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නිෙයෝජ

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

අ.භා 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ]
தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m. MR. DEPUTY SPEAKER [THE
HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2010 වර්ෂය
සඳහා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව මම
ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කම සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

I

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය
சபாநாயகர

PAPERS PRESENTED

சான் ைர

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත තුමා - පැමිණ නැත.

SPEAKER'S CERTIFICATE

ෙපත්සම්

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ம

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 79 වැනි ව වස්ථාව අනුව, ගරු කථානායකතුමා
විසින් 2013 මැයි මස 08 වැනි දින පහත සඳහන් පනත්
ෙකටුම්පත්වල සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි.
විවාහ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන)
උඩරට විවාහ හා දික්කසාද (සංෙශෝධන)
මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද (සංෙශෝධන)
උප්පැන්න සහ මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන)

க்கள்

PETITIONS
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මම කිරිවත්තුඩුව,
පුවක්ගහවිල, අංක 466 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙහේමන්ත
ජයෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත.

II

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
රැස්වීම

பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක්
2013 මැයි මස 9 වන බහස්පතින්දා එනම් අද දින අපර භාග 2.30ට
ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත
බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස සියලු ගරු සභික
මන්තීවරුන්ට ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
පහ පිළිගන්වමි.
(1)

රද්ෙදොළුගම, අංක 10බී/9 එල් දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එස්.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. මදනායක මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(2)

ඇඹිලිපිටිය, ෙමොරකැටිය, වැලි නිවෙසහි පදිංචි එස්.සමන්
පුෂ්පකුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

පාර්ලිෙම්න්තුව

2245

2246

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා]

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(3)

කැලණිය, සිංහාරමුල්ල, විල්ෆඩ් මාවත, අංක 14 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්. ක්ෙල්රා ෙපෙර්රා ෙමෙනවියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(4)

ඇහැලියෙගොඩ, බදුවත්ත, අංක 151බී දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි සිත්ති නසිතියා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(5)

මහරගම, නාවින්න, ඉසිපතන මාවත, අංක 77/2 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි යූ.ජී. ලාල් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මම ෙපොල්ගහෙවල,
ආරෙගොඩ, ෙපොල්කටු ජනපදෙයහි පදිංචි බී.ඩබ්ලිව්. ලැයිසාහාමි
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා

(மாண் மிகு வசந்த அ

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1)

ඇල්කඩුව, මාතෙල් පාර, අංක 58 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එම්.බී. අලුවිහාෙර් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

දඹුල්ල, කණ්ඩලම පාර,
ඒ.එම්.යූ.පී.ෙක්. අත්තනායක
ෙපත්සම.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු දුමින්ද
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

දිසානායක
மிந்த

මහතා

திசாநாயக்க

-

(අධ ාපන
கல்விச்

ෙසේවා

ேசைவகள்

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Education
Services)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහළ මාරගහවැව, යාය
15, රාජාංගනය පදිංචි ආර්.පී.ඩී.පී.එස්. ධර්මෙසේන මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

සිසිරවත්ෙතහි පදිංචි
මහතාෙගන් ලැබුණු

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம
கட்டைளயிடப்பட்ட .

க்கைளப் ெபா ம

க் கு

க்குச் சாட்டக்

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තඹලගමුව-කඩවාන වැව පතිසංස්කරණය:
පතිපාදන

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

தம்பலகாமம் - கடவான வாவி ம சீரைமப் : நிதி
ஏற்பா
RENOVATION OF KADAWANA TANK : FUND ALLOCATION

பிரதி

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of
Transport)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම මාතෙල්, අකුරම්ෙබොඩ,
නාගහෙපොළ, අංක 300 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්.ජී. විනීතා
ජයලත් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.
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1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர - மின்வ
அைமச்சர்)

, எாிசக்தி பிரதி

(The Hon. Premalal Jayasekara - Deputy Minister of Power
and Energy)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම රත්නපුර, කරංෙගොඩ,
රද්දැල්ල පදිංචි ආර්.ජී.සී.එන්. ජයවර්ධන මහත්මියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත.

(ආ)

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්, තඹලගමුව පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයට අයත් කඩවාන වැව් බැම්ම ෙකොටි
තස්තවාදීන් විසින් පුපුරවා හැර වර්ෂ විසි හයක් පමණ
ගතවී ඇතත්, ෙම් දක්වා එය පිළිසකර ෙනොකිරීම නිසා
ෙගොවීන්ට වගා කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ෙනොහැකිවී ඇති
බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම වැව පතිසංස්කරණය කිරීමට ඇති බාධාවන්
කවෙර්ද;

(ii)

එම ගැටලු ඉවත්කර කඩිනමින් වැව අලුත්වැඩියා
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iii)

ඒ සඳහා ෙම් වනවිට පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் தம்பலகாமம் பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்குட்பட்ட கடவான குளக்கட்
ப் பயங்கரவாதிகளால் தகர்க்கப்பட்
சுமார்
இ பத்தா
வ டங்கள்
கடந்தி ந்தேபாதி ம்
இன் வைர இ
தி த்தப்படாைமயால் விவசாயி
க க்கு பயிர்ச்ெசய்ைகைய ஆரம்பிக்க
யா ள்ள
ெதன்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

இந்த வாவிைய ம சீரைமப்பதில்
தைடகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

2248
සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම්
මැතිතුමා විසින් එම වැව පතිසංස්කරණය කිරීෙම් කටයුතු
ආරම්භ කිරීම සඳහා මහත් ෙවෙහසක් ගනු ලැබීය.

(ආ)

(i)

உள்ள

ேமற்ப
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்
ாிதமாக
வாவிைய தி த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத ம்;

(iii)

இதற்காக
தற்ேபா
நிதி
ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

ஏற்பா கள்

(iv)

ஆெமனில் நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம்
திகதி யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ෙමම කඩවාන වැව් බැම්ම වනජීවී සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තම්න්තුවට අයත් භූමියක පිහිටා ඇති
බැවින් විෙශේෂෙයන් පරිසරයට හා වනජීවීන්ට
බාධාවක් ෙනොවන පරිදි සහ ඒවා ආරක්ෂා වන
පරිදි වැෙව් පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කළ යුතු ය.
එබැවින් අදාළ බලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කර එම
කාර්යය කිරීම සඳහා අවශ කටයුතු කරමින්
පවතී.

(ii)

ඔව්.

(iii)

ඔව්.

(v)

ඉහත බාධාවන් ඉවත් වූ වහාම ඉදිකිරීම් කටයුතු
ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(இ) இன்ேறல், ஏன்?

(The Deputy Speaker)

asked the Minister of Economic Development:

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(a)

(b)

Is he aware that eventhough nearly 26 years have
lapsed after the dam of the Kadawana tank in
Thambalagamuwa Divisional Secretary's Division
in Trincomalee District had been blown up by
LTTE terrorists, the farmers are unable to start
cultivation activities as it has not been renovated
up to now ?
Will he inform this House (i)

(ii)

(c)

of the problems that have cropped up in
relation to the renovation of the aforesaid
tank;
whether action will be taken to solve those
problems and renovate the tank
expeditiously;

(iii)

whether provisions for this purpose have
been allocated by now; and

(iv)

if so, the date on which the construction
work will be commenced ?

If not, why?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - ெபா ளாதார அபிவி த்தி
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of
Economic Development)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් තඹලගමුව පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයට අයත් කඩවාන වැව් බැම්ම පතිසංස්කරණය
කිරීම සම්බන්ධෙයන් දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දී ද
සාකච්ඡා කර එම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ආර්ථික

පළමුවන අතුරු පශ්නය.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, (ආ) (iii) පශ්නෙයන් මම
අහන්ෙන් "ඒ සඳහා ෙම් වන විට පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද?"
කියන කාරණයයි. ඔබතුමා ඒකට "ඔව්" කියලා සඳහන් කළා.
එෙහම නම් 2013 අවුරුද්ද ෙවනුෙවන් ෙකොපමණ පතිපාදන
පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවාද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

දැනට ඇස්තෙම්න්තු ඉල්ලා තිෙබනවා. තවම ඒ ඇස්තෙම්න්තු
ලැබිලා නැහැ. නමුත් අප ෙම් වැෙව් කටයුතු ෙම් අවුරුද්ෙද් ස්ථිර
වශෙයන්ම කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නෙයන්
මා අහන්ෙන් ෙම්කයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, පතිපාදන
ෙවන් කර තිෙබ්ද කියන පශ්නයට පිළිතුර වශෙයන් ඔබතුමා
සඳහන් කළා "ඔව්" කියලා. ඇස්තෙම්න්තු නැතිව ෙකොෙහොමද
පතිපාදන ෙවන් කෙළේ? ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් ෙකෝටියක් නම්
දළ වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් වාෙග් ෙවන් කරලාද
තිෙබන්ෙන්? ෙකොෙහොමද ඒ ෙවන් කිරීම කරලා තිෙබන්ෙන්?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

දිස්තික්කයට දළ වශෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
ඇස්තෙම්න්තුව ලැබුණු හැටිෙය් අපි ඒ මුදල ලබා ෙදනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

2249
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නෙයන්
මා අහන්ෙන්, ඒ ෙවන් කරපු මුදල් භාවිත කරමින් ඒ වැෙව්
පතිසංස්කරණ
කටයුතු
අවසන්
කරන්න
ඔබතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද, ඒ සඳහා කාල රාමුවක්, කාල නිර්ණ
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියලායි.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

මාසයක්!

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

4වැනි වතාවට පිළිතුරු ෙදයි.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

අපට දැනට වනජීවි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවසරය අවශ ෙවලා
තිෙබනවා. වනජීවි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවසරය පුළුවන් තරම්
ඉක්මනට ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අවසරය ලැබුණු
වහාම අපි ඒ වැෙව් කටයුතු ආරම්භ කරනවා. කාල වකවානුවක්
ඇහුවාට හරියටම අහවල් දිනය කියලා කියන්න අපට බැහැ. නමුත්
ෙම් අවුරුද්ද තුළ එන මාස් කන්නයට ෙගොවීන්ට කුඹුරු වැඩ කර
ගන්න පුළුවන් ආකාරයට අපි වැව හදලා ෙදනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මාසයකින් ෙනොෙවයි සතියකින් උත්තරය ෙදන්න.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 2-2069/'11-(3), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.

පශ්න අංක 10 -3205/'12- (1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. P. Harrison)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස
තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලනවා.

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 4-2214/'12-(3), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 11 -2449/'12- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම තුන්වැනි වතාවටත් ෙම්
පශ්නය අහනවා. ගරු ඇමතිතුමාත් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාත් නැහැ. උත්තරයත් නැහැ. තුන්වැනි වතාවටයි
අහන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා,
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා තුන්වැනි වතාවටත් මාසයක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Deputy Speaker)

අද පුදුම කල් ඉල්ලීමක්ෙන් කරන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

What is the point of Order?

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Hon. Deputy Speaker, I want you to be reasonable.
Can you kindly go through Question No. 12, please?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 12 -2510/'12- (1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

I have given a Ruling.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Have you read the Question?
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

මහතා

(විෙද්ශ

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
பிரதி அைமச்சர்)

කටයුතු
வல்கள்

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of External
Affairs)

Sir, on behalf of the Minister of External Affairs, I
request for two months' time to answer this Question.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you know, as per the Standing Orders,
the Hon. Minister can move for time. I have given a
Ruling from the Chair for him to answer on the next
occasion. So, he will do that. ගරු ඇමතිතුමා මී ළඟ
අවස්ථාෙව් දී පිළිතුරු දීමට කටයුතු කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ෙදස ෙපොඩ්ඩක්
බලන්න. මම අහලා තිෙබන්ෙන් 2012 දී ජිනීවාහි පැවැති මානව
හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරය ගැනයි. 2013 වර්ෂෙය් පැවැති
සැසිවාරය ගැන ෙනොෙවයි. ෙම්කට පිළිතුරු ෙදන්න මාස ගණන්
කල් ගන්ෙන් ෙමොකටද?
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

තවම 2013 වර්ෂෙය් මාස 4යි ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තව මාස
2ක් ඉන්න බැරිද? [බාධා කිරීමක්]

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

This is information that is readily available.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු දීමට කටයුතු කරන්න. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Neomal Perera)

විකමසිංහ

Due to the incompetence and ignorance of the
Ministry of External Affairs, they are unable to answer.

Question ordered to stand down.

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 14 - 2772/'12 - (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මහතා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට
පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම්වා ෙපොඩි පශ්න ෙන්. අද
උත්තර දී ගන්න බැහැ ෙන්, ෙම් ෙගොල්ලන්ට.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(v ) எாிெபா ைள ஏற்றிச் ெசல்வதற்கு
ைகயி
ரதங்கைளப் பயன்ப த் வ இலாபகரமான
ைறெயான்றாக உள்ளேபாதி ம், இம் ைற
பரவலாக
பயன்ப த்தப்படாைமக்கான
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම කලින් අහපු පශ්නය
තුන්වැනි වතාවට ෙනොෙවයි හතරවැනි වතාවටයි අහන්ෙන්.
ෙම්වාට උත්තර ෙදන්ෙන් නැත්නම් අපි ෙමතැනට ඇවිල්ලා
ෙමොකටද? සංවිධායකතුමාට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා ෙනොෙවයි.
ඒ ඒ ඇමතිවරු ඒවා දැන ගන්න එපායැ.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா
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அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

asked the Minister of Transport:
(a)

Will he state -

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව : පාඩුව පියවා ගැනීෙම්
වැඩ පිළිෙවළ

(i)

the programme which is prepared in order
to cover the loss incurred by the
Department of Railways from the year 2005
to 2012;

DEPARTMENT OF RAILWAYS : PROGRAMME TO COVER LOSS

(ii)

whether the highest loss incurred by the
Department of Railways is caused by
implementing long distance services or
short distance services;

(iii)

whether a decrease or an increase has been
recorded in the usage of trains for the
transportation of goods during the period
from the year 2005 to 2012;

(iv)

if a decrease has been recorded the reasons
for it; and

(v)

although the usage of trains for the
transportation of fuel is a profitable method,
the reasons for not using the said method
for that purpose widely?

ைகயிரதத் திைணக்களம்: நட்ட ஈட்
ேவைலத்திட்டம்

3207/’12

15. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

වර්ෂ 2005 සිට 2012 දක්වා කාල සීමාව තුළ දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලබා ඇති පාඩුව පියවා ගැනීමට
සකසා තිෙබන වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;

(ii)

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වැඩිම පාඩු ලැබිමට
ෙහේතු වී ඇත්ෙත් දුර ගමන් ෙසේවා කියාත්මක
කිරීෙමන්ද;
නැතෙහොත්,
ෙකටි
ගමන්
ෙසේවාවලින්ද;

(iii)

2005-2012 කාල සීමාව තුළ දී භාණ්ඩ පවාහනය
සඳහා දුම්රිය ෙයොදා ගැනීම වැඩිවීමක් ෙහෝ
අඩුවීමක් සිදුවී තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ අඩුවීමක් තිෙබ් නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;

(v)

ඉන්ධන පවාහනය සඳහා දුම්රිය ෙයොදා ගැනීම
ලාභදායී කමයක් වුවත්, ඒ සඳහා එම කමය
පුළුල්ව ෙයොදා ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ேபாக்குவரத்
(அ) (i)

(ii)

(b)

If not, why?

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க )

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, පවාහන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ) (i) i

උතුරු දුම්රිය මාර්ගය කඩිනමින් සංවර්ධනය
කිරීම.

ii

ඉන්දියානු ආධාර යටෙත් දක්ෂිණ දුම්රිය මාර්ගය
වැඩිදියුණු කිරීම.

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

2005 - 2012 வைர ைகயிரதத் திைணக்களம்
ெபற் ள்ள
நட்டத்ைத
ஈ ெசய்வதற்காக
தயாாிக்கப்பட் ள்ள
ேவைலத்திட்டம் யா
என்பைத ம்;

iii නවීන දුම්රිය කට්ටල 35ක් ෙයොදා මගීන්ෙග්
අවශ තා පරිදි වායු සමීකරණය කළ ෙදවැනි
පන්තිෙය් මැදිරි එක්කර අමතර ආදායම් මාර්ග
උපයා ගනිමින් සිටීම.

ைகயிரதத் திைணக்களம் அதிகமாக நட்ட
மைடவதற்குக்
காரணமாகியி ப்ப ,
ரப்
பயணச் ேசைவகைள அ ல்ப த்தி ள்ளைமயா
அல்ல
கு ந் ர
பயணச்
ேசைவகளா
என்பைத ம்;

(iii)

2005 - 2012 காலப் பகுதிக்குள் ெபா ட்கைள
ஏற்றிச் ெசல்வதற்காக
ைகயிரத்ைத பயன்
ப த் தல் அதிகாித் ள்ளதா அல்ல
குைற
வைடந் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iv)

அவ்வா
குைறவைடந்தி ப்பின்
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

அதற்கான

iv උතුරු හා තෙලයිමන්නාරම මාර්ගයන් සකසා
අවසන් වූ පසු ඉන්දියාෙව් සිට භාණ්ඩ පවාහනය
කිරීමට තෙලයිමන්නාරම හරහා සිදු කිරීෙමන් ද
හම්බන්ෙතොට වරාය හා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ෙසේවා
අත්පත් කර ගැනීෙමන් ද පාඩුව අවම කර ගැනීමට
හැකියාව ලැෙබනු ඇත.
(ii)

ෙකටි ගමන් ෙසේවාවලිනි.

(iii)

වැඩි වී තිෙබ්.
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(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(v)

ඉන්ධන පවාහනයට දුම්රිය ෙයොදා ගැනීම 2005
සිට 2012 දක්වා වැඩි වී ඇති මුත් පුළුල් අයුරින් එය
ව ාප්ත ෙනොවීමට පහත කරුණු ෙහේතු වී ඇත.

(The Hon. P. Harrison)

i.

ii.

දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය හා සම්බන්ධව ෙපර
පැවති ඉන්ධන ගබඩා කිසියම් වූ පමාණයක්
දැනට කියාත්මක ෙනොෙව්.
දුම්රිය ආරක්ෂක නීති ෙරගුලාසි අනුව ඉහළ
දුම්රිය මාර්ගෙය් දුම්රිය ධාවනය කරවීෙම්දී
දුම්රියට ඉහළ මාර්ගෙය් තිරිංග ශක්තිය මත
ෙගන යා හැකි ඒකක පමාණය හා දුම්රිය
සැකසුෙම් ඇති අවශ තාව මත පවාහනය
කළ හැකි ටැංකි පමාණය සීමා වීම.

iii. ඉන්ධන පරිෙභෝජනය වැඩි වීමට සාෙප්ක්ෂව
ඉන්ධන ටැංකි වැඩි පමාණයක් ඉන්ධන
බෑෙම් කටයුතු සඳහා ස්ථානගත කිරීමට
ෙනොහැකි වීෙමන් ටැංකි හිස් කර ගැනීමට
පමාද වීම.
iv. ඉන්ධන ටැංකි සුළු නඩත්තු කටයුතු
ෙකොෙළොන්නාව අංගනය තුළම සිදු කිරීමට
ඉඩ පහසුකම් සලසා ගැනීමට ෙනොහැකිව
තිබීම.
(ආ)

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. දුම්රිය පාඩු පියවා ගැනීමට එක් ෙහේතුවක්
වශෙයන් බලෙව්ග කට්ටල් ගත්තාය කියා ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාම කියා තිෙබනවා. හැබැයි පහු ගිය දවස්වල ෙකෝටි
ගණනක් වියදම් කරලා IIFA සමුළුවට ෙගනා ෙකෝචිචිය අද
දුවන්න බැරිව කටුනායක නවත්වා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්
ඉදිරිෙය්දී ගන්නා පියවර කුමක්ද කියා මම ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, දුම්රිය පාඩු අවම කර
ගැනීම සඳහා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා පවාහන අමාත ාංශය
විෙශේෂ කියා මාර්ග කිහිපයක්ම අරෙගන තිෙබනවා. ඒ අතර,
2008න් පස්ෙසේ අපි කිසිම අවස්ථාවක පෙව්ශ පත ගාස්තු
රුපියලකින් ෙහෝ වැඩි කරලා නැහැ. ඩීසල් මිල වැඩි වුණත් අපි -

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ඒ ෙකෝච්චිෙයන් සුද්ෙදෝ එන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්ෙව්.
ඔබතුමා පශ්නය පටලවා ගන්න එපා.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඔබතුමා සුද්ෙදෝ එන්ෙන් නැහැයි කිව්වාට, ෙම් රෙට්
සංචාරක ව ාපාරය නිසා අනන්ත අපමාණ සංඛ ාවක් සුද්ෙදෝ
එනවා. දවසකට එන ගුවන් යානා පමාණයම වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයත් ෙහට
අනිද්දා විවෘත වනවා. එය විවෘත කරන්න අවශ වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙකෝච්චිය සම්බන්ධෙයන් අපි
කටයුතු කෙළේ ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ
කරන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමනි, මෙග් මයික් එක වැඩ

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, සුද්ෙදෝ එන්ෙන් නැහැයි කියලා
මම කිව්ෙව් ෙවන මාර්ගවලින් ෙනොෙවයි. IIFA සමුළුව
ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරලා ෙම් ෙකෝච්චිය
දැම්ෙම් සුද්දන්ට කටුනායක ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ සිට එන්නටයි.
ඒකටයි විවෘත ෙකරුෙව්. හැබැයි තවම එක සුද්ෙදක්වත්
කටුනායක සිට ඒ ෙකෝච්චිෙයන් ෙගනාෙව් නැහැ.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඒක IIFA ෙවනුෙවන්ම කියාත්මක කළ ව ාපෘතියක්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කරුණාකරලා ෙමය විවාදයක් කර ගන්න එපා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම්වා මහජන සල්ලි. IIFA
ඉවර වුණාට ෙකෝච්චිය ඉවර ෙවලා නැහැ ෙන්. තවම ෙකෝච්චිය
තිෙබනවා ෙන්. IIFA එකට තැම්බිච්ච සුද්ෙදෝ ෙගනැල්ලා
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කළ එක විතරයි ෙකරුෙව්.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒක ෙනොෙවයි මෙග්
පශ්නය. ෙම් ෙකෝච්චිය කිසිම පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැතුව
කටුනායක නවත්වලා තිෙබනවා. ඒ ෙකෝච්චිය ෙකොෙහොමද
දුවන්ෙන්? ඒෙක් සුද්ෙදෝ එන්ෙනත් නැහැ.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

සංචාරක ව ාපාරෙයන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන විධියට, ඉදිරි
අවුරුදු කීපය තුළ සංචාරකයන් මිලියන 2.5ක් දක්වා වැඩි කර
ගන්න අවශ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.
සංචාරක ව ාපාරය වැඩි දියුණු වීමත් සමඟ ඇති වන
සංවර්ධනයත් සමඟ IIFA ෙකෝච්චියටත් ලැබිය යුතු වටිනාකම
ලැෙබනවා. ඒ සඳහා ඒ ගමන් මාර්ගෙය් පහසුකම්, අවශ වැඩ
පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරන්න අවශ
කටයුතු කරලා
තිෙබනවා.

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඔබතුමා සුද්ෙදෝ එන්ෙන් නැහැයි කිව්වාට -[බාධා කිරීමක්]

ගරු මන්තීතුමනි, ඒක එක දවසකින් ෙහෝ එක රැයකින් සිද්ධ
වන ෙදයක් ෙනොෙවයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. P. Harrison)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)
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(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නයට එතුමාෙගන් හරි පිළිතුරක් ලැබුෙණ් නැහැ.

මෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න ෙදන්න.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Rohana Dissanayake)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඔබතුමන්ලා කවදාකවත් රුපියලක්වත් බස්වලට ෙගවලා
තිබුෙණ් නැහැ.

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමා පශ්න වැලක් ඇහුවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. P. Harrison)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙමවර ඔබතුමන්ලා මැයි දිනයට
ශී ලංගම බස් රථ ෙගන ඒෙමන් ෙකෝටි ෙදකක පාඩුවක් - [බාධා
කිරීමක්] බස් රථ 1,000ක් සඳහා ෙකෝටි ෙදකක - [බාධා කිරීමක්]
පවාහන නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙගන් මා අහන්ෙන්.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් නිෙයෝජ ඇමතිවරයා
පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ලංගමය විකුණපු team එකක් ෙන් ඔබතුමන්ලා. ඉතින් එෙහම
අහන්න අයිතියක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඒ ගැන දැන් කථා කළා.

(The Hon. P. Harrison)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. P. Harrison)

තමුන්නාන්ෙසේ පවාහන නිෙයෝජ
කාෙගන්ද අහන්ෙන්?

ඇමතිවරයා. අපි ෙවන

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ෙහොඳයි, මා එයට උත්තරයක් ෙදන්නම්. අපි යම් කිසි
ගාස්තුවක් ෙගවලා බස් ෙගනාෙව්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ෙපොඩ්ඩක් කලබල ෙවන්ෙන් නැතුව ඉන්න ෙකෝ ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

නැහැ, මා කලබල ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ඔබතුමන්ලාෙග්
කාලෙය් බස් රථ නිකම්මයි මැයි දිනයට දුන්ෙන්. ඒක තමයි
ඇත්ත.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

අෙප් කාලයක් ගැන ෙනොෙවයි - [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඔබතුමන්ලා කවදාකවත්- [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඔබතුමන්ලා ලංගමය වික්කා ෙන්. ෙකෝටි හයසිය පනහක්
වටිනා ලංගමය ෙකෝටි හයහමාරට වික්කා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න
ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.
[බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා ෙම් අතුරු
පශ්නය අහන්ෙන් පවාහන නිෙයෝජ අමාත තුමාෙගන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්නය ඇහුවාද?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

අහන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ෙපොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න. මා ඇහුෙව් ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා මැයි දිනය
ෙවනුෙවන්
ෙනොමිෙල්
ෙගනාපු
බස්වලට
ඒ
ඒ
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සංවිධායකවරුන්ෙගන් අය කර ගන්න කියලා. මැයි දිනය
ෙවනුෙවන් ෙගනා බස් රථ නිසා ෙකෝටි ෙදකක පාඩුවක් ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඒ
අයෙගන් මුදල් අය කර ගන්න කටයුතු කරනවාද?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමා පශ්නය ඇහුවා. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න.
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ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

නැහැ. මා කලබල ෙවන්ෙන් නැහැ.

ඛනිජ ෙතල් ෙසොයා ගැනීම: අමාත වරයාෙග්
පකාශය
ெபற்ேறா யம் கண் பி ப் : அைமச்சர
பிரகடனம்

DETECTION OF PETROLEUM : MINISTER'S DECLARATION

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

2189/’11

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, කිසිදු බස් රථයක් මුදලක්
ෙනොෙගවා ෙගනාෙව් නැහැ. ෙම් ගරු සභාෙව්දී වග කීමකින් ඒ
උත්තරය ෙදන්ෙන්. ලංගමෙයන් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්
ෙගනාපු හැම බස් රථයකටම ඒ අවශ ගාස්තුව ෙගවලා තමයි
අරෙගන ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ඒක වග කීමකින් මා කියන්ෙන්.
හැබැයි ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ෙකොළඹට බස් ෙගනාෙව් නිකම්.
එදා සල්ලි ෙගව්ෙව් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්
විකුණන්නවත් ලංගමයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක ඇත්ත.

3. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
මහතා ෙවනුවට)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
க ணாநாயக்க சார்பாக)

1970 - 1977 කාලෙය් පැවති රජය යටෙත්
යාපනය දිස්තික්කෙය් ෙප්සාෙල්හි ඛනිජ ෙතල්
ඇති බව ෙසොයා ගනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඛනිජ ෙතල් ෙසොයා ගනු ලැබූ දිනය
කවෙර්ද;

(iii)

ෙසොයා ගත් ඛනිජ ෙතල් පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(i)

2011 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් දී ශී ලංකාෙව් ඛනිජ
ෙතල් ෙසොයා ගත් බව වර්තමාන ඛනිජ ෙතල්
කර්මාන්ත අමාත වරයා විසින් පකාශයට පත්
කරනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ෙසොයා ගනු ලැබූ ඛනිජ ෙතල් පමාණය
ෙකොපමණද;

(iii)

එම පමාණය ෙද්ශීය ෙවළඳ පළට විකුණනු ලබන
දිනය කවෙර්ද;

(iv)

ෙතල් සහ ගෑස් මිල අඩු කරනු ලබන දිනය
කවෙර්ද; යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?

(The Deputy Speaker)

පිළිතුර දීලා අවසානද? තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(ආ)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්වන අතුරු පශ්නය.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා
(The Hon. P. Harrison)

ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
ෙම්
නිෙයෝජ
ඇමතිවරයාෙගන් මා අහනවා, එදා මැයි දිනය දවෙසේ ලංගමෙයන්
බස් රථ 1,000ක් ෙයෙදව්වා නම් ලැබුණු ආදායම ෙකොපමණද
කියලා.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඔබතුමා ඒ පශ්නය කලින් අහලා තිබුණා නම් මට උත්තරයක්
ෙදන්න තිබුණා. ඔබතුමා ෙවනත් අවස්ථාවක ෙහෝ උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී ෙහෝ ෙම් පශ්නය නැවත අහන්න. මා ඔබතුමාට
උත්තර ෙදන්නම්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා. ෙමොකද, ඔබතුමා පවාහන
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙන්.

ரவி

(i)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

மாண் மிகு

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

මයික් එක ෙදන්න කියන්නෙකෝ.

-

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. P. Harrison)

(ගරු රවි කරුණානායක

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

வல்கள்

1970 — 1977ஆம் ஆண் களின் ேபாதான
ஆட்சிக்காலத்தில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி
ள்ள ேபசாைலயில் ெபற்ேறா யம் கண்
பி க்கப்பட்டதா என்பைத ம்;

(ii)

அவ்வாெறனில், அ எப்ேபா
பட்ட என்பைத ம்;

(iii)

கண் பி க்கப்பட்ட
அளைவ ம்

அவர் கூ வாரா?

கண்

பி க்கப்

ெபற்ேறா யத்தின்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ஆ) (i)

இலங்ைகயில் ஒக்ேராபர் 2011இல் ெபற்ேறா
யம் கண் பி க்கப்பட்டெதன தற்ேபா ள்ள
ெபற்ேறா யக்
ைகத்ெதாழில்
அைமச்சர்
பிரகடனப்ப த்தினாரா என்பைத ம்;

(ii)

அவ்வாெறனில், கண் பி க்கப்பட்ட அளைவ
ம்;

(iii)

எப்ேபா அ உள்நாட் ச் சந்ைதயில் விற்பைன
ெசய்யப்ப ம் என்பைத ம்;

(iv)

எண்ெணய், எாிவா
விைலகள்
குைறக்கப்ப ம் என்பைத ம்

எப்ேபா

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

(b)

(c)

Will he state (i)

whether petroleum was found in Pesalai,
Jaffna District under the then Government
during 1970 –1977;

(ii)

if so, as to when it was found; and

(iii)

the quantity of petroleum found?

Will he inform this House (i)

whether the present Minister of Petroleum
Industries declared that petroleum was
found in Sri Lanka in October, 2011;

(ii)

if so, the quantity that was found;

(iii)

as to when it will be sold to the local
market; and

(iv)

as to when oil and gas prices will be
reduced?

If not, why?

(ඇ)
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(iii)

ඇගැයීෙම් වැඩසටහෙන් පතිඵල සහ ඉන් පසුව එළෙඹන
ක්ෙෂේත සංවර්ධන සහ ස්වාභාවික වායු නිෂ්පාදන කියාවලිය
මත රඳා පවතී.

(iv)

ඇගැයීෙම් වැඩසටහෙන් පතිඵල සහ ඉන් පසුව එළෙඹන
ක්ෙෂේත සංවර්ධන සහ ස්වාභාවික වායු නිෂ්පාදන කියාවලිය
මත රඳා පවතී.

අදාළ ෙනොෙව්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 5 -2546/'12- (3), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස 3ක් කල් ඉල්ලනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය අහන්ෙන්
තුන්වන වතාවටයි. Tendersවලට register වුණු අයෙග් නාම
ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා නම් ෙම් පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න තව මාස
තුනක් කල් ගන්න ඕනෑ නැහැ. මා අහන්ෙන්, හමුදාවට භාණ්ඩ
සපයන අයෙග් නාම ෙල්ඛනයයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කඩිනමින් පිළිතුරු දීමට කටයුතු කරන්න.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)

(i)

ස්වාභාවික වායු ඇති බවට ඇඟවීමක් පමණක් ෙසොයා
ගන්නා ලදී. (ෙප්සාෙල්
පිහිටා ඇත්ෙත් මන්නාරම්
දූපෙත්ය.)

(ii)

1974 සිට 1976 දක්වා කාලය තුළ කණින ලද ගෙව්ෂණ ළිං
තුෙනන් ළිං ෙදකකින් ස්වාභාවික වායු ඇති බවට ඇඟවීම්
ලැබිණි.

(iii)

ෙසොයා ගැනීම ස්වාභාවික වායු ඇති බවට ඇඟවීමක් පමණි.

(i)

ඔව්.

(ii)

ෙකොන්තාත්කරු ෙසොයා ගැනීම ඇගැයීෙම් වැඩසටහනක්
සකස් කරමින් සිටී. එය 2013 ෙදසැම්බර් 31 දිනට ෙපර
ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 6 -2972/'12- (2), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ගරු අකිල
කාරියවසම් මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

විරාජ්

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති 2ක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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විගණන පරීක්ෂක සිදු කළ වංචනික කියාව : විධිමත්
පරීක්ෂණයක්
கணக்காய் ப் பாிேசாதகாின் ேமாச :
விசாரைண

ைறயான
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(iii)

ேமற்ப உத்திேயாகத்தர் ெதாழில்வாய்ப் க்காக
ெவளிநா
ெசல்வதற்கு சம்பளமற்ற லீ
அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iv)

ைறயான கு ெவான்றினால் நடாத்தப்பட்ட
ஆரம்ப விசாரைண அறிக்ைகயின் சிபார்சுகைள
அ ல்ப த்தா ,
ேமேல
குறிப்பிடப்
பட் ள்ளவா
இவ க்கு லீ
அங்கீகாிக்கப்
பட் ள்ளைம சட்டவிேராதமான
என்பைத
ஏற் க் ெகாள்வாரா என்பைத ம்

FRAUD COMMITTED BY AUDITOR: FORMAL INVESTIGATION

3094/’12
7. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அஜித் பீ.
ெபேரரா சார்பாக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P.
Perera)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

(ii)

වර්ෂ 1996-2006 කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් සිදුවූ
වංචාවක් වැළැක්වීමට කටයුතු ෙනොකිරීෙමන්
විගණන පරීක්ෂක ජයවර්ධන නැමැත්තා විසින්
වංචනික කියාවක් සිදුකර තිෙබ්ද යන්න පිළිබඳ
විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙලසට ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙකොළඹ වංචා විමර්ශන
ඒකකයට දන්වා තිෙබ්ද;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

ඉහත සඳහන් විගණන පරීක්ෂකවරයා අල්ලස්
ලබා ෙගන තිෙබ්ද යන්න තහවුරු කර ගැනීම
සඳහා පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙලස අල්ලස් ෙහෝ
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම ෙවත දන්වා
තිෙබ්ද;

(iii)

එම නිලධාරියාට රැකියාවක් සඳහා විෙද්ශගතවීමට
වැටුප් රහිත නිවාඩු අනුමත කර දී තිෙබ්ද;

(iv)

විධිමත් කමිටුවක් මගින් පැවැත්වූ මූලික විමර්ශන
වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක ෙනොෙකොට, ඉහත
පරිදි ඔහුට නිවාඩු අනුමත කිරීම නීති විෙරෝධි බව
පිළිගන්ෙන්ද;

Will he inform this House whether (i)

the Colombo Crime Investigation Unit of
the Department of Police has been asked to
conduct a formal investigation to ascertain
whether the Auditor known as Jayawardana
has committed an act of fraud by not
attempting to prevent a fraud that took
place in the National Water Supply and
Drainage Board during 1996-2006;

(ii)

the Commission to Investigate Allegations
of Bribery or Corruption has been asked to
conduct an investigation to ascertain
whether the aforesaid Auditor has obtained
bribes;

(iii)

No-pay leave has been approved for that
officer to migrate for employment; and

(iv)

he admits that it is illegal to approve leave
to him without carrying out the
recommendations of the preliminary
inquiry conducted by a formal committee?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(b)
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன,
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

மத

அ

வல்கள்

1996- 2006 ஆம் ஆண்
வைரயான
காலப்பகுதியி ள் ேதசிய நீர் வழங்கல், வ கால
ைமப் ச் சைபயில் இடம்ெபற்ற ேமாச கைளத்
த ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளாைமயின்
காரணமாக
கணக்காய் ப்
பாிேசாதகர்
ஜயவர்தன என்பவர் ேமாச ச் ெசயெலான்ைற
ேமற்ெகாண் ள்ளாரா என்ப பற்றி ைறயான
ெதா விசாரைணைய நடாத் மா
ெபா ஸ்
திைணக்களத்தின், ெகா ம் ேமாச ப் லனாய்
ப் பிாி க்கு அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா என்ப
ைத ம்;
ேமற்ப
கணக்காய் ப் பாிேசாதகர் இலஞ்சம்
ெபற் ள்ளாரா என்பைத உ திெசய்
ெகாள்
வதற்கான விசாரைணெயான்ைற நடாத் மா
இலஞ்சம் அல்ல
ஊழல்கள் பற்றிய குற்றச்
சாட் கைள
விசாரைண
ெசய்வதற்கான
ஆைணக்கு
க்கு
அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට අදාළ පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 1996 සිට
2006 කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු වූ වංචාවක් වැළැක්වීමට
කටයුතු ෙනොකිරීමක් පිළිබඳ ෙචෝදනාවක් විගණන
පරීක්ෂක ජයවර්ධන මහතාට එෙරහිව ලැබී ෙනොතිබුණි.
නමුත් ඉහත නිලධාරියා විසින් ෙදපාර්තෙම්න්තු චකෙල්ඛ
විධිවිධානවලට අනුකූල ෙනොවන පරිදි නිකුත් කර තිබූ
ලිපියක් පිළිබඳව, පරීක්ෂණ පවත්වා ඉහත නිලධාරියා
සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහෙය් විධිවිධාන පකාරව
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු කර ඇත. එෙසේම ෙමම මූල
වංචා සම්බන්ධෙයන් ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය මඟින් අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
කරන ලද පැමිණිල්ලක් අනුව, 2007 වර්ෂෙය්දී ඒ
සම්බන්ධෙයන් ෙමම නිලධාරියාෙගන් ද පශ්න කර තිබුණි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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மின்வ

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]
තවද, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් වෘත්තිය
සමිතියක් විසින්, මණ්ඩලෙය් සිදු වූ මුදල් වංචාවක්
සම්බන්ධෙයන් ජයවර්ධන මහතා ද වගඋත්තරකරුවකු
කරමින් ෙගොනු කර තිබූ නඩුවක් නිශ්පභ වී තිබුණි. ඒ අනුව,
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් සිදු වී ඇති වංචාව
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙලස ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙකොළඹ වංචා විමර්ශන අංශයට
ඉල්ලීමක් කිරීෙම් අවශ තාවක් ඇති ෙනොවුණි.
(ii)

(iii)

(iv)

(ආ)
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(அ)

මූලික විමර්ශන අනුව නිලධාරියා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කර ඇති නිසා විෙද්ශ රැකියාවක් සඳහා නිවාඩු අනුමත
කිරීම නීති විෙරෝධී වන බවක් නිරීක්ෂණය ෙනොෙව්.

විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට පමාණවත් සාක්ෂි ෙනොමැති වීම
නිසා ආයතන සංගහෙය් විධිවිධාන පකාරව ඉහත නිලධාරියාට වැටුප්
රහිත විෙද්ශ නිවාඩු අනුමත කර ඇත.

படல்கும் ற நகரத்தின் பிரதான
தியின் இ ம ங்
கி ம்
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள
கட் டங்க க்கு
ேமலாக இரண் மின்கடத்தி நிைலயங்கைள இைணக்
கின்றதான அதிக ேவால்ற்றள
ெகாண்ட (66000
ேவால்ற்)
மின்கம்பி
ைறெயான்
நி வப்
பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i )

நகரெமான்றின் மத்தியில் ேமேல குறிப்பிட்ட
விதத்தில் மின்சாரக் கம்பிைய ெபா த்தா
தி த்தல் ெபா வான ெகாள்ைக என்பைத ம்,

(ii)

அவ்வா இ க்கும் ெபா நகரத்தில் ேமற்ப
அதிக ேவால்ற்றள
ெகாண்ட மின்சாரக்
கம்பிகைள ெபா த் தல் நகரத்தின் அபிவி த்
திக்கும் நகரவாசிக க்கும் பாாிய தைடயாகு
ெமன்பைத ம்

ඉහත සඳහන් ෙඡ්දෙය් නිරීක්ෂණය අනුව විගණන
පරීක්ෂකවරයා අල්ලස් ලබා ගත් බවක් ෙහෝ අල්ලස් ගත්
බව සනාථ කරන ෙතොරතුරු කිසිවක් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙවත වාර්තා වී ෙනොතිබුණ බැවින් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම ෙවත වාර්තා කිරීෙම්
අවශ තාවක් පැන නැඟී ෙනොතිබුණි.
විෙද්ශ රැකියාවක් සඳහා නිලධාරියාට වැටුප් රහිත නිවාඩු
අනුමත ෙනොකිරීමට ෙහේතුවන කිසිවක් ඉදිරිපත්ව ෙනොතිබූ
බැවින් ආයතන සංගහෙය් විධිවිධාන පකාරව සහ
බැඳුම්කරයකට යටත්ව වැටුප් රහිත විෙද්ශ නිවාඩු අනුමත
කර ඇත.

, எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

அவர் ஏற் க் ெகாள்கிறாரா?
(இ)

ஆெமனில், ேமற்ப
அதிக ேவால்ற்றள ெகாண்ட
மின்சாரக்
கம்பி ைறைம
ெபா த்தப்பட் ள்ள
வழிைய மாற்றியைமக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Energy:

බඩල්කුඹුර නගරෙය් ස්ථාපිත කර ඇති
අධිෙවෝල්ටීයතාවයකින් යුත් විදුලි රැහැන් පද්ධතිය :
මාර්ගය ෙවනස් කිරීම

(a)

Is she aware that a high voltage cable system
(66,000 volts) connecting two electricity
transmission centres has been fixed over the
buildings constructed on either side of the road of
the Badalkumbura Town?

(b)

Will she admit that -

படல்கும் ற நகரத்தில் நி மாணிக்கப்பட் ள்ள உயர்
ேவால்ற் மின்சாரக் கம்பி ைறைம : மாற் வழி
HIGH VOLTAGE CABLE SYSTEM FIXED IN BADALKUMBURA
TOWN: CHANGE OF PATH

(i)

it is the general policy not to fix cable in the
above manner in the centre of a town; and

(ii)

nonetheless, the fixing of the aforesaid high
voltage cable system in the town centre is a
severe obstacle for the development of town
as well as the residents of the town?
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8. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා(ගරු ආර්.එම්. රංජිත් බද්දුම
බණ්ඩාර මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு ஆர். எம். ரஞ்சித்
மத் ம பண்டார சார்பாக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. R.M.
Ranjith Madduma Bandara)

(c)

If so, will she state whether action will be taken to
change the path of the aforesaid high voltage cable
system?

(d)

If not, why ?

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(ආ)

බඩල්කුඹුර නගරෙය් පධාන මාර්ග ෙදපස ඉදිකර ඇති
ෙගොඩනැගිලිවලට ඉහලින් විදුලි සම්ෙපේෂණ මධ ස්ථාන
ෙදකක් යා කරනු ලබන අධිෙවෝල්ටීයතාවයකින් යුත්
(ෙවෝල්ට් 66000) විදුලි රැහැන් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර
ඇති බව එතුමිය දන්ෙනහිද?
(i)

(ii)

නගරයක් මධ ෙය් ඉහත සඳහන් ආකාරෙය් විදුලි
රැහැන් ඇදීම සිදු ෙනොකිරීම සාමාන පතිපත්තිය
බවත්;
එෙසේ
තිබියදී,
නගර
මධ ෙය්
එම
අධිෙවෝල්ටීයතාවෙයන් යුතු විදුලි රැහැන් ඇදීම
නගරෙය් සංවර්ධනයට ෙමන්ම නගරවාසීන්ටද
විශාල බාධාවක් බවත්;

එතුමිය පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) එෙසේ නම්, එම අධිෙවෝල්ටීයතාවෙයන් යුතු විදුලි රැහැන්
පද්ධතිය ඇද ඇති මාර්ගය ෙවනස් කිරීමට කියා කරන්ෙන්ද
යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත තුමිය)

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ
அைமச்சர்)

, சக்தி

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Power and Energy)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට අදාළ
පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

නැත. බඩල්කුඹුර නගරෙය් පධාන මාර්ගෙය් එක්පෙසකවත් අධි
ෙවෝල්ටීයතාවකින් යුත් (ෙවෝල්ට් 66000) ෙගොඩනැංවීමක් කර
ෙනොමැත. නගරෙය් ෙගොඩනැගිලිවලට විදුලිය සපයන අඩු
ෙවෝල්ටීයතාෙවන් යුතු විදුලි රැහැන් මාර්ගය ඔස්ෙසේ කිෙලෝ ෙවොට් 33
(33 KV) ෙබදා හැරීම් මාර්ගයක් මහා මාර්ගෙය් එක් පෙසක ඉදි කර
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තිෙබ්. ෙමම රැහැන් මාර්ගය කිසිදු ෙගොඩනැගිල්ලකට ඉහළින් ගමන්
ෙනොකරයි.
(ආ)

(i)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් උපෙදස් අනුව මහා මාර්ග
සඳහා ෙවන් කර තිෙබන සීමාව තුළ පධාන මාර්ගය ඔස්ෙසේ
ඉදිකර ඇති අඩු සැර ෙවෝල්ටීය විදුලි සැපයුම් මාර්ගය
ඔස්ෙසේම 33 KV සැපයුම් මාර්ගය ඉදි කර ඇත.

(ii)

මාර්ගයට ෙවන් කර ඇති පෙද්ශය ඔස්ෙසේ කිෙලෝ ෙවොට් 33
(33 KV) ෙබදා හැරීම් මාර්ගය ඉදි කර තිෙබන්ෙන් මහා
මාර්ගයට හා ෙගොඩනැගිලිවලට ෙයෝග ආරක්ෂිත දුර
පවත්වා ගනිමිනි. එබැවින් ෙමම රැහැන් මාර්ගය මඟින් කිසිදු
සංවර්ධන කියාවලියකට බාධාවක් ඇති වන්ෙන් නැත.
විදුලිබල පනෙත් ෙරගුලාසි යටෙත් ෙමම ආරක්ෂාකාරී දුර
සඳහන් කර තිෙබ්.

னர்வாழ்வளிப் ,
சிைறச்சாைலகள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ெபா நி வாக சுற்றறிக்ைக இல.49/89 இன்ப
ஆதனங்க க்கான இழப்பீ
வழங்குவதற்கு
வடக்கு,
கிழக்கு மாகாண சைப அைமச்சு
நடவ க்ைக எ த்தேபா
அந்த அைமச்சின்
சிபாாிசுடன் னர்வாழ்வளிப் சிைறச்சாைலகள்
ம சீரைமப் அைமச்சுக்கு கிைடத்த விண்ணப்
பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

விண்ணப்பங்கைளச் சமர்ப்பித்த அைனவ க்கும்
இழப்பீ ெச த்தப்பட்டதா என்பைத ம்;

(iii )

அவ்வா ெச த்தப்படவில்ைலெயனில், ெச த்
தப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வள என்பைத ம்;

(iv)

நட்ட ஈ
ெச த்தப்படாத விண்ணப்பதாரர்
க க்கு குறிப்பிட்ட இழப்பீட் த் ெதாைகைய
வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்

පැන ෙනොනඟී.
එම ෙබදා හැරීම් මාර්ගය ඉදි කර තිෙබන්ෙන් මහාමාර්ගයට ෙවන් කර
තිෙබන පෙද්ශය තුළ ෙව්.

(ඈ)

පැන ෙනොනඟී.

චකෙල්ඛ අංක 49/89 පකාරව ඉල්ලුම්කරුවන්ට
වන්දි : පියවර
சுற்றறிக்ைக இல.49/89 இன்ப
விண்ணப்பித்ேதா க்கு இழப்பீ : நடவ க்ைக

COMPENSATION TO APPLICANTS AS PER CIRCULAR NO.
49/89: MEASURES TAKEN

3166/’12
9. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்
சார்பாக)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) கடந்த சந்தர்ப்பத்தில் 49/89 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்
ைகயின்ப
விண்ணப்பித்தவர்களில்
இ வைர
இழப்பீ கிைடக்காத, பாதிக்கப்பட்ட சிலர் நலன் ாி
காம்களி
ந்
வந்
கிளிெநாச்சி,
ல்ைலத்தீ
பிரேதசங்களில் மீள கு யமர்ந் ள்ளார்கள் என்பைத
அவர் அறிவாரா?
(இ)

ேமற்கூறியவர்க க்கு
ாிதமாக இழப்பீ
வழங்கி
அவர்கள
வாழ்க்ைகைய
சு க
நிைலக்கு
ெகாண் வ வதற்கு
ஏேத ம்
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. E.
Saravanapavan)

පුනරුත්ථාපන
හා
බන්ධනාගාර
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

පතිසංස්කරණ

රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 49/89 පකාරව
ෙද්පළ වන්දි ෙගවීමට උතුරු නැෙගනහිර පළාත්
සභා අමාත ාංශය කටයුතු කළ අවස්ථාෙව්දී, එම
අමාත ාංශෙය් නිර්ෙද්ශ සහිතව පුනරුත්ථාපන හා
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත ාංශය ෙවත
ලැබුණු ඉල්ලුම්පත් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කළ සියලු ෙදනාට වන්දි මුදල්
ෙගවනු ලැබුෙව්ද;

(iii)

එෙසේ ෙගවා ෙනොමැතිනම්, ෙගවීම්
ඉල්ලුම්කරුවන්ෙග් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iv)

වන්දි ෙනොෙගවන ලද ඉල්ලුම්කරුවන්ට අදාළ
වන්දි මුදල් ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

asked the Minister of Rehabilitation and Prison
Reforms:
(a)

Will he inform this House (i)

the number of applications received by the
Ministry of Rehabilitation and Prison
Reforms with the recommendations of the
Provincial Ministry of the North and East
Provincial Council, when that Ministry
took action to pay compensation for
properties as per Public Administration
Circular No.49/89;

(ii)

whether all who submitted applications
were paid compensation;

(iii)

if not, of the number of applicants who
were paid compensation; and

(iv)

whether steps will be taken to pay
compensation to the applicants who were
not paid compensation?

කළ

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) පසුගිය අවස්ථාෙව්දී චකෙල්ඛ අංක 49/89 අනුව ඉල්ලීම්
ඉදිරිපත් කළ පිරිසෙගන් ෙමෙතක් වන්දි මුදල් ෙනොලැබී
පීඩාවට පත්වූ පිරිසක් සුභසාධන කඳවුරුවල සිට පැමිණ
කිළිෙනොච්චිය හා මුලතිව් පෙද්ශවල නැවත පදිංචි වීඇති
බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ) ඉහත සඳහන් පිරිසට කඩිනමින් වන්දි මුදල් ලබා දී
ඔවුන්ෙග් ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමට යම් කිසි
පියවරක් ගන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ம சீரைமப்

(அ) (i )

එෙසේම ෙමම නව විදුලි මාර්ගය ඔස්ෙසේ පෙද්ශෙය් ආර්ථික
සහ සමාජ සංවර්ධනය සඳහා තවදුරටත් පහසුකම් සැපෙයනු
ඇත.
(ඇ)
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(b)

(c)

(d)

Is he aware that a group of persons out of the
people who had submitted applications as per
Public Administration Circular No. 49/89 on the
last occasion, but not received compensation up to
now and faced with difficulties, have returned
from the welfare camps and resettled in
Kilinochchi and Mullaitivu areas?
Will he also inform this House whether measures
will be taken to provide compensation to the
aforesaid people speedily and bring their lives
back to normal?
If not, why?

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානයකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

Sir, on behalf of the Minister of External Affairs, I ask
for two months' time to answer the Question. [බාධා කිරීම්]
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත තුමා)

හා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(மாண் மிகு
சந்திரசிறி
கஜதீர
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

னர்வாழ்வளிப் ,

-

Minister

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට අදාළ
පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීවරුනි, පශ්න අහපු මන්තීතුමන්ලා හත් ෙදෙනකු
ඇවිල්ලා නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ ෙවනුවට මම ඉන්නවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
(අ)

(i)

1987 වර්ෂෙය් සිට 2012 වර්ෂය අවසාන වන විට ලැබී තිබූ
ලිපිෙගොනු සංඛ ාව 25,899කි. ඉන් පසු ෙම් දක්වා ලැබී ඇති
අයදුම්පත් සංඛ ාව මුලතිව්, මන්නාරම, කිලිෙනොච්චි
දිස්තික්කවලින් වන අතර එය 2,405කි.

(ii)

සම්පූර්ණ කරන ලද ලිපිෙගොනු අතරින් වැඩි ෙදෙනකුට
ෙගවීම් කර ඇත.

(iii)

ෙගවීම් කළ ඉල්ලුම්කරුවන් සංඛ ාව 17,987කි.

(iv)

වන්දි ෙනොෙගවන ලද ඉල්ලුම්කරුවන් 8,857ක් ෙවනුෙවන්
ලිපිෙගොනු සූදානම් කර ඇති අතර, 2013 වර්ෂෙය්දී ලිපි
ෙගොනු 500ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 44ක් ෙගවීම් කිරීමට
සූදානම් කර ඇත.
2013.04.20 දින අම්පාර, මඩකලපුව හා තිකුණාමලය
දිස්තික්කවල ඉල්ලුම්කරුවන් 120 ෙදෙනකු ෙවත රුපියල්
මිලියන 7.6ක මුදලක් ෙගවීම් කරනු ලැබීය. ඉතිරි ලිපි
ෙගොනු සඳහා තවත් පතිපාදන ලැෙබමින් පවතී.

(ආ)

කවර පෙද්ශවල ද යන්න ෙනොදනී. එය දැනගත හැකි වන්ෙන් අදාළ
අමාත ාංශෙයන් විමසීෙමනි. ඉල්ලුම්පත් එවා ඇත්ෙත් ආයතන
පධානියා මගිනි. කඳවුරුවල සිටි අය ඉල්ලුම්කර ඇත්ෙත් යුද්ධය
අවසාන වීමට ෙපර ය. එම අය යුද්ධය අවසානෙයන් පසු නැවත ෙවන්
ෙවන්ව, මුලතිව් හා කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කවල පදිංචි වී සිටිය හැකිය.

(ඇ)

ෙමම අයදුම්පත් සම්බන්ධව වන්දි මුදල් කඩිනමින් ලබා දීමට,
අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉදිරි කටයුතු කරෙගන යන බවත්, ඉදිරි කාලය
ඇතුළත පතිපාදන ලැෙබන පරිදි හැකි ඉක්මනින් ලිපිෙගොනු ලැබී ඇති
පිළිෙවළ අනුව වන්දි සහන සැලසීෙමන් ඔවුන්ෙග් ජීවිත යථා
තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරන බවත් සඳහන් කරමි.

(ඈ)

පැන ෙනොනඟී.

ඇමතිවරු හත් ෙදෙනකු පිළිතුරු දීලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒ
සම්බන්ධෙයන් ෙදපැත්ෙත්ම අවධානය ෙයොමු කරවනවා. හත්
ෙදෙනකු ඇවිල්ලා නැහැ. හත් ෙදෙනකු කල් ඉල්ලලා තිෙබනවා.
ඒ නිසා කරුණාකරලා පශ්න ඇසීමට සහ පිළිතුරු දීමට කටයුතු
කරන්න කියලා ෙදපාර්ශ්වය ෙවතම මූලාසනය අවධානය ෙයොමු
කරවනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is the point of Order?
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද දින ෙම් සභාවට ආපු
අපට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අපට හුළංද හම්බ ෙවන්ෙන්? අපට
උත්තර දුන්ෙන් නැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්. අපි ෙමතැන
ඉඳෙගන බලාෙගන ඉන්නවා උත්තර ෙදයි කියලා. ඇමතිවරු
උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 13-2713/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ඒ නිසා තමයි මම ෙදපාර්ශ්වෙය්ම අවධානය ෙයොමු කෙළේ.

2271

2013 මැයි 09

ජාතික පාසල්වල උසස් ෙපළ පන්ති සඳහා
සිසුන් ඇතුළත් කිරීම : අධ ාපන
අමාත තුමාෙග් පකාශය
ேதசிய பாடசாைலகளில் உயர்தர
வகுப் க க்கு மாணவர் அ மதி : கல்வி
அைமச்சாின கூற்

ADMISSION OF STUDENTS TO ADVANCED LEVEL
CLASSES OF NATIONAL SCHOOLS: STATEMENT
BY MINISTER OF EDUCATION
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මට ෙමම පකාශය කිරීමට
ෙකටි අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙමය ජාතික පාසල්වලට අෙපොස උසස් ෙපළ පන්තිවලට
සිසුන් ඇතුළු කිරීම සම්බන්ධෙයන් පවතින විවිධ මත පිළිබඳ
අධ ාපන අමාත ාංශෙය් පකාශයයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 1990 සිට 2012 දක්වා
අෙපොස සාමාන ෙපළ විභාගය සමත්වීෙම් පතිශතය මා පහත
සඳහන් කරන පරිදි ෙව්. 1990 දී සියයට 19.0යි. 1995 දී සියයට
15.2යි. 2000 දී සියයට 29.34යි. 2005 දී සියයට 46.61යි. 2010 දී
සියයට 57.62යි. 2011දී 56.54යි. 2012 දී සියයට 65යි. ෙමෙසේ
අෙපොස සාමාන ෙපළ විභාගෙයන් සුදුසුකම් ලද ශිෂ සංඛ ාව
පසාරණය වීමත් සමඟ ඔවුන්ට විද ා, වාණිජ, කලා, තාක්ෂණය
යන අංශවලින් උසස් අධ ාපනය ලැබීෙම් අවස්ථාව වර්ධනය
කිරීමටත්, ඒ සඳහා පාසල්වලට ඇතුළු වීෙම් නව කමෙව්දයන්
හඳන්වා දීමටත්, ඒවා සමාජ සාධාරණය ඉටු ෙවන ආකාරෙයන්
සිද්ධ කිරීමටත් සිදුව ඇත. ඒ නිසා අතීතෙය් සිටම උසස් ෙපළ
පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා නිකුත් කර ඇති
චකෙල්ඛන මඟින් සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී සමාන පහසුකම් සහිත
පාසල්වලින් සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම ෙවනුවට අදාළ විෂය
ධාරවන් ෙහෝ පහසුකම් ෙනොමැති පාසල්වලින් සිසුන් ඇතුළු කර
ගැනීමට පමුඛත්වය ලබා ෙදන ෙලස දන්වා ඇත. එය
අවශ ෙයන්ම පහසුකම් ෙනොමැති පෙද්ශවල ගාමීය දරුවන්
ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට හා ඔවුන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට සාධාරණත්වය
ඉෂ්ට කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ කියා පිළිෙවතකි.
1999 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා නිකුත් කර ඇති සියලුම
චකෙල්ඛනවල උසස් ෙපළ පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළු කිරීෙම්දී
දක්වා ඇති නිර්ණායකවලට අනුව තම පාසෙල් සිසුන් ඇතුළු කර
ගැනීෙමන් අනතුරුව පවත්නා පුරප්පාඩු සඳහා සිසුන් ඇතුළත්
වීෙම්දී සමාන පහසුකම් සහිත ජාතික පාසල්වලින් සිසුන් ඇතුළත්
කර ගැනීම ෙනොකළ යුතු බව අවධාරණය කර ඇත. [බාධා
කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. කරුණාකරලා මෙග් පකාශය අවසන්
ෙවන තුරු ඉන්න ෙකෝ.
පසු ගිය කාලය තුළ නිකුත් ෙකොට ඇති සියලුම චකෙල්ඛන 1
සිට 7 දක්වා ඇමුණුම් මඟින් ඉතාම පුළුල් ෙලස කියවා බැලීම
සඳහා ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය
ඇතිව සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙමවර අෙපොස සාමාන ෙපළ විභාගෙයන් සුදුසුකම් ලබන
ශිෂ සංඛ ාෙව් පතිශතය සියයට 65ක් වැනි ඉහළ අගයක් ෙගන
ඇත. ෙමම සංඛ ාව තුළ පහසුකම් ෙනොමැති ගාමීය පෙද්ශවල
පාසල්වලින්ද සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් විශාල පිරිසක් සිටින බැවින්
ඔවුන්ෙග් අනාගත අධ ාපනයට අවස්ථා තහවුරු කරවනු වස්,
1999 සිට ෙම් දක්වා පාසල්වල උසස් ෙපළ පන්තියට ළමයින්
ඇතුළත් කිරීමට අදාළව නිකුත් කර ඇති සියලුම චකෙල්ඛන
පරීක්ෂා කිරීෙමන් අනතුරුව, පහසුකම් ෙනොමැති ගාමීය
පාසල්වලින් අතිවිශිෂ්ට ෙලස සමත් වූ සිසුසන්ට පහසුකම් සහිත
පාසලකට ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව ලබා දීෙම් පරම පවිත
ෙච්තනාෙවන් 2013.04.29 වන දින අංක 2013/4 නව
චකෙල්ඛනය නිකුත් කරන බව ෙමම ගරු සභාවට පකාශ කර
සිටිමි. එම චකෙල්ඛනෙය් සඳහන් වන පධාන කරුණු ෙමෙසේයි.
අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම
පහත පරිදි සිදු කළ යුතුය.
2012/14 චකෙල්ඛනෙය් 4.0 වගන්තියට අනුව 12 ෙශේණියට
සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ෙතෝරා ගැනීෙම් පමුඛතාවය පහත
සඳහන් පරිදි විය යුතුය.
(අ)

එම පාසෙල් අෙප්ක්ෂකයන් ෙලස විභාගයට ෙපනී සිටි
සිසුන්.

(ආ) එකම 1AB (උසස් ෙපළ විද ා, කලා, වාණිජ) පාසලක්
ෙහෝ ෙනොමැති පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල පිහිටි
පාසල්වලින් අතිවිශිෂ්ට ෙලස සාමාන ෙපළ පතිඵල ලබා
ඇති ගාමීය පාසල්වල සිසුන්.
(ඇ) (අ) සහ (ආ) යන වගන්තිවලට අනුව සිසුන් ඇතුළත්
කිරීෙමන් පසු තව දුරටත් පුරප්පාඩු පවතී නම්, පාසල පිහිටි
දිස්තික්කෙය් 1AB ෙනොවන පාසල්වලින් විශිෂ්ට ෙලස
සමත් වූ සිසුන්.
(ඉ)

ෙමම අනුපිළිෙවළට සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙමන් පසු උසස්
ෙපළ සියලු විෂය ධාරා යටෙත් සිටින ශිෂ සංඛ ාව හා
උසස් ෙපළ ගුරු භවතුන් පන්තිවලට අනුයුක්ත කිරීම
පිළිබඳ
පූර්ණ වාර්තාවක් විදුහල්පතිෙග් අත්සනින්
අෙගෝස්තු 31 වන දිනට පථම පළාත් පාසලක් නම් පළාත්
අධ ාපන ෙල්කම් ෙවත ද /ජාතික පාසලක් නම් ජාතික
පාසල් අධ ක්ෂ ෙවත ද වාර්තා කළ යුතුය.

