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[ශීර්ඹ 117 (යහඹ වහ භවහභහර්); ශීර් 114, 306, 307 (ප්රමහවන); 
ශීර්ඹ 119 (විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති); ශීර්ඹ 115 (නිජ නතල් 
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ප.බහ. 9.30ට ඳහර්ලිනම්න්තු රැස විඹ. නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
[රු චන්දිභ වීයක්නොඩි භවතහ] මරහනහරඪ විඹ. 

தரரளுன்நம் நை.த. 9.30 றக்குக் கூடிது. தறறச் சதரரகர்  

அர்கள்  [ரண்நெறகு சந்ற வீக்தகரடி ] மனம கறத்ரர்கள். 

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

[THE  HON.CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 
 

නඳත්ම් 
நக்கள் 
PETITIONS 

 

රු ඩිේ ගුණනේය භවතහ (භහන ම්ඳත් පිිතඵ 
අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு  டிநௌ குபசக - ணற பங்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භභ නොශම 08, 

ර්ඳන්ටයින් ඳහය, අං 384 දයන සථහනනඹහි ඳදිංික සී. ඵහර් 

කුභහයකුරසිංව භවතහනන් රළබුණු නඳත්භක් පිිතන්මි. 
 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු එස.එම්. චන්ද්ර නේන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

රු නයෝහිත අනේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
නිනඹෝජල අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு  பரயற அபதகுர்ண - துமநநைகங்கள், 

தடுஞ்சரமனகள் தறற அமச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of 

Ports and Highways) 

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භභ ළුතය, උග්ල්ඵඩ, 

ඳවශ භල්ත්ත, අ 140 දයන සථහනනඹහි ඳදිංික යහජහ වීයතුං 

භවතහ ඇතුළු පිරිනන් රළබුණු නඳත්භක්  පිිතන්මි.  

 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (නෞල නිනඹෝජල 
අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භභ භහනළල්ර, 

නවෝන්නදනිනොඩ ඳහය, අං 43/4 දයන සථහනනඹහි ඳදිංික 

ඒ.එච්.එම්. අමීර් භවතහනන් රළබුණු නඳත්භක් පිිතන්මි.  

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු දිලිප් නදආයච්ික භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු නවේභහල් ගුණනේය භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු අජිත් පී. නඳ නර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු රුන් යණතුං භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු නනයන්ජන් වික්රහභසිංව භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 

රු නිභල් විනේසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு றல் றபேசறங்க) 

(The Hon. Nimal Wijesinghe) 

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භභ  පිහිම්බු, ඳවශ 

ඕනොඩනඳොර, අං 201 දයන සථහනනඹහි ඳදිංික නක්.ඩී. ද සිල්හ 

භවත්මිඹනන් රළබුණු නඳත්භක්  පිිතන්මි.  

 

ඉදිරිඳත් යන රද නඳත්ම්  භවජන නඳත්ම් පිිතඵ හය 
බහට ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ යන  රදී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்கமபப் ததரதுநக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

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

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You can raise it later. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
It is a very important - 

 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

So, you can raise it after the Questions are over. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
It is very important that you take it before the 

Questions. 

 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I am giving an Order from the Chair. You can raise it, 

but let the Questions be answered first. 

1197  1198  
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ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

විලසවිදලහරර ආයක් නිරධහරින් : නේඹ 
අන් කිරීභ 

தல்கமனக்ககப் தரதுகரப்நெ உத்றபரகத்ர்கள்: 

பசம நைடிவுநத்ல் 
SECURITY OFFICERS IN UNIVERSITIES :  TERMINATION OF 

SERVICE 

2276/'12 

2.  රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

උස අධලහඳන අභහතලතුභහනන් ඇස ප්රමලසනඹ - (1):  

(අ) (i) විලසවිදලහරර ආයෂ් ටයුතු යක්නහ රංහ 
ආයෂ්  භහභට ඳළරීභට නඳය එභ 
ආයෂ් ටයුතු බහය ටයුතු ශ ආයක් 
නිරධහරින් නේනේ නඹොදහ තිබුනණ් 
ගිවිසුම්ත හර සීභහට නම්, එභ නේහ 
හරඹ අන් ශ යුතු තිබ දිනඹ නර්ද; 

 (ii) එකී දිනඹට නඳය ඔවුන් ඉත් නශේ නම්, එනේ 
කිරීභට නවේතු නර්ද; 

         (iii) ගිවිසුම්ත හර සීභහට නඳය තභ රැකිඹහ 
අහිමි භවත් දුසයතහට ඳත් ඇති ඉවත 
වන් ආයෂ් නිරධහරින්නග් ඳවුල්රට 
වනඹක් ළරසීභ ම්ඵන්ධනඹන් යජඹ  
න්නහ ක්රිසඹහභහර් නර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්නනහිද? 

(ආ) නනො එනේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 

உர் கல்ற அமச்சமக் பகட்ட றணர:  

(அ)  ( i )  தல்கமனக்ககங்கபறன் தரதுகரப்நெப் தறகமப 

க்ணர ஆக்ஷ னங்கர கம்தணறக்கு 

எப்தமடப்தற்கு நைன்ணர் பற்தடி தரதுகரப்நெப் 

தறகளுக்கு ததரநப்தரகச் தசற்தட்ட 

உத்றபரகத்ர்கள் உடன்தடிக்மக தசய்து 

தகரள்பப்தட்ட கரன ல்மனறன்தடி கடமறல் 

ஈடுதடுத்ப்தட்டிந்ப்தறன், பற்தடி கரன ல்மன 

நைடிமடற்குரற றகற ரதன்தமநோம்; 

(ii) பற்தடி றணத்றற்கு நைன்ணர் இர்கள் 

லக்கப்தட்டிந்ப்தறன், அற்கரண கரங்கள் 

ரமதன்தமநோம்; 

( i ii) உடன்தடிக்மக தசய்துதகரள்பப்தட்ட கரன 

ல்மனக்கு நைன்ணர் து தரறல்கமப இந்து 

றகவும் கஷ்டங்களுக்கு உள்பரகறநோள்ப பற்தடி 

தரதுகரப்நெ உத்றபரகத்ர்கபறன் குடும்தங் 

களுக்கு றரம் ங்குது சம்தந்ரக 

அசரங்கம் பற்தகரள்கறன்ந  டடிக்மககள் 

ரமதன்தமநோம் 

அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்பநல், ன்? 

asked the Minister of Higher Education: 

(a) Will he state - 

(i)  if the security officers who were in charge of 

security activities in the universities, before 

such security activities were assigned to 

Rakna Lanka Security Company had been 

deployed for a contracted period, the date on 

which such period of service should have 

been terminated;  

(ii)  if they were removed before the aforesaid 

date,  the reasons for same; and 

(iii) the measures that are to be taken by the 

Government regarding the provision of relief 

to the families of the above mentioned 

security  officers who are in severe difficulty 

having lost their jobs before the contracted 

period ? 

(b) If not, why ?  

 

 
රු නන්දිමිත්රy ඒනහඹ භවතහ (උස අධලහඳන 
නිනඹෝජල අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு ந்றறத் க்கரக்க - உர் கல்ற தறற 

அமச்சர்) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 

Higher Education)  

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, උස අධලහඳන අභහතලතුභහ 

නනුනන් භහ එභ ප්රමලසනඹට පිිතතුය නදනහ. 

 
(අ) (i) 

 

 

 
(ii)  2011.09.02 දින අභහතල භණ්ඩර ීරයණඹ භිනන් 

විලසවිදලහරර ආයක් ටයුතු යක්නහ රංහ 

ආයක් භහභට ව සීභහහිත එල්ආර්ඩීසී 

භහභට ඳළරීභ වහ ටයුතු නඹදීභ. 

 

(iii)  අදහශ ගිවිසුම් අනු පර් දළනුම් දීභකින් ඳසු 

නදඳහර්ලසනේ එඟතහ අනු නේඹ අන් කිරීභ 

ශ වළකිඹ. ඒ අනු ළටලුක් ඳළන නනොනඟී. 

ලින් ත්ත භහම්රට ඒ අනු පර් දළනුම් 

දීභක් ය තිනඵනහ. 

 

(ආ) ඳළන නනොනඟී. 

1199  1200 

විලසවිදලහරඹ / උස අධලහඳන 
ආඹතනඹ 

ආයක් නේඹ වහ 
ගිවිසුම්ත දිනඹ 

නප්යහනදණිඹ විලසවිදලහරඹ 2011.10.31 

ශ්රී. ජඹර්ධනපුය විලසවිදලහරඹ 2011.09.30 

රුහුණ විලසවිදලහරඹ 2012.04.30 

යජයට විලසවිදලහරඹ 2011.12.31 

ශ්රී. රංහ ඵයමු විලසවිදලහරඹ 2011.10.26 

ශ්රී. රංහ ඹම විලසවිදලහරඹ 2012.01.31 

ඌ නල්රස විලසවිදලහරඹ 2012.04.30 
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රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භනග්  ඳශමුන අතුරු 

ප්රමලසනඹ නභඹයි.  රු නිනඹෝජල ඇභතිතුභනි, විනලේනඹන් ඌ 

නල්රස  විලසවිදලහරනේ  ආයක්  නිරධහරින් නේඹ වහ 

ඳළමිණිනේ 2012.04.30 ළනි දින කිඹහ ඔඵතුභහ කිේහ.  ඔවුන්නග්  

ගිවිසුම්ත  හරසීභහ  ත ඉදිරිඹට තිබුණහ. එනේ තිනඵද්දී  තභයි  

නම් අඹ  ඵරවත්හයනඹන් එවහට නභවහට තල්ලු  නශේ. ඇත්තටභ 

ගිවිසුම්ත  හරසීභහ ඉක්භන්නට නඳය  යක්නහ රංහ එනන්,   

එතළන නේඹ යපු අඹ  අයින් ය ඔවුන් එතළනට ආහ. එතළනදී  

ඵයඳතශ ප්රමලසනඹක් ආහ.  නභහි  විලහර පිරික්; හභහජිනඹෝ 

වළත්තෆඳවක් ඳභණ  හිටිඹහ. ඳවුල් වත් අට සිඹඹ ප්රමභහණඹක්. 

ඔවුන්ට  වදිසිනේ  යක්හ අහිමි වීභ නිහ ඇති වුණු  ඳහඩු 

ම්ඵන්ධනඹන් න්නහ  පිඹය  නභොක්ද කිඹරහයි භභ 

ඔඵතුභහනන් අවන්නන්.    

 
රු නන්දිමිත්රy ඒනහඹ භවතහ  
(ரண்நெறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
රු භන්ත්රීaතුභහ, භට ප්රමලසනඹ නඵොනවොභ ඳළවළදිලියි.  ඒ හනග්භ 

උත්තයඹත් ඳළවළදිලි කිඹන්නට  ඕනෆ. ලින් භහම්  භ 

ඇති ය ත් ගිවිසුම් අනු තභයි  නම්  ටයුත්ත සිද්ධ  වුනණ්.   

නම් නදඳහර්ලසඹභ අතය - විලසවිදලහරඹ ව ලින් නේඹ ශ 

ආයක් නේහ භහම් අතය-  ඇති ය ත් ගිවිසුම් අනු පර්  

දළනුම් දීභක්,   පර් එඟතහඹක් ඇති තභයි ගිවිසුම්ත දිනඹට 

නඳය නම් අඹ අයින් නශේ.  නළති  වුරුත්  ඩහප්ඳල්හරී 

විධිඹට වරහ,   ඵළණරහ එනරේනේ නළවළ.  නමුත් ඔඵතුභහ කිඹන  

ඳරිදි හනුම්පි රහ ඵළලිඹ යුතු එ හයණහක් තිනඵනහ,   

ඒ අවනඹට  ඳත්  වුණු  ඳවුල්  ම්ඵන්ධනඹන්, නේයින් 

ම්ඵන්ධනඹන්. නභොක්ද  නරහ තිනඵන්නන් කිඹහ නොඹහ ඵරහ 

ඒ ම්ඵන්ධනඹන්  ටයුතු යන්නට අපි උත්හව න්නහ.  

නම් ම්පර්ණනඹන්භ  යජනේ නේඹක් නනොනයි.  නම්  

ආයක් භහම්  නේහක්. 

 
රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භනග් නදළනි අතුරු 

ප්රමලසනඹ භභ අවනහ. 
 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීaතුභහ, තුන්ළනි අතුරු ප්රමලසනඹ. 
 

රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නදළනි අතුරු ප්රමලසනඹ. රු නිනඹෝජල ඇභතිතුභනි, භභ 

ඔඵතුභහට නඵොනවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, එභ ආයක් භහභත් 

එක් කිසිභ හච්ඡහක් සිද්ධ වුනණ් නළවළ කිඹරහ. ඔවුන් 

ඵරවත්හයනඹන් ඇවිල්රහ තභයි ආයක් ටයුතු නශේ. ඊශඟ 

හයණඹ තභයි, ලින් නේඹ ශ ආයක් නිරධහරින් ළඩ 

නශේ දට රුපිඹල් 400 මුදරටයි. යක්නහ ආයක්ණ 

රංහ භහනම් ආයක් නිරධහරින් ළඩ යන්නන් දට 

රුපිඹල් 1,000 මුදරටයි. 

 

රු නන්දිමිත්රy ඒනහඹ භවතහ  
(ரண்நெறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
ඒ ඒ භහම්ර ළටුප් ඳරිභහණඹන් පිිතඵ අඳට  

කිඹන්නට ඵළවළ. ඒ භහම් තභ නේඹන්ට නදන ළටුප් 

තරඹන් ළන අපි  කිඹන්නන් නළවළ. ඒ ඒ භහම්ර 

ටයුත්තක්. ඒ නිහ ඔවුන්ට අඩුනන් දුන්නහද, ළඩිනඹන් දුන්නහද 

කිඹරහ අපි දන්නන් නළවළ. යක්නහ ආයක්ණ රංහ භහනභන් 

ළඩිනඹන් නදනහද, අඩුනන් නදනහද කිඹරහ අපි දන්නන් නළවළ. 

අපි ගිවිසුම්ත නරහ තිනඵන්නන් භහභත් භඟයි. ඒ භහභ 

තභයි තභන්නග් නේඹන් වහ ළටුප් දීනම් ටයුත්ත ීරයණඹ 

යන්නන්. 

 

රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ, ඒ භහය ථහක්නන්. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීaතුභහ, තුන්ළනි අතුරු ප්රමලසනඹ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහය ථහක් කිඹන්නන් නම්යි. දට රුපිඹල් 400 

ණනන් නරහ ආයක් ටයුතු  යපු තළනට දට 

රුපිඹල් 1,000 ණනන් ළඩ යන්න නනත් නොම්ඳළනිඹක් ඒ 

අඹනග් මිනිසසු නනළවිත් දභන නොට නිනඹෝජල අභහතලතුභහ 

කිඹනහ, "ඒ ඒ නොල්නරොත් එක් ඇති ය ත් එඟතහක්, 

අඳට අදහශ නළවළ" කිඹරහ. අදහශ නළවළ කිඹන්න ඵළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භභ කිඹන එ අවන්න. රුපිඹල් රක් 72ක් -[ඵහධහ 

කිරීභක්] ඉන්න, ඉන්න. භභ නම් ප්රමලසනඹ අවන ල් නඳොඩ්ඩක් 

ඉන්නනෝ. එදහ තිබුණු ආයක් අංලරට රඵහ දුන් මුදරට ඩහ 

රුපිඹල් රක් 72ක් නම් න විට ආයක් ටයුතු වහ 

විලසවිදලහර විසින් නනහ. ඒ නන්නන් අහිං දුප්ඳත් 

මිනිසසුන්නග් ල්ලි. ඔඵතුභහට අදහශ නළවළ කිඹරහ කිඹන්න 

ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහ ත් ීරන්දුනේ ප්රමතිපරඹ - [ඵහධහ කිරීභක්] 

නළවළ, නළවළ. ඒ තභයි භභ කිඹන්නන්. 

 
රු නන්දිමිත්රy ඒනහඹ භවතහ  
(ரண்நெறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
අදහශ විලසවිදලහරඹ තභයි නොම්ඳළනිඹට ල්ලි නදන්නන්. 

දළනට තිනඵන ඕනෆභ ආයක් නේහක් ම්ඵන්ධනඹන් 

එනවභයි නනයන්නන්. භවරු කුණු නොල්නරට ළඩ න්නහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නළවළ. භභ ඔඵතුභහට කිඹන්නන්, දට රුපිඹල් 

400ට ළඩ යපු එ රුපිඹල් 1,000 දක්හ ළඩි නරහ 

තිනඵන්නන් ඔඵතුභන්රහ ත් ීරන්දු ප්රමතිපරඹක් විධිඹටයි. 

ඒනක් ඵය නන්න ඕනෆ නම් යනේ අහිං දුප්ඳත් මිනිසසු. එදහට 

ළඩිඹ රුපිඹල් රක් 72ක් අද නනහ. ඒ ආයක් නේනේ 

එදහට ළඩිඹ අද තිනඵන නන නභොක්ද කිඹන එයි භභ 

අවන්නන්? 

 
රු නන්දිමිත්රy ඒනහඹ භවතහ  
(ரண்நெறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
යක්නහ ආයක්ණ රංහ භහභ ව අනනකුත් භහම් භඟ 

ගිවිසුම්ත නද්දී ඒ නොල්රන්ට නදන මුළු මුදර තභයි අපි 

ගිවිසුම්ත යන්නන්. නමුත්, ඒ භහම් තභ නේයින්ට නදන 

මුදර පිිතඵ අපි නොඹහ ඵරන්නන් නළවළ. 

1201  1202 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නම්හ යජනේ නොම්ඳළනි. 
 

රු නන්දිමිත්රy ඒනහඹ භවතහ  
(ரண்நெறகு ந்றறத் க்கரக்க) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)  
නළවළ, නම්හ නිතන්භ යජනේ නොම්ඳළනි නනොනයි. 

 

රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළත්නත් නභොද? 
 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රමලසන අං 3-2314/'12-(1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ප්රමලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිනන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතලතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසනේ ප්රමධහන 
ංවිධහඹතුභහ) 
(ரண்நெறகு  றபணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்நெ அமச்சந்ம் அசரங்கத் ப்தறன் 

நைற்பகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, ම්රු වහ ම්රු 

ඵතහ අභහතලතුභහ නනුනන් භභ එභ ප්රමලසනඹට පිිතතුය දීභ 

වහ භහ තුන හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රමලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිනඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

  
 

ළඩිහිටිඹන් වහ විනලේ නෞල භධලසථහන: විසතය  

பரறதர் றபசட சுகரர றமனங்கள் : றதம் 

SPECIAL HEALTH CENTRES FOR ELDERLY PERSONS: 
DETAILS 

2337/’12 

4. රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නෞල අභහතලතුභහනන් ඇස ප්රමලසනඹ - (1) :  

  (අ) භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ප්රමතිඳත්ති භහරහ ඹටනත් 
ළඩිහිටිඹන්නග් භහනසි සුඹ ආයක්හ කිරීභට විනලේ 
නෞල භධලසථහන යට පුයහ අයමන ඵට 
නඳොනයොන්දුක් රඵහ දී ඇති ඵ එතුභහ දන්නනහිද?  

(ආ) (i) එභ විනලේ නෞල භධලසථහන ආයම්බ කිරීභට 
නම් න විට පිඹය නන තිනේද;  

 (ii) එනේ නම්, එභ භධලසථහන ආයම්බ යන 
දිසත්රිඑක් නර්ද; 

ඹන්න එතුභහ නභභ බහට දන්න්නනහිද? 

(ඇ) නනොඑනේ නම්, ඒ භන්ද? 

சுகரர அமச்சமக் பகட்ட றணர:  

(அ) யறந் சறந்மண றர்கரன பரக்கு தகரள்மகத் 

றட்டத்றன்கலழ் பரறதர்கபறன் ணனமண 

பதணுற்கரக றபசட சுகரர றமனங்கள் 

ரடபரற ரலறறல் ரதறக்கப்தடுதண ரக்குநற 

அபறக்கப்தட்டுள்பதன்தம அர் அநறரர? 

(ஆ)  ( i )பற்தடி றபசட சுகரர றமனங்கமப 

ரதறப்தற்கு ற்கணப டடிக்மக 

பற்தகரள்பப்தட்டுள்பர ன்தமநோம்; 

 (ii) ஆதணறல்,  பற்தடி றமனங்கள் ம் 

ரட்டங்கபறல் ஆம்தறக்கப்தடும் ன்தமநோம் 

அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a)  Is he aware that a pledge was made under the 

"Mahinda Chintana - Vision for the Future" 

manifesto, that special health centres would be 

established throughout the country to safeguard 

the mental health of the elderly persons ? 

(b) Will he inform this House - 

(i)   whether steps have taken to establish the 

aforesaid special health centres by now; and 

(ii)   if so, the names of the districts in which the 

aforesaid centres will be established ? 

(c) If not, why ? 

 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ  
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க ) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, නෞල අභහතලතුභහ 

නනුනන් භභ එභ ප්රමලසනඹට පිිතතුය නදනහ. 

 

(අ) ව (ආ) (i),  (ii) නභභ අභහතලහංලඹ ඹටනත් ළඩිහිටිඹන් 

වහභ නන් ව විනලේ නෞල භධලසථහන නනොභළත. දළනට ෆභ 

දිසත්රිඑක්ඹක්භ ආයණඹ න ඳරිදි භහනසි නයෝ  

පුනරුත්ථහඳන භධලසථහන 16ක් වහ ප්රමජහ ත්හය මිටු 

භධලසථහන පිහිටුහ ඇත. ඒ භිනන් ඹස නේදඹකින් නතොය 

භහනසි නයෝලින් නඳනශන පුද්රයින් ව දළනට සුඹ රද 

එනවත් රැ ඵරහ ළනීභට කිසිනකු නනොභළති පුද්රයින් 

පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීනම් ටයුතු සිදු යනු රඵයි. 

 

(ඇ) ඳළන නනොනඟී. 

 

රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, රු නිනඹෝජල ඇභතිතුභහට 

නඹොමු යන භනග් ඳශමුළනි අතුරු ප්රමලසනඹ නභඹයි. රු 

නිනඹෝජල ඇභතිතුභනි, නම් නෞල ප්රමලසනඹ පිිතඵ අද න විට 

ළඩි අධහනඹක් නඹොමු නරහ නළවළ. විනලේනඹන්භ නයෝවර 

නක්න්ද්රීාඹ ය ත් නේහ තුිතන්, දළන් ප්රමජහ නක්න්ද්රීාඹ ය ත් 

නේහට ඹන නභොනවොත නම් ක්නේත්රyනේ විනලේ  භනනෝ 

වදලරුන්නග්ත්, ඒ හනග්භ ෘත්ීරඹ ිකකිත්යින්නග්ත්,       
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ඒ හනග්භ භනනෝ වදල භහජ නේයින්නග්ත්, ඒ හනග්භ 

භනනෝ වදල නවද නවදිඹන්නග්ත් ඵයඳතශ ඌනතහක් 

තිනඵනහ. නභභ ප්රමලසනඹ විීමභට නෞල අභහතලහංලඹ න්නහ ව 

පිඹය නභොක්ද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, නභභ ප්රමලසනඹට අදහශ 

නනොවුණත්  නම් භහනසි නෞල නේහ ම්ඵන්ධනඹන් භභ 

කිඹන්න ඕනෆ. ප්රමතිහය කිරීභට අලල විනලේ  වදලරු 

නයෝවල්රට ඳත් ය තිනඵනහ. ඒ හනග්භ හඹන ඳත්නහ. 

අයණ තත්ත්ඹට ඳත් න නභළනි භහනසි නයෝ න් රැ ඵරහ 

ළනීභ වහ ප්රමජහ ංවිධහන ඇති යරහ නයෝගිඹහ ඉන්න තළනට 

ගිහිල්රහ  නේහ රඵහ නදන්න ටයුතු ය තිනඵනහ.  භහනසි 

නෞල වහ විනලේිතත පුහුණුක් රළබ වදල නිරධහරින් 150ක් 

ඉන්නහ. භනනෝ විදලහ ඩිප්නරෝභහධහරින් 80ක් ඉන්නහ. ඒ අඹ 

රංහ පුයහභ නයෝවල්රට අනුයුක්ත ය තිනඵනහ. ප්රමධහනභ නද් 

තභයි, ප්රමහනද්ශීඹ භේටනම් නයෝවල්රත් භනනෝ වදල නේහ 

රඵහ නදන්න ටයුතු ය තිබීභ. ඒ අනු අද විසි රක්ඹක් ඳභණ 

ළඩිහිටි ජනවනඹක් ඉන්න භහජඹ දළනට තිනඵන 

ම්ඳත්ලින් උඳරිභ ටයුත්තක් ඉටු ය තිනඵනහ.  

 
රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භභ නෞල නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ නිළයදි යන්න ඕනෆ. විසි 

රක්ඹක් නනොනයි, රක් නදසිඹඹක් යනේ ජනවනඹ.  

 

රු නිනඹෝජල ඇභතිතුභනි, භනග් නදළනි අතුරු ප්රමලසනඹ 

නභඹයි. "භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" ළඩටව නන් වන් 

නරහ තිනඵනහ ළඩිහිටිඹන්නග් භහනසි සුඹ ආයක්හ කිරීභට 

වි නලේ නෞල භධලසථහන ිහහි යනහඹ කිඹරහ. භභ 

ඔඵතුභහනන් නම් ප්රමලසනඹ ඇහුහභ ඔඵතුභහ කිඹනහ "අදහශ 

නනොනේ" කිඹරහ. ඒ භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්නම් තිනඵන 

නඳොනයොන්දුක්. නම් නඳොනයොන්දු ක්රිසඹහට නංන්නන් දහද?  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඇත්නතන්භ ළඩිහිටිඹන් රැ ඵරහ ළනීභ ම්ඵන්ධනඹන් 

ටයුතු නෞල අභහතලහංලඹත් භහජ නේහ අභහතලහංලඹත් 

වයවහ දළනටභත් යනහ. අවුරුදු 70ට ළඩි ළඩිහිටිඹන්ට රුපිඹල් 

1000 දීභනහක් රඵහ නදනහ. ආඵහධිතඹන්ට රුපිඹල් 3000ක් 

රඵහ නදනහ. ඒ අනු ළඩිහිටිඹන් වහ විනලේිතත ව ක්රිසඹහ 

භහර්ඹක් අය නන තිනඵනහ. ඒ හනග්භ ළඩිහිටිඹන් නඵෝ 

නනොන නයෝලින් ආයක්හ කිරීභ වහ  අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ විසින් 2011 ර්නේ අඹ ළනඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 

900ක් නන් යරහ එහි ඳශමුළනි අදිඹය තුන් අවුරුදු ළරළසභක් 

ඹටනත්   ක්රිසඹහත්භ යනහ.  

 
රඵන අවුරුද්ද අපි “නඵෝ නනොන නයෝ ර්ඹ” වළටිඹට නම් 

යරහ  ළඩි ප්රමභහණඹක් ළඩිහිටිඹන් නනුනන් නම් ටයුතු 

යන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නහ.  නෞල අභහතලහංලඹ,  භහජ 

නේහ අභහතලහංලඹ ඇතුළු අභහතලහංල කිහිඳඹකින්භ ශ යුතු 

නදඹක් තභයි නම් ළඩිහිටි ඳයපුය රැ ළනීභ. ඒ නිහ භහින්ද 

ිකන්තනනේ වන් ය තිනඵන ආහයඹටභ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ළඩිහිටිඹන් රැ ඵරහ ළනීභ වහ ව විනලේිතත 

ළඩ පිිතනශක් ක්රිසඹහත්භ යරහ තිනඵනහ.  

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රමලසනඹ. 

 

රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භනග් තුන්න අතුරු 

ප්රමලසනඹ නභඹයි.   රු නෞ ල නිනඹෝජල  ඇභතිතුභහ දන්නහ,  අද 

ජන භහජඹ තුශ විහදඹ -depression- ඒ හනග්භ 

භින්නනෝන්භහදඹ - schizophrenia - ජනවනනඹන් දශ ලනඹන් 
සිඹඹට 10ට ඳභණ අත්ඳත් නරහ තිනඵන උදුයක් ඵ. විවි ධ 

ඳරීක්ණලින් නම්ට ප්රමධහනතභ නවේතු හධ විධිඹට රුණු 

දක්හ තිනඵන්නන් දුම්බීභ ව භත් ඳළන් ඳහනඹයි. විනලේනඹන්භ 

නම් දුම් බීභයි, භත් ඳළන් ඳහනඹයි අභ යන්නට  නනශ 

දළන්වීම් -ප්රමචහය- ළඩ ටයුතු ක්රිසඹහත්භ කිරීභට 

තමුන්නහන්නේරහ අයනන තිනඵන පිඹය නභොක්ද?   

විනලේනඹන්භ භහ කිඹන්නට ඕනෆ,  ඒ දුම් ළටි ව භත් ඳළන්  

අනශවිඹ නනුනන් අද නනශ දළන්වීම් යහශිඹක් ක්රිසඹහත්භ න 

ඵ.  නම් අභ යන්නට ඔඵතුභන්රහ අයනන තිනඵන පිඹය 

නභොක්ද? 

 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க) 

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, නම්නදී ප්රමධහනභ නද් තභයි 

භහින්ද ිකන්තනඹ ඹටනත් ඉදිරිඳත් ය තිනඵන “භතට තිත” 

ළඩටවන. රු භන්ත්රීaතුභනි, තමුන්නහන්නේරහ භවය නරහට 

නම් විහිළුට රක් යන්නත් ටයුතු ශහ.  ඔඹ කිඹන 

ටයුත්ත නනුනන්  යහජල නහඹඹකු විධිඹට ක්රිසඹහත්භ ශ 

ඳශමුළනිභ  ළඩටවන තභයි “භතට තිත” ළඩටවන.  නම්ට 

විවිධ අභිනඹෝඹන් තිබුණහ. භෘද්ධි ලහඳහයඹ වයවහ නභන්භ  

විවිධ ලහඳහය වයවහ අපි නම් ටයුත්ත ශහ. දුප්ඳත්භ තුයන් 

කිරීනම්දීත් නම් භත් ඳළන් බීභ ශක්න්න ටයුතු  ශහ. නභොද,  

භත් ඳළන් ඳහනඹ යන්න ළඩි මුදල් ප්රමභහණඹක් විඹදම් යන  

නනනකුට දුප්ඳත්නභන් මිනදන්න ඵළවළ. ඒ නිහ තභයි අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ “භතට තිත” කිඹන ළඩටවන ක්රිසඹහත්භ නශේ. 

තමුන්නහන්නේරහ ඒ විවිධ ආහයනඹන් විනේචනඹට රක්  ශහ.  

 

ඊශඟට අනප් රු නෞල ඇභතිතුභහ  නඹෝජනහක් නනහහ, 

බීභත් ඹම් නෝරහවර ය නන යජනේ නයෝවල්ලින් ප්රමතිහය 

රඵහ ළනීනම්දී අනුභනඹ ශ යුතු ක්රහභනේදඹක් පි ිතඵ. නම් 

නද්ල්ර මලි ඳයභහර්ථඹ නවොයි.  

 
බීභ කිඹන එ නවො නළවළ. එඹ ශක්න්නට තභයි ටයුතු 

නශේ. ඒ හනග්භ දුම් නොශ ව දුම් ළටි ඳහරනඹ ම්ඵන්ධනඹන් 

අනප් නෞල ඇභතිතුභහනග් උඳනදස භත අනප් අධිහරිනේ 

බහඳති භවහචහර්ඹ හනරෝ  නෂොන්නේහ භළතිතුභහනග් 

වබහගිත්නඹන් දුම් ළටි ඳළේ එනක් digital print එක් 

නඹොදන්නට නඹෝජනහ ශහ. නනත් යටර එළන්නක් බහවිත 

නනහ. නමුත් ඊට විරුද්ධ නම් න විට අධියණඹට ගිහින් 

තිනඵනහ. නම් හනග් නද්ල් ක්රිසඹහත්භ යන්නට නනහ. ඒ 

හනග්භ දුම් ළටි අනශවි කිරීභ ම්ඵන්ධනඹන් විවිධ නීති රීති 

තිනඵනහ. ඵහර ඹසහයයින්ට භත් ඳළන් විකුණන්න ඵළවළ. 

ඔවුන් රහ නන්න්න ඵළවළ. රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, 

ඒ හනග්භ දුම් ඳහනනඹන් ව භත් ඳළන් ඳහනනඹන් ජනතහ 

ළශළක්වීභ වහ විලහර නිති රීති ඳද්ධතිඹක් ඳසු ගිඹ හර සීභහ 

තුශ ක්රිසඹහත්භ යරහ තිනඵනහ. 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

ශ්රී. රංහ භව ඵළංකු  නිේනඹෝර්ක් නයනේ මිර දී 
ත් නොඩනළිනල්ර : විසතය 

த்ற ங்கற றநௌபரர்க்கறல் தகரள்ணவு தசய் 

கட்டிடம் : றதம் 
PURCHASE OF BUILDING IN NEW YORK BY CENTRAL 

BANK: DETAILS 

2833/’12 

6.   රු ඉයහන් වික්රහභයත්න භවතහ 
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මුදල් වහ ක්රහභ ම්ඳහදන අභහතලතුභහනන් ඇස ප්රමලසනඹ-(1):   

(අ) (i) 2011 ර්නේ ශ්රී. රංහ භව ඵළංකු හර්ිත 
හර්තහනේ අඩංගු මුදල් භණ්ඩර උඳනද්ල 
විණන මිටු හර්තහනහි වන් ය ඇති, 
නිේනඹෝර්ක් නයනේ පිහිටි නොඩනළිනල්ර මිර 
දී ත් දිනඹ නර්ද; 

 (ii) ඉවත වන් මිර දී ළනීභ සිදු කිරීභ වහ 
අනුභතිඹ රඵහදුන් නිරධහරිඹහ ව එභ මිර දී 
ළනීභ සිදු කිරීනභහි අයමුණ නර්ද;  

 (iii) එභ නොඩනළිනල්ර පිහිටි සථහ නනේ ලිපිනඹ, 
නොඩනළිනල්නල් භවල් ණන, එහි ිහම් 
ර්පරඹ ව එඹ මිර දී ළනීභ වහ දයන රද 
පිරිළඹ නර්ද;  

 (iv) එඹ වවුල් ආනඹෝජනඹක්ද; නළතනවොත් ඒර 
ආනඹෝජනඹක්ද; 

 (v) එඹ වවුල් ආනඹෝජනඹක් නම්, එඹට ම්ඵන්ධ 
වී ඇති ඳහර්ලසඹන්නග් නම් ව එක් එක් 
ඳහර්ලසඹ විසින් දයනු රඵන අයිතිනේ ප්රමතිලතඹ 
නන් නන් නර්ද;  

ඹන්න එතුභහ නභභ බහට දන්න්නනහිද? 
 

(ආ) (i) ය පුද්රනඹකුනග් නමින් එභ නොඩ-
නළිනල්ර ලිඹහ ඳදිංික ය තිනේද; 

 (ii) නම් නවිට එභ නොඩනළිනල්ර විකුණහ නවෝ 
කුලිඹට දී තිනේද; 

 (iii) එඹ විකුණහ ඇත්නම්, මිර දී ත් පුද්රඹහනග් 
නභ, ත් මිර ව විකිණීභ සිදු ශ දිනඹ 
නර්ද; 

 (iv) එඹ කුලිඹට දී ඇත්නම්, කුලිඹට රඵහ ත් 
පුද්රයින්නග් නම්, අඹ යනු රඵන කුලිඹ ව 
ඵදු හර සීභහ නර්ද; 

ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්නනහිද? 

 (ඇ)නනොඑනේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 

றற, றட்டறடல் அமச்சமக் பகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண்டுக்கரண த்ற ங்கற ந்டரந் 

அநறக்மகறன் றறச்சமத றநோமக் 

கக்கரய்வுக் குள அநறக்மகறல் குநறப்தறடப் 

தட்டுள்ப றநௌபரர்க்கறலுள்ப கட்டிடம் 

ப்பதரது தகரள்ணவு தசய்ப்தட்டது 

ன்தமநோம்; 

 (ii)பற்தடி   தகரள்ணவுக்கு   அறகரபறத் 

தமநோம் ற்நம் தகரள்ணவு தசய்மக்கரண 

பரக்கம் ரதன்தமநோம்; 

 (iii)கட்டிடத்றன் நைகரற, ரடிகபறன் ண்றக்மக, 

பப்தறபசம் ற்நம் தகரள்ணறணரல் 

ற்தட்ட தசனவு பதரன்நண ரம 

தன்தமநோம்; 

 (iv)இது எந் கூட்டுநைற்சறர அல்னது ணற நைலீடர 

ன்தமநோம்; 

 (v)இது எந் கூட்டுநைற்சறதணறல், இபணரடு 

தரடர்நெமட ப்நெகபறன் ததர்கள் ற்நம் 

எவ்தரந் ப்தறற்கும் தசரந்ரண வீம் 

பதரன்நண ரமதன்தம ணறத்ணறரகவும் 

அர் இச்சமதறல் தரறறப்தரர? 

(ஆ) (i) இக்கட்டிடம் ரரறன் ததரறல் தறவுதசய்ப் 

தட்டுள்பது ன்தமநோம்; 

 ( i i)குநறப்தறட்ட கட்டிடம் ற்பதரது றற்தமண 

தசய்ப்தட்டுள்பர அல்னது ரடமகக்கு 

றடப்தட்டுள்பர ன்தமநோம்; 

 ( i i i)றற்தமண தசய்ப்தட்டதணறல், அமணக் 

தகரள்ணவு தசய்ரறன் ததர், றமன, 

றற்தமண தசய்ப்தட்ட றகற பதரன்ந 

றதங்கள் ரமதன்தமநோம்; 

 ( i v)அது  ரடமகக்கு  றடப்தட்டதணறல், 

ரடமகக்குப் ததற்நர்கபறன் ததர்கள், 

ரடமக, குத்மகக் கரனம் பதரன்ந றதங்கள் 

ரமதன்தமநோம் 

அர் கூநரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a)  Will he inform this House - 

(i)  as to when the building  in New York 

referred to in the Monetary Board Advisory 

Audit Committee Report in the Central Bank 

Annual Report, 2011 was purchased; 

(ii) the  person who authorized the aforesaid 

purchase and the purpose of buying;  

(iii) the address, number of floors, floor area of 

the building and the cost incurred on 

purchase; 

(iv) whether it was a joint venture or a single 

investment; and  

(v) if it was a joint venture, the names of the 

parties involved and percentage owned by 

each party, separately? 

(b) Will he state - 

(i)  in whose  name the building was registered; 

(ii)  whether the said building has been sold or 

rented out now; 
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(iii) if it was sold, name of the buyer; the price, and 

the date of sale; and  

(iv) if it was rented, the names of the tenants, the 

rent, and the period of lease? 

(c) If not, why? 

 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (ජහතලන්තය මරල 
වනඹෝගිතහ අභහතල ව මුදල් වහ ක්රහභම්ඳහදන නිනඹෝජල 
අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக -  சர்பச றற 

கூட்டிமப்நெ அமச்சந்ம் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்சந்ம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රමලසනඹට පිිතතුය 

නභනේයි. 

 

(අ) (i) 2011 අනෝසතු භ 30න දින. 

 

 (ii) ශ්රී. රංහ භව ඵළංකුනේ මුදල් භණ්ඩරඹ විසින් නභභ 

නද්නඳොශ මිර දී ළනීභට අනුභතිඹ නදන රදී. නභභ 

නද්නඳොශ මිර දී නු රළබනේ ශ්රී. රංහ භව ඵළංකුනේ 

අනහත නභනවයුම් ටයුතු වහ ප්රමනඹෝජනඹට 

ළනීභ පිණිඹ.  

 

නභභ රු භන්ත්රීaතුභහනග් ව නභභ රු බහනේ දළන ළනීභ 

වහ භභ විසතයඹක් ඉදිරිඳත් යන්නට ළභළතියි. භභ එඹ ඉංග්රීතසි 

බහහනන් යන්නම්.  

The functions of the Central Bank of Sri Lanka has 

been significantly expanding during the recent years due 

mainly to the issue of sovereign bonds, increased 

international reserves and investor promotions for 

Government securities. 

Further expansion of the functions due to emerging 

economic activities and foreign exchange liberalization 

was envisaged and the need for opening offices in 

selected international cities was expected.  

Accordingly, the CBSL, in 2010, sought legal opinion 

of the Attorney General on the possibility of purchasing 

premises abroad. The Monetary Board, at the meeting 

held on 10.01.2011, having considered the views of the 

Attorney General and the reduced property prices now 

prevailing, approved the purchase of building properties 

suitable for offices in selected international cities on a 

case-by-case basis with the prior approval of the 

Monetary Board. The Monetary Board also approved the 

renting out of such building properties to the Diplomatic 

Missions of Sri Lanka at market rates until such time the 

CBSL requires these buildings for its own use.  

A team consisting of the Chief Government Valuer 

and senior officers from the Ministry of External Affairs 

and the CBSL inspected several buildings in New York 

City and recommended the purchase of the second floor 

of the Diplomat Centre Condominium Building, No. 820, 

2nd Avenue, New York at US Dollars 5,250,000. After 

negotiations with the owner, the purchase price was 

reduced to US Dollars 5,075,000. The Monetary Board, 

at the meeting held on 25th April, 2011, approved the 

purchase of this property at a cost of US Dollars 

5,075,000.  

This property was purchased by the Central Bank on 

30th August, 2011. The complete details of this purchase 

were notified to the Cabinet of Ministers by Cabinet 

Paper No. 11/2076/504/171 dated 18th October, 2011 by 

the Minister of Finance and Planning.  

The property was  rented out to the Ministry of 

External Affairs of the Government of Sri Lanka through 

an agreement dated 28th May, 2012 for three years from 

1st June, 2012 at  a monthly rental of US Dollars  68,000 

payable in Sri Lankan Rupees.  

 
(iii)  නදන භවර,   

       ඩිප්නරොභළේ නන්ටර් නොන්නඩෝනිඹම් නොඩනළිනල්ර, 

       අං 820,   

       නදන භහත,  

       නිේනඹෝර්ක්,  

       ඇනභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ. 

 

මිරදී ත් භවල් ණන -  එකි.  

(නදන භවර ම්පර්ණනඹන්) 

ිහම් ර් ප්රමභහණඹ  - ර් අඩි 12,000 

මිරදී ත් මුදර - ඇනභරින් නඩොරර් 5,075,000.00 

 

(iv) නභභ නද්ඳනශහි තනි හිමිරු ශ්රී. රංහ භව ඵළංකුනේ 

මුදල් භණ්ඩරඹයි.  

 

(v)  ඳළන නනොනඟී.  

 

(ආ) (i) ශ්රී. රංහ භව ඵළංකුනේ මුදල් භණ්ඩරඹ නමින් ලිඹහඳදිංික 

ය ඇත.  

 

     (ii) කුලිඹට දී ඇත.  

 

     (iii) ඳළන නනොනඟී.  

 

      (iv) ශ්රී. රංහ ජන යජනේ විනද්ල ටයුතු අභහතලහංලඹට 

කුලිඹට දී ඇත.  

 

අඹ යනු රඵන භහසි කුලිඹ - ඇනභරිහනු නඩොරර් 

68,000.00ට භහන ශ්රී. රංහ රුපිඹල් ප්රමභහණඹකි.  

 

 ඵදු හර සීභහ  - 2012 ජුනි භ 01 දින සිට අවුරුදු 

තුනකි.  

 

(ඇ) ඳළන නනොනඟී. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීaතුභනි, අතුරු ප්රමලසන තිනඵනහද?  
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

රු ඉයහන් වික්රහභයත්න භවතහ 
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අතුරු ප්රමලසන තිනඵනහ රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි. රු 

ඇභතිතුභනි, දීර්ක විසතයඹක් දුන්නහට ඔඵතුභහට නඵොනවොභ 

සතුතියි. භට දළන න්න ඕනෆ ඇයි නම් රුණු භව ඵළංකුනේ 

හ ර්තහට ඇතුළු නනොවුනණ් කිඹරහ.  නම් රුණු අඳට නවොඹහ 

න්න පුළුන් වුනණ් නභන්න නම් හයණනඹන්. මුදල් භණ්ඩර 

උඳනද්ලහත්භ විණන මිටුනේ හර්තහනේ වන් ය 

තිනඵනහ, නිේනඹෝර්ක්ර ඇති මිරට ත් නම් නොඩනළිනල්ර 

ම්ඵන්ධනඹන් ඇති ගිණුම්ත කිරීභ වහ ගිණුම්යණ ළටලු 

අර්නසේ ව ඹන්ග් භහභ එක් හච්ඡහ යරහ වින්න 

කිඹරහ. ඇයි ඒ රුණු භව ඵළංකු හර්තහට ඇතුළු නනොනශේ?  

 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තමුන්නහන්නේ කිඹපු විධිඹට ඒ හච්ඡහට බහජන නරහ 

තිනඵනහ නම්, භවය නේරහට  භව ඵළංකු හර්තහට ඇතුළු 

නනොවීභට ඒ නවේතුක් නන්න ඇති. නම් විඹඹ මීට ඉසය භව 

ඵළංකු හර්තහට ඇතුළු නරහ නළවළ. නම් ලහඳහයඹ අලුතින් නන් 

ඳටන් නන තිනඵන්නන්. ඒ නිහ අනහතනේදී ඒ නතොයතුරු 

ඇතුළු යයි. 

 

රු ඉයහන් වික්රහභයත්න භවතහ 
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භනග් නදළනි අතුරු 

ප්රමලසනඹ.  

 

ඔඵතුභහ කිේහ හනග් ඳශමුළනි තහට නන්න ඇති නම් 

ටයුත්ත යන්න ඇත්නත්. ඳශමුළනි තහට ශහ නම් වරිඹට 

යන්න එඳහ ඹළ. නම් නුනදනු නශේ broker නනනකු වයවහද, 

වුද broker? Brokerට කීඹක් නේහද, නළත්නම් නන ක්රහභඹක් 

නඹදුහද? 

 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒයි භභ තමුන්නහන්නේට ඒ ටවන කිනඹේනේ. ඒ 

නොඩනළිනල්ර මිරදී ළනීභට භණ්ඩරඹක් ඳත් ය තිබුණහ, 

Government Chief Valuer  ඇතුළු විනද්ල අභහතලහංලනේ 

නිරධහරිනන් න් භන්විත. ඒ අඹ හච්ඡහ යරහ, ඊට ඳසනේ 

මුදල් භණ්ඩරනේ අනුභළතිඹ අනු තභයි ඒ නොඩනළිනල්ර මිර දී 

නන තිනඵන්නන්. 

 
රු ඉයහන් වික්රහභයත්න භවතහ 
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අනුභළතිඹ ළන නනොනයි භභ ඇහුනේ. භභ ඇහුනේ, broker 

නනනක් ඳහවිච්ික ශහද, නළද්ද කිඹරහයි.  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ නම් ටවනන් නළවළ. භභ දන්නහ තයමින් එනවභ නදඹක් 

නළවළ. 

 
රු ඉයහන් වික්රහභයත්න භවතහ 
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, තුන්ළනි අතුරු ප්රමලසනඹ.  

යජඹට ආර්ථි ර්ධනඹ, රැකී යක්හ ළඩි කිරීභ ආදී අයමුණු 

තිනඵනහ. භව ඵළංකුට තිනඵන අයමුණු න්නන් උද්ධභනඹ 

ඳහරනඹ කිරීභත්, ඵළංකු ඳද්ධතිඹ සථහය කිරීභත්. අධියණඹ 

ඳහර්ලිනම්න්තුනන් සහධීන නනහ හනග්භ නම් ආඹතනත් 

එකින් එ  සහධීන විඹ යුතුයි. ඔඵ මුදල් නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ 

වළටිඹට පිිතන්නහද, භව ඵළංකු යජනඹන් සහධීන විඹ යුතුයි 

කිඹරහ? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අනිහර්ඹනඹන්භ  ඒ නොල්රන්නග් නීති රීති ඹටනත්  භව 

ඵළංකු යජනඹන් සහධීන ටයුතු යනහ.  

 

විනලේනඹන් ඳතින ආර්ථි තත්ත්ඹ අනු, ඹම් ඹම් 

අසථහරදී ඒ අඹට සිද්ධ නනහ  ඹම් ඹම් විනලේිතත තත්ත්ඹන් 

පිිතඵ මුදල් ඇභතිතුභහට නතොයතුරු දන්න්න. නරෝනේ  

ඕනෆභ යට භව ඵළංකුට සහධීනත්ඹක් තිනඵනහ. ඒ ඵළංකු 

මුදල් අභහතලහංලඹ එක්, ඳතින යජඹ එක් උඳනද්ලහත්භ 

නුනදනු සිද්ධ යනහ. බහණ්ඩහහයනේ නල්ම්තුභහ 

අනිහර්ඹනඹන්භ මුදල් භණ්ඩරනේ හභහජිනඹක්. ඒ වන්දහ ඒ 

හනග් ඵද්ධ වීභක් - symbiotic connection එක්-  තිනඵනහ. 

 
 

බුරත්සිංවර ප්රමධහන තළඳළල් හර්ඹහරඹ : අඩුඳහඩු 
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7.   රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

තළඳළල් නේහ අභහතලතුභහනන් ඇස ප්රමලසනඹ - (1):  

(අ) (i) 1982 ර්නේදී ඳහ විනද්ල යටල් භඟ 
න්නිනේදනඹ ශ වළකි තයම් දියුණු 
න්නිනේදන ඳද්ධතිඹක් හිමි තිබ බුරත්සිංවර 
ප්රමධහන තළඳළල් හර්ඹහරඹ නම් න විට දළඩි 
නර අඵරන් ඇති ඵත්; 

 (ii)  ආයම්බ ශ ර්නේ සිට නම් න නතක් එභ 
හර්ඹහරනේ කිසිදු ප්රමතිංසයණඹක් සිදු ය 
නනොභළති ඵත්; 

 (iii) නම් න විට එහි නිරධහරින් 11නදනනකු වහ 
පුයප්ඳහඩු ඳතින ඵත්; 

එතුභහ දන්නනහිද? 

(ආ) (i) එභ ප්රමධහන තළඳළල් හර්ඹහරඹ ඹටනත් ඳහරනඹ 
න උඳතළඳළල් හර්ඹහර ංලහ නොඳභණද;  

 (ii) එභ ප්රමධහන තළඳළල් හර්ඹහරනේ ව ඉවත 
වන් උඳතළඳළල් හර්ඹහරර නේඹ යනු 
රඵන මුළු නේ ංලහ නොඳභණද; 

 (iii) ප්රමධහන තළඳළල් හර්ඹහරඹ නතින් ඳභණක් 
නේඹ රඵන නේහරහභීහු ංලහ 
නොඳභණද; 

ඹන්න එතුභහ වන් යන්නනහිද? 
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(ඇ) (i) බුරත්සිංවර ප්රමධහන තළඳළල් හර්ඹහරඹ 
ප්රමතිංසයණඹ කිරීභටත්; 

 (ii) එහි ඳතින අඩුඳහඩු නොඹහ ඵරහ ඒහ ම්පර්ණ 
ය දීභටත්; 

පිඹය න්නන්ද ඹන්න එතුභහ නභභ බහට 
දන්න්නනහිද? 

(ඈ) නනො එනේ නම්, ඒ භන්ද? 

 

தரல் பசமகள் அமச்சமக் பகட்ட றணர: 

(அ)  ( i )  1982ஆம் ஆண்டில் இந்ந்ப தபறரடுகளுடன் 

தரடர்தரடல்கமப பற்தகரள்பக்கூடி 

ரநரண நைன்பணற்நகரண தரடர்தரடல் 

நைமநமதரன்மநக் தகரண்டிந்ந் நெனத் 

சறங்கப தறரண தரல் அலுனகம் ற்பதரது 

றகவும் சலர்குமனந்துள்பதன்தமநோம்; 

 ( i i )ஆம்தறக்கப்தட்ட ஆண்டிலிந்ந்து இற்மநம 

பற்தடி அலுனகத்றல் வ்றரண 

நசலமப்நெப் தறகளும் பற்தகரள்பப்தட 

றல்மன ன்தமநோம்; 

 ( i ii)  ற்பதரது   அங்பக  11     உத்றபரகத்ர்களுக் 

கரண  தற்நறடங்கள் கரப்தடுகறன்நண 

ன்தமநோம் 

அர் அநறரர? 

(ஆ) ( i )பற்தடி தறரண தரல் அலுனகத்றன்கலழ் 

றர்கறக்கப்தடுகறன்ந உத தரல் அலுனகங் 

கபறன் ண்றக்மக ரதன்தமநோம்; 

 ( i i ) பற்தடி தறரண தரல் அலுனகத்றலும் 

பபன குநறப்தறடப்தட்ட உத தரல் அலுனகங் 

கபறலும்  கடமரற்நகறன்ந தரத் ஊறர் 

கபறன் ண்றக்மக ரதன்தமநோம்; 

 ( i i i)தறரண தரல் அலுகத்றலிந்ந்து ரத்றம் 

பசமமப் ததநகறன்ந பசமததநணர்கபறன் 

ண்றக்மக ரதன்தமநோம் 

அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ)  ( i )  நெனத்சறங்கப தறரண தரல் அலுனகத்ம 

நசலமப்தற்கும்; 

 ( i i) அறல் றனவுகறன்ந குமநதரடுகமபப் தற்நற 

ஆரய்ந்து அற்மந றர்த்ற தசய்ற்கும் 

டடிக்மக டுப்தரர ன்தம அர் 

அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்பநல், ன்? 

 

asked the Minister of Postal Services: 

(a) Is he aware that - 
(i)  the main post office in Bulathsinhala, which 

had a developed system of communication 

that enabled communication with foreign 

countries even in the year 1982, is in a 

dilapidated condition at present; 
(ii) no reconstruction has been  carried out in the 

aforesaid office since the year of its 

beginning, up to now; and 

(iii) there are vacancies for 11 officers in that 

office at present ? 
(b) Will he state - 

(i) the number of sub-post offices coming under 

the aforesaid main post office; 
(ii) the total number of employees serving in the 

main post office and the aforementioned sub-

post offices; and 
(iii) the number  of service recipients who are 

served by the main post office alone ? 
(c) Will he inform this House whether action will be 

taken to - 
(i)  renovate the main post office in Bulathsinhala; 

and 
(ii) look into the current shortcomings of that 

institution and to fulfil them ? 
(d) If not, why ? 

 

රු ජීන් කුභහයණතුං භවතහ (තළඳළල් නේහ අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு ேலன் குரதுங்க - தரல் பசமகள் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal 

Services) 
(අ) (i)  ඔේ. බුරත්සිංවර තළඳළල් හර්ඹහර නොඩනළිනල්නල් 

අලුත්ළඩිඹහ ශ යුතු අංලර සුළු වහ වදිසි 

අලුත්ළඩිඹහ ටයුතු සිදු ය ඇත. 

(ii) ආයම්බ ශ ර්නඹන් ඳසු කීඳ තහක් 

නොඩනළිනල්නල් අලුත්ළඩිඹහ ටයුතු සිදු ය ඇත.  

(iii)  නභභ හර්ඹහරනේ නිරධහරි පුයප්ඳහඩු නළත. 

 

(ආ) (i)  උඳතළඳළල් හර්ඹහර 07කි. ලිපි නඵදීම් හිත 

හර්ඹහර 05ක් වහ ලිපි නඵදීම් යහිත හර්ඹහර 02ක් 

ලනඹනි.  

 

(ii) තළඳළල් සථහනහධිඳති (ඒ.තළ.නේ. "ආ" I "අ")            01  

 නදනනි නඳශ තළඳළල් සථහනහධිඳති                                        02 

              (ඒ.තළ.නේ. "ආ" I "ආ")   

 උඳතළඳළල් සථහනහධිඳති    07 

 නිර ඇඳුම් හර්ඹ භණ්ඩරඹ -(ඒ.තළ.නේ. "ඇ" I)   14 

 නිර ඇඳුම් හර්ඹ භණ්ඩරඹ - (ඒ.තළ.නේ. "ඇ" II)    02 

 නිර ඇඳුම් හර්ඹ භණ්ඩරඹ - (ඒ.තළ.නේ. "ඇ" III)   02 

 එතු   28 

(iii)   දශ ලනඹන් 63,000ක් ඳභණ. 

 

(ඇ) (i) ඔේ. 2013 නර් ම්පර්ණ අලුත්ළඩිඹහක් වහ 

ප්රමතිඳහදන නන් යහ ළනීභට ටයුතු ය ඇත. 

 

 (ii) ම්පර්ණ අලුත්ළඩිඹහනන් ඳසු නභභ තත්ත්ඹ 

භඟ වළරී ඹන අතය, නම් පිිතඵ නියන්තයනඹන්භ 

ඳසු විඳයම් සිදු යනු ඇත. 

 

(ඈ) අදහශ නනොනේ. 

1213  1214 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)  

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භනග් ඳශමුළනි අතුරු 

ප්රමලසනඹ නභඹයි. ඒ ප්රමනද්ලනේ ඉල්ීමභක් භත තභයි භහ නම් ප්රමලසනඹ 
ඇහුනේ. රු ඇභතිතුභනි, තළඳළල් ක්නේත්රyනේ තිනඵන ප්රමලසනඹක් 
ම්ඵන්ධනඹන් භභ ඳශමුනන්භ ඔඵතුභහනන් අවන්න ළභළතියි. 
ඒ තභයි ලිපි නඵදීනම් දී නඵොනවෝ අඩු ඳහඩු සිදු නනහ. ප්රමධහන 
ලනඹන් අපි වඳුනහ ත්තු හයණඹක් තභයි, ආණ්ඩු ඳක්නේ 
නනොන භන්ත්රීaරුන්නග් ලිපි ඹළවීනම් දී භවය අසථහර දී 
ප්රමභහද යරහ ඹළවීභ.  ඒ ම්ඵන්ධනඹන් කිඹනහ නම්,  කුරුණෆර 
දිසත්රිඑක්නේ කුලිඹහපිටිඹ තළඳළල් හර්ඹහරනේ එළනි සිද්ධිඹක් 
සිදු වී තිනඵනහ. ඒ විසතය භභ ශඟ තිනඵනහ. රැසවීභක් තිඹද්දී 
ඳහු ළනිදහට තභයි ඒ ලිපි නඵදන්නන්. ඒ  හනග්භ ඳසු ගිඹ හරඹ 
පුයහභ, නඵදන ලිපි විසි යරහ දභන සබහඹක් තිබුණහ. 2010 
ඳහර්ලිනම්න්තු භළතියණනේ දී අපි ඹපු ද දවස ණනක් ලිපි විසි 
යරහ දහරහ තිබුණහඹ කිඹරහ අඳට දළනන්න රළබුණහ. ඊට ඳසනේ 
භභ කුරුණෆර ප්රමධහන හර්ඹහරඹට ඳළමිණිලි යරහ ඒ 
ම්ඵන්ධනඹන් ඳරීක්ණඹකුත් ඳළළත්වහ. ඒ ඳරීක්ණනේදී ඒ 
ඳළමිණිලි යපු ප්රමධහන නිරධහරිඹහභ කිේහ, "කුලිඹහපිටිඹ තළඳළල් 
හර්ඹහරනේ ලිපි ටි වංරහ තිිහරහ අහු වුණහ"ඹ කිඹරහ. ඒ නිහ 
භභ තමුන්නහන්නේනන් දළනන්න ළභළතියි, එළනි ක්රිසඹහන් 
ම්ඵන්ධනඹන් තමුන්නහන්නේරහ න්නහ පිඹය නභොක්ද 
කිඹරහ. 

 

රු ජීන් කුභහයණතුං භවතහ 
(ரண்நெறகு  ேலன் குரதுங்க)  

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga) 

රු භන්ත්රීaතුභහ, ඇත්ත ලනඹන්භ එනවභ ඳළමිණිලි විටින් විට 
අපිටත් රළනඵනහ. නමුත් එනවභ ඳළමිණිලි රළිහරහ අපි ඳරීක්ණ 
ටයුතු ශහභ එනවභ නචෝදනහක් එල්ර වුණු ඹම් කිසි නනනක් 
ඉන්නහ නම් අපි ඔහුට විරුද්ධ දළඩි විනඹ ක්රිසඹහභහර් අයනන 
තිනඵනහ. නමුත් ඒ ටයුතු සිද්ධ නනොවුණහඹ කිඹරහ ඔඵතුභහටත් 
ප්රමලසනඹක් තිනඵනහ නම් එනවභ නිරධහරිනඹක් පිිතඵ 
ඳළමිණිල්රක් ඉදිරිඳත් යන්න. අපි ඒ ළන වහභ නොඹහ 
ඵරනහ. විඳක්නේ භන්ත්රීaතුභන්රහනග් ලිපි  කිඹරහ ඒ ලිපි නඵදීභ 
ප්රමභහද යන්න නවෝ විසි යන්න එතළන ඉඩඩක් නළවළ. එනවභ 
නදඹක් සිදු වී තිනඵනහ නම් ඔඵතුභහ ඳළමිණිලි යන්න.  ඒට 
අලල පිඹය වහභ න්නහ.  

 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

නදනනි අතුරු ප්රමලසනඹ.  
 

රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)  

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ඇභතිතුභනි, වළභ නනහභ යනහ කිඹරහ නනොනයි 

කිඹන්නන්. පුරුද්දක් විධිඹටද, නඵදන්න තිනඵන අඳවසුටද, 
ම්භළලිභට ද දන්නන් නළවළ භවය අඹ නම් හනග් ක්රිසඹහ භහර් 
න්නන්. භභ ඔඵතුභහනන් අවනහ, 2010 භභ ඳළමිණිල්රක් 
යරහ, ඒ ම්ඵන්ධනඹන් ඳරීක්ණඹක් ඳත්රහ වඳුනහ නන 
තිනඵනහ. විලහර ප්රමභහණඹක් ලියුම් වංරහ අහුවුණහ කිඹරහ  ඒ 
නිරධහරිඹහභ භට කිේහ; කුලිඹහපිටිඹ ප්රමධහන තළඳළල් 
හර්ඹහරනඹන්භ නෝල් එක් දීරහ භට කිේහ. ඇත්ත ලනඹන්භ 
නම් න නොටත් ඒ ම්ඵන්ධනඹන් කිසිභ පිඹයක් අයනන 
නළවළ,  තමුන්නහන්නේ ඒ වහ ක්රිසඹහ භහර්ඹක් න්නහද කිඹන 
හයණඹ භභ අවන්න ළභළතියි.  

 

රු ජීන් කුභහයණතුං භවතහ 
(ரண்நெறகு  ேலன் குரதுங்க)  

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga) 

ඔේ, ඇත්ත ලනඹන්භ ක්රිසඹහ භහර්ඹක් න්නහ.  නභොද, භභ 
ඒ ම්ඵන්ධ දන්නන් නළවළ. ඒ ළන නොඹහ ඵරහ ඔඵතුභහ දළනුම් 
නදන්න. ඒට අදහශ පිඹය වහභ න්නහ.  

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රමලසනඹ.  

 

රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ 
(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)  

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, තුන්න අතුරු ප්රමලසනඹ 

අලල නළවළ. 

 

 

ය භළද යහජල මරල තත්ත්ඹ පිිතඵ හර්තහ : 
විසතය 

ட்டரண்டு அசறமந றமனம தற்நற அநறக்மக : 

றதம் 

MID-YEAR FISCAL POSITION REPORT : DETAILS    

3007/’12 

8.   රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
 (ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
 (The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 මුදල් වහ ක්රහභ ම්ඳහදන අභහතලතුභහනන් ඇස ප්රමලසනඹ- (1):   

(අ) කිසිඹම් ර්ඹක් වහ න ය භළද යහජල මරල 
තත්ත්ඹ පිිතඵ හර්තහනහි ඇසතනම්න්තුත ආදහඹම් 
නවෝ මුදල් ප්රමහවනේ හිඟඹක්, නවෝ ඇසතනම්න්තුත 
විඹදම් ව ණඹ ළනීම්ර අතිරික්තඹක් වහ නවේතු 
දළක්විඹ යුතු ඵ එතුභහ දන්නනහිද?         

(ආ) 2012 ර්ඹ වහ න ය භළද යහජල මරල තත්ත්ඹ 
පිිතඵ හර්තහ ප්රමහය; 

 (i) ඇසතනම්න්තුත ආදහඹනම් නවෝ මුදල් ප්රමහවනේ 
හිඟ තිනේද;  

 (ii) එනේ නම්, එඵඳු නනසවීම් වහ නවේතු දක්හ 
තිනේද;  

 (iii) ඇසතනම්න්තුත විඹදනම් නවෝ ණඹ ළනීම්ර 
අතිරික්තඹක් තිනේද; 

 (iv) එනේ නම්, එඵඳු නනසවීම් වහ නවේතු දක්හ 
තිනේද;  

ඹන්න එතුභහ වන් යන්නනහිද?         

(ඇ) නනොඑනේ නම්,  ඒ භන්ද? 

றற, றட்டறடல் அமச்சமக் பகட்ட றணர:  

(அ) குநறத் ந்டதரன்நறற்கரண ட்டரண்டு அசறமந 

றமனம தற்நற அநறக்மக றப்தறடப்தட்ட 

ந்ரணம் அல்னது கரசுப்தரய்ச்சலில் உள்ப 

தற்நரக்குமந, அல்னது றப்தறடப்தட்ட தசனறணம் 

அல்னது கடன் ததநமககபறல் உள்ப றமக 

ஆகறற்நக்கரன் கரங்கமபக் குநறப்தறடுது 

தற்நற அர் அநறரர? 

(ஆ) 2012ஆம் ஆண்டிற்கரண ட்டரண்டு அசறமந 

றமனம தற்நற அநறக்மக தரடர்தரக, 

 ( i ) றப்தறடப்தட்ட ந்ரணத்றல் அல்னது 

கரசுப் தரய்ச்சலில் தற்நரக்குமநகள் 

உள்பணர ன்தமநோம்; 
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 ( i i )  அவ்ரதநணறல், அத்மக றத்றரசங்களுக் 

கரண கரங்கள் ப்தட்டுள்பணர 

ன்தமநோம்; 

 ( i ii )  றப்தறடப்தட்ட தசனறணத்றல் அல்னது கடன் 

ததநமகறல் றமக உள்பர ன்தமநோம்; 

 ( i v ) அவ்ரதநணறல் அத்மக றத்றரசங்களுக் 

கரண கரங்கள் ப்தட்டுள்பணர 

ன்தமநோம் 

அர் கூநர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 

 asked the Minister of Finance and  Planning : 

(a) Is he aware that the Mid-Year Fiscal Position 

Report for a particular year shall state the reasons 

for shortfall in the estimated revenue or cash flow, 

or an excess in the estimated expenditure or 

borrowings ? 

(b) Will he state in respect of the Mid-Year Fiscal 

Position Report for the year 2012 -  

(i)  whether there are shortfalls in the estimated 

revenue or cash flow; 

(ii)   if  so, whether reasons have been given for 

such differences; 

(iii)   whether there is an excess in the estimated 

expenditure or borrowing; and  

(iv)   if  so, whether reasons have been given for 

such difference? 

(c) If not why? 

 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, රු මුදල් වහ ක්රහභම්ඳහදන 

අභහතලතුභහ නනුනන්, එභ ප්රමලසනඹට භභ පිිතතුය නදනහ.  

 

(අ)  ඔේ.  
 

(ආ) (i),(ii),(iii),(iv)  ළන නඳොදු ටවනක් නදන්නම්.  

2003 අං 3 දයන යහජල මරල ශභනහයණ කීම් 

ඳනනත්  විධිවිධහන අනු ය භළද යහජල මරල තත්ත්ඹ 

පිිතඵ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීනම් අයමුණ න්නන්, 

ත්භන් යහජල මරල ක්රහනභෝඳහඹ හර්තහනේ වන් යහජල 

මරල ක්රහනභෝඳහඹට හනප්ක් යජනේ යහජල මරල 

හර්ඹහධනඹ ඇයීභ වහ භවජනතහට වළකි න 

ඳරිදි යජනේ යහජල මරල හර්ඹ හධනඹ පිිතඵ 

ඹහත්හීමන නතොයතුරු භවජනතහ නත රඵහ දීභ නේ.  

 

2012 අඹ ළඹට අදහශ න විර්ජන ඳනත් නටුම්ඳත 

ඳහර්ලිනම්න්තුනේ නදනය කිඹන දිනඹ ව, 2011 

නනොළම්ඵර් 21 න දින ඳහර්ලිනම්න්තුනේ බහත ශ 

යහජල මරල ශභනහයණ හර්තහ 2012 භිනන් 

ඉදිරිඳත් ය ඇත. එභිනන් යජනේ භධලහීමන ර් 

යහජල මරල ක්රිසඹහ යහමුනහි ඇසතනම්න්තු ව එභ 

ඇසතනම්න්තුරට අදහශ උඳල්ඳන වහ එභ 

ඇසතනම්න්තු වහ ඵරඳෆ වළකි අදහනම් හධද 

ඉදිරිඳත් ය ඇත. ඒ අනු 2012 නර් ඳශමු භහ 4 

වහ න යජනේ අඹ ළඹ තත්ත්ඹ පිිතඵ 

විසතයහත්භ නතොයතුරු ය භළද යහජල මරල 

තත්ත්ඹ පිිතඵ හර්තහනේ, 2012 හර්තහනේ 1:1 ගු 

ඇතුශත් ය ඇත. ඊට අභතය නභභ හර්තහනේ 

ඳරිච්නේද 1 ව ඳරිච්නේද 3 භිනන් යජනේ ආදහඹම්, 

විඹදම් වහ ණඹ ළනීම්ර හර්ඹ හධනඹ පිිතඵ 

නතොයතුරු විසතයහත්භ ඇතුශත් ය ඇත. තද 

2012 නර් ඳශමු භහ 5 වහ න මුදල් ප්රමහව ඳදනම් 

ය නන ස ශ යජනේ ආදහඹභ, විඹදම්, මුදල් 

ප්රමහව වහ ණඹ ළනීම් පිිතඵ ඇසතනම්න්තුත වහ 

තත්ත්ඹ නතොයතුරු නභභ හර්තහනේ 1:14 -දළන් ඔඵතුභහ 

ශඟ තිනඵන නඳොනත්, ඒ ටවනන්.- භිනන් ඉදිරිඳත් ය 

ඇත. එභිනන් ත්භන් යහජල මරල හර්තහනේ වන් 

යහජල මරල ක්රහනභෝඳහඹට හනප්ක් යජනේ, යහජල මරල 

හර්ඹ හධනඹ ඇයීභට වළකි න ඳරිදි ඩහත් 

ඹහත්හීමන නතොයතුරු ඳඹහ ඇත.  

 

(ඇ) අදහශ නනොනේ. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළනි අතුරු ප්රමලසනඹ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නඵොනවොභ සතුතියි, රු ඇභතිතුභනි. අපි ඵරමු, නම් ඳනනත් 

නභොක්ද කිඹන්නන් කිඹරහ. 

 
Section 12 of the Fiscal Management (Responsibility) 

Act states, I quote:  

 
―12. The Mid-Year Fiscal Position Report in respect of a  financial 

year shall contain - 

(a) a statement of the estimated and actual expenditure for the first 

four months of that year ; 

(b) a statement of the estimated and actual revenue for the first 

four months of that year ; 

(c) a statement of the estimated and actual cash flows for the first 

four months of that year ;‖ 

Section 12(2) of the Fiscal Management 

(Responsibility) Act states, I quote: 

 
―(2) Where there is a shortfall in the estimated revenue or cash 

flow, or an excess in the estimated expenditure or borrowings, the 
mid year fiscal position Report shall state the reasons for such 

shortfall.‖ 

 
දළන් ඔඵතුභහ කිේහ, Mid-Year Fiscal Position - 2012 

Report  එනක් 1:14 ගුනේ නම් දීරහ තිනඵනහ කිඹරහ. දළන් භහ 

ශඟ 1:14 ගු  තිනඵනහ. 1:14 ගුනහි තිනඵන්නන් cash flow 

එ විතයයි. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නළවළ. 
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රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නභොද නළත්නත්? නම් තිනඵන්නන් 1:14 ගු.  Statement on 

Government Treasury Cash Flow, 1:14 ගුනහි තිනඵන්නන් 

cash flow එ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

The total cash flow is given there; the total cash 

outflow is given there; the total cash outflow for capital 

expenditure is given there and there is net cash surplus or 

deficit; opening cash balance et cetera. All those are given  

there. There are 12 points. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

I am asking about revenue and expenditure. Look at 

Table 1.1.  You start with Table 1.1.  It does not give the 

estimates and the actuals. It only gives 2011- 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Revenue projections are all there in the Budget. - 

[Interruption.] 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

I am not talking about the Budget.  I am talking about 

Section 12(2)  of the Fiscal Management (Responsibility) 

Act. 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Hon. Member, I want to point out that this has been 

the regular format from the time this was introduced by 

you all. - [Interruption.]  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

No. - [Interruption.] 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

No. It was brought in at the time - [Interruption.] 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, this is not a Debate. You may ask 

Supplementary Questions. Let the Hon. Minister answer. 

If you want a Debate, you can ask for it later.  

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

If there are any ways in which we can improve it, we 

will certainly consider it. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Let me ask this question. By Table 1.14 you are 

giving the estimates and the  actuals for cash flow. I 

understand that. Thank you very much. But, the Act 

states that you must give the same information for 

revenue and expenditure. All what I am asking is, where 

is that?  

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

All what I can say at the present moment is that we 

have been following the established format. If there are 

other suggestions, maybe, to bring it in line with the Act, 

we will do so. I think this was brought in 2003 by the 

present Hon. Leader of the Opposition.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

But the Hon. Leader of the Opposition - 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

So, now we have been following that format.  

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

No.- [Interruption.] 

රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
If we want to add some more, we will certainly do it.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

No, but the Act - [Interruption.] 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

That is all I have got to say, Hon. Deputy Speaker.  - 

[Interruption.] 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Are there any more questions? 
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රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Sir, can I ask my third Supplementary Question?  

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Certainly.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

My third Supplementary Question is this. The 

Supreme Court has said that the Appropriation  Bill for 

2013 is unconstitutional. Are you going to do something 

about it before the Vote on the Third Reading of the 

Budget is taken? 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

We will inform you well in time. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

This is the same thing that you all are doing. What is 

in the law does not - [Interruption.] 

 
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு கனரறற  சத் அநைநக)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Hon. Deputy Speaker, we will address the issue at the 

proper time.  That is my answer. 

 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

 The answer was given.   නදන ටඹ.  

 
ඵණ්ඩහයභ ප්රමහනද්ශීඹ බහ ඳත්හනන ගිඹ 

ලුල් ළඩීනම් භධලසථහනඹ : විසතය  
தண்டரக தறபச சமதறன் கந்ங்கல் உமடக்கும் 

றமனம்: றதம் 
METAL CRUSHING CENTRE RUN BY BANDARAGAMA 

PRADESHIYA SABHA : DETAILS 

1943/’11 

1. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ - (රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ 

නනුට) 
 (ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க - ரண்நெறகு நெத்றக தற 

சரர்தரக)  

 (The Hon.  Ravi Karunanayake on behalf of the Hon. 

Buddhika Pathirana) 
ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතලතුභහනන් ඇස ප්රමලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) ලුතය දිසත්රිඑක්නේ, ඵණ්ඩහයභ, මිල්රනිඹ 
ප්රමහනද්ශීඹ නල්ම් නොේසහනේ, දළල්ඩ, 
යජඹට අඹත් අම්ිහරන්ද නභළති ඉඩනම් 
ඵණ්ඩහයභ ප්රමහනද්ශීඹ බහ භගින් 
ඳත්හනන ගිඹ ඹන්ත්රyහනුහයනඹන් ලුල් 
ළඩීනම් භධලසථහනඹ ආයම්බ කිරීභ වහ 
ළඹ ශ මුදර නොඳභණද; 

 (ii)  ඒ වහ අයමුදල් ඳඹහ නු රළබ භහර් 
නර්ද; 

ඹන්න එතුභහ වන් යන්නනහිද? 

(ආ) (i) ආයම්බ ය ර්ඹක් තවීභටත් නඳය එභ 
ලුල් ළඩීනම් භධලසථහනඹ හ දභහ ඇති 
ඵත්;  

 (ii) එභ භධලසථහනඹ වහ අලල ඹන්නත්රyෝ- 
ඳයණ නිඹමිත නටන්ඩර් ඳටිඳහටිනඹන් 
ඵළවළය, ඳශහත් ඳහරන නොභහරිසයඹහනග් 
අනුභතිනඹන් නතොය මිරදී නන ඇති ඵත්; 

 (iii) එභ භධලසථහනනේ ටයුතු නිඹමිත 
ක්රහභනේදනඹන් ඵළවළය, අත්තනනෝභති නර 
සිදු කිරීභ නිහ ප්රමනද්ලනේ ජනතහ තු විලහර 
මුදරක් නහසති වී ඇති ඵත්; 

එතුභහ පිිතන්නනහිද? 

(ඇ) එනේ නම්, ඒ පිිතඵ විධිභත් ඳරීෂ්ණඹක් 
ඳළළත්වීභට ටයුතු යන්නන්ද ඹන්න එතුභහ නභභ 
බහට දන්න්නනහිද? 

(ඈ) නනොඑනේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 
உள்ளூரட்சற, ரகர சமதகள் அமச்சமக் பகட்ட 

றணர: 

(அ) ( i )  களுத்துமந ரட்டத்றன் தண்டரக 

றல்னணற தறபச தசனரபர் தறரறறல் 

தல்கட அம்தறனகந் ன்ந, அசுக்கு தசரந் 

ரண கரறறல் தண்டரக தறபச சமத 

றணரல் பதறப்தட்ட இந்றத்றணரல் 

கந்ங்கற்கமப உமடக்கறன்ந றமனத்ம  

ஆம்தறப்தற்கரகச் தசனவு தசய்ப்தட்ட 

தத்தரமக வ்பவு ன்தமநோம்; 

( i i ) அற்கரக றறங்கள் ததநப்தட்ட ற 

நைமநகள் ம ன்தமநோம் 

அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) ( i ) ஆம்தறக்கப்தட்டு எந் ந்டம் தசல்ற்கு 

நைன்ணர் இந் கந்ங்கல் உமடக்கும் றமனம் 

நடப்தட்டுள்பது ன்தமநோம்; 

       ( i i) பற்தடி றமனத்துக்குத் பமரண 

இந்ற உதகங்கள் உரற பகள்றப்தத்ற 

மடநைமநகளுக்கு  அப்தரற்தட்ட மகறல் 

உள்ளூரட்சற ஆமரபரறன் அநற  

இன்நற தகரள்ணவு தசய்ப்தட்டு்ள்பது 

ன்தமநோம்; 

        ( i ii) பற்தடி றமனத்றன் தறகள் உரற  

நைமநமக்கு  அப்தரற்தட்டமகறல் ரன் 

பரன்நறத்ணரக பற்தகரள்பப்தட்டுள்ப 

ரல் தறபச க்களுக்குரற ததந்ந்தரமகப் 

தம் றரகறநோள்பது ன்தமநோம்; 

அர் ற்நக்தகரள்ரர? 
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(இ) அவ்ரதநணறன் அது தரடர்தரக நைமநசரர்ந் 

றசரமதரன்மந டத்துற்கு டடிக்மக 

டுப்தரர  ன்தம அர்  இச்சமதறல் 

அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்பநல், ன்? 

 

 asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a)  Will he state - 

(i)  the amount of money spent to commence 

the mechanical metal crushing centre run by 

the Bandaragama Pradeshiya Sabha in a 

Government-owned land known as 

Ambilakanda in Delkada in the Millaniya 

Divisional Secretary's Division in 

Bandaragama in  Kalutara District;  and 

(ii) the sources from which the funds were 

obtained for this purpose? 

(b) Will he admit that - 

(i)  this metal crushing centre has been closed 

down even before the completion of one 

year from its inception; 

(ii)  the machinery required for this centre had 

been purchased without following the 

proper tender procedure and the approval of 

the Local Government Commissioner; and 

(iii) a large sum of money belonging to the 

people of the area has been wasted as a 

result of the activities of this centre being 

handled in a haphazard manner without 

following the proper system?  

(c) Will he inform this House whether arrangements 

will be made to initiate a formal inquiry in this 

regard if it has happened so? 

(d) If not, why? 

 

රු දිනන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்நெறகு  றபணஷ் குர்ண)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතලතුභහ නනුනන් භහ එභ ප්රමලසනඹට පිිතතුය බහත* 

යනහ. 

 
 * බහනම්ඹ භත තඵන රද පිිතතුය: 
 * சதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 
 * Answer tabled: 

 
(අ) (i) රුපිඹල් 2,038,750/- (රුපිඹල් විසි රක් තිස අටදවස වත්සිඹ 

ඳනවයි) 

 (ii) ඵණ්ඩහයභ ප්රමහනද්ශීඹ බහ නඳොදු අයමුදර  

 

(ආ) (i) 2009 නනොළම්ඵර් භහනඹන් ඳසු භධලසථහනඹ ක්රිසඹහත්භ වී 
නනොභළත. 

 

 (ii) ඵණ්ඩහයභ ප්රමහනද්ශීඹ බහ විසින් මිර ණන් ළහ 
ඵසනහහිය ඳශහත් භහර් ංර්ධන අධිහරිනේ ප්රමධහන ඹහන්ත්රිඑ 
ඉංජිනන්රුනග් නිර්නද්ල භත මිරදී ළනීම් සිදු ය ඇත.  

 

 (iii) එභ භධලසථහනනේ ටයුතු 2008 ඔක්නතෝඵර් භහනේ 08 න 
දින සිට 2009 නනොළම්ඵර් දක්හ ඳත්හනන ඹහනම් දී 
ළුල් ළඩීභ නනුනන් රුපිඹල් 813,590.00 මුදරක්  
උඳඹහ ඇති අතය, ඒ අනු ඒ න විට රඵහ ඇති රහබඹ රුපිඹල් 
146,846.75කි. ඹන්ත්රyඹ අ්රීකඹ වීභ නවේතුනන් එභ ර්භහන්තඹ  
ක්රිසඹහත්භ වීනභන් ළශකී ඇත.  

 
(ඇ) විණන ඳරීක්ණඹක් සිදු කිරීභට නිඹමිතඹ.  
 
(ඈ) ඳළන නනොනඟී 

 

 
  නද්ශීඹ නශඳනශන් මිරදී ත් ඖධ : විසතය 

உள்ரட்டுச் சந்மறல் தகரள்ணவு தசய் 

ந்ந்துகள்: றதம் 
DRUGS PURCHASED FROM LOCAL MARKET : DETAILS 
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5. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ - (රු අනනෝභහ භනග් 

භවත්මිඹ නනුට) 
       (ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க - ரண்நெறகு (றந்ற) 

அபணரர கபக சரர்தரக)  

       (The Hon.  Ravi Karunanayake on behalf of the Hon.(Mrs.) 

Anoma Gamage) 
නෞල අභහතලතුභහනන් ඇස ප්රමලසනඹ - (4) : 

(අ) ඇණවුම් යන රද ඖධ රළනඵන නතක් ඖධ 
ළඳයීම් ඌනතහන් නළති කිරීභ වහ නද්ශීඹ 
නශඳනශන් මිරදී ත් ඖධ වහ නවීභට රුපිඹල් 
මිලිඹන 500 ඳරිපය ඇසතනම්න්තුක්  2011  
ර්ඹ තුශ අනුභතිඹට ඉදිරිඳත් වී තිබ ඵ එතුභහ 
දන්නනහිද? 

(ආ)      (i)  නෞල අභහතලහංලඹ තු 2011 ර්නේ 
ඖධ අලලතහඹන් පිිතඵ ඇසතනම්න්-
තුක් නනොතිබුනණ්ද; 

 (ii) ඇණවුම් ප්රමභහද ව නිහ ඉවත ර්ඹ තුශදී 
නද්ශීඹ නශ ඳනශන් මිරදී ළනීභට සිදු ව 
ඖධ ර් නර්ද;  

 (iii) එභ ඖධ ඇණවුම් කිරීම් ප්රමභහද වීභට නවේතු 
නර්ද;  

 (iv) නද්ශීඹ නශ ඳනශන් එභ ඖධ මිරදී 
ළනීනම්දී අනුභනඹ ශ ක්රිසඹහභහර්ඹ 
නර්ද; 

 (v) නද්ශීඹ නශ ඳනශන් මිරදී ත් ඖධ ර්, 
ප්රමභහණඹ වහ මිරදී ත් ආඹතනඹ නන් නන් 
ලනඹන්;  

නර්ද ඹන්න නභභ බහට ඉදිරිඳත් යන්නනහිද? 

(ඇ) නනොඑනේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
சுகரர அமச்சமக்  பகட்ட றணர: 

(அ)  அநப்தல் கட்டமப றடுக்கப்தட்டிந்ந் ந்ந்துப் 

ததரந்ட்கள் கறமடக்கும்ம ந்ந்துப்ததரந்ட்கள் 

ங்கலில் கரப்தடுகறன்ந தற்நரக்குமநம 
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றர்த்ற தசய் உள்ரட்டுச் சந்மறல் தகரள்ணவு 

தசய்ப்தட்ட ந்ந்துப்ததரந்ட்கபறன் தகரடுப்தணவுக் 

கரக நதர 500 றல்லின் குமநறப்நெ 

றப்நதடரன்ந 2011ஆம் ஆண்டில் அங்கலகரத்துக் 

கரகச் சர்ப்தறக்கப்தட்டிந்ந்ம அர் அநறரர? 

(ஆ)  ( i ) சுகரர அமச்சறடம் 2011ஆம் ஆண்டின் 

ந்ந்துப் ததரந்ட்கள் பமப்தரடு 

தரடர்தறனரண எந் றப்நடு கரப்தட 

றல்மனர; 

 ( i i ) அநப்தல் கட்டமப ரரணரல் 

பற்குநறப்தறடப்தட்ட ந்டத்றல் உள்ரட்டுச் 

சந்மறலிந்ந்து தகரள்ணவுதசய் பரறட்ட 

ந்ந்துப் ததரந்ட்கள் ரம; 

 ( i ii) பற்குநறப்தறடப்தட்ட ந்ந்துப் ததரந்ட்கபறன் 

அநப்தல் கட்டமபகள் ரமடந்மக் 

கரண கரங்கள் ரம; 

 ( i v ) உள்ரட்டுச் சந்மறல் பற்குநறப்தறடப்தட்ட 

ந்ந்துப் ததரந்ட்கமபக் தகரள்ணவு 

தசய்மகறல் தறன்தற்நப்தட்ட மடநைமநகள் 

ரம; 

 ( v ) உள்ரட்டுச் சந்மறல் தகரள்ணவு 

தசய்ப்தட்ட ந்ந்துப் ததரந்ட்கபறன் மக, 

அபவு ற்நம் தகரள்ணவு தசய் றநணம் 

ன்தற்மந தவ்பநரகவும் 

இச்சமதக்கு சர்ப்தறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 

 asked the Minister of Health : 

(a) Is he aware that a Supplementary Estimate of 

Rs.500 million for the purpose of paying for the 

drugs purchased from the local market to avoid a 

shortage in the supply of drugs until the drugs 

ordered were received, was submitted for approval 

in 2011? 

(b) Will he submit to this House - 
(i)  whether the Ministry of Health did not 

have an estimate of the drug requirements 

for the year 2011; 
(ii)  the types of drugs that had to be purchased 

form the local market during the aforesaid 

year due to the delay in placing orders?  
(iii)  the reasons for such delays in placing orders 

for drugs; 
(iv)  the procedure followed in purchasing those 

drugs from the local market ; and 
(v)  separately, the types and amounts of drugs 

purchased from the local market and the 

institutions from which those purchases 

were made  ? 
(c) If not, why ? 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
( ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க)  

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, රු නෞල අභහතලතුභහ 

නනුනන් භහ එභ ප්රමලසනඹට පිිතතුය බහත* යනහ.  

 
* බහනම්ඹ භත තඵන රද පිිතතුය: 
* சதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) රු: 1,500,000,000 (මිලිඹන 1500) ඳරිපය ඇසතනම්න්තුක් 

රඵහනන ඇත. 
 
(ආ) (i) 2011 ර්නේ ඖධ වහ ඇසතනම්න්තුක් තිබුණි. 
 

 (ii) ඇමුණුභ 01 ඳරිදි වදල ළඳයීම් අංලඹ විසින්ද ඇමුණුභ 
02 ඳරිදි යහජල ඖධ නීතිත ංසථහ විසින්ද නද්ශීඹ 
නනශනඳොිතන් ඖධ මිරදී නන තිබුණි. (ඇමුණුභ 01 
ව 02 ඵරන්න. - පුසතහරනේ තඵහ ඇත.) 

 
 (iii) * නටන්ඩර් ළවීනම් දී ඇතළම් අයිතභ වහ රංසු 

ඉදිරිඳත් නනොන අසථහරදී නළත නළත නටන්ඩර් 
ළවීභට සිදුවීභ. 

  * ඇතළම් අයිතභ වහ තහක්ණි ඇයීම් කිරීනම් දී 
නළත නළතත් හම්ඳර ළවීභට සිදුවීභ. 

  * තහක්ණි මිටුරට ම්ඵන්ධ න විනලේ  
වදලරුන්නග් හර්ඹ ඵහුරත්ඹ නිහ නිසිරට හර්තහ 
රඵහ ළනීභට අඳවසු වීභ. 

  * ආනඹනි අයිතභ  තත්ත් ඳරීක්හරදී අභත් වීභ 
නිහ බහවිතනඹන් ඉත් කිරීභ නවේතුනන් නළත ඇනවුම් 
කිරීභට සිදුවීභ.  

  * ළඳයුම්රුන් විසින් නිසි නේරහට නිසි 
ප්රමභහණනඹන් ඖධ නනොළඳයීභ. 

(iv) ප්රමම්ඳහදන හර්ඹඹ ං්ර්වනේ භහර්නෝඳනද්ල අනු ඖධ 
මිරදී නන ඇත.  

 
(v) ඉවත (ආ) II ඳරිදි නේ. 

 
(ඇ) ඳළන නනොනඟී. 

 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Is it a matter of Privilege or a point of Order? - 

[Interruption.] 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, the Hon. Leader of the 

Opposition, the other day, mentioned about newspaper 

reports on the Resolution before Parliament against the 

Chief Justice. The headline of today’s ―Daily News‖ also 

refers to the Resolution before Parliament against the 

Chief Justice. The Hon. Speaker very clearly stated that 

he would  call  certain editors who publish privileged 

information creating a distortion. If it was an equitable 

presentation, that does not matter. But, this particular 

headline states that certain bank accounts have not been 

declared -  
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

What is the newspaper? 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

That is the "Daily News" of today. It is the headline. 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

If there is anything pertaining to the investigation by 

the Select Committee, - [Interruption.] 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes, it is. The entire article is pertaining to the Chief 

Justice. 
 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

If there is anything pertaining to the investigation by 

the Select Committee, certainly that will be looked into 

and dealt with. - [Interruption.] 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, the very fact that I got up to 

raise this is in the headlines of today's newspaper and the 

damage is done. - [Interruption.] I mean, have we 

assumed judicial powers? - [Interruption.] You see, 117 

Members have cast aspersions on the Chief Justice and 

they are saying that the bank accounts’ information - 

[Interruption.] 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

As per the provisions of Standing Order No. 78A(8), 

whatever pertaining to the investigation by the Select 

Committee shall not be revealed to a third party. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I appreciate that. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

So, had that been revealed? - [Interruption.] The Hon. 

Speaker will look into that and appropriate action will be 

taken.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Will you bring the editor before - [Interruption.] 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Certainly, if information pertaining to the inquiry  

before the Select Committee is revealed.  - [Interruption.] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
That is today’s headlines - [Interruption.]  

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

We do not know because we have not read it. Now 

that you have brought it up, if it - [Interruption.] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
So, you can read it. [Interruption.]  If one of my 

Colleagues from the Opposition mentioned that or even if 

somebody attempted to mention something on this 

matter, it would have been brought before the Committee 

on Privileges. But, when it is done by the Government - 

[Interruption.] 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

This is not the time for arguing. You have brought it 

up. - [Interruption.] But, to tell you very clearly, had 

there been any reference to the matters pertaining to the 

inquiry proceedings, certainly such will be dealt with and 

appropriate action will be taken.  - [Interruption.] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
It is mentioned here and I quote the headline:  

 
―The damning charges over 20 bank accounts not declared in 

declaration of assets and liabilities‖ 
 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Okay. I have given you a hearing and also given an 

Order. - [Interruption.] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, what more can this be than a 

blatant violation?  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)  

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
නළඟී සිටිනේඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 
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නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)  

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Thank you for allowing me to raise this matter. There 

is a news report on page 1 of today's  ―Daily News‖ titled 

―Ethics and Entrances‖. I do not want to read the whole 

report.  So, I quote the relevant portion of it:  
 

―….The President and the Chief Justice are entitled to use that 

entrance by virtue of office. However, the CJ let two members of 
her retinue - lawyers we are told - to use that entrance as well, and it 

is now being asked what is the moral integrity of what she did? 
Does her rights as Chief Justice extend to others including hangers-

on or faithful retainers as well?...‖ 
 

Now, Sir - 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Right. Now, you have brought that to the notice of the 

Chair, that will be looked into.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)  

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I have to make my submission.- [Interruption.] 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Order, please! You have brought that article referred 

to in the said newspaper to the notice of the Chair. So, I 

will refer it to the Hon. Speaker and appropriate action 

will be taken.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)  

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I have a right to substantiate what I say. They 

stand accused of affronting the Order issued by the Hon. 

Speaker and thereby undermining the supremacy of 

Parliament. Even Ministers, Members, Secretary to the 

President are subjected to the security search. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

All that will be taken into consideration.  

 
රු යනිල් වික්රහභසිංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසනේ නහඹතුභහ) 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற நைல்ர்)  

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the Opposition) 

 
නළඟී සිටිනේඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Yes,  Hon. Leader of the Opposition. 

 
රු යනිල් වික්රහභසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க)  

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Deputy Speaker, I think we have given enough 

publicity to the ―Daily News‖ and the ―Daily Mirror‖ but 

I would like to talk of an issue where publicity has not 

been given.   

 
විනලේනඹන්භ සුජී නේනසිංව භන්ත්රීaතුභහ ඳසු ගිඹ 

නනසුයහදහ හය බහ අසථහනේ දී ප්රමධහන ථහක් ශහ.  ඊට 

ඳසු තභයි, ඇභතිතුභහ ථහ යරහ පිිතතුරු දුන්නන්. ඒ ථහ 

දළනට භහධලර ඳශ යන්නට ඉඩ දීරහ නළවළ. ඇත්ත ලනඹන්භ 

නනසුයහදහ ශ ථහක් ඳුදහ නනොට ඳශන්නට ඕනෆ. 

නනසුයහදහ යහත්රිඑනේ දී විදටත් භහධල භිනනුත්, ඳුදහ උනද් 

නනොට මුද්රිතත භහධලනේත් ඳශ යන්නට ඕනෆ. එනවත් ඇත්ත 

ලනඹන්භ නභතළන දී සිදු නරහ තිනඵන්නන්,  එතුභහනග් ථහ 

ඳශ යන්නට ඉඩ දීරහ නළති එයි. එතුභහනග් ථහනේ රුණු 

කිහිඳඹක් තිබුණහ, ඒ එක්ත් භහධල භිනන් නවිත යන්නට ඵළරි 

නරහ තිනඵනහ.  ඒ නවේතු නභොක්ද කිඹරහ භහ දළනන්නට 

ළභළතියි. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 
It would have been due to a delay in obtaining an 

order from the Hon. Speaker to expunge certain portions. 

I will look into the delay and see to it that the video clips 

are released today. 

 
රු යනිල් වික්රහභසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறசறங்க)  

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
To my knowledge, there was no order. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 
Hon. Leader of the Opposition, I will look into that 

and see to it that the relevant -  

 
රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக)  

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ තභයි ඒ නරහනේ 

මරහනනේ සිටිනේ. ඔඵතුභහනන් කිසිභ ආහයනේ order එක්, 

නිර්නද්ලඹක් රළබුනණ් නළවළ. එභ නිහ අපි අවන්නන්, නම් 

නිර්නද්ලඹ දුන්නන් වුද කිඹරහයි.  

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීaතුභනි, ඹම් ප්රමභහදඹක් තිනේ නම් ඒ පිිතඵ නොඹහ 

ඵරහ අද දිනඹ ඇතුශත ඒ වහ අලල පිඹය න්නහඹ කිඹහ භහ 

විඳක් නහඹතුභහට කිේහ. ීරන්දුක් දීරහ අහනයි.  
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

රු නජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்நெறகு பேரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Chief  Opposition Whip, what is your point 

of Order?  

 
රු නජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்நெறகு பேரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

I understand that some adjustments have been made 

and the CD and verbatim report have been sent back. 

Why do you not give an order that it be published after 

erasing that particular sentence? 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 
That will be done. I will be attending to it in the course 

of the day. 

 
රු නජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்நெறகு பேரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Please release it this morning. 

 
රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Hon. Sajith Premadasa, what is your point of order?  

Too many points of Order today from all factions. 

 
රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

There are no fractions or factions. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 
Of the Parliament. 

 
රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Not at all. Hon. Member, this is a genuine point of 

Order. 
 

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භනග් - [ඵහධහ කිරීභක්] 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Order, please! You may raise your point of Order. 
 

රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, භනග් රීති ප්රමලසනඹ නභඹයි. 

සථහය නිනඹෝ 5 (1), (2), (3) නනයහි භහ ඔඵතුභහනග් 

අධහනඹ නඹොමු යනහ. ඒ ඹටනත් ඔඵතුභහ ඇතුළු නම් බහනේ 

සිඹලුභ භන්ත්රීaතුභන්රහ නිර ප්රමති හට නවෝ දිවුරුම් දීභට රක් 

යනහ. ඒ අනු යනේ ආණ්ඩුක්රහභ ලසථහ ව ආණ්ඩුක්රහභ 

ලසථහනේ සිඹලුභ ප්රමතිඳහදන ක්රිසඹහත්භ කිරීභට අඳ සිඹලු 

නදනහභ ඵළීම සිටිනහ.  
 

ඒ හනග්භ ආණ්ඩුක්රහභ ලසථහනේ VI න ඳරිච්නේදඹ 

නනයහි භහ ඔඵතුභහනග් අධහනඹ නඹොමු යන්න ළභළතියි. එහි 

භහතෘහ "යහජල ප්රමතිඳත්තිඹ නභනවඹවීනම් මරධර්භ ව මලි 

යුතුම්" ඹන්නයි. ඒ ඹටනත් ආණ්ඩුක්රහභ ලසථහනේ 28 න 

ලසථහනේ (අ) අනුලසථහනේ නභනේ වන් නහ: 
 

"ආණ්ඩුක්රහභ ලසථහ ව නීතිඹ ආයක්හ නොට අනුභනඹ කිරීභ ද, 
...... ශ්රී. රංහහසී ෆභ තළනළත්තකුනග් භ යුතුභ න්නන් ඹ." 

 

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, නම් යනේ සිඹලුභ 

පුයළසිඹන් - භවජන භන්ත්රීaතුභන්රහ ඇතුළු අඳ සිඹලු නදනහභ- 

ආණ්ඩුක්රහභ ලසථහනේ උත්තරීතයබහඹ, ආණ්ඩුක්රහභ ලසථහනේ 

සවරීත්ඹ ආයක්හ යන්නට ඵළීම සිටිනහ. ආණ්ඩුක්රහභ 

ලසථහනේ 1 න ඳරිච්නේදනේ 4 න ලසථහනේ (අ), (ආ), 

(ඇ) අනුලසථහ - Article 4 (a) (b) (c) කිඹන provisions - 

නනයහි ඔඵතුභහනග් අධහනඹ නඹොමු යන්නට ළභළතියි. එහි 

ඳළවළදිලි වන් නහ, ලසථහදහඹනේ ළඩ ටයුතු 

ක්රිසඹහත්භ විඹ යුතු ආහයඹ, අධියණනේ ළඩ ටයුතු 

ක්රිසඹහත්භ විඹ යුතු ආහයඹ. 

 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, that is not a point of Order. 
 

රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 

It is a point of Order. It is a very relevant point of Order.  
භභ සථහය නිනඹෝර - [ඵහධහ කිරීම්]  භට අන් කිරීභට ඉඩ 

නදන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීaතුභහ, ඔඵතුභහ ඉල්රහ සිටින්නන්-  [ඵහධහ කිරීම්]  
 

රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නළවළ. නළවළ.  රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, - 
 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

ලසථහ අර්ථ නිරඳණඹ කිරීභක් නම් සථහය නිනඹෝ 

ඹටනත් එඹ ශ නනොවළකියි. රීති ප්රමලසනඹක් අවන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 

ආණ්ඩුක්රහභ ලසථහ ළන ීරන්දුක් න්න නභතළන ඵළවළ.  
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රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භනග් රීති ප්රමලසනඹ අන් කිරීභට අසථහ නදන්න. රු 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, සථහය නිනඹෝ අනු භභ 

නඵොනවොභ ඳළවළදිලි ආණ්ඩුක්රහභ ලසථහනේ ප්රමතිඳහදන  පිිතඵ 

ඔඵතුභහනග් අධහනඹ නඹොමු ශහ. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීaතුභනි, එළනි නදඹට ඉඩ දිඹ නනොවළකියි. I am 

very sorry.  ආණ්ඩුක්රහභ ලසථහ ළන  ීරන්දු න්න තළනක් 

නනොනයි නභතළන. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භභ ඔඵතුභහනන් ඉල්ීමභක් යනහ. ඔඵතුභහ ීරන්දු 

නදන්නට නඳය භට න් නදන්න.  

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිනඹෝඹක් ම්ඵන්ධ න් දීභට  වළකි නද්ල් 

තිනඵනහ. නනොවළකි නද්ල් තිනඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහ 

විහදඹක් වළටිඹට න්න නදඹක් සථහය නිනඹෝ ඹටනත් ළනීභට 

නනොවළකියි. රු භන්ත්රීaතුභහ නඵොනවොභ සතුතියි.  

 
රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිනඹෝජල  ථහනහඹතුභනි. භට අය  නදන්න. 

විහදඹක් නනොනයි. Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Hon. Sajith Premadasa, what is your point of Order?  

 
රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි,  ඳහර්ලිනම්න්තු භන්ත්රීaයඹකු 

වළටිඹට සථහය නිනඹෝරට අනුකර සථහය නිනඹෝ 

පිිතඵ භට අදවක් ඉදිරිඳත් යන්නට පුළුන්. ඊ ට ඳසනේ 

ඔඵතුභහ ීරන්දු නදන්න.  

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිනඹෝ පිිතඵ, ආණ්ඩුක්රහභ ලසථහ පිිතඵ 

අර්ථ නිරඳණඹ ශ නනොවළකියි. නඵොනවොභ සතුතියි. 

 
ඒ.ආර්.එම්. අේදුල්  හදර්  භවතහ (ඳරිය  නිනඹෝජල  අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர் - சுற்நரடல் தறற 

அமச்சர்)  

(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 

Environment) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Hon. Cader, what is your point of Order? 

 
රු ඒ.ආර්.එම්. අේදුල් හදර් භවතහ 
(ரண்நெறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்)  

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader) 

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, "එංල් නද්ම්" පුත් ඳත 

අනප් යප්රමහද ඩ ය තිනඵනහ. ඳහර්ලිනම්න්තුනේ සිද්ධ 

නන්නන් නළති නද්ල් ඳශ ය තිනඵනහ. එභ නිහ ඒනොල්නරෝ 

ළරහ විබහඹක් යන නර භභ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීaතුභහ ඒ යප්රමහද ප්රමලසනඹක්. ඒ ඔඵතුභහ ලිඛිත 

රඵහ නදන්න. නවට දිනනේදී ඔඵතුභහට ඒ පිිතඵ ප්රමහලඹක් 

කිරීභට අසථහ රඵහ නදන්නම්.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)  

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

  
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)  

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I am raising the same point. I will give it to you in 

writing together with the Sinhala translation of the news 

item because our privilege has been violated by "Engal 

Desam". It is a good paper of the Jamath-e-Islam 

organization. I do not know why they did it. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 
Give it in writing and raise it. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)  

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I will raise it. It is a question of breach of privilege . 

They must be brought here, inquired and punishment 

must be meted out to them. They should not go down to 

the level of a gutter paper. 

 
රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Are you raising the same point of Order? Hon. Sajith 

Premadasa, what is the point of Order? 

 
රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Sir, please allow me to quickly conclude my point of 

Order. Then, you can give a ruling. [ඵහධහ කිරීම්] රු 

නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි,- 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

Order, please!   

 
රු ජිත් නප්රමේභදහ භවතහ 
(ரண்நெறகு சேறத் தறபரம)  
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිනම්න්තු සථහය 

නිනඹෝ 5(1), (2), (3) ඹටනත් භභ ඔඵතුභහනන් ඉල්ීමභක් 

යනහ, රුණහයරහ අධියණඹට ඇිනලි වන්නන් නළති 

ලසථහට අනු නම් යනේ අධියණ ඵරඹ සහධීන ක්රිසඹහත්භ 

යන්නට ඵරඹ රඵහ නදන්න කිඹරහ. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order. It  is overruled.  

 

ඳහර්ලිනම්න්තුනේ ටයුතු 
தரரளுன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර 
ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතලතුභහ ව ඳහර්ලිනම්න්තුනේ 
බහනහඹතුභහ ) 
(ரண்நெறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

நைகரமத்து அமச்சந்ம் தரரளுன்நச் சமத நைல்ந்ம்)  

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water  Resources Management and Leader of  the 

House of Parliament)  

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් නඹෝජනහ භහ 

ඉදිරිඳත් යනහ: 

 
"නලහඹ ඳත්රyනේ ප්රමධහන ටයුතුර අං 2 ව 3 දයන විඹඹන් පිිතඵ 
ළඩ අද දින රැසවීනම්දී අං 23 දයන සථහය නිනඹෝනඹහි 
විධිවිධහනඹන්නන් නිදවස විඹ යුතු ඹ." 

 
ප්රමලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

ප්රමධහන ටයුතු. විර්ජන ඳනත් නටුම්ඳත 2013, හය බහ 

අසථහ. 

විර්ජන ඳනත් නටුම්ඳත, 2013 
எதுக்கலட்டுச் சட்டநனம், 2013 

APPROPRIATION BILL, 2013 

 

හය බහනේදී තදුයටත් රහ ඵරන රදී.- [ප්රමතිඹ: 
නනොළම්ඵර් 24] 

[නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குளறல் பலும் ஆரப்ததற்நது.- [பர்ச்சற : ம்தர் 24] 

[தறறச் சதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்] 
 

Considered further in Committee - [Progress: 24th November] 

[MR. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 

බහඳතිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

ඳශමුන උඳනල්නනේ ශීර් අං 117, 114, 306, 307 

රහ ඵළීමභ පර් බහ 10.00 සිට අඳය බහ 12.30 දක්හ. 

සිඹලුභ ළඹ ශීර් පිිතඵ ඡන්ද විභසීභ ද අහනනේදී සිදු 

යන ඵ බහට දන්නු ළභළත්නතමි. 
 

117 න ශීර්ඹ.- යහඹ වහ භවහභහර් අභහතලයඹහ 

01 න ළඩටවන.- නභනවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු. 214,370,000 

 

மனப்நெ 117. -  துமநநைகங்கள் ற்நம் தடுஞ்சரமனகள் 

அமச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைமநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுந்ஞ் தசனவு நதர 214,370,000 

 

HEAD 117. - MINISTER OF PORTS AND HIGHWAYS 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 
214,370,000 

 

114 න ශීර්ඹ.- ප්රමහවන අභහතලයඹහ 

01 න ළඩටවන.- නභනවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු. 146,000,000 

 

மனப்நெ 114. -  பதரக்குத்து அமச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைமநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுந்ஞ் தசனவு நதர 146,000,000 
 

HEAD 114. - MINISTER OF TRANSPORT 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,        

Rs. 146,000,000 

 
බහඳතිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

විහදඹ ආයම්බ යන්නන් එම්. නජෝලප් භයිල් නඳනර්යහ 

භවතහ. 

 

[ප.බහ. 10.19] 
 

රු එම්. නජෝලප් භයිල් නඳනර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். பேரசப் மக்கல் ததபர)  

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
රු බහඳතිතුභනි, "2013 විර්ජන ඳනත් නටුම්ඳනතහි 

හය බහ අසථහනේ අද දින -2012.11.26 න ඳුදහ- ඉදිරිඳත් 

යන අභහතලහංල වහ ඒහ ඹටනත් ඇති අනනකුත් නදඳහර්තනම්න්තු 

1235  1236 
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වහ ආඹතනරට අදහශ අං 117, 114, 306 ව 307 දයන ළඹ 

ශීර්ඹන්නන්  ම්ප්රමදහඹහනුකර එක් එක් ළඩටවන්හි සිඹලුභ 

පුනයහර්තන විඹදම් වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් 10කින් ඳහ 

වළරිඹ යුතුඹ" යි භභ නඹෝජනහ යමි. 

 

රු බහඳතිතුභනි, භට ඉතහභ සුළු හර නේරහක් 

තිනඵන්නන්. දීර්ක ථහක් යන්න ඵළවළ. ඒ නිහ නම්ට අදහශ 

න විඹදම් ඇසතනම්න්තු පිිතඵ අඹ ළඹ විහදනේදී ථහ යන 

නොට නම් හයණහ පිිතඵ භතක් යරහ භනග් ථහ ආයම්බ 

නශොත් නරනවසියි. 

