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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු: 
 
වරපසාද: 
 2013 ෙදසැම්බර් 3 වන දින “ද අයිලන්ඩ්” වාර්තාව 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014 [එෙකොළස ්වන  ෙවන් කළ දිනය]: 
 [ශීර්ෂය 117 (මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික), ශීර්ෂය 176 (සිවිල් ගුවන්ෙසේවා), 

ශීර්ෂය 119 (විදුලිබල හා බලශක්ති), ශීර්ෂය 115 (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත)]  - 
කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVILEGE :  
“The Island” Report of 03rd December, 2013 
 
APPROPRIATION BILL, 2014 - [Eleventh Allotted Day] 
   Considered in Committee - [Head 117 (Highways, Ports and Shipping); Head 176 
 (Civil Aviation); Head 119 (Power and Energy); Head 115 (Petroleum 
 Industries)]  

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

சிறப் ாிைம: 
 2013 சம்பர் 03ஆம் திகதிய ‘த ஐலன்ட்’ அறிக்ைக 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2014: [ஒ க்கப்பட்ட  பதிேனாராம் நாள்]: 
 [தைலப்  117 (ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற); 

தைலப்  176 (சிவில் விமானச் ேசைவகள்); தைலப்  119 (வ , சக்தி); 
தைலப்  115 (ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள்)] – கு வில் 
ஆராயப்பட்ட .  





2013 ෙදසැම්බර් 05 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                               
 

2013  ෙදසැම්බර්  05වන බහසප්තින්දා 
2013  சம்பர் 05, வியாழக்கிழைம  
Thursday, 05th December, 2013 

 

—————————————- 

 
පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

ආදායම් මත වූ බදු සම්බන්ධෙයන් ද්විත්ව බදුකරණය වැළැක්වීම සහ බදු 
පැහැර හැරීම වැළැක්වීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ 
ආණ්ඩුව සහ බහෙර්න් රාජ ෙය් ආණ්ඩුව අතර ඇති කරගත් 2011 ජුනි මස 24 
දින අත්සන් තබන ලද ගිවිසුම.- [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 
කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අගාමාත  සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට, 2011 වර්ෂය සඳහා ශී 
ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

2012 වර්ෂය සඳහා ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.-[ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා ( ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 
Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, උස්සාපිටිය, ෙපොල්අෙඹ්ෙගොඩ, 

කහෙගොල්ලවත්ත ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ෙජ්.ඩී. නිශාන්ත කුමාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, කැකණදුර, ෙහේවෙගවත්ත, 

වැෙව්වත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඊ.ඒ. රූබන් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙකොළඹ 02, ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. රාමනායක මාවත, අංක 34, 
සුරාබදු පධාන කාර්යාලෙය් නීති හා සංඛ ා ෙල්ඛන 
අංශෙය් ෙසේවය කරන ජී.එස.්එම්.ටී.ෙක්.බී. ගිනිගත්පිටිය 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) දංෙකොටුව, මැටිෙකොටුව, 88/බී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එස.්ජී.එම්. ෙවනුර රවීන්ද ගුණෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය : ලාභ / අලාභ  
அபிவி த்தி ெலாத்தர் சைப : இலாப நட்டம்  
DEVELOPMENT LOTTERIES BOARD : PROFIT/ LOSS 

 

2208/’11 
1.  ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
       (மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
      (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
     මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3):   

627 628  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට අදාළව, පසු ගිය වර්ෂ 
පහක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී,  

 (i) ෙයදවූ මුළු පාග්ධනය හා සංචිත පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද; 
 (iii) කාර්ය මණ්ඩලෙය් මුළු ෙසේවක සංඛ ාව, එක් 

ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දැරූ පිරිවැය සහ එක් 
ෙසේවකෙයකුෙගන් ලැබූ ලාභය කවෙර්ද;  

 (iv) රජය ෙවත ෙගවන ලද අඩු කිරීම් ෙහෝ බදු 
පමාණයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) පසු ගිය වර්ෂ පහක කාලය තුළ සංවර්ධන 

ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් කවර ෙහෝ මුදලක් කපා 
හරිනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එෙසේ කපා හරින ලද මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ කරන ලද්ෙද් කවර ෙහේතුවක් නිසාද; 
 (iv) එය සිදු කළ දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ඇ) (i) පසු ගිය වර්ෂ පහක කාලය තුළ එම මුදල් භාවිතා 

කරන ලද ආකාරයට වඩා කාර්යක්ෂම ෙලස 
සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට එම මුදල් 
පරිහරණය කළ හැකිව තිබුෙණ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එය කළ හැකි ආකාරය කවෙර්ද; 
 (iii) එෙසේ කළ ෙනොහැකි නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 
 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) அபிவி த்தி ெலாத்தர் சைப ெதாடர்பில் கடந்த ஐந்  
ஆண் களில், 

 (i) பயன்ப த்தப்பட்ட ெமாத்த லதனம் மற் ம் 
ஒ க்குகள் என்பன யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) இலாபம் அல்ல  நட்டம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) ெமாத்த பணியாட்ெடாகுதியினர் எண்ணிக்ைக, 
ஒ  பணியாள க்கான ெசல  அல்ல  இலாபம் 
ேபான்றன யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) கழிப்பன கள் அல்ல  அரசாங்கத்திற்கு 
ெச த்திய அற கள் யாெதன்பைத ம் 

 வ டாந்த அ ப்பைடயில் கூ வாரா? 
(ஆ) (i) அபிவி த்தி ெலாத்தர் சைபயின் ஏதாவ  பணம் 

கடந்த 5 ஆண்  காலங்களில்  
பதிவழிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், பதிவழிக்கப்பட்ட ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) என்ன காரணத்திற்காக அவ்வா  
ெசய்யப்பட்ட  என்பதைன ம்; 

 (iv) அவ்வா  எப்ேபா  நைடெபற்ற  என்பைத ம் 
 அவர் கூ வாரா? 

(இ) (i) அபிவி த்தி ெலாத்தர் சைப, கடந்த 5 ஆண்  
காலப்பகுதியிேல அ  பணத்ைதப் 
பயன்ப த்திய விதத்ைதவிடச் சிறந்த ைறயில் 
விைனத்திறனாகப் பயன்ப த்தியி க்க மா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அ  எவ்வா  
ெசய்யப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏன் அவ்வா  ெசய்யப்படவில்ைல 
என்பைத ம் 

 அவர் சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance and Planning:  
(a) Will he state in relation to the Development 

Lotteries Board  for the last 5 years on per year 
basis -  

 (i) the total capital and reserves employed; 
 (ii) the profit or loss; 
 (iii) the total staff, cost and profit per employee; 

and 
 (iv) the deduction or levies paid to the 

Government? 

(b) Will he also state - 
 (i) whether any money of the Development 

Lotteries Board has been written off for the 
last 5 years; 

 (ii) if so, the amount written off; 
 (iii) for what reason it was done; and 
 (iv)  when it occurred? 

(c) Will he inform this House - 
 (i) whether the Development Lotteries Board 

could have efficiently used  the money 
better than the way they were used for the 
last 5 years; 

 (ii) if so, as to how it is done; and 
 (iii) if not, as to why it is not so? 

(d) If not, why? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගිතා අමාත  සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
ගරු කථානායකතුමනි, මා මුදල් හා කම සම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන්  ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 
 

(අ) (i) පාග්ධනය  -  නැත. 
  සංචිත -  නැත. 

(ii) 

629 630 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

වර්ෂය ශුද්ධ ලාභය රු. ලාභය රු. මිලියන 

2007 787,069,962.00 787 

2008 720,307,848.00 720 

2009 717,413,479.00 717 

2010 973,313,272.00 973 

2011 1,468,174,172.00 1,468 
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 (iii) 
 

 
 (iv) 

 

 
(ආ) (i) නැත. 
 (ii) පැන ෙනොනඟී. 
 (iii) පැන ෙනොනඟී. 
 (iv) පැන ෙනොනඟී. 
(ඇ) (i) පසු ගිය වසර 05ක කාලය තුළ කමිකව ලාභය 

වැඩි කර ගැනීමට ආයතනය සමත් වී ඇත. 
 (ii) පැන ෙනොනඟී. 
 (iii) පැන  ෙනොනඟී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ඇමතිතුමනි. 2011 

වර්ෂෙය් ලාභය වැඩි වුණාට ඊට සාෙප්ක්ෂව බදු පමාණය අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම ආයතනයට බදු විරාමයක් දීලා 
තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙගවන්න තිබුණු බදු පමාණය යම් 
විධියකින් ෙනොෙගවා තිෙබනවා ද?  

In 2011, there was a profit of Rs. 1,468 million and 
Rs. 424 million has been paid as taxes.  In 2010, for a 
profit of Rs. 973 million, you have paid Rs. 400 million 
as taxes.  So, correspondingly, there is a huge drop. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
But, amount of tax paid to the Treasury has increased. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, it is Rs. 24 million for a profit of Rs. 500 million.  

So, there cannot be such a huge drop.   

වර්ෂය ෙසේවක සංඛ ාව එක් 
ෙසේවකෙයකු 
ෙවනුෙවන් 
පිරිවැය රු. 

එක් 
ෙසේවකෙයකු
ෙගන් ලාභය 
රු. 

2007 182 477,183.00 4,324,560.00 

2008 240 433,129.00 3,001,283.00 

2009 241 559,591.00 2,976,819.00 

2010 222 503,127.00 4,384,294.00 

2011 217 624,257.00 6,765,780.00 

වර්ෂය එකතු කළ 
අගය මත 
බද්ද රු. 

ජාතිය 
ෙගොඩනැ
ඟීෙම් 
බද්ද රු. 

ආර්ථික 
ෙසේවා 
ගාස්තු රු. 

එකතුව රු. 

2007 195,498,24
9.00 

- 8,744,480.
00 

204,242,729.00 

2008 228,361,43
7.00 

- 10,037,964
.00 

238,399,401.00 

2009 213,050,55
1.00 

108,820,
588.00 

12,068,907
.00 

333,940,046.00 

2010 232,176,62
9.00 

155,678,
075.00 

13,046,563
.00 

400,901,267.00 

2011 280,707,33
2.00 

127,626,
758.00 

15,953,345
.00 

424,287,435.00 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
These are the figures I have got.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
But, Hon. Minister, can you not see the difference 

there?  You could see that there is a huge drop. Normally 
you have - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
That is so, when you compare it.  But, in absolute 

terms, there has been an increase.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
That is so when taken in absolute terms; but in 

relative terms, there is a drop of about 15 per cent.   
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I suppose, they have competitions and various things 

like that.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
That does not mean your tax component is being 

reduced. Your profit going up does not mean that your 
taxes paid to the Government is being reduced. There is a 
huge drop.  Rs. 973 million brings in Rs. 400 million as 
taxes but Rs. 1,468 billion brings in only Rs. 424 million 
as taxes.  So, an increase of Rs. 24 million for a Rs. 500 
million cannot just take place.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Member, I will look into that.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Please do so. Hon. Minister, my Second 

Supplementary Question is: 50 per cent of this goes in to 
the President’s Fund and Mahapola. 

Is that correct? If so, there has not been a 
corresponding increase of Rs.723 million in 2011 to 
Mahapola. Would you look into that? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Yes. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Today, they are struggling to survive. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Actually, as you know, Hon. Member, I am as keen as 

you are to support Mahapola. We have both been great 
supporters of that and whatever assistance we can give, 
we will be very happy to give.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Minister, one other matter is, there is a lot of 

unwanted expenditure on things that do not fall within the 
national objectives.  Would you look into them? There 
has been expenditure incurred on calendars printed and 
swimming pools constructed in houses of certain 
individuals and so on. It has been examined thoroughly in 
the Committee of Public Enterprises, but no action has 
been taken thereafter. Almost Rs.1.3 billion has been 
questioned and to date no answers have been provided. 
Would you be able to ensure that you get an acceptable 
solution and an acceptable reply to the questions that we 
have posed?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
As you know Hon. Member, these figures are audited 

and then they come before COPE. But, as you mentioned 
I will be more than happy to call them up and investigate 
it. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
If an adverse report is given by the Auditor -  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Please look into that. 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I will look into that. Thank you for raising it. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 2224/'12 - (3), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා 

ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

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

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 2439/'12 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන අමාත තුමා ඉන්දැද්දී මා 

කනගාටුෙවන් ෙම් පශ්නය අහනවා. ඊෙය් රෑ engine එකක් start 
ෙවලා කිෙලෝමීටර් 15ක් ගිහින්.  ඒක ගැන අහ ගන්නට විධියක් 
නැහැ. දුම්රිය එන්ජිමක් රියදුෙරක් ෙනොමැතිව කිෙලෝ මීටර් 15ක් 
දුර ඉෙබ්ම ධාවනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ගැනයි මට පවාහන 
ඇමතිතුමාෙගන් අහගන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙමම 
පශ්නය අහලා ති ෙබන්ෙන් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන්.  ගරු 
කථානායකතුමනි, මා ඒ පශ්නය අහනවා.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එන්ජිමට නියර උඩත් යන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග් 

එන්ජින් ගැන පශ්න අහනවා නම් එතුමා ෙපෞද්ගලිකව හමු වන්න. 
එතෙකොට ෙහොඳයි.  

 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
මෙග් එන්ජිම හරි ෙහොඳයි. අෙප් ගමට ඇවිල්ලා බලන්න, 

එන්ජිෙම් වැඩ ෙකොෙහොමද කියලා.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මතුගම ජනතාවත්  ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙමම විවාදය සජීවීව 

බලාෙගන ඉන්නවා.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලනවා.  
 

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

 
ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල: මුදා තැබීම 

எம்பி ப்பிட் ய கடதாசித் ெதாழிற்சாைல: 
த்திைரயிட்  டப்பட்டைம 

EMBILIPITIYA PAPER FACTORY: SEAL-OFF 
3628/’13 

5. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
රාජ  සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසු 

පශ්නය - (1) :  
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(අ) (i) ඇඹිලිපිටිෙය් කඩදාසි කම්හල මුදා තැබීමට ෙහේතුව 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම කම්හල මුදා තැබූ ආයතනය කුමක්ද;  

 (iii) 2011 ෙනොවැම්බර් 15 වැනි දින සිට 2012 වර්ෂය 
අවසානය දක්වා එම කඩදාසි කම්හෙල් නිෂ්පාදන 
ධාරිතාවය සහ ආදායම් තත්ත්වය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල සතුව පැවති යන්තසූත 
යකඩවලට විකුණා ඇති බව  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) எம்பி ப்பிட் ய கடதாசித் ெதாழிற்சாைலக்கு 
த்திைரயிட்  வி வதற்கான காரணம் 

யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைலைய த்திைரயிட்  
ய நி வனம் யா ; 

 (iii) 2011 நவம்பர் மாதம் 15ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 
2012ஆம் ஆண்  இ தி வைர ேமற்ப  
கடதாசித் ெதாழிற்சாைலயின் உற்பத்திக் 
ெகாள்ளள  மற் ம் வ மானம் எவ்வள  

 என்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) எம்பி ப்பிட் ய கடதாசித் ெதாழிற்சாைலக்கு 
ெசாந்தமாக இ ந்த இயந்திர உபகரணங்கள் 
இ ம் க்காக விற்பைன ெசய்யப்பட் ள்ளைத அவர் 
அறிவாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of  State Resources and Enterprise 

Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the reason for sealing off the Embiliptiya 
Paper Factory; 

 (ii) the institution which sealed off the said 
factory; and 

 (iii) the production capacity and the income 
status of the said paper factory from 15th 
November 2011 up to the end of the year 
2012? 

(b) Is he aware of the fact that the machinery that had 
been owned by the Embilipitiya Paper Factory has 
been sold as scrap iron? 

(c) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ  සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙමම කම්හල බදු පදනම මත ලබා ගත් ආයතනය 
විසින් එම ෙද්ෙපොළ ෙසලාන් බැංකුව ෙවත උගස ්
කර ලබාගත් ණය මුදල ආපසු ෙගවීම පැහැර 
හැරීම නිසා කම්හල මුදා තබා ඇත. 

 (ii) බදුකරු විසින් ණය මුදල් ලබා ෙගන ඇති සී/ස 
ෙසලාන් බැංකුව විසිනි. 

 (iii) බදුකරු නිෂ්පාදනෙයන් ඉවත් වී ඇති අතර ෙමම 
ෙතොරතුරු අමාත ාංශය ෙවත සම්පූර්ණෙයන් 
ලැබී නැත.  

(ආ)  ෙම් ෙද්පළ ෙසොරකම් කිරීම් වාර්තා වූ විගස ඒ පිළිබඳව 
ආරක්ෂක අංශවලට දැනුම් ෙදන ලදී. එෙමන්ම ආරක්ෂාව 
සඳහා කණ්ඩායමක් ද ෙයොදවන ලදී. ෙම් වන විට සිවිල් 
ආරක්ෂක බළකාෙය් නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය ද ලබාෙගන 
ඇත.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ඉතාම බරපතළ පශ්නයක්. 

ෙම්ක තමයි ෙද්ශීය සම්පත්වලට ෙවන ෙද්. මා අහන පළමුවැනි 
අතුරු පශ්නය ෙම්කයි ගරු ඇමතිතුමා. මා හිතන්ෙන් ෙම් කම්හල 
බදු දීෙම් දී ලංසුව ලැබුෙණ් රුපියල් මිලියන 600කට ෙහවත් 
රුපියල් ෙකෝටි 60කටයි. ඒ, Perth Engineering and 
Maintenance (Pvt.) Limited කියන ආයතනයටයි. නමුත් 
ගත්ෙත් රුපියල් ෙකෝටි 40කට ෙහවත් රුපියල් මිලියන 
400කටයි. ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් ෙකෝටි 20ක් නැවත ලැබුණා 
ද රජයට? එෙහම නැත්නම් ඒක ෙවනත් කාට ෙහෝ ෙපෞද්ගලිකව 
ෙගව්වාද? ෙමොකක්ද එතැන වුෙණ් ගරු ඇමතිතුමා?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් කම්හල වසා දමා තිෙබනවා, උකස්කරය හා ණය ෙගවීම- 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
මා අහන්ෙන් පළමුවැනි ෙටන්ඩරය ෙදන ෙකොට රුපියල් 

මිලියන 600ක්- 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නය පැහැදිලිව අහන්න.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය අහන පශ්නය, ෙවනම පශ්නයක් 

හැටියට ඇසිය යුතුයි. ඔබතුමිය අසා තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්, 
"ඇඹිලිපිටිෙය් කඩදාසි කම්හල මුදා තැබීමට ෙහේතුව කවෙර්ද?" 
කියන එකයි. ෙමහි ගනුෙදනුව කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලායි දැන් 
අහන්ෙන්. ඒක ෙම්කට අදාළ නැහැ. එය ෙවනම අහනවා නම් මම 
උත්තර ෙදන්නම්. ඔබතුමිය ෙම් ගැන අහන එක ඉතාම ෙහොඳයි. 
ගනුෙදනුවක් ෙවලා තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන්, වැරැදිත් සිදු ෙවලා 
ඇති. ඒ ගැන අහන එක ඉතාම ෙහොඳයි. නමුත් එය ෙවනම 
අහන්න ඕනෑ පශ්නයක්.  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන්ෙන්- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමිය ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන 

ෙකොට නිශ්ශබ්දව අහෙගන ඉන්න. දැන් අහන්න පශ්නය.   
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් "මයික්" එක ෙදන්න.  ගරු 

ඇමතිතුමනි, මා ඒ පශ්නය අහන්න ෙහේතුව ෙම්කයි. ෙම්  කම්හල 
බදු ගත් Perth Engineering and Maintenance (Pvt.) Limited 
කියන ආයතනය ෙටන්ඩර් එක Rs. 600 millionවලට තිෙබද්දී 
Rs. 400 millionවලට ගන්නෙකොටම ෙත්ෙරනවා ෙන් 
විශ්වාසවන්ත මිනිස්සු ෙනොෙවයි  කියන එක.  

 
කථානයකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක  පශ්නයක් විධියට අහන්න.  
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
රජය එතෙකොටවත්  පශන් කළා නම් ෙහොඳයි. අද ෙමය මුදා 

තබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඉතින් අහන්න ෙකෝ  එෙහම අඩුෙවන් දුන්නා ද කියා. 

එතෙකොට හරි ෙන්. 
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ඒක තමයි  මා අහන්ෙන් ෙකෝටි 20  ලැබුණා ද කියා.  මෙග් 

පළමුවන අතුරු පශ්න ඒකයි.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ආපසු පළමුවන අතුරු පශ්නයට ගියා ෙන්. 
 

 ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පළමුවන අතුරු පශ්නය අහලා ඉවරයි.  
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
පළමුවන අතුරු පශ්නයට හරි උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ ෙන්.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම බැහැ.  
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය- 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවන අතුරු  පශ්නය ඇහුවා. තුන්වන අතුරු පශ්නයත් 

අහන්න.  
 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ෙම්  පශ්නය, ෙදවන අතුරු පශ්නය ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් 

වන විට ෙසලාන් බැංකුව ෙමය මුදා තබා තිෙබනවා.   ෙකෝටි 40 
ෙගවන්ෙන් නැතිව ෙමය ෙසලාන් බැංකුව සතු කරන්න 
හැදුෙවොතින් රජය ගන්නා කියාදාමය  ෙමොකක්ද?  ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
මුදල් ෙගවන්ෙන් නැතිව පැහැර හැර තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
 ෙනොෙවයි  ගරු කථානායකතුමනි. ඒ ආයතනෙය් පල්ප් යන්ත 
යකඩ බවට - 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කථාවක් කරන්ෙන් නැතිව   පැහැදිලි කර ගැනීමට     පශ්නය 

ෙකටිෙයන් ඇහුෙවොත් එතුමාට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්. හුඟක් 
ෙද්වල් ගැන අහන්න ගියාම ෙමොන පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ද 
කියා දන්ෙන් නැහැ.   

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආපසු පශ්නය අහනවා නම් ෙහොඳයි.  

 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
What if the Seylan Bank acquires the property? What 

stand will the Government take? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
When the Seylan Bank was bankrupt, the Central 

Bank and the Government had to intervene and revive the 
Seylan Bank. So, the Government has an interest. The 
Seylan Bank will follow the directions given by the 
Government. We are not going to let go Embilipitiya 
Paper Mill, just for a bankrupt company to evade their 
obligations. The Government will not allow that. That 
assurance, I will give you. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නයත් අහන්න තිෙබනවා ද?  
 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් ආයතනෙය් යන්ෙතෝපකරණ ටික යකඩ  

බවට පරිවර්තනය  කරලා විකුණන්නට ඉඩ දුන්නා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. 
 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ඇයි නැත්ෙත්? ඒක සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රජය ඉඩ දීලා නැහැ. එෙහම වංචනිකව කරන කියාවලියකට 

විරුද්ධව කටයුතු කරන්න අමාත ාංශය හැටියට අපි දැන් මැදිහත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙපොඩි පශ්නය ෙපොඩියට අහන්න ෙකෝ. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අහන්න, අහන්න. 
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)  
ෙසේවකයින්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල් වාෙග්ම පඩිත් ෙගවලා 

නැහැ. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබද්දී කම්හල මුදා තබලා 
තිෙබනවා. ඒ ආයතනය වග කීමකින් කටයුතු කරනවා ද කියන 
එක ගැන රජය ෙමොන වාෙග් කියා මාර්ගයක් ද ගන්ෙන්? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අහන්න  ෙකෝ, යකඩ බඩු විකුණලා අර්ථ සාධක මුදල් 

ෙගවනවා ද කියලා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
යකඩ විකුණලා, ගස ් කපලා නා නා පකාර වැඩ කරලා 

තිෙබනවා. එතුමිය ෙබොෙහොම අඩුෙවනුයි කියන්ෙන්. එතුමිය ෙම් 
පශ්නය ඇසීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම විපක්ෂය 
පැත්ෙත් හිටියා නම් ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්, මම. අෙප් පක්ෂයට 
සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිතියක අයට වැටුප් ෙගවලා නැහැ. ඊපීඑෆ් 
ෙගවලා නැහැ. හිමිකම් ෙගවලා නැහැ. මම ඉතාමත් අගය 
කරනවා, ඔබතුමිය ඒ පශ්නය ඇහුව එක. අපි නීතිය අනුව කටයුතු 
කරනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමියෙග් අතුරු පශ්න තුනම ඉවරයි. මම ෙම් සතිෙය් ගෙම් 

යන ෙකොට බලාෙගන යන්නම්. ෙමොකද, ඒ පාර අයිෙන් තමයි ඔය 
කම්හල තිෙබන්ෙන්. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාටත් ආරාධනා 
කරනවා, මාත් එක්ක යන්න එන්න කියලා. 

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி)  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)        
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක 

මන්තීතුමියත් එක්කෙගන යන්න. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒකත් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. 
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டப்பட்ட பாடசாைலகள் : அம்பாைற மாவட்டம் 

 CLOSED-DOWN SCHOOLS : AMPARA DISTRICT 
3655/’13 

6. ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
 (மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
 (The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 
(අ) (i) අම්පාර දිසත්ික්කෙය් ඇති, ශිෂ  සංඛ ාව 30ට අඩු 

පාසල් කවෙර්ද; 
 (ii) එම එක් එක් පාසෙල් ෙසේවය කරන ගුරුවරුන් 

සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 
 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ඉහත පාසල් වැඩිදියුණු කර සිසුන් සංඛ ාව වැඩි 

කර ගැනීමට ෙහෝ ෙමම පාසල් එම 
තත්ත්වෙයන්ම තවදුරටත් පවත්වාෙගන යාම 
සුදුසුද යන්න පිළිබඳව අධ යනය කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ අනුව වැඩිදියුණු කරන ලද පාසල් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ශිෂ  සංඛ ාව අඩු වීෙම් ෙහේතුව මත පසුගිය වර්ෂ 

5 තුළ අම්පාර දිසත්ික්කෙය් වසා  දමන ලද පාසල් 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම සිසුන් සඳහා ෙවනත් පාසල් ලබා දීමට 
කටයුතු කර තිෙබ්ද;  

 (iii) වසා දමන ලද එම පාසල් ෙගොඩනැගිලිවල 
වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද;  

 (iv) එම ෙගොඩනැගිලි ෙවනත් කාර්යයන් සඳහා ෙයොදා 
ෙගන තිෙබ්ද;  

 (v) එෙසේ නම්, එම කටයුතු කවෙර්ද;  
 (vi) ෙනොඑෙසේ නම්, ෙමම ෙගොඩනැගිලි පාවිච්චියට 

ෙනොෙගන වල්බිහි වීමට ඉඩ හැර තිෙබ්ද;  

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) `அம்பாைற மாவட்டத்தில் 30 இற்கும் குைற 

வான மாணவர் ெதாைகையக் ெகாண் ள்ள 
பாடசாைலகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடசாைலயி ம் பணி 
யாற் ம் ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக தனித் 
தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகைள வி த்திெசய்  
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிப்ப  
அல்ல  குறித்த பாடசாைலகைள அேத 
நிைலயில் ெதாடர்ந் ம் ேபணிவ வ  ெபா த் 
தமானதா என்பைதப் பற்றிய ஆய்ெவான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அதன ப்பைடயில் வி த்தி 
ெசய்யப்பட்ட பாடசாைலகள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக குைறவைடந் 

ள்ளைமயின் காரணமாக அம்பாைற மாவட் 
டத்தில் கடந்த 05 வ டத்தி ள் டப்பட்ட  
பாடசாைலகள் யாைவ என்பைத ம்; 
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 (ii) குறித்த மாணவர்க க்கு ேவ  பாடசாைலகைள 
ஏற்பா  ெசய்ய நடவ க்ைக எ க்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) டப்பட் ள்ள ேமற்ப  பாடசாைலக் கட்  
டங்களின் தற்ேபாைதய நிைலைம யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கட் டங்கள் ேவ  ெதாழிற்பா  
க க்காக பயன்ப த்தப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அத் ெதாழிற்பா கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (vi) இன்ேறல், ேமற்ப  கட் டங்கைளப் பயன் 
ப த்தா  காடடர்வதற்கு விடப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  
(a) Will he state - 
 (i) the names of the schools having less than 30 

students within the  Ampara District; and 
 (ii) the number of teachers serving in each such 

school separately? 
(b) Will he inform this House - 
 (i) whether a study has been conducted on 

whether it is advisable to continue to 
operate the schools concerned or else for 
the purpose of improving the schools and 
increasing the number of students; and 

 (ii) if so, the number of schools so developed 
accordingly? 

(c) Will he also state - 
 (i) the number of schools in the Ampara 

District that were closed down due to drop 
in numbers of students within the past 5 
years; 

 (ii) whether action has been taken to give 
alternative schools to the students of the 
schools so closed down; 

 (iii) the present condition of the buildings of the 
schools so closed down; 

 (iv) whether the buildings have been used for 
some other purpose; 

 (v) if so, what those purposes are; and 
 (vi) if not, whether they are left to crumble? 
(d) If not, why? 
 

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (අධ ාපන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர  - கல்வி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙම් පශන්යට අදාළ සියලු කරුණු තිෙබන්ෙන් 
අම්පාර පැත්තට අදාළ ෙවන නැ ෙඟනහිර පළාත් 

සභාවත් එක්කයි. පළාත් සභාෙව් ෙල්කම්තුමාෙග් 
පිළිතුරුවලට අනුව ළමයින් 30ට අඩු පාසල් 28ක් 
තිෙබනවා. ළමයින් 30ක් ඉන්න පාසල් 2ක් 
තිෙබනවා.  

 (ii)  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පාසල් 30ක් තිෙබන නිසා 
ගුරුවරු සංඛ ාව පිළිබඳ විසත්ර ඇතුළත් 
ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා. 

 (ආ) (i) පාසල් සංඛ ාව දියුණු කර ගන්නට ෙම් ෙවන 
ෙකොට පළාත් සභාවට අනුව අධ යන වැඩසටහන් 
කිහිපයක් දියත් කරලා තිෙබනවා. තවදුරටත් දියත් 
ෙකෙරමින් පවතිනවා.  

  (ii)  • අම්/අම්/ ෙහළගම්පුර විදුහල 
  • අම්/අම්/ නියුගුණ සද්ධාතිසස් විදුහල 
  • අම්/අම්/ සිද්ධාර්ථ විදුහල 
  • අම්/මහ/ වීරාණගම විදුහල 
  • අම්/මහ කිණතුමුල්ල විදුහල 
  • අම්/මහ/ සද්ධාතිසස් විදුහල 
  • අම්/මහ/ ෙහළෙකෝමාන විදුහල 
  • අම්/මහ/ ෙබෝගමුයාය විදුහල 
  • අම්/මහ/ පුලාවල විදුහල 
  • අම්/ෙදහි/ ෙසේරුපිටිය පාථමික විදුහල 
  • අම්/ෙදහි/ රිදී ඇල පාථමික විදුහල 
(ඇ)  (i)   පසු ගිය වසර 5 තුළ කිසිදු පාසලක් වසා දමා 

ෙනොමැත. 
  (ii)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 (v)  අදාළ ෙනො ෙව්.  
 (vi)  අදාළ ෙනොෙව්. 
(ඈ)   අදාළ ෙනොෙව්. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛනය: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம் : 
* Document tabled: 
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ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු විධියට ෙමම 
දිස්තික්කෙය් පාසල් 30ක් පමණ වැසී ෙගොස් තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් 
ගුරුවරු ෙද තුන් ෙදනායි ඉන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් වැඩසටහන ෙමොකක්ද?  සපිරි පාසල් වැඩසටහන 
යටෙත් ෙම් පාසල්වලට යම් ෙදයක් කරන්න පුළුවන් ද?  

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
ඒ පාසල් වැහිලා ගිහින් නැහැ, ගරු මන්තීතුමියනි. ළමයි 

පමාණය 30 ෙහෝ 30ට අඩු පාසල් 30ක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
ඔබතුමිය ෙම් පළාත ගැන දන්නවා ෙන්. සමහර ෙවලාවට 
භූෙගෝලීය වශෙයන් විශාල පෙද්ශයකට තමයි පාසලක් 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පෙද්ශවල ජනගහනය හුඟක් ඈතට විසිරිලා 
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙම්ක පාසෙල් පශ්නයකුත් ෙනොෙවයි. හුදකලා 
පාසල් කියලා තමයි අප ෙම්වාට කියන්ෙන්. ඒ වාෙග් වුණු පාසල් 
ගණනාවක් ෙම් දිස්තික්කය තුළ තිෙබනවා. ඒ විධිෙය් පශ්නයක් 
තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.   ෙම් පාසල්වල ළමයි අඩු වුණත්, ගුරු 
සිසු අනුපාතය  අඩු වුණත් ෙම් පාසල් පවත්වාෙගන යා යුතුය 
කියන පතිපත්තිෙය් අප ඉන්නවා.  

 

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඇත්තටම ෙම් ශිෂ  සංඛ ාව අඩු වීම නිසා සමහර සිසුන් ෙවන 
ෙවන පාසල්වලට අනුයුක්ත කර තිෙබනවා. ඒ අනුයුක්ත කර 
තිෙබන පාසල්වලට තිෙබන දුර පමාණය වැඩි නිසා ෙගොඩක් ළමයි 
පාසල් හැර යාෙම් පවණතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා 
කිව්වා වාෙග්, ඇත්තටම ෙම් පෙද්ශවල ගමනාගමනය ඉතාම 
දුෂ්කරයි.      

ළමයින් පාසල් හැර  යාම  පිළිබඳව අධ ාපන අමාත ාංශය 
මඟින් යම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නය කියා මම ඇමතිතුමාට 
ෙයෝජනා කරනවා.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන් වන අතුරු  පශ්නයත් අහන්න. 
 

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්ෙතන්ම ෙම් පාසල් වැසී යාම අපි හඳුනා 

ෙගන තිෙබනවා. ගාමීය පෙද්ශවල තිෙබන ෙපොඩි  පාසල්වල 
පහසුකම් අඩුයි. ඒ  පහසුකම් අඩුකම නිසා ඒ  ගුරුවරුන්ට 
අධ ාපන කටයුතු කර ෙගන යන්න  බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
නිසා පශ්නයක් හැටියට ෙනොෙවයි, මම ඔබතුමාට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමා කිව්වා 
පාසල් 28ක්ය කියා.  පාසල් 28ක් ෙනොෙවයි, අපි  පාසල් 30ක්  
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ පාසල් 30 ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරන්නය කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ළමයින් පාසල් හැර 
යන නිසා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. අන්න ඒ විධියට ෙයෝජනා 

ඉදිරිපත් කරනවා නම් හුඟක් ෙහොඳයි.  

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු  කථානායකතුමනි.  
 
රාජ  දැව සංසථ්ාව "රිවිර" පුවත් පෙත් පළ කළ 

දැන්වීම: වැය කළ මුදල 
அரச மரக் கூட் த்தாபனம்  'ாிவிர' பத்திாிைகயில் 

ெவளியிட்ட விளம்பரம்: ெசலவிட்ட பணம் 
 "RIVIRA" ADVERTISEMENT BY STATE TIMBER 

CORPORATION:  MONEY SPENT 
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7.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
      (மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)    
      (The Hon. Anura Dissanayake) 

පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය,- (2):  

(අ) (i) රාජ  දැව සංසථ්ාව මඟින් 2013.03.06වැනි දින 
රිවිර පුවත් පෙත් දැන්වීමක් පළ කෙළේද; 

 (ii) එම දැන්වීම පළ කිරීෙම් අරමුණ කුමක්ද; 

 (iii) එම දැන්වීම ෙවනුෙවන් රාජ  දැව සංසථ්ාව විසින් 
වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම මුදල් කවර වැය ශීර්ෂය යටෙත් වැය කෙළේද;   

 (v) යම් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක, යම් තනතුරක් සඳහා 
යම් පුද්ගලෙයකු පත් වූ විට, ඊට අදාළව රාජ  දැව 
සංසථ්ාවට දැන්වීම් පළ කළ හැකිද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

சுற்றாடல், ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் லம் 2013.03.06 
ஆம் திகதியன்  'ாிவிர' பத்திாிைகயில் விளம்பர 
ெமான்  பிரசுாிக்கப்பட்டதா என்ப ைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விளம்பரம் பிரசுாிக்கப்பட்டதன் 
ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விளம்பரத் க்கு அரச மரக் கூட் த் 
தாபனத்தினால் ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பணத்ெதாைக எந்த ெசல த் தைலப் 
பின்  கீழ் ெசலவிடப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (v) ஏேத ெமா  அரசியல் கட்சியின், ஏேத  
ெமா  பதவிக்கு எவேர ெமா  நபர் நியமிக் 
கப்ப ம்ேபா  அதற்ேகற் ைடயதாக அரச மரக் 
கூட் த்தாபனத்தினால் விளம்பரங்கைள பிர 
சுாிக்க மா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Environment and Renewable 
Energy:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a newspaper advertisement was 
published by the State Timber Corporation 
in "Rivira" newspaper on 6th March, 2013; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) the purpose of publishing that 
advertisement; 

 (iii) the amount spent by the State Timber 
Corporation on that advertisement; 

 (iv) the Head of expenditure under which that 
amount was spent; and 

 (v) whether it is possible to publish 
advertisements by the State Timber 
Corporation in the event of the appointment 
of a certain person to a certain post of some 
political party? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் - சுற்றாடல், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 
Environment and Renewable Energy) 
சுற்றாடல், ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சாின் சார்பாக 

இவ்வினா க்கு நான் விைடயளிக்கின்ேறன். 

ேமற்ப  வினா டன் ெதாடர் ைடய பணத்ெதாைகயான 
பா  98,560/-  ஐ அரச மரக் கூட் த்தாபனத்தின் தைலவர் 

தன  ெசாந்தப் பணத்தில் கூட் த்தாபனத்தின் கணக்குக்கு 
வர  ைவத் ள்ளார்.  

ேமற்ப  பா  98,560/-  இற்கான ரசீ  இல. 283524; 
திகதி - 04.12.2013. பணம் ெச த்தப்பட் விட்ட .  

ஆதலால், ஏைனய உப வினாக்கள் எழா. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් දැන්වීම දාලා තිෙබන්ෙන් රාජ  දැව සංසථ්ාෙවන්. දැන්වීම  
දාලා තිෙබන්ෙන්,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ජාතික සංවිධායක 
ධුරයට ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පත් වුණාට පසුව ඒකට සුබ 
පැතුමක් විධියටයි. හැබැයි, යම් ෙකනකු පක්ෂයක තනතුරක් 
ගත්තාම දැව සංස්ථාෙවන් දැන්වීම් දමන්න පුළුවන් ද කියා මා ගරු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 
මා සිංහල භාෂාෙවන් පිළිතුරු ෙදන්නම්. ඒ දැන්වීම දැම්මාට 

එතුමා ඒක පිළිඅරෙගන ඒකට අදාළ මුදල ෙගවලා ඉවරයි.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පිළිතුර වුෙණ් දැව 

සංස්ථාෙවන් දැන්වීම දැම්මාට සභාපති අතින් මුදල් ෙගවලා කියන 

එකයි. එතෙකොට තමන්ෙග් අතින් මුදල් ෙගවා රාජ  ආයතනයක් 
නමින් දැන්වීම් දමන්න කවර ෙහෝ පුද්ගලයකුට පුළුවන් ද? මම 
ඒක දැන ගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 
පුළුවන්. සල්ලි තිෙබනවා නම් දමන්න පුළුවන්. ගරු බැසිල් 

රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ෙම් අමාත ාංශෙය් පබල ෙකෙනක්. 
සභාපතිතුමා හිතුවා; දැම්මා. ෙමොකක්ද ඒෙක් තිෙබන පශ්නය 
කියලායි මා අහන්ෙන්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි මූල  

බලතල තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආයතනවල වග කීම් පිළිබඳව "ෙකෝප්" 
එකටවත් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවටත් විශාල වග කීමක් 
පැවරිලා තිෙබනවා. දැන් ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා පකාශ 
කරනවා, ඕනෑම ෙකනකුට සල්ලි තිෙබනවා යම් රාජ  
ආයතනයක් නමින් සල්ලි ෙගවා දැන්වීම් දමන්න පුළුවන් කියා. 
එෙහම නම් රාජ  දැව සංසථ්ාෙව් ගස් ෙම් විධියට කපා තිෙබනවා, 
ෙම් විධියට ෙහොරකම් කර තිෙබනවා කියා මා මුදල් සමඟ 
දැන්වීමක් භාර දුන්ෙනොත්, දැව සංස්ථාව විසින් ඒ දැන්වීම පළ 
කරනවා ද? 

 

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader) 
ඒවා දමන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙහොරකමක් ෙන්. සුබ පැතුම් විතරයි 

දමන්ෙන්.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒවා පළ කරන්ෙන් නැති ලු.  

 

කාන්තාවන් සඳහා වූ විෙශේෂ කාර්යාලයීය බස ්රථ 
ෙසේවාවක් : විසත්ර 

ெபண்க க்கான  விேசட அ வலக பஸ் ேசைவ : 
விபரம் 

OFFICE BUS SERVICE EXCLUSIVE FOR WOMEN : DETAILS 
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8.  ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
 (மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
 (The Hon. Sajith Premadasa) 

පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් වන පරිදි 
කාන්තාවන් සඳහා වූ විෙශේෂ කාර්යාලයීය බස ්රථ 
ෙසේවාවක් ආරම්භ කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එවැනි බස ්රථ ෙසේවාවක්  ආරම්භ කර තිෙබ් නම්, 
ඊට අදාළ විසත්ර කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மஹிந்த சிந்தைன எதிர்காலத்திற்கான ெதாைல 
ேநாக்கில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  ெபண்க க் 
கான  விேசட அ வலக பஸ் ேசைவெயான்  
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா; 
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 (ii) அத்தைகய பஸ் ேசைவெயான்  
ஆரம்பிக்கப்பட் ப்பின், அ  ெதாடர்பான 
விபரங்கள் யாைவ 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Transport:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a special office bus service 
exclusive for women has been initiated as 
mentioned in the "Mahinda Chintana - 
Vision for the Future"; and 

 (ii) the details pertaining to the aforesaid service 
if such a bus service has been commenced? 

(b) If not, why? 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon. Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)   ඔව්. 

 (ii)   2012 ෙපබරවාරි මාසෙය්දී ආරම්භ කර සාර්ථක 
ෙලස පහත ඩිෙපෝවලින් ධාවනය ෙව්. 

  ෙකොළඹ - කැසබ්ෑව - ෙහෝමාගම ඩිෙපෝව 

  ෙකොළඹ -ෙමොරටුව -  ෙමොරටුව ඩිෙපෝව 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අතුරු පශ්න එකකට සීමා කරන්න. ඉතිරි විනාඩි ෙදෙකන්  

පශ්න ෙදකක් අහන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉක්මනින් අහන්නම්. [බාධා 

කිරීමක්] කාන්තාවන් වූ පළියට අපි ෙම් අය සමච්චලයට ලක් 
කරන්න ෙහොඳ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මෙග් පශ්නය අහන්න ඉඩ 
ෙදන්න ෙකෝ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එතුමාෙග් පශ්නය ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් කාන්තා පතිශතය සියයට 51.5යි. 

ශම බල කායට කාන්තාවන් ෙදන දායකත්වය සියයට 31යි. ෙම් 
අය ෙවනුෙවන් බස් රථ ෙසේවාවක් ආරම්භ කරනවා කියලා 
ඔබතුමා සඳහන් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ බස් රථ ෙසේවාව ගමන් 
මාර්ග ෙදකක පමණයි ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. කාන්තාවන් 
ලක්ෂ ගණනක් ෙවනුෙවන් ෙම් බස් රථ ෙසේවාව විධිමත්ව රට 
පුරාම ආරම්භ කළ යුතු ෙන්ද කියලායි මම අහන්ෙන්. 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න.  

ෙමම ෙසේවා අතුරින් ෙකොළඹ - කැස්බෑව සහ ෙකොළඹ - 
ෙමොරටුව ෙසේවාවන් හැර ෙසසු ෙසේවාවන් සඳහා පමාණවත් 
කාන්තා මගී පමාණයක් ෙනොසිටීම ෙහේතුෙවන් ෙම් ෙසේවාව පසු 
බෑමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. ෙමොකද, ඒක මමත් 
දැක්කා. ඊළඟට අපි ෙකොළඹ - ගම්පහ, ෙකොළඹ - මීගමුව, 
කඩුෙවල - ෙකොල්ලුපිටිය යන ගමන් මාර්ග සඳහාත් කාන්තා බස් 
රථ ෙසේවාවක් ආරම්භ කළා. ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න මාත් ගියා. 
ඒ කාන්තා බස් රථෙය්ම යන්න සමහර කාන්තාෙවෝ කැමැති 
නැහැ. 

එෙහම එකක් තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. ඉතින් ෙසනඟ නැත්නම් 
බස් දුවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ඇත්ත. 
මම දුම්රිෙය් යන ෙකොට කාන්තාවන්ෙගන් ඇහුවා ඔයෙගොල්ලන්ට 
ෙවනම ෙපට්ටියක් දමන්න ද කියලා. "නැහැ. නැහැ, අපි 
ඔක්ෙකොම එකට යන්නම්" කිව්වා. ඒත්, සමහර අය ඉල්ලනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා නිසා ෙවන්න ඇති, සමහර ෙවලාවට. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ෙවන්න ඇති. මම ඉතින් උස, ලස්සන මනුස්සෙයක් ෙන්. ඒ 

නිසා ෙවන්න ඇති.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ඇති. ඔබතුමාට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. මම දැන් අෙනක් 

පශ්නත් නවත්වනවා.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම ෙබොෙහොම ඉක්මනින් අහන්නම්. ගරු ඇමතිතුමා දුම්රිෙය් 

යන කථාවක් කිව්වා. ඊෙය් ඉෙබ්ටම දුම්රිය එන්ජින් එකක්  
ගිහිල්ලා ෙන්. ඒ තරම්ම කාර්යක්ෂමයි තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙසේවාව. 
ඒක තමයි ශී ලංකාෙව් ආශ්චර්යය.[බාධා කිරීමක්]  එන්ජින් 
ඉෙබ්ටම යනවා, ෙදමටෙගොඩ ඉඳලා ගල්කිස්ස දක්වා. [බාධා 
කිරීමක්]   ඒක ෙනොෙවයි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. ෙපොඩ්ඩක් 
අහන්න. [බාධා කිරීමක්]  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් හරි. ෙදවැනි අතුරු පශ්නයත් ඉවරයි. [බාධා කිරීම්]  

මම දැන් පශ්න අංක 9ට යනවා.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කාන්තාවන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කාන්තාවන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා ඔය කියන ෙද් කරන්න. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් පියා ෙම් බස් ටික විකුණන්න හැදුවා. දැන් 

කථා කරනවා, විධිමත් ෙසේවාවක් ගැන. ෙමොක්ද ෙම් කියන්ෙන්? 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
 ෙමතැන් සිට පශ්න අහන්න පුළුවන්. අමාත වරුන්ට පිළිතුර 

සභාගත කරන්න පුළුවන්.  

 
 

පිරිෙවන් අධ ාපනය: ආධාර මුදල 
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) පිරිෙවන්වල අධ ාපනය ලබන භික්ෂුන්වහන්ෙසේලා දැඩි 
ආර්ථික අපහසුතා මධ ෙය් සිය අධ ාපන කටයුතු කරන 
බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙම් වන විට පිරිෙවන්වල අධ ාපනය ලබන ගිහි 
ෙහෝ පැවිදි එක් ශිෂ ෙයකු සඳහා වාර්ෂිකව ලබා 
ෙදන ආධාර මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මුදල වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය හා 
සැසඳීෙම්දී පමාණවත් ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එම මුදල වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ  නම්, වැඩි කරනු ලබන මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) பிாிேவனாக்களில் கல்வி ெப ம் பிக்குமார்கள் ெப ம் 
ெபா ளாதாரக் கஷ்டங்களின் மத்தியில் தம  கல்வி 
அ வல்கைளச் ெசய்  வ கின்றனர் என்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  பிாிேவனாக்களில் கல்வி ெப ம் 
ஒவ்ெவா  தீட்ைசெபறாத அல்ல  தீட்ைச 
ெபற்ற மாணவ க்கும் வ டாந்தம் வழங்கப்ப ம் 
உதவித் ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்;  

 (ii) இப்பணத் ெதாைக தற்ேபாைதய ெபா ளாதார 
நிைலைம டன் ஒப்பி ம்ேபா  ேபாதியதாக 
இல்ைல என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம் 

 (iii) அப்பணத் ெதாைகைய அதிகாிக்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம் 

 (iv) அவ்வாறாயின் அதிகாிக்கப்ப ம் பணத்ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that the Bhikkus who study at 
Pirivenas are pursuing their studies under great 
economic difficulties? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) of the amount of the annual financial 

assistance provided to each lay or Bhikku 
student who study at Pirivenas at present; 

 (ii) whether he admits the fact that the aforesaid 
amount of money is not sufficient when 
compared with the present economic 
situation; 

 (iii) whether action will be taken to increase the 
aforesaid amount; and 

 (iv) if so, the amount by which it will be 
increased? 

(c) If not, why?  
 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (අධ ාපන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர  - கல்வி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of 
Education)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.   
 

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

 

(අ)  දනිමි. 
(ආ)  (i)   පැවිදි ශිෂ ෙයක් සඳහා වාර්ෂිකව රු. 2500.00ක්ද, ගිහි 

ශිෂ ෙයක් සඳහා වාර්ෂිකව රු. 500.00ක්ද ලබා ෙදනු 
ලැෙබ්. 

       (ii)   ඔව්. 

       (iii)   ඔව්. 

      (iv)   ලබා ෙදන මුදල හා එය ලබා දිය යුතු නව කමෙව්දය 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් පවතියි. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 10-2787/'12-(2), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

දහයට  තව මිනිත්තු ෙදකක් තිෙබනවා.  ෙම් පශන්යට මම 
වාචික පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මට තව වැඩ තිෙබනවා. කරුණාකර මට ෙම් ගරු සභාව 

ෙමෙහයවන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

ෙම් පශ්නයටත් පිළිතුර සූදානම් නම් සභාගත කරන්න පුළුවන්.   
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය හරියාකාරව සකස් වී නැති 

නිසා අගාමාත තුමා හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 
එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

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

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවන වටය.  

 

උතුරු මැද පළාෙත් රජෙය් පාසල්:  ගුරුවරු 
வட மத்திய மாகாண அரசாங்கப் பாடசாைலகள்: 

ஆசிாியர்கள்  
GOVERNMENT SCHOOLS  IN NORTH CENTRAL PROVINCE : 

TEACHERS 
3365/’12 

4. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
சார்பாக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. P. 
Harrison) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):  
(අ) (i) උතුරු මැද පළාෙත් රජෙය් පාසල්වල ෙම් වන විට 

ෙසේවය කරන ගුරුවරුන් සංඛ ාව  ෙකොපමණද; 
 (ii) උගන්වන විෂයය අනුව එම ගුරුවරුන් සංඛ ාව 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 
 (iii) උක්ත පළාෙත් පාසල්වල විද ාව, ගණිතය, ඉංගීසි 

හා සංගීතය යන විෂයයන්ට හා පාථමික අංශෙය් 
ඉගැන්වීම් සඳහා පවතින ගුරු හිඟය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසල්වල ගුරු අතිරික්තයක් පවතින විෂයයන් 
හා එම එක් එක් විෂයයට අදාළව පවතින 
අතිරික්තය කවෙර්ද; 

 (v) එම අතිරික්ත ගුරුවරුන් බඳවාගත් පදනම 
කවෙර්ද;  

 (vi) අතිරික්ත ගුරුවරුන් අතර සිටින උපාධිධාරින් 
සංඛ ාව හා සේව්ච්ඡා පදනම යටෙත් බඳවා ගත් 
ගුරුවරුන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) උතුරු මැද පළාෙත් අත ාවශ  විෂයයන් සඳහා 

පවතින ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා  ගනු ලබන 
පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) එමගින් පළාෙත් ගුරු අවශ තාව සපුරා ෙදනු 
ලබන දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) வடமத்திய மாகாண அரசாங்க பாடசாைலகளில் 

தற்ேபா  ேசைவயாற்றி வ கின்ற 
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) கற்பிக்கும் பாடங்க க்கைமய 
அவ்வாசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iii)  ேமற்ப  மாகாணத்தின் பாடசாைலகளில் 
விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம் மற் ம் 
சங்கீதம் ஆகிய பாடங்க க்கும் ஆரம்பப் 
பிாிவில் கற்பிப்பதி ம் நில கின்ற ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைற தனித்தனியாக எவ்வள ; 

  (iv) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் ஆசிாியர் மிைகநிைல 
நில கின்ற பாடங்கள் மற் ம் அந்த ஒவ்ெவா  
பாடம் ெதாடர்பாக ம் நில கின்ற மிைகநிைல 
யா ; 

 (v) ேமற்ப  மிைக ஆசிாியர்கள் ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட 
அ ப்பைட யா ; 

 (vi) மிைக ஆசிாியர்கள் மத்தியில் உள்ள 
பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக ம் ெதாண்டர் 
அ ப்பைடயில் ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட 
ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக ம் தனித்தனியாக 
எவ்வள  

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
( ஆ)  (i) வடமத்திய மாகாணத்தில் அத்தியாவசியமான 

பாடங்கள் ெதாடர்பில் நில கின்ற 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 ( i i) அத டாக மாகாணத்தின் ஆசிாியர் 
ேதைவப்பாட்ைட ர்த்திெசய் ம் திகதி யா  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education:  

(a) Will he state - 
 (i) the number of teachers serving in the 

Government schools in the North Central 
Province by now; 

 (ii) separately, the number of teachers in 
relation to the subjects they teach; 

 (iii) separately, the existing shortage of teachers 
to teach subjects such as Science, 
Mathematics, English, Music and to teach 
in the primary sections in the schools of the 
aforesaid province; 

 (iv) the subjects for which an excessive number 
of teachers available in the aforesaid 
schools and separately, that excess in 
numbers for each  subject; 

 (v) the basis on which those excessive teachers 
were recruited; and 

 (vi) separately, the number of graduates and the 
number of teachers recruited on voluntary 
basis out of the excessive number of 
teachers? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the action that would be taken to fill up 
the teacher vacancies available for essential 
subjects in the North Central Province; and 

 (ii) the date on which the necessity of teachers 
of the province will be met? 

(c) If not, why? 
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ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
 

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

 

(අ)  (i)  ඇමුණුම 01 මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 (ii)   ඇමුණුම 01හිම එම ෙතොරතුරු සඳහන් ෙව්.  

 (iii)    විද ාව - 90 

  ගණිතය - 212 

  ඉංගීසි -   277 

  ෙපරදිග සංගීතය - 25 

  බටහිර සංගීතය - 10 

  පාථමික  - 700 
 (iv) ගුරු අතිරික්තයක් ෙනොමැත 
 (v) අදාළ ෙනොෙව්  
 (vi)  අදාළ ෙනොෙව් 

(ආ)  (i)  ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා විද ාපීඨ ගුරුවරුන් බඳවා 
ගැනීෙම්දී පළාෙත් පුරප්පාඩු පවතින විෂයයන් පිළිබඳව 
අධ ාපන අමාත ාංශය ෙවත ෙයොමු කර බඳවා ගැනීම සිදු 
කිරීම හා ඉදිරිෙය්දී  උපාධිධාරි ගුරුවරුන් බඳවා  
ගැනීෙම්දී අෙනකුත් පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කරමි.  

        (ii)  නිශච්ිත දිනයක් සඳහන් කළ ෙනොහැක. වාර්ෂිකව 
විද ාපීඨවලින් පිටවන ඩිප්ෙලෝමාධාරින් බඳවා ගැනීෙමන් 
එම  පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු  කරනු ලැෙබ්.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
වරපසාද පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකරලා ඉක්මනින් අහන්න. ෙමොකක්ද, point of Order 

එක? 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි. අද දින න ාය පතයට  පශ්න 10ක් 

ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ෙවන දාට පැයක් තුළ අහන්න  පශ්න 
15ක් දමන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් පැය භාගය තුළ පශ්න 10ක්  
දැමීම අසාධාරණයි. එතෙකොට අපට අතුරු පශ්න අහන්න කාලය 
නැහැ. එම නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, පැය 
භාගයක් නම් කාලය තිෙබන්ෙන් ෙම්  පශ්න පමාණය අටකට සීමා 
කරන්න කියලා.    

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
 ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ෙහොඳ ඉල්ලීමක්. පශ්න අටකට සීමා 

කරමු. පක්ෂ නායකවරුන්ෙග් රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කරන්නම්.
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[බාධා කිරීමක්] සාධාරණයි. ෙවලාව නැහැ,  ඒවා කථා කර කර 
ඉන්න. අපි ඒ ගැන අවධානයට ෙයොමු කරන්නම්.  පශ්න අට දක්වා 
අඩු කිරීමට බලමු.   

 
වරපසාද: 2013 ෙදසැම්බර් 3 වන දින         

"ද අයිලන්ඩ්"  වාර්තාව 
சிறப் ாிைம : 2013 சம்பர் 3ஆம்  திகதிய 'த 

ஐலன்ட்'  அறிக்ைக 
PRIVILEGE : “ THE ISLAND” REPORT OF 03rd 

DECEMBER, 2013 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Mr. Speaker, thank you for giving me this opportunity. 

I referred to a news report in the  "Daily Mirror" of 2nd 
December, 2013 where the Indian Minister of Finance, 
the Hon. P. Chidambaram had purportedly said that the 
Indian Prime Minister will be visiting Jaffna, at the 
request of the Chief Minister of the Northern  Province, to 
hold talks in Jaffna. 

I referred to this statement in the course of my speech 
and said that we have no objection to a visit by the Indian 
Prime Minister to Jaffna or, for that matter, any part of the 
country, as long as proper protocol is followed because a 
visit based purely on an invitation by the Chief Minister 
of the Northern Province is bound to be controversial.  

"The Island" newspaper - I have the newspaper with 
me - of 3rd December, 2013 carries a bold headline 
stating, “UNP opposes Singh’s proposed Jaffna visit”. 
That is what the headline carries. This is not what I said. 
What I said was, “If the Indian Prime Minister intends 
visiting Sri Lanka, a proper protocol should be followed”. 

To that extent, "The Island" headline is misleading and 
gives a wrong impression to the public. I seek your 
indulgence, Sir, to make a personal explanation in the House 
setting out the above facts. 

Thank you.      
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම, ගරු 

එම්.බී. ෆාරුක් මහතා - පැමිණ නැත. 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2014 

APPROPRIATION BILL, 2014 
 

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  
[පගතිය:  ෙදසැම්බර් 04] 

[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : சம்பர் 04 ] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
Considered further in Committee - [Progress: 04th December ] 

[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

117 වන ශීර්ෂය.- මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත වරයා  
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 228,800,000 
 

தைலப்  117.- ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 228,800,000 

 
HEAD 117. - MINISTER OF HIGHWAYS, PORTS AND SHIPPING 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 228,800,000 

 
176 වන ශීර්ෂය.- සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත වරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 171,280,000 

 

தைலப்  176.-  சிவில் விமான ேசைவகள் அைமச்சர்  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 171,280,000 
 

HEAD 176. - MINISTER OF CIVIL AVIATION  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 171,280,000 

 
119 වන ශීර්ෂය.- විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත වරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 198,600,000 

 
தைலப்  119.- மின்வ , எாிசக்தி அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 198,600,000 

 
HEAD 119.- MINISTER OF POWER AND ENERGY 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 198,600,000 

 
115 වන ශීර්ෂය.- ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත වරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 130,350,000 

 
தைலப்  115.- ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 130,350,000 

 

HEAD 115.- MINISTER OF PETROLEUM INDUSTRIES 
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 130,350,000 
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 117, 176, 119 සහ 115 දක්වා 

සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා. 

විවාදය ආරම්භ කිරීම, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා. 
 
[පූ.භා. 10.00] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2014 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින -2013.12.05 වන බහස්පතින්දා- 
ඉදිරිපත් කරන අමාත ාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවල අදාළ අංක 117, 176, 119 සහ 

657 658 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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115 දක්වා වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් 
වැඩසටහෙන් සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් 
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතු  ය"යි මම  ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් 
වැය ශීර්ෂය යටෙත් මුලින්ම කථා කරන්න නම දීලා තිෙබන්ෙන් 
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් නම. එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
බවක් නම් මට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ ෙවනුවට අප කථා කරන්නම්. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
එෙහම තමයි කරන්න වන්ෙන්. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් කවුරුවත් 

නැත්නම් ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් නම් දුන්න අයෙගන් පටන් ගන්න 
ෙවනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම නම් අපි සම්මත කරමු ද?  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
No, no. The debate can go on. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Why do you not speak? You can go on speaking till 

the other Member comes. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කථා 
කරන්න ෙකෝ. ඕනෑම එකක් ගැන කථා කරන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
අද කථික ලැයිස්තුෙව් ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

ඉන්නවා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ඉන්නවා, ගරු රවි 
කරුණානායක මහතා ඉන්නවා, ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
ඉන්නවා, නලින් බණ්ඩාර මහතා ඉන්නවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
They have deserted you all and gone. This is what has 

happened. The whole rank and file has gone. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්  ලැයිස්තුෙව් නම නැති වුණත් මම ගරු 

අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමාට ආරාධනා කරනවා. එතුමා 
කථා කරයි. 

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා. 

[පූ.භා. 10.03] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම කිසිම ලැහැස්තියකින් ෙනොෙවයි 

හිටිෙය්. නමුත් විපක්ෂයට ලැබුණු අවස්ථාව මම භාර ගන්නවා. අද 
ෙමම විවාදය සඳහා භාජනය කරලා තිෙබන්ෙන්, Highways, 
Ports and Shipping, Civil Aviation, Power and Energy, 
Petroleum Industries යන අමාත ාංශවලට අදාළ වැය ශීර්ෂයි. 
ඉතින් ෙමම අමාත ාංශ හතරට අදාළ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව  ෙමම 
විවාදය ආරම්භ කිරීෙම්දී මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ ෙමම 
අමාත ාංශ හතර ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
පැවැත්මට, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් සියලු ෙද්වල් ෙකෙරහි ඉතාම 
වැදගත් වන බව. ඒ නිසා මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත ාංශය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී අපි 
විෙශේෂෙයන්ම සලකා බලන්නට ඕනෑ ඒ ෙවන් කිරීම නිසියාකාරව 
කරනවාද කියලා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලය පුරාම අපට 
තිබුණු ගැටලුව තමයි ෙම් රෙට් ෙනොෙයකුත් අවශ තා තිබියදී, 
පමුඛත්වය දිය යුතු කාරණා තිබියදී පාරවල් සඳහා මුදල් වැය 
කිරීම. පාරවල් හදනවාට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අපි පාරවල් 
හදනවාට කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම මාර්ග සංවර්ධනය ෙවන්න 
ඕනෑ, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් අපි ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි ඒ ෙද්වල්වලට 
යන්න ඉස්ෙසල්ලා පධාන වශෙයන්ම ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් ජීවත් 
වීෙම් අයිතිය තහවුරු කරලා ඉන්නට ඕනෑ කියන කාරණයට. 

බලන්න, අද මිනිස්සුන්ට තුන් ෙව්ලම කන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. දිගින් දිගටම බඩු මිල වැඩි කරනවා. මිනිස්සුන්ට ජීවත් 
ෙවන්න අමාරුයි. මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයා අය වැය 
ඉදිරිපත් කරපු දවෙසේම හවස ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් 
භාණ්ඩවල බදු  වැඩි කළා. ඒ නිසා සියලුම භාණ්ඩවල, නැත්නම් 
ජනතාවට අවශ  පධාන භාණ්ඩවල මිල ඉහළ ගියා.  ඒක ෙම් රෙට් 
ජනතාවට දරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒකයි අපි කියන්ෙන් 
ණයට, අධික ෙපොලියට  මුදල් ලබා ෙගන ඒ මුදල්  ජනතාවෙග් 
මූලික අවශ තාවන් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් නැතුව 
මාර්ග සංවර්ධනයට, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් සමහර ෙද්වල්වලට 
ෙයොදවන එක පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා. 

ෙමොකද, අෙප් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා නැහැ. නිෂ්පාදන 
ආර්ථිකයක් හදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන් ෙවලා නැහැ. 
නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි ෙවලා නැහැ. මම ඊෙය්ත් කිව්වා, 
අපනයනය සඳහා වන අෙප් නිෂ්පාදන අඩංගු containers කීයක් 
ෙම් highwaysවලින් ගමන් කරනවාද කියන කාරණය පිළිබඳව 
ගණන් හදලා බලන ෙකොට ඒෙක් සැලකිය යුතු පමාණයක් නැති 
බව. ඒ වාෙග්ම  ෙවනත් ෙමොකුත් නිෂ්පාදන ඇතුළත් වාහනත් 
අධිෙව්ගී මාර්ගවලින් ගමන් කරන බවක් අපට ෙපෙනන්න නැහැ. 
ඒ නිසා මම කියනවා, "ඉස්ෙසල්ලා ෙම් රෙට් ජනතාවට තුන් ෙව්ල 
කන්න පුළුවන් පරිසරය නිර්මාණය කරන්න" කියලා. ඒක කළ 
යුතු ෙදයක් ෙලස මම දකිනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා, ෙකොළඹ -  
කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය සකස් කිරීෙම්දී එය විවාදයට තුඩු 
දුන්නු කාරණයක් වුණු බව. ෙම් වාෙග් අධිෙව්ගී මාර්ග හතරක් 
හදන්න මුදල් ෙවන් කරපු බව අපි හැෙමෝම දන්නවා. කිෙලෝමීටර් 
29ක් වාෙග් දුර පමාණයක් හදන්න  ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම මුදල් 
ෙවන් කරපු අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙලස ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය හැෙමෝම 
අතර කථා බහට ලක් වුණා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් දවස්වල සමහර පාරවල් 
හදනවා. මෙග් දිස්තික්කෙය් -කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්- පාරවල් 
හැෙදනවා. නමුත්  ඒවාෙයන් අලාභහානි  වුණු පුද්ගලයන්ට කිසිම 
වන්දි දීමක් නැහැ. කුලියාපිටිය පෙද්ශෙය් අඩි තිහක පාරක් 
තිබුෙණ්. ඒක "බී" ෙශේණිෙය්  පාරක්. "ඒ" ෙශේණිෙය් පාරකුත් 
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ෙනොෙවයි; ෙකොළඹට යා කරන පධාන මාර්ගයකුත් ෙනොෙවයි. 
නමුත් "බී" ෙශේණිෙය් අඩි 30 පාර, අඩි 80කටත් එහා පාරක් බවට 
පත් කරලා තිෙබනවා. හමුදාෙවන් ෙගොඩනැඟිලි කඩනවාය කියලා  
බල කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවා බෙලන් කඩවන්න උපෙදස් 
දීලා තිෙබනවා.  වන්දි ෙගවනවාය කියලා අද වන තුරු කිසිම 
ලියුමක්වත් දීලා නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. සමහර පුද්ගලයින්ෙග් 
කඩ සම්පූර්ණෙයන් නැති ෙවලා. බැංකුවලින් ණය අරෙගනයි 
ෙම්ෙගොල්ලන් ෙම් කඩ මිලදී අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ව ාපාරිකයින්ට  අවසානෙය් ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් බිත්තිය 
පමණයි. ෙමෙහම සංවර්ධනයක් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ මිනිසුන්ට වන්දි දීලා, ඒෙගොල්ලන්ට අවශ  
කමෙව්ද අනුගමනය කරලා තමයි සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිව කරන ඒවාට අපි විරුද්ධයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මම දැක්කා, පසු ගිය කාලය පුරාම අෙප් 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව දිගින් දිගටම උග වුණු බව. දැන් 
එය යථා තත්ත්වයට පත් කරමින් තිෙබනවා නම් අපි ඒක 
අගයන්න ඕනෑ. නමුත් තවමත් සැලකිය යුතු පමාණයකින් එය 
යථා තත්ත්වයට පත් ෙවලා නැහැ. මට මතක හැටියට, ගිය වසෙර්  
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් රුපියල් මිලියන විසිදාහක පාඩුවක් 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප් මිහින් එයාර් සමාගෙම් රුපියල් මිලියන 
2,000කට වැඩි පාඩුවක් පසු ගිය කාලෙය් වාර්තා කළා. ෙම් පාඩුව 
අවම කරන්න ඕනෑ. ෙම් පාඩුව අවම කරන්න කටයුතු කරන්න 
බැරි නම් අඩුම ගණෙන් එමිෙර්ට්ස් එකට දුන්නා වාෙග්  ගුවන් 
සමාගම් දීලා අපිට වන හානිය අවම කර ගන්න ඕනෑ. 

අර කථාවක් තිෙබනවා, ෙගොඩනැඟිලි ෙප්ළියක් ගිනි ඇවිළී 
ෙගන එද්දී ෙගොඩනැඟිල්ල මැදින් කඩලා ෙහෝ එතැනින් එහාට 
ගිනි ඇවිෙළන එක නවත්වන්න ඕනෑය කියලා. දිගින් දිගටම පාඩු 
ෙවනවා නම්, අපි සල්ලි ෙපොම්ප කරනවා නම්, භාණ්ඩාගාරෙයන් 
රුපියල් ෙකෝටි ගණන් එයට ෙදන්න ෙවනවා නම්, එයින් රුපියල් 
මිලියන ගණන් පාඩු වනවා නම්, ෙමය අෙප් ගුවන් සමාගම කියලා 
බදා ෙගන ඉඳලා හරි යන්ෙන් නැහැ. මා කියන්ෙන් ෙම් වාෙග් 
සමාගම් ෙපෞද්ගලීකරණය කළත් කමක් නැහැ කියලායි. ෙමොකද, 
රටක් වශෙයන්, ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ෙම් සඳහා දරන්න සිදු වන 
පිරිවැය වැඩි නිසා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමා ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. පසු ගිය කාලය පුරා ෙපටල් මිල දිගින් 
දිගටම වැඩි වුණා. දැන් බලන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. අපි හම්බ 
කරන්ෙන් රුපියල්වලින්. අෙප් රෙට් සාමාන  පුද්ගලයකුෙග් 
ආදායම රුපියල් 10,000යි, රුපියල් 15,000යි, රුපියල් 20,000යි, 
රුපියල් 30,000යි, රුපියල් 40,000යි කියලා හිතන්න. නමුත් අද 
ඕස්ෙට්ලියාව, එංගලන්තය, ඇෙමරිකාව වාෙග් රටවල් 
ෙඩොලර්වලින් හම්බ කරනවා ෙවන්න පුළුවන්; යූෙරෝවලින් හම්බ 
කරනවා ෙවන්න පුළුවන්; ෙයන්වලින් හම්බ කරනවා ෙවන්න 
පුළුවන්; ෙවනත් මුදල් ඒකකයකින් හම්බ කරනවා ෙවන්න 
පුළුවන්. එය රුපියල්වලින් ගත්තාම සාමාන  වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 
3ක්, රුපියල් ලක්ෂ 4ක් ෙවනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 
රුපියල්වලින් ලක්ෂ 3ක්, ලක්ෂ 4ක් වුණත්, එම රටවල ෙපටල් 
ලීටරයක මිල රුපියල්වලට පරිවර්තනය කෙළොත් ලීටරයක් 
රුපියල් 115ක්, රුපියල් 120ක් වාෙග් මුදලක් ෙවනවා. රුපියල් 
15,000ක්, රුපියල් 20,000ක් හම්බ කරන ෙකනාත් ෙපටල් 
ලීටරයක් සඳහා රුපියල් 115ක්, රුපියල් 120ක්, රුපියල් 130ක් 
වැය කරන්න සිද්ධ වනවා. එම නිසා ෙම් තත්ත්වය ඉතාම 
අමාරුයි; ඉතාම භයානකයි. ෙමම අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න හිටපු 
අෙප් මන්තීතුමාත් පැමිණ සිටින නිසා එතුමාට ෙම් අවස්ථාව 
ෙදමින්, ෙමය නිවැරැදි කරන්න කටයුතු කරන්නය කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඊළඟට ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.10] 

 
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 සභාපතිතුමනි, අද දින සාකච්ඡාවට භාජන කරන 

අමාත ාංශ අතරින් මා පධාන වශෙයන්ම ෙයොමු වන්ෙන් ඛනිජ 
ෙතල් කර්මාන්ත අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳවයි. ඛනිජ 
ෙතල් කර්මාන්තය ඇත්තටම අෙප් ජන ජීවිතයට ඉතාමත් 
තීරණාත්මකව බලපාන, එෙහත් අපට පාලනය කළ ෙනොහැකි 
තත්ත්වයන්ට ෙගොදුරු වන කර්මාන්තයක්, ඒ වාෙග්ම 
ෙවෙළඳාමක්. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 
අමාත ාංශයටත්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවටත් 
අභි ෙයෝග රැසකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. පධාන වශෙයන්ම එම 
අවස්ථාවලදී ජාත න්තර මිල ඉහළ යෑම එයට එක ෙහේතුවක් 
වුණා. ඒ අනුව අපට දරන්න වන අලාභය සීමා කර ගන්නට අවශ  
පියවර ගන්නට ෙයදුණා. ඇත්ත තමයි, අඩුෙවන් ඉන්ධන භාවිත 
කරන three-wheeler රථ කරුවන්, ෙමෝටර් බයිසිකල්කරුවන් 
වැනි අයට යම්කිසි ඉන්ධන සහනයක් ලැෙබන්නට වුවමනාය 
කියන පතිපත්තිය අපි ආණ්ඩුවක් වශ ෙයන් පිළිගත්තත්, එය 
කියාවට නැඟීමට නුපුළුවන් වුණා ෙවන්න ඇති. නමුත් 
ආරම්භ ෙය්දී three-wheeler උදවිය ෙවනුෙවන් යම් සහනයක් 
දීමට අපි කටයුතු කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි කීයක් තිෙබනවා ද? 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඉරානයට සම්බාධක පැනවීම 

නිසා අපි විශාල -උග- අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා. එම නිසා අපට 
රුපියල් මිලියන ගණනක අලාභයක් සිදු ෙවන්නට ඇති. ෙමොකද 
අෙප් පිරිපහදුවට වුවමනා කරන්ෙන් ඉරාන ෙතල් නිසා. 

ඉරාන ෙතල් ෙනොලැෙබන විට අපිට ගන්න ෙවන්ෙන් ෙබොර  
ෙතල් ෙනොෙවයි පිරිපහදු කළ ෙතල්. එතෙකොට අපට වැඩි 
වියදමක් දරන්නට ෙවනවා. මම නම් හිතන්ෙන් ෙම් වැඩි වන 
වියදම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය අපට ෙගවිය යුතුයි කියලායි, 
ඔවුන්ෙග් සම්බාධක නිසා දියුණු ෙව් ෙගන එන රටකට සිදු වන 
හානිය සැලකීමට ෙගන. ඉරානයට පනවන සම්බාධක අන්තිමට 
වැෙටන්ෙන් අෙප් ලංකාව වැනි රටවලටයි. ඒ නිසා මිල ඉහළ 
යෑමක් සිදු වුණා. අෙප් ෙබොර ෙතල් පිරිපහදු කර ෙබදා හැරීෙම් 
කියාදාමයට බරපතළ පහරක් එයින් එල්ල වුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව 
විශාල ණය බරකින් ෙපළුණා. එෙහම ණය බරකින් ෙපළීමට 
ෙහේතුව රජෙය් විවිධ ආයතනවලට ලබා ෙදන ලද ඉන්ධන සඳහා 
ෙගවීම් පමාද වීමයි. එම නිසා ෙපොලී ෙගවීම වැඩි වුණා. ෙකෙසේ 
නමුත්, අද වන විට ඒ අලාභය බිලියන 94 සිට බිලියන 7 දක්වා අඩු 

661 662 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 
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කර ගන්නට, -ෙම් වර්ෂෙය්දී- ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට හැකි වී 
තිෙබනවා. අපි ෙමය ජයගහණයක් හැටියට සැලකිය යුතුයි.  

ඊළගට මම කියන්නට කල්පනා කරන්ෙන් ෙමයයි. Ceylon 
Petroleum Storage Terminals Limited සමාගම නමින් ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාවට තුෙනන් ෙදකක අයිතියකුත්, LIOC සමාගමට 
තුෙනන් එකක අයිතියකුත් සහිතව ෙවනම සමාගමක් පවත්වා 
ගැනීම ෙකොයි තරම් දුරට හිතකරද කියලා අපි නැවතත් සලකා 
බැලිය යුතුයි. එය විගණන පරීක්ෂණවලට ලක් ෙවනවාද කියන 
කාරණයත්  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතු කරන පශ්නයක්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉන්ධන ෙබදා හැරීම ගැනත් 
කියන්නට ඕනෑ. අෙප් ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට විශාල බවුසර් 
පමාණයක් තිෙබනවා. එම ෙතල්  බවුසර් නිසියාකාරව ෙයොදා 
ෙනොගැනීම නිසා අපට ෙපෞද්ගලික ෙතල් බවුසර් විශාල 
පමාණයක් බදු පදනම මත ලබා ගන්නට සිදු වී තිෙබනවා. එම 
නිසා එය අෙප් ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් ආදායමට නරක විධියට 
බලපානවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙතල් ටැංකිවල උපරිම 
පමාණය ගබඩා කිරීමට දැන් සූදානම් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව, යම් 
කිසි බාල ෙතල් වර්ගයක් ලංකාවට එව්ෙවොත්, එය පරීක්ෂා 
කිරීෙමන් පසු හරවා යැවීෙම්දී ඇති වන්නා වූ අසීරුතාව, ෙතල් 
හිඟය වැළැක් වීම සඳහා ඉදිරි දින 20කට ෙතල් තබා ගැනීමට 
හැකි වන පරිදි ගබඩාවන් සූදානම් කර තිබීමත් එක්තරා 
ජයගහණයක් විධියට අපි සැලකිය යුතු ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙතල් සංස්ථාවට ආදායම ලැබුෙණ්, එක 
පැත්තකින් නැව්වලට ෙතල් සැපයීෙමන්. අෙනක් පැත්ෙතන් ලිහිසි 
ෙතල් කර්මාන්තය අතුරු කර්මාන්තයක් විධියට ෙගන යෑෙමන්. 
ෙම් අංශ ෙදෙකන් ලැබුණා වූ විශාල ආදායම ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාවට අෙනකුත් ඉන්ධන වර්ග සඳහා සහනයන් ලබා දීමට 
ෙලොකු උපකාරයක් වුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම bunkering පිළිබඳව තිබුණු 
අයිතිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙපෞද්ගලීකරණය 
කළා.  එෙසේ ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම නිසා වරායට අයත් අක්කර 
8ක පමාණයක් ෙනොමිලෙය් ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට ලබා 
දුන්නා. අපි එයට විරුද්ධව නඩුවක් කිව්වා. ඒ නඩුෙව් තීන්දුව 
ලැබුෙණ් bunkering ව ාපාරය පිළිබඳව ඇති කර ගත් 
ෙපෞද්ගලීකරණ ගිවිසුම අෙහෝසි කරන්න කියලායි. එෙසේ අෙහෝසි 
කිරීමත් සමඟම එම අක්කර 8ක භූමිය නැවතත් වරාය සන්තක 
වුණා. දැන් කළ යුතු වන්ෙන්  වරාෙය් තිෙබන එම ටැංකි 
පෙයෝජනයට ෙගන, වරායයි සහ ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවයි හවුෙල් 
නැව්වලට ෙතල් සැපයීෙම් bunkering කටයුත්ත කරෙගන යාමයි. 
නමුත් ඒ ෙවනුෙවන් නැවත ෙමම ෙතල් ටැංකි ෙපෞද්ගලික 
අංශයට බදු දී තිබීම අෙප් ආදායම අපි වළක්වා ගැනීමක් වී 
තිෙබනවා. ඇත්තටම අෙප් ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට ලැෙබන්නට 
තිෙබන වි ශාල ආදායමක් ෙම් නිසා අහිමි වී ෙගොස් තිෙබනවා. 
අෙනක් අතට වරායට ලැෙබන්නට තිෙබන ආදායමත් අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙදෙගොල්ලන්ට හවුෙල් ෙමය කිරීමට ලබා දුන් 
අවස්ථාව සම්බන්ධෙයන්  අෙප් නඩුෙව් තීන්දුව හරහා නිසි පරිදි 
පෙයෝජන ෙනොගැනීම ගැන මම නම් අවංකවම කනගාටු වනවා.  

ඊළඟට, ලිහිසි ෙතල් කර්මාන්තය  ගැනත් කථා කරන්නට 
ඕනෑ. ලිහිසි ෙතල් කර්මාන්තය අතුරු කර්මාන්තයක්.  ලිහිසි ෙතල් 
කර්මාන්තෙයන් මාසයකට රුපියල් මිලියන ෙදකක විතර ලාභයක් 
ලබා ගන්නට පුළුවන් බව ආරංචි මාර්ගවලින් මට දැනගන්නට 
ලැබුණා. ඒ කර්මාන්තය කැල්ෙටක්ස් සමාගමට ලබා දී 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා තිබුණා. කැල්ෙටක්ස් සමාගමට ලබා දුන් 
කාලය දැන් අවසන් ෙවලා  අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද  ඒ බද්ද අලුත් 

කරමින් නැවතත් කැල්ෙටක්ස් සමාගම ෙවතම ලබා දීම නිසා අෙප් 
ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට ලැබිය යුතු ආදායම නැවත අහිමි වී තිෙබන 
බවත් මා ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි.  ෙමන්න ෙම් කරුණු ගැන 
ගරු අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  එතුමා ඉතා 
විශාල නව වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරමින් අෙප් රෙට් 
ඉන්ධන සුරක්ෂිතතාවත්,  ඉන්ධන ගබඩා කිරීෙම් හැකියාවත් ඉතා 
ෙහොඳ තත්ත්වයකට අද පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඉතිරිව ඇති 
පතිසංස්කරණ කටයුතු එතුමාෙග් භාරෙය් ඉතා ෙහොඳින් කියාත්මක 
ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

අද ෙබොම්බාය සහ දිල්ලිය ස්වභාවික වායුව ෙයොදා ගැනීම 
සම්බන්ධව  එහි  වැදගත්කම අපට  ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. 
ඉන්ධන ෙවනුවට ස්වභාවික වායුව ෙයොදා ගන්නවා නම් සියයට 
50ක විතර වියදෙම් අඩුවක් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ඉන්ධන සපයන 
සැපයුම්කරුවන්ෙග්  බලපෑම නිසා අපට ෙමච්චර කාලයක් ගත 
හැකිව තිබුණු විශාල පෙයෝජන රාශියක් අහිමි වී ෙගොස් තිෙබනවා.  
ස්වභාවික වායුව ෙම් රටට ෙගන්වා ෙම් රෙට් ගබඩා කර ෙබදා 
හැරීම,  ඊට අවශ  පරිදි අෙප් වාහන පරිවර්තනය කරමින් ඒවාට  
ස්වභාවික වායුව ෙයොදා ගැනීම තුළින් අෙප් පරිසරයට සිදු වන 
හානිය වළක්වා ගැනීම,   අෙප් වියදම අඩු කර ගැනීම වැනි එයින් 
ගත හැකිව තිබුණු විශාල පෙයෝජන රාශියක් පසු ගිය කාලය තුළ 
අහිමි වී ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරන  
අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා,  ෙම් ස්වභාවික 
වායුව ෙගන්වා ගැනීමට වුවමනා කරන කටයුතු වහාම සම්පාදනය 
කරන්නය කියලා. ෙම් වනෙකොටත් එම කටයුත්ත සිදු ෙවමින් 
පවතිනවා ඇති කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

අෙප් නව විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමියට අපි සුබ 
පතන්නට ඕනෑ. එතුමිය මෙග් ආසනෙය් සම සභාපතිත්වය 
දරනවා. අප ෙදෙදනා අතර ඉතා ෙහොඳ කාරුණික සම්බන්ධතාවක් 
ඇතිව කටයුතු ෙකරී ෙගන යනවා.  ඒ අතරම එතුමිය  දැන් ෙම් 
කරෙගන යන ඉතා වැදගත් වැඩ ෙකොටස තවදුරටත් ඉදිරියට 
කරෙගන යාමට එතුමියට ශක්තිය ලැෙබ්වා කියලා මා පාර්ථනා 
කරනවා.  

මා එක ෙදයක් ෙවනුෙවන් නම් දිගටම ෙපනී සිටිනවා.   විදුලි 
ඒකක 1 - 60 දක්වා පමාණයක් පරිෙභෝජනය කරන අඩු විදුලි 
පරිෙභෝජනයක් සහිත ගෘහස්ථ විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්ට 
ෙනොෙවනස් මිලකට ෙම් විදුලිය ලබා ෙදන්නට පසු ගිය මැයි දිනය 
අවස්ථාෙව් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා. 

ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරන ෙලස මම නැවත නැවතත් 
ඉල්ලමින් ඉන්නවා. ගණන් හදා බැලීෙම් කමය ෙවනස් වීමත් 
සමඟ 1 සිට 60 දක්වා ඒකක පරිෙභෝජනය තිෙබන 
ගෘහස්ථයන්ෙග් බිෙල්ත් වැඩි වීමක් සිදුවී තිෙබනවා කියලා මට 
ෙපනී ගිය නිසා මා ඒ කරුණ ගරු ඇමතිතුමියට ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. එතුමිය ඒ පිළිබඳ විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් දැන් කර ෙගන 
යනවා. මා හිතන විධියට අප දුන් ෙපොෙරොන්දුව පරිදි 1 ඉඳලා 60 
දක්වා විදුලිය ඒකක පාරිෙභෝජකයන්ට කලින් තිබුණු මිලටම 
විදුලිය ලබා දීම තුළින් අපි ෙම් රෙට් අඩු ආදායම් ලාභින්ෙග් 
පශ්නය ෙබ්රා ෙදනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මන්තීතුමා ඇහුවා තුන් ෙව්ලක්,  කන්න බැරිව ෙමොන පාරවල්ද 
කියලා. ෙම් පාරවල් නිසා තමයි තුන් ෙව්ල ලැෙබන්ෙන්. පාරවල් 
දියුණු වන තරමට ආර්ථිකෙය් කියාකාරිත්වය වැඩි ෙවනවා. ඒ 
පමාණයට බඩු භාණ්ඩ පවාහනය වැඩි ෙවනවා. ඒ පමාණයට 
රැකියා අවස්ථා වැඩි ෙවනවා. ඒ පමාණයට මිනිසුන්ට තමන්ෙග් 
භාණ්ඩ අෙළවි කර ගැනීෙම් හැකියාව දියුණු ෙවනවා. එතෙකොට 
තමයි ආදායම් දියුණු වන්ෙන්. එතෙකොට තමයි තුන් ෙව්ල කන්න 
පුළුවන් තැනකට එන්ෙන්. තුන් ෙව්ල කෑෙම් ආර්ථික දියුණුවත්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මාර්ග පද්ධතිෙය් දියුණුවත් එකිෙනකට සම්බන්ධ වී තිෙබන බව 
අප කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. මාර්ග පළල් කිරීම තුළින්, මාර්ග 
දියුණු කිරීම තුළින් අෙප් රෙට් විශාල විප්ලවයක් ඇති වී තිෙබනවා 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ තමයි පවාහනෙය් මහා විප්ලවය. ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් ගමන් කිරීමට ගත වන කාලය විශාල 
වශෙයන් අඩු වී යනවා. ෙවනදා ෙම් රෙට් ගමන් කිරීමට ගතවූ 
කාලය විශාල පමාණයකින් අඩු වී යන ෙකොට ඒ අඩු වී යන කාලය 
තවතවත් කියාකාරිත්වයන්ට ෙයොදා ගැනීමට පුළුවන් වීම තුළ 
තමයි අෙප් ආර්ථිකය වර්ධනය වන්ෙන්.  

අෙප් විරුද්ධ පක්ෂය සැලකිල්ලට ෙනොගන්නා ෙදයක් තමයි 
මාර්ග පද්ධතියත්, ජන ජීවිතයත් අතර තිෙබන සම්බන්ධෙය් ඇති 
වැදගත්කම. මම විරුද්ධ පක්ෂයට මතක් කරන්න ඕනෑ ජන 
ජීවිතයට විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය මාර්ග පද්ධතිය -එය මහා 
මාර්ගවලට අයිති නැති වුණත්- බලපාන බව.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එකම ෙදයයි මා ඉල්ලන්ෙන්. හමුදා 
uniform ඇඳපු අය නම් මාර්ග පළල් කිරීෙම් කියා දාමය සඳහා 
යවන්න එපා. නිෙයෝග විධාන කමයට මාර්ග පළල් කිරීෙම් කමය 
කරන්න එපා. මා ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන් ඇයි? මිනිස්සු 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා සිවිල් පරිපාලනයක්. ඒ සිවිල් 
පරිපාලනය තුළ සිදු විය යුතු ෙද් ෙම්කයි. යම්කිසි දැන්වීමක් 
කරන්න ඕනෑ; යම් නීතියක් යටෙත් කියාත්මක වන්න ඕනෑ; ඒ 
දැන්වීම ලිඛිතව යැෙවන්න ඕනෑ; ඒ අයෙග් හිමිකම් කියා පාන්න 
ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලැෙබන්න ඕනෑ. ඒ කිසිම ෙදයකට ඉඩක් 
ෙනොලැෙබන ආකාරයට සමහර විට විධාන මඟින්, නිෙයෝග මඟින් 
හමුදා ඇඳුම් ඇඳගත්තු අයෙග් මැදිහත්වීම නිසා සමහර තැන්වලදී 
ජනතාව අසරණභාවයට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා අෙප් මහාමාර්ග 
පළල් කිරීෙම් කටයුතු පිළිබඳව වගකීම් දරන්නා වූ උදවියට ෙම් 
ගැන කල්පනා කරන ෙලස මා කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.      

ඊළඟට, අවසාන වශෙයන් කියන්නට ඕනෑ ෙම්කයි. මිහින් 
ලංකා සමාගම අලාභෙයන් අලාභයට යනවා නම් ඒක 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්නය කිව්වා. තමන්ෙග් පරණ අතීතය 
නැවත තමන් සමඟ ෙහොල්මන් කරන්න පටන් අර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, ෙපෞද්ගලීකරණෙය්  වසංගතය. රාජ  ගුවන් 
ෙසේවාවක් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න බැහැ.  රාජ යක ශක්තිය 
තිෙබන්ෙන් වරායවල අයිතිය මතයි. රාජ යකට තිෙබන්නා වූ  
පවාහන බලය, රාජ යකට තිෙබන්නා වූ ගුවන් ගමන් හැකියාව, 
ගුවන් ගමන් පාලනය කිරී ෙම් හැකියාව ජාතියකට තිෙබන්නා වූ 
ශක්තියයි. ජාතික ආරක්ෂාව ෙවනුෙවනුත්, අෙප් රෙට් ජාතික 
වර්ධනය ෙවනුෙවනුත් අපට ම අයිති වූ ගුවන් ගමන් ෙසේවාවක් 
තිබිය යුතුයි.  එම නිසා තමයි SriLankan  Airlines වාෙග්ම  
Mihin Lanka ගුවන් ෙසේවාවන් පවත්වා ෙගන යමින්  තිෙබන්ෙන්. 
අද  Mihin Lankaවලින් ගමන් යන්නා වූ අයෙගන් අසා බලන්න.  
ෙකොළඹ සිට ඩැකා නුවරට ෙකලින්ම යන ෙකොට  ෙකොයි තරම් 
පහසුවක් දැෙනනවා ද? ෙකොයි තරම් අඩු වියදමකින් ඒ ගමන 
යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා ද? ඒ ගුවන් යානා  පිරිලා එන්ෙන්.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
 ෙවලාව අවසන් ෙවනවා. කථාව අවසන්  කරන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අවසාන කරනවා, සභාපතිතුමනි. දැන් අලුෙතන් යමක් පටන් 

ගත්තාම  ඒ සඳහා අපට ලාභ තිෙබනවා ද කියා අහන එකට වඩා 
අපි අහන්න  ඕනෑ ෙමය  සාර්ථකව  ඉදිරියට යාෙම් විභවයක්  

තිෙබනවාද කියායි. විභවය  දිහා බැලීෙමනුයි,  අපි ෙම් ඕනෑම 
කාරණයක  හරි  වැරැද්ද බලන්න  ඕනෑ. ස්තුතියි, ගරු 
සභාපතිතුමනි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
අද සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා නම් ෙප්න්න නැහැ. 

ඊළඟට ගරු  හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා. 
 
[පූ.භා. 10.24] 
 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින  අය වැය විවාදෙය් කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී  වැදගත්ම අමාත ාංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවයි ෙම්.  ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
අමාත තුමාත් එන්න ෙපොඩ්ඩක් පමාද වුණා. ෙහොඳ ෙවලා වට 
මෙග් කථාවත් පමාද වුෙණ්. ෙමොකද ගරු ඇමතිතුමනි,  
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට අවශ  
ෙද්වල් තමයි වැඩිපුර තිෙබන්ෙන්.  

එම නිසා  සිවිල් ගුවන් ෙසේවාව   හා   වරාය සම්බන්ධෙයන් මා 
කථා කරන්න බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. වරාය ගැන කථා කරන 
විට  යම්  මට්ටමකින් අද වරාෙය්  පගතියක් ලබා තිෙබන  බව අපි 
පිළිගන්නවා.  නමුත් ෙම්   ෙදන්නා වූ කරුණු කාරණා පිළිබඳව, 
ෙදන්නා වූ සංඛ ාෙල්ඛන පිළිබඳව, දත්තයන් පිළිබඳව විශාල  
පශ්නයක්  තිෙබනවා.  මා ගණාකාධිකාරීවරෙයක් ෙනොෙවයි. 
නමුත්, 

Sri Lanka Accounting Standardsවලට අනුව  
සාමාන ෙයන් ලාභ අලාභ  ඉදිරිපත් කරන විධියක්  තිෙබනවා. 
ඊෙය් ෙපෙර්දා අෙප් දක්ෂ ඇමතිතුමාත්,  ඒ වෙග්ම දක්ෂ  
සභාපතිතුමාත්  පසු ගිය කාලෙය් මාධ යට ඇවිත් බිලියන 4 යි 
ගණනක ගහන taxවලට  පස්ෙසේ  බිලියන හතරයි ගණනක profit   
එකක් ලැබුවාය කියා මුළු ලංකාවටම අඬ ගහලා කිව්වා. හරි. ඒක 
ඇත්ත. ඒ  profit   එක, operational profit  එකක්. ඒක profit 
and loss  එකක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් මුළු 
ආදායමයි, මුළු වියදමයි පමණයි. එෙහම කරලා ලාභ අලාභ 
ෙපන්වනවා. නමුත් ලංකාෙව් Sri Lanka Accounting Standards 
- SLAS - එෙක් අංක එක අනුව කියලා තිෙබනවා, ණය සහ ණය 
ෙපොලිය ෙම්කට එකතු කරන්න ඕනෑ කියලා. සාමාන  profit and 
loss එකක් හදනවා නම් ගණකාධිකරණ මූල ධර්මයන්ට අනුව 
ඒක ඇතුළට ක්ෂයවීම් - depreciation - දාන්න ඕනෑ. ෙම්ෙක් 
ක්ෂයවීම දාලත් නැහැ. ෙම්ෙක් ෙගවන ණය සහ ණය ෙපොලියත් 
නැහැ. හැබැයි ෙපන්වනවා, බිලියන 4.8ක ආදායමක් තිෙබනවා 
කියලා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ශුද්ධ ලාභය බලන්න. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගණකාධිකරණ මූල ධර්මයන්ට අනුව ලාභය බලන කමයක් 

තිෙබනවා ෙන්. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ගණන් හදන්න 
බැහැ ෙන්. ඔබතුමා කථා කරද්දී මම අහෙගන හිටියා. [බාධා 
කිරීමක්] මට ඒ ගැන කථා කරන්න දීලා කරුණාකර ඔබතුමා 
අහෙගන ඉන්න, වැදගත් ඇමතිවරෙයක් හැටියට.  
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ගරු සභාපතිතුමනි, අපි අද වරාය දියුණු කරමින් යනවා. 
ෙකොළඹ වරාෙය් විශාල තදබදයක් තිබුණු නිසා ෙමතුමන්ලා ඒක 
කරනවා. මම අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, හැම 
ෙද්ම වැරැදියට බලන්න එපා, හැම ෙද්ම වපර ඇෙහන් බලන්නට 
එපා, හැම ෙද්ම වපර විධියට අහගන්න හදන්න එපා කියලා. 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ගලක් තිෙබනවා කියලා කියද්දී 
ඔබතුමන්ලා අපට choke joke දැම්මා. "ඒක අෙප් ගල් ෙදක" 
කියලා කිව්වා. "සිරිෙකොෙත් ගල්" කියලා කිව්වා. අන්තිමට ගල  
ෙපන්වූවාට පස්ෙසේ ගලක් තිෙබනවා කියලා පිළිගත්තා. පශ්නයක් 
වුණා ෙන් එතැනදී. ෙඩොලර් මිලියන 340ක් දීලා project එකක් 
පටන් අරෙගන ඊට පස්ෙසේ තව මිලියන 147ක් වියදම් කළා, ගල 
කඩන්න. වැරැදියි ෙන් වැෙඩ්. අපි සාධාරණ විෙව්චනයක් කරන 
එක වැරැදිද, නැද්ද කියන එක ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව කියන්න.  

