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�ෂයා$බ%ධ අධ(නය සඳහා 

ආද+ශ පශ්ෙනෝ0තර සංගහය  

අංක 07 

(පශ්ණ �ය4ලටම 5678 සපය9න)                                                                                    පෑ ෙදක< 

ය=ණා ගඟ අ=ණය=ණා ගඟ අ=ණය=ණා ගඟ අ=ණය=ණා ගඟ අ=ණ 

ක+මා9ත අංශෙ� සංව+ධන කට?7 භාර අ�ෙ+ක ෙ4ක@ තමාෙA Bත �7ෙරC D ඉඩ@ ෙකොමසා�ස ්

වරයාට 1973 ෙනොවැ@බ+මස 22 වැK Lන පහත සදහ9 M5ය යැNය. 

“මා Bතව0 ෙමව9. 

සමහර �ට ඔබ ද9නා ප�L පාෂාණ ක8මා9ත සංසථ්ාෙS ව(ාපාර TU ෙදකV ඇත එකV ග4වරාෙ� 
හා අෙනක වැM කතෙ+ 5Bටා ඇත පාෂාණ ‘ඒ’ ව+ගය ‘\’ ව+ගයට ප�ව+ථනය ]^ෙ@ V _�යා ප%ද�ය 
එV පෙ%ශයකL පහ`ෙව9 aයා0මක කළ හැ] ෙවන ප�L ය9ත ෙදක  වැM කතර වැඩ dෙ@e 
ඒකාබ%ධ ]^ම සංසථ්ාෙS  සංව+ධන ෙයෝජනා කම වM9 එකVෙව<. වැM කතර ව(පාර T�ෙයB ඇ� 
ඉඩ@ ව(ාපාරය hi4 ]^ෙ@ ෙයෝජනා කමයට ගත හැ]වන ප�L ෙමම ෙයෝජනා කමය aයා0මක 
]^ම 5jස වැMකතර වැඩ dෙ@ 5Bk සංස්ථා Kවාස වල දැනට පLංl සමහර සංසථ්ා ෙසේවකය9 එම 

T�ෙය9 ඉව0 ]^ම අවශ(ව ඇත. 

පාෂාණ ක+මා9ත ශාලාෙS වැM කතෙ+ ය9තවලට අවශ( ජලය සැපmෙ@ අදහ�9 ය=ණා ගඟ 
හරහා◌ා අ=ණV ඉL]^ෙ@ කට?7 වලe ඔබ අමාත(ාංශය දැ9Kරතව �o ෙමම ජලය සැපmෙ@ 
ෙයෝජනා ෙකොට ඇත ෙපො@පය 5BpNමට `q` ස්ථානයV ෙලස පදාන ඇෙ4 ව@ ඉrෙ+ සතh@ 3 V 
ද@වැ4 8V D ස්ථානය ෙතෝරාෙගන ඇත  කtෙt^ බලධා^9 මාෙවත e ඇ� ෙතොර78 අ$ව ය=ණා 
ගඟ ෙයෝජනා කමය ෙව$ෙව9 =M9 5Mෙයල කරන ලද ඉඩ@ කuk ෙප9$@ කරන ��යම නැවත0 
සැල`@ කරෙගන ය$ ලැෙv නව සඅල`@ මw9 ඉඩ@ කuk ව+ග ]^ෙ@ වැඩ 5MෙවලV ඇ� ]^මට 
අදහස් ෙකෙ+ ෙගොඩ d@ පෙ%ශෙ� ඉඩ@ කuk ෙප9$@ කරන සැලැස්ම දැනට 5Mෙයල ව�9 පවx 
වැඩ d@ පෙ%ශෙය9 ඉව0 කල ?7ව ඇ� සංස්ථා ෙසේවකය9 සමග වැMකතර කරමා9ත ශාලාෙS 
පාලකය9 සාක%ජා පව0වා ඇ� අතර තම9ට වාසය කළ හැ] හා සමහර �ට ෙ@ ෙගොNතැ9 ද කළ 
හැ] රජෙ� ඉඩ@ ලබාeෙ@ වැඩ 5MෙවලV ෙයොද9ෙ9 න@ වැඩ dෙම9 ඉව0 Nමට ඔr9 එකග0වය 
පළ ෙකොට ඇත ය=ණා ගඟ ව(ාපාරය යටෙ0 වැM කතෙ+ ය9ෙතෝපකරණ වලට ජලය ලබා ග9නා 
=4 ස්තානයට ඇ� මා+ගය ෙදපැ0ෙත9 ඕනෑම පැ0ත]9 D අVකර 100ක පමාණය]9 එV 
අෙයCට උස්d@ අVකරය බැw9 ලබා ෙද99 න@ ඔr9 ඉව0ව යාමට {දාන@ බව සංස්ථාෙS සභාප� 
මාෙවත ද9වා ඇත. ජල ෙපො@ප ස� ]^ම සදහා ෙතෝරා ග0 පෙ%ශය අසM9 (කM9 5Mෙයල කරන 
ලද ඉඩ@ කuk ෙප9$@ කරන ��යම අ$ව) ය=ණා ගඟ ව(ාපාරය යටෙ0 වැඩ d@ සදහා මා<@ 
කරන ලස =4 පෙ%ශෙය9 ෙමම අCකර 100 ෙතෝරාගත ?7 බව ෙයෝජනා කර�. ජලනල මා+ගය ජලය 
ලබා ගැ�ෙ@ =4 ස්ථානයට යන පාර ඔස්ෙසේ Lෙවන ෙහ<9ද එක අVකරෙ� ඉඩ@ කukවල පLංl 
ක8ව9ට නල ජලය එමw9 සැප<ය හැ] වන ෙහ<9ද සභාප� ��9 දVවන ලද ප�L ෙම| අVකර 
100 එ| පාෙ+ ඕනෑම පැ0ත]9ද 5Bkය හැ]ය. ඔබ ෙම| ෙයෝජනාව 5Mග9ෙ9 න@ සංස්ථා 