A සාමර්ථ 5කට වඩා වැඩිෙයන් ලබපු දරුෙවෝ, සියලුම
විෂයන්ට A සාමර්ථ ලැබූ දරුෙවෝ සියයට 1.4ක්, එනම් පන්දහස්
ගණනක් සිටිනවා. ඒ නිසා කුප්පි ලාම්පු එළිෙයන් පාඩම් කළ,
කලා අංශය පමණක් තිෙබන, විද ා අංශය නැති, විද ාගාර
පහසුකම් නැති පාසල්වල දරුවන්ට පහසුකම් සහිත පාසලකට
පැමිෙණන්නට තිෙබන අවස්ථාව අවහිර කරන්න එපා කියලා මම
ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉතාම පැහැදිලි ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ
ගම්වල ජනතාව ඡන්දය දීලා පත් කරපු නිෙයෝජිත පිරිසක් ෙලස
අප තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා ඒ දරුවන්ට එම අවස්ථාව ලබා
ෙදන්න ඕනෑ.
අතීතෙය් සිටි යුග පුරුෂයන් වන අෙප් ශීමත් අනගාරික
ධර්මපාල මැතිතුමා, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා
පහසුකම් තිෙබන පාසල්වල ෙන්වාසිකාගාර හැදුෙව්, පහසුකම්
ෙනොමැති පෙද්ශවල විශිෂ්ට ෙලස දක්ෂතා දැක්වූ ළමයින්ට
පහසුකම් තිෙබන පාසල්වල ඉෙගනුම ලබා ෙදන්නයි.
ඒ නිසා එම දරුවන්ටයි ෙමය හදලා තිෙබන්ෙන්. ගෙම්
දරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහායි. වරපසාද අහිමි, හඬක්
නඟන්නට බැරි, අවිහිංසක ළමයින් ෙවනුෙවනුයි ෙම් චකෙල්ඛය
නිකුත් කර තිෙබන්ෙන් කියන එක මා ෙම් ෙව්ලාෙව් දී ෙම් ගරු
සභාවට මතක් කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ජාතික පාසල්වලට දරුවකු
මාරු වීම පිළිබඳව රෙට් මතු වී තිෙබන ආන්ෙදෝලනාත්මක
තත්ත්වයට ගරු ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් පිළිතුරක් ලබා
දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් පිළිබඳ විශාල සාකච්ඡාවක්
රෙට් තිෙබනවා. පධාන පශ්නය තමයි පාසල්වලට ළමයින්
ඇතුළත් කර ගැනීෙම් දී අය කර ගන්නා මුදල -

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ෙම් පශ්න ඇසීමට අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)
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(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

නැහැ. නැහැ. එෙහම හිනහ ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් රැස්වීෙම්දීත් ෙම් පශ්නය සාකච්ඡා වුණු බව
ඔබතුමා දන්නවා. ඒක මටත් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා
ෙනොෙවයි. ඒකත් කියන්න එපායැ. ඒ වාෙග් හරි පැහැදිලිව
පශ්නයක් තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමා කියන එක හරි. පරීක්ෂණ
කියාවලිය යන්ෙන් පාසෙල් විදුහල්පතිතුමාත් එක්ක ෙන්. නමුත්
එතැන පටලවා ගත් ෙවනත් ආයතනයක් ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා.
ඒ ආයතනය කරන ෙදය ඔබතුමා පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න. එය
නිල ව හයකට ඇතුළු කර තිෙබනවා. ඒ නිල ව හෙය් මුදල් අය
කර ගැනීම සිදු ෙවනවා. සල්ලි දී තිෙබනවා.[බාධා කිරීම්]

(The Hon. Anura Dissanayake)

මා අවසන් කරනවා. අද ෙවලාව තිෙබන නිසායි එතුමාෙගන්
මම අහන්ෙන්.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ගැන දැන ගන්න
කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙම් චකෙල්ඛ හරහා ඒ මුදල් අය
කර ගැනීම් නතර කරලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් දැනුත් මුදල්
අය කර ගැනීම් සිද්ධ වනවා. විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග්
සංගමෙය් සභාපතිතුමාෙග් දියණියෙගනුත් මුදල් අය කරෙගන
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුෙග් පුතා
පාසලට ඇතුළත් කර ගැනීෙම්ත් දී මුදල් අය කර තිෙබනවා. ඒ
නිසා ඔබතුමාට තවත් සාක්ෂි අවශ නැහැ. ඔබතුමා එදා එකඟ
වුණා, පරීක්ෂණයක් කරනවාය කියලා. දැන් ඒ පරීක්ෂණවල
තත්ත්වය කුමක්ද කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ඒ පකාශය කළ
වහාම මා ෙමම ස්ථානෙය් සිටම දුරකථනෙයන් දැනුම් දීලා,
එතුමාෙගන් රහසිගතව අසා දැනගත් පාසලට ඒ අවස්ථාෙව්ම අෙප්
අමාත ාංශෙයන් පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් යැව්වා. කිසිම දරුෙවක්
ඒ පාසෙල් උසස් ෙපළ පන්තිවලට ඇතුළත් කර ෙගනත් නැහැ.
සිටින දරුවන්ෙගන් මුදල් අය කරන බවක් කියලාත් නැහැ.
ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන, ඔබතුමා සඳහන් කළ පාසෙල්
රැස්වීමක් පවත්වා, පාසල් ෙසේවා ගාස්තු ෙගවන්නට ඕනෑ බව ඒ
දරුවන්ට කියලා තිෙබන බව පමණයි දැනගන්නට තිෙබන්ෙන්. ඒ
හැර කිසිම මුදලක් අය කරලා නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒක තමයි පශ්නය. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
ඇමතිතුමා කියන එක ඇත්ත. නමුත් ෙමෙහම ෙදයක් තිෙබනවා.
ඒ පාසල් විසින් අටවා ගන්නා ලද පාසල් සංවර්ධන සමිති
තිෙබනවා. ඒෙකන් තමයි ඔවුන් රිංගන්ෙන්.ඒ පාසල් සංවර්ධන
සමිතිය ලියා පදිංචි කරනවා, පුන ආයතනයක් හැටියට.
හැබැයි ෙම් සියලු කියාපටිපාටීන් නිල ෙලස පාසෙල්
පාලනාධිකාරීන් ඉන්න සාකච්ඡාෙව්දී තමයි තීරණ ගන්ෙන්. ඒකට
අත්සන් කර ෙදන්ෙන් විදුහල්පතිතුමා ෙනොෙවයි. ඒකට අත්සන්
කරන්ෙන් පාසල් සංවර්ධන සමිතියයි. එම නිසා ෙම් ෙපෝඩාව
යන්ෙන් ඒක හරහායි. ඔබතුමාට ඒක ෙත්ෙරනවා. එම නිසා
ඔබතුමා කිව්වාම," හා, දැන් එෙහම අය කිරීමක් නැහැ "කියා, ෙම්
ඔක්ෙකොම සිනහ ෙවයි. ෙමොකද, ෙම් හුඟක් අයෙග් දරුෙවෝ
සල්ලි දීලා ඇවිත් තිෙබන්ෙන්.

දැන් හරි ෙන්. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්නෙකෝ,
ෙදන්න.

මම උත්තරය

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, දැන් එෙහම කිව්වාම මට
කියන්නට තිෙබන කරුණු ෙම්වායි. අප චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර
තිෙබනවා, -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, the Hon. Minister made a Ministerial Statement
and there cannot be a debate after that. He cannot ask
questions like this and turn that into a debate. It is against
the Standing Orders. The Hon. Speaker had a workshop
that day for - [Interruption.]
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුර ෙදන්න.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා කියන කථාෙව් සත තාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, විවිධ
පන්ති කව හා විවිධ ජාවාරම් පාසල් තුළ සිද්ධ ෙවන බව මා
පිළිගන්නවා. නමුත් ෙම් සඳහා ෙදමව්පියන්, ආදී ශිෂ යන්,
අෙනකුත් ෙද්ශපාලනඥයන් අපට එවැනි ෙදයකට දඬුවම්
කරන්නට පුළුවන් වන ආකාරයට කියා කරන්න උදව් කරන්නට
ඕනෑ. අප චකෙල්ඛ මඟින් ෙම් පන්ති කව තිෙබන ඒ වාෙය් මුදල්
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එකතු කිරීම්, අයථා මුදල් භාවිතය සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් කර
තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි. කවුරු ෙහෝ ගාම ෙසේවක
සහතිකයක් ඉදිරිපත් කර දරුෙවකුට පහසුකම් ගාස්තු ෙහෝ
ෙගවන්න බැරිය කිව්ෙවොත්, ඒ දරුවා සම්පූර්ණෙයන්ම සියලුම
ගාස්තුවලින් නිදහස් කරනවා. එම වගකීම මම භාර ගන්නවා.
[බාධා කිරීමක්] ෙම්ක විවාදයක් ෙනොෙවයි. එතැනින් අතිෙර්කව
තමුන්නාන්ෙසේලා සද්භාවෙයන් ෙමෙහම කරන තැනක ෙම්
කියාවලිය කියන්න. මට කරන්නට පුළුවන් පර්ෙය්ෂණය කරලා
තරාතිරම ෙනොබලා අවශ නීතිමය පියවර ගන්න කටයුතු
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] පශ්න අහන්න බැහැ දැන්. මම
පකාශයක් කෙළේ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පසු ගිය අඟහරුවාදා
ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නයක් ඇසුවා, විෙශේෂෙයන්ම
අසාද් සාලි මහතා රඳවා තබා ගැනීම සම්බන්ධව. එතුමාෙග්
පවුෙල් අය කියා තිෙබනවා එතුමාට අසනීපයි කියලා. මට ගිහින්
බලන්න කියා තිෙබනවා. ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමනි, ඔබතුමාත් රජයත් මට අවසර ෙදනවා නම්,
මමත් අෙප් ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙදෙදනාත් ගිහිල්ලා අද
නැත්නම් ෙහට එතුමාව බලලා වාර්තා කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි
ආණ්ඩුෙවන් අහනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් කාරණය සාකච්ඡා
කරපු නිසා මා හිතුවා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින්ම ෙම්ක අහන්න ඕනෑ
කියලා. ඊට වඩා සම්බන්ධයක් මට එතැන නැහැ.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා :

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 වැනි
දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක්
සඳහන්ව තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ.භා.
1.00 සිට අ.භා. 7.00 දක්වා විය යුතු ය. අ.භා. 2.00 ට ස්ථාවර නිෙයෝග
අංක 7(5) කියාත්මක විය යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

වරපසාද ෙයෝජනා

சிறப் ாிைமப் பிேரரைணகள்
PRIVILEGE MOTIONS

ගරු සභානායකතුමාත් තව ෙමොෙහොතකින් පැමිෙණ්වි. ඉන්
පසුව ෙම් ගැන කථා කරලා කියන්නම්.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Okay.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පස් වරු 2.30ට පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පැවැත් ෙවනවා.
එතැනදී සාකච්ඡා කරමු.

2013 ජනවාරි 24 වන දින "වීරෙක්සරී" වාර්තාව

2013 ஜனவாி 24ஆந் திகதிய " ரேகசாி" அறிக்ைக
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා :
"පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා විසින්
තමන්ෙග් වරපසාද කඩවී ඇති බවට 2013 ජනවාරි මස 24 වැනි දින
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී මතු කරන ලද කරුණු, ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 127
යටෙත් වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

පාර්ලිෙම්න්තුව

2277

විදුලි ගාස්තු ඉහළ යාම තුළ ජනතාව මුහුණ පාන
දුෂ්කරතා

மின் கட்டண உயர்வினால் மக்கள் எதிர்ேநாக்கும்
கஷ்டங்கள்
DIFFICULTIES FACED BY PEOPLE DUE TO INCREASE IN
ELECTRICITY TARIFF

[අ.භා. 1.35]

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"ෙනොනැවැත්විය හැකි තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බව ෙපෙනන අසීමිත
දූෂණය ෙහේතු ෙකොට ෙගන දිගින් දිගටම ඉහළ යමින් පවතින ජීවන
වියදමකට ජනතාව මුහුණ දී සිටින අවස්ථාවක අහස උසට විදුලි ගාස්තු
වැඩි කිරීමට රජය විසින් තීරණය කිරීම කනගාටුවට කරුණකි.
ෙමම ගාස්තු ඉහළ නැංවීෙම් ස්වභාවය නම්, ගාස්තු ඉහළ නැංවීෙම්
ඉහළ පතිශතය පහළම ෙකළවෙර් සිටින පාරිෙභෝගිකයින් විසින් ෙගවනු
ලබන අතර, ජනතාව අතරින් ෙපොෙහොසත්ම ෙකොටස් වන මුදුන් මට්ටෙම්
පාරිෙභෝගිකයින් විසින් ගාස්තු ඉහළ නැංවීෙම් අඩුම පතිශතය ෙගවනු
ලැබීමයි. විදුලිය පාෙයෝගිකව රෙට් සෑම ආර්ථික කටයුත්තකදීම උපෙයෝගී
කර ගන්නා බව රජය ෙනොදන්නවා ෙසේ සිටින බව ෙපෙන්.
ෙමයට අමතරව පාසල් ළමුන්ෙග්, ගෘහිනියන්ෙග් සහ ආෙරෝග
ශාලාවල කටයුතු හා තවත් එබඳු අෙනකුත් අත වශ ෙසේවා සියල්ලද විදුලි
බලය මත රඳා පවතී.
ෙමම තත්ත්වයන් තුළ, ඇමතිතුමිය විසින්
1.

ෙමම ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට බලපෑ ෙහේතු,

2.

ගාස්තු ඉහළ නැංවීම ගණනය කරන ලද සූතය සහ

3.

ෙපොදු ජනතාවෙග් දුක් පීඩා තුරන් කිරීම සඳහා රජය විසින් ගැනීමට
අදහස් කරන පියවර ෙමොනවාද,

යන්න ෙමම ගරු සභාවට පැහැදිලි කළ යුතු යැයි ෙයෝජනා කර සිටිමි."

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ
කරනවා.

කථානායකතුමනි, මා එම ෙයෝජනාව ස්ථිර

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)
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ෙමතැන තිෙබන අපහැදිලිතාව වන්ෙන් ෙම් වැඩි කරනවාය
කියලා පකාශ කළාට පස්ෙසේ - ඒ නිෙව්දනය නිකුත් කළාට පස්ෙසේ
- ඒ සම්බන්ධෙයන් මතු වුණු විශාල විෙරෝධතාව සහ ඉල්ලීම්
සලකා බලා විදුලිය ගාස්තු වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි
සහනයක් ෙදන බව ජනාධිපතිතුමා මැයි දිනෙය්දී මැයි දින
පකාශයක් හැටියට පකාශයට පත් කළා. දැන් ෙමතැන තිෙබන
ආරාවුල ෙම්කයි. ජනාධිපතිතුමා මැයි දිනෙය් ඒ පකාශය කෙළේ
එක්තරා ෙකොටසකට පමණයි. එතුමා කිව්ෙව් විදුලිය ඒකක 60
දක්වා පාවිච්චි කරන -අඩුෙවන් විදුලිය පාවිච්චි කරන- ජනතාව
ෙවනුෙවන් යම් වැඩි වීමක් ෙනොකිරීෙම් සහතිකය පකාශ කරන
බවයි. එතුමා කිව්ෙව් "කිසිම ෙහේතුවක් නිසා ඒකක 60 දක්වා මිල
වැඩි කිරීෙම් පියවරකට යන්ෙන් නැහැ, ඒකක 60න් එහා ඒකක
180 දක්වා පාවිච්චි කරන පිරිසට යම් සහන ෙදන්න බලනවා"
කියලායි. නමුත් ඇත්තටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ
නිසා මම ඉල්ලනවා, ඉස්සරෙවලාම ෙම් මිල වැඩි කිරීම, අඩු කිරීම
ෙකෙසේ ෙවතත් දැන් විදුලිබල මණ්ඩලය කියාත්මක කරන විදුලි
බලය සම්බන්ධෙයන් මිල ගණන්, ඒ කියන්ෙන් බිල්පත් එකතු
කරන මිල සූතය පිළිබඳව කරුණාකරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
පැහැදිලි කරන්න කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, දැන් තිෙබන ෙලොකුම
පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් කියන ගණන් සම්බන්ධෙයන් පුවත් පත්වල
විවිධ ගණන් පළ වුණා. අද උෙද් පුවත් පතක මම දැක්කා, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා කියා තිෙබන කාරණයක්.
"ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ කර තිබුණ ආකාරයට එතුමා
කියනවා, "ඒකක 31-60 දක්වා කාණ්ඩෙය් පාරිෙභෝගිකයන්ෙග්
ගාස්තුව සුළු වශෙයන් ඉහළ ෙගොස් ඇත්ෙත් විදුලිබල මණ්ඩලය
කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිත නව ගණනය කිරීෙම් කමෙව්දය නිසා
බව ද, එය ෙවනස් කිරීම ඉතා අපහසු බවද පකාශ කරනවා"
කියලා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව් ඒක ෙනොෙවයි. එතුමා මැයි
1 වැනිදා කිව්වා, ෙම් රෙට් විදුලිය පාවිච්චි කරන ජනතාවට
සහනයක් වශෙයන් ඒකක 60 දක්වා පාවිච්චි කරන ජනතාවට
කිසිදු වැඩි කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැයි කියලා.
විදුලිය ඒකක 60 සිට 180 දක්වා පාවිච්චි කරන ජනතාවට
සහනයක් වශෙයන් ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුෙවන් සියයට 25ක්
අඩු කරනවා කියලා කිව්වා. දැන් ඒක ෙවලා නැහැ ෙන්.
ජනාධිපතිතුමා මැයි පළමුවැනි දා එෙහම කිව්වත් එදා එතුමා කරපු
කථාවට අදාළ කාර්යයවත් ඉටු ෙවලා නැහැ කියන කාරණය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමාෙග් ෙම් නිෙව්දනය මඟින්
ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊෙය් මහ බැංකු
අධිපතිතුමාෙග් සාකච්ඡාවක් "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ ෙවලා
තිබුණා. මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එතුමා
කියනවා, "විදුලිය බිල වැඩි වීම ඉතාම කාෙලෝචිතයි. ෙම්
සංෙශෝධනය අනුව වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉතාම ෙසොච්චමක්"
කියලා. විදුලිබල මණ්ඩලය සිදු කරන විදුලිය බිෙල් වැඩි කිරීම මහ
බැංකුෙව් අධිපතිතුමාට ෙසොච්චමක්. හැබැයි සාමාන ජනතාවට
එය මහා බරක්. එතුමා කියන හැටියට පිළිෙගන තිෙබනවා ඒකක
30ක් පාවිච්චි කළත්, ඒකක 30 ඉඳලා 60 දක්වා පාවිච්චි කළත් ඒ
මිල ගණන් වැඩි ෙවනවා කියලා. එෙහම නම් ජනාධිපතිතුමා
ෙමවර මැයි දිනෙය්දී පකාශ කෙළේ ෙමොකක්ද? මැයි දිනෙය්දී කරපු
කථාවට අදාළ කාරණය ඉටු ෙවලා නැහැ ෙන්.

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා ෙමම ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඇත්තටම ෙම් විදුලිය ගාස්තු වැඩි කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට රෙට් පවතින විශාල විෙරෝධතාව
ෙහේතු ෙකොට ෙගනයි. විදුලිය ගාස්තු වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන්
මීට සති ෙදක තුනකට ඉස්සරෙවලා නිෙව්දනය කළාම ඒක විශාල
කථා බහකට ලක් වුණා. ඒකට මුලික ෙහේතුව තමයි, විදුලිය ගාස්තු
වැඩි කිරීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන සාමාන ජනතාවට, ඒ වාෙග්ම ෙම්
රෙට් නිෂ්පාදකයන්ට, ව ාපාරිකයන්ට, සුළු හා මධ ම ෙම් හැම
ෙකනාටම ඉතාමත් බරපතළ ෙලස බලපාන කාරණයක් වීම.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා ළඟ තිෙබනවා විදුලිය
බිල වැඩි වීම පිළිබඳ ෙල්ඛනයක්. මා දැන් එය කියවන්නම්. ඒකක
31ක් පාවිච්චි කරපු ජනතාවෙග් පැරැණි බිල ෙවලා තිබුෙණ්
රුපියල් 187.85යි. දැන් නව මිල ෙමොකක්ද? ෙම් චකයට අනුව
දැන් නව මිල රුපියල් 249.41යි. වැඩි වීම රුපියල් 61.56යි.
එෙහම නම් වැඩි වීමක් වුෙණ් නැහැ කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්,
ඒකක 31ට අදාළ ගාස්තුවයි. ජනාධිපතිතුමා කියන හැටියටම
ඒකක 60ක් පාවිච්චි කළා නම් පැරැණි බිල ආෙව් රුපියල්
371.95යි. දැන් එනවා රුපියල් 426ක්. ඒ අනුව රුපියල් 54ක් වැඩි
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ෙවනවා. ඒ අනුව ඒකක 0 සිට 60 දක්වා පාවිච්චි කරපු අයට
රුපියල් 116ක් වැඩි ෙවනවා. ෙම් බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
සභාපතිතුමාෙග් ෙම් පකාශනෙයන් සනාථ ෙවනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. ඒකක 60 සිට 90 දක්වා පාවිච්චි කළාම කලින් බිල
වශෙයන් ආෙව් රුපියල් 728යි. දැන් රුපියල් 1,084ක් එනවා. වැඩි
වීම රුපියල් 356යි. ඒකක 91ක් පාවිච්චි කළා නම් වැඩි වීම
රුපියල් 1,106.70යි. අප අහන්ෙන්, ෙමොකක්ද ලබා දීලා තිෙබන
සහනය කියලායි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමහිදී අප විෙශේෂෙයන්
කියන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. විදුලිය බිල වැඩි කරන්න
ෙහේතුව හැටියට මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව කිව්ෙව්
ෙමොකක්ද? මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව කියන හැටියට
විදුලිය බිල වැඩි කරන්න අවශ ෙවලා තිෙබන මූලිකම කාරණය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් දූෂණයි. ඒ තුළ තිෙබන නාස්තිකාර
වියදම් ආවරණය කර ගන්න ඕනෑ, මණ්ඩලය නඩත්තු කරන්න
ෙම් මුදල වැඩි කරන්ෙන් නැතිව ඉන්න බැහැ කියලා තමයි
ෙයෝජනාව දැම්ෙම්. මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව ෙම්ක
බලලා කියනවා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික නඩත්තුව සඳහා
ෙයෝජනා කරලා තිෙබන සැලසුෙම් රුපියල් බිලියන 40ක -රුපියල්
බිලියන 40ක් කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක්- අනවශ වියදම්
සහ දූෂිත ගනුෙදනු තිෙබනවා කියලා.
ඇයි ෙදවියෙන්! අපි ෙනොෙවයි ෙම්වා පාලනය කරන්ෙන්.
එතෙකොට විදුලි බිල ෙගවන අහිංසක මහ ජනතාවද දූෂිත
ගනුෙදනුවලට වග කියන්න ඕනෑ. දැන් ඒ නාස්තියට, දූෂණයට
වගකීම ජනතාව පිට පටවන්ෙන් ඇයි? ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව නිල වශෙයන් පිළිඅරෙගන
තිෙබන පරිදි අවශ නැති නඩත්තු වියදම ඇතුළත් කරලා රුපියල්
බිලියන 40ක -රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක- අලාභයක් සිදු ෙවලා
තිෙබනවා නම් ඒකට වග කියන්න ඕනෑ විදුලිබල මණ්ඩලයයි.
එෙහම නම් මම කියන්ෙන් ෙම්ක ඉතාමත් අසාධාරණ වැඩක්.
විෙශේෂෙයන්ම විදුලි බිල ෙම් ෙවලාෙව් වැඩි කරන්න වුවමනා
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, විදුලි බිල වැඩි කරන්න වුවමනා නැහැ
කියලා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරයට මුල්ගත තබන අවස්ථාෙව්
ජනාධිපතිතුමාත්, ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරුත් කරපු පකාශ මම
දැක්කා. ඒක හදලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ විදුලි බිල අඩු කරන්න
පුළුවන් කියලා පුන පුනා ෙම් රෙට් ජනතාවට කිව්වා.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ඉදි ෙකොට විදුලිය නිෂ්පාදන කටයුතු
ආරම්භ කළාම ලංකාවට විදුලි බලය පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ
කියලා තමයි කිව්ෙව්. විදුලි බිල අඩු කරලා ෙදන්න පුළුවන් කියලා
ෙම් රෙට් ජනතාවට ගණන් හදලා ෙපන්නුවා මහා සුරංගනා
කථාවක් ෙලස. අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙම්කට වග
කියන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවටයි. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
විදුලි බලාගාරෙය් මහා නාස්තියටයි, එය අකිය වන වාර ගණන
අනුව සිදු වන පාඩුවටයි ෙම් රෙට් ජනතාවට වන්දි ෙගවන්න සිදු
ෙවලා තිෙබනවා.
අපි එක පශ්නයක් අහනවා. විදුලි බිල වැඩි කෙළේ කවුද? දැන්
ඒකට එක එක්ෙකනා ෙචෝදනා කරනවා. මම දැක්කා විමල්
වීරවංශ ඇමතිතුමා පසු ගිය දවස්වල විදුලි බිල වැඩි කිරීම පිළිබඳව
ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දරට ෙදොස් කිව්වා. කවුද පී.බී. ජයසුන්දර
කියන්ෙන්?
මුදල්
අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා.
මුදල්
අමාත ාංශෙය් ඇමතිවරයා කවුද? ජනාධිපතිතුමා. ඒ කියන්ෙන්
මුදල් ඇමතිතුමා. එෙහම නම් මුදල් අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්වරෙයකුට පුළුවන්ද විදුලි බිල වැඩි කරන්න? එෙහම
නැත්නම් ඒ ගැන නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? ඒක
කරන්න ඕනෑ අමාත ාංශය භාර ඇමතිවරයා. කැබිනට්
මණ්ඩලෙය්දී විදුලි බිල වැඩි කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව අනුමත
කරලා, ඊට එකඟ ෙවලා, ඊට පස්ෙසේ එළියට ඇවිල්ලා තනිවම
කියනවා නම් "නැහැ, මම මිනිස්සු ගැන අනුකම්පා කරලා ෙම්කට
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සහනයක් ෙදනවා" කියලා, ෙමොකක්ද ඒ කථාෙව් ෙත්රුම? අපි
අහන්ෙන්, සාමූහිකව තීන්දු කළා නම්,- මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්,
ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමායි. මම දැක්කා ෙකෙහළිය
රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමා මාධ පකාශයක් කරනවා, විදුලි බිල වැඩි
කිරීම පිළිබඳව මුළු කැබිනට් මණ්ඩලයම සාමූහිකව වග කියනවා
කියලා. එතෙකොට සාමූහිකව විදුලි බිල වැඩි කරලා එක්ෙකෙනකුට
ලකුණු දමා ගන්න තමයි මැයි පළමු වැනිදා විදුලිය ඒකක 60ක්
දක්වා පාවිච්චි කරන අයට මිල අඩු කරනවා කියලා පකාශ කෙළේ.
අපි කියන්ෙන් දැන් ඒ සහනයත් නැහැ කියන එකයි. විදුලිය ඒකක
60ක් දක්වා පාවිච්චි කරන අයෙග් විදුලි බිල අඩු කරනවා කිව්වාට
දැන් ඒකත් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. විදුලිය ඒකක 60ක් දක්වා පාවිච්චි
කරන අයෙග් බිල අඩු කරනවා කිව්වත්, දැන් බලපුවාම හරියටම
විදුලිය ඒකක 60ක් පාවිච්චි කළත් රුපියල් 116යි ශත 31කින් මිල
වැඩි ෙවනවා.
එෙහනම් ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් ජනතාව ෙගොනාට
ඇන්දවීමක්. ඇත්ත වශෙයන්ම ජනතාවට සහන ෙදන්න ඕනෑ
ෙවලාෙව් ජනතාවට සහන ෙදන්ෙන් නැතිව අද ෙම් විදුලි බිෙල්
සම්පූර්ණ බරම ෙම් රෙට් ජනතාව පිට වකාකාරව පටවලා
තිෙබනවා.
අනික් කාරණය තමයි, අපි අහන්ෙන් ඉන්ධන ගැළපුම්
ගාස්තුවක් ෙමොකටද කියලායි. ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව පිළිබඳව
මූලික වශෙයන් ෙයෝජනා කරන ෙකොට අදහස තිබුෙණ් නියං
කාලයට ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි වුණාම, ඒ සඳහා
ෙයොදා ගන්නා ඉන්ධන බලාගාර ෙහේතුෙවන් දරන්නට සිදු වන
පාඩුව පියවා ගැනීම සඳහා ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවක් ඇති කළ
යුතු බවයි. අඩු ගණෙන් ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවවත් ෙම්ෙකන්
අයින් කරලා ජනතාවට සහන ෙදන්න තිබුණා. නමුත් ඒකක 0 60 දක්වා පාවිච්චි කරන අයෙගනුත් ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව
වශෙයන් සියයට 25ක් 35ක් අය කරනවා. එෙහනම් ෙම් මුදල අය
කරන්ෙන් ඇයි කියන කාරණය පිළිබඳව අපි පශ්න කරන්න
කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමතැන දී විෙශේෂෙයන්ම
මම ෙම් කාරණයත් පකාශ කරන්නට ඕනෑ. වසර ගණනාවක් ෙම්
රෙට් යුද්ධය ෙවනුෙවන් විශාල කැප වීමක් කරපු ජනතාවක්
ඉන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාව යම් කිසි ඍජු සහනයක්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් මහ ජනතාවෙග් ජීවන
බර දවසින් දවස වැඩි වුණා. ඒ අයට යම් සහනයක් ඕනෑ කියලා
දිගින් දිගටම පකාශ කළා. සහන ෙදනවාය කියලා ආණ්ඩුව
සහතික වුණා. හැබැයි වසරින් වසර ඉහළ යන ජීවන වියදමට
සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරන්න ආණ්ඩුව පියවරක් අර ගත්ෙත්
නැහැ. ඒ පියවර ගන්නවා ෙවනුවට තමයි ආණ්ඩුව විදුලි බිල වැඩි
කරලා ෙම් විධියට ජනතාව පිට බර පැෙටව්ෙව්. අපි අහන්ෙන් දැන්
ෙමතැනින් එහාට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලායි. ආරංචි මාර්ගවල
හැටියට ෙම් වන ෙකොට විදුලි බිල වැඩි කිරීම පිළිබඳ තීන්දුව
සම්බන්ධෙයන් නිසි චකෙල්ඛනයක් වාෙග්ම විදුලි බිල වැඩි කිරීම
පිළිබඳ නිල සූතයක් පසිද්ධියට පත් කරලා නැහැ.
හැබැයි විදුලි බිල වැඩි කරන ෙකොට මුල් වතාෙව් ෙම් වාෙග්
පැහැදිලි වගුවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් වගුවට අනුව වැඩි වන
පතිශතය එෙහමම කියාත්මක ෙවනවාද නැද්ද කියන එකවත්
පැහැදිලි නැහැ. දැන් ෙපෙනන්ෙන් ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි කරමින්
විදුලි බිල වැඩි කිරීම සඳහා මණ්ඩලය ගත්ත කියා මාර්ග එෙලසම
ෙවනත් ආකාරයකින් කියාත්මක කරන්න පියවර ගනිමින්
තිෙබනවාය කියලායි. විදුලි බිල වැඩි කරලා ආණ්ඩුෙව් සමහර අය
පකාශ කෙළේ ෙමොකක්ද? මම දැක්කා ජනාධිපතිතුමාත් වරක්
කියලා තිබුණා, විදුලි බිල වැඩි කිරීමට ෙහේතුව වුෙණ් පසු ගිය
කාලෙය් ඇතැමුන්ෙග් කියා කලාප කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ,
කාට කියනවාද කියලා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඇඟිල්ල දිග්
කරනවාද නැත්නම් ආණ්ඩුෙව්ම සමහර මැති ඇමතිවරුන්ෙග්
පාලන කාලෙය් සිද්ධ වුණු ෙද්වල් ගැන කියනවා ද කියලා දන්ෙන්
නැහැ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා]

ෙකොෙහොම වුණත්
එක අවස්ථාවක ආණ්ඩුෙව් එක්තරා
ඇමතිවරෙයක් කියා තිබුණා,
විදුලි බිල
වැඩි
කරන්න
ආසන්නතම ෙහේතුව වුෙණ් 1993 දී යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය්
අත්සන් කරපු ගිවිසුම්ය කියා. යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය් අත්සන්
කරපු ඒ ගිවිසුම් ෙමොනවාද කියා මම අහනවා. 1993 කියන්ෙන්
මීට අවුරුදු 20කට ඉහත කාල පරිච්ෙඡ්දයක්. 1994න් පසුව ෙම්
රෙට් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්, ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුෙණ්,
සන්ධානෙය් ආණ්ඩු තමයි තිබුෙණ්. එෙහම නම් අපි අහන්ෙන්
1993ට ඉස්ෙසල්ලා -අවුරුදු 20කට ඉස්ෙසල්ලා- අත්සන් කරපු
ගිවිසුමක් නිසාය කියා, ඒ ෙහේතුව කියා විදුලි බිල වැඩි කරනවා
නම් ආණ්ඩුවක් ෙමොකටද කියන එකයි. එෙහම නම් ආණ්ඩුවක්
ඕනෑ නැහැ ෙන්. යූඑන්පී කාලෙය් අත්සන් කරපු ගිවිසුම් නිසාය
කියලා ඔක්ෙකොම ෙබ්රා ගන්න තිබුණා ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා ෙම්ක
ජනතාවට අමතක කරවන්න හදනවා. 1977න් පසුව ෙම් රෙට් විදුලි
බල නිෂ්පාදනෙයන් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට ජල විදුලිය
විශාලතම පමාණයක් එකතු කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුෙවනුයි. කඩිනම් මහවැලි ව ාපාරය, රන්ෙදනිගල,
රන්ටැෙඹ්, වික්ෙටෝරියා, ෙකොත්මෙල් ආදී විදුලි බලාගාර හැදුෙව්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්දීයි. ෙමගා ෙවොට් 1200ක
පමණ පමාණයක් -අද පාවිච්ච් කරන විදුලිෙයන් සියයට 50ක්ම1977ට පසුව ජල විදුලිෙයන් නිෂ්පාදනය කරන විදුලි බලාගාර
මාර්ගෙයන් තමයි ෙම් රටට දායක කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිසා
විදුලිය මිල වැඩි වුණාද, එෙහම නැත්නම් අලුතින් ආරම්භ කරපු
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය වැනි ව ාපාර නිසා ෙම් රෙට්
විදුලිබල මණ්ඩලය නඩත්තු කර ගන්න බැරිද කියා අපි අහනවා. ඒ
ෙදෙකන් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? වැරදි ගිවිසුම්
අත්සන් කළා නම් ඒ අත්සන් කර තිෙබන්ෙන් කවුද කියන එක
ෙනොෙවයි පශ්නය. ඒ ගැන බලා ජනතාවට සහන ෙදන එකයි.
1994න් පසුව විදුලිය මිල දී ගැනීම පිළිබදව ෙපෞද්ගලික සමාගම්
සමඟ අත්සන් කරපු සියලු ගිවිසුම්
මිල ගණන්, ධාරිතාවන්
සමඟ පුළුවන් නම් ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නය කියා මම
අභිෙයෝගයක් කරනවා. වැඩි මිල ගණන්වලට වැඩිපුර මිල දී ෙගන
තිෙබන්ෙන් කවුද කියන එක එයින් බලා ගන්න පුළුවන්. අද
විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ තිෙබන මහා මාෆියාවක් ගැන ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සමහරුන් පකාශ කර තිබුණා. ඉතින්
එවැනි මාෆියාවක් තිෙබනවා නම් ඒවා පාලනය කරන්න තමයි
ආණ්ඩු
ඇමතිවරු ඉන්ෙන්, ඒවා පාලනය කරන්න තමයි
තිෙබන්ෙන්, ජනාධිපතිවරු ඉන්ෙන්. එෙහම නම් මාෆියාවක්
තුළින් මණ්ඩලය සිදු කරන මහා පරිමාණ ජනතා විෙරෝධී කියා
දාමයන්ට කිසිෙසේත් ෙම් රෙට් ජනතාව වග කියන්න වුවමනා
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාව මුහුණ පාන ෙම් බරපතළ
ව සනය පිළිබඳව, බරපතළ තත්ත්වය පිළිබඳව වහාම ආණ්ඩුෙව්
අවධානය ෙයොමු කරවන්නය කියා ගරු ඇමතිතුමියෙගන්
විෙශේෂෙයන් මම ඉල්ලනවා.
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වැඩි කිරීම කිසිෙසේත් සාධාරණ නැහැ කියන එක. කරුණාකරලා
විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් තිෙබන ෙයෝජනාව
ඉවත් කර ගන්න කියලායි අපි ෙම් ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ෙවනුෙවන් කියන්ෙන්. ෙම් ෙවලාව, මහජනයාට බර
පටවන්න වුවමනා ෙව්ලාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් ගැන ෙලොකු
විෙරෝධයක් තිෙබනවා, හැම අංශයකම. ෙම්ක කියන්ෙන්
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙනොෙවයි; එක්සත් ජාතික පක්ෂය
වශෙයන්වත්, නැත්නම් ෙවනත් වෘත්තීය සමිතියක් වශෙයන්වත්,
ෙවනත් සිවිල් සංවිධානයක් වශෙයන්වත් ෙනොෙවයි. අද ආණ්ඩුව
ඇතුෙළේ කී ෙදෙනක් කථා කරලා තිෙබනවාද ෙම් විදුලි ගාස්තු වැඩි
කිරීමට විරුද්ධව? ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු ෙකොච්චර කථා කරනවාද?
ෙම් විදුලි ගාස්තු ෙම් රෙට් මහජනතාවට දරා ගන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ.
මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ඉස්සර ෙවලා මහජන
උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව ගැන සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් විදුලි ගාස්තු වැඩි
කළාට පස්ෙසේ පසිද්ධිෙය් මාධ යට පකාශ කළා, විදුලි බිල වැඩි
කිරීම සම්බන්ධෙයන් මහජන අදහස් කැඳවනවායි කියලා. සමහර
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නිෙයෝජිතයන් ගිහින් ෙම් ගැන සාකච්ඡා
කරලා සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න කියා කරනවා කියලා
පත්තරවල පළ ෙවලා තිෙබනවා මම දැක්කා. ෙමොකක්ද, මහජන
උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව කෙළේ? මහජන උපෙයෝගිතා
ෙකොමිෂන් සභාව ෙකරුෙව් විදුලි බල මණ්ඩලයට ෙම් ගාස්තු වැඩි
කර ගන්න ඉඩ දීමයි. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙකොන්ෙද්සි අටක් දැම්මා. එක
ෙකොන්ෙද්සියක තිෙබන්ෙන්, "විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය
කරන්න යන පිරිවැය ෙකොමිෂන් සභාවට හය මාසයක් ඇතුළත
දන්වන්න" කියන එකයි. ෙම්ක විහිළු කථාවක් ෙන්. මහජන
උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව කියනවා නම්, "විදුලි ගාස්තු වැඩි
කළාට කමක් නැහැ, නමුත් අපට හය මාසයක් ඇතුළත ඒ වැඩි
කිරීම පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙදන්න" කියලා ඒක ජනතාව ෙමොන
තරම් රැවටීමක්ද? අපි කියන්ෙන් විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය
කිරීම සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය දරන ඇත්ත වියදම ඔවුන් ළඟ
තිෙයන්න ඕනෑ කියන එකයි.
හය මාසයක් අවුරුද්දක් ෙම්කට කල් ගත කරන්ෙන් මිල වැඩි
කරලා ඒ කියාමාර්ග ගන්න ඕනෑ තරම් ඉඩකඩ ෙදන්නයි. අද
විදුලිය පිළිබඳව ෙම් තිෙබන තත්ත්වය ඉතාමත් භයානකයි. ඒ
නිසා අපි නැවතත් කියනවා, ෙම් වැඩි කිරීම අසාධාරණයි කියා.
වැඩි කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාත්, කැබිනට් මණ්ඩලයත්
සාමූහිකව වග කියන්න ඕනෑ. ෙම්කට එක් ෙකෙනකුට පමණක්
ඇඟිල්ල දිග් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් වැඩි කිරීම නිසා
ජනතාව විශාල පීඩාවකටයි පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පීඩාව නැති
කර ඔවුන්ට සහනයක් ෙදන්න විදුලි බිල වැඩි කිරීෙම් ෙයෝජනාව
ඉවත් කර ගන්න කියලා පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අවස්ථා ගණනාවක මම දැක්කා, විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීම
පිළිබඳ ෙනොෙයක් ෙද්වල් පුවත් පත්වල පළ ෙවලා තිෙබනවා.
ජනතාවට ඒ එකකින්වත් සහනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකක 60ක්
දක්වා විදුලිය පාවිච්චි කරනවා කියන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙගදරක පාවිච්චි කළ හැක්ෙක් බල්බ් ෙදකයි.
ෙම් කියන හැටියට නම් ඒකක 30න් එහා පාවිච්චි කෙළොත් විදුලි
බිල වැඩි ෙවනවා. සාමාන ෙයන් අද පාරිෙභෝගිකයන් විදුලිය
පාවිච්චි කරන ආකාරය ෙදස බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රෙට්
හැම නිවසකම රූපවාහිනියක් තිෙබනවා. ඒක දැන් සාමාන
ෙදයක්. විදුලි ඉස්තික්කයක් පාවිච්චි කරනවා. ෙම් අනුව ඒකක
30ක සීමාෙව් කවුරුවත් රැෙඳන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙම් කියන
ෙයෝජනාෙවන් කාටවත් සහනයක් ලැෙබනවායි කියලා කියන්න
බැහැ. ඒ නිසා අෙප් ෙයෝජනාව තමයි, ෙම් ෙවලාෙව් විදුලි ගාස්තු

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා.
Order, please! Before that the Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.

අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்] தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විදුලි බිල වැඩි කිරීෙම්
කියාදාමය පිළිබඳව අද දින ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මෙග් අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා.
විදුලි බිල වැඩි කිරීෙම් කියාදාමය සාකච්ඡාවට භාජනය වන
ෙම් අවස්ථාෙව් අප කියන්නට ඕනෑ, එක්තරා රටාවකට, යම් කිසි
ආශ්චර්යවත් ෙමෝස්තරයකට විදුලි බිල වැඩි කිරීම කියාත්මක කර
තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම සමාජ අසාධාරණත්වයක් සිදු කරමින්
පුංචි මනුස්සයාව පීඩනයට ලක් කර, ඔවුන්ව අසහනයට පත්
කරමිනුයි විදුලි බිල වැඩි කර තිෙබන්ෙන්.
අපි බලමු විදුලි බිල වැඩි කිරීම විවිධ ක්ෙෂේතවලට බලපා
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ගනිමු. සුළු
හා මධ ම පරිමාණෙය් කර්මාන්තකරුවන් කියන්ෙන් මුළු
විදුලිෙයන් සියයට 9ක් පාරිෙභෝජනය කරන ෙකොට්ඨාසයක්. ඒ
අයට සියයට 20කින් විදුලි බිල වැඩි කර තිෙබනවා. මුළු විදුලිෙයන්
සියයට 91ක් පාවිච්චි කරන විශාල කර්මාන්තකරුවන්ට වැඩි
කරලා තිෙබන්ෙන් සියයට 9ක් වැනි සුළු පමාණයකින්. ඉතින්
ෙමතැනින්ම ෙපන්නුම් කරනවා ෙම් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් දියත්
කරලා තිෙබන අසමතුලිතභාවය. කුඩා හා මධ ම පරිමාණෙය්
කර්මාන්තකරුවන්ට අධික වැඩි කිරීමකුත්, මහා පරිමාණෙය්
කර්මාන්තකරුවන්ට ෙසොච්චම් වැඩි කිරීමකුත් සිදු කර තිෙබනවා.
අපි හැෙමෝම දන්නවා රෙට් පධානතම බලෙව්ගය, ආර්ථික
ජීවනාලිය අෙප් කුඩා හා මධ ම පරිමාණෙය් කර්මාන්තකරුවන්
බව.
ඒ කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් තරගකාරිත්වය පැත්ෙතන් මහා
බරපතළ අර්බුදයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කර්මාන්ත රැසක්
වැසී යෑෙම් පවණතාවක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් කරන්නට කැමැතියි, "මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ම" ෙපොෙත් 93වන පිටුෙව් සුළු හා මධ ම
පරිමාණෙය් කර්මාන්ත ගැන ෙමන්න ෙමෙහම කියා තිෙබන බව.
"විසල් අරමුණු කරා යා හැක්ෙක් අෙප් නැගී එන ව ාපාරිකයන් ආරක්ෂා
ෙකොට ඉදිරියට යාමට දිරි දීෙමන් පමණි."

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම ෙපොෙත් එෙහම කියලා, පුංචි
කර්මාන්තකරුවාට සියයට 20කිනුත්, මහා පරිමාණෙය්
කර්මාන්තකරුවාට සියයට 9කිනුත් විදුලි බිල වැඩි කරලා, පුංචි
මනුෂ යාෙග් බඩට ගැහීමකුයි කරලා තිෙබන්ෙන්.
අපි වාණිජ ක්ෙෂේතය ගනිමු. මුළු ව ාපාරවලින් සියයට 99ක්ම
කියාත්මක වන්ෙන් සුළු ව ාපාර වශෙයනුයි. විෙශේෂෙයන්ම
ව ාපාරවලින් සියයට 99ක් අයිති වන සුළු පරිමාණෙය් වාණිජ
ව ාපාරවලට සියයට 9කින් විදුලිය ගාස්තු වැඩි කරනවා. හැබැයි
දැවැන්ත ව ාපාරවලට විදුලි බිල වැඩි කිරීම සියයට 5කින් තමයි
කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් සිල්ලර කඩෙය් විදුලි
බිල සියයට 9කින් වැඩි කරලා, සුපර් මාර්කට්වල විදුලි බිල සියයට
5කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙපොඩි මනුෂ යාෙග් බඩට ගහලා
ෙපොෙහොසතාව සුරක්ෂා කිරීෙම් පතිපත්තියයි ෙම් රජය නැවතත්
වරක් අනුගමනය කරන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි පෙව්ශ ෙවමු, ගෘහස්ථ ක්ෙෂේතයට.
දැන් ෙම් විදුලි බිල වැඩි කරන ෙකොට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය
කිව්වා, මිල වැඩි වන්ෙන් සියයට 27කින් කියලා. නමුත් අද සිදු
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? සියයට 27කින් විදුලි බිල වැඩි
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කරනවාය කියලා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය කිව්වාට, ෙපොඩි
මනුෂ යාට සියයට 68 සිට සියයට 100 දක්වා විදුලි බිල වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ෙපොෙහොසතාෙග් විදුලි බිල වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන් සියයට 1 සිට සියයට 13 දක්වා පමණයි. ඉතින්
ෙමොකක්ද, ෙමතැන කියාත්මක වන්ෙන්? දුප්පතාෙග් බඩට ගහලා
ෙපොෙහොසතාට සහන සැලසීෙම් ඉතාමත් නින්දිත කියාවලියක්
තමයි ෙම් වැඩසටහනින් කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ගෘහස්ථ විදුලි
පරිෙභෝජනය 5,000,401යි. ඒකක 0 - 30 දක්වා ලක්ෂ 11ක් සියයට 22ක්-පරිෙභෝජනය කරනවා. ඒකක 31 සිට 60 දක්වා
ලක්ෂ 13ක් -සියයට 26ක්- පරිෙභෝජනය කරනවා. ඒකක 61 සිට
90 දක්වා ලක්ෂ 12ක් -සියයට 26ක්- පරිෙභෝජනය කරනවා.
ඒකක 91 සිට 120 දක්වා ලක්ෂ 6ක් -සියයට 12ක්- පරිෙභෝජනය
කරනවා. ඒකක 121 - 180 දක්වා ලක්ෂ 5ක් -සියයට 11 ක්පරිෙභෝජනය කරනවා. ඒකක 181 - 200 දක්වා 40,000ක් -සියයට
1ක්- පරිෙභෝජනය කරනවා. ඒකක 201 - 300 දක්වා 60,000ක් සියයට 1ක්- පරිෙභෝජනය කරනවා. ඒකක 300ට වඩා විදුලිය
පරිෙභෝජනය කරන පිරිස 29,000ක් -සියයට 1ක්- ඉන්නවා. ඒ
කියන්ෙන් රෙට් සියයට 97ක්ම විදුලිය පාරිෙභෝජනය කරන්ෙන්
ඒකක 1 සිට 180 දක්වා පමණයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කියාත්මක ෙවලා
තිෙබන අසාධාරණකම් ගැන බලන්න. ඒකක 30ක් පාරිෙභෝජනය
කරන අයට සියයට 53කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒකක 60ක්
පාරිෙභෝජනය කරන අයට සියයට 47කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා.
ඒකක 90ක් පාරිෙභෝජනය කරන අයට සියයට 54කින් වැඩි
කරලා තිෙබනවා. ඒකක 91ක් පාරිෙභෝජනය කරන අයට සියයට
126කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒකක 90 ඉඳලා 91ට වැඩි ෙවන
ෙකොට සියයට 91කින් වැඩි ෙවනවා. හැබැයි ඒකක 500ක් භාවිතා
කරන නිවසට වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් සියයට 13.7කිනුයි. ඒකක
900ක් පාරිෙභෝජනය කරන අයට වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් සියයට
1.2කිනුයි. ඉතින් නැවත වරක් මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි
මිනිහාෙග් බඩට ගහලා ෙලොකු මිනිහාට සහන ලබා ෙදන සූතයක්
අද කියාත්මක කරලා තිෙබනවාය කියන එකයි. ෙපොඩි
මනුස්සයාෙග් ෙබල්ල මිරිකලා මහ එවුන්ට පතිලාභ ලබා දීෙම් ෙම්
මහා ආශ්චර්යවත් සූතය මුළු රටටම කරන මහා අපහාසයක්,
නින්දාවක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ජනතාවෙග් බඩ
අල්ලලා කථා කළාට අද කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙපොඩි
මනුස්සයාෙග් බඩට ගහන යුගයක්. ජනතා පශ්නවලදී සංෙව්දී යැයි
ෙපන්වලා ජනතාවෙග් හදවතට කිණිසි පහර එල්ල කරන නින්දිත,
දුර්දාන්ත, අධම වැඩි කිරීමක් හැටියටයි අප ෙම් වැඩි කිරීම
හඳුන්වන්ෙන්. ෙම් අසාධාරණය දිහා අපි තවදුරටත් බලමු. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒකකයකට මිල ගණනය කරන
විට ඒකක 1 සිට 300 දක්වා රුපියල් 5 ඉඳලා රුපියල් 26 දක්වා
වැඩි කරනවා. හැබැයි ඒකක 301 සිට 900 දක්වා මිල වැඩි
ෙවන්ෙන් රුපියල් හයකිනුයි. -රුපියල් 26 ඉඳලා රුපියල් 32
දක්වා- එතැනින් කරන්ෙන්ත් ෙපොඩි මිනිහාෙග් බඩට ගහන එකයි.
ඒකක 1 සිට 300 දක්වා රුපියල් 5 ඉඳලා රුපියල් 26 දක්වා මහා
ශීඝ පිම්මක් පනිනවා. හැබැයි ඒකක 301 සිට 900 දක්වා වැඩි
ෙවන්ෙන් රුපියල් හයකිනුයි. එපමණක් ෙනොෙවයි, ඒකක 900න්
පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒකක 900න් පස්ෙසේ 900ක්
පාරිෙභෝජනය කළත්, 1,000ක් පාරිෙභෝජනය කළත්, 10,000ක්
පාරිෙභෝජනය කළත් ඒකකයකට අය කරන්ෙන් රුපියල් 34යි.
රුපියල් ෙදකක වැඩි කිරීමක් පමණයි. ෙම්ක සාධාරණද? ෙම්ක
යුක්ති සහගතද? ෙම්කද සමාජ සාධාරණත්වය කියලා මා
අහන්නට කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි,
අපි ස්ථාවර ගාස්තු දිහා බලමු. ඒකක 1 සිට 30 දක්වා ස්ථාවර
ගාස්තුව රුපියල් 30යි. ඒකක 31 සිට 60 දක්වා ස්ථාවර ගාස්තුව
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රුපියල් 60යි. ඒකක 61 සිට 90 දක්වා ස්ථාවර ගාස්තුව රුපියල්
90යි. නමුත් ඒකක 90 පැනලා ඒකක 91 සිට 600ටත් රුපියල්
315යි. ඒකක 700ටත් රුපියල් 315යි. ඒකක 800ටත් රුපියල්
315යි. ඒකක 10,000ටත් රුපියල් 315යි. ෙමන්න ආශ්චර්යවත්
ශී ලංකාෙව් ආශ්චර්යවත්, යුක්තිසහගත මිල සූතය! සංෙව්දී
ශී ලංකාව ෙම්කද කියලා මා අහන්න කැමැතියි. සාධාරණත්වෙය්
පතිමූර්තිය ෙමයද? සාධාරණත්වෙය් ආශ්චර්යය ෙමයද?
සංෙව්දීතාවෙය් මහිමය ෙම්කද?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, බලන්න, ෙම් විදුලි බිල
වැඩි කිරීමත් සමඟ ෙගදර විදුලි බිල වැඩි ෙවනවා. භාණ්ඩ හා
ෙසේවා ගාස්තු වැඩි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් පැත්තකින්
කම්කරුවාෙග්, ෙපොඩි මිනිහාෙග් ෙසේවක වරපසාද සියල්ලක්ම
කප්පාදු ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තුළ අපට
ෙබොෙහොම අරුම පුදුම කථාවක් අහන්න ලැෙබනවා. ෙම් කථාව
විෙටක අෙප් පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මැතිනියත් කියනවා. තවත්
විෙටක සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාත් කියනවා. ඒ ෙදෙදනාම
කියනවා, ෙම් පතිශත ගැන කථා කරන්න එපා ලු. ගරු පවිතාෙද්වි
වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය අෙපේල් 23වැනි දා පකාශ
කර තිෙබනවා, "විදුලි බිල වැඩි වීෙම් පතිශතය මත පදනම්ව කෑ
ෙකෝ ගැසීෙමන් අර්බුදයට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒ
වාෙග්ම සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාත් පකාශ කරනවා, "ෙම්
පචාරක ව ාපාරය තුළ එක පාරටම පතිශත ගැන කථා කරන්ෙන්
ෙමොකද? සත ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ, පතිශත ගැන කථා
කරනවා" කියලා. ෙම් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කියන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම එතුමා කියනවා, "ෙවන දවස්වල ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කථා
කරන්ෙන් මුදල ගැනයි, දැන් පතිශතය ගැන කථා කරනවා"
කියලා. නමුත් ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමියටත්, ගරු
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාටත් මා ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙපන්වා
ෙදන්න කැමැතියි. ඔබතුමාත්, ඔබතුමියත් ෙම් ආණ්ඩුෙව් අය වැය
ගැන කථා කරන ෙකොට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් සියයට හත,
සියයට අට ගැන ෙබොෙහොම උජාරුවට කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාත් විවිධ ආර්ථික විශ්ෙල්ෂණ
කියාත්මක කරන ෙකොට පතිශත ගැන කථා කරන්නට ෙබොෙහොම
උනන්දු ෙවලා තිෙබනවා; උත්සුක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
විෙශේෂෙයන්ම පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මැතිනියට මා එක ෙදයක්
පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමිය එක එක කථා කියන ෙකොට
කරුණාකරලා "ඔවා ෙදනු පරහට, තමන් සම්මෙතහි පිහිටා සිට"
කියන ආප්ෙතෝපෙද්ශය ෙහොඳට මතක තියාගන්න. ඒ කියන්ෙන්
තමන් පිවිතුරු සම්මතයක ඉඳෙගන අනුන්ට උපෙදස් ලබා ෙදන්න
කියන එකයි. අන්න ඒ කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව් මතක්
කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අප දුටුවා ෙම් මහා
උද්ෙඝෝෂණ, මහා ජනතා කැළඹිල්ලක් කියාත්මක ෙවන ෙකොට
ආණ්ඩුවට ෙලොකු පීඩනයක් ආව බව. හැබැයි, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා කිව්වා, විදුලි බිල අඩු කරන්න පුළුවන්
එකම කමය පැය 4ක් ලයිට් කැපුෙවොත් විතරයි කියලා. ෙම්
බලන්න, මෙග් අෙත් දැන් තිෙබනවා එතුමා "රිවිර" පුවත් පතට දී
තිෙබන ඒ සම්මුඛ සාකච්ඡාව. හැබැයි, විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
සභාපතිතුමා අෙපේල් 28ෙවනි දා විදුලි බිල අඩු කරන්නට පුළුවන්
පැය 4ක් ලයිට් කැපුෙවොත් පමණයි කියලා ෙම් පකාශය කරලා මුළු
ලංකාවටම කියන විට, ගරු ජනාධිපතිතුමා මැයි පළමුවැනි දා, ජාත න්තර කම්කරු දිනෙය්- ආශ්චර්යවත් පකාශයක් කළා.
ෙමොකක්ද ෙම් ආශ්චර්යවත් පකාශය? ෙම් ආශ්චර්යවත් පකාශය
තමයි ඒකක 60ට අඩු සියලුම පාරිෙභෝගිකයින්ට ඒ වැඩි කිරීම
නතර කරනවා කියන එක. අප ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. ඒක ෙහොඳ
ෙදයක්. ෙම් තීන්දුව නිසා ලක්ෂ 24කට සහනයක් ලැෙබනවා;
සියයට 48කට සහනයක් ලැෙබනවා. හැබැයි, ඒකක 60 - 180ත්
අතර පරිෙභෝජනය කරන ලක්ෂ 25ක් -සියයට 49ක්- සහමුලින්ම
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අතර මං ෙවනවා. ෙබදුම්වාදය තුරන් කළ ෙම් රජය දැන් විදුලි
ෙබදුම්වාදය කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ලක්ෂ 24කට -සියයට
48කට- එක හැන්දකින් ෙබදලා, තවත් ලක්ෂ 25කට -සියයට
49කට- තවත් හැන්දකින් ෙබදලා ඒකක 60 - 180 පරිෙභෝජනය
කරන අයට ඒකක මට්ටමින් කිසිම සහනයක් ලබා දීලා නැතිව
විදුලිබල ෙබදුම්වාදය අද කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමා
කිව්වා ඒකක 60 - 180 අතර සිටින පාරිෙභෝගිකයින්ෙග් ඉන්ධන
ගැළපුම් ගාස්තුව සියයට 25කින් අඩු කරනවා කියලා. ඒ
කියන්ෙන් සියයට 40 සිට 30 දක්වා. නමුත් මිල ගණනය කරලා
ෙම්ක කියාත්මක වන විට ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන්? මිල ගණනය
කරලා ෙම්ක කියාත්මක වන විට විදුලි බිල අඩු වන්ෙන් සියයට
6ක්, 7ක් වැනි ෙසොච්චම් පමාණයකිනුයි. ෙම්කයි ඇත්ත කථාව.
එපමණක් ෙනොෙවයි සෑම පාරිෙභෝගිකෙයකුටම ඒකක 6ක්
ෙනොමිලෙය් ලබා ෙදනවා කියලා එතුමා පකාශ කළා. ෙමොකක්ද ඒ
කියමන, ෙමොකක්ද ඒෙක් ෙත්රුම? රුපියල් 10,000ක් රාජ
කප්පමකින් ජනතාවෙගන් අරෙගන, ශත 10ක් ආපසු ජනතාවට
ලබා දීම ෙනොෙවයිද? ෙම්ක නූල් සූත්තර, අංක ගණිත,
සංඛ ාත්මක ජිල්මාට් එකක් පමණයි කියන එක මා පකාශ
කරන්නට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමා පකාශ කළා,
ඒකක 60 සිට 61ට යන විට, 90 සිට 91ට යන විට, 120 සිට 121ට
යන විට සියයට 100 ක්ෂණික වැඩි වීම නිසා අපහසුතාවට පත්
වන ජනතාවට සහනයක් ලබා ෙදන්නට 61, 91 සහ 121 තව
ඒකක 5ක් එහාට තල්ලු කරයි කියලා. නමුත් ෙම් පශ්නයට විසඳුම
ඒක ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමියනි. ෙම් පශ්නයට විසඳුම තමයි
2008 දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන්න උපෙදස් අනුගමනය කිරීම.
ෙමෙතක් කල් ෙම් රෙට් කියාත්මක වුණ පියවෙරන් පියවර වැඩි
වන කාණ්ඩ කමය - Increasing Block Tariff කමය- 2008 දී
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරලා පාරිෙභෝජනය අනුව තීරණය වන
කාණ්ඩ කමය - Volume Differentiated Tariff කමය - ෙගන
එන විට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය නිෙයෝගයක් ෙනොෙවයි උපෙදසක් ලබා
දුන්නා. ඒ උපෙදස අනුව පියවෙරන් පියවර වැඩි වන කාණ්ඩ
කමය තමයි සාධාරණ කමය.
පරිෙභෝජනය අනුව තීරණය වන කාණ්ඩ කමය
සම්පූර්ණෙයන්ම අසාධාරණයි, එයින් ජනතාවට ෙලොකු
අසාධාරණයක් වනවා, ඒ නිසා ඒ කමය ඉවත් කරලා සාධාරණ
පියවෙරන් පියවර කමය කියාත්මක කරන්න කියලා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය උපෙදසක් දුන්නා. ෙමොකක්ද ෙම් කමෙය්
ෙත්රුම? යම් කිසි පුද්ගලෙයකු ඒකක 90ක් පරිෙභෝජනය
කරනවා නම්, පියවෙරන් පියවර කමෙය්දී පළමුවැනි ඒකක 30ට
එක මිලකුත්, ෙදවැනි ඒකක 30ට තව මිලකුත්, තුන්වැනි ඒකක
30ට තව මිලකුත් නියම කරනවා. ඒක තමයි සාධාරණ පියවෙරන්
පියවර කමය. නමුත් ෙම් රජය ඒ සාධාරණ කමය ඉවත් කරලා,
එදා -2008 දී- ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කරන්න එපාය කිව්ව ෙද් අවුරුදු
පහකට පස්ෙසේ අද 2013 දී කියාත්මක කරනවා. ඒ අනුව ඒකක
90ටම අය කරනවා, එකම මිල.
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය නීතිඥවරියක්.
ඔබතුමිය අෙපේල් විසිතුන්වැනිදා ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා ෙම් අලුත්
මිල සූතය ෙවනුෙවන් කථා කරන ෙකොට, 2008 දී
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් ඒ උපෙදස අනුගමනය කරන්නට
නීතිඥවරියක හැටියට ඔබතුමිය අෙපොෙහොසත්වීම ඇත්ත
වශෙයන්ම ලජ්ජාවට කාරණාවක් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පකාශ කර සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම ඔබතුමියට මතක්
කරන්න කැමැතියි, ෙම් පරිෙභෝජනය අනුව තීරණය වන කාණ්ඩ
කමය - Volume Differentiated Tariff - ෙලෝකෙය් ෙවන කිසිම
රටක කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ කියන කරුණ. අන්න ඒ
ආශ්චර්යය නම් අපි දිනලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක
කියාත්මක වන්ෙන් නැති, 2008 දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අසාධාරණයි
කියලා කියපු, පරිෙභෝජනය අනුව තීන්දු වන කාණ්ඩ කමය
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ඔබතුමන්ලා අද කියාත්මක කරන්න හදනවා. ආශ්චර්යවත්
ශී ලංකාවක් බිහි කරනවායැයි කියන, සදාචාර සම්පන්න යැයි
කියන රජය අද -2013 දී- ඉතාම අසාධාරණ අන්දමට, අශීලාචාර
අන්දමට ෙම් රෙට් ජනතාව වට්ටන්නට කියා කිරීම නින්දිත
කාරණාවක්. ඔබතුමියෙග් දැන ගැනීමට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
උපෙදස ඇතුළත් SCFR 113/2008 සහ SCFR 82/2008 කියන
ෙම් තීන්දු ෙදකම මම සභාගත* කරනවා.
අඩුම තරමින් ෙම් තීන්දු ෙදක හරි කියවලා විදුලි බිල සඳහා
කියාත්මක වන ෙම් නින්දිත සූතෙය් ෙවනසක් ඇති කරන්නට
ඔබතුමිය කටයුතු කරයි කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා.
අෙපේල් 28 වැනිදා විදුලි බල මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා කිව්වා,
මිල අඩු කරන්න නම් දවසකට පැය හතරක් ලයිට් කපන්න ඕනෑය
කියලා. ජනාධිපතිතුමා මැයි පළමුවැනි දා යම් කිසි පකාශයක්
කරලා ෙපොෙරොන්දු මාලාවක් දුන්නා. අද ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? මැයි හත්වැනි දා විදුලි බල මණ්ඩලය මහජන
උපෙයෝගිතා ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා කියනවා, ''ඒකක 60ට අඩුෙවන්
පරිෙභෝජනය කරන ජනතාවෙග් විදුලි බිල අඩු කරනවාය කියලා
ජනාධිපතිතුමා කිව්වාට එෙහම කරන්න බැහැ'' කියලා.
අනිවාර්ෙයන්ම ඒකක 31ත්, 60ත් අතර මිල සියයට 33කින්
වැඩි වනවාය කියනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් කීම ෙනොතකා,
ජනාධිපති නිෙයෝගය පයට පෑෙගන දූවිලි තරම්වත් ගණන්
ගන්ෙන් නැතිව, විදුලිබල මණ්ඩලය මැයි 07වැනි දා ගිහිල්ලා
මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිසමට කියනවා, "සියයට 15ත්, 33ත්
අතර පමාණයකින් මිල වැඩි කරනවාය" කියලා. ෙකොෙහොමද
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තරම! ෙකොෙහොමද විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
මහිමය! විධායක ජනාධිපතිවරයා ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙහෝ
හිතලා ලබා දුන් නිෙයෝගය, ඔබතුමියෙග් අමාත ාංශය යටෙත්
තිෙබන විදුලි බල මණ්ඩලය සම්පූර්ණෙයන්ම පැත්තකට විසි
කරලා, ඔවුන්ෙග් දූෂණය, ෙසොරකම, වංචාව, ෙපෝඩාව, මුසාව,
මුලාව වසන් කර ගන්නට නැවත වරක් ෙපොදු ජනතාව මත බර
පැටවීම මහා නින්දිත ෙදයක් හැටියටයි මා දකින්ෙන් ගරු
ඇමතිතුමියනි.
ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව් දී පවතින පධාන ගැටලුව දිහා
බලන්න මම කැමැතියි. ෙම් විදුලිය ජනනය, සම්ෙපේෂණය, ෙබදා
හැරීම යන කියාවලිය ෙදස බැලීෙම්දී ෙම් රෙට් විදුලිය උත්පාදනය
කරන කම ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි පුනර්ජනනීය කමය.
අෙනක් කමය තමයි ෙපොසිල ඉන්ධන භාවිතෙයන් විදුලිය ජනනය
කරන කමය. දැන් පුනර්ජනනීය කමය මඟින් ෙම් රෙට් විදුලිය
උත්පාදනය වනවා, සියයට 37ක්. ෙපොසිල ඉන්ධන හරහා සියයට
63ක් විදුලිය උත්පාදනය වනවා. පුනර්ජනනීය කමෙයන් විදුලිය
උත්පාදනය කරනවාය කියන්ෙන්, සුළං, ජීව අපදව , ජලය, දර
යනාදිය උපෙයෝගි කර ගනිමින් විදුලිය උත්පාදනය කිරීමයි
ෙපොසිල ඉන්ධන භාවිතෙයන් විදුලිය උත්පාදනය කරනවාය
කියන්ෙන් ෙතල්, ගල් අඟුරු යනාදී තාප බලාගාර හරහා විදුලිය
උත්පාදනය කිරීමයි. දැන් බලන්න, අෙප් රෙට් විදුලි ඒකකයක්
නිෂ්පාදනය කරන්නට රුපියල් 17.03ක් වැය ෙවනවා. සම්ෙපේෂණ
වියදම තිෙබනවා, ඒකකයකට ශත 77ක්. ෙබදා හැරීෙම් වියදම
තිෙබනවා, ඒකකයකට රුපියල් 2.72ක්. ඒ වාෙග්ම ෙකටි කාලීන
ණය සඳහා ඒකකයකට ශත 32ක් වැය ෙවනවා. එතෙකොට විදුලි
ඒකකයක මිල රුපියල් 20.84යි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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දැන් අෙප් රෙට් තිෙබන පධාන ගැටලුව ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට්
තිෙබන පධාන ගැටලුව ෙම්කයි. අෙප් රෙට් ජලෙයන් උත්පාදනය
වන විදුලිය කිෙලෝ ෙවොට් පැය ඒකකයක මිල රුපියල් 3යි.
ෙපෞද්ගලික, කුඩා පුනර්ජනනීය කමවලින් උත්පාදනය වන
කිෙලෝ ෙවොට් පැය ඒකකයක මිල රුපියල් 18යි. ගල් අඟුරුවලින්
නිපදවන කිෙලෝ ෙවොට් පැය ඒකකයක මිල රුපියල් 11යි.
හැබැයි, ෙතල් තාප බලාගාරවලින් නිපදවන කිෙලෝ ෙවොට් පැය
ඒකකයකට වැය වනවා, රුපියල් 28ක්. ෙම්කයි තිෙබන පශ්නය.
එෙහම නම් ෙම්කට විසඳුම ෙමොකක්ද? අපි පුළුවන් තරම්
පුනර්ජනනීය විදුලිබල උත්පාදන ක්ෙෂේතය ෙකෙරහි අවධානය
ෙයොමු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ජාතික සැලැස්මක් හදන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන් ගල් අඟුරු බලාගාර කියාත්මක කරන්නට, ජල
විදුලිය උත්පාදනය කරන්නට, ස්වාභාවික ගෑස් මඟින් විදුලිය
උත්පාදනය කරන්නට, දර, ජීව අපදව , සුළං උපෙයෝගි කර ෙගන
විදුලිය උත්පාදනය කරන්නට අප පෙව්ශ වන්න ඕනෑය කියන එක
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි.
අෙප් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා දැක්කා. විදුලිය පිළිබඳ අර්බුදයක් ඇති ෙමොෙහොතක, ඒ
සාකච්ඡාවකදී එතුමා පකාශ කර තිෙබනවා, අෙප් රෙට් ෙතල්
බලාගාර මාෆියාවක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිර්මාණය කළ නිසා
තමයි අද අපි ෙම් බරපතළ අර්බුදයකට, ව සනයකට මුහුණ දී
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙතොරතුරු, කරුණු කාරණා, දත්ත ඉදිරිපත්
කරමින් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒ තර්කය
වැරදියි කියා ෙපන්වන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙම් රෙට් ෙතල් බලාගාර මාෆියාවට උප්පැන්න දුන්ෙන්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ද, එෙහම නැත්නම් ෙම් මාෆියාව
ෙපෝෂණය කරන්නට, ෙම් මාෆියාව රැක ගන්නට ශක්තිය ලබා
ෙදන්ෙන් සන්ධාන රජයද කියන එක අපි ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා
බලමු.
ෙතල්වලින් කියාත්මක වන ෙපෞද්ගලික තාප විදුලි බලාගාර
11ක් තිෙබනවා. ෙම් එෙකොළෙහන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
සමෙය් ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්, විදුලි බලාගාර 2යි. ෙමොනවාද ෙම්
ෙදක? Heladanavi සහ ACE Power Embilipitiya. සන්ධාන
ආණ්ඩු කාලෙය් 9ක් ආරම්භ කර තිෙබනවා: Lakdhanavi,
Colombo Power (Pvt.) Limited, Asia Power, Ace Power
Generation Matara Limited., Ace Power Generation Horana
Limited, AES Kelanitissa (Pvt.) Limited, West Coast Power
(Pvt.) Limited, Northern Power, Aggreko - Chunnakam.
එතෙකොට, ෙතල්වලින් දුවන ෙපෞද්ගලික තාප බලාගාර 11න්
9ක්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක කාල වකවනුවක ෙනොවන
සන්ධාන රාජ
කාල වකවානුවක ආරම්භ කර තිබියදී,
ෙකොෙහොමද ෙම් විදුලි බල මාෆියාව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
නිර්මාණයක් කියලා කියන්ෙන්?
එපමණක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ෙම් විදුලි උත්පාදනෙය්දී රාජ ෙපෞද්ගලික හිමිකාරිත්වෙය්
පවත්නා ගැටලු ගැන 2007 මහ බැංකු වාර්තාෙව් ඇති කරුණු
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමතියි. මහ බැංකුව කියන්ෙන්
රජෙය් නිල උපෙද්ශකයා. 2007 මහ බැංකු වාර්තාෙව් ෙම් විධියට
කියනවා.
"විදුලි බලය මිල දී ගැනීෙම් ගිවිසුම්වල ඌනතා නිසා ෙකොටස්
හිමිකම පාග්ධන පිරිවැෙයන් සියයට 30ක් පමණ වන විදුලි
බලය සපයන පුද්ගලික අංශෙය් ආයතන ඉහත වාසි අත් විඳින
අතර, සාමාන ජනතාවට අවසානෙය් ලංකා විදුලි බල
මණ්ඩලෙය් අධික පාඩුවල බර දැරීමට සිදු ෙව්."
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