ෙමතැනදීත් ඔබතුමන්ලාට අපි ෙම් කාරණය කියනවා. වරාෙය් 
පගතියක් තිෙබනවා. නමුත් පශ්නයක් තිෙබනවා. අනාගතය අපි 
දකිනවා. අනාගතෙය්දී ෙම් වරායට එන අභිෙයෝගය අපි දකිනවා. 
විශාල අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් වරාෙය් 
කටයුතුවලින් සියයට 80ක් සිද්ධ වන්ෙන් transshipments  පදනම් 
කරෙගනයි. අපට තිෙබන්ෙන් transshipment business එකක්. 
අපට විශාල ආනයන, අපනයනයක් නැහැ. අෙප් වරාය ෙලෝකෙය් 
32වැනි වරාය හැටියට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි. ෙලෝකෙය් 32වැනි ස්ථානයට අෙප් වරාය ආවත් ඉදිරි 
කාලෙය් අපට ෙලොකු අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ෙම් අභිෙයෝගයට 
ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයාත් වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් ර ජයත් වග 
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද අෙප් business එක සම්පූර්ණෙයන් පදනම් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉන්දියාවත් එක්ක. තමිල්නාඩුවට තමයි 
වැඩිෙයන් transshipmentවලට යන්ෙන්. දැන් ෙසේතු සමුදම් 
ව ාපෘතිය කියාත්මක කරනවා. ඉන්දියාව තමන්ෙග් නාවුක 
වැඩසටහනට අවුරුදු 5ක plan එකක් හදනවා. 

ෙද්ශපාලන පක්ෂ මාරු වුණාය කියලා අවුරුදු පෙහේ ඒ plan 
එක ෙවනස් වන්ෙන් නැහැ. Common agenda එකක් එක්ක 
යනවා. ෙමොන ආණ්ඩුවක් ආවත් ඒ පතිපත්තිය තිෙබනවා. අවුරුදු 
පහකින් ඒ අයෙග් සම්පූර්ණ වරාය පද්ධතියම දියුණු කරන්නයි 
ෙම් සැලසුම කියාත්මක කරන්ෙන්.  

බලන්න, අද ඉන්දියාව වෙට්ටම වරායවල් හැෙදනවා. 
ඉන්දියාවට තිබුණු පශ්නය තමයි, ෙලොකු නැව් එන්න බැරිකම. 
දැන් ෙම් ෙසේතු සමුදම් ව ාපෘතිය අවසන් ෙවන ෙකො ට ෙමොකක්ද 
වන්ෙන්?  West එකයි, East එකයි සම්බන්ධ ෙවනවා. එතෙකොට 
ලංකාෙවන් ෙගොඩ බාලා ලංකාෙවන් ගිහින් ෙම් transshipment 
කරන්ෙන් නැහැ. වරායට විශාල අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා. අද හම්බන්ෙතොට වරාය 
ගැන මහා උජාරුෙවන් කථා කරනවා. නැව් 100ක් ආවා. ඇත්ත. 
එහාට ro-ro vessels විතරයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම්ෙකන් අපට ලාභයක් තිෙබනවාද? ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් ණය, ෙපොලිය ඔක්ෙකොම ෙගවන ෙකොට, බිලියන 
හතරක පහක පාඩුවක් අපට තිෙබනවා. හරියට  ගණනය කරලා 
බැලුෙවොත් ෙම් ෙවන ෙකොට වරාෙය් පාඩුවක් තිෙබන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා operational profit එකක් ෙපන්වලා තිෙබනවා. 
ඒෙක් ගැටලුවක් නැහැ.  ඒකයි මම කිව්ෙව්. ගණකාධිකරණය, 
මූල  පදනම අනුව ක්ෂයවීම සහ ණය ෙපොලිය ෙම්කට දමන්න 
ඕනෑ, වරාෙය් ලාභය අලාභය ෙහොයන්න. ෙම්  සංඛ ා 
ෙල්ඛනවලින් රෙට් මිනිසුන් රවටන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. රෙට් 
මිනිස්සු ෙකෙසේ ෙවතත්, ඔබතුමන්ලාට ෙම් රෙට් තිෙබන 
ආර්ථිකය රවට්ටන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ.  

In India, there is a green port to be developed as an all
-weather, deep water, multi-purpose port for handling 
vessels with a draught of 18 to 20 metres at Gangavaram 
in Andra Pradesh, in the East Coast of India.  

The "Financial Times" of India dated 22nd March, 
2010 stated that Vallapadam Port by DP World in Kochi, 
Kerala states: "Vallapadam is considered to be a direct 
threat to Colombo as it intends to compete with Colombo 
transshipment volume". 

The South-Eastern Indian Port of Chennai, managed 
by the Chennai Port Trust - CPT, is planning a mega-
container terminal capable of handling super post-
Panamax container vessels of 13,000 to 15,000 TEU. 

Containers18,000යි දමන්න පුළුවන්. Panamax vessels 
ෙග්න්න ඉන්දියාෙව් වරායවල් හදනවා. ඔබතුමන්ලා මුහුද හත් 
ගව්වක් දුර තිෙයද්දි අමුඩ ගහනවා. වරාය හදලා business ෙග්න්න 
හදනවා. අලුතින් business  ෙග්න්ෙන් නැතිව තිෙබන business 
එක හදා ගන්න. ඔබතුමන්ලා ෙමෙහම කථාවක් අහලා 
තිෙබනවාද? "මාළුවා ග ෙඟ්, ෙහොද්ද ළිෙප්". අන්න ඒ වාෙග් 
ඔබතුමන්ලා ෙහොද්ද ළිෙප් තියලා තමයි මාළු අල්ලන්න යන්ෙන්. 
ඒ කියන්ෙන් ණය ෙවලා, වරාය හදලා ඒ ඔක්ෙකොම කරලා තමයි 
business ෙග්න්න යන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට වරායට ආෙව් අපට 
තිබුණු business එකමයි. අලුතින් business එකක් ආෙව් නැහැ. 
 ෙකොළඹට ආපු ro-ro vessels ටික හම්බන්ෙතොටට අරෙගන ගියා. 
ෙවන මහා ෙලොකු ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. ගරු ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීමට මම ෙම් 
කියන්ෙන්. අප ෙම්වා ෛවරෙයන්, ෙකෝධෙයන් කියන ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි.  

 මම හැම දාම කියන ෙදයක් තමයි, අද ඔබතුමා ඇමති  වුණත්, 
ෙවන ආණ්ඩුවක් ආවාම ෙහට තව ෙකෙනක් ඇමති ෙවන්න 
පුළුවන් කියලා. නමුත් වරාය  තිෙබන්න ඕනෑ, වරාෙය් business 
එක ඉතිරි කර ගන්න  ඕනෑ. ෙම්ක ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික 
බූදලයවත්, ගරු සභාපතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික බූදලයවත් එෙහම  
නැත්නම් ෙවන කාෙග්වත් බූදලයක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
මහජනතාවෙග් බූදලය. ෙම්  business  එක නැවතුෙණොත්,  
වරායට  තිෙබන transshipment business එක ගැන ෙබොෙහොම 
බැරෑරුම්  විධියට  කල්පනා ෙනොකෙළොත් ඒක ෙලොකු පශ්නයක්.  
තිකුණාමල වරාය ගැන බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට  තිබුෙණ් 
තිකුණාමල වරාය හදන්නයි. ෙකොළඹ වරාය අනුව බලනෙකොට  ඒ 
වරායට ෙහක්ෙටයාර් ෙකොච්චර පමාණයක් තිෙබනවද? ස්වභාවික 
deep water  තිෙබන ෙහොඳ වරායක්. ෙම් investmentsවලට ඒ 
වරාය පාවිච්චි කරන්න තිබුණා. ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ?  
ඒකට දැන් ආෙයෝජනයක් ෙගනාවා. මෙග් මිතයිනුත් ෙම්වාට 
සම්බන්ධ නිසා මම ෙම්වා ගැන කථා කියන්න  කැමැති නැහැ.  
නමුත්  ඔය ෙගනාපු ෙකොම්පැනිය ෙකොෙහොමද කියා බලන්න. 
සාමාන  නීතිය තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමවැනි ගනුෙදනුවකදී 
ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය  කිරීම.  ඔබතුමන්ලා කථා  කරපු 
ෙටන්ඩරය ෙමොකක්ද කියා බලන්න. “Asset Holdings Private 
Limited”  නමැති ආයතනයකට දුන්නා. ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් 
නැහැ.  Asset Holdings Private Limited   එෙක් ඉන්ෙන් කවුද 
කියා කියන්න මම  කැමැති නැහැ. නමුත්  ෙලෝකෙය් 32 වන  
තැනට ඉන්න ලංකාවට J.P. Morgan, PricewaterhouseCoopers, 
KPMG Ford Rhodes Thornton and Company  වාෙග් ආයතන 
ෙගන්වන්න තිබුණා.  ඒ වාෙග් ආයතන ෙගන්වලා සම්පූර්ණ 
 ෙටන්ඩර් එකක් තියන්න තිබුණා. ෙලෝකෙය් ඉන්න ෙහොඳම 
ආෙයෝජකයන් ෙගන්වන්න තිබුණා. ඔබතුමන්ලා කෙළේ,  "මුහුද  
හත් ගව්වක් තියා අමුෙඩ ගහනවා" වාෙග් වැඩක්.  දැන් කියනවා, 
හම්බන්ෙතොට   වරාය හදා මිලියන 700ක ආෙයෝජකයන් ආවාය 
කියලා.  ඒ මිලියන 700 දීපු කට්ටිය කියන්න ෙකෝ.   එක් 
ෙකෙනක් තමයි, EWIS එෙක් සංජීව විකමනායක; එයා ගම්පහ 
ඉන්ෙන්. පිට රටින් ආපු පුද්ගලයින් අහවල්  පුද්ගලයා, අහවල්  
පුද්ගලයා කියා කියන්න ෙකෝ.   ෙමන්න  ෙම්  පුද්ගලයන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇවිල්ලා තිෙබනවාය; ෙමන්න   agreements ටික   අපි 
ෙපන්වන්නම්  කියා කියන්න පුළුවන්ද?  ඇයි ෙම් අසත  පකාශ  
කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාවද රවටන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, විනාඩි 20ක් වැනි ෙකටි කාලයකදී සියලුම 
ෙද්වල් ගැන කථා කරන්නට බැහැ. ඇමතිවරෙයක් නැති වුණත්  
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශය  ගැනත් වචනයක් ෙදකක් 
කියන්න  කැමැතියි. කනගාටුවට කාරණයක් තමයි SriLankan 
Airlines  ආයතනෙය් - [බාධා කිරීමක්] නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 
ඉන්නවාද? ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙම් ෙවලාව වනෙකොට SriLankan 
Airlines  සමාගම   අතිවිශාල  පාඩුවක් ලබා  තිෙබනවා.  ඒ 
සමාගෙම් සභාපතිතුමා ගැනත්, පධාන විධායක නිලධාරිතුමා 
ගැනත් ෙපෞද්ගලිකවම  මා සතුටු ෙවනවා.  ඒ අය යම් උත්සාහයක් 
ගන්නා බව ෙපෙනනවා. නිහාල් ජයමාන්න මහත්මයා, සනත් 
උක්වත්ත මහත්මයා, මනිලාල්  පනාන්දු මහත්මයා, සුසන්ත 
රත්නායක මහත්මයා වාෙග් ෙහොඳ  directorsලා ටිකක්  ඒෙක් 
ඉන්නවා.  

ෙම් අය විධායක ෙශේණිෙය් ෙහොඳ දක්ෂ, තමන්ෙග් ව ාපාර 
ෙහොඳින් දියුණු කර ගත්ත මිනිස්සු. එෙහම නම් ෙහොඳ 
කණ්ඩායමක් ඒක ඇතුෙළේ ඉන්නවා. නමුත් මට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. SriLankan Airlines සහ මිහින් එයාර් දිගින් දිගටම 
පාඩු ෙවන්ෙන් ෙද්ශපාලනය හින්දායි. එතුමන්ලා ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් දුන්නාට ඒක කියන්න අකැමැති ඇති. නමුත් අද ඒ ගුවන් 
සමාගම් පාඩු විඳින්ෙන් ෙද්ශපාලනය ෙම් ගුවන් සමාගම්වලට 
ඇතුළු වීම නිසාය කියන්න මට ෙකොන්දක් තිෙබනවා. 

වැඩිය ඕනෑ නැහැ, ෙම් බලන්න මා  අෙත් තිෙබන වාර්තාව. 
ඔබතුමන්ලා යූඑන්පී කාරයින්ට බණින එකෙන් කරන්ෙන්.  2004 
දී SriLankan Airlines  ආයතනය රුපියල් බිලියන හතක ලාභයක් 
ලබනවා.  එතෙකොට 2003 දී රුපියල් බිලියන 3ක ලාභයක් ලබා 
තිෙබනවා. 2005 දී අපි ගියාට පස්ෙසේ රුපියල් මිලියන 479ට ඒක 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒත් ලාභයක් ලබා තිෙබනවා.  අන්න 
එතැනින් පස්ෙසේ පටන් අරෙගන තිෙබනවා වැෙඩ්.  දැන් වන 
ෙකොට රුපියල් බිලියන 21ක් -ඒක රුපියල් බිලියන 26ක් කියලා 
තක්ෙසේරු කර තිෙබනවා- පාඩු ලබනවා. ෙමොකක්ද SriLankan 
Airlines  එෙක් Vision  එක. “To be the most preferred airline 
in Asia”. ගරු සභාපතිතුමනි,  rankingsවල SriLankan Airlines  
ඉන්ෙන් 68 වැනි ස්ථානෙය්. ලංකාෙව් ෙකොළඹ  airport එකවත් 
හරියට තියා ගන්න බැරිව මත්තල  ගිහිල්ලා එකක් හදා ගත්තා. 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම airport  සියය අතෙර්වත් අෙප් airport 
එක නැහැ. මත්තල එකක් හදනවා ෙවනුවට, ෙකොළඹ තිෙබන එක 
පළමුවැනි  සියය  අතරට ෙග්න්න කටයුතු කරන්න  තිබුෙණ් 
නැද්ද? ඇත්තටම කල්පනා කර බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.  ගරු 
සභාපතිතුමනි, අද වන ෙකොට ෙලෝකෙය් best  airport සියය  
අතරටවත් ලංකාෙව් ෙකොළඹ airport එක නැති වීම ගැන අපි 
කනගාටු ෙවනවා. "To be the best in Asia" ෙවන්න හැදුවාට 
region එෙක් පළමුවැනි දහය අතරටවත් අෙප් airline එක නැහැ. 
හැබැයි උත්සාහයක් ගන්නවා, මා දකිනවා. මා  ෙපෞද්ගලිකව 
ෙහොයලා බැලුවා ෙම්ක පාඩු ෙවන්න ෙමතුමන්ලාට තිෙබන 
පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා. වරායක් පාඩු ලබනවා කියන්ෙන්, ගුවන් 
සමාගමක් පාඩු ලබනවා කියන්ෙන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැරි 
ෙදයක්. ලාභ ලබන්න පුළුවන් ෙල්සිම ආයතන ෙදකක් ෙම්. ඒ 
ෙදක හරියට කළමනාකරණය කර ගන්න බැරි පශ්නයක් ෙම් 
ආණ්ඩුවට තිෙබනවා ගරු සභාපතිතුමනි.   

ෙම් SriLankan Airlines   සමාගෙම් දැන් තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක් කියලා ද කියන්ෙන්?   ගුවන් යානා ටික සවුත්තුයි; ගුවන් 
යානා පරණයි; ගුවන් යානා අලුත් කරන්න ඕනෑය කියනවා. ඒක 

ඇත්ත. ෙමොකද, සිංගප්පූරුවට යන ෙකොට  Emirates 777  
යානාවක යන්ෙන්.  Emirates 777  එෙක් රුපියල් 32,000ට යන 
ෙකොට SriLankan Airlines - A320 කබල් seat  එෙක් යන්න 
රුපියල් 30,000ක් ඕනෑ.  ඉතින් කවුද SriLankan Airlines  එෙක් 
ගුවන් යානාවල යන්ෙන්? එතෙකොට අනිවාර්යෙයන් Emirates 
777 එෙක් යනවා. ෙමොකද, අලුත් seat  එකක්. කවුද එතෙකොට 
SriLankan Airlines  ඒවාෙය් යන්ෙන්? ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පශ්නයක් තිෙබන බව ඇත්ත. දැන් ෙම්කට tax holiday  එකක් 
දීලා තිෙබනවා. දැන් ෙම්  කාරණය නිකම් ෙල්සිෙයන් ලිස්සලා 
අරින්න බැහැ. ෙමතුමන්ලාට අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. විපක්ෂයක් 
හැටියට අපි එතුමන්ලාට ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි. අපි ෙම් 
සියලු ෙද් දිහා බලාෙගන ඉන්නවා.  රුපියල් බිලියන 21ක් 
කියන්ෙන් අෙප් අය වැය පරතරෙයන් කීයක් ද? ෙසල්ලමක්ද 
ෙම්ක?  

දැන් අලුතින් routes පටන් ෙගන තිෙබනවා. බලන්න, දැන් 
ෙමොස්කව්වලටත් ගමන් වාරයක් පටන් ෙගන තිෙබනවා. මම ඒක 
නරකයි කියලා කියන්ෙන් නැහැ. ආරංචියට මම ෙහොයා බැලුවා, ඒ 
සඳහා දැනටම load එකක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම load factor එක 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවෙය් දැනට තිෙබන load factor එක සියයට 67යි. 
ෙමතුමන්ලාෙග් කථාවලදී කියා තිෙබනවා, break-even කරන්න 
ඕනෑය කියලා. ඒ කියන්ෙන් පාඩුවකුයි, ලාභයකුයි ෙනොලබන්න 
break-even කරන්න නම්, load factor එක සියයට 90කට 
ෙග්න්න ඕනෑ ලු. ගරු සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් මට කියන්න, 
ලාභයක් ලබන්න ෙකොපමණ පමාණයකට යන්න ඕනෑද කියලා. 
එෙහම නම්, අපි සියයට 100ක් යන්න ඕනෑ. ලාභයක් ලබන්න 
නම්, load එක සියයට 110ක් යන්න ඕනෑ. ඉතින් ෙමතැන 
ෙමොකක් හරි පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙම් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පැමිණ සිටිනවාද දන්ෙන් 

නැහැ. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැන පාෙයෝගිකව 

පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් strategy එෙක්, අෙප් pricingවල 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - சிவில் விமான 
ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of  
Civil  Aviation) 
ෙල්කම්තුමා පැමිණ සිටිනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙම් ආයතනෙය් විධායක නිලධාරිතුමා - CEO - කියා 

තිෙබනවා, පරණ flightsවල ගියාම ෙතල්  පිච්ෙචනවා වැඩියි 
කියලා. ඇත්ත. ඒකත් මම පිළිගන්නවා. පරණ වාහනයක 
බදුල්ෙල් ගිෙයොත් ෙතල් පිච්ෙචනවා වැඩියි. ඉතින් ෙම් පරණ 
වාහන තියාෙගන ඉන්න එෙක් පශ්නයක් තිෙබනවා ෙවන්න 
පුළුවන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙමපමණ routes ෙතෝරා ගන්නවා,  
නමුත් තවම ඕස්ෙට්ලියාවට යන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා මට 

669 670 

[ගරු හරින් පනාන්දු මහතා] 
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ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඕස්ෙට්ලියාෙව් ශී ලාංකිකෙයෝ ලක්ෂ 10ක් 
ඉන්නවා. නමුත් ඕස්ෙට්ලියාවට direct flight එකක් දමන්ෙන් 
නැහැ. මිහින්ලංකා එෙකන් සීෙෂල්ස්වලට දමනවා. සීෙෂල්ස්වල 
ජනගහනය ලක්ෂ තුනයි. ඕස්ෙට්ලියාෙව් ලාංකිකෙයෝම ලක්ෂ 
10ක් ඉන්නවා. එෙහම නම් සීෙෂල්ස් යන එකද, ඕස්ෙට්ලියාවට 
යන එකද වඩාත් ෙයෝග  වන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම තවත් ෙයෝජනාවක් කරනවා.  ෙම් 
ෙවලාෙව් ඒ ගැන කියන්නවත් ඇමතිවරෙයකු ෙම් සභාෙව් නැති 
වීම ගැන දුකයි. ඇත්තටම මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළත් "සුදු 
අලිෙයකු" බවට පත් ෙවලා අවසානයි. හැබැයි, ආණ්ඩුවට තවම 
පුළුවන් යමක් කරනවා නම් කරන්න. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
FedEx, DHL, UPS වැනි courier ආයතනයක regional hub 
එකක් හැටියට ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
කියාකාරී ෙවයි. රුපියල් 3,000ට කටුනායක සිට මත්තලට යන්න 
airports විවෘත කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ airport එෙකන් 
පෙයෝජනයක් ගන්න. එය ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම කුරියර් 
ෙසේවා ආයතනයකට බදු ෙදන්න. Regional office එකක් හැටියට 
courier සමාගමකට භාර ෙදන්න. එතෙකොට ඒ තුළින් ආදායමක් 
ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. SriLankan Airlines එකට ලාභ ලබන්න 
පුළුවන්, ෙම් අමාත ාංශවලට ලාභ ලබන්න පුළුවන් තැන එන්ෙන් 
එතෙකොටයි.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කියනවා, අපි ඔක්ෙකෝම 
විකුණන්න කියනවා ලු. ඇමතිතුමනි, අද උෙද් BBC එක බැලුවා 
ද? ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම ගුවන් යානා සමාගම තමයි, 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් Qantas Airways කියන්ෙන්. අද BBC එෙක් 
කියනවා, Qantas Airways එෙක් පුංචි පාඩුවක් නිසා ඒ සමාගෙම් 
1,000ක් ෙගදර යැවූ බව.  

ඒ සමාගම්,  පුංචි අලාභයක් ෙවනවාට එච්චර බයයි.  ඊට 
පස්ෙසේ ඒෙගොල්ලන්  Etihad Airways එක්ක airline එක merge 
කරලා බැලුවා. ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම හතරවැනි ආර්ථිකය 
පංශයයි. පංශයට තිෙබන්ෙන් එකම එක airline එකයි; Air 
France විතරයි. අපි  Mihin Lanka දමා ගත්තා වාෙග් budget 
airline එකක් නැහැ. සමහර කට්ටිය  Mihin Lanka  දමා ගත්ත 
එක සාධාරණීකරණය කරන්න හදනවා. ෙමොකද, අපි fight 
කරන්ෙන් Emirates, Qatar Airways එක්කයි. හැබැයි, 
SriLankan Airlines එකට Air Asia, Tiger Airways  වාෙග් low
-budget airlinesවලට ගහන්න බැහැ. ඒ නිසා Mihin Lanka දමා 
ගත්තා කියනවා. ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  Mihin Lanka එෙකන් 
ඒවාට ගැෙහනවා ද? අඩු ගණෙන් low-budget airline එකක් 
කියලා Mihin Lanka එෙකන් අඩු ගණනට  ටිකට් ෙදනවා ද? 
කිසිම ෙත්රුමක් නැති ෙදයක්. Planes 21ක් තිෙබන SriLankan 
Airlines එක තිෙබද්දී  Mihin Lanka  එකට තව ෙදකක් අර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒක කිසිම ෙත්රුමක් නැති වැඩක්.  ඔබතුමන්ලාෙග් 
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා COPE වාර්තාෙවන් කියනවා, "We 
should never have started Mihin Lanka" කියලා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිවරෙයක්  එෙහම කියනවා. "We should 
never have started Mihin Lanka". එතෙකොට ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපට ෙම් ෙවලාෙව් ෛවරයක් නැහැ. 
අපිත් ෙම් රෙට් තරුණ පරපුර හැටියට, වැදගත් පක්ෂයක් හැටියට, 
ෙම් ආයතන ගැන ෙගොඩක් කැක්කුමකින් කථා කරන්ෙන්. ෙම්වා 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා ජාතික සම්පත්. ෙම් සම්පත් ටික 
රැකුෙනොත් තමයි රෙට් ඉදිරි අනාගතය රැෙකන්ෙන්. බලන්න, 
ෙම්වා එකින් එක වැෙටනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්න ඉස්සරෙවලා 
ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමාට 

කරන්න ෙලොකු වැඩක් තිෙබනවා. අපිට රාජ  තාන්තිකව නැතිව 
ෙවෙළඳ කටයුතු දියුණු කරන්න බැහැ. ඒක ෙත්රුම් ගන්න. 
ඉන්දියාවත් එක්ක ගහෙගන ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමන්ලාට ඉදිරි කාලෙය් transshipment කරන්න බැහැ. 
ඉන්දියාව තරහ කර ෙගන -ෙලොකු අයියා තරහ කර ෙගන- 
business  කරන්න බැහැ. අපි හැමදාම කියන්ෙන් ඒකයි.  

අෙනක් පැත්ෙතන් බලන්න, SriLankan Airlines එෙක් cargo 
වැඩිෙයන්ම යන්ෙන් ෙමොන රටටද? යුෙරෝපයටයි. මුළු යුෙරෝපයත් 
එක්කම තරහ වුෙණොත් business යන්ෙන් ෙකොහාටද? ෙම් 
ආයතන දියුණු කර ගන්න අපට තිෙබන ආනයන අපනයන 
ෙමොනවාද? ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ක පුරුක් වාෙග් එකට බැඳිලා 
යන්න ඕනෑ ගමනක්. ෙම්වා හැම ෙදයකින්ම ඔබතුමන්ලා පාඩු 
ලබනවා. ෙතල් සංස්ථාව පාඩු ලබනවා. ෙතල් සංස්ථාවට බිල් 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙම් පශ්න ඔක්ෙකොම එනවා. ඒ නිසා මීට වඩ 
අවංකව වැඩ කරන්න. ඔබතුමන්ලා කරුණු කියා ෙගන, කියා 
ෙගන යන්න එපා, අපි ෙමච්චර හැදුවා, හම්බන්ෙතොට හැදුවා; 
තිකුණාමලය හැදුවා; ගාල්ල හැදුවා කියලා අසත  කථා කියන්න 
එපා. අන්තිමට පාඩුයි ෙන්, වැෙඩ්. ණය පමාණය දැම්මාම පාඩුයි. 
අපි කිසිම ෛවරයකින්, කිසිම ෙකෝධයකින් ෙනොෙවයි කථා 
කරන්ෙන්. අවංකවම විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය කරන්නයි  
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් කියන එක මතක් කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු එච්.ආර්. මිතපාල නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමා.  

[පූ.භා. 10.46] 
 

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால  - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய 
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 
and Rural Community Development)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ බංෙකොෙලොත් හඬ ෙද්ශපාලන 

බංෙකොෙලොත් බව විතරක් ෙනොෙවයි,  ආර්ථික බංෙකොෙලොත් 
බවයි. ගරු සභාපතිතුමනි,  ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ටයර් 
එකක හුළං බැස්සා ද, එන්ජිෙම් ෙමොකක් ෙහෝ ෙදෝෂයක් තිෙබනවා 
ද, වාහ නෙය් බුෂ් බැහැලා ද අහනවා. බැහැලා. අර ඉන්ෙන්, සජිත් 
බුෂ් එක බැහැලා. රනිල් බුෂ් එකට ඒක  ගහන්න බැහැ. ෙම් 
බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලනය - [බාධා කිරීම්] ෙමොනවාද  කථා 
ෙකරුෙව් කියන්න ෙකෝ. ෙද්ශපාලනෙය් ෙමොනවා ද කථා කෙළේ?  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මතු කළ පශ්නවලට පටලවා ගන්ෙන් නැතිව, පිළිගන්නා 

හැටියට පිළිතුරු දුන්නා නම් වැඩිය ෙහොඳයි.  
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ගරු සභාපතිතුමනි, පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් අයට 

ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම් අයට  ෙම්වා වටහා ගන්න බැහැ. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට ෛවරය, ද්ෙව්ශය එක්ක ෙම්  යන ගමන           
යන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
බංෙකොෙලොත්කම ඉහවහා ගිහිල්ලා. [බාධා කිරීම්] රෙට් ජනතාව 
කී වතාවක් තමුන්නාන්ෙසේලාව පැරැද්දුවා ද?  තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන එක ඇහුවා ද?  ෙම් රෙට් ජනතාව අහනවා ද? [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ගරු සභාවට  ඇවිල්ලා නිකම් බයිලා කියනවා. ටයර් එෙක් 
හුළං බැස්ස එක ගැන කියන්න ෙම් ගරු සභාවට එන්න එපා. අර 
 ෙරෝහිත ඇමතිතුමා ඉන්නවා, ගිහින් හම්බ ෙවන්න.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
අමාත තුමා උත්තරයක් ෙදන්න.  
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
අමාත ාංශයට ගිහිල්ලා කියන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන 

ඒවා අපි අහන්න ලැහැස්ති නැහැ.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කිකට් කීඩකෙයක් වුණා නම් 

ගහන්ෙන් හෙය් පාරවල්. තමුන්නාන්ෙසේලාට එක ෙබෝලයක්වත් 
අල්ලන්න බැහැ. ඔක්ෙකොම පිට්ටනිෙය් boundary  එකට උඩින්  - 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
දැන් ටීවී එෙකන් මුළු රටම බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා 

බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අර්ථවත් කථා. ෙහොඳයි දැන් පිළිතුරු 
ෙදන්න.  

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සියල්ල සිදු වන්ෙන් 'ඉල්ලුම සහ 

සැපයුම' කියන න ාය මතයි. ෙම්  අයට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. ෙම් අයට සමාජවාදයත් කළවම් ෙවලා; ධනපති කමයත් 
කළවම් ෙවලා; ශුභ සාධන ආණ්ඩුවත් කළවම් ෙවලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද චීනය තමයි අහස ජයගහණය කරන්න 
යන රට. අද විශාල වශෙයන් ෙතල් ආනයනය කරලා,  ෙතල් 
ගබඩා කර ෙගන චීනය ගුවන ජය ගන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ලංකාව රටක් හැටියට ෙම්  ෙවෙළඳාමට ඇතුළු වීෙම් 
වරදක් තිෙබනවා ද? ෙම්ක වරදක්ද?  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඔබතුමා ලංකාෙව් අය ෙවනුෙවන් කථා කරන්න.  
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ෙම් කියන විධියට හැම දාම එකම ෙද් කර ෙගන ඉන්න ඕනෑ. 

අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා කියනවා,  ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරන්න කියා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට 
විකුණන්ෙන් නැහැ. මතක තියා ගන්න. අපි අලුත් ෙද්වල් හදනවා. 
අපි ඉල්ලුම සහ සැපයුම මත ලාභ, පාඩු විඳ ෙගන ෙම් රට ආර්ථික 

වශෙයන් ඉදිරියට ෙගන යනවා කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේට 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ඒ වාෙග් දර්ශනයක් නැහැ. ඒක තමයි ගරු සභාපතිතුමනි, 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉල්ලුම - සැපයුම උඩ මිසක්, අද 
සැලසුම්ගත ආර්ථිකයක් මත යන්න බැහැ. ඒ අදහස් නිසා තමයි 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ බංෙකොෙළොත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද 
රුසියාව කඩා ෙගන වැෙටනෙකොට, අද චීනය කඩාෙගන 
වැෙටනෙකොට ෙමොනවාද කියන්න තිෙබන්ෙන්? ඉල්ලුම - සැපයුම 
උඩ තමයි අද ෙලෝකෙය් සියල්ල සිද්ධ වන්ෙන්. අද සැලසුම්ගත 
ආර්ථික සියල්ල පරාජය ෙවලා. අද රුසියාෙව් සමාජවාදී ව ාපාරය 
නැහැ. අද චීනෙය් සමාජවාදී ව ාපාරය නැහැ. අද අපි ෙද්ශපාලන 
වශෙයන්, ආර්ථික වශෙයන් සහ න ායාත්මක වශෙයන් ඉතා 
වැදගත් නිවැරදි මාවතක සිටින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
උදවියට කියා ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් 
බංෙකොෙළොත් කථා අහන්න ලෑස්ති වන්ෙන්ත් නැහැ, ෙම් අය 
කියන විධියට අෙප් වැඩ කටයුතු ෙවනස් කරන්න ලෑස්ති 
වන්ෙන්ත් නැහැ. අපට වුවමනා කරන්ෙන් දැවැන්ත ආර්ථික 
සංවර්ධනයක්  ඇති කරන්නයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය ගැන වචන කිහිපයක්  කියන් ඕනෑ. මෙග් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය, කෑගල්ල දිස්ත ික්කෙය් තිබුණු ෙනොදියුණුම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය. දහහත් අවුරුද්දක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙම් රට පාලනය කළා. ඒ ෙකොට්ඨාසයට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් මන්තීවරු ෙතෝරලා එව්වා. නමුත් මා ඒ මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයට යන විට ඒ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට විදුලිය නැහැ. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය දහහත් අවුරුද්දක් බලෙය් හිටියා. නමුත් 
විදුලිය තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අද අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, එතුමා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
පටන් ගත්තා;  ෙකොත්මෙල් පටන් ගත්තා; ෙකළවරපිටිය පටන් 
ගත්තා; දැන් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ෙදවන අදියරත් පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ  හරහා ෙම් රෙට් විදුලි ධාරිතාව විශාල වශෙයන් වැඩි 
කළා.  

රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්, 1991 දී, විදුලි 
ඉංජිෙන්රුවරු ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හදන්න කිව්වත්, ඒක 
කියාත්මක කරන්න එතුමන්ලාට හයියක් තිබුෙණ් නැහැ. අද මෙග් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට අවශ  සියලුම විදුලි ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් 
ලබා දීලා අවසන් කිරීම ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාටත්, 
විදුලිබල අමාත වරුන් හැටියට හිටපු සියලු ෙදනාටත් මෙග් 
ෙගෞරව ආදර ස්තූතිය ෙම් අවස්ථාෙව් පුද කරන්න  ඕනෑ. අද 
තිෙබන්ෙන් අලුත් රටක්. දැන් අපි ජනතාවට විදුලිය දීලා 
අවසානයි.  

දැන් පාරවල් කාපට් කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. අෙප්  
මහාමාර්ග අමාත  නිර්මල ෙකොතලාවල ඇමතිතුමා ගැන කියද්දී 
මට මතක් වන්ෙන්, සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල මැතිතුමා. එතුමාටත් 
සර් නිර්මල ෙකොතලාවල කිව්වාට වරදක් නැහැ, ගරු 
සභාපතිතුමනි. සම්මාන ෙදන්න ඕනෑ එක්ෙකනාට සම්මාන 
ෙදන්න ඕනෑ. එතුමා ඇවිත් අෙප් පධාන පාෙර් වැඩ කටයුතු පටන් 
ගත්තා. ෙදහිඕවිට සිට දැරණියගල දක්වා පාර දැන් lanes ෙදකක් 
විධියට කාපට් කරනවා. ඒකට වියදම රුපියල් ෙකෝටි 150ක් විතර 
ෙවනවා. ඊළඟට, ෙදහිඕවිට සිට ඇහැලියෙගොඩ දක්වා පාර කාපට් 
කරනවා.  තව ටික දවසකින් දුෂ්කර, ෙනොදියුණු හැටියට පැවැති 
දැරණියගලට ෙකොළඹ ඉඳලා කාපට් පාරවල ගමන් කරන්නට  
ජනතාවට හැකියාවක් ලැෙබන ආකාරයට අතිගරු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් නිර්මල 
ෙකොතලාවල ඇමතිතුමාෙග් දායකත්වෙයන් අද වැඩ කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙම් දැවැන්ත පරිවර්තනය දිහා බලන්න. ඒ 
පරිවර්තනයට ඊර්ෂ ා කරන්න එපා. ඒ වාෙග්ම අද පාසල් දිහා 
බලන්න. ඒවාෙය් ඇති වී තිෙබන සංවර්ධනය දිහා බලන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙව්චනය කරන්න ෙල්සියි. අර්ථ ශාස්තෙය් 
"අ" "ආ" දන්ෙන් නැතුව කථා කරනවා. අද ෙම්ක සුබසාධක 
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රාජ යක්. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියන විධියට ෙම්ක 
ධනපති රාජ යක්වත්, ෙම්ක සමාජවාදී රාජ යක්වත් ෙනොෙවයි. 
එෙහම වන්ෙන් නැහැ. 1917දී රුසියාෙව් සමාජවාදය ඇති කෙළේ. 
අද ඒක කෙපෝතියි; කම්මුතියි; පතික්ෙෂේපයි.  අද ලජ්ජා නැතුව 
තමුන්නාන්ෙසේලා තවමත් ඒක කර ගහෙගන ඉන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඔළුව ෙපොඩ්ඩක් තිෙබනවා නම් ෙම් පැත්තට 
එන්න. ඇවිත් ෙම් දැවැන්ත සංවර්ධනය ෙදස බලන්න. සංවර්ධනය 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ එකතු ෙවන්න.  

දැන් දැයට කිරුළ වැඩසටහන කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් සැෙර් 
කෑගල්ල දිස්තික්කයත් ඒ වැඩ පිළිෙවළට ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. 
ඒ යටෙත් අෙප් පළාෙත් දැවැන්ත පාලම් සංඛ ාවක් නිර්මාණය 
ෙවනවා. ෙම් ෙවන ෙකොටත් මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට අලුත් 
පාලම් රාශියක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ කටයුතු හරහා ඒ දුෂ්කර 
ගම්මානවල ජනතාවට අද නව ආෙලෝකයක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ 
හරහා අද අපට දැවැන්ත ෙද්ශපාලන ශක්තියකුත් ෙගොඩනැඟිලා 
තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි පවාහන ෙසේවය අරෙගන බැලුෙවොත්, 
දැනට අවුරුදු ෙදක තුනකට ෙපර  වාහන ලක්ෂ 30යි ලංකාෙව් 
තිබුෙණ්. ඊළඟ අවුරුද්ෙද් වාහන 540,000ක් ෙගනාවා. එතෙකොට 
35,40,000යි. ඊළඟ අවුරුද්ෙද් අපි වාහන ෙගන්වීෙම්දී අය කරන 
බදු වැඩි කළා. ඒත් ඒ ගණනම ෙගනාවා. දැන් වාහන 40,00,000ක්  
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් වාහන ෙදලක්ෂ ගණනක් ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අද වාහන ලක්ෂ 42ක්, 43ක් මහා මාර්ගවල 
දුවනවා. ඒ නිසා ඒ වාහනවලට ගැළෙපන පරිදි මාර්ග පද්ධතිය 
නවීකරණය කිරීෙම් වරදක් තිෙබනවාද? ජනතාවට පහසුෙවන් 
යන්න එන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. අද ගාල්ෙල් ඉන්න එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුත් උෙද්ට තමයි ගාල්ෙල් ඉඳලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්. අද ඒ වාෙග් පහසුකමක් ඒ අයට 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක දැක දැක, ඒක විකෘති කරලා කථා කිරීම 
ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. අපි ව ාපාරික සමාජයක් සඳහා රට 
සකස් කර ෙගන යනවා. 

ගුවන් ෙසේවය ගැන කියන්න තිෙබන්ෙන්ත් ඒකයි. යමක පාඩු, 
ලාභ ෙදකම ෙවන්න පුළුවන්. පටන් ගත්ත ගමන්ම ලාභයක් ෙහෝ 
පාඩුවක් සිද්ධ ෙවනවා කියලා තක්ෙසේරු කරලා ව ාපාරයක් 
වහලා දාන්න බැහැ. එෙහම පුළුවන් ද? ෙකොළඹ වරායට අවුරුදු 
1,000කට වැඩි ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල් 
ෙම් රට දැකලා, ෙකොළඹ වරාය දැකලා ගිවිසුම් ඇති කර ෙගන 
වරායට එනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය හම්බන්ෙතොට ඇති කරලා 
තවම අවුරුදු කීයද? ගරු සභාපතිතුමනි, ව ාපාරයක් දියුණු 
ෙවන්න, විෙශේෂෙයන් නාවික කටයුතු දියුණු ෙවන්න සෑෙහන්න 
කාලයක් අවශ  ෙවනවා. නැව් ගමනා ගමනෙය්දී විෙද්ශ රටවල 
නැව්වලට අද අපි ෙදොර විවෘත කරලා තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි,  ෙම්වා දැකලා, ෙම්ක අවෙබෝධ කර ෙගන, ෙම් 
සඳහා රක්ෂණය ඇති කර ෙගන හම්බන්ෙතොට වරාය  සමඟ  දීර්ඝ 
ගමනක් ෙගන යන්නට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දරපු 
උත්සාහය, ෙම් රෙට් අනාගත පරපුරට හිමි කළ මහත් දායාදයක් 
බව මතක් කරන්නට ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් සිදු 
වන සංවර්ධනය ගැන ෙම් ආණ්ඩුවට, ෙම් අමාත  මණ්ඩලයට, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අෙප් ෙගෞරව ස්තුතිය පුද කරමින්, 
ඔබතුමාටත් මෙග් ෙගෞරවය පුද කරමින් මෙග් වචන කිහිපය 
සමාප්ත කරනවා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කථික ලැයිස්තුෙව් 19 

ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ අයෙගන් එක්ෙකෙනක්වත් 
මට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.  

මීළඟට ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

[පූ.භා. 10.51] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද විවාදයට ගනු 

ලබන්ෙන්, මෑත කාලෙය් ලංකාව තුළ විශාල ෙලස සාකච්ඡාවට 
බඳුන් වුණු විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශය, ඛනිජ ෙතල් 
කර්මාන්ත අමාත ාංශය, සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අමාත ාංශය සහ 
මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවයි. 
ඉතා වැදගත් අමාත ාංශ ගණනාවක් පිළිබඳව විවාද කිරීමට එක 
දිනයක් ෙයදිලා තිෙබන නිසා, ඒ සියල්ල ගැනම කථා කරන්න 
අපහසුයි ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා  අෙනක් ඒවා ගැන ෙවනත් 
අවස්ථාවක කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ගැන විතරක්  කථා කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත ාංශය දැන් අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකෙය් ඉතාම වැදගත් ස්ථානයක් උසුලනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආනයන වියදමින් සියයට 
26ක් අපි ෙවන් කරනු ලබන්ෙන් ෙතල් ආශිත නිෂ්පාදන ෙගන ඒම 
ෙවනුෙවන්. ඒ මුදල රුපියල් බිලියන 620ක්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
ෙකෝටි 62,000ක්. ඒ වාෙග්ම 2011 අවුරුද්ෙද් ෙමම ආයතනෙය් 
පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 9,450ක්. 2012 අවුරුද්ෙද් පාඩුව රුපියල් 
ෙකෝටි 9,666ක්. ෙගොවියාෙග් විශාම වැටුප ෙවනුෙවන් රුපියල් 
ෙකෝටි 100යි රජය ෙවන් කරන්ෙන්. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙම් ආයතනය 2011 අවුරුද්ෙද්  රුපියල් ෙකෝටි 9,450ක් පාඩු ලබා 
තිෙබන අතර, 2012 අවුරුද්ෙද් රුපියල් ෙකෝටි 9,666ක් පාඩු ලබා 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ආයතනය අද අෙප් රෙට් රාජ  බැංකු 
ෙදක පවත්වාෙගන යා ෙනොහැකි තත්ත්වෙය් අනතුරකට පවා 
ෙහළලා තිෙබනවා. 2013 සැප්තැම්බර් මාසය ෙවන ෙකොට ෙතල් 
සංස්ථාව රාජ  බැංකු ෙදකට ණය හැටියට රුපියල් ෙකෝටි 
20,372ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. අද ඒ බැංකු ෙදෙක් ලාභාංශ පවා 
අඩු ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් විශාල අර්බුද ගණනාවක් ඇති 
කරන්න ෙතල් සංස්ථාෙව් මැදිහත් වීම ඉවහල් ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ණය ගැනීම ගත්ෙතොත්, ෙම් 
ආයතනය 2011 දී රුපියල් ෙකෝටි 28,561ක් ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 39,855ක් ණය ෙගවලා තිෙබනවා. 
2012 අවුරුද්ෙද් රුපියල් ෙකෝටි 18,887ක් ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 33,536ක් ණය ෙගවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ආයතනය ෙමොන තරම් දැවැන්ත කඩා වැටීමකට ලක් ෙවලාද 
කියන එක ෙම් කරුණ දිහා බැලුෙවොත් පමණක් අපට හිතා ගන්න 
පුළුවන්. ඇයි ෙම්?  

ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිෙල් උච්චාවචනය, ඒ වාෙග්ම 
ඉරාකයට සම්බාධක පැනවීම, ෙම් ආදී කරුණු පමණක්ම 
ෙනොෙවයි ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවන්න බලපාන්ෙන්. ඒවා ඒ සඳහා 
යම් සාධක එකතු කරන එක ඇත්ත. හැබැයි, ෙම් කඩා වැටීමට 
ෙහේතු වන පධාන ෙද් තමයි, ෙම් දැවැන්ත ආයතනය ඇතුෙළේ සිදු 
වන මහා පරිමාණ ෙහොර ගනුෙදනු. 

මම එකින් එක තමුන්නාන්ෙසේට පැහැදිලි කරන්නම්. එකක් 
තමයි පසු ගිය දවස්වල විශාල ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණු Fujairah 
Petroleum Products LLC ගනුෙදනුව. ගරු සභාපතිතුමනි, 
2011.10.05 වන දින ෙතල් සංස්ථාව Fujairah Petroleum 
Products LLC නමැති අරාබි එමීර් රාජ ෙය් සමාගමක් සමඟ අඩු 
සල්ෆර් දැවි ෙතල් ලබා ගැනීම සඳහා හය මසක ගිවිසුමකට 
එළැඹුණා. ඒ ගිවිසුම මම ළඟ තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 
ඇමතිතුමා ළඟ නැත්නම් මට එය ෙදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම එම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමාගමට ෙමෙතක් කිසිවිටක ෙනොෙදන ලද transferable L/C 
ලබා දුන්නා.  ෙමෙතක් කාලයක් ඒ සමාගමට හැරුණු ෙකොට 
කාටවත් දුන්ෙන් නැහැ. ෙමය ඉතාමත් අවදානම් කාර්යයක් වන 
අතර  එම සමාගමට ෙමම transferable L/C භාවිත ෙකොට ෙවනත් 
ගනුෙදනු සිදු කිරීමට හැකියාව පවා තිබුණා. එෙහම තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සමාගම ෙතෝරා ගත්ෙත්. ගිවිසුෙම් 8වන 
ෙජ්දයට අනුව ෙමටික්ෙටොන් එකක් සඳහා premium අගය  
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 54ක්. ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති, සිංගප්පුරු 
Platts එකට  අමතර අගය තමයි ෙටන්ඩරෙය්දී අපි සැලකිල්ලට 
ලක් කරන්ෙන් කියලා. Premium අගය ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් 54ක් 
තමයි තිබුෙණ්. ෙම්ක තමයි අගය.  

ෙමම ගිවිසුම අවසන 2012.04.11 දින තවත් මාස හයකට එම 
ගිවිසුම සංෙශෝධන සහිතව දීර්ඝ කිරීමට ඇමති මණ්ඩලය අවසර 
දුන්නා. මා ළඟ තිෙබනවා, ඒ අමාත  මණ්ඩල පතිකාව. එවකට  
වැඩබලන ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත වරයා හැටියට හිටපු 
සරණ ගුණවර්ධන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා දාපු කැබිනට් 
පතිකාව. ෙම් කැබිනට් පතිකාෙව් ෙමම Fujairah Petroleum 
Products LLC එකටම තව මාස හයකට දීර්ඝ කරන්න අවස්ථාව 
ලබා ෙදනවා.  

ඊ ට පස්ෙසේ එහි 8වන ෙජ්දෙය් සඳහන් පරිදි වංචනික ෙලස 
ෙමටික්ෙටොන් එකක් සඳහා premium අගය ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් 
54 ෙලස ෙදවරකට සඳහන් කළා. Premium  අගය ඇෙමරිකානු 
 ෙඩොලර් 54 ඉඳලා ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් 108 දක්වා වැඩි වුණා. 
ලංකාෙව් ෙමෙතක් කිසිදු ෙතල් මිලට ගැනීමක් සිදු කරලා නැහැ, 
premium  අගය ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් 108ට. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා Fujairah Petroleum Products LLC  එෙකන් 
ගත්ෙත් ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් 108ට. ෙමෙසේ නැව් ෙදකක් සඳහා 
ෙගවීම් ෙකොට ඇති අතර ඒ සඳහා ගිය වියදම රුපියල් මිලියන 
262ක්; ෙකෝටි 26ක්. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම ගනුෙදනුෙවන් 
විතරක් සිදු වුණු පාඩුව රුපියල් විසිහයෙකෝටි විසිලක්ෂයක් 
ෙවනවා. මම අහනවා, ෙම්කට ගත්තු තීන්දුව ෙමොකක්ද කියලා.  

ෙම් ෙදවන නැවත ෙගවීම කිරීමට ෙපර ලිපිකරුෙවකු විසින් 
ෙසොයා ගන්නා ලදුව ඔහුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දීමට පාලන 
අධිකාරිය කියා කළා. පාලන අධිකාරිය ඔහු ස්ථාන මාරු කිරීම් 
කළා. ඔන්න ෙම් ගනුෙදනුව ෙහොයා ගත්තු පුද්ගලයාට 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු සැලකිල්ල. හරි නම් ඔහුට සම්මාන 
ෙදන්න ඕනෑ, රටට සිදු ෙවච්ච මහා හානියක් ෙසොයා ගැනීම 
පිළිබඳව. හැබැයි, ෙම් හානියට මැදිහත් වුණු අයට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙමම ගිවිසුම්වල වැරැදි 
කිසිවක් ෙනොදුටු පධාන නීති නිලධාරිනිය අද  ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇය කවුද කියලා. මම ඒ පිළිබඳව 
ෙපෞද්ගලික කරුණු කියන්ෙන් නැහැ. පධාන නීති නිලධාරිනිය අද 
ෙකොෙහේද  ඉන්ෙන්? ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරන ෙකොට ඇයෙග් 
කාර්ය භාරය ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ඉටු කළාද?  
ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් 54ට තිබුණු premium  අගය, ඇෙමරිකානු 
 ෙඩොලර් 108ට වැඩි ෙවලා. රුපියල් විසිහයෙකෝටි විසිලක්ෂයක් 
පාඩු සිදු වන ෙකොට නීති නිලධාරිනියට ෙමොකද කෙළේ? ඒ පධාන 
නීති නිලධාරිනිය අද ෙතල් මිලදී ගැනීෙම් පසම්පාදන කමිටුවට 
නම් ෙකොට තිෙබනවා. එය සදාචාරාත්මක ෙනොවන අතර ඉතා 
වංචනික කියාවලියකට ඉඩ සලසා දීමක් ෙවනවා.  

 
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)  
පැහැදිලි කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව් දී පැහැදිලි කරන්න. ෙව්ලාව සීමිත නිසා 

ඇත්තටම කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න බැහැ. ෙගොඩක් 
ගනුෙදනු ගැන කියන්න තිෙබනවා. එක ගනුෙදනුවක්, ෙදකක් 
නම් ෙව්ලාව ෙදන්න තිබුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම Fujairah Petroleum Products 
LLC  එෙක් ගනුෙදනුව ෙහේතුෙවන් ඒ නිලධාරින්ට  දීපු දඬුවමත් 
කරුණාකර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. ෙමම ගනුෙදනුව 
හරහා රුපියල් විසිහයෙකෝටි විසිලක්ෂයක් අද ෙතල් සංස්ථාවට 
පාඩු කරලා තිෙබනවා. 

ෙදවැනි ගනුෙදනුව තමයි මහා පරිමාණ ෙහජින් ගනුෙදනුව. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙහජින් ගනුෙදනුවට මූලික ෙලස වග කිව 
යුත්ෙත් මහ බැංකුෙව් අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතායි. ෙම් 
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්තයා තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඇවිල්ලා ෙම් ෙහජින් සූදුව පිළිබඳව PowerPoint presentation 
එකක් කෙළේ. ඒ අනුවයි ෙහජින් ගනුෙදනුෙව් සියලු සාකච්ඡා සිද්ධ 
වුෙණ්. බැංකුත්  එක්ක ඒ සියලු සාකච්ඡා සිද්ධ වුෙණ් මහ බැංකු 
ෙගොඩනැඟිල්ල ඇතුෙළේදීයි. මහ බැංකුව තමයි ෙම්කට සෘජුව 
මැදිහත් වුෙණ්. ඒ ෙවලාෙව් හිටපු සභාපතිවරුන්ට ෙවන කර 
ගන්න ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලයත් ෙම් වැරැදි 
ගිවිසුම්වලට අවසර දුන්නා. ෙහජින් ගිවිසුම අත් හිටුවනවාත් 
එක්ක ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? සිටි බැංකුවයි, ෙඩොයිෂ් බැංකුවයි, 
එච්.එස.්බී.සී. බැංකුවයි ගිහිල්ලා නඩු දැම්මා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
දිගටම කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? සමා ෙවන්න, සිංගප්පූරු  සිටි බැංකුවයි, 
ෙඩොයිෂ් බැංකුවයි ගිහිල්ලා නඩු දැම්මා. තමුන්නාන්ෙසේලා දිගින් 
දිගටම කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙම් නඩු දාලා තිෙබන්ෙන් අපිට කිසිදු 
මුදලක් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, නඩුවලට  විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 40කට 
වඩා  වියදම් කළා. ෙම්වා මහජනයාෙග් සල්ලි. නඩුවලට රුපියල් 
ෙකෝටි 40කට වඩා වැඩි මුදල් පමාණයක් වියදම් කළා.  ඒ සියලු 
නඩුවලට වියදම් කරපු මුදල් සහ සුසිල් ෙපේමජයන්ත අමාත වරයා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු ෙතොරතුරු මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙහජින් ගනුෙදනුෙවන් ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම් ගනුෙදනුව අනුව සැප්තැම්බර් මාසය වන 
ෙකොට රුපියල් ෙකෝටි 761ක් ෙගවලා තිෙබනවා.  

රුපියල් ෙකෝටි 761ක් කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 7.6ක්. 
2013 අවසන් වන විට අෙප්ක්ෂා කරනවා, රුපියල් බිලියන 8.6ක් 
ෙගවන්න. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 867ක්. ෙම්වා 
මහජනයාෙග් සල්ලි. ෙගොවි විශාම වැටුපට රුපියල් ෙකෝටි 100 
ෙදන්ෙන් ෙකඳිරි ගගා. රාජ  ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කරන්න 
රුපියල් ෙකෝටි 1,700 ෙදන්ෙන් ෙකඳිරි ගගා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙකඳිරි ගගා 
සහන ෙදන ආණ්ඩුවක්. ෙකොත්තමල්ලි කුඩු ටිකට, කහ ටිකට, 
මිරිස් ටිකට, ලූනු ටිකට ෙම් සියල්ලටම ආණ්ඩුව බදු ගහනවා.  

ෙහජින් ගනුෙදනුෙව් විතරක් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 867යි. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කාටද දඬුවම් දුන්ෙන්? විනිවිද ෙපෙනන 
ආණ්ඩුවක් කියනවා, නීති ගරුක ආණ්ඩුවක් කියනවා, ෙහොරුන්ට 
දඬුවම්  ෙදන ආණ්ඩුවක් කියනවා. ෙම් වන ෙකොටත් රුපියල් 
ෙකෝටි 867ක් පාඩු කර තිෙබන ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් කාටද දඬුවමක් දුන්ෙන්? අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් තවමත් 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා. එක පරීක්ෂණයකට 
කැ ෙඳව්වා ද? ෙමයට හවුල් වුණු අය සම්බන්ධෙයන් එක 
පරීක්ෂණයක් කළා ද? ෙම් ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ ෙකොෙහොමද? 
ලංකාවට අවශ  නැති ෙහජින් ගිවිසුම ගැහුෙව් කවුද? ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා මහ බැංකු ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සාකච්ඡා 

677 678 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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පැවැත්වූෙව් ෙකොෙහොමද? ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් 
ගනුෙදනුවලට මැදිහත් ෙවන්න ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපති 
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ට තිබුණු අයිතිය ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා පරීක්ෂණ කිසිවක් කරන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරනවා. ඒෙක් පාඩුව රුපියල් 
ෙකෝටි 867යි.  

ඊළඟට, මා තමුන්නාන්ෙසේට ෙපන්වන්නම්, කිසි නැව නිසා සිදු 
වී ඇති පාඩුව සහ ඒෙක් ෙහොරකම පිළිබඳව.  2011.10.01වන දා 
සිට 2012.09.30 දක්වා ෙබොර ෙතල් ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 2ක 
පමාණය සඳහා නැවක් කුලියට ගැනීමට ෙටන්ඩරයක් ඉදිරිපත් 
කළා. එම ෙටන්ඩරෙය් 1.2 යටෙත් නැව ධාවනයට අවශ  ඉන්ධන 
සඳහා ෙගවීම්වල ෙකොන්ෙද්සි ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒ ෙටන්ඩර් 
ලියවිල්ල මා ළඟ තිෙබනවා. නැෙව් අයිතිකරු මූලික නැව් ෙතල් 
මිල - base price එක- ෙලස සඳහන් කරන මිලට සාෙප්ක්ෂව 
ඉන්ධන ලබා ගන්නා දිනෙය් සිංගප්පූරු ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල වැඩි 
වනවා නම්, මිල අඩු වනවා නම් ඒ ගැන සලකා බලනවාය කියා 
ෙටන්ඩර් ලියවිල්ෙල් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එවිට එම මූලික 
මිලට වඩා Plattsවල මිල වැඩි නම් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව තැරැව්කරුට ෙවනස ෙගවිය යුතුයි. හැබැයි Plattsවල මිල 
අඩු නම් තැරැව්කරුෙග් පවාහන ගාස්තුෙවන් එම මුදල අඩු කර 
ගන්නවා. එනම් තැරැව්කරු ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාවට 
-CPC එකට- ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි ෙටන්ඩර් ලියවිල්ෙල් 
තිබුණු ෙකොන්ෙද්සි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ලැබුණු ෙටන්ඩර්වලට අනුව අඩුම මිල 
ඉදිරිපත් කෙළේ නටාලි නමැති නැවයි. ෙමටික් ෙටොන් එකක් සඳහා 
මූලික මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 600යි. පරිෙභෝජනය සඳහා ෙතල් 
ෙගන ඒෙම්දී ඇතුළු කෙළේ එක් ගමන් වාරයකට ෙමටික් ෙටොන් 
1,000යි. ෙමටික් ෙටොන් එකක පවාහන වියදම ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 7.99යි. ෙම්ක තමයි නටාලි සමාගම ඉදිරිපත් කරපු 
ගණන. Base මිල ෙඩොලර් 600යි. පරිෙභෝජනය සඳහා එක ගමන් 
වාරයකට ෙමටික් ෙටොන් 1,000යි. ෙමටික් ෙටොන් එකක පවාහන 
වියදම ෙඩොලර් 7.99යි. ෙම් ගණන් තමයි නටාලි සමාගම ඉදිරිපත් 
කෙළේ.  

හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතෝරා ගත් කිසි නැව ඉදිරිපත් කළ 
මූලික මිල 600යි. පරිෙභෝජනය සඳහා එක් ගමන් වාරයකට 
ෙමටික් ෙටොන් 1,200යි. ෙමටික් ෙටොන් එකක පවාහන මිල 
ෙඩොලර් 8.5යි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතෝරා ගත්ෙත් කිසි නැව. ඒ 
ඇයි? ෙටන්ඩරයක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට වඩාත් වාසි සහගත  
ෙටන්ඩරය ෙතෝරා ගත යුතුයි. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතෝරා 
ගත්ෙත් අවාසි සහගත ෙටන්ඩරය. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් නිසා 
ඇති වී තිෙබන පාඩුව ආසන්න වශෙයන් ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් 
ලක්ෂ 40 -ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4- ඉක්මවනවා. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 520ක් -රුපියල් ෙකෝටි 52ක්- පාඩුයි. 
ෙම් වන ෙකොට කිසි නැෙව් ගනුෙදනුෙවන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාවට සිදු වූ පාඩුව අයින් කර ෙගන තිෙබනවා. අපි 
අහනවා, කවුද ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ කියලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ඩීසල්වලට, ෙතල්වලට ෙම් රෙට් ජනතාව 
මත අධික ෙලස බර පටවනවා.   තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආයතන 
ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් ෙහොරකම් කරනවා. ඒ සඳහා 
ෙද්ශපාලනඥයාෙග් සිට පහළ නිලධාරියා දක්වා බහුතරයක් හවුල් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පිරිසිදු නිලධාරි මහත්වරුනුත් 
ඉන්නවා. ඒ නිලධාරි මහත්වරුන් තමයි අපට ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් කියන්ෙන්, ෙම්වා කියන්නවත් කියලා. කල්පනා 
කරලා බලන්න. දැන් ඒ ගනුෙදනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි 52ක් 
පාඩුයි, ගරු සභාපතිතුමනි.   

ඊළඟට PV Oil ගනුෙදනුව ගැන මා කියන්නම්. සාමාන ෙයන් 
ෙතල් ආනයනය කිරීෙම්දී ෙමෙතක් මිල තීරණය කෙළේ 

ෙකො ෙහොමද? නැවට ෙතල් පටවා පිටත් වන දිනෙය්, ඒ දිනයට 
ෙපර දින ෙදෙක් සහ ඒ දිනයට පසු දින ෙදෙක් -ඒ දින පෙහේ- 
මිෙලහි සාමාන  අගය ගන්නවා.  

ෙතල් පටවන්ෙන් ජනවාරි මාසෙය් 05ෙවනි දා නම් ජනවාරි 
03, 04, 05, 06, 07 කියන දින 5, සාමාන  අගය තමයි ෙතල්වල 
මිල හැටියට තීරණය කරන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක තමයි 
ෙමෙතක් මිලදී ගැනීෙම් පටිපාටිය. නමුත් PV Oil සමාගමට 
විෙශේෂ පහසුකමක් ෙදනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විෙශේෂ 
පහසුකම තමයි, ෙතල්වල මිල තීරණය කරන්ෙන් නැවට පටවපු 
දිනෙය් සිට ආසන්නම දින 5 ෙහෝ ඒ මාසෙය් තමන් කැමැති ළඟම 
දින 5, තමන් කැමැති එක දිගට පිහිටන දින 5ක්. ඒ දින දින 5න් 
එකක් ෙතෝරා ගන්න කියනවා. මම අහන්ෙන් PV Oil සමාගමට 
ෙම් අවස්ථාව ෙදන්ෙන් ඇයි කියලායි. ෙමෙතක් තිබුෙණ් නැවට 
ෙතල් පටවා අවසාන දිනෙය් සිට ෙපර හා පසු දින 2 බැගින්ද, 
ෙතල් පටවා අවසන් වූ දිනයද ඇතුළුව දින 5 සිංගප්පූරු ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළහි මිෙල් සාමාන  අගය ෙගන ෙතල්වල මිල ගණනය 
කිරීමයි. ඒක තමයි මිලදී ගැනීෙම් නියම කියාපටිපාටිය. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා PV Oil සමාගමට ෙදනවා, ළඟම දින 5ක් ෙහෝ 
එක මාසයක එක ළග දින 5ක කැමැති එක ෙතෝරා ගන්න කියලා. 
ඒ අය ෙතෝරා ගන්න කැමැති ෙමොකක්ද? ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ අය 
තමන්ට වැඩිෙයන්ම සාමාන  අගයක් ගන්න පුළුවන් දින 5 
ෙතෝරා ගන්නවා. ෙමොන මිලදී ගැනීමකද එෙහම කරන්ෙන්? 
නිශ්චිත ෙලස තිෙබන මිල දී ගැනීෙම් කියා පටිපාටිය උල්ලංඝනය 
කරලා ඒ සමාගම්වලට අතිෙර්ක වාසි ෙදනවා. 

 ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ අතිෙර්ක වාසි දීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන 
මාර්තු මාෙසේ 11 සිට අෙපේල් මාසෙය් 11 දක්වා නැවට ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 9.4ක් වැඩි වුණා. ඊළඟ මාසෙය් 8.8ක් වැඩි වුණා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම් විධියට නැව් 8ක් ආවා. ඒ නැව් 8ම මිලට 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? සාමාන  අගෙය් තිෙබන මිලට වඩා ඒ නැව් 8ම 
මිල ගණන් වැඩි ෙවන්න පටන් ගත්තා. එක බඩු ෙතොගයක අගය 
 ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2.03කින් වැඩි වුණා. ඊළඟ නැෙව් බඩු 
ෙතොගය ෙඩොලර් 1.17ක් වැඩි වුණා. ඊළඟ නැෙව් බඩු ෙතොගය 
ෙඩොලර් 6.03ක් වැඩි වුණා. ඊළඟ නැෙව් බඩු ෙතොගය ෙඩොලර් 
6.11ක් වැඩි වුණා. ඊළඟ නැෙව් බඩු ෙතොගය ෙඩොලර් 3. 44ක් වැඩි 
වුණා. ඊළඟ නැව බඩු ෙතොගය ෙඩොලර් 3.45ක් වැඩි වුණා. ඊළඟ 
නැෙව් බඩු ෙතොගය ෙඩොලර් 2.55ක් වැඩි වුණා. ඊළඟ නැෙව් බඩු 
ෙතොගය ෙඩොලර් 2.44ක් වැඩි වුණා. කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් 
අනුව, ෙම් ගනුෙදනුව හරහා පමණක් හැම නැවකින්ම නියමිත 
පරිදි මිලදී ගන්නා පමාණයට වඩා ගණන වැඩි වුණා. ඒ නිසා 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම ගිවිසුෙමන් අතිවිශාල 
පාඩුවක් ඇති බව දැන දැනම කටයුතු කිරීම නිසා ඒෙකන් ඇති 
වුණ පාඩුව රුපියල් මිලියන 1,037යි. ඒ කියන්ෙන් ෙකෝටි 104යි. 
ඒ ගනුෙදනුෙව් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 104යි. කවුද ෙම්වා ෙබදා 
ගන්ෙන්? ගරු සභාපතිතුමනි, කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් රෙට් 
මහ ජනයාෙග් සල්ලි. ඩීසල්වලට බදු ගහනවා, ෙපටල්වලට බදු 
ගහනවා. ජනතාව මත අසීමිත බර පටවනවා. බර පටවලා පටවලා 
එකතු කර ගන්න සල්ලිවලට ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙම් PV Oil 
ගනුෙදනුෙව් පාඩුව රුපියල් මිලියන 1,037යි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක විගණන 
වාර්තාෙවන් ෙපන්වලා දුන්නා. ෙමම ගිවිසුෙමන් අතිවිශාල 
පාඩුවක් සිදු වී ඇති බව දැන දැනම ෙමම සමාගම සමඟ ගිවිසුම 
නැවත මාස 06කට දීර්ඝ කළා. ෙමම විගණන වාර්තාෙව් පැහැදිලිව 
සඳහන් ෙකොට තිබියදී, ෙමම නිලධාරියාට කිසිදු කියා මාර්ගක් 
ෙනොෙගන සුවිස් සිංගප්පූර් යුනිෙපක් සමාගම සමඟ ෙමටික්ෙටොන් 
40,000 බැඟින් වන නැව් 6 බැඟින්, නැව් 12කට එම ෙකොන්ෙද්සි 
යටෙත්ම ගිවිසුම් අත්සන් ෙකොට තිෙබනවා. ආෙයත් ගිවිසුම් 
අත්සන් කළා. විගණන වාර්තාව ෙපන්වා දුන්නා ෙම්ක වැරදියි 
කියලා. ෙම්ක ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට සිදු ෙවලා තිෙබන අසීමිත 
පාඩුවක්. ෙම්ක මහ ජනයාට විපත්තිදායක කරුණක් ෙවනවා. 
නමුත් ඒ විධියටම නැවතත් මාස 6කට ගිවිසුම දීර්ඝ කළා. විගණන 

679 680 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාර්තා කැෙළේ, ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට. ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට 
ඒවා අදාළ නැහැ. ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ එක 
ගනුෙදනුවක්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟම මම විගණන වාර්තාෙව් කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. සාමාන ෙයන් අෙප් සැපයුම්කරුවන් ලියා 
පදිංචි කරන කමෙව්දයක් තිබුණා. ඒ කමෙව්දය අනුව CPC සඳහා 
ෙතල් මිලදී ගැනීමට සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා 
උපෙදස් සහ ෙකොන්ෙද්සි ඇතුළත් ලියවිල්ලක් පවතින අතර, එය 
1987න් පසු යාවත්කාලීන ෙකොට ෙනොමැත. ෙම් සඳහා අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලය කිසිදු පියවරක් ෙගන ෙනොමැත. ෙමොකක්ද ෙම් අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලය කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රුපියල් 520,000ක 
වැටුපක් ලබන කළමනාකාර අධ ක්ෂවරෙයක් ඉන්නවා. ඒ මාසික 
වැටුප. වැටුපට අමතරව රුපියල් ලක්ෂ 300,000ක පමණ දීමනා 
තිෙබනවා. මා ළඟ බිල්පත් සියල්ලම තිෙබනවා. කළමනාකාර 
අධ ක්ෂවරයා මාසයකට රුපියල් 800,000ක් ගන්නවා. 

හැබැයි, මාසයකට ලක්ෂ අටක් වැටුප් සහ දීමනා ලබාෙගන, 
ෙම් කළමනාකාර අධ ක්ෂවරයා ෙමොනවාද කරන්ෙන්? 1987 
සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කිරීම තවමත් යාවත්කාලීන කරලා 
නැහැ. ඒ විතරක්ද? සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කිරීම අන්තර් 
ජාතික දැන්වීම් හරහා සිදු කළ යුතු වුවද, 2013 මාර්තු මාසය දක්වා 
 ෙමම  දැන්වීම් පළෙකොට ඇත්ෙත් "ෙඩ්ලි නිව්ස්" පුවත් පෙත් 
විතරයි. සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා දැන්වීම් පළ 
කරපු ෙවනත් පත්තරයක් ගැන මට කියන්න. ෙම්වා අන්තර් ජාතික 
මිල දී ගැනීම්. නමුත් දැන්වීම් පළ කර තිෙබන්ෙන් "ෙඩ්ලි නිව්ස්" 
පුවත් පෙත් විතරයි.  ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරද? මා ඉතාම වග 
කීෙමන් යුතුව කියනවා, ලැෙබන ඉල්ලුම් පත නියමිත පරිදි 
ෙල්ඛනගත ෙනොෙකොට තාක්ෂණික ඇගයීම සඳහා ඉදිරිපත්ෙකොට  
ඇත්ෙත් වාණිජ කළමනාකරුට අවශ   අයදුම්පත් පමණි.  
සැපයුම්කරුවන්ෙගන් එෙහම ඉල්ලුම්පත  ලැබුණාම  ඒවා නියමිත 
ෙල්ඛනයකට ගන්නට ඕනෑ, ෙම් ෙම් ඉල්ලුම් පත, ෙම් ෙම් දිනවල 
ලැබුණා කියලා. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව සැපයුම් කළමනාකරුට 
අවශ  ඉල්ලුම් පත ටික විතරක් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවට 
දමනවා.  
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
සාමාන ෙයන් ඉල්ලුම් පතයක් ලැබුණාම ඒ අය ඒක 

අනිවාර්ෙයන්ම කරන්නට ඕනෑ.    

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ඔබතුමාට කියන්නම්, එවපු ඉල්ලුම් පත ගැනයි, ඒවායින් 

ඇත්තටම  ඉදිරිපත් කරපු ඒවා ගැනයි. ඔබතුමාට උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව් දී නිලධාරියකු ෙගන්වලා මම ෙපන්වන්නම්,  
ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. එෙහමයි ෙම්වා කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සියලු වාර්තා, ෙල්ඛන මා සතුව තිෙබනවා.   
සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කර ගත යුතු වන්ෙන්, ලියා පදිංචි 
ගාස්තු ෙගවීෙමන් අනතුරුව වුවද, සැපයුම්කරුවන් 25 ෙදෙනකු 
ලියා පදිංචි ගාසත්ු අය කර ගැනීමකින් ෙතොරව ලියා පදිංචි කර 
තිෙබනවා. මින් ඇති වී තිෙබන පාඩුව රුපියල් 9,36,000යි ගරු 
සභාපතිතුමනි. මම ෙනොෙවයි  ඒක කියන්ෙන්,  ඒක විගණන 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා.  ඉදිරිපත් කර තිෙබන විගණන වා ර්තාෙව් 
තිෙබනවා, ලියා පදිංචි ගාස්තු ෙනොමැතිව සැපයුම්කරුවන් ලියා 
පදිංචි කිරීම ෙහේතුෙකොට ෙගන ඇති වී තිෙබන පාඩුව රුපියල් 
9,36,000ක් කියලා.  ඒ විතරක්ද? නඩු සහ ෙබ්රුම් කරන හා නීති 
උපෙදස් සඳහා වියදම් කර තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 967ක්. 

ඇමතිතුමාෙග් ආයතනය රුපියල් ලක්ෂ 967ක් නඩු සහ 
ෙබ්රුම්කාර කටයුතු ෙවනුෙවන්  වැය කර තිෙබනවා. PV Oil  
ගනුෙදනුව හරහා premium  B/L  දිනයට ෙවනස් ෙලස භාවිතය 
නිසා පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ 10,377යි. අවසන් ෙතොග වාර්තාව 
අගයන්ෙග් අඩුවීම, සැපයුම්කරුවන් විසින් බිෙලන් අඩු කිරීම නිසා 
ඇති වී තිෙබන පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ 265යි.  අකාර්යක්ෂම 
කියාකරවීම් කටයුතු හා නල පද්ධතිෙය් දුර්වලතා නිසා නැව් පමාද 
ගාස්තු හැටියට   ෙගවන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 
1935ක්. නැව ෙගොඩබෑමට පමාද වීෙමන් නියමිත ෙව්ලාවට 
පැමිණි නැව් අදාළ දිනයට ෙනොගැනීම නිසා  ෙගවීමට සිදු වූ පමාද 
ගාස්තුව රුපියල් ලක්ෂ 2975යි.  LCs  නියම ෙවලාවට විවෘත 
කිරීමට හැකියාවක් ෙනොමැති වීෙමන් ඇති වී තිෙබන පාඩුව 
රුපියල් ලක්ෂ 40යි.   ඩීසල්, ෙපටල් මිශ වීම නිසා ෙගවීමට සිදු වූ  
මුදල රුපියල් ලක්ෂ 23,300යි. බාල ෙතල් නිසා වාහනවලට ලක්ෂ 
280ක් අලාභ ෙගවන්නට සිදු වුණා.  නියමිත ෙව්ලාවට දැවි ෙතල් 
ෙගන ඒමට ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට අසමත් වීෙමන් ඒ සඳහා 
ඩීසල් භාවිතාෙකොට විදුලිය ජනනය කිරීමට සිදු වීම නිසා ඇති වූ 
පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ 3200යි. ගරු සභාපතිතුමනි, විගණන 
වාර්තාෙවන් ෙපන්වා දී ඇති පරිදි ෙම් ගනුෙදනු අෙට් විතරක් 
පාඩුව රුපියල් ලක්ෂ 83,000යි.  එනම් රුපියල් බිලියන 8.3යි. 
ඉතින් ෙම් ආයතන කටයුතු ආකාරය ෙමොකක්ද? ෙමහි නිලධාරින් 
ඉන්නවා; කළමනාකරුවන් ඉන්නවා. ලක්ෂ අටක් වැටුප් ගන්නා 
නිලධාරින් ඉන්නවා. නියමිත පරිදි නැෙවන් ෙතල් ටික බාගන ්ෙන් 
නැහැ,  ඒ නිසා පමාද ගාස්තු ෙගවන්නට සිදු ෙවනවා. ෙතල් නල 
පුපුරනවා. අද ෙම් රෙට් ජනතාවට මහා බරක්, මහා ෙහණයක් 
බවට ෙපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙතල් සංස්ථාෙව් දූෂිත ගනු 
ෙදනුයි.  ඒවාට ෙද්ශපාලනඥයන් වග කියන්නට ඕනෑ. 
ඇමතිවරුන් පඹයන් වාෙග් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. සමහර 
අමාත වරුන්ෙග් රුදු ඥාතීන් ෙම්කට සම්බන්ධයි. ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ගැන ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ඔබතුමා තවම අලුත්.   අලුත් 
ෙදයක් තවම සිදුවුෙණ්  නැහැ.  ෙම් පරණ ඇමතිවරුන් ගැනයි 
කියන්ෙන්.  

මම අහන්ෙන්, ෙම් ආකාරයට කටයුතු කරමින්  ෙම් ආයතනය  
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ෙතල් සංස්ථාව කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
වැදගත්ම ආයතනයක්. රෙට් ජීවනාලිය. රෙට් ආර්ථිකය 
පවතින්ෙන් ෙම් ආයතනය  මතයි. ෙතල් ෙගන්වන්න රුපියල් 
ෙකෝටි 62,000ක් වියදම් වනවා.  අපනයන වියදම් සියයට 26ක් 
ෙවනවා.  මහජනතාව මත අසීමිත බර පටවනවා.  මහජනතාව මත 
අසීමිත බර පටවපු එවැනි  ආයතනයක තත්ත්වය ෙම්කයි.   

ගරු සභාපතිතුමනි,  දැන් ඇති වී තිෙබන නරකම තත්ත්වය 
ෙම්කයි.  ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා එදා පශ්නයකට පිළිතුරු ඉල්ලා 
සිටියා. එතුමා මට පිළිතුරු ලබා දුන්ෙන් නැහැ.  මම කියන්නම්,  ඒ 
පිළිතුර හරියටම.  මම ෙම් ලබාෙගන තිෙබන්ෙන්  ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා වූ සාමාන  අගයයි. එක් එක් නැව් 
ෙතොගවලින් ෙපටල් ෙගනාවාට පසුව ඒ ෙපටල් පමාණයයි, එහි 
මිල ගණනුයි අතර සාමාන  අගය ගත්තාම, අදත් ෙපටල් 
ලීටරයක් ෙකොළඹ වරාෙයන් බානෙකොට එහි මිල වන්ෙන් රුපියල් 
98.50යි. [බාධා කිරීම්] මම කියන්නම්.  වරාය ගාස්තු රුපියල් 
5.97යි. තමුන්නාන්ෙසේෙග් සූතයට අනුව හදලයි මම ෙම් 
කියන්ෙන්.  ෙපටල් ලීටරයකට ආණ්ඩුෙව් බදු තිෙබනවා, රුපියල් 
28.12ක්. [බාධා කිරීමක්] CPSTL charges, ඒ කියන්ෙන් ගබඩා 
සංකීර්ණෙය් අය කිරීම තිෙබනවා, රුපියල් 1.94ක්.  

CPC එෙක් cost එක තිෙබනවා රුපියල් 3.65ක්. CPC එකට 
margin එක ෙදනවා රුපියල් 2.3ක්. විකුණන අයට margin එක 
ෙදනවා රුපියල් 2.45ක්. ෙතල් සංස්ථාෙව් ලාභයත් තියා ගත්තාට 
පස්ෙසේ ෙපට්රල් ලීටරයක ෙවළඳ ෙපොළ වටිනාකම ෙවන්ෙන් 
රුපියල් 142.67යි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත වටිනාකම. හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපට්රල් ලීටරයක් ෙවළඳ ෙපොෙළේ විකුණන්ෙන් 

681 682 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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රුපියල් 162කටයි. ඒ කියන්ෙන්, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, 
ෙපට්රල් ලීටරයකට ලාභ තිෙබනවා රුපියල් 20ක්.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா ) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු මන්තීතුමා, මම ඔබතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්නම් මෙග් 

කථාව ෙවලාෙව්දී. ඔබතුමා ඒ ෙවලාෙව් රැඳී ඉන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. මම 

ඉන්නම්. මා ළඟ තිෙබන ෙම් වාර්තාව ඉතා පැහැදිලි එකක්. ඒ 
අනුවයි මා ෙමය කියන්ෙන්. ෙපට්රල්වලින් ෙම් අසීමිත ලාභය 
තියාගන්න ෙහේතුව හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කරන 
කරුණ තමයි, "අපි විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම ෙවනුෙවන් ඩීසල් අඩු 
මිලට ලබා දීලා තිෙබනවා. අඩු මිලට ඩීසල් ලබා දීම නිසා ඇති වී 
තිෙබන පාඩුව පියවා ගැනීම ෙවනුෙවන් තමයි අපි වැඩි ලාභයක් 
ෙපට්රල්වලින් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්." කියන එක. එෙහම නම් ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් ලාභයම 
තිෙබනවා IOC එකටත්. IOC එක ෙතල් ෙදන්ෙන් නැහැ, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට. විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙතල් ෙදන්ෙන් ෙතල් 
සංස්ථාවයි. ඒ හින්දා ඒ පාඩුව සිදු වන්ෙන් ෙතල් සංස්ථාවටයි. ඒ 
පාඩුව පියවා ගැනීම ෙවනුෙවන් තමයි ෙපට්රල්වලට වැඩි ලාභයක් 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්. හැබැයි ෙම් කිසිවක් ෙනොෙදන IOC එක ෙම් 
වසෙර් ෙම් දක්වා ෙපට්රල් විකුණලා තිෙබනවා, ආසන්න 
වශෙයන් ලීටර මිලියන 168.6ක්. ඒ අය ෙපට්රල් ලීටරයකින් 
රුපියල් 20කට ආසන්න ලාභයක් ලබනවා. ඒ ලාභය එකතු 
කළාම, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියන 3,400ක් 
ෙම් අවුරුද්ෙද් IOC එකට ලාභයි.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඔය ඉදරිපත් කරපු සංඛ ා 

ෙල්ඛනවලට, කරුණුවලට තවත් එකතු ෙවන්න ඕනෑ ෙද්වල් 
ටිකක් තිෙබනවා. මා ඒවා ඉදිරිපත් කරන්නම් මෙග් කථාෙව්දී. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි ගරු ඇමතිතුමනි. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා 

ෙපට්රල්වලින් ලාභයක් ලබා ගන්න ෙගනන තර්කය තමයි, විදුලිය 
බලය නිෂ්පාදනය කරන්න ඩීසල් අඩු මිලට ලබා දීෙමන් වන 
පාඩුව පියවා ගැනීම කියන එක. මා හිතන්ෙන් දැන් එෙහම 
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ කියලායි. මා දන්ෙන් නැහැ දැන් එෙහම 
ෙදනවාද කියන්න. ෙතල් සංස්ථාවට සැබවින්ම විය යුත්ෙත් ඩීසල් 
අඩු මිලට ලබා දීම නිසා ඇති වී තිෙබන පාඩුව පියවා ගැනීම නම්, 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ සහනාධාරය ෙදන්න ඕනෑ. ඩීසල් ලීටරයක් 
රුපියල් 122ක් ෙවන ෙකොට, විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් 80ට 
දුන්නා නම්, ඉතිරි රුපියල් 42 ෙතල් සංස්ථාවට ලබා දිය යුතු 
වන්ෙන් භාණ්ඩාගාරෙයනුයි. ඒ හින්දා ඒ සහනාධාරය 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා දිය යුතුව තිබුණා. නමුත් කාලයක් තිස්ෙසේ 
ඒ සහනාධාරය භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා දැන් 
ඒ සහනාධාරෙය් බරත් දරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙතල් 
සංස්ථාවටයි. ඒක ෙන් ඇත්ත කථාව. ෙතල් සංස්ථාව ඒ ෙවනුෙවන් 
අනුගමනය කරපු උපකමය තමයි, ෙතල් සංස්ථාවට සහනාධාර 
 ෙනොලැබීෙම් පාඩුව ෙතල් සංස්ථාව දරා ගන්නවා ෙවනුවට, 
ෙපට්රල්වලින් අධික ලාභයක් අරෙගන ඒ බර ජනතාව මතට 
ෙගන යෑම. ෙම්ක තමයි කථාව. ගණන් හිලව්වල ෙවනස්කම් 
තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ඕක ෙන් තර්කය. ෙපට්රල්වලින් ලබා 

ගන්නා අධික ලාභය ඒ විධියටම IOC එකටත් එනවා ගරු 
සභාපතිතුමනි. IOC එක ෙම් අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන 
ෙකොට ෙපට්රල් ලීටර් මිලියන 168ක් විකුණලා තිෙබනවා. ඒ ලීටර් 
මිලියන 168ට රුපියල් 20 ගණෙන් බැලුෙවොත් එතැනින් එන 
ලාභය කීයද? ෙපට්රල් ලීටර් මිලියන 168ක් විකුණලා තිෙබනවා 
රුපියල් 20ක ලාභයක් එක්ක. රුපියල් මිලියන 3,240කට 
ආසන්න ලාභයක් IOC එක උපයාෙගන තිෙබනවා. දැන් IOC 
එෙක් සැලැස්ම ෙමොකක්ද? ඇත්තටම මා දන්ෙන් නැහැ IOC එකට 
ෙමතරම් petrol sheds දමන්න අවසර ලබා දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලය විසින් කරන ලද සමීක්ෂණයක් 
තිබුණා. ඒ සමීක්ෂණය අනුව අෙප් ලංකාෙව් petrol sheds ෙකොයි 
ෙකොයි ස්ථානවල, ෙකොතරම් පමාණයක් ඇති කරන්න පුළුවන්ද 
කියන එක සම්බන්ධ වාර්තාවක් තිෙබනවා. දැන් ඒ වාර්තාව 
සැලකිල්ලට ලක් කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
සැලකිල්ලට ලක් කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් ෙහොඳයි. හැබැයි IOC එකට අලුත් බලපත කීයක් 

ලබා දීලා තිෙබනවා ද? දැන් IOC එක කමානුකූලව තැනින් තැන 
petrol sheds දමා ෙගන යනවා.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අපි ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එක්ෙකෝ, පුද්ගලික petrol shed හිමියන් එක්ක ගිවිසුම් 

අත්සන් කරෙගන. බලපත ලබා ෙදන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේ ෙනොවන 
බව ඇත්ත. හැබැයි දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද් ෙමොකක්ද? IOC 
එක දැන් දැල එළාෙගන යනවා. දැන් IOC එක අසීමිත ලාභයක් 
ලබනවා. බැරි ෙවලාවත් IOC එක ෙපට්රල් ලීටරයක් රුපියල් 3ක් 
අඩුෙවන් විකුණනවා කිව්ෙවොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? හැෙමෝම 
ෙතල් ගහන්න යන්ෙන් IOC එෙක් ෙෂඩ්වලටයි. එතෙකොට ෙතල් 
සංස්ථාෙව් ඉරණම ෙමොකක්ද? IOC එක තවම ඒක කරන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? මතක තබාගන්න, IOC එක තමන්ෙග් ෙතල් 
ජාලය එළාගත්තාට පස්ෙසේ IOC එක ෙතල් සංසථ්ාවට වඩා අඩු 
මිලට ෙතල් විකුණන්න පටන් ගන්නා බව. ෙතල්, ෙකොෙහත් 
ෙතල් ෙන්. හාල් නම්, සුපිරි එෙක් හාල් ෙවනයි; කෙඩ් හාල් 
ෙවනයි.  

එළවලු නම් සුපිරි එළවලු  ෙවනයි; කෙඩ් එළවලු ෙවනයි. 
ෙතල් ෙකොෙහත් ෙතල්. එම නිසා  අඩුෙවන් ෙදන IOC කරා ෙම් 
පාරිෙභෝගිකයන් ගමන් කරන්නට පටන් ගන්නවා. හැබැයි දැනට  
ඒක කරන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද දන්නවා ද? ඒ එන ධාරිතාව IOC 
එකට  දරා ගන්නට බැහැ.  IOC  එක දැන් යටින් ඒ ධාරිතාවයට 
අවශ  වන ජාලය එලමින් තිෙබනවා. ඒ ජාලයට අවශ  වන  
ෙපටල් ෙෂඩ් ඇති කරමින් තිෙබනවා. ඒ ජාලය ඇති කරලා ෙතල් 
සංස්ථාවට වඩා    රුපියලක් ෙදකක්  මිල අඩු  කරනවා. අඩු කළාට 
පස්ෙසේ ඉතින්  ෙතල් සංස්ථාවට අබසරණයි  කියා කියන්න  ඕනෑ. 
ඔන්න තත්ත්වය. එම නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක  ෙත්රුම් ගන්න. 
ඉන්දියාවට අවශ   ෙවලා තිෙබනවා, අෙප් රෙට් බලශක්ති 
 ක්ෙෂේතය  තමන්ට  ඕනෑ විධියට ෙමෙහය වන්න. එම නිසා තමයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලංකාවට අහිතකර සාම්පූර් ගිවිසුම CHOGM එකට අගමැතිවරයා  
එනවායයි  කියමින් ෙගන්වා ගැනීම ෙවනුෙවන් අත්සන් කෙළේ. 
අන්තිෙම්දී ආෙව්ත් නැහැ.  ෙමොකද ඉන්දියාව කල්පනා කරනවා, 
අෙප් රෙට් බලශක්ති ක්ෙෂේතය  වැදගත්ය කියා.    අෙප් රෙට්  
පමණක් ෙනොෙවයි, ඕනෑම රටක  බලශක්ති  ක්ෙෂේතය වැදගත්. 

අෙප් රෙට් බලශක්ති  ක්ෙෂේතයට වැදගත් ක්ෙෂේත තමයි,  විදුලි 
බලය හා ඛනිජ ෙතල්. ඒ ෙවළඳ ෙපොළ තමන් ෙකොෙහොම ද අත්පත් 
කර ගන්ෙන් කියා කල්පනා කරනවා. ෙවළඳෙපොළ අත්පත් කර 
ගත්ෙතොත් තමයි, තමන්ට  ඕනෑ විධියට ඒ රෙට් ෙද්ශපාලනය 
හසුරුවන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. Indian Oil Company එක 
සැලසුමක් සකස් කර තිෙබනවා, අෙප් රෙට් ෙතල් ෙවළඳෙපොළ 
ඔවුන් අතට අත්පත් කර ගන්න. ඒ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඕනෑ තරම් ඉඩකඩ ලබා   දී තිෙබනවා. ෙම් 
පිළිබඳවත් ෙතල් සංස්ථාව වඩාත්  ගැඹුරින් කල්පනා කළ යුතුව 
තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම CPSTL සමාගම. ෙම් සමාගෙම් 
තුෙනන් ෙදකක් තිෙබන්ෙන් CPC  එකට.  ෙමය රජය සතුයි.   
නමුත් ෙමය රජෙය්  විගණනයට ලක් කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? CPSTL එෙක් තුෙනන් එකයි IOC   එකට තිෙබන්ෙන්. 
තුෙනන් ෙදකක් තිෙබන්ෙන් CPC  එකට. සියයට 66ක අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් රජය සතුව නම්, CPSTL  එක රජෙය් විගණනයට 
ලබා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  

ගරු  සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු 
කරුණක් ෙමය. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අප මුදල් ෙවන් කර දී 
තිෙබනවා. ඒවා රාජ  මුදල්. ඒ  රාජ  මුදල් CPSTL එකට යනවා.  
CPSTL එෙක් තිෙබනවා, රජෙය් පංගුව සියයට 66ක්. සියයට 
33කට ආසන්න පමාණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්  IOC   එකට.  
හැබැයි ඒක රජයට විගණනයට  ලක්  කරන්නට ෙදන්ෙන් නැහැ. 
රජෙය් මුදල් තිෙබන ආයතනයක්  -සියයට තුෙනන් ෙදකකට වඩා 
රජෙය් මුදල් තිෙබන ආයතනයක්- රජෙය් විගණනයට ලක් 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. එම නිසා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්ෙන් CPSTL  එකත් විගණනය කරන්නට   ඕනෑ කියායි. 
ෙතල් සංස්ථාව විගණනය කළ නිසා තමයි ෙම්  කරුණු කිහිපයත් 
ෙහළිදරවු වුෙණ්.  

ඊට අමතරව ගරු සභාපතිතුමනි, වැදගත් කාරණයක් කියන්න 
තිෙබනවා.  ෙතල් පිරිපහදුව ගැන කියන්න ඕනෑ.  බිතාන  යටත් 
විජිත අවධිෙය් සිට 1961 දක්වා ශී ලංකාව තුළ ඛනිජ ෙතල් 
ඒකාධිකාරය  පවත්වා ෙගන යන ලද්ෙද් ෙෂල්, කැල්ෙටක්ස්, 
ෙමොබිල් යනාදි වශෙයන් වන බහු ජාතික ඛනිජ ෙතල්  සමාගම් 
විසිනුයි. ෙමම බහුජාතික සමාගම්වල  ෙතල්  ඒකාධිකාරය විසින් 
ලාංකීය ජනතාවත්,  ලාංකීය ආර්ථිකයත් බරපතළ  ෙලස දැවැත්ත 
සූරාකෑමකට ලක් කළා. ෙම ම ෙතල් සමාගම් ඉන්දියාෙව් සිට  තම 
හස්තය ශී ලංකාව  ෙවත දිගු කරමින් ෙමම සූරාකෑම්  ඉදිරියට 
ෙගන  ගියා. 1961 අංක 28 දරන ඛනිජ ෙතල් විෙශේෂ විධිවිධාන 
පනත මඟින් ඛනිජ  ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ආරම්භ කර ඛනිජ 
ෙතල්  ඒකාධිකාරය රජය ෙවත පවරා ෙගන ඉහත ෙතල් සමාගම 
ලාංකීය භූමිෙයන් පිටමන් කිරීම  ඒ අවධියට සාෙප්ක්ෂව රජය 
විසින් ගත් ඉදිරි පියවරක් බව සදහන්  කරන්න ඕනෑ. එය ඉතා 
ෙහොඳ පියවරක්. අෙප් රෙට් ෙතල් සමාගම තිබුෙණ් බහු ජාතික 
සමාගම් අෙත්යි. ෙෂල්, කැල්ෙටක්ස් , ෙමොබිල්  වාෙග් ඒ සමගම්  
ෙවතින්  නැවත  එය රාජ  ඒකාධිකාරයට ගැනීම වැදගත්  
පියවරක්. රාජ  ඒකාධිකාරයට ගත්තාට,   අෙප් රටට ෙබොරෙතල් 
 ෙගනැල්ලා පිරිපහදු කරන්න අවස්ථා වක්  අපට තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙමකී වුවමනාව නිසා  1966 දී ඉතාලි සමාගම සමඟ ගිවිසුම් 
අත්සන් කර 1967 මැයි 09 වන දින අක්කර 165 ක  භූමි භාගයක් 
පුරා  සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව ඉදි කිරීෙම් වැඩ ආරම්භ කරන්නට 

ෙයදුණා. ෙමෙසේ වැඩ ඇරෙඹන  පිරිපහදුව දැවැන්ත ව ාපෘතියක් 
වන බැවින් එහි   වැඩ කටයුතු වඩාත්  නිවැරදිව සිදුවිම  සඳහා  
තාක්ෂණික අධීක්ෂණයට  පංශ ඛනිජ ෙතල් ආයතනයත්,  ඊජිප්තු 
මධ ම ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාවත් පත් කර ගත්තා. වැඩ භාර දුන්නා 
වාෙග් ම ෙමහි  උපෙද්ශන  ෙසේවාවන් සඳහා අප  පංශ සමාගමක්, 
ඊජිප්තු සමාගමක් පත් කර ගත්තා. ඒක ෙහොඳ කියාවලියක්. ඒක  
ගරු සභාපතිතුමනි, අවුරුදු ෙදකකින් අවසාන  කරන්න පුළුවන් 
වුණා. එම දැවැන්ත පිරිපහදුවක්.   ෙබොර ෙතල්  ඒකකය තිබුණා; 
නැප්තා යුනිෆයින් ඒකකය තිබුණා;  ප්ලම් ෙෆෝ ෙපට් තිබුණා.; 
ෙටෙරෝබියන් යුනිෆයිනර්  ඒකකය තිබුණා; අප දව  
කළමනාකරණ පද්ධතිය තිබුණා; කැලණි ගඟ අසබඩ ජල 
සම්පාදනගාරය තිබුණා; ෙපොම්පාගාරය තිබුණා; පිරිපහදු භූමිය 
තුළ ජල ගබඩා ඒකකය තිබුණා;  සිසිලන පද්ධතිය තිබුණා. ඒ 
වාෙග්ම   කි.මි.13දිග අඟල් 6,8,12, 24  නළ පද්ධතිය සහ කැලණි 
ගඟ සඳහා එම නළ මාර්ග එලීම සඳහා  යකඩ පාලම, ගිනි නිවීෙම් 
ඒකකය, අංගසම්පූර්ණ යාන්තික වැඩ ෙපොළ, අංග සම්පූර්ණ  
සියලු අමතර  ෙකොටස් සහිත යාන්තික ගබඩා හල, ෛවද  
මධ ස්ථානය සහ පාලන ෙගොඩනැගිල්ලත් ෙමහි තිබුණා. ෙම් 
වකවානුෙව්  දැවැන්ත ධාරිතාවක් තිෙබන ෙබොර ෙතල්  ගබඩා 
ටැංකි 4ක්, අෙනක් ටැංකි 46ක් සහිත ෙතල් ගබඩා සංකීර්ණයක්  
අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත ඉතාම කාර්යක්ෂම විනිවිදභාවෙයන් යුතු 
ව ාපෘතියක් එදා ඉදි  වුණා. හැබැයි ෙමොකක්ද වුෙණ්?   ෙම් ෙතල් 
සංස්ථාවට 1968 සිට දැනට සැලකිය යුතු කාලයක් ගත වී 
තිෙබනවා.  

