
2022 නනොළම්ඵර්  භ 01 න දින නඳයරු 9.30 ට 
නභොයටු භවහ නගය බහ රැසවීම් ලහරහනේදි ඳත්න රද  

නභොයටු භවහ නගය බහනේ විනලේ භවහ බහ රැසවීනම් හර්තහ 
 

වබහගීත්ඹ:- 
1.    නගයහධිඳති        - ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
2.    නිනඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 
3.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. සුයංග නිලහන්ත අනඳෝන්සු භවතහ 
4.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
5.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
6.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. අනලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
7.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
8.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. ඩබ්. එම්. නිහ ඉයහනි විනේවික්රභ භවත්ිඹ 
9.    භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නේ. ඩී. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යූ. රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස. නේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස. බී. නිරංක සිල්හ භවතහ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. නේ. පී. සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ප්රිනිත් රිහන්ත විනේයත්න භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. කුභහය යහජයත්න භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. පිලි්  ෆ්රළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. බී. භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ. දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුේනේකය භවතහ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භවතහ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු. ප්රන්න භනනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී. එම්. නිනයෝන් රුභහල් අනඳෝන්සු භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. සුදර්ලනි ප්රිඹන්ත් රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 
31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි නවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 
33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ 
34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. යවින්ද්ර යංගන ප්රනහන්දු භවතහ  

 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහනේ ආයහධනඹ භත ළඩ ඵරන නහගරික නල්කම් එම්. නේ. ඩි. තහයක 

මුේසිංව භවතහ විසින් 2022.11.01 න දින විනලේ භවහ බහ රැසවීනම් නිනේදනඹ බහට 

ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

“නභොයටු භවහ නගය බහනේ 2021 නදළම්ඵර් 31 දිනනන් අන් ර්ඹ වහ ව මරය 
ප්රකහලන පිිබඵ විසතයහත්භක කශභනහකයේ විගේන හර්තහ” ව “නභොයටු භවහ නගය 
බහනේ 2021 නදළම්ඵර් 31 දිනනන් අන් ර්ඹ වහ ව මරය ප්රකහලන පිිබඵ 2018   අංක 
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19 දයන ජහතික විගේන ඳනනත් 11(1) උඳගන්තිඹ ප්රකහය විගේකහධිඳති ම්පි්ඩඩන 
හර්තහ” ශකහ ඵළලීභ. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

            ගරු භන්ත්රිරුනි, නම් ම්ඵන්ධ නඹෝජනහ රඵහනදින් ඒ ම්ඵන්ධනඹන් කිහිඳනදනනේ ඒ 
නඹෝජනහට අත්න් කයරහ තිබුේහ. එභ නිහ නභභ නඹෝජනහ ම්ඵන්ධනඹන් අද දිනනේදි 
විගේන විභසුභකට හකච්ඡහේ රඵහ දිභ සිදුකිරිභ ගකිභේ නර රකන නිහ භවහ බහකදි 
හකච්ඡහකට රේකශත් විගේන විභසුභ ම්ඵන්ධනඹන් අහනනේ ඡන්ද විභසිභේ සිදුකිරිභට 
ඉඩකඩේ රඵහ නදන්නට වළකිඹහේ නනොභළති නනහ. නවේතු විගේන විභසුභ කිඹන්නන් 
අහනඹේ නනොන නදඹේ නිහ අහනඹේ නනොභළති නදඹකට නඵදිභේ කයන්න 
පුළුන්කභේ නළවළ. ඒක ඳනනත් නකොතළනකත් නළවළ. අතුරු යසථහර නකොතළනත් නළවළ. 
නවේතු නිලසචිත නන්නහවු කහයේඹේ ම්ඵන්ධනඹන් නිලසචිත කහර්ඹඹේ නනනභයි නම් 
තිනඹන්නන්. නභහි තිනඹන්නන් ඹම් ඹම් අදහර නන්නහවු ඹම් ඹම් කහයේහ ම්ඵන්ධනඹන් 
ගයිඩ්රයින් එකේ. නභඹ නභනවභ කනශොත් නභනවභ කයගත්තළවළකි ළරැද්ද වුනනොත් ඒ අදහර 
නන්නහවු ඒ ළරැද්ද තිනඹන නකනහට ඒකට කයන්නහවු ඹම් කිසි මුරයභඹ ද්ඩඩනඹේ තිනඹනහ 
නම් ඒකට ඹටත්නරහ කටයුතු කයන එක තභයි නම් කටයුත්නත් තිනඹන්නන්.  

 

 ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රිරුනී, විනලේනඹන්භ විඳේනේ නඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයින් නම් 
විනලේ භවහ බහට භභ හිතනහ විඳේනේ කවුරුවරි නම් ම්ඵන්ධනඹන් ඳශමුනන්භ ආයම්බ 
කිරිනම් කථහ ඉදිරිඳත් කයන්න. 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

            ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2021 නදළම්ඵර් 31 දිනට අන් ගිණුම් ර්ඹ දවහ අන්  විගේන 
හර්තහ ම්ඵන්ධනඹන් ගළටලු කිහිඳඹේ තිනඹනහ. ඒ ම්ඵන්ධ කථහකයන්න කළභතියි. 
ඳශමුනන්භ භභ කිඹන්න ඕනෆ අන්  නගය බහනේ ත්කම් නද්ඳර ව අන්  උඳකයේ පිිබඵද. 
අපි ේඹවීම් එනවභ නන් කයරහ නළවළ. ඒනිහ අපිට ඇත්තටභ තය ත්කම් ගළන 
අනඵෝධඹේ නළවළ. එතන ප්රලසනඹේ තිනඹනහ. අපි නියහකයේඹ කයන්න ඕනෆ. නද්ඳර 
ප්රතයහගේනඹ කයරහ නළවළ. විසයි විසනේ ඉදරහ ප්රතයහගේනඹ කයරහ නළවළ. ඒ නවේතු භත 
අපිට තය ත්කම් අපිට තහභ වරිඹට අනඵෝධ කයගන්න ඵළවළ. ඒනිහ ඒක අපි නිළයදි 
කයගන්න ඕනෆ නවේතු තිබ්ඵහ. නමුත්, නම් අවුරුද්නද් භභ හිතනහ 2022 නනනකොට අපිට එහි 
ඹම්කිසි ප්රගතිඹේ ඇති කිඹරහ. ඒනේභ භභ පිටු අංක 5 ට ඹනහ. එහිදි ඌ නේදඹ කිඹන්න 
කළභතියි. එහි තිනඹනහ අන්  ගිණුභක 2021 නදළම්ඵර් 31 දිනට පිිබනඹර කයන රද ඵළංකු 
ළදුභ අනු ඵළය  නලේඹන් තිනඹනහ 74 ේ. එහි ටිනහකභ එේරේ වතලිසදහවයි. නමුත්, ඒක 
කවුරුන් විසින් නගේහද කිඹන එක නවොඹහගන්න ඵළරු එක ෂසනරොට් එනේ තිනඹනහ. ඒ නලේඹ 
නමුත් නභතනදි ඳළවළදිලි කිරිභේ කයනහනම්  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රිරුනි, භභ හිතනහ විනලේ භවහ බහේ වුනහට භභ හිතන්නන් පිිබතුරු කථහ දිදීප 
කයන්න පුළුන් හකච්ඡහේ නනනභයි නම් විගේන විභසුභ. ඔඵ අවන ඒහට අදහර නන්නහවු 
පිිබතුරු දුන්නන් නළත්නම් නභඹ නිකම් අය බහනේ භන්ත්රිරු කිේහ ඒනිහ තිබ්ඵහ අපි ඉය කශහ 
එනවභ එකේ නන්න ඕනෆ නළවළ කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. කහරඹත් එේක ඔඵ අවන නදඹට 
උත්තයඹ දි දීප ඹන්නභ නනහ. එනවභ ගිනේ නළත්නම් නභඹ නිකම් බහේ තිනඹන එක ඕනෆ 
නළවළ නේ නනහ. අහනන්දි නත්රුභේ නළති නනහ.  

 

  ගරු භන්ත්රිරුනි, නභහි භධයභ නශදනඳොනල් කඩකුලි අඹකිරිභේ කයරහ තිනඹනහ. ළඩි 
කිරිභේ. ඒ ළඩි කයපු එක නළවළ අපි එනවභ කයන්නන් නළවළ අපි නගන්නන් ඳයේ ගහනභ තභයි 
කිඹරහ ඔවුන් නභඹ ඵළංකුට නගේහ. ඵළංකුට නගපු එක, අපි පිිබගන්නන් නළති නිහ ඵළංකුනේ 
තිනඹනහ. අපි ඒක ගන්නන් නළවළ. ගත්නතොත් අපි ඒක පිිබගළනිභට රේනනහ. ඒ තභයි නම් 
තිනඹන ගහන. 
 

භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 



  විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.01 

25 
 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එතනකොට අපි ඵළංකුනන් විසතය ගන්නන් නළවළ එනවන්භ භ තිනඹනහ. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්තිතුිඹ, මුදර අපි ගන්නන් නළවළ. ඵළය කය ගන්නන් නළවළ. ඵළය කය ගත්නතොත් ඔවුන් 
නගපු එක වරි නනහ. ඔවුන් කිඹරහ තිනඹන්නන් නගපු අඹ ඉන්නහ. භවය නකොටේ ඒක 

නකලින්භ ගිහිල්රහ ඵළංකුට නගරහ අපි නගන්නන් ඳයේ ගේන් කිඹරහ ඒක තභයි නම් ගහන. 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

                       ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ නවේතු භත අපි ඵළය කයගන්නන් නළවළ. අනිත් එක පිටු අංක 6 (ඌ) 
නේදනේ තිනඹනහ භධයභ නශනඳොර කඩකුලි නලේඹන් නඳොදු නශදනඳොර කඩකුලි 
නලේඹන්නගන් භහනරෝචිත ර්ඹ වහ වහයරේ තිසඑේදවේ අපි කඳහ වරිනහ. නමුත්, ඒ 
කඳහ වළයරහ ගිණුම්ගත කයරහ නළවළ. ඒනිහ ඒක නඳන්නුම් කයනහ. අපිට රළබිඹ යුතු නදඹේ 
වළටිඹට. නභොකද ඒක කඳහ වළයරහ තිනඹනහ. ඇයි ඒක ඒ නරහට ගිණුම්ගත නරහ නළද්ද? 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

            ගරු භන්ත්රිතුිඹ, ඹම් නද්ඳරේ, ඹම් මුදරේ කඳහ වළරිභට රේ කශහභ ඳශහත් බහනේ අනුභළතිඹ 
රඵහ ගතයුතුයි. අනුභළතිඹ රඵහ ගළනිභ වහ නන්නහවු කහයේනේ දි අනුභළතිඹට ඹරහ 
තිනඹන්නන්. අනුභළතිඹ එනතුරු කඳහවළරිභ නඳන්නුම් කයන්න ඵළවළ. නම් උත්තයඹත් අපි 
විගේනඹට ඹරහ තිනඹන්නන්.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පිටු අංක 8 (V) නේහ නියුේතිකඹන්නේ බහය අයමුදරට අපි අධිබහයඹේ 
වළටිඹට නගවිඹ යුතුයි ිලිඹන 1.5 ේ. ඉන් අපි ිලිඹන එකයි අසුඅටේ නගනහ. ඉතිරිඹ තහභ 
නගරහ නළද්ද? භභ හිතන්නන් මුදල් කිටුනත් අපි  කථහ කශහ.  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, නගවීම් කයනගන ඹනහ. ත භභ හිතන්නන් නම් අවුරුද්ද අහන නනනකොට 
නගරහ ඉයයි. 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එතනකොට නම් අවුරුද්නද් 2018 සිට 2022 දේහ EPF  ටික වරිඹට 

ඹනහද? 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, දළන් වරිඹට ඹනහ.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ නළත භතේ කිරිභේ කයන්න ඕනෆ නළවළ කිඹරහ හිතනහ නම් අන්  
ළරසුභ අනුභත නනොකිරිභ නනනභයි. ිලිඹන එනකොශවේ අපි නගනහ න්දිඹේ වළටිඹට. 
මුදල් ආඳහු එකතු කය ගළනිභේ කයරහ නළවළ ගකි යුත්තන්නගන් නම් ම්ඵන්ධනඹන් 
ඔලිර්නේ ප්රලසනඹ. එඹ තභ ඹනහ නම් විගේන හර්තහනේ.  
 

 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, විගේන හර්තහනේ ඹනහ නම් නනකොට CLG එකට ඹරහ තිනඹන්නන් 
ඳරිේේඹ ඳත්රහ ඉය කයරහ එන්න කිඹරහ. තහභ ඳරිේේ හර්තහ රළබිරහ නළවළ.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පිටු අංක 10 රිඳනම් ඵදු ම්ඵන්ධ තිනඹනහ. අපිට ඇසතනම්න්තුගත 

මුදර ිලිඹන 257 ේ හිඟ මුදර ම්ඵන්ධනඹන් කථහ කයන්නන්. ඒනේභ අන්  හිඟ මුදර ඇතුරත 

තිනඹනහ  රු.50000 ක ළඩිනඹන් රිඳනම් ඵදු නගවිඹ යුතු ක්ඩඩහඹම් ඉන්නහ 361ේ. එේ 
ිලිඹන 91ේ නනහ. එතනදි ඒක තහභ හිඟ වළටිඹට තිනඹනහ. නමුත්, ඒ ිනිසසු අපිට 
නගනහද නළත්නම් ඉදිරිඹට ඒහ රඵහ ගන්න කටයුතු කයනහද? 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, යහජය ආඹතන තභයි නගොඩේ තිනඹන්නන්. නම් මුදර ගත්තහභ රිඳනම් ඵදු 
එන්න තිනඹනහ නභහි කහරඹ නභොකේද කිඹන එක දන්නන් නළවළ. දිර්ඝ කහරඹේ තිසනේ රේ 
නදදවස එකසිඹඹේ නභහි තිනඹනහ. ඊට ඳසනේ තිනඹනහ ඔේනකොභ මුදර එකතු රේ 
නදදවස නසිඹ වළත්තවඹේ තිනඹනහ. නම් ඔේනකෝභ ර ගත්තහභ ඔඵතුිඹ කිඹන 
කහයේනේදි ආඹතන තුන්සිඹ වළටකින් එන්න තිනඹනහ භසථ මුදර ගත්තහභ සිඹඹට වතලිවේ 
වතලිසඳවේ එන්න තිනඹන්නන් තුන්සිඹ වළටඑකකින් ඳනසඳන්දහවේ කිඹන නද්ඳර ංඛ්යහනන් 
තුන්සිඹ වළටඑකකින් තභයි සිඹඹට වතලිසඳවේ විතය එන්න ඕනෆ. ඒහ තිනඹන්නන් යජනේ 
නද්ඳර. ඒ අදහර නන්නහවු කහර්ඹඹන් වහ විධිභත් නන්නහවු රිඹහභහර්ග ගන්න කිඹරහ භභ 
නකොභහරිසතුභහට උඳනදස දිරහ තිනඹන්නන් කඳහවරින්න පුළුන් ඒහ කඳහ වරින්න. නළත්නම් 
නද්ඳර තවනම් කිරිභේ කයන්න. නභොකද දළන් අපි උදහවයේඹකට ගත්නතොත් අපි හභහනයනඹන් 
රිඳනම් නගන්නන් නළති නකනනකුට ඉසනකෝනරකට ඹන්න ලියුභේ නදන්නන් නළවළ. රිඳනම් 
නගන්න කිඹරහ කිඹනහ. එතනකොට යහජය ආඹතන ර කඳහ වළරීභේ කයන්න ඕනෆ ද? ඒනිහ 
ඒහ අඹකය ගළනිනම් කටයුත්ත කයන්න. නභතන යහජය නද්ඳර තභයි විලහර ලනඹන් 
තිනඹන්නන්.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පිටු අංක 11 තිනඹනහ හිග රිඳනම් නලේඹ අතරින් ිලිඹන 6.3 ේ 
භහනරෝචිත ර්නේ දි කඳහ වළය තිබුේද, ඒ ම්ඵන්ධ විසතය අපි විගේනඹට ඉදිරිඳත් කයරහ 
නළවළ. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, නභඹ භභ හිතනහ ආඹතනනේ තිනඹන්නහවු එේ එේ නකනහනගන් අනනේ 

නකනහට භහරු නනනකොට නන්නහවු නිළයදි කිරිභේ කයගන්න ඕ නන්. නවේතුත් එේක 

ඹනනකොට නවේතු නළති විතයේ ඹනහ ලිපි නගොනුර නභහි තභයි තිනඹන යද. අපි කිඹමු 

මුදල් කිටුනේ ගිඹ ගභන මුදල් කිටුනේත් එභ ප්රලසනඹ භභ හිතන්නන් යවිනහත් ගුේනේකය 

භළතිතුභහ විභසුහ අන්  ආ්ඩඩු ඳේනේත් එඹ විභසීභ කයනහ නවේතු තිනඹනහ ලිපි නගොනුනේ 

මුදල් කිටුට එනනකොට නවේතු එන්නන් නළවළ. නවේතු එන්නට ඕනෆ  අන්න ඒක අපි 

නිළයදි කයනගන ඹනහ. 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නිළයදි කිරිභේ කශ යුතුයි. නළත්නම් වරි නළවළ අන්  බහට. පිටු අංක 
16 ළටු්  ප්රතිපුර්ේඹ ම්ඵන්ධනඹන් කථහකයනහ. අපි නේකඹන් ඵදහනගන තිනඹනහ. 
අනිහර්නඹන් අපිට ගතයුතු නේකඹන් ප්රභහේඹ තභයි අයනගන තිනඹන්නන්. නමුත්, අනුයුේත 
කශහට අපිට නම් ළටු්  ප්රතිපුර්ේඹ රළනඵන්නන් නළවළ. එතනකොට ඒක අන්  බහනේ විඹදභේ 

වළටිඹට තභයි ඹන්නන්. අපි ර්ඹට ිලිඹන 44 ේ ඒ වහ ළඹ කයනහ. නම් නේකඹන් 

ම්ඵන්ධ ලියුම් ලිඹරහ තිනඹනහ. අන්තිභට ලියුභ ඹරහ තිනඹන්නන් ඳශහත් ඳරහන 

නදඳහර්තනම්න්තුට 2020 දි ළ් තළම්ඵර් ර ඊට ඳසනේ අපි භතේ කිරිභේ කයරහ නළවළ. භභ 

හිතන්නන් අපි නභඹට උත්සුකනරහ ලියුභේ ඹරහ නම් ම්ඵන්ධ රිඹහත්භක කයරහ නභඹ 
ඳළවළදිලි කයගත්තහ නම් අන්  නම් විඹදභ අපිට ඉතුරු කයගන්න පුළුන් නයි කිඹරහ. 
  

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
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ගරු භන්ත්රීතුිඹ, ඒ වහ අදහර නන්නහවු ආඹතනඹට දිගින් දිගටභ දළනුත් කයරහ ඳසුකහලීන 
ඒක අදහර නන්නහවු අභහතයයඹහටත් ඹළවුහ. දළන් අපිට තිනඹන්නන් අභහතයයඹහනගන් කහඩර් 
නකොින් ළටු්  නකොින් එකට ඹන්නට ඕනෆ නම් තත්ත්ඹ නිර්භහේඹ කයගන්න. නභොකද 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ නනනභයි 2019 ර්නේ අනගෝසතු භහනේ එකට හිටපු 
ජනහධිඳතියඹහ මුදල් අභහතයයඹහ භඟින් දින 180 ම්පර්ේ කයන්න කයපු අඹ සථිය කයන්න 
කිවුහභ ඒ සථිය කිරිභ ඹටනත් තභයි නම් සථිය වීභ වුනන්. එතනකොට ඒ ඒ චක්රනල්ඛ්නඹ, ඒ ඒ 
ගළට් ඳත්රලින් ඹම් ඹම් කහයේහරදි ඒ කටයුත්ත කශහ. ඒ කයපු කටයුත්නත්දි ඊට ඳසනේ හිටපු 
ජනහධිඳති නගෝඨහබඹ යහජඳේ භළතිතුභහ ඒ සිඹලුභ සථිය කිරිම් අත්හිනටේහ. අත්හිටපු එක 
තභයි ඳසුකහනල් දිගින් දිගටභ නභඹ කිවුත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ නනුනන් නඳනි 
සිටින්නහවු ඳශහත් බහත් උඩින් තිනඹන නිනඹෝග රට අපි උඩින් තිනඹන නිනඹෝග 1, 2, 3 
රටත් භවය නරහට ඹටත් නනොන විදිඹට කටයුතු කයනහ. ඳනනත් තිනඹනහනම් අපි 
ඹටත්නනොවි කටයුතු කයනහ. නමුත් භවය ආඹතන එනවභ ඹටත් නනොවි කටයුතු කයන්න 
ඵළරිනන විදිඹට ඳත්නනහ. උදහවයේඹට ඳශහත් බහ ගත්තහභ අද ඳශහත් බහේ නළති නිහ 
නිරධහරින් උඩින් ඉන්න නිශධහරින් කිඹන නදඹට අභතය ඔවුන්ට තියේ ගළනිනම් වළකිඹහේ 
නනොභළති නිහ නම් ප්රලසනඹ භතුනරහ තිනඹනහ. අද ඳශහත් බහට නම් තියේ ගළනිනම් වළකිඹහ 
නළති නිහ ඳශහත් බහ එතනින් එවහට නභඹ රිඹහත්භක කයන්නන් නළවළ. නභොකද අපිට එරහ 
තිනඹන්නන් මුදල් අභතයංලනේ චක්රනල්ඛ්නඹේ තභයි 2019 අනගෝසතු භහනේ එවුනේ. එතනකොට ඒ 
වහ තභයි අපි එනගොල්රන් ඵදහ ගළනිභ සිදුකනශේ. ඉතින් අපි එක නිළයදි කිරිභ කයරහ ළටු්  
ප්රතිපුර්ේඹ නම් නනනකොට භභ හිතන්නන් ිලිඹන 71ේ විතය නේ ගහනකට විලහර ංඛ්යහේ 
ලනඹන් නරහ තිනඹන්නන්. අපි ඒ ප්රතිපුර්ේඹ කය ගළනිභට ඒක පිටුවරේ නනහ. නභඹ 
නදෝදර්ලනඹට රේ කයරහ නළවළ. සථිය කිරිභ නදෝදර්ලනඹට රේ කයරහ නළවළ. ප්රතිපුර්ේඹ 
කයගළනිභයි නදෝදර්ලනඹට රේකයරහ තිනඹන්නන්. ප්රතිපුර්ේඹ කයගළනිභ අපිට ඵනරන් 
කයගන්න පුළුන් නදඹේ නනනභයි. සථිය කිරිභ නරහ නළතිවුනහ නම් ඒක විගේනඹ වුනහනම් 
ඒක අන්  යදේ නිහ සථිය කයන්න ඕනෆ අඹට සථිය කනල් නළත්නම් ඒක අන්  යදේ. අපි සථිය 
කයරහ තිනඹනහ. ප්රතිපුර්ේඹ කිරිභ ආ්ඩඩුනන් කයන්න ඕනෆ නදඹේ. ඒ නනුනන් නඳනි 
සිටිනහ අපි තහභ ඒක අතවළයරහ නළවළ. ඒ නනුනන් අපි නඳනි සිටිනහ.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපිට කදහ නවෝ ඒ ටික රඵහ ගන්න පුළුන්.  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, පුළුන් 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පිටු අංක 18 හවන ම්ඵන්ධනඹන් කථහකයනහ. අන්  හවන 19 ේ 
තිනඹනහ ආදහඹම් ඵරඳත්රඹ නනොභළති. ඒනේභ හවන 13 ේ තිනඹනහ යේේඹ නළති. 
එතනකොට නම් යේේඹ නළති අපි හවන බහවිතහ කයනහද ගිනි තිඹන්න කලින් නම් විගේනඹ 
කයරහ තිනඹන්නන්. ඒ හවන අපි බහවිතහ කයනහද? 
 
