
2022 නනොළම්ඵර් භ 25 න දින නඳයරු 9.30 ට 

නභොයටු භවහ නගය බහ රැසවිම් ලහරහනේදි ඳත්න රද 

නභොයටු භවහ නගය බහනේ විනලේ භවහ බහ රැසවිනම් හර්තහ 

 
වබහගීත්ඹ:- 

01. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

02. නිනඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

03. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අනඳෝන්සු භවතහ 
04. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
05. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
06. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් භවතහ 
07. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනර්ස ඉන්දික භවතහ 
08. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත නඳනර්යහ භවතහ  
09. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අනලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භනවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 
11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විනේවික්රභ භවත්ිඹ 
13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 
15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.නේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 
16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බී.නිරංක සිල්හ භවතහ 
17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නක්.පී. සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 
18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විනේයත්න භවතහ 
19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 
20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ෆ්රළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 
22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්නායහ භවතහ 
24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණනේකය භවතහ 
27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි නජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 
28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භවතහ 
29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 
31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 
32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 
33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 
34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. නේනක දභඹන්ත ද සිල්හ 
35. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්. ඒ. නදෝන දිරහශිනි භවත්ිඹ 
36. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භනනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 
37. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිනයෝන් රුභහල් අනඳෝන්සු භවතහ 

38. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

39. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
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40. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

41. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිනයෝි ඉන්දිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

42. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි නවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

43. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

44. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ 

45. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 
46. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්රයංගන ප්රනහන්දු භවතහ 

     ව 

නහගරික නල්කම් (ළ.ඵ.) - එම්.නක්.ඩී.තහයක මුණසිංව භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභහනේ ආයහධනඹ භත ළඩ ඵරන නහගරික නල්කම් එම්.නක්.ඩි.තහයක මුණසිංව 
භවතහ විසින් 2022.11.25 න දින විනලේ භවහ බහ රැසවිනම් කළවිම් නිනේදනඹ බහට 
ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

නගයහධිඳති    -    ඩබ් . භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු භවහ නගය බහ භන්රිරුනි, අද දින නයහඹ ඳරඹ අනු 2022. 10. 14 දින ඳළති මුදල් 
පිළිඵ සථහය කිටු හර්තහනේ අංක 29 ඹටනත් අනුභත හර්තහ අනු නභොයටු භවහ නගය 
බහනේ  2023 ර්ඹ වහ නකටුම්ඳත් කයන රද ළඩටවන් අඹළඹ නල්ඛනඹ අනුභත කිරීභ 
ඉදිරිඳත් කයන්න රළනඵන අසථහනේදි, ඳශමු භහ ම්ප්රදහනුූලර ්  යතිඳත්ති ප්රකහලඹ ඉදිරිඳත් 
කිරීභට අසථහක් කයගන්නහ, 

ඇඹළඹ කතහ වහ ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනඹ  - 2023 

ගරු සහින්වන්, 
ගරු අනයහගික පජකතුභනි, 
ගරු නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභනි, 
ගරු විඳක්නහඹක තුභනි, 
ගරු භවහ නගය බහ භන්ත්රීරුනි, 
ගරු භවහ නගය බහ භන්රිරිඹනි, 
නහගරික නකොභහරිසතුභහ ඇතුලු, 
නිරධහරි භවත්භ භවත්ිඹනි, 
භහධයනේදීප භවත්භ භවත්ිඹනි, 
නගෞයනීඹ නභොයටු පුයළසිඹනි, 
 
නභොයටු භවහ නගය බහ ඉතිවහනේ තත් නනොභළනකන ටවනක් තඵින් පුයඳතියනඹකු 
නර අඛණ්ඩ 15 න යටත් අඹළඹ නල්ඛණඹක් ම්ඳහදනඹ කය ඔඵ නත ඉදිරිඳත් කිරීභට 
අසථහ රළබීභ භහ රද භවත් බහගයඹක් නකොට රකි. 

2006 ර්නේදීප ඳහරන ඵරඹ බහයගළනීනභන් අනතුරු භවජන නිනඹෝජිතඹන්නගන් භන්විත 
ඳහරනඹක් ක්රිඹහත්භක නනොඳළති ය නදකකට ආන්න කහර සීභහ වළය අඛණ්ඩ නභභ 
නගෞයනීඹ ධූයනේ යහජකහරි ඉටු කිරීභට භහ වට අසථහ රහ දුන් නභොයටු පුයළසි ජනතහට 
සතතිඹ පිරිනභින් 2023 ර්ඹ වහ න අඹළඹ නල්ඛණඹ ඔඵ වමුනේ ඉදිරිඳත් කිරීභට 
අය ඉල්රහ සිටිි. 

නාශීඹ වහ ජහතයන්තය ලනඹන් අියනඹෝග ගණනහකට අඳ යට මුහුණ නදින් ඳතින ඳසුිමභ 
ඹටනත් 2022 ර්ඹ තුර නගයනේ ජනතහනේ භහජ ආර්ථික සුඵහධනඹ උනදහ ගත් 
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ක්රිඹහභහර්ග නභන්භ එශනමන 2023 ර්නේ ක්රිඹහත්භක කිරීභට අන් ක්ත ත විනලේ ංර්ධන 
යහඳිති නභන්භ අඳනේ අනහගත දළක්භ පිළිඵ නභභ ප්රතිඳත්ති ප්රකහලඹ භිනන් ඔඵ දළනුත් 
කිරීභට අන් ක්හ කයි. 

ජහතිඹක් ලනඹන් නම් නභොනවොනත් අඳ මුහුණ නදින් සිටින දුසකය ආර්ථීක ඳසුිමභ ඹටනත් වුද 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක් නර අඳ විසින් ඉටු කර යුතු සිඹලු ංර්ධන වහ සුඵහධන 
කහර්ඹඹන් නගවී ගිඹ 2022 ර්ඹ තුරද කිසිදු ඳසුඵළභකින් නවෝ ඵහධහකින් නතොය ක්රිඹහත්භක 
කිරීභට නභොයටු භවහ නගය බහට වළකි ව ඵ තුටින් වන් කයි. 

විනලේනඹන්භ ඳසුගිඹ කහර කහනු තුර යට මුහුණ දුන් ඉන්ධන අර්බුධඹ නවේතුනන් නභයට 
නඵොනවෝ ඳරහත් ඳහරන ආඹතන කර ඵළවළය කිරීභ වහ අනනකුත් භවජන නේහ ළඳයීභ වහ 
අලය ඉන්ධන  ඳඹහ ගළනීභට නනොවළකි අර්බුධඹකට මුහුණ ඳහ සිටිඹදීප ඉන්ධන වරක් 
ඳත්හනගන ඹන නභයට ඳරහත් ඳහරන ආඹතන 06 න් එකක් නර නභොයටු භවහ නගය බහට 
ඉන්ධන හිඟඹකින් නතොය සිඹලු පුයළසි නේහ ළඳයීභට වළකිවීභ මීට ය ගණනහකට නඳය 
ආඹතනනේ අියිාධිඹ නනුනන්අඳ ගත් දූයදර්ශි පිඹයක ප්රතිපරඹක් ඵ සිහිඳත් කිරීභට 
කළභළත්නති.  

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක් නර අඳනේ ප්රමුඛතභ කහර්ඹඹක්  න නගයනේ නබෞතික ම්ඳත් 
ංර්ධනඹ, භහර්ග, කහණු ඇතුලු ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධන යහඳිති නඳය ර් ර නභන්භ 
හර්ථක ක්රිඹහත්භක කිරීභට 2022 ර්නේද වළකි ව අතය භසතඹක් නර නභභ ර්ඹ තුර 
රුපිඹල් ිලිඹන 80 ක ඳභණ මුදරක් ආනඹෝජනඹ කයින් ඵර ප්රනාලඹ තුර භහර්ග , කහණු , 
ඳහරම් , නඵෝක්කු ඇතුලු ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධන යහඳිති 60 ක් ඳභණ ඉ ටු කිරීභට කටයුතු 
කර ඵ තුටින් වන් කයි. 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක් නර අ ඳනේ අනනක් මුඛය ගීමභ න ඵර ප්රනාලනේ කර 
කශභනහකයණඹ වහ භවජන නෞඛය නංහීමභ ඹන ක්නේරඹන් හි ද සුවිලහර ප්රගතිඹක් 
අත්කයගළනීභට 2022 ර්ඹ තුර නභොයටු භවහ නගය බහට වළකි විඹ. 

මුළු යටටභ ආදර්ලඹක් නින් නගය භධයනේ පිහිටුහ ඇති ඝණ අඳද්රය විනලේ කශභනහකයණ 
යහඳිතිඹ තදුයටත් හර්ථක ඳත්හනගන ඹහභටත් ඵර ප්රනාලඹ තුර එක්රැස න නඳොලිතීන්, 
් රහසටික්, වීදුරු, ආදි ප්රතිචක්රිකයණඹ කශවළකි අඳද්රය ර්ගීකයණඹ කය ඳරිය හිතකහමී නර 
කශභනහකයණඹ කිරීභටත් ඒ තුලින් ළඹ ඵයක් ඳළති, නනොදියන අඳද්රය මුදල් උත්ඳහදන 
භහර්ගඹක් ඵට ඳත් කයගළනීභටත් වළකි ඇති අතය 2022 ර්නේ ඳශමු භහ 10 තුර ඳභණක් 
ප්රතිච්රීකයණඹ කර වළකි කර අනරවි කිරීනභන් රුපිඹල් ිලිඹන 5.5  ක ඳභණ ආදහඹභක් 
බහට උඳඹහ ගළනීභට වළකි ඇති ඵත් තුටින් වන් කයි. 

තද නභභ කර කශභනහකයණ යහඳිති ආයම්බ කිරීභත් භඟ භහසික කයදිඹහන අඳද්රය 
අංගනඹ නත නභොයටු භවහ නගය බහ භිනන් ඵළවළය කයන රද කර ප්රභහණඹ නභ්රික් නටොන් 
400 කින් ඳභණ අඩු කයගළනීභට  වළකි ඇති ඵත් එතුලින් භහසික රුපිඹල් 800,000/- ක 
ඳභණ මරයභඹ ඉතිරිඹක් අත්කයගළනීභට නභන්භ විදයහත්භක කර කශභනහකයණ තුලින් 
මරයභඹ ලනඹන් තක්නේරු කර නනොවළකි ආකහයනේ දළළන්ත ඳහරිරික ටිනහකභක් 
ආර්ථීකඹට එකතු කිරීභටද වළකි ඇති ඵ ද වන් කයි. 

අඳ විසින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන නභභ අඳද්රය කශභනහකයණ යහඳිතිඹ නම් න විට දිනේනන් 
ප්රමුඛතභ ආදර්ල අඳද්රය කශභනහකයණ යහඳිතිඹක් ඵට ඳත් ඇති අතය එහි ප්රතිපරඹක් 
නර ඵසනහහිය ඳශහත් ආණ්ඩුකහයය භහල් ඔෂසද එඹහර් නෂෝස ගරු නයොහන් ගුණතිරක 
භළතිතුභහනේ භළදිවත් වීභ භත එභ යහඳිතිනේ කටයුතු තදුයටත් පුළුල් කිරීභ  වහ නබ්ල් ඹන්ර  
03  ක් ඳඹහ ගළනීභට 2022 ර්ඹ තුර වළකි ව ඵ වන් කයි. 

එනභන්භ නභභ යහඳිතිඹ තුර කශභනහකයණඹ කිරීභ අඳවසු ඳළති නගොඩනළගිලි ද්රය 
සුන්බුන්, වීදුරු, පිඟන් භළටි ආ්රිත සුන්බුන් ආදිඹ කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ විනලේත ත ඇමරුම් 
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ඹන්ර 02 ක් නම් න විට ඳඹහ නගන ඇති අතය නභභ ර්ඹ අහන වීභට නඳය එභ ඹන්ර 
ක්රිඹහත්භකකය  යහඳිතිඹ තදුයටත් පුළුල් කිරීභට කටයුතු කයින් ඳතින ඵද වන් කයි. 

එනභන්භ නඳොලිතීන් වහ ් රහසටික් අඳද්රය කශභනහකයණඹ තදුයටත් පුළුල් කයින් එභ ද්රය 
බහවිතහ නකොට ් රහසටික් උඳකයණ නිසඳහදනඹ කිරීනම් යහඳිතිඹක් ආයම්බ කිරීභටද ළරසුම් 

කය ඇති අතය ඒ ඹටනත් ් රහසටික් කර ඵඳුන් (Garbage Bin) නිසඳහදනඹ කය ඵර ප්රනාලනේ 
නිහ නත නඵදහදීපභට නිඹිත ඵ ද වන් කයි. 

තද නභොයටු නගයඹ අඳද්රය ලින් නතොය ආදර්ලභත් නිකර පුයයඹක් ඵට ඳත්කිරීනම් 
ක්රිඹහලිනේ තත් ඉතහ ළදගත් න්ධිසථහනඹක් රකුණු කයින් නභොයටු භවහ නගය බහ, 

නණත නහගරික ම්ඳත් භධයසථහනඹ වහ ඇභරිකහ එක්ත් ජනඳදනේ USAID ආඹතනනේ 
පිරිසිදු නගය නිල් මුහුද (Clean cities Blue Ocean) ළඩටවන ඹටනත් ඒකහඵාධ  නනොදියන 
කර කශභනහකයණඹ විනලේ යහඳිතිඹක් ඳසුගිඹ භහනේ ආයම්බ කර අතය ඉදිරි ර් 02 ක් 
තුර ක්රිඹහත්භක වීභට නිඹිත එභ යහඳිතිඹද භසත යටටභ ආදර්ලභත් යහඳිතිඹක් නු ඇතළනේ 
අන් ක්හ කයි. 

එනභන්භ නම් න විට යට මුහුණ ඳහ ඇති ආවහය අර්බුධඹට පිළිඹභක් නර යජඹ භිනන් 
ක්රිඹහත්භක වරිත දළඹක් ජහතික ගහ ංහභ ළඩටවනට භඟහමී නභොයටු භවහ නගය බහ 

භිනන් ‘නභනවය’ නින් නගතු ගහ ංර්ධන වහ දළනුත් කිරීනම් ළඩටවනක් නම් න විට 
ආයම්බ කය ඇති අතය ඒ ඹටනත්  එශළු ඳළශ, ගහභළු වහ කහඵනික නඳොනවොය නනොිනල් 
නඵදහදීපභ නභන්භ නගතු ගහ වහ දළනුත් කිරීනම් ළඩටවන් භහරහක් නම් නවිට ඵර  
ප්රනාලඹ තුර හර්ථක ඳත්හනගන ඹන ඵ ද වන් කයි. 

ඉවත ීම ඳරිදි නගයනේ නඳොදු ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ඝණ අඳද්රය 
කශභනහකයණ ළඩටවන් රට භගහමී නගයනේ ජනතහනේ අනනකුත් භවජන 
උඳනඹෝගිතහ නේහන් තදුයටත් ංර්ධනඹ කිරීභට ද 2022 ර්ඹ තුර පිඹය යහශිඹක් ගත් 
අතය එහිරහ ළදගත් යහඳිති කිහිඳඹක් පිළිඵ විනලේනඹන් වන් කිරීභට කළභළත්නති. 

අඳ ඳහරනඹ බහයගන්නහ අසථහ න විට නගයනේ පුයළසිඹන්නේ නඳොදු විනනෝද කටයුතු වහ 
ලරීය සුතහ යහඹහභ ආදිඹ වහ ඳවසුකම් ළරසීභට කිසිදු විධිභත් ක්රභනේදඹක්  නනොව නමුත් 
නම් න විට ඒ වහ අලය ඳවසුකම් සථහන ගණනහකදි සථහපිත කිරීභට වළකි ඇත. 

ඒ ඹටනත් යහඹහභ වහ ඇවිදින භංතීරුක් හිත නගයනේ නදන ලරීය සුතහ උදයහනඹ ලුනහ 
කරපු ආ්රිත නහගරික ංර්ධන අධිකහරිනේ අනුවඹ හිත 2022 ර්ඹ තුර සථහපිත 
කිරීභට වළකි විඹ. 

එනභන්භ කටුඵළාද ඳළයි  නඳොදු නශ ංීමර්ණඹ පිහිටි භූිනේ අියනනඹන් ඉදිකර න සුපිරි 
නශ ංීමර්ණනේ ඉඳිකිරීම් අන් කය එභ යහඳිතිඹ නම් න විටත් නභොයටු භවහ නගය 
බහ නත බහය දීප ඇති අතය එභ නශ ංීමර්ණඹ නභභ ර්ඹ අන් වීභට නඳය ජනතහ 
අනේතිඹට ඳළරීභට ළරසුම් කය ඇති ඵද තුටින් වන් කයි. 

එනභන්භ නගයනේ දුහ දරුන්නේ නතොයතුරු තහක්ණ දළනුභ පුළුල් කිරීභ වහ කටුඵළාද 
ජනනත පුසතකහර ංීමර්ණඹ ආ්රිත න ඳරිගණක අධයහඳන භධයසථහනඹක් නභභ ර්නේදි 
ආයම්බ කිරීභට වළකිවීභට අඳ රද තත් සුවිනලේ ජඹවණඹක් ඵ තුටින් වන් කයි. 

තද බහ භිනන් ඳත්හනගන ඹනු රඵන නඳය ඳහල් ඳාධතිඹ තදුයටත් පුළුල් කයින් 
ඳසුගිඹ භහනේදීප කටුකුරුන්ද හගරිකහ නඳය ඳහර සිඹළු ඳවසුකම් හිත න නගොඩනළගිල්රක 
සථහපිත කිරීභට කටයුතු කයන රදි. 

