශලසා   මින් ඒ මූලික යටිතල ප ුකකම් 

ඇමතිතුමාට ලබා ගැනීමට  ක්තිය ලැශේො කියමින් මම නි   

ෙනො. ශබොශ ොම සා්තුතියි. 

 

ගු නියය ජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ශබොශ ොම සා්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. Next, the Hon. (Mrs.) 

Pavithradevi  Wanniarachchi. 

ගු පවිත්රායේවි  වන්නිආරච්ික මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பெித்ரொரதெி ென்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, මට ශකොපමණ ශෙලාෙක් 

තිශබනො ? 
 

ගු නියය ජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
You have fifteen minutes, විනා ස ප ශළොෙක්. 

 
[අ.භා. 1.09] 
 

ගු පවිත්රායේවි  වන්නිආරච්ික මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பெித்ரொரதெி ென்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ගරු සානත් නි ාන්ත ශපශර්්ා 

මන්ත්රීතුමාශ ත්, ගරු එසා්.එම්. චන්ද්රශසාේන මන්ත්රීතුමාශ ත් 

ශෙලාෙ මට ලබා දුන්නා. 

2019 ෙසා් සාඳ ා ෙන ශම් අය ෙැය විො ශේ දී විදුලිබල, 

බල ක්ති  සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ  ෙැය ශීර්ෂ 
විො යට  ායක ෙන්න ලැබීම පිළිබඳෙ මම සාතුටු ෙනො. 2005 

ශනොෙැම්බර් 19ෙැනි  ා ආ්ම්භ වුණු අතිගරු මහින්  ්ාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශ  ්ජශේ  2013 මාර්තු මාසාශේ  ිනට 2015 ජනොරි 
8ෙැනි  ා  ක්ො කාල සීමාෙ තුළ විදුලිබල සා  බල ක්ති 

අමාතයෙරිය ෙ ශයන් කටයුතු ක්මින් ජනතා ජයග්ර ණ රැසාකට 
 ායක ෙන්න ලැබීම ගැන මම නි තමානීෙ ආඩම්බ් ෙනො. 2005 

ෙසාශර් ශනොෙැම්බර් ිනට 2010 අශරේල් මාසාය  ක්ො ගරු ශජෝන් 
ශසාශනවි්ත්න හිටපු ඇමතිතුමාත්, 2010 මැයි මසා ිනට 2013 

ෙසාශර් ශපබ්ොරි අෙසාානය  ක්ො ගරු චම්පික ්ණෙක 

ඇමතිතුමාත්, ඉන්පුක 2015 ජනොරි 8ෙැනි  ා  ක්ො මමත් ශමම 
අමාතයාං යට ශේ පාලන නායකත්ෙය ලබා දුන්නා. මේබිශම් 

අසා ාය නායකයා යටශත් අපි ශමොකක්  ශම් අමාතයාං ය තුළ 
කශළේ කියන ශේ පිළිබඳෙ මම කරුණු කිහිපයක් කාා ක්න්න 

කැමැතියි. 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, 2005 ෙසාශර් ශනොෙැම්බර් 

19ෙැනි  ා ශම්ට පසා්ෙන විධායක ජනාධිපතිේයා ෙ ශයන් 

මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමන් ශම් ්ට භා්ගන්නා අෙසා්ාාශේදී 

්ශට් අශනක් සා.ම ක්ශෂේත්රයකම ොශ  විදුලිබල සා  බල ක්ති 

ක්ශෂේත්රශේ ත් වි ාල අර්බු  ගණනාෙක් ඇති ශෙලා තිබුණා. ්ට 

වි ාල විදුලිබල හිඟයකට ුදහුණ දීලා තිබුශණ් මහින්  මැතිතුමා 

ආණ්ඩුෙ භා් ගන්නා ශෙලාශේ.  ෙශසාේ පැය විින  තශ්න් පැය 

කීපයක් පමණයි විදුලිය සාපයන්න පුළුෙන්කම තිබුශණ්. ඒ සාපයපු 

විදුලිශේ ත් ශෙෝල්ටීයතාෙ සාම්බන්ධශයන් ගැටලු රැසාක් පැෙතියා. 

අඩුම ත්මින්  රුශෙකුට ශපොතක්  පතක් කියෙගන්නෙත් බැරි 

අුරරු කාලපරිච්ශේ යක තමයි ශම් ්ට මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා 

භා් ගන්න ශකොට තිබුශණ්. 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ෙැ ගත්ම කරුණ ශමයයි. ශම් 

්ශට් ජීෙත් ශෙච්ච ජනග නශයන් ිනයයට 40ක පිරිසාකට විදුලි 

බලය තිබුශණ් නැ ැ. විදුලිය ලබා දීශම්දී ග්රාමීය ය රශේ  

සාම්ර්ර්ණශයන්ම ශනොසාලකා  ැ්ලා තිබුණු තත්ත්ෙයක තමයි 

මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙැඩ ආ්ම්භ කශළේ. විදුලි ජනනය 

සාම්බන්ධශයන් අෙධානය ශයොුද කිරීශම්දී අපට උරුම වී තිබුශණ් 

ශමගාශෙොට් 1,210 ධාරිතාෙකින් යුතු ජල විදුලි බලාගා් 

පේධතියකුත්, ශමගාශෙොට් 548ක ධාරිතාෙකින් යුතු ඉන්ධන විදුලි 

බලාගා් පේධතියකුත් පමණයි. මීය ට අමත්ෙ විදුලිය මිලදී ගැනීම 

සාඳ ා පුේගලික සාමාගම්  යක් සාතු ශමගාශෙොට් 536.5ක 

ධාරිතාෙකින් යුතු විදුලි බලාගා් නෙයක් දිෙයිශන් ක්රියාත්මක 

වුණා.  

2885 2886 
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ශනොශ්ොච්ශචෝශල් ගල් අඟුරු බලාගා්ය   ලා ඉේ ක්න්න 

තිබුශණ්, 1985දී. ශක්ෙලපිටිය තාප බලාගා්ය   ලා ඉේ 
ක්න්න තිබුශණ්, 1990දී. ත්රිකුණාමල ගල් අඟුරු බලාගා්ය   ලා 

ඉේ ක්න්න තිබුශණ්, 1985දී. ඉ ළ ශකොත්මශල් ජල විදුලි 
බලාගා්ය   ලා ඉේ ක්න්න තිබුශණ්, 1985දී. උමාතය, 

ශරෝඩ්ලන්ට් සා  ශමෝශගොල්ල යන ජල විදුලි බලාගා්   ලා ඉේ 
ක්න්න තිබුශණ්, 1998දී.  ැබැයි, ශම් ඉදිකිරීම් අෙසාන් ක්ලා 

ජාතික පේධතියට එකතු කළ යුතු වුණත් අොසානාෙකට ඒ සාැලුකම් 

ක්රියාත්මක ශෙලා තිබුශණ් නැ ැ. ඒ ශෙනුෙට අධික මිල ගණන් 
යටශත් පුේගලික විදුලි බලාගා්ෙලින් විදුලිය මිලදී ශගන විදුලි 

ඉල්ලුම සාැපයීමට පැෙති ්ජයන් ක්රියා කළා. ශම් ශ ේතුෙ නිසාාම 
විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් ශකෝටි ගණනින් පාඩු ලබන 

තත්ත්ෙයට පත්වුණා. අෙසාානශේ දී ශම් ්ශට් දුප්පත් මිනිුකන්ශ  
විදුලි බිලට ඒ ම ා පාඩුෙ එකතු වුණා.  

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ශමම බ්පතළ අිමශයෝගය 

භා්ගත් අතිගරු මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා යටශත් හිටපු 
අමාතයෙරු ශමම අර්බු ය විසාඳීම සාඳ ා ශේ පාලන නායකත්ෙය 

ලබා දුන්නා. අමාතයාං  ශල්කම් ෆර් සන.න්ඩු මැතිතුමා ශම් සාඳ ා 

 ක්ෙපු මැදි ත් වීම ගැන අපි ඉතාම ශගෞ්ෙශයන් මතක් ක්නො. 
ෙඩාත් පැ ැදිලිෙ සාඳ න් කශළොත්, 2015 ජනොරි 08ෙැනි  ා 

විදුලිබල ක්ශෂේත්රය අපි ශම් ්ජයට භා්ශ න අෙසා්ාාශේදී, ්ශට් 
ිනයලු නග් සා  ගම් ආේණය ෙන පරිදි නවීන මධයගත, ඉ ළ 

සා  මධයම ශෙෝල්ටීයතාෙකින් යුතු කාර්යක්ෂම විදුලි සාම්ශරේෂණ 
පේධතියක්, නග් ප නම් ක්ගත් විදුලි උපශපොළ පේධතියක්, 

්ශට් ිනයලු ජනාොසා ආේණය ෙන පරිදි අෙ ය 

ශෙෝල්ටීයතාෙකින් යුතු කාර්යක්ෂම විදුලිය ශබ ා  ැරීශම් 
පේධතියක් ඉදික් ශම් ්ශට් ිනයලු ජනතාෙට නිින 

ශෙෝල්ටීයතාෙකින් යුතු කාර්යක්ෂම විදුලිබල සාැපයුමක් 2015 
ජනොරි 08  ා ශෙන ශකොට අපි ලබා දුන්නා.   

අශප් ්ජය ශකොච්ච් කැපවීශමන් කටයුතු කළා  කිේශෙොත්, 

්ශට් ජනතාෙට විදුලිය ලබා දීමට 1948 ෙසාශර් ඉඳලා 2005 ෙසා් 
 ක්ො සා.ම මැතිේණයකදීම සා.ම ශේ පාලන පක්ෂයක් විිනන්ම 

ලබා දුන්නු "සාැමට විදුලිය - ගමට විදුලිය" කියන මැතිේණ 
ශපොශ්ොන්දු තෙදු්ටත් ෙලංගු වුශණ් නැ ැ. "විදුලිය ශ න්නම්, 

දුන්ශනොත් ඡන් ය ශ න්නම්" කියපු අතීතයට අපි තිත තියපු බෙ 

ශම් සාභාශේ නෙක මන්ත්රීෙරුන්ශ   ැන ගැනීම පිණිසා මම රකා  
ක්න්න කැමැතියි. අතිගරු මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා 

ජනාධිපතිේයා ෙ ශයන් ෙැඩ භා් ගත්තාට පසා්ශසාේ ෙසා් 
ගණනාෙක් පු්ා විවිධ ශ ේතු කියමින් රමා  ශෙලා තිබුණු 

ශනොශ්ොච්ශචෝශල් ගල් අඟුරු බලාගා්ශේ  ශමගාශෙොට් 900ක 
ධාරිතාෙකින් යුතු ජනන යන්ත්ර තුශන්ම සාම්ර්ර්ණ සාැපයුම , 

ශක්ෙලපිටිය  යුග නවි බලාගා්ශේ  ශමගාශෙොට් 300ක සාැපයුම , 

ඉ ළ ශකොත්මශල් ශමගාශෙොට් 150ක ධාරිතාෙකින් යුත් සාැපයුම , 
යාපනශේ  ශමගාශෙොට් 25ක ධාරිතාෙකින් යුත් "උතුරු ජනනී" 

සාැපයුම , තෙත් ශමගාශෙොට් 10ක ජංගම විදුලි බලාගා් 10ක 
සාැපයුම  ජාතික විදුලිබල පේධතිය ශෙත එකතු ක්මින් කිිනදු විදුලි 

කප්පාදුෙකින් ශතෝෙ, අධික මිල ගණන් යටශත්  දිින විදුලිය 
මිලදී ගැනීමකින්  ශතෝෙ ජනතාෙට අඛණ්ඩ ශසාේෙයක් ලබා දීමට 

මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  ්ජයට  ැකිවුණාය කියන එක 

නි තමානීෙ මතක් ක්න්න නන.. එශසාේ ඉදි කළ බලාගා් අතරින් 
ශක්ෙලපිටිශේ  ඉදි කළ ශමගාශෙොට් 300ක ධාරිතාෙකින් යුත් 

යුග නවි බලාගා්ය පිළිබඳෙ ශ්රී ලාංකිකයකු ෙ ශයන් මම ඉම ත් 
ආඩම්බ්යට පත් ශෙනො. 

ශමම ලක් නවි සාමාගශමන් ඉදි කළ යුග නවි බලාගා්ය ඉදි 

කශළේ අශප්ම ්ශට් ශේශීය ඉංජිශන්රුෙන් සා  කාර්මික නිලධාරින් 

විිනන්. සාම රුන්ට අෙ ය වුණා ශමම බලාගා්ය ඩීසාල්ෙලින් 

දුෙන්න. නුදත් ශේශීය ඉංජිශන්රුෙන් ශයෝජනා කළා, ඉතාම අඩු 

මිල ගණන් යටශත්  ැවි ශතල්ෙලින් විදුලිය ජනනය කළ  ැකි බෙ. 

තවුන් ඉතාම ඉ ළ රමිතියකින් යුතු ඉතාම අලංකා්  ැවි ශතල් 

බලාගා්යක් ඉදි කළා ොශ ම, ශම්  ශමොශ ොශත් කිිනදු 

අර්බු යකින් ශතෝෙ එය ජාතික පේධතියට විදුලිය සාපයමින් 

පෙතිනො. ඒ ොශ ම  ශමම ඉංජිශන්රුෙන් යුග නවි බලාගා්ය 

ඉදි කිරීශමන් සා  එය ඉතාම ශ ොිනන් නඩත්තු කිරීශමන් ලබා ගත් 

පළපුරුේ  මත ශම් ෙන විට ශලෝකශේ  ්ටෙල් කීපයකම එෙැනි 

බලාගා් ඉදි ශකොට තිශබනො. තවුන් ඒ  ් ා රුපියල් මිලියන 

ගණනක විශේ  විනිමයක් අශප් ්ටට ශගශනනො. 

ශම් තමයි අශප් දියුණුශේ මඟ. ශේශීය ෙයෙසාායකයන්ට අපි 

රුදඛත්ෙය ශ න්න නන.. 2005 "මහින්  චින්තන" ෙැඩසාට නින් 

සා  2010 "මහින්  චින්තන ඉදිරි  ැක්ම" ෙැඩසාට නින් අප ා  

ශේශීය ෙයාපාරිකයන් ආ්ක්ෂා ක්මින්, තවුන්ට අතහිත ශ න 

බෙට ශපොශ්ොන්දු වුණා. ඒ ශපොශ්ොන්දුෙ අපි ඉටු කළා. 

ශනොශ්ොච්ශචෝශල් විදුලි බලාගා්ශේ  තුන්ෙන ජනන යන්ත්රය 

ක්රියාත්මක වීම ආ්ම්භ කළ විගසා, මා අමාතය ුර්ය  ැරූ කාලශේ  

විදුලි බිශලන් ිනයයට 25ක් අඩු කිරීමට එෙකට ජනාධිපති අතිගරු 

මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා ක්රියා කළා. එශසාේම සාාම්ර්ර් ඉදි කිරීමට 

නියමිතෙ තිබූ බලාගා්ය ඉදි කළ පුකෙ විදුලි මිල තෙත් ිනයයට 

25කින් අඩු ක්න බෙ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැ ැදිලිෙම 

ජනතාෙට ශපොශ්ොන්දුෙක් දුන්නා.  

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ත්රිකුණාමලශේ  සාාම්ර්ර්හි ඉදි 

කිරීමට නියමිතෙ තිබූ ශමගාශෙොට් 500ක ධාරිතාෙකින් යුතු ගල් 

අඟුරු බලාගා්ය ඉදි කිරීම සාඳ ා අප ඉන්දීය ්ජය සාමඟ 

එකඟතාෙකට පැමිණියා. ඉන්දීය ්ජය සාමඟ 2013 සා  2014 

ෙර්ෂෙලදී සාාම්ර්ර්හි ශමගාශෙොට් 500ක ධාරිතාෙකින් යුතු 

බලාගා්යක් ඉදි කිරීමට අෙ ය ිනයලු ගිවිුකම් අත්සාන් කළා. ඒ 

සාඳ ා 2015 ජනොරි  08  ා ෙන විට ශටන්ඩර් කැඳවීමට 

සූ ානමිනුයි විදුලිබල  ා බල ක්ති අමාතයාං ය හිටිශේ .  

එශසාේම සාාම්ර්ර්හි ඒ ඉඩමට යාබ  අශනක් ඉඩම් ශකොටශසාේ 

ශමගාශෙොට් 600ක ධාරිතාෙකින් යුතු තෙත් බලාගා්යක් ඉදි කිරීම 

සාඳ ා අප ජපාන ්ජය සාමඟ එකඟතාෙකට පැමිණියා. අඩුම 

ත්මින් සාම්ර්ර්ණ කරුණු අෙසාන් ක්මින් ඉන්දීය ්ජයත් සාමඟ, -

්ාජය ශ කක් අත්- එකඟතාශෙන් ගිවිුකම් අත්සාන් ක්ලා, ඉඩම් 

අත් පත් ක්ශගන, ශටන්ඩර් ලියවිල්ල පො   ලා තිබුණු සාාම්ර්ර් 

ගල් අඟුරු බලාගා්ශේ  ඉදි කිරීම් කටයුතු ආ්ම්භ කළා නම්, ඒ 

කටයුත්ත ඉදිරියට ශගන ගියා නම් අ  ශම් ්ටට ශම් තත්ත්ෙය උ ා 

ශෙන්ශන් නැ ැ.  

ම.තකදී ගරු ඇගමැතිතුමා රකා  ක්ලා තිබුණා උතුරු 

පළාශත් ෙැ සම සාංෙර්ධනයක් ිනදු කශළේ එක්සාත් ජාතික පක්ෂ 

්ජය යටශත් කියලා. එතුමාශ  ඒ රකා ය  කුශණ් ජනතාෙ තියා 

උතුරු පළාශත් ජීෙත් ෙන  මිළ ජනතාෙෙත් වි ්ොසා ශනොක්න, ඒ 

පළාශත් ජනතාෙට ිනන  ප ළ ෙන අමූලික ශබොරුෙක්. ගත වූ 

ෙසා්  ත් තුළ උතුරු පළාශත් ජනතාෙට ශපොශ්ොන්දු වූ නිොසා 

ටිකෙත්   ලා දුන්නා  ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි? 

අගමැතිතුමාට  ැකියාෙක් තිබුශණ් නැ ැ ඒ නිොසා ටික   ලා 

ශ න්න. ඉන්දියන් ්ජශයන් ආධා් ලැබිලාත් ෙර්තමාන ්ජයට 

බැරිශෙලා තිශබනො ඒ නිොසා ටික   ලා ශ න්න. ඉතින් 

ශකොශ ොම  උතු් සාංෙර්ධනය කළා කියන්ශන්? 

2005දී මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා ශම් ්ට භා් ගන්නා විට 

උතුශර් ශ මළ ජනතාෙ ත්රසා්තො ශයන් පීඩා විිනමින් ිනටිශේ . 

යාපනශේ  ජනතාෙශගන් ිනයයට 34කට, කිලිශනොච්චිශේ  

ජනතාෙශගන් ිනයයට 94කට, මන්නා්ශම් ජනතාෙශගන් ිනයයට 

67කට, ුදලතිවු ජනතාෙශගන් ිනයයට 99කට විදුලිය තිබුශණ් 

නැ ැ. නුදත් 2015දී අපි ආණ්ඩුෙ භා්ශ න ශකොට උතුරු පළාතට 

ිනයයට 100ක් විදුලිය ලබා දීමට අපි සාමත්ශෙලා තිබුණා. 

2887 2888 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙසා් 30ක් උතුශර් මිනිසා්ුක ත්රසා්තො ශයන් බැට ක.ො. 2009 

ෙසාශර් අතිගරු මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා විිනන් යුේධය අෙසාන් 

ක්න ශකොට  උතුරු පළාතත්,  කුණත් යාශෙන විදුලි සාම්ශරේෂණ 

පේධතිය සාම්ර්ර්ණශයන්ම කඩා බිඳ  ාලා තිබුශණ්. නුදත් ඉතාම 

ශකටි කාලයකින් ඒ සාම්ශරේෂණ මාර්ගය අලුත්ෙැ සයා ක්ලා, 

උතු් -  කුණ ඒකාබේධ ක්ලා අශප් ලක් නවි සාමාගම ලො 

"උතුරු ජනනී" නමින් කාර්යක්ෂම ඉන්ධන බලාගා්යක් ඉදි 

ක්න්න අපි සාමත් වුණා. ඒ  ් ා ඉ ළ  මිලකට ශපෞේගලික 

විදුලි බලාගා්  ් ා සාපු්නු ලැබූ උතුරු පළාශත් විදුලි බල 

අෙ යතාෙ සාාර්ාකෙ කළමනා්ක්ණය ක්න්නට අපට  ැකි 

වුණා.  

අ  උතුශර් ළමයි නියමිත ශෙෝල්ටීයතාශෙන් පැය 24 පු්ාම 

ලැශබන විදුලිශයන් ශපොත් පාඩම් ක්නො, අන්තර්ජාලය භාවිත 
ක්නො; අවි ආයුධ ශෙනුෙට  ැනුශමන් සාන්නේධ ශෙනො. 

අෙතැන් වුණු ජනතාෙට ගරු බැිනල් ්ාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  
අධීක්ෂණය යටශත් ක්රියාත්මක වුණු "උතුරු ෙසාන්තය"  ් ා නෙ 

නිොසා ලැශබනශකොට, අපි ඒ සාඳ ා විදුලිය ශනොමිශල් දුන්නා.  

ඒ ජනතාෙ  ජීෙශනෝපාය  මාර්ග  සාකසාා ගන්නතුරු  අපි විදුලි 

බිල ්ජශයන් ශගේො. අන්න එශ මයි අපි උතුශර් ශ මළ ජනතාෙ  

බලා  ගත්ශත්. ඒක උතු ශර් ශ මළ ශේ පාලනඥයන්  න්නො. 

ශ මළ ජනතාෙ ශ ොිනන්ම  න්නො. යුේධය අෙසාාන විශමන්  

පසා්ශසාේ  කුණ සාංෙර්ධනය ක්න්න  ශයො ෙපු  ුද ල  ා සාමාන 

ුද ලක් අපි උතු්ට ආශයෝජනය කළා. ශ මළ ජනතාෙට 

සාංෙර්ධනශේ  අරුනළු රැ ශගන එන්න  නායකත්ෙය දුන්ශන් 

අතිගරු මහින්  ්ාජපක්ෂ  මැතිතුමාය කියන  එක මම ශම් ගරු 

සාභාෙට රකා  ක්න්නට නන..   

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, විදුලිබල මණ්ඩලශේ  දීර්ඝ 

කාලීන ජනන සාැලුකමට අනුෙ විදුලි ජනනය සාඳ ාත්   රො නය 

සා  කර්මාන්ත ආශ්රිත  භාවිතය සාඳ ාත්  සා්ෙභාවික ද්රෙ ොයු 

 ුරන්ො දීම සාඳ ා ජපන් ්ජශේ  ුදලය ආධා් යටශත් 2013 ෙසාශර් 

දී විශ ේෂ  කයතා අධයයනයක්  ආ්ම්භ කළ අත්, 2014 අෙසාාන 

කාර්තුශේ එම කටයුත්ත අෙසාන් වී 2015 ුදල් කාර්තුශේ දී එම 

ොර්තාෙ ඉදිරිපත් වීමට තිබුණා. උමා තය බහුකාර්ය ෙයාපිතිය 

යටශත් ඉදිශෙන ශමගාශෙොට් 120ක ධාරිතාශෙන් යුතු නෙ 

ජලවිදුලි බලාගා්ය 2016 ශෙනවිට ජාතික පේධතියට එක් කිරීමට 

සාැලුකම් ක් තිබුණා. 2015  ෙසාශර් ජනොරි 8 ෙැනි ා ශෙනශකොට 

ඒ ඉදිකිරීම්ෙලින් ිනයයට 80ක් අෙසාන් ක් තිබුණා.  තෙ ිනයයට 

20 ක් ශම් අවුරුදු  ත් මාශර් දී ක් ගන්න ශම් ආණ්ඩුෙට  බැරි 

වුණා. ශරෝඩ්ලන්ඩ් හි ඉදි ශකශ්න ශමගශෙොට් 40ක 

ධාරිතාෙශයන්  යුතු නෙ ජල විදුලිබලාගා්ශේ  ඉදිරිකිරීම්  2013 

ෙසා ශර් ආ්ම්භ කළ අත්,  2016 ෙසා් ෙන විට ෙැඩ අෙසාන්  

කිරී ශම් අ්ුදණින්  2015 ජනොරි 8 ෙැනි ා ෙන විට ිනයයට  40ක 

ෙැඩ අෙසාන් ක් තිබුණා. ශමෝශගොල්ශල්  ඉදිෙන ශමගාශෙොට් 

35ක ධාරිතාෙශයන් යුත් ජල විදුලිබලාගා්ය සාඳ ා  ආිනයානු 

සාංෙර්ධන බැංකුෙත් සාමග සාාකච්ඡා ක්  අෙ ය ුද ල් ලබාශගන 

තිබූ අත් ශටන්ඩර් කැඳවීමට ිනයලු කටයුතු  සූ ානම් ක් තිබුණා. 

ශමගශෙොට් 373ක ධාරිතාෙශයන්  යුත් ුකළං බලාගා් උ යානයක් 

මන්නා්ම රශේ ශේ  ඉදිකිරීම සාඳ ා  කයතා අධයයන අෙසාන් 

ක්  ආිනයානු සාංෙර්ධන බැංකුශේ මූලය  ආධා්   ලබා ශගන 

ශටන්ඩර් කැඳවීම සාඳ ා 2015 ෙසාශර් ජනොරි 8 ෙැනි ා ශෙනවිට 

ිනයල්ල සූ ානම් ක් තිබුණා. ශමෝග කන්ශේ ජලා ශේ  

ශම ගශෙොට්  25ක ධාරිතාෙයකින් යුත් විදුලි බලාගා්ශේ  ඉදි කිරීම්  

2013 ෙසා ශර් ආ්ම්භ කළ අත්,  2015 ජනොරි 8 ෙැනි ා ආණ්ඩුෙ 

භා්ශ න ශමොශ ොශත් ඉදිකිරීම්ෙලින් ිනයයට 60ක රගතියක් 

අත්ක් ශගන තිබුණා. 

 ම්බන්ශතොට, ුකරිය ෙැෙ ශමගශෙොට් 100ක ධාරිතාෙශයන් 

යුත් ුකළං විදුලිබලාගා්ශේ  පළුද ෙන  අදිය්  ශමගශෙොට් 50ක්  

2015 ජනොරි 8 ෙැනි ා ෙනවිට   ජාතික  පේධතියට  එකතු ක් 

තිබුණා. පුත්තලම ශනොශ්ොච්ශචෝශල් රශේ ශේ  ශමගශෙොට් 

ිනයයක ධාරිතාශෙන් යුතු  ුකළං බලයක් ජනනය කිරීම  සාඳ ා  

ආශයෝජකයන්ට ඉඩකඩ සාැලසූ අත්  2015 ජනොරි 8 ෙැනි ා 

ශෙනශකොට ඉන්  ශමගශෙොට් 80ක විදුලිබලයක් ජාතික විදුලි 

පේධතියට අපි සාම්බන්ධ කළා. ඉ ත සාඳ න් කළ ිනයලු 

ෙයාපිතීන්ට අමත්ෙ 2005 ෙසා් ශනොෙැම්බර් 11 ෙැනි ා අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමන්  ජනාධිපති ධූ්ය භා්ගත්  ෙශසාේ  ිනට 2015 

ජනොරි 8 ෙැනි ා  ක්ො කාලය තුළ ශමගශෙොට් 375කට ආසාන්න  

ධාරිතාෙයකින් යුත  ්  කුඩා ජල  විදුලිබලාගා්  ෙයාපිති  ්ාශියක් 

ක්රියාත්මක කළා. ඒ සා.ම ෙයාපිතියක්ම  ශලෝකය පිළිගත්  

පාරිසාරික නීතිෙලට  අනුූලලෙයි ඉදි කශළේ. 

2008 ෙසාශර් අග භාගශේ  දී විදුලි පාරිශභෝගිකයන්ට ිනය 

නිෙශසාේ  සාවි ක්න්න  සූරිය  ශකෝෂ පේධතියක්  ් ා  නිෙසාට 

විදුලිය සාපාය ගන්නා අත්ම අතිරික්ත  විදුලිය ජාතික පේධතියට 

ලබා දී ආ ායම් ඉපදිය  ැකි අයුරින් "Net Metering ප ුකකම" 

 ුරන්ො දුන්ශන්ත් මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  ්ජශයන් කියන 

එක  මතක් ක්න්නට  නන.. ඒ සාඳ ා පුකගිය   කශේ  දී 

ශමගාශෙොට් 50ක අතිශර්ක විදුලිබලයක් ජාතික විදුලිබල 

පේධතියට එකතු ක්න්න අපි සාමත් වුණා. නෙ විදුලිබලාගා් 

ඉදිකිරීමට  අමත්ෙ  අපශ  විදුලි ජනන පේධතියට අයත් පැ්ණි  

බලාගා්  ශ ෙත් නෙ ලක්ෂපාන, ලක්ෂපාන,  විමලුකශර්න්ද්ර,  

උකුශෙල ආදි බලාගා්  සාම්ර්ර්ණශයන්ම  නවීක්ණය ක්න්න 

අපි  කටයුතු  කළා. 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, අඩු ආ ායම් ලාභී දුප්පත් 

ජනතාෙ ශෙත විදුලිය සාැපයීශම් දී විදුලි  සාැපයීශම්  ගාසා්තුෙ 

තවුන්ට ශගො ගන්නට ශනො ැකි නම් සාමිේධි අධිකාරිය සාමඟ 

එක්ෙ connection charge  එක සාඳ ා  ආිනයානු සාංෙර්ධන 

බැංකුෙ ශෙතින් ලබා ගත් ආධා්  යටශත් ෙසා් ප කින්, ොරික  

60කින් ශගො අෙසාාන ක්න ශලසා සා න ක්රමශේ යක්  සා්ාාපිත 

කිරීමට - [බාධා කිරීමක්   මශ  කාලශයන් නම් අඩු ක්න්න එපා. 

 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

තබතුමන්ලා  ඒ කාලශේ  ක් තිශබන  ඒො නැ ැ  කියලා 

කියනො ශනොශෙයි. මම ඒො අගය ක්නො. ඒ ොශ ම 2010න් 

පසා්ශසාේ ගණනය ක් තිශබන්ශන් ශමොකක්  කියන එක 

කරුණාක් ශපන්ෙන්න.  

 

ගු පවිත්රායේවි  වන්නිආරච්ික මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பெித்ரொரதெி ென்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

මම කාාශේ දි කිේො. තබතුමාට  පිටපතක්  ශ න්නම්. මශ  

කාාශේ දිගටම මම එය කිේො. [බාධා කිරීමක්  
 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

එකතු ක් තිශබනො. නුදත් එ ා ිනට අ  ශෙනතුරු  3680ක්, 

[බාධා කිරීමක්  
 

ගු පවිත්රායේවි  වන්නිආරච්ික මහත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பெித்ரொரதெி ென்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඒක තමයි මම කිේශේ. මශ  කාාශේ  පිටපතක් ශ න්නම්. 

මශ  ශෙලාෙ. [බාධා කිරීමක්  ක්පු ටික තමයි  ශමච්ච් ශෙලා 

2889 2890 

[ගරු පවිත්රාශේවි  ෙන්නිආ්ච්චි ම ත්මිය  
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කි ේශේ. තබතුමා  ැන් ශන් ආශේ.[බාධා කිරීමක්  ගරු  නිශයෝජය  

සාභාපතිතුමනි, මශ  ශෙලාෙ. [බාධා කිරීමක් තබතුමාට මම 

ශම්ශක් පිටපතක් ශ න්නම්. [බාධා කිරීමක් අපි ක්පු ෙැඩ ටික 

කිේො. 

විදුලිබල පාරිශභෝගිකයන්ශ  අයිතිොිනකම් ආ්ක්ෂා 

කිරීමටත්, විදුලිබල ක්ශෂේත්රය ෙසාා පැති් යමින් පෙතින දූෂණ 

අක්රමිකතා නැති කිරීමටත්, ෙර්ෂ ගණනාෙක් පැ්ණි විදුලිබල 

පනත ඉෙත් ක් නෙ විදුලිබල පනතක්  ුරන්ො දීමත් අපශ  ්ජය 

ලැබූ ුකවිශ ේෂ ජයග්ර ණයක්. විදුලි ජනනය, සාම්ශරේෂණය, ශබ ා 

 ැරීම සා  සාැපයීම යන අං  සාේාධීනෙ නියාමනය කළ  ැකි 

අයුරින් විදුලිබල මණ්ඩලය බලගැන් වූ අත්, විදුලිබල 

සාම්ශරේෂණශේ  දී, මිලදී ගැනීශම් දී සා  නෙ බලාගා් ඉදි කිරීශම් දී 

ජාතයන්ත් විෙිත ශටන්ඩර් කැඳො අෙම පිරිෙැයට ලබාශ න 

පාර් ්ෙයට ශටන්ඩර් ලබාදිය යුතු බෙට නියම ක්, ඊට අ ාළෙ 

රමිතිගත රතිපත්ති ්ාුදෙක්  ුරන්ො දීම තුළින් දූෂණ ෙංචා 

පිටු ැකීමට රාශයෝගිකෙ කටයුතු කශළේ මහින්  ්ාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශ  ්ජයයි. මීය ට අමත්ෙ පුනර්ජනනීය බල ක්ති 

රභෙයන්ශගන් විදුලිය ජනනය කිරීම  ැකිතාක් ඉ ළ මට්ටමට 

ශගන ඒම සාඳ ා පුළුල් බලතල සාහිත සා්ොධීන යාන්ත්රණයක් සා  

2007 අංක 35  ්න නෙ පාර්ලිශම්න්තු පනත  ් ා ති්සාා් 

බල ක්තිය සාඳ ා ෙන අ්ුද ල පිහිටුවීමට කටයුතු කශළේ  මහින්  

්ාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  ්ජයයි. 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ජනතාෙ ශෙත   සාක් ශබොරු 

කියමින් බලයට පත් වුණු ආණ්ඩුෙක් ශම්ක. ශම් ්ශට් අප ආ්ම්භ 

කළ සාංෙර්ධනාත්මක රැල්ල සාම්ර්ර්ණශයන්ම කණපිට ගසාමින් අ  

ශම් ්ට අවුශලන් අවුලට පත් ක් තිශබනො. ශම් ආණ්ඩුෙ පත් 

ශෙලා  ැන් අවුරුදු 4ක් ශෙනො. විදුලිය ශකොයි ශමොශ ොශත් 

විසාන්ධි ශේ ැයි ජනතාෙ තුළ බියක් ඇති ශෙලා තිශබනො. මා 

පුකගිය දිනක  ැක්කා, ජර්මනිශේ  ආණ්ඩුෙ එ්ට ජනතාෙශගන් 

විදුලිය පරිශභෝජනය ෙැ ස ක්න ශලසා ඉල්ලීම් ක්නො. එය 

ජාතයන්ත් මාධය විිනන් ොර්තා ක් තිබුණා. එයට ශ ේතුෙ ඒ ්ශට් 

විදුලිය අතිරික්තයක් පැෙැතීමයි. නුදත්, අශප් විදුලිබල මණ්ඩලයට 

තමන් විිනන් සාපයන ශසාේොෙ භාවිත ක්න්න එපා කියලා ශකෝටි 

ගණන් විය ම් ක්මින් පත්ත් සා  ටීවි නාලිකාෙල  ැන්වීම්  ාන්න 

ිනේධ ශෙලා තිශබනො. මම  ැක්කා, අමාතයේයා දිගින් දිගටම 

"ලයිට්  ාන්න එපා, ලයිට් ෙ න්න" කියලා ජනතාෙශගන් ඉල්ලීම් 

ක්නො. ශලෝකශේ  ශමොන ්ශට් ,  ශමොන ආයතනය  තමන්ශ  

ශසාේෙය ෙැ සශයන් පාවිච්චි ක්න්න එපා කියලා  ැන්වීම්  මන්ශන්? 

ශමශ ම  ැන්වීම්  ාන්න ශ ේතුෙ තමයි, ඉල්ලුමට සාරිලන පරිදි 

සාැපයුමක් ශ න්න විදුලිබල මණ්ඩලය අශපොශ ොසාත්වීම; ශම් 

ආණ්ඩුෙට නිින  ැක්මක් නැතිවීම. 

සාාම්ර්ර් රශේ ශේ  අපි සාැලුකම් කළ ගල් අඟුරු බලාගා් ශ ක 

ඉදි කළා නම්, අඩුම ත්මින් ශරෝඩ්ලන්ඩ්, උමා තය සා  

ශමෝග කන්  ෙයාපිති කිහිපයෙත් නිින ශලසා අෙසාන් කළා නම්, 

ශම් ආණ්ඩුෙට තය ඉ්ණම අත් ශෙන්ශන් නැ ැ. එශසාේම පුකගිය 

දිනෙල මාධය ොර්තා සා  විගණකාධිපතිේයාශ  ොර්තාෙන් දි ා 

බලන ශකොට අපට පැ ැදිලිෙ ශපශනන ශ යක් තමයි, 

ශනොශ්ොච්ශචෝශල් බලාගා්යට ගල් අඟුරු ශගන්ෙන විට එතැනින් 

ුද ල් ෙංචාෙක් ිනේධ ෙන බෙ.  දිින විදුලිය මිලදී ගැනීම සාඳ ා 

ශටන්ඩර් කැඳවීශම් දී ම ා පරිමාණ ෙංචාෙක් ිනේධ ශෙනො. 

විදුලිබල මණ්ඩලශේ  ශසාේෙකයන් අත්  ැන් ඇති ශෙමින් පෙතින 

ශනොසාන්ුකන්තාෙලට ශ ේතුෙත් ශේ පාලන අධිකාරිශේ  සා  ඉ ළ 

්ාජය නිලධාරින්ශ  සාල්ලිෙලට තිශබන ක. ්කමයි. මම ශමහිදී 

විශ ේෂ කරුණක් පිළිබඳෙ ශමම සාභාෙට කරුණු පැ ැදිලි ක්න්න 

කැමැතියි. ඒ තමයි, ශක්ෙලපිටිශේ  ඉදි කිරීමට නියමිත සා්ෙභාවික 

ොයු බලාගා්ශේ  ශටන්ඩර් අර්බු ය. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ  

සා  එයට සාම්බන්ධ ආයතනෙල කැප වීශමන් ෙැඩ ක්න 

ෙිත්කියන් ිනටිනො කියලා ගරු අමාතයතුමා ශත්රුම් ශගන ඇති 

කියලා මම හිතනො. එශ ම කැපවීම් ශනොක්, ශටන්ඩර්ෙලින් 

සාල්ලි ශ ොයන පිරිසාකුත් ඉන්නො. එම නිසාා විදුලිබල පනත 

උල්ලංඝනය ක්ලා, නියමිත රසාම්පා න මාර්ශගෝපශේ යන් 

ශනොසාලකා  ැ්ලා, අ ාළ නැති රසාම්පා න මාර්ශගෝපශේ යන්ට 

ුදො ශෙලා, ඒ යටශත් කිිනම බලයක් නැතුෙ සා්ාාපනය වුණු 

රසාම්පා න අිමයාචනා මණ්ඩලයක් ඉසා්සා් ට ගිහින් ශබොරු 

කියලා, කිිනම නීතයනුූලලභාෙයක් නැතිෙ ්ටට බිලියන 90ක 

පාඩුෙක් ෙන විධියට ෙැ ස මිල ඉදිරිපත් ක්පු ීනන සාමාගමට එම 

ශටන්ඩ්ය ශ න්න   න ශ ොරු කල්ලියට විරුේධෙ ශම් ආණ්ඩුෙ 

පියේ ගන්න නන.. එශ ම නැතුෙ අමාතය මණ්ඩල තී්ණයක් 

 ් ා ශකෝටි රශකෝටි ගණනක් ම ජන ුද ල් ෙංචා ක්න්න 

ශ න්න බැ ැ. අමාතය මණ්ඩලය තී්ණ ගන්ශන් තවුන්ට ඉදිරිපත් 

ක්න කරුණු අනුෙයි. කිහිපශ ශනක් ෙැරැදි ශතෝතුරු 

සාැපයු ෙශ ොත්, අමාතය මණ්ඩලය ගන්ශන් ෙැරැදි තී්ණයක්. 

ශම් ආණ්ඩුෙ ම  බැංකු බැුරම්ක් ිනේධිශේ  දී කළා ෙශ  

කිහිප ගුණයක් වි ාල ශ ෝකමක් ශම් ශටන්ඩ්ය  ් ා ක්න්න 

උත්සාා   ්නො. ශම් ආණ්ඩුශේ රතිපත්තිය, කිිනම ෙැඩක් 

ශනොක් ශ ෝකම් ක්න එකයි. විදුලිබල අමාතයාං ය ඒ 

ශ ෝකම්ෙල ශක්න්ද්රසා්ාානය බෙට පත්ශෙලා තිශබනො. 

ශක්ෙලිපිටිය ශටන්ඩර් ෙංචාෙ ෙ ාම නෙත්ෙලා, ඒ 

සාම්බන්ධශයන් අෙම මිල ඉදිරිපත් කළ ශේශීය සාමාගමට 

නීතයනුූලලෙ ශටන්ඩ්ය ලබා ශනොදුන්ශනොත් තෙ මාසා 

කිහිපයකින් එන අශප් ආණ්ඩුෙකදී ශම් සාම්බන්ධශයන් ර්ර්ණ 

විමර් නයක් ිනදු ක්ලා,  ෙැරැදිකරුෙන් ිනයලුශ නාම හි් ශග ්ට 

යෙන බෙ ිනයලු ශ නාම මතක තබා ගන්නට නන.. 

අෙසාාන ෙ ශයන්, මට කියන්න තිශබන්ශන් ශමපමණයි. 

2005ට කලින්, ශම් ්ශට් ිනයයට 60ක පිරිසාකට විත්යි විදුලිය 

තිබුශණ්. නුදත්, අපි ිනයයට ිනයයකටම විදුලිය දුන්නා. ඒ නිසාා 

 ැන් ආණ්ඩුෙ විදුලිය කප්පාදු කශළොත්, ඒක ශම් ්ශට් ිනයයට 

ිනයයක ජනතාෙටම බලපානො;  රුෙන්ශ  අධයාපනයට ොශ ම 

ශම් ්ශට් කර්මාන්තකරුෙන්ටත් බලපානො. 

 ශකොළඹ ුකපිරි තට්ටු නිොසා ගන්න බලාශගන ශක්ෙලපිටිය 

ොශ  ම ා පරිමාණ ශටන්ඩර්ෙලින් ශකොමිසා් ග න්ශන් නැතිෙ, 

ශම් ්ශට් මිනිුකන්ට, ්ට ශෙනුශෙන් තම යුතුකම නිෙැරැදිෙ ඉටු 

ක්න්න කියායි මම ශම් ආණ්ඩුශෙන් ඉල්ලා ිනටින්ශන්.  සා්තුතියි. 

 
[பி.ப. 1.31] 

 

ගු අ. අරවින්ේ කුමාර් මහතා 
(மொண்புமிகு அ. அரெிந்த் குமொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
அமெக்குத் தமலமமதொங்கும் தகளரெ பிரதித் தெிசொளர் 

அெர்கரள, இன்று நொங்கள் தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அபிெிருத்தி மற்றும் தபற்ரறொலிய ெளங்கள் அபிெிருத்தி 

அமமச்சு, மின்ெலு, ெலுசக்தி மற்றும் ததொழில்துமற 

அபிெிருத்தி  அமமச்சின்மீதொன நிதிதயொதுக்கீடுகள் பற்றிய 

குழுநிமல ெிெொதத்திரல கலந்து எமது கருத்துக்கமள 

முன்மெத்துக் தகொண்டிருக்கின்ரறொம். நொன் முதலொெதொக 

மின்ெலு, ெலுசக்தி மற்றும் ததொழில்துமற அபிெிருத்தி 

அமமச்சுத் ததொடர்பொக ஒரு சில கருத்துக்கமள முன்மெக்க 

ெிரும்புகின்ரறன்.  

தற்ரபொது நொட்டிரல நமடமுமறயிலிருக்கின்ற 

மின்தெட்டுத் ததொடர்பொகப் பல்ரெறு ெிதமொன ெிமர்சனங்கள் 

முன்மெக்கப்பட்டு ெருகின்றன. எமது அரசொங்கத்துக்குச் ரசறு 

பூசும் ெமகயிலொன ரபச்சுக்களும் இடம்தபற்று ெருகின்றன. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

இயற்மகயின் சீற்றத்தினொல் ஏற்படும் அனர்த்தத்திற்கு எதிரொக 

எம்மொல் ஒன்றுரம தசய்யமுடியொததன்பமத நொங்கள் 

அமனெரும் அறிரெொம். கடந்த கொலங்களிரல ஒரு தினத்திரல 

12 மைித்தியொலங்கள்கூட மின்தெட்டு அமுலில் இருந் 

தமமயிமன மிகக் தகொடூரமொன அனுபெமொகப் 

பொர்த்திருக்கின்ரறொம். அரதரநரத்தில், இன்று இந்த நொட்டிரல 

மின்சொரத்திற்கொன ரதமெ மிகவும் அதிகொித்துக்தகொண்டு 

தசல்ெதமனயும் நொங்கள் கொைக்கூடியதொக இருக்கின்றது. 

ெொழ்க்மகரய மின்சொரம் என்று ஆகியிருக்கும் இந்தக் 

கொலகட்டத்திரல அதற்கு ஏற்றொற்ரபொல் எம்மமத் 

தயொர்படுத்திக்தகொள்ளரெண்டிய அெசியமும் இன்று 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்தெமகயில், நொன் ஒரு ெிடயத்மத 

அெதொனிக்கின்ரறன். தபொதுெொக மிகவும் ரமொசமொன ரகொமட 

கொலத்தில்தொன் இந்த மின்தெட்டு அமுலொகின்றது. ஏதனனில், 

மமழயில்மல. மமழ இல்லொத கொரைத்தினொல் 

ஊற்றுக்களிலும் ஆறுகளிலும் நீர் ெற்றிப்ரபொெதனொல், 

நீொினூடொக மின்சொரம் தபறுகின்ற நிமலமமயிரல பொொிய தமட 

ஏற்படுகின்றது.  

ரகொமட கொலத்திரல மிக இலகுெொக மின்சொரத்மதப் 

தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய ெழிமுமற solar power இனூடொக 

இருக்கின்றததன்பமத நொங்கள் அமனெரும் அறிரெொம். 

ஒவ்தெொரு வீட்டிலும் solar power system மூலம் 

மின்சொரத்மதப் தபற்றுக்தகொள்ளும் ெொய்ப்பு இன்று 

இருந்தொலும்கூட, இன்னும் இது அடிமட்டத்மதப் ரபொய்ச் 

ரசொோ்ந்ததொக இல்மல. உயர்மட்டத்மத மொத்திரம் இது ரபொய்ச் 

ரசொோ்ந்திருப்பதொல், solar power system ஊடொக சிறியளெிரல 

மின்சொரத்மதப் தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய ஒரு நிமலமமதொன் 

இன்று இந்த நொட்டிரல கொைப்படுகின்றது. ஆனொல், 

தெளிநொடுகளில் அவ்ெொறு இல்மல. தெளிநொடுகளிரல சூொிய 

சக்தியினூடொக மின்சொரத்மதப் தபற்றுக்தகொள்ளும் நிமலமம 

ஒரு சொதொரை நிகழ்ெொக இடம்தபறுெமத நொங்கள் 

பொர்க்கின்ரறொம். இந்த மின்தெட்டுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி 

மெக்கரெண்டுதமன்றொல், சூொிய சக்தியினூடொக 

மின்சொரத்மதப் தபற்றுக்தகொள்ளும் நமடமுமறக்கு நொங்கள் 

அதிக கெனம் தசலுத்தரெண்டி இருக்கின்ரறொம். நொட்டிரல 

நொளுக்குநொள் அதிகொித்துெரும் மின்சொரத் ரதமெமய இந்த 

இயற்மகச் சக்தியின் உதெியுடன் குமறத்துக்தகொள்ளலொம் 

அல்லது சக்திப் பற்றொக்குமறமயச் சமன்தசய்துதகொள்ளலொம்.  

தகௌரெ மின்ெலு, ெலுசக்தி மற்றும் ததொழில்துமற 

அபிெிருத்தி அமமச்சர் அெர்கள் சூொிய சக்தியினூடொக 

மின்சொரத்மதப் தபற்றுக்தகொள்ளும் திட்டத்மத ெிொிவுபடுத்த 

ரெண்டும். இதற்கொக ெங்கிகளினூடொகக் கடன் 

ெழங்கப்படுகின்றது. அரச ெங்கிகளினூடொகக் குறித்த கடன் 

திட்டங்கமள இலகுபடுத்தி, சொதொரை குடிமகனும் தனது 

வீட்டுக்குச் சூொிய சக்தியின்மூலமொக மின்சொரத்மதப் 

தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய நிமலமமமய ஏற்படுத்தரெண்டும். 

இவ்ெொறொனததொரு நிமலமமமய ஏற்படுத்தும்ரபொது, அது 

எமக்குப் பல்ரெறு அனுகூலங்கமளப் தபற்றுத்தரும். சூொிய 

சக்தியினூடொக மின்சொரமொனது panel இனூடொகரெ உற்பத்தி 

தசய்யப்படுகின்றது. ஒரு வீட்டுக் கூமரயிரல ெிசொலமொன 

இடம் இருந்தொல் சூொிய சக்தியினூடொக மின்சொரத்மதப் 

தபற்றுக்தகொள்ெதிலொன பிரச்சிமனகள் குமறகின்றன. 

அரதரநரம் அதிகளெொன மின்சொரத்திமன உற்பத்தி தசய்ய 

முடியும்.  

அந்த ெமகயிரல பொர்க்கும்ரபொது, ரதொட்டப்புறங்களிரல 

'லயன்' அமறகள் மிக நீளமொக அமமந்திருக்கின்றபடியினொல், 

அெற்றின் கூமரகளிரல ரபொதியளவு இடம் இருக்கின் 

றபடியினொல், சூொிய சக்தியினூடொக மின்சொரத்மதப் தபற்றுக் 

தகொள்ளக்கூடிய ெசதிமய அங்கு ஏற்படுத்தலொம். அதமன 

நொங்கள் மிகுந்த கெனத்திற்தகொண்டு, ரதொட்டப்புறங் 

களிலுள்ள 'லயன்' அமறகளிரல இந்த ெசதிமய ஏற்படுத்த 

ரெண்டும். அரதரநரம் 'லயன்' அமறகமள ஒழிக்க ரெண்டும் 

என்ற நிமலப்பொட்டில் நொங்கள் இருக்கின்ரறொம். அதிரல 

மொற்றுக் கருத்துக்கிடமில்மல. ஆனொல், 'லயன்' அமறகள் 

இப்தபொழுது ஒழியப்ரபொெதில்மல. அதற்கு இன்னும் பல 

தசொப்தங்கள் ரபொகும். இந்த நிமலயில் அந்த 'லயன்'கமள 

சூொிய சக்தியினொலொன மின்சொரத்மதப் தபறுெதனூடொக 

பயனுள்ள ெமகயில் பயன்படுத்த ரெண்டும். அவ்ெொறு 

பயன்படுத்திக் தகொள்ெதனூடொகத் ரதொட்டப்புறங்களிரல 

பிரதொன மின்சொர ெிநிரயொகத்தின் ஊடொகப் பொெிக்கப்படும் 

மின்சொரத்தின் அளவு குமறயும். அவ்ெொறு அங்கு 

மின்சொரத்தின் ரதமெ குமறயும்ரபொது, மின்ெலு, எொிசக்தி 

அமமச்சினூடொக - மின்சொர சமபயினூடொக உற்பத்தி 

தசய்யப்படும் மின்சொரமொனது நொட்டின் ஏமனய 

பிரரதசங்களுக்குப் ரபொய்ச்ரசரும். ஆகரெ, மின்ெலு, எொிசக்தி 

அமமச்சு ரதொட்டப்புறங்களிரல solar power ஊடொக - சூொிய 

சக்தி ஊடொக மின்சொரத்மத உற்பத்தி தசய்யும் தசயற்பொட்டில் 

அதிக அக்கமற கொட்டரெண்டும்; ஊக்களிக்க ரெண்டும். 

அதற்கொன ெசதிகமள ஏற்படுத்துெதனூடொக நொங்கள் 

மின்சொரப் பிரச்சிமனக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி மெக்கமுடியும்.   

அரதரநரத்தில், தநடுஞ்சொமலகள், வீதி அபிெிருத்தி 

பற்றிய அமமச்சின் தசயற்பொடுகள் சம்பந்தமொகவும் நொன் 

இங்ரக கூற ரெண்டும். அமனத்துத் ரதொட்டப் பொமதகளும் 

வீதி அபிெிருத்தி அதிகொரசமபயின்கீழ்க் தகொண்டுெரப்பட்டுப் 

பதிவு தசய்யப்பட ரெண்டுதமன்ற ஒரு பிரரரமை 

அண்மமயிரல இந்தச் சமபயிரல  தகொண்டுெரப்பட்டது. 

அதமன முழுமமயொக ஆதொிப்பரதொடு, மீண்டும் இந்தச் 

சமபயிரல அந்த ெிடயத்மத நொன் ெலியுறுத்த 

ெிரும்புகின்ரறன். ரதொட்டப்புறங்களிரல இருக்கும் 

அமனத்துப் பொமதகளும் மிக ரமொசமொகச் சீர்தகட்டுப் 

ரபொயிருக்கின்றன. ஆகரெ, அமெயமனத்தும் வீதி 

அபிெிருத்தி அதிகொரசமபயின் கீழ்க் தகொண்டுெரப்பட 

ரெண்டும். அவ்ெொறு தகொண்டுெரப்படுெதனூடொக 

அங்ரகயிருக்கும் அெலகரமொன நிமலமமக்கு ஒரு 

முற்றுப்புள்ளி மெக்கமுடியும் என்று கூறிக்தகொண்டு, 

சந்தர்ப்பமளித்த அமெத் தமலெர் அெர்களுக்கு நன்றிகூறி, 

ெிமடதபறுகின்ரறன்.   

 
[අ.භා. 1.38  
 

ගු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மொண்புமிகு  ரன்ேித்  சியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, විදුලිබල, බල ක්ති සා  

ෙයාපා් සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ  සා  ම ාමාර්ග  ා මාර්ග 

සාංෙර්ධන සා  ඛනිජ ශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ  ෙැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳෙයි අ  අප කාා ක්න්ශන්. මමත් විදුලිබල  ා 

පුනර්ජනනීය බල ක්ති පිළිබඳ ඇමතිේයා විධියට කාලයක් 

කටයුතු කළා. එම නිසාා, අ  ශම් ්ශට් ෙැ සපු්ම කාාබ ට ලක්වී 

ඇති මාතිකාෙ ෙන විදුලිබල  ා බල ක්ති අමාතයාං ය පිළිබඳෙ 

කාා ක්න්න මම බලාශපොශ්ොත්තු ෙනො.  

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, පුකගිය කාලය තුළ "ිනයයට 

ිනයයකට විදුලි බලය ලබා දුන්  කුණු ආිනයාශේ එකම ්ට" බෙට 

අශප් ්ට පත්වුණා. මම විදුලිබල  ා පුනර්ජනනීය බල ක්ති 

අමාතයේයා ෙ ශයන් පත් ශෙනශකොට ශම් ්ශට් විදුලිය ලබා 

2893 2894 

[ගරු අ. අ්වින්ේ කුමාර් ම තා  
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ශනොගත් නිොසා ලක්ෂ ශ කකට ෙැ ස රමාණයක් තිබුණා. 

තවුන්ශ  ආ ායම් මට්ටම අඩු වීම, ඉඩම් හිමිකම සා  ශෙනත් 

රාශයෝගික ර ්න නිසාා තවුන්ට විදුලිය ලබා ගන්න ශනො ැකි 

වුණා. නුදත්, අපට ඒ ිනයලුශ නාටම විදුලිය ලබා ශ න්න  ැකි වීම 

ගැන අපි සාතුටු ශෙනො.  කුප්පි ලාම්පුශෙන් පාඩම් කළ  රුශෙෝ 

ලක්ෂ 5ක්, විදුලි එළිශයන් පාඩම් ක්ලා බුේධිය ශගොනු ක් 

ගන්නා  රුෙන් බෙට පත් ක්න්න ඒ තුළින් අපට පුළුෙන් වුණා. 

අශනක් සාතුටු ායක කා්ණාෙ ශමයයි. අපි එම කටයුත්ත කශළේ 

විවිධ අිමශයෝග මධයශේ යි.  2016 - 2017 කාලශේ  තමයි, අවුරුදු 

30කට පසා්ශසාේ ශම් ්ශට් ෙැ සම නියඟයක් තිබුශණ්.  නුදත්, එම 

නිසාා එකම ශමොශ ොතක්ෙත්  විදුලිය කප්පාදුෙකට ශනොගිහින්, "ඒ 

යුගශේ  විදුලි කප්පාදුෙකට ශනොගිය ්ට" කියා අපි  කුණු 

ආිනයාශේ තෙත් ොර්තාෙක් තැබුො.   

මීය ට කලින් කාා කළ ගරු මන්ත්රීතුමා විශ ේෂශයන්ම සූර්ය බල 
සාංග්රාමය ගැන කාා කළා. ශබොශ ොම රමා  ශෙලා අශප් ්ට ශම් 

කටයුත්ත ආ්ම්භ කළ නිසාා අපි එය, "සාංග්රාමය" කියා නම් කළා. 
අ  අපි ඒ තුළින් ශමගාශෙොට් 180ක ධාරිතාෙක් ෙ ලෙල් මතින් 

පමණක් ලබා ගන්නො. ඒ ගැන අපි සාතුටු ශෙනො. අ  සාම ් අය 

ශම් පිළිබඳෙ  න්ශන් නැ ැ. නුදත් නන.ම ශකශනකුට - ුද ල් 
තිශබන ශකශනකුට; බැංකු ණයක් ගන්න පුළුෙන් ශකශනකුට; 

නැත්නම්, තමන්ශ  ෙ ලය කුලියට දීශම් ප නම මතත්- සූර්ය 
බලාගා්යක හිමිකරුෙකු ෙන්න අපි අෙසා්ාාෙ සාලසාා දී තිශබනො. 

ශම්ො ධනාත්මක කරුණුයි.  

වි ාල බලාගා්, ෙ ලෙල් මතින්, කුඩා ජල විදුලි බලාගා් 

ඇතුළුෙ ඒ තිශබන ිනයල්ලම එකතු කළ විට අශප් ්ශට් විදුලිබල 

සාැපයුශම් ුදළු ධාරිතාෙ ශමගාශෙොට් 4,000කට ආසාන්න  ශෙනො, 
ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි. අශප් ්ාජය ඇමතිතුමාත් ශම් ගරු 

සාභාශේ  ැන් ඉන්නො. සාාමානයශයන් අශප් ුදළු ඉල්ලුම 
ශමගාශෙොට් 2,200යි. ශම් උෂ්ණත්ෙයත් එක්ක, ශම් ොශ   ෙසා්ෙල 

නම්, ඒ රමාණය ශමගාශෙොට් 2,400 ඉක්මො යනො. 
සාාමානයශයන් අශප් ්ශට් ොර්ෂික විදුලි ඉල්ලුම ිනයයට 10කින් 

පමණ ෙැ ස ශෙනො. අශපන් ශකශනකු අ න්න පුළුෙන්, 

"ශමගාශෙොට් 4,000ක් තියාශගන 2,400ක් දීගන්න බැරි ඇයි?" 
කියා. ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, අශප් ුදළු විදුලිබල 

ධාරිතාශෙන් ිනයයට 40කට, 45කට ආසාන්න රමාණයක් ජලවිදුලි 
බලාගා්ෙලින් ලැශබන බෙ අපි සාතුටින් කියන්න කැමැතියි. ශම් 

ජලවිදුලි බලාගා්ෙලින් ලැශබන විදුලිය ඉතා ශකටි නියඟයක් -
මාසායක, මාසා එක මා්ක, ශ කක කාලයක්- තුළ  ැ ස ශලසා අඩු 

ශෙනො. එම ජලා ෙල ෙතු් ක්රම ක්රමශයන් අඩුෙන නිසාායි ඒ 

තත්ත්ෙය ඇති ෙන්ශන්. ජලා ෙල ෙතු් අඩුවීමත් සාමඟ අපි තෙත් 
ර ්නයකට ුදහුණ ශ නො. ශම් ජලවිදුලි බලාගා් ෙැ ස රමාණයක 

පළුදෙන අයිතිොිනකම තිශබන්ශන් විදුලි බලය නිෂ්පා නයට 
ශනොශෙයි. විශ ේෂශයන්ම එෙැනි අෙසා්ාාෙකදී උඩ්ට රශේ ශේ  

කැලණි ගඟ ආශ්රිත ජලා ෙල ජලය සාම්බන්ධශයන් අපට 
පළුදෙැනි තැන ශ න්න ශෙන්ශන් ශකොළඹට පානීය ජලය ලබා 

දීශම් අෙ යතාෙටයි. ශ ෙැනි තැන ශ න්ශන් විදුලි බලය 

නිෂ්පා නයටයි. ම ෙැලි ගඟ ආශ්රිත ජලා ෙලින් නම්, ශබොශ ෝ 
විට රධාන තැන ලැශබන්ශන් පානීය ජලයටයි. ඊට පසා්ශසාේ කිෂි 

කාර්මික අෙ යතා සාම්ර්ර්ණ ක්න්නත් නන.. අශප් විදුලිබල 
අෙ යතාෙ ශකශ්හි ශම් ජලය ශයො ා ගන්ශන් ඊට පසා්ශසාේයි. එම 

නිසාා, ශමෙැනි ශකටි කාලීන නියඟයකදී පො විදුලි බලය සාැපයීශම් 
අිමශයෝගයකට අපි ුදහුණ ශ නො. ශම් ශ ේතුෙ නිසාා ශබොශ ෝ විට 

අතිශර්ක විදුලිය ලබා ගැනීශම් අෙ යතාෙකට අපි නිතැතින්ම 

අනුගත ෙනො. ශබොශ ෝ විට අපි ශම් නියඟයට ුදහුණ ශ න්ශන් 
ශ සාැම්බර්, ජනොරි, ශපබ්ොරි මාසා තුළදීයි. ශම් නියඟයත් 

එක්කම ඊළඟට එළශඹන මාසා ෙන මාර්තු, අශරේල් කියන්ශන් 
උෂ්ණත්ෙය ශගොඩක් ෙැ ස ෙන කාලයක්. ශම් මාසාෙලදී අපි 

සාාමානයශයන් විදුලි බලය භාවිත ක් ආශලෝකය ගන්නොට 
අමත්ෙ, විදුලි පංකාෙ සා  ොයු සාමීය ක්ණය ෙැනි ශේෙල්  පාවිච්චි 

ක්නො. ශම්ොට  ැෙැන්ත විදුලිබල ධාරිතාෙක් අෙ ය ෙනො. 

ශම්ොත් එක්ක අපි  ැම විටම යම්කිින අිමශයෝගයකට ුදහුණ 
ශ නො.  

අපි ශම්  ෙසා්ෙල කාා ක්නො, රධාන විදුලි බලාගා්  ැදීම 
රමා  වීම ගැන. ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ශම් පිළිබඳෙ අශප් 

්ශට් ඉති ාසායටම ගිහින් විමසාා බැලුශෙොත් අප ට ශපශනනො, 
 ැම විටකම අපි ශයෝජනා ක්න රමාණශයන් ිනයයට 50ක්, 60ක් 

තමයි ක්රියාත්මක ක්න්න ලැබී තිශබන්ශන් කියා.  

විමලුකශර්න්ද්ර ම ත්මයාට තමන් ශයෝජනා ක්පු විදුලි 
බලාගා්ය   ාගන්න, ශයෝජනාෙ ඉදිරිපත් ක්පු කාලශේ  ිනට 

අවුරුදු ගණනක් බලාශගන ඉඳලා පාර්ලිශම්න්තුෙට එන්න ිනේධ 
වුණා. එෙැනි අිමශයෝග තිශබනො. ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, 

ඒ අිමශයෝග විවිධාකා්යි. සාම ් විට ඒො සාාමානය රමා . අපි 
ශබොශ ෝ විට රමා යි. අශප් applications ටික පු්ොගන්න ගියත් 

අපි රමා යි. ඊළඟට  නීතිමය රමා  තිශබනො. තෙත් එකක් තමයි, 

පාරිසාරික රමා  කියන්ශන්. කලින්  ශමෝශගොල්ල ජලා ය 
පිළිබඳෙ කතා කළා. ශමෝශගොල්ල විදුලි බලාගා්ය  ැදීශම්දී 

"ගඩයා" නමැති මාළුොට පුළුෙන් වුණා, ඒ ජාතික ජල විදුලි 
බලාගා්ය අවුරුදු ශ කකින් රමා  ක්න්න. ඒ මාළුො විනා  

ෙනො කියා කළ පැමිණිල්ල ශකොශතක් දු් ගියා  කියනො නම්, 
ෙසා් ගණනක් ගත වුණා ඒ ජලා ය යාා තත්ත්ෙයට පත් ක් ඒ 

ශටන්ඩ්ය භා් ශ න්න. ඒො පාරිසාරික රමා යන්. පාරිසාරික 

රමා යන් කිේොම, සාැබ. රමා යන් ොශ ම මො ගත් ර ්න නිසාා 
ඇති ෙන රමා යන්   තිශබනො. සාමාජමය බලප.ම්, ශේ පාලන 

ර ්න සා  ආයතනික ගැටුම් තෙත් උ ා ්ණ කීපයක්. 

අ  නිතැතින්ම කතා ශෙනො, විදුලිබල මණ්ඩලය සා  ශ්රී 

ලංකා ම ජන උපශයෝගිතා ශකොමිෂන් සාභාෙ අත් තිබූ මත ගැටුම 
ගැන. ඒක ඇත්ත. ඒ නිසාා රධාන බලාගා් ඉදි කිරීම පිළිබඳ 

කා්ණශේ දී පුක ගිය ෙර්ෂය ශ ක තුළ වි ාල රමා යකට ුදහුණ 

ශ න්න අපට ිනේධ වුණා. ම ජන උපශයෝගීතා ශකොමිසාශම් 
නිලධාරිශයකු නිත් නිත් ක්න ශම් ශනොගැළශපන 

ක්රියාකා්කම් පිළිබඳෙ විදුලිබල අමාතයාං ශේ  ශල්කම්ේයා 
ජනාධිපති ශල්කම්ේයාටත් පැමිණිලි කළා. ජනාධිපති 

ශල්කම්ේයා ශම් සාම්බන්ධශයන් කටයුතු කළා. අපි අතිගරු 
ජනාධිපති වමත්රීපාල ිනරිශසාේන මැතිතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙන්න 

නන.. එතුමා ඒ සාම්බන්ධශයන් ඍජුෙම මැදි ත් ශෙලා අෙ ය මඟ 

ශපන්වීම කළා.  ැබැයි, අපට පුළුෙන් වුණා  ඒ සාඳ ා අෙ ය 
පිළියම ශයො ාගන්න? ම ජන උපශයෝගිතා ශකොමිෂන් සාභාෙ ඒ 

ෙන විට තිබුශණ් සාාගල ්ත්නායක අමාතයේයා යටශත්යි. 
අග්රාමාතයේයා එය තමන් යටතට පේා ගත්තා. මමත් ගරු අජිත් 

පී. ශපශර්්ා ්ාජය අමාතයතුමාත් එතුමාෙ ශ ෙතාෙක්  ුද ශෙලා 
ශම් ර ්නය පිළිබඳෙ පැ ැදිලි කළා. අජිත් පී. ශපශර්්ා මැතිතුමාත් 

මමත් ශබොශ ොම සා ශයෝගශයනුයි එම අමාතයාං ය ක්ශගන 

ගිශේ .  ැබැයි, නිින විධියට ඒ අෙ ය ශෙනසා ක්න්න 
අග්රාමාතයතුමාට වුෙමනාෙක් තිබුණා , ඒ ශෙනසා කළා  කියන 

එක ගැන මට සාැකයක්  තිශබනො. තෙමත් ඒ නිලධාරියා එතැන 
ශ ොල්මන් ක්නො. ඒ නිසාා වි ාල ර ්නයක් ඇති ශෙලා 

තිශබනො.  

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, අපි සා්ොභාවික ද්රෙ ොයු 

බලාගා් ගැන කතා ක්නො. අපි ජනාධිපතිතුමාශගන් දින 
ලබාශගන දිනත් ශයො ාශගන තිබුණා, පුක ගිය ෙකොනුශේ 

සාැප්තැම්බර්, තක්ශතෝබර් මාසා තුළ, ීනන ්ජය සාමඟ එක්ෙ 

 ම්බන්ශතොට ශමගාශෙොට් 400ක බලාගා්යක්, ඉන්දීය ්ජය 
සාමඟ එක්ෙ ශකොළඹ ශක්ෙළපිටිශේ  ශමගාශෙොට් 500ක LNG 

බලාගා්යක් සා  ජපන් ්ජය සාමඟ එක්ෙ ශමගාශෙොට් 500ක 
බලාගා්යකත් ෙැඩ ආ්ම්භ ක්න්න.  ැබැයි, අ් කී ආයතන 

ශ ශක් කඹ ඇදිල්ල නිසාා අපට එය ක්ගන්න බැරි වුණා. ශම් 

2895 2896 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

පිළිබඳෙ නිින පිළියමක් ශයදුො  කියන එක, ශම් විශ ේෂ කරුණ 

පිළිබඳෙ අෙධානය ශයොුද ශනොකශළේ ඇයි කියන එක තෙමත් 
ර ්නයක්. ඒ ර ්නය අග්රාමාතයතුමා ශෙත  ශයොුද ක්න්න 

අෙ යයි.  

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ෙැ ගත්ම ර ්නය, 'ම ා 

බලාගා් රමා  වීම නිසාා  අ  තිශබන ශම් අර්බු ය ඇති ශෙලා 

තිශබන්ශන්?' කියන එකයි. ඒකයි රධාන ගැටලුෙ. ඒ ම ා පරිමාණ 

බලාගා් නිින පරිදි ක්රියාත්මක වුණත්, ඒොශයන් ශම් ්ටට විදුලිය 

ලබා ගන්න  ැකියාෙ තිශබන්ශන් 2021 ෙර්ෂශේ දීයි. අ  

ශනොශෙයි. 2019 ෙර්ෂයට ඒොශේ  විදුලිය ලැශබන්ශන් නැ ැ. 

එශ ම නම් අ  ඇති වී තිශබන තත්ත්ෙය ශමොකක් ? ශම් ෙර්ෂ 

කීපශේ ම අශප් ්ශට් ශමෝසාම් ෙැින ක්රියාෙලිය ක්රමෙත්ෙ ශකරුශණ් 

නැ ැ. අශප් කාලශේ  තමයි අප උත්සාා  කශළේ  ැනට එක් දිනක් 

සාාර්ාක ශෙලා තිශබන කිත්රිම ෙැින ඇති කිරීමට. එයට කිත්රිම 

ෙැසා්සා කියා කියන්නත් බැ ැ. එයට කියන්ශන් "ෙැින 

කළමනාක්ණය" කියායි. එනම්, ෙැින ෙලාකුළු ම් න් අෙ ය 

තැනට ෙසා්සාො ගැනීමයි. ෙැින නැති අ ශසාේ එය ක්න්න බැ ැ. ශම් 

ෙකොනුශේ තිබූ අඩු පාඩුෙ නිසාා අප එය ශයෝජනා කළා. එය 

අවුරුදු එක මා්ක් තිසා්ශසාේ එන ෙැඩ පිළිශෙළක්.  

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ශකොශ ොම වුණත් ශම් තත්ත්ෙය 

විදුලිබල මණ්ඩලය ්ජයට, පාලන අධිකාරියට ොර්තා ක් 

තිබුශණ් නැේ ? විදුලිබල මණ්ඩලශේ  සාාමානයාධිකාරිේයා ඇතුළු 

බලධාරින් තවුන්ශ  අධයක්ෂ මණ්ඩලයට ශමෙැනි ර ්නයක් 

එන්න ඉඩ තිශබනො කියා ඉතා පැ ැදිලිෙ ොර්තාෙක් ඉදිරිපත් 

කළා. ශමෙැනි ර ්නයක් ඇති ශෙන්න ඉඩ තිශබනො, සූ ානම් 

ශෙන්න, පිළියම් ශයො න්න, ශම් ගැන ක්රියාකාරි ශෙන්න කියා 

සාඳ න් ක් තිබුණා. ගරු සාභාපතිතුමනි, තබතුමාශ  අෙසා්ය මත 

මා ඒ ොර්තාෙ  ැන්සාාඩ්ගත කිරීම සාඳ ා සභාගත* ක්නො. 

ශම් ොර්තාෙ ්ශට් ජනතාෙ  ැකිය යුතුයි. එය රිනේධ විය 

යුතුයි. විදුලිබල මණ්ඩලය කියන්ශන්, කීර්තිමත් ආයතනයක්. අප 

තෙමත් ඒ ආයතනශේ  කීර්තියට කැමැතියි. විදුලිබල මණ්ඩලය ඒ 

ගැටලුෙ ොර්තා කළා.  

එපමණක් ශනොශෙයි. ශම් අෙ යතාෙ සාඳ ා  දිින විදුලිය මිලදී 

ගැනීම් සාඳ ා ශටන්ඩර් කැශඳේො. ශමගාශෙොට් 100ක විදුලිය 

සාඳ ා ආයතන 3ක් ුකදුුකකම් ලැබුො. Aggreko ආයතනය 

ශමගාශෙොට් 34ක්, VPower ආයතනය ශමගාශෙොට් 48ක්  ා 

Altaaqa  ආයතනය ශමගාශෙොට් 18ක් සාඳ ා ශටන්ඩර් ඉදිරිපත් 

ක් තිබුණා. ඒ කියන්ශන්, ශමගාශෙොට් 100ක්. Altaaqa  

ආයතනය unit  එකක් රුපියල් 30 ිනට රුපියල් 32  ක්ො -සා්ාාන 

අනුෙ ශෙනසා් ශෙනො- මිලකටත්, ශමගාශෙොට් 48ක් සාපයන 

VPower  ආයතනය unit එකක් රුපියල් 28කටත්, Aggreko 

ආයතනය unit එකක් රුපියල් 32 ිනට 34  ක්ො මිලකටත් ශ න්න 

කැමැත්ත රකා  ක් තිශබනො. මීය ට දින 40කට කලින් 

ජාතයන්ත් ශටන්ඩර් කැඳවීශමන් ශමගාශෙොට් 100ක් ශම් ්ශට් 

විදුලි පේධතියට නීතයනුූලලෙ එකතු ක්න්න ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයට පුළුෙන්කම තිබුණා. ඒ විත්ක් ශනොශෙයි.  

මාත් Ace Power ආයතනය ශමගාශෙොට් 25ක් සා  Asia 

Power ආයතනය -නැෙතී තිබුණු- ශමගාශෙොට් 50ක් නිෂ්පා නය 

ක්න්න එකඟශෙලා තිශබනො. ශම් ිනයල්ලම එකතු කළාම 

ශමගාශෙොට් 175ක්. මා  ැක්කා සාම ් අය කියනො, "ශම්ො 

ගත්ශත් නැත්ශත් මිල ෙැ සකම නිසාාය." කියා. ශම් ආයතන 

ිනයල්ශල්ම unit එකක මිල රුපියල් 30ට ආසාන්නශේ  -රුපියල් 

30ටත් අඩුශෙන්- තමයි තිශබන්ශන්. ශම් ්ශට්  ැ ස විදුලිය 

ඉල්ලුමක් තිශබන ශෙලාෙට පරි ්ණය ක්න අශප් gas turbines 

සාඳ ා විදුලිය නිෂ්පා නයට ඒකකයට රුපියල් 35 ිනට රුපියල් 50 

 ක්ො විය ම් ක්නො. ශම් ්ටට විදුලිය අෙ ය ඇයි? 

කප්පාදුෙකින් ශතෝෙ විදුලිය පෙත්ොශගන යා යුතු නිසාායි. ශ්රී 

ලංකා විදුලිබල පනත ම් න්         අමාතයේයාට වි ාල බලතල 

ලබාදීලා තිශබනො, ශටන්ඩ්යකින් ශතෝෙ ශ ෝ ඒො අ්ශගන 

කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ක්න්න බලතල දීලා තිශබනො. ඒ 

ඇයි? විදුලිය සාැපයීශම් තිශබන ෙැ ගත්කම නිසාායි. මට තිශබන 

ර ්නය, ශම් ්ශට් ජනතාෙ  විදුලිය ර ්නශයන් ශමපමණ  ැශෙේදී, 

ආර්ථිකය  ැෙැන්ත විධියට ප ළට යේදී, ජාතයන්ත් රජාෙ 

ඉදිරිශේ  අපට තිබුණු කීර්තිය සාම්ර්ර්ණශයන් විනා  ශෙේදි, 

ශටන්ඩ්ශයන් අනුමත වුණු ශමගාශෙොට් 100, එශ ම නැත්නම් 

ශමගාශෙොට් 175ම අ්ශගන ශම් ර ්නය විසාුරශේ නැත්ශත් ඇයි 

කියන එකයි. ඒ ර ්නය අ න්නයි මට තිශබන්ශන්. විදුලිය 

ර ්නය ශමත්ම් උග්රශෙලා තිබියදී - 
 

ගු ලක්ෂනමන් යසයනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனெிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ර ්නයක් අ න්න ? 

 

ගු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மொண்புமிகு  ரன்ேித்  சியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 

අ න්න, අ න්න. 
 

ගු ලක්ෂනමන් යසයනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனெிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

අපි ශ ොඳ යාළු මිත්රශයෝ. තබතුමාශ  කාලශේ දී ඒ ශේෙල් 

ක්න්න තිබුණා ශන්. එක ශ යක්ෙත් ක්ගන්න බැරි වුශණ් ඇයි? 

තබතුමාශ  කාලශේ  විදුලිය කිශලෝශෙොට් එකක් අලුතින් 

නිෂ්පා නය ක් නැ ැ. 
 

ගු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மொண்புமிகு  ரன்ேித்  சியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
තබතුමා මශ  කාාෙ අ ශගන ඉඳලා නැ ැ. මශ  කාාෙ 

මැ දීයි තබතුමා ශම් සාභාෙට පැමිණිශේ . මතක තබා ගන්න, ශම් 

්ශට් අමාරු, ෙැ ගත්ම - [බාධා කිරීමක්   ැන් ො සශෙන්න. මශ  

ශෙලාෙ ගන්න එපා. තබතුමාශ  ශෙලාශේදී කාා ක්න්න එපා. 
 

ගු ලක්ෂනමන් යසයනවිරත්න මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனெிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මා අ න්ශන් හිත මිත්රකමටයි.    
 

ගු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மொண்புமிகு  ரன்ேித்  சியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
මා පැ ැදිලිෙ කියන්ශන්, ශම් ්ශට් ෙැ ගත්ම ශමගාශෙොට් 180 

- [බාධා කිරීමක්  ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, මශ  ශෙලාෙ 

ශ න්න එපා. ශම් ්ශට් ෙැ ගත්ම විදුලිය ශමගාශෙොට් 180 සූර්ය 

බලශයන් උත්පා නය ක් ගන්න ලැබුශණ් මශ  කාලශේ දීයි. එය 

ඉතාම මිල අඩු, පරිසා් හිතකාමීය , ශම් ්ශට්  ැම තැනටම 

සාමතුලිතෙ යන, ්ශට් ජනතාෙට ආ ායම ශබදී යන ඉතාම ෙැ ගත් 

බලාගා් ක්රමයක්. ශමගාශෙොට් 180ක්! එතුමා අශප් පැත්ශත් 

2897 2898 

[ගරු ්ංජිත් ිනයඹලාපිටිය  ම තා  

————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා යත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඉඳ ශගනත් ඒක ශ සා බලාශගන ිනටිශේ  නි ාශගන  කියා මා 

 න්ශන් නැ ැ. ඒ විදුලිය උත්පා නය කශළේ ඒ ෙකොනුශේදීයි කියා 

අපි ශබොශ ොම සාතුටින් කියනො. මට තිශබන ර ්නය තමයි, ්ශට් 

ජනතාෙ ශම් ත්ම් ර ්නයකට මැදිශෙලා ිනටියදී, ශම් 

ශටන්ඩ්ශයන් අනුමතශෙලා තිශබන ශමගාශෙොට් 100 සා  අපට 

ප ුකශෙන් ලබාගත  ැකිෙ තිබුණු ශමගාශෙොට් 70 මිලදී 

ශනොගත්ශත් ඇයි කියන එක. ශම් ්ට ශම් ත්ම් දුෂ්ක්තාෙකට 

පත්ශෙන්න ඉඩ දීලා තිශබන්ශන් ඇයි? අශප් ්ාජය ඇමතිතුමා 

 න්නො, ශම් ෙකොනුෙ තමයි, ශම් ්ශට් ෙයාපා් ෙැ සශයන්ම 

ක්රියාත්මක ෙන ශෙලාෙ, ශපො ස ිනල්ල් කඩශේ  පො ශෙශළඳාම 

ිනයයට 10කින් ශ ෝ ිනයයට 15කින් ශ ෝ ිනයයට 20කින් ෙැ සෙන 

ශෙලාෙ, නිෂ්පා න කර්මාන්තය ෙැ සෙන ශෙලාෙ, තෙ පැත්තකින් 

උෂ්ණත්ෙයත් ෙැ සෙන ශෙලාෙ කියා. ශමශසාේ තිබියදී, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලශේ  නිලධාරින් ශම් ර ්නය ගැන ඉතා  ැ සෙ කාා 

ක්ේදී, ශටන්ඩ්ශයන් අනුමතශෙලා තිශබන විදුලිය මිලදී ශගන 

ශම් ර ්නය විසාඳීම සාඳ ා අමාතයාං ය තී්ණයක් ගත්ශත් 

නැත්ශත් ඇයි? ඒක තමයි රධාන ෙ ශයන්ම නැ් ය යුතු ර ්නය 

ෙන්ශන්. 

අ  විදුලිය කපන්නත් ප ුක ක් තිශබනො. අශප් system 

control centre  එක තිබුශණ් ශපො ස කුටියක් විධියටයි. අ  

ශලෝකශේ  දියුණුම පේධති පාලන මධයසා්ාානයක් අපට ලබා දීලා 

තිශබනො, විදුලිය කපා  රින්න. විදුලිය කපා  රින එක ගැන කාා 

ක්මින් ිනටියදී මට  ැනුම් දීමක් ලැබුණා, ශ ට උශේ 9.30 ිනට 

අනිේ ා උශේ 9.30  ක්ො ශකොළඹ සාම ් රශේ ෙලට ජලය කපා 

 ැරීමක් ක්නොය කියා. ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ශකොළඹ 

ජනතාෙශගන් ෙැ ස පිරිසාක් ජලය ගබඩා ක්ශගන ශනොශෙයි 

පාවිච්චි ක්න්ශන්. දුප්පත්ම ජනතාෙ ශකළින්ම නළශයන් එන 

ජලයයි පාවිච්චි ක්න්ශන්. සාම්ර්ර්ණශයන් පැය 24ක් ජලය නැති 

වුණාම විදුලිය නැති වුණා ොශ  ශනොශෙයි. ශබොන්න ෙතු්ත් නැති 

ශෙනො. විදුලිබල ඇමතිතුමාශගන්  ා ්ාජය ඇමතිතුමාශගන් මා 

ඉල්ලා ිනටිනො, කරුණාක්ලා ජල ශපොම්පාගා් තිශබන 

රශේ ෙලට ශ ෝ විදුලිය ලබා ශ න්නය කියා.  ජනතාෙ ශමපමණ 

අප ුකෙට පත්ක්න්න එපා. 

 
ගු නියය ජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, තබතුමාට තෙ විනා ස ශ කක කාලයක් 

තිශබනො. 

 
ගු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மொண்புமிகு  ரன்ேித்  சியம்பலொபிடிய) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
අෙසාාන ෙ ශයන් මම ශම් කා්ණයත් කියන්න කැමැතියි. 

අශප් ගරු ඇමතිතුමා ශම් අෙසා්ාාශේදී ශමම ගරු සාභාශේ හි ටියා 

නම් ශ ොඳයි. ක.ගල්ල දිසා්ත්රික්කශේ  ශමච්ච් රමාණයක් ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලයට  ාලා තිශබනො කියලා එතුමා  පුකගිය  ෙසාක 

ශපො ස ශචෝ නාෙක් ක්ලා තිබුණා, ගරු ්ාජය ඇමතිතුමනි. ඒ 

ගණන නම් ටිකක් එතුමාශ  අනික් කාාෙල ොශ  තා් බ් ටිකක් 

අඩු ක්ලා ගන්න නන..  ැබැයි, ඒ ශචෝ නාෙ මට  රි මිහිරියි. 

ක.ගලු දිසා්ත්රික්කය කියන්ශන් මට 146,000ක් ඡන් ය දීලා, 

කඩන්න බැරි ොර්තාෙක් තබපු මිනිසා්ුක ඉන්න දිසා්ත්රික්කය. 

තබතුමාත් ඒ ගැන  න්නො. අවුරුදු 20ක් දිගටම මාෙ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුෙට එෙපු ජනතාෙ ඉන්න දිසා්ත්රික්කයට මම 

සාලකන්න නන..  ැබැයි, ඒ දිසා්ත්රික්කශේ  ශගෞ්ෙය නැතිෙන 

විධියට එහි නීතිය මම කෙ ාෙත් කඩලා නැ ැ. කිිනම  ෙසාක 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ  cadre එශකන් පිට බඳොශගන නැ ැ; 

බඳො ගැනීම් පටිපාටිය කඩලා නැ ැ; ුකදුුකකම් නැති අය 

බඳොශගන නැ ැ.  

අජිත් පී. ශපශර්්ා මැතිතුමා ශමම ගරු සාභාශේ හිටියා නම් 
කියාවි, මම කෙ ාෙත් පක්ෂග්රාහී ශෙලා කටයුතු කශළේ නැති බෙ. 
එතුමා ඒකට සාාක්ෂි  ්ාවි. එතුමාශ  කාාශේදී එතුමාට  අෙසා්ාාෙ 
ලබා දුන්ශනොත් ඒ පිළිබඳෙ පැ ැදිලි ක්යි. ශමොක , ක.ගලු 
දිසා්ත්රික්කශේ  ජනතාෙට සාැලකීම ේ ක් විධියට ඇමතිතුමා 
 කිනො නම් මම ඒ ශෙනුශෙන් නන.ම  ඬුෙමක් විිනන්න සූ ානම්. 
කිින ර ්නයක් නැ ැ. ශබොශ ොම සාතුටින් මම ඒ  ඬුෙම විිනනො. 
ඉදිරි කාලශේ දීත් මට අෙසා්ාාෙක් ලැබුශණොත් මම මශ  
දිසා්ත්රික්කශේ  ජනතාෙට සාලකනො.  ැබැයි, කිිනම  විටක නීතිය 
කප්පාදු ක්ලා, කඩලා, උල්ලංඝනය ක්ලා, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට බ්ක් ෙන විධියට, තවුන්ට  ්ා ගන්න බැරි ෙැඩක් අපි 
ක්ලා නැ ැ. ශෙනත් ආයතනයක ශ ෝ මණ්ඩලයක ශ ෝ  එශ ම 
කටයුතු ිනදු ශෙන්ශන් නැ ැ.  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කියන්ශන් ඉතාම කීර්තිමත් 
ආයතනයක් බෙ අපි විශ ේෂශයන්ම කියන්න අෙ යයි. ඒ ොශ ම 
එය 50කට ෙැ ස ෙිත්තීය සාමිති තිශබන ආයතනයක්; ඉතාම 
බුේධිමත් ෙිත්තිකයන් ඉන්න ආයතනයක්. ශම් ආයතනය ඉදිරියට 
ශගනි යන්න නම් සාාමූහිකෙ ර න් දි ා බැලීම අෙ යයි; ර ්න 
 ුරනා ගැනීම අෙ යයි; නි තමානීෙ උගතුන්ශ  ෙචන ශත්රුම් 
ගැනීම අෙ යයි; සාාමූහිකෙ පිළිතුරු ශ වීම අෙ යයි.  

අජිත් පී. ශපශර්්ා මැතිතුමාත්මාත්  අමාතයාං ය බා්ෙ හිටපු 
කාලශේ  අශප්  නිලධාරින් ිනයලු ශ නාමත් එක්ක සාතිපතා එකතු 
ශෙලා අපි  ර ්නෙලට උත්ත් ශ ේො; ර ්න  ුරනා ගත්තා. 
ඒොට ක්ෂණිකෙ මැදි කාලීන  ා දිගු කාලීන පිළියම් ශයදුො. ඒ 
නිසාා තමයි, අවුරුදු 30කට පසා්ශසාේ එළඹුණු ඉතාම දුෂ්ක් කාලයක් 
වුණු ම ා නියඟය ශෙලාශේදීත් කප්පාදුෙකින් ශතෝෙ, මිල ෙැ ස 
ශනොක් අඛණ්ඩෙ විදුලිය ලබා ශ න්න අපට පුළුෙන් වුශණ්. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ  ෙැඩ කටයුතු ඉතාම ශසාෞමයෙ ිනදු 
ෙනශකොට කිිනදු   ර ්නයක් නැ ැ; ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන 
කාා ක්න්ශන්ත් නැ ැ. නුදත්  ැන් මාසා ගණනාෙක් තිසා්ශසාේ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන කාා බ  ක්න්න පටන් අ්ශගන 
තිශබනො. ඒ නිසාා ජනතාෙ ගැන මීය ට ෙැ සය හිතන්න, මීය ට ෙැ සය 
කල්නා ක්න්න කියලා මම වි ශ ේෂශයන්ම අමාතයාං ශයන් 
ඉල්ලා ිනටිනො. ශම් සාංශේදී   යටිතල ප ුකකම ගැන මීය ට ෙැ සය 
ෙගකීශමන් කටයුතු ක්න්න කියලා මම ගරු ඇමතිතුමාශගන් 
ඉතාම වුෙමනාශෙන් ඉල්ලා ිනටිනො. තබතුමාට සා්තුතියි. 