 
 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, හවන බහවිතහ කයනහ භභ හිතන්නන් අපි නම් නනනකොට සිඹලු නද්ල් අපි 
ම්පුර්ේ කයරහ තිනඹන්නන්. නම් හවන භවය ඒහ බහවිතනඹත් නළති උදහවයේඹට යවිනහත් 
ගුේනේකය ගරු නගයහධිඳතිතුභහනේ කහනල් අපිට ෂඹර් භළෂින් එකේ වම්ඵවුනහ. ඒ ෂඹර් භළෂින් 
එක ආහට ඳසනේ අන්  කහනල් එනවභ එකේ තිනඹනහ. ආහට ඳසනේ ලිපි නල්ඛ්න නළවළ. අපිට 
ජඳහනනන් එනහ ඒහ විධිභත් ඳරිදි ඇවිල්රහ නළති නිහ ලිපි නල්ඛ්න ගන්න ඵළවළ කසටම් 
එනකන්. නකොරඹේ නිකුත් කයන්න ඕනෆ නභයටට නම් ඇන්ජින් එක නම් චළසි නම්ඵර් එක හිත 
නන්නහවු හවනඹේ නළත්නම් ලිඹහඳදිංචි කිරිභ නභෝටර් යථ නදඳහර්තනම්න්තුනන් කයන්නන් 
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නළවළ. ඒනිහ ඒ නේ හවන කිහිඳඹේ නභතන තිනඹනහ. ඊට අභතය නරොකු ප්රලසනඹේ නරහ 
තිනඹනහ නම් විභසුභ එන්නන් අන්  හිටපු නකොභහරිසතුභහ නභනවන් ඹන්නන් ඳශහත් නභෝටර් යථ 
නකොභහරිස විදිඹට. එඹහ දන්නහ නභහි නභොකේද නළත්නත් නභොකේද තිනඹන්නන් කිඹරහ. එතුභහ 
ඉන්නකම් නභඹට ගකිභේ දයන්නන් නළති එතුභහ ගිඹ ගභන් ඕඩිට් එකට ලිේහ. නභන්න 
නභනවභයි නභනවභයි තිනඹන්නන් කිඹරහ ලිේහ. ඒහි ප්රතිපරඹේ විදිඹට තභයි විගේනඹ 
නන්නන්. විගේනඹ දන්නනත් නළවළ. නම් නද්ල් එතුභහ ඳශහත් නභෝටර් යථ නකොභහරිස නරහ 
තභයි ගිනේ. ගිඹ ගභන් ලිේහ. ඔන්න ඕක තභයි ඇත්ත නද්. නකොභහරිසනරහ ඉන්නකම් නම් 
ඔේනකොභ තිබුේහ. වහත් නළවළ. හත් නළවළ. භතකත් නළවළ. වළඵළයි ගිඹහට ඳසනේ ලිේහ. දළන් 
ඒකට නම් නිරධහරින්ට ගකිභේ ගන්නත් ඵළවළ. භවය භළෂින් ඇත්නත්ත් නළවළ. භවය ඒහ 
නම් නනනකොට නන්නද්සි කයරහ තිනඹනහ. අපි දළනට උත්තයඹ ලිඹරහ තිනඹන්නන්. 
විගේනඹට උත්තයඹ පිලිගළනිභට රේනනහද ඵරන්න ඕනෆ.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි නභඹ නිළයදි කරයුතුයි. නිළයදි කයරහ නම්හ නභතනින් ඉත් 
විඹයුතුයි. විගේන හර්තහනන් නළත්නම් අපි හවන යේේඹ නනොකය හවනඹේ දහරහ 
ඇේසිඩන්ට් එකේ වුනනොත් නළත බහට තභයි ඒ විඹදභ. ඒනිහ නම්ක නිළයදි කරයුතුයි.  
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි නිරධහරින් 14 නදනනකුනග ේඹ ලින් රු.99000 ේ ළඩිපුය 

අඹකයරහ තිනඹනහ. නම් කට්ටිඹ නවොඹහ ගන්න ඵළවළ. නම්නගොල්රන්නේ ඩිනටල්ස නවොඹනහ.  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, අඹකයපුහ නේභ අඹනන්න තිනඹන ඒහ ම්ඵන්ධනඹන් දළන් නම් 
නනනකොට ලිපි ඹරහ තිනඹන්නන්. අපි ළඩිපුය ගත්ත අඹනගන් නදන්න කිඹරහ ලියුමුත් එරහ 
තිනඹන්නන්.   
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඇයි නම් ළඩිපුය ගන්නන් අපි. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, භවය නේකනඹෝ ඉන්නහ ළඩ තවනභට රේවුන. භවය නේකනඹෝ 
ඉන්නහ භවය නේරහට නේහ සථහන භහරුනන. ඒ තුශ ඔවුන්නගන් කඳපු මුදල් නගන්න 
තිනඹන ඒහ තිනඹනහ. ඒහ වදුනහනගන දළන් ඔවුන්ට නගවීම් කයනහ. ඒනේභ එන්න තිනඹන 
ඒහටත් නල්ඛ්න ඹරහ තිනඹන්නන්.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, විගේනඹ කිඹරහ තිනඹනහ අපිට ලිඛිත හේෂි නළවළ කිඹරහ පුසතකහනල් 
නඳොත් ම්ඵන්ධ. අන්  නතොග ම්ඵන්ධ ඇයි නම් ලිඛිත ටවන් නළතිනන්නන්. නභඹ 
නවොඹහගන්න ඵළරිද විගේනඹට නදනනකොට ඇයි නම් නේ අඩුඳහඩු තිඹන්නන්.  
 

 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, ඔඵතුිඹට භභ විනලේ වු කහයේඹේ කිඹන්නම් ඕලිර්නේ රේ එකසිඹවත 
ගළන කථහ කශහනන්, අන්  නම් විගේනඹ වුනත් නම් රංකහනේ ඳහර්ලිනම්න්තු ම්භත කයන්නහවු 
අේඳනත් එේක ඕනෆ විගේනඹ කයන්න. අපි විගේනඹට රේකයන්න ඕනෆ අන්  ඳනතත් 
එේක. ඒකට හන් ේ ඈදහගන්න පුළුන් ඹම් ඹම් නද්ල් තිනඹන්න පුළුන්. ඒහ ඳනතත් 
එේක ගළනටන්නන් නළති ඒහ නන්න පුළුන්. ඔඵතුිඹ කිේහනන් ඕලිර්නේ රේ එකසිඹවත 
ගළන. ඔඹ රේ එකසිඹවනත් අපි හේෂි විභසිභ කශහ අපිට යර උත්තයඹේ දුන්නහ. එතනින් 
ඳසනේ උහවිඹට ඹන්නත් ඵළරි ගහනට උත්තයඹේ දුන්නහ. නම් කහරහනයෝදඹ අනවෝසි නරහ 
ඇත. ලිපිනගොනු නොඹහගළනිභට නනොවළක කිඹරහ අධිකයේනඹන් අපිට ලියුභේ එවුහ. යුඩි 
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එකට ඹළවුහ. යුඩි එනේ හේෂිඹේ නිහ අපිට නම් රේ එකසිඹවත නගන්න වුනන්. යුඩි එක 
නභොකේද නභඹට කිඹන්නන් කිඹරහ. කහරහනයෝදඹ ඳළනරහ ඇත ලිපි නගොනු නළත. අන්  නගය 
බහ කයන්නන් වළභතිසනේභ කහරහනයෝධඹ ඳළන්නත් නඳොඩ්ඩේ ඉන්න ඵරන්න තිනේද 
නකොයිවරි කිඹරහ කිඹනහ. ඔඹ කිඹන එකත් එේක තභයි නම් සිඹලුභ ගළටුම් නරහ තිනඹන්නන්. 
දළන් නභඹ නරහ තිනඹන්නන් නම්හ උත්තයඹ ඵළන්දහභ විගේනඹට පුළුන්කභේ නළවළ 
අධිකයේඹයි යුඩි එකත් අපිට කිඹනහනම් කහරහනයෝදඹත් එේක විගේනඹ කයන්න ඵළවළ. 
නමුත්, අධිකයේභඹ කටයුත්තකදි අධිකයේඹ කිඹපු එකේ භභ නම් කිඹන්නන්.  යුඩි එක කිඹපු 
එක භභ  නම් කිඹන්නන්. අපිට නභහි නකොපිඹේ නදන්න කිේහභ නදන්නළ. නභොකද නභහි අපිට 
නඳොඩි හේෂිඹේ තිබුේහ යුඩි එක කිඹනහ ගළට් කයරහ නනොභළති ඳහයකට විථී සිභහල් තිඹන්න 
ඵළවළ කිඹරහ. ඒනිහ තභයි ඕලිර් ඒක දින්නන්. වළඵළයි යුඩි එනකන්භ අපිට කිඹනහ නම් ඳහය 
නම් ඳහය විථී සිභහ නම්ච්චයයි කිඹරහ ගළට් කයරහ තිනඹනහ. ගළට් එක තභයි එරහ තිනඹන්නන් 
කිඹරහ. ඒක කටඋත්තයඹට දුන්නන් නළවළ. ඒක විභසිභට රේකයරහ අපි ඒක කිේහ. නම් අඹකය 
ගළනිභ කයගන්න නඩු ආඳහු අලුත් කයගන්න හේෂිඹ ළයදි හේෂිඹේද කිඹරහ ඵරන්න. 
එතනකොට කිේහ කහරහනයෝදඹට ඹටත්වි ඇත. ඒනිහ නදන්න ඵළවළ කිඹරහ. 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   සිත්ති භසීනහ ඵේකර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ කිඹන්න කළභතියි නම් විගේන හර්තහනේ තිනඹන්නන් භහනරෝචිත 
ර්ඹට ඳභේේ අලය ගණුනදනු නනනභයි. 1998, 2003, 2015 ඒ ර්ඹ වහ අදහර න්නහවු 

ගිණුමුත් තිනඹනහ නභහි. ඒනිහ භභ කහරුි ක ඉල්රනහ Account Branch එකටයි  Audit 
Branch එකටයි ිට ඩහ නරොකු ගකිභේ තිනඹනහ නම් ටික පුළුන් ඉේභේට නියවුල් කයරහ 

නභතනින් ේලිඹර් කයන්න. රඵන අවුරුද්දට ඔඩිට් රිනඳෝර්ට් එකට එනනකොට නවො පිරිසිදු ඔඩිට් 
රිනඳෝට් එකේ එන්න කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ කයනහ. 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, වළභ යකභ නඳය ර්නේ ඕඩිට් රිනඳෝර්ට් එක අපි හකච්ඡහ කයනහ. 
ගිඹ ර්නේත් අපි හකච්ඡහ කශහ. ඊට නඳය ර්නේත් හකච්ඡහ කශහ. ඒ හකච්ඡහ කයපු කරුණු 
එනරසින්භ නම් හර්තහනත් ළඩි ප්රභහේඹේ ඇවිල්රහ තිනඹනහ. අපිට නත්නයන්නන් නළවළ ඇයි 
එනවභ නන්නන් කිඹරහ. ර්ඹේ ඳහහ ර්ඹේ ඹනනකොට අන්  අඩුඳහඩුකම් තිනඹනහනම් 
අනිහර්නඹන්භ අපි ඒහ නිළයදි කයගත යුතුයි. නළත්නම් බහේ වළටිඹට අපි ඹන්නන් 
නකොතළනටද කිඹන එක ම්ඵන්ධ නරොකු ප්රලසේහර්ථඹේ තිනඹනහ  . නම් හර්තහනන් අපිට 
න් නහ අඳ  බහනේ මුරය ේනේත්රඹ තුශ තිනඹන පිරිහීභ, මුරය ේනත්රඹ තුශ තිනඹන කඩහ 
ළටිභ, නිසි ක්රභනේදඹන් අනුගභනඹ නනොකයින් නම් ඹන ගභන තුශ ඒනේභ කශභනහකයේඹ 
විසින් ඒ නිරධහරින් අතඳසු කිරිම් තුිබන් බහට නන වහනිඹ නම් වහනිඹ අපි නළත ඒ 
නිරධහරින්නේ ගකිභේ වළටිඹට ඒනගොල්රන්නගන් අපි රඵහ ගතයුතු නද් රඵහ නනොනගන ළයදි 
නිළයදි කය නනොනගන ඉතහභත්භ නයක කශභනහකයේඹේ ඳරිඳහරනඹේ නම් හර්තහ තුිබන් 
ඳළවළදිලි නනහ. කහටත් නඳනනන නදඹේ නභඹ. නකොනල් වරහ ගවන්නත් එනවභ නදඹේ 
නනනභයි. පිටු අංක 11 3(2) කරුේ කශභනහකයේ අකහර්ඹේභතහ රිඳනම් අංලනේ ඳරිගේක 
නේඹට අනුයුේත කය ඇති නේකඹන් විසින් නඳොදු මුයඳදඹ පිටු අංක 11 කශභනහකයේ 
අකහර්ඹේභතහ ඹටනත් රිඳනම් අංලනේ ඳරිගේක නේඹට නඹොදහ ඇති නේකඹන් විසින් 
නඳොදු මුයඳදඹ බහවිතහ කයින් 2018 ර්නේ අසථහ 10කදි 105893 ටිනහ බිල් ඳත් අරංගු කය 
නම් කරුේ ගිඹ ර්නේත් ඕඩිට් රිනඳොර්ටි එනේ ආහ. නමුත් අපිට නම් ර්නේත් නම් ආකහයඹට 
හර්තහනේ එනහ. නභඹට ගත්ත රිඹහභහර්ගඹ භට භතකයි ගිඹ ර්නේ නම්ක ටිකේ ගළඹුරින් 
හකච්ඡහ කශහ. නම් ම්ඵන්ධ රිඹහත්භක නනහ කිඹරහ නඳොනයොන්දු වුනහ. නමුත් නම් 
ර්නේත් ඒ ආකහයනඹන්භ ඇවිල්රහ තිනඹනහ. නභඹට අපි කිඹන්න ඕනෆ කහනේ යදේද? 
කශභනහකයේනේ යදේද? ඳරිඳහරනනේ දුර්රතහඹේද? නභොකේද නම්ක අපි වදුන්න්නන්. 
අපි නභඹ තයවටත්, නේන්තිඹටත් නළත්නම් නඳෞද්ගලික වයඹේ තකහ කයන කහයේඹේ 
නනනභයි. භවජනතහ නේ මුදල්.  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 



  විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.01 

25 
 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඹ හර්තහනේ නළවළ. අපිට ඳරිේේ ඳත්න්න ඵළවළ. කශභනහකයේ 
වකහයයනඹේනගන් නච්ච යදේ. ඒකට අදහර නන්නහ වු ආඹතනඹට ඹරහ තිනඹන්නන්.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභඹ යදේද නළත්නම් ඕනෆකින් කයපු ංචහේද? 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ංචහේ වරි නභොකේවරි අපිට කයන්න ඵළවළ ඳරිේේ. 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම්හ නභතනට එන්න ඉසනල්රහ නියහකයේඹ කයගත යුතුයි කිඹන 
භතඹ තභයි අපිට තිනඹන්නන්.  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, එනවභ නියහකයේඹ කයගන්න පුළුන්නම් නකොච්චය නවො ද? 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පිටු අංක 6 විගේනඹ වහ අලය ලිඛිත හේෂි නනොභළතිවීභ. එඹ කහනේ 
යදේද අලය නතොයතුරු ඉදිරිඳත් නනොකිරිභ නිහ ිලිඹන 88 ේ විඹන් 10 ේ විගේනනේදි 
තුටුදහඹක නර නිරිේේඹ කිරිභට නනොවළකි විඹ. නභහි කහනේද අඩු. ගිණුම් ේනේත්රනේ 
තිනඹන දුර්රතහඹන් නනනභයිද, ඳරිඳහරන නිරධහරිඹහ විධහඹක නිරධහරිඹහ වළටිඹට 
ඔඵතුභහනන් නභහි ගකිභ බහයගන්න ඕනෆ. නම් ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහ කිසිදු ඳරිේේඹේ නවෝ 
හකච්ඡහේ කයරහ නභඹ විදගන්න පිඹය අයනගන නළද්ද?  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, පිඹය අයනගන තිනඹනහ. 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපිට න් නහ නම් කඩහ ළටිභ ඒනගභ ඵරන්න ඔඵතුභහ පිටු අංක 4 නම් 
වළභ කහයේහේභ තිනඹන්නන් මුරය ේනේත්රනේ කඩහ ළටිභ රළබිඹ යුතු වහ නගවිඹ යුතු ගිණුම්. 
අපි රළබිඹ යුතු නද් රඵහ ගන්නනත් නළවළ. නගවිඹ යුතු නද් නගන්නනත් නළවළ. ළවළල්ලු කර 

ඉත් කිරිභ කහයේහ 13ේ තිනඹනහ. I – XIII දේහ රළබිඹ යුතු වහ නගවිඹ යුතු ගිණුම් රළබිඹ යුතු 

ගිණුම් ඹටනත් ළවළල්ලු කර ඉත් කිරිභ නනුනන් බහ ඵර ප්රනද්ලනේ ආඹතන 763කින් 
රළබිඹ යුතු රුපිඹල් ිලිඹන 48ේ හිඟ නලේඹේ භහනරෝචිත ර් තුර අඹකය ගළනිභට කටයුතු 
කය නනොතිබිි . 
 