භහ මුලින් වන් කර ඳරිදි ඳත්නහ ආර්ථීක දුසකයතහ භධයනේ වුද ඵදු නගන ජනතහනේ 
සුඛවිවයණඹ වහ 2022 ර්ඹ තුර ක්රිඹහත්භක කර විනලේ යහඳිති කිහිඳඹක් පිළිඵ ඉවත 



                                                                                                                     විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.25 
 

5 
 

වන් කර අතය ර්ඹ තුර ක්රිඹහත්භක කර සිඹලු ංර්ධන යහඳිති පිළිඵ පුළුල් වන් 
කිරීභට නභඹ අසථහ නනොන ඵළවින් එශනමන 2023 ර්ඹ තුර බහ භිනන් ක්රිඹහත්භක 
කිරීභ ළරසුම් කය ඇති ංර්ධන ළඩටවන් වහ නභභ අඹළඹ නල්ඛණඹ භිනන්  ප්රතිඳහදන 
රහ ඇති ආකහයඹ පිළිඵ ඔඵනේ අධහනඹ නඹොමු කිරීභට කළභළත්නති. 

ඒ අනු 2023 ර්නේ අඹළඹ නල්ඛණඹ ප්රකහය  නභොයටු භවහ නගය බහනේ පුනයහර්තන වහ 
ප්රහේධන ක්නේර රට අදහර ආදහඹම් වහ විඹදම් ඇසතනම්න්තු ඳවතින් වන් කයි. 

01. 2023 ර්ඹ වහ ඇසතනම්න්තු ආදහඹභ  

 පුනයහර්තන ආදහඹභ -   1,122,604,600.00 
 ප්රහේධන ආදහඹභ -                150,321,600.00 
 මුළු ආදහඹභ   -   1,272,926,200.00 
 
02. 2023 ර්ඹ වහ ඇසතනම්න්තු විඹදභ  

 පුනයහර්තන විඹදභ -   1,077,853,100.00 
 ප්රහේධන විඹදභ  -      195,048,100.00 
 මුළු විඹදභ  -             1,272,901,200.00 
 

භහ ඉවත වන් කර ඳරිදි නගයනේ ංර්ධන කහර්ඹඹන් තදුයටත් පුළුල් වහ විධිභත් ඉටු 
කිරීභ වහ එශනමන 2023 ර්ඹ තුරදි ද ඔඵ සිඹලු නදනහනේ නගෞයනිඹ වනඹෝගඹ 
අන් ක්හ කයි. එනභන්භ යට තුර නම් න විට ඳළනනළගී ඇති ආර්ථික දුසකයතහ භධයනේ වුද 
නහගරික ජනතහනේ නඳොදු අලයතහ නනොපිරිනවරහ ඉටු කිරීභට 2023 ර්ඹ තුරදි උඳරිභ 
ලක්තිනඹන් කටයුතු කයන ඵද වන් කයි. 

එනභන්භ ඉදිරි 2023 ර්ඹ තුර බහනේ නගොඩනළිනලි වහ නඳොදු සථහන ප්රලසත භ්ටටින් නඩත්තු 
කය ඳත්හනගන ඹහභ වහ විනලේ යහඳිතිඹක් ආයම්බ කිරීභට ළරසුම් කය ඇති ඵත් ඒ 
ඹටනත් විනලේනඹන්භ නඳොදු නශළල් නගොඩනළිනලි ඵදු දීපනම් දීප අඹ කයනු රඵන ප්රනේල මුදල් 
විනලේත ත සථහය තළන්ඳත් ගිණුම් ර තළන්ඳත් කිරීභට වහ එභ තළන්ඳත් ලින් රළනඵන නඳොීම 
ආදහඹම් ලින් අදහශ නගොඩනළගිලි ර නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීභටත් ළරසුම් කය ඇති ඵ 
වන් කයි. 

තද නම් න විට හර්ථක ඳත්හනගන ඹනු රඵන බහනේ ගිනි නිවීම් නේහ 
නදඳහර්තනම්න්තුට අනුයුක්ත නේඹ කයනු රඵන ගිනි බටනේන් වහ ආයක්ත ත ගිනි නිහයණ 
ඇඳුම් ඳඹහ ගළනීභ වහ විලහර පිරිළඹක් දළරීභට සිදු තිබීභ වහ ෆභ ය 04 කට යක්භ එභ 
ආයක්ත ත ඇඳුම් නළත ළඳයීභට සිදුවීභ ඹන කරුණ රකහ ඵරහ,  ර් 04 කට යක් ඳභණක් 
අඹකයනු රඵන විනලේ ගිනි නිහයණ මුදරක් අඹ කිරීභටත් එභ මුදල් ඉවත ීම ඳරිදි නේක 
ආයක්හ වහ නේනේ ගුණහත්භකබහඹ ඉවශ නළංවීභට නඹොදහ ගළනීභටත් නඹදවීභට කටයුතු 
කයන ඵ වන් කයි.  

එනේභ අඳනේ දීපර්ඝ කහීමන ඉරක්කඹක් ඳතින බහ ඵර ප්රනාලඹ තුර ජනනඹ න කහඵනික 
අඳද්රය ආ්රිත භවහ ඳරිභහණ නකොම්නඳෝස්ට නිසඳහදන යහඳිතිඹක් ආයම්බ කිරීභ වහ ද ඉදිරි 
ය තුර අලය පිඹය ගළනීභට අන් ක්හ කයන ඵ වන් කයි. 

ආයම්බනේ වන් කර ඳරිදි දලක එකවහභහයකට ආන්න කහරඹක් නභොයටු භවහ නගය 
බහනේ ඳහරන ඵරඹ අඛණ්ඩ ඳත්හනගන ඹහභ වහ භහ වට වහඹ රඵහ දුන් සිඹලු ඳහර්ල 
නත භහනේ සතතිඹ පිරිනළමීභටද නම් අසථහ උඳනඹෝගී නකොට ගනිි. 

ඒ අනු අඳට නියන්තය උඳනදස වහ අනුලහනහ රඵහනදන අතිපජනීඹ භවහ ංඝ යත්නඹ, ගරු 
පජක ප්රහදීපන් වන්නේරහ ඇතුලු සිඹලු ආගික නහඹකනේන්ට භහනේ නගෞයනීඹ සතතිඹ ප්රකහ ල 
කයි. 
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තද ගරු ජනහධිඳති යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහ, හිටපු ජනහධිඳති ගරු නගෝාහබඹ යහජඳක් 
භළතිතුභහ ගරු අහභහතය දිනන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ, හිටපු ජනහධිඳති ගරු භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහ ඇතුලු ත්භන් යජනේ සිඹලු භළති ඇභතිරුන්ට ද, ශ්රී රංකහ නඳොදුජන නඳයමුනණ් 
ජහතික ංවිධහඹක ගරු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහටද භහනේ නගෞයනීඹ සතතිනේ පුද කයි. 

එනභන්භ ඵසනහහිය ඳශහනත් ආණ්ඩුකහය භහල් ඔෂස ද එඹහර් නෂෝස ගරු නයොහන් ගුණතිරක 
භළතිතුභහ ඇතුලු ඵසනහහිය ඳශහත් බහනේ සිඹලු නිරධහරීන් නතද භහනේ සතතිනේ පිරිනභි. 

එනභන්භ බහනේ යහජකහරි කටයුතු හර්ථක ඉටු කිරීභට භහ වට වහඹ න ගරු නිනඹෝජය 
නගයහධිඳතිතුභහ ඇතුලු ආණ්ඩු ඳක් භන්ත්රී කණ්ඩහඹභටද, විඳක් නහඹක යවිනහත් ගුණනේකය 
භළතිතුභහ ඇතුලු සිඹලු විඳක් භන්ත්රීරුන්ටද භහනේ විනලේ සතතිඹ පිරිනභි. 

එනේභ නභොයටු භවහ නගය බහනේ ංර්ධන වහ ඳරිඳහරන කහර්ඹඹන් ම්ඵන්ධ ජනතහ 
දළනුත් කිරීභ වහ වඹ රඵහනදන සිඹලුභ විදුත් වහ මුරිත භහධය ර  භහධයනේදීප භවත්භ 
භවත්මීන්ටද භහනේ සතතිඹ පිරිනභි. 

ගත ව ය 15 ක ඳභණ කහරඹක් නගයනේ ංර්ධන කහර්ඹඹන්හි අඳ භඟ සිටිින් අඳට 
ලක්තිඹ රඵහනදන ආදයණීඹ  නභොයටු පුයළසිඹන්ට ද  භහනේ සතතිඹ පිරිනභි. 

අන් ලනඹන් එශනමන නත්තර වහ රඵන්නහව 2023 ර්ඹ හභඹ තුට පිරි සුඵ නත්තරක් 
වහ සුඵ න යක් නේහ ඹළනේ ප්රහර්ථනහ කයි. 

 

ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු 

නගයහධිඳති 

නභොයටු භවහ නගය බහ 

2022.11.25 දින  

නභොයටු භවහ නගය බහ කහර්ඹහරනේදීපඹ. 

 

නගයහධිඳති   -   ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
 

ගරු භන්රිරුනි, විනලේනඹන්භ ය ඳවනශොක් එකදිගටභ අඹළඹ නල්ඛණනේ ඉදිරිඳත් 
කයනහ වහ භහනභ පුයහ ය ඳවනශොක්භ එකදිගටභ අඹළඹ ඉදිරිඳත් කයන ඳශමුනනි 
හභහජිකඹහ විදිඹට ය 15ක් නනොකඩහ ඉදිරිඳත් කිරිභ නනුනන් ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් 
ගරු භන්රිතුභහත් ඉතිවහඹට එකතුනනේ. ඒනිහ භභ ගරු භන්රිතුභහට නම් නකටුම්ඳත 
ම්ඵන්ධනඹන් ඔඵනේ අදවස ප්රකහල කිරිභට ආයහධනහ කයනහ. 
 

 

භවහ නගය බහ භන්රි   -   එල්. ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහනේ 2023 අඹළඹ නකටුම්ඳත ඔඵතුභහ ප්රකහලඹට ඳත්කශහභ අපිට 
ළඩ නගොඩහක් කයරහ ත නඳොඩි ළඩ ප්රභහණඹක් විතයනේ භභ හිතන්නන් කයන්න තිනඹන්නන්. 
ඒනේභ 15 නනි අඹළඹ අඛන්ඩ භභ හිතන්නන් නගයහධිඳතියනඹක් වළටිඹට ඉදිරිඳත් කයන 
රද ය 15ක් අඛන්ඩ කශහනම් ඒ ඔඵතුභහ ඳභණනේ. ඔඵතුභහට ඒ නගෞයඹ නදාදි භටත් ඒ වහ 
භහන නගෞයඹක් රළනඵනහ. නභොකද ඔඵතුභහනේ 15නනි අඹළනඹත් භංගර කථහ කිරිභට 
භහවට ඒ ලක්තිඹ රඵහදිභ ම්ඵන්ධනේ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අවුරුදු 15ක් කිඹන්නන් නඵොනවෝ 
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කහරඹක්. භභ හිතන්නන් ඔඵතුභහ අවුරුදු වතලිස ගණන්ර භභ අවුරුදු විසිගණන්ර තභනේ නම් 
භවහ බහ ඳශමු නිනඹෝජනඹ කයන්නන්. ඉතින් ඒ කහරනේදි දළන් ඔඵතුභහට ඳනසගහණක් භට 
වතලිස ගහණක්. අපි ඹට ගිහිල්රහ දරු මුණුපුයන් දළකරහ ඉන්න ඔඵතුභහ නභොයටු නගයඹ 
වදන්න ඒනේභ නගය බහනේ නම් ත්භන් ඳහරනඹත් එක්ක අපිට තිබුණ නගොඩක් නාල් අපි 
ඉටුකයරහඉයනේ. අපි නගොඩහක් නාල් වදරහ ඉයනේ. භහර්ග ංර්ධනඹ කශහ, කහණු ංර්ධනඹ 
කශහ, නඵෝක්කු ංර්ධනඹ කශහ. ඒනේභ 2002 ර්නේ තිබ්ඵ ඒ කුණු ප්රලසනඹ යවිනහත් 
ගුණනේකය හිටපු නගයහධිඳතිතුභහනේ කහනල් තිබුණ කුණු නගොඩල් අපි නළතිකයරහ තභනේ අපි 
අන්  ඳහරන ඵරඹ ගත්නත්. ඉතින් ඒ ගත්ත දනේ සිට අද දක්හභ අපි කුණු නගොඩක් දළක්නක් 
නළවළ. එනවභ තිඹන්න ඔඵතුභහ නදන්නනත් නළවළ. ඒකට ඔඵතුභහ ට නහගරික භන්රිරු නරොකු 
ලක්තිඹක් රඵහනදනහ. භභ ඒක දන්නහ. අපි වළභතිසනේභ ඇණනකොටහගන්නන් නම් 
කුණුනගොඩක් දළක්නකොත්, කුණ ඵෆේ එකක් දළක්නකොත් නගයහධිඳතිතුභනි, අපිට ඒක ඵරහනගන 
ඉන්න ඵළවළ. ඒනිහ නකොනවොභවරි අපිට ඕනෆ ඒ කුණු ටික අනේන් කයගන්න. ඉතින් 
නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ නේ අඹළඹ නකටුම්ඳතට භභ භනේ ඳක්ඳහතිත්ඹ පුදකයනහ. 
නගයහධිඳතිතුභනි, නභොයටු නගයඹ නභොයටු වදත ඵදුවු ඒ භනේ ඡන්ද නකෝටාහලඹ ඵළලුහභ 
අපිට ත ංර්ධන කටයුතු කයන්න ඕනෆ.අපි හිතුහ අන්  හිටපු ජනහධිඳති නගෝාහබඹ යහජඳක් 
භළතිතුභහනේ ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනේ තිබුණ නභරින්ඩ්රනේේ එක ඇවිල්රහ නභොයටු ටවුන් එනක් අලය 
නළතිටික කඩරහ ටවුන්එක රසන කයනේ කිඹරහ තහභත් අපි ඒ භත තභනේ ඉන්නන්. අපි 2018 
කිවුහ ඉන්න අපි ළනඩ් කයන්නම් කිඹරහ. තහභත් අපි ඒ භ්ටටනම්භ ඉන්නහ. ඒනිහ ඒගළන 
ඔඵතුභහනේ අධහනඹ නඹොමුකයරහ දළන්විඹ යුතු තළන්රට දන්රහ අපි නභොයටු ටවුන් එක 
ංර්ධනඹ කයන නර ඉල්රහ සිටිනහ. වළභදහභ කිඹනහ නේ අවුරුදු 40ක් 50ක් ඳයණ ටවුන් 
එකභ තභනේ තහභත් තිනඹන්නන්. ඵස රිඹදුයන්නගන් ව නකොන්නදොසතයරුන්නගන් ඒ ප්රනාලඹ 
අඳවිරනරහ තිනඹන්නන්. ඒනිහ ඒගළන නොඹහඵරහ කටයුතු කයන්න කිඹරහ ඔඵතුභහනගන් 
ඉල්රහ සිටිනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අන්  නගය බහ ඳරිශ්රඹ ගත්තහභ අපි දිගින් දිගටභ උත්හව කශහ වළභ 
ඵජ්ට එකකභ කථහ කශහ නම් නෝරහ සිසටම් එකකට ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. භභ දළක්නක් නළවළ 
ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනේ තිනඹනහ කිඹරහ නෝරහ සිසටම් එක ගළන. භභ හිතන්නන් එඹත් ඇතුශත් 
කයන්න ඕනෆ අනිහර්නඹන්භ. නම් නගය බහ ඳරිශ්රඹ තුශ අපි නෝරහ ඳළනල් රට ගිහිල්රහ 
විදුලිඹ රඵහගන්න. ඒනිහ ඒක අනිහර්නඹන්භ අලඹනේ. ඒක අනිහර්නඹන්භ කයන්න ඕනෆ 
කිඹරහ භභ හිතනහ. ඒනකන් නගොඩහක් අපිට ඉතිරි කයගන්න පුළුන්. ඒ මුදලිනුත් අපිට 
ජනතහනේ සුබසිාධිඹ වහ නඹොදහගන්න පුළුන්. ඒනේභ තභනේ නගයහධිඳතිතුභනි, කටුඵළාද 
ඳළයි  නඳොදු නශද ංකිර්ණඹ නම් නනනකොට වදරහ නවිකයණඹ කයරහ එශනමන සුබ 
නභොනවොතින් අපි විිත කයන්න උසහව කයනහ. එඹ නඵොනවොභ නවොදනේ. අපි ඒක ඒනේභ 
ඳත්හනගන ඹන්න කටයුතු කයමු. නවොද ඳරිඳහරනඹක් එතනට දහරහ නළත්නම් අන්  ඳළයි  
දිනනඳොශට නකොච්චය ල්ලි විඹදම් කයරහ වළදුත් ළඩක් නළවළ. නගයහධිඳතිතුභනි, කවුරුවරි 
ක්ටටිඹක් ඇවිල්රහ ඵදු අයනගන ඒක අපිරිසිදු කයරහ අඳවිර කයරහ දහනහ. ඒනිහ න 
ංකිර්ණඹ ඒ ආකහයනඹන්භ නවොදට ඳත්හනගන ඹහභට කටයුතු කයමු කිඹරහ භභ ඉල්රහ 
සිටිනහ. ඒනේභ තභනේ භධයභ සුපිරි නශද ංකිර්ණඹ භභ හිතන්නන් ඳසුගිඹ ති නදක තුන 
ඇතුරත භළනල්ත ඹහනේ කණ්ඩහඹභක් ඇවිල්රහ නයමරහ ගිඹහ. ඒ නේභ භභ හිතනහ ඔඵතුභහ ඒ 
උත්හවඹ ත තත් ඵය කයරහ ගත්නතොත් අපිට පුළුන් නනේ. ඒක කඩහ ඉත් කයරහ භවල් 
15කින් වරි 13කින් යුක්ත නවොද සුපිරි නශද ංකිර්ණඹක් කස කයගන්න ඔඵතුභහට ඒ 
ම්ඵන්ධ ලක්තිඹ ධධර්ඹ රළනඵනේ කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ කයනහ. ඒනේභ තභනේ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, නම් දස ටිනක් මුහුණු නඳොනත් ඹනහ, ජනභහධයඹ ර ඹනහ ඔඵතුභහනේ 
අධහනඹට නම් කිඹන්නන් ස්රි්ට ෆුඩ් කිඹරහ භවය ඳහයල් නන්කයරහ යහරිනේදි වළභතළනින්භ 
තිනඹනහ. භභත් නම් ගිඹ ඉරිදහ ගිඹහ. අලුත්කනඩ් උහවිඹ පිටිඳසනේ තිනඹනහ අවුරුදු 30ක් 
ඳළයි  තළනක්. නමුත් නම් අයගරඹ නිහ තභනේ නභඹප්රනභෝ්ට වුනණ්. ඒනේභ ඵත්තයමුල්නල් 
තිනඹනහ. එහි නගයහධිඳතිතුභනි, රෑට නදඳළත්නත් කටිටිඹ කෆභ විකුණනහ. ටින්භ හවන 
අයනගන භභ දළක්කහ නගයබහනේ කණ්ඩහඹම් ෆන් අයනගන ගිහිල්ර ඒ කළභ කනහ. ඒ 
ආලසහදඹ රඵනහ. නභොකද පිටයට ගිහින් නළති ක්ටටිඹ නභතනදි ඒ ආලසහදඹ රඵනහ. ඒනිහ 
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ඒනේ නදඹක් ඇවිදින භංතීරුනේ කශහනම්, නළත්නම් අඳට එවහ ඳළත්නත් තිනඹනහ මුහුදු තියඹක් 
ඒනේ තළනක අපි අලුත් නදඹක් ඵට ඳත්කශහනම් ඒ කඩකහයඹන්ට ඒනගොල්රන්නේ ිමසනස 
එකත් කයරහ, අන්  නගයඹට නභොකක්වරි ටිනහකභක් රඵහනදන්න පුළුන්නනේ කිඹරහ භභ 
හිතනහ. ඔඵතුභහ භභ එක්කයනගන ඹනහ දක යහරිනේ, ගිහිල්රහ ඵරමු නගයහධිඳතිතුභනි, 
ඒක වරි රසනනේ. ඒ මුසලිම් ප්රජහ විසින් ඒක කයන්නන්. ඒනිහ රංකහනේ නනොනඹක් නදසින් 
ඇවිල්රහ කළභ කහරහ විනනෝදනරහ ඹනහ. දරුනෝ අයනගන ඇවිල්රහ වරි අපරු තළනක්. ඒනිහ 
ඔඵතුභහනේ අධහනඹ වහ නඹොමු කයනහ.  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නඳය ඳහල් වහ ගුරුරු ගත්තහභ දළන් අන්  ගුරුරු ළඩිනේ. භවය 
නේරහට ශභනේ අඩුනේ. නභොකද අන්  නඳයඳහල් රට ශභනේ එන්නන් නළත්නත්. අන්  
ගුරුරුන්නගන් ඹල්ඳළනගිඹ අධයහඳන ක්රභඹක් තභනේ ක්රිඹහත්භක කයන්නන්. නභොන්ටිනෝරි 
ඵළලුහභ තරුණ ගළවළණු ශභනේ ඉන්නන්. ඒනගොල්නරෝ අලුත් තහක්ණනඹන් තභනේ ශභනේන්ට 
අකුරු කිඹරහ නදන්නන්.ඒ ඒ නාල් කිඹරහ නදන්නන්. ඒනිහ භභ කිඹන්නන් නභඹ නවීන ක්රභඹට 
නන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඹල්ඳළනගිඹ අධයහඳන ක්රභඹක් භභ දන්නන් නළවළ අන්  කවුරුත් නවොඹරහ 
ඵරනහද කිඹරහ. අපිට තරුණ නකොභහරිසරු, තරුණ ගණකධිකහරිරු ඉන්න තළනක අපිත් 
තරුණ අලුත් අදවසරට ඹන්න ඕනෆ. ගිහිල්රහ ඒශභනේන්ට ඒ අදවස එක්ක දුන්නනම් ශභනේන් 
ළඩි කයගන්න පුළුන් නනහ. ඒනිහ ීමඹක්වරි විඹදම් කයරහ ශභනේන් ටික දහන්න වදන්නන් 
ප්රනේ්ට තළන්රට. ඒනිහ නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහනේ අධහනඹට නඹොමු කයනහ එක්නකො ඒ 
ගුරුරුන්ට ගුරු පුහුණුක් රඵහ දීපරහ දළන් ඹන තහක්ණඹ නභඹනේ. නම් විදිඹට උගන්න්න 
කිවුනොත් භභ හිතනහ අන්  නඳය ඳහල් ටික මීට ඩහ නවොදට වළනදනේ. ඒනේභ ශභනේන් ටික 
වබහගී නනේ කිඹරහ. ඒනිහ නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහනේ 15නනි අඹළඹට සුබ ඳතනහ. භභ 
ගිඹ නර්නම් කිවුහ ඔඵතුභහට 15නනි අඹළඹ ඉදිරිඳත් කයන්න වම්ඵනන එකක් නළවළ 
කිඹරහ. නමුත්, ඉතින් ධදනේ යදභට නේ එඹ වුණහ. ඒනිහ භභ හිතනහ 16 නනි අඹළඹ 
ඉදිරිඳත් නනොකය ඔඵතුභහට ඳහර්ලිනම්න්තුට ඹන්න වළකිඹහ රළනඵනේ කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයනහ. 