කවුද ෙමෙහම කියන්ෙන්? ෙමෙහම කියන්ෙන් 2007 මහ
බැංකු වාර්තාව. ඒ වාෙග්ම, ෙම් විධියටත් කියා තිෙබනවා.
"ඒ අනුව විදුලිබලය මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම්වල පවත්නා
අවාසිදායක ෙකොන්ෙද්සි නිවැරදි කිරීම තුළින් ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයට දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන 6ක් පමණ
වාර්ෂිකව ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන්"
ෙම්ක මා ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු
සමෙය් 2007 මහ බැංකු වාර්තාව තමයි එෙහම කියන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම කියනවා, ෙමන්න ෙමෙහම:
"විදුලි බලය සපයන පුද්ගලික ආයතන සමඟ පවතින විදුලි
බලය සැපයීෙම් ගිවිසුම්වල බරපතළ වැරදි ෙහේතුෙවන් ලංකා
විදුලි බල මණ්ඩලයට අධික පාඩු විඳීමට සිදු වී ඇති අතර, එය
විදුලි බිල දැඩි ෙලස ඉහළ යාමට ද ෙහේතු වී ඇත."
2007 මහ බැංකු වාර්තාව කියනවා, ෙම් පුද්ගලික තාප
බලාගාර විදුලි බල මණ්ඩලය සමඟ තිෙබන ගිවිසුම් රටට
වාසිදායක වන අන්දමට සංෙශෝධනය කර කියාත්මක කෙළොත්
වසරකට ෙකෝටි 600ක් ඉතිරි කරන්නට පුළුවන් කියලා.
2007 වර්ෂෙය්ම ෙම්ක කියාත්මක කළා නම්
ගරු
ඇමතිතුමියනි, ෙකෝටි 3600කට වැඩි පමාණයක් ඉතිරි කර
ගන්නට තිබුණා. ඉතින්, ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක ෙනොකරපු
විදුලි ඝාතකයා කවුද කියලා මා අහන්න කැමතියි. 2007 මහ
බැංකු වාර්තාව, ෙම් ගිවිසුම් සංෙශෝධනය කරන්නට ඕනෑය
කියලා පුන පුනාම කියද්දී, කවුද ෙම් විදුලි මාෆියාව රැක ගත්ෙත්?
සන්ධානය ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ද? කවුද ෙම් විදුලි මාෆියාව
සුරක්ෂා කෙළේ? කවුද ෙම් විදුලි මාෆියාව ෙපෝෂණය කෙළේ? කවුද
ෙම් විදුලි මාෆියාවට රැකවරණය, ෙසවන, සරණ, ශක්තිය යන ෙම්
සියලු සම්පතක්ම ලබා දුන්ෙන්?
එපමණක් ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමියනි. සුළං බලෙයන්
විදුලිය උත්පාදනය කරන්නට හම්බන්ෙතොට මුහුෙද් යම් කිසි
වැඩසටහනක් ස්ථාපනය කරන්නට උත්සාහ කරනෙකොට විදුලි
බල මණ්ඩලෙය් විදුලි මාෆියාවත්, සන්ධාන ආණ්ඩුෙව්, ෙපොදු ජන
එක්සත් ෙපරමුෙණ් ආශ්චර්යවත් විදුලි මාෆියාවත් ඒක නතර
කළා. BPH International, Canada සහ Allenborough Energy
Corporation, USA ස්වාභාවික ගෑස් විදුලි බලාගාරයක් රට තුළ
ඉදි කරන්නට ව ාපෘති ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා.
2006 කැබිනට් අනුකාරක සභාව ඒක අනුමත කළා. 2006,
2007, 2008 තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටු නිර්ෙද්ශ ලබා ගත්තා.
ෙමගාෙවොට් 488ක ධාරිතාවක් ලබා දීලා ඒකකය රුපියල් 11
බැගින් නිපදවන්නට ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන ෙකොටත්
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විදුලි මාෆියාවත්, ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන
සන්ධාන විදුලි මාෆියාවත් ෙම් වැදගත් ෙයෝජනාව අහක දැම්මා;
පැත්තකට දැම්මා; වීසි කළා. ඒ නිසා ෙබොරුවට එක්සත් ජාතික
පක්ෂය විදුලි මාෆියාව කියාත්මක කළාය; විදුලි මාෆියාව රැක
ගත්තාය-

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Member, please wind up.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I have 30 minutes.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You have been given only 25 minutes.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

No, I have 30 minutes. The Hon. Wijeyadasa
Rajapakshe has also given me five minutes.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අදටත්
කියාත්මක වන ෙම් දැවි ෙතල් මාෆියාව සුරකින්නට, ආරක්ෂා
කරන්නට, ෙපෝෂණය කරන්නට, රැකවරණය -ෙසවණ, සරණ,
ශක්තිය- ලබා ෙදන ෙම් සන්ධාන ආණ්ඩුව සහමුලින්ම ඊට වග
කියන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට ඇඟිල්ල දිගු කරන්නට ෙපර, විදුලි මාෆියාව ගැන
කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්නට ෙපර
කැඩපත ඉදිරිපිටට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් පතිරූපය දිහා
සුපරීක්ෂාකාරීව බලා තමන්ෙග් අඩු පාඩුකම් ගැන හිතලා බලන
එක ෙහොඳයි කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙයෝජනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසන්
කරන්නට යන ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා කියන්නට කැමැතියි, දැන්
ආණ්ඩුව ෙහොට පටලවාෙගනයි ඉන්ෙන් කියන එක.
විෙශේෂෙයන්ම විදුලිබල ඇමතිතුමිය පමුඛ සන්ධාන ආණ්ඩුව
ෙකොට්ෙටෝරුවා වාෙග් ෙකොටාෙගන, ෙකොටාෙගන ගිහිල්ලා ෙහොට
පටලවාෙගන අද වැෙල් වැල් නැතිව ඉන්නවා; වැඩ වරද්දා ෙගන
ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමියෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා ෙම්වා
අනුන්ෙග් කර පිටට දමන්න යන්න එපා කියලා. ෙම් වගකීම භාර
ගන්න. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඇෙමරිකාෙව් හැරී
එස්. ටෲමන් කියලා ජනාධිපතිවරයකු හිටියා. එතුමාෙග් ෙම්සය
උඩ ගහලා තිබුණා, "The buck stops here" කියලා. ෙමොකක්ද
ඒෙක් ෙත්රුම? "කවුරු ෙමොන ෙද් කළත් අවසානෙය් වගකීම
නතර ෙවන්ෙන් මෙග් ෙම්සය උඩ. මම ෙම්කට වග කියන්නට
ඕනෑ" කියන එකයි. ඒ නිසා ෙම් විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් දූෂණය,
වංචාව, ෙහොරකම තුරන් කරන්නට ඇප කැප වුණු අර චම්පික
රණවක මැතිතුමාෙග් ඇඟ පිට තමන්ෙග් වැරදි පටවලා තමන්ෙග්
පතිරූපය ෙගොඩ නඟා ගන්නවා ෙවනුවට ෙම් තිෙබන පශ්නය
පිළිබඳව අවෙබෝධෙයන් යුක්තව කටයුතු කරන එක වැදගත්
කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා.
ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමියනි,
ඔබතුමිය පකාශ කර
තිෙබනවා
ඔක්ෙතෝබර්
මාසෙය්
ෙමගාෙවොට්
300ක්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙයන් අෙප් විදුලි පද්ධතියට එකතු
ෙවනවා කියලා. ඊළඟට ලබන වසෙර් මාර්තු මාසෙය් තවත්
ෙමගාෙවොට් 300ක් එකතු ෙවනවා; එතෙකොට විදුලි මිල අඩු
කරන්නට පුළුවන් කියලා ඔබතුමිය කියා තිෙබනවා. මා
ඔබතුමියෙගන් අහනවා, විදුලිබල මණ්ඩලෙය් දූෂණය, වංචාව,
ෙහොරකම, ෙපෝඩාව නිසා ඇති වී තිෙබන ෙම් බර මාස 12ක්
ජනතාව මත පටවන්ෙන් නැතිව ආණ්ඩුව විඳ දරා ෙනොගන්ෙන්
ඇයි කියලා. විදුලිබල පද්ධතියට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලන් තව
ෙමගාෙවොට් 600ක් එකතු ෙවනවා නම් ඒෙක් වාසිය ආණ්ඩුව
ගන්න. දැන් ෙහොරකෙම්, වංචාෙව්, දූෂණෙය් අවාසිය ජනතාවෙග්
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කරපිට පටවා, ජනතාව තළා ෙපළා, ෙපොඩි කරලා, මිරිකලා
පැත්තකට වීසි කරනවා ෙවනුවට ඔබතුමියට පුළුවන් ෙහොඳ
ධනාත්මක, ගුණාත්මක, හරාත්මක තීන්දුවක් රට ෙවනුෙවන්
ගන්න ෙපරට යන්න. ඒ වාෙග්ම මාස 12ක් ෙම් පාඩුව රජය විඳ
දරා ගන්න. දැන් ඔබතුමියට අහන්න පුළුවන්, ෙකොෙහන්ද ෙම්කට
සල්ලි කියලා. මා කියන්නම් ෙකොෙහේද සල්ලි තිෙබන්ෙන් කියලා.
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය දන්නවා ශී ලංකන් ගුවන්
ෙසේවෙය් ෙකෝටි 2050ක පාඩුවක් තිෙබන බව. හැබැයි, ෙකෝටි
2050ක පාඩුවක් තිබුණාට ඔබතුමියම ඉන්න කැබිනට් මණ්ඩලය
අනුමත කර තිෙබනවා රුපියල් බිලියන 315ක් වැය කරලා
අලුතින් ගුවන් යානා 10ක් ගන්න. පාඩුව ෙකෙසේ ෙවතත් රජෙය්
වියදම කියාත්මක ෙවනවා. ෙමොනවා ෙහෝ අමතර පතිලාභයක්,
අමතර ෙකොමිස් මුදලක්, අමතර සන්ෙතෝසමක් ලැෙබන නිසා
ෙම්වා කියාත්මක වනවාද, නැද්ද කියන එක මා දන්ෙන් නැහැ. මා
දන්නවා විදුලි බිල වැඩි වීෙම් බර ආණ්ඩුව දරා ගැනීම තුළින්
ෙකොමිස් වාසියක් කාටවත් එන්ෙන් නැහැ; පගා වාසියක් කාටවත්
එන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ නිසා ෙම්ක ෙනොකරනවාද කියන එක
මට පෙහේලිකාවක්. ඇයි මාස 12ක් ෙම් බර තමන්ෙග් කරට
අරෙගන, ඉවක් බවක් නැතිව වැඩි කරපු ෙම් විදුලි බිල අඩු
කරන්නට කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත්? විදුලි බිල අඩු කරනවා
වාෙග්ම ෙම් කියාත්මක වන දූෂීත මිල සූතය 2008
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එපා කියාපු මිල සූතයක්.
නීතිඥවරියක් හැටියට ඔබතුමිය දන්නවා ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 126 වැනි ව වස්ථාෙව් (3) සහ (4) අනු ව වස්ථා
යටෙත් සුපිම් උසාවිය - ෙශේෂ්ඨාධිකරණය- ලබා ෙදන නිෙයෝග අපි
පිළිපදින්නට ඕනෑය කියන එක. මූලික අයිතිවාසිකම් ෙපත්සම්
ෙදකක් හරහා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙයෝජනා කළ උපෙද්ශය
අනුගමනය කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ෙම්වා දැන දැනත් කිසිම
හිරිකිතයකින් ෙතොරව, ෙදපාරක් තුන් පාරක් හිතන්ෙන් නැතිව
ජනතාව මත ෙම් වාෙග් බරක් පටවන්ෙන් ඇයි කියන එක මම
අහන්න කැමැතියි.
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කරන්න. ෙම් දූෂිත විදුලි මිල සූතය වහාම ඉල්ලා අස් කර ගන්න.
ෙම් විදුලි මිල වැඩි කිරීම වහාම ඉල්ලා අස් කර ගන්න. බරක්
දරන්නට තිෙබනවා නම්, ආණ්ඩුවක් හැටියට ඒ බර දරන්න.
ජනතාවෙගන් පත් වුණු ආණ්ඩුවක් හැටියට ජනතාවට
ආශ්චර්යවත් ශී ලංකාවක් ෙගොඩ නඟනවාය කියලා, අද අපායක් වූ
ලංකාවක් ෙගොඩ නඟන්නට කටයුතු කළ තමුන්නාන්ෙසේලා
දූෂණෙය්, වංචාෙව්, ෙහොරකෙම්, බර තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කරට
ගන්න. ෙම් රෙට් සුවහසක් - ලක්ෂ 200ක්- වූ ජනතාවෙග්;
ගම්මාන 34,000ක ජිවත් වන, උප දිසාපති ෙකොට්ඨාස 335ක
ජීවත් වන පුංචි මනුෂ යාෙග් ඇඟ පිට ෙම් බර පටවන්ෙන් නැතුව
රට ෙවනුෙවන් ෙහොඳ සැදැහැවත් තීන්දුවක් ඔබතුමිය ගන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sajith Premadasa, please wind up.
almost taken two more minutes.

You have

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම විශ්වාස කරනවා, පචෙද්වියක් ෙනොෙවයි, ගින්දර ෙද්වියක්
ෙනොෙවයි, මුළු රටටම විහාරමහා ෙද්වියක් හැටියට ෙම් රට
ෙවනුෙවන් ෙහොඳ උත්තරීතර තීන්දුවක් ගනීවිය කියා. ඒ සඳහා
ඔබතුමියට ශක්තිය ෛධර්යය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 2.28]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ පරිපාලන
හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා)

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public
Administration and Home Affairs)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මට විනාඩියක් ෙදන්න.
විෙශේෂෙයන්ම බුදු වදනකින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්න
මම බලාපාෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, ධම්මපදෙය්
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"සුජීවං අහිරිෙක්න
කාකසූෙර්න ධංසිනා
පක්ඛන්දිනා පගබ්ෙභ්න
සංකිලිට්ෙඨේන ජීවිතං"

ෙම් ගාථාෙව් ෙත්රුම ෙමොකක්ද? "කවුෙඩකු ෙමන් ගසා
කෑෙමහි ශූර වූ, පාපෙයහි ලැජ්ජා බිය නැති, අනුන්ෙග් ගුණ මකන,
ෙගන් ෙගට දුවන, කිලිටි දිවි පැවැත්මක් තිෙබන පුද්ගලයාට
යහතින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්" කියන එකයි.
ඉතින් අනුන්ෙග් ගුණ මකන, කිලිටි ජීවිතයක් තිෙබන
කවුෙඩකු ෙමන් ගසා කන ෙම් රජයට ගසා කෑෙම් බර ජනතාව
මත පටවලා යහතින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. නමුත්
ෙම් සත අසත යක් කරන්නට ඔබතුමිය කටයුතු කරන්න.
නිර්භීත තීන්දුවක් ගන්න. කැබිනට්ටුවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත්

நி வாக,

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විදුලි බිල වැඩි කිරීම
සම්බන්ධව අද විරුද්ධ පක්ෂය ෙගන යන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම
ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළක්. අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ විදුලි
බිල වැඩි වුෙණ් ෙම් අවස්ථාෙව්දී විතරක් ෙනොවන බව. 1980
ඉඳලා ෙනොෙයක් වර විදුලි බිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙම් විදුලි බිල ගැන සාකච්ඡා කරන ෙකොට හැමදාම ජනතාවට
ෙත්ෙරන රුපියල් ශතවලින් තමයි කථා කෙළේ. සජිත් ෙපේමදාස
මහත්මයා ෙම් ගැන විෙව්චනයක් කළා. ඇයි, රුපියල් ශතවලින්
කියන්ෙන් කියලා එතුමා ඇහුවා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම රුපියල්
ශතවලින් කථා කිරීම තුළින් වැඩි වන විදුලි බිල ගැන ෙම් රෙට්
ජනතාවට පැහැදිලි අවෙබෝධයක් ලැෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි,
ෙමහි යථා ස්වරූපය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒක
විකෘති කරලා, ෙද්ශපාලන පශ්නයක් බවට පරිවර්තනය කරලා,
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙද්ශපාලන පවාහයක් ෙගොඩ නඟලා ඉදිරිපත්
කරන්න අද විපක්ෂය ෙම්ක ෙයොදා ෙගන තිෙබනවාය කියන එක
පැහැදිලියි.
එතුමා පතිශතවලින්ම කියන නිසා මම කියන්න කැමැතියි,
විදුලිය ගාස්තු වැඩි කිරීම පළමුවරට 2013 ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත්
සිද්ධ වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලා. මීට ෙපරත් 1988 ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහත්මයා බලෙය් සිටියදී විදුලිය ගාස්තු සියයට 45කින්
වැඩි කළා. ඊට පස්ෙසේ වරින් වර අඩු ගණන්වලින් විදුලිය ගාස්තු
වැඩි ෙවලා 2001 වර්ෂෙය්දී නැවතත් සියයට 23කින් වැඩි වුණා. ඒ
අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්. නැවත 2002 වර්ෂෙය් එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය සියයට 31කින් විදුලිය ගාස්තු වැඩි කළා. [බාධා
කිරීමක්]
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[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා]

මම කියන්නට ඕනෑ, යම් යම් පශ්න නිසා, විෙශේෂෙයන්ම
විදුලිබල පශ්නයත් සමඟ අත්වැල් බැඳෙගන නැඟී සිටින මූල
පශ්න විසඳීම සඳහා ෙනොෙයක් වර විදුලි බිල වැඩි කරලා තිෙබන
බව. අදට වඩා විදුලිය බිල වැඩි වුණු අවස්ථා තිෙබනවා. මම මීට
කලින් තමුන්නාන්ෙසේලාට කිව්වා, 1988 දී විදුලි බිල වැඩි කළ
පතිශතය සියයට 45ක් බව. වැඩිම පතිශතයකින් බිල වැඩි කෙළේ
එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. ඊළඟට 2002 දී එය සියයට
31කින් වැඩි වුණා. එදා විශාල වැඩි වීමක් සිද්ධ වුණා. විදුලි බිල
වැඩි වීමට ෙහේතු වුණු මූලික කරුණු, පතිපත්තිමය කරුණු
ෙමොනවාද කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්නට ඕනෑ.
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි දන්නවා, ලක්ෂපාන ජල විදුලි
බලාගාරය හදලා ෙම් රටට විදුලිය ජනනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
දියත් කෙළේ 1950 දී බව. ඊට පස්ෙසේ වරින් වර කැලණි ගඟ දිගට
ජල විදුලි බලාගාර හදලා ෙම් රෙට් නගරවලට, නගර ආසන්න
පෙද්ශවලට පමණක් ෙමගාෙවොට් 190ක පමණ විදුලිය පමාණයක්
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා.
ඊළඟට 1970 අග භාගෙය්දී මහවැලි ව ාපාරය යටෙත්
බලාගාර කිහිපයක් හදලා ෙමගාෙවොට් 660ක් ජාතික විදුලිබල
පද්ධතියට එකතු කළ බව අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට්
විදුලිය ෙනොදැකපු, විදුලිය බුක්ති ෙනොවිඳපු විශාල ජනකායකට
විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. නමුත් අපි කියන්නට
ඕනෑ, අති මහත් බහුතරයක් විදුලි බලය බුක්ති වින්ෙද් නැති බව.
එදත් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල ළමයි පාඩම් කෙළේ කුප්පි ලාම්පුෙව්
එළිෙයන්. එදා සුළු නගරවල, ඒ නගරවලට සම්බන්ධ ෙවලා
තිෙබන ගම්වලට, ඈත පිටිසර පෙද්ශවලට විදුලිය ලැබුෙණ් නැහැ.
මම කියන්නට ඕනෑ, විදුලි බලය ව ාප්ත කිරීම ආරම්භ කෙළේ
1994 රජය බලයට පත් වුණාට පසුවයි කියන එක. එදා, 1994
බලයට පත් වුණු ආණ්ඩුව යටෙත් ගම්වල ජනතාවට විදුලිය ලබා
දීම ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ විදුලි බලය සම්බන්ධව අර්බුදයක් ඇති
වුණා. ඒ අර්බුදය තමයි, ඒ ෙවන ෙකොට ජනනය වන විදුලිය
පමාණය එම අවශ තාවන් ඉෂ්ට කරන්නට පමාණවත් ෙනොවීම.
අන්න එතැනදී තමයි ෙම් පශ්නය ආරම්භ වුෙණ්. ඒ නිසා 19961997 ෙවන ෙකොට දැවි ෙතල් බලාගාර කිහිපයක් ඇති කරන්න
සිද්ධ වුණා. අපට ඒෙකන් පැනලා යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
අවශ විදුලි බලය ජනනය කිරීම සඳහා බලාගාර කිහිපයක් ඇති
කළා.
ෙම් අවස්ථාෙව් අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට තවත් කාරණයක්
මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් විදුලිබල පශ්නයට විසඳුමක් තිබුණා. ඒ
විසඳුම විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් ඉංජිෙන්රුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරලා
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන දැනුමක් තිෙබන උදවිය
විසින් කරපු ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න පියවර ෙනොෙගන
පැත්තකට දාලා පරිසර හිතකාමීන්ෙග් අවවාද පමණක්
පිළිඅරෙගන කටයුතු කිරීම නිසා තමයි අද ෙම් දැවැන්ත විදුලිබල
අර්බුදය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ෙම් රෙට් විදුලිබල
ක්ෙෂේතයට වැදගත් කියලා සාකච්ඡා වුෙණ් 1982 දීයි. එදා විදුලිබල
මණ්ඩලය Least Cost Generation Plan කියන අඩු වියදමකින්
විදුලි බලය නිපදවීෙම් සැලැස්ම හදන ෙකොට ෙමම ගල් අඟුරු
බලාගාරය සෑදීෙම් අවශ තාව ඒ අය කියා පෑවා. නමුත් ඒකට
අවධානය ෙයොමු කෙළේ නැහැ. පළමුෙවන් තිකුණාමලෙය් ඒක
පිහිටුවන්න අදහස් කළා. නමුත් පරිසර හිතකාමීන්ෙග් විෙරෝධය
නිසා ඒක පතික්ෙෂේප කළා. ඊට පස්ෙසේ 1989 දී ඒක දකුෙණ්
ෙව්හැල්ෙල් ඉදි කරන්න ෙයෝජනා වුණා. නමුත් ඒක කෙළේ නැහැ.
ඊළඟට මම කියන්නට ඕනෑ, 1994 චන්දිකා බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය බලයට පත් ෙවලා ඒක කියාත්මක කරන්න කටයුතු
කරන ෙකොට අද අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න, එදා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
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පැත්ෙත් හිටපු මන්තීවරෙයක් එදා පුත්තලෙම්දී විෙරෝධතාවක්
නැඟුවා. දිගින් දිගටම විරුද්ධත්වය පකාශ කරලා ජීවිතයක් පවා
නැති වුණා. අද ඒ මන්තීතුමා අද අෙප් පැත්ෙත් ඉඳෙගන
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් වැඩ කටයුතුවලට අත උස්සනවා. ඒ ගැන අපි
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි
ෙම් පශ්නය නිර්මාණය වුෙණ්.
එදා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හැදුවා නම්, පළමුවැනි
අදියර, ෙදවැනි අදියර, තුන්වැනි අදියර ෙම් වන ෙකොට අවසාන
කළා නම් ෙම් විධිෙය් පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. මම
කියන්නට ඕනෑ, 2001 දී බලයට පත් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව ෙමොකද කෙළේ කියලා. සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා
ෙමොනවා කිව්වත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව විශාල වශෙයන්
ඩීසල් බලාගාර පිහිටුවීමට දායක වුණා. ඒ අය ෙම් පශ්නය
විසඳුෙව් ඩීසල් බලාගාර පිහිටුවලා. මම කියන්නම්, ඒ පිහිටවපු
ඩීසල් බලාගාර පමාණය පිළිබඳව.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙදකයි. නවයක්ම කෙළේ ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු ආණ්ඩුව.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

Ace Power, Matara [බාධා කිරීම්] ඉන්න මම කියන්නම්.
Ace Power, Horana. [බාධා කිරීම්] ඊ ළඟට දැවි ෙතල් බලාගාර
තුනක් පිහිෙටව්වා. [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. 2002 දී
තමුන්නාන්ෙසේලා අත්සන් කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලා අත්සන් කෙළේ
2002 දී. [බාධා කිරීම්] නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොච්චර කිව්වත්
වැරැදියි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අසත යක් කියන්ෙන්. 1997 පටන් ගත්ෙත්.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

අසත ෙනොෙවයි. ෙම්ක අත්සන් කෙළේ 2002 දී. ඊ ළඟට
කියන්න දැවි ෙතල් බලාගාර තුනක් පිහිටුවලා තමුන්නාන්ෙසේලා
විශාල ෙදෝහි වැඩක් කළා. ෙමොකක්ද ඒ ෙදෝහි වැෙඩ්? ඩීසල්වලින්
වැඩ කරන AES බලාගාරය ඇති කළා, 2002 දී. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Dayasiri Jayasekara.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මාතර 2002.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

AES බලාගාරය පිහිෙටව්ෙව් 2003. [බාධා කිරීම්] ෙම් 2003
තමුන්නාන්ෙසේ - [බාධා කිරීම්] ඔෙහොම කථා කරන ෙකොට මම
එක කාරණයක් කියන්නම්. ඊෙය් ෙපෙර්දා පකාශයක් කරලා
තිබුණා -
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.

මම කරදර කරන්ෙන් නැහැ. ෙකරවළපිටිය ගැන කියන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

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

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Order, please! What is the point of Order?
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙජ ෂ්ඨ හිටපු විදුලිබල ඇමති වශෙයන් ඇයි ෙම් ඇමතිතුමා
ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක ෙමෙහම අසත කියන්ෙන්? චන්දිකාෙග්
පාලනය යටෙත්ය කියලා 1998 -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ravi Karunanayake, when you speak you can
mention all this. Hon. Minister, you carry on.
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

ඇත්ත වශෙයන්ම 1993 - [බාධා කිරීම්] They can reply.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You did not mention your point of Order. Hon.
Dayasiri Jayasekara, what is the point of Order?

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

ෙකරවළපිටිෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? තවදුරටත් ෙමෙහම
කියනවා. "අපිට චීනයට යන්න වුෙණ් ඇයි? ජපානය අපට ෙම්
බලාගාරය ණයට දීමට කැමැත්ත දුන්නා. ඔවුන් 2002 වන තුරු
බලා හිටියා. අපි විවාද, ෙපළපාළි ඉවර කර බලාගාරයක් පිහිටුවාවි
යයි බලා හිටියා. 2002න් පසු වුවත් ඔවුන් කැමැත්ෙතන් සිටියා.
2002 මාර්තු 31 වැනි දින එවකට අගමැතිවරයා ජපන් තානාපති
නිවසට කැඳවා මුදල් අවශ නැති බවත්, බලාගාරය පිළිබඳව හිටපු
ඉංජිෙන්රුවන් ෙනොමඟ යැවීමක් කර තිෙබන බවත් පකාශ කර
තිබුණා. ඒ පිළිබඳව පවෘත්ති නිෙව්දනයක් ද නිකුත් කළා. ජපන්
රජය හිත් ෙව්දනාවට පත් ෙවන්න ඇති. රටක් අපහසුතාවට පත්
ෙනොකළ යුතු වුවත් එය ෙකරුණා."

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කවුද එෙහම කියන්ෙන්?

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

තිලක් සියඹලාපිටිය, an Engineer. "ජපානය ණය ආපසු
ගත්තා." [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලාට පක්ෂව කියනවා නම්
හරි. "2005 දී ජපානය පළාෙත්වත් ආෙව් නැහැ. ජපානයට ණය
එපා කරලා සති ෙදකක් යන ෙකොට විදුලි බල මණ්ඩලයට නිෙයෝග
කරමින් වහාම ෙතල් බලාගාර ෙදකක් ගැනීමට මිල ගණන්
කැඳවීමට පියවර ගත්තා. ඒ ෙදක අද කියාත්මක ෙවනවා. ඒ
ෙපෞද්ගලික බලාගාර කවුරු ගත්තාද කියලා කියන්න පුළුවන්. "
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පකාශෙයන්
කියෙවන්ෙන් AES කියන බලාගාරය ඇත්ත වශෙයන්ම
ඩීසල්වලින් දුවන බලාගාරයක් බවයි. ඒ ෙවලාෙව් හැටියට
ඒකකයක් රුපියල් 32ක් වුණා. අද වන ෙකොට රුපියල් 40යි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා,
IPP වාර්තාව ඔබතුමා
කරුණාකරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට table කරන්න කියලා.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ඔබතුමා හදපු ෙකරවළපිටිෙය් කීයද? ඒකකයක් රුපියල් 47යි.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)
(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

පකාශයක් මම ෙම් කියවන්ෙන්. I am quoting that. Sir, they
can reply when they speak. ඊ ළඟට මම කියනවා,- [බාධා
කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙමෙහමයි තිෙබන්ෙන්. "ෙම්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය 1993 දක්වා ජපන් රෙට්
ආධාර උඩ ඉදි කරන්න අපිට තිබුණු අවස්ථාව අපි නැති කළා. ෙම්
කාරණය ගැන තිලක් සියඹලාපිටිය මහත්මයා "ලංකාදීප"
පත්තරයට 2013 අෙපේල් 28 වැනිදා පකාශයක් කරනවා. ඒ
පකාශෙයන් එතුමා ෙමන්න ෙමෙහම කියනවා." -දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න.-

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

නැහැ, නැහැ. එච්චර යන්ෙන් නැහැ. රුපියල් 21යි. පිළිගන්න.
ඉන්න, ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] මම ඒකට උත්තර ෙදන්නම්.
ෙම් විධියට ගල් අඟුරු බලාගාරය හැදීම දිෙනන් දින ආපස්සට
දමලා ඩීසල්වලින් විදුලිය නිපදවීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත්
කෙළේ, බලගතු කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවය කියන එක
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
AES බලාගාරය ගැන කථා කරනෙකොට තවත් කාරණයක් මතක්
ෙවනවා. ෙමතුමන්ලා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් වැරදි
කියනවා. ඒක හරියට නරියාෙග් මිදි කෑෙම් කථාව වාෙගයි. මිදි
කන්න ගිය නරියාට මිදි කඩන්න බැරි වුණාම කියපු කථාව අපි
අහලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය
එතුමන්ලාට හදන්න බැරි ෙවලා 2005 දී බලයට පත් ෙවච්ච
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා]

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය යටෙත් අපි ඒක
හැදුවායින් පසු, ඒ බලාගාරෙය් තාක්ෂණික අඩු පාඩුකම්
තිෙබනවාය කියා අද ඒ අය කියනවා. ඒ වාෙග්ම බාල යන්ත සූත
ෙගනැල්ලා සවි කරලා හදපු බලාගාරයක්ය කියනවා. වැඩ
කරනවාට වඩා ඒක වහලා තිෙබනවාය කියා දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා කිව්වා. ඒක තමයි අෙප් පළමුවැනි ගල් අඟුරු
බලාගාරය. ඒක අපි චීනෙයන් ගත්තු බව සැබෑවක්. චීනය පමණයි
අපට ඒ සඳහා මුදල් ආධාර ෙදන්න 2005 දී ඉදිරියට ආෙව්. අෙප්
පළමු වැනි ගල් අඟුරු බලාගාරෙය් අඩු පාඩුකම් ඇති ෙවන්න
හුඟාක් දුරට ඉඩ තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොට අෙප් ඉංජිෙන්රුවන් ඒ
ගැන අවෙබෝධයක් ලබා ෙගන, තාක්ෂණික පුහුණුවක් ලබා ෙගන
අද ෙහොඳින් වැඩ කර ෙගන යනවා. [බාධා කිරීමක්] දයාසිරි
මන්තීතුමාට පසුව කථා කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා නිතර කථා
කරනවා ෙන්. මම ෙමතැනදී එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. අපි
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ඉදි ෙනොකළා නම් ෙම්
වනෙකොට අෙප් රෙට් දවසට පැය හතරක්, පහක් විදුලිය කපන්න
සිද්ධ ෙවනවා. අද අපට ගල් අඟුරු පාවිච්චි කරලා රුපියල් 7.55ක
පිරිවැයක් ඇතිව විදුලි ඒකකයක් නිපදවන්න පුළුවන්. විදුලිය
නිපදවීම සඳහා අපට උපෙයෝගි කර ගන්න තිෙබන ලාභම පභවය
වශෙයන් අපි හඳුනා ෙගන තිෙබන්ෙන් ගල් අඟුරුයි. ඒක නිසා
අපට ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් ගල් අඟුරු
බලාගාරෙය් පළමුවැනි ෙදවැනි අදියර ෙදක ඉක්මනින් කියාත්මක
කරලා ඊටපසුව සාම්පූර් බලාගාරයත් ඉදි කිරීම තුළිනුයි කියන එක
මම පැහැදිලිව කියනවා. ෙම්ෙකදි අරයාට ෙමයාට බැණලා ෙදොස්
කියලා; ෙහොරකම් කළා, දූෂණ කළා, ඒ නිසා ෙම් විදුලි බිල වැඩි
කරනවාය කීෙමන් පෙයෝජනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. මම
ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් හැමදාම ෙම් විදුලි බිල වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ෙකොයි රජයක් හිටියත් විදුලි බිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
සාධාරණව, යුක්තිගරුකව, ජනතාවට ඔෙරොත්තු ෙදන ආකාරයට
වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි අද අපි කල්පනා
කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්.
ෙමතැනදි මම තව කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ඉහළ
ෙකොත්මෙල් බලාගාරයත් අෙප් කාලෙය්දී ඇති ෙවච්ච
බලාගාරයක්. එහි ශක තා වාර්තාව 1994 වනෙකොට අවසන්
කරලා තිබුණා. නමුත් 2001 සිට 2004 දක්වා බලෙය් සිටි එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජයට ඒක ඉදි කරන්න බැරි වුණා. ඒ අය ෙම්ක ඉදි
කරන්න මුල් ගල් තියන්න අවශ පියවර ගන්න හැදුවත් ඒකට ඒ
පෙද්ශෙය් හිටපු එක්තරා ෙකොටසක් විරුද්ධ වීම නිසා ඒක අත්
හැරලා දැම්මා. මම දන්නවා, කරු ජයසූරිය හිටපු ඇමතිතුමා මුල්
ගල් තියන්න උත්සවයකුත් සංවිධානය කරලා, ආරාධනා පතයකුත්
සකස් කර තිබුණු බව.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
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ධාරිතාවක් ලබා ගන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙකරවළපිටිෙය්ත් අපි ෙම් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා.
2008 වනෙකොට අපට විශාල විදුලි අර්බුදකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ
වුණා. 2008 දී විදුලි හිඟයක් ඇති ෙවලා විදුලිය කැපීමකට යන්න
සිද්ධ වන නිසායි ඒ වනෙකොට ෙකරවළපිටිය බලාගාරය පිළිබඳව
සැලැස්ම කියාත්මක කෙළේ. ඒ සම්බන්ධෙයන් රජයට කිසිම
වගකීමක් නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් හැටියට Lanka Transformers
සමාගම තමයි
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අනුබද්ධ සමාගමක්
වශෙයන් ෙම් කටයුත්ත කෙළේ.
ඒ නිසා මම ෙමතැනදී පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ, ඒක ද්විත්ව
චකීය බලාගාරයක් බව. ෙම් බලාගාරය දැවි ෙතල්වලින් ආරම්භ
කරන්නයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. අද මුළු ෙලෝකෙය්ම දැවි
ෙතල්වල හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා දැවි ෙතල් ෙවනුවට අද
ඩීසල් පාවිච්චි කරලා විදුලිය නිපදවීම මත විදුලි ඒකකයක මිල
වැඩි වන බව මම පිළිගන්නවා. නමුත් අපි එදා බලාෙපොෙරොත්තු
වුෙණ් දැවි ෙතල්වලින් වැඩ ආරම්භ කරලා, ඊට පසුව ස්වාභාවික
ගෑස්වලින් ෙම් බලාගාර කියාත්මක කරන්න. ඒ සඳහා අවශ
මූලික කටයුතු දැන් කර ෙගන යනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම්
බලාගාර කීපයත් ආරක්ෂා කර ෙගන අපට සාම්පූර් බලාගාරෙය්
ෙදවැනි සහ තුන්වැනි අදියර කියාත්මක කර ගත යුතුව තිෙබනවා.
මම ෙමතැනදී ෙමය මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසා තමයි අපට බැරි
වුෙණ්, ෙම් රෙට් බලශක්ති ක්ෙෂේතෙය් විෙශේෂෙයන්ම විදුලිබල
ක්ෙෂේතෙය් ජනතාවට ඔෙරොත්තු ෙදන මිලකට ෙම් විදුලි බලය
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න. විදුලිබල හිඟයත්
එක්කම ඇති ෙවච්ච ෙදයක් තමයි ෙම් මූල අර්බුදය. විදුලිබල
හිඟයත්, මූල අර්බුදයත් ෙදකම එකට එතිලා හරියට මාපිෙලක්,
සර්පෙයක් වාෙග් අද අෙප් රෙට් ෙද්හෙය් ෙල් උරා ෙබොනවා
කියන එක අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. ඒක වළක්වන්නට බැහැ. අපි
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්, ඒ වාෙග්ම ඉහළ ෙකොත්මෙල් බලාගාර ඉදි
කිරීමට පියවර ෙනොගත්තා නම් තත්ත්වය මීටත් වඩා භයානකයි.
එෙහම පියවර ෙනොගත්තා නම් අපට තව තවත් ඩීසල්වලට යන්න
සිද්ධ වනවා; අපට තව තවත් වැඩි මිලට ඉන්ධන අරෙගන
ඒවායින් විදුලිය නිපදවන්නට සිද්ධ වනවා. එෙහම වුණා නම් ෙම්
රෙට් ආර්ථිකයටත් විශාල අභිෙයෝගයක් එල්ල වනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙම් රෙට් ජනතාවටත් විදුලිය සඳහා දරන්න බැරි මිලක් ෙගවන්න
සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා ෙනොෙයක් ෙචෝදනා කරලා, ෙනොෙයක්
විධිෙය් ෙදෝෂ දර්ශනවලට ලක් කරලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න
බැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇමතිතුමා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
කැඩිලා තිෙබනවා.

බලාගාරය විසි වතාවක්

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කවුද ඒකට විරුද්ධ වුෙණ්?

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

Hon. Member, I did not disturb you. Please allow me
to wind up my speech.

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

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් හිටපු අය. අෙප් ෙනොෙවයි,
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක එදා ආණ්ඩුෙව් හිටපු පක්ෂයක් ඒකට
විරුද්ධ වුණා.
ආණ්ඩුවක් වශෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක
ඉස්සරහට ෙගන යන්න බැලුෙව් නැහැ. ඒක හකුළා ගත්තා. අපි
තමයි 2006 දී ඒකට මුල් ගල් තියලා සියලු බාධක මැඩපවත්වා,
කිසිම ෙල් ෙසලවීමක්, අඩු වශෙයන් කිසිම ෙකෙනක් ෙපොලිස්
අත්අඩංගුවටවත් ගන්ෙන් නැතිව ෙම් බලාගාරය ආරම්භ කෙළේ.
අද වනෙකොට එහි කටයුතු අවසන් කරලා ෙමගාෙවොට් 150ක විදුලි

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියන්නට ඕනෑ, ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය
මැයි දින කළ පකාශය ගැන අද උෙද් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී අපි
සාකච්ඡා කළ බව. එතුමා මැයි දින කළ පකාශය අනුව
පැහැදිලිවම විදුලි ගාස්තු ෙවනස් කරන බවට එතැනදී අපි
තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ කියන්ෙන් 01-60 දක්වා විදුලි ඒකක
පමාණයක් පරිෙභෝජනය කරන ජනතාවට සහනයක් ලැෙබනවා
කියා එතුමා කළ පකාශය අනිවාර්යෙයන්ම කියාත්මක වනවා
කියන පකාශයත් කරමින් මෙග් වචන කීපය අවසන් කරනවා.
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

2300

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Hon. Azwer, what is your point of Order?

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට කලින් කථා කෙළේ
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න අමාත තුමායි. එතුමාෙග්
කථාෙවන් පස්ෙසේ මෙග් කථාව කරන්නට ලැබීම ගැන මම
සන්ෙතෝෂ වනවා. මෙග් ළඟ තිෙබනවා, 2006.07.17 විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත තුමා "ලංකාදීප" පුවත් පතට කරපු සාකච්ඡාවක්
පළ වී තිෙබන පත්තර පිටුවක්. එහි එතුමා කියනවා, "විදුලිබල
මණ්ඩලය අන්තිමට පිරිහිලා. පාඩුව දවසකට රුපියල් දසලක්ෂ
45යි" කියලා. ෙමෙහම කියන ඇමතිතුමාෙග් මුහුණුවරයි, මට
කලින් කථා කළ ඇමතිතුමාෙග් මුහුණුවරයි එක සමානයි. මම ෙම්
පින්තූරයත් ෙහොඳට බැලුවා, ෙම් කථා කරන්ෙන් එතුමාමද කියලා.
ෙමොකද, මට එතුමා පැත්ෙතන් ෙපෙනන නිසාද දන්ෙන් නැහැ
එෙහම ෙපනුෙණ්. දැන් බලන ෙකොට නම් ෙපෙනනවා, ඔබතුමාම
තමයි ෙම්ක කියලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 2006 දී හිටපු විදුලිබල හා
බලශක්ති ඇමති ඩබ්ලිවි.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න. ඔබතුමා ෙවන්න
ඇති ෙම් කියලා තිෙබන්ෙන්. එතුමා කියලා තිෙබනවා, විදුලිබල
මණ්ඩලය අන්තිමටම පිරිහිලා, පාඩුව දවසකට රුපියල් දසලක්ෂ
45යි - රුපියල් ලක්ෂ 450යි-කියලා. ෙම් එක දවසක පාඩුව. ඒ
විදුලිබල මණ්ඩලය ගැනම තමයි ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් අද අපි කථා
කරන්ෙන් ඒ විදුලිබල මණ්ඩලය ගැනමයි. හැබැයි මම කනගාටු
වනවා, ඔබතුමා ඒ ගැන වචනයක්වත් සිහිපත් ෙනොකරපු එක
ගැන.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සාමාන ෙයන් අෙප්
ජනපවාදයට අනුව අෙපේල් 01වැනි දා තමයි පුංචි පුංචි ෙබොරු කියන
දවස. එදාට සමහර විට පත්තරවලත් වැරදි පවෘත්තියක් දාලා
පස්ෙසේ ඒක නිවැරදි කරනවා. ඒ අෙපේල් 01වැනි දා. හැබැයි ෙම්
අවුරුද්ෙද් ඒ ෙබොරු කියන දිනය මාරු වුණා මැයි 01වැනි දාට. එදා
රෙට් පළමුවන පුරවැසියා හැටියට ජනාධිපතිතුමාම

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

දිනය මාරු කර ෙගන අෙපේල් 01වැනි දා ෙවනුෙවන් මැයි 01වැනි
දා රටම රවට්ටන්න ෙලොකුම ෙලොකු ෙබොරුවක් කිව්වා. ඒක
ෙබොරුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒක ෙබොරුවක් බව ඔප්පු කරන්ෙන්
ෙම් වන ෙකොට විදුලිබල මණ්ඩලයම - එහි සභාපතිවරයා, විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් - ජනාධිපතිවරයා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කිව්ෙව් ෙබොරුවක් කියලා දැන් කියන නිසායි.
ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? අද වන ෙකොට ඒ ෙදනවායි කියන
ෙපෝඩාෙවන් අඩු කරන පමාණයවත් අඩු කර ගන්න බැරිව තමයි
ඉන්ෙන්. මා ෙම් මාධ ෙව්දි හිතවතුන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා,
ෙම්ක විදුලි බිෙල් සහනයක් හැටියට සඳහන් කරන්න එපා කියලා.
"සහනය" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "සහනය" කියලා කියන්ෙන්, ඒක
ඇත්තටම ජනතාවට සහනයක් වනවා නම් විතරයි. විදුලි බිල
උපරිමයට වැඩි කරලා-

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, the Hon. Member is violating the Standing
Orders. He is saying that the President
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙබොරුවක් කිව්වා කියලා. ෙමතැන එෙහම පකාශ කරන්න බැහැ.

It was only yesterday that the Hon. Speaker had a
workshop for the Press or the media personnel. He cannot
speak like that. He must withdraw that or that must be
expunged.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there is anything against the Standing Orders, that
will be expunged. Hon. Member, you carry on.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

හරි, මා ෙමෙහම කියන්නම්. ජනාධිපතිතුමා මැයි පළමුවැනි දා,
අෙපේල් පළමුවැනි දා කියා හිතා ෙගන කථා කළා. එතෙකොට හරි
ෙන්. එතෙකොට - [බාධා කිරීමක්] මට ෙපොඩි ෙවලාවයි
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම ෙම්ෙකදී
"සහනය" කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න එපා කියා මා
ඉල්ලනවා. ෙමොකද, සහනයක් වන්ෙන් තිබුණු විදුලි බිෙලන් යම්
අඩු කිරීමක් කළා නම් පමණයි. කාෙග් ෙහෝ ෙකෙනකුෙග් පිටු පස
සාක්කුෙව් තිබුණු රුපියල් 1000ක් පික්ෙපොකට් ගහලා ඒ රුපියල්
1000න් රුපියල් 10ක් ඉස්සරහා සාක්කුවට හිනහා ෙවවී දානවා
නම් ඒක සහනයක් වන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම්ෙක් එෙහම
දැමිල්ලකුත් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට පධාන පශ්නය
ෙම්කයි. ෙම් මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා හැෙමෝම කථා
කරනවා ෙම් විදුලි බිල වැඩි කරන්න සිද්ධ වුෙණ් විදුලිය
නිෂ්පාදනය සඳහා යන වියදම වැඩි නිසාය කියා. වියදම වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඩීසල් බලාගාර නිසා; තාප බලාගාර නිසා; ගල් අඟුරු
බලාගාර නිසා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් තාප බලාගාර, ගල්
අඟුරු බලාගාර, ඩීසල් බලාගාරවලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීෙම්
අවශ තාව -[බාධා කිරීම්] ඔෙහේ කෑ ගහනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විවාදය රජෙය්
වැදගත්ම විවාදයක්. දැන් මා බැලුෙව් ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා
ෙවනුෙවන් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ෙගනා අවස්ථාෙව්දී එතුමාට
සහය ෙදන්න හිටපු තරම්වත් පිරිසක් ෙම් විදුලි බල පශ්නය ගැන
කථා කරන ෙකොට ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
නැති එක ගැනයි. පුදුම වැඩක් ඒක. ඩිලාන් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමාෙග් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ෙගනාපු අවස්ථාෙව් හිටපු
තරම්වත් පිරිසක් අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් විදුලිබල අර්බුදය ගැන කථා
කරන අවස්ථාෙව්දී නැහැ. ෙම්ක දැන් විදුලිබල අර්බුදයක්

2301

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

ෙනොෙවයි. ෙම්ක දැන් ආණ්ඩුෙව් අර්බුදයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
එෙකන්ම ෙපෙනනවා අඩු තරෙම් ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම්
ආණ්ඩුෙව් අර්බුදය ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න හයියක් ඒ අයට නැහැ
කියලා. ඒකයි ඇත්ත. නැත්නම් ෙකෝ? ඒ තිබුණු රස්නය දැන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ. කල්පනා කර බලන්න. ඒ නිසා අපට
ෙපෙනනවා අර්බුදය ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් රෙට් ජනතාවෙගන්ම
විතරක් ෙනොවන බව. ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ෙග් පවා අපසාදයක්
තිෙබනවා; කලකිරීමක් තිෙබනවා. ෙම් විදුලි බිල ෙවනුෙවන්
එතුමන්ලාට ෙපනී ඉන්න බැහැ. ඒකයි ඇත්ත කාරණාව. අපට
ඇමතිවරු හම්බ වුණාම ඒ ගැන කියනවා. පාර්ලිෙම්න්තු Lobby
එෙක්දී හමු වුණාම කියනවා, අපට ගමට යන්න බැහැ; ෙම් ගැන
කථා කරන්න බැහැ කියා. විදුර විකමනායක මන්තීතුමාට මා
ස්තුතිවන්ත වනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වුණත් එතුමා ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙකළින් කිව්වා, ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්; විදුලි බිල
අඩු කරන්න ඕනෑ කියලා. එතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වුණත් ඒ ෙද්
ෙකළින් කිව්වා. ෙමතැන ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරු
ෙගොඩක් එළිෙය්දී ෙබොරු චණ්ඩිකම් කියනවා. අද ෙමතැනට
ඇවිල්ලා කථා කරන්නවත් ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා කියන්ෙන් ඒකක
90ක විදුලි අවශ තාව ෙවනුෙවන් රෙට් ජල විදුලිය පමාණවත්
බවයි. ඒකක 90ක විදුලිය පාවිච්චි කරන පාරිෙභෝගික ජනතාව
ෙවනුෙවන් නම් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න රෙට් ජල විදුලි
නිෂ්පාදනය පමාණවත්. ඔබතුමන්ලා කියනවා ඒ සඳහා ඒකකයට
යන්ෙන් රුපියල් 3යි කියලා. එතැනින් එහාට ඒකක 90ට වඩා
වැඩිෙයන් පාරිෙභෝජනය කරන පාරිෙභෝගිකයාට තමයි ගල් අඟුරු,
තාප, ඩීසල් ඔක්ෙකෝම අවශ වන්ෙන්. එතෙකොට දැන් ෙමතැන
තිෙබන පශ්නය තමයි ෙම් දඬුවම ෙදන්ෙන්, කෑ මකුණයි ෙනොකෑ
මකුණයි ෙදෙගොල්ෙලෝටම කියනි එක. ෙදෙගොල්ෙලෝම තළා ෙගන
සියලුම ජනතාවට ෙම් බර පටවනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට පශ්නය
තිෙබන්ෙන්, ඒ විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න දරන ඇත්ත
වියදම ඇතුෙළේ ෙකොච්චර නාස්තිය, දූෂණය, වංචාව, ෙහොරකම
පිරිලා තිෙබනවාද කියන එකයි. ඒවා ඉහ වහ ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
දැන් අප අහනවා, ජනාධිපතිතුමාට ෙම්ක දැනිලා, එතුමාෙග්
පඬුපුල් ආසනය රත්ෙවලා ෙහෝ දැන් විදුලි බිල අඩු කරන්න
හදනවා නම්, ඒ ඇතුෙළේ තිෙබන විදුලි මාෆියාවට ෙදන උත්තරය
ෙමොකක්ද කියා. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව්ම ඇමතිවරු කථා
කරන ෙම් විදුලි මාෆියාවට ෙදන උත්තරය ෙමොකක්ද?
2010 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 29වන දා පාඨලී චම්පික රණවක
හිටපු විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමා කියනවා, විදුලිය මිල දී
ගත්තත්, නැතත් විදුලිය නිපදවන සමාගම්වලට වසරකට රුපියල්
ෙකෝටි 1,500ක තෑග්ගක් ෙගවන්න ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමියනි, ෙමම කරුණට අවධානය ෙයොමු
කරන්න. ෙමම ගිවිසුම් 2023 වර්ෂය දක්වා කියාත්මක වනවා.
විදුලිය ගත්තත්, නැතත් හැම අවුරුද්ෙද්ම විදුලිය නිෂ්පාදනය
කරන සමාගම්වලට තමුන්නාන්ෙසේලා, ෙම් රෙට් ජනතාව රුපියල්
ෙකෝටි 1,100ක් ෙගවන්න ඕනෑ. විදුලිය ගත්තත්, නැතත් හැම
අවුරුද්ෙද්ම රුපියල් ෙකෝටි 1,100ක් ෙගවන්න ෙවනවා. ෙමය එක
කාරණයක්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මාෆියාෙව් පධාන පාර්ශ්වය ආණ්ඩුවයි.
අපි එෙහම කියන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා ගත්ත වැරදි ෙද්ශපාලන
තීන්දුවක පතිඵල ෙම් විදුලිය පාඩුව ඇතුෙළේ තිෙබන නිසායි. එය
තමයි රුපියල අවපමාණය කිරීම. රුපියල අවපමාණය කිරීම නිසා
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට වන පාඩුව කීයද? ගරු ඇමතිතුමියෙග්
කථාෙව්දී ඒ ගැන සඳහන් කෙළේ නැහැ. ඔබතුමිය එහිදී කාරණා
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රාශියක් කියලා තිබුණා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට වන පාඩුව
ඇතුෙළේ, රුපියල අවපමාණය වීම නිසා වුණු පාඩුව රුපියල්
බිලියන 33කුත් -රුපියල් ෙකෝටි 3,300කුත්- තිෙබනවා. ඒක
ජනතාවෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒක දැවි ෙතල්, ඉන්ධන
සම්බන්ධ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා වැරැදි ගිවිසුම්
ගහලා, ජාත න්තර මූල අරමුදෙල් ෙකොන්ෙද්සි මත රුපියල
අවපමාණය කිරීම නිසා වුණු පාඩුව රුපියල් බිලියන 33යි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් විදුලිය මිල දී ගන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට වාර්ෂිකව ෙගවන්න ෙවනවා, රුපියල් බිලියන
1.1ක්. එතැනම තිෙබනවා, පාඩුව වූ රුපියල් බිලියන 59න්,
රුපියල් බිලියන 54ක්ම.
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඊළඟට මා ෙම් කාරණයත් ඔබතුමියෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යටෙත්,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අයිතිය සහිතව හදපු සමාගම් 14ක්
තිෙබනවා. ඔබතුමිය පසු ගිය දවෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කළ කථාෙව් ඔබතුමිය කිව්ෙව් ඉන් සමාගම් 4ක් ගැන විතරයි.
2013 අෙපේල් 23වන දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 1796වන
තීරුෙව් ඔබතුමිය ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:
"ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යටෙත් පවතින අනුබද්ධිත සමාගම්වල
කියාකාරිත්වෙයන් ජනිත වන ලාභයට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින්
සමාගම් 4ක ආරම්භක පාග්ධනය වශෙයන් ආෙයෝජනය කර ඇති මුදල්
ෙවනුෙවන් ලැෙබන ලාභාංශ ......"

ඇමතිතුමියනි, සමාගම් හතරක් ෙනොෙවයි, සමාගම් 14ක්
තිෙබනවා. ඉතිරි සමාගම් 10ට ෙමොකද වුෙණ්? අද ඒ ඉතිරි
සමාගම් 10 ඔබතුමියට, ආණ්ඩුවට වග කියන්ෙන් නැහැ. මා එය
ඔප්පු කරන්නම්. මා ළඟ තිෙබනවා, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාවට ලැබුණු උත්තරයක්. 2004 දී LTL Projects ෙපෞද්ගලික
සමාගෙම් රජයට තිබුණු අයිතිය සියයට 63යි. ඔබතුමිය දැන්
ගිහින් ෙසොයන්න අයිතිය ෙකොපමණද තිෙබන්ෙන් කියලා. දැන්
ඒෙක් අයිතියක් නැහැ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට තිබුණු අයිතිය
ඒ සමාගම් වකාකාරෙයන් නැති කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
2005 දී ෙහළදනවි ෙපෞද්ගලික සමාගෙම් ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයට තිබුණු අයිතිය සියයට 63යි. දැන් තිෙබන්ෙන් සියයට
23යි. තවත් සමාගමක් තිබුණා, Lanka Transformers ෙපෞද්ගලික
සමාගම කියලා. එහි නම ෙවනස් කළා, LTL Transformers
ෙපෞද්ගලික සමාගම කියලා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
සභාපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට -ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාවට- කිව්වා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් ESOT නමින්
ෙපෞද්ගලික සමාගමක් හදා තිෙබනවා, එහි අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය්
නම් ටික පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න ඔහුට අයිතියක් නැහැයි කියලා.
ඉතින් ෙමොකක්ද තත්ත්වය? අද ඔබතුමියෙග් අමාත ාංශය යටෙත්
තිෙබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අයිති ආයතන ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයටම විකුණන්න විදුලිය හදලා තිෙබනවා.
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති අෙප් ඩිව්
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ෙපොදු ව ාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. අද ලංකාෙව්
පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් කර තිෙබන ආයතනවලින් පධානම
ආයතනයක් ෙවලා තිෙබනවා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය. අනික්
ඒවා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ගුවන් සමාගම්.
ෙම්වාට කවුද වග කියන්ෙන්? ෙම් දඬුවමට ලක් කරලා තිෙබන
ජනතාව ෙමයට වග කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය.
සමාගම් කිහිපයකම ඉන්ෙන් එකම අධ ක්ෂ මණ්ඩලයයි. ෙමොන
නීතියක්ද, ෙමොන සදාචාරයක්ද තිෙබන්ෙන්, එකම අධ ක්ෂ
මණ්ඩලයට එක සමාන සමාගම් කිහිපයක ඉන්න? ඒ අධ ක්ෂ
මණ්ඩලවල එකම නමින් හැටහුටහමාරක් ඉන්නවා. LTL
Holdings එෙක් ඉන්නවා, විමලධර්ම අෙබ්විකම. ඔහුම -
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විමලධර්ම අෙබ්විකම- LECO එෙක්ත් ඉන්නවා. Lanka Coal
Company එෙක්ත් ඉන්නවා, විමලධර්ම අෙබ්විකම. Sri Lanka
Engineering (Pvt.) Limited එෙක්ත් ඉන්නවා, විමලධර්ම
අෙබ්විකම. ෙම් වාෙග් එකම පුද්ගලයන් ඒ හැම සමාගමකම
ඉන්නවා. විෂ්ණු ෙදවිෙයෝ වාෙගයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
යටෙත් තිෙබන ආයතන හැම එෙක්ම ඉන්නවා, එකම
අධ ක්ෂතුමන්ලා. හරි පුදුම ෙදයක් ෙමය. ඉතින් ෙම්වා පාඩු
ෙවන්ෙන් නැද්ද, ෙම්වා විනාශ වන්ෙන් නැද්ද කියලා කල්පනා
කරලා බලන්න.
මම එක උදාහරණයක් ඔබතුමන්ලාට කියන්නම්. සාම්පූර්
බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් තිෙබනවා ෙහොඳ කථාවක්. මහ
ෙලොකුවට දැන් කියනවා ෙන්, විදුලි බලය ඉන්දියාවටත් ෙදන්න
හදලා තිෙබන්ෙන් කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා NTPC කියන
ඉන්දියානු සමාගමත් එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් කළා. විදුලිබල
මණ්ඩලය ෙම් Joint Venture and Shareholder Agreement එක
අත්සන් කළා. මෙග් ළඟ ඒ Agreement එක තිෙබනවා. විදුලි බල
මණ්ඩලයයි, NTPC Limited ආයතනයයි ෙම් ගිවිසුමට අත්සන්
කරලා තිෙබනවා. ෙම්කට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතියක්
තිෙබනවාද? ෙම් ගැන අධ ක්ෂ මණ්ඩලය දන්නවාද? කවුද
ෙම්කට සම්බන්ධ වුෙණ්? ෙම්කට සම්බන්ධ වුෙණ් විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෆර්ඩිනැන්ඩු මහත්මයායි, විදුලි
බල ඉංජිෙන්රු සංගමෙය් ව ාපෘති අධ ක්ෂ බන්දුල තිලකෙසේනයි.
ෙමන්න ෙම් ෙදන්නා තමයි ෙම්කට මැදිහත් වුෙණ්. ඒ අය 2011
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා PPA - Power
Purchasing Agreement එක ගැහුවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒ
Agreement එක. සාම්පූර් බලාගාරෙය් විදුලිය මිලදී ගැනීෙම්
ගිවිසුමත් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. විදුලිබල හා බලශක්ති
ඇමතිතුමා ෙම් ගැන දන්නවාද? ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා විදුලිය මිලදී
ගැනීෙම් ගිවිසුම් ගහන ෙකොට -PPA ගහන ෙකොට- අඩුම තරමින්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා තමන්ට ඉහළින් ඉන්න පධානියා වන
ඇමතිවරයාෙගන්වත් ෙම් ගැන අනුමැතියක් අරෙගන නැහැ.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී
සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்)

த ெசாய்சா -

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Minister
of Wildlife Resources Conservation)

මන්තීතුමා, ඔය අෙත් තිෙබන ෙකොළය ඇත්ත ෙකොළයක්ද?