ෙම් කාලය ඇතුළත ඇති ෙවච්ච ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාර්යක්ෂමතාව ෙමොකක්ද? එදා එෙසේ වසර 
ෙදකකදී ටැංකි 50ක් සහිතව පිරිපහදුව ආරම්භ කර කියාත්මක 
කිරීමට හැකි වුණත් අද දවෙසේ තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගින්ෙනන් විනාශ වුණු ටැංකි 27 අලුත්වැඩියා 
කිරීමට පමණක් වසර 12ක් ගියා. දැනට අබලන් වූ අලුත්වැඩියා 
කරමින් පවතින එදා මුළුමනින්ම ෙබොර ෙතල් ලබා ගත් ටැංකි 
අංක 1 දැනට වසර පහක සිට අලුත්වැඩියා කරමින් තිෙබනවා. 
අඟල් 12 නළ මාර්ගය සම්පූර්ණෙයන් අබලන්ව ඇතත් ඒ සඳහා 
සිදුරු වැසීමට තාවකාලික පිළියම් ෙයොදනවා මිසක් නව නළ 
මාර්ගයක් ඉදි කිරීමට තවමත් බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට  ෙම් කාරණය කියන්න 

කැමැතියි. ලබන අවුරුද්ද වන විට ෙම් කාරණාවල අවසානයක් 
අපට දකින්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. මම දැන් එහි තිෙබන තත්ත්වයයි 

කියන්ෙන්. ෙබොයිෙල්රු පද්ධතිය දැඩි ෙලස අබලන්ව පැවතියත්, 
එහි අනතුරු සහගත තත්ත්වය දිගින් දිගටම ෙපන්වා ෙදනු 
ලැබූවත්, ඒ සඳහා මූල මය පතිපාදන සූදානම් කර ඇතැයි 
පවසතත්, මිල දී ගැනීෙම් කමෙව්දෙය් පවතින දුර්වලතා නිසා නව 
ෙබොයිෙල්රුවක් ෙනොමැතිව දිගින් දිගටම පිරිපහදු විදුලි බලාගාරය 
අකර්මන  වන බැවින් නිෂ්පාදන කියාවලිය බිඳ වැටීෙම් දැවැන්ත 
තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. ඔන්න දැන් ඇති කරලා තිෙබන 
තත්ත්වය. එදා අවුරුදු ෙදෙකන් මහා දැවැන්ත සංකීර්ණයක් 
හැටියට හදපු එකට පසුව ෙමොකක්ද වුෙණ්? 

රෙට් ආර්ථිකයට සෘජුව බලපාන සැලසුම් සහිත 
විනිවිදභාවෙයන් අරඹන ලද ව ාපෘතියක් කියාත්මක වුණු දා සිට 
තම අරමුණු අඛණ්ඩව ඉදිරියට ෙගන යමින්, රටට විෙද්ශ විනිමය 
උපයා ෙදමින්, යාවත්කාලීන ෙවමින්, නවීකරණය ෙවමින් 

685 686 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ඉදිරියට ඇදුණු විලාසය පිරිපහදු කාර්ය මණ්ඩලයට එදා විශාල 
ආස්වාදයක් ෙගන දුන්නා. අද දවෙසේ බරපතළ බිඳ වැටීමට ලක් 
කර ඇත්ෙත් ෙමවැනි සාර්ථක නිෂ්පාදනයක් බව ෙපන්වා ෙදන 
අතර එවැනි ව ාපෘති සඳහා මූල මය පතිපාදන ෙවන් කිරීමට 
ආණ්ඩුව මැලි ෙවනවා.  ඒකයි හදන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒකට මැලි ෙවනවා. අද අෙප් රෙට් ෙතල් පිරිපහදුව නවීකරණය 
කරන්ෙන් නැතුව අපට ඇති වී තිෙබන ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් හිඟය 
පියමං කරන්න බැහැ. කහවලට බදු ගහලා, සූදූරු, මාදුරුවලට බදු 
ගහලා අෙප් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවෙළඳ ෙශේෂය පියමං 
කරන්න පුළුවන් කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවා නම් ඒක 
ෙමොන මිථ ාවක්ද? සූදුරු, මාදුරු, ෙකොත්තමල්ලිවලට බදු ගහලා 
ඒක කරන්න බැහැ.  ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙතල් 
පිරිපහදුව නවීකරණයට මුදල් ෙවන් කරන්න තිබුණා. හැබැයි මුදල් 
ෙවන් කෙළේ නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊට පසුව රසායනික නැප්තා මඟින් 
යූරියා ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ 
කළා. ඒ වාෙග්ම රසායනික නැප්තා නයිෙලෝන් 6 නැමති ධීවර 
ආම්පන්න සෑදීමට ගන්නා නයිෙලෝන් නූල් සෑදීෙම් 
කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව ෙතල් පිරිපහදු ඉතිහාසෙය් ඉතාමත් වටිනා අෙප් 
රෙට් කාටත් කර්මාන්තශාලාවක් පිළිබඳව තිෙබන දැවැන්තම 
ආස්වාදයක් ෙගනැත් දීපු ආයතනයක්. හැබැයි ෙමොකක්ද වුෙණ්?  

1977 විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය සහිත බලයට පැමිණි එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලෙය් පිහිටුවාලීම හුෙදක් ලාංකීය 
ජනතාවෙග් ඡන්ද බලෙයන් පමණක් සිදු වූවක් ෙනොවන අතර 
බහුජාතික සමාගම්වල කාලීන අවශ තාව සහ ආශිර්වාදය යටෙත් 
සිදු වුණු කියාවලියක්. 1948න් ඇරඹි ආර්ථිකය උඩු යටිකුරු 
කිරීමට ෙමම බහුජාතික සමාගම් හරහා සිදු වූ කියාවලිය අතිමහත්. 
ෙමම ආර්ථික වුවමනාව ෙපරදැරි කරෙගන බලයට පත් වූ 
ෙමොෙහොෙත් පටන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
ෙපෞද්ගලීකරණය, ජනතාකරණය, පතිව හගතකරණය යන නම් 
හරහා මහා භාණ්ඩාගාරෙය් පූර්ව ආශිර්වාද මැද රිසි ෙසේ ජනතාව 
සූරා කෑමත්, ජනතා ෙද්ෙපොළ රිසි ෙසේ ෙකොල්ලකෑමත් ආරම්භ 
කළා. ෙමහි පතිඵල ෙලස එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට 
පත් වූ ෙමොෙහොෙත් පටන් රජ ෙය් ෙපොෙහොර නිපදවීෙම් සංස්ථාවත්, 
නයිෙලෝන් 6 යන්තාගාරයත් බරපතළ අවදානමකට පත් වුණා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට පත් කිරීම සඳහා බහුජාතික 
සමාගම් සමඟ නිල ෙනොවන ගිවිසුම් ෙලස ලංකාව නැවත යූරියා 
ෙපොෙහොර ආනයනය ආරම්භ කළ යුතු බවටත්, ෙපොෙහොර 
අපනයනය නවතා දැමිය යුතු බවටත් බල කර සිටියා. එය 
අදෘශ මාන වුවමනාවකට සිදු වූවක් බව කවුරුත් දන්නා රහසක්.   

ගරු සභාපතිතුමනි, 1982 වර්ෂෙය් පත්තෙර් දැන්වීමක් 
තිබුණා. මා එම දැන්වීම ආරක්ෂා කරෙගන තිබුණා. ඒ දැන්වීෙම් 
තිෙබනවා, අෙප් රෙට් ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනෙය්දී ෙමටික් ෙටොන් 
50,000ක් පාකිස්තානයට පැෙටව්වාය කියලා. අෙප් රෙට් 
ෙපොෙහොර හදලා ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් පාකිස්තානයට 
පැෙටව්වා. ඒ තරම් කර්මාන්තශාලාවක් අපට තිබුණා. ඒ අතර 
රාජ  භාණ්ඩාගාරය වාණිජ ආයතන කළමනාකරණෙයන් මිදීම, 
ඒ සඳහා රාජ  තාන්තික මැදිහත්වීම්වලින් ඉවත් වීම සහ එම 
ජාත න්තර කටයුතු හුදු සමාගම් අතර ෙවෙළඳ ගනුෙදනුවකට 
පමණක් සීමා වූ තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඛනිජ ෙතල් අවශ තාව 
මත ෙමන්ම අෙනකුත් ක්ෙෂේතවල ධෙන්ශ්වර වුවමනාව මත 
ජනතාව රිසි ෙසේ සූරා කෑමටත් රෙට් ආර්ථිකය තමන්ට රිසි ෙසේ 
හසුරුවා ගැනීම සඳහා ලංකාව තුළදී පහත කමෙව්දයන් 
අනුගමනය කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එක පැත්තකින් ෙතල් සංස්ථාවට අසීමිත 
ෙලස බර දැම්මා. උදාහරණ ෙලස ෙබොර ෙතල් ෙගන්වීෙම්දී 
සියයට 40ක බද්දක් ගහන්න පටන් ගත්තා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 

ආණ්ඩුව. පිරිපහදු නිෂ්පාදනවලින් ෙදවන වරටත් බදු ගහන්න 
පටන් ගත්තා. වාණිජ ෙවෙළඳ ෙපොළකට ඇතුළු කරනවා කියලා 
ෙබොර ෙතල්වලට බදු ගැහුවා. ඊට පසුව නිෂ්පාදනයට බදු ගැහුවා. 
ආයතන සෘජු ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීම හරහා බුරුතු පිටින්  
නිලධාරින් බඳවා ගත්තා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කැස්බෑෙවන් මිනිස්සු බස්වලට පටවලායි 
ෙතල් සංස්ථාවට අරෙගන ගිෙය්. බස් එකට ඇවිල්ලා කථා 
කරනවා, "ෙපෙටෝලියම්, ෙපෙටෝලියම්" කියලා. ඊළඟ බස ් එක 
ගහලා කථා කරනවා, "වරාය, වරාය" කියලා. මිනිස්සු බස්වලින් 
පුරවාෙගන ගිහිල්ලා තමයි ෙපෙටෝලියම් එෙක් රස්සා දුන්ෙන්. ෙම් 
විධියට රාජ  ආයතන කාබාසිනියා කරන්න පටන් ගත්තා. 
ආයතනෙය් අත වශ  නඩත්තු කටයුතුවලට පවා පතිපාදන ෙවන් 
කර ගැනීමට සිදු වූෙය් මහා භාණ්ඩාගාරෙයනුයි. ඒ සඳහා 
පමුඛත්වයක් දුන්ෙන් නැහැ.  

යන්තාගාරෙය් කාලීන අවශ තා  අනුව සිදු කරමින්  ගිය  
යාවත්කාලීන කි  රිම් සහ පුළුල් කිරීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය ඉඩ 
දුන්ෙන් නැහැ. එම ආයතනවල නිෂ්පාදනවලට සමගාමී  නිෂ්පාදන  
අඩු තීරු බදු සහිතව රට තුළට ෙගන්වීමට ඉඩ දුන්නා. පැරෆීන් ඉටි 
ආනයනයට ඉඩ දීම තුළ ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් 
ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනාගාරය වසන්න සිද්ධ වුණා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම් නිසා මහා දැවැන්ත කර්මාන්තශාලාවක් අෙප් 
ඇස් ඉදිරිපිටම කඩා වැෙටන්න පටන් ගත්තා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙව්ලාව අවසානයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අවසන් කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ගරු 
සභාපතිතුමනි, අද ෙම් ආයතනය ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙමය ෙද්ශපාලනයට 
වුවමනා විධියට හසුරුවන ආයතනයක් බවට පත් කර තිෙබනවා. 
ෙමය අද මිනිස් බල සපයන ආයතනයක්. අද ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව ෙද්ශපාලන උද්ෙඝෝෂණවලට මිනිස් බල සපයන 
ආයතනයක් බවට පත් කර තිෙබනවා. සපුගස්කන්ද ටැංකි 
සංකීර්ණෙය්, ෙදමටෙගොඩ පධාන කාර්යාලෙය්  ෙසේවෙය් ෙයදී 
සිටින ෙසේවකයන් පඩි සහිතව රැෙගන යාම සඳහා එකී ආයතනවල 
ෙදොරටු අබියසට බස් රථ ළඟා වීම පැහැදිලිව දකින්නට තිෙබනවා. 
එපමණක් ෙනොව ඔවුන්ෙග් ඡායාරූප පවා මාධ  තුළ පදර්ශනයට 
පැවැති අතර, අද දවෙසේ  සංස්ථා පරිපාලනෙය් සාමාන  සිද්ධියක් 
බවට ෙමම තත්ත්වය පත් ෙවලා තිෙබනවා. උද්ෙඝෝෂණවලට 
 ෙසේවකයන් ෙගන යන්න එම ආයතනවල ෙදොරකඩ ළඟට බස් 
එනවා.  මා උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය එම තනතුෙරන් පළවා හැරීමට සහභාගි කරවූ 
උද්ෙඝෝෂණයට එතැනට බස් දමලා තමයි ෙකොළඹ ෙකොටුවට ඒ 
ෙසනඟ ෙගනාෙව්.  පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණය අසලට ෙසනඟ 
ෙගනාෙව්ත් එතැන සිටයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විදුලි බිල වැඩි 
කිරීමට කැමැත්ත පකාශ කරන උද්ෙඝෝෂණයට,  සරත් 
ෙපොන්ෙසේකාට දඬුවම් ලබා ෙදන ෙලස කළ උද්ෙඝෝෂණයට, -  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
කාලය අවසානයි.  
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒ වෘත්තිය සමිතිය ඒ වාෙග් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. 

තමුන්නාන්ෙසේලාත් උද ්ෙඝෝෂණවලට විශ්වවිද ාලෙයන් ළමයි 
ෙග්නවා ෙන්. ඒ ෙකොෙහොමද එෙහම කරන්ෙන්?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි ෙම් වැඩ කරන ළමයින්  ට පඩි දීලා, OT දීලා, 

උද්ෙඝෝෂණෙය් photo එකට ආවාම උසස්වීම් ෙදන්ෙන් නැහැ 
ෙන්.  

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අවසන් කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන්, පඩි දීලා, OT දීලා උසස්වීම් දීලා 
උද්ෙඝෝෂණවලට කට්ටිය අරෙගන එන එකයි. මම 
තමුන්නාන්ෙසේට කිව්ෙව් නැහැ, ෙහොඳ නැති නිසා. තමුන්නාන්ෙසේ 
වයඹ ඡන්දයටත් එෙහම අරෙගන ගියා. ගිහිල්ලා  ෙදන්ෙනක් ගහ 
ගත්තා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
 ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  ඊළඟ කථිකයාට 

අවස්ථාව ෙදනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගහෙගන ඉවර ෙවලා ෙමොකද වුෙණ්? වැඩ තහනම් කළා. 

ඔන්න කථාව.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ආයතනය නැති භංගස්ථාන කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් රෙට් මහ ජනයාට බරක් පටවන, මහ 
ජනයා පපාතගත කරන අයතනයක් බවට ෙම් ආයතනය පත් කර 
තිෙබනවා. මීට වඩා වග කීෙමන් යුතුව ෙම් ආයතනය ෙමෙහයවනු 
ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 11.31] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම විවාදයට සම්බන්ධ වීමට මටත් 

අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා, විදුලිබල හා 
බලශක්ති, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත යන අමාත ාංශ හතර ෙම් රෙට් 
සියලුම ෙද්වල්වලට සම්බන්ධ වුණු අමාත ාංශයි. මට තිෙබන්ෙන් 
ෙපොඩි කාලයක් නිසා මම ඉන් අමාත ාංශ ෙදකක් ගැන විතරක් 
කථා කරන්නම්.  

මා පළමුෙවන්ම වරාය හා මහා මාර්ග අමාත ාංශය ගැන 
කියන්නම්.  ෙමම අමාත ාංශෙය්  ඇමතිවරයා වන අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාත්, ව ාපෘති අමාත  අෙප් ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල 
ඇමතිතුමාත් එකතු ෙවලා ෙම් තුළින් රෙට් ජනතාවට දැෙනන 
විධිෙය් විශාල වැඩ ෙකොටසක්  කරනවා. අද  අධිෙව්ගී මාර්ග 
හදනවා විතරක් ෙනොෙවයි,  රෙට් ෙකොෙහේ ගියත් හැම තැනම 
ගමක පාරක් හදන හැටි අප දකිනවා. ඒක පාෙද්ශීය සභාවට 
අයිතිද, පළාත් සභාවට අයිතිද, මධ ම රජයට අයිතිද  කියලා 
බලන්ෙන් නැහැ. මධ ම රජයට  අයිති මාර්ග කිෙලෝමීටර් 
එෙකොෙළොස්දහස් ගණනින් සියයට 90ක් විතර  වැඩ ෙම් ෙවන 
ෙකො ට අවසන් කර තිෙබනවා. පළාත් සභාවලට තිෙබන 
පාරවලුත්, පාෙද්ශීය සභාවලට තිෙබන මාර්ගත් ෙම් රෙට් 
ජනතාවයි පාවිච්චි කරන්ෙන්.   ෙම් සියලුම මාර්ග පද්ධතිය 
හදන්න විශාල වැඩ පිළිෙවළක් ඇතිව දැනට කටයුතු කරනවා. යම් 
යම් ෙවලාවල ෙම්වාෙය් ෙපොඩි පමාදයක් වුෙණොත්, ඒ පමාදය 
තමයි ෙමතුමන්ලා ෙපන්වන්ෙන්. ෙමච්චර කල් පාරවල් හැදිලා 
නැති එක ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මට ෙහොඳ සිද්ධියක් මතක් 
ෙවනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා අෙප් රෙට් හිටපු 
ජනාධිපතිවරෙයක්. එතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා ඉෙගන ගත්ෙත් 
කහවත්ත කියන පිටිසර ගෙම් ති බුණු පාසලකින්. එතුමාෙග් 
තාත්තා ඒ විද ාල ෙය් විදුහල්පතිවරයා හැටියට හිටපු නිසා 
එතුමාත් ඒ ගෙම් ඉස්ෙකෝෙලට ගියා. ඒ ගමට යන්න තිබුෙණ් කළු 
ගඟ හරහා ඔරුෙවන්. එතුමාෙග් ජීවිත කථාව මම කියවා 
තිෙබනවා. එහි එක් සිද්ධියක් සඳහන් ෙවලා තිබුණා. ගංවතුර 
ගලපු ෙවලාවක, එතුමාෙග් නංගි හම්බ ෙවලා අම්මා එක්ක 
ඔරුෙව් යන ෙකොට, ඒ ඔරුව සැඩ පහරට ගහෙගන ගිහින් 
තිෙබනවා. එදා එතුමාෙගත්, ඒ පවුෙල් සියලු ෙදනාෙග්ත් ජීවිත 
ෙබ්රුෙණ් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් කියලා ඒෙක් කියා තිෙබනවා. 
එෙහම වුණාට, ඒ ගමට පාර හදන්නවත්, පාලමක් දමන්නවත් 
කාටවත් බැරි වුණා. අද ඒ ගමට යන මාර්ගය කාපට් කරමින් 
පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම  පාලමක් ෙනොතිබුණු ඒ ගමට පාලමක් 
දමන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය යටෙත් දැන් අප කටයුතු 
කරෙගන යනවා.   

එතැන එදා ඉඳන් තිබුෙණ් ෙර්න්ද ෙතොටුෙපොළක්. අදටත් ඒක 
තිෙබනවා. අෙප් පවිතා වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමියෙග් ආසනයත්, 
මා නිෙයෝජනය කරන ආසනයත් යා කරන  කඩුගන්මුල්ල කියන 
ගෙම්  ජනතාව හැමදාම අෙපන් ඉල්ලුෙව් පාලමක් හදා ෙදන්නය 
කියායි. අද මුදල් ලබාෙගන ෙකෝටි ගණනක් වැය කරලා පාලමක් 
හදන්න කටයුතු කරනවා. පුංචි පශ්නයක් ෙවලා -එතැන තිෙබන 
ෙගදරක පශ්නයක් ෙවලා- දැන් එහි කටයුතු නතර කර තිෙබනවා. 
ඉතාම ඉක්මනින්  එහි වැඩ  පටන් ගන්න කටයුතු කරනවා. ඒ 
වාෙග් ෙම් රෙට් ඉහළම තැන්වල හිටපු අයටවත් යමක්  කරන්න 
බැරි වුණු අති  දුෂ්කර ගම්මානවලට ෙම් රජය කටයුතු කරනවා.  
ගංවතුරක් ගැලුවාම මම ඒ ගමට ෙබෝට්ටුවකින් ගිහිල්ලා තමයි 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් පාන් ටිකක් හරි ගිහින් ෙදන්ෙන්.  මම එක 
දවසක් ගිය ෙවලාෙව්දී මට හිතුණා, මිනිස්සු ෙම් ගමන ඔරුෙවන් 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියලා.  අපට ෙබෝට්ටුෙවන් යනෙකොටත් 
භයක් දැෙනනවා. මට ෙහොඳට පීනන්න පුළුවන් ෙවලාත් මට  
භයක්  දැනුණා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග්  අහිංසක මිනිස්සු ෙවනුෙවන් 
යමක් කරන්න ඕනෑය කියා අප කල්පනා කළා.  අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ගෙම් මනුස්සෙයක් යම් කටයුත්තක් ගැන ලියුමක් 
එව්වත් ඒ කටයුත්ත ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න කටයුතු කරනවා. අෙප් 
දිස්තික්කය දිහා බැලුවත් මාර්ග  පද්ධතිය හැදීම ෙවනුෙවන් 
ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක්  කර තිෙබනවාය කියා  අපට ෙපෙනනවා. 
අද රත්නපුරෙය් සිට ෙකොළඹට  පැය 1 1/4කින් එන්න පුළුවන්.  
අද අපි එන්ෙන් පානදුෙර් පාෙරනුයි. ඉංගිරිය සිට රත්නපුරය දක්වා 
මාර්ගෙය් වංගු 110ක් තිෙබනවා. ඒවා සාමාන  වංගු ෙනොෙවයි. 
එහා පැත්තට, ෙමහා පැත්තට වැනි වැනී තමයි ඒවාෙය් යන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ වංගු ටික ෙකළින් කර පාර හදා  ෙදන්නට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට  කිව්වාම, ෙබොෙහොම ෙකටි ෙවලාවකදී 
ෙකොළඹට එන්න පුළුවන් විධියට ෙම් පාර  ෙකළින් කර හදා  
ෙදන්නට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
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ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රත්නපුරය දක්වා අධිෙව්ගී 
මාර්ගයක් හදන්න කට යුතු කරනවාය කියා එතුමා අය  වැය 
කථාෙව්දී සඳහන් කළා. ෙම් වැඩ කථාවට විතරක් සීමා ෙවලා 
නැහැ. ෙම්වා කරන වැඩ.  ෙම් රෙට් විශාල සංවර්ධනයක් ඇති 
කරන්න ෙම්  මාර්ග පද්ධතිය ඉවහල් ෙවලා  තිෙබනවා. අෙප්  
පෙද්ශෙය් ඉන්න  කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ඉස්සර වරුවක්  විතර ෙත් 
දලු  කැඩුවා ෙවනුවට අද හවස් වනෙතක්  ෙත් දලු ටික  කඩන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි? ෙහොඳ මාර්ග පද්ධතියක්  තිෙබන  
නිසායි.   එදා කිෙලෝමීටර්  ගණනක් ෙත් දලු  ෙගෝනිය ඔළුෙව්  
තියා ෙගන ආපු මනුෂ යාෙග් ෙග් ළඟටම  අද  ෙත්  දළු ෙගන යන 
ෙලොරිය එනවා. ෙම් වනෙකොට  මහා මාර්ග අමාත ාංශය හරහා 
ෙමවැනි ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් ඉෂ්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අෙප් නිර්මල ෙකොතලාවල ඇමතිතුමාට 
උත්තර ෙදන්න ෙවන්ෙන්  ෙම් අමාත ාංශෙය්  වැඩ වැඩි නිසායි. 
අර පාලමට කීයක් ගියා ද, අර පාරට කීයක් ගියා ද, අර පාරට 
ගිහින් තිෙබන්ෙන් ෙම් ගණනය,  ඇයි  ෙම් පාරට ෙමච්චර ගණනක් 
ගිෙය් කියලා  හැම ෙවලාෙව්ම පශ්න අහනවා. මම  ගරු 
ඇමතිතුමාට කිව්වා,  හැම පාරකම  තිෙබන පාලම් ගණනයි,  දැමූ 
පස් පමාණයයි සඳහන් කර  ෙබෝඩ් එකක් දමන්නය, එෙහම 
නැත්නම් ෙම් අයෙග් පශ්නවලට උත්තර ෙදනවාට වඩා ඔබතුමාට 
වැඩක් කරන්න ෙවලාවක් නැති ෙව්විය කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හදනෙකොට තිබුණු 
පාරවල්වලට පාලම් දමන්න ඕනෑ. පාෙර් මට්ටම  උස්සන්න ඕනෑ. 
ෙදපැත්ත හදන්න ඕනෑ.  සෙතකුටවත් එන්න බැරි ෙවන්න 
ෙදපැත්ෙත්  වැටවල් ගහන්න  ඕනෑ.  හැබැයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
බලන්ෙන් සාමාන  පාරක් හදන්න ගිය  මුදල් පමාණෙයන් 
අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හදන්න  පුළුවන් ද කියායි. එෙහම  හදන්න 
පුළුවන් නම් මීට ඉස්ෙසල්ලා හිටපු කට්ටිය හදාවි.   හැබැයි ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙලොකු මුදලක් වැය කරලා, ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න 
ඒ කටයුතු කර  තිෙබනවා. රට ගිහින් ආපු කාන්තාවක් ඊෙය් 
ෙපෙර්දා  ගුවන් විදුලි වැඩසටහනකට සම්බන්ධ ෙවලා කථා 
කරනවා මම අහෙගන හිටියා. "අවුරුදු 4කට පස්ෙසදියි මම පිට රට 
ඉඳලා ආෙව්.  කටුනායක ඉඳලා ෙකොළඹට එන්න  ගත වුෙණ් 
විනාඩි 15ක් විතර ෙවලාවක්, මම කටුනායක ගුවන්   ෙතොටුපළින් 
ගිය  රටටද ෙම් ආපසු ආෙව් කියා මට  හිතුණා"ය   කියා  ඇය  
කිව්වා. එවැනි ෙලොකු ෙවනසක් ඇති කරන්න  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජයට පුළුවන්කමක් ලැබී තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම විදුලි බල ක්ෙෂේතය ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. ෙම් රජය යටෙත් දිස්තික්ක කිහිපයකටම සියයට 
සියයක්ම විදුලිය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  අප නිෙයෝජනය 
කරන  දිස්තික්කෙය් සියයට 95කට ෙම් වන ෙකොට විදුලිය ලබා දී 
තිෙබනවා. ෙහට දිනෙය්දී මමත්, ඇමතිතුමියත්,  නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාත් මා නිෙයෝජනය  කරන මැතිවරණ   ෙකොට්ඨාසෙය් 
විතරක්  විදුලි ෙයෝජනා  කම 20ක් උෙද් ඉඳන් විවෘත  කරනවා. 
ඈත පිටිසර  ගම්මානවල ජීවත් ෙවන ජනතාවට   විදුලිය ලබා 
ෙදනවාය කියන එක සහනයක් ෙනොෙවයි ද?  විදුලි බලය  තිෙබන 
අයට ඒ සහනය දැෙනන්ෙන් නැහැ.   හැබැයි, විදුලි බලය  නැති 
අයට  විදුලි බලය  ලැෙබනවාය  කියන එක සහනයක්. විදුලිය 
ෙදන්න ගියාම කියන්ෙන් පාර හදා ෙදන්නය කියායි.  ඒ නිසා තමයි 
ජනාධිපතිතුමා  පාෙද්ශීය සභා, පළාත් සභා, ජනාකීර්ණ ගම්මාන 
සම්බන්ධ කරලා මාර්ග පද්ධතිය හදන්න ෙම් අය වැෙයන් ෙඩොලර් 
මිලියන 1200ක් ෙවන්  කර තිෙබන්ෙන්.  එතෙකොට අර 
ගම්මානවල ඉන්න ජනතාවට එන්න පුළුවන් මාර්ග පද්ධතියක් 
හැෙදනවා. ඒ විධියට ඒ ජනතාවට  විදුලිය ලබා ෙදනවා; මාර්ග 
පද්ධතිය හදලා ෙදනවා. ෙම්වා තමයි ජනතාවට ෙදන සහන. 
ෙමතුමන්ලා හැම ෙවලාෙව්ම හිතන්ෙන් තමන්ෙග් සාක්කුවට 
කීයක් ෙහෝ වැෙටනවා නම් ඒක තමයි සහනය කියලායි.  එදා 
ගාල්ෙල් ඉඳලා ෙකොළඹට එන්න පැය තුනක් ගියා නම් අද 
පැයකින් එන්න පුළුවන්. ඒක ෙලොකු සහනයක්.  තමන්ෙග් වැඩ 
කටයුතු කර ගන්න පැය ෙදකක සහනයක් ලැබිලා තිෙබනවා. 

ෙකොළඹ සිට කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට යන්න මීට ඉස්සර 
පැයක් ගියා නම්, දැන් විනාඩි 20කින් යන්න පුළුවන් කියන්ෙන් 
ඒකත් සහනයක්. ෙම් විධියට ජනතාවට සහන රාශියක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.   ෙම් අය වැය පුරාවටම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
ෙයෝජනා කර තිෙබන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක ජනතාවට සහන 
රාශියක් ලැබිලා තිෙබනවා.  ෙමතුමන්ලා ෙම්වාෙය් යන ගමන්ම 
තමයි ෙම්වාට ෙදොස් කියන්ෙන්.  අපි විදුලිය ෙදන්න යනෙකොට 
කණු ටික අරෙගන ගිහිල්ලා, කම්බි ටික අරෙගන ගිහිල්ලා, ගසක් 
කැපීම සම්බන්ධව පශ්නයක් ෙවලා ෙපොඩ්ඩක් පරක්කු වුණාම  
ඒක පත්තෙර් දමනවා,  විදුලි කණු ටිකත් ෙගනැවිත් දැම්මා,  ෙම් 
වැෙඩ් ෙකරුෙණ් නැහැ කියලා. මා නිෙයෝජනය කරන මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් එවැනි සිදුවීමක් රූපවාහිනිෙය් තුන්පාරක් 
ෙපන්නුවා.  ඒක රූපවාහිනිෙය් ෙපන්වන්න වුෙණ් ඇයි?  ඒ අදාළ 
ස්ථානයට යන්න තිබුෙණ් Forest Department එකට අයිති 
ඉඩමක් හරහායි.  ඒ අය ගස ්ටික අයින් කරන්න අවසර දුන්ෙන් 
නැහැ.  නමුත් ඒ පශ්නය ෙපන්වන්ෙන් නැහැ.  පශ්නය විධියට 
ෙපන්වන්ෙන් විදුලි ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කිරීම පරක්කු 
ෙවනවා කියලායි. දැන් සිංහරාජ වනාන්තරය අයිෙන් 
ටාන්ස්ෙපෝමර හතරක් සවි කරලා ලක්ෂ 1,100ක් වැය කරලා අපි 
විදුලිය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසන්. 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව තප්පර කිහිපයක් ෙදන්න.  ෙම්  

වැඩ පිළිෙවළ කරන ෙකොට අෙප් ගරු ඇමතිතුමියත්, ගරු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් ඒ වාෙග්ම මහා මාර්ග අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාමත් ෙලොකු සහායක් ලබා දුන්නා. 
ඒ  සියලු ෙදනාටම මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබන අවුරුද්ෙද්ත් මීටත් වඩා 
ෙව්ගවත්ව සිදු කරන්න සියලු ෙදනාටම ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වා 
කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු තිස්ස අත්තනායක 

මන්තීතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.41] 
 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින වැය ශීර්ෂ ගණනාවක් සාකච්ඡා 

කරන ෙවලාෙව් මා විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ගුවන් ෙසේවා වැඩ කටයුතු ගැනයි.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මෙග් කථාව පටන් ගන්න 
පථමෙයන් මට වැදගත් කාරණයක් කියන්න සිදු ෙවනවා.  ඊෙය් 
"රිවිර" පත්තරෙය් වාර්තාවක් පළ වී තිබුණා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන් පැවැත්වූ 
පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් සම්බන්ධව. ෙම් පවෘත්ති සාකච්ඡාව පවත්වා 
තිබුෙණ්, ෙදසැම්බර් මාසෙය් නවවැනි දාට ෙයෙදන ජාත න්තර 
දූෂණ විෙරෝධී දිනය නිමිති කරෙගනයි. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පැවැත්වූ ඒ සාකච්ඡාෙව්දී 
ෙහළි කරනවා, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනඥයන් 111 ෙදෙනකුට 

691 692 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා තිෙබනවායි කියලා. ෙම් 111 
ෙදනාෙගන් 11 ෙදනකු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු වන අතර,  ෙසසු 
අය පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මන්තීවරු කියලා 
සඳහන් වනවා.  

ඊට අමතරව,  ෙකොමිෂන් සභාව සඳහා ලැබිලා තිෙබන 
පැමිණිලි  පමාණය 2,310ක් වනවා. දැන් ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? ගරු සභාපතිතුමනි,  ෙම්ෙකන් ෙපන්වන්ෙන් ෙම් රෙට් 
අල්ලස, දූෂණය, වංචාව කමානුකූලව වැඩි ෙව්ෙගන යනවා කියන 
එකයි. දැන් ෙම් වැඩි වන දූෂණයට වග කියන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවටයි. ඒක ෙහොඳටම පැහැදිලි 
ෙවන්ෙන්, ෙම් ආයතන ගණනාවක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා රජය 
මහජන මුදල්, -මහජනතාවෙගන් ලබා ගත්ත බදු මුදල්- විශාල 
වශෙයන්   ෙයොදවන නිසායි.  දැන් බලන්න,  2012 ශී ලංකා මහ 
බැංකු වාර්තාවට අනුව පධාන ආයතන ගණනාවක් දිගින් දිගටම 
පාඩු ලබා තිෙබනවා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් ෙකෝටි 
6,124ක්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව රුපියල් ෙකෝටි 
8,970ක්, ශී ලංගමය රුපියල් ෙකෝටි 382ක්,  ශී ලංකා දුම්රිය 
ෙසේවය රුපියල් ෙකෝටි 379ක්, ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය රුපියල් 
ෙකෝටි 2,050ක්, මිහින් එයාර් ගුවන් ෙසේවය රුපියල් ෙකෝටි 100ක්,  
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව රුපියල් ෙකෝටි 500ක් වශෙයන් පාඩු 
ලබා තිෙබනවා. මා ෙම් කිව්ෙව් කිහිපයක් විතරයි. ෙමතැනම 
රුපියල් ෙකෝටි 18,500ක් පාඩුයි. දැන් ෙම් ආයතන ටික ගත්තාම 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගිල ගන්නා පධානම ආයතන අතරට ශී 
ලන්කන් ගුවන් ෙසේවයත් පත්වීම ඉතාම  කනගාටුදායකයි. 

ෙම්කට එක එක ෙහේතු කියනවා. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය සහ 
මිහින් එයාර් ගුවන් ෙසේවය පාඩු ලබන ෙකොට නිතරම ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වෙයන් කිව්ෙව්, ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල උච්චාවචනය වීම 
නිසා ෙමෙහම පාඩු ලබන්න සිදු වනවා කියලායි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය අෙප් ජාතික ගුවන් 
ෙසේවාව බව ඇත්ත. ෙම් ගුවන් ෙසේවාව අපට අභිමානයක් ෙලස 
පවත්වා ෙගන යා යුතුයි කියන එකත් ඇත්ත. ඒ ගැන තර්කයක් 
විතර්කයක් නැහැ. හැබැයි, ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය වර්ෂයකට 
 රුපියල් ෙකෝටි 2,050කට වඩා ෙම් විධියට  දිගින් දිගටම අලාභ 
ලබන තත්ත්වයකට පත් වීම, ඛනිජ ෙතල් මිල මතම සිදු වූ ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. එෙහම නම්, ෙම් විධියට ෙම් ආයතන නඩත්තු කරන්න 
ෙම් රෙට් ජාතික අය වැෙයන් තව තවත් මුදල් ෙවන් කර දීෙම් 
සාධාරණත්වය ෙමොකක්ද? බලන්න, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට 
ෙම් අය වැෙයන් ෙඩොලර් මිලියන 150ක ආධාරයක් ලබා දී 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම මිහින් ලංකා සමාගමට ෙඩොලර් මිලියන 50ක 
ආධාරයක් ලබා දී තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, හැබැයි 
අමාත ාංශ පනස් ගණෙනන් අමාත ාංශ විස්සකට වැඩි ගණනකට 
ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 10යි, 
12යි, 15යි, 20යි. අඩුෙවන්ම මුදල් ෙවන් කරපු අමාත ාංශයට 
රුපියල් ෙකෝටි 12ක් ද, 15ක් ද දීලා තිෙබනවා. සංවර්ධනය සඳහා 
ඒ අමාත ාංශවලට රුපියල් ෙකෝටි 2ක්, 3ක් ෙදන ෙකොට, අෙප් 
ජාතික අභිමානය රැක ගන්න කියලා ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය 
ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන 150ක් ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් ෙවන් 
කරනවා. අපි අහන්ෙන්, ෙම් ආයතන ෙමෙහම නඩත්තු කරන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලායි. ඒකට පධාන ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. ෙම් ආයතන තුළ මිලදී ගැනීම්වල ඉඳලා, නඩත්තු වැඩ 
කටයුතුවල ඉඳලා, පරිපාලනෙය් ඉඳලා තිෙබන 
අකාර්යක්ෂමතාවයි, දූෂණයයි ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවන්න ෙහේතු 
ෙවලා තිෙබන බව ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ෙම් විධියට 
දිගින් දිගටම ජනතාව පිට බර පට වමින් ෙම් ආයතන පවත්වා 
ෙගන යන්න පුළුවන්ද? ගරු සභාපතිතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවයට පසු ගිය කාලවල ඉදිරිපත් කළ හැම අය වැයකින්ම වාෙග් 
සහන ලබා දුන්නා; වර්ෂෙයන් වර්ෂය සහන දුන්නා.  

ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ පාඩු 
ලබපු ආකාරය දැක්ෙවන ෙල්ඛනයක් මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ෙම් 
ආයතනයට ෙමොකක්ද වුෙණ්? 2008 දී ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය 
එමිෙර්ට්ස් සමාගෙමන් අපි පවරා ගත්තා. මුලින් අෙප් 
ෙකොටස්වලින් සියයට 49ක් දීලා තිබුෙණ් ෙඩොලර් මිලියන 70කට. 
එෙහම විකුණපු ආයතනය යළිත් අපි ගත්තා, ෙඩොලර් මිලියන 
150කට. එෙහම ගත්ෙත්, ඒ අෙප්ම ජාතික ගුවන් ෙසේවය කියලා 
කියන්නයි.  ෙම් සමාගම එමිෙර්ට්ස් සමාගම යටෙත් තිෙයද්දී අපට 
ෙම් විධියට මුදල් වියදම් කරන්න සිදු වුෙණ් නැහැ. හැබැයි වැඩි 
මුදලක් දීලා අපි ෙම් ආයතනය ගත්තා පමණක් ෙනොෙවයි, 2008න් 
පස්ෙසේ හැම වර්ෂයකම ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය නඩත්තු කිරීම 
සඳහා ෙම් විධියට අතිමහත් මුදල් පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 

බලන්න, ෙම් වර්ෂෙය් මුල් කාර්තුෙව් පමණක් ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 1,577ක්. -දළ වශෙයන් 
ෙඩොලර් මිලියන 15.7ක්- පසු ගිය මාස කීපෙය් ෙම් ආයතනෙය් 
පාඩුව ෙඩොලර් මිලියන 12.5ක්. -රුපියල් ෙකෝටි 1,250ක්- පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද්ත් ෙම් පාඩුව ෙම් ආකාරෙයන්ම සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් පාඩුව දරා ගනිමින් හැම වර්ෂයකම අය වැෙයන් ෙම් විධියට 
ෙම් ආයතනයට මුදල් ෙවන් කරන්න පුළුවන් ද? මට මතකයි, ගිය 
අවුරුද්ෙද් මුළු සමෘද්ධි ව ාපාරයටම ලබා දුන් මුදල රුපියල් 
ෙකෝටි 900යි. අද ෙම් ගුවන් ෙසේවෙය් නඩත්තුවට පමණක් ෙඩොලර් 
මිලියන 150ක් ලබා ෙදනවා. ෙමෙහම ණය ෙවලා, ෙම් විධියට 
ෙම් ගුවන් ෙසේවා ෙදක නඩත්තු කරන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලායි අපි අහන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාටත් මතක ඇති, මිහින් එයාර් 
ගුවන් ෙසේවය ආරම්භ කරපු ෙවලාෙව් කිව්ෙව්, මැද ෙපරදිග යන 
අෙප් ගෘහ ෙසේවිකාවන්ට සහනදායි මිලට ගමන් කරන්න පුළුවන් 
ආයතනයක් හදනවා කියලායි. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය තිෙයද්දී 
තමයි, budget airline එකක් හැටියට ෙම් මිහින් එයාර් ගුවන් 
ෙසේවය පටන් ගත්ෙත්. දැන් මිහින් එයාර් ගුවන් ෙසේවෙය් තත්ත්වය 
බලන්න. මැද ෙපරදිග යන අයට, දඹදිව වන්දනාෙව් යන අයට 
සහන මිලට ගුවන්ගත වන්න පුළුවන් විධියට තවත් ගුවන් 
සමාගමක් හදනවාය කියලා  ෙම් අය වැෙයන් ෙඩොලර් මිලියන 
50ක් ආෙයත් ෙවන් කර ෙදනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මැද ෙපරදිග 
යන අයට සහන මිලට ටිකට් පත් දීලා, ඒ අයට ගමන් කරන්න 
budget airline එකක් හැටියට මිහින් ලංකා ආයතනය පවත්වා 
ෙගන යනවා නම්, ඇත්තටම ඒ ආයතනය පාඩු ලබන්න බැහැ. ෙම් 
විධියට වර්ෂෙයන් වර්ෂය, වර්ෂෙයන් වර්ෂය  මිහින් එයාර් ගුවන් 
ෙසේවය නඩත්තු කරන්න වියදම් කරන මුදල් ටික, ෙම් ආයතනය 
ලබන පාඩුව අවම කරන්න  ජාතික අය වැෙයන් ෙදන මුදල් ටික 
එකතු කරලා, මැද ෙපරදිග යන හැම ෙකෙනකුටම ෙනොමිෙල් 
ටිකට් එකක් දුන්නත්  ෙම් ආයතනය පවත්වා ෙගන යනවාට වඩා 
ලාභයි කියලායි මට හිෙතන්ෙන්. 

වර්ෂයකට වැඩිහිටියන් යම්කිසි පිරිසක් ෙනොමිෙල් දඹදිව 
යැව්වත් අපට ලාභයි. ෙමොකද විශාල පමාණයක්- 

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මම බැලුෙව් මිහින් එෙක් මන්තීතුමා ඉන්නවා ද කියලා.  

 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
මිහින් එෙක් මන්තීතුමා නැහැ.  

අපි කියන්ෙන් එෙහම කරන එක පිට රට යන හැම 
ෙකනකුටම සාධාරණයි කියලා.  අද ලංකාෙව් -අෙප්- ජාතික 
ආදායමට වැඩිෙයන්ම ලැබන්ෙන් මැද ෙපරදිග ආදී රටවලට 

693 694 

[ගරු  තිස්ස අත්තනායක  මහතා] 
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ගිහිල්ලා ෙසේවය කරන අය අපට එවන මුදල්. ඒ මුදල් ටික තමයි 
ලංකාෙව් ජාතික ආදායෙම් ඉහළම ආදායම. ෙම් වාෙග් දිගින් 
දිගටම පාඩු ලබන ආයතනයක් නඩත්තු කරනවාට වඩා, ඒ රැකියා 
කරලා සල්ලි එවන මිනිසුන්ට ෙනොමිෙල් ටිකට් එක ගාෙන් ෙදන්න 
පුළුවන් නම් ෙකොයි තරම් ෙහොඳ ෙදයක් ද?  

ගරු සභාපතිතුමනි,  පසු ගිය දවස්වල ශීලංකන් ගුවන් 
සමාගමට ෙරෝල්ස් ෙරොයිස ්ගුවන් යානා එන්ජින් ගණනාවක් ලබා 
ගන්න කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතියක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
එන්ජින් ගණනාව- එන්ජින් 10ක්- ලබා ගත්ෙත් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 800ට. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගුවන් යානා එන්ජින් ඉතාම  
කඩිමුඩිෙය් තමයි ඇණවුම් කරලා තිබුෙණ්. ඒ ඇයි කියලා අපි 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් යටි  ගනුෙදනුවල තිෙබන මුදල් පමාණය දිහා 
බැලුවාම, ෙම් එන්ජින් ගැනීම සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
800ක් වැනි මුදලක් වැය කරන ෙහේතුව අපට ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කරුණු නිවැරදි කරන්න අපට 

අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී නිවැරදි කරන්න.   
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
වැරදි කථා කියන්න එපා. 
 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
 ඔබතුමාට නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. පශ්නයක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් අෙප් ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය් 
තිෙබන ගුවන් යානා පමාණය ෙකොච්චරද? අෙප් ගුවන් යානා 21ක් 
තිෙබනවා. ෙම් ගුවන් යානා 21 නඩත්තු කරන්න ෙකොයි තරම් 
මුදල් පමාණයක් තියා ෙගන ඉන්නවාද? ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 
ගුවන් යානාවලින් බහුතරයක් අර ෙගන තිෙබන්ෙන් කල්බදු කමය 
යටෙත්. මම දන්නා හැටියට, අපට ලැබී තිෙබන වාර්තාවල 
හැටියට, ෙම් ගුවන් යානා ටික  නඩත්තු කරන්න විතරක් මාසිකව 
රුපියල් ෙකෝටි 90කට අධික මුදලක්  වැය ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, Mihin Lanka  එෙක් තත්ත්වයත් 
ෙම්කයි.  Mihin Lanka එකත් ෙම් වාෙග්ම, කල්බදු ෙගවීම සඳහා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,75,000කට අධික පමාණයක් මාසිකව වැය 
කරනවා. අපි අහන්ෙන් ෙම්කයි. අෙප්ම ජාතික ගුවන් ෙසේවයක් 
තිෙබනවාය, අෙප්ම budget ගුවන් ෙසේවයක් තිෙබනවාය කියලා 
අපි   SriLankan Airlines,  Mihin Lanka පිළිබදව ආඩම්බරෙයන් 
කථා කළාට, අවසානෙය් ෙම්වාට වන්දි ෙගවන්ෙන් ෙම් රෙට් 
මහජනතාවයි.  මහජනතාව ඒ වන්දි ෙගවන්ෙන් පරිප්පු ටිකට, සීනි 
ටිකට, බී ලූණු ෙගඩියට, හාල්මැස්සාට ගහන බදුවලින්. ෙම්ක 
දිගින් දිගටම කරන්න පුළුවන්ද?.  

ගරු සභාපතිතුමනි, බලන්න, අද ෙම් රෙට් මහජනතාව ඉල්ලපු 
කිසි ෙදයක් ලබා දීලා නැහැ. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඉදි කිරීම 

අද ආර්ථික වශෙයන් පතිඵලදායක ද? ඒෙකන් පතිඵලයක් 
තිෙබනවා ද? තවත් ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් තිෙබනවාය කියලා අපට 
ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන්. ශී ලංකාෙව් ජාත න්තර 
මට්ටෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ෙදකක් තිෙබනවාය කියන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ජාත න්තර මට්ටෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් 
ගණන වැඩි වුණාය කියලා ජනතාවට ලැෙබන ෙසේවයක් නැහැ. 
ෙමොකද, ෙම්වායින් රටට ආර්ථික වාසියක් තිෙයන්න ඕනෑ. 
ඇත්තටම මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ෙගොඩ බාන නිත  ගුවන් 
යානා පමාණය ෙකොපමණද? දැනට තිෙබන ආරංචි මාර්ගවලට 
අනුව ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය් ගුවන් යානා හරවා එවනවා හැර,  
ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර මට්ටෙම් පධාන ගුවන් යානා එකක් හැර, 
ෙවන කිසිම ගුවන් යානයක් එන්ෙන් නැති බව කියනවා. අපි 
කියන්ෙන්, විශාල මුදල් පමාණයක් වියදම් කරලා ෙමොකක් හරි 
සැලසුම් කරන ෙකොට ඒෙක් පතිඵලයක් තිෙයන්න ඕනෑ කියන 
එකයි. අෙප් ෙදවන ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැටියට 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න තීරණය කරන ෙකොටම, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ඒෙකන් අපට ලැෙබන ආර්ථික පතිලාභ 
පිළිබඳව සෑහීමකට පත් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, අපි ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල් හැදුවාය කියලා, ඒකට ෙල්බල්  ගැහුවාය කියලා, 
ඒකට උප්පැන්න දුන්නාය කියලා  ඒෙකන්ම සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය්  ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
බරපතළ අඩුපාඩු ගණනාවක් තිබුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, අඩු 
ගණෙන් ගුවන් යානාවලට ෙතල් ලබා ෙදන නිත  වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙමතැන නැහැ. මම ෙනොෙවයි ෙම්වා කියන්ෙන්. ෙම් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ සඳහා-   

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා කියන්ෙන් අසත  කරුණු. 

ෙමතුමාට ගිහිල්ලා බලන්න කියන්න.  

 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. කලබල ෙවන්න එපා. පිළිතුරු 

ෙදන්න. කලබල ෙවන්ෙන් ෙමොකටද? ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
සඳහා ෙතල් ලබා ෙදන්න  නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් නැති නිසා, 
ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව පත්වන අපහසුතාව ගැන පසු ගිය දවස්වල 
මාධ වල දිගින් දිගටම පළ කර තිබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  පසු ගිය දවසක වාර්තාවක් තිබුණා, 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළට පැමිණ අරාබිෙය් රියාද් නුවර බලා 
පියාසර කළ ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය් අංක UL273 දරන  ගුවන් 
යානය ෙතල් නැතුව පැය ගණනාවක් පමාද කර තිබුණාය කියා.  
ෙම්ක ඇත්ත කථාවක්. ෙම්ක අසත යක් ෙනොෙවයි. ෙම් විධියට 
ජාත න්තර ගුවන් ෙසේවා පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්ද? 
ජාත න්තර ගුවන් ෙසේවා පවත්වාෙගන යනවා නම් ඒවාට අවශ  
පහසුකම් සහ ඒ ගුවන් ෙතොටුපළවල්වලට අවශ  අෙනකුත් 
ෙද්වල් තිෙයන්න ඕනෑ. අදටත් මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ ගැන 
ෙනොෙයක් ෙද්වල් පළ ෙවනවා. ෙම් නිසා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත  
සංස්ථාවට ෙවලා තිෙබන ෙද් බලන්න. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත  
සංස්ථාව ලබන පාඩුව ෙවනම කථාවක්. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව තමයි අද ෙම් රෙට් විශාලතම දූෂිතම ආයතනය බවට පත් 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන්; ජාතියට පාඩු කරන විශාලතම ආයතනය 
බවට පත් වී තිෙබන්ෙන්.  මත්තල ගුවන් ෙතොටුපෙළේ ගුවන් 
යානාවලට ෙතල් සැපයීමට ඒ ආයතනයට නිශ්චිත වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙනොමැතිකම නිසා ඒ ආයතනයටත් විශාල පාඩුවක් 
දරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවාය කියා වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  
දිගින් දිගටම ෙම් ආයතනය විෙව්චනය කරන්න මා අදහස් 
කරන්ෙන් නැහැ.   නමුත් ෙම් අඩු පාඩු හදා ගන්න ඕනෑ. 
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ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවය දියුණු කරන්න ෙමොකක්ද අරෙගන 
තිෙබන පියවර? ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
ආයතනය ඉදිරියට ෙගන යන්න -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Point of Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
අත්තනායක මන්තීතුමා  ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යැවීමක් 

කරනවා. සමහර විට එතුමා ෙමය නැවත ෙසොයා බලන්න නැතුව 
ඇති. කිසිදු ගුවන් යානයක්  ඉන්ධන අඩුකමක් නිසා මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුපළින් ආපහු හරවා යවා නැහැ.  

 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
මම කිව්ෙව් ගරු සභාපතිතුමනි, - 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒක එතුමාට ලැබුණු ආරංචියක්.  

 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ෙම්ක මට ලැබුණු ආරංචියක්. මම කිව්ෙව් ආපහු හරවා යැව්වා 

කියා ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි. ගුවන් යානයක් ආවාම ගුවන් 
යානයට පහසුකම් ලබා දීම ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුපළක තිබිය 
යුතු එක අංගයක්. ශී ලංකන් ගුවන් සමාගමට අයිති ෙම් ගුවන් 
යානය පැය එකහමාරක් තියා ගත්තාම ජාත න්තර ගුවන් යානා 
එයි ද ෙම්වාෙග් පමාදයන්වලට මුහුණ ෙදන්න. ඒකයි මම කිව්ෙව්.   
ඉන්ධන අඩුපාඩුකම් පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
බරපතළ අඩු පාඩුකම් ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවා හදන්න. 
ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුපළකට ගුවන් යානා එන්න ඕනෑ. ගුවන් 
යානා එන්ෙන් නැතුව ඒවා නඩත්තු කරන්න මුදල් දුන්නාට වැඩක් 
නැහැ.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
අඩු පාඩු ෙපන්වලා ෙදන්ෙන්.   ඒවා  සටහන් කර ගන්න.    

 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ඒක නඩත්තු කරන්න. ඒක තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ගරු 

සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම අප අහන්ෙන් මිහින් එයාර් ගුවන් ෙසේවය 
තවදුරටත් ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවයටත් බර පටවමින් පවත්වාෙගන 
යන්ෙන් ඇයි කියලායි.    

ගරු සභාපතිතුමනි, මිහින් එයාර් ගුවන් ෙසේවය ෙම් විධියට 
පාඩු ලබද්දි, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් මිහින් එයාර් ගුවන් ෙසේවෙය් 
කාර්ය මණ්ඩලෙය් වැටුප් ෙගවන්න පමණක් රුපියල් බිලියන 
11.2ක් දක්වා වැඩි කරෙගන තිෙබනවා.   ගුවන් සමාගම දිගින් 
දිගටම පාඩු ලබනවා. ඒකට ෙතල් ගන්ෙන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙවන් ණයට. ඒ ණය ටික ෙගවා ගන්න බැහැ. 
එවැනි තත්ත්වයක්  තිෙයද්දි ෙම් විධියට මිහින් එයාර් ගුවන් 
ෙසේවෙය් අධ ක්ෂ මණ්ඩල දීමනා පමණක් වැඩි කර ගැනීම 
සාධාරණ නැහැ. ඒ අයට ඉලක්කයක් තිෙබන්න ඕනෑ එක්ෙකෝ 
ෙම්ෙක් පාඩුව අවම කර ගන්න. එෙහම නැත්නම් ෙම්ක ලාභදායී 
තත්ත්වයකට ෙගන එන්න. එෙහම කරන්ෙන් නැතුව මිහින් එයාර් 
ගුවන් සමාගම සුදු අලිෙයක් බවට පත් ෙවලා තිෙයද්දිත් ෙම් ගුවන් 
සමාගම නඩත්තු කරන්න විශාල මුදල් පමාණයක් ජාතික අය 
වැෙයන් ෙවන් කරනවා.  ඒ මුදල්වලින් අධ ක්ෂවරු නඩත්තු වීම 
වැඩි කර ගන්න කියා කරනවා නම් ඒක ඉතාමත් වැරදියි. ෙම් 
ෙවලාෙව්දී මිහින් එයාර් ගුවන් ෙසේවය සහ ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවය 
අ ෙප් රෙට් විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථිකයට බරපතළ හානි කරන 
ආයතන ෙදකක්ය කියන කාරණය මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමා ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවයට ගුවන් යානා සහ 
එන්ජින් ලබා ගැනීෙම් ගනුෙදනුව ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරයි 
කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ 
ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය රාජ  නායක සමුළුව ඉදිරිෙය් තියා ෙගන 
තමයි  හදිසිෙයන්ම ෙම් ගනුෙදනුව කෙළේ. ෙම් ගනුෙදනුවට 
ඉතාමත් ඉහළ වටිනාකමක් තිෙබනවා. ෙම්කට හදිසි අනුමතියක් 
තමයි ලබා දුන්ෙන්. දැනට තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ශීලංකන් 
ගුවන් ෙසේවෙය්   A350-900 ගුවන් යානා හතරක සවි කිරීම සඳහා  
Trent XWB කියන බිතාන  Rolls-Royce  එන්ජින් සහ A 330-
300 ගුවන් යානා හයක සවි කිරීම සඳහා  Trent 700 කියන 
බිතාන  Rolls-Royce එන්ජින් ඇණවුම් කර තිෙබනවා.  

ආණ්ඩුෙව් ෙම් ගුවන් යානා සහ එන්ජින් ගනුෙදනුව ඉතාමත් 
බරපතළ සහ සැක සහිත ගනුෙදනුවක්. ආණ්ඩුව එක් එන්ජිමකට 
කීයක් වියදම් කළා ද යන්න පැහැදිලිව ෙම් සභාවට ෙහළි 
කරන්නට ඕනෑ. ෙඩොලර් මිලියන 800ක ගනුෙදනුවක්.  ෙකොෙළේ 
වහන්ෙන් නැතුව, කරුණාකර ඒ ගනුෙදනුව ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  කියන්න. ෙම් ෙවලාෙව් අපි කියන්න ඕනෑ, ෙම් 
ගනුෙදනුව කිරීම සඳහා  Rolls-Royce Company එක හැරුණු 
ෙකොට  තවත් සමාගම් ෙලෝකෙය් තිෙබන බව. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, නව පරම්පරාවට අයිති Dreamliner කියන ගුවන් 
සමාගමට Boeing කියන සමාගම විසින් ෙමවැනිම එන්ජින් 
සපයනවා.  General Electric Next-generation කියන සුපකට 
සමාගමත් ෙමවැනි ගුවන් යානා එන්ජින් සපයනවා. එම 
සමාගම්වලින්වත් මිල ගණන් කැඳවීමක් කරලා නැහැ. එවැනි 
තත්ත්වයක් තිබියදීත් එක් සමාගමකින් පමණක් මිල ගණන් 
කැඳවා ගුවන් ෙසේවයට එන්ජින් ගැනීෙම් හදිසි ගනුෙදනුවක් 
ෙවනුෙවන් මුදල් ෙගවන්න ෙම් විධියට තවත් ණය මුදල් ගැනීම 
ෙම් ගුවන් සමාගමට දරන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි 
විෙශේෂෙයන්ම අහන්නට ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙම් තිෙබන තත්ත්වය යටෙත් ශී 
ලංකන් ගුවන් ෙසේවය සහ මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය යන ගුවන් 
ෙසේවා ෙදකම අෙප් රෙට් ජාතික අය වැයට මහා විශාල බරක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා අපි තව දුරටත් වර්ෂෙයන් වර්ෂය 
මුදල් ෙවන් කර දීම කරන්ෙන් නැතුව, ඒ නාස්තිය කරන්ෙන් 
නැතුව එම ගුවන් ෙසේවා ෙදෙක්ම වියදම අවම කර ෙගන අඩු 
ගණෙන් අෙප් ජාතික ගුවන් ෙසේවය වශෙයන් තිෙබන ශී ලංකන් 
ගුවන් ෙසේවය ලාභදායී තත්ත්වයට ෙගන ඒම ෙකෙසේ ෙවතත් තව 
දුරටත් එහි  පාඩුව අවම කර ගැනීෙම් කියාදාමයකට යන්නය 
කියන කාරණයත් පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ெந ஞ்சாைலகள், 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of 
Highways,  Ports and Shipping) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික 

අමාත ාංශය ඇතුළු තවත් අමාත ාංශ කිහිපයක  වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔබතුමා  මූලාසනෙය් 
සිටින අවස්ථාෙව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා ෙබෙහවින්ම සතුටු 
වනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික අමාත ාංශය ගැන කථා කරද්දී විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අෙප් 
මිත හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා අප අමාත ාංශය ගැන පශ්න 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් ෙවලාෙව් එතුමා ෙම් සභා ගර්භෙය් 
සිටියා නම් මම සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, එතෙකොට අපට එතුමාට ඒ 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන ගමන් එතුමාව නිවැරදි කරන්නත් 
පුළුන්කම ලැෙබනවා. මෙග් මිත ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් ගරු තිස්ස අත්තනායක 
මන්තීතුමාත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් එතුමාට 
කියයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා අෙප් ආදායම් 
සහ වියදම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එතුමා ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට කිසිදු ලිඛිත සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් 
ෙනොකර ෙමොනයම් පදනමක් තුළ ද ඒ කථාව කෙළේ කියන එක 
මම එතුමාෙගන් අහන්න ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ආදායම් ලබා තිබීම සම්බන්ධව ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් 2012 
ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල  පකාශනය  -
Financial Statement for the year ended 31st December, 2012-   
මා ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.  2013 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 02 වැනි දා විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා ගත් වාර්තාවක -විගණකාධිපති 
වාර්තාෙව් 9වැනි පිටුව-  2010, 2011 සහ  2012 වසරවල අපි ලැබූ 
අදායම් පිළිබඳව සඳහන් වනවා. එතුමා අපට ඉදිරිපත් කෙළේ 2012 
වර්ෂෙය් විස්තර පමණයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව් හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා ෙම් සභාවට 
පැමිණීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් 
විගණකාධිපති වාර්තාව ගන්න. විගණකාධිපති වාර්තාෙව් 2010, 
2011 සහ  2012 වසරවල අපි ලැබූ අදායම් පිළිබඳව සඳහන් කර 
තිෙබන 09 වන  පිටුව මම  සභාගත* කරනවා. ඔබතුමා අපට 
කිව්වා, අපි ෙම් ලාභය ෙපන්වලා තිෙබන්ෙන් අෙප් අෙනකුත් 
වියදම් ෙපන්වන්ෙන් නැතුවයි කියලා. 

ඔබතුමාට පැහැදිලිව මම කියනවා, 2012 වර්ෂෙය් බදුවලට 
ෙපර ශුද්ධ ලාභය වශෙයන් අපි රුපියල් මිලියන 5,211ක් 
ලබාෙගන තිෙබන බව. බදුවලට පසු සහ සියලුම ෙගවීම්වලින් පසු 
ශුද්ධ ලාභය වශෙයන් රුපියල්  මිලියන 4,086ක ලාභයක් ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය ලබාෙගන තිෙබනවා. ගරු හරින් පනාන්දු 
මන්තීතුමනි, ෙම් තිෙබන්ෙන් විගණකාධිපති වාර්තාව. අෙප් රෙට් 
තිෙබන නීතිය අනුව විගණකාධිපති වාර්තාවට එහායින් වාර්තාවක් 
තිෙබනවාද කියලා මම නම් දන්ෙන් නැහැ. 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
රාජ  මූල  කළමනාකරණ වාර්තාව? 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගන්ෙන් විගණකා ධිපති 

වාර්තා ව ෙන්. එෙහනම් ඔබතුමා රාජ  මූල  කළමනාකරණ 
වාර්තාෙව් ෙතොරතුරු සභාගත කරන්න. ඔබතුමා ඒ ෙතොරතුරු 
සභාගත කෙළේ නැහැ. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
දැන් සභාගත කරනවා. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඔබතුමා ෙග් කථාෙව්දී සභාගත කෙළේ නැහැ. ගරු 

සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න කියලා මම කියනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අපිට - 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ, ඒක හරි. මෙග් ෙවලාව. ෙමොකද,  
කථානායකතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න නිසා  ෙවලාව 
කළමනාකරණය කර ගන්න  ඕනෑ.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
විනාඩියක්? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු සභාපතිතුමනි, පින්සිද්ධ ෙවනවා, මට ෙව්ලාව අරෙගන 

ෙදන්න. 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මට උත්තර ෙදන්න තිෙබනවා. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු එක 

තර්කයකට මම පිළිතුරු දුන්නා. ඉන් අනතුරුව ඔබතුමා - 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
උත්තර දුන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ෙම් විගණකාධිපති වාර්තාව කියවන්න, ෙදවි හාමුදුරුවෙන්. 

[බාධා කිරීමක්] ඉන්න ෙකෝ. ඊළඟට එතුමා කියනවා, දැනට අපිට 
තිෙබන එකම ආදායම් මාර්ගය පතිඅපනයනය කියලා. "ෙමොකටද 
හම්බන්ෙතොට වරායක්? ෙම් ෙකොළඹම පතිඅපනයනය කරමු, 

699 700 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොකටද හම්බන්ෙතොට වරායක් හදා ගත්ෙත්?" කියලා එතුමා 
අහනවා. ඔබතුමා කියපු හැම වචනයක්ම ෙනොෙවයි මම 
කියන්ෙන්. ෙම් කාරණා තමයි ඒ තුළ ගැබ්ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු හරින් මන්තීතුමනි, මම ඉදිරිපත් කරන හැම ෙදයක්ම  ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාවට එකතු ෙවනවා. 
ෙම්වාෙය් සත  පිටපත් ඔබතුමාට ෙදන්න අපි ලෑස්තියි. 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් පතිඅපනයන කටයුතු කරන්න ෙපර, 2011 
වර්ෂෙය් ෙකොළඹ වරාෙයන් පතිඅපනයනය කරන්න අපිට 
පුළුවන්කම ලැබුෙණ් වාහන 900ක් විතරයි, ගරු සභාපතිතුමනි. 
වාහන 900ක් පතිඅපනයනය කෙළේ මාස 12කට -දවස් 365කට-. 
දවස් 365කට -මාස 12කට- 2011 වර්ෂෙය් වාහන 900ක් 
පතිඅපනයනය කරන ෙකොට, 2012 ඉඳලා 2013 වන  ෙකොට අපි 
ෙකොෙහොමද ඒෙක් වැඩිවීමක් - ෙම් කියන ෙකොළඹ වරාෙයන් නම් 
ෙම් පතිඅපනයනය සිද්ධ වුෙණ් එෙහනම් අපිට පුළුවන් ෙවයි, ෙම් 
වාහන 900ට  තව 100ක් එකතු කරලා පතිඅපනයනය කෙළේ 
වාහන 1,000යි කියලා කියන්න. අවුරුදු ෙදකටම  වාහන 2,000ක් 
තමයි පතිඅපනයනය කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා කියන්න පුළුවන් 
ෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් පතිඅපනයන 
වාහන 65,000ක් ලබා ගැනීම අපි ලබපු ජයගහණයක් කියන එක 
මම ඔබතුමාට මතක් කරනවා. ඔබතුමා ඇහුවා,  හම්බන්ෙතොට 
වරාෙයන් අපි ලබලා තිෙබන පගතිය ෙකෙසේද, කා සමඟ ද 
ගිවිසුම්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ හැම ආයතනයක් ගැනම 
ෙතොරතුරු ඔබතුමාට ලබා ෙදන්න මම ලෑස්තියි. ෙමොන ආයතන 
සමඟද  අපි ගිවිසුම්ගත ෙවලා සිටින්ෙන්? කැබිනට් අනුමැතිය මත 
ඇෙමරිකානු සමාගමක් වන Petrochemicals සමඟ අපි  
ගිවිසුම්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 434ක් ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. දැනට පාරිසරික 
අධ යනයන් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා.  සිංගප්පූරුෙව් Shree 
Renuka Sugars Limited එකට රුපියල් මිලියන 220ක  
ආෙයෝජනයක් ෙදනවා. ෙම් වන විට ආයතන 14කට කැබිනට් 
අනුමැතිය ලැබිලා තිෙබනවා, ෙම් මාගම්පුර මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජාත න්තර වරාෙය් ෙදවැනි අදියර සම්බන්ධෙයන්. ඔබතුමාට 
අවශ  නම් ෙම් ගිවිසුම්වල පිටපත්, ඒ ගිවිසුම් අත්සන් කර 
තිෙබන්ෙන් කා විසින්ද කියන ෙතොරතුරු සියල්ල ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමනි. කිසිම ෙදයක් හංගන්න අවශ තාවක් 
නැහැ. ඒ ගමන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙමොනවාද අපිට 
තිෙබන අභිෙයෝග කියලා. අපි ෙම් අභි ෙයෝග ජයගහණය කරන්න 
කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. 

එතුමා විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාව ගැන කථා කළා; ඉන්දියාෙව් 
වරායවල් ගැන කථා කළා, ගරු සභාපතිතුමනි. ආසියානු කලාපය 
තුළ අපට පැහැදිලි ෙලසම අභිෙයෝග රාශියක් තිෙබනවා. අපි ඒක 
පිළිගන්නවා. ඒ අභිෙයෝග හරියාකාරව දැකලා ඒවාට මුහුණ 
ෙදන්න ඕනෑ නිසා, මුහුෙදන් වට වුණු දූපතක්            හැටියට අෙප් 
රට නාවික ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කිරීෙම් වගකීම අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා භාර ගත්තා. ඒ ගැන 
දුරදක්නා නුවණකින් දැකපු නිසා තමයි ෙම් අභි ෙයෝග අද 
ජයගහණය කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. අපට අභිෙයෝග 
තිෙබනවා. අපට ඕමානෙය් අභිෙයෝගය තිෙබනවා; සිංගප්පූරුෙව් 
අභිෙයෝගය තිෙබනවා; මැෙල්සියාෙව් අභිෙයෝගය තිෙබනවා; 
එක්සත් අරාබි රාජ ෙය් අභිෙයෝගය තිෙබනවා; ඉන්දියාෙව් 
අභිෙයෝගය තිෙබනවා. දැන් ඕමානෙය් සලාලාහ් වරාය ගත්ෙතොත් 
එතැනින් අපට අභි ෙයෝගයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, වැඩි වශෙයන් 
ඉන්දියාෙව් පතිඅපනයනය සඳහා ආකර්ෂණයක් ලබා ගන්න ඔවුන් 
උත්සාහ කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔවුන් එවැනි ආකර්ෂණයක් 
ලබා ගන්න උත්සාහ කරද්දී, සුදු මහත්වරු හදා දීපු ෙකොළඹ 
වරායට විතරක් සීමා ෙවලා, ඒ අය හදා දීපු කිෙලෝමීටර් 1.6ක දිය 
කඩනයකින් ෙම් සියල්ල ඉටු කරන්න පුළුවන්ද කියන අභි ෙයෝගය 
අපි ජය ගන්න ඕනෑ.  

ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙනොෙයකුත් 
ජනාධිපතිතුමන්ලා, ෙනොෙයකුත් අගමැතිතුමන්ලා තම තමන්ෙග් 
ආණ්ඩු කාලවලදී වරායවල් ගැන ෙනොෙයක් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කළා; ෙනොෙයක් ෙද්වල් කිව්වා. නමුත් ඒ කිසි ෙකනකුට එය 
කියාවට නංවන්න පුළුවන්කමක් තිබුණාද කියන එක අද අපි ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අහනවා.  

දැන් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් යම් පගතියක් තිබීම ගැන මෙග් 
මිත මන්තීතුමාට සතුටු ෙවන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ ගැන 
මට ෙපොඩි සතුටක් ඇති ෙවනවා. ෙමොකද, එහි ආරම්භකයා 
හැටියට ගරු කථානායකතුමා ඒ අමාත ාංශෙය් ඇමතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කරන කාලෙය් සිට ෙම් කටයුතු කර ෙගන ආවා. 
මට මතකයි,  ඒ කාලෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් වරාය ගැන 
ෙනොෙයක් විෙව්චන ඉදිරිපත් කළ බව. අපි ඒවා පිළිගත්තා. [බාධා 
කිරීමක්] කවුද? [බාධා කිරීමක්] දයාසිරි ජයෙසේකර? ඔව්. 
පැහැදිලිව කියනවා. එතුමා විෙව්චනය කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, යම් ෙදයක් හරියාකාරව දැකලා කථා 
කරන විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු ඉන්නවා. සමහර අය 
කතරගම ෙහෝ යන්න ඔබතුමාෙග් බල පෙද්ශෙය් හම්බන්ෙතොට 
හරහා යන ෙකොට අඩු ගණෙන් තමන්ෙග් ඇඟට මැස්ෙසක් 
වැහුවත් මුහුද පැත්ත බලන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, වරාය ෙපෙනයි 
කියලා. සමහර ෙවලාවට වරාය ෙපනුෙණොත් තමයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම බලන්ෙන් නැති නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, 
දැන් ෙමොනවත් ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන වරාෙය් පින්තූරයක් මා 
ෙගනාවා. ෙම් පින්තූරෙය් තිෙබනවා, වාහන ෙගොඩ බාන වරාය. 
ෙමතැන නැව් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. වරා ය ෙදස බලන්ෙන් 
නැත්නම්, අපි ආරාධනා කළත් එන්ෙන් නැත්නම්, අඩු ගණෙන් 
ෙම් පින්තූරය ෙහෝ බලන්න එපා යැ. ෙම් බලන්න ෙකෝ. [බාධා 
කිරීමක්]  

ඇත්ත වශෙයන්ම අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ යට තිෙබන 
ෙලඩක් තමයි ෙපෙනන්ෙන් නැති එක. අර කණාට මැණික් 
ෙපෙනනවා ද? නැහැ. කණා මැණිකට පයින් ගහනවා. ඉතින් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට ඒ ෙලෙඩ් තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] මා දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා වාෙග් මන්තීවරයකුට 
ඒ ෙලෙඩ් තිෙබනවාද කියලා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් බලන්න, අෙන් 
ෙදවි හාමුදුරුවෙන්! ෙපෙනන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙපෙනන්ෙන් 
ෙකො ෙහොමද, විපක්ෂ නායකයාව ෙපෙනන්ෙන් නැති එෙක්. ෙම්ක 
තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම් බලන්න, මුළු දකුණු පළාෙත්ම 
පරිපාලන ෙගොඩනැඟිල්ල. යම් ෙකෙනක් යම් ෙසේවාවක් ඉටු කර 
ගන්න අෙප් ෙකොළඹ වරායට ගියාම සථ්ාන 14කට යන්න ඕනෑ. 
ෙම් වන ෙකොට -  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු ඇමතිතුමා, - 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඉන්න, ඉන්න, වස්තුෙව්. ෙපොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.   

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
අෙන් මෙග් වස්තුෙව් පස්ෙසේ ෙදන්නම්. ෙවලාව ගත ෙවනවා. 
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සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමා ඉක්මනට කථා කරන්න. ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අවසන් ෙවන්න කිට්ටුයි.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු සභාපතිතුමනි, එම නිසා - [බාධා කිරීමක්] ෙම් බාධා 

කරනවා. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපට ඉන්දියාෙවන් අභිෙයෝගයක් නැද්ද? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු සභාපතිතුමනි, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගැනීමට, 

මිනිසුන්ට වන අපහසුතාවන් නැති කර ගැනීමට ෙම් ෙද්වල් ඉටු 
කරලා තිෙබනවා. අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ෙම් 
හැම ෙදයකින්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් රට නාවික 
ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කරමින් ඒ කටයුතුවලට ඉදිරිෙය්දී 
මුහුණ දීමටයි කියලා.  

අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හම්බන්ෙතොට 
වරාය විතරක් හදලා, ඒ වරාය විතරක් සංවර්ධනය කරලා නිකම් 
ඉන්න ලෑස්ති වුණු ජනාධිපතිතුෙමක් ෙනොෙවයි. අද අපට ෙකොළඹ 
වරාය ගැන කථා කරන්න ෙදයක් තිෙබනවා. දකුණු ෙකොළඹ වරාය 
ගත්ෙතොත්, 2020 වන ෙකොට ෙම් රෙට් බහලු ෙමෙහයුම් පමාණෙය් 
මිලියන 10 දක්වා ඉල්ලුමක් තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. නමුත් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 2020 ෙවන ෙකොට ෙම් රෙට් බහලුම් 
ධාරිතාව මිලියන 12 දක්වා ඉදිරියට ෙගන එන්නට. අපට 
ෙලෝකෙය් තරග කරන්නට පුළුවන් සිංගප්පූරුව, ඩුබායි රාජ , 
ඕමානය, මැෙල්සියාව, ඉන්දියාව වාෙග් රටවල් එක්ක අපිට ෙම් 
තරගයට ඇතුළු ෙවන්නට ෙවනවා. එම නිසා තමයි අපි දකුණු 
ෙකොළඹ බහලුම් පර්යන්තය ඉදි කෙළේ. ඒ දකුණු ෙකොළඹ බහලුම් 
පර්යන්තය ඉදි කිරීම තුළින් අද අපට ෙහොඳ පවණතාවක් ලබා 
ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් 
ෙනෞකා නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් බහලුම් 20,000ක් පමණ ෙගන 
යන නැව් තමයි දැන් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. බහලුම් 20,000ක් 
ෙගන යන නැවක් අෙප් වරායට ඇතුළු කරන්නට බැහැ. එෙහම 
නම් ෙමොකක්ද අපට සිදු ෙවන්ෙන්? අපට ජාත න්තරෙයන් ඉවත් 
වන්නට සිදු ෙවනවා. අපි ජාත න්තරෙයන් ඉවත් වන විට, අපට 
සිදු ෙවනවා මම කලින් සඳහන් කළ ජාත න්තරෙය් තිෙබන පබල 
වරායන්වලට අෙප් ෙපොඩි නවැවලින් ගිහින්, ඒවාට බහලුම් පටවා 
ෙගන ඇවිත් අෙප් කාර්ය ඉටු කර ගන්නට. ඒ අනුව, ආනයනය, 
අපනයනය, පතිඅපනයනය කියන අංශ තුනම ඒ කමයට කරන්න 
ගියාම ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් බඩට තමයි වදින්ෙන්. නමුත් 
අද අපට සතුටු වන්නට පුළුවන්, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී ඇති කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි 2ක කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල ඇමතිතුමාෙග් කාලෙයන් ඔබතුමාට 

විනාඩි 2ක කාලයක් ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා අද අපට, අවුරුදු 25ක්, 30ක් 

ඉස්සරහට ෙලෝකෙය් නැව් සමාගම් නිෂ්පාදනය කරන විශාල 
පමාණෙය් නැව් දකුණු ෙකොළඹ පර්යන්තයට ඇතුළු කරන්නට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එෙහම නම් අද අපිට ආසියාෙව් පබල 
රටවල වරායන් සමඟ තරග කිරීෙම් හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඒක අපි ලබපු ජයගහණයක් හැටියට තමයි, අද අපට මතක් 
කරනන්ට පුළුවන් වන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
විෙශේෂෙයන්ම අපිට මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත ාංශය 
හැටියට පසු ගිය දිනකදී යම් ෙවනසක්  ඇති කර ගන්නට සිදු 
වුණා, නාවික ක්ෙෂේතය වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා.  

අපි දන්නවා, එදා අෙප් රෙට්  නැව් සංස්ථාවට විශාල නැව් 
පමාණයක් තිබුණ බව.  අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
අය වැය කථාෙව්දීත් ඉදිරිපත් කළා නැව් සංස්ථාව ශක්තිමත් 
කරමින්, අෙප් රෙට් අයිතියට නැව් ලබා ෙගන, අෙප් රෙට් 
අපනයනය, ආනයනය සහ පතිඅපනයනය නැව් සංස්ථාවත් සමඟ 
ඒකාබද්ධ කරමින් වැඩ කටයුතු කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් 
ඇති කර ගන්නට අපි උත්සාහ කරනවා කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  අද ෙම් රජය පබල ෙලස ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් නාවිකයන් පුහුණු කිරීෙම් මධ ස්ථාන සමඟ ඒකාබද්ධ 
ෙවලා කටයුතු කරනවා. නාවිකයන් පුහුණු කර, විෙද්ශ රැකියා 
ෙවෙළඳ ෙපොළට යැවීම අෙප් රටට පබල ෙලස විෙද්ශ විනිමය 
ලබා ගැනීමට දායක ෙවනවා. අපි එක ගෘහ ෙසේවිකාවක් 
අරාබිකරයට ඇරිෙයොත් ඒ අයෙග් පඩිය  ෙම් රෙට් මුදලින් රුපියල් 
30,000කට 35,000කට සීමා ෙවනවා. ඒ වාෙග් පඩියක් තමයි 
අරාබිකරයට ගිහින් දුක් විඳින අහිංසක ගෘහ ෙසේවිකාවකට 
ලැෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, නමුත් අද නාවික ක්ෙෂේතෙය් 
අවම පඩිය මාසයකට රුපියල් 350,000ක් පමණ ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම කපිතාන්වරෙයකුට රුපියල් 1,250,000, 1,300,000ක් 
ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එෙහම නම් අපිට,  නාවික 
ක්ෙෂේතෙය් ශමිකයන් පුහුණු කරලා ඔවුන්ව ජාත න්තර රැකියා 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ලබා දීලා, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන්නට පුළුන්කමක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපි අෙප් 
අමාත ාංශෙය් වගකීම් සහ යුතුකම් -අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ- හරියට ඉටු කරන්නට බැඳී සිටින බව මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, වරාය සම්බන්ධව තවත් කථිකයන් කථා 
කරන්නට සිටිනවා.  එතුමන්ලාට යම් පශ්නයක්, විෙව්චනයක් 
තිෙබනවා නම් ඉදිරිපත් කෙළොත් ඒවාට මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික අමාත ාංශය හැටියට මෙග් සෙහෝදර අමාත  ගරු නිර්මල 
ෙකොතලාවල අමාත තුමා පිළිතුරු ෙදන්නට සුදානම් බව පකාශ 
කරමින් අපි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත්ම කරන දැවැන්ත 
අමාත ාංශයක් බවට අෙප් අමාත ාංශය පත් කරන බව පකාශ 
කරමින්, ෙවලාව ලබා දීම සම්බන්ධව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තූතියි. ඔබතුමා ෙවලාව වැඩිෙයනුත් ගත්තා. 

මීළඟට ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමා.  

703 704 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 12.19] 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් හිතවත් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා වරාය ගැන කථා කරමින් කිව්වා ෙකොළඹ වරාය දියුණු වූ 
හැටි. මම එතුමාට කියනවා 1977 වන විට ෙකොළඹ වරාය තිබුෙණ් 
ෙලෝකෙය් වරායවල් ෙශේණිගත කිරීම අනුව 150වැනි ස්ථානයටත් 
එහා බව. ෙකොළඹ වරාය දියුණු කිරීෙම් ෙගෞරවය එන්න ඕනෑ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි; ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාටයි. 
එදා බහලුම් අංගණයක් විධියට දියුණු කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව ෙලෝකෙය් 38වන තැනට ෙකොළඹ වරාය ෙගනාවා. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ෙකොළඹ වරාය අද 32වැනි තැන 
කියලා. අපි ඉල්ලන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්, ෙකොළඹ වරාෙය් 
ෙනොව තමුන්නාන්ෙසේලා හදපු හම්බන්ෙතොට වරාෙය් දියුණුව 
ෙපන්නන්න කියලායි. ඇයි ෙම් ෙකොළඹ වරාය ගැන කථා 
කරන්ෙන්? ෙකොළඹ වරාය එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි හැදුෙව්. 
ෙකොළඹ වරාය, ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමායි දියුණු කෙළේ.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු මන්තීතුමා, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ෙදනවා 

ද?  
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තමුන්නාන්ෙසේ පස්ෙසේ කථා කරන්න. වාඩි ෙවන්න. [බාධා 

කිරීම්] මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් ෙම්කයි. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ 
සරත් අමුණුගම, මුදල් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. එතුමා කිව්වා ෙම් 
රෙට් රාක්ෂෙයෝ හතරෙදෙනක් ඉන්නවා කියලා. කවුද ඒ 
හතරෙදනා? එකක්, විදුලිබල මණ්ඩලයයි; ඊළඟ එක, ෙතල් 
සංස්ථාවයි; ඊළඟ එක, SriLankan Airlines එක; අෙනක, ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලයයි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.   
 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு 

ேகசு  சந்திரகுமார்]  தைலைம வகித்தார்கள். 
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

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

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, රාක්ෂයන් තුන්ෙදනකු ගැන 

තමයි අද කථා කරන්ෙන්. ෙතල් සංස්ථාවත් පාඩු ලබනවා; 
විදුලිබල මණ්ඩලයත් පාඩු ලබනවා; SriLankan Airlines එකත් 
පාඩු ලබනවා. 1994 වන විට විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 

3,800ක් ලාභ ලැබුවා. 2012 වන විට විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් 
මිලියන 61,000ක් පාඩු ලැබුවා. ඒ වාෙග්ම, රුපියල් මිලියන 
4,000ක තැන්පතු තිබුණු ෙතල් සංස්ථාව පසු ගිය අවුරුද්ද වන 
ෙකොට රුපියල් බිලියන 89ක් පාඩු ලබනවා. රුපියල් මිලියන 
4,000ක් ලාභ ලබපු එක අද රුපියල් මිලියන 89,000ක් පාඩු 
ලබනවා. ඇයි ෙමෙහම වුෙණ්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙපොදු 
ෙපරමුණු, සන්ධාන ආණ්ඩු සමෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අකමිකතා නිසායි; වැරැදි කළමනාකරණය නිසායි; ෙහොරකම 
නිසායි එෙහම වුෙණ්. අද විදුලිබල මණ්ඩලය, ෙතල් සංස්ථාව පාඩු 
ලැබීම ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් බදු ෙගවන ජනතාව වන්දි ෙගවන්න 
ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 1990 දී ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
ෙතල් මිල වාෙග් හතර ගුණයකින් තමයි ෙතල් මිල වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත්, 1990 දී රුපියල් 11ට තිබුණු ඩීසල් ලීටරය 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද රුපියල් 120 කරලා තිෙබනවා; මිල 10 
ගුණයකින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. අද ෙපට්රල් ලීටරය රුපියල් 
160ට විකුණන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 42ක් බදු 
වශෙයන් ගන්නවා. ෙතල් සංස්ථාව පස ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් 
බිලියන 89ක් පාඩුයි. ෙම් රෙට් අධ ාපනයටයි, උසස් 
අධ ාපනයටයි- 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු මන්තීතුමා, ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ලංකාෙව් 

ඛනිජ ෙතල්වලට විතරක් ෙනොෙවයි, විදුලිබල අංශයටත් පිරිවැය 
අනුව මිල නියම කරනවා නම් පාඩු වන්ෙන් නැහැ. මා මෙග් 
කථාෙව්දී එය පැහැදිලි කරන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේ කරුණු විතරයි 
ෙන් කියන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා මිල නියම කරලා ඉවරයි ෙන්. දැන් 

තමුන්නාන්ෙසේලා විදුලි ගාස්තු සියයට 70කින් නංවලා ඉවරයි. ෙම් 
රෙට් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙතල් සංස්ථාවට විතරක් වන පාඩුව 
අධ ාපනයටයි, උසස් අධ ාපනයටයි වියදම් කරන මුදලට වඩා 
වැඩියි. [බාධා කිරීමක්] අෙප් කාලෙය් එය ලාභයටයි පවත්වාෙගන 
ගිෙය්. ෙතල් සංස්ථාවත් ලාභයටයි ෙගන ගිෙය්. විදුලිබල 
මණ්ඩලයත් ලාභයටයි ෙගන ගිෙය්.  

 
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා 
බලශක්ති අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ , 
சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Power and Energy)  
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා මට ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදනවා ද? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මෙගන් පසුව කථා කරන්න ගරු ඇමතිතුමිය. 'ඇයි ෙම් ෙතල් 

සංස්ථාව පාඩු ලබන්ෙන්?' කියන පශ්නයට තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොනවාද කිව්ෙව්? රජෙය් ආයතනවලට ෙතල් ණයට දීම නිසා 
පාඩුයි කියලායි කිව්ෙව්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙතල් සංස්ථාෙවන් 
සියයට 70ක් ෙතල් ණයට දීලා තිෙබන්ෙන් විදුලිබල 
මණ්ඩලයටයි. දැන් ඒ ණය ෙගවලා ඉවරයි.  

ඒ එක්කම තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, ඉරානයට සම්බාධක දාපු 
නිසා ඉරානෙයන් Light ෙබොර ෙතල් අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ඒ 
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නිසා පාඩු ලබනවා කියලා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, දැන් ෙම් 
බාධක ෙදකම ඉවරයි. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් විදුලිබල 
මණ්ඩලෙයනුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය ෙගවලා ඉවරයි; 
ඉරානෙය් සම්බාධකත් ඉවරයි.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
තවම නැහැ.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මම දැක්කා ඊෙය් ෙපෙර්දා පත්තෙර්ත් තිෙබනවා, 

Newsවලටත් කිව්වා, ඇෙමරිකාවයි ඉරානයයි ගිවිසුම ගැහුවාට 
පස්ෙසේ ඒ සම්බාධක අවසාන කළා කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් 
නැහැ. ගිවිසුම අත්සන් කළා ෙන් ගිය සතිෙය්. ඒ සම්බාධක අයින් 
කළා නම් ෙහට අනිද්දා ලාභයට ෙතල් ෙදන්න පුළුවන්කම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන 
විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බාධා ෙදක ඒවා ෙන්. ඒක ෙනොෙවයි 
ඇමතිතුමනි ෙම්කට ෙහේතුව. පසු ගිය 21වැනි දා ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී අය වැය ඉදිරිපත් කළා. 22වැනි දා උෙද් වන ෙකොට 
ගැසට් එෙක් තිෙබනවා ඛනිජ ෙතල් සඳහා ලීටරයක බද්ද රුපියල් 
80 ඉඳලා 90 වන කල් වැඩි කරනවා කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ආණ්ඩුෙව් තිෙබන නාස්තිකාර වියදම් පියවන්න ෙමෙහේ ෙතල් මිල 
වැඩි කරනවා; බදු ගන්නවා. අපි අහන්ෙන්,  ෙතල් මිල වැඩි වන්න 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලායි. සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව නිසි 
පරිදි වැඩ කරන්ෙන් නැති වීම එක් ෙහේතුවක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඉහළ නිලධාරින්ෙග් මූල  වංචා තවත් ෙහේතුවක්. නියමිත 
ෙවලාවට ෙතල් ඇණවුම් ෙනොකිරීම තවත් ෙහේතුවක්. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් විතරක් තමුන්නාන්ෙසේලා තුන් සැරයක් ෙතල් මිල වැඩි 
කළා. ඉන්දියාව -අල්ලපු රට- ෙතල් මිල හතර සැරයක් අඩු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක 
තිෙබනවා, ෙතල්වලට මිල සූතයක්. ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් 
මිල අඩු වනෙකොට, වැඩි වනෙකොට ෙතල් මිල අඩු ෙවනවා; වැඩි 
ෙවනවා. නමුත් 2006න් පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා මිල සූතය අයින් 
කරලා රජය ආදායම් ලබන තැනක් විධියට ෙතල් සංස්ථාව පත් 
කරලා තිෙබනවා. අද ෙතල් මිල වැඩි ෙවලා . අප අහන්ෙන් 
ෙම්කයි. 2009 යුද්ධය අවසන් වන ෙකොට ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ -
මෑත කාලෙය්- ෙතල් මිල අඩුම තැනට ආවා. ඒ සහනය දුන්නා ද 
ජනතාවට? නැහැ. ඒ සහනය දුන්ෙන් නැහැ ජනතාවට. ෙම් 
දවස්වල ඉරානෙය් Light ෙතල් මිල, සිංගප්පූරු ෙතල්වල මිල අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. මා අහන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්, ෙතල් මිල 
වැඩි වන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලායි. 2012 ෙකෝප් වාර්තාව මා 
ළඟ තිෙබනවා. ෙම් ෙකෝප් වාර්තාෙව් පැහැදිලිව තිෙබනවා, 
සංස්ථාෙව් දූෂිත මිලදී ගැනීෙම් කමෙව්දය ගැන. ඒ මිලදී ගැනීෙමහි 
විනිවිදභාවයක් නැහැ. ෙතල් පිරිපහදුව දිගටම කියා කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙබොර ෙතල් ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. සංසථ්ාෙව් නිලධාරින් 
කරන්ෙන්, හදිසි අවශ තාවන් කියලා ෙකටි කාලීන ඇණවුම් 
කරන එකයි. අපි දන්ෙන් නැහැ ෙම්කට ෙලොකු අයත් සම්බන්ධද 
කියලා. ෙතල් පිරිපහදුව නිසි පරිදි කියාත්මක කළා නම් ෙම් රෙට් 
ෙතල් අවශ තාෙවන් සියයට 60ක් එහි නිෂ්පාදනය ෙවනවා. 
ඉතිහාසෙය් පථම වරට දැන් ෙතල් පිරිපහදුව කියාත්මක වන්ෙන් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා එය ෙම් අවුරුද්ෙද් විතරක් හතර සැරයක් 
නවත්වලා තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් ෙතල් පිරිපහදුවක් අවුරුදු 
හතරක් පහක් එක දිගට කියාත්මක ෙවනවා. Repairsවලට තමයි 
නවත්වන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරන අපරාධ නිසා වන්දි 
ෙගවන්න වන්ෙන් ෙම් රෙට් අන්ත අහිංසක මිනිසුන්ටයි.  