 

ගු නියය ජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ශබොශ ොම සා්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා.  

Next, the Hon. Hesha Withanage. 
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ගු යහේෂා විතානයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ ெிதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන 

සා  ඛනිජ ශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං ය ොශ ම විදුලිබල 

 ා බල ක්ති සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන අමාතයාං ය කියන 

අමාතයාං  ශ ශක් ෙැය ශීර්ෂ විො යට ගැශනන ශම් ශෙලාශේ 

හිටපු විදුලිබල ඇමතිතුමන්ලා ශ ශ නකු වූ ගරු පවිත්රාශේවි 

ෙන්නිආ්ච්චි මැතිතුමියත්, ්ංජිත් ිනයඹලාපිටිය මැතිතුමාත් අ  සා ්

 ැක්වූො. අ  උශේ ඉඳලා ෙැ ස ශ නා ශම් විදුලි අර්බු ය 

සාම්බන්ධශයන් කාා ක්නො අපි  ැක්කා.  

මම ශම් ශෙලාශේදී විශ ේෂශයන් ශම් කා්ණයත් මතක් 

ක්න්න නන.. ශම් ්ශට්   කවුරු ශ ෝ ඇමතිේශයකු තමන්ශ  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අමාතයාං ය විධියට විදුලිබල අමාතයාං ශේ  කටයුතු කළා නම් අ  

ශම් තිශබන තත්ත්ෙයට ඒ  කවුරුත් ෙග කිෙ යුතුයි කියලා මම 

වි ්ොසා ක්නො. ඒකට ශ ේතුෙ ශමයයි. "අශප් කාලශේ  ශමශ ම 

කළා. අශප් කාලශේ  ශමශ ම කළා" කියලා කවුරු ශ ෝ කියනො 

නම් එශ ම ශනොක් අමාතය ුර්යක්  ්ලා ෙැඩකුත් නැ ැ. 

එශ නම් ශම් ්ට  දීර්ඝ කාලීනෙම කළුෙශර් තබන්න තිබුණා ශන්.  

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ්ංජිත් ිනයඹලාපිටිය හිටපු 

ඇමතිතුමා මශ  කාාෙ ආ්ම්භ ක්න්න ශ ොඳ තැන් ශ කක් 

ශපන්ො දුන්නා. "අපි ශම් කටයුතු ක්ශගන ගියා. දින කීපයක්, 

මාසා කීපයක් ගත ශෙන්න ඉසා්ශසාල්ලා විදුලිය නැති තත්ත්ෙයට 

පත් වුණා"ය කියලා එතුමා කිේො. අශප් ගශම් භාෂාශෙන් කියනො 

ොශ  එ ා ශේල ශ මක් තමයි ශම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ  

ක්රියාත්මක   ශෙන්ශන්. දීර්ඝ කාලීන plan එකක් නැ ැ, ශමතැනින් 

එ ාට යන්ශන් ශකො ාට  කියලා අෙශබෝධයක් නැ ැ. අජිත් පී. 

ශපශර්්ා ඇමතිතුමායි, එතුමායි ශ න්නා සාතියකට  ෙතාෙක් 

එකතුශෙලා කාා කළාය කියලා එතුමා  කිේො. එශ ම කාා 

කිරීශමන් රශයෝජනයක් නැ ැ කියන එක අ  ම  ශපොශළොශේ 

 කින්න පුළුෙන් ශෙලා තිශබනො. මම ශම් එතුමාට ශ ොසා් කියනො 

ශ ෝ  එතුමන්ලාශ  ක්රියා කලාපය ශ ළා  කිනො ශනොශෙයි.  

පවිත්රාශේවි ෙන්නිආ්ච්චි මැතිනිය දීර්ඝ කාලීනෙ වි ාල කාර්ය 

භා්යක් කළා කියලා  ැන් කිේො. ඒක ශ ොඳයි. අපි ඒ 

සාම්බන්ධශයන් එතුමියට සා්තුතිෙන්ත ෙනො; ගරු ක්නො. 

 ැබැයි, ශම් ිනයලු ශ නා අ  ශම් ්ශට් විදුලි අර්බු යට උත්ත්යක් 

ශ ොයන්න අශපො ාසාත් ශෙලා තිශබනො. ඒ නිසාා ශම් කා්ණය 

පිළිබඳෙ ශමතැනින් එ ාට හිතන්න නන.ය කියලා මම හිතනො. 

තමන්ශ  අමාතය ුර් කාලශේ  අමාතයාං ය  ශකොශ ොම ශ ෝ 

පෙත්ොශගන ගිහිල්ලා තෙ කාට ශ ෝ ශ නොය කියා හිතනො 

නම්,  සාැබ. සාතය පිළිතු් ශෙන්ශන් ඒක නම්, ශම් ්ශට් ජනතාෙට 

අනාගතශේ දීත් ශම් විදුලි අර්බු යට ුදහුණ ශ න්න ශෙයි.   

එතැනට විකල්ප ශ ොයන්න අපි අවුරුදු ගණනක් 

අශපොශ ොසාත් වුශණ් ඇයි?  ්ංජිත් ිනයඹලාපිටිය මන්ත්රීතුමා සූර්ය 

තාප විදුලිය ගැන රකා යක් කළා.  එතුමා සාතුටින් කිේො, 

ශමගාශෙොට් 180ක් අශප් national grid එකට එකතු ක්ගන්න 

පුළුෙන් වුණා කියලා. නුදත්, ඒක රමාණෙත් ? අපට පුකගිය 

කාලශේ  සූර්යතාප විදුලිබලය මීය ට ෙඩා ඉසා්සා් ට අ්ශගන යන්න 

බැරි වුශණ් ඇයි? අශප් ්ශට් තුන්ිනය ැටපසා්  ෙශසාේම වියළි 

කාලගුණයක් තිශබන  ම්බන්ශතොට, ශපොශළොන්නරුෙ රශේ ෙල, 

ෙේනියාෙ ඇතුළු උතුරු පළාශත් රශේ ෙල අෙ ය පරිදි ශම් 

ෙැඩසාට න ආ්ම්භ ක්න්න පුළුෙන්.  ශම්ක ශමතැනින් 

ඉසා්සා් ට යන්ශන් නැත්ශත්? අපට  ැශනන විධියට, අපට හිශතන 

විධියට අපට ශනොශපශනන ම ා වි ාල මංශකොල්ලයක් එතැන 

තිශබනො. ඒ නිසාා ශම්ක ඉසා්සා් ට ගිශේ  නැ ැ.  අපි පුකගිය 

අවුරුදු ගණශන් ිනදු ශනොවුණු ඒො පැත්තකින් තියුදශකෝ.  අපි 

අශප් ආණ්ඩුශෙන් අ නො, "අවුරුදු  ත්ක ය  පාලන ්ජය තුළ 

සූර්යතාප විදුලි බලාගා්ෙලට යන්න අශපොශ ොසාත් වුශණ් ඇයි?" 

කියලා.  ශම්ශක් මාෆියාෙක් තිශබනො, කාටෙත් ශ ළි ශනොක්න. 

ශම්ක ්ශට් ජනතාෙ ශත්රුම් ගන්න නන. කා්ණයක්. හිටපු 

ඇමතිේයා   විපක්ෂයට ගිහිල්ලා අ  ඉන්න ඇමතිේයාට ශ ොසා් 

කියනො නම් ශම් ්ශට් ජනතාෙ ශත්රුම් ගන්න නන., ශම් 

කා්ණශේ  දිග පළල ගැනත්, ශම් ්ට ගැන ශම් මන්ත්රීෙරුන් හිතන 

රමාණය ගැනත්.  ඒ නිසාා ශම් සාම්බන්ධශයන් ඊට ෙඩා ශෙනසා් 

විධියට හිතන්න අෙ ය ශෙනො, ගරු සාභාපතිතුමනි. ශම් ්ශට් 

අහිංසාක මනුෂයයාශ  ශග ්ට විදුලි බලය නැතිෙ  රුෙකුට පාඩම් 

ක්න්න ක්රමයක් නැති වුණාට, අශනකුත් කටයුතු ක්ගන්න 

ක්රමයක් නැති වුණාට ශමතැන කාා ක්න කාටෙත් ඒ ගැටලුෙ  

නැ ැ. යමක් කමක් ක් ගන්න පුළුෙන් ශකනා generator එකක් 

 ාලා ශ ෝ ඒ අෙ යතා සාපු්ා ගනීවි. නුදත්, ශම් ්ශට් පුංචි 

මිනි ාට බලපාන, සාංශේදී කා්ණාෙක් ෙන  ශම්  කා්ණය 

ශෙනුශෙන් මැදි ත් ශෙන්න මීය ට ෙැ සය ඉසා්සා් ට එන්න නන.. 

අපි ගරු ්වි කරුණානායක ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලීමක් 

ක්නො. ශම්ක  තෙ දු්ටත් තෙත් අමාතයෙරුන්ශ  ක් පිටට 

ශනොයන්න ශම් අෙසා්ාාශේදී උනන්දු ශෙලා කටයුතු ක්න්න 

කියලා.  ශම්  අමාතයාං ය ශම් සාඳ ා උනන්දු වුශණොත්, සූර්ය 

විදුලිබලය තුළින් ශලොකු  ක්තියක් එකතු ක්ගන්න පුළුෙන්. 

අන්න ඒ ශෙනුශෙන් ඉසා්සා් ට රෙණතාෙක් ඇති ක්න්න 

අනිොර්යශයන්ම අෙ යයි. 

ඒ විත්ක් ශනොශෙයි. මම ශම් ශෙලාශේ විශ ේෂශයන්ම 

කියන්න නන., අශප් ්ශට් විදුලි බලය පාවිච්චි කිරීම 

සාම්බන්ධශයන් යම් ෙැඩ සාට නක්, බල ක්ති සාං්ක්ෂණය 

ක්න්න පුළුෙන් ෙටාපිටාෙක් නිර්මාණය ශෙන්න නන.යි කියලා. 

අ  එෙැනි ෙැඩ පිළිශෙළක් නැ ැ.  ශම් ්ශට් ්ාජය ආයතන ටික 

 රියට කළමනාක්ණය ක්ලා විදුලිය අ්පිරිමැසා්ශමන් පාවිච්චි 

ක්න්න පුළුෙන් ෙටපිටාෙක්   නො නම් මම හිතනො, දිනක 

ජාතික අෙ යතාශෙන් ිනයයට 10ක්, 20ක් ඉතිරි ක් ගන්න 

පුළුෙන් කියලා.  

අ  ජාතික අපනයන ආ ායමින් ිනයයට 25ක් යනො,  ැවි 

ශතල් ආනයනය ක්න්න. ශමෙැනි ෙටපිටාෙක් තුළ විදුලිබල 

මණ්ඩලශේ   ශම් තිශබන ගැටලු විසාඳන්න දීර්ඝකාලීන ෙැඩ 

පිළිශෙළක් අනිොර්යශයන්ම අෙ යයි.  අමාතයාං  ගණනාෙක 

ෙැඩ කටයුතු ක් පළපුරුේ ක් ඇති අමාතයේයකු ෙන ගරු ්වි 

කරුණානායක අමාතයතුමාශ  ක් පිටට ශලොකු බ්ක් පැටවී 

තිශබනො කියා අපි හිතනො. ශම් ආකා්යට කකුශලන් ඇදීම් 

තිබියදී, ශම් ිනේධි ාමය පිටුපසා යම් බලප.ම් කිරීම් තිශබන බෙ අ   

ඇසා් පනාපිට ශපශනන්න තිබියදී,  තබතුමා  ක්ෂ, කාර්යශූ් 

අමාතයේයකු විධියට ශම්කට විසාුරමක් ශ ොයන්න කියලා අපි 

තබතුමාට කියනො. ශම්ක තෙත් ප්ම්ප්ාෙකට ශනොයන තැනට 

ෙැඩ කටයුතු ක්න්න තබතුමාට  ැකි ශේවිය කියන 

බලාශපොශ්ොත්තුෙ අපි ළඟ තිශබනො.  

මට ශප් කාා කළ ගරු මන්ත්රීතුමා ශම් ්ශට් හිටපු 

අමාතයෙරුන්ට, ඉන්න   අමාතයෙරුන්ට, අනාගතශේ  අමාතයෙරු 

 ැටියට බිහි ශෙන්න ඉන්න ිනයලුශ නාට  මතක් ශෙන්න සා ා 

සාතයයක් ්ටට  ශ ළි කළා. මම ඒක ගැන නැෙතත් මතක් 

ක්නො.  රැකියා ලබා දීම් පිළිබඳෙ එතුමා කිේො, "මම ක.ගල්ලට 

ශ නො. ්ාජය ඇමතිතුමා කළුත්ට ශ නො" කියලා. මම  න්ශන් 

නැ ැ, ඒක ශකොච්ච් සාාධා්ණ  කියලා.  ඇමතිේයා ඉන්න 

දිසා්ත්රික්කයට රැකියා ටික ශ නො නම් ඇමතිෙරු නැති 

දිසා්ත්රික්කෙල අහිංසාක මනුෂයයාට ශමොන තැන  හිමි ෙන්ශන් 

කියන කා්ණාෙ ගරු ්ංජිත් ිනයඹලාපිටිය මැතිතුමා ශම් 

උත්තරීත් සාභාශේදී රකා  කළා. එතුමාට ශගෞ්ෙනීය සා්තුතියක් 

පු  ක්නො, පාර්ලිශම්න්තුශේ පුකශපළ ඉන්න මන්ත්රීෙරු විධියට 

අපට ගශම් මිනිුකන්ට කියන්න පණිවිඩයක් දීම ගැන. ශමන්න 

ශම්කයි ඇමතිෙරුන්ශ  තත්ත්ෙය.  ැබැයි, එකක් මතක් තියා 

ගන්න නන.. ශම් ්ශට් ශම් උත්තරීත් සාභාෙ නිශයෝජනය ක්න 

 ැම මන්ත්රීේයකුටම ගරුත්ෙයක් තිශබනො. ශම් ්ශට් අහිංසාක 

මිනිුකන්ශගන් ගන්නා බදු ආ ායමින් ප ස ශගෙන රැකියා ලබා 

දීශම්දී, රැකියා ්ශට් සාමසා්ත ජනතාෙට ශබදී යන විධියට ලබා 

ශ න්න නන.ය කියන ෙගකීම ඇමතිෙරුන්ට තිශබනොයි කියන 

එක අමතක ශෙලා තිශබන එක ගැන අපි කනගාටු ශෙනො.  

මට ලැබී තිශබන ශකටි කාලය තුළ, ශම් ්ටට ෙැඩක් ක්පු 

අශප් ගරු කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා අමාතය ුර්ය  ැරූ ම ාමාර්ග 
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අමාතයාං ය ගැනත් ෙචන කිහිපයක් කාා ක්න්න නන..  

ම ාමාර්ග අමාතයාං ය තුළ අ  කබීර්  ෂීම් ඇමතිතුමාත්, ්න්ජන් 

්ාමනායක ්ාජය ඇමතිතුමාත් එකතු ශෙලා ශ ොඳ ෙැඩසාට නක් 

ක්ශගන යනො. ජනතාෙ එදිශන ා ුදහුණ ශ න ගැටලු 

ශෙනුශෙන් යම් මැදි ත් වීමක් ක්නො.  

 

ගු නියය ජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාලය අෙසාානයි. 

 

ගු යහේෂා විතානයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ ெிதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මට තෙ තත්ප් ති ක් ශ න්න ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි.   

ඒ නිසාා ශම් යන ගමන් මඟ ය  පාලන ්ජයක් විධියට නන. 
ශකශනකුට විනිවි භාෙශයන්  කින්න පුළුෙන් විධියට යන්න 

පුළුෙන් නම් තබතුමාට ශම් මාසා  ශත් ශම් ්ශට් ජනතාෙ 
බලාශපොශ්ොත්තු ෙන තැනට අ්ශගන යන්න පුළුෙන් ශෙයි.  ගරු 

්වි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, ගරු කබීර්  ෂිම් ඇමතිතුමනි, ශම් 

්ශට් ජනතාෙ බලාශපොශ්ොත්තු ෙන්ශන් පුකගිය ්ජය ක්පු 
ෙැරැදිෙලට උත්ත් ශ ොයනොට ෙඩා, ්ට ශෙනත් දි ාෙකට 

අ්ශගන යන්න පුළුෙන් ගමන් මාර්ගයක් ශම් ්ශට් ජනතාෙට 
 ුරන්ො දීමයි. ඒ ශෙනුශෙන් තබට  යිය,  ක්තිය ලැශේො!යි 

කියා රාර්ානා ක්මින් මශ  ෙචන කිහිපය අෙසාන් ක්නො. 

 
ගු නියය ජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ශබොශ ොම සා්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා. මීය ළඟට, ගරු විමල් 

වී්ෙං  මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.03] 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு ெிமல் வீரெங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, විදුලිබල, බල ක්ති සා  ෙයාපා් 

සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ  ෙැය ශීර්ෂය සාාකච්ඡාෙට ගැශනන ශම් 

අෙසා්ාාශේ ඊට අ ාළෙ කරුණු කිහිපයක් ශම් ගරු සාභාෙ  ුදශේ 

තැබීමට මම බලශපොශ්ොත්තුශෙනො. 

 

ගු නියය ජය සභාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman)   
Order, please! The Hon. Velu Kumar will now take 

the Chair. 

 
අනතුුව ගු නියය ජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයයන් 

ඉවත් වුයයන්, ගු  යේලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் 
அெர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரெ, மொண்புமிகு ரெலு குமொர் 
அெர்கள்  தமலமம ெகித்தொர்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමල් වී්ෙං  මන්ත්රීතුමා කාාෙ ක්න්න.    

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு ெிமல் வீரெங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අපි ශම් ෙැය ශීර්ෂය විො යට ලක් ක්න අෙසා්ාාෙ 

ශෙනශකොට ෙසා් ගණනාෙකට පසා්ශසාේ අශප් ්ට විදුලිය 

කප්පාදුෙකට ශගොදුරු වුණු ්ටක් බෙට පත් ශෙලා තිශබනො. 

මහින්  ්ාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාශ  ආණ්ඩුෙ 2009 

ශෙනකම් ශම් ්ශට් බිහිුකණු ත්රසා්තො ය සාමඟ යුේධ ක්න ගමන් 

අඛණ්ඩ විදුලිබල සාැපයුම සා තික කිරීමට සාමත් වුණු බෙ ශම් 

්ශට් මිනිුකන්ට මතක නැ ැ. 2015.01.08ෙැනි දින බලයට පැමිණි 

ශම් ආණ්ඩුෙ එ ා පටන්ම කශළේ විරුේධ පක්ෂය මර් නය කිරීම 

සාඳ ා, අෙලා  නැඟීම සාඳ ා ශචෝ නා පිට ශචෝ නා එල්ල ක්මින් 

කාලය කා  ැමීය ම සා  විශේශිකයන්ශ  නන. එපාකම් ඉටු කිරීමයි. 

අඩු ත්මින් ශම් ්ශට්  ජාතික විදුලිබල පේධතියට ොර්ෂිකෙ ඇති 

ෙන ෙැ සපු් එන ඉල්ලුශම් රමාණය දි ා බලා ඒ ඉල්ලුම සාපු්න්න 

පුළුෙන් ෙන ආකා්ශේ  උපාය මාර්ගයකට විදුලිබල ක්ශෂේත්රය 

අ්ශගන ආශේ නැ ැ.  

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි,  ැන් ශම් ්ශට් සාාමානය 

ජනතාෙ, සාමාජ ජාල ශෙේ අඩවි පරි ්ණය ක්න තරුණයින්  

්වි කරුණානායක ඇමතිතුමාට කියන්ශන් ්වි කරුෙලනායක 

කියලායි. කරු ජයසූරිය ම ත්මයා මීය ට කලින් 

තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ආණ්ඩුෙ කාලශේ  විදුලිබල ඇමති ශෙලා 

කාලයක් හිටියා. ඒ  ෙසා්ෙල සාමාජ මාධය ජාලෙල තරුණශයෝ 

එතුමාට කිේශේ කරුෙල ජයසූරිය කියලායි. එතුමා පැය අටක් 

විදුලිය කැපුො , පැය කීයක් විදුලිය කැපුො  කියලා මම  න්ශන් 

නැ ැ. ශමතුමා නම්  ැන් පැය  ත්ක් කපාශගන යනො. ශ ට 

අනිේ ා ශෙනශකොට පැය කීයක් කපයි  කියන්න බැ ැ. ්වි 

කරුෙලණායක කියලා තමයි  ැන් ඇමතිතුමාට කියන්ශන්. එතුමා 

ඇවිත් ශබොශ ොම ශකටි කාලයයි. ඒක ශෙනම කාාෙක්.  ැබැයි, 

පුකගිය අවුරුදු  ත් පු්ාම ශමගා ශෙොට් එකක ශ ෝ විදුලියක් 

අලුතින් ජාතික විදුලිබල පේධතියට එකතු ක් ගත්ශත් නැ ැ. 

එශ ම කශළේ ශමොක ? ඒ විත්ක් ශනොශෙයි. ශම් ්ශට් Solar 

Industries Association කියලා සාංවිධානයක් -ආයතනයක්- 

තිශබනො කියලා තුදන්නාන්ශසාේලා  න්නො. Solar panels ම් න් 

ශබොශ ොම පරිසා් හිතකාමීය ෙ බල ක්තිය ජාතික විදුලිබල 

පේධතියට ලබා ශ න්න සාමාගම් ගණනාෙක් ඉල්ලුම් ක්ලා 

තිශබනො. එශසාේ ඉල්ලුම් කළාට, පුකගිය අවුරුදු කිහිපය පු්ාම 

එක ඉල්ලීමකටෙත් අනුමැතිය ලබා දී නැ ැ. 

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, 2015 ිනට ශමගා ශෙොට් 1,480ක් 

උත්පා නය කිරීශම්  ැකියාෙ ඇති  සූර්ය බල ක්ති ෙයාපිති 

590ක අයදුම් පත්, විදුලිබල මණ්ඩලය සාලකා බලාෙත් නැ ැ. ශම් 

පරිසා් හිතකාමීය  ක්රියා ාමයට අනුබල ශනොදුන්ශන් ඇයි? ශම්ො 

ලාච්චුශේ  මලා ෙැහුශේ ඇයි? අමාතයාං  ශල්කම් ුකශර්න් 

බටශගොඩ තක්ක සම නිලධාරිශයක්. ලේජයි. ගශම් අධයාපනය 

ලබලා, ශකොළඹට ඇවිත් තනතුරු ලබලා, ්ජශේ  ආයතනයක 

රධානියා ශෙලා, අමාතයාං  ශල්කම් ශෙලා ශම් ්ශට් විදුලි 

පාරිශභෝගිකයා ගැන තකන්ශන් නැතිෙ තමන්ට ග න්න පුළුෙන් 

විධියට තමයි ශම් ්ශට් විදුලිබල පේධතිය කළමනාක්ණය කශළේ.  

ගරු නිශයෝජය සාභාපතිතුමනි, ශමගා ශෙොට් එකක් අලුතින් 

විදුලිබල පේධතියට ගත්ශත් නැ ැ. අ් පරිසා් හිතකාමීය  විදුලිබල 

ඉල්ලුම සාපයන්න පුළුෙන් සාමාගම්ෙල ලියුම් පන්ිනය ගණනක් 

අනුමැතිය ශනොදී ලාච්චුෙට  මලා තිේබා.  දිින විදුලිය මිලදී 

ගැනීම්ෙලට ොතාේණය   ා ගත්තා. පුකගිය අවුරුදු ශ ශක්ම ශම් 

 දිින විදුලිය මිලදී ගැනීශම් ශටන්ඩ්ය කාට  ගිශේ ? ුකශර්ෂ් 

ුකරමනියම්ශ  ඇග්රිශකෝ සාමාගමට තමයි  දිින විදුලිය මිලදී 

ගැනීශම් ශටන්ඩ්ය ගිශේ . ශම් ශටන්ඩර්  ැම්මාට පසාශ්සාේ, ඒ  ැම 

ශටන්ඩ්යකම ් ිනගත ශතෝතුරු ඇග්රිශකෝ ආයතනශේ  

2903 2904 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

රධානියා ශෙත යනො. ඒ අනුෙ ඇග්රිශකෝකා්යා අඩුම මිල  ාලා 

එෙනො.  ැබැයි, අන්තිම ේට කැඳෙපු  දිින විදුලිය මිලදී ගැනීශම් 

ශටන්ඩ්යට ඇග්රිශකෝට ෙඩා අඩු මිලක් ීනන සාමාගමක් ඉදිරිපත් 

කළා. අන්තිමටම ඉදිරිපත් ක්පු ශටන්ඩ්ය මම ශම් කියන්ශන්. ඒ 

ශටන්ඩ්යට ීනන සාමාගමක්  ැම්මා, ඇග්රිශකෝ සාමාගමට ෙඩා අඩු 

මිලක්. ශමොකක්  අමාතයාං  ශල්කම් බටශගොඩ කශළේ? බටශගොඩ 

ම ත්තයා කශළේ, ඒ ීනන සාමාගම අඩු මිලට ඉදිරිපත් ශෙච්ච හින් ා 

ශටන්ඩ්ය අෙලංගු කළා. ෙර්තමාන විදුලිය කැපීමට එක රධාන 

බලප.ම් සා ගත ශ ේතුෙක් ශෙලා තිශයනො, ඒ ශටන්ඩ්ය අෙලංගු 

කිරීම. ඒ ශටන්ඩ්ය අෙලංගු ශනොක් ඒ  දිින විදුලිය මිලදී ගැනීම 

නියමිත ආකා්යට කළා නම්, එශ ම නම් අඩු ගාශන් අෙම 

 ානියක් ඇතිෙ, අෙම පාඩුෙක් ඇතිෙ ශම් ශෙලාශේ ශම් විදුලිබල 

අර්බු ය කළමනාක්ණය ක් ගන්න තිබුණා.  ැබැයි, අමාතයාං  

ශල්කම් ශමොකක්  කිේශේ?  දිින විදුලිය ගැනීම් අෙ ය නැ ැ 

කියලා ශටන්ඩ්ය අෙලංගු කළා. ඇයි? තමන්ට නන. ඇග්රිශකෝ 

සාමාගමට ශ න්න. ඇග්රිශකෝ සාමාගමට දුන්නාම තමයි කල්ල මශර්. 

ඇග්රිශකෝ සාමාගමට ශ න්න විධියක් නැ ැ, ීනන සාමාගම අඩු 

ගාණක් ඉදිරිපත් ක්ලා. ීනන සාමාගමට දීලා ෙැඩක් නැ ැ. 

ශමොක , කල්ල මශර් නැ ැ. ඒ නිසාා ශමොකක්  කශළේ? ඇග්රිශකෝ 

එකට ශ න්න බැරි නිසාා,  දිින විදුලිය සාැපයුම් අනෙ යයි කියන 

ප නමට ඇවිල්ලා ශටන්ඩර් එක අෙලංගු කළා. තමන්ට නන. 

සාමාගශමන් විදුලිය ගන්න විත්  ශටන්ඩ්ය උ ේ ශෙන්ශන්? 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ෙර්තමාන විෂයය භා් 

අමාතයේයා ශබොශ ෝම ටික දිනයි ශම් තනතු්ට ඇවිල්ලා. ඒ 

නිසාා අපට අෙ ය නැ ැ, අසාාධා්ණ විධියට කාටෙත් ශචෝ නා 

ක්න්න.  

නුදත්, ශගවුණු අවුරුදු 04 තුළ ශෙච්ච ශේ ශම්. ඇග්රිශකෝ 

කියන්ශන්, ුකශර්ෂ් ුකරමනියම් කියන ම ත්තයාට අයිති 

සාමාගමක්.  ැන් තන්න ශමොකක්  ශෙන්ශන්? ශම් ශෙනශකොට 

ුකශර්ෂ් ුකරමනියම් ම ත්තයායි, තය බටශගොඩ ම ත්තයායි ශ ොඳ 

කුළුපග මිතුශ්ෝ. ශබොශ ොම ශ ොඳ ශලන්ගතු සාම්බන්ධකම් 

තිශබනො . ශම් ඇග්රිශකෝ එක  ැන් ශ නො, පාශෙන ඩීසාල් විදුලි 

බලාගා්යක්. ඒක  ැන් ශකොළඹ ේායට කිට්ටු ක්ලා ඇති. ඒක 

එනකම් තමයි බටශගොඩ ම ත්තයා විදුලිය කප, කප බලාශගන 

ඉන්ශන්. එයා විදුලිය කපනො; ඇග්රිශකෝ සාමාගශම් ුකශර්ෂ් 

ුකරමනියම්ශ  පාශෙන ඩීසාල් විදුලි බලාගා්ය  ැන් ුදහුශේ එනො. 

ආන්න! ඒක ආපු ගමන්  දිින විදුලිය මිලදී ගැනීමට එතුමාශ  

  ෙත බ් ශෙනො. බටශගොඩශ    ෙත විදුලිය මිලදී ගැනීමට බ් 

ශෙන්ශන් අ් පාශෙන බල ක්ති විදුලි බලාගා්ය ශකොළඹ ේාය 

සාමීය පයට ආොමයි. එශතක් අපි විදුලිය කපා ගන්න නන.; එශතක් 

අපි බල්ේ ශ කක් නිො ගන්න නන.; එශතක් අපි විදුලිය 

පිරිම න්න නන.; එශතක් ඇමතිතුමා එතුමන්ශ  ශ මේපිශයෝ පො 

ිනහි ක් ගන්න නන.; එශතක් තුදන්නාන්ශසාේලා ආණ්ඩුෙක් 

 ැටියට පීචන් ශෙන්න නන..  ෙසාට පැය  ත් ගාශන් විදුලිය කප 

කප, බටශගොඩ ම ත්තයා නැෙ එනකම් බලාශගන ඉන්නො. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තෙ සාතියක්, ශ කක්, තුනක් 

යනශකොට විදුලිබල අමාතයාං ශේ  ශල්කම්ේයායි, ඇග්රිශකෝ 

සාමාගමයි ගිවිුකමක් අත්සාන් ක්නො, අන්න අ් පාශෙන 

බලාගා්ශයන් විදුලිය මිලදී ගැනීම සාඳ ා. ශමන්න ශමතැනට 

තමයි එන්න   න්ශන්. ශම් විදුලිය ශෙශළඳ ශපොළ කියන එක අ  

එක එක්ශකනා බලනො, එක එක්ශකනාට අයුතු ොින ගන්න 

පුළුෙන් ශෙන විධියට ශයො ා ගන්න. ඒකට ඉඩකඩ ලබා දීලා 

තිශබනො. ඒ ඉඩකඩ ලබා දීලා සාම ්විට ඇමතිෙරුත් ඒොයින් 

අයාා ුද ලක්, ලාභයක් ශ ොයනො ශෙන්න පුළුෙන්. අපට ඒක 

ශකළින්ම කියන්න බැ ැ. නුදත්, ඇත්ත කතාෙ ශමන්න ශම් 

කා්ණා නිසාා තමයි, අ  ශම් ්ශට් ජනතාෙ විදුලි අර්බු යට ුදහුණ 

දීලා තිශබන්ශන්. එකක් තමයි, පුකගිය අවුරුදු  තශර්ම අලුතින් 

කිිනදු ශමගාශෙොට් රමාණයක් ජාතික විදුලිබල පේධතියට එකතු 

ක්න පියේකට ගිශේ  නැ ැ. ඒ ගිශේ  නැත්ශත්,  දිින විදුලිය 

මිලදී ගැනීමකට ඉඩකඩ   ා ගන්න.  දිින විදුලිය මිලදී ගැනීම් 

සාඳ ා ශ පා්ක්ම  ාපු ශටන්ඩර් ශ කම ගිශේ  ඇග්රිශකෝ සාමාගමට. 

ඇග්රිශකෝ සාමාගම අන්තිමට  ාපු ශටන්ඩ්ය ගිශේ  නැ ැ. ශමොක , 

ඇග්රිශකෝ සාමාගශම් මිලට ෙඩා අඩුයි, ීනන සාමාගශම් මිල. 

එතශකොට ශටන්ඩ්ය අෙලංගු කළා; අර්බු ය ඇති වුණා.  

 

ගු යහේෂා විතානයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ ெிதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි,- 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு ெிமல் வீரெங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මට ශපො ස ශෙලාෙයි තිශයන්ශන් මිත්රයා. මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශමන්න ශම් තත්ත්ෙය විිනන් තමයි අ  ශම් අර්බු ය 

නිර්මාණය ශෙලා තිශයන්ශන්. බටශගොඩ කියන ශල්කම් 

ම ත්තයාශ  උපශේ කශයක් ඉන්නො, විදුලිබල මණ්ඩලශේ  

හිටපු සාාමානයාධිකාරීේශයක් ෙන වික්රමශසාේක් ශ ෙත් විකී. ශම් 

ගනුශ නුශේ, ශම් ක්රියාන්විතශේ  ශබොශ ෝම සාජීවී සාාමාජිකශයක් 

 ැටියට විකීත් ඉන්නො.  

බටශගොඩලාට, විකීලාට ගාන කපාගන්න ශම් ්ශට් මිනිසාු්ක 

 ා සය පිඹ පිඹ කරුෙශල් ඉන්න නන.. ශමොකක්  ශම්? 

ආණ්ඩුෙක් ? ශමශ ම ආණ්ඩුෙක් තිබිලා ශමොකට ? 

ඇග්රිශකොකා්යාට අයුතු ලාභ උපයන්න අපි විදුලිය කපාශගන  

ඉන්න නන.. ඇමතිතුමනි,  ශම් කාලශේ   අම්මා ුදත්තා 

කාලශේ ෙත් නැති ්සා්නයක් ්ශට් තිශබනො. තබතුමන්ලාශ  

ආණ්ඩුෙ ආොට පසා්ශසාේ ප.විල්ලම තමයි.  රියට ෙහින්ශනත් 

නැ ැ. මන් ා ඒ ශමොකක්  කියලා. ඒ ගිනි ්සා්ශන තිශයන 

ශේලාෙක අඩු ගණශන් ෆ.න්  එකෙත් ක්කෙන්න බැරි 

තත්ත්ෙයකට ශම් ්ශට් මිනිසා්ුක පත් ක්ලා,- 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, තෙ විනා ස ශ කක කාලයක් තබතුමාට 

තිශබනො. 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு ெிமல் வீரெங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ  ඇති. 

ජනතාෙ ඒ තත්ත්ෙයට පත් ක්ලා තුදන්නාන්ශසාේලා ලබන 

සාතුට ශමොකක් ? මම  ැක්කා, අග්රාමාතයතුමා කියලා තිශබනො, 

ශම් විදුලි කප්පාදුෙට ආණ්ඩුෙ ෙගකියන්න නන. කියලා. 

ෙගකියන්න නන.ය කිේොම  ැන් අපට සාැප  ? එතුමා ෙගකියන්න 

නන. කිේොම   ැන් අශප් ෆ.න්  එක ෙැඩ ක්නො; ක්න්ට්  එක 

එනො! මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශසාල්ලම් ක්න්ශන් 

ශම් ්ශට් මිනිුකන්ශ  ජීවිතත් එක්ක. ඉති ාසාශේ  පළුදශෙනි 

ෙතාෙට විදුලි බල මණ්ඩලයට විරුේධෙ ්ටෙැිනශයක් උසාාවි 

ගිහිල්ලා තිශබනො, ශම් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට එශ්හිෙ. 

්ටෙැිනයාට ඒ අයිතිය තිශබනො. මම  ැක්කා,  ැන්  රියට 

ලංකාෙයි, ටයිටැනික් නැෙයි එක සාමානයි කියලා සාමාජ මාධයයක 

තරුණශයක් ලියලා තිශබනො. ඒ තරුණයා කියනො, ටයිටැනික් 

නැෙත් ගිලුණා; ලංකාෙත්  ැන් ගිශලනො කියලා.  ැබැයි, 

ශෙනසාක් තිශයනො ලු. ටයිටැනික් නැෙ ගිශලන ශකොට ක්න්ට් 

තිබුණා; ලංකාෙ ගිශලනශකොට ක්න්ට් නැ ැ කියලා. 
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මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ්ශට් තරුණයන් ශම් අර්බු ය 

 කින විධිය තමයි ඒ. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,   ශම් විදුලිය 

අර්බු ය නිර්මාණය ක්ලා  දිින විදුලිය මිලදී ගැනීම්ෙලට පා් 

කපාශගන අ් ඇග්රිශකො කියන සාමාගමට අයුතු ලාභ ලබන්න ඉඩ 

ශ නො.   

ඒ විත්ක් ශනොශෙයි,  උතු්ට විදුලි බලය සාැපයීම සාඳ ා 

චුන්නාගම් ශපෞේගලික විදුලි බාලාගා්යක් ජාතික විදුලි බල 

පේධතියට එකතු කළා. නුදත් ඒ චුන්නාගම්ෙල   පු 

විදුලිබලාගා්ය සාම්බන්ධශයන් 2015දී නඩුෙක් ගියා. එය 

ශපෞේගලික විදුලි බලාගා්යක්. පාරිසාරික ශ ේතු මත ඒකට 

විරුේධෙ මිනිසා්ුක නඩු ගියා. ඒ නිසාා 2015 ජනොරි ඉඳලා ශම් 

චුන්නාගම් කියන ශපෞේගලික විදුලි බලාගා්ශයන් ජාතික 

විදුලිබල පේධතියට ශමශගොශෙොට් එකක්ෙත් දුන්ශන් නැ ැ, 

අධික්ණ නිශයෝගයක් මත. නුදත්  ැන් ශමොක  ශෙලා 

තිශයන්ශන්? 2017, 2018දී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය රුපියල් 

ශකෝටි 68කට ෙඩා ුද ලක් ශගෙනො ඒ සාමාගමට. එක ශේලාෙක 

ශකෝටි 49යි, තෙ ශේලාෙක ශකෝටි තෙ ගණනයි ෙ ශයන් ශකෝටි 

117ක් ශම් ශමශගොශෙොට් එකක්ෙත් දුන්ශන් නැති චුන්නාගම් 

සාමාගමට ශ නො. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, කාාෙ අෙසාන් ක්න්න. 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு ெிமல் வீரெங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම අෙසාන් ක්නො. 

චුන්නාගම් සාමාගමට ශ නො, ශකෝටි 117ක්. ශම් සාමාගශම් 
උප සාභාපති තමයි ශජ ාන් අම්තුංග. ශජ ාන් අම්තුංග 

කියන්ශන් මලික් සාම්වික්රම ඇමතිතුමාශ  ෙයාපාරික සාගයා. තහු 

තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ආණ්ඩුෙ යටශත් ම ජන බැංකුශේ අධයක්ෂ 
මණ්ඩලශේ  හිටියා. ඒ අධයක්ෂ මණ්ඩලශේ  ඉන්න ගමන්  එයාශ  

ෙැඩ ක්න්ශන් නැති ශම් විදුලි  සාමාගමට ශකෝටි 10ක විත් 
ණයකුත් ගත්තා. අක්රිය ක්ලා තිශබන විදුලිබල සාමාගමට ම ජන 

බැංකුශෙන් ණයක් ගත්තා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අෙසාන් ක්න්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு ெிமல் வீரெங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම අෙසාන් ක්නො.  

විදුලිබල මණ්ඩලය පාඩු ලබන්ශන් නැේ  ශමගාශෙොට් 
එකක්ෙත් විදුලිබල පේධතියට ශනොදුන් සාමාගමකට අවුරුදු ශ කක් 
තිසා්ශසාේ ශකෝටි ිනය ගණනින් බිල් ශගෙනශකොට?  නීතිවිශ්ෝධීෙ 
විදුලි බල මණ්ඩලය ුද ල් ශ නශකොට පාඩු ලබන්ශන් නැේ ? 

ඉතින් ජාෝම් ක්න සාමූ යක් අශත් ශම් විෂය පෙතින තාක්කල් 
ශම් ්ශට් ම ජනයා මතට ශම් පීඩනය එන එක ෙළක්ෙන්න බැ ැ. 
ඒනිසාා අපි ඉතා නන.කමින් කියනො, විදුලි ක්ශෂේත්රය අත්පත් 
ක්ශගන තමන්ශ  ම සසා්සාලය පු්ො ගන්න කැසා කෙන ඒ ප්පුටු 
තන්ත්රය ෙ ාම ප්ාජයට පත් ක්න්න කියලා. එශ ම 
ශනොකශළොත් තුදන්නාන්ශසාේලාටෙත්, කාටෙත් ශම් ්ශට් විදුලිය 
පාරිශභෝගිකයාට නියම සාාධා්ණය ඉටු ක්න්න බැ ැ කියන එක 
අෙධා්ණය ක්මින් මශ  ෙචන සා්ෙල්පය අෙසාන් ක්නො. 
තබතුමාට ශබොශ ොම සා්තුතියි.  

[අ.භා. 2.16] 
 

ගු ඒ.ඩී. යප්රේමදාස මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශ්ක්ති රාජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு ஏ.டி. பிரரமதொச - மின்ெலு, புதுப்பிக்கத்தக்க 

சக்தி இரொேொங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Power and 
Renewable Energy) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විදුලිබල  ා පුනර්ජනනීය 

බල ක්ති ්ාජය අමාතයේයා ෙ ශයන් මට ශමම ගරු සාභාෙ 

ඇමතීමට අෙසා්ාාෙ ලබාදීම පිළිබඳෙ තබතුමාට සා්තුතිෙන්ත 

ශෙනො. ගරු ්වි කරුණානායක ඇමතිතුමාත්, මාත් ශමම 

අමාතයාං ශේ  ෙැඩ බා්ශගන ශකටි කාලයක් ශෙනො. අපි 

ුදලින්ම ිනදු කශළේ විදුලිබල නිෂ්පා නශේ දී අපි ුදහුණ ශ න ගැටලු 

ශමොනො  කියලා  ුරනා ගන්න එක. ශම් කාලය තුළ පෙතින 

ගැටලු ගණනාෙක් අප  ුරනාශගන ඇති අත්, එම ගැටලු සාඳ ා 

පිළිතුරු ශසාවීම අප ිනදු ක්නො. ශකශසාේ ශෙතත්, පුකගිය කාලය 

ගත්තාම අපට සාතුටු විය  ැකි රතිඵල ගණනාෙක් ශම් 

අමාතයාං ය  ් ා අපි ලබාශගන තිශබනො. 

්ශට් ෙර්තමාන විදුලි ආේණය ිනයයට 99.9ක් පමණ ශෙනො 
රධාන විදුලි පේධතිය ම් න් ගි  ඒකක 99.9කට විදුලි 

සාම්බන්ධතාෙය ලබා දී තිශබශනො. 2018 ෙර්ෂය තුළදී නෙ විදුලි 
ශසාේො සාම්බන්ධතා එක්ලක්ෂ පනසා්නෙ  සා් තුන්ිනයඅසූෙක් ලබා 

ශ න්න කටයුතු ක්ලා තිශබනො. ශම් ෙනවිට ලංකාශේ මිලියන 
 තක් විදුලිය පරිශභෝජනය ක්න අත්, එයින් මිලියන  යක්ම 

විදුලිය පරිශභෝජනය ක්න්ශන් නිොසාෙල අයයි. 

2016 ෙර්ෂශේ  සාැප්තැම්බර් මාසාශේ  ිනට සූර්යබල සාංග්රාමය 

ෙැඩසාට න ආ්ම්භ ක් ක්රියාත්මක ශෙනො. ශමහි රධාන අ්ුදණ 

ෙර්ෂ 2025 ශෙනශකොට සූර්ය පියැින මිලියනයක් ම් න් 
ශමගාශෙොට් 1,000ක පුනර්ජනනීය විදුලි බලයක් ජනනය කිරීමට 

කටයුතු ක්න එකයි. ශමම සූර්ය පියැින විදුලි බලාගා්ය ම් න් 
 ැනට රධාන විදුලි පේධතියට ශමගාශෙොට් 177ක විදුලි ධාරිතාෙක් 

සාම්බන්ධ ක්ලා තිශබනො. ශමයට විින  සාකට ආසාන්න 
ජනතාෙක්   ායක ශෙලා තිශබනො. 

2018 තක්ශතෝබර් මාසාශේ  සූර්ය පියැින විදුලි ෙයාපිතියක් 

ක්රියාත්මක කිරීමට ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 50ක ආිනයානු 
සාංෙර්ධන බැංකු ණය ආධා් අනුමත ශෙලා තිශබනො. ශමය 

්ාජය  ා ශපෞේගලික බැංකු  ් ායි ක්රියාත්මක ශෙන්ශන්. 
ආගමික සා්ාාන සාඳ ා සූර්ය පියැින ලබා දීශම් ෙැඩසාට නක් "රිවි 

අරුණ" නමින් ආ්ම්භ ක්ලා තිශබනො. එයින් ශබෞේධ 
ිනේධසා්ාාන, ශකෝවිල්, කශතෝලික  ා ඉසාල්ාම් ශේෙසාා්ාන 135ක් 

සාඳ ා සූර්ය පියැින ලබා දී තිශබනො. කුඩා රමාණශේ  සූර්ය 

බලාගා් 37ක්  ැනට සාංෙ ර්ධනය ක්මින් පෙතිනො. තෙත් ඒ 
ොශ  බලාගා් 90ක් සාංෙර්ධනයට ශකොන්ත්රාත් ර ානය ක් 

තිශබනො. 2018 ශනොෙැම්බර් මාසාශේ  මන්නා්ම රශේ ශේ  
ශමගාශෙොට් 100ක ුකළං විදුලිබල උ යානයක් ඉදිකිරීමට කටයුතු 

ිනදුක් තිශබනො. ශමම උ යානශයන් ජනනය ක්න විදුලිය 
2020 ෙනවිට ජාතික විදුලිබල පේධතියට සාම්බන්ධ කිරීමට 

සාැලුකම් ක් තිශබනො. 

ගුණාත්මක  ා වි ්ෙසානීය විදුලි සාැපයුමක් ලබා දීමටත්, 

පුනර්ජනනීය බල ක්තිය එකතු ක් ගැනීමටත් ජාතික විදුලිබල 

පේධතිය ශනොනෙත්ො ෙැ සදියුණු ක්නු ලබනො. ශම් සාඳ ා 
ආිනයානු සාංෙර්ධන බැංකුෙ සා  අන්තර් ජාතික සා ශයෝගීතා 

ආයතනය ම් න් ආධා් සාපයනු ලබනො. විදුලි ශබ ා  ැරීශම් 
පේධතිය   ඒ එක්කම ෙැ සදියුණු ක්නො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බල ක්ති කළමනාක්ණය 

සාඳ ා ජනාධිපති කාර්යසාාධන බලකායක් පිහිටුො තිශබනො. 

2907 2908 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ශමහි අ්ුදණ බල ක්ති සාං්ක්ෂණය ම් න් අවුරුදු ප කදී ුදළු 

විදුලි පරිශභෝජනය ගිගාශෙොට් පැය 1,684කින් අඩු ක්ගැනීමට 
බලාශපොශ්ොත්තුවීමයි. ශම් නිසාා ශමගාශෙොට් 300ක තාප විදුලි 

බලාගා්යක් සා.දීමට යන විය ම අඩු ක්න්නට  ැකියාෙ 
පෙතිනො. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන් ජලා  ආශ්රිතෙ 
පාශෙන සූර්ය පේධති ඇති කිරීම, විදුලිය අ්පිරිමැසාශ්මන් භාවිත 
කිරීම පිළිබඳෙ ගම් මට්ටශමන් ජනතාෙ  ැනුෙත් කිරීම  ා 
පාරිශභෝගික ජනතාෙ අත් LED බල්ේ භාවිතය රචලිත කිරිම  ා 
එම බල්ේ ජනතාෙට ලබා දීම ෙැනි ෙැඩසාට න් ආ්ම්භ ක් 
තිශබනො. ශම් ආදී ෙ ශයන් ශම් ්ශට් දිශනන් දින ඉ ළ යන 
විදුලි ඉල්ලුම සාපයා දීම සාඳ ා අප විිනන් නෙ තාක්ෂණය  
උපශයෝගී ක්ගනිමින් අලුතින් විදුලිය උත්පා නය කිරීම පිළිබඳෙ 
විශ ේෂ අෙධානය ශයොුද ක් තිශබනො. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ෙර්ෂාෙ ශනොලැබීම නිසාා අපට 
පාලනය කළ ශනො ැකි ශලසා අ  ්ශට් විදුලිය සාැපයීම පිළිබඳෙ 
ගැටලුෙක් මතු වී තිශබනො. ශමම තත්ත්ෙයට ක සනමින් විසාුරමක් 
ලබා දීමටත්, ඉදිරිශේ  දී එෙැනි තත්ත්ෙයක් ඇති ශනොවීමටත් 
අෙ ය ක්රියා මාර්ග ගැනීමට මමත් ගරු ්වි කරුණානායක 
ඇමතිතුමාත්, අ ාළ නිලධාරින්   ැකි උපරිම උත්සාා ය  ්නො. 
ගරු ඇමතිතුමා සා  මම අමාතයාං ශේ  ෙැඩ භා්ශගන මාසා තුනක් 
ෙනො. එෙැනි ශකටි කාලයක් තුළ තමයි අපි ශම් කාර්ය භා්ය 
කශළේ. ශම් කාල පරිච්ශේ ය තුළදී ගරු අමාතයතුමාත්, මමත්, 

ශල්කම්තුමාත්, විදුලිබල මණ්ඩලශේ  සාභාපතිතුමාත් එකට එකතු 
ශෙලා රැසා්වීම් ගණනාෙක් පැෙැත්වුො. ඉදිරි අනාගතශේ  දී විදුලි 
අර්බු යක්  ශනොමැතිෙ සා  මිල ෙැ ස කිරීමකින් ශතෝෙ විදුලිය ලබා 
ශ න්න ක්රියා මාර්ග ්ාශියක් ශගන තිශබනො. ශම් ෙනශකොට ්ශට් 
විදුලි අර්බු යක් පෙතින බෙට රෙිත්ති පත්ර ඇතුළු මාධය  ් ා 
වි ාල රචා්ණයක් යනො. 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு ெிமல் வீரெங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විමල් වී්ෙං  මන්ත්රීතුමා,  point of Order එක 

ශමොකක් ? 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහතා   
(மொண்புமிகு ெிமல் வீரெங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කියපු ඒො ශබොරු  කියලා 

්ාජය ඇමතිතුමාශගන් මම අ න්න කැමැතියි. ගරු ්ාජය 

ඇමතිතුමනි, මම කියපු ඒො ශබොරු , ඇත්ත  කියලා 

කරුණාක්ලා කියන්න. 
 

ගු ඒ.ඩී. යප්රේමදාස මහතා  
(மொண்புமிகு ஏ.டி. பிரரமதொச) 

(The Hon. A.D. Premadasa) 
ශම් කාලශේ  විත්ක් ශනොශෙයි, තුදන්නාන්ශසාේලාශ  

කාලශේ ත් විදුලි අර්බු ය තිබුණා. තුදන්නාන්ශසාේලාශ  කාලශේ ත් 

ශම් ොශ  ශේෙල්  අනන්ත අරමාණෙ ිනදු වුණා. 

අශප් ගරු ්වි කරුණානායක ඇමතිතුමාත්,  ්ාජය 

අමාතයේයා  ැටියට මමත්, පුකගිය මාසා තුන ඇතුළත අෙ ය 

ිනයලු කටයුතු සූ ානම් ක් තිශබනො. ඉදිරිශේ  දී විදුලි අර්බු යක් 

නැතුෙ, අුරරින් ශතෝ ්ටක් බිහි කිරීමට කටයුතු ක්නොය කියන 

පණිවුඩය ශ මින් මම නි   ෙනො. 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුතියි.   

මීය ළඟට,  ගරු (ර්ජය) අතු්ලිශේ  ්තන හිමි. 
 

[අ.භා. 2.26] 
 

ගු (පූජය) අතුරලියේ රතන ටිමි 
(மொண்புமிகு (ெை.) அத்துரலிரய ரதன ரதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විදුලිබල, බල ක්ති 

අමාතයාං ශේ  ෙැය ශීර්ෂය යටශත් අ  සා් කීපයක් ගරු සාභාෙට 

මම ඉදිරිපත් ක්න්න කැමැතියි. මට ශප් ගරු ්ාජය 

අමාතයේයා කාා කළා. ඊටත් ශප් ගරු විමල් වී්ෙං  

මන්ත්රීතුමා කාා කළා. අ  පැන නැ් ලා තිශබන, "විදුලිය කැපීම" 

කියන අර්බු යට  ෙග කියන්න නන. කවු  කියලා මම ුදලින්ම 

කියන්න නන.. හුඟ ශ ශනක් පුරුදු විධියට ඇමතිේයා ඇතුළු 

ශේ පාලනඥයන්ට බණිනො. ශම් අර්බු ය පිළිබඳෙ මම  න්නො. 

ශමොක , ශම් ක්ශෂේත්රය පිළිබඳෙ අෙධානශයන් ඉන්න ශකශනක් 

 ැටියට මට අත්  ැකීම් තිශබනො. අ  ඇති ශෙලා තිශබන විදුලි 

අර්බු යට විදුලිබල මණ්ඩලශේ  ඉ ළම ශශ්රේණිශේ  නිලධාරින් සා  

පරිපාලන නිලධාරින් සාම්ර්ර්ණශයන්ම ෙග කියන්න නන.. ශම් 

ශලෝකශේ  තිශබන රෙණතාෙ  ැක  ැක පටු ආත්මාර්ාකාමීය  

 ැඟීශමන් ශපෞේගලික ොිනයට තමන්ශ  සාාක්කුෙට ලබා ගන්න 

තිශබන ජාෝම ශෙනුශෙන් ුදළු ජාතියක්, ුදළු ්ටක් අන්ත 

අසා්ණ තත්ත්ෙයට පත් ක් තිශබනො. අශප් ්ටට ඉදිරියට යන්න 

තිබුණු ොසානාෙන්තම ෙට පිටාෙ සාම්ර්ර්ණශයන්ම නැති ක්ලා 

තිශබනො. අ  ශම් අය ශමොනො  ක්න්ශන් කියලා, ්ට ඉදිරිශේ  

ශ ළි ්ේ ශෙන්න නන..  

ශම් ශලෝකශේ  පුකගිය අවුරුදු 150 තුළ ිනදු වූ ශලෝක විප්ලෙය 

කියන්ශන්, අපි ගල් අඟුරු සා  ශතල් කියන බල ක්තිය අත් ක් 

ගැනීම. අපි ශලෝක බැංකුෙ, ශලෝක බලෙතුන්, අධි්ාජයො ය ගැන 

කාා කළා.  ශලෝක ආර්ථිකශයන් තුශනන් එකක් පමණ ශෙන්ශන්, 

ශම් බල ක්ති විභෙයන්.  

ගුෙන් යානා යන්ශන්, කර්මාන්ත ාලා ෙැඩ ක්න්ශන්, A/C 

ෙැඩ ක්න්ශන්, කාර් දුෙන්ශන්, ශම් තක්ශකෝම ක්න්ශන් ගල් 

අඟුරු, ශතල් ශ ෝ ශෙනත් බල ක්ති විභෙයන්ශගන්. 

විශ ේෂශයන්ම ශතල්, ගල් අඟුරු ග.සා් බල ක්ති විභෙයන්ශගන්. 

ශමයින් ෙඩාත්ම දූෂිතම, පරිසා්යට  ානි ක්න බල ක්ති විභෙය 

තමයි ගල් අඟුරු. ඊට ෙඩා ප ළින් තිශබන්ශන් ශතල්. ඊටත් 

ප ළින් තිශබන්ශන් ග.සා්. අපි එ ත් කිේො, ගල් අඟුරු 

බලාගා්යක් ඉදි කිරීම ෙැ්දියි කියලා. නුදත් ඒ කාලශේ  තිබුණු 

ොතාේණය අනුෙ ඒ ගල් අඟුරු බලාගා්ය ඉදි ක්න්න අපට ිනදු 

වුණා ශෙන්න පුළුෙන්. නුදත්, 2025 ශෙනශකොට තෙත් විදුලි 

බලාගා් 5ක් ඉදි කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලශයන් ජනන 

සාැලැසා්මක්   ලා තිශබනො. 2030 පමණ ෙන විට ලංකා විදුලිබල 

අෙ යතාෙ ිනයයට ිනයයකින් පමණ පුනර්ජනනීය බල ක්තීන් 

සාං්ක්ෂණය ක් ගැනීම සාඳ ා ශ්රී ලංකා ම ජන උපශයෝගීතා 

ශකොමිෂන් සාභාෙ, ශ්රී ලංකා ුකනිතය බල ක්ති අධිකාරිය, 

පුනර්ජනනීය බල ක්ති අමාතයාං ය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 ා ශපෞේගලික අං ශේ  ෙයාපාරිකයන්ශ  සා භාගීත්ෙශයන් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ බල ක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කා්ක 

සාභාෙක් තිබුණා. එහිදී ශතල්  ා ගල් අඟුරු මාෆියාශේ වුෙමනාෙ 

මත යට ගැසීමට  ්න රයත්නය අ ත් තිශබනො. ඒ නිසාා ආංශික 

අධීක්ෂණ කා්ක සාභාෙ   පු සාම්ර්ර්ණ සාැලැසා්ම අ  ශෙනශකොට 

සාම්ර්ර්ණශයන්ම යටපත් ක්ලා තිශබනො. විශ ේෂශයන්ම ශ්රී 

ලංකා ුකනිතය බල ක්ති අධිකාරිය ම් න් සාම්පා නය කළ  2016-

2020 ජාතික බල ක්ති කළමනාක්ණ ක්රියාකාරී සාැලැසා්ම අනුෙ, 
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[ගරු ඒ.ඩී. ශරේම ාසා  ම තා  
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බල ක්ති සාං්ක්ෂණය ම් න් අපට අ  විදුලි ඒකකයකට ශගෙන 

රුපියල් 20 ක ුද ල රුපියල් 5ක සීමාෙකට අඩුශෙන් තබා ගන්න 

පුළුෙන් විධියට අ්පිරිමැසා්ශමන් යුතු ජනන සාැලැසා්මක් ඉදිරිපත් 

ක්ලා තිබුණා. ශම් ජනන සාැලැසා්මට අනුෙ  2016-2020 අත් 

කාලය තුළ ජාතික ආර්ථිකයට ඒකකයකින් ඉතිරි ශෙන ුද ල 

රුපියල් බිලියන 108ක් කියලා පාර්ලිශම්න්තුශේ බල ක්ති පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කා්ක සාභාශේ තිශබනො. අ  සාම්ර්ර්ණශයන්ම 

ඒ ජනන සාැලැසා්ම යටපත් ක්ලා තිශබනො. අමාතයාං ශේ  

ඇමතිේයාට ඒ ගැන අ  සාකුත් නැ ැ, අශනක් අ ය ඒ ගැන 

සාාකච්ඡා ක්න්ශනත් නැ ැ. ශම් සාඳ ා අෙ ය ශේ පාලන 

නායකත්ෙය ශ න්ශනත් නැ ැ.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 1997 කිශයෝශතෝ සාුදළුශේ 
ඉඳලා, 2015 පැරිසා් සාුදළුෙ එනශකොට "ශලෝකය ගිනි ගත්තා" 
කියලා ිනයලුම වි යාඥයන් කිේො. ශසාල්ිනයසා ් අං ක එශකන් 
නත් ක්න්න වුණු ශගෝලීය උෂ්ණත්ෙය, ශසාල්ිනයසා් අං ක 
ශ කට  ළං ශෙනො. ුදළු මිහිතලයම වි ාල පාරිසාරික අර්බු යකට 
ලක් ශෙනො. අපි ොශ  දූපත් ්ටෙල් තුශනන් එකක් පමණ 
ජලශයන් යටශෙන්න නියමිතයි කියලා වි ාල අනතුරු ඇඟවීමක් 
කළා. ශම් අතුරුපළ ශ ේතුශෙන්  ්ා ගන්න බැරි උෂ්ණත්ෙය  නිසාා 
අයිසා් සාම්ර්ර්ණශයන්ම දියවී යාම, ුදළු ොයු ශගෝලයම ද්රෙණය වීම, 

ුකනාමි තත්ත්ෙයන් ඇති වීම, අකාල ෙැින, ගං ෙතු්, නියඟ ශම් 
සාකලවිධ ම ා පාරිසාරික අර්බු  ඇති වුශණ් අපි පාවිච්චි ක්පු 
ශතල්, ගල් අඟුරු සා  ශෙනත් බල ක්ති විභෙයන් නිසාායි. අවුරුදු 
ලක්ෂ ගණනක් තිසා්ශසාේ පසා් යට තිබුණු ශමම ශපොසීල ඉන්ධන 
එළියට ගත්තාට පසා්ශසාේ ඒශකන් වි ාල කාබන්ඩශයොක්සායිඩ් 
ොයුෙක් පරිසා්යට ුද ා  රිනු ලැබුො. 2015 ෙන විට කිේො, 
ිනයයට 50ක් කපන්න බැරි නම් ුදළු ශලෝකශේ ම වි ාල 
අර්බු යකට යනො කියලා. ශමන්න ශමශ ම ශලෝකය පෙතිේදී 
තමයි අශප් විදුලිබල මණ්ඩලශේ  ඉ ළ ඉන්න ඉංජිශන්රුෙනුත්, 

අශනක් අෙශ ේෂ නිලධාරිනුත් එකතු ශෙලා තමන්ශ  
ආත්මාර්ාකාමීය  ලාභය ශෙනුශෙන් එ ා ශ්රී ලංකා ුකනිතය 
බල ක්තිය විිනන්   පු, පාර්ලිශම්න්තු අනු කමිටුෙ ොර්තා ක්පු, 

අශප් ජාතියට රුපියල් බිලියන 108ක ලාභයක් ලබන්න තිබුණු 
ෙයාපිතිය අ  සාම්ර්ර්ණශයන්ම යට ක්ලා තිශබනො. අ  
විශ ේෂශයන්ම  නිෙර්තන කලාපීය ්ටෙලට ශම් සූර්ය බල ක්තිය 
නිසාා වි ාල ොිනයක් තිශබනො. අපි  න්නො කැනඩාෙ, රුිනයාෙ, 

එංගලන්තය ොශ  ්ටෙලට සූර්යාශලෝකශයන් විදුලිය ලබේදී මාසා 
 ත්ක, ප ක ර ්නයක් තිශබනො. සූර්යයා නිෙර්තන කලාපීය 
්ටෙල් ත්ම් සා්ාාේෙ පෙතින්ශන් නැ ැ. ඒ නිසාා අ  ශම් 
 ශලෝකශේ  පුකගිය අවුරුදු 150න් පුකෙ සා්ෙභාෙ ධර්මශේ  
ආශිර්ො ය ලබපු නිෙර්තන කලාපීය ්ටෙලට වි ාල ොින සා ගත 
තත්ත්ෙයක් උේගත ශෙලා තිශබනො. අපි -ශම් විදුලිබල 
මණ්ඩලශේ  ඉංජිශන්රුශෙොයි, ඉ ළ ඉන්න නිලධාරිනුයි- ඒ 
ොිනයට සාම්ර්ර්ණශයන්ම පයින් ග ලා තිශබනො. අපි 
පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න මැති ඇමතිෙරුන්ට "ශ ොරු" කියනො, 
"තක්ක ස" කියනො. මිනිසා්ුක බණිණො. නුදත් ඇත්ත කතාන් ්ය 
නම්, රතිපත්තිමය ෙ ශයන් ්ටක් ජාතියක් විිනන් ඉදිරියට 
ශගනාපු ්ශට් ුදළු ජනතාෙ  ැන උගත් ිනයලුම මිනිසා්ුක ඉදිරිපත් 
ක්පු ශම් සාැලැසා්ම සාම්ර්ර්ණශයන්ම විදුලිබල මණ්ඩලශේ  
නිලධාරින් විිනන් යට ග ලා තිශබන බෙ ඉතාම කනගාටුශෙන් 
කියන්න නන..  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබෙ න්ශසාේට තෙත් විනා ස ශ කක කාලයක් තිශබනො. 
 

ගු (පූජය) අතුරලියේ රතන ටිමි 
(மொண்புமிகு (ெை.) அத்துரலிரய ரதன ரதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
්ශට් අධයාපනය   ා්ා ්ශට් ජාතික ආ්ක්ෂාෙ ශෙනුශෙන් 

අපට කළ ැකිෙ තිබුණු වි ාලම ශේ ශමයයි. මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අශප් ්ටින් පිටතට යන ුද ල් අ්ශගන බැලුශෙොත් 

රුපියල් බිලියන තුනක්, ප ක් අත් රමාණයක් ගල් අඟුරු සා  

ශතල් සාඳ ා ෙර්ෂයකට ෙැය ශෙනො.  

පුකගිය අවුරුදු තුනක කාලය තුළ අපි කාර්යක්ෂමතාශෙන් 

ෙැඩ කළා නම්, ගල් අඟුරු සා  ශතල් සාඳ ා ෙැය ෙන ශඩොලර් 

බිලියන පශ න්, අඩු ගණශන් ශඩොලර් බිලියන ශ ක මා්ක් 

ලංකාෙ තුළ ඉතිරි ක්ගන්න තිබුණා. අ  තිශබන අශප් අය ෙැය 

ප්ත්යට ශමයින් ශලොකු උත්ත්යක් ලැශබනො. අ  අශප් 

දුප්පත්, අහිංසාක අම්මලා මැ ශප්දිගට ගිහින් අශප් ්ටට රුපියල් 

බිලියන ප ක් විත් ශ ොයා ශ නො.  ඒ රුපියල් බිලියන ප ම 

නැෙතත් යන්ශන් ශම් ශතල් සා  ගල් අඟුරු ශගන්ෙන්නයි.  

සූර්යාශලෝකය කියන්ශන්, අශප් රා ධනය; අුදද්රෙය. ශම්ො 

නිකම් තමයි අපට  ම්බ ශෙන්ශන්. ආ්ම්භශේ දී නම් එය 

බල ක්තියක් බෙට පත් කිරීම ශලශ ින වුශණ් නැ ැ. අපි කවුරුත් 

 න්නො, විදුලිය බල ක්තියක් බෙට පත් කිරීශම්දී තාක්ෂණයක් 

තිබුණු බෙ. 2016 ෙසා් ශෙනශකොට ශම් තාක්ෂණය ගල් අඟුරු 

ඉක්මො ගිය බෙ ුදළු ශලෝකයම පිළිගත්තා. ීනන ජනාධිපති ෂී 

ජින්පින්  මැතිතුමා 2017 ජනොරි මාසාශේ දී කිේො, "අපි 

පුනර්ජනනීය බල ක්තියට - renewable energyෙලට - යනො" 

කියා. එතුමා එශ ම කිේශේ, සූර්යාශලෝකශේ  තිබුණු ොිනය 

නිසාායි.  

බැටරිෙල, සූර්ය  ක්තිය ගබඩා කිරීශම් කාර්යක්ෂමතාෙ  අ  

වි ාල ෙ ශයන් ෙැ ස ශෙලා තිශබනො. ඇත්ත ෙ ශයන්ම ශම්ක 

ෙැ ස වුශණොත් තෙ අවුරුදු   යක් විත් යනශකොට විදුලිබල 

මණ්ඩලය අෙ ය ශෙන එකකුත් නැ ැ.එතශකොට අශප් විදුලිය 

අපටම ශ ොයා ගන්න පුළුෙන් තත්ත්ෙයක් ඇති ශේවි. ශකොශ ොම 

වුණත්, ඒ පැත්ශතන් ලංකාෙට වි ාල ොිනයක් තිබුණා.  

ඊළඟට, මම ශමන්න ශම් කා්ණය අෙධා්ණය ක්න්න 

කැමැතියි. ලංකාශේ විදුලිය ලබා ගැනීශම්දී, අපිට ිනයයට 

ිනයයක්ම පුනර්ජනනීය බල ක්තිය ක්ා යාශම්  ැකියාෙ 

තිශබනො. ිනයයට ිනයයක් ශනොශෙයි, අඩු ගණශන් අපි ිනයයට 

පණ ක් පුනර්ජනනීය බල ක්තිය  ් ා ගියා නම්, අශප් ්ශට් 

විදුලිබල ර ්නයට වි ාල උත්ත්යක් ලබාගන්න ඉඩ කඩ තිබුණා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප්  ්, ුදහුදු ්ළ, ුකළං 

බලය සා  සූර්යාශලෝකය කියන පේධති  ැම එශකන්ම අපට 

විදුලිය උත්පා නය ක්ගන්න පුළුෙන්. අපි ඝර්ම කලාපික ්ටක් 

නිසාා ශම් කාර්යය ශගොඩක් ප ුකයි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සා්ොමීය න් ෙ න්සා, කාලය අෙසාානයි.  

 

ගු (පූජය) අතුරලියේ රතන ටිමි 
(மொண்புமிகு (ெை.) அத்துரலிரய ரதன ரதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මම කාාෙ අෙසාන් ක්න්නම්, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

සා්විසා් ඉංජිශන්රුශෙක් ෙන, ීනන ජාතික මිශයෝ  යි -එතුමා  

'ධම්ම්තන' නමින්  ැන් මා ළඟ ම ණ ශෙලායි ඉන්ශන්.- ශම් 

අෙසා්ාාශේ ශමම පාර්ලිශම්න්තු ගැලරිශේ  ිනට මශ  ශම් කාාෙ 

අ ශගන ඉන්නො. He is a leading Engineer and a Scientist 
and is in the Parliament Gallery now. He met some 
authorities and explained that he can find a solution to this 

problem through renewable energy. මම ශම් ෙචන කිහිපය 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ඉංග්රීින භාෂාශෙන් රකා  කශළේ ශෙන කිිනෙක් නිසාා ශනොශෙයි, තහු 

අ  ශම් ගැලරිශේ  ිනටින නිසාායි. තහු අශප් ්ටට උ වු ක්න්න 

සූ ානම්. ශම් ්ශට්, විශ ේෂශයන්ම ලක්ෂපාන දියඇල්ල ළඟ අපි  

ශසාෝලා පැනල් ටික සාවික් ගත්තා නම්, නියං කාලයට අඩු ශෙන 

විදුලියට සාම්ර්ර්ණශයන්ම ඒ පේධතිශයන් ප ුක උත්ත්යක් 

ශසාොයා ගන්න පුළුෙන්ය කියා තහු කියනො. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම මීය ට ෙඩා කාලය ගන්ශන් 

නැ ැ. විදුලිබල මණ්ඩලශේ  මාෆියාෙ බිඳශගන ඉසා්සා් ට යන්න 

ඇමතිේයාට  ක්තියක් නැ ැය කියා අපි වි ්ොසා ක්නො. ඒ 

නිසාා ඉදිරි කාලය තුළ, ලංකාෙ ශගොඩගන්න ජාතියක් විධියට අපට 

කරුණු ශ කයි ක්න්න තිශබන්ශන්. එකක් තමයි, පුනර්ජනනීය 

බල ක්තිය ක්ා විප්ලවීය ශලසා ඉදිරියට යන්න පුළුෙන්, ශකොන්  

පණ ඇති ශේ පාලන නායකත්ෙයක් බිහි කිරීම. විශ ේෂශයන්ම 

අපිට ආ ා් සාඳ ා ශඩොලර් බිලියන 3ක් ෙැය ශෙනො. ෙසා විශසාන් 

ශතෝ ශගොවිතැනට යාශමන් ශම් ශඩොලර් බිලියන තුන අපට ඉතිරි 

ක්ගන්න පුළුෙන්. ඒ ොශ ම, විශේ ෙලට අශප් ෙසා විශසාන් 

ශතෝ ආ ා් යැවීශමන් අශප් ආ ායම ශ ගුණයක් ක්ගන්න 

පුළුෙන්. ශම් සාඳ ා සා.මශ නාම අෙධානය ශයොුද ක්යි කියා මම 

හිතනො. සා්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.36] 

 

ගු අර්ජුන රණතුංග මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

යසේවා අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு அர்ேுன ரைதுங்க - ரபொக்குெரத்து மற்றும் 

சிெில் ெிமொனச் ரசமெகள் அமமச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Transport and 
Civil Aviation) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම විො යට එකතු ශෙන්න 

අෙසා්ාාෙ ලැබීම ගැන මා සාතුටු ශෙනො. මමත් ශකටි කාලයක්  

ඛනිජ ශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයේයා  ැටියට කටයුතු 

කළා.  ඒ ශකටි කාලය තුළ මට ලබා දුන් සා ශයෝගය ශෙනුශෙන්, 

විශ ේෂශයන්ම මශ  හිටපු නිශයෝජය අමාතයෙරියටත්, ඒ  

නිලධාරින් ිනයලුශ නාටත් මශ  සා්තුතිය පු  ක්නො. 

එ ා අමාතයේයා  ැටියට පත් ශෙලා ශම් අමාතයාං යට 
ගියාම මට තිබුණු රධානම කාර්යය වුශණ්, තත්ත්ෙශයන් අඩු 
ශතල් ශම් ්ටට ඒම ෙැළැක්වීමට කටයුතු කිරීමයි. විශ ේෂශයන්ම, 

තත්ත්ෙශයන් බාල ශතල් නැෙක් නෙත්ෙන්නත් මට ිනදු වුණා. 
එහිදී ශම් ්ශට් ම  ජනතාෙට යම් ර ්නයකට ුදහුණ ශ න්නත් ිනදු 
වුණු බෙ මම  න්නො.  ැබැයි, ඉතාම ශකටි කාලයක් තුළ ඒ 
ර ්නය විසාඳා ගන්න අපට පුළුෙන් වුණා. ඒ ොශ ම, අශප් ්ටට 
නන., නන. විධියට ශතල් ශගශනන්න අපි ඉඩ ශ න්ශන් නැ ැය 
කියන කා්ණය ඒ කාලශේ  ශම් ශතල් මාෆියාෙට ශත්රුම් ක් 
ශ න්න අපට පුළුෙන් වුණා. එහිදී අපට ශත්රුම් ගියා, අපට ටැංකි 
ප ුකකම් හුඟක් අඩු බෙ. ශතොගෙල තිබුණු ර ්නයක් නිසාා ඉන්ධන 
ටැංකි සාංකීර්ණයක් ඇති ක්න්න ඒ කාලශේ  අපි තී්ණය කළා. 
අමාතය මණ්ඩලශයන් ශමන්ම කමිටුෙකින් ලැබුණු නිර්ශේ  
අනුෙයි අප ඒ තී්ණය ගත්ශත්. අවුරුදු  තළි කට පුකෙ තමයි, 

ශකොශළොන්නාෙ සාංකීර්ණශේ  ශතල් ටැංකි ආ්ම්භ ක්න්න අපට 
ඒ අෙසා්ාාෙ ලැබුශණ්. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම අමාතයාං ය භා් ගන්නා 
විට ලිහිින ශතල් ෙයාපා්ය නෙත්ො තිබුණා. අපි ලිහිින ශතල් 
ෙයාපා්ය පටන්ශගන ඉතාම ශකටි කලකදී, ශම් ්ශට් තුන්ෙැනි 
නියුදො බෙට ශම් ආයතනය පත් ක්න්න අපට පුළුෙන් වුණා. 
ශමහිදී මම  ැකපු විශ ේෂ කා්ණයක් තිශබනො. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත්  ැන් ශම් ගරු සාභාශේ ඉන්නො. මම 

එතුමාට සා්තුතිෙන්ත විය යුතු කා්ණයක් තිශබනො. කටුනායක 
ගුෙන්  ශතොටුශපොශළේ ගුෙන් යානා ඉන්ධන සාඳ ා ගබඩා ප ුකකම් 
රමාණෙත් ශනොවීම නිසාා අපට ගුෙන් ශතොටුශපොළ  ක්ො නළයක් 
එළන්න ිනේධ වුණා. ුදතු්ාජශෙල පර්යන්තශේ  ිනට ගුෙන් 
ශතොටුශපොළ  ක්ො ඉන්ධන රො නය සාඳ ා නළ මාර්ගය සා්ාාපිත 
කිරීශම්දී ශකොළඹ - මීය ගුදෙ රධාන මාර්ගශේ  තමයි ශම් නළය 
එළන්නට තිබුශණ්. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා සාමඟ 
සාාකච්ඡා ක්ලා, අධිශේගී මාර්ගශේ  ඒ නළය එළීම සාඳ ා 
සාැලුකමක් සාකසා් ක් ගන්නට අපට පුළුෙන් වුණා. ශම් අධිශේගී 
මාර්ග තනනශකොට බල ක්ති corridor එකක් ඇති ක්න්නට අ  
ෙන විට අපි ආණ්ඩුෙක්  ැටියට තී්ණය ක් තිශබනො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සාපුගසා්කන්  පිරිප දුෙ 
නවීක්ණය ගැනත් අපි වි ාල ශලසා අෙධානය ශයොුද කළා. තෙ 
අවුරුදු 5ක් විත් යනශකොට ශම් ්ශට් පරි ්ණය සාඳ ා ශතල් 
බැ්ල් 120,000ක් පමණ අෙ ය ශෙනො. ශම් සාඳ ා අපට තිබුශණ් 
එක ක්රමශේ යක් විත්යි. නුදත්, Murban  ශබෝ ශතල්ෙලට 
අමත්ෙ තෙත් ශතල් ෙර්ගයක්  ුරන්ො දීලා වි ාල ෙ ශයන් මිල 
අඩු ක්න්න අපට පුළුෙන් වුණා.  

ගරු අමාතයතුමා ශම් සාභාශේ නැති වුණත්, මම මතක් කළ 
යුතු තෙත් කා්ණයක් තිශබනො. අශප් පිරිප දුශේ වි ාල 
පරීක්ෂණයක් ක්ලා, ත්රීවීලර් සාඳ ා විශ ේෂ ශතල් ෙර්ගයක් අඩුෙට 
ශ න්න පුළුෙන් ක්රමශේ යක් අපි අත්  ා බැලුො. අ  ශෙනශකොට 
ඒ කටයුතු අෙසාන් ක් තිශබනො. ශම් ප ුකකම අශප් ම  
ජනතාෙට, විශ ේෂශයන්ම ත්රීවීලර් හිමියන්ට ලබා ශ න්නය කියා 
මම ගරු ඇමතිතුමාශගනුත්, ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමියශගනුත් 
ඉල්ලා ිනටිනො.  

මූලානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශකොළඹ ේාශේ  ඉඳලා 
ශකොශළොන්නාෙ  ක්ො තිශබන නළ පේධතිය අවුරුදු 40ක් විත් 
ප්ණයි. ඒො නඩත්තු ක් තිබුශණ් නැ ැ. අවුරුදු 76ක් පමණ 
පැ්ණි, අඟල් 10ක නළ මාර්ගයකින් තමයි ේාශේ  ඉඳලා 
ශකොශළොන්නාෙට ශතල් අදින්ශන්. ශමම නළ මාර්ගශේ  යම් 
ශ ෝෂයක් ඇති වුශණොත් අපට වි ාල ර ්නයකට ුදහුණ ශ න්න 
ිනේධ ශෙනො. අපි ඒ සාඳ ා අඟල් 18 සා  අඟල් 14 ෙ ශයන් නෙ 
නළ මාර්ග ශ කක් සා.දීමට කටයුතු කළා. එශමන්ම ඒ අඟල් 
ශ ොළශ ේ නළ මාර්ගය ඉදිකිරීශම් කටයුතුෙලින් ෙැ ස රමාණයක් 
අශප් ඉංජිශන්රුෙන්ශ  සා ාශයන් ක්න්නට පුළුෙන් වුණු බෙ 
මම සාතුටින් රකා  ක්න්න කැමැතියි.  ඒ නළ මාර්ගය එළීම 
සාඳ ා අෙ ය ඉඩම්ෙල ර ්නයක් ආො. අපි ඒ ඉඩම් ලබා ගැනීම 
ිනදු ක්, ඒ රශේ ෙල අනෙසා්ශයන් පදිංචිෙ ිනටි පවුල් සාඳ ා 
ශගෙල් 20ක් පමණ ලබා දුන්නා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ත්රිකුණා මලශේ  ශතල් ටැංකි 
ගැන අ  සාම ් අය ම ා ශලොකුෙට කාා ක්නො. මම 
අමාතයේයා විධියට ෙැඩ භා් ගන්නා විට ඉන්දියානු සාමාගමක් 
සාමඟ අවුරුදු 20ක් පමණ පැ්ණි ශකොන්ත්රාත් එකක් තිබුණා. 
නඩුෙක් යන නිසාා අපිට එක ශතල් ටැංකියක්ෙත් තිබුශණ් නැ ැ. 
අපි ඒ ගැන සාාකච්ඡා ක්ලා, ශතල් ටැංකි 15ක් සාම්බන්ධශයන් 
ඒකාබේධ ෙයාපා්යක්  ැටියට කටයුතු පටන් ගන්නා අතශර්, 
ඛනිජ ශතල් නීතිගත සාංසා්ාාෙට විත්ක් පාවිච්චි ක්න්නට පුළුෙන් 
විධියට ශතල් ටැංකි 16ක් ලබා ගැනීශම් ගිවිුකමකට එළැඹුණා. 
අශනක් ශතල් ටැංකි සාම්බන්ධශයන්, ඉන්දියානු සාමාගම සා  අපි 
ිනයයට 50 බැගින් වූ ඒකාබේධ ෙයාපා්යක්  ැටියට ක්ශගන 
යන්නට  ැකි වුණා. ඒ ොශ ම 2018දී අපි ශසාේෙකයන්ට වි ාල 
ෙැටුප් ෙැ සවීමක් ලබා දුන්නා. 

අෙසාාන ෙ ශයන් මම ඛනිජ ශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන ශල්කම් 
කාර්යාලය ගැනත් ෙචනයක් කිෙ යුතුයි. ශ්රී ලංකා ුදහුශේ 
සා්ොභාවික ොයු සා  ඉන්ධන නිධි ශසාවීම ශේගෙත් ක්මින් ලංකා 
ශද්රෝණිශේ  JS 5 සා  JS 6 කලාපෙල  ත්ත ගශේෂණය ක් 
තිශබනො. ශම් ශද්රෝණිශේ  ග.සා් සා  ශතල් නිධි තිශබනො. ශම්ො 
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ගැන අපි අෙධානය ශයොුද කළ යුතු බෙ මම අෙධා්ණය ක්නො. 
මම ශම් විෂයය භා්ෙ ිනටි කාලශේ  ක්ශගන ගිය ඒ ක්රියා ාමය 
ඉදිරියට ශගන යන්නට ෙර්තමාන අමාතයතුමාටත්  ක්තිය, 
වධර්ය ලැශේොයි කියා රාර්ානා ක්නො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,   මට ලැබුණු කාලය අඩු නිසාා,  

මශ  කාාශේ ඉතිරි ශකොටසා සභාගත* ක්නො. සා්තුතියි. 
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ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අ   ෙශසාේ අපි ඉතා ෙැ ගත් 

අමාතයාං  ශ කක ෙැය ශීර්ෂ පිළිබඳෙ කාා ක්නො. ඒ 

සාම්බන්ධශයන් මශ  අ  සා ් රකා  ක්න්න කලින්, ගරු 

සාභානායකතුමා ශම් සාභා ගර්භශේ  රැඳී ිනටින ශෙලාශේ, ම නුේ 

ඇතිශෙලා තිශබන ර ්නයක් පිළිබඳෙ එතුමාශ  අෙධානය ශයොුද 

ක්ෙන්න මම කැමැතියි. පුකගිය දිනෙල ජනාධිපතිතුමා අලුත් 

ආණ්ඩුකා්ෙරු පත් කළා. විශ ේෂශයන්ම මධයම සා   කුණු 

පළාත්ෙලට පත් කළ ආණ්ඩුකා්ෙරුන්ශ   ැිනරීශමන් 

ශපශනන්ශන්, ෙළං කශඩ්ට පැන්න  ශගොන්නු ොශ  තමන්ශ  

බලය පාවිච්චි ක්න්න පටන් අ්ශගන තිශබන බෙයි.  

තබතුමා  න්නො ඇති, අ  ශෙනශකොට මධයම 

ආණ්ඩුකා්ේයා විිනන් ඒ රශේ ශේ  ශෙශළඳාම් ක්න 

ජනතාෙශ  සා  ශපෞේගලික බසා් හිමියන්ශ  විශ්ෝධය තිබියදී 

ම නුේ නග්ය මැ  ශ්රී වික්රම ්ාජිනං  මාෙශත් ශටොරින්ටන් බසා් 

නැෙතුම්ශපොළ පරිශ්රය night bazaar එකක් පටන් ගන්න 

ශයො ාශගන තිශබන බෙ. එම නිසාා ශම් ශෙන ශකොට අම්පිටිය, 

පැණිශ නිය, පිළිමතලාෙ, ම කන්  ොශ  බසා් නෙත්ෙන 

ශටොරින්ටන් බසා් නැෙතුම්ශපොශළේ බසා් හිමියන් ෙර්ජනයකට 

ගිහිල්ලා තිශබනො. මම කියන්ශන්, ශමෙැනි සාැලුකම් ක්රියාත්මක 

කිරීශම්දී තමන්ශ  බල ත්කා්ය පාවිච්චි ශනොක් ජනතාෙ 

සාමඟත් සාාකච්ඡා ක් කටයුතු ක්නො නම් ශමෙැනි ගැටලු මතු 

ෙන්ශන් නැ ැ. ශම් නිසාා  ැන් ඒ රශේ ශේ  ජනතාෙ තමයි පීඩාෙට 

පත්ශෙලා තිශබන්ශන්. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මීය ට කලින් අශප් ්ශට් 

චිත්රපටයක් තිබුණා, "ළුරනි මට සාමා ශෙන්න." කියා.  ැන් ඒ 

චිත්රප ටශේ  ශ ෙැනි ශකොටසා ඇවිල්ලා තිශබනො. ්වි 

කරුණානායක ම ත්මයා එතුමාශ  සාමාජ ජාලා පාවිච්චි ක් අ  

කියා තිබුණා, "ජනතාෙනි මට සාමාශෙන්න." කියා. ශමොකට  ඒ? 

විදුලිය කපන නිසායි. ඒ ොශ ම කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුෙක් 

අ්ශගන තිශබනො, ජනතාෙ තමන්ශ  ශග ් ලයිට් ශ ක 

ගණශන් නිෙන්න නන. කියා. ඒ ොශ ම රෑට නින් ට යනශකොට 

ලයිට් off ක්න්න නන. කියා. ශකොශ ොමත් ශම් ශෙලාශේ අශප් 

්ශට් කැබිනට් මණ්ඩලය, ශම් ෙැ ගත් අමාතය මණ්ඩලය එෙැනි 

තීන්දුෙක් ගත යුතු නැ ැ. ශමොක , ජනතාෙ අ්පිරිමැසා්ශමන් තමයි 

විදුලිය පාවිච්චි ක්න්ශන්. විදුලි බිල විත්ක් ශනොෙ ශතල් මිල 

ෙැ සශෙලා, බඩු මිල ෙැ සශෙලා,  රුොශ  පාසාල් ගාසා්තු 

ෙැ සශෙලා, ිනයලු බ් ජනතාෙ මත -ශ මේපියන් මත- පැටවී 

තිශබන ශෙලාශේ නිසා්කා්ණශේ  විදුලිය අපශත් යන විධියට කිිනම 

ශග ්ක් ෙැඩ ක්න්ශන් නැ ැ. ඒ  ැශමෝම තමන්ශ   රුශෙොත් 

පුරුදු ක් තිශබන්ශන්, කාම්ශයන් කාම්යට යනො නම් ලයිට් 

එක off ක්ශගන යන්න. එම නිසාා කැබිනට් මණ්ඩලයක් විිනන් 

ගත යුතු තීන්දුෙක් ශනොශෙයි ඒක. මම  න්ශන් නැ ැ, කැබිනට් 

මණ්ඩලයක් විිනන් ශලෝකශේ  ශකොශ ේෙත් එෙැනි තීන්දු අ්ශගන 

තිශබනො කියා. 

ශමම විදුලිය අර්බු ය තිශබන ශෙලාශේ ඇමතිෙරුන්ශ  නිල 

නිොසාෙල විදුලි බිල තෙ මාසායකට ශ කකට පසා්ශසාේ ශම් ගරු 

සාභාෙට ඉදිරිපත් ක්නො නම් මම කැමැතියි. ඒ ශමොක , පුක ගිය 

ආණ්ඩුෙ කාලශේ  අපි විදුලි බිල් කිහිපයක් ශම් ගරු සාභාෙට 

ඉදිරිපත් කළ බෙ තබතුමාට මතක ඇති. සාම ් ඇමතිෙරුන්ශ  

නිල නිොසාෙල බිල රුපියල් 125,000 පැනලා. එශ ම ඇමතිෙරු 

හිටපු පාර්ලිශම්න්තුෙක්, එශ ම ඇමතිෙරු හිටපු ්ටක් ශම්ක. එම 

නිසාා ජනතාෙට ලයිට් එක off  ක් ගන්න කියන ශෙලාශේ, 

තමන්ශ  ශග ් මිදුශල් තිශබන මල් ග ටත් ලයිට්  මා තිශබන 

ඇමති නිල නිොසා, ශපෞේගලික නිොසා අපි නන. ත්ම්  ැකලා 

තිශබනො.  