 

අනප් නිනඹෝජල මුදල් ඇභතිතුභහ යන රද ප්රමහලඹක්, අද 

"දිනමිණ" ඳත්ත යනේ නභනේ ඳශ වී තිනඵනහ: 
 

"ිහලිඹන 508 අඹ-ළඹ හිඟඹ පිඹහ ළනීභට යජඹ එක්නෝ ණඹත 
යුතුයි. එවිට දළන් ඇති ණඹරට තත් ණඹ එතු නනහ. නළත්නම් 
නද්ශීඹ ඵළංකු ව නනත් ආඹතනලින් ල්ලි  ණඹට න්න නනහ. 
ඒත් නළත්නම් ල්ලි අච්චු වන්න නනහ. නම් වළභ එනක්භ ප්රමතිපරඹ 
තභයි අනප් ආදහඹභට න්න්දනඹ ශ නනොවළකි මුදල් ප්රමභහණඹක් යනේ 
ප්රමහයණඹ වීභ. එනම්,  නිළභ උද්ධභනඹට භඟ ළරසී ජන ජීවිතනේ 
ෆභ බහණ්ඩඹටභ නවිඹ යුතු මුදර ළඩි නනහ. නම් නිහ තභයි ඕනෆභ 
යජඹක් උද්ධභනඹ සීභහ කිරීභට භවන්සි නන්නන්. උද්ධභනඹ කිඹන්නන් 
දුප්ඳත් නඳොනවොත් නේදඹකින් නතොය සිඹලු නදනහටභ වන ඵද්දක්. 
ඳශහ මිටිනඹ ඉන් වළභ නද්භ මිර ඒ නිහ ඉවශ ඹනහ."  

 
නම් අනප් නිනඹෝජල මුදල් ඇභතිතුභහ අද "දිනමිණ" ඳත්ත යඹට 

ය තිනඵන ප්රමහලඹක්. 

 
රු බහඳතිතුභනි, ඒ එක්භ අද හච්ඡහ යන ළඹ 

ශීර්ර තිනඵන ප්රමධහන අභහතලහංලඹක් ළන භභ ථහ යන්න 

ළභළතියි. එනම් ප්රමහවන අභහතලහංලඹ ළන. ප්රමහවන 

අභහතලහංලඹට ප්රමධහන හයණහ නදක් ළනටනහ. එක් ශ්රී. රංහ 

භනහභන භණ්ඩරඹ - CTB එ. අනනක් එ දුම්රිඹ නේහ.  

 

රු ඇභතිතුභහනග් ථහත්, ඒ හනග්භ නම් නන් වී තිනඵන 

මුදල් ව නේහ පිිතඵ විසතයඹත් ඵළලුහභ, අනප් වර් ද සිල්හ 

භන්ත්රීaතුභහ ඇහුහ හනග්, ශ්රී. රංහනේ තිනඵන භ  ප්රමහවන 

නේහනන් තුනනන් නදක්භ ඉටු යනුනේ නඳෞද්ලි අංලනේ 

ඵස යථ ඵ ඉතහ ඳළවළදිලියි. භසත භ  ප්රමහවනඹ ළරකීනම්දී 

නඳෞද්ලි නභන්භ යහජල ඵස යථ නේහනේ දහඹත්ඹ- 

 
බහඳතිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Delegates from the Parliamentary 

Network - PN - of the World Bank and the IMF, who are 

now present in the Speaker’s Gallery. 

 
රු එම්. නජෝලප් භයිල් නඳනර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். பேரசப் மக்கல் ததபர)  

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
2010 මුදල් වහ ක්රහභම්ඳහදන ඇසතනම්න්තු අනු, භසත 

භ  ප්රමහවනඹට නඳෞද්ලි ඵස යථ ධහයින්නග් දහඹත්ඹ 

සිඹඹට 44යි. ශ්රී. රංහ භනහභන භණ්ඩරනේ දහඹත්ඹ 

සිඹඹට 20යි. දුම්රිඹ නදඳහර්තනම්න්තුනේ දහඹත්ඹ සිඹඹට 5යි. 

භභ හිතන්නන් නම් හයණහරට රු ප්රමහවන ඇභතිතුභහ එඟ 

නයි. භභ නවොයම් පිිතඵ ථහ යන්න ඹන්නන් නළවළ. 

නභොද ඇභතිතුභහ දක් ඇභතිතුනභක්. ඒහ නන නන 

තළන්ලින් ථහ යයි. භනග් ප්රමලසනඹ නම්යි. භභ නම් හර්තහ 

ඵළලුහ. CTB එ දියුණු යන්නට ක්රහභනේදඹක් තමුන්නහන්නේ 

ඉදිරිඳත් යරහත් නළවළ. යජනඹන් ඒ වහ මුදල් දීරහත් නළවළ. ඒ 

නිහ නම් එතළනින් එවහට ඹන්නන් නළවළ. 

රු බහඳතිතුභනි, භභ හයණහ කිහිඳඹක් ඔඵතුභහට භතක් 

යන්නම්. CTB එනක් නේයින්ට නන්න තිනඵන 

ඳහරිනතෝිත මුදල් නන්නන් නළවළ. භවය අඹ දළන් භළරිරහ. නම් 

කිේ රුණු අනු බහණ්ඩහහයඹ ල්ලි නනොනදන නිහ -ල්ලි 

නළති නිහ- ණඹට ත්තහභ තභයි නම් මුදල් නන්න නන්නන්. 

ඒ ඳශමුළනි හයණඹ.  

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ (ප්රමහවන අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு குர தல்க - பதரக்குத்து அமச்சர்)  

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
භභ ඳළවළදිලි යන්නම්. 

 
රු එම්. නජෝලප් භයිල් නඳනර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். பேரசப் மக்கல் ததபர)  

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
නළවළ, නළවළ. භට විනහඩි 15යි තිනඵන්නන්. නම් රුණු ලිඹහ 

නන ඔඵතුභහ ඳසනේ උත්තය නදන්නනෝ. එත නොට නරනවසියි. 

රු බහඳතිතුභනි, එතළනින් ඳළවළදිලි න රුණක් තිනඵනහ. 

අද CTB එනක් ඉන්න නේ ංලහනේ අඩු වීභක් දක්නට 

රළනඵන්නන්ත් නළවළ. ආදහඹභ ළඩි න ඵක් නඳනනන්නන්ත් 

නළවළ. නම් අනු අපි රංභ නන ඹන්න ඕනෆ නොතළනටද කිඹන 

එ නඳෞද්ලි ඵස නේඹ භඟ ංන්දනඹ යරහ ඵරන්න 

ඕනෆ. යජඹ ඳළත්නතන් සිඹඹට 20 දහඹත්ඹ දයන නොට, 

ඒට තිනඵන විඹදභත්, සිඹඹට 44ක් නඳෞද්ලි අංලනේ නේඹ 

වහ යජනේ දහඹත්ඹත් -යජනේ උදවු උඳහය- ඒ හනග්භ 

දුම්රිඹ නදඳහර්තනම්න්තුට සිඹඹට 5ක් දහඹත්ඹ නදන නොට 

එහි ආදහඹභත් විඹදභත් කිඹන හයණහ ළන ථහ කිරීභ අඳට 

ළදත් නනහ. භභ නම්හ දිටභ කිඹන්න ඹන්නන් නළවළ. 

කිඹන්න ගිනඹොත් භට තිනඵන නරහ භදි නනහ.   
 

 රු බහඳතිතුභනි, අභහතලහංල කිහිඳඹක් ඹටනත් අපි විනලේ 
හය බහට ම්ඵන්ධ වුණහ. රු ඇභතිතුභනි, එහිදී නොඹහ 
ත් හයණහ කිහිඳඹක් තිනඵනහ. භභ ඒහ තභයි වන් 
යන්නන්. එක් ඒ අභහතලහංලලින් ඉල්සල ල්ලි ප්රමභහණඹ 
බහණ්ඩහහයනඹන් දීරහ නළවළ. අනන භවය තළන්ර 
බහණ්ඩහහයනඹන් දුන්න ල්ලි විඹදම් යරහ නළවළ. නම් හයණහ 
නදභ තිනඵනහ. එතනොට නම් අඹ ළඹ ම්ඵන්ධනඹන් 
නභොක් වරි ප්රමලසනඹක් තිනඵනහ නන්. ඒ ඔඵතුභහට නත්නයනහ 
ඇති. ඔඵතුභහට නදන්න ල්ලි නළවළ. නනත් තළන්රට ල්ලි 
දීරහත් විඹදම් යරහ නළවළ. භභ නම් කිඹන්නන් අදහශ නළති 
රුණක් නන්න පුළුන්. බහණ්ඩහහයනඹන් නදන ල්ලි විඹදම් 
කිරීනම් කිසිභ ළරළසභක් -රින් ය මුදල් නිකුත් යන්න- ඒ 
අභහතලහංලනඹන් බහණ්ඩහහයඹට දීරහ නළවළයි කිඹන එ අපි 
නොඹහ ත්තහ. ඒ අපි නොඹහ ත් එක්තයහ හයණඹක්. CTB  
එ කිඹන්නන්, දුම්රිඹ කිඹන්නන් අතලලල නේහන්. නම් 
අතලලල නේහ ඉදිරිඹට නන ඹන්නට තමුන්නහන්නේට ල්ලි 
දීරහ නළවළ. අඳට නඳනනන්නන්, යටට නඳනනන්නන් එ නදඹයි. ඒ 
තභයි තමුන්නහන්නේනග් ප්රමතිඳත්තිඹට එනයහි නම් ආඹතන ටි 
ළනවන නතක්භ නම් විධිඹට  දුන්න නනහ කිඹන එ.  

 
CTB එනක් ඳඩි නවීභ පිිතඵ ත්නතොත් ඒත් ඒ හනග්භයි.  

ඳඩි නන්න ඵළවළ. Treasury එනන් ල්ලි ඉල්රනහ ඳඩි 

නන්න. නවුත් නන්නන් නිඹභ දිනඹට නනොනයි.  ඉතින් 

වළභ තළනභ strikes. තමුන්නහන්නේරහනග් මිනිසසුයි,  අනප් 

මිනිසසුයි ඔක්නෝභ strike. වරි නරහට ඳඩි නහ න්න ඵළවළ. 

එනවභ නම් නම් නේඹ ඩහ ළනටනම් අපි ඵරහනන 

ඉන්නහද ?  ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහනග් අධහනඹ ඒ වහ නඹොමු 

යනහ.  යජනේ නවෝ නේහ නඳෞද්ලි නවෝ නේහ නම් නේහ 

භ  ප්රමහවන නේහයි.  අනප් නරොකු විඹදභක් නළති නඳෞද්ලි 

අංලනඹන් නනයනහ, සිඹඹට 44 නේහක්.  සිඹඹට 20ක් ව 

CTB  එනක් නේහයි,  දුම්රිනඹන් නනයන සිඹඹට 5 නේහයි 

-නම් නද-  එතු වුණහභ සිඹඹට 25යි.  නම් වහ විඹදම් යන 

මුදල් ප්රමභහණඹ නොච්චයද?  ඒ නන වදන්න, ඒ විඹදම් යන 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

ප්රමභහණඹට ඩහ නනක් ඇති යන්න තමුන්නහන්නේරහ නම් 

හසතු ළඩි යන්න ඹනහද, නළත්නම් නනත් ම්ඳළනි එක් 

ම්ඵන්ධ නන්න ඹනහද, නභොක්ද ක්රහභඹ කිඹහ අඳට ඳළවළදිලි 

යන්න. නම් නදෝහනයෝඳණඹක් නනොනයි. ඳළවළදිලි ය 

ළනීභක්. නභොක්ද ක්රහභඹ? ඒ කිඹන්නන් සිඹඹට 20 නේහක් 

ඳඹමින් ඵස   ධහනඹ න නොට,  සිඹඹට 5ක් දුම්රිනඹන් ඒ 

නේඹ එන නොට එතළනින් එන ආදහඹභ -ඔක්නෝභ නම්නක් 

තිනඵනහ. භභ ඒහ වළන්හඩ් ත යන්නම්- ළඩි ය න්න 

තමුන්නහන සනේරහ කිසිභ නඹෝජනහක් නනළල්රහ නළවළ. අඳට 

නප්න්න නළවළ. තමුන්නහන්නේ කිඹන එ අපි විලසහ යනහ.  

නමුත් ගිඹ අවුරුද්නද්ත් නම්භ කිේහ.  නමුත් නභොකුත් නරහ 

නළවළ. එනවනම් නොනවද නම් වහ ඵහධහ තිනඵන්නන්? රු 

ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්නේට අලල මුදල් ප්රමභහණඹ යජනඹන් 

නදන්නන් නළද්ද? අඳට නිතන් කිඹන්න. ඵස ළඩිපුය නනනන්න 

තමුන්නහන්නේ ඉල්ලු මුදල් ප්රමභහණඹක් තිනඵනහ නම්,  ඒ 

තමුන්නහන්නේට දුන්නන් නළද්ද? එනවභ නළත්නම් නම් තිනඵන 

මුදල් ප්රමභහණඹ ඇති, භට නම් මුදල් ප්රමභහණනඹන් නවොට නම් 

ංවිධහනඹ යරහ ඳත්හ නන ඹන්න පුළුන් කිඹරහ 

තමුන්නහන්නේ නිම් හිටිඹහද? නම් ප්රමලසන නදට අඳට උත්තය 

අලලයි.  

 

ඒ හනග්භ රු ඇභතිතුභනි, CTB එනක් EPF ල්ලිත් නළවළ. 

දළන් අඳට ෘත්ීරඹ මිතිලින් කිඹන්නන් නම් ල්ලි නවොයහ හරහ 

කිඹරයි. තමුන්නහන්නේ නනොනයි. භහ එනවභ කිඹන්නන් නළවළ. 

තමුන්නහන්නේ නඵොනවොභ නවො, නම් ඳහර්ලිනම්න්තුට ඇත්ත 

කිඹන ඇභතියනඹක්.  නමුත් නම් ල්ලි නවොයම් යරහ 

තිනඵන්නන් වුද? එ එ හනුරදී CTB එනක් ඳහරනඹෝ. 

එතනොට ඒ ල්ලි එනවභ තිිහඹදී,   දළන් විශ්රාහභ ඹන නොටත් නම් 

EPF එනක් ල්ලි න්න ඵළරි නොටක් එතළනත් ඉන්නහ.  

ඒහත් නළවළ. 

 

දළන් නම්හ ම්ඵන්ධනඹන් නොඹහ ඵරන විට Treasury 

එනන් මුදරක් දුන්න ඵ අපි දන්නහ. ඒ මුදල් ප්රමභහණඹ ත්තහභ, 

ඊ ශඟට නේනඹෝ gratuity එ ඉල්රනහ. ඒ අඹ නේනඹන් 

ඉත් නරහ. ඒ gratuity ඉල්රන භවය නදනනකු අද ජීතුන් 

අතය නළවළ. ඒ වහ පිිතඹභක් නඹොදන්නට ඵළරිද? දළන් 

උත්තයඹක් නදන්න පුළුන්, නඩුක් තිනඵනහ කිඹරහ. ඒ 

ඇත්ත. නම් නඩුට ඉදිරිඳත් න විට යජනඹන් ඳළවළදිලි යරහ 

කිඹන්න ඵළරිද "නභතළන EPF ල්ලි නළවළ, නභතළන තිනඵන්නන් 

gratuity  එනක් ල්ලි. අපි නදන්නන් gratuity  එනක් ල්ලිලින්. 

EPF එනක් ල්ලිලින් නනොනයි" කිඹරහ. උහවිනේදී නම් 

උත්තයඹ නදන්න පුළුන් නම්  ඒ ප්රමලසනඹ ඉය නනහ. අපි 

දකින්නන් ෘත්ීරඹ මිති ලහඳහයනඹන්  ප්රමතිපර න්න ආණ්ඩු 

නම්හ හුඟහක් ඇද නන ඹනහ කිඹරහයි. නවම්ඵත් වුණහට ඳසු 

තභයි ප්රමතිපරඹක් එනහ නම් එන්නන්, නළත්නම් නවම්ඵත් නරහ 

නතය නනහ. නම් තභයි උඳක්රහභඹ. ඒ නිහ රු ඇභතිතුභනි, 

නම් හයණහ පිිතඵ භභ ඔඵතුභහනග් අධහනඹ නඹොමු 

යනහ.  

 

රු ඇභතිතුභනි, තත් විනලේ හයණහක් තිනඵනහ. ඒ 

භසත යනේභ ළඩ යන ජනතහට ඵරඳහන ප්රමලසනඹක්. 

තමුන්නහන්නේනග් දුම්රිඹ නදඳහර්තනම්න්තුට රුපිඹල් මිලිඹන 

500ක් නන් යරහ තිබුණහ. ඒ රුපිඹල් මිලිඹන 500 නන් නශේ 

නේයින්ට ආඳදහ ණඹ නදන්නයි. නමුත් තමුන්නහන්නේට 

release යරහ තිනඵන්නන් රුපිඹල් මිලිඹන 200යි. ඉතිරි 300 

දුන්නන් නළවළ. ඉල්ලුහභ නදන්න Treasury එට ල්ලි නළවළ. 

නම්යි ඇත්ත ථහන්තයඹ. භභ දන්නහ තමුන්නහන්නේ ඉල්ලු 

ඵ. තමුන්නහන්නේනග් නිරධහරින් ඉල්ලුහ. නදන්නන් නළවළ. 

නභොක්ද නම්නක් නත්රුභ? පිට යටින් එන අඹට නඩොරර් මිලිඹන 

ණන් නිම් නදනහ. ඳහයල් වදන්නත් නදනහ. නමුත් නම් 

නේයින්ට නදන්න තිනඵන නද්, නීතලනුකර අයිති නද් නදන්න 

ආණ්ඩුට ල්ලි නළවළ. නම් නන්ද ඇත්ත ථහන්තයඹ? එනවභ 

නළත්නම් කිසිභ ඇභතියනඹකුට ළඩ යන්නට ඉඩ නනොදී 

අහුයන ළඩ පිිතනශක් අද ක්රිසඹහත්භ නනහ. රු ඇභතිතුභනි, 

නම් විධිඹට ගිනඹොත් මුළු භහජඹභ ඩහ නන ළනටයි. භභ 

ඉසනල්රහ කිේනේ නිම් හයණඹක් නනොනයි, ඒ තභයි 

ඇත්ත. අනප් නිනඹෝජල මුදල් ඇභතිතුභහත් ඇත්ත කිඹනහ. ඒ 

පිිතඵ ප්රමලසනඹක් නළවළ. තමුන්නහන්නේට ඉදිරිනේදී, නම් හයණහ 

පිිතඵ ථහ යන විට නන්න ඹන නද් තභයි එතුභහ කිේනේ. 

නභොක්ද එතුභහ කිේනේ? භභ නළත යක් කිඹන්නම්. භවය 

නරහට භභ විනලේ හයණහ ළන ථහ ශහභ භහධලරට 

ඹන්නන් නළවළ. “ිහලිඹන 508 අඹ ළඹ හිඟඹ පිඹහ ළනීභට 

යජඹ එක්නෝ ණඹ ත යුතුයි. එවිට දළන් ඇති ණඹරට තත් 

ණඹ එතු නනහ. නළත්නම් නද්ශීඹ ඵළංකු නවෝ නනත් 

ආඹතනලින් ල්ලි ණඹට න්න නනහ. එනවභත් නළත්නම් 

ල්ලි අච්චු වන්න නනහ.” එතුභහ  ඒනක් ප්රමතිපරඹත් කිඹනහ.  

 
2012.11.26 “දිනමිණ" පුත් ඳනත් නභනවභ වන් නනහ: 

 
"...නම් වළභ එනක්භ ප්රමතිපරඹ තභයි අනප් ආදහඹභට න්න්ධනඹ ශ 
නනොවළකි මුදල් ප්රමභහණඹක් යනේ ප්රමහයණඹ වීභ. එනම්, නිළභ 
උද්ධභනඹට භඟ ළරළසී ජන ජීවිතනේ ෆභ බහණ්ඩඹටභ නවිඹ යුතු 
මුදර ළඩි නනහ. නම් නිහ තභයි ඕනෆභ යජඹක් උද්ධභනඹ සීභහ 
කිරීභට භවන්සි නන්නන්. උද්ධභනඹ කිඹන්නන් දුප්ඳත් නඳොනවොත් 
නේදඹකින් නතොය සිඹලු නදනහටභ වන ඵද්දක්. ඳශහ මිටිනඹ ඉන් වළභ 
නද්භ මිර ඒ නිහ ඉවශ ඹනහ." 

 
නභන්න, රුපිඹල් ිහලිඹන 508 අඹ ළඹ හිඟඹ පිඹන්න 

ඹද්දී දුප්ඳත් මිනිසුන්ට නන නද්.  නම් කිඹන්නන් භභ නනොනයි, 

නිනඹෝජල මුදල් ඇභතිතුභහ.  

 

නම් හයණඹභ ත්තහභ රු ඇභතිතුභනි, අඳට හිතහ න්න 

පුළුන් තමුන්නහන්නේ ඹටනත් තිනඵන දුම්රිඹටයි CTB එටයි 

නභොක්ද නන්නන් කිඹරහ. ඒහට නදන්න ල්ලි නළවළ. එක්නෝ 

නම්හනේ හසතු ළඩි යන්න නනහ. නළත්නම් නේනඹෝ අඩු 

යන්න නනහ. නමුත් නම් නභොකුත් යන්න ඵළවළ. නම් ප්රමලසන 

තිනඹද්දී, ඵස දුන්න ඵළරි නද්දී, ඵස න්න ල්ලි නළතු ඹද්දී, 

අතිරික්ත නේනඹෝ ඉන්න තමුන්නහන්නේනග් අභහතලහංලඹටත් 

දුම්රිඹ නදඳහර්තනම්න්තුටත් දවස ණන් මිනිසුන් ඵහ ත්තහ. 

ඉන්න මිනිසුන්ටත් ඳඩි නදන්න ඵළවළ. ඒයි ඇත්ත තන්දයඹ. 

තමුන්නහන්නේනග් අභහතලහංලඹට Budget එනන් ල්ලි න්නත් 

ඵළරි නම්, ආණ්ඩුනන් ල්ලි න්නත් ඵළරි නම්, මුදල් ඇභතිතුභහ 

ල්ලි නදන්නන්ත් නළත්නම් භභ තමුන්නහන්නේනන් නම් ටි 

අවනහ. නොනවොභද ඒ ආඹතනර ඉන්න ඒ ජනතහ ජීත් 

න්නන්?  අද ඒ අඹ කිඹන්නන් අඳට ජීත් නන්න ඵළවළ; ඒ  තයම් 

ඳඩිඹක් නළවළ කිඹන එ. භට එ හයණඹක් නත්නයනහ.  

 
බහඳතිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

රු භන්ත්රීaතුභහ හරඹ අහනයි. 

 

රු එම්. නජෝලප් භයිල් නඳනර්යහ භවතහ 
(ரண்நெறகு ம். பேரசப் மக்கல் ததபர)  

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

නවොයි. භට එ හයණඹක් නත්නයනහ. තමුන්නහන්නේට 

නම් අභහතලහංලනේ ළඩ ටයුතු ය නන ඹන්න ඵළවළ. 

තමුන්නහන්නේට දීරහ තිනඵන්නන් එළනි අභහතලහංලඹක්. ඒ 

හනග්භ තමුන්නහන්නේනන් නම් රුණු ඳළවළදිලි ය න්න 

ළභළතියි. විනලේනඹන්භ නවොයභ නම් ආඹතනර තිනඵනහ. 

නරහ නළති නිහ භහ  ඒ ළන ළඩිපුය කිඹන්න ඹන්නන් නළවළ. 

CTB එනක් තිනඵන, Sri Lanka Railways එනක් තිනඵන අති 
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[රු එම්. නජෝලප් භයිල් නඳනර්යහ භවතහ] 



2012  නනොළම්ඵර්  26 

විලහර නවොයභ ව ඉඩම්  නොල්රඹ තමුන්නහන්නේ දන්නන් 

නළතු ඇති.  හිටපු භන් ඒ ඉඩම් UDA එට න්නහ. අද 

තමුන්නහන්නේට ඒහ ඳහරනඹ යන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් 

තිනඵනහ. නනත් ඇිනලි ළසීම් නිහ අද තමුන්නහන්නේනග් 

අභහතලහංලඹ ඉතහභ අයණ තත්ත්ඹට ළටී තිනඵනහ.  ඒට 

න්දි නන්න න්නන් නම් යනේ ජනතහටයි. සතුතියි. 

 
[ප.බහ. 10.35] 
 

රු සී.බී. යත්නහඹ භවතහ (පුද්ලි ප්රමහවන නේහ 
අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு சல. தற. த்ரக்க -  ணறரர் பதரக்குத்துச் 

பசமகள் அமச்சர்)  

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport 
Services)  
රු බහඳතිතුභනි, ප්රමහවන අභහතලහංලනේ ව භවහභහර් 

අභහතලහංලනේ ළඹ ශීර් ඹටනත් චන සල්ඳඹක් ථහ යන්න 

රළබීභ පිිතඵ භහ තුටු නනහ. ප්රමහවන අභහතලහංලඹ ඵද්ධ 

නනහ නඳෞද්ලි ප්රමහවන නේහ අභහතලහංලඹට. නඳෞද්ලි 

ප්රමහවන නේහ අභහතලහංලඹට අදහශ විඹඹ විනලේ උඳනද්ල 

හය බහට නඹොමු ය තිනඵන නිහ,   අලල  ප්රමලසන භතු ය 

න්න ව උත්තය නදන්න එතළනදී අසථහ උදහ ය න්න 

පුළුන් කිඹරහ ප්රමථභනඹන් ප්රමහල යන්න ඕනෆ.  
 

ඇභතියඹකු නන්න නඳය, ඳහර්ලිනම්න්තු භන්ත්රීaයඹකු 

වළටිඹට භහ නම් බහ ර්බඹට එන්න ළඳ වුනණ් රඳනන් ප්රමමු 

නුයඑිතඹ දිසත්රිඑක්නේ ජනතහයි. නුයඑිතඹ දිසත්රිඑක්ඹ නම් 

යනේ ආර්ථිඹට විලහර දහඹත්ඹක් රඵහ නදනහ. ඒ දහඹත්ඹ 

රඵහ නදන්නන් නත් ආර්ථිඹත් එක්; එශලු ආර්ථිඹත් එක්. 

එදහ අධියහජලහදීන් අඳට  භවහ භහර් ව දුම්රිඹ භහර් ස ය 

දුන් නිහ බහණ්ඩ අනශවි ය න්න අඳට ඳවසු වුණහ. ඒ නිහ 

නුයඑිතඹ දිසත්රිඑක්නේ ජනතහට හර්ඹක්භ ප්රමහවන ටයුතු 

ය න්න වළකි වුණහ. අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහ භවහභහර් අභහතලයඹහ වළටිඹට අද අනප් දිසත්රිඑක්ඹ 

තුශ ඉතිවහනේ ඉටු නනොවුණු හයණහ සිඹල්ර ක්රිසඹහත්භ යමින් 

තිනඵනහ. භහ නම් අසථහනේදී භසත නුයඑිතඹ දිසත්රිඑක්නේ 

ජනතහනග් නෞයඹ ව සතුතිඹ නිනඹෝජල අභහතලරුන් 

නදනඳොශටත්, අභහතලහංලනේ නල්ම්තුභහ ඇතුළු සිඹලු නදනහටත් 

පුද යනහ. එඹ භනග් යුතුභක් වහ  කීභක් නනහ.   

 

අනප් හිටපු ථහනහඹතුභහ කිේහ, ප්රමහවන විඹ බහය 

අභහතලයඹහ අයණ නනහ, එතුභහට නම් ටයුතු ය න්න 

ඵළරි නනහ කිඹරහ.  නමුත් එතුභහ නොයි නරහත් අයණ 

නන නනනක් නනොනයි. වළභ නදඹක් නදභ සුඵහදී 

ආහයනඹන් ඵරරහ අලල තළනට අලල නද් යන දක් 

ඇභතියනඹක් තභයි භහ මිත්රy නල්භ ඇභතිතුභහ. එතුභහ නම් 

විඹඹ බහය ත්නත් කීම් යහශිඹක් හිනේ දයහනනයි.  

 
1958 ජනහරි 1ළනි දහ ආයම්බ යපු ඵස ජනතු, නළත්නම් 

රංභඹ විධිභත් වහ ක්රහභත් ඉදිරිඹට ගිඹ ආහයඹ භහ පුන පුනහ 

කිඹන්න අලල නළවළ.1994දී නිනඹෝජල ථහනහඹ ධුයඹ දළර 

අනිල් මුණසිංව භළතිතුභහ බහඳතිත්ඹ දයරහ රංභඹ නොඩ 

ළනීභ වහත්, එඹට නහඹත්ඹ දීභ වහත් විලහර 

නභනවයක් ශහ. ඒ නභනවය තුශ ජනතහනග් සිත් තන් තුශ 

නිටුවන් ව  ප්රමහවන නේහ තභයි රංභඹ. එදහ ඒ නේහනේ 

නවො ගුණහත්භබහඹක් තිබුණහ. ඒ ගුණහත්භබහඹට නවොභ 

නිදසුනක් යර, ඉතහභ නටිනඹන් භභ කිඹන්නම්. අඳ ඳහල් 

ඹන හරනේ, නදොයල් නදනක් ඵස යථඹ පිටුඳ නදොයටුනන් 

ඇතුළු නරහ, නොන්නදොසතය භවතහනන් ටිේ එ අයනන 

ඉදිරි නදොයටුනන් ඵහින්න පුළුන් හතහයණඹක් හ තිබුණහ. 

ඒට භසත ජනතහභ අනුත නරහ, ඒ අනු ටයුතු ශ 

ආහයඹ අමුතුනන් කි යුතු නළවළ.  

ඳසු හීමන යට ඳහරනඹ යපු නම් ඳක් නදභ රංභඹ 

රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ යන නතෝතළන්නක් ඵට ඳත් යරහ එඹට 

නද්ලඳහරනඹ ඇතුළු කිරීභට ටයුතු ශහ.  ඒ නිහභ නඳෞද්ලි 

ප්රමහවන නේඹ නළත ඉසභතු නරහ ඒ වහ අලල ටයුතු 

ස වුණහ. අද නම් යනේ සිඹඹට 60ක් ක්රිසඹහත්භ න්නන් 

නඳෞද්ලි ප්රමහවන නේහයි. සිඹඹට 40ක් රංභ වළටිඹට 

ක්රිසඹහත්භ නනහ. ඊට අභතය දුම්රිඹ නේහ ක්රිසඹහත්භ 

නනහ. නම් ප්රමහවන නේඹ නොඩ ළනීභ ව ඉදිරිඹට නන 

ඹෆනම් කීභ අඳට තිනඵනහ.  

 

අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහනග් ංල්ඳඹ 

ව අලලතහ න්නන් ජහති ප්රමතිඳත්තිඹක් ස යමින් නම් 

යනේ භසත ජනතහට ගුණහත්භ ප්රමහවන නේහක් රඵහ දීභයි. 

ඒ අයමුණ යහ ඹන භනන්දී අපි නදට නඵදිරහ ක්රිසඹහත්භ 

නන්න අලල න්නන් නළවළ. අපි දළන් නම් ජහති ප්රමතිඳත්තිඹ 

ස කිරීභ වහ මිටුක් ඳත් යරහ ඒ මිටුනේ නිර්නද්ලඹ 

රඵහ ළනීභ වහ ටයුතු නනයමින් ඉන්නහ.  

 

රු බහඳතිතුභනි, ඒහඵද්ධ හර ටවනක් ඹටනත් ඵස යථ 

ධහනඹ යන්න ගිඹහභ,   ඳතින තත්ත්ඹත් එක් ප්රමහවන 

නේහනේ ගුණහත්භබහඹ ළඩි යන්න පුළුන් අහලඹ 

රහ නදනහ. භභ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. අද භනහන්තඹ 

දක්මින් ඵස යථනේ නඵෝඩ් එක් වරහ තිනඵනහ. නමුත්  

පිටනොටුනේ එශලු විකුණනහ හනග් නොන්නදොසතය ෆ 

වරහ කිඹනහ  ඹන භන් භහර්ඹ. නමුත් රංභඹ නවෝ 

නඳෞද්ලි ඵස නේහ හර ටවනට අනු නිසි නරහට, 

නිසි රට  ධහනඹ නහ නම්, භගිඹහ හුරු නනහ, පුරුදු 

නනහ,  ීරන්දු න්නහ, ඒ නරහ ට ඵස යථඹ තිනඵනහ, ඒ ඵස 

යථනඹන් ඹන්න පුළුන් නයි කිඹරහ.  

 

ඒ හර්ඹඹ අයමන්න නම් ඒහඵද්ධ හර ටවනක් 

ක්රිසඹහත්භ ශ යුතු නනහ. ඒ ඒහඵද්ධ හර ටවන තුශ අපි 

ළයදි ආල්ඳ, ළයදි භතහදඹන් නොනු ය ත යුතු නළවළ.   

අනප් ඳහරිනබෝගිඹහ -භිනඹහ- ආයක්හ යනන ඒ ඒහඵද්ධ 

හර ටවන ක්රිසඹහත්භ ශ යුතු නනහ.  නිසි නේරහක් 

ඔවුන්ට රඵහ දීරහ තිනඵනහ නම් ඒ නිසි නේරහ තුශ ඒ අලල 

ඳවසුම් ටි රහ න්න පුළුන් නයි. තයහරිත්ඹක් 

තිබුණහභ ඒ තයහරිත්ඹ තුශ නඳෞද්ලි ඵස නේහනේ  භඟීන් 

60ක් ඳටහ න්න පුළුන්භ තිනඵද්දි භඟීන් 25ක් ඳටහ නන 

ෆ වහ ඹනහ.  රංභඹත් ඒ තත්ත්ඹට ඳත් නරහ තිනඵනහ. 

ඒ අතයතුනර්දී ඒ අංල නදටභ ආදහඹභක් නළති නනහ. ඒ 

ආදහඹභ නළතිභ නිහ ඵස යථ ර්භහන්තඹ ඳහඩු රඵන 

තත්ත්ඹට ඳත් නහ. ඒ නිහ භසත යනේභ ඒහඵද්ධ හර 

ටවනක් ක්රිසඹහත්භ යන්න අලල ඳසුිහභ ස යන්න අපි 

ටයුතු යනහ. එඹ ක්රිසඹහත්භ කිරීනම්දී නළත හච්ඡහ 

ටඹක් තිඹන්න ඕනෆ. ඒ හච්ඡහ ටඹ අන් ව වහභ ජනහරි 

1ළනි දහ සිට  එඹ ක්රිසඹහත්භ යන්න අපි සදහනම් නනහ කිඹන 

හයණඹ  භභ විනලේනඹන් වන් යන්න ඕනෆ. නම් 

සුං නඹෝඹත් එක් තභයි අඳට භඟී ප්රමහවනඹ ලක්තිභත් 

යමින් ගුණහත්භ නේහක්   රඵහ නදන්න පුළුන්භ 

රළනඵන්නන්. ඒ ගුණහත්භ ප්රමහවන නේහ රඵහ දීනම්දී 

රංභඹයි, නඳෞද්ලි නේහයි අත්ළල් ඵළ ත යුතු නනහ.  

 

රු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ හර නේරහ අහනයි කිඹරහ 

කිඹන්නයි ඹන්නන්. භනග්  මිත්රy රු ඇභතිතුභහනන් භහ ඉල්ීමභක් 

යනහ,  නුයඑිතඹ දිසත්රිඑක්නේ රංභ ඩිනඳෝ ළන මීට ඩහ 

ළඩි අධහනඹක් නඹොමු යන්න කිඹරහ, ඒහ පිිතඵ ළන 

විලසනල්ණඹක් යන්න කිඹරහ. සිඹලුභ ඩිනඳෝ පිිතඵ -

විනලේනඹන් නොත්භනල් ඩිනඳෝ නග් ඩිනඳෝ පිිතඵ- 

විලසනල්ණඹක් යන්න.   ගිහිල්රහ විභර්ලනඹ යරහ ඒ භඟී 

ජනතහට අලල ඳවසුම් රහ නදන්න. රු බහඳතිතුභනි, 

නඳෞද්ලි ප්රමහවන නේහ ඇභතියඹහ වළටිඹටයි භභ නම් ථහ 

1241  1242 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

යන්නන්. ඒ හනග්භ රංභ ඵස යථනේ ගිඹ පුද්රනඹකු 

වළටිඹටත්; රංභ ඵස යථනේ ඳහල් ගිඹ දරුනකු වළටිඹටත් භහ 

නම් හයණඹ කිඹනහ.  අඳට  රංභඹ රැ ළනීනම් අයිතිඹක් 

තිනඵනහ. එඹ  රැ නදන්න කිඹරහ භහ ඉල්රනහ.  අහන 

ලනඹන් භහ ත එ ඉල්ීමභක් යනහ. ංචහය පුයඹක් 

වළටිඹට ඳතින නුයඑිතනේ නහනුඔඹ දුම්රිඹ නළතුම්නඳොශ 

නවීයණ ඹ යරහ ංචහය පුයඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ යන 

ක්රහභනේදඹට ඹන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිමින් ඔඵ ළභට 

සතුතින්ත නමින් භහ නිවඬ නනහ. 

 

බහඳතිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ. 

 

[ප.බහ. 10.44] 
 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු බහඳතිතුභනි, භට ථහ යන්න නොඳභණ නරහක් 

නන් ය  තිනඵනහද? 

 

බහඳතිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

විනහඩි 8යි.  

 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු බහඳතිතුභනි, ළදත් අභහතලහංල කීඳඹ ළඹ ශීර් 

ළනයි අද ථහ යන්නන්. විනහඩි 8ක් ළනි ෆනවන හරඹක් 

රළිහරහ තිබුණහ වුණත් අභහතලහංල ණනහක් ළන ථහ යන්න 

හරඹ භදි නිහ යනේ නඳොදු භව ජනතහට අතිලයින් ඵරඳහන 

ප්රමහවන අභහතලහංලඹ ළන ඳභණක් චන සල්ඳඹක් ප්රමහල 

යන්නයි භභ ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන්.  

 

රු බහඳතිතුභනි, අද න විට අනප් යනේ නඳොදු භව ජනතහ 

රක් ංලහත පිරික් තභන්නග් වදනි අලලතහ නනුනන් 

ඵස යථ වහ දුම්රිඹ බහවිත යනහ. ඒ හනග්භ තභයි යට 

ංර්ධනඹට ඒ යනේ නඳොදු ප්රමහවන ක්නේත්රy නේ දියුණු, විධිභත් 

ඵ නඵනවවින් ඵරඳහන හයණඹක්. රු ඇභතිතුභනි, අපි 

දන්නහ නම් යනේ ජනතහ ඵස එනක්, නෝච්ිකනේ භන් 

යන්නන් දවකුත් එක් භළසිවිලි නඟමින් ඵ. රු ඇභතිතුභනි, 

නම් න්ධහන ආණ්ඩුනේ ඇභතිරුන් අතය සිටින, තභන්නග් 

විඹඹට අදහශ පුළුල් දළනුභක් තිනඵන ප්රමහනඹෝගි නනනක් 

තභයි තමුන්නහන්නේ. ඔඵතුභහ නම් ප්රමහවන විඹඹ ම්ඵන්ධනඹන් 

ප්රමහභහණිඹකු ඵයි භනග් වළඟීභ. ඒ නනේ නතත් නඳොදු ප්රමහවන 

නේහර නනොවිඳුණු ළටලු යහශිඹක් අද න නොට අඳට 

දකින්න තිනඵනහ රු බහඳතිතුභනි. නභොන ප්රමලසන අඩුඳහඩු 

භළද්නද් වුණත් ආසිඹහනේ නවොභ ප්රමහවන නේඹ නර රංභ 

ඉතිවහනේ හර්තහ තඵහ තිනඵනහ. ර්තභහනනේ ඵළලුත්, අලුඹභ 

ඳශමුළනි ඵස එයි, යහත්රිඑ අන් ඵස එයි රංභ කිඹරහයි අපි 

අවරහ තිනඵන්නන්. 2005 භහින්ද ිකන්තන පුසත නේ ප්රමහවනඹ 

ළනත් නනොනඹකුත් නද්ල් කිඹරහ තිනඵනහ. එහි 55න පිටුනේ 

නභනේ වන් නනහ: 

 
"තියහය ප්රමහවන පිිතනතක්  
භහනග් අයමුණ න්නන් ඉදිරි ය වඹ හරඹ තුශ නම් යනේ නඳොදු 
ජනතහට ඹවඳත් ප්රමහවන නේඹක් රඵහ දීභයි. ඒ වහ ප්රමහවන 

නේඹන්නග් ද, භ  ජනතහනග් ද, ප්රමහවන ෘත්තිඹන්නග් ද, ඵස 
හිමිඹන් ඇතුළු ප්රමහවන නේහ ළඳයුම් ආඹතනර නිනඹෝජිතඹන්නග් ද, 
වබහගිත්නඹන් ප්රමහවනඹ පිිතඵ තියහය ජහති ප්රමතිඳත්තිඹක් 
නොඩනළඟීභට ටයුතු යන්නනමි."  

 
එනවභ තභයි අවුරුදු 7ට ඉසය නරහ භහින්ද ිකන්තන 

නඳොනත් ලිඹරහ තිනඵන්නන්. වළඵළයි අවුරුදු 7ට ඳසනේ දළන් 

අඳට කිඹන්න නරහ තිනඵන්නන් නම්හ නිම්භ නිම් චන 

විතයයි කිඹරහයි රු බහඳතිතුභනි. ජහති ප්රමතිඳත්තිඹක් ස 

වුණහ නම් භඟී ජනතහ අද න නොට මුහුණ දී තිනඵන නඵොනවෝ 

අඩු ඳහඩුම් භඟ වයහ න්න තිබුණහ.   

  
රු බහඳතිතුභනි, අනප් යනේ ප්රමහවන ක්නේත්රyනේ 

දහඹත්නඹන් සිඹඹට 44ක්භ භ න්ට රඵහ නදන්නන් නඳෞද්ලි  

ඵස යථලිනුයි. නඳෞද්ලි ඵස යථ තිනඵනහ, 21,000ක් විතය. 

රංභ ඵස යථලින් සිඹඹට 20 ඳභණ දහඹත්ඹක් තභයි  භ  

ප්රමහවනඹට රළනඵන්නන්. රු ඇභතිතුභනි, භහ හිතන්නන් රංභ 

ඵස යථ අද න නොට තිනඵන්නන් 4,300ක් හනග් ප්රමභහණඹක්. 

භ  ප්රමහවනඹට දුම්රිනඹන් රළනඵන්නන් සිඹඹට 5 ඳභණ සුළු 

දහඹත්ඹක්.  

 
රු බහඳතිතුභනි, රංභ ත්නතොත් ඒ ඵස ඳහනර් දුන්නන් 

අඬ අඬහ. නේයින්ට රට නරහට ඳඩිනඩි රළනඵන්නන් 

නළවළ. රට නරහට ඵස යථරට අභතය නොටස රළනඵන්නන් 

නළවළ. රංභ ඳරිඳහරනඹ නද්ලඳහරන ඳත්වීම්ලින් අවුල් නරහ 

තිනඵනහ. ඩිනඳෝ ණනහභ නිසි නරහට ළටුප් නළති 

නේනඹෝ උද්නකෝණඹ යනහ. අපි දළක්හ, ඇභතිතුභහනග් 

දිසත්රිඑක්ඹ න  ළුතය ඩිනඳෝනේ මිනිසසු ඳහ ඳඩි නනොරළනඵන 

නිහ  ඳහයට ඵළ තිනඵනහ. ඳඩිඳහර බහනේ නීති ඹටනත් ෆභ 

භහඹභ 25ළනිදහ න නොට නේයින්ට -ම්රුන්ට- ඳඩි 

දිඹ යුතුයි කිඹරහ වන් නරහ තිනඵනහ. යහජල ආඹතන වහ 

අර්ධ යහජල ආඹතනර ඒ තභයි නීතිඹ. නමුත් CTB එනක් 

නේයින්ට නම්හ වරිඹට ක්රිසඹහත්භ නන්නන් නළති, අද 

ඳහයට ඵළවළරහ, උද්නකෝණඹ යරහ, භහනේ ඳඩිඹ න්න සිද්ධ 

න තත්ත්ඹට ඳත් නරහ තිනඵනහ. ඒ හනග්භ තභයි 

නේනඹක් විශ්රාහභ ගිඹහභ නදන ඳහරිනතෝිත මුදර ඳහ ඔවුන්ට 

රළිහරහ නළවළ.  

 

අපි අවරහ තිනඵනහ, 700ක් විතය CTB  නේනඹෝ විශ්රාහභ 

ගිහිල්රහ තභ ඳහරිනතෝිතඹ රළිහරහ නළති ඉන්නහඹ කිඹන 

හයණඹ. ඒ 700න් 100ට ළඩිඹ දළන් න නොට ඳහරිනතෝිතඹ 

නළති මිඹ ගිහින් තිනඵනහ. අධියණඹත් නම් ම්ඵන්ධනඹන් 

නිනඹෝඹක් යරහ තිනඵනහ. නමුත් ඒහ තභ ක්රිසඹහත්භ ය 

න්න ඵළරි අදත් වතනයන් තුනට ඩහ ළඩි ඩිනඳෝ ප්රමභහණඹ 

නම් තත්ත්ඹ දකින්න තිනඵනහ. යහත්රීa හරඹට භ න්ට භන් 

ිහභන් ඹන්නත් ඵස නළවළ. නභඹ  ර ඉරහ නරොකු ප්රමලසනඹක් 

නරහ තිනඵනහ. CTB එ තභයි ඇත්ත ලනඹන්භ අහන ඵස 

යථඹ දුන්නන්ත්.  අද යහත්රීa භන් ිහභන් පිිතඵ ඵයඳතශ 

ප්රමලසනඹක් භ න්ට තිනඵනහ. මිනිසසු කිඹනහ, “රෑට ඵස නළවළ, 

හුමස තභයි තිනඵන්නන්” කිඹරහ. අබලන්තය ගුන් නතොටු 

නඳොශල් වදන්න ඉසනල්රහ, race  දුන්න සිඹඹට සිඹනේ ඵදු 

වන නදන්න ඉසනල්රහ, නම් අහිං නඳොදු ජනතහනග් 

ප්රමහවනඹ විධිභත් කිරීභට පිඹය ළනීභ ංනේදීයි කිඹන 

ආණ්ඩු යුතුභක් කිඹරහයි අපි ල්ඳනහ යන්නන්. ඒ හනග්භ 

අපි ඳළවළදිලිභ පිිතන්නහ, නඳෞද්ලි අංලනේ ඵස යථ 

21,000ක් දුන නොට රංභ ඵස යථ 4,000ට තයඹක් නදන්න 

පුළුන්භක් නළවළ  කිඹන හයණඹ. 

 
නම් ඵස යථ ප්රමභහණඹ ළන ංලහනල්න අනු දළන ත්තහට 

ඳසනේ අපි ඔඵතුභහනන් ඒ ළන ඇහුහ. ඔඵතුභහ ඳසු ගිඹ 

දසර කිේහ,  රංභට අලුතින් ඵස යථ 3,000ක් නන්න්නට 

ටයුතු යනහ කිඹරහ. ඒහ නන්න්නන් චීනනඹන්ද 
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නොනවන්ද කිඹරහ තභයි ආයංිකඹ තිනඵන්නන්. ඒ ඇහුහභ භහ 

හුඟක් න්නතෝ වුණහ. ඵස නන්නහඹ කිේහභ තුටක් 

දළනුණහ හනග්භ චීනනඹන් ඵස නන්නහඹ කිේහභ භට නඳොඩි 

නදගිඩිඹහකුත් හිතට ආහ. නභොද, නනොනයොච්නචෝනල් 

ඵරහහයඹට වදිසිනේ වුණු ළනඩ් නයිද කිඹරහ, ඒ ඵස 3,000ටත්. 

සිඹඹට 44ක් භ  ජනතහනග් ප්රමහවන අලලතහ පුයන 

නඳෞද්ලි ඵස යථ අංලඹ ත්තත්, ඒත් ඵයඳතශ ළටලු 

භළද්නද් තභයි  ටයුතු යන්නන්. ඩීල් මිර අධි වීභ ඒ අඹට 

ප්රමලසනඹක් නරහ තිනඵනහ. අභතය නොටසර මිර දිනඳතහභ 

ඉවශ ඹෆභ ප්රමලසනඹක් නරහ තිනඵනහ. ප්ඳම්රුන්නග් 

්ර්වණඹ ළන නරොකු ප්රමලසන තිනඵනහ. නීති විනයෝධී ඵරඳත්රy දීම් 

ළනත් ප්රමලසන තිනඵනහ. ඒ හනග්භ නඳොීමසිඹ වන 

අත්තනනෝභති දඩ පිිතඵ ප්රමලසන තිනඵනහ. නම් වළභ එක් 

පිිතඵ ඔවුන්ට ප්රමලසන තිනඵනහ.  

 

ප්රමහනඹෝගි නම් විඹ ළන දන්නහ  නවොභ ඇභතියනඹක් 

තභයි  ප්රමහවන ඇභතියඹහ වළටිඹට න්ධහන ආණ්ඩුනන් ඳත් 

යරහ තිනඵන්නන්. නම් විඹට අදහශ දළනුභ තිනඵන ඔඵතුභහ නම් 

අභහතල ධුයඹට ඳත්වීභ ළන අපි තුටු නහ. ඒ නිහ නම් ප්රමලසන 

ළන නොඹන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

අනනක් ප්රමලසනඹ තභයි, ඵස ධහනඹ වහ ඒහඵද්ධ හර 

ටවනක් නළතිභ. ඵස යථ අතය තිනඵන භහයහන්ති  තයඹ 

නිහ හර්ිත නොයි තයම් භහර් අනතුරු සිදු නහද ඵරන්න. 

ටිනහ ජීවිත අඳට නොයි තයම් අහිමි නහද ඵරන්න. නම් 

අවුරුද්නද් ජනහරි ඳශමුන දහ සිට ළප්තළම්ඵර් 30 දක්හ විතයක් 

රිඹ අනතුරු 30,000ක් හර්තහ නරහ තිනඵනහ. නම් අවුරුද්නද් 

ළප්තළම්ඵර් 30 නදහ න නොට රිඹ අනතුරුලින් සිදු ව භයණ 

ංලහ 1,800ක් විතය නනහ.  
 

රු ඇභතිතුභනි, අනප් යනේ දුම්රිඹ නේහ ආයම්බ වුනණ් 

ර් 1858 අනෝසතු භහනේ 02 න දහ. දළනට එඹට ය 

150ට ළඩියි. එදහ දුම්රිඹ නේඹ ආයම්බ වුනණ් මලි 

ලනඹන්භ බහණ්ඩ ප්රමහවනඹ වහ. ඒත් නිදවසින් ඳසනේ  භඟී 

ප්රමහවන අලලතහ නනුනන් දුම්රිඹ ළඳ වුණහ. නමුත් 

අහනහට නභන් තභත් දුම්රිනඹන් භඟී ප්රමහවනඹ  න්නන් 

සිඹඹට 50ක් ළනි නඵොනවොභ සුළු ප්රමභහණඹක් විතයයි. ඒ ළන 

අපි නහටු නහ. නම් ප්රමභහණඹ නවොටභ භදි. අපි දකිනහ, 

දුම්රිඹ උනද් ව නොශමට ශඟහ නන නොටත්, නොශඹින් 

පිටන නොටත් තිනඵන තත්ත්ඹ. භවය නරහට නෝච්ිකර 

නඳොල් ඳළනටේහ හනග් ජනතහ පුයහනන ඹනහ. භවය 

භඟීන්ට නඵොනවොභ අනහයක්ිතත විධිඹට ඳහ පුරුනේ එල්ලිරහ තභයි 

භන් යන්න  සිද්ධ නරහ තිනඵන්නන්. දුම්රිඹත් විවිධ 

ප්රමලසනරට භළදි නමින්, විවිධ දණ අක්රහමිතහන්ට නොදුරු 

නමින් තභයි ක්රිසඹහ යන්නන් කිඹන එ අපි හටත් යවක් 

නනොනයි.  
 

භවය හරර නර්ල්ඳහයට ළශනඳන්නන් නළති දුම්රිඹ 

එන්ජින් රංහට නන්වහ. ඒහයින් ංගු න්න ඵළරි 

තත්ත්ඹක් තිබුණහ. නෝච්ික පීලි ඳනින එ නිම් නභෝසතයඹක් 

නරහ තිබුණු හරඹක් තිබුණහ. එන්ජිභට අමුණන්න ඵළරි විධිනේ 

නඳේටි තභයි එ හරඹ නන්රහ තිබුනණ්. නල්භ 

ඇභතිතුභහ නම් අභහතලහංලනේ ළඩ බහය නිමින් යපු ඳශමුළනි 

ථහ භට භතයි. එතුභහ කිේහ, ලින් හිටපු ඇභතිරු 

නන්පු  බහණ්ඩ ළන, ඒ ඵරනේ ේටරර කීභ භට බහය 

න්නට ඵළවළ කිඹරහ. ඉතින් බහඳතිතුභනි, නම් හනග් නුනදනු 

තභයි  දුම්රිඹ නදඳහර්තනම්න්තුනේ සිදු නරහ තිනඵන්නන්.  

 
බහඳතිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

රු භන්ත්රීaතුභහ, හරඹ අන්.  

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ත විනහඩි නදකින් අන් යන්නම්, රු බහඳතිතුභනි.  
 

දකුණු මුහුදුඵඩ දුම්රිඹ භහර්ඹ ළන කිඹන්න ඕනෆ. 

ඔඵතුභහනග්ත් ඳශහත නිහ ඒ ළන කිඹන්න ඔඵතුභහ භට ත 

විනහඩි නදක් නදයි කිඹරහ විලසහ යනහ. නඵොනවොභ ලේද 

යරහ  දකුණු මුහුදුඵඩ දුම්රිඹ භහර්නේ අලුත්ළඩිඹහ ටයුතු 

ආයම්බ ශහ. භහතය සිට නොශම දක්හ මුහුදුඵඩ දුම්රිඹ භහර්නේ 

ළඩ ඳටන් න්නනොට,  ඳළඹ තුනනන් භහතය ඉරහ නොශමට 

ව නොශම ඉරහ භහතයට ඹන්න පුළුන් කිඹරහ තභයි කිේනේ. 

ඒ අලුත්ළඩිඹහ ටයුතු සිදු වුනණ් ඉන්දිඹහනේ ණඹ ආධහය රඵහ 

නනයි කිඹරහ අපි අවරහ තිනඵනහ. නමුත් ඒ අලුත්ළඩිඹහ 

ටයුතු භහතය සිට දකුණු ළුතය දක්හ විතයයි සිදු නරහ 

තිනඵන්නන් කිඹරහත් දළන් නචෝදනහ තිනඵනහ.  ඳසු ගිඹ හරනේ 

අය අධිනේ  භහර්ඹ නහඹ ගිඹහ හනග්, නම් දුම්රිඹ භහර්නේත් 

නේරුර ප්රමනද්ලනේ නොටක් ගිරහ ඵළසහ. ඳළඹට කිනරෝ 

මීටර් 100 නේනඹන් දුම්රිඹ ඒ භහර්නේ ඹනහ කිඹරහ කිේත්, 

ඊට ඩහ අඩු නේඹකින් තභයි තභත් ඹන්නන්. ඉසය සිටභ පුංික 

දරුහනග් සිට වළභ නනනක්භ නෝච්ිකඹ ළන ථහ යනනොට, 

නෝච්ිකඹ වඳුන්න්නන්, "අඟුරු හ තුය ිහබී නොශම දුන 

ඹඩ ඹහ"  විධිඹට. ඇත්ත ලනඹන්භ අද නම් නෝච්ික 

ඳහයල්ර සිදධ න අනතුරු දකිනනොට නම් නෝච්ිකඹ 

ඹනක්භ ඵයි අඳට වළ නඟන්නන්.  

 

ප්රමහවන ඇභතිතුභහභ ඳසු ගිඹ දසර ජහති පුත් ඳතට 

ප්රමහල යරහ තිබුණහ භහ දළක්හ, ''අනහයක්ිතත දුම්රිඹ භහර් - 

නග්ේටු නළති ඒහ - 900ක් විතය නම් යනේ තිනඵනහ'' කිඹරහ. 

ඵම්බු නග්ේටු තිනඵනහ, 149ක්. නම් අනහයක්ිතත දුම්රිඹ නග්ේටු 

නිහ 2010 නර් දී 75නදනනක් මිඹ ගිහින් තිනඵනහ. 2011 දී 82 

නදනනක් මිඹ ගිහින් තිනඵනහ. 2012 අනෝසතු භහනේ අ 

නනොට 84 නදනනක් මිඹ ගිහින් තිනඵනහ. ඒ  කිඹන්නන් ඒනක් 

ර්ධනඹක් සිදු නරහ තිනඵනහ. ඉතින් නම් තත්ත්ඹ ළන අපි 

ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ. අහුන්ල්නල්දී දුම්රිඹ අනතුයක් සිදු 

නරහ නඳොඩි දරුන් මිඹ ගිඹ අසථහනේ හිටපු ජනහධිඳති 

නප්රමේභදහ භළතිතුභහ එ ඳළනඹන් ීරයණඹක් ත්තහ, දුම්රිඹ නග්ේටු 

නළති සථහනරට උණ ඵම්බු නග්ේටු නඹොදන්න.  

 

භට හරඹ භදි නිහ භහ අහන ලනඹන් නම් හයණඹත් 

කිඹන්නම්. ඇභතිතුභනි, නම් හයණඹ භට අදවහ න්නත් ඵළවළ. 

භවය විට භහ ළරැදි නන්නත් පුළුන්.  ඳත්තයඹ ඳශ නරහ 

තිනඵනහ භභ දළක්හ, නම් දුම්රිඹ ප්රමනේල ඳත්රy තභත් මුද්ර ණඹ 

යන්නන් නනදර්රන්තනේ කිඹරහ. ඉතින් නභච්චය මුද්ර ණ ටයුතු 

දියුණු යට එනවභ නනහද කිඹරහ භට ළඹකුත් ඇති වුණහ. ඒ 

ළන ඔඵතුභහ ඳළවළදිලි යන්න. නඳොඩි මිනිසුන් ළන නවො 

වළඟීභක් තිනඵන නභන් ඳළමිණි ඇභතියඹකු න ඔඵතුභහට  

සුඵඳතමින් භනග් චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

 
[ප.බහ. 10.56] 
 

රු නයෝවණ දිහනහඹ භවතහ (ප්රමහවන නිනඹෝජල 
අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு பரய றசரரக்க - பதரக்குத்து தறற 

அமச்சர்)  

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 
රු බහඳතිතුභනි, ප්රමහවන අභහතලහංලඹ, යහඹ වහ භවහ 

භහර් අභහතලහංලනේ ළඹ ශීර්  පිිතඵ ථහ යන නම් 

නභොනවොනත් ඒ ම්ඵන්ධනඹන් චන කිහිඳඹක් ථහ කිරීභට 

අසථහ රළබීභ පිිතඵ භහ ඉතහභ තුටු නහ. භහ මුලින්භ 

වන් යන්නට ඕනෆ, 1977 දක්හ නම් යනේ ශ්රී. රංභ ව 

1245 1246 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

දුම්රිඹ නේඹ  ඉතහභ නවොඳින් ඳත්හනන ගිඹ ඵ. දුම්රිඹ 

නේනේ අද සිටින්නන් නේඹන් 17,500ක් ඳභණයි. එදහ  

නේඹන් විලහර පිරික් සිටිඹහ. ඒ හනග්භ ශ්රී. රංභ නම් යනේ 

භනහභනනේ ඉතහ සුවිනලේ ටවනක් තඵමින් භ  ප්රමහවන 

නේඹ ක්රිසඹහත්භ යන්න අලල ටයුතු ශහ. බහණ්ඩ 

ප්රමහවනඹ ම්ඵන්ධනඹන් ත්නතොත්, ඒ යුනේ දී දුම්රිනඹන් 

සිඹඹට 70ක්, 80ක් ඳභණ බහණ්ඩ ප්රමභහණඹක් ප්රමහවනඹ ශහ. 

නමුත් විෘත ආර්ථි ක්රහභඹත් එක් නම් යනේ යහජල ආඹතන 

නඳෞද්ීමයණඹ වුණහ. ඒ එක්භ නඳෞද්ලි ඵස යථ නභයටට 

නන ඒභ සිද්ධ වුණහ. 1977න් ඳසු නම් යනේ ිහහි වුණු යජඹ අඳට 

තිබුණු ඒ ම්ඳත් විකුණරහ යහජල ප්රමහවන නේඹ අර්බුදහරී 

තත්ත්ඹට ඳත් ශහ. ඒ හනග්භ අඳට භතයි, 1988 හරනේ 

රංභ ඵස යථ විලහර ංලහක් ගිනි තිඹරහ දළම්භහ; ඵස ඩිනඳෝ 

ගිනි තිඹරහ දළම්භහ.  ඒ  නිහ අනප් යහජල ප්රමහවන නේඹ 

අර්බුදහරී තත්ත්ඹට ඳත් වුණහ කිඹරහ භහ හිතනහ.  

 

රංභ නඳෞද්ීමයණඹ කිරීභ නිහ "ශ්රී. රංභ" නේඹ 

"භභ" ඵට ඳත්වුණහ.  නෝටි 650ක් ටිනහ නේයවළය රංභ 

ආඹතනඹ  රුපිඹල් නෝටි තුනට ඒ හරනේ නඳෞද්ලි 

අංලඹට දුන්නහ. ඒ නිහ නභොද වුනණ්? ඒ නිහ යහජල ප්රමහවන 

නේඹ නළත නොඩන්න ඵළරි විධිඹට,  ප්රමහවනනේ කීම් 

යහජල අංලනඹන් ඉසට යන්නට ඵළරි විධිඹට අනප් ප්රමහවන නේඹ 

අවුරුදු ණනක් ආඳසට  ගිඹ ඵ නම් යටභ දන්නහ. 

නඳෞද්ීමයණඹ, එට ඳළළති යජනේ නලහඹ ඳත්රyඹක් නරහ 

තිබුණහ. ඔවුන් නඵොනවෝ ආඹතන නඳෞද්ීමයණඹ ශහ. එන් 

තත්ත්ඹයි නම් යට තිබුනණ්. නමුත් භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසනේ නඳෞද්ීමයණඹ 

නත්රහ, යහජල ප්රමහවන නේඹ ව අනනකුත් නේහ ලක්තිභත් 

යන්න විලහර ළඩ නොටක් ශහ. එදහ යජඹ තු නද් 

නඳෞද්ීමයණඹ යපු පිරි අද ථහ යන නද්ල් දිවහ 

ඵළලුහභ, ඔවුන් හිටිනේ නොතළනද, ඔවුන් ඉන්නන් නොතළනද 

කිඹන ළටලු අඳට තිනඵනහ. ඔවුන් අද ඵරනේ හිටිඹහ නම්, 

දුම්රිඹ නේඹ ඇතුළු යහජල ප්රමහවන නේඹ ලක්තිභත් යන්නන් 

නොනවොභද කිඹන ප්රමලසනඹ අඳට තිනඵනහ. අපි ඔවුන්නන් 

අවනහ, ඔඵතුභන්රහ නොනවොභද ඒ හර්ඹඹ යන්නන් කිඹරහ. 

   
අද ශ්රී. රංභ ඵස යථ 5,000ක් ඳභණ තිඹහ නන සිඹඹට 23ක් 

භ  ප්රමහවනඹ යනහ. ඳසු ගිඹ හරනේ න දුම්රිඹ විලහර 

ප්රමභහණඹක් නම් යටට නන ඒභට අනප් කුභහය නල්භ රු 

අභහතලතුභහ ටයුතු ශහ; යජඹ ටයුතු ශහ. ඒ දුම්රිඹ ේටර 

නනහහ විතයක් නනොනයි,  පරදහයිතහක් ඇති  හර්ඹක්භ 

දුම්රිඹ නේඹක් අද ඳත්හ නන ඹනහ. ඹන්ත රුණහතිර 

භන්ත්රීaතුභහභ කිේහ, භහර්නේ ඹන්න ඵළරි නෝච්ික තිබුණහ; ංගු 

න්න ඵළරි engine තිබුණහ;  engine භඟ නළතුණහ කිඹරහ. ඒ 

අඩුඳහඩු ඔක්නෝභ නළති යරහ හර්ඹක්භ දුම්රිඹ නේඹක් ඇති 

යන්න ඳසු ගිඹ අවුරුදු අවුරුදු 2, 3 ඇතුශත රු ඇභතිතුභහට 

වළකි වුණහ; යජඹට වළකි වුණහ. භහ නඳෞද්ලි සතුතින්ත 

නනහ අනප් රු ඇභතිතුභහට. එතුභහ හභයනේ ඉ  නන ඒ 

ටයුතු නශේ නළවළ. එතුභහ station එට ගිඹහ; එතුභහ ඵස 

නළතුම් නඳොශට ගිඹහ. එතුභහ ඵස එනක්ත් ගිඹහ; දුම්රිනේත් ගිඹහ. 

භහ හිතන වළටිඹට ඒ නිහ තභයි භව ජනතහනග් අදවස උදවස 

දළන නන ඔවුන්නග් අලලතහ භත ඒ ටයුතු හර්ඹක්භ 

යන්න වළකිඹහ රළබුනණ්.  
 

රු බහඳතිතුභනි, උතුනර් දුම්රිඹ භහර්නේ භන් කිරීභ 

අවුරුදු ණනහක් නතය යරහ තිබුණහ. අවුරුදු 30ක් ඳභණ 

තිබුණු ම්නල්ච්ඡ ත්රyසතහදඹ නිහ, ඒ දුම්රිඹ භහර්ඹ භ  

ප්රමහවනඹට රඵහ නදන්න නඵොනවෝ හරඹක් ගිඹහ. රඵන 

අවුරුද්නද් නදළම්ඵර් භහනේ 31ළනිදහ න විට ඹහඳනඹට, 

න්න්තුයඹට නෝච්ිකඹ නන ඹන්න අලල ළඩ පිිතනශ  

අද ක්රිසඹහත්භ නනහ. ඒ නඵොරුක් නනොනයි. ඒ චනඹට 

ඳභණක් සීභහ නරහ නළවළ. භළදච්ිකඹ, භඩු, ත්රිඑකුණහභරඹට ගිහින් 

තමුන්නහන්නේරහට ඒ ටයුතු ඵරන්න පුළුන්. ඒ හනග්භ 

දකුනණ් දුම්රිඹ භහර්ඹ හර්ඹක්භ යන්න, භහතය දක්හ තිබුණු 

දුම්රිඹ භහර්ඹ නඵලිඅත්ත දක්හත් එතළනින් තයභ දක්හත් 

නන ඹන්න රු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහට පුදුභ 

වුභනහක් තිනඵනහ. එතුභහ ඒ වහ අලල ටයුතු යනහ. 

අද අපි නේඹන් 17,500ක් තිඹහ නන තභයි දුම්රිඹ නේඹ නම් 

තයම් හර්ඹක්භ යරහ තිනඵන්නන්.  

 
අද යහජල නේඹන් නනුනන් දුම්රිඹ  ක්රිසඹහත්භ නනහ. 

ඒ අඹ  තුශ නඵොනවොභ  තුටක් ඇති  නරහ තිනඵනහ දුම්රිඹ 

නේඹ පිිතඵ. එදහ ඵදුල්රට ඹන දුම්රිනේ තිබුනණ් එ නළයඹුම් 

භළදිරිඹයි. වළඵළයි අද මුළු දුම්රිඹභ නළයඹුම් භළදිරිඹක් හනග් තභයි 

අඳට දකින්න රළනඵන්නන්. නම් පිිතඵ විඳක්ඹ නභොන 

ආහයනඹන් ථහ ශත් ඔවුන් තුශත් සියුම් තුටක් ඇති. 

එතුභන්රහත් ඒ දුම්රිනේ භන් යනහ නම් නඵොනවොභ  ටිනහඹ 

කිඹහ අපි ල්ඳනහ යනහ.   

 
ඊශඟට  රංභඹ ළන ථහ යන්නට ළභළතියි. රංභඹ 

කිඹන ඳවුනල් 35,000 ඳභණ හභහජිඹන් පිරික් සිටිනහ. 

රංභනේ ළටලු තිනඵනහ. වළඵළයි අභත යන්න එඳහ, ටඹර් 

ටි න්න, ඒ හනග්භ රංභ ඵස යථ නනනන්න,  නඳෞද්ලි 

ඵස යථ නනනන්න ඵදු වන දීරහ තිනඵනහඹ  කිඹන එ. 

නභතුභන්රහ ඒහඵද්ධ හර ටවන් ළන ථහ ශහ. නම් නද  

අතය තයහරිත්ඹක් - competition එක් - ඇති  යරහ, ඒනක් 

හසිඹ ජනතහට රඵහ දීනම් ළඩ පිිතනශ අද ක්රිසඹහත්භ යරහ 

තිනඵනහ. රංභනේ පරදහයීතහඹ ළඩි කිරීභ තභයි  යජඹ භගින් 

අද ක්රිසඹහත්භ  යන්නන්. න ඵස යථ විලහර ප්රමභහණඹක් 

නන්න්න රු ඇභතිතුභහ ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. ඒහට 

ළටලු තිනඵනහ. භට භත වළටිඹට රංභ නේඹන්නග්  

ළටුප් ඉතහ අඩු භේටභයි  තිබුනණ්. රංභ නේඹන්ට, 

නිරධහරින්ට ළටුප් රළබුනණ් ඉතහභ අඩුනනුයි. නම් යනේ අනිකුත් 

ආඹතන දිවහ ඵළලුහභ ළටුප් ඉතහභ අඩුනන්භ රළබුණු 

ආඹතනඹක් තභයි රංභඹ. වළඵළයි අනප්රමේල් භහනේ ඉරහ  අඳට 

පුළුන් වුණහ, ඒ අඹට ඹම් ආහයඹකින් තුටු නන්න පුළුන් 

ළටුඳක් රඵහ නදන්න. අද රංභ රැකිඹහ ඉල්රහ නන එන 

ප්රමභහණඹ දිවහ ඵළලුහභ භභ හිතන්නන් නළවළ, රංභ ඒ 

ආහයනඹන්  ළටිරහ  තිනඵනහඹ කිඹහ. යනේ ජනතහ තුශ  අද 

රංභඹ නනයහි  විලසහඹක්  ඇති නරහ  තිනඵනහ. නේඹක්  

වළටිඹට රංභනේ   සථහයත්ඹ  පිිතඵ  විලසහඹක් ඇති නරහ 

තිනඵනහ. ඒ නිහ තභයි ඔවුන් තුශ රංභඹ නනයහි විලසහඹක් 

ඇති නරහ තිනඵන්නන්.  

 
ඒ හනග්භ  දුම්රිඹ අනතුරු,  භහර් අනතුරු පිිතඵ නම් 

බහනේදී ථහ ශහ.  රු ඹන්ත රුණහතිර භළතිතුභහ  

කිේහ, අවුරුද්දක් ඇතුශත සිදු වුණු දුම්රිඹ අනතුරු ංලහ  

30,000ක්ඹ කිඹහ. අපි  දන්නන් නළවළ, එතුභහ ඒ  ංලහ  නල්න 

නොනවන් ත්තහද කිඹරහ.  භභ ඒ  විලසහ යන්නන් නළවළ. 

රිඹ අනතුරු පිිතඵ විනලේනඹන් ල්ඳනහ ශ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ, පී. දඹහයත්න ඇභතිතුභහනග් බහඳතිත්නඹන් 

යුතු මිටුක් ඳත් ශහ. දළන් ඒ මිටු ඉදිරි අවුරුදු 15, 20 

හරඹක් වහ නම් යනේ භහර් ආයක්ණඹ පිිතඵ නිර්නද්ල 

ඉදිරිඳත්  ය තිනඵනහ. දළන් ඒ ටයුත්ත ඒ  ඳළත්නතන්  

ක්රිසඹහත්භ යනන ඹනහ. 

 
දුම්රිඹ නදඳහර්තනම්න්තුට අඹත් ඉඩම් නොල්රෆභ 

ම්ඵන්ධනඹනුත් භභ එදහ  ථහ ශහ.  එදහ ඒහ යපු අඹ තභයි 

අද ඒහ ළන  කිඹන්නන්. ඒ පිිතඵ ඳරීක්ණ හර්තහ  ඵළලුහභ 

අඳට නඳනනනහ, වළත්තෆ වනතන් ආයම්බ  වුණු ඒ යුනේදී 

අවුරුදු 17 හරඹ තුශ තභයි සිඹඹට 80ට ආන්න ඉඩම් 

1247 1248 

[රු නයෝවණ දිහනහඹ භවතහ] 
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ප්රමභහණඹක්  නඳෞද්ලි අංලඹට දීරහ තිනඵන්නන් කිඹන එ.  

අක්යඹ ත  විසිඳවට හනග් -  [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ පිිතඵ ථහ 

යන්න ඕනෆ නළවළ. අපි ශඟ ඒ  පිිතඵ විසතය හර්තහ තිනඵනහ. 

එනවභ අඹ අද ථහ යනහ, දුම්රිඹ ඉඩම් පිිතඵ. අද නම් දුම්රිඹ 

ඉඩම් ආයක්හ ය ළනීභ වහ අභහතලරුන් 5නදනකුනග් 

නහඹත්නඹන් යුක්ත ළිහනේ අනුහය බහක් ඳත් යරහ 

තිනඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට ඒ ළඩ පිිතනශ නටි හරඹකින් 

ක්රිසඹහත්භ යන්න ඵළවළ. නයෝභඹ එ දකින් නොඩ නළඟුනණ් 

නළවළයි කිඹනහ නන්. නල්, දවදිඹ, ඳුළු ඹනහදිඹ එක් තභයි 

නොඩ නළඟුනණ්. අද රංභඹ ව දුම්රිඹ නොඩ නඟන්න නම් යජඹ 

විලහර ඳරිශ්රාභඹක් දයනහ. ඒ හනග්භ අද ඳරිය හිතහමි තියහය  

ප්රමහවන ඳද්ධතිඹක් ඇති කිරීභ වහ අනප් යජඹ, ජනහධිඳති 

භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ, ඒ හනග්භ රු ඇභතිතුභහ විනලේ 

උනන්දුකින්, වුභනහකින් ටයුතු යන ඵ අපි ඳළවළදිලි 

කිඹන්න ඕනෆ.  

 
ඒ විතයක් නනොනයි. නභෝටර් යථ ප්රමහවන නදඳහර්තනම්න්තු 

අද  නම් යනේ හවන භනහභනනේදී නවීන තහක්ණඹ නභයටට 

නනනන්න අලල ළඩ පිිතනශ ක්රිසඹහත්භ යනහ. ඵස එ 

නො නවේද තිනඵන්නන්, නොනවේටද ඹන්නන් කිඹහ දළන ළනීභ 

වහ GPS එ, GPRS එ ක්රිසඹහත්භ යන්න ටයුතු 

යනහ.  

 
රු බහඳතිතුභනි, bus ticket එ ළනත් ථහ ශහ. අපි 

කිඹන්න ඕනෆ, නභෝටර් යථ ප්රමහවන නදඳහර්තනම්න්තු අද යට පුයහ 

න හර්ඹහර ආයම්බ යන්න අලල ටයුතු ය තිනඵන ඵ. 

එභ හර්ඹහරරදී ඡහඹහරඳ ළනීනම්, හවන ඵරඳත්රyඹ -licence 

එ- රඵහ දීනම් ළඩ පිිතනශ ක්රිසඹහත්භ යන අතය ඹම් 

ආහයඹකින් යදක් නශොත් නවීන තහක්ණඹ තුිතන් එළනි 

නද්රට රකුණු අඩු කිරීනම් ටයුතු ක්රිසඹහත්භ යන්නත් අලල 

ළඩ පිිතනශ ක්රිසඹහත්භ ය තිනඵනහ.  

 
ඒ විතයක් නනොනයි. යහත්රිඑඹට ඵස යථ ධහනඹ න්නන් 

නළවළයි කිඹරහ කිේහ. ඒ ථහ ඇත්තයි. නඳෞද්ලි ඵස 

යථරට ඳභණක් ඒ වහ අසථහ රඵහ දීරහ තිබුණහ නම් ඔවුන් 

රහබඹ වහ තභයි ධහනඹ යන්නන්. එභ නිහ අද "නිසි ළරිඹ" 

ලහඳෘතිඹ ක්රිසඹහත්භ යනහ. සී.බී. යත්නහඹ ඇභතිතුභහත්, 

කුභහය නල්භ ඇභතිතුභහත් හච්ඡහ යරහ යහජල ඵස නේඹ 

ආයක්හ න විධිඹට නඳෞද්ලි අංලනේ ව යහජල අංලනේ 

ඒහඵද්ධ හර ටවන් ස යරහ, ඒ තුිතන් නම් යනේ 

භනහභනඹ ළඩිදියුණු න ආහයනඹන්, නභහි ම්පර්ණ හසිඹ 

නම් යනේ භඟී ජනතහට, ෘිතර්භඹ යන නොවි ජනතහට, 

ම්රුහට, ඳහල් ශිලඹහට, විලසවිදලහර ශිලඹහට, යුද 

වමුදහනේ නිරධහරිඹහට, නඳොීමසිනේ නිරධහරිඹහට රළනඵන ඳරිදි 

වන රන්න අලල ටයුතු ය තිනඵනහ.  

 
රු බහඳතිතුභනි, භහ භහතනල් දිසත්රිඑක්ඹයි නිනඹෝජනඹ 

යන්නන්. භට භත වළටිඹට මීට අවුරුදු වතයට නඳය අපි 

ඳහයල්ර ගිනේ zigzag ක්රහභඹටයි. ඳහයර ශල් තිබුනණ්. 

ඉතින් ඵස එක් ඹන්න ඵළවළ. එතුභහ කිේ හයණඹ ඇත්ත. 

ඵසරට ඹන්න ඵළවළ. ඳහයල්ර zigzag ක්රහභඹටයි ඵස ගිනේ. අද 

භට පුළුන් නරහ තිනඵනහ, භනග් ආනඹ තුශ භහර් 

කිනරෝමීටර් 40ක්, කිනරෝමීටර් 50ක් ඳභණ හඳේ ය නදන්න. ඒ 

හනග්භ වළභ භහර්ඹටභ ළට ල් අල්රන්න ටයුතු යනහ. 

එදහ ඳශහත් බහ භහර් කිඹහ නඵදහ නන තිබුණත්, අද කිසිභ 

නේදඹකින් නතොය භඟ නළඟුභ ඹටනත් ඒ ටයුතු යනහ. එදහ  

"ඒ" නශ්රාේණිනේ භහර්, "බී" නශ්රාේණිනේ භහර්, "සී" නශ්රාේණිනේ භහර්, 

"ඩී" නශ්රාේණිනේ භහර් කිඹහ නම් ය තිබුණහ. අද ඒ කිසි නේදඹක් 

නළවළ.  

අද මුළු යනේභ භහර් ටයුතු ංර්ධනඹ නහ. උතුරු 

නළ නඟනහිය ප්රමනද්ල නිනඹෝජනඹ යන භන්ත්රීaතුභන්රහ නම් 

බහනේ ඉන්නහ. ඒ භන්ත්රීaරුන්ටත් නම් භහර් ංර්ධනඹ 

දකින්න පුළුන්. එතුභන්රහට දළනනන නනක් ඵට එඹ ඳත් 

නරහ නඵනහ. කිලිනනොච්ිකඹට, ඹහඳනඹට ඹන නොට උනද්ට 

හඳේ යරහ තිබුණු ප්රමභහණඹ නනොනයි ට ආඳසු එන නොට 

තිනඵන්නන්. ට තත් කිනරෝමීටර් 5ක්, කිනරෝමීටර් 6ක් 

හඳේ ය තිනඵනහ. භවහභහර් අභහතලහංලඹ විසින් භහර්ර 

එළනි නනක් ඇති යරහ තිනඵනහ.  

 
ඒ විතයක් නනොනයි. යහඹ ම්ඵන්ධනඹන් ථහ නශොත්, 

නම් යටට බහණ්ඩ ආනඹනඹ කිරීනම්දී අඹ යන ඵදු අඩු කිරීනම් 

ළඩ පිිතනශක් ජනහධිඳතිතුභහනග් නහඹත්නඹන් අද 

ක්රිසඹහත්භ ය තිනඵනහ.  නභභ යජඹ ඹටනත් නභභ ටයුතු 

ක්රිසඹහත්භ නනයන නොට භවය විට තමුන්නහන්නේරහට 

නේදනහක් ඇති න්න පුළුන්. වළඵළයි නරෝඹත් එක් අලුත් 

භනක් ඹන නම් නරහනේ විනලේනඹන් රංභ, ශ්රී. රංහ දුම්රිඹ 

නදඳහර්තනම්න්තු, ඒ හනග්භ සීභහහිත රක්දි ඉංජිනන්රු 

භහභ, ජහති ප්රමහවන වදල ආඹතනඹ, ඒ හනග්භ නභෝටර් 

යථ ප්රමහවන නදඳහර්තනම්න්තු ඳසු ගිඹ යුනේ නම් යනේ විලහර 

නනක් ඇති ය තිනඵනහ. අද නම් යනේ රක් 50ක් ඳභණ 

හවන තිනඵනහ. භහර් ඳද්ධතිඹට ඔනයොත්තු නදන නර ඳරිය 

හිතහමි තියහය ප්රමහවන ප්රමතිඳත්තිඹක් අද නම් යනේ ඇති ය 

තිනඵනහ. රක් 200 ජනවනනඹන් රක් 50ක් කිඹන්නන් 

වරිඹට වතනයන් එක්. රක් 50 ජනතහට නභොක් නවෝ 

හවනඹක් -නභෝටර් යිල් එක් න්න පුළුන්, ත්රිඑනයෝද 

යථඹක් න්න පුළුන්, හර් යථඹක්  න්න පුළුන්, ඵස යථඹක් 

න්න පුළුන්- තිනඵනහ. අද නනොනඹක් ඹන්ත්රy වි යපු හවන 

තිනඵනහ. අණ ඳනත් නනස ය හීමන ඹම් ඹම් නනසම් 

ඇති යරහ ඒහ ක්රිසඹහත්භ ශ යුතු   යුඹක් අද ඇවිල්රහ 

තිනඵනහ.  

 
රු  බහඳතිතුභනි,  අද රු ජනහධිඳතිතුභහනග් නහඹත්ඹ 

ඹටනත්  පරදහයිතහ ළඩිදියුණු ය රංභ ව දුම්රිඹ  නේඹ  

ඩහත් ගුණහත්භ නේඹක් ඵට ඳත් යන්නට අලල සිඹලු 

ළඩ ටයුතු ය තිනඵනහ. ඉදිරි අවුරුදු කිහිඳඹ තුශදී  ඔඹ 

භරඩ හ තිනඵන ඵස නනොනයි. නවො ඵස නේඹක් රඵහ දීභට 

ටයුතු යනහ.  දළන් ටඹර් ළන ථහ යනහ.  ඹඩ ළන 

ථහ යනහ.  වළඵළයි,  අඳ  ගුණහත්භ නේඹක්  නම් යනේ ඇති 

කිරීභට අලල ළඩ පිිතනශ ක්රිසඹහත්භ  යනහඹ කිඹන එ 

නම් අසථහනේදී  ප්රමහල යනහ.  

 
බහඳතිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

ඊශඟට  රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භන්ත්රීaතුභහ.  

Before he starts, the Hon. Deputy Chairman of 

Committees will take the Chair.  
 

අනතුරු නිනඹෝජල  ථහනහඹතුභහ මරහනනඹන් ඉත් 
වුනඹන්, නිනඹෝජල හය බහඳතිතුභහ  [රු  මුරුනග්සු චන්ද්ර කුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

 அன்தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ந 

அகனப, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்நெறகு  

சந்றகுரர் நைந்பகசு]  மனம கறத்ரர்கள். 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

[ප.බහ. 11.10] 

  
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අනප් යනේ  අතිලඹ ළදත්  

ආඹතන ණනහක් පිිතඵ විහද යන නම් අඹ ළඹ  හය 

බහ  අසථහනේදී  රු කුභහය නල්භ අභහතලතුභහ නභභ      රු 

බහනේ  ඉන්න නිහ භභ මුලින්භ  ප්රමහවන අභහතලහංලඹට අදහශ  

ආඹතන කිහිඳඹක් ළන අධහනඹ නඹොමු යන්න ළභතියි. 

නභොද රු ඇභතිතුභහ  වළභ තිසනේභ කිඹන නදඹක් තභයි,  "භභ 

එ නදඹට නම් ළයදි යනහ. අනනක් නද්ල්රට නම් භහ 

ළයදි යන්නන් නළවළ" කිඹහ. ඔඵතුභහ නඵොනවොභ ප්රමසිද්ධිනේ නන 

අඹ පිිතනනොන්නහ  එක් පිිතන්නහ නනනක්. භහ දකිනහ, 

ඳහර්ලිනම්න්තු තුශත්,  ඳහර්ලිනම්න්තුනන් පිටත රැසවීම්රත් 

එතුභහ ඒ පිිතඵ ිකයහත් ප්රමසිද්ධ නනනක් වළටිඹට  නඵොනවොභ 

කීභ බහය න්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. ඒනක්  කිසි  

ළරැද්දක් නළවළ. ඒ ඔඵතුභහනග් ළභළත්ත.  නමුත් ප්රමලසනඹ 

තිනඵන්නන්, එනවභ නනනකු  චර්ඹහ, ල්කිරිඹහ,  මරල 

විණනඹ, මරල ඳහරනඹ හනග් නද්ල් ඳළත්නතන් ඊට ඩහ  

ඹවඳත් න්නට ඕනෆඹ කිඹන එයි භහ විලසහ යන්නන්.  

 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි,   ප්රමහවන අභහතලහංල ඹ  ඹටනත්   

තිනඵන CTB  එ -රංභ-  අද තත් ඳවුල් ඳහරනඹක් ඹටතට 

ඳත් වුණු ණනට ඳත් වී තිනඵනහ. ඒනක් බහඳතිතුභහ නල්භ 

නනනක්. ඒ හනග්භ  ඒ ඹටනත් ඔඵතුභහ භළදිවත් නරහ නවෝ 

නනොවී  අභතය නොටස ළඳයීනම්  පුද්ලි භහභක්- Steel 

Impex & Industries Lanka (Pvt.) Limited කිඹහ භහභක්-  

ආයම්බ ශහ. ඒනක් ශභනහහය අධලක්තුභහ නීමන්  නල්භ 

භවත්භඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ  දන්නන් නළවළ.  වරි.  

 

රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඉන්දිඹහනු නොම්ඳළනිඹක්. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඉන්දිඹහනු නොම්ඳළනිනේ රංහනේ නිනඹෝජිතනඹෝ ඉන්නහ 

නන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 
 

රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵතුභහ   නම් ඔප්පු යනහ නම්, භභ භනග් ඇභතිනභන් 

ඉල්රහ අස නනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  භභ ඒ තවවුරු යනහ. 

අතල ප්රමහල යන්න එඳහ. නභතුභහ  ඔඹ කිේ  නභ ඒ 

ශභනහහය අධලක්නග් කිඹහ ඔප්පු නශොත් භභ නම් 

තනතුනයන් නවට ඉල්රහ අසනනහ. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එතුභහ වුද? ඒ නල්භ භවත්භඹහ වුද?  

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එනවභ නල්භ නනනක් Steel Impex & Industries එනක් 

නළවළ.  එභ නිහ අතල ප්රමහල යන්න  එඳහ.  

රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඵතුභහ දළන්භභ රඵර නරහ. 

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නළවළ. රඵර නනහ නනොනයි. ඔඵතුභහ ළයදි ප්රමහල 

යනනොට ඒ කිඹහ නදන එ භනග් යුතුභක්.   

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
වරි නඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉහ ඉන්නනෝ, හයණඹ කිඹනන්. 

තභ ඳටන් ත්තහ විතයයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, රංභ ආඹතනඹ අභතය 

නොටස මිරදී ළනීභ වහ- 

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Kumara Welgama. 

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ රු භන්ත්රීaතුභහ  ළයදි ප්රමහලඹක් -අතල ප්රමහලඹක්- ශහ. 

ඒ ළන විබහ ය, ඒ ළන වරි නදඹ ප්රමහල යනතුරු එඹ 

වළන්හඩ් හර්තහනන් ඉත් යන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

If there is anything against the Standing Orders, that 

will be expunged. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, දළන් එතනොට, CTB  එට 

ආනඹනඹ යන  අභතය නොටස මිර දී ළනීභට Procurement 

Committee  එක් වළදුහ. ඒ වළද නොමිටිනේ හර්තහක් භහ ශඟ 

තිනඵනහ.  ඔඵතුභහටත් ඵරහ න්න භභ එඹ බහත යන්නම්. 

ඒ  හර්තහනේ නභන්න නභනවභයි තිනඵන්නන්. " ඒ අනු නද්ශීඹ 

අනුභත ළඳයුම්රුන් 03 නදනනකුනන් මිර  ළවීම්  ඉදිරිඳත් 

ය තිිහණි." නසමි නනඩිං එන්ටර්ප්රමයිස, ංජී ඔනටෝ  සනඳඹහර්ස 

(පුද්.) භහභ, නල්රන්ඩ් නභෝටර්ස නනඩර්ස රංහ (පුද්.) භහභ 

කිඹහ ආඹතන තුනක් එහි වන් ය තිනඵනහ. වළඵළයි ඒනක් 

එනවභ නළති නිම්භ ලිඹහ ඳදිංිකද නළද්ද කිඹන කීභක් නළති 

Steel Impex & Industries කිඹන ආඹතනඹ තිනඵනහ.  නභතළන 

තිනඵන ප්රමලසනඹ නම්, ීරරුඵදු යහිත  ආනඹනඹ කිරීනම් ඵරඹත් 

ඒ නඳෞද්ලි භහභට තිනඵන එයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔඵතුභහනග් ථහනේදී උත්තය නදන්න. 
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රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 ඒ Steel Impex භහභට එනවභ duty-free facility එක් 

නළවළ. Duty-free facility එ තිනඵන්නන් රංභටයි.  ඒ 

රංභට තිනඵන්නන්. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එත නොට රංභට තිනඵන එ නොනවොභද නඳෞද්ලි 

භහභට දුන්නන්? 

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 

රංභනේ බහඳතිතුභහට තභයි duty-free facility  එ 

තිනඵන්නන්.  භහභට නනොනයි. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ නොනවොභද පුද්ලි භහභට දී ති නඵන්නන්?  

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නළවළ, නඳෞද්ලි භහභට එනවභ duty-free facility 

එක් දීරහ නළවළ. Duty-free facility එ තිනඵන්නන් රංභ 

බහඳතිතුභහට. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඵතුභහනග් දළන ළනීභ වහ “Bid for the Supply of Motor 

Spare Parts Under Duty Free Concession Project S.L.T.B - 

2011‖ කිඹන නභභ හර්තහ භභ බහත* යනහ. 

 

―Bid for the Supply of Motor Spare Parts Under Duty 

Free Concession Project S.L.T.B - 2011‖ කිඹරහ නම් 

හර්තහනේ තිනඵනහ. නමුත්, SLTB එ ඒහ න්නන් නම් 

භහනභන්. නම් භහභ තභයි ඒහ නන්න්නන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්]ඔඵතුභහ රඵර නන්න එඳහ. ඔඵතුභහ රඵර 

නරහනන්. 

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵතුභහ යදහ ටවහ න්න එඳහ. SLTB එ තභයි බහණ්ඩ 

නන්න්නන්. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ තභයි. 

 

රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එනවභ නග්න්නන් SLTB එ ඹටනත්යි. අනිත් එ තභයි, 

duty-free concession එ වම්ඵ නන්නන් SLTB එට. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි,  ීරරු ඵදු වනඹ තිනඵන්නන් 

CTB එට නම් "සටීල් ඉම්නඳක්ස ඉන්ඩසට්රීුස" කිඹන 

ආඹතනඹක් අදහශ නළවළනන්. නමුත්, ප්රමලසනඹ තිනඵන්නන් 

නභතළනයි. [ඵහධහ කිරීභක්] භට විනහඩි 15යි තිනඵන්නන් ථහ 

යන්න. ඒ නරහ තුශ අභහතලහංල 4ක් පිිතඵ ථහ යන්නත් 

ඕනෆ, රු ඇභතිතුභහ. 

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භට විනහඩිඹ හරඹක් නදන්න. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඵතුභහ, ඔඵතුභහනග් නරහනේදී උත්තය නදන්නනෝ 

නදයිඹනන්. ඔඵතුභහනග්  [ඵහධහ කිරීභක්] ඇිනල්ර නනනභයි ඇිනලි 

ඳවභ දික් වුණත් භක් නළවළ, ඔඵතුභහනග් නරහනේදී උත්තය 

නදන්න. 

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵතුභහ භට ඇිනල්ර දික් යරහ ථහ යන නිහ භටත් ථහ 

යන්න සිද්ධ නනහ. එනවභ ඇිනල්ර දික් යරහ ථහ යන්න 

ඵළවළනන්. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නම් පුදුභ ථහක්නන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඹ විධිඹට ෆ 

වන්න ත්නතොත් භට ථහ යන්න නන්නන් නළවළ. රු 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ, නභතුභහට භනග් නරහ නදන්න. 

එතනොට ළනඩ් ඉයයිනන්. එතුභහට ථහ යන්න කිඹන්න. 

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භන්ත්රීaතුභහ, ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නම් වරි ථහක්නන්. ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ අවනන 

ඉන්නනෝ. නභොද, ඔඵතුභහ ඇභතිතුභහනන්. භභ කිඹන නද් 

නඵොරු නම් ඒ නඵොරුයි කිඹරහ ඔඵතුභහනග් ථහනේදී කිඹන්න, 

එච්චයයි. 
 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, වළඵළයි ප්රමලසනඹ නරහ 

තිනඵන්නන්, ීරරු ඵදු වනඹ හිත ආඹතනඹ මිර ණන් 

ඉදිරිඳත් යරහ තිනඵන්නන් ඉතහභත් ළඩිනඹන්. එතනොට, 
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————————— 
*  පුසතහරනේ තඵහ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 
*  Placed in the Library. 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

ඉන්දිඹහනන් නන්න original companies තිනඵනහ. ඒ 

original companies විසින් නන්න මිර ණන් සිඹල්රභ භහ 

ශඟ තිනඵනහ. උදහවයණඹක් නර Sundaram Brake Linings 

Limited කිඹන නචන්නහයි භහභ තභයි brake lining වහ න 

original භහභ. ඒ  භහනම් මිර ණන් හිත නල්නඹක් භභ 

බහත* යනහ. 
 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, භභ එ උදහවයණඹක් විතයක් 

කිඹන්නම්. එභ ආඹතනනඹන් නන්නහ, MB 48/2, brake liner 

- front/rear කිඹන එ. ඒ "සටීල් ඉම්නඳක්ස ඉන්ඩසට්රීුස" 

කිඹන භහභ මිර යන්නන් ඇනභරිහනු නඩොරර් 20ටයි. 

වළඵළයි, ඒ original නොම්ඳළනිඹ නදන්නන් ඇනභරිහනු නඩොරර් 

8ටයි. නභොද, නම්හ undervalue, overvalue යන්න ඵළවළ රු 

ඇභතිතුභහ. ඒ ඔඵතුභහ දන්නහ. Original company එ නදන 

ණනටභ තභයි නභනවේට නග්න්නන්. නම් spare parts undervalue, 

overvalue යන්න ඵළවළ. වළඵළයි, ඒ original නොම්ඳළනිඹ 

නදන්නන් ඇනභරිහනු නඩොරර් 8ටයි. ඇනභරිහනු නඩොරර් 8ට 

නදන එ "සටීල් ඉම්නඳක්ස ඉන්ඩසට්රීුස" කිඹන නොම්ඳළනිඹ -භභ 

දන්නන් නළවළ නල්භද, ල්භද, වුරු වරි ඉන්නහද කිඹරහ- 

CTB එට විකුණන්නන් ඇනභරිහනු නඩොරර් 20ටයි. CTB එ 

රුපිඹල් ිහලිඹන 6ක් -රුපිඹල් නෝටි 6,000ක්- ඳහඩුයි කිඹනහ. 

එනවභ ඳහඩු නරහ තිනඵන්නන් ඈත ඳශහත්ර, ම්ර තිනඵන 

ඳහයල්ර ඵස එක් දුපු නිහ නනොනයි ඇභතිතුභහ. එනවභ 

ඳහඩු නරහ තිනඵන්නන් නභන්න නම් හනග් නවොයම් නිහ. නම් 

හනග්නවොයම් නිහ තභයි CTB එට ඳහඩු නරහ තිනඵන්නන්. 

 

රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ ළන විබහඹක් ඳත්රහ ඕනෆභ එක් කිඹන්න. නිම් 

නඵොරු නචෝදනහ යන්න එඳහ. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඕනන් කිඹන්නන්. රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, ඊශඟට භභ 

කිඹනහ නම්හ ඳරීක්හ යන්න කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, 

ඔඵතුභහ අං නම් ඳරීක්හ යන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ 

අං නම් ඳසු ගිඹ අවුරුද්ද හරඹ තුශ ආනඹනඹ ශ අභතය 

නොටස ප්රමභහණඹයි, යහනඹන් මුදහ වළරි අභතය නොටස 

ප්රමභහණඹයි ඳරීක්හ යරහ ඵරන්න. 

 
රු හමිණී විජිත්  විජඹමුණි ද නොයිහ භවතහ ( අධලහඳන 
නිනඹෝජල අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு கரறணற றேறத் றேநைணற   தசரய்சர - கல்ற 

தறற அமச்சர்)  

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 

Minister of Education) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

රු නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහනග් seat එට ඇවිල්රහ 

ථහ යන්න. 

රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඵතුභහනග් seat එට ගිහිල්රහ ථහ යන්න රු නිනඹෝජල 

ඇභතිතුභහ. ථහනහඹතුභහ නිනඹෝ යරහ තිනඵන්නන් එනවේ 

නභනවේ තළන්ර රගින්න එඳහ කිඹරහයි. 

 

රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද නොයිහ භවතහ 
(ரண்நெறகு கரறணற றேறத் றேநைணற  தசரய்சர)  

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

නම් Committee Stage එ. ඕනෆ තළන ඉරහ ථහ 

යන්න පුළුන්. 

 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

No, no. You need to take your seat. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රු විජිත් විජඹමුණි ද නොයිහ නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ, රු 

ථහනහඹතුභහ නිනඹෝ යරහ තිනඵන්නන් එනවේ නභනවේ 

රගින්න එඳහ කිඹරහයි. නිඹමිත පුටුනේ හඩි නරහ ථහ යන්න. 

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

What is the point of Order, Hon. Wijith Wijayamuni 

De Zoysa? 

 
රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද නොයිහ භවතහ 
(ரண்நெறகு கரறணற றேறத் றேநைணற  தசரய்சர)  

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, ඳහර්ලිනම්න්තු සථහය නිනඹෝ 

84 ඹටනත් භන්ත්රීaරුන්නග් වළසිරීභ පිිතඵ නම් බහ තුශ 

විචහයඹ යන්න ඵළවළ. රුණහයරහ ඒ වළන්හඩ් හර්තහනන් 

ඉත් යන්න කිඹරහ භභ ඉල්ීමභක් යනහ. Spare parts 

පිිතඵ තමුන්නහන්නේ විනලේ නඹක් නනොනයි. Wagon brake 

lining තිනඵනහ, Lockhead brake lining තිනඵනහ. 

නත්රුණහද? Original spare parts නොච්චය නම් තිනඵනහද? 

 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

If there is anything against the Standing Orders, that will 

be expunged.  

රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භන්ත්රීaතුභහ ථහ යන්න. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දළන් භට ථහ යන්න නදන්නන් නළද්ද රු නිනඹෝජල 

ඇභතිතුභහ? "සටීල් ඉම්නඳක්ස ඉන්ඩසට්රීුස" කිඹන නඳෞද්ලි 

භහනභන් නනළල්රහ තිනඵන අභතය නොටස ප්රමභහණඹන් 

නොච්චයද කිඹරහ වන් නල්නඹ භභ දළන් බහත* යනහ. 

 

1255 1256 

[රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරනේ තඵහ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසතහරනේ තඵහ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 
*  Placed in the Library. 



2012  නනොළම්ඵර්  26 

එ නටන්ඩයඹක්  තිනඵනහ, ඒනක් ටිනහභ ඇනභරිහනු 

නඩොරර් 152,229ක් නනහ. ත නටන්ඩයඹක් තිනඵනහ, ඒනක් 

ටිනහභ ඇනභරිහනු නඩොරර් 483,674ක් නනහ. එතනොට 

නම් ඇනභරිහනු නඩොරර් ණන 130න් ළඩි යරහ රුපිඹල්රට 

ඳරිර්තනඹ යරහ ඵළලුනොත්, ඔඵතුභහට නත්රුම් න්න පුළුන් 

නයි අභතය නොටස නනුනන් නභොන තයම් මුදරක් විඹදම් 

යරහ තිනඵනහද කිඹරහ. ඒ කිඹන්නන් original companyලින් 

අඩු ණනට නන්වීභට පුළුන්භ තිිහඹදී ළඩි ණනට 

නනළල්රහ තිනඵනහ. භභ ඔඵතුභහනන් අධහයණනඹන් ඉල්රහ 

සිටිනහ, නර්ගුනන් නිකුත් ය තිනඵන ප්රමභහණඹයි, CTB එනක් 

ඵඩහරට නනළල්රහ ශ්රී. රංභ ඩිනඳෝරට නඵදහ වළය තිනඵන 

ප්රමභහණඹයි නිළයදි ඳරීක්හ යන්න කිඹරහ. 

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵතුභහ විතයක් නනොනයි, ඒ ළන භභත් ඉල්ීමභක් 

යනහ. අපි ඒ ඳරීක්ණ ටයුතු යනහ. ඔඵතුභහත් එන්න. 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භහ එන්න ඕනෆ නළවළ, ඒ ඔඵතුභහ යන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 

ඒට භහ එන්න ඕනෆ නළවළ. එතනොට  ඵරහන්න පුළුන්, ඒහ 

යහනඹන් CTB එනක්  ඩිනඳෝට ආහද, යහනඹන් ඳංිකහත්නත් 

ඩල්රට ගිඹහද කිඹරහ.  

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක් තිනඵනහ. 

 
රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 භහ නම් නල්න බහත* යනහ, ඔඵතුභහට නම් තත්ත්ඹ 

නත්රුම් න්න.  

 

භභ අන් යනහ. ඊශඟට ප්රමහවනඹ ළන,- [ඵහධහ කිරීම්] 

අනන් නළවළ, භභ එනවභ නොම්ඳළනි ඳසනේ ඹන මිනිනවක් 

නනොනයි. රු ඇභතිතුභනි, එනවභ ගිඹහ නම් ඇභතිතුභනි, භට 

අවුරුදු 12ක් ඳහර්ලිනම්න්තුනේ නභනවභ ඉන්න වම්ඵ න්නන් 

නළවළ. තමුන්නහන්නේට ඒ භභ  කීනභන් කිඹනහ. ඒහ 

ඔඵතුභන්රහට අදහශ න්න පුළුන්; ඔඵතුභන්රහනග් 

නද්ලඳහරනඹට අදහශ න්න පුළුන්. නමුත් ජනතහ විමුක්ති 

නඳයමුණට -අඳට- ඒහ අදහශ න්නන් නළවළ. එනවනම් භභ අද 

නභතළන ඉන්නන් නළවළ, රු ඇභතිතුභහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

Do not disturb. He is going to wind up now.  
රු භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත නරහ ඉයයි. අහන 

යන්න. 

රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ප්රමහවන ඇභතිතුභනි, ඒ හනග්භ දුම්රිඹ නේනේත් 

ළටලුක් තිනඵනහ. විනලේනඹන්භ උඳ දුම්රිඹ සථහන 150 උඳ 

සථහනහධිඳතිරු 146 නදනනක් විතය නේඹ යනහ. ඇත්තටභ 

ත්නතොත් ඒ අඹ ඵහ නන තිනඵන්නන් නොන්ත්රyහත් ඳදනභ 

ඹටනත්. ඒ අඹට යජනේ නේනඹකුට රළනඵන මලි අභ 

දීභනහත් රළනඵන්නන් නළවළ. අඩුභ ළටුප් රළනඵන්නන් 

පුක්පිටිඹ දුම්රිඹ උඳ නඳොනශේ නේඹ යන උඳ 

සථහනහධිඳතිතුභහටයි.  එතුභහට දීභනහක් ඳභණයි නදන්නන්.  

 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

Wind up please. 

 

රු සුනිල් වඳුන්නනත්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, නම් හයණනඹන් අන් 

යනහ. ත නඳොඩ්ඩක් නරහ නදන්න. නම් භහනුිත 

ප්රමලසනඹක් නිහයි නරහ ඉල්රන්නන්. රු ඇභතිතුභහත් භනන් 

ත්ත හරඹක් තිනඵනහ. 320යි භහඹට රළනඵන්නන්.  

 

රු ඇභතිතුභනි, භට උඳ දුම්රිඹ සථහනඹ සිටින එ 

පුද්රනඹකු වම්ඵ වුණහ. ඒ පිඹදිභ උඳ දුම්රිඹ සථහනනේ සිටින 

පුද්රඹහ. පිඹදිභ උඳ දුම්රිඹ සථහනනේ ඉන්නන් ආයච්ිකනග් 

නප්රමේභසිරි කිඹන භවත්භඹහයි. ඒ භවතහ 1973 ඉරහ එතළන  නේඹ 

යන නනනක්. රු ඇභතිතුභනි, නමුත් එතුභහට අදටත් වම්ඵ 

නන්නන් රුපිඹල් 7,000යි. ඒ මුදර නිතන්භ ඹන්නන් ඵළංකු 

ගිණුභට. ඒ අඹත් අනනකුත් හභහනල දුම්රිඹ සථහනර සිටින අඹ 

හනග්භ නේඹක් යන අඹ. ඒ නිහ උඳ සථහනහධිඳතිරු 

ලනඹන් සිටින ඒ සිඹලු නදනහ වහභ සථිය යන්න කිඹරහ භභ 

ඔඵතුභහනන් ඉල්ීමභක් යනහ. ඒ ඔඵතුභහනග් ඇභති 

හරනේ ඔඵතුභහ යන නරොකුභ පුණලර්භඹක් වළටිඹට භභ 

රනහ. 

 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Rohitha Abeyguna-

wardena. You have 12 minutes  
 

රු නයෝහිත අනේගුණර්ධන භවතහ    
(ரண்நெறகு பரயற அபதகுர்ண)   

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana) 

ඔඵතුභහ වළභ දහභ භනග් නරහ ඳනහ නන්. විනහඩි 15ක් 

භට තිනඵනහ. 

 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

නළවළ, භභ ඳන්නන් නළවළ. 

 

රු නයෝහිත අනේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு பரயற அபதகுர்ண)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ළපිරහද? 

1257 1258 

————————— 
*  පුසතහරනේ තඵහ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 
*  Placed in the Library. 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

You may commence your speech.  
 

රු නයෝහිත අනේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு பரயற அபதகுர்ண)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

විනහඩි 15ක් තිබුණහ, රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි. 
 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

Twelve minutes තභයි තිනඵන්නන්. 
 

[ප.බහ. 11.22] 
 

රු නයෝහිත අනේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 

නිනඹෝජල අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு  பரயற அபதகுர்ண - துமநநைகங்கள், 

தடுஞ்சரமனகள் தறற அமச்சர்)   

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of 

Ports and Highways) 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අද යහඹ වහ භවහභහර්, 

ප්රමහවන අභහතලහංල ම්ඵන්ධ ළඹ ශීර් හච්ඡහට න්නහ 

අසථහනේදී විඳක්නඹන් ළඩි අදවස ප්රමභහණඹක් අඳට අවන්න 

රළබුනණ් විනලේනඹන්භ ප්රමහවන අභහතලහංලඹ ළනයි. යහඹ වහ 

භවහභහර් අභහතලහංලඹ ම්ඵන්ධනඹන් භභ ථහ ශත්,  භනග් 

ථහනන් ඳසනේ  භනග් නවෝදය නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ ප්රමහවන 

අභහතලහංලඹ ම්ඵන්ධ ඒහට පිිතතුරු නදයි. නම් යහඹ වහ 

භවහභහර් අභහතලහංලඹ ම්ඵන්ධනඹන් තිනඵන ප්රමලසනරට 

පිිතතුරු දිඹ යුතු නිහ ඒ ම්ඵන්ධනඹන් භභ  ළඩි අධහනඹක් 

නඹොමු ශහ.  
 

නම් අඹ ළඹ විහදඹ තුශ නනොනඹක් අසථහර නම් 

ම්ඵන්ධනඹන් ව විනේචන අඳට අවන්න රළබුණහ. නම් 

විනේචනරදී අපි දළපු නදඹක් තභයි වම්ඵන්නතොට යහඹ 

ඉරක් ය ත් ඵ. වම්ඵන්නතොට යහඹ වදන්න ඳටන් ත්ත 

දනේ ඉරහ නනොනඹක් විනේචන ඉදිරිඳත් ශහ.  
 

භනග් මිත්රy වරින් ප්රමනහන්දු භන්ත්රීaතුභහ නභතළන ඉන්නහ. භභ 

හිතුනේ එතුභහ ථහ ශහට ඳසනේ භට අසථහ රළනඵයි කිඹරහයි. 

නමුත් භභ දළන් එතුභහ කිඹන්න හිතහ නන ඉන්න  ඒහට උත්තය 

නදන්න තභයි ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන්.  
 