ෙබොර ෙතල් පමිතිෙයන් ෙතොරව මිලදී ගැනීම ගැන 2012 
COPE වාර්තාෙව් කියනවා. ෙතල් මිලදී ගැනීෙම් කමෙව්දෙය් 

අකමිකතා නිසා 2012 දී  විතරක් රුපියල් මිලියන 9,000ක් පාඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වරට බාල ෙතල් 
ෙගනැල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලා වාර්තා පිහිෙටව්වා. 2011 දී බාල 
ඉන්ධන ෙගනැල්ලා කාර් අතරමඟ නැවතුණා; ෙලොරි අතරමඟ 
නැවතුණා; ෙකෝච්චි අතරමඟ නැවතුණා. සංස්ථාව විතරක් රුපියල් 
දසලක්ෂ 4,000ක් පාඩු ලබා තිෙබනවා. පාරිෙභෝගිකයන් දසලක්ෂ 
10,000ක් විතර පාඩු ලබා තිෙබනවා. ඇයි ෙම් පමිතිෙයන් ෙතොර 
ෙතල් ෙගනාෙව්? ෙතල් ෙගනාවාම සාමාන ෙයන් සංස්ථාෙව් 
කමය තමයි වරාෙය්දීම ඒ ෙතල් පරීක්ෂා කිරීම. මා අහනවා ඒ 
ෙතල් පරීක්ෂා කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි කියලා, පමිතිෙයන් ෙතොර 
ෙතල් ෙගනාෙව් ඇයි කියලා. ෙම් ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
පත් කළා කමිටුවක්. ෙමොනවාද ඒ කමිටුෙවන් කිව්ෙව්? අදාළ 
සමාගෙමන් -සිංගප්පූරුෙව් HYDAC සමාගෙමන්- අපි ෙම් සඳහා 
වන්දි ලබා ගන්න ඕනෑ කියලා කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ කිව්වා අදාළ 
නිලධාරින්ෙගන් අය කර ගන්න තවත් හිඟ මුදල් තිෙබනවා 
කියලා.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු මන්තීතුමා, සිරිෙකොෙත් ෙග්මට support එකක් ෙදන්න- 

[බාධා කිරීමක්]       
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
සිරිෙකොෙත් ෙග්ම අපි ගහගන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි 

ෙවන්න. ෙම්වා කියන ෙකොට හිතට අමාරුයි. අදාළ 
නිලධාරින්ෙගන් අය කර ගන්න තවත් හිඟ මුදල් තිෙබනවා.  

අපි අහනවා, ෙම් කමිටු වාර්තාවට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. 
සාමාන ෙයන් එෙහම අහු වුණා නම් ඒක අසාදු ෙල්ඛනෙය්- 
[බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙවලාෙව්දී ඒකට උත්තර ෙදන්න. මට 
සීමාසහිත ෙවලාවක් තිෙබන්ෙන්. මම අහනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන්,- 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අසත  කියන්න එපා, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අසත  ෙනොෙවයි. ෙම්ක අසාදු ෙල්ඛනයට දාන්න ඕනෑ නැහැ. 

ෙම් ළඟදිත් ඉෙනොක්ස් සමාගෙමන් ෙමටික් ෙටොන් 30,000ක් 
අරෙගන තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Member, you can continue your 

speech after the lunch break. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි 20ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please!  The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

1.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  මා කථා කරමින් සිටිෙය් කලින් 

බාල ෙතල් ෙගන්වලා අසාදු ෙල්ඛනයට දමන්නට ඕනෑ 
සමාගමකින් තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත වරක් පසු ගිය මාසෙය්ත් 
ෙත ල් ෙටොන් 30,000ක් ලබාෙගන තිෙබන එක ගැනයි.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද කියලායි අපි අහන්ෙන්. ෙම් වාෙග් බාල ෙතල් 
ෙගනාපුවාම  එයින් සිදු වන අලාභය සම්බන්ධෙයන් වන්දි ලබා 
ගන්නට ඕනෑ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා වන්දි ලබා ගන්නවා 
ෙවනුවට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ ෙකොම්පැනිෙයන්ම ආපසු ෙතල් 
ලබා ගන්නවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙටෝල් සමා ගෙමන් බාල 
ඩීසල් ෙගනාවා. ෙමොකක්ද වුෙණ්? දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නවීනතම එන්ජින් 12ක් නැවතුණා.  වරාෙය් අලුත්ම ෙදොඹකර 
නැවතුණා. බස් 400කට වැඩි ගණනක් නැවතුණා.  බලන්න, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කෙළේ කියලා. ෙම්ක නිසා වරායටයි, 
දුම්රියටයි, ඒවා නැවත නවීකරණය කරන්න විතරක් රුපියල් 
මිලියන ගණනක් වැය වුණා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙතල්වල සාම්පල් වාර්තාවක් එවන්න 
කියලා විෙද්ශවලට යැව්වා.  නමුත් ආපසු පසු ගිය මාසෙය් දී ෙම් 
විෙටෝල් සමාගෙමන් ගුවන් යානා ෙතල් ෙමටික් ෙටොන් 25,000ක් 
ලබාෙගන තිෙබනවා; ඩීසල් ෙමටික්  ෙටොන් 15,000ක් ලබාෙගන 
තිෙබනවා; ෙපටල් ෙමටික් ෙටොන් 30,000ක් ලබා ෙගන 
තිෙබනවා. හිටපු ඇමතිතුමා ඉවත් ෙවලා යද්දී කිව්වා, ෙම්වා 
ගන්න එක නවත්වන්න කියලා. දැන් ඔබතුමා ඇවිල්ලා කියනවා, 
ෙම්වා ගන්න කියලා. ඔබතුමා අෙප් ෙපෞද්ගලික මිතෙයක්; වැදගත් 
ඇමතිවරෙයක්. ඇමතිතුමනි, ෙම්වා නවත්වන්න. ෙම් වාෙග් බාල 
ෙතල් ෙගන්වන සමාගම්වලින් ඒවා මිලදී ගන්ෙන් ඇයි?  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙම් වාෙග් සිද්ධියක් වුණා. 
ඇෙමරිකාෙව් පබල සමාගමක් -බාල ෙතල් ෙගන්වලා ෙනොෙවයි- 
ගිවිසුම කඩපු නිසා එදා හිටපු දහම් විමලෙසේන සභාපතිතුමා  යූඑස් 
ෙඩොලර්  ලක්ෂ ගණනක් වන්දි ලබාෙගන, එම ආයතනය අසාදු 
ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළා.  නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා බාල ෙතල් 
ෙගන්වපු සමාගෙමන්ම තවදුරටත් ෙතල් මිලදී ගන්නවා. ෙම් 
බලපෑම ෙමොකක්ද? 

ෙතල් සංස්ථාෙව් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් පාඩුව ෙම් රෙට් අධ ාපන 
සහ උසස ් අධ ාපන අමාත ාංශ ෙදෙක් වියදමට වඩා වැඩියි 
ඇමතිතුමනි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් මිලදී ගැනීෙම් කියාවලිෙය් 
දී සතිපතා ඉන්ධන සමාෙලෝචන කමිටුව රැස් වන්නට ඕනෑ;  
කාර්මික කමිටුව රැස්වන්නට ඕනෑ;  පසම්පාදන කමිටුව  
රැස්වන්නට ඕනෑ.  අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්, මුදල් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්ෙග් නිෙයෝජිතෙයක්, භාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජිතෙයක්, 
තාක්ෂණ නිලධාරිෙයක් ෙම් කමිටුෙව් සිටිනවා. හරි නම්, ලියා 
පදිංචි සමාගම්වලින් අඩුම මිලට දීර්ඝ කාලීනව ෙම් ෙතල් ලබා 
ගන්නට ඕනෑ. ෙම් ෙසල්ලම නිසා තමයි 1994 දී යූඑන්පී ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ලාභ ලබපු ෙතල් සමාගම අද රුපියල් බිලියන ගණනක් 
පාඩු ලබන්ෙන්.  ෙම් ෙතල් පිරිපහදුව පටන් ගත්ෙත් 1969 දීයි. 
දවසකට එහි බැරල් 25,000ක් පිරිපහදු කළා.  1982 දී ඒ පමාණය 

බැරල් 50,000ක් දක්වා වැඩි කළා. ලංකාෙව් ෙතල් 
අවශ තාවෙයන්, ගුවන් යානා ෙතල්වලින් සියයට 80ක්, 
ෙපටල්වලින් සියයට 40ක්, භූමි ෙතල්වලින් සියයට 80ක්, 
ඩීසල්වලින් සියයට 30ක් ෙමහි නිෂ්පාදනය කළා.  නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමය වැඩිදියුණු කරනවා ෙවනුවට වසා දමා 
තිෙබනවා.   2008 දී  යූඑස් ෙඩොලර් බිලියන ෙදකක වියදමින් ෙම් 
ෙතල් පිරිපහදුව නැවත වැඩි දියුණු කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා මුල් 
ගලත් තැබුවා. අර පාඩු ලබන මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවත්, 
පාඩු ලබන හම්බන්ෙතොට වරායවත් ෙනොෙවයි ෙන් හදන්න ඕනෑ. 
ෙම්වා ෙන් හදන්න ඕනෑ.   ලංකාෙව් ආනයනයන්ෙගන්  සියයට 
26ක් ෙතල්. පාඩුව රුපියල් බිලියන 89යි.   ඇමතිතුමනි,  ෙම්වායි 
හදන්න ඕනෑ.   

මට ෙපෙනනවා, තමුන්නාන්ෙසේටත් අරෙහන්, ෙමෙහන්  
බලපෑම් ආවාම කර ගන්න බැරි වන ෙද්වල් තිෙබනවා කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳ වැදගත් ඇමතිවරෙයක්.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙබොර ෙතල් බැරල් එකක් පිරිපහදු ෙතල්වලටත් වඩා  
යූඑස් ෙඩොලර්  20කටත්, 25කටත් වඩා අඩු ගණනකට ලබා  
ගන්න පුළුවන්. රටක් දියුණු කරනවා නම්, ෙම්වා ෙන් දියුණු 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පිරිපහදුව දැන් විටින් විට 
ඇන හිටිනවා.  2012 වර්ෂයට විතරක් හතර සැරයක් ඇන හිටියා.   

ෙබොර ෙතල් ෙගන්වන්න නියමිත කියා පටිපාටියක් තිෙබනවා. 
ඒක එච්චර අමාරු වැඩක් ෙනොෙවයි ෙන්. මාසිකව ෙමච්චර ෙතල් 
ඕනෑ, සතිපතා ෙමච්චර ෙතල් ඕනෑ කියලා සැලසුමක් තිෙබන්නට 
ඕනෑ.  නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙතල් සංස්ථාෙව් අද ඒ 
සැලසුම් නැහැ.  ෙම් නිලධාරින්,  අෙනක් අය  එකතු ෙවලා  
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? හදිසි අවශ තාවන් කියලා වැඩි මිලට ෙතල් 
ලබා ගන්නවා.  ෙම්වා පාඩු ලැබුවාම අධ ාපනයට ෙවන් කරන්න 
තිෙබන මුදල්, ජනතාවෙග් ෙසෞඛ යට ෙවන් කරන්න තිෙබන 
මුදල්, සංවර්ධනයට ෙවන් කරන්න තිෙබන මුදල් තමයි විනාශ 
වන්ෙන්. 2001 වර්ෂය වනෙකොට ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
ඍණ වුණා. ෙතල් සංස්ථාවත් පාඩු ලැබුවා.  

2004 වර්ෂෙය් දී ෙතල් සංස්ථාව ආපසු ලාභ ලබන 
ආයතනයක් බවට පත් කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙතල් සංස්ථාෙව්  
ඉතිහාසෙය් වැඩිම පඩි වැඩි  කිරීම   කෙළේ 2001-2004 කාලෙය්  
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවනුයි.  සියයට 42 කින් පඩි වැඩි 
කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙසේවකෙයෝ දිරි ගන්වන්න වසර 
20කට වැඩි ෙසේවා කාලයක් ඇති ෙසේවකයින්ට රුපියල් 20,000ක් 
දුන්නා; ෙසේවා ඇගයීම් සහතිකයක් දුන්නා. වසර 25ට වැඩි ෙසේවා 
කාලයක් ඇති ෙසේවකයින්ට රන් පවුම් ෙදකකුයි, ෙසේවා 
සහතිකයකුයි දුන්නා.  ගරු ඇමතිතුමනි, 2010 වර්ෂෙය් සිට ඒක 
නවත්වා තිෙබනවා. ඒක ආපසු ෙදනවා ද කියා  මා  ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙදනවා නම් ඔබතුමා 
නැඟිටලා කියන්න. [බාධා කිරීමක්]  නැහැ. ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම  ඒ ෙසේවකයින්ට සියයට  4ක ෙපොලියකට නිවාස ණය  
දුන්නා. සියයට 66ක අයිතිය තිෙබන ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් ෙසේවකයින්ට වසර හතරකින් ෙම් නිවාස ණය දීලා 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම සියයට 4ක ෙපොලිය යටෙත් නිවාස අලුත්වැඩියා  
කරන්න ණය දුන්නා.  ඒවා දීලාත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම මාස 10 ණය 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසේවකයන්ට ෙදන්ෙන් නැහැ.  2001-2004 
පතිව හගත කිරීෙම්දී, සමාගම්වල ෙකොටස් සියයට දහයක් 
ෙසේවකයින්ට  ගියා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමහි ෙසේවකයින් ට 
ලක්ෂ 9900ක් ෙගවන්න ට තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහට 
අනිද්දා උත්සවයක් ති යන්න යනවා. ඒ  මුදල  ෙසේවකයින්ට  
ෙගවනවා ද කියා මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා. 
ෙසේවකයින්ෙග් අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමහි 
අන්තිම දූෂණයක් තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් ආයතනයක මුදල් 
අංශයක් තිෙබනවා. මුදල් අංශය විගණන කරන්න විගණන 
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අංශයක් තිෙබනවාෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  ෙතල් සංස්ථාෙව් 
මුදල් අංශෙය්  ෙලොක්කාම තමයි  විගණන අංශෙය්ත් ෙලොක්කා. 
ඒක තමුන්නාන්ෙසේ  පිළිගන්නවා ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ෙතල් 
සංස්ථාෙව්  ෙලොක්කාම තමයි ඒක විගණනය කරන්ෙන්. ෙම්ක අර 
" ෙහොරාෙග් අම්මාෙගන් ෙප්න අහනවා වාෙගයි. " මුදල් පාවිච්චි 
කරන මිනිහාම තමයි, මුදල් check කරන්ෙන්ත්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙසේවකයින්ට අර රන් පවුම් ෙදන්න 
සංස්ථාවට සල්ලි  නැහැ; නිවාස ණය ෙදන්න සල්ලි නැහැ. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අවුරුද්ෙද් ලක්ෂ 125 ගණෙන් 
ෙමොන්ෙටෙරෝ රථ හතරක් අර ෙගන තිෙබනවා. KH 4355, KB 
2395, KI 0786, KI 2091 අංක දරන වාහන හතර තමයි අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

ෙදන්න. තව විනාඩි ෙදකක් ෙදනවාෙන්.[බාධා කිරීමක්]ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේලා ලක්ෂ 170කට BMW රථයක් අර 
ෙගන තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් සංස්ථාවක් ගන්ෙන් අලුත් වාහන 
ෙන්. ෙම් අරෙගන තිෙබන්ෙන්,  කිෙලෝමීටර් පන්සිය ගණනක් 
දුවපු වාහනයක්. පරණ වාහනයක් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ  වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා 
වසර  10කට වැඩි ෙසේවකයින්ට උසස් විම් ෙදනවාය කිව්වා. පවුසි 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්  උසස්වීම් දුන්නා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා  
ඒකත් නවත්වා තිෙබනවා. දැන් ෙදන්ෙන් ෙද්ශපාලන උසස්වීම්. 
ෙසේවක අතිරික්තය කියන්ෙන්,  එක  ෙම්සයට ලිපිකරුෙවෝ  
දහයක් විතර ඉන්නවා. එෙහම ඉන්දැද්දීත්  තමුන්නාන්ෙසේලා 
තවත් අය   ගන්නවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් මා අහන්ෙන් 
ෙමන්න ෙම්  කාරණයයි.  Transparency International  
ආයතනය වාර්තාවක් දුන්නා, හදිසි මිලදී ගැනීම් නිසා ෙතල් 
බැරලයක ට ෙඩොලර්  ෙදක, තුන,හතර, පහ, දහය 
තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩිපුර ෙගවනවා කියා.   ඒ ෙගොල්ෙලෝ ගණන් 
හදා ෙපන්වා තිෙබනවා. වසරකට ෙතල් මිලදි ගන්න US Dollars  
මිලියන 6ක් යනවා.  

ඒ අය කියනවා, හරි කමෙව්දයට, විනිවිදභාවෙයන් දීර්ඝ 
කාලීන සැලසුම් කර ෙතල් මිල දී ගන්නවා නම් වසරකට US 
Dollars  බිලියන 1.5ක් ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන් ෙවනවාය  
කියා. US Dollars  බිලියන 1.5ක් ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන්. 
Transparency International  ආයතනෙය්  වාර්තාව  මා ළඟ 
තිෙබනවා. ඕනෑ නම් ඇමතිතුමාට ෙදන්න පුළුවන්. ෙදන්න ද 
තමුන්නාන්ෙසේට? [බාධා කිරීමක්]  වාර්තාව ෙදන්නම්.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒවා කියවන්න. අප තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක 
අමනාපයක් නැහැ. අප කියන්ෙන් ෙම්වා  නිවැරදි කරන හැටියි. 
අෙප් රෙට් සල්ලියි ෙම්වාට යන්ෙන්. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. භූමිෙතල් සහනාධාරය  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව්  මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන්ව 
තිබුණු ෙදයක්. භූමිෙතල් සහනාධාරෙය් ෙකෝටි 55ක මුද්දර 
වංචාවක් සම්බන්ධෙයන් ඉහළ නිලධාරිෙයකු සම්බන්ධෙයන් 
තිබුණු පරීක්ෂණයට   ෙමොකද වුෙණ්? පරීක්ෂණයක් නැහැ. 
අන්තිමට ධීවරයාට භූමිෙතල් සහනාධාරයත් නැහැ.  අන්තිමට  

ධීවරෙයක් ෙවඩි තියලා මැරුවා. ෙම්  තත්ත්වයට අද  පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. තවත් තිෙබනවා - 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තව හුඟක් ෙද් කියන්න තිෙබනවා. ඒවා පසුව කියන්නම්. ඒ 

එක්කම මා,  මහාමාර්ග අමාත ාංශය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් 
අහනවා. තව විනාඩියක් ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ඔබතුමා විනාඩි තුනක් වැඩිෙයන්  ගත්තා.  
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මෑත  කාලෙය් ලංකාෙව් සිදු වුණු  ෙලොකුම අනතුර තමයි  

යාංගල්ෙමෝදර දී  ෙකෝච්චියයි, බස ්එකයි හැපුණු සිද්ධිය.  එදා මට 
මතකයි, එතැනට ගිය අගමැතිතුමා කිව්වා, -දැන් ඉන්න 
ජනාධිපතිතුමා-  "ෙමතැනට අප ගුවන් පාලමක් දානවා"ය කියා. 
අෙන්! තමුන්නාන්ෙසේලා රෙට්ම ගුවන් පාලම්  දානවා. ගරු 
ජනාධිපතිතුමා අගමැති කාලෙය් දානවාය කිව්ව ඒ ගුවන් පාලම 
දාන්න තවම බැරි වුණා.  

 ඇමතිතුමනි, මා කියන්ෙන්, කරුණාකර ෙතල් සංස්ථාෙව් සිදු 
වන ෙම් වංචාව නවත්වන්න. එතෙකොට අපට අඩු මිලට ෙතල් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්.  

 
[අ.භා. 1.11] 
 
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා (ජාතික සම්පත් පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பியேசன கமேக - ேதசிய வளங்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyasena Gamage- Minister of National 
Resources) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අමාත ාංශ කීපයක වැය ශීර්ෂ 

සාකච්ඡාවට භාජන කරන ෙම් අවස්ථාෙව්  ලැබිලා තිෙබන කාලය 
අනුව, ඉතාම දුෂ්කර ආසනයක් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
වශෙයන් අපට බලපාන කරුණු ෙදකක් පිළිබඳව අදහස් කීපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්නයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

අෙප් රජය, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දැක්මත් සමඟ අෙප් රට තුළ අතිවිශාල මාර්ග සංවර්ධනයක් ඇති 
කරලා තිෙබනවා. ෙමොන විධිෙය් විෙව්චන කළත්, මාර්ග 
සංවර්ධනෙය් තිෙබන වර්තමාන දියුණුව පිළිබඳව පක්ෂ විපක්ෂ 
හැම ෙකෙනකුම සතුටට පත් ෙවනවා. ඕනෑම රටක් දියුණු ෙවන්න 
අනිවාර්යෙයන්ම අවශ  වන්ෙන් මාර්ග සංවර්ධනයයි. ඒ අතින් 
බැලුවාම මෑත කාලෙය් අෙප් රට පුරාම  තිෙබන මාර්ග පද්ධතිය 
ඉතාම අනගි ෙලස සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. කාපට් අතුරලා මුළු 
රට පුරාම පාරවල් හදලා තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ත ජාතික මට්ටමින් 
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. පළාත් මට්ටමින් ගත්තත්,  නාගරික 
මට්ටෙමන් ගත්තත්,  ගාමීය මට්ටෙමන් ගත්තත් ඒ හැම තැනකම 
එකාකාරව ඒ කටයුතු සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
කටයුත්ත උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, නැ ෙඟනහිරත්, ෙම් කියන හැම 
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තැනක්ම ඇතුළුව සමස්ත වශෙයන් රට පුරාම එකාකාරව 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබන බව අප හැම ෙකනකුම දන්නා 
කාරණයක්.  

මම ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි, 
ෙම් සඳහා විශාල මුදල් පමාණයක් අවශ  ෙවන බව. විපක්ෂය 
අපට නිරතුරුවම ෙචෝදනා කරන්ෙන්, "ෙම් සඳහා අධික වියදමක් 
දරනවා, ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන ණය අරෙගන තිෙබනවා" කියලායි. 
අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් පාරවල් හදන්න මුදල් 
ඕනෑ බව. මුදල් නැතිව ෙම් කටයුතු කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ණය 
ගන්න ෙවනවා; අපි ණය අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ණය 
ගැනීම පිළිබද පශ්නයකුත් නැහැ. රටවල් ණය ෙදන්ෙන් අය කර 
ගන්න පුළුවන් ද කියලා ෙසොයා බලලා.  විපක්ෂය ෙමොන විධිෙය් 
කතන්දර කිව්වත්, ෙමොන විධිෙය් ෙචෝදනා කළත්, ෙමොන විධිෙය් 
අවලාද කළත්, අපි ලබා ගන්නා ණය ෙගවන නිසා තමයි, ෙගවීමට 
හැකියාව තිෙබන නිසා තමයි ඒ ණය අෙප් රටට ලැෙබන්ෙන්. 
අෙප් රජය පමණක් ෙනොෙවයි, පැවතුණ හැම රජයක්ම - අෙප් 
රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි,   හැම රටකම- සංවර්ධනය සඳහා ණය 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ණය අරෙගන ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනය සඳහා දායකත්වය ලබා දී තිෙබන බව ඕනෑම 
ෙකෙනකුට තම ඇස් පනාපිට ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  ගම 
හදන්නත්, ගමට අවශ  යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්නත් පධාන 
වශෙයන්ම අවශ  වන්ෙන් මාර්ග පද්ධතියයි. ඒ නිසා අතිදුෂ්කර 
පෙද්ශවල පවා මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කරන්න විවිධාකාරෙය් 
පතිපාදන ලබා දීලා තිෙබනවා.  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට 
අමතරව, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයනුත් ගාමීය පෙද්ශවල 
මාර්ග සංවර්ධනය කරන්න කාපට් ව ාපෘති ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ඒ ගාමීය පෙද්ශවල මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එක 
පැත්තකින් සමෘද්ධි වැඩසටහන යටෙත්ත්, ඒ වාෙග්ම ජාතික 
සවිය, ගම නැගුම, මග නැගුම යටෙත්ත් පතිපාදන ලැබුණා. 
පාරවල් ෙකොන්කීට් කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම කුටිටිගල් - 
interlocking paving stones - අල්ලන්නත්,  ඒ හරහා ගාමීය 
පෙද්ශවල මාර්ග දියුණු කරන්නත් විවිධ කමෙව්ද යටෙත්  අවශ  
පතිපාදන ලබා ෙදමින් අවශ  කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ගාමීය පෙද්ශවල පාලම් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගි කරෙගන ගාමීය පාලම්, පධාන 
මාර්ගවල පාලම් ඉදිකිරීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් අපි ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. එදා ගාමීය 
පෙද්ශවල තිබුණු ඒදඬු පාලම් අද නැහැ. එදා තිබුණු වැල් පාලම් අද 
නැහැ. ඒ ෙවනුවට නවීන කමෙව්ද  භාවිත කරමින් ෙකොන්කීට් 
පාලම්, ඒ වාෙග්ම යකඩ පාලම් අද ඉදි කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගාමීය මාර්ග කාපට් 
කිරීම සඳහා නව ව ාපෘති රැසක් දැනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් 
කාලය තුළ ගාමීය පෙද්ශවල පධාන මාර්ගවලට සම්බන්ධ  ෙවන 
අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සිදු කරනවා. විෙශේෂෙයන් පළාත් 
පාලන ආයතනවල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල තිෙබන ගාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස හඳුනාෙගන, ඒ ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 
හරහා සම්බන්ධ ෙවන අතුරු මාර්ග කාපට් කිරීම සඳහා අලුත් 
ව ාපෘතියක් දැන් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා සැලසුම් 
සකස් කරෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන් ඒ තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ජාතික ආදායමට දායකත්වය ලබා ෙදන වැවිලි 
ෙභෝග පවාහනය කිරීම පහසු කිරීමයි. විෙශේෂෙයන් කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් ෙම් රෙට් ජාතික ආදායමට විශාල දායකත්වයක් 
සපයනවා. ඒ අයට කරන ෙගෞරවයක් වශෙයන්, ඒ අයට අවශ  
පහසුකම් සපයා දීමට දරන පයත්නයක් වශෙයන් රජය මඟින් ඒ 
පෙද්ශවල තිෙබන කුඩා පාරවල් සංවර්ධනය කරනවා. ඒ අනුව ෙම් 
අලුත් ව ාපෘතිය යටෙත් පධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ ෙවන අතුරු 

මාර්ග කාපට් කිරීමත් දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ලබන 
අවුරුද්ද අවසන් ෙවන ෙකොට අෙප් ගාමීය පෙද්ශවල මාර්ගවල 
විශාල දියුණුවක් ඇති ෙවනවාය කියන එක මම ෙම් ෙවලාෙව් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ඉස්සර අෙප් පළාත්වලට විදුලි බලය ලබා ගන්නවාය කියන 
එක සිහිනයක්. අෙප් රජ ය බලයට පත් වීමට ෙපර සමස්ත රට ටම 
විදුලිය සපයලා තිබුෙණ් සියයට 53ක් වැනි පමාණයක්. රෙට් 
විදුලිය අවශ තාෙවන් සියයට 53ක් පමණයි සපයා තිබුෙණ්.  ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් "මහින්ද චින්තන - ඉදිරිදැක්ම" වැඩසටහනට 
අනුව, එහි සඳහන්වන "සැමට විදුලිය" කියන ෙත්මාව යට ෙත් අද 
සමස්ත රට පුරාම වැඩි ෙදෙනකුට විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන් 
විධියට විදුලි බල පද්ධතිය දියුණු කරලා තිෙබනවා. අද ෙවන 
ෙකොට සියයට 80කට එහා පමාණයකට විදුලිය ලබා දීම සිදු 
කරලා තිෙබනවා. "සැමට විදුලිය" කියන ෙත්මාව යටෙත් "විදුලමු 
ශී ලංකා" කියන ඒ වැඩසටහන  යටෙත් එදාට වඩා අද ෙබොෙහොම 
සරල ෙලස විදුලිය ලබා ගැනීමට ජනතාවට පහසුකම් සපයා 
තිෙබනවා. ඈත එපිට ගම්මානවල විදුලිය ලබා ගන්නා 
පාරිෙභෝගිකයාට -විදුලිය ගන්න ෙකනාට- විශාල අපහසුතාවක් 
තිබුණා. විදුලි රැහැන් පද්ධතිය තමන්ෙග් පෙද්ශෙයන් ගියත් 
ෙගදරට විදුලිය ගන්න ගියාම ඒ සඳහා ෙලොකු ඇස්තෙම්න්තුවක් ඒ 
දවස්වල ලැබුණා. ඒ ඇස්තෙම්න්තු  මුදල ෙගවා ගැනීමට තිෙබන 
අපහසුතාව නිසා ඒ අයට විදුලිය ලබා ගැනීමට ෙනොහැකිව 
තිබුණා. එවන් අවස්ථාවක ෙම් "විදුලමු ශී ලංකා" කියන ෙම් 
වැඩසටහන යටෙත් ගාමීය පෙද්ශවල ඉන්න එවැනි අයට විදුලිය 
පහසුෙවන් ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දැන් කියාත්මක 
ෙවනවා. අෙප් පළාත්වල, දුෂ්කර පෙද්ශවල එක කන්දක ෙගයක් 
තිෙබනවා නම්, අනික් ෙගය තිෙබන්ෙන් තවත් කන්දක. මීටර්  
හාරපන්සියයක් දුරට එක ෙගදරකට විදුලි රැහැන් අදින්න සිද්ධ 
ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා ඒ අයට විදුලිය ලබා ගැනීමට පුළුවන්කමක් 
තිබුෙණ් නැහැ.  

අද ඒ තත්ත්වය දුරලමින් සෑම නිවසකටම මීටර් 50ක් දුරින් 
ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට අයත් විදුලි රැහැන් ඇද ෙගන යනවා. 
ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට අයත් විදුලි රැහැන් නිවාස ළඟින් 
ඇදලා ඒ නිවාසවල අයටත් ඉතාම අඩු මුදලක් ෙගවලා විදුලිය 
ලබා ගැනීමට සලස්වලා තිෙබනවා.  ගිය අවුරුද්ෙද් ඒ මුදල 
රුපියල් 15,500ක් හැටියටයි තිබුෙණ්. ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් 
16,650යි. රුපියල් 16,650ක් ෙගවලා ඒ පාරිෙභෝගිකයාෙග් 
නිවසට විදුලිය ලබා ගැනීමට ෙම් වැඩසටහන යටෙත් පහසුකම් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. සමහර පෙද්ශවල ඒ රුපියල් 16,650 ෙගවා 
ගන්න බැරි අයත් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ මුදල විදුලි බිලට එකතු 
කරලා, විදුලි බිලත් සමඟ ෙගවන්න පුළුවන් විධිෙය් කමෙව්දයක් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ අයට සමෘද්ධිය හරහා ඒ සඳහා ණය 
මුදලක් ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාවත් සලසා තිෙබනවා.  

ඒ අයට විදුලිය ලබා ගැනීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා නම්, 
සමෘද්ධිය ඇතත්, නැතත්  ඒ ණය මුදල ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට 
සමෘද්ධි බැංකුව හරහා අවස්ථාව සලසා ෙදනවා. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, අෙප් පෙද්ශවල සියයට 95කට වැඩිය පමාණයකට 
ෙම් කමය යටෙත් විදුලිය ලබා දී තිෙබනවාය කියන කාරණය 
මතක් කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 1.21] 
 

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ெந ஞ்சாைலகள், 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Highways, 
Ports and Shipping)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, රෙට් සංවර්ධන ක්ෙෂේතය සඳහා 

ඉවහල් වන විෂයයන් අතරින් පමුඛතා විෂයයන් වන මහා මාර්ග, 

713 714 

[ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා] 
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වරාය හා නාවික; ඒ වාෙග්ම සිවිල් ගුවන් ෙසේවාව; විදුලිබල හා 
බලශක්ති සහ  ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත කියන  අමාත ාංශවල වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ඒ  පිළිබඳ  අදහස් 
ඉදිරිපත් කරන්න මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මුලින්ම 
ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය හා ෙගෞරවය පුද කර සිටිනවා.  

2014 වර්ෂය සඳහා මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත ාංශයට රුපියල් බිලියන 144ක පමණ මුදලක් ෙවන් කිරීම 
පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට  අෙප් ස්තුතිය හා ෙගෞරවය 
මුලිකව පුද කර සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  2004 ෙදසැම්බර්  මාසෙය් 
04වැනි දා -ඒ අවධිෙය්-  මහා මාර්ග අමාත වරයා විධියටත්,  
අගාමාත වරයා විධියටත් කටයුතු කළ අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා 2005 අය වැය විවාදෙය්දී  සඳහන් කර තිෙබනවා, 
"ශී ලංකාෙව් පවතින විශාල මාර්ග ජාලය වැඩිදියුණු කිරීමටත්, 
නඩත්තු කිරීමටත් අතිවිශාල මුදල් සම්භාරයක් අවශ  වුවත්, අප 
රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය අනුව අවශ  තරම් සම්පත් ෙසොයා 
ගැනීමට අසීරු වී ඇත. ෙම් නිසා පශස්ත මට්ටමින්  වඩාත් 
සතුටුදායක මාර්ග ජාලයක් නඩත්තු කර ෙගන යාම සඳහා පධාන 
සැලැස්මක් සකස් කිරීමට මෙග් අමාත ාංශය විසින් දැනටමත් 
කටයුතු අරඹා ඇත." කියා.  ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 2004 දී 
ආරම්භ කරපු ඒ මාර්ග වැඩ පිළිෙවළ මත අද අෙප් රෙට් සමසත් 
ජනතාවම ඒ මාර්ග පහසුකම ලබා ගන්නා ආකාරය  අප දකිනවා. 
අෙප් රෙට් ජනතාව අද ඒ ගැන ඉතාම නිවැරදි, පැහැදිලි 
මතවාදයක ඉන්නවා.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද උෙද්ත් මම දැක්කා ෙම් රෙට් 
විපක්ෂය වල්මත් ෙවලා හිටපු හැටි. එතුමන්ලා පාරක් කියා ගන්න 
බැරි මට්ටමකට පත් ෙවලා ඉන්නවා.  අද දින ෙම් ගරු සභාෙව් 
විවාදය ආරම්භ කරපු ෙවලාෙව්,  අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා 
ෙබොෙහොම අසරණ වුණා.   ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කරන්න කථිකෙයක් හිටිෙය් 
නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් හිටපු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා 
කථාවට දමලා එතුමන්ලා ඒ අවස්ථාව ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් මඟ 
හැර ගත්තා.  

අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා 
සඳහන් කළ කාරණා තුනක් තිෙබනවා. මම ඒ පිළිබඳව මූලිකව 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  ෙම් පාරවල් හදන්න ෙපර මිනිසුන්ට ජීවත් 
ෙවන්න ඉඩ ෙදන්නය කියලා එතුමා කිව්වා. පාරවල් හදන්න 
අවශ  නැහැ, ජීවත් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා එතුමා කිව්වා.  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අත් ෙදක පිටිපස්සට ගැට ගහලා, 
ජනතාව පාරවල් උඩ මරා දමපු ඉතිහාසයක් තිබුණා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, හදපු ෙබෝක්කුවක් තිබුණා නම් ඒ ෙබෝක්කුව යට 
මැරිලා හිටිෙය්ත් ෙම් රෙට් තරුණ ජීවිත. ඒක අකිල මන්තීතුමා, - 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
1971 දී ද? 1971 දී එෙහමයි.  
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
නැහැ. 1977න් පටන් ගත්ත යුගය. ඔබතුමාට ඒක වැරදුණා. 

1971 ෙනොෙවයි, 1977න් පටන් ගත්ත යුගය.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ඒ වාෙග්ම කටුනායක-ෙකොළඹ 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැනත් එතුමා සඳහන් කළා. ඉදිරිෙය්දී ඒ 
පිළිබඳව මා අදාළ පකාශය  කරනවා. කුලියාපිටිය මාර්ගය  පුළුල්  
කිරීෙම් කාර්ය භාරය පිළිබඳවත් එතුමා සඳහන් කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුරු මැද පළාත, වයඹ පළාත, සබරගමුව පළාත 
සහ බස්නාහිර පළාත සම්බන්ධ වන  කුලියාපිටිය  නගරය පසු 
කරලා තමයි ෙම් සියලු ෙදනාම යන්ෙන්. ඒ මාර්ගය පුළුල් 
කිරීෙම්දී ජනතාවෙගන් වැඩි ෙදෙනක්, ව ාපාරිකයන් සහ අනිකුත් 
සියලු ෙදනා අඩි 33ට කැමැති වුණා. අඩි  40ටත් කැමැති වුණා. 
පස් ෙදෙනක් විතර  අකැමැති වුණා, අඩි 33  දක්වා පුළුල් කිරීෙම් 
කාර්යය සම්බන්ධෙයන්. එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන කිව්වා.  
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
What is your point of Order? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි,  ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ 

යවන, ඒ වාෙග්ම අසත  කථා ෙමතැන කියන්න බැහැ. ඒක 
සම්පූර්ණ අසත යක්. ෙමතුමා මම  හුඟාක් ගරු කරන 
ඇමතිවරෙයක්.  - [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order.  Hon. Minister, you carry 

on with your speech.  
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  එතුමාට ඉඩ ෙදන්න  එපායැ. 

එෙහම නැතුව ෙහොඳ නැහැ ෙන්. එතුමා මෙග් මිතයා. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එතුමා  කිව්වා  වාෙග් මම වහලා තමයි 
ඒ කථාව  කිව්ෙව්. ඒ නිසා තමයි එතුමා කිව්ෙව් මම  අස යක්ය 
කිව්වාය කියා. ෙමොකද, ෙම් කඩ කාමරවලට අයිතිය තිෙබන අයත් 
ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ හින්දා  මම හිතනවා, මම 
කියපු කාරණය එතුමා හරියට එළියට ඇදලා ගත්තු නිසා ඒක  
හරිය  කියා.  මම ඒ අයිති පස්ෙදනා පිළිබඳව මා කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, අෙප් රංජිත්  මද්දුම බණ්ඩාර 
මන්තීතුමා සඳහන් කළා, ෙකොළඹ වරාය පිළිබඳව.  [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
What is your point of Order?  

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි,  මම ෙම් අමාත තුමාෙගන් 

අහනවා, ඒ  කඩ කාමරවලට අයිතිය තිෙබන එක් ෙකෙනක් ෙහෝ 
ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරනවා නම් ඒ කවුද කියලා.- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි ෙන්. බාධා කරන්න 

එපා.   ගරු අමාත තුමා,  ඔබතුමා කථා කරන්න.   
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම ෙනොෙවයි අෙප් අචල 

ජාෙගොඩෙග් මන්තීතුමා තමයි   ෙමොකක්ද  කියන්ෙන්. මම 
කියන්ෙන් නැහැ ඒ කවුද කියලා. මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම හිතන්ෙන්  තමන්ට සිදු වන පාඩුවට  
වඩා, රටට ඇති වන ලාභය, පෙද්ශයට ඇති  වන ලාභය  සලකා 
කුලියාපිටිය නගරය සංවර්ධනය  කළ යුතුයි  කියන නිවැරදි 
තීන්දුෙව් ඒ  පෙද්ශෙය්   ජනතාව ඉන්නවා.  ඒ නිසා ඒ ජන මතයට  
ෙම් අද පවතින රජය  නිවැරදිව  නායකත්වය ලබා ෙදනවා. ඒ  
නිවැරදි  නායකත්වය ලබා ෙදන නිසා,  එතුමන්ලාට හැම දාම 
විපක්ෂෙය් ඉන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් ඉන්න නිසා 
තමයි එතුමන්ලාට ෙම්  ගමන්  මාර්ගෙය් යන්න  බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මන්තීතුමා,  මම ඔබතුමාෙග් නමවත් සඳහන් කෙළේ නැහැ.  ඒ 
නිසා  ඔබතුමා විසි ෙවන     ෙතොප්පිය දමා ගන්න එපා.  තිෙයන  
ෙකෝට් එක ඇඳ ගන්න එපා.  ඔබතුමා විසි ෙවන     ෙතොප්පිය දමා 
ගන්න එපා.  ඒ වාෙග්ම  තිෙයන  ෙකෝට්  ඇඳ ගන්න  යන්න එපා.  
ඔබතුමා ගරු මන්තීවරෙයක්.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ෙන් ෙම් ගරු සභාෙව් 

ඉන්නවාය කියා ඒ කඩ කාමර අයිති අය. කරුණාකර කියන්න -  
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම ඉතාමත්ම වගකීෙමන් 

පැහැදිලිව කියනවා, පස්ෙදෙනක්  ඇෙරන්න  කුලියාපිටිය 
නගරෙය් සිටින සියලු ෙදනාෙගන්ම ෙම්  කාර්යය සඳහා එකඟතාව 
පළ කර තිෙබනවා කියලා. - [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, මට මෙග් කාලය අවශ යි. ගරු මන්තීතුමා,  
ඔබතුමා ඒක එෙහේදි ෙබ්රා ගන්න. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු  රංජිත් 
මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා,  - [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
What is your point of Order? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ඇත්ෙතන්ම කුලියාපිටිය 

නගරෙය් - [බාධා කිරීමක්] 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order.  ඒක ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 

කියන්න. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කියනකම් ඉන්න. 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Nalin Bandara Jayamaha, you are the next 

speaker.  So, you can speak about it during your time. -
[Interruption.]  Please sit down.  Hon. Minister, you carry 
on with your speech.   

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 

මන්තීතුමාෙග්  කථාෙව්දී සඳහන්  කළා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව විසින් ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී  
ෙකොළඹ වරාය සකස් කළාය කියන කාරණය.අපි ෙපෞද්ගලිකව  
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි හිටපු ඇමතිතුමාට අෙප් පණාමය පුද 
කරනවා. එතුමා ෙම් රෙට් මහෙපොළ ශිෂ ත්ව කමය ඇති කරලා, 
ෙම් රෙට් විශ්වවිද ාලවලට ෙත්ෙරන ශිෂ යන් සඳහා ශිෂ ත්ව 
ලබා දුන් ඇමතිවරෙයක්.  අපි එතුමාට  ගරු කරනවා.  

නමුත් එතුමාෙග් කාලෙය්දී ගත්ත ඒ යන්ත ඒ වාෙග්ම 
අෙනකුත් අදාළ උපකරණ සඳහා 2036 වන තුරු ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ණය ෙගවන්න සිදු ෙවනවා. දැන් ඒ සමහර යන්ත සූත 
ෙමොනවත් නැහැ. යකඩවලට විකුණලාත් ඉවරයි.  ඒ නිසා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය වරාය හැදුවාය කියන කාරණයට අපි එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  එතුමන්ලා 2002 ඉඳලා 2004 දක්වා කාලය තුළ 
වරායවල් ෙනොෙවයි, නාන ෙතොටුෙපොළක්වත්,  නාන 
 ෙපොකුණක්වත් හැදුෙව් නැහැ. ඒකයි ඉතිහාසය. ෙම් රෙට් ජනතාව 
ඒක දන්නවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන කාල  
සටහන ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා, 2004න් පස්ෙසේ.  ෙමොකද, 2002 
සිට 2004 දක්වා ෙමතුමන්ලාෙග් ඒ ෙකටි කාලය තුළ තිෙබන 
රැකියා සියල්ල අසුරා තබන්නට 16 වැනි චකෙල්ඛය ෙගනාවා. 
ඊට පස්ෙසේ ඒ අසුරා තැබූ සියලු පුරප්පාඩු 16/1 චකෙල්ඛෙයන් 
අවලංගු කළා. ෙමන්න ෙම්කයි ඉතිහාසය. ෙම් වන ෙකොට අෙප් 
රෙට් ජනතාව විශ්වාසය තැබූ මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
ෙම් රෙට් වරායවල් හදලා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හදලා, අධිෙව්ගී 
මාර්ග හදලා රට සංවර්ධනය කර තිෙබනවා.  ෙම් සියලු සංවර්ධන 
කියාදාමයන් සඳහා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් දරුවන් ෙම් ආයතනවල 
රැකියා ලබන ෙකොට විපක්ෂෙය් ෙමතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන 
කාලසටහන  ෙබොෙහොම දුරස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෛවරයයි, 
ෙකෝපයයි, ෙචෝදනාවයි විතරයි ෙමොවුන් ළඟ තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර මන්තීතුමා  සඳහන් කළා, යාංගල්ෙමෝදර ගුවන් පාලම 
ගැන.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්   ෙනොෙබෝ 
දිනකින් අලුත් සැලසුම් මත ඒ මාර්ගයත් සමඟ ඒ ගුවන් පාලම ඉදි 
කිරීම සඳහා අපි අදාළ පියවර ෙම් වන විට අරෙගන තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මහාමාර්ග අමාත ාංශෙයන් ෙම් 
වන විට  කිෙලෝමීටර් ෙදොෙළොස්දහසකට වඩා අධික පමාණයක් 
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සංවර්ධනය කරනවා වාෙග්ම නඩත්තු කරනවා. අපි ෙම් සඳහා 
සෑම වසරකම අතිවිශාල ධනස්කන්දයක් ෙම් රෙට් ජාතික අය 
වැෙයන් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා නායකත්වය ලබා 
ෙදන්ෙන් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි. එතුමාෙග් නායකත්වය 
යටෙත් ෙම් අමාත ාංශය ෙබොෙහොම නිවැරදිව ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරියට ෙගන යනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙම් රෙට් එක ජන 
ෙකොට්ඨාසයකට විතරක් සීමා ෙවලා නැහැ. සමහර ෙවලාවට 
පෙද්ශයට විතරක් සීමා ෙනොකර සමස්ත රෙට්ම ජනතාවට  
නිවැරදි දායකත්වයක් ලබා ෙදන්න ෙම් මහින්ද චින්තන වැඩ 
පිළිෙවළ දායක ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
අද ඔබතුමා ඉන්න යාපනය, කිලිෙනොච්චිය පෙද්ශෙය් ජනතාවට 
ෙම් සමස්ත සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ තුළ නිවැරදි පතිලාභය ලබා 
ෙදන්න හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් වන විට යාපනය 
පෙද්ශෙය් කියාත්මක වන සංගුපිටිය පාලම හරහා දිෙවන ඒ-32 
මාර්ගය ගැන කථා කළා.  එදා ෙම් රෙට් උතුෙර් බිහි වුණු සෑම 
නායකයකුම ඉල්ලුෙව් ෙම් පාලමත්, පාරත් හදලා ෙදන්නය 
කියලායි. ඒක ඉතිහාසයට ඉල්ලීමක් බවට විතරක් පත් වුණා. 
නමුත්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ මාර්ගය සකස් කිරීමත් සමඟ 
ෙකොළඹ සිට යාපනය දක්වා දුර පමාණය කිෙලෝ මීටර් 90කින් අඩු 
ෙවනවා. ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව ලැබූ ජයගහණයක් විධියට  
හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම උතුරු පෙද්ශෙය් සියලු 
මාර්ගවලින් ෙම් වන විට කිෙලෝ මීටර් 170ක් සංවර්ධනය කර 
තිෙබනවා. ඒකත් ෙම් රෙට් ජනතාව ලැබූ ජයගහණයක්ය කියන 
එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් අෙනකුත් පධාන මාර්ග 
සංවර්ධනය කර තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ඒ-2 මාර්ගය   
රත්මලාෙන් ඉඳලා පානදුර දක්වා සංවර්ධනය කරන්න ෙම් වන 
විට වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ මාර්ග සංවර්ධනය 
එතැනින් නවත්වන්ෙන් නැහැ. ඒකත් මාතර දක්වා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් කියාදාමයට ගමන් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2013, 
2014 කාල වකවානුත් සමඟ ඉදිරියටත් "දැයට කිරුළ' වැඩසටහන 
යටෙත් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මාර්ග ක්ෙෂේතය සඳහා දායක වනවා. 
අෙප් ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමාට  ෙකොච්චර හිතට 
දුක වුණත්, ෙව්දනා වුණත් ෙම් වන විට කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
කිෙලෝමීටර් 74ට වඩා වැඩි පමාණයක් මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් මහින්ද චින්තන ෙද්ශපාලන ව ාපාරය යටෙත් 
සංවර්ධනය කරන්න  කටයුතු කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමා හැමදාම ඉතින් ඕක කිය කියා ඉන්න. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ෙවලාව ඉවරයි ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
මට තව විනාඩි ෙදක තුනක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  

සභාපතිතුමනි.   අෙප් රෙට් ගම්මාන සඳහා ෙම් 2014 අය වැය තුළ 
අතිවිශාල මුදල් සම්භාරයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

ඒ වාෙග්ම ගම්මාන 1,000ක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ෙඩොලර් 
මිලියන 1,200ක මුදල් පහසුකමක් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් කාරණයක් 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය දවස්වල ෙම් රෙට් ජීවත් වන 
ජනතාව වාෙග්ම, රටට පැමිෙණන සහ රටින් බැහැරව සිටින 

ජනතාව රට පිළිබඳව නිවැරදි චිතයක හිටිෙය්. ඒ ෙකොළඹ - 
කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය පිළිබඳවයි. ෙකොළඹ - කටුනායක 
අධිෙව්ගී මාර්ගය පිළිබඳව විෙව්චන ඉදිරිපත් කරපු කාලයක් තමයි 
පසු ගිය කාලය. අපි දන්නා විධියට 1990 සිට 1992 කාලය දක්වා 
පැවැති රජය ඒ සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 440,000ක ණය 
මුදලක් ඒ කාලෙය් ලබා ගත්තා. ඒ ලබා ගත් ණයට වුණු ෙදයක් 
නැහැ. හැබැයි ඒ ගත් ණය මුදල තවම ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙගවනවා. ඊට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන, අදාළ වාර්තාව ඕනෑ නම් 
සභාගත කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, සමහර ෙවලාවට විපක්ෂෙයන් 
පණ උපදවා කියන්ෙන් අසත  කරුණු. ඒ නිසා ඒ කාරණය ෙම් 
රෙට් ජනතාව නිවැරදිව දැන ගන්න ඕනෑ නිසායි මම කිව්ෙව්. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දැනට අවුරුද්දකට, 
එක හමාරකට ෙපර අෙප් රෙට් කථා කෙළේ ෙකොළඹ සිට මහනුවර 
දක්වා දිෙවන අධිෙව්ගී මාර්ගයක් ගැන. නමුත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් ෙවලා;  එතුමා ෙම් ගමන් මඟ නිවැරදි 
විධියට දැකලා ෙකොළඹ - මහනුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙකොළඹ සිට 
උතුරු පෙද්ශය දක්වා දීර්ඝ කිරීෙම් කියාදාමය ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අදියර හතරකින් ෙකොළඹ - උතුර දක්වා 
දිෙවන අධිෙව්ගී මාර්ගය සකස් කිරීමට ෙයෝජිතයි. විෙශේෂෙයන්ම 
එ ෙඬ්රමුල්ල සිට කුරුණෑගල දක්වාත්, ඒ වාෙග්ම කුරුණෑගල සිට 
කටුගස්ෙතොට දක්වාත්, කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල දක්වාත් වූ 
ෙකොළඹ - උතුර ෙයෝජිත අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැඩ අපි ලබන වසර 
වන විට ආරම්භ කරනවා. අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමාෙග් 
ගම හරහාත් ෙම් මාර්ගය ඉදි වනවා. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, wind up please. 
 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දක්ෂිණ ලංකා 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගාල්ල සිට මාතර දක්වා ෙකොටස 2014 
අවුරුද්ෙද් පළමුවැනි මාසෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් ජනතා අයිතියට පත් කරනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, මාතර සිට හම්බන්ෙතොට දක්වා මාර්ගෙය් වැඩත් අපි 
එදිනම ආරම්භ කරනවා කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි. තවත් 
අලුත් මාර්ගයක් තිෙබනවා. ෙයෝජිත රුවන්පුර අධිෙව්ගී මාර්ගය. 
දක්ෂිණ ලංකා අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගැලනිගම මං සන්ධිෙය් සිට 
පැල්මඩුල්ල දක්වා මාර්ගය ඉදි කිරීමටත් ෙම් වන ෙකොට පියවර 
අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙද්ම රෙට් ජනතා ජයගහණයි. ඒ 
ජනතා ජයගහණ ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන කාල සටහන 
ෙවනස් ෙවලා ඒ ජනතාව ඉදිරියට යනවා. ෙද්ශපාලන පක්ෂවල 
සිටින අෙප් තරුණ මන්තීවරු ෙබොෙහොම වැඩිහිටි තත්ත්වයට පත් 
වනවා. ඒ වැඩිහිටි තත්ත්වයට පත් වුණු සමහර අය ෙම් තත්ත්වය 
අවෙබෝධ කර ෙගන ආණ්ඩුව පැත්තට ඇවිත් ඉන්නවා. ඒක 
අවෙබෝධ කර ෙනොගත් අය තවම විපක්ෂය පැත්තට කථා කර කර 
ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] දැන් ෙදොර වහලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම් තත්ත්වය නිවැරදිව ෙත්රුම් ගන්නා ෙලස ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිමින්, ෙම් සියලු ජනතා ජයගහණ ෙම් පරපුරට පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඊළඟ පරම්පරාවටත් ෙම් ජයගහණවල අයිතිවාසිකම් 
තිෙබනවා කියන එක මතක් කරමින්, ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මම නිහඬ වනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 1.38] 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික 

ඇමතිතුමාට මම ඉතාම ආදරෙයන් කියා සිටිනවා, මම කථා කරන 
ෙතක් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා. ඔබතුමා කියපු තැන්වලින්ම මම 
පටන් ගන්නම්. ඔබතුමා කිව්වා, වයඹ පළාෙත් මාර්ග ගැන. මම 
ඔබතුමාට වයඹ පළාෙත් මාර්ග ගැන ෙපොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. 
පළමුෙවන්ම මම කියනවා, ෙම් කිසිදු මාර්ගයක් ෙටන්ඩර් 
කැඳවීමකින් ෙතොරවයි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා. එනම්, කට 
වචනයට. ගෙම් මුදලාලිලා වාෙග් "ආ ඔබතුමා ෙම් පාර පටන් 
ගන්න" කියලා තමයි ෙම් පාරවල් හදන්න දීලා තිෙබන්ෙන්. පාර 
හදන්න පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි ගිවිසුම් අත්සන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. කිසිදු ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව ෙමන්න 
ඔබතුමන්ලා - 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Yes, Hon. Minister, what is your point of Order? 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඉතා වග කීෙමන් කියනවා, 

එතුමා ඒ කාරණය ඔප්පු කරනවා නම්,- 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙටන්ඩර් කැඳවා නැහැ. 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
අපි පැහැදිලිව ෙම් සඳහා ෙටන්ඩර්  කැඳවා තිෙබනවා. 

ෙටන්ඩර් කැඳවා අදාළ කියා මාර්ග තුළයි ෙම් ෙකොන්තාත්තුව ලබා 
දීලා තිෙබන්ෙන්.  

     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
2011.05.16 වන දින Public Finance Circular No. 444 (i)  

යටෙත් ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව ෙකොන්තාත්කරුවන් විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනා මත තමයි ඔබතුමන්ලා පන්නල- 
කුලියාපිටිය- ෙහට්ටිෙපොල මාර්ගය රුපියල් මිලියන 1,995කටත්, 
නාරම්මල - දංෙකොටුව මාර්ගය ගිරිඋල්ල සිට දංෙකොටුව දක්වා 
රුපියල් මිලියන 2,551කටත්, කලුගමුව - වාරියෙපොල මාර්ගය 
රුපියල් මිලියන 2,132කටත් දීලා තිෙබන්ෙන්. 

කුලියාපිටිය - මාදම්ෙප් මාර්ගය  - ඒ පමාණය දන්ෙන් නැහැ- 
රුපියල් මිලියන එක්දහස් නවසිය ගණනකට දීලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් සියලුම ෙද්වල් දීලා තිෙබන්ෙන්-  

ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
පමාණය දන්ෙන් නැහැ. මිළ ගණන් දන්ෙන් නැහැ. හැම දාම 

අසත  ගණන් කියනවා.  
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හරි. කිව්ව තුන ගැන කියන්න   ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්]  මම 

කියන  කළුගමුව -විලකටුෙපොත මාර්ගය පීඑන්ඩී සමාගමට ලබා 
දීලා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශෙයන්. ඒ ලිපිය 
තිෙබනවා. එය ලබා දී තිෙබන්ෙන් ඔක්ෙතෝබර් 03 වැනි දා, 
රුපියල් මිලියන 2132කට. ෙම් මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටරයකට වැය 
ෙවලා තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 100.66ක්.  ෙම් වන විට ඉදි 
ෙකෙරමින් පවතින හැටන්- නුවරඑළිය පාර ෙකොච්චර අපහසු 
මාර්ගයක් ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. ෙගොඩක් කපන්න 
තිෙබනවා; පුරවන්න තැන් තිෙබනවා. Structures වැඩියි. ඒක 
කරන්ෙන් රුපියල් මිලියන 105කට. ඒක රුපියල් මිලියන 105ට 
කරද්දී ෙම් කළුගමුව -විලකටුෙපොත මාර්ගය හදන්න පීඑන්ඩී 
සමාගමට දීලා තිෙබනවා, කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් මිලියන 
100.66කට. මම එම ලිපිය සභාගත* කරන්නම්. 

පන්නල - කුලියාපිටිය මාර්ගය හදන්න දීලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 1995කට. ඔබතුමා ඒකත් ෙම් චකෙල්ඛනයට 
මුවා ෙවලා   -ෙම් "Unsolicited Development Proposals" කියන 
චකෙල්ඛනයට යටත් ෙවලා- ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරවයි 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.  ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙම් විනාශයට මුල.  
පසු ගිය කාලය තුළ කිසිදු ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් ෙවලා නැහැ. ෙම් 
පධාන මාර්ග සියල්ලක්ම දීලා තිෙබන්ෙන් ෙම් චකෙල්ඛනයට 
මුවා ෙවලායි. ෙමතැන නිලධාරින් ඉන්නවා. මම ෙම් චකෙල්ඛනය 
විනාශ කරන්න ඕනෑ. ෙම් නිලධාරින්ට මම කියන්ෙන් ෙම් 
චකෙල්ඛනය විනාශ කරන්න ඕනෑ කියලායි. ෙම් චකෙල්ඛනය 
ඇලඩින්ෙග් පුදුම පහණ වාෙගයි. ෙම් චකෙල්ඛනයට කරන්න 
බැරි ෙදයක් නැහැ. ෙම් චකෙල්ඛනයට මුවා ෙවලා තමයි අද ෙම් 
පාරවල් හදන්න පදානය කරන්ෙන්. මුදලාලිලාට පාරවල් ෙදනවා 
වාෙග්යි. ගෙම් මුදලාලිට ෙදනවා, "උඹ ෙමන්න ෙම් කෑල්ල වවා 
ගනින්, උඹ ෙම් කෑල්ල වවා ගනින්" කියලා. ඒ වාෙග් ෙමන්න ෙම් 
චකෙල්ඛනයට මුවා ෙවලා තමයි ෙම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය-  

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
What is the point of Order? 

 

ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ෙම් ගරු සභාව 

ෙනොමඟ යවන පකාශ කරලා මාධ  හමුෙව් සන්දර්ශන පවත්වලා 
තමන්ෙග් අ ෙත් තිෙබන කඩදාසිය ඉරලා විසි කරන්ෙන් ඒක 
සභාගත කරන්න බැරි නිසායි. ඒ විධියට අමූලික  

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

කියලා, ඉතිහාසය විකෘති කරලා ෙම් රෙට් ජනතාව- 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. You carry on with your 

speech, Hon. Member. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එම  කඩදාසි කැබලි ටික මා 

ඉදිරිපත් කරනවා අලවලා ෙෆොෙටෝ ෙකොපියක් ගැනීම සඳහා. මම 
ඒම ලියවිල්ල  සභාගත* කරනවා.  

[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මට බාධා කරන්න එපා. ඉඳගන්න. 
තව ෙගොඩක් ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා. ෙම් චකෙල්ඛනය තමයි 
ඇලඩින්ෙග් පුදුම පහණ. ආසන්න වශෙයන් ෙම්ෙකන් සියයට 
40කට වැඩි පමාණයක් ලාභ ලබන බව මම දන්නවා. හැබැයි, ඒ 
ශත පහක්වත් ඔබතුමාෙග් සාක්කුවට යන්ෙන් නැහැයි කියලා මම 
දන්නවා. ඒක සියයට 100ක් විශව්ාසයි. අපි කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම් 
ෙහොරකම නවත්වන්න ඕනෑ කියලායි. නුවරඑළිය-හැටන් මාර්ගය 
කිෙලෝ මීටරයක් රුපියල් මිලියන 105කට කරන්න පුළුවන් නම්- 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා පසු ගිය කාලෙය් හදපු  A-32  
මාර්ගය තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා A-32  මාර්ගෙය් කිෙලෝ මීටර් 
37ක් හදන්න  චීන සමාගමට රුපියල් මිලියන 6532කට ෙදනවා. ඒ 
චීන සමාගම සියයට 43.45ක ලාභ පතිශතයක් තියා ෙගන 
ලංකාෙව්  C-1 ෙකොන්තාත්කාර සමාගම්වලට ෙගඩිය පිටින් 
ෙදනවා. සියයට 43.45ක් කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2838ක්. ෙම් 
මුදලින් තවත් කිෙලෝමීටර් 60ක් හදන්න පුළුවන්. ෙම් සල්ලි 
යන්ෙන් ෙකොහාටද? අපි කියන්ෙන් අන්න ඒකයි, ඇමතිතුමනි. ෙම් 
සල්ලි චීනයට යනවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. චීන්නුන්ට 
යන්ෙන් නැතිව එක්ෙකෝ තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරු ෙහෝ සාක්කුෙව් 
දමා ගන්නවා නම් කමක් නැහැ. ඒක රෙට් ඉතිරි ෙවනවා. 
ෙහොරකම් කරන්න කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් මාර්ග 
සංවර්ධන ව ාපෘති හරහා ඒ වාෙග් ෙලොකු විනාශයක් සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒකයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ෙම් චකෙල්ඛන හරහා 
ඔබතුමන්ලා කරන විනාශය අපි ෙහළි කරනවා. ෙම් BoQ  එ ෙක් 
මිල ගණන් තිෙබනවා.  

ඇස්පැල්ට් ෙමටික් ෙටොන් එකකට උප ෙකොන්තාත්කරුට 
රුපියල් 14,600යි. ඒ කියන්ෙන් ඇක්ෙසස් සමාගමට.  පධාන චීන 
සමාගමට රුපියල් 20,000යි. ෙමටික් ෙටොන් එකකට සියයට 
40කට වැඩි පමාණයක් දීලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙපොඩි ඒකකයක්  
ෙනොෙවයි. ෙම්ක මිලියන 259ක වැඩ ඒකකයක්. ඒ නිසා ෙම් 
චකෙල්ඛනයට මුවා ෙවලා කරන වංචාව තමයි අපි ෙහළිදරවු 
කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා competitive biddingsවලට යන්න. 
තරගකාරී ලංසු කැඳවීම්වලට යන්න. එතෙකොට බලා ගන්න 
පුළුවන්, ෙම් පාරවල් කීයට ද හදන්න පුළුවන් කියලා. ෙම් 
සියල්ලම මීට වඩා සියයට 75කට අඩු මුදලට කරන්න පුළුවන්. 
රුපියල් මිලියන 2000ට කරන වැෙඩ් රුපියල් මිලියන 1500ට 
කරන්න පුවවන්. ඒක ඉංජිෙන්රුෙවෝ කියනවා. ඔබතුමන්ලා අන්න 
ඒවා කරන්න. ඔබතුමාට පින් සිද්ධ ෙවනවා. නිලධාරින් ෙම්වා 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. නිලධාරින්ටත් අපි අවධානෙයන් කියන්ෙන් 
ඒකයි. ෙමන්න ෙම්වා කරන්න. ඔබතුමන්ලා පාරවල් සංවර්ධනය 
කරන එක ඇත්ත. පාරවල් හදන්න ඕනෑ. ඒකත් ඇත්ත. ෙම්වා 
හදන්න ඕනෑ කාලය පරක්කු ෙවලා තිෙබනවා. ඒකත් ඇත්ත. 
ෙම්වා මීට කලින් හදලා ඉවර ෙවන්න තිබුණ පාරවල්. 1994 ඉඳන් 
අවුරුදු 18ක් ගියාට පස්ෙසේ තමයි, ෙම්වාට කාපට් දමන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] 

[බාධා කිරීම්] ඒ නිසායි මම කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා පාරවල් 
හදන්න ඒ වාෙග්ම  ෙම් ෙවන විනාශය ගැනත් බලන්න කියලා.  

A-32  මාර්ගය නිසා අපට අහිමි ෙවන මුදල රුපියල් මිලියන 
2,838යි. කුලියාපිටිය පෙද්ශෙය් පාරවල් තුන නිසා අපට අහිමි 
ෙවන මුදල රුපියල් මිලියන 2,671යි. තව මාර්ග කිෙලෝමීටර් 30ක් 
40ක් හදන්න පුළුවන් මිල ගණනක් ඒක. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ෙම් 
මාර්ග සංවර්ධනය කළාට විතරක් මදි. ෙම්වායින් සිදු වන දූෂණය 
වළක්වන්න බලන්නත් ඕනෑ. මුදලාලි ටයිප් එකට එෙහම 
නැත්නම් අර ගෙම් ෙගොෙඩ් කඩල විකුණනවා වාෙග්, 
"තමුන්නාන්ෙසේ  ෙම් පාර හදා ගන්න, ඔයා ෙම් පාර හදා ගන්න" 
කියලා   එක එක ෙකොන්තාත්කාර සමාගම්වලට, ඒ අයෙග් මිල 
ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම් පරිදි,  ඒ අයෙග් අභිමතය පරිදි කිසිදු 
ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව තමයි ෙම් සියලුම ෙටන්ඩර් පදාන 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අන්න ඒකයි අපි ෙම්වා ෙම් ගරු සභාවට 
කියන්ෙන්. කිසිදු ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරවයි දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  මම අභිෙයෝග කරනවා, ෙම් මම සඳහන් කළ 
පාරවල්වලට ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කරලා තිෙබනවාය කියලා 
ඔබතුමා ඔප්පු කෙළොත් මම ෙහට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අයින් ෙවලා 
යනවා කියලා. මම කියනවා, ඔබතුමාට පුළුවන් නම්  ඔප්පු 
කරන්න. පුළුවන් නම් ඔප්පු කරන්න.  

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
What is the point of Order? 

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් මන්තීතුමා ෙබොෙහොම 

ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් කෙළේ, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා අස් 
ෙවනවායි කියලා. මාත් කැමැතියි, ඒ අභිෙයෝගය භාර ගන්න. 
එතුමාට මම කියනවා,  නම් සඳහන් කරන්න කියලා, ඒ ෙටන්ඩර් 
ෙනොකළායි කියන අදාළ පාරවල්වල. [බාධා කිරීමක්]  කියන්න, 
කියන්න.  

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
You carry on with your speech, Hon. Member.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
පන්නල-කුලියාපිටිය පාර, නාරම්මල-දංෙකොටුව මාර්ගෙය් 

ගිරිඋල්ල සිට දංෙකොටුව දක්වා ෙකොටස, කළුගමුව-වාරියෙපොළ 
මාර්ගය.  

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ඔබතුමා අදාළ මිල ගණන් ටික කියන්න ෙකෝ.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කළුගමුව-වාරියෙපොළ මාර්ගය, කිෙලෝමීටර් 21.18කට 

රුපියල් 2,132,631,835.53 යි.  ලියා ගන්න. ඊළඟට ගිරිඋල්ල-
දංෙකොටුව මාර්ගය රුපියල්  2,551,486,584.57යි.  කුලියාපිටිය-
ෙහට්ටිෙපොළ-පන්නල B 243 මාර්ගය, රුපියල් මිලියන 1,995යි.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
දැන් පාරවල් තුන කිව්වා, මිල ගණන් කිව්වා. ෙටන්ඩර් 

ෙනොකර ඒ පාරවල් ටික දීලා තිෙබන්ෙන් ෙමොන ආයතනවලටද? 
    

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
කියන්නම්, කියන්නම්. හැබැයි ඔබතුමාෙගන් මට ෙවලාව 

ෙදන්න ඕනෑ.  
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
හරි, හරි.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
පන්නල-කුලියාපිටිය මාර්ගය NEM Construction (Pvt.) 

Limited ආයතනයට.  නාරම්මල-දංෙකොටුව මාර්ගය NEM 
Construction (Pvt.) Limited ආයතනයට. කළුගමුව-වාරියෙපොළ 
මාර්ගය, PND Construction (Pvt.) Limited ආයතනයට.  

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ෙද්ශීය බැංකු ණය ව ාපෘතිෙය් 

තිෙබන පාරවල් නවය ඇෙරන්න ෙවනත් කිසිදු පාරක් අපි 
ෙටන්ඩර් ෙනොකර දීලා නැහැ.  

    
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු අමාත තුමනි, ෙම් මාෙග් කාලය. ඔබතුමා පසුව උත්තර 

ෙදන්න. නැත්නම් ඔබතුමා මට කාලය ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ෙමතුමා කියන කාරණය මම සහමුලින්ම පතික්ෙෂේප කරනවා, 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හරි ඔබතුමා කියන්න, කවුද ෙටන්ඩර් කැඳවූෙය්? කැඳවපු 

ෙටන්ඩර් ටික මට ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා සභාගත 
කරන්න ෙටන්ඩර් ටික.  මට ෙදන්න newspaper advertisement  
එක. ෙටන්ඩර් කරපු  ෙකොම්පැනි ටික ෙදන්න. කිසිම ෙටන්ඩර් 
කැඳවීමක් කරලා නැහැ, මම ෙබොෙහොම අවධාරණෙයන් කියනවා; 
ෙබොෙහොම වග කීෙමන් කියනවා.[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ඒ 
ෙල්ඛන සභාගත කරන්න. ඔබතුමන්ලා කිව්වා, උතුරු අධිෙව්ගී 
මාර්ගය ගැන. [බාධා කිරීමක්] ෙහට උෙද් සභාගත කරන්න.  

 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
එෙහම සභාගත කෙළොත් ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් 

ෙවනවා ද? 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අස් ෙවනවා.[බාධා කිරීමක්] 

උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන කිව්වා. [බාධා කිරීමක්]  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය -[බාධා කිරීම්] අපි දන්නවා, Colombo

-Katunayake Expressway  එක, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය ණය 
අරෙගන කරපු පාරවල් බව. පශ්නයක් නැහැ, අපි ණය ෙගවනවා. 
ඒක පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ෙම් උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය 
කරන්ෙන් අෙප් රෙට් මාර්ගයක් විධියට ෙනොෙවයි. ෙම් මාර්ගය 
කරන්ෙන් ආෙයෝජකෙයෝ විසින් කරන මාර්ගයක් හැටියට. ෙම් 
මාර්ගෙය් අයිතිය අපට නැහැ.  ෙම් මාර්ගය අදියර හතරකින් 
කරනවා, එ ෙඬ්රමුල්ල-මීරිගම, මීරිගම-කුරුණෑගල, කුරුණෑගල-
දඹුල්ල සහ කුරුණෑගල-මහනුවර  විධියට.  දැන් ආෙයෝජකයන් 
ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා, පළමුවන අදියර ෙදකට. ෙම් මාර්ගය 
ආෙයෝජකයන් විසින් කරන්ෙන්. ෙම් මාර්ගයට ෙකොන්තාත් 
කැඳවන්ෙන් ආෙයෝජකෙයෝ.  ෙම් මාර්ගයට යන මුදල අනුව පාෙර් 
යන වාහනවලට අය කිරීම තීන්දු කරන්ෙන් ආෙයෝජකෙයෝ. ෙම් 
මාර්ගෙය් පළමුවන අදියර ෙදක අද චීනයට අයිති ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් මාර්ගෙය් අයිතිය අපට නැහැ. චීන 
ෙකොන්තාත්කරුවාට දීමට වඩා භයානක තත්ත්වයක් අද ෙම් 
උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය සම්බන්ධව ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් අයිතිය සින්නක්කර ලියැවිලා 
තිෙබන්ෙන් චීන සමාගමකට.  ෙම් මාර්ගෙය් පළමුවන අදියර 
ෙදක  ඒ ආෙයෝජකයන්ට ෙදන්න දැනට තීන්දු කරලා ඉවරයි.  

උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කුලියාපිටිය පැත්තට යන විට අකිල 
මන්තීතුමන්ලාට කීයක් දීලා යන්න ෙවයිද කියා අපට තීන්දු 
කරන්න බැහැ. කීයක් ෙදන්න ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්]  ඔබතුමාටත් මටත් ෙදෙදනාටම දුර ෙගවලා අෙනක් 
පැත්ෙතන්  තමයි එන්න ෙවන්ෙන්. අද ෙම් යන මාර්ගය - route   
එක - තීන්දු කරන්ෙන් ලංකාව ෙනොෙවයි. ඒ ආෙයෝජකෙයෝ 
කියලා තිෙබනවා, "පැල්ලන්ෙදණිය පැත්ෙතන් යන විට ෙම්ක 
කුරුණෑගල ටවුමට වඩා ටිකක් දුරින් යන නිසා අපට අවාසියි, පාර 
පාවිච්චි කිරීම වැඩි නිසා කුරුණෑගල නගරය ෙදසට ෙම් route   
එක  තවත් ළං කරන්න" කියා. එතෙකොට ආෙයෝජකයන්ට ඕනෑ 
විධියට තමයි ෙම්  highway එෙක් මාර්ගය - route   එක- තීන්දු 
කරන්ෙන්. ෙම්ක මම හිතන්ෙන් ඉතාම භයානක තත්ත්වයක්. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් නිසා පධාන නගරවල විශාල ජනතාවක් 
අපහසුතාවට පත් වන්න  පුළුවන්. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වයට විරුද්ධ 
අපි කථා කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
There is  a point of Order being raised by the  Hon. 

Anura Priyadharshana Yapa. 
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් සියලුම මන්තීවරු ෙගනැවිත් 

සාකච්ඡා කළා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ කියන කථාව සම්පූර්ණ 
අසත යක්.  
       
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා ෙහළි කරන්න  ෙම්ෙක් 

ආෙයෝජකෙයෝ කවුද, ඒ ආෙයෝජකෙයෝ දමා තිෙබන ෙකොන්ෙද්සි 
ෙමොනවාද කියලා.  උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ආෙයෝජකෙයෝ දමා 
තිෙබන ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද කියා ඔබතුමන්ලා ෙහළි කරන්න.  
ෙම් මිනිසුන්ට වන අසාධාරණයට  විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. ඒ 
ආෙයෝජකයන්ට ඕනෑ විධියට තමයි ෙම් පාර නිසැක වශෙයන්ම 
ඉදි වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආෙයෝජකයන්ට ඕනෑ විධියට තමයි 
ෙම් පාෙර් මිල තීරණය කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආෙයෝජකයින්ට 
වසර ගණනාවකට අයිතිය සින්නක්කර ලියලා දීලා තමයි ෙම්ක 
අත් පත් කර දී තිෙබන්ෙන්. අන්න ඒකයි උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගයට 
ෙවන්න යන ෙසත.  

ඊට අමතරව පළාත් මාර්ග ගනිමු. අද බස්නාහිර පළාත් සභාව 
තමයි වයඹ පළාෙත් ෙකොන්තාත්කරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මධ ම 
පළාෙත් ෙකොන්තාත්කරුත් බස්නාහිර පළාත් සභාවයි. ඇයි ෙම්? ඒ 
පළාත් සභාවල මිනිසුන්ට කරන්න බැරි ද? වෙට්ම තිෙබන පළාත් 
සභාවල ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ විධියට අද බස්නාහිර පළාත් සභාව 
පත්වී සිටිනවා. ඒ ෙමොකද? ඒ එක තැනකට මුදල් ටික ගන්න. 
[බාධා කිරීම්] 

 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වැඩ ෙහොඳයි.  

       
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
බස්නාහිර පළාත් සභාෙවන් පාරවල් හදනවා ද? නැහැ. 

බස්නාහිර පළාත් සභාෙවන් පාරවල් හදන්ෙන් නැහැ. බස්නාහිර 
පළාත් සභාව ෙටන්ඩර් කැඳවා පළාත් මාර්ග ටික 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට දීලා තමයි කරන්ෙන්. වයඹ පළාත් සභාවට 
කරන්න පුළුවන් රාජකාරිය බස්නාහිර පළාත් සභාව කරනවා.  ඒ 
අනවශ  අත ෙපවීම එක තැනකට මුදල් කුට්ටිය ගන්නයි. අෙරෙහේ  
ඇමතිලා අඬනවා, එෙහ නිලධාරිෙයෝ අඬනවා, ඉංජිෙන්රුවන්ට 
වැඩ නැහැ. ඉංජිෙන්රුෙවෝ නිකම් ෙව්ලි ෙව්ලි ඉන්නවා. අද රජෙය් 
ඉංජිෙන්රුවකුෙග් මුලික වැටුප පටන් ගන්ෙන් රුපියල් 
23,000කින්. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඉංජිෙන්රුෙවක් රුපියල් 
100,000කට වඩා වැටුපක් ගන්නවා. අද ෙම් ඉංජිෙන්රුෙවෝ 
විෙද්ශගත වන මට්ටමට පැමිණ සිටිනවා. ඉදිරිෙය්දී 
ඉංජිෙන්රුෙවක් පළාත් සභාවකට යන්ෙන් නැති මට්ටමකට පත් 
ෙවනවා. රුපියල් 23,000ක මුලික වැටුපකින් තමයි අද 
ඉංජිෙන්රුවකුෙග් වැටුප පටන් ගන්ෙන්. එයාලාට තමන්ෙග් 
වෘත්තිෙය් ගරුත්වය දීලා නැහැ. ෙමොකද, වයඹ පළාෙත් 
ඉංජිෙන්රුෙවෝ සිටියදී  බස්නාහිර පළාෙත් ඉංජිෙන්රුෙවෝ ඇවිත් ඒ 
පාරවල් ටික සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනවා. අර මිනිසුන්ට වැඩ 
බැරුවද? මධ ම පළාෙත් ඉංජිෙන්රුවන්ට වැඩ බැරුවද? අන්න 
ඒවාට ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න. අන්න ඒකයි ඔබතුමාට මතක් 
කරන්ෙන්.   

ඊට  අමතරව "දැයට කිරුළ" කියා ගජරාෙමට කඩිමුඩිෙය් දැන් 
පාරවල් හදනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් දැයට කිරුළක් එනවා නම් 
දැන්ම පාරවල් ටික තීන්දු කරලා ෙටන්ඩර් කැඳවලා ෙම්කට 
අවශ  වටපිටාව හදන්න. දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්?  ෙකෝටි 
ගණනට අධික මුදලට ෙකොන්තාත් එකක් දීලා 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට කියලා තිෙබනවා, ෙමන්න ෙමදාට වැඩ 
ඉවර කරන්න ඕනෑ කියා. ෙම් හාදෙයෝ ෙමොකද කරන්ෙන්?  
ඉංජි ෙන්රුවන්ෙග් අනුමත නිර්මිතයන්වලට පටහැනිව තමයි ෙම් 
පාරවල් ටික හදන්ෙන්. ඉස්ෙසල්ලාම ෙදපැත්ෙත්  embankment     
හදලා, ඒක  compact   කරලා,     ABC layer   කරලා කාපට් එක 
දමන්න ඕනෑ. දැන් ෙම්ක අෙනක් පැත්තට කරන්ෙන්.  ABC 
layer එක දමනවා, කාපට් එක දමනවා, අන්තිමට ෙදපැත්ත හදලා  
තලාෙගන යනවා. ෙම්ක පමිතියකට අනුව ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. 
දැයට කිරුළට මුවා ෙවලා ෙම් කරන විනාශයට විරුද්ධව අප ෙම් 
ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. 

ඊට අමතරව වන්දි ෙගවීම ගැන බැලුෙවොත් ඔබතුමන්ලා ඊට 
අදාළ ඒ අණපනත්වල  වගන්තිවලට අනුව වන්දි ෙගවන්ෙන් 
නැහැ. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය කුලියාපිටිය නගරය. 
කුලියාපිටිය නගරෙය් කඩ 450ක් කැෙඩනවා. පාර අඩි 40ක් පළල් 
කළාට අප විරුද්ධ නැහැ; අඩි 80ට පළල් කළාට අප විරුද්ධ 
නැහැ. හැබැයි, මිනිස්සු අට ෙදෙනකුෙග් address නැති ෙවනවා 
ඇමතිතුමනි. ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිත කථාව එතැනින් ඉවර ෙවනවා.  
60 ෙදෙනකුෙග් කඩවලින් සියයට 75ක් අහිමි ෙවනවා. 
ෙහෝටලයක් කරෙගන ආ එක්ෙකනා තැඹිලි කඩයක් කරන  
තත්ත්වයට පහළට වැෙටනවා. ෙහෝටලය කරන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  තැඹිලි කෙඩ් මට්ටමට පත් ෙවනවා. කුලියාපිටිය නගරයට 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා 
දන්නවා.  

ඒ මිනිස්සුන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න. අපි කියන්ෙන් 
ඒකයි. ඒ මිනිස්සුන්ට වන්දි ෙගවන්න. ඔබතුමන්ලා වන්දි 
ෙගවන්න කටයුතු කරන්න. 

අඩුම ගණෙන් කඩ අහිමි වීම නිසා address එක නැති වුණු 
අයට වන්දි ෙගවන්න. සියයට 75ක් - 

 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Member, please wind up now. 

       
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ෙදන්න. 
 

 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Please wind up now. I am sorry, I cannot give you 

anymore time. The next speaker is the Hon. Gitanjana 
Gunawardena. 
     
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - சிவில் விமான 
ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of  
Civil  Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් සංවර්ධන බලෙක්න්ද 4ක් ඇතුළත් වන  
වරාය හා නාවික, සිවිල් ගුවන්ෙසේවා, විදුලිබල හා බලශක්ති, ඛනිජ 
ෙතල් කර්මාන්ත අමාත ාංශවලට අදාළ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව අද 
එකවර විවාද කරන ෙමම කාරක සභා අවස්ථාෙව් එහි ඉතාම 
වැදගත් බලෙක්න්දයක් වන ගුවන් බලෙක්න්දය පිළිබඳව කරුණු 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. 

පළමු ෙකොටම පසු ගිය වසර තුළ එකට එක් ෙවලා ෙමම 
ක්ෙෂේතෙය් දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීම පිළිබඳව, සිවිල් 
ගුවන්ෙසේවා අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම 
නිලධාරින්ටත්, ගුවන් ෙතොටුපළ සමාගෙම් සභාපතිතුමා ඇතුළු 
සියලුම නිලධාරින්ටත්, ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් සභාපතිතුමා 
ඇතුළු සියලුම ෙසේවකයන්ටත්, ගුවන්ෙසේවා අධිකාරිෙය් 
සභාපතිතුමා, අධ ක්ෂ ජනරාල් ඇතුළු සියලුම ෙසේවකයන්ටත් 
මෙග්ත් ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත් ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන් අෙප් රට දිවයිනක් හැටියට අද අපි කථා කරන 
බලෙක්න්ද ෙදකක් වන නාවික බලෙක්න්දය සහ ගුවන් 
බලෙක්න්දය  ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. 1505 දී පෘතුගීසීන් 
ලංකාවට පැමිණිලා ෙකොෙළොම් ෙතොට අල්ලා ගත් දවෙසේ ඉඳලා 
අවුරුදු 450ක් ගත වුණාට පසුව තමයි, 1957 දී මහජන එක්සත් 
ෙපරමුණු ආණ්ඩුව විසින් කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළ ඇතුළු 
රාජකීය ගුවන් හමුදාෙව් කඳවුරු සියල්ල අප සතු කෙළේ; ජනතාව 
සතු කෙළේ; ෙම් රටට අත් පත් කර ගත්ෙත්. එදා, 1958 දී වරාය 
ජනසතු කරලා, ෙම් රට ෙලෝකයත් සමඟ ගනුෙදනු කරපු එකම 
ෙතොටුපළ වන ෙකොෙළොම් ෙතොට අප සතු කරලා; ජනසතු කරලා 
ලංකාව ෙලෝකයත් සමඟ ගනුෙදනු කරන ගුවන් මාර්ගයත්, නාවික 
මාර්ගයත් අෙප්ය කියන තත්ත්වය ඇති කළා. එයින් ආරම්භ වුණු 
නිදහස අර්ථවත් කිරීෙම් දැවැන්ත කියාමාර්ගය ඔසේසේ 1967 ෙවන 
ෙකොට කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළ ජාත න්තර නවීන ගුවන් 
ෙතොටුපළක් බවට පත් වුණා. එෙසේ ආ ගමන් ම ඟ නිසා මඟීන් 
මිලියන හයහමාරක් වුණු එම ගුවන් ෙතොටුපෙළේ ධාරිතාවත් 
ඉක්මවලා අද මිලියන 7.2ක් වෙග් පමාණයකට පහසුකම් සපයන 
මධ ස්ථානයක් බවට පත් ෙවලා එය ලංකාව ෙලෝකයත් සමඟ 
ගනුෙදනු කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ වුණත් අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුෙණ් එක ගුවන් 
ෙතොටුපළයි. ෙම් වසෙර් මාර්තු මාසෙය් 18වැනි දා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා චීන රජෙය් ආධාරත් සමඟ මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුපළ අතිෙර්ක ගුවන් ෙතොටුපළක් හැටියට - alternate airport 
එකක් හැටියට- විවෘත කරන්නට ෙයදුණා. කවුරුත් ෙම් පිළිබඳව 
විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කළා. ඇවිදින්න ඉස්ෙසල්ලා 
බඩගාන්න ඕනෑ. බඩගාන්න ඉස්ෙසල්ලා දරුවා අෙත් ඉන්ෙන්. 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළ ආපු ගමන අමතක කරලා අද මත්තල 
ගැන කථා කරන්ෙන්. 

ඔබතුමන්ලා අද කථා ෙනොකරන මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට 
පසු ගිය මාසයක කාලය තුළ මගීන් 33,000ක් පැමිණ ෙගොස්  
තිෙබනවා. ෙම් කාලය තුළ ගුවන් ගමන් වාර 1,340ක්  පසුකර 
තිෙබනවා. ඒ වා ෙග්ම ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් 
යානාවලට අමතරව FlyDubai ගුවන් යානාවක් හැම දාම 
මත්තලින් පිටත් ෙවනවා. ෙම් පෙද්ශෙය් හා ආසන්නෙය් සිටින ඒ 
වාෙග්ම මැද ෙපරදිග වැඩ කරන නැ ෙඟනහිර, දකුෙණ් සහ ඌව 
පළාෙත් ජනතාවට විෙශේෂෙයන්ම ෙමය විශාල පහසුකමක් බවට 
පරිවර්තනය ෙවමින් පවතිනවා. එන්න එන්න මැද ෙපරදිග සඳහා 

ගමන් කරන මගී සංඛ ාව වැඩි ෙවමින් පවතිනවා. ෙම්ක දරුෙවකු 
ඇවිදින්න ඉස්ෙසල්ලා බඩ ගාන කාලෙය් දරුවාට ඇවිදින්න 
කියන්ෙන් නැතිව දරුවාට දුවන්න කියනවා වාෙගයි.   මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ  ඉන්ධන ගබඩාව පිළිබඳව අෙප් 
මන්තීවරෙයකු පශ්න කළා. ඉන්ධන ගබඩාව සම්පූර්ණ කරලා 
CHOGM එන  ෙකොට ඉන්ධන සැපයුම සම්පූර්ණ කරලා තිබුණාය 
කියන කාරණය අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඉන්ධන නැතිව ගුවන් 
යානයක් අතර මං ෙවලා පැය හතරක් හිටියාය කියලා සභාෙව් 
අපිව ෙනොමඟ යැව්වා. එෙහම කිස්ෙසේත්ම සිදු ෙවලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මන්තීවරු ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන කරුණු පිළිබඳව මීට වඩා වග කීමකින් කථා කරනවා  නම් 
ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ෙමය ජාතික වග කීමක්. ගුවන් 
යානයක් එදා කටුනායකට ආෙව් එතැන ෙගොඩ බසින්න බැරි නම්, 
ඉන්දියාෙව් ෙචන්නායි නැත්නම් තවත් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළකට 
යන්නට අවශ  ඉන්ධන ටික ඒ ගුවන් යානෙය් තබා ෙගනයි. අද ඒ 
ඉන්ධන පමාණය අවශ  නැහැ. ඒ ඉන්ධන පමාණය අඩු කරලා 
විනාඩි 18ක ගුවන් ගමනක් සඳහා වූ ඉන්ධන පමාණයක් පමණයි 
ඒ ගුවන් යානෙය් අතිෙර්කව ෙගෙනන්ෙන්. ෙම් අතිෙර්ක ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ ලංකාෙව් ඇති කිරීම තුළින් පසු ගිය මාස අට තුළ 
ඉන්ධන කිෙලෝගෑම් මිලියන 13ක ඉතිරියක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනුවට cargo and passengers -බඩු සහ මගීන්- 
ෙගන යන්නට පුළුවන් අවස්ථාව ඒ ගුවන් සමාගම්වලට ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. කටුනායකට ෙගොඩ බසින ගුවන් යානාවලටත් 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඇති කිරීම තුළින් ඇති වී තිෙබන 
වාසිය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම ඉතාම 
සැෙකවින් ෙම් කාරණා ගැන කිව්ෙව්. මට ලැබී තිෙබන්ෙන් විනාඩි 
දහයක කාලයක් පමණයි. ඒ සීමිත කාලය තුළ මම ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවාව ගැන කිව්වා. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන 
කිව්වා. මිලියන හයහමාරක මගී ධාරිතාවක් ඇති කටුනායක 
බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ  ෙම් අලුත් 
සංවර්ධන කියාදාමය තුළ 2018 වන ෙකොට ෙතගුණයක් 
කරන්නටත්, 2015 වන ෙකොට ෙදගුණයක් කරන්නටත් අද 
සැලසුම් කර ඒ කියාදාමය ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඇති වී 
තිෙබන සංචාරක ධාරිතාෙව් වැඩි වීමත්, අෙප් ගුවන් ගමන්වල 
ඇති වී තිෙබන වැඩි වීමත් සමඟ  ඒ අවශ  සංවර්ධනය 
කටුනායකට පමණක් ෙනොෙවයි, මත්තලටත් ඇති කිරීමට දැන් 
ගිවිසුම් අත්සන් කරලා හමාරයි. ඒ නිසා චීන රජයත් සමඟ ඇති 
කර ගත්ත ගිවිසුම්වල  පතිලාභ ඉතා පැහැදිලිව අපිට ගලා එනවා. 
ෙකොළඹ වරාය වාෙග් තුන් ගුණයක් විශාල වරායක් ෙකොළඹට 
එකතු කළා. මීටර් 18ක් ගැඹුරු ඒ මහා බහාලුම් තටාංගණය අද 
ආසියාෙව් වැඩිම ගැඹුර ඇති තටාංගණය බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙකොළඹ වරාය  තුන් ගුණයක් විශාල දකුණු ෙකොළඹ 
වරායට අමතරව අද හම්බන්ෙතොට රුහුණු මාගම්පුර වරායත් 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම වැඩ පිළිෙවළ තුළින් 
ගමන් කර ෙමය ආසියාෙව් ෙක්න්දස්ථානය බවට පත් කරන්නටයි 
අපි උත්සාහ දරන්ෙන්. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා එහි වැරැදි පැත්ත 
තමයි ජනතාවට අද කියා පාන්ෙන්. 

ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ගැන කථා කළ අයට මා ෙම් 
කාරණය පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ. මා කියන්ෙන් නැහැ, 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම පාඩු ලබන්න ඕනෑය කියලා. ඒ පාඩුව 
අඩු කරන්නට ඕනෑ. එය තවදුරටත් කාර්යක්ෂම ෙවන්නට ඕනෑ. 
එය ඉදිරියට ගමන් කරන්නට ඕනෑ. 2008/2009 වර්ෂෙය් 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් ගමන් සංඛ ාව 8,347යි. අද 
වන ෙකොට එය 12,370 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2008/ 2009 
වර්ෂෙය් මඟී සංඛ ාව මිලියන 2.7යි. අද වන ෙකොට එය මිලියන 
4.3ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය සංචාරකයින් ෙගන ඒම 
සඳහා කරන දායකත්වක්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එච්චර වැඩි ෙවලාත් ෙමච්චර පාඩු ඇයි? 
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ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
ඒක ඔබතුමාෙග් නායකතුමාෙගන් අහගන්න.  

පිරුණු ආසන පතිශතය - load factor එක- 60 ගණනක් 
කියලා කිව්වා.  

2008/2009 වර්ෂෙය් සියයට 73ක්ව තිබුණු load factor එක 
අද සියයට 81 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් ගමන් 
මඟ ඉදිරියට යනවා. ෙමහි තිෙබන අලාභෙය් පධාන ෙහේතුව 
වන්ෙන්, ගැලුමකට ඇෙමරිකානු  සත - 

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now.  
 

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
තව විනාඩි කිහිපයක් ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
විනාඩි කිහිපයක් ෙදන්න බැහැ. ෙවලාව නැහැ. I am sorry.  
 

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
මුළු සභාවම ෙනොමඟ යවලා කරපු වැරැද්දක් නිවැරැදි කරන 

අවස්ථාවක්, ෙමය. ජාතිෙය් නාමෙයන් මට කාලය ෙදන්න කියලා 
මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Please wind up within a minute.  
 

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
2008/2009 වර්ෂෙය් ඇෙමරිකානු සත 301ට තිබුණු ගුවන් 

ඉන්ධන මිල අද ගැලුමකට ඇෙමරිකානු සත 333 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කාලය තුළ වැඩි වුණු ඉන්ධන මිල ගැන 
අහන්ෙන් නැහැ. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් පසු ගිය පස් වසෙර් 
කාර්ය සාධනය ඇතුළත් සංඛ ා ෙල්ඛනය මම සභාගත* කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා තව එක කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. මුල් පුටුෙව් ඉන්න නිසා ඔබතුමාටත් එය 
බලපානවා. සුරංගනා ෙලෝකයක් තුළ ෙනොෙවයි ෙම් යන්ෙන්. 
2001 ජනවාරි 24වන දා කටුනායක ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට ෙබෝම්බ 
ගැහුවා. මිනීමරු ම්ෙල්ච්ඡ එල්ටීටීඊ තස්තවාදින් කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළට පහාරයක් එල්ල කළා. එහිදී ගුවන් යානා 8ක් 
විනාශ වුණා. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට අයත් ගුවන් යානා  4ක් 
විනාශ වුණා. ඒ අළු තුළින් නැගිට්ට ගුවන් සමාගමක් තමයි අද ෙම් 
කාර්ය භාරයට මුහුණ ෙදන්ෙන් කියන එක අපි මතක් කරලා 
ෙදන්න ඕනෑ.  

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Please wind up now.  

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena) 
2006 ජූලි 26වන දා අපි ආරම්භ කරපු මානුෂීය ෙමෙහයුමත් 

සමඟ තමයි මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම ආරම්භ කෙළේ. ෙකොටින්ට 
මුහුණ ෙදන්නට පුළුවන් ජාතික ගුවන් යානාවක් අපට තිබුෙණ් 
නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් හා රෙට් ආරක්ෂාවට අවශ  
සිවිල් ගුවන් යානයක් අපට තිබු ෙණ් නැහැ. එදා අෙප් ගුවන් 
යානයක් හැටියට තිබුෙණ් මිහින් ලංකා ගුවන් යානය විතරයි. ඒ 
ජයගහණය ලබා ගන්නට අවශ  ෙතොරතුරු, දැනුවත් කිරීම් සඳහා 
ගමන්  ගත්ෙත්ත්, සියලු මඟීන් ආරක්ෂිතව ගමන් කෙළේත් ඒ 
ගුවන් යානෙයන්ය කියන එක අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ. එම 
නිසා ෙම් ආෙයෝජනය කුමකටද? ම්ෙල්ච්ඡ ෙකොටි තස්තවාදින් 
එල්ල කරන ලද ෙවඩි පහරවල් නතර කරන්නට අවශ  පසු බිම 
ජාත න්තරව සකස් කරන්නටයි අෙප් නිදහස් ගුවන් යානයක් ඇති 
කෙළේ කියන එක අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ. දැන් එය පාඩු තමයි. 
අපි එය ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛනය: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 
   Document tabled: 
 

[අ.භා. 2.10] 
 

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன) 
(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති 

අමාත ාංශෙය් අධීක්ෂණ මන්තීවරයා වශෙයන්, ෙමම කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී ලැබිලා තිෙබන ෙකටි අවස්ථාෙව්දී වචන ස්වල්පයක් 
කථා කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  අය වැය ෙදවනවර 
කියැවීෙම් විවාදෙය්දී මට ලැබුණු අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ කළා, 
එදා 1980 කළු දශකෙය්  ෙම් රෙට් ආර්ථිකය, සමාජය, 
ෙද්ශපාලනය පසුපසට අරෙගන යන, ආපස්සට හරවන මහා 
පරිමාණෙය් අර්බුද පහක්, -පංච මහා අර්බුද- ඒ කාලෙය් පැවැති 
පාලනය යටෙත් නිර්මාණය වුණා කියලා. විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත ාංශය ගැන කථා කරන්නට කලින් මට ෙම් ගැන කියන්න 
ෙවනවා ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  

පළමුවන අර්බුදය තමයි, ෙම් රටට හඳුන්වා දුන් විකෘති විවෘත 
ආර්ථිකය තුළින්, -ෙවෙළද ෙපොළ ආර්ථිකය තුළින්- ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදනය කඩා දැමීම. ඊෙය් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් 
කථාව පුරාම කියැවුෙණ් අලුතින් ෙදයක් හදනවාට වඩා, එදා 
විනාශ කළ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ආපහු ෙගොඩ නඟන්ෙන් 
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොෙහොමද කියන කාරණයයි. උදාහරණයක් විධියට කියනවා 
නම්, 1977 දී සියයට 70ක්ව තිබුණු කිරි නිෂ්පාදනය 1994 දී 
සියයට 15කට බස්සලා, රට ආපසු   අෙප් රජයට බාර දුන්නා.  ඒ 
කඩා වැටුණු  ෙද්වල් නැවත ෙගොඩ නඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කරුණු තමයි, එතුමාෙග් කථාව පුරාම තිබුෙණ්. ඒක තමයි 
පළමු වන අර්බුදය. 