 ැන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත්, ආණ්ඩුෙත් ශම් ර ්නශේ දී 

ජනතාෙශගන් සාමාෙ ඉල්ලන්න ශ ෝ ශම් ෙශ  විකා් තීන්දු 

ගන්න ශ ෝ යා යුතු ? එශ ම නැත්නම් මීය ට කලින් ශම් 

සාම්බන්ධශයන් හිතලා බලලා, සාැලුකම් ක් පියේ ගන්න ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලයට  ැකියාෙක් නැේ ? ශමොක , ඉශඩෝ්ය 

එනො කියන එක අ ම්බශයන් ිනදු ෙන ශ යක් ශනොශෙයි. ශම් 

ඉශඩෝ්ය අශප් ්ශට් ඉති ාසාශේ  ආපු ම ා බ්පතළම ඉශඩෝ්යත් 

ශනොශෙයි. ඉශඩෝ්යක් පැමිණියාට පසා්ශසාේ ජල විදුලි උත්පා නය 

අඩු ශෙනොය කියන එක ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  න්නො. 

එතශකොට ඒකට සාරිලන විධිශේ  සාැලැසා්මක් වුෙමනා ක් 

තිශබනො. ඒ පිළිබඳෙ සාැලුකම් සාකසා් ක්න්න තමයි නිලධාරින්ට 

ජනතාෙශ  බදු ුද ලින් ෙැටුප් ශගෙලා, ේරසාා  දීලා, යාන ො න 

දීලා, ඒ ො නෙලට ශතල් ග ලා, ශෙනත් ේරසාා ත් දීලා, 

ශෙනත් ්ජශේ   ශසාේෙකයන්ට ශනොශ න ආකා්යට ේරසාා  දීලා, 

ඒ ශගොල්ලන් ඒොට ශගෙන්න නන. බේ ත් ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලශයන්ම ශගෙලා තියාශගන ඉන්ශන්.  ැබැයි, ර ්නය 

තමයි, ඒ කිිනෙකට සාැලුකම්   න්ශන් නැ ැ. සාැලුකම්   න්ශන් 

නැත්ශත්,   න්න බැරිකමට ශනොශෙයි. අශප් ්ාජය 

වි ්ෙවි යාලයකින් ශ ෝ විශේ  වි ්ෙවි යාලයකින් ශ ෝ ආපු ශම් 

පිළිබඳ තීන්දු ගන්නා අයට සාැලුකම්   න්න බැරිශෙලා 

තිශබන්ශන් තවුන්ශ  තිශබන  ැනුශම් ර ්නයක් නිසාා කියා මම 

හිතන්ශන් නැ ැ. එශ ම නම්, එතැන තිශබන ර ්නය ශමොකක් ?  

2016දී අශප් ්ශට්  ෙසාකට උපරිම විදුලිය අෙ යතාෙ 

ශමගාශෙොට් 2,453යි. ශම් ශෙනශකොට එය ශමගාශෙොට් 2,600ට 

විත් නැගලා තිශබනො. මම  න්නා  ැටියට  ැන් අශප් විදුලිය 

උත්පා නයත් සාමඟ සාාමානයශයන් ශමගාශෙොට් 340ක, 350ක 

හිඟයක් තිශබනො. ශමෙැනි තත්ත්ෙයක් තිබියදී ඇයි ශම් විධිශේ  

විදුලිය කප්පාදුෙකට යන්න ිනේධ වුශණ්? එම නිසාා මම එකඟයි, 

ශම් විො ය ආ්ම්භ කිරීශම්දී මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  

මන්ත්රීතුමා පාවිච්චි කළ "සාංවිධානාත්මක විදුලිය කප්පාදුෙ." 

කියන එක නැෙත කියන්න. ශමතැන ිනේධ ශෙන්ශන් එෙැනි 

ශ යක්. ඉශඩෝ්යක් එන බෙ කල්තියා  ැනශගන, සාැලුකම් සාකසා් 

ශනොක්, ඒ ොශ ම ශමෙැනි විදුලිබල හිඟයකදී -මම කියන 

ආකා්යට ව නිකෙ ශමගාශෙොට් 340ක, 350ක හිඟයකදී- ඒ 

හිඟයට ුදහුණ ශ න්න බැරිෙ දිනකට පැය 4ක් විදුලිය කප්පාදු 

ක්න්ශන් නිකම් ශනොශෙයි, එය සාංවිධානාත්මක විදුලිය 

කප්පාදුෙක්ය කියන එක අපි කියන්න කැමැතියි. 

ශම් තිශබන්ශන් ශෙන ශමොකක්ෙත් ශනොශෙයි, ශේ පාලන 

අධිකාරියයි, පාලන අධිකාරියයි අත් තිශබන කඹ ඇිනල්ලයි; 

ගැටුමයි. ශමොකට ? ශකොමිසා් සාඳ ා තිශබන ගැටුම. තමන්ට ොින 

අත්පත් ක් ගැනීම සාඳ ා තිශබන ගැටුම. ඒ ගැටුම විිනන් තමයි 

අශප් ්ශට් ජනතාෙ අුරශර් තබලා තිශබන්ශන්. ඒ ගැටුම විිනන් 

තමයි අශප් ්ශට් කර්මාන්ත පේධතිය අඩපණ ක් තිශබන්ශන්. 
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————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා යත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

තුදන්නාන්ශසාේලා ශලෝකශේ  ිනටින ම ා ෙයාපාරිකයන්ට කාා 

ක්නො. ශලෝකශේ  තිශබන ම ා ශ ෝටල් සාංකීර්ණෙලට එන්න 

කියනො. ආශයෝජකයන් ඒවි කියා අශප් Port City එශකන් 

බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. කර්මාන්ත කලාප   ාශගන, නීති ලිහිල් 

ක්, අධිශේගී මාර්ග   ලා ආශයෝජකයන්ට එන්න කියා ආ්ාධනා 

ක්නො.  ැබැයි, විදුලිය කපනො. එශ ම ශෙනශකොට, ශකොයි 

්ශට් ආශයෝජකයන්  එන්ශන්? ශකොයි ්ට  එශ ම ආශයෝජනය 

ක්න්න කැමැති. ශමන්න ර ්නය. එශ ම සාංෙර්ධන සාැලැසා්මකට 

අපි යනො නම්, විදුලිබල අෙ යතාෙ සාම්ර්ර්ණ ක් ගන්ශන් 

නැතුෙ ඉසා්සා් ට යන්න බැ ැ.  

මීය ට කලිනුත් විදුලිබල මණ්ඩලශේ  පෙතින මාෆියාෙ පිළිබඳෙ 

සාාකච්ඡා වුණා. පුක ගිය කාලශේ  විදුලිබල මණ්ඩලයට ශගනාපු 

generators 50 සාම්බන්ධ ර ්නය ගැන මම කියන්න කැමැතියි. 

ඇමතිතුමාත් සාම ් ඒොට උත්ත් දුන්නා. ශමගාශෙොට් එකක 

රමාණශේ  generators 50ක්, 2018 ශ සාැම්බර් 18 ශගොඩබ.ො. ඒ 

ශටන්ඩර් එශකන් එකඟ වුණු කා්ණා අනුෙ generators විත්ක් 

ශනොශෙයි ශගොඩබ.මට තිශබන්ශන්. ඒ generators පෙත්ොශගන 

යන, ඒො නඩත්තු ක්න ක්රමශේ යක් පිළිබඳෙ ශටන්ඩර් එශක් 

සාඳ න් ශෙනො. ශම්ො නිකම්ම නිකම් ශකොශ ේ ශ ෝ ගබඩා ක් 

ශනොශෙයි තිශබන්න නන.. අ ස 20ක container එකක් ඇතුශළේ 

තමයි ශම් generators තියන්න නන.කම තිශබන්ශන්. ඒ container 

එක ඇතුශළේ generatorsෙලට අමත්ෙ ඩීසාල් සා්ශටොක් ටැංකියක් 

තිශබන්නට නන., ිනිනලන පේධතියක් තිශබන්නට නන., Step-up 

transformer  එක තියන්න නන., පරිසා්  ානිය ෙළක්ෙන එක 

gadget එකක් තිශබන්න නන.. ඒ ිනයල්ලත් සාමඟ තමයි ශම් 

ශටන්ඩර් එක ලබා දුන්ශන්.  ැබැයි, ශමොක  ශෙලා තිශබන්ශන්? 

අ  ඒ ශමොකක්ෙත් නැ ැ. අ් කිේො ොශ  ශම්ො සා්ාාන තුනක 

ශගොඩග ලා තිශබනො. 

ඉන්දියානු සාමාගමක් තමයි ශම් ගනුශ නුෙ ිනදු කශළේ. 

තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුශෙන් අනුමත ක්පු සාමාගමට ශනොශෙයි 

ශම්ක ලබා දුන්ශන්. මම  න්නා  ැටියට  ැන් ශම්කට නඩුෙක් 

යනො. ශ ොයලා බැලුොට පසා්ශසාේ, ශගනාපු generators ලංකාශේ 

 රියට ක්රියාත්මක ක්න්න පුළුෙන්  ඒො ශනශෙයි. පැය භාගයක් 

දුෙනශකොට generator එක නත් ශෙනො. කලින් තබතුමා කියපු 

කා්ණය ඇත්ත. ශම් generators 50න් ශකොශළොන්නාශේ තිශබන 

10ක් දුෙනො. තුල්හිරිශේ  තිබුණු ශ කක් දිේො. ශකොශළොන්නාශේ 

10කුත් දිේො.  ැබැයි, පැය 200ක් දුෙනශකොට ඩීසාල් ශනොෙ 

engine oil ඉේ ශෙලා නත් ශෙනො. Generator එකකට ලිහිින 

ශතල් ලීට් 600ක් නන.. ඒක ඉන්දියාශෙන් ශගන්ෙන්න නන.. ශම් 

12ට එශ ම  ාලා දිේො. දිේොට පසා්ශසාේ ජනොරි 25 ෙනශකොට ශම් 

ලිහිින ශතල් ඉේ වුණා. ඒක ඉන්දියාශෙන් ශගශනන තුරු 

බලාශගන ිනටිනො. ඇමතිතුමා කිේො, "ශමපමණ දුෙනො." කියා. 

මහින් ානන්  මන්ත්රීතුමා කිේොම, "ශම්ශකන් ශ කයි ෙැඩ 

ක්න්ශන්." කියා. "නැ ැ. 12ක් ෙැඩ ක්නො." කිය ාා ඇමතිතුමා 

කිේො. 12ක් ෙැඩ ක් ඒ විධියට නත් වුණා.  

ශම් container එක ඇතුශළේ ඩීසාල් සා්ශටොක් ටැංකියක් 

තිශබන්නට නන..  ැබැයි, සා්ශටොක් ටැංකි ශගනාශේ 25යි. 

Generators ශ කකට සා්ශටොක් ටැංකි එකයි ශගනැල්ලා 

තිශබන්ශන්. ඉතින් ශකොශ ොම  ශම්ක ිනදු ෙන්ශන්? එතශකොට 

අපට දුෙන්න බැරි - 

 
ගු ලක්ෂනමන් ආනන්ද වියේමාන්න මහතා 
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் ஆனந்த ெிரேமொன்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
කෙ ා  ශගනැල්ලා තිශබන්ශන්? 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

2018 ශ සාැම්බර් 18 තමයි ශගොඩබාලා තිශබන්ශන්. ඒකත් දින 

52ට නම්  මන්න ලැ ැසා්ති ශෙන්න එපා.  

 

ගු ලක්ෂනමන් ආනන්ද වියේමාන්න මහතා 
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் ஆனந்த ெிரேமொன்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ඇණවුම් ක් තිශබන්ශන් කෙ ා ? 

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඊට කලින් තමයි ඇණවුම් ක් තිශබන්ශන්. ඒ කියන්ශන්, දින 

52 ආණ්ඩුෙට කලින්. ඇණවුම් ක්න දිනය මා ළඟ නැ ැ, 

මන්ත්රීතුමා. ශම් ගනුශ නුශේ සාම්ර්ර්ණ විසා්ත්ය තබතුමාශ  

ඇමතිතුමා  න්නො. 2018 ශ සාැම්බර් 18 තමයි ශගොඩබ.ශේ. ඊට 

කලින් තමයි ශම් ක්රියාෙලිය ිනදුෙන්න ඇත්ශත්. ඇත්තටම 

ගත්ශතොත් ශමශ මයි. තබතුමා කලබල ශෙන්න එපා. ශම්ශක් 

ශචෝ නාෙ මම හිටපු ඇමතිෙරුන්ට එල්ල ක්න්ශන් නැ ැ. 

ෙර්තමාන ඇමතිතුමාට ශ ෝ, හිටපු ඇමතිට ශනොශෙයි එල්ල 

ක්න්ශන්. ඒ ශගොල්ලන් ක්පු ශෙන ශේෙල් තිශබනො. ශම්කට 

තනික්ම ශම් පාලන අධිකාරිය ෙග කියන්න නන.. තවුන් තමයි 

ශම්ක ශත්රුශේ. TEC එක, ශම්ක  රි නැ ැ කියා ශෙන සාමාගමක් 

අනුමත ක්ේදී ඒ ශගොල්ශලෝ තමයි ශම් ඉන්දියානු සාමාගමට 

දුන්ශන්. Generators විත්ක් ශගනැල්ලා  ඒ ශගොල්ශලෝ තමයි 

ශගොඩග ලා තිශබන්ශන්. ශම්ක පිටුපසා පෙතින බිලියන ගණනක 

ෙංචාෙට ෙගකියන්ශන් කවු ? මම පැ ැදිලිෙ කියනො,  විදුලිබල 

මණ්ඩලශේ  හිටපු සාාමානයාධිකාරිේශයක්; හිටපු අතිශර්ක 

සාාමානයාධිකාරිේශයක් සා  අමාතයාං  ශල්කම්තුමා ශම්කට 

ෙගකියන්නට නන.ය කියා.  

ඒ අයට ශම්ොශයන් ගැලශෙන්න බැ ැ. ශම් ්ශට් ජනතාෙශ  

ුද ල් තමයි ශම් ආකා්යට විය ම් ක් තිශබන්ශන්. Matugama 

Grid Substation එශක් තිශබන Generators එකක්ෙත් ෙැඩ 

ක්න්ශන් නැ ැ. ඒො එශ ේ නිකම් ශගොඩ ගසාා තිශබනො. 

ශමන්න ර ්න. ශම්ොශයන් ෙන පාඩුෙ තමයි අශප් ්ශට් ජනතාෙ 

විදුලි බිශලන් ශගෙන්ශන්. ඊට පුකෙ විදුලි බිල ෙැ සයි කියලා 

කර්මාන්ත හිමියා භාණ්ඩශේ  නිෂ්පා න මිලට එකතු ක්න්ශන්, ඒ 

ෙැ ස වූ ගාසා්තුෙයි. අඩු මිලට විදුලිය ශ න්ශන් නැතිෙ අපි 

ශකොශ ොම  ආශයෝජකයන් ශගන්ොගන්ශන්? නිෂ්පා කයාට අඩු 

මිලකට විදුලිය ශ න්ශන් නැතිෙ අපි ශකොශ ොම  භාණ්ඩ 

නිෂ්පා නය අඩු පිරිෙැයකින් ිනේධ ක්න්ශන්? එශ ම ශනොක්, 

අපි ශකොශ ොම  ජනතාෙට සා නයක් සාලසාන්ශන්? එශ ම නම්, 

ශමන්න ශම් මාෆියා එක බිිනන්න නන.කම තිශබනො. 

ඊළඟ කා්ණය, LNG බලාගා් පිළිබඳෙයි. ආශයත් ඒ කතා 

බ  පටන් ශගන තිශබනො. ලක් නවි සාමාගමට සාම්බන්ධ ර ්නය 

ගනිුද. අප ලක් නවි සාමාගම COPE එකට ශගන්ෙන්න   න 

ශකොට ශබොශ ෝ ර ්න පැන නැඟුණා. ඒ අය COPE එකට 

ශගන්ෙන්න අයිතියක් නැ ැ කියලා කිේො.  ැබැයි එහි ්ජශේ  

ශකොටසා් තිශබනො. ඒ LNG බලාගා්ය  ා සාම්බන්ධ ශටන්ඩ්ය 

්ජශේ  ශකොටසා් තිශබන සාමාගමට ශ න්ශන් නැතිෙ ීනන 

සාමාගමකටයි ශ න්ශන්. මා කියන්ශන් ශම්ක පිටුපසා 

තිශබන්ශන්ත් ශකොමිසා් මිසා ශෙනත් ශමොකෙත් ශනොශෙයි කියායි. 

්ජශේ  සාමාගමකට ශ න්ශන් නැතිෙ ීනන සාමාගමකට ශ න්ශන් 

ඇයි? ඒ විත්ක් ශනොශෙයි, ආ්ංචි  ැටියට, 2022න් පුකෙ 

ශමගාශෙොට් 300ක් ලක් නවි සාමාගමට ශ න්නම් කියා තමයි 

එකඟතාෙකට ඇවිත් තිශබන්ශන්. මා අ න්ශන්, අඩු මිල 

ශටන්ඩ්ය තිබුශණ් ශකොතැන , ඇයි ලක් නවි සාමාගමට එය 
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ශ න්න බැරි කියායි. තුදන්නාන්ශසාේලා ඒ ර ්නෙලට උත්ත් 

ශ න්න නන.. ලක් නවි සාමාගම ශම් සාම්බන්ධශයන් රකා යක් 

ක් තිශබනො මම  ැක්කා. තමන්ට ලැශබන ශකොමිසා් කුට්ටිය 

ශෙනුශෙන් තමයි ශම් ්ශට් ශම් පාො දීම ිනේධ ෙන්ශන්.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විදුලිය කප්පාදුෙ ිනේධ ශෙලා 

ජනතාෙ බලෙත් ශලසා පීඩාෙට පත් වී ිනටිේදී, ඊළඟට ඒ පිටුපිනන් 

එනො, විදුලිය මිල දී ගැනීම කියන කා්ණය. තන්න ර ්නය! 

ශකොශ න් ශකොශ න් ශ ෝ කැ්කිලා එන්ශන් තන්න තතැනටයි. 
තුදන්නාන්ශසාේලා ඉසා්ශසාල්ලාම අයිතියක් ලබා ශගන තිශබනො, 

"්ශට් ෙයසානකාරී තත්ත්ෙයක් ආශෙොත්, ශටන්ඩර් කැඳවීමකින් 
ශතෝෙ විදුලිය මිලදී ගන්න කැබිනට් මණ්ඩලයට නන. නම් 

තීන්දුෙක් ගන්න පුළුෙන් "කියා. ඒ ොශ ම, රධාන බලාගා්යක් 
අක්රිය වුශණොත් විදුලිය මිලදී ගන්න අනුමැතිය ශ න්න අමාතය 

මණ්ඩලයට බලය තිශබනො. ශමන්න ශම්කට තමයි ුදො 

ශෙන්ශන්. COPE එකට විදුලිබල මණ්ඩලය කැඳෙන  ැම  ාම 
ොශ  තවුන් ඉදිරිපත් ක්න කා්ණය ශමොකක් ? "ශම්ක කශළේ 

නැත්නම්,  දිින විදුලිය බිඳ ෙැටීම් ිනේධ ශෙනො. ්ශට් ශමච්ච් 
රශේ  සාංඛයාෙකට කළුෙශර් ඉන්න ිනේධ ශෙනො" කියලායි ඒ 

අය කියන්ශන්. තය බිය ගැන්වීම ක්ලා තමයි  ැම  ාම ශම් විදුලිය 
මිල දී ගැනීම ිනේධ ක්න්ශන්.  ැන් ශම් ්ශට් සාැලුකම්සා ගතෙ 

විදුලිය කප්පාදුෙ ිනේධ ෙන ශකොට ශමගාශෙොට් 100ක පාශෙන 
ඩීසාල් බලාගා්යක් ශම් ෙන ශකොට අශප් ේාය පරිශ්රයට 

ඇවිල්ලායි තිශබන්ශන්.  ැන් එය ේාය පරිශ්රයට ඇවිත් නත් 

ක්ශගන ඉන්නො. ඊළඟට ඒශකන් තමයි විදුලිය ගන්න යන්ශන්. 
ශමන්න ශමශ මයි ශම්ො එකිශනකට බේ  ශෙන්ශන්. ශම් විදුලි 

අර්බු ය තිශයේදී, මට ආ්ංචි  ැටියට, ඊශේ  තෙත් ගිවිුකම් තුනක් 
අත්සාන් ක් තිශබනො, මාත් ACE Power බලාගා්ය සා  

Northern Power බලාගා්යත් එක්ක. Northern Power 
බලාගා්ය කියන්ශන්, අවුරුදු 20ක් ප්ණ බලාගා්යක්. ශමශ ේ 

විදුලිය කපේදී කලින් කී ෙැශඩ් ිනේධ ශෙනො. මා ශමයට 

උ ා ්ණයක් ශ න්නම්.  

අපි පාර්ලිශම්න්තුශේදීත් ශම් ගැන සාාකච්ඡා කළා. ඒ තමයි, 

ඇඹිලිපිටිය ACE Power  බලාගා්ය පිළිබඳ ර ්නය. 2004 

ෙර්ෂශේ  ඉඳන් 2015 ෙර්ෂය ෙන ශතක් අවුරුදු 10ක කාලයකට 
ගිවිුකමක් අත්සාන් කළා. විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලිය මිල දී ගත්තා. 

ඒ ශෙලාශේ විදුලිය මිල දී ගත්ශත් ඒකකයක් රුපියල් 29කටයි. ඒ 
විත්ක් ශනොශෙයි. ඒ බලාගා්ය විදුලිය මිලදී ගන්න ශකොට 

ඒකකෙල ගණන විත්ක් ශනොශෙයි ශ න්ශන්. ඒ බලාගා්ය සාඳ ා 

ක්පු ආශයෝජනයත් අපි අවුරුදු 10 ඇතුළත ශගෙන්න නන.. එම 
නිසාා විදුලිබල මණ්ඩලය ඒ අවුරුදු 10 ඇතුළත රුපියල් ශකෝටි 

300ක් ශගේො. රුපියල් ශකෝටි 300ක් ශගේො! 2015 ෙර්ෂශේ දී 
ගිවිුකම අෙසාන් වුණා. 2016 ෙර්ෂශේ  විදුලිය ගත්ශත් නැ ැ. ඒ 

අවුරුේශේ ශම් විදුලි බලාගා්ය අයිති පුේගලික සාමාගම තවුන්ශ  
2015/2016 මූලය ොර්තාශේ සාඳ න් ක්න්ශන් ශමොකක් ? 2016 

උපක්රමික ආශයෝජන අං ශේ  තවුන්ශ  අලාභය රුපියල් මිලියන 

494යි, 2016/2017 ලාභය රුපියල් මිලියන 1,100යි, ඒකට ශ ේතු 
වුශණ්, 2015 ගිවිුකම අෙලංගු වීම සා  ඒ අවුරුේශේ විදුලිබල 

මණ්ඩලයට විදුලිය සාැපයීමට ශනො ැකි වීමයි කියා සාඳ න් 
ක්නො. 2016 ෙන කල් ලාභයි. 2016 ෙර්ෂශේ  රුපියල් මිලියන 

494ක් පාඩුයි. ආශයත් 2017 ගිවිුකම ග  ගත්තා, 2017 අශරේල් ිනට 
අවුරුේ ක කාලයකට. අන්න ඒ අවුරුේශේ රුපියල් මිලියන 

1,100ක් ලාභයි.  

තවුන් කැත නැතිෙ කියනො, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 

ACE Power එශකන් විදුලිය දුන් නිසාා තමයි සාමාගශම් ලාභය 

ආශේ කියලා. 2017-2018 අවුරුේ ට විදුලිය ඒකකයක් ගත්ශත් 

රුපියල් 25ට. ඒ ගන්න ශකොට අ් බලාගා්යට ආශයෝජනය කළා 
කියලා නැෙතත් ආශයෝජන ුද ලක් අවුරුේ  ගණශන් එකතු වුණා. 

ආශයත් 2018 දී ශම් ගිවිුකම අවුරුදු තුනකට දීර්ඝ කළා. ඒ දීර්ඝ 
කශළේ ඒකකයක් රුපියල් 26යි, ආශයෝජන ුද ල  ැටියට 

මාසායකට රුපියල් ශකෝටි 15 ගණශන් ශගෙන්නයි. 2014-2015 

කාලශේ ත් අවුරුදු 10කට රුපියල් ශකෝටි 300ක් ශගො තිශබනො. 
සාාමානයශයන් බලාගා් ඇසා්තශම්න්තු කළාට පසා්ශසාේ රුපියල් 

ශකෝටි 300ක් යන්ශන් නැ ැ, බලාගා්ය   න්න.  ැබැයි, 2018-
2021 කාලයට ශම්ශක් ආශයෝජන ුද ල  ැටියට අපි ශගෙන්න 

නන., රුපියල් ශකෝටි 540ක්. තන්න, ශමශ ම තමයි ශම් 
ආයතනශේ  කටයුතු ශකශ්න්ශන්.  

එතශකොට ශම් විදුලිය මිලදී ගැනීශම්දී තිශබන රතිපත්තිය 

ශමොකක් ? ක්රමශේ ය ශමොකක් ? ඒ ශමොකුත් නැ ැ. ඒ ශගොල්ලන් 
කියන්ශන් කීය , ඒ ගණනට අපි ගන්නො.  ැන්  දිින විදුලිය බිඳ 

ෙැටීම් තිශබනො.  ැන් ජල විදුලිය ශ න්න බැ ැ. තන්න ර ්න! 
ශම් ිනයල්ල ඉසා්සා් ට  මා ශම් බලාගා්ෙලින් හිතූ හිතූ 

ගණන්ෙලට විදුලිය මිලදී ගැනීම තමයි ශම්ක පිටුපසා තිශබන 
ශ ේතුෙ.  ඒකයි ශම් ිනේධ ෙන්ශන්. ශම්, උත්ත් ශ ොයන්න 

පුළුෙන්කම තිශබන ර ්නයක්. ශම්ක ශම් නිකම් තශ ේ ශල්ිනශයන් 

ශනොසාලකා  රින්න පුළුෙන් ර ්නයක් ශනොශෙයි. ශම්ක උත්ත් 
ශ ොයන්න පුළුෙන් ර ්නයක්.  ැබැයි, උත්ත් ශ ොයන්ශන් නැ ැ.  

මම ශම් මන්ත්රීෙරුන්ට ආ්ාධනා ක්නො, වි ශ ේෂශයන්ම 
COPE එකට එන්න කියලා, COPE එකට විදුලිබල මණ්ඩලය 

ශ ෝ ඊට අනුබේධ සාමාගම්ෙල නිලධාරින් කැඳවූොට පසා්ශසාේ 
තවුන්ශ   ැිනරීම බලන්න. ශෙනත් ආයතනෙල රධානීන් ආො 

ොශ  ශනො ශෙයි. ්න්ජන් ්ාමනායක ්ාජය ඇමතිතුමා ශම් 

පිළිබඳෙ  න්නො. තවුන් COPE එකට ඇවිල්ලා  ැිනශ්න්ශන් 
තර්ජනාත්මක සා්ෙරූපශයන්. එතැනදි තවුන් කියන්ශන් ශමොකක් ? 

"අපට ශම්ක ගන්න දුන්ශන් නැත්නම්, ්ශට් විදුලිය බිඳ ෙැශටන 
ශකොට තයශගොල්ලන් ෙග කියන්න නන." කියලා කියනො. එශ ම 

තමයි තවුන්  ැිනශ්න්ශන්. තමන්  ශසාේෙය ක්න බලාගා්ෙලට 
ලාභ ලැශබන විධියට, තමන්ටත් ඒොයින් ශකොමිසා් කුට්ටි ගන්නයි 

තවුන්  ැිනශ්න්ශන්. ශමන්න ශමශ මයි, ශම් ශගොල්ලන්ශ  

ශකරුොෙ. ඒ අතශර් ශමොක  ක්න්ශන්?  

පාලනාධිකාරිශේ  ෙංචා දූෂණ ගැන ශ ෝ ඒ ආයතනශේ  

අසාාධා්ණ විධියට දීමනා ෙැ ස ක් ගැනීම පිළිබඳෙ ප ළ 

ශසාේෙකයන් ශ ෝ ෙිත්තීය සාමිති ශමොනො ශ ෝ ශචෝ නාෙක් එල්ල 

කළාට පසා්ශසාේ පාලනාධිකාරිශේ  රතිචා්ය ශමොකක් ?  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට නියමිත කාලය අෙසාන්. 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මම ඉතිරි කථිකයාශ  ශෙලාෙ ගන්නො. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ොඳයි. 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඒ ශගොල්ලන්ශ  රතිචා්ය තමයි, ෙිත්තීය සාමිති නායකයන් 

 ඩයම් කිරීම. පුකගිය කාලශේ  ශ්රී ලංකා නි  සා් පක්ෂශේ  සාභාපති, 

ශල්කම් ඇතුළු ෙිත්තීය සාමිති නායකයින්  ත් ශ ශනකුත්, 

ජනතා විුදක්ති ශප්ුදශණ් එක් ශකශනකුත්, එක්සාත් ජාතික 

පක්ෂශේ  එක් ශකශනකුත් ඇතුළු  යශ ශනකුශ  ෙැඩ ත නම් 

කළා. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා (මහාමාර්ග හා මාර්ග 

සංවර්ධාන රාජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு ரஞ்ேன் ரொமநொயக்க - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அபிெிருத்தி இரொேொங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake - State Minister of Highways 
and Road Development) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ්න්ජන් ්ාමනායක ්ාජය ඇමතිතුමා. 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ேன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නලින්  ජයතිසා්සා මන්ත්රීතුමා මශ  නම සාඳ න් ක්පු නිසාා 

මම එතුමාශගන් ශම් කරුණ  ැනගන්න කැමැතියි. 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ේ ක ට ශනොශෙයි කිේශේ. 

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ேன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

තබතුමා කියන විධියට ශමොන  ක්ෂ ඇමතිේයා පැමිණියත්, 

ශම් නිලධාරිො ශයන් ශේශ්න්න බැ ැ. එතශකොට ශම්කට 

තබතුමා ක්න ශයෝජනාෙ ශමොකක් ? STF එශක් නිලධාරින්  මා 

ශ ෝ ඒ නිලධාරින්ෙ ආයුධ ශපන්ෙන්න ොශ  ශගනිච්ශචොත් ශ ොඳ 

නැේ ? ඒ ශයෝජනාෙ ගැන තබතුමා ශමොකක්  හිතන්ශන්? 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ඒක තබතුමාශ  අ  සා. මම ඒකට උත්ත් ශ න්න යන්ශන් 

නැ ැ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා කාා ක්න්න. 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කියමින් ිනටිශේ  ෙිත්තීය 

සාමිති නායකයින්  යශ ශනකුශ  ෙැඩ ත නම් කළ බෙයි. Board 

Paper එකක් ආො, ශම් අයට යළි රැකියාෙ ලබා ශ න්න කියලා. 

 ැබැයි, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කියන්න කනගාටුයි, 

විදුලිබල මණ්ඩලශේ  ඉන්න පාලනාධිකාරියට සාම්බන්ධ එක 

ෙිත්තීය සාමිතියක නිශයෝජිතශයක් ඒකට විරුේධ වුණා.  ැන් 

විනය පරීක්ෂණයක් පෙත්ෙමින් ශම් අය ශසාේෙයට අ්ශගන 

තිශබනො. මීය ට  ෙසා් ශ ක තුනකට කලින් විදුලිබල මණ්ඩලශේ  

මූලසා්ාානය ඉදිරිපිට අශප් ෙිත්තීය සාමිති නායක ්න්ජන් ජයලාල් 

සාශ ෝ ්යා ශම් ශයෝජිත රතිත්රසා්ත පනත පිළිබඳෙ ශසාේෙකයන් 

 ැනුෙත් කිරීශම් ෙැඩසාට නක් ක් banner එකක්  මා ිනටියා. 

එතශකොට ශමොකක්  ක්න්ශන්? විදුලිබල මණ්ඩලශේ  ඉ ළ 

පාලනාධිකාරිය ඇවිල්ලා ඒ ෙිත්තීය සාමිති නායකයාට කියනො, 

"තබ ශම් ආයතන අපකීර්තියට පත් ක්නො, banner එකක් 

ග ලා. එම නිසාා කරුණාක්ලා ශම්ක අයින් ක් ගන්න" කියලා. 

Banner එක ග ලා අපකීර්තියට පත් ක්නොය කියනො. Banner 

ග ලා අපකීර්තියට පත් ක්නොය කියලා ශම් ්ශට් ශකොශ ේ  

නීතියක් තිශබන්ශන් කියලා මම අ නො. ශ ට - අනිේ ාට අවුරුදු 

50ක් පිශ්න්න යන ආයතනය, ්ශට් ජනතාෙට electricity 

ශ න්න බැරි ආයතනය, ෙංචා දූෂණ කප්ප්ක් තිශබන ආයතනය, 

විදුලි බිල ජනතාෙ මත පටෙන ආයතනය ඒ  ිනයල්ලම ක්ලා 

banner එකක් ගැහුොම ඇවිල්ලා කියනො, "මණ්ඩලය 

අපකීර්තියට පත් ක්නො"ය කියලා. තන්න,  ැිනරීම!  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කියන්ශන්  ශම් අර්බු ය 
පිළිබඳෙ පාර්ලිශම්න්තුෙක්  ැටියට අපි මීය ට ෙඩා ශමයට මැදි ත් 
ෙන්න නන. බෙයි. මා ළඟ තිශබනො, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ   
2018-2037 Long-term Generation Expansion Plan එක. 
ශම්ශක් තිශබන්ශන් ශමොකක් ? මා ශම්ක කියන්ශන් 
එතුමන්ලාශ  ඉංජිශන්රු  ැනුමට ගරු ක්න අතශර්යි. 2015 
ෙර්ෂශේ දී අශප් ජනාධිපතිතුමා පරිසා් ඇමතිතුමා  ැටියට පැරිසා් 
ගිහිල්ලා එකඟතාෙකට ආො. ඒ පැරිසා් සාම්ුදතිය -පරිසා් සාම්ුදතිය
- අනුෙ ශලෝකයම එකඟ ශෙනො, පුනර්ජනනීය බල ක්තිය ක්ා 
ගමන් ක්න්නට. ඒ පැරිසා්  සාම්ුදතිශයන්  ැනට ඉෙත් ශෙලා 
තිශබන්ශන් ඇශමරිකා එක්සාත් ජනප ය විත්යි. අපි 2020 
ශෙනශකොට පුනර්ජනනීය බල ක්තිය ිනයයට 60ක මට්ටමකට 
යන්නට එකඟතාෙකට ඇවිත් තිශබනො. 2030 ශෙනශකොට ඒ 
පුනර්ජනනීය බල ක්තිය ිනයයට 80  ක්ො ෙැ සක්න්නට අපි 
එකඟතාෙකට ඇවිත් තිශබනො. මම අ න්ශන්,  ැන් ශම් 
ජනාධිපතිේයා ශලෝක සාුදළුෙක් ඉසා්සා් ා ගිහිල්ලා ශපොශ්ොන්දු 
ශෙච්ච පැරිසා් සාම්ුදතියට අනුෙ  අශප් විදුලිබල මණ්ඩලය කටයුතු 
ක්මින් යන්ශන් කියන එකයි. තවුන්ශ   සාැලැසා්ම ශමොකක් ? 
පුනර්ජනනීය බල  ක්තිය ෙැ ස ක්න්නට ශනොශෙයි. තෙදු්ටත්   
ගල් අඟුරු බලාගා් ෙයාප්ත ක්න්නයි. මා ළඟ තිශබන තවුන්ශ  
සාට න අනුෙ 2037 ශෙනශකොට අඩුම ත්ශම් තෙ ගල් අඟුරු 
බලාගා්  යක් ශම් ්ශට් ඉදි ක්න්නට නන.ය කියා. ීනනය  ගල් 
අඟුරු බලාගා් ෙසාාශගන යනො. ශලෝකශේ  ශබොශ ෝ  ්ටෙල් ශම් 
ගල් අඟුරු භාවිතශයන් ඉෙත් ශෙමින් යනො. ඒ ්ටෙල් ගල් අඟුරු 
භාවිතශයන් විත්ක් ශනොශෙයි, LNG ෙලිනුත් ඉෙත් ශෙමින් 
යනො. LNGෙල  ානිය අඩුයි.  ැබැයි ඒොත් ශම් ශපොිනල් 
ඉන්ධන   නය ක්න නිසාා    ගල් අඟුරු නැත්නම් LNG  ක්ො 
ඉෙත් ශෙමින් පුනර්ජනනීය බල ක්ති ක්ා ගමන් ක්මින් 
ඉන්නො.  

විශ ේෂශයන් පුනර්ජනනීය බල ක්තිශේ  රධානතම සාංඝටකය 
තමයි ුකර්ය බල ක්තිය. ුකර්ය බල ක්තිශයන් ෙැඩ ගැනීශම්දී 
තිබුණු රධාන ර ්නයක් තමයි එය ගබඩා ක් ගැනීශම් අප ුකකම. 
අ  ශලෝකශේ  තාක්ෂණය දියුණු ක් ශගන ඒකට උත්ත්යක් 
ශසාොයාශගන තිශබනො. එම නිසාා ශලෝකශේ  ශබොශ ෝ ්ටෙල් -
ීනනශයන් පටන් අ්ශගන ඉන්දියාෙ අශප් කලාපශේ  පකිසා්තානය, 
ශලෝකශේ  දියුණු ්ටෙල් ො ශ ම නික්ගුො ොශ  ්ටෙල් පො 
ශකොසා්ටාරිකාෙ- තමන්ශ  බල ක්ති වුෙමනාශෙන් ෙැ ස 
රමාණයක් ුකර්ය බල ක්තිශයන් නිෂ්පා නය ක්න තැනට පත් 
ශෙලා තිශබනො, අ් තාක්ෂණික ර ්නය විසාුරණාට පසා්ශසාේ. 
 ැබැයි අපි තෙමත් කල්පනා ක්න්ශන් ගල් අඟුරු බල ගා් කීයක් 
  නො  කියායි; තාප බලාගා්, ඩීසාල් බලාගා් කීයක්    නො  
කියායි. ශමන්න ර ්නය. අපි ආණ්ඩුෙක්   ැටියට  ැන ගන්නට 
කැමතියි, තබතුමන්ලා  ැන් ඇශමරිකා එක්සාත් ජනප ය ොශ  
පැරිසා් සාම්ුදතියට පයින් ග ලා අපිට නන.  ැටියට අපි ෙැඩ 
ක්නොය කියා යන්නට ුක ානම්  කියා. අපිට ශපශනන්ශන් 
එශ මයි. එශ ම තමයි ශම් සාැලුකම් සාකසා් ශෙමින් තිශබන්ශන්. 
එම නිසාා ශම් ර ්නය පිළිබඳෙ මම විදුලිබල ඇමතිතුමාශ   ා 
සාමසා්ත ආණ්ඩුශේම අෙධානය ශයොුද ක්න්නට කැමතියි. 

ඊළඟට මම ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං ය ශ සාට 

 ැශ්නො, එහි තිශබන ර ්න කිහිපයක් ශකශ්හි සාභාශේ 

අෙධානය ශයොුද ක්න්න. තබතුමා  න්නො ඇති, අපි ශම් 

පාර්ලි ශම්න්තුශේත් ෝ කිහිපයක්ම සාාකච්ඡා කළා, ත්රිකුණාමලය 
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ශතල් ටැංකි සාංකීර්ණය පිළිබඳ ර ්නය. තෙමත් එය විසාිනලා 

නැ ැ.  ැම ඇමතිේශයක්ම -ගරු අර්ජුන ්ණතුංග ඇමතිේයා 

පො-  විටින් විට ශම් සාම්බන්ධශයන් කැබිනට් පත්රිකා ඉදිරිපත් ක් 

තිශබනො. අපි පිළිගන්නො, ඒ ශතල් ටැංකි සාංකීර්ණශේ  අයිතිය 

තිශබන්ශන් ශතල් සාංසා්ාාෙට බෙ. ශමොක , තවුන් තමයි 1964දී 

පවුම් ලක්ෂ ශ ක මා්ක් ශගො ශම්ක ගත්ශත්. නීතිපතිේයාත් ඒ 

අයිතිය පිළිගන්නො.  ැන් අපට තිශබන ර ්නය ශමොකක් ? 

ශමොක  ශම්ශක් ශතල් ගබඩා ක්නො  ැ් ශෙන ශමොකුත් 

ක්න්න බැ ැ.  ැන් අශප් ්ටට ශගන්ෙන ශතල්ෙලින් ඩීසාල් 

නැෙක් එනතුරු අප ට දින 19කටයි  ඩීසාල් ගබඩා ක් ගන්න ට 

පුළුෙන්. ඩීසාල් buffer stock  එකක් තියා ගන්න පුළුෙන් දින 

19කටයි. ශපට්රල් 90  තියාගන්න පුළුෙන් දින 14කට විත්යි. 

ශපට්රල් 95ත් තියාගන්න පුළුෙන් දින 14කට විත්යි. ූමමිශතල් 

තියා ගන්න පුළුෙන් දින 10කට විත්යි.  ුකපර් ඩීසාල් තියා ගන්න 

පුළුෙන් දින 18කට විත්යි. සාමසා්තයක් ෙ ශයන් ගත්ශතොත් අපට 

buffer stock  එකක්  ැටියට තියා ගන්න පුළුෙන්කම ලැශබන්ශන් 

උපරිම සාති ශ කයි.  ෙසා් 13ක් ශ ෝ 14ක්. අපට අඩු ගණශන් 

මාසායක් ශතල් සාංචිතයක් පෙත්ො ශගන යන්නට නම් ශමට්රික් 

ශටොන් 10,000 ටැංකි 23ක් නන.. මාසා 2ක අමත් stock  එකක් 

තියා ගන්න නම් ශමට්රික් ශටොන් 10,000 ටැංකි 56ක් නන.. එශ ම 

තමයි ශලෝකශේ  ් ටෙල් ක්න්ශන්. මාසා තුනකට අමත් stock  

එකක් පෙත්ො ගන්න නම් ශමට්රික් ශටොන් 10,000 ටැංකි 93ක් 

නන.. අපට ඒ අෙ ය ශතල් ටැංකි රමාණය ත්රිකුණාමලශේ  

තිශබනො. නුදත් ඒක අශප් අයිතියට ගන්නට අෙසා්ාාෙක් තිබියදී, 

ආණ්ඩුෙ  ැම තිසා්ශසාේම උත්සාා  ක්න්ශන් ශමොකක් ?  

මට මතකයි, අර්ජුන ්ණතුංග ඇමතිතුමාට කලින් චන්දිම 

වී්ක්ශකො ස ඇමතිතුමා ඉන්න ශෙලාශේ ඒ සාම්බන්ධශයන් 

කැබිනට් පත්රිකාෙක් ඉදිරිපත් කළා.  ැබැයි ඊට සාති ශ කකට 

පසා්ශසාේ අගමැතිතුමා ඒ කැබිනට් පත්රිකාෙට  ාත්පිනන්ම ශෙනසා් 

එකක් ඉදිරිපත් ක්ලා ඒ ක්රියාෙ නත් ක්ලා  ැම්මා. ලංකා ඛනිජ 

ශතල් නීතිගත සාංසා්ාාශේ ශසාේෙකයන්ටත්, ්ටක්  ැටියට අපටත් 

වුෙමනා ක්න්ශන් ශමොකක් ? ශම් ශතල් ටැංකි සාංකීර්ණය 

අ්ශගන අප විිනන් සාංෙර්ධනය ක්න්නටයි. ඒක ක්න්න පුළුෙන්. 

ශමොක , 2003දී අත්සාන් ක්පු ගිවිුකමක් බලාත්මක නැ ැ. ඒක 

නීතිය ඉදිරිශේ  අිමශයෝග ක්න්න පුළුෙන්.  ැන් අිමශයෝග ශෙමින් 

තිශබනො. ශ ට අනිේ ා නඩු තීන්දුෙ ලැශබයි. ්ටක්  ැටියට අපි 

තීන්දුෙක් ගන්න නන., ශම් ශතල් ටැංකි ඉන්දියාෙට පේන්න 

ශනොශෙයි, අපි ඒො අ්ශගන සාංෙර්ධනය ක්න්ශන් ශකොශ ොම  

කියලායි. IOC එකට ශතල් ටැංකි 20ක් අෙ ය නම් අශප් අයිතිය 

තබාශගන ශ ුද. ඒ ොශ ම ජාතයන්ත් ෙ ශයන් ශලෝකශේ  

සාම ් ්ටෙලට අශප් අයිතිය තබාශගන ශතල් ටැංකි පාවිච්චි 

ක්න්න ඉඩ දීලා ආ ායමක් උත්පා නය ක්න්න අපට පුළුෙන්කම 

ලැශබයි කියලා අපි හිතනො. පැ ැදිලිෙම ගත්ශතොත් ශම් ශතල් 

ටැංකි අපට පාවිච්චි ක්න්න පුළුෙන් නම්, නැශඟනහි් පළාත, 

ඌෙ පළාත ඇතුළු දිසා්ත්රික්ක ගණනාෙකට  ැන් ශතල් රො නයට 

යන විය ශමන් සාැලකිය යුතු රමාණයක් අඩුක් ගන්න පුළුෙන්.  

ඒ විත්ක් ශනොශෙයි. ශම් කා්ණය සාම්බන්ධශයනුත් 

තබතුමන්ලාශ  අෙධානය ශයොුද ක්න්න මා කැමැතියි.  ැන්  ැවි 

ශතල් සාම්බන්ධශයන් ර ්නයක් මතුශෙලා තිශබනො. ඇමතිෙරු 

කල්පනා ක්නො, තමන් ඇමති ුර්ය  ැරූ කාලශේ  තමන්ශ  

අමාතයාං ය ලාභ ලැබුොය කියලා ශපන්ෙන්න. ්ට  ැටියට 

ලාභයක් ගන්න ශනොශෙයි, තමන් ඇමති ුර්ය  ැරූ කාලශේ  

තමන්ශ  අමාතයාං ය ලාභ ලැබූ  ැටියට ශපන්ෙන්න උත්සාා  

ක්නො.  

 ැන් ආ්ංචියක් තිශබනො, විදුලිබල ඇමතිතුමා Ceylon 

Petroleum Corporation එශකන්  ැවි ශතල් ගන්නො ශෙනුෙට, 

ඉන්දියාශෙන්  ැවි ශතල් ගන්න කටයුතු ක්නොය කියලා. එශ ම 

වුශණොත් අශප් පිරිප දුෙ පෙත්ො ගන්නත් බැරි ශෙනො. ශමොක , 

පිරිප දුෙ යම් ලාභයක් අත්පත් ක්ගන්ශන් ශම්  ැවි ශතල් නිසාායි. 

ඒ පිරිප දුෙ  රි ැටි පෙත්ොශගන යන්න බැරි වුශණොත්, පිරිප දු 

ක්පු ශතල් ශගන්ෙන්න, ශතල් නැේ ෙැ සශයන් ශගන්ෙන්නට 

අපට ිනේධ ශෙනො. ඒ සාඳ ා ගබඩා ප ුකකම් ෙැ සශයන් නන. 

ක්නො.  ැනට තිශබන පයිප්ප පේධතිය  ක්තිමතුත් නැ ැ. ශම් 

ිනයල්ල ගත්ශතොත්, එකිශනකට ගැටුණු රාශයෝගික ර ්න 

ගණනාෙක් තිශබනො. ශම්ො ඇමතිේයකුශ  කීර්තිය 

සාම්බන්ධශයන් ර ්නයක් ක් ගන්නො ශෙනුෙට, අපි ්ටක් ගැන 

හිතලා ශම්  ැවි ශතල් පුරුදු විධියටම ලංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත 

සාංසා්ාාශෙන් ලබා ගත යුතුයි කියන ශයෝජනාෙ මා ඉදිරිපත් 

ක්නො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, IOC එකට සාම්බන්ධ 

ශබදුම්කරුෙන්ශ  සාංගමය ශම් ෙනශකොට ශම් කා්ණය 

ඇමතිේයාටත් ලියා තිශබනොය කියලා මට ආ්ංචියි. තවුන්ට 

තිශබන ශෂඩ් 230න් 130කට ආසාන්න රමාණයක් නැෙතත් ලංකා 

ඛනිජ ශතල් නීතිගත සාංසා්ාාෙට පේන්නට තවුන්ශ  අ  සාක් 

තිශබනො. ශමොක ,  ැන් ශම් මිල සූත්රයත් එක්ක ඇති වුණු ර ්න 

නිසාා IOC එක සාම ් ශෂඩ්ෙලට තවුන්ශ  ශසාේෙක ෙැටුප් 

ශගොශගන එය පෙත්ොශගන යන්න බැරි ර ්න රමාණයකුත් 

පැන නැඟී තිශබනො. ශබදුම්කරුෙන්ම ඇවිල්ලා කියනො, "ශම් 

රමාණය ලංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත සාංසා්ාාෙත් එක්ක ෙැඩ 

ක්න්න අපි ලැ ැසා්තියි" කියලා. ඒ අයත් එශ ම කියනො නම්, 

අපි හිතනො, ශම් ශෂඩ් ටික පේා ගන්න ලංකා ඛනිජ ශතල් 

නීතිගත සාංසා්ාාෙට ෙග කීමක් තිශබනොය කියලා. ශමොක , ඒක 

ශම් ටැංකි ර ්නයටත් සාම්බන්ධ නිසාා. එතශකොට ශම් තුළින් 

ත්රිකුණාමලශේ  ටැංකි ර ්නයටත් උත්ත්යක් ශසාොයා ගන්න 

පුළුෙන්.  

Ceylon Petroleum Corporation එක කියන්ශන්  ැම 

ආණ්ඩුෙක්ම ශෙනසා් වුණාට පසා්ශසාේ ශේ පාලන පළිගැනීම්, 

ශේ පාලන පළිගැනීම් කියලා promotions ශ න තැනක්; එශ ම 

නැත්නම් ශසාේෙකයන් බඳො ගන්නා තැනක්. ශේ පාලන 

පළිගැනීම් කියලා  ැනුත් පිරිසාක් බඳොශගන තිශබනො; 

promotions දීලා තිශබනො. ආ්ංචිශේ   ැටියට සාම්ුදඛ 

පරීක්ෂණයක්ෙත් පෙත්ො ශනොශෙයි තවුන් බඳොශගන 

තිශබන්ශන්. ිනරිශකොශතන්   පු ලැයිසා්තුෙකට තමයි ශේ පාලන 

පළිගැනීම්ෙලට සාාධා්ණය ක්ලා තිශබන්ශන්. ශම් සාම්බන්ධෙ 

අෙධානය ශයොුද ක්න්නය කියලා මා කියනො. ශමොක , ශම් 

පුකගිය ආණ්ඩුෙ ශනොශෙයි. ශම් ය  පාලන ආණ්ඩුෙයි. ශමෙැනි 

ශේෙල් Ceylon Petroleum Corporation  එකට ිනේධ ශෙන්න 

බැ ැ. 

ඊළඟ කා්ණය, ශම් විදුලි අර්බු යට පිළියම්  ැටියට 

තබතුමන්ලා  ැන් කියන අලුත්ම ශ යක් බෙට පත්ශෙලා 

තිශබන්ශන් LNG බලාගා්යි.  ැන් ශම් LNG බලාගා් 

සාම්බන්ධශයන් රධාන ශයෝජනා ශ කක් ලැබී තිශබනො. එක 

ශයෝජනාෙක් ජනාධිපතිේයා මැදි ත්ශෙලා ශගනැවිත් තිශබනො. 

අශනක් ශයෝජනාෙ අගමැතිේයා මැදි ත් ශෙලා ශගනැල්ලා 

තිශබනො. අගමැතිේයා ජපන්- ඉන්දියානු- ශ්රී ලංකා  වුල් 

සාමාගමක් ශගශනනො. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

 

ශම් අෙසා්ාාශේදී ගරු ශ ේෂා විතානශ  ම තා මූලාසානයට 

පැමිශණනො ඇති. 

2923 2924 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අනතුුව ගු යේලු කුමාර් මහතා මූලාසනයයන් ඉවත් වුයයන්, 
ගු  යහේෂා විතානයේ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு ரெலுகுமொர் அெர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலரெ, மொண்புமிகு ரஹசொ ெிதொனரக அெர்கள் 

தமலமமெகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 

HON. HESHA WITHANAGE took the Chair. 

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනාධිපතිතුමා  ශගශනනො 

ශකොරියන්-ශ්රී ලංකා සාමාගමක්. ශම්කත් මීය ට කලින් තිබුණු ශ ජින් 

ගිවිුකම ොශ ම ෙයාපිතියක් බෙට පත් ශෙමින් යනො. මම එශ ම 

කියන්ශන් ශමොක ?  ැන් ශම් ජපන් ෙයාපිතිය ශගනාශෙොත් 

එශ ම, අවුරුේ කට ශමට්රික්ශටොන් මිලියනය ගණශන් අවුරුදු 

20ක් අපි LNG  ගන්න ගන්න නන..  පාවිච්චි කළත් නැතත් අපි 

ඒොට ශගෙන්න නන.. ශම්ක තමයි ශ ජින්  ගනුශ නුශේදීත් ිනේධ 

වුශණ්. අශප් අෙ යතාෙත් ශමච්ච් රමාණයක් නැ ැ, ශම් 

ශෙනශකොට. LNG බලාගා්   න්නත් කාලයක් ගත ෙනො. 

පාවිච්චි කළත් නැතත් අවුරුේ කට ශමට්රික්ශටොන් මිලියනය  

ගණශන් අවුරුදු විසා්සාක් අපට ුද ල් ශගෙන්න ශෙනො නම්, මා 

හිතන  ැටියට ඒක අශප් ආර්ථිකයට  ්ා ගන්න බැ ැ.  ශම් 

ශකොරියානු ෙයාපිතිය ගත්තත්, අවුරුේ කට ශමට්රික්ශටොන් මිලියන 

  ම 6 ගණශන් අවුරුදු 20ක් අපි ශගෙන්න නන.. ශම් ්ටෙල් 

ශ කම LNG නිෂ්පා නය ක්න ්ටෙල් ශනොශෙයි. එශ ම තිබියදී 

ශමෙැනි ආකා්ශේ  ෙයාපිතිෙලින් ්ටට ලාභ ලැශබන්ශන් 

ශකොශ ොම  කියන කා්ණයට මීය ට ෙඩා අෙධානය ශයොුද ක්න්න 

නන..  මා  න්නා  ැටියට ශම් LNG  ෙයාපිතිෙලින් මිලදී ගන්න 

යන්ශන්, ලංකා ඛනිජ ශතල් නීතිගත සාංසා්ාාෙයි, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයයි, පුනර්ජනනීය බල ක්ති අධිකාරියයි කියන ශම් 

ආයතන තුනම එකතුශෙලා   පු සාංයුක්ත සාැලැසා්මකට ශනොශෙයි. 

අපට අතීත අත් ැකීම් තිශබන නිසාා ශම් තුළින් ්ටට ිනදු ෙන පාඩුෙ 

පිළිබඳෙත් තුදන්නාන්ශසාේලාශ   අෙධානය ශයොුද ක්න්න 

කැමතියි. 

ඊළඟ කා්ණය ශමයයි. ආණ්ඩුෙ  ැන් ආශයෝජකයන් එනො 

කියලා කියනොශන්. නුදත් එශ ම ආපු   ආශයෝජකශයක් නැ ැ. 

කුලියාපිටිශේ    න්න ගිය ශෙොක්සා්ෙැගන් කර්මාන්ත  ාලාශේ 

කටයුතුත් ලත් තැනම ශලොප් ශෙලා තිශබනො. අගමැතිතුමාශ  

උපන් දිනය   ෙශසාේ  ම්බන්ශතොට oil refinery එකක්   න්න 

පටන් අ්ශගන තිශබනො. ඒක තමයි ශම් ෙතාශේ විකුණමින් 

යන්ශන්. ශම් ෙයාපිති එනශකොටම ඒ ආශයෝජකයා කවු  කියලා 

ර ්න ගණනාෙක්  ැම තැනින්ම ආො. ඒ ආශයෝජකයා එන්ශන් 

ශමොන ්ටින්  කියලා ආණ්ඩුෙට තෙමත්  රියට උත්ත් දී ගන්න 

බැරිශෙලා තිශබනො. තහු ඩුබායිෙලින්  එන්ශන්, ිනංගප්ර්රුශෙන්  

එන්ශන්, ඉන්දියාශෙන්  එන්ශන්, ඒ මවු සාමාගම ශකොශ ේ  

තිශබන්ශන්, ඒ සාමාගමට ඩුබායිෙල තිශබන සාම්බන්ධය 

ශමොකක් , ිනංගප්ර්රුෙත් එක්ක තිශබන සාම්බන්ධය ශමොකක්  

කියන කා්ණා සාම්බන්ධශයන් තෙම පැ ැදිලිකමක් නැ ැ. 

ආශයෝජන රෙර්ධනය සාම්බන්ධ  ඇමතිතුමා, නිශයෝජය ඇමතිෙරු  

ශම් කා්ණා ගැන ශසාොයා බලන්න නන.. ඇමතිතුමා නම් ශම් ගැන 

කාා ක්නොෙත් මම  ැක්ශක් නැ ැ. නිශයෝජය ඇමතිතුමා නම් 

උත්ත් ශ න්න   නො.  ැබැයි, එතුමන්ලා ්ට පටලොශගන 

තිශබන්ශන්. ඒ ර ්නෙලට උත්ත් ශ න විධිශයන්ම ශත්ශ්නො, 

ශම්ක ෙංගු ගැශ න එකක් කියලා. අප  න්නා  ැටියට, ශම් 

ආශයෝජකයා  ැටියට අපට ශපන්ෙන ශකනා තමිල්නාඩුශේ 

මන්ත්රීේශයක්. " ැන් ොර්තාෙ එනො.   ැන් පිරිප දුෙ පටන් 

ගත්තා. ්සා්සාා එනො. ආශයෝජනය ශඩොලර් බිලියන 3.8ක් එනො" 

කියලා අපට කියනො. නුදත් ඒ මන්ත්රීේයා කියනො, "ශම්කට 

ුද ල් ටික ශ ොයා ගන්න. එශ ම නැත්නම් assess ක්ලා, ශම් 

කටයුතු ඉසා්සා් ට යනො  කියලා බලන්න තෙ අවුරුේ ක්ෙත් 

ගත ශේවි" කියලා. බ්පතළ සාැක සාංකාෙලට තුඩු ශ න සාමාගම් 

සාම්බන්ධ ක්ශගන, ්ටට වි ්ොසායක් තැබිය ශනො ැකි 

ආශයෝජකයන් ශගන්ො ශගන, ක්න්න   න  ෙයාපිතියක් තමයි 

ආණ්ඩුෙ  ැන් විකුණමින් යන්ශන්. ශම් කා්ණයත් ශතල්ෙලටම 

සාම්බන්ධ නිසාා ශමතැන ිනදු ශෙන්ශන් ශමොකක්  කියන කා්ණය 

සාම්බන්ධශයන් ෙගකිෙ යුතු ඇමතිේශයකු අඩු ත්මින් 

පාර්ලිශම්න්තුෙටෙත් රකා යක් ක්යි කියලා මම හිතනො. අශප් 

ඉඩම් අක්ක් 585කට ආසාන්න රමාණයක් ලබා දීලා ශම් ෙැශඩ් 

ක්නො නම්, ඒ ක්රියාෙලිය ශමොකක්  කියන එක  අපි 

පාර්ලිශම්න්තුෙක්  ැටියට  ැනගන්න නන..  

මට ලැබී තිශබන ශම් ශකටි කාලය ඇතුළතදී ම ාමාර්ග 

අමාතයාං ශේ  ෙයාපිති කීපයක් පිළිබඳෙ අෙධානය ශයොුද 

ක්නො. මාර්ග සාංෙර්ධන අධිකාරිශේ  ඒකාබේධ මාර්ග සාංෙර්ධන 

ෙයාපිතිශයන් ක්පු ශකොන්ත්රාත් කීපයක් තිශබනො. ශම් සාමාගම් 

ශතෝ්ා ගැනීශම්දී තිබුණු ර ්නය නිසාාත්, විශ ේෂශයන්ම ශම් 

සාමාගම් පිළිබඳෙ නිින ඇගැයීමක් ක්පු නැති නිසාාත් සාබ්ගුදෙ 

පළා ශත් පා්ෙල් කීපයක ඉදිකිරීම් ශම් ෙන ශකොට අත් මඟ නත් 

ශෙලා තිශබනො. මම ඒ සාමාගශම් ශ ෝ ශකොන්ත්රාත්කරුොශ  

නම කියන්ශන් නැ ැ. කළුත් දිසා්ත්රික්කශේ  Olympus 

Construction (Pvt) Limited කියන සාමාගම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න කැබිනට් ඇමතිේශයකුටම සාම්බන්ධ 

සාමාගමක්. ඒ සාමාගමත් අත්මැ  අත්තිකා්ම් ුද ල් රමාණයකුත් 

අ්ශගන පා්   න්ශන් නැතිෙ  ාලා ගිහිල්ලා තිශබනො. 

 
ගු මන්ත්රීවරයයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
නම් ශමොනො ? 

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(மொண்புமிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

නම් ටික නන. නම් මම කියන්නම්. ගම්මිරිසා්ෙලට සාම්බන්ධයි 

ො ශ  නමක්. 

ඊළඟට, විශේශීය ශකොන්ත්රාත්කරුෙකු එක්ක සාම්බන්ධ 

සාමාගමක් ෙයඹ පළාශත්ත් ඒ ආකා්යට කටයුතු ක් තිශබනො.  

ශම් විධියට ්ශට් සා්ාාන කීපයකම නිින ඇගැයීමකින් ශතෝෙ ශම් 

ශකොන්ත්රාත්  ලබා දීම නිසාා  ෙයාපිති අත්මඟ නත් ක් තිශබන 

අෙසා්ාා තිශබනො. ඒ නිසාා ශම් පිළිබඳෙ මම නැෙතත් 

තබතුමන්ලාශ  අෙධානයට ශයොුද ක්නො.  

ශම් ්ශට් ආර්ථිකයට ඉතාම ෙැ ගත් අමාතයාං  තුනක 

කටයුතු පිළිබඳෙ විමසාා බැලීශම්දී අපි කාටෙත් සාතුටු ශෙන්න 

පුළුෙන් තත්ත්ෙයක් ශනොශෙයි තිශබන්ශන්. ශම්ො ්ශට් 

ජනතාෙශ  භාණ්ඩාගා්ශයන් වි ාල ුද ල් රමාණයක් විය ම් 

ක්ලා නඩත්තු ක්න ආයතන. ඒ නිසාා ශම් ආයතනෙලට 

ෙගකීමක් තිශබනො, ෙංචා, දූෂණ නත් ක් ගනිමින් ්ශට් 

ජනතාෙට රතිලාභ ලැශබන ආකා්යට කටයුතු ක්න්න. ඒ නිසාා 

විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ ිනේධ ෙන ඒ මාෆියාෙ ප්ාජයට පත් 

ක්ලා ශම් ්ශට් ජනතාෙට විදුලිය ලබා ශ න්නත්, පුනර්ජනනීය 

බල ක්ති ක්ශෂේත්රශේ  ඉසා්සා් ට යන්නත් සාැලුකම් සාකසා ්

ක්න්නය කියන ශයෝජනාෙ ක්මින් මශ  කාාෙ අෙසාන් 

ක්නො. 
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ගු අජිත් පී. යපයර්රා මහතා (ඩිජි ල් යටිතල පහසුකම් හා 

යතොරතුු තාක්ෂණ කැබිනට් යනොවන අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு அேித் பீ. தபரரரொ - டிேிட்டல் உட்கட்டமமப்பு 

ெசதிகள் மற்றும் தகெல் ததொழில்நுட்ப அமமச்சரமெ 

அந்தஸ்தற்ற அமமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Non Cabinet Minister of Digital 
Infrastructure and Information Technology) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම පළුදශෙන්ම කැමැතියි 

විදුලිබල විෂයභා් නෙ අමාතය ගරු ්වි කරුණානායක මැතිතුමාට 

ුකබ පතන්න. ඒ අමාතයාං ශේ  අිමශයෝගාත්මක, දුෂ්ක් කටයුතු 

ක්ශගන ය.ම සාඳ ා ්ාජය අමාතය ඒ.ඩී. ශරේම ාසා මැතිතුමාටත් ඒ 

 ක්තිය, වධර්යය ලැශේො කියා මා රාර්ානා ක්නො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සූර්ය බලය පිළිබඳෙ ශම් 

විො ශේ දී දීර්ඝෙ කාා කළා. ශම් ්ජය විිනන් ක්රියාත්මක ක්පු 

සාාර්ාකම ෙයාපිතියක් තමයි සූර්ය බල සාංග්රාමය. ඒ  ් ා "Net 

Metering, Net Accounting, Net Plus" කියලා ක්රම තුනක් 

 ුරන්ො දුන්නා, පාරිශභෝගිකයන්ට තමන්ශ  අෙ යතාෙ පරිදි, 

සූර්ය බලය ලබා ගැනීම සාඳ ා.  ශම් ෙයාපිතිශේ දී අෙධානය ශයොුද 

කශළේ ෙ ලය මත සූර්ය බල උපක්ණ සාවි කිරීම සාඳ ායි.  ුදහුණු 

ශපොශතත්, සාාමානය සාමාජශේ ත් ශබොශ ෝ ශ නකු ඉල්ලා ිනටිනො,  

"සූර්ය බල කට්ටල සාවි ක් ගැනීමට කැමැතියි. සූර්ය බල සාංග්රාමය 

ශ ොඳයි.  ැබැයි, අපට ඒ මිල ෙැ ස නිසාා බදු අඩු ක්න්න" කියලා. 

්ශට් ශබොශ ෝ ශක ්ෂේත්රෙල බදු ෙැ ස ශෙලා තිශබනො.   ැබැයි, 

පුනර්ජනනීය බල ක්ති ක්ශෂේත්රශේ , විශ ේෂශයන්ම සූර්ය බලය, 

ුකළං බලය පිළිබඳ ශම් ක්ශෂේත්රෙල බදු අය කිරීම බින්දුෙයි - zero 

tax.   ඒ පිළිබඳෙ මා සා්තුතිෙන්ත ශෙන්නට නන.. ඒ රතිපත්තිය 

අපට  ුරන්ො දුන්ශන්, ්වි කරුණානායක මැතිතුමා ුද ල් 

ඇමතිේයා  ැටියට කටයුතු කළ කාලශේ යි. ඒක අශප් ්ශට්   

පුනර්ජනනීය බල ක්ති ක්ශෂේත්රය ෙර්ධනය කිරීම සාඳ ා ගත්තා වූ 

ෙැ ගත් පියේක්.  අ  කිිනම බේ ක් ්ජය අය ක්න්ශන් නැ ැ, 

solar panel ෙලට සා  ඒ  ා සාම්බන්ධ අශනකුත් උපක්ණෙලට. 

ශම් ශ ේතුෙ නිසාාම ෙසා් ශ කක ොශ  කාලයක් තුළ අශප් ්ශට් 

ජාතික විදුලි පේධතියට ශමගාශෙොට් 200ක ොශ  විදුලිබල 

රමාණයක් ශම්  ් ා එකතු ශෙලා තිශබනො. ශම් ෙයාපා්ය 

තෙදු්ටත් ඉදිරියට යනො. ශමම ෙයාපා්යට අලුතින් සාමාගම් 

250ක් පමණ එළැඹිලා තිශබනො.  සා  සාකට ෙැ ස රැකියා 

රමාණයක් අලුතින් ඇති ශෙලා තිශබනො. අපි ආඩම්බ් ශෙනො 

ඒ ගැන.  ඒ විත්ක් ශනොශෙයි. තෙ දු්ටත් බාධාෙකින් ශතෝෙ 

ෙ ලය මත සූර්ය විදුලි කට්ටල සාවි කිරීශම් ෙයාපිතිය, සූර්ය බල 

සාංග්රාමය ඉදිරියට ශගන ය.මට  ැකි ශේවි කියලා අපි වි ්ොසා 

ක්නො.  

ශලෝකශේ ම තිශබන ශම් ෙයාපිති ගත්තත් අපශ  සූර්ය බල 

සාංග්රාම ෙයාපිතිය ඉතා ෙැ ගත්. ශම්  ා සාම්බන්ධෙ යම් 

රතිපත්තියක් තිශබනො. ඒ රතිපත්තිය තුළ ඉඳශගන කටයුතු කළ 

යුතුයි. ඒ රතිපත්තිශේ  සා්ාාේභාෙය ඉතා ෙැ ගත්. ්ජය 

 තයක්ෙත් ෙැය ක්න්ශන් නැතිෙ, සාම්ර්ර්ණශයන්ම ශපෞේගලික 

අං ය දිරිමත් ක්ලා ක්න ශම් ෙයාපිතියට  ැනට ශපෞේගලික 

අං ය ආශයෝජනය ක් තිශබන රමාණය ශඩොලර් මිලියන 200කට 

අධිකයි.  

ඒ ොශ ම ආිනයානු සාංෙර්ධන බැංකුශේ ආධා් මත තෙ 

ශඩොලර් බිලියන 50ක් සාාමානය ජනතාෙට ලබා දීමට අපි කටයුතු 

ක්නො. ොර්ෂික ශපොලිය ිනයයට 8යි. එය අඩු ශපොලි 

අනුපාතිකයක්. ඒ ොශ ම ජාතික ඉතිරි කිරීශම් බැංකුෙ ශලශකෝ 

ආයතනශේ  බල රශේ  සාඳ ා තෙත් අඩු ශපොලි ෙයාපිතියක් 

ක්රියාත්මක ක්නො. ඒ  ් ා ශම් ෙයාපිතිය සාාර්ාක ශෙලා 

තිශබනො. ශම් ්ශට් පුනර්ජනනීය බල ක්තිය දියුණු කිරීමට 

 ායකවීම ගැන ඒ ිනයලුශ නාට මම සා්තුතිෙන්ත ශෙනො. ශමොකුත් 

ශෙලා නැ ැ, ශමගා ශෙොට් එකක්ෙත් එකතු ශෙලා නැ ැ කියන 

අයට අපි කියනො, අලුත් ක්රමශේ  තිශබනො, ඒ  ් ා අපි ශම් 

සාාර්ාකත්ෙය ලබාශගන තිශබනො කියලා.  

සූර්ය බලය, ුකළං බලය අශප් ් ශට් ජාතික පේධතියට ඉතා 

ෙැ ගත්කමක්  ්නො. ම ා පරිමාණ ෙයාපිති ශකශ්හි අශප් 

අෙධානය ශයොුද ශෙනො. එක පැත්තකින් ශමගා ශෙොට් 1 බැගින් 
 ැට ෙයාපිතිය, ශමගා ශෙොට් 1 බැගින් 90 ෙයාපිතිය, පුනරීන් සා  

ිනයඹලාණ්ඩු ෙයාපිති අපි ආ්ම්භ ක්ලා තිශබනො.  ශමගා ශෙොට් 
1 බැගින් 60 ෙයාපිතිශේ  විදුලි බලාගා් ඉදික්ලා, ඒ විදුලි 

බලාගා් විෙිත කිරීම  ැන් ආ්ම්භ ක්ලා තිශබනො. ඒ ොශ ම 
ශමගා ශෙොට් 1 බැගින්  90 ෙයාපිතිය ඉදිරිය ට යනො. කිින ශ යක් 

ිනදු ශනොවුණා ශනොශෙයි. ිනදු ශෙනො. ඒොට යම් කාලයක් ගත වී 

තිශබනො. ඒ ොශ ම ශම් ිනයල්ල ත්ගකාරි ශටන්ඩර් කාර්ය 
පටිපාටියට අනුෙයි ිනදු ශෙන්ශන්. විවිධාකා් ක්රමශේ  අත්   ා 

බලා තිශබනො කියා මම ඉතා ෙගකීශමන් පැ ැදිලිෙ කියන්න 
කැමතියි. බලපත්ර ක්රමශේ  අත්  ා  බලා තිශබනො. මශ  

ශපෞේගලික වි ්ොසාය, මම ලැබූ අත් ැකීම තමයි ත්ගකාරි 
ශටන්ඩර් ක්රමශේ ය තෙදු්ටත් පෙත්ො ගත යුතුයි කියන එක. 

ත්ගකාරි ශටන්ඩර් ක්රමශේ යට ශෙන විකල්පයක් නැ ැ. ශමෙැනි 

 දිින තත්ත්ෙයන් ශපන්නුම් ක්ලා,  දිිනය අනුෙ කටයුතු කිරීශම් 
ශත්රුමක් නැ ැ. මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  කාලය තුළ 

බලපත්ර ලබා දීම ිනදු වුණා.  ැබැයි, කිිනම සූර්ය විදුලි බලාගා්යක් 
 ැදුශේ නැ ැ. ඒ බලපත්ර ප ක් සාඳ ා ශමගා ශෙොට් 50ක සූර්ය 

විදුලි බලාගා් අශප් ්ජය කාලශේ  ඉදි වුණා. ශමගා ශෙොට් 10 
බැගින් වූ බලාගා් ප ක් ඉදි වුණා. ඒො ඉදි කිරීමට පුළුෙන්කම 

ලැබුශණ් අපි පුනර්ජනනීය බල ක්තිය  ා සාම්බන්ධෙ බදු 

සාම්ර්ර්ණශයන් ඉෙත් ක් ඒ සාඳ ා අෙ ය අෙකා ය ලබා දුන් 
පුකෙයි. ඒ නිසාා අ  ශලෝකශේ  සූර්ය බලය පිළිබඳ මිල ඉතාම අඩු 

ශෙලා තිශබනො. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තබතුමාට තෙ විනා සයක කාලයක් තිශබනො.   
 

ගු අජිත් පී. යපයර්රා මහතා  
(மொண்புமிகு அேித் பீ. தபரரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මා ්ජශේ  ඇමතිේශයකු  ැටියට ශම් ත්ගකාරී රතිපත්තිය 

පිළිබ ෙ  කියන්න කැමැතියි. ඒ ොශ ම ලංකාෙ තුළ සූර්ය බලය 

රචලිත කිරීශම් සාඳ ා අෙ ය ෙැ ගත් පියේක්  ැටියට ලංකාෙ 

තුළ සූර්ය විදුලි කට්ටල නිෂ්පා නය කිරීශම් කර්මාන්ත  ාලාෙක් 

කටුනායක ආ්ම්භ කිරීමට අපට පුළුෙන්කම ලැබුණා. කටුනායක 

සාකු්ා ශසාෝලා කර්මාන්ත  ාලාෙ. ඒ සාකු්ා ශසාෝලා කර්මාන්ත 

 ාලාෙ නිසාා නිෂ්පා න විය ම අඩු ශෙලා තෙත්  ක්තියක් ශම් 

්ශට් ෙයාපාරිකයන්ට ලැබී තිශබනො. මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශම් ්ශට් විදුලි පේධතිය  ක්තිමත් කිරීම සාඳ ා විදුලි 

පේධතිශේ  කාර්යක්ෂමතාෙ පෙත්ොශගන යා යුතු බෙ මම 

කියන්න කැමතියි .  

ඒ ොශ ම විදුලි පේධතිය නවීක්ණය කළ යුතුෙ තිශබනො. 

අශප් ්ශට් විදුලිබල මණ්ඩලය සාතු පරිගණක පේධතිය ෙසා් 

20කට ෙැ සය ප්ණයි. ඒ ොශ ම අපි ්ජය භා් ගන්නශකොට, 

අශප් ්ශට් රධාන පාලක මැදිරිය ඉතාම දුර්ෙල තත්ත්ෙයක 

තිබුණා. අලුත් පාලක මැදිරිය පිළිබඳ ඉදිකිරීම් අත ැ්  මා 

තිබුණා. රුපියල් බිලියන තුනකට ෙැ සශයන් විය ම් ක්ලා අ  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුෙ ඉදිරියට ඉතා නවීන පාලක මැදිරියක් ඉදිකිරීමට 

අපට පුළුෙන්කම ලැබිලා තිශබනො. ශම් ්ශට් විදුලිබල පේධතිය 

smart grid එකක් ක්ා යන ගමශන් දී ඒ පාලක මැදිරිය ඉතා 

වි ාල ශසාේෙයක් ක්න බෙට වි ්ොසායි.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමා නියමිත කාලය අෙසාානයි, ගරු ඇමතිතුමනි.  
 

ගු අජිත් පී. යපයර්රා මහතා  
(மொண்புமிகு அேித் பீ. தபரரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ ොශ ම අශප් විදුලි පේධතිය  සජිටල්ක්ණය කිරීශමන්, 

අශප් ්ශට් විදුලි පේධතිය නවීන තත්ත්ෙයකට පත් කිරීශමන්, එක 

පැත්තකින් පාරිශභෝගිකයාට වි ාල ශසාේෙයක් ලැශබනො. අශනක් 

පැත්ශතන් විදුලිය කාර්යක්ෂමෙ භාවිත කිරීශම් අෙසා්ාාෙ 

ලැශබනො. ඒ  ් ා විදුලි මිල අඩු කිරීමට  ැකියාෙ ලැශබනො. 

අශනක්  ැම පාරිශභෝගික ද්රෙයයකම මිල ෙැ ස වුණා;  ැම 

ශසාේොෙකම මිල ෙැ ස වුණා.  ැබැයි, දුෂ්ක්තා තිබිලාත් 2014 

අෙසාානශේ  තිබුණු විදුලි  මිල ශම්  ක්ොම පෙත්ො ශගන  යන්න 

අපට  ැකියාෙ ලැබුණා. ඒ ගැන මම ඉතාම සාතුටු ශෙනො.  අපි 

පිළිගන්නො, අඩු පාඩුකම් ඇති.  ැබැයි, ඒ අඩු පාඩුකම් තිබුණත් 

අපි ලබපු ජයග්ර ණ ්ාශියක් තිශබනො. මට සීමිත ශේලාෙක් 

තිශබන්ශන්, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මට කාලය ලබා දීම 

පිළිබඳෙ තබතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙනො. ජයග්ර ණය කළ 

ශනො ැකි කිිනදු අිමශයෝගයක් නැ ැ. නිින කළමනාක්ණය තුළින්; 

නිින රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම තුළින්; පක්ෂ ,විපක්ෂ 

මතො ෙලට සාෙන් දීම තුළින්; ශම් ්ශට් වි යාර්ායන්ට සාෙන්දීම 

තුළින් අපට ඉදිරියට යන්න පුළුෙන්.  

ඒ ොශ ම, මම තෙ එක කරුණක් පමණක් කියන්න කැමතියි. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ඒ ශෙනුශෙන් විනා සයක් 

ශ න්න.  ැන් අපට අර්බු යක් තිශබනො.  ැබැයි, ශම් අර්බු ය 

ක්රමශේ යට පිටින් බලාගා් ඉදි කිරිමට අශප්ක්ෂා ක්න අයට 

ේමක් ශනොවිය යුතුයි. මම මශ  ුර්ය  ්න කාලශේ  නිින 

ක්රමශේ ය අනුගමනය කළ යුතුයි කියන සා්ාාේශේ  දිගටම හිටියා. 

ඒ සා්ාාේශේ  තෙමත් ඉන්නො. ඒ ොශ ම, LNG ශෙන්න 

පුළුෙන්;  ඩීසාල් ශෙන්න පුළුෙන්;  ගල් අඟුරු ශෙන්න පුළුෙන්,  අපි 

ඒ විදුලිය මිලදී ගන්නා වූ ඒකකයක මිල පිළිබඳෙ නිින 

ක්රමශේ යට, නිින සූත්රයට එකඟ වී කටයුතු කළ යුතුෙ තිශබනො. 

ශම් කා්ණාෙ පිළිබඳ මට ඉතා ශ ොඳ අෙශබෝධයක් තිශබනො. 

ශමහි තිශබන අනතුරු ායක තත්ත්ෙයත් මම  කිනො.  ශම් ඇති වී 

තිශබන ර ්නය ක්රමශේ යට පිටින් අවුරුදු 20කට ගිවිුකම් ඇතුළත් 

ක් ගැනීම සාඳ ා අෙසා්ාාෙක් ශනොවිය යුතුයි කියලා මා නැෙතත් 

කියනො.  එශ ම වුශණොත්, අපි ඒ ගැන ශ ෙන ෙතාෙටත් කාා 

ක්නො.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. මීය ළඟට, ගරු ගාමිණී ශලොකුශ  

මන්ත්රීතුමා.  තබතුමාට විනා ස 13ක කාලයක් තිශබනො. 

 

[අ.භා. 3.29  
 

ගු ගාමිණී යලොකුයේ මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අ  දින ම ාමාර්ග  ා මාර්ග 

සාංෙර්ධන සා  ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං යත්, 

විදුලිබල, බල ක්ති සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන අමාතයාං යත් යන 

අමාතයාං ෙල ෙැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳෙ විො  ක්න ශම් 

ශමොශ ොශත් දීත් විදුලිය විසාන්ධි ක් තිශබනො.  විදුලිය විසාන්ධි 

කිරීම විත්ක් ශනොශෙයි, "ශම්කට පුකගිය ආණ්ඩුෙ ෙග කියන්න 

නන."යි  කියලා අග්රාමාතයතුමා කියා තිශබනො, මම අ  උශේ 

පත්තශර්  ැක්කා. අවුරුදු 04ක් ආණ්ඩු ක්පු ආණ්ඩුෙට ඉල්ලුමට 

සාරිලන පරිදි  විදුලිබලය ලබා ශ න්න පුළුෙන් ෙැඩ පිළිශෙළක් 

  න්න බැරි වුණා. ඒකට ශ ේතුෙ වුශණ් ශමොකක් ?  ැම තිසා්ශසාේම 

කල්පනා කශළේ, සාමාගම්ෙලින් ෙැ ස මිලට විදුලිය ගැනීමයි. අශප් 

ගරු ්ංජිත් ිනයඹලාපිටිය හිටපු විදුලිබල ඇමතිතුමාශ   කාාෙ 

මම අ ශගන හිටියා.  එතුමා ඇහුො, "ඇඹිලිපිටිශයන් ශමගාශෙොට් 

ිනයයක් ගන්න තිබුණා, ගත්ශත් නැත්ශත් ඇයි?" කියලා. ඒ 

ොශ ම තෙත් ආයතනයක් ගැන සාඳ න් කළා. එම ආයතනශයන්  

විදුලිය ගත්තා නම්, ශම් විධියට විදුලිය කපන්න ශෙන්ශන් නැ ැ 

කියලා එතුමා කිේො. ඒශකන් මට ශත්රුශණ්, තුදන්නාන්ශසාේලා 

ශම් අවුරුදු  ත්ම ම න්ින වුශණ් විදුලි හිඟයක් ඇති ක්ලා 

සාමාගම්ෙලින් විදුලිය ලබා ගැනීමට බෙයි.  අශප් ්ශට්  ඉල්ලුමට 

සාරිලන  විදුලිය නිෂ්පා නයක් ඇති ක්න්න  තුදන්නාන්ශසාේලා 

ශම් අවුරුදු  ත් තුළ කශළේ ශමොනො  කියලා අපි අ නො. 

ආණ්ඩුෙක්  ැටියට තුදන්නාන්ශසාේලා ආශයෝජකයන්ට කියනො, 

"ලංකාෙට එන්න; සාංචා්ක ෙයපා්ය දියුණු ක්න්න; කර්මාන්ත 

දියුණු ක්න්න" කියලා.  ැබැයි, විදුලිය නැ ැ. ශමොක , ශම් ්ශට් 

ශේ ගුණය විවිධාකා්ශයන් ශෙනසා් ශෙනො. ඒ ශෙනසා් ශෙන 

ශේ ගුණයත් එක්ක 365  ෙශසාේම අපි විදුලිය බලාශපොශ්ොත්තු 

ශෙනො. 2000 ෙසාශර් දී අශප් ්ශට් විදුලිය නැති වුණාම, කරු 

ජයසූරිය මැතිතුමාට කිේො,  "කළුේ ජයසූරිය" කියලා.  

ඊට පසා්ශසාේ මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා ශම් ්ශට් බලයට පත් 

ශෙලා ගල් අඟුරු බලාගා්යක් ඇති ක්නශකොට, ඒකට නන. 

ත්ම් විශේචන කළා. නුදත්, අ  ගල් අඟුරු බලාගා්ය ක්රියාත්මක 

ශෙන හින් ා විදුලිය කපන්ශන් නැතිෙ යන්න පුළුෙන් වුණා. 

 ැබැයි, ඒ සාමානෙ ශම් ්ශට් ශපෞේගලික අං ය emergency 

power ශ න්න ආයතන ගණනාෙක් ඇති කළා. අ  එම 

ශපෞේගලික ආයතන ශම් ආණ්ඩුෙ ආ්ක්ෂා ක්නො , නැත්නම් 

ජාතික විදුලිබල පේධතියට අපි විදුලිය නිෂ්පා ය ක්න්න ෙැඩ 

පිළිශෙළක් ඇති ක්නො  කියන එකයි අ  තිශබන ර ්නය. 

තුදන්නාන්ශසාේලා ශම් අවුරුදු පශ ේම ඒක කශළේ නැ ැ. ඒක ශෆේල්. 

තුදන්නාන්ශසාේලා ශම් ්ශට් මිනිුකන්ශගන් බදු ුද ල් අය ක්ලා, ඒ 

බදු ුද ල තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ගජ මිතුරු සාමාගම්ෙලට ශ න ෙැඩ 

පිළිශෙළකටයි ශම් යන්ශන්.  ැන් අපට ආ්ංචියි, පාශෙන ඩීසාල් 

විදුලි බලාගා්යක් සාහිත නැෙක් ශකොළඹ ේායට පැමිශණමින් 

තිශබනො කියලා, අපට විදුලිය ශ න්න. ශමෙැනි තත්ත්ෙයකට 

ශම් ්ට පත් කිරීම නිසාා අ  අශප් ්ට අුර්ට ගිහිල්ලා තිශබනො. 

අශනක් පැත්ශතන් ශම්කට තුදන්නාන්ශසාේලා විසාුරමක් ශ න්න.  

මම කියන්ශන් නැ ැ, ශම්ක අලුතින් පත් ශෙච්ච ්වි 

කරුණානායක ඇමැතිතුමාශ  ෙැරැේ ක් කියලා.   

ඒක නිශයෝජය ඇමතිතුමාශ  ෙැරැේ ක්ය කියාත් මම 

කියන්ශන් නැ ැ. ඒය පැෙතුණු ආණ්ඩුෙල ිනටි ිනයලුශ නාශ ම 

ෙැරැේ ක්. ශමොක , ඒ කවුරුෙත් ශම් ගැටලුෙට උත්ත්යක් 

ශ ේශේ නැ ැ; ෙැඩ පිළිශෙළක් ඇති කශළේ නැ ැ.  

තුදන්නාන්ශසාේලා ශබොශ ොම ශ ොඳ ෙැඩ පිළිශෙළක් පටන් 

ගත්තා. ඒක තමයි, solar project එක. ඒක ශ ොඳ ෙැඩක්. ඒකට 

තෙ ටිකක් උ වු ක්න්න කියායි අපි කියන්ශන්. සාාමානය ජනතාෙ 

ගන්නො නම්, ඒකට grant එකක් ශ න්න. නැත්නම් ඒ 

ශගොල්ලන්ශගන් කපා ගන්න ණයක් ශ න්න. අ  ිනයයට 1ක්, 2ක් 

විත් solar  power පාවිච්චි ක්නො. එය ෙැ සදියුණු ක්න්න. 

ශමොක , ඝර්ම කලාපීය ්ටක්  ැටියට solar  powerෙලින් ශම් 

්ශට් හුඟක් කටයුතු ක්න්න පුළුෙන්. ඒ නිසාා ඒ ෙයාපිතිය 

ෙැ සදියුණු ක්න්න. ශමොන ආණ්ඩුෙක් කළත් අපි ඒකට 

සා ශයෝගය ශ නො.  

අ  ශතල් සාංසා්ාාෙ ගත්තාම, එහි ඉතාම කනගාටු ායක 

තත්ත්ෙයක් තිශබන්ශන්. ශතල් සාංසා්ාාශේ ෙැඩ ක්න ජනතාෙට; 

ඒ සාශ ෝ ්ෙරුන්ට ශේ පාලන ආ්වුල්ෙලට ුදහුණ ශ න්න ිනේධ 
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ශෙලා තිශබනො. පුකගිය ශකටි කාලශේ දී මම ඇමතිේයා 

 ැටියට කටයුතු ක්නශකොට සා.ම ෙිත්තීය සාමිතියක්ම අශපන් 

ඉල්ලුො, "අවුරුදු 10ක් තිසා්ශසාේ අපට උසාසා්වීම් ලැබී නැ ැ, ඒො 

ලබාශ න්න" කියා. පක්ෂ ශේ යක් බලන්ශන් නැතිෙ ඒ 

ිනයලුශ නාටම ඒ පත්වීම් ශ න්නය කියා මම කිේො. ඒ අනුෙ, 

ිනයලුශ නාටම උසාසා්වීම් දුන්නා. ඒ අය ශ්රී ලංකා නි  සා් පක්ෂශේ  

ශෙන්න පුළුෙන්; එක්සාත් ජාතික පක්ෂශේ  ශෙන්න පුළුෙන්; ජනතා 

විුදක්ති ශප්ුදශණ් ශෙන්න පුළුෙන්. අපි ඒ ිනයලුශ නාටම 

උසාසා්වීම් දුන්නා. ඒ ොශ ම ෙැඩ ත නම් ක් ිනටි ෙිත්තීය සාමිති 

නායකයන් ිනයලුශ නාම ශසාේෙශේ  පිහිටුෙන්න කියාත් මම කිේො. 