භව නගය බහ භන්රි    -    ය. එල්. නේනක දභඹන්ත ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,2023 අඹළඹ නල්ඛනඹ ඉදිරිඳත් කයන නම් අසථහනේදි නම් ම්ඵන්ධ 
විඳක්නේ ඳශමු කථිකඹහ විදිඹට අපිට කිසිනරකින්ත් ෆහිභකට ඳත්නන්නට නනොවළකි 
අඹළඹ නල්ඛනඹක් නම් පිටු පුයරහ ංඛයහ නල්ඛන ඔඵරහ ඉදිරිඳත් කයරහ තිනඹනහ. 2021 
ර්නේ ිලිඹන 3369ක් තිබුණ අඹළඹ 2022 ර්නේදීප ිලිඹන 3403ක් තිබුණ අඹළඹ 2023 
අවුරුානාදීප ඵළවළරහ තිනඹනහ 1272කට. අපි ංනතෝ නනහද ඔ අනබ්නකෝන් භන්රිතුභහ 
කිවුහ ත   නඵෝනවොභ අඩු ළඩ නකොටක් තිනඹන්නන් කිඹරහ. නභොයටුනේ කයන්න ඇත්තටභ 
කණගහටුනනහ නකොශම අගනගයඹට ආන්න ජනහීමර්ණ නගයඹ නභොයටු නගයඹ අද 
ඳත්නරහ තිනඹන තත්ත්ඹ පිළිඵ ංනතෝඹට ඳත්නනහනම් භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ විදිඹට 
අපි අපිටභ රළේජනන්න ඕනෆ. අපිට ඩහ නගොඩක් ඉවශට ගිහිල්රහ තිනඹනහ ඳහනදුය පුයයඹ. 
අපිට ඩහ ඉවශට ගිහිල්රහ තිනඹනහ පිළිඹන්දර පුයයඹ, නදහිර ගල්කිස අද නභොයටු 
තිනඹන්නන් නකොතළනද? නභොයටුනේ අපිට වරි භහර්ක්ට එකක් තිනඹනහද? ළරසුම්වගත 
නටොනේරටි එකක්ත් තිනඹනහද? නභොයටුනේ භවජනතහට ටවුන් එකට ඇවිල්රහ 
ඹන්න.හවනඹක් නත්න්න වදරහ තිබු ඳහර්කින් එකඕඳන් කයගන්න ඵළරි තහභත් තිඹහනගන 
ඉන්නහ අවුරුදු ගහනක් තිසනේ. අපි රළේජහනන්නට ඕනෆ. නභඹනේ තත්ත්ඹ. ඒනිහ අපි 
භන්රිරු විදිඹට නඵොරුට පුම්ඵන්න එඳහ. අපි එදහ නරොකුට කථහ කශහ 3369ක් තිබුණ අඹළඹ 
නල්ඛනඹට ඳක්ඳහතී ඒනේභ 2022 අඹළඹ නල්ඛනඹට ඳක්ඳහති අපි ඡන්දඹ දුන්නන් 
නළවළ. තමුන්නහන්නේරහ කථහකශහ. හීන නරෝකඹක් භළවුහ. අවනේ තරු නඳන්නුහ. ඔක්නකෝභ 
අත ඉසසුහ. එනවනම්  නම්නනනකොට යඟවර ඉදිනරහ තිනඹන්නට ඕනෆ.අවුරුදු 15ක් තිසනේ 
නම් යඟවර වළභදහභ ඵජ්ට එකට ළටුනහ. නම්ඳහය නළතිවුණහට පුම්ඵරහ තිබ්ඵ අඹළඹක්. ඒනේභ 
නම් නනනකොට අය භහර්ක්ට එක කඩරහ නිහ ංකිර්ණඹ ම්පුර්ණනඹන් ඉය කයගන්න 
ඵළරිවුණහ කිඹන්නනකෝ. බහගඹක් වරි ඉදිකයරහ තිනඹන්නට ඕනෆ. අය සුපිරි හ් පු ංකිර්ණඹත් 
එක්ක. නම්හ තිනඹනහද? නම්හ නළවළ. අද ඹථහර්තඹට මුහුණ නදන්න නරහ තිනඹනහ. ඵළලුම් 
පුම්ඵරහ පුම්ඵරහ උඩ ඹරහ අද ඹථහර්තඹට මුහුණ නදන්න නරහ තිනඹනහ. ිලිඹන 1272කින් 
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ෆහිභකට ඳත්නන්න නරහ තිනඹනහ. නභහිදි නඳොඩ්ඩක් කල්ඳනහ කයරහ ඵළලුහභ නම් ඵදු 
මුදල් එකතු කයරහ නභොනහද කයන්නන් නේකඹන්නේ ළටු්  වහ නේතන, අතිකහර 
දිභනහ,ඉන්ධන දිභනහ, ගභන් ගහසතු, නිරධහරින් පුහුණුකිරිනම් නේක සුබහධන නේ ඳරිඳහරන 
විඹදම් රට නභනේන් ිලිඹන 1000ක් විතය ඹනහ. ංර්ධන කටයුතු රට තිනඹන්නන් 
නොච්චම් මුදරක් විතයනේ. ෆභ පිටුක්භ නඳයරරහ ඵරන්න නම්හනේ තිනඹන්නන් නභොනහද 
නේක  ඳරිඳහරන විඹදම්, නහගරික භන්රි දීපභනහ, ංව දීපභනහ, විශ්රහභ ළටු්  නගවීම්, හවන 
නඩත්තු, නිරධහරින්නේ හවන ඉන්ධන, ණඹ ව නඳොලි නගවීභ, ඳරිඳහරන විඹදම් ඳභණනේ. ෆභ 
පිටුක්භ නඳයරරහ ඵරන්න. ඳසුගිඹ කහර සීභහනේ කනශේ නඵොරු නඳන්නුනේ සිහින නරෝක 
භරහ නඳන්නුනේ. අද නභොයටුනේ තමුන්නහන්නේ නරොකුට කිඹනහ අවුරුදු 15ක් තිසනේ 
නගයහධිඳතියඹහ විදිඹට හිටිඹහට ඔඹ පුටු නේ ඉදරහ යජකම් කශහ නේ. වළඵළනේ රළේජහනන්න 
ඕනෆ තමුන්නහන්නේ නම් නභොයටුට ළඩක් කශහනම් කනශේ එක්ත් ජහතික ඳක්නේ නගය 
බහක් තුළින් ඵ භතක් කයන්න ඕනෆ. සුන්ත සිරියත්නරහ හිටිඹ නගය බහ නභඹ. ළදගත් 
පුාගරනඹෝ හිටිනේ නගය බහ නභඹ. රලිත් නනෝනිසරහ හිටපු නගය බහ නභඹ. යවිනහත් 
ගුණනේකයරහ හිටිඹ නගය බහ නභඹ. නම් අඹ නවොයකම් කනශේ නළවළ. අපිතභනේ නගය බහට 
නදඹක් කශහනම් කනශේ. කටුඵළාද භහක්ට එක වළදුනේ භධයභ ආණ්ඩුනන් නනනභනේ. ඒක වදරහ 
දුන්නන් ටිනයෝන් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහ. නම් භධයභ නශනඳොර වදරහ දුන්නන් අපි. නොනේහපුය 
ප්රජහලහරහ වදරහ දුන්නන් අපි. ජනනත වදරහ දුන්නන් අපි. ටිනයෝන් ප්රනහන්දු සන්ටඩිඹම් එක 
වදරහ දුන්නන් අපි. නම් නාල් කයරහ දුන්නන් අපි. තමුන්නහන්නේ ඇවිල්රහ නඳොඩ්ඩක් අපිට 
කිඹන්න ඵරන්න තමුන්නහන්නේ නම් අවුරුදු 15ක් කයපු ංර්ධනඹ නභොකක්ද කිඹරහ. අපි එදහ 
නභොයටු ආයක්හ නන්න අඟුරහන ඉදරහ ගල් ඵළම්භ දළම්නම් නළත්නම් අද නම් දකුණු තීයඹ 
නළවළ. ටිනයෝන් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහට පිං සිාධනන්න අපි ඳහල් ආයම්බ කනශේ නළත්නම් එක 
ඳහරක් නම් ආණ්ඩු තුශ අවුරුදු 20ක් යහජඳක්රු ඵරනේ ඉදරහ, ප්රධහන ඇභතිරු ඉදරහ, එක 
ඳහරක් ආයම්බ කයන්න ඵළරි ගිඹහ. නඳොලිස සථහන ඇති කනශේ අපි. උහවි ංකිර්ණ ඇති ක නශේ 
අපි. ජහතික ආධුනිකත් ළනි ආඹතන ඇති කනශේ අපි. පීටර් කළලිභන් භවත්තඹහනගන් ඳසනේ 
නොනේහපුය නිහ නඹෝජනහ ක්රභඹ ඇති කනශේ අපි. ඒ නාල් කනශේ අපි. ඒනිහ අපි කිඹනහ නම් 
සිහින භහලිගහල් නඳන්නරහ යටරහ තිනඹන්නන් නභොයටු අපි රළේජහනන්න ඕනෆ. කවුරුවරි 
කිඹනහනම් භන්රියනඹක් විදිඹට නම්ක සුයපුයඹක් කයනේ කිඹරහ අපි ඵරමු. මීශග 
ඡන්දනේදීපනභඹ සුයපුයඹක්භ නරහ තිනඹනහද කිඹරහ ිනිසසුන්ට වරිනා දළනනගන හිටිනේ 
නළවළ. වරිනා අනඵෝධ කයනගන හිටිනේ නළවළ. ඒනිහ තභනේ ඒ ිනිසසු ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කනශේ. 
නම් සුන්ත සිරියත්නරහ, රලිත් නනෝනිසරහ නම්නගොල්නරෝ හිටිඹහ, යවිනහත් ගුණනේකයරහ ළඩක් 
කයපු පුාගරනඹෝ, නභො යටුට ළඩක් කයපු පුාගරනඹෝ, ළඩක් කයපු නහඹකනඹෝ හිටිනේ අන්  
ඳක්නේ. ජීන් කුභහයතුංග ඇභතිතුභත් එක්ක අපිට ප්රලසනඹක් නළවළ. නවොද පුාගරනඹක්. නමුත්, 
එතුභහ නභොයටුට කයපු නදඹක් නළවළ. ජී. ඒල්. පීරිසරහ නභොයටුට කයපු නදඹක් නළවළ. අද 
ඔඵතුභහ ංවිධහඹක, භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹරහනේ නඵොනවෝභ ශග මීඳ ම්ඵන්ධකම් 
තිනඹන පුාගරනඹක්. ඒනේභ චන්රිකහ භළතිි ඹත් එක්ක නඵොනවෝභ මීඳ ම්ඵන්ධකම් තිබ්ඵ 
පුාගරනඹක්. තමුන්නහන්නේ නභොයටුට නභොනද කනශේ. විනලේනඹන් දවන් කයන්නට ඕ නෆ 
නම් ලුනහ කරපු යහඳිතිඹ වළදුනේ අපි.ඒනිහ නභඹ ඳටන්ගත්නත් අපි.නම් යහඳිතිඹ නිහ 
නරොකු දියුණුක් නභොයටුට ඇතිවුණහ. එදහ අන්  කහනල් යුනිනෂස ආධහය නභවහට නගනල්රහ අඩු 
ආදහඹම්රහියන්ට ළසිකිලි ඳවසුකම් ජරනර ඳවසුකම් නම් නාල් රඵහ නදන්න කටයුතු කනශේ අපි 
ඉදිරිඳත්නරහ. ආතර් සි. ක්රහක් භධයසථහනඹ නේ නාල් ඇතිකනශේ අපි. නභඹ කනශේනභොයටු 
ජනතහ ගළන හිතරහ. ටිනයෝන් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහනගන් ඳසනේ අපි කිඹන්නට ඕනෆ ඉයහන් 
වික්රභයත්න භළතිතුභහ එතුභහ නභොයටුට ආදයඹ කයන පුාගරනඹක් විදිඹට, නභොයටුට ආදයඹ 
කයන භවජන නිනඹෝජිතඹන් විදිඹට, එතුභහ ගම් නඳයලිඹ ළඩටවන ඹටනත් ිලිඹන 300ක් 
අපිට රඵහදීපරහ තිනඹනහ . නම් ප්රනාලනේ ඳහයල් කයන්න. ඒනේභ කටුඵළාද නශදනඳොර අපි 
නනනභනේ කයන්න ඕනෆ. නගය බහනන් කයන්න ඕනෆ. වළඵළනේ ඒ නාල් කයන්නත් අන්  
ිලිඹන 220ක් ඒක රඵහදීපරහ කයරහ තිනඹනහ. අද තමුන්නහන්නේට ඵළරිනරහ තිනඹනහ භහ 
ගහනක් ගිහිල්රත් විිත කයගන්න නනොවළකි තත්ත්ඹක් තමුන්නහන්නේට තිනඹනහ. ඒනේභ 
පුයන්අ් පු චතුයස්රඹ ිලිඹන 110 ක් දිරහ වළදුනේ. නභොයටුනේ ප්රලසනඹක් තිනඹනහ අවුරුාද 
දකට ආත්, නත්තල් දකට ආත්, ජනහීමර්ණ වු දකට ආත්, නභොයටුනේ හවනඹක් 
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නත්ත ගන්න තළනක් අපිට නළවළ. ඒ හවන නත්ත ගන්න ඳහර්ක් එක  වදරහ දුන්නහනේන් 
ඳසනේ ඒක විිත කයන්න අපිට වළකිඹහක් නළවළ. ඒක භහ ගහනක් තිසනේ කල් භයහනගන  
ඉන්නහ. ඒනිහ අපි නම්හ ගළන ංනතෝනන්න ඕනෆ නළවළ. අපි සඹං විනේචනඹක් තුළින් 
වදහගමු. භවජන නිනඹෝජිතඹන් නර අපි කුවක නන්නන් නළවළ. අපි කකුනරන් අදිනහ 
නනනභනේ.අපි කයරහ දුන්න නාලුත් ඇනේ විිත කයන්නන් නළත්නත්.නම් නාල්ලින් ජනතහට 
ඒ වන රඵහ නදන්න කිඹරහ ඒ ඉල්ීමභ කයනහ.ඒනේභ නගයහධිඳතිතුභනි, කිඹන්නට ඕනෆ නම් 
ආදහඹභ අද එක්දවස නදසිඹ ගහනක් නඳන්නන ඒ ආදහඹභ ඵදු ආදහඹම් මුළු ආදහඹභ අපි නම් නගය 
බහ තුර අපි අඹකයගන්නහද කිඹරහ ප්රලසනඹක් තිනඹනහ. නභතුභහ තමුන්නහන්නේරහ 
පුම්ඵන්නන් කර කරභනහකයණඹ කශ රංකහනේ නවොදභ පුාගරඹහ විදිඹට කුණුර යජහකිඹරහ 
නඳන්නුනේ නභඹහ තභනේ කර ංර්ධනඹ කයන්නන් කිඹරහ. නගයහධිඳතිතුභනි, අපි අවනහ නම් 
නඳොනත් 9නනි පිටු නඳයරරහ ඵරන්න. නම් 9නනි පිටුනේ තිනඹනහ 2021 තමුන්නහන්නේ 
ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ ආදහඹභ ත ඳවක් නළවළ. නකොනවොභද කරභනහකයණඹ කනශේ 2022 
නම් දක්හ ත ඳවක් නළවළ. 2020 නළවළ. කර කරභනහකයණඹ කශහ කිඹන්නන් නම් කර 
අයනගන ගිහිල්රහ භධයසථහනඹට දහන එක නනනභනේ. නභනේන් ආදහඹභක් උත්ඳහදනඹ කයන්නට 
ඕනෆ. තමුන්නහන්නේරහ කිඹනහ නවොදභ නගය බහ කිඹරහ. නළවළ රංකහනේ තිනඹනහ කර 
කරභනහකයණඹ කයන ප්රහනාශිඹ බහ  තිනඹනහ. අපි දළක්කහ සිතහක නගය බහ 
නකොම්නඳෝ්ට යහඳිතිඹ ඉතහභත් නවොදින් කයනහ.නභඹට තමුන්නහන්නේට කිඹන්න පුළුන්ද 
නභඹට එකතුනරහ නළවළ කිඹන එක. නභඹට  එකතුනරහ නළවළ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළනන්. 
නම් හර්තහ වදරහ තිනඹන නිරධහරින් නම් හර්තහනේ ත ඳවක්ත් කර ආදහඹභක් එන්නන් 
නළවළ.නරොකු ප්රලසනඹක් ඉතින්. එනවභනම් තමුන්නහන්නේ නම් අවුරුාදට ඵරහනඳොනයොත්තු 
නනහ 650ක්. තමුන්නහන්නේ ඉදිරිනඹත් ඵරහනඳොනයොත්තුනනහ 650ක්. වළඵළනේ ඳහුගිඹ 
අවුරුදුර ිමන්දුනේ.එනවභනම් කර කරභනහකයණනේදි දුර්රභ නගය බහ නභොයටු නගය 
බහනේ කිඹන්න ඕනෆ.දුර්රභ නගය බහ ඒක කිඹන්නභ ඕනෆ.නගයහධිඳතිතුභනි, 
තමුන්නහන්නේ නම් නගය බහනේ මුදල් තමුන්නහන්නේ ඔලුනන් නනනභනේ ඇනගන් තියණ 
අයනගන ඹම් ඹම් විදිඹට අඹථහ විදිඹට විඹදම් කයන්න නඹදිරහ තිනඹනහ.අපි කිවුහ නම් නගය 
බහනේ නීති නිරධහරිනඹක් ඉන්නහ උඳනදසගන්න නම් වළභ නදඹටභ අන්  දළනුභ වරිඹන්නන් 
නළවළ. අපිට ඵළවළ කර්භහන්තඹක් කයනනකොට ඉංජිනන්රුනගන් පිටඹන්න අපිට ඵළවළ. නීතිභඹ 
කටයුත්තකදීප නීතිඥයඹහනගන් පිටඹන්න තියණඹ ඒනගොල්රන්නගන් අවන්න.අවරහ නභඹ 
කයන්න පුළුන්ද ඵරන්න. ඒහට ඹන්න තමුන්නහන්නේ ගිහිල්රහ ඳළටලුනු ඒහට නගය බහ 
විඹදම් කයන්නන්. කදහවරි භන්රිරුනි භතක තිඹහගන්න නභඹට නගන්න නනහ.නම්හට 
අනුභළතිඹක් නදන්නන් නළවළ.ප්රලසන නනොකයනතහක් නභඹට අතඋසන්නන් නළති ඉන්න පුළුන්. 
ඹම්කිසි නකනනක් ප්රලසන කනශොත් නභඹට නගන්න නනහ.අන්න ඒක භතක් කයන්න ඕනෆ.ඒ 
භතක්කයන ගභන් අපි කිඹනහ නභහි අපිට අලය නන්නන් අවුරුදු 15ක් හිටිඹහ කිඹන 
එකත්,නජයසාත්ඹ කිඹන එකත්, උගත් බුාධිභත් කිඹන එකටත් ඩහ භභ දකින්නන් අපිට 
අලය නන්නන් අංක පුාගරනඹක් නවොයකම් නනොකයන පුාගරනඹක්.ඔඹ පුටුනේ හඩිනන්නට 
ඕනෆ. භභ ඔඹ පුටුනේ හඩිනරහ නවොයහකනහනම් භභ දන්නන් නළවළ භනගන් ඳල්නල්වහ ඉන්න 
නිරධහරින් භනගන් ඳල්නල්වහ ඉන්න නේකඹන්නේ හක්කුට භභ ගන්නහ නේ ීම ගුණඹක් 
ඹනහද කිඹරහ භභ දන්නන් නළවළ.ඒක නනහ අද.ඒක නනහ අද නගය බහට ඇවිල්රහ 
විඹදභක් නනොකය ළඩක් කයගන්නට ඵළවළ.අද තිනඹන තත්ත්ඹ නත්රුම් ගන්න. ඒ අඹ 
කිඹනනකොට අපි නම් ළනඩ් කයගත්නත් ල්ලි දීපරහ කිඹරහ කිඹනනකොට අපි රළේජහනනහ.අංක 
පුාගරනඹක් ඔතන ඉන්නහනම් ඒ තියණඹ අයනගන දඩුභක් නදකක් නදනහනම් නභඹ ළයදි 
කිඹරහ ඉයනරහ නභඹ වළනදනහ.භභ නම් නගය බහනේ රක් 10ක් නවොයකම් කයනහනම් 
අභතක කයන්න එඳහ රක් 50ක් පිට ඳහනර් ඹනහ.නම් ආදහඹභ අඩුනන්න නවේතු නභඹනේ. ඉතින් 
නගයහධිඳතිතුභනි, භභ නභහිදි වන් කයන්නට ඕනෆ අපි අංක නන්නට ඕනෆ.කකුළුහ ළයදි 
භහර්ගනේ ගිහිල්රහ අනනක් අඹට වරි භහර්ගනේ ඹන්න කිවුහට ළඩක් නන්නන් නළවළ.ඒ එක්කභ 
නගයහධිඳතිතුභනි,නභඹ නඳෞාගලික ප්රලසනඹක් නනනභනේ. නතොයතුරු දළනගළනිනම් ඳනත ඹටනත් 
තමුන්නහන්නේනගන් නතොයතුයක් ඉල්රහ තිබුණු කිංසලි කිඹරහ භවත්භනඹක් නභෝල්න් . 
එඹදුන්නන් නළවළ නගය බහනන්.  වළඵළනේ නතොයතුරු නකොිභට ලිවුහට ඳසනේ නම් නතොයතුය 
දුන්නහ.නභහි තිඹනහ තමුන්නහන්නේ නගයහධිඳතියඹහවිදිඹට ඉදරහ ගිඹ අවුරුානා නනොළම්ඵර් 
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නනකම් ඉදරහ තමුන්නහන්නේනේ ආදහඹභ, ඳඩි දීපභනහ නභොනද කිඹන එක තිනඹනහ. නභහි 
ඳළවළදිලිභ වන් කයරහ තිනඹනහ.අවුරුානදන්  අවුරුාද  නභොනද  තිනඹන්නන් 
කිඹරහ.තමුන්නහන්නේට 2006 නගයහධිඳතිධුයනේ ඉදරහ 2021 නනොළම්ඵර් නනකම් 
තමුන්නහන්නේට රළිමරහ තිනඹන ආදහඹභ රක් 67නේ. වළටවත්රක් ඳනසවතය දහවනේ.අපි ඒ 
නනොළම්ඵර් ඉදරහ නම් දක්හ තත් ගහනක් එකතු කයරහ ත රක් දවඹක් එකතු වුණහ කිඹරහ 
වළත්තෆවතනේ.දවතුනක් එකතු වුණහ කිඹමු 80නේ. නභඹ නඵදන්න අවුරුදු 20ට භහ 240ට 
නඵදන්න.ඒකනේ තමුන්නහන්නේනේ ආදහඹභ. ඉන් එවහට ආදහඹභක් නළවළ. එනවභ ආදහඹභක් 
තිනඹනහනම් තමුන්නහන්නේ ටළක්ස නගන්න ඕනෆ.තමුන්නහන්නේට ිමසනස නර්ජිසනේන් 
එකක් තිනඹන්නට ඕනෆ. ඒකට එකවුන්්ට එකක් තිනඹන්නට ඕනෆ. එනවභ නළති 
තමුන්නහන්නේට ආදහඹභක් නඳන්නන්න ඵළවළ. භභ අවනගන භභ එදහ ප්රලසනඹක් භතුකයාදි කිවුහ 
සුළු නදඹක් කිඹරහ. භභ පුදුභ වුණහ නම්ච්චය ප්රලසනඹක් අපි දකිනහනම් නම් ිනිසසු දකින්නන් සුළු 
නදඹක් කිඹරහ.නභනවභනම් ප්රලසනරට සුළු නදඹක් කිඹරහ මුහුණ නදන්නන් නකොච්චය නාල් 
කයරහ ඇාද. සුළුනාල් නනනභනේ හිතන්න.කවුරුවරි ගිහිල්රහ අල්රස දූණ එකට භභ දහන්නන් 
නළවළ.භභ ඒක කිඹනහ භභ කථහකශහට භභ ඒහට ඹන්නන් නළවළ.භභ නම් නත්රුම් කයරහ 
නදනහ.වළනදන්න පුළුන්නම් වළනදන්න.භභ ඹන්නන් නළවළ උහවි ගහනන්.භභ නභතන දළනුත් 
කයන්න විතයනේ.භභ කිඹන්නන් කවුරුවරි ඉදිරිඳත් කනශොත් නඳන්නන්න ඵළරි රු.1000ක්  තිබ්ඵත් 
ඒකත් අල්රක්.රක් ගණන් නකෝටි ගණන් ඕනෆ නළවළ.නම් යද නිළයදි නන්නට ඕනෆ.ඒනිහ 
නම් කථහ අිහිරිනන්නට පුළුන්. නභඹ ඹම්කිසි විදිඹට  ානේවගත කථහක් විදිඹට 
රකන්න එඳහ. නභඹ ානේවගත කථහක් විදිඹට නනනභනේ භභ කිවුනේ. නභඹ නගය බහනේ 
අනනක් භන්රිරුත් දළනගන්නට ඕනෆ.නම් අපි ඹන්නන් නම්නේ තත්ත්ඹක ඉදරනේ.ඒනිහ 
තමුන්නහන්නේනගන් ඉල්රහ සිටිනහ නම් අඹළඹ නල්ඛනඹ ම්ඵන්ධ ම්පුර්ණ අන්  අප්රහධඹ 
ඳරකයනහ.නම් නල්ඛනඹ තුශ කවුරුවරි කිඹනහනම් නභඹ පුම්ඵන්න වදනහනම් භන්රිරුනි 
නභඹ අපි අපිටභ කයගන්න විහිලුක් කිඹන එක භතක් කයනහ. 