ෙදෙවනි අර්බුදය තමයි යුද්ධය. තුන්වන අර්බුදය තමයි, 
පශ්නයට විසඳුමක් ෙනොවූ  පළාත් සභා විසඳුම. අද ඒ පළාත් සභා 
විසඳුම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අර්ථවත් කරලා තිෙබනවා. 
හතරවන අර්බුදය තමයි, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය විනාශ 
කළ මනාප ඡන්ද කමය. පස්වන අර්බුදය තමයි, තරුණ තරුණියන් 
65,000ක් ඝාතනය කරලා ෙම් රෙට් ජීවනාලිය වූ අනාගත පරපුර 
විනාශ කිරීම.  

ඒ විධියට ෙම් රෙට් දැවැන්ත අර්බුද පහක් හැදුවා. ජනතාව 
1977 දී හෙයන් පහක බලයක්  දීලා, ඉතාම ශක්තිමත් ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරයක්, සාමකාමී පරිසරයක්, ශක්තිමත් ෙලෝක ආර්ථිකයක් 
සමඟ බාර  දුන් රජය, අවසානෙය් ආපසු අපට බාර දුන්ෙන් අර්බුද 
පහක් හදලා.  ෙම් අර්බුද දිගටම ඇවිල්ලා, ජනාධිපතිතුමා 2005 දී 
රට බාර ගන්න විට එතුමාටත් ඒ අර්බුද පහම බාර දුන්නා. අද 
ඒවාට විසඳුම් ලබා දීලා තිෙබනවා. යුද්ධය ඉවර කරලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම තවත් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කරලා තිෙබනවා. මම ඒවා 
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ, එදා  කථා කළ නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි විදුලිබල 
අර්බුදය. එදා 1980 දශකෙය් අග භාගෙය් ඉඳලා 2005 දක්වා, -
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් 
ෙවනතුරුම- අවුරුදු 20ක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ කම කමෙයන් 
වර්ධනය ෙවමින් පැවති අර්බුදයක් විධියට විදුලිබල අර්බුදය 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතුමාට විසඳන්නට ලැබුණු පධාන අර්බුදයක් 
ඒක. මම උදාහරණයක්  කියන්නම්. පපුෙව් අමාරුවක් තිෙබන 
ෙරෝගිෙයකුට අවශ  සැත්කම කරලා ඒ අමාරුව නිට්ටාවටම සුව 
කරන්ෙන් නැතිව, හැම දාම ෙව්දනා නාශක - painkillers - ලබා 
දීලා  තාවකාලික සුවයක් දුන්න එකයි හැම ආණ්ඩුවක්ම විදුලිබල 
අර්බුදය ෙවනුෙවන් කෙළේ. හැම දාම ඉන්ධන බලාගාර පිළිබඳ 
ෙයෝජනා ෙගනාවා.  

1980 අග භාගෙය් ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුෙවෝ කිව්වා ගල් අගුරු 
බලාගාර  හදන්න ඕනෑ කියලා. 1991 දී මාවැල්ෙල් ගල් අඟුරු 
බලාගාරයක් හදන්න ඕනෑ කිව්වා. 1997 - 1998 දී 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය හදන්න ඕනෑ කිව්වා. 
2001 - 2002 කාලෙය් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය 
හදන්න ඕනෑ කිව්වාම,  ඒක අපට අවශ  නැහැ කියලා ජපානෙය් 
තානාපතිතුමා හරවලා යවලා ෙම් රටට ඉන්ධන බලාගාර 
ෙගනාවා. අවශ  සැත්කම කරන්ෙන් නැතිව අවුරුදු 20ක් පුරාම 
ෙව්දනා නාශක ගත්තා. ෙම්ක අර්බුදයක් විධියට ඉස්මතු ෙවලා 
ඇවිල්ලා, ඉතාම අමාරු තත්ත්වයට ඇවිල්ලා, තව ටික කාලයක් 
ගියා නම් ෙම් ෙලඩා මරණාසන්න තත්ත්වයට පත් ෙවන්න 
තිබුණා. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2005 දී ෙම් ආණ්ඩුව බාර 
ෙගන, අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ හදපු නැති ඒ ගල් අඟුරු බලාගාර 
හදලා, විවෘත කළා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් පළමුවන අදියර විවෘත 
කළා. අද සමහර අය ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ගැන එක එක 
ඒවා කියනවා. නමුත් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය්  විදුලි 
ඒකකයකට කීයක් වැය ෙවනවාද කියලා බලලා, ඒ තුළින් කීයක් 
ඉතිරි ෙවනවාද කියලා බැලුෙවොත්, ෙම් රටට විශාල ඉතිරියක් ෙවන 
බව ෙපෙනනවා. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් ෙදවන 
අදියර සහ තුන්වන අදියර  ඉදිරිෙය්දී  හැෙදනවා. ඒ අනුව, පපුෙව් 
අමාරුවට ෙව්දනා නාශක ෙදන්ෙන් නැතිව අවශ  සැත්කම 
කරලා,  ෙරෝගය  නිට්ටාවට සුව කරලා, විදුලි පශ්නය සඳහා 
අනාගතෙය්දී තිරසාර විසඳුමක් ලබා ෙදන්නට, විදුලිබල අර්බුදයට 

විසඳුමක් ලබා ෙදන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් 
කියා කළාය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිවම පකාශ 
කරන්න  ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වර්තමානෙය් අෙප් 
ගරු පවිතා වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය, අෙප් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු පිරිස ඉතාම ෙහොඳින් ෙමම අමාත ාංශය 
කළමනාකරණය කරනවා. අද විදුලිබල මණ්ඩලය ලබන පාඩුව 
අවම ෙවමින් පවතිනවා. පස්තාරෙය් පහළට ගිය වකය  අද ඉහළට 
එ මින් තිෙබනවා.  

එය ඉතාම  සුබවාදී තැනක තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු 
ඇමතිතුමිය කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. අපි ඒ පිළිබඳව සතුටු වනවා. 
අනාගතෙය් දී සාම්පූර් බලාගාරය එෙහම හැදිලා එනෙකොට ෙම් 
රෙට් විදුලිබල ක්ෙෂේතය ඉතාම ශක්තිමත් තැනකට ෙගන එන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා අප විශ්වාස කරනවා. ශී ලාංකීය  ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරන්න අවශ  බලශක්තිය සපයන්න ෙම් අමාත ාංශය 
ෙහොඳ වැඩ ෙකොටසක් කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව් දී සතුටින් පකාශ 
කරන්න කැමැතියි.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් විදුලිබල 
ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්නට ෙබොෙහොම ෙවෙහස මහන්සි ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, අද දින සාකච්ඡා 
කරනවා මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳව. මා නිෙයෝජනය කරන මහනුවර දිස්තික්කෙය්, 
හාරිස්පත්තුව ආසනෙය් RDA පාරවල් කිෙලෝ මීටර් ගණනාවක් 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් ඒ 
පාරවල් සංවර්ධනය සඳහා අපට විශාල වශෙයන්  මුදල් ෙවන් කර 
දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අඹතැන්න -  පූජාපිටිය මාර්ගය, 
ෙබොක්කාවල - අරෙඹකෙඩ් මාර්ගය,  පූජාපිටිය - මැදවල මාර්ගය, 
පූජාපිටිය - අලවතුෙගොඩ මාර්ගය, කටුගස්ෙතොට - මැදවල මාර්ගය, 
බරිගම - හල්ඔලුව  මාර්ගය අෙප් සමාජ ආර්ථික පද්ධතියට 
ශක්තියක් වන ෙලස කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට අවශ  
මුදල් ලබා  දීලා, අපට ඒ ශක්තිය  ලබා දීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව් 
දී ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙම් විධියට කිසිදාක  
ෙනොවුණ විධියට ලංකාෙව් මහා මාර්ග වැඩිදියුණු  කරන්න 
මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්  
ආර්.ඩබ්ලිව්.ආර්. ෙප්මසිරි මහත්මයා, ඒ වාෙග්ම නිර්මල 
ෙකොතලාවල ඇමතිතුමා ෙබෙහවින් ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා 
ඉතාම ෙහොඳින් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. 

එදා ෙඩ්විඩ් කැමරන් අගමැතිතුමා අපට ෙනොෙයකුත් කථා 
කිව්වා. එදා එංගලන්තය ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයකද තිබුෙණ් 
කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. මාර්ග සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරනෙකොට මට මතක් ෙවනවා,  එදා එංගලන්තය ෙලෝකෙය් 
හිටපු ජනතාව වහල්ලු විධියට ෙගනැල්ලා, ඒ අයෙග් ශමය මං 
ෙකොල්ලකාලා තමයි  එංගලන්තෙය් ඒ උමං දුම්රිය මාර්ග හැදුෙව්; 
අෙනකුත් මාර්ග හැදුෙව්.  එදා ඔවුන් කිසිම මානව හිමිකමක් ගැන 
සැලකුෙව් නැහැ. වහල් ශමය ෙයොදා ෙගන තමයි ගල් අඟුරු හෑරීම 
ඇතුළු අෙනකුත් වැඩ කටයුතු ඔක්ෙකොම කරගත්ෙත්.  නමුත් අද 
අපි ෙබොෙහොම මහන්සි ෙවලා ඉතාම සාධාරණව, යුක්ති සහගත 
ෙලස අෙප් ෙම් කටයුතු කරෙගන යනවා. නමුත් එදා වහල් ශමය 
මං ෙකොල්ලකාලා, අමු දව  ෙසොරකම් කරලා, ඒවා තමන්ෙග් 
රටට ෙගනැල්ලා ඒ කටයුතු කරෙගන, අද අෙප් රටට ඇවිල්ලා 
එක එක කථා කියනවා. ඒ ගැන අපි ඉතාම  කනගාටුෙවන් කථා 
කරන්න ඕනෑ.  මා එක උදාහරණයක් ෙපන්වන්න කැමැතියි.  
ෙම්ක හරියට, පාතාලෙය් මං ෙකොල්ලකාරෙයක් ෙසොරකම් කරලා, 
කුඩු විකුණලා, කරන්නට ඕනෑ දහ ජරා වැඩ ඔක්ෙකොම කරලා, 
දැන් මාළිගා හදාෙගන ඉතාම ෙහොඳින් වැජෙඹන ගමන්, එයාෙග් 
ළමයි අෙප් රෙට් සිටින අහිංසක ෙගොවියකුෙග් පැල්පතකට 
ගිහිල්ලා අඩු පාඩු ෙසොයනවා වාෙග් වැඩක්.  සාධාරණව, යුක්ති 
සහගතව ජීවත් වන අහිංසක මිනිෙසකුෙග් ෙගදරකට ගිහිල්ලා අර 
මං ෙකොල්ලකාරයාෙග් පුතා අඩු පාඩු ෙසොයනවා වාෙග් තමයි, 
ෙඩවිඩ් කැමරන් මහත්මයා අෙප් රටට ඇවිල්ලා ඒ විධියට කථා 
කෙළේ කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව් දී කනගාටුෙවන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  
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[ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා] 
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අවසාන වශෙයන්, මා සම්පන්දන් මන්තීතුමා ඇතුළු ටීඑන්ඒ 
මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. අෙප් රටට 
එෙරහිව තිෙබන ආර්ථික, සමාජ, ෙද්ශපාලනික පසුබිම  එක්ක 
බැලුවාම, ෙම් රට, කුණාටුවක් සහිත මහ මුහුදක් මැද තිෙබන 
ෙනෞකාවක් වෙගයි. ෙම් කුණාටුව අස්ෙසේ - 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up your speech. 

 
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன) 
(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 
මට තප්පරයක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.   

එ ෙහේ ෙමෙහේ පැද්ෙදමින් තිබු ණු ෙම් ෙනෞකාව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය  යටෙත්  අභිෙයෝග මැද අද හරි 
මාර්ගෙය් ෙසමින් ෙසමින් ගමන් කරනවා. සම්පන්දන් 
මන්තීතුමනි,  ඔබතුමායි, අපියි සියලු ෙදනාම  ෙම් කුණාටුවට 
හසුවුණු ෙනෞකාව තුළයි ඉන්ෙන් කියන කාරණය  අපි පැහැදිලිව 
අවෙබෝධ කර ගන්නට ඕනෑ.  ෙම් ෙනෞකාව තුළ ඉඳෙගන අපි 
ගහගන්න ගත්ෙතොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? නිදහෙසන් පස්ෙසේ අපි 
හැම දාමත් ගහගත්තා. ෙම් ෙනෞකාව තුළත් ගහගන්න ගත්ෙතොත්, 
ෙම් කුණාටුෙවන් ෙබ්රිලා  අවශ  ඉලක්කයට යන්න අපට හැකි 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා   ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාව  ඉන්න  රටවල ඒ 
ඡන්දදායකයන් කියන කියන විධියට ෙම් රටට ඇවිල්ලා ඒ අයට 
අවශ  විධියාට වැඩ කරන්ෙන් නැතිව, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අභීත නායකත්වය යටෙත් අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම්  
අර්බුදවලට විසඳුම් ලබා ගනිමින්  ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් 
ෙගොඩනඟමු කියන අදහස පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා, 
ස්තුතියි.  

[අ.භා. 2.20] 
 
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 21වැනිදා 

ඉඳලා  2014 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද  අය වැය ෙල්ඛනය 
පිළිබඳව විවාදය ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආරම්භ වුණා.  

ඒ  සෑම කථාවක්ම වාෙග් පුළුවන්  මම පමාණෙයන් අහෙගන 
හිටියා. ෙනොවැම්බර් මාසෙය්  21 වන දා සිට අද දක්වා  -ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් මුල් සතිය  දක්වා-   ෙකරුණු කථාවලින්,   ශාස්තීය හා 
විද ාත්මක  පදනමකින් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ගැන අහන්න 
ලැබුෙණ් කථා ෙදකයි. එක කථාවක් අහලා  මා විශ්මයට පත් 
වුණා. ආර්ථික සංවර්ධන ඇමති ගරු බැසිල්  රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
තමන්ෙග්  අමාත ාංශය  පිළිබඳව ඊෙය් දවෙසේ  කරන ලද  
විශිෂ්ටතම කථාව අහලා  මා පුදුමයට පත්  වුණා.       පුළුවන් නම්  
ඕනෑම ෙකෙනකුට  ෙම් කථාව කරන්නය  කියා  මා අභිෙයෝග  
කරනවා.  

ඉතාම කනගාටුදායක සිද්ධියකින් තමයි ෙම විවාදය  පටන් 
ගත්ෙත්. අවුරුදු 55 කට ඉස්සර ෙමොරටුව නිෙයෝජනය කළ 
ෙසෝමවීර චන්දසිරි  මන්තීතුමා  ෙම් ගරු  සභාෙව්දී  අයවැය 
ෙල්ඛනය ගැන කවියක් කිව්වා,  " ඉලක්කම් ෙගොඩකි අය වැය 
ෙල්ඛනය "කියා.    අවුරුදු 55කට  පස්ෙසේ  ඒ කවිෙය් ඒ පදයම අර 
ෙගන විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායක රනිල් විකමසිංහ මහතාත් 
කියනවා, " ඉලක්කම් ෙගොඩකි අය වැය ෙල්ඛනය "කියා. ෙමොන 
තරම්  ෙමෝඩ,  නින්දිත කථාවක් ද ෙම් විපක්ෂ නායකවරයා කෙළේ.  
රටට නායකත්වය ෙදන, රටට ගුරුහරුකම්  ෙදන ආකාරෙයන්  

කථා කරනවා  මිස  ඒ වාෙග් ෙමෝඩ කථාව ෙනොකළ යුතුව 
තිබුණා.  

ෙකෙසේ ෙහෝ ෙව්වා, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත තුමාෙග්  
කථාව ගැන මට ආඩම්බරයි. ඒ කථාව  නැවතත් අහන්න 
කැමැතියි.  ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඊ ළඟ කාරණය ෙම්කයි.  
අද උෙද් මම  ස්වාධීන රූපවාහිනී නාලිකාෙව් විකාශය වන 
"හත්ෙවනි පැය" කියන වැඩ සටහන බැලුවා.   ශී ජයවර්ධනපුර 
විශ්ව විද ාලෙය් ආර්ථික විද ාව පිළිබඳ මහාචාර්ය වරෙයක් වන 
අමරතුංග මහතා  එම වැඩ සටහන තුළින්   කථාවක් කළා.    අය 
වැය පිළිබඳව  අවුරුදු තුන හතරකින් මා අහපු විශිෂ්ටතම ආර්ථික 
විද ා විශ්ෙල්ෂණය එයයි. විශිෂ්ටතම ආර්ථික විද ා විශ්ෙල්ෂණය  
ඇහුෙව්  ඒ මහතාෙග් කථාෙවන්. මා පුදුමයට පත් වුණා. ලංකාෙව්  
විශ්වවිද ාලයක  ෙමවැනි විශිෂ්ට තරුණ මහත්මෙයක්; අෙප් 
නිදහස් අධ ාපනෙය් දීප්තිමත් තරුවක්  අද    ඒ කථාව කිරීම ගැන. 
කරුණාකර  රණ්ඩු කරන්ෙන් නැතිව ඒ කථාව ෙදතුන් වරක්   
අහන හැටියට  මා ෙම් වැදගත් අය ට ආරාධනා කරනවා. 

අද  තමුන්නාන්ෙසේලා වරායන් ගැන කථා   කෙළේ ෙකෝපි කෙඩ් 
උදවිය කථා  කරනවා වාෙගයි. එෙහම කරන්න එපා ඉංගීසි 
ආණ්ඩුව ලංකාෙව් එක  වරායයි හැදුෙව්. ඒ වරාය අගනුවර කර 
ගත්තා. එය පාලන මධ ස්ථානය කර ෙගන ලංකාව අවුරුදු 150ක් 
එතැනින් පාලනය කළා. බවුන්රිග් ආණ්ඩුකාරවරයාට ඉංගීසි  
හමුදාව  ෙකොළඹ සිට මහනුවර ෙගනියන්න  සති 6ක් ගත වුණා. 
නමුත් ඒ ආණ්ඩුකාරයා මහනුවර අල්ලා ගත්තාට පස්ෙසේ නුවර 
පාර කපන්න නියම කළා. නුවර - ෙකොළඹ  පාර කපලා  එක 
දවසකින් අශ්ව ෙකෝච්චිය යන්න  හැදුවා.  නුවර-ෙකොළඹ  පාර 
හදලා කිව්වා, "අපට හමුදාව මහනුවර තියන්න ඕනෑ නැහැ. 
කරදරයක් වුෙණොත් ෙකොළඹ ඉන්න හමුදාව පැය 24න් නුවර 
යවන්න පුළුවන්. අප ෙද්ශපාලන ආධිපත ය අතට ගත්ෙත් නුවර 
පාර පදනම් කර ෙගනයි. එම නිසා  අප තවදුරටත්   නුවර  
බැරැක්ක  හදන්ෙන් නැහැ." කියලා. අවුරුදු 150ක් ඒ පදනෙමනුයි 
ගිෙය්.  පසුව සූවස් ඇළ ඇරියාට පස්ෙසේ    ෙකොළඹ නගරය 
ව ාප්ත වුණා. ඊට පස්ෙසේ "බ්ෙර්ක්ෙවෝටර්" කියලා දියකඩනයක් 
එක්ක වරායක් හැදුවා. ඒ වරාය අක්කර 646යි.   

මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත තුමා කිව්වා වාෙග් දැන් 
අතිවිශාල වරායක් හදලා තිෙබනවා. මුහුද ෙගොඩ කරලා, ෙගොඩ 
මුහුද හාරලා ඒක විශාල වරායක් කරලා ෙබොම්බාය ආදී 
වරායන්වලට අභිෙයෝගයක් කරලා ඉවරයි.  

අමතක කරන්න එපා, සෑම දවසකම පැය 24කට සැරයක් 
හම්බන්ෙතොට වරාය පසු කරමින් එහාටයි, ෙමහාටයි නැව් 200ක් 
යනවා කියලා. සිංගප්පූරුවට ඇතුළු වීම සඳහා නැව් 200ක් 
මලක්කා සමුද සන්ධිෙයන් යනවා. ලංකාව පහු කරලා ගිහිල්ලා 
රතු මුහුෙදන් සූවස් ඇළට ඇතුළු ෙවනවා,  අවුරුද්දකට නැව් 
19,000ක්. සෑම විනාඩි 20කටම සූවස් ඇළට නැවක් යනවා, අනික් 
පැත්ෙතන් නැවක් පිටෙවනවා. "ලන්ඩන් ඉෙකොෙනොමික්ස්" 
සඟරාව නාවික ව ාප්තිය පිළිබඳ නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා 
කියනවා, "අවුරුදු 15කට ඉස්ෙසල්ලා සාගරෙය් තිබුෙණ් නැව් 
85,000යි, අද ෙවන ෙකොට 105,000ක් නැව් වැඩි ෙවලා, තව 
අවුරුදු 20ක් ඇතුළත 125,000කට යනවා, මුළු ෙලෝකෙය්ම 
නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හුවමාරු කිරීෙමන් සියයට 90ක්ම 
යන්ෙන් නැව්වල, ඒ නිසා නාවික ෙක්න්ද ගැන ෙයොමු ෙවන්න." 
කියලා. අමතක කරන්න එපා, රට පුංචි වුණත් පසු ගිය අවුරුදු 150 
තිස්ෙසේ ලංකාවට ෙකොච්චර වටිනාකමක් ලැබුණාද කියලා. 
නැෙපෝලියන් පරාජය කරපු ෙවලින්ටන් ස්වාමි තිකුණාමලයට 
ඇවිල්ලා  නාවික ෙලොග් ෙපොෙත් ලියපු කියමනක් අවුරුදු 15කට, 
20කට ඉස්ෙසල්ලා මෙග් ඇස් ෙදෙකන්ම දැක්කා.  ඔහු කියලා 
තිෙබනවා, "ෙමොනම ෙහේතුවක් නිසාවත් තිකුණාමලය ෙවන කිසි 
ෙකෙනකුට ෙදන්න එපා, තිකුණාමලය පාලනය කරන්නා 
ඉන්දියානු සාගරය පාලනය කරයි, ඉන්දියාව පාලනය කරයි, මීට 
ෙවලින්ටන්." කියලා. ෙම්වායි නාවික කඳවුරුවල වැදගත්භාවය.  
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ඒ හා සමාන තැනක් තිෙබන ස්ථානයක් තිෙබනවා. මුහුදු ෙසේද 
මාවෙත් ෙගොඩබිම හැටියට තිබුෙණ් වලෙව් ගඟ මුහුදට වැෙටන 
ෙගොඩවාය පෙද්ශයයි. එතැන තමයි අද ෙකොළඹ කරන ෙසේවය එදා 
කෙළේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ට ෙමොන බැල්මක් ලැබිලාද 
මන්දා ලංකාෙව් භූෙගෝලය ෙවනස් කරලා, ඉන්දියානු සාගරෙය් 
භූෙගෝලය ෙවනස් කරලා, ජාත න්තර ගමන් මාර්ගෙයන් අලුත් 
ෙකොඳු නාරටියක් පහළ කරලා හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදි කළා. ෙම් 
ගැන කනගාටු ෙවන්න එපා.  

ෙකොළඹ වරාය හදන තුරු ලංකාෙව් පධාන වරාය ෙවලා 
තිබුෙණ් ගාල්ල. 1870 වන තුරු ගාල්ලට අවුරුද්දකට නැව් 40ක් 
ආවා. ෙකොළඹ වරාය හදාපු වහාම ඒක විශාල වශෙයන් බැහැලා, 
නැව් හතරයි ගාලු වරායට  ගිෙය්. ඉතුරුවා ඔක්ෙකෝම ෙකොළඹ 
වරායට ආවා. තව අවුරුදු පහකදී ෙකොළඹ වරායට එන නැව්වලින් 
භාගයක් ෙහමිහිට හම්බන්ෙතොට වරායට යනවා. කවුරුත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ඉන්දියාව ෙසේතු සමුදන් කියලා ලංකාවයි, 
ඉන්දියාවයි හරහා ඇළක් කපන්න. ෙදගමනක් ලැහැස්ති වුණා. මම 
අභිෙයෝග කරනවා, තව අවුරුදු 100කටවත් ඒ ඇළ කපන්න 
බැහැයි කියලා. ගිහින් බලන්න සිතියම දිහා. කපා ෙගන ගියා, 
හැතැක්ම ෙදකක් විතර. ඒ cranes ෙගොඩ ගන්න ෙකොට ආයිත් 
පිරිලා ගියා. කවදාවත් ඒ තිෙබන මුහුදු දියවැල් ආශිතව එතැනින් 
ඇළක් කපන්න බැහැ.  

ඇළක් කපනවා නම් ඒක කපන්න ඕනෑ අෙප් පැත්ෙතන්. 
ලංකාවයි, ඉන්දියාවයි අතෙර් සිතියම නාසා ආයතනය ලංකාව ට 
දුන්නා. ලංකා ආණ්ඩුෙව් අන්න ඒ ෙකොපිය තිෙබනවා. ඒ සිතියෙම් 
තිෙබනවා, අඹ ෙකොළයක් වාෙග් හැඩය තිෙබන ගල් පර්වත 19ක්, 
ලංකාවයි, ඉන්දියාවයි අතෙර්, හැතැප්ම 21ක් ඇතුළත. ඒ අඹ 
 ෙකොළ වාෙග් ගල් පර්වතවලින්12ක් තිෙබන්ෙන් ලං කා 
වැයික්කියට අයිතිවයි.  

ඉන්දියාවට තිෙබන්ෙන් ෙපොඩ්ඩයි. යෙමක් ස්වාභාවික 
වැලිවලින් පිෙරන්ෙන් නැතිව ඇළක් කපනවා නම්,  අෙප් 
පැත්ෙතන් තමයි යන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙනොදැන කථා කරන  ෙම් 
අභිධර්මය ගැන මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. කරුණාකර 
ඔබතුමන්ලා ආපසු යන්න විද ාවට.   මම අද තිගැස්සිලා ගියා, ෙම් 
අමරතුංග කියන මහාචාර්යවරයා අද කරපු ෙද්ශනය ගැන. මටවත් 
ඒ වයෙසේදී විශ්වවිද ාලෙය්දී ඔය ෙද්ශනය කරන්න බැහැ. ඒ තරම් 
මනහර ශාස්තීය ෙද්ශනයක් එතුමා කෙළේ. ඒ නිසා අනම්මනන් 
කථා කරන්න එපා. අය වැය ෙල්ඛනය කියන්ෙන් ලංකාෙව් 
ආර්ථික නාඩි වැෙටන තාෙල් කියන අතිඋතුම් ශාස්තීය ෙදයක්.  
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙම්ක නිකම් ඉලක්කම් ෙගොඩක් 
කියලා කිව්ව එක ගැන මම කනගා ටු ෙවනවා. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up your 

speech now. 
 

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
එතුමා  නීතිඥ මහත්මෙයක් මිසක්, ආර්ථික විද ාව ගැන දන්න 

ෙකෙනක්  ෙනොෙවයි. රනිල් මහත්මයා ආර්ථික විද ාව ගැන 
බින්දුවක්වත් දන්ෙන් නැහැ. ෙම් නඩු නැති ෙපරකෙදෝරුෙවක්. 
එතුමා උසාවිෙය්දි එක නඩුවකටයි ෙපනී සිටිෙය්. එතුමා ෙපනී 
හිටපු පැමිණිල්ල එල්ලුම් ගස් ගියා කියලා තමයි  කියන්ෙන්. ඒ 
නිසා මම එතුමාට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. ෙජ්.ආර්. මහත්තයා 
කිව්වා, "යන්න එපා අලුත්කෙඩ්, ඔබතුමා ගිහින් සිරිෙකොෙත් 
හදන්න" කියලා ෙමතැනට ඔබලා දැම්මා. ෙම් මනුස්සයාෙග් 

අවාසනාවට ෙමතැනට ඇවිත් දමලා තිෙබනවා. මම මීට වඩා 
කියන්ෙන් නැහැ. රනිල් මහත්තයාෙගන් මීට වඩා උත්තම 
විවාදයක් අෙප්ක්ෂා කරමින්, ෙම් කටයුතු ඉතාම උච්ච 
අවස්ථාවකට ෙගෙනන හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිමින්, මෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Harsha De Silva.  

Before he starts, the Hon. Janaka Bandara will take the 
Chair.  

 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA  took the Chair. 

[අ.භා. 2.31] 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත ාංශ කීපයක වැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී විදුලිබල මණ්ඩලය පිළිබඳව 
මෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහෝ ෙදනා 
ෙමතැන ෙද්ශපාලන කථා කළා. පාරවල ගණන් වැඩි ෙමොකද,  
SriLankan Airlines එකට පාඩු ඇයි යනාදී ෙනොෙයකුත් කාරණා 
පිළිබඳව විපක්ෂෙයන් ෙපන්වා දුන්නා. මම කල්පනා කළා අද ඉන් 
ඔබ්බට ගිහින් ඉදිරිෙය්දී ජනතාවෙග් සුබසිද්ධිය සඳහා ෙහේතු වන 
කාරණා ටිකක් ගැන කථා කරන්න.   

දීර්ඝ කාලීන, අඩුම පිරිවැයට අනුව විදුලිය ජනනය කිරීෙම් 
සැලැස්ම පළමුෙවනි වතාවට ජනතාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
එය ශී ලංකා මහජන උපෙයෝගීතා ෙකොමිෂන් සභාව -Public 
Utilities Commission of Sri Lanka -  නමැති ආයතනෙයන් 
භාර ගන්න ඕනෑ. ඔවුන් එය භාර ගත්තාට පසුව ඉදිරි අවුරුදු 30ට, 
40ට ෙම්  රෙට් විදුලිය ජනනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
සැලසුම එක්ෙකෝ භාර ගන්න ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් 
සංෙශෝධනය කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම්ක වැදගත් වන්ෙන් ඇයි?  ලංකා ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් විදුලිය ජනනය කිරීෙම් සැලැස්ම ජනතාවෙග් මත දැන 
ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ් නැහැ.  2003 වසෙර් ශී ලංකා 
මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කළ අවස්ථාෙව්දී 
ෙම්ක නීතියක් හැටියට අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත වුණා. 
ඒකට අනුකූලව තමයි ෙම් පළමුෙවනි සැලැසම් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.   

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්ට ෙම් පශ්නය ඇති වුෙණ් ඇයි, 
ෙකරවලපිටිය ගල් අඟුරුවල combined cycle එෙක් මිල වැඩි 
ඇයි යනාදී වශෙයන් අපට ෙකටි කාලීනව ෙම් පශ්න ගැන කථා 
කරන්න පුළුවන්. නමුත්  දැන් අපි ෙම් දීර්ඝ කාලීන සැලැස්ම 
ෙහොඳින් අධ යනය කරලා  සියලුම ෙදනාෙග් මතය විමසා, 
හරියාකාර සැලැස්මකට ගිෙයොත් අපට ඊළඟ අවුරුදු 25,30 තුළ 
ෙම් පශ්නෙයන් වැළෙකන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අද වන ෙකොට ශී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ලාභ 
ලබනවා. සැප්තැම්බර් මාසය වනකම් ලාභය රුපියල් බිලියන 
19.9යි. එෙහම නැත්නම්    රුපියල් ෙකෝටි 1,990යි. සාමාන ෙයන් 
විදුලි බල මණ්ඩලය ෙම් විධියට ලාභ ලබන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත 
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වශෙයන්ම ෙම්කට ෙහේතු ෙදකක් තිෙබනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා, 
සාමාන  ජනතාවෙග් ලයිට් බිල  වැඩි කළාය කියන එක.  
සමහරුන්ෙග් ලයිට් බිල සියයට 60කින් විතර වැඩි වුණා. අපි 
උද්ෙඝෝෂණය කළා. ෙනොෙයක් ෙද්වල් කළා. නමුත් රජය  ඒ  වැඩි 
කිරීම යන්තම් ෙපොඩ්ඩක් අඩු කළා. සමහරුන්ෙග් එකසිය ගණනට 
තිබුණු එක හැට ගණනකට අඩු කළා. නමුත් සාමාන ෙයන් 
රුපියල් 1,000ක ලයිට් බිලක් ආපු ෙගදරකට  දැන් රුපියල් 
1,600ක විතර ලයිට් බිලක් එනවා.  

අනික් ෙහේතුව තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් 
දවස්වල ෙහොඳටම වර්ෂාව  ලැෙබනවා.  ඒ නිසා ජල විදුලි 
බලාගාරවලින් ෙබොෙහොම අඩු පිරිවැයකින් විදුලිය උත්පාදනය කර 
ගන්න  පුළුවන්.  ඔබතුමාට මතක ඇති, ෙතල්වලින් විදුලිය 
ගණනය  කරන අවස්ථාෙව්දී ෙතල් මිල අධික නිසා ඒ සඳහා ෙතල් 
ගැළපුම් ගාස්තුවක් - Fuel Adjustment Charge  -විදුලි බල 
මණ්ලය විසින් විදුලි බිලට එකතු කළා.  දැන් ෙම් Fuel 
Adjustment Charge එක ෙගනාෙව්   ෙතල්වලින් වැඩිපුර විදුලිය  
ජනනය කරන නිසායි. ඒෙක් definition  එෙකන්ම  අපට 
ෙත්ෙරනවා, ෙතල්වලින් වැඩිපුර විදුලිය  ජනනය  කිරීම අඩු 
වුෙණොත්  ඒෙක් වාසිය  විදුලිය පාවිච්චි කරන පාරිෙභෝගිකයාට 
ලබා දිය යුතුයි කියන එක. Public Utilities Commission of Sri 
Lanka  එෙකන් ෙම් වතාෙව් විදුලිය බිල සංෙශෝධනය සම්මත 
කරපු අවස්ථාෙව්දී ඔවුන්ට ෙකොන්ෙද්සියක් දමා තිෙබනවා. 
යම්කිසි විධියකින් ඔවුන් ඉස්ෙසල්ලා ඉදිරපත් කරපු වාර්ෂික 
පිරිවැය රුපියල් බිලියන 256ක් හැටියට තමයි ඔවුන් අර්ථකථනය   
කෙළේ.   ජල විදුලිය වැඩිපුර පාවිච්චි කිරීම තුළින්  එය අඩු කර 
ගන්න පුළුවන් නම් ඒ වාසිය පාරිෙභෝගිකයාට දිය යුතුයි. ඒක 
තමයි ෙකොන්ෙද්සිය.  ෙම් දවස්වල ජල විදුලිය වැඩිපුර භාවිතා 
කරන නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව 
පාරිෙභෝගිකයාෙගන්  අය කර ගත යුතු නැති නිසා ඒ වාසිය  
ඔවුන්ට  ලැෙබ්විය කියා ජනතාව  බලාෙපො ෙරොත්තු වුණා.  ඊෙය් 
"The Island" පත්තෙර් තිෙබනවා.  මම ඒක සභාගත* කරනවා.  

ශී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  කිසිෙසේත්ම ඒ  වාසිය ජනතාවට  
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා  එහි කියා තිෙබනවා. ඔවුන් කියනවා, ඒක 
ෙදන්ෙන්ම නැහැ කියා. ෙම් පිළිබඳව ෙකොච්චර ලියුම් ලිවුවත්, 
කථා කළත්, තර්ක  පැහැදිලි  කර දුන්නත් ලියුමක් ඉදිරිපත් 
කරමින් ඔවුන්  කියනවා, "අපට හිතුවට වඩා  ලාෙබට විදුලිය 
ජනනය  කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ජලය  පාවිච්චි  කරන නිසා.  
නමුත් අපට ඒ ලැෙබන වාසිය අපි පරණ ණය පියවන්න පාවිච්චි 
කරනවා"ය  කියා තිෙබනවා.  ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ පරණ ණය  
පියවන්න ඒ වාසිය පාවිච්චි කරන්න බැහැ.  ඒක තමයි   
ෙකොන්ෙද්සිය.  

ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව - Fuel Adjustment Charge එක - 
අයින් කරන්න  ඕනෑ. මම ගරු ඇමතිතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
කරුණාකර ඒ නීතියට අනුව කියා කරන්නය කියා. ජනතාවට 
වාසියක් ෙදන්න  පුළුවන් ෙවච්ච අවස්ථාෙව්දී ජනතාවට ඒ වාසිය 
ෙදන්න. අපි දන්නවා, ෙම් අය වැෙයන් පාරිෙභෝගිකයන් හැටියට 
ජනතාව පාවිච්චි කරන හාල්මැස්සන්, කරවල ආදිෙය් පටන්  
reload එක දක්වා බද්ද  වැඩි කළ බව. අවස්ථාවක් තිෙබද්දිත් 
පාරිෙභෝගිකයාට ඒ වාසිය ෙදන්ෙන් නැත්නම් ඒක ජනතාවාදී 
ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙනොෙවයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. ඒක 
ජනතාෙදෝහී ආණ්ඩුවක්  හැටියටයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විද්වතුන් තුන් ෙදෙනක් 
ඉදිරිපත්  කරපු  ඔවුන්ෙග් Observations  මා සතුව තිෙබනවා,  
Long-term Generation Expansion Plan  එක ගැන.  

එක පුද්ගලයකු තමයි, අනිල් කබ්රාල් කියන ෙලොව පිළිගත්ත 
බලශක්ති ඉංජිෙන්රුවරයා. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොඳ කබ්රාල්ලාත් ඉන්නවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔව්. ෙහොඳ කබ්රාල්ලාත් ඉන්නවා. අෙනක් පුද්ගලයා අෙශෝක 

අෙබ්ගුණවර්ධන කියන අපි කවුරුත් දන්න  Energy Forum එෙක් 
විධායක අධ ක්ෂතුමා. අෙනක් පුද්ගලයා Dr. Janaka Ratnasiri, 
Former Chief Technical Adviser, Ministry of Environment.  
ෙමොවුන් තුන් ෙදනාම ඉදිරිපත් කර තිෙබන වි ශ්ෙල්ෂණවලින් 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන Long-term 
Generation Expansion Plan  එක ෙයෝග  නැහැයි කියලයි. දැන් 
පධානම තර්කය ෙමොකක්ද?  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් කියනවා, 2020 වන ෙකොට 
පුනර්ජනනීය බලශක්තින් - renewable energy - උපෙයෝගී කර 
ෙගන -ඒ කියන්ෙන්, ෙතල්, ගල් අඟුරු ෙනොෙවයි.  ජල විදුලිය, 
කුඩා ජල විදුලි බලාගාර, mini-hydro, dendro, සුළඟ- උපෙයෝගී 
කරෙගන අපට අවශ  විදුලිය ඉල්ලුෙමන් සියයට 20ක් ජනනය 
කරන්න ඕනෑය කියලා. ඒක තමයි මහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දැක්ෙමන් කියන්ෙන්. නමුත් ෙමොවුන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන දීර්ඝ 
කාලීන සැලැස්ෙම් තිෙබන්ෙන්  2020 වන ෙකොට ෙම් Non-
Conventional Renewable Energy - NCRE -  සියයට 6ට අඩු 
කරනවා කියායි.  2010 දී තිබුණා, සියයට 7ක්. ඇයි, ෙම්ක සියයට 
6ට අඩු කරන්ෙන්? මහින්ද චින්තනෙය් ඉදිරි  දැක්ම පතිපත්තිෙය් 
තිෙබන්ෙන්  සියයට 20කට වැඩි කරන්න නම්,  කවුද ෙමොවුන්ට 
අවසර  දුන්ෙන් සියයට 6ට අඩු කරන්න? කාෙග් වුවමනාවට ද 
ෙම්ක කරන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  1990 දී  අපි සියයට සියයක් 
බලශක්තිය ජනනය කෙළේ ජල විදුලිෙයන්. ඊළඟට 2010 වන 
ෙකොට  ජල විදුලිෙයන් සියයට 47යි, ෙතල්වලින් සියයට 47යි, 
පුනර්ජනනීය සියයට 7යි. 2020 වන ෙකොට ෙමොවුන්ෙග් 
ඇස්තෙම්න්තුව වන්ෙන් ගල් අඟුරුවලින් සියයට 58යි, වතුෙරන් 
සියයට 24යි, ෙතල්වලින් සියයට 10යි,  පුනර්ජනනීය සියයට 8ක් 
විධියටයි.  ඊළඟට  2030 වන ෙකොට ෙමොවුන් ගල් අඟුරුවලින් 
විදුලිය ජනනය කිරීම සියයට 77 වන තුරු වැඩි කරන්නයි 
බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන්. දැන් ෙම් සැලසුෙමන් මහින්ද 
චින්තනෙය් පතිපත්ති  උල්ලංඝනය වන එක විතරක්  ෙනොෙවයි, 
ජනතාවට ෙසතක් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. මා ගාව තිෙබනවා  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙතල් මිල සහ ගල් අඟුරු මිල 
ෙකොයි විධියටද උච්චාවචනය ෙවන්ෙන් කියන එක සඳහන් වන 
වාර්තාවක්. දැන් කවුරු ෙහෝ කිව්ෙවොත් "ඉදිරිෙය්දී ෙතල් මිල 
ඉහළ ගියාට ගල් අඟුරු මිල පහළ යනවා. ඒ නිසා අපි ෙතල්වලට 
ෙනොගිහින් ගල් අඟුරුවලට යන එෙකන්  අපට ෙම් පශ්නය පැන 
නඟින්ෙන් නැහැ" කියලා ඒක සත යක් ෙනොෙවයි. මා හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* ගත කරනවා, ෙම් 
ආචාර්ය අනිල් කබ්රාල් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
විශ්ෙල්ෂණය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1995 ඉඳලා 2013 ජනවාරි 13 
වන තුරු ෙකොයි විධියටද ශී ලංකාෙව් රුපියල්වලින් බැලුෙවොත් 
ෙතල් මිල සහ ගල් අඟුරු මිල උච්චාවචනය ෙවන්ෙන් කියලා 
ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා. එක විධියටමයි එය සිදු ෙවලා 

739 740 

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

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන්. ෙතල් මිල ඉහළ යන ෙකොට ගල් අඟුරු මිලත් ඉහළ 
යනවා. ෙතල් මිල පහළ යන ෙකොට ගල් අඟුරු මිලත් පහළ 
යනවා. නමුත් ෙමතැන කර තිෙබන විජ්ජාව තමයි  රුපියල්වලින් 
ෙම් ගණන හදන්ෙන් නැතිව  ෙඩොලර්වලින් ෙම් ගණන හදාපු එක.  
2030 වන තුරු ෙමොවුන්ෙග් සැලැස්ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙඩොලරය 
රුපියල් 113 ගණෙන් ගණන් හදලායි. නමුත් අද වනෙකොටත් 
රුපියල ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව අවපමාණ ෙවලා තිෙබනවා 
රුපියල් 132කට විතර. එතෙකොට ෙම්ක පිළිගන්න බැරි තර්කයක් 
හැටියට තමයි,  ෙම් විෙශේෂඥයින් තුන්ෙදනාම ඔවුන්ෙග් මතය 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

ඊළඟට අෙප් විදුලිබල ඉල්ලුම  ෙකොෙහොමද අපි ගණන් 
හදන්ෙන්?   ෙම් වන තුරු  කලින් කලට සියයට 5කින්, සියයට 
6කින් විදුලි ඉල්ලුම වැඩි ෙවමින් ආවා.   අවුරුදු 10කට කලින් 
අපට සිටි  විදුලි පාරිෙභෝගික සංඛ ාව අදට වඩා ෙගොඩක් අඩුයි.   

අද අෙප් රෙට් නිවාසවලින් සියයට අනූ ගණනකට විදුලිය 
තිෙබනවා. ඉදිරියට එතරම් අලුත් connections ලබා ගැනීමක් 
සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොමටත් සියයට සියයකට වඩා එහා 
යන්න බැහැ ෙන්. ෙම්ක mobile telephones වාෙග් ෙනොෙවයි 
ෙන්. දැන් mobile telephones නම් එක් ෙකෙනකුට ෙදක 
ගණෙන්ත් තිෙබනවා. නමුත් විදුලිය එක ෙගදරකට එක වතාවක් 
පමණයි ලබා ගන්ෙන්. 2004 වර්ෂෙය් සිට 2012 වර්ෂය වන ෙතක් 
ෙමහි වර්ධනය තිෙබන්ෙන් සියයට 5.4කයි. ඒකට ෙහේතුව තමයි, 
ගෘහස්ථ, ආයතන, වාණිජ කියන ෙම් සියලුම connections සියයට 
පහකින් පමණ වාර්ෂිකව වැඩි වීම. නමුත් එක 
පාරිෙභෝගිකෙයකුෙග් විදුලි පරිෙභෝජනය - consumption per 
account - ෙම් අවුරුදු අටට වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට දශම 
හතරකින්. ඉදිරි අවුරුදු විස්ෙසේත් සියයට පහකින් විදුලි ඉල්ලුම 
වැඩි ෙවයි කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා නම්, එය යථාර්ථයක් 
ෙනොෙවයි කියන එක තමයි ෙම් විෙශේෂඥෙයෝ සියලුම ෙදනා 
ෙපන්වා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙමහි ගැටලුව ෙමොකක්ද? "අෙප් ඉල්ලුම 
ෙබොෙහොම ශීඝ ෙයන් වැඩි වනවා, ඒ ඉල්ලුමට සරිලන විධියට 
සැපයුම ලබා ෙදන්න ඕනෑ, ඒ සැපයුම ලබා ෙදන්න සියයට 77ක් 
වන ෙතක් ගල් අඟුරු භාවිතය වැඩි කරන්න ඕනෑ"ය කියලා 
ෙමොවුන්ෙග් සැලැස්ෙම් සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  

Former Chief Technical Adviser, Ministry of 
Environment ආචාර්ය ජනක රත්නසිරි මහතා කියනවා, ෙම් 
සැලසුම සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි කියලා. එතුමා ඒ විෙව්චනය 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් තුළින් සිදු වන පාරිසරික හානි ගැන 
සඳහන් කරමිනුයි.  

 
He has stated: “The main problem encountered in 

trying to build coal power plants - CPP - is the selection 
of suitable sites, which need to be close to the coast (for 
easy transport of coal) and with adequate land to dump 
the ash collected at the rate of 288 tons per day”. 

ෙමොවුන්ෙග් සැලැස්මට අනුව ෙමගාෙවොට් 300ක් නිපදවන ගල් 
අඟුරු බලාගාරයකින් දවසකට අළු ෙමටික්ෙටොන්  288ක් පිට 
ෙවනවා. තව දුරටත් එතුමා කියනවා, ෙමොවුන්ෙග් සැලසුමට අනුව 
ගල් අඟුරු බලාගාර ඉදි කෙළොත්, පරිසරයට අළු ෙමටික්ෙටොන් 
මිලියන 1.2ක් එකතු ෙවයි කියලා. ලංකාව කුඩා රටක්. සුළඟත් 
 එක්ක ෙම් fly ash හැම තැනටම යනවා. ඒ නිසා පාරිසරික හානි 
සහ මනුෂ යන්ට වන ෙසෞඛ  හානිය පිළිබඳව එතුමා දීර්ඝව කථා 
කරනවා. එතුමා කියනවා, නිරිතදිග ෙමෝසම් සුළඟත් එක්ක ෙම් 
අළු ලංකාව පුරා විහිෙදන්න පුළුවන් කියලා. එතුමා තවදුරටත් 
කියනවා, දැන් වකුගඩු ෙරෝගෙයන්- [බාධා කිරීමක්] එය ෙමහි 
සඳහන්ව තිෙබනවා:   “For people in these provinces who are 

already suffering from kidney disease,  it is nothing but 
falling from the frying pan to the fire”.  

ෙම් තුළින් වකුගඩු ෙරෝගීන් "කබෙලන් ළිපට වැෙටනවා" 
කියලා එතුමා කියනවා. ෙම්ක මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, ආචාර්ය 
ජනක රත්නසිරි මහතා. එතුමා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂඥෙයක්. 
පරිසර අමාත ාංශෙය් හිටපු පධාන තාක්ෂණ නිලධාරියා. එතුමා 
වැරදි ෙවන්න බැහැ ෙන්, ගරු ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි. 
එතුමා කියන්ෙන් ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන සැලැස්ෙමන් 
වකුගඩු ෙරෝග හැදිලා තිෙබන අය "කබෙලන් ළිපට වැෙටනවා" 
කියලායි.  

දැන් අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ, ගල් අඟුරුවලට 
ෙමපමණ වුවමනාවක් -ඕනෑකමක්- තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා. ඇයි 
ෙම්? ෙම් ගල් අඟුරු පිටුපස ඉන්ෙන් කවුද? අපි ඊෙය් ෙපෙර්දා 
දැක්කා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලට ආපු ගල් අඟුරු නැවක්. ඒක 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් අර satellite හදන පුද්ගලයා. 
SupremeSAT කියලා satellite එකක් ගුවන්ගත කරනවාය 
කියලා අපට කිව්ෙව්. Satellite එකක් යවනවා කිව්වා, ඒ කවුද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. චීනෙය් Exim බැංකුෙවන් තමයි ඒ 
සඳහා ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. සාමාන ෙයන් චීනෙය් Exim 
බැංකුෙවන් පුද්ගලයින්ට ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 ෙකොෙහොම හරි එතුමා ෙද්ශපාලන සම්බන්ධයක් මත 
සැටලයිට් හදන්න ණයක් අර ෙගන තිෙබනවා. සැටලයිට් හදන 
ආයතනෙය් පුද්ගලයා තමයි ගල් අඟුරු ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
බාල ගල් අඟුරු ෙගනැල්ලා ඈත මුහුෙද් මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
නවත්වලා තිබුණා. අද වන  විට ෙම් ගැන ෙසොයන්න CID  එකට 
භාර දීලා තිෙබනවා. මම වග කීෙමන් ෙම්ක කියන්ෙන්. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරයට  ගල් අඟුරු ෙග්න්න contract  එක 
දීලා තිෙබන්ෙන් Ceylon Shipping Corporation Limited එකට. 
Ceylon Shipping Corporation Limited එක ෙවනුවට ෙවනත් 
තුන්වැනි පුද්ගලෙයක් මැදිහත් ෙවලා තමයි ෙම් ගල් අඟුරු 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුලිබල අර්බුදය තිබුණු 
දවස්වල අපි මාෆියාවක් ගැන කථා කළා; විදුලි මාෆියාවක් ගැන 
කථා කළා. ෙම් ගල් අඟුරු බලාගාර පිටිපස්ෙසේ වැඩිපුරම ඉන්ෙන් 
LTL කියන ආයතනය. ෙපොදුරාජ  මණ්ඩල සමුළුව තිබුණු 
ෙවලාෙව් ජනාධිපතිතුමාට සුබ පතලා ඔවුන් තනි පිටුවක 
advertisement  එකක් පළ කරලා තිබුණා. සමහර විට ඔබතුමාත් 
දකින්න ඇති.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳයි, මට විනාඩි තුනක කාලයක් ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් LTL mafia එක ගැන, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කළ  COPE වාර්තාෙව් දීර්ඝ වශෙයන් සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. ඔවුන් කියලා තිෙබනවා ෙම් LTL  ආයතනය  තුන් 
ෙදනකුෙග් ආයතනයක්; විදුලිබල මණ්ඩලයට සියයට 62ක 
අයිතිය තිබුණාට ඔවුන ්ෙග් සියයට 100ක අයිතිය තිෙබන තවත් 
ආයතන තුළින් ෙකොන්තාත් ලබා ෙගන ඉතාමත්ම අධික මිලට 
විදුලි බලාගාර ඉදි  කරනවා; ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ඒ සඳහා unit  
එකකට අතිවිශාල මුදලක් අය කර ගන්නවා කියලා.  
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  LTL පුද්ගලික සමාගෙම් 
අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්ෙග් නම්, එහි අයිතිකරුවන් 
කවුද, සීමාසහිත LTL  පුද්ගලික සමාගෙම් ෙකොටස් හිමියන් කවුද, 
එක් එක් ෙකොටස්කරුට හිමි ෙකොටස් ගණන කීයද ආදී වශෙයන් 
පශ්න අසා තිෙබනවා. ඒ පශ්නවලට උත්තර හැටියට,  ඉල්ලා ඇති 
ෙතොරතුරු රහස  වන අතර, එම ෙතොරතුරු සමාගෙම් 
තරගකරුවන්, විෙශේෂෙයන් පිට සමාගම්වල ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයන් 
අතට පත් වීෙමන් සමාගෙම් උන්නතියට අගතියක් ඇති විය හැකි 
බවත්, එම ෙතොරතුරු සැපයීමට ඔහුට කිසිම අධිකාරි බලයක් 
ෙනොමැති බවත් ෙම්  LTL  ආයතනෙය් සභාපතිවරයා කියා 
තිෙබනවා. ෙම්ක හරි පුදුම කථාවක්. ෙම්ෙක් සියයට 63ක අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් ජනතාවට. ෙමොකද, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
අයිතිය තිෙබන්ෙන් රජයට. රජය කිව්වාට ෙම්ක පී.බී. 
ජයසුන්දරෙග් අයිතිය ෙනොෙවයි. ෙමතැන අයිතිය තිෙබන්ෙන් 
අපට. අපි ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී ෙම්ක ඔවුන්ට 
කිව්වා. ෙම්  LTL  සමාගම ෙපෞද්ගලීකරණය කරලාත් තිෙබනවා. 
2005 වර්ෂෙය් මුල දී රජයට, එෙහම නැත්නම් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට ෙම් හිමිකෙමන් සියයට 70ක පමණ පමාණයක් 
තිබුණා. අද වන විට එහි අයිතිය සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ තුන් ෙදනා 
අතට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම summarize කරන්න 
උත්සාහ කරන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන දීර්ඝකාලීන 
සැලසුම ෙහොඳයි. ෙම්ක සාකච්ඡා කළ යුතුයි. නමුත් අපි කියන්ෙන් 
විෙශේෂඥෙයෝ ෙපන්වා දී තිෙබන විධියට, එනම් සියයට 77ක් ගල් 
අඟුරුවලින් බලශක්තිය උත්පාදනය කරන්න තිෙබන ෙම් 
සැලැස්ම ෙවනස් කරලා, මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබන අප කාටත් 
අවශ  වන ෙහොඳ  පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වැඩිපුර පාවිච්චි 
කරලා ෙම් මාෆියාව අයින් කරලා ෙම් plan  එක ඉදිරියට ෙගන 
යන්න කියලායි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු සරණ ගුණවර්ධන නිෙයෝජ  

අමාත තුමා. 
 
[අ.භා. 2.54] 
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of 
Petroleum Industries)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 

අමාත ාංශය, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශය, මහාමාර්ග, 
වරාය හා නාවික, සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් විවාදයට  එක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම 
විෙශේෂෙයන්ම සතුටු ෙවනවා.  

ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්තය කියන්ෙන් අද  ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
හදවතට බැඳුණු කර්මාන්තයක්. අෙප් අමාත ාංශය පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් සිට ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් පමණක් ෙනොව 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙවනුෙවනුත් තම යුතුකම, වග කීම හරියට 
ෙතෝරා ෙගන ඒ කටයුතු ඉටු කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට මතක් ෙවනවා, ෙම් කර්මාන්තය 1961ට ෙපර 
ෙම් රෙට් බහුජාතික සමාගම්වලට -ෙෂල් සමාගම, කැල්ෙටක්ස් 
සමාගම වැනි සමාගම්වලට- අයිති ෙවලා තිබුණු බව. 1961 අංක 
28 දරන පනත යටෙත් ෙම් ආයතනය රජයට පවරා ෙගන, ජනතා 
අයිතියට පත් කළාට පසුව ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය  දියුණු 
කරන්න විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා.  

ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත ාංශය ෙම් රෙට් එක් අංශයකට 
එෙහමත් නැත්නම් රෙට් එක් තැනකට විතරක් සීමා වුණු 
අමාත ාංශයක් ෙනොෙවයි. ෙම් අමාත ාංශය මුළු රටටම, සමස්ත 
ආර්ථිකයටම සම්බන්ධ වන අමාත ාංශයක්. ඒ නිසා ෙම් 
අමාත ාංශෙය් අපි කටයුතු කරන්ෙන් සෙහෝදර අමාත ාංශයක් 
හැටියටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ,  
ඛනිජ ෙතල් බැරල් 35,000කට පමණ සීමා ෙවලා ආරම්භ කළ 
ෙම් කර්මාන්තය බැරල් 50,000 දක්වා සංවර්ධනය කළ බව. එදා 
අපෙග් ඉන්ධන අවශ තාව, ආනයනය කරන ලද ෙබොරෙතල් 
පිරිපහදු කරලා සම්පූර්ණ කර ගත්තත්, අද එදාට වඩා හතර පස් 
ගුණයකින් ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉන්ධන අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. 
අද ෙම් වන ෙකොට අෙප් අමාත ාංශය හරහා  දිනකට ඩීසල් ලීටර් 
මිලියන 5.24ක පමාණයක් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙපටල් ලීටර් මිලියන 2.32ක්, භූමිෙතල් ලීටර් මිලියන 
0.5ක් වාෙග් පමාණයක් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදනවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමහර ෙවලාවට ෙචෝදනා කරනවා, 
"අෙප් රජෙය් කාලෙය්, අෙප් වකවානුව කාලෙය් අපි ලාභ ලැබුවා" 
කියලා. ඔව්, සමහර ෙවලාවට එදා ඒ ෙතල් පිරිපහදුව හරහා ලබා 
ගන්නා ෙතල් ටික ජනතාවෙග් අවශ තාව අනුව දුන්නාම ලාභයක් 
තිෙබන්න ඇති. හැබැයි අවුරුදු ගණනාවකට පස්ෙසේ,  අද අෙප් 
රෙට් ජනගහනය අනුව, පාවිච්චි කරන වාහන පමාණය අනුව, අද 
තිෙබන කර්මාන්ත පමාණය අනුව අවශ  පමාණයට ෙතල් තබා 
ෙදන විට, ෙම් රෙට් විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ  
පමාණයට ෙතල් ලබා ෙදන විට  සියයට 100ම  හරිහමන් 
මුදලකට ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි රජෙය් අවශ තා සඳහාත්, 
සහන ලබා ෙදන අෙනකුත් ආයතන සඳහාත් සහන මිලකට ෙතල් 
ලබා ෙදනවා. විදුලිබල මණ්ඩලයට සහන මිලකට ෙතල් ලබා 
ෙදනවා. අපි විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, දිනකට අපි ලීටර් 
ෙමටික් ෙටොන් 3,000කට ආසන්න පමාණයක්  low sulphur , 
high sulphur ලබා ෙදන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් 28ක මුදලකට අපි  
ෙබොරෙතල් ලංකාවට ආනයනය කරලා, රුපියල් 26කට ඩීසල් 
ලීටරයක් CEB  එකට දුන්ෙන් රුපියල් 40ක් 50ක් cost  ෙවද්දීයි. 
ඒ වාෙග්ම යම් කාලයක රුපියල් 60ක් 70ක් cost  ෙවන ෙකොට 
විදුලිබල මණ්ඩලයට දුන්ෙන් ලීටරයක් රුපියල් 40ක් වාෙග් 
මිලකටයි. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් තමයි අපි විදුලිබල 
මණ්ඩලයට නියමාකාර මිලකට දුන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විදුලිබල මණ්ඩලය 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. විදුලිබල මණ්ඩලයත් ෙම් ෙතල් ටික 
අරෙගන ෙම් රෙට් ජනතාවට ගිනි ගණනට විදුලිය ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ; තවමත් එෙහම ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ.   

අපි දන්නවා, ජලවිදුලි බලාගාර, ගල්අඟුරු තාපවිදුලි බලාගාර, 
සුළං බලාගාර ෙම් සෑම අංශයකින්ම ලබා ගන්නා විදුලිය ලබා 
ෙදන්ෙන් ෙබොෙහොම අඩු මුදලකටයි. හැබැයි රෙට් ෙලොකු 
සංවර්ධනයක් ෙවලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් 
කාලෙය් ෙද්වල් ගැන අපි විෙව්චනය කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රාජ  කාලයට වඩා ෙලොකු සංවර්ධනයක් අද 
රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එදා තිබුණු  ෙබොරලු පාර අද කාපට් 
කරන්න ඕනෑ කියනවා. ඒ සඳහා අපි තාර ආනයනය කරන්නට  
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් petroleum items සම්පූර්ණෙයන්ම 
ආනයනය කරන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් අමාත ාංශ ෙය් 
සහනාධාර කමයක් කියාත්මක ෙවනවා. හැබැයි ෙම්ක පුණ ාධාර 
ආයතනයකුත් ෙනොෙවයි.  

මම කියන්න කැමැතියි,  ෙම් කාලය වන ෙකොට තිෙබන අෙප් 
පාඩුව අපි හිතලා කරපු පාඩුවක් ෙනොෙවයි; අපි ෙතල් ආනයනය 

743 744 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීම නිසා ඇති වන  පාඩුවක් ෙනොෙවයි කියලා. අෙප් ෙතල් 
පිරිපහදුෙවන් පිරිපහදු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙතල් බැරල් 
50,000යි. හැබැයි  ඒෙකන් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ඩීසල් ෙමටික් 
ෙටොන් 2,000ක්, ෙපටල් ෙමටික් ෙටොන් 600ක් වාෙග් සුළු 
පමාණයක්. ඒ නිසා අෙප් අවශ තාෙවන් 1/3ක් ෙමහි නිපදවන 
ෙකොට 2/3ක් ආනයනය කරන්නට ඕනෑ.  

ඉරානෙයන් අපට සම්බාධක පනවා තිෙබන බව අප දන්නවා. 
අප ෙමෙතක් කල් ඉරානෙය් ෙබොර  ෙතල් ෙගනැවිත් ඒවා හරහා 
තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවට පුළුවන් තරම් සහන ෙදන්න කටයුතු 
 කෙළේ. හැබැයි, සම්බාධක නිසා අද අපට ඉරානෙයන් ෙතල් ටික 
ෙගන්වා ගන්න බැහැ. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ  දිහා බැලුවාම අෙප් 
රට පුංචි රටක්. චීනය, ඇෙමරිකාව, එංගලන්තය, පංශය, 
ෙකොරියාව, ඉන්දියාව සමහර ෙවලාවට ඔවුන් චීන ෙකොඩිය  නැෙව් 
ගහෙගන ඉරානයට ගිහින් ෙතල් අඩුවට අරෙගන ඇවිත් පිරිපහදු 
කර ඒ රෙට් ජනතාවට ෙදනවා. අපට ඒ ශක්තිය නැහැ. ඒක අපි 
ෙලොකු අභිෙයෝගයක් හැටියට භාර ගන්න ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ඉදිරි කාලය තුළ අෙප් ෙතල් පිරිපහදුව නවීකරණය කරන්න අෙප් 
ඇමතිතුමා, අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, සභාපති ඇතුළු ෙම් සියලු 
ෙදනාම දැනට සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. අද අපට ෙතල් බැරල් 
100,000ක් 125,000ක් පමණ අවශ  ෙවනවා. තවත් පැත්තකින් 
අද උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය්  දැවැන්ත සංවර්ධනයක් සිදු 
ෙවනවා. එදා ෙලොරියක් ෙදකක් තිබුණු උතුරු නැ ෙඟනහිර අද 
ෙලොරි 1000ක්, 2000ක්, 3000ක් විතර තිෙබනවා. පවාහන ෙසේවාව 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අධ ාපන කාර්යාල, ෙසෞඛ  ෙසේවා 
කාර්යාල ආදී රාජ  කාර්යාල ඉදි කරනවා; වරායවල් හැෙදනවා. ඒ 
වාෙග්ම පාලම් හැෙදනවා. ඒ කාර්යයන් සඳහා  ෙතල් අවශ  
වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැම 
දාම කථා කරන්ෙන් නිකම් ෙමොකුත් ෙනොකළ බබ්බු වාෙගයි. මම 
එක කථාවක් කියන්නම්. අෙප් ආයතනය තුනකට කඩපු 
අපරාධයම ඇති ඒ ෙගොල්ලන් තව අවුරුදු 50ක් විපක්ෂෙය් ඉන්න. 
ෙතල් කර්මාන්තය ජනතාවත් සමඟ බැඳුණු ෙදයක්. CPC කියා 
එක ආයතනයක් තිෙබනවා.  IOC කියා තව ආයතනයක් 
තිෙබනවා. CEYPETCO එක Indian Bharat Petroleum 
Corporation Limited එකට විකුණන්න ගියා. අද අප ෙම් ආයතන 
තුෙනන් ෙදකක් ගත්තත් එකක් ෙවනම කටයුතු කරනවා. එදා 
හිටපු ඇමතිතුමා IOC එක සමඟ ගිවිසුම ගැහුවා පමණක් 
ෙනොෙවයි ලංකාෙව් තිෙබන ෙහොඳම sheds 160ක් දුන්නා. අද IOC 
එක අධික ලාභයක් ලබනවා. මට මතකයි විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් කිව්වා, IOC එකට රුපියල් මිලියන 3500ක් ලාභ 
ලැෙබනවා කියා. අපට ලැෙබන්න තිබුණු ඒ ලාභය නැති කෙළේ 
කවුද? ඒ එක පැත්තක්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙතල් නළ 
පද්ධතිය ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 1977 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් රජය කාලෙය් සම්පූර්ණ නළ පද්ධතිය විනාශ 
කරන්න කටයුතු කෙළේ කවුද? මම ගිය වතාෙව්ත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙම් ගැන කිව්වා. ඇයි ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? අෙප් 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙගෝනවල සුනිල් කියන තස්තවාදියා 
බටවලට ඇණ ගහලා හැම තැනින්ම හිල් කරලා ෙතල් ඇද්දා. 
1980 ගණන්වල ෙතල් ඇදපු නළ  ටික අද දිරාපත් ෙවමින් යනවා. 
සමහර ෙවලාවට ඒවාෙයන් ෙතල් leak ෙවලා  එළියට යනවා. ඒ 
නිසාම ගිනි අරෙගන ෙම් රෙට් කී ෙදෙනක් ජීවිතක්ෂයට පත් 
වුණාද? අද රුපියල් ලක්ෂ ගණන් ෙකෝටි ගණන්  ෙඩොලර් මිලියන 
ගණන්වලින් වියදම් කරලා බට ලයින් එක හදන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ඉතිහාසය ගැන කියන්න ෙදයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මට මතකයි, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්  එක සභාපතිවරෙයක් ෙම් 
රටට ෙතල් ෙමටික් ෙටොන් 125,000ක් ආනයනය කළා. ඒ 
සම්බන්ධව අද වන තුරු document එකක්වත් නැහැ. ඒ 
සභාපතිතුමාත් නැහැ. ෙතල් ෙමටික්ෙටොන් 125,000ත් නැහැ. 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් වකවානුවක් තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනෙය් පාඩුව ඇති වුණු ආකාරය අප 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ.  2007 දී යම් කිසි ලාභයක් තිබුණා. 
2008 දී රුපියල් බිලියන14.95ක්,  2009 දී රුපියල් බිලියන 
11.57ක්,  2010 දී රුපියල් බිලියන 26.92ක්, 2011දී රුපියල් 
බිලියන 26.92ක් ආදී වශෙයන් පාඩුව ඇවිල්ලා අද වන විට 
රුපියල් බිලියන 4.75කට ෙම් පාඩුව අවම කර ෙගන තිෙබනවා. 
හැබැයි, නිකම් ෙනොෙවයි අප ෙතල් ආනයනය කරන විට බැංකුවට 
යන්න ෙවනවා. බැංකුවට ගියාම බැංකු අයිරාව හරහා ෙතල් ටික 
ෙගන්වන විට ෙපොලියක් ෙගවන්න ෙවනවා. ඒවා අවුරුද්දද ෙදකද 
කියලා නැහැ. අවුරුදු ගණන් අප ෙපොලිය ෙගවනවා. හැබැයි, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලබා දුන් ෙතල්වලට අපි අද වන  තුරු 
ෙපොලියක් අරෙගන නැහැ. ඒ ෙපොලිය අපට ලබා ෙදන්න කියා අප 
නිතරම විදුලිබල ඇමතිතුමියෙගන් ඉල්ලනවා. නැත්නම් අපට ෙම් 
ආයතනය  පාලනය කර ගන්න බැරි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මිහින් 
ලංකා  ආයතනයට, එයාර් ලංකා ආයතනයට අප ලබා දුන් 
ෙතල්වලට ෙපොලියක් අරෙගන නැහැ. ආරක්ෂක අංශවලට, 
පවාහන ක්ෙෂේතයට අප තවමත් ෙතල් ලබා ෙදනවා.  විදුලිබල 
මණ්ඩලයට අප තවමත් සහනාධාර කමයට ඩීසල් ෙදනවා. අප 
ශක්තිමත් ආයතනයක්. ෙම් ආයතනයට සහාය ෙදන්ෙන් අෙප් 
අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් පමණක් ෙනොෙවයි. සමස්ත රජෙය් 
ආයතනවල සිටින අෙනකුත් නිලධාරින් සමඟ අප සහෙයෝගෙයන් 
වැඩ කරනවා. ෙම් ආයතනය තිබුෙණොත් තමයි අෙනකුත් ආයතන 
පවතින්ෙන්. ඒකයි මම තමුන්නාන්ෙසේලා දැනුවත් කෙළේ. ෙම් වන 
විට  අෙප් CPC ආයතනෙය්  සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින් 
ඇමතිතුමාෙග් උපෙදස් මත රාජ ෙයන් රාජ යට - G2G කමයට - 
ෙතල් අඩුම මිලට ලබා ෙගන යම් කිසි කමයකට ලබා ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඒ වාෙග්ම spot tender කමය, ඒ වාෙග්ම තාවකාලික 
ෙටන්ඩර් කමය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කරලා පුළුවන් තරම් දුරට 
රජය යටෙත්ම කටයුතු කරලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
යමක් කරන්න අපි ඉතාම ඉක්මනින් කටයුතු කර ෙගන යන බව 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙතල් නැවක් ෙගනාවාම 
ඒ ෙතල් නියම පමිතියට නැත්නම් අපි ඒ ෙතල් නැව ආපහු 
හරවලා යවනවා. හැබැයි, ඒ ෙතල් ලබා ෙදන ආයතන ඔක්ෙකෝම 
අපට එකවරම blacklist කරන්න බැහැ. අෙප් රටට ෙතල් ලබා 
ෙදන ආයතන දිහා බැලුවාම තරගකාරිත්වයක් ඇති කරන්න හැම 
ආයතනයක්ම ඉන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ වැරැද්ද එක සැරයක් 
කරලා, ෙදසැරයක් කරලා, තුන් සැරයක් කරලා, හතර සැරයක් 
කරලා, ඒ වැරැද්ද දිගටම කර ෙගන යනවා නම් ඒ ආයතන අසාදු 
කිරීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම IOC සමාගම 
පිළිබඳව අද දින "ලංකාදීප" පත්තෙර් "බවුසර් නවතා ෙහොෙරන් 
ෙතල් බාන ජාවාරමක් හබරණදී අසුෙවයි" යනුෙවන් තිෙබන 
පවෘත්තියක් පිළිබඳව මම පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. අෙප් CPSTL 
ආයතනෙය් සභාපතිතුමාත් අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ කටයුත්ත 
අෙප් ආයතනෙයන් ෙකරුණා කියලා තමයි ෙපන්නලා තිබුෙණ්. 
IOCL ආයතනය ෙම් ජාවාරම දිගින් දිගටම කරනවා. ඉඳලා 
හිටලා එකක් තමයි හසු වුෙණ්. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

745 746 

[ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා] 



2013 ෙදසැම්බර් 05 

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට ෙම් 

කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. IOC ආයතනෙය් බවුසර්වලින් ෙකොළඹ 
නගර සභාෙව් වතුර ගහනවා මම දැක්කා. ෙතල් බවුසර්වලින් 
අරෙගන ගිහිල්ලා වතුර ගහනවා. ෙතල් ෙගන්වන්ෙන් අපි, ඒවා 
ෙබදා හැරීෙම් කටයුතුත් අපි කරන ෙකොට ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් 
කරන්ෙන් අපි කියලා මිනිස්සු අතර සැකයක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා 
කරුණාකර ඒක නිවැරදි විය යුතුයි කියන එක මතක් කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.05] 

 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் அைமச்சு, வ , சக்தி 
அைமச்சு, ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சு ேபான்ற 
வற் க்கான நிதி ஒ க்கீ கள் ெதாடர்பான கு நிைல 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண் , கவைலெகாண்டவனாக என  
க த் க்கைளத் ெதாிவிக்க விைளகின்ேறன். த்தம் 

வைடந்  இன்  நான்கு வ டங்கள் கடந் ள்ள நிைலயில் 
மீள்கு ேயற்றக் கிராமங்களில் மீள்கு ேயறி ள்ள மக்களில் 
பலர் "வடக்கின் வசந்தம்" ெசயற்றிட்டத்தி டாக வழங் 
கப்ப ம் மின்சார வசதி கிைடக்கப்ெபறாத காரணத்தால் 
பலவித  இன்னல்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். மீள்கு  
ேயற்றப்பட்ட பல கிராமங்களி ள்ள மக்கள், அங்கு 
இறக்கிவிடப்பட்ட யாைனகளின் அட்டகாசத்தினா ம் பாம்  
ேபான்ற விஷ ஜந் களா ம் ஆபத் க்கள் ஏற்ப வதால் 
பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள எதிர்ெகாள்ளேவண் யி க்கிற . 
இந்த நிைலயில் ேதர்தல் என அறிவிக்கப்பட்டால் அங்கு 
அதிசயங்கள் நைடெப ம். எம  அதிகாாிகள், ேவைலயாட்கள் 
ேபான்ேறார் மிக ம் ன்பப்ப த்தப்ப வார்கள். அத் டன் 
எம  மக்கைள ஏமாற் வதற்காக current த கிேறாம்              
எனத் ண்கைள நாட் வ ம், சில இடங்களில் ேவட்பா 
ளர்கள் அதைனத் தாங்கேள த வதாகத் ெதாிவிப்ப ம் 
வாக்கு திகைள வழங்குவ மான ேவ க்ைககள் நைட 
ெப வைத - ேதர்தல் காலங்களில் இவ்வாறான  மிக ம் 
கவைலத கின்ற நிைலைம காணப்ப வைத - நான் இங்கு 
குறிப்பிட்ேடயாக ேவண் ம்.  

எம  பிரேதசத்திேல மின்சாரம் என்ப  - அ  விவசாயி 
களாகேவா அன்றி சாதாரண கு மக்களாகேவா யாராக 
இ ந்தா ம் - மிக க்கிய இடத்ைதப் ெப கிற . 
அந்தவைகயில் மின்சார வசதியின்ைமயால் எம  மக்கள் 
கல்வி, விவசாயம் ேபான்ற ைறகளிேல மிக ம் இக்கட்டான 
நிைலயில் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். இன்  "வடக்கின் 
வசந்தம்" ெசயற்றிட்டம் எத்தைன கிராமங்களில் சாியான 

ைறயில் ன்ென க்கப்பட்ட  என்பதற்கான கணக்கு 
விபரங்கைள இந்த உயர் சைபயிேல தரேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். த ல் material வரவில்ைல என்  
ெதாிவித்தி ந்தார்கள். ஆனால், இப்ெபா  material 
இ க்கிற ; ஆனா ம் ேவைல நைடெப வதில்ைல. 
ஏெனனில், பணப்பற்றாக்குைற காரணமாக அங்குள்ள ேவைல 
யாட்க க்கு ஊதியம் ெகா க்கப்படாததால் ேவைலகள் 
தைடப்ப வதாகத் ெதாிவிக்கின்றார்கள். ஆகேவ, க்கியமாக 
வ , சக்தி அைமச்சர் அவர்கள் இவ்விடயத்தில் கவனெம க்க 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நீங்கள் மீள்கு ேயற்றம் ஒ ங்காக நைடெபற்றி க்கிற  
என வாய்கிழியச் ெசால் கின்றீர்கள். மீள்கு ேயற்றக் 
கிராமங்கைள ஒ ங்காக மீளைமத்  வ வதாகச் ெசால்  

கின்றீர்கள். ஆனால் மீள்கு ேயற்றக் கிராமங்களி ள்ள 
மக்கள் கள், பாைதகள் இல்லாத நிைலயி ம் 
ேவைலயில்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் அன்றாடம் சீவிக்க 

யாத நிைல யி ம் இ ந் ெகாண்  
அவதிப்ப கின்றார்கள். இன் ம் பல கள் மின்சார வசதி 
இல்லாத நிைலயில் இ ந்  ெகாண் க்கின்றன. நான் இங்கு 
இன்ெனா  விடயத்ைத ம் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 110 
ச ர மீற்றர் ரத் க்குள் இ க்கின்ற மீள்கு ேயற்றக் 
கிராமங்க க்கு மட் ம்தான் "வடக்கின் வசந்தம்" 
திட்டத்தின்கீழ் இலவசமாக மின்சார வசதி 
வழங்கப்ப கின்ற . அந்த 110 மீற்றாி ம் பார்க்க ஒ  மீற்றர் 
கூ னா ம் அந்த இடங்களி ள்ள கிராமங்கள் பாதிக்கப் 
ப கின்றன. ஆகேவ, நீங்கள் இதிேல மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வரேவண் ம். நீங்கள் மீள்கு ேயற்றக் கிராமங் 
க க்குத்தான் மின்சார வசதி ெகா ப்பதாகக் கூறியி ந் 
தீர்கள். எனேவ,110 மீற்றர் என்ற அளைவ நீக்கி, அந்தக் 
கிராமத்தி ள்ள அைனத்  க க்கும் இலவச மின்சார 
வசதிைய ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

சம் ர் பிரேதசத்திேல மின் ற்பத்தி ெசய்வதற்காக 
அங்குள்ள மக்கள் அப்பிரேதசத்தி ந்  ெவளிேயற்றப் 
பட்டார்கள். அதன் காரணமாக இன்ன ம் அகதிவாழ்க்ைக 
வாழ்ந் ெகாண் க்கும் அந்த மக்களின் யரங்கைள 
யா ேம கவனத்தில் எ ப்பதாக இல்ைல. அங்கு அவர்க க்கு 
வழங்கப்பட்  வந்த ration ஐ ம் நி த்தியி க்கிறார்கள். அந்த 
வைகயிேல, அவர்கள் ஒ  ேநர சாப்பாட் க்குக்கூட மிக ம் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள். குழந்ைதகைளப் பாடசாைலக்கு 
அ ப் வ  உட்பட அன்றாட வாழ்க்ைகையக் ெகாண்  
நடாத் வதற்குக்கூட அவர்கள் திண்டா க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். ஆனால், இந்த அரசு அ  சம்பந்தமாக அக்கைற 
ெச த்தவில்ைல. ஏன்  இந்த அரசு இப்ப யான ஒ  
இக்கட்டான நிைலக்கு அவர்கைள ஆளாக்கிய ? தமிழ் ேபசும் 
மக்கள் என்ற ஒேர காரணத் க்காகத்தான் இப்ப  மாற்றாந் 
தாய் மனப்பான்ைம டன் அவர்கள் பார்க்கப் ப கிறார்கேளா 
என்ற ஒ  ேகள்வி எ கின்ற . இற்ைறக்கு 4-5 வ டங் 
க க்கும் ேமலாக அவர்கள் சம் ாிேல அகதிகளாக வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த நிைலைமகைளக் கவனத்தி 
ெல த்  எங்க ைடய மக்களின் நலன் க தி எந்தச் ெசயற் 
பாட்ைட ம் அந்தப் பிரேதசங்களில் ெசய்வவதாகத் 
ெதாியவில்ைல.  

நீங்கள் இங்ேக ேபசுகின்றேபா  ஒவ்ெவா  நா ம் 
கூ தலாக வி தைலப் கைள - பிரபாகரைன பற்றி  
தடைவக்கும் ேமல் ேபசுகின்றீர்கள். "தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பான , வி தைலப் களின் ஓர் அங்கம்; 
அவர்கைளப்பற்றி நாங்கள் கவனத்தில் எ க்கேவண் ம்" 
என்ெறல்லாம் ெசால்கின்றீர்கள். நாட்ைட ன்ேனற்  
வதற்கான எந்தச் சிந்தைன ம் இல்லா  வாக்கு வங்கிகைளத் 
தக்கைவக்க ேவண் ெமன்ற ஒேர ேநாக்கம் ெகாண்ட 
தாகத்தான் உங்க ைடய ேபச்சுக்க ம் ெசயற்பா க ம் 
இ க்கின்றன. வி தைலப் கைள ஒழித் விட்டதாக 
நீங்கள்தான் ெசால்கின்றீர்கள்! பிறகு ஏன், அவர்கைளப் பற்றி 
ேபச ைனகின்றீர்கள்? எங்க ைடய மக்களின் எதிர்கால 
வாழ்ைவ நிர்ணயிக்கின்ற ெபா ப் ம் கடைம ம் உங்க க்கு 
இ க்கின்ற . [இைடயீ ] ஐயா! நான்கு வ டங்களாக 
அவர்கள் மின்சாரம் இல்லாமல் இ க்கின்றார்கள். மின்சாரம் 
இல்லாத காரணத்தினால் பாம் க்க யா ம் யாைன அ த் ம் 
ெசத்தவர்கள் இ க்கிறார்கள்.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
What is your point of Order? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
சுன்னாகத்தில் மின்சார விநிேயாகத்ைத ஜனாதிபதி 

அவர்கள் ஆரம்பித்  ைவத்தார்கள். இப்ெபா  யாழ்ப் 
பாணத்தில் 90 சத தமான மக்க க்கு மின்சார விநிேயாகம் 
வழங்கப்ப கின்ற . 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Adaikkalanathan, you carry on with your speech. 
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
ஐயா, யாழ்ப்பாணத்ைதப் பற்றிக் கைதக்காதீர்கள்! வன்னி 

யிேல இன்ைறக்கு இ க்கின்ற நிைலைமையப் பா ங்கள்! 
அங்ேகதான் மீள்கு ேயற்றக் கிராமங்கள் இ க்கின்றன. 
நீங்கள் நகரப் றங்க க்கு வசதிகைளச் ெசய் விட்  ெவளி 

லகுக்கு நல்ல பிள்ைளயாக இ க்க யற்சிக்கின்றீர்கள். 
இப்ப யாக வசதி வாய்ப் க்கைளச் ெசய்  ெகா த்தி க் 
கிேறாெமன்  பம்மாத் க் காட் கிறீர்கள்! அங்ேக மின்சாரம் 
இல்லாமல் மக்கள் எப்ப  இ க்கின்றார்கெளன்  கிராமங் 
க க்குள் ெசன்  பா ங்கள்! ேபார்க் காலத்திேல 
மண்ெணண்ெணய் விளக்குகளின் உதவிேயா  மாணவர்கள் 
எப்ப ப்  ப த்தார்கேளா, அப்ப த்தான் இன் ம் எங்க  
ைடய பிரேதசத்திேல நிைலைம இ க்கின்ற . [இைடயீ ] 
ஐயா! ேபார் வைடந்  இப்ேபா  4 வ டங்களாயிற்ேற! 
[இைடயீ ] ஐயா, ெபா ைமயாக இ ங்கள்! அந்த 
விளக்குகளி ந்  ெவளியாகின்ற ைகையச் சுவாசிப்பதன் 

லம் சுகாதாரச் சீர்ேக கள் ஏற்பட்  அந்த மாணவர்கள் 
நிைறய ேநாய்க க்கும் உள்ளாகின்றார்கள். இந்த நிைலயில் 
இப்ேபா  மண்ெணண்ெணயின் விைல ம் ஏறிவிட்ட . 
[இைடயீ ] நம்நாட்  மக்கள் அைனவ ம் இந்த நாட் ேல 
வாழ்வதற்கான உாித் ைடயவர்கள். ஆனால், எங்க ைடய 
பிரேதசத்தில் மின்சக்தி சம்பந்தமாக உங்க ைடய கவனம் 
அப்ப  இ க்கவில்ைல. 'வடக்கின் வசந்தம்' என்  வாயளவில் 
ெசால்கின்றீர்கள். அப்ப ப் ேபசுவதிேல அர்த்தம் இல்ைல. 
ஏெனனில், 'வடக்கின் வசந்தம்' எங்க ைடய மக்கைளச் 
ெசன்றைடயவில்ைல என்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். [இைடயீ ] 

இன்ெனா  விடயம் ெபற்ேறா யம்! இன்  ெபற்ேறால், 
டீசல் என்பவற்றின் விைல ஏறிக்ெகாண் க்கின்ற . 
எங்க ைடய மன்னார் மாவட்டத்திேல சில இடங்களில் 
எாிெபா ள் இ ப்பதாகச் ெசால்கின்றார்கள். ஆனால், 
எாிவா  இ க்கின்றதா அல்ல  ெபற்ேறால் இ க்கின்றதா 
ெவன்  இந்த சைபயிேல யா க்கும் ெதாியா . ஆகேவ,  
உற்பத்தி சம்பந்தமான இந்த க்கிய விடயங்கைள இந்தச் 
சைபயிேல ெவளிக்ெகாணர்வ  கட்டாயமாகும். [இைடயீ ] 
இவர்கள் என்ன அர்த்தத்திேல ெசயற்ப கின்றார்கள்? இன்  
எம  மக்கைளப் ெபா த்தமட் ல், அவர்கள் வாழா 
மடந்ைதகளாக இ க்கின்றார்கள்; எல்லாவிதத்தி ம் கஷ்டங் 
கைளச் சந்தித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். நாங்கள் எப் 
ெபா ம் அரசாங்கத்ைத குைறெசால் க் ெகாண்  
இ ப்பதாக நீங்கள் ெசால்லலாம். ஆனால், நாங்கள் 

ெசால் கின்ற குைறகைளக் க த்தில் எ த் , அவற்ைறத் 
தீர்ப்பதற்குாிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். 
நாங்கள் எதிர்க்கட்சியில் இ ந் ெகாண்  குைறகைளச் 
ெசால் ம்ெபா , அைத எதிர்த் க் கைதப்ப  தீர்வாகா . 
நாங்கள் விஷமத் க்காக - அரசாங்கத்ைதக் குற்றம் சாட்ட 
ேவண் ம் என்ற ேநாக்கில் குைறகைளச் ெசால்லவில்ைல; 
உண்ைமகைளத்தான் ெசால் கின்ேறாம். நான் ேபசும் 
ெபா  நீங்கள் என்ைன எதிர்த் ப் பதிலளிக்கின்றீர்கேள 
ஒழிய, இதற்கு என்ன காரணம் - எப்ப த் தீர்  காணலாம் 
என்  சிந்திப்பதில்ைல. நாங்கள் இங்கு விவாதிக்கின்ற 
ேவைளயில் அங்ேக எங்க ைடய மக்கள் மின்சாரம் 
இல்லாமல் கஷ்டப்ப கிறார்கள் என்  ெசால் ம்ெபா , 
இவர் ெசால்வ  உண்ைமயா? என்ப  ெதாடர்பில் ஆராய 
ேவண் ெமன்  யா ம் சிந்திப்பதில்ைல. ஆகேவ, நீங்கள் 
விமர்சனங்கைள ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அதன் அ ப் 
பைடயில் ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென ப்ப தான் சிறந்த 
ஓர் அரசாங்கத்தின் ெசயற்பாடாகும். 

இன்  எந்தெவா  விடயத்ைத எ த் ப் பார்த்தா ம் 
எங்க ைடய மக்கள் எவ்வளேவா ன்பங்க க்கு மத்தியில் 
மிகேமாசமான நிைலயிேலதான் வாழ்ந்  ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இன்ைறக்கு விைலவாசி அதிகாித்  இ க் 
கின்ற . பாணின் விைல அதிகாித்தி க்கின்ற ; பால் மாவின் 
விைல அதிகாித்தி க்கின்ற . 400 கிராம் நிைற ெகாண்ட 
லக்ஸ்பிேர பால்மாவின் விைல 300 பாைய ம் 
தாண் விட்ட . அன்றாடம் கூ த்ெதாழில் ெசய்  500 

பாய் உைழக்கின்ற ஒ  கு ம்பத்தில் ன் ேபர் இ ப்பார்க 
ெளன்றால், அவர்க ைடய வாழ்க்ைக எப்ப  இ க்கும்? 
இதைனத்தான் நீங்கள் சிந்திக்கேவண் ம். ெவ மேன, வாக்கு 
வங்கிையத் தக்கைவக்க ேவண் ம் என்  மட் ம் 
சிந்திக்காமல் இவற்ைறப் பற்றி ம்தான் சிந்திக்கேவண் ம். 
இன்  மின் உற்பத்தி குைறந்தி க்கின்ற , எங்க ைடய 
நாட் ேல காற்றினால் - காற்றா கைளப் பயன்ப த்தி - மின் 
உற்பத்தி ெசய்ய ம். அதில் நீங்கள் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். இந்த நாட்ைட ன்ேனற் வதற்காக 
பாைதகைள அைமப்ப தாக ம் அபிவி த்திகைள 
ேமற்ெகாள்வதாக ம் ெசால்கின் றீர்கள். ஆனால், 
இவ்வாறான அபிவி த்திகள் எங்க ைடய மக்கைளச் 
ெசன்றைடயவில்ைல என்ப தான் கவைலக்குாிய விடயம். 
ஆகேவ, நாங்கள் ெசால் கின்ற விடயங்கைளத் தய ெசய்  
கவனத்தில் எ ங்கள்! நீங்கள் நல்ல  ெசய்தால்கூட அைதக் 
குைறகூ கின்ற மனநிைல எங்களிடம் இல்ைல.  

இன்ைறக்கு எங்க ைடய மக்கள்  ன்பத்திேல 
வண் ெகாண் க்கின்றார்கள். விவசாயம் ெசய்வதற்கு 

அங்கு மைழ இல்ைல. இதனால், விவசாயிகள் ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அேதேபால், அந்நியர்கள் 
எங்க ைடய கடற்பரப்பிற்குள் வந்  மீன்கைள அள்ளிக் 
ெகாண்  ேபாவதால், எங்க ைடய கடற்ெறாழிலாளர்கள் - 
மீனவர்கள் பாாிய பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா த் க் 
ெகாண்  இ க்கிறார்கள். இவர்க க்குக் ெகா க்கப்ப கின்ற 
எாிெபா ள் மானியத்தில் மாற்றம் ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்  
ெசால்லப்ப கின்ற . அ  என்ன மாற்றெமன்  அறிவிக்கப் 
படவில்ைல. இவ்வாறாக வடக்கு, கிழக்கிேல வா கின்ற 
எங்க ைடய தமிழ் ேபசும் மக்களின் அைனத்  விடயங் 
களி ம் அரசு ைறயான கவனம் ெச த்தவில்ைல. ஆதலால், 
அவற்றில் கூ ய கவனம் ெச த்தேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய நான் ன்ைவக்கின்ேறன். எங்க ைடய 
மக்களின் பிரச்சிைனகைள எ த் ச் ெசால்வ  எங்க ைடய 
கடைம! அைத ஆராய்ந் , அதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
எ ப்ப   உங்க ைடய கடைம! நாங்கள் இனவாதம் 
ேபசுவதாக ம் குைற ெசால்வதாக ம் கூறி, நீங்கள் தப்பித் க் 
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ெகாள்ள யா . மாறாக, நாங்கள் ெசால்பவற்ைற ம் 
ெபா ைமயாகக் ேகட் , ஆராய்ந்  அதற்குாிய நடவ க்ைக 
கைளச் ெசயற்ப த்தேவண் ம். ெவ மேன வி தைலப் 

கைளப் பற்றிக் கைதத் க்ெகாண்  காலத்ைதக் 
கடத்தேவண்டாம்.  

இன்  எங்க ைடய மக்களின் அன்றாட வாழ்க்ைக மிக 
ேமாசமான நிைலயில் காணப்ப கின்ற . ஒ  ேநரம்கூட 
கஞ்சி கு க்க வழியில்லாத பல கு ம்பங்கள்  இ க்கின்றன; 
ேபாதிய வ மானம் இல்லாததால் உயர் கல்விையத் ெதாடர 

யாத மாணவர்கள் இ க்கின்றார்கள்; சப்பாத்  இல்லாமல் 
பாடசாைலக்குச் ெசல்கின்ற மாணவர்கள் இ க்கின்றார்கள்; 
ப ப்பதற்கு ெகாப்பிகள் இல்லாமல் பாடசாைலக்குச் ெசல் 
கின்ற மாணவர்கள் இ க்கின்றார்கள். ேபார் வைடந்  
நான்கு வ டங்கள் கடந் விட்டன. ஆனால், எங்க ைடய 
மக்களின் வாழ்க்ைகயில் எந்த மாற்ற ம் வரவில்ைல. நாங்கள் 
உைரயாற் ம்ேபா , கு க்கீ  ெசய்  எைதயாவ  ெசால்வ  
என்ப  க்கியமல்ல. நீங்கள் சிந்தித் க் கைதப்பதாக 
இ ந்தால் எ ந்  பதில் ெசால் ங்கள்! அைதயிட் ச் 
ெசயற்ப வதாக இ ந்தால் எங்க ைடய க த் க்கைள ம் 
ேக ங்கள்! எங்க ைடய உணர் கைள ம் ாிந்  
ெகாள் ங்கள்! எங்க ைடய மக்கள் கஞ்சிக்குக்கூட 
வழியில்லாமல் இ க்கின்றெபா , நாங்கள் ேபசாமடந்ைத 
களாக இச்சைபயில் இ க்க யா ; இ க்கக்கூடா . 
ஆனால் நாம் கைதத்தால் எங்கைள 'வி தைலப் களின் 
வாாிசுகள்' என்  ெசால்கின்றீர்கள். எங்க ைடய இனம் 
சார்ந்த, எங்க ைடய மக்கள் சார்ந்த, எங்க ைடய மக்களின் 
உாிைமகள் சார்ந்த விடயங்கைள இங்கு ேபசுகின்றெபா , 
நீங்கள் எங்க க்கு "வி தைலப் " என்ற த்திைரையக் 
குத் கின்றீர்கள். இந்தச் சிந்தைன மாற ேவண் ம். ஓர் 
எதிர்க்கட்சியான  தன் ைடய க த்ைதச் ெசால்கின்றேபா  
ஆ ம்கட்சி அைதப் ாிந் ெகாண்  அங்கீகாிக்க ேவண் ம்; 
அைத ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அைதவிட்  ணான 
எதிர்வாதம் ாியக்கூடா . அப்ப ப் ாிவதாக இ ந்தால் அ  
ஆ ம்கட்சியல்ல. ஆகேவ, எங்க ைடய மனக்கிடக்ைகைய - 
மனத்தில் இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைள நாங்கள் ெசால்கின்ற 
ேபா  அைத ஏற் க்ெகாள் ங்கள்! தமிழ் மக்களின் 
அன்றாடப் பிரச்சிைனகளி ம் இனப்பிரச்சிைனயி ம் நீங்கள் 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம். அந்தப் ெபா ப் ம் கடைம ம் 
உங்க க்கு இ க்கின்ற . ஆகேவ, நாங்கள் எங்க ைடய 
மக்கள் சார்ந்த பிரச்சிைனகைளப் பற்றி ம் இனப்பிரச்சிைனக் 
குாிய அரசியல் தீர்  பற்றி ம் ேபசித்தானாக ேவண் ம்; 
எங்க ைடய உயிர் உள்ளவைர ேபசிக்ெகாண்ேட 
இ ப்ேபாம்!  எங்க ைடய மக்களின் வி தைல என்ப ம் 
அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்ைக என்ப ம் எங்கள்மீ ள்ள 
ெபா ப்பாக இ க்கின்ற காரணத்தால் நாங்கள் ெசால்கின்ற 
விடயங்கைள நீங்கள் கவனத்தில் எ ங்கள்! அதற்கு 
எதிர்வாதம் ெசய்யாதீர்கள்!  