ඒ අය ශකොයි පැත්ශත්  කියා මම බැලුශේ නැ ැ. නුදත් අ  ශමොක  

ශෙලා තිශබන්ශන්? අ  ඒ උසාසා්වීම් ලැබූ අයශ  ප සය ශගෙන්ශන් 

නැ ැ. ෙැඩ ත නමට ලක් ක් ිනට නැෙත ශසාේෙශේ  පිහිටුවූ අයට 

ශමොකක්  ශෙලා තිශබන්ශන්? යළිත් තීන්දුෙක් අ්ශගන ඒ  

ිනයලුශ නාශ ම ෙැඩ ත නම් ක්ශගන යනො. 'සාමන්' කියා ශ්රී 

ලංකා නි  සා් පක්ෂශේ  ෙිත්තීය සාමිති නායකශයක් ඉන්නො. ශම් 

ශමොශ ොත ෙන විටත් තහුශ  ශසාේෙය ත නම් කිරීශම් ලියුම දීලාය 

කියා මට ආ්ංචියි. ඇයි ශමශ ම ක්න්ශන්? ශකොයි ශේ පාලන 

පක්ෂශේ  අය වුණත් ෙිත්තීය සාමිති ක්නො.  ෙිත්තීය සාමිති 

ක්න අයට තමන්ශ  අයිතිොිනකම් ලබා ශ න්න නන.. ඒ 

ශගොල්ලන්ට ෙිත්තිය සාමිති ක්න්න ඉඩ ශ න්න නන.. එක 

අෙසා්ාාෙක විදුලිබල මණ්ඩලශේ  සාභාපතිතුමාශ  කාම්යට 

ගියාය කියා පක්ෂ ශ ශක්ම -එක්සාත්  ජාතික පක්ෂශේ ත්, ශ්රී ලංකා 

නි  සා් පක්ෂශේ ත්- අය interdict කළා. අපි කාා ක්ලා කිේො, 

"එශ ම ශනොශෙයි, ඒ ශගොල්ලන් ශසාේෙශේ  පිහිටුෙලා විනය 

පරීක්ෂණයක් පෙත්ෙන්න" කියා. ඒශක්දී අපි බැලුශේ නැ ැ, ඒ අය 

එක්සාත් ජාතික පක්ෂශේ  , ශ්රී ලංකා නි  සා් පක්ෂශේ  , ශෙනත් 

ශේ පාලන පක්ෂයක  කියා.  

ඒ ශසාේෙකයන් සාම්බන්ධශයන් නිකුත් කළ කැබිනට් පත්රිකාෙක් 

 ැන් මා ළඟ තිශබනො. සාම ් ශසාේෙකයන් ගැන එහි තිශබනො, 

"පරීක්ෂණයට සා භාගි වුශණ් නැත" කියා.  ැබැයි, ඒ අයට 

උසාසා්වීම් ශ න්නය කියා නිර්ශේ  ක්නො. ශසාොයා බැලුොම 

එක්ශකශනක් ජාතික ශසාේෙක සාංගමශේ  සාාමාජිකශයක්. අපට 

කමක් නැ ැ, ඒ අයට ශ න්න.  ැබැයි අනික් අයටත් ශ න්නය 

කියා තමයි මම කියන්ශන්. තුදන්නාන්ශසාේලා නිකුත් කළ තෙත් 

කැබිනට් පත්රිකාෙක් මා ළඟ තිශබනො. ඒශක් තිශබන්ශන් කාශ  

නම් ? ඒශක් තිශබන එක නමක් තමයි, සාමන් අිනතජන. තහුත් 

පරීක්ෂණයට ඇවිත් නැ ැ.  ැබැයි නිර්ශේ  ක්න කමිටුෙ අනුමත 

ක්නො, ඒ  ත්ශ නා උසාසා් ක්ලා back wages ශගෙන්නය කියා. 

තෙ කීපශ ශනක් ඉන්නො. ඒ අය පරීක්ෂණ කමිටුෙට ඇවිත් 

නැ ැ.  ැබැයි කැබිනට් මණ්ඩලය ශම් Cabinet Paper එක 

අනුමත ක්නශකොට ශම්ො ශකොශ ොම  වුශණ් කියා නම් මම 

 න්ශන් නැ ැ. මම කියන්ශන් ඒක ශනොශෙයි. නන.ම පක්ෂයකට 

ෙිත්තීය සාමිති පෙත්ොශගන අයිතියක් තිශබනො. 

තුදන්නාන්ශසාේලාශ  අයට උසාසා්වීම් දුන්නාට අපට කමක් නැ ැ. 

 ැබැයි අනික් අයට අසාාධා්ණයක් ෙන විධියට කටයුතු ක්න්න 

එපා; ශේ පාලන පළිගැනීම් ක්න්න එපා. ශම් උසාසා්වීම් පිළිබඳ 

කා්ණය නිසාා ශම් ශමොශ ොත ශෙනශකොට ඒ ආයතනය තුළ 

ශසාේෙකයන්ශ  කැළඹීමක් ඇතිශෙලා තිශබනො. ශම් ොශ  ෙැඩ 

ක්න්න එපාය කියන එකයි මම තුදන්නාන්ශසාේලාට  කියන්ශන්.   

ශතල් සාංසා්ාාෙ ඉතාම ශ ොඳ ආයතනයක්. එය ශම් ්ශට් 

ආර්ථිකයත් එක්ක බැුරණු ඉතාම  ක්තිමත් ආයතනයක්. මම එහි 

ිනටි කාලශේ  ශතල් සාංසා්ාාෙ සාම්බන්ධශයන්   ැකපු ශ ය තමයි, 

refinery එක  රියාකා්ෙ ක්රියාත්මක ශෙන්ශන් නැ ැය කියන 

එක. Refinery එක  රියාකා්ෙ ක්රියාත්මක ශෙනො නම්, අශප් 

පාඩුශෙන් ිනයයට තුශනන් එකක් විත් ශේ්ාගන්න පුළුෙන් 

ශෙනො. ශමොක , ශබෝශතල් ශගනාොම refinery එක ඩීසාල්, ුකදු 

ඩීසාල්, ශපට්රල්, නැෆ්තා, ඇෆ්තා සා  කළු ශතල් නිෂ්පා නය 

ක්නො. එතශකොට ෙැ සපු් නිෂ්පා නය ක්න්ශන් නැෆ්තා සා  

ඇෆ්තායි. ඒො ජාතයන්ත්යට; ඒ මිල ගණන්ෙලට විකුණනශකොට 

ඒශකන් ශකොටසාක් අපි අය ක් ගන්නො. ඒොශේ  අඩුපාඩු සාකසා් 

ක්ලා, refinery එක තෙ  ක්තිමත් ශෙන්න නන.. 

අනික් කා්ණය ශම්කයි. ශකොශළොන්නාශේ pipeline එක අ  

සාම්ර්ර්ණශයන්ම දුර්ෙල ශෙලායි තිශබන්ශන්. ඒකට පැච්  මා 

 රියන්ශන් නැ ැ. ුදළු pipeline එකම පිළිබඳෙ  රියාකා් 
ොර්තාෙක් අ්ශගන ඒක නිෙැ්දි ක්න්න නන.. ඒ එක්කම 

ුදතු්ාජශෙල ශතල් ගබඩා සාංකීර්ණය flat bottom නැේෙලට 
සාකසා් ක් තිශබන නිසාා, අධික freight  rate එකක් ශගෙන්න 

ශෙලා තිශබනො. ඒ නිසාා එක්ශකෝ ඒක ගැඹුරු ක්න්න නන.. 
නැත්නම් ේා ශේ  තිශබන pipeline එකට ශගොනු ක්ලා, flat 

bottom නැති නැේෙලින් ශගශනන්න පුළුෙන්කමක් ඇති 

ක්ගන්න නන.. එතශකොට freight  rate අඩු ශෙලා, බාන ශේගය 
ෙැ ස ක්ගන්න පුළුෙන් ශෙනො. ශම් විධියට, ගාසා්තු ඉතිරි 

ක්න්න පුළුෙන් වි ාල ෙැඩ ශකොටසාක් කළ  ැකිෙ තිශබනො. 

ශතල් සාංසා්ාාෙට තිබුණු bunkering   ැන් ක්න්ශන් ේායයි. 

ඒක  නැෙත ශතල් සාංසා්ාාෙට යන්න නන.. ේාය ශතල් ගන්ශන් 
IOC එශකන්, ශතල් සාංසා්ාාශෙන් ශනොශෙයි. නුදත් ශතල් 

සාංසා්ාාෙන් ශතල් අ්ශගන bunkering ක්න්න නන.. Bunkering 

පිළිබඳෙ අෙශබෝධයක්,  ැනුමක් තිශබන්ශන් ශතල් සාංසා්ාාෙටයි. 
Bunkering කිරීශම් කටයුත්ත උසාාවි තීන්දුෙක් අනුෙ ශතල් 

සාංසා්ාාශෙන්  ැන් ේායට දීලා තිශබනො. ඒක ේාශයන් නැෙත 
ශතල් සාංසා්ාාෙට ලබා දිය යුතුයි කියන එකයි මම ශයෝජනා 

ක්න්ශන්. ඒ අනුෙ අශප් ්ජශේ  ආයතන තෙත්  ක්තිමත් ශෙන්න 
නන.. 

ඊළඟට, ීනන ේාය ආශ්රිතෙ පිහිටා තිශබන ශතල් ටැංකි ගැන 

බලන්න. එම ශතල් ටැංකි පාලනය කිරීමට, පිරික්සීමට පුළුෙන් 
ඉංජිශන්රුශෙෝ ශතල් සාංසා්ාාශේ ඉන්නො. ඒ අයට  ැනුමක්, 

අෙශබෝධයක් තිශබනො. එශ ම නම් අපිට යුතුකමක් තිශබනො, 
ඒ ශතල් ටැංකි ජාතයන්ත්යට විකුණන්ශන් නැතිෙ, ශතල් 

සාංසා්ාාශේ ිනටින එම නිලධාරින්ශ  සා ාය අ්ශගන ඒ සාම්බන්ධෙ 
කටයුතු ක්න්න. ඒ ශතල් ටැංකි 96 රතිසාංසා්ක්ණය කශළොත්, 

ශලෝකශේ  ශතල් අපනයනකරුෙන්ශ  ශතල් ගබඩා කිරීශම් 

ප ුකකම් ීනන ේාය තුළ  රිගසාස්ාන්න පුළුෙන් ශෙනො. ඒ නිසාා 
තුදන්නාන්ශසාේලා ශම් ීනන ේාය ආශ්රිතෙ තිශබන ශතල් ටැංකි 

ඉන්දියාෙට ශ ෝ ශෙනත් අශයකුට විකුණන එක නෙත්ො, ඒක 
ශේශීය සාමාගමක්  ැටියට ශම් ්ශට් පෙත්ො ශගන යන්න පුළුෙන් 

ෙැඩ පිළිශෙළක් ආ්ම්භ ක්න්න නන.ය කියන කා්ණය මම ශම් 
අෙසා්ාාශේදී මතක් ක්න්න කැමැතියි. ශතල් සාංසා්ාාෙ කියන්ශන් 

ඉතාම ෙටිනා ආයතනයක්; අශප් ආර්ථිකශේ  ශකොටසාක් 

භා්ගන්න පුළුෙන් ආයතනයක්; ලංකාශේ ශතල් ශබ ා  ැරීම 
ොශ ම ජාතයන්ත් ශෙශළඳ ශපොළට ගිහිල්ලා යමක්  ම්බ 

ක්න්න පුළුෙන් ආයතනයක්. අශප් ශතල් සාංසා්ාාශේ  ක්ෂ 
නිලධාරින් ඉන්නො. නුදත් ඒ අය තෙම  රියාකා්ෙ 

රශයෝජනයට අ්ශගන නැ ැ. ඒ අය රශයෝජනයට අ්ශගන ශතල් 
සාංසා්ාාෙ  ක්තිමත් ආයතනයක් බෙට පත් ක්න්න නන..  

ඊළඟට, විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන කාා කිරීශම්දී, ශම් ්ශට් 

විදුලිය නිෂ්පා නය කිරීමට පුළුෙන් අලුත් ෙැඩ පිළිශෙළක් 
විදුලිබල මණ්ඩලශයන් ආ්ම්භ කළ යුතුයි කියන කා්ණයත් 

සාඳ න් ක්න්න නන.. එශ ම නැතිෙ, අශප් ෙැ්දි කිය-කියා 
හිටියාට  රියන්ශන් නැ ැ.  ශම් ්ජය තෙමත් විදුලිය සාම්බන්ධෙ 

සාැලැසා්මක් නැතිෙ කටයුතු ක්නො. ඒ නිසාා, ශම් සාඳ ා 
සාැලැසා්මක්   ලා, විදුලිය මිලට ගැනීම නෙත්ො, විදුලිබල 

මණ්ඩලය විිනන් විදුලිය නිප වීශම් ෙැඩ පිළිශෙළ ඇතික්, ශම් 

්ශට් ජනතාෙශ  අමාරුකම් නිෙැ්දි ක්න්නය කියා අපි නෙ 
ඇමතිතුමාට කියනො. සා්තුතියි.  

2931 2932 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  

මීය ළඟට, ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා. තබතුමාට විනා ස  තක 

කාලයක් තිශබනො.  

ඊට ශප්, ගරු අනු් ිනඩ්නි ජය්ත්න මන්ත්රීතුමා මූලාසානයට 

පැමිශණනො ඇති. 
 
අනතුුව ගු යහේෂා විතානයේ මහතා මූලාසනයයන් ඉවත් 

වූයයන්,  ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, மொண்புமிகு ரஹசொ ெிதொனரக  அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரெ, மொண்புமிகு அனுர சிட்னி ேயரத்ன 

அெர்கள் தமலமம ெகித்தொர்கள்.  

Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair, and 
THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE took the Chair. 

  

[අ.භා. 3.41] 
 

ගු යේලු කුමාර් මහතා  
(மொண்புமிகு ரெலு குமொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කාා ක්න්න අෙසා්ාාෙ 

ලබාදීම පිළිබඳෙ තබතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙනො.  

අ  උ .සාන ිනට ඉදිරිපත් වූ අ  සා් ශ සා බලනශකොට, අශප් 

්ශට් බල ක්තිය සාම්ර්ර්ණශයන්ම නිලධාරින්ශ  මාෆියාෙට යටත් 

ශෙලා තිශබනොය කියන එක අපට පැ ැදිලිෙ ශපශනනො. ශම් 

අමාතයාං ෙල අමාතයෙරුන්ට  ැන් තිශබන ෙගකීම ෙන්ශන්, ශම් 

මාෆියාෙ පිළිබඳෙ, ශම් නිලධාරින්ශ  ක්රියා කලාපය පිළිබඳෙ 

ශකොන්  පණ ඇතිෙ ශසාොයා බලා, ඒකට යළි  රියාකා්ෙ 

උත්ත්යක් ශසාොයා ගැනීමයි කියා මා හිතනො. ුදලින්ම මම ඒ  

කා්ණය මතක් ක්න්නට කැමැතියි. එශ ම නැති වුශණොත්, අ  

අපි ශම් ුදහුණ දී ිනටින ඉ්ණමට ෙඩා ශබොශ ොම අොසානාෙන්ත 

තත්ත්ෙයකට ඉදිරි කාලශේ දී ුදහුණ ශ න්න ිනදුශෙයි කියන එකයි 

මට කියන්න තිශබන්ශන්.  

ெிரசடமொக, இலங்மகயினுமடய மின்ெலு ததொடர்பொகவும் 

தபற்ரறொலிய ெளங்கள் ததொடர்பொகவும் ரபசுகின்றரபொது, 

இன்று நொட்டிரல இந்த இரண்டு துமறகளும் முழுமமயொக 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகொொிகளது ரமொசடிக்குள், அெர்களது 

கட்டுப்பொட்டிற்குள் உள்ெொங்கப்பட்டிருப்பது தெளிப் 

பமடயொகத் ததொிகின்றது. இதுெமர கொலமும் 

அத்துமறகளுக்குப் தபொறுப்பொக இருந்த அமமச்சர்கள் 

அதமன மூடிமமறக்கப் பொர்த்தொலும், தற்ரபொது இந்த 

அரசொங்கத்திலிருக்கின்ற அமமச்சர்கள் முதுதகலும்புள் 

ளெர்களொக, இந்த நொட்மட ரநசிப்பெர்களொகச் தசயற்பட்டு, 

குறித்த தசயற்பொடுகமள தெளிப்படுத்தி, மக்கள் மத்தியில் 

அதுபற்றி ரநரடியொகத் ததொிெித்து உொிய நடெடிக்மக 

எடுக்கரெண்டும் என்பமத இங்கு ஆரம்பத்திரல 

ஞொபகப்படுத்த ெிரும்புகின்ரறன்.   

இலங்மகயினுமடய தநடுஞ்சொமலகள் ததொடர்பொக, 

தபருந்ததருக்கள் ததொடர்பொகப் ரபசுகின்றரபொது, கடந்த 

கொலத்திரல தநடுஞ்சொமலகள், வீதி அபிெிருத்தி அமமச்சரொக 

இருந்த தகௌரெ லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல அெர்கள் எமது கண்டி 

மொெட்டத்திரல இத்துமறயிரல பொொிய முன்தனடுப்புக்கமளச் 

தசய்திருந்தொர். கடந்த அரசொங்கத்தினொல் மகெிடப்பட்டிருந்த 

பல கிரொமங்களுக்குொிய, ரதொட்டங்களுக்குொிய பொமதகள் 

அெருமடய கொலப்பகுதியிரல அபிெிருத்தி தசய்யப்பட்டமம 

ததொடர்பொக நொன் இங்ரக ஞொபகப்படுத்த ரெண்டும். 

குறிப்பொக, அெருமடய அந்தக் கொலப்பகுதியிரல கண்டி 

மொெட்டம் முழுெதும் 6,292 மில்லியன் ரூபொய் தசலெிரல 

பொமதகள் அபிெிருத்தி தசய்யப்பட்டன. குறிப்பொகப் 

பொர்ப்ரபொமொக இருந்தொல், அங்கு மிக அகலமொன, நீளமொன 

பொமதகள் 'கொபட்' தசய்யப்பட்டு அபிெிருத்தி தசய்யப்பட்டிருப் 

பமதக் கொைலொம். i-Road திட்டத்தின்மூலமொக ஏறக்குமறய 

5,386 மில்லியன் ரூபொய் தசலெில் பொமதகள் அபிெிருத்தி 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன.  

இந்த ெிடயத்திரல நொன் ஒன்மற ஞொபகப்படுத்த 

ரெண்டும். அதொெது, கடந்த அரசொங்கத்தின் 20 ெருட கொலப் 

பகுதியிரல முற்றொக ஒதுக்கி மெக்கப்பட்டிருந்த, 

மகெிடப்பட்ட நிமலயிலிருந்த திகன - அம்பக்ரகொட்மடப் 

பொமத, மொரபொிததன்ன பொமத, கலகொ - அந்தொமன ஊடொன 

பொமத, புசல்லொெ - கலுகல பொமத, உடுநுெர பகுதியிரல 

இருக்கின்ற ரகொனொட்டிகொ பொமத என எமது மக்கள் 

ெொழ்கின்ற பகுதிகளிரலயிருக்கின்ற பல பொமதகள் அெரொல் 

புனர்நிர்மொைம் தசய்யப்பட்டு, அபிெிருத்தி தசய்யப் 

பட்டமமமயக் குறிப்பொக இந்த இடத்திரல ஞொபகப்படுத்த 

ரெண்டும். அதற்கொக தகௌரெ லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல 

அெர்களுக்கு என்னுமடயதும் எமது மக்களுமடயதும் 

நன்றிகமள இந்த இடத்திரல ததொிெித்துக்தகொள்ள 

ெிரும்புகின்ரறன்.   

ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධනය ගැන කාා ක්නශකොට 

කබීර්  ෂීම් ඇමතිතුමාටත්, ්න්ජන් ්ාමනායක ්ාජය 

ඇමතිතුමාටත් මම විශ ේෂශයන්ම මතක් ක්න්න නන. ම නුේ 

දිසා්ත්රික්කයට මායිම් ශෙලා තිශබන, ක.ගල්ල දිසා්ත්රික්කයට මායිම් 

ශෙලා තිශබන, ඒ ොශ ම නුේඑළිය දිසා්ත්රික්කයට මායිම් ශෙලා 

තිශබන පා්ෙල් කීපයක් පිළිබඳෙ. ශමතැන ගරු නිශයෝජය 

 අමාතය ්න්ජන් ්ාමනායක මැතිතුමා ිනටීම ගැන මම සාතුටු 

ෙනො. විශ ේෂශයන්ම පුසා්සාැල්ලාශේ ිනට Protoff Estate  ක්ො 

යන මාර්ගය, ක.ගල්ල දිසා්ත්රික්කයත් ම නුේ දිසා්ත්රික්කයත් 

සාම්බන්ධ ෙන ශ ොශළොසා්බාශග ිනට ශකලිෙත්ත ෙතු යාය  ක්ො 

යන මාර්ගය, ශ ොශළොසා්බාශග ිනට ගලුදදුන  ක්ො යන මාර්ගය  ා 

්ංගල රශේ ශේ  තංගප්පුෙ පා් ඉතා අබලන් තත්ත්ෙශේ  තමයි 

තිශබන්ශන්. ගරු නිශයෝජය  ඇමතිතුමනි,  ැතැප්ම 4ක, 5ක, 6ක 

පමණ දුරින් තමයි පාසාල් තිශබන්ශන්. පාසාල්  රුෙන් එක 

 ෙසාකට ශම් පා්ෙල්ෙල කිශලෝමීය ට් 6-7 ඇවි ශගන තමයි 

පාසාලට යන්ශන්. ශම් පා්ෙල්ෙල තිශබන අබලන් තත්ත්ෙය නිසාා 

ගමනා ගමන මණ්ඩලශේ  බසා් ්ා ගමන් ක්න්ශන් නැ ැ. මම 

 න්නො තබතුමා ඉතාමත් උනන්දුශෙන් දූෂණ ක්රියා ශසාොයා බලා 

කටයුතු ක්න බෙ. ඒ ොශ ම තබතුමාට අ ාළ විෂයයක් තමයි, 

ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධනය. ෙතු ආශ්රිතෙ ිනටින දුගී දුප්පත් 

ග්රාමීය ය පාසාල් ළුදන්ශ  ඉදිරි ජීවිතය විශ ේෂශයන්ම ශම් ගමනා 

ගමන කටයුතු නිසාා අඩ පණ ශෙලා තිශබනො. එම නිසාා ශම් 

අවුරුේ  තුළ සාංෙර්ධනය ක්න්න ශයෝජනා ෙන මාර්ගෙලට ශමම 

පා්ෙල් ඇතුළත් ක්, එම ළුදන්ට සා නයක් ලබා ශ න්න කියා 

මා ඉල්ලා ිනටිනො.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමාශ  කාලය අෙසාානයි. 
 

ගු යේලු කුමාර් මහතා  
(மொண்புமிகு ரெலு குமொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමනි, මට විනා සයක් ලබා ශ න්න. ශම් 

ම ා මාර්ගත් ශම් අවුරුේ  තුළ සාංෙර්ධනය ක්න ම ා මාර්ග 

තුළට  විශ ේෂශයන්ම ඇතුළත් ක් ගන්නා ශලසා මම කබීර්  ෂීම් 

ඇමතිතුමාශගනුත්, ්න්ජන් ්ාමනායක ්ාජය ඇමතිතුමාශගනුත් 

ශගෞ්ෙශයන් ඉල්ලා ිනටිමින්, කාාෙ අෙසාන් ක්නො. සා්තුතියි. 
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුතියි.  

මීය ළඟට, ගරු ඩ ලසා් ශේොනන් ා මන්ත්රීතුමා. තබතුමාට 

විනා ස 12ක කාලයක් තිශබනො.  
 

[பி.ப. 3.48] 
 

ගු ඩේලසන යේවානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் ரதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரெ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கரள, இன்று 

குழுநிமல ெிெொதத்துக்கு எடுத்துக் தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

அமமச்சுக்கள் ததொடர்பில் எனது கருத்துகமளயும் பதிெதற்கு 

ெொய்ப்பு ெழங்கியமமக்கு முதலில் எனது நன்றிமயத் 

ததொிெித்துக் தகொள்கின்ரறன். இன்று இந்த நொட்டில் பல்ரெறு 

பிரச்சிமனகள் புமரரயொடிப்ரபொயிருக்கின்ற நிமலயில், 

மின்சொரப் பிரச்சிமனயும் தற்ரபொது தமலதூக்கியுள்ளது. இந்த 

நொட்டில் தற்ரபொமதய ெரட்சி நிமலமம ஆரம்பித்திருந்த 

கொலகட்டத்திலிருந்ரத பல ஊடகங்கள்கூட, எதிர்ெரும் 

நொட்களில் மின் தமடக்கு இந்த நொடு உட்படக்கூடிய 

ெொயப்புகள் உள்ளதொகக் கூறியிருந்தன. அந்த 

எச்சொிக்மகயிமன நீங்கள் கெனத்திற் தகொள்ளெில்மல. 

மொறொக, ஊடகங்கமளப் பொர்த்து,  கறுப்பு ஊடகங்கள் என 

ெர்ைித்துக்தகொண்டிருந்தீர்கள். இறுதியில் இந்த நொடு இன்று 

இருட்டுக்குள் தள்ளிெிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிமலயில் இன்று 

நீங்கள் மக்கமளப் பொர்த்து, சிக்கனமொக மின்சொரத்மதப் 

பயன்படுத்துமொறு ரகொொிக்மக ெிடுக்கின்றீர்கள். இந்த நொட்டில் 

மின்சொரத்மத மிக அதிகளெில் வீண்ெிரயம் தசய்ெது சொதொரை 

தபொதுமக்களொ? அரச திமைக்களங்களொ? எனக் ரகட்க 

ெிரும்புகின்ரறன். இந்தக் ரகள்ெிமய நீங்கரள ரகட்டுப் 

பொருங்கள்! இந்த நொட்டில் மின் தட்டுப்பொடு ஏற்படும் எனத் 

ததொிந்துதகொண்டும் அமதப் பற்றிக் கெமல தகொள்ளொமல் 

இருந்துெிட்டு, இப்ரபொது இரண்டு மின்குமிழ்கமள 

அமைத்துெிடுமொறு தபொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்துகின்றீர்கள். 

இந்த நொட்டில் ெறுமமயிலிருக்கின்ற மக்கமள அதிலிருந்து 

மீட்க ரெண்டுதமன ெரவு தசலவுத்திட்டத்தில் கூறுகின்றீர்கள். 

அதற்தகனச் சமுர்த்திப் பயனொளிகளுக்தகன 10,000 மில்லியன் 

ரூபொமய ஒதுக்குகின்றீர்கள். இந்த நொட்டில் கிட்டத்தட்ட 13 

இலட்சம் ரபர் சமுர்த்திப் பயனொளிகளொகவுள்ளனர். ரமலும் 6 

இலட்சம் ரபமர அதில் இமைக்க ரெண்டும் என்றும் 

கூறுகிறீர்கள். ெடக்கு, கிழக்கு மொகொைங்கமளப் தபொறுத் 

தெமரயில் சமுர்த்திகூட இன்றிய நிமலயில், பல்லொயிரம் 

குடும்பங்கள் ெறுமம நிமலயில் இருக்கின்றன. இெர்களில் 

மின்ெசதி இன்றிய மக்களும் ெொழ்கிறொர்கள். மின் ெசதி 

இருக்கின்ற மக்களும் நொளொந்தம் ஒன்று அல்லது இரண்டு மின் 

குமிழ்கமளரய பயன்படுத்தக்கூடிய நிமலயிரலரய 

இருக்கிறொர்கள். இந்த நொட்டில் தபரும்பொலொன மக்களின் 

நிமலமமயும் இரதரபொன்றுதொன் இருக்குதமன்ரறகூற 

முடியும். அந்த மின் குமிழ்கமளயும்கூட அமைத்துெிட்டு, 

இருட்டில் இருக்கச் தசொல்கின்றீர்களொ? என எமது மக்கள் 

ரகட்கின்றனர்.  

குளிரூட்டிகமளச் தசயற்படுத்த ரெண்டொம் என்கிறீர்கள். 

இந்த நொட்டில் எத்தமன வீடுகளில் குளிரூட்டிகள் 

தபொருத்தப்பட்டுள்ளன? என்ற ரகள்ெி எழுகின்றது. 

இன்றிருக்கின்ற ெிமலெொசிகள், ெொி ெிதிப்புகள் கொரைமொக 

எமது மக்களில் தபரும்பொலொனெர்களது ெயிறுகள் பற்றி 

எொிகின்ற நிமலயில், அதமனத் தைிப்பதற்கு எவ்ெிதமொன 

ஏற்பொடுகளும் இல்லொத நிமலயில், மின்சொரத்மத வீண்ெிரயம் 

தசய்துெிட்டு, அதற்கொன பைத்மதக் கட்டுெதற்கு அெர்கள் 

முன்ெருெொர்களொ? அெர்களிடம் அத்தமகய தபொருளொதொர 

ெசதிகள் இருக்கின்றதொ? எனக் தகொஞ்சம் நீங்கள் சிந்தித்துப் 

பொர்க்க ரெண்டும்.  

அரச நிறுெனங்கமள எடுத்துக்தகொண்டொல், 

அரநகமொனெற்றில் மின் பொெமனயொனது அதிகளெில் 

வீண்ெிரயம் தசய்யப்பட்டு ெருகின்றது. இதமனத் தடுப்பதற்கு 

நீங்கள் எடுக்கின்ற நடெடிக்மககள் என்ன என்பது குறித்து 

ஆரொய்ந்து பொருங்கள்! ரதசிய மின் கட்டமமப்மப 

நிறுத்திெிட்டு, மின் பிறப்பொக்கிகமளப் பயன்படுத்துமொறு 

கூறுகிறீர்கள். எொிதபொருள் உங்களுக்கு இலெசமொக 

இறக்குமதியொகின்றதொ? எனக் ரகட்க ெிரும்புகின்ரறன். 

இன்று இந்த மின்தெட்டுக் கொரைமொகத் ததொழில் 

முயற்சியொளர்கள் பலரும் மற்றும் ெர்த்தக நிறுெனங்கமளக் 

தகொண்ட பலரும் தபரும் பொதிப்புகளுக்கு உட்பட்டுள்ளனர். 

ஒரு நொமளக்கு நொன்கு மைி ரநரம் என்கின்ற நிமலயில் 

மின்தெட்டு இடம்தபறுமகயில், மகத்ததொழில் துமறயில் பொதி 

நொள் உற்பத்திகள் பொழொகிப் ரபொய்ெிடுகின்றன. எல்லொத் 

ததொழிற்சொமலகளிலும் ெர்த்தக நிமலயங்களிலும் மின்பிறப் 

பொக்கிகள் இல்மல. அவ்ெொறு மின்பிறப்பொக்கிதகொண்டு 

மின்சொரம் தபற்றொலும்கூட, மறுபக்கத்தில் எொிதபொருள் 

ெிமலமயப் பற்றிக் கெனத்திற்தகொள்ள ரெண்டியிருக் 

கின்றது. ரமலும் எொிதபொருள் இறக்குமதி தசய்யரெண்டிய 

நிமலமமகளும் ெரலொம். அதற்தகன அதிக நிதிமய 

தெளிநொடுகளுக்குக் தகொடுக்க ரெண்டியும்  ெரலொம். 

தற்ரபொமதய மின்சொர தநருக்கடிக்குத் தீர்வு மின்தெட்டு 

ஒன்றுதொன் என்றொல், அதன் பின்னைியில் ஏற்படுகின்ற 

ரமற்கண்ட பிரச்சிமனகள் ததொடர்பிலும் அெதொனிக்க 

ரெண்டும். 

இந்த நொட்டில் மின்தெட்டு இடம்தபறக்கூடுதமன 

2016ஆம் ஆண்டிரலரய தொன் ததொிெித்திருந்ததொகவும் 

இப்பிரச்சிமனக்குத் தீர்வுகொை ரெண்டுமொயின் புதிய 

மின்னுற்பத்தி நிமலயங்கமள நிர்மொைிக்க ரெண்டுதமனவும் 

இலங்மக தபொதுப் பயன்பொடுகள் ஆமைக்குழுெின் 

ததொடர்பொடல் பைிப்பொளர் கூறுகின்றொர். மின்னுற்பத்தி 

ரெமலத்திட்டத்மத ெிமரவுபடுத்துமொறு இலங்மக மின்சொர 

சமபயின் தபொறியிலொளர்களும் ஏற்கனரெ கூறியிருந்ததொகத் 

ததொியெருகின்றது. அப்படிதயனில் உொிய கொலத்தில் ஏன் 

அதற்கொன நடெடிக்மககள் எடுக்கப்படெில்மல? என்ற 

ரகள்ெி எழுகின்றது.  

ரதசிய மின் கட்டமமப்புக்குப் புறம்பொக சூொிய சக்தி 

ெலுமெப் பயன்படுத்துெது ததொடர்பில் கடந்த ெரவு - 

தசலவுத்திட்டத்தின்ரபொது பிரஸ்தொபிக்கப்பட்டது. குமறந்த 

அளெில் மின் பொெமனமய ரமற்தகொள்கின்ற வீடுகள் 

இனங்கொைப்பட்டு, இரண்டு 'எல்ஈடி' மின்குமிழ் வீதம் 

தகொடுக்கப்படும் எனவும் அரச தரப்பில் கூறப்பட்டது. இந்த 

இரண்டு திட்டங்களுக்கும் என்னெொயிற்று என்பது ததொியொது. 

அதொெது, இந்த நொட்டில் அவ்ெப்ரபொது தநருக்கடிகள் 

ஏற்படுகின்ற நிமலயில் அெற்றுக்குத் தீர்ெொகக் 

கூறப்படுகின்ற ெசீகரமொன ெொர்த்மதகள் யொெற்மறயும் 

பின்னர் படிப்படியொகக் கொற்றிரல பறக்கெிடுெது ெழக் 

கமொகிரயெிட்டது. 'எல்ஈடி' மின்குமிழ்ப் பயன்பொட்டிமன இந்த 

நொட்டில் பரெலொக்குெதற்கொன ஏற்பொடுகமள ஒழுங்குொீதியில் 

ரமற்தகொண்டிருக்கலொம். அப்படிச் தசய்திருந்தொல் இன்று 

இந்தளவு தநருக்கடி நிமலமம ரதொன்றியிருக்கொது.  

சூொிய மின்ெலுப் புரட்சிதயொன்மற ஏற்படுத்தப் 

ரபொெதொகக் கூறப்பட்டது. புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி என்றரெொர் 

அமமச்சும் மின்ெலு அமமச்சுடன் இமைத்துக் 
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தகொள்ளப்பட்டது. நூற்றுக்கு எட்டு வீத ெட்டிக்கு மூன்றமர 

இலட்சம் ரூபொய் கடனொகக் தகொடுக்கப்படும் என்றும் 

ெிளம்பரப்படுத்தப்பட்டது. இருந்தும், உங்களது சூொிய சக்தி 

மின்ெலு உற்பத்தி சொர்ந்து மக்கள் ஏன் ஈடுபொடு கொட்டெில்மல 

என்பது பற்றி நீங்கள் எப்ரபொதொெது ஆரொய்ந்து பொர்த்தீர்களொ 

எனக் ரகட்க ெிரும்புகின்ரறன். அந்த எட்டு வீத ெட்டிமயயும் 

தெமைக் தகொடுப்பனவுகமளயும் தகொடுத்து முடிக்கும்ரபொது, 

சொதொரை மக்களுக்கு 25 ெருடத்திற்கும் ரமலொன மின் 

கட்டைத்மதச்  தசலுத்திெிடலொம் என்பதொல் சொதொரை மக்கள் 

அத்திட்டம் ததொடர்பில் திரும்பியும் பொர்க்கெில்மல என்று 

கூறப்படுகின்றது.  

இந்தச் சூொிய ெலு மின்னுற்பத்திக்கொன உபகரைங்கமளக் 

தகொண்டுெந்து ெிநிரயொகம் தசய்கின்ற 230 நிறுனங்கள் 

அனுமதி தபற்ற நிறுெனங்களொக இருப்பதொகக் 

கூறப்படுகின்றது. இந்த நிறுெனங்களும் மக்களுக்குப் பைி 

தசய்ெதற்குத் தயொர் நிமலயில் இருப்பதொகவும் 

தசொல்லப்படுகின்றது. ஆனொலும், அதிக ெிமல தகொடுத்து நொம் 

ஏன் நட்டமமடய ரெண்டும் என மக்கள் நிமனக்கின்றொர்கள். 

சூொிய ெலு மின் உற்பத்தி ததொடர்பில் உங்களுக்கு அதிக 

அக்கமற இருப்பின் அதனது உபகரைங்களுக்கொன ெொிமய 

உங்களொல் குமறக்க முடியொதொ என்ற ரகள்ெி எழுகின்றது. 

இலங்மக மக்களின் சூொிய ஒளி மூலமொன மின் ரதமெயிமனப் 

பூர்த்தி தசய்யும் தபொருட்டு ஆசிய அபிெிருத்தி ெங்கியொனது 50 

அதமொிக்க தடொலர் மில்லியன் நிதியிமன குமறந்த ெட்டிக்கு 

அனுமதித்திருந்ததொகக் கூறப்பட்டது. ரகொொிக்மக 

ெிடுத்திருந்தொல் அதமன 200 அதமொிக்க தடொலர் மில்லியன் 

ெமரயில் அதிகொிப்பதற்கும் இைக்கம் கொைப்பட்டிருந்ததொகக் 

கூறப்பட்டது. இந்தக் கடமன ெிமரெொக மக்களுக்குக் 

கிமடக்கக்கூடிய ெமகயிலும் மக்கமள ஆர்ெமூட்டுகின்ற 

கடன் திட்டமொகவும் மொற்றியிருந்தொல் இன்று இந்த நொட்டில் 

மின்சொரத்திற்கு இந்த நிமல ஏற்பட்டிருக்கொது எனக் 

கூறப்படுகின்றது. நொட்டுக்குக் கிமடத்திருந்த இந்த நிதிமய 

அரசு தனது ரதமெக்குப்  பயன்படுத்திெிட்டு, இன்று 

மின்தெட்மட அமுல்படுத்தி ெருகின்றது என்ற 

குற்றச்சொட்மடரய பலரும் முன் மெக்கின்றனர். 

இன்று இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற எத்தமனரயொ அரச 

அலுெலகங்கமள எடுத்துக்தகொண்டொல், பகல் ரெமளயிலும் 

மின்குமிழ்கள் இன்றிப் பைியொற்ற முடியொத நிமலயிலொன 

ஏற்பொடுகளிரலரய அமெ அமமயப் தபற்றுள்ளன. பகலில் 

சூொிய ஒளிமயப் பயன்படுத்திக்தகொள்ள ஏதுெொன ெமகயில் 

மொற்றங்கள் தகொண்டுெரப்படுெதொக இல்மல. சூொிய ஒளி 

மின்சொரம் பற்றிக் கூறிய நீங்கள், இன்று ெமரயில் எத்தமன 

அரச அலுெலகங்களுக்கு அந்த ெொய்ப்பிமன எற்படுத்திக் 

தகொடுத்துள்ளீர்கள்? என்ற ரகள்ெியும் எழுகின்றது. மமழ 

ெந்தொல்தொன் மின்சொர உற்பத்தி நமடதபறும் என்கின்ற 

எதிர்பொர்ப்பிலிருந்து மொறுபட்ட திட்டங்கள் ததொடர்பில் இந்த 

நொடு சிந்திக்க ரெண்டிய எத்தமனரயொ சந்தர்ப்பங்கள் 

ெந்துெிட்டன. அந்தச் சந்தர்ப்பங்களில் எதமனயும் சொிெரப் 

பயன்படுத்த முடியொத நீங்கள், எதிர்கொலத்திலும் இரத 

நிமலயில்தொன் இருக்கப்ரபொகின்றீர்களொ? என்ற ரகள்ெி 

இயல்பொகரெ எழுகின்றது.  

இந்திய அரசின் உதெியுடன் ரமலுதமொரு அனல் மின் 

உற்பத்தி நிமலயம் அமமப்பது ததொடர்பில் கூறப்பட்டு, இன்று 

ஆறு ெருடங்கள் கடந்துெிட்ட நிமலயில், அது ததொடர்பில் 

இன்னமும் இழுபறி நிமலரய ஏற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றது. 

இந்திய உதெியுடனொன இந்த அனல் மின் உற்பத்தி நிமலயத் 

திட்டத்மத நீங்கள் எொிெொயு உற்பத்தி நிமலயமொக மொற்றுமொறு 

ரகொொி ெருெதொரலரய இந்நிமல ஏற்பட்டுள்ளதொகத் ததொிய 

ெருகின்றது. 

பொொிய பொிமொைத்தினொலொன சூொிய ஒளி மின்னுற்பத்தி 

நிமலயத் திட்டங்கள் யொவும் உொிய சந்தர்ப்பங்களில் அனுமதி 

கிமடக்கொமம கொரைமொக இமடநடுெில் நிறுத்தப் 

பட்டுள்ளதொக அெற்றின் முதலீட்டொளர்கள் கூறுகின்றனர். 

2037ஆம் ஆண்டொகும்ரபொது, ரதசிய மின்னுற்பத்திக் 

கட்டமமப்பிற்கு 1,389 கிரலொ ரெொட் சூொியெலு மின் உற்பத்தி 

எதிர்பொர்க்கப்படுெதொகக் கூறப்படுகின்றது. அதுகொலெமரக் 

குள் நிலக்கொியினொல் 2,700 கிரலொ ரெொட் அலகு உற்பத்தி 

தசய்ய முடியுதமன மின்சொர சமப கூறுெதொகத் ததொிய 

ெருகின்றது. எனினும், இதற்கொன ரெமலத் திட்டங்கள் என்ன 

என்பது பற்றித் ததளிெில்மல என்ரற கூறப்படுகின்றது.  

இந்த நொட்டில் இப்படிரய, 2010ல் அது நடக்கும், 2015ல் 

இது நடக்கும், 2020ல் எல்லொம் நடக்கும் எனக் கூறிக் கூறிரய 

இருக்கின்ற இந்த கொலங்கள் எதுவுரம இல்லொமல் தெறுமரன 

கழிந்து தகொண்டிருக்கின்றன. எனரெ, இந்த நொட்டின் மின்ெலு 

உற்பத்தி ததொடர்பில் உொியததொரு தபொறிமுமறயிமன 

ஏற்படுத்துெதற்கு இப்ரபொதொெது முன்ெொருங்கள்! இயற்மக 

மமழயும் தற்ரபொமதக்குக் மகதகொடுப்பதொக இல்மல; 

தசயற்மக மமழயும் மக தகொடுப்பதொக இல்மல. இந்த 

நிமலயில் இப்ரபொது ரபொய்க் கடவுளிடம் மன்றொடுெதில் 

எவ்ெிதமொன பயனும் இல்மல. கடவுள் பல்ரெறு 

சந்தர்ப்பங்கமள உங்களுக்குக் தகொடுத்திருந்தொர். அதமன 

எல்லொம் நீங்கள் சொிெரப் பயன்படுத்தெில்மல. 

இப்படித்தொன், அரசியலமமப்புக்கொன 13ெது திருத்தத்மத 

முழுமமயொகச் தசயற்படுத்துெமத ஓர் ஆரம்பமொகக்தகொண்டு 

எமது மக்களின் அரசியல் உொிமமகள் ததொடர்பிலொன 

பிரச்சிமனக்கொன தீர்ெிமன எட்டுெதற்கொன பயைத்மத 

ஆரம்பிப்ரபொம் என நொங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்ரத கூறிெந்தமத 

ஏற்கொமல், அது உழுத்துப்ரபொனது என்றும் கொலம் 

கடந்தததன்றும்,  தும்புத்தடியொல்கூட அமதத் ததொட்டும் 

பொர்க்கமொட்ரடொம் எனக் கூறியெர்கள், இன்று திடீதரன 

சுடமல ஞொனம் ெந்ததுரபொல், மொகொை சமபகளுக்கொன 

அதிகொரங்கள் அடங்கிய 13ெது திருத்தம் அரசியல் 

பயைத்தின் ஆரம்பத்திரலரய இருக்கின்றது என நொங்கள் 

அன்று முதல் கூறிெருெமத இன்று ஏற்றுக்தகொள்ள 

முன்ெந்துள்ளொர்கள்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, නියමිත කාලය අෙසාානයි. කාාෙ අෙසාන් 

ක්න්න. 
 

ගු ඩේලසන යේවානන්දා මහතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் ரதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Please give me one more minute.  

இதமன அப்ரபொரத ஏற்றுக்தகொண்டிருந்தொல், இந்த நொடும் 

எமது மக்களும் இத்தமன அழிவுகளுக்கு உட்பட்டிருக் 

கமொட்டொர்கள். அதுரபொல்தொன் இருக்கிறது உங்களது கடவுள் 

மன்றொட்டக் கமதகளும் எனத் ததொிெித்துக் தகொள்ெதுடன், 

யொழ்ப்பொைத்தில் எழுமெதீவுப் பகுதியிரல நிர்மொைிக்கப் 

பட்டிருப்பமதப்ரபொன்று hybrid முமறமமயிலொன மின் 

ெிநிரயொகத் திட்டத்திமன ஏமனய அமனத்துத் தீவுகளிலும் 

நமடமுமறப்படுத்துெதற்கு நடெடிக்மக எடுக்க 

ரெண்டுதமன்றும் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.   
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[ගරු ඩ ලසා් ශේොනන් ා ම තා  
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இறுதியொக, அமமச்சர் ரெி கருைொநொயக்க அெர்கள் 

ஆற்றலுள்ளெர். அெர் இந்தப் பிரச்சிமனகளுக்கு ெிமரெொகத் 

தீர்வு கொண்பொர் என்ற நம்பிக்மகமயயும் ததொிெிப்பதுடன், 

அெருக்கு எனது பொரட்டுக்கமளயும் ததொிெித்துக்தகொண்டு, 

ெிமடதபறுகின்ரறன். நன்றி. ெைக்கம்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු ුකජිත් සාංජය ශපශර්්ා මැතිතුමා. තබතුමාට 

විනා ස  යක කාලයක් තිශබනො. 

 

[අ.භා. 4.01] 
 

ගු සුජිත් සංජය යපයර්රා මහතා  
(மொண்புமிகு சுேித் சங்ேய தபரரரொ) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම ෙැ ගත් අමාතයාං  

ශ කක ෙැය ශීර්ෂ සාම්බන්ධශයන් විො  ක්න අෙසා්ාාශේදී ඒ 

සාම්බන්ධෙ අ  සා්  ැක්වීමට අෙසා්ාාෙ සාලසාාදීම පිළිබඳෙ 

තබතුමාට මශ  සා්තුතිය පළුදශකොටම පිරිනමන්නට නන.. 

අ  විො ය සාම්බන්ධෙ පක්ෂ, විපක්ෂ අ  සා ්  ැක්වීශම්දී 

විශ ේෂශයන්ම කරුණු සාඳ න් වුශණ් විදුලිබල අමාතයාං ය 

සාම්බන්ධෙයි. ශම් දිනෙල ්ශට් විදුලි අර්බු යක් පෙතින නිසාායි  

විදුලිබල අමාතයාං ය සාම්බන්ධෙ ශනොශයක් ශ නා ශනොශයකුත් 

ආකා්ශේ  ශචෝ නා ක්මින් කාා කශළේ කියන කා්ණය අපි 

 න්නො. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් විදුලි අර්බු ය ශම් ශකටි 

කාලය තුළ ිනේධ වුණු ශ යක් ශනොෙන බෙ අපි  න්නො. පුකගිය 

අවුරුදු ප ශළොෙක, විසා්සාක කාල සීමාෙ තුළ ශම් කාර්යය 

ශෙනුශෙන් නිිනයාකා් ෙැඩ පිළිශෙළක්; නිිනයාකා් ක්රමශේ යක් 

සාකසා් ශනොකළ නිසාා තමයි ශම් සාම්බන්ධශයන් ශමත්ම්දු්ට 

ගැටලු සා ගත තත්ත්ෙයක් ඇති වුශණ් කියා අපි කවුරුත්  න්නො. 

ශම් දිනෙල මාධය දි ා බලන ශකොටත්, සාමාජ ජාල ශෙේ අඩවි දි ා 

බලන ශකොටත් අපි  කිනො, ෙර්තමාන විදුලිබල, බල ක්ති 

අමාතය ගරු ්වි කරුණානායක මැතිතුමාට තමයි ශම් දිනෙල 

ශබොශ ෝ අෙසා්ාාෙල ශචෝ නා එල්ල ශෙන්ශන් කියන කා්ණය. 

අපි කවුරුත්  න්නො, එතුමා ශම් අමාතයාං ය භා් ගත්ශත් මීය ට 

මාසා තුනකට පමණ ශප් බෙ. ශම් ඇති ශෙලා තිශබන අර්බු ය 

සාම්බන්ධෙ සාම්ර්ර්ණ ෙගකීමක් එතුමාට භා් ගන්න බැ ැ කියන 

එක අ  යමක් හිතන්න පුළුෙන්  ැම ශ නාටම ශත්රුම් යන 

කා්ණයක්. අ  දින ඉදිරිපත් වූ පක්ෂ, විපක්ෂ අ  සා් අනුෙ ඉදිරි 

කාලශේ දී යම් කිින ෙැඩ පිළිශෙළක් ක්රියාත්මක ක්ලා, විදුලිබල 

අර්බු ය සාම්බන්ධෙ යම් කිින සා්ථි්සාා් ෙැඩ පිළිශෙළක් ක්රියාත්මක 

ක්යි කියලා අශප් ශලොකු වි ්ොසායක් තිශබනො. 

මම ශම් අෙසා්ාාශේදී ගරු ඇමතිතුමාට සා්තුතියක් පු ක්න්නත් 

අෙ යයි. මම නිශයෝජනය ක්න යටියන්ශතොට මැතිේණ 

ශකොට්ඨාසාශේ , කිතුල්ගල ශරෝඩ්ලන්ඩ්සා් ෙයාපිතිය සාම්බන්ධෙ අපි 

ගරු ඇමතිතුමාට කරුණු පැ ැදිලි ක් දුන්නා. එහි යම් යම් අඩු 

පාඩුකම් තිබුණා. ඒ ොශ ම, ඒ රශේ ොසීන්ට ෙන්දි ලබා දීශම්දී 

යම් කිින අඩු පාඩුෙක් ිනේධ වුණාය කියන කා්ණයත් අපි එතුමාට 

රකා  කළා. ඒ කරුණු එතුමාශ  අෙධානයට ශයොුද ක්ලා එතුමා 

ශපෞේගලිකෙම එම ෙයාපිතිය අධීක්ෂණය ක්න්න ඇවිල්ලා, ඒ 

රශේ ොසීන්ට ෙන්දි ලබා ගැනීශම්දී ිනදු වුණු අසාාධා්ණය 

සාම්බන්ධෙ කිිනයම් සාාධා්ණ විසාුරමක් ලබා ශ න්නට අ  ෙන විට 

කටයුතු ක් තිශබනොය කියන එකත් ශම් අෙසා්ාාශේදී අපි 

සා්තුතිර්ර්ෙකෙ ිනහිපත් ක්න්නට නන..  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විදුලි අර්බු ය ගැන  ශනොශයක් 

ශ නා ශනොශයකුත් ශයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. මම හිතන  ැටියට 

ඒො ශකටි කාලීනෙ ක්න්න පුළුෙන් ශේෙල් ශනොශෙයි. අ  දින 

ගරු අග්රාමාතයතුමාත් පුෙත් පත්ෙලට රකා යක් ක්ලා තිබුණා. 

අපට ශකටි කාලීනෙ ලබා ශ න්න පුළුෙන් පුංචි විසාුරමක් ශ ෝ 

තිශබනො නම් ඒක ක්රියාත්මක ක්න්න නන.. විදුලි අර්බු යක් 

එන  ැම අෙසා්ාාෙකදීම ජනතාෙශගනුත්,ඒ ොශ ම විවිධ ්ාජය 

ආයතනෙලිනුත්, පළාත් පාලන ආයතනෙලිනුත් අපි ඉල්ලා 

ිනටිනො, විදුලිය රශේ ශමන් පාවිච්චි ක්න්නය කියලා. නුදත් 

ඒක ඒ අෙසා්ාාශේ විත්යි ිනේධ ශෙන්ශන්. මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශම් සාම්බන්ධශයන් සා්ථි් ෙ ශයන්ම අශප් ්ශට් 

පළාත් පාලන ආයතන  ැනුෙත් කළ යුතුයි. දිො කාලශේ ත් ම ා 

මාර්ගෙල විදුලි ප න්  ැල්වී තිශබන අෙසා්ාා අපි  කිනො. 

අමාතයාං ශේ  මැදි ත් වීශමන් පළාත් පාලන ආයතන රධානීන් 

ශගන්ෙලා ශම් අයට ඉතා ශ ොිනන් කරුණු පැ ැදිලි ක්ලා 

දුන්ශනොත්, වි ාල විදුලිය රමාණයක් අපට ඉතිරි ක් ගන්න 

පුළුෙන් ශෙයි කියා ශම් අෙසා්ාාශේදී මම මතක් ක්නො. ඒක 

ඉතාමත් ෙැ ගත් ආකා්යට ක්රියාත්මක ක්න්න නන.. 

අශනකුත් ශයෝජනා සාම්බන්ධෙ මම දීර්ඝ ෙ ශයන් කාා 

ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තු ෙන්ශන් නැ ැ. අ  සූර්යබල සාංග්රාමය 

සාම්බන්ධෙත් ශනොශයක් ශ නා කාා කළා. පුකගිය කාල සීමාෙ 

තුළත් විවිධ අෙසා්ාාෙල විදුලිය අර්බු යක් පැමිණි අෙසා්ාාෙල ඒ 

සාම්බන්ධෙ කාා කළ බෙ අපි  න්නො. නුදත් ඒො ගැන කිිනශෙක් 

සා්ථි් ෙ ශයන් විසාුරමක් ලබා ගත්ශත් නැ ැ. ජාතයන්ත් ්ටෙල් 

විදුලිය ලබා ගන්න උත්සාා  ක්න අෙසා්ාා ශ සා බලන ශකොට, 

අශප් ලංකාෙ ශකොපමණ පිටුපිනන්  ඉන්ශන් කියන එක තමයි අපි 

කල්පනා ක්න්න නන..යම් යම් ර ්න තිශබන්න පුළුෙන්; යම් යම් 

බලශේග ක්රියාත්මක ශෙන්න පුළුෙන්. නුදත් තබතුමාශගන් අපි 

ඉල්ලා ිනටින්ශන් සා්ථි්සාා් විසාුරමක් ලබා දීලා,- 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමාට විනා ස ශ කක කාලයක් තිශබනො. 
 

ගු සුජිත් සංජය යපයර්රා මහතා  
(மொண்புமிகு சுேித் சங்ேய தபரரரொ) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

ඉක්මනින්ම සූර්යබල තාපය උපශයෝගී ක්ශගන ශම් විදුලි 

අර්බු යට යම් කිින විසාුරමක් ලබා ගන්න කටයුතු ක්න්න කියන 

ඉල්ලීමත් ශම් අෙසා්ාාශේදී ක්නො.  

ඊට අමත්ෙ, අ  දින විො යට ගැශනන ම ාමාර්ග  ා මාර්ග 
සාංෙර්ධන සා  ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං  ගැනත් 
කාා කළ යුතුයි. ම ාමාර්ග සාම්බන්ධෙ කාා කශළොත්, ගරු 
ඇමතිතුමාශ  මැදි ත් වීශමන් අ  වි ාල ෙැඩ ශකොටසාක් ක්මින් 
පෙතිනො. මම ශම් අෙසා්ාාශේදී ගරු ඇමතිතුමාට එක 
ශයෝජනාෙක් ක්න්න කැමැතියි. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 
අපි  න්නො, බැංකු ෙයාපිති යටශත්, ුද ල් උපශයෝගී ක්ශගන 
ලංකාෙ පු්ාම ඉතාම ෙැ ගත් මාර්ග 20ක් පමණ ක්රියාත්මක 
ක්න්න මීය ට අවුරුදු ශ කකට පමණ ශප් ශයෝජනාෙක් ඉදිරිපත් 
වුණු බෙ. නුදත් ඒ ශයෝජනාෙ අ  ෙනතුරු ක්රියාත්මක ක්න්න 
පුළුෙන්කමක් ලැබිලා නැ ැ.  

වි ාල ුද ලක් ෙැයෙන නිසාා තමයි, එම ෙයාපිතිය සාඳ ා 
අනුමැතිය ලැබී නැත්ශත්. මම ගරු අමාතයතුමාශගනුත්, ුද ල් 
අමාතයතුමාශගනුත් ඉල්ලා ිනටින්න කැමැතියි, ශම් බැංකු 
ෙයාපිතිය යටශත් තිශබන මාර්ග ටික ඉදිකිරීම ක සනමින් ආ්ම්භ 
ක්න්න කටයුතු ක්න්න කියලා. ුදළු මාර්ගයම සාංෙර්ධනය 
ශනොශකරුෙත් අඩුම ගාශන් Stage I, Stage II  ැටියට ශබ ලා 
මාර්ගශයන් ශකොටසාක් ශ ෝ සාංෙර්ධනය ශකරුශෙොත් මම හිතන 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 ැටියට එක ෙසා්කට ශමම කාර්ය සාම්බන්ධශයන්  ැරීමට ිනදු ෙන 
සාම්ර්ර්ණ පිරිෙැය  ්න්න ශෙන්ශන් නැ ැ කියන එක ශම් 
අෙසා්ාාශේ අ  සාක්  ැටියට ඉදිරිපත් ක්න්න නන.. මම 
නිශයෝජනය ක්න  ක.ගල්ල දිසා්ත්රික්කශේ  බුලත්ශකොහුපිටිය-
ක.ගල්ල-ේාෙල මාර්ගයත් , යටියන්ශතොට-සීශපෝත්- පැලැන්පිටිය 
මාර්ගයත් ශම් ෙයාපිතියට ඇතුළත් ශෙලා තිශබනො. අ  ඒ 
රශේ ොසීන් ගමනාගමනය අතින් වි ාල දුෂ්ක්තාෙකට පත්ෙ 
තිශබනො. ශම් මාර්ගය ක සනමින් ඉදික් ගැනීමට තමයි අපට 
අෙ ය ශෙලා තිශබන්ශන් කියන එකත් ශම් අෙසා්ාාශේදී මම 
මතක් ක්න්න නන..  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තෙ එක කා්ණයක් 

තිශබනො. ඒ සාඳ ා මට ශපො ස ශෙලාෙක් ශ න්න. අපි මීය ට අවුරුදු 
තුනකට ශප් ආිනයානු සාංෙර්ධන බැංකු ආධා් යටශත් ආ්ම්භ 

කළා, iRoad ෙයාපිතිය. ඒකාබේධ ග්රාමීය ය සාංෙර්ධන ෙයාපිතිය 
යටශත් මාර්ග ගණනාෙක් සාංෙර්ධනය කිරීශම් ෙයාපිතියක්. මම 

නිශයෝජනය ක්න ක.ගල්ල රශේ ශේ  යටියන්ශතොට,  ැ්නියගල 
රශේ ශයත් ශම් මාර්ග ෙයාපිතිය ක්රියාත්මක කළා. ඒ ොශ ම 

තෙත් දිසා්ත්රික්ක ගණනාෙක ශම් ෙයාපිතිය ක්රියාත්මක වුණා. 

නුදත්, ඒ ශකොන්ත්රාත්තුෙ නිිනයාකා්ෙ ශනොශකරුණ නිසාා අ  ශම් 
මාර්ග ිනයල්ල ඉතා අබලන් තත්ත්ෙයට පත් ශෙලා, යන්න එන්න 

බැරි තත්ත්ෙයක් උ ා ශෙලා තිශබනො. ගරු ඇමතිතුමා සා  අ ාළ 
නිලධාරින් එක්ක සාාකච්ඡා කළාට පසා්ශසාේ එම මාර්ගය යම් 

රමාණයකට අලුත්ෙැ සයා ක්ලා ශ නොය කියා ශපොශ්ොන්දු 
ශෙලා තිශබනො. ඒ  කටයුතු ශකශ්මින් පෙතිනො. ඒ සාඳ ා අපි 

තාෙකාලික පිළියමක් විත්යි ශයදුශේ. ඒ නිසාා අමාතයාං ශේ  

ිනයලුම නිලධාරි ම ත්ෙරුන්ශගන් මම ඉල්ලා ිනටින්න කැමැතියි, 
නැෙත ේක් ශටන්ඩර් කැඳවීමක් ක්ලා ුකදුුක 

ශකොන්ත්රාත්කරුෙකුට එම ශකොන්ත්රාත්තුෙ දීලා ක සනමින් ශම් 
මාර්ග ෙයාපිතිය ආ්ම්භ ක්න්න කියලා.  

මම දීර්ඝ ෙ ශයන් කාා ක්න්ශන් නැ ැ. අෙසාාන ෙ ශයන් 
 කියන්ශන් ශමයයි. ්ශට් අ  තිශබන තත්ත්ෙය අනුෙ ගරු විදුලිබල, 

බල ක්ති අමාතය ්වි කරුණානායක මැතිතුමා ශලොකු අර්බු යකට 

සා  ර ්න ්ාශියකට ුදහුණ පාලා තිශබනො. 

මම  න්නො, සාාධා්ණ කාල පරිච්ශේ යක් ලැබුශණොත් ශම් 

කටයුත්තට සාාර්ාකෙ ුදහුණ ශ න්න පුළුෙන්  ක්තිය එතුමාට  
තිශබන බෙ. ඒ නිසාා එතුමාට ශම් කටයුත්ත සාාර්ාකෙ ශගනියන්න 

අශප් ුකභ පැතුම් එක් ක්න්න කැමතියි. ඒ ොශ ම ම ාමාර්ග  ා 
මාර්ග සාංෙර්ධන සා  ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාත් යාං ය 

භා් ගරු කබීර්  ෂීම් ඇමතිතුමාටත් ඒ ෙැඩ කටයුතු සාාර්ාකෙ ක් 

ගැනීමට ුකබ පතනො. ඒ ොශ ම එම කාර්ය මණ්ඩලෙල  ැම 
ශකනාටමත්  ක්තිය, වධර්යය, ොසානාෙ ලැශේො කියලා 

ප් ් ාර්ානා ක්මින් මශ  ෙචන සා්ෙල්පය අෙසාන් ක්නො. 
ශබොශ ොම සා්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමාට ශබොශ ොම සා්තුතියි.  

මීය ළඟට, ගරු  යාිනරි ජයශසාේක් මන්ත්රීතුමා. තබතුමාට විනා ස 

10ක කාලයක් තිශබනො. 
 

[අ.භා. 4.08]  
 

ගු දයාසිතා ජයයසේකර මහතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ෙැ ගත් අමාතයාං  ශ කක් 

ගැන සාාකච්ඡාෙට භාජනය ෙන අ   ෙශසාේ මටත් කාා ක්න්න 

අෙසා්ාාෙ ලැබීම ගැන ඉතාම සාන්ශතෝෂ ශෙනො. අවුරුදු 

ගණනාෙක් අපි COPE කමිටුශේ සාාමාජිකයන් විධියට ෙැඩ ක්ේදි 

ශම් ්ශට් විදුලිබල ක්ශෂේත්රශේ  තිබුණු අර්බු ය ශමොකක්  කියන 

එක  ැක්කා. එක පැත්තකින් විදුලි ක්ශෂේත්රය තුළ වි ාල 

මාෆියාෙක්  ක්රියාත්මක ශෙනො. ඒ නිලධාරින්ශ  මාෆියාෙලට 

අහු ශෙලා සාම ් ඇමතිෙරුන්ට වි ාල අර්බු  ගණනාෙකට ුදහුණ 

ශ න්න ිනදු වුණා. අ ටත් ශම් අර්බු ය ඒ විධියටම ශම් ්ශට් 

උේගත ශෙමින් තිශබනො. ශම් ආණ්ඩුෙ යටශත් 2015 ඉඳලා 

අවුරුදු  ත් මා්ක්  කිිනදු එක විදුලිබල නිෂ්පා නයක අලුත් ෙැඩ 

පිළිශෙළක්   ා ගන්න බැරි තත්ත්ෙයකට පත් ශෙලා තිබුණා. මම 

ඒ කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුශළේ හිටියා. සාම ් ශයෝජනා ශගනාො. 

ඒොට ඇති ශෙලා තිබුණු තත්ත්ෙය අපි  ැක්කා. විශ ේෂශයන්ම 

ඉන්දියාෙ විිනන් සාාම්ර්ර් බලාගා්ය   න්න ෙැඩ පිළිශෙළ සාකසා ්

ක්පුොම, තවුන් ඒකට ශෙනත් ශයෝජනාෙක් ශගශනන්න 

බලාශපොශ්ොත්තු වුණා. එක පැත්තකින් ඒකත් ශමතැන ඇණ 

හිටලා තිශබනො. අශනක් පැත්ශතන් බලපුොම, ලංකාශේ  දිින 

විදුලිය මිලදී ගැනීම් සාඳ ා ෙන වි ාල ශයෝජනා ගණනාෙක් 

ඉදිරිපත් ශෙලා තිශබනො. අපි බලපුොම 2014 අනුමත ක්පු, 

නැත්නම් අෙ ය ක්න අනුමැතිය දුන්න ෙයාපිති වි ාල 

සාංඛයාෙක් තිශබනො. ුකළං බලය සා  ඒ ොශ ම අශනකුත් 

පුනර්ජනනීය බල ක්ති සාම්බන්ධශයන් අෙ ය අනුමැතිය ලබා දීම 

රතික්ශෂේප ක්මින් තමයි ශම් ශ පැත්ශත් කඹ ඇදීශම් තත්ත්ෙය 

ිනේධ වුශණ්. ඒ නිසාා අ  ශම් අමාතයාං ය භා් ගත්ත ්වි 

කරුණානායක මැතිතුමාට ිනේධ ශෙලා තිශබනො ශම් ප්ණ පවු 

ිනයල්ල  ැන් තමන්ශ  ක්පිටට අ්ශගන ක්රියාත්මක ක්න්න.  

තබතුමන්ලාට මතක ඇති, ඒ කාලශේ  කරු ජයසූරිය 

ම ත්තයාට කිේො, "කළුේ ජයසූරිය" කියලා.  ඇමතිතුමනි, අ  

තබතුමාට  ාලා තිශබනො, "්වි කළුේනායක" කියලා. ශම්ක 

ඇත්තටම තබතුමා කන්න නන. එකක් ශනොශෙයි. 

ඇත්තෙ ශයන්ම පුකගිය අවුරුදු  ත් මා් තුළ අෙ ය ෙැඩ 

පිළිශෙළ ිනේධ ශෙච්ච නැති එශක් අර්බු යට අ  අපට ුදහුණ 

ශ න්න ිනේධ ශෙලා තිශබනො. ඒකයි මම තබතුමාට කිේශේ, 

කරුණාක්ලා පුළුෙන් ත්ම් තබතුමා පරිසා්සාම් ශෙන්න කියලා. 

ශමතැන තිශබන අර්බු ය ශ ොිනන් අෙශබෝධ ක් ගත්ශත් නැත්නම් 

තබතුමාෙත් ශම් ශගොඩටම තමයි අෙසාානශේ දී ෙැශටන්ශන්. 

ශමොක  ශ ේතුෙ? විදුලිය මිලදී ගැනීම් සාම්බන්ධෙ ගත්තාම, විදුලි 

බල මණ්ඩලය ඇතුශළේ ශපෞේගලික ආයතන වි ාල සාංඛයාෙක් 

පැටේ ග ලා තිශබනො. ඇතුශළේම ඉන්න අය තමයි ඊට පසා්ශසාේ 

එළියට ගිහිල්ලා ඒ ශකොම්පැනිෙල සාභාපතිෙරු ශෙන්ශන්; ඊළඟට, 

අධයක්ෂෙරු බෙට පත්  ශෙන්ශන්. LTL Transformers (Pvt.) 

Limited ආයතනයත් එක්ක LTL Projects (Pvt.) Limited එක 

තිශබනො. ඒ විධියට ගත්තාම එක පැත්තකින් විදුලිබල මණ්ඩලය 

ඇතු ශළේ වි ාල ආයතන සාංඛයාෙක් පැටේ ග ලා තිශබනො. ඒ 

විදුලිබල මණ්ඩලය ඇතුශළේ ඉන්න ිනයලුම අය ශම් රධාන 

විදුලිබල මණ්ඩලශේ  හිටපු සාභාපතිෙරු, ඊළඟට හිටපු අය, ඊළඟට 

Managing Directorsලා, එශ මත් නැත්නම් GMලා. ඒ අය  තමයි 

ගිහිල්ලා අ් ආයතනෙල සාභාපතිෙරු බෙට පත් ශෙන්ශන්. ඒ නිසාා 

විදුලිබල මණ්ඩලය ඇතුශළේම ඒ ශගොල්ලන් අර්බු ය   ාශගන 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසාා තමයි අ  ශම් අර්බු යට අපට ුදහුණ ශ න්න 

ිනේධ ශෙලා තිශබන්ශන්.  

්වි කරුණානායක මැතිතුමාට ක්න්න තිශබන්ශන්, 

අ්ශගොල්ලන්  කිේොම, බල්ේ ශ කක් නිෙන්න කියන එකයි. 

බල්ේ ශ කක් නිෙලා ශම් ර න්ය විසාඳන්න බැ ැ. ශමොක  

ශ ේතුෙ? පුකගිය ටිශක්ම උශේ ඉඳන් රෑ ශෙනකන් ශ ෝට විදුලිය 

කැපුො. පැය තුන,  ත් කපනො. අපි  න්ශනත් නැ ැ. උශේට 

කපනො,  ෙල්ට කපනො,  ෙසාට කපනො. ඇමතිතුමාශගන් 

ඇහුොම ඇමතිතුමා කියනො, "න. එශ ම එකක් නැ ැ" කියලා. 

ශමොක , එතුමා  න්ශනත් නැ ැ, එතුමා බලාශගන ඉන්නො 
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ශමොකක්  ශම් ශෙන්ශන් කියලා. ශම්ක විවිධ ඉංජිශන්රු අං  

විිනන් ක්නු ලබන ක්රියා ාමයක්. ්ටක් විධියට අපි වි ාල 

අර්බු යකට තමයි අ  ුදහුණ දීලා තිශබන්ශන්.  ැබැයි, අන්තිමට 

ශම්ශක් ෙග උත්ත්කරු, පාර් ්ෙකරු ආණ්ඩුෙ බෙට පත්  ශෙනො. 

ශබොශ ොම පැ ැදිලිෙ මම කියන්න කැමතියි, විදුලිබල ක්ශෂේත්රශේ  

ිනදු වී තිශබන ශමම වි ාලම අර්බු යට - එක්ශකශනක් ශ න්ශනක් 

ක්න ෙැශඩ්ට- සාමසා්ත විදුලිබල ක්ශෂේත්රශේ ම ඉන්න නිලධාරින් 

අන්තිමට අහුශෙලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසාා පළුදශෙන්ම බලන්න, 

ශම් ර ්නය අපි  ශේ්ාගන්ශන් ශකොශ ොම  කියලා. ශම් ්ශට් 

පුනර්ජනනීය බල ක්තිය ලබා දීශම් ක්රියාෙලියට අෙ ය ක්න 

අනුමැතිය දීලා, 2014 ඉඳලා ශම් ෙනතුරු ක්රියාත්මක වුශණ් නැති 

ෙයාපිති වි ාල සාංඛයාෙක් තිශබනො.  

 ැන්, අ  ශෙන ශකොට ඒ අර්බු ය ත ටම ඇවිල්ලා තිශබනො. 

තබතුමන්ලා එක LNG බලාගා්යක්   න්න ීනනයට ශ නො. 

තෙත් කට්ටියක් සානසාන්නට තෙ බලාගා්යක් ඒ   කට්ටියකට 
ශ නො. LTL Transformers (Pvt) Limited එකට ගිය 

ශටන්ඩ්යට ශමොකක්  ිනේධ වුශණ් කියලා අපි  න්නො. වි ාල 
ෙැ ස ගණනකට ඒක ීනන සාමාගමකට ශ නො.  තෙ LNG plant 

එකක්   න්න නන. කියලා, LTL Transformers (Pvt) Limited 
එකටත් ශ නො. ඒකට ශ ේතුෙ තමයි, ඒ පාර් ්ෙය නඩු ගිහිල්ලා 

ප් ්  ්න ඇති වුණා. ඊට පසා්ශසාේ, එක පැත්තකින් ීනනයටත් LNG 

බලාගා්යක්   න්නට ශ නො. අශනක් පැත්ශතන් LTL 
Transformers (Pvt) Limited එකටත් බලාගා්යක්   න්න 

ශ නො. සාමාන ශටන්ඩර්කරුශෙකුට, ඊළඟට ඉන්න අයට 
අසාාධා්ණයක් වුණා කියලා එශ ම ශ න්ශන් ශකොශ ොම  කියලා 

මම නම්  න්ශන් නැ ැ.  ශම් ිනේධ ශෙන්ශන් අෙ ් ය කා්ණයක් 
ශනොශෙයි.  

තෙත් බලාගා් ශ ක තුනකටම අෙ ් ය ෙැඩ පිළිශෙළ  ැන් ශම් 

ක් රියා ාමය තුළ ශෙනො.  රි ශටන්ඩර්කරුොට ශම් බලාගා්ය 
  න්න දුන්නා නම් ශම් ශේ ිනේධ ශෙන්ශන් නැ ැ. ෙැ්දියට 

ශටන්ඩර් එක දීලා, අසාාධා්ණයට ලක් වුණාය කියලා හිශතන 
අයටත් තෙ ශටන්ඩර් එකක් ශ නො, තයාලත් LNG බලාගා්යක් 

  ා ගන්න කියලා. ශම්ොශේ  ගණන් කීය , රුපියල් කීයකට  
ශම්ොයින් විදුලිය ගන්ශන් කියන ඒ ශමොකුත්  න්ශන් නැ ැ. 

රුපියල් 12ට, 13ට, 21ට, 22ට 23ට ගන්න තිබුණු විදුලි ඒකකය  

සාම ් අෙසා්ාාෙල රුපියල් 40 ගණශන් පහුගිය කාලශේ  අ්ශගන 
තිබුණා. එ ා ්වි කරුණානායක මැතිතුමායි මායි ශ න්නාම 

විපක්ෂශේ  ඉන්න කාලශේ  එෙැනි ගනුශ නු සාම්බන්ධ ශතෝතුරු 
ඇ ලා ගත්තා. රුපියල් 48ට විදුලි ඒකකය මිලදී ගත්ත අෙසා්ාා 

තිබුණා. එශ ම ගන්න ිනේධ වුශණ් ඇයි? ශම් අර්බු ය එනො 
කියලා අපි ශනො ැන ිනටියා ? ආචාර්ය අනු් විජයපාල මැතිතුමා 

විදුලිබල මණ්ඩලශේ  සාභාපතිේයා විධියට ඉන්න  ශකොට එතුමා 

ශබොශ ොම පැ ැදිලිෙ කිේො, අ්පිරිමැසා්ශමන් විදුලිය පරිශභෝජනය 
ක්ලා නාසා්තිය ෙළක්ො ගැනීම තුළ වි ාල විදුලි  හිඟයකින් 

ශේශ්න්න අපට පුළුෙන් කියලා. 2015දී අපි  න්නො 2019දී 
වි ාල විදුලි අර්බු යක් එනො කියලා. නුදත් ඒකට අෙ ් ය ක්න 

ෙැඩ පිළිශෙළ සාකසා් වුශණ් නැ ැ. ඒක තමයි ශමතැන ිනේධ වුණු 
ශේ.  

පැ ැදිලිෙම, තිබුණු ආර්ථික කමිටුෙ  ් ා ශගන ගිය ෙැඩ 

පිළිශෙළ තුළ ශම් බලාගා් ඉදි කිරීමට තිබුණු අෙ ් යතාෙ නැති 
ක්ලා තිබුණා. එක පැත්තකින් ඒ ක් රියා ාමයත් ශම් ප් ්  ්නයට 

ශ ේතුෙක්  ත්ශෙලා තිශබනො.  

 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

තබතුමා ඉදිරිපත් කළ කා්ණාෙලින් එකක් මම නිෙැ්දි 

ක්නො. ශම් ශක්ෙලපිටිය බලාගා්ය අනුමත කශළේ ්ංජිත් 

ිනයඹලාපිටිය මැතිතුමායි. මම අගය ක්නො එතුමා කළ ඒ ශසාේෙය. 

ආණ්ඩු ශෙනසා් වුණාම ඒක ශෙනසා් වුශණොත්, තෙ අවුරුදු 

තුනකටෙත් ඒක   න්නට බැ ැ. එතුමා ඒ කටයුතු ක්ලා 

තිබුණත් ඒක කැබිනට් එකට ඉදිරිත් ක්න්නට ශකොන් ක් 

තිබුශණ් නැ ැ. මම අශප් ඉංජිශන්රුෙන්  ශගන්ෙලා කාා ක්ලා 

බැලුො, එක ශනොශෙයි ශ කම ගන්න කිේො. PUCSL  එකත් 

කිේො ශ කම ගන්න කියලා. ජනාධිපති පත් කළ රසාම්පා න 

කමිටුෙ ඉදිරිපත් කළ ොර්තාෙට අනුෙයි ශම්ක කශළේ. ශම්ක 

international bid එකක්. මම තබතුමාට ඒ කරුණු  ශපන්ෙන්නම්. 

තබතුමා අශනක් අය ොශ  ෙල් - පල් කාා ක්න්ශන් නැ ැ. 

නුදත් ශම්ක නිෙැ්දි ක්න්නට නන.. ශම්ක බිලියන 90ක්. 

අශනක් ශකොම්පැනිය duty ශගේශේ නැ ැ. අපට LTL එශක් 

ිනයයට 63ක් අයිති නිසාා, අපි ඒක කැබිනට් එකට  ාලා ශෙනම 

ශපන්ෙන්නම්, ශමොකක්  තිශබන්ශන් කියලා. එතශකොට ශම් 

කටයුතු ඉක්මන් ක්න්න පුළුෙන්. කාාශෙන් අනතුරුෙ මම 

තබතුමාට ශපන්නන්නම් ගරු  යාිනරි ජයශසාේක් මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු දයාසිතා ජයයසේකර මහතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශ ොඳයි. ශබොශ ොම සා්තුතියි. 

මම ශම් කියන්න   ැදුශේ ශම් කටයුතු ඇශ න්ශන් ඇයි 

කියලා. ශම් කටයුතු ඇදි ඇදී ය නශකොට අෙසාානශේ  ශෙන්ශන්, -

තබතුමාත් ම න්ින ශෙනො  ශම් කටයුතු පුළුෙන් ත්ම් ඉක්මනට 

ක් ගන්නට. ශටන්ඩර් එකක් ශ නො, ශටන්ඩර් එක අිමයාචනා 

කමිටුෙට යනො, අිමයාචනා කමිටුශෙන් උසාාවි  යනො. උසාාවි 

ගිහින් එනශකොට ශම් ්ශට් විදුලි අර්බු ය ඇවිල්ලා ඉේයි. ඊට 

පසා්ශසාේ ශමාාකක්  ක්න්ශන්?   ශපෞේගලිකෙ විදුලිය ලබා ශ න 

ුද ලාලිලා කීප ශ ශනකු ඉන්නො. ඒ ුද ලාලිලාට නන. විධියට, 

නන. ගාණට, නන. රමාණයට විදුලි ඒකකය ශ නො. මම කැබිනට් 

මණ්ඩලශේ  ඉන්න විට මට මතකයි රුපියල් බිලියන 298ක් 

ඉල්ලුො,  දිින මිලදී ගැනීම්ෙලට පාවිච්චි ක්න්නට. ශම් ොශ  

තත්ත්ෙයක් තමයි අ  ඇතිශෙලා තිශබන්ශන්.  

අපි ්ටක් විධියට ණයෙලින් හි්ශෙලා ඉන්නො. තෙ 

පැත්තතින් විදුලිශේ  cost  එක ෙැ සයි. ශම් විදුලිබල ර ්නයත් 

සාමඟ අශප් cost of production  ෙැ සශෙලා තිශබනො. එම නිසාා 

ආශයෝජන සාම්බන්ධශයන් වි ාල අර්බු යක් තිශබනො. ඒ අය 

අ නො අපි කීයට  ශම් භාණ්ඩය   න්ශන් කියලා. ඒ සාමසා්තයම 

හි්ශෙලා තිශබන්ශන් ශම් විදුලි අර්බු ය තුළයි.  

ඊට අමත්ෙ ශම් විදුලි අර්බු යත් එක්ක සාම ් ශකොම්පැනි 

හිටපු ගමන් ෙ න්නට ිනේධ ශෙලා තිශබනො. සාම ් ශෙලාෙට ඒ 

අය  න්ශන් නැ ැ විදුලිය කපන ශෙලාෙ ශමොකක්  කියලා. ශම් 

නිසාා තවුන් අර්බු යකට පත්ශෙලා තිශබනො විත්ක් ශනොශෙයි, ඒ   

නිෂ්පා න ක්රියාෙලිය ක් ගන්නන් බැරිශෙලා තිශබනො. එම නිසාා 

කරුණාක්ලා තබතුමන්ලා ශම් ගැන අෙධානය  ශයොුද ක්න්න. 

ශමොක , කවුරු ශකොත්ම් theory කාා කළත් අන්තිමට ශම් 

ර ්නයට ුදහුණ ශ න්ශන් ශම් ්ශට් විදුලි පාරිශභෝගිකයා. තහු 

ෙැ ස මිලක් ශගෙන්නත් නන., විදුලිය කපන ශකොට ඒක  ්ා 

ගන්නත් නන., බල්ේ පත්තු ක්න්න එපා කියන ශකොට ඒක නත් 

ක් ගන්නත් නන.. කුප්පි ලාම්පුෙ පත්තු ක්න්න කිේොම ඒක 

ක්න්නත් නන.. ඒ ිනයල්ශලන්ම දුක් විිනන්ශන් අහිංසාක 

පාරිශභෝගිකයා. එම නිසාා  තබතුමා යටශත්ෙත් ගන්න තිශබන 

පියේ ෙ ාම ගන්න. භය ශෙන්ශන් නැතුෙ ගන්න තිශබන තීන්දු 

ටික ගන්න. නිලධාරින් ඉදිරිශේ  ඇඹශ්න්න එපා. 

තුදන්නාන්ශසාේශගන් මම ශබොශ ොම ශගෞ්ෙශයන් ඉල්ලනො, ශම් 

මාෆියාෙට විරුේධෙ නන.ම තී්ණයක් ගන්න. අපි ිනයයට 100ක් 

ඒ ශෙනුශෙන් කැප ශෙලා ෙැඩ ක්න්න සූ ානම් කියන එකත් 

මතක් ක්මින් මශ  ෙචන සා්ෙල්පය අෙසාන් ක්නො. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට ඉෂාක් ්හුමාන් මන්ත්රීතුමා. තබතුමාට විනා ස 5ක 

කාලයක් තිශබනො.  

 
[අ.භා. 4.18   
 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අ  විදුලි බලය ගැන කාා 

ක්න ශකොට  ැම එක්ශකනාම කාා කශළේ ගරු ්වි 

කරුණානායක ඇමතිතුමා ගැන. එතුමා ඇමති ශෙලා මාසා ශ කයි. 

ඊට ශප් එතුමා ිනටිශේ  ුද ල් අමාතයේයා විධියට. එතුමා ුද ල් 

අමාතයාං ශේ  ඉන්න ශකොට   2015, 2016, 2017 ෙර්ෂෙලදී ිනයලු  

අමාතයාං ෙලට  ුද ල් ශෙන් කළා. නුදත්, අ  උශේ ඉඳලා තුදන් 

මඩ ගැහුශේ කාට  කියලා ශත්රුම් ගන්ශන් නැතුෙ තමයි එතුමාට 

මඩ ගැහුශේ. එතුමාට කිිනම ශ ෝෂයක් කියන්න බැරි අමාතයාං ය 

තමයි විදුලිබල අමාතයාං ය. ඇයි? එතුමා ශම් ඇමතිකමට 

ඇවිල්ලා මාසා ශ කයි. ඒ මාසා ශ ක තුළදී එතුමාට වි ාල ෙැඩක් 

ක්න්න බැ ැ. ඇත්තටම ලංකාශේ ශේ පාලඥයකු ෙ ශයන් මම 

ලේජා ශෙනො.  ලංකාෙ කියන්ශන් ිනයලු  සාම්පත් තිශබන ්ටක්. 

ලංකාශේ ෙතු් තිශබනො, අේෙ තිශබනො. එම නිසාා අපට අෙ ය 

විධියට විදුලිය නිෂ්පා නය ක්න්න පුළුෙන්. නිලධාරින්ට අනෙ ය 

විධියට ඇ් ල්ල දික් ක්න්න එපා කියලා මැති ඇමතිෙරුන්ට මම 

කියනො. තමන්ශ  ෙැරැේ  ෙ ගන්න, අප්ාශේ අහිංසාක 

නිලධාරින්ට ඇ් ල්ල දික් ක්න්න එපා. කවු  ෙැරැදිකා්යා කියලා 

ඉසා්ශසාල්ලා තුදන් ශත්රුම් ගන්න. මම අ නො, පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ඉන්න අපි ය පාලන ආණ්ඩුෙ  ැදුොට පසා්ශසාේ ෙැ්දි කශළේ කවු  

කියලා. 

්වි කරුණානායක ඇමතිතුමා, ජනාධිපතිතුමා, අග්රාමාතයතුමා 

ුද ල් දුන්නා. 2015දී ශමතුමා විදුලිබල අමාතයාං යට ුද ල් 

දුන්ශන් නැේ ? 2016දී ුද ල් දුන්ශන් නැේ ? 2017දී ුද ල් දුන්ශන් 

නැේ ? ශමතුමා  ක්ෂ ඇමතිේශයක්. 2015දී ශම් ආණ්ඩුෙ බලය 

ගන්න ශකොට බිලියන 8,500ක ණය බ් තිබුණා. ඒ ණය තිශබේදී 

තමයි ශමතුමා ිනයලු අමාතයාං ෙලට ුද ල් දුන්ශන්.  ැබැයි, ඒ 

ඇමතිෙරු නි ාශගන හිටියාට ශමතුමාටෙත්, ්ජශේ  

නිලධාරින්ටෙත්, ්ශට් ිනටින ජනතාෙටත් ශ ොසා් කියලා ෙැඩක් 

නැ ැ. තමන්ශ  ෙැරැදි නිෙැ්දි ක්න්න එ ා අහිංසාක නිලධාරින් 

හි් ූලඩුෙලට  ැම්මා. ඒ නිසාා තමයි අ  නිලධාරින් ෙැඩ ක්න්න 

භය. ෙැඩ කිරීමට නිලධාරින්ට අෙසා්ාාෙ ශ න්න. එතශකොට තවුන් 

ෙැඩ ශපන්ෙයි. අපි නි ාශගන ඉඳලා අහිංසාක නිලධාරින්ට ශ ොසා් 

කියන්න එපා කියලා මම ඉල්ලීමක් ක්නො. ගරු ්වි 

කරුණානායක ඇමතිතුමනි, තබතුමා  ක්ෂ ඇමතිේශයක්. 

රුපියල් බිලියන 8,500ක ණයක් තිබියදී තමයි තබතුමා ුද ල් 

අමාතයාං ය භා් අ්ශගන 2015දී ශම් ය  පාලන ආණ්ඩුශෙන් 

ිනයලු  අමාතයෙරුන්ට ුද ල් දීලා ෙැඩ කශළේ. එම නිසාා, ශම් 

අවුරුේ  තුළ, අශප් ශම් ආණ්ඩුශේ කාලය තුළ තබතුමා ශමම 

විදුලිය ර ්නයට විසාුරම් ශ යි කියලා මා බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. 

ශම් ලංකාෙට ශ ොදින් අේෙ තිශබනො; ෙතු් තිශබනො. මම 

ඇත්තටම මීය ට කලිනුත් කිේො, ශේ පාලනඥයන් ෙ ශයන් අපි 

ලේජා ශෙනො කියලා. ්වි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, ශම් 

ර ්නයට නිෙැ්දි උත්ත්යක් ලබා ශ න්න කියලා මම 

තබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් ක්නො. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට තෙ විනා ස ශ කක කාලයක් 

තිශබනො. 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ම ා මාර්ග ගැනත් මම 

විනා සයක් කාා ක්න්නම්. ශම් ශෙනශකොට highwaysෙල අපි 

කිශලෝමීය ටර් 168ක  ෙැඩ පටන් අ්ශගන ක්ශගන යනො. ඒ 

ොශ ම iRoad ෙයාපිතිය යටශත්  ැනට කිශලෝමීය ටර් 11,000ක් 
පටන් අ්ශගන කටයුතු ක්ශගන යනො. එ ා හිටපු ඇමති ගරු 

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා තමයි එහි නිර්මාති. එතුමා ආ්ම්භ 
කළ ෙැඩ ෙර්තමාන ඇමති ගරු කබීර්  ෂිම් මැතිතුමා අ  

ශබොශ ොම ඉ ළින් ක්ශගන යනො. එතුමාට රුපියල් බිලියන 
177ක් ලබා දීලා තිශබනො. Outer Circular Highway Project 

එශක් Phase III පටන් අ්ශගන තිශබනො. කිශලෝමීය ට් 3,000ක 

අතුරු මාර්ග සා  පළාත් මාර්ග   න්න ිනයල්ල සූ ානම් ක්ලා, 
උතුරු නැ ශඟනහි් කටයුතු ලබන මාසාශේ  ශකොන්ත්රාත්කරුෙන්ට 

ලබා ශ න්න තී්ණය ක් තිශබනො. එම අමාතයාං ශේ  
ශල්කම්තුමා, ඒ ොශ ම ඒ ආයතනශේ  සාභාපතිතුමා ශම් ොශ  

ෙැඩ ක්න්න ශමතුමාට ශබොශ ොම  ක්තියක් ශ නො.  ැම 
පා්ක්ම කාපට් ක්පු කාලයක් තිබුණා.  අශප් ම ාමාර්ග  ා මාර්ග 

සාංෙර්ධන සා  ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං ය යටශත් 

තිශබන මාර්ග සාංෙර්ධන අධිකාරිය ම් න්  කිශලෝමීය ටර් 500කට 
ෙැ ස කාපට් මාර්ග ඉදික්ලා තිශබනො. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාශ  කාලය අෙසාන්.  
 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මීය ට කලින් කිශලෝ මීය ට්යට රුපියල් මිලියන 100ක් විය ම් 

කළත්,  ශම් අවුරුදු තුන තුළදී නඩත්තු ුද ලින් කිශලෝමීය ට්යකට 

රුපියල් මිලියන 10ක් ෙැය ක්ලා කිශලෝ මීය ටර් 500ක කාපට් 

මාර්ග ඉදික් තිශබනොය කියන එක අපට කියන්න පුළුෙන්. 