ෙසේවකය9 සදහා ෙම| ඉඩම කැබM Cමන ෙකො9ෙ%} මත ලබා Lය හැ]ද ය9න ක8ණාකර මාෙවත 

ද9ව9න.  

 

එ| ඉඩ@ =iමK9ම �Cණ$ ලබ9ෙ9 න@ අVකරයV |යV �ය හැ]ද?  

ඔෙv Bතව0, 

අ.ක: (වස9ත බ9qව+ධන) 

අ�ෙ+ක ෙ4ක@. 

ඉඩ@ ෙකොමසා�ස් 1973ෙදසැ@බ+ 4 Lනැ� M5ෙය9 හත�ස් ෙකොpව Lස්�Vකෙ� ආ9� ෙS 
ඒජ9තෙග9 ෙ@ 5Mබදව ස�ස්තර වා+තාවV ඉ4ලා �kෙ�ය.ග4වරායපෙ%ශය හත�ස් ෙකොpව 
Lස්�Vකය යටෙ0පාලනය ෙS. න=0 මෑතV වන 78 එම Lස්�Vකය පාලනය යටෙ0 D වැMකතර 

පෙ%ශය යාබද �ජයhර Lස්�Vකයටල ලගe අ$?Vත ෙකොට ඇත. 

ෙ@ අතර ක+මා9ත අමාත(ාංශය ඉL�ප0 කළ ෙමම ෙයෝජනාව 5Mබදව ෙමොනය@ ෙහෝ ආකාරය]9 
දැනග0 සලකා බලා හත�ස් ෙකොpව කා+�ක අධ(Vෂ වරයා 1974 මා+7 5 වැK Lන පහත සදහ9 

M5ය ඉඩ@ ෙකොමසා�ස් ෙවත යැNය. 

“ඉඩ@ ෙකොමසා�ස්. 

 ෙකොළඹ. 

ය=ණා ගඟ ව(ාපාරය යටෙ0 ක+මා9ත සංස්ථාවට ඉඩ@ පවරා eම. 