භභ ඳසු ගිඹ වළන්හඩ් හර්තහ කීඳඹක් ත්තහ, රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි. 2011 අවුරුද්නද් අඹ ළඹ විහදනේ දී ථහ ශ 

නද්ල් වළන්හඩ් හර්තහර තිනඵනහ. විඳක්නේ භන්ත්රීaරු 

කිඹනහ, "නම් යහඹ ට නළේ එන එ නම් හීනඹක්, නම් යහඹට 

භහළු නඵෝේටුටත් එන්න ඵළවළ"යි කිඹරහ. ජහතලන්තය 

යහඹක් වළදුහභ, ඒට භහළු නඵෝේටුටත් එන්න ඵළවළයි 

කිඹනහ. ඒ නරහනේ තිබුනණ් නළේ එන එ ළන ප්රමලසනඹක් 

නනොනයි.  පිහිනුම් තටහ වදනහ,  නොඩ ිහනම් ශල් වහයනහ 

කිඹරහ ඒ හරනේ කිේහ.  නමුත් ඒ යහනේ ටයුතු අද 

ක්රිසඹහත්භ නන නොට, නඵෝේටු නනුට ඇවිල්රහ තිනඵන්නන් 

නභොනහද කිඹරහ භභ එතුභන්රහනන් අවනහ.  
 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ 

වම්ඵන්නතොට යහඹට නළේ 28ක් ඇවිල්රහ තිනඵනහඹ කිඹන එ 

අපි ඳළවළදිලි කිඹනහ. ඒ අනු රුපිඹල් මිලිඹන 84 ආදහඹභක් 

වම්ඵන්නතොට යහනඹන් ශ්රී. රංහ යහඹ අධිහරිඹට රඵහ න්න 

පුළුන්භ රළබී තිනඵනහ. විනලේනඹන්භ නම් යහඹ ර්භහන්ත 

යහඹක් වළටිඹට දියුණු කිරීනම් දී ඳශමුනන්භ ආනඹෝජඹන් වත් 

නදනකු වඳුනහනන තිනඵනහ.  විනලේනඹන්භ ඳර්ක් එනර්ජි 

ආඹතනඹ, ශ්රී. නර්ණුහ ගරර් ආඹතනඹ, නවේීමස ආඹතනඹ, ටේට 

සිනභන්ති ආඹතනඹ, භළක්රන්ඩ් නවෝල්ඩිංස ආඹතනඹ, 

අරත්ත ප්රහන්නේන් කිඹන ආඹතන වඳුනහනන තිනඵනහ. 

ඔවුන්නන් එක් ආනඹෝජනඹක් දළනටභත් ළඩ ආයම්බ යරහ 

තිනඵනහ. රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, නම් නඳෞද්ලි 

ආඹතන ටි ශ්රී. රංහනේ වම්ඵන්නතොට භහම්පුය භහින්ද 

යහජඳක් යහනේ ආනඹෝජනඹ යන මුළු මුදර ඇනභරිහනු 

නඩොරර් මිලිඹන 515ක්. ඔවුන්නග් ආනඹෝජන වහ ඒ මුදර ළඹ 

යන්න නම් න විට ගිවිසුම්ත නරහ ළඩ ආයම්බ යන්නට 

ටයුතු සදහනම් ය තිනඵනහ.  

 

නම් ම්ඵන්ධනඹන් ථහ යන නොට රු දඹහසිරි ජඹනේය 

භන්ත්රීaතුභහ, ඒ හනග්භ රු සුජී නේනසිංව භන්ත්රීaතුභහ අවනහ 

"වම්ඵන්නතොට යහඹ වළදුහ, නෝ නළේ" කිඹරහ. ඊශඟට 

වම්ඵන්නතොට යහඹ නනුනන් අපි අය නන තිනඵන ණඹ 

ප්රමභහණඹ අනු ණන් වදරහ නඳන්නහ, ''නම් අවුරුද්දට නම් 

ප්රමභහණඹ නන්න ඕනෆ, ඒ මුදර ඉක්භනටභ නන්න ඕනෆ'' 

කිඹරහ. අපි ඒ ණඹ නවිඹ යුතු තභයි. අපි ණඹ අය නන 

තිනඵන්නන් නළත නන්නයි. ඒ නළවළ කිඹරහ අපි  කිඹන්නන් 

නළවළ. ණඹ නන විධිඹ අපි එතුභන්රහට නඵොනවොභ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ. නම් ඳහර්ලිනම්න්තුනේදී නම් විඹඹ ම්ඵන්ධනඹන් ථහ 

නනොයන අසථහරත් භනන් අනන්ත අප්රමභහණ ඒ ළන අවන 

නිහ නම් අසථහනේ භහ එතුභන්රහට නඵොනවොභ ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, අපි නම් ණඹ නන්නන් නොනවොභද කිඹරහ. 

එතුභන්රහනග් හරනේ ත්ත ණඹත් අපි දළන් නනහ. 

එතුභන්රහනග් කුණුත් දළන් අනප් ට්රැළක්ටර්ලින් අදිනහ. යහඹ 

නනුනන් ඒ දසර රඵහ ත්ත ණඹත් දළන් නන්න සිද්ධ 

නරහ තිනඵනහ.  

 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, රු වරින් ප්රමනහන්දු භන්ත්රීaතුභනි, 

අනප් වම්ඵන්නතොට යහඹට ඳශමුළනි ආනඹෝජඹන් 

ළවීනභන්,  2013 ර්ඹට ඇනභරිහනු නඩොරර් මිලිඹන 3.9ක් 

රඵහ න්න අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. නදළනි 

ආනඹෝජඹන්නන් ඇනභරිහනු නඩොරර් මිලිඹන 5.7ක් රඵහ 

න්න ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. ඒ හනග්භ  2013 ර්නේදී   

නතල් ළඳයීනභන් ව යහනේ අනනකුත් ආදහඹම් භහර්ලින් 

අභ ලනඹන් ඇනභරිහනු නඩොරර් මිලිඹන 32.5 ආදහඹභක් 

ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, 2020 

න විට ඇනභරිහනු නඩොරර් මිලිඹන 87.5ක් නම් වම්ඵන්නතොට 

යහනේ ආදහඹභ වළටිඹට රඵහ න්න අපි ඵරහනඳොනයොත්තු 

නනහ.  

 

වම්ඵන්නතොට යහනේ ඳශමුළනි අදිඹය නිභ කිරීභට අපි 

ඇනභරිහනු නඩොරර් මිලිඹන 360ක් විඹදම් ශහ. 2030 නන 

නොට ඇනභරිහනු නඩොරර් මිලිඹන 159 ආදහඹභක්  එයින් රඵහ 

න්න අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. ඳශමුළනි අවුරුදු නද තුන 

තුශ තභයි අඳට නම් ආදහඹම්ර ප්රමලසනඹක් භතු නරහ තිනඵන්නන්. 

ඒ ර්භහන්තලහරහ ඉදි නන්න ඕනෆ, ඒ ර්භහන්තලහරහ ආනඹන 

අඳනඹන ටයුතුරට රළවළසති නන්න ඕනෆ ආදහඹභක් 

රඵන්න. නම්  යහඹ නනුනන් ඳශමුළනි අදිඹනර් විඹදම් ශ -

ආනඹෝජනඹ ශ- ඇනභරිහනු නඩොරර් මිලිඹන 360න් 

ඇනභරිහනු නඩොරර් මිලිඹන 159 ආදහඹභක් 2030 නන නොට 

රඵන්න අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ.  

 

දළන් රු සුජී නේනසිංව භන්ත්රීaතුභහ නම් රු බහට ආහ. 

එතුභහ ආ එ නවොයි.  එතුභහත් රු දඹහසිරි ජඹනේය 

භන්ත්රීaතුභහත් නම් ණන් මිනුම් වදරහ කිඹන නොට, "නම්හ 

නන්න ඵළවළ, නම් නන්නන් යනේ මිනිසුන්නග් ල්ලි" කිඹරහ 

තභයි කිඹන්නන්. ළයදිරහත් සුජී නේනසිංව භන්ත්රීaතුභහයි, 

දඹහසිරි ජඹනේය භන්ත්රීaතුභහයි සුද්දහ නොශම යහඹ වදන 

හරනේ හිටිඹහ නම් සුද්දහ ජීවිනත්ට නොශම යහඹ වදන්නන් 

නළවළ. 
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රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද නොයිහ භවතහ 
(ரண்நெறகு கரறணற றேறத் றேநைணற  தசரய்சர)  

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

එනවනම් ඒ නොල්රන් මුහුදට ඳළනරහ භළනයනහ. 

 
රු නයෝහිත අනේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு பரயற அபதகுர்ண)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඔේ.  නභතුභන්රහ සුද්දහනන් ගිහිල්රහ අහවි,   දිඹඩනඹ 

වදන්න කීඹක් විඹදම් වුණහද,  ඒ විඹදම් වුණු මුදර ඊශඟ 

අවුරුද්නද්භ නනහද කිඹරහ. සුද්දහනන් එනවභ අවපු භන් 

සුද්දහ ආඳසු ඹනහ  යහඹ වදන්නන් නළති. නවො නරහට 

නභතුභන්රහ එදහ හිටිනේ නළවළ.  

 
ඒ විතයක් නනොයි. එතුභන්රහනග් ආණ්ඩුනේ හමිණී 

දිහනහඹ භළතිතුභහ භවළලිඹ වදන නොටත් එතුභන්රහ නදනදනහ 

හිටිනේ නළවළ, නදවිඹන්නග් පිහිනටන්. හිටිඹහ නම් ඒටත් 

ප්රමලසනඹක් නනහ. නභොද, නම්හ දීර්ක හීමන ආනඹෝජන.  

ඳඬුසනුය නවෝ නන නොනවේ වරි ඵහඵර් හප්පුක් දහරහ,  දස 

නදකින් ඒ ඵහඵර් හප්පුට ගිහිල්රහ  නොණ්ඩඹ ඳන්න කී 

නදනනක්  ආහද  කිඹරහ ඇහුහට වරි ඹන්නන් නළවළ. එනවභ 

එනහද? එන්නන් නළවළ. ටි දක් ඹන්න ඕනෆ; නොණ්ඩඹ 

නවොට ළනඳන්න ඕනෆ; එතනොට නොණ්ඩඹ ළපුනේ 

නොනවන්ද කිඹරහ අනනක් අඹ අවනහ. ඒ අවන නොට 

"නොණ්ඩඹ ළපුනේ ඳඬුසනුරින්" කිඹරහ කිඹන නොට තභයි 

නොණ්ඩ ඳන්න ඵහඵර් හප්පුට ේටිඹ ඹන්නන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] නම් අඹ නොණ්නඩ් ළපුණු ේටිඹ. නොණ්නඩ් 

නනොනයි,  [ඵහධහ කිරීභක්] භභ කිඹනම් ඉන්න.  භභ ඉන්නහ 

රසනට. ඵරන්නනෝ රසනට, නඳනුභට ඉන්න විධිඹ. නහභල් 

භන්ත්රීaතුභන්රහ, අපි නවො වනේ වතනර් ඵඩු. අපි නවො වනේ 

වතනර් අඹ. එක්ත් ජහති ඳක්නේ අඹ හනග් නනොනයි, අපි 

නවො නඳනුභට ඉන්නහ. නවො ළඩ යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔනවොභ ඉන්න. නළත්නම් භට යහඹ ළන කිඹන්න ඵළරි නනහ.  

 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ ද සර්ණහහිනිනේ 

“කිඹන ථහ” ළඩටවන ඹටනත් එක්තයහ භන්ත්රීaයනඹක් කිඹහපු 

නදඹක් භට භතක් නනහ. එතුභහ භනන් ඇහුහලු, 

"වම්ඵන්නතොට යහඹට නළේ එනහද” කිඹරහ. එතනොට භභ 

කිේහලු, “අනන් නළවළ භල්ලි. ළලි නළක් විතයයි ආනේ”  කිඹරහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ නිහ භහ එතුභහට උත්තය දිඹ යුතුයි. රු 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, ඳහර හභහනල නඳශ,  උස නඳශ 

ඳන්තිර ඉනන න්නහ ශභයින්ට ඹභක් කිඹරහ දුන්නහභ   

නත්රුම් න්න පුළුන්. ඒ ශභයින්ට නඳොතක් දුන්නහභ, ශභයින් ඒ 

නඳොත කිඹනහ. වළඵළයි  ශදරු ඳහල් ඹන දරුන්ට එනවභ 

ඵළවළ. නවෝඩිනේ නඳොනත් තිනඵන්නන් නොනවොභද? "භර" කිඹරහ 

ලිඹරහ  ඉසයහින් භර ඇරහ තිනඵනහ.  එතනොට පින්තූයඹ 

දළක්හභ තභයි ඒ භර කිඹරහ නවෝඩිනේ දරුන් දළන න්නන්. 

ඒ හනග් නම් එක්ත් ජහති ඳක්නේ - UNP එනක්- ඉන්න 

අඹටත් අදත් රඳ නඳොත නඳන්න්න ඕනෆඹ කිඹහ භහ හිතුහ. ගිඹ 

තහනේත් racing cars  නඳන්නුහ. 

 
එතුභන්රහ ළලි නළේ ළන කිඹනහ. රු භන්ත්රීaතුභනි,  භහ 

අනත් තිනඵන නම් පින්තූයනේ තිනඵන්නන්, වම්ඵන්නතොට යහඹට   

ඇවිත් තිනඵන ආහයඹයි. ඔඵතුභන්රහ වම්ඵන්නතොට යහඹට 

ගිහිල්රහ නළවළනන්?  ඊර්ලහට ඹන්නන් නළවළ. නභන්න නළේ 

ඇවිල්රහ හවන ඵහන වළටි නම් පින්තූයනේ තිනඵනහ. භහළු 

නඵෝේටුක්ත් එන්න ඵළවළයි කිඹහපු වම්ඵන්නතොට යහඹට නළේ 

ඇවිල්රහ  හවන ඵහන ආහයඹ නභන්න. හවන 870ක් ඵහනහ. 

නම් ඵරන්නනෝ නයදි එශරහ තිනඵනහ හනග් හවන ඵහරහ 

තිනඵන වළටි. නම්හ දළක්හභ ඔඵතුභන්රහනග් ඳපු දහරහ ඹනහ. 

ආත්භ ණනට, ආණ්ඩුක් වදන්න ඵළවළ කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ 

දන්නහ. නභනවභ නන නොට නොනවොභද ආණ්ඩු වදන්නන්? 

වළදුත් ළඩක් නළවළ. වික්රහභසිංව නරොක්හ නදනළයි ඉඩ? ඒ නිහ 

අපි- [ඵහධහ කිරීභක්]  වික්රහභසිංව නරොක්හ ඳයහක්රහභ මුද්ර ඹ තභයි 

යහඹ වළටිඹට නත්රුම් අයනන තිනඵන්නන්.  

 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි,  එතුභහ වළභදහභත් යන ත 

විනේචනඹක්  තිනඵනහ.  ඒ තභයි නරොයිඩ් භහභ ළන කිඹහපු 

හයණහ. ආර්ථි ංර්ධන අභහත   ලහංලනේ ළඹ ශීර්ඹ දනේත් 

ඒ කිේහ.  රු සුජී නේනසිංව භන්ත්රීaතුභනි, අදින් ඳසනේත් 

නම් "නරොයිඩ්" කිඹන ෆල්ර නනොකිඹහ ඉන්න. රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි, එතුභහ රෑටත් "නරොයිඩ් නරොයිඩ්" කිඹනහලු. භභ 

එතුභහනන් අවන ප්රමලසනඹ  නම්යි. අපි දළන් නම් නරොයිඩ් 

භහනම් යක්ණඹ රඵහ ත යුතු නම්,  මුලින්භ  රඵහ ත යුතු 

න්නන් නොශම යහඹටයි. අපි ඉතිවහනේ සිට  නොශම යහඹ 

වයවහ ආනඹනඹ අඳනඹනඹ සිදු යනහ.  

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

Hon. Deputy Minister, your time is over.     

 

රු නයෝහිත අනේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு பரயற அபதகுர்ண)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භට ත විනහඩිඹක් නදන්න.  ඔඵතුභහ භනග් මිත්රyඹහනන්.  රු 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, නමුත් නරොයිඩ් භහනම් යක්ණඹ අපි 

නම් නතුරු නොශම යහඹට අයනන නළවළ.   යුද හතහයණඹ  

තිබුණු හරනේ අඳට අධිබහයඹක් ඳළනවහ. නමුත් 2009 භළයි 

භහනේ 19 ළනිදහ  යුද්ධඹ අන් වුණහට ඳසනේ ඒ අධිබහයඹ 

අනඳන් ඉත් ශහ. අලල නම්, ඕනෆභ නනනකුට පුළුන් 

තභන්නග් මුළු නිභ යක්ණඹ ය න්න. දළන් කිඹනහ, 

නරොයිඩ් භහනම් යක්ණඹ නළති නිහ ලු අද අනප් යහඹට නළේ 

එන්නන් නළත්නත් කිඹරහ. රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අපි 

නඵොනවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ “K” Line කිඹන නළේ භහභ නම් 

න විට අපිත් භඟ ගිවිසුම්ත නරහ තිනඵනහ. සිංප්පරු 

යහඹත් භඟ ශ නුනදනු; හවන 3,000ක් නළත 

ප්රමතිඅඳනඹනඹ කිරීනම් නුනදනු අද වම්ඵන්නතොට, භහම්පුය 

භහින්ද යහජඳක් යහඹට නේන්දු නරහ තිනඵනහ.  

 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අේ! අේ! නම් ඵරන්න. 

නම්හ කිඹන්නන් නළවළ. අනප් අධිනේ  භහර්ඹ ඇදයි කිේහ. 

ඹන නොට අභහරුයි කිේහ. එඹ නිතන් යන්නන් දහද කිඹරහ 

ඇහුහ. අද “රංහදීඳ” ඳත්තයනේ තිනඵනහ, "දක්ිතණ අධිනේ  

භහර්නඹන් නෝටි 97 1/2  ආදහඹභක්." කිඹරහ. නම් තභයි 

ආදහඹම් රළබීභ. ඒ නිහ  එක්ත් ජහති ඳක්නේ ඉතිරි නරහ 

ඉන්න, ථහ යන භන්ත්රීaරු එක්නනහ, නදන්නහට ශ්රී. රංහ 

යහඹ අධිහරිඹ වළටිඹට, යහඹ වහ භවහභහර් අභහතලහංලඹ 

වළටිඹට නඵොනවොභ ඳළවළදිලි නම් හයණඹ කිඹනහ. අතිරු 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ අභිනඹෝ ඵහය න්න 

නහඹනඹක්. ඒ අභිනඹෝ ඵහය න්නහ නහඹඹහ නම් යනේ යුද්ධඹ 

අන් ශහ හනග්භ, ආර්ථි ලනඹන් නම් යට ලක්තිභත් යන, 

ංර්ධනඹ යන ළඩ පිිතනශ ජඹ්ර්වණඹ යන්නට 

රළවළසතියි කිඹන ඳණිවුඩඹ අද අපි රඵහ නදනහ, රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි. 

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Harin Fernando.  You 

have eight minutes.   
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

[ප.බහ. 11.35] 
 

රු වරින් ප්රමනහන්දු භවතහ 
(ரண்நெறகு யரறன் தர்ணரந்து )  

(The Hon. Harin Fernando) 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, නඵොනවොභ නටි හරඹක් තුශ 

ඉතහභත්භ ටිනහ රුණු යහශිඹක් කිඹන්නට තිනඵනහ. භභ 

මුලින්භ නිඹභ අභහතලහංලඹ, ඒ අභහතලහංලනේ ටිනහභ ළනල් 

දහරහ තිනඵනහ හනග් කිඹපු, නයදි නවෝදපු ඇභතිතුභහට භභ 

සතුතින්ත නනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි, අපි හභහනලනඹන් නවො නද්ට නවොයි කිඹනහ. 

රු නිනඹෝජල අභහතලතුභනි,  ඔඵතුභහ වම්ඵන්නතොට යහඹ ළන 

ථහ ශ නිහ ඒ ම්ඵන්ධනඹන් ඹභක් කිඹන්නට ඕනෆ. ඒ නහ 

ත්නත් ඔඵතුභහ. ඔඵතුභහ තභයි ල් ළන කිඹන්න ආනේ. අපි 

යහනේ රක් තිනඵනහ කිේහභ, ඒ යහනේ ල් නළවළයි කිඹරහ, 

අනප් සිරිනොනත් ල් නද ළන ථහ යන්න ගිහින්, අන්තිභට 

අපි ර නඳන්රහ නදන විට නහ ත්නත් ඔඵතුභහයි. ඒ නිහ ඒ 

ඔඵතුභහ ශ නහ ළනීභක්. එඹ මුලින්භ නත්රුම් න්න ඕනෆ. 

අන්තිභට ඔඵතුභහනග්භ බහඳතිතුභහ කිේහ, රක් තිනඵනහ 

කිඹරහ.  අපි ඒ නරහනේ නශේ යුතුභක් ඉටු කිරීභ ඳභණයි. අපි 

කිේහ රක් තිනඵනහ කිඹරහ. ඔඵතුභහ අභිනඹෝ ශහ. අපි ර 

නඳන්වහ. ඒ අනප් දක්භ. අපි ර  නඳන්න්න දන්නහ. 

[ඵහධහ කිරීම්] රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, [ඵහධහ කිරීම්] රු 

නිනඹෝජල ඇභතිතුභනි, භට විනහඩි 8යි තිනඵන්නන්. [ඵහධහ කිරීම්] 

විනහඩි 8යි තිනඵන්නන්. රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, භට රඵහ දී 

තිනඵන හරඹ ඉතහභ නටියි.  
 

භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ නම් යහඹ වළදීභ පිිතඵ අපි විරුද්ධ 

නළවළ කිඹරහ. වම්ඵන්නතොට යහඹ වළදීභ ළන අපි විරුද්ධ නළවළ. 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඉසනල්රහ නනහපු ලහඳෘතිඹක් ඒ. 

ඒ නවොයි. සිඹඹට 500ක් නවොයි. අද අපි කිඹනහ, නම් 

වම්ඵන්නතොට යහඹ ඉදිරි හරනේදී හර්ථ නරහ නම් රංහට 

ළඩිභ  ආදහඹභක් නග්න්න පුළුන් ක්රහභනේදඹ නම් යහඹ තුිතන් 

ඇති නන්න ඕනෆඹ කිඹහ. නමුත් එතළනදී ඹම් කිසි අඩු ඳහඩුම් 

තිනඵනහ නම් අපි ඒහ නඳන්හ දිඹ යුතුයි. රක් තිබුණහ. ඔඵතුභහ 

"නළවළ" යි කිේහභ අපි නඳන්රහ දුන්නහ. ඒ යදක් නනොනයි. 

ඒ ළන අසුඵහදී හිතන්න එඳහ. අපි ඒ නඳන්වහ. ඒ ළන ථහ 

ශහ. ඔඵතුභන්රහ ර ළඩුහ. රට විඹදම් ශහ. ඒ ප්රමලසනඹක් 

නළවළ. ඒනක් කිසි ළටලුක් නළවළ. රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, 

නමුත් නත්රුම් ත යුතු රුණ නභඹයි. අපි ඒ ඔක්නොභ අභත 

යමු නෝ. ඒ සිඹලු නද් අභත යමු.  
 

ඳසු ගිඹ භහනේ නම් ඳහර්ලිනම්න්තුට විණහධිඳතිතුභහ 

හර්තහක් දුන්නහ. ශ්රී. රංහ යහඹ අධිහරිඹ පිිතඵ රුණු 

හයණහ ණනහක් එයින් ප්රමහල යනහ. යහඹ කිඹන්නන් 

භභත් නඵොනවොභ ආලහ යන භහතෘහක්. නම්නන් තභයි 

රංහ නේය න්න පුළුන් න්නන්. Southern Port  එ වදන 

එ සිඹඹට 500ක් නවොයි. අනප් හර්ඹක්භතහ ළඩි නන්න 

ඕනෆ. භභ සුඵ ඳතනහ. දළන් සිටින අධි නේ පිරි පුංික පුංික 

ප්රමභහණලින් අඩු යරහ තිනඵනහ, ඒ නවො නදඹක්. ඒ නිහ 

දළන් හර්ඹක්භතහ ළඩි නනහ. ඒ නවොයි. අපි ආයි ඒහ 

දකින්න. නමුත් සුදු හුණුභ හන්න එඳහ. නභතළන නොඩක් ප්රමලසනත් 

තිනඵනහ රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි. COPE  එනක් 

විණහධිඳති හර්තහනේ කිඹනහ, රුපිඹල් මිලිඹන 700 ඉඩම්, 

-ඔඵතුභන්රහට අයිති නළති ඉඩම්- නඳෞද්ලි විණන 

ආඹතනඹක් භිනන් accountsරට දහරහ accounts ටි 

ම්පර්ණනඹන් අච්චහරුක් යරහ කිඹරහ. අපි නනොනයි 

කිඹන්නන්, විණහධිඳති. නම්හ භභත්, සුජී නේනසිංව 

භන්ත්රීaතුභහත් වදරහ කිඹන ථහ නනොනයි.  
 

අනනක් හයණඹ නභඹයි. ජඳන්ලින් ත්ත ආධහයඹකින් 

රුපිඹල් මිලිඹන 455කින් හල්ර යහනේ breakwater system  

එක් වදනහ කිඹරහ කිේහ. රුපිඹල් මිලිඹන 455ක් බහඹට 

විඹදම් යරහ, ඒ ලහඳෘතිඹ අතය භඟ නළතුණහ ලු. හටද නම් 

මුදල් ඹන්නන්? ඒහ නහසතිඹක් නනොනයිද?  

 

තුන්නනි හයණඹ නභඹයි. හල්ර යහඹ දිගින් දිටභ, දිගින් 

දිටභ රුපිඹල් මිලිඹන 1,023ක් ඳහඩුයි කිඹරහ විණහධිඳතිතුභහ 

COPE  එට හර්තහ ශහ. Rock House Lane  එනක්  ඳර්චස 
1.45 ඉඩභක් මිලිඹන එක් දවස ණනට තක්නේරු ය 

තිනඵනහඹ කිඹහ, ම්පර්ණ ණන් ළරැදිරහ රහබහරහබ අමු අමුනේ 

නවොයම් ය තිනඵනහඹ කිඹහ, විණහධිඳතිතුභහ නම් 

ඳහර්ලි නම්න්තුට හර්තහ ශහ. එතනොට consultancy firm  

එනක් හර්ඹක්භතහ ළඩි යනහඹ කිඹහ අති විලහර මුදල් 

න්දයහක් ළඹ යරහ තිනඵනහ. හර්ඹක්භතහ ළඩි නනහ 

තිඹහ කිසිභ නිර්නද්ලඹක් ක්රිසඹහත්භ නරහත් නළවළ කිඹහ වරින් 

ප්රමනහන්දු නනොනයි, විණහධිඳතියඹහ ඳහර්ලිනම්න්තුට හර්තහ 

ශහ.  

 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, 2008දී Galle Face 

Development Project එ ඹට  නත් රුපිඹල් මිලිඹන 17ක් විඹදම් 

යරහ food supply centre and sanitary building system එක් 

වදරහ තිනඵනහ. අද නතුරු ඒ භවජන අයිතිඹට ඳයරහත් 

නළවළ; කුලිඹට දීරත් නළවළ. ඒත් කිඹන්නන් 

විණහධිඳතිතුභහයි, අපි නනොනයි.  ඒ නිහ රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි, නරෝනේ දළනට තිනඵන නවොභ යහඹ -[ඵහධහ 

කිරීභක්] රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, භනග් ථහ විනහඩි 8න් 

අන් ශයුතු නනහ.  

 
රු නයෝහිත අනේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு பரயற அபதகுர்ண)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

හල්නල් ප්රමලසනඹ ඹනනොට හිටිනේ තමුන්නහන්නේරහනග් 

හිටපු භංර භයවීය ඇභතිතුභහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු වරින් ප්රමනහන්දු භවතහ 
(ரண்நெறகு யரறன் தர்ணரந்து )  

(The Hon. Harin Fernando) 
ඒ ඔහුනග් යදක්. [ඵහධහ කිරීම්] වරි. අවනන හිටිඹහ නන්. 

[ඵහධහ කිරීම්] එනවභ නම් නභනවභ හිතමු. ඔඵතුභහනග් උත්තයඹ 

බහය න්න පුළුන්. භභ කිඹපු වනඹන් ඳවක් නිළයදියි, එක් 

ළරැදියි. Thank you.  

 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, [ඵහධහ කිරීම්] නඳොඩ්ඩක් අව 

න්න. [ඵහධහ කිරීම්] නරෝනේ නවොභ යහඹට දළන් තිනඵන්නන් 

චීනනේ ළංවයි නුය යහඹ. සිංප්පරු තභයි ඊට ඳසු තිනඵන  

නවොභ යහඹ. ඊට ඳසු ඩුඵහයි යහඹ. අපි ඔඵතුභහරහනග් යජඹ 

ඹට නත් ඵරහනඳොනයො ත්තු න්නන් ශ්රී. රංහනේ නොශම යහඹ 

රංහනේ තිනඵන නවොභ යහඹල් ඳනවන් එක් ඵට ඳත් 

නයි කිඹහයි. නමුත් රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ 

නත්රුම් න්නන් නළති ඳළත්තක් තිනඵනහ. අනප් business එ 

ම්පර්ණනඹන්භ යහ ඳතින්නන් transshipments රයි. දළන් 

ඔඵතුභහත් කිේහ, වම්ඵන්නතොටට ආහ, නළතත් ඉන්දිඹහනේ 

ඉරහ ඇල්ජීරිඹහට ඇරිඹහ, නම් ළඩ ටි ශහ කිඹරහ. නවොයි. 

Transshipments තභයි අනප් business එ. නමුත් ප්රමලසනඹක් 

තිනඵනහ. Transshipments   සිඹඹට 80ක් ඹන්නන් ඉන්දිඹහට. 

අද රංහනේ location එ ඉතහභත්භ නවොයි. නමුත් අද 

ඉන්දිඹහ නේ යහඹල් වතයක් - හරප්ඳඩම්, විහින්ජම්, 

ණඳතිපුයම්, ක්රිසසණඳේනම් කිඹන යහඹල් වතය- වළනදනහ. ඒ 

නිහ ඔඵතුභන්රහට නරොකු අභි නඹෝඹක් තිනඵනහ, නම් 

නරහ නේ නම් වරිඹට market ය ත්නත් නළත්නම්. භභ 

කිඹනහ, යහඹ නවොයි. ප්රමතිඹක් තිනඵනහ. භනක් ඹනහ. ඒ 

හනග්භ පුංික  පුංික නවොයම් ටිකුත් තිනඵනහ. ඒහ ටි විහ  

නන සිදු  නන්නහව ංචහ දණ ටි නඳොඩ්ඩක් අඩු ය 
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ත්නතොත්, නම්හ දියුණු යරහ නම් තිනඵන අභිනඹෝරට මුහුණ 

නදන්න පුළුන් වුනණොත්; ඉන්දිඹහනන් එන අභිනඹෝඹට මුහුණ 

නදන්න පුළුන් වුනණොත් නම් යහනඹන් රංහනේ හුඟක් ප්රමලසන 

නොඩ දභහ න්න පුළුන් කිඹන හයණඹ අපි නම් අසථහනේදී 

ප්රමහල යනහ. ඒ නිහභ භභ කිඹනහ, රහබ නවොඹන්න 

ඉසනල්රහ නම් තිනඹන සථහයඹ යහ නන,  -භහළුහ  නේ 

තිඹහ නන නවොද්ද ලිනප්  තිඹහ න්නහ හනග් ළඩ යන්නන්  

නළතු, නවෝටල් ංකීර්ණ වන්න නොල්ෂස පිේටනි වදන්න 

Formula One racing  tracks වදන්න  ඉසය, නම් රහබ සථහයඹ 

යහ නන- වරිඹට  ටයුතු නශොත් නවො භනක් ඹන්න 

පුළුන් කිඹරහ.  [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභන්රහ ගිඹ අවුරුද්දට ළඩිඹ 

නම් අවුරුද්නද් නවොට ඹභක් ය නන තිනඵනහ. ප්රමතිඹ යහ  

නන තිනඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] න්නේනර් ප්රමභහණඹ ළටිරහ 

නළවළ. ඒ ප්රමභහණඹ අල්රහ නන සිටිනහ. ඒ නිහ අපිට තුටුයි. 

ඉදිරිනේදී ඊට ඩහ නවොට ටයුතු යන්න. කුභහය නල්භ 

භළතිතුභහට  කිඹන්න ඹභක්  තිබුණහ. නමුත් කිඹන්න නරහ 

නළවළ.  ඒ නිහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
[ප.බහ. 11.42] 

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ (ප්රමහවන අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு குர தல்க - பதரக்குத்து அமச்சர்)  

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, භට චන සල්ඳඹක් ථහ 

යන්න රළබීභ න්නතෝඹක්. විනලේනඹන්භ රු නජෝලප් 

භයිල් නඳනර්යහ භන්ත්රීaතුභහ ඳහරිනතෝිතඹ ම්ඵන්ධ කිේහ. 

භභ විනලේනඹන්භ එතුභහට නභඹ ප්රමහල යන්න ඕනෆ.  අපිට 

ඳහරිනතෝිතඹ නන්න තිනඵනහ. ඒ ඇත්ත. ඳහරිනතෝිතඹ 

නන්න යජනඹන් මුදල් දීරහ තිනඵනහ. ඒ ආණ්ඩුනන් නඹදව 

private provident fund  එනන් රළබුණු ළඩිපුය මුදරක්. ඒ මුදර 

නන් ය තිනඵනහ. නමුත් ඒට විරුද්ධ නනනක් උහවි 

ගිහින් තිනඵන නිහ අපිට දළන් ඒ ඳහරිනතෝිතඹ නන්න ඵළවළ. 

උහවිනඹන් ීරන්දු එන තුරු ඳහරිනතෝිතඹ නන් ය තිනඵනහ. 

උහවි  නේ ීරන්දු ආ භන්භ  අනිහර්ඹනඹන්භ අපි ඒ 

ඳහරිනතෝිතඹ නන ඵට භභ නම් රු බහට දළනුම් නදන්න 

ළභළතියි.  

 

අනප් සුනිල් වඳුන්නනත්ති භන්ත්රීaතුභහ තත් නචෝදනහ ඹක් 

නළගුහ.  එතුභහ නනොදළනුත් තභයි ඒ නචෝදනහ නළඟුනේ.  

නභොද, රංභ නඵොනවොභ අභහරුනන් ඹන ආඹතනඹක්. අඳට 

අවුරුද්දට හභහනලනඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 6,016ක් වම්ඵ 

නනහ.  නභයින් ඳහල් ශමුන් වහ රුපිඹල් මිලිඹන 1,430යි. 

න්නද්ධ නේහ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 300යි. පරදහයී නනොන 

භහර් වහ රුපිඹල් මිලිඹන  2,335යි. එතනොට මුළු එතු 

රුපිඹල් මිලිඹන  4,065යි. රංභට බහණ්ඩහහයනඹන් රළනඵන 

මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 1,951යි. ඒනන් නේඹන් 35,000ට 

ඳඩි නන්න තිනඵනහ. ඒ ඳඩි නනුනන් භහඹට රුපිඹල් 

මිලිඹන 12,000ක් විතය ඹනහ. ඒනනුත් රුපිඹල් 10,100ක් 

යජනඹන් වළභ නේඹහනග්භ account එට දභනහ. ඉතිරි මුදර 

තභයි depot එනන් නවොඹහනන නන්න තිනඵන්නන්. 

හර්ඹක්භ නළති භවය ඩිනඳෝ නිරධහරින් ඉන්න තළන්ර  ඳඩි 

නවීනම් අභහරුම් තිනඵනහ. ඒ භභ පිිතන්නහ. නභොද 

රංභනේ ළරැදි තිනඵනහ. භභ ළරැදි නළවළ කිඹරහ කිඹන්නන් 

නළවළ. නමුත් නොනවොභ වරි ඒ ඳඩි ටිත් නහනන ඹනහ.  

 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, රංභනඹන් අද විලහර 

නේහක් යනහ.  වළභ දහභ යහත්රීa  ඵස යථඹ ධහනඹ නනහ. 

ඹන්ත රුණහතිර භන්ත්රීaතුභහ කිේහ, යහත්රීa ඵස යථඹ  ධහනඹ 

න්නන් නළවළ කිඹරහ. ඒ භභ පිිතන්නන් නළවළ. ෆභ depot  

එභ යහත්රීa ඵස යථඹ ධහනඹ යන්න කිඹරහ අඳ නිනඹෝ දීරහ 

තිනඵනහ. එඹ අනිහර්ඹ ය තිනඵනහ.  

Motor spares ම්ඵන්ධ අනප් සුනිල් වඳුන්නනත්ති 

භන්ත්රීaතුභහ නචෝදනහක් ශහ.  නනක් යන නොට මිනිසුන්ට 

රිනදනහ. ඒ හභහනල නදඹක්. නභනතක් ල් රංභඹට නභෝටර් 

යථ අභතය නොටස ත්නත්  open market  එනන්. ඒ open 

market එනන් න්න නොට ඒහ න්න නිරධහරිඹහට නවෝ ඒ  

ඹන එක්නනහට සිඹඹට 10, සිඹඹට 15  commission එක් 

තිනඵනහ.  නමුත් ඒ ක්රහභඹ නළති යන්න තභයි අඳ නම් ක්රහභඹ 

අනුභනඹ නශේ. අඳ tender call  යරහ ඉන්දිඹහනේ භහම් 

නදක් නතෝයහ ත්තහ, නම් යටට motor spares එන්න. ඒහ 

නවො,  කි යුතු නොම්ඳළනි නදක්. ඒ නොල්රන්ට නනොනයි   

duty-free concession එ දීරහ තිනඵන්නන්. අභතය නොටසරට 

duty-free concession  එ දීරහ තිනඵන්නන් CTB  එටයි. ඒ 

නොල්රන්නග් මුදලින් නම් ඵඩු නන්න්නන් CTB එයි. ඒ 

නොල්රන්නග් මුදල් දීරහ ඵඩු නග්න්නන් CTB එටයි. ඒ 

නොල්රන්ට ඒහනේ කිසි අයිතිඹක් නළවළ. ඒ ඵඩු නනහහට 

ඳසනේ, ඒර අනප් ඵඩහනේ තිඹරහ අඳ එතළනින් නිකුත් 

යනහ. ඒර ඵඩහනේ තිනඵන Steel Impex Industries 

Limited එ එතළනින් ඵඩු නිකුත් යනහ. අනික් එ තභයි  

Nimbus Automotive (Pvt.) Limited. ටුඵළද්නද් අනප් depot 

එනක්  නනභ stores තිනඵනහ. එතළනින් අඳ ඒහ නිකුත් 

යනහ. නොම්ඳළනිනඹන් න්න ඕනෆ නම් ඒනන් නනභ 

න්න පුළුන්.  Lanka Ashok Leyland ආඹතනනඹන්, නළත්නම් 

Tata Motors ආඹතනනඹන් අභතය නොටස න්න පුළුන්. ඒ 

වළරුණහභ, නම් අභතය නොටස පිටසතය ඩලින් න්න ඵළවළ. 

නභොද පිටසතය ඩලින් ත්තහට ඳසනේ  bills එතු නනහ. 

අඳ ශඟ ල්ලි නළවළ ඒහ නන්න.  ඒ හනග්භ ෆනවන්න 

commissions ඹනහ. ඒ නළති යන්න තභයි නම් විධිඹට  

tender call යරහ නභළනි ආඹතන නදක් නතෝයහ නන ඒ 

නොල්රන්නග් ල්ලිලින් CTB එනක් නමින් ඵඩු නන්රහ අනප්  

storesර තිඹහනන එතළනින් නිකුත් යන්නන්. අලුතින් නම් 

හනග් නද්ල්  යන නොට භවය අඹට රිනදනහ. නම්හ යන 

නොට හභහනලනඹන් ඒ ඵඩු ඳඹපු අඹට, commissions ත්ත 

අඹට නොඩක් රිනදන නිහ තභයි නම් හනග් අතල නචෝදනහ 

එල්ර යන්නන්. ඒ නිහ තභයි භභ නම් ළන කිේනේ.  

 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අඳට ඵස අලලයි. ඵස නග්න්න 

ල්ලි නළවළ කිඹන එත් නම් රු බහනේදී කිඹළවුණහ. නමුත් 

භභ කිඹනහ රංභඹට නිම් ඵස නදන්න නයයි කිඹරහ. 

නභොද රංභනේ ළඩ යන නේඹන්නන් නේඹක් න්න 

ඕනෆ නම් රංභඹට ඹම් කිසි ප්රමභහණඹ -සිඹඹට 25 විතය-   

down payment එක් දභරහ ඵස නදන්න ඕනෆ. එතනො ට නම් 

නේනඹෝ ඉතුරු සිඹඹට 75 නවොඹන්න ළඩ යනහ. නළත්නම් 

න්නන් නභොක්ද? වළභ එක්භ ආණ්  ඩුනන් නිම් නදන නොට 

නම් අඹ ළඩ යන්නන් නළවළ. ඔවුන් නිම් ඉන්නහ. ඒ නිහ භභ 

වළභ නරහනේභ ඉල්රහ සිටින්නන් ඵස යථ නදන නොට, අඳට ඵස 

1,000ක් නදනහ නම් ඒනන් සිඹඹට 25 down payment 

එක් නරහ ඉතුරු සිඹඹට 75 රංභඹට නන්න නදන්න 

කිඹරහයි. එතනොට තභයි රංභනේ ඉන්න නේඹන් වරිඹට 

ළඩ යරහ ඒ down payment එ -සිඹඹට 75- නන්න 

උනන්දුක් දක්න්නන්.  

 

අනප් සුනිල් වඳුන්නනත්ති භන්ත්රීaතුභහ Steel Impex Industries 

Limited එ පිිතඵ කිේහ නන්. අනප් කිසි නනනක් ඒනක් 

නළවළ.  භභ ඒ නඵොනවොභ කීභක් ඇති කිඹනහ.  එතුභහ ඒ 

ඔප්පු යනහ නම් භභ  භනග් භන්ත්රීaභ තිඹහනන ඇභතිනභන් 

ඉල්රහ අස නනහ. නම් භභ ප්රමසිද්ධිනේ කිඹනහ. නභොද භභ ඒ 

හනග් ළරැදි ළඩ යන නනනක් නනොනයි. එතුභහ කිේහ 

ඇභතිතුභනි, නභන්න නම් හනග් නදඹක් නනහ කිඹරහ. ඒට 

ඉතින් භට යන්න නදඹක් නළවළ. භභ ඉඳනදන නොටභ සිකුයහ 

භනග් නශනල් ඉරහ ති නඵන්නන්. ඒට භට යන්න නදඹක් 

නළවළ. භභ ඵළලුහ භනග් වවනනන් දහ වරි ම ඵහිනහද 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

කිඹරහ. නළවළ. භභ භළරුණු දට -ඳණ ගිඹ දට- තභයි සිකුයහ  

ඵහින්නන්. ඒට  ඉතින් ඒට භට යන්න නදඹක් නළවළ නන්. 

භවය අඹට ඕහ යන්න ඵළවළ නන්. යන්න ඵළරි වුණහභ ඒ 

මිනිසසුන්ට ඊර්ලයි. නිතයභ නක්රහෝධනඹන්, වයනඹන් තභයි ඒ 

අඹ ඉන්නන්. ඒ ළන භභ ඊට ළඩිඹ කිඹන්නන් නළවළ.  

 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අද අනප් දුම්රිඹ නේඹ ඉතහභ 

නවො තත්ත්ඹ තිනඵනහ. ජනහධිඳතිතුභහ  ගිඹය   Budget  

එනන් නම් දුම්රිඹ නේඹට නවොට ල්ලි දුන්නහ. එතුභහ නවොට 

ල්ලි දීපු නිහ තභයි අද දුම්රිඹ නේඹ නවො තත්ත්ඹ 

තිනඵන්නන්. නම් දුම්රිඹර භන් යන යජනේ නේඹන්නන්, 

නළත්නම් නම්හනේ ඹන ඕනෆභ නනනකුනන් අවරහ ඵරන්න අද 

දුම්රිඹ නේඹ නොයි තයම් නවොද කිඹරහ. අද දුම්රිඹ නරහට 

එනහ. අලුත් දුම්රිඹ නනළත් තිනඵනහ; power sets නනළත් 

තිනඵනහ.  

 
අද ඵදුල්රට ඹනහ, power sets නදක්. Air-conditioned 

wagons තිනඵන, ඒ හනග්භ touristsරහ ඹන power sets නදක් 

ඵදුල්රට ඹනහ. ඵදුල්නරන් එක් එනනොට නොශඹින් එක් 

ඹනහ. වරහතට එක් දහරහ තිනඵනහ. කුරුණෆරට අලුතින් 

එක් දහරහ තිනඵනහ. භහතයට දහරහ තිනඵනහ. ඒ හනග්භ 

හික්ඩුටත් දහරහ තිනඵනහ. ඒ ළන නම් භභ ළඩිඹ ථහ 

යන්න ඹන්නන් නළවළ. ළුතයට දහරහ තිනඵනහ. වුනිඹහට 

දහරහ තිනඵනහ. නම් ඔක්නෝභ අලුත් power sets. Power sets 

විලහර ංලහක් තමුන්නහන්නේරහට දකින්න පුළුන්. නර්ල්  ඳහය 

දිවහ ඵරහ නන ඉන්න නොට නම් රංහද, නළත්නම් නම් 

චීනඹද කිඹරහ හිනතනහ. නභොද එච්චය රසන power sets. 

ෆභ සුනෝඳනබෝගි අංඹක්භ තිනඵන power sets අද නර්ල් 

පීල්නල් ධහනඹ නනහ. ගිඹ ඳහය budget එනන් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ දීපු මුදල්ලින් නම් හනග් නවො තත්ත්ඹට 

ප්රමහවන ක්නේත්රyඹ නනනන්න පුළුන්භ රළබුණහ. අඩු ඳහඩුම් 

නළවළ කිඹන එ භභ කිඹන්නන් නළවළ. නවොයම් සිද්ධ නන්නන් 

නළවළ කිඹන එ භභ කිඹන්නන්ත් නළවළ. නභොද ඕනෆභ 

ආඹතනඹ නවොයම් සිද්ධ නනහ. ඒ එදහ ඉන්භ ආපු එක්. 

ඒ අපි යපු  එක් නනොනයි. UNP ආණ්ඩු හරනේ රංභනේ 

ඵස නන්නද්සිඹට දහරහ ඒ ඵස එ තල්ලු යනන එිතඹට 

ඇවිල්රහ start  ය නන ගිඹහ. ඉතින් ඒ හනග් දීපු හින්දහ තභයි 

රංභඹට නම් නවනහුයහ රඵරහ තිනඵන්නන්. එදහ UNP 

ආණ්ඩුනන් ඒ නවො ඵස ටි විකුණුහ. ඉතින් ඒ නිහ නභනවභ 

ඇිනල්ර දික් යන එ ළයදියි. එනවභ යන එ ම්පර්ණ 

ළයදියි. නේයවළයට නභොද නශේ? නේයවළය ම්පර්ණනඹන් 

විනහල ශහ. අනප් නවොභ workshop එ තිබුනණ් නේයවළය. ඒ 

ම්පර්ණනඹන්භ විනහල ශහ. ඒ හනග්භ වනොල්රටත් නශේ 

ඒයි. ඒ නිහ  නනොදළන ථහ යන එ ළන භභ නහටුට 

ඳත් නනහ. නභොක් වරි අක්රහමිතහක් තිනඵනහ නම් 

රුණහයරහ එතුභන්රහටභ රංභඹට ඇවිල්රහ, දුම්රිඹ 

නදඳහර්ත නම්න්තුට ඇවිල්රහ ඵරන්න පුළුන්. දුම්රිඹ 

නදඳහර්තනම්න්තුනේ, රංභනේ ළයදි තළන් තිනඵනහ. එනවභ 

නළවළ කිඹරහ භභ කිඹන්නන් නළවළ. එනවභ කිඹන්න පුළුන්භක් 

ඇත්නතත් නළවළ.  

 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, භභ විනලේනඹන්භ කිඹන්න 

ඕනෆ හයණඹක් ති නඵනහ. නරොකු ආන්නදෝරනඹට තුඩු  දුන් 

එක් තභයි, racing cars. නභොද භටත් racing cars තිනඵන 

හින්දයි භභ කිඹන්නන්. රු ඵළසිල් යහජඳක් භවත්භඹහ භට 

කිේහ, "ඔඵතුභහනග් හර් එනක් ත එක් නනනකුට ළඩිඹ දහ 

නන ඹන්නත් ඵළවළ" කිඹරහ. භභ කිේහ, "නදන්නනක් හිටිඹත් 

භක් නළවළ, නරහ වරි දහ න්න පුළුන්"කිඹරහ. Racing cars 

ළන භභ නවොට දන්නහ නනනක්. ඉතහභ නවොට දන්නහ 

නනනක්. භභ driving  licence එ ත්තු දනේ ඉන්භ racing 

cars එශපු මිනිනවක්. ඒ  හරනේ Sunbeam Alpine car එ -

අනප් රුන් විනේර්ධන භවත්භඹහ දන්නහ ඇති- නඵොනවොභ 

නවො රංහනේ පිිතත්තු හර් එක්. භභ  driving  licence එ 

ත්ත දනේ ඉන් racing cars එශපු මිනිනවක්. අදත් භනග් 

නදය නවො racing cars ඳවක් තිනඵනහ. BMW cars නදක් 

තිනඵනහ. Mercedes-Benz cars නදක් තිනඵනහ. ඒ හනග්භ  

1969 දී වයසභ භවත්භඹහ ඳහවිච්ික යපු MGB කිඹන හර් 

එත් තිනඵනහ. භභ නවොට racing cars ඳළදපු - එශපු - 

මිනිනවක්. නම් ළනර් ඵදු වනඹ දීරහ තිනඵන්නන්, racing 

carsර 1000 cc, go-kartsරටයි. නම් භවත්රුන්නන් අවන්න 

ඕනෆ, go-karts කිඹන්නන් නභොක්ද කිඹරහ. Go-karts කිඹරහ 

කිඹන්නන් නභොක්ද කිඹරහ භභ කිඹන්නම්. නඳොඩ්ඩක් ඉන්න. 

භභ කිඹන්නම් නම්නක්   HS Code number එ. 8703.21.62 go-

karts, below 1000cc තභයි අඩු යරහ තිනඵන්නන්. එතනොට-  

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

Hon. Minister, you have one more minute. 

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
වරි, වරි. භභ racing car එ හනග් නේනඹන් ථහ 

යන්නම්. Racing car කිඹරහ කිඹන්නන් නභොක්ද? Racing car 

එට කිසිභ duty එක් අඩු යරහ නළවළ. Racing car එනක් duty 

එ එනවභභයි. නම් තිනඵන්නන්, "HS Code  8703.32.60 - 

Motor cars including station wagons and racing cars of a 

cylinder capacity not exceeding 2,000 cc, more than two 

years old".  ඒහනේ කිසිභ අඩුක් නළවළ. එතනොට රළම්නඵෝගිනි 

ඵළරි නම් ඕනෆ ගිනිඹක් නග්න්න පුළුන් 1000 cc අඩු go-kart 

එක් නම්. Go-karts කිඹන්නන් නභොක්ද? ඔඵතුභන්රහ දන්නහ 

නන්, go-kart කිඹන එ. නම් ඔක්නෝභ  නවොට go-kart ඳළදපු 

අඹයි. දළනුත් go-kart ඳදිනහ. අලසනඹෝ ඳදිනහ. Go-kart 

ඳදිනහ. නම් go-kart එ කිඹන්නන් නභොක්ද? Racing car එ 

කිඹන්නන් නභොක්ද? නම් නඵොරුට රළම්නඵෝගිනිඹක් වනහ.  

Go-kart එක් නම් නනනන්න පුළුන්. Racing car එක් 

නනොනයි. Racing car ඵරන්න ඕනෆ නම් එන්න භභ හට. භභ 

racing car නඳන්න්නම්. 

 

 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

Hon. Minister, please wind up now.  
 
 

රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඕනෆභ ර්නේ racing car එක් භභ හ තිනඵනහ. 

Racing car විතයක් නනොනයි, ඕනෆභ ජහතිනේ එක් 

නඳන්න්නම්. භභ හ තිනඵනහ, නලින් නෂොන්නේහ 

භවත්භඹහ ඳහවිච්ික යපු BMW 325i car එ. ඒනක් ළඩිනඹන්භ 

ගිනේ Russiansරහ. ඒනක් ගිඹ ඔක්නෝභ Russiansරහ. ඒ හර් 

එ භභයි ත්නත්.  
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රු ඩිරහන් නඳනර්යහ භවතහ (විනද්ල රැකිඹහ ප්රමර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு டினரன் ததபர - தபறரட்டு பமனரய்ப்நெ 

ஊக்குறப்நெ, னபணரம்நெமக அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 
භභ ගිහින් ඵළලුහ. Cars 5ක් තිනඵනහ. 

 

රු කුභහය නල්භ භවතහ 
(ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
අවරහ ඵරන්න, cars 5ක් තිනඵනහ. ඒ නිහ නම් go-kart   

එයි racing car එයි යද්දහ  නන තභයි නම් ථහ යන්නන්. ඒ 

නිහ ඒ ළන ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. ඔඵ සිඹලු නදනහටභ 

සතුතින්ත නමින් භහ නතිනහ. 

 
[நை.த. 11.54] 

 
රු නල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ 
(ரண்நெறகு தசல்ம் அமடக்கனரன்)  

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
தகப தறறத் றசரபர் அர்கபப, துமநநைகங்கள், 

தடுஞ்சரமனகள் ற்நம் பதரக்குத்து ஆகற 

அமச்சுக்கபறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குளறமன 

றரத்றபன கனந்துதகரள்றல் ட்டற்ந கறழ்ச்சறமட 

கறன்பநன். நைலில் குநறப்தரக ங்களுமட வுணறர 

நெமகற றமனம் பம்தடுத்ப்தட பண்டும் ன்தம எந் 

பகரரறக்மகரக ரன் நைன்மக்க றந்ம்நெகறன்பநன். அது 

தமமரய்ந் எந் கட்டிடரமகரல் அது நெதுப்தறக்கப்தட 

பண்டும். ன்ணற க்கள் அநடரகத்ரன் தம் 

தசய்கறன்நரர்கள். அதுட்டுல்ன, டக்கு, கறக்கறல் 

கூடுனரண பதரக்குத்துப் தரறபசரகர்கள் ததந்ம்தரன்ம 

இணத்மச் சரர்ந்ர்கபரக இந்க்கறன்நரர்கள். டக்கு, 

கறக்கறல் ததந்ம்தரன்ம இணத்ர்கமப அந்ப் 

தறகளுக்கு றறப்தமத் றர்த்து, றழ் பதசும் 

உத்றபரகத்ர்கமப றறப்தநடரகத்ரன் அங்கறந்க் 

கறன்ந க்கள் தன் ததநரர்கள் ன்தம 

இச்சந்ர்ப்தத்றபன கூநறக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்பநன். ன்ணற 

ரட்டத்றலுள்ப CTB கரரறரனங்கபறல் சம்தபம் 

ங்குற்குக்கூட றறப் தற்நரக்குமந இந்ப்தரக ரங்கள் 

அநறகறன்பநரம். அமண றர்த்ற தசய் டடிக்மக டுக்க 

பண்டும். இன்ந நைல்மனத்லவு CTB depot 

நைளமப்தடுத்ப்தட்டரலும் அற்கு electricity ங்கப் 

தடரல் இந்க்கறநது. அற்கு நன்நம இனட்ச நதரய் 

பமப்தடுரக அன் றந்ரகம் ங்கபறடம் 

தசரல்லிறந்க்கறநது. ணப, அந்ப் தத்மநோம் லங்கள் 

எதுக்கறத் பண்டுதன்ந பகட்டுக்தகரள்கறபநன்.  

 

அமறடவும் பனரண எந் றடத்ம ரன் குநறப்தறட 

பண்டும். ணது ணச்சரட்சற உநத்துகறன்ந கரத்ரல் 

இந் சமதறபன ன்நமட கந்த்மக் கூநனரதண 

றமணக்கறன்பநன். உண்மறபன ங்களுமட க்கள் 

அதறறந்த்றம ட்டும் பசறப்தர்கபரக இந்ந்ரல் 

அசரங்கத்துக்கு ரக்கபறத்றந்ப்தரர்கள். ஆணரல், அர்கள் 

றழ்த் பசறக் கூட்டமப்நெக்கு ரக்கபறக்கறநரர்கதபன்நரல், 

இந் ரட்டில் இணப்தறச்சறமண இந்க்கறநதன்தம அர்கள் 

டுத்துக்கூநகறநரர்கள் ன்ததுரன் அர்த்ம். அந் 

மகறபன இணப்தறச்சறமண லர்க்கப்தட பண்டும் ன்ந 

பகரரறக்மகறன் அடிப்தமடறபனரன் ங்களுமட க்கள் 

இன்ணநைம் எந் தகரள்மகபரடு ரழ்ந்துதகரண்டிந்க் 

கறன்நரர்கள். ஆகப, இந் அசரங்கம் இணப்தறச்சறமணமத் 

லர்ப்தற்கரண நைள நைற்சறமநோம் பற்தகரள்ப 

பண்டுதன்ந ரன் றரகக் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

 

பகு ேணரறதற அர்கபறடம் ரன் எந் 

பண்டுபகரமப றடுக்க றந்ம்நெகறன்பநன். இந் ரட்டிபன 

ரழ்ற்கரண அமணத்து உரறமகளும் ங்களுமட றழ் 

க்களுக்கும் இந்க்கறநது. க்கற இனங்மகக்குள்பப எந் 

சநகரக ரழ்ற்கு அர்கள் ண்ணுகறநரர்கள். பகு 

ேணரறதற அர்களுக்குச் சகன அறகரங்களும் 

இந்க்கறன்நண; இந்ச் சமதறபன நன்நறலிண்டு ததந்ம் 

தரன்மப் தனம் இந்க்கறநது. அந் மகறபன, அர் 

ன்நமட அறகரங்கமபப் தன்தடுத்ற இணப் 

தறச்சறமணக்கு எந் லர்மக் தகரடுப்தரரக இந்ந்ரல் 

ங்களுமட க்கபறன் ரழ்த்துக்களும் அந்க்குக் கறட்டும். 

ஆகப, பகு ேணரறதற அர்கள் இந் றடத்றபன 

கணம் தசலுத் பண்டுதன்ந ரன் றரகக் 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

 

பலும், இந்றர உட்தட அமணத்து உனக ரடுகபறடநைம் 

ரன் எந் பகரரறக்மகம நைன்மக்கறன்பநன். அரது, இந் 

அசரங்கத்பரடு இமந்பர அல்னது இந் 

அசரங்கத்துக்கு அளத்த்மக் தகரடுத்பர அல்னது 

அநசமரபர்கபரக இந்ந்துதகரண்படர ங்களுமட 

இணப்தறச்சறமணமத் லர்ப்தற்கரண நைற்சறம லங்கள் 

பற்தகரள்ப பண்டும்; உங்களுமட னமண ரத்றம் 

கந்த்றற்தகரண்டு ங்களுமட இணப்தறச்சறமணத் லர்மத் 

ள்பறப்பதரடுற்கு அசரங்கத்துக்கு உற தசய் 

பண்டரம் ன்ந பகட்டுக்தகரள்ளுகறன்பநன். 

 

ன்மணப் ததரநத்ட்டிபன, ரன் எந் றடுமனப் 

பதரரபற! றல றடுமன இக்கத்றபன இமந்து, ணது 

க்கபறன் றடுமனக்கரக துப்தரக்கற ந்றன். தறன்ணர், 

இந்ற - இனங்மக எப்தந்த்றன்பதரது சரரணம்பண்டி, 

ேணரக லபரட்டத்துக்கு ந்ன். அன்ந ரன் றல 

றடுமன இக்கத்றல் இமந்து, ஆநோப் பதரரட்டத்றல் 

ஈடுதட்டற்கும் இன்ந ேணரக லபரட்டத்றல் 

இந்ப்தற்கும் றமந றத்றரசங்கள் இந்க்கறன்நண; ரன் 

ரற்நப்தட்டிந்க்கறன்பநன். அன்ந றரகத்றன் அடிப் 

தமடறல், ங்களுமட க்கபறன் றடுமனக்கரக 

பதரரபறகள் அமணந்ம் ங்களுமட உறர்கமபக் 

தகரடுத்ர்கள். அது றடுமனப் நெலிகபறன் பதரரபறகபரக 

இந்க்கனரம் அல்னது ங்களுமட றல றடுமன இக்கப் 

பதரபறகபரக இந்க்கனரம் அல்னது EPRLF இன் 

பதரரபறகபரக இந்க்கனரம், ன் EPDP இன் 

பதரபறகபரகக்கூட இந்க்கனரம். அவ்ரபந, ங்களுமட 

க்களும் ங்கபது உறர்கமபக் தகரடுத்றந்க்கறன்நரர்கள். 

அந் மகறல், ரன் அர்களுக்கு ணது அஞ்சலிமத் 

தரறறத்துக்தகரள்பக் கடமப்தட்டிந்க்கறன்பநன். இவ்ரந 

அர்கள் உறர்த் றரகங்கமபச் தசய்பதரறலும், இன்நம் 

து இணம் தன பரசரண சந்றப்நெக்கமபச் 

சந்றத்துக்தகரண்டு இந்க்கறன்நது. இன்ந து இணத்ர்கள் 

சறமநச்சரமனகபறல் இந்க்கறன்நரர்கள்; கரரல்பதரறந்க் 

கறன்நர்கள்; இரணுத்றன் டடிக்மககள் கரரக 

தரறக்கப்தட்டிந்க்கறன்நரர்கள். இத்மண இப்நெக்களும் 

உறர்த்றரகங்களும் இடம்ததற்நபதரறலும், இன்நம 

இணப்தறச்சறமணரணது லர்க்கப்தடர றமனறபனரன் 

இந்க்கறன்நது.  

 

அபபதரல், அசரங்கத் ப்மத டுத்துக்தகரண்டரல், 

உர் அறகரரறகள் A/C room கபறபன இந்ந்துதகரண்டு, 

அப்தரற இரணு வீர்கமப நோத்த்துக்கரக - றடுமனப் 

1269 1270 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

பதரரட்டத்ம அறப்தற்கரக - அநப்தறணரர்கள்; அறல் 

தனர் தகரல்னப்தட்டிந்க்கறன்நரர்கள். ஆகப, இற்மந 

எட்டுதரத்ரகப் தரர்க்கறன்நபதரது, இனங்மகறல் 

இணப்தறச்சறமணதரன்ந இந்க்கறன்நது ன்தது தட்டத் 

தபறரகத் தரறகறன்நது. ன்மணப் ததரநத்ட்டிபன, ரன் 

அன்ந பதரரட்டத்றபன ரண்டிந்க்கனரம். ணப இன்ந 

ன்நமட ரழ்க்மகரணது எந் bonus ரழ்க்மக ன்பந 

ரன் கந்துகறபநன். இது இமநணரலும் ணது க்கபரலும் 

ணக்கு அபறக்கப்தட்ட எந் ப்தறசரம். றடுமனப் 

பதரரட்டத்றல் ஈடுதட்ட அமணத்து இக்கத்மச் 

பசர்ந்ர்களும் - அது ங்களுமட ரண்நெறகு சறசக்ற 

ஆணந்ணரக இந்க்கனரம். ன் ரண்நெறகு நைந்பகசு 

சந்றகுரரக இந்க்கனரம் - இன்ந bonus ரழ்க்மகமத் 

ரன் ரழ்ந்துதகரண்டு இந்க்கறன்நரர்கள். ன்மணத் ங்கபது 

பரள்கபறன்லது மத்துக் தகரண்டரடுகறன்ந ணது சநகம் 

இன்ந கஷ்டப்தடுமப் தரர்க்கும்பதரது, ன்நமட 

ணச்சரட்சற உநத்துகறன்நது. கரம், ரன் இச்சமதறபன 

பதசுகறன்பநன்; தத்றரறமககளுக்குப் பதட்டி தகரடுக்கறபநன்; 

பதரரட்டங்கபறபன கனந்துதகரள்கறன்பநன்; ஆணரல், 

ன்நமட சநகத்துக்குரற கடமகமபச் தசய்ற்குத் 

நறறட்படன் ன்தணரனரகும். இமண ரன் றக்க 

ணந்த்த்துடன் இச்சந்ர்ப்தத்றபன தரறறத்துக்தகரள்ப 

றந்ம்நெகறன்பநன்.  

 

ணப, இந் ரட்டிலுள்ப இணப்தறச்சறமணரணது 

லர்க்கப்தடபண்டும் ன்தன் அடிப்தமடறல், ரன் இச் 

சமதறபன எந் பகரரறக்மகம நைன்மக்க றந்ம்நெகறபநன். 

அரது, அடுத் ந்டம் பகு ேணரறதற, அந்மட 

அசரங்கம் ற்நம் உனக ரடுகள் இமந்து, ங்களுமட 

க்கபறன் இணப்தறச்சறமணக்குத் லர்தரன்மநக் கர 

பண்டும். அவ்ரந லர்தரன்மநக் கரண்தறநடரக 

ங்களுமட க்கள் சந்பரரக ரளகறன்ந சூமன 

ற்தடுத்பண்டும். இல்மனதன்நரல், சரகும்ம 

உண்ரறம் இந்ந்து ணது உறமக் தகரடுத்ரது அந்த் 

லர்மப் ததநற்கு நைற்சறப்பதன். இவ்ரந ணது 

உறமத் றரகம் தசய்ன்நனம் இணப்தறச்சறமணமத் 

லர்ப்தற்கு ரய்ப்நெ கறமடக்குரக இந்ந்ரல், அமச் 

தசய்ற்குத் ங்கரட்படன்; அமச் தசய்ற்கு ரன் 

நைடிதடுத்றந்க்கறபநன் ன்தம இங்கு குநறப்தறட 

றந்ம்நெகறன்பநன். ஆகப, அடுத் ந்டத்றல் இணப் 

தறச்சறமணரணது லர்க்கப்தடபண்டும். இல்மனதன்நரல் 

ணது பதரரட்டத்றநடரக - சரகும்மறனரண உண்ர 

றத்றநடரக து க்கள் றடிமப் ததநற்கரண 

ரய்ப்நெக் கறமடக்குதன்நரல், அமணச் சந்பரசரக 

ற்நக்தகரள்பத் ங்கரட்படன் ணத் தரறறத்து, ரய்ப்நெ 

அபறத்ற்கு ன்நற கூநற, றமடததநகறன்பநன். க்கம். 

 

[අ.බහ. 12.04] 

 
රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි. අනප් නයෝහිත අනේගුණර්ධන 

නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ වම්ඵන සනතොට යහඹ ම්ඵන්ධනඹන් කිේහ. 

ඒ හනග්භ නොශම යහඹ ම්ඵන්ධනඹනුත් කිේහ. ඒ ළන 

නඵොනවොභ සතුතියි. එතුභහ භනග් මිත්රyඹහ.  

 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, නොශම යහඹ ම්ඵන්ධනඹන් 

ත්තහභ 1,500 ණන්ර ඉරහ තභයි නොශම යහඹට නළේ 

එන්න ඳටන් ත්නත්.  සහබහවි යහඹක් නර ඳතින නොශම 

යහඹ ළන භළනල්සිඹහනේ, සිංප්පරුනේ ඉසනෝරර ඳහ  ථහ 

යනහ. යහඹට නළේ එනහ නම් අපිට ප්රමලසනඹක් නළවළ. රු 

නිනඹෝජල ඇභතිතුභනි, නභඹ ඔඵතුභහනග් හර්ඹ බහයඹක් 

නනොනයි. ඔඵතුභහ නිනඹෝජල ඇභති ලනඹන් අනිහර්ඹනඹන්භ 

නම් ළන ආණ්ඩු නනුනන් ථහ යන්න ඕනෆ. වම්ඵන්නතොට 

යහනේ ප්රමලසන නොඩක් තිබුණහ. තභත් ප්රමලසන තිනඵනහ. 

ඔඵතුභන්රහ අඳට පින්තූය නඳන්න්න ඕනෆ නළවළ. ඒ හනග්භ 

හවන නන්න්න කිඹරහ පුද්රයින්ට ඵර යන්න ඕනෆ නළවළ. 

ඵළේරිඹ charge නරහ නළති හවනඹක් හිය වුනණොත් -

හභහනලනඹන් භහ එ වභහයක් විතය හවනඹක් නළ 

තිනඵනහ- ඒ නොශමට නනනන්න රුපිඹල් වළත්තෆඳන්දහවක්, 

අසදහවක් නන්න ඕනෆ. නොශම යහනේ ප්රමලසනඹක් තිබුනණ් 

නළවළ නන්; හවන තදඵදඹක් තිබුනණ් නළවළ නන්; බහණ්ඩ ඵහන්න 

ප්රමලසනඹක් තිබුනණ් නළවළ නන්. ඔඵතුභන්රහ නම් හවන 

වම්ඵන්නතොට යහඹට නනනන්න කිඹරහ ඵර යරහ නම් 

නොනවොභ වරි හධහයණීයණඹ යන්න වදනහ. යටට එයින් 

ආදහඹභක් රළනඵනහ නම් නවොයි. ඔඵතුභන්රහ කිේහ, දට 

වම්ඵන්නතොට යහඹ ශිනන් නළේ 500ක් ඹනහඹ කිඹරහ. රු 

නිනඹෝජල ඇභතිතුභනි, ඇත්තටභ නළේ එනහ නම් අපිට ප්රමලසනඹක් 

නළවළ. එනවභ නම් අපිට නම් ළන විහද යන්න ඕනෆ නළවළ. 

ඔඵතුභන්රහ අඳට එඹ හධනඹ යරහ නඳන්නහ. ඔඵතුභන්රහ 

ඒ ළන අඳට කිේහ.  

 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, ඒ හරනේ  භවළලිඹ වදරහ 

අපි තුය දුන්නහ.  එ කුඹුයට, ත කුඹුයට තුය රළනඵන 

තුරු අපි අවුරුදු තුන, වතය ඵරහනන හිටිනේ නළවළ. නළත්නම් 

විදුලිඹ ම්ඵන්ධනඹන් ඒහ ක්රිසඹහත්භ වුණහ. ඒ හනග්භ එක්ත් 

ජහති ඳක් ආණ්ඩු ම් උදහ ඹටනත් නල් වදරහ දුන්නහ. 

ඔඵතුභන්රහ  ිහලිඹන ණනක් විඹදම් යරහ වම්ඵන්නතොට යහඹ 

වදන තළන ඉසනල්රහභ ල් ළඩුහ. නම් දන්නන්ත් නළද්ද 

ඔඵතුභන්රහනග් බහඳතිතුභහ? නම් ඔඵතුභහනග් හර්ඹ බහයඹක් 

නනොනයි. ඔඵතුභහ අනිහර්ඹනඹන්භ නම් ම්ඵන්ධනඹන් ආණ්ඩු 

යකින්න ඕනෆ. වළඵළයි අපි කිඹන්නන් නම්නක් ප්රමලසනඹක් 

තිනඵනහඹ කිඹරහයි. ඒ ප්රමලසනඹ ළන  අපි ථහ යනහ. 

ඔඵතුභන්රහට එඹට උත්තය නදන්න අසථහ තිනඵනහ. යහඹ 

ම්ඵන්ධනඹන් භහ ඳසු වන් යන්නම්.  

 

 රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අනප් රු කුභහය නල්භ 

ඇභතිතුභහ කිේහ, එතුභහට හර් නොඩහක් තිනඵනහ, racing cars 

තිනඵනහඹ කිඹරහ. අපිටත් racing cars තිනඵනහ. අපිත් racing 

cars ළන දන්නහ. අපිටත් ඔඹ කිේ හර් වළභ එක්භ 

තිනඵනහ. වළඵළයි, අඹ ළඹ ථහනේ racing car  කිඹරහ වන් 

ශ එ ජනහධිඳතිතුභහට go-kart එක් කිඹරහ වන් යන්න 

තිබුණහ නන්. ත ඇභතියනඹක් කිේහ,  නභඹ racing cars 

විනලේඹක් කිඹරහ. ත එක් නනනක් "Formula One" එක් 

නඳන්නුහ. නන්න්නන් "භළක්රයන්ස" එක්, නළත්නම් 

"නෂයහරි" එක්,  නළත්නම් "නරෝටස" එක් කිඹරහ කිේහ. 

ඇත්තටභ දළන් නම් ඇන ත්ත එ වරි සහ ත්නතොත් නවොයි.  

රළම්නඵෝගිනි නන්රහ තිබුණහ. නන්රහ තිබුණු ේටිඹත් භභ 

දන්නහ. භභ ඔවුන්නග් නම් වන් යන්නන් නළවළ. නම් 

ආහයනඹන් නම් නිළයදි නශොත් ඒ යටට නරොකු නදඹක්. 

නළත්නම් නම් යටට විලහර ඳහඩුක්. ඒ හනග්භ නම් යට විහිළුක් 

ඵට ඳත් නනහ. ඕහ එක්ත් ජහති ඳක්නඹන් ඵළරි 

නරහත් නනහහ නම්, හසුනද් නහනහඹක්හය ඇභතිතුභන්රහ 

අපි වභ වනහ. වළඵළයි නම් ආණ්ඩු ම්ඵන්ධනඹන් ඒ ළන 

විනේචනඹ යන්න ඒ ආණ්ඩුනේ පිරි  උනන්දු වු නණ් නළවළ. 

  

 රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, නනේ නතත් රංභ ළන 

සුනිල් වඳුන්නනත්ති භන්ත්රීaතුභහ වන් ශ නදඹක් 

ම්ඵන්ධනඹන් ඔඵතුභහට භහ නම් රුණ වන් යන්න ඕනෆ. 

ඇත්තටභ ඇභතිතුභහට නම් ම්ඵන්ධනඹන් ඳරීක්ණඹක් යන්න 

1271 1272 

[රු නල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ] 
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අපි අසථහ රඵහ නදනහ. නභොද භභ නිතන්භ ඔඵතුභහට 

ඇිනල්ර දිග් යන්නන් නළවළ. නම් නුනදනු ම්ඵන්ධනඹන් 

විනලේනඹන්භ අල්රස නවෝ දණ නචෝදනහ විභර්ලන නොමින් 

බහට අපි ඳළමිණිලි යරහ තිනඵනහ. විනලේනඹන් ඔඵතුභහනග් 

අධහනඹට නම් රුණ භහ නඹොමු යනහ. Steel Impex & 

Industries Lanka (Pvt.) Limited එනක් ශභණහහය අධලක් 

ධුයඹට ඔඵතුභහනග් නභට ම්ඵන්ධභක් තිනඵන නභක් 

තිනඵනහ. නම් ම්ඵන්ධනඹන් ඔඵතුභහට උත්තයඹක් නදන්න ඵළරි 

නිහ භභ නභ වන් යන්නන් නළවළ. ඔඵතුභහනග්  හතිනඹක් 

ඵට තභයි නභහි වන් නන්නන්. ඒ හනග්භ බහඳතිතුභහ 

ඔඵතුභහනග් ශඟභ  හතිනඹක් ඵටත් වන් නනහ. ඒ හනග්භ 

අය ඳශමුනන් කිේ හයණනේදීත් භභ නභ වන් නශේ නළවළ, 

ඔඵතුභහට ඇත්තටභ හධහයණීයණඹ යන්න නරහක් නළති 

නිහ. භහ හිතුනේ ඔඵතුභහ භට ඳසනේ ථහ යයි කිඹරහයි. එහිදී 

tender procedure එ අනු අභතය නොටස නන්වීභ සිදු 

නන්නන් නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. නම් නභ නභහි වන් 

නන්නන්ත් නළවළ කිඹරහ තිනඵනහ.  

 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, විනලේනඹන්භ Steel Impex & 

Industries of India භහභට අනුයුක්තයි කිඹරහ තිනඵනහ. 

වළඵළයි Steel Impex & Industries of India  කිඹන OE 

ළඳයුම්රුනක් නනොන ඵත් -නිසඳහදනරුනක් නනොන 

ඵත්- වන් නනහ. ඇත්තටභ ඔඵතුභන්රහට - CTB එට- 

ීරරු ඵදු යහිත අභතය නොටස නන්න්න අයිතිඹ තිබුණත් ඒ 

අයිතිඹ නඳෞද්ලි ආඹතනඹක් නදක්  රඵහ න්නහ. නම් 

ේටිඹ ීරරු ඵදු යහිත තභයි නම් බහණ්ඩ ටි නනනන්නන්. රු 

කුභහය නල්භ ඇභතිතුභනි,  විනලේනඹන්භ නභහි දළක්නනහ, 

ඒර ඵඩහනේ ඇති බහණ්ඩ ළන. ඔඵතුභහ අනිහර්ඹනඹන් නම් 

ම්ඵන්ධනඹන් යවස නඳොීමසිඹට වරි ඳළමිණිලි යන්න. ඔඵතුභහ 

ඇත්තටභ නම් ම්ඵන්ධනඹන් ඳරීක්ණඹක්  නශොත් අපි ඒට 

අනප් සතුතිඹ ඔඵතුභහට පුද යනහ. 

 
එතුභහට රළබුණු නතොයතුරු හනග්භ නතොයතුරු තභයි භටත් 

රළිහරහ තිනඵන්නන්. එනවභ නම් නම් ම්ඵන්ධනඹන් නභොක් 

නවෝ නදඹක් තිනඵන්න ඕනෆ. ඳඹන රද බහණ්ඩර 

ගුණහත්භබහඹ ම්ඵන්ධනඹන් ඉංජිනන්රුන් නතින් හර්තහ 

එිත න්නන් නළවළ කිඹරහ තිනඵනහ. රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි, ීරරු ඵදු යහිත නන්න රද නොටස අං          

P 3602351, brake linings with brass rivet rear, කිඹන එ 

රුපිඹල් 3,584ක් නර වන් නනහ. ඒ හනග්භ, නොටස අං 

2573 4233 0124 දයන, brake linings with alum rivet rear 

කිඹන එ රුපිඹල් 3,024යි කිඹරහ නභහි වන් නනහ. රු 

ඇභතිතුභනි, නම් නදභ - OE නවත් Original Equipment 

කිඹන වතිඹ රඵන - හභහනල නශ නඳොනශේ -ීරරු ඵදුද, 

රහබඹද හිත- ඊට ඩහ අඩුට විකුණන ඵ කිඹනහ. එනම්, 

ඳශමුනන් වන් ශ රුපිඹල් 3,584 එ රුපිඹල් 2,325ටත්, 

ඒ හනග්භ රුපිඹල් 3,024 එ රුපිඹල් 2,700ටත් තිනඵන ඵයි. 

රු ඇභතිතුභනි, Sundaram Brake Linings Limited කිඹන 

ආඹතනඹ 2012 වතයන භහනේ ඉදිරිඳත් යන brake linings 

with alum rivet rear එ US Dollars 17.40ට ඉදිරිඳත් ශත් 

එඹ US Dollars 27.00ට මිරදී ත්තහ කිඹරහ වන් නනහ. 

එහි අංඹත් වන් නනහ. ඒ හනග්භ, brake linings with 

alum rivet front එ US Dollars 14.92ට ඉදිරිඳත් ශත් එඹ 

US Dollars 25.1ට මිරදී ත්තහ කිඹරහ වන් නනහ. නභහි 

විලහර ඳයතයඹක් තිනඵනහ රු ඇභතිතුභනි. නම් ම්ඵන්ධනඹන් 

ඔඵතුභහ අනිහර්ඹනඹන් ඳරීක්ණඹක් යන්න. නම්හ 

නොනවොභද නන්නරහ තිනඵන්නන්, වුද නන්නරහ තිනඵන්නන් 

කිඹරහ නොඹන්න. නම් මිර ණන්ර නඳොඩි නනක් නනොනයි, 

විලහර නනක් තිනඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භට රළබී තිනඵන 

නතොයතුරුයි නම්. රු ඇභතිතුභනි, නම් ම්ඵන්ධනඹන් ඔඵතුභහ 

ඳරීක්ණඹක් යන්න.  

රු කුභහය නල්භ භවතහ 
( ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඳරීක්හ යන්නම්.  

 

රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

දණඹ ම්ඵන්ධනඹන් ථහ යන නොට අඳට වරිඹටභ 

දත්ත රඵහ න්න ඵළවළ නන්.  

 

රු කුභහය නල්භ භවතහ 
( ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහ-  

 

රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අල්රස නවෝ දණ නචෝදනහ විභර්ලනඹ කිරීනම් නොමින් 

බහට අඳ නම් නතොයතුරු රඵහ දී තිනඵනහ. අපි නම් 

ම්ඵන්ධනඹන් -නම් දණඹ ම්ඵන්ධනඹන්- අනිහර්ඹනඹන්භ 

ආඳසු ලියුභක් ලිඹනහ. රු ඇභතිතුභනි, විනලේනඹන් අභතය 

නොටස ළනීභ තභයි විලහරභ මුදල් නුනදනු ලනඹන් 

රංභනේ වන් න්නන්. නම් ම්ඵන්ධනඹන් විනලේ අධහනඹ 

නඹොමු යන්න ඕනෆ. නභොද, අභතය නොටසරට නඹොදන 

මුදලින් තභයි විලහර ඳහඩුක් රඵනහ කිඹරහ තිනඵන්නන්. භට ඒ 

ම්ඵන්ධනඹන් දත්ත ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්. රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි, නභහි අභතය නොටස ම්ඵන්ධනඹන් විඹදම් යන 

මුදර වන් නල්නඹ භභ බහත* යනහ.  
 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, විනලේනඹන්භ දුම්රිඹ නේඹන් 

ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. රු ඇභතිතුභනි, ඒ නේඹන්නග් ප්රමලසන 

භභ නම් අඹ ළඹ විහදනේදී ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් යනහ. ආඳදහ 

ණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 530ක් නන් නරහ තිනඵනහ. වළඵළයි 

රුපිඹල් මිලිඹන 199යි එතුභන්රහට රළිහරහ තිනඵන්නන් කිඹරහ 

තිනඵනහ. ඒ හනග්භ යත්භරහන දුම්රිඹ ණහධිහරිතුභහනග් 

2011.08.23 දයන ලිපිඹත්, ඳරිඳහරන නිරධහරිඹහනග් 2012.06.20 

දිනළති ලිපිඹත් භභ බහත* යනහ රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි.  
 

එතුභන්රහ තත් ලිපිඹකින් වන් යනහ මීශඟ එශනමන 

ආන්නභ ළටුප් දිනනේදී නවෝ අත්තිහයම් දිනනේදී ආඳදහ ණඹ 

නනහ කිඹරහ. වළඵළයි තභ නරහ නළවළ කිඹරහ භට දත්ත 

රළිහරහ තිනඵනහ. ඒ හනග්භ රු ඇභතිතුභනි, නේඹන් 

3,000ක් ඵහනන තිනඵනහ. එඹ විලහර ඵයක්. භට ඒ නම් 

ංලහට අදහශ රළයිසතු වම්ඵ වුණහ. රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි, භභ ඒ රළයිසතුත් බහත* යනහ.  

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
( ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
අඳට තත් භදි නරහ ඉන්නන්. දුම්රිඹ ළඩි නරහ. 

 

රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ළඩි වුණහට භක් නළවළ රහබ රඵනහ නම්.  

1273  1274 

 
*  පුසතහරනේ තඵහ ඇත. 
    நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

   Placed in the Library. 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

රු හසුනද් නහනහඹක්හය භවතහ (ජහති බහහ වහ 
භහජ ඒහඵද්ධතහ අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு ரசுப ரரக்கர - பசற தரறகள், 

சநக எந்மப்தரட்டு அமச்சர்)  
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

නේඹන් නළති නොනවොභද දුන්නන්? 

 
රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ඇභතිතුභහ, නේඹන් අයනන දුන්න පුළුන් රහබඹක් 

රඵනහ නම්. රු ඇභතිතුභනි, නම් business එක් හනග් නන් 

දුන්න ඕනෆ.  

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
( ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රහබඹක් නනොනයි. නම් නේඹක් නන්. නම් නේහක්.   

 
රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නළවළ, නළවළ. රහබඹ ව අරහබඹ අනිහර්ඹනඹන් යටට 

ඵරඳහනහ. නරොකු නරොක්න් නවොයම් යනහ නම්-  

 
රු හසුනද් නහනහඹක්හය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசுப ரரக்கர)  

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ නනයි. නේඹන් ඵහළනීභ ළන නභොත් 

කිඹන්න ඵළවළ.   

 
රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ අවන්න. ඔඵතුභහ අවන්න නෝ 

භනග් ථහ. භට තිනඵන්නන් විනහඩි 10යි. නරොකු නරොක්න් 

නවොයම් යරහ නේඹන්ට -[ඵහධහ කිරීභක්] ඒහ තභයි මුදල්. 

ඒහ පිඹන්න ඕනෆ නිහ තභයි නන්න ඵළරි. ඒ නවොයම් 

හින්දහ -[ඵහධහ කිරීභක්] නළත්නම් අනිහර්ඹනඹන්භ- [ඵහධහ 

කිරීභක්] නළවළ, නභහි වන් යන්නන් තිබ- [ඵහධහ කිරීභක්] රු 

ඩරස අරවප්නඳරුභ ඇභතිතුභහ කිේහ නම් නේඹන්ට උස වීම් 

රඵහ නදනහ කිඹරහ. ඉන්න නේඹන්ට යප්රමහද රඵහ නදනහ 

කිඹරහ. ඒහ රඵහ දීරහ නළවළ රු ඇභතිතුභනි. ඒයි නේඹන් 

කිඹන්නන්, ඉන්න පිරිට ඒහ රඵහ නදන්නන් නළති, ඉන්න 

පිරිට රන්නන් නළති තත් අඹ අයනන යන්නන් 

නොනවොභද කිඹරහ. ඔඵතුභහ ඳඩි ළඩි ශහ. ඒ ඳඩි ළඩි කිරීභ 

නවොයි. රුපිඹල් 8,000 ණනන් තිිහරහ 11,000 ණන දක්හ ඳඩි 

ළඩි ශහ.  

 
රු කුභහය නල්භ භවතහ 
( ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ ඳඩි ළඩි යරහ නළවළ.  

 
රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භට රළිහරහ තිනඵනහ ඳඩි ළඩි ශහ කිඹරහ- 

රු කුභහය නල්භ භවතහ 
( ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භට ඳඩි ළඩි යන්න ඵළවළ නන්. භභ නොනවොභද ඳඩි ළඩි 

යන්නන්? 

 

රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහ නනොනයි. ඔඵතුභන්රහනග් ආණ්ඩු ළඩි ශහ 

කිඹරහ තිනඵනහ.  

 

රු කුභහය නල්භ භවතහ 
( ரண்நெறகு குர தல்க)  

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ආ, ආණ්ඩු. ඒ වරි.  

 

රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඉතින් ආණ්ඩු කිඹන්නන් ඔඵතුභන්රහ නන්. ඔඵතුභන්රහ 

කිඹනහ අපි ආණ්ඩු නනොනයි කිඹරහ. ඳඩි ළඩි කිරීභත් ඊශඟ 

ඳඩි ළඩි කිරීම්රට  අදහශ නරහ නළවළ කිඹරහ කිඹනහ; ඒ දත්ත 

අයනන නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. රු ඇභතිතුභනි, නම් 

ම්ඵන්ධනඹන් භට ලිපිඹක් රළිහරහ තිනඵනහ. භභ ඔඵතුභහට ඒ 

ලිපිඹ රඵහ නදන්නම්. රු ඇභතිතුභනි, ඒ ම්ඵන්ධනඹන් භභ 

ඔඵතුභහනග් අධහනඹ නඹොමු යනහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute.  

 
රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, භට යහඹ ළන ථහ යන්න 

නරහක් රළබුනණ් නළවළ. ඒ නිහ භට තත් විනහඩි නදක් 

නදන්න කිඹරහ ඉල්රනහ, රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි. අනප් 

යහඹ නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ වන් යනහ ඇභතිතුභහ එතුභහ 

නනොනයි; එහි බහඳතිතුභහයි කිඹරහ. එහි උඳබහඳති, 

ශභනහහය අධලක්, ක්රිසඹහහරි අධලක්, ඇභති ඵරතර 

ඔක්නෝභ ක්රිසඹහත්භ යන්නන් බහඳතිතුභහයි කිඹරහ එතුභහ 

කිඹනහ.  

 

නයෝහිත අනේගුණර්ධන නිනඹෝජල ඇභතිතුභහට භත ඇති, 

නීති යඹකු ලනඹන් ඳරීක්ණඹක් වහ භහ යහඹට ආ ඵ. 

ඔඵතුභහ උඳරිභ උත්හවඹක් ත්තහ, භට යහඹට ඇතුළු න්නට 

අසථහ රඵහ නදන්න. ඒ ආයක් අංලනේ ඉන්නහ, වමුදහනේ 

හිටපු විශ්රාහභ රද පුද්රනඹක්. භහ හිතන වළටිඹට එඹහ ත්රීaවීරර් 

භවත්භනඹකුනනුත් ගුටි ෆහ.  එතුභහ භට ඳළඹ නදක් ඹන තුරු 

යහඹ ඇතුශට ඹන්න දුන්නන් නළවළ, යහනේ සිදු ශ ඒ 

ඳරීක්ණඹට  ම්ඵන්ධ නන්න. නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ උඳරිභ 

උත්හවඹ ත්තහ භහ ඇතුශට න්න. වුද, නම් බහඳති? 

නභොනහද යන්නන්?  සිඹලුභ නුනදනු, සිඹලුභ ඵරතර එතුභහ 

ශඟ.  වම්ඵන්නතොට රැසවීභදී බහඳතිතුභහ ථහක් යනනොට 

කිේහ, යහඹ ම්ඵන්ධනඹන් ඇභතිරු නදන්නනක් ඉන්නහ  

කිඹරහ. ඩිරහන් නඳනර්යහ ඇභතිතුභහ කිේහ, ''ඇභතිරු 

නදන්නනක් නනොනයි, ඇභතිරු තුන් නදනනක් ඉන්නහ'' කිඹරහ. 

ඒ වුද කිඹරහ එතුභහ අවපුහභ, ''ඔඵතුභහ'' කිඹරහ ඩිරහන් 

නඳනර්යහ ඇභතිතුභහ කිේහ. මිනිසසු ඔක්නොභ හිනහවුණහ. අනප් 

ථහනහඹතුභහටත් නම් යහඹ ක්නේත්රyනඹන් ඉත් න්නට සිදු 
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වුණහ. ඒ හනග්භ ඩිරහන් නඳනර්යහ ඇභතිතුභහටත් ඉත් න්නට 

සිදු වුණහ. නභොක්ද, එතුභහට තිනඵන නම් ඵරඹ? එඹහට 

bodyguardරහ 8යි, backup vehicles  තුනයි,   

 
රු නයෝහිත අනේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு பரயற அபதகுர்ண)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු භන්ත්රීaතුභහ,- 

 
රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භට විනහඩිඹයි තිනඵන්නන් නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ.  

 

විනලේනඹන් ඵරන්න මුළුතළන් නයි ෆභ ම්ඵන්ධනඹන්. 

ඹුරුපිටිනේ ඉරහ  ඉඳිආප්ඳ ටි නනනන්නන්. ඒ ඉඳිආප්ඳ 

වඳන්න ඵළවළ, යඵර් හනග්. ඹුරුපිටිනේ ඉරහ එද්දී නරොරිඹ 

නළළතුනණොත් එනවභ ඉඳිආප්ඳ න්න නන්නන් නළවළ. විලහර 

මුදරක් නම් නනුනන් ළඹ නහ රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි.  

 

ඒ විතයක් නනොනයි, නම් නුනදනුලින් රක් 10 හනග් 

ප්රමභහණඹක් ශ්රී. රංහ නිදවස නනශ ංභඹට දීරහ තිනඵනහ. 

නටන්ඩර් ඳටිඳහටි අනුභනඹ යන්නන් නළවළ. ඇභතිරුන්ටත් 

ළඩිඹ ඵරපුළුන්හ නම් පුද්රඹහ වුද? නයෝහිත 

අනේගුණර්ධන නිනඹෝජල අභහතලතුභහ ළන කිඹනහ, "නභතුභහ 

ළඩිඹ ළඩ නනොදන්නහ නිහ නවොයි, භට නම් run  යන්න 

පුළුන්"  කිඹරහ. ඇත්නතන්භ නයෝහිත අනේගුණර්ධන නිනඹෝජල 

අභහතලතුභහ දක්  ඇභතියනඹක්. ඒ නිහ එතුභහට ඒ හර්ඹ 

බහයඹ යන්න නදන්න. නම් පුද්රඹහට ආයක් බටනඹෝ - 

bodyguardරහ-  අට නදනනක් ඉන්නහ. ඒ හනග්භ පිටිඳසනන් 

ඹන්න හවන තුනක්. වුද, ඒහ අනුභත යරහ තිනඵන්නන්? නම් 

හනග් විනහලඹක් තභයි යන්නන්. උඳරිභ නීති රීති දහරහ, 

නේඹන්ට රැකිඹහට එන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති යනහ රු 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි. අපි ඔඵතුභහට නනොනයි නම්හ 

කිඹන්නන්. විනලේනඹන්භ ජනහධිඳතිතුභහට අපි නම්හ කිඹනහ.   

 
[අ.බහ. 12.14] 
 

රු නිර්භර නොතරහර භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
නිනඹෝජල අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன - துமநநைகங்கள், 

தடுஞ்சரமனகள் தறற அமச்சர்)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Deputy Minister of Ports 

and Highways)  
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, යහඹ වහ භවහ භහර් 

අභහතලහංලනේත්, ඒ හනග්භ ප්රමහවන අභහතලහංලනේත් ළඹ ශීර් 

ම්ඵන්ධනඹන් ථහ යන්නට අසථහක් රඵහ දීභ පිිතඵ 

ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ. 

 

අදහශ ළඹ ශීර් ළන ථහ යද්දී කිසිභ අසථහ භහර් 

පිිතඵ නම් ථහ නශේ නළවළ. නමුත් භනග් ථහ යන්න 

නඳය, නම් රු බහනේ රු භන්ත්රීaතුභන්රහ ඒ විඹඹට අදහශ 

ශ ථහරට නඳොඩි පිිතතුයකුත් රඵහ නදන්නට ඕනෆ. වළඵළයි 

ඉතින් විඳක්ඹ දිවහ ඵළලුහභ, අද යනේත් විඳක්ඹක් නළවළ; නම් 

ඳහර්ලිනම්න්තුනේත් විඳක්ඹක් නළවළ. ඒ  ඵ තභයි නඳනනන්නන්.  

 

අනප් රු නජෝලප් භයිල් නඳනර්යහ භන්ත්රීaතුභහ වන් ශහ, 

නම් ආණ්ඩු, ඇභතිරුන්ට ළඩ යන්න නදන්නන් නළවළ  කිඹරහ.  

භභ ඉතිවහඹ නඳොඩ්ඩක් භතක් යන්නම්. අනප් ළුතය 

දිසත්රිඑක්නේ, නම් නයෝහිත අනේගුණර්ධන නිනඹෝජල 

ඇභතිතුභහනග් ආනනේභ හිටිඹහ, ඉමිටිඹහස ඵහකීර් භහර් 

භන්ත්රීaතුභහ. 2001 සිට 2004 දක්හ ඒ ආණ්ඩුනේ හිටපු එතුභහ 

ජනභහධල ඇභති. එතුභහ අද නද්ලඳහරනනේත් නළවළ.  එතුභහට ළඩ 

යන්න අසථහ දුන් ආහයඹ තභයි ඒ. 

 

ඒ හනග්භ ඹන්ත රුණහතිර රු භන්ත්රීaතුභහ වන් 

ශහ, ංනේදී ආණ්ඩුක් පිිතඵ. නම් ආණ්ඩු ජනතහනග් 

සිතුම් ඳළතුම් නත්රුම් ත්ත, ජනතහනග් අලලතහන් නනුනන් 

ඉදිරිඳත් න ආණ්ඩුක්. නම් ආණ්ඩුට නහඹත්ඹ නදන 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ හර්ඹ බහයඹ නිළයදි නත්රුම් අයනන 

යටටත් නහඹත්ඹ නදන්නන් ංනේදී නහඹඹකු විධිඹටයි. ඒ 

නිහ සිඹලු ඳහර්ලසඹන්, සිඹලු විඹඹන් ම්ඵන්ධනඹන් නිළයදි 

අධලඹනඹක් යරහ, නිළයදි ශභනහයණඹක් යරහ තභයි නම් 

අසථහනේදී අපි නම් යට ඳහරනඹ යන්නන්. නම් ංනේදී ආණ්ඩු 

එ යක් නනොනයි, 2005න් ඳසනේ 18 තහට ඩහ යප්රමහද 

හිත ඳත් යන්න ජනතහ ීරන්දුක් දුන්නහ. ංනේදී නනොවුණු 

අඹ විරුද්ධ ඳහර්ලසඹ ඳළත්නත් ඉනන කුවමින් ථහ 

යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

නදනනි හයණඹ නම්යි. ඹන්ත රුණහතිර භන්ත්රීaතුභහ 

වන් ශ ඳරිදි, නම් අධිනේ  භහර්ඹ කිසිභ අසථහදී ගිරහ 

ඵළසනේ නළවළ. භහර්ඹට ඹහඵද සථහනඹ ඳස ණ්ඩිඹක් 

ඩහනන ළටුණහ ඳභණයි.  

 

අනප් වරින් ප්රමනහන්දු භන්ත්රීaතුභහ රු බහනේ ඉන්නහ. එතුභහ 

වන් ශහ, යහනේ ඉඩඩම් පිිතඵ ප්රමලසනඹක්. යහනේ 

ඉඩඩම් හනග්භ, නම් යනේ අනනකුත් ඉඩඩම් ළන විතයක් 

නනොනයි, නම් යනේ අනනකුත් භවජන නද්නඳොශ ම්ඵන්ධනඹන්ද 

නිළයදි ීරන්දුයි යජඹ ඉන්නන්. ඳසු ගිඹ ඉතිවහනේ  භවය 

අසථහරදී අක්යඹ රුපිඹල් 25ට නනොනයි ලත විසි ඳවටත් 

දුන්නහ. භභ නිනඹෝජනඹ යන ආනනේ- 

 

රු වරින් ප්රමනහන්දු භවතහ 
(ரண்நெறகு யரறன் தர்ணரந்து )  

(The Hon. Harin Fernando) 
භභ නනොනයි Auditor-General කිඹන්නන්.  

 

රු නිර්භර  නොතරහර  භවතහ  
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)   

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

රු භන්ත්රිඑතුභහ, භනග් නරහ ඔඵතුභහ න්නන්. භහ 

නිනඹෝජනඹ යන ආනනේ,- [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහනග් ඊශඟ 

ථහනේදී කිඹන්න. Audit Report  එ ළන නනොනයි භහ 

කිඹන්නන්. භහ කිඹන්නන් භහජනේ තිනඵන නද්ල්. ඔඹ 

නොශර, ඳත්තයර තිනඵන නද්ල් නනොනයි භහ කිඹන්නන්.  

 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, භහ නිනඹෝජනඹ යන 

බුරත්සිංවර ආනනේ තභයි ආසිඹහනේ නරොකුභ යඵර් ඳළශ තහන 

තිබුනණ්. එඹ අක්ය 83ක්. ඒ යුනේ ඒ ඉඩනභන් අක්ය තුනක් 

ඉතුරු යරහ, අනනක් ඔක්නෝභ එ පුද්රනඹකුට ඵදු දුන්නහ. 

එනවභ තභයි එදහ යට වදන්න ටයුතු  නශේ.  

 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අනප් සුජී නේනසිංව 

භන්ත්රීaතුභහ, හනග්භ වරින් ප්රමනහන්දු භන්ත්රීaතුභහත් වන් ශහ 

වම්ඵන්නතොට යහඹ ළන. ඒ යහනේ ළරසුම්ර තිනඵන ළයදි 

පිිතඵ, ඒ යහනේ තිනඵන ල් පිිතඵ, ඒ යහඹට එන නළේ 

පිිතඵ, ඒ යහනේ තිනඵන අතුටුදහඹ තත්ත්ඹ පිිතඵ ථහ 

ශහ. ඒ ළන ථහ ශහට භක් නළවළ. එනවභ ථහ යන්න 

අයිතිඹක් තිනඵන්නත් ඕනෆ. නම් යනේ ජනතහ 2002 සිට 2004 

දක්හ  ඵරඹ දීපු ඒ හර ඳරිච්නේදනේ යහඹක් තිඹහ මිනිනවකුට 

නහන්න ිතක්ත් වදන්න ටයුතු යපු නළති එතුභන්රහ තභයි අද 

නම් ළන ථහ යන්නන්. ඒහ ළන නම් යනේ ජනතහ නිළයදි 

දන්නහ.  

1277  1278 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

අනප් අවඩක්රනහදන් රු භන්ත්රීaතුභහ, එතුභහනග් වෘදඹ 

හක්ිතඹ අනු යජනඹන් ඉල්ීමභක් ශහ. අපිත් ඔඵතුභහනන් 

ඉල්ීමභක් යනහ.  ඔඵතුභන්රහ, යට ළන හිතරහ, තභන්නග් 

ජනතහ ළන හිතරහ, භසත ශ්රී. රංහහසී ජනතහ ළන හිතරහ 

උතුනර් තිනඵන ප්රමලසනඹ ම්ඵන්ධනඹන් ඳහර්ලිනම්න්තුනේ හද 

විහදරට ම්ඵන්ධ නන්න. නනත් රුණු ම්ඵන්ධනඹන් 

විතයක් නනොනයි, ඒ හයණඹ නනුනනුත් නිළයදි ටයුතු 

යන්න කිඹරහ අපි ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
අනප් සුජී නේනසිංව භන්ත්රීaතුභහ කිේහ, නයෝහිත 

අනේගුණර්ධන නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ වම්ඵ නන්න ගිඹහභ 

යහඹට ඇතුළු නන්න ඉඩ දුන්නන් නළවළ කිඹරහ. රු 

භන්ත්රීaතුභනි, ඒ පුදුභ නන්න නදඹක් නනොනයි නන්. අනප් 

නවෝදයඹහ, අනප් හිතතහ න සුජී නේනසිංව භන්ත්රීaතුභහට 

යහඹට නනොනයි, භවය නරහට සිරිනොතටත් ඇතුළු නන්න 

ඉඩ නදන්නන් නළවළ නන්. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහට 

යහඹට ඇතුළු නන්න තිබුණහ, අනප් රු ඇභතිතුභහට ථහ ශහ 

නම්. එනවභ නම් ඔඵතුභහට නන කිසිභ නනනකුනග් 

වනඹෝඹක් අලල නළවළ. ''එන්න භල්ලි'' කිඹරහ එතුභහභ  

ඔඵතුභහ ඇතුශට අයනන ඹනහ.  

 
රු සුජී නේනසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு சுேல பசணசறங்க)  

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භහ එතුභහට ථහ ශහ. 

 
රු නිර්භර  නොතරහර  භවතහ  
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)   

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහ ථහ යරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ලින් 

කිඹන්න එඳහඹෆ. ඔඵතුභහ call එක් අයන්,- [ඵහධහ කිරීභක්] අද 

භහ දළක්හ  එිතනේදී  ඔඵතුභහ එතුභහ එක් ථහ ය ය 

ඉන්නහ. නළද්ද ඇභතිතුභනි? ඉතින් ඒ හනග් ථහ යන්න 

තිබුණහ නන්. එතුභන්රහට ඒ පිිතතුරු රඵහ නදමින් රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි භහ භනග් ථහ ඳටන් න්න ළභළතියි. රු 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, නිදවසින් ඳසනේ  අනප් යට භන් නශේ 

ඉදිරිඹට ඩහ පිටු ඳසටයි. භවය නරහට පිටු ඳට භන් 

යනහටත් ඩහ එ තළන ඳල් නමින් තිබුණහ. යට භන් යපු 

ඒ භන් භහර්ඹ හනග්භ, අනප් යනේ භහර් ඳද්ධතිනේත් ඒ වහ 

භහන ඳසුඵෆභක් තිබුණහ. භහ උදහවයණඹක් වළටිඹට භහර්ඹක් 

කිඹන්නම්. ඒ භහර්ඹ ප්රමසිද්ධ 18 ංගු භහර්ඹ  නමින්.  ඒ තභයි 

නුය සිට භහිඹංනඹ දක්හ තිනඵන භන් භහර්ඹ. ඒ හරනේ 

18 ංගු භහර්නේ භන් යන හවනර අතිනර් නයෝදඹට වහ 

jack  එට අභතය අඩ නොටඹකුත් අයනන ගිඹහ. ඒ භහර්නේ 

භන් යපු ජනතහනග් හවන ඉදිරිඹට ඩහ ඳසටයි ගිනේ. ඒ 

විධිඹට ඳසට ඹන නොට ළනටන්නන් නළති නන්න, ආයක්හ 

නන්න ඒ අඩ නොනේ තිඹහ ත්තහ. ඒ හනග්භ, නිදවනන් 

ඳසනේ අනප් යට ඉදිරිඹට නනොඹන අසථහරදී, යට ඉදිරිඹට නන 

ඹන්න ඵළරි අසථහරදී,  යනේ නද්ඳශ විකුණන්න ටයුතු ශහ. 

යනේ ආයක්හ ඳහහ දීරහ, යට එ තළන තිඹහ න්න, යට ඳල්න 

තත්ත්ඹට ඳත් ය න්න ඉතිවහනේදී ටයුතු ශහ.  

 
ර්තභහනනේදී භහින්ද ිකන්තන භහර් විප්රඹට වළකිඹහක් 

රළබුණහ, ඳරියඹ ආයක්හ ය නන,  ඒ 18 ංගු භහර්ඹ 

නිළයදි නිර්භහණඹ යන්න. එභ නිහ අද ඳළඹ නදක්, 

නදවභහයකින් නුය සිට භහිඹංනඹට භන් යන්න පුළුන් 

භහර්ඹක් ස  යන්න භහින්ද ිකන්තන භහර් විප්රඹට 

වළකිඹහ රළබුණහ.  

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අද යට ඉදිරිඹට ඹන 

නභොනවොතයි ඉන්නන්. නම් නභොනවොනත් කිසිදු ඵහධහක් යට තුශ 

ඉතුරු නරහ නළවළ. තිබුණු ඵහධහ ඉත් යරහ යට නරෝඹ යහ 

රැනන ඹෆභට අද වළකිඹහ රළිහරහ තිනඵනහ. ඒ වහ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ නහඹත්ඹ රඵහ දීරහ තිනඵනහ. යට නරෝඹ 

යහ භන් යන්න භහින්ද ිකන්තන නද්ලඳහරන ලහඳහයනඹන් 

නදන නහඹත්ඹ, ළඩ පිිතනශ තුශ අද විඳක්ඹට ඉතුරු නරහ 

තිනඵන්නන් භව ඳහය විතයයි. අද විඳක්ඹ  භව ඳහනර් ඉනන 

තභන් ශ යුතු රුණු පිිතඵ නිළයදි ළරසුම් යන්නන් 

නළතු වළභ තිසනේභ නක්රහෝධඹ, වයඹ වහ ඊර්ලහ ඳතුරුනහ. 

විනේචන ඳභණයි ඔවුන්ට තිනඵන්නන්. ඔවුන් නිළයදි නද් 

නිළයදි දකින්නන් නළවළ. නමුත් අපි සිඹලු අභිනඹෝරට මුහුණ 

දීරහ ඒහ ජඹ අයනන තිනඵනහ.  2013 අඹ ළනේදීත් යහඹ වහ 

භවහභහර් අභහතලහංලඹට රුපිඹල් මිලිඹන 130ක් නන් යන්න 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට වළකි වීභ ජනතහ ජඹ්ර්වණඹක් විධිඹටයි 

අපි දකින්නන්. 

 

 

ඒ ජනතහ ජඹ්ර්වණනේ  අයිතිරුන් නම් යනේ ජනතහයි. ඒ  

ජනතහනග් විලසහඹ යකින්න ජනහධිඳතිතුභහට වළකිඹහ 

රළබුණහ. ඒ නිහ 2005න් ඳසු භහින්ද ිකන්තන නද්ලඳහරනඹට 

නහඹත්ඹ රඵහ දුන්නු  ජනතහනග් ජඹ්ර්වණඹක්  විධිඹටයි අපි  

නභඹ  දකින්නන්. ඒ ජනතහ ජඹ්ර්වණඹ ඳළත්නතන්  භහර් විඹඹ 

ම්ඵන්ධනඹන් ඉතහභ  ඉවශ ප්රමතිඹක් අද යට තුශ  ඇති නරහ 

තිනඵනහ. අධිනේ  භහර්, ජහති  භහර් ඳද්ධතිඹ, ඳශහත් භහර්, 

්ර්හමීඹ භහර්, ඳහරම්, ජහති  භහර් ව අධිනේ  භහර් එතු 

යන භහර් ඳද්ධති ජහරඹ, උතුනර් ජීත් න ජනතහනග් 

ප්රමහවන ඳවසුම් වහ භවය විට අලල න  නඵෝේටු 

නේහන්  රඵහ දීභ මීට අඹත් නනහ.  රංහනේ  ඳශමු න 

අධිනේ  භහර්ඹ ආයම්බ යරහ නවට  දිනඹට  යක් ම්පර්ණ 

නනහ. යක් ම්පර්ණ න නභොනවොනත්දී, අධිනේ  භහර්ඹ 

ම්පර්ණ යරහ අපි ඒ ඳවසුම් ජනතහට රඵහ   දීරහ භහ 10 

හරඹක් තුශදී රුපිඹල්  මිලිඹන 950 ආදහඹභක් රඵහ නන  

තිනඵනහ. රුපිඹල් මිලිඹන  950 ආදහඹභක් රඵහ න්න, අපි 

ඳරිඳහරන  විඹදම් ව අනිකුත්  ශභනහයණ විඹදම් වහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 450ක් විඹදම් ය තිනඵනහ. ඒ අනු 

ඵරනනොට රුපිඹල් මිලිඹන  500 රහබඹක්  නම් ළඩ  පිිතනශ 

තුිතන් රඵහ නන  තිනඵනහ. ඳසුගිඹ තිනේ අනප් යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීaතුභහ භනන් ප්රමලසනඹක් ඇහුහ, නම් රුපිඹල් 

මිලිඹන  500න් ණඹ  නන්න  පුළුන්ද කිඹරහ; එතුභහ ණන්  

වදහ  කිේහ ත අවුරුදු 80ක්  90ක් ඹනහඹ කිඹරහ. එතුභහ  

එනවභ අවපු එ ළන  භභ  පුදුභ න්නන් නළවළ. එතුභහ ඒ 

අදවසින් තභයි ජීත් නන්නන්. නම් යනේ භවළලි ලහඳහයඹට 

ත්තු ණඹ නේනේ නම් යනේ නොවි ජනතහනග් වී ටි  

විකුණරහද? එනවභ  නළත්නම් එශලු ටි විකුණරහද? නළවළ.  නම් 

යනේ ජහති ආදහඹනභන් තභයි ඒ ත්තු ණඹ නන්න සිදු 

න්නන්. එතුභන්රහ වළභ තිසනේභ  දකින්නන් ළයදි අදවස.  