භව නගය බහ භන්රි   -    එම්. පිලි්  ෆ්රළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2023 අඹළඹ ම්ඵන්ධ නකොයරළල්ර නළනගනහිය භළතියණ 
නකෝටාහලනේ නිනඹෝජනඹ කයින් භහ වබහගිනන ඳසන අඹළඹනේ නම්. නභොයටු 
ජනතහනේ සුබ සිාධිඹ උනදහ ය 15කට අධික කහරඹක් ඔඵතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන 
අඹළඹට භහ ඳක්න අතය 2023 නර් ඔඵතුභහනේ නභොයටු ජනතහනේ ආර්ථික නාලඳහරන 
වහ හභහජික තත්ත්ඹන් උස කිරිභට කටයුතු කය තිනඵනහ. ඳතින ආර්ථික අියනඹෝගඹන් 
තත්ත්ඹ වමුනේ ජනතහනේ සුබ සිාධිඹ ඉටුකිරිභට කටයුතු කිරිභ ම්ඵන්ධනඹන් ඔඵතුභහට 
සතුතින්ත නින් භනේ ඳක්ඳහතීත්ඹ පිරිනභින් ඉදිරිනඹත් ඔඵතුභහනේ ළඩකටයුතු රට 
වනඹෝගඹ නදන ඵ ප්රකහල කයනහ. 
 