ශබොශ ොම  ක්ෂ නිලධාරින් ලංකාශේ ඉන්නො. ඒ නිසාා 

නිලධාරින්ට ඇ් ල්ල දිගු ක්න්න එපා. තමන්ශ  තිශබන ෙැරැදි 

ෙ ගන්න  නිලධාරින්  අප ාසායට පත් ක්න්න එපා. ඒක නිසාා 

තමයි ලංකාෙ ශමශ ම තත්ත්ෙයට පත් ශෙලා තිශබන්ශන්.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාශ  කාලය අෙසාන්. 
 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මට තෙ විනා සයක් ශ න්න කියලා  ඉල්ලනො. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාලය ශ න්න විධියක් නැ ැ, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
පාර්ලිශම්න්තුශේ ිනටින ිනයලුම ඇමතිෙරුන්ශගනුත්, 

මන්ත්රීන්ෙරුන්ශගනුත් මම ඉල්ලීමක් ක්නො. අපි 2015 ය  

පාලන ආණ්ඩුෙ  ැදුො. අමාතයාං ශේ  ිනටි ඇමතිෙරුන් ෙැඩ 

කශළේ නැති නිසාා [බාධා කිරීමක්    ැන් නිලධාරින්ට අප ාසා 

ක්න්ශන් නැතිෙ, - 
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාාෙ අෙසාන් ක්න්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි. කාලය පිළිබඳ 

ර ්නයක් තිශබනො.  
 

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

පාකිසා්තාන අගමැති ඉම්්ාන් ඛාන්ට පුළුෙන් නම්, ිනංගප්ර්රු 

අග්රාමාතය ලී-ක්ොන් යූට පුළුෙන් නම්, අශප් ලංකාශේ ිනටින, -  

[බාධා කිරීමක්  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට,  ගරු ජානක ෙක්කුඹු් මන්ත්රීතුමා. තබතුමාට විනා ස 

 තක කාලයක් තිශබනො.  

 
[අ.භා. 4.24  
 

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மொண்புமிகு ேொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කාලය ලබා දීම ගැන 

තබතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙනො. අ  ිනයලු ශ නාම  කාා කශළේ 

විදුලිබලය ගැන. ශම් අෙසා්ාාශේ ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන 

සා  ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයතුමා ගරු සාභාෙට 

පැමිණි නිසාා මා එතුමාශගන් ඉල්ලීමක් ක්නො.   ක්ෂිණ අධිශේගී 

මාර්ගශයන් ශම් රශේ යට එන ශගොඩක් ශ ශනක් අතුරුගිරිශයන් 

තමයි පිට ශෙන්ශන්. අතුරුගිරිශේ  ඉඳලා තලෙතුශගොඩට එන 

මාර්ගය ශබොශ ොම පටු මාර්ගයක්. Expressway ඒශක් ආපු 

ශෙලාෙට ෙඩා ෙැ ස ශෙලාෙක් යනො ශම් කිශලෝමීය ටර් ප  එන්න. 

ඒක නිසාා තබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් ක්නො, අතුරුගිරිය ඉඳලා 

තලෙතුශගොඩට එන මාර්ගය ඉතා ඉක්මනින්   ලා ශ න්න කියලා. 

එශ ම වුශණොත් තලෙතුශගොඩ තිශබන ත බ ය ශගොඩක් දු්ට අඩු 

ශෙයි. ඒක නිසාා තබතුමා ඒ ගැන බලා කටයුතු ක්න්න කියලා 

ඉල්ලනො. 

  
ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කබීර්  ාෂිම් ඇමතිතුමා. 

 

ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමා කියන එක  රි. ඒක 

අනිොර්යශයන්ම කළ යුතුයි. ඒ සාඳ ා පිටත ෙට්වුම් පා්ත්  ැන් 

සාම්ර්ර්ණ ක්ශගන යනො ොශ ම අපි කුළුණු මත අධිශේගී 

මාර්ගයක් කැලණිශේ  ිනට අතුරුගිරිය  ක්ො සාකසා් කිරීම සාඳ ා 

ශම් අවුරුේ  තුළ ෙැඩ ආ්ම්භ ක්නො. ඒ ශෙන ශකොට තබතුමා 

කියන මාර්ගයත් සාංෙර්ධනය ශෙයි. තාෙකාලිකෙ ශම් පා් පළල් 

ක්න්න අපි කටයුතු ක්නො. 

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மொண்புமிகு ேொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි, ඇමතිතුමා. ඒ ොශ ම රුෙන්පු් අධිශේගී 

මාර්ගය ගැන අවුරුදු ගණනාෙක් තිසා්ශසාේ කාා ක්නො. ඒකට ශම් 

අවුරුේශේ මිලියන  ා ක් ශෙන් ක්ලා තිශබනො. මම 

තබතුමාශගන් ඉල්ලනො, ඒ පාශර්ත් ෙැඩ ඉතා ඉක්මනින් ආ්ම්භ 

ක්න්න කියලා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ොශ ම ශම් iRoad Project 

එකට  ැන් අවුරුදු  ත්කටත් ෙඩා ෙැ සයි. තෙමත් ෙැඩ ආ්ම්භ 

ක්පු නැති මාර්ග තිශබනො. මශ  මැතිේණ ශකොට්ඨාසාශේ  

පලාශෙල - අයගම කියන මාර්ගය 2016 අවුරුේශේ තලතා 

ඇමතිතුමිය ගිහිල්ලා ෙැඩ පටන් ගත්තා. එක අඟලක්   ලා නැ ැ. 

 ැබැයි, ෙැඩ පටන් ගත්තා. එක අඟලක් ශම් පාශර්   ලා නැ ැ. 

ශමශ ම මාර්ග ශගොඩක් තිශබනො. දුම්බ් පා්ක් තිශබනො. ඒ 

පා් අත්මඟ නත් ක්ලා තිශබනො. ො නයක්ෙත් යන්න 

බැරිෙ තිශබනො. ඊශේ  බයිිනකලයකින් එක්ශකශනක් ෙැටිලා,  

 ැන් ශ්ෝ ශල් ඉන්නො.  

මම තබතුමාශගන් ඉල්ලන්ශන්, iRoad Project එක ක්න 

ශකොන්ත්රාත්කරුශෙෝ අයින් ක්ලා, තබතුමාශ  අමාතයාං යට  රි 

ඒක අ්ශගන ශම් කටයුතු ඉක්මන් ක්න්න කියලා. 

ශකොන්ත්රාත්කරුෙන් ක්න්ශන්, ිනයයක් විත් ෙැඩ භා්අ්ශගන 

ඒො ක් ගන්න බැරුෙ අත්මඟ නෙත්ෙලා  මන එකයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ්ත්නපු් නග්ශේ   ැම  ාම ශලොකු මාර්ග 

ත බ යක් තිශබනො. නග්ශේ  එ ා පැත්තට යන්න කිශලෝමීය ටර් 

තුනක් නැ ැ.  ැබැයි, පැය භාගයකට ෙඩා ගත ශෙනො. එතැනත්  

bypass එකක්   න්න තක්ශකෝම කටයුතු සූ ානම් ක්ලා 

තිශබනො. ඒක ඉක්මනින්  කශළොත් ්ත්නපු් නග්ය  ් ා යන 

ිනයලු ශ නාට ඉක්මනින් යන්න පුළුෙන්. ඉසා්සා්, අවිසා්සාාශේල්ල 

නග්ය  ් ා යන්න ශබොශ ොම අමාරුෙක් තිබුණා. ඒක නැති 

වුණා, bypass එක  ැම්මාට පසා්ශසාේ. ්ත්නපු් නග්යට එ ා 

පැත්ශතන් යන්න ිනයලුම කටයුතු සාකසා් ක්ලා තිශබනො. ඒක 

ඉක්මනින් පටන් ගත්ශතොත් අශප් නග්ශේ  තිශබන ත බ ය අඩු 

ක් ගන්න පුළුෙන්කමක් ලැශබයි.  

අශප් ඇමතිතුමාශගන් තෙ ඉල්ලීමක් ක්නො.  අශප් ්ත්නපු් 

පළාත් භා් අධයක්ෂතුමා ශම් ගැන ශ ොිනන්  න්නො. එතුමාට 

ශම්ක ක්න්න රතිපා න නන.. අයගම පාශර් තැන් ශ කක් 

තිශබනො. ගංෙතු්ක් ගලපු ගමන්ම ඒ තැන් ශ ක යට ශෙනො. 

ශ්ෝ ශල් ඉඳන් ශලශඩක්ෙත් ශගශනන්න බැ ැ. ඒ ගැන මම 

අවුරුදු තුනක් තිසා්ශසාේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ කිේො. අයගම - 

ඉඩම්ශගොඩ මාර්ගශේ  ඒ තැන් ශ ක තමයි යට ශෙන්ශන්.  

ඒ තැන් ශ කම ගත්තත් මීය ටර් 100ක් නැ ැ.  ැබැයි, අ ස 

 ත්ක් විත් යට ශෙනො. ශලොකු බ.වුමක් තිශබනො. ගරු 

අමාතයතුමනි, එකී ශකොටසා   ා ශ න්න කියා මා තබතුමාශගන් 

ඉල්ලා ිනටිනො. ගිය අවුරුේශේ ශම් කා්ණාෙ කිේොම, අශප් හිටපු 

අමාතයතුමා කිේො ඒක ක්නො කියා.  ැබැයි, ඒ ෙැශඩ් 

ශකරුශණ් නැ ැ. ඒ ශකොටසා විත්ක්   න්න ශබොශ ොම ශපො ස 

ුද ලක් ෙැය ශෙන්ශන්. එම ශකොටසා විත්ක්  ැදුශෙොත්, සාාමානය 

ගං ෙතු්කදී ඒ පාශර් ගමන් ක්න්න පුළුෙන්කම ලැශබනො.  ශම් 

ොශ  පුංචි ෙැඩෙලින් ජනතාෙට ෙැ ස ශසාේෙයක් ක්න්න 

පුළුෙන්කමක් තිශබනො. ඒ ශකොටසා   ා ශ න්න කියා මා 

තබතුමාශගන් ඉල්ලා ිනටිනො.  

 
ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

අපි එය   ලා ශ න්නම්. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மொண்புமிகு ேொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ආ, එශ ම නම් ශ ොඳයි. ගරු අමාතයතුමනි, අයගම රාශේශීය 
ශල්කම් ශකොට්ඨාසායටම එක filling station එකක්ෙත් නැ ැ. 

 ැබැයි ඉසා්සා් ශලොකු ර ්නයක් තිබුණා,  ආශයෝජකයකු ශනොමැති 

වීම.  ැන් අවුරුදු ශ කක ිනට සාුදපකා් සාමිතිය මැදි ත් වී 
තිශබනො අයගම filling station එකක්   න්න. මා රාශේශීය 

සාභාෙ මැදි ත් ක්ශගන අශප් හිටපු රධාන ඇමතිතුමාට කියලා 
ඉඩමකුත් නි  සා් ක් දුන්නා. ඉඩම සාම්බන්ධශයන් ගිවිුකම 

අත්සාන් ක් තිශබනො, සාුදපකා් සාමිතිය.  ැබැයි බල පත්රය 
ගන්න ගියාම අවුරුදු ශ කක් තිසා්ශසාේම නිලධාරින්ට ශකොයි විධියට 

කිේෙත් ශම් අමාතයාං ය ඒ ෙැශඩ් ක්ලා ශ න්ශන් නැ ැ. ඒකට 

එක ශ ේතුෙක් තිශබනො, ගරු අමාතයතුමා. මම තබතුමාට ශ ොසාක් 
කියන්ශන් නැ ැ.  ැන් ශපෞේගලික අං ශේ  ශකශනකු ඇවිත් 

කියනො, ඉඩම ශ නො නම් මාසාශයන් ෙැඩ පටන් ගන්නො 
කියලා. ඇයි ශ වියශන්! ශම් ්ජශේ  ආයතනයක්.   

 

ගු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරයසේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඒක ඒ කාලශේ    න්න තිබුණා ශන්. 
 

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மொண்புமிகு ேொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ඒක ශන් මම කිේශේ, ඒ කාලශේ  ආශයෝජකයකු ිනටිශේ  නැ ැ 

කියලා. කියන ශේ අ ගන්න.  ැන් ශම්   නශකොට ශන් 

කියන්ශන්.  තුදන්නාන්ශසාේ ඇවිත් ඒකට ුදල් ගල තියාගන්න.    
 

ගු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරයසේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ආශයෝජකයකු ශනොිනටි හින් ා ශනොශෙයි, තුදන්නාන්ශසාේලා 

ශකොමිසා් එක ඉල්ලපු හින් ායි ක්න්න බැරි වුශණ්.  
 

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மொண்புமிகு ேொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

අශන් ශම්, තුදන්නාන්ශසාේ  න්ශන් නැති එකක් ගැන කියන්න 

එපා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, තබතුමාට තෙත් විනා ස ශ කක කාලයක් 

තිශබනො.  
 

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மொண்புமிகு ேொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු අමාතයතුමනි, මා කියන්ශන් ඒ කටයුත්ත සාඳ ා බලපත්රය 

ලබා ශ න්න කියායි. සාුදපකා් සාමිතිය එකඟයි, එය   න්න. අපි 

කියන්ශන් එය සාුදපකා් සාමිතියට ශ න්න කියලායි. සාුදපකා් 

සාමිතිය කියන්ශන් ්ජශේ  එකක්. ශම් රශේ ශේ  ිනට ශෙනත් 

filling station එකකට කිශලෝමීය ට් 20ක් විත් යන්න නන.. 

යන්න කිශලෝමීය ට් 20ක් සා  ආපුක එන්න කිශලෝමීය ට් 20ක් 

බැගින් කිශලෝමීය ට් 40යි. ඒ නිසාා තබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් 

ක්නො- [බාධා කිරීමක්  
 

ගු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරයසේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

සාුදපකා් සාමිතිය තුදන්නාන්ශසාේලාශ  කාලශේ  තිබුශණ් 

නැේ ?  

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மொண்புமிகு ேொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

අශන් මන්ත්රීතුමා, තුදන්නාශසාේ  න්ශන් නැති ශ යක් ගැන 

කතා ශනොක් ඉන්න. තයිට ඉසා්සා් තශ ොම මන්ත්රීේශයක් පා්ක් 

ගැන කිේො. අන්තිමට එතුමා ඒ රශේ ශේ  අයශගන් සාමාෙ 

ගත්තා. තුදන්නාන්ශසාේ  න්ශන් නැති ශේෙල් ගැන කතා ක්න්න 

එපා. මා පළාත් සාභා ඇමති කාලශේ   ත ප ක්ෙත් ෙංචා කළ 

බෙක් කිින ශකනකු කියා තිශබනො  කියලා ්න්ජන් ්ාමනායක 

ඇමතිතුමාශගන් අ න්න. මා කියන්ශන් ශබොරු නම්, අ න්න 

එතුමාශගන්. ගරු මන්ත්රීතුමා, තුදන්නාන්ශසාේ  න්ශන් නැති ඒො 

ගැන කියන්න එපා. තුදන්නාන්ශසාේ ඊශේ  ශපශර් ා 

පාර්ලිශම්න්තුෙට ඇවිල්ලා ක. ගැහුොට අපි බය නැ ැ. අප 

ශමොනො  රි ෙංචාෙක් ක්ලා තිශබනො නම් තුදන්නාන්ශසාේලා 

අපෙ හිශර්  මන්න.  මා පළාත් සාභාශේ ඇමතිෙ ිනටි කාලශේ  

ශමතුමාත් පළාත් සාභාශේ ිනටියා. එතුමාශගන් අ න්න, අපි ෙැරැදි 

කළා  කියා. අපි ෙැරැදි ක්ලා නැ ැ. ගරු අමාතයතුමනි, මා 

තබතුමාශගන් ඉල්ලන්ශන් ඒ රශේ ශේ  ජනතාෙ ශෙනුශෙන් ඒ 

කටයුත්ත ක් ශ න්න කියායි.  ැන්  ැම තැනම පාශ ේ filling 

stations  මනො. ගරු අමාතයතුමනි, මා තබතුමාට ඒ විසා්ත් ටික 

ශගනැවිත් ශ න්නම්. අප කියන්ශන්, ඒ කටයුත්තට ඉක්මනින් 

අනුමැතිය ලබා ශ න්න කියලායි. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් කවුරු ශමොනො කිේෙත්, 

මා අශප් විදුලිබල අමාතයතුමාශගන් ඉල්ලීමක් ක්නො. අපි 

 න්නො,  Solar panels සාවි ක්න්න ගියාම රුපියල් ලක්ෂ 7ක්, 

8ක් විත් යන බෙ. එච්ච් ුද ලක් දීලා කිින ශකශනක් ඒො සාවි 

ක්න්ශන් නැ ැ. ඊට ෙඩා තමන්ට ලාභයි රුපියල් 20,000ක් 

30,000ක් දීලා තමන්ශ  නිෙසාට විදුලිය ගන්න එක.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට නියමිත කාලය අෙසාානයි. කතාෙ 

 ැන් අෙසාන් ක්න්න. 

 

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மொண்புமிகு ேொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු අමාතයතුමනි, පුළුෙන් නම්, ඒ ුද ලින් ශ ශකන් පංගුෙක් 

සාමිේධි ලාිමන්ට ශ ෝ කාට ශ ෝ  grant එකක්  ැටියට දුන්ශනොත්, 

ඒ අය එය සාවි ක් ගනීවි. අපි  ැම ාම කියනො, විදුලිබල 

මණ්ඩලයට පාඩුයි කියා.  ැම  ාම පාඩු ලබනො නම්, ඒ පාඩුෙ 

අෙම ක්ගන්න පුළුෙන්, එක ේ පිරිසාකට solar panels සාවි 

ක්ලා දුන්ශනොත්.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා,  ැන් කතාෙ අෙසාන් ක්න්න.  
 

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மொண்புமிகு ேொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු අමාතයතුමනි, අපි තබතුමාශගන් තෙත් ඉල්ලීමක් 

ක්නො. ශම්  ෙසා්ෙල ෝ විභාගය පැෙැත්ශෙනො. ශම්  ෙසා්ෙල 

විදුලිය කපන ශකොට අඩුම ගණශන් රෑට විදුලිය කපන පැයෙත් 

නෙත්ෙන්න. එශ ම කශළොත්  රුෙන්ට පාඩම් ක්න්න පුළුෙන්. 

 රුෙන්ට  ැන් පාඩම් ක්න්න බැ ැ. නුදත් ශම්  ෙසා්ෙල විභාගය 

පැෙැත්ශෙනො. ගරු අමාතයතුමනි, ඒ නිසාා මා තබතුමාශගන් 

ඉල්ලීමක් ක්නො, පුළුෙන්කමක් තිශබනො නම්, අඩුම ත්මින් 
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රෑට විදුලිය කපන එකෙත් නත් ක්න්න කියා. මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, තෙත් ෙචන කීපයක් විත්ක් කියන්න මා 

තබතුමාශගන් අෙසා් ඉල්ලනො. ශම් දිනෙල සාාමානයශයන් 

ිනදුෙන විදුලිය කැපීමට අමත්ෙ අලුත්ෙැ සයා කිරීම් සාඳ ා 

කියලාත් විදුලිය කපාශගන යනො. අ  මා ශසාොයා බැලුොම 

 ැනගන්න ලැබුණා, ශ ශපොළක ශ යාකා්යට  විදුලිය කපා 

තිශබනො කියලා. එය නත් ක්න්න කියන ඉල්ලීම ක්මින් මා 

නි   ශෙනො. සා්තුතියි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු ලකී ජයෙර්ධන ්ාජය අමාතයතුමා. තබතුමාට 

විනා ස ප ක කාලයක් තිශබනො. 

 

[අ.භා. 4.32   
 

ගු ලකී ජයවර්ධාන මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල 

සම්පාදන රාජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு லக்கி ேயெர்தன - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் 

ெழங்கல் இரொேொங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Lucky Jayawardana - State Minister of City 
Planning and  Water Supply) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්ශට් ආර්ථිකයටත්, ජන 
ජීවිතයටත් ඉතා ෙැ ගත් අමාතයාං  ශ කක් ෙන ම ාමාර්ග  ා 

මාර්ග සාංෙර්ධන සා  ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන 
අමාතයාං ශේ ත්, විදුලිබල, බල ක්ති සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන 

අමාතයාං ශේ ත් ෙැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ අය ෙැය කා්ක සාභා 

අෙසා්ාාශේ විො ශේ  දී කතා ක්න්නට අෙසා්ාාෙ ලබා දීම ගැන 
තබතුමාට පළුදශෙන් සා්තුතිෙන්ත ශෙනො. විශ ේෂශයන්ම ශම් 

අමාතයාං  ශ ක භා්ෙ කටයුතු ක්න අශප් ගරු ්වි 
කරුණානායක අමාතයතුමාත්, ගරු කබීර්  ෂිම් අමාතයතුමාත් 

ඉතාම  ක්ෂ ඇමතිෙරුන් ශ ශ ශනක්ය කියන එක අපි 
අවිො ශයන් පිළිගන්නො. පුකගිය කාලශේ  ුද ල් අමාතයතුමා 

 ැටියට ශම් ්ටට ශසාේොෙක් කළ ගරු ්වි කරුණානායක මැතිතුමා 

විදුලිබල  ා බල ක්ති ඇමති තනතුශර් කටයුතු භා්ශගන ශම් 
ෙනවිට මාසා ශ කක විත් කාලයක් ගත වී තිශබනො. ශම් 

විදුලිබල අර්බු ය පිළිබඳෙ ශම් සාභාශේ විපක්ෂ මන්ත්රීෙරු අ  
විො ශේ දී දීර්ඝ ෙ ශයන් කාා කළා. අවුරුදු 20ක පාලනශයන් 

පසා්ශසාේ, ඒ අයට ක්න්න බැරි වුණු ශේ මාසා ශ කක් තුළ ක්න්නය 
කියන එක තමයි ඒ අයශ  අ  සා වුශණ්. ශකශසාේ ශෙතත්, ශම් 

අර්බු යට ුදහුණ ශ න්න අශප් ඇමතිතුමාට  ක්තිය  ා වධර්ය 

තිශබනොය කියන එක අපි  න්නො.  

විශ ේෂශයන්ම ජාතික ආණ් ඩුශෙන් බැ ැ්ෙ එක්සාත් ජාතික 

ශප්ුදණ ්ජය යටශත් තමයි අශප් ඇමතිෙරු ශ පළ ඇතුළු 
ිනයලුශ නා  ැන් ශම් කටයුතු ක්න්ශන්. එම නිසාා ශම් සාඳ ා 

විශ ේෂ ෙැඩ පිළිශෙළක් ශම් කාලශේ දී දියත් ශෙයි කියා අපි 
බලාශපොශ්ොත්තු ෙනො. ඒ ශ ය ෙනොය කියන එක ගැනත් අපට 

 ැ ස වි ්ොසායක් තිශබනො. ජාතික ආණ්ඩුෙ කාලශේ දීත් අශප් 

ඇමතිෙරු ශ පළම ශම් සාම්බන්ධශයන් ශබොශ ෝ ෙැඩ ක් තිශබන 
නිසාා අපට ශමය  ැන් ශ ොඳ අෙසා්ාාෙක් ශෙලා තිශබනො.  

ම ාමාර්ග ඇමතිේයා ෙ ශයන් කටයුතු කළ ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා ම නුේට පමණක් ශනොෙ, ුදළු ්ටටම 

විශිෂ්ට  ශසාේොෙක් ඉටු කළාය කියන එකත් මම මතක් ක්න්න 
නන.. විපක්ෂශේ  මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  මැතිතුමා පුකගිය 

 ෙසාක ම ාමාර්ග ගැන කාා කළා. ඒ ොශ ම ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාශ  කන්  උඩ්ට උරුමය සා  ම නුේ 
සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ  ෙැය ශීර්ෂය විො යට ගන්නා 

අෙසා්ාාශේදී කිේො, එතුමා ම නුේට ෙැිනකිළියක්ෙත්  ැදුශේ 
නැ ැය කියා. නුදත්, අ  එතුමා ශම් පිළිබඳෙ විසා්ත්ාත්මකෙ 

කියන්න ශයදුණා. ම නුේ දිසාත්්රික්කශේ  කිශලෝමීය ටර් 396ක 

ම ාමාර්ග   න්න ශම් අවුරුදු තුන තුළ එතුමා කටයුතු ක්, ඒ 
ශෙනුශෙන් රුපියල් මිලියන 6,292.45ක් විය ම් ක් තිශබනොය 

කියන එක අශප් ආනන්  අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමාත්  න්නො. 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා කියන්ශන්, ශගොඩක් ෙැඩ කළ 

ඇමතිේශයක්. එතුමා ම ාමාර්ග අමාතයාං ශේ  ෙැඩ ොශ ම 
උසාසා් අධයාපන අමාතයාං ශේ  ෙැඩත් ඒ ආකා්ශයන්ම ඉටු 

කළාය කියන එක මම මතක් ක්නො. මහින් ානන්  අලුත්ගමශ  

මැතිතුමා ඒ කාලශේ  වුණු සාංෙර්ධනය ගැනත් කාා කළා. 
විශ ේෂශයන්ම ගන්ශනොරුෙ මාර්ගය, විලියම් ශගොපල්ලෙ මාෙත 

 ැදුොය කියා ඒ අය කියනො. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ්ාජය ඇමතිතුමනි, තබතුමාට තෙ විනා ස ශ කක 

කාලයක් තිශබනො. 
 

ගු ලකී ජයවර්ධාන මහතා 
(மொண்புமிகு லக்கி ேயெர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගන්ශනොරුෙ පා්   ා, ගන්ශනොරුෙ  න්දිශේ  ශලොකු 

ඵලකයක්  මා මහින්  ්ාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒ පා් 

විෙිත කළත්, ශම් ෙනවිටත් ඒ පාශර් ෙැඩ අෙසාන් ශෙලා නැ ැ. 

ෙැරැදි සාැලුකම් නිසාා ඒ ෙයාපිතිය අ  අසාාර්ාක ශෙලා තිශබනො. 

ඒ  ෙසා්ෙල ගඟ අයිශන් ිනටිශේ  එක්සාත් ජාතික පක්ෂශයන් ඉඩම් 

ලබා ගත් අයයි. ඒ අයශගන් පළි ගන්න, ගඟ පැත්ශතන් පා් කපා 

ඒ අය ඉෙත් ක්ලා, කළ විනා ය නිසාා ධනසා්කන්ධයක් විය ම් 

ක්ලාත් ඒ පාශර් ෙැඩ අෙසාන් ක් ගන්න බැරි ශෙලා තිශබන බෙ 

මම මතක් ක්න්න නන.. ඒ ොශ ම විලියම් ශගොපල්ලෙ මාෙශත් 

මංතීරු  ත්ක පා්ක්   න්න කිශලෝමීය ටර් ශ කක ෙැඩ පටන් 

ගත්තාට, ඉතිරි ටික ක් ගන්න බැරි වුණා. ඒොට ෙන්දි ශගෙන්න 

වුශණ් අශප් ්ජය යටශත්ය කියන එකත් මම මතක් ක්න්න නන.. 

ශම් ෙනශකොට ඒ ෙන්දි ශගවීම් ිනයල්ල නිම ක්, නි්වුල් ක් 

ශගන ශම් මාර්ගය නුේට ශගන යන්න ිනයලු කටයුතු සාංවිධානය 

ශෙලා තිශබනොය කියන එකත් මම සාඳ න් ක්නො. 

ෙර්තමානශේ  ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන ඇමතිතුමා ෙන 

කබීර්  ෂීම් ඇමතිතුමාශ  අෙධානය ඒ ශකශ්හි ශයොුද ක්ො ශම් 

මාර්ග ශ ශක්ම ෙැඩ ක සනමින් අෙසාන් ක්න්න අපි 

බලාශපොශ්ොත්තු ෙනොය කියන කා්ණයත් මම මතක් ක්න්න 

නන..  

විදුලිය ගැන කාා ක්නශකොට, අශප් ජාතික විදුලි පේධතියට 
ෙැ සශයන්ම ශසාේොෙක් ක් තිශබන්ශන් එක්සාත් ජාතික පක්ෂ 

පාලනය තුළයි කියන එක අපට සාතුටින් කියන්න පුළුෙන්. අ  
්ශට් බල්බ පත්තු ශෙන්ශන් මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා නිසාාය 

කියා සාම ් අය කිේො. ඒ කා්ණය ගැන මම කනගාටු ශෙනො. 
අපට නි  සා ලැබීශමන් අනතුරුෙ, ඩී.ශේ. විමලුකශර්න්ද්ර 

ම තාශ  මූලිකත්ෙශයන් තමයි, 1950දී ලක්ෂපාන ජලවිදුලි 

බලාගා්ය ඉදික්න්න ශයදුශණ්.  

සා්ාාපිත ධාරිතාෙ ශමගාශෙොට් 44කින් ඒ ජල විදුලි බලාගා්ය 

ආ්ම්භ කළා. ලක්ෂපාන, ශපොල්පිටිය, නෙ ලක්ෂපාන, 
කැනිශයොන්, උඩ ෙලශේ, ශබෝෙතැන්න, වික්ශටෝරියා, 

ශකොත්මශල්, ්න්ටැශේ, ඉ් නියාගල, සාමනලෙැෙ ආදී ජල 
ශයෝජනා ක්රම යටශත්, ශමගාශෙොට් 4,043ක විදුලි ධාරිතාෙට 

ෙැ සම රති තයක් එකතු වුශණ් එක්සාත් ජාතික පක්ෂ පාලනයක් 

තුළයි කියන එක මතක් ක්න්න නන..  

විශ ේෂශයන්ම ශම් අමාතයාං  භා්ෙ කටයුතු ක්න අශප් 

කබීර්  ෂීම් ඇමතිතුමාටත්, ඊළඟට ්වි කරුණානායක 
ඇමතිතුමාටත්, ්ාජය ඇමති ්න්ජන් ්ාමනායක මැතිතුමාටත්, 

2951 2952 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අශනෝමා ගමශ  නිශයෝජය අමාතයතුමියටත්, ඒ.ඩී. ශරේම ාසා ්ාජය 

ඇමතිතුමාටත්, අමාතයාං ෙල ශල්කම්තුමන්ලාටත්, මාර්ග 
සාංෙර්ධන අධිකාරිශේ  සාභාපතිතුමා ඇතුළු ිනයලුම නිලධාරින්ටත්, 

කාර්ය මණ්ඩලයටත් ශම් අමාතයාං  ශ ශක් ිනයලු ෙැඩ කටයුතු 
සාාර්ාකෙ ක්න්නට අෙසා්ාාෙ ලැශේො!යි කියා රාර්ානා ක්මින්, 

මශ  කාාෙ අෙසාන් ක්නො. සා්තුතියි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු මහින්  අම්වී් මන්ත්රීතුමා. තබතුමාට විනා ස 

13ක කාලයක් තිශබනො. 

[අ.භා. 4.38  
 

ගු මටින්ද අමරවීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අ  ඉතාම ෙැ ගත් අමාතයාං  

ශ කක් පිළිබඳෙ අ  සා් ඉදිරිපත් ක්න්නයි තිශබන්ශන්. ශම් 

අමාතයාං  ශ  කම භා්ෙ ිනටින ඇමතිතුමන්ලාට ශම් ෙගකීම් 

භා්දීලා තිශබන්ශන් අලුතින් තමයි. විශ ේෂශයන්ම ්වි 

කරුණානායක ඇමතිතුමාට තමයි අ  විදුලිබල  ා බල ක්ති 

අමාතයාං ය විධියට බ්පතළම අිමශයෝගය භා් ගන්න 

ිනේධශෙලා තිශබන්ශන්. 

විදුලිබලය ශ න්න නම් ශ යක් නැ ැ. මා හිතන  ැටියට 

ශබොශ ෝ රශේ ෙලට ිනයයට 99ක් පමණ විදුලිය දීලා තිශබනො. 
නුදත් අෙ ය ශෙන්ශන්, අඛණ්ඩෙ විදුලිය සාැපයීමයි. ්වි 

කරුණානායක ඇමතිතුමනි, මා  න්නො, ශම් අමාතයාං ශේ  
කටයුතු ක්නශකොට තබතුමාට අිමශයෝග ්ාශියකට ුදහුණ ශ න්න 

ිනේධ ශෙන බෙ. ඒ අශප් පැත්ශතන් ශනොශෙයි. ශම් ්ශට් ජනතාෙට 

විදුලිය ලබාදීම සාම්බන්ධෙ අශප් සාම්ර්ර්ණ සා ශයෝගය ලබා 
ශ නො. නුදත් තබතුමාට නිලධාරි පැළැන්තිශයන් ඒ සා ශයෝගය 

ගන්න එක ප ුකෙන එකක් නැ ැ. තබතුමාත්, මමත් COPE එශක් 
ිනටියා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ  ශබොශ ෝ ශේෙල් ක්රියාත්මක 

වුශණ් ශකොශ ොම  කියා පුකගිය කාලශේ  අපි  ැක්කා. මා 
කියන්ශන් නැ ැ, ශමතැන තිශබන ්ාජය නිලධාරින්ශ  කුටිශේ  

ඉන්න නිලධාරින්ෙත්, එශ ම නැත්නම් එළිශේ  ඉන්න 

ඉංජිශන්රුෙන්ෙත් ිනයයට ිනයයක් ශම් කටයුත්තට  ායක 
ශෙනොය කියා. නුදත් ශම් කණ්ඩායම අතශර් -ශම් නිලධාරින් 

අතශර්- ඉ ළ මට්ටශම් නිලධාරින්, විශ ේෂශයන්ම ඉංජි ශන්රුෙන් 
කණ්ඩායමකුත් එක්ක එකතුශෙලා ශමතැන නිලධාරිො යක් සාකසා ්

ක්ශගන තිශබනො.  ශම් ්ශට් විදුලිබලය පිළිබඳෙ ශනොශෙයි, ඒ 
අය ශම් ්ට ගැන හිතන එක පිළිබඳෙ අපට තිශබන්ශන් ර ්නයක්.  

විදුලිය සාම්බන්ධෙ  ැම  ාම කාා ක්නො. ලංකාශේ 

විදුලිබලය නිෂ්පා නය ක්ලා ඉන්දියාෙටත් ශ න්න පුළුෙන්ය 
කියා මීය ට ශබොශ ොම ඉසා්සා් කිේො මට මතකයි. එ ා එශ ම තමයි 

කාා කශළේ. අෙසාානශේ  අ  ලංකාෙට ඉන්දියාශෙන් විදුලිය 
ශගශනන තත්ත්ෙයට තමයි පත්ශෙලා තිශබන්ශන්.  ැන් 

කණ්ඩායමක්  දිින විදුලිය මිලදී ගැනීම් සාඳ ා ශබොශ ොම 
කැමැත්ශතන් ඉන්නො. සාැලැසාම්ක් සාහිතෙ, ෙැඩ පිළිශෙළක් 

සාහිතෙ ඒ කටයුත්ත ක්රියාත්මක ක්න්න සූ ානම් ශෙන්ශන් 

නැතිෙ,  දිින මිලදී ගැනීම් සාඳ ා කැමැත්ත  ක්ෙන කණ්ඩායම් 
ඉන්නො.  

ඒ විත්ක් ශනොශෙයි, ඩීසාල්ෙලින් නිෂ්පා නය ෙන 
generatorsෙල සාැබ. අයිතිකරුෙන් කවු  කියා ශසාොයා බලන්න. 

ඒොයින් කාට  ශකොමිසා් යන්ශන් කියා ශසාොයා බැලුශෙොත්, ශම් 
්ශට් ශම් ර ්නයට සාැලකිය යුතු මට්ටමක විසාුරමක් ලබා ශ න්න 

තබතුමාට පුළුෙන් ශෙයි. එශ ම නැති වුශණොත්, අහිංසාක මිනිසා්ුක 

ශම් තුළින් පීඩා විිනනො. මා හිතන  ැටියට ශම් කලාපශේ  විදුලි 
බිල ෙැ සම ්ටෙලින් එකක් තමයි අශප් ්ට. අනික් ශබොශ ෝ 

අං ෙලින් සා න සාැලුකොට ෙැඩක් ශෙන්ශන් නැ ැ. විදුලිබලය 
කියන්ශන් අ  අතයෙ ය ශ යක්. අශප් ්ශට් විදුලි බලයට 

කලාපශේ  ෙැ සම මිලක් ශගෙනොය කියන්ශන්, අශප් කර්මාන්ත 
ක්ශෂේත්රශේ  දියුණුෙක් ඇති ක්ගන්න බැරි ශෙනොය කියන එකයි. 

අශප් සාංචා්ක ක්ශෂේත්රයටත් ශම්ො බලපානො. අ  ශම් ්ටට එන 

ආශයෝජකශයෝ ශම් විදුලිය කප්පාදුෙ ගැන ශමොක  හිතන්ශන්? 
අනාගතශේ දීත් ශමෙැනි තත්ත්ෙයක් ඇතිශෙයි කියා භයක් තවුන්ට 

ඇතිශෙනො.  

අනික් පැත්ශතන්, සාංචා්ක ෙයාපා්ය අ්ශගන බලන්න. 

වි ාල ශ ෝටල්ෙලට generators තිබුණාට, ුදහු  අයිශන් තිශබන 

සාාමානය මට්ටශම් ශ ෝටල්ෙලට generators නැ ැ. අශප් ් ශට් 

විදුලිය කප්පාදුෙක් තිශබනොය කියා ශම් සාංචා්කයන්  ැන 

ගත්තාම ඒ අය එන්ශන් නැ ැ. ඒ නිසාා ශම් තත්ත්ෙය පිළිබඳෙ 

විශ ේෂ අෙධානය ශයොුද ක්න්න නන.. අශප් ්ශට් ශ ොඳට අේෙ 

තිශබනො. ඒ නිසාා අපට සූර්යබල විදුලිය නිෂ්පා නය ක්ගන්න 

පුළුෙන්. නුදත් තෙම ඒ පිළිබඳෙ රමාණෙත් ෙැඩ පිළිශෙළක් 

ක්රියාත්මක වුණාය කියා මා හිතන්ශන් නැ ැ. Solar power 

projects ්ාශියක් ආො. නුදත් ඒො ශබොශ ොම ශ මින් යන බෙක් 

තමයි අපට ශපශනන්න තිශබන්ශන්. අපට සූර්ය බලශයන්, ුකළං 

ම් න් විදුලිය නිෂ්පා නය ක්න්න පුළුෙන්. ශෙනත් ්ටෙල  ැන් 

ුදහුදු ත්ංගෙලිනුත්; ුදහුදු ්ශළනුත් විදුලිය නිෂ්පා නය ක්නො. 

ඒො ශබොශ ොමයක් ප ුකකම් නැති ්ටෙල්. අශප් ්ශට් ශම්ොට 

ෙැ ස රුදඛතාෙක් ලබා ශ න්න නන.. නුදත් ඒක ශල්ින කටයුත්තක් 

ශනොශෙයි කියා මම  න්නො. මම ශම් ිනයලු ශ නාට ශචෝ නා 

ක්නො ශනොශෙයි. ශම් කටයුත්තට අකුල් ශ ළන කීප ශ ශනකු 

ිනටිනො. ඒ අය ශම්ොට කැමති  ෙන්ශන් නැ ැ. ශමොක , එතශකොට 

generatorsෙලින්, ඩීසාල්ෙලින් විදුලිය ගන්න අෙ ය ෙන්ශන් 

නැ ැ. එතශකොට ඒ අයශ  සාාක්කුෙලට සාල්ලි එන්ශන් නැ ැ. ඒ 

නිසාා ශම් කා්ණය පිළිබඳෙ විශ ේෂශයන්ම අෙධානය ශයොුද කිරීම 

අතයෙ ය ෙනො. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අලුතින් මීය ට්යක් 

 ුරන්ො ශ න එක පිළිබඳෙ   මීය ට අවුරුදු  ත අටකට ඉසා්ශසාල්ලා 

සාාකච්ඡා වුණු බෙ මට මතකයි. එත ශකොට  කාඩ් එකක්  මා 

ශල්ිනශයන්ම විදුලිය ලබා ගන්න පුළුෙන් කිේො, විවිධ ශේෙල් 

කිේො. නුදත් ඒ කටයුත්ත මම හිතන්ශන් තෙම ිනදු ශෙලා නැ ැ. 

ඒ ොශ ම විදුලිය අර්බු යක් තිශබන ශම් අෙසා්ාාශේදී මම 

ඇමතිතුමාට කියන්න කැමතියි, විශ ේෂශයන්ම ්ාජය ආයතනෙල 

වි ාල විදුලි නාසා්තියක් ිනදු ෙන බෙ. ්ාජය ආයතනෙල විදුලිය 

පිරිමැසීම සාඳ ා වූ ෙැඩ පිළිශෙළක්  තබතුමන්ලා කැබිනට් 

මණ්ඩලයට ශයෝජනා ක් තිබුණා.  ඒ ෙැඩ පිළිශෙළ ශම් කාලයට 

විත්ක් ශනොෙ දිගටම ක්රියාත්මක ක්න්න.  

රෑට විථි ලාම්පු  ැම්මාම සාම ් ශෙලාෙට ඊළඟ  ෙශසාේ රෑ 

ෙනතුරු ඒො පත්තු ෙනො. වීථි ලාම්පු සාවි ක්න්න නන. 

තැන්ෙලත් ඒො සාවි ක් තිශබනො. පළාත් පාලන ආයතන 

අනෙ ය තැන්ෙලටත් විථි ලාම්පු සාවි ක් තිශබනො.  ඒ තුළින් 

විදුලිය නාසා්තියක් ිනදු ෙනො. ඒ ොශ ම වීථි ප න්ෙලටත් LED 

bulbs ොශ   ඒො ශ න්න පුළුෙන්කම තිශබනො නම් විදුලිය 

අ්පිරිමැසා්මක් ඇති ක් ගන්න පුළුෙන් ශෙයි කියා මම හිතනො. 

විදුලි පාරි ශභෝගිකයන්ට LED bulbs ප ක් විත් නිකම් දුන්නත් 

පාඩු ෙන්ශන් නැ ැ කියායි මම කියන්ශන්. ශමොක , එතශකොට යම් 

ආකා්යකින් විදුලිය  අ්පිරිමැසාම්ක් ිනදු ෙනො. ඒ නිසාා එම 

කා්ණය පිළිබඳෙත්  ශම් අෙසා්ාාශේදී විශ ේෂශයන්ම තබතුමාශ  

අෙධානය ශයොුද ක්න්න කැමතියි.  

මම අශප් කබීර්  ෂීම් ඇමතිතුමාශ  අමාතයාං ය පිළිබඳෙ 

කා්ණා කීපයක් කියන්න කැමතියි. එතුමා Ceylon Petroleum 

Corporation එක භා්ශගන ශබො ශ ොම ශකටි කාලයක් ෙන්ශන්. 
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ගරු ්වි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, තබතුමාශ  අමාතයාං යත් 

ඒ ොශ ම තමයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  Ceylon Petroleum 

Corporation  එක  රියට කළමනාක්ණය ක් ගත්ශතොත්, 

නාසා්තිය, දූෂණය නෙත්ො ගත්ශතොත් ශම් ්ට දියුණු ක්න්න ඒක 

වි ාල කාර්ය භා්යක් ෙනොය කියා මම හිතනො. එක පැත්තකින් 

 තබතුමාට ම ාමාර්ග ක්ශෂේත්රයත් පැෙරිලා තිශබනො. ම ාමාර්ග 

පේධතිය සාැලුකමක් සාහිතෙ   න්න. පා්ෙල්ෙලට ජාතික 

රතිපත්තියක්    න්න. මාර්ග දියුණු කිරීශම් රතිපත්තියක්   න්න.  

ශේ පාලනඥයන් කියන නිසාා පා්ෙල්   න එක තමයි 

කාලාන්ත්යක් තිසා්ශසාේ ිනදු ෙන්ශන්. එත ශකොට අතයෙ ය තැන්ෙල 

පා්ෙල්  ැශ න්ශන් නැ ැ.  ම්බන්ශතොටත් එශ මයි, අනික් 

තැන්ෙලත් එශ මයි. ශ ට අනිේ ා ක.ගල්ල පැත්ශත්ත් එශ ම 

 ැශ යි. ඒකට කමක් නැ ැ. එතුමන්ලාටත් ෙැඩ ටිකක් ක් ගන්න 

නන.. තෙම පටන් ගත්තා විත්යි ශන්. ඒක අපිට ර ්නයක් 

ශනොශෙයි. 

 ැබැයි,  ්ටක් විධියට ජාතික රතිපත්තියක්   ා ගන්න කියායි 

මම කියන්ශන්. සාම ් තැන්ෙල පා්ෙල් ශකොන්ක්රීට් ක්නො, 

කාපට් ක්නො. නුදත් ශගෙල් නැ ැ. ශගෙල් අතෙ යයි. 

අතයෙ ය ශගෙල්ෙලට, සාංචා්ක ෙයාපා්ය ක්රියාත්මක ෙන, 

කර්මාන්තෙලට තබින ඉඩම්ෙලට යන්න පා්ෙල් නැ ැ. ඒ 

පා්ෙල්ෙල යන්න බැ ැ. ඒ ොශ  වි ාල ගැටලුෙක් මාර්ග 

ක්ශෂේත්රය තුළ අපි  කිනො. තබතුමන්ලා  රියාකා්ෙ ශම් කටයුතු 

සාඳ ා මැදි ත් වුශණොත් අනිොර්යශයන්ම ශමෙැනි ජාතික 

රතිපත්තියක් තුළින් ලංකාෙම ජාලයක් විධියට   ලා සාාර්ාක 

ගමනාගමනයක් ඇති ක් ගන්න පුළුෙන් ශෙයි කියා මම හිතනො. 

අ  ඛනිජ ශතල් නාසා්තියක් ිනදු ෙනො. ො න ත බ ය -traffic 

jam එක- නිසාා  ෙසාකට රුපියල් බිලියනයක විත් නාසා්තියක් ිනදු 

ෙනො කියා විශ ේෂ ඥයන් කියනො. පා්ෙල් සා  ශතල් සාම්බන්ධ 

කා්ණා ශ කම තබතුමා යටශත් පෙතින නිසාා ශම්කත් ඒකටම 

ඈඳා ගන්න. ො න නත් ක්ශගන ඉන්නශකොට ො  නශේ  ශතල් 

ශකොපමණ රමාණයක් නිකම් පිච්ශචනො ? ො නය ධාෙනය 

ක්න්න බැ ැ. මම හිතන විධියට තෙ අවුරුදු ශ ක තුනක් 

යනශකොට ශකොළඹ ඉඳලා පාර්ලිශම්න්තුෙට ො නශේ  එනොට  

ෙැ සය ශේගයකින් පයින් එන්න පුළුෙන් ශෙයි. ො න රමාණය 

ෙැ ස වීමත්, ඒ සාඳ ා වූ පා්ෙල් රමාණෙත් ශනොවීමත්, ෙැඩ 

පිළිශෙළක්  ා සාැලැසා්මක් ශනොමැති වීමත් නිසාා තමයි ඒ තත්ත්ෙය 

ඇති ෙන්ශන්. ඒ කා්ණා පිළිබඳෙ විශ ේෂශයන්ම තබතුමාශ  

අෙධානය ශයොුද කිරීම අතයෙ ය ෙනො.  

ලංකාශෙන් ඛනිජ ශතල් ශසාොයා ගැනීම පිළිබඳෙ පුක ගිය 

කාලශේ  දිගින් දිගටම කාා වුණා. ඒ ශෙනුශෙන් ෙැඩ පිළිශෙළකුත් 

අපි ක්රියාත්මක කළා. ලංකාශේ ුදහුදු තී්ශේ  ඛනිජ ශතල් 

තිශබනො, ග.සා් තිශබනොය කිේො. ඇත්තටම හුඟක් අය 

ලංකාශේ ශතල් ග න්න, ග.සා් පාවිච්චි ක්න්න බලාශගන හිටියා. 

 ැන්  ඒ ගැන කාා ෙන්ශන්ෙත් නැති තත්ත්ෙයට පත්ශෙලා 

තිශබනො. ඒ නිසාා තබතුමා ශම් කා්ණා ගැන ශසාොයා බලන්න. 

ශම් විෂයය පිළිබඳ ජාතයන්ත් විශ ේෂඥයන්ශ  සා ශයෝගය 

ලබාශගන ශ ෝ  ලංකා ූමමිය තුළ තිශබන ග.සා් නිධි   ා ඉන්ධන 

ශසාොයා ගැනීම ශකශ්හිත් අෙධානය ශයොුද ක්න්න කියන 

ඉල්ලීමත් මම ශම් අෙසාා්ාශේදී ක්න්න කැමතියි. 

IOC ආයතනශේ  ඉන්ධන petrol shedsෙල තිශබන්ශන් මිල 

ශ කකටයි. Ceylon Petroleum Corporation එකට අයිති 

ඒොශයහි සාාමානයශයන් අඩු මිලකටයි තිශබන්ශන්. මිනිසා්ුක 

 න්ශන් නැ ැ. ො න අ්ශගන ඒකටත් යනො, ශම්කටත් යනො. 

සාම ් ශෙලාෙට  IOC එශක් ඉන්ධන මිල ෙැ සයි. එශ ම   නැතිෙ  

මිල සාමාන ක්න ෙැඩ පිළිශෙළකට යන්න. මම  න්ශන් නැ ැ, 

ඒක ශකොශ ොම  ක්න්ශන් කියා. Ceylon Petroleum 

Corporation එක පාඩු ක්ශගන යනො ? එශ ම නැත්නම් 

අ්ශගොල්ලන් අධික ලාභයක් ලබනො  කියන එක ගැන අපට 

අෙශබෝධයක් නැ ැ. ඒ පිළිබඳෙ පැ ැදිලි කිරීම ුකදුුකයි. මම 

වි ්ොසා ක්නො, තුදන්නාන්ශසාේලා  මැදි ත් ශෙලා ශම් කටයුත්ත 

 රියට ක්ාවි කියා. ශම් ශ ේතුශෙන් එක පැත්තකින් petrol sheds 

පෙත්ොශගන යන අයත් අප ුකතාෙට පත් ෙනො ඇති. අශනක් 

පැත්ශතන් ො නෙලට ශතල් ග න්න යන අයත් බිල 

ශගෙනශකොට තමයි  න්ශන් මිල ෙැ සයි කියා. ඒ ොශ ම  ැන් මිල 

සූත්රයක් තිශබනො. ඒක  ් ා මාසාශයන් මාසායට ශතල් මිල  ෙැ ස 

ශෙනශකොට ඒක ගැන  න්ශනත් නැ ැ. එශ ේ අඩු , ශමශ ේ ෙැ ස  

කියා මිනිසා්ුකන්ට පැටලීමක් ිනේධ ශෙනො. ඒ නිසාා තබතුමා ඒ 

පිළිබඳෙත් විශ ේෂශයන්ම අෙධානය ශයොුද ක්න්නය කියන 

ඉල්ලීම මම ශම් අෙසා්ාාශේ ක්නො. අෙසාාන ෙ ශයන් අපි ්ටක් 

විධියට ශගොඩ එන්න නම් අශප් ්ශට් ශම් ඛනිජ ශතල් ර ්නයට 

සා   විදුලිබල ර ්නයට විසාුරමක් ශ ොයන්න නන..  

ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමාශ  අමාතයාං යට අයත් මාර්ග 

ක්ශෂේත්රය ගැනත් මම කා්ණා කිහිපයක් කියන්න නන..  එකක් 

තමයි ඉදි කිරීම් ක්පු අයට ුද ල් ලැබී ශනොමැති වීම.  ශබොශ ෝ 

ක්ශෂේත්රෙල එශ මයි. ඉදි කිරීම් ක්ශෂේත්රශේ   ම ා පරිමාණ, මධය 

පරිමාණ සා  ුකළු පරිමාණ කියන ශකොන්ත්රාත්කරුෙන් ිනයලු 

ශ නා අමාරු තත්ත්ෙයකට ෙැටිලයි තිශබන්ශන්. ඒ අයට පුක ගිය 

අවුරුේශේ ක්පු ෙැඩෙලටත් සාල්ලි   ම්බ ශෙලා නැ ැ.  ැම ාම 

ශම්ක  rotate  ශෙවී එනො. ශම් සාල්ලි ටික ශකොන්ත්රාත්කා්යාට 

යන්ශන් නැති වුණාම ගල් ශපොශල් මනුෂයයාටත් සාල්ලි 

ලැශබන්ශන් නැ ැ. ඊළඟට, ෙැලි අදින මනුෂයයාටත් සාල්ලි 

නැ ැ, බඩු ගන්න ශකනාටත් සාල්ලි නැ ැ. ඒ විත්ක් ශනොශෙයි, 

buildings   න්න ඒො ගත්ශත් නැත්නම් hardware stores  

පෙත්ොශගන යන ශකනාටත් ඒක බලපානො. ඊළඟට ෙඩුොට, 

ශම්ෂන් බාසා්ට බලපානො. ඒ නිසාා ශම් ුද ල් සාංසා්ණය ඇති ක් 

ගන්න නන.. එත ශකොට තමයි සා.ම ශකශනකුටම ශම්ො ශබදිලා 

තමයි යන්ශන්. නුදත්,  මම  න්නා විධියට අ  ම ා පරිමාණශේ  

ශමන්ම කුඩා පරිමාණශේ  ශකොන්ත්රාත්කරුෙන් වි ාල 

සාංඛයාෙකශ  ශේශපොළ බැංකුෙට ිනන්න ශෙලා තිශබනො. 

සාම ් අය ඒශකන් අයින් ශෙලාත් තිශබනො.  ඒ ොශ  

අසීරුතාෙන්ට පත් වුණු බෙ ඇතැම් අය මාසායකට විත් 

ඉසා්ශසාල්ලා මාෙ ුදණ ගැහිලාත් කිේො.  මම  න්ශන් නැ ැ, ශම් 

ෙනශකොට තත්ත්ෙය ශමොකක්  කියා. අලුතින් තබතුමන්ලා ුද ල් 

ශගවීමක් ක් තිශබනො නම් මිසා, ඒ අයට ඒ අසීරුතාෙ තිශබනො.   

 
ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, පුක ගිය ෙසාශර්ත් ශගවීම් පිළිබඳ ර ්නයක් 

තිබුණා.  බිලියන 15ක ොශ  අධික ුද ලක් අපි භාණ්ඩාගා්ශයන් 

අ්ශගන ශකොන්ත්රාත්කරුෙන්ශ  ර ්න ටික නි්ාක්ණය කළා. 

 ැනටමත් අපි ශගවීම් කටයුතු ක්ශගන යනො. අධිශේගී 

මාර්ගෙල ශගවීම් කිහිපයක් තිබුණා. ඒ  ැ් නියමිත ශෙලාෙට 

 ැන් ශගවීම් ක්ශගන යනො. 

 
ගු මටින්ද අමරවීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

තබතුමා ඒ ශගවීම් ක්නො නම් ශ ොඳයි. ශමොක , කලින් ඒ 

අය ක්පු ශයෝජනාෙක් සාම්බන්ධශයනුයි මම කිේශේ. ඒ ොශ ම 

ඒ ඉදිකිරීම් සාම්බන්ධ අශනක් ක්ශෂේත්රෙලත් ඒ කටයුතු කිරීම 

ෙැ ගත් ශෙනො. ශම්ක එක්ශකශනකු, ශ ශ ශනකු ඉලක්ක ක් 

ශ ෝ පුේගලයකු ඉලක්ක ක් ශනොශෙයි කිේශේ. ශම් ුද ල් යන්න 

ගියාම  ැම පැත්තටම බලපානො. Hardware stores 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

පෙත්ොශගන යන ශකනාට, තීන්ත විකුණන මනුෂයයාට, ගල් 

සාපයන මනුෂයයාට, ගශඩොල් සාපයන මනුෂයයාට -ශම් ිනයලු 

ශ නාටම- බලපානො. ඒ පිළිබඳෙ අෙධානය ශයොුද ක්න්න.   

ශම් අමාතයාං  භා්ෙ කටයුතු ක්න  ඇමතිතුමන්ලා 

ශජයෂ්ඨශයෝ, පළපුරුදු අය.  අලුත් ෙගකීම් තමයි ශ ශ නාටම 

ලැබුශණ්. ශම් ලැබුණු ෙගකීම්  රියට ඉෂ්ට කශළේ නැත්නම් ්වි 

කරුණානායක ඇමතිතුමා ශකොතැන නෙතීවි   න්ශන් නැ ැ. 

තබතුමාට බ්පතළ අිමශයෝගයක් තිශබනො.  ගිනි කන් ක් උඩ 

තමයි තබතුමා ඉන්ශන්. ඒ නිසාා තබතුමා ශම්ක ජයග්ර ණය ක්ාවි 

කියා අපි හිතනො. 

තබතුමා ුද ල් අමාතයාං ශේ  ිනටියදී, පාඩු ලබාපු ධීේ 

සාංසා්ාාෙ ෙැනි ආයතනෙලින් ලාභ ගන්න  ශ ොඳ  ැක්මක් සාහිතෙ 

කටයුතු කළා. ඒ ඥානය පාවිච්චි ක් ශම් ්ශට් නැෙත විදුලි 

අර්බු යක්  ඇති ශනොෙන මට්ටමට ෙැඩ පිළිශෙළක්   න්න.  ඛනිජ 

ශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන ඇමතිතුමාටත් එශ මයි. ෙැ්දිලා ශ ෝ 

බාල ශපට්රල් ආශෙොත් ඉේයි. තබතුමාත් ශ ොඳ නමක් ශගොඩ 

නඟාශගන තිශබනො. ඒක න්ක් ශෙන්නත් ශම්කම ශ ේතු ශෙන්න 

පුළුෙන්. ඒ නිසාා ශබොශ ොම පරිසා්සාමින් කටයුතු ක්න්න. 

එත ශකොට ඒක ්ටටත් ශ ොඳයි. ශ ොිනන් කටයුතු ක්න 

තබතුමන්ලාශ  ශ ොඳ ෙැඩෙලට අපි කිිනම විශටක බාධා 

ක්න්ශන්  නැ ැ. [බාධා කිරීමක්  

 
ගු රවි කුණානායක මහතා   
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake)  

ගරු මහින්  අම්වී් මන්ත්රීතුමනි, තබතුමා  ශබොශ ොම 

සාමබ්ෙ ක්පු රකා ය මම අගය ක්නො. මම එකක් කියනො. 

ශකොත්ම් අිමශයෝග මැ  වුෙත් අපි මාසා ශ කක් යන්න 

ඉසා්ශසාල්ලා  ශම් ර ්නය සා ා කාලයටම විසාඳනොයි කියා 

ෙගකීශමන් කියනො.  

අපට ශම් කාර්යය තනිශයන් ක්න්න වුෙමනා නැ ැ. 

තබතුමාත් අපිත් එක්ක එකතු ශෙන්න. එකිශනක්ශකනාට බැණලා  

කිිනශසාේත්ම ශම් ගමන ඉදිරියට යන්නට බැ ැ. අපි අත්ෙැල් 

බැඳශගන ඉදිරියට යුද. ඇත්තටම  ශම් ශසාොයා ගැනීශම් අම්මා 

කවු  කියා   න්නො; තාත්තා කවු  කියලා  න්ශන් නැ ැ. 

ශබොශ ොම සා්තුතියි.   

 
ගු මටින්ද අමරවීර මහතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අපි එන්න වුෙමනා නැ ැ. අපි ශමතැන ඉඳශගන, විරුේධ 

පක්ෂශේ  ඉඳශගනත් තබතුමන්ලා ක්න  ැම ශ ොඳ ෙැඩකටම ්ට 

ශෙනුශෙන් සා ශයෝගය ලබා ශ නො.  ඒශක් කිිනම ර ්නයක් 

නැ ැ.  ැබැයි, න්ක ෙැඩක් ක්නො නම් අපි ඒකට විරුේධ 

ෙනො. ඒක තමයි  අශප් ප්මාර්ාය. අපට නන. ශම් ්ට ඉදිරියට 

ශගන යන්න මිසා, ශේ පාලන ෙ ශයන්  ක්තිමත් ශෙන්න 

ශනොශෙයි. ්ට ඉදිරියට ශගන යන ශ ොඳ ෙැඩෙලට අපි 

අනිොර්ශයන්ම සා ශයෝගය ශ නො. ශබොශ ොම සා්තුතියි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු තුෂා් ඉුරනිල් අම්ශසාේන මන්ත්රීතුමා, තබතුමාට 

විනා ස 5ක කාලයක් තිශබනො. 

[අ.භා. 4.52] 
 

ගු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරයසේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශබොශ ොම සා්තුතියි. විනා ස 

ප යි,  විදුලියක් ොශ  තමයි විදුලිය ගැන කාා ක්න්න 

ශෙන්ශන්ත්.  

අ  ුදළු ්ශට්ම කාා ශෙන කා්ණයක් තමයි විදුලි අර්බු ය. 
මින් ශප් විදුලි අර්බු ය ඇති වූ අෙසා්ාාෙක කරුෙල ජයසූරිය 

කිේො ොශ , පුරුේ ක්  ැටියට Facebook ජාලෙලින් 
කරුෙලනායක කියලා ්වි කරුණානායක ඇමතිතුමාට 

විවිධාකා්ශේ  ශචෝ නා, මඩ එනො.  ැබැයි, ශම් අර්බු ය ඇති 

වුශණ් ශකොශ ොම , ශකොයි කාලශේ  ිනට , ඒ කාලෙල ිනටි 
ඇමතිෙරු කවු  කියලා අ  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ පක්ෂ විපක්ෂ 

ශේ යකින් ශතෝෙ  පැ ැදිලි කළා. ශමය දීර්ඝ කාලයක ිනට 
ඇදීශගන එන ර ්නයක්. ශම් විෂය සාම්බන්ධශයන් අශප් අලුත් 

අමාතය ්වි කරුණානායක ඇමතිතුමාශ  කාලශේ  එතුමාට  ැන්  
ශම් ර ්නයට ක් ග න්න ිනදු ශෙලා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවුරුදු විින ගණනකට පසාශ්සාේ 

තමයි එක්සාත් ජාතික පක්ෂශේ  ඇමතිේශයකුට ශම් කැබිනට් 
අමාතයාං ය ලැබුශණ්.  ්වි කරුණානායක මැතිතුමා එක්සාත් 

ජාතික පක්ෂශේ  කැබිනට් ඇමතිේශයක් විධියට  ැනට මාසා ශ ක 
තුනකට ඉසා්ශසාල්ලා තමයි ශම් අමාතයාං ශේ  ෙැඩ භා් ගත්ශත්. 

ශමශතක් කාලයක් කැශඩමින් පැෙශතන ඒ ශනොශ්ොච්ශචෝශල්, 

සාපයාගත ශනො ැකි විදුලි සාැපයුම් ආදි ිනයලු කා්ණාෙලට ්වි 

කරුණානායක මැතිතුමාට ත ස බානො නම් ඒක ෙැ්දියි. ඒ නිසාා 

ශමශතක් කාලයක් ආපු ිනයලු කා්ණා ගැන අපි ශසාොයා බලන්න 
නන..  

කුමන්ත්රණ ගැන කාා වුණා. පක්ෂ විපක්ෂ ිනයලුශ නා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට  ශචෝ නා ක්නො අපි  ැක්කා. ගම්ෙල 

තිශබන ගසා්ෙල මංේ එළි කිරීශම්, ශකොළ අතු කැපීශම් ිනට 
විදුලිබල මණ්ඩලශේ  නිලධාරින් අත් වි ාල ෙ ශයන් 

ඒකාධිකා්යක් පැෙත ශගන යනො. ශම් තත්ත්ෙයත් එක්ක 

නිලධාරින්ටම ශ ොසා් කියන්න ශ ොඳ නැ ැ කියලායි මම 
හිතන්ශන්. නුදත් ශම්ොශේ  ලාභ ලබන කුමන්ත්රණ තිශබනො 

නම්, ෙ ාම ඒ ගැන ශසාොයා බැලිය යුතුයි කියන කා්ණයත් මම 
කියනො.  

"පුකගිය කාලශේ  මහින්  ්ාජපක්ෂ ම ත්මයා 
ශනොශ්ොච්ශචෝශල් බලාගා්ය  ැදුශේ නැත්නම් ශම් ශෙනශකොට 

ශම් තිශබන විදුලිය ටිකත් නැ ැ" කියලා කියනො අපි  ැක්කා. 

මහින්  ්ාජපක්ෂ ම ත්මයා ශනොශ්ොච්ශචෝශල්   පු නිසාා තමයි 
ක සන් කඩ විදුලිය ඇනහිටීම් ිනදු ශෙන්ශන්. මම ඒකත් කියන්න 

නන.. අපි කළා නම් ශමශ ම ඇනහිටීම් ිනදු ශෙන්ශන් නැ ැ. 
ශම්ක ශබොශ ොම සාාර්ාකෙ ක්නො. මහින්  ්ාජපක්ෂ ම ත්මයා 

ශනොශ්ොච්ශචෝශල්   ැදුශේ නැත්නම් ශම් විදුලිය ටිකෙත් නැ ැ 
ොශ ම, ශේ.ආර්. ජයෙර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා එක්සාත් ජාතික 

පක්ෂ ආණ්ඩුශෙන් පුකගිය කාලශේ  ජලා  ටික   ලා ජල විදුලිය 
උත්පා නය කශළේ නැත්නම් අශප් ්ශට් විදුලිය ඉතිරි ටිකත් නැ ැ. 

ඒ පිළිබඳෙත් මතක් ක්න්නට නන..  

ඒ ොශ ම අපි අලුත් එළඹුම්ෙලටත් යනො. ්වි 
කරුණානායක කිේොම, '්වි' කියලා කියන්ශන් හිරු. ්වි 

කරුණානායක මැතිතුමා අලුත් ඇමතිේයා  ැටියට හිරුශ  
 ක්තිශයන් solar power  උත්පා නය සාඳ ා ෙැ ස උනන්දුෙක් දී 

අශප් ්ටට ආර්ථික ෙ ශයන් බ්ක් ශනොෙන ෙැඩ කටයුතු ටිකක් 
ක්නො. අපි තබතුමාට ුකබ පතනො.  
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට තෙ විනා ස ශ කක කාලයක් 

තිශබනො.  
 

ගු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරයසේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඒක ශන්න්නම් ර ්නය.  

ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන සා  ඛනිජශතල් සාම්පත් 

සාංෙර්ධන අමාතයාං ය ගත්ශතොත් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා සා  අශප් කබීර්  ෂිම් ඇමතිතුමා යුගළ වි ාල ෙ ශයන් 

අපට ශසාේෙයක් කළා. ඒ සාම්බන්ධ ලැයිසා්තුෙකුත් මා සාතුෙ 
තිශබනො. මට ඒක කියා ගන්න කාලයක් නැ ැ. වි ාල ෙ ශයන් 

iRoad ෙයාපිති,  ැෙැන්ත මාර්ග සාංෙර්ධනයක් ිනදු ක්මින් කබීර් 
 ෂීම් ඇමතිතුමා ශම් අමාතයාං යට පණ ශ මින් කටයුතු ක්නො. 

්න්ජන් ්ාමනායක මැතිතුමා අශනක් ශචෝ නා නෙත්ෙලා  ැන් 

ශම් අමාතයාං ශේ  වි ාල ෙැඩ ශකොටසාක් ක්න බෙ ශපශනනො. 
ඉතින්, අපි විශ ේෂශයන් එතුමාටත් ුකබ පතන්න නන..  

ම ා මාර්ග ගැන කාා ක්නශකොට කියන්න කා්ණාෙක් 
තිශබනො.  ැම ආසානයකම iRoad  ෙයාපිතිය යටශත් ම ා 

මාර්ගශේ  ශකොටසාක්   සාකසා් ශෙලා ඉේයි; ශකොටසාකට අත 
තියලාෙත් නැ ැ.  මශ  ආසානශේ ත් ඒ ොශ  මාර්ග 10ක් 

තිශබනො. එයින් "මාගා" ආයතනයට තිබිච්ච මාර්ග ප    ලා 

ඉේයි. Sanken Construction කියන ීනන ශකොම්පැනියට ුදට්ටි 
අල්ලලා තිශබනො, K.D. Ebert and Sons Holdingsලා. K.D. 

Ebert and Sons Holdings එකත් එක්ක එකතුශෙලා ඒ පා්ෙල් 
ප  අ  ශෙනකම් අතින් අල්ලලා නැ ැ. මම හිතුශේ ශම් ර ්නය 

මශ  ආසානයට විත්යි කියලා.  නුදත් අ  ලංකාෙටම ඒ ර ්නය 
උේගතශෙලා තිශබනො. පිට ්ටින් සාල්ලි ගන්න ඒොට ුදට්ටි 

අල්ලපු ශකොන්ත්රාත් සාමාගම් ගැනත් විශ ේෂශයන් සාැලකිලිමත් 

ශෙන්න කියන එකත් මම ශම් අෙසා්ාාශේදී කියනො.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමාට නියමිත කාලය  ැන් අෙසාානයි, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරයසේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මට තෙ ුකළු ශේලාෙක් ශ න්න, මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. අශප් මහින්  අම්වී් ම ත්මයා එතුමාශ  කාාශේදී 

අ නො, "අශප් ්ශට් ග.සා් තිශබනො; ශපට්රල් තිශබනො. ශකෝ! 

ශම්ොශේ  ඉදිරි පියේයන්?" කියලා. අශන්! ඒො තිශබනො කියලා 

කිේශේ අපි නම් ශනොශෙයි. අපිට මතකයි, ජනාධිපතිේණයට 

තන්න ශමන්න තිබියදී හිටපු ජනාධිපති මහින්  ්ාජපක්ෂ මැතිතුමා 

ම නුේ  ළ ා මාළිගාශේ පත්තිරිප්පුශේ ඉඳශගන ශෙන්න ඇති 

කිේො, "ශමන්න, ශම් ශමොශ ොශත් ඉතාමත්ම ුකභ ආ්ංචියක්. ශම් 

ෙන විට ශප්සාාශල් රශේ ශයන් ම ා ග.සා ්නිධියක්, ම ා ඉන්ධන 

නිධියක් ප ළ වී ඇත" කියලා. එශ ම තමයි එ ා ශේ නා කශළේ. 

ඒක අ ලා අපිත් සාන්ශතෝෂයට පත් වුණා. එතුමා කාා ක්පු 

 ේ යට, ප්රීති ශඝෝෂා ක්පු  ැටියට අපි හිතුො, නළ ළිංෙලින් 

ොශ , උල්පත්ෙලින් ොශ  "බුකු බුකු" ගාලා  ැන් ශතල් උනනො 

ඇති කියලා.  

 ැබැයි, මතු ශෙච්ච ග.සා ්නිධියකුත් නැ ැ; මතු ශෙච්ච ශපට්රල් 

නිධියකුත් නැ ැ; මතු ශෙච්ච ඉන්ධන නිධියකුත් නැ ැ. ඒකත් 

ජනතාෙශ  ඡන්  ටික ගන්න ම නුේ ඓති ාිනක  ළ ා 

මාලිගාශේ පත්තිරිප්පුශේ ඉඳලා ග පු ශබොරු ශකප්පයක්. එශ ම 

ශකප්පෙලට අපට උත්ත් ශ න්න විධියක් නැ ැ. ඒ පිළිබඳ 

ිනහිපත් ක්මින්, ශම් කටයුත්ත ක්න ්වි කරුණානායක 

මැතිතුමාටත්, කබීර්  ෂීම් මැතිතුමා ඇතුළු ිනයලුශ නාටත් මම ුකභ 

රාර්ානා ක්මින් අමාරුශෙන් ශ ෝ අපි ශම් ගමන යුද, විපක්ෂශේ  

කණ්ඩායම ඉල්ලන ශේෙල් ශම් අවුරුේශේ ශ න්න බැරි වුශණොත් 

2020, 2021, 2022 ෙර්ෂය ශෙනශකොට  රි අපි අශප් ආණ්ඩුෙක් 

යටශත් ශම් ශේෙල් ක්නො කියන එක රකා  ක්මින්- තේ,  ඒො 

අපි ක්නො. මශ  කාාෙ අෙසාන් ක්නො. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමාට.  

මීය ළඟට, ගරු ඩී.වී. චානක මන්ත්රීතුමා කාා ක්න්න. 

තබතුමාට විනා ස 6ක කාලයක් තිශබනො. 
 

[අ.භා. 4.58] 
 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

සා්තුතියි. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනා ස 7ක 

කාලයක් තිබුණා.  

මලික් සාම්වික්රම ඇමතිතුමාත් ශම් අෙසා්ාාශේදී ගරු සාභා 

ගැශේ ඉන්න හින් ා  ම්බන්ශතොට දිසා්ත්රික්කශේ  මන්ත්රීේශයක් 
ෙ ශයන් මට එතුමාශ  අෙධානයටත්, එතුමාශගන් අ න්නත් 

ර ්න කිහිපයක් තිශබනො. අ  තබතුමන්ලා ශම් ගරු සාභාශේදී 
කිේො, ලංකාෙට ආපු වි ාලතම ආශයෝජනය තබතුමන්ලා 

 ම්බන්ශතොටට ශගන ආො කියලා. එතැනින් ිනයයට 70ක් Silver 

Park International  (Pvt.) Limited කියන ිනංගප්ර්රු සාමාගම 

ආශයෝජන ක්න බෙ ුදලින් කිේෙත්, පුකෙ කිේො, ඉන්දියන් 

සාමාගමක් තමයි, ඉන්දියන් ආශයෝජකශයෝ තමයි ශම්  ් ා 
එන්ශන් කියලා; ඊට පුකෙ කිේො, 30 per cent නමාන් සාමාගමක් 

කියලා. අන්තිමට ශ්ොයිටර් පුෙත් ශසාේෙය ොර්තා කළා, එශ ම 
කිිනම සාමාගමක් ලංකාෙ තුළ ආශයෝජනය ක්න්න තී්ණය 

කශළේ නැ ැ කියලා.  ැබැයි, අග්රාමාතයේයාශ  උපන්දිනය 
 ෙශසාේ නමාන්ෙල අමාතයේශයක් ඇවිල්ලා ුදල්ගල් තියලාත් 

ගියා.  ැබැයි ගරු අමාතයතුමනි, නමාන්ෙලින්  රි, නමාන්ෙල 

ආශයෝජකශයක්  රි, කිිනම ශකශනක් ිනයයට 30ක ශනොශෙයි, 

ිනයයට 01ක ෙත් ආශයෝජනයක් ක්නො කියලා කාා ක්නො 

අපි  ැක්ශක් නැ ැ. ගරු අමාතයතුමනි,  ැන් තිශබන්ශන් ශම් 
ිනයයට 30 ගැන ර ්නයක් ශනොශෙයි. ඊට අමත්ෙ මම හිතන්ශන් 

තබතුමා,- 
 

ගු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(மொண்புமிகு மலிக் சமரெிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මලික් සාම්වික්රම අමාතයතුමා කාා ක්න්න.  

 

ගු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(மொண்புமிகு மலிக் சமரெிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු මන්ත්රීතුමා ශම්ක ගැන අපට,-  

2959 2960 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට මශ  ශෙලාෙ ශ න්න. 

 

ගු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(மொண்புமிகு மலிக் சமரெிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

තබතුමා මශගන් ර ්නයක් ඇහුො ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමා ශම් 

ගැන කලබල ශෙන්න ශ යක් නැ ැ. ශම්ක අති වි ාල 

ෙයාපිතියක්. ඒක නිසාා අපි ෙැ සය කලබල ශෙන්න නන. නැ ැ. 

අපි රකා  ශකරුශේ, BOI එකට  ාපු application  එකක් අනුෙ. 

තබතුමාත්  කින්න ඇති, ශම් ළඟදී නමානශේ  oil and gas 

ඇමතිතුමාත්, Silver Park  එශක් අධයක්ෂතුමාත් ඇවිල්ලා එතැන 

ෙැඩ ආ්ම්භ ක්පු ආකා්ය. ශම් විධිශේ  ශලොකු ෙයාපිතියක්,- 

 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමාට ඉදිරිපත් ක්න්න මට ර ්න 

කීපයක් තිශබනො. ඒ ිනයලුම ර ්න මම ඇහුොට පසා්ශසාේ තබතුමා 

උත්ත්යක් දුන්ශනොත් ෙැ සය ශ ොඳයි කියලා මට හිශතනො.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ශම් ිනයයට 30 ගැන විත්ක් ශනොශෙයි, 

ිනයයට 70 ගැන කාා ක්න්න යන්ශන්. ඊශේ  ශ්ොයිටර් පුෙත් 

ශසාේෙය නැෙත ෙතාෙක් සාම්ුදඛ සාාකච්ඡාෙක් පෙත්ෙනො, 

Accord’s Chairman, S Jagatrakshakan කියන පුේගලයාත් 

එක්ක. මම හිතන විධියට ශම් මන්ත්රීේයාත් එක්ක නැෙත ෙතාෙක් 

සාම්ුදඛ සාාකච්ඡා පෙත්ෙනො. ඒ සාම්ුදඛ සාාකච්ඡාශේදී ොර්තා 

ශෙච්ච කා්ණා කීපයකට මශ  අෙධානය ශයොුද ක්න්න මම 

ඇමතිතුමාශ  අෙසා්ය ඉල්ලනො. “An agreement to build a 
proposed 3.85 billion dollar oil refinery in Sri Lanka will 
take at least a year to be finalized as its main investor, 
India’s Accord Group, says it is yet to recruit partners and 
conduct an ….”  

 

ගු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(மொண்புமிகு மலிக் சமரெிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

 ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මලික් සාම්වික්රම අමාතයතුමා කාා ක්න්න.  

 

ගු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(மொண்புமிகு மலிக் சமரெிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ගරු මන්ත්රීතුමා ශම්ක ගැන කලබල ශෙන්න එපා. මමත් නක 

කිශයේො.  

 ැන් ශම් ෙයාපිතිය පටන් ගත්තා ශන්. කලබල ශෙන්ශන් 

නැතුෙ ඉන්න. ශමොක , ශම් ෙයාපිතිය  ෙශසාන් ශ ශකන්, 

මාසාශයන් ශ ශකන් ක්න්න බැරි ෙයාපිතියක්. ශම් ෙයාපිතියට 

අවුරුදු තුනක් තුන මා්ක් විත් යනො. අපි ඒ ගැන ුදලදීම කියලා 

තිශබනො. ඒ නිසාා ශම් ගැන කලබල ශෙන්න එපා. ශමොනො  

ශෙන්ශන් කියලා බලාශගන ඉන්න.  දිින ශෙන්න එපා. බලාශගන 

ඉන්න, ශමොනො  ශෙන්ශන් කියලා. [බාධා කිරීම්  

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මට upset ශෙන්න ශ යක් නැ ැ, ශම් 

ෙයාපිතිය  ම්බන්ශතොට ක්නො නම්, අපි සාතුටුයි.  ැබැයි, 

ර ්නය තිශයන්ශන් ඇමතිතුමා, ශම් Chairmanම කියනො, 

partnersලා ශ ොයා ගන්න තෙ අවුරුේ ක් විත් යනො කියලා. 

ශමතුමන්ලා කියනො, ශම් ෙයාපිතිශේ  ආශයෝජනය සාඳ ා ිනයයට 

70ක loan එකක් ගන්න ඉන්ශන් කියලා. ඉතුරු ිනයයට 30ටත් තෙ 

partnersලා 20ක්, 30ක් ශ ොයාගන්න නන. කියලා. ඒකටත් 

අවුරුේ ක විත් කාලයක් යනො. [බාධා කිරීමක්  ඇමතිතුමා, මට 

තෙ විනා සයක් ශ න්න, මම ඉේ ක්නො. ඒ ොශ ම Accord 

Group එශක් Chairman, a former Indian Government 

Minister, කියනො that he has submitted a preliminary 

proposal to the Sri Lankan Government to invest in the 

project but has not finalized any terms of the deal කියලා. 

තෙම ශකොන්ශේින ටිකෙත් සාාකච්ඡා ක්ලා නැ ැ. ශකොන්ශේින 

ටිකෙත් සාාකච්ඡා ශනොක්, තබතුමන්ලා ගිහිල්ලා ුදල්ගල් තිේොම 

ශමොක  ශෙන්ශන්? එතශකොට  න්නො, අනිොර්යශයන්ම ශම් 

project එක එන්ශන් ඒශගොල්ලන්ට කියලා. එතශකොට ශමොකක්  

ශෙන්ශන්? තබතුමන්ලාට ඒ ශකොන්ශේින negotiate ක්න්න 

තිශයන  ැකියාෙ අඩු ශෙනො. ඒ ශගොල්ලන් ඉල්ලන්ශන් බිම් 

අඟල ශනොමිලශේ   ,  ශකොශ ොම  කියා බලන්න ශෙන්ශන් නැ ැ. 

ශමොක , තබතුමන්ලා  ැනටම ුදල්ගල් තියලා ඉේයි.  ැබැයි, ශම් 

proposal එකක් ශ ේදී ශකොශ ොම  ඇමතිතුමනි, තබතුමන්ලා ශම් 

තෙම finalize ශෙච්ච නැති project එකකට ුදල් ගල් තියන්ශන්? 

තබතුමා පුළුෙන් නම් කියන්න, ශම් ිනයයට 30ක් ආශයෝජනය 

ක්න නමාන සාමාගම ශමොකක්  කියලා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්  

 
ගු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(மொண்புமிகு மலிக் சமரெிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මම ඉසාශ්සාල්ලාම කිේො, ශම් proposal එක අපට, BOI එකට 

ලැබුණ විධියට තමයි අපි රකා  ශකරුශේ කියලා. තබතුමාම 

 ැක්කා, ඒ ආයතනශේ  අධයක්ෂතුමා සා  නමානශේ  ඇමතිතුමා 

ඇවිල්ලා තමයි ුදල්ගල් තිේශේ.  ැන් නමානශේ  ඇමතිතුමා, අශප් 

කබීර්  ෂිම් ඇමතිතුමාටයි, මටයි ආ්ාධනා ක්ලා තිශබනො, 

නමානයට එන්න කියලා මැයි මාසාශේ  04ශෙනි  ාට. [බාධා 

කිරීමක්  ශම් පිළිබඳෙ සාාකච්ඡා ක්න්න. බය ශෙන්න එපා.  

 
ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරු ඇමතිතුමනි, සාාකච්ඡා මට්ටශම් නම් තිශබන්ශන්, 

 දිසා්ිනශේ  ගිහිල්ලා ුදල්ගලක් තිේශේ ඇයි? තබතුමන්ලා ශම්ක 

පිළිබඳෙ සාාකච්ඡා ක්ලා, කැබිනට් අනුමැතිය අ්ශගන, පරිසා් 

ොර්තා අ්ශගන ශනොශෙයි   පටන් ගන්ශන්? ඊශේ  නලින් 

බණ්ඩා් ඇමතිතුමා මාධය  ුදෙකට ඇවිල්ලා කිේො, පරිසා් 

ොර්තාෙ ගන්න මාසා  යක් යනො කියලා.  ැබැයි, යම් කිින 

ආකා්යකට පරිසා් ොර්තාශේ කිේශෙොත්, "ශම්ක ුකදුුක නැ ැ" 

කියලා තබතුමා ශමොකක්  ක්න්ශන්? [බාධා කිරීමක්  එතශකොට 

ක්න්න ශ යක් නැ ැ. එශ ම නම්, ශමොකට  තබතුමන්ලා 

ගිහිල්ලා ුදල්ගල් තිේශේ?  තබතුමන්ලා කලින් ්ජයට ක්පු 

රධාන ශචෝ නාෙක් තමයි පරිසා් ොර්තා ගන්ශන් නැතුෙ ෙයාපිති 

ආ්ම්භ ක්නො කියන එක. අන්තිමට 2015 තබතුමන්ලා බලයට 

2961 2962 
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පත් ශෙලා අඩුම ගණශන් පරිසා් ොර්තා නැ ැ, ආශයෝජකයන් 

නැ ැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ොශ ම අපි ඉති ාසාශේ   ැක්කා ශන්, 

තබතුමන්ලාශ  ශෆොක්සා්ෙැගන්ෙලට ශමොක  වුශණ් කියලා. එක 

එක ඇමතිෙරු යයි; අගමැතිෙරු යයි; ුදල්ගල් තියයි;  ැබැයි, 

අන්තිමට ශමොක  ශෙන්ශන්? ඒකම තමයි ශම්  ම්බන්ශතොට ශම් 

ෙයාපිතියටත් ශෙන්ශන්;  ශම් oil rifinery එකටත් ශෙන්ශන් 

ඒකම තමයි. 

 
ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කබීර්  ෂිම් ඇමතිතුමා, තබතුමාශ  point of Order එක 

ශමොකක් ? 

 
ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මත්තල ගුෙන් ශතොටුශපොළ 

ගැහුො. එහි ශමොනරු තමයි land ක්න්ශන්. අනික් පැත්ශතන් 

ගැහුො, ජාතයන්ත් ක්රීඩාංගණයක්. ඒශක් අලි නටනො. තය ොශ  

ෙැඩ ශනොශෙයි, අපි ක්න්ශන්. නො තමයි  රි ොර්තා නැතුෙ, නන. 

නැති සාං ර් න විධියට කශළේ. ශම්ක සාංෙර්ධනයක්. ශම්ක අපි 

 රියට ක්නො. 

 
ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

It is not a point of Order. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා තබතුමාශ  කාලය අෙසාන් ශෙලා තිශබන්ශන්. 

 
ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට අෙසාා්ාෙ ශ න්න. ශමොක  

ශමතුමන්ලා මට බාධා කළා. 

 ැබැයි, ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමා කියනො මත්තල ගුෙන් 

ශතොටුශපොළට plane එන්ශන් නැ ැ කියලා.  ැබැයි, ඒකට 

ආශයෝජකශයක් හිටියා; ශ න්න ුද ල් තිබුණා; අඩුම ගණශන් 

ණය අ්ශගන  රි  ැදුො;  [බාධා කිරීමක්   ැබැයි, තබතුමන්ලා 

ශමොකක්  ක්න්ශන්? අඩුම ගාශණ් තබතුමන්ලා ගිහිල්ලා ුදල්ගල් 

තිේබාට තෙම කියා ගන්න බැ ැ, කවු  ආශයෝජකයා කියලා. ශම් 

ම ා ශබොරුෙක් ක්න්ශන්. ශෆොක්සා්ෙැගන් කියලා කශළත් 

ශබොරුෙක්. ශම් ක්න්ශන්, ශම් ආණ්ඩුෙ දිගින් දිගට,- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, අෙසාන් ක්න්න; ශේලාෙ අෙසාානයි. 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තෙ විනා සයක අෙසාා්ාෙක් 

ශ න්න. 

 ැබැයි, තබතුමන්ලාට අපි ආශයෝජන 11ක් ශගනාො. ශම් 

ආශයෝජන 11න් එකක් තිබුශණ් LNG බලාගා්යක්. ශම් LNG 

බලාගා්ය  ැදුො නම්, 2016 ශෙේදී, ශමගාශෙොට් 300ක 

සාැපයුමක් ලැශබනො. එශ ම නම් ශම්ො   න්න ශෙන්ශන් 

නැ ැ. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කලින් තිබූ ශයෝජනා 

ඉදිරියට ක්ශගන ගිශේ  නැති එශක් ෙැරැේ  තමයි ,-[බාධා 

කිරීමක්  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට, ගරු ශක්. ශක්. පිය ාසා මන්ත්රීතුමා 

 

ගු යක්.යක්. පියදාස මහතා 
(மொண்புமிகு ரக.ரக. பியதொஸ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, - 

 

ගු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(மொண்புமிகு மலிக் சமரெிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මලික් සාම්වික්රම අමාතයතුමා. 

 

ගු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(மொண்புமிகு மலிக் சமரெிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, චානක මන්ත්රීතුමා 

ශෙොක්සා්ෙැගන් ගැන කාා කළා. ඒ ආශයෝජනය ශගනාශේ ඒ 

පැත්ශත් නාමල් ්ාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  ශ ොඳ මිත්රශයක්. [බාධා 

කිරීම්] ශනොශයල් ශසාල්ෙනායගම් ශගනාශේ. [බාධා කිරීම්] එතුමා 

පුකගිය ජනාධිපතිේණශේ දී  ම්බන්ශතොට ඉිනමින් තමයි මහින්  

්ාජපක්ෂට ෙැඩ ශකරුශේ. එතුමා අශප් යාළුශෙක් ශනොශෙයි,  

නාමල් ්ාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  ශ ොඳ යාළුශෙක්.  