 
 රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අනප් ජනහධිඳතිතුභහනග් 

නහඹත්ඹ ඹටනත් හල්ර - භහතය අධිනේ  භහර්නේ ළඩ 

ආයම්බ ය තිනඵනහ. 2014 දී එඹ ජනතහ අයිතිඹ වහ ඳත් 

යන්න ටයුතු යනහ. ඒ හනග්භ  නොශම - නුය අධිනේ  

භහර් නේ ටයුතු 2014 ය අහනනේදී  ම්පර්ණ  යන්න 

ඵරහනඳො නයොත්තු නනහ. ඒ විතයක් නනොනයි  රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි,  ජනහධිඳතිතුභහනග්  නිඹභනඹන් අපි ළරසුම් ස 

ය තිනඵනහ.   භහතය - වම්ඵන්නතොට  භහර්ඹ, නොශම - උතුරු 

භහර්ඹ, නුරින්  ව උතුරු ප්රමනද්ලනඹන්  නළනඟනහිය ප්රමනද්ලඹට 

භන්  යන්න  පුළුන් භහර්ඹක් ස යන්න අඳ ළරසුම් 

ය තිනඵනහ. 2014 නර්  මුල් බහඹ  නන නොට   ඒ ටයුතු 

ආයම්බ යන්න අපි ළරසුම් ය  තිනඵනහඹ කිඹන හයණඹත් 

නම් රු බහ  වමුනේ භහ ප්රමහල ය සිටිනහ.  
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 රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අධිනේ  භහර්  පිිතඵ 

ඳසුගිඹ ඉතිවහඹ තුශ යනේ ථහ වුනණ් නඵොනවොභ ළයදි 

ආල්ඳඹකිනුයි. නම් අධිනේ  භහර් ඳහවිච්ික යන්නන් යර 

නනනන්නද, භහළු නනනන්නද, ජහඩි නනනන්නද, එශලු 

නනනන්නද  කිඹහ ඇහුහ. යර  ළන ථහ යපු, ජහඩි ළන 

ථහ යපු අඹ   භවය නරහරට තභන්නග් ද දරුනුත් එක් 

නම්  අධිනේ  භහර්නේ භන් යනහ  අපි දළ තිනඵනහ. නභඹ  

ජනතහ රළබු ජඹ්ර්වණඹක්  විධිඹටයි අපි දකින්නන්. ඒ හනග්භ  

නම් යනේ ජහති භහර්, විනලේනඹන්භ  භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ 

තු භහර්, ''ඒ'' ව ''බී'' නශ්රාේණිනේ  භහර් විලහර ප්රමභහණඹක් අපි  

ංර්ධනඹ ය තිනඵනහ. නම් නවිට ''ඒ'' නශ්රාේණිනේ භහර් 

සිඹඹට 80ක්, 85ක්, 90ක් හනග් ප්රමභහණඹක්  ංර්ධනඹ ය 

තිනඵනහ. ඒ හනග්භ නම් නවිට ''බී'' නශ්රාේණිනේ භහර්ත්  

ංර්ධනඹ යමින්  සිටිනහ.  ඒ  ංර්ධනඹ ඵසනහහියට, එනවභ 

නළත්නම් දකුණු  ඳශහතට විතයක් සීභහ වුණු   ංර්ධනඹක් නනො 

මුළු  යටටභ නඳොදු වුණු භහර්  ංර්ධනඹක්ඹ  කිඹන හයණඹ  

අපි ඳළවළදිලි  වන් යනහ. ඒ හ  නග්භ නළනඟනහිය ඳශහනත්  

භහර්  ංර්ධනඹ ම්ඵන්ධනඹන් ඉතහභත්භ ඉවශ භේටනභන්,    

ළරසුම් වත ටයුතු යන අතනර් 2013 නර්දී  ''දළඹට 

කිරුශ''  ළඩ පිිතනශ ඹටනත් නළ නඟනහිය ඳශහනත්  ඉතිරි සිඹලුභ  

භහර්  ංර්ධනඹ කිරීභට අපි දහඹ  නනහඹ කිඹන හයණඹත්  

භතක් යන්නට ළභළතියි. විනලේනඹන්භ අම්ඳහය - 

නඳොනශොන්නරු  භහර්ඹ ඉදිකිරීභ තුශ, භහඔඹ -අයංර  භහර්ඹ   

ඉදි කිරීභ තුශ නම් යනේ ජනතහට කිනරෝ මීටර් 60 දුය 

ප්රමභහණඹක් අඩු නන් භන් යරහ තභන්නග් ප්රමහවන  

අලලතහන් පුයහ න්නට පුළුන්ඹ කිඹන හයණඹත් 

ඳළවළදිලි වන් යන්න  ඕනෆ.  විනලේනඹන්භ රු නල්ම් 

අවඩක්රනහදන් භන්ත්රීaතුභහනග්ත් ඒ හනග්භ ඒ ප්රමනද්ලඹ   

නිනඹෝජනඹ  යන අනනකුත් භන්ත්රීaතුභන්රහනග්ත්  දළන ළනීභ 

වහ භහ නම් හයණඹත් වන් යන්න ඕනෆ. ඒ ළන 

එතුභන්රහ  දන්නහ. එතුභහනග් ථහනේදී  එතුභහ තභන්නග් වෘද 

හක්ිතඹ  ම්ඵන්ධනඹන් කිේහ.  

 
අපි නම් න විට උතුනර් කිනරෝ මීටර්  512ක්  ංර්ධනඹ  ය 

ටයුතු ය නන ඹනහ. නභනවභ  ංර්ධනඹක් යනනොට 

රිනදන්නන් විඳක්ඹටයි. වළඵළයි ජනතහට ළඳයි.  ඊශහම්  

ංල්ඳඹ ඉත් නනහ. විඳක්නේ නද්ලඳහරන හර ටවන 

නනස නනහ,  ඔවුන්ට නද්ලඳහරන ඵරඹ න්න ඵළරි නනහ. 

ඳසුගිඹ තිනේ - භහ හිතන විධිඹට නනොළම්ඵර් 17 ළනිදහ - රු 

දඹහසිරි  ජඹනේය භන්ත්රීaතුභහ විසින් උතුනර් ඳහයල් වදන 

ආහයඹ පිිතඵ ළරැදි භතහදඹක් වන් ශහ. උතුනර් ඳහයල් 

වළදීභ ම්ඵන්ධනඹන්  ණන් මිනුම් ළන ථහ යරහ, අතල 

ප්රමහල යරහ, එහි තිනඵන රුත්ඹ, එහි තිනඵන භහජ 

ටිනහභ, එඹට තිනඵන ජනතහනග් ළභළත්ත නළති න 

ආහයඹට ථහ යරහ,  ඔවුන් ජඹ්ර්වණඹක් රඵන්නයි උත්හව 

යන්නන්. නමුත් ඔවුන්ට එනවභ ජඹ්ර්වණඹක් රඵන්නට ඵළවළ.  

උතුනර් ජනතහ දන්නහ, නම් භහර් ංර්ධනඹ ඳළත්නතන් ඔවුන් 

රඵහනන තිනඵන ඳවසුම් ව ඔවුන් රඵහ නන තිනඵන 

ප්රමතිඹ. ඒ හනග්භ අනප් සී.බී. යත්නහඹ ඇභතිතුභහනග් ථහනේ දී 

ඉල්ීමභක් ශහ. නුය එිතඹ ංචහය රහඳඹක් නිහ එභ 

ංචහය රහඳඹට ප්රමහවන ඳවසුම් රඵහ නදන්නඹ කිඹරහ අනප් 

කුභහය නල්භ ඇභතිතුභහනන් ඉල්ීමභක් ශහ. ඒ හර්ඹ එතුභහ 

ඉටු යන ඵට අනප් විලසහඹක් තිනඵනහ. ඒ හනග්භ  අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහනග් නහඹත්ඹ ඹටනත් නුයඑිතනේ කිනරෝ මීටර් 

180ක් ඳහයල්, ඒ හනග්භ අනනකුත් අතුරු භහර් හඳේ යරහ 

ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ටයුතු යනහඹ කිඹන හයණඹත් 

වන් යන්නට ළභළතියි. විනලේනඹන්භ නම් යනේ ්ර්හමීඹ 

ජනතහ ජීත් න  ්ර්හමීඹ ප්රමනද්ලර භහර් ංර්ධනඹ ය නම් 

යනේ ජනතහනග් අලලතහන් ඉටු කිරීභ වහ ටයුතු යන්නට 

භහින්ද ිකන්තන ළඩ පිිතනශ ඹටනත් වළකිඹහ රළිහරහ 

තිනඵනහ. ප්රමහනද්ශීඹ බහක් නිනඹෝජනඹ යපු  ප්රමහනද්ශිඹ බහ 

බහඳතියනඹක් විධිඹට භභ අද නම් රු බහ නිනඹෝජනඹ 

යමින් කිඹහ සිටින්නන්, ඒ හරනේ අපිට ප්රමහනද්ශීඹ බහනන් 

ඳහයක් වදහන්න වළකිඹහ තිබුනණ් නළවළ කිඹරහයි. අද  ප්රමහනද්ශීඹ 

බහ, නය බහ නිනඹෝජනඹ යන භවජන නිනඹෝජිතඹන්ට ඒ 

ලක්තිඹ රළිහරහ තිනඵනහ. නම් ජීත් න ජනතහ ඳහවිච්ික 

යන ඒ භහර් දියුණු කිරීභ වහ; ංර්ධනඹ කිරීභ වහ භවහ 

භහර් අභහතලහංලඹ දහඹ නරහ තිනඵනහ. නම් යනේ නිළයදි භඟ 

නඳන්වීභ තුශ නම් ංර්ධන ළඩටවන් ඉදිරිඹට භන් යනහ. 

වළභදහභත් නම් ළඩ පිිතනශල්  නිළයදි දකින්නන් නළති, 

විනේචන ඳභණක් ඉදිරිඳත් යමින් සිටින අඹට වළභදහභ ඉතිරි 

න්නන් විඳක්ඹ ඳභණක් ඵ වන් යමින්, ඉදිරිඹටත් ත 

ය 30ක්, 40ක් නම් යට ඳහරනඹ යන්නන් භහින්ද ිකන්තන 

නද්ලඳහරන ලහඳහයඹයි කිඹන හයණඹත් ඳළවළදිලි යමින් භහ 

නිවඬ නහ.  

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

 The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

 
රැසවීභ ඊට අනුකර තහහලි අත්හිටුන රදින්, අ. බහ. 

1.00ට නළත ඳත්න රදී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றம இமடறநத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்ந.    
Sitting accordingly suspended till  1.00  p.m. and then resumed. 

 
නිනඹෝජල  භව නල්ම් 
(தறறச் தசனரபர் ரகம்)  

(The Deputy Secretary-General) 
වුරු නවෝ රු භන්ත්රීaයනඹක් මරහනඹ වහ රු අල්වහේ 

ඒ.එච්.එම්. අසර් භන්ත්රීaතුභහනග් නභ නඹෝජනහ යන්න. 

 
රු චන්ද්ර හනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ 
(ரண்நெறகு (றந்ற)சந்றரற  தண்டர  ேசறங்க)  

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
"රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භන්ත්රීaතුභහ දළන් මරහනඹ 

ත යුතුඹ" යි භහ නඹෝජනහ යනහ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக)  

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 
විසින් සථිය යන රදී. 
ஆபரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රමලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 

 
අනතුරු රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ මරහනහරඪ 

විඹ. 

அன்தடி, ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 
Whereupon  THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the 

Chair. 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

Order, please! We are taking up the Votes on the 

Ministry of Power and Energy and Ministry of Petroleum 

Resources for discussion. 

 
119 න ශීර්ඹ.- විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලයඹහ 

 

01 න ළඩටවන.- නභනවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු. 1,100,000,000 

 

மனப்நெ 119.- றன்லு, ரறசக்ற  அமச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைமநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுந்ஞ் 

தசனவு நதர 1,100,000,000 
 

HEAD 119.- MINISTER OF POWER AND ENERGY 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,100,000,000 

 

115 න ශීර්ඹ.- නිජ නතල් ර්භහන්ත අභහතලයඹහ 

01 න ළඩටවන.- නභනවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු. 115,000,000 

 

மனப்நெ 115.-  ததற்பநரலிக் மகத்தரறல்கள் 

அமச்சர் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைமநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுந்ஞ் 

தசனவு நதர 115,000,000 
 

HEAD 115.- MINISTER OF PETROLEUM INDUSTRIES 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 115,000,000 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 
 Hon. Dayasiri Jayasekara, you have 35 minutes. 

 
[අ.බහ. 1.01] 

 
රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக)  

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, "2013 විර්ජන ඳනත් 

නටුම්ඳනතහි හය බහ අසථහනේ අද දින -2012.11.26 න 

ඳුදහ- ඉදිරිඳත් යන අභහතලහංල වහ ඒහ ඹටනත් ඇති අනනකුත් 

නදඳහර්තනම්න්තු වහ ආඹතනරට අදහශ අං 119 වහ 115 දයන 

ළඹ ශීර්ඹන්නන් ම්ප්රමදහඹහනුකර එක් එක් ළඩටවන්හි 

සිඹලුභ පුනයහර්තන විඹදම් වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් 10කින් 

ඳහ වළරිඹ යුතුඹ" යි භභ නඹෝජනහ යමි. 

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අද දින හය බහ 

අසථහනේ විහදඹට ළනනන විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතලහංලනේ වහ නිජ නතල් ර්භහන්ත අභහතලහංලනේ ළඹ 

ශීර්ඹන් පිිතඵ ථහ යන්න රළබීභ බහලඹක් නොට 

රනහ. විනලේනඹන් ඉතහභ ළදත්, ඒ හනග්භ යනේ 

භර්භසථහන වළටිඹට ළරනන නභභ අභහතලහංල නද අද ඳත් වී 

ඇති තත්ත්ඹ ළන ථහ යන්නට භහ ඵරහනඳොනයොත්තු නහ. 

2010 දී ඳභණ යත් අමුණුභ භළතිතුභහ කිඹපු ආහයඹට 

රංහනේ ඉන්න යහක්ඹන් වතය ඳස නදනහනන් නදනදනකු ළන 

තභයි අද අඳට ථහ යන්න සිද්ධ නරහ තිනඵන්නන්.  

නම් යනේ දළළන්ත ලනඹන් ඳහඩු රඵන ආඹතන නද 

තුනනන් එක්  න රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහ පිිතඵ 

ඳශමුනන් ථහ යන්න භහ ඵරහනඳොනයොත්තු නහ. ඇත්තටභ 

2012 අවුරුද්නද් නම් න විට නභහි ඳහඩු රුපිඹල් මිලිඹන 

94,508ක් නහ. ඒ හනග්භ 2011 ර්නේ අහනඹට ශුද්ධ 

ත්ම් ප්රමභහණඹ ඳහඩු නර මිලිඹන ලනඹන් ත්නතොත් රුපිඹල් 

මිලිඹන 1,31,324ක් නහ. 2010 ර් ඹත් එක් ත්තහභ 

තිබුනණ් රුපිඹල් මිලිඹන 39,952යි. ඒ කිඹන්නන් ර්ඹ 

අහනඹට ශුද්ධ ත්ම් ප්රමභහණනේ ඳහඩුයි.  2011 න නොට, 

එ අවුරුද්දක් ඇතුශත එභ ප්රමභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 1,31,324 

දක්හ දළළන්ත විධිඹට ළඩි නරහ තිනඵනහ විතයක් නනොනයි, 

නනත් නොම්ඳළනිඹක් නම් නභඹ වරහ දභන්න ඕනෆ. ඒ වළය 

නනත් තත්ත්ඹක් නළවළ. අනප් ඇභතිතුභහ COPE මිටුනේ 

ප්රමඵර හභහජිනඹක් විතයක් නනොනයි, බහඳතියඹකු විධිඹටත් 

ටයුතු යන නනනක් නිහ එතුභහ දන්නහ, රුපිඹල් මිලිඹන 

1,31,324 දක්හ ඒ ප්රමභහණඹ ළඩි නරහ තිනඵන ඵ.  
 

2012.09.30 දින න විට රංහ නිජ නතල් නීතිත 

ංසථහට මුදල් නදන්න තිනඵන ආඹතන එකින් එ භහ 

කිඹන්නම්. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රුපිඹල් ිහලිඹන 45.9ක් -

රුපිඹල් නෝටි 4,590ක්- නදන්න තිනඵනහ. ප්රමහවන 

අභහතලහංලඹ ඩීල් අඩු මිරට රඵහ නන රුපිඹල් ිහලිඹන 26.8ක් 

-රුපිඹල් නෝටි 2,680ක්- නදන්න තිනඵනහ. ගුන් ඹහනහරට 

ඉන්ධන රඵහ දීරහ රුපිඹල් මිලිඹන 226ක් රළනඵන්න ති නඵනහ. 

ර්භහන්ත වහ දළවි නතල් වහ භූමිනතල් නනුනන් රුපිඹල් 

මිලිඹන 1,641ක් රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහට 

රළනඵන්න තිනඵනහ. ෘවසත භූමිනතල් වහ LP Gas නනුනන් 

රුපිඹල් මිලිඹන 3,056ක් රළනඵන්න තිනඵනහ. ෘිත යහඹන 

නනුනන් රුපිඹල් මිලිඹන 6.7ක් රළනඵන්න තිනඵනහ. නම් 

ඔක්නොභ එට එතු ශහභ රුපිඹල් ිහලිඹන 80ක් -රුපිඹල් 

නෝටි 8,000ක්- රළනඵන්න තිනඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, දළන් 

එඹ රුපිඹල් ිහලිඹන 104 දක්හ ළඩි නරහ ඇති. භට රළබුණු 

රළයිසතු අනු 2012.09.30 දින න විට රුපිඹල් ිහලිඹන 80 

ප්රමභහණඹක් රළනඵන්න තිනඵනහ. දළන් ඔක්නතෝඵර් භහඹත් 

එක් ත්තහභ තත් ළඩි නරහ ඇති. එතනොට නම් තභයි අද 

ඇති නරහ තිනඵන තත්ත්ඹ.  
 

අඳට භතු පිටින් නඳනනන වළටිඹට, අනප් ඇභතිතුභහ කිඹන 

විධිඹට නම්ට ප්රමධහන නවේතු රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට රුපිඹල් 

ිහලිඹන 45.9 ඉන්ධන රඵහ දීභයි. නම් හයණඹභ තභයි ප්රමධහන 

හයණඹ විධිඹට වළභ නරහනේභ භතු යන්නන්. භහ කිඹන්න 

ළභළතියි, මීට එවහ ගිඹ දළළන්ත දණඹන් ව භං නොල්ර ෆම් 

රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහ ඇතුනශේ සිද්ධ නහඹ 

කිඹරහ. නම් නිහ යටත් අඳකීර්තිඹට ඳත් නහ.  ඒ විතයක් 

නනොනයි. 1969දී ඳටන් ත් අනප් නිසඳහදනහහයනේ තිනඵන 

දළල්ර ඳශමුන තහට  නිවිරහ ඹන තළනටභ නභඹ අයනන 

ඇවිත් තිනඵනහ.  
 

2010 - 2011 ඵළංකු ළඳුම් හර්තහ භහ නම් අසථහනේදී 

ඉදිරිඳත් යන්න ළභළතියි. අහර්ඹක්භබහඹ, ශභනහයණ 

තහක්ණි ක්රහභනේද අනුභනඹ නනොකිරීභ, පිරිඳවදු 

නවීයණඹට රක් නනොකිරීභ, නශ ඳද්ධතිඹ නිළරැදි නඩත්තුට 

රක් නනොකිරීභ කිඹන හයණහ රංහ නිජ නතල් නීතිත 

ංසථහ අරහබ රළබීභට නවේතු විධිඹට 2010 - 2011 ඵළංකු ළඳුම් 

හර්තහනේ ඳළවළදිලි වන් යරහ තිනඵනහ. අපි 1967දී 

නඩොරර් මිලිඹන 190ක් ළඹ යරහ තභයි නම් නතල් පිරිඳවදු 

වළදුනේ. ඒ හරනේ හභහනල නනශ නඳොනශේ මිරට ඩහ සිඹඹට 

20ක් අඩුනන් දිනට ඵළයල් 35,000ක් අඳට නදන්න පුළුන් 

වුනණ් නම් නතල් පිරිඳවදු නිහයි. එභ නිහ නඵොය නතල් 

නනළවිත් විලහර මුදල් ප්රමභහණඹක් ඉතිරි ය න්න අඳට 

වළකිඹහ රළබුණහ. 1989 දී එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩුනන් එභ 

ඵළයල් ප්රමභහණඹ දිනට 50,000  දක්හ ළඩි ශහ. 1993 සිට අද 

දක්හ අවුරුදු 18ක් තිසනේ තමුන්නහන්නේරහනග් ආණ්ඩුට ඵළරි 

1283 1284 
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වුණහ, නභභ පිරිඳවදු නවීයණඹ යරහ, වරිවභන් විධිඹට නම් 

ළඩ පිිතනශ ස යන්න. භහ කිේහ හනග් අද න නොට 

නභභ පිරිඳවදු දළල්ර නිවිරහ ඹන පිරිඳවදුක් ඵට ඳත් නරහ 

තිනඵනහ.  
 

ඒ හනග්භ එදහ අනප් ආණ්ඩු  නටි හීමන,  භධල හීමන  

ගිවිසුම්ලින් තභයි නම් නතල් මිරදී  ත්නත්.  ඉයහනඹ, ලිිහඹහ, 

ඕභහනඹ  හනග් යටලින් අපි නතල්  මිරදී ත්තහ. ඒ  විතයක් 

නනොනයි, ඒ භළද නඳයදි යටල් භඟ අපි ඉතහ නවො  

ම්ඵන්ධතහක් ඳත්හ නන ගිඹහ. අද ඔඵතුභන්රහනග් 

ආණ්ඩුනේ  නහඹනඹෝ ගිහින්  යට අත දහ නන යන  ජ 

මිතුරු ම්ඵන්ධම් නනොනයි අඳ ශඟ තිබුනණ්. ඉතහභ නවො 

ම්ඵන්ධම් තිබුණහ. අපි අඩු මිරට නතල් දුන්නහ.  ඊට ඳසනේ  

ෆස නිසඳහදනඹ ආයම්බ ශහ.  නවොභ ආයක්ිතත පිරිඳවදු නර  

"යන්ඩු ම්භහනඹ"  වතය තහක් නම්  පිරිඳවදු රඵහ ත්තහ.  

නම් න විට තත්ත්ඹ ඉතහභ රේජහ වතයි;  ඉතහභ නහටුයි. 

ඉතිවහනේ ඳශමු තහට අවුරුදු 42ට ඳසනේ පිරිඳවදුනේ 

නේඹ ශ සථිය නේනඹෝ නදනදනක්  - මීට ලින් නොන්ත්රyහත් 

ටයුතු ශ නේනඹක් භළරුණහ -  භළරිරහ, තත් නේනඹක් 

තදුයටත් සිහිසුන් ඇක්  උඩ ඉන්න තත්ත්ඹට ඳත් වී 

තිනඵනහ.  විල්ප්රමඩ් ව ධර්භසිරි කිඹන නේනඹෝ නදනදනහ මිඹ 

ගිඹහ.  ඒ භයණ හර්තහ භභ අය ත්තහ.  ඒ භයණ හර්තහනේ 

තිනඵන්නන්, මීතයිල්  ඇතුළු  ලරීයඹට අහිතය  ආඝ්රාහණ භගින්  

තත්ඳය 8ක් ඇතුශතදී  නම් ධර්භසිරි නවෝදයඹහත්,  විල්ප්රමඩ් 

නවෝදයඹහත්  මිඹ ගිහින් තිනඵනහ කිඹන එයි.   එතනොට 

නඵොනවොභ ඳළවළදිලියි, නම් නරහ තිනඵන්නන්  පිරිඳවදු 

අලුත්ළඩිඹහ නනොකිරීභ වහ  අලල නඵොය නතල් නනොනන 

ඩිනමින් ඇරීභ ව  ළසීභ කිඹන හයණහ නද නිහ ඵ.  
 

ඳසු ගිඹ දිනර ඉතිවහනේ ඳශමුන තහට මිනිසසු "ඵහර 

නතල්" ළන ථහ යන්නට ඳටන්  ත්තහ.  ඵහර නතල් ළන අපි 

ඇහුහභ ඒ හරනේ ඇභතිතුභහභ  ඇවිත් කිේනේ,  ඵහර  නඳට්රැල් 

නනහනේ නළවළ;  ඵහර ඩීල් නනහනේ නළවළ; ඵහර ගුන් ඹහනහ 

නතල් නනහනේ නළවළ;  පියවුම් වල්ර  ටළංකිර තුය තිිහරහ, 

නභෝටර් යිල්ර, හර්ර  එන්ජින්ර තුය තිිහරහ කිඹරහයි.   

අන්තිභට නොමිටි දහරහ තභයි  ඔප්පු ය නඳන්නුනේ,  නම් ප්රමලසන 

ඇති  නරහ තිනඵන්නන් ඵහර  නතල් නිහඹ කිඹන එ. භභ මුර 

සිටභ ඒ ළන කිඹන්නම්. 2011 ජනි 16 න දහ  ENOC  භහභ - 

Emirates National Oil Company  එ - ඇතුළු භහම්  වළට 

එක් නතල් ළඳයීභට ඉල්ීමම් ය තිබුණහ. Reliance India   

භහභත් ඉල්ලුහ. Gasoline   92  Octane  පිරිවිතයරට 

අනුකර ඳඹහ තිබුණහ. Gasoline   95   Octane   පිරිවිතයරට 

අනුකර නළවළ. නමුත් Gasoline   92  Octane   ධහරිතහඹ ළඩි 

යරහ   Gasoline   95   Octane  ධහරිතහඹ  අත් වළරීභට 

තහක්ණි ඇයීම් මිටු ීරයණඹ ය නම් භහනභන් 

නිර්නද්ල ඉල්ලුහ. නම් නිර්නද්ලරට නභොනහ ද නශේ? අභහතල 

භණ්ඩර  විනලේ ප්රමම්ඳහදන මිටුක් නම්ට ඳත් ශහ. 

තහක්ණි ඇයීම් මිටු නිර්නද්ලරට  එඟ න්නන් නළති  

Gasoline   ඵළයල් 1,19,000 දක්හ නම් ළඩි යරහ Gasoline   

92  Octane   වහ ඳභණක්  නළත නටන්ඩර්  ළවීභට නිනඹෝ  

ශහ. ඒ නිනඹෝ  ක්රිසඹහත්භ වුනණ් නළවළ.  

 

නදන යටත් ආඳසු ළ නේහ. ඒත් Reliance India  විතයයි 

ආනේ. වළඵළයි හරඹ භදි කිඹහ අත් වළයරහ,  ENOC  කිඹන   

භහභට දුන්නහ. 2011 ජනි 01 න දහ  අභහතල භණ්ඩර විනලේ 

ප්රමම්ඳහදන මිටුනේ අනුභළතිඹ අනු  2011 ජනි 02 න දහ මිර 

ණන් දුන්නහ.  කිසිදු අළයීභකින් නතොයයි මිටු ඒ අනුභළතිඹ 

දුන්නන්. ඊශඟට නඳට්රැල් නතො දිතත වීභ වහ  ප්රමම්ඳහදන ක්රිසඹහ 

භහර්රට අනුකර නනොවීභ භත  ප්රමම්ඳහදන මිටු නම්ට 

අනුභළතිඹ දුන්නන් නළවළ. නමුත් නම් ආනේ 2011 ජනි 17 ව 18 

න දිනර. Reliance India කිඹන භහභත් කිේහ, "අපිත් 

නදන්නම්, නමුත් අඳට නදන්නට පුළුන් ජනි 16 න දහ" කිඹහ.  

එනවත්  ඒ ණන් ත්නත් නළවළ.  අන්තිභට 2011 ජනි 17ව  

18 න දිනර නම් නතො ටි ආහ. එතනොට  තහක්ණි 

ඇයීම් මිටුනේ  පිරිවිතය නනොළරපුණු ඵට තහක්ණි 

ඇයීම් මිටු ථහ නශේ නළවළ. එභ නිර්නද්ල යහිත අභහතල 

භණ්ඩර ප්රමම්ඳහදන මිටු ඒ අනුභත ශහ. 2011 ජනි 16 න 

දහ  නිනඹෝජල හණිජ ශභනහරු, නිනඹෝජල  නභනවයුම් 

ශභනහරුට, අක්නයශ  ශභනහරුට පිටඳත් හිත e-

mail   ඳණිවුඩඹක් ඹනහ.  ඒනක් නභොක් ද තිබුනණ්? 

නල්ම්නග් අනුභළතිඹ අනු යහඹනහහය  ප්රමතිපර 

ඵරහනඳොනයොත්තුනන්  නතල් නතො නිදවස යන නර ඉල්රහ 

තිබුණහ. තත්ත් ඳරීක්ණනඹන්   නතොය නතල් ඵළවළය ශහ.  

කිසිභ තත්ත් ඳරීක්ණඹකින්  නතොය නම් නතල් ටි  ඵළවළය 

ශහ.  ඇනභරින් නඩොරර්  1,64,454ක් ටිනහ   ඵළයල් 1,342ක් 

ඵළවළය ය තිබුනණ් නළවළ.  ළඳයුම්රුට  මුදල් නේහ. 

ළඳයුම්රුට රුපිඹල් මිලිඹන 3,121ක් දුන්නහ. ඳහරිනබෝගි 

ඳළමිණිලි 3,302ක් ආහ. ඔඵතුභන්රහ නවීම් 1,188ක් අනුභත 

ශහ. අනුභත ශහභ, රුපිඹල් මිලිඹන 28  ඳහඩුක් නම් යනේ 

නම් ගිවිසුනභන් විතයක් ඇති වුණහ.  නතල් පිිතඵ අයිතිඹ වහ 

අදහනභ නතල් ඳළටවීනම්දී නම් ENOC  භහභ යහනේදී නිජ 

නතල් ංසථහට දුන්නහ.  එ තනොට නභොකුත් ථහ ය න්න 

නදඹක් නළවළ. නළේ කුලිඹ නඩොරර් 5,85,000ක් ඔඵතුභන්රහ 

නේහ. නළත නඩොරර් 2 ඵළයරඹ  DS ඳදනභ ඹටනත්ඹ කිඹහ 

ඒ නළත නනස ය නන  නඩොරර් 4යි ලත 14ක්  මිර  ළඩි 

ශහ.  නමුත්   Reliance India  භහභට නන්න්නට තිබුණහ, 

නඩොරර් 3.15  ව නඩොරර් 3.90ට.  එනේ   නන්න්නට ඉදිරිඳත් 

 තිබුණු tender එ  ඔඵතුභන්රහ  cancel   යරහ නඩොරර් 

4.14ට නන්වනේ. දළන් නභොද නරහ තිනඵන්නන්? මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීaතුභනි, භහ අල්රස නොමිභට ගිහින් ඳළමිණිල්රක් 

ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ අල්රස නොමිභට ඉදිරිඳත් ශ ඳළමිණිල්ර 

අනු හිටපු නල්ම්යඹහත් තත් නනනකුත් උහවිඹට නන්හ 

තිනඵනහ.  
 

අද න තුරු නම්ට යදහයනඹෝ වුණු අඹට විරුද්ධ 

ංසථහනන් විනඹ ඳරීක්ණඹක් ඳත්රහ තිනඵනහද; අඩුභ 

තයමින් ඳඩිඹ නත්රහ තිනඵනහද; ඹම් කිසි දඬුභක් දීරහ 

තිනඵනහද; හර්තහක් වදරහ තිනඵනහද; නභොක්ද සිද්ධ නරහ 

තිනඵන්නන්? නභොකුත් සිද්ධ නරහ නළවළ. ඒ අඹ තභ ළඩ 

යනහ. භහඹට ළයඹක් ඳඩිඹ න්නහ. භභ රුණු ඇතුයි 

කිඹන්නන්. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහටත් පුළුන් ඒ ළන 

කිඹන්න. අද නභොක්ද සිද්ධ නරහ තිනඵන්නන්? භභ කිඹන්නන්, 

නම් අඹ නිළයදි නම් රුණහයරහ එිතඹට දහන්න. නිනඹෝජල 

ශභනහරුනෝ ඔක්නෝභ ඹපු e-mails නභතළන තිනඵනහ. 

ඒහ ඔඵතුභන්රහ ශඟත් ඇති. වුද නම්හට  කිඹන්න ඕනෆ 

කිඹරහ ඒහ check  යරහ ඵරන්න. නම් තභයි අද සිද්ධ නරහ 

තිනඵන්නන්. ඒ කිඹන්නන් ංසථහනේ වුරු නවෝ නඳොඩි එනක් 

යදක් නශොත් වභ වරහ එල්රන තළනට නග්නහ. නමුත්, 

නරොකු එනක් යදක් නශොත් කිසිභ දඬුභක් නදන්නන් නළවළ, 

ඔවුන්ට තෆගි නදනහ. 
 

ඊශඟට ඵරන්න, 2011 ඔක්නතෝඵර් 7ළනිදහ ශ PV Oil 

නුනදනු . ඔඵතුභන්රහ වළභ නරහනේභ කිඹන ථහක් තභයි 

නම්හ මිරදී න්නන් Government to Government කිඹන එ.  

ENOC එත් Government to Government තභයි. වළඵළයි, අපි 

විනහල නරුහ. එතනොට PV Oil  එ නභොක්ද නශේ? ෆස 

ඔයිල් නභට්රි ක්නටොන් 240,000ක් shipments 6ට cargo 8ක් 

දක්හ ළඩි ශහ. එතනොට බහඳති ලනඹන් හිටපු දඹහනන්ද 

විදහනභහච්ික භවත්භඹහ ඒ ත භහ 6ට දික් ශහ. 2011 

ඔක්නතෝඵර් භහනේ 07ළනිදහ වළරී ජඹර්ධන භවත්භඹහ ඒට 

අත්න් ශහ. විදහනභහච්ික ළිහනේ අනුභළතිඹ රත් විනලේ 

ප්රමම්ඳහදන මිටුනේ බහඳතියඹහ. ඔහු ඒට අනුභළතිඹ දුන්නහ. 

හභහනල ක්රහභඹ අනු නළේත යනු රඵන දින ඉරහ Platts 

Market එ ප්රමසිද්ධ යපු සිංප්පරු නනශ නඳොනශේ ඳතින 

1285  1286 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

සථහය මිරට සිඹඹට 1.57 එතු කිරීභක් ශහ. ඊට ඳසනේ  

ඔඵතුභන්රහ නභොක්ද නශේ? සිඹඹට 1.57යි හභහනලනඹන් 

තිනඵන ණන. ඒ ද තභයි දස නදක් නම් ඳළත්නතන් වහ දස 

නදක් ඉසයහින් ත්තහභ භළදින් එන ද. අන්තිභට නභොක්ද 

වුනණ්? හණිජ ශභනහරු අනුහය බහනේ බහඳතිට 

ලිපිඹක් ඹළේහ, නළේත යන රද දින සිට ඕනෆභ දින 5ක් වහ 

එභ Platts rate එට එඟ නන්න ඵළවළයි කිඹරහ. PV Oil 

භහභ නභොක්ද නශේ? එභ භහභ නඳොඩි ංගුක් වන්න 

රළවළසති වුණහ. රළවළසති වුණහභ හණිජ ශභනහරු ලිපිඹක් 

ඹළේහ. නභොද, ඒ අඹට නම්හනේ යදහයනඹෝ නන්න ඵළවළ. 

නමුත් ඒ ඳළත්තට දහරහ අනුභළතිඹ දුන්නහ. එතළන ඳහඩු 

රුපිඹල් නෝටි 119යි. ඳහඩු රුපිඹල් 1,195,015,478යි. US 

Dollarsලින් ත්නතොත් මිලිඹන 9,082,489යි ලත 24යි. ගිවිසුනම් 

දිනඹ 2012.01.25. විදහනභහච්ික භවත්භඹහ ළඩ ඵරන බහඳති 

වහ ශභනහහය අධලක් වළටිඹට අත්න් යනහ. එතුභහ ආඳහු 

ත භහ වඹට අත්න් යනහ. වළඵළයි, එනවභ අත්න් යන 

නොට ඇත්ත ලනඹන්භ ඒනක් ළඩ ඵරන බහඳති වහ 

ශභනහහය අධලක් වුද? න්ත ඒනහඹ කිඹන 

පුද්රඹහ. ඔහු අභළති වුණු නිහ තභයි ඔහු ඳළත්තට වීසි 

යරහ අනනක් පුද්රඹහ  ඒට අත්න් නශේ.  
 

හිටපු බහඳතියඹහ අනප්රමේල් 29 ව 30 තිබුණු laycan එ භළයි 

02ළනිදහට ව 03ළනිදහට දහන්න ඉඩ දුන්නහ.  ඊට ඳසනේ 

නභොක්ද සිද්ධ නන්නන්? ඒ ඉල්ලුනේ අනප්රමේල් 29 ව 30. 

නමුත්, ඔඵතුභන්රහ ඒ Platts rate එ භහඹක් ඉසයවට 

නනිඹන්න ඉඩ දුන්නහ. ඒනක් ප්රමතිපරඹ තභයි තත් US Dollars 

මිලිඹන 1.5ක් cargo එනන් ංසථහට ඳහඩු වුණු එ. ඒ 

ම්පර්ණනඹන් ළිහනේ භණ්ඩරඹ නනොභඟ ඹළවීභක්. භභ 

කිඹන්නම් ත්ත ණන්. ඒ කිඹන්නන් තමුන්නහන්නේරහට ඳහඩු 

වුණු ණන්. BK/11/52 කිඹන shipment එ නභට්රි ක් නටොන් 

එක් ඇනභරිහනු නඩොරර් 126ට තභයි නඳොනයොන්දු නරහ 

තිබුනණ්. නමුත්, ඇනභරිහනු නඩොරර් 128ට තභයි rate එ ආනේ. 

එතනොට අනිහර්ඹනඹන්භ නභට්රි ක් නටොන් එකින් 

තමුන්නහන්නේරහට ඇනභරිහනු නඩොරර් 2.3ක් ඳහඩුයි. නම් හනග් 

දිගින් දිටභ සිදු වුණු ඳහඩු එට එතු යරහ ත්තහභ දළළන්ත 

ඳහඩුක් සිද්ධ නරහ තිනඵනහ. භභ අවනහ, ඔඵතුභන්රහ 

නභොනහද නම් වහ යරහ තිනඵන්නන් කිඹරහ. අද න නොට 

නභොක්ද අයනන තිනඵන පිඹය? නම් වහ කිසි පිඹයක් 

අයනන නළවළ. නම් දළළන්ත ඳහඩුක්. නභන්න නම් ඳහඩු නිහ 

තභයි අද නතල් ංසථහට ඳහඩු පිට ටයුතු යන්න සිද්ධ නරහ 

තිනඵන්නන්. 
 

ඒ හනග්භ ඵරන්න, බුජිටහ නඳනට්රැෝලිඹම් නුනදනු. ඒනදී 

නභොක්ද වුනණ්? 180ට අඩු ල්ඳර් හිත නතල් නභට්රි ක් නටොන් 

140,000ක් ම්ඳහදනඹ යන්න තභයි ඒ නොල්නරෝ ආනේ. ඒ 

පුද්රඹහ ලිඹහඳදිංික ළඳයුම්රුනක් නනොනයි. 2011 

ඔක්නතෝඵර් 05ළනිදහ ඉරහ 2012 අනප්රමේල් 04ළනිදහ දක්හ අඩු 

ල්ඳර් හිත නතල් ළඳයීභට ගිවිසුම් අත්න් ශහ. 2012 අනප්රමේල් 

05ළනිදහ ඉරහ ඔක්නතෝඵර් දක්හ නදළනි ගිවිසුභ අත්න් ශහ. 

ඒ නොල්රන්ට හර්ඹ හධන ඵළඳුම්යඹක් - Performance Bond 

එක් - නළවළ. නිම් දුන්නන්. එනවභ දීරහ තභයි නම් ළඩ ටයුතු 

පිිතඵ හච්ඡහ නශේ. දීර්ක හච්ඡහක් නරුණහ. එභ 

හච්ඡහ නිහ නභොද වුනණ්? නතල් නන්න්න ඵළරි තළනට 

ඳත් වුණහ. නතල් නන්න්න ඵළරි තළනට ඳත් වුණහභ නනත් 

නනනකුනනුත් නතල් න්න සිද්ධ වුණහ. භහ 06ට ඳසනේ 

නභට්රි ක් නටොන් 35,000ක් එේහ. MOPs+108 හිත ඳශමු නතල් 

නතොඹ නනළල්රහ එ ය දුන්නහ. නදළනි නතොඹත් ඒ හනග්භ 

නනළල්රහ දුන්නහ. ඒ ගිවිසුභ භනග් ශඟ තිනඵනහ. I quote:  
 

"'Fuel Oil 180 Cst 2.0% S' plus a fixed premium of United States 

Dollars fifty Four (54) per Metric Ton." 

නම් නනස නරුහ. "Fuel Oil 180 Cst 2.0% S"  is 

defined as 100 per cent of the arithmetic average of all the 

mean of low and high quotations. නම් විධිඹට තභයි නම් 

නනස නරුනේ. නම් අත්න් යනනොට නම් නතල් 

ංසථහනේ සිටින අඹ ඵළලුනේ නළද්ද? නම් අත්න් යනනොට 

අභහතලහංලනේ සිටින අඹ ඵළලුනේ නළද්ද?  නභොක්ද සිදු වුනණ්?  

නම්නන් දළළන්ත ඳහඩුක් සිදු වුණහ. රුපිඹල් නෝටි 52ක්, 

නළත්නම් රුපිඹල් මිලිඹන 520 ඳහඩුක් සිදු වුණහ,  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි. නම් නෝටි ණන් නභනවභ ඳහඩු 

න්නන් ඇයි?  නම් ඳහඩු න්නන් නන නවේතුක් නිහ නනොනයි. 

ඔඵතුභන්රහට වදිසිනේ හිනතන හිනතන නරහටයි ටයුතු 

යන්නන්. නම් නතල් ඇණවුම් තිනඵද්දී, භවය නරහට එභ 

නතල් ඇණවුම් නළති යරහ වදිසිනේ න්න විධිඹට ළඩ ළරසුම් 

යනහ. ඒ ආහයඹට තභයි නම් මිටු තුිතන් ටයුතු 

යන්නන්. ඵරන්න, ඒ නිහ අද නභොක්ද සිදු නරහ තිනඵන්නන්? 

නම්ට දළන් නඩු ඳයරහ තිනඵනහ. දළන් නේරුම්යඹක් 

ඳතිනහ. අද නනොට නභොක්ද සිදු නරහ තිනඵන්නන්? 

ඳළරිඵහස කිඹන ඵළංකු භඟ නරෝඹ එමුතු නරහ යන ඒ 

ළඩ පි ිතනනශේ දී Bank of Ceylon  ව People's Bank  කිඹන ඵළංකු 

නදභ අද blacklist යරහ තිනඵනහ. අද තමුන්නහන්නේරහට 

එිතඹට ගිහිල්රහ Bank of Ceylon එනන් L/C එක් open 

යන්න ඵළවළ. නම් තළනට ළටිරහ ඉයයි. නතල් ංසථහ විතයක් 

නනොනයි, යට විධිඹටභ අපි භසත විනහලඹක් යහ නන ඹමින් 

තිනඵනහ.  

 

ඊශඟට, විනටෝල් භහභ. විනටෝල් භහනම් නතල් නිහ 

2012 ජනි භහනේ 06ළනිදහ යහනේ නදොමය ටි නළතුණහ. 

ඵරනේ ේටර 16ක් නළතුණහ. තළඳළල් නදඳහර්තනම්න්තුනේ 

සිඹලුභ ෆන් ටි අතය භඟ නතය වුණහ. නඳෞද්ලි හවන 

700ක්, ඵස යථ 242ක් අතයභඟ නළතුණහ. අඳට ඵස යථ ටියි 

තිනඵන්නන්. ඒනනුත් ඵස යථ 242ක් අතය භඟ නළතුණහ. ජනි 

21 නනිදහ මිටු රැස වුණහ. මිටු රැස නරහ නභොක්ද 

කිේනේ? ක්ගරද්ර  ජීවීන් ව දිීමය ංකට නම්  ඇතුනශේ තිනඵනහ 

යි කිඹරහ කිේහ. නභොක්ත් හර්තහක් නළති මිටු එනවභ 

කිඹන්නන් නොනවොභද?  අත හරහ ඵරරහද කිඹන්නන්? නම් ක්ගරද්ර  

ජීවීන්, දිීමය, ංකට තිනඵනහ කිඹරහ නිම් අත හරහ ඵරරහ 

කිඹන්න ඵළවළ. ඒ තිබුණු කුප්පිඹ ඵළලුහ, කුප්පිනේ තිබුණහ පුස 

හනග් නදඹක්. ඉතින් මිටු කිේහ, නභනවභයි සිදු නරහ 

තිනඵන්නන් කිඹරහ. අද නතුරු ITI එනන් හර්තහක් නළවළ.   

 
අද නභොද නරහ තිනඵන්නන්? භභ කිඹන්නම් නභොක්ද 

වුනණ් කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, නම් නොම්ඳළනිනඹන්භ නනහපු 

නතල් නභට්රි ක් නටොන් 20,000ක් මුතුයහජනර තිබුණහ. ඒ භහ 

නදට ඳසනේ නඵදුහ. එ ක්ගරද්ර  ජීවිනඹක් හිටිනේ නළවළ. එ 

ංකටඹක් තිබුනණ් නළවළ. කිසිභ ප්රමලසනඹක් තිබුනණ් නළවළ. 

වළඵළයි නභතළනින් අයනන ඹනනොට තභයි ප්රමලසනඹ ඇති වුනණ්. 

නභොද වුනණ්? භභ කිඹන්නම්. ඒහ තිබුනණ් 1, 3, 4, 5 කිඹන 

ටළංකිර. ඒ විලහර ටළංකිර ගුන් ඹහනහ නතල් ඵඩහ යන්න 

ඕනෆ නිහ එභ ටළංකි සුද්ද යන්න වුභනහ නරහ තිබුණහ. 

නභොද ගුන් ඹහනහ නතල් වදිසිනේ නග්න නිහ. ඒ නිහ 

නභොක්ද නශේ? භූමිනතල් ටළංකිඹ සුද්ද යරහ අනනක් 

ටළංකිරට මුදහ වළරිඹහ. ඒනන් තභයි අනනක් ටළංකි ටිත් 

ඔක්නොභ විනහල නරහ ගිනේ. ENOC  එනන් නනහපු නතල් 

ටි තභයි නම් ටළංකි වතනර් තිබුනණ්. එතනොට ඒ ටළංකිරට 

තභයි නම් විනටෝල් භහනම් නතල් නනළල්රහ දභන්නන්. 2011 

න තුරු තිබුනණ් නළති ප්රමලසනඹක් නභන්න ඳශමුළනි තහට 

2012 ජුනි 6ළනිදහ විනටෝල් භහනභන් නනහපු නතල් නිහ ඇති 

නහ. අද නභොක්ද නරහ තිනඵන්නන්? විනටෝල් භහභ අද 

නීතිඳති ශඟට ගිහිල්රහ තිනඵනහ. නීතිඳති නදඳහර්තනම්න්තුනන් 

එවහට ගිහිල්රහ ඒනොල්රන් නඩු ඳයන්න වදනහ. අපි එදහ 

1287 1288 

[රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ] 



2012  නනොළම්ඵර්  26 

ඇහුහ, නභොක්ද නම්ට යන්නන් කිඹරහ. අල්රස නවෝ දණ 

නචෝදනහ විභර්ලන නොමින් බහට ගිහිල්රහ නභච්චය විනහලඹක් 

යරහ යටභ  සපු ENOC  භහභටභ අද නළත නතල් 

නග්න්න නදනහ. වළඵළයි විනටෝල් භහභ නභොක්ද යරහ 

තිනඵන්නන් කිඹරහ ඔප්පු යරහ නළවළ. ITI හර්තහක් නළවළ. 

කිසිභ ළඩ පිිතනශක් නළවළ. ඒ භහභ නභොක්ද නශේ  කිඹරහ 

නවොඹහ න්න විධිඹක් නළවළ. ENOC එ blacklist යන්නන් 

නළවළ. අනනක් භහභ අහදුත යනහ. අපි ඒයි අවන්නන් 

ඔඵතුභන්රහ යන නම් ළඩ පිිතනනශේ නත්රුභ නභොක්ද කිඹරහ?  

 

2011 න තුරු ප්රමලසනඹක් තිබු නණ් නළවළ. ඉන්ධන ඇණවුම් 

කිරීභ, ඉන්ධන බහය ළනීභ, ඉන්ධන ඵඩහ කිරීභ, ඉන්ධන නඵදහ 

වළරීභ, දින 15ට නතො නන ඒභ ක්රහභහනුකර වුණු නිහ මුකුත් 

ප්රමලසනඹක් වුනණ් නළවළ. වළඵළයි එතළනින් ඳසනේ තභයි නම් ප්රමලසනඹ 

ඳටන් ත්නත්. ඒ නිහ අද ඔඵතුභන්රහ රඟ තිනඵන්නන් මිර 

සත්රyඹක් නනොනයි, "න්ඩ සත්රyඹක්". "න්ඩ සත්රyඹක්" කිඹරහ 

කිඹන්නන් පුළුන් තයම් න්නන් නොනවොභද කිඹරහ ල්ඳනහ 

යන නිහයි. ඒට කිඹන්නන් "න්ඩ සත්රyඹ" කිඹරහ. නම් 

හයණඹ අද විලහර ප්රමලසනඹක් ඵට ඳත් නරහ තිනඵනහ.  

 

ඒ හනග්භ භභ කිඹන්න ළභළතියි, නිජ නතල් ංසථහනේ 

කීභ නභොක්ද කිඹරහ. ප්රමමිතිනඹන් යුතු ඉන්ධන අණ්ඩ 

යුක්තිවත මිරට ඳහරිනබෝගිඹන්ට වහ නේහදහඹඹන්ට 

රඵහ දීභ  තභයි මුල අයමුණ. ඒ ශහ නම් අද නම් තත්ත්ඹ 

ඇති න්නන් නළවළ. රු ඇභතිතුභනි, ඒ නිහ අද භභ ඔඵතුභහට 

කිඹනහ, අ්ර් විනිලසචඹහයතුමිඹනග් විභහචහය නවොඹන, දණ 

නචෝදනහ නවොඹන මිටුනේ හභහජිනඹක් විධිඹට ටයුතු 

යන්න ලින් රුණහයරහ ඔඵතුභහනග් අභහතලහංලනේ, නම් 

CPC එනක් -නිජ නතල් ංසථහනේ- විභහචහය වහ දණ නවොඹරහ 

ඉසනල්රහ ඒ සුද්ද යරහ ඉන්න කිඹරහ. ඒ නවිතදයවු 

යන්න. ඒනක් නවොරු වුද කිඹරහ නවිතදයවු යන්න. අය 

ථහකුත් තිනඵනහ නන්, "ඔහ නදනු ඳයවට - තභහ ම්භනතහි 

පිහිටහ සිට දුසිරිත් දනන් නදන - ඔහ ළද්දන් නදන ඵණ ළනි" 

කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි,  අ විනිසුරුතුමිඹනග් නවොයම්, භං 

නොල්රෆම්, දණ නවොඹන්න ලින් රුණහයරහ නතල් 

ංසථහනේ දණ ටි නවොඹරහ ඒට පිිතඹම් නඹොදන්න කිඹරහ 

භභ නෞයනඹන් ඔඵතුභහට කිඹන්න ළභළතියි.  

 

ඒ හනග්භ භභ ඔඵතුභහට ත හයණඹක් කිඹන්න ළභළතියි. 

"්රීකසි" කිඹන නළ ටයිටස ජඹර්ධන භවත්තඹහනග් හරනේ 

ත්නත්. ඔඵතුභහ ඒ දන්නහ. නම් නළ ඹඩරට විකුණන 

තළනට ඳත් නරහ තිනඵන්නන්. නම් නළ අයනන ඇවිල්රහ දළන් 

ඔඵතුභන්රහ නභොක්ද යන්නන්? දළන් ඔඵතුභන්රහ දට 

නඩොරර් 20,000 ණනන් නමින් ඉන්නහ.  

 

ශඟදි ඔඵතුභන්රහ නනහපු "සී සයි" එ load යන්න 

කිඹරහ කිේහ. ඔඵතුභන්රහ ඒ දන්නහ. භභ ළඩිඹ ඒ ළන 

කිඹන්න ඹන්නන් නළවළ, "සී සයි" නළ ආනේ නොනවන්ද 

කිඹරහ. නඩොරර් වතයක්, ඳවක් ළඩි වුණහට ඒ ථහ යන්න 

නදඹක් නළවළ. නභොද අපි යටට ආදයඹ යන නිහ. ඔඵතුභන්රහ 

ඹම් කිසි විධිඹ ළඩ පිිතනශක් ස නරුහ. ඉයහනනඹන් භළද 

වරිඹට නනළල්රහ, ථහ යරහ තභයි "සී සයි" එ නන්හ 

ත්නත්. ඒ ළන භභ ළඩිඹ ථහ යන්න ඹන්නන් නළවළ, නභොද 

භභ යටට ආදයඹ යන නනනක් නිහ. නම් වහ "නටහලි" 

කිඹරහ ත නළක් ඉදිරිඳත් වුණහ. "නටහලි" කිඹන නළට 

නදන්නන් නළති "්රීකසී" නළට දුන්නහ. දළන් දිනට නඩොරර් 

20,000 ණනන් රුපිඹල් රක් 26ක් නම්ට නනහ. 

ළප්තළම්ඵර් භහනේ නම් ගිවිසුභ අන් නන්න තිබුණහ. භභ 

ඔඵතුභහනන් අවනහ, නම් ඉය වුණහද කිඹරහ. නළවළ, තත් 

ආඳහු ඉදිරිඹට නනිච්චහ.  

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ (නිජ නතල් 
ර්භහන්ත අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு .டி. சுசறல் தறபேந் - ததற்பநரலிக் 

மகத்தரறல்கள் அமச்சர்)  

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Petroleum Industries) 
දළන් ය නන ඹන්නන් නළවළ. 

 
රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக)  

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දළන් ඒ ය නන ඹන්නන් නළත්නම් නවොයි. නඵොනවොභ 

නරොකු නදඹක්. නභොද දළන් තිනඵන තත්ත්ඹ අනු 

ඔඵතුභන්රහට නම් නළ ඳහවිච්ික යන්න ඵළවළ. නම්නක් ප්රමලසන 

ණනහක් තිනඵනහ. භභ ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ, නම් 

හයණඹ ම්ඵන්ධ ඹම් කිසි පිඹයක් අයනන තිබීභ ළන.  

 
ඒ හනග්භ චන්ද්රිතහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුං භළතිනිඹනග් 

හරනේ නඩොරර් මිලිඹන 125ක් විඹදම් යරහ ඔඵතුභන්රහ 

මුතුයහජනර ඵඩහක් වළදුහ. නභතළන යනේ දින නතල් 

අලලතහනන් සිඹඹට 80ක් ඵඩහ යන්න පුළුන්. අද යනේ දින 

ඩීල්      අලලතහ නභට්රි ක් නටොන් 4,500යි. නොනශොන්නහනන් 

නභට්රි ක් නටොන් ණනක් නග්න නොට, මුතුයහජනලින් නභට්රි ක් 

නටොන් 1,800ක් නග්න්න පුළුන්. එතනොට නඳට්රැල් ත්තහභ 

මුතුයහජනලින් නභට්රි ක්නටොන් 400ක් නග්න්න පුළුන්. ඉල්රන 

ප්රමභහණඹ නභට්රි ක් නටොන් 1,000යි.  

 
නම් විධිඹට ණන් ඵරහ රුණහය නම්හ ළන ල්ඳනහ ය 

ඵරන්න කිඹරහයි භභ ඔඵතුභහට කිඹන්නන්. අද නළේ එනහ. අද 

නළේ ආහභ නභොද නන්නන්? නිතන්භ  මුතුයහජනලින් ඳළඹ 

48න් ඵහන්න පුළුන්. නමුත් අද නභොක්ද නන්නන්? අද නොශම 

යහඹට නනළල්රහ නොශම යහනේ නළේ නත්හ තළබීභ නිහ, 

අඳට සිද්ධ නරහ තිනඵන්නන් demurrageරට එ දට, එ 

විනහඩිඹට,  තත්ඳය ණන්රට ල්ලි නන්නයි. නම් තභයි 

අද සිද්ධ නරහ තිනඵන්නන්. ඒ නිහ අපි නම් ළන COPE  එනක් 

ථහ ශහභ ඒ නිරධහරින් භට කිේ එ භභ ඔඵතුභහට කිඹනහ 

රු ඇභතිතුභනි. රුණහයරහ නම් ළන ඳරීක්හ ය ඵරන්න. 

ඒ නොල්රන් කිඹන්නන් මුතුයහජනලින් ඈතට නඵදන්න ඵළවළයි 

කිඹරහයි. නොනරොන්නහනන් තභයි යන්නන් කිේහ. භභ 

ඔඵතුභහට කිඹන්නන් රුණහයරහ නම් ළන නොඹහ ඵරන්න 

කිඹරහයි.  නම් නිරධහරින්නග් එ එ ඵෆණරහ නග්, එ එ 

භහභරහනග් ඵවුර් ටි නම් ඇතුනශේ තිනඵනහ. නඵොනවොභ 

ඳළවළදිලියි, භභ නම් ටිත් එක් නදන්නම්. නම් තභයි තිනඵන 

ප්රමලසනඹ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අද නම් යනේ විලහර ප්රමලසනඹක් 

තිනඵනහ. නොශම නයනේ ඳභණක්  දිනට ඵවුර් 600ක් 

එනවේ නභනවේ දුනහ. ඔඵතුභහ මුතුයහ ජනලින් ඳටන් න්න. 

ඵරන්න LIOC  එ චීන යහනේ ඉරහ ඳහනදුයට එන නතක් 

නතල් නන ඹනහ. නම් නොල්රන් කිඹන්නන් නභොක්ද? 

නොනරොන්නහනන් නන ඹන්න නරනවසි නිහ තභයි එනවභ 

නන ඹන්නන් කිඹනහ. නළවළ. අඳට මුතුයහජනලින් කිසිභ  

ප්රමලසනඹක් නළති අය නන ඹන්න පුළුන්. එතනොට traffic  

එත් නළති නනහ. Traffic  එක් අහු නන්නන් නළවළ. භසත 

විඹදනභන් සිඹඹට 30ක් ඉතිරි නනහ. මුතුයහජනලින් ඵහන 

නොට  නළට ඹන්නන් ඇනභරිහනු නඩොරර් 2.91යි. යහඹ 

හසතු නන්න ඕනෆ නළවළ. ඒ ඔඵතුභහ දන්නහ. එනවභ 

යන්නන් නළති වළභදහභ මුතුයහජනරට නනහනොත් රුපිඹල් 

නෝටි 130ක් -රුපිඹල් මිලිඹන 13,000ක්- ඉතිරි නනහ. භභ 

ණන් වදරහ ඵළලුහ. ඒ කිඹන්නන් මුතුයහජනරට නනහනොත් 

US Dollars 10 million ඉතිරි ය න්න පුළුන්.  

1289 1290 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අනනක් හයණඹ ඵරන්න, 

 නොනරොන්නහනේ නේ ඹන් 3400ක් ඉන්නහ. මුතුයහජනර 

ඉන්නන් නේනඹෝ 300යි. ඇත්ත ලනඹන්භ operation එට 

ඹන්නන් 187යි. ණන් වදරහ ඵළලුහභ මුතුයහජනරට 

නනහනොත් නතල් ීමටයඹක් නඵදන්න ඹන්නන් ලත 30යි. වළඵළයි, 

නොනරොන්නහනන් නතල් ීමටයඹක් නඵදහ වරින්න රුපිඹල් 

1.20ක් ඹනහ. එතනොට මුළු operation cost එභ අඩු නනහ. 

ඒ තභයි  සිද්ධ න්නන්. ඒ නිහ මුතුයහජනලින් නඵදීභ ළඩි 

නශොත් නම් විඹදභ තත් අඩු ය න්න පුළුන්. ඒ නිහ භභ 

ඔඵතුභහට කිඹනහ රුණහය නම් ළඩ පිිතනශට අලල යන 

ළඩ ටයුතු ටි යන්න කිඹරහ.  
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හනග්භ භභ තත් 

හයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ගිහිල්රහ 

නතො ඵඩහර තිනඵන spare parts ප්රමභහණඹ ඵරන්න.  

ඵවුයඹ original  windscreen  එක් රුපිඹල් 2,40,000යි. නම් 

නොල්නරෝ ඒ තිනඵද්දී  China ලින් නනහපු windscreen 

එක් දභනහ. ඒ රුපිඹල් 27,000යි. ඒ හනග්භ spare parts 

වහ රුපිඹල් නෝටි ණන් විඹදම් යනහ. භහ ණන් අවුරුදු 

ණන් ඳහවිච්ික නනොශ ඒහ ඒ ඇතුනශේ තිනඵනහ. 

රුණහයරහ ඔඵතුභහ ගිහිල්රහ ඵරන්න කිඹරහ භභ 

නෞයනඹන් ඉල්රන්න ළභළතියි.  
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හනග්භ අද නතල් නර leak  

නනහ. විසි තළනකින් විතය නතල් නරඹ leak නනහ. නම් 

ඳද්ධතිඹ විනහල වුනණොත් ඇති න ප්රමලසනඹ භභ ඔඵතුභහට 

කිඹන්නම්. නම් නර ඳද්ධතිඹ විනහල වුනණොත් අඳට ගුන් ඹහනහ 

නතල් නනළල්රහ ඵහන්න තළනක් නළති නනහ. ඒට 

තිනඵන්නන් නනත් නවේතුක් නනොනයි. ඒ වහ අලල ළඩ 

ටයුතු ටි වරිඹට වදහ ත්තහ නම් නම් ප්රමලසනඹ ඇති න්නන් 

නළවළ. නම් නර ටි අලුතින් එශන්න ඹන්නන් නඩොරර් මිලිඹන 

25යි.  

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
45ක් ඹනහ. 
 

රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக)  

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ, 45ක් කිඹමු.  නම්  යන විඹදභත් එක්, ඔඵතුභන්රහ නම් 

අභහතලහංලනඹන් නම් යටට යන ඳහඩුත් එක් ඵරන නොට, 

නඩොරර් මිලිඹන 45ක් කිඹන්නන් නරොකු ණනක් නනොනයි නන්, 

ඇභතිතුභනි. ඳහයල් වදන්න රුපිඹල් නෝටි ණන් විඹදම් 

යනහට ඩහ ප්රමමුතහ හර්ඹ බහයඹ ලනඹන් නම් නර ටි 

වරිඹට එශහ න්න. ඔඵතුභහ කිේහ නඩොරර් මිලිඹන 45ක් ඹනහ 

කිඹරහ. අපි සිඹලු නදනහ එතු නරහ ජනහධිඳතිතුභහට කිඹමු, 

රුණහයරහ ඳහයල් වදන එ ඳළත්තකින් තිඹරහ නම් නර ටි 

වදන්න ඳටන් න්න කිඹරහ. ඒටත් අවුරුදු නද තුනක් ඹනහ. 

නමුත් නරහ තිනඵන්නන් නභොක්ද?  වළභදහභ හන්දු නනහ. 

එ ද නොනරොන්නහනේ නරඹකින් මිනිසසු නතල් අය නන 

ඹනහ නඳන්නහ. ඊට ඳසනේ තත් තළනකින් නතල් අය නන 

ඹනහ. අය නරනඹන් leak  වුණහඹ කිඹනහ. නම් නරනඹන් leak 

වුණහඹ කිඹනහ.  
 

රු නයෝහිත අනේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு பரயற அபதகுர்ண)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
රු භන්ත්රීaතුභහ, ඊශඟට කිඹයි ඳහයල් වදන්නන් නළවළයි 

කිඹරහ. 

රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக)  

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ, නළවළ. ඒ නනොනයි ප්රමලසනඹ තිනඵන්නන්. ප්රමමුතහ 

නදන්න ඕනෆ නභොක් වහද කිඹරහ හිතන්න. ඳහයල් වදන 

එට ඩහ ටිනහ, නම් නර ටි එශහ න්න එ. ඒ නිහ 

 රුණහයරහ නම් හර්ඹඹ යන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභහට 

කිඹනහ.  
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හනග්භ රුපිඹල් නෝටි 

නදට ඩහ ටිනහ හවනර rims නම් ඵඩහර තිනඵනහ. 

ඔඵතුභහ ගිහිල්රහ ඵරන්න ඒ storesර තිනඵන ප්රමභහණඹ 

නොච්චයද කිඹරහ.  
 

අනි, නශයපිටිඹ යුදනවි ඵරහහයඹ. විදුලිඵර 

අභහතලහංලනේ නිරධහරින් අද නම් ඳහර්ලිනම්න්තුනේ  ඉන්නහ. 

2011 භහර්තු 21 ආයම්බ යනහ කිඹරහයි ඔඵතුභන්රහ නම් 

ඵරහහයඹ ඳටන් ත්නත්. Low sulphur fuel දිනට නභට්රි ක් 

නටොන් 1,000ක් නතල් ංසථහ රඵහ නදන්න ඕනෆ. ීමටයඹ 

රුපිඹල් 65යි.  ඩීල් ීමටයඹ රුපිඹල් 150යි. වළඵළයි ඇණවුම් 

ක්රහභඹ වරිවළටි ක්රිසඹහත්භ නනොවුණු නිහ රුපිඹල් 50ක් 

ීමටයඹකින් ඳහඩු වුණහ.  නම් න විට ඒනක් ඳහඩු විතයක් රුපිඹල් 

නෝටි 60ක් නහ.  
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හනග්භ Ace Distributors 

ආඹතනනේ  33,000 ධහරිතහකින් යුක්ත  යථලින් තභයි නම් 

ඉන්ධන ඇද්නද්. ඉන්ධන යථර හසතු වළය, ත රුපිඹල් 

1,500ක් නන්න තිනඵනහ. Ace කිඹන නොට නම්හ හනග් 

ඉන්ධන යථද කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ දන්නහ නන්?  Ace කිඹන්නන්, 

හිටපු   බහඳතිතුභහනග් ඒහ. මුතුයහජනලින් නළේ හසතු නළති 

නයරපිටිඹට නශ භිනන් නදන්න පුළුන්භ තිිහඹදී, new 

terminal ආඹතනනඹන් 33,000  ධහරිතහනන් යුක්ත 

ඵවුර්ලින් නම් ප්රමහවනඹ සිද්ධ ශහ. ඒයි තිනඵන ප්රමලසනඹ. 

කිඹන්න ඒහ නොඩක් තිනඵනහ.  රු ඇභතිතුභනි, නම්හ 

ඔඵතුභහට කිඹන්නන් ඔඵතුභහ එක් ඹම් කිසි තයවකින් භයවකින් 

නනොනයි. අපි නම්හ නවිතදයවු යන්නන් නම් යටට ඹම් කිසි 

ආදයඹක් තිනඵන නිහයි.   
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හනග්භ අනික් හයණඹ 

භභ කිඹන්න ළභතියි.  2012 ජලි න නොට ති තුනක් නම් 

පිරිඳවදු වනහ - shut down එක් යනහ-.  හභහනලනඹන් 

ඒ යන්න ඕනෆ අවුරුදු නදනන් නදටයි.  නමුත් ඒ අවුරුදු 

ණනක් යරහ නළවළ. එහි ප්රමතිපරඹක් විධිඹට අනෝසතු මුල් 

තිනේ ඳටන් අයනන ආඳසු වන්න සිද්ධ වුණහ. නළත තහක් 

ඳටන් අයනන, තිඹකින් වන්න සිද්ධ වුණහ. නිළයදි 

නේයින් නඹොදන්නන් නළති, නභඹ නද්ලඳහරනීයණඹ ය 

ටයුතු කිරීනම් ප්රමතිපරඹක් විධිඹට නළත න ශඹ ළඩුණහ. ඒ නිහ 

ආනඹත් ළඩ ටයුතු නළළත්තුහ.  නභට්රි ක් නටොන් එක්රක් 

තිසඳන්දවක් ඵහන්න ගිඹ නශඹ පුපුයහ ඹහභ නිහ නළත වන්න 

සිද්ධ වුණහ. ඊට ඳසනේ නභොක්ද සිද්ධ වුනණ්?  නශඹ වදන්න 

ඹන්නන් දින 03යි;  දින තුනට ඳසනේ නතල් නළවළ කිඹරහ රු 

ඇභතිතුභහට කිඹන්න සිද්ධ වුණහ.  අඳට යන්න නදඹක් නළවළ;  

දහත් නළති තළනට නම් ඳත් නරහ තිනඵනහ;  නම් අපි 

ඉක්භනින් වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ එතුභහ ඳහර්ලිනම්න්තුට 

ඇවිල්රහ කිේහ. අන්තිභට පිරිඳවදුට ඳහවිච්ික යන්න නතල් 

නළවළ. ඊට ඳසනේ ෘත්ීරඹ මිතිලින් කිේහ, නිඹමිත  දිනඹට  

නම් ඳටන් න්න ඵළවළ කිඹරහ. දින 15ක් ඹනහ කිේහ. කිේ 

එ වරිඹටභ වරි වුණහ. අන්තිභට රු ඇභතිතුභහට සිදු වුණහ, 

Arabian Light crude oil එ ආඳසු නන්රහ පිරිඳවදු නළත 

ඳටන් න්න. නම් හයණහ එකින් එ අයනන ඵළලුහභ අඳට 

නත්නයනහ, කිසිදු ළඩ පිිතනශක් නළති ඔනවේ ඹන 

අභහතලහංලඹක් ඵට නම් අභහතලහංලඹ දළන් ඳත් නරහ තිනඵනහ 

කිඹරහ.   

1291  1292 

[රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ] 
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රු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහට නචෝදනහ යනහ නනොනයි.  

ඔඵතුභහ ඇභතිතුභහ. අභහතලහංලනේ එ ෆල්රයි ඔඵතුභහට දීරහ 

තිනඵන්නන්. ඒනත් එක්නෝ නිරධහරින් ටි එතු නරහ ඹම් 

කිසි විනහලඹක් යනහ. නනේ නවෝ ඒනක් ළඩ ටයුතුත් දළන් 

අනනක් ඳළත්තට වළරිරහයි තිනඵන්නන්. දළන් ඵරන්න නභොක්ද 

නරහ තිනඵන්නන් කිඹහ. නම්නක් අහන විඳහඹ විඳින්නන් 

වුද? ගිඹ තිනේ රංහ ඵළංකුනන්  ත්ත නතොයතුරු ටික් භහ 

ශඟ තිනඵනහ. රංහ ඵළංකුනන් නතල් ංසථහට රඵහ දුන් ණඹ 

ප්රමභහණඹ,  මුළු ණඹ ප්රමභහණනඹන් සිඹඹට 64යි. ඉතින් නොනවොභද 

නම් යට දුන්නන්? අපි අවන්නන් ඒයි. ණඹය ලිපි සිඹඹට 49යි; 

ප්රමති්ර්වණ සිඹඹට 65යි; විනද්ල ලවහය මුදල් ඳවසුම් සිඹඹට 

69යි; මුළු එතු  ඵළලුහභ 2012.09.30 දිනට රංහ ඵළංකු 

විසින් රඵහ නදන රද ණඹ ඳවසුම්ර ටිනහභ සිඹඹට 64යි. 

[ඵහධහ කිරීභක්] සිඹඹට 64ක්. එතනොට සිඹඹට 64ක් නන නොට 

-[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි. නම් නම් ආණ්ඩු ඇතුනශේ තිනඵන 

ප්රමලසනඹක්. ඔඵතුභහට මුදල් ටි නදන්නන් නළවළ. මුදල් ටි 

නදන්නන් නළති නිහ නරහට ළනඩ් ය න්න වම්ඵ නන්නන් 

නළවළ. නරහට ළනඩ් ය න්න වම්ඵ නන්නන් නළති නිහ 

නවොයම් කිරීභ ළඩි නරහ තිනඵනහ. එ එ පුද්රයින්ට 

වුභනහ විධිඹට ගිහිල්රහ නතල් ටි නන්නහ. නම්නදී එ 

හයණඹයි යන්න තිනඵන්නන්. මුතුයහජනර ඉන්න නිරධහරින් 

එක් ථහ යන්න; නොනරොන්නහනේ ඉන්න නිරධහරින් එක් 

 තහ යන්න.  තහ යරහ අවන්න,  අඳට දින කීනඹන් කීඹටද 

නම් නතල්  නළේ නන්න්න වුභනහ නන්නන් කිඹරහ.  

 

මුතුයහජනර ළඩ පිිතනශ වරිඹට  ක්රිසඹහත්භ යනහ නම් 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට අවුරුදු නදට විතය නළේ schedule 

එක්  වදහන්න පුළුන්.  එතනොට 15ළනි දහයි, 30ළනි දහයි 

නඳට්රැල් නභට්රි ක් නටොන් 15,000ක් ව ඩීල්  නභට්රි ක් නටොන් 

25,000 නළක් එය නන්හ, ඊශඟට ඩීල් ඳභණක් නභට්රි ක් 

නටොන් 40,000 නළක් නන්වහ නම් නම් ප්රමලසනඹ විහ න්න 

තිබු ණහ. ඊට ඳසනේ ආඳසු භහ නදට තහක් ඩීල් නභට්රි ක් 

නටොන් 40,000  නළක් නන්වහ නම් භහඹට දස අටයි නම් 

වහ අලල න්නන්.  නභනේ නනොකිරීභ නිහ තභයි අද නම් 

ප්රමලසනඹ ඇති නරහ තිනඵන්නන්. එනවභ ටයුතු ශහ නම් 

නොනරොන්නහට නන්න්න නන්නන් භහඹට එ නළයි. ඒ 

නළනේ ඩීල් නභට්රි ක් නටොන් 15,000කුත්, jet fuel නභට්රි ක් නටොන් 

15,000කුත් නඳට්රැල් නභට්රි ක් නටොන් 10,000කුත් නනහහභ නම් 

ළඩ පිිතනශ අන් ය න්න පුළුන්.  

 

 ඒ නිහ භභ නිරධහරින්ට කිඹනහ රුණහයරහ අඳට නම්හ 

බහය නදන්න කිඹරහ. එතුභන්රහ කිේහ ප්රමහවන ඳවසුම්ර 

අභහරුභක් තිනඵනහ කිඹරහ. භහ ඔඵතුභහට නෞයනඹන් 

කිඹනහ, ඔවුන්ට කිඹන්න අඳට බහය නදන්න කිඹරහ. අපි ඔප්පු 

යරහ නඳන්න්නම් නම් ළඩ යන්න පුළුන් කිඹරහ.  

 

අද ඉන්දිඹන් ඔයිල් භහභට චීන යහනේ සිට ළුතයට, 

ඳහනදුයට ඉන්ධන නන ඹන්න පුළුන් නම්, ඇයි අඳට මුතුයහජනර 

සිට අලල තළන්රට නන ඹන්න ඵළරි? නභතළන නරොකු 

ප්රමලසනඹක් තිනඵනහ. ඒ නිහ භහ කිඹන්න ළභළතියි, නම් අලල 

යන ළඩ ටයුතු ටි යන්න කිඹරහ. එනවභ නළති නම් ළඩ 

පිිතනශ ත දුයටත් ඉදිරිඹට නන ගිනඹොත් අඳට නරොකු 

අභහරුට, නරොකු විනහලඹට ළනටන්න සිද්ධ නනහ.  

 

දළන් තිනඵන ඊශඟ ප්රමලසනඹ නභඹයි. රු ඇභතිතුභහ ඒ ළන 

දන්නහ. ඒ තභයි නවජින් නුනදනුනේ ප්රමලසනඹ. අද නම් නවජින් 

නුනදනු ම්ඵන්ධ  යදහයනඹක් නොඹහ න්න ඵළරි 

තත්ත්ඹට ඳත් නරහ තිනඵනහ. මුළු ළිහනේ භණ්ඩරඹභ නම් 

නුනදනු අනුභත ශහ. නමුත් දළන් නභොක්ද නරහ 

තිනඵන්නන්? නම් නුනදනු නිහ සටෆන්ඩඩ් චහර්ටඩ් ඵළංකුට 

නඩොරර් මිලිඹන 192ක් නන්න තිනඵනහ. ඒට interest  

එත් එතු ශහභ නඩොරර් මිලිඹන 242ක් නන්න කීභක් 

අඳට ඇවිත් තිනඵනහ. නවජින් නුනදනු නිහ සටෆන්ඩඩ් 

චහර්ටඩ් ඵළංකුට නෝටි 3,000ක් නවිඹ යුතු දළළන්ත කීභක් 

අඳට තිනඵනහ. ඒ හනග්භ නඩොයිස ඵළංකුට US Dollars මිලිඹන 

60යි. ඒට US Dollars මිලිඹන 10 විතය නඳොලිඹකුත් එතු 

නනහ. ඊට අභතය නීීර  හසතු ලනඹන් නඩොරර් මිලිඹන 

7ක් එතු නනහ.  ඒ සිඹල්ර එතු ශහභ නඩොරර් මිලිඹන 

77ක් නන්න තිනඵනහ. රුපිඹල් මිලිඹන 10,087ක්. ඒ 

කිඹන්නන් රුපිඹල් නෝටි 1,000ක් විතය නඩොයිස ඵළංකුට නවිඹ 

යුතු කීභක් අඳට ඇවිල්රහ තිනඵනහ. ඒ හනග්භ ජර්භනිනේ 

නොභර්ල් ඵළංකු ශ්රී. රංහනේ භවජන ඵළංකුට නන්න 

තිබුණ US Dollars මිලිඹන 27ක් රංහනේ විනද්ල ංිකතලින් 

අඩු ය ත්තහ. එතළන රුපිඹල් ිහලිඹන 44ක්, නළත්නම් නෝටි 

400ක්.  ආණ්ඩු කිඹනහ සිටි ඵළංකුට අදහශ නඩු අපි දිනුහ 

කිඹරහ. ඇත්නතන්භ අපි දිනුනේ නළවළ. සිද්ධ වුනණ්, අපිට 

නන්න තිබුණ ණන අනවෝසි වුණ එ විතයයි. එතළන නඩොරර් 

මිලිඹන 192ක්. ඒ නඩු නනුනන් අපි නීීර  හසතු විතයක් 

රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් නේහ. ඒනන් සිදු වුනණ් අඳට 

රළනඵන්න තිබුණ මුදරක් අහිමි වුණ එයි. ඒ අනු භසත 

නවජින් නුනදනුනේ ඳහඩු රුපිඹල් නෝටි 7500ට ආන්න 

න තත්ත්ඹට නම් න විට ඇවිල්රහ තිනඵනහ. වුද නම්හට 

 කිඹන්නන්? භහ මුර ඉන්භ නම් රුණු කිේහ.  

 

භහ 2004දී ඳහර්ලිනම්න්තුට ඇවිත්, නම් ඳහර්ලිනම්න්තුනේ 

ෂවුසි ඇභතිතුභහ ඉන්න විට නිතන්භ එතුභහට කිේහ, ''භත 

තිඹහ න්න ඔඵතුභහට ලිභ රහ නන තභයි නදය ඹන්න 

නන්නන් නම් ගිවිසුභට අත්න් නශොත්'' කිඹරහ. එතුභහ කිේහ, 

''නළවළ, එනවභ ප්රමලසනඹක් නන්නන් නළවළ'' කිඹරහ. අහන 

ලනඹන් නභොක්ද වුනණ්? අද රුපිඹල් නෝටි 7500 දළළන්ත 

ඳහඩුක් රඵන තළනට  නම් නුනදනු තල්ලු නරහ ඉයයි. භහ 

අවන්නන්, නම්ට වුද  කිඹන්නන්?  නම් නුනදනුට වුද 

අනුභළතිඹ දුන්නන්? නම් නුනදනුට අනුභතිඹ දුන්න නිහඩ් 

ේයහල් භවත්භඹහට අද නභොක්ද නරහ තිනඵන්නන්? ඒ අඹට 

විරුද්ධ අයනන තිනඵන ක්රිසඹහභහර්ඹ නභොක්ද? නම් 

නුනදනුට අනුභළතිඹ දීපු අන්ත ද නභල් භවත්භඹහ අද  Cricket 

Board එනක් නත්රීම් මිටුනේ බහඳති. ඒ අඹ ම්ඵන්ධනඹන් 

අයනන තිනඵන විනඹ පිඹය නභොනහද? ඔවුන් නම් යටට යරහ 

තිනඵන ඳහඩු ම්ඵන්ධනඹන් අයනන තිනඵන පිඹය 

නභොක්ද? නම් තළනට තභයි අද නම් යට ඳත් නරහ තිනඵන්නන්. 

නම් හයණහ සිඹල්ර එතු යරහ ඵළලුහභ අද අඳට ථහ 

යන්න සිද්ධ න්නන්  නම් අභහතලහංලනේ ංර්ධනඹ ළන 

නනොනයි; යටට යන නේඹ ළන නනොනයි. අඳට ථහ 

යන්න නන්නන් නම් ආඹතනඹ යටට යන විනහලඹ ළන; යටට 

යන අභහනඹ ළන. ශ්රී. රංහනේ කීර්ති නහභඹට වහනි කිරීභ 

ළන නම් ඳහර්ලිනම්න්තුනේ ථහ යන්නට රළබීභ ළන අපි 

නහටු නනහ. නිජ නතල් ංසථහ නිහ අද යටට සිදු නරහ 

තිනඵන්නන් අඳකීර්තිඹක්; අභහනඹක්. එනවභ තත්ත්ඹක් 

ඹටනත්  තභයි ඔඵතුභන්රහ නම් සිඹලු නද්ල් ථහ යන්නන්.  

 

ඔඵතුභන්රහ කිඹන්නන් ''අපි අඩු මිරට නතල් නදනහ'' කිඹන 

එයි. ඔේ, අඩු මිරට නතල් නදනහ තභයි. නමුත් ඉනනොක් 

භහනභන්, ෆුනේයහ ව අනනකුත්  භහම්ලින්, ංසථහ 

ඇතුනශේ වන ළහිලිලින්, නතල් ප්රමහවනනඹන් සිදු න දණ 

අභ ය න්න පුළුන් නම් අඳට නම් විනහලඹ බහඹට බහඹක් 

අඩු ය න්න පුළුන් ඵ භත තිඹහ න්න. එනවභ නශොත් 

මීට ඩහ අඩු මිරට නතල් නදන්න පුළුන් නහ හනග්භ, ඳහඩු 

නනොවී දුන  නිජ නතල් ංසථහක් වදහ න්නත් අඳට පුළුන්.  

 

නතල් පිරිඳවදු ළන ඵරන්න.  රංහ ඉතිවහනේ ඳශමුනනි 

තහට ජනහධිඳතිරු නදන්නනක් එතු නරහ පිරිඳවදුක් 

නනුනන් තිඹපු මුල් ර තභ ඳළශ නනහ. 2008දී තභයි ඒ  

මුල් ර තළබුනේ. ඉයහනනේ ජනහධිඳතිතුභහ ඇවිල්රහ අනප් 

ජනහධිඳතිතුභහ භඟ ඒ මුල් ර තළබුහ. ඒ උත්ඹට ගිඹ විඹදභ 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

විතයක් රුපිඹල් රක් 45ක්. රුපිඹල් රක් 45ක් විඹදම් යරහ 

2008 දී තිේඵ මුල් ර තභ ඳළශ නනහ. නභන්න ආසිඹහනේ 

ආලසචර්ඹ! අද නභතළනටයි නම් යට ඳත් නරහ තිනඵන්නන්. 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

Order, please! තමුන්නහන්නේට ත විනහඩි 10 හරඹක් 
රඵහ දීරහ තිනඵනහ. 

 

රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக)  

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නඵොනවොභ සතුතියි.  

 

නම් තභයි අද සිද්ධ නරහ තිනඵන්නන්. රු ඇභතිතුභහනන් 

භහ නෞයනඹන් ඉල්රහ සිටිනහ, රුණහයරහ නම් ප්රමලසන ළන 

ඔඵතුභහ ඒ ආඹතනත් භඟ  ථහ යන්න කිඹරහ. නළත්නම් අපි 

නළත නළත නරොකු විනහලඹට ඳත් න තත්ත්ඹක් ඇති 

නනහ.   

 

අද විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලනේ ළඹ ශීර්ඹ 

පිිතඵත් විහද යනහ. විදුලිඵර අභහතලහංලනේත් ප්රමලසන 

ණනහක් තිනඵනහ. ඇභතිතුභහ නම් බහනේ ඉන්නහ. එතුභහ 

දක් ඇභතියනඹක්. එතුභහ එ තහක් කිේහ, "ඔන්න රහබ 

රළබුහ" කිඹරහ. අපිත් හිතුහ රහබ රළිහරහ තභයි කිඹරහ. නමුත් 

දළන් ඵරහනන ගිඹහභ  ඳහඩු ළඩි නරහ, උඳරිභ නරහ 

තිනඵන්නන්. දළන් ඒට නවේතු නභොක්ද කිඹරහ ඇහුහභ 

කිඹනහ, ''ඒ හරනේ ණන් හිරවුර නඳොඩි නඳොඩි ප්රමලසන 

තිබුණහ'' කිඹරහ. අපි COPE එනක්දී ඇහුහ, නොනවොභද විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ රහබ රළබුනේ කිඹරහ. එ යභ රහබ රළබ ආඹතන එ 

යභ ඳහඩු නරහ.  2014දී ආනඹත් රහබ රඵන්න දළන් ටයුතු ය 

නන ඹනහ. ඒ රහබ නඳන්නුනේ නභොන විේජහක් යරහද 

කිඹන්න භහ දන්නන් නළවළ. භහ දන්නහ විධිඹට ජර විදුලිඹ වහ තහඳ 

විදුලිඹ  balance යමින් ටයුතු යන ක්රහභඹක් තිබුනණ්. තහඳ 

ඵරනඹන් නළත්නම් ඩීල්ලින් විදුලිඹ නිඳදවීභ අතවළය දළම්භහ, 

2010දී ළඩිභ ර්හඳතනඹක් රළබුණ නිහ. ඒ  ජරඹ හි නනතුරු 

විදුලිඹ නිඳදරහ ඉය වුණහභ, ''දළන් ඳහඩුයි'' කිඹනහ. ඒ හනග්භ 

නතල් ංසථහට නඳොල්ර තිේඵහ. නම් නඳොල්ර තිඹරහ තිනඵන්නන් 

නතල් ංසථහ ව විදුලිඵර භණ්ඩරඹ අතය නුනදනුකින් 

නනොනයි. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ නතල් ංසථහට නඳොල්ර තිේඵහ 

කිඹරහ නතල් ංසථහ ෆ වනහ. වළඵළයි, ජනතහටත් නඳොල්ර 

තිඹන භන් ඇත්ත ලනඹන් නතල් ංසථහට නඳොල්ර තඵරහ 

තිනඹන්නන් නන වුරුත් නනොනයි, මුදල් අභහතලහංලඹ. පී.බී. 

ජඹසුන්දය භවත්භඹහරහ ඒ මුදල් නන්න ඕනෆ. ඒ නන්න 

තිනඹන ල්ලි ටි මුදල් අභහතලහංලනඹන් නදන්නන් නළවළ.  

 

ඔඵතුභහනග් අභහතලහංලනේ tariff  එ ළඩි යන්න කිඹරහ 

නම් ශඟදී නඹෝජනහක් ආහ. Tariff එ ළඩි යන්න කිඹන 

නඹෝජනහ ආහභ නභොද කිේනේ? Tariff  එ ළඩි ශහට භක් 

නළවළ, ඔඵතුභන්රහ අඳට ඹම්කිසි අඩු මිරට විදුලිඹ රඵහ නදනහ 

නම් කිඹන එයි කිේනේ. Tariff  එත් භඟ ඹම්කිසි වනඹක් 

අඳට නදන්න ඕනෆ කිේහ. ඒ tariff  එ හටද ඹන්නන්?  ඒ tariff  

ඹන්නන් හටත් නනොනයි. ඒ tariff  එ ඹන්නන් නම් විදුලිඵර 

භණ්ඩරනේ ඉන්න නිරධහරින්නග් දීභනහ, භන් විඹදම්, හවන 

න්න ආදී ළඩ ටයුතු වහයි. නම් tariff ළඩි කිරීනභන් 

නභොක්ද සිද්ධ න්නන්? අද ඔඵතුභන්රහ නම් යන්න වදන ළඩ 

පිිතනිතන් න්නන් තදුයටත් ජනතහ ශට ඇදරහ දභන එ 

මික් නනත් හයණඹක් නනොනයි.  

ඊශඟට, භහ Lanka Transformers Limited  ආඹතනඹ ළනත් 

ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ. නභතළන දළළන්ත ප්රමලසනඹක් තිනඵනහ. අපි 

වළභ දහභ නම් ළන ථහ යනහ. ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභනි, 

නම් හනග් නොම්ඳළනි  තිනඵනහ, වළට හුටවභහයක්. අඳට ඒහ 

නවොඹහ න්නත් ඵළවළ. Lanka Transformers Limited එනන් 

LTL Projects කිඹරහ ආඹතනඹක් වදරහ තිනඵනහ. ඒ LTL 

Projects ආඹතනඹ ඊ-නොෂසේ කිඹරහ තත් ආඹතනඹක් වදරහ 

තිනඵනහ. ඒ ආඹතන ඳළටවු වරහ. Lanka Transformers 

Limited ආඹතනනේ නොටස පිිතඵ අපි ඳහර්ලිනම්න්තු නේදී, 

COPE  මිටුනේදී දිගින් දිටභ ථහ ශහ. එනවභ  ථහ ශත් 

නොනවේද නම් ආඹතන තිනඵන්නන් කිඹරහ අපිට නවොඹහ න්න 

ඵළවළ. Lanka Transformers Limited ආඹතනඹ කිඹනහ, අඳට 

අයිති නළවළ, අපි ආණ්ඩුනේ ආඹතනඹක් නනොනයි කිඹරහ. 

වළඵළයි,  විදුලිඵර අභහතලහංලනේ තිනඵන නටන්ඩර්ලින් වතනයන් 

තුනක් න්නන් Lanka Transformers Limited ආඹතනඹ.  

නටන්ඩර් න්නනොට ඒ යහජල ආඹතනඹක්. ඒ නුනදනු ළන 

ප්රමලසන යනනොට ඒ නඳෞද්ලි ආඹතනඹක්.  අධලක් 

භණ්ඩරඹ ඳත් යන්න දුන්නන්ත් නළවළ. භට භතයි, එදිරිසිංව 

නභළති බහඳතිතුනභක් ඉන්න හරනේ තභයි, අපි නම් ආඹතනඹ 

COPE  එට ළරහ  තිනඵන නොටස ටි වරිඹට වඳුනහ 

නන, ඒ නොටස ටි අනු ංසථහනේ බහඳතියඹහ ව තත් 

නදනදනනකුට ඳශමු න තහට  Lanka Transformers Limited  

ආඹතනනේ අධලක් භණ්ඩරනේ හඩි නන්න  දුන්නන්. ඒ අඹ ඒ 

අධලක් භණ්ඩරඹට ත්නත් නළවළ. ඒ නඳෞද්ලි 

නොම්ඳළනිඹක් නරයි ටයුතු නශේ.   
 

Lanka Transformers Limited ආඹතනනේ තිබුණු LTL 

Projects එ අයනන ඵළලුහභ නම් රුණු නඵොනවොභ ඳළවළදිලි 

නනහ. නම් හර්තහර ඳළවළදිලි තිනඵනහ, LTL Projects 

 යන්නන් Lanka Transformers Limited ආඹතනඹ ඵ. Lanka 

Transformers Limited ආඹතනඹ ටික් ල් ඹනනොට LTL 

Projects විධිඹට වදහ න්නහ. ත ටික් ල් ඹනනොට ''ඊ-

නොෂසේ'' කිඹන ආඹතනඹ වදහ න්නහ. ඊ-නොෂසේ ආඹතනඹ 

වදහ නන ඉය නරහ, ඒ ආඹතනනේ ඉන්න අධලක් භණ්ඩරඹ 

අනනක් අධලක් භණ්ඩරනේත් ඉ න්නහ. ඵරහනන ගිඹහභ 

නම් ආඹතනනේ ඉන්න ඳසවඹ නදනනක්භ විදුලිඵර භණ්ඩරනේ 

ළඩ යන අඹ. ඉන්න අඹනන් බහඹට බහඹක් එනවභයි.  
 

විදුලිඵර භණ්ඩරනේ උඳ බහඳති, අය වදහ ත්ත නඳොඩි 

නොම්ඳළනිඹ අධලක් භණ්ඩරනේ සිටිනහ. නභනවභ 

නඳෞද්ලි නොම්ඳළනි දභහ නන නම් ආඹතනර ළඩ 

යන්නන් නොනවොභද? ඒ නිහ අනප් ඇභතිතුභහට භහ කිඹනහ, 

ඔඵතුභහ නවොට නභොශඹ තිනඵන නනනක් නිහ රුණහය, 

Lanka Transformers Limited ආඹතනඹ ළන නළත අධලඹනඹ 

යන්න කිඹරහ. නළත අධලඹනඹ යරහ අපි නම් විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ වරිඹට වදමු. නම් ආඹතනඹ ඇතුශත ඳළටවු වරහ 

නඳොඩි නඳොඩි නොම්ඳළනි ඳනවක් වළටක් තිනඵනහ. ඒහ ළන 

තභ නවොඹ න්නත් වම්ඵ වුනණ්ත් නළවළ. COPE  එත් 

තභ වතයයි ඳවයි අල්රහ ත්නත්.  
 

විනලේනඹන්භ අනප් සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත ඇභතිතුභහට නම් 

හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ තිනේ COPE  එට ඇවිල්රහ 

නම් නිරධහරින් එක් නනනක්ත් ථහ නශේ නළවළ.  [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඇයි ඒ? ඒ අඹ කිඹන්න නදඹක් දන්නන් නළවළ. අපි ප්රමලසන 

ඇහුහභ ලේද නළතු ඉන්නහ. ඒ අඹ නවජින් ළන දන්නනත් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක් ෆුනජයහ භහභ ළන දන්නනත් නළවළ; 

විනටෝල් භහභ ළන දන්නනත් නළවළ; ඉනනොක් භහභ ළන 

දන්නනත් නළවළ; කිසිභ නදඹක් දන්නන් නළවළ. අපි කිේහ, ත 

තහක් නදන්නම්, ඒ තහනේ නම්හ ළන දළන නන එන්න 

කිඹරහ. නභන්න නම් තත්ත්ඹට නම් නතල් ංසථහ ළටිරහ 

තිනඵනහ. ඒයි, භහ නම් හයණඹ විනලේනඹන්භ කිේනේ. 
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ඊශඟට, නනොනයොච්නචෝනල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ ළනත් භභ 

ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, නම් 

නනොනයොච්නචෝනල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹට ල් අඟුරු- coal - 

නන්න්න ළඩ පිිතනශක් ස ය තිබුණහ. ඊට ඳසනේ ඒ ළඩ 

පිිතනශට අනුභළතිඹ දීරහ නටන්ඩර් ළ නේහ. නටන්ඩර් 

ළ නේහභ නොම්ඳළනි ටික් ආහ. ඒ නොම්ඳළනිරට අද 

 නභොක්ද සිද්ධ නරහ තිනඵන්නන්? නම්හ shipments නදට 

නග්න්න කිඹපු එ, Ceylon Shipping Corporation Limited 

එනක් ප්රමලසනඹක් කිඹරහ ආඳහු අනික් ඳළත්තට වයපු ඵ අඳ 

දන්නහ.   නම් නදභ ආඳහු අනික් ඳළත්තට වයරහ ඇරිඹහ. ආඳහු 

වයරහ දළන් ත ඒ හනග්භ shipments 5ක් නග්න්න කිඹරහ;  ල් 

අඟුරු- coal - නග්න්න කිඹරහ අභහතලහංලඹ අනුභළතිඹ දුන්නහ.  

දළන් නභොක්ද නරහ තිනඵන්නන්? ඒ නනහපු ඒහ අය 

පිරිවිතයඹන්ට අනු නළවළ.  නන නන ඒහ තිනඵන්නන්. දළන් 

නභොද නරහ තිනඵන්නන්? දළන් නභොකුත් ය න්න ඵළරි 

තත්ත්ඹට ඳත් නරහ තිනඵනහ. ඵළලුහභ ඔක්නොභ එ 

භහනයි. එ එ ේටිඹ ඉන්නන්. භනින්නන් කිඹරහ නනනක් 

ඉන්නහ. ඔහු ත ආඹතනඹ ඉන්නහ. ඊශඟට CNN එනක් 

ඉන්නහ;  CSN එනක් ඉන්නහ. ඊශඟ ට  Cricket Board එනක් 

ඉන්නහ. අයනක් නල්ම්, නම්නක් බහඳති. අ  යනක් CEO. 

ඵරහනන ගිඹහභ එනවන් නභනවන් ළයනන එභ ේටිඹක් 

තභයි [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, SupremeSAT එනත් ඉන්නන් 

භනින්නන්.  

 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක් තිනඵනහ.  

 

 

රු දඹහසිරි ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு ரசறநற ேபசக)  

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අන්තිභට ඔහු භනින්නන් නරහ තිනඵන්නන්.  නයෝහිත 

භවත්තඹහ satellite එ අරින නොට ඒනත් ඉන්නන් 

භනින්නන්. එතනොට එනවේ ඒ නොල්නරෝ ඔඹ චන්ද්රිතහ 

අරිනහ. ඒ ඇයපු භන් නභොද න්නන්? චීනනේ නොඩිඹ 

වරහ, රංහනේ නොඩිඹත් ඳළත්තකින් වනන ඹන නොට භ 

වරිනේදී රංහනේ නොඩිඹ වළනරනහ. චීනනේ නො ඩිඹ උඩට 

ඹනහ. අන්තිභටභ එනවේ ගිහිල්රහ චන්ද්රිතහ අත ඇයපු භන් 

රංහනේ ේටිඹට කිඹයි, නභනවේ TV  ඵරන්න ඕනෆ නම්,  

satellite TV ඵරන්න ඕනෆ නම් චීනනඹන් අය න්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ. ඔන්න ඕ තභයි අද සිද්ධ නරහ තිනඵන්නන්.  නම් 

ආඹතන නද තුනභ අද ඉතහභ දිතත තත්ත්ඹට ඳත් නරහ 

තිනඵනහ.  ඔඵතුභන්රහ අඩු මිරට  නතල් නදනහඹ, tariff  අඩු 

යරහ විදුලිඹ නදනහඹ කිඹරහ නද්ලඳහරන ථහ කිඹන්නන් 

නළති ඇත්ත ළඩ ටයුතු ටි නශොත්  නම් යට වදන්න පුළුන් 

කිඹන හයණඹත් භතක් යමින්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, 

ඔඵතුභහ භට නරහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට භනග් සතුතිඹත්, 

නෞයඹත් පුද යමින් භනග් චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

 

 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

මීශඟට රු නප්රමේභරහල් ජඹනේය නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ. 

ඔඵතුභහට විනහඩි 15ක් තිනඵනහ. 

 

[අ.බහ. 1.45] 
 

රු නප්රමේභරහල් ජඹනේය භවතහ (විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 
නිනඹෝජල අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு தறபனரல் ேபசக - றன்லு, ரறசக்ற தறற 

அமச்சர்)   

(The Hon. Premalal Jayasekara -  Deputy Minister of Power 

and Energy) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අනප් හිතත් දඹහසිරි 

ජඹනේය භන්ත්රීaතුභහ කිඹපු ආහයඹට භහ හිතන්නන් විදුලිඵර 

භණ්ඩරනේ  ඒ තයම්භ ළටලුක් නළවළ. නභොද අද අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහනග් නහඹත්ඹ ඹටනත්ත්, එතුභහනග් භහින්ද 

ිකන්තන ළඩ පිිතනශ ඹටනත්ත් රු අභහතලතුභහ, අඳ 

අභහතලහංලනේ නිරධහරින් විදුලිඵර භණ්ඩරනේ නිරධහරින් භඟ 

ම්ඵන්ධ නරහ අද මුළු යටටභ විදුලිඹ රඵහ දීනම් ළඩ පිිතනශ 

ඉතහභ හර්ථ ඉටු යනන ඹනහ. අනප් රු අභහතලතුභහ  නම් 

පිිතඵ ළඩිදුයටත් ඳළවළදිලි යයි. විනලේ නඹන්භ අද විදුලිඵර වහ 

ඵරලක්ති අභහතලහංලඹ රහබ රඵන්න නනොනයි, නම් යනේ 

ජනතහට අලල යන විදුලි ඵරඹ රඵහ දීභ අතලලල 

හයණඹක් වළටිඹට රරහ තභයි නම් විදුලි ඵරඹ රඵහ 

නදන්නන්. රු දඹහසිරි ජඹනේය භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහ නම් 

හයණහ ළන හිතරහ ඵරන්න. නිඹඟඹක් ආහභ  විදුලි ඵරහහය 

ආශ්රි ත ජරහල හි නන  නොට ඊට විල්ඳඹක් වළටිඹට අඳට 

ඉන්ධන විදුලි ඵරහහය ඳහවිච්ික යන්න සිදු නනහ. ඒ නිහ අඳට 

ඹම් ඳහඩුක් දයන්න සිද්ධ නනහ. නමුත් විදුලි ඵරඹ කිඹන නද් 

ජනතහනග් වළභ අංලඹටභ අලල යන නදඹක්. අද අනප් 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ නම්  මුළු යටභ එිතඹ යමින් යනේ භසත 

ජනතහටභ විදුලිඹ රඵහ නදන්න ටයුතු ය තිනඵන නභොනවොතක් 

නම්.  නම් විදුලි ඵරඹ රඵහ දීභ වහ එතුභහ ෆභ අඹ ළඹකින්භ 

අතිවිලහර මුදල් ප්රමභහණඹක් නන් ය තිනඵනහ.  

 

 තමුන්නහන්නේරහට ංලහ නල්න හිත නම් රුණු 

ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. අනප් විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලඹ 

අද නම් ආඹතන සිඹල්රභ ම්ඵන්ධ ය නිමින් දිසත්රිඑක්ඹක් 

දිසත්රිඑක්ඹක් ඳහහ විදුලිඹ රඵහ දීනම් ළඩ පිිතනශල් 

ක්රිසඹහත්භ යන්න ටයුතු ය තිනඵනහ. වි නලේනඹන්භ 

සිඹඹට සිඹඹක් විදුලිඹ රඵහ දීභ ම්පර්ණ කිරීනම් ළඩ පිිතනශක් 

ආයම්බ කිරීභ තුිතන් නම් නන නොට ම්ඳව, වම්ඵන්නතොට ව 

නොශම ඹන දිසත්රිඑක්ර සිඹඹට සිඹඹක්භ විදුලිඹ රඵහ නදන්න 

ටයුතු ය තිනඵනහ. ඒ හනග්භ  හල්ර, භහතය, ළුතය, 

නුයඑිතඹ, භහතනල් ඹන දිසත්රිඑක්ර සිඹඹට 95ත් 100ත් අතය 

විදුලිඹ රඵහ නදන්න ටයුතු ය තිනඵනහ.  ඵදුල්ර, ෆල්ර 

කුරුණෆර, යත්නපුය, ඹහඳනඹ ව අනුයහධපුයඹ ළනි 

දිසත්රිඑක්ර සිඹඹට 90ත්, 95ත් අතය විදුලි ඵරඹ රඵහ නදන්න 

ටයුතු ය තිනඵනහ. පුත්තරභ, අම්ඳහය, නඳොනශොන්නරු ඹන 

දිසත්රිඑක්රට සිඹඹට 85ත්, 90ත් අතය විදුලිඹ රඵහ නදන්න 

ටයුතු ය තිනඵනහ. මීට අභතය අනිකුත් දිසත්රිඑක්ර ඳසු 

ගිඹ හරනේ තිබුණු තත්ත්ඹ දිවහ ඵරන නොට නඳනන්වි ඒ 

ප්රමනද්ලරටත් නම් න විට විලහර ලනඹන් විදුලිඹ රඵහ දීරහ 

තිනඵන ඵ.  ආර්ථිඹ දියුණු නමින් නම් යට එන්න එන්නභ 

ංර්ධනඹ යහ ඹන අසථහදී විදුලි ඵරනේ ඉල්ලුභත් එන්න 

එන්නභ ළඩි නනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අඳ 

දන්නහ කුඩහ ර්භහන්ත, භධල ඳරිභහණනේ ර්භහන්ත, ඒ 

හනග්භ භවහ ඳරිභහණනේ ර්භහන්ත ආයම්බ කිරීභ වහ විදුලිඹ 

අතලලල ඵ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හනග්භ භභ නම් 

හයණඹත් භතක් ශයුතු තිනඵනහ. අද අපි නවීන 

තහක්ණඹත් එක් ඉදිරිඹට ඹනනොට අධලහඳනනේ දියුණු 

වහ, නෞල අංලනේ දියුණු වහ ඒ හනග්භ ෘිත 

ර්භහන්තඹ ඇතුළු අනනකුත් ර්භහන්තර දියුණු වහ අඳට 

විදුලිඹ විලහර ලනඹන් ළඹ නහ. විනලේනඹන්භ අපි භට 

1297  1298 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

විදුලිඹ නනහිල්රහ ඒ ටයුතු යන නොට ඳසු ගිඹ හරනේ 

අධලහඳනඹ වහ අලල යන ඳරිණ භධලසථහන ඒ හනග්භ 

විදලහහය ක්රිසඹහත්භ යන්න, ්ර්හමීඹ ඳහල්ර විදුලිඹ නළතු 

තිනඵන අසථහ ආර්ථි ංර්ධන අභහතලහංලඹ වයවහ ඒ 

ම්ඵද ඳහල්රට විදුලිඹ රඵහ දීරහ අධලහඳනඹ දියුණු යන්න 

අලල  මලි ටයුතු ඉසට ශහ. ත නටි හරඹක් ඹන නොට 

සිඹඹට සිඹනේ ඉරක්ඹ යහ අඳට ඹන්න පුළුන්භ රළනඵයි 

කිඹන විලසහඹ අඳට තිනඵනහ. 2005 දී මිලිඹන 3.3ක් හිටපු 

විදුලි ඳහරිනබෝගි ංලහ 2012 න නොට 4.9 දක්හ ළඩි නරහ 

තිනඵනහ. රක් 17ට ආන්න ළඩි පිරිට අපි විදුලි ඵරඹ 

අලුනතන් රඵහ නදන්න ටයුතු යරහ තිනඵනහ, මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීaතුභනි.  

 

අද අනප් අභහතලහංලඹ ත්තහභ විවිධ අංල වයවහ, විවිධ යටර 

ආධහය ඒ හනග්භ බහණ්ඩහහයඹ වයවහ අභහතලහංලඹට රඵහ න්න 

මුදල්ලිනුත් විලහර ළඩ නොටක් ඉටු ය නන තිනඵනහ. 

ඉයහන ආධහය ඹටනත් ්ර්හමීඹ විදුලිඵර ලහඳෘති -විදුලි නඹෝජනහ 

ක්රහභ- දවක් ංර්ධනඹ කිරීභ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 12,194ක් 

ළඹ යන්න ටයුතු යරහ තිනඵනහ. එඹ දිසත්රිඑක් 10ක් පුයහ 

ක්රිසඹහත්භ යන්න අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. ඒ හනග්භ චීන 

ආධහය ඹටනත් ත්නතොත් "ඌ උදහන" ළඩටවන වහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 3,346ක් නන් යරහ තිනඵනහ. ඒ වයවහ විදුලි 

නඹෝජනහ ක්රහභ 250ක් ක්රිසඹහත්භ යන්න ටයුතු යරහ 

තිනඵනහ. ඒ හනග්භ තභයි, "උතුරු න්තඹ" ලහඳෘතිඹ. අපි 

දන්නහ, ඳසු ගිඹ හරනේ යුද්ධඹ නිහ උතුරු ප්රමනද්ලඹ විලහර 

ලනඹන් විනහල නරහ තිබුණු ඵ. නදභශ ජහති  න්ධහනනේ 

භන්ත්රීaරුන් අනප් ආණ්ඩුට වළභ නේරහනේභ ඳවය වනහ. 

ආණ්ඩු යන කිසිභ නදඹක් අඹන්නන් නළවළ.  

 

තමුන්නහන්නේරහනග් ඒ ප්රමනද්ලනේ -ඳශහනත්- ජනතහ 

නනුනන් අපි විලහර ළඩ නොටක් ය තිනඵනහ. 