ය=ණා ගඟ ව(ාපාරෙ� අ=ණ 5Mබදව Kයමාකාර වැට�මV ක+මා9ත අමාත(ාංශෙ� අ�ෙ+ක 
ෙ4ක@ට ලබා e නැ� බව ෙපෙ9 ය=ණා ගඟ ව(ාපාරය ඉL�ප0 ]^ෙ@ අර=ණ �දහා දැVෙවන 

ක8� සමහරV ෙමB පහත දVව�. 

 

ය=ණා ගඟ අ=ණ සදහා ෙයෝජනා කම 5Mෙයල කරන ල%ෙ% පධාන වශෙය9ම අVකර 1000 V D 
රජෙ� ඉඩම හා 400 VD ෙපෞ%ගMක ඉඩ@ සදහා ජල පහ`ව සැල�ෙ@ අkෙයK Cඩා ගාUය වැS 
යටෙ0 Cඩා d@ ෙයෝජනා කමයV ෙනොමැ�Nම ස@බ9ධව උ%ෙඝෝසණයV කරන ලL හත�ස් ෙකොpව 
Lස්�V කා+�ක ක�pව (ෙමම පෙ%ශය මෑතV වන 78ම හත�ස් ෙකොpව ආ�� ෙS ඒජ9ත �ය)  
ෙමම පෙ%ශය සදහා මහජනපද ව(ාපාරයV තL9ම ඉ4ලා �k අතර ඒ අ$ව ය=ණා ගඟ ෙයෝජනා 
කමය ඉL�ප0 කරන ලL Uට අමතරව ෙවන0 ආකාරය]9 ජලය ලබාගැ�ෙ@ ප^Vෂණ වM9 
අසම0Nම ෙහේ7 ෙකොටෙගන වැMකතර පාෂාණ ව(ාපාරය ෙමම ඇෙල9 ජලය සැපmම ඉ4ලා �kෙ�ය. 
උ4ප0 ජලය ලබාගැ�ම සදහා උ4ප0 ජල ප^VෂණයV පවා ඇල ආස9න පෙ%ශෙ� පව0වන ලL 
කා+�ක සං�ධානය ��9 ක+මා9ත ශාලාවට පමණV ත0පරයට ]?dV අ� 3ක පමාණෙ� ජල 
පමාණයV සැපmම ට එකග Dෙ� ෙ@ �ය4ල අසා+ථක Nෙම9 ප`වය. 

ෙයෝ�ත කමය ප�L නව කමයV මත ෙගොඩd@ ෙ0^ෙ@ කමයV 5Mබදව ක+මා9ත අමාත(ාංශය 

සදහ9 කරන න=q ෙමම ෙදපා+තෙ@97ව ඒ බවV ෙනොද�. 



ෙකෙසේ rවද ෙගො�තැ9 කට?7 වලට �K`9 පLංl කරNම සදහා ෙගොඩd@ qනෙහො0 ඇ�වන බැ��@ 
ප��පාක මට ෙපෙ9 ය=ණා ගඟ ව(ාපාරය මහ ක9නය සදහා පමණV වන අතර ෙසොෙරොSෙව9 
Kදහස් කරන ත0පරයට ]?dV අ� 35 ජල පමාණය N අVකර 1400 V සදහා පමණV පමානව0 ව$ 
ඇත ෙ@ 5Mබදව කරන ලද ජල සUVෂන වM9 ෙපෙනන ප�L එය 70% V පමණV පමාණව0 ව$ 
ඇත එන@ අr8q 100 ක කාලයV ඇ7ලතe අr8q 30V ය=නා ගඟ ජල පමාණය අVකර 1400 කට 
ජලය සපmම සදහා පමානව0 ෙනොව$ ඇත එයට අ�ෙ+ක වශෙය9 නල මා+ගෙය9 ලබා ග9නා ජලය 
මw9 පාෂාණ ක+මා9ත සංස්ථාව අVකර 100V වගා ]^මට අෙ�Vෂා කර9ෙ9 න@ �K`9 පLංl 
කරව$ ලබන N ඉඩ@ අVකර 1400 ෙ� �ශාල අස්වැ9න පාiවV ඇ�ව$ ඇත. කා+�ක සං�ධානෙ� 
w�`ම ව9ෙ9 Lයඇෙල9 ත0පරයකට ]?dV අ� 3ක පමාණයV පමණV සැපmමය අVකර 1400 
හැ8ණ �ට ]�q වා�මා+ග කට?0තV සදහා අමතරව ජලය Lය ෙනහැක Lය ඇෙ4 ව7ර ෙපො@ප 

]^ෙ@ }ඝතාව ]�ම �ෙටක ත0පරයට ]?dV අ� 3කට වඩා ෙනො�ය ?7ය. 