 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු මන්ත්රීවරයයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 

නම කිේශේ නැ ැ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශක්. ශක්. පිය ාසා මැතිතුමනි, තබතුමා කාා ක්න්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

[අ.භා. 5.07] 
 

ගු යක්.යක්. පියදාස මහතා 
(மொண்புமிகு ரக.ரக. பியதொஸ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ම ාමාර්ග අමාතයාං ය  ා 

විදුලිබල අමාතයාං ය කියන අමාතයාං ෙල ෙැය ශීර්ෂ 

සාම්බන්ධශයන් කාා කිරීමට  මට ශම් අෙසා්ාාෙ ලබා දීම ගැන 

තබතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙනො.  

 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඩී.වී. චානක මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාශ  point of Order 

එක ශමොකක් ? 

 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමා ඉසාශ්සාල්ලා නාමල් ්ාජපක්ෂ 

මැතිතුමාට - [බාධා කිරීම්] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order එකක් ශනොශෙයි. ගරු ශක්.ශක්. පිය ාසා 

මන්ත්රීතුමනි, තබතුමා කාා ක්න්න. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

එශ ම නම් ඇයි, තබතුමන්ලා ආශයෝජනය කශළේ? [බාධා 

කිරීමක්] 
 

ගු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(மொண்புமிகு மலிக் சமரெிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

මම කාටෙත් ශචෝ නා ක්න්ශන් නැ ැ. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පිය ාසා මන්ත්රීතුමනි, තබතුමා කාා ක්න්න. 

 

ගු යක්.යක්. පියදාස මහතා 
(மொண்புமிகு ரக.ரக. பியதொஸ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa) 

පුකගිය 2016, 2017, 2018 ෙසා්ෙල ම ාමාර්ග අමාතයාං ය 

භා්ෙ කටයුතු කළ අශප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත්, 

ෙර්තමාන අමාතය ගරු කබීර්  ෂිම් මැතිතුමාත් iRoad ෙයාපිතිය 

යටශත් විශ ේෂශයන්ම නුේඑළිය දිසා්ත්රික්කශේ  මාර්ග පේධතිය 

ශෙනුශෙන් වි ාල ුද ලක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසාා එම දිසා්ත්රික්කය 

තුළ අපි ඒ කටයුත්ත ඉතාම ශ ොිනන් අෙසාන් ක් තිශබනො. ඒ 

ගැන විශ ේෂශයන්ම එතුමන්ලා ශ ශපොළටම මම සා්තුති ක්නො. ඒ 

ොශ ම ග්රාමීය ය මට්ටශම් පා්ෙල් වි ාල සාංඛයාෙක ෙැඩ කටයුතු 

ශම් ෙනවිට අෙසාන් ක්ලා තිශබනො. ශම් අවුරුේ  අෙසාන් 

ශෙනශකොට, ඒ මාර්ගෙල කටයුතු අෙසාන් ක්න්න පුළුෙන් කියන 

එකත් අපි ශම් අෙසාා්ාශේ මතක් ක්නො. ඒ ොශ ම  ැටන්-

ශකොළඹ මාර්ගය තෙ සාංෙර්ධනය ක්න්න තිශබනො. ඒ මාර්ගය 

සාංෙර්ධනය කළාම, නුේඑළියට යන ජනතාෙට වි ාල ප ුකෙක් 

සාැලශසානො. ඒ ොශ ම  ැටන්-බලංශගොඩ මාර්ගය,  ැටන්-

නල්ලතන්නිය මාර්ගය සාංෙර්ධනය කළ යුතුෙ තිශබනො.  ැටන්-

ගිනිගත්ශ ේන මාර්ග ශේ , දියගල ිනට නල්ලතන්නිය  ක්ො වූ 

මාර්ගය සාංෙර්ධනය ක්ගන්න තිශබනො. එම මාර්ගය 

සාංෙර්ධනය කළ යුත්ශත් විශ ේෂශයන්ම ලක්ෂ සාංඛයාත 

ශලෝකොසී ශ්රී පා  බැතිමතුන්ශ  ප ුකෙ සාඳ ායි. ඒ නිසාා දියගල 

ිනට නල්ලතන්නිය  ක්ො වූ ඒ මාර්ගය සාංෙර්ධනය ක් ශ න්න 

කියලා විශ ේෂශයන්ම ශම් අෙසාා්ාශේ මා ඉල්ලා ිනටිනො. ඒ 

මා ර්ගශේ  අවුරුේ කට ලක්ෂ ගණනක් ජනතාෙ ගමන් ක්නො. 

විශ ේෂශයන්ම ශ්රී පා  ෙන් නා සාමය පෙතින කාලශේ දී ශෙනත් 

රශේ ෙලින් එන ජනතාෙ ො න ත බ ය නිසාා වි ාල 

අප ුකතාෙකට පත් ශෙනො. ඒ නිසාා ශම් අවුරුේ  ඇතුළත එයට 

රුදඛත්ෙය ලබා ශ න්න කියලා විශ ේෂශයන්ම ශම් අෙසා්ාාශේ මා 

ඉල්ලා ිනටිනො. ඒ ොශ ම ග්රාමීය ය මට්ටශම් පා්ෙල් වි ාල 

සාංඛයාෙක ෙැඩ කටයුතුත් ශම් ෙනවිට අෙසාන් කිරීමට කටයුතු ක් 

තිශබන බෙ සාඳ න් ක්න්න නන.. විශ ේෂශයන්ම ඒ ශෙනුශෙන් 

එතුමාටත් ම ාමාර්ග අමාතයාං ශේ  ශල්කම්තුමාටත්, 

සාභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලශේ  ිනයලු ශ නාටත් ශම් 

අෙසා්ාාශේ මශ  ශගෞ්ෙනීය සා්තුතිය පු  ක්නො.  

ඊළඟට, විදුලිබල, බල ක්ති සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන 

අමාතයාං ය සාම්බන්ධෙත් විශ ේෂශයන්ම කාා ක්න්නට නන.. 

අ  විදුලි කප්පාදුෙ ගැන කාා කළා. ශකොත්මශල්, ්න්ශ ණිගල, 

වික්ශටෝරියා, කැනිශයොන්, ලක්ෂපාන I-II-III, විමලුකශර්න්ද්ර, 

ඉ ළ ශකොත්මශල්  ා ශසාුක කුඩා රමාණශේ  විදුලි බලාගා් වි ාල 

රමාණයක් තිශබන්ශන් මම නිශයෝජනය ක්න මසා්ශකළිය 

මැතිේණ ශකොට්ඨාසාශේ . කියන්න කනගාටුයි, පුකගිය අවුරුදු 

තුන මා්- ත් ඇතුළත එම ශකොට්ඨාසාශේ  එකම එක 

තරුණශයකුටෙත් - 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමාට තෙ වි නා සයක විත් කාලයක් තිශබන්ශන්, ගරු 

මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු යක්.යක්. පියදාස මහතා 
(மொண்புமிகு ரக.ரக. பியதொஸ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

මට තෙ විනා සයක් ලබා ශ න්න, මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ඒ පළාශත් කිින ශකශනකුට රැකියා අෙසා්ාාෙක් ලබා 

දුන්ශන් නැ ැ. ශ්ොන් මඩෙලින් ශම් ජලා  ිනයල්ල පිරී තිශබනො. 

මැණික් ග්න්නන්,  ැෙ කපන්නන් නිසාා ශම් ජලා  විනා  ශෙලා 

තිශබනො. ෙැින කාලයට ෙැින ජලය ්ඳො තබා ගැනීශම් ෙැඩ 

පිළිශෙළක් එතැන නැ ැ. එම නිසාා මම විශ ේෂශයන් ඉල්ලීමක් 

ක්නො, ශ්ොන් මඩ ඉෙත් කිරීමට රුදඛත්ෙය ලබා දී, ඒ නිලධාරි 

ම ත්ෙරුන් ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් පෙත්ො කටයුතු ක්න්න 

කියලා.  

ඊළඟට, අශප් රශේ ශේ  ශරෝඩ්ලන්ඩ් විදුලි බලාගා්ය 

ඉදිකිරීශම් කටයුතු පටන් අ්ශගන අවුරුදු තුන මා්ක්- ත්ක් 

ශෙනො. ඒ රශේ ශේ  ගම්මානයක්ම නාය ය.මකට ලක් වුණා. 

ශම් අවුරුදු තුන මා් තිසා්ශසාේ නායගිය ශගෙල්ෙලට ෙන්දි 

ඉල්ලුො; දුන්ශන් නැ ැ. ගරු ්වි කරුණානායක මැතිතුමා ශම් 

අමාතයාං ශේ  අමාතය ුර්යට පත්වුණාට පුකෙ එතුමා ගිහිල්ලා - 

[බාධා කිරීමක්] ලබන මාසාශේ  10ෙැනි  ා ඒ ෙන්දි ුද ල් ලබා 

ශ න්න කටයුතු ක්ලා තිශබනො. ඒ සාම්බන්ධෙ මම විශ ේෂශයන් 

සා්තුති ක්නො. ඒ ොශ ම එම ෙයාපිතිය නිසාා පන්  සාක් පමණ 
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ජනතාෙ යන-එන මාර්ගය විනා  වුණා. ඒ මාර්ගය   ා ශ න්නත් 

ගරු ඇමතිතුමා ුද ල් ශෙන් ක් කටයුතු ක්ලා තිශබනො. 

විශ ේෂශයන් ඒ සාම්බන්ධෙ එතුමාටත් මශ  ශගෞ්ෙ සා්තුතිය පු  

ක්නො. ඒ ොශ ම එතුමාශ  අමාතයාං ශේ  ශල්කම්තුමා ඇතුළු 

නිලධාරි මණ්ඩලයටත් ශගෞ්ෙනීය සා්තුතිය පු  ක්නො.  

මට ලැබුශණ් ශපො ස ශේලාෙක්. මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අපිට ශම් විධියට විනා ස තුනක ොශ  කාලයක් 

ලැශබන්ශන් ඇයි? ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙ ෙසාා යන ශේලාෙට අපි 

යතු් විත්යි අ්ශගන යන්ශන් නැත්ශත්. ශම් කාලය තුළ අපි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුෙ රැක ගන්න කටයුතු ක්නො. එශ ම ක්න අපිට 

විනා ස තුනක් පමණක් ලබා ශ න්ශන් ඇයි කියා මම තබතුමාශගන් 

ර ්න ක්නො. ඒ ගැන ගරු කාානායකතුමාට  න්ෙන්නත් මම 

බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො කියන කා්ණය සාඳ න් ක්මින් මශ  

ෙචන සා්ෙල්පය අෙසාන් ක්නො.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුතියි, තබතුමාට.  

මීය ළඟට, ගරු කංචන විශේශසාේක් මන්ත්රීතුමා. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට විනා ස   යක කාලයක් ශෙන් ක් 

තිශබනො.  
 
[අ.භා. 5.11] 
 

ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට සා්තුතියි. 

අ  විො යට ගැශනන විදුලිබල, බල ක්ති සා  ෙයාපා් 

සාංෙර්ධන අමාතයාං යත්, ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන සා  

ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං යත් සාම්බන්ධෙ අ  සා ්

 ැක්වීමට අෙසා්ාාෙ ලැබීම පිළිබඳෙ මා සාතුටු ෙනො.  

මට ශප් කාා කළ ආණ්ඩු පක්ෂශේ  කථිකයන් ශබොශ ෝ 

 ශ ශනක් කිේො,  ගුෙන් යානා එන්ශන් නැති ගුෙන් ශතොටුශපොළක්, 

නැේ එන්ශන් නැති ේායක් මහින්  ්ාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ශම් 
්ටට  ාය  ක්ලා තිශබනො කියලා.  ැබැයි මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අ   එම ෙයාපිති තමයි ශම් ආණ්ඩුෙට එතුමන්ලාශ  
ආර්ථික සාැලැසා්ම ශගොඩ නඟන්නත් ඉතුරු ශෙලා තිශබන්ශන්. ඒ 

විත්ක් ශනොශෙයි.  ැන් බැලුොම ශම් ආර්ථික මර්මසා්ාාන 
ොශ ම, ආශයෝජනය ක්න්න ඉතුරු ශෙලා ඉන්ශනත් 

්ාජපක්ෂෙරුන්ශ  මිත්රයන් විත්යි. ශෙොක්සා්ෙැගන් කර්මාන්ත 

 ාලාෙ ගැන කියනශකොට, කියන්ශනත් ්ාජපක්ෂශ  මිත්රශයක් 
ගැන.  ම්බන්ශතොට ශතල් පිරිප දුෙ ගැන කියනශකොට, ිනශමන්ති 

කර්මාන්ත ාලාෙ ගැන කියනශකොට කියන්ශනත් එ ා  ්න්ජන් 
්ාමනායක මැතිතුමා දිගටපු ශචෝ නා කළ නන් න 

 ශලොකුවිතානලා ෙැනි පුේගලයන් ගැන. අ  ශම් ආණ්ඩුෙටත් 
යැශපන්න ිනේධ ශෙලා තිශබන්ශන් ඒ පුේගලයන්ශගන්ම තමයි. 

නැේ එන්ශන් නැති ේායක්, ගුෙන් යානා එන්ශන් නැති  ගුෙන් 

ශතොටුශපොළක්  ැදුොය කියපු තුදන්නාන්ශසාේලාට මම එක 
කා්ණාෙක් කියනො. ශේ.ආර්. ජයෙර්ධන ජනාධිපතිතුමා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුෙ  ැදුො. අඩුම ත්මින් තබතුමන්ලාට ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුෙට මන්ත්රීෙරු ශගන්ො ගන්න පුළුෙන්  කියලා 

කල්පනා ක්ලා බලන්න. පාර්ලිශම්න්තුෙ දිනකට රුපියල් ලක්ෂ 
60ක පමණ ුද ලක් ෙැය ක්නො.    ැබැයි, ශම් ්ශට් ර න් කාා 

ක්න්න තිශබන පාර්ලිශම්න්තුශේ පැෙැත්ශෙන විො යකට 

සා භාගි ශෙන්න මන්ත්රීෙරු ශගන්ො ගන්න බැරි ආණ්ඩුෙක් බෙට 
තබතුමන්ලා පත් ශෙලා තිශබනො. ඒක නිසාා තමයි ඊශේ   සාෙසා් 

කාලශේ  තබතුමන්ලාට ඒ රතිඵලය ලැබුශණ්.  

ගරු කබීර්  ෂිම් ඇමතිතුමනි, මම ශම් කා්ණය තබතුමාශ  

අෙධානයට ශයොුද ක්ෙනො. ගරු ඇමතිතුමනි, ත්රිකුණාමලශේ  

ශතල් ටැංකි පිළිබඳෙ අ  නැෙත ෙතාෙක් කාාෙ ආ්ම්භ ශෙලා 

තිශබනො. 2003 අවුරුේශේ ොශ  ශතල් ටැංකි රමාණයක් 

ඉන්දියාෙට  ශ න්න කටයුතු ක්පු ශෙලාශේ  Ceylon Petroleum 

Corporation එශක් ෙිත්තීය සාමිතිත්, ශම් ්ශට් ශපොදු ජනතාෙත්   

ඒකට විශ්ෝධතාෙ පළ කළා. නුදත් අශප් ්ශට් තිශබන  ශතල් 

ටැංකි ටික ශම් ෙන විට ඉන්දියානු සාමාගමකට අවුරුදු 

ගණනාෙකට පැෙරිලා තිශබනො. අවුරුදු 33කට තමයි පැෙරුශණ්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අඩුම ත්මින් ඒ සාඳ ා බදු ගිවිුකමක්ෙත් 

තිශබනො  කියලා පරීක්ෂණයක් ක්න්න කියලා මම 

තබතුමාශගන් ඉල්ලා ිනටිනො. ශමොක , අපට ලැශබන ආ්ංචිය 

තමයි-  
 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2003 ඒ ශතල් ටැංකි දුන්නාට පුකෙ ශම් ෙන 

තුරු හිටපු  ැම ආණ්ඩුෙක්ම දිගටම ඒ ක්රියාෙ පිළිඅ්ශගන 

ඒශගොල්ලන්ට ක්රියාත්මක ශෙන්න ඉඩ දීලා තිශබනො. ඒ ඉඩම්, 

ශතල් ටැංකි තක්ශකෝම අයිති අශප් ්ජයට. කිින ශකශනකුට 

කිිනශසාේත්ම ඒ අයිතිය අපි ලබා ශ න්ශන් නැ ැ. ඒ සාම්බන්ධ 

ගිවිුකමක් අත්සාන් ක්ලා තිශබනො.  අශප් ්ටට ොින ෙන විධියට 

ඉදිරිශේ දී කටයුතු ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තු ෙනො. 

 

ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් ශතල් ටැංකි ගිවිුකම අත්සාන් කශළේ අශප් 

ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා අමාතයේයා ෙ ශයන් කටයුතු ක්පු 

කාල ශේ . අ  ෙනශකොට ශම් ශතල් ටැංකි 99 ශෙනුශෙන්ම බදු 

කුලිය  ැටියට ොර්ෂිකෙ ලැශබන්ශන්, ශඩොලර් 100,000යි. 

ශඩොලර් 1,000යි, එක ටැංකියකට. ටැංකි 99ක් ශෙනුශෙන්, 

ශඩොලර් 99,000යි. තෙ ශඩොලර් 1,000ක් එකතු ක්ලා  බදු කුලිය 

 ැටියට ශඩොලර් 100,000ක් ලැශබනො. ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් 

අවුරුදු 16ට බදු කුලිය  ැටියට අශප් ්ටට ලැබිලා තිශබන්ශන්, 

රුපියල් මිලියන 225කට ආසාන්න ුද ලක්. රුපියල් මිලියන 

225ක් ශම් අවුරුදු 16ට ලැශබන ශකොට, Ceylon Petroleum 

Corporation  එක ඒ සාමාගමට ශගො තිශබනො රුපියල් මිලියන 

640ක්. ඒ ජැටිය පාවිච්චි ක්ලා, ශතල් ටැංකි පාවිච්චි ක්ලා අශප් 

කටයුතු ක්න්න රුපියල් මිලියන 640ක් අපි ශගො තිශබනො. 

අපට ඒ සාමාගශමන් ලැශබන්ශන්  රුපියල් මිලියන 225යි. අපි  

රුපියල් මිලියන 640ක් ශගො තිශබනො ඒ සාමාගමට, අශප්ම 

කටයුතු ක්ශගන යන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, මම තබතුමාට 

ශයෝජනාෙක් ක්නො. ආශයෝජන ගැන අශප් විශ්ෝධතාෙක් 

නැ ැ. නුදත්,  ම්බන්ශතොට ේාශේ  ඉදිශෙන්න යන ආශයෝජනය 

පිළිබඳෙ සාැක මතු ෙන කා්ණා ගණනාෙක් තිශබනො. අපි 

 න්නො එ ා  තබතුමා ගුෙන් ශතොටුශපොළට ගිශේ  නමාන් ්ාජයශේ  

ඇමතිේයා පිළිගැනීශම් කටයුත්තට විත්යි. අඩුම ත්මින් 

තබතුමා ශ ෝ තබතුමාශ  අමාතයාං ශේ  නිලධාරින් කිිනශෙකු, 

විදුලිබල, බල ක්ති ඇමතිේයා ශ ෝ එම අමාතයාං ශේ  

නිලධාරින් කිිනශෙකු එ ා  ම්බන්ශතොට පිරිප දුෙ ආ්ම්භ ක්න 

සා්ාානශේ  හිටිශේ  නැ ැ.  

අපි වි ්ොසා ක්න  ැටියට, එ ා නමාන් ඇමතිේයා ආශේ 

විශ ේෂ අුදත්ශතක්  ැටියට පමණයි. තබතුමා පුක  ෙසාක තමයි 

එතුමාත් එක්ක සාාකච්ඡා ආ්ම්භ කශළේ.  ැන් ශම් ෙයාපිතියට 

පරිසා් අධයයන ොර්තාෙක් අ්ශගනත් නැ ැ.  නලින් බණ්ඩා් 

ඇමතිතුමා කියනො ඒකට මාසා  යක් යනො කියලා. ඇමතිතුමනි, 

2967 2968 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අපි තබතුමාට ශයෝජනාෙක් ක්නො. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 

ආශයෝජකයා ශගශනන්න සාපුගසා්කන්  ශතල් පිරිප දුෙට. 

සාපුගසා්කන්  ශතල් පිරිප දුෙ  ැනටමත් ක්රියාත්මකයි. ඒ 

පිරිප දුෙට ආශයත් අුදතුශෙන්ම පරිසා් සා තික ගන්න අෙ ය 

ෙන්ශන් නැ ැ. සාපුගසා්කන්  ශතල් පිරිප දුෙට ශඩොලර් බිලියන 

ශ කක් ආශයෝජනය ක්න්න පුළුෙන් නම්,  තබතුමන්ලාට 

 ම්බන්ශතොට ශතල් පිරිප දුෙට ශඩොලර් බිලියන 3.8ක් ෙැය 

ක්න්න නන. නැ ැ;  ඉඩම් ශ ොයන්න නන.ත් නැ ැ; ආශයත් 

පරිසා් අධයයන ොර්තා ගන්න අෙ ය ශෙන්ශන්ත් නැ ැ. 

තබතුමන්ලාට ආශයෝජකශයක් ඉන්නො නම්,  සාපුගසාක්න්  ශතල් 

පිරිප දුෙට ශගශනන්න. තබතුමන්ලා ඒ ආශයෝජකයා 

සාපුගසා්කන්  ශතල් පිරිප දුෙට ශගශනන්න අකමැති නම්,  

ශගශනන්න පුළුෙන්කමක් නැත්නම්  ත්රිකුණාමලයට එක්ක යන්න. 

ත්රිකුණාමලශේ  තිශබන ශතල් ටැංකි ටික පාවිච්චි ක්ලා,  

ඉන්දියානු සාමාගමත් එක්ක යම් කිින ගිවිුකමක් ඇති ක්ශගන ඒ 

පිළිබඳ යම් කිින විධියකට අෙධානය ශයොුද ක්ලා- 

 

ගු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරයසේන මහතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

එතශකොට  ම්බන්ශතොටින් යන අ් යන නැේ ටික? 

 

ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්ාජය අමාතය ගරු ්න්ජන් 

්ාමනායක මැතිතුමා ශම් ගරු සාභාශේදී කිේො,  ශකොශක්න් 
 
[මූලාසනයේ අණ පතාදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ග න අය ශම්   සාභාශේ ඉන්නො  කියලා. ඒ ශකොශක්න් 
 
[මූලාසනයේ අණ පතාදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ග න අය අපි කාා ක්නශකොට කලබල ශෙනො. ඒ  නිසාා 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඉල්ලීමක් ක්නො ශම් සාභාෙ 

පාලනය ක් ගන්න කියලා. එශ ම පාලනය ක්න්න බැරි නම් 

කාානායකතුමාට කියන්න ශම් ගරු සාභාශෙන් ඒ අය ඉෙත් ක්ලා 

ශ න්න කියලා. ශම් ශකොශක්න් 
 
[මූලාසනයේ අණ පතාදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ග න අයත් එක්ක ශම් ගරු සාභාශේ කටයුතු ක්න්න බැ ැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි,  ම්බන්ශතොට ශතල් පිරිප දු ආශයෝජනය 

ගැන මම තබතුමාශ  අෙධානයට ශයොුද ක්ෙනො.   ඒක ක්න්න 

බැරි ආශයෝජනයක් නම්, සාපුගසාක්න්   තිශබනො, ත්රිකුණාමය  

තිශබනො. ඒ ආශයෝජනය   සාඳ ා ඒ සා්ාාන පාවිච්චි ක්න්න 

පුළුෙන්.   ම්බන්ශතොට රශේ යට ශම් පිරිප දුෙ ශගනයන ශකොට 

ඒ රශේ ශේ   ැනට තිශබන ශ්ෝ ල,  ැනට තිශබන ශගොඩනැ් ලි 

විනා  ක්ලා ඒ  නළ පේධතිය එළන්න ිනදු ශෙනො නම්, එතැන 

ශලොකු විනා යක් ශෙනො. සාපුගසා්කන්  ශතල් පිරිප දුෙට 

ශඩොලර් බිලියන ශ කක් ආශයෝජනය ක්ලා අලුත්ෙැ සයා ක්න්න 

ඇයි බැරි? තබතුමා ශ ම කාාශේදී කිේො, සාපුගසා්කන්  ශතල් 

පිරිප දුෙ පිළිබඳ අෙධානය ශයොුද ශෙලා නැ ැයි කියලා. ඒ නිසාා 

ඒ පිළිබඳ අෙධානය ශයොුද ක්න්න කියන ඉල්ලීම අපි ක්නො. 

අ   ෙශසාත් ශ්ොයිටර් පුෙත් ශසාේෙය ොර්තා ක්නො, නමාන ්ජය 

ශම් ආශයෝජනයට එනො  නැේ  තෙමත් තීන්දුෙක් අ්ශගන 

නැ ැ කියලා. ඒ නිසාා ඒ ශකශ්හි අෙධානය ශයොුද ක්ෙනො.  

මම හිතනො, ගරු ්න්ජන් ්ාමනායක මැතිතුමාට ශම් කරුණ 

ෙැ ගත් ශෙයි කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම තබතුමාශ  

අෙධානයට කරුණක් ශයොුද ක්න්න කැමතියි. පුකගිය කාලශේ  

ඛනිජ ශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ   දූෂිත  ිනදුවීම් 

ගණනාෙක් ිනදු වුණා.  පුකගිය කාලශේ  -2016 අවුරුේශේ- අමාතය 

මණ්ඩලශේ  සා  ජනාධිපතිේයාශ  අනු ැනුම ශනොමැතිෙ   

Hyrax oil කියන මැශල්ිනයානු ශපෞේගලික සාමාගමකට අවුරුදු 

20කට ුදතු්ාජශෙල අක්ක් 5ක ූමමි රශේ යක් ලබා දීලා 

තිශබනො, ලිහිින ශතල්  සාමාගමක් පිහිටුෙන්න. මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් ශකශ්හි තබතුමාශ  අෙධානය ශයොුද 

ක්ෙනො. ශම් ශයෝජනාෙ ශගශනන්ශන් 2014 අවුරුේශේ. 2014 

අවුරුේශේ ශම් ශයෝජනාෙ එනශකොට,  ලාභාං   ැටියට ිනයයට 

40ක් ලංකාශේ Petroleum Corporation එකට ලබා ශ න්න ඒ 

පාර් ්ෙශයන් ශයෝජනා ක්නො.  ැබැයි, අෙසාානශේ  ලාභාං  

ශබශ න්ශන් ශකොශ ොම ? ිනයයට 40ක් ශයෝජනා කළත්  ඒ 

ගිවිුකමට  ැම්ශම් ිනයයට 4.5ක්,- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමාට තෙත් විනා සයක කාලයක් තිශබනො ගරු 

මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශෙලාෙ බලමින් තමයි 

ශම් කාා ක්න්ශන්. තෙම විනා ස 5කුත් තත්ප් 33යි ගිහිල්ලා 

තිශබන්ශන්. මට විනා ස 10ක් තිශබනො. බාධා ක්පු ඒොට මශ  

කාලශයන් ගන්න එපා, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. තබතුමා 

තතැන ඉඳන් ශේ පාලනය ක්න්න එපා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමා කාාෙ ක්ශගන ගියා. බාධා කළාට තබතුමා ට මයික් 

එක දිගටම තිබුණා. තබතුමා කාාෙ ක්ශගන ගියා. 

 
ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  රියටම විනා ස 5කුත් තත්ප් 

33යි ශම් ෙන විට ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්. මම ශෙලාෙ බලාශගනයි 

ඉන්ශන්.  මශ  විනා ස 10ක කාලය ශ න්න.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ශම් Hyrax oil කියන 

සාමාගමත් එක්ක ඉතාම දූෂිත ගනුශ නුෙක් ශෙනො. මම ඒ 

ශල්ඛනෙල පිටපත්   තබතුමාට ශ න්නම්. අ  ශෙනශකොට ශම්  

පිළිබඳෙ පැමිණිලි ක්ලා තිශබනො. එතැන යම් කිින 

ආශයෝජනයක්  ැන් ක්ලා තිශබනො. නුදත්,  අශප් සාමාගමට, 

අශප් ශේශීය ආයතනයට ලැශබන්ශන් ඒ ලාභාං ශයන් ිනයයට 4 

නම් එතැන  ශලොකු ෙැරැේ ක් තිශබනො.   
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[ගරු කංචන විශේශසාේක් ම තා  
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ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මම ගරු මන්ත්රීතුමාශ  කාලය ගන්ශන් නැ ැ.  නුදත්, ඒ 

කාාෙ ෙැ්දියි. ඒ ශචෝ නාෙ ෙැ්දියි. ඒ පිළිබඳ ර ්නයක් 

තිශබනො නම්, මට ඒ ශචෝ නාෙ ඉදිරිපත් කළා නම්, ඒ ගැන 

පරීක්ෂණයක් ක්න්නම්. ඒක ආශයෝජනයක්. ඒක අනුමත ක්පු 

ආශයෝජනයක්. නුදත්, ඒ ගැන මම ශසාොයා බලන්නම්.  
 

ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක අනුමත ක්පු ආශයෝජනයක්. නුදත් අපි 

කියන්ශන්  ශමතැන ශයෝජනා ක්ලා තිබුණු ලාභාං යක් තිශබන 

බෙයි. පළුදශෙන් ආපු ශයෝජනාශේ  ිනයයට 40ක්  ැටියට තිබුණු  

ලාභාං ය  ෙයාපිතිය අනුමත ශෙනශකොට ිනයයට 4ක් වුශණ් 

ශකොශ ොම ? ඛනිජ ශතල් සාංසා්ාාෙට ිනයයට 40ක ලාභාං   

ශ නොය කිේෙත්, ිනයයට 4න්  ශ නශකොට එතැන බ්පතළ 

ගැටලුෙක් තිශබනො. එම නිසාා ශම් කරුණ තබතුමාශ  අෙධානය 

ශයොුද ක්ෙනො.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ොශ ම මම තබතුමාශ  අෙධානය ශමම 
කරුණ ශකශ්හි ශයොුද ක්නො. ශම් ෙන විට ඛනිජ ශතල් සාම්පත් 

සාංෙර්ධන අමාතයාං ය තුළ, විශ ේෂශයන්ම Petroleum 

Corporation එශක් උසාසා්වීම් ලැබීමට නියමිත වි ාල පිරිසාක් 
ඉන්නො. ෙසා් 10කට ෙැ ස ශසාේො කාලයක් තිශබන 200කට 

ආසාන්න පිරිසාක් ඉන්නො. නුදත්, අ  ෙන තුරු තවුන්ට ශසාේෙශේ  
සා්ථි්භාෙයක් ලැබිලා නැ ැ. අපට ආ්ංචි ශෙලා තිශබනො, අ  

අමාතයාං යට  අලුශතන් බඳො ගන්නා පිරිසාක් එනොය කියලා.   
ශම් බඳො ගැනීම් ිනදු කිරීමට ශප්, අඩුම ත්මින් අවුරුදු 10ක් 

ශසාේෙය කළ ශසාේෙකයන්ට ඒ ශසාේො සා්ාානෙල සා්ථි් පත්වීම් ලබා 

දීමට ශේ පාලන ශේ ශයන් ශතෝෙ කටයුතු ක්න්න කියලා අපි 
ඉල්ලීමක් ක්නො.  ඒ ොශ ම, ශේ පාලන  ඩයම නැෙත පටන් 

ශගන තිශබනො. බන්දුල සාමන් කුමා්,  අශප් ශේ පාලන ෙිත්තීය 
සාමිති නිලධාරියා, පුකගිය කාලශේ  ශසාේෙශේ  සා්ාාපිත ක් නැෙත,-  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට නියමිත කාලය අෙසාානයි. 
 

ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ුදලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමා උත්ත් දුන්න ඒොට 

මශ  කාලශයන් අඩු ක් ගන්න එපා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බාධා කිරීම ශෙනුශෙන් තබතුමාට විනා සයක් දුන්නා.  

 

ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනා ස   යක කාලයක් 

ලබා දුන්නා. මට ඒ විනා ස   ය ලබා ශ න්න. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමාට විනා ස ශ ොළ ක් දීලා තිශබනො.  

ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශමතැන ශෙලාෙ 

බලාශගන ඉන්ශන්. [බාධා කිරීමක්  මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, විදුලිබල අමාතයාං ශේ  ඇමතිතුමාටත් යම් කිින 

කා්ණා කිහිපයක් මම අෙධා්ණය ක්නො.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් ්ශට් වි ාල අර්බු යක් ඇති ක්ශෂේත්රයක් 

අ  තබතුමාට  භා් දීලා තිශබනො.  පුකගිය කාලය පු්ාෙටම  ඒ 

සාම්බන්ධශයන් විවිධ ශයෝජනාෙලියන් ක්රියාත්මක වුණා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාාෙ අෙසාන් ක්න්න. 

 
ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මම අෙසාන් ක්නො. නිලධාරින්ශ  සාංගමශේ  ශයෝජනා 

ඉදිරිපත් ශෙලා තිබුණා. එ ා  ෙශසාේ, ශනොශ්ොච්ශචෝශල් බලාගා්ය 

ඉදිවුණු නිසාා; ශම් බලාගා්ය අශප් පේධතියට එකතු වුණු නිසාා, 

2015 තබතුමන්ලාට තිබුණු වි ාල බ්ක් ඉෙත් ශෙලා ගියා. නුදත්, 

සාාම්ර්ර් බලාගා්ය තැනීශම් කටයුත්ත නෙත්ෙන්න තබතුමන්ලා 

තීන්දුෙක් ගත්තා. ඒ නිසාා අපි තබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් ක්නො, 

ශම් පිළිබඳෙ නැෙත සාලකා බලන්න කියා. ශමොක , ගල් අඟුරු 

බලාගා්ශයන් ලැශබන රමාණය අ  ඩීසාල් බලාගා්යකින් ගන්න 

රමාණයට ෙැ සය,- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  ැන් අෙසාන් ක්න්න.   මීය ළඟට ගරු ්න්ජන් 

්ාමනායක ්ාජය අමාතයතුමා. 

ඊට රාම ගරු විශේපාල ශ ට්ටිආ්ච්චි මන්ත්රීතුමා මූලාසානයට 

පැමිශණනො ඇති. 
 
අනතුුව ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා මූලාසනයයන් ඉවත් 

වුයයන්, ගු වියේපාල යහට්ටිආරච්ික මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு அனுர சிட்னி ேயரத்ன அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரெ, மொண்புமிகு ெிரேபொல 

தஹட்டிஆரச்சி அெர்கள் தமலமம ெகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE 
left the Chair, and THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI  
took the Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ්න්ජන් ්ාමනායක මැතිතුමා, තබතුමාට විනා ස 

ශ ොළ ක කාලයක් තිශබනො.  

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ேன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තෙ විනා ස ප ක්  ම්බ 

වුණා. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කංචන විශේශසාේක් මන්ත්රීතුමා. තබතුමාට ෙැ සශයනුත් 

විනා ස ගණනක් දීලා තිශබනො. කරුණාක්ලා ො සශෙන්න. 

ශමොක , ශම් සාභාශේ කාලය පිළිබඳ ර න්යක් තිශබනො. [බාධා 

කිරීමක්   තබතුමාට ෙැ සශයනුත් ශෙලාෙ දීලා තිශබනො. [බාධා 

කිරීමක්  ශ ොඳයි, සාභාගත ක්න්න. 
 

ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් ශල්ඛන කිහිපය 

සභාගත* ක්නො.  

ඒ ොශ ම, ඒකපාර් ්විකෙ  ැිනශ්න්න එපා කියලාත් ශම්  

සාභාශෙන් ඉල්ලීමක් ක්නො. විපක්ෂ මන්ත්රීෙරුන්ශ  ශෙලාෙ 

කපන්න එපා. ශම් ගැන අපි කාානායකතුමාට පැමිණිල්ලක් 

ක්නො. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමා පැමිණිලි ක්න්න. ඒ සාම්බන්ධශයන් යම් අඩු පාඩුෙක් 

වුණා නම්  කරුණාක්ලා සාමාශෙන්න. නුදත්, මූලාසානයට  

ර ්නයක් තිශබනො. තුදන්නාන්ශසාේ ෙැ සපු් ශෙලාෙ ගත්තා. 

[බාධා කිරීමක්  

ගරු ්න්ජන් ්ාමනායක මැතිතුමා කාා ක්න්න. තබතුමාට 

විනා ස ශ ොළ ක පමණ කාලයක් තිශබනො. 
 

[අ.භා.5.23] 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා (මහාමාර්ග හා මාර්ග 

සංවර්ධාන රාජය අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு ரஞ்ேன் ரொமநொயக்க - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அபிெிருத்தி இரொேொங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake - State Minister of Highways 
and Road Development) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.   

ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන සා  ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන 

අමාතයාං ය සා  විදුලිබල, බල ක්ති සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන 

අමාතයාං ශේ   ෙැය ශීර්ෂයන්  පිළිබඳ සාාකච්ඡා ක්න අ  දිනශේ   

දී මටත් ඒ සාම්බන්ධශයන් අ  සා් රකා  ක්න්නට අෙසා්ාාෙ 

ලැබීම ගැන සාන්ශතෝෂ ෙනො. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන  

අමාතයාං ශේ  ්ාජය අමාතයේයා  ැටියට ශමම විො යට  

සාම්බන්ධ වුෙත්; අ  අශප් අමාතයාං ය ගැන කාා ක්න්න 

ලැ ැසාත්ි ශෙලා ආෙත්,  අ  රධාන ර න්ය විධියට කවුරුත් කාා 

කශළේ "කළුේ" ගැන නිසාා අශප් අමාතයාං යට වි ාල 

අසාාධා්ණයක් ිනදුවුණා කියලා මා හිතනො. ිනයලු ශ නාම කාා 

කශළේ කළුේ ගැන. කවුරුෙත් අශප් අමාතයාං ය ගැන කාා 

කශළේ නැ ැ. ඒ ගැන මම ඉතාම දුක් ශෙනො. [බාධා කිරීමක්  

ිනයලු ශ නාම කාා කශළේ කළුේ ගැන; විදුලිය කප්පාදු කිරීම 

ගැන. ඒ නිසාා  ම ාමාර්ග සා  මාර්ග සාංෙර්ධන අමාතයාං යට අ  

වි ාල අසාාධා්ණයක්  ිනේධ වුණා කියලා මා හිතනො. ඒ නිසාා, 

කීපශ ශනක් කාා ක්පු ශේෙල්ෙලට පමණක්  මම  ශකටි උත්ත්  

ලබා ශ න්නම්.  

මාර්ග සාංෙර්ධනශේ  ෙැ ගත්කම සා  අෙ යතාෙ ගැන මම 

ුදලින්ම කියන්නට නන.. ්ටක සාංෙර්ධනශේ  දී ශම් ්ශට් යටිතල 

ප ුකකම් සාංෙර්ධනයට හිමි ෙන්ශන් ුකවිශ ේෂ සා්ාානයක්. ඒ අනුෙ 

්ටකට අනිොර්යශයන් කාර්යක්ෂම රො න ශසාේෙයක් අෙ ය 

ශෙනො. කාර්යක්ෂම රො න ශසාේෙයක් පෙත්ො ශගන යාම සාඳ ා 

ඒ ්ශට් මාර්ග පේධතිය සීඝ්රශයන් දියුණු ෙන ශලෝකයට ගැළශපන 

තත්ත්ෙශේ  තිබිය යුතු ශෙනො. එශමන්ම ්ටක ආර්ථික  ා සාමාජ 

සාංෙර්ධනය මැනීශම් මිනුම්  ණ්ඩක් ෙන්ශන්  එක් එක් රශේ  

අත් කාර්යක්ෂම සාම්න්ධතාෙක් පෙත්ො ගැනීශම්  ැකියාෙයි. 

එශමන්ම ්ටක රාශේශීය ෙ ශයන් සාමතුලිත සාංෙර්ධනයක් ඇති 

කිරීම ්ජයක ෙගකීමක් ශෙනො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්රී ලංකාශේ මාර්ග පේධතිය 

අධිශේගී මාර්ග, ම ා මාර්ග, පළාත්බ  මාර්ග, පළාත් පාලන 

ආයතන ම් න් නඩත්තු ක්න මාර්ග සා  ෙතු  ා කිෂිකාර්මික 

මාර්ග ෙ ශයන් මාර්ග ජාලයකින් සාමන්විත ශෙනො. අප 

අමාතයාං යට අයත් ෙන මාර්ගෙල දිග කිශලෝමීය ටර් 12,379ක් 

පමණ ශෙනො. මාර්ග, පාලම්  ා රශේ  මාර්ග පේධතිය නඩත්තු 

කිරීම මාර්ග සාංෙර්ධන අධිකාරිශයන් ිනදු ශෙනො. ශමම සාංෙර්ධන 

කටයුතු සාඳ ා 2018 ෙර්ෂශේ  දී රුපියල් බිලියන 184ක් ශෙන් ක් 

තිබුණු අත්, එම ුද ල් එම සාංෙර්ධන කටයුතු සාඳ ාම ෙැය ක් 

තිශබනො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ලබා දීලා තිශබන කාලය 

අෙම නිසාා මශ  කාාෙ සභාගත* ක්මින්, අ  දිනය තුළ මතු වුණු 

කා්ණා ගැන උත්ත් දීමට මම බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො.  

 කුශණ් මන්ත්රීේයකු ෙන  අශප් ලක්ෂ්මන් යාපා අශේෙර්ධන 

මැතිතුමා  ක්ෂිණ අධිශේගී මාර්ගය ගැන කාා කළා. එතුමාට 

කියන්නට නන.,   ක්ෂිණ අධිශේගී මාර්ගශේ  ඉදිකිරීම් කිිනම 

රමිතියකින් ශනොශෙයි ිනදුශෙලා තිශබන්ශන් කියලා. ශපො ස 

ෙැසා්සාකටත් පිශ්නො. ඒ ොශ ම  කුලුනු -columns-  කිිනෙක්  

පාවිච්චි කශළේ නැති නිසාා ෙතු් එ ා ශම ා යන්ශන් නැ ැ, 

සාතුන්ට එ ා ශම ා යන්න බැ ැ. ඒ ොශ  වි ාල ර ්න 

ගණනාෙක් ඒ  ක්ෂිණ අධිශේගී මාර්ගශේ  තිශබනො.  නුදත් එය 

තමයි ලංකාශේ පළුදශෙනි අධිශේගී මාර්ගය. එයින් ආ ර් යක් 

ලබාශගන අ  මධයම  අධිශේගී මාර්ගශේ  ිනයයට 60ක් ෙැඩ නිම 

ක්ලා තිශබනො. ිනයයට 100ක්ම ශ්රී ලංකාශේ ශේශීය 

ආශයෝජකයන්. ඒ ොශ ම  ශේශීය ශකොන්ත්රාත්කරුෙන්. අශප් ගරු 

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාශ  සාංකල්පයක් අනුෙ, ඒ ොශ ම 

දින ිනයය ආණ්ඩුශේ දී ගරු කබීර්  ෂිම් මැතිතුමාශ  සාංකල්පයක් 

අනුෙත්,  අ  ඉතාම සාාර්ාකෙ එහි කටයුතු අෙසාන් ශෙමින් 

පෙතිනො.  සාැප්තැම්බර් මාසාශේ  දී අනිොර්යශයන්ම එය විෙිත 

ක්නො කියන ුකබ ආ්ංචිය ශම් කාාෙ අ ශගන ඉන්න ිනයලු 

ශ නාටම කියන්න කැමැතියි.  
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————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා යත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඒ ොශ ම ශම් ගරු සාභාශේ දී ආශයෝජකයන්ශ  පැටිකිරිය 

ගැන කාා කළා. ආශයෝජකයන්ශ  පැටිකිරිය ගැන කාා ක්ේදී 

අශප් මන්ත්රීතුමන්ලා කිහිප ශ ශනකුම කිේො,  මම ඩුබායි මැරියට් 

 ශ ෝටලයට ගියා කියලා. ඇත්ශතන්ම මම ඒ කාලශේ  ගියා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නන් න ශලොකුවිතාන 

ම ත්මයාශ  ඉති ාසාය ගැන කාා කිරීශම් දී Steel Corporation 

එක ගත්ශත් ශකොශ ොම , ඒ ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 6 

ශ ොයා ගත්ශත් ශකොශ ොම  ොශ  කාා ශගොඩක් ආො. 

ආශයෝජකයන්ශ  පැටිකිරිය, ආශයෝජකයන්ශ  කනයාභාෙය, - 

virginity එක- ගැන අපි ශකොශ ොම  චරිත සා තික ශ න්ශන් 

කියලා, මම අ න්න කැමැතියි. නන් න ශලොකුවිතාන 

ආශයෝජකශයක්. ්ණිනං  ශරේම ාසා ම ත්මයාශ  කාලශේ  

ආශයෝජකශයක් ආො ශජෝිනම් කියලා. ශජෝිනම් කියන්ශන් 

කැිනශනෝ ෙයාපාරිකශයක්. තහුට විවිධ ශචෝ නා තිබුණා. ලංකාශේ 

හිටිය තෙ ආශයෝජකශයක් තමයි "ශක්පී". වි ාල සාල්ලියක් 

තිශබන, නැේ තිශබන, supermarkets  තිශබන "ශක්පී" ශ ොඳ 

ආශයෝජකශයක්. අර්ජුන් ඇශලෝිනයසා්, කාශගත් මිතුශ්ක්. එශ ත් 

මිතුශ්ක්; ශමශ ත් මිතුශ්ක්. අනාගතශේ  දීත් ආශයෝජකශයක්. 

[බාධා කිරීමක්  ශම්ත් ආශයෝජකශයක්.  

 
ගු මන්ත්රීවරයයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ශ ට අනිේ ා මධූෂ් එනො. 

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ேன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මධූෂ් පො ආශයෝජකශයක්. මුරෂ්ශ  සාල්ලිෙලින් අශප් 

මන්ත්රීෙරුන් ශලොකු ශලොකු supermarket  ාලා තිබුණා, weddings  

අ්ශගන තිබුණා. ඒ ොශ ම තෙ ආශයෝජකශයක් තමයි ශේම්සා් 

පැකර්. පැකර් කියන්ශනත් ආශයෝජකශයක්. කැිනශනෝ 

ආශයෝජකශයක්. අලිබබා සා  ලයිකා කියන්ශනත්  

ආශයෝජකශයෝ.  Lycamobile ආශයෝජකශයක්. ලයිකා 

ශ පැත්ශත්ම මිතුශ්ක්. අ්ශ ත් මිතුශ්ක්; ශමශ ත් මිතුශ්ක්. 

[බාධා කිරීමක්  CHOGM එශක් ශ ොඳම sponsor,  සානත් 

ජයසූරිය ම ත්මයාශ  ශ ොඳම මිතුශ්ක්, නාමල් ්ාජපක්ෂ 

ම ත්මයාශ  ශ ොඳම මිතුශ්ක්; කාශගත් මිතුශ්ක්. ඉදිරිශේ  දී 

පැේශලෝ එසා්ශකොබා ශමශ  ආශයෝජනය ක්න්නට ආශෙොත්,  

ISIS  ශමශ  ආශයෝජනය ක්න්නට ආශෙොත්, රභාක්න්ශ  

කවුරු  රි ශමහි ආශයෝජනය ක්න්නට ආශෙොත්, ඒකට ඉඩ 

ශ නො ?  අන්න එතශකොට තමයි ආශයෝජකයන්ශ  පැටිකිරිය 

එන්ශන්. ශකොශ ොම  අපි ඒක ගණනය ක්න්ශන්, ශමොකක්  

නිර්ණායකය? 

ඒ අයශ  සාල්ලි කුඩු සාල්ලි , මිනී මැරූ සාල්ලි , එල්ටීටීඊ 

සාල්ලි , එතශකොට ශකොශක්න් සාල්ලි , ගංජා සාල්ලි , ශක්්ළ ගංජා 

සාල්ලි  කියා ශකොශ ොම  ගණනය ක්න්ශන්?  ැබැයි මම එක 

ශ යක් කියනො. ශම් ිනයලුම ආශයෝජකයන් ප් ා අපට  ැම 

තැනදීම උ ේ කළ එක ුකපිරි ආශයෝජකශයක්  ම්බන්ශතොට 

ඉන්නො. තහුශ  සාල්ලි තමයි ශෙන ශෙන නම්ෙලින් එන්ශන්. ඒ 

ආශයෝකයාට අපි අශප් රණාමය පු  ක්නො. තහුශ  නම "MR". 

"MR" තමයි සාැඟවුණු ආශයෝජකයා. සාැඟවුණු ආශයෝජකයාශ  

නම "MR". "MR"ශ  ුද ල් නන් න ශලොකුලියන ො ශ  එනො;  

"MR"ශ  ුද ල් ශක්පී ොශ  එනො. "MR"ශ  ුද ල් ශෙන ශෙන 

නම්ෙලින් එනො. ඉතින් අපි ඒොට සාැශලන්ශන් නැ ැ. ශමොක , 

ඒො ක්න්න ගිශයොත් ්ටක් දියුණු ක්න්නට බැ ැ. ඒ නිසාා අශප් 

සාැඟවුණු ආශයෝජකයාට, ඒ "hidden investor"ට අශප් රණාමය 

පු  ක්නො. තහුශ  නම "MR". ඒ කවු  කියා  ැශමෝම  න්නො. 

එම නිසාා මම ඒො ගැන ශමොකුත් කියන්ශන් නැ ැ. ඒ ිනයලු සාල්ලි 

එශ න් ශමශ න් කැ්කිලා විවිධ ුදහුණුෙලින්, විවිධ ශෙසා ්

ුදහුණුෙලින් එනො. එක කාලයකට Rigid Tyre Corporation 

එශකනුත් එනො. එක කාලයකට Marriott Hotel එශකනුත් මතු 

ශෙනො. ඒ ොශ ම එක කාලයකට නමාන්ෙලින් එනො, 

ඩුබායිෙලින් එනො.  ැබැයි, ඒ ිනයලු සාල්ලි කාශ  ? ඒ, 

"MR"ශ  සාල්ලි. "MR"ශ  සාල්ලි කියන්ශන් කාශ  සාල්ලි ? ඒ 

අශප් සාල්ලියි. ඒ කියන්ශන්, ශ ෝකම් කළ සාල්ලි, ලංකාශේ 

සාල්ලි. ලංකාශේ සාල්ලිම එක එක විධියට කැ්ශකනො. ඒ නිසාා 

ආශයෝජකයන්ශ  කනයාභාෙය නැති වුශණ්  honeymoon 

එශක්දි , ශෙන ශකොශ ේදිෙත්  කියා ශ ොයන්නට ගිශයොත් ශම් ්ට 

ක්න්න  ම්බ ශෙන්ශන් නැ ැ.  අපට ශම්ක ඒ ොශ  ශ ොයන්න 

බැ ැ. මම ශබොශ ොම රිනේධිශේ  කියනො, එම ුද ල් අශප් දුප්පත්,  

අහිංසාක  ජනතාෙශ  ුද ල් බෙ. එම නිසාා ඒ ුද ල් ආශයෝජනය 

කළාට ර ්නයක් නැ ැ. 

ආශයෝජකයන්ශ  පතිව්රතාෙ බලන්න ගිහිල්ලා අශප් 

අමාතයාං ය ගැන කාා ක්න්නත් මට අමතක වුණා, 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඉදිරිශේ දීත් ආශයෝජකශයෝ එයි. 

අපි ඒ ිනයල්ලම ගැන බලනො. ශම් ිනයලු ුද ල් දුප්පත්, අහිංසාක 

මිනිුකන්ශගන් ශ ෝකම් කළ ුද ල්; taxෙලින් -බදුෙලින්- ග පු 

ුද ල්. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ්ාජය ඇමතිතුමනි, තබතුමාට තෙ විනා ස තුනක කාලයක් 

පමණයි තිශබන්ශන්. 

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ேன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශ ොඳයි, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මම ශම් කා්ණය නැෙත නැෙතත් කියනො. පුකගිය කාලශේ  

අශප් අමාතයාං ශේ  ිනදු වුණු ීනන ආක්රමණයක් ගැන ශමතැන 

කාා කළා. ඇත්ශතන්ම මම ශපශර් ාත් ීනන ආක්රමණය ගැන 

BBC එකට කිේො. ශබොශ ෝ ශ ශනක් ීනන ආක්රමණය ගැන කාා 

කළා. ීනන ආක්රමණය ගැන නිර්භීතෙ කාා කිරීම පිළිබඳෙ මම ඒ 

අයට සා්තුතිෙන්ත ශෙනො. අ  අශප් ශකොන්ත්රාත්කරුෙන්ට ගන්න 

බැරි විධියට ීනන ආක්රමණකරුෙන් ඒ ශේෙල් ආක්රමණය ක් 

තිශබනො. නුදත්, ජපානය ෙශ  ශ ොඳ ්ටෙල්, ඒ ොශ ම අශප් 

local investorsලා, local contractorsලා අ  මධයම අධිශේගී 

මාර්ගය භා් අ්ශගන තිශබනො. ඒො  රියට ශකශ්නො; 

quality එකට ශකශ්නො. එම නිසාා, අපි ීනන ආක්රමණයට 

විරුේධෙ නැඟී ිනටින්නට නන.. ීනනය එක්ක අශප් ශගෝරියක් 

නැ ැ; ආශ්ෝෙක් නැ ැ; ශකෝපයක් නැ ැ. නුදත්, අශප් 

ආශයෝජකයන්ට, අශප් ශකොන්ත්රාත්කරුෙන්ට අපි මූලික තැන දිය 

යුතුයි කියන මතශේ  මම ඉන්නො. 

පුකගිය කාලශේ  ීනන සාම්බන්ධතා  ් ා ලැබුණු ශේෙල්ෙල 

ආනිසාංසාය අ  අපි විිනනො.  ම්බන්ශතොට සාම්මන්ත්රණ  ාලාෙක් 

තිශබනො. එහි AC  මලා තිශබනො. ඒක අක්ක් ගණනක පිහිටා 

තිශබන වි ාල සාම්මන්ත්රණ  ාලාෙක්. [බාධා කිරීමක්  ඒ ෙශ  

සාම්මන්ත්රණ  ාලා ශ කක් තිශබනො. ගරු ගාමිණී විජිත් විජයුදණි 

ශසාොයිසාා මැතිතුමා කියනො, ශ කක් තිශබනොය කියා. ඒශක් 

කිිනම සාම්මන්ත්රණයක් පෙත්ෙන්ශන් නැ ැ; කිිනම ශ යක් ිනේධ 

ශෙන්ශන් නැ ැ. ඒො function ශෙන්ශන් නැ ැ. අපි ළඟදීත් ඒ 

පැත්ශතන් යනශකොට බලාශගන ගියා. ඒශක් කිිනම ශ යක් 

ශෙන්ශන් නැ ැ.  

2975 2976 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ඊළඟට බලන්න, සූරියෙැෙ ක්රීඩාංගණය. ඒ ොශ  අනෙ ය 

projects ශබොශ ොමයක් තිශබනො. ඒ ශේෙල් ක්ලා අ  අශප් ්ට 

ණය උගුලක  මලා, අපි ශබල්ල ුදලටම හි් ක් තිශබනො. එෙැනි 

තත්ත්ෙයක් තිබියදී, ශම් ගැන නැෙත නැෙත හිතන්න නන.ය කියා 

මම හිතනො. ීනනය ඒක ඇන්ශගෝලාෙට කළා; ටියුනීිනයාෙට 

කළා; බං ලා ශේ යට කළා.   

ලක්ෂ්මන් යාපා අශේෙර්ධන මන්ත්රීතුමා Port City එක ගැන 

කාා කළා. ශමතුමන්ලා ශමොනො  ක්ලා තිබුශණ්? ඒක 

ිනන්නක්ක්ෙයි ලියා තිබුශණ්. 

ශම් ්ජය, අ ලා,  ැපිලා, තැවිලා, ඒ අය ළඟ ෙැඳ ෙැටිලා 

තමයි ිනන්නක්ක්ෙ දුන්නු Port City  එක, 99 අවුරුදු බේ ට 

 ්ො ගත්ශත්. ශම්ො ක් ගන්න පුළුෙන් වුශණ් ය  පාලන 

ආණ්ඩුෙ නිසාායි. අපට තිබුණු ශ ොඳම ඉඩම අශප් ආණ්ඩුෙ ආොට 

පුකෙ වුණත් අපට ගන්න බැරි වුණා. අශප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්තුමා 

ඒකට සාාක්ෂි ශ යි. ශලෝකශේ  ශකොශ ේෙත් කිිනම ආ්ක්ෂක 

ශල්කම් ශකශනක් Defence Headquarters විකුණා නැ ැ. ඒ 

ආ්ක්ෂක  ුද ා මූලසා්ාානයයි. අක්ක් 20ක ඉඩමක ඒක තෙමත් 

පැලෙත්ශත්   නො.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ්ාජය ඇමතිතුමනි, ශෙලාෙ අෙසාානයි. 

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ேன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

තහු අක්ක් 35ක් විකුණපු ශකශනක්. අශප් ගරු සා්ත් 

ශෆොන්ශසාේකා මැතිතුමා ශම් ගරු සාභාශේ ඉන්නො. එතුමා තමයි, 

යු  පිටිශේ  ඇත්තටම සාටන් කළ යු  වී්යා. Shirt  එක 

ගැශලේශෙොත් අපට ශපශන්වි, තෙමත් එතුමාශ  ඇ ශේ කැළල් 

තිශබන ආකා්ය. ශම් වී්යා ඇශමරිකාෙට  ගිහින්  ැංගිලා හිටිශේ  

නැ ැ. ශම් ත්ම් බැණුම් අ න  ුද ාපති ශකශනක් ශලෝකශේ  

ඉන්නො ? සාතුන්ශ  නම් කියලායි කාා ක්න්ශන්. ශමතුමා 

ශෙන ්ටක ඉපදුණා නම්, අ  ශකොච්ච් ගරු සාැලකිලි ලබනො ? 

නුදත් යු  පිටිශේ  හිටපු  ුද ාපතිට අ  බල්ලන්ට ො ශගයි කාා 

ක්න්ශන්. යුේධයට තියා, එ ා ශග ්ට ශ ොශ්ක් පැන්න 

ශෙලාශේ ශපොල්ලක් අ්ශගන ගිය නැති අය තමයි ශම් විධියට 

කාා ක්න්ශන්. කුකුළු පැටශෙක් ම්පු නැති අය තමයි ශම් කාා 

ක්න්ශන්.  

ශම් කියන ම ා ශලොකු නායකශයෝ මානිනක ශ්ෝගයක් -

mental disability එකක්- තිශබනොය කියා මහින්  ම ත්මයා 

එක්ක ගිහින් ්න්ජන් විශේ්ත්නශ  ළඟ ෙැඳ ෙැටුණා. එශ ම 

තමයි, ඒ අය  ඇශමරිකාෙට පැනලා ගිශේ .  ැන්  ශම ාට ඇවිල්ලා 

ශබොරුෙට ශපොත් ලියනො.  තහු, තමන් ගැනම ශපොත් ලියා 

ගන්නො. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම නැෙත නැෙතත්  

කියන්ශන් ශමන්න ශම් කා් ණයයි. ශම් ්ශට් ජනතාෙට ශ ොඳ 

සාාක්ෂ්තාෙක් තිශබනො; ශ ොඳ ඉශගනුමක් තිශබනො; ශ ොඳ 

අධයාපනයක් තිශබනො. ඒ නිසාා තබතුමන්ලා නැෙත ඒ ශ ෝ 

රැළට රැෙශටන්න එපා. ශ පැත්ශතන්ම කාා කියයි. නුදත් ඒ 

කාාෙලට credibility එන්ශන් ඒ කියන පුේගලයාත් එක්කයි.  

තුදන්නාන්ශසාේලා යම් ශ යක් වි ්ොසා ක්නො නම්, 

අෙශබෝධශයන් යුතුෙ එය ක්න්න. සා්තුතියි. 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, විදුලිබල, බල ක්ති  ා ෙයාපා් සාංෙර්ධන අමාතය, 

ගරු ්වි කරුණානායක මැතිතුමා. තබතුමාට විනා ස 25ක පමණ 

කාලයක් තිශබනො. 

 
ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශපො ස පැ ැදිලි කිරීමක් 

ක්න්න අෙසා්ාාෙක් ශ න්න පුළුෙන් ?  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කියන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කංචන විශේශසාේක් මන්ත්රීතුමා ශම් ගරු සාභාශේ  ැන් 

ිනටින නිසාා, ශම් පැ ැදිලි කිරීම කශළොත් ශ ොඳයි කියා මම හිතුො.  
Hon. Member, you spoke about the Hyrax investment.  It is 
an investment of US Dollars 18 million made by a 
Malaysian company.  The total investment is by that 
company.  The land and lease rent is paid by the company 
and it is done on BOT basis.   In 20 years, the business will 
be transferred totally to the CEYPETCO without a cent's 
payment and the product will be marketed as CEYPETCO. 
Basically it is cheaper in manufacturing.  The lubricant that 
we import is much more expensive.  This a national project.   
We get a free factory because it is transferred to us.  

 
ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, - [බාධා කිරීමක්   

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කංචන විශේශසාේක් මැතිතුමනි,  point of Order එකක් ? 

 
ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ඇමතිතුමනි, යම් කා්ණයක් ශකශ්හි තබතුමාශ  

අෙධානය ශයොුද ක්ෙන්න කැමැතියි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විො යක් විධියට, නැෙත එක එක කා්ණා ගැන අෙධානය 

ශයොුද ක්ෙන්න බැ ැ, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශම්ක ශපො ස කා්ණයක්, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමාට කාලය ලබාදීලා තිබුණා ශන්.  
 

ගු කංචන වියේයසේකර මහතා 
(மொண்புமிகு கஞ்சன ெிரேரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් ගැන ගිවිුකම්ගත  ෙන ශෙලාශේ අඩුම 

ත්මින් නීතිපතිේයාශගන් අනුමැතිය ලැබිලා තිබුශණත් නැ ැ. 

නීතිපතිේයාශ  අනුමැතිය ශනොලැබුණු එකකට,-  [බාධා 

කිරීමක්   
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ්වි කරුණානායක ඇමතිතුමනි, තබතුමාශ  කාාෙ පටන් 

ගන්න.  

 

[අ.භා. 5.40   
 

ගු රවි කුණානායක මහතා (විදුලිබල, බලශ්ක්ති සහ 

වයාපාර සංවර්ධාන අමාතයතුමා)  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க - மின்ெலு, எொிசக்தி மற்றும்  

ததொழில் துமற அபிெிருத்தி அமமச்சர்) 

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Power, Energy 
and Business Development)  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනා ස 35ක් තිශබනො 

ශන්.  ැම ර ්නයකටම උත්ත් ශ න්න අෙ යයි. කාලය ලබා දීම 

ගැන මම තබතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙනො.  

  2019 ෙසා් සාඳ ා ඉදිරිපත් කළ අය ෙැය ශල්ඛනය පිළිබඳෙ 
ශමම ගරු සාභාෙ තුළ මාසායකට ආසාන්න කාලයක් තිසා්ශසාේ විවිධ 
මට්ටශම් ො -විො  පැෙතුණා. මශ  අමාතයාං ශේ  ෙැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳ විො යට මා එකතු ශෙන්ශන්, අඛණ්ඩ විදුලිය සාැපයීම 
පිළිබඳ අර්බු යක් ්ට තුළ ඇති වී තිශබන අෙසා්ාාෙකයි. පටන් 
ගන්න අෙසා්ාාශේ මම සාභාශේ නැ ැය කියා අ  උශේ ශමතැන 
ර ්නයක් මතු ක් තිබුණා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ිනටින ිනයලුම 
මන්ත්රීෙරුන්ශ   ැන ගැනීම පිණිසා මම ශම් කා්ණය කියන්න 
නන.. අශප් සාම්ර ාය අනුෙ  ශ්රී ම ා ශබෝධීන් ෙ න්ශසාේට පැන් 
ර්ජාෙක් තියලා, ඒ කටයුතු අෙසාන් ක්ලා අ  උශේ 10.00ට තමයි 
මම නැෙත ශකොළඹට ආශේ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  ා මශ  
අමාතයාං ය ශෙනුශෙන්, ශම් ඇති වී තිශබන තත්ත්ෙය පිළිබඳෙ 
ශපෞේගලිකෙම මශ  කනගාටුෙ රකා  ක් ිනටිනො. At this 
particular moment, I take full responsibility. There is no 
point in having a blame game.  This must stop now.  There is 
no point saying, “It happened in 2010; it happened in 2012 or 
it happened in 2016”. It has happened right along. This 
problem has existed up to 2018 and 2019.   

So, I take this opportunity on behalf of the Ministry 
and myself, to say that this problem will permanently be 
solved with the best of ability of our Secretary, our 
professionals and the relevant officials.  

හිට්ලර් කියා තිශබනො, "දිනනශකොට තාත්තලා ශගොඩයි. 
ප්දිනශකොට එක තාත්තයි." කියා.  ැන් ඒක තමයි මටත් ශෙලා 
තිශබන්ශන්. ශම් ර ්නයට අපි විසාුරමක් ශසාොයන්න අෙ යයි. 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාත්  න්නා පරිදි මම ශම් 
අමාතයාං ය භා් ශගන  ෙසා් 87යි, අපට විෂයය ගැසාට් ක්  ෙසා් 
72යි. ශම් ිනයලුම මන්ත්රීෙරු ශම්  ෙසා් 72කට විදුලිබල ර ්නශේ  
සාම්ර්ර්ණ ෙගකීම අපට ඉදිරිපත් ක්නො. මම ඒ අිමශයෝගය භා් 
ගන්නො. ශම් සාම්බන්ධශයන් තිශබන ෙැ ගත්ම ශේ ශමයයි. 
ශමතැනදි  ැම ශ නාටම බණින්ශන් නැතිෙ ශම් ර ්නය අපි 

ඉදිරිශේ දී විසාඳන්ශන් ශකොශ ොම  කියන එක බලන්න නන.. මම 
ඒ සාඳ ායි ශමතැන නැ් ටලා කාා ක්න්ශන්.  

ගරු ුද ල් ඇමතිතුමා 2019 අයෙැය ඉදිරිපත් කශළේ, 

“ENTERPRISE SRI LANKA - Empowering the People and 

Nurturing the Poor” නැමැති ශත්මාෙ යටශත්යි. එශමන්ම 
අෙසා්ාා ගණනාෙකදී ඒ සාම්බන්ධශයන් එතුමන්  ශමම ගරු සාභාෙ 

තුළත්, ඉන් පිටතදීත් අ  සා් ඉදිරිපත් කළා. ශමම ගරු සාභාෙ 

 ැනගත යුතුම ෙැ ගත් කරුණ ෙන්ශන්, සාැමට රතිලාභ හිමිෙන 

ෙයෙසාායක් තුළින් ශ්රී ලංකාෙ ශගොඩ නඟා ශේගෙත් ෙර්ධනයක් 

ඇති කිරීම සාඳ ා අපට අශප් ්ශට් මූලය  ා පිසා්කල් රතිපත්තිය 

 ැින්වීමට  ැකියාෙ ලැබුණා  යන්නයි. මශ  වි ්ොසාය  ැටියට 

අපට එශසාේ කිරීමට  ැකියාෙ ලැබුශණ් නැ ැ. එශසාේ වූො නම්, 

ශමෙැනි අර්බු කාරී තත්ත්ෙයන් අපට පාලනය ක් ගැනීමට ඉඩ 

තිබුණා.  

In the management and leadership, there is a 
philosophical quote that says, “You make things happen; 
you see things happen and you wonder what happened.”  
Unfortunately, majority of the leaders fall on to the last 
lap.  Leaders show the way they know, show the way 
forward and take the blame.   That is what we are doing 
now.   

මම කැමැතියි, ශම් ගරු සාභාෙට ෙත්මන් විදුලිබල අර්බු ශේ  

ඇත්ත තත්ත්ෙය පිළිබඳෙ කරුණු පැ ැදිලි කිරීමක් ක්න්න. ගරු 

මන්ත්රීෙරුන් ඉදිරිපත් කළ අ  සා් සාම්බන්ධශයන් මම අ  දින 

විො ය අෙසාානශේ  ඉදිරිපත් ක්න පිළිතුරු කාාශේදී උත්ත් 

ශ න්නම්. අශප් විදුලිබල නිමැවුම්  ැකියාෙ ශමගාශෙොට් 4,200 

ිනට ශමගාශෙොට් 1,950ක්  ක්ො ප ළ ෙැටී තිශබනො. ශමය එක 

පැත්තකින් ම ෙැලි ජලා  ආශ්රිත විදුලිබල නිෂ්පා න  ැකියාෙ 

සා  ලක්ෂපාන ජලවිදුලි බලාගා්ශේ  නිෂ්පා න  ැකියාෙ කැපී 

ශපශනන මට්ටමකින් ප ත ෙැටී තිශබන නිසාා ඇති වී තිශබන 

තත්ත්ෙයක්. ඒ ොශ ම ලක්විජය ගල් අඟුරු බලාගා්ශේ  නිමැවුම් 

 ැකියාෙ පිළිබඳෙත් ගැටලු පැන නැඟී තිශබනො. ශම් ිනයල්ලටම 

අතිශර්කෙ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  ා ශ්රී ලංකා ම ජන 

උපශයෝගිතා ශකොමිසාම අත් ඇති අනෙශබෝධය දිශනන් දිනම 

ෙැ සශෙමින් පෙතිනො. එහි රතිඵලයක් ශලසා ්ශට් විදුලි අර්බු ය 

උග්ර අතට  ැශ්මින් පෙතිනො. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් දිනක විදුලිබල 

අෙ යතාෙ  ළ ෙ ශයන් ශමගාශෙොට් 2,300ක්. නුදත්, දිනක 

උපරිම නිෂ්පා න  ැකියාෙ ශමගාශෙොට් 1,950යි. ශම් රමාණශයන් 

ඩීසාල්  ා ගල් අඟුරු බලාගා් ම් න් යම් කිින ශමගාශෙොට් 

රමාණයක් සාැපශයනො. 

අ  අපට තිශබන ශමගාශෙොට් 4,200ක විදුලිබල ජනන 

 ැකියාෙ  hydroෙලින් ශමගාශෙොට් 1,700ක්, තාප - thermal - 

බලාගා් ෙලින් ශමගාශෙොට් 1,100ක්, ශපෞේගලික අං ශයන් - 

IPP - ශමගාශෙොට් 760ක්, පුනර්ජනනීය බල ක්තිශයන් - 

renewable energy - ශමගාශෙොට් 685ක් ලබා ගන්නො. මම 

ශෙලාෙ ඉතිරි ක්ගැනීම සාඳ ා එම ශල්ඛනය ඇුදණුම 9 ශලසා 

සභාගත* ක්නො. විදුලිය ජනනය කිරීම විත්ක් මදි. අපට ශම්ක 

ශබ ා  රින්නත් අෙ යයි; transmit ක්න්නත් අෙ යයි. ශම් 

සාම්බන්ධශයන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ  තිශබන ෙැඩ පිළිශෙළ 

සාඳ න් ශල්ඛනය ඇුදණුම 6 ශලසා මම සභාගත* ක්නො.   

2979 2980 

————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා යත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අපට තිශබන්ශන් ඉතාමත් විශ ේෂ ර ්නයක්. දිනක උශේ 6.30 

ිනට සාෙසා 8.30 ෙනශතක් සා  සාෙසා 6.30 ිනට 9.30 ෙනශතක් 

තිශබන ර ්නයක්. ශම් කාල ශේලාෙන් ශ ක අත් විදුලිය ජනනය 

කිරීම තමයි ඇණහිට තිශබන්ශන්. අශප් ජලවිදුලිය නිෂ්පා නය 

කිරීම එක්ේම නැෙතුණාම ශමෙැනි තත්ත්ෙයන් ඇතිෙනො. අ  

්න්ශ නිගල ජලා ශේ  ිනයයට 91ක් ෙතු් තිශබනො. ඒත් ඒශකන් 

එක ශමගාශෙොට් එකක්ෙත් අපට නිෂ්පා නය ක්න්න බැරි ශෙලා 

තිශබනො. ශමොක , ඒ ජලා ශේ  ජලය අ  කිෂි කාර්මික කටයුතු 

සාඳ ාත්, පානීය ජලය සාඳ ාත් අෙ යයි.  

අපට  ඉතාමත්  ශකටි  කාලයක  ැනුෙත් වීමක්  තුළින් තමයි 

ිනයලුම ර ්න ආශේ. ්ට ශමොනො කිේෙත්, අශප් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය සා  අමාතයාං ය ශමහිදී සාාර්ාක ශේෙල් ක් 

තිශබනො. අ  අනෙ ය ශලසා නිලධාරින්ට බැනලා, අවධර්යෙත් 

කිරීශම් ෙැඩ පිළිශෙළක් ඇති ක්  තිශබනො.  මම  ැම  ාම කියන 
ශ යක් තමයි  ෙැඩ ක්න අයට තමයි ර ්න ඇති ෙන්ශන් කියන 

එක. ෙැඩ ක්න්ශන් නැතිෙ ඉදිරියට යනො නම් කිින ර ්නයක් 
ඇති ෙන්ශන් නැ ැ. අප ්ශට් ිනයයට 99ක විදුලික්ණයක්  

තිශබනො. එශ ත් යම් යම් තැන්ෙල low voltage, transmission 
සා  distribution ර ්න තිශබනො. ශ ොඳ අෙසා්ාාෙක් 

තිශබනශකොට ශම්  තක්ශකොම අමතක ශෙනො. අන්න ඒ විධියට 

තමයි ර ්න ඇති ශෙන්ශන්.  අපි  යම් යම් ශේෙල් අමතක 
ක්නො. 2010 ිනට අ   ක්ො විදුලිය ජනනය ක් තිශබන්ශන් 

ශකොත්ම් රමාණයක් ?  ැම අවුරුේ කම ිනයයට   ය,  තක 
ඉල්ලුමක් තිශබනො. ශමගාශෙොට් 280ක් 300ක් විත්  එකතු  

ශෙනො.  ඒ එකතු කිරීශම් ෙැඩ පිළිශෙළට සාැපයුමක් දී නැති 
ර ්නයයි අපට අ   තිශබන්ශන්.  ශම්කයි තිශබන ර ්නය.  ිනයයට 

5-7ත් අත් ඉල්ලුමක් තිශබනො නම්  අපට  2021 ශෙනශකොට 

3300ක විදුලිය ජනනය කිරීශම් ෙැඩ පිළිශෙළක් තිශබන්නට නන.. 

මම ඇුදණුම 4 සභාගත*ක්නො. එම ඇුදණුශමන් ශපශනනො 
ශකොයි ආකා්ශයන්  ශම්  ර ්න ඇති ෙන්ශන් කියන එක.  

ඒක  ැන්සාාඩ් ොර්තාශේ ඒ ආකා්ශයන් ඉදිරිපත් ක්න්න. 

කාාෙ ක්ශගන යාශම්දී ශෙලාෙත්  සාමඟ සාටන් ක්න්න ිනදු ෙන 
නිසාා  මම   තබතුමාශගන්  ශම් ිනයලු ශ යම ුදද්රණය ක්න්න  

අෙසා් පතනො.   

2010දී West Coast Power Private Limited  එක පටන් 

ගත්තාට පුකෙ අ  ෙනතුරු  ඌනතාෙය 3300ක් තිබුණත්  
පුනර්ජනනීය ෙැඩ පිළිශෙළ තුළින් අපට 750ක් ලැබුණා.  ඒක 

තමයි අපට තිශබන එකම ජනනය කිරීම. අඩුපාඩුෙ පිළිබඳ  

ර ්නය ශකොශ ොම  විසාඳන්නට පුළුෙන් ෙන්ශන්.  ඒ ර ්නය  
තමයි ශම්  ෙසා් 72න් විසාඳීමට අපට පැෙරී තිශබන්ශන්. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ  ිනටින ිනයලුම ශසාේෙක  පිරිසාත්, ඒ 
ඉංජිශන්රුතුමන්ලාත් සාමඟ ඉතාමත් සාමීය පෙ ශම් ර ්න ශ සා බලා 

සා්ථි්සාා් විසාුරමකට එන ආකා්ය  තමයි මම ශම් අෙසා්ාා ශේදී 
ශපන්ො තිශබන්ශන්. අපට ශලශ ිනශයන් කියන්නට පුළුෙන් එ ා 

වුණා, ශම ා වුණා,   ඇමති අ්ක කශළේ නැ ැ, ශම්ක කශළේ නැ ැ 
කියා. අශරේල් මාසාශේ   ිනං ල- ශ මළ අලුත් අවුරුදු කාලයට  

කිිනම විදුලිය විසාන්ධි වීමක් ෙන්ශන් නැ ැ. ඒ ොශ ම  ශෙසාක් 

උත්සාෙය පැමිණීමට ඉසා්ශසාල්ලා ශම් ර ්නය සාම්ර්ර්ණශයන්ම 
විසාඳනො කියා මම ඉතාමත් ෙගකීමකින් අශප් ආණ්ඩුෙ 

ශෙනුශෙන් මම රකා  ක්නො. 

ශනොශයක් ර ්න නිසාාත් CEB  සා  ශසාේෙක පිරිසා අනුෙ  අශප්   

ශේ පාලන තීන්දු ගන්නට බැරි  එක තමයි ිනයය ට 65ක් තිබුණු  

ර ්නය ෙන්ශන්. නියම ආකා්යට කටයුතු ක්න්න ශකොන් ක් 

තිබුශණ් නැ ැ.  ශමතැන මන්ත්රීෙරු කාා ක්නො.  මම ඒ කාා 

කළ මන්ත්රීෙරුන්ශගන් අ නො. ඒ අය කාා කශළේ ඒ 

ශගොල්ලන්ශ  මන්ත්රීෙරුන්ට විරුේධෙ ශන්  කියා.  හිටපු  අමාතය 

්ංජිත් ිනයඹලාපිටිය  මැතිතුමාශ  ෙැඩ පිළිශෙළක් පිළිබඳෙ මම 

කරුණු ඉදිරිපත් කළා.  ඒ  ෙසා ්   පණසා් ශ ශක් ක්පු ශ ය අපට 

ශපනුණා ශ ොඳයි කියා. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු 

කැබිනට්  මණ්ඩලයට අපි ශ ොඳ ශ ය  ඉදිරිපත් කළා.  ඒකටත් 

බණිනො. මම අ නො, ඇයි ශකොන් ක් තිබුශණ් නැත්ශත්? 

මශගන්  අ ලා, emergency measure එකක් විධියට ශම්ක 

ගත්ශත් නැත්ශත් ඇයි? අවුරුදු ශ කක් තිබුණා. එතුමා ඇයි 

ගත්ශත් නැත්ශත්?  ශම්ො තමයි තිශබන ර ්න ෙන්ශන්.   මම 

නැෙත කියන්ශන්, බැනලා ෙැඩක් නැ ැ. අපි ශමය  ඉදිරියට ක් 

ශගන යන්නට අෙ යයි. 

ඊළඟට, නීතිමය ර ්න ගනිුද.  ශම්ක තමයි තිශබන ශලොකුම 

ශ ණය. මම අ ත් කියනො. අපි ගිවිුකමක් අත්සාන් ක්න්න 

ගිශයොත් ශමොක  ෙන්ශන්? අපි  දිිනශේ  supplementary 

purchasing  ක්න්නට     නො.  අශප් නිලධාරින් භය ශෙලා 

තිශබනො. ඊශේ  අශප්ම කැබිනට් මණ්ඩලශේ   කැබිනට් 

ඇමතිේශයක්  ජනාධිපති ශකොමිසාමට ගිහින් අශප් නිලධාරින් 

ගැන ර ්නයක් ඇති ක් තිශබනො. ෙ ාම  ඇවිල්ලා කට උත්ත් 

ශ න්නට කියා තිශබනො. ශම් ොශ  ර ්න තිශබනශකොට  

ශකොශ ොම  ෙැඩ ක්න්ශන්. අශප්ම කැබිනට් මණ්ඩලශේ  

කැබිනට් ඇමතිෙරු ශමශ ම ක්නො නම් ශමොකක්  ශම් 

ආණ්ඩුශේ සාම් ය.  ශම් අයශ  චිත්ත  ක්තිය ශමයින් නැති 

ෙනො. ශම් ිනයලුම බ් ඇ ශගන තමයි අපට යන්නට තිශබන්ශන්.  

අශප් කැබිනට්  මණ්ඩලශේ    ශමතැන ිනටින ිනයලු ශ නාටම මම 

කිේො, "භය නැතිෙ  ශම්ක අලුත් අවුරුේ ට ඉසා්ශසාල්ලා අෙසාාන 

ක්න්නට  නන.. Power cut එකක් පෙතින්න බැ ැ." කියා. මම 

විදුලිබල මණඩලශේ  ශල්කම්තුමාටත්, සාභාපතිතුමා ටත්, 

සාාමානයාධිකාරීතුමාටත් කිේො, "ශ ේතු ශ න්න එපා. ශම්ක 

ක්න්න  පාර්ලිශම්න්තුශෙන්  ැන් නිර්ශේ  ක්නො." කියා. අපිට 

ජනතාෙට උත්ත් ශ න්න බැ ැ. අ්ශ  තිශබන ර ්නයි, ශමශ  

තිශබන ර ්නයි  ිනයල්ශල්ම  ෙගකීම  අපි භා් ගන්නම්.  

ිනයලුම ශේෙල් විදුලික්ණයට -විදුලියට- පරිෙර්තනය 

ශෙනො. එ ා  ශපට්රල්ෙලින් ති බුණු ශ ය  අ  electricity ශෙන්න 

යනො. එ ා තිබුණු දුම්රිය අ  LRT ශෙනො. ශ ොඳ 

ආශයෝජකශයක් ශම ාට ආො. තහු අපට කියනො, "ආශයෝජනය 

ක්න්න." කියා. 

විදුලිය විසාන්ධි කිරීම ශකොශ ොම  නෙත්ෙන්ශන්? අපි තය 

 විදුලි දුම්රිය ශසාේෙය ශමශ ේ පටන් අ්ශගන ශකෝච්චිය මඟ 

හිටිශයොත් එයට ගිය සාල්ලි රමාණය ලැශබන්ශන් ශකොශ ොම ? 

ශම්ො තමයි ආශයෝජකයන්ට තිශබන ර ්න. කිිනශසාේත් 

උත්ත්යක් නැති ර ්නයක් තමයි අපට තිශබන්ශන්. අන්න ඒ 

නිසාා තමයි මා ශම් කා්ණය කියන්ශන්. අපි smart grid එකක් 

ඇති ක්නො. එවිට මූලසා්ාානශේ  ිනට ්ශට් නන.ම තැනක විදුලිය 

විසාන්ධි ක්න්න  ැකියාෙ ලැශබනො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් ජනතාෙට තෙමත් සා්ෙ 

කැමැත්ශතන් පරිතයාග කිරීශම් පුරුේ  ඇවිත් නැ ැ. ඒ අයට 

යමක් බල ත්කා්ශයන් ක්ෙන්න අෙ ය ෙනො. නුදත්, අශප් 

ඉල්ලීම පරිදි අටමසා්ාානශේ  ම ා නායක සා්ොමින්ද්රයන් ෙ න්ශසාේ 

ඊශේ  ඉතාම ෙැ ගත් රකා යක් කළා. "අමාතයාං ශේ  ඉල්ලීම 

පරිදි මම අශප් අටමසා්ාානයන්හි ිනයලු විදුලි ප න් ශම් කාල 

සීමාශේදී සාෙසා 6.00 ිනට 9.00  ක්ො නිො  මනො." කිේො. 

2981 2982 

[ගරු ්වි කරුණානායක ම තා  

————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා යත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශමන්න ශම් විධියට ිනයලුශ නාට කටයුතු ක්න්න පුළුෙන් නම් 

ශම් ර ්නය තාෙකාලිකෙ විසාඳන්න පුළුෙන්.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අ  බසා්, trishaw ආදිය 

විදුලික්ණය ශ සාට යනො. මම ඊශේ   ැක්කා, කුමා් ශෙල්ගම 

මන්ත්රීතුමා මලික් සාම්වික්රම ඇමතිතුමාත් ො නශේ   මාශගන 

යන බෙ. ශකොශ ේ ගියා   න්ශන් නැ ැ. ඒ ො නයත් විදුලික්ණය 

ක් තමයි  තිබුශණ්.  

ඊළඟට, renewable energy. ශමය අ  fashion එකක් ශෙලා 

තිශබනො. මා කිේො, PUCSL එකත්, CEB එකත් අත් තිශබන 

ර ්නය ගැන. ශම් ර ්නය දු් දිග යනො. අපට ශමය විසාඳන්න 

අෙ යයි. ශමහිදී අශපන් අ නො, ඇඹිලිපිටිය බලාගා්ශයන් 

විදුලිය ගත්ශත් නැත්ශත් ඇයි කියා. අශප් අමාතයාං ය එම 

බලාගා්ශයන් විදුලිය අ්ශගන තිශබනො. ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය කියා තිබුණා, එම් න් විදුලිය ගැනීම අෙ යයි, PUCSL 

එශකන් විදුලිය ගන්න බැ ැ කියා.  ැන් අවුරුේ ක් තිසා්ශසාේ ඒ 

බලාගා්ය විදුලිය ජනනය ක්නො. අ  ර ්නයක් ශෙලා නැ ැ. 

තෙත් ර ්නයක් තමයි, අ  පෙතින විදුලිය ඉල්ලුම. ශමන්න ශම්ො 

තමයි අපට තිශබන ර ්න ෙන්ශන්. අප ශම් අෙසා්ාාශේදී 

ශපන්ෙන්න අෙ යයි, ඉල්ලුම ශකොයි ආකා්ශයන්  ෙැ ස ෙන්ශන් 

කියා.  ැම අවුරුේශේම ඉල්ලුශමහි ිනයයට 6ක 7ක ෙර්ධනයක් 

තිශබනො. අ  අශප් ්ශට් තිශබන්ශන් demand constraint ක්න 

සාැපයුමක්. ඒ කියන්ශන් ශම්කයි. තබතුමා ශ ට ඇවිත්, 'මට 

ශමගාශෙොට් 200ක් අෙ යයි.' කිේශෙොත්, 'අශන් අපට ශ න්න 

බැ ැ. අප විදුලිය ජනනය ක්න්ශන් 2030 අවුරුේශේ.' කියා 

කියනො. ශම් ොශ  ්ටක් තමයි අපට තිශබන්ශන්. ශමන්න ශම් 

නිසාා තමයි නිර්භීත තීන්දු ගන්න නන.. එශ ම තීන්දු ගන්න බැරි 

නම් ශම් ්ට   න්න බැ ැ. අපි අවුරුදු 71කට කලින් ුකේ ාශගන් 

නි  සා ලබා ගත්තා. නුදත් ලබා ගත් නි  සා තුළින් අපට ආර්ථික 

ෙ ශයන් රතිලාභයක් ලැබී තිශබනො ? ශමන්න ශම් ගැන තමයි 

අප හිතන්න අෙ ය ෙන්ශන්. අප ගණනය ක් තිශබන  ැටියට, 

2030 ෙනශකොට විදුලිය ඉල්ලුම ශමගාශෙොට් 12,007ක් ශෙනො. ඒ 

රමාණය ජනනය කිරීශම් ෙැඩ පිළිශෙළ තමයි අප ඉදිරිපත් 

ක්න්න අෙ ය ෙන්ශන්. ඒ ඉලක්කය තකා අපට ශකොයි 

ආකා්ශයන්  ෙැඩ ක්න්න පුළුෙන් ෙන්ශන්. ඊට අ ාළ ඇුදණුම් 4 

මම මීය ට ශප් සාභාගත කළා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශ  සාශ ෝ ් කැබිනට් 

මන්ත්රීෙරු ශමතැන ිනටිනො. පුක ගිය ුකමානශේ  අශප් කැබිනට් 

මණ්ඩලශේ දී ශබොශ ොම ඍජු රකා යක් කළා, "අලුත් අවුරුේ ට 

ඉසා්සා් ශෙලා power cut එක නැති ක්න්න නන.." කියා. තේ, 

අලුත් අවුරුේ ට විදුලිය විසාන්ධි කිරීමක් කිිනශසාේත් ක්න්ශන් 

නැ ැ. අපට යම්කිින විධියකින් ්න්ශ නිගල බලාගා්ය ආශ්රිතෙ 

ෙතු් ලැබුශණොත්, ඊට පුකෙ සා ාකල්ම ර ්නය විසාඳනො. බැරි 

ශෙලාෙත් ඉන් පුකෙත් ශ න්න බැරි වුශණොත්, තෙත්  ෙසා් 10යි 

අපට අෙ ය ෙන්ශන්. ශෙසාක්ෙලට ඉසා්සා් ශෙලා ශම් ර ්නයට 

සා ාකාලික විසාුරමක් ලබා ශ නො කියන එක මා ෙගකීමකින් 

ශමහිදී කියන්න කැමැතියි.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ශමහිදී විදුලිය ජනනය 

කිරීශම් ෙැඩ පිළිශෙළ ඉදිරිපත් ක්නො. අපි එය ශකොටසා් 

ගණනාෙක් තුළින් ක්නො.  ැනට ජනතාෙශ  විදුලිබල ඉල්ලුම 

සාැපයීශම්  ැකියාෙ ෙන ශමගාශෙොට් 4,200 රමාණය ශමගාශෙොට් 

12,200  ක්ො ෙැ ස කිරීම සාම්බන්ධශයන් Annexure එකක 

සාඳ න් ශෙනො. ශබ ා  ැරීශම් ජාලය ෙැ ස දියුණු කිරීම, ශබ ා 

 ැරීශම් කාර්යක්ෂමතාෙ ඉ ළ නැංවීම, ගි  විදුලිබල සාැපයුම 

ිනයයට 100ක් ත වුරු කිරීම ආදිය ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තු 

ෙනො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්රීත්න් මන්ත්රීතුමා අ  

ර ්නයක් ඇහුො. එතුමා කිේො, "යාපනශේ  පුනරින් රශේ ෙල 

අහිංසාක ශ මළ ජනතාෙට විදුලිය ශ න්ශන් නැ ැ." කියා. අපි එ ා 

ඒ සාම්බන්ධශයන් කතා ක් ශසාොයා බැලුොම කිේශේ, "Electricity 

connection එක ගන්න අපට ආර්ථික  ක්තිය නැ ැ." කියායි. 