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔව්. ඇත්ත ෙකොළයක්. ෙම්ක ඇත්ත ෙකොළයක්. ඔබතුමන්ලා
ෙබොරු කියලා හිතුවාට ෙම්වා ඇත්ත ෙකොළ. ෙම්වා රටට හංගලා
ගහපු ගිවිසුම්. ෙම්වාෙය් ෙබොරු නැහැ. ෙම්වා හංගලා ගහපු ගිවිසුම්.
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් නිසා,- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාට
අන්තිමට අහන්න ෙවන්ෙන්, ''ෙම්වා ඇත්තද මල්ලි?'' කියලා
තමයි. ෙවන අහන්න ෙදයක් නැහැ.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sunil Handunnetti, please wind up now.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම මෙග් කථාව
ඉක්මනින් අවසන් කරනවා.
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පධාන පශ්නය තිෙබන්ෙන් සාම්පූර් බලාගාරය සම්බන්ධෙයන්.
ඒ සම්බන්ධ බරපතළ ගිවිසුමක් ගහලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවන
ෙකොට විදුලිය මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම් පවා ගහලා ඉවරයි. හැබැයි,
ෙම් ගිවිසුෙම් ෙම් විදුලි බල ව ාපෘතිය ෙවනුෙවන් යන මුළු
පාග්ධන මුදල කීයද කියලා අහලා තිෙබන තැන හිස් තැනක්
තිෙබන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙම් පාග්ධන වියදම්
ඉන්දියානු ෙකොම්පැනිෙය් අවශ තාව අනුව ඕනෑ ඕනෑ විධියට වැඩි
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම් නිසා අවුරුද්දකට ෙවන
පාඩුව රුපියල් බිලියන 7.9ක්! ෙකෝටි 793ක් පාඩු ෙවනවා.
කාෙගන්ද ෙම්වා අය කර ගන්ෙන්? ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම්වාට
වන්දි ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත
ෙව්ලාව ඉවරයි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම අවසන් කරනවා. මට විනාඩියක් ෙදන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

විනාඩියක් වැඩිපුර ගත්තා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ නිසා ෙම් අපරාධයට අවසානෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් රෙට්
ජනතාව ඉදිරිෙය් වග කිව යුතුයි කියන එක අවධාරණය කරමින්
මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 3.04]

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர - மின்வ
அைமச்சர்)

, எாிசக்தி பிரதி

(The Hon. Premalal Jayasekara - Deputy Minister of Power
and Energy)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී තිස්ස අත්තනායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා
දීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, අෙප්
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාව කෙළේ, ''ගණිකා
වෘත්තිෙය් ගිහිල්ලා පතිවත රැක ගන්න කටයුතු කළා වාෙග්යි''
කියලා. ෙමොකද, මැයි 1වැනි දා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කරපු
සත පකාශය අෙපේල් 1වැනි දාට කරන පකාශයකට සමාන
කරලා, මැයි 1වැනි දා ජනාධිපතිතුමා ෙබොරුවක් කිව්වාය කියලා
එතුමා කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේට මතක ඇති 88-89 භීෂණ කාලෙය්
ෙම් රෙට් විදුලිබල ක්ෙෂේතය විනාශ කරපු ආකාරය. පසු ගිය
කාලෙය් ටාන්ස්ෙෆෝමර් විශාල පමාණයක් ගිනි තැබුවා. අද ෙම්
විදුලිබල මණ්ඩලය පාඩු විඳින තත්ත්වයට පත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්ත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කරපු විනාශය නිසාය කියන
එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා]

ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමා එක්ක තර්ක කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉතිහාසය ගැන වචන කිහිපයක්
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. විදුලිබල මණ්ඩලය ආරම්භෙය් සිට
1994 දක්වා, ඒ කියන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුවක් බලයට එන තුරු
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය බලෙය් සිටියදී ගෘහස්ථ පාරිෙභෝගික
සංඛ ාව සිටිෙය් දස ලක්ෂ 89,000ක පිරිසක්. ඒ වාෙග්ම රජෙය්
සහ ෙපෞද්ගලික ආයතනවලත්, ආගමික ස්ථානවලත් විදුලි
පාරිෙභෝගිකයන් හිටිෙය් 176,000ක පමණ පිරිසක්. නමුත් ෙම්
ෙකටි කාලය තුළ අපට පුළුවන්කමක් ලැබුණා, ගෘහස්ථ
පාරිෙභෝගික සංඛ ාව 43 ලක්ෂයක් දක්වා වර්ධනය කරන්න. ඒ
වාෙග්ම මා සඳහන් කළ අෙනකුත් පාරිෙභෝගික ආයතන
588,000ක් දක්වා වර්ධනය කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ
අනුව හතර ගුණයකින් ගෘහස්ථ පාරිෙභෝගිකයන් පිරිස වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. විහාරස්ථාන, ආගමික සිද්ධස්ථාන සහ අෙනකුත් ෙපොදු
අවශ තාවන් සඳහා විදුලිය ලබා ෙදන්න අප කටයුතු කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තුන් ගුණයකින් පමණ ෙම් රෙට්
කර්මාන්තශාලා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම ගැනත් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට
මතක් කරන්නට ඕනෑ. 1994ට ෙපර තිබුෙණ් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩුව. ෙම් කාලෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, 1980 ගණන්වලත්
විටින් විට විශාල වශෙයන් විදුලි බිල ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ඒ
කාලෙය් ජල විදුලි බලාගාරවලින් සියයට 80ක් විදුලිය උත්පාදනය
කළත්, අද සියයට 25ක් 30ක් අතර පමාණයක් තමයි උත්පාදනය
කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ කාලෙය් ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය අවුරුදු 15කට 20කට යම් සැලැස්මක් සකස්
කරලා තිබුණා, ඉදිරි කාලෙය් වැඩි වන ජනගහණයත් සමඟ
පාරිෙභෝගිකයන්ට අවශ කරන විදුලි බලය ලබා ෙදන්න නම් ෙම්
ෙම් බලාගාර ඉදි කරන්න ඕනෑය කියලා. ඒ අනුව, ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන යුගෙය් ආරම්භ කරන්න ෙයෝජනා කරලා, ෙපේමදාස
යුගෙය්දී අවසන් කරන්නට තිබුණ ෙකරවළපිටිය සහ
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාර පවා ආරම්භ කෙළේ අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා බලයට ආවාට පස්ෙසේ.
අද
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරය
පිළිබඳව
විශාල
ආන්ෙදෝලනයක් තිෙබනවා. නමුත් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය
ඉදි ෙනොවන්නට අද තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඉන්ෙන් අඳුෙර් කියන
කාරණය මම මතක් කරන්නට ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, අද ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය නිසා තමයි
ජාතික පද්ධතියට ෙමගාෙවොට් 300ක් ලබා ගන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
2014 අවුරුද්ෙද් මැද භාගය වන විට ඉතිරි ෙමගාෙවොට් 600ත් ලබා
ෙගන, ෙමගාෙවොට් 900ක් ඒ බලාගාරය හරහා ජාතික පද්ධතියට
එකතු කරන්න කටයුතු කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙනොෙයකුත් පශ්න තිබියදී, ෙද්ශපාලන
වශෙයන් වාසි බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැතිව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ඉහළ ෙකොත්මෙල් බලාගාරය ආරම්භ කරලා ෙම් රටට අවශ
කරන විදුලි බලය ෙමගාෙවොට් 150ක් උත්පාදනය කිරීමට කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව අෙප් රෙට් විදුලි අවශ තාව හඳුනා
ෙගන ෙම් වන විට ෙබෝඩ්ලන්ඩ් බලාගාරය ආරම්භ කරන්නට
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව තිකුණාමලෙය් සාම්පූර්
බලාගාරය ෙමගාෙවොට් 500ක ධාරිතාවක් ඇතුව ආරම්භ කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. ෙම් කාලය වන විට ෙමපමණ
ජනගහනය වැඩි ෙවනවා, ඒ ජනගහනයට ඔෙරොත්තු ෙදන විදුලිය
උත්පාදනය කිරීම අෙප් යුතුකමක්ය කියලා එවකට හිටිය රජය,
එවකට සිටි නායකෙයෝ තීන්දු කරලා, ඒ කාලෙය් ෙම් අවශ තා
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ඉෂ්ට කළා නම් අද ෙමවැනි විදුලි අර්බුදයක් පවතින්ෙන් නැහැයි
කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
ෙතල් මිල ඉහළ යෑමත් සමඟ අපට බැරෑරුම් පශ්න රාශියකට
මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ වුණා. පසු ගිය වර්ෂය තුළ අපට අවශ
වර්ෂාව ෙනොලැබීම ෙහේතුෙවන් අෙප් ජලාශ හිඳිලා ජල විදුලි
බලාගාරවලින් ලබා ගන්නට තිබුණ විදුලිය සියයට 10ක් දක්වා
අඩු වන්නට පටන් ගත්තා. ඒ නිසා තමයි අද අපට ඉන්ධන
ගැළපුම් ගාස්තු අය කරන්නට සිද්ධ වුෙණ්. අපි විදුලිබල මණ්ඩලය
හැටියට ෙම් රෙට් ජනතාවට අවශ කරන විදුලිය ෙනොකඩවා
ලබා ෙදනවා නම්, ඒ විදුලිය ලබා ෙදන්න අපට ඉදිරි කාලය තුළදී
යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම
නැතිව විදුලිබල මණ්ඩලය පාඩුයි කියලා වහලා දාන්න බැහැ.
ෙම්ක වගකීමක් තිෙබන ආයතනයක්. අපි රෙට් ජනතාවට විදුලි
බලය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් අමාත ාංශය හරහා
අනිවාර්යෙයන්ම විදුලිය ලබා ෙදන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් 2012
සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා
සමස්තයක් වශෙයන් රුපියල් 21.50ක් වැය ෙවලා තිෙබනවා.
නමුත් අපි විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්ට විදුලි ඒකකයක් ලබා දීලා
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 15.65ට. ඒ අනුව, විදුලි ඒකකයක්
ෙවනුෙවන් රුපියල් 5.85ක පාඩුවක් විඳ ෙගන තමයි අද අපි ෙම්
රෙට් ජනතාවට විදුලිය ලබා ෙදන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දියුණු ෙවමින් පවතින
රටක් වාෙග්ම, අෙප් රට ආශ්චර්යවත් රටක් බවට පත් කර ෙගන
යන ගමෙන්දී, විපක්ෂෙය් අය විදුලි බිල වැඩි වුණා කියලා
ජනතාව ෙනොමඟ යවලා, ෙලොකු වැඩි වීමක් වුණා කියලා
ෙබොරුවට ෙපන්නුම් කරලා, ෙම් ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත්
කරන්නට කටයුතු කරනවා නම්, මම හිතනවා ඒක එතුමන්ලා
දකින දවල් හීනයක් කියලා. ෙමොකද, ෙම් රජය අද විශාල
සංවර්ධන ගමනක් කියාවට නංවා ෙගන යනවා. ඒ යන
ෙමොෙහොෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ
වාෙග් පක්ෂ ආණ්ඩුවට මඩ ගහන්නට උත්සාහ කරනවා, කරනවා
ඉවරයක් නැහැ. අද සමහර මන්තීවරු විදුලි බිල ගැන කථා
කරනෙකොට කථා කරන්ෙන් ඒකක 30, 60 පාවිච්චි කරන අය
ගැන ෙනොෙවයි. එතැනින් එහා units ෙද තුන් සියය පාවිච්චි කරන
කරන ඇෙමරිකන් තානාපති කාර්යාලය වාෙග් කාර්යාල සහ
පුද්ගලයන් ගැන තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන්.
ෙමොකද, අද තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවායින් තමයි යැෙපන්ෙන්.
විදුලි බිලට සංෙශෝධන ෙගන ආවාට පසුවත් විදුලි බලය ලබා
දීෙම්දී ඒකකයකට අපි රුපියල් 4.25ක අලාභයක් එෙහම
නැත්නම් පාඩුවක් ලබනවා කියන කරුණත් ෙමහිදී මම
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. මැයි පළමු වැනිදා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කළ පකාශය තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට අහෙගන
ඉන්න ඇති. අෙප් රෙට් දුප්පත් අහිංසක ජනතාව ගැන හිතලා විදුලි
ඒකක 1-60 දක්වා පාවිච්චි කරන අයට ඒ සහනය සම්පූර්ණෙයන්
ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ඒකක 60 දක්වා පමණක් ෙනොෙවයි,
ඒකක 180 දක්වා පාවිච්චි කරන අයටද අද ඉන්ධන ගැළපුම්
ගාස්තුව සියයට 25ක් අඩු කරලා තිෙබනවා. ඉතින්, ෙම්වා තමයි
විදුලි බිෙල් අඩු කිරීම්. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්
විදුලි බිල විටින් විට වැඩි කළා ෙවනුවට විකල්ප බලාගාර ඉදි
කළා නම්, අද අෙප් රට විදුලිය අතින් ස්වයංෙපෝෂිත වනවා කියන
එක මම පැහැදිලිවම මතක් කරනවා.
ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු විදුලිබල හා
බලශක්ති
ඇමතිතුමියෙග්ත්,
අප
සියලු
ෙදනාෙග්ත්
බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන් ෙම් රෙට් සිටින දරුවන්ෙග්
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අධ ාපනය සඳහා අවශ කරන විදුලි බලය ලබා දීමත්, ඒ වාෙග්ම
ෙම් රෙට් කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කිරීමට අවශ විදුලි බලය ලබා
දීමත්, පසු ගිය වසර තිහක කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු ශාපය අවසන්
කරලා ෙම් රට සංවර්ධනයක් කරා ෙගන යන ෙමොෙහොෙත්දී ෙම්
රෙට් ජනතාවට අවශ කරන විදුලි බලය එෙහම නැත්නම්
පාරිෙභෝගිකයන්ට අවශ කරන විදුලි බලය ෙනොකඩවා ලබා
දීමත් ය.
අද ඉන්දියාව, පාකිස්තානය වාෙග් ආසියාෙව් රටවල්
ගණනාවක විදුලිය කප්පාදු කරද්දි ඒ අතින් අෙප් රට ඉදිරිෙයන්
සිටිනවා. අපි පැය 24ම ෙනොකඩවා විදුලිය ලබා ෙදන්න කටයුතු
කරලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Deputy Minister, please wind up now.
ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர)

(The Hon. Premalal Jayasekara)

විදුලි බිල ඉහළ ගියා කියලා ඒ කරුණ අල්ලා ෙගන
තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුවට ගහන්න හදනවා නම්, ඒක
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන ෙලොකු වැරැද්දක්ය කියන කරුණ මතක්
කරමින්, මෙග් කථාව හා සම්බන්ධිත ෙල්ඛන කිහිපයක්ද ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.
මෙග් කථාව සම්පූර්ණ කිරීමට කාල ෙව්ලාව මදි නිසා කථාෙව්
ඉතිරි ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්
කිරීම සඳහා
සභාගත* කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස:

*சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி::
*Rest of the speech tabled:

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා කලින් සඳහන් කළ නව
විදුලි බලාගාරවල නිෂ්පාදනය ජාතික පද්ධතියට එකතු ෙවද්දි, තව දුරටත්
විදුලි බලය පිළිබඳ කිසිෙවකුටත් කථා කරන්නට ඉඩ ෙනොලැෙබන බව මා
විශ්වාස කරනවා.
අපට ඉලක්කයක් තිෙබනවා. ඒ ෙම් රට දියුණු කිරීෙම් සැබෑ
වුවමනාවයි. ඒ සඳහා සුදුසු දරු පරපුරක් නිර්මාණය කිරීම යුගෙය්
අවශ තාව බව රජය ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට්
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් රැකියා අවස්ථා වැඩි
කරන්න ඕනෑ. ෙම් සියලු ෙද්වල් එක්ක අෙප් රට බලශක්ති
ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අප සියලු ෙදනා දායක විය යුතුයි
කියලා මම විශ්වාස කරනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Wijeyadasa Rajapakshe.
You have 15 minutes.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ස්තුතියි.

I would like to commence my speech by telling the
Hon. Minister of Power and Energy that there is a saying:
“Victory has many fathers, but defeat is an orphan”.
"ජයගහණය සඳහා පියවරු ඕනෑ තරම් සිටිනවා. හැබැයි
පරාජය හැම තිස්ෙසේම අවජාතකයි." ඒ වාෙග් පශ්නයක් තමයි
ෙම් ෙවන ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තර්ක ෙවමින්
පවතින්ෙන්. ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් තර්කෙයන් කියන විධියට ෙම්
රෙට් විදුලි බලය පිළිබඳව යම් පගතිශීලී වැඩ ෙකොටසක්
ෙකරිලා තිෙබනවා නම්, ඒ ඔක්ෙකෝම කරලා තිෙබන්ෙන්
ආණ්ඩුෙවන්. ෙම් රෙට් විදුලි බලය පිළිබඳව යම් කිසි පිරිහීමක්
ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒක කරලා තිෙබන්ෙන් විපක්ෂය. ඒක
තමයි තර්කය. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් ෙම්
වාෙග් විවාදයකදී මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට අපට තිෙබන
වගකීම ෙම් වාෙග් ෙබොළඳ තර්ක ඉදිරිපත් කරන එක
ෙනොෙවයි. ඇත්තටම ෙම් රෙට් විදුලි බල අර්බුදයක් තිෙබනවා;
විදුලි බලය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. විදුලි බිල සම්බන්ධව
ජනතාවට අනවශ බරක් පැටවිලා තිෙබනවා. එෙහමනම් ඒ
විදුලි බිල ජනතාව මත පැටවීෙම් සාධාරණ පදනමක්
තිෙබනවාද? එෙහම සාධාරණ පදනමක් නැත්නම් ඒකට ෙදන
විසඳුම කුමක්ද? ඒ සඳහා වග කිව යුත්ෙත් කවුද? ෙම් කියන
කාරණා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡාවට භාජන කරන්නට
ඕනෑ.
ආසියාෙව් ආශ්චර්යය පිළිබඳව අනාවැකි කියන්නට ආණ්ඩුවට
දුර ඈත ෙපනුණාට ෙම් රෙට් තිෙබන විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන විදුලිබල මණ්ඩලය හරහා ෙම් රෙට්
ජනතාවට විශාල පීඩනයක්, තර්ජනයක් එනවා කියන එක
ආණ්ඩුවට ෙපනිලා නැහැ. ඒක තමයි ආණ්ඩුෙව් කළමනාකරණය
පිළිබඳව දකින්න තිෙබන; මනින්න තිෙබන ෙහොඳ මිම්ම. හැබැයි
ආණ්ඩුවට ඒක ෙත්රුම් ගන්න බැරි වුණාට ෙම් පශ්නය කල් ඇතිව
ෙත්රුම් ගත් ෙබොෙහෝ අය ෙම් රෙට් සිටියා. අපි ෙම් පිළිබඳව
පරිශීලනය කරලා තිෙබනවා; ගෙව්ෂණය කරලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙම් ගැන අපි දන්නවා. අපි කල් ඇතිව ආණ්ඩුවට අනාවැකි
කිව්වා, ෙම් විදුලි බල පශ්නය ෙම් රෙට් ජනතාවට දරා ගන්න බැරි
ව සනයන් බවට පත් වනවා කියලා.
මම තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න කැමැතියි, 2007
ජනවාරි 12වැනිදා ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව
එහි සභාපතිවරයා විධියට මම ඉදිරිපත් කෙළේ මීට අවුරුදු 6කට
කලින් කියන එක. එදා COPE එෙක් අෙප් නිරීක්ෂණවල තිබුණු
කරුණු කීපයක් මම ෙපන්වා ෙදන්නම්. අපි ආණ්ඩුවට එදා රතු
light එකක් නැත්නම්, අවදානමක් ඇති බව ෙපන්වා ෙදන්න ගත්
පියවර ගැන මම කියන්නම්.
එම වාර්තාෙව් කියනවා, "ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
අභ න්තර විගණක අංශය විසින් ෙහළිදරව් කරන ලද ඉඩම්
ගනුෙදනුවලට අදාළව ෙචෝදනා ලැබ සිටි නිෙයෝජ
සාමාන ාධිකාරී (පිරිස්) එම ෙචෝදනා තිබියදීත් 2006 ජූලි 30 වන
දින සිට කියාත්මක වන පරිදි ෙකරවලපිටිය බලාගාරෙය් ව ාපෘති
කළමනාකරු ෙලස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු
ලැබ තිෙබනවා." කියලා.
ෙම් වාෙග් අතිවිශාල, ෙකෝටි ගණනක දූෂණයක ෙයදුණු
නිෙයෝජ
සාමාන ාධිකාරිවරයකු
තමයි
ෙකරවලපිටිය
බලාගාරයට ඒ කටයුතු භාරව පත් කරන්ෙන්. ෙකරවලපිටිය
බලාගාරය හදනෙකොට විදුලිබල මණ්ඩලයත් එක්ක ගිවිසුමක්
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අත්සන් කරනවා, එක විදුලි ඒකකයකට විදුලිබල මණ්ඩලය
ෙගවිය යුතු වටිනාකම රුපියල් 11.50යි කියලා. අද ෙම් වනෙකොට
ආණ්ඩුව විදුලි ඒකකයකට රුපියල් 28කට වැඩි මුදල් පමාණයක්
ෙගවනවා. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම එම ගිවිසුෙමන් පිටයි සිදු
කරන්ෙන්. ෙකරවලපිටිය බලාගාරය සමඟ එම ගිවිසුම ඇති කර
ගන්නෙකොට, ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් සල්ලි අරෙගන එය නිම
කරන්නට කටයුතු කළාට අවසානෙය් සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙම්
රෙට් තිෙබන ව වස්ථාපිත නීතිය මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය
කරමින්, ෙසේවා භාරකාර අරමුදෙලන් - ETF එෙකන් - එම පනෙත්
පතිපාදනවලට පටහැනිව රුපියල් මිලියන 5,000ක් අරෙගන තමයි
ෙම් ව ාපෘතිය පටන්ෙගන තිෙබන්ෙන්. රුපියල් මිලියන 5,500න්
අවසන් කරනවාය කියපු ව ාපෘතිය අවසානෙය් රුපියල් මිලියන
11,000ක් දක්වා වැඩි කරනවා. ෙම් සියලු තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්
කවුද? එදා විපක්ෂයද ෙම් තීන්දු තීරණ ගත්ෙත්?
එම වාර්තාෙව් ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා.
“මණ්ඩල 08ක සිට 10ක් දක්වා ෙසේවය කර ඇති නිෙයෝජ
සාමාන ාධිකාරිවරයා බරපතළ ෙචෝදනාවලට වැරැදිකරු වී
ෙසේවෙයන් ෙනරපා හැරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ වී සිටින
පුද්ගලෙයකි.”
නිසි පියවර ගැනීම සඳහා අධ ක්ෂ මණ්ඩලය ෙවත එකී නීති
වාර්තා ඉදිරිපත් ෙනොකර ඒවා සඟවා ගැනීම ගැන වග කිව යුතු
විශාම ලත් සාමාන ාධිකාරිවරයාෙග් නම අපි ෙමහි සඳහන් කර
තිෙබනවා. ෙටන්ඩර් මණ්ඩල 08ක සිට 10 දක්වා ගණනාවක්
නිෙයෝජනය කරන්නට එහි සභාපතිවරයා විධියට පත් කර
තිෙබන්ෙන්, අතිවිශාල මුදල් දූෂණවල ෙයදිලා, ඒ ෙචෝදනාවලට
ලක්වීම විතරක් ෙනොෙවයි විමර්ශනවලින් පසුව වැරැදිකරු බවටත්
ඔප්පු වුණු පුද්ගලෙයක්. වැරැදිකරු බවට ඔප්පු වුණාටත් පසුව
තමයි ෙම් පුද්ගලයාව ෙටන්ඩර් මණ්ඩලවලට පත් කරෙගන
තිෙබන්ෙන්.
එම වාර්තාෙව් තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා.
“නිෙයෝජ කළමනාකරු කල්ෙද්රා මහතා පාරදෘශ භාවය
සම්බන්ධෙයන් දැඩි අභිෙයෝගයකට ලක් වූ ඊළඟ ෙටන්ඩර්
මණ්ඩල සභාපති වශෙයන් පත් කිරීෙම් වගකීම රංජිත්
ෙෆොන්ෙසේකා මහතා විසින් දැරිය යුතුය. එෙසේ වුවත්, ෙම්
සමාන ෙචෝදනා ලැබු ෙසේවකයන් ෙසේවෙයන් පහ කිරීම සහ
නඩු පැවරීම පමණක් ෙනොව, ඇතැමුන් බන්ධනාගාරගත වීද
සිටිති”.
එතෙකොට ෙම් විදුලිබල මණ්ඩලය එවකට පාලනය කරපු
සාමාන ාධිකාරිවරයා, නිෙයෝජ සාමාන ාධිකාරිවරුන් සිදු කර
ඇති ෙචෝදනාවලට සමාන ෙචෝදනා කරපු ෙබොෙහෝ උදවිය
රැකියාවලින් ෙනරපා තිබුණා. සමහරුන් දඬුවම් නියම වීම නිසා
සිර ෙගවල්වල සිරගත ෙවලා සිටියා.
එතෙකොට ෙමවැනි
තත්ත්වයක් තිෙබද්දී අපි එදා සඳහන් කළා, "සංස්ථාෙව් හර මට්ටම
දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන 15 දක්වා ඉහළ නැඟීමට ෙහේතු වූෙය්
අයහපත් කළමනාකරණය, අකාර්යක්ෂමතාව සහ දූෂණය ඊට බල
පෑ බරපතළ සාධක බව කාරක සභාෙව් තීරණය ෙව්." කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මීට අවුරුදු හයකට
කලින් බිලියන 15ක් වුණු එම පාඩුව අද වනෙකොට බිලියන 45
ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා. එදා අපි නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ෙම් පාඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
ෙතල් මිල ඉහළ ගිය නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ජල හිඟය
නැත්නම්, වර්ෂාපතනය මදිකම නිසා ෙනොෙවයි, ෙම් විදුලිබල
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන වංචාව සහ දූෂණය නිසායි කියලා. එදා මම
COPE එෙක් දී ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරනෙකොට ඉතා ඉහළින්
අපට බලපෑම් ඇති වුණා. ෙම් සමහර කටයුතු ගැන අපට පශ්න
කරන්නට එපා කියලා කිව්වා. දූෂණ පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු
කාරක සභාෙව් පශ්න කිරීෙම් දී නිලධාරින් අපහසුතාවට පත්
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ෙවනවා කියලා කිව්වා. නමුත් එදා ආණ්ඩුව එෙහම කල්පනා
කළා, නිලධාරින් අපහසුතාවට පත්ෙවයි කියලා. නමුත් අද කවුද
අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? නිලධාරින්ද, ආණ්ඩුවද?

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ජනතාව.

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

දැන් ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත්ෙවලා තිෙබන බව ඇත්ත. ඒක
ගැන අපට පශ්නයකුත් නැහැ. ඒක ගැන අපි දුක් වන්ෙන්ත් නැහැ.
ෙමොකද, ඒක ආණ්ඩුව වුවමනාෙවන් අපහසුතාවට පත්වීමක්.
නමුත් ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාව, විෙශේෂෙයන්ම විදුලි ඒකක
90ක්, 180ක් වාෙග් කුඩා පමාණයන් පාවිච්චි කරන, එදිෙනදා
අධ ාපන කටයුතුවලට ෙගදර එක බල්බ් එකක් විතරක් දමාෙගන
සිටින, එක ලයිට් එකක් පත්තු කරෙගන වැඩ කටයුතු කර ගන්නා
ෙම් රෙට් දරු පවුල් දස ලක්ෂ ගණනක් අද ෙම්ෙකන් පීඩාවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා අපට දුක තිෙබන්ෙන් ඒක පිළිබඳවයි.
අපි කනගාටු වන්ෙන් ඒ පිළිබඳවයි. ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න
ඇමතිතුමා කිව්වා, විපක්ෂය ෙම්ක ෙද්ශපාලන පශ්නයක් කර
ගන්න එක ෙහොඳ නැහැ කියලා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ෙද්ශපාලන පශ්නයක්. විපක්ෂය විසින්
ෙම්කට ෙද්ශපාලන මුහුණුවරක් ෙදන්නට ඕනෑ නැහැ.
ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන
පශ්නයක් බව. කළමනාකරණයක් ෙනොදන්නා, දූෂණෙයන් පිරුණු
ආණ්ඩුවක පරිපාලනය තුළ ජනතාවට පීඩනයට ලක් ෙවන්න
සිද්ධ ෙවනවා නම් ඒක ෙද්ශපාලන පශ්නයක්. ආණ්ඩු පක්ෂය
ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් ඒක ෙද්ශපාලන පශ්නයක් කර ගන්න
එපාය කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා නම් ෙම්ක ෙද්ශපාලන
පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා, තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒ ගැන කථා
කරන්න එපා. එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ඒ ගැන පශ්නයක්
නැහැෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙබොරු, පුහු තර්ක ෙගෙනන එක නතර
කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතාවට අත වශ ම ජලය සහ විදුලිය
සාධාරණ මිලකට, මිනිස්සුන්ට දරන්න පුළුවන් මිලකට ලබා දීෙම්
වගකීම පජාතන්තවාදී ආණ්ඩුවක් ෙවත අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙවන් පවරපු වගකීමක්. එතෙකොට ඒ වගකීම ආණ්ඩුව
ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැත්නම් ඒක බරපතළ ෙද්ශපාලන පශ්නයක්ය
කියන කාරණය අපි අමතක ෙනොකළ යුතුයි.
අද ෙම් පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට ඇමතිවරු ඇඟ ෙබ්රා
ගන්න හදනවා. ෙම්ක ආර්ථික ඝාතකයකුෙග් වැඩක් කියලා
කියනවා. ෙම්ක මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්ෙග්, නැත්නම් විමල්
වීරවංශ ඇමතිතුමා කියන විධියට ෙම් රෙට් ආර්ථික ඝාතකයාෙග්
ෙයෝජනාවක් කියලා අද ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු කරුණු ඉදිරිපත්
කරනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථික ඝාතකයින් එක් ෙකනකු ෙනොෙවයි,
ඉන්ෙන්. හුඟාක් ඉන්නවා. යම් කිසි අමාත ාංශයක ෙල්කම්වරයකු
ආර්ථික ඝාතකයකු ෙවනවා නම් ඒ ෙල්කම්වරයා තියාෙගන
ඉන්න ඇමතිවරයාත් ඒකාන්ත වශෙයන්ම ආර්ථික ඝාතකයකු
වශෙයන් සලකන්නට ඕනෑ. ෙම් ආර්ථික ඝාතන ගැන ආණ්ඩුෙව්
ඉන්න සමහර ඇමතිවරුන්ට දැන් ෙත්රුණාට, මීට අවුරුදු
ගණනකට කලින් අපි ෙම්වා ෙහළිදරවු කරන ෙකොට ෙම් ආර්ථික
ඝාතකයින් ෙවනුෙවන් ෙම් උදවිය ෙපනී සිටියා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ෙවනුෙවන් අධිකරණවල නඩු පැවරුවා.
ඔය කියන ආර්ථික ඝාතකයා සත වශෙයන්ම ෙම් රෙට් ආර්ථික
ඝාතකයකු විධියට නම් ෙකරුවා. එෙහම කරලා පැය 24ක්
ඇතුළත මහා භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් තනතුෙරන් පන්නන්න
පළමුවැනි වතාවට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චය මණ්ඩලයක්
විසින් නිෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. ජනතාවට කරපු සාපරාධී
අපරාධය ෙවනුෙවන් ලක්ෂ පහක් වන්දි ෙගවන්න කියලා
අධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් දීලා ඉවත් කළා. නැවතත්
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අගවිනිසුරුවරු මාරු වන තුරු ඉඳලා, අධිකරණයට බලපෑම්
කරලා, ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් තිබුණු ස්වාධීනත්වය, ගරුත්වය
ශත පහකට තකන්ෙන් නැතිව ෙකෙලසලා දාලා, ඒ
විනිශ්චයකාරවරු දුන්නු තීන්දුව ෙම් විනිශ්චයකාරවරු ලවා ෙවනස්
කරලා තමයි ඔය ආර්ථික ඝාතකයින් නැවත ෙගනැල්ලා නැවතත්
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සම්පූර්ණ වශෙයන් අවසානය දක්වා ඝාතනය
වීම පිණිස ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ පිළිෙවළ ෙගන යන්ෙන්. නමුත්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිව්වා නම් "අද ආණ්ඩුෙව් මුදල්
අමාත ාංශය ෙමෙහය වන්ෙන් ආර්ථික ඝාතකයා" කියලා, එක්සත්
ජාතික පක්ෂය නැත්නම් විපක්ෂය ෛවරෙයන්, ෙකෝධෙයන් කථා
කරනවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙචෝදනා කරනවා. හැබැයි අද
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කැබිනට් ඇමතිවරු කියන ෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ෙගන යන්ෙන් ආර්ථික ඝාතකයින්
විසින්, අද ෙම් රෙට් මූල පතිපත්ති තීරණය කරන්ෙන් ෙම් රෙට්
ඉන්න ආර්ථික ඝාතකයින් කියලා, තමුන්නාන්ෙසේලාට ශක්තියක්,
ෙපෞරුෂත්වයක් තිෙබනවාද ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ඇත්ත
කථා කරන්න. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව කියලා කියන්න. අඩු
ගණෙන් එක් ෙකනකු එෙහම කියන ෙකොට තව ෙදෙදනකුවත්
ඉන්නවාද ඒකට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න. එෙහම නැහැ.
ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? හුඟක් රටවල දූෂණය ගලා ෙගන
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් පහළ සිට ඉහළට. අෙප් රෙට් ඉහළ සිට
පහළට දූෂණය ගලා ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒක නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, හරි පුදුම හිෙතන
කාරණයක් සිංහල පුවත් පතක පළ වී තිෙබනවා මා අද දැක්කා.
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිතුමා කියලා තිෙබනවා, "ෙමච්චර කල් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ඇල්ලුෙව් හාල් මැස්සන්.
-ඒ කියන්ෙන් අද වන තුරු අල්ලා තිෙබන්ෙන් හාල් මැස්සන්හැබැයි දැන් ෙමෝරුත් අල්ලනවා" කියලා. මම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමාට අභිෙයෝග
කරනවා, පුළුවන් නම් එක ෙමෝෙරක් අල්ලන්නය කියලා. එෙහම
ශක්තියක් නැහැ. ඔය ෙකොමිෂන් සභාවලට ඉදිරිපත් කරපු
ෙකොමසාරිස්ලාට ස්වාධීනව, අවංකව තමන්ෙග් රාජකාරිය ඉෂ්ට
කරන්න අවස්ථාව ෙදනවා නම් ෙම් රෙට් කිසිම ෙහේතුවක් තිබුෙණ්
නැහැ දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය අවලංගු
කරන්න. දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය අවලංගු
ෙකරුෙව් ඔය ෙකොමිෂන් සභා හැම එකටම තමන් කියන ඕනෑ
ෙදයක් කරවා ගන්න පුළුවන් ෙහන්චයියලා ටිකක් ෙකොමසාරිස්ලා
විධියට, සභාපතිවරු විධියට පත් කර ගන්න ඕනෑ නිසා. ඒ නිසා
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිතුමා ඒ කියාපු කාරණය හරි විහිළුවක්. ෙම් රෙට් දූෂණ
ගැන සඳහන් ෙවලා තිෙබන "ෙකෝප්" වාර්තාව ෙම් රෙට්
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ෙම් මහා සභාෙව්
ඒකමතිකව සම්මත වුණු වාර්තාවක්.
ආයතන 16ක
ෙකෝටි 30,000කට වැඩි ෙම් රෙට්
මහජනතාවෙග් මුදල් ෙසොරකම් කිරීම්, දුෂණ කිරීම් පිළිබඳව
පරීක්ෂණ පවත්වා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාවට වාර්තාවක් යවන්නටය කියා මම ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ, ෙම් ගරු සභාෙව් එදා කථානායකව සිටි
වි.ජ.මු. ෙලොකු බණ්ඩාර මැතිතුමා ඒක සභාවට ඉදිරිපත් කළ
අවස්ථාෙව් එම ෙයෝජනාව ෙම් සභාෙව් මැති ඇමතිවරුන් සියලු
ෙදනාෙග්ම - ෙදසිය විසිපස් ෙදනාෙග් ම- එකඟත්වය ඇතිව
ඒකමතිකව සම්මත කළා. ඒ විධියට සම්මත කර, ඒ වාර්තාෙව් ඒ
දූෂණවලට අදාළ - වග කිව යුතු- ෙද්ශපාලනඥයන්ට සහ
නිලධාරීන්ට විරුද්ධව නඩු මඟට යන්නටය, ඒ උදවියට දඬුවම්
කරන්නටය කියා යැවූවාම, අද වනෙතක් ඒ දූෂිත ගනුෙදනු 16
පිළිබඳව - ඒ එක කාරණයක් පිළිබඳව ෙහෝ- විමර්ශනයක්
කරන්නට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන්
සභාවට හයියක් නැහැ. එක කාරණයක් පිළිබඳවවත් පරීක්ෂණයක්
පවත්වා නැහැ. එක අපරාධයක් පිළිබඳව නඩුවක් පවරා නැහැ. එදා
අප ෙම් වාර්තාව හංගන්ෙන් නැතිව ඉදිරිපත් කළා.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, now wind up please.
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

මෙග් කථාව අවසාන කරන්නටයි යන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතතුමනි. ෙම් වාර්තාෙව් නම්, ගම් ඇතිව ෙද්ශපාලන
පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව, ෙමොන පක්ෂෙය් හිටියත් එක
ඇමතිවරෙයක් විතරක් මිලියන 5074ක් ෙසොරකම් කළාය කියා
ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කර එම වාර්තාව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට අප යවා තිෙබනවා. ඔය
ෙමෝරු අල්ලන්න පුළුවන්ය කියන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට අඩු ගණෙන් මිලියන 5074 ෙසොරකම්
කළ ඒ ෙද්ශපාලනඥයාට එෙරහිවවත් නඩුවක් පවරන්නටය කියා
අප ඉල්ලනවා. ෙම් පවතින කමෙව්දය තුළ ඒ අභිෙයෝගය ඒ අයට
භාර ගන්නට බැරි බව අප දන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා
කියන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් බරපතළ ව සනයට අප දැන් පත් ෙවලා
ඉවරයි. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව එකිෙනකාට ෙචෝදනා කරන්නට
කලින්, 2006 මිලියන 15 ක්ව තිබුණු විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පාඩුව
අවුරුදු හයක් යනෙකොට බිලියන 45ක පාඩුවක් දක්වා වැඩි වුෙණ්
ෙකොෙහොම ද කියා ෙසොයන්න ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් තිෙබනවා.
ඒක කරුණාකර නිවැරදි කර ගන්න. ඒ නිවැරදි කිරීම්වලට විපක්ෂ
වශෙයන් අප තමුන්නාන්ෙසේලාට සහෙයෝගය ෙදනවාය කියන
කාරණය මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

[අ.භා. 3.28]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
மஹிந்தானந்த
யாட் த் ைற அைமச்சர்)

அ

த்கமேக

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

-

விைள

Minister of

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, හැමදාම අලුත්කෙඩ්
උසාවිෙය් වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් විවිධ තර්ක ඉදිරිපත්
කරන ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ
මට කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා ඉතාමත්
සන්ෙතෝශ ෙවනවා. විපක්ෂෙය් සියලු ෙදනාෙග් කථාවල සාරාංශය
ගත්තාම, අද විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් විදුලි ගාස්තු
සංෙශෝධනයක් කිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්ෙන් රජෙය් දූෂණ
නිසා හා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් දූෂණ නිසාය කියන එකයි
තමුන්නාන්ෙසේලා අවධානය ෙයොමු කළ කාරණය හැටියට ෙපනී
යන්ෙන්. මෙග් මිත ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමා COPE
එෙක් සභාපති හැටියට ඉන්නෙකොට මාත් එම කමිටුෙව් හිටියා.
මා ෙම් අමාත ාංශය ගැන ඔබතුමාට වඩා ෙහොඳට දන්නවා. මාත්
ෙම් අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ අමාත වරයාව හිටියා. එම නිසා,
ඔබතුමා වාෙග්ම අපටත් ෙම් පිළිබඳව අවෙබෝධයක් තිෙබන නිසා,
විදුලිබල මණ්ඩල ඇයි ෙම් ෙදය කරන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව
රෙට් ජනතාවත්,ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔබතුමන්ලාත් දැනුවත්
කිරීම අෙප් යුතුකමක් ගරු මන්තීතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන්,
ෙම් ආණ්ඩුව විදුලි ගාස්තුව වැඩි කරන්ෙන් වංචා, දූෂණ තිබුණු
නිසා ඒක වහගන්න ෙම් ෙසොරකම් කරන සල්ලි ටික
පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් ඇඟට දානවා කියා යි. හරි ලස්සනයි. එදා
ෙව්ලටවත් එල්ෙලන්න බැරිව ඉන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට, අර
ෙමොනවාවත් කර ගන්නට බැරිව ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා]

ඇමතිතුමාට විරුද්ධව විශ්වාසභංග ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා
ආණ්ඩුව උඩින් තිබ්බා වාෙග්, ෙමොකක්ද අහු ෙවන්ෙන් ඒෙකන්
ආණ්ඩුවට ගහන්න උත්සාහ කරනවා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, එක්දහස් නවසිය අසූගණන්වල ෙම්
රෙට් සියයට 75ක් විදුලිබලය නිෂ්පාදනය කෙළේ ජල විදුලිෙයන්
බව. සියයට 25යි ඩීසල් බලාගාරවලින් නිෂ්පාදනය කෙළේ. ෙම්ක
ෙම් විධියට සිද්ධ ෙවලා අද සියයට 75ක් විදුලිබලය නිෂ්පාදනය
කරන්ෙන් ඩීසල් විදුලිබලාගාරවලින්. ජලාශිත බලාගාරවලින්
විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් සියයට 25යි. ජලෙයන් විදුලිය
නිෂ්පාදනය කරන්න ඒකකයකට මිල කීයද යන්ෙන් කියා ඔබතුමා
දන්නවා. ඩීසල්වලින් විදුලිය ඒකකයක නිෂ්පාදනය කරන්න යන
මිලත් ඔබතුමා දන්නවා.
ගරු මන්තීතුමනි, සියයට 75ක් ජල විදුලිබලාගාරවලින් අප
විදුලිය නිෂ්පාදනය කළා නම්, අද ෙවනෙකොට ෙම් මිලටත් අපට
විදුලිය ෙදන්නට ඕනෑ නැහැ. මීට වඩා හුඟක් අඩුෙවන් ෙදන්නට
පුළුවන්. හැබැයි අද ෙවනෙකොට අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්
සියයට 75ක් ඩීසල් ආශිත බලාගාරවලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය
කරන්නයි.
දැන් ඔබතුමාට මා ඉතාම ෙකටිෙයන් කියන්නම්. ෙම් විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් පාරිෙභෝගිකෙයෝ මිලියන 5ක් ඉන්නවා. ගරු විජයදාස
රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, ෙම් මිලියන පෙහන් මිලියන 3.7කට - ඒ
කියන්ෙන් ඒකක 90කට අඩුෙවන් පාවිච්චි කරන පාරිෙභෝගිකෙයෝ
මිලියන 3.7ක් ඉන්නවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 65ක් ඉන්නවා.
ඒ අයෙගන් - unit 60-90 අතර පරිෙභෝජනය කරන අයෙගන්අපි unit එකකට charge කරන්ෙන් රුපියල් 7.50යි. ඒකක 30ක්
පාවිච්චි කරන පාරිෙභෝගිකයාෙගන් unit එකකට අය කරන්ෙන්
රුපියල් 3.00යි. ඒකක 30-60 දක්වා 4.70යි. ඒකක 60-90 දක්වා
රුපියල් 7.50යි. ඒ අනුව unit 90 දක්වා average ගත්තාම අපි unit
එකකට අය කරන ගණන රුපියල් 5.00යි. ගරු මන්තීතුමනි,
නිෂ්පාදිත වියදම කීයද? රුපියල් 23.60යි
එන්ජිමට ෙතල් ටික දමලා start කරලා, දුවලා - [බාධා කිරීම්]
රුපියල් 23.60යි කියන්ෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලිය
ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන මිල. විදුලිය ඒකකයක් නිෂ්පාදනය
කරන cost එක. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් සභාපතිද? Unit cost එක කීයද? සමස්ත ගණන.
[බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කථා කරන්ෙන් ජලය,
ඩීසල් ෙයොදා නිෂ්පාදනය කරන්න වැය වන සම්පූර්ණ ගණන.
දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන් රුපියල් 20.00යි කියලා ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා, දැන් ඔය ෙටලිෙෆෝන්
එෙකන් මල් කඩන එක නවත්වලා ෙපොඩ්ඩක් ෙම්ක
අහගන්නෙකෝ. [බාධා කිරීමක්]ඉතින් අහගන්න. මම කියන එක
අහගන්නෙකෝ. මම වැරදියි කියලා ඔබතුමා කියනවා ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මල් ෙනොෙවයි.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

හරි, හරි. මල් ෙනොෙවයි, පිච්ච මල්. [බාධා කිරීමක්] පිච්ච මල්
කියමු ෙකෝ. දැන් ඔබතුමා කියනවා ෙන් රුපියල් 20.00යි කියලා
වියදම. ගරු මන්තීතුමනි, අපි විකුණන්ෙන් - [බාධා කිරීමක්]
එෙහම නම් ඔබතුමා කියන්ෙන් රුපියල් 12.00යි කියලාද? [බාධා
කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, සමා ෙවන්න. රුපියල් 23.60යි
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ෙනොෙවයි, 21.50යි. සමා ෙවන්න, ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා.
රුපියල් 21.50යි. රුපියල් 21.50ට නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය
ඒකකයක් සියයට 65ක් පාරිෙභෝගිකයන්ට අපි ෙදන්ෙන් රුපියල්
5.00කටයි. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන් ෙම්ක ෙහොරකම
කියලාද? ෙම්කට කියන්ෙන් ෙහොරකමද? ගරු මන්තීතුමනි,
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ආදායම කීයද? [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමනි,
ඔබතුමා ඉතින් "සියල්ල දත්" ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා හිතා
ෙගන ඉන්ෙන් COPE එෙක් කෑගහලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කෑගහලා
"සියල්ල දත්" කියලා ෙන්. ඔබතුමා දන්න ෙකෙහල්මලක් නැහැ.
ඔබතුමා කෑගහලා නිකම් වීරයා ෙවන්න යනවා. ෙපොඩ්ඩක්
ඉඳගන්න.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
ආදායම රුපියල් බිලියන 183යි. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
මන්තීතුමනි, ඒ රුපියල් බිලියන 183න් රුපියල් බිලියන 144ක්
ෙතල්වලට විතරක් යනවා. අෙප් විදුලි බලාගාරවල ෙතල් බිල
විතරක් රුපියල් බිලියන 144යි. ෙපෞද්ගලික බලාගාරවලට
රුපියල් බිලියන 19ක් අපි ෙගවනවා. විකල්ප බලශක්ති
බලාගාරවලට රුපියල් බිලියන 13ක් ෙගවනවා. එකතුව රුපියල්
බිලියන 170යි. වැටුප්වලට යනවා රුපියල් බිලියන 17ක්. භාණ්ඩ
මිල දී ගන්න රුපියල් බිලියන 7ක් යනවා. ඒෙකන් සියයට 50ක්
ෙකොමිෂන් ගැහුවා කියලා අපි හිතමු. සාමාන ෙයන් ෙකොමිෂන්
ගන්ෙන් සියයට 10ක් 15ක් ෙන්. අපි හිතමු සියයට 50ක්
ෙකොමිෂන් ගැහුවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] ගරු විජයදාස
රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මෙගන් අහන්ෙන් - [බාධා
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. සාමාන ෙයන් නීතිඥෙයෝ ගන්ෙන් සියයට
80යි. ෙටන්ඩර්වලදී ගන්ෙන් සියයට 10යි. මම ඔබතුමාට average
එක කිව්ෙව්. සාමාන ෙයන් කථාවටත් කියනවා ෙන්.
සාමාන ෙයන් ඔබතුමා file එකක් ගත්තාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කථා කරන්න කියලා සියයට 15ක් ගන්නවා. යම් යම්
ෙටන්ඩර්වලට කථා කරන්න සියයට 15ක් ගන්නවා. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගණන් හදලා බැලුවාම ෙම්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් දූෂණයක් ද, වංචාවක් ද කියන්න. නැහැ. ගරු
මන්තීතුමනි, ෙත්රුම් ගන්න ෙම්කට මූලික ෙහේතුව ෙමොකක්ද
කියලා. අද අපට ෙම් ෙචෝදනාව එල්ල ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව
ජනතාවට සහන දීපු නිසායි. අද බලන්න, වතුරට සහනාධාර
ෙදනවා; ඩීසල් සහනාධාර ෙදනවා; පවාහන සහනාධාර ෙදනවා;
ෙසෞඛ සහනාධාර ෙදනවා; අධ ාපන සහනාධාර ෙදනවා;
කෘෂිකර්ම සහනාධාර ෙදනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාවට සියලු
සහනාධාර ෙදන ආණ්ඩුවක්. තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න අපි
සහනාධාර ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොනවාටද කියලා. විදුලිය
පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් සියයට 75කට ෙම් ආණ්ඩුව සහනාධාර
ෙදනවා. පළමුවැනි unit එක පාවිච්චි කරන ඇෙමරිකානු
තානාපතිතුමාටත් අපි ෙම් concession එක ෙදනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතැන තිෙබන්ෙන්
ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම් පාඩුවට වග කියන්න ඕනෑ අපි
ෙනොෙවයි. ෙම් පාඩුවට වග කියන්න ඕනෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂය.
ඇයි? විදුලිබල මණ්ඩලය ෙම් අවදානම 1980 දී දැක්කා. 1980 දී
විදුලිබල මණ්ඩලය ෙම් අවදානම දැන ෙගන ජල
විදුලිබලාගාරවලින් අයින් ෙවලා ඩීසල් බලාගාර එනවා කියන එක
හඳුනා ගත්තා. ඒක නිසා තමයි ලංකාෙව් ගල් අඟුරු බලාගාරයක්
හදන්න කියලා ඒ අය ෙයෝජනා කෙළේ. 1988 දී ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහත්මයා ඒක හදන්න සියලු කටයුතු කළා. 1980
ඉඳලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් ෙම් බලාගාරය
හැදුෙව් නැහැ. ෙකොත්මෙල් බලාගාරය හදන්න කරු ජයසූරිය
මහත්මයා මුල් ගල තියන්න දිනත් ෙයොදා ගත්තා. රනිල් විකමසිංහ
මහත්තයා ඊට පසුවදා ඒක කල් දැම්මා.
ෙකොත්මෙල් බලාගාරය හදන එක කල් දැම්මා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන තීන්දු අනුව ඒ බලාගාර හදන
එක කල් දැමූ නිසා තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් බර පටවන්න
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ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එහි සම්පූර්ණ වගකීම එක්සත් ජාතික පක්ෂය
භාර ගන්න ඕනෑ. 1980 දී තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
ගල් අඟුරු බලාගාරය හැදුවා නම්, ඉහළ ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි
බලාගාරය නියමිත ෙවලාවට හැදුවා නම් පාඩුව ෙමතරම් විශාල
වන්ෙන් නැහැ ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමා. තමුන්නාන්ෙසේ
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කළ යම් යම් පුද්ගලයන් ගැන කිව්වා.
ෙටන්ඩර් ගැන කිව්වා. මම ඒවා පිළිගන්නවා. මමත් ඔබතුමාත්
එක්ක සියයට සියයක් එකඟයි. මමත් නිෙයෝජ ඇමති කාලෙය්
ඔය නම් කියපු ෙදෙදනා මාරු කරන්න කියලා කිව්වා. කැබිනට්
මණ්ඩලය ඔය කියපු මනුස්සයා ආපසු රත්නපුරයට දමන්න ගියාම
මම තමයි කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ඒකට විරුද්ධ වුෙණ්. මමත්
ඔබතුමා එක්ක එකඟයි ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි.
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉල්ලීමක් ආවා ඔහුට රත්නපුරෙය් පත්වීමක්
ෙදන්න කියලා. මම තමයි එදා කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ඒකට
විරුද්ධ වුෙණ්. අපි වැරැද්ද වැරැද්ද ෙලස පිළිගන්නවා. හැබැයි ගරු
විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, ඒ මනුස්සයා ෙටන්ඩර් එකක
ඉඳෙගන කළා කියන ෙදයින් වැඩිම වුෙණොත් රුපියල් මිලියන
හතරක් ෙහෝ පහක් ගහලා ඇති. හැබැයි ෙමහි පාඩුව රුපියල්
බිලියන 61යි. ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න. ගිය අවුරුද්ෙද් පාඩුව රුපියල්
බිලියන 61යි. ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා. රුපියල්
බිලියන 61ක් පාඩු වන්ෙන් ෙවන ෙමොකවත් හින්දා ෙනොෙවයි. ෙම්
රෙට් විදුලිය ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් රුපියල් 21.50ටයි.
එයින් සියයට 75ක් විකුණන්ෙන් රුපියල් 5ටයි. ෙදවි
හාමුදුරුවෙන්, ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න! ෙම්ක තමයි පාඩුව. ෙමහි
තිෙබන්ෙන්
දූෂණය
ෙනොෙවයි.
ෙමහි
තිෙබන්ෙන්
අකාර්යක්ෂමතාව ෙනොෙවයි. ෙමහි තිෙබන්ෙන් පැවැති ආණ්ඩු
නියම ෙවලාවට නියම තීන්දු ෙනොගැනීමයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියන්ෙන් නැහැ
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සියයට සියයක් පිරිසිදුයි කියලා. මම
කියන්ෙන් නැහැ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් දූෂණය නැහැ
කියලා. මමත් නිෙයෝජ ඇමතිවරයා විධියට ඔය සම්බන්ධෙයන්
විශාල හඬක් නඟපු ෙකෙනක්. මම කියනවා ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් දූෂණ අකමිකතා තිෙබනවා කියලා. හැබැයි ඒ දූෂණ
අකමිකතා කියන්ෙන් හරියට සාගරයට ෙපොල් ෙලල්ලක් දැම්මා
වාෙග් ෙදයක්. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් දූෂණ අකමිකතා ගත්තාම එය ෙම් පාඩුෙවන්
දශම 0005ක්. ෙම්ක ෙනොෙවයි පශ්නය. තමුන්නාන්ෙසේලා
ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න හදනවා. අපි පාරවල් හදන්න
ඕනෑ; අපි ලයිට් ෙදන්න ඕනෑ; අපි වතුර ෙදන්න ඕනෑ; අපි
සමෘද්ධිය ෙදන්න ඕනෑ; අපි ෙපොෙහොර ෙදන්න ඕනෑ. දැන්
ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් අපි බිලියන ගණන් පාඩු කර ෙගන විදුලිය
ෙදන්නත් ඕනෑ කියලාද? ආණ්ඩුව ෙම් ෙවලාෙව් උත්සාහ කළා
රුපියල් 5ක් වෙග් ෙබොෙහොම අඩුවට දීපු විදුලිය ඒකකය
රුපියලකින් ෙදකකින් වැඩි කරන්න. බලන්න ගරු විජයදාස
රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, ඒකක 30 දක්වා පාවිච්චි කරන අයට unit
එකකට අය කරන්ෙන් රුපියල් 3යි; එවැනි විදුලිය
පාරිෙභෝගිකෙයෝ ඉන්නවා මිලියන 1.1ක්. බිල එන්ෙන් රුපියල්
300යි. සමහරු සිගරට් එකක් ෙබොන්න කීයක් වැය කරනවාද?
රුපියල් 14යි. දවසකට සිගරට් එකක් බැගින් අඩු කෙළොත් ලයිට්
බිල ෙගවන්න පුළුවන් ෙන්. එතෙකොට රුපියල් 450යි ෙන්.
දවසකට සිගරට් එකක් බැගින් අඩු කෙළොත් තමන්ෙග් ෙගදර
විදුලිය බිල ෙගවන්න පුළුවන්. මිලියන 1.1කට ලයිට් බිල විධියට
එන්ෙන් රුපියල් 300ත් 400ත් අතර පමාණයක්. ඉතිරි මිලියන
1.3ට බිල විධියට එන්ෙන් රුපියල් 400ත් 500ත් අතර පමාණයක්.
ඊළඟ මිලියන 1.3ට බිල විධියට එන්ෙන් රුපියල් 800ත් 1,000ත්
අතර පමාණයක්. ගරු මන්තීතුමා, ෙම් රෙට් විදුලිය
පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් සියයට 75කට විදුලිය බිල විධියට එන්ෙන්
රුපියල් 1,000ට වඩා අඩු මුදලක්. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා හැම දාම දුක් විඳින මිනිසුන් ගැන සිතුවා; හැම දාම
සාමාන ජනතාව ගැන සිතුවා. ඒ නිසා තමයි අප ෙම් සහනාධාරය
දුන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ෙම් සහනාධාරය ෙදනවාත්
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එක්කම ආණ්ඩුව ශක්තිමත් ෙවනවා කියලා. ෙම් සහනාධාරය
ගැන කියලා ආණ්ඩුව වටා ඉන්න ජනතාව ඉවත් කරන්නයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්. විජයදාස රාජපක්ෂ
මන්තීතුමා, අර අලුත්කෙඩ් උසාවිෙය් දමන තර්ක, දණ්ඩ නීති
සංගහෙයන්, අරෙකන් ෙම්ෙකන් දමන තර්ක ෙම්කට ෙගෙනන්න
එපා. ඔබතුමාෙග් තර්කය වැරැදියි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමනි, -

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔව්, ෙමොකක්ද ඔබතුමා කියන්ෙන්? ඔය කන් ෙදකට ගහලා
තිෙබන වයර් ෙදක ගලවා ගන්න ෙකෝ. හරියට නිකම් ෙසේලයින්
ගහලා වාෙගයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා කියන විධියට මහජන
උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව දැන් නව ගාස්තු සම්මත කරලාද
තිෙබන්ෙන්?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

තවම නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එෙහම නම් ඒක approve කියලා එවලා තිෙබන්ෙන් කවුද?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

කවුද එවලා තිෙබන්ෙන්?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Message එකක් තිෙබනවා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා ඒ කාලෙය් සින්දු කියන ෙකොට ඔබතුමාට message
කීයක් ආවාද? ඒ කාලෙය් ඔබතුමා සින්දු කියන ෙකොට ඔබතුමාට
messages180,000ක් ආවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම් කථාව අහන්න ෙකෝ. ඔබතුමන්ලාෙග් අලුත් සංෙශෝධනය
අනුව ඒකක 01 ඉඳලා 30 දක්වා විදුලි පරිෙභෝජනයට අදාළ
ගාස්තුව කීයකින් වැඩි ෙවනවාද? ඒකක 30 ඉඳලා 60 දක්වා
ගාස්තුව කීයකින් වැඩි ෙවනවාද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

මා ඔබතුමාට ඒ ගැන කියන්නම්. වැඩ බලන විදුලිබල ඇමති
දැන් ඉඳගන්න. දැන් ආපසු කෙන් අර ෙදක ගහගන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have two more minutes.
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඉක්මනින් කථාව
අවසන් කරන්නම්. ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ
විදුලිය ඒකකවල මිල වැඩි කිරීම පිළිබඳ තව වන කල් අවසන්
තීරණයක් ෙගන නැහැ කියන එක. ෙම් වන කල් එවැනි තීරණයක්
ෙගන නැත.

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා දැන් ෙගව්වාට ඇත්ත ආදායම ෙපන්වන්ෙනත්
නැහැෙන්; කථා කරන ඇත්ත නඩු ගණන ෙපන්වන්ෙනත්
නැහැෙන්. [බාධා කිරීමක්]
සියලු නඩු ටික ෙපොෙත් සටහන් කරනවාද? සියලු ආදායම
සටහන් කරනවාද? [බාධා කිරීමක්] ඔය බලන්නෙකෝ,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අසත ය කියනවාෙන්. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

ඒක කිව්වා නම් ඇති.

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

මම දැනුත් tax ෙගවනවා.
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

(மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ෙම්
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී ෙම් පිළිබඳ එතුමාෙග් අවධානයත් ෙයොමු
කළා. ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගිකයන්ට, දුක් විඳින ජනතාවට
අසාධාරණයක් ෙනොවන විධියට විදුලිය බිල සංෙශෝධනය කරන්න
අපි කටයුතු කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් අපි
විපක්ෂයට කියනවා, කරුණාකර අසත ය කියන්න එපා කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේලා අසත ය කියලා තමයි අවුරුදු 19ක් තිස්ෙසේ
විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා නැති ෙවලා ඉන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා
අසත ය
කියන
නිසා
තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයාට පාෙර් ෙකළින් යන්න බැරි. ඒ
නිසා අසත ය කියන්න එපා. රටට ඇත්ත කියන්න. පාඩුව
තිෙබන්ෙන් දූෂණ, වංචා නිසා ෙනොෙවයි.
විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා අල්ලස් හා දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිසම ගැන කිව්වා. ෙමෝරු අල්ලන්න කියලා කිව්වා.
අපි ෙම්ෙක් ෙමෝරු අල්ලමු. දූෂණ ගනුෙදනු තිෙබනවා නම් අපි
ෙමෝරු අල්ලමු. ඒක පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ෙම් ගනුෙදනුෙව්
ෙමෝරු නැහැ. පටලවාගන්න එපා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
පශ්නය අරෙගන බැලුෙවොත් ඒෙක් තිෙබන්ෙන් ඒකකයක
නිෂ්පාදන මිලයි, ඒකකය විකුණන මිලයි අතර ෙවනස පාඩුව
බිලියන ගණනක් වන එකයි. ෙම්කයි පශ්නය. ෙම් රෙට් ජනතාව
ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අපි පාරවල් හදන්න ඕනෑ; වතුර
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් සියලුම සහනාධාර ෙදන ගමන් අෙනක්
හැම ෙදයක්ම ෙදන්න අපටත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ආණ්ඩුව
පවත්වාෙගන යන්නත් ඕනෑ. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි,
එෙහම නැත්නම් අපට කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්ක ෙම් විධියටම
තියලා නීතිඥයන්ෙග් ආදායෙමන් ආදායම් බදු ෙලස සියයට 50ක
tax එකක් ගහන එකයි. එෙහම කෙළොත් විජයදාස රාජපක්ෂ
මහත්මයාට මාසයකට රුපියල් ෙකෝටි 5ක් ෙගවන්න සිද්ධ
ෙවනවා.