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான எம  
மக்கள் ைகயில்லாமல், கா ல்லாமல், இ ப் க்குக்கீழ் 
ெசயற்பட யாமல் இ க்கின்றார்கள். அேதேநரம் அங்குள்ள 
இளம் விதைவத் தாய்மார் தங்க ைடய குழந்ைதகைளக் கல்வி 
கற்பிப்பதற்கு எவ்வளேவா கஷ்டப்ப கின்றார்கள்; ேசாரம் 
ேபாகின்றார்கள். இந்த நிைலையத் தந்த  யார்? ஆனால், 
இன்ைறக்கு இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல அந்த இளம் 
விதைவத் தாய்மாாின் வாழ்க்ைகைய ன்ேனற் வதற்கான 
எந்தத் திட்ட மில்ைல; ேபாரால் பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங் 
க க்கு எந்தத் திட்ட மில்ைல. இரா வத் க்கு நிதிையக் 
கூ தலாக ஒ க்கிவிட்டால் எல்லாம் சாியாகிவி மா? 
ேபாராட்ட  காலத்தில்கூட இரா வத் க்கு இவ்வள  
கூ தலான நிதி ஒ க்கப்படவில்ைல. ஆனால், இந்த வர  

ெசல த் திட்டத்தில் மீண் வ ம் ெசல , லதனச் ெசல  
ஆகிய இரண் ேம இரா வத் க்குத்தான் கூ தலான நிதி 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . ஏன், இவ்வள  கூ தலான நிதி 
ஒ க்கப்படேவண் ம்? அந்த நிதிைய த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ட எங்க ைடய மக்களின் னர்வாழ் த் திட்டங் 
க க்காக ஈ ப த்தலாேம! இன்  நாட் ேல இரா வம் 
என்ன ெசய்கின்ற ? ேதாட்டம் ெசய்கின்ற ! விவசாயம் 
ெசய்கின்ற ! கைட ைவத்தி க்கின்ற ! 'ேறாட்' ப் ேபா  
கின்ற ! 'ேபாட்' ஓட் கின்ற ! அேனகமாக எல்லா 
ேவைலகைள ம் இரா வம் ெசய்கின்ற . அதன்ப  எல்லா 
வ மான ம் இரா வத் க்குக் கிைடக்கின்ற . இன்  
'ேறாட்' ப் ேபா வதில்கூட கூ  ேவைலக்கு அங்ேக 
சாதாரண மனிதன் காணப்ப வதில்ைல. த க்கி வி ந்தால் 
எல்லா ேவைலத்தளங்களி ம் இரா வம்! சாதாரண 
கு மகன் கூ க்கு ேவைல ெசய்வதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, நீங்கள் எதற்காக இரா வத் க்குக் 
கூ தலான நிதிைய ஒ க்குகின்றீர்கள்? என்ன காரணம்? 
இனிேம ம் சண்ைட வரலாம் என்  எதிர்பார்த் க் 
ெகாண் க்கின்றீர்களா? அல்ல  இரா வத் தளபாடங் 
கைளக் குவிக்கப் ேபாகின்றீர்களா?  

இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற உாித் ள்ள ஒ  சாதாரண 
மனிதனின் சுய ெகளரவம் சம்பந்தமாக நீங்கள் சிந்திக்க 
வில்ைல என்றால், 'ேறாட்' ப் ேபாட் ப் பிரேயாசனமில்ைல. 
அவ ைடய அன்றாட வாழ்க்ைகைய நிர்ணயம் ெசய்கின்ற 
தவைற நீங்கள் வி கின்றீர்கள் என்றால், நீங்கள் அபிவி த்தி 
என்  ெசால்கின்ற நிைலயில் இ ந் விட யா . 
வாழ்கின்ற உாித் ள்ள ஒ  மனிதனின் மனநிைலயிேல 
சந்ேதாஷமி க்க ேவண் ம். இந்த நாட் ேல நான் எல்லா 
வசதிகேளா ம் வாழ்கின்ேறன் என்  அவன் நிைனக்கின்ற 
சந்தர்ப்பம் வ கின்றேபா தான் இந்த ஆட்சியாளர்கள் 
நல்லைதச் ெசய்கின்றார்கள் என்  ெசால்கின்ற வாய்ப்  
ஏற்ப ம். மக்களின் பட் னி, அ ைக, குழந்ைத கல்வி கற்க 

யாைம, இ ப் க்குக்கீழ் இயங்க யாத இளம் 
பிள்ைளகளின் வாழ்க்ைக என்பன பற்றி யாராவ  
சிந்தித்தீர்களா? இல்ைல! ஆனால், நீங்கள் அபிவி த்தி என்  
ெசால்கின்றீர்கள். 'ேறாட்'ைடப் ேபாட்டால் ேபா மா? ஒ  
மனிதனின் வாழ்க்ைகையப் பற்றிச் சிந்திக்க ேவண்டாமா? 
நாங்கள் இைதச் ெசான்னால் எங்கைளப் ' ' என்கிறீர்கள். 
அைத ஏற் க்ெகாள்கின்ற மனம் உங்களிடமில்ைல. இப்ப ப் 
' ' என்  ெசான்னால்தான் உங்க க்கு வாக்கு வி ம். 
இல்ைலெயன்றால், உங்க க்கு வாக்கு இல்ைல. கள் 
சம்பந்தமாக எ ம் கைதக்காமல் யாராவ  வாக்குக் ேகட் ப் 
பா ங்கள்! என்  நான் உங்களிடம் கூ கின்ேறன்.  ஆகேவ - 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
එතුමා කියනවා, ෙකොටි  කිව්ෙව් නැත්නම් අපිට ඡන්ද 

ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියලා. නමුත් ෙකොටි ෙනොකියා තමයි අපිට 
ඡන්ද ලැබුෙණ්. උතුර සංවර්ධනය කෙළේ අෙප් රෙට් 
ජනාධිපතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Adaikkalanathan, you carry on with your speech.  
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
ஐயா, ெவ மேன எ ந்ெத ந்  கைதக்க ேவண்டாம். 

நீங்கள் இப்ப  கைதப்பதால் உங்க க்கு நன்ைம கிைடக்கு 
ெமன நிைனக்க ேவண்டாம். எங்கள் தமிழ் ேபசும் மக்கைள, 
எங்கள் இனத்ைத இப்ப ப் ேபசிப்ேபசி அடக்க நிைனக்க 
ேவண்டாம். ஐயா, இந்த அரசுக்கு வக்காலத்  வாங்கி இந்த 
நாட் ேல வாழ்கின்ற சி பான்ைம இன மக்க ைடய 
இைறைமைய ம த க்க ேவண்டாம். [இைடயீ ] கைள 
வி ங்கள்! ஐயா, நீங்கள் ெசய் ங்கள்!   

ஆகேவ, இந்த விடயத்திேல அரசாங்கம் தன் ைடய 
கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம். இந்த நாட் ேல தமிழ் 
அல்ல  சிங்களம் அல்ல  உ  ேபசுகின்ற யாராக 
இ ந்தா ம் அவ ைடய மனநிைலைய, வாழ்க்ைகத் தரத்ைத 
உயர்த் கின்ற சிந்தைனேயா தான் எந்த அரசாங்க ம் 
இ க்க ேவண் ம். இல்ைலெயன்றால், அ  மக்க ைடய 
அரசாங்கமாக இ க்க யா . எங்கள் மக்கள் சார்ந்த 
பிரச்சிைனகைள நாங்கள் எ த் க் கூ ேவாம்; அதற்கு வி  
கிைடக்கும்வைர ேபாரா ேவாம். நாங்கள் எங்க ைடய 
கடைமகைளத்தான் ெசய்கின்ேறாம். அத டாக உங்க க்குத் 
ெதாிவிக்கப்ப கின்ற ெசய்திகைள நீங்கள் ஆராய்ந் , 
அவற்றி ள்ள சாி, பிைழைய உணர்ந் , எங்க ைடய 
மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வதற்கும் இனப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கும் யற்சிைய ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  ேகட் , வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.   

 

[අ.භා. 3.28] 
 

ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා (විදුලිබල හා 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர - மின்வ , 
எாிசக்தி பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. H.L.Premalal Jayasekara - Deputy Minister of 
Power and Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති, සිවිල් 

ගුවන් ෙසේවා, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත සහ  මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික යන අමාත ාංශ හතෙර් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැෙනන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ඒ පිළිබඳව අදහස් කීපයක් පකාශ කිරීමට මට ද 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව  මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය ඔබතුමාට 
පුද කර සිටිනවා. 2005 මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට පත් 
වුණු දවෙසේ ඉඳලා ෙම් දක්වා, එතුමා  ෙග් නායකත්වය යටෙත් 
විදුලිය ලබා දීෙම්දී අපි ෙගොඩක් ඉදිරිෙයන් ඉන්නවාය කියන 
කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. සියයට 76ක් 
පමණ තිබුණු විදුලිය සැපයුම වර්තමානය වන ෙකොට සියයට 95ක් 
දක්වා වර්ධනය කරන්න -විදුලිබල මණ්ඩලය සහ  අනිකුත් 
ආයතන සම්බන්ධ කරෙගන එම කටයුතු  කරන්න- විදුලිබල හා 
බලශක්ති අමාත ාංශයට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අ ෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමා 
සඳහන් කළ කාරණයක්  ගැනත් මා  වචනයක් කියන්න ඕනෑ. 
එතුමා කිව්වා, ඒ පළා ෙත් ජනතාවට විදුලි පහසුකම නැහැයි 
කියලා; ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ගැන කිසිම  ෙදයක් ෙසොයන්ෙන් 
බලන්ෙන් නැහැයි කියලා. මා එතුමාට ෙම් කාරණයත්  මතක් 
කරන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  යුද්ධය අවසන් කරලා, 

එතුමන්ලාට පළාත් සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවන්න අවස්ථාව 
ලබා දුන්නා.   ෙවනම පළාත් සභාවක බලයට එනවා නම් ඒ සඳහා 
පළාත් සභා මැතිවරණයට  ඉදිරිපත් ෙවන්න අවස්ථාව ලබා 
දුන්නා.  ඒ මැතිවරණෙයන් එතුමන්ලාට ජයගහණය කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා ඒ පළාත් සභාව හරහා එතුමන්ලාට 
වැඩ කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් ඒ පෙද්ශයට ගිහිල්ලා 
එහි සංවර්ධන කටයුතු ගැන ෙසොයා බලන්නත්, ඒ පෙද්ශවල 
සංවර්ධන කටයුතු කරන්නත් අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ 
පෙද්ශවල සංවර්ධන කටයුතු කරද්දී අෙප් විෂයය පථයට අදාළව  
විදුලිය ලබා ෙදන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙමොකද, අපි 
දන්නවා මුලතිව් පෙද්ශෙය් විදුලිය පහසුකම තිබුෙණ්ම නැති බව. 
ඒ වාෙග්ම කිලිෙනොච්චිය පෙද්ශෙය්ත් විදුලිය පහසුකම තිබුෙණ් 
නැහැ. යාපනය දිස්තික්කෙය්  සියයට 40කට පමණයි විදුලිය 
පහසුකම තිබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමස්තයක් වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් 2008 වන ෙකොට උතුරු පළාෙත් සියයට 40ක් පමණ 
තිබුණු විදුලිය සැපයුම, අද වන ෙකොට සියයට 72ක් දක්වා 
වර්ධනය කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. 
අ ෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමා කටින්ද කථා කෙළේ කියන එක මට 
පශ්නයක්. ෙමොකද, ෙම් රට සංවර්ධනය කිරීෙම්දී දකුණට වඩා 
විශාල සංවර්ධනයක් අද උතුරු පෙද්ශෙය් සිදු ෙවනවා. මාර්ග 
පද්ධතිය ගත්තත් එෙහමයි. මහා මාර්ග අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳව අද දින සාකච්ඡා වන නිසා ඒ  විෂය පථය ගැනත් මම 
කියන්න කැමැතියි. ඉස්සර යාපනයට යන්න පැය අටක්, නවයක් 
වාෙග් කාලයක් ගත වුණා.  නමුත්  අද පැය හතරකින්, පහකින් 
උතුරු පළාතට එෙහම නැත්නම් යාපනය දිස්තික්කයට යන්න 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. අද ෙම් ආකාරෙය් දැවැන්ත 
සංවර්ධනයක් රට පුරා සිද්ධ වනවා. “උතුරු වසන්තය” වැඩ 
සටහන තුළින්  විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශය හරහා අද 
උතුෙර් විශාල සංවර්ධනයක් සිදු ෙවනවා.  ෙමොකද, මම පසු ගිය 
කාලෙය් ඒ පෙද්ශයට ගිහිල්ලා සංවර්ධන කටයුතුවල නියැළුණා. 
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශෙයන් ඒ පෙද්ශයට ගිය 
ෙවලාෙව්ත් විදුලි කණු ෙගනිහිල්ලා, ඒ කණු  හිටුවලා ඒ 
අවස්ථාෙව්ම විදුලිය ලබා දුන්නා. ටාන්ස්ෙෆෝමර් සහිත දැවැන්ත 
විදුලි ව ාපෘති කියාත්මක වුණා. 

 "ටීඑන්ඒ" කියන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් එල්ටීටීඊ සංවිධානයට 
කත් ඇදපු පක්ෂයක්. එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් මුළුමනින්ම 
විනාශ කර තිබූ ටාන්ස්ෙෆෝමර් වාෙග්ම විදුලි සම්ෙපේෂණ 
මධ ස්ථාන තමයි ෙම් රෙට් මානුෂික ෙමෙහයුම් අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ අද අපිට නැවත වතාවක් කියාත්මක කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සියල්ලම එක වර කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
අද රජයක් හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වය 
යටෙත් අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, පාසල් ෙගොඩනැඟිලි 
ආදිය ඉදි කර ෙදන්න.  ඒ වාෙග්ම  මහා මාර්ග ඇතුළු අනිකුත් 
යටිතල පහසුකම් සියල්ලමත් සංවර්ධනය කරමින් ඒ අයට අවශ  
කරන විදුලිය පහසුකම් ලබා ෙදන්න. මට ලැබී තිෙබන්ෙන් විනාඩි 
12ක වාෙග් කාලයක්. ඇත්ෙතන්ම ෙම් අමාත ාංශය 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු පැහැදිලි කරනවා නම් මට පැයක පමණ 
කාලයක් අවශ  වනවා.  

ෙමොකද, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශය ෙම් වන ෙකොට 
රට පුරාම විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් අද 
කලුතර, හම්බන්ෙතොට, ගම්පහ, ෙකොළඹ යන දිස්තික්කවලට 
සියයට 100ක් විදුලිය ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණු බව 
මා මතක් කරනවා. අපි මුළු රටටම විදුලිය ලබා ෙදද්දී ඈත ගම් 
දනව්වල ඉන්න, කඳු සහිත පෙද්ශවල ඉන්න ජනතාවෙගන් 
සියයට 3ක්, සියයට 4ක් වැනි පමාණයකට විදුලිය ලබා ෙදන්න 
ජාතික පද්ධතියට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, ඈත කඳු 
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මුදුන්වලට විදුලි රැහැන් අදින්න ගියාම ඒ ආසන්නෙය් ජාතික 
පද්ධතිය නැත්නම් ෙනොෙයකුත් අපහසුතාවන්ට මුහුණ ෙදන්න 
සිද්ධ වනවා. ඈතින් ඈත ෙගවල් පිහිටියාම transformer එකක් 
දුන්නත් ඒ විදුලි උපාංග පිච්චිලා යනවා. එම නිසා ඒ සඳහා විකල්ප 
බලශක්ති ඇති කරලා, කුඩා ජල විදුලිය තුළින්, සූර්ය ෙකෝෂ තුළින් 
විදුලිය ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙම් වන ෙකොට 
පළාත් සභාව හරහා, ඒ වාෙග්ම විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත ාංශය හරහා යම් යම් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කර 
තිෙබනවාය කියන එක මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2005 බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ 
ෙමම අමාත ාංශය භාරව අමාත තුමන්ලා කිහිප ෙපොළක් සිටියා. 
මට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් පගතිය පිළිබඳව පවත්වන 
සාකච්ඡාවලදී පවා ජනාධිපතිතුමා කියන්ෙන්, "ගම්වල ඉන්න 
දරුවන්ෙග් අධ ාපන කටයුතු කරන්න නම්, ෙම් රෙට් අනාගතය 
භාර ගන්න ඉන්න දරුවන්ට අධ ාපනය ලබන්න නම් විදුලිය 
අත වශ යි. එම නිසා ඉතා ඉක්මනින් ඒ ගම්වල දරුවන්ට පාඩම් 
කරන්න, ෙපොතක් පතක් කියවන්න, පාසල්වල තිෙබන පරිගණක 
කියාත්මක කරන්න විදුලිය ලබා ෙදන්න" කියලායි. එම නිසා අපට 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, පාසල්වලට විදුලිය ලබා ෙදන්න. 
ඊට අමතරව ඈත ගම් දනව්වල කුප්පි ලාම්පු එළිෙයන් පාඩම් 
කරන දරුවන්ට විදුලිය ලබා ෙදන්න ෙම් වන ෙකොට අපට 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක අපට ෙලොකු සතුටක්. 
ඇත්ෙතන්ම අද දරුෙවෝ, ෙදමවුපිෙයෝ සියලුෙදනාම ඇවිල්ලා අපට 
ස්තුති කරනවා, "අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ අපි හිතුෙව්වත් නැති ඉක්මනට අපට විදුලිය 
ලැබුණා"යි කියලා. ෙම් තත්ත්වය තුළ අද අධ ාපනෙය් ඉහළ 
මට්ටමක් දකින්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ෙමොකද, කුප්පි 
ලාම්පු එළිෙයන් පාඩම් කරන දරුවාට විදුලි ආෙලෝකය ලැබුණාම 
ඒ දරුවාට පාඩම් කරන්න උනන්දුව ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝකෙය් සිද්ධ ෙවන ෙද්වල් අන්තර්ජාලය හරහා දැන ගන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ හරහා අධ ාපනෙය් උනන්දුවක් ඇති 
ෙවලා ඉහළ මට්ටමට ගියාම ෙම් රෙට් අනාගත ෙය් උගත්, 
බුද්ධිමත් පිරිසක් බිහි ෙවනවාය කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ත් විදුලි බලය 
උපෙයෝගී කර ෙගන ෙම් රෙට් වඩාත් ෙහොඳ ෙසෞඛ  ෙසේවාවක් 
පවත්වා ෙගන යන්නයි. ඒ සඳහා විදුලිය අවශ  ෙවනවා. ඊට 
අමතරව සංචාරක කර්මාන්තය, කුඩා පරිමාණ, මධ  පරිමාණ හා 
මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ඉදිරියට ෙගන යන්න විදුලිය අවශ  
ෙවනවා. රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න නම් එම කර්මාන්ත තුළින් 
විෙද්ශ විනිමය ලබා ගත යුතුයි. මා හිතන හැටියට ඒ සඳහාත් 
ගම්වලට විදුලිය අවශ  ෙවනවා. පධාන නගරවලට විදුලිය 
තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ගම්වලට විදුලිය ලැබුණාම ගාමීය මට්ටෙම් 
කුඩා කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්න පුළුවන්, ස්වයං රැකියා කරන්න 
පුළුවන්. ඒ තුළින් ඒ ගම්වල ජනතාවට යම් ආදායමක් ලබන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ තුළින් ආර්ථිකයත් දියුණු වනවාය 
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ඊට අමතරව වරායවල, ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල, අධිෙව්ගී 
මාර්ගවල තත්ත්ව පාලනය කිරීමට විදුලිය අවශ  ෙවනවා. සෑම 
කටයුත්තකටම විදුලි බලය නැතුව බැහැ. එම නිසා තමයි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අමාත ාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ ෙත්රුම් ෙගන, 
ජනතාවෙග් අවශ තාව ෙත්රුම් ෙගන, විදුලි බලය ලබා ෙදන්න 
අද ෙම් තරම් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා මතක් කරන්න ඕනෑ තව කාරණයක් 
තමයි, විදුලි අත් වැල වැඩසටහන. ෙමම අවස්ථාෙව්දී එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා 
පමණක් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. උෙද් වරුෙව් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කරන්න මන්තීවරයකු නැතුව විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා දැඩි අපහසුතාවකට පත් වුණා. 
එම නිසා ඔබතුමන්ට මා මතක් කරන්ෙන් අද එක්සත් ජාතික 

පක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කළ සියලුම මන්තීතුමන්ලා, "ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය ෙමපමණ පාඩුයි. විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත ාංශය ඒ සඳහා ෙමොනවත් කරන්ෙන් නැහැ"යි කියලා මඩ 
ගැහුවා, එයට ෙදොස් කිව්වා හැෙරන්න එයට විකල්පයක් කිව්ෙව් 
නැහැ කියලායි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වැඩ කරපු, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට සහ ෙයෝගය දක්වපු පිරිස්වලට පවා, විදුලි 
කණුව තමන්ෙග් ෙගය ඉස්සරහ තිබුණත් අද විදුලිය ලබා ගන්න 
ආර්ථික අතින් ශක්තියක් නැහැ. ඒ සඳහා රුපියල් 15,000ක්, 
රුපියල් 20,000ක් වැය කරන්න ඕනෑ. එහිදී අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා, විදුලි අත් වැල වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න. 2012 දී 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා හැටියට ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත්, එවකට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත වරයා හැටියට 
හිටපු පාඨලී චම්පික මැතිතුමාත්, ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරියත්, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත් ගිවිසුම් අත්සන් කරලා ඒ තුළින් වසර 
5ක් ඇතුළත විදුලි බිලට එකතු ෙවලා එම ණය මුදල ෙගවන්න 
හැකි වන ෙසේ රුපියල් 30,000ක ණය මුදලක් ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කළා. ඒ තුළින් විදුලිය ලබා ගන්න බැරුව හිටපු දිළිඳු, 
අහිංසක පවුල්වලට, අඩු ආදායම් ලාභීන්ට විදුලිය ලබා ගැනීම 
සඳහා අවස්ථාව ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. මා හිතන 
හැටියට එය ෙලොකු පිනක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
වසර කාලය තුළ පවුල් 50,000කට විදුලිය ලබා ෙදන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. 

ඒ කියන්ෙන් විදුලිය ලබා ගන්න අවශ තාව තිබුණාට විදුලිය 
ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් නැති වුණු අය. අද ඒ අය අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට පින් ෙදනවා; ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
පින් ෙදනවා. විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශයට පින් ෙදනවා 
අද ඒ අයට විදුලිය ලබා ගැනීමට හැකි වීම පිළිබඳව. පවුල් 
50,000ක් කියන්ෙන් ෙලෙහසි පහසු ගණනක් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 700ක් වැය කරන්නට, විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත ාංශය, එෙහම නැත්නම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ 
සමෘද්ධි අධිකාරිය අත්සන් කළ ගිවිසුම තුළින් පුළුවන්කම 
ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  විදුලි බිල ගැනත් 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම විදුලි බිල වැඩි ෙවන්නට 
ෙහේතුව තමයි, එවකට සිටි රජයන්වල නායකෙයෝ, විදුලි බලාගාර 
ඉදි කිරීෙම් අවශ තාව තිබුණත් තමන්ට ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
අවාසි සිදු ෙවයි කියා සිතලා ඍජු තීන්දු  ෙනොගැනීම නිසා අවශ  
විදුලි බලාගාර ඉදි ෙනොවීම. නමුත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් නායකයා හැටියට 2005 දී  බලයට පත් වුණාට 
පසුව තීන්දු ගන්න බැරිව හිටිය ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය, 
ඉහළ ෙකොත්මෙල් බලාගාරය ඉදි කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි උමා ඔය සහ ෙබෝඩ්ලන්ඩ් ව ාපෘතිෙය් වැඩ 
ෙම් වන විට ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව අපි මෑතකදී 
තිකුණාමලෙය් සාම්පූර් බලාගාරය සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කළා. 
ෙම් වාෙග් බලාගාර ඉදි කළාට පසුව තමයි  විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත ාංශය, එෙහම නැත්නම් විදුලිබල මණ්ඩලය ශක්තිමත් 
කරෙගන අවශ  විදුලි පමාණය ලබා ෙදන්නට අපට පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්. අෙප් ගරු අමාත තුමිය, අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා, අෙනකුත් ෙජ ෂ්ඨ සහ කණිෂ්ඨ නිලධාරින්ෙග් සහ 
සියලුම ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන්ෙග් සහෙයෝගය ඇතිව තමයි ඒ 
කටයුත්ත ෙකරුෙණ්. පසු ගිය කාලෙය් අව්ව, වැස්ස, රෑ, දවාල 
බලන්ෙන් නැතිව විශාල කැපවීමකින් කටයුතු කළ ෙසේවක පිරිසක් 
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා. ඒක අපිට ෙලොකු ශක්තියක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, මහාමාර්ග, වරාය 
හා නාවික අමාත ාංශය ගැනත් වචනයක් කියන්නට ඕනෑ. අද 
අපට කට ඇරලා කියන්න පුළුවන් කාරණයක් තමයි, එම 
අමාත ාංශය අද වන විට මාර්ග පද්ධතිය සම්බන්ධෙයන් රට පුරා 
දැවැන්ත සංවර්ධනයක් කරෙගන යන බව. අද ෙම්වා තමයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දකින්නට බැරි. ජනතා විමුක්ති 

755 756 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපරමුණට දකින්නට බැරි. ඒ වාෙග් සංවර්ධනයක් කරෙගන යන 
විට තමුන්නාන්ෙසේලාට හිෙතනවා ඇති, අෙප් ආණ්ඩුවක් ආෙවොත් 
ෙමොනවාද තවත් කරන්න ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. එම 
නිසා අපි සතුටු වනවා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්, අෙප් ගරු අමාත තුමියත් 
සමග සම්බන්ධ ෙවලා අපි විදුලි බලය ලබා ෙදන විට, අෙනක් 
පැත්ෙතන් මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත තුමා හැටියට 
ජනාධිපතිතුමා, ව ාපෘති ඇමතිතුමන්ලා, ෙල්කම්තුමා වන අෙප් 
ආර්.ඩබ්ලිව්.ආර්. ෙපේමසිරි මහත්මයා ඇතුලු සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය ඇතිව මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කරනවා. මාර්ග 
පද්ධතිය සංවර්ධනය ෙවලා, විදුලි බලය ලබා ෙදන විට අෙනකුත් 
යටිතල පහසුකම් ඉෙබ්ම සංවර්ධනය වන බව මතක් කරනවා. අද 
ෙම් කාර්ය භාර ඉෂ්ට කරන විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුළු අෙනකුත් 
ආයතනවල සියලුම නිලධාරින්ට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.40] 
 
ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා 
(மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா வக்கு) 
(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ මහාමාර්ග, වරාය 

හා නාවික, සිවිල් ගුවන්ෙසේවා, විදුලිබල හා බලශක්ති සහ ඛනිජ 
ෙතල් කර්මාන්ත යන අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව කථා 
කරන ෙමොෙහොෙත් මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමය, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තනය ඉදිරි දැක්ම වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත්, එෙහම නැත්නම් ෙම් රට සමෘද්ධිමත් ශී ලංකාවත්, එෙහම 
නැත්නම් ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය කරා ෙගනයන ගමෙන් 
8ෙවනි අවස්ථාව කියලා හිතුෙවොත් මම නිවැරදියි. 2014  ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ පිළිබඳව, ඉදිරි පියවර පිළිබඳව විවිධ අමාත ාංශ යටෙත් 
අද කථා කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද අපි විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන සහ මහාමාර්ග, 
වරාය හා නාවික අමාත ාංශය ගැන කථා කරනවා. අපි, රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ඉතාමත්ම වාසනාවන්තයි මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ගරු ඇමතිතුමියත්, නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාත් අෙප් දිස්තික්කෙය් ෙදපළක්. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්, මහින්ද චින්තනය 
යටෙත් 2014 වන විට ෙම් රෙට් හැම නිවසකටම විදුලිය ලබා දීලා 
අවසන් කළ යුතු ඉලක්කයක් තමයි හඹා යන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 
අපි සතුටු වනවා. ඉතාමත්ම දුෂ්කර මෙග් ආසනය වන 
ෙකොෙලොන්න මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය අති දුෂ්කර, කඳු සහිත, අවම 
පහසුකම් සහිත ආසනයක්. නමුත් ෙම් වන විට, -පසු ගිය අවුරුදු 
කිහිපය තුළ- අපි අද ෙබොෙහොම උද්දාමෙයන්, ෙබොෙහොම සතුටින් 
ගත කරන්ෙන්. ෙහේතුව තමයි, අෙප් පෙද්ශවල ෙමෙතක් ෙනොවුණු 
මහා දැවැන්ත සංවර්ධනයක්, යටිතල පහසුකම්, අධ ාපන, 
ෙසෞඛ ය වාෙග් විවිධ පැතිකඩයන්වලින් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් 
අෙප් ආසනය තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් කරන්නට ඕනෑ, ෙකොෙළොන්න 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පිළිබඳව.  එහි මාර්ග පිළිබඳව කථා 
කරනවා නම්,   ඉංගීසි ආණ්ඩු කාලෙය් සුද්ෙදෝ හදපු පාරවල් ටිකක් 
තමයි අපට තිබුෙණ්. හැබැයි පසු ගිය ඉතිහාසය පුරාවටම ෙම් ගැන  
කාෙග්වත් අවධානය ෙයොමු වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, අද අපිට 
ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්නට පුළුවන්, මං තීරු ෙදකක්, තුනක් 
සහිත කාපට් පාරවල් බවට ඒවා පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබන එක 
ගැන.  එදා ගෙම් ගලින් ගලට පැන පැන ගිය මනුෂ යා අද 
ෙකොන්කීට් අතුරපු කාපට් පාෙර් ගමන් කරනවා. අද ගමට 

සංවර්ධනය ගලාෙගන ගිහින් තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම  විදුලිය 
කියන එක සිහිනයක් වුණු, විදුලි බලය ලබා ගැනීම ගැන 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුෙණ් නැති ඈත දුෂ්කර ගම්මානවල ජීවත් 
වන අහිංසක ජනතාවට අද විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. දරුවන්ට එදා ෙනොලැබුණු ෙපොත පෙත් දැනුම, 
අවෙබෝධය ලබා ගන්නට හැකි ෙවලා තිෙබනවා.  අත පත ගාලා, 
තමන්ෙග්ම දැසින් දැක බලාෙගන, අධ ාපනය ඉහළ මට්ටමකට 
ෙගන යන්නට  පුළුවන් විධියට තාක්ෂණය ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම  වෘත්තිමය හැකියාවන් දක්ෂතාවන් තිෙබන   ගෙම් සිටි 
තරුණයා, කාන්තාව, වැඩිහිටියා ෙම් හැෙමෝම එදා ගමන් කෙළේ 
නගරයටයි. ෙමොකද, ගෙම් විදුලිය නැහැ, මාර්ග පද්ධතියක් නැහැ, 
පානීය ජලය නැහැ, වැසිකිළි නැහැ. ෙම් කිසිම පහසුකමක් එදා 
ගමට තිබුෙණ් නැහැ.  

අපි ඉස්සර ගමකට ගියාම අපි දැක්කා, එදා  ඒ ගෙම් ෙහොඳට 
හැදුණු ෙගවල් තුන හතරයි තිබුෙණ්. අෙනක් හැම ෙගයක්ම 
එක්ෙකෝ ෙපොල් අතු ෙසවිළි කරලා තිබුණා, එෙහම නැත්නම් ඉතා 
කුඩා ෙගවල් විධියටයි තිබුෙණ්. නමුත් අද ෙම් පහසුකම් ටික ගමට 
යන ෙකොට, නගරය හා සමගාමීව අද ගෙමත්  ෙහොඳ ෙගවල් 
ඉදිෙවලා තිෙබනවා.  එදා අක්කර දහය පහෙළොව තිබුණු අයෙග් ඒ 
ඉඩම් පර්චස්  10, 15  කෑලිවලට කැඩිලා විකිණිලා   . ඒවාෙය් 
ෙගවල් ෙදොරවල් හැදිලා, ගෙම් ජනගහනය වැඩි ෙවලා අද ගම 
සංවර්ධනය ෙවලා  තිෙබනවා.  

අධ ාපනය ගැන කථා කරනවා නම්,  පාසල් දහසක් 
සංවර්ධනය කිරීෙම් ව ාපෘතිය යට ෙත් අද  ගෙම් පාසල  දියුණු 
ෙවනවා.   ෙකොළඹ ආනන්ද, නාලන්ද විදුහල්වල  තාක්ෂණික 
අධ ාපනය පටන් ගන්නා ෙමොෙහොෙත්ම - එම නැකෙත්ම - අපට 
පුළුවන් ෙවනවා, ෙකො ෙළොන්ෙන් ජාතික පාස ෙලත් පටන් ගන්න;  
කුඹුරුගමුව මහා විද ාලෙයත් පටන් ගන්න.  තාක්ෂණික 
අධ ාපනය ආරම්භ කරන්නට අපට හැකි ෙවලා තිෙබනවා.  ඈත 
දුෂ්කර ගම්මාන දක්වා  ෙම් සංවර්ධනය  ගමන් කරලා තිෙබනවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද විවිධ ෙද්වල් ගැන කථා කරනවා. 
එතුමන්ලා විදුලිය ගැන කථා කරනවා. හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා 
සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරමින් කථා කළා. හැබැයි, සංඛ ා 
ෙල්ඛනයි, ගෙම් යථාර්ථයයි ගත්තාම අහසට ෙපොෙළොව වාෙගයි.  
ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛනත් එක්ක තමයි ෙම් ෙගොල්ෙලෝ දඟලන්ෙන්. 
හැබැයි, ගෙම් යථාර්ථය ඊට වඩා ෙවනස්.  අද ගෙම් අහිංසක 
මිනිහාට ඔය සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් වැඩක් නැහැ. විදුලිය ලැෙබන 
ෙකොට, ගෙම් පාර හැෙදන ෙකොට,  ඒ මනුෂ යාෙග් දරුවාට 
අධ ාපනය ලබා ෙදන්න ගම තුළ ෙහොඳ පාසලක් නිර්මාණය වන 
ෙකොට, ෙසෞඛ  පහසුකම් ටික ගමට එන ෙකොට තමන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය නඟා සිටුවන්නට තවත් අවශ  වන්ෙන් ෙමොනවාද?  
එක පැත්තකින් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා හැම පවුල් 
ඒකකයකටම ෙදපයින්  නැඟී සිටින්නට පුළුවන් ආර්ථිකයක් 
නිර්මාණය ෙවමින් තිෙබනවා.  ෙම්ක එක පාරටම ෙසෝඩා 
ෙබෝතලය කැඩුවා වාෙග් බැහැ.  

අෙප් දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීතුමා කිව්වා, "උතුෙර් 
සංවර්ධනය අඩුයි" කියලා.  එතුමාට අමතක ෙවලා තිෙබනවා, 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ විනාශ කරපු පෙද්ශයක් 
තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අවුරුදු හතරක කාලය තුළ ෙම් 
තත්ත්වයට  ෙගොඩනඟා තිෙබන්ෙන් කියන එක. එතුමාෙග් 
කථාවට මා සවන් දුන්නා. මා හිතුවා එතුමාට මීට වඩා බරපතළ 
ෙද්වල් කියන්නට තිෙබනවා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  හැබැයි ඔහුට කියන්නට තිබුෙණ් ෙබොෙහොම සරල 
කාරණා කිහිපයක් විතරයි.  ගම් කිහිපයකට විදුලිය ලබා දීලා 
නැහැ කියලා කිව්වා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමියෙග් අමාත ාංශය 
යටෙත් ගමට විදුලිය ලබා දීෙම් එම වැඩසටහන ඉතා සාර්ථකව 
කියාත්මක ෙවනවා. මම දැකපු සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව ෙම් 
ෙමොෙහොත වන ෙකොට අප සතුව තිෙබන්ෙන් විදුලිය ෙමගාෙවොට් 

757 758 

[ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා] 
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3368යි. හැබැයි, 2025  වර්ෂය වන ෙකොට ඒ පමාණය ෙමගාෙවොට් 
6400ක් දක්වා වර්ධනය කර ගන්නට අප සැලසුම් කර තිෙබනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  අද විෙද්ශීය ආෙයෝජකෙයෝ, ෙද්ශීය 
ආෙයෝජකෙයෝ නිසා අෙප් රෙට් ආෙයෝජන වැඩි ෙවලා කර්මාන්ත 
බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ගම තුළත් කර්මාන්තශාලා  ඉදි ෙවනවා.  ඒ 
සඳහා අපට අවශ  පධානම ෙද් තමයි විදුලිය.  විදුලිය නැත්නම් 
ෙම් මුකුත් කරන්නට බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා අද ඒ පහසුකම් ටික 
සපයන ගමන් අර තරාදිෙය් ෙදපැත්ත වාෙග් ෙබොෙහොම "බැලන්ස්" 
එෙක් තමයි යන්න ෙවන්ෙන්. ෙම් පැත්ෙත් අවශ තාවන් සම්පූර්ණ 
කරන ගමන් ඈත ගම්මානවලට,  කර්මාන්තවලට විදුලිය ලබා 
ෙදන ගමන්, අපි  නිෂ්පාදනයත් වැඩි කර තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමිය ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරයි.  අපට ලැබී තිෙබන 
ෙතොරතුරු අනුවත් ෙපනී යනවා, ෙම්ක ඉතාම ෙහොඳින් නඩත්තු 
කරෙගන ඉදිරියට යන බව. ෙමයට ඉලක්කයක් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි 2014 වසෙර් දී ෙම් රෙට් හැම නිවසකටම විදුලිය ලබා දීෙම් 
ඉලක්කය.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආසනය ගත්තාම අපි 
දැකපු ෙපොදු ෙදයක් තිෙබනවා. ටාන්ස්ෙෆෝමර් සහිත විදුලි 
ෙයෝජනා කම 54ක් මෙග් ෙහොරණ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට ලබා 
දී තිෙබනවා.  මා ඉතා ආඩම්බරෙයන් කියනවා, තව  එක අතක 
ඇඟිලි පමාණය, එෙහම නැත්නම්  පහක්  පමණයි ෙදන්න ඉතිරිව 
තිෙබන්ෙන් කියලා.  

විදුලිය ෙදන්න තිෙබන එක ෙගදරක් විදුලි දිගුවක් හැටියට 
කල්පනා කෙළොත්, තවත් විදුලි දිගු 245ක් ෙදන ෙකොට මෙග් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් විදුලි අවශ තාව සම්පූර්ණ ෙවනවා. මම 
දන්නවා ෙමයට සමගාමීව මුළු රට තුළම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක වන බව. මා ඒකයි කිව්ෙව් අපි ආඩම්බර ෙවනවා 
කියලා, අපි වාසනාවන්ත වුණා කියලා, ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආර
ච්චි ඇමතිතුමිය, ඒ වාෙග්ම අෙප් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා වන ගරු 
ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මැතිතුමා අෙප් දිස්තික්කයට ලැබීම ගැන. 
අපි අෙප් ගරු නවක මන්තීතුමන්ලාත් එක්ක කථා කරන ෙකොට 
එතුමන්ලා කියනවා, එතුමන්ලාෙග් පෙද්ශවලටත් ඒ 
ආකාරෙයන්ම ෙම් සංවර්ධනය ගලාෙගන යනවා කියලා. ෙම් 
සංවර්ධනය උතුර නැ ෙඟනහිරටත් යනවා. එදා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව කාලෙය් එතුමන්ලාට උතුර නැ ෙඟනහිරක් 
තිබුෙණ් නැති විධියටයි එතුමන්ලා කථා කෙළේ. එදා එතුමන්ලාට 
උතුර නැෙඟනහිර කියා එකක් තිබුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් 
මන්තීවරෙයකු කථා කෙළේ, ඒ පෙද්ශ රජය විනාශ කළා වාෙගයි; 
අෙප් හමුදාව විනාශ කළා වාෙගයි. එල්ටීටීඊය ඒ මුළු පළාතම 
විනාශ කරලා බිමට සමතලා කළාට පස්ෙසේ නැවත ෙගොඩ නඟන්න 
තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උතුරු වසන්තය වාෙග් විවිධ 
වැඩසටහන් හරහා කටයුතු කරන්ෙන්. නැවත පදිංචි කිරීම ආදි 
සියල්ලක්ම කරමින්, ඔවුන්ට ආහාර පාන ටික සපයමින්, ඔවුන්ට 
ෙගවල් ෙදොරවල් හදමින්, ඔවුන්ට අවශ  යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය කරමින් අද ඉදිරියට යනවා. ඒ ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, 
වැන්දඹු කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැෙයන් මුදලක් ෙවන් 
කරලා නැහැ කියලා. එතුමා දන්ෙන් නැතිව ඇති කාන්තාවන්ට 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාර දක්වා -ස්වයංරැකියා සඳහා- ණය ලබා 
දීමට මුදල් ෙවන් කළ බව. නිකම්ම සල්ලි ෙදන්න බැහැ. හැබැයි, 
ස්වයංරැකියා සඳහා කාන්තාවන්ට ෙපොලී රහිත ණයක් ලබා 
ෙදන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් අය වැය හරහා ෙයෝජනා 
කළා. ගරු මන්තීතුමනි, අද රට නිවැරැදි ගමනක් යනවා. 
ඉලක්කයක්, සැලසුමක්, වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් අද ෙම් රට ගමන් 
කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා ෙම් විධියට අධියෙරන් අධියර 
ඉදිරියට යන ෙකොට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය දක්වා ෙම් රට ෙගන යන 
එක සිහිනයක් ෙනොෙවයි කියා. එය සැබෑවක් වනවා කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා 
(மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா வக்கு) 
(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 

කරන, විදුලිබල ඇමතිනී ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි 
මැතිතුමියට, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාට, අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාට වාෙග්ම වැස්ස, අව්ව, පින්න බලන්ෙන් නැතිව 
කටයුතු කරන අහිංසක කම්කරුවා ඇතුළු සියලු ෙදනාට මෙග් 
ෙගෞරවය,ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන් 
මහාමාර්ග අමාත ාංශය ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. ඒ සියල්ල 
එකට බද්ද වුෙණ් නැත්නම් අපට ෙම් ගමන යන්න බැහැ; ෙම් 
ඉලක්කයට යන්න බැහැ. ඒ නිසා, විෙශේෂෙයන් මහාමාර්ග 
අමාත ාංශෙය් ගරු ඇමතිතුමන්ලාට, ඒ වාෙග්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට, ඒ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙප්මසිරි මැතිතුමා 
ඇතුළු සියලු කාර්ය මණ්ඩලයට මම මෙග් ෙගෞරවය, ස්තුතිය 
පිරිනමනවා. ෙම් රජෙය්  ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරන්න ලබා ෙදන 
ඔවුන්ෙග් ශක්තිය, ඔවුන්ෙග් කැපවීම ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.50] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ජනතාවට ෙබෙහවින්ම 

බලපාන අමාත ාංශ කීපයක වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා අද දින 
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ාංශයටත්, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 
අමාත ාංශයටත් අදාළ කරුණු කිහිපයක් ගැන පමණක් වචන 
ස්වල්පයක් පකාශ කිරීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අමාත ාංශ ෙදකට අදාළ 
පධාන ආයතන ෙදක තමයි විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ෙතල් 
සංස්ථාව. ෙම් ආයතන ෙදක ගහට ෙපොත්ත වාෙග් ජන ජීවිතයට 
සම්බන්ධ වූ ෙදකක්. අද වන විට විදුලිය ගාස්තුවත් ජනතාවට දාරා 
ගන්න බැහැ; ෙතල් මිලත් ජනතාවට දරා ගන්න බැහැ. ජනතාවට 
ෙම් ෙදෙකන්ම අසීමිත බරක් ෙම් ආණ්ඩුව පටවා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතන ෙදකම ජනතාව ගසා 
කන, දූෂණෙය් කිරුළු පළඳපු ආයතන බවට අද වන ෙකොට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් ජනතාවට දරාගත ෙනොහැකි විදුලි බිලක් 
පටවලා ජනතාව විදුලිය බිෙලන් ගසා කන්ෙන් ඇයි ද කියන එක 
ගැනත් අද රෙට් කථා බහ ෙවනවා. අපට මතකයි හිටපු විදුලිබල 
ඇමතිතුමා විදුලි බිලට ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවක් එකතු කරන 
ෙකොට කියපු කථාව. එදා එතුමා කිව්ෙව්, නියඟයක් පවතිනවා, ඒ 
නිසා ජලාශ හිඳිලා, ෙම් ෙහේතුව නිසා සියයට 80ක්ම විදුලිය 
නිපදවන්ෙන් ඉන්ධනවලින්, ඉන්ධනවලින් විදුලි බලය නිපදවන 
නිසා විදුලිබල මණ්ඩලයට දැරිය ෙනොහැකි පාඩුවක් සිදු ෙවනවා, 
ජනතාවට අඛණ්ඩව විදුලිය දිය යුතු නිසා අකමැත්ෙතන් වුණත් 
තාවකාලිකව විදුලිය බිලට ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවක් එකතු 
කරලා අය කර ගන්නවා කියලායි. ඒ එක්කම, වර්ෂාව ලැබිලා 
ජලාශ පිරුණු ගමන්ම, තාවකාලිකව විදුලි බිලට එකතු කරන ෙම් 
ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව ඉවත් කරන්න කටයුතු කරනවා 
කියලාත් හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා. නමුත්  ඒ හිටපු ඇමතිවරයාට 
අන්තිමට විදුලිබල ඇමතිකමත් නැතිව ගියා. එෙහම වුෙණ් 
ෙමොකද කියන එකටත් අප කාරණා දන්නවා. ඉන්දියාවට 
වාසිසහගත වන  විදුලිබල මණ්ඩලයටයි, ජනතාවටයි අහිතකර  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වන තිකුණාමලෙය් ඉදි කරන සාම්පූර් බලාගාරයට එතුමා විරුද්ධ 
වුණා.  ෙම් අසාධාරණ විදුලි බිල වැඩි කිරීමටත් එතුමා   
කැමැත්තක් දැක්වූෙය් නැහැ. අන්තිමට එතුමාෙග් ඇමතිකමට 
තට්ටු වුණා. ඊට පස්ෙසේ ආණ්ඩුව පවිතාෙද්වී ඇමතිතුමිය ඒ පුටුෙව්  
වාඩි ෙකෙරව්වා. වාඩි කරවපු ගමන්ම ජනතාවට  දරා ගන්න බැරි 
විධියට අසාධාරණ විධියට විදුලි   බිලක් ජනතාව මත පැෙටව්වා. 
අප ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා මතකයි, පවිතාෙද්වි ෙම් තරම් ඉක්මනට 
ජනතාවට ගිනි ෙද්වි කියා අප හිතුෙව් නැහැ කියා. හිටපු විදුලිබල 
ඇමතිතුමා තාවකාලිකව කියා  දැමූ ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව, අද 
වනෙකොට තාවකාලික  කියන කෑල්ල අමතක කරලා ඉන්ධන 
ගැලපුම් ගාස්තුව  විදුලි බිෙල්ම  ෙකොටසක්  කරෙගන  දිගින් 
දිගටම ජනතාව ගසා කමින් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව විදුලි බිල 
අසීමිතව වැඩි කළා. ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුවත් දිගටම අය 
කරනවා. අසීමිතව පාඩු ලැබූ විදුලිබල මණ්ඩලය  වසර ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙතල් සංස්ථාවට ෙගවිය  යුතුව තිබුණු  සියලු ණයත් 
ෙගවලා ෙම් වනෙකොට අධික ලාභ ලබනවා. ෙම් ආයතන 
සලකන්ෙන් ජනතාවට ෙසේවා සලසන ආයතන හැටියටයි.  නමුත් 
අද ෙම් ආයතන තනිකර කළුකඩ මුදලාලි කමයට හැසිෙරමින් 
කටයුතු කරනවා. ෙම් බව අප විතරක් ෙනොෙවයි, විදුලිබල 
මණ්ඩලය සුරැකීෙම් පාරිෙභෝගික සංගමය කරුණු කාරණා සහිතව  
පකාශ කළා. ඔවුන් කිව්වා,  විදුලිබල මණ්ඩලය කළුකඩ මුදලාලි 
කමයටත් එහා  ගිය  තනිකර ගසා කෑෙම්  කමයක්  අනුගමනය 
කරමින්  සිටින බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව විදුලි බිල අඩු කරන 
බවට පම්ෙපෝරි ගහමින් මැති ඇමතිවරු පසු ගිය කාලෙය් කළ 
කථා අපට  ෙහොඳට මතකයි.  එදා ෙසේවක  අර්ථ සාධක අරමුදල් 
ෙයොදවා ෙකරවලපිටිෙය් යුගදනවි බලාගාරය  විවෘත කරනෙකොට 
ෙකොෙහොමද කිව්ෙව්? මීට පස්ෙසේ  ජල විදුලිෙයන් විදුලිය ඒකකයක් 
නිපදනවාට වඩා අඩුෙවන් විදුලි ඒකකයක් නිපදවන්නට පුළුවන්ය 
කිව්වා. එදා කිව්ෙව්,  ඒකක සියයක් නිපදවනෙකොට තවත් ඒකක 
සියයක්  ෙනොමිලෙය් ඉෙබ්ටම නිපදෙවනවාය කියායි.  

ඊළඟට අපට මතකයි ෙනොෙරොච්ෙචෝ ෙල් බලාගාරය  විවෘත  
කරනෙකොට  ෙකොෙහොමද කිව්ෙව් කියා. මීට පස්ෙසේ ලංකාවට 
විතරක් ෙනොෙවයි, අල්ලපු රට වන ඉන්දියාවටත් විදුලිය විකුණලා 
විශාල ලාභයක් ලබන හැටි  කිව්වා. ලංකාෙව් ජනතාවට  විදුලි බිල 
අසීමිත මිලකින් අඩු කළ හැකි   බවට කතන්දර කිව් වා.  නමුත් 
ෙමොකද වුෙණ් කියා බලන්න. [බාධා කිරීමක්]  මා ඔබතුමාට බාධා 
කෙළේ නැති නිසා, ඔබතුමාත් ෙපොඩ්ඩක් බාධා ෙනොකර ඉන්න. 
ෙකරවලපිටිෙය් යුගදනවි බලාගාරය විවෘත කළායින් පස්ෙසේ  අද 
වනෙකොට ෙදොෙළොස් වතාවකටත් වැඩිය වහන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. බාල බලාගාරවල ඇති වුණු කාර්මික ෙදෝෂයන් නිසාත්, 
නියම ෙවලාවට පමිතිෙයන් යුතු ඉන්ධන නැතිව බාල ඉන්ධන  
ෙගන්වීෙම් ෙහේතුව නිසාත්  ෙම්වා වහන්නට සිදු වුණා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි 
ඉන්දියාවටත් විදුලිය ෙදන්න පුළුවන්ය  කියා පම්ෙපෝරි  ගහපු 
ෙනොෙරොච්ෙචෝ ෙල් බාල බලාගාරෙයනුත් විදුලිය නිපදවීෙම් 
අෙප්ක්ෂිත ඉලක්ක සපුරා ගන්නට  බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
 ෙනොෙරොච්ෙචෝ ෙල් බලාගාරයයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවයි 
ෙදකම එක වාෙගයි මා නම් දකින්ෙන්. ෙම්  වනවිට විසිතුන් 
වතාවකටත් වැඩිෙයන් ඒ බලාගාරය අකිය ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝ ෙල් බලාගාරය වහන්න සිදු වුණු කරුණු ගණනාවක් 
තිෙබනවා. හදිසිෙය් ඇති වුණු  කාර්මික ෙදෝෂ කියා වහනවා; 
ඊළඟට විදුලි බලාගාරය ගිනිෙගන වහනවා; ඊළඟට විදුලි 
බලාගාරය රත් ෙවනවා වැඩියි, නිෙවන්ෙන් නැහැ කියා වහනවා; 
ඊළඟට බලාගාරෙය් තිෙබන උපකරණවලයි විදුලි රැහැන්වලයි 

ලුණු බැඳිලා කියා වහනවා. ඒක තමයි විදුලිය සුරැකීෙම් 
සංවිධානය කියන්ෙන්  මුහුද අයිෙන් හැදුවාම එෙහම ෙවන බව.   
ෙම් ෙමොෙහොත වන විටත් ඒවා හරියට කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. 
වැඩ කරන ජනතාවෙග් ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දාලා හදපු 
යුගදනවි බලාගාරෙයන්වත්, ගිනි ෙපොලියට චීනෙයන් මිලට  අර 
ගත්ත, ඉන්දියාවටත් විදුලිය විකුණලා  ලංකාෙව් මිනිසුන්ට අඩු 
මිලට විදුලිය ෙදන්න පුළුවන්ය කියා පම්ෙපෝරි ගහපු  
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බාල බලාගාරෙයන්වත් ජනතාවෙග්  විදුලි බිල 
අඩු කරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. රෙට්ම ජනතාව 
ණයකාරෙයෝ  බවට පත් කරලා,  ජනතාවට විදුලි බිල අඩු කරනවා 
කියලා අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
සහ රජෙය්  අදූරදර්ශී ව ාපෘති නිසා ආසියාෙව්  ෙලොකුම විදුලිය 
බිල ෙගවන රට බවට අෙප් රට පත් වී තිෙබනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තත්ත්වය නිසා 
කර්මාන්තශාලාවලට  නිෂ්පාදන වියදම් වැඩි වුණා. එෙක් 
ෙහේතුවක් හැටියට ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  ලක්ෂ සංඛ ාත 
ෙසේවකයින්ට වැටුප් වැඩි වීම් පවා අද නැති වී තිෙබනවා. 

කර්මාන්තශාලාවල නිෂ්පාදන වියදම් වැඩි වුණු නිසා 
ජනතාවෙග් සකලවිධ  භාණ්ඩ හා ෙසේවා මිල ගණන් ඔක්ෙකොම 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගිනි ෙපොලී 
ණය ෙගවන්න තිෙබන නිසා බදු අඩු කරන්න බැහැයි කියලා 
ෙමතුමන්ලා හැම තිස්ෙසේම කියනවා. අපි ගරු ඇමතිතුමියට 
කියන්ෙන් ෙම් ෙවද්දී ජලාශ පිරිලා වාන් දමද්දී, විදුලිබල 
මණ්ඩලය ලාභ ලබද්දී නියඟයක් පවතින බව පවසමින් 
තාවකාලිකව අය කරන බව කියපු ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව විදුලි 
බිෙලන් අඩු ෙනොකර ඉන්ෙන් ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාද කියන එක 
කරුණාකර ඔබතුමිය අපට පැහැදිලි කරලා ෙදන්න කියලායි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු වැෙඩ් තමයි ජලාශ පිරුණාම ජලාශ හිස් 
කරලා බලාගාර අලුත්වැඩියා කරන්න පටන් ගත්තු එක. ගිනි 
ගණනට, වැඩි මිලට ෙපෞද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලිය මිලට 
ගන්න කටයුතු කළා. එම නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
කරුණාකර ඇමතිතුමියෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී, තාවකාලිකව දාපු 
ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුව ඉවත් කරන දිනය පකාශ කරන්න 
කියලා ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගික ජනතාව ෙවනුෙවන් මම ඉල්ලා 
සිටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එෙහම ඉල්ලන්ෙන් 
ෙම් රෙට් පථම ජල විදුලි බලාගාරය, ලක්ෂපාන, විමලසුෙර්න්ද 
ජල විදුලි බලාගාර ඇතුළුව වැඩිම ජල විදුලි බලාගාර හදපු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක නිෙයෝජිතෙයක් හැටියටයි. ගිනි ෙපොලියට 
ණය අරගන්ෙන් නැතිව, රටම ණයකරුවන් බවට පත් කරලා බාල 
බලාගාර හදන්ෙන් නැතුව, විෙද්ශ රටවලින් පදානයන් හැටියටත්, 
දීර්ඝ කාලීන අඩු ෙපොලී ණය හැටියටත් අරෙගන පමිතිෙයන් යුතු 
බලාගාර රැසක් අෙප් රටට උරුම කර දුන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මහජන නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයනුයි මම ෙම් කාරණය 
මතක් කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුලිබල මණ්ඩලය වාෙග්ම 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව ගැනත් අෙප් ඛනිජ ෙතල් 
කර්මාන්ත ඇමතිතුමාෙග් අවධානය පිණිස යමක් කියන්න 
කැමැතියි. ෙම් ආයතන ෙදකම ජනතාවට ෙසේවා සපයන 
ආයතනයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වුණාට ජනතාව 
ගසා කන රාක්ෂයින් හැටියට තමයි ෙම් ආයතන ෙදකම දැන් 
ජනතාව දකින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවටයි, විදුලිබල මණ්ඩලයටයි අද ෙවන ෙකොට ෙගෞරවයක් 
හැටියට ලැබිලා තිෙබන ෙද් ෙමොකක්ද කියලා බැලුෙවොත් ෙම් 
ආයතන ෙදකම බාල වැඩවලට කප් ගහපු ආයතන ෙදකක් කියන 
එක තමයි ජනතාව කියන්ෙන්. ආණ්ඩුව නිතර කියන කථාවක් 
තමයි, ඇමතිවරු නිතරම පකාශ කරන ෙදයක් තමයි ෙතල් මිල 
වැඩි වුණාම ලුණු කැටෙය් ඉඳලා ආදාහනාගාරය දක්වා හැම 
ෙද්කටම ඒක බලපානවා කියන එක. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, ෙම් ෙවන ෙකොට භූමිෙතල් ලීටරෙය් 
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ඉඳලා, ෙපට්රල්, ඩීසල්, දැවි ෙතල් දක්වා සියලුම ඉන්ධනවලට 
ජනතාවට ෙගවන්න  වී තිෙබන්ෙන් ඉතාම අසාධාරණ, අයුක්ති 
සහගත මිලක්ය කියන එක. අද අපි ෙතල්වලට ෙගවන්ෙන් ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලට එහා ගිය අසීමිත මිලක්. ඒකට ෙහේතුව 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව බංෙකොෙලොත් වීමයි කියලා 
ඇමතිවරු කියනවා. හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව බංෙකොෙලොත් වුෙණ් අෙප් රෙට් 
ජනතාවට අඩු මිලට ෙතල් දීලා ෙනොෙවයි. ඒ බව ෙකෝප් 
වාර්තාෙවන් ෙපන්වලා දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 
ෙකෝප් වාර්තාව බලන්න. දූෂිත,  විනිවිද භාවෙයන් ෙතොර ඉන්ධන 
මිල දී ගැනීෙම් කියාවලිය ෙම්කට පධාන ෙහේතුවක් බව ෙකෝප් 
වාර්තාෙවන් ෙපන්වනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි දූෂිත ෙහජින් 
ගිවිසුෙමන් පසු ගිය කාලෙය් බිලියන ගණනක් කාබාසිනියා කළා. 
පිරිපහදුව නිසි කලට අලුත්වැඩියා ෙනොකර වැෙහන්න දුන්නාම 
දවසකට ෙකෝටි ගණනක් නිරපරාෙද් නාස්ති ෙවනවා. දිරච්ච නළ 
පද්ධතිය නවීකරණය ෙනොකිරීම නිසා නැව්වලට ෙකෝටි ගණන් 
පමාද ගාස්තු ෙගවන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට සිදු ෙවනවා. තහනම් 
කරපු - blacklist කරපු- ඉන්ධන සමාගම්වලින් බාල ෙතල් ගැනීම 
ෙම්කට පධාන ෙහේතුවක් වුණා. ෙකොමිස් කුට්ටිවලට කඩිමුඩිෙය් 
ෙතල් මිලට ගැනීෙම් කටයුත්ත තවමත් සිදු ෙවනවා. ෙම් පාඩු 
ලබන එකට ෙම්ක පධාන ෙහේතුවක්.  

ඉන්ධන ගබඩා කිරීමත්, ෙබදා හැරීමත් දූෂිතව සිදු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම සුදුසුකම් පැත්තකට දාලා ෙද්ශපාලන සුදුසුකම්වලට 
නුසුදුසු පුද්ගලයන් ඉහළ තනතුරුවලට පත් කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් වාෙග් කාරණා නිසා 
තමයි ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව බංෙකොෙලොත් වුෙණ්. 
නැතුව ජනතාවට අඩුවට ෙතල් දීලා ෙනොෙවයි, බං ෙකොෙලොත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා ෙකෝප් වාර්තාෙව් පැහැදිලිව ෙපන්වනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, 2012 විගණකාධිපති වාර්තාෙව්ත් ඉතාම 
පැහැදිලිව ෙපන්වලා දුන්නා, බාල ඉන්ධන මිලට ගැනීෙම් දූෂිත 
කියාවලිය නිසා පමණක් 2012 අවුරුද්දට විතරක් මිලියන 
9,000කට වැඩි පාඩුවක් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට 
විඳින්න වුණු බව. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙතල් 
 මිෙලන් ජනතාව ෙම් විධියට ගසා කන්න වුෙණ් ෙම් සංස්ථාෙව් 
දූෂිත කියාවලිය නිසායි කියන එක අද රෙට් කාටත් පැහැදිලියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අනුර පියදර්ශන යාපා 
ඇමතිතුමා ට මා ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් වන විට ඔබතුමාට ඉතාම ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් 
ලැබී තිෙබනවා, ඉන්ධන මිල අඩු කරලා ජනතාවට සහන දුන්න 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට රට ඉදිරියට යන්න.   

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මට යන්න ඕනෑ නැහැ. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක තමයි පශ්නය. ඒක කරන්න ඔබතුමාට අවශ තාවක් 

නැහැ. ඔබතුමාට ඇමතිකම තිබුෙණොත් ඇති; වරපසාද තිබුෙණොත් 
ඇති. මට ජනතාව ෙවනුෙවන් එෙහම කරන්න අවශ තාවක් නැහැ 
කියලා ඇමතිවරෙයක් පසිද්ධිෙය් කිව්ව පළමුෙවනි වතාව ෙමය 
හැටියට මා දකිනවා. 

හිටපු ඛනිජ ෙතල් ඇමතිතුමායි, වර්තමාන ඛනිජ ෙතල් 
ඇමතිතුමායි ෙදන්නාම ෙතල් මිල වැඩි කරද්දි කිව්ෙව් නැහැ, 
ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළ නිසායි අපට මිල වැඩි කරන්න වුෙණ් කියලා. 
එතුමන්ලා ෙදන්නාම කිව්ෙව් එකම කථාවයි. විදුලිබල මණ්ඩලය 

ඇතුළු රාජ  ආයතන රැසක් බිලියන දහස් ගණනක් ෙතල් 
සංස්ථාවට ෙගවන්න තිෙබන නිසා -ඒ ණය ෙනොලැබුණු නිසා- 
ෙතල් සංසථ්ාව රැක ගන්නත්, ජනතාවට ඉන්ධන සැපයීමට 
ෙවනත් විකල්පයක් නැති නිසාත් අපට අකමැත්ෙතන් වුණත් 
ෙතල් මිල වැඩි කරන්න සිද්ධ වුණාය කියන කථාව තමයි සුසිල් 
ඇමතිතුමායි, අනුර ඇමතිතුමායි ෙදන්නාම කිව්ෙව්.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා පිළිතුරු කථාෙව්දී කියන්න.  ෙමොකද මට විනාඩි 

ගණනයි ෙන්, තිෙබන්ෙන්. ෙම් ණයවලින් වැඩිම ණය තිෙබන්ෙන් 
විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් බවත්, අඩු ගණෙන්,-  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne)  
මහ ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ඔබතුමා අපට එෙහම ආමන්තණය කරන එක ගැන මම සතු ටු 

ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මට තව විනාඩි තුනක් විතර ෙදන්න.  [බාධා කිරීමක්] මහ 

ඇමතිකම් ගැන අපි පස්ෙසේ කතා කරමු. [බාධා කිරීමක්] 

ෙම් ණය අතරින් විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් තමයි වැඩිම ණය 
තිෙබන්ෙන් කියලා  කිව්වා. අඩු ගණෙන් ඒ ණය ටික ලැබුෙණොත් 
ෙම් විධියට ෙතල් මිල වැඩි කරන්න අවශ  නැති බව තමයි එදා 
කිව්ෙව්. නමුත් ෙම් වන විට විදුලිබල මණ්ඩලය ෙතල් සංස්ථාවට 
ෙගවිය යුතු සියලුම ණය ෙගවලා ඉවරයි ගරු විදුලිබල හා 
බලශක්ති ඇමතිතුමියනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1967 දී මුල්ගල තියලා, 1969 
දී ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව -එදා යූඑන්පී 
ආණ්ඩුව-  දූරදර්ශීව කල්පනා කරලා ආසියාෙව් පළමුෙවනි ෙතල් 
පිරිපහදුව හැදුෙව් නැත්නම් අදටත් අෙප් ජනතාවට ෙම් තරමින්වත් 
ෙතල් මිලට ගන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් කිව්ව 
තව කථාවක් තමයි ෙතල් මිල වැඩි කිරීමට ෙහේතු වුණු ඉරාන ෙය් 
සම්බාධක නිසා, Iranian Light Crude Oil  කියන ෙබොර ෙතල් 
ගන්න බැරි වුණාය කියලා. ඒ නිසා පිරිපහදුෙව් හරියට නිෂ්පාදනය 
කර ගන්න බැරි වුණු බව කිව්වා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පසු ගිය සතිෙය් ඉඳලා ඇෙමරිකාව ඉරානයට පනවපු 
ඉන්ධන සම්බාධක සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කර තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා වැරැදියි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී කියන්න. මම වැරැදි නම් 

ඔබතුමා ඕනෑ එකක් පස්ෙසේ කියන්න. එෙහම බලන විට එදා ෙතල් 
මිල අසීමිත ෙලස වැඩි කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා දීපු සියලුම 
ෙහේතු වලංගු නැති තැනට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අනික් කාරණය ෙමයයි. ඉරානයට පනවපු සම්බාධක ඉවත් 
කිරීමත් සමඟම ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේත්, සිංගප්පූරු ෙව ළඳ 
ෙපොෙළේත් ෙබොර ෙතල් සහ පිරිපහදු ෙතල්වල මිල අද වන විට 
අසීමිත ෙලස අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහනම් මම ගරු ඛනිජ ෙතල් 
කර්මාන්ත ඇමතිතුමාට කියනවා, ෙතල් මිල අඩු කරලා, ඒ වාසිය 
අෙප් රෙට් අහිංසක  ජනතාවට  ලබා ෙදන්ෙන් කවදාද කියලා 
කරුණාකරලා රටට කියන්න, ෙම් උත්තරීතර සභාවට පකාශ 
කරන්න කියලා.   

අනික් කාරණය ෙමයයි.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අෙප් අජිත් මන්තීතුමා මට විනාඩි ෙදකක් ෙදනවා. එක 

විනාඩියක් හරි ෙදන්න ෙකෝ. ඔබතුමා ඇමතිවරයා වුණාට පස්ෙසේ, 
හය වතාවක් බාල ෙතල් ෙගන්වලා තිෙබනවා. අෙප් වෘත්තිය 
සමිතිත් ජනමාධ ත් එකතු ෙවලා ෙම් බව ෙපන්වා දුන්නා. 
ජනමාධ  හරියට පැපරාසිකාරෙයෝ වාෙගයි. ෙම් බාල ඛනිජ ෙතල්  
ගැන රටට ෙහළි කෙළේ නැත්නම් 2011 දී වුණු වින්නැහියම තමයි 
අපට වන්ෙන්. දැන් වසර 52ක් තිස්ෙසේ ෙතල් සංස්ථාව අනුගමනය 
කළ පතිපත්තිය ඔබතමන්ලා ෙවනස් කරෙගන යනවා. ඉස්සර 
බාල ෙතල් ෙගනාෙවොත්, ඒ ෙතල් සමාගම තහනම් කරනවා; වන්දි 
වශෙයන් ෙඩොලර් ලක්ෂ ගණනින් අය කර ගන්නවා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අලුත් කමය තමයි බාල ෙතල් ෙගනාවාම ඒ 
සමාගම තහනම් කරනවා ෙවනුවට, වන්දි ඉල්ලන්ෙන්ත් නැතිව, 
"අෙන් ෙම්වා බාලයි, ෙහොඳ ඒවායින් ඉක්මනට ටිකක් ෙගනැත් 
ෙදන්න" කියන පතිපත්තියට දැන් ගිහින් තිෙබන එක. ගුවන් යානා 
ෙතල් ඇණවුම් කළාම බාල ගුවන් යානා ෙතල් ෙගනාවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදනවා කියනවා. බාල ගුවන් 
යානා ෙතල් ෙගනාවාම තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒකට 
පියවර ගත්ෙත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා කෙළේ ෙම්වා ගුවන් යානාවලට 
ෙහොඳ නැහැ, ඒ වුණාට භූමි ෙතල්වලට ෙහොඳයි කියලා යසට ඒවා 
ටික භාර ගත්ත එකයි.  

ඊළඟට, 95 වර්ගෙය් සුපිරි ෙපටල් ඇණවුම් කරලා ඒවා 
පමිතියක් නැති ෙකො ට,  සමාගම තහනම් කරලා ඒකට වන්දි 
ගන්නවා ෙවනුවට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ?  95 
වර්ගෙය් සුපිරි ෙපටල්වලට නැති වුණාට ෙම්වා 90ට ෙහොඳයි 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා භාර ගත්තා. සංසථ්ා ඉතිහාසෙය් 
වැඩිම වැ ටුපක් -රුපියල් 524,000ක්- ලබන, සුදුසුකම් නැතත් 
තනතුර ලැබුණු පුද්ගලෙයක් කියනවා, ෙම් විධියට සමාගම් 
තහනම් කර කර ඉන්න ගිෙයොත් එෙහම අපට ෙතල් ගන්න 

සමාගමක් නැතිව යයි කියලා. ඒ නිසා ෙම් බාල වැ ඩවලින් 
අන්තිමට  ඉන්දියන් සමාගම ගැන ජනතාවෙග් විශ්වාසය ඇති 
ෙවයි කියන තත්ත්වයක් තමයි අපට දකින්න තිෙබන්ෙන්.  

ඛනිජ ෙතල් ඇමතිතුමා හැ ටියට ඔබතුමා ඛනිජ ෙතල් හරියට 
ෙගන්වනවා ද? පිරිපහදුව හරියට නඩත්තු ෙවනවා ද?  විවෘත 
ෙටන්ඩර් නැතිව හදිසි මිල දී ගැනීම් කරනෙකොට ඔබතුමා 
දන්නවා, ෙතල්  බැරල් එකකට ෙඩො ලර් 5ක්, 7ක්  විතර වැඩිපුර 
ෙගවන්න ෙවන බව. ඔබතුමා අවංක ඇමතිවරෙයක් හැටියට, අපි 
ගරු කරන ඇමතිවරෙයක්  හැටියට  ෙම් ෙද්වල් ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරලා ෙම්  තත්ත්වෙයන් ආයතනය මුදවා  ගන්න උත්සාහ 
කරාවිය කියායි මම විශ්වාස  කරන්ෙන්. අවසාන වශෙයන් මම 
විදුලි බල ඇමතිතුමියෙගන් ඉල්ලනවා, ඔබතුමිය ෙබොෙහොම   
ජනතාවාදී,  ජනතාව අතර සිටින ඇමතිවරියක් නිසා විදුලි බල 
මණ්ඩලය  දැන් ලාභ ලබන නිසා,  විදුලි ෙසේවකයන්ෙග් සියයට 
8ක හිඟ වැටුප දැන්වත් ලබා ෙදන්නය කියා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන්  

කරන්න. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අවසාන වශෙයන් මම  කියනවා, ෙතල් ෙසේවකයන්ෙග් වසර 

25ක්  සම්පූර්ණ ෙවන ෙකොට දීපු රන් පවුම් තිළිණ දැන් ආපසු 
ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවාය කියා. ඒ වාෙග්ම සියයට 4 නිවාස 
ණය,  සියයට 4 නිවාස අලුත්වැඩියා ණය, මාස දහෙය් ආපදා ණය 
කියන  ෙම්වා  ෙදන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට  තවත් කාලය ෙදන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා, ෆවුසි  ඇමතිතුමා වාෙග්, 

වෘත්තිය සමිති එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ අය ෙග් අදහස් ගන්නය 
කියා මා  ඇමතිතුමා ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. වෘත්තිය සමිති, දූෂණ 
පිළිබඳව අදහස් පළ කළාම ඉහළ නිලධාරින්  කරන්ෙන් ඒ අය  
මර්දනය කරන එක සහ ෙචෝදනා පත ඉදිරිපත්  කරන එකයි. 
එෙහම  ෙනොකර ඒ අය අගය කිරීමක්  කරන්න.  අවසන් වශෙයන් 
මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළගට ගරු ෙත්නුක 

විදානගමෙග් මන්තීතුමා. 
 

[අ.භා. 4.08] 
 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද  දින  ෙම්  විවාදෙය්දී කථා 

කරන්නට මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන්ම 

765 766 
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ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  අද දවස පුරාම පක්ෂ, විපක්ෂ  
සියලු ෙදනාම වාෙග් කථා කළා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම  
විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරවනවා, අප  නිෙයෝජනය 
කරන පෙද්ශය ගැන. ඒ ගැන  කථා කරන්න මම ෙම්  අවස්ථාව 
ෙයොදා ගන්නවා. බදුල්ල දිස්තික්කෙය්, මහියංගනය ආසනය 
කියන්ෙන් ෙගොවි ජනතාව ජීවත් ෙවන ෙබොෙහොම දුෂ්කර 
පෙද්ශයක්. ගරු විදුලිබල ඇමතිතුමියත් ඉන්න ෙම් ෙවලාෙව්  
කියන්න ඕනෑ, 2009, 2010 ෙවනෙකොට මහියංගනය ආසනයට  
විදුලිය තිබුෙණ් සියයට  22ක්, 23ක්  වාෙග් පමාණයක් විතරයි 
කියන එක. හැබැයි අපි ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් මතක්  
කරන්න ඕනෑ, මහියංගනය සහ රිදීමාලියද්ද  කියන  පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදෙක්  තිෙබන ගාමෙසේවා වසම්  78 න් ෙම් 
වනෙකොට සියයට 98ක පමාණයකට විදුලිය ලබා ෙදන්න  අද 
අපට  පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන බව.  දුෂ්කර ගම්මානයක් ෙවලා 
තිබුණු, ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහොම  අහිංසක ෙගොවි ජනතාවක් ජීවත් 
ෙවන මහියංගනය ආසනයට එදා  විදුලිය තිබුෙණ් සියයට 22ක්, 
23ක් වාෙග් සුළු පමාණයකට විතරයි.  අද වනෙකොට සියයට 98ක් 
වැනි  පමාණයකට විදුලිය ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම විදුලිය  දිගු කිරීම සඳහා අවශ  කරන මුදල් පමාණය 
ගරු ඇමතිතුමිය  ගිය සතිෙය් ෙවන්  කර දුන්නා.  ඒ නිසා ගරු 
ඇමතිතුමියටත්, නිෙයෝජ  අමාත තුමාටත්, අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්  පථමෙයන්ම  අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි නිෙයෝජනය  කරන  
පෙද්ශවලට  විතරක් ෙනොෙවයි, මහියංගනය නගරයටවත් පැමිණ 
නැති ජනතාවක් ජීවත් ෙවන පෙද්ශවලට -ගම් දනව්වලට- විදුලිය 
ෙගන යන්න  අද අපට  පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා.  2010 සිට ෙම් 
දක්වා ෙකටි කාලය තුළ දී තමයි අපට ඒ සියලු ෙද්වල් කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  ෙම් රෙට් පැවති 30 
අවුරුදු යුද්ධය  නිමා කරලා, රට එක්ෙසේසත් කර තිෙබන ෙම් 
ෙමොෙහො ෙත්, ෙම් රට සංවර්ධනය  කිරීෙම්දී, බදුල්ල  දිස්තික්කෙය් 
එවැනි  දුෂ්කර පෙද්ශයකට ෙම්  ෙකටි කාලය  තුළදී වැඩිම  මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කර දීම සම්බන්ධෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අමාත තුමියටත්, ගරු නිෙයෝජ  
අමාත තුමාටත්,  ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාටත් නැවත වරක් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද මහියංගනය 
නගරයට  පිවිෙසන මාර්ග පද්ධතිය ගැනත් කථා කරන්න  ඕනෑ.  
අද ලංකාෙව් ලස්සනම පාර බවට පත්  ෙවලා තිෙබන්ෙන් දහඅට 
වංගුව සහිත  මහියංගනය නුවර මාර්ගයයි. ඒ සඳහා රුපියල්  
මිලියන පන්දහස් ගණනකට වැඩි  මුදලක්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පමුඛ අෙප් රජය විසින් මහා මාර්ග අමාත ාංශය යටෙත් ෙවන් කර 
දී තිෙබන බව අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මතක්  කරන්න  ඕනෑ.  ඒ 
වාෙග්ම මහියංගනය - ෙපොෙළොන්නරුව මාර්ගය ගැනත් අපි මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  ඒ සඳහා  මිලියන හාරදාස් ගණනක් ෙවන්  කර දී 
තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ අපට මහියංගනය  සිට 
මහනුවරට යන්න පැය  තුන හමාරක්, හතරක්, හතර හමාරක්  
විතර ගත කරන්න  වුණා.   සමහර විට පැය පහමාරක් ගත  වුණු 
කාලයකුත් තිබුණා.  

හැබැයි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පින් සිද්ධ වන්න, අද අපට 
පැය එක හමාරක්, පැයක් වැනි ෙකටි කාලයක් තුළදී මහිංයගනෙය් 
සිට නුවරට යන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන බව විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට අපි මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ඒෙගොල්ලන් හැම දාම, හැම තිස්ෙසේම කථා කරනවා යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ ෙම් රෙට් මුදල් ෙකොෙහේටද ගිෙය්, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය 
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ හන්දා අපි ඒෙගොල්ලන්ට ෙම් 
කාරණය විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. 2009 වර්ෂයට පස්ෙසේ 
පසු ගිය ෙකටි කාලය තුළදී මහියංගනය වාෙග් දුෂ්කර පෙද්ශයකට 
අතිවිශාල මුදල් පමාණයක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට අපි ස්තුති කරන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් මහියංගනය - 
ෙපොෙළොන්නරුව මාර්ගයට රුපියල් මිලියන හාර දහස් ගණනකුත්, 
මහියංගනය - පදියතලාව මාර්ගයට රුපියල් මිලියන 2,280කට 
වැඩි පමාණයකුත්, මහියංගනය - බදුල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය 
කරන්න ෙම් ෙවන ෙකොට රුපියල් මිලියන පන්දහස් ගණනක 
මුදලකුත් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා.  

අඩුම ගණෙන් අපි කාපට් පාරක් දකින්න, එෙහම නැත්නම් 
ෙහොඳ පාරක යන්න නුවරට එන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
ෙකොළඹට එන්න ඕනෑ. එෙහමත් නැත්නම් ෙවන පෙද්ශයකට 
යන්න ඕනෑ. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙකටි කාලයක් තුළදී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අෙප් රට සංවර්ධනය කිරීෙම්දී මහියංගනයට 
පිවිෙසන සියලු මාර්ග පද්ධති සකස් කර අපට ෙම් තරම් පහසුකම් 
සලසා දීම සම්බන්ධෙයන් අද අපි ෙබෙහවින්ම සන්ෙතෝෂ වනවා. 
ඒ හන්දා අද පැයක් වාෙග් ෙකටි කාලයක් තුළදී මහියංගනෙය් සිට 
බදුල්ලටත්, පදියතලව - අම්පාර මාර්ගය සකස් කිරීම නිසා පැය 
එක හමාරක් වාෙග් ෙකටි කාලයක් තුළදී අම්පාරටත්, පැයක් 
වාෙග් ෙකටි කාලයක් තුළදී ෙපොෙළොන්නරුවටත්, විනාඩි 35ක්, 
40ක් වාෙග් ෙකටි කාලයක් තුළදී මහියංගනෙය් සිට බිබිලට 
යන්නත් අපට හැකියාව ලැබුණා. පසු ගිය අවුරුදු කීපය තුළ පැය 
එක හමාර, ෙදක, තුන ගමන් කරන්න සිද්ධ වුණ මාර්ග බවට ඒවා 
පත් ෙවලා තිබුණා. නමුත් ෙම් ෙවන ෙකොට මහියංගනයට 
පිවිෙසන සියලු මාර්ග පද්ධති පහසුකම්වලින් සම්පූර්ණ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අපි ඌව පළාත් සභාව ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ, ඌව පළාත් 
සභා කෘෂිකර්ම අමාත වරයා වන මෙග් සෙහෝදර අනුර 
විදානගමෙග් මැතිතුමා ආසන සංවිධායකවරයා වශෙයන් 
මහියංගනය නගරය අතිවිශාල සංවර්ධනයක් කරා ෙගන ගියා. මඩ 
වගුරක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු මහියංගනය නගරය අද රම  
නගරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කාලය තුළදී විදුලිය, 
මාර්ග වැනි පහසුකම් අපට ලැබී තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ගිය වසෙර් අය වැෙය්දී කිව්වා, මහියංගනයට 
පානීය ජල ෙයෝජනා කමයක් ලබා ෙදනවා කියලා. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන අමාත තුමාෙග් පධානත්වෙයන්, එතුමාෙග් අතින් 
මුල්ගල් තියලා,  ඒ පානීය ජල ෙයෝජනා කමෙය් වැඩ ආරම්භ 
කරන්න අපට පුළුවන් වුණා. මහියංගනය ආසනෙය් තිෙබන 
ලංකාෙව් දුප්පත්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය වන 
රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයත් ඇතුළුව මහියංගන 
ආසනෙය් පවුල් 35,000කට වැඩි පමාණයකට පානීය ජලය ලබා 
දීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රුපියල් මිලියන 3,000ක -ලක්ෂ 
30,000ක- මුදලක් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා. ඒ ව ාපෘතියට 
මුල්ගල් තියලා අපි වැඩ ආරම්භ කළා. තව අවුරුදු එක හමාරක් 
වාෙග් ෙකටි කාලයක් තුළ ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට පානීය ජල 
පහසුකම් ලබා ෙදන බවත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න 
ඕනෑ.  

ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළදී තමයි ෙම් සියලු සංවර්ධන කටයුතු 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2005 වර්ෂෙය් 
බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ යුද්ධයක් කරන ගමන් ෙම් රට 
සංවර්ධනය කළා. ඒ වාෙග්ම 2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය අවසන් 
කළාට පස්ෙසේ එතුමා යුද්ධයට ෙවන් කළ මුදල් කන්දරාව උතුරු 
පළාෙත් සංවර්ධනයටත්, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් සංවර්ධනයටත් 
ෙවන් කරන ගමන් අෙප් පෙද්ශවල සංවර්ධන කටයුතු සඳහාත් 
මුදල් ෙවන් කළා.  

අද පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන තරුණ මන්තී  
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අද තරුණ මන්තීවරුන් නිෙයෝජනය 
කරන ආසන සඳහා විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන 
වත්ෙත්ගම ආසනයටත්, දිළුම් අමුණුගම මන්තීතුමා නිෙයෝජනය 
කරන ෙසංකඩගල ආසනයටත්, එරික් පසන්න වීරවර්ධන 
මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන ආසනයටත්  විශාල මුදල් 
පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
විපක්ෂය ෙමොන ෙද්වල් කිව්වත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

යුද්ධය නිමා කරලා ෙකටි කාලයක් තුළදී කෘෂි කර්මාන්තෙයන් 
ෙපෝෂිත වන ෙබොෙහොම අහිංසක ජනතාවක් ජීවත් වන අෙප් 
පෙද්ශවලට මුදල් කන්දරාවක් ෙගන ආ බව මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය නිමා කරලා රටට සාමය 
ෙගනැල්ලා,  මුළු ෙලෝකයටම බලපෑමක් කරපු තස්තවාදී 
නායකෙයකු  -පභාකරන්- අවසන් කරලා ෙලෝකය ටම ෙපන්වා 
දුන්නා තස්තවාදය අවසන් කළා කියලා. 

හැබැයි කියන්න කනගාටුයි,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් අය වැය 
විවාදය යන ෙකොට ශීතරන් මන්තීතුමා ගරු සභාවට ඇවිල්ලා 
පභාකරන් වීරෙයක් බවට පත් කරන්න කථා කළා.  හැබැයි, 
එතුමාට අපි කියන්න කැමැතියි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට 
පාලනය කරන ෙතක්,  එතුමා බලෙය් සිටින තාක් කල්,  එල්ටීටීඊ 
එකට එෙහමත් නැත්නම්  තස්තවාදයට නැවත වාරයක් හිස 
ඔසවන්න ෙදන්ෙන් නැති බව. එය අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ බව පකාශ කරමින්, කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 

[අ.භා. 4.18] 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම සතුටු 

ෙවනවා, අෙප් රෙට් පධාන අමාත ාංශ කීපයක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව 
විවාද වන කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී මටත් අදහස් පකාශ කිරීමට 
අවස්ථාවක් ලැබීම සම්බන්ධෙයන්.   

පථමෙයන්ම අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, 
අෙප් රෙට් යුද්ධය අවසාන වුණාට පසුව ෙම් රෙට් සංහිඳියාව 
වර්ධනය කරන්නත්,  ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් රෙට් අස්සක් 
මුල්ලක් නෑර ගමන් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීමත් 
සම්බන්ධෙයන්. විෙශේෂෙයන්ම රෙට් මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය 
කිරීම  ඒ සඳහා ෙබෙහවින් ඉවහල් වුණා. ෙම් වන ෙකොට  අෙප් 
රෙට් සෑම පෙද්ශයකම වා ෙග් ඇති  පධාන මාර්ග පද්ධති අෙප් 
රජය විසින්  සංවර්ධනය කර අවසන් කර තිෙබනවා. තවත් 
කීපයක් ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් වැඩ කටයුතුත් දැන් සිදු 
ෙවමින් පවතිනවා.  ෙම් හරහා එක පැත්තකින් රෙට් යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය වනවා වාෙග්ම, අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් 
රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයටත් දැවැන්ත ශක්තියක් ෙවනවා. අ ෙප් 
ගම්වල නිෂ්පාදකයන්ෙග් නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගෙනන්න, 
ගෙම් කුඩා පරිමාණ නිෂ්පාදකයාෙග් නිෂ්පාදනය නගරයට 
ෙගෙනන්න, අග නගරයට ෙගෙනන්න, ෙම් මාර්ග සංවර්ධනය 
ඉමහත් පිටුවහලක් වුණා. ඒ හරහා ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
වුණා. ඒ හරහා උතුෙර් සහ දකුෙණ් සංහිඳියාව ශක්තිමත් වුණා. ඒ 
හරහා අපි සියලු ෙදනා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, අෙප් රෙට් 
සියලුම ජනතාව එකම ශී ලාංකිකයන් හැටියට ජීවත් වීෙම් 
අවස්ථාව නැවත වාරයක් උදාකර ගන්නයි.  ඒ සඳහා මහාමාර්ග 
අමාත ාංශය කරන කාර්යභාරය පිළිබඳව අප සියලු ෙදනාම 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

මා නිෙයෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්තික්කය ඓතිහාසික 
වශෙයන් අෙප් රෙට් වැදගත් දිස්තික්කයක්. ඒ වාෙග්ම යාපනයට 
යන ෙතක්ම, අනුරාධපුරය තමයි ඒ පළාෙත් ෙක්න්දස්ථානය.  ඒ 
නිසා අපි සතුටු ෙවනවා,  අනුරාධපුරය-පුත්තලම පධාන මාර්ගය, 
අනුරාධපුර-පාෙදනිය පධාන මාර්ගය, අනුරාධපුර-දඹුල්ල A-9  
මාර්ගය, අනුරාධපුර-තිකුණාමල මාර්ගය, අනුරාධපුර-පදවිය 
පධාන මාර්ගය කියන මාර්ග පද්ධති  ෙම් වන ෙකොට සංවර්ධනය 
ෙවලා තිෙබන එක ගැන; ඒ වාෙග්ම සංව ර්ධනය ෙවමින් පැවතීම 
ගැන.  අපි සියලු ෙදනාම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් හරහා 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරනවා  වාෙග්ම,  ඥාති 
සම්බන්ධකම් වර්ධනය කර ෙගන ජනතාවට පහසුෙවන් එහා 
ෙමහා ගමන් කිරීමට අවස්ථාව සලස්වා දීමයි.  

ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී අපි දැක්ක කාරණයක් තමයි, විෙද්ශ 
රටක් වශෙයන් වැඩිෙයන්ම  චීනය ගැන කථා කිරීම. අෙප් 
ආණ්ඩුව චීනෙයන් ණය අරෙගන, අෙප් රට සංවර්ධනය කරනවා 
කියලා කථා කළා. රටක් සංවර්ධනය ෙවද්දී අවශ තා මත ණය 
ගන්න ඕනෑ. අෙප් රජය කරලා තිෙබන්ෙන් ණය අරෙගන, ඒ ණය 
අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට, අෙප් රෙට් යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනයට ෙයොදවලා තිෙයන එක. එෙහම නැතිව, ෛදනික 
අවශ තා සඳහා වියදම්  කිරීමට ණය ගත්තා නම් තමයි සියලු 
ෙදනාම ඒ ගැන විෙව්චනය කරන්න ඕනෑ. නමුත් අපි 
ආඩම්බරෙයන් කියනවා, ඒ ගත්ත සියලුම ණය ෙයොදවා 
තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරලා, අෙප් 
රට  අඩියක් ඔසවා  තැබීමට බව. අපි ඉතාම සතුටු වනවා, ඒ 
කටයුතු රජය මඟින් කියාත්මක කිරීම ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කළා,  අපි බිතාන  
අගමැතිතුමා අෙප් රටට ෙගන්වලා,  අෙප් රටට විරුද්ධ මතයක් 
ෙගොඩ නඟන්න  සහෙයෝගය දැක් වූවා කියලා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් 
චීනය වාෙග් රටවල් එක්ක සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් 
නැහැයි කියලා කිව්වා. ශී ලංකාව ඕනෑවටත් වඩා චීනයත් එක්ක  
එකතු ෙවලා කටයුතු කරනවාය කියන ෙචෝදනාව එල්ල කළා. 
හැබැයි අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා, මෑතකදී  බිතාන  අගමැතිතුමා 
ගිෙය් චීනයට බව.  

චීනයට ගිෙය් තනියම ෙනොෙවයි. එතුමා යද්දී ව ාපාරිකයන් 
සහ නිලධාරින් ඇතුළු ෙද්ශපාලනඥයන් සියයක් එක්කයි  ගිෙය්. 
ෙමොකද, ඒ බටහිර රටවලුත් අද පිළිෙගන තිෙබනවා   ෙලෝක 
ආර්ථිකය දියුණු ෙවද්දී, ෙලෝක ආර්ථිකය ඉදිරියට යද්දී චීනය 
ඉතාම වැදගත් රාජ යක් කියලා. 

ඉතින් සමහර බටහිර රාජ යන් චීනයත් එක්ක තිෙබන 
සම්බන්ධකම් දැන් ස්ථාවර කර ගන්න හදද්දී,  ඊට වර්ෂ 
ගණනාවකට කලින් තමයි දූරදර්ශී නායකයකු හැටියට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා චීනයත් එක්ක සම්බන්ධකම් ඇති කරෙගන 
ඔවුන්ෙග් සම්පත් උපෙයෝගී කරෙගන අෙප් රට දියුණු කරන්න 
අවශ  කටයුතු  කෙළේ.  ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා විදුලිබල හා 
බලශක්ති  අමාත ාංශය ගැනත් වචන කිහිපයක් සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම මා සතුටු ෙවනවා, විදුලිබල හා බලශක්ති  
අමාත ාංශෙය් කියාකාරීත්වය පිළිබඳව. 2005 වර්ෂය විතර ෙවද්දී 
සියයට 65ක් ෙවලා තිබුණු රෙට් විදුලි පරිෙභෝජනය ෙම් වන 
ෙකොට සියයට 95ක් දක්වා ඉහළ ෙගන ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම 2014 වර්ෂය අවසාන ෙවද්දී අෙප් රෙට් සියලු පෙද්ශවල  
විදුලි අවශ තා ඉටු වන බව අපට විශ්වාසෙයන් යුතුව කියන්න 
පුළුවන්. මූලික විදුලි ටාන්ස්ෙපෝමර සහිත ෙයෝජනා කම ෙම් ෙවන 
ෙකොට කියාත්මක ෙවලා අවසානයි. දැන් කරෙගන යන්ෙන්   විදුලි 
දිගු කිරීම්. ඉතින් අපි සතුටු ෙවනවා, 2014 වර්ෂය අවසාන ෙවද්දී 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සියලුම ජනතාවට විදුලි සැපයුම ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් වීම සම්බන්ධෙයන්. ඊට පස්ෙසේ ඉතිරි ෙවන්ෙන් 
අලුතින් ඉදි වන  නිවාසවලට විදුලි සම්බන්ධතා ලබා දීමයි. ෙම් 
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වාෙග් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් අ ෙප් රෙට් සිද්ධ ෙවද්දී,  මූලික 
මිනිස් අවශ තා එකින් එක ඉටු ෙවද්දී,  ඒක ඉවසා ගන්න බැරිව 
විපක්ෂෙය් යම් යම් උදවිය අෙප් රජයට අවලාද නඟන්න සූදානම් 
ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් ෙමොන කථා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ කිව්වත්,   
ෙම් ෙමොන කථා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට ගිහිල්ලා කිව්වත් අෙප් 
රෙට් ජනතාව පිළිෙගන තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ජනතාව ශක්තිමත් 
කරන්න පුළුවන්, ෙම් රෙට් ජනතාව සමෘද්ධිමත් කරන්න පුළුවන් 
එකම නායකයා අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමායි 
කියලා. ඒක එකවරක් ෙනොෙවයි, කිහිපවරක් ෙනොෙවයි පසු ගිය 
මැතිවරණ 28කදීම ජනතාව ඔප්පු  කර තිෙබනවා. ෙම් රට 
ෙමෙහයවිය යුතු නායකයා අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමායි කියලා ඔවුන් පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. අපි එක 
පැත්තකින් සතුටු ෙවනවා, ඒ වාෙග් නායකයකු නිෙයෝජනය 
කරන පක්ෂයක මන්තීවරුන් හැටියට අපට කටයුතු කරන්න හැකි 
වීම සම්බන්ධෙයන්. ෙමොකද, අපි ගමට ගියාම විදුලිය නැති 
පෙද්ශයක ජනතාව අෙපන් විදුලි සම්බන්ධතාව ලබා ෙදන්නය 
කියලා ඉල්ලුෙවොත්,   අපට විශව්ාසයක් තිෙබනවා අෙප් රජය 
තුළින් ඒ පහසුකම ඒ ජනතාවට  ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ 
වාෙග් ආත්ම විශ්වාසයක් ඇතිව, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන ෙහෝ අෙනකුත් ආයතන නිෙයෝජනය කරන මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ට කටයුතු කිරී ෙම් ශක්තියත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  ෙම් රෙට්  විදුලි 
සම්බන්ධතාව ලබා දීම හරහා  ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
වුණා. ඒ ජනතාව ඔවුන්ෙග් අෙනකුත් කටයුතුවලට විදුලිය පාවිච්චි 
කළා. අෙලෝකය ලබා ගන්න,  රූපවාහිනිය බලන්න විතරක් 
ෙනොෙවයි,  විදුලිය පාවිච්චි  කරන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් කුඩා කර්මාන්ත 
දියුණු කර ගන්න,  ඔවුන්ෙග් හැකියාවන් භාවිත කර කර්මාන්තවල 
ෙයෙදන්න, ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගන්න ඒ  විදුලිය 
පහසුකම ලබා ගත්තා. ඊට අමතරව විෙශේෂෙයන්ම තරුණ 
තරුණියන්, අෙප් දූ දරුවන්  විදුලි එළිෙයන් තමන්ෙග්  අධ ාපන 
කටයුතු සාර්ථක කර ගත්තා; පාඩම් කළා; ෙපොත් පත් බැලුවා.   
ඉහළ අධ ාපන මට්ටමක් ලබා ගන්න කටයුතු කළා.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මා විෙශේෂෙයන්ම 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ ඒ සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ටත් ඒ 
අමාත ාංශවල ෙල්කම්වරුන්ටත්, නිලධාරින්ටත් මෙග් ෙගෞරවය 
සහ ස්තුතිය පුද කරමින් අපි  විශ්වාස කරන පරිදි, ශී ලංකාව 
ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පත් කර ගන්න හැකියාව ලැෙබ්වායි 
කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 

මන්තීතුමා.  
 