 ැබැයි එතුමා සාල්ලි ශ නො කියා කිේශෙොත්, ඒ පැත්ශත් ිනටින 

නිලධාරින් ලො ෙ ාම එම අෙ යතාෙ ඉටු ක්න්න අපි කටයුතු 

ක්ශගන යනො.  

තාක්ෂණික සා  ොණිජ අලාභය ිනයයට 10 ිනට ිනයයට 8ක් 

 ක්ො අඩු ශෙනො. ශමය ඉතාම ෙටිනා ශ යක්. අශප් ආිනයානු 

්ටෙල ශමය සාාමානයශයන් ිනයයට 8ක, 9ක රමාණයකයි 

තිශබන්ශන්. අපට බිලියන 12ක විත් අලාභයක් තිශබනො. ඒ 

අලාභය නැති කිරීම තමයි අප බලාශපොශ්ොත්තු ෙන්ශන්. Smart 

grid එක ගැන මම මීය ට ශප් කිේො. ජල විදුලිය අඩු වීම නිසාා 

PUCSL එක අ  reserve margin එක ිනයයට 10ක්  මා 

තිශබනො. ශමය කිිනශසාේත් රමාණෙත් නැ ැ කියා අශප් 

ඉංජිශන්රුෙන් අපෙ  ැනුෙත් කළා. PUCSL එකත් සාමඟ කතා 

ක් අපි එම රමාණය ිනයයට 25  ක්ො ෙැ ස ක්න්න තීන්දු 

ක්නො. එය කැබිනට් මණ්ඩලශයන් නිර්ශේ  ක් එො 

තිශබනො. ඒක තමයි අපට ශම් අෙසා්ාාශේදී ක්න්න තිශබන 

එකම ශේ. අපට ක්න්න තිශබන්ශන් කතා කිරීම ශනොෙ අ ාළ 

ෙැඩ පිළිශෙළ ක්රියාත්මක කිරීමයි.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඇයි ශම් කටයුතු  රියාකා්ෙ 

ිනදු වුශණ් නැත්ශත් කියා සාම රු අ නො. පවිත්රා මැතිනියශ  

කාාෙ අ  ටිකක් අපවිත්ර වුණා. ශමොක , කිේශේ එකක්; කශළේ 

තෙත් එකක්. තේ, මහින්  ්ාජපක්ෂ ෙැඩක් කළා තමයි. නුදත් 

එතුමා ශනොකළ ෙැඩ ගැනයි අ  ර ්න පැන නැඟී තිශබන්ශන්. ඒක 

තමයි මතක් ක්න්න අෙ ය ශෙන්ශන්.  

උතුරු ජනනී තාප විදුලි බලාගා්ශේ  එක ඒකකයක් රුපියල් 

63කට නිෂ්පා නය ක්න්න පුළුෙන් නම්, කාට  ර ්න විසාඳන්න 

බැරි? West Coast Private Limited එශක් ඒකකයක් රුපියල් 

37ක් වුණාම කවු  ශමතැන ර ්න ක්න්ශන්? අශප් ඉංජිශන්රුෙන් 

අපෙ  ැනුෙත් ක් තිශබන්ශන්, least cost generation  එක අනුෙ 

අඩුම ුද ලට විදුලිය ජනනය කිරීශම් ෙැඩ පිළිශෙළයි. ඒක තමයි 

මා ඉදිරිපත් ක් තිශබන්ශන්.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශ  වි ්ොසාශේ   ැටියට 

ශමෙැනි තත්ත්ෙයක් උේගත වී ඇත්ශත් ිනයයට 65ක් විත් 

ශේ පාලන කා්ණා ුදල් ක්ශගනයි. අපි ශම්ක විසාඳන්න 

අෙ යයි. ඒ ොශ ම මා ළඟ තිශබනො, අපි අලුතින් විදුලිය 

ජනනය ක්න්න යන ෙැඩ පිළිශෙළ. ශක්ෙලපිටිය LNG power 

plant  එක ශමගාශෙොට් 300ක්, ශක්ෙලපිටිය LNG power plant 

එශක් ශ ෙන අදිය් ශමගාශෙොට් 300ක්, ජපානය සාමඟ ඉදිකිරීමට 

බලාශපොශ්ොත්තු ෙන ශක්ෙලපිටිය LNG power plant  එක 

ශමගාශෙොට් 300ක්, ඉන්දියාෙ සාමඟ ඉදිකිරීමට බලාශපොශ්ොත්තු 

ෙන ශක්ෙලපිටිය LNG power plant  එක ශමගාශෙොට් 300ක්, 

ීනනය සාමඟ ඉදිකිරීමට බලාශපොශ්ොත්තු ෙන  ම්බන්ශතොට LNG 

power plant  එක ශමගාශෙොට් 400ක්, ශනොශ්ොච්ශචෝශල්               

ගල් අඟුරු බලාගා්ශයන් ශමගාශෙොට් තුන්ිනයශේ  ශ කක්, 

ත්රිකුණාමලශේ  ෆවුල් ශපොයින්ට්  ගල් අඟුරු බලාගා්ශයන්  

ශමගාශෙොට් තුන්ිනයශේ  ශ කක් සාඳ ා සාාකච්ඡා ක්ලා තිශබනො. 

Barge Mounted Power Plant එශක් විදුලිය ජනනය කිරීශම් ෙැඩ 

පිළිශෙළ ගැන  ැන් කාා ක්ශගන යනො. ඒ සාම්බන්ධශයන් 

ලබන ුකමාශන්  ැනුෙත් ක්න්නම්. ශමගාශෙොට් 25 gas turbines 

 ත්ක් මාසා තුනකින් ශම ාට ශගශනන්න බලාශපොශ්ොත්තුශෙන් 

ිනටිනො. පුනර්ජනනීය බල ක්තිය අ  ඉතාමත් බහුල ෙන නිසාා 

නසා්ශේලියාශේ ෙැඩ පිළිශෙළක් තිශබනො, ඒො store ක්ලා 

2983 2984 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අෙ ය ශෙලාෙට, එනම් peak demand එක තිශබන ශෙලාෙට 

නිකුත් ක්න්න. ඒශකන් අපි ශමගාශෙොට් 100ක් බලාශපොශ්ොත්තු 

ශෙනො. 2025 ෙනශකොට ශමගාශෙොට් 3,200ක් විදුලිය ජනනය 

කිරීශම් ෙැඩ පිළිශෙළ තමයි මා ඉදිරිපත් කශළේ. 

අපට අෙ ය ශෙන්ශන් සාැපයුම අනුෙ දීම -supply-driven 

power  demand එකක්,-  ශනොශෙයි. ඉල්ලුම අනුෙ සාපයන එක 

තමයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශයන් ඉදිරියට ක්න්න යන්ශන්. 

ශම්ක තමයි අපට තිශබන ෙැඩපිළිශෙළ. ශමශතක් කල්  ණ 

ග ශගන ිනටි සා්ෙරූපයක් තමයි තිබුශණ්. ඒ කියන්ශන්, අපි  ැම 

ශෙලාශේම බලාශගන ිනටින්න නන., ඉල්ලුම සාපයන්න ශකොත්ම් 

විදුලිය සාපයන්න නන.  කියලා. අපි ඒක සාම්ර්ර්ණශයන් ශෙනසා ්

ක්නො. Demand-driven power supply එකක් තමයි අපි ඇති 

ක්න්න   න්ශන්. ශම්ක තමයි අෙ ය ෙන්ශන්.  

ශපෞේගලික අං ශේ  අයට ශමගාශෙොට් 1,583ක් අපට 

synchronize ක්න්න පුළුෙන්. එෙැනි ෙැඩ පිළිශෙළක් තිශබන 

එක අසාාර්ාකශෙලා තිශබනො. අශප් ඇමතිෙරුන් ගණනාෙක් ශම් 

සාම්බන්ධශයන් කාා කළා. ශම් ෙැඩ පිළිශෙළට ුකමාන ශ කක් 

දීලා තිශබනො. ශමය අසාාර්ාක වුශණොත්, ශම් අයත් එක්ක 

රජාතන්ත්රොදීෙ සාාකච්ඡා ක්නො. අපට ර ්නයක් තිශබන 

අෙසා්ාාශේදී අපි විදුලිය විසාන්ධි ක්නො, ඒකට අපි රුපියල් 45ක 

විය මක් ශගෙන්න කටයුතු ක්ශගන යනො. ශම් අෙසා්ාාශේදී 

ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තුශෙන් ිනටින්ශන් ඒකයි. ශම් අෙසා්ාාශේදී 

පුනර්ජනනීය ෙැඩ පිළිශෙළට පුළුෙන් ත්ම් ෙැඩ කටයුතු ක්ශගන 

යනො. 

ම ා ප්ාක්රමබාහු ්ජතුමා කියා ිනටිශේ , "අ ිනන් ෙැශටන එක 

දියබිුරෙක්ෙත් මිනිසාාශ  රශයෝජනයට ශනොශගන ුදහු ට යන්න 

ඉඩ ශ න්න එපා"ය කියලායි. ඒ ොශ ම අශප් අමාතයාං  සා  

අශප් ආණ්ඩුෙ අපට තිශබන සූර්ය කි්ණ කිිනශසාේත්ම අපශත් 

යෙන්ශන් නැතුෙ පුනර්ජනනය කිරීශම් ෙැඩ පිළිශෙළ පුළුෙන් 

ත්ම් ක්රියාත්මක ක්නො.  ැන් තිශබන විධියට ශම්ශක් licence 

එක ශ න්න අවුරුදු තුනක්, අවුරුදු  ත්ක් යනො. ශමශතක් කල් 

licence එක විකුණා ර ්න ඇති වුණා. මන්ත්රීෙරු ිනයලුශ නාම 

ආශයෝජකයන් ශෙනුශෙන් කාා කළා. අශප් Sustainable Energy 

Authority එශකන් අෙසා් අ්ශගන ඇවිල්ලා  ුකමාන ශ කකින් 

LOI  එකක් අත්සාන් ක්න්න පුළුෙන් ෙැඩ පිළිශෙළක් තමයි අපි 

ඉදිරිපත් ක්න්ශන්. ශම්ක තමයි ඉදිරිපත් ක්න්න අෙ ය 

ශෙන්ශන්.                                                                            

ගරුත් ්තන සා්ොමීය න් ෙ න්ශසාේ ශයෝජනාෙක් ඉදිරිපත් කළා. 

Luck එකට ඒ සාම්බන්ධශයන් සාාකච්ඡා ක්පු සා්ොමීය න් ෙ න්ශසාේ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ගැලරිශේ  ිනටියා.  Rev. Dhammarathana Thero 

කියන නමින් තමයි ඒ සා්ොමීය න් ෙ න්ශසාේ ිනටිශේ . ්තන සා්ොමීය න් 

ෙ න්ශසාේ  ශයෝජනාෙක් ඉදිරිපත් කළා, ශම් ර ්නය විසාඳන්න 

පුළුෙන්ය කියලා. අපි ගිහින් කාා කළා. විසාුරමක් ශනොශෙයි 

තිශබන්ශන්. ක්න්න පුළුෙන් ශමොනො  කියලා  න්ශන් නැ ැ. 

යාළුෙන් ටිකක් ශසාොයා ශ න්නම් කියලා කිේො. පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ශමශ ම රකා  කළාම අපට ර ්නයක් ඇති ශෙනො. නුදත් 

ගරුත් සා්ොමීය න් ෙ න්ශසාේ ඉතාමත් නන.කමින් දූෂණයට විරුේධෙ 

සාටන් ක්නො. අපි එය අගය ක්නො. නුදත් අශප් ධම්ම්තන 

සා්ොමීය න් ෙ න්ශසාේට අපි අෙසා්ාාෙ ශ නො, ආශයෝජකයන් 

ශගන්ොශගන ක්න්න පුළුෙන් නම් එය අපට ඉදිරිපත් ක්න්න 

කියලා.  ැබැයි අපි ශෙනසා් ක්නො.  CEB එක ආ්ක්ෂා 

ක්න්නත් අෙ යයි.  

අ  තිශබන ර ්නය, අපි විදුලිය ඒකකයක් සාඳ ා රුපියල් 

16කට බිල්පතක් ඉදිරිපත් ක්න නුදත්, විදුලිය ඒකකයක් 

ජනනය කිරීම සාඳ ා රුපියල් 45ක, රුපියල් 50ක විය මක්  ්න 

එකයි.  

එතශකොට විදුලි බලයට අලාභයක් ශෙන්ශන් නැේ ? බිලියන 

89ක් ශමතැන ඇසා්තශම්න්තු ක්ලා තිශබනො. ඒ කා්ණය 

Annex IVෙල තිශබනො. බිලියන 89ක අලාභයක් ඉදිරිපත් 

ක්ලා තිශබනො. ුද ල් ඇමතිතුමනි, නුදත් ශම්ශකන් තඹ 

සාතයක් අපිට දීලා නැ ැ. ශමශ ම විදුලිය ජනනය ක්න්න 

පුළුෙන්  ෙන්ශන් ශකොශ ොම ? අ  Ceylon Petroleum 

Corporation එශක් සාභාපතිතුමා කියා තිශබනො, "ශ ට සාල්ලි 

දුන්ශන් නැත්නම් අපි ඩීසාල් විකිණීම නෙත්ෙනො"ය කියලා. ඒ 

ර ්නය අපිට එනො. බිලියන 40ක් කරුණාක්ලා අපිට අෙ යයි. 

බිලියන 89ක් නන. නැ ැ. අපි ඒ ගණන අඩු ක්න්නම්. නුදත් 

අඩුම ෙ ශයන් බිලියන 40ක් අපිට අෙ යයි. ඒ ුද ල Ceylon 

Petroleum Corporation එකට ශගෙන්න අපිට අෙ ය නැ ැ. ඒ 

ොශ ම ඩීසාල් මිලත් අඩු ක්න්න කියන ඉල්ලීම මම ශම් 

අෙසා්ාාශේදී අශප් කබීර්  ෂිම් මැතිතුමාශගන් ඉල්ලනො.  ශමොක , 

 ැම රුපියලකටම බිලියන 2ක් අපට ඉතුරු ක්න්න පුළුෙන්. අපි 

ශම් අෙසා්ාාශේදී ශතල්, furnace oil, naphtha, coal සාඳ ා 

සාාමානයශයන් බිලියන 233ක් විය ම් ක්නො. ිනයයට 88ක් අශප් 

cost of salesෙලින් තිශබනො. ඒක තමයි තිශබන ර ්නය. අපි ශම් 

සාම්ර්ර්ණ ර ්නයට විසාුරමක් ලබා ශ න්න අෙ යයි.  ෙසා් 

ශ කකට ඉසා්ශසාල්ලා ර ්න තිශබන ිනයලුම ආශයෝජකයන් අපි 

Waters Edge එකට ශගනැල්ලා, ඒශගොල්ලන්ශ  ර ්නෙලට 

විසාුරම් ලබා දුන්නා. මම  මීය ට කලින් Annex VIII  සාභාගත ක්ලා 

තිශබනො. එයින් ශපශනනො කී ශ ශනකු ඇවිල්ලා ඉතාමත් 

සාතුටින් කටයුතු කළා  කියන එක. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ  

සා  විදුලිබල අමාතයාං ශේ  කෙ ාෙත් ශමෙැනි කටයුත්තක් ඇති 

වුශණ් නැ ැ. ඒශක් තිශබන සාාර්ාකත්ෙය තමයි අපි ඉදිරියට 

ශගනි යන්න අෙ ය ෙන්ශන්.  

ඒ ොශ ම පුනර්ජනනීය බල ක්තිය සාම්බන්ධශයන් තිශබන 

Annex X මම ශම් අෙසා්ාාශේදී සභාගත* ක්නො.  Mini-hydro 

power plantsෙලට 264ක්, solarෙලට 2,028ක්, wind 

powerෙලට 672ක්, biomassෙලට 54ක්,  agro-wasteෙලට 17ක් 

ෙ ශයන් ශමගාශෙොට් 3,052ක් ජනනය කිරීශම් ෙැඩ පිළිශෙශළේ 

කටයුතු අපි  ැන් ක්ශගන යනො. ඒ නිසාා අපි ශම් අෙසා්ාාෙ 

නැෙතත් ශම් කා්ණා මතක් ක්න්න උපශයෝගී ක් ගන්නො. 

්ටක අය ෙැය රතිපත්තිය ඒ ්ශට් ඉදිරි ගමන තී්ණය කිරීම 

සාම්බන්ධශයන් තී්ණාත්මකයි. එය හුදු අශප්ක්ෂිත ආ ායම, 

විය ම  ා හිඟය කළමනාක්ණය පමණක් ශනොශෙයි. පුකගිය අය 

ෙැය අෙසා්ාා තුශන්දීම මූලික ෙ ශයන් ඉසා්මතු ක් ශපන්වීමට 

උත්සාා  ක් ඇත්ශත් විවිධාකා් ඉලක්කම්  ා ගණනය කිරීම් මත 

්ශට් ර ්නෙලට පිළිතුරු සාැපයිය  ැකි බෙයි.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නුදත් ්ශට් ර ්නෙලට 

ර සා්ත  ා ුකපැ ැදිලි උත්ත් අපිට ශ න්න බැරි වුණාට අපි ඒො 

අෙංකෙ පිළිගන්න නන.. මශ  වි ්ොසාය අනුෙ නම් අපි ශපොදු 

සාැලැුකමකට අනුෙ කටයුතු කිරීම අතයෙ යයි. අශප් ගමන යන්න 

ඒක ශලශ ින ෙනො. අපිට master plan එකක් නැ ැ; සාැලුකම් 

2985 2986 

[ගරු ්වි කරුණානායක  ම තා  

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිතාපත් යනොකරන ලදී. 
  ஆெைம் சமர்ப்பிக்கப்படெில்மல. 

  Document not tendered. 
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සාම්පා නය සාමඟ ුද ල් නැ ැ; ුද ල් එක්ක megapolis නැ ැ; 

megapolis එක්ක විදුලි බලය නැ ැ; විදුලි බලය එක්ක අ  නිොසා 

නැ ැ;   න නිොසාෙල මිනිසා්ුකන්ට ඉන්න බැ ැ. මම ුද ල් 

අමාතයේයා ශලසා කටයුතු ක්ේදි පැෙති ුද ල් අමාතයාං ශයන් 

 තශ්න් එකයි මට දීලා තිබුශණ්. ඒ සාම්බන්ධශයන් ක්න්න 

පුළුෙන් ශේෙල් අපි ක්ලා තිශබනො. අශප් ුද ල් ඇමතිතුමාට 

ඉතාම අමාරු කාර්ය භා්යක් පැෙරිලා තිශබන බෙ මම  න්නො. 

ුද ල් ශ න්න නන. කියලා නිකම් ශලශ ිනශයන් කියලා ෙැඩක් 

නැ ැ. නුදත් එකට එකතුශෙලා කටයුතු ක්න්න නන.. ්ජශේ  

නිලධාරින්ම කියන ශේ අපි පිළිගන්න නන. නැ ැ. ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයට  ැම ශකනාම බැන්නා. නුදත් ර ්න තිශබන්ශන් 

එතැනයි. ඒශගොල්ලන්  ක්ෂයන්. ෙැඩ ක්න ශකනාටම තමයි 

ග න්ශන්. ුද ල් දුන්නා නම් ඒ ර ්නශයන් ිනයයට 80ක් 

අෙසාානයි. ුද ල් ශ න්ශන් නැතිෙ හි් වුණාට පසා්ශසාේ අශප් 

විදුලිබල අමාතයාං ශේ  නිලධාරින්ට බැණලා ෙැඩක් නැ ැ. අශප් 

්ශට් ආයතනික පේධතිය, ආශයෝජන වධර්යෙත් කිරීමට 

පෙත්නා ෙයාපා් ඉ ළ මට්ටමකට ශගන ඒමට ශ ෝ 

ෙයාපාරිකයන්ට රමාණෙත්  ප ුකකම් සාැපයීමට  ැකි ආකා්යට 

ෙර්ධනය වී නැ ැ කියා මම වි ්ොසා ක්නො. අ ත් විශේ  

ආශයෝජකශයක් ශම්ටට පැමිණි පුක තවුන්  අශන්ක විධ 

ගැටලුෙලට ුදහුණ ශ නො. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමාට තෙ විනා ස 10ක පමණ කාලයක් තිශබනො. 

 
ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

මම එය ශබොශ ොම අගය ක්නො මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශනොශයක් ගැටලු තිශබනො. ශම්ො පුළුෙන් ත්ම් 

ඉක්මනට අපි ආශයෝජකයන්ට ලබා ශ න්න නන.. නන.ම ්ටකට 

විදුලිබලය තමයි අතයෙ ය ෙන්ශන්. ශකොච්ච් ජනනය ක්න්න 

පුළුෙන් , ශකොච්ච් grid එශකන් ගන්න පුළුෙන්  කියන කා්ණා 

තමයි ඒශගොල්ලන් බලා තීන්දු ක්න්ශන්. මට තෙම ශම් කා්ණය 

මතකයි. 2002 අවුරුේශේ මම ශෙශළඳ ඇමති ෙ ශයන් කටයුතු 

ක්නශකොට HSBC Call Centre එක අශපන් ඉල්ලුශේ එක 

ශ යයි. ඒ, අඛණ්ඩ විදුලි සාැපයුමක්. ඒක අපි අත්සාන් ක්ලා දුන්නු 

නිසාා තමයි පිලිපීනශයන් 4,000ක් ශම ාට ආශේ. ශමතැන ර ්න 

තිශබන බෙ අපි  න්නො.  ැබැයි, ර ්න ශෙනුශෙන් අපිට බැණලා 

ෙැඩක් නැ ැ. ර ්නයට උත්ත් ශ න්ශන් ශකොශ ොම  කියන 

එකයි අපි ශපන්ෙන්න අෙ ය ෙන්ශන්. අපි ශමගාශෙොට් 3,500ක් 

එකතු ක්නො.  දිින  අෙසා්ාාෙක් ශෙනුශෙන් අපි ශමගාශෙොට් 

1,500ක් එකතු ක්නො. අපි supplementary purchases ක් 

තිශබනො. ඇත්තටම "emergency" කිේශෙොත් ඒක ෙැ්දියි. ඒ 

තුළින් පන්, යිනයයක barges ගැන කාා ක්ශගන යනො. තෙම 

අපට technical variations ඇවිල්ලා නැ ැ.   

ඒ විත්ක් ශනොශෙයි. ්ශට් ආර්ථිකය කළමනාක්ණය කිරීම 

ශතෝ්ා ගත් අං  එකක්  ශ ෝ ශ කක් ශකශ්හි පමණක් අෙධානය 

ශයොුද ක්මින් කළ  ැක්කක් ශනොශෙයි. ඒ සාඳ ා සාමසා්ත 

ආර්ථිකය ශ සා අප බැලිය යුතුයි. එශ ම නැත්නම් සාාර්ෙ ආර්ථික 

විචලයයන්ශ  - macroeconomic variables -  ැිනරීම ශකශ්හි 

සාමසා්තයක් ශලසා අශප් අෙධානය ශයොුද කළ යුතු ශෙනො. 

රතිපත්ති සාම්පා නශේ දී ිනයලුම අං  ආේණය ෙන ආකා්යට 

ෙැඩ පිළිශෙළ සාැකිනය යුතුයි. එශසාේ වූො නම් අපට විදුලිබල 

අර්බු යට සා්ථි් සාා් ශලසා විසාුරමක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ 

තිබුණා. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අපි ශම් ශේෙල්  ැනශගන 

ිනටියත්, අපි හිතන්න පුරුදු ශෙලා ඉන්ශන් අපි ොශ  ශම් ්ශට් 

ම ජනයා ශම්ො ගැන හිතන්ශන් නැ ැ කියලායි. ගැටලුෙ 

තිශබන්ශන් එතැනයි. අපි ඇත්තට ුදහුණ ශ ුද; සාතය ශෙනුශෙන් 

ශපනී ිනටිුද; අපට පේා ඇති ෙගකීම ශම් ්ශට් ජනතාෙ 

ශෙනුශෙන් ඉටු ක්ුද. 

අ  විපක්ෂශේ  මන්ත්රීෙරු කාා කශළේ, ශම් ර ්නයට ඒ 

ශගොල්ලන් ග.විලාෙත් නැති විධියටයි. 2010 ිනට අ  ෙනතුරු 

අලුතින් විදුලිය ජනනය කිරීශම්  ැකියාෙක් ඇති ශෙලා නැත්නම් 

අශපන් ර ්න අ ලා ෙැඩක් තිශබනො ? ශමන්න ශම්ක තමයි 

තිශබන ර ්නය. අපි මැශල්ෂියාෙත් එක්ක සාංසාන් නය කශළොත්, 

අශප් ්ශට් මිලියන 22ක ජනග නයක් ඉන්නො.  මැශල්ෂියාශෙත් 

මිලියන 22ක ජනග නයක් ඉන්නො.  ැබැයි, අශප් තිශබන 

විදුලිය ශමගාශෙොට් රමාණය  ා්  සා් ශ ිනයයි. මැශල්ෂියාශේ 

 තළිසා්එක්  සා් අටිනයයයි. ඒක තමයි ශෙනසා. ඒක තමයි ඒ 

අයශ  ෙයාපා්ශේ  සාාර්ාකත්ෙය. ඊළඟට, ජපානශේ  ශමගාශෙොට් 

එක්ලක්ෂ  ැටඅට  සායි. ඒ කියන්ශන්, installed capacity එක. 

ිනංප්ර්රුශේ ශමගාශෙොට්  තළිසා්එක්  සා් අටිනයයයි. ශකොරියාශේ 

ශමගාශෙොට් එක්ලක්ෂ පණසා්අට  සායි. ශමශ ම තමයි  ඒ ්ටෙල් 

සීඝ්රශයන් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්.  

තෙ එක කා්ණයක් ගැන කාා ක්න්න අෙ යතාෙ 

තිශබනො. ඒ තමයි ශම් ර ්නය විසාඳන ආකා්ය.  නුදත්,  ැන් 

ශම් ශකොමිෂන් තුළින් ශනොශයක් විධියට ර ්න ක්න්න ගියාම 

චකිතයක්, ිමයක්, අවධර්යයක් ඇති ශෙනො. ගිහිල්ලා පැය 

 යක්  Presidential Commission එශක් ඉන්න ශකොට, පැය 4ක් 

CID එශක් ඉන්න ශකොට අ  ශ ට ගන්න තිශබන විසාුරම් ප්ක්කු 

වීමයි ශෙන්ශන්. ශම්ො තමයි අපි විසාඳන්න අෙ ය ෙන්ශන්. මම 

කිේො, නීතිමය ර ්න ගැන.  ශමොක , ශම්ක ඇමතිේයකු කළ 

ශ යක්.  මම කාරුණිකෙ එතුමාට කියනො, කමක් නැ ැ, check 

ක්න්න. අපි 2014 ඉඳලාම  check ක්ලා බලුද, ශමොනො  

ශෙන්ශන් කියලා. නුදත්, ශම් අෙසාා්ාශේදී ශම් ර ්නය විසාඳනතුරු 

ටිකක් කල්  ශ න්නය කියන එකයි මම ඉල්ලන්ශන්.  

මා ශපෞේගලිකෙ හිතන විධියට නි  ිනන් පුක අප දිගින් දිගටම 

ුදහුණ ශ න ශම් බල ක්ති අර්බු ය අපට විසාඳා ගැනීමට ශනො ැකි 

වූශේ  අප ඒ සාඳ ා ඉංජිශන්රුමය විසාුරමක් - engineering 

solution එකක් - දීමට සා.ම විටම කල්පනා කළ නිසාායි.  අප 

ශම්කට power economy එකක් ගන්න පුළුෙන් විධියට ෙැඩ 

කටයුතු ක්න්න අෙ යයි.  මැශල්ෂියාෙ, ශකොරියාෙ, ජපානය ෙැනි 

්ටෙල් සීඝ්රශයන් ඉදිරියට ගිය ගමනයි අපට අෙ ය ශෙන්ශන්. ඒ 

ශගොල්ලන්ශගන් ශම් ගැන ඇහුොම, ඒ ශගොල්ලන් කියන්ශන් 

නැ ැ, "අශප් යම් strike එකක් තිශබනො. ශ ට එන්න, අනිේ ා 

එන්න" කියලා. ශමන්න ශම් ොශ  ර ්න තමයි අපට තිශබන්ශන්. 

විපක්ෂශේ  මන්ත්රීෙරු ිනයලු ශ නාම කිේශේ, "අපි සාම්ර්ර්ණ 

සා ශයෝගය ශ න්නම්" කියලායි. එශ ම නම්  අපට පක්ෂ, පාට 

ශේ යක් නැ ැ. අපි ජාතික රතිපත්තියක් ඇති ක්න්නම්. තබත් 

එන්න අපත් එක්ක අත් ෙැල් බැඳශගන ෙැඩ කටයුතු ක්න්න.  

ඒ විත්ක් ශනොශෙයි. ශකොත්ම් අිමශයෝගකාරී ර ්න තිබුණත්, 

ඒ අිමශයෝග මම භා් ගන්නා බෙ ශම් අෙසා්ාාශේදී මතක් ක්නො.  

අලුත් අවුරුේ ට ඉසා්ශසාල්ලා කිිනම විසාන්ධි කිරීමක් නැ ැ. 

ශෙසාක්ෙලට ඉසා්ශසාල්ලා සා්ථි් සාා් විසාුරමක් ලබා ශ නො කියන 

එක මම ෙගකීමකින් කියනො. මින්පුකෙ එන විදුලිබල 

ඇමතිේයකුට ශමෙැනි අනෙ ය ර ්නයක් කෙ ාකෙත් ඇති 

ශනොෙන විධියට ශම්කට දීර්ඝ කාලීන විසාුරමක් ලබා ශ නොයි 

කියන එක මා ශම් අෙසා්ාාශේදී මතක් ක්න්න කැමැතියි. 

එශ නම්  ැන් තිශබන්ශන් අ  විපක්ෂශයන් ශපන්නපු ඒ 

එකුදතුභාෙශේ  රතිඵලය ලබාශගන අපි එකට ෙැඩ කිරීමයි.   
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ශම් අෙසා්ාාශේදී ශනොශයක් ශනොශයක් ශේෙල් කිේො.  

ශක්ෙලපිටිය විදුලි බලාගා්ශේ  ශටන්ඩර් එක ගැන ඇහුො. ඒ 

ශගොල්ලන්  න්ශන් නැ ැ. ශකොම්පැනි ශ කක් තිශබනො. එකක් 

duty ශගෙන්ශන් නැ ැ. අශනක, duty ශගෙනො. රසාම්පා න 

ශකොමිටිය තුළින් අිමයාචනයක් ඉදිරිපත් ක්ලා තිශබනො. ඒ 

අනුෙ කියා තිශබනො ශම් ශකොම්පැනියට ශ න්නය කියලා.  

එශ නම් ශකොශ ොම  ඇ් ලි ග න්ශන්? කැබිනට් අනුමැතියත් 

ලැබී තිශබනො. නීතිපති අත්සාන් ක්ලා අනුමැතිය ශ නො 

කියනො. මම පළුදෙැනි ෙතාෙට ශම් ශකොම්පැනි ශ ක ශගනැල්ලා 

මාධය ඉදිරිශේ   සාාකච්ඡා කළා. ඒකට උත්ත් ශ න්න බැරි වුණා. 

ඒත් අපි හිතනො, ශම්ශක් යම්කිින ෙටිනාකමක් තිශබනො කියලා.  

ඒක ගැන මම ශම් අෙසා්ාාශේදී කාා ක්න්ශන් නැ ැ. ශමොක , 

ඒක අනිොර්යශයන්ම ජාතික ෙ ශයන් සාාකච්ඡා කළ යුතු 

කා්ණයක්. නුදත්, ඉන්දියාෙ, ජපානය, ීනනය, එංගලන්තය ශම් 

ිනයලු ශ නාම අ  ඇවිල්ලා තිශබනො. ටර්කිශයන් අපට ඉම ත් 

ශසාේෙයක් ිනදු ෙනො. ්ජශයන් ්ජයට ඒ ශගොල්ලන් පුදුම 

කැමැත්තකින් සා ශයෝගය ශ න්න ඉදිරිපත් වී තිශබනො. 

අ  කැලණිතිසා්සා බලාගා්ශේ  විදුලි ඒකකයක් ජනනය 

ක්න්ශන් රුපියල් 48කට. 'උතුරු ජනනී' බලාගා්ය  විදුලි 

ඒකකයක් නිප ෙන්ශන් රුපියල් 69ට. සාපුගසා්කන්ශේ නිෂ්පා න 

කටයුතු ක්න්ශන් අවුරුදු 30ක් විත් ප්ණ මැෂිමක්. එහි විදුලිය 

ඒකකයක් රුපියල් 38ට ජනනය ක්නො. West Coast එක 

ම.තකදී ගත්ශත්. එහි විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 35ට, 36ට තමයි 

ජනනය ක්න්ශන්.  ැන් අපට එෙලා තිශබන bid එක අනුෙ 

රුපියල් 21 ිනට රුපියල් 24  ක්ො මිලකට විදුලි ඒකකයක්  ශ න 

බෙ කියනො. . අපි එශක් technical පැත්ත බලන ශතක් ඉන්නො. 

ඒ ෙයාපිතිය ්ජයකින් -්ජයකට ඇවිත් තිශබන නිසාා 

ුකපිරිභාෙයක්  තිශබනො. එහි  ර න් ශමොකුත් තිශබනො  බලලා- 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට විනා ස තුනක පමණ කාලයක් තිශබනො.   

 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
සා්තුතියි.  

භය නැතිෙ ිනටින්න කියලා මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී 

කියනො. ශම් අිමශයෝගය  ශල්ින නැ ැ. නුදත් අපට ශම් ෙැඩ 

ක්න්නම ශෙනො. ශම්ොට ශ ේතු සාාධක, උත්ත් ශ න්න බැ ැ. 

ශම් නිලධාරින් ිනයලුශ නාට බැන්නාට කමක් නැ ැ. ඒො අමතක 

ක්න්න. අපට බණින රමාණය   න්නො ශන්. ඒ නිසාා ශම් ගැන 

හිතා බලා ෙැඩ කටයුතු ක්න්න. කැබිනට් මණ්ඩලය, 

අගමැතිතුමා, ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ිනයලු  මන්ත්රීෙරු අපිත් එක්ක 

ඉන්න එක තමයි  ක්තිය.  ැබැයි, මින් පුකෙ ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය තීන්දුෙක් ගන්න නන.. පැය 72න් ෙැඩක් ක්න්න නන.. 

ඒ ආයතනශේ  ඉන්ශන්  ක්ෂ අය.  ැබැයි, තීන්දු ගැනීශම් ර ්නය 

තමයි තිශබන්ශන්. මම ඒ ිනයලුශ නා එක්ක කාා ක්ලා 

ශබොශ ොම ුක   බැඳීමක් ඇති ක්ශගන  යනො. අශප් ශසාේෙක 

පිරිසා 26,800ක්.  අනියම් මට්ටශම් අය 5,000ක් විත් ඉන්නො. 

එක දිසා්ත්රික්කයකින් 5,200ක් විත්  මලා තිශබනො. පුදුමයි! ඒ 

ගැන කවුරුෙත් ශමොකුත් කිේශේ නැ ැ. රැකියාෙක් ශ න්න 

පුළුෙන්  කියලා ශම්  අහිංසාක මන්ත්රීෙරුන් ඇහුොම, ඒ ගැන මශ  

්ාජය ඇමති චම්පික ශරේම ාසා මැතිතුමා කියයි. එතුමාට තමයි 

ශලොකුම ර ්නය තිශබන්ශන්. ඒ පත්වීම් ගත්ත  ැම ශ නාම 

ක.ගල්ශල්. ෙවුනියාශේත් ක.ගල්ශල් අය, යාපනශේ ත්   

ක.ගල්ශල් අය, පුනරීන්ෙලත් ක.ගල්ශල් අය. ක.ගල්ශල් අය  ැ් 

ශෙන ශකොශ ේෙත් අය නැ ැ. ඉතින්  ශමශ ම ක්න්න පුළුෙන් ? 

ශමන්න, ශම් මන්ත්රීතුමා කියනො අනු්ාධපු්ශේ  ඉන්ශන්ත් 

ක.ගල්ශල් අයලු!   අපට ශම් ර ්නශේ  නිෙැ්දි කිරීමක් ක්න්න 

ශෙනො. නැත්නම් අශප් මන්ත්රීෙරුන්ට ශමොකක්  ක්න්ශන්? ඒ 

ශගොල්ලන්ටත් රැකියා ශ න්න අෙ යයි. අපි අලුත් අවුරුේ ට 

ඉසා්ශසාල්ලා අනිොර්ශයන්ම තබතුමන්ලාට ඒො ලබා ශ නො. අපි 

ශම් ගැන තීන්දුෙක් අ්ශගන සාාධා්ණ විධියට කටයුතු ක්න්න 

නන..  ශමශතක් ශේලා කවුරුෙත් ඒො ගැන කාා කශළේ නැ ැ, 

නි ් ේ ෙ හිටියා. ඇයි, ACE එක ගත්ශත් නැත්ශත් කියලා 

අ නො. මම  එතුමාශගන් අ නො ඇයි ගත්ශත් නැත්ශත් කියලා.  

කැබිනට් එශක් අවුරුදු ශ කක් හිටියා. ඒ ොශ ම  wind force එක 

එතුමායි කිේශේ ඒ විධියට ශ න්න කියලා. ඇයි ඒක කියන්න 

ශකොන් ක් තිබුශණ් නැත්ශත්? මම කියනො එතුමා ක්පු ශේ 

ශ ොඳයි කියලා. මම ශෙන පක්ෂයක ඉඳලා කියනො නම්, එතුමාට 

කියන්න බැරි ඇයි? ඒ නිසාා අශප් නිලධාරින්ට බණින්න අෙ ය 

නැ ැ. අ  ෙන විට තිශබන ිනයලු ර ්න මම භා් ගන්නම්. ශ ට 

ිනට, අලුත් අවුරුේශ න් පුකෙ තබතුමන්ලාත් එක්ක අත්ෙැල් 

බැඳශගන ශම් ර ්නය සා  ටම විසාඳන බෙ අගමැතිතුමාත්, 

ජනාධිපතිතුමාත් ශෙනුශෙන් රකා  ක්මින් මා නි   ශෙනො. 

ශබොශ ොම සා්තුතියි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු ආනන්  අලුත්ගම ශ  මැතිතුමා. තබතුමාට 

විනා ස ප ක කාලයක් තිශබනො.  
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ගු ආනන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ්වි කරුණානායක 

ඇමතිතුමාශ  කාාශෙන් පුකෙ මට කාා කිරීමට අෙසා්ාාෙ ලබා 

දීම ගැන තබතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙනො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  විදුලි අර්බු ය ඉතා අය පත් 

ශලසා ්ට පු්ා නැඟී ිනටියත්, ගරු ්වි කරුණානායක අමාතයතුමා 

ශම් අමාතයාං ය භා්ශගන ඉතා ශකටි කාලයයි ගත වී 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසාා  ''ුදෙ  මට ත ස බ.ම''  අශප් යුතුකමක් 

ශනොශෙයි. ශම් ්ට පාලනය කළ ආණ්ඩු ශ කම ශම් ර ්නයට ෙග 

කියන්න නන.. විශ ේෂශයන් ්වි කරුණානායක මැතිතුමා ගැන 

මම  පුේගලිකෙ  න්නො.  එතුමා කැමැත්ශතන් ශනොශෙයි, 

විදුලිබල, බල ක්ති  අමාතයාං ශේ  ්ාජකාරි ක්න්ශන්. එතුමාට 

උචිත ුද ල් අමාතයාං ය.  තබතුමා ුද ල් අමාතයාං ශේ  ඉඳලා 

ෙැඩ ශපන්නපු ශකශනක්; ුද ල් අමාතයාං ශේ  ඉඳලා යම් කිින 

ශ යක් ක්පු ශකශනක්. එම නිසාා ුද ල් අමාතයාං ය ගැන තමයි 

එතුමාශ  හිත තිශබන්ශන්. ශම් අමාතයාං ය දීලා, ගිනි ජාලාෙක් 

තළුෙ උඩ තියලා අපි එතුමාට ශ ෝෂාශ්ෝපණය ක්නො නම් 

ෙැ්දියි.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අෙසා්ාාශේ ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල අමාතයතුමා ශම් ගරු සාභාශේ ිනටිනො. මම එතුමාත් 

සාමඟ අශප් දිසා්ත්රික්කශේ  ශේ පාලන කටයුතු ක්පු නිසාා, එතුමාට 

අශප් දිසා්ත්රික්කය පිළිබඳ ශ ොඳ අෙ ශබෝධයක් තිශබනො.  

තබතුමාට මතකයි, නාෙලපිටිය ආසානශේ  Heightenford 

ශකොටසාට මම ගරු අග්රාමාතයතුමා එක්ක ගියා. ඒ සාඳ ා  මශ  

අතින් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් විත් විය ම් කළා. ශමොක , 

2989 2990 

[ගරු ්වි කරුණානායක  ම තා  
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අග්රාමාතයතුමා  යනශකොට ශපොලීිනයට  ෙසා් තුනක් කන්න ශ න්න 

නන.; ඉුරම් හිටුම් ශ න්න නන.; ශ ෝටල් ගාසා්තු ශගෙන්න නන.. 

තබතුමා කිේො, උසාසා් තාක්ෂණ මධයසා්ාානයක් ආ්ම්භ කිරීම 

සාඳ ා රුපියල් ශකෝටි 50ක් ශ නො කියලා. මම ගරු ගයන්ත 

කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට සා්තුතිෙන්ත ශෙනො. ශමොක , අඩු 

ගණශන් ුදල් ගලක්  රි තියා ගන්න මට බැරි ශෙනො, තබතුමා 

මට උ ේ කශළේ නැත්නම්. තුදන්නාන්ශසාේ එක රැයින් ිනයලු 

නිලධාරින් කැඳෙලා, ඉතා වුෙමනාශෙන් ක්රියාත්මක ශෙලා ඒ 

කටයුත්තට ුදල්ගල් තියන්න අෙ ය කටයුතු ක් දුන්නා.  ැබැයි, 

අ  ඒ ුදල්ගල පැළ ශෙනො. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමනි, මට එක්සාත් ජාතික පක්ෂය එපා ශෙන්න එක 

ශ ේතුෙක් වුශණ් තබතුමා දිසා්ත්රික්කශේ  නායකයා  ැටියට මට ම ා 

ෙැ්දි පා්ක් ශපන්නපු නිසාායි. අගමැතිතුමා ශගනියලා ුදල්ගල් 

තිේබත්, ඒ ුදල්ගල අ  පැළ ශෙනො. අ  එතැන ම  කැළයක්. මම 

රෑ තුනක් නිදි ේාශගන පිට්ටනිය කපලා, ගසා් ටික කපලා, 

ශගොඩනැ් ල්ල   න්න ූමමිය සාකසා් කළා. ඇමතිතුමාත් එතැනට 

ගියා. තුදන්නාන්ශසාේලා ඒක  ැක්කා. අගමැතිතුමාටත් ලේජයි; 

අශප් ආණ්ඩුෙටත් ලේජයි; මටත් ලේජයි. මම එක්සාත් ජාතික 

පක්ෂශයන් අයින් ශෙන්න එක ශ ේතුෙක්  තමයි ඒ කා්ණය.  

්වි කරුණානායක ඇමතිතුමා මශ  ශම් කාාෙ ක්න්න 

විනා ස ප කට මත්ශතන් කිේො, ්ංජිත් ිනයඹලාපිටිය ඇමතිතුමා 

විදුලිබල අමාතයාං යට ශසානඟ  මලා කියලා. මම ඒක 

පිළිගන්නො. ඒ ොශ ම තමයි, අකිල වි්ාේ කාරියෙසාම් 

ඇමතිතුමා කුලියාපිටිශයන් විත්යි පාසාල් අනධයයන කාර්ය 

මණ්ඩලෙලට තරුණ තරුණියන් එෙලා තිශබන්ශන්. අශප් 

ශසාේනාධිකාරි මධය ම ා වි යාලයට කුලියාපිටිශයන්  ත් ශ ශනක් 

එෙලා තිශබනො. ඒ ොශ ම, අනුරුේධ කුමා් මධය ම ා 

වි යාලයට කුලියාපිටිශයන් ුකළු ශසාේෙකයන්  ත්ශ ශනක්  ාලා 

තිශබනො. මම ඒ ආසානශේ  සාංවිධායකේයා;  පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීේයා. අපි කට ඇ්ශගන ඒ දි ා බලාශගන ඉන්න නන..  

රාශේශීය සාභා මැතිේණශේ  නාම ශයෝජනා   නශකොට මට 

ඒක ක්න්න දුන්ශන් නැ ැ. තුදන්නාන්ශසාේලාට නන. විධියටයි 

නාම ශයෝජනා  ැදුශේ. මම ශ්රී ලංකා නි  සා් පක්ෂශේ  නාම 

ශයෝජනා  ත්ක් ප ක්   පු ශකශනක්. මම දිනන්න අෙ ය 

ලැයිසා්තුෙ    නශකොට, තුදන්නාන්ශසාේලා ිනරිශකොතට නන. 

විධියට එා් කටයුතු කළා. මම අසානීප තත්ත්ෙශයන් ිනටියත්, ම  

රෑ ශ ක තුන ශෙනකම්  හිටියා, ඒ කටයුත්ත ක්න්න.  ැබැයි, ඒ 

ශෙලාශේදී අපට ඒක  රියට ක්න්න දුන්ශන් නැ ැ. අපට එක්සාත් 

ජාතික පක්ෂය එපා වුශණ් ඒකයි. නැත්නම්, මම එක්සාත් ජාතික 

පක්ෂයට ආශේ ආශයත් ශම් පැත්තට කකුලක් තියන්න ශනොශෙයි. 

අපි ශකළින් ෙැඩ ක්ශගන ිනටියා. මම ශගෞ්ෙ ක්නො, ගරු 

ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට. තුදන්නාන්ශසාේ ශකොයි 

පක්ෂශේ  ිනටියත් අපි තුදන්නාන්ශසාේට ආ ්ය ක්නො.  

තුදන්නාන්ශසාේ  පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීෙරු  ැටියට අපට 

ර සා්පතින් ා ශෙලාෙක් දීලා තිබුණා  ුදශෙන්න. ඒක ශම් 

පුකශපළ ිනයලු මන්ත්රීෙරුන් සා තික ක්නො. තුදන්නාන්ශසාේ ඒ 

ශෙලාශේ  ිනයලු නිලධාරින් කැඳෙලා, අශප් ර ්න විසාඳන්න  

උත්සාා  කළා. 

තුදන්නාන්ශසාේලා කිේො  සා ලක්ෂයක් ්ක්ෂා ශ නො කියලා. 

අපි ඒ වි ්ොසාය තියාශගන තුදන්නාන්ශසාේලා එක්ක ෙැඩ කළා. 

රැකියා  සා ලක්ෂයක් ශනොශෙයි, තුදන්නාන්ශසාේලාත් එක්ක හිටපු 

කාල සීමාෙ තුළ මට එක ්සා්සාාෙක් ශ න්න බැරි වුණා. මම  ශ්රී 

ලංකා නි  සා් පක්ෂශේ   ඉන්නශකොට ශසාෞඛය අමාතයාං ය, 

විදුලිබල අමාතයාං ය ෙැනි අමාතයාං ෙල ්ක්ෂා   සාකට ෙැ සය 

දීලා තිශබනො.  

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට තෙ විනා සයක කාලයක් පමණයි 

තිශබන්ශන්. 

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මට තෙ ුකළු කාලයක් ශ න්න.  

ඊශේ  ඇති ශෙච්ච ිනේධිය ගැන කාා ක්නො නම්, පුක ශපළ 

මන්ත්රීෙරුන් ජනමාධය තුළින්, ුද්රිත මාධය සා  අශනකුත් ිනයලු 

මාධය තුළින් කිේො, "අපි ශකොයි ශෙලාශේ  රි අය ෙැය විො යක් 

ප්ේ ෙනො." කියලා. චම්පික ්ණෙක ඇමතිතුමා එක්සාත් ජාතික 

පක්ෂය තුළ ''ෙශ න් තශ්ෝ'' භාෂාශෙන් නායකත්ෙයක් 

ශගොඩනැඟීමට උත්සාා   ්නො. මම හිතන විධියට එතුමා ප්ාජය 

කිරීමට  ැකිවීම ගැන ඒ පුකශපළ මන්ත්රීෙරු ිනයලුශ නා අ  සාතුටු 

ශෙනො. මාත් එක්සාත් ජාතික පක්ෂශේ  ිනටියදී එතුමන්ලා එක්ක 

හිටපු ශකශනක්.  තුදන්නාන්ශසාේලා ගත්ත ඒ තීන්දුෙ ජයග්ර ණය 

ක්ලා තිශබනො. ශම් අෙසා්ාාශේදී කාටෙත් ශචෝ නා කිරීමට මා 

බලාශපොශ්ොත්තු ෙන්ශන් නැ ැ.   

ගරු ්වි කරුණානායක ඇමතිතුමා එතුමාශ  කාාශේදී 

කිේො, ිනං ල අවුරුේ ට කලින් ශම් විදුලිබල ර ්නය විසාඳනො 

කියලා. ශ වියන්ශ  පිහිශටන් එම ර ්නය විසාඳන්න ලැශේො  

කියලා මා රාර්ානා ක්නො. ශමොක , ශම්  විදුලිය ර ්නය නිසාා 

ශම් ්ශට් ජනතාෙ ඉතා අසා්ණ තත්ත්ෙයක ඉන්ශන්. ඒ කාර්යය 

ඉෂ්ට කිරීමට තබතුමාට  ක්තිය ලැශේො  කියලා රාර්ානා 

ක්මින් මම නි   ශෙනො. ශබොශ ොම සා්තුතියි. 
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ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு அனுர சிட்னி ேயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අ  කා්ක සාභා අෙසා්ාාශේදී 

විො යට ගැශනන්ශන්, ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන සා  

ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ ත්, විදුලිබල, 

බල ක්ති සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ ත් ෙැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳෙයි.  

අශප් ගරු ආනන්  අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමාශ  කාාෙට මම 

උත්ත් කීපයක් ශ න්න නන.. විශ ේෂශයන්ම ඊශේ  ිනදු ශෙච්ච 

අෙසාානාෙන්ත ිනේධිය ගැන අශප් මන්ත්රීෙරුන්ට ඇ් ල්ල  එල්ල 

වුණා. ඒ කාාෙ ගැන අපි සාතුටු ශෙන්න නැ ැ. ඒ ශචෝ නාෙ අපි 

රතික්ශෂේප ක්නො. ශමොක , පුක ශපශළේ කියලා අප තුළ 

ර ්නයක් නැ ැ. එක්සාත් ජාතික පක්ෂශේ  ිනයලු ඇමතිෙරු, ිනයලු  

මන්ත්රීෙරු අපි කණ්ඩායමක් ශලසා එකට ඉන්නො. අපි පුකශපළ 

කණ්ඩායම  ැටියට ශම් අය ෙැය විො ශේ දී ිනයලු අමාතයෙරුන්ට 

අශප් සා ාය ශ නො.  

ඊශේ  පැෙැති, චම්පික ්ණෙක අමාතයතුමාශ  අමාතයාං ශේ , 

ඒ ොශ ම ෙජි් අශේෙර්ධන අමාතයතුමාශ  අමාතයාං ශේ   ෙැය 

ශීර්ෂයන් පිළිබඳෙ ඡන්  විමසීශම් දී  පුක ශපළ මන්ත්රීෙරුන් 

කවුරුෙත්  හිතාමතා මඟ ැරියා ශනොශෙයි.  පක්ෂ නායකයන්ශ  

රැසා්වීශම් දී තී්ණයක් ශගන තිබුණා, කා්ක සාභා අෙසා්ාාශේ දී 

ඡන් යක් ඉල්ලන්ශන් නැ ැ කියලා.  නුදත් ඒ තී්ණයට එශ්හිෙ 

ඇවිල්ලා ශබදීමක් ඉල්ලුො. ඒක තමයි ශෙච්ච ිනේධිය. එතැනදී 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

අශප් මන්ත්රීෙරුන්ශ ත් පැමිණීශම් යම් රමා යක් ඇති වුණා. 

නුදත් එෙැනි ිනේධියකට කිිනශසාේත් සාම්බන්ධ නැ ැ. තබතුමා  

එශ ම හිතනො නම්, අශප් මන්ත්රීතුමන්ලා කවුරුෙත් ඒ තැන 

නැ ැ. අශප් මන්ත්රීතුමන්ලාශ  තිශයන අ  සා්, විශේචන එල්ල 

කළා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒක තමයි  කියන්න තිශබන්ශන්. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අ  ශම් ඇති ශෙලා තිශබන 

විදුලිබල අර්බු ය ගැන මම විශ ේෂශයන්ම සාඳ න් ක්න්නට 

නන. .  ගරු ්වි කරුණානායක ඇමතිතුමාශගන් මම ඉල්ලීමක් 

ක්නො. ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමාට ශලොකු ෙගකීමක්; භා්දූ් 

ෙගකීමක් තිශබනො. ශම්ශක් දී තබතුමා කල්පනා ක්න්න නන., 

කා්ණයක් තිශබනො. 2016, 2017 අවුරුදුෙල ්ශට් නියඟයක් 

තිබුණා.  ැබැයි, ඒ නියඟය පැෙැති  කාලශේ  දී වුණත් ශමච්ච් 

ඉක්මනට විදුලි බලය නිෂ්පා නය ක්න ජලා  ිනුරශන් නැ ැ. 

තබතුමාට  ැන් ශලොකු අිමශයෝගයක් තිශබනො. මම  න්නො, ශම් 

නිලධාරින්ට ඇ් ල්ල දිගු ක්ලා තබතුමාට ශමහි පාලනය 

ශගනයන්න අමාරු බෙ. නුදත් ශම් අර්බු ය යට තබතුමාට 

විරුේධෙ ශනොශයකුත් බලශේග තිශබනො.  ඒක තබතුමා ශත්රුම් 

ගන්න. මම හිතන විධියට  තබතුමා එය ශත්රුම් ශගන තිශබනො.  

අ  ශම් විදුලි බලය නිෂ්පා නය ක්න  ජලා  පාලනය 

ක්න්ශන් විදුලි බල මණ්ඩලශයන් පමණක් ශනොශෙයි.  ොරිමාර්ග 

අමාතයාං ය, ම ෙැලි සාංෙර්ධන  ා පරිසා් අමාතයාං ය යටශත්ත් 

පාලනය ෙනො. අපි ආණ්ඩු ක්නශකොට, අපිෙ ෙට්ටෙන්න ශම් 

ආණ්ඩුෙ ඇතුශළන්ම යම් යම් කණ්ඩායම් ක්රියාත්මක ශෙනො.  

ම ෙැලි සාංෙර්ධන අමාතයාං ය යටශත් සාම ් ජලා  තිශයනො. 

ඒ ජලා  ඉක්මනින් හිුරශන් ශකොශ ොම ? ශමොක , 2018 

සාැප්තැම්බර් මාසාශයන් පසා්ශසාේ ශලොකු ෙර්ෂාෙක් ලැබුණා. එශ ම 

නම්, ශමච්ච් ඉක්මනට ශම් ජලා  හිශඳන්න විධියක් නැ ැ. ඒ 

නිසාා අශප් ආණ්ඩුෙ අප ුකතාෙට පත් ක්න බලශේග ශම්ක 

ඇතුශළේ තිශයනො.  නැත්ශත් නැ ැ. ශම් ජලා  ඉක්මනට 

හින් ෙන්න ශලොකු කුමන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක වුණා. ශම් විධිශේ  

කුමන්ත්රණ ශම්ක ඇතුශළේ තිශයන නිසාා ශම් අර්බු ශේ   ෙගකීම 

තබතුමා  ැරිය යුතු නැ ැ. ශමොක , තබතුමා ශම් අමාතයාං ය 

බා්ශගන  ෙසා් 90කටත් අඩු කාලයක් ගත ශෙලා තිශබන්ශන්. මීය ට 

ශප්, අවුරුදු 20කට ෙැ ස කාලයක් විදුලි බල අමාතයාං ය අශප් 

අශත් ශනොශෙයි තිබුශණ්. ශ්රී ලංකා නි  සා් පක්ෂශේ  

අමාතයේශයක් යටශත් තිබුශණ්.  ැන් ඒ අමාතයේයා කාා 

කළා. ඒ ඇමතිේයා කාා ක්ලා කිේශේ,  විදුලි බලය ජනනය 

කිරීශම් ෙැඩසාට නක් ගැන ශනොශෙයි.  එතුමා  හිතලා තිශබන්ශන් 

ක.ගල්ල දිසා්ත්රික්කශේ  එතුමාශ  හිතෙතුන්ට රැකියා ශ න එක 

ගැන. එතුමාශ  කාාශේ දී කිේො, රැකියා 6,000ක් දුන්නා. ඒ 

රැකියා 6,000න් විදුලි බල මණ්ඩලයට බ්ක් වුශණ් නැ ැ කියලා. 

අපි අ නො, රැකියා 6,000ක් දුන්නාම එය විදුලි බල මණ්ඩලයට 

බ්ක් ශනොශෙන්ශන් ශකොශ ොම  කියලා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, තබතුමාට තෙ විනා සයක පමණ කාලයක් 

තිශබනො. 

 
ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு அனுர சிட்னி ேயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අශප් ගරු ලක්ෂ්මන් 

විශේමාන්න මන්ත්රීතුමාශ  විනා ස 5ක කාලය මට  කාලය ලබා 

දුන්නා. 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශේලාෙ පිළිබඳ ර ්නයක් ඇති ශෙලා 

තිශබනො. ඒ නිසාා එම ශේලාෙ  ගරු ්වි කරුණානායක 

ඇමතිතුමා ලබාශගන තිශබනො. 

 

ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு அனுர சிட்னி ேயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු ඇමතිතුමනි, තබතුමා ශම් විදුලි අර්බු ශේ  ෙගකීම බා්ගත 

යුතු නැ ැ කියලා මා විශ ේෂශයන්ම කියනො.  නුදත්, තබතුමා 

 ක්ෂ අමාතයේශයක්;  ක්ෂ කළමනාකරුශෙක්. ඒ නිසාා  තබතුමා 

ශම් ර ්නයට විසාුරමක් ශ ොයයි කියලා අපි වි ්ොසා ක්නො. 

තබතුමා ශම් ර ්නයට ෙගකිෙ යුතු නැ ැ. ශමොක , තබතුමාට 

මාෆියාෙක් තිශබනො. තබතුමාශ  ශල්කම්තුමාට මාධය තුළින් 

ශනොශයකුත් ශචෝ නා එල්ල ශෙනො. මම  න්ශන් නැ ැ, ඒො 

ඇත්ත  නැේ  කියලා. මම හිතන්ශන් ගල් ිනයයක් ග නශකොට 

එකක්  රි ෙදිනො කියලායි. ඒ නිසාා මම හිතන විධියට  

ශම්ොශේ ත් ශමොනො  රි ර ්න ඇති. තබතුමාශ  අමාතයාං ශේ  

ශල්කම්තුමා ඉසා්සා් ඉඳන්ම ශචෝ නා එල්ල ශෙච්ච ශකශනක්.  

ශමහි ඇත්ත, නැත්ත මම  න්ශන් නැ ැ. නුදත් ඒ ොශ  යම් යම් 

ශේ කාා ශෙනො, සාමාජ ජාලා ශෙේ අඩවිෙල. මම වි ්ොසා ක්න 

 ැටියට ශම්ශක් ඇත්තක් තිශයන්නත් පුළුෙන්. ගරු ඇමතිතුමා, 

ශම් ොශ  ශේෙලුත් තිශබනො. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, කාාෙ අෙසාන් ක්න්න. 

 

ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மொண்புமிகு அனுர சிட்னி ேயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

තබතුමා ශල්කම්ේයා ශතෝ්ා ගත්තා ශනොශෙයි. අපට එශ්හිෙ 

අශප් ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළා; ජනාධිපතිතුමා පත් ක්පු 

ශල්කම්ෙරු. ජනාධිපතිතුමා බලාශගන ඉන්නො, ශම් ආණ්ඩුෙ 

ෙැශටනතුරු. අශප් ගමන නත් ශෙන ත්මට ජනාධිපතිතුමා සාතුටු 

ශෙනො. ඒ නිසාා මම තබතුමාට කියනො, ශම් බලශේග තබතුමා 

 ුදශේ තිශබන බෙ. තබතුමා ශම් කා්ණා වි ්ොසා ක්න්ශන් 

නැතිෙ ඇති.  නුදත් මට හිශතන ශේ මම කියන්ශන්. ගරු 

ඇමතිතුමනි, තබතුමාට අපි ආශිර්ො  ක්නො. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කනගාටුයි, ගරු මන්ත්රීතුමා. තබතුමාශ  ශේලාෙ අෙසාානයි. 

මීය ළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුේධ මන්ත්රිතුමා, තබතුමාට විනා ස 

5ක කාලයක් තිශබනො. 

 

ගු ඉන්දික අනුුේධා යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,ශබොශ ොම සා්තුතියි. 

 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
 

නැඟී සිටියේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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[ගරු අනු් ිනඩ්නි ජය්ත්න ම තා  
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ්වි කරුණානායක අමාතයතුමා. 
 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගරු අනු් ිනඩ්නි ජය්ත්න මන්ත්රීතුමනි, තබතුමා කියපු 

කා්ණය ශබොශ ොම ශ ොඳට මට ෙැටහිලා තිශබනො. මම 

ෙගකීශමන් කියනො,  ර ්නයක් ශෙනතුරු මම ශම් ිනයලු 

ශ නාෙම පිළිගන්නා බෙ. ශමශතක් දු්ට එෙැනි ශ යක් ඇති ශෙලා 

නැ ැ. ශනොශයක් කට කාා තිශබනො. එශ ම තමයි, ෙැඩ ක්න 

අයට තමයි ර ්න ඇති ෙන්ශන්. ඒ නිසාා  ශමතැන ශනොශයකුත් 

ර ්න ඇති ක්ශගන ෙැඩ ක්නොට ෙැ සය මම ශම් ිනයලු 

ශ නාෙම වි ්ොසා ක්මින් කටයුතු ක්නො. නුදත් එක් ෙතාෙක් 

ශ ෝ යම් ර ්නයක් ඇති වුශණොත්, මම තමයි ඉසා්ශසාල්ලාම ඒ 

ශෙනුශෙන් ක්රියා ක්න්ශන්.  ැබැයි, ඒ අය මට ශබොශ ොම ුක  ෙ 

ෙැඩ ක්න නිසාා මම ඒ අයෙ පිළිගන්නො. එශ ම නැතුෙ, අපට 

තීන්දු ගන්න බැ ැ. කරුණාක් ිනයලු ශ නාම මා ශකශ්හි 

වි ්ොසාය ඇති ක් ගන්න. ශමහි  ඉංජිනියර්සා්ලා 1,200ක් පමණ 

ඉන්නො; ශසාේෙකයන් 24,000ක් පමණ ඉන්නො. ශම් ර ්නය ගැන 

ඒ ශගොල්ලන් හිතන්ශන් අලුත් විධියකට. තෙ මාසා තුනකින් ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය අලුත් එකක් විධියට පෙත්ොශගන යන්න 

කටයුතු ක්නො. එශ න් ශමශ න් ශනොශයකුත් කුකකුුක ඇති 

ශේවි.  ැබැයි, විනයට විරුේධෙ කටයුතු ක්නො නම්, ඊට 

විරුේධෙ  ුදලින්ම කටයුතු ක්න්ශන් මම කියන එක ශම් 

අෙසා්ාාශේ දී  මතක් ක්නො. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශ ේ්ත් මැතිතුමා. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, තබතුමාට විනා ස ප යි ශේලාෙ තිශබන්ශන්. 
 

[අ.භා. 6.26] 
 

ගු ඉන්දික අනුුේධා යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශබොශ ොම සාත්ුතියි.  ශම් අය 

ෙැය විො යට සාම්බන්ධ ශෙලා කාා ක්ශගන යේදී කියන්න 
ශෙනො, ිනයලුම අමාතයාං ෙල ඇමතිරුන් ඇතුළු ඒ ිනයලු ශ නා 
ශබොශ ොම  රුණුෙට ශම් ආණ්ඩුශේ කපන්න පුරුදු ශෙලා තිශබන 
බෙ.  තක්ශකෝම කැපිලිකා්ශයෝ තමයි ශම් ආණ්ඩුශේ ඉන්ශන්. 
තක්ශකෝම කැපිලිකා්ශයෝ. එක්ශකශනක් විදුලිය කපනො; තෙ 
එක්ශකශනක් ජලය කපනො; තෙ එක්ශකශනක් තෙ ශේෙල් 
කපනො; තෙ  එක්ශකශනක් ේරසාා  කපනො. ශම්  ැම ශේම 
කපන්න  ක්ෂ ශ ොඳ කැපිලිකා්ශයෝ ටිකක් තමයි ශම් ආණ්ඩුශේ 
ඉන්ශන්. [බාධාකිරීම්] ඒ නිසාා අපට කියන්න නන.කම 
තිශබන්ශන්, - [බාධාකිරීම්] කපන අය  ැන්  අමාරුෙ  ැදිලා ක. 
ග න්න එපා.  ඒශගොල්ලන් ශකොශ ොම  රි  කපාශගන ඉන්න.  මට 
ශම් ශේලාශේ කියන්න තිශබන්ශන් ශම්කයි.  ැන් බලාශගන ගියාම 
අපට ලබා ශ න කාලයත් කපලා.  ැන් අපිට කාා ක්න්න තිශබන 
ශේලාෙත් නැති ක්ලා තිශබන්ශන්. ශකොච්ච් දු්ට ශම් කැපිල්ල 
ශේගෙත් ශෙලා  කියන එක  එයින් ශපනී යනො.  

 ැන් නිලධාරින්ට බැණලා ෙැඩක් නැ ැ. ්ජයක ්ට ක්න 
නායකශයෝ, ඇමතිෙරු නිලධාරින්ට බැණ බැණ ිනටින 
සාංසා්කිතියක් අපි  ැකලා නැ ැ. ශචෝ නාෙලට නිලධාරින්ට 
ඇ් ල්ල දිගු ක්ලා ෙැඩක් නැ ැ. ඒ ෙගකීම භා් අ්ශගන, ඒ 
ෙගකීම අනුෙ කටයුතු කිරීම තමයි ශම් සා.ම කැපිල්ලක්ම නෙත්ො 
ගැනීමට ආණ්ඩුෙ කළ යුත්ශත්.  

අධිශේගී මාර්ග ගැන කාා ක්නො. අධිශේගී මාර්ග ගැන කාා 

ක්මින් ම  උජාරුෙට කිේො, 2019දී  නුේට යන අධිශේගී 

මාර්ගය නිර්මාණය ක්නො කියලා. අශප් කිරිඇල්ල ම ත්මයාත් 

ශම් අෙසා්ාාශේ සාභාශේ  ඉන්නො.   ැබැයි, 2020දී ශනොශෙයි, 

2022දී  රි නුේට අධිශේගී මාර්ගයක්  ඉදි ක්නො නම්, මම 

හිතන විධියට ඊට කලින් අලේෙ, ශපොල්ග ශෙල  ක්ො එම 

මාර්ගය ඉදික්න්න ශෙනො. එශතක් අධිශේගී මාර්ගයක් නැ ැ. 

ශම් පට්ටපල් ශබොරුෙක් කියන්ශන්. අපි ගම්ප  දිසා්ත්රික්කශේ  

ඉන්ශන්. කඩෙත ඉඳලා අලේෙට යනකම් තෙම   ලා නැ ැ. 

කඩෙත ඉඳලා අලේෙට යනකම් කිිනදු ෙැඩ කටයුත්තක් ිනේධ 

ශෙන්ශන් නැ ැ. ඒ වුණාට ම ාමාර්ග ඇමතිේයාත් කියනො; 

්ාජය ඇමතිේයාත් කියනො, "අපි පා්   ලා තිශබන්ශන්,  ලබන 

අවුරුේශේ ිනයලු ශ නාෙම  අධිශේගී මාර්ගශේ  නුේට 

ශගනියනො" කියලා. ශම්, පට්ටපල් ශබොරු. ශම් ඇමතිෙරුන් 

ශමතැනට ඇවිල්ලා නිකම් මිනිුකන් ්ෙටනො. ඒ, ගම් පළාත්ෙල 

ජනතාෙට ෙන්දි දීලා නැ ැ. මීය රිගම, පල්ශල්ශෙල, ශේයන්ශගොඩ, 

දිවුලපිටිය යන කිිනම පළාතක ජනතාෙට ම ාමාර්ග 

අමාතයාං ශයන් ෙන්දි ලබා දීලා නැ ැ,  බලාශගන ගියාම ගම්ප  

දිසා්ත්රික්කශේ , - 

 

ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු ඉන්දික අනුුේධා යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඇමතිතුමනි, මශ  ශේලාෙ නාසා්ති ක්න්න එපා. තබතුමා 

තෙම පිළිතුරු කාාෙ කශළේත් නැ ැ. තබතුමා පිළිතුරු කාාශේ දී 

උත්ත් ශ න්න. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කබීර්  ෂිම් ඇමතිතුමා. 

 
ගු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ශමතුමා අූමත ශචෝ නා ක්නො, මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. පුකගිය ආණ්ඩුශේ තිබුණු ප්ණ පේෙලටත් ෙන්දි 

ශගො තිශබන්ශන් අපි. මම ඒ විසා්ත්ය කියන්නම්. කරුණු 

 න්ශන් නැතුෙ ශමතැන කාා ක්න්න එපා. [බාධා කිරීම්] අපි ඒ 

 ැම ශකශනකුටම ෙන්දි ශගො ශගන යනො. ශමතැන ශම්  පිසා්ුක 

කාා කියන්ශන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු ඉන්දික අනුුේධා යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශකොන්ත්රාත්කා්යන්ශගන් ශකොමිසා් අ්ශගන තිශබනො.  අපි 

ඒක  න්නො. අපි ඒ විසා්ත් තක්ශකෝම අ්ශගන තිශබන්ශන්. 

තබතුමන්ලාශ  සාශ ෝ ්ශයෝ තමයි ඒොශයන් ජීෙත් ශෙන්ශන්. 

තබතුමන්ලාශ  ඥාතීන් තමයි ඉඩම් ටික අල්ලා ශගන 

තිශබන්ශන්. ඒ ිනයල්ල ක්ලා  ැන් ශමතැන කියනො, ෙන්දි 

දුන්නා කියලා.  මිනිුකන්ට ෙන්දි දුන්ශන් නැ ැ. තුදන්නාන්ශසාේලා 

ගසාා ක.ෙ එකයි කශළේ. ශෙන ශ යක් ශනොශෙයි. අ  ශෙනශකොට 

මීය රිගම මිනිුකන්ට ෙන්දි  ම්බශෙලා නැ ැ; ශේයන්ශගොඩ 

මිනිුකන්ට ෙන්දි  ම්බශෙලා නැ ැ.  ැන් ශම් expressway එක 

  න්න   නො, expressway  එක   නො කියනො. අලේශෙන් 

එ ාට  පා්   න්ශන්.   
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තෙ විනා සයයි තබතුමාට තිශබන්ශන්. 

 

ගු ඉන්දික අනුුේධා යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

තෙ විනා සය ශනොශෙයි. මශ  ශේලාශෙන් විනා ස ශ කක් විත් 

ශමතුමා අ්ගත්තා. ඒ නිසාා කරුණාක්ලා මට ශෙලාෙ ශ න්න.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැ ැ,  එශ ම ශෙලාෙ ශ න්න  නැ ැ. විපක්ශේ  

සාංවිධායකතුමා තබතුමාට විනා ස ප යි  දීලා තිශබන්ශන්. [බාධා 

කිරීම්] කවුරුෙත් ශෙලාෙ කපලා නැ ැ. 

 

ගු ඉන්දික අනුුේධා යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
්ාජය ඇමතිේයා කාා කළා. ්ාජය ඇමතිේයා නිකම් joker 

ශකශනක් 
[මූලාසනයේ අණ පතාදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ොශ  කාා කළා මිසාක්, ඒ දිසාත්්රික්කශේ  තිශබන ර න් ගැන කාා 

කශළේ නැ ැ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, විපක්ෂ සාංවිධායකතුමා එො තිශබන 

ශල්ඛනශේ  තබතුමාට විනා ස ප යි ශෙන් ක් තිශබන්ශන්. 

 

ගු ඉන්දික අනුුේධා යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අ  ෙනශකොට මීය ගුදශෙන් ඇතුළු වුණාම දිවුලපිටියට, කටානට 

යන්න තිශබන රධාන මාර්ගය සාම්ර්ර්ණශයන් අෙහි් ශෙලා. 

ශජය්ාේ රනාන්දුපුල්ශල් මැතිතුමා ිනටි කාලශේ  එම මාර්ගය 

පළල් ක්න්න, වි ාල ක්න්න ෙැඩ පිළිශෙළක්   ලා තිබුණා. 

නුදත් ඒ ෙැඩ කටයුතු කිිනම ශ යක් ිනේධ ශෙන්ශන් නැ ැ. ඒ නිසාා 

ශම් අමාතයාං  භා් ගන්නශකොට, ඒ ඇමතිෙරුට ඒ අමාතයාං  

ගැන  ැනීමක් තිශබන්ශන් නන.;  ැකියාෙක්, උනන්දුෙක්, ෙැඩ 

පිළිශෙළක් තිශබන්න නන.. එශ ම නැතුෙ එක එක ඇමතිෙරුන් 

ආණ්ඩුෙට කශඩ් යන්නයි, එශ ම නැත්නම් ආණ්ඩුශේ, -                

[බාධා කිරීමක්] නශගොල්ලන් ෙැඩ ක්න්ශන් ශකොශ ොම ? 

තයශගොල්ලන්ට ෙැඩ ක්න්න බැ ැ.  [බාධා කිරීමක්]  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු අශනෝමා ගමශ  මැතිනිය. තබතුමියට විනා ස 

අටක කාලයක් තිශබනො.  

 

ගු ඉන්දික අනුුේධා යහේරත් මහතා 
(மொண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කරුණාක්ලා ගම්ප  දිසා්ත්රික්කශේ  ජනතාෙට ෙන්දි අ්ශගන 

ශ න්න. 

[අ.භා. 6.31] 
 

ගු (වවදය) අයන මා ගමයේ මහත්මිය (ඛනිජ යතල් 

සම්පත් සංවර්ධාන නියය ජය අමාතයතුමිය) 
(மொண்புமிகு  (டொக்டர்) (திருமதி) அரனொமொ கமரக - 

தபற்ரறொலிய ெளங்கள் அபிெிருத்தி பிரதி அமமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister 
of Petroleum Resources Development) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ම ාමාර්ග  ා මාර්ග 

සාංෙර්ධන සා  ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ ත්, 

විදුලිබල, බල ක්ති සා  ෙයාපා් සාංෙර්ධන අමාතයාං ශේ ත් ෙැය 

ශීර්ෂ ගැන විො  ක්න ශම් ශමොශ ොශත්, මට කාා ක්න්න 

අෙසා්ාාෙ ලැබීම ගැන සාතුටු ෙනො. ඉතා අඩු කාල ශේලාෙක් 

තිශබන නිසාා, අපි 2017 ෙර්ෂශේ  කළ ෙැඩ ගැන මම ඉතාම 

සාංක්ෂිප්තෙ සාඳ න් ක්න්නම්. 

පළුදශෙන්ම, ශම් අවුරුදු තුශන්දී අපත් සාමඟ සා ශයෝගශයන් 

ෙැඩ කිරිම ගැන මම අශප් ඇමතිතුමාටත්, ඒ ොශ ම ශල්කම්තුමා, 

සා කා් ශල්කම්තුමන්ලා, සාභාපතිතුමා, කළමනාක් 

අධයක්ෂතුමන්ලා, සාාමානයාධිකාරිතුමන්ලා ඇතුළු අශනකුත් 

ිනයලුම නිලධාරින්ට මාශ  කිතඥතාෙ පළ ක්නො. 

ඛනිජ ශතල් අමාතයාං ය විධියට අශප් පළුදෙැනි කාර්ය 

භා්ය තමයි, ඛනිජ ශතල් පිරිප දු කිරීම, ශබ ා  ැරීම සා  උසාසා ්

තත්ත්ෙශේ  නිෂ්පා න අශළවි කිරීම. අශප් රධානම අ්ුදණ තමයි, 

ගනුශ නුකරුෙන්  ා පාරිශභෝගිකයන්ට සාතුටු ායක ශසාේොෙක් ඉටු 

ක් දීම. අපි පුකගිය අවුරුේශේ සාපුගසා්කන්  ශබ ා  ැරීශම් 

පර්යන්තය,  සාේයංක්රීයෙ බවුසාර්ෙලට ඉන්ධන පි්වීශම් ප ුකකම් 

සාහිතෙ ෙැ ස දියුණු කළා. ඒ සාඳ ා රුපියල් බිලියන 120ක් 

ආශයෝජනය කළා. එය  ැන් ක්රියාකාරිත්ෙශේ  පෙතින අත්,  ැනට 

එම ෙැඩ ක්ශගන යනො. අවුරුදු 20ක පමණ කාලයක් රමා  

වුණු ෙයාපිතියක් ෙන, ශකොළඹ ේාශේ   කුණු ජැටිය සා  

ශකොශළොන්නාෙ පර්යන්තය යා ක්න මීය ටර් 6,300ක් දිග, අඟල් 

12ක නළ මාර්ගය අපි රතිසාංසා්ක්ණය ක්ශගන යනො. ශම් 

සාඳ ා කළ ආශයෝජනය ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 5.5යි. ශම් 

ෙයාපිතිය කශළොත්, අපට  ැනට ශනෞකාෙකින් ශතල් ුද ා  ැරීමට 

ගත ෙන දින  ශත් කාලය දින  ත්  ක්ො අඩු ක් ගන්න 

පුළුෙන්. ඒ ොශ ම ොර්ෂිකෙ ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන ප ක් 

විත් ඉතිරි ක් ගන්නත් පුළුෙන්. නුදත්, ශමම ෙයාපිතිය 

ක්ශගන යේදී අපට බාධකයක් එල්ල ශෙලා තිශබනො. මීය ටර් 

140ක් දු් දිශෙන නළ මාර්ගය ආශ්රිත ඉඩම්ෙල අවුරුදු ගණනාෙක් 

තිසා්ශසාේ ජිෙත් ෙන පවුල් ඉන්නො. ඒ අය එම සාා්ානශයන් ඉෙත් 

ක් ගැනීශම් ර ්නයක් අපට තිශබනො. අපි ශගෙල් 20ක් අයින් 

කළා. අශනක් අයශ  බලප.ම් නිසාා අපට ඒ ෙයාපිතිය අෙසාන් 

ක් ගන්න ශනො ැකි ශෙලා තිශබනො. ඒ අය එතැනින් ඉෙත් 

ක්ලා, ශෙනත් නිොසා ලබා දීම ගැන අශප් අ ාළ 

ශේ පාලනඥයන් සාමඟ අපි සාාකච්ඡා ක්ශගන යනො.    

අශප් ශතල් පිරිප දුෙ ගත්ශතොත්,  ැනට ව නික නිෂප්ා න 

ධාරිතාෙ බැ්ල් 40,000ත් 45,000ත් අත් ශෙනො. එයින් ශම් 

්ශට් ඉන්ධන අෙ යතාශෙන් ිනයයට 35ක් විත් තමයි 

සාපිශ්න්ශන්.  ැනට ගණන් බලා තිශබන විධියට, ශමය 

නවීක්ණය සාඳ ා ශඩොලර් මිලියන 2.3ක් පමණ ෙැය ෙනො. 

නුදත්, අපට තෙමත් ශතල් පිරිප දුෙ නවීක්ණය ක් ගන්න බැරි 

ශෙලා තිශබනො. ඒ ොශ ම  ැනට භාවිත ක්න මර්බන් 

ශතල්ෙලට අමත්ෙ විකල්ප ශබෝ ශතල් ෙර්ග ගැනත් අෙධානය 

ශයොුද ක් තිශබනො. අවුරුදු  යකට පසා්ශසාේ අපි  ැන් දිය් තා් 

නිෂ්පා නය පටන් අ්ශගන තිශබනො. ශම්ක අපි ශතොග ෙ ශයන් 

තමයි ශ න්ශන්. ගරු ශ  ාන් ශසාේමිනං  මන්ත්රීතුමා සාඳ න් කළා, 

අශප් නිලධාරි ම ශතක් දිය් තා් ෙැ්දි ශලසා විකුණා තිශබන 

බෙ. ඒ ගැන ශසාොයා බලන බෙට මම එතුමාට ශපොශ්ොන්දු වුණා. 
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නුදත් මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දිය් තා් විකිණීම ක් 

තිශබන්ශන් කැබිනට් පත්රිකාෙකින් අනුමැතිය අ්ශගන බෙත් මම 

කියන්න නන..  

ඛනිජ ශතල් ගශේෂණ කටයුතු පිළිබඳෙ අශප් ගරු ඇමතිතුමා 

ශබොශ ොම සාවිසා්ත්ෙ සාඳ න් කළා. ඛනිජ ශතල් ගශේෂණ කටයුතු 

අපි ඉතාම ශේගෙත්ෙ ක්ශගන යනො. ඛනිජ ශතල් ගශේෂණ 

කටයුතු ශේගෙත් ක්ලා ශතල්, ඒ ෙශ ම LNG ශ ොයා ගන්න 

පුළුෙන් වුශණොත් ශම් ්ශට් තිශබන ණය ශගෙන්නත් අපට පුළුෙන් 

ශේවි.  කැණීම් ක්ලා ග.සා් ටික ශ ොයා ගැනීම ශම් ණය ටික ශගො 

ගන්න තිශබන එක ක්රමශේ යක්ය කියා මම හිතනො.  

සාපුගසා්කන්  ශතල් පිරිප දුශේ අලුත්ෙැ සයා කටයුතු පිළිබඳෙ 

අප  ැනට සාාකච්ඡා ක්ශගන යනො. ශකොශළොන්නාශේ ගබඩා 

පර්යන්තශේ  ටැංකි ගැන ගරු ඇමතිතුමාත් කාා කළා.  ැනට 

ටැංකි  ත්ක් ඉදික්න්න පටන් අ්ශගන තිශබනො. එය 

කශළොත්, ශකොශළොන්නාෙ ගබඩාශේ ධාරිතාෙ අපට ිනයයට 30කින් 

ෙැ ස ක්න්න පුළුෙන්.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශජට් යානා සාඳ ා ඉන්ධන 

ශප් න් ප ුකකම් ලබා දීශම්  ර ්නයක් අපට තිබුණා. ශජට් 

යානාෙලට ශයො න ඉන්ධනෙල සාම ් ශෙලාෙට අපද්රෙය තිබීම 

නිසාා, ඒො පිරිිනදු ක් ගැනීමට නැෙතත්  පිට ්ටකට යෙන්න 

ශෙලා තිබුණා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තබතුමියට තෙ විනා ස ශ කක කාලයක් පමණයි තිශබන්ශන්. 

 

ගු (වවදය) අයන මා ගමයේ මහත්මිය  
(மொண்புமிகு (டொக்டர்) ((திருமதி) அரனொமொ கமரக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු අර්ජුන ්ණතුංග ඇමතිතුමා ේාය ඇමති ුර්ය  ැරූ 

කාලශේ  ඒ සාඳ ා ඉන්ධන ශප් නක් ගත්තා. ඒ ප ුකකමත් 

එක්ක ඒ කටයුත්ත ක් ගැනීශමන් වි ාල ුද ලක් අපට ඉතිරි ක් 

ගන්න පුළුෙන් ශෙලා තිශබනො.  

පුකගිය කාල සීමාෙ තුළ අපි බණ්ඩා්නායක ජාතයන්ත් 

ගුෙන් ශතොටුශපොශළේ hydrant system එක ෙයාප්ත ක් ෙැ ස දියුණු 

කළා. ඒ නිසාාම ගුෙන් ශසාේො සාමාගම් කිහිපයකට  ශජට් A1 

ඉන්ධන සාැපයීමට අෙසා්ාාෙ සාැලසී තිශබනො. මම කලිනුත් 

සාඳ න් කළ පරිදි, ෙර්ෂ  යකට පුකෙ සාපුගසා්කන්  ශතල් 

පිරිප දුෙ ම් න් ශේශීය ෙ ශයන් තා් නිෂ්පා නය නැෙත පටන් 

ගත්තා. අපි ත්රීවීලර්ෙලට විශ ේෂ ඉන්ධන ෙර්ගයක් නිෂ්පා නය 

ක්න්න කටයුතු කළා.  ැනටත් ඒ කටයුතු පරීක්ෂණ මට්ටශමන් 

අෙසාන් ක් තිශබනො. එශ ම වුශණොත්, ත්රීවීලර්ෙලට අඩු මිලකට 

එම ඉන්ධන ශ න්න පුළුෙන් ශෙයි.  

මම තෙත් කා්ණයක් කියන්න නන.. ූමමිශතල් මිල අඩු කිරීම 

නිසාා අපට ශලොකු පාඩුෙක් ශෙලා තිශබනො. ූමමිශතල් ඩීසාල් 

කලෙම් කිරීම නිසාා ඩීසාල්, ශපට්රල් ශබ ා  රින ආයතන එක්ක 

අපට ර ්න ඇති ශෙලා තිශබනො. ඒ නිසාා ූමමිශතල් මිල අඩු කිරීම 

ශයෝගය නැ ැ කියායි අපි කියන්ශන්. ූමමිශතල් මිල ෙැ ස ක්න 

එක ුකදුුකයි කියා අපි ශයෝජනා ක්නො.   

ුදතු්ාජශෙල සා  ශකොශළොන්නාෙ පර්යන්තෙල නළ මාර්ග 

අන්තර් සාම්බන්ධ ක්ලා, ්ට පු්ා ඉන්ධන ශබ ා  ැරීශම් කටයුතු 

ප ුක කිරීමට ඉදිරිශේ දී අපි බලාශපොශ්ොත්තු ෙනො. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, කාලය අෙසාානයි. 

 
ගු (වවදය) අයන මා ගමයේ මහත්මිය  
(மொண்புமிகு (டொக்டர்) ((திருமதி) அரனொமொ கமரக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
මට තෙ විනා සයක් ශ න්න.  

ුදතු්ාජශෙල ගුෙන් ශසාේො ඉන්ධන ගබඩා පර්යන්තය සා  

බණ්ඩා්නායක ජාතයන්ත් ගුෙන් ශතොටුශපොශළේ ගුෙන්ශසාේො 

ඉන්ධන සාම්ශරේෂණ නළ මාර්ග පේධතිය සාකසාන්නත් ඉදිරිශේ දී 

අප බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො. අපට රමිතිශයන් ඉ ළ 

පරීක්ෂණාගා්යක් තිශබනො. මම හිතන විධියට ඒක 

ශබොශ ෝශ ශනක්  න්ශන් නැ ැ. එය තෙදු්ටත් දියුණු ක්න්න 

අප බලාශපො ශ්ොත්තු ශෙනො. ජාතයන්ත් රමිති අෙ යතා 

සාපු්ාලමින්, ඉන්ධන ආනයනය පිළිබඳ පිළිගැනීම් යට ශත්, 

ඉදිරිශේ දී එම ආයතනය තුළින් මිලදී ගැනීම් කිරීමට  ැකි ශේවි.  

තෙත් ශබොශ ෝ ශේෙල් කියන්න තිබුණත්, මට නියමිත කාලය 

අෙසාන් නිසාා ඒ විසා්ත් ිනයල්ල සාඳ න් ශල්ඛනය මම සාභාගත* 

ක්නො.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු නිමල් ලාන්සාා මන්ත්රීතුමා. තබතුමාට විනා ස 

10ක කාලයක් තිශබනො.    

Order, please! ශම් අෙසා්ාාශේදී ගරු කාානායකතුමා 

මූලාසානයට පැමි ශණනො ඇති. 
 
 

අනතුුව ගු වියේපාල යහට්ටිආරච්ික මහතා මූලාසනයයන් 
ඉවත් වූයයන්, කථානායකතුමා [ගු කු ජයසූතාය මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு ெிரேபொல தஹட்டிஆரச்சி அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரெ, சபொநொயகர் அெர்கள் [மொண்புமிகு 

கரு ேயசூொிய] தமலமம ெகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI left the 

Chair, and SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] took the 
Chair. 

 
ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මට විනා ස 11ක් තිශබනො. මට ඊශයත් 

ශෙලාෙ දුන්ශන් නැ ැ.  

  
ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශ ොඳයි, තබතුමා කාා ක්න්න. ඒ  විනා ස එශකොළ  ගන්න. 
 