 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, ඔඵතුභහ ඉසනල්රහ කරුණු 10ේ අඩංගු කයරහ රේ 888ේ ම්ඵන්ධනඹන් 
කථහ කනශේ. ඒ කහයේනේදි අන්  නිශධහරින් විසින් රඵහනදන උත්තයඹ නභොන විදිඹටත් 
ෆහිභකට ඳත්නන්නන් නළවළ කිඹරහ තභයි එන්නන්.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභහි ආදහඹභ, ආදහඹභේ කිඹන්නන් අපිට රළබිඹ යුතු මුදර. එතනකොට 
නභඹ අනිහර්නඹන් රළනඵන්න එඳළයි. නභඹ රඵහ ගළනිභ වහ අපි දිඹත් කයරහ තිනඹන ළඩ 
ටවන නභොකේද? භභ නම් කථහ කයන්නන් රළබිඹ යුතු වහ නගවිඹ යුතු ගිණුම් ඹටනත් ළවළල්ලු 
කර ඉත් කිරිභ නනුනන් බහ ඵර ප්රනද්ලනේ ආඹතන 763ක රළයිසතුේ අපි රඟ 
තිනඹනහ. නම් මුදල් ටික රඵහ ගළනිම් වහ. නභඹ ගිඹ ර්නේත් ආහ අඩු ළඩිනඹන් ඇවිල්රහ 
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තිනඹනහ. ිලිඹන 48ේ නරොකු මුදරේ 2012 ර්නේ සිට 2020 ර්ඹ දේහ කහරඹට අදහර 
අඹවිඹ යුතු රුපිඹල් ිලිඹන 36ේ ඇතුරත් තිබිි . එරිඹස එකකුත් තිනඹනහ. එතනකොට නම් 
ර්ඹ ව නඳය ර්ර එකතුේ තිනඹන්නන්. එතනකොට නම් දිගුනේ අපි දිඹත් කයරහ තිනඹන 
ළඩ ටවන නභොකේද කහනරෝචිත ළඩ ටවන නභඹ රඵහ ගළනිභ වහ එක  නභොකේද කිඹන 
එක ඳළවළදිලි කයරහ නදන්න.   
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, ඊටත් ඩහ අඹ විඹයුතු ආඹතන තිනඹනහ. ඒකනන් නම් දහරහ තිනඹන්නන්. 
විනලේනඹන්භ භවය ආඹතන තිනඹනහ උදහවයේඹට අපි ගත්නතොත් ළනරොන් එකේ නන්න 
පුළුන් ඒනේ ආඹතන තිනඹනහ ඔවුන්ට ේඹ මුදරේ රඵහ ගළනිභ වහ ආඹතන විදිඹට 
ලිඹහඳදිංචි කිරිභේ කයරහ තනි පුද්ගර ලිඹහඳදිංචිඹේ කයනගන ගිහිල්රහ ගන්නහ. වළඵළයි එනවභ 
ආඹතනඹේ බහවිතනේ නනොභළති නමුත් නම් සිඹලු කටයුතු කයනගන ඹහභ වහ ගන්න ඒත් 
තිනඹනහ. නකොවිඩ් භනේදි නම්හ නනොනගවිනම් කටයුත්ත කයරහ අපිට නම් ආදහඹභේ නළවළ. 
භවය ඒහ තිනඹනහ ගේනඹ කිරිභ ළයදි. ඒහ බහ විසින් ගේනඹ කිරිනම්දි ඊනේ නඳනර්දහ 
එනවභ ආඹතන භවහ නගය බහට නගනල්රහ හකච්ඡහ කශහ. උදහවයේඹකට බ්රළන්නඩේස 
ආඹතනඹ. බ්රළන්නඩේස ආඹතනනඹන් විතයේ තිනඹනහ රේ 48ේ. ඒ රේ 48 ඔවුන් 
කිඹනහ අපි කුණු නදන්නනත් නළති අපිට නම් ිරේ ඇවිල්ර තිනඹනහ. නගන්න ඵළවළ. ඉතින් 
ඔවුන් එේක හකච්ඡහ කශහ නභොකද නභඹ නම් විදිඹට විගේන කටයුත්තකට විගේනඹට 
රේකිරිභ සිදුකයනහ. නමුත් අපිට ආඹතනඹේ විදිඹට ඔවුන්ට හර්ෂික අඹ කයන ඵද්ද ඊශග 
ර්ඹ දේහ හිඟ තිනඹන නකොට අඹකය ගන්න ක්රභනේද නදකයි තිනඹන්නන්. එකේ ඒ අදහර 
නන්නහ වු ර්නේදි අදහර නන්නහවු භහනේදි නගවුනේ නළත්නම් අධිකයේ රිඹහලිඹකට ඹන්න 
ඕනෆ. එතනකොට ඵරඳත්ර රඵහ නනොදි නම් කටයුත්ත කයන්න ගිඹහභ බ්රළන්නඩේස නේ 
ආඹතනඹේ නම්නේ නරොකු ආඹතන තිනඹනහ රැකියේහල් ය නට් ඇති කයනගන නඩොරර් 
ටිකේ යටට නගන ආඹතන තිනඹනහ. නම් ආඹතන විසින් කිඹනහ නම් මුදල් නගවිභ දවහ අපිට 
නේහේ නන්නන් නළති නිහ නගන්න ඵළවළ කිඹරහ. එතනකොට අපි ඔවුන් එේකත් හකච්ඡහ 
කයරහ භවය ඒහ කඳහ වළයරහ දළම්භහ. දළන් අපි ඊශඟට ලිඹනහ උත්තයඹ ඔවුන්ට නශද 
ඵරඳත්රඹ රඵහ ගන්න ඕනෆ. නරද ඵරඳත්රඹ රඵහ නනොනගනිභ තුර ආඹතනඹේ විදිඹට 
පිලිගළනිභට රේනන්නන් නළවළ. ඒ ඔවුන් විසින් ගණුනදනු කයන්නහවු විනද්ල යටල් ඒක නිහ ඒ 
ම්ඵන්ධනඹන් හකච්ඡහ කයරහ නභොකද එකවුන්ටන් භවත්තඹහ නම් නරහනේදි විනලේනඹන්භ 
කිේනේ දළන් අපිට රිඳනම් ඵදු නගන ආඹතන විදිඹට ගත්තහභ බ්රළන්නඩේස ආඹතනඹ රිඳනම් 
ඵදු විතයේ නගනහ භභ හිතන්නන් මුලු ඔේනකොභ ගත්තහභ රේ 100ේ 150ේ විතය අපිට 
හර්ෂික වම්ඵනනහ. ඔවුන් නභොනහ වරි ඵදු නගහනගන ඹනහ. වළඵළයි නභතනදි කර ඵද්ද 
කිඹන ඵද්ද අඹකය ගන්න පුළුන් නන ප්රභහේඹ නළති ප්රභහේඹේ අඹකයන්න දහරහ ගේනනේ 
නභොකේවරි යදේ නරහ එනවභ එකකුත් තිබුේහ. වළඵළයි ඔවුන් නගනල්රහ හකච්ඡහ කිරිනම්දි 
අපි නිළයදි තියේඹකට ආහ. දළන් අපිට පුළුන් කඳහ වරින ඒහ කඳහ වළයරහ නළත පිිබතුය 
ඹන්න.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් නභඹ එකතු නින් ඳතිනහනන් 2012 සිට. එතනකොට අපිට නභහි 
නිගභනඹ නභොකේද ඔඵතුභහ කිඹපු කහයේහ ඹම් කිසි හධනිඹ කහයේහ තිනඹනහ. නම් නකොවිඩ් 
එක නිහ ළයදි විදිඹට අපි ගේනඹ කිරිම් කයරහ තිනඹනහ. එතනකොට නභඹට අන්  තිනඹන 
විදුභ නභොකේද? නභඹ නියන්තයනඹන් භ නනහනන්. ගේනඹ කිරිනම්දි ළයදි නනහ. නභඹ ඒ 
කහර සිභහරට අපි දිඹයුතු වනඹේ. ඒ වන ප්රභහේඹන් දිරහ. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, මීශග බහට එනහ භහනරෝචනඹ කයරහ. නම් එනකන් එක නභොකේද අපි 
කනශේ කිඹරහ භහනරෝචිත හර්තහේ එේකභ බහට දහරහ අඹකයන එක කයනහ.   
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නඵොනවෝභ නවොදයි, නභොකද ගිඹ ර්නේ අපි කථහ කයරහ හකච්ඡහ කයරහ 
විනලේ හකච්ඡහ කයරහ නකරුනන් නළත්නත් ඔඵතුභහ බහ තුශට ඳරීේේඹේ ඳත්රහ ඒ 
සිඹලුභ කහයේහරට ඔඵතුභහ රඵහ ගන්නහවු පිඹයඹන් නභොනහද කිඹන එක ම්ඵන්ධ අපි 
ඉල්ලිභේ කයනහ. එන බහනේදි ඔඵතුභත් එඹ නඳොනයොන්දු වුේහ රඵහ නදන්න කිඹරහ. මීශගට 
ගත්නතොත් එනවභ ඳහනදුය ප්රහනද්ශිඹ බහ කයදිඹහන කශ අංගනඹ ඹටනත් එතන අපිට එන්න 
තිනඹනහ නරොකු මුදරේ. රේ 12ේ විථී ඳවන් නඩත්තු නවේතුනන් රංකහ විදුලි ඵර භ්ඩඩරඹ 
නභඹ ගිඹ ර්නේත් කහයේහ ඔේනකොභ තිබුේහ. ර් ගේනහක සිට ඳළනතන රිඳනම් ඵදු 
ංචහ කිරිනභන් සිදුවු අරහබඹ න රු. 381,000 ේ නලේ මුරය ප්රකහලන ජංගභ ත්කභ නර 
ගිණුම් ගත කිරිභ. එළනි කහයේහ අරහබනඹන් 241000 ේ නම් රිඳනම් ඵදු ංචහට ගකි යුතු 
නිරධහරිඹහ විශ්රහභ ඹෆභට නිඹිත 2024 භළයි 04 දින අඹකය ගළනිභට 2011 නඳඵයහරි 14 දින 
විනඹ නිනඹෝගඹේ රඵහ දි තිබුි . ඒ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහ ගත්ත රිඹහ භහර්ගඹ. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, ඒ භවත්ිඹ විශ්රහභ ඹනනකොට ඒ විශ්රහභනේ දි අපිට ගන්න පුළුන් නන ප්රභහේඹ 
තිනඹනහනන් ඒ ප්රභහේඹ ඉේභහ ඹන ප්රභහේඹේ තභයි එඹ ගේනඹ කයරහ තිනඹන්නන්. 
කඳහවළරීභ සිදුකයන්න පුළුන් නන්නන්. ඔවුන් විශ්රහභ ඹනනකොට ගන්න පුළුන් ප්රභහේඹේ 
තිනඹනහ. ගන්න ඵළරි ප්රභහේඹේ තිනඹනහ. එඹ තභයි වන් කයරහ තිනඹන්නන්. ඒ කිඹන්නන් 
ංචහ වඳුනනගන තිනඹනහ. රිඹහත්භක කයන්න තිනඹනහ. උදහවයේඹකට ගත්නතොත් ඔහුනේ 
ඔඵතුභන්රහ කථහ නනොකය ඉදියිද කිඹරහ භභ දන්නන් නළවළ. වළඵළයි කථහ කයයි කිඹරත් භභ 
විලසහ කයනහ. නන්දසිරි අ් පුවහි රිඹදුරු රේ 32ේ එතනකොට නන්දසිරි අ් පුවහි 
නනුනන් ළඩිනඹන්භ කථහ කනශේ සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භන්ත්රිතුභහ එතනකොට රේ 
32 අපි නභොකද කනශේ බහනන් රේ  32 ේ. නන්දසිරි අ් පුවහිනේ විශ්රහභ කහරඹ ඉේභහ අපිට 
ඔහුනේ ළටුනඳන් කඳන්න ඵළරිවුේහ රු.35යි රු.302 යි නදසිඹ ගහනයි. ඔනවොභ තභයි ල්ලි 
තිබුන්ඩ. එතනකොට විශ්රහභ එනකන් එේරේ ගහේේද නකොනවද කඳරහ තිනඹන්නන්. කවුරුත් 
දන්නන් නළවළ නභඹ අපි නගවුහ. දළන් නභඹ විගේනඹ නරහ තිනඹන්නන්. වළඵළයි නභහි භභ 
දන්නන් නළවළ පිිබතුරු ඹළවිනම්දි නකොනවොභ පිිබතුරු ඹළවුහද කිඹරහ. නම් ඵළංකු ගිණුභ අන්  
අත්හිනටවුහ රේ 32 නගනකම්භ. එතනකොට නගය බහනේ වදනික ළඩ කටයුතු කයන්න 
ඵළවළ ඵළංකුත් එේක කටයුතු කයන්න ඵළවළ. ඒනිහ රේ 32 බහ නගවුහ. බහ නගරහ 
ඉතින් සුනිල් නන්දසිරි භන්ත්රිතුභහ කථහකශහ නේ ආ්ඩඩු ඳේඹ කිවුහ කයන්න තිනඹනහ නම් 
නවොදයි. නභඹ කඳමු ඳේ අහිංක නේකනඹේ එනවභ කිඹරහ කිේහ. වළඵළයි අහිංක 
නේකඹහනේ රැකිඹහ තඵහගළනිභ වහ රසන ළඩේ කශහ ඔඵතුභන්රහනේ ඳහරන කහනල්. ඒ 
තභයි නම් කිඹන්න ඕනෆ  නම්හ විගේනඹ නන්නන් නළවළ.  නන්දසිරි ගළන අපි අනුකම්ඳහ 
කයනනකොට නන්දසිරි නබ්යහ ගළනිභ වහ වළ් පුනන් ප්රහනද්ශිඹ නල්කම් කහර්ඹහරඹ. නන්දසිරි 
දුනහ ගවන්න ඒනිහ දුරහ දුරහ නන්දසිරි එනහ ඵහර් එකට. නම් ඇත්ත කථහ. නම් බිරහ 
හිටපු නන්දසිරි අ් පුවහි ඇතුළුවුේහ ඇතුළු වුේහභ තිබුේහ සුදුඳහට අයේකු ගඹේ බිේහ. 
ඕනෆකින් බිේහ සුදු අයේකු බිරහ කිේහ නම් නේරහනේ දුනගන දුනගන වති ළටිරහ 
ඵරනනකොට සුදු  අයේකු නඳවිරහ තිනඹන්නන්. හවන එනනකොට කිවුහ දළන් නඳේනන් කිඹරහ 
අම්ඵහනන්ට බිරහ හිටිනේ. ඔන්න පුද්ගරඹහ නබ්යගන්න කයපු ළනඩ්. අන්තිනම්ට නභොකද වුන්ඩ 
ඔහු ළයදිකහයනඹේ නනොනේ ඔහුට දඬ මුදරේ නිඹභ කයරහ රැකිඹහනේ පිහිනටවුහ. නභඹ 
විගේනඹ නන්නන් නළවළ. 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, හිටපු නහගරික භන්ත්රි නකනනකුනගන් අඹවිඹ යුතු හිඟ ඉන්ධන නලේඹ වු           
රු. 75,000 ේ භහනරෝචිත ර්නේ අඹකය ගළනිභට අනඳොනවොත් වී තිබිේහ. 1998 - 2003 කහර 
ඳරිච්නේදඹ තුශ රු. 491,000 ේ. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, භභ දන්න ඳශහත් බහ භන්ත්රියනඹේ භභ නභ කිඹන්නන් නළවළ. ඔහු ඳශහත් 
බහට ඇතුළුවුේ ගභන්භ ේඹ මුදරේ නදනහ රේ 5ක. ඔහු ිඹ ගිඹහ. භභ ඳශහත් බහට 
ගිහිල්රහ ඒ ේඹ මුදර කළපුහ. අපිත් හිතුහ නන්දසිරි අ් පුවහිට නභඹ කනශොත් විගේනඹ වළඵළයි 
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ඒ විගේනඹ වුන්ඩ නළවළ. අපිට ඩහ උඩින් ඉන්න නිහ බහට තියේ ගන්න පුළුන්. අපිට 
එනවභ තියේඹේ ගන්න ඵළරි නිහ නන්න ඇති විගේනඹ නරහ තිනඹන්නන්. එනවභ නච්ච 
අසථහ ඕනෆතයම් තිනඹනහ. ඉතින් නභහි දි හමුහික අපි ගත්ත රිඹහභහර්ගඹට නභොකේවරි 
උත්තයඹේ ගන්න මුළු බහභ භභ හිතන්නන් නිලහන්ත ප්රඳිනහන්දු භන්ත්රිතුභහ විතයේ භභ 
හිතන්නන් අපි නභඹට නිවඬ නනහ. අපි නභඹට එකඟතහඹේ නදන්නන නළවළ කිේහ භට භතක 
විදිඹට අපි ඔේනකොභ එකඟනරහ නභඹ කනශේ.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් හර්තහ කිඹන එක ගළනනන් අපි කථහ කයන්නන්. නම් හර්තහනේ 
අඩංගුනරහ තිනඹන කහයේහ එතනකොට නම් නේ නදල් දළන් ඔඵතුභහ කිඹපු කහයේහ නවෝ නේහ 
දළන් හිටපු නහගරික භන්ත්රිරුන්නගන් රු.75,000 අඹනන්න ඕනෆ කිඹන කහයේහ. නභඹ නම් 
යුඑන්පි එකද නළත්නම් නනත් ඳේඹකද කිඹන එකත් අයනගන නනනයි අපි නඳොදුනේ කථහ 
කශහ. නභඹ නම් හර්තහනන් අයින් නන්න ඕනෆ නිදවස කයන්න ඕනෆනම් නිදවස කයන්න ඕනෆ 
ඹම්කිසි ක්රභනේදඹන් අනුගභනඹ කයරහ. නභඹ වළභදහභ වළභ ර්ඹේ තුශභ නම් එකභ කහයේහ 
අපි හකච්ඡහ කයනහ.     
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, නිදවස කයන්න ඵළවළනන්.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, රු.75,000 ේ අඹකයගන්න නභොකේද අපිට තිනඹන ක්රභනේදඹ. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, භන්ත්රියඹහ ඉන්නහ කිඹරහ  ප්රහනද්ශිඹ නල්කම් කහර්ඹහරඹකින් නහථ කයරහ 
ලිපිඹේ එවුහ. නළවළ නනනභයි ඉන්නහ ගම්ඳව ඳළත්නත්. බිඹගභ ප්රහනද්ශිඹ බහනේ ඉන්නහ. 
නභඹ විගේනඹ දන්නන් නළවළ. අපි ප්රහනද්ශිඹ නල්කම් කහර්ඹහරඹට ගිහිල්රහ ප්රහනද්ශිඹ නල්කම් 
කහර්ඹහරනඹන් තවවුරු කයනගන ඳදිංචිනේ ඉන්නහ. නම් අංකඹ තභයි. ඔන්න ඔහුනේ වළදුනුම්ඳත් 
අංකඹ. ඡන්ද හිි නහභ නල්ඛ්නනේ තිනඹනහ. ඔේනකොභ නවොඹහනගන තිනඹන්නන්. වළඵළයි අපි 
ඹනහ ඔවුන් විසින් කයන්නන් නළතිවුනහභ ගන්න ඕනෆ රිඹහභහර්ගඹ ගන්න ඕනෆ. ඔහුට දළන් 
අධිකයේ රිඹහ භහර්ගඹකට ගිහිල්රහ තිනඹන්නන්. නන නභොකේද අපි කයන්නන් විගේනඹ ත 
අවුරුදු 10ේ 15ේ ගිඹත් අපි නභොකේද නම්නේ නද්ල් රට කයන්නන්. ඔඵතුභහරහ ඔඹ කිඹන 
ඔේනකොභ නද්ල් නම්හනේ තිනඹන්නන් මුදල් අඹකය ගළනීභනන්. නම් මුදල් අඹකය ගළනිනම්දි 
ගේන් ඵරන නිරධහරිඹහ විදිඹට භභ නම් ඔේනකොභ රට ඵළනදනහ. නමුත් නම් මුදල් අඹකය 
ගළනීභ ම්ඵන්ධනඹන් නම් ඔේනකොභ තිනඹන්නන් ම්පුර්ේනඹන්භ බහේ විදිඹට ඔඵතුභයි 
භභයි එකතුනරහ සිදුනච්ච කහයේහ නනනභයි. නම් සිඹලුභ නද් තිනඹන්නන් එකභ නද් 
තිනඹන්නන්  ඔඵ නභතනට එන්න පුළුන්.   
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපිට භන්ත්රිරු වළටිඹට නභතන ළදගත් නන්නන් නම් කහයේහ රට 
ඹම්කිසි පිිබතුරු දිරහ නම් හර්තහ ලින් හධහයේ අයින් කයනගන. ඒනේභ ළයදි කයරහ 
තිනඹන අඩුඳහඩුකම් තිනඹන  මුරය ංචහ කයරහ තිනඹන පුද්ගරඹන්ට නිසි දඬුම් දිරහ නභඹ 
නිදවස කයන්න. එතනකොට නභඹ ඇද ඇද ඹන්නන් නළති ඔඵතුභහ නභතන විධහඹක නිරධහරිඹහ 
වළටිඹට පුටුනේ හඩිනරහ නිරධහරින් වහ භන්ත්රිරු එකතු කයනගන නභඹට අලය පිඹය ගන්න.   
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, කයරහ තිනඹන්නන්. එඹ අපි නනනභයි ඇදනගන ඹන්නන් විගේනඹ.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නමුත් නභතන ප්රලසනඹ තිනඹන්නන් නම් එකභ කහයේහ එකභ විදිඹට 
නභඹ නඳොඩ්ඩේ ඔඵතුභහ ඵරන්න. කලින් නගවිම් ව අත්තිකහයම් ඹටනත් දිර්ඝ කහරඹක සිට 
ඳළනතන එකතු ිලිඹනඹයි. වතයනනි කහයේහ භහනරෝචිත ර්නේ සිට අඹකය ගළනිභට 
අනඳොනවොත්වී තිබිි . කලින් නගවිම් ව අත්තිකහයම් ඹටනත් දිර්ඝ කහරඹක සිට ඳළතනගන 
එන එකතු ිලිඹනඹයි. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, නම් ප්රලසනඹ විදරහ තිනඹන්නන්. අඹ කිරීභ කයරහ තිනඹන්නන්. දන්නරහ 
තිනඹන්නන්.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දිර්ඝ කහරඹක සිට ඳළනතන එකතු ිලිඹන 4යි නදරේ වළටවත්දවස 
නදසිඹ වළටනදකක නගවිඹ යුතු නලේ වඹේ අඹකය ගළනීභට භහනරෝචිත ර්නේදි අනඳොනවොත් 
වි තිබිි . 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, නම්හ ත අවුරුදු 20ේත් විගේනඹට අහුනයි. 1980 ගේන් ඉදරහ ඒහ තභයි 

තිනඹන්නන් නම්හට උත්තය නදන්න ඵළවළ. නිරධහරින් දන්නනත් නළවළ. 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2014 ර්නේ සිට 2020 ර්ඹ දේහ කහරසීභහට අදහර රළබිඹ යුතු 

ිලිඹන එකයි ඳන්රේ වඹදවස අටසිඹ විසිනදකක එකතු කශ අගඹ භත ඵදු ටිනහකින් කිසිදු 

මුදරේ අඹකය ගළනිභට බහ අනඳොනවොත් වි ඇත. 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, නම් ම්ඵන්ධනඹන් නිරධහරින් ගිහිල්රහ හකච්ඡහ කිරිනම්දීප බහට නන්නහ වු 
ආහසිඹේ පිිබඵ තභයි ඔවුන් දළනුත් කිරිභ කයරහ තිනඹන්නන්. එකතු කශ අගඹ භත කිඹන 
එක මීට ඩහ නරොකු ගේනඹේ තිනඹනහ. බහ විසින් ඒ නත නනොනගපු ඒනිහ නභහි 
ලිපිනගොනු ඳරිේහ කිරිනම්දීප බහට නම් අඹනන්නට ඕනෆ නන්නහවු ඳවනශොසරේඹ කිඹන 
එක අපි ම්පුර්ේනඹන්භ අඹකය ගන්න ඹන මුදර නේ දගුේඹේ විතය නේ ගුේඹේ අපිට 
නගන්න නනහ කිඹන එක තභයි කිඹරහ තිනඹන්නන්. ඒනිහ ඒ පිිබඵ නළත නළත ඹනහ 
නභොකේද කයන්න තිනඹන්නන් ඵරන්න ගිඹහභ ඒකතභයි නිරධහරින් කිඹරහ තිනඹන්නන්. 
 

  

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ළටු්  ප්රතිපුර්ේඹ ම්ඵන්ධ කහයේහේ ඒක අපිට රළබිඹ යුතු මුදරේ ඒ 
ළටු්  ප්රතිපුර්ේඹ නනොවළකි නරහ තිනඹනහ. නතොග නලේඹ තුශ ඳළත එන ිලිඹන 21ක නඳොදු 
ගඵඩහ නලේඹ නියවුල් කිරිභට කටයුතු කයනගන නනොතිබිි .  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, නම් අවුරුද්නද් අන්කයරහ ඉය කයනහ.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අනුකර නනොවිභ 1.5 ඹටනත් මුදල් නර්ගුරහසි 128 පිටු අංකඹ 19 (8) නිසි 
මුරය ඳරිඳහරනඹේ ඳත්හනගන නනොතිබිභ. 2021 ර්ඹ තුශ රඵහගත් අයියහ ඳවසුකම් රට 
අපි නගරහ තිනඹනහ නිසි මුරඹ ඳරිඳහරනඹේ ඳත්හ නනොගළනිභ නිහ ිලිඹන එකයි නදරේ 
අනුවඹදවස වඹසිඹ නදකක මුදරේ අපි නගරහ තිනඹනහ.  
 



  විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.01 

25 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, නම් මුරය නයගුරහසි රට උඩින් තභයි නභඹ තිනඹන්නන්. ඒනගොල්රන්ට නඳන්හ 
නදන්න පුළුන් නභොකද විගේනඹ කිඹන්නන්. අපි ඳහනර් නකලින් ඹනනකොට කවුරුවරි ඇවිල්රහ 
වළ් පුනත් අපි වළ් පුනහ කිඹරහ කිඹන්නන්. ඒ කිඹන්නන් ආනේ වළ් නඳන්න එඳහ ඊශඟ 
එේනකනහ ඵරහනගන. වළඵළයි මුරය නයගුරහසිර නභඹ තිබුේහට ඳනනත් අපිට කිඹරහ 
තිනඹනහ  ඕනෆභ විදිඹට අයියහ අයනගන ආඹතනඹ ඳත්හනගන ඹන්න කිඹරහ. ආඹතනඹ 
ඳත්හනගන ඹෆභ වහ අයියහ ගළනිභ ඳනනත් තිනඹනහ. ඳනත ඵරත්  නභඹට ඩහ. අපි නභඹ 
කිවුහට ඒනගොල්නරෝ පිිබගන්නන් නළවළ පිිබගන්නන් නළති එක නත්තනගන මුරය නයගුරහසි 
රට හියනරහ තිබුනනොත් ඔඵතුභන්රහ කිඹයි නකොවිඩ් කහනල් නඵොඩි ටික ශ දහන්නන් නළවළ. 
පුච්චන්නන් නළවළ. නභොකේවරි කයන්නන් නළවළ කිඹයි. එතනකොට අපිට ඒහ ඉේභහ ගිහිල්රහ 
අයියහ ගන්න නනහ. අයියහ ගන්නන් නළති ආඹතනඹ ඳත්හනගන ඹන්න ඵළවළ.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ිලිඹන 11යි වඹරේ නදදවයි තුන්සිඹදවඅට ඕලිර්ට නගපු න්දිඹ 
ම්ඵන්ධ නභහි එතුභහ ඉල්රරහ තිබ්නබ් රේ විසිඳවක න්දිඹේ. නමුත් නම් මුදර ිලිඹන 
එනකොශවයි වඹරේ තුන්දවයි තුන්සිඹදවඅටේ ඳභේ ළඩි නනහ. එතනකොට නභහි එතුභහනේ 
නඳොලිඹ කීඹද 24%, 25% ක මුදරේ. නමුත් අපිට වළකිඹහේ තිබුනන් නළවළ නම් නඩු තුශදි අන්  
නිතිඥතුභහට නම් ගිනි නඳොිබඹ අපිට අභ කයනගන යහජය මුරය ආඹතනඹ නභඹට අදහර වු 
නඳොිබඹ ම්ඵන්ධ තියේඹේ අයනගන නම් නඳොිබ ප්රභහේඹ අඩුකය ගළනිභට අපිට වළකිඹහේ 
රළබුනන් නළවළ. ඒනිහ තභයි නභඹ රේ විසිඳවක මුදර න්දිඹ රේ එකසිඹදවඹේ දේහ 
නභඹ ළඩි නන්නන්. නරොකු අගතිඹේ බහ තුශ බහනේ මුදල් රට වුේහ කිඹරහ ප්රකහල 
කයින්, භතේ කයින් ඔඵතුභහ එන භහ ඳළළත්නන අන්  බහ රැසවිභ තුශදි නම්හ විලහර 
ලනඹන් තිනඹනහ නභඹ ඇතු නශේ ඔඵතුභත් පිිබගන්නහ නරොකු අඩුඳහඩු ළයදි නදෝ තිනඹනහ 
කිඹන කහයේහ. ඒක තභයි තයඹ ඒ වහ ගතයුතු පිඹය ටික අපිට රඵහදීපභට කටයුතු කයන්න 
කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුභහ, විනලේනඹන්භ භභ හිතන්නන් එතුභහ ප්රනේලඹත් නවොදයි. අහනඹත් නවොදයි. 
එකභ නද් තිනඹන්නන් භළතිතුභහ අධිකයේඹකින් නිලසචිත නන්නහවු මුදරේ නගවිභට රේකයන්න 
කිඹරහ. නිනඹෝගඹ රඵහදුන්නහට ඳසු ඉවශභ අධිකයේඹට ගිහිල්රහ තීන්දු රඵහගත්තහට ඳසනේ 
අධිකයේඹ අභිඵහ ඹන්න පුළුන් තත්ත්ඹේ නම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන රට නළවළ. අදහර 
නන්නහවු  නිතිඥතුිඹ නභතුභහ නේභ, භහත් නම් කහයේනේදි නනොභඟ ඹළවිභේ කයින් 
නභඹ දිනන්න පුළුන් දිනන්න පුළුන් කිඹ කිඹහ ඉදිරිඹට ගිඹහ ඇනයන්න ඒ අසථහනේදි 
අධිකයේ රිඹහලිනේදි නබ්රුම්කයේඹේ කයගන්න පුළුන් ඕනෆභ අසථහනේදි නබ්රුම්කයේඹ 
කයගළනිභ නදඳහර්ලඹට නවොදයි කිඹන එක තභයි එතුිඹ වළභදහභ භට ආඹතන කිටුනේ නඩු 
ම්ඵන්ධනඹන් කිඹනනකොට එතුිඹ කථහකයනහ නභඹට අපිට උඳනදේ නදන නිතිඥයනඹේ 
හිටිනේ නළවළ. වළභතිසනේ භ පුළුන් පුළුන් කිඹ කිඹහ අපි දන්නන් නළවළනන් අන්  හිටපු නිතිඥ 
නබ්රෝකර් නකනනේ කිඹරහ. ඉතින් අහනඹට ගිහිල්රහ නඩු තින්දුනේදි ඒ නඳොිබඹත් ගේනඹ 
කයින් තභයි අපිට නගන්න කිඹරහ කිේනේ. එතනකොට අධිකයේඹ කිඹන ගහන නගන්නන් 
නළති ඒ නේරහනේ හිටිඹහනම් ඊට ත භහ වඹකට ඳසනේ නගන්න නන්නන් ඊට ඩහ නරොකු 
ගහනේ ඉතින් ඊට එවහ අපිට කයන්න නදඹේ ඉතිරි නරහ තිබ්නබ් නළවළ අධිකයේඹ තභයි ගහනත් 
එේකභ කිඹරහ එවුනේ. අපි ගේන් වළදුනේ නළවළ.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   නම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනනත් 222 ගන්තිනේ තිනඹනහ විගේකයඹහ 
ඒ කිඹන්නන් එකවුන්ටන් විසින් තභ විගේනඹ පිිබඵ භහසික හර්තහේ බහට ඉදිරිඳත් 
කශයුතු අතය මුදල් ර්ඹ අහන විනභන් ඳසු වළකිඳභේ ඉේභි න් විගේනඹ පිිබඵද 
හර්ෂික හර්තහේ බහට ඉදිරිඳත් කශයුතුයි. භභ භනේ දළනගළනිභට අවන්නන්, භභ ළයදි නම් 
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නිළයදි කයන්න, භහසික විගේනඹේ එකවුන්ටන් වයවහ නගය බහනේ සිද්ධ නනහද කිඹරහ 
දළනගන්න පුළුන්ද? එතනකොට ඒ විභසුභ භිකඹන් න අපිට එනහද?  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුිඹ, විභසුම් රට උත්තය ඹන්න එඳළයි. අපි කිඹමුනකෝ උදහවයේඹකට විභසුම් 
එනහ භහනන් භහනට. නම් විභසුම් එවුහභ ඒ විභසුම් රට උත්තය ඹනහ. ඒ උත්තය 
පිිබගන්නන් නළති වුනහභ එකඳහයටභ ර් අහනන් හර්තහ එනහ. 
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, විභසුම් එනහ නම් ර්ඹ අහනනේ දි නම් විගේන හර්තහ වයවහ 
නම් නේ නරොකු භවහ ඳරිභහේ ළයදි භතුනන්න අය භහසික විගේන විභසුනම්දි වයිරයිට් 
නනහ නම් නකො නවොභද නම් තත්ත්ඹට ඳත්නන්නන් කිඹරහ. භභ හිතන්නන් භට හධහයේ 
ප්රලසනඹේ තිනඹනහ උදහවයේඹ වළටිඹට දළන් නම් හර්තහනේ එක එක නේන් තිනඹනහ එක 
නේන් එකේ භභ ගන්නම් ගිණුම්කයේ අඩුඳහඩු 1.4 ගිණුම්කයේඹ ම්ඵන්ධනඹන් ඒ නල්ඛ්න 
ඳත්හගළනිභ ම්ඵන්ධනඹන් තිනඹන ළයදි ත්කම් ප්රතිගවනඹ කිරිභ ත්කම් ේඹ කිරිභ.  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුිඹ, භහනේ නනොදළනුත්කින් කිඹනච්ච නදඹේ නිළයදි කයගන්න ඕනෆ. ඳනනත් 
ප්රකහය භහසික විභසීම් එන්නන් නළත. අහනනේ හර්ෂික එන එක තභයි කයන්නන්.  
 

  භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කවුද එහි ගකීභ ඳළවළයවළයරහ තිනඹන්නන්.   
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුිඹ, ඒනගොල්නරෝ කිඹනහ අපි ඵළදිරහ නළවළ.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභතන ඉන්නන් නද්ලඳහරන අධිකහරිඹ, ඔතන ඉන්නන් යහජය නේකනඹෝ 
නම්නගොල්නරෝ භහරු නනහ. ඔඹනගොල්නරෝ භහරුනන්නන් නළවළ. ඔඹනගෝල්රන්නේ ගකිභ 
තිනඹන්නන් යනට් ඉන්න ඵදු නගන ජනතහට. නභතන ඉන්නන් යජය නිරධහරින් ඔඵතුභන්රහ අපි 
නද්ලඳහරන අධිකහරිඹ. අපි අද නභතන ඉන්නහ ඊශඟඳහය ඉන්නන් නළති නන්නත් පුළුන්. 
එනවභයි ඒ වුනහට නම් මුදල් කහනේ මුදල්ද, නම් ජනතහනේ ඵදු මුදල්. එතනකොට අහනන්දි ෆභ 
නදඹේ ම්ඵන්ධනඹන්භ යජනේ ඵදු මුදර නගන ජනතහට තභයි ෆභ යජය නිරධහරිනඹේභ ග 
නන්නන්, ගකිඹන්නන්. නම් යනට් තිනඹන නරොකුභ ප්රලසනඹේ ගකිභ ව ගවිභ. අද රංකහනේ 
කවුරු ශගත් ගවිභට ගකිභට කවුරුත් නළවළ. නම් යනට් වළභතළනභ තිනඹන ප්රලසනඹේ ඕක. 
භභ ඝෘජුභ අවනහ නගයහධිඳතිතුභහ නද්ලඳහරන අධිකහරිඹ නගයහධිඳතිතුභහ අතින් ළයදි නන්න 
පුළුන්. යජනේ නිරධහරින්ට ගකිභේ තිනඹනහ. ඒහ නඳන්හ නදන්න. එතනකොට නභතන 
ඇේට් එනේ කිඹනහනම් විගේකයඹන් විසින් තභ විගේනඹ පිිබඵ භහසික හර්තහේ 
බහට ඉදිරිඳත් කශයුතු අතය මුදල් ර්ඹ අහන විනභන් ඳසු වළකි ඉේභනින් ඒ විගේනඹ 
පිිබඵ භහසික හර්තහේ භහසික විභසුභ ඉදිරිඳත් නනොකිරිභ භන්ත්රිතුභහ අන් ද ළරැද්ද, කහනේද 
ළරැද්ද ? 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුිඹ, විගේකහධිඳතිනේ  
                          (බහ නඝෝහ) 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   නම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නිතිභඹ ම්ඵන්ධනඹන් කටයුතු කිරිභ නිතිඹට ඳටවළනි විඹේ 
ම්ඵන්ධනඹන් ප්රතිේනේඳ කශයුතු අතය නීති විනයෝධි නගවිම් ම්ඵන්ධනඹන් ගකියුතු 



  විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.01 

25 
 

තළනළත්තන්ට විරුද්ධ කටයුතු කිරිභ නීතිඹ ව නභහි තිනඵන ඵරතර ප්රකහය කටයුතු කිරිභ 
නභන්න නම් නද්ල් තිනඹනහ නම් භනේ ප්රලසනඹ ඇයි අහනන් අපිට නම් නේ රිනඳෝර්ට් එකේ 
දකින්න රළනඵන්නන්. ඒක ඇත්තටභ දුකට කරුේේ. නම් ම්පුර්ේ නභහි තිනඹන මුරය 
අක්රිකතහ ව ංචහ ව ළයදි භසථ ලනඹන් ගේනඹ කනශොත් ිලිඹන 500ඹ 750 එතනින් 
එවහට නම් දේහ එනහ. උදහවයේඹේ වළටිඹට ගත්නතොත් නගරහ නළති රිඳනම් අඹකයරහ 
නළති මුදල් නම් ෆභ සිඹලු නදඹේ ම්ඵන්ධනඹන් භ එකතු කයරහ භසථ මුරය ංචහ අක්රිකතහ 
නභොයටු භවහ නගය බහනේ ංඛ්යහේ විදිඹට ගත්නතොත් අතිවිලහරයි. නභඹ ිලිඹන 500ේ 
750ේ අතය. ඇත්තටභ නම් භවජනතහනේ භවජන මුදල් තභයි  නභතන අබහවිතහ නන්නන්. ඒ 
ම්ඵන්ධනඹන් ඇත්තටභ භභ ඉසනල්රහ කිේනේ භහසික විභසුභේ සිද්ධනනහ නම් ඇයි නම් 
අසථහ නනකම් නන්නන් කිඹරහ තභයි තිනඹන ඳළවළදිලි කරුේ. එතනකොට නම් අංල ගළන 
කථහ කනශොත් නභතන කිඹනහ ගිණුම්කයේ අඩුඳහඩු නම් ගිණුම්කයේ අඩුඳහඩු නද්ලඳහරන 
අධිකහරිඹ න අපි ඔනබ් භනේ ගකිභ නනනභයි ඒහ ආඹතන නිරධහරි විසින් කශයුතු නද්ල් 
ගිණුම්කයේ අඩුඳහඩු ත්කම් ප්රතිගවනඹ නනොකිරිභ. භභ දන්නහ ඔඵතුභහ නම්හට උත්තය දිරහ 
තිනඹනහ. නමුත් නම්හ ම්ඵන්ධනඹන් ළයදි නිළයදි කිරිභට කිසිදු ක්රභනේදඹේ හධනීඹ 
ක්රභනේදඹේ අයනගන තිනඹනහද? නවේතු නභතන නම් තිනඹන ළයදි නභදහඳහය භතුනරහ 
තිනඹන ළයදි විතයේ නනනභයි වළභ යදටභ තිනඹනහ ඳත්නහ කිඹරහ න නිරිේේ නනනභයි 
ඳත්නහ ඒ කිඹන්නන් නභඹ අවුරුද්දේ අවුරුද්දේ ඳහහ නභඹ දිගටභ කන්ටිනියු නන ළයදි. 
නභඹ නිළයදි නන්නන් නළත්නම් ඇත්තටභ බහනේ තිනඹන නරොකු අඩුඳහඩුේ. ඇත්තටභ නභහි 
ඉන්න නිරධහරින් ම්ඵන්ධනඹනුත් ඇත්තටභ නරොකු ප්රලසනඹේ කහටද නම් ළඩකයන්නන්, කහටද 
රිනඳෝට් කයන්නන් කිඹරහ. එතනින් එවහට කථහකයන්න පුළුන් ත්කම් ප්රතිගවනඹ ත්කම් 
ේඹවීභ ම්ඵන්ධනඹන් ගිණුම්ගත නනොකිරිභ. එතනකොට ිලිඹන 82ේ තයම් ත්කම් 
නල්ඛ්නගත නනොකිරිභ. එතනකොට වඳුනහ නනොගත් ඵළය නලේ 74 ක ටිනහකම් වඳුන්රහ දිරහ 
තිනඹනහ.  
 

නනොළදුනු ඳහරන ගිණුම් ව හර්තහ  විගේනඹ වහ ලිඛිත හේෂි නනොතිබීභ. එතනකොට ලිඛිත 
හේෂි නනොවිභ නේන් එක ඹටනත් කථහ කනශොත් යහඳහය ඵදු වහ ිලිඹන 53ේ 
අත්තිකහයම් ගිණුම් නඳොදු ගඵඩහ නතොග වහ ිලිඹන 21ේ එතනකොට යහඳහය ඵදු වහ ලිඛිත 
හේෂි නළති ිලිඹන 53ේ විසතයහත්භක උඳනල්ඛ්න කහර විලසනල්ේඹ ඇයි නම් නභනවභ 
නන්නන්. නභොකේද නභහි නත්රුභ. කවුද නභඹට ගකිඹන්නන්. ිලිඹන 53ේ යහඳහය ඵදු වහ 
හේෂි නළවළ. එතනකොට නභඹ කඳහ වළයරහද? නම් ම්ඵන්ධනඹන් එකින් එක ෆිල්ටර් කයරහ 
එකින් එකට නවේතු නවොඹරහ තිනඹනහද? නළත්නම් නම් ගේන් නකොනවොභද එන්නන්. නභතනින් 
එවහට ගිහිල්රහ නගයහධිඳතිතුභනි, නභතන කිඹනහ රිඳනම් ඵදු රැසකර ආදහඹභ ිලිඹන 
209කින් 108යි  නදළම්ඵර් 31 නදහ දේහ ම්පුර්ේ ත්කම් ිලිඹන 310ේ නභතන අපි ඹම් 
ප්රභහේඹේ කඳහ වළයරහ තිනඹනහ. නමුත් නම් ම්ඵන්ධනඹන් අතිවිලහර ගහේේ අන්  ආදහඹභ 
රළනඵන්නන් රිඳනම් ඵදුලින් නම් අපි ඒ ඵදු එකතු කය ගළනිභට අන්  කහර්ඹඹ ඳටිඳහටිඹ 
නිලසචිත සිද්ධනන්නන් නළත්නම් කවුද නම් ම්ඵන්ධනඹන් ගකිභ ගන්නන්. එඹ තභයි අපිට 
තිනඹන ඳළවළදිලිභ ප්රලසනඹ රිඳනම් ඵදු අඹකය ගළනිභට කටයුතු නනොකිරිභ හිඟ රිඳනම් ඵදු 
නලේඹ ිලිඹන 257යි ඳනසදව ඉේභවු රිඳනම් ඒකක 361කින් අඹවිඹ යුතු ිලිඹන 91ේ භභ 
ඉසනල්රහ කිවුහ  නේ ඔේනකොභ එකතු කනශොත් ිලිඹන 500 නනොනයි ිලිඹන 1000 දේහ 
ඹනහ. කහනේ ල්ලිද අපි කවුරුත් නගදරින් නගනහපු ල්ලි නනනභයි. භවජනතහනේ ල්ලි 
එතනින් එවහට ගිහිල්රහ රිඳනම් ඵදු නලේ 
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුිඹ, ඔඵතුිඹ කිඹන කථහ පිිබඵ භභ නඵොනවොභ ළරකිලිභත් නනහ. නවේතු 
දළන් ඔඵතුිඹ කිඹනහනන් රිඳනම් ඵදු අඹකිරිභ කයන්නන් නළවළ කිඹරහ. හිඟ කිඹන්නන් කයරහ 
නළවළනන්. මීට එවහ ඳළත්නත් ඉන්න සිත්ති භසිනහ ඵේකර් භන්ත්රිතුිඹ නභඹ ඔඹ විදිඹට නනනභයි 
ඇහුනේ. ඔඵතුිඹ එඹ කිඹනහ දළන් ඔඵතුිඹභ කිඹන්න රංකහනේභ ඔඵතුිඹ කිඹන්නන් 
රිඳනම් ඵදු ගන්න උසවහ කයන්නන් නළති ආඹතනඹේ කිඹරහනන්. අපි ගන්නන් නළවළ. 
ඔඵතුිඹ දන්නහද රංකහනේභ රිඳනම් ඵදු නගන ිනිසසුන්නේ ඵදු නගහගන්න ඕනෆ නිහ 
ට්ටම් නදන්නන් ඒ අදහර ර්ඹට විතයයි. නම් බහ විතයයි ඒකට නිතයහනුකුර ඳසුබිභේ 
වදහනගන අවුරුදු 10 - 15 එකතු නච්ච ඒහටත්  ට්ටභ නදන්නන් සිඹඹට 10. ඒක නදන්නන් ඩිඕ 
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නගන් කඳරහ රිඳනම් ඵදු අඹකය ගළනිභ වහ කලින්. කලින් ඉසනල්රහභ ල්ලි දුන්නන් භනේ 
අතින් රේඹේ  නදනහ ගිහිල්රහ ට්ටභ දීපරහ එන්න ඩිඕනගන් භභ දස නදකකට ඳසනේ ල්ලි 
ගන්නහ. කවුරුවරි කිවුනොත් නභන්න නම් ආඹතනඹ කයනහ කිඹරහ සිකුයහදහ භභ ඉල්රහ 
අසවිනම් ලිපිඹ නදනහ. රිඳනම් ඵදු අඹකයන්න බහල් විසින් නඹෝජනහ නනොකයපු නද්ල් 
නඹෝජනහ කයරහ තිනඹනහ. ඒවිතයේ නනනභයි අහිංක භනුසනඹේ නගය බහ නගඹක ඉන්න 
නකොට රිඳනම් නගරහ  නළත්නම් ශභඹහ ඉසනකෝනරට දහන්න ඉදිරි කහරනේදි ඔ් පු රඵහ 
 නදනහ. නභහි ඔහු ඳදිංචිනරහ ඉන්නහ කිඹරහ රිඳනම් ඵදු නගන්න තිනඹනහ රුපිඹල් 
වත්අටදහවේ විසිදහවේ  එක නගනකම් දුන්නන් නළවළ. අන්න ඒ කටයුත්ත රිඳනම් නනොනගන 
ඒහ රංකහනේ වළභතළනභ ඇති ඔඵතුිඹ ඉන්නන් නම් ආඹතනනේ විතයේ නිහ වළඵළයි 
ඔඵතුිඹට වරි ටිනහකභේ තිනඹන ආඹතනඹේ නරහ තිනඹනහ නම් නගය බහ. නම් රිඳනම් 
ඵදු නගන්න කිසිභ නගය බහේ කයන්නන නළති නදඹේ අපි කයනහ.  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ ත්බහනඹන් කයන උත්හවඹ ගළන අපි ප්රලංලහ කයනහ. නමුත් 
එඹ කශහ කිඹරහ ඒ ප්රලසනරට විදුභකුත් නනනභයි.  
 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
ගරු භන්ත්රිතුිඹ, එකතු කිරිභට උත්ව ගන්නන් නළවළ කිඹන්න එඳහ. නම් නේ නද්ල් කයින් 
උසහව ගන්නහ. ඩිඕට තිනඹන රු. 15 රු. 12ට ඵසරහ තුනේ ඩිඕට දිරහ 12ේ නදනහ රිඳනම් 

අඹකයන්න. 12 නදකට ඵසරහ 6 ේ නදනහ ඔවුන්ට නම් නදන්න පුළුන් ර්ඹේ විතයයි අපි 

නදනහ ර් 10 - 15 ඒටත්  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   නම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

     ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් රිඳනම් ඵදු නගන්නන් නළත්නම් ඒ වයවහ නගය බහනන් රළබිඹ  
     යුතු නේහ කඳහ වරින්නත් පුළුන්නන්. ඒත් එනවභ ක්රභනේදඹේ නළවළනන් නම් යනට්.  
 

                              බහ නඝෝහ  
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අද යනට් ප්රලසනඹ නභඹයි, යජඹ විඹදම් දයනහ ඵදු නගන 
ිනිසසුනගනහ නනොනගන ිනිසසු නගන්නන්භ නළවළ, අද යනට් ප්රලසන ඇති නන්නන් නම් 
නේ  ආඹතන ලින් නඳොඩි නඳොඩි ප්රලසන එකතු වුනහභ. අපි නේ ආඹතනඹක බිලිඹන එකයි දලභ 
තුනක නර්නිේ එකේ තිනඹන ආඹතනඹකින් ිලිඹන 257ේ අන්  රළනඵන්න ඕනෆ ආදහඹභ 
 එකතු කයගන්නන් නළත්නම් කහටද නභඹ කිඹන්නන්. නිරධහරින්නේ ගකීභද, ඔඵතුභහනේ 
 ගකීභද අහනනේදීප නභඹට ඵළනදන්නන්. නම් හධහයේ ප්රලසන නභඹට උත්තය නවොඹන්නනත් 
 නළවළ ගිඹ අවුරුද්නද්ත් නභඹට ඔඩිට් රිනඳෝට් එනකත් නම් විදිවටභ තිබුේහ දළන් නම් අවුරුද්නද්ත් 
 තිනඹනහ නම්හ දිගින් දිගටභ තිනඹයි, නම් ප්රලසන රට විදුභේ නළවළ තර්ක කිරීම් විතයයි, 
 එතනින් එවහට ගිහිල්රහ බහ තු ඵදු නද්ඳර 250කින් 32ේ වහ ගිවිසුම් අත්න්     
 නනොකයින්.  එතනින් එවහට ගිහිල්රහ මුයඳදනේ කතහ, ඒක ඇත්තටභ නරොකු අක්රිකතහඹේ 
 එඹ ඇත්තටභ  සිදුනනොවිඹ යුත්තේ. එඹ සිසටම් එකකට නරොේනරහ එකවුන්ට්ස භහරු කයන්න 
 පුළුන්නම් එඹ  ඇත්තටභ ආඹතනඹ ඳරිඳහරන අතින් තිනඹන නරොකු ගළටළුේ, ඒ නේභ ගරු 
 නගයහධිඳතිතුභනි, භහන ම්ඳත් කශභනහකයේ අංලඹට ගිනඹොත් එතන අපි නිතයභ ආඹතන 
 කිටු විසින් කතහ කයන ළටු්  ප්රතිපුර්ේඹ නනොකිරීභ ම්ඵන්ධනඹන් වහ නභහි තිනඹනහ 
 නේකයින් 83ේ වහ භසථ ර්ඹ තුශදීප ළටු්  වහ දීපභනහ ිලිඹන 23 දේහ ප්රතිපුර්ේඹ 
 නනොකීරීභ ගළන, තද සථීය ඳත්වීම් රඵහදුන් නේකයින් 112නේ 2021 නදළම්ඵර් 31 න 
 දිනත්  බහනේ අනුභත කහර්ඹඹ භ්ඩඩරඹට ඇතුශත් නනොවීභ ඉතින් නම් නේ වළභ අංලඹකභ 
 කශභනහකයේ ඳරිඳහරන දුර්රතහ අක්රිකතහ වහ ංචහ දුේ ළයදි තභයි විඳේඹේ වළටිඹට 
 අපිට තිනඹන ගළටළු, අපි නම් ම්ඵන්ධනඹන් කතහ කශහට ළඩේ නළවළ. නම් නද්ල් නිළයදි 
 කයන්න රිඹහභහර්ග ගන්නන් නළත්නම්. අපි නම් නගය බහනේ අවුරුදු 04ේ ඉදරත් නභඹ 
 නන්නන් නළත්තම් ළඩේ නළවළ, නවොදභ උදහවයේඹ තභයි නනොනගපු රිඳනම් ඵදු මුදර 
 2020  ි ලිඹන 210 නනනකොට 2021 ිලිඹන 310 නනහ ිලිඹන 100කින් ඒක ළඩි නනහ 
 ින්  නඳනී ඹන්නන් ආඹතනඹේ වළටිඹට අන්  දුර්රතහ. ඉතින් නභඹ නිළයදි කයනගන 
 ඉසයවට  ඹනද, යජනේ ඳහඩුරට අපිත් වවුල් නනද කිඹරහ තභයි අපි හිතන්න ඕනෆ. අපි 
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 නද්ලඳහරන  අධිකහරිඹ, යහජය නිරධහරින් තිනඹනහ ගකීභේ නම් ම්ඵන්ධනඹන් නන්නන් 
 නළත්තම් ඒ  ම්ඵන්ධනඹන් කටයුතු කයන්න එක වුනහද නළද්ද කිඹන එක ප්රලසනහර්ථඹේ, 
 නභඹට ගවීභට  නදඳළත්තභ ඵළනදනහ, යහජය නිරධහරින් ළඩිනඹන් ඵළනදනහ අද යනට් 
 තිනඹන ප්රලසන  ම්ඵන්ධනඹන් කිඹින් භභ නිවඩ නනහ සතුතියි.  