[අ.භා. 4.26] 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ඒ වාෙග්ම සන්ෙතෝෂ 

වනවා, රටට වැදගත් ආයතනයක් වන විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන 
කථා කරමින් ෙම් විවාදයට එක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රට ට වැදගත් ආයතනයක් 
වුණත් රජය වැදගත් ආයතනයක් විධියට විදුලබල මණ්ඩලය 
සලකන්ෙන් නැහැ කියලා අපට ෙත්ෙරනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන 
ෙපොඩි කනගාටුවකුත් තිෙබනවා.  විදුලබල මණ්ඩලය කියන්ෙන් 
අද ෙම් රෙට් වැදගත් ආයතනයක්. ඒ වාෙග්ම ඉංජිෙන්රුවරුන් 
වැඩිම පිරිසක් ෙසේවය කරන ආයතනයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනෙය් අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් සිටි එකම 
ඉංජිෙන්රුවරයා  ඉල්ලා අස් ෙවලා මාස අටකට වැඩියි. ෙම් 
අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට තවම ඉංජිෙන්රුවරෙයක් පත් කර ගන්න 
ඇමතිතුමිය අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා.ඒ ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
මා කනගාටු ෙවනවා. ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව 
විෙශේෂඥ ෙයකුත්  අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට එකතු කරන්න කියා මා 
ඇමතිතුමියෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනය සුවිෙශේෂ මූල  
ආයතනයක්. අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 200ක පමණ 
ආදායමක් උපයනවා. නමුත් අවුරුදු එකහමාරක් තිස්ෙසේ ෙම්කට 
පධාන මූල  කළමනාකරුෙවක් පත් කර ගන්න බැරුව ලත 
ෙවනවා. ඉතින්, ෙමච්චර ෙලොකු ආයතනයක් ෙමවැනි  
තත්ත්වයක් තුළයි ෙගන යන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් හිතන්න ෙද්වල් තිෙබනවා. 
අද ෙමම ආයතනෙය් ෙසේවකයන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. සමහර 
තැන්වලට ෙසේවකෙයෝ වැඩියි. රත්නපුර පෙද්ශයට ගිහින් 
බැලුෙවොත් ෙසේවකෙයෝ වැඩියි.අෙප් ඇමතිතුමිය තවම ෙසේවකෙයෝ 
පත් කරන්ෙන් නැති නිසා ඒ පැත්ෙත් තවම පශ්නයක් ෙවලා 
නැහැ. නමුත් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් සිටින ෙසේවකයන් සංඛ ාව 
අඩුයි. ෙසේවක සංඛ ාවන්ෙග්  ඒ වාෙග් විෂමතාවක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්  විෂමතාවයක් තිබියදී ෙම් ආයතනය තුළ manpower 
ආයතනවලින් බඳවා ගත්ත ෙසේවකයනුත්  4,000ක් 5,000ක් 
පමණ ෙසේවය කරනවා. ෙම් අයව ස්ථිර කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
අයත් අෙප් උදවිය. ස්ථිර රැකියාවක් නැති නිසා ෙම් අයට 
විවාහයක් කර ගන්න විධියක් නැහැ. අවුරුදු හතක් අටක් ෙම් 
ආයතනෙය් ෙසේවය කරනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි,  ඔබතුමිය ෙම් 
ෙද් ෙනොකළත් හිටපු ඇමතිවරු  Manpower ආයතනවලින් ගත්ත 
ෙසේවකයන්ට ෙහොෙරන් තවත් ෙසේවකෙයෝ අරෙගන ඒ අයව ස්ථිර 
කර තිෙබනවා. සමහර කාලවල පන්සල්වල ඇබිත්තයන්ටත් 
ෙමහි ස්ථිර ෙසේවය  ලබා දුන්නා.  නමුත් අවුරුදු ගණනක් වැඩ කළ 
Manpower  ආයතනවලින් ගත්ත ෙසේවකයන් ස්ථිර කෙළේ නැහැ. 
ඒක ඔවුන්ට කරන අසාධාරණයක්. ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරන්නය කියා මා ගරු ඇමතිතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
කාරණය සඳහන් කරන්න ඕනෑ පසුගිය කාලෙය් විදුලිබල 
මණ්ඩලය  ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයකට ලක් වුණා. ආසියාෙව් 
විදුලිබල ඒකකයකට වැඩිෙයන්ම ගාස්තු අය කරන ආයතනයක් 
බවට ෙමය පත් වුණා.  අධික විදුලිය ගාස්තුවක් අය කිරීම තුළ ෙම් 
විදුලිබල මණ්ඩලය පසු ගිය කාලෙය් රුපියල් ෙකෝටි 2,100ක 
ආදායමක් ලැබුවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊට පසු - [බාධා කිරීමක්] 
ගරු ඇමතිතුමිය,  ඔබතුමියෙග් කථාෙව්දී කියන්න. පසු ගිය 
කාලෙය් අප වැස්සක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙනොසිටියදී වැස්සක් 
ලැබුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් ෙකෝටි 
2,000ක පමණ  ලාභයක්  ලැබුවා. ඒ නිසා නියාමන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් නිර්ෙද්ශයට  අනුව  ඊළඟ මාස 6  කාලය තුළ විදුලි 
පාරිෙභෝගිකයාෙග් විදුලිය ගාස්තුව අඩු කළයුතු ෙවනවා. නමුත් 
ෙම් කටයුතු සිදු වුෙණ් නැහැ. ෙම් ලාභ ලැබුවාට, ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙවන් ගත්ත ණය ෙගව්ෙවත් නැහැ. ණයට ගත්ත 
ෙද්වල් සම්පූර්ණෙයන් ෙගවලා ඉවර කර ගන්නත් බැරි වුණා. 
ෙපොලියට ගත්ත මුදල්වල ෙපොලී  මුදල් පමාණය අඩු කර ගන්නත් 
බැරි වුණා. නමුත් රජෙය් නිෙයෝගයක් ඇවිත්,  පාඩු ලබන ආයතන 

771 772 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වහාම ආදායම් බදු ෙගවන්න ඕනෑ කියා, භාණ්ඩාගාරයට -
Treasury එකට- ෙම් මුදල් ටික යැව්වා. යවලා ෙමොනවාද කෙළේ? 
ෙම් මුදල් -අර අමාරුෙවන් විදුලි බිල ෙගවූ මිනිසුන්ෙග් මුදල්- 
ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය රාජ  නායක සමුළුවට වියදම් කරලා  
නාස්ති කර දැම්මා, ඒ අයට පතිලාභ ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මීට වඩා ඉහළ ෙසේවයක් 
ජනතාවට ලබා දීමට පුළුවන් හැකියාවක් ෙම් විදුලිබල මණ්ඩලයට 
තිෙබනවා.    ඒ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලෙය්දී අප 
විවිධ සැලසුම් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රජයත් ඒ සැලසුම් 
පිළිගත්තා. නමුත්  තවම ඒ සැලසුම් කියාත්මක කර ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. එදා අපි ෙම්ක business units වශෙයන් 
නැත්නම් ෙවනම ඒකක වශෙයන් ෙකොටස් හයකට ෙබදලා ෙවන 
ෙවනම පාලනය කරන්න නැත්නම් ෙවන ෙවනම  ලාභ බලන්න 
සැලසුම් කළා. ෙපෞද්ගලීකරණය ෙනොකර රජෙයන් පවත්වාෙගන 
යමින් ආයතනය තුළම තරගකාරී තත්ත්වයක් ඇති කරලා 
ගුණාත්මක ෙසේවාවක් ජනතාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන් අදිටනින් 
ෙම්ක සැලසුම් කළා. විදුලි නිෂ්පාදනය ෙවනම ෙකොටසක් 
හැටියටත්, සම්ෙපේෂණය කිරීම ෙවනම ෙකොටසක් හැටියටත්, ෙබදා 
හැරීම ෙවනම ෙකොටසක් හැටියටත්   සැලසුම් කළා.  ඊට පසු ඒ 
ෙබදා හැරීමත් ආපසු කලාප 4කට කඩලා ඒක ෙවනම ෙකොටස ්
හතරක් විධියට අරෙගන, ෙකොටස් හයකට ෙබදලා ෙවන් කළා. 
නමුත් අද වන ෙතක් ඒක කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. අර 
ෙටලිෙකොම් එෙක් කරනවා වාෙග්, ෙම්ක කියාත්මක කළා නම් ඒ 
ෙකොට්ඨාස අතර තරගයක් ඇති වීම තුළ ජනතාවට ගුණාත්මක 
ෙසේවයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එෙහම  නම් පාඩු 
ලැෙබන තැන් ෙසොයලා බලලා ඒවා ගැන විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරන්න තිබුණා. ලාභ ලැෙබන තැන් ෙසොයලා බලා ඒ අයට 
ෙබෝනස් ලබා ෙදන්නත් තිබුණා. ඒ වෙග් කටයුතු කරන්න 
තිෙබද්දී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තවම ඒ තැනට ෙගනැල්ලා 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් ජාතික 
විදුලිබල පද්ධතියට විදුලිය එකතු වන කම තිෙබනවා. එකක් තමයි 
ජල විදුලි ෙයෝජනා කමය.  ඒක ලාභම කමය. ජල විදුලි ෙයෝජනා 
කමය තුළින් ඒකකයක් රුපියල් තුනක් වෙග් මිලකට ලැෙබනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙයන් 
රුපියල් 9.50ක් 10.00ක් වෙග් මිලකට විදුලිය ඒකකයක් 
ලැෙබනවා. ඊළඟට ඩීසල්, දැවි ෙතල් වෙග් ෙද්වලින් රුපියල් 
25.00ත් 40.00ත් අතර මිලකට විදුලිය ඒකකයක් ලැෙබනවා.  

ඊළඟට, mini-hydropower station ඒ කියන්ෙන් සුළං විදුලි 
බලාගාර වෙග් ෙද්වලින් විදුලිය එකතු ෙවනවා. නමුත් ෙම්වා දිහා 
බැලුවාම අපට ලාභම ෙද් ජල විදුලිය ලබා ගන්න එකයි. හැබැයි, 
අවාසනාවකට වාෙග් ෙම්  කටයුතු කරන්න අපට ජල මූලාශ නැහැ. 
දැන් අෙප් රෙට් විදුලිය ඒකකයක් රුපියල් 53ක් වෙග් මිලකට 
විකුණන ෙවලාෙව් පරිසර හානියක් නැතිව රුපියල් 3.00කට 
විදුලිය ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන් එකම ෙද් තමයි 
ජල විදුලි බලාගාර තුළින් විදුලිය ලබා ගැනීම. එෙහම නම්  ෙම් ජල 
විදුලි බලාගාර ටික ආරක්ෂා කිරීෙම් ෙලොකු වගකීමක් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට තිෙබනවා. ෙමොකද, අපට මීට වඩා ෙලොකු 
ජල විදුලි බලාගාර හදලා ෙම් වාෙග් හපන්කමක් කරන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් ජල විදුලි බලාගාර  සඳහා ගරු 
ඇමතිතුමියෙග්  විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර නැහැයි කියලා 
ෙපෙනනවා. එක ජල විදුලි බලාගාරයක්වත් එක දිගට දවස් 365ම 
වැඩ කරන්න බැහැ. ෙකොයි ෙවලාෙව් බැලුවත් එකක් කැඩිලා. 
එක්ෙකෝ වික්ෙටෝරියා විදුලි බලාගාරය කැඩිලා කියයි. තව 
ෙවලාවක ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය කැඩිලා කියයි. 
එෙහම නැත්නම් ෙබෝවතැන්න විදුලි බලාගාරය කැඩිලා කියයි. ඒ 
වාෙග් එක එක ෙද්වල් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] මට ෙවලාව 

නැහැ, ගරු ඇමතිතුමියනි. ඔබතුමිය පස්ෙසේ කථා කරන්න. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙවලාව ෙදනවා නම් 
ෙතොරතුරු ලැබුණ හැටි කියන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල් වන්ෙන් නැතිව, පරිසරයට හානි වන්ෙන් නැතිව, 
පරිසර හානිය අවම කර ෙගන  අපට ජල විදුලි බලාගාර හදා ෙගන 
යන්න පුළුවන්. නමුත් අද වන විට කුකුෙළේ ගඟ ව ාපාරෙය් 
තිෙබන  turbine  එකක් අකිය ෙවලා. ෙම් අකිය වීම නිසා අපට 
දවසකට රුපියල් ෙකෝටියක විතර පාඩුවක් ෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමියනි, ෙම් ජල විදුලි බලාගාරය ගැන මීට වඩා අවධානයට 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්ෙකන් සිදු වන  පාඩුව විඳින්ෙන් 
විදුලිබල මණ්ඩලය ෙනොෙවයි. රෙට් ජනතාවයි. ඒ අහිංසක 
ජනතාවෙග් විදුලි බිලට තමයි ඒක එන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ගැන 
විෙශේෂෙයන් බලන්න ඕනෑ. විදුලිබල මණ්ඩල පනෙත් පැහැදිලිව 
තිෙබනවා විදුලි බිල නියම කිරීම මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් නිර්ෙද්ශය අනුව කරන්න ඕනෑ කියලා.  

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා. 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 

මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යන ආකාරයට අසත  කරුණු 
රාශියක් කිව්වා. එකක් තමයි ආසියාෙව් වැඩිම විදුලි බිල 
තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් කියන එක.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමිය ඉන්නවා. එතුමියට පිළිතුරු 

කථාෙව්දී පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මහජන උපෙයෝගිතා  ෙකොමිෂන් සභාෙවන් කියනවා [බාධා 

කිරීමක්] 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 විෙශේෂෙයන්ම   ජනවාරිවල ඉඳලා ජුනි දක්වා සහ ජුනි ඉඳලා 

ෙදසැම්බර් දක්වා වන විධියට අවුරුද්ද ෙදකට ෙබදලා අවුරුද්ෙද් 
මුල් මාස හෙය් යම් සැලැස්මක් අනුව නියම කරන මිල අඩු 
වුෙණොත් ෙදවැනි මාස හෙය්දී ඒක විදුලි බිෙලන් අඩු කරන්න ඕනෑ 
කියලා. පළමුවැනි මාය හෙය් විදුලි බිල වැඩි වුෙණොත් ෙදවැනි 
මාස හයට ඒක එකතු කරන්න කියලා තිෙබනවා. ෙමොකද ෙහේතුව, 
විදුලි බලය විතරක් අපට  estimate කරන්න බැහැ. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා] 
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අෙප් විදුලිය ඒකකයක වැය ෙමච්චරයි  කියන්න බැහැ. ෙමොකද, 
ඒක ස්වභාවික ෙහේතු මත -වැස්ස නිසා- depend ෙවනවා. ෙහොඳට 
වැස්ෙසොත් විදුලිය නිෂ්පාදන වියදම අඩු ෙවනවා. පෑව්ෙවොත් වැඩි 
ෙවනවා. එෙහම වුණත් ෙම් පනත යටෙත් විදුලිබල මණ්ඩලය 
නියාමන  ෙකොමිෂන් සභාව කිව්ව විධියට කටයුතු  කරන්ෙන් 
නැහැ. වැස්ස ඇති ෙවලා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලාභ ඇති වුෙණොත් 
ෙම් පනත අනුව ජනතාවට ඒ පතිලාභ ෙදන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ඒෙක් අෙනක් පැත්ත කරනවා. බැරි ෙවලාවත් නියඟය ඇවිල්ලා 
පාඩු වුෙණොත් ඔන්න ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තු කියලා අර පාඩුව 
එකතු කරන එකයි කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් කියනවා 
ෙවනත් ෙදයකදී අපට cost එක කියන්න පුළුවන්. විදුලිබල 
නිෂ්පාදනෙය් ඒකකයක් ෙමච්චරයි කියලා කියන්න බැහැ. 
ෙමොකද, වැස්ස නිසා. වැස්ස කාටවත්වැඩි කරන්නත් බැහැ, අඩු 
කරන්නත් බැහැ. ෙවනස් කරන්නත් බැහැ. වැස්ස නිසා ෙවනස් 
වන්ෙන් නැති නිසා තමයි ෙමවැනි කමයක් උපෙයෝගී කර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒක මම විෙශේෂෙයන් කියනවා.  

 ගරු ඇමතිතුමියෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ෙමන්න ෙම් 
කාරණය ෙකෙරහි. තව මාස හයක් විතර යන ෙකොට 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් අදියර 1, අදියර 2, අදියර 3 
කියාත්මක ෙවයි. එතෙකොටවත් ෙම් ලයිට් බිල අඩු කරන්න බැරි 
ද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, ඔබතුමියෙග් කථාෙව්දී ඒක 
කියන්න. විදුලිය බිල අඩු කරන්න බැරි ද? ෙමොකද ෙහේතුව, 
විදුලිබල පනත අනුව විදුලි බිල අඩු කරන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් අදියර 2, 3 
කියාත්මක වුණාට පස්ෙසේ රුපියල් 10ට වඩා අඩු ගණනකින් 
විදුලිය ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම්කයි. 
රැකියාවක් කරන ෙකෙනකුට අද විදුලි බිල ෙගවා ගන්න බැහැ. 
රෙට් තිෙබන කර්මාන්ත ශාලා, ෙපොඩි ව ාපාර දියුණුයි, දියුණුයි 
කියලා කිව්වාට විදුලිය බිල ෙගවා ගන්න බැරි නිසාම කඩාෙගන 
වැටිලා. ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

ගරු ඇමතිතුමියෙග් කථාෙව්දී ෙම් කාරණයටත් පිළිතුරු ෙදයි 
කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය 
වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරද්දී කිව්වා, ඇඟලුම් කර්මාන්තය, ඒ 
වාෙග්ම ෙත්, රබර් වෙග් කර්මාන්ත වැඩිදියුණු කරලා අෙප් රටට 
එන විෙද්ශ විනිමය වැඩි කරනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ඇඟලුම් 
කර්මාන්තය ෙලෝකෙය් 10වැනි තැනට ගන්නවා කිව්වා. නමුත් 
කනගාටුෙවන් කියනවා, මම ඉන්න දිස්තික්කෙය් වත්තල 
ෙකරවලපිටිෙය් factoriesවලට ලයිට් ෙදන්න බැහැ. පුළුවන් නම් 
ඒ ගැන අහලා ඔබතුමියෙග් කථාෙව්දී පිළිතුරු ෙදන්න. 
ෙකරවලපිටිෙය් කර්මාන්තශාලාවලට විදුලිය ඉල්ලනවා. අවුරුදු 
7කට ඉස්ෙසල්ලා ඉඳලා එහි විදුලි උප ෙපොළක් ඉදි කරන්න කියලා 
ඒ ව ාපාරිකෙයෝ, ඒ කර්මාන්ත හිමිෙයෝ කෑ ගහනවා. ඒක කර 
ගන්නවත් බැහැ. මහියංගනයටත් ලයිට් දුන්නා කිව්වා, නමුත් 
ෙකොළඹට අල්ලපු ගෙම් තිෙබන ෙකරවලපිටිෙය් factoriesවලට 
ලයිට් ෙදන්න ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අෙපොෙහොසත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන කටයුතු කරන්න කියලාත් විෙශේෂෙයන් 
අවධාරණය කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් රජය -එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය- තමයි ෙම් 
රෙට් වැඩිෙයන්ම වැව් හැදුෙව්. වැඩිම විදුලි බලාගාර පමාණය ෙම් 
රටට දායාද කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් විදුලිබල සැලැස්ම 
ඉදිරිපත් කළාම ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් -ෙලෝක පජාව- හරි 
සන්ෙතෝෂ වුණා. ෙමොකද ෙහේතුව, ෙලෝකෙය් අඩුම මිලට විදුලි 
බලය සපයන්න පුළුවන් විදුලි බලාගාර තමයි අපි නිර්මාණය 
කෙළේ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පරිසර හානිය අවමයි. අවම පරිසර 
හානිය තිෙබන විදුලි බලාගාර තමයි අපි එදා හැදුෙව්. ඒ හින්දා 
එංගලන්ත රජය අෙප් පතිපත්ති දිහා බලලා වික්ෙටෝරියා ජලාශය 

අපට තෑග්ගක් හැටියට දුන්නා. ෙකොත්මෙල් ජලාශය ස්වීඩන් 
රජෙයන් අපට ලැබුණු තෑග්ගක්. අපි ණයට ගත්ත එකක් 
ෙනොෙවයි, ආධාරයක්. -තෑග්ගක්- රන්ටැෙඹ් ජලාශය ජර්මන් 
රජෙයන් අපට දීපු තෑග්ගක්. අපි එක්සිම් බැංකුව පස්ෙසේ ගිෙය් 
නැහැ, අෙන්! ණය ෙදන්නෙකෝ කියලා. අපි වැඩි ෙපොලියට ණය 
අරෙගන විදුලි බලාගාර හදන්න කටයුතු කෙළේ නැහැ. ෙම් 
රජයටත් ඒ වාෙග් ෙහොඳ පතිපත්ති තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. නමුත් 
මම කනගාටුෙවන් කියනවා, 2012 ජනවාරි සිට අද වන ෙතක් ෙම් 
රජයට කුඩා විදුලි බලාගාරයක්වත්, ජල විදුලි බලාගාරයක්වත් හදා 
ගන්න හැකියාව ලැබිලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමියෙග් කථාෙව්දී ඒ 
පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා කියනවා. ෙමොකද 
ෙහේතුව, [බාධා කිරීමක්] හදලා නැහැ, හදලා නැහැ. ගිහින් 
බලන්න. ෙමොකද ෙහේතුව? මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව 
එක පැත්තකින් කෑ ගහනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එක පැත ්තකින් මිලක් නියම කර ගන්න බැරුව මහජන 

උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව කෑ ගහනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
විදුලිබල මණ්ඩලය කෑ ගහනවා ෙම් මිලට එකඟ නැහැ කියලා. ඒ 
නිසා ෙම් රටට බිහි ෙවන්න තිබුණු mini-hydropower stations -
කුඩා විදුලි බලාගාර- 38ක් අපට අහිමි ෙවලා, ෙමගාෙවොට් 1,000ක 
විදුලිය ධාරිතාවක් අෙප් ජාතික විදුලිය පද්ධතියට එකතු වන එක 
නැවතිලා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන්, ෙමන්න ෙම්වා ගැන 
විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණය 
ෙකෙරහිත් ගරු ඇමතිතුමියෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. අපි 
ෙහොඳ ෙදයක් කෙළොත් ෙහොඳ ෙදයක් හිමි ෙවයි. පරිසරයට හානි 
ව ාපෘතිවලට යන්ෙන් නැතුව,-[බාධා කිරීමක්] දවල් කාලෙය් වැඩ 
කරන කාර්යාල අෙප් රෙට් ෙගොඩක් තිෙබනවා. කච්ෙච්රිය දිහා 
බැලුවත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දිහා බැලුවත්, එෙහම නැත්නම් 
දිසාපති කාර්යාලය දිහා බැලුවත් දවල් කාලෙය් විතරයි වැඩ 
කරන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් ආයතනවලට සූර්ය ෙකෝෂ සවි කරලා 
දවල් කාලෙය් විදුලිය ලබා ෙදන්න. එතෙකොට විදුලිය ගබඩා 
කරන පද්ධති අවශ  ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ෙහේතුව, දවල්ට 
වැඩ කරන නිසා. රෑට national grid එෙකන් විදුලිය ගන්න. දවල් 
කාලයට වැඩිපුර විදුලිය නිපදෙවනවා නම් ඒවා national grid 
එකට ෙදන්න. එෙහම තමයි දියුණු රටවල ෙම් වාෙග් ආයතන 
කියා කරන්ෙන්. එතෙකොට පරිසර හානියක් නැහැ, විෙශේෂෙයන් 
වියදමක් නැහැ. 

කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් අඩු කරන්න, පරිසර හානිය අඩු කරන්න 
කටයුතු කෙළොත් එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට යුෙරෝපෙය් 
දියුණු රටවල් ආධාර කළා වෙග් අපට ආධාර ගලාෙගන එයි. අෙප් 
රටට හිරු එළිෙයන් විදුලිය ලැබුෙණොත් ෙලොකු cost එකක් යන 
එකකුත් නැහැ. එතෙකොට ජනතාවට ඒ පතිලාභ ෙදන්න පුළුවන් 
ෙවනවා කියන එක පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

ඊට ෙපර ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சாந்த பண்டார 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, 
and THE HON. SHANTHA BANDARA took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.42] 
 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම 

අනුව අෙප් ශී ලංකාව ගුවන් ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් ෙවමින් 
තිෙබන අවස්ථාවක සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අමාත ාංශය පිළිබදව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්න මට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාටත්, එම අමාත ාංශෙය් ගරු 
අමාත තුමාටත්, ඔබතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව් පුද 
කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය අවසන් වීමත් සමඟම අෙප් රෙට් ගුවන් 
ෙසේවාව සඳහා තිබුණු බාධක නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රෙට් භූ ෙගෝලීය පිහිටීම වාසියට හරවා ෙගන අද අෙප් ගුවන් 
ෙසේවාවන්වලට අවශ  යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ෙවමින් 
පවතින අවස්ථාවක් ෙම්ක. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම ගරු 
සභාවට ඒ පිළිබඳව ඉතාමත් ෙකටිෙයන් කරුණු කිහිපයක් පකාශ 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙලෝකෙය් ඉන්ධන මිල ඉහළ යමින් පවතින 
නිසා ඒ තුළින් ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම පාඩු ලබන අවස්ථාවක ඒ 
සඳහා අද අෙප් රජය මූල  ආධාර ලබා දීලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් පස් අවුරුදු සැලැස්ම 
ඉදිරිපත් කරමින් එය කියාත්මක කිරීම සඳහා අප රජය ඒ සඳහා 
ශක්තියක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් වසෙර් අලාභය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 208ක් වෙග් 
ගණනක් තිබුණත්, පසු ගිය වසරවල් සමඟ සන්සන්දනය කරන 
ෙකොට ෙම් වසෙර්දී මඟීන් පමාණය සියයට 21කින් වෙග් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ කාරණයක් හැටියට අපි දකිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පස් අවුරුදු සැලැස්ම තුළ ශී ලංකන් ගුවන් 
සමාගෙම් ගුවන් යානාවල ගුවන් වාර පමාණය, එෙහමත් නැත්නම් 
ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා 
තිෙබනවා. 

ඒක ඉතාම වැදගත් වූ කාරණයක්. ඒකීය ෙලොවක් කියන 
සංවිධානෙය් - Oneworld Alliance - සාමාජිකත්වය ලබා ගන්න 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට අද හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒකත් 
ඉතාමත් වැදගත් වූ කාරණයක්. අපෙග් ගුවන් ඉතිහාසෙය් කිසිම 
අනතුරක් සිදු වුෙණ් නැති නිසා ෙමවැනි සංවිධානයක් අප ගුවන් 
සමාගමත් සමඟ සම්බන්ධ  ෙවන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ 
වාෙග්ම නව ගුවන් යානා මිල දී ගැනීම තුළින් ෙලෝකෙය් තිෙබන 
අනිකුත් ගුවන් සමාගම් සමඟ තරගකාරිත්වයකට යන්න අද අපිට 
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. අපෙග් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් 
ගුවන් ඉංජිෙන්රු අංශය තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම තුළින්  
අලාභය තවත් අවම කිරීමට හැකියාවක් ලැෙබ්වි කියලා මා 
හිතනවා. අද කටුනායකට පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබන 
අලුත්වැඩියාව සහ පිළිසකර කිරීෙම් මධ ස්ථානය  මත්තලටත් 
ෙගන යා යුතු බවට ඉදිරි පස් අවුරුදු සැලැස්ම තුළ අඩංගු ෙවනවා. 
යුෙරෝපා ගුවන් නිරුපදිතතා ආයතනය මඟින් අද අපට EASA Part

-145 කියලා සහතිකයක් ලබා දී තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් ගුවන් 
යානා නඩත්තු කරන්න අද අපිට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා වාෙග්ම 
ෙම් කලාපෙය් තිෙබන අනිකුත් ගුවන් සමාගම්වල ගුවන් යානා 
නඩත්තු කිරීම තුළින් විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ෙගන එන්නත් 
හැකියාව ලැෙබ්වි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව අපි තුළ තිෙබනවා. 
අපෙග් ගුවන් සමාගෙම් විෙශේෂ කාර්මිකයින් පුහුණු කිරීෙම් 
මධ ස්ථානයටත් ඒ හා සමානවම EASA Part-147 කියන 
සහතිකය යුෙරෝපා සංගමය මඟින් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ සහතිකය 
තිෙබන ගුවන් සමාගම් ෙම් කලාපෙය් කිහිපයයි තිෙබන්ෙන් 
කියලා මම හිතනවා. ඒ අතෙළොස්ස අතෙර් අෙප් ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගමත් සිටිනවා. ඒ තුළිනුත් අපිට විශාල ප ෙයෝජනයක් ගන්න 
පුළුවන්. මීට වඩා ප ෙයෝජන ගැනීම සඳහා අද අපි පාකිස්තානයට, 
මාලදිවයිනට ඒ පුහුණුව ලබා ෙදනවා. ෙමය දියුණු කිරීම තුළින් 
ෙවනත් රටවලටත් ෙම් සහතිකය ලබා දීමට අපිට හැකියාව 
ලැෙබනවා. අෙප් ගුවන් සමාගමට පමණක් ෙනොව ෙවනත් රටවල 
ගුවන් සමාගම්වලටත් අෙප් ශමිකයින් යවන්න ෙමම කාර්මිකයින් 
පුහුණු කිරීම තුළින් හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ කටයුතු වැඩිදියුණු 
කරන්න කියලා අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගනුත්, ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාග ෙමනුත් ඉල්ලා සිටිනවා. කාර්මික පුහුණුව සඳහා මම 
හිතන්ෙන් වසරකට ශිෂ යින් 30 ෙදෙනකු තමයි බඳවා ගන්ෙන්. 
ඉදිරි කාලෙය්දී ඒ පමාණය තවත් වැඩි කෙළොත් අෙප් ගුවන් 
සමාගම දියුණු වනවා වාෙග්ම විෙද්ශ ගුවන් සමාගම් තුළිනුත් 
අපිට විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්නත් හැකි ෙව්වි.  

තවත් වැදගත් වූ කාරණයක් තමයි, අෙප් රෙට් පැවති යුද්ධය 
නිසා අප රට ඇතුෙළේ අභ න්තර ගුවන් ගමන්වලට බාධක 
පනවලා තිබීම. යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව ඒ බාධක සියල්ල 
ඉවත් වුණා. අද අෙප් රෙට් ආ ෙයෝජනය කිරීම සඳහා විෙද්ශ 
රටවලින් පසිද්ධ සමාගම් ඇවිල්ලා සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඇෙමරිකාෙව්ත්, 
යුෙරෝපෙය්ත් ඉතාමත් පසිද්ධ ඉංජිෙන්රු ආයතනයක් වන "ටාස"් 
කියන ආයතනය අද අෙප් රෙට් ආයතනයක් ආරම්භ කරලා 
ති ෙබනවා. ඒ ආයතනය මඟින් අෙප් රෙට් ඉන්න ගුවන් 
ඉංජිෙන්රුවන් 40 ෙදෙනකු ට රැකීයා  අවස්ථා ලබා දී තිෙබනවා. 
ෙමය ආරම්භය පමණයි. ඉදිරි කාලෙය්දී අෙප් මත්තල ගුවන් 
 ෙතොටුෙපොළත් සමඟ සම්බන්ධ  ෙවලා ගුවන් යානා සහ ගුවන් 
යානාවල ෙකොටස් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහාත් ෙමම ඉංජිෙන්රු 
ආයතනය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එමඟින් ඉදිරි කාලෙය්දී අපෙග් 
තරුණ ඉංජිෙන්රුවන්ට වාෙග්ම කාර්මිකයින්ට රැකීයා  අවස්ථා 
ලබා ගන්නත් හැකියාව ලැෙබ්වි. අද ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
පමණක් ෙනොව, අනිකුත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ගුවන් සමාගම් අප 
රටට ඇවිල්ලා  ආෙයෝජන කිරීම සඳහා එය  අවස්ථාවක් කර 
ෙගන තිෙබනවා.  

අෙප් අභ න්තර ගුවන් ගමන් අද වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් යාපනයට පමණයි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ගුවන් යානාව ගමන් කෙළේ. 

අද සෑම ගම් පෙද්ශයක්ම ආවරණය වන ආකාරෙයන් අෙප් 
අභ න්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් සංවර්ධනය වනවා. එෙහමත් 
නැත්නම් අලුතින් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් ඉදි කරන්න කටයුතු 
කරනවා. ෙමම “aviation” කියන එක අද ගමටත් ෙගන ගිහින් 
විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක කර්මාන්තයත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා. 
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ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
සංචාරක කර්මාන්තය තුළින් ෙම් පෙද්ශ දියුණු ෙවලා 

තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් paragliding, parasailing, hang gliding, 
parajumping යන ෙම් සියල්ලක්ම අෙප් ගම්වලට ෙගන ගිහින් 
තිෙබනවා. එය ඉතාමත් වැදගත් වූ කාරණයක්. ෙම් තුළින් අද අෙප් 
ගම් පෙද්ශවලටත් සංචාරකයන් ෙගන එන්න හැකියාවක් ලැබී 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපට ඉතා වැදගත් වූ ෙදවන ජාත න්තර 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක්  ආරම්භ කර තිෙබනවා. කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොෙළේ හදිසි අවස්ථාවක් ඇති වුෙණොත් කිසිම ගුවන් 
යානයක් ඒ ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට ෙගොඩ බස්සන්න හැකියාවක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ෙදවන ජාත න්තර 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් ඉදි කිරීම තුළින්, එවැනි හදිසි අවස්ථාවකදී 
අපට ෙමම ගුවන් පථය භාවිත කරන්න හැකියාවක් තිෙබනවා. 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට විෙශේෂෙයන්ම A380 වර්ගෙය් ගුවන් 
යානා ෙගොඩ බැසස්වීමටත් හැකියාවක් තිෙබනවා. ෙමහි තව ගැටලු 
තිෙබන්න පුළුවන්. යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීෙම් අවශ තාවනුත් 
තිෙබනවා. පවාහන පද්ධතිය, ෛවද  ෙසේවාවන් දියුණු කරන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය් ෙහෝටල් ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. අපි 
දන්නවා  බස් නැවතුම් ෙපොළක්, ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් වාෙග් ඉදි 
වුණු ගමන් එක විටම සංවර්ධනය කරන්න බැහැ; ගුවන් යානා 
පැමිෙණන්ෙන් නැහැ කියලා.  

විෙශේෂෙයන් යුෙරෝපා රටවල, එෙහම නැත්නම් ආසියාෙව්, 
මැෙල්සියාෙව් ෙව්වා, තායිලන්තය ෙව්වා ඒ හැම රටකම නව 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් ආරම්භ කෙළේ පැරණි ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
වහලා තමයි. අපි හිතනවා, ඉදිරි කාලෙය්දී දිෙනන් දින මත්තල 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ සංවර්ධනය ෙවයි කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ගුවන් 
මඟීන් පමාණෙය් ශීඝ වර්ධනයක් නැති වුණත්, cargo පමාණය 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක  ඒ පෙද්ශයට ඉතාමත් වැදගත් වූ 
කාරණයක්. ඉදිරි වසර පහ තුළදී ෙම් ගුවන් ෙසේවෙය් වැදගත් වූ 
ෙවනස් වීම් සිදු ෙවයි. ඒ සඳහා අපි සියලුෙදනාම සහෙයෝගය ලබා 
දිය යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු අමාත තුමා, ගරු නිෙයෝජ  
අමාත තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් 
ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ෙග් 
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම කියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලා 
සියලුෙදනාට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. මීළඟට ගරු පියංකර ජයරත්න 

ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 4.52] 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අවස්ථාෙව්දී සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත වරයා හැටියට  මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 2014 
වර්ෂය සඳහා අෙප් අමාත ාංශෙය් විෂය පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වාෙග්ම මා 
සන්ෙතෝෂ වනවා, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රජය තුළ 2010 වර්ෂෙය් සිට විෂය භාර අමාත වරයා 

හැටියට සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ අය 
වැය විවාද හතරකට සහභාගි වන්නට ලැබීම ගැන.  

අෙප් අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව අද හරින් පනාන්දු 
මන්තීතුමා කථා කළා. ශීලංකන් ගුවන් සමාගම පිළිබඳව අපි 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා කරලා, ඉදිරි පස් අවුරුද්ද 
පිළිබඳ යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, ඒ ඉදිරි පස් අවුරුදු 
සැලැස්ම කියාත්මක කරන ෙමොෙහොතක එතුමා ඒ සම්බන්ධව 
කිසිම දැනීමක් ෙනොමැතිව ශීලංකන් ගුවන් සමාගමත්, අෙප් 
අමාත ාංශයත් ඉතාම නින්දිත ආකාරයට විෙව්චනයට ලක් කළා. 
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, අපි 
මාසයකට වරක් පවත්වන උපෙද්ශක කාරක සභාවට 
පැමිෙණන්න කියලා. අෙප් රවි කරුණානායක මන්තීතුමාත් 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට සහභාගි වුණා.  

ඉදිරි පස් අවුරුදු කාල සීමාව තුළ අෙප් ගුවන් ෙසේවය 
ෙලෝකෙය් අනිකුත් ගුවන් ෙසේවා සමාගම් එක්ක තරගකාරි 
තත්ත්වයකට ෙගන ඒම සඳහා අද අපි කටයුතු ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් ඉලක්කය තමයි, ඉදිරි පස් අවුරුදු කාල සීමාව 
තුළ ෙලෝකෙය්  අපිත් එක්ක තරග කරන ජනපිය ගුවන් සමාගම් 
එක්ක තරග කිරීම සඳහා ෙහොඳ ගුණාත්මක ෙසේවයක් ලබා දීම. 
එය තමයි අෙප් අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන විට ඒ සඳහා 
අවශ  කටයුතු සම්පාදනය කරලා, වැඩ පිළිෙවළ හදලා, අලුත් 
ගුවන් යානා ෙම් ගුවන් ඇණියට සම්බන්ධ කර ෙගන අලුත් 
ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්න අෙප් අමාත ාංශය කටයුතු කරනවා.  

ගරු තිස්ස අත්තනායක මන්තීතුමා පකාශ කළා, ගුවන් යානා 
නඩත්තු කිරීම පිළිබඳව. ෙම් ගුවන් යානා නඩත්තු කරන්න ඕනෑ. 
ගුවන් යානා නඩත්තු කෙළේ නැත්නම් අපට ගුවන් යානයක් 
ගුවන්ගත කරන්නට අවසරයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒවාෙය් 
engines දාන්න ඕනෑ. අෙප් පරණ ගුවන් යානා තිෙබන්ෙන්. ඒවා  
අලුත් ෙනොකර අපට යන්න බැහැ. එතුමා ඒ ගැන ෙනොදැන කථා 
කළාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. අපි අෙප් ගුවන් යානා ඇණිය 
අලුත් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි ගුවන් යානා පිළිබඳ 
කාර්මික තත්ත්ව වාර්තාවන් ගන්නට ඕනෑ. මම කලින් කිව්වා 
වාෙග්  ඒ සියලු කාරණා ඇතුළත්ව අපි පස් අවුරුදු සැලැස්මක් 
හදලා ඒකත් එක්ක තමයි අලුත් ගුවන් ෙසේවාවන් සමඟ එකතු 
ෙවලා අපට ඒ ගමන් ම ඟ යන්නට හැකි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අද අෙප් ගුවන් 
ෙසේවය වන්වර්ල්ඩ් ආයතන සමඟ එකතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනකට එක ටිකට් පතකින් යන්නට පුළුවන්. 
අපි ගිවිසුම්ගත වුණු ඒ විධිෙය් වන්වර්ල්ඩ් ආයතන 13ක් 
තිෙබනවා. අපි ඒ වන්වර්ල්ඩ් ආයතන 13 සමඟ සම්බන්ධීකරණය 
ෙවනවා. ඕනෑම මගිෙයකුට වන්වර්ල්ඩ්  සම්බන්ධතාව ඇති 
කරෙගන ෙලෝකය තුළ සැරි සරන්නට අපි ඒ සම්බන්ධතාව ලබා 
ෙදනවා. වන්වර්ල්ඩ් සමාගමකට සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් ඇයි? 
කසිකබල් ගුවන් ෙසේවයක් ඒවාට සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් නැහැ. 
ෙලෝකෙය් පධානම, ඒ වාෙග්ම ෙලෝකය පිළිගත්ත, ෙලෝකයට 
වඩාත් ගුණාත්මක ෙසේවයක් ලබා ෙදන, නිරුපදිත ෙසේවාවන් 
සපයන ගුවන් සමාගම් තමයි ඒවාට බඳවා ගන්ෙන්. මම හිතන්ෙන් 
ඒකම ඇති  අෙප් ශීලංකන් ගුවන් සමාගම ගැන කියන්නට කියලා. 
අෙප් අඩු පාඩු තිෙබනවා. අද ශීලංකන් ගුවන් සමාගමට 
තරගකාරිත්වය අතින් ෙහොඳ සහතිකයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ගුණාත්මක භාවෙය් ගුවන් ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්නට අපි කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාල සීමාෙව්දී අපි එය තව දුරටත් සාර්ථක 
කර ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අද ෙලෝකෙය් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් දිහා බලන්න. අපි 
ආඩම්බර ෙවනවා, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාල සීමාව තුළ බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
ඉහළ තත්ත්වයට ෙග්න්නට අපට  පුළුවන්කම ලැබීම ගැන. අද 
එහි පහසුකම් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි අද 
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ජාත න්තර තත්ත්වයට ආපු නිසා ෙලෝකෙය් ගුවන් ආයතන 
කිහිපයක් අපිත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
මම මතක් කරන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් කාල සීමාව 
තුළ හබීබ් ජාත න්තර ගුවන් ෙසේවය, බිතාන  ජාත න්තර ගුවන් 
ෙසේවය, සිනමන් එයාර් ගුවන් ෙසේවය, ඉතිෙයෝපියානු ජාත න්තර 
ගුවන් ෙසේවය, ෙකොරියානු ජාත න්තර ගුවන් ෙසේවය, ෙමගා 
මාලදිවයින් ජාත න්තර ගුවන් ෙසේවය සහ තුර්කිෂ් ජාත න්තර 
ගුවන් ෙසේවය බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළත් 
සමඟ එකතු ෙවලා තිෙබනවා.  

2012 වර්ෂෙය් බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ මගී ධාරිතාව තිබුෙණ් මිලියන 6යි. නමුත් 2012 
ෙදසැම්බර් මාසය වන විට එහි අෙප් මගී ධාරිතාව මිලියන 7.2 
ඉක්මවූවා. 2013 වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන විට මිලියන 6ක 
පමාණයක්  බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. දැන් අපට අලුත් ෙදයක් හිතන්නට 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා බණ්ඩාරනායක 
ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තවත් සංවර්ධනය කරලා 2015 
වන විට මගීන් මිලියන 15ක්  සඳහා අවශ  ඉඩ කඩ ලබා දීමට. ඒ 
සඳහා අවශ  වැඩ පිළිෙවළ 2014 වර්ෂය තුළදී අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ආරම්භ 
කරන්නට අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 

පසු ගිය වර්ෂෙය්, 2012 වර්ෂෙය් අපි බණ්ඩාරනායක 
ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළින් ගුවන් යානා 8,410ක් 
ෙමෙහයවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 
ගුවන් ධාවන පථය පුළුල් කරන්නට. එය මීටර් 3,350ක් දිගින් සහ 
මීටර් 60ක් පළලින් යුක්තයි. එහි පළල මීටර් 75 දක්වා පුළුල් 
කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් වන විට අපි ඒ සඳහා 
සැලසුම් සකස ් කරලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාල සීමාෙව්දී 
ජාත න්තරයට ගැළෙපන ආකාරයට, ෙලෝකෙය් ඕනෑම ගුවන් 
යානයක් බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ෙගොඩ 
බැස්සවීමට හැකි වන පරිදි එය නවීකරණය කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කවුරුත් හැම 
තිස්ෙසේම කථා කරන මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැනත් අපි 
කියන්නට ඕනෑ. සමහර අය කථා කළාට ඒ අය මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ කළුද, සුදුද කියලාවත් දැකලා නැහැ. මම ඒ ගැන 
කනගාටු ෙවනවා. අපි ආරාධනා කළා, ගරු කථානායකතුමා 
ආරාධනා කළා මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට එන්න කියලා. අපි 
කියන්ෙන් ඇවිල්ලා බලන්න කියලායි. ෙමොකක්ද ෙම් මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ කියන්ෙන්? අද අපට ෙදෙවනි ජාත න්තර 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ලැබිලා තිෙබනවා. අපි ෙම් ගැන දශක 
ගණනක සිට සාකච්ඡා කළා. විවිධ නායකෙයෝ සාකච්ඡා කළා. 
නමුත් අවාසනාවකට ඒක ඒ කාලෙය් හදන්නට බැරිව ගියා.අ පට 
ෙදෙවනි ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක්  ලබා දීම ගැන අපි 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම්ක අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
හැදුවාද, එෙහම නැත්නම් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා 
හැදුවාද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙම්ක ෙම් රෙට් ජාතික 
සම්පතක්. ෙම්ක පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙම් රෙට් මිනිස්සු. ෙම්ක 
ආර්ථිකයට දායකත්වය ෙදන ආයතනයක් බවට පත් ෙවනවා. 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදලා එක රැයකින් ඒකට ගුවන් යානා 
ෙග්න්නට අපට බැහැ. ඒ සඳහා සැලැස්මක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම් වන විට මත්තල 
ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සඳහා අවශ  වැඩ පිළිෙවළ සකස් 
කිරීමට ගුවන් ෙසේවා සමාගම් සමඟ අපි සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ඒ වාෙග්ම සහන ලබා දීෙම් වැඩ  පිළිෙවළකුත් අපි ආරම්භ කර  
තිෙබනවා.  සිංගප්පූරුව ගත්ෙතොත්, ඒ රෙට් තවමත් සහන ෙදනවා. 
අපි ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හැටියට, මත්තල ජාත න්තර 

ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ඒ සහන ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. ෙමහි තවත් පැත්තක් තිෙබනවා. ඉස්සර 
කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළට 
ගුවන් යානයක් ආෙව් ඉන්ධන පුරවාෙගනයි. භාණ්ඩ ෙගනාෙව් 
නැහැ. හදිසි අවස්ථාවක් වුෙණොත් ලංකාෙව් ෙවනත් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් නැති නිසා ඒ ගුවන් යානය ඉන්දියාවට හරවන්න 
සිදු වුණා.  පසු ගිය කාල සීමාව තුළ  අපි ෙමය දැක්කා.  යුද්ධය 
පැවැති කාලය තුළ  සමහර අවස්ථාවල  ලංකාවට පැමිෙණන 
ගුවන් යානා ආපහු හරවා යවන්න අපට සිදු වුණා. Control Tower 
එක ගිනි ගත්තා. ඉන්දියාෙව් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් තිබුණු නිසා 
ඒ ගුවන් යානා  හරවා යැව්වා.  අද   මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
නිසා අපට  වැඩි පහසුකමක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ තමයි අඩු 
ඉන්ධන පමාණයක් පුරවාෙගන වැඩි බරක් තිෙබන cargo 
පටවාෙගන ඇවිල්ලා වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් 
ෙදකක් තිෙබන නිසා, ගුවන් යානා රක්ෂණ වියදම අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. එදා විශාල මුදලකට රක්ෂණය කළා. ෙමොකද, එක 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි තිබුෙණ්. නමුත් අද ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් 
ෙදකක් තිෙබන නිසා ගුවන් යානා රක්ෂණ වියදම අඩු මට්ටමකට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මත්තල ජාත න්තර ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් තිෙබන රත්මලාන 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළත් අපි city airport  එකක් හැටියට නවීකරණය 
කර තිෙබනවා.   ඒ තුළින් සංචාරක ව ාපාරය ව ාප්ත කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විශාල සංචාරකෙයෝ පමාණයක් ෙම් 
රටට පැමිෙණද්දි  අභ න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් නවීකරණය 
කරන්න අපට අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොට අපි එය 
ආරම්භ කරලා ඉවරයි.  රත්මලාන ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අපි උසස් 
තත්ත්වෙයන් නවීකරණය කර තිෙබනවා.  ෙම් වනෙකොට එවැනි 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් කිහිපයක් අදියර 1,2, 3 වශෙයන් නම් 
කරලා අද අපි සංවර්ධනය කරෙගන යනවා. ෙමොකද, සංචාරකයන්  
ලංකාවට පැමිණියාට පසුව හැකි ඉක්මනින් ඔවුන්ට තමන්ෙග් 
ගමනාන්තය කරා යන්නට ෙම් අභ න්තර ගුවන් ගමන් ෙසේවය 
සහ අභ න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ටික නවීකරණය කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තමුන්නාන්ෙසේලා  
ෙනොදන්නා කාරණයක් ගැන මම මතක් කරන්නට කැමැතියි. ෙම් 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හැදුවාට පසුව අද ජාත න්තර ගුවන් ගමන් 
මාර්ග ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එදා ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඉඳලා 
යුෙරෝපයට plane එකක් ගිෙය් ඉන්දියාව හරහායි. ෙමොකද, 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් plane එකක් ෙමෙහේ ෙගොඩ බස්සන්න බැහැ. 
ෙලෝකෙය් දැනට තිෙබන ෙලොකුම ගුවන් යානය A380 එක.  
A380 එකක්  ෙමෙහේ  ෙගොඩ බස්සන්න බැහැ.  හැබැයි, දැන් අපි 
සතුටු ෙවනවා, මත්තල ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ඕනෑම 
ගුවන් යානයක් බැස්සවීමට පුළුවන් වීම ගැන. A380 එකක් 
ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් නිපදවන ඕනෑම ගුවන් යානයක් බැස්සවීමට 
පුළුවන් ආකාරෙය්  ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය විසින් අද  හදලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා අද ඒ 
ගමනාන්ත -[බාධා කිරීමක්] ලංකාව උඩින් යන්න තමයි හදලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපට ආර්ථික වාසියක් තිෙබනවා.  මාසයකට  
ෙම් ලංකාව උඩින්  ගුවන් යානා 90ක් විතර යනවා. අඩුම 
වශෙයන් මාසයකට ගුවන් යානා 90ක් යනවා. එයින් අපට 
දවසකට එන ආදායම යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 20,000ක් ෙවනවා. 
[බාධා කිරීම්] හිනා ෙවන්න එපා, තමුන්නාන්ෙසේ ගණන් හදලා 
බලන්න. ලංකාව උඩින් යන ගුවන් යානා- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
උඩින් නම් තමයි යන්ෙන්. ඒක ඇත්ත.  
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[ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා] 
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ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
උඩින් නැත්නම් යටින් යනවා යැ. තමුන්නාන්ෙසේ නම් හැම 

එකක්ම යටින් යනවා.  ෙම් වාසිය  ලැෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයටයි. ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ බැසස්ුවත් එකයි, උඩින් ගියත් 
එකයි, අෙප් ගුවන් සංසරණ කලාපය තුළ ගුවන් යානයක් ගමන් 
කරනවා නම් ඒ ආදායම අ ෙප් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරියට එනවා ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒක අපට විෙශේෂ අවසථ්ාවක්.   

දැන් ගුවන් නියමුවන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. ලංකාව ගත්තාම, 
ෙලෝකය ගත්තාම 2013 වර්ෂය වනෙකොට ගුවන් මඟීන් මිලියන 
2.9ක් ගමන් කරනවා. 2030 වර්ෂය වනෙකොට ෙම් පමාණය 
මිලියන 6ක් දක්වා ඉහළ යයි කියලා අපි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
ඒ වාෙග්ම අද ගමනාන්තය දක්වා යන ගුවන් ගමන් මිලියන 30ක 
පමාණය  2030  වනෙකොට මිලියන 60 දක්වා වැඩි ෙවයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගුවන් යානා 27,000ක් අද ෙම් 
ෙලෝකෙය් සැරිසරද්දී, 2030 වර්ෂය වනෙකොට ඒ පමාණය 
54,000ක් ෙවයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  

ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ගත්තාම අෙප් ගුවන් ඇණිෙය් ශී 
ලාංකික ගුවන් නියමුවන් අඩුයි. 2030 වන ෙකොට ෙලෝකයට ගුවන් 
නියමුවන්, ගුවන් ඉංජිෙන්රුවන්, ගුවන් පාලකවරුන් විශාල 
සංඛ ාවක් අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. අද අපි  ඒ කටයුත්තට 
අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා දැක්මක් තිෙබන, ෙම් සඳහා 
උනන්දුවක් තිෙබන පාසල් දරුවන් හඳුනාෙගන 'සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා ක්ෙෂේතෙයන් බිඳක් දැෙය් දරුවන්ට' යන ෙත්මාව යටෙත් 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා 
සමාගම, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය ඒකාබද්ධ කරලා ෙලෝකයට 
අවශ  කරන ඉංජිෙන්රුවන්, ගුවන් නියමුවන් ඉදිරි කාලය තුළ 
බිහි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

අෙප් අමාත ාංශයත්, අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් පවතින 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමත්, ගුවත් ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන්ෙසේවා 
සමාගමත් ශී ලංකාෙව් විතරක් ෙනොව ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනකට 
යන්න පුළුවන්, ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවකට සූදානම් වන්න පුළුවන් 
ආයතන හැටියට දැන් නිර්මාණය ෙවමින් පවතිනවා. විපක්ෂෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විෙව්චනත් අපට අවශ යි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනාත් අපට අවශ යි. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරුණාකර අපත් එක්ක එක්කාසු ෙවලා, අ ෙප් 
අමාත ාංශයත් එක්ක එක්කාසු ෙවලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක 
කරගන්න අවශ  කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කටයුත්ෙත්දී ඉතාම නිර්ෙලෝභීව අපට 
සහෙයෝගය ෙද්වි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අපි ෙයෝජනා ෙදනෙකොට අහෙගන ඉන්න ඕනෑ. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. අපි අහෙගන ඉන්නවා. ඔබතුමා 

අෙප් උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඇවිල්ලා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන්න. ෙහොඳ ෙයෝජනා නම් අපි ඒවා කියාත්මක කරනවා. 
හැබැයි නිවැරැදි ෙද් විතරයි. ෙචෝදනා එල්ල කරද්දී කරුණාකර 
ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ෙචෝදනා එල්ල කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා යම් යම් ගැටලු 
තිෙබන බව. ගැටලු නැතිව ෙනොෙවයි. ගැටලු තිෙබනවා. හැබැයි 

අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒ ගැටලු විසඳාගන්නයි. "පාඩුයි! 
පාඩුයි!!" කියනවා. "සැලැස්මක් නැහැ" කියනවා. අද ෙලෝකය 
ගත්තාම හැම ගුවන් සමාගමක්ම වාෙග් පාඩු ෙවලා තිෙබනවා. අද 
එමිෙර්ට්ස් ආයතනය අරෙගන බලන්න. සිංගප්පූරුෙව්ත් අද පාඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ඉදිරි කාල 
සීමාව තුළ අෙප් කටයුතු සාර්ථකව කරෙගන යන්න. [බාධා 
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙවලාෙව්දී කථා කරන්න. මෙග් 
කථාව ෙවලාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේ උත්තර ෙදන්න එපා. නිකම් 
පනින්න එපා හැම තිස්ෙසේම. මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා මෙග් 
කාල සීමාව තුළ -පස් අවුරුද්ද තුළ- ඒ අවශ  කටයුතු කරන්න. 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, අපත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්. හැම දාම අෙප් අමාත ාංශය ගැන 
කථා කරන ෙකොට කියනවා අර ආයතනය පාඩුයි, ෙම් ආයතනය 
පාඩුයි කියලා. අපි කියනවා යම් යම් ගැටලු කිහිපයක් තිබුණා 
කියලා. අද අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ 
සඳහා අවශ  මුදල් ටික අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. අපට 
පාග්ධනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ මඟින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා අවශ  කටයුතු සාර්ථකව ඉටු කරන්න. ඉදිරි කාල 
සීමාෙව්දී අවශ  අරමුණු සාර්ථකව ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් ෙව්වි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් තිස්ස අත්තනායක 
මන්තීතුමා කිව්වා ෙරෝල්ස් ෙරෝයිස් එන්ජින් ගන්නවා කියලා. මම 
කනගාටු ෙවනවා එතුමාෙග් ඒ පකාශය ගැන. ගුවන් යානා 
අලුත්වැඩියා කරන්න ඕනෑ. උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීත් අපි ඒ 
ගැන කථා කළා ගරු මන්තීතුමා. අෙප් අවුරුදු 16ක්, 17ක් වන 
ගුවන් යානා අපි භාර ෙදන්න ඕනෑ. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 
අප සතුව තිෙබන ගුවන් යානා 21 රඳවාෙගන යන්න. ඒ 21 
රඳවාගන්නා ගමන් අපට අලුත් ගුවන් යානා ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
අ පට ඉන්ධන පිරිවැයක් දරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කැමරන්ෙග් ෙරෝල්ස් ෙරෝයිස් එක-   
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
මට කැමරන්ෙග් ෙරෝල්ස් ෙරෝයිස ් එක ඕනෑ නැහැ. 

ඔබතුමාෙග් ෙරෝල්ස් ෙරෝයිස් එෙකනුත් මට වැඩක් නැහැ. 
ජාත න්තර තලෙය් කාර්මිකයන්  ලවා අප නිර්ෙද්ශ කරවා 
ගන්නවා. ඒ ගුවන් යානාවලට ෙරෝල්ස් ෙරෝයිස් එන්ජින් ඕනෑ 
කියලා අප නම් කරනවා. එෙහම නැතිව ඒවාට ෙවනත්  එන්ජින් 
දාලා හරි යන්ෙන් නැහැ ෙන් ගරු සුජීව මන්තීතුමා. ෙරෝල්ස් 
ෙරෝයිස් ඇන්ජිම් දමන්න ඕනෑ. ඒ ෙරෝල්ස් ෙරෝයිස් එන්ජින් 
ඇණවුම් කෙළේ එෙහමයි. ඒ අනුව තමයි අපි ඒ කටයුත්ත 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය මඳ වුණත් මා අවසාන 
ව ශෙයන් ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. මා ස්තුති කරන්න ඕනෑ 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අපි ජාත න්තර වශෙයන් ෙලොකු 
උත්සවයක් පැවැත්වූවා. මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට, මෙග් 
අමාත ාංශෙය් ආයතනයක් වන සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් 
සභාපතිතුමා ඇතුළු අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා 
ගුවන්ෙසේවා සමාගෙම් සභාපතිතුමා ඇතුළු අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට, 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට ඒ සෑම 
ආයතනයකම සියලු ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන්ට විෂය භාර 
අමාත වරයා හැටියට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ සමුළුවට ආපු 
ෙලෝකෙය් සියලු ජන නායකෙයෝ ඉතා පශංසනීය වශෙයන් අපට 
ස්තුති කළා. සැලැස්මක් අනුව කටයුතු කළා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා 
ගුවන්ෙසේවා සමාගම ඇතුළු අෙප් සියලු ආයතන. ඒ නිසා ඒ 

783 784 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කටයුත්තට දායක වූ ඒ සියලු ආයතනවලට මෙග් ෙගෞරවය, 
පණාමය, ස්තුතිය පුද කිරීම මෙග් යුතුකමක් වනවා. 2014 
වර්ෂෙය්දීත් සියලු ආයතන ඒකාබද්ධව ෙම් වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරලා ෙලෝකෙය් නවීනතම ගුවන් යානාවලින් 
සමන්විත කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකය පිළිගත්තු ෙහොඳම 
ආයතනය බවට පත් කිරීෙම් වගකීම ඇමතිවරයා හැටියට මම අද 
භාරෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඊර්ෂ ාෙවන් ෙතොරව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම 
කරමින්, ඔබ සියලු ෙදනාට සුභ අනාගතයක් පාර්ථනා කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමා. මීළඟට ගරු රවි කරුණානායක 

මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් 
තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 5.08] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පියංකර 

ජයරත්න ඇමතිතුමාට පසුව කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම 
සම්බන්ධෙයන් මම සතුටු ෙවනවා. එතුමා දක්ෂ ඇමතිවරයකු 
වුණාට තමන්ෙග් අහස් යානා ෙකොම්පැනිය තමන්ෙග් යටතට 
ෙගනැල්ලා නැති ෙලෝකෙය් පළමුවැනි ඇමති එතුමායි. ඇමති 
කියනවා "ෙම්ක කරන්න" කියලා. "කවුද එයා? මම ෙම්කයි 
කරන්ෙන්" කියලා සභාපති කියනවා. අන්න ඒකයි තිෙබන දුක . 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඔය දක්ෂතාව පාෙයෝගිකව 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් අද ශීලන්කන් ආයතනය profit 
ලබනවා. ඔබතුමා කියපු ෙද්වලින් සියයට 20ක් විතර හරි. නමුත් 
ඇත්ත තත්ත්වය ඒ ආයතනය සියයට 100ක් තමාෙග් අෙත් නැති 
එකයි. සභාපතිට තමුන්නාන්ෙසේ යමක් කිව්ෙවොත් ඒ ෙද්  කරාවිද? 
"ෙමොනවාද, මට හම්බ ෙවන්ෙන් රජ ෙගදරින් ෙන්. ඔයාට 
ෙමොකටද?" කියලා අහනවා. ඊට පස්ෙසේ CEOට කිව්වාම අහන්ෙන් 
"අෙන්, ෙමොකක්ද ෙමයා දන්ෙන්?" කියලායි. මා පාෙයෝගික 
තත්ත්වයයි ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමාට ඕවා කියන්න බැරි නිසා 
තමයි මම ඔබතුමා ෙවනුෙවන් ෙම් කියන්ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
බලය දීලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ඒ අමාත ාංශය භාර ඇමති මම. මට බලය තිෙබනවා. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙලෝකෙය් බලය රහිත පළමුවැනි ඇමති ඔබතුමායි 

ඇමතිතුමනි. අන්න ඒක තමයි මට තිෙබන දුක. එදා ඔබතුමා 
ෙපන්නුවා financial report එක. ෙමොනවාද ඒෙක් කියන්ෙන්? 

ඒෙකන් මහා සිහින ෙලෝකයක් මැව්වා. ඔබතුමා ෙම් අමාත ාංශය 
ගැන මවපු සිහිනයම තමයි එහිත් මැව්ෙව්. ෙමොනවාද කෙළේ? ගරු 
ඇමතිතුමනි, මා ෙම් විධියට කථාව පටන් ගත්ෙත් ඔබතුමා 
උණුසුම් තත්ත්වෙයන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරපු නිසායි. 
මම හිතුවා, මම එතැනින්ම ආරම්භ කරන්නම් කියලා. ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙම් ආයතනය රුපියල් ෙකෝටි 2,900ක් අලාභයි. ඒ 
අලාභය තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලා catering එෙකන්, ground 
handlingවලින්, duty-free shopsවලින් අඩු ගණෙන් රුපියල් 
ෙකෝටි 700කුත් හදා ෙගනයි. ඒ අනුව බැලුවාම, airline එක 
රුපියල් ෙකෝටි 3,700ක අලාභයකටයි පවත්වාෙගන යන්ෙන්. 
ෙපෙනනවා ෙන්ද ෙකොතරම් පරතරයක් තිෙබනවාද කියලා?  

ෙම් තුළින් ඉදිරි දැක්මක් සහිතව දැන් කියනවා, එන අවුරුදු 
පෙහේ අෙප් අෙප්ක්ෂාව ෙමන්න ෙම්කයි කියලා. 2013-2014  
සඳහා අලාභය ඇස්තෙම්න්තු කරන්ෙන් ෙකෝටි 2700ක් හැටියට. 
ඊට පස්ෙසේ, 2014 - 2015 සඳහා අලාභය ෙකෝටි 2300ක් කියලා 
ඇස්තෙම්න්තු කරනවා. 2015-2016  සඳහා අලාභය ෙකෝටි 
1100යි  කියනවා. 2016-2017 දී අලාභය ෙකෝටි 400යි කියනවා. 
ඊට පස්ෙසේ, 2017 -2018 වර්ෂෙය්දී අෙප් ලාභය ෙකෝටි 300යි 
කියනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම අලාභ එකතු කරලා බැලුවාම, ෙම් කරන 
අපරාධය නතර කරලා, ෙම් ෙකොම්පැනි විකුණලා, ෙම් අලාභ 
තත්ත්වය නැති කරලා,  ඒ මුදල්වලින් තවත් ෙකොම්පැනි තුන 
හතරක් ආරම්භ කරන්නට පුළුවන්.   

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් මා ෙමෙහම කියන්ෙන් ෙවන කරුණක් 
නිසා ෙනොෙවයි. ඔබතුමා කිව්වා අෙප් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා. දැන් අපි අෙප් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා පතික්ෙෂේප  කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේට 
ඒවා කියාත්මක කරන්නට පුළුවන් නම් ෙකොපමණ ෙහොඳ ද?  
විපක්ෂෙයන් වුණත් අපි  රට ගැන කැක්කුමක් ඇතිව තමයි ෙම්වා 
කියන්ෙන්.  

ෙම් ශීලන්කන් එයාර් ලයින් ආයතනය එදා චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනිය Emirates වලට විකුණනෙකොට, ඒෙකන් 
ෙවන අපරාධය අපි ෙපන්වා දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ අපි කියපු ෙද් 
පාෙයෝගිකව ඔප්පු වුණා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොනවාද වුෙණ්? අලාභය 
ලාභයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. එතැනදී airlines  විකුණලා 
නැවත ගත් නිසා ඒ ලාභයක් ඇති වුණා  කිව්වා. නමුත් අවුරුදු 
ෙදකක් ලාභය ඇති වුණා.  නමුත් 2009 දී ෙම් ආණ්ඩුව ආපසු භාර 
ගත් දවෙසේ සිට අද ෙවනතුරු අලාභයට තමයි ඒ ආයතනය 
දුවන්ෙන්.  දැන් ෙමොනවා  කරන්ෙන්?  ඔබතුමන්ලා දැන් 
කියනවා, re-fleet  කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 
රුපියල් ෙකෝටි 40,500ක්  වියදම් කරලා අලුත් aircraft ගන්න 
හැදුවා. ෙලොකු ශබ්දයක් කළාට පස්ෙසේ ඒක ෙවනස් කළා. 
අධ ක්ෂ මණඩලය ඒකට ෙලොකු අභිෙයෝගයක් ඉදිරිපත් කළා  
කියලා මට ආරංචියි. ''අපට ෙම්වා  ෙමෙහම කරන්න බැහැ, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන්න ඕනෑ''  කියලා අභිෙයෝගයක් කළා. 
අපි ගරු කරනවා ඒකට. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්.  ඊට පස්ෙසේ  ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ ගියා, ඇෙමරිකාෙව් International Lease Finance 
Corporation එකට. එෙහම ගියාට ගන්න පුළුවන් පමාණය අඩු 
වුණා.  Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates  වාෙග් 
ආයතන  අහස් යානා 150 ක් ගන්න විධියට, අපටත් ගිහිල්ලා 15ක් 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා හිතුවා. අන්තිමට 
යම් විධියකින් යම් පමාණයක් දැන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා  සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් විෂය භාර ඇමති නම්, ෙහට ෙම් 
පාර්ලි ෙම්න්තුෙව්දී අපට ඉදිරිපත් කරන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ගන්න අහස් යානාවල මිල කීයද  කියලා. තවම ඒ අධ ක්ෂවරුවත් 
ඒක දන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් දන්ෙන් නැත්නම් ඔබතුමා 
දන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහනම් කවුද ෙම්වා ගන්න කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්? විෂය භාර ෙනොමැති [බාධා කිරීමක්] ගරු 
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[ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා] 
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ඇමතිතුමනි, මට කථා කරන්න වැඩි ෙවලාවක් නැහැ ෙන්. මට 
ෙවලාව ෙදන්න පුළුවන් නම් මා ඉඩ   ෙදන්නම්.  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේ පශ්න අහනවා. උත්තර ෙදන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, නැහැ. දැන් උත්තර ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. මා කිව්ෙව් 

ෙහට උත්තර ෙදන්න කියලායි. අද ඕනෑ නැහැ, ෙහට ෙදන්න.  

ඔබතුමාෙග් ඒ අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් අට ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ 
අට ෙදනා එකතුව දුන්න, ඒ Board  Paper  එක ඔබතුමා   ඉදිරිපත් 
කරන්න. ඒ ඇති. ඊට පස්ෙසේ අපි ඒ ගැන කථා කරමු, ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන් කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ළඟ ඔය තිෙයන්ෙන් 
කැබිනට්  මණ්ඩලයට ආපු ෙයෝජනාව. ඒක අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
ෙයෝජනාව ෙනොෙවයි. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තවම දන්ෙන් නැහැ,  මිල දී 
ගන්ෙන් කීයට ද කියලා.  මිලදී ගන්ෙන්  A350-700 ඒවා කියලා 
ෙලොකුවට  කියනවා. නමුත් ඒවාෙය් මිල කීය ද කියලා ඇහුවාම, 
ඒක කියන්න දන්ෙන් නැහැ. ඒ යානයක මිල ඇමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 190 ද, 170 ද, 129 ද,  කීයද කියන්න දන්ෙන් නැහැ.  

ඔබතුමන්ලා හිතුවා, ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය සමුළුවට ආපු 
ෙඩ්විඩ් කැමරන්ට ෙපොඩි සන්ෙතෝෂමක් ෙදන්න පුළුවන් කියලා. 
පරණ  aircraft  වලට වඩා ෙරෝල්ස් ෙරොයිස් එන්ජින් ගන්න 
පුළුවන් නම්  එයාෙග් කට වහන්න පුළුවන් කියලා හිතුවා. එෙහම 
හිතලා ඔබතුමන්ලා වැඩි මිලකට ගත්තා. ඒ ගත්තත් ෙමොකද 
වුෙණ්? ෙඩ්විඩ් කැමරන් ආවාට පස්ෙසේ ඊටත් අන්ත ෙදයක් වුෙණ්. 
ෙම් වාණිජ කටයුතු ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නැතිව කළා නම්,   
ශීලන්කන්  එයාර් ලයින් ආයතනය මීට  වඩා ෙහොඳට කර ෙගන 
යන්නට පුළුවන් කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. හැම ආයතනයක්ම 
ෙහොඳට ෙගන යන්න පුළුවන්. ඒ වැඩ කරන්න පුළුවන් දක්ෂයන් 
ඉන්නවා. නමුත් දක්ෂ අය ෙවනත් තැන්වලට දමනවා.  එයාර් 
ලයින්වල ඉන්න කට්ටිය cargo යවනවා. මුහුණ දැක්කාම හරි 
නැත්නම් එයාට කැමැති නැහැ. තමන්ෙග් ෙහංචයියන් තමයි 
ඉන්ෙන්. එයාර් ලයින්වල ඉන්න කට්ටිය එෙහම ෙවන්න ඕනෑ 
නැහැ. ආත්ම ෙගෞරවයක් ඇතිව වැඩ කටයුතු කරන්න ඒ 
ෙගොල්ලන්ට  වාතාවරණයක් සකස් කරන්න අවශ යි ඇමතිතුමනි. 
ඔබතුමාට ඒක කරන්න පුළුවන් නම්, ෙම් අලාභය නැති කර ගන්න 
2017 ෙවන තුරු ඉන්න  ඕනෑ නැහැ.  ඒ අලාභය අඩු කරන 
පිළිෙවළ ගැන ඔබතුමා එෙහම  කියනෙකොට, සභාපති  කියනවා 
අපි ෙම්ක break-even කරන්ෙන් 2014 දී කියලා. ඒ අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලය කියනවා, ෙම් ආයතනය 2017 ෙවනතුරු අලාභයි 
කියලා. නමුත් 2013  ෙනොවම්බර් මාසෙය්  25 වන දා "Daily 
News"  පත්තරෙය් කියනවා ෙමෙහම: "SriLankan to break-
even with new aircraft in 2104". 

ෙම් කවුද? ෙමොනවාද කියන්ෙන්? සුරංගනා කථා ටිකක් 
කියලා,  එතැන ඉන්න කට්ටිය  nursery  එෙක්  කට්ටියක් වාෙග් 
හිතලා, ඒ අයට ෙබොරු කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා විජ්ජාවක් 
තමයි කෙළේ.  

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ආයතනය ඔබතුමාෙග් අතට ගන්න. 
ඔබතුමා ඒ ගැන ෙහොඳ අදහස් ටිකක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් 
ඔබතුමාට ඒවා පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්න බැරි එකයි 
තිෙබන පශ්නය. මතකද? අපි කලිනුත් ෙම්වා කිව්වා ෙන්. 
යාපනෙය් හදපු ඒ  office  එක මතකෙන්. ඔබතුමා දැනෙගන 
හිටිෙය්ත් නැහැ මා ඒ ගැන කියනතුරු. ඒ නිසා  තමයි මා සාක්ෂි 

සහිතව ෙම් කරුණු කියන්ෙන්.  තමන්ෙග්  අමාත ාංශෙය් තිෙබන 
ආයතන තමන් යටෙත් නැති, ෙලෝකෙය් ඉන්න  පළමුවන  Civil 
Aviation Minister ඔබතුමායි. 

ඒකත් ගිනස් වාර්තාවක්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කියන්ෙන් 
ඔබතුමාෙග් ෙහොඳට. ඔබතුමා තරුණ ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමා 
වැඩ කරන්න පුළුවන් දක්ෂ ෙකෙනක්.  

මිහින් එයාර් ආයතනය ගැන බලන්න. මට ෙම් ගැන 
වැඩිෙයන්ම කැක්කුමක් තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් 148වැනි ව වස්ථාව අනුව, රාජ  මූල  පිළිබඳ 
පාලන බලය සම්පූර්ණෙයන්ම අයිති පාර්ලිෙම්න්තුවට. ඒත්, 
ෙමතරම් අලාභ තිෙබද්දීත් ශීලන්කන් ආයතනයට ෙකෝටි 2,000ක් 
ෙදනවා; මිහින් ලංකා ආයතනයට ෙකෝටි 670ක් ෙදනවා. මිහින් 
ලංකා ආයතනය පටන් ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා අද ෙවන ෙතක් ලැබූ 
අලාභය ඒ  fly කරපු  මගීන් පමාණෙයන් ෙබදුෙවොත්, "ඔබලා 
ඕනෑම airline එකක යන්න, බුද්ධගයාවට යන්න ඕනෑ නම් 
යන්න" කියලා ඒ අයට රුපියල් 15,000ක වවුචරයක් ෙදන්න 
පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම දුන්නා නම් ඔබතුමාෙග් 
ආයතනෙය් අලාභයත් අඩුයි; ගුවනින් යන අයටත් මීට වැඩිය 
තෘප්තිමත් ගමනක් ලැෙබයි. ෙම් අලාභය පියවා ගන්න අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් භූමිෙතල් ටිකට, පරිප්පු ටිකට, ඒ වාෙග්ම අද මිල වැඩි 
කරන කිරි පිටි ටිකට බදු ගහන්න එපා. මම මුලින් කියපු විධියට 
මිහින් ලංකා එෙක් යන අයට, තමන් කැමති ගුවන් ෙසේවාවකින් 
යන්න කියලා රුපියල් 15,000ක වවුචරයක් දුන්නා නම් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ගමන යන්නත් පුළුවන්; ඒ ආයතනයට අලාභයක් 
ඇති ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අදහස ්ඕනෑය 
කියලා කිව්වා. ඔන්න, අපි අදහස් ෙදනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මත්තල ගැන කියපු නිසා ඒෙක් ෙවන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියලා කියන්න වැඩි ෙවලාවක් වැය කරන්න ඕනෑ 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා මුලින් සපත්තු දාෙගන දැන් බලනවා ෙම්ස් 
දාන්න ඕනෑ ද කියලා. මත්තලට දැන් aircraft කීයක් එනවා ද? 
ඇස්තෙම්න්තු කෙළේ අඩු ගණෙන් දවසකට 10ක්, 12ක් එනවා 
කියලා ෙන්. දැන් ෙමොනවාද එන්ෙන්? එන්ෙන් Flydubai, 
SriLankan Airlines සහ Mihin Lanka  ගුවන් යානා විතරයි. 
ෙවන ෙමොනවාද එන්ෙන්? මඟුල තියලා, දැන් ෙහොයා ෙගන යනවා 
ම ෙග් බිරිඳ ෙවන්න යන්ෙන් කවුද කියලා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන්. ෙම්වාට වියදමක් ෙවන්ෙන් 
නැත්නම් කමක් නැහැ. නමුත් අවුරුද්දකට ෙම්ෙක් පාග්ධනය සහ 
ෙපොලී සඳහා ෙකෝටි 4,000ක් ෙගවනවා. ෙම්වා කාටද ෙගවන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද කිරි පිටි මිල වැඩි කරනවා. පරිප්පු ටිකට 
බදු ගහලා ඒවා අරෙගන තමයි ඒ ෙකෝටි ගණන් ෙගවන්ෙන්. 
භූමිෙතල් මිල වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් ඔන්න ඔය වාෙග් නැටුම් 
නටන්නයි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා නැහැ, නැහැ කිව්වාට, 
ඔබතුමා දන්නවා ද භාණ්ඩාගාරය ෙමොනවා ද කරන්ෙන් කියලා? 
ඒ නිසා විහිළු කථා කරන්න එපා.  

මම ෙබොෙහොම සරල අභිෙයෝගයක් ඉදිරිපත් කළා, කරුණාකර 
aircraft  ගැනීමට අදාළව අධ ක්ෂවරුන්ෙග් අනුමැතිය ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලා. ඒ අධ ක්ෂවරු තවම දන්ෙන් නැහැ ඒවා ගත්ත 
මිල කීයද කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම එදා සම්පූර්ණ ෙසේවක 
පිරිස ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ සංඛ ාව පිරිවැටුෙමන් 
ෙබදුවාම වියදම එනවා. ඒ ෙසේවක පිරිෙසේ පඩිවලට මුළු 
ආදායෙමන් සියයට 13ක් වියදම් ෙවනවා. වැටුප් සඳහා සියයට 
10ත්, 11ත් අතර පමාණයක් ෙවන් කිරීම තමයි ජාත න්තරව 
පිළිගත්ත ratio එක. ඉතින් ඔබතුමන්ලා ෙම් විධියට කටයුතු 
කළාම අලාභයක් ෙවන්ෙන් නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න ගිහිල්ලා ඒ ආයතන නැති කරනවා. 
එෙහම කරනවා නම් ආණ්ඩුවට ඒ මුදල් ෙගවන්න කියන්න. ඒකට 
කිසි පශ්නයක් නැහැ. ෙම් ෙකොම්පැනියට හම්බන්ෙතොටින් 
10,000ක පිරිසක් දාන්න ඔබතුමාට අවශ  නම් දාන්න. නමුත් ඒ 

787 788 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අයට පඩි ෙගවන්න ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ඉල්ලා ඉල්ලන්න. එෙහම 
නැත්නම් ෙවන්ෙන් හම්බන්ෙතොට නිසා ෙකොළඹ වරායත් අලාභ 
ෙවන එක.  මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ නිසා කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළත්  අලාභ ෙවන එක. ශී ලන්කන් ආයතනය, මිහින් 
ලංකා ආයතනය රජයට ගත්ත දවෙසේ ඉඳන්  පාඩුයි. ෙම්  පාඩු 
එකතු වුණාම අහිංසක ජනතාවට තමයි බදුවලින් ඒවාට ෙගවන්න 
ෙවන්ෙන්. ඔබතුමා අෙපන් අදහස් ඉල්ලනවා; අපි අදහස් ෙදනවා. 
දැන් ඔබතුමා බලන්න ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියලා.  

ගුවන් ක්ෙෂේතය කියන්ෙන් වැදගත් ක්ෙෂේතයක්. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 62ක් ෙසේවා අංශෙය් තිෙබන ෙකොට ගුවන් 
ෙසේවයට ඉතාම පමුඛ තත්ත්වයක් ගන්න පුළුවන්. අෙප් පුංචි 
ලංකාවට පුළුවන් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙලෝකයට පබල අභිෙයෝගයක් 
කරන්න. සංචාරකයන් ලක්ෂ 13ක් මාලදිවයිනට යන ෙකොට අෙප් 
රටට එන්ෙන් ලක්ෂ 10යි. ෙම් ලක්ෂ 10න් ලක්ෂ තුනහමාරක්ම 
පැය දහයයි ලංකාෙව් ඉන්ෙන්.  මාලදිවයිනට ගිහිල්ලා දවස් අටක් 
ඉන්නවා නම්, ඇයි අපි මීට වැඩිය plan කරලා අෙප් ගුවන් ෙසේවා 
ඉදිරියට අරෙගන වැඩි කාලයක් සංචාරකයන් රඳවා ගන්න කටයුතු 
කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙලෝකය  සමඟ තරග කරනවාට වැඩිය 
ඉන්දියාව, මාලදිවයින වාෙග් රටවල් සමග කටයුතු කළා නම් අපට 
ලාභ ලැබීම එතැනින් පටන් ගන්න තිබුණා. ඔබතුමා හිතනවා නම් 
සංචාරකයන් ෙගෙනන්න ඕනෑ, ෙම්ක අෙප් loss leader policy 
එක කියලා, එෙහම නම් ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ටිකක් ඉල්ලා ගන්න.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමන්ලාෙග් පාග්ධනය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක වැඩි කර ගන්න මුදල් ෙදන එක එක විධියකින් 
ෙහොඳයි. නමුත් ඔබතුමන්ලාට ෙම් ෙදන සල්ලි පමාණය සමෘද්ධි 
සහනාධාරවලට ෙදනවාට වඩා තුන් ගුණයකටත් වඩා වැඩියි. ෙම් 
රෙට් තිෙබන දුගී දුප්පත්කම නැති කරන්න ෙදන සමෘද්ධියට 
මිලියන 9,600ක් ෙවන කරන ෙකොට, ඔබතුමාෙග් ෙම් ආයතන 
ෙදකට  මිලියන තිස්දාහක් ෙවන් කරනවා. ෙම්ක අපරාධයක් 
ෙනොෙවයිද? ෙහට ඉඳන් ෙම් ආයතනවලින් ලාභයක් ලැෙබනවා 
නම් එෙහම මුදල් දුන්නාට පශ්නයක් නැහැ. ඒ ලාභෙයන් 
ඔබතුමාෙග්  දිස්තික්කෙය් තිෙබන යටිතල පහසුකම් දියුණු 
කරන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.  මිලියන තිස්දාහක් 
දුන්නත්, අන්තිමට එන අවුරුදු පෙහේදීත් අලාභයක් තමයි අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙන්. එෙහම නම් ෙම් ආයතන පිළිබඳව ඉදිරි දැක්මක් නැහැ. 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කථා කරන්ෙන් ඔබතුමා අදහස් ඉල්ලපු 
නිසායි. අපි  අදහස් ෙදන්නම්.  

අද අමාත ාංශය හතරක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
නිසා, ඊළඟට මම මෙග් මිත ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශය වන මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික 
අමාත ාංශය ගැන කියන්න කැමැතියි.   එතුමාත් ඔබතුමා වාෙග්ම 
දක්ෂෙයක්. නමුත් වරාෙය් සිදු වන වැඩ කටයුතු එතුමාෙග් අදහස් 
අනුව ෙනොෙවයි සිදු වන්ෙන්. එතුමා කැබිනට් ඇමතිවරෙයක්. 
නමුත් සභාපති කියනවා, "නැහැ, ඕනෑ නැහැ, මා කරනවා මෙග් 
වැෙඩ්" කියලා.  

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

එතැනට පත් කරෙගන, ව ාජ document  එතැන පාවිච්චි 
කරෙගන තමයි වැඩ කරන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] ගරු අස්වර් 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙනොෙවයි ඇමති. එතුමා දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමා වාෙග් යූඑන්පී එෙක් ඉඳලා ගිය ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි එතුමා. ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක්. ෙනොදන්නවා නම් ඉෙගන ගන්නා ඇමතිවරෙයක්. 
නැත්නම් එතුමා  අෙපන් අහනවා ෙකො ෙහොමද කරන්ෙන් කියලා.  

එතුමා ඒ වාෙග් නිහතමානී ඇමතිවරෙයක්. ගරු අස්වර් 
මන්තීතුමනි,  ෙම් සභාපති ගැන ඔබතුමාට තිෙබන කැක්කුම 
ෙමොකක්ද?  ගරු කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් , -  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය කුමක්ද?  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
වැදගත් සභාපතිවරෙයකුට ෙම් වාෙග් අශීලාචාර විධියට කථා 

කරන එක ෙහොඳද? ෙමතුමා තමයි විනිමය වංචා කළ ඒ . 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] 

     
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ඊට වැඩිය ෙහොඳයි, අෙප් දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් ආරක්ෂා කි රීම. 

අඩු ගණෙන්   ඒ ඇමතිවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහෝ ඉන්නවා.  
ගරු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙදස බලන්න. එතුමා 
ෙකොයි තරම් බලවත් ද කියලා බලන්න. එතුමා ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අයියා. එතුමා දක්ෂ ෙලස ඒ අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු කළා. 
ඒකත් නැවැත්තුවා ෙන්.  කිව්වා කරන්න එපා කියලා, ඒක කළා.  

අද ශී ලංකා නිදහස් වෘත්තීය සමිතිෙය් ඉන්න කට්ටිය 
සභාපතිට බයයි. අද ඔහු  මාරු කරන්න ඕනෑය කියලා කිව්වාට 
ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. අද එවැනි තත්ත්වයක් තමයි ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය අපට ඇවිත් 
කියනවා,ෙම් වරාය ලලිත් ඇතුලත්මුදලි හදපු එක, අද 
සම්පූර්ණෙයන් නැති කරෙගන යනවා,  බලය පාවිච්චි කරලා  ෙම් 
වාෙග් අයට ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා  ෙරෝහිත ඇමතිතුමාට 
කියන්න කියලා. ගරු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න එපාය කිව්වා. ඒත් හැදුවා. අද 
ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එදා කිව්වා ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
කරන්න එපාය කියලා, අෙප් ෙසේවක පි රිස ෙවනස් කරන්න එපාය 
කියලා. අද අස් කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ඔබතුමා ෙනොදන්නා 
කරුණු ද අප ෙම් කියන්ෙන්?  

මම ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහනවා, ඔබතුමා 
දන්නවාද කැබිනට් එෙක්, - 

 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු මන්තීතුමනි, මට දැන් පිළිතුරු ෙදන්න විධියක් නැහැ.  
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමා කථා කරනවා ෙන්. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මම කථා කරන ෙව්ලාෙව් ඔබතුමා   හිටිෙය් නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක මෙග් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. එෙහනම් ඔබතුමා ෙහට 

උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම තවම හම්බන්ෙතොටට ඇවිත් නැහැ. තවම ෙකොළඹ 

ඉන්ෙන්.  

 ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා  ෙම් ගැන දන්නවා ඇති.  නැව් 
හතරක් ගන්න ඔබතුමන්ලා කැබිනට් එෙකන් අවසර අරෙගන 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් නැව් හතර ගන්ෙන් ෙමොකටද? ඔබතුමන්ලා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන්  feasibility report  එකක් හදලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන්ද ඉල්ලීමක් කෙළේ? නැත්නම් කවුරු හරි කියලා 
තිෙබනවා, නැව් හතරක් ගන්න කියලා. ඒ නිසා ගත්තා.  කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් තීන්දුවක් තිෙබනවා, ෙම් නැව් හතර ගිය සුමානෙය් 
ගන්න කියලා. ෙම්වාෙය් අවශ තාව තිෙබනවාද? නැත්නම් 
නිකරුෙණ් ගන්නවාද? දැන් shipping industry එක කඩාෙගන 
වැටිලා තිෙබන්ෙන්. අද මිල අඩු ෙවන අවස්ථාෙව්දී ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් ගන්න ෙකොට අහිතකර තත්ත්වයක් තමයි ඇති වන්ෙන්.  

 ඔබතුමන්ලා අපනයනකරුවන් ෙවනුෙවන් ෙහොඳ තීන්දුවක් 
ගත්තා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී එය කියන්න අවශ යි. 
අපනයනකරුවන් වශෙයන් THC එක  shipping rate එකට දමන 
එක ෙහොඳයි. නමුත් හුඟක් නැව් agentsලා මා දැනුවත් කළා, 
" ෙම්ක නැව් ක්ෙෂේතයට ෙහොඳ කියාවක් ෙනොෙවයි"කියලා. මා එය 
ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ යි. මම තවම හිතනවා එය 
ආණ්ඩුව ගත් ෙහොඳ තීන්දුවක් කියලා. නමුත් ඒ නැව්ගත කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්නය ඒ Sri Lanka Shippers' Council 
ෙගන්වලා කථා කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් Sri Lanka Ports 
Authority එෙක් CASA Member  ෙකෙනක් නැහැ, පළමුෙවනි 
වතාවට   ෙම් අවුරුදු හය හත තුළ.  Steamer agentලා තමයි ෙම් 
රටට නැව් ෙග්න්ෙන්.  ඔබතුමන්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ට වරපසාදයක් 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒෙක් ඉන්න CASA Chairman  
ෙමතැනට ඇවිල්ලා  Board එෙක් අධ ක්ෂවරෙයක් විධියට 
කටයුතු කළා නම් ඔබතුමන්ලා කිසිම ෙගවීමක් නැතිව ඒ 
තාක්ෂණය ලබා ගන්නවා. ඇයි ඒක කරන්ෙන් නැත්ෙත්?  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
අප  CASA එකත් එක්ක කථා කළා.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
CASA එකත් සමඟ කථා කරන එක ෙනොෙවයි, ගරු 

ඇමතිතුමනි. ලලිත් ඇතුලත්මුදලිෙග්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනෙග් 
කාලෙය්  CASA එෙක් හිටපු Chairman,  Director වශෙයන් Sri 
Lanka Ports Authority එකට ෙගනාවා.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු මන්තීතුමනි,    අය වැය ෙයෝජනාවලදී ෙම් පිළිබඳව අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළා. CASA එෙක් පධාන 
නිලධාරින් ෙගන්වලා ෙම්ක කථා කළා. ඒවාෙය් පතිඵලයක් 
හැ ටියට තමයි  ෙම් ෙයෝජනා ෙගනාෙව්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමාට ෙම්ෙක් විෂයය භාර ඇමති වශෙයන් කටයුතු 

කරන්න පුළුවන් නම් ෙහට  CASA එක ෙග්න්න. ඔබතුමන්ලා 
සතයක්වත් ෙගවන්ෙන් නැතිව, එතැන ඉන්න CASA Chairman 
තමන්ෙග් අධ ක්ෂවරයා හැටියට පත් කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්න 
ෙහොඳ දැනුවත්කමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙමතැන මම කිව්වා 
වාෙග්, ආණ්ඩුෙව් ෙම් පතිපත්තිය ෙහොඳයි කිව්වාම Terminal 
Handling Charge එක shipping line එ ෙක් rate එකට  දමන්න 
කියලා, ඒ shipping line කට්ටිය ඊ ට වඩා පරස්පර ෙදයක් 
කියනවා. මම ෙම්ක කිව්ෙව් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ගන්නයි. 
ෙමොකද ඒක නැව්ගත කිරීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. මම ෙහොඳයි 
කිව්වාට, ඒකත් ඔබතුමන්ලා කරුණාකරලා ඒ අය ෙගන්වලා කථා 
කරන්න. අද පත්තෙර්ත්  අහිතකර තත්ත්වයක් ගැන වාර්තා කර  
තිෙබනවා. දැන් CMA CGM, Maersk Line ෙමතැන 
සුමානයකට නව වතාවක් එන එක, මින් පසුව ජනවාරි මාසෙය් 
සිට තුන් වතාවයි එන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් මීට වඩා ෙලොකු නැව්ගත 
කිරීම් ඇති ෙවන නිසායි.      

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මට  විනාඩි 25ක් නියමිතව තිබුණා.  මම හිතුවා ඔබතුමා 

මූලාසනෙය් ඉන්නෙකොට  අඩු ගණෙන්  තව මිනිත්තු 15ක්වත් 
ඉල්ලා ගන්න පුළුවන් ෙව්විය කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න   තිෙබන්ෙන් කරුණාකර ඒ අය 
ෙගන්වා කථා කරන්නය කියන එකයි. Cabinet Paper 
13/1705/505/069 මඟින් Panamax bulk නැව් හතරක් ගැනීම 
ගැනත්  අහන්න ඕනෑ. ෙමොකටද, ඒවා අවශ  ෙවන්ෙන්? ඊටපසුව 
ඔබතුමන්ලා  නාවික ෙක්න්දසථ්ානයටය - maritime hub - කියා 
ඒවා ෙගන්වලා naval hub එකක් යටින් ඔබන්න හදනවා. 
ෙමොකක්ද, ෙම් නැව්ගත කිරීෙම්, නාවික අංශෙය් තිෙබන 
වටිනාකම? ෙපෞද්ගලික අංශය ෙම්ක දියුණු කරනෙකොට,  වරාය 
අධිකාරියටවත් කියන්ෙන් නැතිව, නාවික හමුදාෙව් අද්මිරාල් 
ෙකොළඹෙග් මහතා යට ෙත් naval hub එකක් ඇති කරන එක  
දැන්   ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක එෙහම 
ෙනොෙවයි කියා ඔබතුමා ඔළුව වැනුවත්,  මම ෙමය කියන්ෙන් වග 
කීමකින්.  ඔබතුමා ෙවනුෙවන් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මම උත්තර ෙදන්නද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, ඕනෑ නැහැ. පස්ෙස කියන්න. ෙම්ක තවම Sri Lanka 

Ports Authority එකවත් දන්ෙන් නැති කාරණයක්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, maritime hub එක තුළින් naval hub එකක්  
ෙගෙනන එක මම අද  ඔබතුමාට ෙහළිදරවු කරනවා.  ඔබතුමා 
අමාත ාංශෙය් ගරු ඇමතිතුමා නම් සාක්ෂි සහිතව ඒක  පතික්ෙෂේප  
කරන්න. එෙහම  නැත්නම් අපට කියන්න, ඔව් අපිත් ෙනොදන්නා 
කරුණක් තමයි  කියා. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක Committee Stage 
එ ෙක්දි කියන්න. මෙග් මිත ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාත් ෙම් 
ගැන මතක් කරනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා දන්නවා, නැව්ගත කිරීම් 
සම්බන්ධෙයන් අපට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබන බව. අපට 
වරායවල් වැඩියි. නමුත් නැව් එන එක අඩු ෙවලා  තිෙබනවා. මම 
පශ්නයක් ඇහුවාම ඒ ගැන ෙබොෙහොම අවංක උත්තරයක් දී 
තිෙබනවා.  Salalah Port,  Klang Port,  Jebel Ali Port,  Khor 
Fakkan Port, Cochin Port ෙම් ඔක්ෙකොම වරායවල්වල 
තරගකාරී තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙහළිදරවු වන 
කාරණයක් තමයි ලංකාව ඉතාම භයානක තත්ත්වයක්  තුළින් 
ගමන් කරනවාය කියන එක. 2012 දී ඕමාන්වල තිබුණු containers   
පමාණය මිලියන 3.6යි; සිංගප්පූරුෙව් තිබුණු containers   
පමාණය මිලියන 31,649යි;  මැෙල්සියාෙව් containers   පමාණය 
මිලියන 17,000යි; ඩුබායිවල containers පමාණය මිලියන 
17,000යි. [බාධා කිරීමක්]  එතැන වරායවල් ෙදකක් තිෙබනවා.  
Klang Port, Tanjung Port  ඒ ෙදකම එකතු කළාම මිලියන 
17,000යි.   මම නිකම්  කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම  ෙම්  කථා 
කරන්ෙන් ක්ෙෂේතෙය් දැනුවත්කම තුළිනුයි. අවුරුදු 5කට  
ඉස්ෙසල්ලා ඉන්දියාෙව්    containers  මිලියනයක් තිබුණු එක 
දැන් මිලියන 6යි. ලංකාෙව් අවුරුදු තුනකට   containers    මිලියන 
4ක් විතර තිෙබනවා.                                              

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මට තව  මිනිත්තු 3ක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

මම කාරුණිකව ඉල්ලන්ෙන්, මට ෙම් කරුණු ෙහළිදරවු කිරීමට 
අවශ  නිසයි. ෙමොකද, ෙම් ඇමතිතුමා පියංකර ජයරත්න 
ඇමතිතුමා වාෙග්  වැඩ කරන්න කැමැති ඇමතිවරෙයක්. නමුත් 
එතුමාට බලයක් නැහැ. මම ෙමෙහම කිව්වාම, අඩු ගණෙන් 
විපක්ෂය කියන නිසාවත් ෙම්කට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑය  කියා 
සිතාවි. ෙම් අනුව අෙප් නැව්ගත කිරීම්වල භයානක  තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  අෙප් නැව්ගත කිරීම්වල තරගකාරී 
තත්ත්වය නැති ෙවලා තිෙබනවා. අනික් කාරණය තමයි ෙමහි 
ඵලදායීතාව අඩු ෙවලා තිබීම. Container movements  21ක්, 22ක් 
තිබුණු  එක  අද 18,  19 දක්වා අඩු ෙවලා  තිෙබනවා. ෙම්ක 
අලාභයට ෙහේතුවක්. ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල ඇමතිතුමාත්, ගරු 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් කියන ඇමතිවරු ෙදපළම 
එක තැනකට ෙවලා ඉන්නවා. කරුණාකර ඔබතුමන්ලා ෙදපළ 
අත් ෙදකම අල්ලාෙගන ෙමතැන ෙපොඩි ෙසලවීමක් කළා නම්  ඒක 
ඔබතුමන්ලාෙග්ත්, රෙට්ත් අභිවෘද්ධියට  ෙහොඳයි කියන එක   මම 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී   පකාශ කරනවා. ඔබතුමන්ලාට මම කියන්ෙන් 
කරුණාකර ෙමතැන විනිවිදභාවයක් තිෙබන, විවෘතභාවයක් 
තිෙබන පරිපාලනයක් ෙගනි යන්නය කියන එකයි.  ඒ මිසක් "one
-man show"  එකක් ෙගනියන්න  ඉඩ ෙදන්න එපා.   