භව නගය බහ භන්රි   -    එම්. සුනිල් නන්දසිරි භවතහ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් භහනේ දවනනනි අඹළඹ කථහ. 16-17 ර් ර ංක්රහන්ති කහර 
සීභහක් තිබුණහ. ඒනිහ නළත්නම් අපි 21 නන්න ඕනෆ.1991 ර්නේදීපනගය බහට ආ 
පුාගරනඹක් ලනඹන් හිටපු නගයහධිඳතිරු තුන්නදනනක්නේ නඳෞාගලික වකරු ලනඹන් ගරු 
ටිනයෝන් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහනේ භඟනඳන්වීභ ඹටනත් භභ 1993 ර්නේදි යහජය නේඹට 
නඹොමුනරහ 1997 ර්නේදි ඡන්දඹ ඉල්ලුහට ඳසනේ භභ නදහිර ගල්කිස භවහ නගය බහනේ 
නම් නවිට භභ යහජය නේඹට නඹොමුනරහ කටයුතු කයනහ. 1991 ර්ඹ තුශ නම් දක්හ 
ගත්තහභ නගය බහනේ නනසවිම් කිහිඳඹක් නරහ තිනඹනහ. නභොයටු නගයඹ තුශ රංකහනේ 
ඉතහභ සුප්රසිාධ ඒනේභ රංකහනේ පුනයෝගහමීත්නේ නගයඹ භභ හිතන්නන් නළවළ හභහනයනඹන් 
ඹම්කිසි නනක් නරහ තිනඹනහ කිඹන එක. ඒක ඳළවළදිලිනේ. අනනක් නගයරට ගිඹහභ භවහ 
විලහර නනසකම් තිනඹනහ. ප්රධහන නා තභනේ භවජනතහට අලය නාල්. ප්රධහන නා තභනේ 
අන්  නයෝවර. අද අන්  නයෝවර ගත්තහභ වළභ කහනුකභ ිනිසසු කථහකශහ නදොසතයරහ ආහ, 
යහජිත නේනහයත්ත භළතිතුභහ නේ අඹත් ආහ. ටිනයෝන් ප්රනහන්දු නභතුභහනගන් ඳසනේ එතුභහ 
විලහර නේහක් කශහ. එදහ නභදහතුය ඹම්කිසි නදඹක් කශහනම් නභොයටුට ඒ කනශේ ටිනයෝන් 
ප්රනහන්දු භළතිතුභහ විතයනේ. නන කවුරුත් ක නශේ නළවළ කිඹන ඒක භභ නනොිමඹ ප්රකහල 
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කයනහ. භන්ද, එතුභහට ඳසනේ ජි. ඒල්. පිරිස ඇභතිතුභහ ආහ. එතුභහත් දහරහ ගිඹහ. ඉන් ඳසනේ 
නනොනඹකුත් ආකහයනේ පුාගරනඹෝ ආහ. නමුත්, නභොයටුට ඹම්කිසි නදඹක් වුනණ් නළවළ. 
පුනයෝගහමීත්නේ නගයඹවුණහට අපි ංනතෝ නන්න ඕනෆ අන්  ආතර් සි. ක්රහක් භධයසථහනඹ 
ළනි සුවිලහර නාල් ඒනේභ විලස විදයහරඹක්,නඳොලිස සථහන 5ක් ඒ සිඹල්රභ තිනඹනහ. 
සිනභහලහරහල් ළඩිනේ. ලිකර්නෝ  ළඩිනේ. ඒ වළභනදඹක්භ තිනඹන නගයනේ අපි හිතන්නන් නම් 
නවිටත් වළභ අඹළනඹන් අඹළඹටභ ඹනහ නභඹ වදනහ නභඹ වදනහ කිඹරහ. 
නගයහධිඳතිතුභනි, භභ ඉල්ලිභක් කයනහ නභොයටුනේ ප්රධහන පුයළසිඹහ ලනඹන් ඔඵතුභහ අපි 
අභංගර උත් රට නගොඩක් වබහගිනන අඹ ලනඹන් උදවු කයන අඹලනඹන් අපි 
දන්නහ භවය නගදයකභයණඹක් වුනහභ, ඊනඹත් එනවභ නදඹක් වුණහ. වමුදහ භහනත් ඒ භයණඹ 
තිඹන්න තළනක් නළවළ. නගනිඹන්න ඕනෆ රගභ නයෝවරට රු.10000ක් ගන්නහ යණසිංව 
භල්ලහරහනන්. නභොයටු භවහ නගය බහනේ ඵජ්ට එනකත් තිනඹනහ භල් ලහරහක් වදනහ 
කිඹන කථහ, ඒ නා කශහනම් අද ඒ ිනිසසුන්ට වනඹ නනහ. නම් කථහකයන භභ තිරකසිරි 
භන්රිතුභහ අපි කවුරුත් නම්හ කයන්න ගිඹහභ අනඳන් ල්ලි නදන්න නනහ. අපිත් ල්ලි 
තිනඹන ිනිසසු නනනභනේ. ලුනහ නයෝවරට නගනිච්චහභ නන්නන් ඳහනදුනර්ට නගනිඹන්න. 
එතනකොට භල් ලහරහට නදන්න නනහ රු.10000ක් නවෝ ඊට අඩු ගහනක්. ඒනිහ භභ හිතන්නන් 
ප්රධහන ලනඹන්භ මුල්ගල් තිඹරහ දළන් මුල්ගල් ඳළරනනහ. ලුනහ නයෝවර මීට කලිනුත් ඵඩු 
ගඹක් නගනහහ ඔඵතුභන්රහනේ කහනල් ඔඵතුභහ නනනභනේ කනශේ ඔඵතුභහරහනේ කහනල් අන්  
භන්රිතුභහ ඳශහත් බහ භන්රි ඉන්නනකොට ඊට ඳහුනනිදහට ඳහුනනිදහ ඵඩු අයනගන ගිඹහ.දළන් 
ඒනේ තිබුණ නයෝවරක් අද නනකම්භ ඇත්තලනඹන්භ පුනයෝගහමීත්නේ නගයනේ ඇති 
නයෝවනල් ඇත්නත් නළවළ ලරයහගහයඹක් නේභ නභෝචරිඹක්. ඒනිහ කණගහටුනන් ඒක භභ 
භතක් කනශේ ඒකනේ. ඊනේත් භයණඹක් පිළිඵද කයගවපු නිහ.ඒ නාල් ඉතහ නවොදින් නොඹහ 
ඵරන්න, නොඹහඵරරහ අපි කවුරුත් එකතුනරහ කයන්න ඕනෆ නදඹක් ඒනේභ තභනේ නභොයටුට 
කුභන ආකහයනඹන් ගත්තත් සුපිරි නශදළල් තුනක් තිනඹනහ කිඹන ඒක කිඹනහ ඒට ඹන්න 
නිසිඹහකහයනේ ඳහර්කින් එකක් නළවළ. ඒ ඳහර්කින් එකක් වළදුහ අපි අන්  කහනල්. ගරු ඉයහන් 
වික්රභයත්න භළතිතුභහ නමුත්, ඒක අදනනකම් ඕඳන් කයන්න ඵළරිනරහ තිනඹනහ. ඒනේභ වීය 
පුයන්අ් පු චතුයස්රඹ භභ එදත් කිවුහ භවය නේරහට අනලය නාල් අන්  පුත් ඳත්ර 
 ළනටනහ. එක එක්නකනහ කිඹන කථහල් කදහත්භ අන්  කථහ ගිහිල්රහ තිනඹන්නන් 
නඵොනවෝභ අඩුනන්. භවය පුාගලික කථහකයන නාල් එක්නකෝ නොනේහපුය කිඹනේ නළත්නම් 
නන නකොනවේවරි කිඹනේ. ඒ නාල්ර තිනඹනහ නමුත් භභ දළකරහ නළවළ විනලේනඹන් 
අතයහලය නදඹක් වන් නරහ තිනඹනහ. 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභොයටු නේල්ස කුභය විදයහරඹ නම් නවිට කවුරුත් අවන නාල් 
පුත්ඳත් ලින් දකින නාල් ගළවළණු ශභනේ ඉන්නන් නේල්ස කුභරි විදයහරඹ ශියහනෝ ඉන්නන්. 
ශියහනුත් භත්ද්රය විදුවරට නගනහහ කිඹන එක ඳහුගිඹ කහනල් නඵොනවෝභ දළඩි ගිඹහ.අපි 
ංනතෝනන්න නයකනේ නවේතු තභනේ 2002 ර්නේදීප සිංග් පුරුනන් අපිට වම්ඵවුණහ ටුර් 
එකක් නභොයටු තභනේ රංකහනන්භ භත්ද්රය පුනුරුත්ථහඳනඹ කනශේ. අපි දන්නහ සන්ටඩිඹම් 
එනක් එකතුනරහ කයරහ ඒනකන් අපිට භරක්කහ ම්මුතිනඹන් අන්  යවිනහත් ගුණනේකය 
භළතිතුභහනගන් අපිට ඒ නාල් රළබුණහ.ප්රතිරහබ රඵහගත්තහ අපි කවුරුත් ගිඹහ. ඒ දසර 
තිබුනණ් නවනයෝනේන් විතයනේ. දළන් තිනඹනහ භත්ද්රය යහශිඹක්.භභ කණගහටුනනහ භනේ අනේඹහ 
අනිල් භහනකෝයහශ එනගොඩ උඹන නඳොලිසිනේ OIC නමුත් ඒනගොල්නරොත් කිඹන්නන් බහනන් 
ඉල්ලිභක් කශහ වළනභෝභ නම් භත්ද්රය  පුනුරුත්ථහඳනඹ පිළිඵද කුඩු ඇල්ීමභ පිළිඵද නභඹ 
නත්න්න උදවු නමු කිඹන කථහ. නමුත්, කදහත්භ ඒ නා සිදුවුනණ් නළවළ.අපි කථහකයනහ 
අපි කිඹන නාල් වළන්හඩ් නනහ එච්චයනේ.කදහත්භ නම්හ එළිඹට ඹන්නන් නළවළ.අන්න 
ඒකනේ තිනඹන දුර්රකභ.ඔඵතුභහ නවෝ කවුරුන් නවෝ නම් බහනේ නාල් අනලය විදිඹට එළිඹට 
ඹනහ නෂේසබුක් භහර්ගනඹන් නවෝ ඹම්කිසි ආකහයඹකට ඹනහ. අනලය නාල් එක් එක්නකනහට 
භඩ ගළහිම් නනොනඹකුත් ආකහයනේ විනේචන. නමුත් ිනිසසුන්ට නන්න ඕනෆ නාල් එළිඹට 
ඹන්නන් නළවළ කිඹන එක භභ නනොිමඹ ප්රකහල කයනහ.නවේතු භභ එදත් කිවුහ නම් බහට 
ඉසනල්රහ බහනත් භභ කිවුහ නගයහධිඳතිතුභනි අන්  විය පුයන්අ් පු චතුයස්රඹ. ඒ චතුයස්රඹ 
ටහ ළටක් දහරහ නේ්ටටුක් දහන්න කිඹන එක.අද රෑට කවුරුවරි ගිහිල්රහ ඵරන්න ඒකහනල් 
හිටිඹහ භළක්සි භන්රිතුභන්රහ අටනදනහනේ කල්ලිඹක් කිඹන කල්ලිඹ. ඒ කිඹන්නන් නම් භන්රිරු 
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නභොයටුනේ නභොනහද නන්නන් කිඹරහ අපි රෑටත් ගිහිල්රහ ඵරනහ. සිකියුරිටි එක වරිඹට 
ඉන්නහද කිඹරත් ඵරනහ. සිකියුරිටි එනකන් නච්ච නින්දිත ක්රිඹහක් ඳහුගිඹ කහනල් අපි ප්රකහල 
කශහ. නම් ඉසයවහ සිකියුරිටි එනක් නච්ච නින්දිත ක්රිඹහක් ගරු නකොභහරිසතුභනි විනේචන 
එන්නන් ඔඵතුභහරහට. අපි ආ නළවළ නභොකද ඔඵතුභහරහ නඵොනවෝභ ක්ලින් ිනිසසු.ඒනිහ ඒහ 
නවොඹහ ඵරන්න ඕනෆ.ඒ කිඹන්නන් කිසිභ නදඹක් පුත්ඳතකත් එනවභ නදඹක් ළනටන්නන් 
නළවළ. නවේතු ඒනා දන්නන් නළවළ. එදහ සිංගර් එක කඩරහ ආ නවොයහ ආනත් ඔතනට ඵෆේ 
එකක් දහරහ ගිඹහ. ඵළරිනරහත් අන්  නකනනක් එතන හිටිඹහ නම් ඒනකනහ අහුනනහ. ඊට 
ඳසනේ ඒ නා රට බහ ඹන්න ඕනෆ උත්තය ඵදින්න. නම් වහ ප්රධහනිඹහ නන්නන් 
නකොභහරිසතුභහ. ඒනිහ භභ කිඹන්නන් නභඹනේ අපි  නඵොරු නාල්රට විඹදම් කයනහ නේභ 
ආයක්හ කයගතයුතු නාල් ආයක්හ කයගමු. දළන් රෑට ඇවිල්රහ ඵරන්න ඵංකුර නභොන නභොන 
නාල්ද නන්නන් කිඹරහ. එතළන යජභළදුයක් නරහ. නේනක භන්රිතුභහ කිවුහ නේභ 2015 දීප 
ටිනයෝන්ප්රනහන්දු භළතිතුභහ දහරහ ගිඹහ, ජි. එල්. පිරිස භළතිතුභහ දහරහ ගිඹහ. 2015 අපි නභොයටු 
දින්නහ. නේනක දභඹන්තනේ නහඹකත්නඹන්.ඊට ඳසනේ ඒනා එඳහ නච්චනිහ තභනේ 
නභොයටුනේ භනුසනඹක් දිනන්න ඕනෆ කිඹන භතඹට අනු නභොයටුනේ භන්රහල් දිනන්න 
තියණඹ  කනශේ.අපිටත් නකනනහිලිකම් කශහ භවහ ඳරිභහන ල්ලි තිනඹන පුාගරනඹෝ නනනභනේ 
ඹකහනේ කටටත් අතදහනහ ළයදි නාල්රට. වරිනාට නඵොරුට කෆගවරහ බහදහට විතයක් 
ඇවිල්රහ කයන්න එඳහ කිඹන ඉල්ීමභ කයින් විනලේනඹන්භ භභ ඉල්ීමභක් කයනහ ගරු 
නකොභහරිසතුභනි ඔඵතුභහනේ විනලේ අධහනඹ නඹොමු කයන නරත් නහගරික නල්කම්තුභනි 
ඔඵතුභහනේ අධහනඹ නඹොමුකයන නරත් භහ ඉල්රහ සිටිනහ.නගයහධිඳතිතුභනි,එශනඵන්නහවු 
නත්තරත් නභොයටුනේ ජනතහට ඹම්කිසි නදඹක් කයන්න නභොකද එන බහනන් ඳසනේ නගය 
බහ විසුරුන්න ඵළරිනළවළ.ඒනිහ ඒ සිඹල්රටභ කලින් අපිනළත එනේද නළාද කිඹරහ 
භවජනතහ තියණඹ කයනේ. ඕනෆකින් ඉල්ීමභක් කයනහ අපි කවුරුත් ආත් නහත් වළනභෝභ 
භහජනේ ඹභක් කයපු ිනිසසු ලනඹන් නභොයටුනේ ිනිසසු ඵරහගමු කිඹන නඹෝජනහ කයනහ. 
 

භවහ නගය බහ භන්රි -එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්නායහ භවතහ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භහ හිතන්නන් භහනේ ඳසනනි අඹළඹ කථහනේදි භහනේ නකෝටාහලනේ වහ 
සිඹලුභ සිංවර,මුසලිම්,නදභශ සිඹලුභ ජනතහත් ඒනේභ නභොයටු එනගොඩඋඹන දකුණු 
නකෝටාහලනේ භහ නිනඹෝජනඹ කයන නම් නවිට ඔඵතුභන්නේ අඹළනඹන් විලහර නේහක් භහ 
නිනඹෝජනඹ කයන දකුණු නකෝටාහලඹට විලහර ංර්ධනඹක් ගිඹය අඹළනඹනුත් 
කයරහතිනඵනහ. ඒනේභ නම් අඹළනඹනුත් ඒ ඒ ංර්ධනඹ කිරීභට ඔඵතුභහනේ අඹළනඹන් 
නභයත් ඵරහනඳොනයොත්තුනින් ඔඵතුභහනේ අඹළඹට සුබදහනේ අඹළඹක් නේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ 
කයනහ. 
 