ජලය සැපmමට හැ] ඉඩ@ පමාණෙ� සමා$පා�ක අ� ]^මV ෙනොකර9ෙන න@ ෙම| ෙගොඩd@ 

ෙබදා q9න0 ඒවා සදහා ජල පහ`ක@  සැපmම ෙනොකල ?7 බව මෙA අදහස<.    

අ.ක: �.රාජ�8 

කා+�ක අධ(Vෂ 

හත�ස් ෙකොpව” 

ඉහත | M5 ෙදකම ඉඩ@ ෙකොමසා�ස් සලකා බලා ෙම| ක8� 5Mබදව සාකtජා ]^ම සදහා 
�ස්NමV කැදNමට xරණය කෙ4ය. ස�ස්තර වා+ථාවV ඉL�ප0 කරන ෙලසට හත�ස් ෙකොpව 
ආ��ෙS ඒජ9තෙග9 ඔ� ��9 කරන ලද �Mක ඉ4�මට 5M78 එවන ෙතV ෙනොලැ�න Kසා 
ෙමම සාකtජාෙව9 ක8� ඉVම9 ]^මට ෙහේ7ව$ ඇතැ< ඔ� ක4පනා කෙ4ය හත�ස් ෙකොpව හා 
�ෙ�hර Lස්�Vකවල ආ��ෙS ඒජ9ත ව89ට හත�ස් ෙකොpව අධ(Vෂට හා ක+මා9ත 

අමාත(ාංශෙ� අ�ෙ+ක ෙ4ක@ෙA Kෙයෝ�තෙයCටව0 ෙමම සාකtජාවට ආරාධනා කරන ලL. 

 

සාකtජාවV 1974 මා+7 මස 12 වැK Lන පව0වන ලද හත�ස් ෙකොpව ආ��ෙS ඒජ9ත තමා 
ෙව$ෙව9 ඉඩ@ Kලධා�යා යැD අතර �ජයhර ආ��ෙS ඒජ9ත ෙව$ෙව9 ]�ෙවC පැ�jෙ� 
නැත.�ස්N@ ශාලාවට =M9ම ඇ7i D තැනැ0තා හත�ස් ෙකොpව කා+�ක අධ(Vෂ වරයා D අතර, තම 
අදහස්වලට එෙරBව නැෙගන ඕනෑම වාදයකට =�ණ eම 5jස අවශ( �ස්තර සBතව ඔ� {දාන@ N 
�kෙ�ය �ස්Nම කැදD තැනැ0තා සමහර �ට තන78 වල ෙජ(ෂ්ඨ0වය 5Mබදව පශ්ණ ෙහේ7ෙව9 
ක+මා9ත අමාත(ාංශෙ� අ�ෙ+ක ෙ4ක@ වරයාෙA Kෙයෝ�තෙයCට පමණV ආරාධනා කර ��නද 
අ�ෙ+ක ෙ4ක@ වරයා h%ගMකවම ෙමම �ස්Nමට සහභා� �ය. ය=ණා ගඟ ව(ාපාරයට ස@බ9ධ 
ෙබොෙහෝ ක8� ඉතා e+ඝ වශෙය9 සාකtජාවට ගැ$නද, සාකtජාව අවසානෙ�e ]�q අවසාන 
xරණයV ඇ� ෙනොNය එකම xරණය Dෙයො පාෂාණ ක+මා9ත සංසථ්ාෙS සභාප� වරයා සමග එම 

පෙ%ශෙ� ඒකාබ%ධ ප^VෂණයV කළ ?7 බව< 

 

ස� ]Bපයකට ප`ව ඔr9 �යi ෙදනාමව(ාපාරය ප^Vෂා කල න=q අවස9 xරණයකට ළගා Nමට 

ෙනොහැ] �ය. 