තමුන්නහන්නේරහ ළභති නළවළ, ඒ ඳශහනත් සිටින ජනතහට ඹම් 

නේඹක් නනහට. "උතුරු න්තඹ" නනුනන් චීන ආධහය 

ඹටනත් ඳභණක් විදුලි නඹෝජනහ ක්රහභ 400ක් ආයම්බ යන්න 

ටයුතු යරහ තිනඵනහ. ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 4,271ක් අපි 

නම් නන නොට නන් යරහ තිනඵනහ. උතුය, නළ නඟනහිය, 

දකුණ කිඹරහ නන් යන්නන් නළතු විදුලි ඵරඹ රඵහ නදන්න 

අනප් අභහතලහංලඹ වයවහ අඳට වළකිඹහ රළිහරහ තිනඵනහ. ඊට 

අභතය 2010, 2011 ඹන ර්රදී අනප් බහණ්ඩහහයඹ වයවහ 

ප්රමතිඳහදන නන් යරහ දීපු නිහ ඒ තුිතන් අඳට සිඹඹට සිඹඹක් 

විදුලිඹ රඵහ දීනම් ඉරක්ඹ යහ ඹන්න වළකිඹහ රළිහරහ 

තිනඵනහ. ඒ හනග්භ භභ භතක් යන්න ඕනෆ, ඩිනම් ්ර්හමීඹ 

විදුලි ලහඳෘති 600ක්, දිසත්රිඑක් 13ක් තුශ ක්රිසඹහත්භ කිරීභ වහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 4,823ක් නඹොදරහ තිනඵනහ කිඹරහ. ඒ හනග්භ 

"විදුරමු රංහ" දකුණු ඳශහත් ලහඳෘතිඹ ඹටනත් සිඹඹට සිඹඹක් 

විදුලිඹ රඵහ දීභ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 5,000ක් නඹොදරහ 

තිනඵනහ. නම් නනොට  ඒ ඉරක්ඹ පුයරහ තිනඵනහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අඳට විදුලි ඒඹක් 

නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ අතිවිලහර මුදරක් දයන්න සිද්ධ නනහ. 

නභොද ඳසු ගිඹ හරනේ ජර විදුලි ඵරහහය ආශ්රි ත ජරහලර ජර 

භේටභ ඳවත ළනටන නොට විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීභ වහ අඳට 

විලහර මුදරක් ළඹ යන්න සිද්ධ වුණහ. රු දඹහසිරි ජඹනේය 

භන්ත්රීaතුභහ කිේහ හනග් අපි විදුලි ඵරඹ රඵහ නදනහ ඳභණක් 

 නනොනයි, ඒ අලල ප්රමභහණඹට විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ යන්න 

ටයුතු යන්නත් ඕනෆ. භභ හිතනහ, අඳට  නනොනයොච්නචෝනල් 

තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ ඒ හනග්භ ඉවශ නොත්භනල් ජර විදුලි 

ඵරහහයඹ ළනි ඵරහහය ඉදියන්න අසථහ තිබුනණ් නළත්නම් 

නතල් වහ රුපිඹල් ිහලිඹන 7 විතය අභතය විඹදභක් දයන්න 

සිද්ධ නනහ කිඹරහ. ඳසු ගිඹ හර නේ භහ ණනහක් ර්හ 

නළතු ජර විදුලි ඵරහහය හිඳිරහ තිබුණහ. ඒ නිහ සබහධර්භඹ 

නිහ අඳට ර්හ රළිහරහ, නම් නන නොට ජරහල පිරිරහ 

තිනඵනහ. ඒ නිහ අඳට ඉදිරි හරඹ තුශදී ජර විදුලි ඵරහහය 

තුිතන් විදුලිඹ විලහර ප්රමභහණඹක් උත්ඳහදනඹ යන්න පුළුන්භ 

රළනඵනහ. ඒ හනග්භ භභ භතක් යන්න ඕනෆ, අනප් රු 

අභහතලතුභහනග් භඟ නඳන්වීභ ඹටනත් විදුලිඹ ංයක්ණඹ ළඩ 

පිිතනශ වහ අභහතලහංලඹ භිනන් විවිධ ළඩ පිිතනශ යහශිඹක් 

නම් නන නොට ක්රිසඹහත්භ යරහ තිනඵනහ කිඹන හයණඹ. 

විදුලි ඳහරිනබෝගිඹන් රක් 19ක් දහඹ යනන අඳට 

පුළුන්භ රළිහරහ තිනඵනහ, ගිහනොේ ඳළඹ 44ක් ඉතිරි 

යන්න. ඒ තුිතන් රුපිඹල් මිලිඹන 433ක් විදුලිඵර භණ්ඩරඹට 

ඉතිරි ය න්න වළකිඹහ රළිහරහ තිනඵනහ. තත් 

ඳහරිනබෝගිඹන් රක් 10ක් නළත්නම් මිලිඹනඹක් ඉරක් 

යනන නම් ළඩටවන ක්රිසඹහත්භ යරහ, එඹ ර්ධනඹ යරහ 

හර්ිත ගිහනොේ ඳළඹ 240ක් ඉතුරු යන්න අපි ඉදිරි හරඹ 

තුශදී ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ කිඹන හයණඹත් භතක් යන්න 

ඕනෆ. 
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හනග්භ, භභ නම් 

අසථහනේදී භතක් යනහ අද පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ක්නේත්රyඹ 

ර්ධනඹ කිරීභ යජනේ ප්රමධහන අයමුණ නරහ තිනඵන ඵ. ඳසු ගිඹ 

හරනේ අපි අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ භඟ ඩුඵහයි යනේ ඳළළති 

නරෝ ඵරලක්ති මුළුට වබහගි වුණහ. අපි ඒ අසථහනේත් 

ථහ නශේ පුනර්ජනනීඹ විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීභ භිනන් 

ඳරියඹට හිතහමි ළඩ පිිතනශක් ක්රිසඹහත්භ කිරීභ ළන 

හනග්භ යටට අලල යන විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීනම් විවිධ ළඩ 

පිිතනශ ක්රිසඹහත්භ කිරීභ ළනයි. ඒ නිහ ඉදිරි හරඹ තුශ සුශං 

ඵරහහය භිනන්, සර්ඹ තහඳඹ භිනන් විදුලිඹ රඵහ දීභ හනග් විවිධ 

ළඩ පිිතනශ නම් අභහතලහංලඹ වයවහ ක්රිසඹහත්භ යන්න අඳ 

ඵරහනඳොනයොත්තු නහ කිඹන එ භහ නම් අසථහනේ 

විනලේනඹන් භතක් යන්න ඕනෆ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඳසු ගිඹ හරනේ ආර්ථි 

ංර්ධන අභහතලහංලඹත්, භෘද්ධි අධිහරිඹත්, ඒ හනග්භ රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹත් ඒහඵද්ධ අනප් අභහතලහංලඹ වයවහ "විදුලි 

අත් ළර" නමින් අපි ළඩ පිිතනශක් ක්රිසඹහත්භ ශහ. නම් යනේ 

විදුලිඹ රඵහන්න ඵළරි දිිතඳු ඳවුල් තිනඵනහ, ඒ හනග්භ අඩු 

ආදහඹම්රහභි ඳවුල් තිනඵනහ. ඒ ඳවුල්රට, ඹම් වනදහයි 

නඳොලිඹක් භත, විදුලි ඵරඹ රඵහ දීභ වහ ළඹ න මුදර විදුලි 

ිහරට එතු යරහ ය ඳව හරඹක් ත න නොට අඹ 

යළනීනම් ක්රහභනේදඹක් ඹටනත් විදුලිඹ රඵහ දීභයි "විදුලි 

අත්ළර" තුිතන් අපි ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන්. රුපිඹල් මිලිඹන 

750ට ළඩි මුදරක් නන් යරහ ආර්ථි ංර්ධන 

අභහතලහංලඹ භඟ ම්ඵන්ධ නරහ -ඒහඵද්ධ නරහ- විදුලි 

ඵරඹ ම්ර ජනතහට අලල ඳරිදි රඵහ නදන්න අඳට 

පුළුන්භ රළබුණහ. නම් න නොට ඳවුල් 40,000ට ඳභණ ඒ 

තුිතන් විදුලි ඵරඹ රඵහ නදන්න ටයුතු ය තිනඵනහ.  

 

විනලේනඹන් භතක් යන්න ඕනෆ, අනප් රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ LECO ආඹතනඹ, අනනකුත් සිඹලු ආඹතන භඟ 

ම්ඵන්ධ නරහ  ම්රට විදුලිඹ රඵහ දීනම් ටයුතු අද සිදු යන 

ඵ. ඉසය හනග් නනොනයි, අද දුසය ප්රමනද්ලර ම් තභයි 

විදුලිඹ රඵහ නදන්න ඉතිරි නරහ තිනඵන්නන්. ඒ ප්රමනද්ලරට -ඈත 

පිටිය ම්භහනරට- විදුලිඹ රඵහ නදන්න ගිඹහභ භවය විට 

රයිේ ණු නර් අයනන ඹන්න සිද්ධ නනහ. එතළනදී දළඩි 

දුසයතහරට මුහුණ නදන්න සිදු නනහ. අවු ළස ඵරන්නන් 

නළති, දල් රෑ ඵරන්නන් නළති විලහර ළඳවීභකින් ටයුතු 

යන පිරික් තභයි අද රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තුශ නේඹ 

යන්නන්. ඒ නිහ භභ භතක් යනහ, රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

භගින් අද ජනතහට නනයන පුළුල් නේඹ ඩඩහත් ක්රිසඹහත්භ 

යරහ නම් යනේ භසත ජනතහට -සිඹඹට සිඹඹභ- විදුලිඹ රඵහ 

දීනම් ඉරක්ඹ පුයන ඵ.  

1299  1300 

[රු නප්රමේභරහල් ජඹනේය භවතහ] 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, රු ඳහසීම චම්පි 

අභහතලතුභහ, අනප් අභහතලහංලනේ නල්ම්තුභහ, 

හභහනලහධිහරිතුභහ, නිනඹෝජල හභහනලහධිහරිතුභන්රහ ඇතුළු 

අතිනර් හභහනලහධිහරිතුභන්රහ විලහර ළඳ වීභක් යනහ 

ම්ර ඉන්න අහිං ජනතහට විදුලිඹ රඵහ දීභට. ඒ හනග්භ, 

වි නලේනඹන් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ නභන් ආ පුද්රඹකු 

වළටිඹට, නභන් ිහහි ව නහඹඹකු වළටිඹට, නම් යනේ ්ර්හමීඹ 

ප්රමනද්ලර ඉන්න ජනතහනග් අලලතහන් ළපිරීභ වහ අලල 

යන විදුලිඹ රඵහ දීභට අද විලහර උනන්දුක් දක්නහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, එදිනනදහ අලලතහන් වහ 

අනිහර්ඹනඹන්භ විදුලිඹ අලල නනහ. ඒ හනග්භ, ම්ඵද 

ප්රමනද්ලර ්ර්හමීඹ භවහ ඳරිභහණ ර්භහන්ත, ්ර්හමීඹ කුඩහ ර්භහන්ත 

ආයම්බ යන්න විදුලිඹ අලල නනහ. ඒ වහ විදුලිඹ රඵහ දීභ 

භිනන් අනප් යනේ ආර්ථිඹ දියුණු නේවි කිඹරහ අපි හිතනහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, භභ තත් හයණඹක් භතක් 

යන්න ඕනෆ. ඳශහත් ඳහරන ආඹතන භිනන් ඒ ඒ ප්රමනද්ලර වීදි 

රහම්පු වි යනහ. ම්ර ඉන්න භවය පුද්රනඹෝ කිඹනහ 

අඳට වීදි රහම්පුක් දහරහ නදන්න, උනද් ඳව නන නොට අපි ඒ 

off යන්නම් කිඹරහ. ඒ ඉල්ීමභ අනු අපි වීදි රහම්පු වි 

යනහ. වළඵළයි වීදි රහම්පු වි ශහට ඳසනේ නභොද 

නන්නන්? එඹ off යන්නන් නළවළ. දල් හරනේත් දිටභ ඒ 

විදුලි රහම්පු දළල්නන නොට එඹත් අතිවිලහර ඳහඩුක් වළටිඹට 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට දයන්න සිද්ධ නනහ. ජනතහ 

වළටිඹට අඳ සිඹලු නදනහ ඒ යහශි නරහ ටයුතු නශොත් තභයි 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරනේ අද තිනඵන ඳහඩු අභ යනන, 

අනප් ඉදිරි භන තුශ නම් යනේ ජනතහට අලල යන විදුලි ඵරඹ 

රඵහ නදන්න පුළුන්භ රළනඵන්නන්.  
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ළඩ 

පිිතනශ ඉදිරිඹට ක්රිසඹහත්භ කිරීභ වහ අනප් අභහතලහංලඹ තුශ, 

ඒ හනග්භ අනනකුත් ආඹතන තුශ විනලේ ළඳවීභකින් ටයුතු 

යන නිරධහරින්, දක් නිරධහරින් සිටිනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහට තත් විනහඩිඹක් තිනඵනහ.  

 
රු නප්රමේභරහල් ජඹනේය භවතහ 
(ரண்நெறகு  தறபனரல் ேபசக)  

(The Hon. Premalal Jayasekara) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතලහංලඹ විදුලි ඵරඹ රඵහ දීනම්දී අධලහඳන ක්නේත්රyඹට, 

නෞල ක්නේත්රyඹට අද මුල් තළන රඵහ නදමින් ටයුතු යනහ. 

යට පුයහ තිනඵන ්ර්හමීඹ ඳහල්රට අලල යන විදුලිඹ රඵහ දීභ 

සිදු යනහ. ඒ හනග්භ, අනනකුත් ආර්ථි ංර්ධන ටයුතු 

වහ විදුලි ඵරඹ රඵහ දීභත් සිදු යනහ. විදුලි ඵරඹ ම්රට 

නන ඹෆභ භිනන් ම්ර ර්භහන්තලහරහ ආයම්බ කිරීභට 

වළකිඹහ රළනඵනහ. මුදහත් ප්රම නද්ලඹක් වළටිඹට උතුරු 

නළ නඟනහිය ඳශහත් ංර්ධනඹ කිරීභ වහ විලහර ලනඹන් විදුලි 

ඵරඹ ලහප්ත යන්න අඳට සිද්ධ නනහ. ඒ හනග්භ, අපි ඳසු 

ගිඹ හරනේ ේනිඹහ සිට කිලිනනොච්ිකඹ දක්හ ම්නප්රමේණ 

භහර්ඹක් ආයම්බ ශහ. කි ලිනනොච්ිකනේ සිට චුන්නහම් දක්හ ව 

නදන අධිඹනයහි ළඩ නම් න විට අන් නමින් ඳතිනහ. ඒ 

හනග්භ ඉවශ නොත්භනශේ, නනොනයොච්නචෝනල් ඵරහහයරට 

අභතය හම්පර්, නභොයවන්ද ළනි ඵරහහය ණනහක් නම් 

න නොට ඉදි නමින් ඳතිනහ.  
 

ඉදිරි හරඹ තුශ දී අඳට විදුලිඵරඹ නභහනොේ 6,000ක් 

ඳභණ අලල නනහඹ කිඹරහ භහ හිතනහ. ඒ අලල ඉරක්ඹ 

යහ ඹන්න තභයි අනප් අයමුණ නරහ තිනඵන්නන්. අද විදුලිඵර 

අභහතලහංලඹ යන හර්ඹ බහයඹ පිිතඵ විනේචනඹ යනහ 

මික් වුරුත් එඹ අඹ යන්න ටයුතු යන්නන් නළවළ. 

අනප් දඹහසිරි ජඹනේය භන්ත්රීaතුභහ දන්නහ, අද විදුලිඵර 

අභහතලහංලඹ නභොන තයම් නේඹක් යනහද කිඹරහ. ඒ නිහ 

තභයි අද එතුභහනග් ථහනේදී නතල් ප්රමලසනඹ විතයක් ඇද්නද්. 

නභොද විදුලිඵර භණ්ඩරඹට අත දිගු යන්න වළකිඹහක් නළවළ. 

නටි හරඹක් තභයි ඒ වහ නඹොදහ ත්නත්. ඳසු ගිඹ හරනේ 

ත්රyසතහදී ක්රිසඹහලින් විනහලඹට ඳත් වුණු, විනලේනඹන්භ ඔවුන් 

ගිනි තිඹරහ විනහල ශ transformers නළත සථහඳනඹ යන්න 

අතිවිලහර මුදරක් යජඹට දයන්න සිදු වුණු නිහ තභයි නම් න 

නොට විදුලිඹ සිඹඹට සිඹඹක් ම්පර්ණ යන්න නනොවළකි වුනණ්. 

අපි ඒ ඉරක්ඹ යහ ගිහිල්රහ, නම් යට ආනරෝත් යරහ, නම් 

යනේ ජනතහට අලල යන විදුලිඹ සිඹඹට සිඹඹකින් ම්පර්ණ 

යන්න අතිරු ජනහධිඳතිතුභහනග් භහින්ද ිකන්තනඹ අනු 

ටයුතු යනහ කිඹන හයණඹ භතක් යමින් අනප් ඇභතිතුභහ 

ඇතුළු විදුලිඵර අභහතලහංලනේ සිඹලුභ නිරධහරින්ට සතුතිඹ පුද 

යමින් භනග් චන සල්ඳඹ අන් යනහ. නඵොනවොභ 

සතුතියි. 

 
[1.59 p.m.] 

රු ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு அ. றரகநர்த்ற)  

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Sir, thank you very much for giving me an 

opportunity to speak on  Heads 119, the Votes of the 

Ministry of Power and Energy and Head 115, the Votes 

of the Ministry of Petroleum Industries. 

 

First, I will deal with the Votes of the Ministry of 

Power and Energy. The Hon. Minister is well-known to 

me. He was a signatory to the PA Manifesto along with 

my Friend, the Hon. Dinesh Gunawardena. I want to ask 

the Hon. Minister whether he went through the articles 

published in "The Sunday Leader" of the 18th and 25th of 

November regarding the import of substandard coal. I 

want him to go through it and see that action is taken to 

punish those people who are responsible for importing 

substandard coal. Actually, what happened was, they 

arranged with the Noble Company - 

 
රු භන්ත්රීaයනඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்)  

(An Hon. Member) 

Hon. Member, are you referring to Power and Energy 

or Petroleum? 

 
රු ඒ. විනහඹමර්ති භවතහ 
(ரண்நெறகு அ. றரகநர்த்ற)  

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
I will come to that. 

 

The headline of the news item that appeared in "The 

Sunday Leader" of 25th November 2012, states, ―USD 8.8 

million coal exchanged for poor quality‖. What happened 

was, 85,891 MT of coal which was brought here last 

April could not be unloaded due to inclement weather 

conditions. So, the three parties involved: the Ceylon 
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Shipping Corporation, the Ceylon Electricity Board and 

the Lanka Coal Company, got together and decided to re-

sell it, to  re-export it.   

 

I do not know how they found the Taurian Company 

and  gave the entire shipment worth US Dollars 8.9  

million with an understanding that they would replace 

them some months later with the same standard of coal. 

Then, before they brought it here the standard was 

checked both at the Indonesian Port as well as our Ports 

Authority. Thereafter the Ceylon Shipping Corporation  

gave an order and got down the substandard  coal.  This 

was tested twice at the Indonesian Port by an Indonesian 

Agency and by some other company. I do not know why 

they wanted two certificates. The Indonesian company did 

not give a favourable report. Then, at that stage itself this 

company should have stopped it. But, they brought it 

here. They got it checked again by a Swiss company and 

the Swiss company said that this cannot be used. So, we 

are losing nearly US Dollars Rs. 8.8 million due to poor 

quality coal which cannot be used. I hope and  want the 

Hon. Minister to take proper action against this coal 

company, which was responsible for importing this 

substandard coal. I hope you will go through the 

newspaper articles and take necessary action to see that 

this is not repeated. I think you also intend to have a coal 

power plant in Trincomalee with the support of an Indian 

company. There, of course, the Indian company will be 

responsible for importing coal.  Though you wanted only 

five acres of land, you have already acquired 15 acres.  

So, kindly allow the people to go and reside there in those  

10 acres.  

 

Now, according to the Auditor-General's Report of 

your Ministry, proper documentation had not been 

maintained by the CEB in respect of the transformers 

handed over to the Lanka Transformers Limited either for 

repairs or to be condemned and details of transformers to 

be returned to the CEB from LTL. I hope you are aware 

of this. The CEB had invested a sum of Rs. 6,028,000, 

which is Rs. 6 million, for the purchase of shares of 

LECO, but no dividends have been declared by the 

company for the years 2002, 2003, 2007 and 2008.  

 

The Auditor-General's Report states that they were 

unable to ascertain the accuracy and completeness of the 

infrastructure work in progress and the balance 

appropriately amounting to  Rs. 590 million due to 

unavailability of adequate information. Then, for the 

Samanalawewa Project, a sum of Rs. 100 million which is 

due to your Ministry from the Treasury has not yet been 

received. So, kindly see that the money is received as 

early as possible.  

 
Then, an amount of Rs. 45 billion as at 31st December, 

2009 has been converted to a loan payable to the Treasury by 

the Ceylon Petroleum Corporation in the year 2012.  I do not 

know how you are going to manage when you owe money 

like this to the Treasury.  

 

There are several subsidiary companies under your 

Ministry which do not maintain accounts or the annual 

financial statements. That is what your audit report states. 

So, kindly get the subsidiary companies to prepare their 

annual financial statements. Then, there is lack of 

evidence in audit. According to the physical verification 

of boats, the actual number of boats available was three 

whereas according to the Fixed Assets Register, it was 

shown as nine boats. No information has been made 

available regarding the action taken in respect of the six 

missing boats. What has happened to those boats?  

 

Then, the CEB had incurred a foreign exchange loss 

of Rs. 414 odd million monthly due to the foreign 

exchange payment and due to purchase of power from 

IPPs. The following differences between the ledger and 

the billing system cannot be verified due to non-

availability of audited information. In the Kelaniya 

Branch - Rs. 17,549,628, Kalutara Branch - Rs. 

7,285,036 and Galle Branch - 5,217,914. The payable 

balance according to confirmation receipts of the Ceylon 

Electricity Board and Lanka Transformers (Pvt.) Limited 

did not agree with the balance in the general ledger by 

Rs. 37.4 million and Rs. 3.1 million respectively for 

which no satisfactory explanation was received. Further, 

the receivable balance according to the confirmation 

receipts from the Ceylon Electricity Board did not agree 

with the general ledger by Rs. 16.3 million for which no 

satisfactory explanation was received.  
 

Hon. Minister, I know you are doing very good work. 

But, regarding the ―Vadakkin Vasantham‖, there are still 

some areas which need to be electrified. So, I will give 

you the names of those villages to which electricity 

should be given.  Kindly see that you try to bring down 

the losses and also the burden on us as far as possible.  
 

Regarding the Petroleum Corporation, in the first 

instance, it should not have taken over  the Caltex 

Company and the Shell  Company. The real reason as to 

why those were taken over was the government at that 

time thought that those companies were helping the late 

Hon. Dudley Senanayake to run the government. Now, 

what is happening? Why did you enter into a hedging 

deal? What was the necessity? Do you know the amount 

of money we lost? From where can we get that money 

back? The Treasury cannot give money to you every 

month for such expenses. I think the Government cannot 

give you Rs. 500 million to pay as legal fees to the UK 

over the hedging deal. If you run the Ceylon Petroleum 

Corporation in this manner, a time will come where the 

entire Government will become bankrupt. So, you must 

appoint some qualified people to higher positions. It must 

be run as a private company and not as a government 

institution. If we do so, we will not incur losses. 

Thank you very much.     
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රු අචර ජහනොඩනග් භවතහ 
(ரண்நெறகு அச்சன ேரதகரடபக)  

(The Hon. Achala Jagodage) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ළදත්භ අභහතලහංලඹ ළඹ 

ශීර්ඹ හය බහ අසථහනේදී විහදඹට ම්ඵන්ධ න්නට 

රළබීභ ළන ඳශමු නොට භනග් තුට ප්රමහලඹට ඳත් යන්න 

ඕනෆ.  

 

භහින්ද ිකන්තන ළඩ පිිතනශ ඉදිරිඹට ක්රිසඹහට නඟන්නට 

නම් යනේ අනහතඹ ළන ීරයණඹ යන ඵරලක්තිඹ ළදත්භ 

හධඹක් ඵ අඳ වුරුත් දන්නහ. විනලේනඹන්භ ඊශඟ 

සිඹනේ නරෝනේ ඵරත් ජහීරන් ීරයණඹ යන්නන් 

ඵරලක්තිනේ ඵරඹ හ අනත්ද තිනඵන්නන් කිඹන හයණහ භතයි 

කිඹන එ නම් නරහනේදී අපි අධහයණඹ යන්නට ඕනෆ. ඒ 

නිහභ එක්ත් ජහීරන්නග් භව නල්ම්යඹහ 2012 ළප්තළම්ඵර් 

භහනේ ඳළළති එක්ත් ජහීරන්නග් මුළුනේදී,"තියහය 

ංර්ධනඹ වහ  ඵරලක්ති නොනු ශ යුතුයි" කිඹන හයණඹ 

ඉරක් හිත ඉදිරිඳත් ශහ. 2015 සිට 2030 දක්හ හරඹ තුශ 

එඹ ක්රිසඹහත්භ විඹ යුත්නත් නනේද කිඹන ඉරක්ඹ නරෝඹට 

ඉදිරිඳත් ශහ. එහිදී  එතුභහ විනලේනඹන්භ වන් ශහ, 2030න 

විට ෆභ පුද්ර ඹකුටභ ගුණහත්භ ඵරලක්තිඹක් රළබීනම් අයිතිඹ 

තවවුරු ශ යුතුයි කිඹරහ. ඒ හනග්භ එතුභහ වන් ශහ, 

2030න විට පුනර්ජනන ඵරලක්තිඹ විදුලි උත්ඳහදනනඹන් 

සිඹඹට 20ක් දක්හ නරෝඹ තුශ ඳත්හ නන ඹහ යුතුයි කිඹරහ. 

ඒ හනග්භ ඒ හරසීභහ ඇතුශත ෆභ යටභ  සිඹඹට 20 

ඵරලක්තිඹක් ඉතුරු ශ යුතුයි - power save ශ යුතුයි- කිඹරහ 

එතුභහ ප්රමහලඹට ඳත් ශහ. ඒ නිහ විනලේනඹන්භ අපි වන් 

යන්නට ඕනෆ, එක්ත් ජහීරන්නග් ංවිධහනනේ භව  

නල්ම්යඹහ එදහ ඒ මුළුනේදී ඒ ප්රමහලඹ කිරීභට නඳය සිටභ 

අනප් විදුලිඵර අභහතලහංලඹ ඒ ඉරක්ඹ යහ ඹන්න අලල යන 

මලි රුණු ම්ඳහදනඹ යරහ තිබුණු ඵ. එතුභහනග් ප්රමහලඹට 

නඳය සිටභ ඒ ලනඹ, ඒ අර්බුදඹ, ඒ ප්රමලසනඹ දළරහ ඒ වහ ව 

ළඩටවන, ළඩ පිිතනශ ක්රිසඹහත්භ තරඹ අඳ  සිටීභ 

ළන අඳ තුටු නහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඉදිරි දල නද තුන ඇතුශත 

ඩීල්, ල් අඟුරු, ෆස කිඹන නඳොසිර ඉන්ධනලින් විදුලි 

උත්ඳහදනඹ යන්න අපි හිතහනන ඉන්නහ නම් නරෝඹ තුිතන් 

ඒ ම්ඳත් අහිමි නමින් තිනඵන ඵත් භත තඵහ ත යුතුයි. ඒ 

නිහ ඒහනේ මිර සීඝ්රා නර ඉවශ ඹන්න ඳටන් නන තිනඵනහ. 

ඒ හනග්භ තභයි නඳොසිර ඉන්ධන දවනනේදී හයුනෝරඹට මුදහ 

වරින හඵන් ප්රමතිලතඹ ළඩිවීභ නිහ අද  නරෝනේ ඳරිය 

තත්ත්ඹ නනස නන්නට ඳටන් අයන් තිනඵනහ. නඳොසිර 

ඉන්ධන දවනනේදී නිකුත් න හඵන්, ඒ කන දුභහයඹ, 

හයුනෝරනේ ඉවශ තරනේ යහ ඳළීරභ නිහ ඳෘථිවිඹට රළනඵන 

සර්ඹහනරෝඹ සීභහවීභත් එක් ඳෘථිවිනේ නෝීමඹ උණුසුභ කිඹන 

එ ර්ධනඹ න්න ඳටන් නන තිනඵනහ. ඒ ර්ධනඹ වීනම් 

ප්රමතිපරඹ වළටිඹට අද ඇනභරිහ වයවහ වභහ ගිඹ ළන්ඩි කුණහටු 

හනග් භවහ විලහර සුිත කුණහටු,  ඳරිය ලනඹන් ඇති න 

තත්ත්ඹට ඳරිර්තනඹ නමින් තිනඵනහ. ඒ නිහ එ 

ඳළත්තකින් ඉක් ඵක් නළති, ළරළසභක් නළති  සිදු යන 

නඳොසිර ඉන්ධන දවනනඹන් විලහර ඳරිය වහනිඹක් ඇති ය 

න්නහ හනග්භ අනනක් ඳළත්නතන් නම් ඉන්ධන හිඟවීනම් 

අර්බුදඹ වමුනේ නරෝ ඵර ලක්තිඹ නිඳදවීනම් අර්බුදඹක් නරෝඹ 

තුශ  නිර්භහණඹ නමින් තිනඵනහ. ඒ නිහභ  ඒ ඵරලක්තිඹ 

නනුනන්  අද නරෝනේ  භයහ න්නහ තළනට ඳත් නරහ 

තිනඵනහ. අද නරෝනේ යුද්ධඹ තිනඵන යටල් නද ඵළලුහභ 

අඳට නඵොනවොභ ඳළවළදිලි නඳනනනහ, ඒ වළභ යටභ යුද්ධඹ 

ඇති න්න නවේතු නරහ තිනඵන්නන් ඉතුරු නතල් ටි, එක්නෝ 

ෆස ටි, එනවභත් නළත්නම් ල් අඟුරු ටි කිඹරහ. ඒ නිහ අද 

නම් තිනඵන ඳරිය  තත්ත්ඹන් ආයක්හ ය නිමින් යට 

ඵරලක්තිඹ නිසඳහදනඹ ය න්නන් නොනවොභද කිඹන 

අභිනඹෝඹට යටක් වළටිඹට අඳට මුහුණ ඳහන්නට සිද්ධ නරහ 

තිනඵනහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, විනලේනඹන්භ භභ විලසහ 

යනහ, අනප් යට ආණ්ඩුක් වළටිඹට නම් තත්ත්ඹ නත්රුම් 

අයනන, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළනේදී විනලේනඹන්භ නම් 

තත්ත්ඹ නනස යන්න නම් පුනර්ජනන ඵරලක්ති නිඳදවීභ 

ළඩි ශ යුතුයි කිඹන නද් දළරහ ඒ ඵරලක්තිඹ නිඳදවීභ 

නනුනන් නම් අඹ ළනඹන් විලහර වන ප්රමභහණඹක් දීරහ 

තිනඵනහඹ කිඹහ. එනේ දීභ ළන අනප් තුට නම් නරහනේදී 

ප්රමහල යන්න ඕනෆ. නභොද, ඒ නනුනන් දයන උනන්දු, ඒ 

නනුනන් න භළදිවත්වීභ තුිතන් අනප් යට ඉදිරිනඹන් ඉන්නහඹ 

කිඹන එ නරෝඹට නඳන්න්න අද නම් අසථහක් ය 

න්න අඳට පුළුන්භ රළබී තිනඵනහ. ඒ හනග්භ භහ වන් 

යන්න ඕනෆ, ඵරලක්තිඹ උත්ඳහදනඹ යන්නහ නේභ, ඳරියඹද 

රැ නන ඵරලක්තිඹ උත්ඳහදනඹ කිරීනම්දී රංහ නඵොනවොභ 

ඉදිරිනඹන් ඉන්නහ. ඳරියඹට හඵන් මුදහ වළරීනම් ප්රමතිලතඹ 

ළන අඳ ල්ඳනහ ය ඵළලුනොත්, නරෝනේ භධලභ ආදහඹම් 

රඵන යටල් අතරින් රංහ තභයි හඵන් අඩුභ ප්රමතිලතඹක් 

ඳරියඹට මුදහ වරින යට ඵට ඳත් නරහ තිනඵන්නන්. අද නම් 

ආණ්ඩු විනේචනඹ යන පුද්රනඹෝ ඒ නද්ල් ළන ථහ 

යන්නන් නළවළ. නමුත් භහ වන් යන්න ඕනෆ, යට 

රංහනේ එක් පුද්රඹකු හඵන් කිනරෝ 600ක් ඳරියඹට මුදහ 

වරින නොට, අනප් අල්ළසි යට න ඉන්දිඹහනේ ඳහ මුදහ වරින 

හඵන් ප්රමභහණඹ කිනරෝ 1,200 දක්හ ළඩි නරහ තිනඵන ඵ. 

චීනනේ හඵන් කිනරෝ 6,000ක් මුදහ වරින නොට, ඇනභරිහ 

හනග් යට ඳරියඹට මුදහ වරින හඵන් ප්රමභහණඹ කිනරෝ 

24,000ක් දක්හ ළඩි නරහ තිනඵනහ. ඒ හනග් තත්ත්ඹකුයි 

නරෝඹ පුයහ තිනඵන්නන්. ඵරලක්තිඹ උත්ඳහදනඹ යනහ 

කිඹරහ නරෝඹ විනහල යන තළනට අද නඵොනවෝ යටල් 

ඳරිර්තනඹ නරහ තිනඵනහ. නමුත් අනප් යනේ තිනඵන 

ඵරලක්ති ප්රමලසනඹට උත්තය නොඹන ළඩ පිිතනශල් ස 

යද්දී, අ පි යට ව නරෝඹ ළන ල්ඳනහ යමින්, 

විනලේනඹන්භ ඳරිය තත්ත්ඹන් ආයක්හ ය නිමින් ටයුතු 

කිරීභ පිිතඵ විනලේනඹන්භ අනප් තුට ප්රමහල යන්න ඕනෆ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අද නම් විහදඹ ආයම්බනේදීභ 

භවය භන්ත්රීaරු කිේහ, රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රඵන ඳහඩු 

පිිතඵ. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රඵන ඳහඩු ඔවුන් ණනඹ 

යන්නන් රුපිඹල් ලතලිනුයි. අපි දන්නහ එ ඳළත්තකින්, විදුලි 
ිහර ළඩි යරහ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට රහබ උඳඹන්න 

පුළුන් ඵ. වළඵළයි විදුලි ිහර ළඩි ශහට ඳසනේ ඒනක් ප්රමතිපරඹ 

නන්නන් නම් යනේ ජනතහ දුට ඳත් න එයි. එ ඳළත්තකින් 

ජනතහ පීඩහට ඳත් නනහ. අනනක් ඳළත්නතන් ර්භහන්ත 

ක්නේත්රyඹ පීඩනඹට රක් නනහ. ඒ වයවහ නිසඳහදන ක්රිසඹහලිනේ 

විලහර අර්බුදඹක් භතු යනහ. භණ්ඩරඹ රුපිඹල් ලතලින් 

ඳහඩුට ඳත් නන්න පුළුන්. වළඵළයි රුපිඹල් ලතලින් ඳහඩු 

වුණත්, යනේ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් ශ යුතු ආහයඹ ළන 

ල්ඳනහ යරහ, ඒ නනුනන් ව භළදිවත් වීභක් -වනහධහයඹක් 

විධිඹට- යජඹ යන්න භත් නනහ නම් අපි වුරුත් ඒ අඹ 

යන්න ඕන. ඒ විතයක් නනොනයි. ඳසු ගිඹ හර සීභහනේ ඇති 

වුණු නිඹඟඹ නිහ විනලේනඹන්භ ජර විදුලි නිසඳහදනඹ අඩු වුණහ. 

ජර විදුලි නිසඳහදනඹ අඩු නද්දි ඳළඹ 24භ විදුලිඹ නදන්න නම්, 

යනේ විදුලිඹ ඳත්හ නන ඹන්න නම්, ඊට විල්ඳ ලනඹන් 

ඉන්ධනලින් විදුලිඹ නිඳදන්න සිද්ධ වුණහ. ඉන්ධනලින් 

විදුලිඹ නදද්දි අපි දන්නහ විඹදභ ළඩි ඵ. ඒට එ උත්තයඹක් 

තිබුණහ. ඒ තභයි, ඉන්ධනලින් නිඳදන විදුලිඹ ළඹ වීභ 

ඳහරනඹ ය න්න යනේ ඳළඹ කීඳඹ විදුලි ප්ඳහදුක් කිරීභ. 

නමුත් නම් යජඹ ඳසු ගිඹ ර්ඹ ඇතුශත ඒ ටයුත්ත නශේ නළවළ. 

විදුලිඹ ප්ඳහදු නශේ නළවළ. ප්ඳහදු නනොනශේ නන කිසික් 

නිහ නනොනයි. අපි දන්නහ විදුලි ඒඹක් ළපුනොත් ඒ හනග් 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

10 ගුණඹක් යනේ ආර්ථිඹට ඵරඳහන ඵ. එඹ ර්භහන්ත 

ක්නේත්රyඹට ඵරඳහනහ. යනේ ආර්ථි ංර්ධනඹට ඵරඳහනහ. ඒ 

නිහ විදුලිඹ ප්ඳහදු නනොය, ඒ ඵය ආණ්ඩු දයහ නන යනේ 

ආර්ථි ංර්ධනඹ යන්නන් නොනවොභද කිඹන එ තභයි ඒ 

නරහනේ යජනේ ඳහර්ලසනඹන් ල්ඳනහ නශේ. භසතඹක් 

ලනඹන් ත්නතොත් ඳසු ගිඹ ර්නේ නම් යනේ විදුලිඹ ප්ඳහදු 

වුණහ නම් ඒ සිඹඹට දලභ 4 විතය ප්රමභහණඹක්. ඒ ළන භහ හුඟක් 

තුටු නනහ. විනලේනඹන්භ හර්මි ප්රමනද්ලරට සිඹඹට 

සිඹඹකින් විදුලිඹ ඳඹන්න ඳසු ගිඹ නර්දී රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ භත් නරහ තිනඵනහ. භහ හිතන්නන් ඒ අපිට තුටට 

ඳත් නන්න පුළුන් හයණඹක්.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අඳට නවට දනේ මුහුණ 

නදන්න සිදු  න ඵරලක්ති අර්බුදනේදී රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරනේ 

ළරසුම් නභොනහද කිඹන එ ළන අඳ හච්ඡහ ශ යුතු 

තිනඵනහ. එ ඳළත්තකින් පුනර්ජනනීඹ විදුලිඹ උත්ඳහදනඹ 

යන්නට උදේ යන්නහ නේභ, අනනක් ඳළත්නතන් නම් අර්බුදඹට 

අනප් යට මුහුණ නදන්නන් නොනවොභද කිඹන එ ළනත් හච්ඡහ 

ශ යුතු තිනඵනහ. එතළනදී භහ විලසහ යනහ, විදුලිඹ ඉතුරු 

කිරීභ වහ න ඉරක්ඹට අනප් යට නඹොමු ශ යුතු 

තිනඵනහඹ කිඹහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, භහ නොඹහ 

ත්ත රුණු අනු අද රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරනඹන් භවහ 

ඳරිභහණ ර්භහන්ත වහ සිඹඹට 40 විදුලිඵර ප්රමතිලතඹක් රඵහ 

න්නහ. එයින් සිඹඹට 20 විදුලිඹක් ඉතුරු කිරීනම් 

ඵරහනඳොනයොත්තු හිත ළඩ පිිතනශක් ඇති රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ විදුලි ශභනහයණඹ වහ ව ඵරඳෆභක් අද ඒ 

ර්භහන්තරට යමින් තිනඵනහ. විනලේනඹන්භ අද නිහ 

වහ ප්රමචහය ළඩ ටවනක් ක්රිසඹහත්භ නනහ, විදුලිඹ ඉතිරි  

යන ආහයඹ ළන.   

  
විනලේනඹන්භ ඒ වහ LED bulbs ඳහවිච්ික යන්න පුළුන්. 

ඒ හනග් ක්රහභ වයවහ විදුලිඹ ඉතිරි කිරීභ වහ ව ඵරඳෆභක් අද සිදු 

යමින් තිනඵනහ. භභ විලසහ යනහ, ඒ ඉතහ නවො නදඹක් 

වළටිඹට. අනහතනේ අ නප් විදුලි අලලතහ ම්පර්ණ යන්න 

හනග්භ, විදුලිඹ රැ න්නත් ඒ ක්රිසඹහ භහර්රට ඹෆභ ඉතහ නවො 

නදඹක්.  

 

ප්රමධහන භවහභහර්ර තිනඵන විදුලි ණු භිනන් යහත්රීa හරඹට 

විදුලිඹ රඵහ දීනම්දී යජඹට   විලහර විඹදභක් ඹනහ. ඒ හනග්භ 

විලහර ඵරලක්ති ප්රමභහණඹක් ඒ වහ ළඹ යන්න සිදු නරහ 

තිනඵනහ. නම් වහ සුදුසු ළඩ පිිතනශක් ස නශොත් අඳට 

විලහර විදුලි ඉතිරි කිරීභක් යන්න පුළුන් නනහ.  

විනලේනඹන්භ භහ විදුලිඵර භණ්ඩරනඹන් නම් නරහනේ ඉල්ීමභක් 

යන්න ළභළතියි. නම් වහ ඹන මුදර ළන හිතන්නන් නළති, 

පුළුන් නම්  ප්රමධහන නයරට ඳඹන, ප්රමධහන භහර්රට 

ඳඹන විදුලිඹ ඉතිරි ය න්න පුළුන් ළඩටවනක් ස 

නශොත් නවොයි. LED bulbs හනග් නද්ල් ඳහවිච්ික කිරීභ වයවහ 

ඒ ළඩටවන ක්රිසඹහත්භ යන්න පුළුන් නම් අඳට නම් ළඹ න 

විදුලිනඹන් විලහර ප්රමභහණඹක් ඉතුරු ය න්න පුළුන්. ඒ වයවහ 

ජහති විදුලිඵර ඳද්ධතිඹට අලුත් ඵරහහයඹක්  එතු ශහ වහ 

භහන ළඩ නොටක් යන්න පුළුන් කිඹරහ භහ විලසහ 

යනහ.  
 

සීභහහිත හරඹක් තිනඵන නිහ භහ මීට ළඩිඹ නදඹක් 

කිඹන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නන්නන් නළවළ. ඳරිය තත්ත් රැ 

නිමින්, නරෝඹ රැ නිමින් නම් තිනඵන ඵරලක්ති අර්බුදඹට 

උත්තය නවොඹන්න විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ඇභතිතුභහටත්, 

අභහතලහංලනේ නල්ම්තුභහ ඇතුළු සිඹලු නදනහටත් ලක්තිඹ, 

වළකිඹහ රළනේහ කිඹරහ  ප්රමහර්ථනහ යමින් භහ නිවඬ නහ. 

සතුතියි. 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

රු ඹන්ත රුණහතිර භන්ත්රීaතුභහ. ඔඵතුභහට මිනිත්තු 

40ක් තිනඵනහ. 

 
[අ.බහ. 2.25] 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති, නිජ 

නතල් ර්භහන්ත ංර්ධන කිඹන නම් යනේ ජනතහට අතිලයින්භ 

ඵරඳහන අභහතලහංල නදක් ළන විරුද්ධ ඳක්නේ භන්ත්රීaයඹකු 

වළටිඹට චන සල්ඳඹක් ප්රමහල යන්නට අසථහක් රළබීභ 

ළන භහ අතිලයින්භ න්නතෝ  නනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, භට ඵහධහ නනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

Order, please! Let him speak. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අද න විට නම් අභහතලහංල 

නද ඇභතිරු නදනදනනක් ඹටනත් නන නනභ අභහතලහංල 

නදක් වළ ටිඹට ඳළතුණත්, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතලහංලඹත්, නිජ නතල් ර්භහන්ත අභහතලහංලඹත් නම් යනේ 

නඵොනවෝ ආණ්ඩු ඹටනත් එ අභහතලහංලඹක් වළටිඹට, එ 

ඇභතියනඹක් ඹටනත්යි ක්රිසඹහත්භ වුනණ්.  

 

විදුලිඵර වහ ඵර ලක්ති  ව නිජ නතල් ර්භහන්ත විඹඹන් 

වරිඹටභ වට නඳොත්ත හනග් එකිනනට ඵළඳිරහයි තිනඵන්නන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඳසු ගිඹ හරනේදී නම් අභහතලහංල 

නදනන්භ ළඩිපුයභ හර්තහ වුනණ් ඵහර නු නදනු ළනයි, අ 

ඵහර ළඩ ළනයි. නම් අභහතලහංල ළන ථහ යද්දී නම් 

අභහතලහංලලින් වරිඹට ළඩ යරහ නඳන්පු යුඹ එක්ත් 

ජහති ඳක් යුඹයි කිඹරහ අඳට අභිභහනනඹන් ථහ යන්න 

පුළුන්භ  තිනඵනහ.  

 

ඒ හනග්භ අද තමුන්නහන්නේරහට නඵොනවෝ විට අභත නන 

නභක් නද්ලඳහරන කුවත්නඹන් නතොය භනග් ථහ 

ආයම්බනේදීභ භතක් යන්න ළභළතියි. එදහ නිජ නතල් 

නනශහභ ඵටහිය අධියහජලහදීන්නග් ්ර්වණනේ තිනඵද්දී, එඹ 

ජනතු යරහ ර් 1961දී නතල් ංසථහ ිහහි නශේ දිංත 

සිරිභහනෝ ඵණ්ඩහයනහඹ අභළතිනිඹනග්  යුනේදීඹ කිඹන එ 

එතුමිඹට නෞයඹක් වළටිඹට භහ  මුලින්භ භතක් යනහ. 

දිංත සිරිභහනෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ නතල් ංසථහ 

ආයම්බ ශත්, නිජ නතල්  කිඹන්නන් ජන ජීවිතඹට ඵරඳහන 

ප්රමධහනභ හධඹක් ඵ ටවහ නන, එක්ත් ජහති ඳක් 

යුරදී ඒ ම්ඵන්ධනඹන් නඵොනවෝ දුය දි ඵරහ ීරන්දු ීරයණ 

ත්තහඹ කිඹන එ භට භතක් නනහ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

නභොන තයම් දුය දි ඵරහ අවුරුදු ණනට ඉසය පිඹය ත්තහද 

කිඹරහ ඵරන්න. ආසිඹහනේ නභොනභ යටක්ත් -අනප් අල්රපු යට 

න ඉන්දිඹහත්- නතල් පිරිඳවදුක් ළන නනොහිතපු නරහ 

එදහ 1965දී ඩඩ්ලි නේනහනහඹ අභළතිතුභහනග් ආණ්ඩු, දුය දි 

ඵරහ නතල් පිරිඳවදුක් ආයම්බ යන්න ටයුතු ශහ. නතල් 

ංසථහ නම් තයම් ඳහඩු පිට ඳහඩු රඵද්දී, ඵංනොනරොත් තළනට 

ඇවිල්රහ තිනඵද්දී, දිතත නු නදනු සිද්ධ නද්දී නම් තයමින් වරි 

1307  1308 

[රු අචර ජහනොඩනග් භවතහ] 
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නතල් මිර  ඳහරනඹ  නරහ තිනඵන්නන් එදහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ දයදර්ශී ආයම්බ යපු නතල් පිරිඳවදු නිහඹ කිඹන එ 

භහ භතක් යනහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඩඩ්ලි නේනහනහඹ භවතහ නග් 

ආණ්ඩු 1967 දී  ඒ පිරිඳවදුට  මුල් ල් තිේඵහ. එදහ තිඹපු ඒ මුල් 

ල්  අද  හනග්  ඳළශ නන  මුල් ල් ඵට ඳත් වුනණ් නළවළ. 

1967 දී පිරිඳවදුට මුල් ල් තිඹරහ, 1969දී පිරිඳවදු ටයුතු 

ආයම්බ යන තත්ත්ඹක් අඳට උදහ යරහ දුන්නහ. ඒ පිරිඳවදු 

ආයම්බ යනනොට එදහ අනප් ආණ්ඩු ල්ඳනහ නශේ, ඒ 

හර නේ අලලතහට අනු දිනට නතල් ඵළයල් 35,000 

ධහරිතහකින් ඳටන් න්නයි. නළතත් 1977 දී නේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භළතිතුභහ ඵරඹට ඳත් නරහ, 1989 දී අනප්භ ආණ්ඩුක් විසින්   ඒ 

ඵළයල් 35,000 ධහරිතහ නනුට  දිනට නතල් ඵළයල් 50,000 

ධහරිතහක් දක්හ ඒ පිරිඳවදු ළඩිදියුණු ශහඹ කිඹන එත් භහ 

නම් අසථහනේදී භතක් යන්න ළභළතියි. ඒ හනග්භ 1977 දී 

ඵරඹට ඳත් වුණු අනප් යජඹ ඹටනත් නො නශොන්නහ ඵඩහ 

ඇතුළු ඉන්ධන ඵඩහ කිරීම් වහ නඵදහ වළරීම් සිඹඹට 400කින් 

ඳභණ ර්ධනඹ යන්න භත් වුණහ. ඒ හනග්භ එදහ නතල් 

ංසථහ රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ යන තළනක් ඵට අපි ඳරිර්තනඹ 

නශේ යටටත්, ංසථහටත්, කිසිනකුටත් ඵයක් නනොන 

අන්දභටයි කිඹන එ භහ භතක් යනහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, විදුලි ඵර වහ ඵර ලක්ති 

විඹඹ ළන ථහ යද්දී එක්ත් ජහති ඳක්ඹට නඵොනවොභ 

අභිභහනනඹන් ථහ යන්න පුළුන්භක් තිනඵනහ. විදුලිඵර 

ක්නේත්රyඹට දහඹත්ඹ රඵහ දුන් රංහනේ ඳශමු ජර විදුලි 

ඵරහහයඹ න රක්ඳහන විදුලි ඵරහහයඹ ආයම්බ නශේ ඩී.නේ. 

විභරසුනර්න්ද්ර  භවතහ ඇතුළු අඹනග් භඟ නඳන්වීනභන් එක්ත් 

ජහති ඳක්නේ ආණ්ඩුක් තිබුණු යුඹදීඹ කිඹන එ භහ නම් 

අසථහනේදී භතක්  යනහ. එදහ අනප් ඳක්නේ හිටපු නහඹඹකු 

වුණු, නම් යනේ හිටපු අ්ර්හභහතලයනඹක් වුණු  දිංත ර්  නජෝන් 

නොතරහර භළතිතුභහ තභයි එදහ ඒ විදුලි ඵරහහයඹ විෘත යරහ 

ඳශමු විදුලි ඳවන දළල්වුනේ.   

 

අපි දන්නහ, 1977 නනොට විදුලිඹ ම්ඵන්ධනඹන් තිබුණු 

තත්ත්ඹ.  1977 නනොට අනප් ම්ර විදුලිඹ කිඹන එ 

සිහිනඹක් නරහයි තිබුනණ්. එදහ විදුලිඹ තිබුනණ් ප්රමධහන 

ඳහයල්රට විතයයි. ප්රමධහන නයරට සීභහ වුණු විදුලිඹ,  හලු 

ඳහයට, නුය ඳහයට, වයිනරල් ඳහයට සීභහ වුණු විදුලිඹ, නේ.ආර්. 

ජඹර්ධන ආණ්ඩු ඇවිල්රහ ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු 

ම්ඵන්ධ යනන නරෝ ඵළංකු නේ ආධහය අයනන,  තිස 

යට ළරසුම් යපු භවළලි ලහඳහයඹ  වඹ යකින් ඩිනම් 

යරහ, නඹෝධ ළඩ පිිතනශක් එක්   භටත් විදුලිඹ නන  ඒනම් 

නම් ජනතහනග් විදුලිඹ සිහිනඹ ළඵෆ යරහ දුන්නහ.  අඳට 

භතයි, 1977න් ඳසු නෝටි ණන් මුදල් ළඹ යරහ, ම්රට 

ට්රැහන්සනෂෝභර් විශහ. රයිේ ණු සිටුරහ විදුලි රැවළන් ඇදරහ, 

දුප්ඳත් ඳළල්ඳනත්ත් විදුලි ඵල්ේ එක් ඳත්තු න ඳරිර්තනඹ ඇති 

නශේ 1977 ඵරඹට ඳත් වුණු යඑන්පී ආණ්ඩුනන්ඹ කිඹන 

හයණඹ  භට භතක් නනහ. ඳන්ල්රට, ඳල්ලිරට, 

නෝවිල්රට, නල්රට විදුලිඹ රළබුණහ විතයක් නනොනයි, 

ආනඹෝජන රහඳ, නනශ රහඳ ඇති වුනණ්ත්  ඒ නිහයි, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි.   ර්භහන්ත නනෝදඹක් ඇති 

වුණහ.  ඇඟලුම් ර්භහන්ත ලහරහ  භට නනිඹරහ,  යක්හල් ඇති 

නරහ ආර්ථිඹ ංර්ධනඹ ය න්න වළකි වුනණ් 1977 ඵරඹට 

ඳත් වුණු යඑන්පී ආණ්ඩු විසින් භට  විදුලිඹ රඵහ දීභ නිහයි.   

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, 1961 සිරිභහනෝ ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිනිඹනග් ආණ්ඩු විසින් රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහ 

ිහහිශහ.  1969 දී ඵරඹට ඳත් වුණු ඩඩ්ලි නේනහනහඹ ආණ්ඩු 

ආසිඹහනේ ඳශමුළනි නතල් පිරිඳවදු - අදටත් අපිට තිනඵන එභ 

පිරිඳවදු - පුසන්නද් නිර්භහණඹ ශහ. 1977 දී ඵරඹට ඳත් 

වුණු නේ.ආර්. ජඹර්ධන යඑන්පී ආණ්ඩු භට විදුලිඹ නන 

ආහ. ර් නජෝන් නොතරහර භළතිතුභහනග් ආණ්ඩු රංහනේ 

ප්රමථභ ජරවිදුලි ඵරහහයඹ රක්ඳහනන් ආයම්බ ශහ.  නමුත් නම් 

සිඹල්රභ ඉසයවට ආත්, 1994 දී නම් සිඹල්රභ ආඳසට 

වළනයන්නට ඳටන්ත්තහ කිඹන එ තමුන්නහන්නේත් දන්නහ 

ඇති.  රුපිඹල් 3.50ට ඳහන් නඩිඹ නදනහ කිේ නඳොනයොන්දුනේ 

ඉරහ ආර්ණීඹ නඳොනයොන්දු දීරහ, රයිේ ිහර අඩු යන වළටි, 

නතල් මිර අ ඩු යන වළටි කිඹරහ ඵරඹට ආපු ආණ්ඩු - 

තමුන්නහන්නේරහනග් ආණ්ඩු - ඹටනත් ඳළළති අවිධිභත් 

ඳහරනඹ, අවිචහයත් ඳහරනඹ, නරහට ළඩ යන්න ඵළරි 

නයෝඹ, යට එ තළන ඳල්න, ජහතලන්තයනඹන් නොන් වුණු, 

විදුලිඹ නළති ඳළඹ ණන් යට ළුනර් තළබු යුඹ, ඍණ 

ආර්ථිඹට යට තල්ලු යපු යුඹ, අපිට 1994 දී උදහ වුණහ.  රංහ 

නිජ නතල්  නීතිත  ංසථහ,  රංහ විදුලිඵර  භණ්ඩරඹ  

හනග් ආඹතන 1994 දී අපි යජඹ බහය නදනනොට යටටත්, 

බහණ්ඩහහයඹටත්,  ජනතහටත්  ඵයක් නළති රහබ රඵන ආඹතන 

වළටිඹට බහය නදන්නට අපි භත් වුණහ.  ඒ නනොට විදුලි 

ිහනරන්, නතල් ිහනරන්, ඵහර නුනදනුලින් ජනතහ ඵළට ෆනේ 

නළවළ. නතල් ංසථහනේ නේඹහත්, විදුලිඵර භණ්ඩරනේ 

නේඹහත්,  නම් යනේ ළඩ යන ජනතහ අතය ළපී නඳනනන 

ළටුඳක් න්න - ආර්ණීඹ  ළටුඳට හිමිම් කිඹන - උදවිඹ 

වළටිඹට ඳත් යරහයි තිබුනණ්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි,  ඒ 

නද්දී විදුලිඹ අතින් ආසි ඹහනේ අනනකුත් යටල් අතය අපි ළපී 

නඳනනන ඉදිරි භන සිටිඹහ.  2001 දී ඹිතත් අඳට යජඹ බහය 

නදනනොට නම්හ නොනවොභද තිබුනණ්? විදුලිඹ ළනඳන, අඳුනර් 

තිබුණු යටක් අඳට බහය න්න සිදු වුණහ.  යනිල් වික්රහභසිංව 

භළතිතුභහ අභළති වළටිඹටත්, රු ජඹසරිඹ භළතිතුභහ විදුලිඵර වහ 

ඵරලක්ති ඇභතියඹහ වළටිඹටත්  දින හනුත් එක් ජනතහට 

එදහ නඳොනයොන්දුක් දුන්නහ. අපි අවල් දින නනොට නම් 

රුනල් තිනඵන යනේ විදුලිඹ අර්බුදඹ නිභහ යනහ කිඹරහ.  ඒ 

නඳොනයොන්දු ඉසට යපු වළටි අඳට භතයි.  

 

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, නම් බහනේ ඉන්නහ 

චන්ද්රිතහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුං ආණ්ඩුනේ මුදල් ඇභතියඹහ 

වළටිඹට ටයුතු යපු අනප් ආචහර්ඹ යත් අමුණුභ භළතිතුභහ. 

එතුභහ ආඹතන  කිහිඳඹක් යහක්යින් වළටිඹට වළඳින්වුහ භට 

භතයි.  ඒ අසථහනේ දී  එතුභහ නම් ආඹතන ළනත් වන් 

යපු වළටි භට භතයි.  ඒ හනග්භ  ඒ නවිට රංහ නිජ නතල් 

නීතිත ංසථහ ඳත්හනන ගිහින් තිබුනණත්  ඳහඩු  පිට ඳහඩු 

රඵන තත්ත්නඹන්. නතල් වරිඹට නන්හ න්න ඵළරි, නිජ 

නතල් නේයින්ට ළටුප් නන්න, දීභනහ නන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹට ඇද ළටිරහ, භවජන  ඵළංකු, රංහ ඵළංකු හනග් 

යහජල ඵළංකු  නතල් ංසථහට ණඹ දීරහ දළඩි ඩහ ළටීභට රක් 

නරහ තිබුණහ. ඉතින් නභළනි තත්ත්ඹක් ඹටනත් 2001 දී අපි යට 

බහය නන,  ක්නි නනොනඹක් ක්රිසඹහ භහර් අනුභනඹ යන්න 

අඳට සිදු වුණහ. ජනතහට ඵයක් නනොන විධිඹට නම් ආඹතන 

නොඩනඟන්න අඳට සිදුවුණහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි.  

 

අඳට භතයි, එදහ චන්ද්රිතහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුං 

භළතිනිඹනග් ආණ්ඩු නතල්රට මිර සත්රyඹක් අනුභනඹ ය 

වඳුන්හ දී  තිබුණු  හරඹ.  නරෝ නශ නඳොනශේ  ඉන්ධන මිරට 

ශඳමින් විනිවිදබහනඹන් යුතු අඳ ආණ්ඩුක් වළටිඹට ඒ  නතල් 

මිර සත්රyඹ 2001-2004 ආණ්ඩු  හරනේ ක්රිසඹහත්භ ශහ. 

නරෝනේ නතල් මිර ළඩි නනනොට නොච්චභකින් නතල් 

ීමටයඹ මිර  ළඩි යන්නටත්, නරෝනේ නතල්  මිර අඩු නන 

නොටභ ඒ හසිඹ ජනතහට රළනඵන විධිඹට නතල් මිර අඩු 

යන්නටත්  ක්රිසඹහ ශහ.   

 

2001 නදළම්ඵර් භහනේ අඳ ඵරඹට ඳත් නනනොටත් 2004 

අඳ ආණ්ඩු බහය නදන නොටත් තිබුණ නතල් මිල් පිිතඵ 

විසතයඹ භහ ශඟ තිනඵනහ. 2001 අඳ ඵරඹට එනනොට නඳට්රැල් 

ීමටයඹමිර රුපිඹල් ඳණවයි. 2004 අඳ ආණ්ඩු බහය නදන 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

නොට  නඳට්රැල්  ීමටයඹ මිර  රුපිඹල්  ඳණස වතයි. එ ඳහයට 

උඳරිභ ලනඹන් ජනතහ ට නඳට්රැල් ීමටයඹ මිර ළඩි නශේ  

රුපිඹල්  2 ක් ළනි  සුළු මුදරකින් විතයයි. 2001 අඳ ඵරඹට 

එනනොට ඩීල් ීමටයඹ මිර රුපිඹල් 27.50යි. අඳ ආණ්ඩු   

බහය නදනනොට  රුපිඹල් 32යි. උඳරිභ රුපිඹල් 3කින් විතයයි එ 

තහට ඩීල් මිර ළඩි ය තිනඵන්නන්.  

 

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි,  2001 දී  භූමිනතල්  ීමටයඹ 

මිර  රුපිඹල් 19.70ටයි තිබුනණ්. ඒ අවුරුදු නදවභහයටභ 

භූමි නතල් ීමටයඹ උඳරිභ ළඩි නශේ  රුපිඹල් 2කිනුයි. අඳ ආණඩු 

බහය නදන නොට  භූමිනතල් ීමටයඹ රුපිඹල් විසි ණනයි.  නරෝ 

නශ නඳොනශේ මිරට අනු ළඩි න විට ළඩි යරහ, අඩු නවිට 

අඩු යරහ ජනතහට හසි නදන නොට තමුන්නහන්නේරහනග් 

ආණ්ඩුනේ අද ඉන්න  ඇභතිරු එදහ අඳට කිේනේ නභොනහද?  ඒ 

නොල්නරෝ ඇහුහ, මිර නග්නනොට මිර නග්න්නත්, මිර 

ඵසනනොට මිර ඵසන්නත් ආණ්ඩු නභොටද කිඹහ. නරෝ 

ඵළංකුනේ ප්රග් එ  රහ ඵඩු මිර, නතල් මිර අඩු යරහ 

නඳන්න්න යහජඳක් භවත්භඹහට පුටු බහය නදන්නඹ කිඹහ 

කිේහ. අද නභොද නරහ තිනඵන්නන් කිඹන එ  

තමුන්නහන්නේරහට භභ අමුතුනන්  භතක් ශ යුතු නළවළ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, රු ඇභතිතුභහ පිිතතුරු 

ථහනදී  භවයවිට අඳට කිඹහවි,  ඳේටඳල් නඵොරු කිේහ,    ළයදි 

නතොයතුරු අය නන නම් බහ නනොභඟ ඹළේහඹ කිඹහ. 

ජහතලන්තය කුභන්ත්රyණ  කිඹහවි. ඵහර නඳට්රැල් නනන නනොට, අඳ 

ඒ ළන කිඹනනොට කිේනේත් ඔනවොභ තභයි.  ටළංකිර තුය 

තිිහරහ, ංතුය ප්රමලසනඹ නිහ,  කුණු නයොඩු ගිහිල්රහඹ කිඹමින් 

හිටිඹහ. නභනවභ දිතත නුනදනුක් අනප් ආණ්ඩුනන් නරහ නළවළ 

කිඹහ තභයි  අඳට එදහත් කිේනේ.   

 

තමුන්නහන්නේරහ ආසිඹහනේ ආලසචර්ඹඹ ළන ථහ යනහ 

භභ දකිනහ. රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහ,  රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ හනග් ආඹතන දකින නොට දණනේ 

ආලසචර්ඹඹ  තමුන්නහන්නේරහ නඳන්හ තිනඵනහඹ කිඹන එ 

තභයි අඳට භතක් නන්නන්.  විනිවිදබහනඹන් ටයුතු නනොය, 

අදහශ ක්රිසඹහ ඳටිඳහටිලින් ඵළවළය ටයුතු ය, නන ඇති දිතත 

ක්රිසඹහභහර් නිහ අද නන නොට ඵයඳතශ අර්බුදහරී තත්ත්ඹන් 

නම් ආඹතනර භතු වී තිනඵනහ. යනේ යහජල ඵළංකු නතල් 

ංසථහට  ණඹ දීරහ දළඩි මරල අර්බුදඹට අද රක්නරහ, ඩහ 

ළනටන තත්ත්ඹට  ඳත්නරහ  තිනඵනහ.  

 

රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහ නඵොය නතල්  ව පිරිඳවදු 

ශ ඉන්ධන මිරදී ළනීනම්දී අනුභනඹ  යන්නට  ඕනෆ ක්රිසඹහ 

ඳටිඳහටිනඹන්  ඵළවළය  ටයුතු ශ නිහ නඵොය නතල් ව 

පිරිඳවදු  නතල් රඵහ ළනීභට යනේ ජනතහනග් මුදල් හඵහසිනිඹහ 

ය තිනඵන වළටි අඳ දිටභ දළක්හ. මරහහනරඪ රු 

භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හරනේ නම් ඹම් කිසි සථහය නදඹක් ළන   

කිඹන නො ට, "පුසන්නද් නනොනිනභන ගිනිසිළු  හනයි " 

ඹන කිඹභන  උදහවයණඹට  කිඹන නම් යනේ හභහනල  පුරුද්දක් 

තිබුණහ. නමුත් අද නන නොට "පුසන්නද් විටින් විට 

නිනනහ ගිනිසිළු හනයි"  කිඹන්න සිදු න විධිඹට ඒ කිඹභන් 

ඳහ  නනස න තත්ත්ඹක් නභතුභන්රහනග්  ඳහරනඹ ඹටනත් 

ඇති  නරහ තිනඵනහ.  පිරිඳවදු නම් යට විතයක්  ඳස තහක්   

ළහුහ. ඳස තහක්භ ගිනිසිළු නිේහ.  නම් නවේතු නිහ  දිනට 

ජනතහ මුදල් රුපිඹල් නෝටි 6ට ඩහ අඳට  නළති නහසති වුණහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, නම් ආඹතන යටට ළදත් හනග්භ   

ඳහර්ලිනම්න්තුටත් කිඹන ආඹතන.  නමුත් අඳ නම් ළඹ ශීර්ඹ 

ළන ථහ යන්නන්  ඳසු ගිඹ  නර් රංහ නිජ නතල් නීතිත 

ංසථහනේ විණන හර්තහකුත් ඉදිරිඳත්   නනොශ ඳසුිහභක් 

ඹටනත්ඹ කිඹන  එ  ඔඵතුභහට භහ භතක් ශ යුතු තිනඵනහ. 

ඒට නවේතු අඳ දන්නහ.  2007 ර්නේදී  නවජින් සදුට ගිහින් 

නද්ශීඹ වහ ජහතලන්තය ඵළංකුරට නියඳයහනද් ල්ලි පජහ 

යන්නට සිද්ධ වුණහ. නඩොරර් මිලිඹන 460 ඉක්භ ව මුදරක්  දළන් 

අඳ ට නන්නට  නනහ. නම්හ නන්න නිඹභ වුණහභත්, අය 

ඵහර නඳට්රැල්, ඵහර ඩීල් නනහහභ කිඹපු තන්දයඹ හනග්  

තන්දය නොතරහ  යට, ජනතහ නනොභඟ ඹන්න උත්හව ශහ.  

 

"අපි අභිඹහචනහ - appeal - ඉදිරිඳත් යනහ" කිේහ. වරිඹට, 

නම්හ නනොමිනල් යන ළඩ හනග් තභයි ජනතහට නඳන්න්න 

තමුන්නහන්නේරහ උත්හව නශේ. නමුත්,  ඒ ටයුතු වහ නඩ 

පිටින්, බුරුතු පිටින් පිට යට හරි ඹනනොට ඒ විඹදම්, ඒ නවෝටල් 

ිහල් ඳහ නන්නත් නෝටි ණන් විඹදම් න්නන් හභහනල 

ජනතහනග් ල්ලිලින්. ජනතහනග් ය භත තභයි ඒ ඵයත් 

ඳළටනන්නන් කිඹන එ භහ භතක් යනහ. අදහශ මුදරයි, 

නඳොලිඹයි, නඩු හසතුයි ඔක්නෝභ නඩොයිස ඵළංකුට නන්න 

කිඹරහ තභයි ඒ එ නඩු ීරන්දු රළබුනණ්. නමුත්, නඩු 

හසතුයි, ''නඩ හසතුයි'' ඒ ඔක්නෝභ ජනතහට තභයි ඵයක් 

නන්නන් කිඹන එ නම් අසථහනේ සිහිඳත් යන්න සිද්ධ 

නනහ. 

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අනප් යටට දිනට ඩීල් 

නභට්රි ක්නටොන් 5,500ක් ඕනෆ නහ. අනප් පිරිඳවදු වරිඹට 

ක්රිසඹහත්භ යනහ නම්, ඒ නභට්රි ක්නටොන් 5,500න් නභට්රි ක්නටොන් 

1,700ක් නිසඳහදනඹ යන්න අඳට පුළුන්භ තිනඵනහ. අනප් 

යටට දිනට නඳට්රැල් අලල න්නන් නභට්රි ක්නටොන් 1,800ක්, 

2,000ක් හනග් ප්රමභහණඹක්. අනප් පිරිඳවදු වරිඹට ක්රිසඹහත්භ 

නනහ නම්, නඳට්රැල් නභට්රි ක්නටොන් 600ක්, 650ක් විතය   

නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්භ තිනඵනහ. නඵොය නතල් 

නනළල්රහ යටට අලල ඩීල් වහ නඳට්රැල්ලින් සිඹඹට 35ක් විතය 

යට තුශ නිඳදන්නට පුළුන්භ තිනඵනහ.  පිරිඳවදු නතල් 

නන්නහට ඩහ, නඵොය නතල් නනළල්රහ යට තුශ පිරිඳවදු 

ශහභ නඵොය නතල් ඵළයල් එකින්  ඇනභරිහනු නඩොරර් 20 

විතය මුදල් හසිඹකුත් අඳට රළනඵනහ. දිනට ගුන් ඹහනහ 

නතල් නභට්රි ක්නටොන් 800ක්, 850ක් විතය අඳට අලල නහ. 

එයින් නභට්රි ක්නටොන් 500 විතය ප්රමභහණඹක් අනප් පිරිඳවදුනේ 

නිඳදන්න පුළුන්භ තිනඵනහ. යනේ අලලතහනන් සිඹඹට 

80ක්, 85ක් අනප් පිරිඳවදුනේ නිඳදන්න පුළුන්භ තිනඵනහ 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි. ඒ හනග්භ භූමිනතල් 

නභට්රි ක්නටොන් 300ක් විතය තභයි අනප් යටට දට අලල 

න්නන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, එයින් සිඹඹට 100ක්භ 

නිසඳහදනඹ යන්නන් අනප් එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු 1969දී 

වදපු, අදටත් තිනඵන පිරිඳවදුනේ ඵ  තමුන්නහන්නේ දන්නහ. ඒ 

හනග්භ ර්භහන්තලහරහරට ව විදුලි ඵරහහයරට අලල 

යන දළවි නතල් නභට්රි ක්නටොන් 1,700ක්, 2,000ක් විතය දිනට 

අනප් යටට අලලයි. එයිනුත් සිඹඹට 80ක් විතය අනප් පිරිඳවදුනේ 

නිඳදන්න පුළුන්භ තිනඵනහ. 

 

නම් පිරිඳවදු ම්ඵන්ධනඹන් ඊනේ නඳනර්දහ භවහ 

ආන්නදෝරනඹක් ඇති වුණහ. එහි නේඹ ශ ටිනහ ජීවිත නදක් 

අඳට අහිමි වුණහ. තත් ෆනවන පිරික් තුහර රළබුහ. නම් 

පිරිඳවදු නඩත්තු යන්න අලලයි. දළන් ඒ පිරිඳවදුනේ නිසඳහදන 

විඹදම් ළඩි නරහ, නිසඳහදනඹ අඩු නරහ කිඹරහ නේනඹෝ ව 

ෘත්ීරඹ මිති නනොනඹක් අසථහරදී නඳන්හ දුන්නහ. නමුත් 

පිරිඳවදුට අලල නඵොය නතල් නිළයදි නන්න්නන් නළතු, 

හිටි භන් ඩිමුඩිනේ පිරිඳවදු වරහ දභනහ. ඊශඟට හිටි 

වළටිනේ ඩිමුඩිනේ ඒ ආඳහු ක්රිසඹහත්භ යනහ. නම් නිහ දළඩි 

අනහයක්ිතත තත්ත්ඹක් එතළන ඇති නරහ තිනඵනහඹ කිඹන 

එ නේනඹෝ ව ෘත්ීරඹ මිති දිටභ නඳන්රහ දුන්නහ. 

අහනනේ නභොක්ද වුනණ්? අවුරුදු 25ට ළඩි හරඹක් 

නේඹ ශ ඳශපුරුදු නේනඹෝ නදන්නනක් ජීවිතක්ඹට ඳත් 

වුණහ. එක්නනනක් තභත් දළඩි ත්හය ඒනේ ඉන්නහ. 

අධි වි හයුක් ලරීයත වීනභන් තභයි ඒ භයණ සිද්ධ නරහ 
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තිනඵන්නන්. වදලරු භයණ වතිනේ කිඹරහ තිබුණහ, එභ 

වි හයු තත්ත්ඳය 8ක් ඇතුශත ලරීයඹ තුශට ගිහිල්රහ තිනඵනහ 

කිඹරහ. ඒ වි හයු  ඒ විධිඹට හන්දු වුනණ් නේඹන්නග් 

යදින් නනොනයි. එළනි ආඹතනඹ, ඒ හනග් යදයඹට ඳත් 

වුණු නේඹන්ට රන ක්රහභඹක් තිනඵනහ.  ඒ අඹට අවුරුදු 

ඳව ළටුඳ නදනහ. ඒ ඳවුනල් නනනකුට රැකිඹහ නදනහ. ඒ 

ඉතින් නොනවොභත් දිටභ ය නන ආපු නදඹක්. නමුත්, නම් 

හනග් ඵයඳතශ තත්ත්ඹට ඳත්  වුණු නේඹන් නදනදනනකුට 

තමුන්නහන්නේරහ ඒ වනඹ විතයද නදන්නන්? එනවභ නළත්නම් 

ඊට ඩහ ඹභක් යන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නනහද කිඹන එත් 

භහ අවන්න ළභළතියි.අනප් පිරිඳවදු නවොභ ආයක්ිතත 

පිරිඳවදුක් නර "ජහතලන්තය යන්ඩු" ම්භහනනඹන් ය 

ණනක් පිදුම් රළබුහ. ඒ නිහ ඒ නේඹන්ටත් විනලේ 

යක්ණඹක් හිමි නනහද කිඹන එ අපි අවන්න ළභළතියි. 

 
ඵහර නතල් නුනදනු ළනත් නම් ළඹ ශීර්ඹ නරහනේ අඳට 

ථහ නනොයභ ඵළවළ. නභොද, නිජ නතල් ංසථහ ළන ථහ 

යන නොට අද අඳට ළඩිනඹන්භ ථහ යන්න සිද්ධ  නරහ 

තිනඵන්නන්ත්, ථහ යන්න ඉතුරු යරහ තිනඵන්නන්ත් ඵහර 

නුනදනු ළනයි. අපි ඵහර නඳට්රැල් නුනදනු ළන කිේහ. 

එතනොට තමුන්නහන්නේරහ ඒ වන්න නනොනඹක් ථහ කිේහ. 

මුල්භ ති නද ත නශේ, එනවභ නුනදනුක් කීඹටත් නරහ 

නළවළ, නම් නතල්රට ළහි තුය රම් නරහ, petrol shedsර 

ටළංකිර කුණු නයොඩු තිිහරහ ළනි නනොනඹක් තන්දය කිඹමින්. ඒ 

ඵහර නඳට්රැල් නභට්රි ක්නටොන් 20,000න්, 17,500ක්භ නඵදහ වළරීභ 

නිහ හවන අතය භ නතය වුණහ; පියවුම්වල් වහයසිඹ ණන 

විතය නඳොම්ඳ අක්රිසඹ වුණහ. ඒ ළන ඳරීක්හ යන්න ත්රිඑපුද්ර 

මිටුක් ඳත් ශහ. ඒ මිටුනන් දීපු  හර්තහ හර්තහ නිහ  

අනිහර්ඹනඹන්භ දිතත නුනදනුක් සිදු නරහ තිනඵන ඵ 

පිිතන්න සිද්ධ වුණහ. ඒ මිටු නභොනහද කිේනේ? මිටු 

නිර්නද්ල ශහ, නම් නතල් නන්පු සිංප්පරුනේ ENOC 

භහනභන් න්දි රඵහ න්න අලලයි, ඒ හනග්භ අරහබ වුණු 

හවනරට න්දි නවිඹ යුතුයි කිඹරහ. නමුත් අද න තුරු 

ENOC භහනභන් න්දි වළටිඹට ලත ඳවක්ත් රඵහ න්න 

ආණ්ඩුට ඵළරි නරහ තිනඵනහ. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

භට මිනිත්තුක් නදන්න රු භන්ත්රීaතුභහ. ඒ මිටුනේ නිර්නද්ල 

වතයභ ක්රිසඹහත්භ යරහ තිනඵනහ. ඒ මුළු න්දිඹත්, නඳොම්ඳ 

අලුත්ළඩිඹහ කිරීනම් න්දිඹ න රුපිඹල් මිලිඹන 55ත් නවීභට ඒ 

අඹ  එඟ නරහ තිනඵනහ. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

එඟ නරහ තිනඵන එ නනොනයි රු ඇභතිතුභහ අපි 

අවන්නන්. ඒ මුදල් රළබී තිනඵනහද කිඹරහයි අපි අවන්නන්. එඟ 

නරහ තිනඵන  ඵ  ඔඵතුභහ එදහත් කිේහ නන්. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

නඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉතුරු නරහ තිබුණු නතල් නටොන් 2,600 

ආඳහු අඳනඹනඹ ශහ. භහධල භිනන් විලහර ප්රමචහයඹක් නන ගිඹහ, 

ඒ ඉතිරි ප්රමභහණඹ නද්ශීඹ නනශ නඳොශට නදනහ කිඹරහ. නමුත් 

අපි එනවභ දුන්නන් නළවළ. ඒනන් නඩොරර් 110,000 

අතිරික්තඹක් ආහ. ඒ හනග්භ ඉතිරි මුදරත් දීභට නඳොනයොන්දු 

නරහ තිනඵනහ; ඒ රළනඵනහ. 

 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒත් අය යහජල නේඹන්ට නදනහඹ කිඹපු රුපිඹල් 2,500 

ළටුප් ළඩිවීභ දුන්නහ හනග් තභයි. අපි ඵරහනන ඉඳිමු දහ 

රළනඵයිද කිඹරහ.  

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 නම් න විට මිටුනේ ඒ නිර්නද්ල වතයභ ක්රිසඹහත්භ නහ. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ඇභතිතුභනි, ක්රිසඹහත්භ නහ කිේහට අද නනතුරු 

ලත ඳවක්ත් න්දි රළිහරහ නළවළ නන්. ENOC භහනභන් අඹ 

විඹ යුතු න්දිඹ ලත ඳවක්ත් රළිහරහ තිනඵනහද? 

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
න්දිඹ නවීභට ඒ අඹ නඳොනයොන්දු නරහ තිනඵනහ. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ නඳොනයොන්දුත් රුපිඹල් 2,500 ළටුප් ළඩි කිරීභ හනග්; 

නඳෝණ භල්ර හනග්. වරි.  

 

එතනොට නම් හර්තහනේ තිනඵනහ, නම් භහභ අහදු 

නල්නත යන්න කිඹරහ. ඒ කිඹන්නන් blacklist යන්න 

කිඹරහ. වළඵළයි නභොක්ද නරහ තිනඵන්නන්? භහ හිතන වළටිඹට 

ඊශඟ නර් හය බහට ඇවිල්රහ අපි නම් ළන ථහ ශත් 

නම්හ රළනඵයි - රළනඵයි කිඹන ඔඹ උත්තයඹභ තභයි අඳට 

රළනඵන්නන්. 
 

දළන් ඵරන්න, ඒ නුනදනුරට ම්ඵන්ධ නිරධහරි නදන්නනක් 

අනිහර්ඹ නිහඩු ඹළේහ. ඒ නදන්නහ සිඹලු යප්රමහද, ඳඩිනඩි 

රඵමින් නදය ඉන්නහ. රු නිජ නතල් ර්භහන්ත 

ඇභතිතුභහනන් අපි ඒ දසර ඒ ළන අවන නොට, නම් බහනේ 

ඔඹ පුටුනේභ ඉනන  ඔඵතුභහ  කිේහ, ඒ නිරධහරින් නදන්නහට 

නචෝදනහ ඳත්රy නිකුත් යන්න ඩිනමින් ක්රිසඹහ යනහ කිඹරහ.  

ඔඹ විධිඹටභ ඔතළනදී නළිනටරහ ඔඵතුභහ ඒ කිේහ. වළඵළයි, අද 

නනනොට අවුරුද්දකුත් භහ වතයක් ගිහිල්රහ තිනඵනහ, තභ 

ඒ අඹට නචෝදනහ ඳත්රyඹක් දී න්න ඵළරි නරහ තිනඵනහ. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නචෝදනහ ඳත්රyඹ දුන්නහ. ඒ වහ භහන ම්ඳත් අංලඹ 

අනුභනඹ යන ඹම් හර්ඹ ඳරිඳහටිඹක් තිනඵනහ. ඒ ක්රිසඹහ 

ඳරිඳහටිඹ අනුභනඹ යන්න ඕනෆ. නළත්නම් අනනක් අතට 

භහන හිමිම් නඩුක් ඳයනහ. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි දන්නහ, ංසථහනේ නිරධහරිනඹක් foolscap නොශ ඳවක් 

උසරහ අහු වුණත්, භත්ඳළන්  වනඹ වුණහ කිඹරහ දළනුණත්, 

නේහ සථහනනේ හිටිනේ නළවළ කිඹරහ අහු වුණත් තනතුරුලින් 

ඉත් යනහ කිඹරහ. නමුත් නම් තයම් දිතත නුනදනුක් යරහ, 

1313  1314 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

යනේ මුදල් හඵහසිනිඹහ යපු නිරධහරින්ට විරුද්ධ තභ 

පිඹයක් ත්නත් නළති එ ළන ඇත්තටභ අඳට වරි පුදුභයි. එදහ 

නම් නුනදනු සිදු වුණු නරහනේ ඔඵතුභහ කිේහ, ආඳහු නභනවභ 

ඵහර නුනදනු නන්න කිසි නේත්භ ඉඩක් රළනඵන්නන් නළවළ 

කිඹරහ. ඵහර නඳට්රැල් නනහනේ 2011 ජුනි භහනේදීයි. නමුත්  

2012  අනප්රමේල් භහනේදීත් ඵහර ගුන් ඹහනහ නතොඹක් නතල් බහය 

ත්තහ. නතල් ංසථහ ඉල්ලුනේ ගුන් ඹහනහ නතල් නභට්රි ක්නටොන් 

20,000යි. එයින් නභට්රි ක්නටොන් 13,500ක් ප්රමමිතිනඹන් යුක්ත ගුන් 

ඹහනහ නතල් වළටිඹට තිබුණහ. අනනක් නභට්රි ක්නටොන් 7,500භ 

ප්රමමිතිනඹන් නතොය තභයි ංසථහ බහය ත්නත්. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ඒ ප්රමතික්නේඳ යනහ. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඔඵතුභහනග් පිිතතුරු ථහනේදී කිඹන්න. 

 

ඊශඟට තත් ළු ඳළල්රභක් ංසථහට එතු වුණහ, 2012 

ජලි භහනේ ඵහර ඩීල් නනළල්රහ. ඒ  ඩීල් නිහ යහනේ 

නදොමය අක්රිසඹ වුණහ; දුම්රිඹ engines වුත්තු වුණහ; ඵස යථ 

ණනහක් අතය භ නතය වුණහ; Cars නතය වුණහ; නෞල 

නදඳහර්තනම්න්තුනේ, තළඳළල් නදඳහර්තනම්න්තුනේ -ආණ්ඩුනේ- 

හවන නළතුණහ; motorcycles නළතුණහ. භනග් හවනනේ   

diesel filters  නදඳහයක් දභන්න සිද්ධ වුණහ.  ඒහ ඵහර ඩීල් ඵ 

නහථ න්නත් ඉසනල්රහ ඒ නතල් නනහපු භහභ තවනම් 

යන්න  ක්රිසඹහ ශහ. ඒ නිහ නම් නුනදනු ම්ඵන්ධ නම් 

ංසථහනේ තිනඵන නදිහඩි පිිතනත් ළනත් අඳට ප්රමලසන තිනඵනහ. 

එදහ  නතල් නභට්රි ක්නටොන් 40,000ක් නන්වහ. නභට්රි ක්නටොන් 

20,000ක් මුතුයහජනර ඵඩහනේත්, නභට්රි ක්නටොන් 20,000ක් 

නොනශොන්නහනේ ඵඩහනේත් තභයි තිබුනණ්. 

 

නොනරොන්නහ ඵඩහනේ තිබුණු නතල් නභට්රි ක්නටොන් 20,000 

නඵදහ වළරිඹහ. ඒනන් තභයි හවන, නදොමය ආදිඹ ඔක්නොභ 

අක්රිසඹ වුනණ්. ඊට ඳසනේ කිේහ, මිටු හර්තහක් එන තුරු 

මුතුයහජනර නභට්රි ක්නටොන් 20,000 එිතඹට දභන්නන් නළවළ; නඵදහ 

වරින්නන් නළවළයි කිඹරහ.  නම් නතල්ර ක්ගරද්ර  ජීවීන් වහ දිීමය 

ංකට අඩංගු නරහ තිනඵන නිහයි නම් තත්ත්ඹ ඇති නරහ 

තිනඵන්නන් කිඹරහ මිටු කිේහ. වළඵළයි, නොනරොන්නහනේ 

යහඹනහහය ඳරීක්ණනේදී එනවභ එක් දළක්නක් නළවළ. ක්ගරද්ර  

ජීවීන් ව දිීමය ළන කිඹන්න පුළුන් යහඹනහහය 

ඳරීක්ණඹකින් විතයයි කිඹරහ ළඩිපුය දන්නන් නළතුහට ම්ර 

හභහනල මිනිසසු නරහත් අපි දන්නහ. එතනොට ඇභතිතුභහ 

කිේහ භළද නඳයදි යටරට, ඵටහිය යටරට ඹරහ ඳරීක්ණ 

ඳත්න වළටි. භහ ඳවක් ගිඹහ, තභ ඳරීක්ණ හර්තහක් 

ඇවිල්රහ නළවළ. න්දි නරහත් නළවළ. වළඵළයි, පුදුභඹ නම්යි. 

මුතුයහජනර ඵඩහනේ ඵඩහ ය තිබුණු -නඵදහ වරින එ නතය 

යරහ තිබුණු- ඩීල් නභට්රි ක් නටොන් 20,000ත් දළන් නඵදරහ 

ඉයයි.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒහ ඳහරිනබෝගිඹන්ට නඵදුනේ නළවළ. 

ඵරහහයරට නිකුත් ශහ.  

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නභොට වරි දුන්නන් ඵහර ඒහ නන්. හර්තහ එන්න ඉසය 

නරහ දීරහ ඉයයි. එ තනොට ඵරහහයරට ඵහර ඒහ නවොයි ද 

ඇභතිතුභනි?  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඵරහහයරට නදන ඩීල් නනභයි. ඳහරිනබෝගිඹන්ට නදන 

ඒහ නනභයි.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඕනෆභ ඵහර ජයහක් ඵරහහයරට නදනහ. ප්රමලසනඹක් නළවළ. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නළවළ, එනවභ නනොනයි. තමුන්නහන්නේට භනග් ථහනේ දී 

ඒ ඳළවළදිලි යන්නම්. ක්ගරද්ර  ජීවීන් පිිතඵ ඳරීක්හ යන්න 

දළනට ITI එට ඹරහ තිනඵනහ. නම් ක්ගරද්ර  ජීවීන් නනොනයි.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඊශඟට තිනඵන ප්රමලසනඹ 

නම්යි. හර්තහනේත් නළති වුණත් විනටොල් භහභ  තවනම් ය 

තිනඵනහ. ඵහර නඳට්රැල් නන්ව,  මිටු ඳහ තවනම් යන්න - 

blacklist  යන්න - කිඹරහ නිර්නද්ල ශ, අල්රස වහ දණ 

නචෝදනහ විභර්ලන නොමිනභන් නඩුත් දභරහ තිනඵන ENOC  

භහභට විරුද්ධ තභ කිසිභ පිඹයක් අයනන නළවළ. ඒ 

භදිහට නම් සිඹල්රභ භළද්නද්- 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

රු භන්ත්රීaතුභනි, 2009දී විනටෝල් භහභ නීතිඳති 

නදඳහර්තනම්න්තුනේ උඳනදස අනුභ එදහ හිටපු අධලක් 

භණ්ඩරඹ delist ශහ.  List එනන් ඉත් ශහ. අධලක් 

භණ්ඩර ීරන්දු අනු ඒ නරහනේ නඩු ඳයන්න කිඹරහ එදහ 

හිටපු නීති නිරධහරින්ට උඳනදස දීරහ තිබුණහ. නමුත් එනේ යරහ 

තිබුනණ් නළවළ. නදළනි තහටත් යහඹනහහය ඳරීක්ණනේ 

පිරිවිතය ළශපුනහට මිටු හර්තහ අනු ඳළවළදිලි ය දී 

තිනඵන්නන් ඔඵතුභහ කිේහ හනග්  fungi  එක් ඒට ම්ඵන්ධ 

නරහ තිනඵන නිහ ITI එනන් හර්තහ න්න කිඹරහ. එනතක් 

තහහලි අත්හිටුහ තිනඵනහ.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතනොට නම්  ENOC භහභට නභනවභ පිඹය න්න 

කිඹරහ තිනඵද්දීත්, කිසිභ පිඹයක් නනොනන තිනඵද්දීත්, ඒ 

භදිහට නම් සිඹල්රභ අසනේ පිරිඳවදුට අලල යන නඵොය 

නතල් නභට්රි ක් නටොන් 80,000ක් මිරට ළනීභකුත් සිද්ධ නරහ 

තිනඵනහ.  
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රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
රු භන්ත්රීaතුභනි,  delist යන්න කිඹරහ කිසිභ හර්තහ 

වන් නරත් නළවළ, lab reports  අනුත් එනවභ කිඹරහ නළවළ. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නමුත් ඒ නිර්නද්ලර තිනඵනහ නන්. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ අඹනන් ඒ න්දි මුදර න්න නියන්තය 

ලිපි හුභහරු නඹදුණහ. ඹම් ආහයඹට  අපි නනත් ක්රිසඹහ 

භහර්ඹක් ත්තහ නම් ඒ මුදර න්න ඵළරි නනහ. වළඵළයි, ඒ 

ක්රිසඹහ භහර්ඹ ත්තහට ඳසනේ ඊශඟ ක්රිසඹහ භහර්ඹට ඹන්න 

පුළුන්.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔඵතුභහ උත්තයඹක් වදහ නන තිනඵනහ. නමුත් ඒ 

උත්තයඹ නනොනයි නන්, ඇභතිතුභනි. ඵහර නඳට්රැල් ථහ 

ඔක්නොභ නරහ, ජනතහ නම් දන්නහ නන් දළන්.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
තමුන්නහන්නේරහ ඔඹ ප්රමලසනඹ අවන්නන් ඇයි කිඹරහ භභ 

දන්නහ.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
භභ ඔඵතුභහ එක් ඕනෆට ඩහ තර් යන්න ඹන්නන් 

නළවළ.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔඵතුභහ අද ඔඹ කිඹන ථහභ විනටොල් භහභ ල්ලි 

නරහ ඳත්තයනේ දළන්වීනම් දභරහ තිබුණහ. ඒ දළන්වීනම් නොටස 

තභයි අද තමුන්නහන්නේ කිඹන්නන්.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නම් නිජ නතල් ංසථහනේ නුනදනු ළන ඔඵතුභහ නදන 

උත්තයත් එක් අඳට තිනඵන ප්රමලසනඹ තභයි අ්ර් 

විනිලසචඹහයරිඹ ඳරීක්හ කිරීනම් මිටුනත් ඔඵතුභහ ඉන්න 

එ.   

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
භටත් තිනඵන ප්රමලසනඹ තමුන්නහන්නේරහ එ භහභක් ළන  

ඔඹ තයම් උනන්දු න්නන් ඇයි  කිඹන එයි. 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අය මිටුනේත් ළඩ ටයුතු සිදු න්නන් නම් විධිඹටද කිඹන 

ළඹක් අඳට තිනඵනහ. එනවභ නම් එතුමිඹ ළනත් හර්තහ 

ඔඹ විධිඹටභ නදයි.  

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒයි නම්යි ඳටරහ න්න එඳහ.  

 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
භභ රු යන ඇභතියඹකු වළටිඹට භභ ඔඵතුභහත් එක් ඒ 

තයම් ඳළටනරන්න ළභළති  නළවළ.  
 

ඉතින් නඵොය නතල් නභට්රි ක්නටොන් 80,000ක් නනහහ. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaතුභහ ඒ ප්රමහලඹ අස ය න්න.  
 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නභොක්ද? 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 
එතුභහ ඒ මිටුනේ ඉන්නහ. ඳහර්ලිනම්න්තුනන් ඳත් ය 

තිනඵනහ.  

 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරි ඔඵතුභහට ඕනෆ එක් අස ය න්න. ඔඵතුභහ 

මරහනනේ ඉන්න නොට අස යන වළටි භභ දකිනහ නන්.   

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 
භන්ත්රීaයඹකුට නඳන්හ දීභ තභයි යන්නන්.  

 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වරි ඉතින්, භභ කිේ හයණඹ ඔඵතුභහ වදහ න්න.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

සුවද නන ඹමු.  
 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ නතල් නනහ දත් ඕනෆ නම් කිඹන්නම්. නනොළම්ඵර් 8 

ළනිදහ රංහට නනත් දීරහ, පිරිඳවදුට බහය දීරහ නළත් ගිහින් 

ඉයයි. නම් නුනදනුරදී නභන්න නම් නදිහඩි පිිතනත ළන අඳට 

නරොකු ප්රමලසනඹක් තිනඵනහ. 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 තමුන්නහන්නේට දීරහ තිනඵන්නන් ම්පර්ණනඹන්භ ළයදි 

නතොයතුයක්.  

 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔඵතුභහ පිිතතුරු ථහනේදී එනවභ කිඹයි කිඹරහ භභ දන්නහ.  

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔඵතුභහ කිඹන ඔඹ ථහභ - ඔඹ රුණු සිඹල්රභ - රු 

දඹහසිරි ජ ඹනේය භන්ත්රීaතුභහ මීට ඳළඹට ලින් නම් රු 

බහනේදී කිේහ. ඔඵතුභහ වළන්හඩ් හර්තහ ඵළලුනොත් නඳනන්වි, 

ඔඹ රුණු ටිභ කිේහ. වළඵළයි, ඔඵතුභහ අහන ලනඹන් 

කිේ හයණඹ ම්ඵන්ධනඹන් එතුභහ ථහ නශේ නළවළ.  

එතළනින් එවහට එතුභහ  ඒ ළන ථහ යන්නන් නළවළයි කිඹරහ 

කිේහ. ඒ නිහ භභ නම් නරහනේ උත්තය නදන්නන් නළවළ. 

නභොද, එතුභහ කිඹහපු ථහයි, ඔඵතුභහ කිඹහපු ථහයි ඳයසඳය 

විනයෝධියි. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නම් නුනදනු ම්ඵන්ධනඹන් නදන උත්තයත් ඒ හනග් තභයි 

නරහ තිනඵන්නන්. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ යරහ ප්රමම්ඳහදන මිටු 

භිනන් නීතලනුකර නතල් ආනඹන යරහ තිනඵනහ. 

තමුන්නහන්නේරහ එ ඳළත්තකින් නචෝදනහ යනහ දළල්ර 

නිනනහ කිඹරහ. අනනක් ඳළත්නතන් ප්රමම්ඳහදන මිටු නිසි 

ක්රිසඹහභහර්ඹ අනුභනඹ යරහ නතල් නනළල්රහ පිරිඳවදු 

ආයම්බ ශහභ ඒ පිිතඵත්  නචෝදනහ යනහ, අතල රුණු 

ඳදනම් යනන.  

 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔඵතුභහනග් පිිතතුරු ථහට භභ ඇහුම් න් නදන්නම්. 

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඕහ ඔඵතුභහට නදන රුණු.  එනවභ නළති ඔඵතුභහනග් 

අදවස නනොනයි.   

 

රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)      

අපි ඔක්නොභ රුණු නවොඹහ නනයි ථහ යන්නන්. යනේ 

තිනඵන භතඹ. 
 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha)                                                                                                                                                     

පිරිඳවදුට අතත් තිඹරහ නළති අඹ තභයි ඔඹ රුණු 

නදන්නන්. 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහට ත සීමිත නේරහක් තිනඵන්නන්.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි,  නම් න නොට නතල් 

ංසථහ නෝටි ණන ඳහඩුක් රඵහ තිනඵනහ. නතල් 

ංසථහ ඳහඩු රඵන්නන් විදුලිඵර භණ්ඩරඹට නතල් දීරහඹ 

කිඹරහයි නිතයභ කිඹන්නන්.  ඒ නිහ  නතල් ංසථහනේ ඳහඩු 

භළකීභ වහ නතල් මිරටත් එ එ විධිනේ නවොය ඵදු වරහ 

නතල් මිනරන් ජනතහ පිට ඵය ඳටනහ. ඊශඟට විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ නතල් ංසථහට නඳොල්ර තිඹන භන් අනනක් 

ඳළත්නතන් ඉන්ධන ළශපුම් හසතු කිඹරහ එක් භිනන් රයිේ 

ිහනරනුත් ජනතහට තේටු යනහ.  නතල් ංසථහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹට නතල් දීනම් සිද්ධිඹට අභතය, තත් මිලිඹන 

ණන නතල් මිහින් රංහ, අය රංහ, නම් රංහ කිඹමින්  ශ්රී. 

රංන් ගුන් භහභටයි,  දුම්රිඹටයි,  SLTB  එටයි, තත් 

යහජල ආඹතනරටයි ණඹට දීරහ තිනඵනහ.  

 

ඒ හනග්භ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඵඩහ කිරීම් ව 

නඵදහ වළරීම් ඳහ නිසි ක්රහභනේදඹට නනොකිරීභත් ඵයඳතශ 

ප්රමලසනඹක්. යට නඩොරර් මිලිඹන එසිඹ ණනට ළඩි 

මුදරක් හඵහසිනිඹහ නනහ නම් නිහ. දළන් මුතුයහජනර 

ඵඩහට නළේ භිනන් ඉන්ධන න්න නොට නළේ හසතු 

නන්න ඕනෆ න්නනත් නළවළ; ප්රමභහද හසතු නන්න ඕනෆ 

න්නනත් නළවළ.  මුතුයහජනර ඵඩහ බහවිත යන නොට ඔඹ 

භහධලනේ නඳන්න අය දියච්ච, අඵරන් නර ඳද්ධතිනඹන් එ 

නතල් ීමටයඹක්ත් අව දභන්නන් නළති ඳහවිච්ික යන්න 

පුළුන්භ තිනඵනහ. ඔඹ මුතුයහජනර ඵඩහ නවීනතභ 

ඳර්ඹන්තඹක් විධිඹට ස යන්න චන්ද්රිතහ කුභහයතුං 

භළතිනිඹනග් යජඹ හරනේ -ඒ නභ ළඩිඹ කිඹළනන්නන් නළති 

නිහ භහ හිතුහ අපිත් කිඹන්න ඕනෆඹ කිඹරහ- චීනනේ එක්සිම් 

ඵළංකුනන් සිඹඹට 8 නඳොලිඹට නඩොරර් මිලිඹන 125ක් ණඹට 

ත්තහ. එනවභ අයනනයි ඒ වළදුනේ. දළන් ඒ ඵඩහනන් 

දිනට අලල යන නඳට්රැල්, ඩීල් සිඹඹට 70ට ළඩිඹ නඵදහ 

වරින්න පුළුන්භක් තිනඵනහ. නමුත් ඒ බහවිත යන්නන් 

නළති,  දියපු නශ ඳද්ධතිඹ වයවහ නොශම යහඹට නභට්රි ක්නටොන් 

එට නඩොරර් 2.25ක් නමින්,  නළේරට ප්රමභහද හසතු 

නමින් ඉන්ධන ළනීනම් නවේතු නිහත්,  භහ වනේ භහ තුනන් 

ගිවිසුම්රට නනොගිහිල්රහ භහසි පිරිඳවදු ඉන්ධන ඇණවුම් 

කිරීභ නිහත් ඉන්ධන ඵළයල් එට ළඩිපුය නඩොරර් 2ත් 5ත් 

අතය ණනක් නන්න නරහ තිනඵනහ. නභන්න නම් දිතත 

ක්රිසඹහලිඹ නිහ යට තත් නඩොරර් මිලිඹන ණනක් අඳට  

අහිමි නනහ.  නම් මුදල් හනග් හක්කුරට ඹනහද කිඹන එ 

ළනත් ඔඵතුභහ නවේනොත් නවොයි. නභොද, ඔඵතුභහ දළන් 

උසභ අඹ විනිලසචඹ යන බහත් ඉන්න නිහ.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔඵතුභහට දීරහ තිනඵන නතොයතුරු ළයදියි කිඹරහ භහ කිේනේ 

ඒයි. මුතුයහජනර තිනඵන්නන් loading arms  වතයයි. 

නොනරොන්නහනේ තිනඵනහ loading arms  අටක්. අනික් 

හයණඹ,  මුතුයහජනර ඉරහ දුම්රිනේ නතල් ප්රමහවනඹ යන්න 

ඵළවළ. දුම්රිනඹන් නතල් ප්රමහවනඹ යන්න පුළුන් 

නොනරොන්නහනේ සිට විතයයි.  දළන් අපි දුම්රිනඹන් සිඹඹට 40ක් 

නතල් ප්රමහවනඹ යනහ. ඒ නියි නොනරොන්නහට නතල් 

නොඩ ඵහන්න නන්නන්. 
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රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහනග් පිිතතුරු ථහට අපි ඇහුම්න් 

නදන්නම්. ඉතින් නම් ඉන්ධන ඇණවුම් කිරීනම්දී, ඵඩහ කිරීනම්දී, 

නඵදහ වළරීනම්දී,  පිරිඳවදුට නඵොය නතල් ළනීනම්දී  ව පිරිඳවදු 

නඩත්තු කිරීනම්දී මීට ඩහ විධිභත් ක්රහභනේද අනුභනඹ කිරීභ 

ඇත්ත ලනඹන්භ අලලයි. නළත්නම් ඔඵතුභහ නභතළන නළිනටරහ 

නභොනහ කිේත්, භභ නළිනටරහ නභොනහ කිේත් අඳට වළභදහභ 

අවන්න දකින්න රළනඵන්නන් එ නදඹයි. ඔඵතුභහත් කිඹරහ 

තිබුණහ, "වළභ ඳක්භ භට තභයි දළන් ය වන්න නන්නන්" 

කිඹරහ.  නභතළනදී භහ ඔඵතුභහට යදක් කිඹන්නන් නළවළ. නමුත් 

නම්හ ම්ඵන්ධනඹන් අත පිවදහ න්න ඵළරි ඇභතියඹහ වළටිඹට 

ඔඵතුභහට ඵයක් ඳළටවිරහ තිනඵනහ.  විද්ත් මිටුක්ත් ඳත් 

යරහ නම්හ ඇති නනොනන්න ඔඵතුභහ ටයුතු යන්න.  

 

ඒ හනග්භ නම් අභහතලහං ල නදභ ළන ථහ යන්න 

තිනඵන්නන් ඇත්ත ලනඹන්භ ඵහර ළඩ ළනභ තභයි.  ඵහර 

ළඩරට නම් අභහතලහංල නද නරොකු ප්රමසිද්ධිඹක් රළබුහ ඳසු ගිඹ 

හරනේ. නයරපිටිඹ ඵහර විදුලි ඵරහහයඹත් ක්රිසඹහත්භ වුණහට 

ඩහ වරහ තිබුණු දස ණන ළඩියි කිඹන එ වුරුත් 

දන්නහ. නනොනයොච්නචෝනල් ල් අඟුරු ඵරහහයඹ  විෘත 

ශහභත්,  අඳට ආසිඹහනේ අඩුභ මිරට විදුලි ඵරඹ නදන්න  

පුළුන්;  අපි විදුලිනඹන් සඹංනඳෝිතතයි;  රයිේ ළපිලි නභොනත් 

නළවළ කිඹරහ නනොනඹක් ථහන්දය කිේහ. දළන් නනොනයොච්නචෝනල් 

ඵරහහයනේත් විදුලි උත්ඳහදනඹට ඩහ ගිනි ළනීම් එනවභ ළඩි 

නරහ තිනඵනහ. නම් දිතත තත්ත්ඹන්, නම් සිද්ධ වුණු නද්ල් 

චන හුභහරු යනන ඹටඳත් යන්න පුළුන්  ඒහ නනොනයි. 

නම්හ නරහ ඉයයි දළන්. ඳහඩු රුපිඹල් නෝටි ණනක් ජනතහ 

පිට ඳළටවිරහ තිනඵනහ.  

 

ඒ විතයක් නනොනයි. රංහ නිජ නතල් නතො නිභහ භහභ 

රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහනේ සිඹඹට 66 අයිතිඹක් 

තිනඵන භහභක්. එභ භහනභන් සිඹඹට 4 නඳොලිඹට නදන 

නිහ ණඹ දළන් අවුරුදු ණනකින් නන්නන් නළවළ, 

ඇභතිතුභනි.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
දළන් නනහ. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නවොයි. නභොද, නිහ ණඹයි, නිහ අලුත්ළඩිඹහ ණඹයි 

හරඹක් තිසනේ නේනේ නළති ප්රමලසන තිබුණහ. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔඵතුභන්රහනන් නම් යජඹට බහය නදන නොට දුන්නන් 

සිඹඹට 33යි. අපි දළන් එඹ සිඹඹට 66ක් ය නන තිනඵනහ.  

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ තභයි. භහ දන්නහ, ඔඵතුභහ පිිතතුරු ථහනේදී ඒ හයණහ 

කිඹයි කිඹරහ. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ෆලිරට ළඩුහඹ 

කිඹයි. 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි තුනයි තිනඵන්නන්. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නවොයි. රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහ ෆලිරට 

ළඩුහඹ කිඹයි. ඇත්ත ලනඹන්භ 2001 අඳ නත බහය නදන 

නොට තිබුණු තත්ත්ඹත් ඔඵතුභහ නවොටභ දන්නහ. අනික් එ, 

පී.බී. ජඹසුන්දය-භනනෝ තිත්තළල්ර මිටුනේ නිර්නද්ල තභයි 

අඳට ඒ නරහනේ ක්රිසඹහත්භ යන්න සිද්ධ නරහ තිබුනණ්. පී.බී. 

ජඹසුන්දය භවත්භඹහ නම් නොනවේද ඉන්නන් කිඹහ අපි දන්නහ. 

භනනෝ තිත්තළල්ර භවත්භඹහ නොනවේද ඉන්නන් කිඹහ තභ 

දන්නන් නළවළ.  

 
භනග් අහන මිනිත්තු නදනක් නම් භහභ ළන කිඹනහ 

නම්, ඵහර නඳට්රැල්, ඵහර ඩීල්, ඵහර ගුන් ඹහනහ නම් සිඹල්රභ 

බහය ත්නත්, නඵදහ වළරිනේ නම් භහභයි. අපි දළන් ථහ ශ 

අඵරන් නශ ඳද්ධතිඹ ළසීනම් ළඩි  කීභත් භහ හිතන 

වළටිඹට ඒ භහභ තු තභයි තිනඵන්නන්. දළන් නම් අඵරන් නශ 

ඳද්ධතිඹ ළන ල්ඳනහ යන නොට අඳට භතයි, ඇභතියඹහ 

ලනඹන් ෂවුසි භළතිතුභහ ඉන්න නොට Cross-Country Project 

කිඹරහ විනලේ ලහඳෘතිඹක් 2007 නදළම්ඵර් භහනේ ආයම්බ ශ 

ඵ. ඒ 2007 නදළම්ඵර් භහනේ ඳටන් නන, 2008 නදළම්ඵර් 

භහනේ අන් යන්නත් ීරන්දු ශහ. රංහ නිජ නතල් 

නීතිත ංසථහනේ ළරසුම් ව ලහඳෘති ශභනහරුට ඔහුනග් 

ළටුඳට අභතය රුපිඹල් රක් තුන විනලේ දීභනහක් දුන්නහ. 

රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහනේ නිනඹෝජල ඉංජිනන්රු 

ශභනහරු යහජහරිනඹන් නිදවස යරහ ඔහුට රුපිඹල් රක් 

නද විනලේ දීභනහක් දුන්නහ. තත් ශභනහරුන් 

වතයනදනකුට රුපිඹල් 60,000 ණනන්ත්, ත නිරධහරින් 

වතයනදනකුට රුපිඹල් 20,000 ණනන්ත් දීභනහ දුන්නහ. 2001 දී 

නශ මීටර් 4,200ක් නන්වහ. නමුත් අද න තුරු එභ නශ එශහ 

අන් යන්න කිසි නේත්භ පුළුන්භක් රළබී නළවළ. ඒ 

වහත් රුපිඹල් නෝටි ණනක් නියඳයහනද් ළඹ යරහ 

තිනඵනහ. දින ණන සිට අද නම් නභොනවොත න විටත් 

භවත්ත-ඳඳඩම්ත්ත ප්රමනද්ලනේ ඉන්ධන හන්දු වීභක් ළන 

හර්තහ නහ. ඒ පිිතඵ තභ නොඹහ නන නළවළයි කිඹහ තභයි 

අඳට හර්තහ න්නන්. භහ දන්නන් නළවළ, ඒත් ළරැදියි කිඹහ 

ඔඵතුභහ කිඹයිද කිඹරහ.  