භවහ නගය බහ භන්රි - එම්.ශිනයෝි ඉන්දිකහ කුනර් භවත්ිඹ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,භහ වබහගිනන 5නනි අඹළඹ. නභොයටු භවහ නගය බහ කිඹන්නන් 
නභොයටු ආනනේ ම් 42ක් ඇතුනල් විනලේනඹන්භ ඳවුල් 48827 ක් ජිත්නන ඵර සීභහක් 
තුශ තභනේ නම් අපි නම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ පිහිටරහ තිනඹන්නන්. ය 5ක ඳරිඳහරන 
ක්නරනේ අපි දළකපු ඉතහභ අභ ජනතහ ඳවසුකම් ඳඹන භවහ නගය බහක් විදිඹට තභනේ නම් 
නගය බහ දළක්නක්.විනලේනඹන් උදහවයණඹක් ගත්නතොත් නකොශම භවහ නගය බහ තුශ අපි 
නිතයභ දකිනහ අපි උභනහනන් ඵරනහ විනලේනඹන්භ ගත්නතොත් අපිට භන්රිරුන් නර 
යප්රහද අභ නගය බහ නර භභ ඉතහභ අකභළත්නතන් ප්රකහලකයන්න කළභතිනේ.නභොකද 
වළභනේරහනභ බහක් තුශක්රිඹහත්භක නන්නන් භන්රිරුන්ට සිඹ යප්රහද රළිමඹ 
යුතුනේ.ඔඵතුභහ ඳරිඳහරන ක්නරඹ තුශ අපි කුඩම්භහනේ ළරකිල්රට රක්නරහ ය 
5ක්භ.ඉතහභ අහනහන්ත පිරික් විදිඹට අපි අපි දකිනහ. විනලේනඹන්භ අපිට අන්  
අනේතිහසිකම් දිනහගන්න රළබුනණ් නළවළ නම් ය 5තුරභ. ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති නකොශම භවහ 
නගය බහ යකට භන්රිරුන්ට ප්රතිඳහදන නන් කයනහ නේභ ය අහනනේ 
රු.3500ක ප්රතිඳහදන රඵහ නදනහ. විනලේනඹන්භප්රතිඳහදන නනොරළිමච්ච ඉතහභ අහිි නච්ච 
පිරික් ය 5ක් අපි නගවුනේ ඒ විදිඹට. ඒත් එක්කභ විලසහඹක් දිනහගන්න අපිට රළබුනණ් 
නළවළ නම් ඳරිඳහරනඹ තුශක්රිඹහත්භක නන ආකහයඹ. විනලේනඹන්භ කිටු 9ක් තුශ නිනඹෝජනඹ 
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නනහ නම් ය 5තුශ කිසිභ කිටුකින් ය 2-3 ඇදිච්ච නඹෝජනහ තභනේ අපි දළක්නක්. ඉතින් 
ඔඵතුභහ ඔඵතුභහටභ කිඹහගන්නහ නභඹ තභනේ සුයපුයඹ කිඹරහ. භභ තභනේ නභතන යේජුරුනෝ 
කිඹරහ.නමුත් ඔඵ කයපු නදඹක් නළවළ. භභ හිතන්නන් ය 16ක්තුශ ඔඵ ඔනබ් ඳහරනඹ තුශ ඔඵ 
අහර්ථක ඳහරකනඹක් නර භභ දකිනහ. නම් ඳහුගිඹ ය 5 පුයහභ  ඔඵ කයපු කිඹපු නදඹක් අපි 
දළක්නක් නළවළ.ඔඵ හර්තහ වදනහ, ඔඵ නඹෝජනහ කයනහ, ඔඵභ ක්රිඹහත්භක කයන්න උසහව 
කයනහ. ඔඵ භවය නේරහට ඔඵ කළභති විදිඹට කටයුතු කයනහ. ඉතින් නභළනි ඳහරනඹක් 
තුශනභොයටු භවහ නගය බහ ව නභොයටුනේ ජනතහ භභ හිතන්නන් වරිභ අයණ තත්ත්ඹක 
ඉන්නහ. විනලේනඹන්භ යන්ට තත්ත්ඹ ව භවහ නගය බහ තුශ තත්ත්ඹ කිඹන්නන් 
භහනහත්භතහනඹන් යුක්ත තත්ත් නදකක්. අපිට භවහ නගය බහකින් ඵරහනඳොනයොත්තු 
විඹවළකි නේඹ නභනේන් නන්නන් නළවළ.භභ හිතන්නන් භධයභ යජඹ ප්රතිඳහදන භවහ නගයඹකට 
අලයනන්නන් නළවළ. භවහ නගයඹට පුළුන් නිහ 48000කින් රළනඵන රිඳනම් මුදර 
නකොඳභණක්ද නභඹ ක්රිඹහත්භක න ආකහයඹ ව නභඹ ර්ධනඹ න ආකහයඹ අනු නභනේන් 
රඵන ආදහඹම් තත්ත්ඹ විලහර නර ර්ධනඹ කයනගන ඔඵතුභහට පුළුන් විවිධ 
ක්රනභෝඳහඹභහර්ග බහවිතහකයන්න. නමුත් අපි දළක්නක් නළවළ ඔඵතුභහ නම් ය ඳවක නළවුම් අලුත් 
ක්රිඹහභහර්ග රට ඹනහ නාලඳහරන ක්නරනේ නයකයණඹක් අපි දළක්නක් නළවළ. ඳරිඳහරන 
දුරුරතහ විතයනේ අපි දළක්නක්. ඇත්තටභ ඔඵතුභහ හිතනහ ඔඵතුභහ නමුත් කයපු නදඹක් නළවළ. 
ඒනේභ අන්  විලසහනිඹබහඹක් අපිට තිබුනණ් නළවළ. ය 5 පුයහභ ඔඵතුභහ ගළන විලසහඹක් 
කදහත් අපි දුටුනේ නළවළ. භන්රිරු නර ඔඵතුභහ අපිට කිසිභ ඳරිඳහරනඹතුශ නිසිතළන 
දුන්නන් නළවළ කිඹරහ කිඹන්න කළභතිනේ. විනලේනඹන්භ යන්ට තත්ත්ඹ අනු නගය බහ තුශ 
භභ හිතන්නන් නෞඛය ක්නරනේ ඉතහභ අඩඳණ නරහ තිනඹනහ. අපි නවොඹහ ඵරාදි ශභහ වහ 
භහති හඹනර තත්ත්ඹ ඉතහභ දුර්ර නරහ තිනඹනහ.අපිට දිනනන් දින රළනඵන අදවස 
නඹෝජනහ අපි ශග තිනඹන නඹෝජනහ එභටනේ.නමුත්, අපිට ඒ නඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්න තළනක් 
නළවළ.අපි අයණනරහ ඵරහනගන ඉන්නහ. ඉතින් ඳරිඳහරන ක්නරඹ නේභ ඔඵතුභහත් 
අහර්ථක ඳහරකනඹක් විදිඹට ඇත්තට භභ නම් නභොනවොනත් නම්කයන්න කළභතිනේ. භන්රහල් 
ප්රනහන්දු භළතිතුභනි, ඔඵතුභහ අහර්ථක වුණහ, ඔඵ ය 16ක් තිඹහ ඉසයවහට 16ක් හිටිඹත් 
ළඩක් නන්නන් නළවළ. නභොයටුට ඔඵතුභහ කයපු නදඹක් නළවළ කිඹන එක භභ ඉතහභ නිර්බඹ  
ප්රකහලකයන්න කළභතිනේ. ඒනේභ අධයහඳන ක්නරඹ, නෞඛය ක්නරඹ ව ඵඩගින්නන් 
ිඹනදන තත්ත්ඹකට ඩුන් අද ළටිරහ තිනඹනහ.ඔඵතුභහ ගන්න ක්රිඹහභහර්ගඹක් නළවළ. 
ඔඵතුභහ ඩු ප්රලසනඹට කථහකයන්නත් කළභළත්තක් දක්න්නන් නළවළ. ඉතින් නම් ඳහරනඹ ව 
ඳහරකඹහ ව ඳහලිතඹහ කිඹන නභොයටු ආනනේ දිඹත්විඹයුතු ළඩටවනක්රිඹහත්භක කනශේ 
නළවළ කිඹන එක භභ තයනේ ප්රකහල කයන්න කළභතිනේ. ඒත් එක්කභ විනලේනඹන්භ යටක් විදිඹට 
ඉසයවහට ඹන්නටනම් භභ හිතන්නන් ඳශහත් ඳහරන ක්නේරඹ ලක්තිභත් විඹයුතුනේ. භධයභ 
යජනේ විභධයගත අඹළඹ අලය නළවළ නගයඹක් දියුණු කයන්න. අපිට පුළුන් අපි රඵන 
අඹළඹ වරිඹහකහය ප්රගුණ කයගනිින් නගයඹ ර්ධනඹ කයන්න. ඒ වහ ක්රනභෝඳහඹ භහර්ග 
ළරළසභක් අපි ඔඵතුභහනේ දළක්නක් නළවළ. ගිඹ ය 5 පුයහටභ නක භන්රිරු නර අපි 
ඉතහභත්භ කණගහටුට ඳත්නනහ භන්රහල් ප්රනහන්දු කිඹන ඳහරකතුභහ තභන්ට අඹත් 
නකොටක් රැකනගන තභන්නේ ඳක්ඹ නනුනන් ක්රිඹහත්භක නනහ අපි නම් ඇසනදකට 
දළක්නක් අපි ක්රිඹහත්භක වුනණ් ඔඵතුභහ ඹටනත් තිබුණ කහරඹ තුශ. ඔඵතුභහ ඇත්තටභ ඔඵතුභහ 
හිතනහ භභ තභනේ කුණු කර ඉත් කයන පිරිසිදු ඳහරකඹහ කිඹරහ. නමුත් ඔඵ අපිරිසිදු 
ඳහරකනඹක්. ඔඵ ක්රිඹහත්භක වුනණ් නළවළ නිසිනර ක්රිඹහත්භක වුනණ් නළවළ.ඔඵ හධහයණ 
කටයුතු කනශේ නළවළ. ඔඵ නතෝයහගත් පිරිකට ඔනබ් ඳක්ඹට විතයක් ඔඵ ක්රිඹහත්භක වුණහ. 
ම්පුර්ණනඹන්භ අන්  ඳරිඳහරන ක්නරඹ විඹ යුත්නත් එනවභ නනනභනේ. ඔඵ භහනහත්භතහඹ 
දන්නන් නළවළ. ඔඵ දන්නන් නළවළ නගයනේ ඳහරකඹහ විදිඹට අනිත් අඹට රකන්න නිසිනර 
රකන්න. ඒනිහ ඔඵ අභත් ඳහරකනඹක් විදිඹට නළතත් භභ නම් කයන්න කළභතිනේ.  ඒනේභ 
විනලේනඹන්භ නභොයටු ජනතහනේ හිතසු පිි  ඔඵ කශහ කිඹන යහඳිති නභොනහද ය 
16ක් ඉදරහ ඔඵ නභොනහද ක නශේ. ඔඵ ය 16කට කයපු නදඹක් නළවළ. විනලේනඹන්භ කහන්තහ 
නාලඳහරනඹට ඔඵ කිසිභ වනඹෝගඹක් දුන්නන් නළවළ. දුර්ර ඳහරකනඹක් විදිඹට භභ නම් 
කයනහ. 
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භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -     එම්. තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අඹ ළඹ නල්ඛන නකටුම්ඳත 2023 ර්ඹ වහඉදිරිඳත් කිරීභ 
ම්ඵන්ධනඹන්. ඔඵතුභහට සුඵ ඳතනහ,එ නේභ අපි නඵොනවොභ කණගහටු නනහ, නජයසා 
භන්ත්රීයනඹක් වළටිඹට නේනක දභඹන්ත ගරු භන්ත්රීතුභහ නභභ නකටුම්ඳත් විහදඹට එක් නින් 
එතුභහ නම් ම්ඵන්ධ භභ දළනුත්නම් කිසි නදඹක් කතහ කනල් නළවළ, එතුභහ කතහ කනල් 
ඔඵතුභහ භඟ තිනඹන්නහවු ධයඹක් පිළිඵ ඒ  ධයඹ නභතනදි පිට කරහ කිඹරහ තභනේ අපිට 
නත්නයන්නන්, වළඵළනේ එක් ඳළත්තකින් එතුභහ ඔඵතුභහ ගළන කතහ කයනහ අනනක් ඳළත්නතන් නම් 
නභොයටු භවහ නගය බහට  ඹභ පුාගරනඹක් නේහක් රඵහ ගන්න ආහවභ මුදල් නනොදි කය 
ගන්න ඵළවළ කිඹරහ කිඹනහ. ඉතින් අපි රළේජනන්න ඕනෆ එතුභහ රළේජනන්න ඕනෆ එතුභහ  
භවජන නිනඹෝජිතනඹක් විදිවට එතුභහට පුළුන් ඉදිරිඳත් නන්න.  
 
     බහ නඝෝහ 

භවජන නිනඹෝජිතනඹක් විදිවට ඔඵතුභහට ජනතහ ඇවිත් එනවභ කිඹනනම් ඔඵතුභහ භළදිවත් 
නන්න ඕනෆ. බහට  එනද ඔඵතුභහ එන්නන් නළවළනන් භවහ බහට එනහ දීපභනහ ගන්න 
ඕන නිහ. 
     බහ නඝෝහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ නභඹ ඉදිරිඳත් කයන්නන් රඵන ර්ඹ වහ අඹ ළඹ ළඩ 
ටවන, එක ගළනනන් අපි කතහ කයන්න ඕන. ක්රිඹහත්භක නන විදිඹ ගළනනන් අපි කතහ කයන්න 
ඕන. නභඹ ම්භත උනහට ඳසනේ ඉදිරි ර්නේ නභඹ තභනේ ක්රිඹහත්භක නන්නන්. ගරු 
නගයහධිඳත්තුභනි, ඔඵතුභහ නගයහධිඳතියඹහ වළටිඹට දිවුරුම් නදනනකොට 2006 භභත් ඳත් 
නනහ ඒ ඳත්වුන දනේ ඉරහ භවජන නිනඹෝජිතනඹක් වළටිඹට අපි අන්  ගීමභ යුතුකභ 
ඉටුකයරහ තිනඹනහ අපි කිසිභ දක නම් බහට එන්නන් නළතු ඉදරහ නළවළ, අපි වළභදහභ නම් 
බහට එනහ ඇවිත් ජනතහ නනුනන් නන්නනහවු නේහ අපි කයනහ. නම් ර්නඹදීප 
නකොතයම් ආර්ථීක අඳවසුතහ තිබුණත් භවහ නගය බහක් විදිවට අපි අන්  ජනතහ නනුනන් 
කයන්න තිනඹන ගීමභ යුතුකභ අපි ඒ විදිවටභ කශහ, අද නභතුභහරහ කිඹනහ අයක නම්ක කනල් 
නම්නගොල්නරෝ අයනගොල්නරෝ කිඹරහ, වළඵළනේ එනවභ කයපු අඹට ඵරනේ ඉන්න රළබුනණ් නළවළ 
නම් අඹ කිඹනහ අපි ළඩ කනර් නළවළ කිඹරහ වළඵළනේ ඔඵතුභහ 2006 ඉරහ භවහ නගය බහනේ 
නගයහධිඳතියඹහ වළටිඹට ඉන්නහ. අපි අණ්ඩු ඳක් භන්ත්රීරු වළටිඹට ඉන්නහ. නභහි අඩුඳහඩු 
තිනඵන්න පුළුන් වළඵළනේ අපි ජනතහ නනුනන් උඳරිභඹ කයන්න උත්ව කයන්න ඕන. අපි ඒ 
උත්වඹ ගන්නහ විඳක්නේ භන්ත්රීරුන්නගනුත් අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නන්නන් ඒකතභහ, 
නභහි තිනඹන නා ඹහථහර්තඹක් කිරීභට අපිට උදේ කයන්න එකනේ කශ යුත්නත් එනවභ නළතු 
නභතන ධයඹකින් කතහ කයන්න එඳහ කිඹරහ තභනේ අපිට කිඹන්න තිනඹන්නන්. ඔඵතුභහ ඊරඟ 
ළනර් ඵරඹ ගන්න වළඵළනේ ඔඵතුභහ ඊරඟ ළනර්ත් ඔඵතුභහනේ නකෝටාහලනඹන් ඡන්දඹ 
ඉල්රන්න අඩුභ ගහනන් එතනට ළනටන්නනකෝ. ඔඵතුභහ දිනනේ නගයහධිඳතිත් නනේ කිඹමුනකෝ 
එතනකොටත් ඉදිරිඳත් කයන්න තිනඹන්නන් නම් නේ ංඛයහ නල්ඛන තිනඹන එකක් තභනේ 
නළත්තම් ඔඵතුභහ ඇවිල්රහ නනභ විේජහක් නඳන්නනේද, 
 
     බහ නඝෝහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් වළනභෝභ ඉන්න තළන ජනතහ දන්නහ නකොනවන් ආපු අඹද 
නකොනවොභ ආපු අඹද කිඹරහ, එ ගළන අපි කතහ කයන්න අලය නළවළ ගරු භන්ත්රීතුභහ, අපි 
ඇත්තටභ තුටු නනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඔඵනේ නම් ඉදිරිඳත් කිරීභ ගළන, ඔඵතුභහ නම් 
ර්නඹදීපත් කර්භහන්ත කිටුනේ බහඳතියඹහ විදිවට අපිට නරොකු ගීමභක් ඳයරහ තිනඹනහ 
අපි එක නිහ කිසි විටක අන්  නකෝටාහලඹ ගළන විතයක් ඵළලුනේ නළවළ අපිට එ ගීමභ දුන්නහ 
සිඹළු භන්ත්රීරුන්නේ නකෝටාහල ඵරන්න. ඒක අපිට අණ්ඩු ඳක්නඹද විඳක්නඹද කිඹරහ අපිට 
ඵරන්න කිවුනේ නළවළ. වළභ නකෝටාහලඹක්භ නිනඹෝජනඹ න විදිවට කහණු නඵොක්කු 
ංර්ධනඹ කයන්න පුළුන් භ්ටටභට ඔඵතුභහ අපිට ඳවසුකම් රරහ දීපරහ තිනඹනහ, 
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ඔඵතුභහනේ තිනඹන ඵරඹ අපිට දීපරහ ළඩ කයන්න අපිට දීපරහ තිනඹනහ. නම් පිළිඵ ඔඵතුභහට 
අපි සතතිනේ න්ත නනහ ජනතහ නනුනන්. ඊරඟ ර්නේ අපිට නළති නන්න පුළුන් නම් 
තනතුරු ඒ නේභ තභනේ අපි නියන්තයනඹන්භ වළභදහභ උනාට නභතනට ඇවිල්රහ නභතන ටන් 
කයන්නන් නභඹ ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳත් කයන්න. එ නේභ ඔඵතුභහ එක්ක ඉන්න ිනිසසු වළටිඹට 
අපි දකිනහ ඔඵතුභහ නභඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න නිරධහරින් භඟ නභොනතයම් ෂනේ්ට කයනද 
කිඹන එක, නිරධහරින් ළඩ කයන්නන් නළවළ කිඹන එක නනනනේ කිඹන්නන්, ඔඵතුභහ එක්ක ළඩ 
කයනනකොට නිරධහරින් නරොකුට දුන්න උභනහ තිනඹන්න ඕන නිරධහරින්ට ඉිම ගභනින් 
ඹන්න ඵළවළ. ඉතහ ඉක්භනින් ළඩ කයන්න නනහ ඔඵතුභහ එක්ක ළඩ කයාදීප. එනවභ 
අසථහරදි නිරධහරින් භඟ ගළටුම් ඇති නන අසථහ තිනඹනහ. එනවභ නන්නන් නන කිසි 
නදකට නනනනේ නම් ජනතහට නේඹ කයන්න. ඒනිහ ඔඵතුභහට 2023 ර්නේත් නභඹ 
ඹතහර්ථඹක් ඵට ඳත් කයන්න ලක්තිඹ ධධර්ඹ උඳරිභ කළඳ කිරීභ, අපි රඵහ නදනහ කිඹින් 
භහනේ ඳහක්ඳහතිත්ඹ දක්නහ කිඹින් භනේ කතහ අන් කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එම්. සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භවහ නගය බහ ආඥහ ඳනතට අනු භවජන නෞඛය උඳනඹෝගිතහ නේහ 
නඳොදු භංභහත් විධිභත් කිරීභ ඳහරනඹ කිරීභවහ සුඵහධක කටයුතු ර්ධනඹ කිරීභ අපි සිඹළු 
නදනහනේ ගීමභනේ. එක් එක්  අනඹනේ  පුාගලික ප්රලසන විදීපභට නනො නඳොදු ජනතහ නේ ප්රලසන 
රට විඳුම් රඵහ දීපභ අඳනේ ගීමභක් වහ යුතුකභක් නේ. එවිටනේ ඳශහත් ඳහරන 
නාලඳහරඥනේන්නගන් ඩහත් භවජන නේහක් ඉටු න්නන්,නඳොදු ජනතහ අන් ක්හන් වදුනහ 
ගනිින් එහ පුයහීමභට ප්රතිඳහදන ඳඹහනදින්, ඳරිඳහරනඹකින් ඳත්හනගන ඹහභ තුලින් ඳටු 
අයමුණු මුදුන්ඳත් කය ගන්න අඹනේ අයගර පර නනොනු ඇත. ිනිහ භනේ කු පිළිසි ගත් 
අසථහනේ සිට ඉඳනදන නභොනවොනතත් ජිත්නන කහරනඹත් ිඹනදන තුරුත් ිහිදන් කයන 
තුරුත්, නම් නභොයටු භවහ නගය බහ තුළින් නකනයන්නහවු සුවිනලේත  ළඩ පිළිනරක් ඇත. නභභ 
කහර්ඹඹන් ඉටු කය ගළනීභට ඳළිනණන ජනතහට එඹ ක්රභත් ඉටු කය ගළනීභට ඳවසුකම් 
ළරසීභ අඳ ළභනේ ගීමභකි. ඳතින ආර්ථික ගළටළු භධයනේ අබයහ නඳොතක් නඳයඳහල් 
උඳකයණඹක් ිරදීප ගළනීභට නනොවළකි දරුන් සිටි. දු් ඳත් ඳවුල් සිටි ඳහල් නනොඹන දරුන් අඳ 