 

ෙ@ අතර   ය=ණා ගඟ ව(ාපාරය යටෙ0 ෙගො�තැන සදහා ඉඩ@ ලබා ෙදන ෙම9 එම ව(ාපාරයට 
අ$?Vත කා+�ක සං�ධානෙ� ෙසේවකය9 30V ෙදෙනC අ0ස9 කරන ලද ඉ4�මV ඉඩ@ 
ෙකොමසා�ස් කා+යාලයට ලැdන ෙ@ ඉ4�ම ඔr9 කා+�ක අධ(Vෂ මw9 කර �� අතර ෙමම 
ෙසේවකය9 ෙබොෙහෝ කාලයක �ට තම ග@ පෙ%ශ වM9 ඈ0 N ෙසේවය කර ඇ� ෙහ<9 ඔrනට පLංl 
Nම සදහා ඉඩ@ ලබාeම ඉතාම0 `q` බව එම ඉ4�@ තරගෙ� K+ෙ%ශකර�9 කා+�ක අධ(Vෂ 

��9 සදහ9 කර �dන. 

පැහැLM වශෙය9 Kශ්lත xරණයV ෙනොමැ�ව ෙබොෙහෝ M5 ග$ෙද$, සාකtජා හා ප^Vෂණ �9 
ප`ව පව0වන ලL. අ=ණ හා ඇළ ඉL]^ෙ@ කට?7 සෑෙහන ෙසේ අඩපන �ය ඊලග අr8q ෙදක 7ලe 
වැMකතර පෙ%ශෙය9 පැ�j අය ෙමB පLංl N ප`ව ජල පහ`ක@ ලැෙබ9නට ඉඩ ඇ� ඉඩම වගා 
]^ම ආර@භ කළහ ෙමම කාල ප�tෙ�දය අවසානෙ�e =4 සාකtජාවට සහභා� D �යiම Kලධා^9 
තම තම9ෙA Kලය9ෙග9 ඉව0ව ෙගොස ් �dන පාෂාණ සංස්තාෙS නව සභාප�වරයා  වැඩ dමට 
76.10.01 Lන පැ�ණ කරන ලද ප^Vෂනෙ�e ත00වය සමාෙලෝචනය කළ අතර ග4 වරාය ප ෙ%ශෙ� 
D ය9තය වැMකතරට ෙගන ඒෙම9 ක+මා9ත ශාලාව  hi¡ ෙකොට ඇ� බව0 ක+මා9ත ශාලා 
T�යට ජලය සැපmම ස7p දායක අ9ද�9 5Mෙයල ෙකොට නැ� බව0 ඔ�ට ෙප� wෙ�ය =M9 
අෙ�V¢ත ප�L ඉඩ@ ෙනොලැ\ෙ@ ෙහේ7ෙව9 ක+මා9ත ශාලා T�ෙ� ඉඩකඩ ඇB^ ��j අ=ණ 
ව(ාපාරෙ� භාගයV පමණ ඉLකර ��න අතර එ]ෙනකට ස@බ9ධ කට?7 5Mබදව ]�q 
ස@බ9£කරණයV ෙහෝ පැහැLM පරමා+ථය9 ෙහෝ ෙනොලැ\ම Kසා ව(ාපාර කට?7 වල Kයැiන අය 
7ලද ]�q උ%ෙයෝ�ම0 භාවයV දVනට ෙනොලැ�j. 

 

1. ය=ණා ගඟ ව(ාපාරය 76.10.01 Lනට පැව� ත00වය 5Mබදව සලකා බලා ඒ දVවා එB 

සා+ථක0වයට ෙහෝ අසා+ථක0වයට  ෙහෝ 7� q9 ක8� 5MෙවM9 දVව9න. 

2. ෙමම ව(ාපාරය ස@බ9ධෙය9 ගත ?7 ය@ වැ�qර aයාමා+ගය9 5Mබදව ඔබෙA K+ෙ%ශය9 
දVව�9 h�� වා+ථාවV සපය9න. 