 
ඒ විතයක් නනොනයි. නම් නශ ඳද්ධතිනේ leak එට ඩහ 

නවොනයන් න්න එ ප්රමලසනඹක් කිඹරහ දක් නිරධහරිනඹක් 

ගුන් විදුලිඹ භිනන් කිඹනහ භට ඇසුණහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, විනහඩිඹකින් භනග් ථහ 

අන් යනහ. ඒහ ළන නොඹහ ඵරන එ නවොයි. නතල් 

පිරිඳවදුනේ damage එට ඩහ ජීවිත ආයක්හ පිිතඵ 

ප්රමලසනඹකුත් තිනඵනහ.  

 

1321  1322 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒ දසර නෝනර සුනිලුත් ත්තහ කිඹහ ථහක් තිබුණහ. 

 
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ 
(ரண்நெறகு கந்  கந்ரறனக்க)  

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ වරි. නදඳළත්නතන්භ නනොනඹක් ඒහ යරහ තිනඵනහ. අපි 

සිඹලුභ ඳක් නවො නවො ඒහ යරහ තිනඵනහ. 

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අද න විටත් රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරනේ නේයින්නග් ළටුප් විභතහ ඉත් නනොකිරීභ නිහ 

ඹිතත් ළඩ ර්ජනඹට රළවළසති නහඹ කිඹහ ඳත්රyලින් අපි 

දකිනහ. අහන තත්ඳයනේදී භහ කිඹන්න ඕනෆ, ගිවිසුම් ප්රමහය 

ඳඩි ළඩි නනොයන නොට නතල් නේඹනුයි, විදුලි නේ ඹනුයි 

ඉතිවහනේ ඳශමුන තහට ඳහයට ඵළවළරහ තභයි ඔවුන්නග් 

ළටුප් ළඩි ය ත්නත් කිඹරහ. නම් හයණහ පිිතඵ ථහ 

යන්න කිඹහ ඇභතිතුභහනන් භහ ඉල්රනහ. භහ රු යන 

ඇභතියඹකු භඟ ළඩිපුය හද යන්න භහ ළභළති නළවළ. නම්හ 

නනොකිඹහ ඵළරි නිහ එතුභහනග් දළන ළනීභටයි නම් බහනේදී 

කිේනේ. නම්හ ළන නොඹහ ඵරන්න කිඹහ භහ ඇභතිතුභහනන් 

ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

ඊශඟට රු නනයන්ජන් වික්රහභසිංව භන්ත්රීaතුභහ. 

 

[අ.බහ. 3.04] 
 

රු නනයන්ජන් වික්රහභසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு தன்ேன் றக்கறசறங்க)   

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, විනලේනඹන්භ ශ්රී. රංහනේ 

ජන ජීවිතඹට ඉතහභත් කිේටුනන්භ තිනඵන අභහතලහංලඹක් තභයි 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලඹ. එභ අභහතලහංලනේ ළඹ 

ශීර්ඹ ඹටනත් චන කිහිඳඹක් ථහ යන්න රළබීභ ළන භනග් 

තුට ප්රමහල යනහ. විනලේනඹන්භ අනප් හිතත් රු ඹන්ත 

රුණහතිර භන්ත්රීaතුභහ දීර්ක ලනඹන් අදවස දළක්වහ. එතුභහ 

වන් ශ ආහයඹට එතුභන්රහනග් ආණ්ඩු හරනේ තභයි නම් 

නඵොනවොභඹක්භ නද්ල් ආයම්බ නශේ කිඹන එ තභයි එතුභහ 

වන් යන්න නඹදුනණ්.  

 

විනලේනඹන්භ අපි කිඹන්න ඕනෆ, 1994 දී තමුන්නහන්නේරහ 

අඳට ආණ්ඩු බහය නදන නොට රංහනේ  ජනවනනඹන් සිඹඹට 

36ට ඳභණයි විදුලිඹ රඵහ දීරහ තිබුනණ් කිඹරහ. අද නම් න විට 

එභ ප්රමභහණඹ සිඹඹට 93 දක්හ ර්ධනඹ ය තිනඵනහ. විවිධ 

අභහතලරුන් ඹටනත්, විනලේනඹන් ර්තභහන අභහතලතුභහනග් 

නහඹත්ඹ ඹටනත් අද රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ යනේ භසත 

ජනතහට විලහර හර්ඹ බහයඹක්, දළළන්ත ව නේහක් රඵහ 

නදනහඹ කිඹන එ අපි තුටින් කිඹන්න ඕනෆ. 

 

විනලේනඹන්භ ඹම ඳශහනත් භහ නිනඹෝජනඹ යන 

කුරුණෆර දිසත්රිඑක්ඹ ළන ඹභක් කිඹන්නට ඕනෆ. ඒ විලහර 

දිසත්රිඑක්ඹක්. අපි නම් න විට ලහඳහති 3ක් ඹටනත් ක්රිසඹහත්භ 

නනහ. විනලේනඹන්භ “විදුරමු ශ්රී. රංහ” ඹටනත් නම් න විට 

ළඩි ළය භහර් කිනරෝමීටර් 16කුත්, අඩු ළය භහර් කිනරෝමීටර් 

52කුත් රඵහ දීරහ තිනඵනහ. නම්ට ම්පර්ණ විඹදභ නර අපි 

රුපිඹල් මිලිඹන 354ක් දයරහ තිනඵනහ. ඒ හනග්භ “භ නළඟුභ” 

ඹටනත් අඩු ළය භහර් කිනරෝමීටර් 137ක් අපි නම් න විට රඵහ 

දීරහ තිනඵනහ. ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 158 විඹදභක් දයරහ 

තිනඵනහ. ඒ හනග්භ, "ඉයහන ලහඳෘතිඹ" අනප් ඳශහනත් 

ක්රිසඹහත්භ න විනලේ ලහඳෘතිඹක්. ඒ ඉයහන ලහඳෘතිඹ ඹටනත් 

ළඩි ළය භහර් කිනරෝමීටර් 47ක් රඵහ දීරහ තිනඵනහ. ඒ වහ 

නම් න විට රුපිඹල් මිලිඹන 105 විඹදභක් දයහ තිනඵනහ. නම් 

හනග් විවිධ ලහඳෘති ඔසනේ භසත රංහනේභ ්ර්හමීඹ ඳරියනේ 

ජීත් න ජනතහනග් විදුලිඹ අලලතහ පුයන්නට යජඹක් 

වළටිඹට විලහර ළඩ පිිතනශක් අද ක්රිසඹහත්භ යරහ තිනඵනහ 

කිඹරහ භතක් යන්නට ඕනෆ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යනහ 

හනග්භ අපි ඒහ විකුණන්නත් ඕනෆ.  ඹම් ඹම් හර හනුර 

විදුලි ඒඹක් නිසඳහදනඹ යන්න ළඹ ව පිරිළඹ පිිතඵ 

විසතය භභ ශඟ තිනඵනහ. 1990 දී විදුලි ඒඹ නිසඳහදන 

පිරිළඹ වුනණ් රුපිඹල් 1.7යි. විකුණුම් මිර වුනණ් රුපිඹල් 2.1යි. 

2010 න තුරු ංලහ නල්න භභ ශඟ තිනඵනහ. 2010 න විට 

විදුලි ඒඹ නිසඳහදන පිරිළඹ රුපිඹල් 13.1ක් නරහ 

තිනඵනහ. විකුණුම් මිර රුපිඹල් 13.16ක් නරහ තිනඵනහ. ඒ 

නිහ තමුන්නහන්නේරහට නප්නහ ඇති අද විදුලි ඒඹක් 

නිඳදවීභ වහ නරොකු විඹදභක් දයන ඵ. විදුලිඹ රඵහ නදනහ 

හනග්භ, නම් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්නත් අද යජඹ විසින් විලහර 

පිරිළඹක් දයනහ කිඹන එත් නම් රු බහට භතක් ය 

නදන්නට අලල නනහ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අනප් ඹම ඳශහනත් පිහිටහ 

තිනඵන නනොනයොච්නචෝනල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ නභහනොේ 

300 විදුලි ධහරිතහක් නිසඳහදනඹ යන ඵ අපි දන්නහ. ඒනක් 

2න අදිඹනර් ළඩ ටයුතු ආයම්බ යරහ තිනඵනහ. 2014 න 

විට තත් නභහනොේ 300ක් ජහති ඳද්ධතිඹට එතු යන්නත්, 

ඉන් අනතුරු තත් නභහනොේ 300ක් ජහති ඳද්ධතිඹට එතු 

යන්නත් රු අභහතලතුභහනග් අභහතලහංලනේ නහඹත්ඹ 

ඹටනත් ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. නම්හ තුිතන් ඉදිරිනේදී මීට 

ළඩිඹ අඩු මුදරට විදුලිඹ රඵහ දීභට වළකිඹහ තිනඵනහ කිඹන 

එ විනලේනඹන් අපි නම් අසථහනේදී භතක් ය නදන්නට ඕනෆ.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අද විදුලි ඵරඹ භධලභ 

යජනඹන් රඵහ නදනහ හනග්භ, -අනප් ඳශහත් බහත් තිනඵනහ- 

ඳශහත් බහ ඹටනත්ත් ඉතහභ සුළු විදුලි දිගු ක්රිසඹහත්භ නනහ. 

ෆභ ඳශහත් බහභ විදුලි දිගු ක්රිසඹහත්භ නනහ. 

විනලේනඹන්භ ඒ ඳශහත් අභහතලහංලරටත් භධලභ යජනඹන් මුදල් 

ප්රමතිඳහදන නන් යරහ ඒ ඹටනත්ත් ්ර්හමීඹ ජනතහට විදුලිඹ රඵහ 

නදන්නට ටයුතු යනහ කිඹන එ නම් අසථහනේදී භතක් ය 

නදන්නට ළභළතියි.  

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, නම් න විට මුළු රංහනේභ 

විදුලි ඳද්ධතිනේ මුළු ධහරිතහ නභහනොේ 2,818ක් නනහ. 

එයින් ජර විදුලි ඵරහහය භිනන් නභහනොේ 1,207ක් 

නිඳදනනහ. ඒ හනග්භ තහඳ ඵරහහය භිනන්, නතල් භිනන් 

නභහනභොේ 1,390ක් නිඳදනනහ. ඒ හනග්භ ල් අඟුරු 

ඵරහහය භිනන් නභහනොේ 300ක් නිඳදනනහ. සුශං, කුඩහ 

ඳරිභහණ ජර විදුලි ඵරහහය, ව විල්ඳ ඵරහහය භිනන් 

නභහනොේ 220ක් අද නිසඳහදනඹ යනහ. නම් භසත එතු 

තභයි නභහනොේ 2,818ක් න්නන්.  ඒ හනග්භ නඳෞද්ලි 

අංලඹත් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යරහ යජඹට රඵහ නදනහ. IPP  තහඳ 

විදුලි ඵරහහයඹ භිනන්  නභහනොේ 837ක්, පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්තිඹ ඹටනත් නභහනොේ 225ක් ජහති විදුලි ඳද්ධතිඹට 

රඵහ නදනහ. ඒ හනග්භ කුඩහ ඳරිභහණ ජර විදුලිඹ, සුශං ඵරඹ, 

සර්ඹ ඵරලක්තිඹ භිනන් නභහනොේ 225 ධහරිතහක් ජහති 

විදුලි ඳද්ධතිඹට රඵහ නදනහඹ කිඹන එත් අඳ නම් අසථහනේ 

විනලේනඹන්භ භතක් ය නදන්න ඕනෆ.  

 

අඳ දන්නහ දිනනන් දින විදුලි ඉල්ලුභ ළඩි නමින් ඳතින 

ඵ. එඹට රිරන ඳරිදි අනප් විදුලිඹ නිසඳහදන ටයුතු නඵොනවොභ 

1323 1324 
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ක්රහභත්, විධිභත්, විනලේනඹන්භ රු අභහතලතුභහනග් 

නහඹත්ඹ ඹටනත් අද නම් යනේ සිදු නනහඹ කිඹන එත් අඳ 

නම් අසථහනේ භතක් යන්න ඕනෆ. අනප් හිතත් ඹන්ත 

රුණහතිර භන්ත්රීaතුභහනග් ථහනේදී වන් ශහ භවය 

දසර ඳළඹ ණනක් විදුලිඹ ළපුහ  කිඹරහ. අඳ එතුභහට නම් 

හ යණඹ කිඹන්න ඕනෆ. රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හරනේ දීර්ක 

නිඹඟඹක් තිබුණහ. නමුත් භහ හිතන වළටිඹට ඳළඹ එවභහයක්, 

නදට ළඩිඹ විදුලිඹ ඳහ වළරිනේ නළවළ.   පුත්තරනම් තිනඵන 

නභහනොේ 300ක් ව අනප් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ ඒ අසථහනේ 

අඳට භවත් රුකුරක් වුණහ. භහ විලසහ යනහ, ඒ විදුලි 

ඵරහහයඹ තිබුනණ් නළත්නම් ඳළඹ නදක් නනොනයි ඳළඹ වඹට 

ළඩි හරඹක් අඳට විදුලිඹ ඳන්න සිදු නනහ කිඹරහ. අනප් 

හනහට අඳ එඹ නොඩ නඟහනන තිබුණහ. එභ නිහ අඳට ඒ 

විදුලිඹ ඳහ වළරීනම් හරඹ අභ යන්න වළකිඹහ තිබුණහ. 

තිනඵන විදුලි ඵරහහය පුළුල් යමින් න විදුලි ඵරහහය ආයම්බ 

යමින් යන්නහ ව   හර්ඹඹ තුිතන් ඉදිරිනේදී අණ්ඩ විදුලිඹ 

ළඳයීභ තභයි අනප් ඵරහනඳොනයොත්තු න්නන්.  ත විදුලි ඵරහහය 

නදක් ඉදිරිනේදී ක්රිසඹහත්භ යන්න නිඹමිතයි. වි  නලේනඹන්භ 

උභහ ඔඹ ජර විදුලි ලහඳෘතිඹ නම් අසථහනේ ආයම්බ නරහ 

තිනඵනහ. ඒනන් නභහනොේ 120 ධහරිතහක් ප්රමධහන විදුලි 

ඳද්ධතිඹට එතු යන්නට ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක් තිනඵනහ.  

 

රු නනයන්ජන් වික්රහභසිංව භවතහ 
(ரண்நெறகு தன்ேன் றக்கறசறங்க)   

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 

2015 භහර්තු භහනේදී ඒ ළඩ ටයුතු ම්පර්ණ කිරීභට 

නිඹමිතයි. ඒ හනග්භ Broadlands Hydropower Project එ 

භිනන් නභහනොේ 35 විදුලි ධහරිතහක් ජහති විදුලි ඳද්ධතිඹට 

එතු යන්න ඵරහනඳොනයොත්තු  නනහ. 2014 ර්නේදී ඒ 

ලහඳෘතිඹත් නිභ යන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. නම් හනග් 

ලහඳෘති ළරසුම් යරහ ජහති ඳද්ධතිඹට  එතු ශහට ඳසනේ, 

මීට ඩහ ලක්තිභත් විධිඹට, අණ්ඩ අ නප් අහිං ජනතහට 

විදුලිඹ ඳඹන්න වළකිඹහ රළනඵයි.  ඒ ටයුත්තට නහඹත්ඹ 

නදන අනප් රු අභහතලතුභහනග් දයදර්ශී ළඩ පිිතනශ ඉතහභ අඹ 

යමින්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, භට නම් අසථහ රඵහ 

දීභ පිිතඵ ඔඵතුභහට සතුතිඹ පුද යමින් භහ  නිවඬ නනහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

මීශඟට රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීaතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

25ක්  තිනඵනහ.  

 

[අ.බහ. 3.14] 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නඵොනවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි. අනප් යනේ 

ළදත් අභහතලහංල කීඳඹ ළඹ ශීර් පිිතඵ හච්ඡහ යන 

අසථහනේ එඹට වබහගි න්න රළබීභ ළන භහ න්නතෝ 

නනහ. විනලේනඹන්භ භහ නභහිදී නතල් ංසථහ පිිතඵ 

අධහනඹ නඹොමු යන්න ළභළතියි.  
 

ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහටභ නතල් ංසථහනේ ආන්නදෝරනඹට 

තුඩු දුන් ප්රමෘත්ති නද අඳ ඵළලුහ. ඉන් එක් තභයි කුප්රමට 

නවජින් නුනදනු. ඊශඟට ඵහර නඳට්රැල් නුනදනු හනග්භ ඵහර 

ඩීල් නුනදනු. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හනග්භ 

නඵොය නතල් හිඟවීභ නවේතු නොටනන නතල් පිරිඳවදුනේ ළඩ 

වදිසිනේ නතය යන්න සිදු වුණහ.  නතල් පිරිඳවදු තුශ ඇති ව  

වි හයුක් නවේතු නොටනන එහි නේඹන් මිඹ ගිඹහ; නතල් 

නශ පිපිරීභ සිද්ධ වුණහ. ඒ හනග්භ  ර්තභහනනේ ආන්නදෝරනඹට 

තුඩු දී තිනඵන Fujairah Petroleum නුනදනුනේ ප්රමලසනඹ 

තිනඵනහ. නම්හ නිහ ඵළසල ඵළල්භටභ නම් නතල් ංසථහ 

නඳනනන්නන් යහ ළනටන රේක් හනයි. අීරතනේ එඹට 

අභිභහනඹක් තිබුණහ. වළඵළයි, ර්තභහනඹ නන නොට නරොකු 

වහමු නරඩ ඇ නේ; නඳොඩි වහමු නඳොල් විකුණනහ; වර හිල් 

නරහ. ඒ විධිඹට අද නම් නතල් ංසථහත් යහ ළනටන 

ආඹතනඹක් ඵට, යහ ළනටන රේක් ඵට ඳත් නරහ 

තිනඵනහ. 

 

ඳසු ගිඹ හරනේභ සිදු ව නුනදනු නද ඵළසල ර, නම් 

ංසථහ වයවහ නම් යනේ ජනතහට නෝටි, ප්රමනෝටි ණන් ඳහඩු 

යරහ තිනඵනහ. වළඵළයි, ඒ පිිතඵ කිසිදු නනනකුට දඬුභක් 

දීභට නවෝ ඔවුන් පිිතඵ ඳරීක්ණඹක් කිරීභට නවෝ නතල් 

ංසථහ අභත් වී තිනඵනහ. ඵහර නඳට්රැල් නුනදනු ම්ඵන්ධ 

විතයක් නදනදනනකු පිිතඵ ඹම් නීතිභඹ ක්රිසඹහභහර්රට 

අීරර්ණ නරහ තිනඵනහ. නම් හඵහසිනිඹහ යන්නන්, නළති 

යන්නන් නම් යනේ භවජනතහනග් මුදල්. නම් යනේ භවජනඹහනග් 

මුදල් පිිතඵ කිසිදු කීභක් ව වීභක් නළතු නම් 

අභහතලහංලඹ ටයුතු යන ඵ තභයි අද නඳන්නුම් යමින් 

තිනඵන්නන්.  

 

ඳශමු නොටභ භභ රු අභහතලතුභහනග් අධහනඹ නඹොමු 

යන්න ළභළතියි, ර්තභහනනේ භතු නරහ තිනඵන රුණු 

කිහිඳඹක් පිිතඵ. නතල් ංසථහට ප්රමධහන විධහඹ නිරධහරි 

භවත්භනඹකු ඵහ න්න ඕනෆ කිඹරහ පුත් ඳත් දළන්වීභක් 

දහරහ, ම්මු ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්වහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීaතුභනි, ඒ ම්මු ඳරීක්ණඹට අදහශ විසතය භහ තු 

තිනඵනහ. ඒ ම්මු ඳරීක්ණඹට ඳළමිණි පුද්රඹන් 13 නදනහ 

පිිතඵ නන නනභ ස යන රද හර්තහක් තිනඵනහ. ඒ 

හර්තහට අනු එල්.ඊ.එස. සිල්හ කිඹන භවත්භඹහනග් නභ 

තභයි ඒ රළයිසතුනේ 11ළනි සථහනනේ තිනඵන්නන්. ඔහු නග් ඹ 

අවුරුදු 52යි.  ඔහු ප්රමධහන විධහඹ නිරධහරි කිඹන තනතුයට සුදුසු 

නළති ඵ එභ ම්මු ඳරීක්ණනේදී තවවුරු නනහ.  

 
භභ රු ඇභතිතුභහනන් දළන න්න ළභළතියි, නම් ප්රමධහන 

විධහඹ නිරධහරිඹහ ඵහ ළනීභ වහ ඳළළති ම්මු 

ඳරීක්ණර ඉදිරි ක්රිසඹහභහර්රට සිද්ධ වුනණ් නභොක්ද කිඹරහ. 

අපි දන්නහ විධිඹට නභොත් සිද්ධ වුනණ් නළවළ; ඒ නතය වුණහ. 

ප්රමධහන විධහඹ නිරධහරිඹහ වළටිඹට ඵහ න්න හිටපු නම් 

භවත්භඹහ දක්නඹක්ද, ඔහු නයක්ද කිඹන එ භට අදහශ 

නළවළ. ඔහු නවො භවත්භනඹක්ද, ඊට ඩහ නරොකු යසහක් 

ශහද, ර්තභහනනේ නවොඳින් ටයුතු යනහද කිඹන රුණු 

නනොනයි ළදත් නන්නන්. ළදත් නන්නන්, ඒ 

ම්ඵන්ධනඹන් තමුන්නහන්නේරහනග් නම් නොනශේ වරහ ඹටින් 

ළහිල්රයි. ප්රමධහන විධහඹ නිරධහරි තනතුයට සුදුසුම් නනොරළබ 

ඔහු ඔඵතුභහනග් ඵරඹ ඳහවිච්ික යරහ අධලක් භණ්ඩරඹට ඳත් 

යනහ. භහ ශඟ ඒ ලිපිඹ  තිනඵනහ. 2012.06.01ළනි දහ රු 

සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත අභහතලයඹහ විසින් ඔහු අධලක් භණ්ඩරඹට 

ඳත් යනහ ඳභණක් නනොනයි, ශභනහයණ අධලක් 

ධුයඹටත් ඳත් යනහ. ඒ 2012.06.01ළනි දහ. වළඵළයි, ඔහු ප්රමධහන 

විධහඹ නිරධහරි තනතුයට අදහශ ම්මු ඳරීක්ණනේදී අභත් ව 

නනනක්.  ඒ නිහ, ප්රමධහන විධහඹ නිරධහරි තනතුය ඳනකින් 

තඵරහ, ඔහු අධලක් භණ්ඩරඹට ඳත් යරහ අධලක් භණ්ඩරනේ 

ශභනහයණ අධලක් තනතුයත් නදනහ. ඒ තනතුය දුන්නහට 

ඳසනේ  ඒ භවත්භඹහ,  එල්.ඊ. සුන්ත සිල්හ කිඹන භවත්භඹහ 

තභන්ට අලල යප්රමහද  පිිතඵ ලිඹළවිල්රක් අභහතලහංල 

නල්ම්යඹහට එනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි,            

1325  1326 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

ඒ ලිඹළවිල්නල් ඳළවළදිලි නර වන් වී තිනඵනහ, ඔහුට ළටුඳ 

වළටිඹට ඇනභරින් නඩොරර් 4,000ක් අලලයි කිඹරහ. ආන්න 

ලනඹන් ත්නතොත් රංහ මුදලින් 520,000 ළටුඳක්. ඒ හනග්භ 

MD තනතුයට අදහශ නන ඳරිදි හවන ව ඉන්ධන ඳවසුම්, 

MD තනතුයට අදහශ නන ඳරිදි telephone ඳවසුම් ව 

හභහනලනඹන් MD තනතුයට  අදහශ න අනනකුත් ඳවසුම් 

ඉල්රමින් ඒ ලිපිඹ නතල් ංසථහනේ නල්ම්යඹහ නත නඹොමු 

යනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ ලිපිඹත් භහ තු 

තිනඵනහ. ඊට ඳසනේ යහජල ලහඳහය නදඳහර්තනම්න්තු විසින් ඒ 

පිිතඵ එඟතහ ඳශ යන ලිපිඹ අභහතලහංලනේ නල්ම්යඹහට 

එනහ. ඒ ලිපිඹට අනු ඔහුට දළන් ඒ දීභනහ රඵහ නදනහ.  
 

රු ඇභතිතුභනි, රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහනේ 

ශභනහයණ අධලක් ධුයඹ වහ  ළටුඳ ඳභණක් රුපිඹල් 

520,000ක් නදන්න තමුන්නහන්නේ ීරයණඹ නශේ ඇයි?  දළන් 

ඔහුට රුපිඹල් 520,000 ළටුඳක් නදනහ. භහ තු ඒහට අදහශ 

ලිඛිත හක්ිත තිනඵනහ; ලිපි නල්න තිනඵනහ.  එළනි ළටුඳක් 

නදනහ ඳභණක් නනොනයි, එභ තනතුයට අදහශ සිඹලු යප්රමහද 

රඵහ නදනහ.  තමුන්නහන්නේනග් ඵරඹ ඳහවිච්ික යමින් නභළනි 

තනතුයට නනකු ඳත් යන්න නවේතු වුනණ් කුභක්ද? ඔඵතුභහ 

එඹ නම් බහට ඳළවළදිලි යන්න ඕනෆ. එඹ ඔඵතුභහනග් ඵර 

ඳරිඹ ඇතුශතද වුනණ් කිඹන එ භහ ඉතහ නවොඳින් දන්නහ. 

භහත් ඉනන ත්නත් ළරණිඹ විලසවිදලහරනේ. නම් කිඹන 

භවත්භඹහත් ඉ  නන ත්නත්ත් ළරණිඹ විලසවිදලහරනේ.  ඒ 

හනග්භ ජනහධිඳතිතුභහනග් භන්දියඹ අට ළයනන ප්රමධහන 

පුද්රඹහත් ළරණිඹ විලසවිදලහරනේ තභයි ඉනන ත්නත්. ඒ 

අඹ එට හිටපු ඵ, ඒ හනග්භ ඒ නුනදනු සිඹල්ර  භහ ඉතහ 

නවොඳින් දන්නහ. ඒ නිහ දළන් තමුන්නහන්නේරහ අනත් නනොනයි, 

නම් රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහ තිනඵන්නන්. නම් තභයි 

ඇත්ත. වළඵළයි, නම් ඳහර්ලිනම්න්තුට ඇවිල්රහ ඔඵතුභහට ඒ 

ම්ඵන්ධ ප්රමලසනරට උත්තය නදන්න සිද්ධ නරහ තිනඵනහ. ඳළන 

නිනන භවය නචෝදනහරට ඔඵතුභහට රක් නන්න සිද්ධ නරහ 

තිනඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්නේ නනොනයි.  

තමුන්නහන්නේ නම්හට ම්ඵන්ධ රුණු ටි  භභ ඳසු 

කිඹන්නම්.  
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, රංහ නිජ නතල් නීතිත 

ංසථහ කිඹන්නන් අනප් යනේ දළළන්තභ නුනදනු සිද්ධ න 

තළන. ආන්න ලනඹන් ත්නතොත් රංහනේ ආනඹන 

විඹදම්ලින් සිඹඹට 35ක්, 40ක් නතල් ංසථහනේ ආනඹන විඹදම්. 

එඹ දළළන්ත විඹදභක් යන, දළළන්ත පිරිළටුභක් තිනඵන, 

දළළන්ත නුනදනුක් තිනඵන ආඹතනඹක්. ඒ නිහ නම් 

ආඹතනඹට, ඒ නුනදනුට ඵළල්භ නවශන ප්රමභහණඹ, ඒ පිිතඵ 

අධහනඹ නඹොමු යන ප්රමභහණඹ ළඩියි. අභහතලයඹහටත් ඩහ 

උඩින් ඉන් නම්ට ඵළල්භ නවශන පුද්රඹන් ඉන්නහ. මුදල් 

ඹන්නන් නොනවොභද, නොමිස ඹන්නන් නොනවොභද කිඹරහ ගිණුම් 

හර්තහත් එක්භ අපි නම් ඳහර්ලිනම්න්තුනේදී ථහ යරහ 

තිනඵනහ. ඒ නිහ වරි ඳළවළදිලියි තභන්නග් ඳවුර, තභන්නග් 

 හීරන්, තභන්නග් හිතතුන් භව ජනඹහනග් භව ජන මුදල් 

ගිලින්න නම් ආඹතනඹ අද නතෝතළන්නක් ඵට ඳත් යනන 

තිනඵනහ කිඹන හයණඹ. ඒ තභයි නම් ආඹතනඹ යන්නන්. 

එහි ප්රමතිපරඹ නභොක්ද? මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, එහි 

ප්රමතිපරඹ භහ කිඹන්නම්. 2009 ඉරහ ත්නතොත්, 2009 නර් 

නභහි ඳහඩු රුපිඹල් ිහලිඹන 11.3යි. 2010 ඳහඩු, රුපිඹල් ිහලිඹන 

26.9යි. 2011 ඳහඩු, රුපිඹල් ිහලිඹන 94.5යි. 2012.09.31ළනි දහ 

න නොට ඳහඩු රුපිඹල් ිහලිඹන 77යි. නම් අවුරුද්ද න නොට 

නභහි ඳහඩු නනහ, රුපිඹල් ිහලිඹන 100ක්. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීaතුභනි, රුපිඹල් ිහලිඹන 100ක් කිඹන්නන් රුපිඹල් නෝටි 

10,000ක්. ඒ නිහ නභභ ආඹතනනේ අවුරුද්ද ඳහඩු රුපිඹල් 

නෝටි 10,000යි. ද ඳහඩු රුපිඹල් නෝටි 27යි. ල්ඳනහ 

යරහ ඵරන්න. දට රුපිඹල් නෝටි 27ක් ගිලිනහ. හරඹක් 

යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ කිේහ 'ඵහියනඹක්' කිඹරහ. තත් 

හරඹක් කිේහ 'භනයක්' කිඹරහ. දළන් නභොක්ද නරහ 

තිනඵන්නන්? දට ඳහඩු රුපිඹල් නෝටි 27යි. ඳළඹට ඳහඩු 

රුපිඹල් රක් 114යි. නම් ආඹතනඹ නම් යනේ භව ජනඹහනග් 

මුදල් හඵහසිනිඹහ යනහ ඳළඹට රුපිඹල් රක් 114ක්. 

දට රුපිඹල් නෝටි 27ක්. අවුරුද්දට රුපිඹල් නෝටි 

10,000ක්. නම් තභයි නම් ආඹතනනේ ඇති වී තිනඵන තත්ත්ඹ.  

 
රු ඇභතිතුභනි, නම් ඳහඩුට රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ව 

තමුන්නහන්නේරහ අතය තිනඵන නුනදනු ඹම් ප්රමභහණඹකින් ඵරඳහ 

තිනඵනහ. වළඵළයි ඒ නුනදනු ඳභණක් නනොනයි. ඹටිභඩි වපු 

නුනදනු, නවොය නුනදනු, ඳහඩු නුනදනු නභහි විලහර ඳහඩු 

වළටිඹට ඇතුළු යරහ තිනඵනහ. රු ඇභතිතුභනි, භභ 

තමුන්නහන්නේනන් දළනන්න ළභළතියි නවජින් නඩු ළන. 

නවජින් එනක් නඩු තුනක් ගිඹහ. එක් නශය නරහ තිබුණහ. 

නද ීරයණ ඇවිල්රහ තිනඵනහ. දළන් තමුන්නහන්නේ කිඹනහ 

ඒට අභිඹහචනඹක් යනහ කිඹරහ. වළඵළයි අභිඹහචනහ යන්න 

ලින් නම් ඳහර්ලිනම්න්තුට කිඹන්න ඕනෆ, රළබී තිනඵන ීරයණ 

අනු නන්න තිනඵන මුදර ව නඳොලිනේ එතු. ඒ හනග්භ, 

ඒට වවුල් ව පුද්රඹන් වුද? නවජින් පිිතඵ අදව ඳශමුළනි 

තහට ළිහනේ භණ්ඩරඹට PowerPoint presentation එක් 

වළටිඹට ඉදිරිඳත් නශේ වුද? නවජින් පිිතඵ අදව ළිහනේ 

භණ්ඩරඹට නන ගිනේ අජිත් නිහඩ් ේයහල්. ේයහල් 

නනළල්රහ තභයි PowerPoint presentation එක් වයවහ 

ළිහනේ භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් නශේ, නභන්න නම් තභයි නවජින් 

කිඹන්නන්, නභනවභ තභයි යන්නන් කිඹරහ. ළිහනේ භණ්ඩරඹ 

තභයි අනුභළතිඹ දුන්නන්. ඒ භිනන් නෝටි ප්රමනෝටි ණන් ඳහඩු 

නරහ තිනඵනහ නම් ආඹතනඹට. වළඵළයි අදත් භව ඵළංකුනේ 

අධිඳතියඹහ වළටිඹට ේයහල් හඩි යහනන තිනඵනහ. භට 

භතයි තමුන්නහන්නේත් COPE බහනේදී නම් පිිතඵ ප්රමලසන 

ශ ඵ, ඵළංකු නිරධහරිඹකු වළටිඹට තිනඵන අත්දළකීම් භත. 

වළඵළයි නභොක්ද සිද්ධ නරහ තිනඵන්නන්? නෝටි ප්රමනෝටි 

ණන් නවොයම් යපු, නහසති යපු, නම් යනේ භව ජනඹහට ඳහඩු 

යපු නිරධහරින් තභයි -ේයහල්රහ- තමුන්නහන්නේරහනග් 

ආණ්ඩුනේ ප්රමධහන ීරන්දු ීරයණ න්නහ තළන්ර ඉන්නන්. දළන් 

ේයහල්රහට නීතිඹ නළවළ. ප්රමදීප් හරිඹම්රහට නීතිඹ තිනඵනහ. 

නභොක්ද තමුන්නහන්නේරහනග් නීතිඹ? ේයහල්රහට නළති 

නීතිඹක් ප්රමදීප් හරිඹම්රහ ඳසනේ එනහ. තමුන්නහන්නේරහ අද 

ටයුතු යමින් සිටින්නන් නම් භව ජනඹහනග් මුදල් නෝටි 

ප්රමනෝටි ණන් නහසති යන, තභන්නග් වුභනහන් ඳරිදි 

වසුරුන ආඹතන ව පුද්රඹන් වළටිඹටයි.  

 
මරහහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, දළන් ආන්නදෝරනඹට තුඩු දී 

තිනඵන එහි අලුත්භ නුනදනු තභයි Fujairah Petroleum 

නුනදනු.  එහි නුනදනු නඵොනවොභඹක් ළන කිඹපු නිහ භහ ඒහ 

ළන නළත නළත කිඹන්න ඹන්නන් නළවළ. Fujairah Petroleum  

නුනදනු නිමු. නම් නුනදනුනේ ඳශමුළනි ප්රමලසනඹ එන්නන් 

අන්තිභ නළ පිිතඵයි. මරහහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, නභහි 

ප්රමලසනඹ අන්තිභ නළ නනොනයි. ඳශමුළනි තළන ඉන්භ නභහි 

ප්රමලසනඹක් තිනඵනහ. භහ තමුන්නහන්නේට ඒ ඔක්නෝභ එකින් 

එ ඉදිරිඳත් යන්නම්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, රංහ 

නිජ නතල් නීතිත ංසථහට අඩු නන්දම් - low sulphur - 

දළවි නතල් නභට්රි ක් නටොන් 150,000ක් නන්වීභ වහ -

මුතුයහජනර ඳර්ඹන්තඹට නනනන්න- භහ වඹ නටන්ඩයඹක් 

ළ නේහ. 2011 නන භහනේ නදළනි දහ එභ නටන්ඩයඹ 

විෘත ශහ. ඒ වහ භහම් ඳවක් නටන්ඩර් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ 

අතරින් තභයි තමුන්නහන්නේරහ Fujairah භහභ නතෝයහ 

ත්නත්. Fujairah භහභ නතල් ංසථහට නතල් රඵහ දීනම් ලිඹහ 

ඳදිංික රළයිසතුනේ නළති භහභක්. ඒ පිිත න්නහ නන්. නභඹ 

කිසිනේත්භ නතල් ංසථහනේ -[ඵහධහ කිරීම්] භහ ශඟ තිනඵනහ - 
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මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

Order, Please! The Hon. Gayantha  Karunatileka will 

now take the Chair. 

 
අනතුරු  රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ මරහනනඹන් 

ඉත් වුනඹන්, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனப, ரண்நெறகு கந் கந்ரறனக்க 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER  left the Chair, 

and THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA took the Chair. 

 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, භභ දළන් රුණු කිඹමින් 

හිටපු නම් Fujairah Petroleum Products LLC  කිඹන  භහභ 

කිසිනේත් නතල් ංසථහනේ ලිඹහ ඳදිංික භහභක් නනොනයි. 

වළඵළයි ඔවුන් ලිඛිත රඵහ නදනහ,  Bominflot Fujairah LLC 

කිඹන භහභ නතල් ංසථහනේ ලිඹහ ඳදිංික  භහභක්, නම් 

භහනම් සිඹඹට 51ක් නොටස නභොවුන් තු තිනඵනහ කිඹරහ. 

නම් තභයි නම් නටන්ඩයඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ  විෘත ය 

ත්තු නදොයටු. ඒ කිඹන්නන් Fujairah Petroleum Products LLC  

කිඹන නම් භහභ කිසිනේත්භ නතල් ංසථහනේ ලිඹහ ඳදිංික 

භහභක් නනොනයි. එනවත් ලිඹහ ඳදිංික භහභ නොටස 

සිඹඹට 51ක් තභන් තු තිනඵනහඹ කිඹන එ තභයි නම්ට 

ඇතුළු නන්න ඳහද ය ත්නත්. ඒ අනු තභයි නම් ඉදිරිඳත් 

නශේ. ඉදිරිඳත් ශහට ඳසු තමුන්නහන්නේරහ පිිතත්තහ, 

Bominflot Fujairah LLC කිඹන භහ නභන් සිඹඹට 51ක් 

Fujairah Petroleum Products LLC කිඹන භහනම් තිනඵනහඹ 

කිඹරහ. ඊ ශඟ හයණඹ නම්යි. නම් වහ රැස ව තහක්ණි 

ඇයීම් මිටු අඩුභ රංසු ඉදිරිඳත් ශ නම් භහභ නතෝයහ 

න්නහ. ඒ වරි.  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, විනලේනඹන්භ 

තහක්ණි ඇයුම්  මිටුනේ හර්තහත් භහ තු තිනඵනහ. නම් 

තිනඵන්නන් ඒ හර්තහ. එන්.එස.බී. යන්සිරි භවත්භඹහ, Ministry 

of Petroleum Industries එනන් එස.එම්. නන්දනේන භවත්තඹහ 

ආදී ලනඹන් ඳස නදනනකු ළන ඒ තහක්ණි ඇයුම් මිටු 

හර්තහනේ වන් නරහ තිනඵනහ.  නම් ඳස නදනහ තභයි 

තහක්ණි ඇයුම් මිටු හර්තහ වදන්නන්.  

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ තහක්ණි ඇයුම් මිටු 

හර්තහට අනු ඒනක් 4(1) න්තිනේ ඳළවළදිලි නරභ වන් 

යරහ තිනඵනහ,  නම්ට bond  එක් තිඹන්නන් නළවළ කිඹරහ. 

වරිද? හභහනලනඹන් ත්නතොත් නම්ට රුපිඹල් නඩොරර් 

මිලිඹනඹ ඳභණ bond එක් තිඹන්න ඕනෆභ තිනඵනහ. 

වළඵළයි නම්  bond එ තළබුනේ නළවළ. නම්  bond එ තිඹන්නන් 

නළති නන්න නවේතු වළටිඹට නභොවුන් වන් යනහ, නම් 

නෞදි අයහිහනේ යහජල භහභක් නිහ bond එ තළබුනේ නළවළ 

කිඹරහ. නම් හයණඹ තභයි ඊ ශඟට ඳදනම් ය න්නන්. 

ඒනනුත් ළශනනහ. භහ දන්නන් නළවළ, නම් හයණඹ ළන. ඒ 

තිනඹන විධිඹ. ඔඵතුභහට ඒ ළන කිඹන්න  නතොයතුරු භහ ශඟ 

තිනඵනහ. ඳශමුළනිනඹන්භ නම් ඇතුළු ශහ. අනික් 

භහම්ලින් සිඹඹට 51ක් තිනඵනහඹ කිඹරහ නදොයටු විෘත ය 

ත්තහ. ඊ ශඟට නම් යහජල තු භහභක් කිඹරහ Bond එ 

තිනඵන එ විෘත ය ත්තහ. එනේ නනොනේ නම් ඇයි නම්නක් 

Bond එක් තළබුනේ නළත්නත්? රු ඇභතිතුභනි, ඒ ළන 

ඔඵතුභහ ඳළවළදිලි යන්න ඕනෆ.  එඹ නඩොරර් මිලිඹනඹක්. 

සිංප්පරු Platts rate එට අනු premium එ වළටිඹට තිබුනණ් 

නභට්රි ක් නටොන් එට ඇනභරින් නඩොරර් 54ක්. නම් තභයි 

තිබුනණ්. ඒ අනු තහක්ණි ඇයුම් මිටුනේ මිරටත්, ඒ 

හනග්භ ඒ තිනඵන නොන්නද්සිරටත් අනු එඟතහ ඳශ ශහ. 

එඟතහ ඳශ ශහට ඳසනේ නම් භහභයි, Ceylon Petroleum 

Corporation එයි අතය ගිවිසුභට එශළඹුණහ. ඒ ගිවිසුභ භහ 

තු තිනඵනහ. Ceylon Petroleum Corporation එනන් එහි 

Chairman න ජඹර්ධන කිඹන භවත්භඹහ අත්න් යරහ 

තිනඵනහ. Fujairah Petroleum Products LLC එනන් 

නභොනවොභඩ් කිඹන භවත්භඹහ අත්න් යරහ තිනඵනහ. ඒ 

නොල්රන්නග් ළඳයුම්රුන් නර අත්න් යරහ තිනඵනහ, 

නොමින්සනරොේ කිඹන භවත්භඹහ. ඒ නන භහභක්. නම් 

ළඳයුම්රුන් වළටිඹට තිනඵන්නන් තභන් ලින් කිඹපු සිඹඹට 

51ක් නොටස හිමි භහභ නනොනයි. ඒ නන භහභක්. 

එතළනින්භ ඳළවළදිලියි, ඉසනල්රහභ ඒ භහ නම් සිඹඹට 51ක් 

තිනඵනහ කිඹරහ නිර්චනඹ වළදුනේ නන නභොකුත් නිහ 

නනොනයි කිඹන හයණඹ. එනේ නශේ නම් නුනදනුට නදොයටු 

විෘත ය න්නයි. නදොයටු විෘත ය ත්තහට ඳසනේ ඇත්ත 

ළඳයුම්රුහ නන භහභක්. නදොයටු විෘත ය ත්තහ. 

විෘත යනන ඉසයවට ගිඹහ. ඒ හ ර්තහත් භහ තු 

තිනඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, වඹළනි භහනග් 

ඇමුණුභ ළනයි භහ දළන් වන් යන්නන්. 
 

ඊ ශඟ විනලේ හයණඹ නභඹයි.  නම් ගිවිසුනම් තිනඵනහ, 

transferable L/C එක් විෘත යන්න නදන ඵ. හභහනලනඹන් 

නභඹ  නදන එක් නනොනයි. භභ අවනහ, තුන් න ඳහර්ලසඹට 

භහරු ශ වළකි L/C එක් විෘත නශේ ඇයි කිඹරහ.  ඒ තභයි 

නභහි  ඊශඟ නුනදනු. අන්තිභ නරහනේ සිදු ව නුනදනු අනු 

නඩොරර් 54 නනුට නඩොරර් 108 ත් එ නනොනයි ප්රමලසනඹ. 

ආයම්බනේ සිට නම් ප්රමලසනඹක් වළටිඹට තිබුණහ. නම් භහභ 

වඳුන්හ දුන්නන් වුද කිඹරහ භභ දන්නහ. නම් භහභ වඳුන්හ 

දුන්නන් හිටපු අභහතලයනඹක්. ඒ අභහතලයඹහ වයවහ තභයි නම් 

භහභ නනහනේ. ඊට ඳසු නම් ළිහනේ භණ්ඩරඹට ඹනහ. 

ළිහනේ භණ්ඩරඹ විසින් ඵරලක්ති Committee එක් අනුභත 

ය තිනඵනහ. එහි ඔඹනොල්නරෝ ඔක්නොභ සිටිනහ. එදහ 

ඩිරහන් නඳනර්යහ ඇභතිතුභහ වබහගි නරහ නළවළ. එහි 

බහඳතියඹහ වළටිඹට ෂවුසි අභහතලයඹහ ටයුතු යනහ. 

හභහජිනඹක් වළටිඹට සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත අභහතලයඹහ සිටිනහ. 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ඇභති වළටිඹට ඳහසීම චම්පි යණ 

අභහතලයඹහ සිටිනහ. හභහජිනඹක් වළටිඹට ඩේලිේ.ඩී.නේ. 

නනනවියත්න අභහතලයඹහ සිටිනහ. ඩිරහන් නඳනර්යහ 

අභහතලයඹහ සිටිඹත් එතුභහ වබහගි නරහ නළවළ. ඒ තභයි 

ඵරලක්ති පිිතඵ තමුන්නහන්නේරහ ස ය තිනඵන මිටු. 

ඒ මිටුනනුත් නම්ට අනුභතිඹ රළනඵනහ. තමුන්නහන්නේරහ  

නොඹන්නන් ඵරන්නන් නළතු තහක්ණි ඇයීම් මිටු, 

තමුන්නහන්නේරහනග් විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති පිිතඵ ළිහනේ 

භණ්ඩරනේ අනු මිටු ඹනහදී සිඹල්රන්නන්භ රිංහනන 

ඉසයවට ඇවිත් නම් නුනදනු ශහ. ඳශමුනන්භ තිනඵන්නන් 

නදන තහට සිදු ව නුනදනු නනොනයි. ඳශමු න 

නුනදනුභ නදෝ හිතයි. දළන් නම් පිිතඵ අයනන තිනඵන 

ීරයණඹ නභොක්ද?  
 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඊට ඳසු අලුත් තත්ත්ඹක් භතු 

නනහ. අලුත් තත්ත්ඹ තභයි නතල් හිඟඹක් භතු නනහ. 

නටන්ඩර් ළනහ. ඒහ මිරදී න්න වළකිඹහක් රළනඵන්නන් 

නළවළ. නතල් හිඟඹක් භතු නනහ. ඊශඟ භහ වඹට ගිවිසුභ දීර්ක 

යනහ.  නළත භහ වඹට ගිවිසුභ දීර්ක යන්න ඕනෆ කිඹහ 

ළිහනේ ඳත්රිඑහක් ඉදිරිඳත් යනහ. එතනොට ඔඵතුභහ 

නනොනයි හිටිනේ. ඒ ළිහනේ ඳත්රිඑහ ඉදිරිඳත් යන්නන් රු 

ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්නේනග් නිනඹෝජල අභහතලතුභහ. භහ ශඟ ඒ 

ළිහනේ ඳත්රිඑහ තිනඵනහ.  දිනඹ  2012.04.18 න දහ. නභහි 

අභහතලයඹහ වළටිඹට අත්න් ය තිනඵන්නන් රු යණ 

ගුණර්ධන අභහතලතුභහ. එතුභහනග් අත්නින් තභයි නම් ළිහනේ 

1329  1330 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

ඳත්රිඑහ ඹන්නන්.  භහ හිතන්නන් ඇභතිතුභහ ඉන්න නළතු ඇති. 

 නම් ළිහනේ ඳත්රිඑහනන් අය භහභට ආනඹත් අය නදනහ, 

භහ වඹට නතල් ඇණවුභක් රඵහ නදන්න. වළඵළයි, ඳයණ 

ගිවිසුනම්  නොන්නද්සි තුනක් ංනලෝධනඹ යන්න ඕනෆ කිඹරහ 

කිඹනහ. ඳයණ ගිවිසුනම් ංනලෝධනඹ යන්න කිඹන්නන් 

නොන්නද්සි තුනයි. ඒ නොන්නද්සි තුන නභොනහද? මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ නොන්නද්සි තුන තභයි විනලේනඹන්භ නළත 

ංනලෝධනඹ යන්න ඕනෆ කිඹරහ කිඹන්නන්. මිර ණනඹ fuel 

oil 180 CL සිඹඹට දලභ 2 කිඹන  නනුට SD 54යි කිඹහ  

දභන්න කිඹනහ. එනම්, දළවි නතල් 180යි CST සිඹඹට දලභ 2ක් 

කිඹන එට premium 54යි කිඹහ ර්ඹ ටික් නනස යනහ. 

ඊට ඳසු එහිදී දළවි නතල් ඹනු සිංප්පරු නනශ නඳොනශේ Platts 

rate එ එතු ශහට ඳසු සථිය premium අඹ  ඇනභරිහනු 

නඩොරර් 54යි කිඹහ කිඹනහ. ඳයණ එනක්භ ඒ තිනඵනහ. 

එතනොට නභහි නනස යන්නන් ප්රමධහන රුණු තුනයි. ඒ තුන 

නනස යරහ තභයි තමුන්නහන්නේරහ ළිහනේ භණ්ඩරනේ 

අනුභළතිඹ නදන්නන්. නම් ළිහනේ ඳත්රිඑහනේ ළරැද්දක් නළවළ. නම් 

ළිහනේ ඳත්රිඑහනේ අනුභළතිඹ නදන්නන් නනස යන්න ඕනෆ 

රුණු තුනටයි. වළඵළයි, නනස යන්න ඕනෆ රුණු තුන 

නනස යරහ ඉය නරහ තමුන්නහන්නේරහ නළත එභ 

භහභත් භඟ අලුත් ගිවිසුභක් අත්න් යනහ. ඒ අලුත් 

ගිවිසුනම් නභොක්ද නරහ තිනඵන්නන්? Premium එ නඩොරර් 54 

නනුට නඩොරර්  108ක් දභනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, 

නභට්රි ක් නටොන් එට සිංප්පරු නනශ නඳොනශේ මිර භේටභ 

එතු කිරීභ  නඩොරර් 54 තිබුනණ්. නම් තභයි ඳයණ ගිවිසුභ. 

එතනොට ළිහනේ භණ්ඩරඹ අනුභළතිඹ නදන්නන් ඒ ගිවිසුභට 

අනු නනත් නොන්නද්සි තුනක් නනස යන්න. වළඵළයි, අලුත් 

ගිවිසුනම් නභොක්ද යන්නන්? ඒ  නඩොරර් 54  නඩොරර් 108 

යනහ;  නඩොරර් 54 ඒහ නදක් දභනහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ (භවජන ම්ඵන්ධතහ 
වහ භවජන ටයුතු අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு (கனரறற) பர்றன் சறல்ர - க்கள் 
தரடர்நெ, க்கள் அலுல்கள் அமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations 

and Public Affairs) 

භභ ඹන්න වදන්නන්. 

 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නඵොනවොභ සතුතියි.  
 

නම් නඩොරර්  54 නඩොරර්  108 යනහ. නඩොරර් 108 යරහ 

ඔඵතුභන්රහ නතල් ආනඹනඹ ය තිනඵනහ.  ඔඵතුභන්රහ 

ආනඹනඹ ශ ඳශමු න  නතල්  නළ ආහ. ඒ නළනේ  නභට්රි ක් 

නටොන් 35,000ක් නනහහ. නම් නභට්රි ක් නටොන් 35,000ට නවිඹ 

යුතු තිබුනණ්, නඩොරර් 54 ඵළගින් තභයි, ඒ නොල්රන්නග්  

premium එ වළටිඹට. වළඵළයි, නේනේ කීඹ ණනන්ද? නඩොරර් 

108 ණනන් නේහ. නඩොරර් 54 ඒහ 35,000ක් නනුට  108 

ඒහ 35,000ක් නේහ. නම්හ භවජනඹහනග් ල්ලි.  

 

දළන් නභොක්ද අයනන තිනඵන ීරයණඹ? ඒ විතයක් 

නනොනයි ඊට ඳසනේ ත නතල් නළක් ආහ. ඒ නළනන් ත 

නතල් නභට්රි ක් නටොන් 10,000ක් නොඩ ඵෆහ. නභට්රි ක් නටොන් 

10,000ක් නොඩ ඵහනන ඹද්දී නම් ළනඩ් අහුවුණහ.  හභහනල 

ලිපිරුකුටයි නම් ළනඩ් අහුවුනණ්. හභහනල ලිපිරුනක් නම් 

නල්නනේ නෂොනටෝ නොපි එක් න්න ගිඹ නරහනේ ඔහු 

දළක්හ, නඩොරර් 54,   නඩොරර් 108  නරහ තිනඵනහ. ඊට ඳසනේ 

තභයි අභහතලහංලඹ අතනර් රඵරඹ ආනේ. දළන් අපි අවනහ, 

තමුන්නහන්නේරහනග් නිල් නතල් නීතිත ංසථහනේ නීති 

අංලඹක් තිනඵනහද කිඹරහ.  නීති අංලඹ නභොක්ද  නශේ? නම් 

ගිවිසුභ අධලඹනඹ ශහද? තමුන්නහන්නේරහනග් මිරදී ළනීනම් 

ඳටිඳහටිඹක් තිනඵනහ. ඒ ඳටිඳහටිඹට අනු නම් ගිවිසුභ ස 

ශහද? තමුන්නහන්නේරහනග් ළිහනේ භණ්ඩරඹත් අනුභළතිඹ 

දුන්නහ. ඒ අනුභළතිඹට අනු, නම් ගිවිසුභ වදරහ තිනඵනහද කිඹරහ 

ඵළලුහද? ඒට නන් ඔඵතුභන්රහ ඉන්නන්. ළිහනේ භණ්ඩරඹ 

ඉන්නන්, සිග්නල් ණු හනග් ඔඹ ඕනෆ එට අත උසරහ,  

ංසථහරට ඕනෆ නද්ල් ය න්න ඉඩ නදන්න නනොනයි. ඔඹ 

නොල්නරෝ ඉන්නන් ඒ නද්ල් ඵරන්න. වළඵළයි ඇභතියඹහ ඒ 

ඵළලුනේ නළවළ. නීති අංලනේ ගිවිසුභක් අත්න් යන නොට, 

නතල් ංසථහනේ නීති අංලඹ ඒ විභර්ලනඹ යන්න ඕනෆ; ඒ 

ඳරීක්හට බහජනඹ යන්න ඕනෆ. එතනොට නීති අංලඹ 

නභොක්ද නශේ? නිදහනන සිටිඹහද? නඩොරර් 108 ණනන් 

නේහ. නේහ විතයක් නනොනයි ඊශඟ නතල් නළත් ආහ.  

ඒනන් නභට්රි ක් නටොන් 10,000ක් නොඩ ඵෆහ. නභට්රි ක් නටොන් 

10,000ක් නොඩ ඵෆහට ඳසනේ නතය ශහ. නතය යන නොට 

නභොක්ද වුනණ්? ඒ තහනේ  L/C එ විෘත යරහ තිබුනණ් 

රංහ ඵළංකුයි, භවජන ඵළංකුයි. රංහ ඵළංකුයි භවජන 

ඵළංකුයි නනුනන් වති කිරීනම් ඵළංකුක් නනභ තිබුණහ, 

විනද්ශීඹ. ඒ ඵළංකු නභොක්ද නශේ? නතල් එපු අඹට ල්ලි 

දුන්නහ. දළන් තමුන්නහන්නේරහ ඒ නතල් නභට්රි ක් නටොන් 35,000න් 

නභට්රි ක් නටොන් 10,000ක් නොඩ ඵහ ත්තහ. ඉතුරු නභට්රි ක් නටොන් 

25,000 ආඳසු ඇරිඹහ. ල්ලි නදන්න නළවළයි  කිඹරහ දළන් ෆ 

වනහ. වළඵළයි දළන් නභොක්ද නරහ තිනඵන්නන්?  
 

රංහ ඵළංකුයි, භවජන ඵළංකුයි වයවහ තභයි නම් LC එ 

විෘත නශේ. රංහ ඵළංකුනන් ව භවජන ඵළංකුනන් ල්ලි 

ඹන්න ලින් විනද්ශීඹ භහභ අදහශ නතල් ළඳයුම්රුන්ට 

ල්ලි දීරහ ඉයයි. දළන් නතල් ළඳයුම්රුන්ට ල්ලි දීරහ. 

නතල් ංසථහනන් තභත් ඒ මුදල් රංහ ඵළංකුටයි, භවජන 

ඵළංකුටයි දීරහ නළවළ. රංහ ඵළංකුනන් ව භවජන ඵළංකුනන් 

ඒ මුදල්, ඔවුන් වති යන විනද්ශීඹ ඵළංකුට දීරහත් නළවළ. 

දළන් විනද්ශීඹ ඵළංකු ල්ලි නරහ ඉයයි. දළන් නුනදනුනේ 

එවහ ඳළත්ත නශය නරහ ඉයයි. නම් ඳළත්නත් නශනයන් 

නතල් නභට්රි ක් නටොන් 10,000ක් නොඩ ඵහනන ඉයයි. දළන් 

නභොක්ද යන්නන්? දළන් රංහ ඵළංකුයි, භවජන ඵළංකුයි 

තභයි තමුන්නහන්නේරහ නම්ට හිරවු යන්න වදන්නන්. අද 

රංහ ඵළංකුයි, භවජන ඵළංකුයි  ඔවුන්නග් L/C එ විෘත 

කිරීභ පිිතඵ ජහතලන්තය පිිතන්නහද නළද්ද කිඹන ළඹක් 

ඇති නරහ තිනඵනහ, නම් නුනදනු වයවහ. නතල් ංසථහ 

යපු නුනදනුට අද  කිඹන්න නරහ තිනඵන්නන් හටද?  

රංහ ඵළංකුටයි, භවජන ඵළංකුටයි. අද රංහ ඵළංකුයි, භවජන 

ඵළංකුයි ම්ඵන්ධනඹන් විතයක් ඒ විනද්ශීඹ ඵළංකු නීතිභඹ 

ක්රිසඹහභහර්රට ඹමින් සිටිනහ, “අපිත් එක් LC එක් විෘත 

ශහ, අපි වති කිරීනම් ඵළංකු වළටිඹට සිටිඹහ, අපි අදහශ නතල් 

ළඳයුම්රුහට මුදර නේහ, වළඵළයි අපිට රංහ ඵළංකුනනුයි, 

භවජන ඵළංකුනනුයි ඒ මුදර නේනේ නළවළ” කිඹරහ. 

තමුන්නහන්නේරහ ේටන්නන් නම් යට විතයක් නනොනයි, නතල් 

ංසථහ විතයක් නනොනයි; රංහ ඵළංකුයි, භවජන ඵළංකුයි 

ේටන තළනට අද නතල් ංසථහ නනළල්රහ තිනඵනහ.  

 

නම් නතල් ංසථහනේ කුප්රමට නුනදනු තිනඵනහ. ඒහ නිම් 

සිද්ධ න ඒහ නනොනයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි. නම් 

නතල් ීමටයඹකින් තඹ නොමිස එක් ළහුත් රුපිඹල් නෝටි 

100ක්  රළනඵනහ. භත තඵහ න්න. ඒ නිහ විලහර මුදල් 

ප්රමභහණඹක් ංයණඹ නහ. මුදල් ප්රමභහණඹ ංයණඹ න 

ප්රමභහණඹට හනප්ක් නභහි ළු නුනදනු නොඩයි. එක් 

නදක් නනොනයි,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි. එක් නදක් 

නම් අත් ළයදීම් කිඹරහ හිතන්න පුළුන්; නනොරහ වළරීම් 

කිඹරහ හිතන්න පුළුන්. දළන් නම්හ අත්ළයදීම් නනොනයි; 

නනොරහ වළරීම් නනොනයි. නම්හ හිතහභතහභ තභන්නග් භඩි තය 

1331 1332 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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ය ළනීනම් අයමුණින් යන කුප්රමට නුනදනු. ඒ නිහ තභයි 

නතල් ංසථහ නම් අවුරුද්නද් රුපිඹල් ිහලිඹන 100ක් ඳහඩු 

රඵන්නන්. නතල් ංසථහට රුපිඹල් නෝටි 10,000ක් ඳහඩු 

නනහ, නම් අවුරුද්නද්; දට රුපිඹල් නෝටි 28ක් ඳහඩු 

නනහ; ඳළඹට රුපිඹල් රක් 114ක් ඳහඩු නනහ. නම්ට 

නවේතු නරහ තිනඵන්නන් තමුන්නහන්නේරහනග් නම් නුනදනු.  

නම් නුනදනු පිටිඳසනේ අභහතලයඹහ ඳභණක් නනොනයි, ත 

ේටිඹ ඉන්නහ. ඊටත් ඩහ උඩින් ේටිඹ ඉන්නහ. ඒහට කිසි 

ීරයණඹක් න්නන් නළවළ; කිසි ෂයිල් එක් විෘත න්නන් නළවළ; 

කිසිභ ඳරීක්ණඹක් යන්නන් නළවළ; කිසි දඬුභක් නදන්නන් 

නළවළ. ඔනවේ නිදළල්නල් නම් නුනදනුරට නදොයටු විෘත යරහ 

තිනඵනහ. නම් හඵහසීනිඹහ යන්නන් නම් යනේ භවජනඹහනග් 

ල්ලි. භවජනඹහනග් ල්ලි හඵහසීනිඹහ යරහ නද්ල නප්රමේමීත්ඹ 

පිිතඵ, යනේ ආරඹ පිිතඵ, භවහ ජහති ළක්කුභ පිිතඵ 

ථහ යනහ.  රේජයි. නෝේ ඇනනද, ලිම් ඇනනද 

නම්හ ථහ යන්නන්? භවජනඹහනග් රුපිඹල් නෝටි 10,000ක් 

ගිරරහ ඉය නරහ නද්ල නප්රමේමීත්ඹ ළන ථහ යනහ. රුපිඹල් 

නෝටි ණන් භවජනඹහට ඳහඩු යරහ ජහතලහරඹ ළන ථහ 

යනහ. ජහතලහරඹ, නද්ල නප්රමේමීත්ඹ ළන ථහ යන්න ඕනෆ 

භවජනඹහනග් වළභ තඹක්භ භවජනඹහ නනුනන් ඳහවිච්ික 

යරහ. භවජනඹහට තිනඵන සිඹලු ල්ලි  තභන්නග් ඳවුර, 

තභන්නග්  හති ර්ඹහ, තභන්නග් හිතතුන් නඩත්තු යන්න 

ඳහරනඹ යන ආඹතනඹ, නද්ල නප්රමේමීත්ඹ, ජහතලහරඹ ළන තභයි 

කිඹන්නන්. රේජහ න්න ඕනෆ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි. 

නම් නතල් ංසථහ අද අනප් යට ඵයඳතශභ ලනඹට රක් යරහ 

තිනඵනහ; ආර්ථිනේ දළළන්තභ ඩහ ළටීභට රක් යරහ 

තිනඵනහ. භවජන ඵළංකුනන්, රංහ ඵළංකුනන් රුපිඹල් නෝටි 

ණන් ණඹ අයනන ඒ ගිණුම් හිමිඹන්ට අසථහයබහඹක් ඇති 

යරහ තිනඵනහ.  
 

අද නම් භවජන ඵළංකු, රංහ ඵළංකු ඩහ ළනටන තළනට  

භන් යමින් තිනඵනහ. භහ අහන ලනඹන් අවනහ, නම් 

ඳහඩු පිඹන්නන් නොනවොභද කිඹරහ.   රුණහයරහ අඳට  ඒ 

කිඹන්න.  භහ කිේහ, 2009 දී රළබ ඳහඩු රුපිඹල් ිහලිඹන 11.3යි  

කිඹරහ. 2010 දී රළබ ඳහඩු රුපිඹල් ිහලිඹන 29.9යි. 2011 දී රළබ 

ඳහඩු රුපිඹල් ිහලිඹන 9.5යි. නම් අවුරුද්නද් ඳහඩු රුපිඹල් 

ිහලිඹන 100ක් න එ ශක්න්න ඵළවළ. එතනොට නොච්චය 

එතුක්ද? ආන්න ලනඹන් ත්නතොත් නම් අවුරුදු වතයට  

ඳහඩු රුපිඹල් ිහලිඹන  231ක් නනහ. නෝටි 23,000ක් නනහ. 

අවුරුදු තුනක් ඳහඩු රඵපු ආඹතනඹක්; මුදල් නහසති යපු 
ආඹතනඹක්; මුදල් ගිර ත්තු ආඹතනඹක්. ඇභතිරුද, 

නිරධහරින්ද? නළවළ. ඊටත් ඩහ උඩින් සිටින අඹ තභයි නම්හ 

ගිලින්නන්. භවජනඹහනග් මුදල් රුපිඹල් නෝටි 23,000ක් අවුරුදු 

තුනට ගිරපු ආඹතනඹක්. ඒ ආඹතනඹ නනුනන් ටයුතු 

යන අභහතලයනඹක් ඉන්නහ. ඒ ආඹතනඹ නනුනන් ටයුතු 

යන ඉවශ සිටින  නවො නිරධහරින් හනග්භ නය නිරධහරින් 

ණ්ඩහඹභකුත් ඉන්නහ. රුපිඹල් නෝටි 23,000ක් නහසති කිරීභ 

පිිතඵ තමුන්නහන්නේරහ නම් යනේ ජනඹහට  කිඹන්නට 

ඕනෆඹ කිඹන එ ප්රමහල යමින් භභ නතය නනහ. නඵොනවොභ 

සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි.  
 

 

[අ.බහ. 3.42] 
 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ (නිජ නතල් 
ර්භහන්ත අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு .டி. சுசறல் தறபேந் - ததற்பநரலிக் 

மகத்தரறல்கள் அமச்சர்)  

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Petroleum 

Industries) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, රු අනුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීaතුභහ විසින් අන් ශ තළනින්භ භහ ආයම්බ ශ යුතුයි 

කිඹහ අනප්ක්හ යනහ. විනලේනඹන්භ භහ ඉතහ ඩිනමින් 

පිිතතුරු දීනන ඹන්නට ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. නභොද භට 

ෆනවන හර නේරහක් අලලයි. එතුභහත් ඊට නඳය ඔඵතුභහත් 

ශ ප්රමහලඹන්රට  පිිතතුරු නදන්නට භහ ඵරහනඳොනයොත්තු 

නනහ. භහ ප්රමථභනඹන්භ රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීaතුභහට 

කිඹන්නට ඕනෆ, නිජ නතල් නීතිත ංසථහ ඳභණක් 

නනොනයි, ඵරලක්ති ක්නේත්රyඹත් ඇතුළු 2004 - 2005 දක්හ   

අවුරුදු 1 ½ හරඹක්  තමුන්නහන්නේත් හිටපු අභහතල 

භණ්ඩරනේ ඇභතියඹකු ලනඹන් භහ ටයුතු යපු ඵ.  2004, 

2005 ර් ත්නතොත් නිජ නතල් නීතිත ංසථහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 4,000 රහබඹක් රඵහ තිබුණහ. ඒ භහ 18 හරඹ තුශ 

නතො ඵඩහ ංකීර්ණඹ මිලිඹන 3,500 රහබඹක් රඵහ තිබුණහ.   
 

භහ ඇභතියඹහ වළටිඹට නම් ඳහඩු සිදු නරහ තිනඵන ආහයඹ 

ළන  ඳළවළදිලි ය නදන්නම්.  විනලේනඹන්භ එතුභහ වන් ශහ, 

2009 ර්නේ රුපිඹල් ිහලිඹන 11.3 ඳහඩුක් රළබුහ කිඹරහ. 

නම් ආදී ලනඹන් රළබ ඳහඩු ළඩි වුණු ආහයඹ ළන එතුභහ 

වන් ශහ. අපි ඉතහභ ඳළවළදිලි වන් යන්නට ඕනෆ 

ජහතලන්තය නනශ නඳොනශේ නතල් මිර ළඩි වුණත්, ඒ වහ භහන 

ප්රමභහණඹකින් නම් යජඹ නතල් මිර ළඩි නශේ නළති ඵ.   ඔඵතුභහ  

වන් ශහ, 2002 - 2004 හරඹ තුශ රුපිඹල් නද ණනන් 

භහඹට ළඩි ශහ කිඹරහ. අපි දන්නහ, එතනොට නතල් ඵළයල් 

එ මිර නඩොරර් මිලිඹන 35ත්  40ත් අතය වුණු ඵ. අද දනේ 

නතල් ඵළයල් එ මිර ත්නතොත් පිරිඳවදු නතල් ඵළයල් එක් 

නඩොරර්  මිලිඹන 120ත්, 125ත් අතය නනහ.  අපි නන්න 

පිරිඳවදු යපු නතල් ඵළයල් එක්   නඩොරර්  මිලිඹන 108ත්, 112ත් 

අතය මිරක් නනහ. Brent oil  ඊට ඩහ නනස නනහ.  ඒ 

නිහ එදහට ඩහ අද තත්ත්ඹ නනස. ඳසුගිඹ ර් නදනක්ත් 

තත්ත්ඹ ඒභයි. ඳසුගිඹ ර්ඹ තුශදීභ අපි භහ නඹක් නතල් 

මිර ඉවශ දළම්නම් නළවළ; ංනලෝධනඹ නශේ නළවළ. නභයින් ඇති 

වුණු ඳහඩු තභයි 2011 ර්නේ ඔඵතුභහ වන් යපු ඳහඩු 

වළටිඹට නිජ නතල් නීතිත ංසථහනේ අහන ගිණුම්ර 

වන් න්නන්.  
 

නම් ර්ඹ තුශ ප්රමථභ භහ දවනේදී ර්හ රළබුනණ් නළවළ.  ඒ 

නිහ සිඹඹට 85ක් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ නශේ නතල් ඳදනම් 

යනනයි. ඒ නිහ අඳට සිදු වුණහ විදුලිඵර ක්නේත්රyඹට ඒ අලල 

නතල් ප්රමභහණඹ රඵහ නදන්න. ඒ රඵහ දීනම් දී ඇති න්නහ ව ඳහඩු 

භහ ඔඵතුභහට නඳන්නුම් යරහ නදන්නම්.  යජනේ ප්රමතිඳත්තිඹක් 

වළටිඹට වන මිරට විදුලිඵර ක්නේත්රyඹට නතල් රඵහ දුන්නහ. 

අපි 2010 දී රඵහ දුන්නන් රුපිඹල් 45 පිරිළඹක් න නතල්  ීමටර් 

එක් රුපිඹල් 23ටයි. එතනොට නතල් ීමටර් එකින් සිදු න 

ඳහඩු රුපිඹල් 22යි. වළඵළයි,  2011 නර් අහන බහනේ සිට 

නම් දක්හ නතල් ීමටයඹකින් රුපිඹල් 37.49ක් අඳට ඳහඩු නහ.  

දළවි නතල් ීමටර් එක් විදුලිඵර ක්නේත්රyඹට නදනනොට එයින් 

රුපිඹල් 37.49ක් ඳහඩු නහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, 

දට නතල් නභට්රි ක්නටොන් 2,400ක් අපි විදුලිඵර ක්නේත්රyඹට 

රඵහ නදනහ. තත් නභට්රි ක්නටොන් 2,400ක් නදනහ, ර්භහන්ත 

අංලඹට.  එතනොට නභට්රි ක්නටොන් 2,400ක් කිඹරහ කිඹන්නන් 

ීමටර් මිලිඹන 2.4ක්. මිලිඹන 2.4 ප්රමභහණඹ 37.49න් ළඩි 

නශොත් නභතළනභ රුපිඹල් මිලිඹන 75ට ඩහ ළඩි නහ, 

ද ඳහඩු.  රු භන්ත්රීaතුභහ ණන් වදරහ නඳන්වහ, දට 

නතල් ංසථහට  සිදු න ඳහඩු රුපිඹල් රක් 114ක් කිඹරහ.  

 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳළඹට. 

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 ඔේ ඳළඹට. ඳළඹට රුපිඹල් රක් 114 නම් ඒ 24න් ළඩි 

ශහභ ඒ ණන එනහ. භභ ඔඵතුභහට ඒ රහ  

නඳන්න්නයි වළදුනේ. භභත් ඒ ඳළඹට ණන් ඵළලුනොත්- 

1333  1334 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

[ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහත් පිිතන්නහ, වන මිරට නතල් රඵහ 

දීනභන්   විදුලිඵර  ක්නේත්රyඹට  දට න ඳහඩු සිඹඹට 60ක්ඹ 

කිඹන එ. ඒ යජනේ ප්රමතිඳත්තිඹ. යජනේ බහණ්ඩහහයඹ විසින් 

රින් ය නතල් ංසථහට ඒ නහ තිනඵනහ. උදහවයණඹක් 

ලනඹන් 2010 දක්හ විදුලිඵර ක්නේත්රyඹ නනුනන් තිබුණු ණඹ 

ප්රමභහණඹ වහ විනලේනඹන් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ නනුනන් 

බහණ්ඩහහයඹ ිහලිඹන 50ක් අඳට දුන්නහ, ඵළංකු ඵළඳුම්ය 

වළටිඹට. යජඹ ප්රමතිඳත්තිභඹ ීරන්දුක් අයනන යහජල අංලනේ ණඹ 

පිඹන්න ිහලිඹන 60ක් දුන්නහ. ඒ මුදල්ලින් අපි රංහ ඵළංකුට 

තිබුණු ණඹලින්  ිහලිඹන 25ක් set off ශහ. එතනොට ඒ වහ 

නඳොලිඹ නන්නන් නළති තත්ත්ඹට ඒ වදහ න්න පුළුන්භ 

රළබුණහ. ඒ නිහ නම් දහහලි නදඹක් නනොනයි.  ඒ වනඹ 

ඹන්නන් නෝටි නදක් න නම් යනේ භසත ජනතහටයි.  

නභොද, එදහට ඩහ අද විදුලි ඒඹ නිසඳහදන පිරිළඹ ඉතහ සීඝ්රා 

නර ඉවශ ගිහින් තිනඵනහ. ඒ අනු ඵරනනොට නතල් නිඹභ 

පිරිළඹට  දුන්නනොත් මීට ඩහ මිර ළඩි නනහ. ඒ ආර්ථිඹට 

දයන්න ඵළවළ; ඒ ර්භහන්තරට දයන්න ඵළවළ. භසත 

ආර්ථිඹට  න  ඵරඳෆභ රහ ඵරහ තභයි යජඹක් වළටිඹට  අපි 

එභ ීරන්දු අයනන තිනඵන්නන්.  ඒ, සිඹඹට 60  ළනයි. ඉතිරි 

සිඹඹට 40  නොනවන්ද?   
 

"The Sunday Times"  පුත් ඳත අනු ණන් වළදුනොත් 

පිරිඳවදු නතල් ීමටයඹ  මිර නඩොරර් 121 සිට 125 දක්හ නනස 

නනහ, නතල් ර්ඹ අනු. නම්, රංහට නොඩ ඵහන මිර 

අනුයි. ඊශඟට යහඹ හසතු ව ඵදු  නන්න ඕනෆ. රුපිඹල් 

25යි, රුපිඹල් 12.00යි, රුපිඹල් 4.50යි ලනඹන් ඵදු අඹ යනහ.  

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ වරි රු  භන්ත්රීaතුභනි. භභ නඳන්නුම් නශේ 

ඵදු මුදල් ළනයි. වළඵළයි ඩීල්ලින් න්නන් රුපිඹල් 2.50යි නන්.  

භූමි නතල්ලින් ඵදු න්නනත් නළවළ නන්. එතනොට අපි දළනටත්  

ඔනටෝ ඩීල් ීමටයඹක් නදන්නන්  රුපිඹල් 10.04ක් ඳහඩු පිටයි.  භූමි 

නතල් ීමටයඹක් නදන්නන් රුපිඹල් 14.78ක් ඳහඩු පිටයි. නඳට්රැල්  

නදන්නන් රුපිඹල් 2ක්  ඳහඩු පිටයි. දට ඩීල් නටොන් 5,500ක් 

නිකුත් නනහ. නටොන් 5,500ක් කිඹන්නන්  ීමටර්ලින් ත්නතොත්  

ීමටර් මිලිඹන 5.5යි. ීමටර් 5.5 රුපිඹල් 10න් ළඩි  නශොත් 

එතළනභ රුපිඹල් මිලිඹන 55ක්  නනහ. භූමි නතල් ව අනික් 

ඒහ ත්නතොත් රුපිඹල්  මිලිඹන 65ට ළඩියි. භූමි නතල්, නඳට්රැල් 

ව ඩීල්  කිඹන නම්හ  නරෝනේ ඳත්නහ මිරට ඩහ අඩුනන් 

වන මිරට දීභ තුිතන්  දට රුපිඹල් මිලිඹන 65ට  ළඩි 

ඳහඩුක් නනහ. විදුලිඵර ක්නේත්රyඹට රුපිඹල් මිලිඹන 72 

නතල් නදනහ. නම් නදභ එතු නනොට දශ ලනඹන් දට  

ඳහඩු රුපිඹල් මිලිඹන 137ක් නනහ. නම් ආහයඹට  නොයි 

ආහයනඹන්ද නම් ඳහඩු නන්නන් කිඹරහ රු භන්ත්රීaතුභහනග් 

රුණු දළක්වීභ ම්ඵන්ධනඹන් භභ එතුභහට ඳළවළදිලි යරහ 

දුන්නහ. 
 

ඊශඟ හයණඹ තභයි නවජින් නුනදනු. ඒ ම්ඵන්ධනඹන්  

සිටි ඵළකු නඩොරර් මිලිඹන 192ක් අනඳන් රඵහ න්න නඩු දළම්භහ, 

නේරුම්යණඹට. නේරුම්යණනේදී ීරන්දුනේ හසිඹ අඳට දුන්නහ. 

ඒනදි අනික් හසතු තුරනඹ ශහයින් ඳසු නඩොරර් මිලිඹන 

1.5ක් නඩු හසතු  වළටිඹට අඳට රළබුණහ. ඒ නිහ එතළනදි අඳට 

කීභක් නළවළ. සිටි ඵළංකුනේ නඩු ඒ අඹ අභිඹහචනහ නශත් 

නළවළ. ඊශඟට චහර්ටඩ් ඵළංකු නඩොරර් මිලිඹන 162ට නඩු 

දළම්භහ, නඩු හසතු ව නඳොලිඹත් භඟ අඹ  ය න්න. ඒ 

ම්ඵන්ධනඹන් එංරන්තනේ නශ්රාේසසහධියණඹට දළනට 

අභිඹහචනහ ඉදිරිඳත් ය තිනඵනහ.  
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළනට තිනඵන ීරයණඹ නන් අපි පිිතන්න ඕනෆ. 

අභිඹහචනනඹන්  නභොක් නයිද දන්නන් නළවළ.  

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
දළනට ඉල්රහ තිනඵන මුල් මුදර  රු භන්ත්රීaතුභනි, නඩොරර් 

මිලිඹන 162යි.  නඳොලිඹ ව නඩු හසතු ඒට එතු නන්න 

ඕනෆ. නීතිඳති නදඳහර්තනම්න්තුනන්  ඒ අඳට දළනුම් දීරහ නළවළ. 

ඊශඟට ඇනභ රිහනේ නඩොයිස ඵළංකුනේ නේරුම්යණ භණ්ඩරනේ 

නඩුක් තිනඵනහ. නඩොයිස ඵළංකුනේ දළම්නම් නඩොරර් මිලිඹන 

60ක් ඉල්රහ නඩුක්. ඒනනුත් නඩු හසතු ව නඳොලිඹ 

නන්නඹ කිඹහ නිඹභ ශහ. වළඵළයි ඒ විනිලසචඹහනනේ 

විනිලසචඹහයරුන් තුන් නදනහනන් එක් නනනක් කිේහ, ඒ 

ප්රමතික්නේඳ යන්නඹ කිඹහ. නදනදනනක් තභයි  ඒ ීරන්දුට ආනේ. 

ඒ නිහ ඒ ීරන්දු  නිනේධනඹ යන්න  - annul  යන්න-  දළනට 

ටයුතු යනන ඹනහ. නඳඵයහරි 20  දක්හ ඒට හරඹ 

තිනඵනහ. නම් නවජින් නුනදනු  ම්ඵන්ධනඹන්  රින් ය 

නවු නීීර  හසතු වළය - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නදළනි එ තභයි භහ අවන්නන්, එළනි නුනදනුක් කිරීභ 

වහ නඳොරමන රද, ඒ වහ භළදිවත් න අඹ ම්ඵන්ධනඹන් 

අයනන තිනඵන ීරයණ නභොනහද? ඒ නදභ ළදත්. 

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
භළදිවත් න අඹ ම්ඵන්ධනඹන් දළනට නිජ නතල් නීතිත 

ංසථහනේ එට DGM (Finance) ඹටනත් සිටි අඹ ළඩ 

තවනභට රක් යරහ තිනඵනහ. නමුත් නීතිඳති 

නදඳහර්තනම්න්තුනේ උඳනදස අනු නම්නක් තනතුරු දළර අඹ නම් 

නඩුර හක්ිතහයනඹෝ නරහ හිටිඹහ. ඒ නිහ නඩු අහනඹට 

ඳළමිනණනනතක් ඒ පිිතඵ දළනට ටයුතු නනයන්නන් නළවළ. 

නමුත් නඩු අන් වුණහයින් ඳසනේ ඒ කීම් පිිතඵ අලල 

උඳනදස නීතිඳති නදඳහර්තනම්න්තුනන් රඵහ දීභට නිඹමිත 

තිනඵනහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ආඹතනනේ නිරධහරින් විතයක් නනොනයි.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔේ. 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒට මලි භළදිවත්වීභ නශේ ේයහල්.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒ සිඹලු නදනහභ හක්ිත නදන්න ගිඹහ. භහ ඒ ආහයනඹන් ඒ 

ප්රමලසනඹට පිිතතුරු රඵහ නදන්න ඕනෆ.  

 

ඊශඟට Fujairah Petroleum Products නුනදනු ම්ඵන්ධනඹන් 

රු භන්ත්රීaතුභහ වන් ශහ. එතුභහ කිේ ඳශමුළනි රුණු ටි 

වරිඹටභ වරි. ඒ කිඹන්නන්, පුත් ඳත් දළන්වීභක් ඳශ ශහ. ඒ 

දළන්වීභ අනු භහම් ඳවක් නවෝ වඹක් ඇවිල්රහ තිබුණහ. ඒ ආ 

1335 1336 

[රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ] 
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අඹනන් තහක්ණ මිටු ව නටන්ඩර් මිටු භිනන් අඩුභ 

රන්සුට තිනඵන එ නිර්නද්ල යරහ තිබුණහ. ඒ අනු ඒ 

ඇවිල්රහ තිබුණ මිර ණන් අනු නම් 54 කිඹන එ ඉතහභ හසි 

වත rate  එක්. ඒ නිහ තභයි නතො 3ක් නන ඒභ වහ ඒ 

අඹට දුන්නන්. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Performance Bond එ තිබුනණ නළති නිහ නන්- 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Bond  එ තිබුනණ නළවළ කිඹන හයණඹ රු භන්ත්රීaතුභනි, 

අභහතලහංලඹ භිනන් යන හයණඹක් නනොනයි. ඒ නන්නන් 

ඒ හභහනල ඳටිඳහටිඹක්.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ සිද්ධ නරහ නළවළ. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒ තභයි.  ඒ පිිතඵ දළනට අපි ඳරීක්හ ය නන ඹනහ. 

නමුත් ඒ අනප් අභහතලහංලඹට අයිති ටයුත්තක් නනොනයි. 

ඕනෆභ ආඹතනඹක් නටන්ඩර් එක් ළරහ ඒනක් ගිවිසුම් 

අත්න් කිරීභ ව bid bond එක් ළනීභ, performance bond 

එක් ළනීභ ඳටිඳහටිඹක්. ඒ ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ ශහද,  නළද්ද 

කිඹන එයි ප්රමලසනඹ තිනඵන්නන්. නමුත් එනේ නනොශ- 

 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ඒ යරහ නළවළ. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
එනේ නනොශහයි කිඹරහ ඒ නතො නන්වීභට ඳහඩුක් සිදු 

නරහ නළවළ. නභොද, නවේතු ඒ rate එ අනු ඳහඩුක් නරහ 

නළවළ නන්.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ නුනදනුනන් අඳට ඳහඩුද, හසිද කිඹන කිඹන එ නනභ 

එක්. අපි ණනඹ ශ යුත්නත්-  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒ වරි. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳශමුළනි එ තභයි ඒ නුනදනු නිඹමිත ක්රිසඹහ ඳටිඳහටිඹට 

ගිඹහද? ඒ තභයි ළදත්. 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ වරි නිහ විණහධිඳතිතුභහට භහ 

දළනුම් දුන්නහ, නම්නක් විණන හර්තහ ඳඹන්න කිඹරහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ අනු ඒ  ප්රමථභ නටන්ඩර් 

ඳටිඳහටිඹ අනු ගිහිල්රහ ඒ නතො ළඳයීම් සිදු නරහ තිනඵනහ. 

රු භන්ත්රීaතුභනි, ඊට ඳසනේ ගිවිසුභ අලුත් කිරීභ වහ අභහතල 

භණ්ඩර ංනද්ලනේ අනුභළතිඹ දුන්නන් ඔඵතුභහ කිේ ංනලෝධන 

වහ ඳභණයි. නමුත් ගිවිසුභ අත්න් කිරීනම්දී අතඳසු වීභකින් 

නවෝ ඹම් ආහයඹකින් ඒ 54 කිඹන එ නදතහක් වන් නරහ 

තිනඵනහ. ඒ නිහ ඳශමුළනි නතොනේදී ළඩිපුය නන්න සිදු 

නරහ තිනඵනහ. නදළනි නතොඹ ආහට ඳසනේ යද නිළයදි 

ය ළනීභ වහ ඒ භහභට දළන්වහට ඳසනේ එතළනින් 

12,000ක් ඵහරහ ඉතුරු ටි අයනන ගිහිල්රහ තිනඵනහ. ඒ නිහ 

රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහට ඒ 108 නවීභ 

ම්ඵන්ධනඹන් දළනට ඳහඩුක් නන්නන් නළවළ. නමුත් ඔඵතුභහ 

කිඹන ආහයඹට ණඹය ලිපි විෘත ශහට ඳසනේ, එවහ 

නශනර් තිනඵන ඵළංකු විසින් හභහනලනඹන් යන්නන් 

පිිතත්ත ම්ප්රමදහඹ අනු නවීම් යනහ. වළඵළයි ඒ නවීම් 

යන්න ලින් අනප් යනේ භවහධියණනඹන් අතුරු තවනම් 

නිනඹෝඹක් රඵහ නන තිනඵනහ. දළනට නේරුම්යණ 

භණ්ඩරඹ ඉදිරිනේ නම් හයණඹ භථඹට ඳත් කිරීභ වහ 

නඹොමු යරහ තිනඵනහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභනි, භහ නම් හයණඹ  කීනභන් කිඹන්නන්. ඒ 

භථනේදී එනහ, "එඟ නන්න ළභළතියි තත් නළේ ඳවක් 

නදනහ නම්" කිඹන එ. ඒ තභයි භථඹට ඹන්නන්. අපි 

ඳහඩුක් ය නන දළන් භථඹට ඹන්න වදන්නන්, තත් මිරදී 

ළනීභක් එභ භහභ වයවහ යනහ නම් නම් භථඹට 

ඹන්න ළභළතියි කිඹරහයි. ඔඵතුභහ  කීනභන් කිඹනහද 

භථනේදී ඒ භහනභන් නතල් න්නන් නළවළ කිඹරහ?  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අනිහර්ඹනඹන්භ න්නන් නළවළ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඵරන්න භථනේදී. දළනට භථඹට හච්ඡහ තිනඵන්නන් 

ඒ. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

අනප් ප්රමතිඳත්තිභඹ ීරන්දු, න්නන් නළවළ කිඹන හයණඹයි. 

භථඹට එන හයණඹ ඔඵතුභහ දන්නන් නොනවොභද කිඹරහ භහ 

දන්නන් නළවළ. භභත් දළන නන හිටිනේ නළවළ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ නඹෝජනහ භභ නම් කිඹන්නන්. 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒ වරි. නමුත් ඒ නම් න තුරු භභත් දළන නන හිටිනේ 

නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, රු භන්ත්රීaතුභහ ඒ ළන 

අධහනඹ නඹොමු යව නිහ භහ ඒ හයණඹ ඳළවළදිලි යන්න 

ඕනෆ. නම් න නතක් රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහට නතල් 

නතො ළනීභ ම්ඵන්ධනඹන් අහසිඹක් නනොන ආහයඹට 

ටයුතු යරහ තිනඵනහ. භථයණනේදී නේරුම්හය භණ්ඩරඹ 

භිනන් ඉතිරි ටයුතු ඉදිරිඹට ඹෆභට නිඹමිත තිනඵනහ.  

 

නවජින් නුනදනු පිිතඵ භහ පිිතතුරු දුන්නහ. ඊශඟට ඵහර 

නඳට්රැල් ම්ඵන්ධ නිරීක්ණ හර්තහනේ තිනඵන රුණු 4භ නම් 

න විට අභහතලහංලඹ භිනන් අදහශ ඵරධහරින් භිනන් ක්රිසඹහත්භ 

යහ නන තිනඵනහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභනි, භනග් ශඟ විසතය තිනඵනහ. එභ ඉනනෝ 

කිඹන භහනභන් ඔවුන්නග් පිරිවිතයඹන් එරහ තිනඵනහ.        

ඒ පිරිවිතයඹන් අනප් පිරිවිතයඹන් භඟ භහන නළවළ. වළඵළයි      

ඒ පිරිවිතයඹන් එහ තිිහඹදී අභහතලහංලනේ නල්ම්යඹහ විසින් 

බහඳතියඹහට -භට භත විධිඹට ඒ න විට බහඳතියඹහ යට 

ඉරහ ඇවිත් දින 6ක් නභනවේ ළඩ යමින් සිටිනහ. ජුනි 01න දහ 

හනග් දිනඹ - note එනක් minute එක් වරහ ඹනහ, නම් 

ක්රිසඹහත්භ යන්නඹ කිඹරහ. එහිදී නල්ම්යඹහ ඹම් ක්රිසඹහ 

භහර්ඹට ඳළමිණ තිනඵනහ. වළඵළයි බහඳතියඹහ එභ 

නුනදනුනේ ඹම් නොටසරුකු වළටිඹට තභයි ඉන්නන්.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
භහ ඒ ළන අලල අධහනඹ නඹොමු යන්නම්. නමුත් අපි 

නන ගිඹ විනඹ ඳටිඳහටිඹ අනු නදනදනකු ළඩ තවනභට රක් 

ය තිනඵනහ. ඒ පිිතඵ අධියණ ක්රිසඹහ භහර්ඹට ගිහින් 

තිනඵනහ. ඊශඟට එභ මුළු මුදර න රුපිඹල් මිලිඹන 55 මුදර 

එභ භහනභන් අඹ ය ළනීභ වහ ටයුතු ය තිනඵනහ. එභ 

මුදර රළබීභට නිඹමිත තිනඵනහ. එභ නිහ ංසථහට ඳහඩුක් 

න්නන් නළවළ. වහනිඹට ඳත් වුණු අඹට න්දි නහ තිනඵනහ. ඒ 

ම්ඵන්ධනඹන් අලල නතොයතුරු භහ ශඟ තිනඵනහ.  

 
ඊශඟට නඵොය නතල් හිඟ වීභ පිිතඵ ප්රමලසනඹ භතු වුණහ. 

ඉයහනනඹන් තභයි අපි නතල් නතො 13ක් ත්නත්. නෞදි 

අයහිහනඹන් එ නතල් නතොඹක් ත්තහ. නභභ නතල් නතො 13භ 

ත්නත් හර්ිත ගිවිසුම් අනුයි. නමුත් අහනහට හනග් භතු 

වුණු තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධනඹන් අපි අවුරුදු එවභහයක් තිසනේ 

ඉයහන ඵරධහරින් භඟ හච්ඡහ ශහ. නොටින්භ නතල් 

එන්නඹ කිඹරහ අනප් නළක් ඳහ අපි ඒ යටට ඹළේහ. නමුත් 

නළට ඇතුළු නන්න ඉඩ දුන්නන් නළවළ. ඒ තත්ත්ඹ භත තභයි 

දින 10ට, 14ට ඳභණ නඵොය නතල් රඵහ ළනීනම් ප්රමලසනඹක් 

භතු වුනණ්. නමුත් ඉන් එවහට එළනි ප්රමලසනඹක් සිදු නනොවී අණ්ඩ 

නතල් ළඳයුභ රඵහ දීභ වහ නම් න විට ංසථහ ටයුතු ය 

තිනඵනහ.  

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, නතල් පිරිඳවදුනේ නේයින් 

නදනදනකු මිඹ ගිනේ අලුත්ළඩිඹහ ටයුත්තදී සිදු ව වදිසි 

අනතුයක් භතයි. ඒ ම්ඵන්ධනඹන් භහ ළඩිදුය රුණු කිඹන්න 

ඹන්නන් නළවළ. දළනට අඳට හර්තහ ය තිනඵන්නන් ඒ 

ආහයඹටයි. ඒ ම්ඵන්ධනඹන් රංහ නිජ නතල් නීතිත 

ංසථහට පිටින් සහධීන ඳරීක්ණ මිටුක් ඳත් ය තිනඵනහ. 

එභ මිටුට විශ්රාහභ රත් භවහධියණ විනිලසචඹහයයඹකු, 

නභොයටු විලසවිදලහරනේ යහඹන විදලහ පිිතඵ 

භවහචහර්ඹයඹකු, යහඹන විදලහ ඉංජිනන්රු - 

 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)  

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වළඵළයි ඇභතිතුභනි, නභොනහ ශත් ඒ ජීවිත දළන් 

රළනඵන්නන් නළවළ නන්. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ජීවිත රළනඵන්නන් නළවළ. එඹ අහනහන්ත වදිසි 

අනතුයකින් සිදු ව තත්ත්ඹයි.  

 

ඊශඟට නතල් නශ හන්දු වීභ පිිතඵ රුණු ඉදිරිඳත් ශහ. 

යහනේ සිට නොනශොන්නහට එන නතල් නශ අවුරුදු 50ට ඩහ 

ඳළයණියි.  එභ නතල් නශ උඩ ඳවුල් වහයසිඹ ණනක් ජීත් 

නහ. නම් න විට ඳවුල් 65ක් වහ නිහ වදහ දීරහ ඔවුන් එභ 

සථහනලින් ඉත් යන්න ටයුතු ය තිනඵනහ. නම් ටයුත්ත 

කිරීභ වහ ඹම් හර සීභහක් ත නහ. නම් වහ අලල 

න්නහ ව අභහතල භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ නන, අලල 

තහක්ණ ක්රහභනේදඹන් අනු එභ හර්ඹඹන් කිරීභ වහ දළනට 

ටයුතු ය නන ඹනහ. අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නහ, ඊශඟ භහ 

6, 7 ඇතුශත නම් ටයුතු ආයම්බ යරහ අලුතින්භ නතල් නශ 

එශන්න. නම් වහ නඩොරර් මිලිඹන 45ක් ඳභණ ළඹ න ඵට 

පර් ඇසතනම්න්තුක් ස යරහ තිනඵනහ.  

 

ඊශඟට භහ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, නම් ර්නේදී රංහ 

නිජ නතල් නීතිත ංසථහ නම් තළනට ඳත් න්න නවේතු 

නභොක්ද කිඹරහ. අඳට ඳහඩු සිදු න්නන් නොයි ආහයනඹන්ද 

කිඹන හයණඹ පිිතඵ භහ ඳළවළදිලි ශහ. ඒ හනග්භ නම් න 

විට යහජල ආඹතනලින් රුපිඹල් ිහලිඹන 104 මුදරක් අඳට 

රළනඵන්න තිනඵනහ. නම් මුදල් රළනඵන්නන් නළති නිහ අපි 

ණඹය ලිපි විෘත යන්න ගිඹහභ අඳට ඵළංකු නදනන් ණඹට 

මුදල් න්න සිද්ධ නහ. විවිධ ආඹතන ඹම් ආහයඹකින් එභ 

මුදල් නොටස ලනඹන් නවීභ වහ අලල න 

එඟතහන්රට ඳළමිනණමින් සිටිනහ. භහ හිතන වළටිඹට 

විනලේනඹන්භ අනප් රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීaතුභහ - [ඵහධහ 

කිරීභක්] තනතුරු ම්ඵන්ධනඹන් කිඹනහ නම් මුලින්භ එභ ඳත් 

කිරීම් යනු රළබුනේ අධලක් භණ්ඩරඹටයි. අධලක් 

භණ්ඩරඹට ඳත් කිරීම් යරහ ඊට ඳසනේ තභයි ශභනහහය 

අධලක් ධුයඹට ඳත් යනු රළබුනේ. භහ හිතන වළටිඹට රු අනුය 

දිහනහඹ භන්ත්රීaතුභහනග් රුණු සිඹල්රටභ හනග් භහ පිිතතුරු 

දුන්නහ. 

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, විනලේනඹන්භ රංහ නිජ 

නතල් නීතිත ංසථහ ම්ඵන්ධනඹන් ඔඵතුභහ කිේ හයණඹ 

නිළරැදියි. රු සිරිභහනෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ නතල් ජනතු 

යරහ එහි ටයුතු ඳටන් ත්තහ. ඊට ඳසනේ ඔඵතුභන්රහනග් 

ආණ්ඩුනන් පිරිඳවදු ආයම්බ ශහ. වළඵළයි ඔඵතුභන්රහනග්භ 

ඳසුහමි ආණ්ඩු 2001 - 2004 හරනේදී රංහ නිජ නතල් 

නීතිත ංසථහ නොටස තුනට ඩහ තුනනන් එක් විකුණුහ. 

විකුණුහ විතයක් නනොනයි. ත්රිඑකුණහභරනේ නතල් ටළංකි 101ත් 

දුන්නහ. ඒ හනග්භ ජළටිඹත් දුන්නහ. ඒ නදභ දුන්නහ. එභ නිහ නම් 

තිනඵන තත්ත්ඹට එන නොට දළන් නතො ඵඩහනන් සිඹඹට 

66ක් තභයි අඳට අයිති න්නන්. සිඹඹට 33යි තිබුනණ්. අපි එඹ 

සිඹඹට 66ක් ඵට ඳත් ය ත්තහ.  

 

මරහහනරුඪ රු භන්ත්රීaතුභනි ඔඵතුභහත්, රු දඹහසිරි 

ජඹනේය භන්ත්රීaතුභහත් නදනදනහභ එභ රුණු ටි තභයි 

1339  1340 
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ඉදිරිඳත් නශේ. දඹහසිරි ජඹනේය භන්ත්රීaතුභහ ථහ යන 

නරහනේ, ඔඵතුභහ නම් බහනේ හිටිනේ නළවළ. ඔඵ නදනදනහභ 

ඉදිරිඳත් නශේ එභ රුණු ටි. රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 

භන්ත්රීaතුභහත් ඒ වහ භහන රුණු කීඳඹක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ 

රුණු පිිතඵත් භහ පිිතතුරු නදන්නම්.  

 

විනටෝල් භහභ අහදු නල්නත නශේ ඇයි කිඹරහ ඇහුහ. 

එනවභ අහදු නල්නත කිරීභක් යරහ නළවළ. විනටෝල් භහභ 

2009 ර්නේදී නනහ නතල් නටොන් විසි දහවක් නිහ ඵරහහය 8ක් 

නළතුණහ. ඒ ළන වුරුත් ථහ නශේ නළවළ. ඒ විසතය පුත් 

ඳත්ර ගිනේත් නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධ audit query එකුත් 

තිබුනණ්ත් නළවළ. ඒ භහභ නතල් නටොන් විසි දහවක් නනහහ. භහ  

අභහතලහංලඹ බහය න්නනොටත් ඒ නතල් නටොන් විසි දහනවන් 

නදොනශොසදහවක් විතය ටළංකිර තිබුණහ. භහ ඇහුහ, නම් නතල් 

 නටොන් නදොනශොසදහවට නභොක්ද යන්නන් කිඹරහ. වළඵළයි ඒ 

නොල්නරෝ ඒහ ක්රහභනඹන් විකුණරහ අන්  ශහ.  නොනවොභ 

වුණත්, එදහ 2009 ර්නේදී අධලක් භණ්ඩරඹ ීරන්දුක් 

අයනන තිබුණහ, නීතිඳති නදඳහර්තනම්න්තුට දළනුම් දීරහ ඒ 

භහභ නල්නඹන් ඉත් යන්න. අහදු නල්නත කිරීභට 

නනොනයි, නල්නනඹන් ඉත් යන්න ීරයණඹක් අයනන 

තිබුණහ. ඒ හනග්භ ඒ අසථහනේ සිටි නීති නිරධහරින්ට උඳනදස 

දීරහ තිබුණහ, ඒ නතල් නටොන් විසිදහනවේ මුදර අඹ ය න්න ඒ 

භහභට  විරුද්ධ නඩු ඳයන්න කිඹරහ. නමුත් ඒ නරහ 

තිබුනණ් නළවළ.   

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, 1988 ර්නේ 

ඔඵතුභන්රහනග් ඳක්නේ ප්රමධහනිඹකු වළටිඹට සිටි අනඹක් නතල් 

ංසථහනේ බහඳති නරහ ඉන්නනොට ''නෝසටල් ඵර්මුඩහ'' 

කිඹන නළ නතල් නටොන් එක්රක් තිසඳන්දහවක් එක් අතුරුදන් 

වුණහ. එදහ ඒ නතල්ර ටිනහභ නඩොරර් තුන්රක් 

විසිඳන්දහවක්. අද මිර ඊට ඩහ කීඳ ගුණඹකින් ළඩි න්න 

පුළුන්. ඒ ම්ඵන්ධනඹන් හිටපු නශ්රාේසසහධියණ 

විනිලසචඹහයයඹකු දීපු නිර්නද්ලඹ ක්රිසඹහත්භ වුනණ් නළවළ. ඒ 

ළන කිසි නදඹක් වුනණ් නළවළ. ඊට ඳසනේත් කීඳ තහක් යහජල 

ඳහරනනේ ඉන්න රළබුණත්, ඒහ ම්ඵන්ධනඹන් කිසි නදඹක් 

වුනණ් නළවළ. නමුත් අපි නම් මිටුනේ නිර්නද්ල සිඹල්රභ නම් න 

විට ක්රිසඹහත්භ ය තිනඵනහ. දළන් යහක්නඹක් ළන ථහ ශහ. 

නම් ආඹතනඹ යහක්නඹක් නරහ තිනඵන්නන් නිම්භ නනොනයි.  

 

භහ 2004 - 2005 හරනේ ඇභතියඹහ ලනඹන් ඉන්න නොට 

මිලිඹන වහයදහවක් නතල් ංසථහනේ රහබට වළටිඹට තිබුණහ. 

අහන ගිණුම්ර නලේ ඳත්රyඹ අයනන ඵළලුනොත් ඒ නඳනන්වි.   

  

ඊශඟට විදුලිඵර  ක්නේත්රyඹට නතල් දීභ නිහ ප්රමලසන ඇති වුණහ. 

ඒ විතයක්  නනොනයි.  හභහනල ඳහරිනබෝගිඹන්ට වන දුන්නහ. 

නඳඵයහරි භහනේ නතල් මිර ංනලෝධනඹ  යන නරහ න 

විට අපි භූමිනතල් ීමටයඹක් රුපිඹල් 35 ඳහඩුක් පිට දීරහ 

තිබුනණ්. ඩීල් ීමටයඹක් රුපිඹල් 25ක් ඳහඩු ට දීරහ තිබුණහ. ඊට 

ඳසනේ ංනලෝධනඹ ශ අද අනප් මිර ණන් ත්තත්, -අල්ළසි 

ඉන්දිඹහනේ නතල් මිර අනප් රුපිඹල්ලින් ණන්  වදරහ,  

ත්නතොත්- ඉන්දිඹහනේ නඳට්රැල් ීමටයඹ මිර අඳට ඩහ ළඩියි; 

ඩීල් ීමටයඹ මිර ළඩියි.  විලහර නතල් ඳරිනබෝජනඹක් තිනඵන 

ඉන්දිඹහ ළනි යට රුපිඹර ඉන්ධන වනහධහයඹක් දුන්නත් ඒ 

යනේ ඒ භහම්රට ඒ ආඹතන නනඹන්න ඵළරි නනහ. ඒ 

හනග්භ අනප් රුපිඹර ඹම් ආහයඹකින් අප්රමභහණඹ නනහ නම්, 

අහන ලනඹන් ඒ අහසිඹත් සිදු න්නන් අඳ යන විනද්ල 

විනිභඹ නුනදනුරටයි.   

 

ඒ නිහ භහ නභහිදී ඳළවළදිලි වන් යනහ, රු 

භන්ත්රීaතුභන්රහ වන් ශ රුණු ම්ඵන්ධනඹන් අඳ නම්  

නවිට පිඹය යහශිඹක් අයනන තිනඵන ඵ. අඳ ඒ මිටු හර්තහ   

ක්රිසඹහත්භ යරහ තිනඵනහ. නතල් ංසථහට න අරහබඹ අභ 

ය ළනීභ වහ අලල   පිඹය අයනන තිනඵනහ. නතල් නශ 

අලුතින් එළීභ වහ අලල මලි පිඹය අයනන  ඇසතනම්න්තු 

ස ය, ඒ වහ අලල න ක්රිසඹහභහර් නිමින් තිනඵනහ. ඒ 

සථහනනේ නිහර ඉන්න අනය ඳදිංිකරුන් ඉත් කිරීභට 

ටයුතු ය තිනඵනහ. ඒ විතයක්  නනොනයි, අලුත්  ලහඳෘති 

කීඳඹක් ආයම්බ යන්නත් අඳ ඉදිරිඳත් නරහ තිනඵනහ.   

විනලේනඹන්  වම්ඵන්නතොට  න ගුන් නතොටු නඳොනශේ නතල් 

ළඳයීභ, ටුනහඹ ගුන් නතොටුනඳොනශේ ඊශඟ අදිඹයට අලල 

ටයුතු කිරීභ හ  නග්භ නඳට්රැල් නඩ්ස පිහිටුවීනම් දී  ඒ සිදු යන 

ටයුතු computerize  ය, අඹදුම් ඳත්රyඹ  website  එට  දභරහ  

අලල ටයුතු කිරීභට  පිඹය නන තිනඵනහ.  

 

ඒ හනග්භ භහ ඳළවළදිලි වන් යනහ, නම්  ඳහරන හරඹ 

තුශ කිසිභ අථහ නතල් ංසථහනේ නවෝ නතො නතල් 

ඵඩහනේ නේඹන් භඟ කිසිභ ෘත්ති භඹ කේටනඹට අඳ 

ගිහින් නළති ඵ. සිඹලුභ ප්රමලසන අඳ හච්ඡහනන් විහ 

තිනඵනහ. නනත් ආඹතන හනග් නනොනයි, නම් ආඹතනඹ තභ 

ප්රමමු හර්ඹබහයඹ ඉටු ශ නිහ තභයි නනොඩහ නතල් 

ම්ඳහදනඹ යන්නට පුළුන්භ රළබුනණ්. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ නම් අහනයි, ඇභතිතුභහ.  

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, නම් හයණඹ භහ ඉතහ 

ඳළවළදිලි කිඹනහ. අපි විෘත නටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනු,  පුත් 

ඳත්ර දළන්වීම් ඳශ යරහ, නටන්ඩර් ළහ,  භවහ 

බහණ්ඩහහයනේ චක්රහනල්න අනු  වහ ඒ  නටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ 

අනුභනඹ යමින් නම් ටයුතු යනහඹ කිඹන එ  වන් 

යන්නට  ඕනෆ.   

 

ඒ හනග්භ  රු  අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීaතුභහ වන් 

ශ  හයණඹ භහ තයනේ ප්රමතික්නේඳ යනහ. විවිධ අසථහරදී  

හිටපු ඇභතිරු නවෝ නනත් වුරුන් නවෝ  එතුභහ කිඹපු 

ටයුතුරට ම්ඵන්ධ වුණහඹ කිඹන හයණඹ භහ ප්රමතික්නේඳ 

යනහ විතයක් නනොනයි, ඒ සිඹලු නද් නටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනු 

සිදු ය තිනඵනහඹ කිඹන  හයණඹ ඉතහභ ඳළවළදිලි වන් 

යනහ. 

 
 
[අ.බහ. 4.05] 
 

රු නත්නු විදහනභනග් භවතහ  
(ரண்நெறகு பநக றரணகபக)  

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතලහංලනේ  ළඹ ශිර්ඹ පිිතඵ හච්ඡහ යන හය බහ 

අසථහනේදී භනග් අදවස ප්රමහල යන්නට අසථහ රළබීභ ළන  

තුටු නනහ. භහ තුටු න්නන් කුභන නවේතුක් භතද 

කිේනොත්, භහ නිනඹෝජනඹ යන ඵදුල්ර දිසත්රිඑක්නේ භහිඹංන 

 ප්රමනද්ලඹට ඳසු ගිඹ හනු තුශ නම් අභහතලහංලඹ ඹටනත් විලහර 

නභනවඹක් ඉටු ය ළනීභට වළකි වුණහ. මීට රට නඳය 

භහිඹංනඹ ඹන නභ කී ඳභණින් ෆභ නනනකුනග්භ සිනත් ඇති 

වුනණ්, භවහ දුසයතහලින් පිරි, ඳවසුම් යහිත, විඹිත ප්රමනද්ලඹ 

ිකත්රyඹක්. 