ෙහොඳයි, මම අවසන් කරන්නම්. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් කියන්නට ඕනෑ විජයදාස
රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග් එක නඩුවකට අය කරන ගාස්තුව
සාමාන ෙයන් රුපියල් මිලියන 10යි. එතෙකොට දවසකට නඩු
10ක් කථා කෙළොත්, දහය වැඩි කිරීම දහය 100යි. ඒ කියන්ෙන්
රුපියල් මිලියන 100යි. ඒක 30න් වැඩි කෙළොත් ඔබතුමාෙග්
ආදායම කීයද? ෙගවන tax එක කීයද? ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් අපි විපක්ෂෙයන්
ඉල්ලීමක් කරනවා අසත ය කියන්න එපා කියලා. ජනතාවට අපි
බර ෙදනවා ෙනොෙවයි, ෙම්ක විදුලිබල මණ්ඩලයට තිෙබන පාඩුව
අවම කර ගැනීම සඳහා, රජයට තිෙබන බර අවම කර ගැනීම
සඳහා කරන වැඩ පිළිෙවළක් කියන එක මතක් කරමින් මා නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[பி.ப. 3.41]

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව
් රන් මහතා

(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மின்
கட்டண அதிகாிப் ச் சம்பந்தமான இந்த ஒத்திைவப் ப்
பிேரரைண ெதாடர்பில் ஒ சில வார்த்ைதகள் கூற வி ம்
கின்ேறன். இலங்ைகயில் மின்சார சைப, ெபற்ேறா யக்
கூட் த்தாபனம் மற் ம் மிஹின் எயார் ேபான்ற நி வனங்கள்
மிக ம் நஷ்டத்தில் இயங்குகின்றன. இந்நி வனங்கள்
அரசுக்குப் ெப ஞ் சுைமயாக இ ப்ப டன் மானியமாக
அல்ல
மாற்றல்
வ மானமாக
ஒவ்ேவார்
ஆண் ம்
ஏராளமான நிதிைய ம் அரசிடமி ந் ெபற்
வ கின்றன.
இதனால் இந்நாட் ்க்கு
க்கியத் வம் வாய்ந்த ஏைனய
அபிவி த்தித் திட்டங்கள் தைடப்ப வ டன் மக்களின் வாிப்
பண ம்
ண க்கப்ப கிற . அேதேவைளயில், நாட் ன்
உள்நாட் , ெவளிநாட் க் கடன் சுைமக ம் அதிகாிக்
கின்றன. இந்த நிைலைம இ தியில் மக்க க்குப் ெப ம்
சுைமயாக மா வ டன் அவர்கள
வாழ்க்ைகத் தரத்தி ம்
ழ்ச்சிைய ஏற்ப த் கின்ற . அ மாத்திரமன்றி, மக்கைள
வ ைம நிைலைமக்குக்கூட இட் ச்ெசல்கின்ற .
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! What is the point of Order, Hon.
Mahindananda Aluthgamage?
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sorry to disturb you, Hon. Member.
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමනි, විදුලිය ඒකක 60 දක්වා කිසිදු
වැඩි වීමක් කරන්ෙන් නැහැ, පරණ ගණනමයි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry
on. - [Interruption.]
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමා හරියට දන්ෙන් නැතුව කියන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Member is now speaking. Do
not disturb him. - [Interruption-] Hon. Dayasiri
Jayasekara and Hon. Mahindananda Aluthgamage, please
allow the Hon. Member to speak. Hon. Yoheswaran, you
carry on.
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව
් රන් මහතා

(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

இன்
மின்சாரம் என்ப மக்களின் அ ப்பைட ேதைவ
களில் ஒன்றாகேவ இ க்கின்ற . இவ்வாறான நிைலயில்
ேம ம் மின்சாரக் கட்டணத்ைத அதிகாிப்பத டாக மக்களின்
வாழ்க்ைகத்
தரத்ைத
மிக
ேமாசமான
நிைலைமக்கு
இட் ச்ெசல் ம் ெசயற்பாட் ைன அரசு ெதாடரக்கூடா என
நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த மின்சாரக் கட்டண
அதிகாிப் க்கான
காரணம்
யா ?
ஒ ங்கான
நல்ல
நி வாகமின்ைம, திட்டமிட ன்ைம, சீரான நிதிப் பயன்
பா ன்ைம, நீண்டகால அபிவி த்தி சார்பான திட்டமிட
ன்ைம என்பனேவ அதற்கான காரணங்களாகும். கடந்த சில
வ டங்க க்கு ன்னர் உலகச் சந்ைதயில் மசகு எண்ெணய்
விைல குைறவைடந்தெபா
ம் நீதிமன்றம் எாிெபா ள்
விைலையக்
குைறக்க
உத்தரவிட்டெபா
ம்
விைல
குைறக்காத அேத அரசாங்கம்தான், தற்ெபா
மின்கட்டண
அதிகாிப்ைப ேமற்ெகாண்
க்கின்ற . இன்
அரசாங்கம்
எம நாட் ேல மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்ைத
தம்
அ ல்ப த் கின்ற
அேதேநரம்,
இந்த
மின்
கட்டண
அதிகாிப்ைப ேமற்ெகாண்
மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத
தம் கீழ்நிைலக்குக் ெகாண்
ெசல்லத் தீர்மானித்
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தி க்கின்ற . இன்
இலங்ைகயின் சக்தி வளத் ைறயில்
ெப ம்
ெந க்க யான
நிைல
உ வாகியி க்கின்ற .
அேதேநரம், இத் ைறையப் ெபா த்தவைரயில் இன் ேசைவ
வழங்குவதி ம் ெசல
ெசய்வ
ெதாடர்பி ம் சிக்கனமற்ற
தன்ைம காணப்ப வைத நாங்கள் உணர்கின்ேறாம்.
மின்சாரக் கட்டண அதிகாிப்பான அபிவி த்தியைடந்
வ கின்ற நாடாகக் க தப்ப கின்ற எம
நாட் ல் பாாிய
தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ம் என்பைத யா ம் ம க்க
யா .
இந்த அதிகாிப்பான
நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்குத்
தைடயாகேவ காணப்ப ம். இன் மின்சாரமான மக்களின்
அன்றாட ேதைவ டன் இன்றியைமயாத அத்தியாவசியப்
பண்டமாகக்
க தப்ப கின்ற .
ஆகேவ,
மின்கட்டண
அதிகாிப்பான நாட் ன் ஒட் ெமாத்தப் ெபா ளாதாரத்தி ம்
தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ம். இன் சாதாரண கு மக்க ம் மின்
விசிறிகைளப் பயன்ப த் கின்ற ஒ
நிைல உ வாகி
இ க்கின்ற . வறிய மக்கள் ெப ம்பா ம் கு ைசக் ைகத்
ெதாழிைலேய நம்பி வாழ்கின்றார்கள். இந்தத் ெதாழிைலப்
ெப ம்பா ம் மின்சாரத்தின் லேம அவர்கள் ேமற்ெகாள்கின்
றார்கள். ஆனால், இவ்வா
மின்சாரக் கட்டணத்ைத
அதிகாிப்பதனால் அந்த மக்கள் பாாிய பிரச்சிைனைய
எதிர்ெகாள்ள ேவண் யி க்கும். இந்த வைகயிேல அவர்கள
வாழ்வாதார ம் பாதிக்கப்ப ம். ஒட் ெமாத்தமாக இந்த
மின்சாரக் கட்டண அதிகாிப் சகல ைறகளி ம் மக்க க்குப்
பாதிப்ைப ஏற்ப த் வதாகேவ அைம ம். ெதாழிற் ைறயின்
உள்ளீட் ச் ெசலவினம் அதிகாிக்கப்ப வதன் லம் அவற்றின்
உற்பத்தி விைல அதிகாிக்கும். அேதேநரம் இந்தத் ெதாழிைல
நம்பி வாழ்கின்ற அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் வ ைமக்
ேகாட் ன்கீழ் ெசல்வதற்கும் இ வழிவகுக்கும்.
ெபா வாக இலங்ைகயில் மின்சாரத் க்கான ேகள்வி
சராசாியாக ஆண் க்கு 7 - 8 சத தம் அதிகாித் வ கின்ற .
இதற்குக் காரணம் மின் பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக
அதிகாித்தைமயாகும்.
இதைன
நிவர்த்தி
ெசய்வதற்கு
அண்ணளவாக
'ெமகா வாட்' மின்சாரத்ைத உற்பத்தி
ெசய்யக்கூ ய வைகயில்
திய
ைறகைளப் பயன்ப த்த
ேவண் ம். ெமாத்த மின்சார கர்வில் சுமார் 40 தம் ட் ப்
பாவைனக்கும் மிகுதி 60 தம் ைகத்ெதாழில் மற் ம் வணிக
நி வனங்களின்
ெசயற்பா க க்கும்
பயன்ப த்தப்
ப கின்ற .
கடந்தகால
த்த சூழ னால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு,
கிழக்கு மாகாணங்களி ள்ள மக்கள் தற்ேபா மீள்கு ேயறிக்
ெகாண்
க்கின்ற நிைலயில் அரசாங்கமான , 'கிழக்கின்
உதயம்', 'வடக்கின் வசந்தம்' ேபான்ற திட்டங்களி டாக
அப்பகுதிக்கு மின்சாரம் வழங்குவதாக நாடகமா க்ெகாண்
மின் கட்டணத்ைத அதிகாிக்கின்ற . இதனால் அந்த மக்கள்
ெப ம் பாதிப் க்கு உள்ளாகும் நிைல உ வாகும். தற்ேபா
ஏற்பட்
க்கின்ற மின்சார ெந க்க ையக் குைறப்பதற்கு
அரசாங்கம் சில அ கு ைறகைளக் ைகயாள ேவண்
ள்ள .
காற்றாைல, சூாிய ஒளி என்பவற்றின்
லம்
மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் விைரவாக
நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ம். நான் அறிந்தவைர,
காற்றாைல
லம் மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்வதற்கு அம்பாந்
ேதாட்ைட தல் த்தாைவ வைரயான கைரேயாரப்பகுதி ம்
கற்பிட்
குடா
தல்
த்தளம் வைரயான பகுதி ம்
உகந்தைவயாகத்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட் ள்ள .
அம்பாந்
ேதாட்ைடயில்
ெபா த்தமற்ற
விமான
நிைலயத்ைத
ஆரம்பித்தைத வி த் , காற்றாைலகளின் லம் மின்சார
உற்பத்திைய ஆரம்பித்தி ந்தால், இன்
ஏற்பட்
க்கும்
மின்சாரத் தட் ப்பாட்ைட ஓரள க்ேக ம் நிவர்த்தி ெசய் ,
மின்கட்டண அதிகாிப்ைப ம் குைறத்தி க்கலாம்.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)
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පෙද්ශවල ජනතාව යථා තත්ත්වයට පත් වන ෙතක් අවුරුද්දක
කාලයක් විදුලි බිල අය කරන්ෙන් නැතුව තමයි විදුලිය ලබා
දුන්ෙන්.

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! What is the point of Order, Hon.
Member?
ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

ெகளரவ உ ப்பினர் அம்பாந்ேதாட்ைடயில் ெபா த்தமற்ற
விமான
நிைலயம்
அைமக்கப்பட்
க்கின்ற
என்
கூ கின்றார். அவர் அதற்குச் சாியான காரணத்ைதக்
கூறேவண் ம்.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry
on. You have only one more minute.
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව
් රන් මහතා

(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, சற் ச்
சிந்தித் ப் பா ங்கள்! உண்ைமயில் இந்த மின்கட்டண
அதிகாிப்பால் கல்வித் ைறக்கும் பாதிப் ஏற்படலாம். இன்
கல்வித்
ைறயில் ந ன
ைறயில் தகவல் ெதாழில் ட்பம்
சார்ந்த பாடங்க ம் உட் குத்தப்பட்
ப்பதனால், பாடசாைல
களில் ந ன கற்பித்தல்
ைறகள் லம் மாணவர்க க்குக்
கற்பிக்க ேவண் யி க்கின்ற . இவ்வாறான ஒ சூழ ல் மின்
கட்டண அதிகாிப்பான
கல்வித்
ைறயி ம் ஆராய்ச்சித்
ைறயி ம் பாாியெதா
ழ்ச்சிைய ஏற்ப த்தக்கூ ம்.
எனேவ, மின் கட்டண அதிகாிப்பின் லம், இந்த நாடான
வ ைமயில் மட் மல்ல, அறிவின்ைமயி ம்கூட, ஆசியாவிேல
ஆச்சாியமிக்க ஒ
நாடாக மிளி ம் நிைல ஏற்படக்கூ ம்
என்பதைனக் கூறிக்ெகாண் , என
உைரைய நிைற
ெசய்கின்ேறன்.

[අ.භා. 3.50]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ෙයෝෙහේස්වරන්
මන්තීතුමා ඒ විධියට කථා කරන එක පිළිබඳව ඇත්තටම අපි
කනගාටු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, උතුරු
නැෙඟනහිර පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයකු
හැටියට ඔබතුමා දන්නවා, ඒ පෙද්ශ තස්තවාදෙයන් ෙබ්රා
ගත්තාට පස්ෙසේ දැන් තිෙබන තත්ත්වය. ඒ තිස් අවුරුදු කාලය
තුළදී ටාන්ස්ෙෆෝමර විනාශ කරලා, විදුලි කණු සම්පූර්ණෙයන්ම
විනාශ කරලා විදුලි පද්ධතියට කරන්න පුළුවන් හැම හානියක්ම
කරලායි තිබුෙණ්. නැෙඟනහිර පළාත මුදාෙගන, උතුරු පළාත
මුදාෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශවල
අහිංසක ජනතාවට විදුලිය ලබා දුන්ෙන් අවුරුද්දක් විදුලි බිල අය
කරන්ෙන් නැතුවයි කියන එක අමතක කරන්න එපා. අවුරුද්දක්ම
විදුලි බිල අය කෙළේ නැහැ ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
පාඩුව අවම කර ගැනීම සඳහා, 2002 එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළ පනතකින් ඇති කළ
මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිසමත්, විදුලිබල මණ්ඩලයත්
ඒකාබද්ධ ෙවලා ෙයෝජනා කළ විදුලි ගාස්තු පිළිබඳ අවසාන
තීරණයකට එන්ෙන් නැතිව, ඒ ගැන සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවලා
තිෙබන ෙවලාවක් ෙම්. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, එල්ෙලන්න වැෙල් වැල් නැතුව ඉන්න
විපක්ෂය අද විදුලි බිල සම්බන්ධව ජනතාවට විශාල බිල්ෙලක්
මවා පාන්න උත්සාහ කරනවා.
විදුලි බිල වැඩි කිරීම නිසා සම්පූර්ණෙයන් අෙප් ආර්ථිකය
කඩාෙගන වැෙටනවා, සංවර්ධනය සම්පූර්ණෙයන්ම අඩාළ
ෙවනවා, ජන ජීවිතයට විශාල වශෙයන් හානියක් ෙවනවාය
කියනවා. හැබැයි ෙයෝජනා කර තිෙබන ෙම් වැඩි ෙවන පමාණය
දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, ඉතා ෙසොච්චම් මුදලකින් තමයි වැඩි
ෙවන්ෙන් කියලා. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කථා කරද්දී
කිව්වා, ෙපොඩි මිනිහාෙගන් අරෙගන ෙලොකු ෙකනාට ෙදනවා
කියලා. නමුත් ඔහුෙග් කථාව අවසන් කරද්දී කිව්වා, ෙලොකු
ෙකනාෙගන් අරෙගන ආපසු ෙපොඩි ෙකනාට ෙදනවා කියලා.
ෙම්වා හතර බීරි කථා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විදුලි බල මණ්ඩලය
2011 අවුරුද්ෙද් බිලියන 11ක් පාඩු ලැබුවා. ඒ වාෙග්ම 2012
අවුරුද්ද වන ෙකොට විදුලි බල මණ්ඩලය බිලියන 61ක් පාඩු
ලැබුවා. පැහැදිලිවම අපි දන්නවා, ෙම් පාඩුවට ෙහේතුව විශාල
ජනන වියදමක් දරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන එකයි. අෙප් රෙට් විදුලි
පරිෙභෝජනය වැඩි වුණා. 1994 අවුරුද්ද වන ෙකොට ෙම් රෙට්
ජාතික විදුලිබල අවශ තාව තිබුෙණ් ෙමගාෙවොට් 1,800යි. හැබැයි
ෙම් වන ෙකොට ෙමගාෙවොට් 3,140ක අවශ තාවක් තිෙබනවා,
ජාතික වශෙයන් විදුලිය පරිෙභෝජනය කරන සියලු ෙදනාට විදුලිය
ලබා ෙදන්න. ඒ නිසා ඉන්ධනවලින්, දැවි ෙතල් භාවිතෙයන්
විදුලිය ජනනය කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙපෞද්ගලික අංශවලින් අධික මිලකට විදුලිය ගන්න ඕනෑ ෙවලා
තිෙබනවා. ආසියානු කලාපෙය් රටවල් ගණනාවක විදුලිය
කැපුවත්,
ඉන්දියාෙව්ත් හැම දවසකම විදුලිය කැපුවත්,
ශී ලංකාෙව් විදුලිය කපන්ෙන් නැතිව, රෙට් ජනතාව අඳුෙර්
තියන්ෙන් නැතිව අපි යා යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය්ත් ඉඳෙගන
කටයුතු කරන නිසාත්, හැෙමෝටම විදුලිය ලබා ෙදන්න කටයුතු
කරන නිසාත් අද ෙම් ජනන වියදම සියයට 80 දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා.
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශෙය් ෙමොන ඇමතිවරයා
හිටියත් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ.
වර්තමාන ඇමතිතුමිය -පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මැතිනිය- ෙම්
ආයතනය බාර ගත්ත නිසා විදුලි බිල වැඩි කරන්න සිද්ධ වුණාය
කියන පුහු තර්ක බංෙකොෙලොත් විපක්ෂය ජනතාවට ඉදිරිපත්
කරන අවස්ථා අපි දැක්කා. අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න
ඕනෑ, පවිතා ඇමතිතුමිය ෙනොෙවයි කවුරු අමාත ාංශය බාර
ගත්තත්, කවුරු විදුලිබල මණ්ඩලයට නායකත්වය දුන්නත්, ෙම්
පාඩුව නැති කර ගැනීම සඳහා පැහැදිලි විකල්ප වැඩ පිළිෙවළකට
යා යුතුව තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම අපි කියන්න ඕනෑ, ෙම් තත්ත්වය
අපි ජාතික වශෙයන් කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ බව. ෙද්ශපාලන
ෙකෝණවලින් බලලා, ෙද්ශපාලන පක්ෂ හැටියට බලලා අපි ෙම්
ගැන සාකච්ඡා කරනවා නම්, මා හිතන හැටියට ඒක පදනම්
විරහිතයි. හැබැයි ෙද්ශපාලන වශෙයන් කියන්න එනවා නම් අපිත්
කියන්න සූදානම්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමා අද ෙම් සභාවට ෙබොරු ෙගොඩක් කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ
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කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව වගකීෙමන්
කියනවා, එතුමා ඒ ඉදිරිපත් කරපු සංඛ ා ෙල්ඛන සියයට 80ක්
ෙබොරු කියලා. හැබැයි, එතුමා කියපු කවිෙය් අවසාන පද ෙදක
එතුමා කිව්ෙව් නැහැ.
"ඔවා ෙදනු පර හට -තමා සම්මෙතහි පිහිටා සිට" කියන පද
ෙදක කිව්වත් අනික් පද ෙදක කිව්ෙව් නැහැ. "දුසිරිත් දනන් ෙදන ඔවා වැද්දන් කියන බණ වැනි" කියන පද ෙදක එතුමා කිව්ෙව්
නැහැ. අපි සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාට ඒක කියන්න කැමැතියි.
තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්න එපා, 1982 තමයි ලංකාෙව්
පළමුවැනි -

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order, Hon. Member?
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝගවලට
අනුකූලව, මම එක කාරණයක් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරනවා. ඔබතුමා ඕනෑ නම් මහ ෙල්කම්තුමාෙගන් අහන්න. You
cannot impute improper motives to any Member. That is in
the Standing Orders. He called me a liar

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

and he said that I had presented wrong facts. So, I
respectfully request you නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there is anything against the Standing Orders, that
will be expunged from Hansard. Hon. Shantha Bandara,
you carry on with your speech.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
ඉංජිෙන්රුවන් 1982 දී තමයි කිව්ෙව් සාම්පූර් තාප විදුලි බලාගාරය
ඉදි කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ ෙවලාෙව් තාප විදුලි බලාගාරය ඉදි
කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය කටයුතු කෙළේ නැහැ. ඒකයි අපි
කියන්ෙන් එයාලාෙග් පව් අද අපිට ෙගවන්න සිදු ෙවලා
තිෙබනවාය කියලා. ඊ ළඟට, දකුෙණ් මාවැල්ෙල් තාප විදුලි
බලාගාරයක් ආරම්භ කරන්න ගියා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේෙග්
පියාණන් -ෙපේමදාස මැතිතුමා- එදා එය හකුළා ගත්තා. ඒ තාප
විදුලි බලාගාරය එදා දකුෙණ් ඉදි කෙළේ නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කවුද එදා විරුද්ධ වුෙණ්?
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ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

එදා ඒක ඉදි කළා නම් අද අපට ෙම් තත්ත්වයට මුහණ ෙදන්න
ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කවුද එදා විරුද්ධ වුෙණ්?

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

එදා කණ්ඩායමක් විරුද්ධ වුණා. කවුරු විරුද්ධ වුණත්,- [බාධා
කිරීමක්] විරුද්ධ වුෙණ් බී.වයි. තුඩාෙව් මහත්මයා. දකුණු පළාත්
සභාෙව් විපක්ෂ නායක වශෙයන් හිටපු බී.වයි. තුඩාෙව් මහත්මයා
තමයි එදා විරුද්ධ වුෙණ්. පළාත් සභාවක විපක්ෂ නායකවරයකු
විරුද්ධ වුණාය කියලා ෙම් වාෙග් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් පස්සට
ගන්න නායකෙයෝ ඉන්නවාද? එෙහම කරලා රටක් ඉස්සරහට
ෙගනයන්න බැහැ. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
තාප බලාගාරය ඉදිකරන්න යනෙකොට සමහර අය කිව්වා,
"හකුළා ගනිව්" කියලා. හකුළා ගත්තාද? සමහර අය ආගමික
වශෙයන් ආවා. ඒත් හකුළා ගත්ෙත් නැහැ. සමහර අය ෙද්ශපාලන
වශෙයන් ආවා. ඒත් හකුළා ගත්ෙත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා
අමතක කරන්න එපා, එෙහම ෙනොකළා නම් අද
තමුන්නාන්ෙසේලාට පැය හතක් අඳුෙර් ඉන්න ෙවන බව.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරය හදන අභිෙයෝගයට මුහුණ දීලා,
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඒක
ආරම්භ කරපු නිසා තමයි අද ෙම් කලාපෙය් අඳුෙර් ඉන්ෙන් නැති
රටක් බවට ශී ලංකාව පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙද්ශපාලනමය
වශෙයන් අපට ගහනවා නම් අපිත් ඒවා කියන්න කැමැතියි.
අමතක කරන්න එපා, තමුන්නාන්ෙසේලා 1979 දී සියයට 76කින්
විදුලි බිල වැඩි කළා. 1980 දී සියයට 100කින් වැඩි කළා. ෙම්වා
අසත නම් කියන්න. වගකීෙමන් යුතුවයි අපි ෙම්වා කියන්ෙන්.
1980 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව විදුලි මිල සියයට 100න්
වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම 1981 දී සියයට 67කින් වැඩි කළා. [බාධා
කිරීමක්] මන්තීකම්, ඇමතිකම් දමලා තමයි අපි ෙම්වාට ඇවිල්ලා
ඉන්ෙන්. අපි ඒක බලා ගන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි ෙවන්න.
1979 දී, 1980 දී, 1981 දී සියයට 67කින්, 1982 දී සියයට 50කින්
වැඩි කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 2002 - 2004 කාලෙය් පැවති
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තමයි ඊට පසුව වැඩියන්ම විදුලි
මිල වැඩි කෙළේ. 2001 දී සියයට 21යි, 2002 දී සියයට 32යි. දැන්
අපි වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොච්චරක්ද? සියයට 18කින් වැඩි
කරන්න තමයි අපි දැන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්
වනෙකොට අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබෙන්ෙන් සියයට 18කින් වැඩි
කරන්නයි. සහන විශාල පමාණයක් ලබා ෙදන ගමන් තමයි ඒකත්
ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්.
අෙප් කාලෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි,1981 දීත් ෙම් රෙට් විදුලිය
කප්පාදු කර තිෙබනවා. 1983, 1984, 1987, 1992, 1994, 1996,
2001, 2002 කියන ෙම් හැම අවුරුද්දකම විදුලිය කපා තිෙබනවා.
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා අමතක කරන්න එපා. ෙද්ශපාලන
වශෙයන් ෙම්වා ගැන කථා කරන්න එනවා නම් අපි ෙද්ශපාලන
වශෙයන් කථා කරමු.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් ෙමොන ෙද් කථා
කළත් අනිවාර්යෙයන්ම අපට ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ
ෙවනවා.
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා, මැයි පළමු වැනි දා
ෙබොරු කියන දිනය කියලා. මැයි පළමු වැනි දා ෙනොෙවයි, අද මැයි
නව වැනි දා ෙබොරු කියන දිනය බවට පත් කළා, ෙම්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව. ඇයි ඒ? එතුමා කියපු ෙබොරුවලට මම එක
උදාහරණයක් කියන්නම්. Lanka Transformers Limited
කියන්ෙන් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තිෙබන ආයතන හතෙරන්
එකක්. ඒෙකන් සියයට 63ක් විදුලිබල මණ්ඩලය සතුව නැහැ
කියලා එතුමා කිව්වා. අපි වගකීෙමන් කියනවා, ඒක සම්පූර්ණ
අසත යක්. විදුලිබල මණ්ඩලයට එහි සියයට 63ක ෙකොටස්
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා තමයි
කිව්ෙව්. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව එතුමාට කියනවා, මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙබොරු කියලා නැහැ කියලා. නිදහසින්
පසුව ෙම් රෙට් බිහි ෙවච්ච නායකයන් මැතිවරණයකට ඉදිරිපත්
ෙවනෙකොට දීපු ෙපොෙරොන්දු දිහා බැලුවාම, එතුමා තමයි මහින්ද
චින්තනෙයන් ජනතාවට දුන්නු ෙපොෙරොන්දු සියයට සියයකට
ආසන්න පමාණයක් ඉටු කරපු එකම නායකයා. ඒ අන්දමට
ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරපු ආසියානු කලාපෙය් සිටින එකම
නායකයාත් එතුමායි. එතුමා ෙම් රෙට් පැවති යුද්ධය අවසන්
කරනවාය කිව්වා; යුද්ධය අවසන් කළා. හම්බන්ෙතොට වරාය
හදනවාය කිව්වා; වරාය හැදුවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
හදනවාය කිව්වා; ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුවා. ජාත න්තර කීඩාංගන
හදනවාය
කිව්වා;
ජාත න්තර
කීඩාංගන
හැදුවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට සිහිනයක් ෙවලා තිබුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය
හදනවාය කිව්වා; අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
ඒවාට ඊර්ෂ ාෙවන් කථාකරන්න එපා. ඕවා කියලා තමයි
විපක්ෂය දවසින් දවස බංෙකොෙලොත් ෙවලා මැතිවරණවලින්
පරාජයට පත් ෙවවී ආපස්සට යන්ෙන්. ඒ නිසා අපි යථාර්ථය කථා
කරන්න ඕනෑ. ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා,
පාඩුව අවම කර ගැනීම සඳහා අපි ෙමොකක්ද කළ යුත්ෙත්?
ඉන්ධන භාවිතෙයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන එක අඩු කරන්න
ඕනෑ.
ඒ වාෙග්ම දැවිෙතල් භාවිතෙයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන
එක අඩු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් අධික
මිලට විදුලිය ලබා ගැනීම අඩු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නම්
ෙකොෙහොමද ෙම්ක කරන්ෙන්? අපි තාප විදුලිය නිෂ්පාදනයට
යන්න ඕනෑ. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කරන්න බැරි වුණු
සාම්පූර් විදුලි බලාගාරෙය් වැඩ කටයුතු අපි වහාම ආරම්භ කළ
යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අද ෙම්
විෂය භාරව කටයුතු කරන අෙප් රෙට් දක්ෂ ෙද්ශපාලනඥවරියක්
හැටියටත්, නිෙයෝජ අමාත වරියක්, අමාත වරියක් හැටියටත්,
කැබිනට් අමාත වරියක් හැටියටත් සෑම ක්ෙෂේතයකම වාෙග්
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරපු නායිකාවක් -[බාධා කිරීම්] ඇයි
ෙමොකද? තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි කියන්න ඕනෑ, අද මාතෙල්
ඇටකටු ෙගොඩ ගත්තා වාෙග් ෙනොෙවයි, සූරියකන්ෙද ඇටකටු
ෙගොඩ ගත්ෙත් පවිතා වන්නිආරච්චි මැතිනිය. තමුන්නාන්ෙසේලා
අමතක කරන්න එපා. අද ෙම් නිකම් මාතෙල් පහුරු ගානවා. අද
මාතෙල් පහුරු ගානවා වාෙග් ෙනොෙවයි. ඒ විධියට නිර්භීතව
ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා අද එතුමිය කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි කියන්ෙන් එතුමියෙග් නායකත්වය
තුළ ඊළඟට අපි ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් ෙදවන අදියර
ෙමගාෙවොට් 300, තුන්වන අදියර ෙමගාෙවොට් 300 නිපදවලා ඒ
ෙමගාෙවොට් පමාණය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කිරීමත්
එක්ක ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තු අඩු කරලා අපට සහනයක් ලබා
ෙදන්න පුළුවන් බවයි.
අවසාන වශෙයන් කියනවා ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙම්
ෙකෙරහි ෙයොමු ෙවලා තිෙබන බව. තාමත් පැහැදිලි තීන්දුවක්
ගත්ත නැති ෙද්කට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවට බිල්ෙලක්
මවන්න හදන්ෙන්. එෙහම ජනතාව භය කළත්, අෙප් රෙට්
ජනතාව බුද්ධිමත් ජනතාවක් ෙහයින් භය ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන
එක තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරමින් මම නිහඬ වනවා.
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද විදුලි බිල ගැන කථා
කරන අවස්ථාෙව්දී මුලින්ම ෙම් ගාස්තු ගැන මම වචනයක්
කියන්න ඕනෑ, අෙනක් අය අෙනක් කරුණු කථා කළා.
මට පථමෙයන් කථා කළ මහින්දානන්ද ඇමතිතුමා කිව්වා,
ෙම් රජය හැම එකකටම සහන ෙදනවා කියලා. ඒක ඇත්ත. ඒක
ඇත්ත ෙවන්නත් ඕනෑ. ෙමොකද, මහින්ද චින්තනෙය්ත්
තිෙබන්ෙන් සහන දීලා අපි ෙම් රජය ෙගන යනවා කියලා. එෙසේ
සහන දීමට තමයි ෙම් ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන්. අද ඒ සහනය
නැති කිරීම පිළිබඳවයි ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්
විදුලි බිල වැඩි ෙවනවාද, අඩු වනවාද, ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියන
එක තවම පැහැදිලි නැහැ. ෙමොකද, මහජන උපෙයෝගිතා
ෙකොමිෂන් සභාව එදා අනුමත කෙළේ විශාල වැඩි වීමක්. ඇත්තටම
ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඉස්ෙසල්ලා විදුලි බිල වැඩි කරනවායි කිව්වා.
මට මතක් ෙවනවා, ෙම්ක හරියට අලුත් අවුරුද්දට මාසයක්
විතර තියලා කඩකාරයා මිල ඉහළට යැවීම වාෙග්. මිල ඉහළට
යවලා අලුත් අවුරුද්ද ළං ෙවන ෙකොට මිල පහළට දාලා “sale”
කියලා board එකක් දාලා අපිව ඒ sale එකට ෙයොමු කරවනවා.
ඉතින් අපි අම්මලා, අක්කලා එක්ක sale එකට ආවාම අපට
හිෙතනවා, අපට ෙලොකු සහනයක් ලැෙබනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ
අලුත් අවුරුද්දට සාරියක් ගන්න, සරමක් ගන්න අවශ ව තිබුණා
නම් එකක් ෙවනුවට ෙදකක් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් කඩ
සාප්පුවට යනවා. ඔෙහොම ෙදයක් තමයි විදුලි බිල ගැන සිදු
වුෙණ්. විශාල වැඩි වීමක් මාසයකට උඩදී ෙයෝජනා කරලා, මැයි
පළමුවන දා ජනාධිපතිතුමා මැයි දින රැළිය භාවිත කරලා කිව්වා,
"අපි ෙම් විදුලි ගාස්තු අඩු කරන්න යනවා" කියලා. ඒෙක් පතිඵල
එන ෙතක් තමයි අපි තාමත් බලාෙගන සිටින්ෙන්, ෙමොකක්ද ෙම්
අවසාන ෙයෝජනාව කියලා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විදුලි ගාස්තු වැඩි කරන ෙකොට එක
block එකකින් තවත් block එකකට, increasing block tariff
එෙකන් volume-differentiated tariff
එකකට ගියා. ඒ
කියන්ෙන් ඉස්සර ඒකක 0-30 වන ෙතක් පරිෙභෝජනය කළා නම්
ඒකට රුපියල් 3ත්, ඒකක 30-60ට පරිෙභෝජනය කළා නම්
රුපියල් 4.70ත් අනුව තමයි ගණනය කෙළේ. දැන් අවසාන ඒකකය
බලලා -ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අය කිරීම රුපියල් හයක් ෙහෝ හතක්
ෙවන්න පුළුවන්.- මුළු එකම ඒ ගණනින් වැඩි කරලා විශාල වැඩි
වීමක් විදුලි බිලට ඇති කරනවා. ෙමෙහම විදුලි බිලට විශාල
ෙවනසක් ඇති කරන්ෙන් ෙම් රජයට ෙම් පාඩුව පිරිමහගන්න බැරි
නිසායි.
තිලක් සියඹලාපිටිය ආචාර්යතුමා සඳහන් කළා, විදුලි මීටරය
කියවන තැනැත්තා මීටරය කියවන්නට බැරි ෙවලාවක්වත් උෙද්ට
එන්ෙන් නැතිව හවසට ආෙවොත් විදුලි බිෙල් රුපියල් 2,500ක
ෙවනසක් එක මාසයකට තිෙබන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ෙපෙර්දා
පත්තරෙය් තිබුණා.
රාජ පාර්ශ්වෙයන් ආචාර්ය තිලක් සියඹලාපිටිය නැවත
නැවත ඒ ගැන කියපු නිසා ඔහු කියපු තවත් ෙකොටසකුත් මා
ෙම්කට එකතු කරන්නට කැමැතියි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අපට ෙපෙනනවා දැන් ෙමතැන ෙලොකු
පශ්නයක් තිෙබන බව. මහ ජනතාව මහජන උපෙයෝගීතා
ෙකොමිෂන් සභාවට ගියා. ෙමොකද, පත්තරවලින් දැනුවත් කළා ඒ
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ෙයෝජනාවට පතිචාර දක්වන්න ඕනෑ නම් පැමිෙණන්න කියලා.
ලිඛිත පතිචාර 200ක් විතර තිබුණා. ඒ වාෙග්ම වාචිකව 70
ෙදෙනකු ඉදිරිපත් ෙවලා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ඒ මහ
ජනයාෙග් ෙයෝජනා, විද්වතුන්ෙග් ෙයෝජනා, විදුලිය පරිෙභෝජනය
කරන ජනතාවෙග් ෙයෝජනා, ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ෙයෝජනා
ෙනොතකා මහජන උපෙයෝගීතා ෙකොමිෂන් සභාව ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලෙයන් දුන්නු ෙයෝජනාව අනුමත කළා. ඒක අනුමත කරලා
ඊට පස්ෙසේ මැයි පළමු වැනිදා ජනාධිපතිතුමා ඒ ෙයෝජනාව
පතික්ෙෂේප කරලා තවත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. දැන්
බලන්න ෙමතැන සිදු වුණු ෙද්. මහජන උපෙයෝගීතා ෙකොමිෂන්
සභාව තිෙබන්ෙන් අධීක්ෂණය කිරීමටයි. ඒවා ස්වාධීන
අධීක්ෂණයට තිෙබන සභාවන්. ෙමොනවාද දැන් ෙම්ෙකන් දැන්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙද්ශපාලනීකරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි,
ඒ ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙයෝජනාව පතික්ෙෂේප කරලා ජනාධිපතිතුමා
ඉදිරිපත් ෙවලා අලුත් ෙයෝජනාවක් කරනවා. ස්වාධිනත්වය
නැවතත් නැති ෙවලා තිෙබනවා කියලා සඳහන් කරන්න ඕනැ. ඊට
වැඩිය ෙහොඳයි විද්වතුන්ට, විශ්වවිද ාලවල අයට මාධ හරහා
කිව්වා නම්, ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනා ජනාධිපතිතුමාට ගිහිල්ලා
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම් වාෙග් ෙබොරුවට මහජන
උපෙයෝගීතා ෙකොමිෂන් සභා තියන්ෙන් නැතුව. ඒ ෙකොමිෂන්
සභාවල වැඩ කරන විද්වතුන් දැන ගන්නට ඕනෑ, ඔබතුමන්ලා
නිසා තමයි ෙකොමිෂන් සභාවල ස්වාධීනත්වය නැති ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඔබතුමන්ලාට ලජ්ජාවක් තිෙබනවා නම්
ඉල්ලා අස් වන්න ඕනෑ. ඒ තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වන්නට ඕනෑ.
එතෙකොට තමයි අපට ස්වාධීනත්වය ඇති කරන්න පුළුවන්
වන්ෙන්.
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

யக்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

I propose that the Hon.Udith Lokubandara do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
கு க்களின்
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා කථාව කරන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

අපට ෙපෙනනවා විදුලි බිෙල් අඩු කිරීමක් සිදු වුෙණ් නැති බව.
වැඩි කිරීමක් පමණයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙපේල් 20වැනිදා
බිල, මැයි 20වැනිදා බිලත් එක්ක සැසඳුවාට පස්ෙසේ අපි තර්ක
කරමු විදුලි බිල අඩු වුණාද වැඩි වුණාද කියලා. වැඩිවීමක් පමණයි
තිෙබන්ෙන්. ෙම් "සහනය" කියන වචනය වැරදියි. එය නිවැරදියි
ෙලස සිතා අර්ථ කථනය කරන්නට එපා. පාරිෙභෝගිකයා
බලන්ෙන් මට ඉස්සර ලැබුණු බිලයි, ඊළඟට ලැෙබන බිලයි අතෙර්
ෙවනසක් තිෙබනවාද, ඒෙක් අඩු වැඩි වීමක් තිෙබනවාද කියලායි.
අෙනක් තර්කවලින් කිසිම වැඩක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා දන්නා විධියට
2009න් පස්ෙසේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
2007, 2008, 2009 හා 2010 ඉදිරිපත් වුණු වාර්තාවල
q u a l i f i c a t i o n එකක්
තිෙබනවා.
ඒ
වාර්තා
තුළ
විගණකාධිපතිතුමාෙග් සටහන් තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විගණන කමිටුෙව් රැස්වීම් 2011දී 6ක්
තිබුණා. 2012දී 4ක් තිබුණා. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා ඒ අයට ෙම්ක
හරියට කළමනාකරණය කර ගන්නට බැහැ කියලා. ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අලාභය පසු ගිය අවුරුද්ෙද් විතරක් රුපියල්
බිලියන 60කට කිට්ටු ෙවන්න යනවා. අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරයට
ෙදන්ෙන් රුපියල් බිලියන 27යි. නමුත් ෙදගුණයකට වැඩි
අලාභයක් තිෙබනවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්. ඉතින් ෙමවැනි
අලාභ තිෙබන ෙකොට, ෙමවැනි දුසැරියක් තිෙබන ෙකොට ෙම්
විගණන-

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon.Udith Lokubandara to take the Chair?

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ෙමවැනි විශාල අලාභ තිෙබන ෙකොට විගණන කමිටු රැස්වීම්
ෙමපමණ අඩු පමාණයක් පැවැත්වීම ගැන විශාල පශ්නයක්
තිෙබනවා.
ඊළඟට මා කියන්නට කැමැතියි විෙශේෂෙයන්ම ෙපෞද්ගලික
විදුලි සැපයුම් ව ාපාර ගැන. එවැනි ව ාපාර 11ක් තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම PPAs - Power Purchase Agreements - අත්සන්
කරලා තිෙබනවා. මා ෙම් කියන ෙද් වැරැදි නම්, ඇමතිතුමිය කථා
කරන ෙකොට එය නිවැරැදි කරන්නට පුළුවන්. 2002 - 2004 රජය
කාලෙය්දී, එනම් 2003 වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර් මාසෙය් 05වන දා
ෙහළ දනවි බලාගාරය සම්බන්ධෙයනුත්, 2003 සැප්තැම්බර්
මාසෙය්දී ඇඹිලිපිටිය ඒස් බලාගාරය සම්බන්ධෙයනුත් Power
Purchase Agreements අත්සන් කරලා තිෙබනවා. අනික් හැම
PPA එකක්ම අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්, මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී ෙහෝ චන්දිකා කුමාරතුංග හිටපු
ජනාධිපතිනියෙග් කාලෙය්දීයි. දැන් එක් එක් අය නැඟිටලා කිව්වා,
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කාලෙය් අත්සන් කරපු ඒවා කියලා. අපි
ඒවා හදිසිෙයන් අත්සන් කළ බව පිළිගන්නවා. ෙමොකද, ඍණ
ආර්ථිකයක් තිබුණු අඳුරු යුගයකයි 2001 දී අපි රජය භාර ගත්ෙත්.
ඒ රජය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ අපට හදිසිෙයන් කියාත්මක
ෙවන්නට වුණා.
2007 ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාෙවන් ෙකොටසක්
කියවන්නට මා කැමැතියි. ෙම් 2007 ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික
වාර්තාව ඒ රජය කාලෙය්දී තිබුණු වාර්තාවයි. විදුලිය
උත්පාදනෙය්දී රාජ , ෙපෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය පිළිබඳව
සටහන් ඒ වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙකටි සටහන් කිහිපයක්
මා උපුටා ෙගන තිෙබනවා. ෙමය සඳහන් වන්ෙන් එම වාර්තාෙව්
68වන පිටුෙව්යි. 2007 ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාෙව්
68වන පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
"පමා වීෙම් ගාස්තු අය කිරීමක් මගින් ෙගවීම් පමා කිරීම ෙවනුෙවන් දඩ
අයකරනු ලැෙබ්"

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අලාභ ඇති වීම පිළිබඳවත්,
ෙපෞද්ගලික අංශයට ලාභ ඇති වීම පිළිබඳවත් තමයි ෙම් වාර්තාෙව්
සඳහන් වන්ෙන්. එම පිටුෙව්ම තවදුරටත් ෙමෙසේද සඳහන් වනවා:

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
"පවත්නා විදුලිබලය මිල දී ගැනීෙම් ගිවිසුම්වල පවතින දුර්වලතා
ෙහේතුෙකොට ෙගන විදුලිබලය සපයන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන
සහතික කරන ලද ලාභ පතිශතයට වඩා ඉහළ ලාභ, ලබා ගන්ෙන්, මහ
ජනතාවට එහි බර පටවමිනි."

එය අෙප් වාර්තාවක් ෙනොෙවයි; විපක්ෂෙය් වාර්තාවක්
ෙනොෙවයි; ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාවයි. කබ්රාල්
වාර්තාව ෙවන්න පථමෙයන් තිබුණු ශී ලංකා මහ බැංකුෙව්
වාර්ෂික වාර්තාෙවන් තමයි මා දැන් කියවන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එම පිටුෙව්ම තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන්
කරනවා:

මා අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. තව එක
ෙදයක් ෙමහිදී සාකච්ඡා කරන්න බැරි වුණා. ලංකා විදුලි බල
මණ්ඩලයට සාමූහික සමාගම්, එෙහම නැත්නම් සෙහෝදර සමාගම්,
අනුසමාගම් 16ක් තිෙබනවා. ෙම් සමාගම් 16 ගැනත්, එහි තිෙබන
අකමිකතාවන් ගැනත් අපි ෙසොයා බලන්නට ඕනෑ. මට කාලය
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ගරු අනුර පියදර්ශන
යාපා අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.

"ෙකෙසේ වුවද, -

[අ.භා. 4.17]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
"ෙකෙසේ වුවද, පවතින රාජ - ෙපෞද්ගලික ගිවිසුම් යටෙත් සියලුම
වත්කම්වල හිමිකාරිත්වය විදුලිබලය සපයන ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ආයතනවලට ලබාෙද්."

වරදක් සිද්ධ ෙවලා තිබුණා නම් එය හරිගස්සන්න අවස්ථාවක්
තිබුණා. ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් ෙමය ෙපන්වා දුන්නා. නමුත්
ඒක කරන්න ලෑස්ති වුෙණ් නැහැ. ෙම් කමයටම තව-තව PPAs
අත්සන් කර ෙගන ගියා. ඒවා නිවැරැදි කිරීෙමන් පමණක් රුපියල්
බිලියන 6ක -අද මුදල්වලින් රුපියල් බිලියන 12ක් ෙහෝ 13ක්මුදලක් ෙබ්රා ගන්න තිබුණාය කියලා ෙම් වාර්තාෙව්ම සඳහන්
කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින වැඩිදුර කථා කරන්න
ෙවලාව නැති නිසා මා සඳහන් කරනවා, පමණයි. ලංකාව විදුලි
බලය අඩුෙවන්ම පරිෙභෝජනය කරන පාරිෙභෝගිකයා වන නමුත්
අනිකුත් සෑම අංශයකින්ම වාෙග් දකුණු ආසියාෙව් ඉහළම
මට්ටෙම් මිලක් තිෙබන විදුලි බලය තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව්යි.
එපමණක් ෙනොෙවයි. ෙකරවලපිටිය -ෙවස්ට්ෙකෝස්ට්- බලාගාරය
සමඟ අත්සන් කර තිෙබන ෙම් PPA එක සභාගත කරන්න කියලා
මා ඔබතුමන්ලාට අභිෙයෝගයක් කරනවා. ෙම් පළාෙත් විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය්ම වැඩිම මුදලට ගන්න විදුලි බලය
තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් කියලා මා අභිෙයෝග කරනවා. පුළුවන් නම්
ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියලා තර්කෙයන් ෙපන්වන්න. ෙම් වාෙග්
දූෂණය නිසාත්, කළමනාකාරිත්වෙය් වැරැදි නිසාත් අද
පාරිෙභෝගිකයා අසරණ ෙවලා, ඒ අයට විදුලිය සඳහා වැඩි මුදලක්
ෙගවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. රජය බැඳී සිටිනවා, විදුලිය
සපයන්න. ෙමොකද, එකම ආයතනයකින් විදුලිය ගන්න තිෙබන
නිසා. මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාවත්, විපක්ෂයත් බැඳී
සිටින්නට ඕනෑ, පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරන්න.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா யக்
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉතාමත්ම වැදගත්
සාකච්ඡාවකයි අද දින නියැලිලා ඉන්ෙන්. විදුලි බලෙය් ඉතිහාසය
ගැන කථා කරනවා නම් මට මතකයි, අපි බලයට ආපු 1994
අවුරුද්ෙද් මුළු ලංකාෙව් විදුලි බලය තිබුෙණ් සියයට 34ක්, 36ක්
වාෙග් පමාණයක් බව. නමුත් අද ෙවන ෙකොට සියයට 90, සමහර
තැන්වල සියයට 95 සමහර තැන්වල සියයට 97 ඉක්මවපු විදුලි
බල පමාණයක් අපි ගම්වල ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබනවා.
ෙමයින් වැඩි පුරම පතිලාභ ලබන්ෙන් ගම්වල ඉන්න සාමාන
ජනතාවයි. මට කලින් කථා කරපු මන්තීතුමා තාප විදුලි බලාගාර
ගැන පශ්න මතු ෙකරුවා. නමුත් ඔබතුමා කිව්ෙව් නැහැ, යම්
විධියකින් ඒවා ෙනොගත්තා නම් ෙකොෙහන්ද අපි විදුලි බලය
ෙදන්ෙන් කියලා. ෙදන එකයි, ගන්න එකයි කියන ෙදකක්
ෙමතැන තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳ මූලික පතිපත්ති හැදුෙව්ත් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය 1993 වර්ෂෙය්දී. 1993 වර්ෂෙය් තමයි IMF
ආයතනයටත්, ෙලෝක බැංකුවටත් කිව්ෙව්, ෙමතැන් පටන් අපි
විදුලි බලය ලබා ගැනීම සඳහා ජනනය කිරීෙම් මධ ස්ථාන රජය
විසින් පිහිටුවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් එදා. එදා
ඉඳලා තමයි ෙම් තාප විදුලි බලාගාර නිර්මාණය වුෙණ්. මම ෙම්ක
වැරැදියි කියලා කියනවා ෙනොෙවයි. නමුත් හැම රජයකටම ඇති
වුණු පශ්නය ෙමයයි. ඉල්ලුමක් තිබුණා. ඉල්ලුම දිය යුතුව තිබුණා.
ඒ ලබා ෙදන මාර්ගය ෙතෝරා ගැනීම සඳහා වන කාර්යයට ඕනෑම
රජයක් මුහුණ ෙදමින් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, අෙප් රෙට්
මෑත භාගෙය් ඇති වුණු විශාලම ෙපරළිය ඇති කෙළේ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා බව. අවුරුදු 10කට, 16කට වැඩි කාලයක් ලංකාෙව්
ගල් අඟුරු බලාගාරයක් ගැන කථා කර කර හිටියා. කවුරුවත්
ඒකට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ පශ්නය මඟ
හැරියා. ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා 2001 ආණ්ඩුෙව් විදුලිබල හා
බලශක්ති ඇමතිවරයා වුණු ෙව්ලාෙව් ෙකොත්මෙල් බලාගාරය ගල් අඟුරු බලාගාරයත් අත හැරියා.- කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඊ
ළඟට ෙකොත්මෙල් බලාගාරය හදන්න සියලුම කාඩ් පවා ගහලා
අන්තිම දවෙසේ ඒක අවලංගු ෙකරුවා. ෙහට උත්සවය තිබුණා නම්
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අද අවලංගු ෙකරුවා. ෙම්ක තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ඉතිහාසය. මම හිතනවා, ලංකාෙව් විදුලි බලය ෙදන ෙකොට
ජනනය ගැන කථා ෙනොකර ඉන්න බැහැ කියලා. ඕනෑම ෙදයක්
ෙදන ෙකොට ජනනය ගැන කථා කරන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මහවැලිය ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මහවැලිය ෙහොඳයි. අපි නරකයි කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. මහවැලි
ව ාපාරයත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාපු ෙහොඳ ව ාපාරයක්. නමුත්
මතක තියා ගන්න ඉල්ලුම පුළුල් ෙවන ෙකොට ඒකට අවශ ජනන
කමෙව්දය පිළිබඳ වැදගත්ම තීන්දුවක් ෙම් දශක ෙදක ෙහෝ දශක
තුන ඇතුෙළේ ගත්ෙත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බව. ඒ තමයි
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම.
විදුලිබල මණ්ඩලය පවසන අන්දමට ෙම් අවුරුද්ෙද් අන්තිම ෙවන
ෙකොට එහි ෙදක සහ තුන කියන අංශ ෙදකම කියාත්මක වුෙණොත්
තවත් ෙමගාෙවොට් 600ක් අෙප් විදුලිබල පද්ධතියට එකතු ෙවනවා.
ඊ ළඟට අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන සාම්පූර් ගල් අඟුරු
බලාගාරයත් එක්ක අෙප් විදුලිබල පද්ධතියට තවත් ෙමගා ෙවොට්
500ක් එකතු ෙවනවා. මම ෙම්ක ඉතාමත් පටු ෙද්ශපාලන
තර්කයකට ෙගෙනන්න හදන්ෙන් නැහැ. කවුරු වැරදි, කවුරු හරි
කියලා ෙහොයනවාට වඩා මට වුවමනා කරන්ෙන් ෙම් ජනන
කමෙව්දය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරවන්නයි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා ඕක අත්සන් කරන්න
බැහැ කිව්ව ෙන්ද?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඒක එෙහම නැහැ. එෙහම එකක් නැහැ. මම ඒක ගැන
දන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහම ෙදයක් ෙවන්න බැහැ ෙන්. ඒ කාලෙය්
කථා ෙකරුෙව්ත් ෙමගාෙවොට් 900ක් ගැන. අද අපි කථා
කරන්ෙන්ත් ෙමගාෙවොට් 900ක් ගැන. ඒ නිසා ඒ තර්කය මට
පිළිගන්න බැහැ. අද තමුන්නාන්ෙසේලා හුඟ ෙදෙනකු මිලක් ගැන
එල්ලිලා ඉන්නවා. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන සටන්
පාඨයක්. ෙබොෙහොම කාලයකට පස්ෙසේ සටන් පාඨයක් නැති
පිපාසෙයන් ෙපළුණු තමුන්නාන්ෙසේලාට සටන් පාඨයක් ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒ සටන් පාඨය අරෙගන ෙද්ශපාලන වශෙයන් කථා
කරන එක විතරක් ඇත්ත ෙනොෙවයි. ඇත්ත කථාව තිෙබන්ෙන්,
අපි ජනනය ෙකොෙහොමද කරන්න ඕනෑ කියන එක තුළයි. අපි අද
විදුලිබල මණ්ඩලය තමන්ෙග් ජනනෙයන් විශාල පමාණයක්
කරන්ෙන් තාප විදුලිෙයන්. අපි ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා
විදුලිබල මණ්ඩලය අලාභ ලබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, විදුලිබල
මණ්ඩලය නිසා ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවත් අලාභ ලබනවා. ඒ
විදුලි බල මණ්ඩලය- [බාධා කිරීමක්] ඉන්න මම කියන කල්. මම
දන්නවා, ඔබතුමා කියන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. මම ඒ
ගැන කථා කරන්නම්. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්, ෙම්
අංශය කළමනාකරණය කිරීෙම්දී අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ එක
විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන වියදම ෙකොච්චරද
කියලා.
ඒ විදුලි බල නිෂ්පාදනෙය්දී සාමාන ජනතාවට සහනයක්
ෙවමින් ඒ සඳහා අවශ කරන මුදල ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද
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කියන තර්කෙය් තමයි අද අපි ඉන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ෙම් විදුලි බල
ගාස්තු සංෙශෝධනෙය් පධාන අරමුණ. විෙශේෂෙයන්ම මම
කියන්නට කැමැතියි-

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔබතුමා කියන කථාව ඇත්ත. 2007 අෙප් මහ බැංකු වාර්තාව
පැහැදිලිවම කියා තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික විදුලිය ජනනය කිරීෙම්
ආයතන සමඟ ඇති කර ගත්ත ගිවිසුම සම්පූර්ණෙයන්ම
සංෙශෝධනය කෙළොත් වසරකට රුපියල් ෙකෝටි 600ක් ඉතිරි
කරන්නට පුළුවන් කියලා. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙමයයි.
2007ත් අද දවසත් අතර වසර 6ක කාල වකවානුව තුළ රුපියල්
ෙකෝටි 3,600ක් ඉතිරි කර ගන්නට තිබුණ අවස්ථාවක, ඇයි
ඔබතුමන්ලාෙග් රජය මහ බැංකු වාර්තාව පිළිපැද්ෙද් නැත්ෙත්?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ෙම් ගැන ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. ඔබතුමා බෙබක් ෙනොෙවයි
ෙන්. ඔබතුමා දක්ෂ මන්තීවරෙයක් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒකට
තමයි මම ෙම් උත්තර ෙදන්න යන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා
ගිවිසුමක් ඇති කර ගත්තාට පසුව ඒ ගිවිසුම පිළිබඳව
ෙදපාර්ශ්වෙය් එකඟතාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ බව. ෙමවැනි
අවස්ථාවක ෙදපාර්ශ්වෙය් එකඟතාවක් නිර්මාණය කර ගැනීමට
තිෙබන අසීරුතාව තමුන්නාන්ෙසේ ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි ෙම්වා කළත් වැරදියි, ෙනොකළත් වැරදියි.
මෙග් තර්කය ෙබොෙහොම සරල ෙදයක්. අපි ෙකටි කාලයක් තුළ
දැවැන්ත විදුලි බල පමාණයක් රටට ලබා දුන්නාට පසුව, ඒ සඳහා
අවශ කරන ජනන කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද කියන කාරණය ගැන
තර්කයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. මම කථා කරන්ෙන් ගණන්
ෙනොෙවයි. වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා විදුලිය ජනනය කෙළොත්
කාටත් වැඩි මුදලක් ෙගවන්නට ෙවනවා. ඒක තමයි ඇත්ත
කථාව. අපි කළ යුත්ෙත් තමුන්නාන්ෙසේලා කියන මහ බැංකු
වාර්තාව ගැන කථා කිරීමවත්, අපි එකිෙනකාට මඩ ගසා
ගැනීමවත් ෙනොෙවයි. එක වරම විශාල පමාණයකට විදුලිය ලබා
දුන්නාම සහ විදුලිය ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් ඇති වුණාම අෙප්
විදුලි ජනන මාර්ගය ෙවනස් කළ යුත්ෙත් ෙකෙසේද කියන
කාරණය තමයි අපි කථා කළ යුත්ෙත්. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියන්නට කැමැතියි, අපි තවමත් ෙම් රෙට් ඉතාම දුප්පත්
ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි, මධ ම පාන්තික ජනතාවටත්, මම
හිතන්ෙන් ෙම් විදුලි ගාස්තු සංෙශෝධනය කළාට පසුවත් - තව
අවසන් නැහැ කියලා කිව්වා - දැවැන්ත විදුලි බල සහනාධාරයක්
ලබා දීලා තිෙබනවාය කියා. ඒක මතක තියා ගන්න. එක
ඒකකයක් ෙවනුෙවන් කවුරුවත් රුපියල් 23ක් ෙගවන්ෙන් නැහැ.
ඒක තමයි ඇත්ත කථාන්තරය. අපි ෙමොන විධියට සංෙශෝධනය
කළත් ලංකාෙව් විදුලිය පරිෙභෝජනය කරන කිසිම ෙකෙනක් එක
ඒකකයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 23ක විදුලි ගාස්තුවක් ෙගවන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා විදුලිබල මණ්ඩලය අතිශය අලාභ ලබනවා.
විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙචෝදනා කරන්නට පුළුවන්. සමහර තැන්වල
අසීමිත වියදම් තිෙබන්නට පුළුවන්. මම ඒවා නැහැයි කියන්ෙන්
නැහැ. නමුත් ඒ නිසාම විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙචෝදනා කරන්නත්
බැහැ; විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙම්ක ෙම් විධියටම කර ෙගන යන්න
කියලා කියන්න කාටවත් අයිතියකුත් නැහැ. ෙමොකද, ඒක
කරන්නට බැරි වැඩක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට හුරු පුරුදුයි
සහනාධාරවලට. මම දන්නවා, හැෙමෝම ඒකට කැමැතියි. විදුලි
බලය ඉල්ලන විට තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාමත් කියන්ෙන්
විදුලි බලය ෙදන්න කියලා. නමුත් අපි දැන් විදුලි ජනන කියා
මාර්ගයක් ගැන කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. ඒ අනුව විදුලි ජනන
කියා මාර්ගය පිළිබඳව දැවැන්ත පියවරක් ඉදිරියට තැබුෙව් අෙප්
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අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි. මම හිතන හැටියට ඒක තමයි ලංකාෙව්
සිදු වුණු වැදගත්ම කියාවලිය. අපි කටයුතු කළ යුත්ෙත් ඒ දිශාව
බලා ෙගනයි. ඒ දිශාව බලන්ෙන් නැතිව අපට අෙනක් තැනකට
යන්න බැහැ. ඇත්තටම අපට වැය වන විදුලිය පමාණය අඩුෙවන්
තියා ගන්න වුවමනා වුණා නම්, ජනනය සහ වියදම සමාන කර
ගන්න ඕනෑ වුණා නම් අපි අනිවාර්යෙයන්ම විදුලි බලය පැය 6ක්
ෙනොෙවයි ඊට වැඩි කාලයක් කපා හරින්නට ඕනෑ. ආසියාෙව්
අෙනක් රටවල් ගැන බැලුවත් -ඉන්දියාව දිහා බැලුවත්
බංගලාෙද්ශය දිහා බැලුවත් භූටානය දිහා බැලුවත්- අද ඒ අය විදුලි
බලය කප්පාදු කරනවා. ෙමොකද, අද දියුණු වන හැම රටක්ම විදුලි
බලය අඩු මිලට ලබා දීම පිළිබඳව විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දී
සිටිනවා. විදුලි බලය ජනනය කරන රටවල් දිහා බැලුවත්, අෙප්
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අඩු මුදලකට විදුලිය ලබා ගැනීමට ඒ
රටවලටත් පුළුවන්කමක් නැහැ. හැම රටක්ම උත්සාහ කරන්ෙන්
පාරිෙභෝගිකයාට අඩු මුදලකට විදුලිය ලබා ෙදන්නයි. අද තිෙබන
තත්ත්වය අනුව ෙම්කට තිෙබන විසඳුම ෙමොකක්ද? ගල් අඟුරු
බලාගාර කීයක් ඉදි කරන්නද? අද ෙලෝකෙය්ම ෙම් ගල් අඟුරු
බලාගාර පිළිබඳව තර්කයක් තිෙබනවා. අද ඉන්දියාව වාෙග්
රටවල ගල් අඟුරු බලාගාර විශාල පමාණයක් තිෙබනවා.
චීනෙය්ත් දැවැන්ත පමාණයක් තිෙබනවා. ඒක මිහිකත උණුසුමට
බලපානවා කියලා තර්කයකුත් තිෙබනවා. අපි අද ලංකාෙව් ගල්
අඟුරු බලාගාර ෙදකයි හදන්ෙන්. අෙප් ඊළඟ පියවර ෙමොකක්ද
කියන කාරණය ගැන දැන් විදුලිබල මණ්ඩලය සාකච්ඡා කරනවා,
අපි LNG ෙග්න්න ඕනෑද, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් පභවයක්
ෙග්න්න ඕනෑද කියලා.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, සුළං සහ අනිකුත් බලයන්
උපෙයෝගි කරෙගන විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කිරීම ගැන
තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා. නමුත් ෙම්වා නිසා ඒකාකාරි විදුලි
ජනනයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒවායින් විදුලි ජනනය සිදු වන්ෙන්
යම් කිසි පමාණයකටයි. ඒ එක්කම අනික් පැත්ෙතන් ඒකට
ඔෙරොත්තු ෙදන්න පුළුවන් තවත් ස්ථාවර විදුලිබල පද්ධතියක්
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පුනර්ජනනීය බලෙයන් පමණක්
ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් තමන්ෙග් විදුලිබල පමාණය
සම්පූර්ණෙයන් ලබා ගන්ෙන් නැහැ. ඒකාකාරිව පැය 24ක් පුරා
එය ලබා ගන්ෙන්ත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමනි, ඒෙක් technicalities මම දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒක
තමුන්නාන්ෙසේ අෙප් විදුලිබල ඇමතිතුමියෙගන් අහන්න. මම කථා
කරන්ෙන් සාමාන ෙද්වල් ගැනයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම විදුලිබල
මණ්ඩලය ඉතාම ඉහළ මුදලක් ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට ෙගවන්න
තිෙබනවා. ඒකට මම විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙදොස් කියන්ෙන්
නැහැ. විදුලිබල මණ්ඩලයටත් පශ්න තිෙබනවා. ඒ නිසා අප
පුළුවන් තරම් ෙම් ෙදපාර්ශ්වයම එකතු කරෙගන ෙම්ක විසඳන්න
ඕනෑය කියන අදහසකට ඇවිත් ඉන්නවා.
රජයක් යම් තීන්දු ගන්ෙන් රටක අනාගත පැවැත්ම
ෙවනුෙවනුයි. රටක අනාගත පැවැත්මක් නැතිව රජයක් කවදාවත්
තීන්දු ගන්ෙන් නැහැ. අද අප ෙම් අරෙගන තිෙබන්ෙන්ත් එවැනි
පැවැත්මකට අවශ තීරණයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන වාෙග්
කථා කිව්වත් ෙම් කාරණාත් පිළිගන්න ෙවනවා.
මම දැක්කා අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා කාලයකට
පස්ෙසේ පිටු පිෙරන්න ලියා තිෙබන ආකාරය. මම එතුමාටත්
කිව්වා, ඔබතුමා ෙබොෙහොම තදබල ෙලස ලියනවා කියලා. ඒෙක්
වරදක් මම දකින්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ඒෙක් කිසි
වරදක් නැහැ ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමනි. ඔබතුමා එෙහම
ෙනොකෙළොත් තමයි වරද. මුළු රෙට්ම ජනතාවට විදුලි බලය ලබා
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දීෙම්දී අප සහන මිලකට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. දරා ගන්න පුළුවන්
මිලකට ලබා ෙදන්නත් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මතක තියා ගන්න විදුලිය
ජනනය සඳහා යන වියදම ඒකකයකට රුපියල් 23ක් බව. ඒ
ඒකකය අප තවමත් ලංකාෙව් කිසිම ෙකෙනකුෙගන් අය
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන
විෙශේෂත්වය. ඒ නිසා ඒවා කථා කරන්ෙන් නැතිව නිකම්ම නිකම්
වල්පල් කථා කිරීෙමන් ෙම් රෙට් බුද්ධිමත් ජනතාවට යම් කිසි
මතයක් ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්
මා හිතන්ෙන් නැහැ ඒ මතය ඔබලාට ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි
කියලා. ඒ කාරණා අනුවයි අප ෙම් ෙදස බලන්න ඕනෑ.
බලශක්තිය පිළිබඳව ෙලෝකෙය් අර්බුදයක් තිෙබනවා.
ෙදවනුව අප කල්පනා කරන්න ඕනෑ ෙම් බලශක්තිය
අරපිරිමැස්ෙමන් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. මම ගරු
ඇමතිතුමියටත් ෙයෝජනා කළා අද අපි LED bulb වැනි එකකට
මාරු ෙවන්න ඕනෑය කියලා. අද ඒක බහුල වශෙයන් පාවිච්චි
ෙවනවා. ඒ බල්බ් එක ටිකක් ගණන්. නමුත් එවැනි උපාය
මාර්ගයකටවත් ෙම් රට මාරු ෙවන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමියත්
සම්බන්ධ ෙවලා ඒ සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය යම් ඉදිරි පියවරක්
ගනියි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා හැම
අංශයකම ඉන්න රෙට් ජනතාවෙගන් මා ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි
බලශක්තිය අරපිරිමැස්ෙමන් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ෙම්
බලශක්තිය හැම දාම එක සමාන විධියට එන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය අරපිරිමැස්ෙමන් පාවිච්චි
කිරීම ගැනත් අප ඒ ජනතාවට අවධාරණය කරවන්න ඕනෑ.

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

LED bulb එකක් රුපියල් 2,000ක් ෙවනවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් විදුලි ඒකක ගණන අඩු ෙවනවා ෙන්.
LED bulb එකක් රුපියල් 2,000ක් තමයි. තමුන්නාන්ෙසේ
හිතනවාද ඒකටත් කවුරු හරි සහනාධාරයක් ෙදයි කියලා. එෙහම
කථා කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන විධිය වැරැදියි.
එවැනි මාර්ගයකට මාරු ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] රුපියල් 2,000යි
කිව්වාට පැය 10,000ක් ඒ බල්බ් එක ඇතුෙළේ තිෙබනවා.
ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ වලිගය පාගා ගන්න
එපා. මම කිව්ෙව් එවැනි යම් කමෙව්දයක් ෙකෙරහි විදුලිබල
මණ්ඩලය ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑය කියලායි. මට රුපියල් 2,000ක්
දීලා ඒ බල්බ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ඒක සාමාන
මිනිෙහකුට ගන්න බැහැ කියලා. ඒ සාමාන මිනිහාෙග් කථාවයි
මම කථා කෙළේ. මම ගැන ෙනොෙවයි. මට කාෙගන්වත් සහනාධාර
අවශ නැහැ. මෙග් ජීවිත කාලෙය්දී මම කවදාවත් සහනාධාර
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? මට ඕනෑ නැහැ. මම කථා කරන්ෙන්
සාමාන ජනතාව ගැනයි. අප අරපිරිමැස්ම ගැනත් කල්පනා
කරන්න ඕනෑ. අරපිරිමැස්ෙමන් විදුලිය භාවිත කරන්න කියලා
ජනතාවට කියන්නත් ඕනෑ. ඒ කාරණාව මම මතක් කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුලි බිල වැඩි වීම පමණක්
පදනම් කරෙගන පටු තර්කවලට යන්ෙන් නැතිව, පක්ෂ විපක්ෂ
හැම ෙදනාම මීට වඩා පුළුල් තලයකට ගමන් කරන්න ඕනෑය
කියන අදහසයි මම කියන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් ෙවනස්කම ඇති කර
ගැනීම සඳහා අප තව ඉදිරියට ගමනක් යනවා. ඒ සඳහා ජනන
මාර්ග කීපයක් අප ඇති කර තිෙබනවා. ඒවා අඩු මිල ජනන මාර්ග.
ජනාධිපතිතුමා යම් කිසි ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමා
කිව්වා වාෙග් ඒක ෙද්ශපාලනීකරණය වනවාය කියන එක මම
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකෙය් එෙහම ෙද්ශපාලනීකරණ කථාවක්
නැහැ ෙන්.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

එෙහනම් ඇෙමරිකානු ෙකොංගස් එක බජට් එක හදලා ඔබාමාට
ෙගනාවාට පස්ෙසේ ඔබාමා ඒකට විරුද්ධ ෙවන ෙකොටත්
ෙද්ශපාලනය තමයි. ජනාධිපතිවරයා පත් කරන්ෙන් රෙට් ජනතාව
නිසා ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ඒක බලන එක එතුමාෙග් යුතුකමක්.
[බාධා කිරීමක්] ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේෙග් තර්කය ෙහොඳයි. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන
තර්කය යුෙරෝපෙය්ත් නැති, සමහර විට අඟහරු ෙලෝකෙය් තිෙබන
තර්කයක් වන්න පුළුවන්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එෙහම ෙයෝජනාවක් කළා. ඒ
ෙයෝජනාව සහනදායී ෙයෝජනාවක්. ඒ ෙයෝජනාව හරහා ෙමහි
තිෙබන සමහර ගතිකත්වයන් අඩු ෙවනවා. ඒ අඩු වීෙමන්
සහනයක් ඇති ෙවනවා. ඒක තමයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ
නිසා ෙම් පිළිබඳ අප පුළුල් සාකච්ඡාවක් කරන්ෙන් නැතිව,
ඔබතුමන්ලා ඉතාම පටු තර්කවලට යන්න එපා කියන ඉල්ලීම
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඊළඟට ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 17ක් තිෙබනවා.
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ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු වන ෙකොට අෙප් රෙට් ෙතල් මිල වැඩි
කළා. එෙහම කෘතිම වශෙයන් ෙතල් මිල වැඩි කරපු නිසා විදුලි
බිල වැඩි කිරීෙම් අවශ තාවත් ඔබතුමන්ලා ඇති කළා. ඇයි ෙම්ක
වුෙණ්? ජාත න්තර මූල අරමුදෙලන් කිව්වා, ඔබතුමන්ලාට ණය
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ණය ෙදන්න බැරි වුණාම තමයි
ඔබතුමන්ලා පත්තු වන්ෙන්? පත්තු වුණාට පස්ෙසේ දැන් බලනවා
ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා. දැන්
විදුලිය, වතුර සහ ඛනිජ ෙතල් තමයි පශ්නය ඇති කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙතල් මිල වැඩි කළා. ෙතල් මිල වැඩි කළාම
ඊට වැඩිය ෙලොකු රකුෙසක් තමයි විදුලි බිල. දැන් ඒ
සම්බන්ධෙයන් තමයි පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන්
ෙමතැන පවිතා ඇමතිතුමිය කියන එකද හරි, නැත්නම් විදුලිබල
හා බලශක්ති හිටපු ඇමතිතුමා වන චම්පික රණවක ඇමතිතුමා
කියන ෙද්ද හරි? නමුත් ෙමතැන ඊට වැඩිය පශ්නයක් තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ කා දමා රටට
සහනාධාර ෙදනවා කියලා ෙපන්වා තිෙබන ආණ්ඩුෙව් ආර්ථිකය
කඩා වැටුණාට පස්ෙසේ දැන් තමයි පශ්නය පත්තු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. දැන් ඔබතුමන්ලා ෙතල් මිල වැඩි කෙළේ නැත්නම්
විදුලි බිල වැඩි කරන්න අවශ තාවක් නැහැ. ඒක පිළිගන්නවාද,
නැද්ද? ෙතල් මිල වැඩි කෙළේ ඇයි? ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල්
මිල අඩු ෙවන ෙකොට අෙප් රෙට් ෙතල් මිල වැඩි කරලා
තිෙබන්ෙන් කෘතිම වශෙයන් ෙන්ද?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මම
තමුන්නාන්ෙසේට
ඒකට
තමුන්නාන්ෙසේ කියන ෙද් වැරදියි.