ඵර ප්රනාලනේ සිටින ඵ අපි දනි. ඹන්තින් ජිවිතඹ ගළට ගහ ගන්නහ එභ ඳවුල් ර ඇතළම් 
දරුන් ඳහල් ඹහගන්න නනොවළකි නදභහපිඹන් අයණ වී ඇත. ඔවුන්නේ ආර්ථීකඹ හීන වී 
ඇත. එභ දරුන් ඳහල් ඹෆවීභට ළඩ පිලිනරක් නභභ බහනන් ක්රිඹහත්භ කයන්නන්නම් භහ 
ඩහත් ළදගත් යහඳිතිඹක් නර රකන්නනම්. නභොයටු භවහ ජනතහට සුවිනලේත  නේක් කශ 
භහනේ භහභණ්ඩිඹ න ිඹගිඹ නි ප්රනහන්දු භවතහ සිහිඳත් කයි. එනභන්භ ඔවුන් නගන ගිඹ 
ළඩ නකොටසින් ඹම් නකොටක්ත් භහ වට සිදු කිරීභට නනොවළකි වී ඇත. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
ඳශහත් ඳහරන නිනඹෝජිතරිනඹක් නන භහ වටද අනනක් භන්ත්රීරුන්ටද ඔඵ ඳක්නේ අඹට 
නභන් ජනතහට ඹභක් කිරීභට අලය වනඹෝගඹ ප්රතිඳහදන රඵහ නදන නර ඔඵතුභහනගන් 
ඉල්රි. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ ඇතුළු සිඹළු නදනහට රඵන්නහ වු නත්තර හභඹ තුට පිරි සුඵ 
නත්තරක් නේහ ඹළනේ ප්රහර්ථනහ කයනහ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    ඩබ්. ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විනේයත්න භවතහ  

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහ නිනඹෝජනඹ කයන ඉදිඵළාද ජනතහනේ සුබහශීංන භභ ඔඵතුභහට 
පුදකයනහ ඒ නේභ ජනතහනේ ජින ආර්ථීක තත්ත්ඹ 2023 ර්නේ ඉවශ නළංවීභට 
ඔඵතුභහ කටයුත් නඹොදරහ තිනඹනහ. 2022 ර්ඹට ඩහ 2023 ර්නේ නඳොදු කටයුතු වහ 
ඔඵතුභහ ළඩපිළිනරක් කස කයරහ තිනඹනහ, කහඵනික නඳොනවොය යහඳිතිඹ ඔඵතුභහ ආයම්බ 
කයරහ තිනඹනහ. භභ ඉදිඵළාද ජනතහනේ සුබහශීංන පුද කයින් භනේ කතහ අන් 
කයනහ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -     ඒ. දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අද දින ඉදිරිඳත් කශ අඹළඹ 2023 ර්ඹ වහ නන් වී ඇති ප්රතිඳහදන, 
රට අනු භවජන නිනඹෝජිතනඹක් වළටිවට භහ තුටු නි. නකොනයෝනහ ංගතඹ නවේතුනන් 
ඳසු ගිඹ ර් රදි අඳ ගම් ංර්ධනඹ කිරීභ ම්පුර්ණ කය ගත නනොවළකි වුනත්, භංභහත් වහ 
භහනේ යහතහත්ත නළනගනහිය නකෝටාහලඹට නන් කයන රද ප්රතිඳහදන නනුනන් භහනේ 
නකෝටාහලනේ ජනතහනේ වහ භහනේ පුාගලික සතතිඹ පුදකය සිටිි. ඉදිරිකහරඹ තුරදීප අඳ 
නකෝටාහලඹ නනුනන් ඔඵතුභහනේ වනඹෝගඹ රඵහ නදන නභන් ඉල්රහ සිටිි.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    ඩබ්.්රිඹහනි නවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අඹළඹ හර්ථහ කිඹනනකොට ඹම් ඹම් ගළටළු තිබුණහ භභ ඒහ නම් 
නරහනේදි නඳන්න්න කළභතිනේ, එහි නිරධහරින් ඳළත්නතන් ඵළලුනොත් ංර්ධන නිරධහරින්නේ 
අතිරික්තඹ 23 වළටිඹට දක්රහ තිනඹනහ. ඒ නේභ ඔවුන් ආඳහු ඉල්රරහ තිනඹනහ 16ක් 
23ක අතිරික්තඹක් තිනඹනහනම් නකොනවොභද 16ක් ආඳහු ඉල්රන්නන් කිඹරහ ප්රලසනඹක් භට 
ඳළන නළගුනහ. ඉතුරු පුය් ඳහඩු 8ක් තිනඹනහ. ඔඵතුභහ ආඳහු ඉල්රරහ තිනඹනහ 15 නදනනක්, ඒ 
නේභ ඹන්ර ක්රිඹහකරු පුය් ඳහඩු 04ක් තිනඹනහ, ඉල්රරහ තිනඹනහ 9 නදනනක්. භභ මුහුණ 
දුන්න ගළටළුක් තභනේ අඹ ළඹක් ම්ඵන්ධ හර්තහක් නගොනු කයනනකොට අපි ශඟ තිනඹන 
පුය් ඳහඩු ප්රභහණඹ විතයනේ ඉල්රන්න පුළුන් ඊට ළඩිනඹන් ඉල්රන්න ඵළවළ. එනවභනම් එඹට 
විනලේ නවේතු තිනඹන්න ඕනෆ. අතිරික්ත 23ක් තිනඹාදි 16ක් ඉල්රන්නන් නකොනවොභද කිඹන එක 
විලහර ගළටළුක්. තද ළටු්  වහ අතිකහර දීපභනහ ඹටනත් නනත් විඹදම් නම් වළභ නාඹක්භ දීපරහ 
තිනඹන ගහණ භභ කිඹන්නන් නළවළ. නමුත් ඉතහභ ළඩි ංඛයහක් නඳන්නනහ. එතනදි භට ආපු 
ගළටළු තභනේ නභහි නවේතු නභොකක්ද එකක් භභ දකිනහ නේකඹන් ළඩිනඹන් ගන්න 
ඵරහනඳොනයොත්තු නනද ඉන්නට ළඩිඹ. අනනක් ගළටළු තභනේ නේකඹන්නේ ළටු්  ළඩි 
කයන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නනද නළත්තම් නභච්චය විලහර ංඛයහක් නකොනවොභද ඔඵ ඉදිරිඳත් 
කයන්නන්? ඊට ඳසනේ භභ දළක්කහ නඳය ඳහල් ම්ඵන්ධ ගළටළුක්, ආවහය වහ ඔඵතුභහ 
ළනවන්න මුදරක් නඹොදරහ තිනඹනහ, නමුත් ඳහල් උඳකයණ වහ ඔඵතුභහ දහරහ තිනඹන්නන් 
හධහයණ ගණනක් නනනනේ. 2021දීප රක් 31 නන් කයපු ඔඵ 2023 නන් කයන්නන් රක් 
30නේ. අපි දන්නහ ඳහල් උඳකයණ එකට තුනක් ගුණඹක් වතයගුණඹක් ළඩි නරහ තිනඹන්නන් 
එන අවුරුාදට ිට ඩහ ළඩි නනහ. ඔඵතුභහ නම් මුදර දහරහ තිනඹන ගහනට උඳකයණ ප්රභහනඹ 
ක් ඳහදු කයරහ නදන්න ඵරහනඳොනයෝත්තු නනද කිඹරහ තභනේ භට දළනිච්ච ළකඹ. ඊශඟට භභ 
ඔඵට ඉදිරිඳත් කයනහ නභනවභ එකක් ආවහය වහ නිඳහයක්ක කටයුතු ඒ නේභ නයෝග 
ළරළක්වීභ නිර්ණහඹක ඹටනත් ඔඵතුභහ ගනු නදනු ගඹක් අපිට නඳන්නනහ. එතනදි භනේ හිතට 
දළනුනහ තුටක් ගිඹ විඹදම් රට ඩහ ළඩි මුදරක් ඔඵතුභහ නඳන්නනහ. එ නඳන්නනනකොට භභ 
හිතුහ නභොයටු ජනඹහට ඉතහ සුබදහනේ ආකල්ඳඹක් ඇතු ඹම්කිසි න ළඩ පිළිනරක් කයන්න 
ඹනහ කිඹන තුනටන් නභඹ විව කයනනකොට භභ දළක්නක් නභොටර් හවනඹකට රක් 60ක් 
නන්කයරහ. කයන ක්රිඹහලිනේ අර්ථඹ භවජන සුඵහදනඹ නනනනේ. ඔඵතුභහ ඒකට නන් 
කයනගන තිනඹන්නන් නභොටර් යථඹක්. නම්හනේ විනේචනඹට ඩහ අපි හිතන්න ඕනෆ නාල් 
ඵහුරනේ නගය බහ ක්රිඹහත්භක නන්නන් භවජන සුඵසිාධිඹ වහනේ, නිරධහරින්නේසුඵසිාධිඹ 
වහ නනනනේ. ඒ නේභ නඳයඳහල් තත්ත්ඹ භභ 2018 ඉදන් දක්පු කහයණහක් තිබුණහ ඊට 
කලින් කිඹපු අදවක් අනු. එ අඹ අලුත් තහක්ණඹනේදඹ පුරුදු නන්න ඕනෆ නමුත් 
නගයහධිඳතිතුභනි ඔඵතුභහ අවුරුදු 15 ඇවිල්රහ, නමුත් නම් ක්රභඹට ඔඵතුභහ ගිහිල්රත් නළවළ එ 
නේභ ගුරුරුන්  නේ සුදුසුකම් අනු ඒනගොල්රන් ඒ තළනට නගනිඹන්නත් ඵළවළ. නභොකද 
ඔනරල් රට ගි තඹත් ඳහස නච්ච නළති අඹ අපි අතය ඉන්නනම් ඒ වහ පුහුණුවීම් 
අසථහ නදන්න අපිට ඵළවළ. ඊරඟ එක තභනේ නඵොරු ආදහඹම් නඳන්නරහ තිනඹනහ. නශළල් 
ූලලි ලින් 2021 රක් 25ක් ඔඵතුභහ, රඵහ ගත්තහ, 2023 රක් 71ක් ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ 
යට ඹන තත්ත්ඹ ඵළලුවභ එච්චය ගහණක් ඔඵතුභහට ගන්න පුළුන්ද කිඹරහ ළකඹක් 
තිනඵනහ. ඊරඟ එක තභනේ ගිනි නිවිනම් නේහ ගහසතු 2021 රක් 21 ගත්තු ඔඵතුභහ 2023 රක් 
150ක් ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. භභ නම් නඳන්නුනේ ඔඵතුභහ ආදහඹභ නරොකුට නඳන්නනහ 
රළනබ්න ආදහඹභක් නළවළ, ජනතහට සුඵසිාධිඹක් කයන්නනම් ඔඵතුභහ ඇත්ත ආදහඹභ 
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නඳන්න්න ඕනෆ. ඔඵතුභහට ඕනෆ ඔඵතුභහනේ ඳක්ඹ දියුණු කයන්න ික් ජනතහ නාඹක් 
කයන්න නනනනේ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    ය. රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ජනතහනේ සුඵසිාධිඹ නනුනන් ඔඵතුභහ නම් අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කය 
ඇති ඵ අපිට නවොදින් නඳනිඹනහ, නභොයටු ජනතහට කුණු කර ලින් නතොය පිරිසිදු නගයඹක්, 
නෞඛය ම්ඳන්න ජිත්වීභට නවො අඹළඹක් ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵ ප්රකහල  කයනහ. රඵන්නහව 
2023 ර්ඹ ළභට සුබ න යක් නේහ කිඹහ ප්රර්ථනහ කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    ඩබ්. පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අන්  අහන අඹළඹ තභනේ නභඹ. ඉරක්කම් නගොඩකට ඹට නන්න 
කලින් භභ හිතුහ අපිට ඉදිරිඳත් කයන නල්ඛනනේ මුල් ටික කිඹරහ ඵරන්න නභහි බහ 
නතොයතුරු ගළන වන් නනහ, එහි තිනඹන විදිවට අපි විසින් ඳහරනඹ කයන වහ භළදිවත්වීම් 
කයන ඹන ආඹතන වළටිඹට නඳයඳහල් 19 ක් භහති වහ ශභහ හඹන 16ක් සුපිරි නශ ළල් 3ක් 
බහ තු කඩ කහභය පිහිටි සථහන 9ක් දින නඳොශ 1ක් ජතයන්තය ක්රිඩහංගන 1ක් භවජන 
ක්රිඩහංගන 8ක් පුසතකහර 7 නේ දිග නල්ඛනඹක් තිබුණහ. ත නභහි තිබුණහ ආදර්ල ඳහා, එහි 
තිබුනන් ආඹතනනේ වහ නගය හසීන්නේ ඹවඳත උනදහ කහර්ඹ භණ්ඩරනේ කළඳ වීභ එවහ 
ඳළත්නත් නිල්, භහ නවොල්භන් වුනහ. ඊට ඳසනේ කිඹන් ඹාදි භට හිතුන නාඹක් තභනේ නම් අඹ 
ළඹ හර්තහ පුයහට නිල්භ තභනේ කිඹරහ. නභොකද භභ නභඹ මුර ඉදන් ඵරන් ඹාදි බහ 
නතොයතුරු ර භභ අය කිඹපු රළනේසතුනේ දිනනඳොරල් තිබුණහ අද නම් නනනකොට අන්  නගය 
බහ භිනන් ඳහරනඹ න දිනනඳොශල් ගත්තහවභ, ජනතහට ඉතහ ආහනන් ඇවිල්රහ ඵඩු 
ගන්න පුළුන් ඉතහ නවො තළන්ද තිනඹන්නන් කිඹරහ හිතුවභ ඉතහ නක්දනිඹනේ. නභොකද 
ජනතහට අලය කයන ආවහයඳහන ඳඹන ජනතහනේ ජන ජීවිතඹ වහ ඵාධ නච්ච එහ තභනේ 
නභහ. වළඵළනේ නෞඛය ම්ඵන්ධ ගකිඹන ආඹතනඹක් විදිවට අපි නම් ජනතහට නවො නෞඛය 
ම්ඳන්න තළනක්ද නිර්භහණඹ කයරහ දීපරහ තිනඹන්නන් කිඹරහ හිතුවභ වරිභ කණගහටුනේ. ඉතින් 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අපි හිතුනොත් එනවභ අනඳන් ඳහරනඹ න නම් දිනනඳොශල් ර 
තත්ත්ඹ ගළන, ආදහඹභ ගළන හිතරහ ඵළලුනොත් භවජන උඳනඹෝගිතහ ඇසතනම්න්තු ගළන 
ඵළලුනොත් 4202, අපි එකට ගිඹහභ එහි ආදහඹභ ඔඵ ඇසතනම්න්තු කයනහ 2022 ර්නේ 
5,258,822ක් එතනකොට නභහි නම් නනනකොට ආදහඹම් ඇසතනම්න්තු ඉක්භහ ගිහින් තිනඹනහ. 
එතනකොට නම් ම්පුර්ණ නකොටනේ ආදහඹම් විසතයඹ ගත්තවභ නදරක් ඳනසඅටදවස අටසීඹඹ 
විසි නදකක ආදහඹභක් දහරහ තිනඹනහ, අපි ඊශඟ කහර්තුත් එක්ක ඵළලුනොත් එනවභ ආදහඹම් 
ඇසතනභන්තු ඉක්භරහ ඹනහ. එතනකොට ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභන් ආදහඹභක් අපි 
රඵනනකොට අපි හිතුනොත් එනවභ නම් දින නඳොශල් නඩත්තු කටයුතු නනුනන් අපි නභොනද 
කයන්නන් කිඹරහ. අපි විඹදම් ඇසතනභන්තුට ගිහින් ඵළලුනොත් පිටු අංක 105, කිසික් නම් 
නනුනන් නන් කයරහ නළවළ. එ නේභ සුඵහධක නේහ ඇසතනම්න්තුට ගිනඹොත් 4201 
ක්රිඩහංගන ගහසතු 2022 ර්නේ රක් 60ක් විදිවට නඳන්නනහ එතනකොට එ රක් 60ක් 
නඳන්නන එනක්, 2022 නනනි භහනේ නනනකොට තය විදිවට නඳන්නනහ 4,888,200ක් 
එතනකොට කහර්තු එක්ක ඵළලුවභ ඇසතනම්න්තු මුදරඉක්භරහ ආදහඹභ රළිමරහ තිනඹනහ, ඊට 
ඳසනේ පිටු අංක 111ට ගිඹහභ විඹදම් වහ තඳවක් නඹොදරහ නළවළ, 2022 තය විදිවට 
නඳන්නන්නන් නළවළ. එතනකොට එහි ප්රථීපර විදිවට නගයහධිඳතිතුභනි අන්  ඳහල් නදකක් අතය 
භළච් එකක් ගවගන්න ඵළරි තළනට නම් ක්රිඩහංගන ඳත් නන්නන්. ඒ නේභ අන්  නඳයඳහල් 
ඳාධතිඹට ගිඹවභ. පිටු අංක 74,  දරුන්නේ සුඵහධන කටයුතු වහ නන් කයනහ 2022 
රක් 6ක්. ඔඵ විඹදම් කයන්නන් දරුන්නේ සුඵ හධනඹ නනුනන් 48500නේ. තය 
නඳන්නන්නන් එනවභනේ. 6න් 1ක් විඹදම් කයරහ නළවළ, භභ නභෝදය නඳය ඳහරකට ගිඹහ එහි 
දකින්න තිනඹන්නන් වනල් නකොන්ක්රි්ට ගළරවිරහ ළනටනහ දරුන්නේ ජීවිත තිනඹන්නන් 
අනතුයක නම්හ නනුනන් මුකුත් කයරහ නළවළ. වළඵළනේ ඔඵ කතහ කයනහ ඒසී කයපු 
නභොන්ටිනොරි වදන්න, එනවභ කතහ කයන ඔඵ නම් නන්කයන රක් 6න් 48500 විඹදම් 
කයන්නන්. එනවභ තිනඹාදි ඔඵ නම් ඳහය නන් කයනහ රක් 10ක් භභ අවන්නන් නභච්චයනේ. නම් 