2999 3000 

————————— 
*  පුසනතකාලයේ තබා යත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

[අ.භා. 6.40] 
 

ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මා  කින විධියට 2015දී බලයට පැමිණි 

ය  පාලන ආණ්ඩුෙ තුළ අසාාර්ාකම විධියට ශගන ගිය අමාතයාං  

තුනක් විධියට තමයි, ඛනිජශතල් සාම්පත් සාංෙර්ධන 

අමාතයාං යත්, විදුලිබල අමාතයාං යත්, ම ාමාර්ග 

අමාතයාං යත් මා  කින්ශන්. එක කාලයක් ්ශට් ජනතාෙ ශපට්රල් 

ටික නැතිෙ ශපට්රල් නැෙ එනතුරු බලාශගන හිටියා.  ැන්  තවුන් 

විදුලිය එනතුරු බලාශගන ඉන්නො. ශම් ය  පාලන ආණ්ඩුෙ 

ආොට පසා්ශසාේ, ඒ අවුරුදු කිහිපය තුළ, ශම් ්ශට් අසාාර්ාකෙම 

ශගන ගිය අමාතයාං  තුන විධියට මම එම අමාතයාං   ැිනන්වූශේ  

ඒ නිසාායි.  "අලි මදිෙට ශකොටි" කිේො ලු. ශ ට ඉඳලා ශකොළඹ, 

ශ හිෙල, ගල්කිසා්සා. ශකොශළොන්නාෙ, ශකෝට්ශට් කියන රශේ ෙල 

පැය 24ක් ජලය නැ ැ. එක පැත්තකින් මිනිුකන්ට විදුලිය නැ ැ. 

අශනක් පැත්ශතන් තමන්ශ  එදිශන ා කටයුතු ක්ගන්න ජලය 

නැ ැ. පැය 24ක් ජලය නැ ැය කියන්ශන්, ශකොළඹ ජනතාෙට 

ෙැිනකිළි යන්නත් විධියක් නැ ැය කියන එකයි. ්ට ශම් 

තත්ත්ෙයට පත් ක්න්න එපා. තුදන්නාන්ශසාේලා 2015දී බලයට 

පත් වුශණ්, ශම් ිනයලු ශේෙල් ක්න්න පුළුෙන්ය කියායි.  අශප් 

 විදුලිබල පේධතියට අලුතින් විදුලිය ශමගාශෙොට් එකක්ෙත් එකතු 

ක් ගන්න තුදන්නාන්ශසාේලාට ශනො ැකි වුණා.  

තුදන්නාන්ශසාේලාට ශත්ශ්නො, විදුලිය ශමගාශෙොට් එකක් 

එකතු කශළේ නැත්නම් විදුලිය කපන්න ෙනො කියා.  ැබැයි, 

ඒකටම තමයි ආසාාෙ. ශමොක , ෙැ ස  මිලට ක සනම් විදුලිය 

ඉක්මනින් ගන්න පුළුෙන්. එතශකොට කාට ශ ෝ ශකොමිසා්  ම්බ 

ශෙනො. ඒ නිසාා ඉතාමත් පැ ැදිලිෙ තුදන්නාන්ශසාේලාට 

කියන්ශන්, ශම් ්ශට් ජනතාෙ අප ුකතාශෙන් අප ුකතාෙට පත් 

ක්න්න එපා කියා. එක කාලයකට ශපට්රල් එනතුරු බලාශගන 

ඉන්නයි, එක කාලයක විදුලිය එනතුරු බලාශගන ඉන්නයි, එක 

කාලයකට ජලය එනතුරු බලාශගන ඉන්නයි බැ ැ. ඊළඟට 

අශනක් පැත්ශතන් ගන්න.  

තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ආණ්ඩුෙ ඇහුශේ ශමොකක් ? "මහින්  

්ාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාශ  කාලශේ  පා්ක්  ැදුොම ිනයයට 

90ක් ගසාා කනො. ්ත්ත්න්ෙලින්  පා්ෙල්   න්ශන්." කියා 

ඇහුො. නුදත්, අ  ශමොක  ශෙලා තිශබන්ශන්? අ  

තුදන්නාන්ශසාේලාට මම සාංඛයා ශල්ඛන සාමඟ ශ න්නම්. [බාධා 

කිරීමක්  කඩෙත ිනට ශක්ෙලපිටිය  ක්ො කිශලෝමීය ට් 28ක් 

මාර්ගය   න්න රුපියල් බිලියන 64යි එ ා තීන්දු කශළේ.  ැබැයි, 

පළල මීය ට් 28 මීය ටර් 21  ක්ො අඩු ක් රුපියල් බිලියන 64ක 

ුද ලටම දුන්නා. ශම් සාල්ලි කාට  යන්ශන්?  

ගරු සාභාපතිතුමනි, කඩෙත ිනට ශක්ෙලපිටිය  ක්ො 

මාර්ගශයන් විත්ක් රුපියල් බිලියන 18ක් ගසාා කාලා තිශබනො. 

රුපියල් බිලියන 18ක්! ශම් රුපියල් බිලියන 18ක් කියන්ශන් 

අහිංසාක ජනතාෙ එදිශන ා තමන් පාවිච්චි ක්න භාණ්ඩෙලින් 

තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ආණ්ඩුෙ අය ක්ගන්න සාල්ලි. ඒ සාල්ලි ගසාා 

කනො.  

ඊළඟට, මධයම අධිශේගී මාර්ගය ගැන කාා කළා. මධයම 

අධිශේගී මාර්ගය කෙ ා  විෙිත ක්න්ශන් කිය ාා මම අ නො. 

විෙිත ක්න්න බැ ැ. තෙම ශ ෙන අදියශර් ෙැඩ විත්යි 

ක්න්ශන්. විගණකාධිපතිතුමා 2009 ජනොරි මාසාශේ  

විගණකාධිපති ොර්තාශෙන් කියා තිශබනො, "සාම්ර්ර්ණ 

නීතිවිශ්ෝධීෙ ශම් මාර්ගය ක්න්ශන්. කිිනම රමිතියක් නැතිෙ ශම් 

මාර්ගය ක්න්ශන්." කියා. නුදත්, ශම්ො ශ ොයලා බලන්න 

කවුරුත් නැ ැ.  

 ක්ෂිණ අධිශේගී මාර්ගශේ  කාපට් ඇතිරීම ශ ෙැනි ේටත් 

ක්න්න ශෙලා. රුපියල් මිලියන 385ක් විය ම් ක්, කැබිනට් 

අමාතයාං ශේ  අනුමැතියක් නැතිෙ ශ ෙැනි ේ කාපට් අතු්න්න 

ශෙලා. ශම්ො ම  ජනතාෙශ  සාල්ලි. ගරු සාභාපතිතුමනි, ශම් 

පිළිබඳෙ තබතුමාශ  අෙධානය ශයොුද ක්න්න. සාම ් ඇමතිෙරු 

තමන්ශ  කාර්ය භා්ය  රියට ක්න්ශන් නැතිෙ ශම් ්ශට් 

ජනතාෙශ  ුද ල් තමයි කාබාිනනියා ක්න්ශන්. ඒ නිසාා ශමෙැනි 

ශේෙල්ෙලට ඉඩ ශ න්න එපා.  

මම තුදන්නාන්ශසාේලාට තෙත් කා්ණයක් සාම්බන්ධෙ 

ශපන්ෙන්නම්. තුදන්නාන්ශසාේලාශ  ය  පාලන ආණ්ඩුෙ ආොම, 

ඒ කාලශේ  ශටන්ඩර් ක්පු ඒො ිනයල්ලම නැෙැත්වීම තමයි 

ුදලින්ම ක්පු ශලොකුම ශේ. එශ ම නෙත්තලා ශමොකක්  කශළේ? 

ප්ණ ශකොන්ත්රාත්කා්යාට අඩු ක්, ශකටි ක් ඒ ගණනටම 

දුන්නා. ුදලින් ගණනට ෙඩා ෙැ සපු් ගණනකට MCC 

ආයතනයට කඩෙත ිනට ශක්ෙලපිටිය මාර්ගය දුන්නා. කඩෙත 

ිනට මීය රිගම  ක්ො මාර්ගය නැෙත ප්ණ ශකොන්ත්රාත්කා්යාටම 

දුන්නා. නැෙැත්තුො කියා කිින ශ යක් වුශණ් නැ ැ. එ ා 

කිශලෝමීය ට්යක්   න්න රුපියල් බිලියන 2.2යි නම් ගිශේ , 

රුපියල් බිලියන 4.2ක්  ක්ො ෙැ ස ක් මාර්ගය   න්න දුන්නා. 

ශම් සාල්ලි ශකො ාට  යන්ශන්, කාට  යන්ශන් කියන එක 

සාම්බන්ධෙ ්ශට් ජනතාෙට ර ්නයක් තිශබනො. ගරු ම ාමාර්ග 

ඇමතිතුමා අලුශතන් තමයි පත් ශෙලා ආශේ. ඒ ශෙලාශේ 

ම ාමාර්ග ඇමතිතුමන්ලා ශ ශ ශනක්, තුන්ශ ශනක් හිටියා. ඒ 

නිසාා කවු  ශම්කට ෙග කියන්න නන. කියා මම  න්ශන් නැ ැ. 

විදුලිබල ඇමතිතුමාත් අලුශතන් තමයි ආශේ. ශම් විදුලි ර ්නයට 

කවු  ෙග කියන්න නන. කියාත් මම  න්ශන් නැ ැ.  ැබැයි, 

අවුරුදු  ත්ක ය  පාලන ආණ්ඩුෙ ශම්කට ෙග කිෙ යුතුයි.  

මීය රිගම ිනට කුරුණ.ගල  ක්ො කිශලෝමීය ට් 36ක මාර්ගය 

ශකොන්ත්රාත්කා්ශයෝ පසා්ශ ශනකුට දීලා තිශබනො. 

ශකොන්ත්රාත්කා්ශයෝ ශතෝ්ාගත්ත විධිය පිළිබඳෙ 

ශකොන්ත්රාත්කා්යන්ශ ම ර ්නයක් තිශබනො. තමන්ට හිතෙත්, 

තමන්ට කීයක් ශ ෝ ශ න, තමන් සාමඟ රෑට  ුද ශෙන අයට තමයි 

ශම් ෙයාපිති ලබා දීලා තිශබන්ශන්. ශම් ෙයාපිති ජපානශේ  

තුන්ෙැනි අදිය් ශ න මිලට ෙඩා ෙැ ස මිලට ලංකාශේ 

සාැපයුම්කරුෙන්ට දීලා තිශබන්ශන්, ශේශීය අුද ද්රෙය උපශයෝගී 

ක්ගන්නා අයටත්. එශ ම ශෙන්න බැ ැ. එක කිශලෝමීය ට්යක් 

  න්න රුපියල් බිලියන 4.2ක් යනො.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, එ ා ඇහුො, "ශම් මාර්ග   න්ශන් 

්ත්ත්න්ෙලින් " කියා. මම ශම් ගරු සාභාශෙන් අ නො, රුපියල් 

බිලියන 4.2ක් විය ම් ක් දියමන්ති  මලා  ශම් මාර්ග   න්ශන් 

කියා. ශම් සාල්ලි ජනතාෙශ  සාල්ලි. ශම්ක ආණ්ඩුශේ 

ඇමතිෙරුන්ට ඇශ න්න නන.. ශම් ආකා්යට තුදන්නාන්ශසාේලා 

විය ම් ක්න්ශන් ජනතාෙශ  සාල්ලි. 

තුදන්නාන්ශසාේලාට මම තෙ කරුණක් ශපන්ෙන්නම්. 

කුරුණ.ගල, ශපොතු ැ් ිනට ගලශග ් මාර්ගය පටන් ගන්න 

 ෙසාකුත් නැ ැ. ෆුජිටා සාමඟ ගිවිුකම් ගතශෙන්න කියා තායිශසායි 

කියන සාමාගමට ශම් කටයුත්ත අවුරුේ කට ශප්  ලබා දීලා 

තිශබනො. ඒ ර ්නය තෙම ඉේ නැ ැ. ම නුේ අධිශේගී 

මාර්ගය කියන්ශන්, ම නුේ ජනතාෙට ිනහිනයක් පමණයි. තෙම 

පළුද අදිය්ත් නැ ැ, තුන්ෙැනි අදිය්ත් නැ ැ, මැ  අදිය් 

පමණක් තිශබනො. ම.තකදී ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා 

ම නායක  ාුදදුරුෙන් ෙඩමොශගන ගිහිල්ලා මැ  අදිය් 

ශපන්ෙනො මම  ැක්කා.  ැබැයි, ුදලත් නැ ැ, අගත් නැ ැ. 

එශ ම මාර්ගයක්   න්න බැ ැ. එශ ම මාර්ගයක්  ැදුෙත්, 

එශ ම මාර්ගයක යන්න බැ ැ. ඒ නිසාා මම ගරු කබීර්  ෂිම් 

ඇමතිතුමාට කියනො, ්ශට් ජනතාෙට ශම් ඇත්ත තත්ත්ෙය 
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ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

That is not a point of Order.  ගරු මන්ත්රීතුමා කතා ක්න්න. 

ඒකට ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ශ න්නට පුළුෙන්. ශම් අෙසාාන 

මිනිත්තුෙ, තබතුමා කාාෙ අෙසාාන ක්න්න. 

 
ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම කාා ක්න්ශන් ිනයලුම සාංඛයා 

ශල්ඛන සාමඟයි. මම ශමතුමා ොශ  බයිලා, බණ කියන්ශන් 

නැ ැ. තබතුමාට පුළුෙන් මමත් සාමඟ මාර්ග පිළිබඳෙ නන.ම 

විො යකට එන්න. මම තබතුමාට තප්පු ක් ශපන්ෙන්නම් iRoad 

Project  එක ආශේ කෙ ා , ශකොශ ොම  ක්න්ශන් කියා. [බාධා 

කිරීමක්  තබතුමා ොශ  සාංඛයා,  ත්ත  න්ශන් නැතිෙ, කරුණු 

 න්ශන් නැතිෙ මම ශමෝඩශයක් ොශ  කාා ක්න්ශන් නැ ැ. අපි 

 රියට තමයි කාා ක්න්ශන්. [බාධා කිරීමක්  තුදන්නාන්ශසාේ, 

තුදන්නාන්ශසාේශ  ෙැඩක් බලා ගන්න. මමත් සාමඟ විො යකට 

තුදන්නාශන ්සාේ එනො නම්, මම ළඟ තිශබන ිනයලු කරුණු 

කා්ණා තුදන්නාන්ශසාේට ශපන්ෙන්නට මම කැමැතියි.  

 
ගු වියේපාල යහට්ටිආරච්ික මහතා 
(மொண்புமிகு ெிரேபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Wijepala Hettiarachchi. තබතුමාශ  point of 
Order එක ශමොකක් ? 

 
ගු වියේපාල යහට්ටිආරච්ික මහතා 
(மொண்புமிகு ெிரேபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම ගරු නිමල් ලාන්සාා මැතිතුමාශගන් 

අ නො, හිටපු ආර්ථික සාංෙර්ධන ඇමතිතුමා කාපට් පා්ෙල් 

ශ නශකොට තබතුමා - [බාධා කිරීමක්  කරුණාක්ලා කියන්න.  

 
ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශේලාෙ අෙසාානයි,  ැන් අෙසාන් ක්න්න. 

 
ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, ශමතුමාට උත්ත්යක් ශ න්නම්. අශප් 

කාලශේ   මාර්ග ෙයාපිතිය තුළ "්න් අරුණ" ෙයාපිතිය  කළා, 

"මඟ අරුණ" ෙයාපිතිය කළා. ගමින් ගමට ගිහින්- [බාධා කිරීම්   

 
ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ්වි කරුණානායක මැතිතුමා,  you have got only two 
minutes.  

3003 3004 

කියන්න කියා. අශප් ආණ්ඩුෙ තිබුණා නම් ම නුේ මාර්ගය ශම් 

ෙන විට   ලා ඉේයි. 

අශප් ආණ්ඩුෙ තිබුණා නම් ශම් ෙන විට ම නුේට යන 

මාර්ගය   ලා ඉේයි, මාත් ිනට  ම්බන්ශතොට  ක්ො යන 

මාර්ගය   ලා ඉේයි. 2019 ජනොරි විගණකාධිපති ොර්තාශේ 

විගණකාධිපතිතුමා සාඳ න් ක් තිශබනො, මාර්ග සාංෙර්ධන 

අධිකාරිය ශම් කිිනම මාර්ගයක් නියමිත රමිතියට   න්ශන් නැ ැ; 

ශම් කිිනම මාර්ගයක් නිලධාරින්  රියට අධීක්ෂණය ක්න්ශන් 

නැ ැ; එම නිසාා ශම් පිළිබඳෙ අෙධානය ශයොුද ක්න්න කියා. 

 ැබැයි, මාර්ග සාංෙර්ධන අධිකාරිශේ  සාභාපතිතුමන්ලා, ගරු 

ඇමතිතුමන්ලා ශම් ගැන අෙධානය ශයොුද ක්න්ශන් නැ ැ, 

විගණකාධිපති ොර්තාෙ ගණන් ගන්ශන් නැ ැ. විගණකාධිපති 

කියන්ශන් ශමොනො  කියන එක ශත්රුම් ගන්ශන් නැ ැ. එම නිසාා 

ගරු කාානායකතුමා  ් ා COPE  එශක් සාභාපතිතුමාශගන් 

ඉතාමත් කරුණාශෙන් ඉල්ලා ිනටිනො, මාර්ග සාංෙර්ධන 

අධිකාරිය COPE  එක  ුදෙට ශගනැල්ලා ශම් ිනදු ෙන දූෂණ ෙංචා 

පිළිබඳෙ ශසාොයා බලන්න කියලා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, ආිනයානු සාංෙර්ධන බැංකුශෙන් ිනදු ක්න 

iRoad ෙයාපිතිය ගැන යමක් කිෙ යුතුයි. 2014දී තමයි ශම් 

ේ යාපිතිය සාඳ ා දිසා්ත් රික්ක ගණනෙකට ශම් ුද ල ලබා දුන්ශන්. 

නුදත්, අ  ශෙේදී ිනේධ ශෙලා තිශබන්ශන් ශමොකක් ? ගරු 

සාභාපතිතුමනි, ඉතාමත් පැ ැදිලිෙ කියන්නට නන., 2014 - 2015 

තුළ ආිනයානු සාංෙර්ධන බැංකුශේ ආධා් යටශත් ක් රියාත්මක 

වුණු ශම් ේ යාපිතිය ක් රියාත්මක ක්න්නට එක කිශලෝමීය ට්යට 

මිලියන 8යි ශ ෝ 10යි විය ම් වුශණ් කියා. ෙැ්දි කළමනාක්ණය 

සා  ෙැ්දි පරිපාලනය නිසාා අ  මීය ට් තුනක් පළල කිශලෝමීය ට්යක් 

සාඳ ා මිලියන 2.5ක් ශ ෝ මිලියන 3.0ක් විය ම් ක්නො. 2014දී 

ගිය විය ම මිලියන 10ක් පමණ ශෙනො.  ැන් මිලියන 20ක් 30ක් 

අත් ගණනක් ෙැ සශෙලා තිශබනො. ශම් කාශ  සාල්ලි ? ශම් 

ආිනයානු සාංෙර්ධන බැංකුෙ නිකම් ශ න සාල්ලි ශනොශෙයි, අපි 

ණය ශගෙන්නට නන.. එම නිසාා ගරු සාභාපතිතුමනි, ශම් පිළිබඳෙ 

අෙධානය ශයොුද ක්න්න කියා ශම් ගරු සාභාශෙන් ඉල්ලා 

ිනටිනො. එ ා කිශලෝමීය ට්යක්   න්න ගිශේ  මිලියන 10 නම්,  ැන් 

ඒක මිලියන 30  ක්ො ෙැ සශෙලා තිශබනො. ඒ කියන්ශන්  ැන් 

එක කිශලෝමීය ට්යක්   නශකොට එ ා අපිට කිශලෝමීය ට් 3ක් ඉේ 

ක්න්නට තිබුණා. එම නිසාා ශම් පිළිබඳෙ තබතුමාශ   ැ ස 

අෙධානය ශයොුද ක්න ශලසා ඉල්ලා ිනටිනො.  ඒ ේ යාපිතිශේ  

අේ යන්ත් විගණනය - internal audit  එක - පැ ැදිලිෙම කියා 

තිශබනො ශම්ක ඉතාමත් ෙැ්දි විධියට යන්ශන් කියා. ශම් iRoad 

ෙයාපිතිය පිළිබඳෙ - 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ேயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Nalin Bandara Jayamaha, what is your point of 

Order? අපට ශෙලාෙ ෙැ ගත්; every minute is important.  

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ேயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු සාභාපතිතුමනි, ශමතුමා තනික් පචයක් ශකළින්ශන්. 

 කුණු පළාත් සාභාශේ - 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ගු රවි කුණානායක මහතා (විදුලිබල, බලශ්ක්ති සහ 

වයාපාර සංවර්ධාන අමාතයතුමා)  
(மொண்புமிகு ரெி கருைொநொயக்க - மின்ெலு, எொிசக்தி மற்றும்  

ததொழில் துமற அபிெிருத்தி அமமச்சர்) 

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Power, Energy 
and Business Development)  

ගරු සාභාපතිතුමනි, අෙසාා්ාෙ ලබා දීම ඉතාමත් අගය ක්නො. 

මට අෙ ය ෙන්ශන් අශප් ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, කැබිනට් 

ඇමතිෙරුන්, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීෙරුන්, මශ  අමාතයාං ශේ  

ශල්කම්තුමා සා  සාභාපතිෙරුන් ඇතුළු අධයක්ෂ මණ්ඩලයට සා්තුති 

කිරීමටයි. මශ  අමාතයාං ශේ  ිනයලුම නිලධාරින් ශබොශ ොම 

ම න්ිනශෙලා ෙැඩ ක් තිබුණා. ඒ ොශ ම ශම් අෙසා්ාාශේදී මශ  

බිරිඳ ඇතුළු  රුෙන්ට මම සා්තුතිෙන්ත ශෙනො.  

අපි ශම් අෙසා්ාාශේදී නැෙතත් කියන්ශන්, ශම් ර ්නය 

සාම්බන්ධෙ අිමශයෝගයක් තිශබනො. නුදත්, අපි ිනං ල අලුත් 

අවුරුේ  ශෙනශකොට ශම් ර ්නය සාම්ර්ර්ණශයන්ම විසාඳලා ඒ 

ර ්නයට සා ාකාලික විසාුරමක් ලබා ශ නො කියන එක රකා  

ක්න්නට කැමැතියි. මම ගරු නිමල් ලන්සාා මැතිතුමාට උත්ත් 

ශ න්න යන්ශන් නැ ැ. ශමොක , එතුමා කාා කශළේ ශෙනත් 

කා්ණා ගැන. එතුමාශගන් අ න්නට නන. ශමයයි. West Coast 

Power (Pvt.) Limited එශක් විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 37යි, ලංකා 

උතුරු ජනනී එශක් විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 79යි. අපි අ  විදුලි 

ඒකකයක් රුපියල් 21ට, 22ට ගත්තාම, ශකොශ ොම  උත්ත් 

ශ න්ශන්? ශම් ොශ  ශබොරුෙට ක. ග න්ශන් නැතිෙ, අපිත් සාමඟ 

සාම් ශයන් ශම් ර ්නය විසාඳා ගනිුද. ශම්ක ්ශට් ජනතාෙට 

තිශබන ර ්නයක් ගරු සාභාපතිතුමනි.  

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු කබීර්  ෂිම් අමාතයතුමා, තබතුමාට විනා ස 4ක කාලයක් 

තිශබනො.  
 

[අ.භා. 6.51] 
 

ගු කබීර් හෂිම් මහතා (මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධාන සහ 

ඛනිජ යතල් සම්පත් සංවර්ධාන අමාතයතුමා) 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம் - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அபிெிருத்தி மற்றும் தபற்ரறொலிய ெளங்கள் அபிெிருத்தி 

அமமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development)  

ගරු සාභාපතිතුමනි, කාා ක්පු මන්ත්රීෙරුන්  ැන් ශම් ගරු 

සාභාශේ  නැ ැ. ඒ ගැන මට කනගාටුයි. ශමෝඩ කමට ශබශ තක් 

නැ ැයි කියනො. 

සාම ් ශේෙල් කාා කළා,  රියට ශබෝධිසාත්ෙශයෝ ෙශ . 

බලශේ  ඉන්නශකොට ශම් ශගොල්ශලෝ  රියට  ත් ශපෝයට ිනල් 

ගත්ත උ විය ෙශ   ැිනරුණාට, තවුන් පන්ිනල් ප  ිනයල්ල 

කඩලා, ඒකාධිපති බලය පාවිච්චි ක්ලා, මිනිුකන් පා්ට ඇ ලා 

 ාලා ෙැඩ ක්පු ශ ෝ තක්ක සශයෝ. 
 
[මූලාසනයේ අණ පතාදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අ  ශමතැනට ඇවිල්ලා  රියට ශබෝධිසාත්ෙශයෝ ෙශ  කාා 

ක්නො. මධයම අධිශේගී මාර්ගය ගැන කාා ක්න ශකොට මම 

ශමන්න ශම් කා්ණයත් කියන්න නන.. ඒ ශෙලාශේ අපි තවුන්ට 

ශචෝ නා කශළේ, ශෙන ශමොකුත් නිසාා ශනොශෙයි. මධයම අධිශේගී 

මාර්ගශේ  පළුදෙැනි ශකොටසා, ශ ෙැනි ශකොටසා, තුන්ෙැනි ශකොටසා, 

ඒ ශකොටසා් තුශන්ම සාමසා්තයක් ෙ ශයන් average එක ගත්තාම  

කිශලෝමීය ට්යක් සාඳ ා යන්ශන් රුපියල් බිලියන 3.5ක ෙශ  

ුද ලක්. ශම්, 2018 ෙර්ෂය. ඒ කියන්ශන්  ශඩොල්ශේ  අගය 

ෙැ සශෙලා, උේධමනයත් ෙැ සශෙලා. නුදත්, 2011 දී මහින්  

්ාජපක්ෂ ම ත්මයා යටශත් අත්සාන් ක්පු ගිවිුකම අනුෙ එ ා 

OCH - Phase IIට අත්සාන් ක්ලා තිශබන්ශන්, කිශලෝමීය ට්යක් 

සාඳ ා රුපියල් බිලියන 4.8ක් සාඳ ායි. ඒ කියන්ශන්, මීය ට අවුරුදු 

6කට, 7කට කලින්. අ  අපි අත්සාන් කළ ගිවිුකම්ෙලට අනුෙ 

කිශලෝමීය ට්යක් සාඳ ා යන විය ම එ ා අත්සාන් කලාට ෙඩා අඩුයි. 

එශ ත්, මාර්ගශේ  පළල ගත්ශතොත්, එ ා ශකොට්ටාෙ-මාත් 

අධිශේගී මාර්ගශේ  පළල මීය ටර් 20.2යි. අ  මධයම අධිශේගී 

මාර්ගශේ  පළල මීය ටර් 24.4යි. පළලත් ෙැ සයි. ඒ කියන්ශන්, 

එතැනම cost එක ිනයයට 20කින් ෙැ ස ශෙනො. එශ ත්, අපි 

කිශලෝමීය ට්යක් සාඳ ා යන විය ම අඩු ක්ලා තිශබනො. ඒ නිසාා 

තමයි අපි ඒ  ෙසා්ෙල ක්පු ජ්ා ෙැඩ ගැන කාා කශළේ. 

සාාමානයශයන් ශකොට්ටාශේ ිනට මාත්  ක්ො අධිශේගී 

මාර්ගශේ  කිිනම තැනක මාර්ගය කණු මත ඉදි ක්ලා නැ ැ; 

Viaducts පාවිච්චි ක්ලා නැ ැ. නුදත්, මධයම අධිශේගී මාර්ගශේ  

ශබොශ ෝ තැන්ෙල තිශබන්ශන් viaductsෙලින්. ඉතින්, ශම් ශ ක 

සාම ක්ලා බලන ශකොට, එ ා ඒ අය විය ම් ක්පු ගණනට ෙඩා 

අඩු ගණනක් තමයි අ  අපි විය ම් ක්න්ශන්. ඒො ගැන  න්ශන් 

නැතුෙ ශමෝඩශයෝ ෙශ  ශමතැනට අවිල්ලා කාා ක්නො. ශම් 

ශගොල්ශලෝ, බැිනල් ්ාජපක්ෂ ම ත්මයාලා තමයි ඒ  ෙසා්ෙල 

තමන්ශ  ඇමතිෙරුන්ට ප ුක ශෙන්න, තමන්ශ  ඇමතිේයාශ  

ශග ්ට ප ුකශෙන් යන්න නන. නිසායි  කඩෙත interchange එක 

ශක්ෙලපිටියට මාරු කශළේ. ඒ විත්ක් ශනොශෙයි, මශ  

දිසා්ත්රික්කශේ  -ක.ගල්ල දිසා්ත්රික්කශේ ,- bypass එක   නශකොට 

දුප්පත් මිනිුකන්ශ  ඉඩම්ෙලින් කපලා, තවුන් ම  පා්ට ඇ ලා 

 ාලා, ඇමතිෙරු ශ ශ ශනකුශ  ඉඩම් ශේ්ාගත්තා. ඒ සාඳ ා 

තෙත් රුපියල් බිලියනයක් ෙැ සශයන් විය ම් කළා. ශම්ක තමයි 

යාාර්ාය. අපි ඒො ගැන කාා ක්න්න නන.. තුට්ටු ශ ශක් ෙැඩ 

ක්ලා ශමතැනට ඇවිල්ලා ශබෝධිසාත්ෙශයෝ ෙශ  කාා ක්නො.  

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමා,  ැන් කාාෙ අෙසාන් ක්න්න. 

 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මට තෙ කරුණු කිහිපයක් කියන්න 

තිශබනො. 

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
You have only one more minute. We have a time 

constraint. 
 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මට තෙ එක කා්ණයක් කියන්න 

තිශබනො. ශමොක , ශම් අය ෙන්දි ශගවීම් පිළිබඳෙ කාා කළා. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම කියන්ශන්, ශම් ආණ්ඩුෙ 2015 දී බලයට 

ඇවිල්ලා එ ා ිනට අ  ශෙනශකොට ෙන්දි ෙ ශයන් රුපියල් ශකෝටි 

5,500ක් ශගෙලා තිශබනො. ඒ ෙන්දිෙලින්  ශකෝටි 3,500ක් ප්ණ 

පේ ශගෙන්න, ඒ කියන්ශන් ශම් ශගොල්ශලෝ මිනිුකන් බශලන් 

ඇ ලා  ැමීය ම නිසාා ශගෙන්න වුණු ෙන්දි ශගෙන්න ෙැය වුණා. 
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නග් 23ක මිනිුකන් බශලන් එළියට ඇ ලා  ැම්මා. ඒ ෙන්දි ටිකත් 

ශගේශේ අපි. අඩු ගණශන් මහින්  ්ාජපක්ෂ ම ත්මයාට තමන්ශ  

දිසා්ත්රික්කශේ  සූරියෙැය 600 ගණනකට රුපියල් මිලියන 450ක් 

ෙන්දි ශගෙන්න බැරි වුණා. අපි ඊශේ  ශපශර් ා ඒ ුද ල් ශගේො. එම 

නිසාා මම ශම් ශගොල්ලන්ට පළුදශෙන්ම කියන්ශන් තළුෙ අත 

ගාගන්න කියලායි; ශමොකක්  ර ්නයක් තිශබනො.  
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Please wind up now. 
 

ගු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மொண்புமிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි, ගරු සාභාපතිතුමනි. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි.  

ම ාමාර්ග  ා මාර්ග සාංෙර්ධන සා  ඛනිජශතල් සාම්පත් 

සාංෙර්ධන අමාතයාං ය. ශීර්ෂ 117. 

 
“117 ෙන ශීර්ෂශයහි  01 ෙන ෙැඩසාට න, පුන්ාෙර්තන විය ම 

සාඳ ා රු. 379,000,000ක ුද ල උපශල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ර ්නය විමසාන ලදී.  

 

“தமலப்பு 117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுெருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொய் 379,000,000 அட்டெமையிற் ரசர்க்கப் படுமொக” 

எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 379,000,000, for Head 117, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put.  

 

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மொண்புமிகு (ரபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු සාභාපතිතුමනි, ශබදීමක් අෙ යයි. 

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ැන් පාර්ලිශම්න්තුෙ රැසා් ශෙනො. 
 
ඊ   අනුකූලව පාර්ලියම්න්තුව එක්රැසන විය.  
அதன்படி பொரொளுமன்றம் மீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ඡන්  වීමසීම අෙසාන් ෙනතුරු කාලය ලබා 

ගැනීමට සාභාෙ එකඟ ? 
 

ගු මන්ත්රීවු  
(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
කාරක සභායවටිදි තවදුර ත් සලකා බලන ලදී -  
[ගු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுெில் ரமலும் ஆரொயப்பட்டது. -  

[மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள் தமலமம ெகித்தொர்கள்.] 

Considered further in Committee. - 
[HON. SPEAKER in the Chair.] 

යබදුම් සීනුව නාද වී අවසන් වුණා  පසු - 
பிொிவுமைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின் - 
At the conclusion of the division bell - 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඡන් ය රකා  කිරීශම් අෙසා්ාාෙ.   
 

(යම් අවසනථායේදී ඡන්දය දීම ආරම්භ යකතාණි.) 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெொக்தகடுப்பு ஆரம்பமொனது.) 

(At this stage, the Voting commenced.) 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඡන් ය රකා  කිරීමට අප ුක වූ ගරු මන්ත්රීෙරුන් ඉන්නො ? 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම ශපශර්්ා මැතිතුමා. ශමොකක්  තබතුමාශ  

තී්ණය? 
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රම යපයර්රා මහතා 
(மொண்புமிகு கொமினி ேயெிக்ரம தபரரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Aye. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සා්ත් ශෆොන්ශසාේකා මැතිතුමා. 
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් යෆොන්යසේකා මහතා 
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

පක්ෂයි. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ෆවුින මැතිතුමා. 

 

ගු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மொண்புமிகு  ஏ.எச்.எம். தபௌஸி) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
Aye. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ෆයිසාල් කාිනම් මැතිතුමා. තබතුමාශ  තී්ණය? 
 

ගු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மொண்புமிகு மபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

Aye. 
 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශක්.ශක්. පිය ාසා මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු යක්.යක්. පියදාස මහතා 
(மொண்புமிகு ரக.ரக. பியதொஸ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

පක්ෂයි. 
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ඡන්දය ප්රකාශ් කිරීයමන් පසුව- 
ெொக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting - 
 

(යම් අවසනථායේ පහත සඳහන් නම් සභා ගර්භයේ යති ඩිජි ල් 
පුවුයේ ප්රදර්ශ්නය යකතාණි.) 

( இவ்ரெமளயில், கீழ்ெரும் தபயர்கள் சபொமண்டபத்தின் 

டிேிற்றல் திமரயில் கொண்பிக்கப்பட்டன.) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 

the Chamber.) 
 

විදුත් ඡන්ද විමසීම අනුව පහත දැක්යවන පතාදි - පක්ෂව  79  
විුේධාව 01 යනුයවන් යබදුයණ්ය. 

இலத்திரனியல் ெொக்தகடுப்பு முமறக்கிைங்க பொரொளுமன்றம் 

பிொிந்தது: சொர்பொக 79; எதிரொக 01;  

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 79: Noes 
01:  

 
O 018. Mavai S. Senathirajah   Yes  
O 021. Selvam Adaikkalanathan   Yes  
O 084. Ananda Aluthgamage   No  
O 099. Gnanamuthu Srineshan   Yes   
G 001. Rauff Hakeem    Yes  
G 002. Mangala Samaraweera   Yes  
G 004. John Amaratunga    Yes  
G 005. Gayantha Karunatileka   Yes   
G 006. Lakshman Kiriella    Yes  
G 009. Tilak Marapana    Yes  
G 010. Wajira Abeywardana   Yes  
G 011. Ravi Karunanayake   Yes  
G 012. Rajitha Senaratne    Yes  
G 014. Patali Champika Ranawaka   Yes  
G 015. Kabir Hashim    Yes  
G 017. Akila Viraj Kariyawasam   Yes  
G 018. Malik Samarawickrama   Yes  
G 019. Mano Ganesan    Yes  
G 021. J.M. Ananda Kumarasiri   Yes  
G 022. P. Harrison    Yes  
G 023. R.M. Ranjith Madduma Bandara  Yes  
G 024. Arjuna Ranatunga    Yes  
G 026. Chandrani Bandara   Yes  
G 027. Thalatha Atukorale   Yes  
G 028. Abdul Haleem    Yes  
G 031. Daya Gamage    Yes  
G 033. Sujeewa Senasinghe   Yes  
G 034. Harsha De Silva    Yes  
G 035. Ajith P. Perera    Yes  
G 036. V.S. Radhakrishnan   Yes  
G 037. Ruwan Wijayawardene   Yes  
G 038. Lucky Jayawardana   Yes  
G 042. A.D. Premadasa    Yes  
G 043. Wasantha Aluwihare   Yes  
G 044. Vijayakala Maheswaran   Yes  
G 045. Eran Wickramaratne   Yes  
G 047. J.C. Alawathuwala   Yes  
G 050. Ranjan Ramanayake   Yes  
G 051. Ashok Abeysinghe   Yes  
G 052. H.M.M. Harees    Yes  
G 053. Seyed Ali Zahir Moulana   Yes  
G 054. Ajith Mannapperuma   Yes  
G 055. Edward Gunasekara   Yes 
G 056. Anoma Gamage    Yes  

G 057. Karunarathna Paranawithana  Yes  
G 059. Nalin Bandara Jayamaha   Yes  
G 064. Lakshman Senewiratne   Yes  
G 065. Wijith Wijayamuni Zoysa   Yes  
G 066. D.M. Swaminathan   Yes  
G 068. Vasantha Senanayake   Yes  
G 070. Palitha Range Bandara   Yes 
G 071. M.S. Thowfeek    Yes  
G 072. Manusha Nanayakkara   Yes  
G 073. Sirinal de Mel    Yes  
G 074. Anura Sidney Jayarathne   Yes  
G 076. Lakshman Ananda Wijemanne  Yes  
G 077. A. A. Wijethunga    Yes  
G 078. Hector Appuhamy    Yes  
G 081. A. Aravindh Kumar   Yes  
G 082. Velu Kumar    Yes  
G 083. Nalaka Prasad Colonne   Yes  
G 084. Chandima Gamage   Yes  
G 085. Kavinda Heshan Jayawardana  Yes  
G 086. Mylvaganam Thilakarajah   Yes  
G 088. Sujith Sanjaya Perera   Yes  
G 089. Hirunika Premachandra   Yes  
G 090. Bandula Lal Bandarigoda   Yes  
G 091. M. Ibrahim Muhammad Mansoor  Yes  
G 093. Imran Maharoof    Yes  
G 094. Ishak Rahuman    Yes  
G 095. Mujibur Rahuman    Yes  
G 096. Harshana Rajakaruna   Yes  
G 097. Thusitha Wijemanna   Yes  
G 099. Chaminda Wijesiri   Yes  
G 100. Hesha Withanage    Yes  
G 101. Sandith Samarasinghe   Yes  
G 103. Wijepala Hettiarachchi   Yes  
G 104. Ashu Marasinghe    Yes  
G 106. Mohamadu Nazeer   Yes  
G 107. S.M. Mohamed Ismail   Yes 
 

Electronic Voting Results  
  YES  79 
  NO  01 
   

 

ගු සභාපතිතුමා  
(மொண்புமிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! වි ුත් ඡන්  විමසීම අනුෙ  ශයෝජනාෙට 

පක්ෂෙ ඡන්  79යි. නැඟීිනට පක්ෂෙ ඡන් ය දුන් සාංඛයාෙ 05යි. ඒ 

අනුෙ, පක්ෂෙ ුදළු ඡන්  - 84යි. විපක්ෂෙ 01යි.  
 

117 ෙන ශීර්ෂශයහි  01 ෙන ෙැඩසාට න, පුන්ාෙර්තන විය ම 
උපශල්ඛනශයහි ශකොටසාක්  ැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග ක්න 
ලදී. 

 
01 ෙන ෙැඩසාට න.- ශමශ යුම් ෙැඩසාට න - මූලධන විය ම,         

රු. 22,300,000 
 

“117 ෙන ශීර්ෂශයහි 01 ෙන ෙැඩසාට න, මූලධන විය ම සාඳ ා 
රු. 22,300,000ක ුද ල උපශල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාම්මත විය.   

 

117 ෙන ශීර්ෂශයහි  01 ෙන ෙැඩසාට න, මූලධන විය ම 
උපශල්ඛනශයහි ශකොටසාක්  ැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග ක්න 
ලදී.  
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02 ෙන ෙැඩසාට න.- සාංෙර්ධන ෙැඩසාට න - පුන්ාෙර්තන විය ම, 
රු. 90,000,000 

 

“117 ෙන ශීර්ෂශයහි  02 ෙන ෙැඩසාට න, පුන්ාෙර්තන විය ම 
සාඳ ා රු. 90,000,000ක ුද ල උපශල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාම්මත විය. 

 

117 ෙන ශීර්ෂශයහි  02 ෙන ෙැඩසාට න, පුන්ාෙර්තන විය ම 
උපශල්ඛනශයහි ශකොටසාක්  ැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග ක්න ලදී. 

 
02 ෙන ෙැඩසාට න.- සාංෙර්ධන ෙැඩසාට න - මූලධන විය ම,          

රු. 175,042,700,000 
 

“117 ෙන ශීර්ෂශයහි 02 ෙන ෙැඩසාට න, මූලධන විය ම සාඳ ා 
රු. 175,042,700,000ක ුද ල උපශල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාම්මත විය.   

 

117 ෙන ශීර්ෂශයහි 02 ෙන ෙැඩසාට න, මූලධන විය ම 
උපශල්ඛනශයහි ශකොටසාක්  ැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග ක්න ලදී.  

 

தமலப்பு 117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய்22,300,000 
  

“தமலப்பு 117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 22,300,000அட்டெமையிற் ரசர்க்கப்படுமொக” எனும் 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிெிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் -  

மீண்டுெருஞ் தசலவு ரூபொய் 90,000,000 
 

“தமலப்பு 117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 90,000,000 அட்டெமையிற் ரசர்க்கப் 

படுமொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிெிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 175,042,700,000 
 

“தமலப்பு 117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 175,042,700,000 அட்டெமையிற்ரசர்க்கப்படுமொக” எனும் 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 117, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Head 117, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 22,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 22,300,000, for Head 117, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 117, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 90,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 90,000,000, for Head 117, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 117, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 175,042,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 175,042,700,000, for Head 117, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 117, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
"119 ෙන ශීර්ෂශයහි 01 ෙන ෙැඩසාට න, පුන්ාෙර්තන විය ම 

සාඳ ා රු. 292,465,000ක ුද ල උපශල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාම්මත විය. 

 
119 ෙන ශීර්ෂශයහි 01 ෙන ෙැඩසාට න, පුන්ාෙර්තන විය ම 

උපශල්ඛනශයහි ශකොටසාක්  ැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග ක්න 
ලදී. 
 

01 ෙන ෙැඩසාට න. - ශමශ යුම් ෙැඩසාට න - මූලධන විය ම,        
රු. 8,500,000 

 

"119 ෙන ශීර්ෂශයහි 01 ෙන ෙැඩසාට න, මූලධන විය ම සාඳ ා 
රු. 8,500,000ක ුද ල උපශල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාම්මත විය.   

 

119 ෙන ශීර්ෂශයහි 01 ෙන ෙැඩසාට න, මූලධන විය ම 
උපශල්ඛනශයහි ශකොටසාක්  ැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග ක්න 
ලදී.  

 
02 ෙන ෙැඩසාට න. - සාංෙර්ධන ෙැඩසාට න - පුන්ාෙර්තන විය ම, 

රු. 270,000,000 
 

"119 ෙන ශීර්ෂශයහි 02 ෙන ෙැඩසාට න, පුන්ාෙර්තන විය ම 
සාඳ ා රු. 270,000,000ක ුද ල උපශල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාම්මත විය. 

 

119 ෙන ශීර්ෂශයහි 02 ෙන ෙැඩසාට න, පුන්ාෙර්තන විය ම 
උපශල්ඛනශයහි ශකොටසාක්  ැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග ක්න 
ලදී. 

 
02 ෙන ෙැඩසාට න. - සාංෙර්ධන ෙැඩසාට න - මූලධන විය ම,        

රු. 575,600,000 
 

"119 ෙන ශීර්ෂශයහි 02 ෙන ෙැඩසාට න, මූලධන විය ම සාඳ ා 
රු. 575,600,000ක ුද ල උපශල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
ර ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාම්මත විය.   

 

119 ෙන ශීර්ෂශයහි 02 ෙන ෙැඩසාට න, මූලධන විය ම 
උපශල්ඛනශයහි ශකොටසාක්  ැටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග ක්න 
ලදී.  
 

“தமலப்பு 119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 292,465,000 அட்டெமையிற் ரசர்க்கப் 

படுமொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 8,500,000 
  

“தமலப்பு 119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 8,500,000 அட்டெமையிற் ரசர்க்கப்படுமொக” எனும் ெினொ 

ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிெிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் - மீண்டுெருஞ் 

தசலவு ரூபொ  270,000,000 
 

தமலப்பு 119,  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுெருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 270,000,000 அட்டெமையிற் ரசர்க்கப் 

படுமொக” எனும் ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுெருஞ் தசலவு 

அட்டெமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிெிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ  575,600,000 
 

தமலப்பு 119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ 575,600,000 அட்டெமையிற் ரசர்க்கப்படுமொக” எனும் 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 119, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டெமையின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 292,465,000, for Head 119, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 119, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 8,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,500,000, for Head 119, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 119, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 270,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 270,000,000, for Head 119, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 119, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 575,600,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 575,600,000, for Head 119, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 119, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
අ. භා. 7.06  පාර්ලියම්න්තුව  ප්රගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 

සභාපතිතුමා මූලාසනයයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව ප්රගතිය වාර්තා කරයි  නැවත රැසනවීම 2019 අයප්රේල් 

01වන සඳුදා.  
 

பி.ப. 7.06 மைிக்கு, குழுெின் பொிசீலமன பற்றி அறிெிக்கும் 

தபொருட்டு தெிசொளர் அெர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று 
அகன்றொர்கள். 

குழுெினது பொிசீலமன அறிெிக்கப்பட்டது; மீண்டும் கூடுெது 
2019 ஏப்பிரல் 01, திங்கட்கிழமம. 

 

At 7.06 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Monday, 01st April. 

2019.  
 

ලංකා ඛනිජ යතල් නීතිගත සංසනථාව   

වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිුම් (2015) 

இலங்மக தபற்ரறொலியக் கூட்டுத்தொபனம்: 

ெருடொந்த அறிக்மக மற்றும் கைக்குகள் 

(2015)  
CEYLON PETROLEUM CORPORATION: ANNUAL 

REPORT AND ACCOUNTS (2015) 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Highways 

and Road Development and Petroleum Resources 
Development, I move, 

"That the Annual Report and Accounts of the Ceylon Petroleum 
Corporation together with the observations of the Auditor-General for 
the year ended 31.12.2015 and presented on 23.05.2018 under Section 
32(3) of the Ceylon Petroleum Corporation Act, No. 28 of 1961, be 
approved. (Considered by the Sectoral Oversight Committee on Energy 
and presented its Report to Parliament on 06.06.2018)." 

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ශ්රී ලංකාශේ ජාතික ඇගයීම් ධාරිතාෙ සා තික 
කිරීම පිණිසා අධයයනය ක් ිනය නිර්ශේ  
පාර්ලිශම්න්තුෙට ොර්තා කිරීම සාඳ ා ෙන 

විශ ේෂ කා්ක සාභාෙ 

இலங்மகயில் ரதசிய மதிப்பீட்டு 

ஆற்றல்கமள உறுதிப்படுத்துெதற்கு 

ஆய்வுகமள ரமற்தகொண்டு அதன் 

ெிதப்புமரகமளப் பொரொளுமன்றத்திற்கு 

அறிக்மகயிடுெதற்கொன ெிரசட குழு 
SELECT COMMITTEE TO STUDY AND REPORT TO 

PARLIAMENT ITS RECOMMENDATIONS TO 
ENSURE NATIONAL EVALUATION CAPACITY IN 

SRI LANKA 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 

"Hon. Mylvaganam Thilakarajah 

Hon. Sandith Samarasinghe  

Hon. ( Prof.) Ashu Marasinghe  
 

Hon. Bimal Rathnayake,- Select Committee of Parliament to 

study and report to Parliament its recommendations to ensure 

National Evaluation Capacity in Sri Lanka,-  

Whereas, the United Nations General Assembly, by its 
Resolution ‘Building capacity for the evaluation of development 
activities at the country level’, No. A/RES/69/237, had declared the 
year 2015 as the International Year of Evaluation in building 
capacity of the countries for the evaluation of the development 
activities; 
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And whereas, the National Evaluation Policy (NEP) which was 
adopted by the Cabinet of Ministers of the Government of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka had launched by the 
Prime Minister on 17th September, 2018 at EvalColombo2018, the 
conference entitled    

 “Responsible Parliaments: Embracing Evaluation for Agenda 
2030”, organized by the Global Parliamentarians' Forum for 
Evaluation; 

And whereas, the commitments made in the Colombo 
Declaration signed at the Parliament of Sri Lanka on 18th 
September, 2018, to create an enabling environment to provide 
guidance to facilitate the establishment of National Evaluation 
Policies and mechanism; 

And whereas, the evaluation has become important in the 
context of Sustainable Development Goals adopted by the United 
Nations, for which Sri Lanka is a signatory; 

And whereas, all global partners and the donor agents have 
confined all their projects and programmes on the rules and 
measures of evaluation;  

And whereas, the Parliament of Sri Lanka through the 
discussions of the Sri Lanka Parliamentarians’ Forum for Evaluation 
chaired by Mr. Deputy Speaker has identified and recognized the 
relevancy and necessity of monitoring and evaluation mechanism 
for evidence-based law making,  

budgeting and oversight functions; 

And whereas, as per Article 148 of the Constitution, the 
Parliament with vested power over public finance and budgeting on 
national development initiatives of the country through 
parliamentary procedures; 

And whereas, the Parliamentarians should be well informed 
with up-to-date information about effective initiatives and 
development programmes through evaluation; 

This Parliament resolves that a Select Committee of Parliament 
be appointed to look into and to make recommendations in respect 
of the following in order to ensure that the National Evaluation 
Capacity in Sri Lanka:- 

(a) formulation of national policies and legislating laws in 
consultation with relevant Line Ministries and agencies; 

(b) guiding and coordinating the implementing institutions and 
agencies at national, provincial and local levels; 

(c) encouraging public-private partnership in promoting a culture 
of evaluation; 

(d) promoting the values of good governance and informed 
decision-making through evaluations, while preventing 
corruption, mismanagement and wasting;  

(e) allocation of adequate domestic resources and finding 
international funding resources; 

(f) sharing expertise and experience among countries at regional 
and global levels; 

(g) examining outputs and outcomes of the existing oversight 
mechanism of the Parliament, mainly the functions of the 
Committee on Public Accounts (COPA) and the Committee on 
Public Enterprises (COPE), through the lenses of evaluation; 

(h) setting up a Legislative Standing Committee for evaluation; 

(i) extending the functions of the Parliament Research Unit to 
‘Parliament Research and Evaluation Unit’ to facilitate the 
legislative and oversight functions of the Parliament;  

(j) instituting a national entity to regulate and coordinate the 
National Evaluation Capacity;  

(k) Establishment of a Panel of Experts and networks comprising 
academics, intellectuals and development and evaluation 
practitioners; and 

(l) consideration of all matters which are connected with or 
incidental to the above subjects. 

2.  (a) That the Committee and its Chair shall be nominated by Mr. 
Speaker; and 

 (b) That the provisions of Standing Order 101 of the Parliament, 
the Committee shall not consist of more than twelve (12) 
Members. 

 

3.   That the Committee shall have the power to: 

 (a) fix its quorum; 

 (b) send for persons, papers and records, may order any person to 
attend before Parliament or before such Committee, and to 
produce any paper, book, record or document in the possession 
or under the control of such person; 

 (c) verify or otherwise ascertain by oral examination of witnesses 
and examine witnesses upon oath or affirmation which the 
Chair of the Committee or a person specially authorized for 
that purpose may administer; 

 (d) conduct the meetings, in any parts of the country, outside the 
Parliament; 

 (e) obtain the services of Specialists and Experts in the relevant 
fields to assist the Committee; and 

 (f) make interim reports from time to time and to sit 
notwithstanding any adjournment of Parliament. 

 

4.    The Committee shall present its Report within Six Months (06) of 
the date of its first sitting or such other or further time period as 
Parliament may grant."   

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திமெப்பு 
ADJOURNMENT 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානායකතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුෙ  ැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ශයෝජනා ක්නො.  
 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාභාෙ කල් තබන අෙසා්ාාශේ ශයෝජනාෙ, ගරු ඥානුදත්තු 

ශ්රීශන්සාන් මන්ත්රීතුමා.  

ඊට රාම කරුණාක් කවුරුන් ශ ෝ ගරු මන්ත්රීේශයක් 
ගරු ුදජිබුර් ්හුමාන් මන්ත්රීතුමාශ  නම මූලාසානය සාඳ ා 
ශයෝජනා ක්න්න.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිතායල්ල මහතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාානායකතුමනි, "ගරු ුදජිබුර් ්හුමාන් මන්ත්රීතුමා  ැන් 

මූලාසානය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා ක්නො.  
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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අනතුුව ගු කථානායකතුමා මූලාසනයයන් ඉවත් වූයයන්, ගු 
මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அெர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலரெ, மொண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமொன் அெர்கள் 
தமலமம ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE  HON. 
MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

       
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரெ ஞொனமுத்து ஸ்ரீரநசன் அெர்கள்! 

 

රැකියා ලබා දීයම්දී බාටිර උපාධිධාාතාන් යනොසලකා 

හැරීම 
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ගු ඥානමුත්තු ශ්රීයන්සන් මහතා 
(மொண்புமிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீரநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌரெ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கரள, நன்றி! 

நொன் பின்ெரும் ஒத்திமெப்பு ரெமளப் பிரரரமைமய 

முன்மெக்கின்ரறன்:  

"ரெமலெொய்ப்புகளற்ற நிமலயில் நொடுபூரொவும்                       

பல பட்டதொொிகள் கொைப்படுகின்றனர். 2012 ஏப்ரல் 

மொதத்திற்குப் பின்னர் தமது பட்டப்படிப்பிமனப் பூர்த்திதசய்த 

பலர் ததொழில் ெொய்ப்புக்களுக்கொக ஏங்கிக் கிடக்கின்றனர்; 

ரபொரொட்டங்கமளயும் நடொத்துகின்றொர்கள். இந்நிமலயில் 

பட்டதொொிப் பயிலுநர்கமளத் ரதர்ந்ததடுப்பதற்கொக மொெட்டச் 

தசயலகங்களில் ரநர்முகப்பொீட்மசகள் நடொத்தப்பட்டன. 

ரநர்முகப் பொீட்மசயில் உள்ெொொிப்பட்டதொொிகள், தெளிெொொிப் 

பட்டதொொிகள் என்ற ரபதம் இல்லொமல் சகலரும் 

ரதொற்றினொர்கள்; சகலருக்கும் ரநர்முகப்பொீட்மச 

நடொத்தப்பட்டது. ரநர்முகப்பொீட்மசயில் கைிசமொன 

மதிப்தபண்கமளப் தபற்றொல் உள்ெொொி, தெளிெொொி என்ற 

ரபதங்கள் இல்லொமல் புள்ளிகள் அடிப்பமடயில் 

சம்பந்தப்பட்டெர்கள் பைிக்கு நியமிக்கப்படுெொர்கள் என்ற 

நம்பிக்மகயில் ரநொோ்முகப்பொீட்மசக்கு அெர்கள் ரதொற்றி 

யிருந்தொர்கள். ஆனொல், ரநர்முகப்பொீட்மசயின் பின்னர், 

உள்ெொொிப் பட்டதொொிகளிலிருந்து பட்டதொொிப் பயிலுநர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டனர். தெளிெொொிப் பட்டதொொிகள் முழுமம யொகப் 

புறக்கைிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனொல் ரநர்முகப் பொீட்மசயில் 

தமது ஆற்றல், திறமமகமள தெளிப்படுத்திய தெளிெொொிப் 

பட்டதொொிகள் அமனெரும் ரெதமனயின் ெிளிம்பில் 

ெொழ்கின்றொர்கள். இதனொல் அெர்கள் அரசொங்கத்தின்மீது 

தெறுப்பமடந்த நிமலயிலும் கொைப்படுகின்றனர்.  

ெடக்கு, கிழக்குப்பட்டதொொிகள் 100 நொட்களுக்கு ரமலொக 

இரவு பகலொகத் ததொழில் ெொய்ப்புக்களுக்கொகப் ரபொரொடி 

யிருந்தனர். அதன்ரபொது அரசதரப்புப் பொரொளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் இருெர் ரநரடியொக ெந்து திருரகொைமமல, 

மட்டக்களப்பு, அம்பொமறப்பட்டதொொிகளுடன் உமரயொடி 

யதுடன் ததொழில்ெொய்ப்புக்கமளப் தபற்றுத்தருெதொக 

அரசொங்கத்தின் சொர்பொக உத்தரெொதமும் அளித்திருந்தனர். 

தற்ரபொது குறித்த பட்டதொொிகள் 40 - 45 ெயதுகமளக் கடந்த 

நிமலயிலும் பட்டச் சொன்றிதழ்கமளப் தபற்றும் பயனில்மல 

என்ற நிமலயில் ெிரக்தி அமடந்துள்ளொர்கள். இெர்களுக்கு 

அரசொங்கம் என்ன பதில் அளிக்கப்ரபொகின்றது? 10 இலட்சம் 

ரபருக்குத் ததொழில்ெொய்ப்புக்கமளப் தபற்றுத்தருெ தொகப் 

பிரதம மந்திொி அெர்கள் ஏற்தகனரெ கூறியுள்ளொர் என்பமத 

இங்கு நொன் சுட்டிக்கொட்ட ெிரும்புகின்ரறன்.  இவ்ெிடயத்தில் 

சொதகமொன பதிமலயும் சொதகமொன தசயற்பொடுகமளயும் 

எதிர்பொர்க்கின்ரறன்".  

கடந்த கொலத்தில் பிரதம மந்திொி அெர்கள் பதெி 

ஏற்கின்றரபொது 10 இலட்சம் ரபருக்குத் ததொழில்ெொய்ப்புக் 

கமளப் தபற்றுத்தருெதொக உறுதிதமொழி அளித்திருந்தொர். 

அந்த அடிப்பமடயில் பட்டதொொிகள்கூட இந்தத் ததொழில் 

ெொய்ப்புக்கமளப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம் என நிமனத்திருந் 

தொர்கள். கடந்த, 2012ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மொதத்திற்குப் 

பின்னர் பட்டங்கமளப் தபற்றெர்களுக்குொிய ததொழில் 

ெொய்ப்புக்கமளப் தபறுகின்ற ெிடயத்தில் அெர்கள் மிகவும் 

சிரமங்கமள எதிர்ரநொக்கியுள்ளொர்கள். சிலர் ரபொட்டிப் 

பொீட்மசகள்மூலம் ததொிவு தசய்யப்பட்டிருந்தொலும், இன்னும் 

பலர் ததொழில்களுக்கொக ஏங்கிக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

அெர்கள் பட்டத்மதப் தபற்றிருந்தும்கூட ததொழில்ெொய்ப்புக் 

கமளப் தபறொமல் இருப்பது ஒரு துரதிருஷ்டெசமொன 

நிமலமமமய எடுத்துக்கொட்டுகின்றது. குறிப்பொக, இந்தப் 

பட்டதொொிகள் யுத்த கொலத்தில் பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில் 

கற்றுத் ரதறியெர்கள். இந்த நிமலயில் இந்தப் பட்டதொொி 

கமளப் தபொறுத்தமட்டில், அெர்கள்  தொங்கள் பட்டச் 

சொன்றிதழ்கள் தபற்றிருந்தும் தங்களுக்குத் ததொழில்ெொய்ப்புக் 

கமளப் தபற முடியொத ஒரு நிர்க்கதி நிமல இருப்பமத எண்ைி 

ெிரக்தி அமடந்துள்ளொர்கள்.  

இன்னுதமொரு ெிடயம் இருக்கின்றது. அதொெது, குறித்த 

ரநர்முகப் பொீட்மசகள் மொெட்டச் தசயலகங்களில் நடொத்தப் 

பட்டன. அப்ரபொது தெளிெொொிப் பட்டதொொிகள், உள்ெொொி 

பட்டதொொிகள் என்ற ரபதம் இல்லொமல் சகலரும் அந்த 

ரநர்முகப் பொீட்மசயில் ரதொற்றியிருந்தொர்கள். அவ்ெொறு 

அெர்கள் ரதொற்றியரபொதிலும் உள்ெொொிப் பட்டதொொிகள் 

மொத்திரந்தொன் குறித்த பதெிகளுக்கு நியமிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றொர்கள்; தெளிெொொிப்பட்டதொொிகள் புறக்கைிக் 

கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். உள்ெொொிப் பட்டதொொிகளிலும் பலர் 

இன்னும் ததொழில்களுக் கொக ஏங்கிக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

40 ெயமதக் கடந்தொல் அல்லது 45 ெயமதக் கடந்தொல் 

அெர்கள் அரசொங்கத் ததொழில்ெொய்ப்புக்கமளப் தபறக்கூடிய 

சந்தர்ப்பங்கமள இழந்துெிடுகின்றொர்கள்.  

இமதெிடவும் ெடக்கு, கிழக்கு மொகொைங்களில் 

ததொழிற்சொமலகள் முழுமமயொக மூடப்பட்ட நிமலயில் 

கொைப்படுகின்றபடியொல், அங்கு அெர்கள் ததொழில்ெொய்ப்புக் 

கமளப் தபறக்கூடிய ெொய்ப்புகளும் முழுமமயொக மூடப் 

பட்டிருக்கின்றன. யுத்தத்தின் பின்னர் ததொழில்ெொய்ப்புகமளப் 

தபறலொம், அதன்மூலம் ெொழ்ெொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்பலொம் 

என்ற எதிர்பொர்ப்ரபொடு இருந்த இந்தப் பட்டதொொிகள் இன்று 

ஏமொற்றப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.  

அரதரெமளயில், ததொண்டர் ஆசிொியர்கமள எடுத்துக் 

தகொண்டொலும்கூட, கிழக்கு மொகொைத்தில் ததொண்டர் 

ஆசிொியர் நியமனங்கள் இன்னும் ெழங்கப்படெில்மல. 

அெர்களும் ததொழில்கமள எதிர்பொர்த்துக் தகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள். அந்தத் ததொண்டர் ஆசிொியர்கள் பல 

ரபொரொட்டங்கமள நடொத்திய ரபொது, ததொழில்ெொய்ப்புகள் 

கிமடக்கும் என்ற உத்தரெொதம் தகொடுக்கப்பட்டது; 

ரநொோ்முகப்பொீட்மசகளும் நடொத்தப்பட்டன. இருந்தொலும், 

அெர்களும் நியமனத்துக்கொகத் ததொிவு தசய்யப்படெில்மல.  

இமதயும்ெிட, ெிமளயொட்டுப் பயிற்றுெிப்பொளர்கள் 

பற்றிய இன்னுதமொரு ெிடயத்மதயும் நொன் சுட்டிக்கொட்ட 

ெிரும்பு கின்ரறன். அெர்களில் ரதசிய மட்டத்திலும் சர்ெரதச 

மட்டத்திலும் தங்களுமடய ரதொோ்ச்சியிமன, திறமமயிமன 

தெளிப்படுத்தியெர்கள்கூட ததொழில்ெொய்ப்புகளுக்கொக ஏங்கிக் 

தகொண்டிருக்கின் றொர்கள். எமது பிரரதசத்தில் இப்படியொகப் 

பலர் ததொழில்ெொய்ப்பு களுக்கொக ஏங்கிக்தகொண்டிருக்கின்ற 

ஒரு நிமலமமயில், 10 இலட்சம் ததொழில்ெொய்ப்புகமள 

ெழங்குகின்ற திட்டம் பற்றி இப்ரபொது அெர்கள் ெிமர்சித்துக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.  
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இமதயும்ெிட, முக்கியமொன ஒரு ெிடயத்மதச் தசொல்ல 

ெிரும்புகின்ரறன். அதுதொன், சிற்றொழியர் நியமனம் பற்றிய 

ெிடயம். இதற்கு உதொரைமொக மட்டக்களப்புப் ரபொதனொ 

மெத்தியசொமலமயச் தசொல்லுகின்ரறன். கடந்த கொலத்தில் 

சுகொதொர அமமச்சரொக இருந்த தற்ரபொமதய சனொதிபதி 

அெர்கள் மட்டக்களப்புப் ரபொதனொ மெத்தியசொமலயில் 

சிற்றழியர்களுக்கொன நியமனங்கமள ெழங்கியரபொது, அதில் 

தபொலன்னறுமெமயச் ரசொோ்ந்த 160 ரபருக்கும் ரமற்பட்ட 

ெர்கமள உள்ெொங்கியிருந்தொர். இவ்ெொறொன தசயற்பொடு 

இன்றும் நமடதபறுகின்றது. தபொலன்னறுமெ, பதுமள, 

அம்பொமற ரபொன்ற மொெட்டங்களிலிருந்து சிற்றழியர்கள் 

அங்கு ெந்து பைியொற்றுகின்ற ஒரு நிமலமம இருக்கின்றது. 

அங்கு கொமலயில் சிற்றழியர்கமள ஏற்றிக்தகொண்டு ெருகின்ற 

ரபருந்து, பின்ரனரம் தபொலன்னறுமெமய ரநொக்கிப் 

பயைிக்கின்ற ஒரு நிமலமம கொைப்படுகின்றது. ஆகரெ, 

சிற்றழியர் நியமனங்கமளக்கூட, மட்டக்களப்பு 

மொெட்டத்திலுள்ள ரெமலயற்றெர்களுக்கு ெழங்கமுடியொத 

துர்ப்பொக்கிய நிமலமம ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த 

ஒத்திமெப்பு ரெமளப் பிரரரமைக்குப் பதில் அளிப்பதற்கொக 

ெந்திருக்கின்ற தகௌரெ கொைி அமமச்சர் அெர்கரள, நீங்கள் 

இந்த ெிடயத்தில் கெனம் தசலுத்த ரெண்டும். இப்ரபொதும் 

கூட, அந்த இடங்களில் தெற்றிடங்கள் ரதொன்றியிருக்கின்றன. 

அந்த தெற்றிடயங்கள் பிற மொெட்டங்கமளச் ரசொோ்ந்தெர் 

கமளக் தகொண்டு நிரப்பப்படுகின்ற அரதரநரம், 

அங்கிருக்கின்றெர்கள் ததொழில்ெொய்ப்பு அற்ற நிமலமமயில் 

கொைப்படுகின்றொர்கள்.  

இன்று அங்கு பட்டதொொிகளின் பிரச்சிமன உள்ெொொிப் 

பட்டதொொி நியமனம், தெளிெொொி பட்டதொொி நியமனம் என்று 

பலதும் பத்துமொகக் கொைப்படுகின்றது. அரதரபொன்று 

ததொண்டர் ஆசிொியர் நியமனம் பற்றிய பிரச்சிமன, 

அமதயும்ெிட ெிமளயொட்டுப் பயிற்றுெிப்பொளர் நியமனம் 

பற்றிய பிரச்சிமன, அரதரபொன்று சிற்றழியர் நியமனம் 

பற்றிய பிரச்சிமன என அங்கு பல பிரச்சிமனகள் 

கொைப்படுகின்றன. எனரெ, இந்த ெிடயங்கமள மிகவும் 

தபொறுமமயொகக் மகயொண்டு, சொியொன பதில்கமளத் 

தருெரதொடு மட்டுமல்லொமல், இெற்மற எதிர்ெரும் கொலத்தில் 

நீங்கள் சீர்தசய்ய ரெண்டுதமனவும் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன். 

தகௌரெ பிரதம மந்திொி அெர்கள் இந்த ெிடயத்தில் அக்கமற 

தசலுத்த ரெண்டும். இந்த அரசொங்கத்தின் பதெிக்கொலத்தில் 

ஏறத்தொழ மூன்றமர ஆண்டுகள் கடந்துெிட்டன. மிகுதியொக 

இருக்கின்ற கொலத்திலொெது, தகொடுக்கப்பட்ட ெொக்குறுதி 

கமளயும் உத்தரெொதங்கமளயும் நிமறரெற்றுெதற்கு 

ஏற்றெிதத்தில் தசயற்பட ரெண்டும். கடந்த கொலத்தில் இந்த 

நல்லொட்சியிமனப் பொதுகொப்பதற்கொக அல்லது இன்தனொரு 

ெிதத்தில் தசொன்னொல், ேனநொயகத்மதப் பொதுகொப்பதற்கொக 

எமது கட்சி பல ெிமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் அர்ப்பைிப்பு 

கமளச் தசய்திருக்கிறது. நொங்கள் அமமச்சுப் பதெிகமளக் 

ரகட்கெில்மல; ரெறு சன்மொனங்கமளக்கூட எதிர்பொர்க்க 

ெில்மல. மக்களுக்குச் தசய்யரெண்டிய பைிகமள, மக்களுக்கு 

ெழங்கரெண்டிய ததொழில்ெொய்ப்புகமள ெழங்குெதற்குொிய 

நடெடிக்மககமள எதிர்ெரும் கொலத்தில் நீங்கள் கச்சிதமொக 

ரமற்தகொள்ளரெண்டுதமன்றுதொன் ரகட்கின்ரறொம். 

மட்டக்களப்பு மொெட்டத்திலும் சொி, ெடக்கு, கிழக்கு 

மொகொைங்களிலும் சொி, இப்ரபொதும்கூட பதெி தெற்றிடங்கள் 

கொைப்படுகின்றன. இந்தப் பதெி தெற்றிடங்கமள அந்தந்தப் 

பிரரதசங்கமளச் ரசொோ்ந்தெர்கமளக்தகொண்டு நிரப்புெதன்மூலம் 

தொன் மக்களுக்கு நம்பிக்மகமய ஊட்ட முடியும். அங்கு 

மின்ெலு, சுகொதொரம், உள்நொட்டலுெல்கள் ஆகிய ெிடயங்கள் 

சம்பந்தப்பட்ட அமமச்சுகளில் கொைப்படுகின்ற சிற்றழியர் 

நியமனங்களுக்கு தெளிமொெட்டங்கமளச் ரசொோ்ந்தெர்கமள 

நியமிக்கின்ற ஒரு நிமலமமயும் கொைப்படுகின்றது. இது 

மக்கள் மத்தியில் ஏமொற்றத்மத ஏற்படுத்துகின்றது. அதுமொத்திர 

மன்றி, மக்கள் எம்மம ரநொக்கி ரகள்ெி ரகட்கக்கூடிய 

நிமலமமயும் ஏற்படுகின்றது. அரதரெமள, நியொயமொகச் 

தசயற்படக்கூடிய அமமச்சர்கள் சில சொதகமொன தசயற்பொடு 

கமள ரமற்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள் என்பமதயும் நொன் இந்த 

இடத்தில் கூறிக்தகொள்ள ெிரும்புகின்ரறன்.  

இனிெருகின்ற கொலத்தில் ததொழில்ெொய்ப்பு என்ற 

ெிடயத்தில் மிகக் கெனமொகச் தசயற்படரெண்டும் என்ப 

ரதொடு, தெளிெொொிப் பட்டதொொிகள், உள்ெொொிப் பட்டதொொிகள் 

என்று பிொித்துப் பொர்க்கொமல், சம்பந்தப்பட்டெர்கள் 

எல்ரலொரும் பட்டப் படிப்மப முடித்தெர்கள் என்ற 

அடிப்பமடயில் அெர்களுக்கு உொிய ததொழில்ெொய்ப்புகமள 

ெழங்குெதற்குொிய நடெடிக்மகமயத் தொங்கள் ரமற்தகொள்ள 

ரெண்டும். இனிெரும் கொலத்தில் எங்களுக்கு நம்பிக்மகயொன 

பதில்கள் கிமடக்கரெண்டும். அவ்ெொரற தசயற்பொடுகளும் 

இருக்கரெண்டுதமன்று கூறி, எனது ஒத்திமெப்புரெமளப் 

பிரரரமைமயச் சமர்ப்பித்து, ெிமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.  
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ගු ආනන්ද අලුත්ගමයේ මහතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අ  ශ්රීශන්සාන් මන්ත්රීතුමා 

ඉදිරිපත් ක් තිශබන්ශන් ඉතා කාශලෝචිත ශයෝජනාෙක්.  සා 

ලක්ෂයකට රැකියා ලබා දීශම් ෙැඩ පිළිශෙළ තුළින් අපි 

බලාශපොශ්ොත්තු වුණා, උපාධිධාරින්ට සා  උපාධිය ශනොලත් 

උසාසා් ශපළ සා  සාාමානය ශපළ සාමතුන්ට රැකියා ලැශබයි කියලා. 

ඒ වි ්ොසාය අපට තිබුණා. නුදත් ඒක මිරිඟුෙක්  ැටියටයි  ැන් 

ශපශනන්ශන්. මම හිතන්ශන් ශම් ආණ්ඩුශේ අෙසාාන කාලයයි 

 ැන් ගතෙන්ශන්. ශම්, ශම් ආණ්ඩුශේ අෙසාාන අය ෙැය.  ශම් 

අෙසාාන කාල පරිච්ශේ ශේ  ජනතාෙට ඒ කියපු කිින ශ යක් 

ලැශබන්ශන්ත් නැ ැ. ශම් ශකොළ ක.ලි විත්යි, ්ජය ම් න්  

ජනතාෙට පාසා්  ක්න්ශන්. ඒක මම ශ ොිනන්  න්නා ශ යක්. 

ඉදිරිශේ දී ිනං ල අලුත් අවුරුේ  එනො. ඊට පසා්ශසාේ ශෙසාක් 

උත්සාෙය එනො. ශම් පාසා් ක්න ුද ල් රාශේශීය සාභාෙකට,  

රාශේශීය ශල්කම් කාර්යාලයක නිලධාරින්ට ඇසා්තශම්න්තු ක් 

ගන්නෙත් කාලයක්  ම්බ ෙන්ශන් නැ ැ. ඊ ළඟට, ෙැසා්සා පටන් 

ගන්නො. ශම් කියන කිින ශ යක් ක්න්න  ම්බ ෙන්ශන් නැ ැ. ඊ 

ළඟට, මැතිේණයක් එනො. ශම් ෙර්ෂය මැතිේණ ෙර්ෂයක්.  

මැතිේණ අතශර්, අය පත් කාලගුණය අතශර් ශම්   ුද ල් එකේ 

ආොම කිින ශ යක් ක් ගන්න කාලයක් ලැශබන්ශන් නැ ැ. මම 

ලබපු අත්  ැකීම්ෙල  ැටියට ශම් කිින ශ යක් ශෙන්ශන් නැ ැ 

කියන්න පුළුෙන්. ශම් ශකොළ ක.ලි, ලියුම් ගනුශ නුෙලින් 

ඉලක්කම්  ටනක් විත්යි ශම් ෙර්ෂයට ිනේධ ෙන්ශන්. 

තබතුමන්ලා ඒ කා්ණය ලියා තියාගන්න, ශම් අවුරුේශේ කිිනම 

 ෙසාක ශම් ආණ්ඩුෙට ෙැඩක් ක්න්න අෙසා්ාාෙ ලැශබන්ශන් 

නැ ැ.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අධයාපන අමාතයාං ය තුළින් 

ශ ොඳ ශේෙල් ක්රියාත්මක ක්නො. අපි ඒ ශ ොඳ ශේට ශ ොඳයි 
කියන්නත් නන.. අ  ළමයින්ට ළමා ජීවිතය නැති ශෙලා 

තිශබනො. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා ශම් ගරු 
සාභාශේ ො සශෙලා ඉන්නො. මම තබතුමාට ශයෝජනාෙක් 

ක්නො. සාේභාෙශයන් අනාගත ප්පු් ශෙනුශෙන් හිතලායි මම 
ශම් ශයෝජනාෙ ක්න්ශන්. අපි කුඩා කාලශේ  ඇශළේ ශ ොශළේ නාලා 

ගසා්ෙල ශග ස කඩාශගන කාලා හිටපු  ැටි අපට මතකයි. ගම්බ   

ඉන්න ළමයින්ටත් අ  ඒ ජීවිතය සාම්ර්ර්ණශයන්ම අහිමි ශෙලා 
තිශබනො. අ  පුංචි ළමයා බ  ශතෝ්න  ෙශසාේ ිනට පන්ති යන්න 

නන..  රුොටත් ෙඩා අ  අම්මා පන්ති යනො. අ   ශම් නිසාා           
පවුල් ශකොපමණ කඩාකප්පල් ශෙලා තිශබනො ?  රුෙන් 

ඉසා්ශකෝලයට, පන්තියට අ්ශගන යනශකොට ශ මේපියන්ට 
ශකොපමණ හිරි ැ් හිංසාන ෙනො ? එතැනින් තමයි කාන්තා 

හිංසානය පටන් ගන්ශන්.  රුෙන්ශ  ළමා කාලය ගත කිරීමට 
අෙසා්ාාෙ ලබා ශ න ශලසා  බලධාරින්ශගන් අපි ඉල්ලා ිනටිනො.  

උපකා්ක පන්ති සාම්බන්ධශයන් ශම් අෙසා්ාාශේදී මශ  

අ  සාක් මම ඉදිරිපත් ක්නො. මම ශමශතක් ශෙලා  රැඳී ිනටිශේ ත් 
ශම් ගරු සාභාෙට ශම් අ  සා් කීපය පළ ක්න්නයි. ශ්රීශන්සාන් 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

මන්ත්රීතුමා ශමොන පක්ෂය නිශයෝජනය කළත්, එතුමා ශ ොඳ 

ශයෝජනාෙක් ශගනාශේ. ශම් ශයෝජනාෙ ගැන ෙචන කිහිපයක් 
කාා ක්න්න අෙසා්ාාෙ ලැබීම මම ඉතා අගය ශකොට සාලකනො. 

ගරු අමාතයතුමනි, අධයාපන ක්ශෂේත්රශේ  ිනටින බලධාරින් ිනයලු 
ශ නාශගන්ම මම ශම් ඉල්ලීම ක්නො. අ  ම ා මාෆියාෙක් ශම් 

උපකා්ක පන්තිෙල ශකශ්නො. අ  පාසාල්ෙල උගන්ෙන්ශන් 

නැ ැ. ළමයි උපකා්ක පන්තිෙලට ගිහිල්ලා තමයි ඉශගන 
ගන්ශන්. ශම්ොශයන් අය ක්න්ශන් ශපො ස ුද ලක් ශනොශෙයි.  

උපකා්ක පන්ති ක්න ගුරුේයා ො නශයන් ඇවිල්ලා රුපියල් 
50,000ක් රුපියල් 60,000ක් ශ ොයා ශගනයි  ෙසාට  යන්ශන්. ශම් 

ගුරුෙරු පාන් ් ශ කටත් පන්ති පෙත්ෙනො. ඒ නිසාා අ  ළමයින්ට 
නි ාගන්න ශෙලාෙක් නැ ැ. ශම් ළමයින්ට අ  ළමා ජීවිතයක් 

ඇත්ශත් නැ ැ. ශම් ළමයි කෙ ා  රි ශලඩ්ඩු ශෙනො. අ   ාරීරික 

ෙයායාමයක් ක් ගන්න ළමශයකුට ශෙලාෙක් ඇත්ශත් නැ ැ. 
ළමයා  ැම ශෙලාශේම ශපොශත්. සාම ් ළමයින්ට ඇසා් 

ශපශනන්ශන් නැ ැ. සාම ් ළමයින්ට කන් ඇශ න්ශන් නැ ැ. 
ශම් විධියට ගිශයොත් අනාගතශේ  ශම් ්ශට්  ඉපශ න ළමයින් පො 

මානිනක ශලඩ්ඩු ශෙනො. ඒ නිසාා අප ශගශනන ෙැ ගත් ශයෝජනා 
ශකශ්හි අෙධානය ශයොුද ක්ලා, ඒො පිළිබඳෙ සාේභාෙශයන් 

කටයුතු ක්න  ැටියට මා අධයාපන ක්ශෂේත්රශේ  බලධාරින්ශගන් 

ඉතා වුෙමනාශෙන් ඉල්ලා ිනටිනො. ගරු ශ්රීශන්සාන් මන්ත්රීතුමා ශම් 
ශයෝජනාෙ ශගන ආොට පුකෙ මා ශමශතක් ශේලා රැඳී ිනටිශේ  ශම් 

අ  සා් ටික පළ කිරීම සාඳ ා අෙසා්ාාෙ ලබා ගැනීමටයි. ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක අමාතයතුමා, අ  උශේ ඉඳලා ශම් ෙන කල් 

ශම් ගරු සාභාශේ රැඳී ිනටිනො. ගරු අමාතයතුමනි, අපි තබතුමාට 
කෙ ාෙත් ශ ොසාක් කියලා නැ ැ. කිින  ෙසාක ් ිනන්ෙත් තබතුමාට 

 ානියක් ක්පු ශකශනක් ශනොශෙයි, මම. ශමොක , තබතුමාත් 

එක්ක ශකොයි පක්ෂශේ  ශකනකුට වුණත් ෙැඩ ක්න්න පුළුෙන්, 
ඉතාම නි තමානි, මනුසා්සා ගුණධර්මෙලින් පිරුණු ශකශනක්, 

තබතුමා. ඒ නිසාා තබතුමාට අපි ශම් ශයෝජනාෙ ක්නො. ශමය 
ඉතාම ෙැ ගත් ශයෝජනාෙක්. ශම් උපාධිධාරින් ශබොශ ොම 

අමාරුශෙන් තම අධයාපන කටයුතු නිම ක්ලා අ  රැකියාෙක් 
බලාශපොශ්ොත්තුශෙන් ිනටිනො.    උපාධිධාරින් 60,000කට රැකියා 

ශ නො කියලා පුක ගිය මාසා ශ ක තුශන් ශපොශ්ොන්දු වුණා. මා 

හිතන විධියට තෙම එක්ශකනකුටෙත් රැකියා ලැබිලා නැ ැ. එම 
නිසාා ශම් උපාධිධාරින්ශ  ර ්නය ොශ ම අධයාපන ක්ශෂේත්රශේ  

අශනකුත් ර ්න පිළිබඳෙත් අෙධානය ශයොුද ක්න ශලසා ඉල්ලා 
ිනටිමින් මා නි   ශෙනො. ශබොශ ොම සා්තුතියි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා. මීය ළඟට, ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක 

අමාතයතුමාශ  පිළිතුරු කතාෙ. 

 
[අ.භා. 7.22   
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලියම්න්තු 

ප්රතිසංසනකරණ අමාතයතුමා හා ආණ්ු  පාර්ශ්නවයේ ප්රධාාන 

සංවිධාායකතුමා)  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி மற்றும் 

பொரொளுமன்ற மறுசீரமமப்பு அமமச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்ரகொலொசொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මඩකලපුෙ දිසා්ත්රික් 
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු ශ්රීශන්සාන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් ක් තිශබන 
ශයෝජනාෙට ගරු ආනන්  අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමා අ  සා් 

 ැක්වීශමන් පුකෙ පිළිතුරු ශ න්න ලැබීම ගැන සාතුටු ශෙනො.  
ගරු ශ්රීශන්සාන් මන්ත්රීතුමා ශයෝජනාෙ ඉදිරිපත් ක්මින් අසාා 
තිශබන්ශන්, ෙයසා අවුරුදු 40  ා 45 ඉක්මවූ උපාධිධාරින්ශ  
උපාධි සා තිකෙලින් කිිනදු රශයෝජනයක් ශනොමැති වීම නිසාා 
තවුන් මානිනක ෙ ශයන් පීඩාෙට පත් වී ඇති බැවින්, එම පිරිසාට 
්ජය විිනන් ලබා ශ න පිළිතු් කුමක්  යන්නයි. ඒ ොශ ම එතුමා 
කියනො, ලක්ෂ 10කට රැකියා ලබා ශ න බෙට ගරු 
අග්රාමාතයතුමා ක් ඇති රකා ය සාම්බන්ධශයන් ුකබොදි 
රතිචා්යක් සා  ක්රියා මාර්ගයක් ශම් ගරු සාභාශෙන් 
බලාශපොශ්ොත්තු ෙන බෙ. අග්රාමාතයතුමා විිනන් එයට පිළිතුරු 
ෙ ශයන් එෙන ල  රකා ය එම ගරු මන්ත්රීතුමාශ   ැනගැනීම 
පිණිසා මම ශම් ගරු සාභාෙට ඉදිරිපත් ක්නො.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2015 ෙසාශර් ය  පාලන ්ජය 

ආ්ම්භශේ  ිනටම රැකියා අෙසා්ාාෙන් ෙැ ස කිරීමට රුදඛතාෙක් 

ලබා ශ මින් කටයුතු ක් තිශබනො. ඒ නිසාා ්ාජය අං ශේ  පැෙැති 

පු්ප්පාඩු ක සනමින් පියවීමටත්, උපාධිධාරින් ්ාජය ශසාේෙයට 

බඳො ගැනීම, ශපෞේගලික අං ය පුළුල් කිරීම නිසාා එම රැකියා 

අෙසා්ාා ෙැ ස කිරීමටත් ්ජයක් ෙ ශයන් ගත  ැකි සා.ම පියේක්ම 

අපි ශගන තිශබනො. ඒ ොශ ම ඉදිරි කාලශේ  දී පටන් ගැනීමට 

ශයෝජිත බිංගිරිය  ා  ම්බන්ශතොට කර්මාන්ත කලාපෙලින්  ා 

ශීඝ්රශයන් දියුණු ෙන සාංචා්ක ක්ශෂේත්රය තුළින් තෙත් ශබොශ ෝ 

රැකියා අෙසා්ාාෙන් වි ාල රමාණයක් ඇති ෙන බෙත් මතක් 

ක්න්න කැමැතියි. ඒ විත්ක් ශනොශෙයි. උපාධිධාරින් බඳො 

ගැනීශම් ෙැඩ පිළිශෙළ අපි ආ්ම්භ කශළේ පුකගිය ෙසාශර් දීයි. ඊට 

අමත්ෙ ්ජශේ  සා  ශපෞේගලික අං ශේ  රැකියාෙන් සාඳ ා 

උපාධිධාරින් සූ ානම් කිරීශම් අ්ුදණින් තවුන්ට යම් මාිනක 

දීමනාෙක් ලබා ශ මින් පුහුණු කිරීශම් නෙ ෙැඩසාට නක් ඉදිරිශේ  

දී ක්රියාත්මක ක්න්න සාැලුකම් ක් තිශබනො. ඊට අ ාළ කැබිනට් 

පත්රිකාෙ ඉදිරි සාති කිහිපය තුළදී ගරු අග්රාමාතයතුමා විිනන් 

අමාතය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ක්න්නත් නියමිතයි. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, එම කැබිනට් පත්රිකාෙ අනුමත වුණාට පසා්ශසාේ, 

තබතුමා විමසාා තිශබන පරිදි ෙයසා අවුරුදු 40, අවුරුදු 45 ඉක්ම වූ 

උපාධිධාරින් පිළිබඳෙත්, ඒ ොශ ම බාහි් උපාධිධාරින් 

පිළිබඳෙත් කරුණු සාැලකිල්ලට ශගන ඒ පිරිසාට යම් සා නයක් 

ලබාදීශම්  ැකියාෙ ශසාොයා බලා රතිපත්තිමය තී්ණයක් ගැනීමට 

්ජය බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනොය කියන එක එම පිළිතුශර් සාඳ න් 

ක් තිශබනො. ඒ පිළිබඳෙ තබතුමාෙ  ැනුෙත් ක්මින්, 

අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමාත්,  තබතුමාත් ඉදිරිපත් ක්පු ඒ ෙටිනා 

අ  සා් තෙදු්ත් අධයාපන අමාතයාං ශේ  අෙධානයට ශයොුද 

ක්න්නත් බලාශපොශ්ොත්තු ශෙනො.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශ ොම සා්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලියම්න්තුව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 7.24 , 2019 මාර්තු 09 
වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2019 අයප්රේල් 01වන සඳුදා  පු. භා. 
9.30 වන යතක් කල් ගියේය. 

அதன்படி பி. ப. 7.24 மைிக்கு பொரொளுமன்றம், அதனது 2019 

மொர்ச் 09ஆம் திகதிய தீர்மொனத்துக்கிைங்க, 2019 ஏப்பிரல் 01 

திங்கட்கிழமம மு. ப. 9.30 மைிெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.24 p.m. until 9.30 a.m. on 
Monday, 01st April, 2019 pursuant to the Resolution of  Parliament of  
09th March, 2019.  

3021 3022 

[ගරු ආනන්  අලුත්ගමශ  ම තා  



 

 

 

 

 

සැ.යු. 
 

ශමම ොර්තාශේ අෙසාාන ුදද්රණය සාඳ ා ස්ාෙකීය කාාෙල නිෙැ්දි කළ යුතු තැන්  ක්ෙනු රිින මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිෙැ්දි කළ යුතු ආකා්ය එහි පැ ැදිලිෙ ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශ සාතියක් ශනොඉක්මො  

හැන්සාඩ් සාංස්ාකා්ක ශෙත ලැශබන ශසාේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தமது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரெண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

යකොළඹ 5, යපොල්යහේන්යගොඩ, කිුළපන පාර, අංක 163 දරන සනථානයයටි පිටිටි 

රජයේ ප්රවෘත්ති යදපාර්තයම්න්තුයේ පිටිටි රජයේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්යයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

යමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk යවේ අඩවියයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமமந்துள்ள  

அரசொங்க தகெல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 

 
 
 
 
 
 
 

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau  
at the Department of Government Information,   

No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
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ශ්රී ලංකා ්ජශේ  ුදද්රණ ශ පාර්තශම්න්තුශේ ුදද්රණය ක්න ලදී. 