 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රීතුිඹ, භභ ඇත්තටභ පුනපුනහ ඵරහ හිටිඹහ නීතිඥරිනඹේ විදිවටත් නනොතහරිස  
ළනඩත් කයන නිහ එතුිඹනගන් නම් බහට රළනඵන්න ඕනෆ ආදහඹභ විගේනඹ කයන්නනත් 
නළවළ විගේනඹට රේ නන්නනත් නළවළ ඒ ම්ඵන්ධනඹන් උදවුේ නදන්නනත් නළවළ 
ඔඵතුිඹ  නවොදහකහයභ දන්නහ නම් යනට් ප්රඥ් ති ඳනහ ගන්නහ මලික නීතිඹ උල්රංඝේඹ 
කයින්. නම්  නනනකොට යනම්සද සිල්හ භළතිතුභහට නම් නඩු බහය දීපරහ රේ 46 ේ 47 ේ 
ඹනහ නම් නඩුට  මලික මුදර  නගන්න ඒ මුදර නගවුහට ඳසනේ කහරහනයෝධඹ කිඹන එක 
අනවෝසි නනහ  එතනකොට නම් ඳනනත් තිනඹනහ. 210 නනි පිටුනේ තිනඹනහ 3 (අ) භවහ 
නගය බහනේ ඳහරන  සීභහ තුශ පිහිටි ඉඩභකට ආදහර කයන රද ඳළරීම්, උකස කිරීම්, 
ඵළදුම්කය වහ තෆගි කිරීම්,  ඵදුකය නනුනන් මුද්දය කටයුතු ඳනත ඹටනත් නගන රද සිඹළුභ 
මුද්දය ගහසතු,  උදහවයේඹකට භභ ඵළංකුනන් නරෝන් එකේ ගත්තහ රේ 50ක ඡන්දඹ 
නේරහන. එතනකොට  නම් ගත්ත එකට ත ඳවක මුද්දය ආදහඹභේ එන්නන් නළවළ නගය 
බහට නභොන විගේනඹද  නභඹ විගේනඹ කයන්නන්, ඵළංකුර උකසකය, ඵළදුම්කය, ඵදුකය 
තිනඹනහනන්, උදහවයේඹේ  නර ඔඵතුිඹනේ නගොඩනළගිල්රේ භභ ගන්නහ ඵදුකයඹේ 
නර. 

                              බහ නඝෝහ 
 එනවභ යනට් නීතිඹේ නළවළ නභඹ එක එක ආඹතන වදහගත්ත එකේ.නභහි තිනඹන්නන් 

ඳළවළදිලි.නභහි නීති එනවභ  එක එේනකනහට නන්න,කඩන්න ඵළවළ. නන්න කඩන්න 
පුළුන් විගේනඹ කයන්නත්  ඵළනන් භහ,නම් ආඹතනඹ විගේනඹ කයන්නත් ඵළවළනන්,ින් 
එවහ නභොනහ වරි තිනඹනහනම්, නභහි තිනඹනහ භවහ නගය බහනේ ඳහශන සීභහ තුශ පිහිටි 
ඹම් ඉඩභේ ඳයන රද ඳළරීම්, උකස, ඵළදුම්කය,තෆගි කීරීම්,ඵදුකය නනුනන් මුද්දය 
ගහසතු.ඒහ අපිට එන්නන් නළවළ,ඒ නිහ තභයි භභ එඹට නඩුේ ඳත්හනගන ඹන්නන්,අනික 
කහරහනයෝධඹ,උදහවයේඹකට ඔඵතුිඹනේ ඔ් පුේ ලිඹනහ ඔඵතුිඹ නභඹ විගේනඹ 
නන්නන් නළවළ,විගේනඹ නන්නන් පිඟන් නවෝදන ිනිවනගන් පිඟන් කළඩුනභ ඇයි කළඩුනන්, 
පිඟන් 100ේ නවෝදන්න පුළුන් ඵන් කළටඹේ ඇයි පිඟන් 25න් දිඹ වුනන් ඒහ තභයි 
විගේනඹ  නන්නන්, වළඵළයි අන්  විගේනඹ නින් අපිට රළනඵන්න ඕනෆ ආදහඹභ ගළන අපිට 
නදන්නන්  නළවළ, මුද්දය ආදහඹභ අපිට රේ 500ේ 600ේ අතය ප්රභහේඹේ ඒ, ඔඵතුිඹ 
දන්නන් නළතු  ඇති ඔඵතුිඹට නඳය කහනල් ඉදරහ අපි කතහ කයරහ නභහි අධිකයේ ඵර 
සීභහල් තිනඹනහනන්  උදහවයේඹකට යහහුර භහනතන් එවහට, නොයිහ ෂසරළට් එනකන් 
එවහට අධිකයේ ඵරඹ ඹන්නන්  ගල්කිසට එඹ කිඹරහ කිඹරහ භභ ඔේනකෝභ ගත්තහ නභනවට 
දළන් අපිට වම්නඵනහ. ඉසය  අන්  භනුසනඹේ කල්දමුල්නල්, නොයිහපුය, නතරර, 
නඵොරුඳන නශ ඵරඳත්රඹේ නගවුනේ  නළතිවුේහභ උහවි දහනහ, උහවි දහන්න අධිකයේ 
ඵරඹ එන්නන් ගල්කිසට. දඩඹ ඹනහ  ගල්කිසට, රේ 1500ේ 2000ේ විතය ගිහිල්රහ 
තිනඹන්නන් ල්ලි නදන්නන් නළවළ.  ගේනඹ  කයන්නන් නළවළ,  අධිකයේ ඵරඹ තිනඹන්නන් 
ගල්කිසට නිහ. ඹහන්තම් කිඹරහ කිඹරහ එක  වරිගස ගත්තහ දළන් ඔේනකෝභ ටික අපිට 
එනහ. ඒ නේභ නභඹත් එනවභ එකේ, නභොන ඔඩිට්ද නභඹ ඔඩිට් කනශේ නභහි නරහ 
තිනඹන්නන්, අද නිරධහරින් විසින් භවජන නිනඹෝජිතඹහ  අඳවසුතහඹට  ඳත්නන ඹම් ඹම් 
කහයේහ යහශිඹේ නින් ඳතින කහරසීභහේ තභයි නම්  තිනඹන්නන්   

 

      භවහ නගය බහ භන්ත්රී -   නම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ඇත්තටභ ඔඵතුභහ නේ දළනගළනීභ පිි  කිඹන්නන්, මුද්දය ගහසතු 
 නගනනකොට ඵළංකුනන් සලි්  නදකේ තිනඹනහ. එකේ ලිස නභෝනේජස රට, එකේ තෆගි 
 ඔ් පු වහ ඳළරුම්කය රට. එහි උඩින් ඳළවළදිලිභ වන් නනහ එඹ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 
 රට ඹන්නන් කිඹරහ නන්ට්රල් ගන්භන්ට් එකට ලීස ඇන්ඩ් නභෝනේජස ඹනහ. 
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 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රීතුිඹ, නම් රුපිඹර නදනහද කිඹරහ ඇහුහ, රුපිඹරේ ගන්නට කළභතිද ඇහුහ වළභ 
 එකකින්භ, නම් ඔේනකෝභ නන්නන් අපිට, නළත්තම් නම් ඳනනතන් නම් ඔේනකොභ ඉත් 
 කයන්න  ඕනෆ. නභඹ ංනලෝධිත ඳනතේ, නම් ඳනත ංනලෝධනඹ වුන්ඩ 2018 ඳශහත් ඳහරන 
 භළතියේඹත් එේක, නභහි භළතියේ ක්රභඹ විතයේ නනනයි නනස වුනන්, ත ඹම් ඹම් 
 නද්ල් ංනලෝධනඹ වුේහ. එනවනම් නභඹ තිඹන්න ඕනෆ නළවළනන් අයින් කයන්න තිබුේනන්. 
 210 නනි පිටුනේ 3 (අ) ඔඵතුිඹ නඳොත අල්රනනකොට ඔඵතුිඹනේ ම් ඳළත්නත් තිනඹන්නන් 
 ඒක. 

      භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 
 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, විනලේනඹන් නභභ විනලේ බහ රඵහදීපභ පිිබඵ ඳශමු සතතින්ත 
 නනහ. නමුත්, නභභ විනලේ බහනේ අපි කවුරුත් භන්ත්රීරු තභන්නේ තිනඵන ළඩ යහජකහරී 
 ඳනක දහරහ නම් සථහනඹට අද එකතුනරහ, විනලේනඹන් නිරධහරින් ඔවුන්ට නම් ආඹතනනේ 
 තිනඹන ළඩ යහජකහරී ඳනකට දහරහ ඹම් ළඹේ දයරහ තභයි නම් විනලේ බහ ඳත්න්නන්, 
 එක ඳළත්තකින් ළඹේ දයේහ නේභ, එක ඳළත්තකින් නම් ආඹතනඹට ළදගත් නච්ච 
 හකච්ඡහේ කයගන්න ඒක තභයි අපි කහනගත් ගකීභ, අපි කවුරුත් නම් ආඹතනනේ මුරය 
 ගකීභ දයේ භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ, නම් ආඹතනනේ නද්ඳශ ත්කම් රට ගකිඹන භවජන 
 නිනඹෝජිතනඹෝ ඒ නිහ අපි කහටත් ගකීභේ තිනඹනහ. නම් විගේකහධිඳතියඹහනේ හර්ථහ 
 පිිබඵ ඹම් හකච්ඡහේ කයරහ එහි තිනඹන අඩුඳහඩුකම් නනසකම් නවට දනේ නම් 
 ආඹතනඹට ඩහත් පරදහයි න නර ඹභේ කයගළනීභ නනුනන් අන්  භළදිවත්වීභ අන්  
 හකච්ඡහ කයගන්නහ නළතු නම් හකච්ඡහ තිනඵන්නන් තභ තභන්නේ නද්ලඳහරන අයමුණු 
 මුදුන්ඳත් කයගන්න නම්, භභ තභයි වරි භභ තභයි නඳොය. නභළනි ආකල්ඳඹකින් කටයුතු 
 කනශොත් භභ හිතන්නන් නභඹ හධහයේ නන්නන් නළවළ. ඒ නිහ විනලේ බහේ ඉල්රහ නම් 
 නඹෝජනහ එනනකොටභ භට නදගිඩිඹහේ තිබුේහ. ළඩේ නයිනදෝ කිඹරහ. නමුත්, අත්න් කශහ 
 අත්න් කයන්න කිවුහ, නභොකද අපි එකඟ නිහ නම් හකච්ඡහට. ඳශමුනන්භ කිඹන්න ඕනෆ 
 දළන් විගේකහධිඳතියඹහ එන රද හර්ථහ නම් හකච්ඡහට ගළනනන්නන් ඒකට දළන් ඔනබ් 
 උත්තය ඕනෆ නළවළ නභොකද උත්තය දීපපු හර්ථහකුත් තිනඹනහ. ඒනිහ අමුතුනන් උත්තය 
 අලය නළවළ. අන්  අනත් දළන් තිනඹනහ විගේකහධිඳතියඹහ භහ දින හකහනු දහපු විගේන 
හර්ථහ නදකේ එකේ. ජුලි භහනේ එකේ අනගෝසතු භහනේ ජුලි භහනත් එනහ නගයහධිඳතියඹහ 
ප්රමුඛ් භන්ත්රීරුන්ට, අනගෝසතු භහනේ 19ත් එනහ නගයහධිඳතියඹහ ප්රමුඛ් භන්ත්රීරුන්ට. දළන් 
භභ දන්න විදිවට විගේකහධිඳති එනවභ හර්ථහ නදකේ එන්නන් නළවළ. ඒනිහ භට 
කහරුේහකයරහ කිඹන්න දින හකහනු හිත නගයහධිඳති ප්රමුඛ් භන්ත්රීරුන්ට විගේන හර්ථහ 
නදකේ එවුද? එක හර්ථහද එවුනේ? 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, හර්ථහ නදකේ එවුහ. 

     භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ජුලි 26 එකයි අනගෝසතු 19 එකයි. ජුලි 26 ඒනේ යහජය සීල් එක ඳවශට 
ගවන්නත් අනගෝසතු 19 එනේ යහජය සීල් එක ඳවශට නනොගවන්නත් ඒ අඹනේ අතඳසු විභේද? 

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඒක ඒනගොල්රන්නගන් තභයි අවන්න ඕනෆ, අපි ශඟ යහජය සීල් එකේ නළවළනන්. 

     භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, එකභ හර්ථහ එකභ කරුණු ආකෘතිනේ නනේ කයරහ එන්න ඵරඳහන 
නවේතු කහරුේහකයරහ විගේනහධිඳතියඹහනගන් අවන්න.  

ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
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ගරු භන්ත්රීතුභහ, එඹ විගේනඹ නන්නන් නකොනවන්ද කිඹරහ භට නත්නයන්නන් නළවළ, නකොශ 
නහසති කයරහ නභනවභ එන්නන් ඇයි කිඹරහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, භභ කිඹන්නන් ජුලි 26 එපු හර්ථහ අපිට අනගෝසතු නනනයි ළ් තළම්ඵර් 
භහනේ පිිබතුරු නදන හර්ථහත් එේක තභයි ඔඵ එන්නන් ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභඹ 
යදේ ජුලි 26 ඔඵට ව භිකරුන්ට එන හර්ථහ පිිබතුරු ඳඹන බහනේ අදවස දේන 
එකත් එේක එනහ ළ් තළම්ඵර් භහනේ භවහ බහ මුදල් කිටුේ. ඒනිහ එතනින්භ ඳළවළදිලි ජුලි 
භහනේ 26 එපු හර්ථහ භන්ත්රීරුන්නේ අතට ඳත්කයන්නන් ළ් තළම්ඵර් භහනේ භභ 
නකොභහරිසයඹහනගන් ඇහුට ඳසනේ, අවනනකොටත් නකොභහරිසයඹහ කිඹන්නන් දුන්නන් 
නළද්ද, දුන්නහ හනේ භතකයි, භභ ඵරරහ කිඹන්නම්, අද නනකන් කිේනත් නළවළ. ඒනිහ ඳශමු 
කහයේඹ තභයි නභඹ නභනවභ නනනයි ඹන්න ඕනෆ. භභ හිතන විදිවට නභනවභ හර්ථහ නදකේ 
එන්න නවේතුේ නළවළ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි නභඹ ඉතහ නකටිනඹන් ඉය කයනහ 
නභොකද අපිකහටත් ළදගත් නරහේ ප්රථිපරදහඹක නළත්තම් හකච්ඡහ ළඩේ නළවළ, ප්රථිපරදහඹක 
නන්නන් කහනේත් සුදුහුණු ගහගන්න එක නනනයි, කහටත් නචෝදනහ කයන එක නනනයි. ඔහු 
කිඹන කරුණු කහයේහර අඩංගු පිිබඵ ළදගත් නන්නන් ඒනිහ නම් යහජය ආඹතනඹේ 
විගේනඹට රේවීභ අන්  යනට් නීතිඹේ ඒ විගේනනේදීප අන්  ආදහඹම් ත්කම් විඹදම් 
ම්ඵන්ධනඹන් තභයි ළඩිපුය ඔවුන් කතහ කයන්නන් ඒනකන් කිඹන්නන් අන්  ඳසුගිඹ අවුරුද්ද 
පිිබඵ වළරිරහ ඵරන්න. ඒ ඵරරහ අඩුඳහඩු, දුර්රතහ, අකහර්ඹේභතහ, නහසති, ංචහ දුේ 
නභන්භ සිදුන අක්රිකතහ අභ කයගළනීභ වහ නල්ඛ්නනේ නඳන්හ නදන නද්ල් ඵයකින් 
ළරකිල්රට රේකයනහ නම් විතයයි නභඹ ළදගත් නන්නන්. ඒ නේභ අපි දන්නහ නම් 
නල්ඛ්නඹ ඒ අබයන්තය කරුණු කතහ කයන්න නඳය කස කිරීභ වහ ප්රධහන කහයේහ 3ේ, එකේ 
විගේකහධිඳති නිනඹෝජනඹ කයන නභොයටු භවහ නගය බහනේ විගේන අංලඹ ඒ අඹට තිනඹන 
වළකිඹහ, ඒ අඹනේ ම්ඳත්, ඒ භහන ම්ඳත් නන්න පුළුන් ඒහනේ හර්ථක හර්ථහල් කස 
කය ගළනීභ වහ ඔවුන් දයේ උත්වඹ නල්ඛ්න භත ඳදනම් නරහ තභයි ඔවුන්නේ නම් ලිඹවිල්ර 
එන්නන්. ඒනිහ ඒ ලිඹවිල්ර ඔවුන්ට ඉතහ නිළයදි හර්ථක නල්ඛ්නඹේ නම් බහට ඉදිරිඳත් 
කයන්නනම් නම් බහ ඔවුන්ට උදේ කශයුතුයි. ඔවුන් ඉල්රන ලිපි නල්ඛ්න, දත්ත, නතොයතුරු 
රඵහදිඹ යුතුයි. ඒ සුංනඹෝගඹ ඳත්හ ගත්නතොත් ඉතහභ නිළයදි එකේ එනහ නළත්නම් ඩහත්භ 
නිළයදි එකේ එන්නන් නළවළ. නම් ආපු එක ළරකිල්රට ගළනීනම්දීප එඹ ව භන්ත්රීයනඹේ 
වළටිඹට භට තිනඹන ගකීභ ඇතු භභ රඵහ ගත්ත නද්ත් එේක භට විලහර ඳයසඳයඹේ 
තිනඹනහ. භභ දන්න කයන නද්ල් භභ අත්විදින නද්ල් නම් බහ පිිබඵ භට තිනඹන දළනුභ, 
අනඵෝධඹ ව නම් නල්ඛ්නඹ අතය තිනඹන ඒහ ලින් භට නරොකු ඳයසඳයඹේ තිනඹනහ. භනේ 
එක ආදහර නළවළ. භනේ එක තිබ්ඵහ ඳළත්තකින්, නම් නල්ඛ්නඹ තභයි දළන් ළදගත්. නම් නල්ඛ්නඹ 
කස කිරීනම්දි නභොයටුනේ නගයහධිඳතියඹහ ව නකොභහරිසයඹහ තභයි ප්රමුඛ්. ඒනිහ ඔඵ 
ඩඩහත් නම් ආඹතනඹ ගළන හිතින්, මුරය ඳහරනඹ පිශඵ අංකනම් කටයුතු කයන්නන් 
නභඹ ළදගත්. නමුත් දළන් අපිට ඳළවළදිලි නනහ හද විහදභඹ උත්තය ඇතුනල් තිනඹන්නන් ඒ 
අංකකභ නනනයි. වළඵළයි නම් හර්ථහ කිඹන්න ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, නම් හර්ථහ 
ඳටන්ගන්න තුන්න පිටුනේ 1 (4) 1 (ආ) එහි යද පිිබගන්නහ. සිඹලු සථහය ත්කම් 
චක්රනල්ඛ්න උඳනදස ප්රකහය ප්රතයගේනඹ කශ යුතුයි. එක නවේතුේ කිඹනහ හධහයේ 
නකොවිඩ්. ඊශඟට (ආ) එහි යද පිලිගන්නහ ඳද්ධතිඹ වදුන්හ දිඹයුතුයි චක්රනල්ඛ්න උඳනදස 
ප්රකහය ත්කම් ප්රතයහගේනඹ කශ යුතුයි. යද පිලිගන්නහ ඔවුන් කිඹන අඩු පිිබගන්නහ, එඹ 
නිළයදි කයන්න එකඟ නනහ. භවය කහයේහ (ඈ) එහි කිඹනහ 2019 නදළම්ඵර් 31 දිනනන් 
ඳතින නද්ඳර ම්ඵන්ධනඹන් ඳද්ධතිඹ වදුන්හ දිඹයුතුයි. යදේ තිනඹනහ ර්නේ ත්කම් 
ප්රතයගේනඹ කශ නනොවළකි වු ඵළවින්, ප්රතයගේනනේ ංචිත ගිණුභේ ඇතිකය ගළනීභට 
නනොවළකි වු ඵ දන්හ සිටින අතය ඉදිරිනේදි, ඉදිරිනේදීප කයනහ යදේ වුේහ කිඹරහ 
පිිබගන්නහ. අභතය උත්තය අලය නළවළ නම් නල්ඛ්නනඹන් යද පිලිනගන තිනඹනහ භවය 
ඒට උත්තය දේරහ තිනඹනහ. ඒ නවේතු භවයේ පිිබගන්න පුළුන් භවයේ ඒහ ඵළවළ. 
මීශඟට (ඊ) ය වහ වු අතිරිේත නම් සිඹල්ර ගළරපි ඇති ඵළවින්, අන්න ඒ නවේතු අපිට 
පිිබගන්න නනහ. නභතන (ඊ) එනේ කිඹනහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන වහ වු ්රි රංකහ යහජය 
අංල ගිණුම්කයේ ප්රිති තුන අනු මුරය ප්රකහලන ඉදිරිඳත් කිරීභ මුදල් ප්රහව ප්රකහල පිිබනඹර 
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කිරීනම්දීප හර්ෂික සථහය තළන්ඳත් නඳොිබ ආදිඹ ගළරපුම් කය නනොභළති ඵළවින් ර්නේ මුදල් වහ 
මුදල් භහන දෆ ර ශුද්ධ ළඩිවීභ අඩුවීභ න ඵ නිරීේේඹ විඹ. ර් අහනනේ නම් සිඹල්ර 
ගළරපිරහ, නභඹ නිළයදි නල්ඛ්නගත කයරහ ඔවුන්ට රඵහ දිභට නනොවළකිවීනම් අඩු 
පිලිගන්නහ, භවය ඒහ භධයභ නශදනඳොර ඔනබ් අදහනඹ නඹොමු කයනහ 6 නනි පිටු 
භධයභ  නශදනඳොනල් කඩ කුිබ නලේඹන් වහ නඳොදු නශනඳොර කඩකුිබ නලේඹන් පිිබඵ 
විගේනඹ කිඹන ඉදිරිඳත් කයන කහයේහට බහනේ අදවස නළවළ, ඔඵ විලහර කතහේ නභතන 
කිවුහ.  බහනේ අදවස දේහ නනොභළත, ගණුනදනු නිළයදි ගිණුම්ගත කශ යුතු නේ. භභ නම් 
කිඹන්නන් ඔඵ උත්තය දීපපු නල්ඛ්නඹ ගළන, නම් හර්ථහනේ 7නනි පිටුනේ මුදල් නයගුරහසි වහනි වු 
ඳහඩු වු නද් ම්ඵන්ධනඹන් විගේකහධිඳතියඹහ නත හර්තහ කශ යුතු වුත් භහනරෝචිත ර්ඹ 
තුශ හවන අනතුරු 05ේ ම්ඵන්ධනඹන් අළුත්ළඩිඹහන් සිදුකය ඒ ම්ඵන්ධනඹන් 
විගේකහධිඳතියඹහ නත හර්ථහ කශ නනොතිබුනි. පිිබගන්නහ, යථ හවන වහ යේේහයන 
ඳඹන රද මුඳහකහය යේේ භහගභ විසින් ඇතළම් හවන ර යේේ ප්රතිපුර්ේඹ කිරීභ 
ප්රභහද වු ඵළවින්  අළුත්ළඩිඹහ සිදුකය ගළනීභ වහ ආදහර අලුත්ළඩිඹහන් ප්රතිපුර්ේකය 
ගළනීනම්න් ඳසු විගේකහධිඳති නත දන්නහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ කිඹන්නන් පිිබගන්නහ.  