පිළිතුරක්

ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

[අ.භා. 4.32]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාට පසුව මට
කථා කරන්න ලැබීම මා භාග යක් විධියට සලකනවා. ෙමොකද
ගරු අග විනිශ්චයකාරතුමිය පැය 24ක් ඇතුළත එළවා දමා
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඔය කථා කරන නාඩගම් ෙහොඳයි ඒ අයටම
කථා කරලා කියන එක. ෙමතැන ඔබතුමා දැන් ෙතල්-

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මම ඔබතුමා එක්ක තර්ක කරන්න යන්ෙන් නැහැ ෙන්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තර්ක කරන්න බැහැ ෙන්, ඇමතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්]
මම ඒක නිකම් කිව්ෙව්. තර්කානුකූලව කරුණු ඉදිරිපත් කරපු
අෙප් මන්තීවරෙයකුට ඔය වාෙග් අභිෙයෝග කරන ෙකොට අපට
කියන්න පුළුවන් එකම ෙද් තමයි, වරපසාද ලැබුෙණ් පැය 24න්
ඉවත් කරලා ඔය තැනට ආව නිසාය කියන එකයි.
ෙතල් මිල වැඩි වීම නිසා තමයි ඔබතුමාෙග් දකුණු පැත්ෙත්
සිටින පවිතා ඇමතිතුමියට ඔය පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමා ෙතල් මිල කෘතිම වශෙයන් වැඩි කළා. ෙලෝක ෙවළඳ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මට ෙවලාව නැහැ. මූලාසනෙයන් මට වැඩිපුර ෙවලාව
ෙදනවා නම්, මම ඔබතුමාට ඉඩ ෙදන්නම්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා කථා කර ෙගන යන්න. ගරු මන්තීතුමාෙග්
කථාවට බාධා කරන්න එපා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් ෙහට බලයට ආෙවොත්
අපි ෙතල් රුපියල් 89ට විකුණනවා කියලා මම කියනවා. ෙහජින්
සූදුව නිසා විදුලි බිලට කරලා තිෙබන ෙම් වංචාෙවන් සහ
අකාර්යක්ෂමතාෙවන් එකතු ෙවලා තිෙබන පාඩුව ජනතාවෙගන්
අය කරන එකයි පශ්නය. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ෙහට
බලයට ආෙවොත් විදුලි බිල සියයට 43.5කින් අඩු කරනවා කියන
එකත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී වග කීමකින් කියනවා. දැන්
පවිතා ඇමතිතුමිය ඔය ෙද්වල්වලට කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙහජින් සූදුව ෙවනුෙවන් අපි උසාවි ගියා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම ආණ්ඩුව තමයි ෙම්ක කරන්න එපා
කිව්ෙව්. අපි එදා ඒ ෙවනුෙවන් උසාවි ගිහිල්ලා සාර්ථක
තත්ත්වයක් ඇති වුණා නම්, අද ෙහජින් සූදුවට ෙම් රුපියල් ෙකෝටි
8,900 ෙගවන්න අවශ තාවක් නැහැ. ඒක කරන්න එපා කිව්ෙව්
කවුද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම කැබිනට් එෙක් සිටින ඇමතිවරු
ටිකයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම ජනාධිපතියි ඒක කරන්න එපා
කිව්ෙව්. ඒක නැවැත්වූවා නම් අද ෙම් පශ්නය ඇති වන්ෙන් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව පාන් රුපියල් 3.50ට ෙදනවා
කිව්වා. දැන් ඒක ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. පවාහන සහනාධාරයක්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ෙදනවා කිව්වා. දැන් ඒකත් නැහැ. ධීවරයන්ට මාළු අල්ලන්න
යනෙකොට ඉන්ධන සහනාධාරයක් ෙදනවා කිව්වා. ෙකෝ ඒක?
ඇන්තනි මැරුණාට පස්ෙසේ ඒකත් නැහැ. අද අධ ාපනයට ලැෙබන
සහන ෙමොනවාද? අද අහිංසක අම්මලා, තාත්තලා තමන්ෙග් ධීවර
ෙබෝට්ටු ටික විකුණනවා. ෙපොල් ෙගඩි ෙහොරකම් කරලා ඒෙකන්
අධ ාපන කටයුතුවලට වියදම් කරන්න හදනවා. අධ ාපනයට
ෙදන සහනාධාර සම්පූර්ණෙයන් නැති ෙවලා තිෙබනවා. අද
ෛමතීපාල
සිරිෙසේන
ඇමතිතුමාට
විරුද්ධව
කරන
කුමන්තණෙයන් නිදහස් ෙසෞඛ යත් නැති ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ෙපොෙහොර
සහනාධාරය. මම පත්තරයක සිරස්තලයක් දැක්කා. ඒ අනුව
ෙපොෙළොන්නරුෙවන් තමයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපන්න පටන්
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ආෙයත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමාට
පහරක් ගහනවා. ෙමෙතක් තිබුණු ෙපොෙහොර සහනාධාරයත් දැන්
නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විදුලි බිල සහ වතුර බිල අඩු කරනවා
කියපු ආණ්ඩුවම අද ඒවා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙමය ජනතාවට
දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක්. ආණ්ඩුව ආඩම්බරෙයන් කියනවා,
2012 දී ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,900යි කියලා.
ඔබතුමන්ලා කියනවා ෙන්, විදුලි බිල වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙඩොලර් 3යි, 4යි කියලා. එෙහම නම් මාසයකට ෙඩොලර් 295ක
ආදායමක් ලබා ගන්නා පවුලකට ෙඩොලර් තුනක් ෙගවන්න බැරිද?
ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ඒක පුද්ගල ආදායෙම් ෙබොරුවයි. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙඩොලර් තුනකින් -රුපියල් 350කින්- ෙනොෙවයි,
රුපියල් 450කින්, 500කින් විදුලි බිල වැඩි කරලා තිෙබන එක
තමයි ෙමතැන අපට ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්.
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට
කියන්න පුළුවන් එකම ෙද් ෙමයයි. ෙගදරකට ෙහොරු ටිකක්
පැනලා ඒ ෙගදරින් බඩු ටිකක් ෙහොරකම් කර ෙගන යනවා. ඒ යන
ගමන ඒ බඩුවලින් එකක්, ෙදකක් වැෙටනවා. ෙම් ෙහොරාෙග්
පස්ෙසන් ඒ ෙගදර ආරක්ෂා කරන කට්ටිය එනවා. ඒ අය දුවෙගන
එනෙකොට ෙමන්න ෙහොරා ඒ බඩුවලින් එකක්, ෙදකක් ෙදනවා.
එෙහම ෙදන්ෙන් අඩුෙවන්ම වටිනාකම තිෙබන බඩු ටිකක්. එෙහම
දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ ෙහොරා පස්ෙසේ දුවන කට්ටිය හිතනවා, අෙන්!
ෙමන්න අපට යමක් හම්බ වුණා කියලා. නමුත් ෙගදර ගියාට පසුව
තමයි ෙත්ෙරන්ෙන්, ෙමන්න ෙමච්චර ෙසොරකමක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් තමයි ජනාධිපතිත්,

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඇමති මණ්ඩලයත් අද හැසිෙරන්ෙන්. ෙම්ෙක දී අර "ෙගදර ගියාට
පසුව" කියන එෙකන් අදහස් කරන්ෙන්, මැයි 20වැනි දායි.
ෙමොකද, බිල එන්ෙන් අන්න එදාටයි. එදා තමයි දැන ගන්ෙන්,
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ජනාධිපති තමයි ෙම් වැඩි කිරීම අනුමත
කෙළේ කියලා. ඔබතුමන්ලා අත් හැට අටක් උස්සලා තමයි ෙම්කට
අනුමැතිය දුන්ෙන්. නමුත් මැයි 01වැනි දා ජනාධිපතිතුමා කියනවා,
"අෙන්! මම දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද වුෙණ්" කියලා. එදා කිව්වා,
විදුලි බිල අඩු කරනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න
ෙකෝ.

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය
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මණ්ඩලෙය් හිටපු කාලෙය් හැම එකක්ම වැඩි කෙළේ ඒ තුළිනුයි.
එතෙකොට ෙම් කැබිනට් එෙක් දී වැඩි කෙළේ නැහැ? මුදල්
අමාත ාංශය ෙම්ක අනුමත කරන්ෙන් නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] ආ,
සර්ෙගන් අහලා වැෙඩ් කරන්න. ෙම්ක "Kitchen" Cabinet එක.
[බාධා කිරීමක්] ආ, "Kitchen" Cabinet එෙක් ඔබතුමා නැහැ ෙන්.
ෙම්ක මාර කැබිනට් මණ්ඩලයක් ෙන්. ෙම් වාෙග් දැවැන්ත
පශ්නයක් ගැන කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡා කරන්ෙන්
නැත්නම්, එෙහනම් ෙමොකටද කැබිනට් මණ්ඩලයක්?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Then, it is illegal.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අද උෙද් පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම් දී වාසුෙද්ව
නානායක්කාර කෑ ගැහුෙව් නැද්ද? බැසිල් රාජපක්ෂ ඒකට
උත්තර දුන්ෙන් නැද්ද? ඔබතුමන්ලා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙම්වා
ගැන කථා කෙළේ නැත්නම්, ෙමොකටද එතුමා කෑ ගැහුෙව්? නිකම්
අසත පකාශ කරන්න එපා. අද උෙද් ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? අද
උෙද් වාසුෙද්ව නානායක්කාර ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කළා.
එතුමා "ඇයි ෙම්ක කෙළේ නැත්ෙත්?" කියලා පශ්න කළාම, "ෙම්
නිකම් ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්ෙන් නැතිව වාඩි ෙවන්න"
කියලා බැසිල් රාජපක්ෂ කිව්ෙව් නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] එෙහනම්
ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ෙම් ගැන කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
කථා කරන්ෙන් නැත්නම්, ෙමොනවාද එෙහනම් කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් කථා කරන්ෙන්? කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඕපාදූපද කථා
කරන්ෙන්? ඒ නිසා තමයි ෙම් රට ෙම් වාෙග් අගාධයකට වැටිලා
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එෙහනම් ඒක තමයි අර airbus
එෙකත් -[බාධා කිරීමක්] අෙන්! අපි දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔය වාෙග්
ෙහොරු ටිකක් එක්ක අපි කවදාවත් ගනුෙදනු කරලා නැහැ ෙන්.
අෙප් රජය කාලෙය් හැම ෙදයක්ම සාකච්ඡා කෙළේ කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් දීයි. ෙම් වාෙග් ෙවන පැත්තකින් ගිහිල්ලා "Kitchen"
Cabinet එෙක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම්
අවස්ථාෙව් දී -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අන්න පුත්තලෙමන් පනිනවා, හාදෙයක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi -

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

ෙම්ක කැබිනට් එකට යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දන්ෙන් නැද්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

මඩකරියා
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ආ, කැබිනට් එකට යන්ෙන් නැහැ? මම දන්ෙන් නැහැ ෙන්.
ෙමොකද, අපි හිටපු කැබිනට් එක ගැන අපි දන්නවා. අපි කැබිනට්

කියන ෙද්වල්වලට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. කැබිනට් එකට ෙනොකියා තමයි - [බාධා කිරීමක්]
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මහ ෙහොරා, මහ ෙහොරා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, සන්සුන් ෙවන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මහින්ද රාජපක්ෂ 2013 අෙපේල් 23වැනි දා "ෙඩ්ලි මිරර්"
පතයට ෙමෙහම කියනවා, I quote:
“Power hike to thwart economic collapse: MR”

කවුද ෙම් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා කියලා ඉස්ෙසල්ලාම
කිව්ෙව්? මහින්ද රාජපක්ෂ. මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා කියන්ෙන්
කවුද? ජනාධිපති. එතුමාම කියලා තිෙබනවා, ආර්ථික පශ්නයක්
තිෙබනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඉතින් ඔබතුමා ෙකොෙහොමද
නැහැ කියලා කියන්ෙන්? එෙහම කිව්වාට පසුව, ෙමතැන
පශ්නයක් තිෙබන නිසා තමයි ෙම්ක වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

You should know how to address the Head of State.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී එක ෙදයක් මතක් කරන්නට කැමැතියි.
ආර්ථික ඝාතකෙයක් සිටිනවා කියලා විමල් වීරවංශ කියලා
තිෙබනවා. එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂට කියන්න බැරි ෙද් පී.බී.
ජයසුන්දරට කියනවා. ෙම්ක වැඩි කෙළේ කවුද? පී.බී ජයසුන්දරයි,
බැසිල් රාජපක්ෂයි එකතු ෙවලා තමයි ෙම්ක වැඩි කරන්නට ඕනෑ
යි කියලා කිව්ෙව්. හැබැයි, ආර්ථිකය කඩා වැටුණාට පසුව ඒ කරන
ෙද් වැරැදි නැහැ. නමුත් ෙමය ජනතාව පිට පටවන එක තමයි
තිෙබන පශ්නය. ෙහජින් සූදුව ඔබතුමන්ලා අනුමත කරලා, එයින්
සිදු වුණු අපරාධය අද ජනතාවෙග් කර මත තබලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා අපි විමල් වීරවංශට කියන්ෙන් ෙම්කයි. එතුමා කියනවා,
පී.බී. ජයසුන්දරව අස් කරන්නට ඕනෑ යි කියලා. ෙම් වාෙග්
පුද්ගලයකුව තමන්ට මිනිත්තු පහකින් අස් කරන්න බැරි නම්,
තමන් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරයකු වීෙම් වටිනාකමක්
නැහැ ෙන්. තමන් අග විනිශ්චයකාරවරියව පැය 24න් ඉවත් කළා.
එෙහම නම් ඇයි ෙම් පී.බී. ජයසුන්දර වාෙග් පුද්ගලයකුව තමන්ට
මිනිත්තු 24කින් ඉවත් කරන්න බැරි? ඉතින් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී
කියන්ෙන්, තමන්ලා පී.බී. ජයසුන්දරෙග් ඇඟ උඩ තියලා,
ජනතාවෙග් බර වැඩි කිරීම තමයි ෙම් කරන්න යන්ෙන් කියන
එකයි. මා විමල් වීරවංශට කියන්ෙන්, කරුණාකර තමන් කථා
කරන ෙද් කියාවට නංවන්න කියලායි. එතෙකොට තමයි අපට
කියන්න පුළුවන්, "ඔන්න කියන ෙද් කරන මනුෂ ෙයක්" කියලා.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
දැන් ෙම් ඇමතිවරුන් අලුත්
සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා ෙම් ඔක්ෙකොම එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් ඇති වුණු ෙද්වල් කියලා. මා ෙම්
අවස්ථාෙව් දී 1985 ඉඳලා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තිෙබන ලාභය
ඇතුළත් ෙමම ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි ෙමය හැන්සාඩ් වාර්තාවට
ඇතුළත් කරන ෙලස මා ඉල්ලනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා ෙපන්වන්න කැමැතියි, කවදා ඉඳලාද ෙම්
ලාභය නැති වුෙණ් කියලා. ෙම් ෙල්ඛනෙය් ඇතුළත් කරුණු මා
කියවන්නම්. 1985 දී ලාභය රුපියල් මිලියන 1,301යි. 1986 දී
ලාභය රුපියල් මිලියන 1, 285යි. 1987 දී ලාභය රුපියල් මිලියන
1,254යි. 1988 දී ලාභය රුපියල් මිලියන 1,135යි. 1989 දී ලාභය
රුපියල් මිලියන 907යි. 1990 දී ලාභය රුපියල් මිලියන 1,653යි.
ෙම් කථා කරන්ෙන් ලාභය ගැනයි. ශුද්ධ ලාභය ගැනයි.
ණයවලට තිෙබන ෙපොලී පමාණය ඔක්ෙකොම එකතු කරලා,
ක්ෂය වීමත් - amortization - එකතු කරලා තමයි ෙම් ශුද්ධ
ලාභයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 1992 දී රුපියල් ෙකෝටි 275 යි.
1993 දී රුපියල් ෙකෝටි 1264යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1994
අෙගෝස්තු මාසෙය් 27 වන දා තමයි ෙම් රට තමුන්නාන්ෙසේලාට
භාර දුන්ෙන්. ඒ වර්ෂෙය් රුපියල් ෙකෝටි 3809යි. 1995 දී රුපියල්
ෙකෝටි 4997යි. ඔන්න ඊට පස්ෙසේ අලාභය පටන් ගන්නවා.
1996 දී රුපියල් ෙකෝටි 95.5යි. 1998 දී අලාභය රුපියල්
ෙකෝටි 1990යි. 1997 දී අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 2153යි. 1999 දී
අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 4234යි. 2000 දී අලාභය 6723 යි. 2001 දී
අලාභය 9236යි.
ඔන්න ආපසු එක්සත් ජාතික පක්ෂය තාවකාලිකව රට භාර
ගන්නවා. පැය 8ක් ලයිට් නැතිව තිබුණු ඒ යුගය අපි දවස් 100න්
නැති කළා. ෙමන්න ඊට පස්ෙසේ ආෙයත් අලාභය අඩු ෙවනවා.
2003 දී අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 3750යි. 2004 වර්ෂෙය් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය පන්නලා නැවත ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බලයට
එනවා. ඒ වර්ෂෙය් අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 15,706යි. 2005 දී
අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 6852යි. 2006 දී අලාභය රුපියල් ෙකෝටි
12,800යි. 2007 දී අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 15,800යි. 2008 දී
අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 28,300යි. 2009 දී අලාභය රුපියල්
ෙකෝටි 38,800යි. 2010 දී අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 45,800 යි.
2011 දී අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 95,800 යි. 2012 දී අලාභය
රුපියල් ෙකෝටි 89,800යි. ෙම් ඔක්ෙකොම අලාභය. එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය ලාභයක් ඇතිව ෙම් ආයතනය ෙගන ගිහින්
ඔබතුමන්ලාට භාර දුන්නාට පස්ෙසේ තමයි ඔබතුමන්ලා ෙම්
ආයතනය කාලා දමලා නැති කෙළේ. අද කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 67
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙම් ටික කියන්න අෙප් ගරු පී. දයාරත්න
ඇමතිතුමාට බැරි වුණා ද? එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු
ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. අඩු ගණෙන් එතුමාෙග් ෙජ ෂ්ඨත්වෙය්
හැටියට කියන්න තිබුණාෙන්, "එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
ෙමෙහම තමයි කෙළේ" කියලා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා පක්ෂය
මාරු කළාට කමක් නැහැ. ඒත් කරුණාකර ඔබතුමාෙග් ආත්ම
ෙගෞරවය විකුණන්න එපා. මා දන්නවා, ඔබතුමා නිහඬව සිටින
පුද්ගලයකු වන්නට පුළුවන්. නමුත් අඩු ගණෙන්, ''එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය ඒ වැෙඩ් හරියට කළා'' කියලා කියන්න තිබුණා ෙන්ද?
ඒක කිව්වා නම් පශ්නයක් නැහැ ෙන්. එම නිසා ෙම් ගැන මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මීට වඩා කියන්නට ඕනෑ ද?

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ඊට පස්ෙසේ ෙමොනවාද කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ඊට පස්ෙසේ
කිව්වා, අපි ෙම් ආයතනය ෙපෞද්ගලීකරණයට ෙයොමු කළා කියලා.
ඉස්ෙසල්ලාම ඒක කෙළේ 1998 දී. ඒක පටන් ගත්ෙත් චන්දිකා
කුමාරතුංග. ඇගිෙකෝ ආයතනෙය් අන්තිම ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ
1999 දී. එදා රුපියල් 48ට විදුලි ඒකකයක් ගත්ෙත්. ඇයි ඒක
ෙවනස් කෙළේ නැත්ෙත්? ෙහළිදරව් කරන්න ඕනෑ, කාට ෙකොයි
ඇමතිවරයාට කීයක් ෙගව්වාද කියලා. ෙම්වා තමයි කියන්න
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තිෙබන අදක්ෂතාව, වංචාව ෙදතුන් ෙදෙනකුෙග් තිෙබන වංචාව- නැති කරන්න. එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට බැණලා කවදාවත් ජනතාවට සහනයක් ෙදන්න
බැරි අවස්ථාවක් තමයි අද උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වැඩි කළ
විදුලි බිල අනිවාර්යෙයන්ම 20 වන දා ෙවනෙකොට අඩු කරනවාද
නැද්ද කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය අහන පශ්නයට අද සවස
හයහමාර ෙවන ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගරු ඇමතිතුමියනි,
ඔබතුමිය උත්තර ෙදන්න අවශ යි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සාමූහික වගකීමක් ඇතිව, "ඔව්, අපට
පශ්නයක් තිෙබනවා. අපට විදුලි බිල වැඩි කරන්න අවශ තාවක්
තිෙබනවා" යැයි කියන්ෙන් නැතිව, එදා ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමා අහපු පශ්නයට දීපු උත්තරය ෙමොකක් ද? "හිටපු ඇමති
කළ ෙද් තමයි මා කියාත්මක කරන්ෙන්'' කිව්වා. පැය භාගයක්
යන්න ඉස්ෙසල්ලා චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කිව්වා, "ෙම්
ෙමොනවාද කියන්ෙන්, මෙග් කාලෙය් ෙමෙහම ෙදයක් තිබුෙණ්
නැහැ. මා ඒක නැවැත්වූවා "කියලා. ඉතින්, කවුද ඇත්ත කියන්ෙන්
කියන පශ්නය දැන් තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් විශ්වාසභංග
ෙයෝජනාවකුත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
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ෙම්කට තමයි ෙකොෙළේ වහලා වැෙඩ් කරනවා කියන්ෙන්. අද
ඇරිෙසෝනා කාන්තාරයට ගිෙයොත් lease කරන්න පුළුවන් අහස්
යානා ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට ඒවා ෙකෝටි 31,500කට
ගන්න අවශ ද? ෙම් ෙගොල්ලන් කියනවා, අපට සල්ලි නැති නිසා
ෙම්වා විකුණලා lease back කරනවා කියලා. ෙම්වා අරෙගන
ආෙයත් lease back කරන්ෙන් ෙමොකටද?
ෙමන්න ෙම් වාෙග් කියාවලියක් තමයි අද රට පුරාම
තිෙබන්ෙන්. අද කානුවක් හදන්න බැරි මට්ටමක ඉඳෙගන, අහස්
යානා ගැනීම, අහිංසක ජනතාවට විදුලි බිල වැඩි කිරීම වැනි හැම
ෙද්ම තුළින් අලි බබායි, ෙහොරු හතළිහ ෙනොෙවයි, ෙහොරු හැටහත්
ෙදනාම අද කරන්ෙන් එකම ෙසල්ලම. අහිංසක ජනතාව පිටින්
තියලා ෙහොරකම් කරලා ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? වම්
අතින් රුපියල් 10ක් සාක්කුවට දාලා, කියන්ෙන් නැතිව අෙනක්
අතින් රුපියල් 90ක් ෙහොරකම් කරන එකයි ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව අද කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්
ඇමතිවරුන්ට තමන්ෙග් ගමට යන්න බැරි අවස්ථාවක් ඇති ෙවලා
තිෙබන අවස්ථාවක අපි කාරුණිකව කියන්ෙන්, නිශ්ශබ්දව
ඉන්ෙන් නැතිව රෙට් ආර්ථිකය ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කරන්න
කියලයි. ෙම්ක තුළින් තමයි රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්
වන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැණලා ඡන්ද දිනන්න
ව ාපෘතියක් කරන්න ඕනෑ නැහැ. තමන්ෙග් ආත්ම ෙගෞරවය
ආරක්ෂා කරෙගන, රටට උදා ෙවලා තිෙබන ෙම් ආර්ථික
ෙහණයට උත්තරයක් ෙසවීමට අවශ යි ෙන්ද? විදුලි බිල වැඩි
කරන්න ඕනෑ නම් ඇයි, ගත්තු තීන්දුව භය නැතිව කියාත්මක
කරන්ෙන් නැත්ෙත්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අපට කියන්න පුළුවන් එකම ෙද් ෙම්කයි. ෙම් රෙට් විදුලිබල
යටිතල පහසුකම හරහා ඇති වී තිෙබන පශ්නය තුළින් රෙට්
සංවර්ධනෙය් තිෙබන තරගකාරි තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම නැති
කර තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, මා තව ෙදයක් ෙපන්වන්නම්.
SriLankan Airlines ආයතනය අලුෙතන් aircrafts වගයක් ගන්න
යනවා. ගුවන් යානා 13ක් ගන්න යනවා. ඇමතිවරු 67
ෙදෙනකුෙගන් හතර පස් ෙදනයි දැන් ෙම් සභාෙව් ඉන්ෙන්. සුමාන
තුනකට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් SriLankan Airlines ආයතනයට ගුවන්
යානා 13ක් ගන්න ඕනෑය කියලා කැබිනට් පතිකාවක් ෙගනාවාද
නැද්ද? ඔබතුමන්ලා කියලා තිෙබනවා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා කියලා. ගුවන් ෙසේවය භාර ඇමති කියලා
තිෙබනවා, ඒක ඉදිරිපත් කළාට අනුමැතිය දුන්ෙන් නැහැ කියලා.
අවශ නම් ෙම්කට SriLankan Airlines ආයතනෙය් Board of
Directorsලාෙගන් approval එක ගන්නට පුළුවන් ද කියලා
අහලා තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අවසරය ගන්ෙන්
නැතිව, SriLankan Airlines එෙක් Board of Directors ලාෙගන්
අවසර ගන්න තත්ත්වයක් ඇති කර තිෙබනවාද නැද්ද කියන එක
ගරු ඇමතිතුමාට කියන්න පුළුවන් ෙන්ද?

“The Sunday Times” of 28th April, 2013 states,
“Government approves Rs. 315 billion deal with Airbus”.
When you say, "Government", it means the Cabinet. But,
there is no approval given by the Cabinet. The Hon.
Ministers who are present in the House today can vouch
for that. It happened three weeks ago. When we asked
the Hon. Minister of Civil Aviation about this he said,
“Higher authorities told me that the Board of Directors of
SriLankan Airlines can give the approval. Therefore, the
Cabinet does not need to give approval for this”. What
are these ultra vires acts that are taking place?

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න.
ෙවලාව ඉවරයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව මිනිත්තු ෙදකක් ෙදන්න
පුළුවන්ද? ඔබතුමාෙග් තාත්තා නම් දුන්නා. ඒ නිසා පුතා මිනිත්තු
හතරක් විතර ෙද්වි. [බාධා කිරීමක්] දැන් ඔබතුමන්ලා එක
ෙවලාවකට කියනවා, "අෙප් නායකතුමා සෘජු තීන්දු ගන්නවා"
කියලා. නමුත් ෙකෝ, ෙම්ෙකදී එෙහම වුණාද? තුත්තිරි ගහක්
වාෙග් වැටුණාෙන්. සුමාන ෙදක තුනකට ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා, විදුලි
බිල වැඩි කරනවා කියලා. කැබිනට් මණ්ඩලය ඊට අනුමැතිය
දුන්නා. නමුත් ඊට පස්ෙසේ ඒක ෙහොඳ නැහැ කියලා මැයි දිනෙය්දී
ඒ තීරණය ෙවනස් ෙවනවා. මැයි දිනෙය්දී ඒ තීරණය ෙවනස්
වුණාට පස්ෙසේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා තව එකක්
කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට SMS එකක් ආවා,
මහජන උපෙයෝගීතා ෙකොමිසම - Public Utilities Commission ෙම්ක අනුමත කළාය, ෙම්කට අවසර දීලා තිෙබනවා කියලා.
ෙමොකටද ෙම් මහජන උපෙයෝගීතා ෙකොමිසම තිෙබන්ෙන්? ෙම්
කාරණා ජනතාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ජනතාවට දරා ගන්න
පුළුවන් තත්ත්වයක්ද තිෙබන්ෙන් කියන එක බලන්න. එම
ෙකොමිසෙම් සභාපති, ෙකොස්තා මැතිතුමා භය නැතිව කියනවා,
"අපි ජනතාවත් එක්ක සාකච්ඡා කෙළේ නැහැ" කියලා. එෙහනම්
කා එක්කද සාකච්ඡා කෙළේ? බැසිල් රාජපක්ෂ එක්කද?
පවිතා වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය එක්කද? නැත්නම් පී.බී.
ජයසුන්දර එක්කද? ඉතින් රජෙයන්ම ෙම් වාෙග් ෙනොමඟ යවන
ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා ජනතාවට බරක් දමන එක
නවත්වන්න, ෙම් වංචාව නවත්වන්න කියන එක අපි මතක්
කරනවා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට ආ පසු ෙතල්
මිල රුපියල් 89ට අඩු කරනවා වාෙග්ම විදුලි බිල සියයට 43.5කින්
අඩු කර ෙම් වංචාව, දූෂණය නතර කිරීමට කටයුතු කරනවා කියන
එක නැවතත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

2344

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද
ෙසොයිසා ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා.

ඒ කථාවලින් වැඩක් නැහැ, බූරුෙවෝ. වාඩි ෙවයන්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[අ.භා. 4.50]

[බාධා කිරීම්]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී
සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමා)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்)

த ெசாய்சா -

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Minister
of Wildlife Resources Conservation)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1988, 1989 මම විපක්ෂෙය්
ඉන්න කාලෙය් ජනාධිපති ෙපේමදාස මැතිතුමාට "ශීමත්" කියලා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න වුණා මට මතකයි. අපි ඒකට
විරුද්ධ වුණා. නමුත් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇතැම් අය කථා
කරන්ෙන්, "මහින්ද රාජපක්ෂ", "බැසිල්", "තමා" කියලා. සිංහල
භාෂාව පිළිබඳ දැනුම- [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ කථා
කරන්ෙන් කෙට් ෙවරළු ෙගඩියක් දාෙගන. තමුන්නාන්ෙසේ කථා
කරන එක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් කෙට් ෙවරළු
ෙගඩියක්. [බාධා කිරීම්] ෙවරළු ෙගඩි ෙනොෙවයි, පුත්තලම් ෙහොරි
දමනවා ඔය විධියට කථා කළාම. [බාධා කිරීම්]

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා කථාව කරෙගන යන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1988, 1989 කාලෙය් - [බාධා
කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා, point of Order එක
ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට
ෙග්ට්ටුවත් ඉබි යතුරු දාලා වහලා. [බාධා කිරීම්]

වරාෙය්

(The Presiding Member)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of Order
එක?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකර, පාර්ලිෙම්න්තුව විහිළුවක් බවට පත් කර ගන්න
එපා.[බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ලැබුණු- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට
Air Arabia එක විතරයි ආෙව්. දැන් ලැබුණු වාර්තාවක් අනුව,
ඊෙය් හැන්දෑෙව් ඒකත් නවත්තලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්]

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

මෙග් කථා කිරීෙම් අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1988, 1989 කාලෙය් එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් රට කෑවා. එදා රවි කරුණානායක
මහත්තයලාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ෙමොනවාද කෙළේ?
ෙපේමදාස යුගෙය් ආයතන 28ක් ලැයිස්තුගත කරලා පතිව හගත
කරන්න, ෙම් රෙට් රාජ ආයතන විකුණාෙගන කන්න -[බාධා
කිරීම්] ෙගදර යනවා, හෙලෝ. ෙමතැන ෙබොරුවට බුරන්ෙන්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්]

2345

පාර්ලිෙම්න්තුව

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Presiding Member)

කරුණාකර, විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා
හැසිෙරන්න. දැන් ඉඳ ගන්න.[බාධා කිරීම්]
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(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

විනීතව

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට ඉතා පැහැදිලිව
කියනවා, ෙම් විවෘත ආර්ථික න ාය ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය බව.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි ෙම් විවෘත ආර්ථික න ාය
ෙගනාෙව්. ඉල්ලුමට සැපයුම. ඉල්ලුම වැඩි ෙවලා සැපයුම අඩු
ෙවන ෙකොට මිල වැඩි ෙවනවා. හැබැයි ෙම්, -

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඇර ෙසොයිසා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මම කියන්ෙන් තමුෙසේ

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

සින්දු කිව්වාට, කරුණාකරලා තමුෙසේ

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

හරියට කථා කරන්න ඉෙගන ගන්නවා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

හරිද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු කරලා කථා කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක පැත්තකින් ලයිට් දමන ෙකොට
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කියනවා, ලයිට් නිවන්න කියලා. ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුණ ලයිට් නිවන්න කියන ෙකොට යූඑන්පී එෙකන්
කියනවා ලයිට් දමන්න කියලා. අන්න ඒ යුගෙය් තමයි - ඒ
ෙපේමදාස යුගෙය් තමයි- ෙම් රෙට් විදුලි බිල සියයට 100ක් වැඩි
වුෙණ්. ඒ කාලෙය් විදුලි බිල සියයට 100ක් වැඩි වුණා. ඒ නිසා
මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් අෙප් රජය ෙම් සියලුම සහනාධාර
ෙදනවා.ෙම් රෙට් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විදුලිය පරිෙභෝජනය
කරන පවුල් 47,87,668ක් සිටිනවා. ෙම් සංඛ ාෙවන් සියයට 95ක්
විදුලිය ඒකකයක් සඳහා නියමිත මිල ෙගවන්ෙන් නැහැ. විදුලි
ඒකකයක් සඳහා නියමිත මිල ෙගවන්ෙන් සියයට 4.3යි. අඩු මිලට
විදුලිය පරිෙභෝජනය කරන පවුල් 45,78,873ක් සිටිනවා.
එතෙකොට ෙම් විධියට විදුලිය පරිෙභෝජනය කරමින්, විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් සමස්ත පාඩුව ගැන විපක්ෂය කථා කරනවා. විදුලිය
පරිෙභෝජනය කරන ජනතාව ලබන සහනාධාරයට වන්දි
ෙගවන්ෙන් විදුලිය පරිෙභෝජනය ෙනොකරන, ෙමොනරාගල
දිස්තික්කෙය් ඈත එපිට ගම්මානවල ඉන්න දුප්පත් මිනිස්සු.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න ඒ සහනාධාර
රුපියල් මිලියනවලින්. ගෘහස්ථ විදුලිය සැපයීම ෙවනුෙවන් රජය
රුපියල් මිලියන 29,845ක
සහනාධාරයක් ෙදනවා. රාජ
ආයතන සදහා සහනාධාරය රුපියල් මිලියන 1,382ක්. සංචාරක
අංශය සඳහා සහනාධාරය රුපියල් මිලියන 1,248ක්. කර්මාන්ත
අංශය සඳහා රුපියල් මිලියන 24,684ක සහනාධාරයක් ෙදනවා. ඒ
වාෙග්ම ආගමික ස්ථානවලට රුපියල් මිලියන 902ක
සහනාධාරයක් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම වීථි ලාම්පුවලටත්
සහනාධාරයක් ෙදනවා. ෙම් රට අඳුෙර් ෙනොතබා සමස්ත රටම
ආෙලෝකවත් කරන්න; ෙම් රට ඒකාෙලෝක කරන්න වීථි ලාම්පු
සඳහා රුපියල් මිලියන1,126ක සහනාධාරයක් ෙදනවා. එතෙකොට
සහනාධාර ෙවනුෙවන් වැය කරන මුළු මුදල රුපියල් මිලියන
59,187ක්.
එතෙකොට විදුලිය නිෂ්පාදන වියදම ගණනය කර ඒ අනුව මිල
නියම කර තිෙබනවා. යම්කිසි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරලා
පවාහනය කිරීෙමන් පසුව ඒ භාණ්ඩෙය් මිල ගණන් පිළිබඳව
කිසිම හැඟීමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය
කිෙලෝ මීටර් ලක්ෂ ගණනක් විදුලි රැහැන් ඇදලා පවාහනය
කරන්න ඕනෑ. ඒවා නඩත්තු කරන්න ඕනෑ. ෙමොනරාගල
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙගන් සියයට 22කට පමණයි විදුලිය
තිබුෙණ්. ඒ සියයට 22 අද සියයට 80ක මට්ටමට වැඩිෙවලා
තිෙබනවා. අෙප් දුෂ්කර පෙද්ශවල ජනතාවටත් විදුලිය ලබා දී
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් ෙම් පාරිෙභෝගික
භාණ්ඩය තිබුෙණ් ධනපතියන්ෙග්- ෙලොකු මිනිස්සුන්ෙග් සුෙඛෝපෙභෝගී භාණ්ඩයක් හැටියටයි. අද ෙමය මුළු මහත් රෙට්ම
ෙපොදු ජනතාවෙග් පාරිෙභෝගික භාණ්ඩයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීමක්]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුවක් ආෙවොත් බදු අය කරන්ෙන් නැද්ද කියලා අපි අහනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා බදු අය කරන්ෙන් නැද්ද? [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේලාත් බදු අය කරනවා.[බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කියනවා
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් අපට ෙම් රෙට්- [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකරලා එතුමාට කථාව කර ෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න.

යූඑන්පී ආණ්ඩු කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා බදු අය කරලා
පැහැදිලිවම කෙළේ නාගරික ජනතාවට පහසුකම් සපයපු එක
විතරයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් වාරි මාර්ග අත්
හැරියා; විදුලිය අත් හැරියා; මාර්ග අත් හැරියා; ඒ වාෙග්ම පැති
බැම්ම, පාර, පන්සල, වැව, අමුණ කියන ෙම් හැම ෙදයක්ම අත්
හැරියා. එෙහම අත් හැරලා ඒ බර සාමාන ජනතාව මත
පැෙටව්වා. අද "මහින්ද චින්තන" යටෙත් ඒ සෑම ෙදයකටම ආධාර
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ලබා ෙදනවා. සමස්ත ජනතාවට අවශ යටිතල පහසුකම් දියුණු
කරලා තිෙබනවා. ඒ යටිතල පහසුකම් අතර භාණ්ඩ හා ෙසේවා
පමණක් ෙනොව සන්නිෙව්දන පහසුකම්ද තිෙබනවා. ෙම් ආදි
වශෙයන් සෑම අංශයකටම අදාළව, ගාමීය ජනතාවට අවශ
පහසුකම් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් පහසුකම් ලබා දීෙම්දී දරන
පිරිවැය, දරන විශාල වියදම ආවරණය කර ගන්න ඕනෑ. කිසිම
ෙකනකු තමන්ෙග් සාක්කුෙවන් ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් ආණ්ඩු
කෙළේ නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක
මහත්මයා කථා කළා. එතුමා කථා කරමින් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?
එතුමාෙග් කාලෙය් සෙතොස ඇතුළු ආයතන විනාශ කරපු හැටි අපි
දන්නවා. එදා අප විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට අපට මතකයි එතුමා
කරපු ෙද්වල්. සෙතොස ව ාපාරය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගික
ජනතාවෙග් මිල නියම කරන ආයතනයයි. අද එතුමා ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ ගැන කථා කරනවා; ගුවන් යානා ගැන කථා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහා පරිමාණ ව ාපාර පමණක්
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් එදිෙනදා පරිෙභෝජනයට අවශ
දෑ, එදිෙනදා අවශ තාවන්ට වුවමනා දෑ, ෛදනික දිවි ෙපෙවත
ෙගන යන්න අවශ දෑ සපයා ගනිමින් ජීවන රටාව සකස් කර
ගන්න තිබුණු සෙතොස ආයතනය සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්නම් ෙම් රජය විදුලි
බලාගාර නවීකරණය කිරීමට කරන වියදම් පමාණ. පැරැණි
ලක්ෂපාන සඳහා රුපියල් මිලියන 1,065ක්, ඉහළ ෙකොත්මෙල්
සඳහා රුපියල් මිලියන 4,800ක්, සමනළ වැව ව ාපෘතිය සඳහා
රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කරලා
තිෙබනවා. එෙහම නම් සමස්ත විදුලිබල පද්ධතිය මඟින් ජනතාවට
ෙසේවාවක් ලබා දීෙම් වගකීම රජයක් හැටියට අපට තිෙබනවා.
රජයක් හැටියට අපට ඒ වගකීම තිෙබන නිසා තමයි ගරු
පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය යම්කිසි මිල සංෙශෝධනයක්
ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමිය ඉදිරිපත් කරපු මිල සංෙශෝධනය අද වන
කල් තීරණය ෙවලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන්
විපක්ෂයට එල්ෙලන්න වැල් නැතිවයි ඉන්ෙන්. අතීසාරයට අමුඩය
ගැහුවා වාෙග් දැන් අමුඩය ගහලා තිෙබන්ෙන් වැටට තියලායි. දැන්
ඉස්සරහට යන්නත් බැහැ; පස්සට යන්නත් බැහැ. ගහපු තැනම
ඉන්ෙන් ඒකයි. වැටට තියලායි අමුඩය ගහලා තිෙබන්ෙන්.
විපක්ෂයට ඉස්සරහට යන්නත් බැහැ, පස්සට යන්නත් බැහැ.
[බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා අපි විපක්ෂයට කියනවා- [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමා. ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.02]

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හිතවත් ගරු විජිත්
විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමා කථා කළාට පසුවයි මට කථා
කරන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ්. ෙම් රෙට් විදුලි බිල සම්බන්ධව
විශාල අර්බුදයක් තිෙබන ෙවලාෙව්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් විදුලි බිල සියයට 50කින්, 60කින්, 70කින් වැඩි වන
ෙවලාෙව් ඒෙක් වැරැද්ද තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
කියලා කියන්න රජෙය් ඇමතිවරුත්, මන්තීවරුත් විශාල
පයත්නයක් දැරුවා. අෙප් හිතවත් පී. දයාරත්න ඇමතිතුමා එදා
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් විදුලිබල ඇමතිවරයා විධියට අවුරුදු
10ක් විතර ෙසේවය කළා. ෙම් කථා අහන ෙකොට එතුමා කල්පනා
කරනවා ඇති, ඇයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරු මාව සමච්චලයට
ලක් කරන්ෙන් කියලා. ඒ අය දැන් කථා කරපු විධියට විදුලි බිල
සියයට 50කින්, 60කින් විතර වැඩි ෙවනවා. 2012 දී විතරක්
අලාභය රුපියල් බිලියන 61යි. රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
කිව්වා, 1994 එක්සත් ජාතික පක්ෂය සන්ධානයට ආණ්ඩුව භාර
ෙදන ෙකොට විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික ලාභය විතරක් රුපියල්
මිලියන 4,000කට කිට්ටු කරලා තිබුණු බව. 1994 දී ආණ්ඩුව භාර
ෙදන ෙකොට විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ස්ථාවර ගිණුම්වල රුපියල්
මිලියන 10,000කට වැඩිය සල්ලි තිබුණා. මහවැලිෙයන්
රන්ෙදණිගල, වික්ෙටෝරියා, රන්ටැෙඹ්, ෙකොත්මෙල් විදුලි බලාගාර
හදලා ඒවාට ණය ෙගවන ගමන් තමයි විදුලිබල මණ්ඩලය ඒ
සියල්ල කෙළේ. ෙකොෙහොමද දැන් ඒවා පාඩු ලබන්ෙන්?
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය විසින් විශාල ෙලස විදුලි බිල වැඩි
කළා කියලා ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරු කථා කළා. 1982 විදුලිය
ඒකකයක විකුණුම් මිෙලහි සාමාන ය රුපියල් 1යි ශත 49යි.
1994 ෙවන ෙකොට වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 3.56 දක්වා
විතරයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමා. දැන් කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)
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(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

අන්න වැඩ.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

1977 විදුලිය ඒකකයක් කීයද?

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විපක්ෂයට කාරණයක්
කියනවා. ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙම් රෙට් ජනතාව
පාරට බස්වන්න. ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙම් ආණ්ඩුව
ෙපරලන්න. ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ආණ්ඩුව
අපහසුතාවට පත් කරන්න, ෙම් ආණ්ඩුව -රජය- සහ මහ ජනතාව
අතර තිෙබන සම්බන්ධතාව දුර්වල කරන්න. හැබැයි එෙහම
කරන්න බැහැ. ෙම්වාෙයන් විපක්ෂය තවතවත් දුර්වල ෙවලා කෑලි
කෑලිවලට කැඩිලා යනවා. ෙම්ක හරියට යුද්ධ ටැංකියකට ගල්
ගහනවා වාෙගයි. ගල් ගහෙගන ගහෙගන යනෙකොට ඒ අයට හසු
ෙවලා තිෙබන්ෙන් බලු වසුරු. බලු වසුරු තමයි හසු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒවාෙයනුත් ගහනවා. එහි මුලත් එකයි, මැදත් එකයි,
අගත් එකයි. එකම ගඳක් තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. 1977 figures නැහැ, 1982 ඉඳලා
figures විතරයි තිෙබන්ෙන්. සියයට 100කින්වත් වැඩි ෙවලා
නැහැ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ රුපියල් 3.56 1994 ඉඳලා අද
ෙවන ෙකොට හය ගුණයකින්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 21.50
ෙවනකල් වැඩි කරලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
අවුරුදු 17ටම වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් ෙදගුණයයි. එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය කාලෙය් තිබුණු විදුලි බිල තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවුරුදු
19 ඇතුළත හය ගුණයකින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ
තමුන්නාන්ෙසේලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වැරදි කියන්න එනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා]

1970 දශකය ෙවන ෙකොට මුළු ලංකාෙව්ම විදුලිය නිෂ්පාදනය
ෙමගාෙවොට් 268යි. ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය ෙමගාෙවොට් 192යි.
අෙප් කාලය ආරම්භෙය් ෙමගාෙවොට් 192ක්ව තිබුණු ජල විදුලිය
නිෂ්පාදනය 1994 ෙවන ෙකොට ෙමගාෙවොට් 1,137 දක්වා වැඩි
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. වික්ෙටෝරියා, ෙකොත්මෙල්,
රන්ෙදණිගල, රන්ටැෙඹ්, සමනල වැව, ඒ සියල්ෙල් වැඩ අවසන්
කරලා ජනතාවට රුපියල් 3.76 විදුලිය ඒකකයක් ෙදන්න අපට
පුළුවන්කම ලැබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් ඇයි මිල වැඩි
වුෙණ්?
ෙම් රෙට් ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාර ආරම්භ කරන්න ඕනෑ
කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය තීරණය කළා. නමුත් අපි
අවුරුදු 17ක් තුළ විදුලිබල පද්ධතියට ෙමගාෙවොට් 800ක් විතර
එකතු කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවුරුදු 19ක කාලෙය් ගල් අඟුරු
විදුලි බලාගාර හදන්ෙන් නැතුව 1997 දී තාප විදුලි බලාගාර
හදන්න පටන් ගත්තා. ඒක නිසා තමයි අද විදුලි බිල වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. 1997 දී ෙපෞද්ගලික සමාගම් 9කට ඒවා භාර දීලා
තමුන්නාන්ෙසේලා අද ඒ ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලින් විදුලිය
ඒකකයක් රුපියල් 30ට, 35ට, 40ට වෙග්ම රුපියල් 45ටත්
ගන්නවා. අවශ තාව ෙමගාෙවොට් 2,100යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය කාලෙය් මුල් ටික කෙළේත්, ලක්ෂපාන ආශිතව වැඩිෙයන්
විදුලි බලාගාර හැදුෙව්ත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් හිටපු
නායකෙයක් වන සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ෙම් රෙට් වැඩ ඇමති
විධියටයි.
ෙම් ෙමගාෙවොට් 2,100ට තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අවුරුදු
දහනවයටම එක්කහු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ් ඉහළ
ෙකොත්මෙල් ෙමගාෙවොට් 150 විතරයි. හිටපු විදුලිබල ඇමති
දයාරත්න ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා මට වඩා
ෙහොඳින් ෙම් පිළිබඳව දන්නවා.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්?

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ජල විදුලි බලෙයන් ෙනොෙවයි ෙන්
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ෙම්වා ෙපොඩි ඒවා. ෙම්වා ෙමගාෙවොට් 15,
ෙමගාෙවොට් 20, ෙමගාෙවොට් 50 ඒවා. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. අපි
ජල විදුලි ඒකකයක් රුපියල් තුනට නිපදවන ෙකොට, ආණ්ඩුෙව්ම
ඇමතිවරු කිව්වා අද විදුලි බල ඒකකයක සාමාන
වියදම
රුපියල් 23යි කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්න හැම විදුලි
ඒකකයකටම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව රුපියල් 40ක්
ෙගවනවා.යූඑන්පී ආණ්ඩුෙව් රුපියල් තුනයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩුෙව් රුපියල් 40යි එක්කහු කරලා තමයි සාමාන ගණන
රුපියල් 21.50ක් ෙවන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම්වාට වග කියන්න
ඕනෑ. අවුරුදු 19ක් තිස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලායි ආණ්ඩු කෙළේ. අෙප්
අවුරුදු ෙදක ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. අෙප් අවුරුදු ෙදක
එන ෙකොට ෙම් රෙට් විදුලිය දුන්ෙන් පැය ගණනක් විතරයි.
රත්වත්ෙත් ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් විදුලිය දුන්ෙන් එක්ෙකෝ පැය
ෙදොළහයි, පැය හයයි නැත්නම් පැය දහයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ. අද රුපියල් 15ක්, රුපියල් 16ක්,
රුපියල් 18ක්, රුපියල් 20ක් විදුලි පාරිෙභෝගිකයා ෙම් සඳහා
ෙගවනවා. ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාර 1994 ඉඳලා අවුරුදු ෙදකක්,
තුනක් ඇතුළත හරියට හැදුවා නම් අද විදුලි ඒකකයක් රුපියල්
8කට, නැත්නම් 9කට ෙදන්න තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා වැරැද්ද
කරලා අෙප් පිට පවරනවා.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කර තිෙබන
වාර්තාෙවන් පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, විදුලිබල මණ්ඩලය පාඩු
ලබන්න පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් 1997 වර්ෂෙය් සිට බව.
එෙහම පාඩු ලැබුෙව් තාප විදුලි බලාගාර හදපු නිසායි. අෙප්
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා කිව්වා ෙමහි සියයට 70ක
දූෂණ නැහැ කියා. සියයට 70ක් වියදම් කරන්ෙන් විදුලිබල
මණ්ඩලෙයන්.ෙම්ෙක් ෙතල් අදින එෙකනුත් ගහනවා.
ෙකොන්තාත් ෙදන එෙකනුත් ගහනවා. සියයට 70ක් විදුලිබල
මණ්ඩලෙයන් ෙකොන්තාත් ෙදද්දී රජෙය් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය
නැහැ. ෙම්වාට ඩීසල් අදිද්දී ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් ඩීසල් අදිනවා
වාෙග් තුන් ගුණයක පවාහන ගාස්තු ෙගවනවා. ෙම්වා තිබුණා,
2007 මහ බැංකු වාර්තාෙව්. අපි අහනවා, පාරදෘශ භාවය බලන,
විනිවිදභාවය බලන ආණ්ඩුව අවුරුදු හයක් ගත වුණත් ෙම්
ෙහොරකම් නැවැත්තුවාද කියලා. ෙම් ෙහොරකම් නැවැත්තුවාද?
ෙම්වා ආණ්ඩුෙව්ම මහ බැංකු වාර්තාෙව් තිෙබන ඒවා. සමහර
ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලින් රුපියල් 45කටයි විදුලිය ඒකකයක්
ගත්ෙත්. අපි අහනවා ෙම්වාෙය් ෙකොමිස් යන්ෙන් කාටද කියලා.
තාප විදුලි බලාගාර, දැවි ෙතල්, ඩීසල් පාවිච්චි කරලා හරියට
නිෂ්පාදනය කළත් රුපියල් 25කට අඩු ගණනකුයි යන්ෙන්. අපි
අහනවා ෙකොමිස් නැත්නම් රුපියල් 45ට ෙදන්ෙන් ඇයි කියලා.
1997 දී ෙම්වා අත්සන් කෙළේ අවුරුදු 15ට, අවුරුදු 20ට වාෙග්
කාල සීමාවන්වලටයි. ඊෙය් ෙපෙර්දා ආපසු ෙම්වාෙය් කාලය දික්
කළා. ඇයි දික් කෙළේ, ෙමච්චර අලාභයක් ලබද්දී? ෙම් ආණ්ඩුෙව්
අකාර්යක්ෂමතාව, වැරැදි කළමනාකරණය, දූෂණය, වංචාව නිසා
අද ෙම් රෙට් ජනතාවටයි වන්දි ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම්කට තමුන්නාන්ෙසේලා සම්පූර්ණෙයන් වග කියන්න ඕනෑ.
මම ෙමතැන දී කිව්වා, 1982 දී විදුලිය ඒකකය රුපියල්
1.49යි, 1994 දී විදුලිය ඒකකය රුපියල් 3.56යි කියලා. අද විදුලිය
ඒකකය රුපියල් 21.50යි. තමුන්නාන්ෙසේලාට අවුරුදු 19 කාලය
තුළ හරියට එක ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරයක් හදා ගන්න බැරි
වුණා. හදපු ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්ත් කැෙඩනවා, හදනවා; කැෙඩනවා
හදනවා. එහි නිපදවන්ෙන් ෙමගාෙවොට් 300යි. ඒක කරච්චලයක්
ෙවලා. අෙප් ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා,
දැන් ෙම්ක අලුත් එකක්, ඒ නිසා කැෙඩනවාය කියලා. එෙහනම්
අලුත් කාර් එෙහමත් කැෙඩනවා ඇති ෙන්ද?
මම කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොමිස් අරෙගන පරණ
බඩු ෙගනැල්ලා විදුලි බලාගාර හදනවා කියලායි. ඊට පසුව තව
ෙමගාෙවොට් 600ක එකක් හදනවාය කියනවා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

ඒ කාලෙය් ජල විදුලිය තිබුණා. සමනලවැව ජල විදුලි
බලාගාරය හැදුවාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජල විදුලි බලාගාර හදන්න
ෙවන තැන් තිබුෙණ් නැහැ. එකයි තිබුෙණ්. ඒ තමයි ඉහළ
ෙකොත්මෙල්. එතෙකොට අපට තාප බලයට යන්න සිද්ධ වුණා.
1998 දී තාප බලාගාර බිහි කෙළේ දැවි ෙතල්වලින්. දැවි
ෙතල්වලින් දුවපු ඒ බලාගාරවලින් ඒ ෙවලාෙව් ඒකකයකට
රුපියල් 12ක්, 13ක් වාෙග් මුදලක් තමයි අය කෙළේ. රුපියල් විසි
ගණනකට කවදාවත් ගත්ෙත් නැහැ. ඊට පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව ආවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

දැන් කීයටද ගන්ෙන්?
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ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

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

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. කරු ජයසූරිය මහත්මයා AES විදුලි
බලාගාර ෙගනාවා.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ඉවරයි. මට කරන්න ෙදයක් නැහැ.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ඇමතිතුමනි, මම ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා පසුව කියන්න.
මට සීමාසහිත කාලයක් තමයි ලැබී තිෙබන්ෙන්. කරුණාකර මට
අවස්ථාව ෙදන්න. ෙපෞද්ගලික විදුලි බලාගාර සියයට 90ක්ම හදා
තිෙබන්ෙන් සන්ධාන ආණ්ඩුෙවනුයි. තමුන්නාන්ෙසේලා වැරැද්ද
කරලා තව අසත
පකාශ කරන්නත් එපාය කියා මම
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි
තමුන්නාන්ෙසේට ෙබොෙහොම සලකනවා. නමුත් කරුණාකරලා ෙම්
වැෙඩ් කරන්න එපාය කියා අපි තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලනවා.
ෙමගාෙවොට් 550ක් ගන්නවා, ෙපෞද්ගලික විදුලි බලාගාරවලින්.
ඒවාට තමයි විදුලි බිෙලන් තුෙනන් ෙදකක්ම යන්ෙන්. මම
අහන්ෙන් ෙම් ෙමොන ගැහිල්ලක්ද? අපි අද රුපියල් 3,000ක විදුලි
බිලක් ෙගව්ෙවොත් රුපියල් 2,000ක්ම යන්ෙන් ෙපෞද්ගලික විදුලි
සමාගම්වලටයි. සාක්කුවට කීයක් යනවාද කියා අපි දන්ෙන් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික විදුලි බලාගාරවල රක්ෂණ
වාරිකයට විතරක් CEB එක බර ගණනක් ෙගවනවා. ඒෙක්
පතිලාභය ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට මිස ආණ්ඩුවට ෙනොෙවයි.
එෙහමයි විදුලි බිල වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙමොකක්ද
ආණ්ඩුවට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ආණ්ඩුව ෙම්ක වහන්න යනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක්
තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ජනාධිපතිතුමා කියනවා, විදුලිය බිල අඩු කරනවාය කියා.
ෙමොකද, අපි වැඩි කරපු ඒවාද අඩු කරන්ෙන්? ආණ්ඩුවම වැඩි
කරලා ආණ්ඩුවම අඩු කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් ඕනෑ.
ෙමොකද, මෙග් කාලය ගත්තා. සන්ධාන ආණ්ඩුෙවන් විදුලිය බිල
වැඩි කරපු නිසා අද සමහර ෙගවල්වල ශීතකරණය - fridge එක off කරලායි තිෙබන්ෙන්. සමහර ෙගවල්වල iron එක පැත්තකින්
තියලා. සමහර ෙගවල්වල rice cooker එක වැඩට ගන්ෙන් නැහැ.
මම හිතන්ෙන් ෙහට අනිද්දා වනෙකොට - [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේට ෙගයක් නැති නිසා පශ්නයක් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේ කට වහෙගන ඉන්න. ෙහට අනිද්දා වනෙකොට විදුලි
බිල ආවාම ෙම් රෙට් විදුලි උපකරණ ෙකෞතුක භාණ්ඩ කරන්න
ෙව්වි. ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ෙම් විදුලි බිල ෙවනස් කරනවාය
කියා. විදුලි බිෙල් තිෙබන තවත් වැරැද්දක් තමයි විදුලි ඒකක් 60ක්
වනෙකොට -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

තව විනාඩියක් ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

බැහැ, තවත් කාලය ෙදන්න අමාරුයි.
දයාරත්න ඇමතිතුමා.

මී ළඟට ගරු පී.

[අ.භා. 5.16]

ගරු පී. දයාරත්න මහතා (ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன - உண ப் பா காப் அைமச்சர்)

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතා වැදගත් පශ්නයක්
ගැන කථා කරන අවස්ථාවක්. විදුලිය මිල වැඩි කිරීම පිළිබඳව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී විරුද්ධ පක්ෂය ෙගනා ෙයෝජනාවට පිළිතුරු
වශෙයන් ෙනොෙයකුත් අදහස් පළ වුණා. ෙම් රෙට් ජනතාවට දීර්ඝ
කාලයක් තිස්ෙසේ විදුලිය ලබා දුන්නා. 1950 වනෙකොට ෙකොළඹ
අයට විතරක් ලැබුණු විදුලිය අද ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන පවුල්වලින්
සියයට 90කට පමණ ලබා ෙදන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම්
ආකාරයට විදුලිය ලබා දීම සඳහා ෙනොෙයකුත් කම ෙයොදා ෙගන
තිෙබනවා. අපි මුලින්ම ආරම්භ කෙළේ ලක්ෂපාන වැනි ජල විදුලි
ෙයෝජනා කමයි. ඒ කාලය තුළදී විදුලි බලාගාර සෑෙහන
පමාණයක් දිගටම ඇති කළා.
ඕනෑම රටක ජල විදුලි බලාගාර ඇති කළ හැකි පමාණෙය්
සීමාවක් තිෙබනවා. ඒ සීමාවට ආවාට පස්ෙසේ අපි විකල්ප ෙසොයා
ෙගන යනවා. ෙම් හැම රටකටම ඒක සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අද
මහා බිතාන ය වාෙග් රටවල ජල විදුලිය ඇත්ෙත්ම නැහැ. හැම
ෙවලාෙව්ම මුළු රටටම විදුලිය ලබා ෙදන්ෙන් තාප බලාගාරවලින්;
එක්ෙකෝ ගල් අඟුරුවලින් වැඩ කරන යන්තවලින් නැත්නම්
න ෂ්ටික බලෙයන් නැත්නම් ඩීසල් යන්තවලින් විදුලිය ජනනය
කිරීෙමන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අෙප් රෙට් තිෙබන
ජලෙයන් ලබා ගත හැකි උපරිම පමාණයට කිට්ටු වන්න ජල
විදුලිය ලබා ෙගන තිෙබනවා. පධාන ෙපෙළේ විදුලි බලාගාර
හදනවා නම් අපට තවත් ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් උමා ඔය සහ
ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් පමණයි. ඊට එහාට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
සම්පූර්ණෙයන් ජල විදුලිය තිෙබන ඒ අවස්ථාෙව්දීත් ඩීසල්
විදුලි බලාගාර කීපයක් ඇති කරන්න ඕනෑයි කියලා විදුලිබල
මණ්ඩලය කියා සිටියා. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඩීසල් විදුලි
බලාගාර ඇති කරන්ෙන් ෙමොකටද? රෙට් ෙද්ශගුණය ෙවනස් වන
ෙකොට, වර්ෂාපතනය අඩු වන ෙකොට සමහර අවස්ථාවලදී
ෙකොතරම් ජල විදුලිය තිෙබන රටක වුණත් ඒවාෙය් විදුලි හිඟයක්
ඇති වන ෙකොට විදුලි බලාගාරවලට ෙවනත් ආකාරෙයන් විදුලිය
ලබා ගන්න කම ෙසොයා ගන්නට ෙවනවා. මට මතකයි, ඒ නිසා
තමයි මුලින්ම සපුගස්කන්ෙද් විදුලි බලාගාර ෙදකක් එදා ආරම්භ
කෙළේ. එෙසේ කෙළේ විදුලිෙය් හිඟයක් නිසා ෙනොෙවයි, හදිසි
අවස්ථාවක විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහායි.

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

මට නියමිත ෙවලාව ඉවරද?