 

ර්තභහනනේ ජනතහට තිිහඹ යුතු ඹළයි ළරනන මලි 

ඳවසුම් න ජරඹ, විදුලිඹ, ප්රමනේල භහර් වහ න්නිනේදන 

1341  1342 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

ඳවසුම් කිසිනේත්භ නළති ප්රමනද්ලඹක් නරයි භහිඹංනඹ ප්රමනද්ලඹ 

ණන් ත්නත්. ඒ හනග්භ එහි ජීත් න ෆභ නනනක්භ 

ආදිහසීන් වළටිඹට තභයි ළරකුනේ.  

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහනග් 

භහින්ද ිකන්තනඹ, ඒ හනග්භ භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ඹන 

ප්රමතිඳත්ති ප්රමහලර තිනඵන ප්රමතිඳත්ති ක්රිසඹහට නඟන්න අපි 

ටයුතු ශහ. භවජන නිනඹෝජිතඹන් නර අපි, අනප් ප්රමනද්ලර 

ජීත් න ජනතහනග් අලලතහ ළරකිල්රට ත් විට, ළඩි 

පිරික් අනඳන් ඉල්රහ සිටිනේ විදුලි ඵරඹ රඵහ නදන නරයි. 

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, භහිඹංනඹ ආනඹ තුශ 

ජීත් න ජනතහනන් සිඹඹට 82ක්භ ෘිත ර්භහන්තඹ, එනවභ 

නළතිනම් ෘිත ර්භහන්තඹ ඳදනම් ය ත් ර්භහන්තඹකින් 

තභයි ජීත් න්නන්. එභ ජනතහට විවිධ හර හනුර නඵදහ 

දුන් ඉඩම්ර ඳදිංික සිටිමින් ෘිත ර්භහන්ත ටයුතුර නියුතු 

නනහ. නමුත් රක් ඹන විට නොවීන්නග් ද දරුන් අතය ඒ හ 

ිහම් නඵදී ඹනහ. ඒ හ ශ ඉඩම් ළඵළලිරට ළඩී ඹනහ. එභ 

ද දරුන් ෆභ  නදනනක්භ තභ අනහත රැකිඹහ නර ෘිත 

ර්භහන්තඹ නතෝයහ ළනීභයි නශේ. නමුත්, නොවිඹහනග් ෆභ 

දරුනක්භ නොවි ිහභට නඹොමු නනොය ඔවුන් උස අධලහඳනඹට 

නඹොමු යහ, අධලහඳනඹ තුිතන් තභ ජී නනෝඳහඹ ස ය 

න්නහ පිරික් ඵට ඳත් යන්න අපි ටයුතු ම්ඳහදනඹ ය 

තිනඵනහ. ඒ අනු අඳනග් අධහනඹ නඹොමු නරහ තිනඵන්නන්, 

නොවීන්නග් ද දරුන්ටත් අනනකුත් ප්රමනද්ලර ජීත් න 

දරුන්ට රඵහ නදන භේටමින්භ අධලහඳනඹ රඵහ දීභටයි. එභ 

අනප්ක්හ  හර්ථ ය න්න උත්හව යන විට අඳ මුහුණ දුන් 

ළටලු වනේ විදුලි ඵරඹ නනොභළති වීභයි. ඳහල් ඹන ශමුන්ට 

නඳොත් කිඹළවීභට, ඳහඩම් කිරීභට විදුලි එිතඹ රඵහ නදන්න අලල 

වුණහ. ඔවුන් ඳහල් නේරහනන් ඳසු තභ පිඹහනග් නොවි ිහනම් 

ටයුතුරට උදේ යනහ. යහත්රිඑඹට ඳහඩම් යන ඒ දරුන්ට 

කුප්පි රහම්පු නනුට විදුලි ඳවනක් රඵහ දීරහ ඔවුන් නම් යනේ 

උත් ළඩදහයී දරුන් ඵට ඳත් යන්න මලි ටයුතු 

යන්න අඳට සිද්ධ වුණහ. ඒ විතයක් නනොනයි, ඒ දරුන් ඉනන 

න්නහ ඳහල්ර අලලතහන් ඉටු කිරීනම්දී, විනලේනඹන්භ 

ඳරිණ තහක්ණඹ ඉනන ළනීභ වහ ඳරිණ ඳරිවයණඹ 

යන්න අලල විදුලි ඵරඹ රඵහ දීභට නඳයමුණ න්න අඳට සිද්ධ 

වුණහ. 

 
ඒ හනග්භ නොවීන්නග් හ ිහම් ආයක්හ ය න්නත්, න 

ර්භහන්ත ිහහි යන්නත්, විනලේනඹන්භ කුඩහ වහ භධලභ 

භේටනම් ර්භහන්තරුන් ිහහි යන්නත් විදුලි ඵරඹ ඳඹන්න 

අලල වුණහ. නම් නවේතුනන් භවජන නිනඹෝජිතඹන්නග් යුතුභ 

වහ කීභ ඉසට කිරීභක් විධිඹට අපි ඒ වහ ළරසුම් ස 

යරහ ක්රිසඹහත්භ ශහ. 

 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ෘිත හර්මි ප්රමනද්ලඹක් 

නර එභ ප්රමනද්ලර ෘිත ර්භහන්තඹ ඳදනම් ය ත්  ර්භහන්ත 

ිහහි විඹ යුතු තිබුණත්, ර්භහන්තරුන්ට සුදුසු භූනෝීමඹ 

ඳරියඹක් තිබුණත්, ඳවසුනන් ශ්රාමිඹන් නොඹහ ළනීභට වළකි 

වුත්, භවනුය වයවහ ප්රමධහන නය ඹහ යන නවො ප්රමහවන 

ඳද්ධතිඹක් තිබුණත්, භවළලි ඟ වහ නනත් ජර මරහශ්රා ඔසනේ 

ජර ම්ඳහදනඹ ය ත වළකි වුත්, නවො න්නිනේදන ජහරඹක් 

තිබුණත් ලහඳහරිඹන් වහ ආනඹෝජඹන් භහිඹංනඹ ප්රමනද් ලනේ 

ර්භහන්ත ආයම්බ යන්න නඳශඹුනණ් නළවළ. ඊට ප්රමධහනභ 

නවේතු වනේ ප්රමභහණත් ඳරිදි විදුලිඹ ඳවසුම් නනොතිබීභයි. නම් 

රුණ භහිඹංනඹ ඇතුළු ඌ ප්රමනද්ලඹට විදුලි ඵරඹ රඵහ 

නදන්න ළඩි ඵය තළබීභක් යන්න නවේතු වුණහ. ඒ නිහ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහත්, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ඇභතිතුභහත් විනලේනඹන් 

භළදිවත් නරහ භහිඹංනඹට ළඩි අධහනඹක් නඹොමු යරහ විදුලි 

නඹෝජනහ ක්රහභ ක්රිසඹහත්භ යන්න උඳනදස දුන්නහ. එහි ප්රමතිපර 

අපි අද බුක්ති විඳිනහ. 

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, උල්හිටිඹ, යත්කි ප්රමනද්ලර 

එභ ජරහල ිහහි ය ංර්ධනඹ කිරීභ ආයම්බ වනේ 1980 

දලනේයි. භවළලි ංර්ධන ළඩටවන් එට ඳළළති යජනේ 

ප්රමධහන ප්රමචහය ළඩටවනක් වුණහ. ප්රමචහය ටයුතුරදී 

නෞබහල නඳන්න්න භහිඹංනඹ ප්රමනද්ලනේ උල්හිටිඹ වහ 

යත්කි ජරහල ප්රමදර්ලනඹ ශහ. නමුත්, උල්හිටිඹ වහ යත්කි 

ජරහල පිහිටි ප්රමනද්ලරට නභන්භ අට පිහිටි ම්භහන 26ට 

විදුලිඹ තිබුනණ් නළවළ. 1980 දලනේ සිට විහත නනොවළකි ව 

එභ ප්රමනද්ලර විදුලිඵර ප්රමලසනඹ විහ ඒ අලලතහ ඉටු ය 

නදන්න අඳට පුළුන් වුණහ. එඹ තුටින් සිහිඳත් ශ යුතු නහ. 

 

ඒ හනග්භ නම් න විට 2012 ර්ඹ තුශ රුපිඹල් මිලිඹන 

932ක් ළඹ යරහ විදුලි නඹෝජනහ ක්රහභ 84ක් ඵදුල්ර දිසත්රිඑක්නේ 

ක්රිසඹහත්භ යනහ. එභ නඹෝජනහ ක්රහභලින් 65ක්භ අඹත් 

න්නන් භහිඹංනඹ ප්රමනද්ලඹටයි. ඒ විදුලි නඹෝජනහ ක්රහභලින් 

40 ළඩ අද දිනඹ න විටත් නිභ නරහ තිනඵනහ. එයින් 38ක්භ 

භහිඹංනඹට අඹත් විදුලි නඹෝජනහ ක්රහභ ඵ තුටින් සිහිඳත් 

යන්න ළභළතියි. 

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඵදුල්ර දිසත්රිඑක්නේ 

ක්රිසඹහත්භ න විදුලි නඹෝජනහ ක්රහභ 84න්, ඉතිරි විදුලි නඹෝජනහ 

ක්රහභ 44භ නදළම්ඵර් 31ක් නනිදහ න විට නිභ යන්න පුළුන් 

නහ. ඵදුල්ර දිසත්රිඑක්නේ "විදුලිඹ දිගුකිරීම්" ලහඳෘති 324ක් 

ක්රිසඹහත්භ නමින් තිනඵනහ. ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 334ක් 

ළඹ නහ. ඒ නඹෝජනහ ක්රහභ 324 අතරින් නඹෝජනහ ක්රහභ 149ක් 

භහිඹංනඹ ප්රමනද්ලඹට අඹත් ඒහ ඵ ප්රමහල යන්න ළභළතියි. 

නම් න විට "විදුලිඹ දිගුකිරීම්" ළඩටවනට අඹත් නඹෝජනහ ක්රහභ 

324න්, 217 ළඩ නිභ නරහ තිනඵනහ. ඒ නඹෝජනහ ක්රහභ 

අතරින් භහිඹංනඹ ප්රමනද්ලනේ ලහඳෘති 113 ළඩ නිභ නරහ 

තිනඵනහ. 

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, 2011 ර්ඹ අන් න විට 

අඳනග් ර්තභහන  යජඹ ඹටනත් ඵදුල්ර දිසත්රිඑක්නේ නිහ 

195,581ට විදුලිඹ ඳඹහ අන් ය තිබුණහ. නම් ර්ඹ 

අන් න විට තත් නිහ 10,627ට විදුලිඹ රඵහ දීභට 

ටයුතු යනහ. ඉතිරි නිහ 25,230ට විදුලිඹ ළඳයීභට උඳ 

නඳොශල් පිහිටුවීභට වහ විදුලි දිගු වහ රුපිඹල් මිලිඹන 4,407ක් 

ඳභණ අලල ඵට ඇසතනම්න්තු ස යරහ තිනඵනහ. එභ 

අලලතහන් පිඹනයන් පිඹයට ඉටු ය නදන්න කිඹහ රු 

අභහතලතුභහනන් නම් අසථහනේදී භභ ඉල්රහ සිටින්න ළභළතියි. 

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, නයනඹන් ඈත දුසය ඹළයි 

ම්භත වී තිබුණු ප්රමනද්ල ආනරෝත් යන්න, එභ ප්රමනද්ලර 

ජීත් න ජනතහනග් ජීන තත්ත්ඹ ර්ධනඹ යන්න, නොවි 

ඳවුල්ර අධලහඳනඹ රඵන ද දරුන්නග් අධලහඳනඹ හර්ථ 

යීමභට දහඹ න්න අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රමමු ත්භන් යජඹ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලඹ භිනන් භවඟු නභනවයක් ය 

තිනඵන ඵ ප්රමහල ශ යුතු තිනඵනහ. 

 

භහිඹංනඹ ප්රමනද්ලඹ අනනකුත් නය වහ ඵද්ධ යන, 

එනභන්භ විලසඹ වහ ඹහ යන භවඟු අත් ළරක් නර විදුලි ඵරඹ 

වඳුන්හ නදන්න පුළුන්. අද විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලඹ 

භහිඹංනඹ ප්රමනද්ලඹට රඵහ දුන් විදුලි නඹෝජනහ ක්රහභ තුිතන් 

රළනඵන ළඵෆ ප්රමතිරහබඹ ණනඹ ශ යුතු න්නන් තත් අවුරුදු 

15කින්, 20කින්. භහිඹංනනඹන් ජහති තරඹට ඒ න විට 

ඳළමිණි උතුන්, බුද්ධිභතුන්, ර්භහන්තරුන් වහ නිසඳහදන 

ආදිඹ ළරකිල්රට අයනන යන ඇළයීභදී ඒ තත්ත්ඹ 

වඳුනහ ත වළකි නහ. 

1343  1344 

[රු නත්නු විදහනභනග් භවතහ] 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ අනු විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතලහංලඹ වහ එක් යජඹ ක්රිසඹහත්භ යන නම් විදුලිඵර 

ළඩටවන වහ යන ආනඹෝජනඹ දීර්ක හීමන ආනඹෝජනඹක් 

ඵ ප්රමහල යන්න ළභළතියි. 

 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතලහංලනේ ළඹ ශීර්ඹ ම්ඵන්ධ හය බහ විහදනේදී භනග් 

අදවස ප්රමහල යන්න අසථහක් රඵහ දීභ පිිතඵ ඔඵ ළභ 

නදනහට සතුතිඹ ඳශ යමින් භනග් ථහ අන් යනහ. 

නඵොනවොභ සතුතියි. 

 

 

[අ.බහ. 4.15] 
 

රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ 
(ரண்நெறகு றளும் அநைணுக)  

(The Hon. Dilum Amunugama) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ප්රමථභනඹන්භ භහ වට ථහ 

යන්න හරඹ නන් කිරීභ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහට සතුතින්ත 

නහ. ඒ හනග්භ අනප් යටට ඉතහභ ළදත් න අභහතලහංලඹක් 

න විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලඹ පිිතඵ රුණු කීඳඹක් 

දක්න්න භහ ඵරහනඳොනයොත්තු නහ.  

 

විනලේනඹන් භවනුය දිසත්රිඑක්ඹ ළනි නහරි ප්රමනද්ලඹක් 

නිනඹෝජනඹ යන භන්ත්රීaයනඹක් වළටිඹට විදුලිඵර ක්නේත්රyනේ 

ර්ධනඹක් අනප් නොේසහඹ තුශ යන්න නනොතිබුණත්, යනේ 

භසත විදුලිඵර ක්නේත්රyනේ ප්රමතිඹ පිිතඵ අපි හච්ඡහ 

යන්න අලලයි. විනලේනඹන් භෆත බහඹ න විට ළමි 

ඳශහත්ලින් සිඹඹට 94ට විදුලිඹ රඵහ දීනම් ර්ධන ඉරක්ඹක් 

නම් යජඹට පුයහ න්න වළකි නරහ තිනඵනහ. ඒ හනග්භ 

ෘවසථ විදුලිඹ රඵහ දීනම්දී අඳට ළටලුක් ඇති වුණහ. විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ වයවහ නම් දිගු කිරීම් රඵහ දීභට යජඹ මුදල් ප්රමතිඳහදන 

නන් ශත්, විනලේනඹන් දු  දුප්ඳත් ඳවුල් වහ නම් විදුලි 

ම්ඵන්ධතහ රඵහ ළනීභ පිිතඵ ඹම් ළටලුහරී තත්ත්ඹක් ඇති 

වුණහ. 

 

ඒ අසථහනේ රු ඇභතිතුභහනග් නඹෝජනහක් අනු "විදුලි 

අත්ළර" ණඹ නඹෝජනහ ක්රහභඹ ඹටනත් රුපිඹල් මිලිඹන 585ක් 

ළඹ යමින් විදුලි දිගු කිරීම් 4,278ක් ඹටනත් විදුලිඹ රඵහ නදන්න 

අඳට වළකිඹහ රළබී  තිනඵනහ. විනලේනඹන්භ වන් ශ යුතු 

තත් හයණඹක් තභයි - එඹ විඳක්නේ රු භන්ත්රීaතුභන්රහත් 

 නචෝදනහ එල්ර ශ හයණඹක්- අනප් රු සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත 

ඇභතිතුභහනග් ථහනේ දී වන් ශ ආහයඹට නිජ නතල් 

නීතිත ංසථහ, රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳහඩු රඵන ආඹතන 

ඵ. ඒ හනග්භ මීට ලින් ථහ ශ රු භන්ත්රීaතුභහනග් 

ථහනේදීත් වන් ශ හයණඹක් තභයි නම් ආඹතන ඳහඩු 

රඵන ඵත්, නතල් මිර ළඩි යන නොට මිර ළඩි යන්නත්, 

අඩු නන නොට අඩු යන්නත් ආණ්ඩුක් අලලද කිඹන එ.  

භභ නඵොනවොභ ඳළවළදිලි කිඹන්න අලලයි, ආණ්ඩුක් වළටිඹට 

නම්හනේ ම්පර්ණ ඵය ජනතහ පිට ඳටරහ නළවළයි කිඹන 

හයණඹ. නතල් මිරත් ඒ නග්භයි. විදුලි ිහරත් ඒ නග්භයි. 

විනලේනඹන් අපි ෘවඹක් වළටිඹට ථහ නශොත් ඒහ අයිති 

න්නන් විදුලි ඒ 120ට අඩුනන් ඳරිනබෝජනඹ යන 

ඳහරිනබෝගියින් වළටිඹටයි. අපි කිඹන්න ළභළතියි, විදුලි ඒ 

120ට අඩුනන් ඳරි නබෝජනඹ යන ඳහරිනබෝගියින් වහ 

ර්ඹට රුපිඹල් ිහලිඹන 23 වනහධහයඹක් යජනඹන් ළඹ 

යන්න සිදු න ඵ. ඒ හනග්භ නම් තිනඵන විදුලි ිහර භඟ 

පජනීඹ සථහනරට විදුලිඹ රඵහ නදන්න රුපිඹල් මිලිඹන 600 

වනහධහයඹක් නම් යජඹ ඹටනත් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රඵහ දී 

තිනඵනහ. ඒ හනග්භ නම් නර් ළමි විදුලි ලහඳෘති 585ක් වහ 

විදුලි දිගු කිරීම් 4,278ක් ක්රිසඹහත්භ ය තිනඵනහ. ඳසු ගිඹ ර්ඹ 

තුශ න විදුලි ම්ඵන්ධතහ විලහර ප්රමභහණඹක් රඵහ නදන්න 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹටත්, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලඹටත්, 

යජඹටත් වළකි වී තිනඵනහ. ඒ  හනග්භ න විදුලි ම්ඵන්ධතහ 

රඵහ ළනීභ වහ ලින් වන් ශ ආහයඹට "විදුලි අත්ළර" 

ළඩ ටවන වඳුන්හ දීභ තුිතන් ඒ ළඩ ටවන ඹටනත් ඳභණක් 

විදුලි ම්ඵන්ධතහ 39,436ක් රඵහ දීභ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 

747 ණඹ වනහධහය රඵහ නදන්නටත් විදුලිඵර භණ්ඩරඹට 

වළකිඹහ රළබී  තිනඵනහ. 

 

විදුලි ජනනඹ ළන ථහ නශොත් යජඹ රඵහ ත් නරොකු 

ජඹ්ර්වණ තිනඵනහ. අඳට නචෝදනහ ශහට පුත්තරභ "රක් විජඹ" 

විදුලි ඵරහහයඹ  වයවහ නභහනොේස 300ක් ජනනඹ  යන්න 

වළකිඹහ රළබී තිනඵනහ.  නම් න විට ඉවශ නොත්භනල් විදුලි 

ඵරහහයඹ වයවහ නභහනොේස 150ක් විදුලි ඳද්ධතිඹට එක් 

යන්න වළකිඹහ රළබී තිනඵනහ. විනලේනඹන්භ යජනේ නරොකු 

ජඹ්ර්වණඹක් න නභහනොේස 600 ධහරිතහකින් යුත් "රක් 

විජඹ" ඵරහහයනේ නදන අදිඹය ඉදි නමින් ඳතිනහ.  රු 

ඇභතිතුභහනග් නහඹත්ඹ ඹටනත් 2013 නර් අ බහඹ න 

විට එහි ම්පර්ණ විදුලි ධහරිතහ රඵහ න්නට වළකිඹහ රළනේවිඹ 

කිඹහ අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. ඒ හනග්භ නභහනොේස 

120 විදුලි ධහරිතහක් රඵහ ළනීභ වහ ඉදි යන උභහ ඔඹ 

ඵරහහයනේ ළඩ 2014 ර්නේ නිභ කිරීභට ඵරහනඳොනයොත්තු 

නනහ. ඒ හනග්භ අනප් රු නනයන්ජන් වික්රහභසිංව භන්ත්රීaතුභහ 

කිේ ආහයඹට නභහනොේස 35 ධහරිතහක් රඵහ ළනීභ 

වහ නෝෝඩ්රන්ඩ්ස ජර විදුලි ඵරහහයඹත්, ඒ හනග්භ 

නභහනොේස  26 ධහරිතහක් රඵහ ළනීභට නභොයනොල්ර ජර 

විදුලිඵරහහයඹ වහත් සිඹලු ළරසුම් ස යරහ රඵන 

ර්නේ ඉදි කිරීම් ආයම්බ  යන්න ටයුතු ය නන ඹනහ.  

 

 අඳට නනොනඳනන හර්ඹඹන් අනප් භවනුය නග් ඳශහත්ර 

ය නන ඹනහ. ඳළයණි විදුලි ඵරහහයර ප්රමමිතිඹ ඉවශ 

තත්ත්ඹට ඳත් යන්න නම් න විට ටයුතු සිදු ය නන 

ඹනහ. විනලේනඹන්භ උකුනර, න රක්ඳහන, විභරසුනර්න්ද්ර  

කිඹන ඵරහහය ප්රමතිංසයණඹ වහ විලහර මුදරක් ළඹ 

යමින් නම් න විට ඒ ටයුතු හර්ථ සිද්ධ නනහඹ කිඹන 

හයණඹත් භතක් යන්න අලලයි.  

 

අවුරුදු තිවක් තුශ තිබුණ යුද්ධඹ අහන ශ නම් යජඹ පිට 

නරොකු කීභක්,  නරොකු හර්ඹබහයඹක් ඳළරුණහ. ඒ  තභයි 

යුද්ධනඹන් මුදහ ත් ප්රමනද්ලර විදුලිඹ ළඳයුභ ඹහත්හීමන 

කිරීභ. ඹහඳන අර්ධද්වීඳනේ විදුලි ළඳයුනම් ගුණහත්භබහඹ, 

විදුලි ළඳයුනම් සථහයබහඹ ළඩි දියුණු කිරීනම් අයමුණින් ඉදි 

න නභහනොේස 24 දළවි නතල්  ඉන්ධන ඵරහහයඹත් 

නදළම්ඵර් භහනේ විදුලිඹ ඵරහහය ඳද්ධතිඹට එක් කිරීභට 

නිඹමිත තිනඵනහ. ඒ හනග්භ නභහනොේස 500කින් යුත් න 

ල් අඟුරු ඵරහහයඹක් ත්රිඑකුණහභරනේ හම්පර්හි ඉදි කිරීභටත්, 

නම් යජඹ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ, රු ඇභතිතුභහ පිඹය නන 

තිනඵනහඹ කිඹන හයණඹ නඵොනවොභ තුටින් කිඹන්න 

අලලයි.   

 

 ම්නප්රමේක්ණඹ ළන ථහ නශොත් උතුනර්  ත්රyසතහදී ක්රිසඹහ 

නිහ විනහල වී තිබුණු ේනිඹහ - චුන්නහම් කිනරෝනොේස 

132 ප්රමධහන ම්නප්රමේක්ණ භහර්නේ ඉදි කිරීම් ටයුතු අයමහ, 

කිලිනනොච්ික ග්රීතඩ් උඳ නඳොශ ඵරන්හ කිනරෝනොේස 33 

ම්නප්රමේක්ණඹ භිනන් උතුරු අර්ධද්වීඳනේ ප්රමධහන ජහරඹ භඟ 

ම්ඵන්ධ ය තිනඵනහ.  

 

ඒ හනග්භ ම්නප්රමේණ ජහරඹ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ ඇයම  

න ලහඳෘති භිනන් කිනරෝ නොේ 220 ම්නප්රමේණ භහර් කිනරෝ 

මීටර්  475.5කින් වහ කිනරෝ නොේ 132 ම්නප්රමේණ  භහර් කිනරෝ 

මීටර් 629කින් යුතු න උඳ නඳොශල් 26ක් ඉදි කිරීභටත්, 

ප්රමතිංසයණඹ කිරීභටත් නම් න නොට ටයුතු ආයම් බ යරහ 

තිනඵනහ කිඹන හයණඹ භතක් යන්න අලලයි.  

1345  1346 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

 ඒ හනග්භ නොශම නයනේ ඒ ටයුතු ඹහත්හීමන 

යන්නත් මුදල් නන් යරහ  අලල ටයුතු ය තිනඵනහ. 

විනලේනඹන් විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලඹ වයවහ ය 

තිනඵන තත් අඹ ශ යුතු හර්ඹඹක් තභයි විල්ඳ ඵරලක්ති 

වහ ආනඹෝජයින් දිරිභත් කිරීභ. විනලේනඹන් පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්තිඹ ජහති ඳද්ධතිඹට රඵහ ළනීභ වහ grid උඳ 

නඳො ශල් නඹක් යන්ටළනේ, යත්නපුය, විභසුනර්න්ද්ර ,  සීතහ, 

ඵරංනොඩ, ඵදුල්ර, නුයඑිතඹ, උකුනශ, භහිඹංනඹ කිඹන 

ප්රමනද්ලර ප්රමර්ධනඹ කිරීභට ක්රිසඹහභහර් අයනන තිනඵනහ.   

2011 ර්ඹ තුශ හම්ප්රමදහයි නනොන පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

ලහඳෘති,  නනත් විධිඹට කිඹනහ නම්  NCRE   ලහඳෘති  

භිනන් ජහති විදුලිඵර ඳද්ධතිඹට ඳඹන දහඹත්ඹ සිඹඹට 

6.1ක් ඵට ඳත් යන්නත් අනප් රු ඇභතිතුභහටත්, යජඹටත් 

වළකිඹහ රළිහරහ තිනඵනහ.  

 

ඒ හනග්භ 2011 ර්ඹ අහන න විට මුළු සථහපිත 

ධහරිතහ  නභහ නොේ 251ක් හිත  NCRE විදුලි ලහඳෘති 108ක් 

තිබුණහ. ඒ ලහඳෘති 108 අද ලහඳෘති 116ක් ඵට ඳත් යන්න 

න රු ඇභතිතුභහටත්, යජඹටත් වළකිඹහ රළබී තිනඵනහ කිඹන 

හයණඹ නඵොනවොභ ඳළවළදිලි වන් යන්න අලලයි. ඒ 

හනග්භ ප්රමධහන විදුලි ඳද්ධතිනඹන් විදුලිඹ රඵහ දීභට අඳවසු 

නිළසිඹන් වතිතසදවක් ඳභ ණ සිටින ඵ වඳුනහ නන 

තිනඵනහ. නම් නිළසිඹන් වහ "්ර්හභ ලක්ති" ළඩටවන ඹටනත් 

විල්ඳ ඵරලක්ති භහධල භිනන් විදුලිඹ රඵහ දීභට නම් න නොට 

අභහතලහංලඹ වයවහ ප්රමතිඳහදන නන් යරහ ටයුතු යනන 

ඹනහ කිඹන හය ණඹත් භතක් යන්න අලලයි.  

 

ඒ හනග්භ  දුසය ප්රමනද්ලර ක්රිසඹහත්භ න ඉතහ කුඩහ ජර 

විදුලි ඵරහහය,  ප්රමධහන විදුලි ඳද්ධතිඹ එභ ප්රමනද්ල යහ ලහප්ත 

වීභත් භඟ  ප්රමධහන ඳද්ධතිඹට ම්ඵන්ධ කිරීභ වහ ටයුතු ය 

තිනඵනහ. ඒ හනග්භ  "Net Metering" ංල්ඳඹ  වඳුන්හ දීරහ 

ඒ ළඩටවනත් නම් න නොට හර්ථ ක්රිසඹහත්භ නහ 

කිඹන හයණඹත් භතක් යන්න අලලයි.  

 

විනලේනඹන් ඵරලක්තිඹ ළන ථහ යන නොට ඳසු ගිඹ 

හරනේ අඳට නිඹඟනේ ප්රමතිපර විඳින්න සිද්ධ වුණු ඵ භතක් 

යන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ඵරලක්ති ංයක්ණඹ පිිතඵ 

ළඩටවනක් තිබීභ ඉතහ ළදත්. විදුලිඵර අභහතලහංලඹ ඒ 

අංලනඹනුත් ක්රිසඹහත්භ නරහ තිනඵනහ.  ඵරලක්ති ංයක්ණඹ 

නනයහි ඳහරිනබෝගියින් උනන්දු කිරීභ වහ ක්රිසඹහත්භ "නවට 

නනුනන් අද" කිඹන ලහඳෘතිඹ ඹටනත් ඳහරිනබෝගියින් 

දළනුත් කිරීභ භිනන් ගිහ නොේ 83 විදුලිඹක් ඉතිරි ය 

ළනීභටත් එභ අභහතලහංලඹ දක් ටයුතු ය තිනඵනහ කිඹන 

හයණඹත් භතක් යන්න අලලයි. නභොද, විදුලිඹ 

අයපිරිසභළසභත්, ඉතිරි කිරීභත් අනප් නම් ටයුතුරදී ප්රමධහන 

තළනක් න්නහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීaතුභනි, ප්රමධහන විදුලි 

ඳහරිනබෝගියින් න ර්භහන්ත ව හණිජ ආඹතනර ඵරලක්ති 

ංයක්ණ ටයුතු අනිහර්ඹ කිරීභ වහ ෆභ ආඹතනඹක් 

වහභ ඵරලක්ති ශභනහහයයඹකු ඳත් යන්න විදුලිඵර 

අභහතලහංලඹ භිනන් උඳනදස දීරහ නම් න නොට ඒ ටයුතු 

යනන ඹනහ.   

 

ඒ හනග්භ ඳයභහණු ඵරඹ ංර්ධනඹ කිරීභ පිිතඵත් නම් 

දිනර හච්ඡහ නනයනහ. ඒ  පිිතඵ දළනුභක් තිනඵන 

ඇභතියඹකු ඒ ක්නේත්රyඹ බහය ටයුතු යනහ. ඒ හනග්භ ඳසු 

ගිඹ  එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරනේ යපු නවො නද්ල් 

අපි අඹ යනහ.  විනලේනඹන් භවළලි ලහඳෘතිඹ වයවහ තභයි  

විදුලිඵරඹ පිිතඵ ළඩි ඵරහනඳොනයොත්තු අඳට තිඹහ න්න සිදු 

නරහ තිනඵන්නන්. වළඵළයි ඳසු ගිඹ නිඹං හරඹත් එක් අඳට 

ල්ඳනහ යන්න සිද්ධ නනහ,  ඉදිරිනේදී  ඹම් කිසි විධිඹකින් 

භවළලිනේ ජර භේටනම්ත් ඳවශ ඹහභක් සිද්ධ වුනණොත්,  සිඹඹට 

50කින් ඳභණ අනප් විදුලි නිසඳහදනඹ අඩු නන්න ඉඩ තිනඵනහ 

කිඹන එ. එඹ ඒ හරනේ ඇති ශ නවො ලහඳෘතිඹක් වුණත් 

අපි නඳය ළරසුභක් ස ය ළනීභ ඉතහභ ළදත් නනහ 

කිඹන හයණඹත් භතක් යන්න අලලයි.  

 

විනලේනඹන්භ  ලින් ථහ ශ නත්නු විදහනභනග් 

භන්ත්රීaතුභන්රහනග් ඳශහත හනග් දුසය ඳශහත්රට විදුලිඹ රඵහ 

දීභ නම් යජඹ ඉතහභ ශීඝ්රානඹන් ය නන ගිහින් තිනඵනහ. අපි 

දළක්හ ඹහඳනනේ විදුලි දිගු. රු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහනග් 

නහඹත්ඹ ඹටනත් රු ඇභතිතුභහට වළකිඹහ රළබුණහ පුනරීන් 

සිට කිලිනනොච්ික වයවහ ඒ විදුලි දිගු දස නදක් තුශ  රඵහ 

නදන්නට. නොයි තයම් ඳහඩු රඵනහ කිේත්, නොයි තයම් 

අහසියි කිඹරහ කිේත් යජඹක් වළටිඹට ඳහඩුක් රඵමින් නවෝ 

යනේ ජනතහ නනුනන් ඒ නේඹ ළරසීභ නනුනන් රු 

ඇභතිතුභහටත්, යජඹටත් සතුතිඹ ඳශ යනහ. ඒ හනග්භ  භට 

හරඹ නන් ය දීභ පිිතඵ නළත හයඹක් ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත නමින් භනග් ථහ අන් යනහ. නඵොනවොභ 

සතුතියි. 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ 
(மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்)  

(The Presiding Member) 

නම් අසථහනේදී රු නිනඹෝජල හය බහඳතිතුභහ 

මරහනඹට ඳළමිනණනහ ඇති. 

 
අනතුරු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ මරහනනඹන් ඉත් 

වුනඹන්, නිනඹෝජල හය බහඳතිතුභහ  මුරහනහරඪ විඹ. 

 அன்தறநகு, ரண்நெறகு கந் கந்ரறனக்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனப, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon HON. GAYANTHA KARUNATILLEKA left the 

Chair, and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the 
Chair. 

 

[தற.த. 4.27] 

 
රු පී. අරිඹනන්ත්රyන් භවතහ 
(ரண்நெறகு தர. அரறபத்றன்)  

(The Hon  P. Ariyanethran) 
தகப தறறத் றசரபர் அர்கபப, ததற்பநரலிக் 

மகத்தரறல்கள் ற்நம் றன்லு, ரறசக்ற அமச்சுக்கபறன் 

றற எதுக்கலடுகள்லரண குளறமன றரத்றல் உமரற்ந 

மறட்டு கறழ்ச்சறமடகறன்பநன். நைக்கறரண இந் 

றரத்றன்பதரது ஆளும்ப்தறல் 5 - 6 உநப்தறணர்கபப 

சமதறல் இந்க்கறன்நரர்கள். இந் அமச்சுக்கபறன் 

பசமகள் ரட்டு க்களுக்கு றகவும் அத்றரசறரக 

இந்க்கறன்நண. ணக்கு நைன்நெ பதசற தறற அமச்சர் எந்ர், 

அசரங்கம் ந் அதறறந்த்றமச் தசய்ரலும் றழ்த் 

பசறக் கூட்டமப்நெ உநப்தறணர்கள் அமப் தற்நற 

குமநகமபக் கூநகறநரர்கபபதரற, அற்நறமணப் 

தரரட்டுறல்மன ன்ந ணது ணக்குமநம 

தபறறட்டிந்ந்ரர். றழ்த் பசறக் கூட்டமப்தறணரண 

ரங்கள் எந்பதரதும் அதறறந்த்ற டடிக்மககமபப் 

நெநக்கறத்றல்மன;  அற்மநப் தரரட்டுகறன்பநரம். 

குநறப்தரக றன்சரத்மப் ததரநத்ட்டில், டக்கு, 

கறக்கறபன தன இடங்கபறல் றன்சர இமப்நெ பமனகள் 

மடததற்நக்தகரண்டிந்க்கறன்நண ன்தம ரன் 

தபறரகக் கூந றந்ம்நெகறன்பநன். தன கறரங்களுக்கு 

றன்சரம் ங்கப்தட்டிந்க்கறநது. ஆணரல், லள்குடிபற்நம் 

தசய்ப்தட்ட தன கறரங்கபறலுள்ப வீறகளுக்கு றன் 

1347  1348 

[රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ] 
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இமப்நெக்கள் தசன்நரலும்கூட, நோத்த்றணரல் தரறக்கப் 

தட்ட வீடுகளுக்கு றன் இமப்நெ சறகள் தசய்ப்தட 

றல்மன. ஆகப, ரணற அடிப்தமடறனரது அந் 

வீடுகளுக்கு றன் இமப்மதப் ததற்நக்தகரள்ற்கரண எந் 

றட்டத்ம இந் அமச்சறநடரக அல்னது இம 

அமச்சுக்களூடரக பற்தகரள்ப பண்டுதன்ந ரங்கள் 

பண்டுபகரள் றடுக்கறன்பநரம். அவ்ரந தசய்ரல் அது 

அர்களுக்கு றகவும் சறரக இந்க்கும்.  
 

அடுத்ரக, சம்நேரறபன அணல் றன் றமனம் அமப்தது 

தரடர்தரகப் தல்பந றரண கந்த்துக்கள் கூநப்தட்டு 

ந்கறன்நண. அணல் றன் றமனத்றன் நனரகப் தன 

ன்மகள் கறமடப்தரகக் கூநப்தடுகறன்நது. இந்ந்ரலும் 

கூட, நக்குமந 5,000 megawatts றன்சரத்மப் 

ததநற்கரக 10,000 பதர் ங்களுமட கரறகமப 

இந்றந்க்கறநரர்கள்; இன்ந அர்கள் டுத்தந்றபன 

றடப்தட்டிந்க்கறநரர்கள். குநறப்தரக 2,500 குடும்தங்கமபச் 

பசர்ந் 10,000 பதர் இன்ந தசறபரடும் தட்டிணறபரடும் 

அகறகபரக ரழ்ந்துதகரண்டிந்க்கறன்நணர்.  அர்கள் தசரந் 

இடங்கபறல் லபக் குடிர்த்ப்தட பண்டும். அர்களுக்கு 

ங்கப்தட்டு ந் உனந்வுப் ததரந்ட்களும் றநத்ப் 

தட்டிந்க்கறன்நண. இத்மக துர்ப்தரக்கற றமன இன்ந அந் 

சம்நேர் க்களுக்கு ற்தட்டிந்க்கறன்நது. நோத்த்றணரல் 

தரறக்கப்தட்ட அர்கள் இடம்ததர்ந்து 6 ந்டங்க 

பரகறன்நண. தசரந் இடங்கபறல் குடிபந நைடிர எந் 

பமணறபன அர்கள் ரழ்ந்துதகரண்டிந்க்கறன்நரர்கள். 

ஏரறடத்றல் ரழ்கறன்ந ஏர் இணத்ம இன்தணரந் இடத்துக்கு 

அநப்தறறட்டு அவ்றடத்றபன ஏர் அணல் றன் றமனத்ம 

அமக்கபண்டி பம இல்மனதன்நரன் ரங்கள் 

றமணக்கறன்பநரம். க்கள் குடிறந்ப்நெக்கள் இல்னர 

த்மணபர இடங்கள் இந்க்கறன்நண. அவ்ரநரண 

இடங்கபறல் அணல் றன் றமனங்கமப அமப்தநடரக 

க்களுக்கும் ன்ம தக்கும்; ரட்டுக்கும் ன்ம 

தக்குதன்தம ரன் இவ்றடத்றல் தரறறத்துக்தகரள்ப 

றந்ம்நெகறன்பநன். இமறட, இப்ததரளது ன்ணரரறபன 

ததற்பநரலி பம்  தரடர்தரக ஆரய்ச்சறகள் பற்தகரள்பப் 

தட்டு ந்கறன்நண. ஆணரல், ந் ரட்டிலுள்ப ந் றநணம் 

ன்ணரரறபன இந் ஆரய்ச்சறகமப பற்தகரள்கறன்நது ன்தது 

தரடர்தரண தபறப்தமடத்ன்ம இல்னர றமனம 

கரப்தடுகறநது. ணப, தகப அமச்சர் அர்கபப, ந் 

றநணம் ன்ணரரறலுள்ப ததற்பநரலி ஆரய்ச்சறப் 

தறகமப பற்தகரள்கறன்நது ன்ந றடத்ம  ங்களுக்குத் 

தரறப்தடுத் பண்டுதணக் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.   
 

உண்மறபன தபறச்சம் ற்தடுத்பண்டிது 

அசறரணதுரன்; லங்கள் இந் ரட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் 

தபறச்சம் ற்தடுத்துமறட்டு ரம் கறழ்ச்சற 

மடகறன்பநரம். ஆணரல், றழ் க்கமபப் ததரநத்மறல் 

அர்கள் இன்ந தபறச்சறல்னர ஏர் இந்ண்ட 

ரழ்க்மகமப அநதறத்துக் தகரண்டிந்க்கறன்நணர். ரன் 

இங்கு பதச ஆம்தறப்தற்கு எந்ற பத்துக்கு நைன்நெ 

ட்டக்கபப்நெ ரட்டத்றலுள்ப தட்டிப்தமபறல் ண்நைமண  

தன்பற்கு கறர பசமரபர் தறரறறலுள்ப இடம் 

ததர்ந்துள்ப க்களுக்குரற நம றரத்ம 

ங்குற்கரக கறர பசம உத்றபரகத்ந்ம் கறர 

நைன்பணற்நச் சங்கத்றன் க்கள் தறறறறகளும் 

கறரங்களுக்குச் தசன்நததரளது, இரணுத்றணர் ந்து 

இன்நம் ரமபநோம் அப்தறபசத்றபன ந்தரந் கூட்டநைம் 

றகழ்ச்சறநோம் டத்க்கூடரது ணக் கட்டமப 

றட்டிந்க்கறநரர்கள். அமறட அங்குள்ப தன ஆனங்களுக்குச் 

தசன்ந இன்நம் ரமபநோம் ந்தரந் றகழ்ச்சறநோம் 

டத்க்கூடரது ணக் கூநறறந்க்கறநரர்கள். இந்ண்ட ரழ்வு 

ண  ரன் குநறப்தறடுது, இமத்ரன். இர்களுமட 

டத்மமப் தரர்க்கறன்நததரளது து க்களுக்குச் 

சுந்றம் ங்பக ங்கப்தட்டிந்க்கறநது? ண 

றணத்பரன்நகறநது.  
 

ரமப ரவீர் றணம். ரவீர்கள் ன்தது ரர் ன்தம 

லங்கள் நெரறந்துதகரள்ப பண்டும்? அர்கள் அவுஸ்றபலிர 

றலிந்ந்பர, அதரறக்கரறலிந்ந்பர அன்நறச் சலணரற 

லிந்ந்பர ந்ர்கள் அல்னர். அர்கள் இந் ரட்டிலுள்ப 

து றழ் க்களுமட றடுமனக்கரகப் பதரரடி றத் 

பதரரபறகள். அவ்ரந  றத்ர்கமபக்கூட றமணவுகூ 

நைடிரல் சுந்றற்ந சூழ்றமனறல்ரன் ரங்கள் ரழ்ந்து 

தகரண்டிந்க்கறன்பநரம். க்கள் அர்கமப றமணக்கறன் 

நரர்கபர இல்மனர ன்தமறட, இவ்ரநரண றணங்கள் 

ந்கறன்நததரளது அம்க்கமப அடக்குகறன்நம ந் 

மகறலும் ரலும் ற்நக்தகரள்ப நைடிரது. இத்மக 

துர்ப்தரக்கற றமனமகமபறட்டு து க்கள் றகுந் 

ணபமணமடகறநரர்கள். ணப, ரர் மணச் 

தசய்ரலும், உனகதகங்கும் தனரக ரளம் டக்கு, கறக்கு 

ரகரத்மச் பசர்ந் றழ் க்கள் அமணந்ம் இநந் 

அம்ரவீர்களுக்கரக அந்த் றணத்றல் தபறப்தமடரகத் 

லதங்கமப ற்நரறட்டரலும், ந்பநைம் து 

ணதுக்குள்பப றமணவுகூர்ந்துதகரண்டிந்ப்தரர்கள். அமண 

ரலும் டுக்க நைடிரதன்தம ரன் இச்சந்ர்ப்தத்றல் 

தபறரகக் கூநறக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்பநன். உண்மறபன, 

இந் றடங்கமபப் தரர்க்கறன்நததரளது இன்ணநைம் 

இங்குள்பர்கபது ணங்கபறல் தபறச்சம் ற்தடறல்மன 

ன்தமப் நெரறந்துதகரள்பக்கூடிரக இந்க்கறன்நது. ரங்கள் 

இன்ந தபறச்சத்மப் தற்நற் கமத்துக் 

தகரண்டிந்க்கறன்பநரம். ரட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் பநரட்டுக்கும் 

தரடசரமனகளுக்கும் தபறச்சம் பம. ஆணரல், து 

க்களுமட ணங்கபறல் தபறச்சம் ந்றந்க்கறநர ணக் 

பகட்டரல், குநறப்தரக டக்கு, கறக்கறலுள்ப க்கபறன் 

ணங்கபறல் தபறச்சம் றல்மன ன்பந கூநனரம். 

இத்மக றமனறல், அப்தறபசத்றல் றனவுகறன்ந 

இன்மந றமனம ணதுக்கு றகுந் பமணம 

அபறக்கறன்நது.   
 

இமறட, கடந் ரம் ட்டக்கபப்நெ ரட்டத்றலுள்ப 

நெதுக்குடிறந்ப்நெ, கறரன்குபம் ஆகற கறரங்களுக்குச் தசன்ந 

இரணுத்றணர் அங்கு வீடுவீடரகச் தசன்ந, தபற 

ரடுகபறல் தறநெரறநோம் ஆண்கபறன் மணறரமத் 

ணறரகப் நெமகப்தடம் டுத்துள்பதுடன், எந் தடித்றபன 

அர்களுமட றதங்கமபநோம் றப்தற டுத்துச் 

தசன்நள்பணர். எந் தக்கத்றல் இந் ரட்டிபன சரரணம் 

றனவுரகச் தசரல்லிக்தகரள்ளும் அபபமபறல், 

நதக்கத்றல் டக்கு, கறக்கறலுள்ப க்கமப பமணப் 

தடுத்தும் சம்தங்கள் மடததற்நக்தகரண்டிக்கறன்நண 

ன்தமநோம் தரறறத்துக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்பநன். 

"பதரரட்டத்றல் இமந் தன்ணறண்டரறம் 

பதரரபறகமப கடந் ரம்  றடுமன தசய்றந்க்கறன்பநரம்" 

ண ரழ். ரட்டப் தரரளுன்ந உநப்தறணந்ம் 

அமச்சந்ரகற ரண்நெறகு டக்பஸ் பரணந்ர அர்கள் 

தரறறத்றந்ந்ரர். உண்மறபன அது ல்ன றடம். 

ஆணரல், அவ்ரந றடுறக்கப்தட்டர்கள்கூட இன்ந 

றம்றறல்னரல் இந்க்கறன்நரர்கள். அம்தரமந 

ரட்டத்றன் றந்க்பகரறல் ன்ந இடத்றலுள்ப 

றரகநெம் கறரத்றல் நெணர்ரழ்பறக்கப்தட்டு றடுறக்கப் 

தட்ட பகரபசன் ன்ந இமபஞமண தள்மப ரணறல் 

ந்ர்கள் தகரண்டுதசன்ந றசரம தசய்தறன் 

இப்ததரளது றந்ம்தவும் றசரரறப்தற்தகண அர் 

தகரளம்நெக்குக் தகரண்டுப்தட்டுள்பரர். எந்தக்கத்றல் 
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பதரரபறகளுக்குப் நெணர்ரழ்பறத்து றடுறப்தரகச் 

தசரல்லிக்தகரண்டு, நதக்கத்றல் அர்கமபக் மகதுதசய்து 

இன்தணரந் இடத்றல் மத்து றசரம தசய்கறன்ந, 

அர்கமப உபரலறரகப் தரறக்கக்கூடி தன சம்தங்கள் 

மடததநகறன்நண.  
 

ணப, க்கபறன் ணங்கபறபன நைலில் தபறச்சம் 

பண்டும். இந் தபறச்சத்ம ற்தடுத்துற்கரகத்ரன் 

ரங்கள் கடந் 62 ந்ட கரனரக  இந் ரட்டிபன அகறம்மச  

ரலறரகவும் ஆநோ ரலறரவும் தல்பநதட்ட பதரரட்டங்கமப 

டத்ற ந்றந்க்கறன்பநரம் ன்தம லங்கள் நெரறந்துதகரள்ப 

பண்டும். அற்கரக கடந் 62 ந்ட கரனரகப் தட்ட 

கஷ்டங்களுக்கு எந் றடிரக து க்களுக்கு றந்ரண 

அசறல் லர்மத் பண்டுதணத் றழ்த் பசறக் 

கூட்டமப்நெ பகட்கறன்நது. அற்கு, லங்கள் ம்ம பரக்கறக் 

மகலட்டி, ரங்கள் அதறறந்த்றகமபப் தரரட்டரது, 

குமநகமப ட்டும் தசரல்லிக்தகரண்டிந்ப்தரகக் 

கூநகறன்நலர்கள். இந் ரட்டிலுள்ப து றழ் க்கள் ரம் 

இந் ரட்டிபன சு றர் உரறமநோடநம் ச 

அந்ஸ்துடநம் சுந்றரக ரபண்டும் ன்தற்கரகத் 

ரன் றழ்த் பசறக் கூட்டமப்நெக்குத் தரடர்ச்சறரக  

ரக்கபறத்றந்க்கறன்நரர்கள் ன்தம லங்கள் உர்ந்து 

தகரள்ப பண்டும். 2009ஆம் ஆண்டு ப ரம் 19ஆம் றகற 

நைள்பறரய்க்கரல் அனம் நைடிவுக்கு ந் தறற்தரடு ரங்கள் 

ரன்கு பர்ல்கமபச் சந்றத்றந்க்கறன்பநரம். அரது, 

2010ஆம் ஆண்டு ததரதுத் பர்ல் இடம்ததற்நது. அறபன 

டக்கு, கறக்கு க்கள் து கட்சறறலிந்ந்து 14 

உநப்தறணர்கமபத் தரறவுதசய்ணர். அற்குப் தறற்தரடு ரழ். 

ரட்டத்றலும் றந்பகரமன ரட்டத்றலும் டந் 

உள்ளூரட்சறச் சமதத் பர்லிபன ரங்கள் தற்நறமடந் 

றந்க்கறன்பநரம். அமறட அம்தரமந ரட்டத்றல் டந் 

பர்லில் ரங்கள் நன்நரது நைமநரக 

தற்நறமடந்பரம். ரன்கரது நைமநரக கறக்கு ரகர 

சமதத் பர்லில் ரங்கள் அபரக தற்நறநொட்டி 

றந்க்கறன்பநரம். இறபன லங்கள் என்மநப் தரர்க்க பண்டும். 

அரது டக்கு, கறக்கறபன இந்க்கறன்ந க்கள் 

அதறறந்த்றம றந்ம்நெகறன்நரர்கள். ஆணரல், அதறறந்த்றக் 

கரக ட்டும் ரக்கபறக்கரட்டரர்கள். இமண லங்கள் 

றச்சரகப் நெரறந்து தகரள்ப பண்டும். லங்கள் ‘கரர்தட்’ 

வீறமக் கரட்டிணரலும் சரற, றன்சர றபக்குகமப 

வீடுகள்பரநம் தகரடுத்ரலும் சரற, றச்சரக து க்கள், 

றழ் க்களுக்கரண எந் லர்வு ந்ம் ம றழ்த் பசறக் 

கூட்டமப்நெக்குப் தறன்ணரல்ரன் றற்தரர்கள் ன்தம 

அர்கள் தரடர்ச்சறரக றநதறத்து ந்கறன்நரர்கள். ரன் 

இமக் கூநகறன்நபதரது தறறத் றசரபர் அர்கள் சறரறத்துக் 

தகரண்டிந்க்கறன்நரர். ணப, அந்ம் அம ற்கறன்நரர் 

ன்நரன் ரன் றமணக்கறன்பநன்.  

 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

I do not accept that.  

 
රු පී. අරිඹනන්ත්රyන් භවතහ 
(ரண்நெறகு தர. அரறபத்றன்)  

(The Hon  P. Ariyanethran) 
உண்மறபன அவ்ரநரண தபறச்சத்மத்ரன் ரங்கள் 

படிக்தகரண்டிந்க்கறன்பநரம். அந் தபறச்சத்துக்கரகத்ரன் 

ரங்கள் உமத்துக்தகரண்டிந்க்கறன்பநரம். ரமப 

றணம்கூட இந்து க்கபறன் எந் நெணறரண ரபரக 

இந்க்கறன்நது. அரது ரவீர் றணத்பரடு இமந்து 

ந்கறன்ந இன்தணரந் றணரண கரர்த்றமகத் லதம் 

ற்நகறன்ந ரள். அந் ரபறல்கூட து க்கள் சுந்றரக 

றபக்பகற்ந நைடிரல் இரணுத்றணர் மட 

றறக்கறன்நரர்கள். ஆகப, எந் நெநத்றபன சறறல் றர்ரகம் 

இடம்ததநகறன்நது ன்ந கூநப்தடுகறன்நது; நநெநத்றபன 

இரணு அறகரம் - இரணு ஆட்சற இடம்ததநகறன்நது. 

இற்கு இமறட உரம் கூநத் பமறல்மன. 

அபபம், ரங்கள் இவ்ரநரண றடங்கமபச்  

தசரல்கறன்நபதரதுரன் து கட்சறறணர் உங்கள்லது குற்நம் 

சுத்துரக லங்கள் தரடர்ச்சறரகக் கூநறந்கறன்நலர்கள்.  

 

இந் வு தசனவுத் றட்ட றரம் இடம்ததநற்குச் 

சரறரக நன்ந ரங்களுக்கு நைன்பத ரறததரந்பறன் றமன 

அறகரறக்கப்தட்டது. அன் தறற்தரடு அசரங்க ஊறர்கபறன் 

ரழ்க்மகச் தசனவுப் தடி அறகரறக்கப்தட்டரகக் 

கூநப்தட்டது. அவ்ரந அறகரறக்கப்தட்டரலும்கூட, 

ரறததரந்பறன் றமன கூடின் கரரக றச்சரக 

அணரல் அசரங்க ஊறர்கள் ன்மமட நைடிர எந் 

றமன இந்க்கும். அபபதரன்நரன் சமல் ரநோ 

றமனமப் தரர்க்கறன்நபதரது அதுவும்கூட தன்டங்கரக 

அறகரறத்றந்க்கறன்நது. ஆகப, குமநந்தட்சம் அசரங்க 

ஊறர்களுக்கரது இந் சமல் ரநோ ற்நம் அர்கள் 

உதபரகறக்கறன்ந பரட்டரர் மசக்கறள், கரர் பதரன்ந 

ரகணங்களுக்கரண ரறததரந்மபத் றட்டறட்ட மகறல் 

ரணற அடிப்தமடறல் தகரடுத்ரல் பற்கத்க்கரக 

இந்க்கும். அதுபதரல், ரழ்ப்தரம், ன்ணற, கறபறதரச்சற 

பதரன்ந தறபசங்கபறலுள்ப லள்குடிபற்நக் கறரங்கபறபன 

ரழ்கறன்நர்கள் றகவும் நறர்கபரக இந்க்கறன்நரர்கள். 

'டக்கறன்' சந்ம்நனம் அர்களுக்கு ங்கப்தடுகறன்ந 

றன்சரத்ம ரணற அடிப்தமடறல் ங்கும் எந் 

றட்டத்ம லங்கள் இந் அமச்சறன் நனரக பற்தகரள்ப 

பண்டும் ன்நம் ரன் இவ்றடத்றபன பகட்டுக்தகரள்ப 

றந்ம்நெகறன்பநன். 

 

அடுத்து, றர்ந்ம் டிசம்தர் ரம் 21ஆம் றகற உனகம் 

அறக்கூடி எந் றமனம இந்ப்தரக ஊடகங்கபறபன 

ற்நம் இமத் பங்கபறபன குநறப்தறடப்தட்டிந்க்கறன்நது. 

அதுதற்நற க்கள் த்றறலும் தனரகப் பதசப்தட்டு 

ந்கறன்நது. ரன் இமக் கூநகறன்நபதரது சறனந்க்குக் 

பகலிரக இந்க்கனரம். ஆணரல், தன இமத் பங்கமப 

ரங்கள் நெட்டிப் தரர்க்கறன்நபதரது நறமடக்கூடி எந் 

றமன கரப்தடுகறன்நது. நேபனரகத்றல் ரற்நங்கள் 

ற்தடுகறன்நபதரது றச்சரக து ரடும் தரறக்கக்கூடி 

எந் றமன ற்தடும். இவ்ரநரண ரற்நங்கபறன்பதரது 

ரட்டுக்குத் லம ந்ர ன்தம இன்ந இனங்மகறல் 

இந்க்கறன்ந நெகழ்நேத் றஞ்ஞரணறகமபக்தகரண்டு ஆரய்ந்து 

தரர்த்து - இர்கள் இன்ந தசய்ற அநப்நெகறன்ந 

றட்டத்மக்கூட பற்தகரள்கறன்நரர்கள் - அதுதற்நற 

க்களுக்குத் தபறவுதடுத்க்கூடி எந் கடம 

அசரங்கத்துக்கு இந்க்கறன்நது ன்தம ரன் இங்கு 

தரறறக்க றந்ம்நெகறன்பநன்.  

 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

உங்களுக்கு இன்நம் எந் றறம் இந்க்கறன்நது.   

 

රු පී. අරිඹනන්ත්රyන් භවතහ 
(ரண்நெறகு தர. அரறபத்றன்)  

(The Hon  P. Ariyanethran) 
ஆம்! ரன் பதச்மச நைடிக்கறன்பநன். 
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இற்மக அணர்த்ம் ன்தம ரலும் டுக்க நைடிரது; 

அசரங்கத்றன் ந்ச் சறந்மணரலும் அம ரற்ந நைடிரது. 

ஆகப, இவ்ரநரண றடங்கமப ஏபபநம் றஞ்ஞரண 

ரலறரக ஆரய்ந்து அற்நறன் ன்ம லமகள் தற்நற 

நைன்கூட்டிப அநறறக்க பண்டும்.  

 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ  
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க)  

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ප්රමබහයන්නග් උඳන් දිනඹට ඔඵතුභහ ඳවන් ඳත්තු යනහද? 

භව ඵළංකු සිද්ධිඹ ඔඵතුභහ අනුභත යනහද? 

 

රු පී. අරිඹනන්ත්රyන් භවතහ 
(ரண்நெறகு தர. அரறபத்றன்)  

(The Hon  P. Ariyanethran) 
அற்கு ரன் தறல் கூநகறன்பநன். 

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

தறல் தசரல்ற்கு உங்களுமட பம் நைடிந்துறட்டது! 

 
රු පී. අරිඹනන්ත්රyන් භවතහ 
(ரண்நெறகு தர. அரறபத்றன்)  

(The Hon  P. Ariyanethran) 
த்ற ங்கறத் ரக்குல் சம்தத்ம நந்துறட்டீர்கபர? 

ன்நரல், அது டப்தற்கு  ரர் கரம்? ன்தம லங்கள் 

நெரறந்துதகரள்ப பண்டும். இந் ரட்டிபன தறநந் 

இமபஞர்கமப லங்கள் நோத்த்துக்கு அமத்ன்  

கரரகத்ரன் இவ்ரந டந்து. 

 
රු භන්ත්රීaයනඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

கந்ர அம்ரன்ரபண தசய்து. 
 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 
தகப உநப்தறணர் அர்கபப, உங்கள் பம் 

நைடிமடந்துறட்டது. 

 
රු පී. අරිඹනන්ත්රyන් භවතහ 
(ரண்நெறகு தர. அரறபத்றன்)  

(The Hon  P. Ariyanethran) 
இன்நம் அம றறடம் ரந்ங்கள்! 

 

நெணர்ரழ்பறப்நெ, சறமநச்சரமனகள் நசலமப்நெ 

அமச்சரல் தபறறடப்தட்ட ணது மகறல் உள்ப இந்ச் 

CDறல் தடதரன்ந இந்க்கறன்நது, தரந்ங்கள்! 
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க)  

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
භන්ත්රීaතුභනි, අනප් භන්ත්රීaතුභන්රහ, නජඹයහේ ප්රමනහන්දුපුල්නල් 

ඇභතිතුභන්රහ භයද්දි ළල්රත්නත් නදභශ මිනිසසු හිටිඹහ. අපි 

ගිහින් ඒ අඹ භළරුනේ නළවළ. ඒ අඹ නිදවනේ හිටිඹහ. ඒ නිහ එනවභ 

ථහ යන්න එඳහ. අනප් සිංවර මිනිසසු ද්ර විඩ ජනතහට ළයදි 

යරහ නළවළ. භහ පුංික හරනේ ඉනන ත් භනග් ඉසනෝනල් 

ද්ර විඩ ගුරුයනඹක් හිටිඹහ. ඒ ගුරුයඹහට අපි නඵොනවොභ නවොට 

ළරකුහ. එනවභ නවෝදයත්නඹන් ළරක අඳ 

තමුන්නහන්නේරහ ජහතිහදඹට අදින්න එඳහ.   

 
රු පී. අරිඹනන්ත්රyන් භවතහ 
(ரண்நெறகு தர. அரறபத்றன்)  

(The Hon  P. Ariyanethran) 
லங்கள் தடித் தரடசரமனறல் றழ் ஆசறரறர் 

இந்ந்றந்க்கனரம் -  

 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 
தகப உநப்தறணர் அர்கபப, உங்கள் உமம 

நைடித்துக்தகரள்ளுங்கள்! 

 

රු පී. අරිඹනන්ත්රyන් භවතහ 
(ரண்நெறகு தர. அரறபத்றன்)  

(The Hon  P. Ariyanethran) 
இவ்ரநரண றமனம ற்தடுத்றப இந் அசரங்கம் 

ரன். அவ்ரநரணர்கள்ரம் இந் அசரங்கத்றல் 

அமச்சர்கபரக இந்க்கறநரர்கள். இறலிந்க்கறன்ந எந் 

தடத்மப் தரந்ங்கள்! எந் ரய் எந் தறள்மபம மத்துக் 

தகரண்டிந்க்கறநரர். ஆணரல், இரறன் கர் ங்பக? ன்ந 

பகட்டரல், தரறரது. இது நெணர்ரழ்பறப்நெ, சறமநச் 

சரமனகள் நசலமப்நெ அமச்சறன் C D  இல்ரன் 

இந்க்கறன்நது. ஆகப, இவ்ரநரண றமனறல்ரன் றழ் 

க்கள் இந்க்கறன்நரர்கள். நைலில் அர்கபறன் ணறல் 

தபறச்சத்ம ற்தடுத்துங்கள்! தறன்ணர் ரட்டுக்கு 

தபறச்சத்மக் தகரடுங்கள்! ன்ந பகட்டு, 

றமடததநகறன்பநன். ன்நற. 

 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

ன்நற. The next speaker is the Hon. Ruwan 
Ranatunga. ඔඵතුභහට විනහඩි 10ක් තිනඵනහ. 
 

 

[අ.බහ. 4.41] 

 
රු රුන් යණතුං භවතහ 
(ரண்நெறகு ந்ன் துங்க)  

(The Hon. Ruwan Ranatunga) 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහනග් 

"ළභට විදුලිඹ" ංල්ඳඹ අනු යනේ සිඹලුභ ඳවුල්රට විදුලිඹ 

රඵහ දීනම් ප්රමමු අයමුණ ඇතියි අනප් යජඹ ටයුතු යන්නන්. 

2016 දී තභයි "ළභට විදුලිඹ" ඉරක්ඹ ම්පර්ණ ය න්න 

අනප් යජඹ ඵරහනඳොනයොත්තු නන්නන්. 1980 දී යනේ ඳවුල්ලින් 

සිඹඹට 9ටයි විදුලිඹ  තිබුනණ්.  1990 නද්දි ඒ සිඹඹට 30ක් 

දක්හ ර්ධනඹ වුණහ.  නමුත් 2000 නනනොටත් සිඹඹට 60ට 

ඳභණයි විදුලිඹ තිබුනණ්.  අද නනනොට සිඹඹට 93ට ආන්න 

ඳවුල් ංලහට විදුලිඹ රඵහ දී තිනඹනහ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ නග් නම් යජඹ ඹටනත් යනේ ජනතහනන් සිඹඹට 

30ට ළඩි ංලහට විදුලිඹ රඵහ දී ති නඹනහ. 2010 ජනි 

භහනේ ඉරහ 2011 නනොළම්ඵර් භහඹ නද්දි ඳවුල් 

314,994ට විදුලිඹ රඵහ දීරහ තිබු ණහ. 2012 ර්ඹ තුශ තත් 

ඳවුල් 300,000ට විදුලිඹ රඵහ නදන්න ළරසුම් ය තිබුණහ. 

ප්රමධහන විදුලි ජහරඹ නන ඹන්න ඵළරි ඳුය ප්රමනද්ලර ජීත් න 

ඳවුල් 60,000ක් වඳුනහ නන "්ර්හභ ලක්ති" ළඩ පිිතනශ ඹටනත් 

එභ ඳවුල්රට සර්ඹ ඵරනඹන්, කුඩහ ජර විදුලි ඵරහහය 

භහර්නඹන් ව සුශං භහර්නඹන් 2012 නර්දී විදුලිඹ රඵහ දීභට 

ළරසුම් යරහ තිබුණහ.     

1353  1354 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

එභ ළරසුම් වයවහ අද නම් නභොනවොත න විට  විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ විලහර ප්රමතිඹක් අත් ය නන තිනඵනහ. 

විනලේනඹන්භ දු  ඳවුල්රට  විදුලිඹ රඵහ ළනීභ වහ "විදුලි 

අත්ළර" නමින් ක්රිසඹහත්භ ණඹ නඹෝජනහ ක්රහභඹ ඹටනත් රුපිඹල් 

30,000 ණඹක් භහසි හරි 60කින් විදුලි ිහනරන් අඹ ය ත 

වළකි ආහයඹට රඵහ දීභ අඹ ශ යුතුයි.  ශ්රී. රංහ භෘද්ධි 

අධිහරිඹ විසින් ක්රිසඹහත්භ ශ නම් ණඹ ළඩටවනන්දී අඹ ශ 

සිඹඹට 10 නඳොලිඹ විනලේනඹන් නම් අසථහනේ යජඹක් වළටිඹට 

ඉත් ශ වළකි නම් එඹ ඩහත් සුදුසු ඵට භභ නඹෝජනහ යනහ. 

තද, ප්රමහනද්ශීඹ බහ, නය බහ නඳොදු ඉඩම්ර ඳදිංික සිටි ව 

අයිතිඹ නඳන්වීභ වහ ඔප්පු තියප්පු අහිමි සිටි එනවත් ය 15-

20ක් අදහශ සථහනඹන්හි ඳදිංික සිටි ඳවුල්රට විදුලිඹ රඵහ 

ළනීභ ම්ඵන්ධනඹන් ඳළළති ඵහධහන් ඉත් කිරීභ 

විනලේනඹන්භ අඹ ශ යුතුයි.  

 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, භභ නිනඹෝජනඹ යන 

මිනුන්නොඩ ආනනේ නඳොදු ඉඩභ ඳවුල් 18ට ළඩි 

ප්රමභහණඹක් 2001 ර්  නේ දී -එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු 

හරනේ- ඳදිංික යහ තිබුණහ. නම් අඹට විදුලිඹ රඵහ න්න කිසිභ 

වළකිඹහක් තිබුනණ් නළවළ. නම් ළඩටවන ඹටනත් ඒ ඳවුල් 

18ටභ විදුලිඹ රඵහ නදන්න නද්ලඳහරන නේදඹකින් නතොය අඳ 

ටයුතු ශහ. විනලේනඹන්භ නභන් ළඩටවනක් ක්රිසඹහත්භ 

කිරීභ ළන රු ඇභතිතුභහට අඳ සිඹලු නදනහනග්භ සතුතිඹ පුද 

යන්න ඕනෆ.  

 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අද නම් යනේ ඳවුල්ලින් සිඹඹට 

92ට රඳහහිනී ඹන්ත්රy තිනඵනහ.  සිඹඹට 85ට ගුන් විදුලි 

ඹන්ත්රy තිනඵනහ. සිඹඹට 75ට අධි ජනතහක් ජංභ දුයථන 

ඳහවිච්ික යනහ. සිඹඹට 50ක් ඳභණ හභහනල දුයථන ඳහවිච්ික 

යනහ. අද රංහනේ ඳවුල්ලින් සිඹඹට 80ට ඩහ විදුලි 

සත්රිඑක් ඳහවිච්ික යනහ. සිඹඹට 45ට විදුලි ඳංහ තිනඵනහ.  

සිඹඹට 48ට ළඩි පිරික් ශීතයණ ඳහවිච්ික යනහ. ඒ හනග්භ 

රංහනේ ඳවුල්ලින් සිඹඹට 9ට ඳරිණ ඹන්ත්රy තිනඵනහ. 

සිඹඹට 24ට ළඩි ඳවුල් ංලහට DVD ඹන්ත්රy තිනඵනහ.  

රංහනේ සිඹඹට 5ත් සිඹඹට 8ත් අතය ජනතහක් අද විදටත් 

තළඳෆර බහවිත යනහ. රංහනේ ම් නිඹම් ම්රට විදුලිඹ 

රළබීභත් එක් නම් විධිඹට ඒ ඒ බහණ්ඩර බහවිතඹත් ඵරහත්භ 

නරහ තිනඵනහ. ඒ නිහ අද විදුලිඹ නළතිභ ඵළරි හධඹක් 

නරහ තිනඵනහ. රහඳනේ යටරට අණ්ඩ විදුලිඹ ළඳයීභක් 

නළති වුණත් රංහනේ අනප් යජඹ ඳළඹ 24 පුයහ විදුලිඹ රඵහ 

නදනහ. යනේ හණිජ අංලනේ ලහඳහය 4,68,965ක් විදුලිඹ නිහ 

ක්රිසඹහත්භ නනහ. ෘවසථ ඳහරිනබෝගිඹන් විතයක් නනොනයි, 

හණිජ ක්නේත්රyනේ සුළු වහ භධල ඳරිභහණ ර්භහන්ත හනග්භ, භවහ 

ඳරිභහණ ර්භහන්ත ක්නේත්රyනේ ඳහ රිනබෝගිඹන් විදුලිඹ නිහ අද 

ඵරහත්භ නනහ. නම් නිහ යජඹක් ලනඹන් අඳ හභහනල ජන 

ජීවිතඹට හනග්භ හණිජ ර්භහන්ත ක්නේත්රyඹට විදුලිනේ ඇති 

ළදත්භ නත්රුම් නන විදුලිඵර ක්නේත්රyනේ ංර්ධනඹ 

උනදහ ටයුතු යනහ.  

 

විවිධ නද්ලඳහරන ම ඇදිලි  වහ ඵරඳෆම් නිහ නතහ දභහ තිබ 

විදුලි උත්ඳහදන ලහඳෘති අතිරු ජනහධිඳතිතුභහනග්  වහ  නම් යජනේ 

දයදර්ශී ීරන්දු භත ආයම්බ කිරීභ විනලේනඹන්භ අඳ අඹ ශ යුතු 

නනහ. ඒහ මීට අවුරුදු 30ට නඳය, නළත්නම් ඊට භහන 

හරඹදී ආයම්බ වීභට තිබු ලහඳෘති. නමුත් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහනග් ඒ දයදර්ශී ක්රිසඹහලිඹ තුශ අද ඒ ලහඳෘති ආයම්බ 

කිරීභට ටයුතු ය තිනඵනහ. රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, 

යනේ දළනට තිනඵන විදුලි උත්ඳහදන ඳද්ධතිනේ ධහරිතහ 

නභහනොේ 3,120ක් ඳභණ නනහ. නභයින් ජර විදුලිනඹන් 

රළනඵන ධහරිතහ නභහනොේ 1,207ක් ඳභණ නනහ. තහඳ විදුලි 

ධහරිතහ නභහනොේ 2,000ට ආන්නයි. ඉවශ ඉන්ධන මිර 

නිහ තහඳ විදුලිඹ රඵහ දීනම්දී ජනතහනග් විදුලි ිහර ළඩි වුණහ. 

එඹ අඩු කිරීභට පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ උත්ඳහදනඹට අඳ ළඩි 

අධහනඹ නඹොමු ශ යුතුයි. 2020 න විට හඵන් නිකුත් කිරීභට 

එනයහි ල් අඟුරුරට, නතල්රට ම්ඵහධ ඳළනවීභට ඉඩ 

තිනඵනහ. ඒ නිහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ න සර්ඹ ඵරඹ, 

සුශං ඵරඹ, කුඩහ ජර විදුලි ඵරඹ, ජී ඉන්ධන, භූ තහඳඹ, හය 

ජරනඹන් විදුලිඹ නිඳදවීභ ළන අනප් අධහනඹ නඹොමු විඹ යුතුයි. 

නමුත් අද අනප් යනේ ලහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරීනම්දී විවිධ 

අංලලින් -ප්රමහනද්ශීඹ බහ න්න පුළුන්, ඳරිය ආඹතන න්න 

පුළුන් -අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභට ඹහනම්දී භතු න ළටලු නිහ 

නඵොනවෝ ආනඹෝජඹන්  අඳවසුතහට ඳත් නනහ.  

 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක් තිනඵනහ.  

 

රු රුන් යණතුං භවතහ 
(ரண்நெறகு ந்ன் துங்க)  

(The Hon. Ruwan Ranatunga) 

විදුලිඹ අයපිරිභළසනභන් බහවිත කිරීභ නනයහි විනලේනඹන්භ 

අනප් අධහනඹ නඹොමු විඹ යුතුයි. විනලේනඹන්භ යජඹක් භහර් 

ඳද්ධති ස කිරීභට ටයුතු යන විට, ප්රමහනද්ශීඹ බහ ව නය 

බහලින් ඳහරනඹ යන වීථි ආනරෝඹ ළනත් ළරකිල්රක් 

දක්න්න ඕනෆ. අපි වළභ නනල්භ දකිනහ  ඒ වයවහ විලහර විදුලි 

නහසතිඹක් සිදු නන ඵ.  සිඹලුභ ප්රමහනද්ශීඹ බහ ව නය 

බහරට අඹත් විදුලි ඳවන් එ සථහනඹකින් ඳහරනඹ කිරීභට 

ක්රහභනේදඹක් ඔඵතුභහනග් අභහතලහලඹ වයවහ ඇති කිරීභ ඉතහ 

ළදත් නර රන්න පුළුන්. ඒ හනග්භ, විථි ආනරෝඹ 

වහ සුර්ඹ නෝ භිනන් විදුලි ළඳයීභට ටයුතු කිරීභ නඹෝල 

ඹළයි භහ විලසහ යනහ.  

 
[අ.බහ. 4.51] 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Chairman, thank you very much for 

giving me this opportunity to  participate in the 

Discussion of the Votes of the  Ministry of Petroleum 

Industries  and the Ministry of Power and Energy.  

 
භහ මුලින්භ ථහ යන්නන් නිජ නතල් ර්භහන්ත 

අභහතලහංලඹ ම්ඵන්ධයි. භට ප්රමථභනඹන්භ කිඹන්න නනහ 

නිජ නතල් ර්භහන්ත අභහතලහංලනේ අවුරුදු 3 හර්ිත හර්තහ 

වහ ගිණුම් නම් ඳහර්ලිනම්න්තුට ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ කිඹන එ. 

ඒ හනග්භ අධලක් භණ්ඩරඹ තභන්නග් හර්ඹ බහයඹ ඉටු කිරීභ 

වහ අවුරුද්දට 11 තහක් රැස නන්නට නිඹමිත තිබුණත්  

ඳස තහක්ත් රැස නරහ නළවළ.  

 

නම් අභහතලහංලඹ ළන ථහ යන විට ඒ ඹටනත්  ඇති 

ළදත්භ ආඹතනඹ තභයි නිජ නතල් ංසථහ. එඹ අධි 

අරහබඹක් රඵමින් ඹන නභොනවොත ඒ ම්ඵන්ධනඹන් චන 

සල්ඳඹක් ථහ යන්නන් විඳක්ඹ ලනඹන් නනො, යටක් 

ලනඹන්  ඵ භහ කිඹන්න ඕනෆ.  

 

2008 අවුරුද්නද් නිජ නතල් ංසථහනේ අරහබඹ රුපිඹල් 

නෝටි 1,475යි. 2009 දී  රුපිඹල් නෝටි 1,135යි. 2010 දී  

රුපිඹල් නෝටි 2,629යි. 2011 දී  රුපිඹල් නෝටි 9,450යි. 2012 

අනෝසතු න විට  රුපිඹල් නෝටි 6,600ක් නර පිිතනන 

තිනඵනහ. නමුත් අපි දන්නහ විධිඹට, නම් නනොළම්ඵර් භහනේ අද 

1355  1356 

[රු රුන් යණතුං භවතහ] 
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න විට ඇසතනම්න්තු යරහ තිනඵන අරහබඹ රුපිඹල් නෝටි 

9,800යි. නම් විධිඹට ත්තහභ අද නිජ නතල් ංසථහ 

ඵංනොනරොත්. විණහධිඳතියඹහනග් හර්තහට අනු නිජ 

නතල් ංසථහ අද  රුපිඹල් නෝටි 22,260 අරහබඹක් - negative 

return -  එක් තිනඵන ආඹතනඹක්. ඒ ම්ඵන්ධනඹන් අදවස 

දක්න විට අද නම් බහනේ අදහශ ඇභතියඹහත් නනොභළති වීභ 

වරිභ නහටුදහඹ තත්ත්ඹක්. අද නම් යනේ ල්ලි  විඹදම් 

යන්නන් තමුන්නග් නදරින් නනළල්රහ, නඳෞද්ලි බදරනඹන් 

විඹදම් යනහ හනග්යි.  
 

රු ඵළසිල් නයෝවණ යහජඳෂ් භවතහ (ආර්ථි ංර්ධන 
අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு ததஸில் பரய ரேதக்ஷ - ததரந்பரர 

அதறறந்த்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic 

Development) 

ඇභතිතුභහ නම් බහනේ ඉරහ එිතඹට ගිඹහ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ තභයි ඇභතිතුභහ, අපි ථහ යන විට එතුභහ නම් බහනේ 

නළත්නම් ළඩක් නළවළ නන්.  
 

රු ඵළසිල් නයෝවණ යහජඳෂ් භවතහ  
(ரண்நெறகு ததஸில் பரய ரேதக்ஷ)  

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

උනද් 9.30 සිට හිටිඹහ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපිත් නභතළන උනද් 9.30 සිට ඉන්නහ නන්. අපි විඳක්නේ 

නරහත් ඉන්න පුළුන් නම් ආණ්ඩු ඳක්නේ ඇභතියනඹකුට 

ඉන්න ඵළරිද?  නම් ආණ්ඩුනේ ඇභතිරු වළටහුටවභහයක් ඉන්නහ. 

ඔඵතුභහට ඉන්න පුළුන් නම් අනනක් අඹට ඉන්න ඵළරි ඇයි?  ඒ 

අඹනග් අභහතලහංලරටත් දවස ණනින් මුදල් නන් යරහ 

තිනඵනහ නන්. මුළු අඹ ළනඹන් සිඹඹට 35ක්  තිනඵන්නන් 

ඔඵතුභහනග් අනත්. ඔඵතුභහට නම් බහනේ ඉන්න පුළුන් නම්, නම් 

යනේ ඳහඩු රඵන,- [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි කිඹන්නන්. භහත් 

නොඹරහ ඵරරහ කිඹන්නන්. ඒ තභයි විඳක්නේ හර්ඹබහයඹ. 

අඩුභ ණනන් නිනඹෝජල ඇභතියඹහත් නළවළ නන්. ඒට 

නභොක්ද නදන උත්තයඹ? ඇභතිත් නළවළ, නිනඹෝජල ඇභතිත් 

නළවළ.  
 

භට නම් අසථහනේදී නරහ රඵහ දීරහ තිනඵන්නන් නිජ 

නතල් ර්භහන්ත අභහතලහංලඹ ළන ථහ යන්න නන්. නිජ 

නතල් නීතිත ංසථහනේ ඳහඩු අධි භේටභ තිනඵනහ. නම් 

ම්ඵන්ධනඹන් නභොක්ද නදන උත්තයඹ? ඒ තභයි නම් 

අසථහනේදී අපි විඳක්ඹ  ලනඹන් අවන්නන්. නඵොනවොභ  නල්සියි 

ඳහඩුක් රඵනහ කිඹරහ කිඹන්න නම්. නමුත් ඊට නවේතු ලනඹන් 

උත්තය ඳඹන්නන් නළවළ. නම් ඳහඩු රඵන්නන් ඇයි? මුදල් 

අභහතලහංලඹ නම් ආදහඹභ ඹම් විධිඹකින් ඵදු තුිතන් රඵහන්නහ. 

ඇත්නතන්භ ඳහඩුක් නනොනයි නම් අසථහනේදී ඇති න්නන්. 

නිජ නතල් නීතිත ංසථහ අධි අරහබඹක් රළබුහට, LIOC 

එට නොනවොභද අධි රහබඹක් රඵහ න්න පුළුන් න්නන්? 

අදක්තහ, දණඹ, ංචහ කිඹන ඔක්නෝභ එතු නරහ තභයි 

නිජ නතල් ංසථහනේ නම් ප්රමලසනඹ ඇති නරහ තිනඵන්නන්.  
 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, රු ඇභතිතුභහ අද "The 

Island" ඳත්රyඹට ප්රමහලඹක් ය තිනඵනහ. ඒ තභයි භහ කිේනේ 

නම් අසථහනේ ඇභතිතුභහ හිටිඹහ නම් ඩහ නවොයි කිඹරහ. එතුභහ 

නභනේ කිඹනහ:  
 

“US sanctions on Iran costs SL dear‖  

අඳට නම් ඇභතිතුභහ කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. නම් අවුරුදු 

ඳවට ඉසය නරහ දළනනන තිබුණු නදඹක්. නමුත් අවුරුදු 

ඳවට ඉසය දළන ත්ත නදඹට උත්තය නදන්න ඵළරි වුණහ. 

ආන්න, ඇභතිතුභහ එනහ. භට පුදුභයි. ඔඹ හනග් ඇභතියඹකු,- 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි, ඵරන්න විඳක්ඹ ආණ්ඩු අදි ශ 

වළටි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ  
(ரண்நெறகு .டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha) 
ඔඵතුභහනග් ථහ නරහනේ භහ ඉන්නහභ නන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ නවොයි. ඔඵතුභහ අඩු ණනන් ඇහුම් න් නදනහ නන්. 

රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ හනග් තභයි, එතුභහත් 

ළඩ යන්න පුළුන් දක් ඇභතියනඹක්. වළඵළයි නහටු, 

අනනක් අඹනග් ඳේ ටිට එතුභහට ය වන්න වීභයි. භභ දන්නන් 

නළවළ ඒනන් නොඳභණ නොටක් එතුභහ ය වන්න ඕනෆද 

කිඹරහ.  
 

Hon. Minister, you have told that US sanctions on 

Iran cost Sri Lanka dear. You do not need to tell this 

House, you knew it well before because the Hon. A.H.M. 

Fowzie, the previous Minister of Petroleum and 

Petroleum Resources Development previously knew this. 

He had put a special Cabinet Paper to get a report from 

the KBC Advanced Technologies PLC  on this particular 

issue and for Euros 1.5 million he got it done, but nothing  

has happened thereafter. This was done five years ago. 

So, even though Iran is a good friend of your 

Government it is not a friend of the world. So, on that - 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
KBC Advanced Technologies PLC did the feasibility 

report and they submitted it in the latter part of 2010. By 

that time of course, American sanctions were there. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 

(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Even 2010 is long ago.  
 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
No, no. At the end of 2010 - 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
You all did not have the courage of conviction to go 

ahead with this because you all were basically flirting 

with Iran, you do not have the money - 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
No, we tried our level best. 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Minister, unfortunately, I do not have the liberty 

of having surplus time on my hand. Please ensure that the 

time is given from the Government side. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
We tried our level best, but the Iranians were not 

interested in that. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
So, all I say is, you should  have  prepared for this. 

You  need not tell us because the world knew that 

sanctions were going to be put on Iran. So, you should  

have prepared for that and ensured that the Sapugaskanda 

Oil Refinery is operated with crude oil  bought from some 

other country. Do not give us answers.You all have been 

there for 18 years ruining the country and the economy.  

 

Now, look at ENOC. You got substandard oil from 

ENOC. It is not once, twice, thrice or four times. For how 

many times it went on; from one to the other, it moved. 

Can you tell me how much you have got as 

compensation?  Still nothing.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
According to our calculation it is around Rs. 55 million. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
What is Rs. 55 million with the impact that was there, 

Hon. Minister?   

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
That is the calculation.  

 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
But, still, we have not got compensation as such. You 

should have told, "This is the impact on the country and 

this is the compensation we need". But, it was not done.  

 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

They have promised. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

       (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

They have promised. This is like your promise of Rs. 

10,000 salary increase. This is like giving a loaf of bread at 

Rs. 3.50. ඔන්න ඔඹ හනග් නඵොරු තභයි කිඹන්නන්. රු 
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ හනග් ළඩ 
යන්න පුළුන් ඇභතියඹකු ඵ භහ දන්නහ. භහ ඒ ඵ 
කිඹනහ. අ්ර් විනිලසචඹහයතුමිඹට එනයහි ඉදිරිඳත් ය ඇති 
නචෝදනහ විබහ ය ඳහර්ලිනම්න්තුට හර්තහ කිරීභ වහ ව 
ඳහර්ලිනම්න්තු විනලේ හය බහනේ ඔඵතුභහ ඉන්නහ. 
ඔඵතුභහනග් අභහතලහංලනේ රුපිඹල් නෝටි 22,600 අරහබඹක් -
negative return - තිිහඹදී, ඒ ගිණුම් හර්තහ ඳහර්ලිනම්න්තුට 
ඉදිරිඳත් නනොශ ඇභතියනඹකු ලනඹන් සිටින ඔඵතුභහනන් 
භහ අවනහ  නභොනහද නම් යන්නන් කිඹරහ. ඔඵතුභහ අනනක් 
නද්ල් ළන නොඹන්න ඉසය නරහ නම්හ ළන නොඹන්න.  

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Actually several of your Members have referred to 

this same issue before. You are the third Member who is  

repeating  the same  facts. Only thing is,  your words are 

different. 
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Obviously. We come at different times. I do not know 

what the others are saying. You said that I am the third 

one raising the same issue but for five years you have 

been saying the same thing. The Hon. Fowzie - 

[Interruption.] 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
You all had been advised by the same person.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, no. We  stand on our own feet. We do not need 

anybody advising us what to do. Okay. That does not 

matter.  
 

Look at the hedging deal. In regard to that also you 

will say this is the  tenth time it is being raised.  I went to 

court on this issue. Your Government  stopped me from 

going forward. If we allowed the injunction, then, you 

would not be having a problem with the Deutsche Bank, 

you would not be on your knees negotiating with the 

Standard Chartered Bank. You  had the courage because 

your deal was approved and asked to go forward. It is 

your own Attorney-General’s Department that said we 

have the strength and the will to do so.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
There is a possibility of cases being filed even in other 

countries.  
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
That does not matter. At least if the injunction was 

allowed, this bank would not have gone to courts. You 

would have said, "I do not know". You all are going to 

impeach the Chief Justice of things that are unheard of 

and unknown.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
That is of no relevance.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, there is a relevance because if the injunction was 

allowed you could have said, " I am sorry, the local courts 

prohibited me from going forward". You would have had 

that amount of support from us. Now, those are excuses 

gone by.  

 

Look at the CPC.  It is  running at a loss but you are 

allowing the SriLankan Airlines to have Rs. 21 billion 

outstanding as a debt to you. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

More than that. 
 

 රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Even more. So, Hon. Minister, you make a bad case 

worse. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

But, now there is an arrangement.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Just now we had an investigation into Mihin Air at 

the COPE.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
We were paid Rs. 12 billion about three months ago 

and the balance, of course, has been rescheduled. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Mihin Air owes you Rs. 2.8 billion. The CEB owes 

you almost Rs. 60 billion. Then, the Ministry of 

Economic Development also owes you money. Hon. 

Minister, you also owe him. I thought you basically pay 

all the money even from your own pocket. Almost Rs. 

1,717 million is outstanding from you. 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Compared to others, it is a small amount. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes, small amount! So, Hon. Minister, with that in 

mind I look at this most important institution, the  Ceylon 

Petroleum Corporation, it is a huge financial risk to the 

country because you have a foreign exchange exposure 

there. I am informed that the impact on the Bank of 

Ceylon and the People’s Bank is roughly in the range of 

Rs. 3.1 billion. Is that right? I do not know. So, on that 

particular basis, you have an impact of  almost Rs. 44 

billion there. So, you have got to ensure that you take the 

correct step. Have you got Risk Management Advisers? I 

do not think that you have still got them. We have been 

telling this before. Why have you not been listening to 

us?  We asked you to get a Risk Manager for CPC and to 

buy in advance. These are the problems. I congratulate 

you for admitting that the hedging is a total flop. I 

support you for that. But, did you have the courage to tell 

that in the Cabinet? The Governor of the Central Bank, 

who thinks he knows it all came and showed in 

September 2006, how good it was. But, when the 

problem comes, he is the first one to bow out and put it 

on the Hon. Fowzie. He lost his job also because of Mr. 

Ajith Nivard Cabraal. Now, he does not speak of those. 

That is why you should have a Cabinet with the courage 

of conviction to speak even in front of the President and 

say, "I am sorry. We cannot go ahead with this". You tell 

the media.  I appreciate that. But, at the end of the day, 

the problem goes on unabated. 

 

So, Hon. Minister, all I want to know is, how are you 

going to rectify this negative reserve in the CPC?  It came 

before COPE a week ago and I was horrified to find that 

there was a negative reserve in that. If it was in the 

private sector, it cannot trade because it is technically 

insolvent. Now, just because the Government is there, 

you get the support. But, there is something wrong 

because if, by chance, the monopoly in your hand is lost,  

it is due to inefficiency and corruption or there is 

something radically wrong. So, I do not want to waste 

much time because  the answer is blowing in the wind. 

You know that. But, all I want to ask is, how you are 

going to overcome this problem? Remember, you have 

got to equate yourself, compare and contrast with  LIOC 

which is making a huge profit with 226 people. Now, you 

will tell me that they do not sell diesel; they do not sell 

kerosene. Well and good! They are a commercial entity 

which is having all the problems. They have really got to 

pay  taxes  while you only have a left pocket to right 

pocket chain because it is the Government that collects 
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your taxes on one side and subsidizes on the other. So, 

this is why you have got to take a commercial decision, 

which is important. Now, only you are talking of the 

competitive element that should be there. Remember, five 

or six years ago when only one-third share was given, if 

you had brought in competition at that moment, today you 

would have been able to fight anybody who is there. That 

was why we wanted to have a commercial establishment 

going on without having  subsidiaries at every corner. ඒ 
තභයි නභතළන තිනඵන නන.  

 
Now, it is told that within the next week or two, the 

second stage of oil exploration is going to be started. Is it 

done through a tender process? Are the Mannar Basin and 

Cauvery Basin coming through? How many slots are you 

giving? Are you selecting to appease India and China? 

Now, you are sending satellites with China to keep India 

under control. Likewise, are you giving one to Cairn in 

India and another to China?  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Cairn is not an Indian Company. It is a British 

company. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Yes. They do the round and get back to India.  

 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

They have their branches.  

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ඒ නිම් දිවි නළගුභයි, භෘද්ධියි කිඹරහ එ තළනට 

යළනනහ. 
 
 

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

We are going for tender process. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
If you are going for a tender process, is it given on the 

basis how Krrish Group was given the land or on the basis 

how the Carlton Sports Club got a television channel?  Is 

that the way?  Because that was also done through a 

tender procedure.  There was only one person to apply 

and it happened only within a week.  

රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
There are big companies like Caltex Lubricants Lanka 

Limited and Exxon Mobil Corporation that have shown  

interest.   

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Well and good!  I hope it is in the right direction. I look 

forward to seeing you do that.  අද හලු ඳහනර් නරොකු traffic 

jam  එක් තිනඵනහ. නභොටද ඒ තහය දළන් ඳහවිච්ික යන්නන්, 

නභච්චය ල් ඳහවිච්ික නනොයපු එ? Night races 

ම්ඵන්ධනඹන් කිේහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභහ දන්නන් නළවළ, ඒ 

නදන තහය නිහ තභයි අද traffic jam එක් තිනඵන්නන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ තභයි. ඒ වළභ ඳළත්නත්භ traffic jam එක් 

තිනඵනහ. නම් හනග් racesරටද ල්ලි විඹදම් යන්න 

වදන්නන්? අපි නභතළන  කීභකින්  කිඹරහ තිනඵනහ, නය 

බහට නම් හනග් පිසසු නිතන්න ඉඩ නදන්න එඳහඹ, ලත 

ඳවක්ත් ඒ  නනුනන් නන් යන්න එඳහඹ කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔේ, නොශම නය බහ. අපි ඒට ඵහධහ නශේ නළවළ. 

ආණ්ඩුනන් නදන ල්ලිලින් තභයි ඒහ යන්නන්. වළඵළයි අනප් 

භව නය බහනන් ලත ඳවක්ත් නදන්නන් නළවළ, නම් හනග් 

නහඩම්රට. නම්හ ද අලල නරහ තිනඵන්නන්? නම් යනේ 

ඳහයල්ර ඵස තිනඹන්න ඕනෆ නරහනේ නභන්න රළම්නඵෝ ගිනි 

නනනනහ; go-karts නනනනහ. ඒටත් අලුත් චනඹක් දීරහ 

තිනඵනහ, භක් නළවළ. Go-karts  වරි ඕනෆ cart එක් වරි 

භක් නළවළ. අපිට අලල න්නන් යනේ ංර්ධනඹයි. අපි නම් 

නද්ල් කිඹන්නන් කුවමින් නනොනයි.  අපිත් ළභළතියි, 

ඔඵතුභහත් රළම්නඵෝ ගිනි යථඹ ඹනහ නම්. ඒ නඵොනවොභ 

නවොයි. නමුත් අහිං නොවිඹහ ළන ථහ යරහ, නභන්න 

නභච්චය නදනහඹ කිඹරහ, අන්තිභට ඒ  නොවිඹහනග් ම්මුරටභ 

ඳවයක් වන එ තභයි තිනඵන ප්රමලසනඹ.  අද අභහතලහංල නදක් 

ම්ඵන්ධනඹන් ථහ යන්න තිනඵන නිහ අපි අනප් නරහත් ඒ 

නනුනන් නන් යන්න අලලයි. ඒ ම්ඵන්ධනඹන් භහ 

ඔඵතුභහට රුණු ඉදිරිඳත් යරහ තිනඵනහ. භහ දන්නහ, 

ඔඵතුභහ ථහ යන්න - 

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ඔඵතුභහ භනන් ප්රමලසන යනහ. භභත් උත්තය නදනහ. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ භභ අඹ යනහ. ඒ තභයි ඔඵතුභහනග් තිනඵන 

නන. ඔඵතුභහ අනික් ේටිඹ හනග් ට වනන ඉන්නන් 

නළවළ.  ගිඹහට ඳසනේ  ඔහු ළන ථහ යන  නනනක් නනොනයි, 

ඔඵතුභහ. විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලඹ ළන අද අපි ථහ 

යනහ.  "නඩ්ලි  නිවුස" ඳත්තනර්,  2012 නනොළම්ඵර් 26 ළනිදහ, 

නඵොනවොභ නරොකුට දහරහ තිනඵනහ, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහතලහංලනඹන් නභන්න නභච්චය ශහඹ, අය ශහඹ කිඹරහ. 

එහි නභනේ වන් නනහ:  

 
“Domestic consumers who utilized less than 90 units were granted 

concession worth Rs. 37.4 billion ….‖  
 

ඒ කිඹන්නන් නෝටි 3,740ක් වනහධහය නදනහ, ඒ 90ට 

අඩු නම්. ඒ අමලි අතලඹක් නන්. නම් බහ ඉදිරිඹට 

ඇවිල්රහ මුදල් හි ක්රහභම්ඳහදන අභහතලහංලනඹන් කිඹරහ 

1363  1364 

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 
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තිනඵන්නන් අමලි අතලඹක්.   ඒ units 30 සිට 90 නන තුරු 

විඹදම් යන්නන් නෝටි 1,100යි. නෝටි 1,100 කිඹන එට 

ඔඵතුභහ 3,740ක් කිඹන එ අමලි අතලඹක්.  

 
රු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත භවතහ 
(ரண்நெறகு  . டி. சுசறல் தறபேந்)  

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
භභ පිිතතුරු නදන්නම්. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

වරි. පිිතතුරු නදන්න. ඔඵතුභහ පිිතතුරු නදන නොට තභයි 

කිේනේ රහබඹක් වළදුහඹ, ඳහඩු වුණහඹ කිඹරහ. වළඵළයි  භහ ඒ ළන 

අං උත්තයඹක් නම් අසථහනේ ඵරහනඳොනයොත්තු නහ. 

ඔඵතුභන්රහ ඒ හනග් නල් රක් 11ට, නෝටි 1,100ක් 

විඹදම් යනහ. නමුත් SriLankan Airlines හනග් ආඹතනඹට 

නෝටි 1,900ක් ඳහඩු විඳින්න ඉඩ  නදනහ. නභොක්ද නම් නද 

අතය තිනඵන භඵයතහ? එදහ අභහතලහං ලනඹන් අවපු ප්රමලසනඹට 

භට උත්තයඹක් රළබුනණ් නළවළ.  රුපිඹල් 30ට තිබුණු තුය ිහර 

නම් කිඹන නභොනවොත න නොට රුපිඹල් 95ට ළඩිනරහ 

තිනඵනහ.  ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ - [ඵහධහ කිරීභක්] භභ එදහ 

නඳන්නුහ  නන්, ිහරත් එක්. දිවි නළගුභයි, තුය ිහරයි අතය 

නන භභ එදහ නඳන්නුහ නන්. භෘද්ධිනඹන් රළබුනණ් 

නභච්චයයි, දිවි නළගුනභන් රළබුනණ් නභච්චයයි කිඹරහ භභ 

නඳන්රහ දුන්නහ නන්, රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභනි. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භභ ඒ ළන දන්නන් නළවළ. ඔඵතුභහ  ඒ ජර ම්ඳහදන 

භණ්ඩරනඹන් අවන්න. ඇයි එනවනම් දිවි නළඟුනභන් ිහර දළන්භභ 

අඹ යන්නන් කිඹරහ. භනන් අවන්න එඳහ. භභ ආණ්ඩුනේ 

නනොනයි. භභ විඳක්නේ ඉන්නන්. භභ එදහත් කිේහ, අහිං 

සීරීර, නභොයටුනේ උඹන භහනත්  හිටිඹහඹ කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] භනන් අවන්න එඳහ. ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරනේ හමිණී ගුණයත්න ඹහළුහනන් අවන්න. එතනොට 

උත්තයඹක් රළනේවි. ඒ ම්ඵන්ධනඹන් භට කිඹන්න තිනඵන්නන් 

එඳභණයි. නම්හ තභයි ඔඵතුභන්රහනග් ආණ්ඩුනේ තිනඵන විහිළු 

ථහ.  

 

 නම් අසථහනේදී භභ නම් හයණඹත් අවනහ. SriLankan 

Airlines ආඹතනනේ ඳහඩු නෝටි 1,900යි. නම් හනග් ඳහඩුට 

1,100යි. නභොක්ද නම්නක් තිනඵන ප්රමමුතහ? ණඹක් ලනඹන් 

CPC එට ිහලිඹන 56ක් -නෝටි 5,600ක්- නන්න තිනඵනහ. 

ඔඵතුභන්රහට ඒ නදන්න තිනඵන්නන් ණඹඵයතහකින්, 

අරහබඹකුත් එඹට එතු යරහ. නභොද ඒ අරහබඹ ඔඵතුභන්රහ 

නභතළනට දළම්නභොත් විදුලිඵර භණ්ඩරඹට ප්රමලසනඹක් ඇති 

නනහ. දළන් ජහතලන්තය මරල අයමුදර - IMF  එ - එ 

ඳළත්තකින් කිඹරහ තිනඵනහ, "නම්නන් ඳහඩු රඵන්න ඵළවළ"යි 

කිඹරහ.  වළඵළයි නම් ආඹතනඹ නම් ංනලෝධනඹ යන්න 

නනොනඹක් නද්ල් ශහට ඒනක් කිසි ප්රමතිපරඹක් ඇතිනරහ නළවළ. 

අරහබඹ ත ළඩිනරහ තිනඵනහ. එනවනම් නොනවේද ප්රමලසනඹ 

තිනඵන්නන්? එ හරඹක් ඵළණ්ණහ, තුය නළවළ, හින්නන් නළති 

නිහ ප්රමලසනඹක් ඇති නනහඹ කිඹරහ. නම් ඔක්නොභ දන්න 

රුණු. අවුරුදු 18ක්, 19ක් නම් ප්රමලසනඹ තිිහරහ තිනඵනහ. 

ඔඵතුභන්රහනග් ප්රමලසනඹ නම්යි. නිසඳහදනඹ යන ඒඹ මිර  

දශ ලනඹන් රුපිඹල් 35යි, 40යි. ඒ විකුණන්නන් රුපිඹල් 20ට. 

 ඒ ඳහඩු තභයි ඔඵතුභන්රහ ඉදිරිනේ තිනඵන්නන්. දක් නිරධහරි 

භණ්ඩරඹක් ඉන්නහ. ඒ වරි. නමුත් නදන්නනක්, තුන් නදනනක් 

හිටිඹහට ළඩක් නළවළ. ඹම් විධිඹකින් මුළු ආණ්ඩුභ - 

ඔඵතුභන්රහට වළකිඹහ තිබුණහට ළඩක් නළවළ - උදවු නශේ 

නළත්නම් නම් ඉදිරිඹට නනි ඹන්න ඵළවළ. නම් තභයි තිනඵන 

ප්රමලසනඹ.  නම් ආඹතනඹ  නඳොදු ලහඳහය පිිතඵ හය බහට 

ළ නේහ . එතළන තිබුණු ප්රමලසනනඹන් අපිට නඳනුණහ, නම් 

ආඹතනනේ අරහබඹ නොනවේද තිනඵන්නන් කිඹන හයණඹ. 

2012 අරහබඹක් තිනඵද්දී, "අපි 2015 දී නභන්න නභනවභ 

යන්න ඹනහ," කිඹරහ ළඩක් නළවළ. නිසඳහදන විඹදභ 

ළඩිනඹන්භ තිනඵන යටක් විධිඹට තභයි ශ්රී. රංහ නම් යරහ 

තිනඵන්නන්. ඔඵතුභහ ංන්දනඹ යරහ "නළවළ, නළවළ, නළවළ" 

කිඹරහ ළඩක් නළවළ. අනප් යටට මිඹන්භහර්ලින් තිනඵන 

අභි නඹෝඹ නඵොනවොභ දරුණුයි. ඒ යනේ නිසඳහදන විඹදභයි, නම් 

යනේ නිසඳහදන විඹදභයි ඵළලුනොත් අනප් යනේ නිසඳහදන විඹදභ 

ළඩි යි. ළඩි ල් ඹන්න ඉසනල්රහ ආනඹෝජඹන් ඒ හනග් 

යටරට ඹනහ. නභඹට නවේතු වත උත්තයඹක් විධිඹට අනප් 

ආණ්ඩුනන් වනහධහය නදනහ කිඹන එ නනොනයි කිඹන්න 

තිනඵන්නන්. එනවභ වනහධහය  නදනහ නම් ඔඵතුභන්රහනග්භ 

දත්ත අනු, නවෝටල් ර්භහන්තඹත් වනහධහය ඹටනත්යි ඇති 

නරහ තිනඵන්නන්. ඔඵතුභන්රහනග්භ දත්තර තිනඵනහ, 

hotelsරට දී තිනඵන  average subsidy එ රුපිඹල් 2.49යි 

කිඹරහ. Industrial companiesරට, ඒ කිඹන්නන් නිසඳහදන 

හර්ඹඹ යන companiesරට, රුපිඹල් 7.8 වනහධහයඹක් 

නදනහ කිඹරහ තිනඵනහ. එඹ නභොටද අලල නන්නන්?  

 

විදුලි ිහල් ඉවශ භේටභට නනළල්රහ තිනඵනහ. නම් ළන 

ථහ යන නභොනවොනත් භභ ඇභතිතුභහට භනග් විදුලි ිහර 

ම්ඵන්ධනඹනුත් කිඹන්න ඕනෆ. භනග් ිහර ගිඹ භහනේ ඉරහ නම් 

භහඹ නනොට සිඹඹට සිඹඹක් ළඩි යරහ තිනඵනහ. නොයි 

ආහයනඹන්ද ළඩි නරහ තිනඵන්නන් කිඹහ භභ දන්නන් නළවළ. 

භභ නිදසුනක් ලනඹනුයි ඒ හයණඹ කිේනේ. භභ ඔඵතුභහට ඒ 

ිහල් එන්නම්.  ඒ ළන භහ දළනුත් යන්න. අඳටත් නභනවභ 

නම් අහිං අනනක් අඹට නම් ප්රමලසන විහ න්න පුළුන් 

න්නන් නොනවොභද? 

 
රු ඳහසීම චම්පි යණ  භවතහ    
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க)  
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
අපි ඔඵතුභහට වනහධහයඹක් නදන්නම්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
බඹ නන්න එඳහ, භට වනහධහය අලල නළවළ. භනග් 

වනහධහයඹත් "දිවි නළගු භ" නිහ තුය ිහර ළඩි වුණු අය අහිං 

අඹට උදේක් විධිඹට නදන්න. ඔඵතුභන්රහ නම් වනහධහය දීරහ 

තභයි අද යට අනහථ යරහ තිනඵන්නන්. 2005 ර්නේ ිහලිඹන 

1,784ක් තිබුණු එ අද ිහලිඹන 6,999ට ළටිරහ තිනඵන්නන් 

ඔන්න ඔඹ හනග් නද්ල් යන්න ගිහිල්රහයි. ජහතලන්තය මරල 

අයමුදර ඉසයවට ගිහිල්රහ දණ ව නන, නම් ණඹ න්න 

නභොනහද යන්නන්?  

 
රු භන්ත්රීaයනඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்)  

(An Hon. Member) 

විදුලි ිහර ළඩි යන්න නඹෝජනහක් නනනන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අලල නළවළ. නිසඳහදන විඹදභ අඩු යන භභ නඹෝජනහක් 

නනනන්නම්. ඕ තභයි අපි නදනොල්රන් අතය තිනඵන නන. 

ඔඵතුභන්රහ දණඹට නඹොමු නරහ තිනඵනහ. මිර ළඩි යනන 

ඹනහ. අපි ඒ අනනක් ඳළත්තට වයරහ තිනඵනහ. භත තිඹහ 

න්න, 2001 චන්ද්රිතහ භළතිනිඹනග් ආණ්ඩුනේ සිටි ඔඵතුභන්රහ 

ම්පර්ණනඹන්භ නන්නත්තහය යරහ විදුලිඹ ඳළඹ 8ක් ඳහ දභහ 

තිනඵන නොට අපි දස 100න් ඒ ප්රමලසනඹ විඳුහඹ කිඹන එ. 

එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු කිඹන්නන්, අන්න ඒ හ නග් 

ආණ්ඩුක්. ඔඵතුභන්රහ දළන් නනොනයොච්නචෝනල් කිඹරහ කිඹනහ; 

1365  1366 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

නයශපිටිඹ කිඹරහ කිඹනහ. නභොනහද නම්හ? නම්හ 

අවුරුද්දක් ළඩ යන්න ඉසය ඩහ  ළනටනහ. ඵරන්න, අනප් 

භවළලිනේ තිනඵන ඒහ. දළන් අවුරුදු 50ක් නනහ. තභ නවොට 

ළඩ යනන ඹනහ. ඔන්න ඕ තභයි නන. රු නිනඹෝජල 

බහඳතිතුභනි, නම් අසථහනේදී භට කිඹන්න තිනඵන්නන්, 

රුණහයරහ විදුලිඹ වහ අඹ යන මිර අඩු යන්න ටයුතු 

යන්න කිඹහරහයි.  
 

ඊ ශඟට කිඹන්න ඕනෆ wind power එ පිිතඵ. ඇයි, නම්හ 

ම්ඵන්ධනඹන් ටයුතු යන්නන් නළත්නත්? ඔඵතුභන්රහනන් 

අවන නොට කිඹයි, wind power කිඹන්නන් ඳළඹ 24 පුයහභ නවොඹහ 

න්න ඵළරි එක්, ඒ නිහ නම් යනන ඹන්න ඵළවළ, ඒ හනග් 

ප්රමලසනඹක් තිනඵනහ," කිඹරහ.  

 

රු ඵළසිල් නයෝවණ යහජඳෂ් භවතහ  
(ரண்நெறகு ததஸில் பரய ரேதக்ஷ)  

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

රු භන්ත්රීaතුභනි, එ භන්ත්රීaතුනභක් කිඹනහ, එක් ඳළඹ 

24භ ඇයරහ තිබුණහ ලු. අන්තිනම්දී ඒ වරහ දහන්න වුණහ ලු. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ. එදහ වුණ නද් නිහ තභයි අද නතොට brand name 

එක් ඇති නරහ තිනඵන්නන්. ඒ පිිතඵ අපි ඔඵතුභහරහට ඕනෆභ 

නරහ අභිනඹෝ යනහ. ඔඵතුභන්රහනග් ආණ්ඩු හරනේ 

ඳහන් 3.50ට විකුණන්න ගිහිල්රහ, භකුණු දළල් ඵළරහ තිබුණු, 

මීනඹෝ හිටපු නතො අරංහය යරහ ආර්පිනෝ, කීල්ස, Food 

City හනග් සුපිරි නශ ළල් එක් තය යන්න පුළුන් 

තත්ත්ඹක් අපි ඇති ශහ  . ඒ තත්ත්ඹ නනස නශේ වුද? 