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, නළවළ අපි පිිබනගන නළවළ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, පිිබගන්නන් නළත්නම් නභොකද්ද නම් කිඹන්නන්? අදහර අළුත්ළඩිඹහන් 
සිදුකය  ප්රතිපුර්ේ කටයුතු සිදුකය ගළනීනම්, අනගෝසතු භහනේ 7 නනි පිටුනේ මුදල් නර්ගුරහසි  104 
(2) වහනි වහ ඳහඩු ම්ඵන්ධනඹන් විගේකහධිඳතියඹහ නත හර්ථහ කරයුතු වුත්  භහනරෝචිත  

ර්ඹ තුශ සිදුවු හවන අනතුරු 05ේ ම්ඵන්ධනඹන් අළුත්ළඩිඹහන් සිදුකය ඒ  ම්ඵන්ධනඹන් 
විගේකහධිඳතියඹහ නත හර්ථහ කය නනොතිබුි  කිඹරහ විගේක  කිඹනහ. එතනකොට බහනේ 
අදවස දළේවීභ, යථහවන වහ යේේහයන ඳඹන රද  මුඳහකහය යේේ භහගභ විසින් 
ඇතළම් හවන ර යේේ ප්රතිපුර්ේඹ කිරීභ ප්රභහද වු  ඵළවින් අළුත්ළඩිඹහ සිදුකය ගළනීභ 
වහ නනොවළකි වී ඇත කිඹරහ කිඹනහ, ඊරඟට කිඹනහ අදහර  අළුත්ළඩිඹහන් සිදුකය 
ප්රතිපුර්ේ කටයුතු සිදුකය ගළනීනම්න් ඳසු විගේකහධිඳති නත දන්හ  ඹන ඵ කහරුි ක 
දන්හ සිටිි. භභ කිඹන්නන් යද පිිබගත්තහ නවේතු කිවුහ. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, යද පිිබනගන නනනයි නවේතු කිවුනේ. නම් යනට් සිසටම් එකේ තිනඹනහ දළන් 
අන්  හවනඹේ වළ් පුන ගභන්භ යේේ භහගනභන් කළභති නළවළ අපි කිඹන ගහන නදන්න. 
ඔවුන් ඳරිේේ ඳත්නහ ඳත්රහ ඔවුන් කිඹනහ නභන්න නභඹයි මුදර කිඹරහ. නකොනට්න් 
නගන්න කිඹනහ අපි ඊට ඳසනේ අපි වදරහ ඹනහ. ඔඵතුභහ කිඹන එක වරි, නම් උත්තයත් 
ඹරහ තිනඹන්නන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, නගොඩේ කහරඹ ගන්න එඳහ අඳයහනදනන්. භභ කිඹන්නන් භන්රහල් 
නගයහධිඳතියඹහනේ ඳහරනඹ ඇතුනල් නම්, 2021 ඉදිරිඳත් කයන විගේන හර්ථහනේ විගේකනේ 
කරුණු නඵොනවොභඹේ පිිබගනිමීන් ඔහු නඳන්හ නදන අඩුඳහඩුකම් ළයදි පිිබගනිින් ඒහ නිළයදි 
කයන ඵට නභහි උත්තය වන් නනහ. ඒනිහ ඔනබ් ප්රකහල දළන් අපිට අදහර න්නන්  නළවළ, 
අපි ංහද කයන්නන් ඔඵ අපිට එරහ තිනඹන 2021 විගේන හර්ථහ ගළන. ප්රලසනඹේ තිබුේනම් 
එඹ අවන්න ඕනෆ. විගේකහධිඳති හර්ථහ නදකේ එවුද නභොකද දින හකහනු හිත  නදකේ 
තිනඹනහ ඔඵ ඒ උත්තය දීපපුහ. ඒනිහ භභ කිඹන්නන් භවය ඒට උත්තය නළවළ ඔනබ් අදහනඹ 
නඹොමු කයන්නනකෝ පිටු අංක 8 මුදල් නර්ගුරහසි 156 - 2003, 2015 ර්ඹ වහ නේහ 
නියුේතිකයින් බහය අයමුදර අපි  දීපර්ඝ කහරඹේ නභඹට අදහර නගවීම් කයින් ඉන්නහ කිඹරහ 
අපිට අනඵෝධඹේ තිනඹනනන්. දළන් නභහි බහනේ අදවස දේහ නනොභළත. ිට ආදහර ඳශහත් 
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ඳහරන නකොභහරිස කහර්ඹඹහරඹ විසින් ඳරිේේඹේ, ඒ කිඹන්නන් අය එේනකෝටි ගහනන් 
න්දිඹ, කිසිඹම් ඳහර්ඹේ ඳර්නේේඹ කයරහ අන් නනකන් අපි ඵරන් ඉන්නහ.  

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඉතින් නභොකද්ද අපිට කයන්න කිඹන්නන්. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, එක තභයි අපි කිඹන්නන් අපි නභහි ංහදඹේ විංහදඹේ ඇති කය ගතයුතු 
නළවළකරයුතු නද්ල් නභොනද කිඹරනන් ඵරන්න ඕනෆ.  

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ඔඵතුභහ කිඹනහ භනේ කතහ ළඩේ නළවළ කිඹරහ නභහි තිනඹන නද්ල් 
ඵර ඵර ඔඵතුභහ කිඹනහ, විගේනඹට උත්තය ඹරහ ඉයයි නම් වහ, අපිට ඉවිබන් ආදහර 
න්නහවු ආඹතනඹකට නභඹ බහයදීපරහ තිනඹන්නන් ඳර්නේේ කයන්න, ඳර්නේේ කයන්න දීපරහ 
තිනඹද්දි නළත නළත අවරහ එනහනම් නභොකද්ද කයන්නන්.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, එකේ නදකේ නනනභයි ඔනබ් ඳහරන කහරනේ දීපර්ඝ කහරඹේ තිසනේ එන 
ඒහ ගේනහේ තිනඹනහනන්. 

 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ, අධිබහයඹකට රේනරහ තිනඹනහනම් ඒ එකභ නදඹයි ඒ ඔඵත් භභත් ඉන්න 
 අධිබහයඹේ විතයයි. ඔඵත් භභත් ගත්ත මුදරකට තිනඹන අධිබහයඹේ විතයයි. නන අධිබහය 
 නළවළ මුකුත්, ඒනකන් නිරධහරින් අයින්කයරහ ඔඵත් භහත් අයින්කයරහ නළවළ. 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, කහටත් නචෝදනහ කයින් ඒහ නිළයදි කයගන්න ඹන්න එඳහ.  
          බහ නඝෝහ 

 ංහද කශ යුත්නත් ප්රථීඳරඹේ ඵරහනගන ි නම් නේ හිස චන කළගවන්න නනනයි. දළන් 
 නම් පිටු 18 භට කිඹන්නනකෝ, හවන ධහනඹ වහ ආදහඹම් ඵරඳත්ර, යේේ වතික රඵහ 
 ගත යුතු වුද බහ තු හවන 19ේ වහ ආදහඹම් ඵරඳත්ර හවන 13ේ වහ යේේ 
වතිකද  රඵහනගන නනොතිබුි  කිඹරහ විගේක කිඹනහ. බහ  අදවස දේනහ ආදහඹම් 
ඵරඳත්ර  රඵහනගන නනොභළති හවන 22ේ නර වන් කය ඇත. භභ දන්නන් නළවළ විගේක 
ඉදිරිඳත්  කයපු එනේනම් 22ේ නළවළ, අනේ 22ේ ගළන කිඹින් කිඹනහ,  හවන ආදඹම් ඵරඳත්ර 
රඵහ  නනොගත් හවන 19කි. භන් කිඹන්නන් නභොකද්ද නම් පිසසු, භභ  කිඹන්නන් එඹ 
අහනනේ 19  කිඹරහ පිිබනගන තිනඹනහ, නම් උඩ 22 නර වන් ඇත කිඹන එනේ 
නත්රුභේ තිනඹනහනන්  නභහි ඉතහ ඳළවළදිලි ටවනේ තිනඹනහනන්, ඒ කිඹන 22 
තිනඹන්නන් නකොනවද  

 ගරු නගයහධිඳති    -     ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රීරුනි, නිලහන්ත භන්ත්රීතුභහ දළන් කිඹන්නන් නභන්න නම් කහයේඹ. විගේනනඹන් 
 කිඹනහ 19ේ කිඹරහ ඔඵ කිඹනහ 22ේ කිඹරහ ඒකයි නම් අවන්නන්,  

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, නභහි ටවන් කයරහ තිනඹනහ 22ේ කිඹරහ නකොනවද ඒක තිනඹන්නන්, 
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 ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

 ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔවුන් මුලින්භ අපිට ඉදිරිඳත් කයනහ, හවන 22ේ තිනඹනහ කිඹරහ. ඳසනේ 
 නළත ඒනගොල්නරොභ කිඹනහ 19 ේ කිඹරහ, අපි කිඹනහ හවන 22 ේ නර වන් කය ඔඵ 
 ඇතත් ඵරඳත්ර නනොභළති තිනඵන්නන් 19ේ කිඹරහ ඒකයි කිඹන්නන්. නම් අඹනේ මුල් හර්තහ 
 ළයදි ඒ අනුනන් අපි පිිබතුරු ඳඹන්නන් 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   නේ. ඩී. නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභහ, ඳළවළදිලි අපි ඵරන්නන් අපිට එන හර්ථහනන්. භභ භවජන 
 නිනඹෝජිතනඹේ වළටිඹට භට එන විගේන හර්ථහ තභයි භභ කිඹන්නන්, ඒ හර්ථහ 
 කිඹනගන ඹනනකොට නම් හවන 22ේ ගළන වන් කයරහ තිනඹනහ, භභ දළන් ඵරනහ 22ේ 
 නකොනවද තිනඹන්නන්, එතනකොට විගේක කිඹනහ 19යි කිඹරහ. එනවනම් භභ ඹන්න ඕනෆ 
 භහනේ  කහරඹ අයනගන ආදහර ෂයිල් එක ඵරන්න නකොභහරිසතුභහ ශගට. 

  බහ නඝෝහ 

 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ කනල් නම් ප්රලසන කිරීභ නිළයදි කය ගළනීභ එතනකොට ඒක වරි, 
 හර්ථහනේ ඒ විදිවට තිනඹනනකොට ඒ විදිවට ප්රලසන එනහ එතනකොට ඔඵ නගොනු ඵරරහ තභයි 
 නිළයදි කයන්න ඕනෆ, නම් නඵොනවෝ නද්ල් ර විගේක විසින් ඉදිරිඳත් කයරහ තිනඹන කරුණු 
 කහයේහ පිිබඵ අපි ඔවුන්ට සතතින්ත නනහ නභොකද ඔවුන් ඹම් භවන්සිඹේ දයින් නම් 
 කටයුත්ත කයන්නන් නම් ආඹතනනේ ඹවඳත නනුනන් ිේ කිසිනකනනේ භඟ පුද්ගලික 
 තයවේ ඔවුන්ට නළවළ. ඒ නේභ නම් නභොයටුනේ ජනතහ නේ ඹම් ඵදු මුදල් ප්රභහේඹේ ඔවුනට 
 නගනහ ඒක නිහ අපි දළන ගන්න ඕනෆ නභඹ ඩහත් අන්  නද්ලඳහරන අයමුණු ඳළත්තකින් 
 තිඹරහ නම් නද්ල් නිළයදි කය ගන්න අපි නභොනද කය ගන්න ඕනෆ කිඹරහ, බහේ නර 
 හිතනහ අපි විඳේඹ විදිවට උත්ව කනශේ නම් කහච්ඡහ ඇතුනශේ විඹයුතු නද්ල් නඳන්හ 
 නදින් ඒහ නිළයදි කයගළනීභ වහ නම් නල්ඛ්නඹට ආදහර ඉදිරිඳත් කයන කරුණු 
 නඵොනවොභඹේ පිලිගනිින් ඒහ නිළයදි කයගන්න එකඟනනහ. නමුත්, ඒක කිඹනනකොට 
 සබහඹ තභයි පිලිගන්න කළභති නළවළ. ළයදි කයරහ නළති ඵ තභයි දිගින් දිගටභ ඔනබ් 
 සථහයඹ නමුත් ළයදි කයපු ඵ තභයි අන්  සථහයඹ, ඒහ නිළයදි කය නනොගන්නහ ඵ තභයි 
 ඔඵ ඔ් පු කයින් ඉන්නන්. විගේක හර්ථහට විතයේ නනනයි නභඹ සීභහනරහ තිනඹන්නන් 
 අන්  ඇසඳනහපිට භභ කිඹන්නන් විගේක ගිනේ නළති, දළන් නම් කතහ කයනහ හවන ඵරඳත්ර 
 යේේ වතික එඹහ ගිහිල්රහ නකලින්භ අන්  හවන ඳරිේහ කශහනම් පුද්ගර රයිනුත් 
නළවළ,  ඒ නිහ විගේක ගිනඹොත් නම් සථහන රට මීට ළඩිඹ, ිනිසසුන්නේ ඹවඳත නනුනන් 
භභ නම්  කිඹන්නන් ඔඵට, අපි ජනතහනේ ඳවසු නනුනන් ගල් අල්රරහ දුන්නහ දිගටභ 
නදඳළත්නත්  වළඵළයි ඒහ නඩත්තු නන්නන් නළවළ ඒහ දළන් ඔේනකෝභ විනහල නරහ, නම් ළඩි 
ඈතක  නනනයි. නභහ තභයි ගළටළු, ිනිසසුන්නේ ඹවඳත නනුනන් රේ ගේන් විඹදම් 
කයරහ.  නේකනඹෝ නභහි ඕනෆතයම් ඉද්දි අද ඹන්න විදිවේ නළවළ අපි නම්හ නඩත්තු කයන්නන් 
නළවළ ඒ  නේ නද්ල් ගේනහේ තිනඹනහ, ඒහ නකොච්චය කිවුත් ඔඵ වළභතිසනේභ ඔනබ් 
නද්ලඳහරන  උභනහට ඹට කයනහ ඔඵ කිසිවිටක ඵයකින් ඒහ ගන්නන් නළවළ. ඒ නිහ නම් 
ගළන මීට ළඩිඹ  කතහ කයන්න අලය නළවළ. අපි නම් ආනේ නභහි තිනබ්න ළඵෆ නද්ල් මීට නඳය 
විගේක හර්ථහ  ඕනෆතයම් මීට ළඩිඹ ගළඹුරු නචෝදනහ හිත තිබුේත් අසථහේ රළබුනන් 
නළවළ, නිකන් බහ  නරහනේ නභොනහ වරි කතහ කශහ ඒකයි නම් විනලේ අසථහ ගළන භභ 
සතතින්ත උනන්. අපි  හදවිහද කයමු බහනේ අදවස දේනහ කිඹන්නන් අන්  අයිතිඹේ. 
එතනකොට ඒ අදවස ර  භවය නද්ල් රට එකඟනන්න පුළුන් අසථහ ඵළරි අසථහ 
තිනඹනහ, අපි ආනේ ංහද  කයරහ ඒහ විගන්න. ඒකට අසථහ ගන්න අපි අනේ. නළත්නම් 
සුපුරුදු නද්ලඳහරන හේ  ප්රවහය ලින් නභඹ ඉය කයරහ ඹන්න නනනයි. නමුත් ඒ කටයුත්ත ඒ 
ආකහයනඹන් සිදුකය  ගන්න වම්ඵවුනන් නළවළ කිඹන එක තභයි භනේ අදව ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි.   

 ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 



  විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.01 

25 
 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ඹනහද ඕකතභයි නරහ තිනඹන්නන් භහධයට කතහ කයරහ ඔඵතුභන්රහ 
ඹනහ. ගරු අ්ඩඩු ඳේ භන්ත්රීරුන්නේ අදහනඹට, ජනතහ විමුේති නඳයමුේ ගිඹහනන්. කිඹරහ 
ගිඹහ නම් හර්ථහකයේඹ කයන්න කට්ටිඹත් ඉන්නද දන්නන් නළවළ, ඒ අඹත් ගිඹහද දන්නන් 
නළවළ. දළන් නභහි තිනඹනහ චක්රනල්ඛ්න උඳනදස ප්රකහය වහ න ගිණුම් ක්රභඹ ට ආදහර 
ගනුනදනු කශයුතුඹ. භවය නරහට කිඹනහ නභහි භභ තළන් නදක තුනක දළේකහ නම් නිලහන්ත 
භන්ත්රීතුභහ කිඹන ඒ භට නත්නයන්නන් නළවළ ඇයි අන්  අඹ නභනවභ කිඹන්නන් කිඹරහ, නම්හ 
තභයි භභ නිරධහරින්නගන් දළේක යද. ය වහ වු අතිරිේතඹ 2022 ර්ඹට ේඹවීභට 
ආදහර නන්කිරීභ සිදුවී නනොභළති ඵළවින් ේඹ වීභට ආදහර ගිණුම් කස කයන ක්රභනේදඹට 
ඳසු අපි කයන්නම් කිඹරහ, නභහි තිනඹනහනන් ක්රභනේදඹට කයරහ නළවළ කිඹරහ, උත්තයඹ 
ඹරහ තිනඹන්නන් ක්රභනේදඹට කයන්නම් කිඹරහ. වළඵළයි එනවභ කයන්න ඵළවළ නරොකු යදේ 
කයරහ තිනඹන්නන් ඔඵතුභහරහ. අහනනේ ඳර්ලිනම්න්තුට භහ කළනදවුනොත් භභ ඔඵතුභන්රහ 
නදන උත්තය දීපරහ භට ඳහර්ලිනම්න්තුනේ නබ්නයන්න ඵළවළ නභොකේවරි නනනම් නන්නන් භට 
ගේන් තඵන නිරධහරිඹහ විදිවට භභ නභඹට උත්තය නදන්න ඕන. වළඵළයි ඔඵතුභහරහ නරොකු 
යදේ කයරහ තිනඹනහ. එ යද නිළයදි කය ගන්න. නභහි ඳළවළදිලිභ තිනඹනහ 2021 2155/6 
2019 නදළම්ඵර් භ 24 න දින අති විනලේ ගළට් ඳත්රනේ වන් නන්නහ වු 84 රීතිඹ අනු 
තභයි අපි නභඹට අනුගත නනන් ඕන කිඹරහ. වළඵළයි එනවභ එකේ ඳනනතන් කයන්න ඵළවළ. 
ඳනනත් 282 ගන්තිනේ ඔඵතුිඹ නභඹ නඳොඩ්ඩේ ඔලුට ගන්න. යවීනහත් භවත්තඹත් නභඹ 
ළරකිල්රට ගනි නභොකද එතුභහත් නම් ම්ඵන්ධනඹන් ළරකියුතු ගකිඹන භවත්භනඹේ 
විදිවට. එතුභහ නදඹේ ේනික කටයුතු නනොකයන නකනනේ නිහ එතුභහ නභඹ පිලිඵ 
ළහිභකට ඳත් නයි  නභහි 289 කිඹනහ ඳළවළදිලිභ නම් ගළට් එක නිකුත් කයන්නන් 
අ්ඩඩුකහයරිඹ විදිවට සීතහ අයනේනඳොශ භළතිි ඹ තභයි. ඒ ඉදිරිඳත් කයන ගළට් එක එතුිඹට 
ඉදිරිඳත් කයන්න පුළුන් එකකින් නනනයි එතුිඹ ඉදිරිඳත් කයන්නන්, ඒ ගළට් එක අනු 
එතුිඹ විසින් නභන්න නම් ගිණුම්කයේ ඹටනත් ඳත්හනගන ඹන්න ඕනෆ කිඹන එක එතුිඹ 
කයරහ තිනඹන ම්පුර්ේ යදේ, ඒ යදට අපිට විගේකහධිඳති විසින් අපිට නදනනම් නම් විදිවට 
කයරහ නළවළ කිඹරහ නම් එකකටත් අපි උත්තය ඵඳින්න ඕනෆ නළවළ. එනකන්නම් අපිට 
ගවන්නන් නම් එකේත් රංගුත් නළවළ එහි ඳළවළදිලිභ තිනඹනහ 289 (1) “නම් ආඥහ ඳනනත් 
විධිවිධහන රට අනු රිඹහත්භක කිරීභ වහ නඳොදු ලනඹන් ඹම් කහයේඹේ ම්ඵන්ධනඹන් 
නිනඹෝග ෆදීපභට නම් ආඥහ ඳනනත් ඵරඹ දීප නවෝ නිඹභකය තිනබ්නම් නම් කහයේඹ වහ ඹම් 
කහයේඹේ  ම්ඵන්ධනඹන් නිඹභකය තිනබ්නම් එභ කහයේඹ වහ අභහතයයඹහ විසින් 
නිනඹෝග රළබීඹ වළකිඹ”, ඊට ඳසනේ කිඹනහ “ඒ ගන්තිඹ ඹටනත් හදන රද කිසිභ නිනඹෝගඹේ 
ඳහර්ලිනම්න්තු විසින් අනුභත කයනතුරු එඹ අනුභත ගළට් ඳත්රඹ ඳශ කයන රඵන කිසිේ 
රංගු නනොන්නන්ඹ” එතනකොට ඳහර්ලිනම්නතු කිඹන්නන් 13න අ්ඩඩුක්රභ ංනලෝධනනඹන් 
ඳසනේ එඹ ඳශහත් බහට ගිඹහ. එක ඳශහත් බහේ තිනඹන නේරහක විතයයි නම් ගළට් එක 
නදන්න ඕනෆ එනවභ නළතු නභඹ අ්ඩඩුකහයයඹහට ගළට් එක නදන්න ඵළවළ, ඒ අ්ඩඩුකහයයඹහ 
දීපපු ගළට් එනකන් තභයි අන්  අඹ උත්තය නකකයඵහඵහ හිටිනේ ඒ උත්තය නනොදි හිටිඹහ ඒකට 
නවේතු තභයි නකොයි නරහනේවරි අපි නකෝ්  එකට කළනදවුනොත් අපි දුන්නන් නළත්නත් 
ආ්ඩඩුකහයයඹහනේ ඵරඹ ඉේභහ ඳශහත් බහේ නළති නරහනේ ඳශහත් බහනේ අනුභළතිඹේ 
නළතු ගළට් එකේ නිකුත් කයරහ තිනඹනහ එ අනු අපිට මුකුත් කයන්න ඵළවළයි කිඹරහ 
කිඹන්න අසථහ අපිට  තිනඹනහ. නම් විගේනඹ කයන්න ඕනෆ නන්නන් නම් අඹ නම් 
විගේනඹ කයරහ තිනඹන්නන්. ඔඵතුිඹ චුට්ටේ නභඹ ඵරන්න, නභහි තිනඹනහ නදන පිටුනේ 
2021 55/6 2019 නදළම්ඵර් භ 24 න දින අතිවිනලේ ගළට් ඳත්රඹ භඟින් ඳනන රද භවහ 
නගය බහ මුරය ඳරිඳහරනඹට ආදහර රීති අංක 84 නගය බහ විසින් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ 
වහ වු. නභඹ කයන්න ඵළවළ ආ්ඩඩුකහයයනඹකුට කයන්න පුළුන්නද් ඕක නනනයි. 
ආ්ඩඩුකහයයනඹකුට කයන්න පුළුන්  නද්ල් තිනඹනහ. එනවභ එකේ අපිට එරහ තිනඹනහ 
ආ්ඩඩුකහයයනඹේ  එක කයන්න පුළුන් නද්ඹේ බහනේ ඵරඹ කිඹන එක ආ්ඩඩුකහයයඹහට 
ඹන්නන් නළවළ භවහ ඇභතිනේ ඵරඹ ආ්ඩඩුකහයයඹහට ඹනහ. භවහ ඇභතිනේ ඵරඹ 
ආ්ඩඩුකහයයඹහට ගිඹහවභ ඒනකනුත් අපිට එරහ තිනඹනනම් ඒ රීතිඹ වරි නම් එරහ 
තිනඹන්නන් බහනේ රීතිඹ එක ආ්ඩඩුකහයරුන්ට ඕනෆ ඕනෆ විදිවට ඳහරනඹ කයන්න ඵළවළ. නම් 
ගළට් එකභ ම්පුර්ේ ළයදි. නම් ගළට් එනකන් නම්නගොල්නරෝ පිිබතුරු ඹපු එක ම්පුර්ේ 
ළයදි. අපි ලිඹරහ ඹරහ තිනඹනහ නභහි ගළටළු  තිනඹනහ කිඹරහ, විගේනඹ ඳශමුනන්භ 
කයන්න ඕනෆ කවුරුවරි ගළට් එකේ දළම්භ එඹ ඳමුණුන්න ඵළවළ. ඒක නිකුත් කයන්න ඵළරි 
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එකකනම් ඒක විගේනඹ කයරහ ඉන්න එඳළයි. නිතයහනුකර නන්නන් එතනකොටනන්. විගේනඹ 
කයරහ තිනඹන්නන් ගරඳගන්න ඵළරි එකේ එේකනන්. ඒ දීපරහ තිනඹන ආකෘතිඹ විදිවට වදන්න 
ඵළවළ. නීති ඳනන්න පුළුන් වළඵළයි ඒ බහට විතයයි, බහ කිඹන්නන් ඳශහත් බහට. ඳශහත් 
බහ නළති නරහක ආ්ඩඩුකහයයඹට ඵළවළ ඒක කයන්න  ඒතනකොට විගේනඹ විගේනඹ 
කයන්න නනත් ආඹතනඹේ ඕනෆ නනහ. භභ නම් නිලහන්ත භන්ත්රීයඹහට කිඹන්න හිටිනේ, 
එතුභහ ලහන්ත දහන්ත තීන්ත කුඩු නේ විගේනඹ අතගහරහ විගේනඹ ඳේ කිඹරහ විගේනඹ වරි 
නවොදයි විගේනඹ ඳශනනි එක කයරහ තිනඹන්නන් ළරැද්දේ විගේනඹ කයන්න පුළුන් 
නීතිඹේ නළති එකකින් නීතිඹේ වදහනගනනන් විගේනඹ කයරහ තිනඹන්නන්,නකොනවද කිඹන්න 
කලින් එතුභහ නභතනින් ගිඹහනන්, කහනේ ඳහරනඹ කහනල්ද කිඹරහ නවොඹන්න එඳහ ආ ලිවුභ 
වරිද ළයදිද කිඹරහ ඉසය නරහ ඵරරහ ඉන්න.  

  බහ නඝෝහ 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    යවිනහත් ජඹශ්රී ගුේනේකය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ප්රථභනඹන්භ භභ ඔඵතුභහට සතතින්ත නනහ අපිට නම් විගේන 
හර්ථහ ම්ඵන්ධ හකච්ඡහේ අන්  විඳේනේ භන්ත්රීරු ඉල්ලුට ඳසනේ ඒ හකච්ඡහ රඵහ 
දීපභ ගළන භභ ළඩි නේරහේ ගන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නන්නන් නළවළ. භභ හිතනහ භනේ 
යුතුකභේ තිනඹනහ කිඹරහ නභභ විගේන හර්ථහ ම්ඵන්ධ ඹම් අදවස කිහිඳඹේ නඵදහ 
ගළනීභට නඵොනවෝදුයට අන්  අහන අසථහ නන්න පුළුන්. නකනේ නතත් භභ නභඹ 
ප්රනඹෝජනඹට ගන්නන් භභ නජයසඨ පුද්ගරනඹේ වළටිඹට භනේ යුතුකභේ තිනඹනහ නගය  
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බහනේ භන්ත්රීරුන් භඟ භභ දන්න ළදගත් කිඹරහ හිනතන කයේහ කිහිඳඹේ ඉදිරිඳත් 
කයන්න. භට භතකයි අපි නගොඩේ නේරහට ඔඩිට් එක කිඹරහ කිවුභ අපි ඔඩිට් එකත් එේක 
විලහර ප්රලසන ඇති කය ගන්නහ, භභ හිතන විදිවට නම් ඔඩිට් එක කිඹන්නන් ඉන්ටර්නල් ඔඩිට් 
නන්න පුළුන් ගභන්ට් ඔඩිට් නන්න පුළුන් නම් අඹ අපිට ඉතහභත් ප්රනඹෝජනත් නන්න 
පුළුන් භට භතකයි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2002 දීප නම් බහනේ නගයහධිඳති වුේ අසථහනේ 
භහ ඇවිත් මුේගළහුේහ ගන්භන්ට් ඔඩිට් එනකන් වමුනරහ භට කිවුහ එ අඹට ඳහුගිඹ කහරර 
ඔඩිට් එකේ කයන්න ඹම් සථහනඹකට ඹනනකොට කිසිභ අසථහක නගය බහනන් අලය 
හවනඹේ නවෝ කිසිභ නදඹේ ඳඹරහ දුන්නන් නළවළ කිඹරහ. දළන් අන්  ඉන්ටර්නල් ඔඩිට් එකට 
දුන්නභ ඹම් තළනේ ගිහින් ඳරිේහ කයන්න කිඹරහ ඉන්ටර්නල් ඔඩිට් ඹන්න කලින් නකෝල් 
කයරහ කිඹනහ අපි දළන් එනහ කිඹරහ එතනකොට ිනිසසු ඔේනකෝභ එභ සථහනර ඉන්නහ. 
භභ ඳහරනඹ බහය ගන්න කහරනඹදීප එ ඳයේ නද්ලඳහරනනේ හිටපු භන්ත්රීරු දන්නහ ඇති නම් 
නගය බහනේ තිසනේභ බීරහ ඉන්න නජයසඨ නිරධහරින් ඳහ හිටිඹහ. ඊට අභතය නේකයින් ඒ 
සථහනර ඉන්නන් නළවළ. ආපු ගභන් අපි කයන්න ගත්නත් නම් අඹ නළත වරි භහර්ගඹටගන්න 
එක. භභ ගන්භන්ට් ඔඩිට් එකට කිවුහ කරුේහකයරහ සිඹලුභ ළයදි තිනඹනනම් නවොඹරහ 
ඵරන්න නභොකද ඔඹහරහ නවොඹරහ නදන ළයදි අනු තභයි භට නම් ඳරිඳහරනඹ වරිඹට වදහනගන 
ඹන්න පුළුන් කිඹරහ. එනවභ කිඹරහ භභ එඹහරට කිවුහ එඹහරට හවනඹේ ඕන නන ඕනනභ 
අසථහක කිසි නකනනකුට කිඹන්න එඳහ නකලින්භ භට කිඹන්න නම් නේරහට හවනඹ ඕන 
කිඹරහ භභ භනේ හවනඹයි භනේ ඩ්රයියි නදන්නම් ගිහිල්රහ ඒ තළන් නචේ කයන්න. ඒ නද් තභයි 
අපි නකරුනේ. කයරහ ඔඩිට් එනේ නිරධහරින් ඔඩිට් නජනයහල්ට ඳහ කිඹරහ තිබුේහ නභොයටු භවහ 
නගය බහනන් විලහර වනඹෝගඹේ දුන්නහ කිඹරහ. භභ ඵළලුනේ නභඹ ප්රලසනඹේ වළටිඹට 
නනනයි අපි අන්  දුර්රතහඹන් වඳුනහ ගත්නතොත් අන්  ඳරිඳහරනඹට නඵොනවොභ ප්රනඹෝජනත් 
නනහ කිඹරහ. විනලේනඹන්භ නම් කිඹන්න වළදුනේ භන්ත්රීරුන්ට අපි ප්රලසන ඇති කය ගත යුතු 
නළවළ අපි නභයින් නද්ඹේ ඉනගන නගන ඉසයවට ඹන්න ඕන භභ නම් හර්ථහ කිඹනනකොට 
භට නත්රුේහ නභහි අන්  එකවුන්ට් ඳළත්නත් ඹම් දුර්රතහ තිනඹනහ. නම් ම්ඵන්ධ අපි මීට 
ඩහ ළරකිලිභත් නරහ නිතය අපි රැසවීම් ති ඹරහ අන්  අඩුඳහඩුකම් නවොඹරහ ඵරරහ එහ පිලිනඹර 
කය ගළනීභ අන්  යුතුකභේ. නම් හර්ථහ අපි කිඹරහ තිනඹන්න ඕන. නභහි  තිනඹන අඩුඳහඩුකම් 
අය තිනඹන ඳනතට එකඟ නනොවුනත් නභහි කිඹරහ තිනඹන ඹම් හධනීඹ  නද්ල් තිනඹනහ ඒහ 
අපි අනුගභනඹ නකරුනොතින් අන්  ඊශඟ ර්නඹ දීප නම් තිනඹන ප්රලසන  රැේ අපිට අඩුකය 
කයගන්න පුළුන් කිඹන එකයි භනේ අදව. අන්  නගයහධිඳතිතුභහ කිවුහ නේ නභහි ගළටළු 
නරහ තිනඹන්නන් අය අලුනතන් ඉදිරිඳත් කයපු ඳනත අ්ඩඩුකහයතුිඹ එක රිඹහත්භක 
නන්නනම්, භභ නම් ම්ඵන්ධ නල්කම්තුභහනගනුත් උඳනදස ටිකේ ගත්තහ. එඹ රිඹහත්භක 
නන්නනම් ඳශහත් බහනේ ගරු භන්ත්රිරුන්නගන් භන්විත ඳශහත් බහක අනුභළතිඹකින් 



  විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.01 

25 
 

නතොය අ්ඩඩුකහයතුභහට නම් ඵරඹ රඵහ නදන්න ඵළවළ,නභන්න නභඹයි ප්රලසනඹේ නරහ 
තිනඹන්නන් එඹ නකොනවොභ නතත් නභහි නවො නද්ල් ටිකේ කිඹරහ තිනඹනහ. අන්   එකවුන්ට් 
ඩිවින් එකට නම් ම්ඵන්ධ ඔවුන්නේ අදහන නඹොමු කයරහ නම් ඳනත තිබුේත් නනොතිබුත් 
නභහි තිනඹන නවො නද්ල් නවොඹහනගන අපිට පුළුන් එ ගිණුම් කයනඹ කයනගන  ඹන්න එක 
නගොඩේ නවොයි. ත එකේ කිඹන්න තිනඹනහ භභ හිතනහ නම් චනන් වරි කිඹරහ, ත්කම් 
ප්රතයහගේනඹ, ත එකේ තිබුේහ ේය වීභ දළන් නභේහ කයරහ නළවළ නභහ ඔඹ ඳනනතන් 
එනන් ඕන නද්ඹේ නනනයි. නමුත් නභඹ මුලික  ගිණුම්කයේනේ තිනඹන  සිද්ධහන්තඹන් නභහ 
අපිට කයන්න පුළුන් නන්න ඕන. එකේන්ට් එකේ රිඳන්ට්යින් කයන්න  පුළුන්නන්න ඕන, 
අන්  තිනඹන ත්කම් ේය කයන්න එ ක්රභනේදඹන් තිනඹනහ.එහ අපි  අනුගභනඹ කයරහ එ 
කටයුතු කයනගන ගිනඹොතින් භභ හිතනහ අපිට රඵන අවුරුද්නද් නම් විලහර  ප්රලසන ඇති නන්නන් 
නළවළ. නකනේ නතත් භභ න්නතෝ නනහ නම් විගේන හර්ථහ මීට  නඳය රළබුේ හර්ථහ 
එේක ඵරනනකොට භවහ බඹහනක එකේ නනනයි. අපි ඹම් තළනකට ඇවිල්රහ තිනඹනහ.නභඹ 
අපි තත් දියුණු කය ගන්න ඵරමු අපි කහනගත් ගකීභ නභඹ අපි නභහි යදේ දළේනකොත් 
ඔඵතුභහට ඇගිල්ර දිේ කයරහ කිඹන්න ඕන නභඹ වදන්න කිඹරහ. එඹ අන්  යුතුකභ ආ්ඩඩු 
ඳේඹට කිඹන්න ඕන ඔඹහරහ නම් කයර නද් ළයදි නභඹ නම් පිලිනරට වදන්න කිඹරහ. අන්න එ 
කටයුත්ත කයනගන නභඹ ගිනඹොතින් ඊශඟට කවුරු ඵරඹට ආත් නම් ප්රලසන  විරහ අපි ඹම් 
භහර්ගඹකට නම් බහ නගනල්රහ තිනඹනහ. එ කහයේහ කිඹරහ භභ ගරු  
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නගයහධිඳතිතුභහනේ අධහනඹට නඹොමු කයනහ කහයේහ තුන වතයකට පිලිතුරු නදන්න 
පුළුන්නම්. නම් හර්ථහනේ නදනනි නකොටට  ඹනහ, ජුනි 26 නකොටනේ පිටු අංක 04 එහි 
තිනඹනහ (ඊ) රළබිඹ යුතු නගවිඹ යුතු ගිණුම් නයෝභ ඉරේකම් 1 එනේ තිනඹනහ නගයහධිඳතිතුභහ 
ළවළල්ලු කශ ඉත් කිරීභ නනුනන් බහ ඵර ප්රනද්ලනේ ආඹතන 763කින් ිලිඹන 48 
මුදරේ නභභ නලේඹතුර 2012 සිට 2020 දේහ ආදහර නගවිඹ යුතු අඹවිඹ යුතු ිලිඹන 36 
මුදරේ අපි අඹ කයනගන නළවළ කිඹරහ නභොකද්ද එඹට කයන්නන් එක අයගන්න ඹනද,                                                                                                 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, රිඹහභහර්ගඹේ ගන්න ඵළවළ එඹට නවේතු ගන්නනම් ගන්න ඕන ආදහර 
ර්නේ ළ් තළම්ඵර් භහඹ අහන වීභට නඳය. එහ දළන් අන්  ඳළත්නතන් එකට ආදහර න්නහ 
වු විගේනඹ කිරීභ කයන්නන් අපි විසින් කයන රද ඵජට් එනේදි එ ළවළල්ලු කර ලින් නභච්චය 
රළනඵන්න තිනඹනහ ආඹතන ලින් නභච්චය රළනඵන්න තිනඹනහ කිඹන නතොයතුරු ඳදනම් 
කයනගන තභයි අපිට නම් ඔඩ්ට් කයරහ තිනඹන්නන්. නමුත් ඇත්තටභ නභඹ කර රට ඔඹ 
විදිවට එකතු කිරීනම් කටයුත්ත කයන්න ගත්නත් ඳශහත් බහ කර රට ත්තට අඹ කයන්න 
ගත්ත දනේ ඉදරහ එහිදි ඔවුන් ප්රඥ් තිඹේ ඳළනනේහ නටොන් එකකට නකොච්චයේද ගන්නන් 
කිඹරහ. එ නිහ අපිට සිද්ධ උනහ යහඳහරික සථහන ලින් නභඹ ගන්න නභහිදි අපිට නිතයහනුකර 
ඳදනභකට ඹනවිට ළ් තළම්ඵර් භහඹ අහන වීභට නඳය නම් ආදහර න්නහ වු නභොනහ වරි 
මුදරේ ගළනීනම් කටයුත්ත කයන්න ඕන. අවුරුදු ගේනේ තිසනේ අපි නම් කයනගන ඹන 
කටයුත්ත ඹම් නවේතුන් භත ප්රභහදඹේ ඇති උනහ අපිට නිළයදි විදිවට කයන්න ඵළවළ යහඳහයඹ 
කයන්නනත් කුභන නවෝ ක්රඵදු කිහිඳඹේ බහට නගන එින් එ නිහ ඕකනකෝභ අපි නගන්නරහ 
අඩු ලනඹන් නම් ිලිඹන 48 කිඹන එනකන් ිලිඹන 30 විතය තිනඹන අඹ ඔේනකෝභ 
නගන්නුහ නගනල්රහ ඔවුන් එේක කතහ කයහභ එකඟතහඹකට ආහ නගන අඹත් හිටිඹහ ඹම් 
අඹ කිවුහ නළවළ අපිට නගන්න විදිවේ නළවළ කිඹරහ. නම් ඳදනභට ගිහින් අපි නම් යනට් 
තත්ත්ඹ ගළනත් හිතරහ, අපි නිගභනඹකට ආහ අපි ම්පින්ඩන හර්ථහේ එනහ ඉරඟ 
බහට නවේතුත් එේකභ.   

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    යවිනහත් ජඹශ්රී ගුේනේකය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එ ඹටනත්භ නයෝභ ඉරේකම් 3 විදි ඳවන් නඩත්තු කිරීභ ම්ඵන්ධ රේ 
101 මුදරේ එ ම්ඵන්ධ නභොකේ වරි කටයුත්තේ කයනගන ඹනද. 

ගරු නගයහධිඳති   -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, නභඹ ඳහඨලී චම්පික යේක භන්ත්රීතුභහ විදුලිඵර අභහතයයඹහ වුේ අසථහනේ 
අපිට එේහ බිල් 4ේ භහ 4කට එේහ රේ 5 ගහනන් රේ 20ේ එතනකොට හිටිනේ 
කරුේහයත්න නකොභහරිසතුභහ, එතුභත් අපිත් ගිඹහ හකච්ඡහට  බහඳතිතුභහනගන් ඇහුහ මුළු 
භසථඹභ තිනඹන්නහවු දහරිතහනඹන් 2.5% ේ විදි ඳවන් රට ළඹ කයන්න ඕන ඔඵතුභහ 

ගේනඹ කයරහ තිනඹනද නොට් 125ේ දළනන එක අපි නොට් 15 විතය නගන්න අපි LED ඵල්බ් 

දළම්භහ. නකොනවභහද ගේනඹ ළයදුනන් කිඹරහ. කිවුභ කිවුහ අපි බිල් එන්නන් නළවළ කිඹරහ 
එකට අපි උත්තය ලිඹනහ අපිට එන්නන් නළවළ නභඹ නද්න්නන් නළවළ නභඹ නතය කයරහ 
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තිනඹන්නන් කිඹරහ. අපි කිඹන එක ලිඹන්නන් නළතු නභඹභ ලිඹ ලිඹ ඉන්නහ භභ දන්නන් නළවළ 
ඇයි කිඹරහ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    යවිනහත් ජඹශ්රී ගුේනේකය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එතනකොට පිටු අංක 5 (5) දීපර්ඝ කහරඹේ සිට ඳළත එන එකතු රේ 41 
රළබිඹ යුතු නලේ 6ේ අඹ කය ගළනීභට භහනරෝචිත ර්නඹදි අනඳොනවොත් වී තිනබ්. නම් 
ම්ඵන්ධනඹන් දළන ගන්න අලයයි.  
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ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, නම් අවුරුදු 25ක  30ක ඉදරහ නල්ඛ්න ඳත්හනගන ඇවිල්රහ නළවළ. නභඹට 
උත්තය නදන්න අපිට නල්ඛ්න නළවළ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -     යවිනහත් ජඹශ්රී ගුේනේකය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 11 නනි පිටුනේ 2014 ර්නේ සිට 2020 ර්ඹ වහ රළබීඹ යුතු රේ 
15ක එකතු කශ අඟනඹන් කිසිභ මුදරේ රඵහ ගළනීභට බහ අනඳොනවොත් වී ඇත. එ ගළන ඹම් 
ඳළවළදිලි කිරීභේ අලයයි. 

ගරු නගයහධිඳති    -     ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, නභහි නරහ තිනඹන්නන් අපි එතනට ගිඹ මුදර ගන්න ගිඹහභ නභනවන් කඳරහ 
එපු ප්රභහේඹ භදි කිඹරහ. අනඳන් ගන්න නනලු එනගොල්රන්ට රේ 45ේ 50ේ විතය. එඹහරහ 
කිඹරහ තිනඹනහ නිවඬ නන්න ඕක අතවරින්න නළත්තම් නභඹ උඩ එනහ කිඹරහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    යවිනහත් ජඹශ්රී ගුේනේකය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඉරඟට 12 පිටු 2019 සිට 2021 ර්ඹ දේහ කහර ඳරිච්නේදඹ තුශ 
ඳශහත් ඳහරන නදඳහර්තනම්න්තුනේ ිලිඹන 44ේ. 