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විදුලිබල අමාත වරයා
හැටියට අවුරුදු ගණනාවක් සිටියා. මට මතකයි, 1987 දී පළමුවන
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[ගරු පී. දයාරත්න මහතා]

වතාවට ගල් අඟුරු බලාගාරයක් ඇති කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී විදුලිය ඉල්ලීම සියයට 8කින් පමණ
වැඩි වී ෙගන ගියා. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉංජිෙන්රුවරු දැක්කා,
වර්ෂයකට සියයට 8කින් විදුලි ඉල්ලුම වැඩි වන විට අනාගතෙය්
අපට විශාල විදුලි හිඟයක් ඇති වන එක්තරා අවස්ථාවක් එනවා
කියලා. 1987 දී අපි කිව්වා, 1996 දී බරපතළ විදුලි හිඟයක් ඇති
වනවා, පැය පහ, හය විදුලිය කපා හැරීම් කරන්නට සිද්ධ ෙවයි
කියලා. ඒක පැහැදිලිවම කිව්වා. ඒ ෙවලාෙව් මම විදුලිබල ඇමති
විධියටයි කටයුතු කෙළේ. ෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් ඒ
ගැන සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී ෙදපැත්ෙතන්ම මහා බරපතළ
විෙරෝධයක් ආවා. ෙමවැනි තාප විදුලි බලාගාර ඇති වුෙණොත්
එෙහම ෙම් රෙට් විශාල පරිසර හානියක් සිද්ධ වනවා; අෙප් ෙත්
වතුවලට විශාල හානියක් ෙවයි කියලා කිව්වා. ෙනොෙයකුත් ෙද්වල්
එදා පත්තරවල ලියුවා. හැම තැනම විශාල පචාරයක් ෙගන ගියා. ඒ
වුණත් 1987 දී තිකුණාමලෙය් තාප විදුලි බලාගාරය ඇති කරන්න
වැඩ කටයුතු අපි ආරම්භ කළා. ආරම්භ කළා කියන්ෙන් අපි
ශක තා වාර්තා සකස් කළා. මට මතකයි, 'බ්ලැක් ඇන්ඩ් වීච්'
කියලා ස්විට්සර්ලන්තෙය් සමාගමක් ශක තා වාර්තාව සකස් කළ
බව. 1989 වන ෙකොට සැලසුම් සකස් කරලා, ෙටන්ඩර් කැඳවලා
ඒ කටයුතු කරන තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිබුණා. නමුත් ෙමොන
ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙමයට විරුද්ධ වුණා. පසුව
ෙමය කෙළේ නැහැ. එෙහමම ඉදිරියට ගියා. 1989න් පස්ෙසේ 1992
පමණ වන විට මෙග් කාලෙය් ආරම්භ කළ සමනළ වැව
ව ාපෘතිෙයන් විදුලිය ජනනය කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් එක්කම
අමතරව සපුගස්කන්ෙද් විදුලි බලාගාර ෙදකත් ඇති කළ නිසා තව
අවුරුදු ෙදක තුනක් විදුලිය කැපීමක් ෙනොමැතිව කටයුතු කරෙගන
යන්නට පුළුවන් වුණා.
ඊට පසුව 1994 සිට හුඟක් දුරට විදුලිය හිඟයක් ඇති වන්න
පටන් ගත්තා. විදුලිය කපා හැරීම සිදු වුණා. නමුත් ෙමොන ෙහේතුවක්
නිසා ෙහෝ එදා පැවැති ජනාධිපතිනියෙග් රජයත් තාප විදුලි
බලාගාරයක් නැත්නම් ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරයක් ඇති කිරීම
සඳහා පියවරක් ගත්ෙත් නැහැ. ඒ ෙයෝජනාවල් ෙකොයි
අවස්ථාවකවත් සාකච්ඡා කෙළේ නැහැ. ඊට පසුව විදුලිය කපා
හැරීම සිද්ධ වුණා. එදා රජයට සිද්ධ වුණා, කලින් මැති ඇමතිවරු
කිව්වා වාෙග් විදුලිය සපයන්නට ෙමොන කමයකින් ෙහෝ විදුලිය
ලබා ගන්නට කම ෙසොයා ගන්නට. ඒ නිසා තමයි ඩීසල් විදුලි
බලාගාර ගණනාවක් ඒ කාලය තුළදී ඇති කෙළේ.
මුලින්ම ලංකා ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් සමාගම ඇති කරලා
ෙමගාෙවොට් 20ක විතර විදුලියක් නිෂ්පාදනය කරන විශාල විදුලි
බලාගාර ෙදකක් ඇති කළා මට මතකයි. Asia Power කියලා තව
සමාගමක්, Colombo Power කියලා තවත් සමාගමක් ෙබෝට්ටුවක සවි කරපු විදුලි බලාගාරයක්- ඇති කළා. ඒ විධියට
විදුලි බලාගාර 7, 8ක් ඇති කරන්න සිදු වුණා. නමුත් ඒ කාලෙය්
තිකුණාමල පෙද්ශය ගැන හිතන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.
ඒ වන ෙකොට තිකුණාමල පෙද්ශෙය් පැවැති තස්තවාදය නිසා ඒ
සියල්ලම අත හැර දාලා ෙවනත් විකල්පයක් ෙහව්වා. විකල්ප
ස්ථානයක් ෙසොයා ගන්නා එකත් පහසු කටයුත්තක් ෙනොෙවයි.
විදුලි බලාගාරයක් හදන්න කලින් හුඟක් පර්ෙය්ෂණ කරන්න
තිෙබනවා. ඒ ස්ථානය පිළිබඳව, තිෙබන පහසුකම් පිළිබඳව, ඒ
වාෙග්ම ගල් අඟුරු ෙගොඩ බෑම පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ කරන්න
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් පශ්න රාශියක් තිබුණා. අවසානෙය්දී ෙසොයා
ගත්තා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ෙමය කරන්න පුළුවන් කියලා.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් කරන්න පුළුවන් කියලා ෙසොයා ගත්ත
ෙවලාෙවත් ෙනොෙයකුත් අදහස් පකාශ කළා. ගල් අඟුරු නැෙවන්
පිටතට ගන්ෙන් ෙකොයි විධියටද කියන ඒ වාෙග් අදහස් පකාශ කර
කර පමාද කිරීම තමයි දිගටම සිද්ධ වුෙණ්.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1989 දී වාෙග් ඒ විදුලි
බලාගාරය හදන්න අපට ජපානෙයන් ෙඩොලර් මිලියන 30,000ක රුපියල් බිලියන 30ක් 35ක් පමණ- ආධාරයක්, නැත්නම් විශාල
ණයක් ලබා ෙදන්න ඉදිරිපත් ෙවලා හිටියා මට මතකයි. එවැනි
විශාල මුදලක් අපට ලබා ෙදන්න ජපානෙයන් කැමැති ෙවලා
තිබුණා. ඒ මුදල අපට ලබා ෙදන්න ජපානෙයන් කැමැති ෙවලා
තිෙබද්දි එදා පැවැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයවත්, ඊට පස්ෙසේ
පත් වුණු ගරු ජනාධිපතිතුමියෙග් රජයවත් ඒක භාර ගත්ෙත්
නැහැ. ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ, දිගින්
දිගටම ඒක ඇද ෙගන ගියා. [බාධා කිරීමක්] ඒ කාලෙය් හුඟ
ෙදෙනකුෙගන් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගැන විෙරෝධය පළ ෙවන්න
පටන් ගත්තා මට මතකයි. දැන් අෙප් පැත්ෙත් ඉන්නා සමහර
මන්තීතුමන්ලාත්,
විපක්ෂය
පැත්ෙත්
ඉන්න
සමහර
මන්තීතුමන්ලාත්, ඒ පැත්ෙත් ඉඳලා ෙම් පැත්තට ආපු අයයි, ෙම්
පැත්ෙත් ඉඳලා ඒ පැත්තට ගිය අයයි කියන සියල්ෙලෝම
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ගැන ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කළා මට මතකයි. අක්කර 150ක විතර
ලස්සන ඉඩම, කෘෂි කර්මාන්තයට ෙවන් කරන්න පුළුවන්
ඉඩමක්, අපරාෙද් විදුලි බලාගාරයක් ඇති කරන්න යන්ෙන් කියලා
ෙනොෙයකුත් අය කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] නමුත් මමත් ඒ
අවස්ථාෙව්දී ඒ ස්ථානයට ගිහිල්ලා බැලුවා. තල් ගස් ෙදක තුනක්
හැෙරන්න, තණ ෙකොළ හැෙරන්න ෙවන කිසිවක් තිබුෙණ් නැහැ.
ඒක කෘෂි කාර්මික ඉඩමක් කියලා කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
ඒ ස්ථානය විදුලි බලාගාරයක් ඇති කරන්න සුදුසුකම් තිෙබන
ස්ථානයක් බව අපට පැහැදිලිව ෙපනුණා. ඉතින් මට මතකයි, ඒ
අවස්ථාෙව් ජපානෙයන් ලැෙබන්න තිෙබන මුදල අපි භාර ගත්ෙත්
නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

හිටපු
ෙලොක්කි.

ජනාධිපතිතුමියත්-[බාධා

කිරීම්]

ඔබතුමන්ලාෙග්

ගරු පී. දයාරත්න මහතා

(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன)

(The Hon. P. Dayaratna)

මා දන්නා තරමින් 2002 මාර්තු මාසෙය් -[බාධා කිරීම්]
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. කාෙග් ෙලොක්කා ෙහෝ කමක් නැහැ. ඒක සිද්ධ
වුණා. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න ෙකෝ.
2002 මාර්තු මාසෙය් 31වැනි දා අපි ජපන් තානාපතිව
කැඳවලා කිව්වා, විදුලි බලාගාරය හදන්න ෙඩොලර් මිලියන
30,000ක් ෙදන්න ගිය එක ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙබොෙහොම
ස්තුතියි; නමුත් අපට ඒක අවශ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. [බාධා
කිරීම්] මා හිතනවා අපි එපාය කිව්ව නිසා ඒ ගැන ජපන් රජයත්
වැඩි කැමැත්ෙතන් හිටිෙය් නැහැ කියලා. ඒක එතැනින් අවසන්
වුණා. ඊට පස්ෙසේ විදුලි බලාගාර තැනීම එදා රජයටත්-

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය?

ගරු පී. දයාරත්න මහතා

(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன)

(The Hon. P. Dayaratna)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් එක කළා. [බාධා කිරීමක්]
ඊට අවුරුද්දකට, ෙදකකට පස්ෙසේ විදුලි හිඟය තවත් ඇති
වුණා. ඒ රජෙයනුත් ෙම් රජෙයනුත් දිගටම ඩීසල් විදුලි බලාගාර
ඇති කළා. ඒ ෙමොකද, ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙනොකඩවා විදුලිය
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සපයන්න අවශ ව තිබුණා. පැය 24ක් ෙනොකඩවා විදුලිය
ලබනවාය කියන එක ෙලොකු වරපසාදයක්. ඒක ෙලොකු luxury
එකක්.
එෙහම රටවල් අහල පහළ නැහැ. ඉන්දියාෙව් හැම
පාන්තයකම හැම දාම විදුලිය කැපීම් සිද්ධ වනවා. ඉන්දියාෙව්
පමණක් ෙනොෙවයි, අනික් SAARC රටවල් හැම එෙක්ම පැය 4ක්,
පැය 5ක් විදුලිය කපනවා. නමුත් ශී ලංකාෙව් අද එක පැයක්වත්
විදුලිය කපන්ෙන් නැහැ. විශාල මුදලක් වියදම් කරලා තමයි
එෙහම විදුලිය ෙනොකපා විදුලිය ලබා ෙදන්නට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා විදුලිය සැපයීෙම් මිල දිෙනන් දින වැඩි
වුණා. එම නිසා තමයි විදුලිය ඒකකයක් රුපියල් 25කට, රුපියල්
30කට මිල දී ගන්නට සිද්ධ වුෙණ්. ෙකොෙහොම වුණත් අපි එක
වරදක් කළා කියලා මා හිතනවා. විදුලි ඒකකයක මිල දිගටම
ටිෙකන් ටික වැඩි කරන්නට තිබුණා. එෙසේ කළා නම් ෙම් විදුලි බිල
වැඩි කිරීම shock එකක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ ආකාරයට වැඩි කළා
නම් ජනතාවට ෙමතරම් අපහසු තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ.
අඩු ආදායම් ලබන, ඉතාම සුළු පමාණයක් විදුලිය පරිෙභෝජනය
කරන ජනතාව සියයට 75ක් ඉන්නවා. යුනිට් 1 සිට 90 දක්වාත්,
යුනිට් 1 සිට 60 දක්වාත් පාවිච්චි කරන අය මිලියන ෙදකහමාරක්
පමණ -විදුලිය පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් සියයට 50ක් පමණඉන්නවා. ෙම් වාෙග් විශාල පිරිසකට විදුලිය සපයනවාය කියන
එක පහසු වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වියදම්
කරන්න සිද්ධ වනවා. ඒ වාෙග් දිගින් දිගටම ෙතල් මිල වැඩි වුණා;
රුපියෙල් අගය අඩු වුණා. ෙම් ෙහේතු නිසා, විදුලි මිල වැඩි වන
ෙකොට අය කිරීමත් වැඩි කරන්නට සිද්ධ වන බව අප කාටත්
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙදයක්.
ෙමන්න ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක විදුලිය සංරක්ෂණය කිරීම
පිළිබඳව ෙබොෙහෝ දුරට අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. හැම
තැනම විදුලිය නාස්තිය අපි දකිනවා. සමහර අය විෙශේෂයන් වීථි
ලාම්පු පිළිබඳව කථා කරනවා. නගරයක වීථි ලාම්පු තිෙබනවා.
නමුත් පිටිසර පෙද්ශවල වීථි ලාම්පු නැහැ. නගරෙය් වීථි ලාම්පු
රාතී ෙහෝ පාන්දර ෙහෝ ෙකොයි ෙවලාෙව් ෙහෝ යම් කිසි පැය
ගණනක් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්ෙසේ නිවා දමන්නට පුළුවන් නම්,
විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්. ෙම් රට තුළ විදුලිය
ජනනය කිරීම සඳහා විශාල මුදලක් වියදම් වනවා. ෙතල් ෙම් රටට
ෙගන්වා පුච්චා දමන එකයි අපි කරන්ෙන්. ජාතියක් වශෙයන් අපි
හැම ෙකනකුටම යුතුකමක් තිෙබනවා, විදුලිය පුළුවන් තරම්
අඩුෙවන් පාවිච්චි කරලා එය ඉතිරි කරන්නට.
ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් විධියට පැය විසිහතෙර්ම
විදුලිය ලබා ෙදන්නට පසු ගිය කාලය තුළ ඉදි කරන ලද විදුලි
බලාගාර ඇත්ත වශෙයන්ම අවශ වුණා. අද විදුලි ඒකකයක මිල
පිළිබඳව බලන ෙකොට පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මුල
කාණ්ඩය යම් කිසි මුදලකට ෙදනවා. ඊළඟ කාණ්ඩය ගන්න ෙකොට
මුල් කාණ්ඩෙය් අයටත් -ඒ ඒකක 30ටත්- අලුත් මිල ෙගවන්න
සිදු වන නිසා තමයි විශාල අපහසුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි
ෙමහිදී අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, වැඩිෙයන් පරිෙභෝජනය කරන
පාරිෙභෝගිකයන්ට හැම ඒකකයකටම එක හා සමාන ගණනක්
ෙගවන්න සිදු වන බව. මා හිතන හැටියට විදුලි ඒකක හත් අට
සියයක් පාව්චිචි කරන ෙකෙනක් ඒකකයට රුපියල් 35ක්
ෙගවනවා. ඒකක 1 සිට 900 දක්වා පාවිච්චි කරනවා නම්, ඒ ඒකක
900ටම එක හා සමාන මුදලක් ඒ පුද්ගලයා ෙගවනවා. එම නිසා
විදුලිය ඒකකයක් ජනනය කිරීම සඳහා යන සම්පූර්ණ වියදම
ඔහුෙගන් අය කර ගන්නවාය කියලා අපට කියන්න පුළුවන්. ඒ
අනුව බලනෙකොට විදුලිබල මණ්ඩලය පැත්ෙතන් සාධාරණයක්
ෙවලා තිෙබනවා, වැඩිපුර පරිෙභෝජනය කරන අයෙගන් වැඩිපුර
අය කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම නිසා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිසා සමහර විට කුඩා
කර්මාන්තකරුවන්ට අපහසුවක් වන්නට ඉඩ තිෙබනවා. එය අඩු

2356

පාඩුවක් හැටියට අපට ෙපෙනනවා. එම නිසා තමයි අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් පිළිබඳව නැවත ෙසොයා බලන්නට මහජන
උපෙයෝගිතා ෙකොමිසමට උපෙදස් දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි
දැන් එම ෙකොමිසම ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් ෙසොයා බලා සහනයක්
ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්.
පසු ගිය කාලෙය් අෙප් ගරු ඇමතිතුමියටත්, ඒ වාෙග්ම හිටපු
ඇමතිතුමාටත් ෙනොෙයකුත්-ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා එල්ල වුණා.
මම හිතන හැටියට, ඒ අයට ෙම්කට වග කියන්නට පුළුවන්කමක්
නැහැ. ෙම්ක දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ඇති ෙව්චච පශ්නයක්. ඒ ඒ
අවස්ථාවලදී බලෙය් හිටපු මැති ඇමතිවරු කවුරුත් ඉංජිෙන්රු
මහත්වරුන්ෙග් උපෙදස් අනුව ඒ කළ යුතු ෙද් කළා නම්, මම
හිතනවා ෙම් තත්ත්වය අපට උදා ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා.
අද ෙම් තිෙබන තත්ත්වය ඉක්මනින්ම මඟ හරවා ගැනීමට
තවත් විදුලි බලාගාර කිහිපයක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවනවා. චීනෙයන්
අපට අධාර ලැබුණා. ආධාර කියන්ෙන්, ණය ලැබුණා. ෙවනත්
රටවල් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ ණය ලබා
ගත්තා. ඒ වාෙග් අවස්ථාවල යම් කිසි අඩු පාඩු ඇති ෙවනවා. අෙප්
කාර්මිකයන් පුහුණු කරලා ගත්තාට පස්ෙසේ, ටික දවසක් යන
ෙකොට ඒ විදුලි බලාගාර හරියට නඩත්තු කරන්න පුළුවන් ෙව්වි
කියලා මා විශ්වාස කරනවා.
මට නියමිත කාලය අවසන් නිසා
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මී ළඟට ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
25ක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.34]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා ෙම්
ෙව්ලාෙව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන. මම ඉස්ෙසල්ලාම කියන්න
කැමතියි, අෙප් හිටපු විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුෙමක් ෙලොකු
අසත ක් ෙම් සභාවට පකාශ කළ බව. මම ඉස්ෙසල්ලාම ඒක
නිවැරැදි කරලා ඉන්න ඕනෑ. එතුමා කිව්වා, AES Kelanitissa
කියන විදුලි බලාගාරය එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් හැදුවා
කියලා. ඔබතුමා තමයි එෙහම කිව්ෙව්. ඔබතුමා කිව්ෙව් ෙම් විදුලිය
ෙලොකු ගණනකට ගත්තා කියලාෙන්. ෙම් විදුලිය ගන්න ගිවිසුම Power Purchase Agreement එක- අත්සන් කෙළේ කවදාද? ඒ
Power Purchase Agreement එක අත්සන් කෙළේ 2000.05.06
වැනි දා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. 2000.05.06 වැනි දා. මා
ළඟ ඒ ඔක්ෙකෝම විස්තර ටික තිෙබනවා. කලබල ෙවන්න එපා.
[බාධා කිරීමක්]නැහැ, නැහැ. AES Kelanitissa ගැන තමයි
ඔබතුමා කිව්ෙව්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා ඒ
වැරදි ෙද් කිව්වා ෙන්. ඊ ළඟට ඒ වැඩ ආරම්භ කරලා වැඩ
කරෙගන ගිෙය් - date of commission - 2003.10.10වැනි දා.
ඔබතුමන්ලා ආරම්භ කරලා වැඩ කරෙගන ගිය එකක් ගැන තමයි
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙචෝදනාව කරන්ෙන්. හැබැයි, එතෙකොට
ඔබතුමන්ලා Power Purchase Agreement එක අත්සන් කරලා
ඉවරයි. විදුලිය මිලදී ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළට ඔබතුමන්ලා
අත්සන් කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපි ෙමොකද ඒකට කරන්ෙන්? අපි
ෙමොනවා කරන්නද ඒකට? අපට තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලා පටන්
ගත්ත වැෙඩ් මුල් ගල තියලා විවෘත කරන්නයි. ෙම්ක ඔබතුමන්ලා
පටන් ගත්තු එකක්. ඒ නිසා සභාව ෙනොමඟ යවන්න එපා.
කැලණිතිස්ස බලාගාරෙය් විදුලි ඒකකයක ගණන රුපියල් 60
වුණා නම්, ඒ 60 වීෙම් වගකීම ගන්න ඕනෑ, චන්දිකා

2357

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුවයි. ඒක මතක
තියා ගන්න. ඒ පළමුවැනි එක.
ෙදවැනි එක ෙම්කයි. ෙම් අර්බුදය ඉස්ෙසල්ලාම පටන් ගන්ෙන්
ෙවන ෙකොෙහන්වත් ෙනොෙවයි, ෙතල් සංස්ථාෙවන්. ෙම්
ඇමතිතුමියට ෙමතැනට යන්න සිද්ධ වුෙණ් ඒකයි.
2012.12.31වැනි දා ෙවන ෙකොට කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරය ෙම්වා ෙපෞද්ගලික විදුලි බලාගාර- ෙතල් සංස්ථාවට ෙගවන්න
තිෙබනවා, මිලියන 8,073ක්. කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරය
මිලියන 8,073ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. West Coast Power Plant
එක, මිලියන 5,605ක් ෙගවන්න තිෙබනවා.
මම තව ඉදිරිෙය්දී ඒ ගැන කථා කරන්නම්. බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමා කියලා තිෙබනවා, ෙම්ක hundred per cent ආණ්ඩුෙව්
එකක් කියලා. මම කියන්නම් ඒක hundred per cent ආණ්ඩුෙව්
නම් ඒෙක් සභාපති ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් කියලා.
ඊ ළඟට, West Coast Power Plant එක මිලියන 5,605ක්
ෙගවන්න තිෙබනවා. Asia Power කියන ෙපෞද්ගලික
ෙකොම්පැනිය මිලියන 1,087ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ෙහළදනවි
එක ෙගවන්න තිෙබනවා, මිලියන 580ක්. ඇඹිලිපිටිය Ace Power
එක ෙගවන්න තිෙබනවා, මිලියන 1,085ක්. ෙහොරණ Ace Power
එක ෙගවන්න තිෙබනවා, මිලියන 231ක්. මාතර Ace Power එක
මිලියන 98.88ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. Colombo Power එක
මිලියන 152.72ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. Northern Power එක
මිලියන 256.31ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් සමාගම්
ෙගවන්න තිෙබන සමස්ත ගණන මිලියන 17,281ක්. ෙපෞද්ගලික
විදුලිය නිෂ්පාදනය කරපු ආයතන සංස්ථාෙවන් ගත්තා වූ ෙතල්
සඳහා ෙගවන්න තිෙබන මුදල මිලියන 17,281ක්. ෙම්ක තමයි
අර්බුදය. දැන් ඔබතුමන්ලාට ඒ සල්ලි ෙගවා ගන්න විධිකමයක්
ෙහොයා ගන්න බැරුවයි ඉන්ෙන්. ඒ විධිකමය ෙහොයා ගන්න බැරි
තැන ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ නිසා ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා
අමාත වරයා කරන්ෙන් දැවි ෙතල් ලීටරයක් රුපියල් 65 ඉඳලා
90ට වැඩි කරන එකයි. ෙකරවළපිටිය බලාගාරය පාවිච්චි කරන
ෙතල් ලීටරයක් රුපියල් 70 ඉඳලා 100ට වැඩි කරනවා. ෙම්
ෙහේතුෙවන් බලාගාරවල නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න විධිකමයක්
නැතිව විදුලි ඒකකයක් කලින් මිලට ෙදන්න අමාරු හන්දා තමයි
දැන් ඒ බර අෙප් අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් ඔළුව උඩට දාලා
තිෙබන්ෙන්.
ෙම්ක vicious circle එකක්. ෙමය විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
පශ්නයක් විතරක්ම
ෙනොෙවයි. ෙම්ක තනිකරම ආණ්ඩුෙව්
මාෆියාෙව් වැඩ පිළිෙවළ. රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කිව්වා
වාෙග්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අකාර්යක්ෂම, වැරැදි, වංචා සහගත
ෙහොර ගිවිසුම් නිසා hedging ගනුෙදනුෙව්දී ෙකෝටි 8,000කට
වැඩිය අපට ෙගවන්න සිද්ධ වුණා. ඉන් පසුව ඒක ෙතල් සංස්ථාවට
ආවා. ෙතල් සංස්ථාෙවන් ඒක ජල විදුලියට ආවා. ෙම්ක ඊළඟට
අනික් පැත්තට කැරෙකනවා. ඒ කියන්ෙන් ජලයට. ජල බිලත් වැඩි
කරලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා නතර කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට පසුව මතු වුණු පශ්නය
ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා විදුලි බිල වැඩි කළා. ඒ විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් ෙයෝජනාව. ෙම් ගැන දිගින් දිගටම කථා කළා. ගරු
විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමියෙගන් මම ෙම් කාරණය අහන්න
කැමැතියි. එතුමිය මෑතකදී ෙම් ඇමතිකමට පත් වුෙණ් විදුලි බිල
වැඩි කරන්න ෙනොෙවයි. නමුත් එතුමියට අන්තිමට සිද්ධ වුණා
සර්ලාෙග් විදුලිබල ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා එතුමියෙග් කර මත
පටවාගන්න. ඒක තමයි දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට
ෙකරවලපිටිෙයන් ෙහොරකම් කරපු ඒවා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප
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බලාගාරවල ෙහොරකම් කරපු ඒවා, ඒවාෙය් මිල වැඩි වීම්,
සාම්පූර්වල ගහපු ඒවා ෙකොච්චර තිෙබනවාද? ගරු ඇමතිතුමියනි,
ඔබතුමියට මම කියා ෙදන්නම්. කරුණාකරලා ෙම්වා ගැන තව
බලන්න. ඔබතුමිය මහන්සි ෙවනවා ෙකොෙහොම හරි ෙම්ක හදා
ගන්න. කරුණාකරලා ෙම් ෙහොරුන්ෙගන් ඔබතුමියත් ආරක්ෂා
වන්න. අනාගතෙය්දී ඔබතුමියටත් ෙහොෙරක් කියන නම ගාවා
ගන්න විධියට කටයුතු කරන්න එපා කියලා පළමුෙවන්ම මම
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.
අද කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම විදුලි බිල වැඩි
කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. 2014 ෙවන ෙකොට, ඔක්ෙතෝබර්
මාසෙය් එනවා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඊළඟ ෙමගාෙවොට් 600.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලන් ඉතුරු ෙමගාෙවොට් 600 එනවා. ඒ පමාණ
එන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙගන යන ජල විදුලිය
පමාණෙයන්ම ගිහින් වැෙඩ් අවසන් කරෙගන යන්න තිබුණා. ඒක
මා හිතන හැටියට අද ෙමතැන නිලධාරින්ෙග් මැදිරියට ඇවිත්
ඉන්න ෙල්කම්තුමන්ලා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දන්නවා. නමුත්
කරන්න ෙදයක් නැතිකමට, ආණ්ඩුෙව් හිරවීම ෙකොයි තරම්ද
කියනවා නම්, ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් එන විදුලිය පමාණයත් අත
ඇරලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙම් වැෙඩ්ට බැස්ෙසේ.
විදුලි බිල වැඩි කිරීෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාවාම මහජන
උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව විදුලිබල මණ්ඩලය ෙගන්වලා
කරුණු විමසුවා. ෙකොමිසම ඒ අයෙගන් ඇහුවා, අවුරුද්දකට
ඔබතුමන්ලාට ජල විදුලිය ගිගාෙවොට් පැය ෙකොයි තරම් පමාණයක්
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. විදුලිබල මණ්ඩලය කිව්වා
ගිගාෙවොට් 2,828යි කියලා. නමුත් ෙකොමිසම ෙපන්වා දුන්නා
නැහැ, ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් 2013ට ගිගාෙවොට් 3,681ක් දැන් ෙම්
තිෙබන ජල පමාණෙයන් නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා.
අනාගතෙය් තව වැස්ෙසොත් ඒ එන ජල පමාණය අත ඇරලා මම
ෙම් කථා කරන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් වැරැදි ෙතොරතුරු කවුද
දුන්ෙන්? විදුලිබල මණ්ඩලය. ඒ අය ෙපන්නුවා 2013 ජනවාරි
මාසයට පමණක් විදුලිබල මණ්ඩලයට ගිගාෙවොට් පැය 248ක්
පමණයි හදන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මහජන උපෙයෝගිතා
ෙකොමිසම කිව්වා, නැහැ, 248ක් ෙනොෙවයි, 541ක් දක්වා හදන්න
පුළුවන් කියලා. එහි ගණන කීයද? රුපියල් මිලියන 15,000යි. ෙම්
ෙවනස විතරක් රුපියල් මිලියන 15,000ක්. කාෙග් හරි
ෙපෞද්ගලික බලාගාරයකින් විදුලිය ගන්න තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
සකස් කෙළේ. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සමස්ත ෙසේවකයන් ෙහොරු
ෙනොෙවයි. නමුත් එතැන ඉන්න තුන් හතර ෙදෙනකුෙග්, ෙම්
අමාත ාංශවල ඉන්න කීප ෙදෙනකුෙග් පශ්න නිසා අද මුළු රටටම
දුක් විඳින්න ෙවලා තිෙබනවා.
විදුලි බිල වැඩි කළාට පස්ෙසේ ජනාධිපතිතුමා ෙමොකක්ද
කිව්ෙව්? ෙමන්න එතුමා කියපු ෙද්. "ඒකක 1 සිට 60 දක්වා
විදුලිය ගාස්තු වැඩි වීමක් නැහැ, 180 දක්වා සහනයක් - ජනපති
මැයි රැලිෙය්දී පවසයි." එතුමා කිව්වා අනිවාර්යෙයන්ම ඒකක 60
ෙවන තුරු සත පහක්වත් වැඩි කරන්ෙන් නැහැ, නමුත් ඒකක 90
සිට 91 දක්වා වැඩි ෙවන ෙකොට රුපියල් 1,165ක් වැඩි ෙවනවා. ඒ
නිසා මම තව විදුලි ඒකක 5ක් දුවන්න අවශ කරන කටයුත්ත
කරනවාය කියලා. ෙම් චකය හදපු නිලධාරියා තමයි ෙම්කට
සම්පූර්ණෙයන් වග කියන්න ඕනෑ. ගරු විදුලිබල හා බලශක්ති
ඇමතිතුමියනි, මම එය ඔබතුමියට ෙපන්වන්නම්. ෙම් බලන්න,
ෙම් චකය අනුව බලන ෙකොට ෙප්නවා ෙම්ක එක තැනක සිට
තවත් තැනකට ඉතාම ඉහළින් පනින වැඩ පිළිෙවළක් බව.
ඔබතුමා දන්නවා ෙම් ෙයෝජනාව 2008 දී ෙගනාවාම කට්ටියක්
ෙම්කට විරුද්ධව උසාවි ගිය බව. උසාවිෙයන් තීන්දු කළා
අනාගතෙය්ත් ෙම් කමය අනුගමනය කරන්න එපා, සාමාන
විධියට වැඩි ෙවලා යන කමෙව්දය අනුගමනය කරන්න කියලා.
ෙම්ෙකන් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අර්බුදය ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ෙහේතුව ෙමොකක්ද? එක පාරට ෙපොඩි ෙපොඩි විධියට
ෙමෙහන් පටන් අරෙගන ඒකක 90 සිට 91ට එන විට එක
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ඒකකයකට එක පාරට රුපියල් 1,165කට පනින වැඩ පිළිෙවළක්
හැදුෙව් කවුද? මට මතක හැටියට බන්දුල විතානෙග්ද කවුද මම
දන්ෙන් නැහැ, එෙහම AGM ෙකෙනක් හරි DGM ෙකෙනක් හරි
ඉන්නවා. එයාෙග් ෙහොර සූත්තරවලට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අහු
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මා දන්ෙන් නැහැ එතුමා ෙමොකකට ෙම්ක
ෙකරුවාද කියලා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළම අරෙගන අපූරුවට විදුලි
බලය වැඩි කරන්න පුළුවන්. ෙමච්චර දරුණු වැඩක් ෙවන්ෙන්
නැහැ. අප ලයිට් දහයක් පත්තු කරන එක ලයිට් අටක් කරලා
ලයිට් ෙදකක් අඩු කළත්, ෙම් යන කමයට වාසියක් හම්බ වන්ෙන්
නැහැ.
නමුත් අෙනක් කමයට, 2008 දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අනුමත කළ
කමයට ගියා නම් හරි. ෙමොකක්ද ඒ හදලා තිබුණ කමය? අඩුෙවන්
විදුලිය පාවිච්චි කෙළොත් අඩු විදුලි බිලක්, වැඩිෙයන් විදුලිය පාවිච්චි
කෙළොත් වැඩි විදුලි බිලක්. අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියා ගන්න, අද ෙම් කමය තුළ වැඩි
වැඩිෙයන් විදුලිය පාවිච්චි කරන පාරිෙභෝගිකයින්ට සහන ලබා
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි හදලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අපි හැදුෙව්
ඒක ෙනොෙවයි; අපට වුවමනා කෙළේ ඒක ෙනොෙවයි. අපිට වුවමනා
වුෙණ්, අපි කිව්ෙව් ඒක ෙනොෙවයි.
දැන් දයාරත්න මහත්මයා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි විදුලිය
පරිෙභෝජනය කිරීෙම්දී සාධාරණ විධියට කරන්න ඕනෑ කියලා.
ඔව්. සාමාන ෙයන් ලංකාෙව් එක පුද්ගලෙයක් මාසයකට විදුලි
ඒකක 12යි පාවිච්චි කරන්ෙන්. සාමාන ෙයන් 4 ෙදෙනකු සිටින
පවුලක් විදුලි ඒකක 50යි හැම මාසයකම පාවිච්චි කරන්ෙන්.
එෙහමයි අපි ෙම් ගණන් හදලා තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් පාවිච්චි
කරන්ෙන් අපට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් අඩුම විදුලි ඒකක
පමාණයයි. ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් දිහා බලන්න.
ඉන්දියාව වාෙග් රටවල් ෙදස බලන්න. ඒ රටවල එක්
පුද්ගලයකු මාසයකට විදුලි ඒකක 80ක් 90ක් පාවිච්චි කරනවා.
ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. එතෙකොට අපි තවත් පහළට
යන්ෙන් ෙකොහාටද? ලයිට් off කරලා ෙගදරට ෙවලා නිදා ගන්නද
කියන්ෙන්? ෙමතැනටයි තමුන්නාන්ෙසේලා අපිව තල්ලු කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම කියන්නට කැමැතියි, ෙම්කට එක එක
ආණ්ඩුවලට ෙහෝ අෙනක් පුද්ගලයන්ට බැණලා වැඩක් නැහැ.
බණින්නට ඕනෑ ෙම්ක හදපු නිලධාරියාට. මතක තියා ගන්න.
ෙමතැනින් තමයි පශ්නය පටන් ගන්ෙන්. ඒ නිසා කරුණාකරලා
ෙම් කමය අයින් කරලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළට අමතරව ෙවනත්
කමයක් පාවිච්චි කරන්න. .
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

ගරු

නිෙයෝජ

අනතුරුව ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair,
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා, කථාව කර ෙගන යන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අෙනක් එක තමයි ඒකක
60 සිට 61 දක්වා වැඩි වන විට සියයට 15ක වැඩි වීමක් තිෙබනවා.
ෙම් විධියට ගත්තාට පසුව ඒකක 180ක් පාවිච්චි කරන අයට,
එන්න එන්න අඩු ෙව් ෙගන යනවා. විදුලි ඒකක වැඩි වැඩිෙයන්
පාවිච්චි කෙළොත් විදුලි බිල වැඩි වීෙම් පතිශතය අඩු ෙව් ෙගන
යනවා. මම කියන්ෙන් වැරැද්ද ඒකයි. වැඩිෙයන් විදුලි ඒකක
පාවිච්චි කරන විට වැඩිෙයන් අය කරන්න. අඩුෙවන් පාවිච්චි
කරන මිනිසුන්ෙගන් අඩුෙවන් අය කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙම් කමෙව්දය තුළ අද තව තවත් විදුලි බලය වැඩිෙයන් පාවිච්චි
කරන තත්ත්වයකට තමයි තල්ලු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා දුන්න ෙයෝජනාව, එතුමා මැයි රැලිෙය්දී දහස්
ගණන් ජනතාව ඉදිරිෙය් දුන්න ෙයෝජනාව එතුමාෙග්ම මල්ලි
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් සංෙශෝධනය කරනවා. මම
අහන්ෙන් ෙම්ෙක් වැදගත්කම තිෙබන්ෙන් අයියාටද, මල්ලිටද?
අයියා කියනවා, " සහන ෙදන්න" කියලා, මල්ලි කියනවා, "නැහැ
සහන ෙදන්න බැහැ" කියලා.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

අසත ය කියන්න එපා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊ ළඟට ෙම්ක යටෙත්
ෙමොකක්ද වුෙණ්? දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් කමය යටෙත් විදුලි බිල
වැඩි කළා. ෙමොකක්ද වැඩි කළ කමය? ෙම්කට සම්බන්ධ වුණා
Minister of Economic Development, අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමා, Minister of Power and Energy, ඒ අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමා, Ministry of Finance and Planning, එහි
ෙල්කම්තුමා, CEB Chairman, General Manager and DirectorGeneral. ෙම් සියලු ෙදනාම සම්බන්ධ වුණා. මහජන උපෙයෝගිතා
කමිටුෙව් සියලුම සාමාජිකයින් සහභාගි වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා
දැන් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? මම අහන්න කැමැතියි,
ජනාධිපතිතුමා දුන්න සහනය අද හම්බ ෙවලා තිෙබනවාද කියලා.
කරුණාකරලා කියන්න? හම්බ ෙවලා නැහැ. අද ඒකක 30 සිට 31
වන විට සියයට 33ක වැඩි වීමක් තිෙබනවා. ෙම් කමය නිසා ඇති
වන පශ්නය ෙම්කයි. ෙම්ක අඩු කරන්නට බැහැ. දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ෙදස බලන්න. ඒකක 30 වන තුරු
පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒකක 30 සිට 31 දක්වා වැඩි වන විට
සියයට 33ක වැඩි වීමක් ෙපන්නුම් කරනවා. රුපියල් 61.57ක වැඩි
වීමක්.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමිය, තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම ෙන් ෙම්
රැස්වීම පැවැත්වූෙව්. මම ළඟ ඒ විස්තර සියල්ලම තිෙබනවා. ෙම්
තිෙබන්ෙන් යවපු ලිපිය. ගරු ඇමතිතුමිය, 2013.05.03 වන දින
තමුන්නාන්ෙසේලා රැස් වුණා. ගරු ඇමතිතුමිය, ෙම්
ඔබතුමන්ලාෙග් රැස්වීම. අවසානෙය්දී ෆර්ඩිනැන්ෙඩෝ මහත්මයා
අත්සන් කරලා යවපු ලිපිය මම ළඟ තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
එෙහම නම් බැසිල් මහත්මයා කියන්න ඕනෑ ෙන්, "මෙග් අයියා,
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ෙම්ක අඩු කරන්න කියලා. ඒකක 60 දක්වා
ශත පහක්වත් ගන්න එපා කියලා එතුමා කියලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙමතැනින් එහාට යන්නම බැහැ" කියලා. එෙහම කියන්න
ඕනෑ ෙන්. එෙහම ෙනොෙවයි ෙන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමියට
කථා කරන්න බැහැ ෙන් එතැන. ඔබතුමියෙගන් පශ්නයක්
අහපුවාම දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "මම සර්ෙගන් අහලා
කියන්නම්" කියලා. ෙමොන සර්ෙගන්ද? ජනාධිපතිතුමාෙගන්ද,
බැසිල් සර්ෙගන්ද? මම අහන්ෙන් එපමණයි. [බාධා කිරීමක්] මම
ඒක කිව්ෙව් නිකම්. ඒක තමයි අද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

[බාධා කිරීමක්] ෙමොන සර්ෙගන්ද අහන්ෙන් කියලායි මම
ඔබතුමියෙගන් අහන්ෙන්? ෙම්ක තමයි අද තත්ත්වය. ඒ අනුව
මැයි දිනෙය්, මැයි ෙපළපාළියට ෙම් රෙට් දහස් ගණන් කම්කරු
ජනතාව කැඳවලා ජනාධිපතිතුමා දුන්න ෙපොෙරොන්දුව පැහැදිලිව
ෙබොරුවක් බව අද තමුන්නාන්ෙසේලා ඔප්පු කරලා අවසන්. දැන්
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අද විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශෙයන්
එවපු විධියට text message එකක් එවනවා, ෙම් සංෙශෝධනය
සම්පූර්ණෙයන් approve කළා කියලා. විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත ාංශෙයට බැහැ ෙම්වා approve කරන්න. ඒ සඳහා තමයි
මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිසම තිෙබන්ෙන්. මහජන උපෙයෝගිතා
ෙකොමිසම තවම කියලා නැහැ ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා.
හැබැයි Ministry of Power and Energy එෙකන් "ෙදරණ"ට
දාලා එවන message එක අනුව නම් ඔක්ෙකෝම approve කරලා.
කිසි පශ්නයක් නැහැ. මම අහනවා, කවුද approve කෙළේ කියලා.
කවුද ඒ සඳහා එකඟතාව දීලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් වන තුරු
කවුරුවත් එකඟතාව දීලා නැහැ. වැඩි වන පමාණය ෙකොපමණද
කියලා තවම කවුරුත් දන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි ෙම්ක තමයි
ඔබතුමන්ලා දීපු ෙයෝජනා. මම ඒකයි කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා අද
මිනිස්සුන්ට "සීෙද්වී" වාෙග් හිටියාට "ගින්දර ෙද්වි" වාෙග් තමයි
ඔක්ෙකෝම කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

අද උෙද්ත් අපි ෙපන්නුම් කළා, ස්ථාවර නිෙයෝගවලට
විරුද්ධව කථා කරන්න බැහැ කියලා. "ජනාධිපතිතුමාෙග්
ෙබොරුව" කියලා කිව්වා, එෙහම කියන්න බැහැ. ගරු
කථානායකතුමා කියලා තිෙබනවා, ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් පශ්න
අහන විධිය ගැන ෙම් ෙගොල්ලන්ට පන්තියක් පවත්වන්න ඕනෑය
කියලා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔක්ෙකොටම කලින් පන්තිය තියා ගන්න.
ඊළඟට මම කියන්න කැමැතියි, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි
බලාගාරය ගැන. අෙප් පී. දයාරත්න මැතිතුමා කිව්වා,
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය හදන්න ෙයෝජනා ආවා,
ඒක ඒ කාලෙය් ෙකරුෙව් නැහැ කියලා. ඔව්. ඊළඟට චන්දිකා
මැතිනිය ආවා. එතුමිය ෙකරුෙව්ත් නැහැ. හරි. ඊළඟට අෙප් රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ආවා. එතුමාත් කෙළේ නැහැ.
චන්ද බණ්ඩාර මැතිතුමා ඉන්න ෙකොට ඔය ෙයෝජනාව ආපු
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ෙවලාෙව් කවුද ගිහිල්ලා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලට යන පාර දිෙග් බුදිය
ගත්ෙත්. මතක තියා ගන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි එෙහම
කෙළේ. ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. අරයාට, ෙමයාට, කාටවත්
ඇඟිල්ල දිගු කරලා වැඩක් නැහැ. ෙදපැත්ෙතන්ම අපි
ෙදෙගොල්ලන්ම ඒකට වග කියන්න ඕනැ.
නමුත් එතැනින් පස්ෙසේ 1994 ෙවන ෙකොට තිබුණු
තත්ත්වයත්, 1996 ෙවන ෙකොට තිබුණු තත්ත්වයත් ගරු දයාරත්න
ඇමතිතුමා කිව්වා. 1996 දී ෙලොකු පශ්නයක් ආවා. ඔව්. ඒකට
මුහුණ ෙදන්න නම්, කරන්න තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න තිබුණා. 1994 ඉඳලා 1998 ෙවනකම්
අවුරුදු ෙදකක් තිබුණා. යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න
තිබුණා. මුකුත් වුෙණ් නැහැ. 1998 දී තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට
පළමුවැනි ෙපෞද්ගලික විදුලි බලාගාරය හදන්න සිද්ධ වන්ෙන්.
ඒෙකන් තමයි වැඩිෙයන් විදුලිය මිලදී ගත්තා කියලා කියන්ෙන්.
ෙම් කාරණයත් එක්ක අපට තව කාරණයක් ඔප්පු වනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් සඳහා ජපානෙයන් මුදල් හම්බ වුණත්,
ෙමච්චර කාලයක් තමුන්නාන්ෙසේලා හිටියත්, තමුන්නාන්ෙසේලා
ඒක හැදුෙව් නැහැ. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙඩොලර්
මිලියන 425ක ණයක් ගත්තා. ෙඩොලර් මිලියන 300ට හදන්න
තිබුණු ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තමුන්නාන්ෙසේලා හදලා ඉවර කරන
ෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 425ක් ගිහිල්ලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
කිෙලෝමීටර් හතරක් දුරට ජැටිය හදන්න තිබුණා. කිෙලෝමීටර්
හතරක් දුරට ජැටිය හදලා ජැටියට ගල් අඟුරු - coal - ෙග්න්න
තිබුණු ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක පැත්තකට විසි කරලා දැමූ
නිසා තමයි අද ආපහු bargesවලින් ගල් අඟුරු ෙගන්න ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසායි වියදම double ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමියනි, අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා
ඔබතුමිය කරුණාකරලා කියන්න. අද චීනෙයන් ෙදන ණය quota
එක ඉවර ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද චීනය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?
ඉස්ෙසල්ලා අෙප් ණය වාරික ෙගවපල්ලා, නැත්නම් අපට ෙම්
plant එක දීපල්ලා කියනවා. ෙම් ෙදෙකන් එකක් ෙන්ද
කියන්ෙන්? දැන් චීනය කියන කථාව ඒකයි. දැන් චීනය කියනවා,
"ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් අපට ෙදන්න" කියලා. දැන් විසිඑක් වතාවක්
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගිනි ගත්තා. විසිඑක් වතාවක් ගිනි ගන්න
ෙකොට මිනිස්සු ෙමොනවාද කියන්ෙන්?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

මම උත්තරයක් ෙදන්නද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. විනාඩියක් ඉන්න. මම තවම පශ්නය
ඇහුෙව් නැහැ. විසිඑක් වතාවක් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගිනි ගන්න
ෙකොට අද ෙයෝජනා කරනවා, ගිනි නිවන හමුදාවක් ෙගනැල්ලා
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ළඟ නතර කරන්න කියලා. ඇයි? ෙම්ක ගිනි
ගන්නා ෙවලාවක් ෙහොයා ගන්න බැහැ.
ගරු ඇමතිතුමියනි, එදා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශය
භාර ගන්න ෙකොට කිව්වා වාෙග් ෙනොෙවයි, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
චීනයට ෙදනවාද, නැද්ද කියලා කරුණාකරලා ඔබතුමිය කියන්න.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

දැන් ෙදන්නද?
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දැන්
ෙනොෙවයි.
ඔබතුමියෙග්
කාලය
තුළ
හරි
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය චීනයට ෙදනවාද, නැද්ද
කියලා ආණ්ඩුව තීන්දු කරලා තිෙබනවාද, නැද්ද කියලායි මම
අහන්ෙන්?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමා අහනවා, ඔබතුමා අෙප්
පැත්තට ආවාම විදුලිබල ඇමතිකම දුන්ෙනොත් ඔබතුමා කරනවාද
කියලා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක ෙනොෙවයි කථාව. ඕකට මුක්කු ගහන්න මම එන්ෙන්
නැහැ. මතක තියා ගන්න. හැබැයි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා මාත් එක්ක
කථා කරලා තිෙබනවා, එන්ෙන් ෙකොයි ෙවලාෙව්ද කියලා. එතුමා
මාත් එක්ක කථා කරලා තිෙබනවා, "මචං එන ෙවලාවක් හරියට
කියපන්" කියලා. එෙහම කියලා තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමියනි, හිනා ෙවන්ෙන් නැතිව කරුණාකරලා ෙම්
පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි
බලාගාරය චීනයට නැවත පවරනවාද, නැද්ද?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය කිසිෙසේත්ම චීනයට
පවරන්ෙන් නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
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ෙමහි තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය. එතෙකොට- [බාධා කිරීමක්] බැහැ,
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි.
ෙවලාව නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] මම කිව්ෙව් නැහැ ෙන් ඔබතුමා කළා කියලා. මම කිසි
ෙවලාවක කිව්ෙව් නැහැ, ඒක ඔබතුමා කළා කියලා. අද
ෙකරවලපිටිය- [බාධා කිරීම්] මම කිව්ෙව් නැහැ, ෙජෝන්
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා ගත්තයි කියලා. ඔබතුමා ෙසොරකම්
කළායි කියලා මම කිව්ෙව් නැහැ. ඔබතුමා ෙහොෙරක් කියලා
කිව්වා කියනවා නම් එතුමාෙගන්ම ඒක අහගන්න. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමා ෙසොරකම් කළා කියලා කිව්වා කියනවා නම්, ඒක
ඔබතුමාම අහගන්න.
ඊළඟට, සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට
මම කියලා ෙදන්නම්. අද සාම්පූර් විදුලි බලාගාරයට සිදු ෙවලා
තිෙබන ෙද් මම කියන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්කට අත්සන්
කරනවා. 2011 ඔක්ෙතෝබර් 28 වැනිදා ලිපියක් එවනවා, සාම්පූර්
විදුලි බලාගාරය - [බාධා කිරීමක්] ඊළඟට මම ඒක ගැන
කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා ෙම් සභාව
ෙනොමඟ යවනවා. ෙකරවලපිටිය විදුලි බලාගාරය සම්බන්ධව ඒ
කියපු කරුණු අමූලික අසත ය. [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙහොඳයි. ෙම්ක අනාගතෙය් අපට ෙලොකු වැදගත්කමක්
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු ඔය ෙද්ට වැඩිය ඒවා කරලා
තිෙබනවා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ෙලොකුවට ෙකරවලපිටිය
ගැන කථා කරනවා. ෙකරවලපිටියට වග කියන්න ඕනෑ ඇමතිතුමා
ෙමතැන ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා පටන් ගත්ෙත් ෙඩොලර් මිලියන
210න්. නමුත් අවසන් කරන ෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 325යි. ඒ
අත්සන් කරලා තිෙබන ගිවිසුම අනුවයි. ඇමතිතුමිය ෙම්වා තමයි
ෙහොයා බලන්න ඕනෑ. බලන්න, ෙකරවලපිටියට ෙවලා තිෙබන
ෙද්? ෙකරවලපිටිය අපි පටන් ගන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 470න්.
අෙප් ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා හිටපු කාලෙය්යි
ෙකරවලපිටිය හැදුෙව්.
රුපියල් ෙකෝටි 470න් පටන් ගන්ෙන්. ෙම්ක අපි ෙගවනවා,
අවුරුදු 34ක් යනකන්. 2034 ෙවනකන් අපි ෙම්ක ෙගවනවා.
මතක තියා ගන්න, අපි ෙගවලා ඉවර ෙවනෙකොට රුපියල් ෙකෝටි
3167ක් අපි ෙගවලා තිෙබන්නට ඕනෑ. අන්තිම ෙවනෙකොට.
සාමාන ෙයන් සියයට 18ක ෙපොලියට අරෙගන අපි වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කෙළොත් දළ වශෙයන් අපට ෙගවන්නට වන්ෙන්
රුපියල් ෙකෝටි 160යි. ඒ, සියයට 18ක ෙපොලියට ගත්ෙතොත්.
ෙකරවලපිටිය බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඇති
කරෙගන තිෙබන Power Purchase Agreement එෙක් පශ්නය
ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඇති කරෙගන
තිෙබන Power Purchase Agreement එක අනුව 2034 වනෙකොට
අපි ෙගවන්නට ඕනෑ, රුපියල් ෙකෝටි 3167ක්. නමුත් ෙමය
හදන්න වියදම් වුෙණ් රුපියල් ෙකෝටි 3600යි. අපි එතෙකොට
ෙකොච්චර ෙගවලා ඉවර කරලා තිෙබනවාද? ෙමන්න ෙම්ක තමයි

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
කරන්න.

ගරු මන්තීතුමා කථා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එතුමාට මම ආරාධනා කරනවා, එය ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න
පසිද්ධ විවාදයකට එන්න කියලා. මම කියන්ෙන් නැහැ, එතුමා
ෙසොරකම් කළා කියලා. මම කිව්ෙව් නැහැ ෙන්, ෙජෝන්
ෙසෙනවිරත්න මහත්මයා ෙසොරකම් කළා කියලා. එතුමාෙග්
අමාත ාංශෙය් හිටපු නිලධාරින් ගහපු Power Purchase
Agreements වල තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ
Agreement එක ගැන තමයි මම කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ෙපොඩ්ඩක් කෑ ගහන්ෙන් නැතිව ඉන්න ෙකෝ ෙසොයිසා මන්තීතුමා.
[බාධා කිරීමක්]
ගරු ඇමතිතුමියනි, අද බලන්න සාම්පූර් විදුලි බලාගාරයට
සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද්. සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය සම්බන්ධෙයන්
අද Power Purchase Agreement එක අත්සන් කරලා ඉවරයි.
ගරු ඇමතිතුමියට මා කියනවා, -[බාධා කිරීම්] කරුණාකරලා
අෙනක් කට්ටිය ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. අඩුම තරමින්
ෙමතුමියවත් නිවැරදි කරන්නයි
මම උත්සාහ කරන්ෙන්.
සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් Power Purchase
Agreement එක අත්සන් කරලා ඉවරයි. ශක තා වාර්තාව -
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

feasibility report එකඑන්න කලින් Power Purchase
Agreement එකක් අත්සන් කරන්ෙන් නැහැ, ෙකොෙහේවත්.
හැබැයි, මම ඔබතුමියට කියන්න කැමැතියි, කරුණාකරලා
ෙසොයලා බලන්න කියලා. ෙම් ගිවිසුම ගහන්න එපා කියලා
විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් ලිපියක් එවනවා.
2011 ඔක්ෙතෝබර්
මාසෙය් 28වැනිදා “Secretary, Ministry of Power and Energy”
ෙවත “Chairman, Ceylon Electricity Board” ෙමය ලියනවා.
එතුමා ලියනවා, කරුණාකරලා ෙම් JV Agreement එක, එෙහම
නැත්නම් ෙමය හදන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරෙගන යන්න.
ශක තා වාර්තාව ආවාට පසුව- [බාධා කිරීමක්]ෙම්, CEB එක
කියන්ෙන්. විදුලිබල මණ්ඩලය කියනවා, "කරුණාකර ෙම්ක
අත්සන් කරන්න එපා, ෙම්ක අත්සන් කෙළොත් ෙලොකු පශ්නයක්
ෙවනවා" කියලා.දැන් ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ඔබතුමන්ලා ෙම් අත්සන් කර තිෙබන ගිවිසුමත් එක්ක ෙමොකක්ද
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඇමතිතුමාවත් දන්ෙන් නැහැ, ෙහොෙරන්ම
ගිහිල්ලා ෙම්ක අත්සන් කරලා ආවා. සියයට 18ක් return on
equity. සාමාන ෙයන් ෙම්වාට ෙදන්ෙන් සියයට 12යි. හැබැයි,
Power Purchase Agreement එක ඉන්දියාවත් එක්ක අත්සන්
කරලා ඉවරයි. දැන් ෙම්ක ෙවනස් කරන්න කියලා ඒ කාලෙය්
හිටපු චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කිව්වාම, ඉන්දියාව ෙම්කට
බැහැ යි කිව්වා. දැන් සියයට 18ක් අපි -

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

අද හැකි ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අද හැකි ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙලොකු ෙදයක්.
මම දන්ෙන් නැහැ, පුළුවන් ද කියලා. කවුද ෙම්ෙක් වගකීම
භාර ගන්ෙන් කියා මා අහනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, මා
ඔබතුමියෙගන් අහන්ෙන් කවුද ෙම්කට වගකීම භාර ගන්ෙන්
කියන එකයි. ඔබතුමන්ලා කයිය ගහන්න පුළුවන්, 300ක් එෙහ
එනවා; 600ක් ෙමෙහ එනවා; 800ක් ෙමෙහ එනවා කියා. විදුලිය
මිලදී ගැනීෙම්දී ඒකකවලට මුදල් ගන්න ෙම් වාෙග් ගිවිසුම්
අත්සන් කරනවාට වඩා ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට "කරන්ට්" එක වද්දලා
මරන එක ෙහොඳයි. ඒකයි මම කිව්ෙව්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තවත් කාරණයක් මා
කියන්නට කැමතියි. ෙම් වාෙග් ෙදයක් මා පළමු වන වතාවටයි
දැක්ෙක්. කිකට් ආයතනෙයන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට
ෙගවීමට තිෙබන විදුලි බිල ෙවනුවට generators ෙදකක්
ෙගනැවිත් දීලා ඒ ගනුෙදනුව හුවමාරු කරන්න හදනවා. එෙහම
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට
විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙගවන්නට තිෙබන විදුලිය බිල ෙවනුවට
generators ෙදකක් ෙගනැල්ලා එතැන තියලා ඒෙකන් බිල හිලව්
කරන්න හදනවා. අනාගතෙය්දී අෙප් ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු
කියාවි, "අෙන් සර්, මටත් විදුලි බිල ෙගවා ගන්නට බැරි වුණා.
මෙග් ඇඳකුයි, පුටු ෙදකකුයි තිෙබනවා. ඒකත් ඒ ඉස්සරහ
ෙගනැල්ලා තියන්නද?" කියා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා [බාධා කිරීම්].