එතයම් නවොට තිබුණු නතො ළහුනේ ඔඵතුභන්රහනග්භ 

ආණ්ඩුනන්. ඇයි ළහුනේ? ඔඵතුභන්රහ ඒ යන්න නම් 

යන්න කිඹරහ ඵරවත්හයම් ශහ. අද ඒ තිබුණහ නම් නම් 

හනග් අරහබඹක් ඇති න්නන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ ආඹතන 200ක් 

ඇයරහ අරහබඹක් තිනඵනහ. එදහ ආඹතන 152කින් රහබඹට 

ඳත්හනන ගිඹහ.  
 

රු ඵළසිල් නයෝවණ යහජඳෂ් භවතහ  
(ரண்நெறகு ததஸில் பரய ரேதக்ஷ)  

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

ඒ තභයි අපි කිේනේ ඳළඹ 24භ ඇයරහ තිබුණහ කිඹරහ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අන්න ඒ හනග් දක්තහ අඳට තිනඵනහ. ඔඵතුභන්රහට 

ආණ්ඩුත් යන්න ඵළරි නම්  අඳට නදන්න, අපි ඒ යරහ 

නඳන්න්නම්. එඳභණයි තිනඵන නන. අභිනඹෝඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ නම්  අපි බහය න්නහ. 
 

නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

Order, please!  Hon. Member, you have only one more 

minute.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුභහට උදේ යන්න ගිඹහභ ඔඵතුභහ භහ ඳහ දහනහ නන්. 

ඒ වරි අහධහයණයි නන්. භභ නභතළන  free advice නදන්නන්. 

නම්ට භට සිඹඹට 10ක් නන්න ඕනෆ නළවළ.  

රු ඇභතිතුභනි, රුණහයරහ wind power එ 

ම්ඵන්ධනඹන්  නොඹහ ඵරන්න. ඇයි solar power ඳහවිච්ික 

යන්නන් නළත්නත්? භභ දන්නහ, ඔඵතුභහත් භභ කිඹන නද් 

පිිතනීවිඹ කිඹරහ. ඔතළන engineer භහෆිඹහක් තිනඵනහ. 

ණහධිහරියනඹකුට පුළුන්ද, විදුලිඵර භණ්ඩරනේ General 

Manager නන්න? ඵළවළ. විදුලිඵර භණ්ඩරනේ engineer 

නනනක් Human Resources Manager නරහ තිනඵනහ. නම් 

භහෆිඹහ එ ඔඵතුභහත් ඩන්න වදනහ. ඩන්න ඵළරි නරහ 

තිනඵනහ. ඉතින්  නම්හ නනස යන්න අලලයි. 21න ලත 

ර්නේ ඉන්න අඳට නම්හ නනස යන්න පුළුන්, 

හණිජයණනේ තිනඵන ීරන්දු න්න පුළුන් වළකිඹහක් 

තිනඵන්න ඕනෆ.  

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

Please wind up now. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ නිහ භභ කිඹනහ, රුණහයරහ wind power වහ solar 

power ම්ඵන්ධනඹන් ළඩි අධහනඹක් නඹොමු යන්න කිඹරහ. 

එනවභ යරහ සුසිල් නප්රමේභජඹන්ත ඇභතිතුභහත් නේයහ න්න. 

රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහ නිහ එතුභහ නම් නනොට 

නෝටි 9,500 අරහබ ඹක් තිනඵනහ. ඒ අරහබනඹන් නෝටි 

2,200ක්භ තිනඵන්නන් ඔඵතුභහනග් විදුලිඵර භණ්ඩරඹට ඉන්ධන 

දීරහ. ඒ වනහධහයඹකුත් දීරහ තිනඵද්දීයි. ඒඹක්  විකුණන්න 

නිලසිකත මිරක් ඇති යන්න ඵළරි නිහ තභයි නභතළන ප්රමලසනඹ 

තිනඵන්නන්. අනප් ආණ්ඩු තිබුණු හරනේ ංසථහ රහබඹක් 

රළබුහ. අපි එතළන දණඹ නළති ශහ. IPP තුිතන් න්න ඒ මිර 

වරිඹහහය ඉදිරිඳත් ශ නිහ තභයි අඳට එතළන රහබඹක් ඇති 

යන්න පුළුන් වුනණ්. භට නම් අසථහනේදී ඒ ම්ඵන්ධනඹන් 

කිඹන්න තිනඵන්නන් නම්යි. නම් ආඹතන නදනක් රහබඹක් ඇති 

ශහ නම් ඔඵතුභන්රහට කිරි ඳළේ එ ත රුපිඹල් 100කින් අඩු 

යන්න තිබුණහ.  

 

භූමිනතල් ීමටයඹ මිර ත රුපිඹල් ඳණවකින් අඩු යන්න 

තිබුණහ.  ළටු ඳට ළඩි ශ නොච්චම් මුදරක් ව රුපිඹල් 1,500  

අඩු ණනන් ත 2,000කින් ළඩි යන්න තිබුණහ, ඔඹ ආඹතන 

නදනක් නනනන්.  අපි නිර්භහණශීලි අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් 

යනහ නම් නම්හ තභයි ශ යුත්නත්. එනවභ නළති එ ළන 

තභයි අද ජනතහ ඵරන්නන්, නභොක්ද නම් තිනඵන ප්රමලසනඹ 

කිඹරහ.  

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

Hon. Ravi Karunanayake, please wind up now.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ත මිනිත්තුක් භට නදන්න.  

 
 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

No, we have very limited time.  Thank you.  

1367  1368 

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்நெறகு ற கந்ரரக்க)  

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නම් free advice, විරුද්ධ ඳහර්ලසනඹන් ආණ්ඩුට. නම් 

ම්ඵන්ධනඹන්  භභ කිඹන්නන් නම් අභහතලහංලඹට රුණහයරහ 

ආණ්ඩුක් ලනඹන් හිතන්න කිඹන එයි. ඔඵතුභන්රහ එ 

අභහතලහංලඹක් කිඹරහ හුදරහ හිතන්නන් නළතු, ය නේ 

ආර්ථිඹ නළත්තටභ නළති යන්නන් නළතු,  යටක් නනුනන් 

ටයුතු යන්න කිඹන අදව නම් අසථහනේදී  අපි එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ නනුනන් ඉදිරිඳත් යනහ.  එන අවුරුද්නද්  

අඳට නම් හනග් තත්ත්ඹක් උදහ න්නන් නළවළ. ඇයි,  යඑන්පී 

එ ඵරනේ සිට ජනතහහදී අඹ ළඹක් අපි ඉදිරිඳත් යන නියි. 

එනේ කිඹමින් භනග් ථහ අන් යනහ.  

 

[අ.බහ. 5.15] 

 
රු ඳහසීම චම්පි යණ භවතහ (විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 
අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - றன்லு, ரறசக்ற 

அமச்சர்)  
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Power 
and Energy) 
රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, අපි ඳශමුනන් සතුතින්ත 

නහ, ආණ්ඩු ඳහර්ලසනේත්, විරුද්ධ ඳහර්ලසනේත් සිඹලුභ නදනහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලනඹත්, නිජ නතල් ර්භහන්ත 

අභහතලහංලනඹත් ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධනඹන් ව නම් විහදඹට 

වබහගිවීභ ළන.  

 
රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ, නරනෝ ආඹතනඹ, ශ්රී. රංහ 

සුනිතල ඵරලක්ති අධිහරිඹ, ඳයභහණු ඵරලක්ති අධිහරිඹ, 

නඳොලිප්නටෝ රංහ (පුද්ලි)භහභ, ඒ හනග්භ සීභහහිත 

එල්ටීඑල් නවෝල්ඩිංග් (පුද්ලි) භහභ, සීභහහිත රංහ 

ල්අඟුරු (පුද්ලි) භහභ ආදී ආඹතන මවඹකින් භන්විත 

අනප් විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලඹ නනුනන් භභ ප්රමහල 

යන්න ඕනෆ, නම් යනේ ඵරලක්ති ක්නේත්රyනේ ප්රමතිඳත්ති 

තනන්නනෝ වළටිඹට, ඒ හනග්භ ඒ ප්රමතිඳත්ති විදුලිඵර ක්නේත්රyනේ 

ක්රිසඹහත්භ යන්නනෝ වළටිඹට අපි ඉතහ කීනභන් ඳසු ගිඹ 

හරනේ ක්රිසඹහ ය තිනඵන ඵ; ඉතහභ දුසය, ඉතහභ දළඩි 

අභිනඹෝ භධලනේ අපි ඒ ටයුත්ත ශ ඵ.  එතළනදී අපි නටි 

හීමන, භධල හීමන, දිගු හීමන ළරසුම්  අනු ක්රිසඹහත්භ 

වුණහ. විනලේනඹන්භ අඳට නටිහීමන ලනඹන් තිබුණු ප්රමධහන 

ප්රමලසනඹ තභයි ඵරලක්ති හිඟඹ; අනප් ජනතහනග් ඉල්ලුභට රිරන 

ආහයඹට අපි ඵරලක්තිඹ අනප් ජනතහට රඵහ නදන්නන් 

නොනවොභද කිඹන එ.  

 
එදහ 1994 දී නම් යනේ විදුලි ඳහරිනබෝගිනඹෝ හිටිනේ 

14,00,000යි; අද  53,00,000ක් ඉන්නහ. ඒ හනග්භ එදහ 1990 දී 

නම් යනේ එ පුද්රනඹක් ඳහවිච්ික ශ විදුලි ඒ ණන 148යි. 

අද ඒ ප්රමභහණඹ 513යි. ඒ කිඹන්නන් විදුලි ඳරිනබෝගිනඹෝ තුන් 

ගුණඹට ළඩිනඹන් ර්ධනඹ නරහ තිනඵනහ; විදුලි 

ඳරිනබෝජනඹත් තුන් ගුණඹට ළඩිනඹන් ර්ධනඹ නරහ 

තිනඵනහ.  

 

රු භන්ත්රීaයනඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்)  

(An Hon. Member) 

යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaතුභහ බහනන් ඹන්න එඳහ. ඔඵතුභහ 

ඉන්න, නම් උත්තය ටි අව න්න. ඹනහනන් අයහ නම්හ 

කිඹරහ.  

රු ඳහසීම චම්පි යණ  භවතහ 
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க)  

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නඳොඩ්ඩක් හඩි නන්න. අළභළති වුණහට භක් නළවළ, 

නඳොඩ්ඩක් අවන් ඉන්න.  

 

ඒ අභිනඹෝඹ අපි ඉදිරිනේ තිනඵනහ. අපි දන්නහ, විදුලිඵර 

ක්නේත්රyනේ භළවුම්හයනඹෝ හනග් අඳට එ ඳහයට විදුලි ජනනඹ 

ළඩි යන්න ඵළවළ කිඹරහ. 1990 සිට 2005 දක්හ විදුලිඵර 

ක්නේත්රyඹට ආණ්ඩුනේ ආනඹෝජනඹක් වුනණ් නළවළ. ඒ හරර 

නශේ නඳෞද්ලි අංලනඹන් විදුලිඹ මිරදී ළනීභයි. 2002-2003  

හරනේ වඹ භහනඹන් ළුය යුඹ නිභහ ශහ කිඹරහ කිේනේ 

නඳෞද්ලි අංලනඹන් ළඩි මිරට විදුලිඹ අයනනයි. ඒ හනග්භ ඒ 

තුිතන් ඒ ප්රමලසනඹට සථහය විඳුභක් රළබුනණ් නළවළ. ඒ නිහ 

තභයි අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රමතිඳත්තිභඹ නනක් ඇති යරහ, 

2005 දී යජඹ භළදිවත් නරහ විදුලි ඵරහහය වදන්න ීරයණඹ 

නශේ. අද නඵොනවෝ නදනනක් නයරපිටිඹ විදුලි ඵරහහයඹ ළන 

ථහ යනහ. ඳසු ගිඹ ජනහධිඳතිය ණනේදීත් ථහ ශහ. විදුලි 

ඒඹක් රුපිඹල් 45යි කිඹරහ කිේහ. නමුත් සිඹඹට 90ට 

ළඩිනඹන් ඒ ඵරහහයඹ ළඩ යරහ තිනඵනහ, ඳසු ගිඹ හරනේ 

විදුලි අර්බුදඹට පිිතඹභක් වළටිඹට ඉදිරිඹට ඹන්න.  

 

රු නිනඹෝජල බහඳතිතුභනි, ඒ හනග්භ පුත්තරභ 'රක් විජඹ' 

ඵරහහයඹ ඇති ශහ. ඒ 'රක් විජඹ' ඵරහහයනේ පිඹය නදක් 

තිනඵනහ. ඳශමු පිඹනයහි ළඩ දළන් අන්. අපි ඒ ක්රිසඹහත්භ 

ය නන ඹනහ. නදනනි පිඹය ඉදිරිඹට ඹනහ. ඒ හනග්භ 

ඉවශ නොත්භනල් ඵරහහයඹ,1968 ළරසුම් ශ නද්, විවිධ 

විනයෝධතහ නිහ ආඳසු ගිඹ එක්. අඳට පුළුන් වුණහ, එඹ ඇති 

යරහ එහි නිඳදන විදුලිඹ ප්රමධහන ජහරඹට එතු යන්න. නම්හ 

නම් යනේ නද්ලඳහරන ප්රමලසන.  

 
නිනඹෝජල බහඳතිතුභහ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்)  

(The Deputy Chairman) 

Order, please!  The Hon.  Deputy Speaker will now 

take the Chair. 

 
අනතුරු  නිනඹෝජල හය බහඳතිතුභහ මරහනනඹන් ඉත් 

වුනඹන්,  නිනඹෝජල ථහනහඹතුභහ  මුරහනහරඪ විඹ. 
 

 அன்தறநகு, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகனப, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  MR. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
 

බහඳතිතුභහ  

(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

ථහ ය නන ඹන්න රු ඇභතිතුභහ. 

 
රු ඳහසීම චම්පි යණ  භවතහ 
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க)  

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නම්හ නම් යනේ නද්ලඳහරන ප්රමලසන. නම් යනේ ල් අඟුරු 

ඵරහහයඹක් වදන්න මුලින්භ ීරයණඹ නශේ නේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භළතිතුභහනග් භනේදී එතුභහ විදුලිඵර ඇභතිතුභහ වළටිඹට ඉන්න 

නොටයි. ඒ එන්න නිඹමිත තිබුනණ් 1990 දීයි. නමුත් නිසි 

දනේ නිසි තළන ඒ ඵරහහයඹ ඉදි යන්න ඵළරි වුණහ. ඒ අවුරුදු 

20ක් ඳභහ නරහ තභයි 2010 දී අඳට නනනන්නට පුළුන් වුනණ්.  

ඒට විරුද්ධ වුණු ෆභ නනහභ ඒට කීභ දයන්න ඕනෆ. 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

නභතළන අඳට ඒ නනුනන් ඇිනල්ර දික් ශහට අඳට ඒනක් 

කීභ දයන්න වළකිඹහක් නළවළ. නමුත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ 

භඟ නනස යරහ ඉදිරි භඟක් ත්තහ.  

 

ඵරහහය ඳභණක් නනොනයි, අලුත් ම්නප්රමේණහහය, 

ම්නප්රමේණ ඳද්ධති, ඳහර ඳද්ධති ඉදි යන්න -විදුලි ඵර 

ක්නේත්රyනේ විතයක්- අපි රුපිඹල් ිහලිඹන 370 නඹෝධ 

ආනඹෝජනඹක් ස යරහ තිනඵනහ. අනප් ඳශමු ඉරක්ඹ 

වුනණ් නොනවොභ වරි විදුලි ඵර හිඟඹ භඟ වයහළනීභයි.  දහද 

නම් ප්රමලසනඹ ඉය න්නන් කිඹරහ භවය ථියින් ඇහුහ. ඒ, 

2014 පුත්තරභ ඵරහහයනේ අදිඹය නදභ අන් වුණහට 

ඳසනේයි කිඹරහ අපි කිඹනහ. නම් යනේ අවුරුදු 15ක් තිසනේ 

ඳළළති යජඹන් ීරයණ න්න ඵඹ නරහ, ීරයණ න්න භළිත නරහ, 

එදහ තිබුණු භහජ ඵරනේරට ඹට නරහ, පුද්ලි අංලඹට නම් 

විදුලි අර්බුදඹ විකුණහනන ෆහ; ඒ තුිතන් විලහර විදුලි 

භහෆිඹහක් යට තුශ ඇති ශහ. ඒ තත්ත්ඹ 2014 න නොට 

ක්රහභක්රහභනඹන් අන් යන්න අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. ඒ 

වහ ව අහන යුනේයි අඳ නම් භන් යමින් සිටින්නන්. ඒ 

නිහ නභඹ අභිනඹෝහත්භ යුඹක්. 2014 න නොට පුත්තරභ 

ඵරහහයනේ නදන අදිඹයත් ආහට ඳසනේ, ඒ නභහනොේ 900භ 

අනප් ඳද්ධතිඹට ඇතුශත් වුණහට ඳසනේ ඒ නන යන්න අඳට 

පුළුන් නේවි.   

 

රු බහඳතිතුභනි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ එභ ධුයඹට එන 

අසථහනේදී අනප් නබෞති ළරළසභට අනු යනේ සිඹලුනදනහට 

විදුලිඹ නදන්න නිඹමිත තිබුනණ් 2017 දීයි. එතුභහ ඒ නේත් 

ශහ. "විදුරමු රංහ" ළඩ පිිතනශ ඹටනත් අපි ඒ නේත් 

ශහ. විදුලිඹ මලි අලලතහක් වළටිඹට දළරහ ෆභ භටභ, 

ෆභ සථහනඹටභ විදුලිඹ රැනන ඹන්න අනප් යජඹ ක්රිසඹහ ශහ. 

නම් රහඳනේ කිසි යට නළති විධිඹට 24 ඳළනේභ විදුලිඹ නදනහ 

විතයක් නනොනයි, අද අපි ම්භහනලින් සිඹඹට 94ක් ආයණඹ 

යරහ ඉයයි. අඳට නම් නර් සිඹඹට සිඹනේ ඉරක්ඹට ඹන්න 

තිබුණහ. අපි ඉයහනඹ භිනන් ම්භහන 1,000ක් ආයණඹ යන්න 

ඵරහනඳොනයොත්තු වුණහ. නමුත් එක්ත් ජනඳදඹ ම්ඵහධ 

ඳළනවීභ නවේතුනන් අඳට ඇති ව ඵහධහ නිහ අඳ ඳසට ගිඹත් අද 

න නොට අපි දිසත්රිඑක් වත සිඹඹට සිඹනේ සීභහට ශඟහ 

නරහ තිනඵනහ. ඒ හනග්භ, අපි තත් දිසත්රිඑක් අට සිඹඹට 98 

 සීභහට භන් යරහ තිනඵනහ. ඉදිරි හරනේ -රඵන නර්- නම් 

සිඹලු අභිනඹෝ ජඹ නන නම් යනේ ජනතහනග් ෆභ භටභ 

විදුලිඹ රඵහ දීනම් ප්රමධහන අභිනඹෝඹ අපි ජඹන්නහ. විදුලි ඵරඹ 

රඵහ දීභ භිනන් නම් රහඳනේ ඳභණක් නනො, නම් මුළු 

භහජනේභ නඹෝධ නනක් ඇති යරහ තිනඵනහ. භවරු රංහ 

විදුලි ඵර භණ්ඩරනේ ඳහඩු ළන, නිජ නතල් නීතිත ංසථහනේ 

ඳහඩු ළන ථහ ශහ. නොශම නයනේ නවෝ නේහ, අනප් 

නහරි ප්රමනද්ලර නවෝ නේහ අදත් ඉන්නන් 1960 ණන්ර සිටි 

සිඹඹට 20 ජනතහභයි. නහරීයණඹ නරහ නළවළ. මුඩුක්කු 

නොඩනළිනරහ නළවළ. එදහ නොශම නයඹට කිරුශඳන ඳළත්නතන් 

එනනොට, ඳෆලිඹනොඩින් එනනොට, හලු ඳහනයන් එනනොට, 

වළභ ඳළත්නතන්භ එන නොට නඹෝධ මුඩුක්කු ප්රමභහණඹකුයි අපි 

දළක්නක්. අද නොශම නයඹ නහරීයණඹ න්නන් නළවළ. 

නභන් නයඹට ංක්රහභණඹ නළවළ. ඇයි ඒ? භට විදුලිඹ තිනඵන 

නිහයි, භට ඳහය තිනඵන නිහයි, භට ඳහර, ඒ හනග්භ, භට 

නයෝවර රළිහරහ තිනඵන නිහයි. නම් රහඳනඹන්භ නහරීයණඹ 

නතය යරහ තිනඵන එභ යට අනප් යට විතයයි. හර්මීයණඹ 

න නොට, භහජඹ ඉදිරිඹට ඹන නොට අනිහර්ඹනඹන් සිද්ධ න 

නහරීයණනේ ලනඹ නතය වුනණ් ඳහඩු විනන භට විදුලිඹ 

ගිඹ නිහයි, ඒ හනග්භ නම් දරුන් ඵරහත්භ  ව නිහයි. එදහ 

උස නඳශ ප්රමතිපර කිඹන නොට ඳශමු තළන්ර ඉන්නහ අඳ 

දළක්නක් යහජකීඹ විදලහරනේ, ආනන්ද විදලහරනේ, විලහහ 

විදලහරනේ, නද්වි ඵහලිහනේ ශභයින් විතයයි.          

අද නම් යනේ ප්රමධහන විබහ සිඹල්නල්භ මලිනඹෝ ඵට ෆභ 

භභ, ෆභ අතු ඳළරභ දරුනෝ ඳත් නරහ තිනඵනහ. ඇයි? 

භට විදුලිඹ; භට ඳහය; භට ඳවසුභ ගිඹ නිහ. ඒ නිහ නම් 

යට තුශ ඇති  වුණු නඹෝධ ප්රමජහතන්ත්රyහදි විප්රඹ රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරනේ රහබ නලේ ඳත්රyනඹන් විතයක්, රංහ නිජ නතල් 

නීතිත ංසථහනේ රහබ නලේ ඳත්රyනඹන් විතයක් භනින්න ඵළවළ. 

භහජභඹ ලනඹන් නඹෝධ ටිනහභක් ඳසු ගිඹ හරනේ නම් 

යනේ විදුලිඵර ක්නේත්රyඹට අඳ රඵහ දීරහ තිනඵනහඹ කිඹහ 

කිඹන්න ඕනෆ.  

 
අනප් ඊශඟ ඉරක්ඹ මරල තත්ත්ඹ ඳහරනඹ කිරීභයි. අඳ 

ඳළවළදිලිභ දන්නහ ජනන විඹදභ ළඩි වුණු නිහ තභයි නම් 

ළටලු තිනඵන්නන් කිඹරහ. එදහ 1996දී විදුලි අර්බුදඹ එන නොට 

යනේ සිඹඹට සිඹඹක් විදුලිඹ ළඳයුනේ ජරනඹන්. ජරඹ රළබුනණ් 

නනොමිනල්. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රහබඹට දිේනේ එනවභයි. 

ඒ ළන අනප් ඳළත්නතන් ත්නතොත්, එදහ විදුලිඹ රළබුනණ් 

ජරනඹන් ඵ කිඹන්නට ඕනෆ. නභතළන නද්ලඳහරනඹ ථහ 

යන්න එච්චය සුදුසු නළති වුණත් භහ කිඹන්න ඕනෆ, එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ ඵරඹට එන නොට නම් යනේ  විදුලිඹ වික්නක් ලත 

16ට ඵ. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඹන නොට 1994දී විදුලිඹ 

වික්නක් රුපිඹල් 3.71ටයි. ඒ, එභ තහඳ ඵරහහයඹක්ත් 

නළතුයි. නිම් රළනඵන ජරනඹන් විදුලිඹ නිඳදහ  එක්ත් 

ජහති ඳක් යජඹ හරඹ තුශ 23 ගුණඹකින් විදුලි ිහර ළඩි ශහ. 

නිම් රළබුණු ජරනඹන් දුපු රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඒ අවුරුදු 

17 ඇතු නශේ 23 ගුණඹකින් විදුලි ිහර ළඩි ශහ. අද තහඳ විදුලිඹට 

ඉතහභ අධි මිරක් ඹනහ. ඒ ඇත්ත. අඳ ක්රහභක්රහභනඹන් ඒ 

ජනන විඹදභ අඩු යන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. අඳ 

ඳශමුනන්භ ල් අඟුරු ඵරහහයඹ නනනනහ. ඒ හනග්භ තනි 

ඵරලක්තිඹක් භත ඹළනඳන තත්ත්ඹ නනුට විල්ඳ ක්රහභ 

නනනනහ. අඳ හරඹක් ජරඹ භත ඹළපුණහ. ඊට ඳසනේ -1996න් 

ඳසනේ- නඳෞද්ලි අංලනඹන් ඩීල්ලින් දුන ඵරහහය ඇති 

ය න්න වළදුහ. ඒහ තුිතන් අඳ නඹෝධ ඳහඩු වි ත්තහ. අඳ 

ඵරහනඳොනයොත්තු නහ ඉදිරි හරනේදී ද්ර  හයු ආදී නනත් 

විල්ඳ ඵරලක්ති ප්රමනේද නනළල්රහ, නම් ඵරලක්තිඹ තුශ 

විවිධහං යණඹක් ඇති ය නන, ඵරලක්ති සථහයත්ඹ 

නනනන්න; ඒ හනග්භ මිර ඳහරනඹ යන්න. අනප් ඉරක්ඹ 

ජනන විඹදභ අඩු යරහ 2014දී රහබත් නනොරඵන, ඳහඩුත් 

නනොරඵන සථහය තත්ත්ඹට රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

නනනන්නයි. 

 
අද රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරනේ ංචහ, දණ ළන ථහ 

යනහ. වළඵළයි භත තිඹහ න්න රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරනේ 

ඉන්ධන ිහර, ජනන විඹදභ විතයක් භණ්ඩරනේ විඹදම්ලින් 

සිඹඹට 80ක් ඵ. ඒ අඳට ඳහරනඹ යන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් 

නනොනයි. අනප් රුපිඹර අප්රමභහණඹ න නොට, නරෝ නනශ 

නඳොනශේ නතල් මිර ඉවශ ඹන නොට, ල් අඟුරු මිර ඉවශ ඹන 

නොට, විදුලි ඵරහහය ඳළත්තට ළස හින්නන් නළති න නොට 

ළඩිනඹන් විදුලිඹ එතළනට රඵහ ළනීනම්දි ඒ ළටලුට මුහුණ 

නදන්න අඳට අනිහර්ඹනඹන්භ සිද්ධ නනහ. ඒ අඳට ඳහරනඹ 

යන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් නනොනයි. අනප් අභහතලහංලඹ 

අහර්ඹක්භයි කිේහට, අනප් LECO ආඹතනඹ, අනප් LTL 

ආඹතනඹ ඇතුළු සිඹලුභ ආඹතන අද රහබ රඵන හණිජ 

භේටනභන් අඳ ඳත්හ නන ඹනහ. අඳ අහර්ඹක්භ නම් ඒ 

ආඹතනත් ළනටන්න ඕනෆ. ඒ ආඹතනත් ඳහඩු රඵන්න ඕනෆ. ඒහ 

හණිජ භේටනභන් ඳත්හ නන ඹන්න යජඹ ීරයණඹ යරහ 

තිනඵන නිහ ඒ ආඹතන අපි හණිජ භේටනභන් ඳත්හ නන 

ඹනහ. ඒ හනග්භ නම් නනොළම්ඵර් භහඹ දක්හ නටි හරඹ 

ඇතුශත අඳට නවො ළසි භේටභක් රළබුණු නිහ නළතත් රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹට පුළුන්භ රළිහරහ තිනඵනහ ඒ මරල 

තත්ත්ඹන්, අඳවසුතහන් භඟ වයහ න්න. අඳ අහර්ඹක්භ 

නම් නම් නනොළම්ඵර් භහනේත් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳහඩු 

1371  1372 
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රඵන්න ඕනෆ. අඳ කිසිඹම් ආහයඹට ඳහරනඹක් නන ඹනහ. 

නමුත් අඳට ඳහරනඹ යන්න ඵළරි හධ නිහ තභයි නම් මරල 

තත්ත්ඹ ඇති නරහ තිනඵන්නන්. විනලේනඹන්භ ජනන විඹදම්ර 

ප්රමලසනඹ. අඳ ඒ ඳහරනඹ යන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ.  
 

ඊශඟට ශභනහයණඹ විධිභත් කිරීභ වහ අඳ විවිධ පිඹය 

ත්තහ. විනලේනඹන්භ රංහ ඉතිවහනේ ඳශමුළනි තහට අඳ 

යහජල ආඹතනඹට තුලිත හඩ්ඳත් - Balanced Scorecard - 

නනළල්රහ විදුලිඵර ක්නේත්රyනේ අලුත් පිඹයක් තළබුහ. ඒ ළන 

අඳ තුටු නනහ. ඒ හනග්භ අනප් අබලන්තයනේ ඇති යපු 

විනලේනඹන්භ 5S ක්රහභඹ අත්වදහ ඵළීමභ, ISO ම්භත අත්වදහ 

ඵළීමභ තුිතන් අඳට පුළුන් වුණහ හර්ඹක්භතහ නනනන්න. අඳ 

විනලේනඹන්භ යහජල ශභනහයණ ප්රමතිංසයණ අභහතලහංලඹට 

සතුතිඹ පිරිනභනහ අඳට ඒ වහ රඵහ දීපු වනඹෝඹ ළන. ඒ 

හනග්භ ජනතහ නේහ විධිභත් යන්න, විනලේනඹන්භ අනප් 

ජනතහනග් ප්රමලසන වින්න අඳ  දුයථන අංඹක් රඵහ දුන්නහ. 

අද ඇතළම් ප්රමනද්ලර ජංභ දුයථනනඹන් විදුලි ිහර නන්න, 

අන්තර්ජහරනඹන් විදුලි ිහර නන්න, ඒ හනග්භ e-city 

ංල්ඳඹ ඹටනත් එ තළනකින් සිඹලු විදුලි නේහන් රඵහ 

න්න වළකිඹහ තිනඵන නවීහය ඵර ඳද්ධතිඹක් අඳ නොඩ 

නඟනහ. අඳ ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ 2015 න නොට මුළු 

යනේභ නවීහය ඵර ඳද්ධතිඹක් ඵට අනප් විදුලිඵර ක්නේත්රyඹ 

නන එන්න.  
 

විනලේනඹන්භ රහබ ඳහඩු ළන ථහ ශහ. ඒ නිහ නම් ටිත් 

කිඹන්න ඕනෆ. අපි 2010දී රහබඹක් රළබුනේ නළවළ කිඹරහ නභතළන 

හිනහ වුණහ. අවුරුදු 15ට ඳසනේ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරනඹන් 

අඳ රහබඹක් රඵහ ත්තහ. ඒ නිම්භ නිම් තුනයන් රඵහ 

ත්ත රහබඹක් නනොනයි. ිහලිඹන 15ක් අභහරුනන් ඉතුරු 

යරහ, ඒ අසථහනේදී ජරනඹන් රළබුණු ලක්තිඹක් ඳහවිච්ික යරහ 

තභයි අඳ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ එතළනට නනහනේ. නභොද, 

ඊට ලින් අවුරුදුරත් ඊට භහන ජර ප්රමතිලතඹක් තිිහරහත් රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹට රහබ උඳඹන්න ඵළරි වුණහ. ඒ නිහ ඒ 

ජරනඹන්භ රඵහ ත්ත ලක්තිඹක් නනොනයි. 

ශභනහහරිත්නඹත් අපි ඇති ය ත්ත නන භිනන් රඵහ ත් 

නදඹක්. ඇත්තටභ අඹ ළනඹන් වන් ශ ඳරිදි විදුලි ිහර ළඩි 

නනොය සිටිඹ නිහ මික්, 2011දී අඹ ක්රහභනේ නනක් ඇති 

වුණහ නම්, සිඹඹට 8කින්  විදුලි ිහර ළඩි ශහ නම්  2011දීත් අඳට 

කිසිභ ප්රමලසනඹක් නළතු රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ නන ඹන්න 

තිබුණහ.  
 

2012දීත්  අඹ  ක්රහභඹ නනස වු නණ් නළවළ. 2009දී  තිබුණු අඹ 

ක්රහභඹ තභයි 2010දී, 2011දී, 2012දීත් තිබුනණ්. නමුත් අනික් අතට 

විඹදම් ළඩි වුණහ. නම් අවුරුදු වතය ඇතුශත ෆභ බහණ්ඩඹභ 

මිර  ළඩි වුණහ. විදුලිඵර භණ්ඩරනේත් ඒ නද්ල්  ළඩි  වුණහ. 

වළඵළයි ආදහඹම් රළබීනම්දී අඹ ක්රහභඹ නනස යන්න යජඹ 

ීරයණඹ  නශේ  නළවළ. නභොද, යනේ ජනතහට ඒ වනඹ රඵහ 

නදන්න ඕනෆ නිහයි. ආයම්බනේදීභ අඳට  විලහර ප්රමලසනඹක් ඳළන 

නළගුණහ. විදුලිඵර භණ්ඩරඹට නම් අවුරුද්නද් රුපිඹල් ිහලිඹන 

40 ඳභණ  ඳහඩුක් නයි කිඹහ අපි ඵරහනඳො නයොත්තු වුණහ. භත 

තිඹහ න්න, ඒ රුපිඹල්  ිහලිඹන 40 ඇතුශත වීදි රහම්පු අට 

රක්ඹක් දළල්වීභ නනුනන් න විඹදම් තිනඵනහඹ කිඹන එ. 

නම් නොනඩ් ෆභ තළනභ අද ඒ වීදි රහම්පු අට රක්ඹක්  

දළල්නනහ.  ඒ වීදි රහම්පු වහ විතයක් අඳට රුපිඹල්  ිහලිඹන 

3ක් ළඹ නනහ.  ඒ හ නග්භ  ඹහඳනනේ  ත්රyසතහදීන් එදහ 1987දී  

ජහරඹ විනහල ශහයින් ඳසු ඹහඳනඹට නනභ විදුලි  ළඳයුභක් 

ශහ. ඹහඳනඹට වළභදහභ විදුලිඹ රඵහ දීභ  නිහ  රුපිඹල් ිහලිඹන 

3  ඳහඩුක් තිනඵනහ. යණහතයින් නළත ඳදිංික ශහයින් 

ඳසු යක් ඹන නතක්  ඒ අඹට නනොමිනල් තභයි විදුලිඹ රඵහ 

නදන්නන්. ඒ හනග්භ උතුනර්ත්, නළ නඟනහියත් නදඳශහනත්භ 

අතිවිලහර  පිරික්  තභත් නනොමිනල්  විදුලිඹ රඵහ න්න ටයුතු 

යනහ. නම් තත්ත්ඹන් ඹටනත් තභයි විවිධ ඳහඩු අඳට නොඩ 

නළ නඟන්නන්.  

ඒ සිඹල්ර දයහ නන අපි ඉදිරිඹට ඹන අසථහනේදී  යනේ 

තිබුණු තත්ත්ඹත් එක් එදහ නඳඵයහරි 15 ළනි දහ නතල් මිර 

ණන් ඉවශ  ගිඹහ. නතල් මිර ණන් ඉවශ ගිඹහභ ඉන්ධන  

ළශපුම්  හසතුක් එතු ශහඹ  කිේහ. ඔේ, එතු ශහ. නමුත්  

නතල් මිර ණන් ළඩි වීභ ව ඉන්ධන ළශපුම් හසතු අතය 

ඇති නච්ච  ඳයතයඹ රුපිඹල් ිහලිඹන 12ක් වුණහ. නතල් මිර ළඩි 

වීභ නිහ අඳට රුපිඹල් ිහලිඹන 37  අතිනර් විඹදභක්  දයන්න 

සිද්ධ වුණහ. නමුත් අඳට අතිනර් ආදහඹම් වහ ඉන්ධන ළශපුම් 

හසතුනන් රළබුනණ් රුපිඹල් ිහලිඹන 25යි.  ඒ නිහ රුපිඹල් 

ිහලිඹන 12 අතිරික්ත හිඟඹක් ඇති නරහ තභයි නඳඵයහරි 15  

ළනි දහ ඳටන් අනප් රංහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ ඉදිරිඹට ගිනේ. ඒ 

අතනර් භහ 15ක් එ දිට නිඹඟඹක් ආහ. ඒ රංහ 

ඉතිවහනේ දහත් සිද්ධ නරහ නළවළ. අපි ''ඳයහක්රහභ මුද්ර ඹ'' 

කිඹරහ කිඹන්නන්; රහ ළ, මින්නන්රිඹ ළ කිඹනහ හනග් 

ඳයහක්රහභ මුද්ර ඹට  ඳයහක්රහභ  ළ  කිඹරහ නනොකිඹන්නන්;  ඳයහක්රහභ 

මුද්ර ඹ කිඹන නභ  දළම්නම්  ඒ  හිනන්නන් නළති නියි.  ඒත්  

හිඳුණහ. වික්නටෝරිඹහ ජරහලඹ වදනනොට අවුරුදු 25 දත්ත 

අයත්තහ. වික්නටෝරිඹහ ජරහලනේ ජරඹ යහ ඳළීරනම් තත්ත්ඹ 

නොනවොභද කිඹහ ඵරන්න. නමුත් වික්නටෝරිඹහ ජරහලඹ 

ම්පර්ණනඹන්භ හිඳුණහ. එනේ හිඳුණු තත්ත්ඹ  තුශත් අපි විදුලිඹ 

රඵහ දුන්නහ.  ඒ  නිඹඟනඹන්  ඳභණක් අඳට සිදු නච්ච ඵරඳෆභ  

රුපිඹල් ිහලිඹන 23ක්. නභන්න නම් විධිඹට අඳට නනොනඹක් 

ඵරඳෆම් එල්ර නද්දි අඳටත්  තිබුණහ, 2002 - 2004 දී ශහ හනග් 

නම්ඹක් ඇයරහ, නඳෞද්ලි අංලනේ ඕනෆභ නනනකුට 

ඇවිල්රහ ඕනෆභ ණනට රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට  විදුලිඹ 

නදන්නඹ කිඹහ කිඹන්න.  ඒ තභයි ඇති ය ත්තු ප්රමතිඳත්තිඹ. 

ඒ රඵර අසථහරදී  ඡන්නදන් ඡන්දඹ ජඹ්ර්වණඹ යන්න,  

විදුලිඵර භණ්ඩරනේ විදුලි අර්බුදඹ  නඳෞද්ලි අංලඹට විකුණහ 

නන ෆහ.  
 

නඳෞද්ලි අංලනඹන් වදිසි විදුලිඹ මිර දී ළනීම් වයවහ  

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ   නඹෝධ  මරල අර්බුදඹට දළම්භහ. අපි ඒ භඟ 

ත්නත් නළවළ. අඳට නත්රුණහ, නම් නිඹඟඹත් එක් නරොකු 

විදුලිඵර අර්බුදඹක් එනහඹ කිඹහ. නභොක්ද අපි ත්තු විඳුභ? 

අපි ජනතහ අතයට ගිඹහ. ජනතහට විදුලි ංයක්ණ  ක්රහභ 

වඳුන්හ දුන්නහ.   ඒ භිනන් අඳට නභහ නොේ 100ක් ඳභණ  ඉතුරු 

ය න්න පුළුන් වුණහ.  ඒ  නභහ  නොේ 100 න්න ගිඹහ නම්  

රුපිඹල් ිහලිඹන 17ක් ළඹ යන්න නනහ. LECO  

ආඹතනඹත්, විදුලිඵර භණ්ඩරඹත්, ර්භහන්ත ක්නේත්රyඹත් එතු 

නරහ භහ 3ක් ඇතුශත  ගිහ නොේ  ඳළඹ 100ට අධි  

ප්රමභහණඹක්  ඉතුරු යන්න අඳට පුළුන්  වුණහ. නොටින්භ  

කිඹනහ නම් අවුරුද්දක් තිසනේ ඒ  ක්රිසඹහලිඹ  ඉදිරිඹට  නන 

ගිඹහ නම් වික්නටෝරිඹහ ජරහලඹට භහන විදුලිඹ ප්රමභහණඹක් ඉතුරු 

ය න්න  අඳට පුළුන් නනහ. ජර  විදුලි ඵරහහය හිඳුණත්,  

ජනතහනග් ජන  විදුලි ඵරහහය  තුිතන්  නම්  ප්රමලසනඹ   විනහඹ 

කිඹහ අපි   ඒ අභිනඹෝඹ ජඹ න්න ටයුතු  යපු නිහ තභයි අය  

වදිසි  විදුලිඹ ඉල්රහ නන විදුලිඵර භණ්ඩරඹ නේ ළයකිච්ච 

ගිජු ිතහිණින්නන් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රහ නන, ඒ ඳළයණි 

භ නේ ඹන්නන්  නළති ඒ අභිනඹෝඹ බහය නන  '' විදුලිඹ  

ඳන්න නම් ඇභතිරු නභොටද?'' කිඹහ නනොනඹක් නදනහ  උසුළු 

විසුළු යද්දී, ඒ ගිජු ිතහිණින්නග්  රැවළනට වසු නන්නන් නළති  

ඒ අභිනඹෝඹ ජඹ නන   ඒ භහ 15 නිඹඟඹ ජඹ ත්නත්.  අපි 

භත තිඹහ න්න ඕනෆ, නම් යනේ විදුලිඹ ඉල්ලුනභන් ඳනවන් 

එක්  ඳභණක්  තිනඵද්දි   රයිේ ඳපු යටක් ඵ. භහ වත, අටක් 

තිසනේ ඳළඹ වත, අට  රයිේ ඳපු යටක්.  නමුත් අඳට  පුළුන්  

වුණහ ඒ අභිනඹෝඹ ජඹ අයනන  විසි වතය ඳළනේභ  විදුලිඹ රඵහ 

නදන්න. නම් ශඟදි   භභ  "Climate Parliament"    කිඹහ  

රැසවීභට ගිඹහ. ඒ රැසවීභට ගිඹහභ බ්රිaතහනල  ඳහර්ලිනම්න්තු 

භන්ත්රීaතුනභක්  කිේහ, ඒ රැසවීභ තිඹන්න  හිටිනේ නන්ඳහරනේඹ;  

ඊට ඳසු ඒ  භදුයහසිනේ නචන්නහයිරට නනනන්න  ගිඹහඹ ආදී 

ලනඹන්.  භභ ඇහුහ, ''රංහට ආනේ ඇයි?''  කිඹහ. විසිවතය   

ඳළනේභ  විදුලිඹ  තිනඵන, ඒ කිඹන්නන්  සථහය විදුලි ඳද්ධතිඹක් 

1373  1374 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

තිනඵන රැසවීභක් තිඹන්න පුළුන් තළන  රංහඹ කිේහ.  ඒ 

තභයි අද ඒ  අභිනඹෝඹ ජඹ න්න අඳට  තිබුණු ලක්තිඹ.  

අීරතනේ නනොනඹක් නදනහ අර්බුද  විකුණහ නන ෆහ; රයිේ 

ළපුහ.  ඒ ක්රහභ නදභ නනුට ජනතහ අතයට ගිහින් අපි ඒ 

අභිනඹෝඹ ජඹ ත්තහ.  

 
ඊශට ඇහුහ, වන දීරහ තිනඵනහද  කිඹරහ. ඔේ, අපි  

ජනතහට වන දීරහ තිනඵනහ. විදුලි ඒඹක් වදහ නදයට 

නන ඹන්න අද  අඳට රුපිඹල් 22.73ක්  ළඹ නනහ. වළඵළයි 

ඒ ිහන්දුනේ ඳටන් 30 දක්හ විදුලිඹ ඳහවිච්ික යන දු  

ජනතහනන් අපි  ඒඹට අඹ  යන්නන් රුපිඹල්  3.33යි. ඒ 

අඹට රඵහ දීරහ   තිනඵන වනඹ  විතයක් රුපිඹල් ිහලිඹන  18.9ක් 

නනහ. ඒ හනග්භ  ඒ  31  සිට 60 දක්හ විදුලිඹ ප්රමභහණඹක් 

ඳහවිච්ික යන අඹනන් අපි විදුලිඹ ඒඹක් වහ අඹ යන්නන් 

රුපිඹල්  6.19යි.  ඒ අඹට රඵහ දීරහ තිනඵන වනඹ රුපිඹල් 

ිහලිඹන13.4යි.  ඒ හනග්භ ඒ 61 ඉරහ 90 දක්හ අපි අඹ 

යන්නන් රුපිඹල් 11.78යි. ඒ අඹට අපි රඵහ දීරහ තිනඵන වනඹ 

රුපිඹල් ිහලිඹන 5.1යි. නම් විධිඹට නම් යනේ ෘවසථ 

ඳහරිනබෝගිනඹෝ 40,000,00ට ආන්න පිරිට අපි රුපිඹල් 

ිහලිඹන 37.4 වනඹක් රඵහ දීරහ තිනඵනහ. අය නතල් 

ංසථහනේ වනඹට අභතය ජනතහනග් ජීන භේටභට 

ඔනයොත්තු  නදන විධිඹට නම් වනඹ අපි රඵහ දීරහ තිනඵනහ.  

 
ඒ හනග්භ නම් යනේ ඳන්ල්, නෝවිල්, ඳල්ලි 30,000ක් 

තිනඵනහ. ඒ වළභ එටභ විදුලිඹ නදන්න අඳට  ඒඹට 

රුපිඹල් 22.73ක් ඵළගින්  ළඹ නනහ. වළඵළයි අපි එභ ඒඹක් 

අනශවි යන්නන් රුපිඹල් 7.34ටයි. නම් ආමි සථහන 

ආනරෝ යන්නට රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරනඹන් අපි රුපිඹල් 

මිලිඹන 688ක් ළඹ යනහ. ඒත් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරනේ 

ඳහඩු ළන ථහ යන අඹ භත තඵහ න්නට ඕනෆ. ඒ හනග්භ 

නම් යනේ භවහ ඳරිභහණ ර්භහන්ත 6,000ක් විතය තිනඵනහ. 

අතිනර් ර්භහන්ත ඔක්නොභ එක් ර්භහන්ත 70,000ක් ඳභණ 

තිනඵනහ. නම් ෆභ ර්භහන්තඹටභ අපි විදුලිඹ ඒඹක් 

නදන්නන් රුපිඹල්  14.12ටයි. නභොද, ඒ අඹනග් තයහරිත්ඹ 

ඳත්හනන ඹන්නට ඕනෆ නිහ.  ඒ අඹටත් නම් රුපිඹල් 22.73ක් 

න  විදුලි ඒඹක්  අපි රඵහ නදන්නන්  රුපිඹල් 14.12ටයි.  

 
අද ඵංලිනද්ලනේ විදුලි ිහල් නදක් තිනඵනහ. විසි වතය 

ඳළඹභ විදුලිඹ රඵහ න්නහ අඹ ටහ 17ක් නන්නට ඕනෆ. 

එනවභ නළත්නම් ඳළඹ 08ක් ඳභණක් විදුලිඹ රඵහ න්නහ අඹ ටහ 

06ක් නන්නට ඕනෆ. ඒ විධිඹට තභයි ඵංලි නද්ලනේ 

තිනඵන්නන්.  අද විසි වතය ඳළඹභ විදුලිඹ රඵහ දීරහ අපි නම් 

ර්භහන්තලින් අඹ යරහ තිනඵන්නන් ඒඹට රුපිඹල් 

14.12යි.  එතළනට විතයක් දීරහ තිනඵන වනඹ රුපිඹල් ිහලිඹන 

23යි.  ඒ හනග්භ ෆභ නවෝටරඹකින්භ අපි අඹ යරහ තිනඵන්නන් 

ඒඹට රුපිඹල් 16.93යි. අපි එතළනට රඵහ දීරහ තිනඵන 

වනඹ රුපිඹල් මිලිඹන 762යි. නම් සිඹල්රභ විදුලිඵර 

භණ්ඩරනේ විතයයි. ඒ හනග්භ  නරනෝ ඵර ප්රමනද්ලරත් 

ත්තහභ තත් රුපිඹල් ිහලිඹන 8.1 වනඹක් දීරහ තිනඵනහ. 

නොටින්භ කිේනොත් නම් නර් මුල් භහ නඹ තුශ අපි රුපිඹල් 

ිහලිඹන 71 ඳභණ විලහර වනහධහයඹක් නම් යනේ ආර්ථිඹට 

එතු යරහ තිනඵනහ. එතනොට රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරනේ 

ඳහඩු, ඒ නලේ ඳත්රyනේ තිනඵන ඳහඩු, ර්භහන්ත 60,000 

රහබඹක් ඵට ඳත් නහ. ඒ හනග්භ නල් 47,000,00 ඒ 

ජනතහනග් පුංික ආදහඹම්ර රහබඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ නනහ. 

යනේ ආර්ථිඹට ංචහයඹන් අද්දන නවෝටල්රට රහබඹක් ඵට 

ඳත් නහ. ඒ හනග්භ නම් යනේ නෞයනීඹ සහමින් 

වන්නේරහනග් විවහයසථහන ඇතුළු  සිඹලුභ ආමි 

භධලසථහනරට වනඹක් ඵට ඳත් නහ. ඒ නිහ ඒ ඵයක් 

නනොනයි, වනඹක්. අපි  දුසය හරඹක් තුශයි නම්  භන් 

නශේ. ඒ නිහ  නනේ නවෝ රඵන නර්, ඒ හනග්භ 2014 

නනොට නම් විදුලි අර්බුදඹ ජඹන්න අපි අධිසසහන යනන 

සිටිනහ.  

 
රු බහඳතිතුභනි, අනප් රු භන්ත්රීaතුභන්රහ සිඹලු නදනහභ 

කිේහ හනග් නම් 2012  නර් අපි න විදුලිඵර ඵතහ 

2,28,000ක් රඵහ දීරහ තිනඵනහ. නරනෝ ආඹතනනඹන් රඵහ දුන් 

ඒහත් එතු ශහභ 2,50,000ට ආන්නයි. භූමිනතල් කුප්පි 

රහම්පුනේ රැීම සිටි නදරක් ඳනස දවක් ජනතහ ඒ භූමිනතල් 

කුප්පි රහම්පුනන් අපි මුදහනන තිනඵනහ. නභොන තයම් 

ඵරඹක්ද? නභොන තයම් ලක්තිඹක්ද? ඒ රුපිඹල් ලතලින් 

භනින්න පුපන්ද? කිසිනේත් නළවළ. භූමිනතල්ලින් රළනඵන 

ඵරඹ හනග් නනොනයි, විදුලිනඹන් රළනඵන ඵරඹ තුිතන් 

ඳරිණඹ, ඒ හනග්භ රඳහහිනිඹ, ඒ හනග්භ ජංභ දුයථනඹ, 

මුළු භහජනේභ නඹෝධ ඵරහත්භ වීභට භඟ ඳහදරහ තිනඵනහ. 

අද නම් ළන හිතන්නන් නළති අඹ සිටිනහ. නොශම 03, 

නොශම 04 ප්රමනද්ලරට  විතයක් විදුලිඹ තිබුණු හරඹක් තිබුණහ. 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ආයම්බ ය නනොට රක්ඹට විතයයි 

විදුලිඹ තිබුනණ්. ඒ රක්ඹට විතයක් විදුලිඹ තිබුණු හරනේ 

තිබුණු තත්ත්ඹ නනොනයි අද යනේ තිනඵන සනන්. අද ෆභ 

භටභ නොශම 03, නොශම 04 තිබුණු ඳවසුම්  රඵහ දීරහ 

තිනඵනහ. නම් විදුලිඵරඹ රඵහ දීභත් එක් භට මුළු විලසඹභ  

නන ඒනම් වළකිඹහ  අඳට රළිහරහ තිනඵනහ.  

 
රු බහඳතිතුභනි, ඒ හනග්භ ඳසු ගිඹ හරනේ විලහර විදුලිඹ 

වහනිඹක් තිබුණහ.  විලහර ලනඹන් විදුලිඹ නවොනයන් ළනීභක් 

තිබුණහ. අපි නළතත් ළටීමම් ක්රහභඹ ඇති ශහ. නභොද, අනප් 

ඳනනත් අඩුඳහඩුක් භතයි නම් ළටීමම් නතය නරහ තිබුනණ්.  ඒ 

තුිතන් අද විදුලි වහනිඹ සිඹඹට 12ක් දක්හ අඩු ය න්න අඳට 

පුළුන් නරහ තිනඵනහ. නනත් යටල් ත්නතොත්, ඉන්දිඹහනේ 

විදුලිඹ වහනිඹ සිඹඹට 30යි. නම් යනේත් සිඹඹට 24 විදුලිඹ 

වහනිඹක්  සිදු වුණු හරඹක් තිබුණහ. ඒ ක්රහභ ක්රහභනඹන් රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹත්, නරනෝ ආඹතනඹත් අඩු යනන ගිඹහ. 

අපි ළටීමම් භිනන් නම් නර් ඳශමුළනි භහ නනේ විතයක් 

රුපිඹල් මිලිඹන 134ක් උඳඹහනන තිනඵනහ.  ඒ හනග්භ නම් 

නර් ඳභණක් අනප් අං 1987, 1901 කිඹන දුයථන නදට 

විදුලිඹ ිහ ළටීම්  ළන ඳණිවුඩ 1,78,725ක් ඇවිල්රහ තිනඵනහ. 

ඒහයින් 1,75,000ක් ප්රමලසන වින්නට අඳට පුළුන් නරහ 

තිනඵනහ. ඉතින් නම් විධිඹට විදුලිඵර ක්නේත්රyනේ  න නනක් 

ඇති යන්නට,  නටි හීමන, භධල හීමන, දිගු හීමන 

නනක් ඇති යන්නට ළඩ යරහ තිනඵනහ. 

 
රු බහඳතිතුභනි, ඒ හ නග්භ අනප් ප්රමධහන විදුලි ජහරඹ නන 

ඹන්න ඵළරි දුසය ම්භහන, දඳත් ළනි ඳරිය ංනේදී 

සථහනරට විදුලිඹ නන ඹන්න ්ර්හභ ලක්ති ළඩ පිිතනශ අපි 

ඇති යරහ තිනඵනහ.  ඳරිය ංනේදී ප්රමනද්ලර ජීත් න, 

දඳත්ර ජීත් න, ඒ හනග්භ අතිලයින්භ ්ර්හමීඹ දුසය 

සථහනර ජීත් න  ඳවුල් 40,000ක්  අපි වඳුනහනන තිනඵනහ. 

ඒ අඹ වහ සර්ඹ නෝ රඵහ දීනම් ළඩ පිිතනශක් අපි දුසය 

මීමුනර් ම්භහනනඹන් දිඹත් ශහ.  ඒ ළඩ පිිතනර අපි ඉදිරිඹට 

නන ඹනහ.  අඳට භතයි, අපි ඒ අසථහට ගිඹ නරහනේ 

තභන් එනතක් ඳහවිච්ික ශ කුප්පි රහම්පු අනප් අතට දුන්  මීමුනර් 

ම්භහනනේ ඳහල් දරුනෝ අනඳන් සර්ඹ නෝඹ අයනන 

ගිහිල්රහ ඒ ආ නරෝඹ ශඟහ ය න්න ඉදිරිඳත් වුණහ. ඉදිරි 

හරනේ දී එඹ නම් යනේ වතලිස දවක් ඳවුල්ර  අත් දළකීභ 

ඵට අනිහර්නඹන්භ ඳත්නහ. ඒ දරුන්ටත් අධලහඳනනේ 

ලක්තිඹ, විලසඹ ජඹ ළනීනම් ලක්තිඹ ඒ විදුලි ඵරඹත් එක් 

අනිහර්ඹනඹන්භ  රළනඵනහ.  

1375  1376 

[රු ඳහසීම චම්පි යණ භවතහ] 
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රු බහඳතිතුභනි, ඒ විතයක් නනොනයි. නභභ බහනේදී ළඩි 

ලනඹන්භ කිේහ, පුත්තරභ වහ නයශපිටිඹ ඵරහහය 

අහර්ථයි කිඹරහ. භහ නද්ලඳහරනඹ ළන ථහ යන්න ළභළති 

නළවළ. නම් අභහතලහංලනේ තිනඵන්නන් අන්ධඵහර ළඩ කිඹරහ 

කිේහ.  ඩිනම් භවළලි ලහඳහයඹ ඇති යරහ, ජරහල ඇති 

යරහ, විදුලිඵර ක්නේත්රyඹ ළඩිදියුණු කිරීභ ළන නේ.ආර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහට අපි සතුතින්ත නහ. නමුත් භත තඵහ 

න්න. නොත්භනල් ජරහලඹ ඉදි ශ අසථහනේ නොත්භනල් 

ජරහලඹ commission යරහ විදුලිඹ රඵහ දුන්නන් 1985 දීයි. 

නභොද වුනණ්? භහඹක් ඹන නොට ඵරහහයඹ ඇතුශට ජරඹ 

හන්දු න්න ත්තහ. අද නම් අන්ධඵහර ළඩ ළන ථහ යන අඹ 

වුරුත් එදහ කිේනේ නළවළ, අපි කිඹන්නන්ත් නළවළ, එඹ හමිණී 

දිහනහඹ භවත්භඹහනග් අන්ධඵහර ළඩක්ඹ කිඹරහ; නේ.ආර්. 

ජඹර්ධන භවත්භඹහනග් අන්ධඵහර ළඩක්ඹ කිඹරහ. විදුලි ඵරඹ 

නිඳදන්න ඵළරු අවුරුදු නදක් නොත්භනල් ඵරහහයඹ වරහ 

තිබුණහ. රුපිඹල් නෝටි ප්රමනෝටි ණනක් විඹදම් යරහ වළද 

ඵරහහයඹ නළත නොඩ න්න රුපිඹල් නෝටි ප්රමනෝටි ණනක් 

ආනඹත් ණඹ නන්න සිද්ධ වුණහ. දළන් අද නම් ථහ යන්නන් 

භළරිරහ ඉඳදුණහ හනග්; නනොදන්නහ අඹ හනග්. එදහ සිදු වුණු ඒ සිදු 

වීම් ළන ථහ යන නොට අපි ඒ කිසිභ නනකුට නදොස 

කිඹන්නන් නළවළ. එනවභ තභයි ඵරහහය ක්නේත්රyඹ. ඒ හනග් ප්රමලසන 

අනිහර්ඹනඹන්භ ඳළන නිනනහ. ජරඹ හන්දු වීභ නිහ එදහ 

නොත්භනල් ජරහලඹ අවුරුදු නදක් වරහ තිබුණු ඵ, පුත්තරභ 

ල් අඟුරු ඵරහහයඹ ළන ථහ යන අඹ භත තඵහ න්න 

ඕනෆ. 

 
රු බහඳතිතුභනි, භනශ ළ වදරහ, විෘත ශ දනේභ 

ජර හන්දුක් සිද්ධ නරහ එඹ ම්පර්ණනඹන් හ දභන්න සිද්ධ 

වුණහ. අද නම් න ල් ඒ ප්රමලසනඹ වින්න ඵළරි වුණහ. එඹට 

රුපිඹල් ිහලිඹන 16ක් ළඹ ශහ. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරනේ ණඹ 

වළටිඹට අද ඒහ නොඩ ළහිරහ තිනඵනහ. භහ නම්හ ළන ථහ 

යන්නන් අන්ධඵහර ළඩ, ඵහර ළඩ කිඹ-කිඹහ අඳට නචෝදනහ 

යන නිහයි. පුත්තරභ ඵරහහයනේ ප්රමලසන තිබුණහ. ඔේ, ඇත්ත. ඒ 

ඵරහහයඹ තළන සථහනඹ ළරැදියි. ඒ ඵරහහයඹ තළන ද 

ළරැදියි. එභ අසථහනේදී තිබුණු ඵරඳෆම් නිහ එඹ එභ සථහනනේ 

තනන්න සිද්ධ වුණහ. එභ සථහනනේ ල් අඟුරු ඵහන්න පුළුන් 

දස 150ට ප්රමභහණත් ප්රමභහණඹක් විතයයි. ඒ තත්ත්ඹන් 

ඹටනත් වුණත් ඳශමුන අවුරුද්නද් අපි පුත්තරභ ඵරහහයඹ ඹම් 

තළනට නනහහ. ල් අඟුරු ඵරහහයඹක් ම්ඵන්ධනඹන් අඳට 

අත් දළකීභක් තිබුනණ් නළවළ. අනප් ඉංජිනන්රු භවත්රුන්ට, අනික් 

අඹට ඒ ම්ඵන්ධනඹන් අත් දළකීභක් තිබුනණ් නළවළ. නදන 

අවුරුද්නද් අපි ඊට ඩහ හර්ථ තළනට නනහහ.  රඵන 

අවුරුද්ද න නොට අතිලඹ හර්ථ තළනට එභ ඵරහහයඹ 

නනනන්න අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නහ.  

 
රු බහඳතිතුභනි, වුරු නභොනහ කිේත්, පුත්තරභ 

රක්විජඹ ඵරහහයඹ නනොතිබුණහ නම් නම් යනේ ඳළඹ 7ක් විදුලිඹ 

ඳන්න සිද්ධ නහ. විනලේනඹන්භ අනප් ඉංජිනන්රු 

භවත්රුන්ට සතුතින්ත නහ. ඒ හනග්භ චීන ජහති 

ඇත්තන්ටත් අපි සතුතින්ත නහ. වධ ර්ඹ ම්ඳන්න 

ක්රිසඹහලිඹකින් අද  එභ ඵරහහයඹ නිසි තළනට නනනන්න අඳට 

පුළුන් වුණහ. නඩත්තු ටයුතු වහ අද පුත්තරභ ඵරහහයඹ හ 

දභහ තිනඵනහ. වළඵළයි අපි 24 ඳළඹභ විදුලිඹ නදනහ.  ඒ 

නළත්නම් රයිේ නදන්න ඵළවළයි කිඹරහ භවරු කිේහ. නළවළ. 

පුත්තරභ ඵරහහයඹ නළතුත් අද විදුලිඹ නදන්න වළකිඹහ රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ශඟහ ය නන තිනඵනහ.  

 
රු බහඳතිතුභනි, ඵහර ල් අඟුරු නනහහඹ කිඹරහ නදභශ 

ජහති න්ධහනනේ භන්ත්රීaතුභහ නචෝදනහ ශ ඵ භහ නම් 

අසථහනේදී ප්රමහල යන්න ඕනෆ. ඇත්තටභ සිද්ධ වුනණ් නභඹයි. 

ඇතළම් භහධල උත්හව යනහ, ඵහර නතල්, ඵහර ල් අඟුරු කිඹහ 

ඵහර, ඵහර ථහ ටික් නොඩ නඟන්න. ඒ ළන නඵොනවොභ 

ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. ල් අඟුරු නළේ නදක් ආහ. ඒහ 

නනහනේ අනප් Ceylon Shipping Corporation එනන්. 

 

බහඳතිතුභහ  

(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහනග් ථහ විනහඩිඹකින් අන් 

යන්න. 

 
රු ඳහසීම චම්පි යණ  භවතහ 
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க)  
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
භට ත විනහඩිඹක් නදන්න, බහඳතිතුභනි. නභොද, භහ නම් 

හයණඹ ඳළවළදිලි යන්න ඕනෆ. නභොද, අද ඇතළම් භහධල 

තභන්නග් භහධල නිදව කිඹන එ ණිහ ෘත්තිනේ නඹොදමින් 

ක්රිසඹහ යන ඵ නඳනනනහ. නම් ල් අඟුරු නළේ නද අඳට එභ 

අසථහනේදී ඵහ න්න ඵළරි වුණහ. එභ අසථහනේදී අපි Ceylon 

Shipping Corporation එට අය දුන්නහ, ළභළති නදඹක් 

යරහ ඒ ඳහඩු පිඹහ න්න කිඹරහ. ඒ අනු ඒ නොල්නරෝ ඒහ 

ඉන්දිඹහට විකුණහ තිනඵනහ. එතනොට නභොද න්නන්? ඒ 

ඳටන යනේ යහනඹන් අඳට ල් අඟුරු තත්ත් වතිඹක් 

එනහ. අපි තත්ත් වතිඹක් න්නහ. අපි නම් තත්ත් 

වතිඹ න්නත් ලින් නම් නභනවභයි, නභනවභයි කිඹරහ 

ඳත්රyර ඳශ නහ. දළන් ඒ වති නද රළබී තිනඵනහ. ඒ 

වති නදනක් ඳයසඳයඹක් තිනඵනහ. දළන් තුන්න ඳහර්ලසඹක් 

භිනන් අපි ඒ ශඟහ ය න්නහ. කිසිභ ඳහඩුක් එතළන සිද්ධ 

නරහ නළවළ. ඒ හනග්භ එභ ආඹතනනඹන් අනිකුත් ල් අඟුරු 

නතො නනනන එ අපි ම්පර්ණනඹන්භ නතය යරහ 

තිනඵනහ. ඒ හනග්භ එභ ල් අඟුරු දවනඹ කිරීභ පිිතඵ කිසි 

ප්රමලසනඹක් නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධනඹන් අනප් ඵරහහයඹට ප්රමලසනඹක් 

නළති ඵත් ප්රමහල යන්න ඕනෆ.  

 

රු බහඳතිතුභනි, ඇතළම් ජනභහධල නම් තළන් තළන්ර 

නන ඹන ප්රමචහය ම්ඵන්ධනඹන් භහ නම් හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. 

රිදුණු මිනිසසු නම් විදුලි ඵර ක්නේත්රyනේ ඉන්නහ. රුපිඹල් 

ප්රමනෝටි ණන් නේ මිනිසසු නම් විදුලි ඵර ක්නේත්රyනේ 

ඉන්නහ. දළන් අලුතින් ඉදිරිඳත් ය තිනඵන නටන්ඩර් එනක් 

නඩොරර් 20 ඳයතයඹක් තිනඵනහ. ඒහයින් රිදුණු අඹ ඉන්නහ. 

ඒ රිදුණු අඹ ඇතළම් ජනභහධල වයවහ නන ඹන නම් විකුරු 

ප්රමචහයරට අනහතනේදී අනිහර්ඹනඹන්භ පිිතතුරු රළනඵයි. තර 

පුයන අඹ තරත්, වී පුයන අඹ වීත් නනශහ නියි කිඹරහ ඒ 

විකුරු ප්රමචහය ජනභහධල වයවහ ඳතුයන සිඹලු නදනහටභ අපි නම් 

අසථහනේදී ප්රමහල යන්න ඕනෆ.  

 

 

[தற.த. 5.42] 

 
රු සිල්නේසත්රිඑ අරහන්ටින් භවතහ 
(ரண்நெறகு சறல்பஸ்றரற அனன்நறன்)  

(The Hon. Silvastrie Alantin) 

தகப றசரபர் அர்கபப, றன்லு, ரறசக்ற 

அமச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குளறமன றரத்றல் 

கனந்துதகரள்பச் சந்ர்ப்தம் ந்மக்கு ன்நற கூநறணரக 

ணது உமம ஆம்தறக்கறன்பநன். இவ்வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் பகு ேணரறதற அர்கள் ரறததரந்ள் 

இநக்குறக்கரண தசனறண அறகரறப்நெப் தற்நறத் 

தரறறத்றந்ந்ரர். இந் மகறல் சர்பச ரலறரக 

ற்தட்டிந்க்கும் சகு ண்தய் றமன அறகரறப்நெ து 

1377  1378 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

ரட்மடநோம் தரறத்றந்க்கறன்நது. ணப, ரம் ரற்ந 

றன்லு ற்நம் சக்ற உந்ரக்கத்றல் கணம் 

தசலுத்பண்டிநோள்பது. ஆணரல், அந்ம்ததந்ம் சறநப்தரண 

லர்றன் லும ரம் ததநக்கூடிரக இந்ப்தது து 

ரட்டுக்குக் கறமடத் ததந்ம் தகரமடரகும். இமண பலும் 

றரறவுதடுத்துற்கரண ததரநறநைமநகமபப் தற்நறநோம் ரம் 

சறந்றக்கபண்டும். 
 

இபபமப லண்டகரனரகத் பசற றன் 

கட்டமப்நெடன் இமக்கப்தடரல் இந்ந் ரழ். றன் 

கட்டமப்மத அண்மறல் பகு ேணரறதற அர்கள் 

இமத்து மத்றந்க்கறன்நரர். இது பற்கக்கூடி 

றடரகும். ஆணரலும் ரழ்ப்தர ரட்டத்றல் இன்நம் 

றன்சரப் தறச்சறமண லறல்மன. அங்பக இன்நம் 

றன்தட்டு அறகரறத் அபறல்ரன் உள்பது. இந் 

ரட்டிபன அறக றன்தட்மடச் சந்றக்கும் க்கபரக ரழ் 

ரட்ட க்கபப இந்க்கறன்நரர்கள் ன்தம ரன் இங்கு 

தரறறத்துக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்பநன். அர்கள் அங்கு 

க்கு ப்ததரளது நைளமரண றன்சரம் கறமடக்கும் ன்ந 

றர்தரர்ப்நெடன் கரத்றந்க்கறன்நணர். ணப, பசற றன் 

கட்டமப்நெடன் இமக்கப்தட்ட றன்சரம் றமறல் 

ரழ்ப்தர ரட்டம் நைளதுக்கும் கறமடப்தற்கரண 

ற்தரட்மட ரண்நெறகு றன்லு, ரறசக்ற அமச்சர் 

தசய்து பண்டும் ன்ந ரன் இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் 

பகட்டுக் தகரள்ப றந்ம்நெகறன்பநன்.   

 
பதரரறணரல் தரறக்கப்தட்ட ட தகுறக்கரண அதறறந்த்றத் 

றட்டங்கபறல் நைக்கறரணது டக்கறன் சந்ம் 

றட்டத்றன்கலரண றன்சர றறபரகரகும். இந்த் 

றட்டத்றன்கலழ் டக்கறல் கறசரண அபவு க்கள் 

இனசரண நைமநறல் நைற்கட்ட றன்சரத்மப் 

ததற்நள்பணர். இந் றன் றறபரகம் றகவும் பகரக 

மடததற்ந ந்து. ஆணரல், ற்பதரம றமனமறன்தடி 

இந் றன் றறபரக டடிக்மககள் ந்கறம 

அமடந்துள்பண. இது இன்ணநைம் றன்சரத்மப் 

ததநரறந்க்கும் க்களுக்கு க்கத்மப ந்துள்பது. ஆணரல், 

ரழ். ரட்டத்றலும் கறபறதரச்சற ரட்டத்றலும் றன்சர 

இமப்மதப் ததநற்கு ஆறக்கக்கரண குடும்தங்கள் 

ஆபனரடு கரத்றந்க்கறன்நரர்கள். பதரரறணரல் லண்டகரனரக 

இந்பறல் ரழ்ந் க்களுக்கு ரம் இன்ந றன்ணறமப்நெ 

சறமச் தசய் பண்டி பம இந்க்கறன்நது. பதரர் 

நைடிந் தறன்ணர் ற்தட்ட துரற அதறறந்த்றறல் றன் 

றறபரகநைம் என்ந. ஆணரல், பதரர் நைடிந்து நன்நம 

ஆண்டுகபரகறறட்ட றமனறல் இன்நம் ங்களுக்கு றன்சரம் 

இல்மன ன்ந தசரல்லும் க்களும் அங்பக இந்க்கறன்நரர்கள். 

இம இந் ரட்டங்களுக்கு றேம் தசய்றந்ந் றன்லு, 

ரறசக்ற அமச்சர் ரண்நெறகு சம்தறக்க க்க அர்களும் 

பரறபன தரர்த்றந்க்கறநரர். அரது அந் க்கபறன் 

பண்டுபகரமபநோம் ன்நறமநோம் ரண்நெறகு  அமச்சர் 

அர்கள் பரறபன ததற்நக்தகரண்டர். ஆகப, அந்க்கு 

இந் க்களுமட பம ன்ணதன்ந தரறநோம். ணப, 

இந் க்களுக்கு றமரக றன் ங்குற்கரண 

ற்தரடுகமப பற்தகரள்ப பண்டும் ன்ந 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

 

"பசத்ம எபறநௌட்டுபரம்" ன்ந யறந் சறந்மணறன் 

தன்கமப து ரட்டத்றல் உள்ப க்களும் ததந 

பண்டும் ன்தப ன்நமட பரக்கரகும். ரழ். 

ரட்டத்றபன, லிகரத்றல் நெறரக லள்குடிபற்நம் 

தசய்ப்தட்ட க்களுக்கு றன் றறபரகம் தசய் 

பண்டிநோள்பது. ணப, இந்ப் தறபசத்துக்கும் 

றன்ணறமப்மத ற்தடுத் பண்டும். ரழ்ப்தர 

ரட்டத்றபன டரட்சற கறக்கு, தன்ரட்சற கறக்கு 

ற்நம் லகத்றலுள்ப தன தறபசங்களுக்கும் றன்சரம் 

றறபரகறக்கப்தட பண்டும். அது மடததநம்பதரது 

லள்குடிபற்நம் ன்தது நைளமப்தடுத்ப்தட்டரக 

ரநகறன்நது. இம ரங்கள் தசய்ரறந்க்கும்பதரது அது 

குமநறமனறபனப இந்க்கும். இணரல், லள்குடிபற்ந 

டடிக்மககளும் தரறப்தமடக்கூடி சூல் ற்தடும் 

ன்தமநோம் ரன் இங்கு தரறறத்துக்தகரள்ப 

றந்ம்நெகறன்பநன். ஆகப, லள்குடிபற்நத்ம தற்நற 

கரணரக்குற்கு றன்சரத்ம அந்ப் தகுறகளுக்கு 

ங்க பண்டிது அசறரக இந்க்கறன்நது. க்கபறன் 

ரழ்வு எபற ததநற்கும் அர்கள் சர்பச ரலறரண 

தரடர்தரடல் ற்நம் ததரந்பரர டடிக்மககபறல் 

ஈடுதடுற்கும் இந் றன்சரம் லுரண பமரக 

உள்பது ன்தம ரம் இங்பக கணத்றற்தகரள்ப பண்டும்.  

 
றன்சரத்மப்பதரனப ட தகுறறன் ரறததரந்ள் 

பம தரடர்தரகவும் ரங்கள் கணத்றற்தகரள்ப 

பண்டிறந்க்கறநது. ரறததரந்ள் றறபரகத்மப் ததரநத் 

மறபன, டக்கறபன றமனம ஏபவுக்கு பம்தட்டுள்பது. 

ஆணரலும், இது பதரரது. இன்நம் அங்கு 

ண்தண்தய்க்கும் டீசலுக்கும் ட்டுப்தரடு றனவுகறன்நது. 

ரழ்ப்தரக் குடரரட்மடப் ததரநத்மறல், அங்பக 

ஆநகபபர குபங்கபபர இல்மன. ஆகப, அங்குள்ப 

றசரறகள் கறற்நறலிந்ந்து பற்தகரள்ளுகறன்ந 

லர்ப்தரசணத்துக்கு ண்தண்தமத்ரன் ம்தறறந்க் 

கறன்நரர்கள். இனங்மகறபன ண்தண்தய் 

தரறப்தர்கபறல் ரழ்ப்தர றசரறகபப 

நைன்மரணர்கபரக இந்க்கறநரர்கள். ஆகப, இந் 

றசரறகபறன் சறத்மப் பதரக்குற்கு அங்கு சலரண 

ண்தண்தய் றறபரகம் மடததந பண்டும். 

தகப அமச்சர் அர்கள் அற்கரண எளங்குகமப 

பற்தகரள்ப பண்டும் ன்ந ரன் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

 

டக்கறபன றசரறகமபப்பதரன ததந்ந்தரமகரண 

கடற் தநரறனரபர்களும் ரறததரந்மபப் தன்தடுத்து 

கறன்நணர். இர்களும் து ரறததரந்ள் பமகமப 

றமநபற்நறக்தகரள்ற்கு றகுந் சறப்தடுகறன்நணர். ரன் 

இங்கு குநறப்தறட்டதுபதரன, நைன்ணமறட இப்ததரளது ட 

தகுறறன் ரறததரந்ள் றறபரக பசம பம்தட்டுள்ப 

பதரறலும் ரங்கள் அறல் கணம் தசலுத் பண்டி 

றடங்களும் உள்பண. பகு ேணரறதற அர்கபறன் 

யறந் சறந்மணறன்தடி, ததற்பநரலிக் கூட்டுத்ரதணநைம் 

கூட்டுநவு அமப்நெக்களும் இமந்து ரறததரந்மப 

றறபரகறப்தறல் சறநந் பசமரற்ந நைடிநோம் ன்தது 

ன்நமட ம்தறக்மகரகும். இந் அடிப்தமடறல் 

டக்கறபன தமப, டரட்சற கறக்கு, நேகரற, லகம் பதரன்ந 

இடங்கபறபன கூட்டுநவு அமப்நெக்களுக்கு ரறததரந்ள் றப்நெ 

றமனங்கமப அமப்தற்கு அநற ங்குது சறநந்து. 

இங்குள்ப க்கள் அவ்ரநரண றர்தரர்ப்நெடன் 

பகரரறக்மககமப றடுத்துநைள்பணர். தச்சறமனப்தள்பறப் 

தனபரக்குக் கூட்டுநவுச் சங்கம் இதுதரடர்தரண 

நைற்சறகமப பற்தகரண்டுள்பது. கூட்டுநவு அமப்நெகமபப் 

தனப்தடுத்ற, அற்நறன்நனரக இந்ச் பசமம 

ங்கும்பதரது க்களுக்கு அது பலும் சறரணரக 

இந்க்கும். ஆகப, ததற்பநரலிக் கூட்டுத்ரதணம் கூட்டுநவு 

அமப்நெகளுக்கு நைன்நரறமபறத்து அற்நறநடரகச் 

பசமறல் ஈடுதடுற்கு உரற ற்தரடுகமபச் தசய் 

பண்டுதன்ந பகட்டுக்தகரள்கறபநன்.  
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இன்ந டக்கறபன க்கள் டரட்டம் குமநந் 

இடங்கபறல்கூட ரறததரந்ள் றப்நெ றமனங்கள் உள்பண. 

இம ர்த்க பரக்மக ட்டும் தகரண்டமரக 

அமக்கப்தட்டுள்பண. ஆணரல், க்கள் தசநறரக ரளகறன்ந, 

அர்கள் தரறல் தசய்கறன்ந இடங்கபறல் ரறததரந்ள் றப்நெ 

றமனங்கள் இல்மன. இந் இடங்கபறல் ரறததரந்ள் றப்நெ 

றமனங்கமப அமப்தற்கரக டுக்கப்தடுகறன்ந நைற்சறகள் 

ரரகறக்தகரண்பட தசல்கறன்நண. இது க்கபறன் 

நைன்பணற்நம் தற்நறச் சறந்றக்கும் பகு ேணரறதற அர்கபறன்  

- து அசரங்கத்றன் - அதறறந்த்றக்கரண அசறல் 

சறந்மணக்கு ததரந்த்ரணல்ன. ஆகப, இந் றடத்றல் 

ரண்நெறகு அமச்சர் அர்கள் கூடுல் கணம் 

தசலுத்பண்டுதன்ந பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

 
பலும், ததற்பநரலிக் கூட்டுத்ரதணத்துக்குரற ட 

தறரந்ற தறமணறன் ஆபறப் தற்நரக்குமநநோம் லர்த்து 

மக்கப்தட பண்டிநோள்பது. அத்பரடு, இனங்மக றன்சர 

சமதறன் சுன்ணரகம் றன் உற்தத்ற  றமனத்றலிந்ந்து 

கசறகறன்ந ண்தய், அங்கு குடிபநறறந்க்கறன்ந க்கள் 

தரறக்கறன்ந கறற்நலரறல் கனந்துள்பணரல் அங்கு 

குடிலந்க்குப் ததந்ம் தறச்சறமணரகவுள்பது. ஆகப, 

ரண்நெறகு அமச்சர் அர்கள் இற்நறமணநோம் 

கந்த்றதனடுத்து, உரற டடிக்மகம பற்தகரள்ப 

பண்டுதன்ந பகட்டு, ரய்ப்மத ங்கறமக்கு லண்டும் 

ன்நற கூநற, றமடததநகறன்பநன். 

 

බහඳතිතුභහ  
(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

රු යණ ගුණර්ධන නිනඹෝජල අභහතලතුභහ. 

 

 
[අ.බහ. 5.49] 

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ (නිජ නතල් ර්භහන්ත 
නිනඹෝජල අභහතලතුභහ) 
(ரண்நெறகு ச குர்ண - ததற்பநரலிக் 

மகத்தரறல்கள் தறற அமச்சர்)  

(The Hon. Sarana Gunawardena -  Deputy Minister of 

Petroleum Industries)  
රු බහඳතිතුභනි, අද දින   නිජනතල්  ර්භහන්ත 

අභහතලහංලනේ  වහ  විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතලහංලනේ  ළඹ 

ශීර්ඹන් ම්ඵන්ධනඹන් ඳළළත්නන විහදඹට ම්ඵන්ධ වී 

පිිතතුරු යන්නට රළබීභ ළන  භභ තුටු නනහ.   විඳක්නේ  

භන්ත්රීaරුන් නම් අඹ ළඹ  ම්ඵන්ධනඹන් අදවස ඳශ නශේ නොයි 

ආහයනඹන්ද කිඹහ සිතහ ඵළලුනොත්, විනචනහත්භ සරඳනඹන්  

තභයි ඔවුන් නිතයභ නම් අඹ ළඹ දිවහ ඵළලුනේ. විඳක්නේ 

භන්ත්රීaයනඹක් ප්රමහල ශහ,  මුතුයහජනර නතල්  නඵදහ වළරීනම්    

ආඹතනඹ තුිතන් සිදු න නේහ ම්ඵන්ධනඹන්. රු 

බහඳතිතුභනි, අඳ කිඹන්නට ඕනෆ,  අපි    නතල් ආනඹනඹ ශහභ  

අනප් ජනතහනග් ඳවසු වහ  නභනතක් ල් නොනශොන්නහ 

වයවහ  ක්රිසඹහත්භ ව ළඩ පිිතනශ. භනග් අභහතලතුභහ භඟ 2011   

ජනහරි 1 න දහ  අඳ මුතුයහජනර  ඳර්ඹන්තඹ  විෘත  ය,   

එයින් උතුරු ප්රමනද්ලඹට; අනුයහධපුයඹ,  පුත්තරභ ආදී ප්රමනද්ලරට 

අලල නතල් ටි ඉතහභ ඳවසුනන් රට නරහට ජනතහට   

රඵහ නදන්නට පුළුන් ළඩපිිතනශක් ක්රිසඹහත්භ ශහ. ඒ 

හනග්භ අඳ නයරපිටිඹ  විදුලි ඵරහහයඹට අලල යන  දළවි 

නතල් නශ- ඵට- ඔසනේ  ප්රමහවනඹ ශහ. අඳ නොශම යහනඹන් 

නොනශොන්නහට නතල් ටි රඵහ නන එතළනින් අනනක් 

ප්රමනද්ලරට ඒ කිඹන්නන්, ළශණි  නඟන් උඩ ඳළත්තට 

මුතුයහජනලින් ඹනහ හනග්භ නොනශො න්නහනන් දකුණු 

ඳළත්තට  ඹළවීභටත්  අලල  ටයුතු  ය තිනඵනහ.  

එක්ත් ජහති ඳක්නේ භන්ත්රීaරු නම් අසථහනේ නම් බහ  

ළනේ නළති එ ළන භහ නහටු නනහ. නිජ නතල් 

ර්භහන්තනේ සර්ණභඹ යුඹ එක්ත් ජහති ඳක්නේ ආණ්ඩු 

හරනේඹ කිඹහ අනප් හිත මිත්රy රු ඹන්ත රුණහතිර 

භන්ත්රීaතුභහ  ප්රමහල ශහ.  නම්  නතල් නනනන  නශ -ඵට- දියරහ, 

නළත්නම් ඵට හිල් නරහ, ඒ  ඵටලින් නතල් ීමක් නනනොට 

ජන ජීවිතඹට වහනි නනහ. නම් ඵට දියහඳත් නනනොට 

නනනොට ඒහ අලුත්ළඩිඹහ යන්නන් නළද්ද කිඹන  ප්රමලසනඹ  

නිතයභ නම් යනේ භහධල ඔසනේ ප්රමචහයඹ  කිරීභට  විඳක්ඹ  

පුළුන් තයම් උත්හව ශහ.  

 

රු බහඳතිතුභනි, භභ  කීනභන් යුතුයි භහ  නම් හයණඹ 

කිඹන්නන්. නේ.ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහනග්  ආණ්ඩු 

හරනේ ම්ඳව දිසත්රිඑක්නේ එතුභන්රහ  නග් මිත්රyනඹක්  සිටිඹහ, 

නෝනර සුනිල් කිඹරහ. ඔහු තක්ඩිනඹක්.  ඔහු නශේ නභොක්ද 

දන්නහද? ඒ හරනේ  නතල් ඹන නශ - ඵට-  තළනින් තළන හිල් 

ය  නතල් ඇදපු  එයි  ඔහු නශේ.  ඒ හරනේ   නතල් නශ- ඵට- 

හිල් ය නතල් ඇදපු එනක් ඳහඳඹ නම් යනේ ජනතහයි නන්නන්.  

එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු තභයි ඒ තත්ත්ඹ නිර්භහණඹ 

නශේ. ඔහුට භහදහන විනිලසචඹහයභකුත් දුන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
නම් යනේ ආණ්ඩු ඵරඹ ඳළති හරඹ දිවහ ඵරන විට   එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ  අවුරුදු 32ක් නම් යට ඳහරනඹ  ය තිනඵනහ.  අඳ 

අවුරුදු 33ක් ඳහරනඹ  ය තිනඵනහ. 1994ට නඳය ළඩිභ 

හරඹක්  නම් යට ඳහරනඹ ය තිනඵන්නන්  එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹයි. එනවභ නම් ඒ ඵට දියහ ඳත්වීභ පිිතඵ 

ම්පර්ණනඹන්භ කිඹන්නට ඕනෆ, එක්ත් ජහති ඳක් 

ආණ්ඩු හරනේ හිටපු උදවිඹයි.  ඒ නග්භ ඵහර නතල්ඹ කිඹහ 

නතල්ර තිනඵන අඩුඳහඩුම් ළන ඔවුන් නඵොනවොභ 

උනන්දුනන්,  උජහරුනන් ථහ ශහ. භට භතයි,  1982  දවම් 

විභරනේන භවත්භඹහ බහඳති ලනඹන් සිටි හරනේ නතල් 

නභට්රි ක් නටොන් එක්රක් විසිඳන්දහවකුත් එක් නතල් නළක් 

ආහ. නම් හරනේ නතල් ටි නනහහභ කිඹනහ, නතල් ඵහරයි 

කිඹනහ. අඩු ණනන් ඒහ ඵහර නතල්ද කිඹහ නොඹහ ඵරන්නත්  

පුළුන්නන්.  නමුත් ඒ හරනේ නතල් නළක් ගිලුණහ, ගිලුණහභයි.  

අදටත් නතොයතුරු නළවළ. අඩුභ තයනම් ඒ නතල් නළට නභොද 

වුනණ් කිඹහ  නඳොීමසිනේ  එන්ට්රි ඹක්ත් දහරහ නළවළ. අද නතුරු 

අභහතලහංලනේ ටවනක්ත් නළවළ. ඒ සර්ණභඹ යුඹ ළන 

තභයි ඒ නොල්නරෝ  ථහ යන්නන්.  

 
රු  දඹහසිරි ජඹනේය භන්ත්රීaතුභහත්,  රු අනුය කුභහය 

දිහනහඹ  භන්ත්රීaතුභහත් කිේහ,  නතල්  පිරිඳවදුනේ ගිනි සිළු 

ඳස තහක් නිවුණහඹ කිඹහ.   ඔේ. අඳ කිඹනහ,  ඳස තහක් 

නනොනයි,  ඒ නින්න අලල යන නරහල්රදී ඒ   

නින්න   නනහ කිඹහ.  අඳ ඒ පිිතන්නහ.  නමුත් එඹ අඳ 

හිතහ භතහ ළරසුම් යරහ යන නදඹක් නනොනයි. නම් යනේ  

ජනතහට නතල්නඵදහ  වළරීභ ශක්න්නට  යන  නදඹක් 

නනොනයි. එ ඵටඹක් ළඩිරහ ඒ නඩත්තු යන්න ගිඹ 

නරහනේ තභයි ඒ යන්න සිදු වුනණ්. එක් තහක් ඒ නඩත්තු 

කිරීනම් ටයුත්ත ශහ. ඒ හනග්භ ඉතිවහනේ ඉරහභ අවුරුදු 

නදට, නදවභහයට ළයඹක් නතල් පිරිඳවදුනේ දින 14 

නඩත්තුක් යනහ. එනවභ නඩත්තුක් නනොයන්න නම් ක්රිසඹහ 

ඳටිඳහටිඹ ලක්තිභත් නන්නන් නළවළ. ඒ නඩත්තු යන්න ඒ 

ගිනි සිළු  නින්න නනහ. ඒ ඕනෆභ යජඹක් යන නදඹක්. 

එනවභ නළතු ඒ ර්තභහන ආණ්ඩුනේ ළඩ පිිතනශක් 

නනොනයි. 

 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaතුභහ නභතළන නළති එ ළන  

දුයි. එතුභහ අතල නද්ල්භයි කිේනේ. එතුභහ කිේහ, දට 

රුපිඹල් රක් 140ක් ඳහඩුයි කිඹරහ. ඳහඩු න තළන් තිනඵනහ. අපි 

1381  1382 



 ඳහර්ලිනම්න්තු 

ඒ පිිතන්නහ. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට අපි රඵහ නදන දළවි 

නතල් ප්රමභහණඹ දිවහ ඵරපුහභ අඳට රුපිඹල් ිහලිඹන 75 ඳහඩුක් 

සිදු නනහ. වළඵළයි, රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට විදුලි ඒඹක් - 

unit එක්- නිසඳහදනඹ යන්න රුපිඹල් විසිනදයි ලත ණනක් 

ළඹ වුණත්, unit එක් ජනතහට රඵහ නදන්නන් රුපිඹල් 14ට, 

නළත්නම් රුපිඹල් 15ටයි. නම් යනේ ජනතහට තභයි ඒ වනඹ 

රඵහ නදන්නන්. අද ඩීල්ලින් රුපිඹල් 10ක් ඳහඩු නනහ. 

වළඵළයි, රංහ නිජ නතල් නීතිත ංසථහ ඳහඩු විනන නම් 

යනේ ජනතහට ඒ වනහධහයඹ නදනහ. ඒ හුඟක් අඹට 

නත්නයන්නන් නළවළ. ඵස යථඹක් දට කිනරෝමීටර් 800ක් 

දිේනොත් ජනතහ නනුනන් අපි රුපිඹල් 8,000ක් ඒ එ ඵස 

යථඹට  නන් යනහඹ කිඹන හයණඹ විඳක්ඹට කිඹන්නට 

ඕනෆ. එඹ අනප් යුතුභ වහ කීභයි. යනේ  කිඹන යජඹක් 

වළටිඹට අපි නම් යුතුම් නොට ඉසට යනහ. 

 

රු බහඳතිතුභනි, පිරිඳවදුනේ නවීයණ ටයුතු ළන 

නඵොනවෝ නදනනක් ථහ ශහ. රු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ  

දන්නහ, පිරිඳවදු නවීයණඹ කිරීභ වහ ඉයහනනඹන් අඳට 

අලල සිඹලුභ නද්ල් ම්ඳහදනඹ ය තිබුණහ කිඹරහ. නමුත්, ඹම් 

කිසි නවේතුක් භත එභ ටයුත්ත තහහලි නළතිරහ 

තිනඵනහ. නමුත්, අනප් ඇභතිතුභහ පිරිඳවදු නවීයණඹ යන්න 

අලල යන hydrocracker unit එක් නවෝ නේහ, නනත් 

අංලඹක් නවෝ නේහ නඹොදරහ නඵොය නතල් ටි ජනතහට අලල 

ඳරිදි පිරිඳවදු කිරීභට අලල යන මලි ටයුතු ටි ය 

තිනඵනහ. 

 

ඳසු ගිඹ හරනේ ෆස හන්දුක් නිහ භයණ නදක් සිදු 

වුණහ. අපි හිතහ භතහ, එනවභ නළත්නම් ළරසුම් වත ඒහ 

ශහ කිඹන්න භවය අඹ  උත්හව ශහ.  ගුන් ඹහනහ නතල් ඹන 

line එනක් ඵට තුනකින් ඵට නදක් රරහ තිනඵන නභොනවොනත් 

එක් ඵටඹක් ශුද්ධ යන්න ගිඹහභ ඇත්තටභ එතළන ෆස 

හන්දුක් වුණහ. එතළන හිටපු අඹ ආණ්ඩු ඳක්නේද, විඳක්නේද 

කිඹරහ ථහක් නළවළ. හභහනල නිරධහරින් ඒට භළදිවත් නරහ 

සිටිඹදී එභ ර්භහන්තනේ දක් නිරධහරින් නදනදනනක් ඒ අඹ 

ඉත් යරහ එතළනට ඵනරන් ගිහිල්රහ එභ හන්දු ඳහරනඹ 

යන්න වදපු නරහනේ තභයි  එඹ සිදු වී තිනඵන්නන්. අපි 

කීනභන් කිඹන්නන්, රු ඇභතිතුභහ ඳසු ගිඹ 20ළනිදහ අධලක් 

භණ්ඩරඹ ළරහ ඒ ඳවුල්රට න්දි රඵහ නදන්න, ඒ හනග්භ ඒ 

දරුන්ට අලල රැකිඹහ රඵහ නදන්න ඳරීක්ණ ණ්ඩහඹම් 

නඹොදරහ ටයුතු ශහ. නඵොනවොභ පිරිසිදු විධිඹට එභ ටයුත්ත 

යරහ තිනඵනහ. භභ දන්නහ, රු යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රීaතුභහ වළභ නරහනේභ ථහ යන්නන් නම් ආඹතනඹ ඳහඩුයි, 

ඳහඩුයි කිඹරහයි. නමුත්, යවි රුනහනහඹ භන්ත්රීaතුභහ හිටිඹහ නම් 

අනප් ඳහඩු, එනවභ නළත්නම් ඒ හරනේ නිජ නතල් ර්භහන්ත 

අභහතලහංලඹට යපු වහනිඹ ළන නඳොඩ්ඩක් කිඹන්න තිබුණහ. 

 
රු භන්ත්රීaයනඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்)  

(An Hon. Member) 

ඒ ළන ථහ යන්න විඳක්නේ එ භන්ත්රීaයනඹක්ත් 

නළවළ. 

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு ச குர்ண)  

(The Hon. Sarana Gunawardena)  
ඔේ, එක්නනනක්ත් නළවළ. නමුත්, අඳට තිනඵන ආඹතන 

ළන අපි කිඹන්න ඕනෆ. අඳට තිනඵනහ CPC ආඹතනඹ. ඒ 

හනග්භ CPSTL ආඹතනඹ. වුද ඒ නදට ළඩුනේ? එ 

ආඹතනඹක් තුනට ළ ඩුනේ ේද? ඳසු ගිඹ එක්ත් ජහති ඳක් 

යජඹ හරනේ CPSTL ආඹතනඹ තුනට ඩරහ එ නොටක් 

IOC භහභට වික්හ. නදළනි නොට බහයත් භහභට 

විකුණන්න නන්නද්සි බහජනනේ දහරහ තිේඵහ. ර්තභහන රු 

ඇභතිතුභහ එදහ යජඹත් එක් ම්ඵන්ධ නරහ ඒ නළත යජඹට 

ඳයහ ත් නිහ තභයි සිඹඹට 66 නග් අයිතිඹක් යජඹට 

රළබුනණ්. IOC එ නිහ අද නභොද සිද්ධ නරහ තිනඵන්නන්? අද 

IOC එනන් වනහධහය නදනහද? අපි භූමිනතල් වනහධහයඹ 

නදනහ, අපි ඩීල් වනහධහයඹ නදනහ, ඒ හනග්භ ගුන් ඹහනහ 

නතල් වනහධහයඹ නදනහ, නඳේයල් ඇතුළු ෆභ අංලඹකින්භ 

වනහධහය නදනහ. නමුත් IOC එ නභොක්ද යන්නන්? අපි 

ඩීල් ීමටයඹක් රුපිඹල් 115ට විකුණන නොට IOC එ රුපිඹල් 

121ට විකුණනහ. අනප් ම්ර,- 

 

බහඳතිතුභහ  

(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

නඵොනවොභ සතුතියි රු නිනඹෝජල ඇභතිතුභහ. 

 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு ச குர்ண)  

(The Hon. Sarana Gunawardena)  
ත විනහඩිඹ හරඹක් නදන්න රු බහඳතිතුභනි. 

 

බහඳතිතුභහ  

(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

ඳසරු 6.00 නන නොට සිඹලු නද් අන් ශ යුතුයි. 

 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு ச குர்ண)  

(The Hon. Sarana Gunawardena)  
නම් චන ටි ථහ යන්න ත විනහඩිඹ හරඹක් නදන්න. 

 

බහඳතිතුභහ  

(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

තත්ත්ඳය 30 හරඹක් නදන්නම්. 

 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு ச குர்ண)  

(The Hon. Sarana Gunawardena)  
අපි ඩීල් ීමටයඹකින් රුපිඹල් 6ක් ඳහඩු විඳිමින් නතල් රඵහ 

නදන නොට, එදහ IOC එනන් ඩීල් වපු ජනතහ IOC එනක් 

රුපිඹල් 6ක් ළඩි නිහ අනඳන් නතල් වනහ. අඳට ඒ ඳහඩුත් 

විඳින්න එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ත් ඇද්දහඹ කිඹන එ අපි 

කිඹන්නට ඕනෆ. ඔන්න යන ළඩ. 

 

රු භන්ත්රීaයනඹක් 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்)  

(An Hon. Member) 

නෝ, විඳක්නේ වුරුත් නළවළනන්. 

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்நெறகு ச குர்ண)  

(The Hon. Sarana Gunawardena)  
ඒ නිහ අපි විනලේනඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, නිජ නතල් 

ර්භහන්ත අභහතලහංලනේ නවෝ විදුලිඵර භණ්ඩරනේ ඳහඩුට  

කිඹන්න ඕනෆ එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ ඵ. ඒ විතයක් 

නනොනයි, යඑන්පී එ ඳසු ගිඹ හරනේ ළේ ටි විකුණන්න 

වළදුහ. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ෆලි අටට ඩරහ විකුණන්න 

1383  1384 

[රු යණ ගුණර්ධන  භවතහ] 
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වළදුහ. එනවභ නම් අද  නම් ණනටත් විදුලිඹ ඒඹක් නදන්න 

වම්ඵ න්නන් නළවළ. දළන් එක්ත් ජහති ඳක්නේ භන්ත්රීaරු 

තිහ ළ ළන, ඳයහක්රහභ මුද්ර ඹ ළන,  නුය ළ ළන,  

වික්නටෝරිඹහ ජරහලඹ ළන ථහ ශහ.  

 
රු උදිත් නරොකුඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்நெறகு உறத் தனரக்குதண்டர)   

(The Hon. Udith Lokubandara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
බහඳතිතුභහ  

(றசரபர் அர்கள்)  

(The Chairman) 

What is your point of Order?  

 
රු උදිත් නරොකුඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்நெறகு உறத் தனரக்குதண்டர)   

(The Hon. Udith Lokubandara) 
රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, නභභ විහදඹ විඳක්ඹට 

අයිති විහදඹක්. ඒ වුණහට විඳක්නේ එ භන්ත්රීaයනඹක්ත් නම් 

විහදඹට වබහගි න්නන් නළවළ. 

 

―117 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදම් 
වහ රු. 214,370,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 

117 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ යන 
රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- නභනවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු. 10,000,000 
 

―117 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
වහ රු. 10,000,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
 117 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.-  ංර්ධන ළඩටවන -  මරධන විඹදභ,  

රු. 131,390,000,000 
 

―117 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
වහ රු. 131,390,000,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

117 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ යන 
රදී. 

 
 “மனப்நெ 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 214,370,000 அட்டமறற் 

பசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக் 

தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்நெ 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைமநச் தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர  10,000,000 

  

“மனப்நெ 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 10,000,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

 மனப்நெ 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

  
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச்  தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 131,390,000,000 

 

“மனப்நெ 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர 131,390,000,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்நெ 117, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 214,370,000, for Head 117,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 117, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

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

10,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 10,000,000, 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 - Capital Expenditure, Rs. 

131,390,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 131,390,000,000, 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.  

 

―114 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන 
විඹදම් වහ රු. 146,000,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් 
ශ යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 

114 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ 
යන රදී.  

 

01 න ළඩටවන.- නභනවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 
රු. 12,400,000 

 
―114 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

වහ රු. 12,400,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

114 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ 
යන රදී. 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

02 න ළඩටවන.-  ංර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු. 4,086,000,000 

 

 ―114 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන 
විඹදභ වහ රු. 4,086,000,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් 
ශ යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

114 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු. 5,986,000,000 
 

―114 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
වහ රු. 5,986,000,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

114 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතුඹයි නිනඹෝ යන 
රදී. 

 
306 න ශීර්ඹ.-  ශ්රී. රංහ දුම්රිඹ නදඳහර්තනම්න්තු 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු. 10,291,460,000 

 
―306 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 10,291,460,000   මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

306 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 

 රු. 21,750,500,000 
 

―306 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
වහ රු. 21,750,500,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

306 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ යන 
රදී. 

 
307 න ශීර්ඹ.-  නභෝටර් යථ ප්රමහවන නදඳහර්තනම්න්තු 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු. 1,448,300,000 

 

―307 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 1,448,300,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

307 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ යන 
රදී. 

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, රු. 
1,050,800,000 

 
―307 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

වහ රු. 1,050,800,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 

යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 

307 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතුඹයි නිනඹෝ යන 

රදී. 

 
 
 

“மனப்நெ 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 146,000,000 அட்டமறற் 

பசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக் 

தகரள்பப்தட்டது. 

 
மனப்நெ 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

 

 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைமநச் தசற்தரடுகள் - 

நனணச் தசனவு நதர  12,400,000 

 
“மனப்நெ 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவுக்கரண 

நதர  12,400,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
மனப்நெ 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

  

 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுந்ஞ் தசனவு நதர 4,086,000,000 

 

“மனப்நெ 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர  4,086,000,000 அட்டமறற் 

பசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக் 

தகரள்பப்தட்டது. 

 
மனப்நெ 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

 

 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச்  தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர  5,986,000,000 

 

“மனப்நெ 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண  

நதர  5,986,000,000  அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
மனப்நெ 114, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
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மனப்நெ 306.-  இனங்மக நெமகறத் றமக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுந்ஞ் தசனவு நதர 10,291,460,000 

 

“மனப்நெ 306, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 10,291,460,000 அட்டமறற் 

பசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக் 

தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்நெ 306, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

 

 றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச்  தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 21,750,500,000 

 

“மனப்நெ 306, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண  

நதர  21,750,500,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்நெ 306, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

 

மனப்நெ 307.-  பரட்டரர் பதரக்குத்துத் றமக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுந்ஞ் தசனவு நதர 1,448,300,000 
 

“மனப்நெ 307, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 1,448,300,000 அட்டமறற் 

பசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக் 

தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்நெ 307, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச்  தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 1,050,800,000 

 

“மனப்நெ 307, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண  

நதர  1,050,800,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்நெ 307, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

 
Question, "That the sum of Rs. 146,000,000, for Head 114, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 114, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 12,400,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 12,400,000, for Head 114, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 4,086,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,086,000,000, for Head 114, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 5,986,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,986,000,000, for Head 114, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 114, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

 

 

HEAD 306.- DEPARTMENT OF SRI LANKA RAILWAYS 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 10,291,460,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 10,291,460,000, for Head 306, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 306, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 21,750,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 21,750,500,000, for Head 306, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 306, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
 

 

 
HEAD 307.- DEPARTMENT OF MOTOR TRAFFIC  

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 1,448,300,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,448,300,000, for Head 307, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 307, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,050,800,000 
 

Question, "That the sum of Rs.1,050,800,000, for Head 307, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 307, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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 ඳහර්ලිනම්න්තු 

―119 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදම් 
වහ රු.  1,100,000,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 

119 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ යන 
රදී.  

 

01 න ළඩටවන.- නභනවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, රු. 
1,444,249,000 

 
―119 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

වහ රු. 1,444,249,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
119 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතුඹයි නිනඹෝ යන 
රදී. 

 
 
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු. 26,005,900,000 
 

―119 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
වහ රු. 26,005,900,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
 

119 න ශීර්නඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතුඹයි නිනඹෝ යන 
රදී. 
 

 

“மனப்நெ 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 1,100,000,000 அட்டமறற் 

பசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக் 

தகரள்பப்தட்டது. 
 

 

மனப்நெ 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைமநச் தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 1,444,249,000 

 

“மனப்நெ 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவுக்கரண  

நதர 1,444,249,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

 

மனப்நெ 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
  

 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறந்த்றச்  தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர  26,005,900,000 

 

“மனப்நெ 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவுக்கரண  

நதர   26,005,900,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்நெ 119, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, நனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question, "That the sum of Rs. 1,100,000,000, 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. 1,444,249,000 
 

Question, "That the sum of Rs.1,444,249,000, 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 - Capital Expenditure, Rs. 

26,005,900,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 26,005,900,000, 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.  

 

 

―115 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන 

විඹදම් වහ රු. 115,000,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් 

ශ යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.  

 

115 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතු ඹයි නිනඹෝ 

යන රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- නභනවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, 

රු. 17,000,000 

 

―115 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

වහ රු. 17,000,000 මුදර උඳනල්නඹට ඇතුශත් ශ 

යුතුඹ” ඹන ප්රමලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

 
115 න ශීර්නඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳනල්නනඹහි නොටක් වළටිඹට තිිහඹ යුතුඹයි නිනඹෝ යන 

රදී. 

 
 

“மனப்நெ 115, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் 

தசனவுக்கரண நதர 115,000,000 அட்டமறற் 

பசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக் 

தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்நெ 115, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுந்ஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்நைமநச் தசற்தரடுகள் - நனணச் 

தசனவு நதர 17,000,000 

 

“மனப்நெ 115, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவுக்கரண  

நதர 17,000,000 அட்டமறற் பசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக் தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்நெ 115, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, நனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
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Question, "That the sum of Rs. 115,000,000, for Head 115, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 115, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 17,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 17,000,000, for Head 115, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the  Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 115, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

අ. බහ. 6.00 වනඹන්, ඳහර්ලිනම්න්තුට ප්රමතිඹ හර්තහ යනු 
පිණි බහඳතිතුභහ මරහනනඹන් ඉත් විඹ. 

 

හය බහ ප්රමතිඹ හර්තහ යයි; නළත රැසවීභ 2012 
නනොළම්ඵර් 28 න ඵදහදහ. 

 
அப்ததரளது பம் தற.த. 6.00 றரகறறடப, குளறன் 

தரறசலனமண தற்நற அநறறக்கும்ததரந்ட்டு றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ந அகன்நரர்கள்.  
 

குளறணது தரறசலனமண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது 

2012 ம்தர் 28, நென்கறம.  
 
 

It being 6.00 p.m., the Chairman left the Chair to report the 

Progress. 
 

Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 28th 

November, 2012. 

 

ල්තළබීභ 
எத்றமப்நெ 

ADJOURNMENT 

 
 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்நெறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු නිනඹෝජල ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලිනම්න්තු දළන් ල් 

තළිහඹ යුතුඹ" යි භහ නඹෝජනහ යනහ.  

 

 
ප්රමලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 
 
 

ඳහර්ලිනම්න්තු ඊට අනුකර අ. බහ. 6.01 ට, 2012 නනොළම්ඵර් 
15 න දින බහ ම්භතිඹ අනු, 2012 නනොළම්ඵර් භ 28 න 
ඵදහදහ  පු.බහ. 9.30 න නතක් ල් ගිනේඹ. 

 

அன்தடி தற. த. 6.01 றக்கு தரரளுன்நம், அணது 2012 

ம்தர் 15 ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2012  ம்தர் 28, 

நென்கறம நை.த. 9.30 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

 

        Adjourned accordingly at 6.01 p.m. until 9.30  a.m. on 

Wednesday, 28th  November, 2012, pursuant to the Resolution of 

Parliament of 15th November, 2012. 
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ළ.යු. 
 
නභභ හර්තහනේ අහන මුද්ර ණඹ වහ සකීඹ නිළයදි ශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීaන් මින් පිටඳතක් නන නිළයදි ශ යුතු 
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු නොට, පිටඳත රළබී නදතිඹක් නනොඉක්භහ වළන්හඩ් ංසහය නත රළනඵන නේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்நெ 
 

உநப்தறணர் இநறப் தறப்தறற் தசய்றந்ம்நெம் தறம றந்த்ங்கமபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அமணப் தறம 

றந்த்ப்தடர தறற கறமடத் இந் ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறந்க்கு அநப்நெல் பண்டும். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 
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දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිනම්න්තු විහද හර්තහර හර්ිත දහඹ මිර රු. 2178කි. පිටඳතක් නන්හ ළනීභ අලල  
නම් හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් හසතු රු. 2.50කි. නොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
පිඹසිරි නොඩනළගිල්නල් යජනේ  ප්රමහලන  හර්ඹහංලනේ  අධිහරී  නත  ෆභ  ර්ඹභ  නනොළම්ඵර්           
30 දහට  ප්රමථභ දහඹ  මුදල් නහ ඉදිරි ර්නේ දහඹත්ඹ රඵහ නන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිනනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුම් ඳත් බහය නු නනොරළනේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்மகறன் ந்டரந் சந்ர நதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற நதர 18.15. தரற் 

தசனவு நதர 2.50. ந்டரந் சந்ர நைற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறநொட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறந்பப்தமண, தகரளம்நெ 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறகமபப்  

ததற்நக்தகரள்பனரம். எவ்பரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் பறக்கு நைன் சந்ரப்தம்  

அநப்தப்தட பண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்நக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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ශ්රී. රංහ යජනේ මුද්ර ණ නදඳහර්තනම්න්තුනේ මුද්ර ණඹ යන රදී. 