 
[අ.භා. 5.29] 

 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් අමාත ාංශ  කිහිපයක 

වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් ඒ 
පිළිබඳව අදහස් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් ලංකාෙව් ජනතාව විදුලි  
බිෙලනුත්, ඉන්ධන බිෙලනුත්  බැට කන ෙමොෙහොතක ඒ වාෙග්ම 
ඒ ජනතාව ෙමවර අය වැෙයන් ඒ සඳහා යම්කිසි සහනයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙමොෙහොතක තමයි අද ෙම් විවාදයට අපි 
සහභාගී ෙවන්ෙන්. අපි දන්නවා, අද ෙම් රජය  විදුලි බල මණ්ලය  
පාඩුයි කියා 2013 වර්ෂෙය්දී   විදුලිය බිල  වැඩි කළ බව.    

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය අෙපේල් 23වැනි දා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විදුලි බිල වැඩි වීම ගැන කථා කරලා 
එතුමිය පිළිගත්තා, ලංකාෙව් පවුල් ලක්ෂ 20කට වැඩි සංඛ ාවකට 
ෙම් විදුලි බිල වැඩි කිරීමට සිදු වනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
විදුලි බිල සියයට 60 දක්වා වැඩි කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් 
පැවෙතන නියඟය නිසා ෙම් විදුලි බිලට සියයට 25කත්, සියයට 
40කත් තාවකාලික ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවකුත් එදා එකතු 
කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වනෙකොට ෙම් රෙට් තිබුණු 
නියඟය නැති ෙවලා ඒ බලාගාර ආශිත ජලාශ පිරී ගිහිල්ලා 2013 
වර්ෂෙය්දී විදුලි බල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 21ක ලාභයක් 
ලැෙබනවායි කියලා ෙම් රජය පකාශ කර තිෙබනවා. ඉතින්  ෙම් 
රජය පිළිගන්නවා නම් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය  වාෙග්ම අෙනකුත් 
ක්ෙෂේත ෙම් විදුලි බිල මත රඳා පවතිනවාය කියලා, ෙම් විදුලි බිල 
අඩු කරලා ෙම් රෙට් තිෙබන ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය තව තවත් 
ෙව්ගවත් කරලා, රෙට් ජීවත්වන මහ ජනතාවට අඩු මිලට විදුලිය 
සපයලා, එතුමන්ලාෙග් ජීවිත තවතවත් උසස් කර ගන්න බැරි 
ඇයි, කියලා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහනවා.  ඒ වාෙග්ම  ෙම් අය 
වැෙයන් ජනතාවට සහන ෙදනවා ෙවනුවට බල්ලන්ෙග් සහ 
පූසන්ෙග් ආහාරවලට සහන ෙදන අය වැයක් තමයි අපි දකින්ෙන්.  
අද ඉන්න ඇමති මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරුන්ට සහන ෙදන විදුලි 
බිලක් තමයි අද අපි  ෙම් රෙට් දකින්ෙන්.  ෙම් විදුලි බිල නිසා 
ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල් එක්ක තරග කරන්න බැරිව අෙප් 
අපනයන, ආනයන පරතරය වැඩි වන ෙමොෙහොතක ෙම් බව ෙම් 
රජයට ෙපෙනන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද කියලාත් අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අහන්න කැමැතියි.   

අපි දැක්කා, පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ විෙශේෂෙයන්ම 
ජාත න්තර මූල   අරමුදෙල් නිෙයෝගවලට අනුව ෙම් රජය වැඩ 
කරලා ඒ අරමුදෙලන් රුපියල් - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කරුණාකර, නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා  මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කථානායකතුමා  [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි 
මහතා ] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சாந்த பண்டார அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHANTHA BANDARA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 
WEERAKKODY]  took the Chair. 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ අරමුදලින් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක 

ණය ගන්නට අෙප් ජනතාව මත බදු පටවන ෙවලාවක් තමයි ෙම්. 
ෙම් විදුලි අර්බුදයට විසඳුමක් ෙලස එදා ෙම් රජය කිව්ෙව්  
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හදනවා  කියලයි. එදා චීනෙයන් 
ෙගනාපු බාල යන්ත දාලා එය ඉදි කිරීම තුළ අද වන විට 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය  විසිපස් වතාවක් පමණ කැඩිලා 
තිෙබනවා. අද ගිහිල්ලා කාෙගන් ෙහෝ ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
බලාගාරය ගැන ඇහුෙවොත් ඒ ජනතාව අහන පළමුවැනි පශ්නය 
තමයි ඒක කැඩිලා ද කියන එක. ඒ වාෙග් ජන මතයක් තමයි අද 
ලංකාෙව් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම ඒ ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හදපු රජය 
තිකුණාමලෙය් සාම්පූර්වල බාල තත්ත්වෙය් ගල් අඟුරු 
බලාගාරයකුත් හදන්න අද සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
ඉන්දියානු සමාගමට වුවමනා ෙවලා තිබුෙණ් පාඩු ලබන්න 
ෙනොෙවයි. ඒ සමාගම තව තවත් ලාභ ලබා අෙප් රටට අඩු 
පමිතිෙයන් යුත් බලාගාරයක් ඉදි කර දීමයි ඔවුන්ෙග් සැලසුම 
වුෙණ්. ඒ එක්කම අෙනකුත් බලාගාරවලට වඩා ෙම් සාම්පූර් 
බලාගාරෙය් විදුලි ඒකකයක් වැඩි මිලකට ගන්නත් අපට සිදු වනවා 
කියලා ඒ සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් අපි දකිනවා. ෙම් බලාගාරය 
ඉන්දියාෙව් මදුරායි නගරයට සම්බන්ධ කිරීමටත් සැලසුම් ෙයොදා 
තිෙබනවා කියලා රජය නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
මඟින් ලංකාෙව් විදුලි බල පද්ධතියත්, ඉන්දියාෙව් විදුලි බල 
පද්ධතියත් බද්ධ කරලා ඒ තුළින් ඉන්දියාවට විදුලිය විකුණනවා 
කියලා අදහස් කරන්න හැදුවත්, අද වන ෙකොට ලංකාව 
ආසන්නෙය් විශාල න ෂ්ටික බලාගාරයකුත් ඉන්දියාව හදා 
තිෙබනවා.  

ගරු විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමියෙගන් අපි අහනවා, 
කවදා හරි ෙම් ෙක්බල් එක තුළින් ලංකාවට විදුලි බලය 
විකුණන්න ඉන්දියාෙව් සැලසුම් තිෙබනවා ද කියලා.  

ජනතාවට බලපාන තව පශ්නයක් තමයි, ඉන්ධන මිල. 
ෙමොකද, ඉන්ධන කියන්ෙන් ඕනෑම රටකට ඉතාම වැදගත් 
සාධකයක්. විදුලි බලය වාෙග්ම, නිෂ්පාදනය, පවාහන පහසුකම් 
වාෙග් වැදගත් අංශ රාශියකට ඉන්ධන මිල බලපානවා. එදා ෙතල් 
සංස්ථාව පාඩුයි කියලා ඉන්ධන මිල වැඩි කළා. එදා ඉන්ධන මිල 
දරා ගන්න බැහැ කියලා ධීවරෙයෝ එළියට ඇවිල්ලා උද්ෙඝෝෂණය 
කරද්දි ඒ ධීවරයින්ට ෙවඩි තබා මරලා ඒක යටපත් කරන්න ෙම් 
රජය කියා කළා. ඒ ධීවරයින්ට ඉන්ධන සහනාධාරයක් ෙදනවා 
කියලා තාවකාලිකව සැනසුවත්, අද වන ෙකොට ෙම් අය වැෙයන් ඒ 
ඉන්ධන සහනාධාරය ගැන වචනයක්වත් කියන්න ෙම් රජයට 
ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා.  

දැන් රජය කියනවා, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්ධන මිල වැඩි 
වුණු නිසා අෙප් ඉන්ධන මිලත් වැඩි කරන්න සිද්ධ වුණා කියලා. 
පසු ගිය වසර කීපය තුළ යම් පමාණයකින් ජාත න්තර ඉන්ධන 
මිල වැඩි වුණු බව අපි පිළිගන්නවා. ජාත න්තර ඉන්ධන මිල වැඩි 
වන ෙකොට අෙප් ඉන්ධන මිල වැඩි කරන්නත්, ජාත න්තර 
ඉන්ධන මිල අඩු වන ෙකොට අෙප් ඉන්ධන මිල ඒ ආකාරෙයන්ම 
තබා ගන්නත් ෙම් රජය කටයුතු කරනවා.  

ෙහජින් ගනුෙදනුෙවන් වුණු රුපියල් ෙකෝටි ගණනක පාඩුව, 
ඒ වාෙග්ම බාල ෙතල් ෙගනැල්ලා ඒ තුළින් රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක පාඩුවක් වුණු බව, ඒ එක්කම අෙප් ෙතල් පිරිපහදුව 
නවීකරණය ෙනොකිරීෙමන් පාඩු වුණු බව, ඒ වාෙග්ම ෙතල් 
පිරිපහදුවට ඉන්ධන ඒම පමාද කරලා ඒ පිරිපහදුව නවතා දැමීමට 
කටයුතු කිරීෙමන් වුණු පාඩුවත් අෙප් ඉන්ධන මිල වැඩි වීමට 
බලපෑවා කියලා අද කථා කරපු රජෙය් ෙබොෙහෝ මැති 
ඇමතිවරුන්ට අමතක වුණා. 

අෙප් ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා අලුතින් ෙම් 
අමාත ාංශය භාර ගත්ෙත්. එතුමා එන්න ඉස්සරෙවලා ෙම් 
අමාත ාංශෙය් රාශියක් ෙද්වල් සිද්ධ වුණා. ෙම් වන විට අපට 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, ඔබතුමා ඒ අමාත ාංශෙය් අලාභය අඩු 
කරලාය කියලා. අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙම්කයි.  ආර්ථික 
වර්ධනය තව තවත් ෙව්ගවත් කරන්න නම්, අපි ආසියාෙව් 
අෙනකුත් රටවල් එක්ක තරග කරන්න නම් ෙම් රෙට් සාධාරණ 
ඉන්ධන මිලක් තිෙයන්න ඕනෑ. ෙමොකද, රජය නියම කරන මිලට 
තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉන්ධන ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
එෙහම බැහැයි කියලා අපට ෙවන තැනකට ගිහිල්ලා අඩු මිලකට 
ඉන්ධන ලබා ගන්න බැහැ.  රජය නියම කරන ඉන්ධන මිල මත 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය රඳා පවතිනවා. ඒ නිසා තමයි  විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරු හැටියට අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙම්වා ඉල්ලන්ෙන්. 
ඇත්තටම  අපි ෙම්වා  තරහකට කියන කාරණා ෙනොෙවයි. අපිත් 
කැමැතියි, ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් පාඩුව අඩු ෙවලා, ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාව මීට වඩා කාර්යක්ෂම ෙවනවා නම්. අපි දන්නවා, ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාෙව් ඉන්න සමහර නිලධාරින්ට විරුද්ධව දූෂණ හා 
වංචා ෙචෝදනා විශාල පමාණයක් තිෙබන බව. ඒ නිලධාරින් ඒ වග 
කිව යුතු තැන්වලින් අයින් කරලා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ෙසේවයක් කරන ස්ථානයක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර ෙදනවා- 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසාන කරන්න. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙහොඳයි. 2008 වර්ෂෙය්දී සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව නවීකරණය 

කරන්නට මුල් ගලක් තිබ්බා. අද වන විට වසර ගණනාවක් 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නවීකරණය සඳහා විශාල මුදලක් වැය 
ෙවනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා. නමුත් අලුත් පිරිපහදුවක 
අවශ තාව ෙම් රටට තිෙබනවා.  එදා හම්බන්ෙතොට වරාය හදන 
ෙකොටත් කිව්වා, චීනෙයන් ෙගනැල්ලා අලුත් පිරිපහදුවක් හදන්න 
සැලසුම් තිෙබනවා කියලා. නමුත් ඒ එකක්වත් අද වන ෙතක්  
කියාත්මක ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා 
හා මහජන කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா - மக்கள் ெதாடர் , 
மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations 
and Public Affairs) 
ගරු මන්තීතුමනි, ළමයි හම්බ වුණ ගමන්ම පයින් ඇවිදින්ෙන් 

නැහැ.  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
අවුරුදු හතරක් ෙන්, ගරු ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] මට තව 

විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු හතරක් ෙන්. අවුරුදු එකක් 
ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙවදී කියන්ෙන් දැනට 
උතුර, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලින් එන ඉල්ලුෙම් වැඩිවීමත් එක්ක, 
ෙලෝක ෙතල් මිල නැවත ඉහළ යාෙම් පවණතාවත් එක්ක අපට 
ෙම් පිරිපහදුෙව් අවශ තාව  තදින් දැෙනනවා. ඒ නිසා නාස්තිකාර 
වියදම් කරන්ෙන් නැතිව ෙම්වා කරන්න. පසු ගිය අය වැය 
විවාදෙය්දී මම මෙග් කථාෙව්දී කිව්වා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 300ක් වියදම් කරලා එම්අයි 17 ෙහලිෙකොප්ටර් 14ක් 
ෙගන්වන්න යනවාය කියලා. අපට ෙහලිෙකොප්ටර් 14ක්ම ඕනෑද 
කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී පශ්න කරනවා. ඒ වාෙග් නාස්තිකාර 
වියදම් කරන්ෙන් නැතිව අපට අවශ  ෙද්, ආර්ථික වශෙයන් අෙප් 

795 796 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රටට වැදගත් ෙද් කරන්නය කියා ඉල්ලමින්, ඔබතුමන්ලා සියලු 
ෙදනාටම සුබ පතමින් මා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මීළඟට ගරු පවිතා වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය. 

 
[අ.භා. 5.43] 

 
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා 
බලශක්ති අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ , சக்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Power and Energy)  
ගරු සභාපතිතුමනි, මට මිනිත්තු පහෙළොවක පමණ කාලයක් 

ඔබතුමා ලබා ෙදනවා කිව්වා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි පැහැදිලි සංවර්ධන අරමුණු සහිත වැඩ 
පිළිෙවළකට අවතීර්ණ වී සිටිනවා. එකී අරමුණු එකින් එකට ෙමම 
ගරු සභාෙව් අවධානය මම ෙයොමු කරවනවා.  

පළමුව අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරමින් ජාතික විදුලිබල 
පද්ධතිෙයන් සහ ඉන් බැහැර විදුලි පද්ධතිවලින් රෙට් සමස්ත 
ජනතාව ෙවත සියයට 100ක අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා දීම 
සඳහා පෙව්ශ වී සිටිනවා. එය අප ලබා ගත්ත සුවිෙශේෂී 
ජයගහණයක්.   

ෙදවනුව වත්මන් විදුලි ජනන පද්ධතිෙය් උත්පාදන ධාරිතාව 
ෙමගාෙවොට් 3,368 සිට 2025 වන විට ෙමගාෙවොට් 6,400 දක්වා 
ඉහළ නැංවීම සඳහා   ඉලක්ක කර ෙගන සිටිනවා.   

ෙතවනුව තවදුරටත් කල් මරමින් ෙනොසිට ෙමගාෙවොට් 
2,000ක ගල් අඟුරු විදුලිබල ජනනයන් ස්ථාපිත කිරීම මඟින් 
විදුලිබල උත්පාදනය විවිධාංගීකරණය කිරීම  සඳහාත්, උත්පාදන 
පිරිවැය අඩු කර ගැනීම සඳහාත් අපි පමුඛත්වය දී තිෙබනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි,  විදුලි ජනන විකල්ප ෙලස දවීකෘත 
ස්වාභාවික වායු - LNG - තාක්ෂණය  හා න ෂ්ටික විදුලිබල 
තාක්ෂණය හඳුන්වා දීෙම් හැකියාව පිළිබඳව ගෙව්ෂණය කිරීම 
අපෙග් සුවිෙශේෂී අරමුණක්.  

එෙමන්ම අපෙග් අරමුණු ෙපළ අතර, ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය 
ෙවත සාම්පදායික ෙනොවන බලශක්ති මූලාශවලින් ලබා ෙදන 
දායකත්වය 2007 වර්ෂෙය් සියයට 4.1ක් වුවත්, 2016 වන විට 
සියයට 10 දක්වාත් සහ 2020 වන විට සියයට 20 දක්වාත් වැඩි 
කිරීම සුවිෙශේෂීත්වයක් ගන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරනවා ෙසේම 
ඵලදායීව ෙබදා හැරීමත් අත වශ  වනවා. ඒ සඳහා අපට පැහැදිලි 
අරමුණක් ඇති අතර, ඒ අනුව 2009 වර්ෂෙය් සියයට 14.6ක් වූ 
සම්ෙපේෂණ හා ෙබදා හැරීම් ජාලවල තාක්ෂණික හා වාණිජ හානි 
2012 වන විට සියයට 14 දක්වාත්, 2016 වන විට සියයට 13 
දක්වාත්, 2020 වන විට සියයට 12ක් දක්වාත් අඩු කර ගැනීම 
සඳහා අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා.   

අවසාන වශෙයන් එෙහත් විෙශේෂ අරමුණක් ෙලස අප 
අමාත ාංශෙය් ඒ හා බැඳි සියලු ආයතනවල අරමුදල් උපයා ගැනීම 

ෙමන්ම අරමුදල් භාවිතය ද ඵලදායී හා වඩා විනිවිදභාවයක් ඇතිව 
සිදු කිරීමට අපි කැප වී සිටිනවා. ඒ මඟින් මූල  යහ පාලනය 
ශක්තිමත් කිරීම අපෙග් එකම අභිපායයි, ගරු සභාපතිතුමනි.   

විදුලිබල හා බලශක්ති ක්ෙෂේතෙය් අප සුවිෙශේෂී ජයගහණ හිමි 
කර ෙගන  තිෙබනවා. 2005 වසර වන විට  සියයට 70ක්ව තිබූ 
ගැමි විදුලියන පතිශතය  2013 සැප්තැම්බර් වන විට ශී ලංකාෙව් 
නිවැසියන්ෙගන් සියයට 95 ක මට්ටමකට ඉහළ නැංවීම අප ලබා 
ගත් අතිමහත් සුවිෙශේෂ ජයගහණයක් විධියට අපි දකිනවා. 
ෙමමඟින් විෙශේෂෙයන් ගාමීය ආර්ථිකෙය් පවර්ධනයක් ෙමන්ම 
ගාමීය ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වෙය් පැහැදිලි වර්ධනයක් ඇති 
කිරීමට සමත් වී  තිෙබනවා.  

විදුලිය ලැබීම තුළ ඔවුන්ෙග් නිවාසවලට, ඉඩම්වලට නව 
අගයක් එකතු කරමින් ඔවුන්ෙග් වත්කම් වටිනාකම වැඩි කිරීමටද 
අප ඒ තුළින්  සමත් වුණා.  

2013 වර්ෂෙය් -ෙම් වසෙර්- මුල් කාර්තු 03 තුළ පමණක් නව 
ගැමි විදුලියන ෙයෝජනා කම 339ක්ද, විදුලි දිගු කිරීම් 3,717ක්ද, 
අවසන් කර නව විදුලි සම්බන්ධතා 1,72,823ක් ලබා දී  තිෙබනවා. 
අපෙග් අරමුණ වනුෙය් ලබන වසර තුළ ෙමරට නිවැසියන් සැමට 
එක ෙසේ භුක්ති විඳිය හැකි ෙලසට ශී ලංකාෙව් සියලු ගම්මාන 
දක්වා විදුලි ජාලය දීර්ඝ කිරීමයි. ෙමම අරමුණ සාක්ෂාත් කර 
ගැනීම සඳහා ගැමි විදුලියන ව ාපෘති 12ක් පළාත් මට්ටමින් 
කියාත්මක කර තිෙබනවා.  

ලංකාෙව් ආර්ථික ඉලක්ක සපුරා ගැනීෙම්දී අෙප්ක්ෂිත විදුලි 
ඉල්ලුමට සැපයුම ලබා දීමටත්, රෙට් ජනතාවෙග් විදුලි ඉල්ලුම 
සපුරාලීම සඳහා අවශ  අඛණ්ඩ විදුලි ඉල්ලුම සැපයීම සඳහාත් 
නව විදුලි බලාගාර රාශියක් ඉදි කිරීමට අපි කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. ෙමගාෙවොට් 500කින් යුතු සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය                   
ශී ලංකාවට ඉතාම හිතකර ආකාරයට සහ ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ඉහළම නවීන තාක්ෂණය සහිතව ඉදි කිරීමට අදාළ ගිවිසුම් 2013 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී අත්සන් කර වර්ෂ 2018 වන විට 
ව ාපෘතිෙය් ඉදි කිරීම් අවසන් කිරීමට අප ගත් එම පෙව්ශය අප 
රෙට් ජයගහණයක් ෙලස මා සලකනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාටත් - 
එතුමා ඒ සඳහා මැදිහත් වුණා. - අෙප් ෙගෞරවය පුද කරනවා. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය මඟින් ෙමගාෙවොට් 
900ක විදුලි ජනනයක් ලබා දීම ෙසේම, සාම්පූර් බලාගාරය 
යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම තුළ ෙමරට ජනයාට අඩු මිලට විදුලිය 
ලබා දීෙම් ඓතිහාසික පෙව්ශයට අප එළඹී සිටිනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  

එපමණක් ෙනොව දිගු කාලීන ජනන සැලැස්ම අනුව ෙයෝජිත 
03වන ගල් අඟුරු බලාගාරය පිළිබද ශක තා අධ යනයක් අප සිදු 
කරන අතර, ඒ සඳහා ජපාන රජය ලබා ෙදන සහෙයෝගයත් අපි 
අගය කරනවා.  

ෙම් අතර ෙමගාෙවොට් 900ක් වන පුත්තලම ලක්විජය 
බලාගාරෙය් ෙදවන අදියෙර් පථම ෙමගාෙවොට් 300 ෙමම 
ෙදසැම්බර් මස තුළත්, ෙදවන ෙමගාෙවොට් 300, 2014 මැයි මාසය 
වන විටත් ජනන කටයුතු අරඹා පධාන විදුලි ජාලයට එක් කිරීමට 
අප සියලු කටයුතු සිදු කරමින් සිටිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ෙග් 
නායකත්වෙයන් ලබා ගත් යුද ජයගහණයත් සමඟ අපට සාමකාමී 
රටක් හිමි වුණා. ෙද්ශපාලන, ආර්ථික, සමාජයීය ෙලස පමණක් 
ෙනො ව භූමිෙයන්ද කැඩී බිඳී  ගිය ෙද්ශය එක රටක් බවට පත් වුණා. 
එෙමන්ම බලශක්තිය හා විදුලිය පදනම් කර ෙගන උතුර හා දකුණ 
යා කිරීෙම් අභිෙයෝගයද අප ජය ගත්තා.  
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ඒ අනුව ෙමම වසෙර් ජනවාරි මස ෙමගාෙවොට් 24කින් යුතු  
"උතුරු ජනනී" විදුලි බලාගාරය ඇරඹීමත් සමඟ උතුරු පෙද්ශෙය් 
විදුලි සැපයුම තවදුරටත් ස්ථාවර වුණා.  

කුරිරු එල්ටීටීඊ තස්තවාදය විසින් විනාශ කර තිබූ වව්නියා සිට 
චුන්නාකම් දක්වා පධාන සම්ෙපේෂණ මාර්ගය ඉදි කිරීම 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. වව්නියා-කිලිෙනොච්චි හා 
කිලිෙනොච්චි-චුන්නාකම් පධාන විදුලි සම්ෙපේෂණ මාර්ගෙය් වැඩ 
නිමවා 2013 අෙගෝස්තු මස බලගැන්වීමත් සමඟ, වසර 23ක් 
ජාතික විදුලි පද්ධතිෙයන් ෙවන්ව පැවති යාපන අර්ධද්වීපය ජාතික 
විදුලි පද්ධතිය හා සම්බන්ධ ෙකරුණා.  

සැබවින්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට බලශක්තිය පදනම්වද 
උතුර දකුණ යා කිරීමට හැකියාව ලැබීම ජාතිෙය් ජයගහණයක්.  

තවද නැ ෙඟනහිර පළාෙත් විදුලි සැපයුෙම් විශ්වාසනීයත්වය 
ඉහළ නැංවීම සහ වැඩි වන ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහාත් අම්පාර 
හරහා මහියංගනය සිට වවුනතිව් සහ මැදගම සිට ෙමොණරාගල 
දක්වා කිෙලෝෙවොට් 132ක සම්ෙපේෂණ මාර්ගය ඉදි ෙවමින් 
පවතිනවා. හබරණ සිට වාලච්ෙච්න දක්වා ඉදි කරනු ලබන 
කිෙලෝමීටර 100ක් දිග කිෙලෝෙවොට් 132ක සම්ෙපේෂණ මාර්ගය 
ෙම් වසර අවසන් වන විට නිම කිරීමට නියමිතයි. ඒ අනුව එකම 
විදුලි ජාලයක් සහිත එකම රටක් එකම ජාතියක් බවට  අප පත් වී 
තිෙබනවා. 

අප රෙටහි පධාන බලශක්ති සම්පත වන ජල විදුලිය උපරිම 
වශෙයන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අප රජය මඟින් පමුඛත්වය දී 
තිෙබනවා. තව දුරටත් පමාද ෙනොවී ෙමගාෙවොට් 35කින් යුතු 
ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් විදුලි බලාගාරෙය් ඉදි කිරීම් කඩිනමින් ෙමම වසෙර් 
ආරම්භ කළ අතර 2016 වන විට එහි වැඩ නිම වීමට නියමිතව 
තිෙබනවා. උමා ඔය බහු කාර්ය සංවර්ධන ව ාපෘතිය  යටෙත් 
ෙමගාෙවොට් 120ක බලාගාරයක් ඉදි වන අතර එය 2017 වන විට 
ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් වීමට නියමිතව තිෙබනවා. තවද 
මහවැලි ගඟ ආශිත ඉතිරි පධාන බලාගාරය වන ෙමගාෙවොට් 
35කින් යුතු ෙමොරෙගොල්ල බලාගාරෙය් ඉංජිෙන්රුමය නිර්මාණ 
කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර, එම ඉදි කිරීම් කටයුතු 2014 
ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිෙබනවා. 

ඒ සමගාමීව විදුලිබල ජනනය ෙමන්ම පවාහන, කර්මාන්ත හා 
අෙනකුත් භාවිතයන් සඳහා දවීකෘත ස්වාභාවික වායු -  LNG -  
හඳුන්වා දීම පිළිබඳ ශක තා අධ යනයක්ද ආරම්භ කර ඇති අතර 
එම අධ යනය 2014 මුල් කාර්තුෙව්දී අවසන් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, නව බලාගාර ඉදි කරන අතර පද්ධතිෙය් 
ඇති පැරණි බලාගාර නවීකරණය කිරීමට අවශ  පියවර 
ගැනීමටත් අප අමතක කෙළේ නැහැ. ෙම් යටෙත් නව ලක්ෂපාන, 
විමලසුෙර්න්ද, උකුෙවල, පැරණි ලක්ෂපාන බලාගාර නවීකරණය 
ෙවමින් පවතිනවා. ෙමහිදී මම බලාගාරවල ජනන කාර්යක්ෂමතාව 
ඉහළ යන අතර ස්ථාවර විදුලි සැපයුමක් ද සහතික ෙකෙරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විදුලි ජනනයට සමගාමීව සම්ෙපේෂණ සහ 
ෙබදා හැරීම් ජාලය සංවර්ධනය සඳහාත් අප විශාල ආෙයෝජනයක් 
සිදු කරනවා. විදුලි සැපයුෙම් විශ්වාසනීයත්වය හා 
ගුණාත්මකභාවය සහතික කරනු පිණිස ෙමන්ම ජාතික විදුලිබල 
පද්ධතිය තුළට පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ එකතු කරනු පිණිස 
නව සම්ෙපේෂණ ව ාපෘති ගණනාවක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. 
ෙම් අතර ගාල්ල සිට මාතර දක්වාත්, පුත්තලම සිට මහව දක්වාත්, 
උකුෙවල සිට පල්ෙල්කැෙල් දක්වාත්, කිෙලෝෙවොට් 132ක නව 
සම්ෙපේෂණ මාර්ගයත්, අනුරාධපුර ෙකොත්මෙල් කිෙලෝෙවොට් 
220ක ෙතවන පරිපථයත් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරය ආශිතව අද විශාල 
සංවර්ධනයක් ෙමන්ම සුවිෙශේෂී අලංකරණ කියාවලියකුත් සිදු 
ෙවමින් පවතිනවා. අපට හිමි ෙවමින් පවතින මනරම් ෙකොළඹ 
නගරෙය් සිදු වන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වන ඉල්ලුම 
සපුරාලීමට අපට ඇති වගකීම අප අමතක කෙළේ නැහැ. ෙකොළඹ 
නගරෙය් විදුලි සැපයුෙම් ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කරලීමට 
අප කටයුතු ආරම්භ කළා. ෙම් හා සමගාමීව නව විදුලි 
උපෙපොළවල් 26ක් ඉදි කර ඇති අතර, තවත් උපෙපොළ 33ක් 
පවර්ධනය කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, සියලු ෙදනාටම එකෙසේ බලශක්තිය භුක්ති 
විඳීෙම් පජාතාන්තික අයිතිය අප සපථ කර තිෙබනවා. එමඟින් 
මානව හිමිකම් දර්ශකෙය් නිම්වළලු පුළුල් කිරීමට අපට හැකියාව 
ලැබී තිෙබනවා. බලශක්තිය භුක්ති විඳීෙම් අයිතිය මූලික මානව 
හිමිකමක් ෙලස අප දකිනවා. ඒ අනුව අඩු ආදායම්ලාභීන් සහ 
සමෘද්ධිලාභීන් හට තම නිවසට ෙසේවා සැපයුම් ලබා ගැනීමට හැකි 
වන ෙසේ සමෘද්ධි අධිකාරිය හා ඒකාබද්ධව විෙශේෂ ණය කමයක් 
හඳුන්වා දුන්නා. එමඟින් රුපියල් 30,000ක් දක්වා ණය මුදලක් 
ලබා ෙදන අතර එය සමාන වාරික 60කින් විදුලි බිෙලන් අය කර 
ගැනීමට පියවර ෙගන තිෙබනවා. 

ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙත් රුපියල් මිලියන 700කට  වැඩි 
ණය පහසුකම් ලබා දී ඇති අතර එමඟින් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 
50,000කට වැඩි පමාණයක් ෙම් වන විට පතිලාභ ලබා තිෙබනවා. 
ෙමම ව ාපෘතිය ව ාප්ත කිරීම සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 
465ක මුදලක් ආෙයෝජනය කිරීමට අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා. 
සම්පදායික බලශක්ති මූලාශ පාදක කර ගත් මහා පරිමාණ විදුලි 
බලාගාර සංවර්ධනයට සමගාමීව පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් 
මඟින් විදුලිය ජනනය සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහභාගිත්වය 
ලබා ෙගන ඇති අතර ෙම් වන විට ෙමගාෙවොට් 352ක ධාරිතාවක් 
ස්ථාපනය කර තිෙබනවා. 

ෙමමඟින් ෙමම වසෙර් මුල් කාර්තු තුන තුළ මුළු විදුලි 
ජනනෙයන් සියයට 10ක දායකත්වයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මඟින් ලබා ගත හැකි දායකත්වය 
තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා ෙමගාෙවොට් 200කින් යුතු ශී 
ලංකාෙව් පථම මහා පරිමාණ සුළං බලාගාර උද ානය ෙනොෙබෝ 
කලකින් මන්නාරම පෙද්ශෙය් ඉදි කිරීමට අෙප්ක්ෂිත අතර, ඒ 
සඳහා අවශ  විදුලි සම්ෙපේෂණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
සඳහා අවශ  සියලු පියවර ෙගන තිෙබනවා. 

පධාන විදුලි පද්ධතිෙයන් බැහැර හුදකලා ජනාවාස සඳහා 
විදුලිය ලබා දීමට පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශයන් කිහිපයක් 
උපෙයෝගී කර ගනිමින් කුඩා පරිමාණ විදුලි පද්ධති ලබා දීමට 
රජය පියවර ෙගන තිෙබනවා. ෙමහි පථම පියවර  ෙලස යාපනෙය්, 
එළුවාතිව් දූපත සඳහා විදුලිය සැපයීමට ෙමම කමෙව්දය 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමෙලස අපි විදුලිබල හා බලශක්ති 
ක්ෙෂේතෙය් සුවිෙශේෂී ජයගහණ හිමි කර ෙගන තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා කැප වුණු මාෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් 
එම්.එම්.සී. ෆර්ඩිනැන්ඩු මැතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් සභාපති ඩබ්ලිව්.බී. ගෙන්ගල මැතිතුමාට, අතිෙර්ක 
සාමාන ාධිකාරි ශවී පනාන්දු මැතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සියලුම ෙදනාටත්, සියලු ආයතන පධානීන්ටත්, එම ආයතනවල 
අෙනකුත් සියලුම ෙදනාටත් මාෙග් ෙගෞරවය හිමි විය යුතුයි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙමම ක්ෙෂේතෙය්, ෙමම අමාත ාංශෙය් තිෙබන 
සුවිෙශේෂත්වය නිසාම එයට පත් වන අමාත වරුන්ටද 
සුවිෙශේෂීත්වයක් හිමි වනවා. ඔවුන්ට පුවත් පත් කාටුන්වල පසිද්ධ 
චරිත බවට පත් වීෙම් වාසනාවද ලැෙබනවා. කරුවලට ආවඩමින් 
සිටිනවාට වඩා එක් පහනක් ෙහෝ දැල්වීම අතිශයින්ම වැදගත්. එදා 
කරුවලට ආවඩමින් ෙනොසිට කරුවල ජයසූරියලා අනාගත 

799 800 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවශ තාව ගණනය කර ගල් අඟුරු බලාගාර ආරම්භ කෙළේ නම්, 
ඉහළ විදුලි ජනනයක් හා ඵලදායී විදුලිය ෙබදා හැරීමක් සඳහා කැප 
වූෙය් නම් අද පත්තර කාටුන්වල ගින්දර ෙද්වියලා බිහි වන්ෙන් 
නැහැ. එෙහත් අප ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය් රජයක් 
ෙලස සපථ කරන්ෙන් අපෙග් නිශ්චිත හා පුළුල් වැඩ පිළිෙවළ 
හරහා අපෙග් කැප වීම තුළින් ෙමරට ජනතාවට අඩු මිලට සැමදා 
අඛණ්ඩව විදුලිය ලබා දී නැවත කිසි දිෙනක කරුවල ජයසූරියලා 
ෙහෝ ගිනි ෙද්වියලා බිහි ෙනොවීමට වග බලා ගන්නා බවයි. ඔබ 
සියලු ෙදනාටම සුබ අනාගතයක්. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඊළඟට, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා. 

[අ.භා. 5.57] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම 

ආර්ථිකෙය් හදවත බඳු වූ, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා, මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත, විදුලිබල හා බලශක්ති යන 
අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ තමයි අද සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ඒ 
අමාත ාංශ හතරම තරුණ ඇමතිවරුන් සහ ඇමතිවරියන් තමයි 
භාරව ඉන්ෙන්. තරුණයි කියන්න පුළුවන්, හැකියාවක් තිෙබන 
පිරිසකට තමයි ඇමති පදවි භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් 
මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත ාංශය හැකියාවක් 
තිෙබන ඇමතිවරෙයකුටයි භාර දීලා තිෙබන්ෙන්. 

විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමිය දැන් කලුවර ජයසූරිය ගැන 
කිව්වා. පැය 8ක් විදුලිය කප්පාදු කරන, ඍණ 1.5ක ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයක් තිබුණු රටක් තමයි ඔබතුමියලාෙග් නායිකාවත් 
එක්ක අපට භාර දුන්ෙන්. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක නැති ඍණ 1.5ක 
ආර්ථිකයක් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය භාර ගත්ෙත්. අපි අවුරුදු 
ෙදකයි රට පාලනය කෙළේ. අපි අෙප් කාර්ය භාරය කළා. අවුරුදු 
ෙදකක් ඇතුළත ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6.8ට ෙගනාවා. 
විදුලිබල පශ්නය අපි සම්පූර්ණෙයන් විසඳුවා ඒ අවුරුදු ෙදක 
ඇතුළත. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිතුමිය ෙම් රෙට් විදුලි 
බලය ගැන කථා කළා. ඉන්දියාව, පාකිසත්ානය, බංග්ලා ෙද්ශය 
වෙග් ආසියානු රටවල්වල විදුලිය ජනනයත් එක්ක අෙප් රෙට් 
විදුලිය ජනනය අරෙගන බැලුෙවොත් අෙප් රට තුළ සියයට 85ක 
වාෙග් පමාණයක් විදුලිය ජනනය කරලා තිෙබන බව අපි 
පිළිගන්නවා. හැබැයි ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියෙග් හදවතට තට්ටු 
කරලා බලන්න අපි කියන ෙම් ෙද්වල් ගැන. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරය විසිපස් වතාවක් කැඩුණා. 
ඒෙක් ඉංජිෙන්රු මහත්වරු කියනවා, ඇක්සල් එක පුපුරයි කියලා 
ඇතුළට යන්න බැහැ කියලා. ඒ නිසා ඒක පරීක්ෂා කරන්න 
ඇතුළට යන්ෙන් නැහැ. දැන් ඔබතුමිය කිව්ව කථාව හරි. ඒ වැෙඩ් 
ජපානයට ෙදන්න. ජපානෙයන් හදන ෙදයක් සාමාන ෙයන් 
වරදින්ෙන් නැහැ. රූපවාහිනී සංස්ථාව, ඒ වාෙග්ම වික්ෙටෝරියා, 
ෙකොත්මෙල් අපි නිර්මාණය කළා. අද  වන ෙතක් කැඩිලා නැහැ. 
ෙකොමිස් කාක්කන්ට ෙම්ක භාර ෙදන්න එපා කියන එකයි අපි 
ඔබතුමියලාට කියන්ෙන්.   

බැරි ෙවලාවත් ෙලෝකය අනික් පැත්ත ෙපරළිලා, ෙම් 
ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය දියුණු ෙවලා, යම් කිසි 
ආකාරයක ලාභයක් ලැබුෙවොත් පියංකර ජයරත්න මහත්තයා ඒක  

කළාය කියලා එතුමා ෙග් නම යන්ෙන් නැහැෙන්.  වරාය 
සම්බන්ධෙයන් බලන්න. ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මහත්තයාෙග් නම 
කියන්ෙන්. Petroleum Corporation එක යම් කිසි දියුණුවක් 
ලැබුෙවොත් අෙප් අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාෙග් නම සඳහන් 
ෙවනවා ද? වරාය සම්බන්ධෙයන් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් නම  ෙකොෙහේවත් සඳහන් ෙවනවා ද?  

පවිතාෙද්වී ඇමතිතුමියලාට බලයක් ලැබිලා නැහැ. ෙහොඳ 
ෙවලාවට අපි කථා කරන  ෙකොට -[බාධා කිරීමක්] බාධා කරන්න 
එපා. ඔබතුමියට මම බාධා කෙළේ නැහැ. ඔබතුමිය බාධා කරන්න 
එපා. හදවත වාෙගයි කිව්ව ෙම් අමාත ාංශ ටිෙක් රාජපක්ෂ 
මහත්වරුන්ෙග් ඇඟිල්ලක්වත් ගෑවිලා නැහැ.  අද වන ෙකොට ෙම් 
ආයතන විශාලම පාඩු ලබන ආයතන ටික බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක හදවත නම් රටට ෙදවියන්ෙග්ම පිහිටයි. දැන් 
ෙකෝටි ගණන් පාඩු ලැබුවාට ෙම් ආයතන 1994 දී ලාභ ලැබූ 
ආයතන. දැන් ඔබතුමන්ලා අපට කියනවා, "සාධාරණ 
විෙව්චනයක් කරන්න" කියලා. විදුලිබල මණ්ඩලෙය් නිලධාරි 
මහත්වරු ඇතුෙළේ ඉන්නවා. ලයිට් බිල ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා අහන්න ෙකෝ. ෙමතැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලය 
ඉන්නවා. ඔබතුමිය කියන විධියට  විදුලි බිල ෙලෙහසිෙයන් 
ෙගවනවා ද කියලා ෙම් ජනතාවෙගන් අහන්න ෙකෝ. හතර 
ෙදෙනකු ඉන්න පවුලක මාසික ආදායම සාමාන ෙයන් රුපියල් 
30,000ක් පමණ ෙවනවා. ඒ වාෙග් පවුල් තමයි සියයට 70ක් 
පමණ සිටින්ෙන්. නමුත් රුපියල් 5,000ක, රුපියල් 6,000ක විදුලි 
බිලක් එනවා. ඔබතුමියන්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී උත්තරයක් ෙදන්න. අෙප් රෙට් කාර්යක්ෂමතාව අද 
අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් පශ්නය නිසායි. අමාත ාංශ හතරක 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව අද සාකච්ඡා ෙවනවා. නමුත් මට ලැබී 
තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි කාලයයි.   

ගරු සභාපතිතුමනි, Petroleum Corporation එක 
සම්බන්ධෙයනුත් මා අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ගරු අනුර 
පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාටත් විශාල අභිෙයෝගයක් 
තිෙබනවා.  ENOC එක, Vitol එක -ඔබතුමා ෙනොෙවයි-  ඔබතුමා 
අමාත ාංශය බාර ගන්න කලින් නැවැත්වූවා. හැබැයි, ෙහොර ෙතල් 
ෙගන්වපු මිනිස්සු ආපසු ෙම්වා ෙගන්වනවා. ඇමතිතුමනි, ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, PetroChina Company එක ෙගනාපු ගුවන් 
යානා ඉන්ධන වර්ගය භූමිෙතල්වලට ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ 
ඔක්ෙට්න් 95ට ෙගනාපු එක ඔක්ෙට්න් 90 හැටියට පාවිච්චි කළා. 
ඇමතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු 40 තුළ ෙමෙහම ෙහොර ෙතල් 
ෙගන්නුෙව් නැහැ. ඔබතුමාට දැන් විශාල අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. 
ෙම්ෙකන් විශාල පශ්නයක් හ ටෙගන තිෙබනවා. ෙහජින් ගිවිසුම 
ඔබතුමාෙග් කාලෙය් ෙනොෙවයි සිදු වුෙණ්. ෙම්වා තමයි ඔබතුමාට 
කැරකී කැරකී එන්ෙන්. ෙම් පාඩුව ලබන්ෙන් ඒ නිසායි. ෙම් 
ආයතන හදවත බඳු නම් ෙම් ආයතනවලට ෙකළවුෙණොත් මුළු 
රටටම ෙකළෙවනවා. අද ෙපටල් මිල වැඩියි; ඩීසල් මිල වැඩියි. 
මීට ෙහේතුව පරිපාලනෙය් දුර්වලතායි. ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩුයි 
කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙම්වා ඔබතුමා ෙම් 
අමාත ාංශයට එන්නත් කලින් සිදු වුණු ෙද්වල්. ඔබතුමා ෙම්වා 
නිවැරැදි කරන්න. තහනම් කරපු ආයතනයකට ආපසු  ෙතල් 
ෙගෙනන්න ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? වැරැදි ෙදයක් ෙගනාවා නම් 
ආපසු ඒ කටයුතු බාර ෙදන්න එපා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් 
ආයතනය ගැන කථා කළා. මට ඇත්තටම හිනාත් යනවා. සමහර 
මන්තීවරුන්ට ඇමතිකම් ලැබිලාත් නැහැ. හැබැයි ෙපොඩ්ඩක් හරි 
 කෙඩ් යන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය 
අද රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ෙග් ෙද්ෙපොළක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් ඔබාමා මහත්මයාට දීලා තිෙබන plane 
එක වාෙග් ලංකාෙව්ත් ෙදන්න අපිට ආදායමක් තිෙබනවා නම් 
කමක් නැහැ. ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය ගැන 
ඔබතුමන්ලා අෙපන් අහනවා. පාඩුව කීයද? ෙම් අවුරුද්ෙද් පාඩුව 
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රුපියල් බිලියන 23යි. ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන 20යි. 
ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය ආයතනය කියන්ෙන් මීට 
ෙපර පාඩු ලැබූ ආයතනයක්ද? මම ඔබතුමන්ලා ෙග් අවධානයට 
ෙම් කාරණය ෙයොමු කරනවා. 1990 වර්ෂෙය් ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් ආයතනය ආයතනය රුපියල් මිලියන 89,093ක්  
ලාභ ලැබුවා. 1991 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 21,006ක් ලාභ 
ලැබුවා. 1992 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 280,36ක් හා 1993 
වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන127,000ක් වශෙයන් ලාභ ලබා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2003 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 3ක් 
ලාභයි. 2004 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 7ක් ලාභයි.  ඊට පස්ෙසේ 
ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව බාර ගත්තාට පස්ෙසේ බලන්න. දැන් 
විනාශයක් ෙන් සිදු ෙවන්ෙන්.  

ඊළඟට, ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක විෙද්ශ සංචාරවලට යන 
පමාණය බලන්න. අෙප් රටට ෙමය දරා ගන්න පුළුවන් ද? අෙප් 
රට දුප්පත් ජනතාවක් ඉන්න රටක්. ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක යන 
කාණ්ඩය බලන්න. 2008ට කලින් ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක 
සංචාරවලට ගිය පමාණය මම කියන්නම්. ඉන්දියාවට 66යි. 
කියුබාවට 48යි. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට 50යි. මාලදිවයිනට 
56යි. චීනයට 74යි. ඉන්දියාවට 37යි. ඉතාලියට 37යි. 
බාබෙඩෝස්වලට 19යි. ෙජෝර්දානය හා කුෙව්ටයට 53යි. 
ස්විට්සර්ලන්තයට 20යි. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට 46යි. 
ඉන්දියාවට 22යි. ඉරානය හා අගල්ඩාවට 32යි. ජපානයට 35යි. 
එක්සත් රාජධානියට 22යි. චීනයට 34යි. ඉතාලියට 37යි. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට 23යි. ෙම් 2008ට කලින්. [බාධා 
කිරීමක්] මම ඔබතුමියට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. ඉඳ ගන්න ෙකෝ. 
ඔබතුමිය කෙඩ් ගියා ඇති ෙන්. ඉඳ ගන්න ෙකෝ. ඔබතුමිය කථා 
කළා ෙන්. මම ඔබතුමියට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. ඉඳගන්න ෙකෝ. 
රාජ  නායිකාව -[බාධා කිරීමක්]   මම දන්නවා, ඔබතුමිය රාජ  
නායිකාෙවෝ අල්ලන්ෙන්. ඔබතුමියන්ලා ආව හැටි ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් දන්නවා ෙන්. රුපියල් බිලියන 23ක් පාඩු කර ෙගන ෙන් 
ඔබතුමන්ලා යන්ෙන් කියලා ඔබතුමිය ෙකළින් කථා කරලා 
කියන්න ෙකෝ. ෙමොකක්ද? රාජ  නායකෙයෝ ෙමෙහම යනවා ද? 
ඔබතුමියත් චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියත් එක්ක හිටියා ෙන්. කී 
ෙදනා ද ගිෙය්? එතෙකොට එතුමියට ඇල්ලුවා, “නියමයි ෙම්ක” 
කියලා. හය ෙදෙනක්, පස් ෙදෙනක් එක්ක තමයි රාජ  
නායිකාෙවෝ ගිෙය්. එ ෙක් tickets 6ක් book කළා. ෙවනම planes 
ගිෙය් නැහැ. දවස් 3ක්, දවස් 4ක් ෙවනම planes නවත්වලා 
තිබුෙණ් නැහැ. ඔබතුමිය දන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ඔබතුමිය 
planeවල ගිහින් නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉෙගන ගන්න. අපි "රාජපක්ෂ 
මහත්වරු" කිව්වාම ඔබතුමිය භූමිෙතල් ගැහුව ගැරඬියා වාෙග් 
නැඟිටිනවා. ඔබතුමියට දැන් අමාත ාංශයක් හම්බ වුණා ෙන්. 
ආෙයත් ගන්න ෙදයක් නැහැ ෙන්. විෙව්චනයක් කරන ෙකොට 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමිය කථා කරන ෙකොට අපි 
අහෙගන සිටියා ෙන්.  

බලන්න, මිහින් එයාර් එක ගැන. මිහින් එයාර් එක 
සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද, ෙම් කියා තිෙබන්ෙන්? ෙම් 2008 
වර්ෂයට කලින්. පිට රට යන ෙකොට trips යනවා වාෙග් යන්න 
බැහැ ෙන්. පිට රට යන ෙකොට 4ෙදනකු එක්ක ෙගන යන්න; 
6ෙදනකු එක්ක ෙගන යන්න. ෙම්ක දුප්පත් රටක්. ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු දුක් විඳිනවා. ඔබතුමියන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් 
දුප්පත් ජනතාවෙග් ඡන්දවලින්. කෙට් රතන් හැන්දක් දාපු 
ෙපොෙහොසත් මිනිස්සු ෙද්ශපාලනෙය් අමාත වරුන් බවට පත් 
ෙවලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලනය පටන් 
ගන්න ෙකොට පටන් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? හැබැයි ඊට පස්ෙසේ 
අමතක ෙවනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි කියන්ෙන් 
ෙපොෙහොසත් මිනිසුන්ෙග් පක්ෂයක් කියලා.  

හැබැයි ඔබතුමියන්ලා ෙමොනවාද කරන්ෙන්? අද ෙම් රෙට් 
ෙකෙරන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද චීනෙයන් බඩු ෙගනැවිත් business 
කරනවා. සියයට 20යි, සියයට 22යි ෙකොමිස් මුදල. ෙටන්ඩර් 
කැඳවන්න කියලා කියන්න. අපි කියන ෙද් වැරැදි නම් 
ඔබතුමියන්ලා කියන්න. ඔබතුමියන්ලා එක business එකක් 

කරන්ෙන් නැහැ. කවුද ඔක්ෙකොම කරන්ෙන්? ෙම් ආයතන කාටද 
අයිති කියලා ඔබතුමියන්ලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ෙම් රෙට් 
ඔක්ෙකොම business කරන්ෙන් ආයතන 4යි. "ෙග්ට් ෙව්" 
ආයතනය කාෙග්ද කියලා ඔබතුමිය අපට කියන්න. අවුරුද්දකට 
කලින් මා කිව්වා, කාෙග්ද කියලා. පුළුවන් නම් අහන්න කාෙග්ද 
කියලා. [බාධා කිරීමක්] මට උත්තර ෙදන්න ෙදයක් නැහැ. 
ඔබතුමියන්ලාට ඇමතිවරුන් වශෙයන් කරන්න කිසිම ෙදයක් 
නැහැ. ඔබතුමියන්ලාට තිෙබන්ෙන් කියන ෙද් කරන්නයි. 
එච්චරයි. ෙම් business ටික ඔක්ෙකොම කරන්න රුපියල් බිලියන 
360යි. ඒවාට ෙටන්ඩර් භාර ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමිය කියවන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ෙම් 
රෙට් ඉන්ෙන් දුප්පත් මිනිස්සු ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අහෙගන 
ඉන්න. 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
අසත  පකාශ කරන්න එපා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අසත  පකාශ කරනවා නම් ඔබතුමිය ඔප්පු කරලා මට 

ෙපන්වන්න. මා කියන්නම් ආයතන ටික. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමිය දැන් කිෙයව්වා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමිය දැන් 
නවත්වන්න. මා ඔබතුමියට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. ඔබතුමිය 
කථා කරන ෙකොට මා අහෙගන සිටියා. දැන්  

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

වාෙග් කියවන්ෙන් නැතුව අහෙගන ඉන්න. එක පාරක් මා කිව්වා 
ෙන්. කියවනවා, කියවනවා, කියවනවා, චැක් චැක් ගාලා. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් බලන්න. 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා ෙලොකු අපහාසයක් කෙළේ. ඊෙය්ත් 

ඒ වැ ෙඩ් කළා. කරුණාකර ඒ වචනය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් 
ඉවත් කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. මට ඒ කරපු අපහාසය 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනියි.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කරුණාකර ශිෂ්ට භාෂාෙවන් කථා 

කරන්න. කරුණාකර ඒ වචනය ඉල්ලා අස් කර ගන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මා නමක් කිව්ෙව් නැහැ.  

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

කියන්ෙන් ඒ නම නම් මා එය ඉල්ලා අස් කර ගන්නම්. මා 
කාෙග්වත් නමක් කිව්ෙව් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
කරුණාකර ඒ වචනය ඉවත් කර ගන්න. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 

මන්තීවරුන්ට, ඇමතිවරුන්ට ෙගෞරවයක් ඇතිව, විනයක් ඇතිව 
කථා කරන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා කාටවත් කථා කෙළේත් නැහැ. මා මෙග් 

කථාව කර ෙගන යන්ෙන්.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමා කථාව කර ෙගන යන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එම නිසා මා ෙමොනවත් ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ නැහැ.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමා කථා කරන්න. මා ඒ වචනය කපා හරිනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇයි, කපා හරින්ෙන්?  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
එය මෙග් තීන්දුවයි.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා ෙකො ෙහොමද ඒ තීන්දුව ගන්ෙන්? 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමාට මූලාසනෙය් තීන්දු ගැන විෙව්චනය කරන්නවත්, 

පශ්න කරන්නවත් බැහැ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා පක්ෂ ගාහීව කටයුතු කරන්න 

එපා. මා කාටවත් කථා කෙළේ නැහැ. මෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා නම් 
- 

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ වචනය කපා හරිනවා. ඔබතුමා කථා කරන්න.  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා නම් ඒකට උත්තර දුන්නා නම් හරි. 

මා කථා කරන්ෙන් මෙග් කථාව. මෙග් කථාෙව්දී මට ඕනෑ එකක් 
පාර්ලිෙම්න්තු භාෂාව තුළ මට හසුරුවන්න පුළුවන්. මෙගන් 
කවුරුවත් පශ්නයක් ඇහුෙව්ත් නැහැ. මට උත්තර දුන්නා නම් ඒක 
සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන් කවුද කියලා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා රීතිය අනුව කටයුතු කරන්න. ඒෙක් නමක් සඳහන් 

ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
කිසිම ආකාරයකින් මූලාසනයට අභිෙයෝග කරන්න ඔබතුමාට 

ෙනොහැකියි. ශිෂ්ට සම්පන්නව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න. 
එම වචනය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
රාජපක්ෂ මහත්වරු ෙම්කට සම්බන්ධ නැහැ. එම නිසා කෑ 

ගහන්න එපා.  [බාධා කිරීම්] බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත් දැන් 
ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. දැන් ෙමතැන ආපසු කෙඩ් යන්න එනවා. 
[බාධා කිරීම්]  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙතල් තිෙබන රටවල ගුවන් සමාගම් ලාභයක් 
ලබනවාය කියලා. දැන් බලන්න, සභාපතිතුමනි. මා ළඟ 
ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. Singapore Airlines තුන්වන ස්ථානය. 
ANA - All Nippon Airways - පස්වන ස්ථානය. Asiana 
Airlines ෙදවන ස්ථානය. Cathay Pacific Airways හතරවන 
ස්ථානය. Turkish Airlines හත්වන ස්ථානය. Malaysia Airlines 
දහවන ස්ථානය. දැන් ලංකාව  බලන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. 
රුපියල් බිලියන 23ක් - [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාත් තරුණ 
මන්තීවරුන් හැටියට එන්ෙන් දුප්පත් ජනතාව නිෙයෝජනය කරලා 
ෙන්. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා කෙඩ් ගියාට කමක් නැහැ. 
තරුණ මන්තීවරුනි, දැන් ඔබතුමන්ලාට ලෑන්ඩ් කෲෂර් එකක් 
හම්බ ෙවනවා, රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ෙගන්. ඒක පාවිච්චි කරලා 
කට වහෙගන ඉන්න. ඔච්චර අල්ලන්න එපා. ගැරඬින්ට භූමිෙතල් 
ගැහුවා වාෙගයි. නම කිව්වා විතරයි. ඇමතිවරුන් ගැන ෙමච්චර 
ෙවලා කිව්වා. එක බාධාවක් නැහැ."රාජපක්ෂ මහත්වරු" කියා 
නිකම් කිව්ව ගමන් රූං ගාලා ආවා. කමක් නැහැ, කමක් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] මා හිතන හැටියට ඔබතුමන්ලාටත් අනාගතෙය් 
නි  ෙයෝජ  අමාත  ධුරයක් ලැෙබයි. [බාධා කිරීම්]  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2යි තිෙබන්ෙන්. 

[බාධා කිරීම්] 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට වරාය 

සම්බන්ධෙයන් කියන්න ඕනෑ. මා හිතන හැටියට අෙප් ඇමතිතුමා 
ෙමම අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. හම්බන්ෙතොට වරායට 
grace period එකක් හම්බ වුණාය කිව්වා. නමුත් කිසිම grace 
period එකක් හම්බ ෙවලා නැහැ.  මා ළඟ තිෙබන  "Magam 
Ruhunupura Mahinda Rajapaksa Port Development Project" 
නමැති ලියවිල්ෙල් ෙමෙසේ සඳහන්  ෙවනවා, I quote: 

"Interest Payment - During the grace period only the interest is 
payable by the borrower to the Lender" 

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් අවුරුද්දකට කීයක් ෙගවනවා ද? දැන් 
අවුරුද්දකට ෙගවන පමාණය බලන්න. හම්බන්ෙතොට වරායට 
මිලියන 420ක් ෙගවනවා. ඒ වරාෙයන් ලාභයක් ලබනවා නම් 
අපිට ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. ෙගවන පමාණය  බලන්න ගරු 
සභාපතිතුමනි. 2013දී බිලියන 4යි, ෙපොලියත් සමඟ ආපසු ෙගවන 
පමාණය. ඒෙකන් භාගයක්ම ෙපොලිය. ගරු ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙම් වරායට වාහන එනවා 
කියලා. ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා දැන් සභාවට 
ආවා. ඔබතුමා කිව්වා ෙම් වරායට වාහන එනවා කියලා. ෙමොනවාද 
ඇවිල්ලා තිෙබන වාහන? [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, පතිඅපනයන වශෙයන් සාමාන ෙයන් ෙකොළඹ 
වරායට මාසයකට වාහන 3000 - 7,000 අතර පමාණයක් එනවා. 
ඒ පමාණය 4,000ක් ෙවන්න පුළුවන්; 7,000ක් ෙවන්න පුළුවන්; 
8,000ක් ෙවන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද ඒකට කෙළේ? 
ඔබතුමන්ලා ෙම් වාහනට ටික ෙකළින්ම හරවා යැව්වා 
හම්බන්ෙතොට වරායට. ඒෙකන් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ගරු 
ඇමතිතුමනි, දැන් ඒ වාහනයක් ආපහු ෙකොළඹට ෙගෙනන්න 
රුපියල් 20,000ක්, 25,000ක් වැඩිෙයන් වියදම් ෙවනවා.  ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි මහත්මයාෙග් නම ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියැෙවනවා. 
නමුත් ෙම් හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධෙයන් කවදාවත් 
ඔබතුමාෙග් නම ෙම් ගරු සභාෙව් කියැෙවයිද? [බාධා කිරීමක්]  
ඔබතුමා දැන් මට උත්තර ෙදන්න එපා.  ඔබතුමාට ෙම් වැඩ 
කරන්න ඉඩ දීලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට කරන්න ඉඩ 
දීලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාට වැඩිය  ආයතනවල 
Chairmenලා බලය පාවිච්චි කරනවා. ඇමතිවරුන්ට කරන්න 
ෙදයක් දීලා නැහැ. ෙම් ඇමතිවරුන්ට කිසිම ගනුෙදනුවක් 
කරන්නට ඉඩ දීලා නැහැ. හදවත බඳූ ෙම්  ආයතන අද විශාල පාඩු 
ලබන ආයතන බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වායින් අවුරුද්දකට 
රුපියල් බිලියන 200කට වැඩිය පාඩුයි. එෙහම නම් රෙට් ආදායම 
විශාල පමාණයක්- 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

මීළඟට ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 6.10] 
 
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)  
ගරු සභාපතිතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂය විසින් තර්ක රාශියක් 

ෙගොඩ නඟනු ලැබූවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් අය ෙතල් මිලදී 
ගැනීම් කියාවලිය ගැන විවිධ කරුණු කිව්වා. ඇත්තටම අපි මිලදී 
ගැනීෙම් කියාවලිය කරන්ෙන් කම කිහිපයකට.  පළමුෙවන් ෙම් 

ගැන අෙප් ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය මඟින් ෙසොයා බලන්න  ඕනෑ. ඊට 
පසුව පසම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් අනුමත කරන්න ඕනෑ.  
ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය මඟින් ෙටන්ඩර් කැඳවූවාට පස්ෙසේ, ඒ 
ෙටන්ඩර්වලට ලැෙබන මිල අනුව තමයි අපි විවෘත ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් ෙතල් මිලදී ගන්ෙන්.  

ෙදෙවනි කාරණාව තමයි, අපි රාජ  සමාගම් සමඟ දිගු කාලීන 
ගිවිසුම් ඇති කරෙගන තිෙබනවා. අපි ඒ අනුවත් කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. කවුරු ෙහෝ කියනවා නම් ෙම් කටයුතු තුළ දූෂණයක් 
ෙහෝ වංචාවක් සිදු ෙවනවා කියලා, මම ඒ ගැන ඇමතිවරයා 
හැටියට ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, එෙහම ෙනොවන බව. අපි ඉතාම  
විනිවිදභාවයකින් වැඩ කරලා තිෙබනවා. අෙප් ෙම් කමෙව්දය 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවුරුද්ෙද්, ෙවෙළඳ ෙපොළට වඩා අඩු 
මිලට මිලදී ගැනීම් කරන්න අපට  පුළුවන් වුණා.  

පසු ගිය අවුරුද්ද මීට ටිකක් ෙවනස් අවුරුද්දක්. පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් විශාල නියඟයක් තිබුණා. ඒ නිසා ඒ ෙවලාෙව්දී ඛනිජ  
ෙතල් සංස්ථාවට  සිද්ධ වුණා, විදුලි බල නිෂ්පාදනය සඳහා විශාල 
ෙතල් ෙතොග මිලදී ගන්නට. ඒ ගත්ත ෙතල් ෙතොග අපි විදුලිබල 
මණ්ඩලය දුන්ෙන් අඩු මිලට. විදුලිබල මණ්ඩලයත් අඩු මිලට 
තමයි විදුලි සැපයීම කෙළේ. ඒ නිසා අලාභයක් ඇති වුණා නම්, ඒ 
අලාභය පැහැදිලිවම ජනතාවට pass වුණු, එෙහම නැත්නම් 
ජනතාවට ගිය මුදලක් හැටියට තමයි අපිට සලකන්න වන්ෙන්. ඒ 
නිසා කවුරු ෙහෝ කථා කරනවා නම්, අපි ෙතල් වැඩි ගණන්වලට 
විකුණනවා කියලා, ඒක වැරදියි.  

අද ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා ෙපටල් 
ලීටරයකින් රුපියල් 20ක් ලාභ ගන්නවා කියලා. ඒක 
සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි. අපි කිසිෙසේත්ම එවැනි අධික ලාභයක් මත 
කිසිම ෙදයක් විකුණන්ෙන් නැහැ. අපි ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ගණන් 
බැලුවා. අපි ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්ත් අපට ෙපටල්වලින් රුපියල් 
එකයි ශත ගණනක අලාභයක් තිබුණා. අපට දැනටත් ඩීසල්වලින් 
අලාභයක් තිෙබනවා. ඩීසල්වල අලාභය මම කියන්නම්. 
ෙමතුමන්ලා කියන මිල සූතය අනුව ගිෙයොත්, ෙපටල් - 90 
ලීටරයක් අපට විකුණන්න ෙවන්ෙන් රපියල් 163.14ට. ඩීසල් 
ලීටරයක් විකුණන්න ෙවන්ෙන් රුපියල් 129ට. භූමි ෙතල් 
ලීටරයක් විකුණන්න ෙවන්ෙන් රුපියල් 101ට. අපි ෙම් වන විට 
ෙපටල් - 90 ලීටරයකින් රුපියල් 1.34කුත්, ඩීසල් ලීටරයකින් 
රුපියල් 8.31කුත්, භූමිෙතල් ලීටරයකින් රුපියල් 15.8කුත්, දැවි 
ෙතල් ලීටරයකින් -අඩු සල්ෆර්-  රුපියල් 4.36කුත් පාඩු විඳිනවා.   
ඒ නිසා පැහැදිලිවම අපි පසම්පාදන කියාවලිෙය්දී නියමිත මිල 
සූතය, ඒ කියන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළ අගය මත කටයුතු කළා නම්, 
අපට ෙම් තරම් අලාභයක් සිදු වන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහම නම් අපට 
ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න වන්ෙන්ත් නැහැ.  නමුත් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්  ෙම්කයි. අපි ඒ විධියට ෙවෙළඳ ෙපොළ අගයක් එක 
පාරටම ගත්ෙතොත්, ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාවට ඒක පශ්නයක් 
ෙවනවා.  ඒක රෙට් සාමාන  අයට ගැටලුවක් ෙවනවා. ඒ නිසා 
අපි ඒ කටයුත්ත  කෙළේ නැහැ.  

ඊළඟට, ඔබතුමන්ලා ENOC සමාගම ගැන කිව්වා. ENOC 
සමාගම මීට කලින් අෙප් රටට ෙගනාපු ෙතල් ෙතොගයක් නිසා 
අෙප් රෙට් පශ්නයක් ඇති වුණා. වාහන මඟ හිටියා. ඉන් පසුව 
අෙප් ආයතනය කරන ලද ඉල්ලීම් අනුව, එෙහම නැත්නම් අපි 
කරන ලද නියමය අනුව ඔවුන් ඒ සියලු අලාභය ෙගව්වා. අලාභය 
ෙගව්වාට පස්ෙසේ අපි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක කථා 
කරලා ඒ සමාගෙම් තහනම ඉවත් කළා. අපට තහනම් සමාගම් 
එක්ක ගනුෙදනු කරන්න බැහැ.  

ENOC සමාගම කියන්ෙන්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ ෙය් 
තිෙබන දැවැන්තම රාජ  සමාගමක්. ඒ සමාගෙම් තහනම අපි 
ඉවත් කළා. Vitol සමාගමත් ඒ වාෙග් තමයි. Vitol සමාගම 
පිළිබඳව පශ්නයක් ආපුවාම ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කළා. ඒ 
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පරීක්ෂණෙය් දී ඔප්පු කරන්නට කිසිම සාධකයක් තිබුෙණ් නැහැ, 
ඔවුන්ෙග් ෙතල් ෙතොගය නිසා වාහනවල පශ්නයක් ඇති වුණාය 
කියලා. ඒ අනුව ඔවුන් අෙපන් ෙඩොලර් මිලියන 2.5ක් ඉල්ලා 
නඩුවක් දැම්මා. ඊට පසු, අපි නැවත වතාවක් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සමඟ කථා කරලා සමථයකට එන්න 
කැමැති වුණා. ඒ අනුව, ENOC සමාගම වන්නට පුළුවන්,  Vitol 
සමාගම වන්නට පුළුවන්, ඒ අය අපට ෙතල් ෙගෙනනවා නම්, 
අනිවාර්ෙයන්ම ෙතල් ෙගෙනන්නට ෙවන්ෙන් අෙප් ෙටන්ඩර් 
මණ්ඩලයක ෙටන්ඩරයක් දිනා ගැනීෙමන් පසුවයි.  ෙවනත් කිසිම 
කමයක් නැහැ.   

පසු ගිය කාලෙය් අෙප් පිරිවිතර පමාණය  වැඩි කළා.  අපි 
අලුෙතන් පිරිවිතර එක් කළා. ඒ පිරිවිතර එක් කළාම 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන විධිෙය් බාල ෙතල් ෙනොෙවයි එන්ෙන්.  
යම් යම් අවස්ථාවල, යම් යම් පිරිවිතර වරදිනවා. මම 
උදාහරණයක් කියන්නම්. අපට ෙතල් ෙතොගයක් ආවා.  ඒ ෙතල් 
ෙතොගෙය් ඔක්ෙට්න් අගය 90ක් ෙනොෙවයි, අසු නවයයි දශම 
ගණනක් වුණා.  අපි ඒවා එපා කියලා  ෙවනත් ෙතොගයක් ෙගන්වා 
ගත්තා. අපට ඒෙකන් කිසිම අලාභයක් වුෙණ් නැහැ. යම් 
විධියකින් එම ෙතල් ෙතොගය ගන්න බැරිව අපට ෙවනත් ෙතල් 
ෙතොගයක් ගන්න සිදු වුණා නම්, ඒ ෙදක අතර තිෙබන ෙවනස 
ලබා ගැනීම සඳහා අපි කියා කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා පසු ගිය 
කාලය පුරාම පමිතිෙයන් ෙතොර ෙතල් රට තුළට ෙගන ඒමට කිසිම 
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි සෑම සතියකම ෙතල් ෙතොග 
පරීක්ෂා කරනවා. ඒ ෙතල් ෙතොග පරීක්ෂාෙවන් අනතුරුව තමයි 
අපට ෙකොපමණ ෙතල් පමාණයක් අවශ ද කියලා තීන්දු 
කරන්ෙන්. ඒ අනුව  පසු ගිය කාලෙය් අෙප් සීමිත ඉන්ධන ගබඩා 
පහසුකම්වලින් අවම ෙතල් ෙතොග නිකුත් කිරීමට නියම කළා. 
අෙප් රෙට් හැම අවස්ථාවකම ඩීසල් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයකුත්, 
ෙපටල් ෙමටික් ෙටොන් 65,000කුත්  අවම ෙතල් ෙතොගයක් හැටියට 
පවත්වාෙගන යනවා. ඒ නිසා  ඕනෑම අවස්ථාවක පිරිවිතරවලින් 
ෙතොර ෙතල් ෙතොගයක් ලංකාවට ළඟා වුෙණොත්, ඒ ෙතල් ෙතොගය 
ආපසු යවලා තවත් ෙතල් ෙතොගයක් ලබා ගන්න කාලය 
තිෙබනවා.  

හුඟක් ෙදෙනක් කල්පනා කරනවා, ෙම් පසම්පාදන කියාවලිය  
කියන්ෙන් ෙපොල් ෙගඩියක්, නැත්නම් අන්නාසි ෙගඩියක්, 
නැත්නම් හාල් ෙසේරුවක් ගන්නවා වාෙග් වැඩක් කියලා. නමුත් 
ඒක එෙහම එකක් ෙනොෙවයි.  අපි සමහර අවස්ථාවල ෙටන්ඩර් 
කැඳවපුවාම ඒ ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය එදාම රැස ්ෙවලා, පසම්පාදන 
මණ්ඩලය එදාම රැස් ෙවලා, ඒ ෙමොෙහොෙත්ම ඇනවුම් භාර 
ෙදන්නට ඕනෑ.  නැත්නම් අපට ඒ ඇනවුම නැතිව යනවා. එක 
අවස්ථාවක අපි ''මර්බන්'' නැමැති ෙතල් වර්ගය ඇනවුම් කළාම 
එකම එක ඇනවුම්කරුෙවක් වත්  ආෙව් නැහැ. ඒ නිසා අපට 
විශාල අපහසුතාවකට මුහුණ පාන්නට සිදු වුණා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා අද ඉරාන  ෙතල් ගන්න පුළුවන්, 
ඒවා විවෘත කර තිෙබනවා කියලා. එෙහම විවෘත කරලා නැහැ. අපි 
තවම දන්ෙන් නැහැ ෙමොන විධිෙය් සම්බාධකද ඉවත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා; අපට කියලාත් නැහැ. සම්බාධක වර්ග  
ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්, ඉරානයට ෙබොර ෙතල් ෙවනුෙවන් 
ඇෙමරිකාෙවන් එවපු සම්බාධක. අෙනක, ඉරාන ෙතල් සඳහා 
නැව් සහ insurance ඇතුළු ඒ ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් යුෙරෝපීය 
සංගමෙයන් පනවපු සම්බාධක.  ඒ සම්බාධක ෙදක නිසා අපට 
කිසිෙසේත් පුළුවන්කමක් නැහැ, අවසරයක් නැහැ  ෙතල් ෙතොගයක් 
ෙගන්වා ගන්න. ඒ නිසා පසු ගිය කාලය තුළ අෙප් පිරිපහදුවට සුදුසු 
වන්ෙන් කුමන ෙතල් වර්ගයද කියලා බලන්න විවිධ ෙබොර ෙතල් 
වර්ග 600ක් පමණ පරීක්ෂා කරන්න අෙප් ඉංජිෙන්රුවන්ට සිද්ධ 
වුණා. අවසානෙය් තීන්දු වුෙණ්, ඕමානෙයන් ෙගන්වන ''ලයිට්'' 
කියන ෙබොර ෙතල් වර්ගයත්, UAEවල -අබුඩාබි වල- තිෙබන 

මර්බන් කියන වර්ගයත් එකට එකතු කරලා හදන මිශණයකින් 
පමණයි අපට වාහන දුවවන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන එකයි. 
අපට ෙලෝකෙය් ෙවනත් ෙතල් වර්ග  ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මා ඔබතුමන්ලාත් එක්ක එකඟ ෙවනවා. අෙප් පිරිපහදුව 
හදන්න ඕනෑ තමයි.  පිරිපහදුව හදන්න විශාල වියදමක් යනවා. 
අපි පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා, පිරිපහදුව හදනෙකොට යුෙරෝපීය 
ෙහෝ ඇෙමරිකාෙව් තාක්ෂණය ෙයොදා ගන්නවා කියලා.  ඒ අනුව 
අපි ඉතාම නුදුෙර් දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් පැරණි ෙතල් නළ ෙවනුවට අලුත් ෙතල් නළ එළීම ආරම්භ 
කිරීමට අවශ  කරන කටයුතු දැන් කරෙගන යනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම සතුටු කරන්න පුළුවන් වන 
විධියට ලබන වසෙර් මුල් කාර්තුෙව් දී ෙම්වාෙය් මූලික කටයුතු 
අවසන් කරන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. 
පසම්පාදන කියාවලිය නිසි තැනකට ගත්තාට පසුව, 
විෙශේෂෙයන්ම කාලගුණයත් යහපත් වුණු නිසා, විදුලිබල 
මණ්ඩලයත් ලාභ ලබපු නිසා,  අවශ  මුදල් අපි ඒ අයෙගනුත් ලබා 
ගත්තා. එයාර් ලංකා සමාගෙමනුත් ලබා ගත්තා. අපි රාජ  
සමාගමක් හැටියට යම් යම් රජෙය් සංස්ථාවලට අවශ  කරන 
ෙතල් ෙතොග ලබා ෙදන්න  ඕනෑ. ඒවා ණයට ලබා ෙදන්නත් ඕනෑ.  
ඒවා අපි කළ යුතුයි. එෙහම නැත්නම් ඒක පශ්නයක් ෙවනවා. 
ඉතින්  ඒ සියල්ලම ඉටු කරමින් තමයි අෙප් ෙතල් සංස්ථාව 
කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා නිලධාරින්ට ෙහෝ, ෙවනත් ෙකෙනකුට 
ෙහෝ සභාපතිවරයාට ෙහෝ එෙහම නැත්නම් අමාත ාංශයට ෙහෝ 
අපට ෙහෝ ෙචෝදනාවක් එල්ල කිරීම සාර්ථක ෙචෝදනාවක් 
ෙවනවාය කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම්ක ඉතාම 
අසීරු කාර්යක්.  අපි එක අවුරුද්දකට නැව් 190ක් ෙමෙහයවනවා.  
නැව් 190ක් ෙමෙහයවන්න අපට තිෙබන්ෙන් දවස් 365යි.  

එවැනි විශාල කාර්යයක් ඉටු කරන්න ෙම් නිලධාරින් 
ෙබොෙහොම මහන්සි ෙවනවා. සමහර අවස්ථාවල අපට demurrage 
ෙගවන්න ෙවනවා. ඒක ෙම් ෙවළඳාෙම් හැටි. අෙප් ෙබෝයාෙව් 
තත්ත්වය, ඒ ෙමොෙහොෙත් තිෙබන මුහුෙද් තත්ත්වය, ඒ වාෙග්ම 
අෙප් ෙතල් නළවල තත්ත්වය අනුව සමහර අවස්ථාවල අපට 
පමාද වීම් ෙවනවා. ඒ අවස්ථාවලදීත් අපි පුළුවන් තරම් දුරට 
උත්සාහ කරලා තිෙබනවා ඒවා අවම කරන්න. ෙම්ක ෙවළඳාමක්. 
ෙම් ෙවළඳාම ෙවළඳ ෙපොළ මිලට යන්න ඕනෑ. ෙපට්රල්වලට, 
ඩීසල්වලට සුභසාධන මිලක් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා විශ්වාස 
කරන ඇමතිවරෙයක්  ෙනොෙවයි මම. මා විශ්වාස කරන්ෙන් ඒ 
සඳහා ෙවළඳ ෙපොළ මිලක් තිෙබන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ ෙවළඳ 
ෙපොළ මිල ෙනොෙගනාෙවොත්, බැංකුවලටත්, ආයතනවලටත්, 
අපටත් විශාල අලාභයක් දරන්න ෙවනවා. ඒ අලාභය ෙනොදරා, අඩු 
කරලා ෙකොෙහොමද අප ෙමය ෙගන යන්ෙන් කියලා අපි කල්පනා 
කරනවා. ඒ නිසා අද අපි විවිධාකාර තීන්දු ගණනාවක් අරෙගන 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අපි ෙමෙතක් කල් ෙගනාෙව් ඔක්ෙට්න් 
90 ෙතල් වර්ගයයි. ලබන ජනවාරි වන ෙකොට ඔක්ෙට්න් 92 දක්වා 
වර්ධනය කරන්න අපි තීන්දු කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට අෙප් 
රෙට් තිෙබන අලුත් වාහනවලට ෙහොඳ ඉන්ධන පිරිවිතරයක් ලබා 
ෙදන්න, ෙහොඳ ඉන්ධන ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙව්වි කියලා 
අපි විශ්වාස කරනවා. ෙදවනුව, තව මාස කීපයකින් සල්ෆර් 
අගෙයන් අඩු ඩීසල් ෙතොග ෙගන ඒම අපි ආරම්භ කරනවා. දැනට 
2,500ක් වන ppm අගය 500 දක්වා අඩු කරන්න එවිට අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. සුපර් ඩීසල් සම්බන්ධෙයන් එම අගය 150 
දක්වා අඩු කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. පිරිපහදුව හැදුවාට 
පස්ෙසේ යුෙරෝපීය 4වැනි ෙහෝ 5වැනි තත්ත්වෙය් ඉන්ධන ෙවළඳ 
ෙපොළට නිකුත් කරන්න අප කටයුතු කරන බව අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ක කියා මාර්ගයක්. ෙම් කියා මාර්ගය 
තුළ ෙල්සිෙයන් වැඩ කරන්න බැහැ. මමත් ඒ තුළට ගියාට පස්ෙසේ 
තමයි දන්ෙන් ඒ පසම්පාදන කියාවලිවල තිෙබන අමාරුව. ඒක 
ෙබොෙහෝ ෙසයින් අමාරු වැඩක්. තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවා නම් 
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ඒක ෙල්සි වැඩක් කියලා, එය වැරැදියි. අපි සිංගප්පූරු ෙවළඳ 
ෙපොෙළන් ෙතල් ගන්න ඕනෑ. සිංගප්පූරුෙව් තමයි සියලුම trading 
ආයතන තිෙබන්ෙන්. ෙටන්ඩර් කැ ෙඳව්වාම සමහර ෙවලාවට 
සමහර අය අපට ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙහොඳ සමාගම් 
ගණනාවක් ෙටන්ඩර් කමයට ඇතුළත් කරන විනිවිද ෙපෙනනසුලු 
වැඩ පිළිෙවළක් අපි දැන් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. අඩු 
වශෙයන්, ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉහළම සමාගම් 7ක්වත් අද අපත් 
එක්ක ෙටන්ඩර් කරනවා. චීන සමාගම් හැටියට තිෙබන UNIPEC 
එක, China National Petroleum Corporation එක, Vitol 
සමාගම, ENOC එක, ඒ වාෙග්ම Singapore Petroleum 
Company Limited එක ආදී වශෙයන් විශාල පමාණයකට අපි 
දැන් ෙටන්ඩර් යවා තිෙබනවා. අපි කවදාවත් පත්තරයක 
ෙටන්ඩරයක් දමන්ෙන් නැහැ. අෙප් web එකක් තිෙබනවා. අපි ඒ 
අය ෙවත ෙටන්ඩර් යවනවා. සියලුම අය ෙවත යවනවා. එෙහම 
යවලා අපි ඒවා ෙගන්වා ගන්නවා. අපට අතින් ෙගනැල්ලා ඒවා 
භාර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් විෙශේෂිත කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. 
ඒ කිසි ෙකනකුට වැරැදි කරන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ 
කණ්ඩායම භාරව ඉන්ෙන් අෙප් කළමනාකාර අධ ක්ෂතුමායි. ඔහු 
පඩියක් ගන්න එක ඇත්ත. අපි ඔහුට ඒ පඩිය දිය යුතුයි. එෙහම 
නැත්නම් අපට කවදාවත් ෙමහි තත්ත්වය ඉහළ මට්ටමකින් ෙගන 
යන්න බැහැ. ෙම් වාෙග් විශාල පිරිවැටුමක් තිෙබන ආයතනයක් 
ෙගන යන එක තුට්ටු ෙදෙක් පඩියක් දීලා කරන්න බැහැ. මම 
පිළිගන්නවා ෙමහි ඉන්න ඉහළම නිලධාරින්ට තවත් පඩි ෙදනවා 
නම් ෙහොඳයි කියලා. අවශ  කරන තාක්ෂණික ශක්තිය තිෙබන 
නිලධාරින් පිරිසක් ෙගොඩ නඟන්න නම්, ඒ අය ෙමෙහයවන්න නම් 
අපට ෙහොඳ නිලධාරින් අවශ යි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද අපට අත් දැකීම් බහුල සභාපතිවරෙයක් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ අමාත ාංශ ෙල්කම්වරෙයක් ඉන්නවා. 
ඒ අනුව අපට එක කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු ෙවලා විශාල 
වශෙයන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් -පසු ගිය මාස 11 ඇතුෙළේ- අපට පුළුවන් වුණා 
කණ්ඩායමක් හැටියට වැඩ කරලා ෙඩොලර් තුනට විතර තිබුණු 
premium එක -ෙතල් ෙතොග මිල දී ගැනීෙම් සාමාන  අගය- 
ෙඩොලර් 2ක දක්වා අඩු කරන්න. ඒ නිසා විශාල ජයගහණ ෙපළක් 
පසු ගිය කාලෙය් අපි අරෙගන තිෙබනවා. අලාභය රුපියල් බිලියන 
92 ඉඳලා රුපියල් බිලියන 4 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. 
තවදුරටත් අඩු කරගැනීම අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි අපට ලැබිලා තිෙබන කමෙව්දය උඩ 
ආයතනය වංචා, දූෂණවලින් ෙතොරව ෙගන යන්න පුළුවන් උපරිම 
කාර්යය කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා හිතන්ෙන්, ෙම් අහිංසක නිලධාරින්ට 
බැණලාවත්, ආයතනයට බැණලාවත් අපට ෙම් පශ්නය විසඳන්න 
බැහැ කියලායි. ඇත්තටම අපට ෙවළඳ ෙපොළ සමඟ ගනුෙදනු 
කිරීෙම් නව කියා මාර්ගයක් අවශ යි. ෙවළඳ ෙපොළ මිලට සරිලන 
මිලක් පාරිෙභෝගිකයාට දීමට අවශ යි. පාරිෙභෝගිකයා ගසා කන්න 
අපට අවශ  නැහැ. ෙමොකද, කිසිම රටකට ෙතල්, ෙවළඳ ෙපොළ 
සහනාධාරයක් යටෙත් ෙදන්න බැහැ. ඒක කරන්න පුළුවන් වුෙණ් 
විදුලිබල මණ්ඩලයටයි. විදුලිබල මණ්ඩලය තවමත් 
පාරිෙභෝගිකයන්ට විදුලිය ෙදන්ෙන් -සියයට 50ක්- අඩු මිලටයි. 
අපට ඒක කරන්න බැහැ. අපි ෙතල් ෙගන්නන්න පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ෙඩොලර්. ඒ නිසා අපට අවශ  කරන සංචිතය සකස් 
කරගැනීම අත වශ යි. අපට පාග්ධනය අවශ යි. ඒ පාග්ධනය 
ඇති කරගන්න නම් අප ෙවළඳ ෙපොළට නිසි මිලක් නියම 
කරගන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව අපට කටයුතු කරන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ඉන්ධනවල තත්ත්වය ඉහළ දමන ෙකොට ඒවා සඳහාත් අපි 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා, ෙම්ක ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. 
කවුරු හරි කල්පනා කරනවා නම් එය ෙලෙහසි වැඩක් කියලා, එය 
වැරැදියි. ඒ නිසා මා දිගින් දිගටම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න 
කැමැතියි, අපි පසු ගිය කාලෙය් විශාල මහන්සියක් ෙවලා තිෙබන 
බව. ඒ අනුව අපි දැනට විෙශේෂෙයන් සපුගස්කන්ද පිරිපහදුෙවන් 

සියයට 35ක්, 40ක් විතර ගන්නවා. සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව වහලා 
නැහැ. අපට පසු ගිය කාලෙය් ෙබොර ෙතල් සම්බන්ධ පශ්නයක් 
තිබුණා.  

දැන් අපි ඒක නිවැරදි  කරෙගන  සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව  
සම්පූර්ණ ධාරිතාෙවන්  පවත්වාෙගන යනවා. සමහර ෙවලාවට 
පවෘත්ති පතවල,  television වල සමහර අය කියන කථා 
සම්පූර්ණ ෙබොරු. ඒ  අය ෙම් විසත්ර කිසි ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ.  
අසත  ෙද්වල් කියන්ෙන්. ඒවා වෘත්තීය සමිති ෙවන්නට පුළුවන්, 
ෙවනත් අය ෙවන්නට පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට සමහරු ෙදන 
ෙතොරතුරුත්  වැරදියි. මා දැක්කා, ගරු  අනුර කුමාර දිසානායක  
මන්තීතුමාට විශාල ෙතොරතුරු පමාණයක් දීලා තිෙබනවා.  

ෙහජින්වලට ෙමොකද වුෙණ්? ෙහජින්වලින් අපට වාසියකුත් 
වුණා. මිල ඉහළ  යන ෙවලාෙව්  අපට වාසියක් වුණා. ඒෙක් පහළ 
cap  එක ෙනොතිබුණු නිසා,  ඊළඟ වටෙය්දී අපට අවාසියක්  වුණා. 
නමුත් පළමුෙවනි එෙකන් අප දිනුවා. ෙදෙවනි එෙකන් අප 
ෙඩොලර් මිලියන 6කට එකඟතාවක් ඇති කරෙගන ඒක අපි 
ෙගවලා   ෙදෙවනි නඩුෙවන් අප සමථයක ට පත් වුණා. තුන්ෙවනි  
එක තවම තිෙබනවා. ඒකට අපට ශත පහක්වත් වියදම් ගිහිල්ලා 
නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් නීතිඥ ගාස්තු යනවා ඇති. ෙම් වාෙග් 
ෙවෙළඳ ෙපොළක විශාල පරිමාවක වැඩ කරන ෙකොට, ෙම් නඩු 
අහන්න ලංකාෙව් උසාවිවලට   ඒ ෙගොල්ෙලො එන්ෙන් නැහැ. 
සිංගප්පූරුෙව් arbitration වලට යන්ෙන්. එතෙකොට අෙප් 
නිලධාරින් යනවා.  අප ඒකට ෙගවීමක් කරනවා. අපට වියදම් 
ෙවනවා.  වියදම් ෙවන්ෙන් නැතිව ෙකොෙහොමද ෙවළඳෙපොළක් 
කරන්ෙන්. ෙම්ක ෙවළඳාමක්. ෙවළඳාමක් අපට එෙහම   නැතිව  
කරන්නට බැහැ. නඩු වැෙටනවා. පශ්න ඇති ෙවනවා. එවැනි 
අවස්ථාවල අපට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහාය ගන්නට 
ෙවනවා. අෙප් නීති නිලධාරින්ෙග්  සහාය ගන්නට ෙවනවා. 

ඊළඟට, ෙටන්ඩර් මණ්ඩල ගැන  කිව්වා.  අප සෑම හය 
මාසයකටම වරක් ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය ෙවනස්  කරනවා. අප 
එකම ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය තියන්ෙන් නැහැ. අප තීන්දුවක් අර 
ෙගන තිෙබනවා.  ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් ඉන්ෙන් හය මාසයයි. අප 
ඊට පසු  ඒ ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය ෙවනස් කරනවා. අප එය ෙවනස් 
කරන්ෙන් අෙනක් අය සැක කරලා ෙනොෙවයි. එෙහම කරන එක 
ෙහොඳයි කියා  අප හිතන නිසා. එම නිසා ෙම් ඔක්ෙකොම අප 
කරන්ෙන් කුමක් ෙවනුෙවන් ද? තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන තැනට 
යන්නයි. තමුනනාන්ෙසේලා හිතන ෙදයම අපත් හිතනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා  හිතන ෙද්වල් කරන්න අපට අදහසක් 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන ෙද්වලටත් අෙප් 
අවධානය ෙයොමු ෙවනවා. අප ෙවනුෙවන් කරන  සෑම ෙහොඳ 
විෙව්චනයක් ම ඉතාම  ෙගෞරවෙයන් අප   භාර ගන්නවා. ඉතාමත් 
නරක විෙව්චනයක් කළත් ඒෙක් ෙහොඳ පැත්ත අප භාර ගන්නවා. 
මතක තියා ගන්න. එම නිසා අප තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ෙගෞරව 
කරනවා. ඉන්ධන සම්බන්ධ වන සියලු අංශ දියුණු කරන්න අපට 
වුවමනා කර තිෙබනවා.   

ලංකාව කියන්ෙන් කුඩා රටක්. චීනෙය් මිලදී ගන්නා පමාණය 
අපට මිලදී ගන්න බැහැ. චීනය මිලදි ගන්න volume  එක 
විශාලයි. එම නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට විශාල වට්ටම් ලැෙබනවා. අප 
මිලදී ගන්න පමාණය අඩුයි. අෙප් රට පුංචි රටක්. එම නිසා අපට  
ඒ හා සමාන වට්ටම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. හැබැයි අප ෙලොකු 
සමාගම් එක්ක වැඩ කරන්නට  ඕනෑ. ෙලොකු සමාගම්වල 
විශ්වාසය දිනා ගන්න ඕනෑ. ඒ අනුව අප ඒ අවශ  සියලු ෙදය කර 
තිෙබන බව මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 

“117 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 228,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

117 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       
රු. 8,576,000 

 
“117 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 8,576,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
117 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 144,761,000,000 

 
“117 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 144,761,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
117 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“தைலப்  117, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 228,800,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  117, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  8,576,000 
  
“தைலப்  117, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 8,576,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  117, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 144,761,000,000 
  
“தைலப்  117, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 144,761,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  117, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 228,800,000, for Head 117,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 117, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,            
Rs. 8,576,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 8,576,000, for Head 117, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 117, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.    

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 144,761,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 144,761,000,000, for Head 117,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

  
Head 117, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

“176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු.  171,280,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 7,500,000 
 
“176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 7,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
176 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

  
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,         

රු. 13,500,000,000 
  
“176 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 13,500,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
176 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

“தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 171,280,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 7,500,000 
 
“தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 7,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 13,500,000,000 

   
“தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 13,500,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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Question, "That the sum of Rs. 171,280,000, for Head 176,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in  Schedule" put and 
agreed to.  

 

Head 176, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 7,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 7,500,000, for Head 176, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 176, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 13,500,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 13,500,000,000, for Head 176,  
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 176, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

“119 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 198,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
119 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 5,400,000 

 
“119 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 5,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
119 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              
රු. 23,537,000,000 

 

“119 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 23,537,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
119 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   
 

“தைலப்  119, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 198,600,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  
தைலப்  119, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 5,400,000 

 
“தைலப்  119, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 5,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  119, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  23,537,000,000 

“தைலப்  119, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா   23,537,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  119, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 198,600,000, for Head 119,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 119, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                
Rs. 5,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 5,400,000, for Head 119, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 119, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 23,537,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 23,537,000,000, for Head 119,  
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

  
Head 119, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

“115 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.130,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය”යන  පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
115 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 11,000,000 
 

“115 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 11,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
115 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

“தைலப்  115, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 130,350,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  

தைலப்  115, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 11,000,000 

  
“தைலப்  115, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 11,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  115, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 130,350,000, for Head 115,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

815 816 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Head 115, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure,               

Rs. 11,000,000 
Question, "That the sum of Rs. 11,000,000, for Head 115, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 115, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 

වාර්තා කරනු පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2013 

ෙදසැම්බර්  06 වන සිකුරාදා. 
அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் 

பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  2013 
சம்பர் 06,  ெவள்ளிக்கிழைம. 

It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report the 
Progress. 

Committee report Progress; to sit again on Friday, 06th 
December, 2013.  

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2013 ෙනොවැම්බර්  

26 දින සභා සම්මුතිය අනුව, 2013 ෙදසැම්බර් 06 වන සිකුරාදා පූ.භා. 
9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2013 
நவம்பர் 26ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2013 சம்பர் 06, 
ெவள்ளிக்கிழைம. .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at  6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Friday, 06th 
December, 2013 pursuant to the Resolution of Parliament of 26th 
November, 2013. 
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[ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා] 



 

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 සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
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