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම්ක තමයි අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තව කරුණු
ගණනාවක් කියන්නට තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි, මා තව
කාරණාවක් ඔබතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමියත් COPE
එෙක් ඉන්න සාමාජිකාවක් විධියට COPE වාර්තාව අර ෙගන
බලන්න. Lanka Transformers Limited ගැන බලන්න. මා එදා
දැක්කා, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කියනවා, "එෙක්
සියයට සියයක් අෙප් ෙකොටස්"ය කියා. මා කියනවා,"නැහැ"
කියලා. ඒෙක් සභාපති හැටියට ඉන්ෙන් හිටපු General Manager
- ජයවර්ධන මහත්මයා, මරික්කාර් මහත්මයා, ඊළඟට පිටිගල
මහත්මයා. ෙම් තුන් ෙදනා ෙම් වාෙග් ෙකොම්පැනි 10ක විතර
පැටව් ගහලා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනි. දුවන්ෙන්
ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ තුළ. ආණ්ඩුෙව් transformers හදන්නට,
ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් කටයුතුවලට ෙම් සියල්ලටම පාවිච්චි
ෙවන්ෙන් ඒ ෙකොම්පැනි ටික.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම් සම්බන්ධවත් කරුණකර ෙසොයා බලා ෙකොෙහන් ෙහෝ
තැනකින් ෙම්ක නිවැරදි කරන්නට කටයුතු කරන්නටය කියා මා
ඔබතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසාන කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා.
[අ.භා. 6.01]

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඉතාමත් උණුසුම විවාදයක්
පැවැත්ෙවන අවස්ථාවක විදුලි බිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන්
වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මා ඉතාමත්
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
අප විදුලිය පිළිබඳ ඉතිහාසය බැලුෙවොත්, 60 දශකෙය් අග
භාගෙය් ෙවනෙකොට විෙශේෂෙයන් ඩී.ෙජ්. විමලසුෙර්න්ද
මැතිතුමාෙග් මග ෙපන්වීම යටෙත් ලක්ෂපාන සංකීර්ණ ව ාපෘතිය
හරහා ෙම් රෙට් විදුලිය පද්ධතියට ෙමගෙවොට් 195ක විදුලි
ධාරිතාවක් එක් කරන්නට හැකියාව ලැබුණා.
1970 සිට 1977 වන තුරු විදුලි බිෙල් වැඩි වීම පිළිබඳව
වාර්තා මා ළඟ තිෙබනවා. 1972 සියයට 7යි. 1973 සියයට 7යි. ඒ
වාෙග්ම 1977 සියයට 6ක් වශෙයන් ඉතාම සුළු වශෙයන් විදුලි
බිල වැඩි වී තිෙබන්ෙන්. ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනියෙග් කාලෙය් මහවැලි ව ාපාරය ආරම්භ කරනවා.
උකුෙවල ෙපොල්ෙගොල්ල ෙව්ල්ල ඉදි කරලා, උකුෙවල බලාගාරය
හදලා 1970න් ආරම්භ කර, 2000 වර්ෂෙය් අවසාන කරන
ආකාරයට තමයි අවුරුදු 30ක ව ාපෘතියක් කියාත්මක ෙවන්ෙන්.
ඒ කාලෙය් ආර්ථිකෙය් ඉතාමත් කමානුකූල වර්ධනයක් තිබුණා.
ස්වයංෙපෝෂිත ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් හදන්න එතුමිය උත්සාහ
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කෙළේ. ඊට සරිලන ආකාරෙය් රටට, පරිසරයට ගැලෙපන, පරිසර
ෙව්දීන්අනුමත කළ ව ාපෘතියක් තමයි මහවැලි ව ාපාරය
වශෙයන් ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ්. නමුත් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමා පැමිණිලා ෙම්ක කඩිනම් කරලා වික්ෙටෝරියා,
ෙකොත්මෙල්, රන්ටැෙඹ්, රන්ෙදනිගල වාෙග්
ජලාශ ඇති කරලා ෙමගෙවොට් 600ක පමණ ධාරිතාවයක්
විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කර තිබුණා. ඒ ඉතාමත් ෙහොඳ ෙදයක්.
පරිසරයට ෙමොනවා වුණත්, ආර්ථිකය ගැන සිතුෙවොත් එෙහම ඒක
ශක්තිමත් ෙදයක් කියා හිතනවා. නමුත් ජයවර්ධන මහත්මයාෙග්
පාලන කාලය ගත්ෙතොත් -අෙප් ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර
මන්තීතුමා ඒ කාලෙය් විදුලි බිල වැඩි වීම ගැන කිව්වා- 1979 දී
සියයට 70කින් විදුලි බිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 1980 දී සියයට
සියයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 1981 දී සියයට 67කින් වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 1982 දී සියයට 50කින් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. 1981 දී තමයි පළමුෙවන්ම විදුලිය කපන්න පටන්
ගත්ෙත්. ඊට පස්ෙසේ ලංකාෙව් පළමුවැනි gas turbine බලාගාරය
ෙමගාෙවොට් 100ක ධාරිතාවකින් යුක්තව ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මහතාෙග් කාලෙය් පටන් ගත්තා. ඒ කාලෙය් එතුමාට තිබුණා, ජල
විදුලිය අඩු ෙවලා විදුලි ධාරිතාව මදි ෙවන ෙකොට, වැඩි වැඩිෙයන්
විදුලි උත්පාදනය අවශ වන විට ගල් අඟුරු බලාගාර ෙගෙනන්න.
එතුමා ඒ කාලෙය් කෙළේ, රාජ ෙසේවකයින් ෙදොට්ට දමලා,
සිරිමාෙවෝ මැතිනියෙග් පජා අයිතිය අෙහෝසි කරලා, යාපනය
පුස්තකාලය ගිනි තියලා 1983 කලබලය හරහා යුද්ධයක්
නිර්මාණය කරපු එකයි. ඊට පසුව 1988 දී තමයි ආෙයත් විදුලිය
බිල වැඩි වීමක් වුෙණ්. වික්ෙටෝරියා ජලාශය විවෘත කිරීමත් එක්ක
1985 දී සියයට 20කින් විදුලි බිල අඩු වුණා.
ඒ කාලෙය්
ඉංජිෙන්රුවන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ගල් අඟුරු විදුලි
බලාගාරයක් හදන්න අවශ යි කියලා. අෙප් ගරු දයාරත්න
මැතිතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. නමුත් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා
ඒ පියවර අරෙගන නැහැ. ෙමොකද, එතුමා ඒ කාලෙය් ඉතාමත්
කාර්ය බහුලයි. ඒ වකවානුෙව්දී කාලය වැය කෙළේ රෙට් තරුණ
තරුණියන් මරමින්, භීෂණ යුගයක් නිර්මාණය කරන්නයි කියලා
අපි විශ්වාස කරනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගෙය් 1992 දී
නැවතත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ගල් අඟුරු බලාගාරයක් ඇති
කරන්න. නමුත් එතුමාත් තව තවත් ආයුධ දීලා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මහත්මයා පටන් ගත්ත යුද්ධය කරෙගන ගියා මිසක, තව තවත්
තරුණ තරුණියන් මරන්න පටන් ගත්තා මිසක ගල් අඟුරු
බලාගාරය හදන කටයුත්තට ගිෙය් නැහැ. එතුමාටත් ඒක කර
ගන්න බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම 1990 දී සියයට 17කින්, 1991 දී
සියයට 10කින්, 1992 දී සියයට 15කින්, 1993 දී සියයට 13කින්
විදුලි බිල විශාල ෙලස වැඩි වුණා. චන්දිකා ජනාධිපතිතුමියෙග්
යුගෙය්දීත් ෙම් ගල් අඟුරු බලාගාරය හදන්න විශාල වශෙයන්
උත්සාහයක් දරා තිෙබනවා. නමුත් ඒක කරන්න ෙනොහැකි වුණා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, කාලය මදි නිසා මා
ෙකටිෙයන් කියන්නම්. ඊළඟට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්
යුගෙය් වර්ෂයක් එක දිගට විදුලිය කප්පාදුවට ලක් වුණා. ඒ
කාලෙය් ලංකාෙව් හිටපු ඉතාමත් කීර්තිමත් පුද්ගලයකු වන, විදුලි
බලය පිළිබඳ විෙශේෂඥයකු වන ආචාර්ය තිලක් සියඹලාපිටිය
මහතා 2002 ජනවාරි 27 වැනිදා "ලංකාදීප" පත්තරයට ලිපියක්
ලියා තිෙබනවා, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත්
කරමින්. එහි අංක 01 හැටියට නිර්ෙද්ශ කර තිෙබන්ෙන්, විදුලිය
කැපීම අත් හිටුවීමට අවශ හදිසි බලාගාර ෙගන එන්ෙන් නම් ඒ
සඳහා අධික වියදම් දරන්ෙන් කවුද කියා තීරණය කරන්නය කියන
එකයි. අංක 02 හැටියට තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන වශෙයන්
ෙකොතරම් අහිතකර වුවත් විදුලි මිල ෙකටි කාලීනව ෙහෝ වැඩි කර
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පාඩුව පියවිය යුතුයි කියන එකයි. මණ්ඩලය
බංෙකොෙලොත්ව තබා ගැනීම රෙට් විදුලි ක්ෙෂේතෙය් දියුණුවට
අහිතකර බවත් කියා තිෙබනවා. රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට
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ෙමෙහම කියා තිෙබන්ෙන් 2002 දීයි. අංක 03 නිර්ෙද්ශය හැටියට
තිෙබන්ෙන් ෙකරවලපිටිය ෙමගාෙවොට් 300 බලාගාරය වහාම ඉදි
කිරීමට තීරණය කළ යුතුයි කියන එකයි. අංක 04 හැටියට
තිෙබන්ෙන් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ඉදි කිරීමට
වහාම තීරණය කළ යුතුයි කියන එකයි. අංක 05 හැටියට
තිෙබන්ෙන් ෙදවැනි ගල් අඟුරු බලාගාරය පිළිබඳව, එය පිහිටුවන
පෙද්ශය පිළිබඳව වහාම තීරණය කළ යුතුයි කියන එකයි. අංක
06 හැටියට තිෙබන්ෙන් ඉහළ ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි ව ාපෘතිය
ඉදි කිරීම වහාම ඇරඹිය යුතුයි කියන එකයි. නමුත් එතුමා
ෙමොකක්ද කෙළේ? ගරු දයාරත්න ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන කිව්වා.
ජපානෙයන් ආධාර ෙදන්න ලෑස්ති ෙවලා හිටියත් රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමා ෙමොකක්ද කෙළේ?
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ආචාර්ය තිලක් සියඹලාපිටිය
මැතිතුමාම 2013 අෙපේල් මස 28 වැනිදා "ලංකාදීප" පත්තරයට
කළ පකාශයක වාර්තාවක් මා ළඟ තිෙබනවා. එහි ෙමෙසේ සඳහන්
වනවා:
"...අපිට චීනයට යන්න වුෙණ් ඇයි? 1993 දී ජපානය අපට
ෙම් බලාගාරයට ණය ෙදන්න කැමැත්ත දුන්නා. ඔවුන් 2002 වන
තුරු බලාෙගන හිටියා. අෙප් විවාද, ෙපළ පාළි ඉවර කර
බලාගාරය පිහිටුවාවි යැයි බලාෙගන සිටියා. 2002න් පසුව වුවත්
ඔවුන් කැමැත්ෙතන් හිටියා. 2002 මාර්තු 31 දින රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිවරයා, ජපන් තානාපතිතුමා නිවසට කැඳවා මුදල් අවශ
නැති බවත් බලාගාරය පිළිබඳව හිටපු ඉංජිෙන්රුෙවෝ ෙනොමඟ
යැවීමක් කර තිෙබන බවත් පකාශ කර තිබුණා. ඒ පිළිබඳව
පවෘත්ති නිෙව්දනයක්ද නිකුත් කළා. ජපන් රජය හිත් ෙව්දනාවට
පත් ෙවන්න ඇති. රටක් අපහසුතාවට පත් ෙනොකළ යුතු වුවත් එය
ෙකරුණා."
ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. එදා තිබුණු විදුලිය ඉල්ලුමට රනිල්
විකමසිංහ අගමැතිතුමා කටයුතු කෙළේ එෙහමයි. ගරු දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා දැන් ටිකකට කලින් සඳහන් කළා, විදුලිබල
මණ්ඩලය ෙපෞද්ගලික බලාගාරවලට යම් යම් ගණන් ෙගවන්න
තිෙබනවා කියලා. ඒ බලාගාරවලින් විශාල පමාණයක්
එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ඉදි කළ ඒවායි. රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමා කෙළේ අර ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්ෙන් නැතිව,
ෙපෞද්ගලිකව එක එක් ෙකනාට ඕනෑ විධියට බලාගාර හදන්න
ඉඩ දීපු එකයි. කිහිපයක් මා කියන්නම්. Ace Power Matara
ෙමගාෙවොට් 27.8යි. 2002 මාර්තු මාසෙය්දීයි ගිවිසුම් අත්සන්
කෙළේ. Ace Power Horana සඳහා 2002 ෙදසැම්බර් මාසෙය්දීයි
ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ. ෙමගාෙවොට් 24.8යි. AES Kelanitissa ෙහලදනවි - ෙමගාෙවොට් 100යි, 2003 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දීයි
ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ. Ace Power Embilipitiya සඳහා 2004
දීයි ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ. ෙමගාෙවොට් 100යි. ඒ, ඔබතුමන්ලා
අර නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්ෙන් නැතිව ෙපෞද්ගලිකව එක් එක්
ෙකනාට ඕනෑ ඕනෑ විධියට හදාපු බලාගාර. ඒ විධියට 05ක් හදලා
තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් 2005ට කලින් ආණ්ඩු -[බාධා කිරීම්] ඒ ෙගවන්න
තිබුෙණ් ෙමතුමන්ලා හදපු බලාගාරවලටයි. එතැන මිල සූතයක්
තිබුණා. ඉල්ලුම වැඩි ෙවන ෙකොට මිල ඉහළ දැමුවා. එෙහම
කරලා රටම අඳුෙර් තැබුවා. රටම අඳුෙර් තබලා ඩීසල් බලාගාර
ෙගනාවා. ඩීසල් බලාගාර ෙගනැල්ලා විදුලිබල මණ්ඩලය
බංෙකොෙලොත් තත්ත්වයකට පත් කළා. ෙම්ක තමයි, හැම දාම හැම
ආණ්ඩුවක්ම කෙළේ. ෙමගාෙවොට් 300 ගල් අඟුරු බලාගාරය
හදන්න කිසිම ආණ්ඩුවක් පියවර ගත්ෙත් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 2005න් පස්ෙසේ තත්ත්වය
බැලුෙවොත් විදුලි ජාලයට පාරිෙභෝගිකෙයෝ ලක්ෂ 18ක් එකතු
වුණා. ඒ වාෙග්ම විශාල ආෙයෝජනයක් කරලා විදුලිබල පද්ධතිෙය්
නවීකරණ කටයුතු කළා. උතුර සහ නැෙඟනහිර විදුලිය ඉල්ලුම
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වැඩි වුණා. ඒ වාෙග්ම සියයට 8ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් එක්ක
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය පුළුල් වීම තුළින් විශාල විදුලිය ඉල්ලුමක් ඇති
වුණා. ඒ වාෙග්ම පරණ ආණ්ඩු දැමූ බරත් එක්ක අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත්
විශාල විදුලිබල ඉල්ලුමක් ඇති වුණා. ඒ ගැන තීරණ සංඛ ාවක්
ගැනීමට අවශ වුණා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඊට පස්ෙසේ කෙළේ ෙමොකක්ද
කියලා අපි බලමු. අවුරුදු විස්සක් තිස්ෙසේ විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
විෙශේෂඥෙයෝ, ඉංජිෙන්රුෙවෝ කියපු පළමුවැනි ගල් අඟුරු
බලාගාරය ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ඉදි කරන්න 2005න් පස්ෙසේ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම ෙකරවලපිටිය
ෙමගාෙවොට් 300 බලාගාරය ඉදි කළා. 2010 දී ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරෙය් ෙදවැනි අදියර ආරම්භ වුණා. ඒ තුළින් ෙම් අවුරුද්ද
අවසාන ෙවන ෙකොට ෙමගාෙවොට් 600ක් විදුලිබල පද්ධතියට
එකතු ෙවනවා. මහවැලි ව ාපෘතිෙය් සම්පූර්ණ ෙමගාෙවොට්ස්
පමාණයට ෙම් අවුරුද්ද අවසානයට විදුලිබල පද්ධතියට එකතු වන
ෙමගාෙවොට් 600 සමානයි කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම හැම දාම ඇදි
ඇදී තිබුණ ඉහළ ෙකොත්මෙල් බලාගාරෙය් ෙමගාෙවොට් 150ක්
ලැෙබනවා.
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23.00 ගණෙන් හැදුෙවොත් රුපියල් 2,160ක් ෙවනවා. නමුත්
ෙගවන්ෙන් රුපියල් 1,084යි. රුපියල් 1,076ක -සියයට 99කසහනාධාරයක් ඒ පුද්ගලයාටත් ලැෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම
ගත්තාම විදුලිය පාරිෙභෝගිකයන් ලක්ෂ 50ක් විතර ඉන්න ෙම්
රෙට් ලක්ෂ 36කට පමණ ෙම් විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීම යටෙත්ත්
සහනාධාර ලැෙබනවාය කියන කාරණය පැහැදිලිවම කියන්න
ඕනෑ. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් වැඩිෙයන් පාවිච්චි කරන
ෙකෙනක් - යුනිට් 211-240ත් අතර පාවිච්චි කරන ෙකෙනක්ගත්ෙතොත් යුනිට් 240ක් පාවිච්චි කරන ෙකෙනක් නම් රුපියල්
9051ක බිලක් එනවා. ඒ මිල ඒකකය රුපියල් 23.00 බැගින්
ගණන් හැදුෙවොත් ඒ පුද්ගලයා ෙගවන්න ඕනෑ රුපියල් 5,835යි.
ඒ අනුව ඒ පුද්ගලයා විදුලිබල මණ්ඩලයට සාධාරණ මිලට වඩා
රුපියල් 3,216ක් -සියයට 55ක පමණ මුදලක්- වැඩිපුර ෙගවනවා.
ෙමතැනදී ෙබොරු ෙබ්ගල් ඇද බානවා. වැඩි ඒකක ගණනක්
පාවිච්චි කරන අයට ඉතාම අඩු වැඩි වීමකුත්, අඩු ඒකක ගණනක්
පාවිච්චි කරන අයට විශාල වැඩි වීමකුත් තිෙබනවා කියලා පකාශ
කළත් එය අසත යක් බව කියන්න ඕනෑ. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා දැන් ෙමතැන නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ අනුව ෙම් ආණ්ඩුවට වැඩ
පිළිෙවළක් තිෙබනවා. අෙනක් හැම ආණ්ඩුවක්ම කෙළේ විදුලිය
ඉල්ලුම එන ෙකොට ජනතාව අඳුෙර් තියලා, මිල වැඩි කරලා
විදුලිබල මණ්ඩලය බංෙකොෙලොත් කරන එක විතරයි. ෙම් අර්බුදය
විසඳා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන ස්ථිරසාර වැඩ
පිළිෙවළක් කවදාවත් තිබුෙණ් නැහැ. ඉදිරිෙය්දී සාම්පූර් බලාගාරය
ඉදි කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ගිවිසුම් අත්සන්
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙබෝඩ්ලන්ඩ්, උමාඔය, ගිං ගඟ වැනි ජල
විදුලි බලාගාර ඇති කරන්නත් අවශ කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ
වාෙග්ම අනාගතෙය් දකුණු පෙද්ශෙය් ගල් අඟුරු බලාගාරයක් ඉදි
කරන්නත් අවශ කටයුතු කර ෙගන යනවා.
ඒ අනුව කිසිම ආණ්ඩුවකට තිබුෙණ් නැති වැඩ පිළිෙවළක් ෙම්
ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. අනාගතෙය් විදුලිබල මණ්ඩලය සුරක්ෂිත
කරන්න, ඒ හරහා විදුලිය පාරිෙභෝගිකයන් සුරක්ෂිත කරන්නත්
අවශ වැඩ පිළිෙවළක් මහවැලි ව ාපාරෙයන් පස්ෙසේ පළමුවැනි
වතාවට ලංකාෙව් තිෙබනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්
පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද කියනවා අඩු
ආදායම් ලබන අයෙග් විදුලි ගාස්තු වැඩි කරලා, වැඩි ආදායම්
ලබන අයට විදුලිය ගාස්තු වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් අඩුෙවන්
කියලා. විදුලිබල මණ්ඩලය ෙම් අවුරුද්ෙද් පකාශ කර තිෙබනවා
විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 23ක මිලක් යනවා
කියලා. අපි ඒ අනුව ගණන් බැලුෙවොත් ඒකක 30ක් පාවිච්චි කරන
ෙකෙනකුට එන්න ඕනෑ රුපියල් 720ක බිලක්. නමුත් අද ගන්ෙන්
රුපියල් 142.50යි. එක පවුලකට රුපියල් 578ක සහනාධාරයක්
ලැෙබනවා. ලංකාෙව් ඉන්නවා 0-30ත් අතර විදුලිය පාවිච්චි කරන
පවුල් 11,11,000ක්. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 4,266ක
සහනාධාරයක් ඒ ලක්ෂ 11ට ලැෙබනවා කියලා කියන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම ඒකක 30-60ත් අතර විදුලිය පාරිෙභෝගිකයන් ලක්ෂ
13,18,000ක් ඉන්නවා. ඒකකයක් රුපියල් 23.00 ගණෙන්
බැලුෙවොත් ඒකක 60ක් විදුලිය පාවිච්චි කරන පුද්ගලයකුෙග් බිල
රුපියල් 1,440ක් ෙවනවා. නමුත් ෙගවන්ෙන් රුපියල් 426යි. එක
පවුලකට රුපියල් 1,014ක සහනාධාරයක් ලැෙබනවා. ඒ අනුව
රුපියල් මිලියන 12,822ක සහනාධාරයක් ඒ පාරිෙභෝගිකයන්
ලක්ෂ 13ට ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒකක 60-90 අතර පාවිච්චි
කරන විදුලිය පාරිෙභෝගිකයන් 12,99,000ක් ඉන්නවා. ඒකක
90ක් පාවිච්චි කරන පුද්ගලයකුෙග් විදුලි බිල ඒකකයකට රුපියල්

මම ඉන්නවා.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු කාරණය අපට පැහැදිලි
නැහැ. ඒකක 55ක් පාවිච්චි කරපු ෙකෙනකු light එකක් off
කරලා විදුලිය අඩුෙවන් පරිෙභෝජනය කරලා ඒකක 54ට අඩු
වුෙණොත් ඒ පුද්ගලයාට ඒ අඩු වූ ඒකකෙය් වාසිය අනිවාර්යෙයන්
තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද එෙහම නැහැ කියලා කියන්ෙන්? ඔබතුමා
කියන්ෙන් ඒකකෙයන් ඒකකයට මිලක් නියම කරන්න කියලාද
ගරු මන්තීතුමා?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට කියන්නද ඒ ගැන?

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ඔව්, ඔබතුමා කියන්න.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත
කාලය අවසානයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා මෙග් නම සඳහන්
කරපු නිසායි කියන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙපන්නපු
අර නවීන කමෙව්දය-

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ඒ අඩු වූ ඒකකෙය් වාසිය නැති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක නැති කරන්න පුළුවන්. මම කලින් ඒ ගැන කිව්වා. ඒක
2008 ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්- [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ගරු මන්තීතුමා, අෙප් අයටත් කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ.
හැම එකටම පනින්න එපා.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ජනතාව ෙනොමඟ යවන පකාශ- [බාධා කිරීම්]
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමා, කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම අවසාන වශෙයන්
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා ෙම් ආණ්ඩුවට ජනතාවෙග් අනාගත
විදුලිබල පශ්න පිළිබඳ විසඳුමක් තිෙබනවාය කියන කාරණය.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි පහක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 6.13]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

ඒ සඳහා වූ නියම කමෙව්දයට අප එන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් පසු ගිය
කාල වකවානුවල එය කරන්න බැරි වුණා. ඒක ඇත්ත. අද ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශපාලනඥයාෙග් දිහාට, ආණ්ඩු දිහාට ඇඟිල්ල
දිගු කරනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජනතාවෙග් පැත්ෙතනුත් ෙලොකු
වගකීමක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේ
නමක් කියනවා, විදුලි බලාගාර ෙදෙක් වැඩ ඉවර ෙවන තුරු සක්
ෙදවියන්ෙග් පඬුපුල් ආසනෙය්ත් විදුලිය කපලා කියලා.
හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේ නමක් එෙහම කියනවා. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, 2000 අටවැනි මාසෙය් 18වැනි දා "ලංකාදීප"
පතෙය්
තිෙබනවා,"ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
තාප
බලාගාරය
ඉදිකරන්ෙන් නෑ" කියන ශීර්ෂය යටෙත් ලිපියක්. එහි ෙමෙසේ
සඳහන් ෙවනවා:
"ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරය ඉදිකිරීමට ෙගන තිබූ තීරණය
මුළුමනින්ම අතහැර දැමීමට රජය ඊෙය් තීරණය කෙළේය.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன
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නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
අෙප් ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා, අෙප් ගරු දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා ඇතුළු මන්තීතුමන්ලා කථා කළා විදුලිය
ගාස්තු ගැන. ඒ වාෙග්ම අදත් කථා කළා ෙපෞද්ගලීකරණය ගැන.
2002 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව රුපියල් ෙකෝටි 25ක් උපයා
ගන්න ලංගම බස් 25ක් විකුණුවා. රුපියල් ෙකෝටි 25ක් ෙසොයා
ගන්න ලංගම බස් 25ක් විකුණපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි අද
ෙම් විදුලිය බිල ගැන, අහිංසක ජනතාව ගැන කථා කරන්ෙන්.
එෙහම කථා කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගැන අද ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් විශ්වාසයක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමහිදී අප කියන්න ඕනෑ
කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙමොනවා කථා කළත් කවුරුත් දන්නවා
අද ෙම් රෙට් විදුලිය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 30ක් ජල විදුලි
බලාගාරවලිනුත්, සියයට 7ක් කුඩා විදුලි බලාගාරවලිනුත්, සියයට
48ක් ෙතල් භාවිතෙයනුත් සිදු වන බව. සියයට 15යි ගල් අඟුරු
භාවිතෙයන් ලබා ෙදන්ෙන්. එෙහම නම් අපි ගල් අඟුරු
බලාගාරවලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, ඒකකයක මිල අඩු
කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් විදුලිය අවශ තාව සපුරන්න ඕනෑ. ඒ
සඳහා ෙපළපාළි ගිහිල්ලා, පන්දම් පත්තු කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ.

ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියෙග්
පධානත්වෙයන් අරලියගහ මන්දිරෙය්දී ඊෙය් ෙපරවරුෙව් පැවැති අමාත
මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී ෙම් තීරණය ෙගන ඇත්ෙත් තාප බලාගාරය
ෙනොෙරොච්ෙචෝලය පෙද්ශෙය් ඉදිකිරීම සම්බන්ධෙයන් ආගමික
නායකයන් ඇතුළු පෙද්ශවාසීන් ෙවතින් එල්ලවූ බලවත් විෙරෝධය
සැලකිල්ලට ගනිමිනි."

එෙහම නම් කවුද ඒකට විරුද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා
අපි පැහැදිලිව කියනවා ෙම් රෙට් විෙරෝධතාවන් තිබුණු නිසයි එදා
එය නතර කෙළේ කියලා. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙකනකුට
ඇඟිල්ල දිගු කරලා වැඩක් නැහැ. අදාළ කාල සීමාවන් තුළදී ඒ
කටයුත්ත කරන්න ඉඩ ෙනොදීම නිසා තමයි, විවිධ විෙරෝධතාවන්
ඇති වූ නිසා තමයි එවැන්නක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි පැහැදිලිව කියන්න
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. විපක්ෂය ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු කළත් අද අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
විදුලි බලාගාරය ආරම්භ කරලා, එහි ඊළඟ පියවර ෙදකත් ආරම්භ
කරන්න කටයුතු කරලා ෙම් රෙට් විදුලිය අවශ තාව පිරිමසන්න.
ඒ වාෙග්ම එදා ඉහළ ෙකොත්මෙල් විදුලි ව ාපෘතිය ආරම්භ
කරන්න බැරි වුණා. අද එය ආරම්භ කර තිෙබනවා. එදා හිටපු
විදුලිබල ඇමති ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාට ඒක කරන්න බැරි
වුණා. එකට හිටපු කැබිනට් ඇමතිතුෙමක් තමයි ඒකට විරුද්ධ
වුෙණ්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි පැහැදිලිව කියනවා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මැයි දිනෙය්දී ගත්තු තීන්දුව අනුව ෙම්
රෙට් අහිංසක ජනතාවට විදුලිය ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් වූ සහනය
ලබා ෙදන බව. ඒ සහනය නියත වශෙයන් ලැෙබන බව පකාශ
කරමින් මට කාලය ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්න
ෙවමින් මම නිහඬ වනවා ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි පනාන්දු මහතා. Before that,
the Hon. Deputy Chairman of Committees will take the
Chair.

අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.
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ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ගැන
ඉතාමත් ෙහොඳ සංවාදයක් ඇති ෙවයි කියලා මා හිතුවා. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් බලන ෙකොට අපට
අහන්නට ලැබුෙණ් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් ෛවරය, ද්ෙව්ශය,
ඊර්ෂ ාව පිරුණු කථායි. විපක්ෂය ෙම් රෙට් බඩු මිල වැඩි වීම
පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම විදුලි බිල වැඩි වීම පිළිබඳව ෙලොකු record
එකක් තියලා තිෙබනවා. ඒ record තියපු, ඒ කිරීටය පැළඳි
යූඑන්පීය අද විදුලි බිල සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා. ෙම්ක තමයි
සැබෑ තත්ත්වය. අද කෙළේ ෙමොකක්ද? අද කෙළේ ඔක්සිජන් ගසා
ගැනීම විතරයි. වැෙල් වැල් නැති යූඑන්පීය අද කෙළේ ෙමොකක්ද?
අද ඔවුන් ඔක්සිජන් ගසා ගන්න හදනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මළ මිනියක් වුණත්
එම්බාම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් යූඑන්පී body එක කෑලි කෑලි
කපලා. දයාසිරිට කෑල්ලක්; ෙබල්ල සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයාෙග්.
ඒ නිසා අද එම්බාම් එකවත් හරියන්ෙන් නැහැ. සජිත් ෙපේමදාස
මහත්මයාෙග් ෙබල්ලම ගිහිල්ලා. ඉතින් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක්
තුළ අද ෙම් ෙමොකක්ද කෙළේ?

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

දයාසිරිෙග් ෙමොකක්ද කැපිලා තිෙබන්ෙන්?

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

අද එම්බාම් එකවත් අල්ලන්ෙන් නැති තත්ත්වයකයි
තිෙබන්ෙන්. අඩු මුදලකින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කර ගන්න හැටි
ගැන අද කථා කරයි කියලා මා හිතුවා. කියාත්මක කරන්න ෙහොඳ
ෙයෝජනා ගැන කථා කරනවා අපට අහන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා
මා හිතුවා. ඒ වාෙග්ම ජලෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, තාප බලෙයන්
විතරක් ෙනොෙවයි, මුහුදු රළ මඟින් ෙකොෙහොමද විදුලිය නිෂ්පාදනය
කරන්ෙන් කියලා කථා කරයි කියලා අප හිතුවා. ඒ වාෙග්ම හිරු
රශ්මිෙයන් විදුලි බලය ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කථා
කරයි කියලා අප හිතුවා. වර්ග සැතපුම් 25,000 තුළ අද අපට
නිර්මාණය කරන්න ෙදයක් ඉතිරි ෙවලා නැහැ. සියල්ලම
ජනාධිපතිතුමා කරලා ඉවරයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිෙබන
එකම භය ෙම්කයි. ෙවන ෙමොකුත් නැහැ. අද රට වෙට්ම වරායවල්
ටික -නැව් ෙතොටවල් ටික- හදලා ඉවරයි; මුළු රෙට්ම තාප බලාගාර
ටික හදලා ඉවරයි; සුළං බලාගාර හදලා ඉවරයි; ගල් අඟුරු
බලාගාර ටික හදලා ඉවරයි; පාරවල් ටික හදලා ඉවරයි. තව
ෙමොනවාද යූඑන්පීය ඇවිල්ලා කරන්න හදන්ෙන්? කරන්න ෙදයක්
නැහැ. දැන් ෙමොකක්ද කරන්න තිෙබන්ෙන්? අපි වැඩ කරන ෙකොට
පුළුවන් තරම් කකුෙලන් අදින එක තමයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.
කරන්න පුළුවන් picket කරන එකයි, කෑ ගහන එකයි, විෙරෝධතා
පකාශ කරන එකයි විතරයි.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ගෙම් කථාවක්
තිෙබනවා "වදාපු බැල්ලි වාෙග්" කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්
හරියට වදාපු බැල්ලි වාෙගයි. වදාපු බැල්ලිට ගල් කැටයක් වීසි
කළත් හපනවා; ෙපොලු කෑල්ලක් වීසි කළත් හපනවා; ෙමොනවා වීසි
කළත් හපනවා. අද ඒ වාෙග් තත්ත්වයට එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පත් ෙවලා තිෙබනවා. හරියට වදාපු බැල්ලි වාෙගයි. අද විෂයයක්
නැහැ. කාලයකට පස්ෙසේ සටන් පාඨයක් හම්බ වුණාම ඒකට
ෙලොකු සටනක් ෙදනවා. ෙම්ක තමයි අද කරන්ෙන්. ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගැන
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අප ඉදිරිෙය් ෙහොඳ සාක්ෂියක් තිෙබනවා. පී. දයාරත්න ඇමතිතුමා
ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක්. එදා තාප විදුලි බලාගාරය හදන්න එපා
කියලා මුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂයම කෑ ගැහුවා. දයාරත්න
මැතිතුමා ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන කෑ ගැහුවා තාප බලාගාරය හැදිය යුතුමයි
කියලා. අද එතුමා සත යට සාක්ෂි දරන්න අවශ යි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් කරුණාවන්ත
ඇමතිතුමා
-ෙජෝන්
ෙසෙනවිරත්න
ඇමතිතුමාඑදා
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරය ඉදි කරන ෙකොට මා එක්ක
ෙගයින් ෙගට ගියා මට මතකයි. දහසකුත් එකක් බාධක මැද්ෙද්
එදා අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ තාප බලාගාරයට මුල් ගල
තියන්න අපට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ පිළිබඳව අද අප සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා. අද අපට ෙගෞරවනීය ඇමතිවරියක් ලැබිලා තිෙබනවා.
එතුමිය ෙබොෙහොම ශක්තිමත් ඇමතිවරියක්. විදුලිබල හා බලශක්ති
ඇමතිකම විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමොන ඇමතිකමක් දුන්නත් භාර
ෙගන කරන ඇමතිවරියක් තමයි එතුමිය. ඒ නිසා අෙප් ෙලොකු
විශ්වාසයක් තිෙබනවා එතුමිය ෙහොඳින් කටයුතු කරයි කියලා. ෙම්
අය තුළ විශ්වාසයක් නැතිකම තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ශුද්ධ වූ බයිබලෙය් තිෙබනවා "ෙනොදැක විශ්වාස
කරන්ෙනෝ භාග වන්තෙයෝය" කියලා. අද ජනාධිපතිතුමා
පැහැදිලිව කිව්වා, විදුලි බිල අඩු කරනවා කියලා. ඒක පැහැදිලිවම
කිව්වා. නමුත් ෙම්ක පිළිගන්ෙන් නැහැ. පිළිගන්ෙන් නැතිකම
ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි තිෙබන නරකකම. ෙම්ක තමයි පහත්කම.
මීට වඩා පහත් ෙදයක් තවත් නැහැ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්. අද
ෙමොන තරම් ෙද්වල් ෙම් රෙට් කරන්න තිෙබනවාද? එදා කුප්පි
ලාම්පුෙවන් එළිය ලැබූ ජනතාව කී ලක්ෂයක් අද විදුලි එළිය
බලනවාද?
එදා 1994 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් අපි ආණ්ඩුව ගන්න
ෙකොට විදුලිය සපයලා තිබුෙණ් ෙකොපමණ පමාණයකටද? සියයට
19කටයි විදුලිය සපයලා තිබුෙණ්. ලංකාෙව් අද සියයට 80ක්
විදුලිය බලය ලබලා විදුලිය එළිය බලනවා. අද කුඩා දරුවන්
විදුලිය එළිෙයන් තමයි පාඩම් කරන්ෙන්. අද ෙමවැනි දියුණු
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අද ආර්ථිකෙය් පවර්ධනය ෙකොච්චරද
කියලා බලන්න. එදා diesel enginesවලින්, භූමි ෙතල්
enginesවලින් ෙගොවිතැන් කරපු ෙගොවීන්, කර්මාන්තකරුවන්
විදුලිය බලය නිසා අද ෙකොතරම් දියුණුවක් ලබා තිෙබනවාද
කියලා බලන්න. අෙප් සංවර්ධන ෙව්ගය ඉහළට යන්ෙන් ඒකයි.
අද ෙමතුමන්ලා ෙමොනවා කියලා කෑ ගැහුවත් වැඩක් නැහැ.
ෙමොනවා කියලා කෑ ගැහුවත් පලක් නැහැ. ජනතාව ඉන්න ඕනෑ
තැන හරියටම ඉන්නවා. ජනතාව ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණත්,
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් සමඟ ඉන්නවාය
කියන එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සභාෙව් ගණපූරණය
නැහැ. ෙම් සභාව පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක විරුද්ධ පක්ෂය
ෙගනාපු ෙයෝජනාවක්. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙදෙදනකු පමණයි
දැන් ඉන්ෙන්. හරි ලජ්ජයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

හරි ලජ්ජයි.
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Okay. You carry on, Hon. Victor Antony. [Interruption.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා තමයි පාෙර්
බුදියගත්ෙත් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් හදනවාට විරුද්ධව- [බාධා කිරීම්]

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

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

(The Hon.Victor Antony)

Sir, there is no Quorum in the House.

කවුද?

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Hon.Victor Antony)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපට අවශ ෙවනවා
ඉවසීම. අපි ෙම් රට ෙමතරම් දියුණු කළා නම්, ෙම් රට හිතන්න
බැරි තරමට දියුණු කළා නම් අද ෙමොකක්ද තිෙබන පශ්නය?
අවුරුදු 30ක යුද්ධය අවුරුදු තුනකින් අවසන් කළ ජනාධිපතිතුමා
මුළු රෙට්ම කරන්න තිෙබන සංවර්ධනය අද කරලා අවසානයි.
අනාගත දරු පරම්පරාව ෙවනුෙවන් එය කරලා ඉවරයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, there is no Quorum in the House.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ඔබතුමා.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

අෙන්, අප හැම දාම,- [බාධා කිරීම්] අද ෙනොෙවයි-,[බාධා
කිරීම්] අවුරුදු 45ක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ෙහල්ලිලා නැහැ.
බය ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි. [බාධා
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ දැන් ෙබොරු කීයක් කිව්වාද? තමුන්නාන්ෙසේ
කථා කරන්න ෙකෝ හෘදය සාක්ෂියට එකඟව. තමුන්නාන්ෙසේ
කිව්වා 26 වතාවක් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය කැඩුණා කියලා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

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

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙයන් තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)
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21 වතාවක්.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

21 වතාවක් ෙනොෙවයි, පස් වතාවක් කැඩිලා ඇති.

ෙකෝ ඒ ෙයෝජනාකරු?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇයි, උත්තර ෙදන්න බයද?

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඔය, උත්තර ෙදන්න බැරිව කරන වැඩක්.

පාර්ලිෙම්න්තුව ගණන් ෙකොට ගණපූරණයක් ෙනොමැති වූෙයන්,
ෙබදුම් සීනු ශබ්ද කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
පසුව ගණපූරණයක් තිබුෙණන්பாரா மன்றம் கணக்கிடப்பட் , கூட்ட நடப்ெபண் இல்ைல
ெயனக் கண்டதனால், பிாி
மணி அ க்கப்படேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
பிறகு, கூட்ட நடப்ெபண் இ ந்ததனால் -

Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division
Bells were ordered to be rung.
Later, a Quorum being present-

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Victor Anthony, carry on please.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ තමුන්නාන්ෙසේ දන්නා තරම. තමුන්නාන්ෙසේ බුදියෙගනද
හිටිෙය්?

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා එෙහම කථා
කරනවා. අද ඕනෑම අලුත් වාහනයක් වුණත් කැෙඩනවා ෙන්.
නැට්ට පිටින් අලි මැෙරන්ෙන්. නැට්ට පිටින් ෙකොටි මැෙරන්ෙන්.
නැව් ගිෙලන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොනවාද මන්තීතුමා
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් කියන්ෙන්? අලුත් පරණ කියලා නැහැ ඕනෑම
යන්තයක් කැෙඩනවා. එෙහම ෙකොතරම් කැෙඩනවාද? එෙහම
කැෙඩන එක නවත්තන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා ඊළඟට
විශ්වාස භංගයක් ෙගෙනන්න හදනවා. ෙමොනවා කියලා
ෙගෙනන්නද? හැම දාම පරාදයි. මාතෘකා නැහැ. අද සටන් පාඨ
නැහැ තමුන්නාන්ෙසේලාට. ෙමොනවාද තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන
සටන් පාඨ? ඔය මළ මිනියට එම්බාම් එක අල්ලන්ෙන්ත් නැහැ.
ඇයි, කෑලි කෑලි ෙන්. ෙහොඳම කෑලි ටික ගිහිල්ලා. අද මැණික් ගල්
යට ගිහිල්ලා ෙගොමරිටි තමයි උඩට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්
යූඑන්පීෙය්. මැණික් ගල් යට ගිහිල්ලා. අද මැණික් ටික යට
ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. අද එවැනි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැම
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[ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා]

දාම ෙම් වාෙග් ෙබොරු ෙකෝලම් කරනවා; ෙම් වාෙග් ෙබොරු
ෙයෝජනා ෙගෙනනවා. තඹ ශතයකට පෙයෝජනයක් නැහැ.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා
ගරු ඇමතිතුමියට. ෙම්වාෙයන් එතුමිය ෙසොලවන්න බැහැ. එතුමිය
අභීත නායිකාවක්. සිය පියාෙගන් ලබපු පන්නරය තුළ නිෙයෝජ
ඇමතිකම් දරලා විශාල ෙසේවාවක් ෙම් රටට කරපු තැනැත්තියක්
එතුමිය.
අපිට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඔය හැම අමාත ාංශයකම
වැඩ කටයුතු කළා වාෙග් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශයත්
කවදා හරි ෙකළින් කරන්ෙන් පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මැතිනියයි
කියන එක මම පකාශ කරන්න කැමැතියි. ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Thilanga Sumathipala.
You have five minutes.
[අ.භා. 6.27]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නෙමෝ බුද්ධාය!
අද ෙම් විවාදයට සුළු ෙව්ලාවක් හරි සම්බන්ධ ෙවලා, අෙප්
වික්ටර් ඇන්තනි මන්තීතුමාට පසුව කථා කරන්න ලැබීම ගැන
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, විපක්ෂය
උෙද් ඉඳලා කථා කරන්න උත්සාහ ගත්තත් ඔවුන්ෙගන් යමක්
කියැවුෙණ් නැහැ කියලා. මාත් හිතන හැටියට ඒක තමයි සත ය.
අද ෙම් විවාදෙය් දී බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද් තමයි විදුලි බිල
පිළිබඳව යම් කිසි විකල්ප අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම. මිල වැඩි
කරනවාය කියලා කථා කරනවා මිසක්, ෙම් විදුලිබල අර්බුදය
පිළිබඳව සාර්ථක, පැහැදිලි කතිකාවක් විපක්ෂෙයන් ඇති කළාය
කියලා මට හිතා ගන්න අමාරුයි. ඔවුන් යම් යම් කරුණු කාරණා
ඉදිරිපත් කළා. යම් යම් තැන් සම්බන්ධෙයන් ඔවුන් කියා සිටියා,
ෙමතැන දූෂණයක් වුණා, වංචාවක් වුණා, පරිපාලනය වැරැදියි
කියලා. අෙප් CEB එෙක් ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙගන් අඩු පාඩු සිද්ධ
වුණාය කිව්වා. නමුත් වර්තමාන තත්ත්වය ගැන අදහසක් ඇතිව
යමක් පකාශ වුණා කියලා කියන්න අමාරුයි. මම එෙහම
කියන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම 2009න් පස්ෙසේ විදුලියට විශාල
ඉල්ලුමක් ලැබිලා තිෙබන නිසායි. ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ජාතික
සංවර්ධන සැලැස්ම ෙවනස්. ෙම් රෙට් සංවර්ධන කලාප, සංවර්ධන
අවශ තාව සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස්. ෙම් උත්පාදනය කරන විදුලිය
කළමනාකරණය කර ෙගන ඉදිරියට යා යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස
කරනවා. ෙමහිදී ඉංජිෙන්රු මහත්වරු, විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
සියලුම අය අලුත් අභිෙයෝගයකට මුහුණ පාලා තිෙබනවා. ඒ
අභිෙයෝගයත් එක්ක කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ නිසා ඔවුන්ට
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සැලැස්මක් තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙද්වල් අවුරුදු ගණනාවක්
තිස්ෙසේ ආපු පශ්න.
අද විදුලිබල මණ්ඩලය අවුරුද්දකට බිලියන 80කට කිට්ටු
පමාණයක පාඩුවකට යනවා. එක කාරණයක් කියලා මට ෙම්
කථාව නවත්වන්න සිද්ධ වනවා, මට විනාඩි හතරක වාෙග්
කාලයක් ලැබිලා තිෙබන නිසා. මම හිතන හැටියට, විදුලිබල
මණ්ඩලය පාඩු නැතිව යන්න නම්, කවදා හරි දවසක හැෙමෝටම
එක ගණනකට විදුලිය අෙළවි කරන්න සිද්ධ වනවා. එෙහම
නැතිව අඩු ආදායම්, අඩු පහසුකම් ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත්,
කවදාවත් ඔවුන්ට ඒ ආයතනය දියුණු කරන්න බැහැ. දිළිඳුකම
තුරන් කරන එක CEB එෙක් රාජකාරිය ෙනොෙවයි. නමුත් අපි
පුරුදු ෙවලා තිෙබන කමෙව්දය අනුව කියනවා, අඩුෙවන් පාවිච්චි
කරන අයට හරි අමාරුයි කියලා. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තිෙබන ෙම්
බිල් කමය අනුව තව අවුරුදු 40කදීවත් අපට ෙම් පශ්නයට
විසඳුමක් ෙසොයන්න බැහැ. නමුත් ඒ ගැන විපක්ෂෙය් අය කථා
කරන්ෙන් නැහැ. මට මතකයි,
ඉස්සර ෙටලිෙකොම් දුරකථනයකින් නුවරට විනාඩියක් කථා
කළාම ගාස්තුව රුපියල් 5.50යි. යාපනයට කථා කළාම රුපියල්
8.75යි. එංගලන්තයට කථා කළාම රුපියල් 125යි. අපි ඒ මුදල
පාරිෙභෝගිකයාෙගන් අඩු කරලා තිෙබනවා. ඉස්සර තිබුෙණ්
වැඩිපුර පාවිච්චි කරන අයට වැඩිපුර බිලක් එන විධියටයි. නමුත්
ඒක ෙවනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. එය ෙවනස් කිරීෙමන්
ෙටලිෙකොම් ආයතනය ලාභ උපයන ආයතනයක් බවට පත් වුණා.
දැන් විදුලිය උත්පාදනය කරනෙකොට ඒ ගැන ගණනයක්
කරන්න ෙවනවා. Peak hours තිෙබනවා, වැඩිෙයන් පාවිච්චි
කරන ෙව්ලාව, අඩුෙවන් පාවිච්චි කරන ෙවලාව පිළිබඳව. Coal
power ආදී හැම ෙදයකින්ම නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය පිළිබඳ
සමතුලිතභාවයකට යන්න ෙවනවා. එෙහම කරෙගන යෑෙම්
හැකියාවක් විදුලිබල මණ්ඩලයට තිෙබනවා. නමුත් ඒක කරෙගන
යන ෙකොට, ෙකොච්චර පමාණයක් උත්පාදනය කරලාද රට පුරා
ෙබදා හරින්ෙන් කියන කාරණය ගැන ගණනයක් කරන්න
ෙවනවා. අපි දැනට hydropowerවලින් ෙමගාෙවොට් 8,22ක්, CEB
එෙක් thermal powerවලින් 636ක්, IPP generationවලින් 438ක්
යනාදී වශෙයන්. නමුත් අඩුම වියදෙමන් හදන එක ගැන
අවෙබෝධයක් ඇතිව, පරිහරණය සඳහා ෙබදා හැරීමක් සිද්ධ
ෙවන්න ඕනෑ. සියයට සියයකටම ඇති ෙවන්න නිෂ්පාදනය
කරන්නත් බැහැ. ෙමයට පරිගණක පද්ධතියක් සම්බන්ධ ෙවන්න
ඕනෑ. අලුත් තාක්ෂණය ෙයොදවන්න ඕනෑ. එතෙකොට අෙප්
නිෂ්පාදනයට වැය වන මුදල අඩු කරන්න පුළුවන්. ෙම් ගැන අවංක
ෙච්තනාවකින් විදුලිබල මණ්ඩලයට - CEB එකට- උදවු කරලා, ඒ
අයෙග් අදහස් එක්ක සංවාදයකට ගිෙයොත් අපිට තව අවුරුදු 5කින්,
10කින්, 15කින් සාර්ථක විසඳුමකට එන්න පුළුවන්. නමුත් මෙග්
ෙපෞද්ගලික මතයට අනුව මා හිතනවා ෙමන්න ෙමය. වැඩිපුර
පාවිච්චි කරන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමහර අයෙගන් රුපියල්
45ක් අය කරනවා. තවත් සමහර අයෙගන් රුපියල් 2.50ක් අය
කරනවා. එතෙකොට ඒ පරාසය CEB එෙක් වගකීම ෙවන්න
නරකයි.
CEB එෙක් වගකීම ෙවන්න ඕනෑ, තමන් නිෂ්පාදනය කරන
විදුලිය අඩුම මුදලකට ජනතාව අතර ෙබදා ෙදන එකයි.
ෙමතැනදි
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් ආයතනය
monopoly එකක්. අපට තිෙබන්ෙන් ෙම් ආයතනය විතරයි.
ඉස්සරම අපට මතකයි CEB එෙකන් අරෙගන නගර සභාෙවන්
තමයි අපට current එක අෙළවි කෙළේ. අද නගර සභාෙවන් වතුර
ටික, විදුලිය ලබා ෙදන කමයක් නැහැ. නමුත් පධාන වශෙයන්
CEB එෙකන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කර කලාප වශෙයන් ඒ ඒ
පළාත් වශෙයන් ෙබදා ෙහොඳ පරිපාලනයක් ඇතිව, ෙහොඳ
ෙසේවාවක් දුන්ෙනොත් ඒ පළාත්වලින් ආදායමක් අරෙගන ඒවා
නඩත්තු කිරීෙම් කමෙව්දයකට යන්න පුළුවන්. අපි හැම
ෙකෙනතුෙග්ම අවධානය ෙයොමු විය යුත්ෙත් පතිව හගත
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කිරීමක්, පතිසංවිධානයක් තුළින් අලුත් චින්තනයකින් යුතුව CEB
එකට උදව් කිරීමයි. ඒ අයට ඒ පුළුවන්කම තිෙබනවා; ඒ අයට ඒ
දැනුම තිෙබනවා, ෙලෝකෙය් තිෙබන තාක්ෂණය ගැන අවෙබෝධය
තිෙබනවා. නමුත් ෙද්ශපාලන ෙකෝණයකින් බලන්ෙන් නැතිව
අෙප් පවිතා වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමියට අෙප් සම්පූර්ණ
සහෙයෝගය ලබා දුන්ෙනොත් එතුමියට සම්පූර්ණ පළපුරුද්ද, අත්
දැකීම තිෙබනවා ෙම් කර්තව ය සාර්ථකව කරෙගන යන්න.
එතුමිය ෙම් තනතුරට ඇවිල්ලා තවම මාසයක්, ෙදකක් තමයි
ෙවන්ෙන්. හැම ෙකෙනක්ම කථා කෙළේ අවුරුදු හතක්, දහයක්,
විස්සක් ගැනයි. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා විදුලිය මිල ගැන
ඇමතිතුමියට ඒ අන්දමින් කරුණු පකාශ කිරීම අසාධාරණයි
කියන එක. ෙමොකද, ෙම්ක ජාතික පශ්නයක්. එතුමිය ෙම්
පශ්නයට මුහුණ දීලා, ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන් සමඟ සාකච්ඡා
කරලා. කතිකාවක් ඇති කරෙගන ෙම්කට පාෙයෝගිකව විසඳුමක්
ෙසොයාෙගන කියාකාරීව කරන්න පුළුවන් වැඩසටහනක් සමඟ
ඉදිරිපත් වීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අපි එතුමියට සුබ
පතනවා. එතුමිය ෙම් කර්තව ය සාර්ථකව කරෙගන යනු ඇතැයි
රෙට් ජනතාවෙග්ත්, ෙපොදු ජනතාවෙග්ත් හැඟීමයි. අපටත් ඒ
විශ්වාසය තිෙබනවාය කියන එක පකාශ කරමින් මම නිහඬ
ෙවනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 6.34]

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත තුමිය)
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ
அைமச்சர்)

, சக்தி

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Power and Energy)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, බල ශක්තිය අර්බුදය
කියන්ෙන් ෙම් කාලෙය්දී ෙබොෙහොම කථා වන මාතෘකාවක්.
විෙශේෂෙයන්ම බල ශක්ති මිල වැඩි කිරීම, විකල්ප බල ශක්තිය
යන ෙම්වා අද ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල්වල සමාජ,
ෙද්ශපාලනමය වටිනාකමක් තිෙබන මාතෘකාවක් බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. මා විශ්වාස කරනවා, ෙම්ක ෙම් සභා ගැෙබ්
ඉන්න අපි පමණක් ෙනොෙවයි මුළු ෙලෝකෙය් ඉන්න හැෙමෝම
ෙපොදුෙව් විසඳුම් ෙසවිය යුතු අර්බුදයක්. ෙද්ශපාලන ෙබ්ද, ජාති
ෙබ්ද, ආගම් ෙබ්ද, කුල ෙබ්ද යන ෙම්වා මත ඒකට විසඳුම්
ෙසයන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි සියලු ෙදනාම සාමූහිකව ෙම්
බලශක්ති අර්බුදයට විසඳුම් ෙසොයන්න ඕනෑ. අපි ෙම් විසඳුම්
ෙගෙනනෙකොට ෙද්ශපාලන ෙලඩ ඇෙඳේ මියෑෙදමින් ඉන්න සමහර
ෙද්ශපාලන පවාහ ෙම්වාෙය් එල්ලිලා ඔක්සිජන් ගහ ගන්න
හැදීම ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. රටක් විධියට බැලුවාම
ෙම්ක ජාතිෙය් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. සාමාන ෙයන්
ෙමවැනි ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න ලයිට් බිල විතරක්
ෙනොෙවයි පදනම් කර ගන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් අපි බැලුෙවොත්
බලාගාරයක් හදන්න ගියත් NGOs මැදිහත් කර ෙගන ඒවාට
විරුද්ධ ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් විදුලි රැහැන් අදින්න ගියාම
සමහර ෙවලාවට වෘත්තිය කියා මාර්ග ගන්නවාය කියා ඒ හරහා
ඒවා කඩාකප්පල් කරනවා. මම හිතන හැටියට ෙම් රෙට් නූපන්
දරුවන් පවා ෙම් සංස්කෘතියට සාප කරාවි. සමස්තව ඇති ෙවලා
තිෙබන ෙම් පශ්නයට සාමූහිකව උත්තර ෙසවීම තිබියදී
ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගැනීෙම් අරමුණින් කටයුතු කිරීම සිදු
ෙනොවිය යුත්තක්ය කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම
ජාතියක් වශෙයන් ඒක අෙප් රටට මහා සාපයක්.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම්වා පිටුපස ජාත න්තර බලෙව්ගත්
තිෙබනවා. බලශක්ති අර්බුදයක් රටක ඇති වුණාම යම් යම්
රටවලට ජාත න්තරව ඇඟිලි ගහන්න ෙම්වා ෙමවලම් විධියටත්
පාවිච්චි ෙවමින් තිෙබනවා. ෙමවැනි වකවානුවක තමයි ස්ථිරසාර
වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් බලශක්ති අර්බුදයට විසඳුම් ෙසොයන්න
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ෙම් රෙට් රාජ නායකයාෙග් පමුඛත්වෙයන් අපි අද කටයුතු කර
ෙගන යන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් ඕනෑම බලපෑමකට ඔෙරොත්තු
ෙදන්න පුළුවන් ආත්ම ෛධර්යයක් තිෙබන අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ ෛධර්යවන්ත නායකත්වය නිසා අපි
බලශක්ති අර්බුදයට ස්ථීරසාරව විසඳුම් ෙගන ඒෙම් කියාවලියකට
අද අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් ඉතිහාසය බලන
ෙකොට ෙපෙනනවා, පධාන ජල විදුලි බලාගාර හදන්නට පුළුවන්
උපරිමයට අපි ඇවිල්ලා තිෙබන බව. ලංකාෙව් ගංගා ආශිතව සහ
ජලාශ ආශිතව අපට හැදිය හැකි සියලුම විදුලි බලාගාර හදලා
ඉවරයි. එෙහම වුණාට පස්ෙසේ අපට විසඳුමක් වශෙයන් යා හැකි
වියදම් අඩු බලාගාර ඇති කරන්න රටක් විධියට අපට විශාල
කාලයක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන් අෙප් ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු 25කට
පස්ෙසේ එතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණාටත් පස්ෙසේ තමයි ගල්
අඟුරු තාප බලාගාරයකට එතුමා අත තියන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන් අපට මතකයි, 1982 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මහත්තයාෙග් කාලෙය්දී තිකුණාමලෙය් ගල් අඟුරු බලාගාරයක්
හදන්න අවශ සියලුම කර්තව යන් අවසාන කළා කියලා. හැබැයි
අපි දන්නවා, පභාකරන් ඉදිරිෙය් කීප වරක්ම දණ නවපු ඒ
නායකයන්ට ෙම් වාෙග් ෙදයක් හදා ගන්නත් ආත්ම ෛධර්යයක්
තිබුෙණ් නැති බව. අද ගල් අඟුරු බලාගාර ගණනාවක් ෙම් රෙට්
ඉදි ෙවලා තිබුණා නම් අද ෙම් කථා කරන පශ්නයට ඔබට අපට
මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් අඩු වියදමින්
විදුලිය නිපදවන කම අෙප් රෙට් හැදිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාෙග් කාලෙය් සියලුම කටයුතු
කරලාත් 1982 දී තිකුණාමලෙය් ඒ ගල් අඟුරු බලාගාරය හැදුෙව්
නැහැ. සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයා මහත් පුරසාරමට ෙමතැන
කිව්වත්, එතුමාෙග් පියාෙග් කාලෙය්දීත් මාවැල්ෙල් බලාගාරය
හදන්න හැදුවාම නැවතත් ෙනොෙයකුත් බලපෑම් ආවා. ඔවුන්ට එය
කරන්න ෛධර්යයක් තිබුෙණ් නැහැ. පරිසරෙව්දීන්ෙග් නැත්නම්
ධීවරයන්ෙග් ෙනොෙයකුත් උද්ෙඝෝෂණ නිසා එය අතහැර දැම්මා.
ඒ, රාජ පාලනය කිරීෙම්දී ඒ ආත්ම ශක්තිය, රට ෙවනුෙවන්
පතිපත්ති කියාත්මක කරන්නට ෛධර්යක් ෙනොතිබුණු නිසා.
ෙම්ක අපට අහන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, අපි දන්නවා, ෙම්
රෙට් අවුරුදු තිහක පමණ කාලයක් තිබුණු යුද්ධය ඉවර කරන්න
ආත්ම ෛධර්යයක් ෙනොතිබුණු අයට, පභාකරන් ඉස්සරහ දණ
නවමින් හිටපු අයට එවැනි ෙදයක් කිරීමටවත් ෛධර්යයක්
ෙනොතිබීම අපට ඒ තරම් අරුමයක් ෙනොෙවයි කියා. ඒ නිසා අද අපි
ෙම් අර්බුදයට මුහුණ ෙදනවා.
ෙම් රෙට් ජලවිදුලි බලාගාර දැන් හදලා ඉවරයි. තාප විදුලි
බලාගාර හදන්න පටන් ගත්ෙත් වර්තමාන අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්. ඒ වාෙග්ම රෙට් සියයට 94ක
ජනතාවකට අපි විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් දුප්පත්
මිනිසුනට විදුලිය ෙදන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පතිපත්තිමය
වශෙයන් තීන්දුවක් ගන්ෙන් මහින්ද චින්තනෙයන්. ඉස්සර
නගරවලට විදුලිය තිබුණා තමයි. හැබැයි ගම්වලට විදුලිය ලබා
දුන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුෙවන්,
විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්.
එතුමා ගත්ත ඊළඟ පතිපත්තිමය තීන්දුව තමයි "කිසිම විධියකට
අපි විදුලිය කප්පාදු කරන්ෙන් නැහැ"යි කියන එක.
අපට මතකයි, 1981 දී, 1983 දී, 1984 දී, 1987 දී, 1992 දී,
2001 දී, 2002 දී ෙම් රෙට් විදුලිය කප්පාදු කළ බව. එෙහම විදුලිය
කප්පාදු කරලා, ෙම් රෙට් දුප්පත් මිනිසුනට විදුලිය ෙදන්ෙන්
නැතුව රාජ කරපු රාජ නායකෙයෝත් සිටියා. අපට මතකයි, ඒ
කාලෙය් සාමයත් නැහැ; බලාගාරත් නැහැ; විදුලියත් නැහැ; රෙට්
කිසි ෙදයක් නැහැ. ෙපොඩි මිනිසුනට විදුලියත් නැහැ. ලයිට් කැපුවා.
අපට මතකයි, කරු ජයසූරිය මැතිතුමාට ෙහොඳ නමකුත් පට
බැඳුණා.
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ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

කරුවල ජයසූරිය කියලා.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ෙමොකක්ද කියලා එෙහම නමකුත් පට බැඳුණා.
කර්මාන්ත අංශෙය් විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන්
සජිත් ෙපේමදාස මහත්තයා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් කථා කළා. අපි
කියන්න ඕනෑ, සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් පියාෙග් කාලෙය්
සියයට 45කින් ගෘහස්ථ විදුලි බිල වැඩි කළ බව. 1990 දී එතුමා
ගෘහස්ථ හා කර්මාන්ත විදුලි ගාස්තු ෙදකම සියයට 23කින් වැඩි
කළා.
අද එෙහම ෙදයක් ලංකාෙව් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ලයිට් කැපුෙව්
නැහැ. විදුලි බිල වැඩි කෙළේ නැහැ. නමුත් ඒ විධියට තමයි අද
සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමන්ලා කථා කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් යුද්ධය
අවසන් කළාට පස්ෙසේ අද අපි උතුරු නැෙඟනහිරට විදුලිය ලබා
දීෙම් වගකීම ඉටු කර තිෙබනවා. වාකෙර් වාෙග් පෙද්ශවලට ලංකා
ඉතිහාසෙය් කවදාකවත් විදුලිය ලැබී තිබුෙණ් නැහැ. ඒ
පෙද්ශවලටත් විදුලිය ෙදනවාට අමතරව රෙට් ජනගහනෙයන්
සියයට 94කට විදුලිය ලබා දුන් රජයක් ෙම්. ඒ වාෙග්ම ෙම්
ආසියානු කලාපෙය් විදුලිය කප්පාදුවකින් ෙතොරව අඛණ්ඩව
මිනිසුන්ට විදුලිය ලබා ෙදන රජයක් අපි. අපටත් තිබුණා 1980,
1990 කාලවල සහ 2001 හා 2002 කාලවල කළා වාෙග් විදුලිය
කපලා, ජනතාව ෙලොකු අසහනයකට හා පීඩනයකට ලක් කරන්න.
ෙම් රෙට් නායකයා එෙහම තීන්දුවක් ගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසාම අපි
කියන්නට ඕනෑ විෙශේෂෙයන් අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් අපි උමා ඔය
බහුකාර්ය සංවර්ධන ව ාපෘතිය ඇති කළා. ෙපොඩි ව ාපෘති වුණත්
ෙමගාෙවොට් 120ක විදුලියක් නිපදවනවා. අපි ඒ ව ාපෘති දැන්
පටන් අරෙගන කර ෙගන යනවා. ඊළඟට ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි
ව ාපෘතිය. ඒෙකන් ෙමගාෙවොට් 35යි. ෙමොරෙගොල්ල ජල විදුලි
ව ාපෘතිය. ඒෙකන් ෙමගාෙවොට් 27යි. ගිං ගඟ ජල විදුලි
බලාගාරය. ඒවා සංවර්ධනය කරමින් අද අපි කටයුතු කරමින්
යනවා. ඒ වාෙග්ම විදුලි බල පද්ධතිය නවීකරණය කරන්න අපි
කටයුතු කරමින් යනවා. විෙශේෂෙයන්ම වසර 50කට වැඩි
කාලයකට ෙපරදී ඉදි කරන ලද විමලසුෙර්න්ද බලාගාරය, පැරණි
ලක්ෂණපාන බලාගාරය, නව ලක්ෂණපාන බලාගාරය හා
උකුෙවල ජල විදුලි බලාගාරය නවීකරණය කිරීම මඟින් අපි එම
බලාගාරවල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරලා, විදුලි උත්පාදන
ධාරිතාව වැඩි කරන්න කටයුතු කරමින් පවතිනවා.
ඊළඟට විදුලිය ෙබදා හැරීෙමන් සිද්ධ වන හානිය අවම කර
ගැනීමට අපි සම්ෙපේෂණ ජාලය ශක්තිමත් කරන්නත් කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. ඒ කියා මාර්ග ඇතුළතට අපි ඇතුළත් කරලා
තිෙබනවා, වවුනියාව කිලිෙනොච්චි සම්ෙපේෂණ ව ාපෘතිය,
කිලිෙනොච්චි චුන්නාකම් සම්ෙපේෂණ ව ාපෘතිය, නැෙඟනහිර
පළාෙත් විදුලි සම්ෙපේෂණ ව ාපෘති, මහ ෙකොළඹ සම්ෙපේෂණ ෙබදා
හැරීම හානි අවම කිරීෙම් ව ාපෘතිය හා ඉන්දු ශී ලංකා විදුලි
අන්තර් සම්බන්ධතා ව ාපෘති. අපි ඒවා නවීකරණය කර ෙගන,
ෙබදා හැරීෙම් පද්ධතිය ශක්තිමත් කර ෙගන කටයුතු කර ෙගන
යන කාලයක් ෙම්. ඒ වාෙග්ම කුඩා පරිමාණෙය් ජල විදුලි
බලාගාර, සුළං බල ශක්තිය, සූර්යය බල ශක්තිය. ඒවා එකකට
එකක් කිසි ෙසේත්ම සුළුෙවන් තකන්න බැහැ. අපි 2012 වසෙර්දී
පමණක් පුනර්ජනනීය බලෙයන් ජාතික ජාලයට එක් කර ගත්
විදුලි පමාණය ගිගාෙවොට් 722ක්. ඒ අනුව ෙමරට මුළු විදුලි
ජනනෙයන් සියයට 7ක් පමණ අපි පුනර්ජනනීය බල ශක්තිෙයන්
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පද්ධතියට එකතු කරලා තිෙබනවා. කුඩා ජල විදුලි බලාගාර
108ක් මඟින් ෙමගාෙවොට් 236ක්, සුළං බලාගාර 9ක් මඟින්
ෙමගාෙවොට් 74ක්, සූර්ය බලාගාර මඟින් ෙමගාෙවොට් 1.4ක් සහ
ෛජව ස්කන්ධ ෙඩන්ෙඩෝ බලාගාර ෙදකක් මඟින් ෙමගාෙවොට්
55ක් සහ ෛජව ස්කන්ධ ඝන අපදව බලාගාර ෙදකක් මඟින්
ෙමගාෙවොට් 11ක් අපි ජාතික පද්ධතියට එකතු කරලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම දැෙය් බල ශක්ති ඉල්ලුම වර්ධනය කරලා,
කළමනාකරණය කරලා, බල ශක්ති භාවිතෙය් කාර්යක්ෂමතාව
වැඩි කරන්න අපි ජාතික බල ශක්ති කළමනාකරණ සැලැස්ම
හඳුන්වා දීලා, බල ශක්ති පමිති හා ෙරගුලාසි හඳුන්වා දීලා ඒ අනුව
නිසි පමිතියකින් රෙට් කටයුතු කරන්න ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක්
කර ෙගන අවස්ථාවක් ෙම්.විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සෑම
කියාකාරකමකින්ම විදුලි බල ක්ෙෂේතෙය් ඇති වන පගතිය
ජනතාවට ලබා ෙදන්න නම් විදුලිය ෙවත පෙව්ශන මාර්ග වැඩි
දියුණු කරන්න වනවා. ඒ නිසා අපි "විදුලමු ලංකා" ව ාපෘතිය ඊට
අනුබල ෙලස පටන් ගත්ත වැඩ පිළිෙවළක්. 2005දී සියයට 70ක්ව
තිබුණු ෙම් රෙට් විදුලි පතිශතය අපි 2012 වන ෙකොට සියයට 94
දක්වා වැඩි කර ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ආධාර යටෙත් "උතුරු වසන්තය",
"නැෙඟනහිර නෙවෝදය", "ඌව උදානය" වැනි ගාමීය විදුලි
ව ාපෘති අපි ඇති කර මින් කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒක නිසා
අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කියන්න ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම සජිත්
ෙපේමදාස මහත්මයා ෙමතැන හිටියා නම් ෙහොඳයි. මා එතුමාට
ෙමය කියන්න ඕනෑ. අපි ෙනොෙවයි පැනලා ගිෙය්. ෙමොකද, ගරු
විපක්ෂ නායකතුමා එදා අගමැතිතුමා විධියට පභාකරන් දීපු
පන්දමත් පත්තු කර ෙගන ගිහිල්ලා සියයට 31කින් විදුලි බිල වැඩි
කළා. එතුමා අහිංසක ජනතාවෙග් ගෘහස්ථ විදුලි බිල සියයට
31කින් වැඩි කරන ෙකොට ෙවෙළඳ ව ාපාරවලට සියයට 27කින්
විදුලි බිල වැඩි කළා. ඒ කාලෙය් බලාගාරත් නැහැ. විදුලියත්
නැහැ. සාමයත් නැහැ. විදුලි බිලත් වැඩි කරලා ලයිට් කැපුවා.
එෙහම කටයුතු කරපු එතුමන්ලා ෙමෙලසයි අද කථා කරන්ෙන්.
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් දැවි ෙතල් විදුලි බලාගාරවලින් ගිනි ගණනට
විදුලිය ගන්න ඒ රජෙයන් මහා සැලසුම් කළා.
Ace Power, Embilipitiya , ෙහළදනවි යන ඒවා කරු
ජයසූරිය හිටපු අමාත තුමාෙග් කාලෙය් විදුලිය ගත්ත ෙපෞද්ගලික
ආයතන. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය් අපි දැක්කා,
ගණන් ඇතුව 60,000ක් මරා දමා ලයිට් කණුවල එල්ලා
තිෙබනවා. ලයිට් කණු යට ටයර් දමා පුච්චා තිබුණා. අපට කියන්න
තිෙබන්ෙන්, සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමන්ලා එදා ජාතික පද්ධතියට
විදුලිය එකතු කෙළේ නැහැ, මරා දමන ලද 60,000ක් දරුවන්ෙග්
අම්මලාෙග් හදවත්වලටයි ගින්දර පත්තු කෙළේ, විදුලිය එකතු
කෙළේ කියලායි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතාම ෙගෞරවෙයන්
කියන්න තිෙබන්ෙන්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාම සංෙව්දී
නායකයකු විධියට ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 50ක් පමණ
පමාණයකට සහනයක් ලබා දුන් බවයි. සාමාන ෙයන් ෙම් රෙට්
ජනගහනෙයන් සියයට 50ක් පිරිස විදුලි ඒකක 60ක් පමණ භාවිත
කරනවා. ජනගහනෙයන් සියයට 50කට ඒකකයකට ශතයක්වත්
වැඩි කරන්න එපා කියලා තීන්දුවක් දීලා කියාත්මක වන
ෙවලාවකයි, විපක්ෂය ෙම් විගඩම් ෙදොඩවන්ෙන්. රෙට්
ජනතාවෙගන් සියයට 50කට විදුලි බිල වැඩි වන්ෙන් නැත්නම් ෙම්
උද්ෙඝෝෂණය කරන්න හදන එෙක් ෙත්රුම ෙමොකක්ද? ෙම්
ෙයෝජනා ෙගන ඒෙම් ෙත්රුම කුමක්ද? එම නිසා ඉතාම
ෙගෞරවෙයන් මා විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට මතක් කරනවා,
ඔබතුමන්ලාෙග් රජයන් යටෙත් ජල විදුලිය නිපදවූවාට පස්ෙසේ
ඒවා කියාත්මක කරන්න කිසිම ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැයි
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කියලා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ඉදි කරන්න ගිහින් අඩියක්
පස්සට ගත්තා. Pension අරෙගන නැවතත් ඔබතුමන්ලාත් එක්කත්
එකතු ෙවලා, අද මනස්ගාත දකින සමහර නායිකාවන්ටත් ඒ
ෛධර්යය තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි ජනාධිපතිතුමාට ඒ ෛධර්යය
තිබුණා, ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමනි. එම නිසා මට කියන්න
තිෙබන්ෙන්, අද ෙම් රෙට් ස්ථිරසාර අඩු වියදම් විදුලි ජනන
සැලැස්මක් කියාත්මක කරන්න - [බාධා කිරීම්]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
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ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

- கூட் ற , உள்நாட்

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)

ෙහොඳම ෙදන්නා යූඑන්පී එෙක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
[බාධා කිරීම්]

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Eran Wickramaratne.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් තිෙබනවා. විදුලිය ඒකක 0 සිට 60
දක්වා - [බාධා කිරීම්] ඒකක 0 සිට 60 දක්වා ෙවනසක් ෙවන්ෙන්
නැහැ කිව්වා ෙන්. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]
ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු ඇමතිතුමනි, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]

මා ෙමය ඉතාම වග කීමකින් කියනවා. ඒකක 60ට අඩුෙවන්
විදුලිය පාවිච්චි කරන පුද්ගලයින් සංඛ ාව ෙම් රෙට්
ජනගහනෙයන් සියයට 50ක් පමණ වනවා. ජනාධිපතිතුමා ඒ
අයට දීපු සහනය එෙහම ම ලබා ෙදනවා කියන එක මා වග
කීමකින් කියනවා. අපට තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න තිෙබන්ෙන්
ෙමයයි. පන්දම් පත්තු කර ෙගන ඉහළ ෙකොත්මෙල් විදුලි
බලාගාරය ළඟට ගිහින්, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ළඟට
ගිහින්, ඔබතුමන්ලාට ෙම්වා කරන්න බැරි වීම ගැන ජාතිෙයන්
සමාව ඉල්ලන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ වනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.50ට, 2013 මැයි 10වන
සිකුරාදා අ. භා. 1.30වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி. ப. 6.50 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 ேம 10,
ெவள்ளிக்கிழைம பி. ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 10th
May 2013.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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