ගරු නගයහධිඳති    -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ  

අපි 2019 දින 180 ම්පුර්ේ අඹ සථීය කයන්න කිවුනන් එක. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    යවිනහත් ජඹශ්රී ගුේනේකය භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ත කරුණු තිනඹනහ එහ ගළන අනිත් භන්ත්රීරු කතහ කශහ එ නිහ භභ 
නළත කතහ කයන්න ඕනන් නළවළ කිඹරහ හිතනහ, භභ දන්නහ ඔඵතුභහ නම් ම්ඵන්ධනඹන් 
අනඵෝධනඹන් කටයුතු කයනහ කිඹරහ, තද භට කිඹන්න තිනඹන්නන් නිරධහරින්ත් එකකහසු 
කයනගන උත්තය නදන්න පුළුන් එට උත්තය නදන්න කිඹරහ, තද එකේන්ස විඩින් එක 
පිිබඵ අනඵෝධඹේ ඇති රැසනරහ නම් කටයුත්ත කයන්න පුළුන්නම් නවොයි. අහන 
ලනඹන් භභ දළේකහ 13න පිටුනේ (ආ), රිඳනම් අංලනේ ඳරිඝනක අංලඹට අනියුේත කය ඇති 
නේකනඹේ විසින් නඳොදු මුයඳදඹ අබහවිතඹේ ම්ඵන්ධ නභහි වන් නනහ. නභඹට 
ඔඵතුභහනේ අදහනඹ නඹොමු කයන්න කළභති නම් ඳරිගේක ගත කිරීම් නකරුනේ භහනේ කහරනඹදීප, 
එඹ කනල් නකොශම කළම්ඳස එනකන්, එනේ ආචහර්ඹරු ඇවිත් භහ වමුනරහ භට කිවුහ 
නභන්න සිසටම් එක දළන් නභඹ වරි කිඹන නරහනේදි භට කිවුහ නභහි මුයඳදඹ අපි 
නගයහධිඳතියඹහට නදනහ එහි කටයුතු කයන්න කිඹරහ, නගයහධිඳතියඹහට විතයයි නභහි 
කටයුතු කයන්න පුළුන් කිඹරහ කිවුහ. භභ එ නරහනේ කිවුහ එක කයන්න එඳහ භට භභ ගළන 
විසහයි එත් භනගන් ඳසු එන අඹ ගළන කිඹන්න ඵළවළ එ අඹ නභඹ ළයදි පිිබනරට ඳහවිච්චි 
කයන්න පුළුන් එභ නිහ නභඹ නගයහධිඳතියඹහ, නකොභහරිසතුභහ, එකේන්ටන් ඹන තුන් 
නදනහභ ඇතුළු ඳභේයි නභහි නභොකේ නවො භහරු කයන්න වනඹේ නදනනම් එ නද්ල් 
කයන්න පුළුන් නම් තුන්නදනහනගන් ඳහසර්ඩ් එක දහන්න ඔන කිඹරහ, එඹහරහ එඹ පිලිනගන එ 
අනු නනස කශහ. භට න් න විදිවට දළන් නම් ඳහසර්ඩ් එක කවුරු වරි නේකනඹේ අතට ගිහින් 
තිනඹනහ. භභ කිඹන්නන් නභඹ වහභ නත්තරහ නගයහධිඳතියඹහ, නකොභහරිසතුභහ, 
එකේන්ටන් ඹන තුන් නදනහභ ඇතුළු නභහි ඳසර්ඩ් එක තිඹහගන්න කිඹරහ තභයි භභ 
කිඹන්නන්. නම් ම්ඵන්ධනඹන් ඔඵතුභහනග අදහනඹ නඹොමු කයන්න කිඹින් භභ නිවඩ නනහ, 
සතතියි. 
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භවහ නගය බහ භන්ත්රී  -    නම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඉතහ නකටිනඹන් ඹභේ කිඹන්න තිනඹනහ, භභ නඳය අසථහනේදි අය 
භහසික විගේන හර්ථහ ම්ඵන්ධනඹන් ප්රලසන නළගුහ එතනකොට ඔඵතුභහ කිවුහ නගය බහනේ 
නනනයි කිඹරහ විගේකහධිඳති කිඹරහ, භභ ළයදිනම් නිළයදි කයන්න නම් නභොයටු නගය 
බහනේ අබයන්තය විගේන ළරළසභ, අබයන්තය විගේන අංලඹ, නභොයටු භවහ නගය බහ 
විගේන ගකීම් නභහි වන් නනහ. නභහි එක නකොටක වන් නනහ නභහි නනොම්ඵය  
20 විගේන කටයුතු භහසික විගේන විභසුම් නල්ඛ්නඹ ඹහත්කහලීන ඳත්හනගන ඹහභ, 
ප්රභහදඹකින් නතොය විගේන විභසුම් රට පිලිතුරු දීපභ, අබයන්තය විගේන විභසුභ වහ 
පිලිතුරු ගළනීභ. නභන්න නභතන වන් නනහ එතනකොට භභ කිඹපු නද්ල් නභඹට ඇතුළුත් 
නනද නළද්ද. එඹ ඳළවළදිලි කිරීභේ කයන්න. 
 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ  

ගරු භන්ත්රීතුිඹ, ඇතුළුත් නන්නන් නළවළ. 

   භවහ නගය බහ භන්ත්රි   -   නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

  ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහනේ නල්ඛ්නභ තභයි.  
 

 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුිඹ, නල්ඛ්නනේ තිනඹන එක නළත ඔඵතුිඹ ළයදිඹටනන් කිවුනේ එහි තිනඹන්නන්    
රඵහනදන ඒට පිිබතුරු නදන්න ඕනෆ කිඹරහ තිනඹන්නන්. රඵහගන්න කිඹරහ නළවළ. භහසික 
නදන ඒහට පිිබතුරු ඳඹන්න කිඹරහ තිනඹන්නන්. ඇයි ඔඵතුිඹ කෆලි කෆලි කිඹන්නන්.  

 

  භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අබයන්තය විගේන නදඳහර්තනම්න්තුේ තිනඹනහ. අබයන්තය විගේන 
හර්තහේ නදන්න කිඹරහ ඇේට් එනේභ තිනඹනහ නම් එක ඇේට් එකට කම්ඵයින්ඩ් නන්න 
පුළුන්ද ඵළරිද එතනින් එවහට ඔඵතුභහ නම් නිරධහරින්නගන් හර්තහේ ඉල්ලුනොත් නභොනහවරි 
දළනගන්න නිරධහරින් හර්තහේ නදනහනන්. ඒනේ තභයි නභහි තිනඹනහ අබයන්තය විගේන 

නදඳහර්තනම්න්තුේ. විගේනනේ ෂන්න් නභොනහද කිඹරහ ඔනබ් ගකිභ වන් කයනහ. 

විගේන අංලඹ නම් ම්ඵන්ධනඹන් නම් විහදඹේ නනනභයි. නඳොයින්ට් එකේ දිනන්න ඕනෆකභේ 
නළවළ. නගය බහ නේ අභිෘද්ධිඹ නනුනන් කිඹන්නන්. භට නභයින් තර්කඹේ දිනරහ භට 
රළනඵන නදඹකුත් නළවළ. භභ කිඹන්නන් අවුරුද්ද අහන නනනකොට නම්නේ ළයදිත් එේක 
හර්තහේ ඇවිල්රහ අපි නභඹට ඔඵතුභන්රහ නභඹට ඔලු ක ක නඵොනවෝභ අභහරුනන් 
නම්නගොල්නරෝ තීන්දු තියේ නදනහ. භහසික විගේන හර්තහේ ඉදිරිඳත් කයන්න පුළුන්නම් 
නභතන නම් තිනඹන නල්ඛ්න නභඹ වරිඹට තිඹහගන්නන් නළවළ. නභඹ භහසික හර්තහක වයිරයිට් 
නනහනම් ඒහ නයේටිෂයි කයන්න පුළුන්. ඇේට් එනේ තිනඹනහනම් ඔඹනගොල්රන්නේ 
ගකිම්රත් තිනඹනහනම් ඇයි හර්තහේ ඉදිරිඳත් කයන්න ඵළරි. නභඹට විගේන අංලඹේ 
තිනඹනහනම් භහසික විගේන හර්තහේ දිභ ඵහධහේ නළවළ. ඒක තභයි භභ මුලින්භ ඳළවළදිලි 
කනශේ.   

 

 ගරු නගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිතුිඹ, ඳළවළදිලිභ ඔඵතුිඹ එඹ කිඹපු එනකත් අඩුඳහඩුට කිවුනේ. ඵඹයිනන් 
නඩුකට කහවරි එන්න ඔඵතුිඹ ශඟට. අඩුඳහඩුනන් කිඹරහ නඩු ඳයදිනහනන්. නම් ඳනනත් 
තිනඹනහ ඳළවළදිලිභ විගේකහධිඳතිරුන් විසින් භහසික ඒ නභඹ තභයි තිනඹන්නන්. එහිදි 
ඒකට උත්තය ළඳයිනම් ගකිභ ඳළනයන්නන් නභනවට. ඒක වරි වළඵළයි එන්නන් නළති 
උත්තය ඳඹන්න ඵළවළනන්. භවහ නගය බහ ආඥහඳනනත් 188 ඒ හි තිනඹනහ ංගත සුලිසුශං 
ඒ ඕනෆභ නදඹකට බහ විසින් දයේ සිඹලු මුදල් පිිබගන්න ඕනෆ කිඹරහ බහ විඹදම් ඹටනත්. 
වළඵළයි අපි විගේනඹ කයනහ අය වන භල්ර දිපු එකට විගේනඹ කයනහ. ඒ අඹට භභ  



  විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.01 

25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ඹළවුහ ඔඵතුිඹරහ විගේනඹ කනශේ නකොනවද? නගය බහ, ප්රහනද්ශීඹ බහ ඳනත්ර නභඹ 
නළවළ. වළඵළයි ඒනගොල්නරෝ පිිබගත්තහ අන්තිභට භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනනත් ඵරරහ නනනභයි 
අපි විගේනඹ කයන්නන්. භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනනත් තිනඹනහ ඳළවළදිලිභ එක ඳහයටභ සුලි 
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සුශඟේ ගිඹහනම් තවඩු නදන්න. එඹ ප්රහනද්ශිඹ බහට ඵළවළ. නගය බහට ඵළවළ. එඹ කිවුහට 
ඳසනේ තභයි පිිබගත්නත්. අපි ඵරරහ තිනඹන්නන් ප්රහනද්ශිඹ බහ ඳනත කිඹරහ. ප්රහනද්ශිඹ බහ 
ඳනනත් නළවළ. ඒනේ ඔඵතුිඹ නළති නදඹේ ඒ කිඹන්නන්, අපිට ප්රලසන එන්න එන්න 
නගයහධිඳතියනඹේට බහට නභඹද කයන්න තිනඹන්නන්. ඒ කිඹන්නන් කභේ නළවළ එන්න 
කිඹරහ නගන්න ගන්නහ. නගන්න නගන ළඩ භදිට අන්  අබයන්තය විගේන කිඹනහ උත්තය 
ඹන්න ඹන්න නභොකේද නභහි නත්රුභ. නභඹද නම් කිඹන්නන්. නම් බහ කිඹන්නන් නභඹටද? 
ඔඵතුිඹරහ කයපු ත යදේ තිනඹනහනන් නභොයටුනේ එස සි එක නදන්න එඳහ ඔ් පු. වළඵළයි 
විගේනඹ කයනහ නභොයටු භවහ නගය බහට අඹත් නද්ඳරේ ඹම් පුද්ගරනඹේ විසින් තභන්නේ 
ආදහඹභේ නේ උඳඹනහ. නභොයටු භවහ නගය බහ තභන්නේ ආදහඹභ අයනගන නළවළ. වළඵළයි ඒ 
අසනත් කිඹනහ සීල් කයන එක ළයදියි. නභඹ භට නත්නයන්නන් නළවළ. නභඹ ඇගිල්ර 
දිේකයන්න ඕනෆ යුේතිඹට, ඇගිල්ර දිේකයනහ ඇනයන්න ඇගිල්ර දිේකයන්න එන්න ඵළවළ 
වළභතිසනේභ ඵළවළ. එනේභ යදිනහ ඇගිල්ර දිේකයන්න එඳහ, දළන් නභහි ඵරන්න ඔඵතුිඹ 
කල්ඳනහ කයරහ මුලින්භ භභ කිවුහ නභහි විගේනඹ විගේකහධිඳතිරුන් විගේකහධිඳති කිඹන 
එක ඔඵතුිඹ කිවුහ නළවළ අපි කිඹරහ විගේකයඹහ අබයන්තය විගේකට 100ේ විතය තිනඹනහ 
විගේනඹ කයන්න බහනේ  
 

 භවහ නගය බහ භන්ත්රි  -   එම්. තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අද නම් හකච්ඡහ ම්ඵන්ධ හධනීඹ පිිබතුරු රළබුේහ. අපි 
ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ ඔඵතුභහනගන් හධහයේ ඳරිේේඹේ කයරහ නම් ම්ඵන්ධ හර්තහේ 
අපි සිඹලුභ භන්ත්රිරුන්ට රඵහ නදන්න   
 

ගරුනගයහධිඳති   -   ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භන්ත්රිරුනන්, විනලේනඹන් භභ හිතනහ අපි සිඹලුනදනහ නම් එකතු වුනන් නභොකේවරි නවොද 
නදඹේ කයන්න බහට . එහි කිසි විහදඹේ නළවළ. නභොකද භවය නරහට භභ ලිහිි  
භන්ත්රිතුිඹ කිඹන භවය ඒහ පිිබඵද එතුිඹ ඉන්දළද්දි භභ කථහකයන්න ඹන්නන් නළවළ. ඳසනේ 
භභ කථහකයන තළන් ඕනෆතයම් තිනඹනහ. කථහකයරහ නිළයදි කයගන්න පුළුන් තළන්රට 
නේනහ. යවිනහත් භවත්තඹහ භවය නරහට අපිට තහත්තහ නකනනේ නේ, නගයහධිඳතියනඹේ 
නේ කිඹන නරහල් තිනඹනහ. ඒහ එකේත් අතඳසු කයන්නන් නළවළ. නභොකද එනවභ 
නවේතුේ නළවළනන්. උදහවයේඹකට ගත්නතොත් තිය නභන්ඩිස භන්ත්රිතුභහ නභොනහවරි කිවුහ 
කිඹරහ නළත්නම් නිනයෝන් රුභහල් භන්ත්රිතුභහ නභොනහවරි කිවුහ කිඹරහ එහි වරි නදඹේ 
තිනඹනහ නම් එඹ රිඹහත්භක කයන්න විතයයි තිනඹන්නන්. වළඵළයි එහිදීප නිනයෝන් කිඹන නකනහ 
නනභ භ නභේ වදහනගන භන්රහල් කිඹන නකනහට ගවන්න ඕනෆ කිවුහට ඒක භනගන් 
නකනයන්නන් නළවළ. ඒහ කදහත් නන්නනත් නළවළ. දළන් අපි කිඹමුනකො සුජිත් පුසඳකුභහය 
කිඹන නකනහ තභන්නේ ඹහලුනේ නනුනන් නභඹ කරයුතුයි නගයහධිඳති ඒක කදහත් 
නන්නන් නළවළ. නවට ත අවුරුදු 4ේ ඉසයවහට ගිඹත් ඒකනම් නන්නන් නළවළ. වළඵළයි 
ප්රබහෂිි  භන්ත්රිතුිඹ කිවුහභ රළබ් එකේ ඕනෆ ඳරීේේ ඳත්න්න. එඹ නන්න ඕනෆ කශහ. 
නවට ඔඵතුිඹ කිවුනොත් කහන්තහන්ට නභඹ කයන්න ඕනෆ කිඹරහ ල්ලිත් නන්කයරහ වළඵළයි 
ළඩටවනේ තහභ දුන්නන් නළවළ. අන්න ඒනේ නද්ල් තිනඹනහ. තහභ දුන්නන් නළවළ. නම්හනේ 
භනේ නම් කිඹන්නන් විගේනඹ කිඹන්නන් වරිඹට නකෝච්චි නඳට්ටිඹක නයෝද නේ. ඔවුන් අපි 
පීලි ඳළන්නුහභ ආඳහු නඳට්ටිඹ තිනඹනහ පීල්නල්. පීල්ර වදරහ ආඳහු ඔඵට ඹන්න කිඹනහ. 
ආඳහු පීලි ඳළන්නහභ කිඹනහ ඒ නම් නවේතු නිහ තභයි පීලි ඳළනරහ තිනඹන්නන්. නළත පීල්නල් 
තිනඹනහ. ඒ ඇනයන්න විගේනඹ කිඹන්නන් භන්රහල් උම නවට ඳරඹන් කිඹන එකේත් ඒක 
නනනභයි, වළඵළයි ඒක මුල් කයනගන නභඹහ නිහ තභයි නභඹ වුනන් කිඹරහ විගේනනේ 
නකොනවේත් කිඹන්නන් නළවළ. ඇත්ත නද් තභයි නම් කිඹන ඔේනකෝභ භභ කයන්නනම් භභ යරත් 
ගේකහධිකහරියනඹේ නන්න ඕනෆ, භභ යරත් ඉංජිනන්රුයනඹේ නන්න ඕනෆ, භභ විනලේඥ 
වදයයනඹේ නන්න ඕනෆ, භභ ජනහධිඳති නිතිඥයනඹේ  
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නන්න ඕනෆ. නම් ඔේනකොභ තිනඹන තනතුරු එේනකනනකුට වළය ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ප්රධහනි 
කිඹන තනතුයකට ඉල්රන්න ඵළවළ කිඹරහ නකොනවේ වරි තිබුනනොත් නම් සිඹලුභ නද් වරිඹට නයි. 
එනවභ එකේ නළවළ. ඒ නනොදන්න නිහ නනොදන්නහකභට තභයි විගේනඹේ කිඹරහ තිනඹන්නන්. 
යදින එක නිළයදි කයන්න තභයි විගේනඹ තිනඹන්නන්. ඒ විගේනනඹන් කිඹන ඒහ කයන්න 
තභයි නිරධහරින් ඉන්නන්. වළඵළයි නම් අන්  භවය නිරධහරින්  නම් ඉන්න එක නිරධහරිනඹේත් 
හිතහභතහභ නම්හට උත්තය ඳඹන්නන් නළති ඉන්නහ නනනභයි. උත්තය ලිඹනහ ෆහිභකට 
ඳත්නන්නන් නළවළ. දළන් භභ කිවුහ නභතුභන්රහට ගිහිල්රහ ආ්ඩඩුකහයතුභහ විසින් කයරහ තිනඹන 
ඒහ තත් භවහ නගය බහර කයනහද නළද්ද කයරහ තිනඹනහද නළද්ද ඒ භවහ නගය බහර 
විගේනඹ කයන අඹ ඒ විදිඹට කයරහ තිනඹනහ ද? නළද්ද? විගේනඹ කයරහ හර්තහන් ඹරහද? 
නඳොඩ්ඩේ ඳරිේහ කයන්න. ප්රලසන ළරේ නම්හ නිරධහරි කිඹන්නන් නළවළ. භභ භවජන 
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නිනඹෝජිතනඹේ නිහ භට නභඹ කිවු වළකියි. ඒනිහ එනවභ ඕනෆතයම් නද්ල් තිනඹනහ. 
විගේනඹ කශයුතු න්නන් අපි නිළයදි කිරීභට ිේ අනඳන් ඳලිගළනිභට නනනභයි. ලිහිි  
භන්ත්රිතුිඹ කථහකයන්න ඕනෆ ඔඵ අනඳොනවොත් කිඹන එක නනනභයි නභන්න නභඹ කයන්න 
නගයහධිඳතිතුභහ නභොකද නම් බහනේ භභ කදහත් ඳසනනි පුටුනේ ඉදනගන ඉන්නනකොට 
කදහත් හිතුනේ නළවළ. භභ නගයහධිඳතිනයි කිඹරහ වළඵළයි භභ බහට වරිඹට ආදයඹ කශහ. 
ඒනිහ තභයි නභතුභහනගන් ගිහිල්රහ රු.16,000ේ රු.15,000ේ කනශේ. කුණු ත්තට ඵහන එනේ 
රු.3,000ේ අඩු කනශේ. බහට ආදනයයි නභතුභන්රහට කයන්න ඵළරි භවය ඒහ තිබුේහ අපි 
ගිහිල්රහ අත්නදනකන් කයරහ තිනඹනහ. ඒ බහට ආදනයයි භභ හිතන්නන් ඔතන ඉන්න අඹත් 
බහට ආදයඹ කයන්න නභතනට ආහභ වරි නල්සියි කටයුතු කයන්න. බහට වය කයන්න 
ඹන්න එඳහ. වය කයන්න ගිඹහභ නන්නන් නභතනට ආහට ඳසනේ ඒ වයඹ නිහ තභන්ට 
නභඹ කයන්න ඵළරි ඹනහ. නන මුකුත් නනනභයි කයන්න ඕනෆ භට නත්නයන්නන් නළවළ ඇයි 
කිඹරහ නභොකද අපි ඔතන ඉදරහ ගත්ත පිඹය තිනඹනහ යවිනහත් භවත්තඹහට භවය බහ 
කයන්න දුන්නන් නළවළ. එනවභ අසථහ තිබුනහ. වළඵළයි නභොන නරහනේත් යවිනහත් භවත්තඹහ 
එරන්න ඕනෆ යවිනහත් භවත්තඹහ නගදය අරින්න ඕනෆ ඒට අපි ඉඩ තිබ්නබ් නළවළ. අපිට 
වුභනහකභ තිනඹන්නන් යවිනහත් භවත්තඹහ කයපු නවොද නද්ල් රට අපි අත උසරහ තිනඹනහ. 
ළයදි නද්ල් විනේචනඹ කයනහ. දස නදකවහභහයල් තුනල් බහ රැසවිම් තිනඹරහ තිනඹනහ. 
වළඵළයි එක තළනකත් අන්  හිටපු අනු ගුේනේකය නිතිඥ භවත්භඹහ අනනේ ඳළත්ත වළරිරහ 
වළභතිසනේභ කිවුනේ නම් වළභනද්ටභ විරුද්ධ නන්න නනනභයි අපි ඉන්නන් අදහර නද්ට විරුද්ධ 
නන්න කිඹරහ. දළන් භට නත්නයන්නන් නළවළ විගේනනේ ඔඵතුිඹ ලිහිි  භන්ත්රිතුිඹ භභ 
අහනන් කිඹපු එක තිනඹනහනන්. නම්ක නකොනවොභද නම් 84 රීතිනඹන් 1552/6 කිඹන එනකන් ඒ 
ගළට් එනකන් නකොනවොභද අපි විගේනඹ කනශේ භහ නකෝ්  එකට නගනිච්නචොත් භභ කිඹන්නන් 
ඳශහත් බහේ නළති නරහනේ නිකුත් කයපු නම් ගළට් එනකන් අපි විගේනඹ කයපු එක ළයදි 
කිඹරහ. අද නම් විනලේ රැසවීභට වබහගී ව ගරු භන්ත්රිරුන් සිඹළු නදනහටභ සතතිඹ ප්රකහල 
කයින් අද දින රැසවීනම් ළඩකටයුතු අන් කයනහ. 
 

 
බහනේ ළඩ කටයුතු නභතනින් අන් විඹ. 

 

      අ.කනල්ඩබ්ලිේ. භන්රහල් ප්රනහන්දු 
        නගයහධිඳති 
        නභොයටු භවහ නගය බහ 
        නභොයටු 

        

2022.11.01 දින, 
නභොයටු භවහ නගය බහ කහර්ඹහරනේදීපඹ. 
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