                                                                                                                     විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.25 
 

19 
 

ගහන විඹදම් කයනේද. ඒක තභනේ නරොකුභ ප්රලසනඹ. ඇත්තටභ නම් කහනල් දරුනක්ට නඳොතක් ඳතක් 
ගන්න වරිභ අභහරුනේ. එන් කහරඹක ඔඵ 2022 විඹදම් කයනහ නඳොත් දවහ රක් 25ක් වළඵළනේ 
නම් නනකන් තඳවක් විඹදම් කයරහ නළවළ. එනවභ කයපු ඔඵ රඵන අවුරුාදට දහනහ රක් 30 
ක්, අනිත් එක තභනේ නභහි රළේජ හිනතනභ කහයණඹ ඔඵ නන්කයනහ දරුන්ට දිහ ආවහයඹ 
වහ රක් 22 නන්කයනහ. ඒ රක් 22 න් දරුන්ට කන්න දීපරහ තිනඹන්නන් 16,687 රළේජනේ 
නගයහධිඳතිතුභහ, ඉතින් නභදහළනර් අඹළනඹන් රක් 40ක් නන් කයරහ නකරුනනොත් නවොනේ. 
නම් අඹළඹට අනුනම් නන්නන් නළවළ එක සථීයනේ, නභහි ගණන් විතයනේ ඇති නදඹක් නළවළ 
ඉරක්කම් විතයනේ. ඇත්තටභ නභඹ පුස ලිඹවිල්රක් විතයනේ. භභ ඉල්ීමභක් කයනහ නම් ආදර්ල 
ඳහාර කහර්ඹ භණ්ඩරනේ කළඳවීභ කිඹරහ විතයක් නනනනේ ඳහරකඹන්නේ කළඳවීභ කිඹරහ 
දහන්න කිඹරහ. ඒ නේභ අපි නම් අඹළඹට අන්  විරුාධත්ඹ ප්රකහල කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එම්. නක්. පී. සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ිනිහනේ උඳනත් සිට භයණඹ දක්හ නේහක් ඳඹන නභොයටු භවහ 
නගය බහනේ ඔඵතුභහනේ නහඹකත්නඹන් විලහර ළඩ නකොටක් ඉටු නනහ එඹ භවය 
විඳක් භන්ත්රීරු එක එක විදිවට දක්නහ. ඔඵතුභහ නභොනද කනර් කිඹරහ ඇහුභ එක එක 
ප්රලසනහර්ථ භතුනනහ. ඔේ ඔඵතුභහ නභොනද කනශේ කිඹන එක. ඔඵතුභහ තුන්ඳහයක් නගයහධිඳති 
පුටුනේ හඩි වීනභන් නඳනහ. සිහින තිනඹනහ සිහින දකින එක අනේතිඹක් නමුත් කදහත් මුහුණ 
එක්ක තයවහ වුණහ කිඹරහ නවඹ කඳහ ගන්නන් නළවළ. ඒ නිහ නගයහධිඳතිතුභනි, භවජන 
උඳනඹෝගීතහ කහන්තහ වහ ප්රජහංර්ධන කිටුනේ බවහඳතිතුභහ වළටිඹට ඔඵතුභහ අඳනේ නගය 
බහ භගින් ඳහරනඹ න නඳය ඳහල් වහ නකොනවොභද දහඹකත්ඹ රඵදීපරහ තිනඹන්නන් 
කිඹරහ ඳළවළදිලිනරහ තිනඹනහ. නම් කහනු නනනකොට විලහර ආර්ථීක අර්බුදඹක් ව 
ආර්ථික පීඩනනඹන් නඳනරන නදභහපිඹන්නේ දරුනෝ තභනේ අන්  නඳය ඳහල් රට එන්නන් එභ 
නිහ ඔඵතුභහ නඳයඳහල් නවිකයණඹ කයින් ඹනහ, දිහ ආවහයඹ රඵහ නදනහ, ඒ නේභ 
දරුන්ට නඳශනඳොත්, ඳහල් උඳකයණ රඵහ දීපභට නභය අඹ ළනඹන් නඹොජනහ කයරහ 
තිනඹනහ. එඹ භභ ඉතහභත් අගඹනකොට ශකනහ, අපිට සීඹට සීඹක් නම් අඹ ළඹ අපිට හර්ථක 
කයගන්න ඵළරිනනේ නභොකද සීඹට සීඹක් හර්ථක ිනිසසු නනනනේ. ඔඵතුභහනේ නම් අඹ ළඹට 
භනේ ඳක්ඳහතිත්ඹ ප්රකහල කයින් භහ සතතින්ත නනහ නම් අසථහ භහවට රඵහදීපභ 
ම්ඵන්ධ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -     සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභොයටු භවහ නගය බහනේ 2023 ර්ඹ දවහ ඉදිරිඳත් කයන අඹළඹ 
ම්ඵන්ධනඹන් විහදඹට වබහගීවීභ ගළන භභ තුටට ඳත්නනහ. ඒනේභ භභ නම් 
නභොනවොනත් සිහිඳත් කයනහ සතතින්ත නනහ භනේ නහඹක, එක්ත් ජහතික ඳක් නහඹක, 
ත්භන් ජනඳති ගරු යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහට අපි නනුනන් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර 
සිඹඹට විසක කහන්තහ නිනඹෝජනඹක් ඇති කිරීභ ම්ඵන්ධනඹන්. එක්ත් ජහතික ඳක් නකොශම 
දිසරික් අන්  නහඹක ගරු යවි කරුණහඹක භළතිතුභහට ව නභොයටුනේ හිටපු එක්ත් ජහතික ඳක් 
ංවිධහඹක ගරු ඉයහන් වික්රභයත්න භළතිතුභහටත් භනේ සතතිඹ නම් අසථහනේදීප පුදකයනහ. 
ඒනේභ භභ කිඹන්න කළභති 2020 වහ අන්  අඹළඹ හර්තහ ළඩි ප්රමුඛතහඹක් දීපරහ 
තිනඹන්නන් ප්රහේධන විඹදභ ව ප්රහේධන ආදහඹභ වහ. 2023 වහ අපි ප්රමුඛතහඹ නදන්නන් 
පුනයහර්තන ආදහඹම් ව පුනයහර්තන විඹදභ වහ. පුනයහර්තන ආදහඹභ වහ නකොටස 
ළඩටවන් වතක් ඹටනත් ක්රිඹහත්භක කයන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. නඳොදු ඳරිඳහරනඹට 
ිලිඹන වත්සිඹ වළටතුනනේ, නේහ වහ ඵදුරට ිලිඹන නදසිඹතිසවතනේ, නෞඛය නේහ වහ 
ිලිඹන වතලිසඑකනේ, නබෞතික ළරසුම් වහ ිලිඹන දහවතනේ, භවජන උඳනඹෝගීතහඹ වහ 
ිලිඹන විසිවඹනේ, සුබහධන වහ ිලිඹන වතනේ, ූලණු කර නභනවඹවීභ වහ ිලිඹන තිවනේ. 
2023 වහ පුනයහර්තන විඹදභ ව පුනයහර්තන ආදහඹභට ප්රමුඛතහඹ නදන නිහ භභ කළභති 
පුනයහර්තන විඹදභ ගළන වන් කයන්න. පුනයහර්තන විඹදභ ළඩටවන් වතක් ඹටනත් 
ක්රිඹහත්භක නනහ. ඳශමුන එක නඳොදු ඳරිඳහරනඹ එඹට ිලිඹන වත්සිඹ වළටතුනක් 
ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. භසථ පුනයහර්තන ආදහඹභ එක්දවස එකසිඹ විසිනදකනේ. නඳොදු 
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ඳරිඳහරනඹ වහ අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ වත්සිඹවළටතුනක්. භසතඹක් විදිඹට ගත්නතොත් 
නඳොදු ඳරිඳහරනඹට සිඹඹට වළටඅටක් ඵරහනඳොයහත්තු නනහ. ඒ ඹටනතත් නකොටස ලනඹන් 
ගත්නතොත් ිලිඹන වත්සිඹ වළටතුනනන් නකොටස ලනඹන් ගත්තභ එහි තිනඹනහ ඵදු ර්ග 
ීමඳඹක් ඒ ඵදුර්ග කිහිඳනඹන් තභනේ ිලිඹන වත්සිඹ වළටතුනනන් අපි ිලිඹන වඹසිඹ නදොරවක් 
ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ ළටු්  ප්රතිපර්ණනඹන්. ිලිඹන වඹසිඹනදොරව 2023 අවුරුානා 
රඵහගන්න වළකිඹහක් තිඹනහද? 2021 විගණන හර්තහ ගත්තභ එහි අපිට ගළටලුක් තිනඹනහ 
ළටු්  ප්රතිපර්ණඹ ම්ඵන්ධ. කහඩර් අසුතුනට එකසිඹ නදොරවට ිලිඹන වළටඅටක් අපිට රළිමඹ 
යුතුනේ. තහභ අපිට රළබී නළවළ. ඒ කහනු තුශ අපි ත ිලිඹන වඹසිඹ නදොරවක් 
ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. ඒනකන් ම්පර්ණ ආදහඹභ ිලිඹන වළටතුනනන් එකසිඹ නදොරවක් අපි 
ළටු්  ප්රතිපර්ණඹන් ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. භභ කිඹන්නන් නභතනදීප නරොකු අධහනභක් 
ගන්නහ. ඒනිහ නභතනට නඳොදු ඳරිඳහරන ආදහඹභ ඹටනත් අපි නරොකු අධහනඹක් නඹොමු කශ 
යුතුනේ කිඹරහ භභ නඹෝජනහ කයනහ. ඒ ඹටනත් තත් ළඩටවනක් ගන්නහ.නීති කටයුතු 
ම්ඵන්ධනඹන් 2022ට භසත විඹදභක් වළටිඹට නීති ගහසතු ලනඹන් අපි නන්කයනහ ිලිඹන 
තුනනේ දලභ නදකක්. නමුත් අපි විඹදම් කයනහ ිලිඹන වතනේ දලභ අටක්. 2022 නීති ගහසතු 
වහ අපි නන් කයන්නන් ිලිඹන එකනේ දලභ වඹනේ. නමුත් අපි නගවීම් කයනහ ිලිඹන වඹනේ 
දලභ වඹක්. එතනදි අපි දකිනහ නරොකු ළඩිවීභක්. ඒනේභ 2023 ර්ඹ වහ භසත 
අඹළඹභ ගත්තභ අපි නීති කටයුතු වහ ිලිඹන දවඹනේ දලභ නදකක් නන්කයනහ. එතනදි අපි 
නීති ගහසතු වහ 2023 ර්ඹ වහ ිලිඹන අටක් ළඹ කිරීභට ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. 
නභතනදිත් අපිට ගළටලුක් භතුනනහ. නම් මුදර නීති කටයුතු ම්ඵන්ධනඹන් නගන නගවීම් 
ම්ඵන්ධ අපි මීට ඩහ අධහනඹක් නඹොමු කශ යුතුනේ. එතනකොට භභ එනහ අනනක් නඳොදු 
ඳරිඳරන විඹදභ ඹටනත් නේහ වහ ඵදු ලින් පුනයහර්තන ආදහඹභ නදසිඹ තිසවතක් 
ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. විඹදම් කයන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ ිලිඹන තිසවඹක්. භසත 
පුනයහර්තන ආදහඹභ රුපිඹල් එක්දවසඑකසිඹ විසිනදනකන් ිලිඹන නදසිඹතිසවතක් 
ඵරහනඳොනයොත්තු නන්නන් නේහ ව ඵදු ඹටනතත් අපිට ඵදු ර්ග කිහිඳඹක් තිනඹනහ. යහඳහය 
ඵදු, රිඳනම් ඵදු, විනනෝද ඵදු. රිඳනම් ඵදු ගත්තභ ිලිඹන නදසිඹ විසනන් ිලිඹන නදසිඹ 
වඹක්භ අන්  රිඳනම් ඵදු, රිඳනම් ඵදුරටත් 2021 විගණන හර්තහනේ ගළටලුක් තිනඹනහ. 
රිඳනම් රට ිලිඹන වඹක් කඳහ වරිනහ.එතනදිත් ගළටලුක් තිනඹනහ අපි විදරහ 
නළවළ.තත් අපි ිලිඹන නදසිඹවඹක් ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ 2023 ර්ඹට ඒනිහ නභතනදි 
භභ කිඹනහ ආදහඹභක් නිහ ිලිඹන නදසිඹවඹ විනලේනඹන්භ රිඳනම් ඵදු ලින් නභඹට විනලේ 
අධහනඹක් නඹොමු කයන්න කිඹරහ. අපි ගත්තවභ නෞඛය නේහ වහ අපි ආදහඹභක් 
ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ ිලිඹන වතලිසඑකනේ විඹදම් කයන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ ිලිඹන 
එකසිඹ වළත්තෆඳවක්. නම් ිලිඹන වතලිසඑනකන් අපි ළඩිභ මුදර අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නන්නන් 
උහවි දඩ ලින් 2022 ර්නේදීප උහවි දඩ රට ිලිඹන තිවක් නන් කයනහ.නමුත් අපිට 
රුපිඹරක්ත් රළිමරහ නළවළ. 2023 ර්ඹට ිලිඹන වතලිවක් නන්කයනහ.නදළනි නකොටට 
භභ ඹනහ නයෝග ළරළක්වීභ ව ඳශු ධදය පිටු අංක 43. ඒනකදි අපි නයෝග ළරළක්වීභ වහ 
විඹදම් නර නභඹනේ දලභ වතක් අපි ඇසතනම්න්තු කයනහ.ඳශු ධදය නයෝග ළරළක්වීභ වහ 
තුන්රක් ඳනසදවක්, සුනඛ න්දිකයණඹ වහ ිලිඹන එකනේ දලභ අටක්, ිලිඹන නභඹනේ 
දලභ වනතන් නයෝග ළරළක්වීභ වහ විඹදම් කයන්නන් ිලිඹන නදකනේ දලභ එකනේ.වි 
ම්ඵන්ධ කටයුතු කයන්න තිනඹන්නන් සිඹඹට විසිඑකනේ.නයෝග ළරළක්වීභ වහ අපි ිලිඹන 
නභඹක් නන්කයනහ.නමුත් නම් විඹ වහ අපිට විඹදම් කයන්න තිනඹන්නන් ිලිඹන නදකනේ 
දලභ එකනේ. මුළු විඹදනභන් සිඹඹට විසිඑකනේ. ඉතහ කණගහටුනේ.අපි සුනේහ ආයුර්නේද වහ 
ිලිඹන විසිවතනේ දලභ වතක් නන්කයනහ.ිලිඹන වතයනේ දලභ ඳවක් ධදය ළඳයුම් වහ 
නන්කයනහ.අනනක් ඒහ ඳරිඳහරනඹ විඹදම් වහ ඹනහ.විඹ ම්ඵන්ධ ළඩ කයන්න 
තිනඹන්නන් ිලිඹන වතයනේ දලභ ඳවක්.මුළු විඹදින් සිඹඹට දවඹක්.ආවහය වහ නීඳහයක්හ 
වහ නයෝග ළරළක්වීභ. ඒ වහ ිලිඹන තිවක් නන්කයරහ තිනඹනහ.නයෝග නිහයණ වහ 
ිලිඹන එකනේ,  නඩංගු වහ ිලිඹන නදකනේ,ංගත නයෝග වහ ිලිඹන නදකක්, ම්පර්ණ 
විඹ වහ ිලිඹන ඳවනේ. නමුත් අපි නන්කයනහ ිලිඹන තිවක්. කහණු පිරිසිදු කිරීභට ිලිඹන 
ඳනස අටක් නන්කයනහ. භළසි නහක නතල් වහ රක් වතක් ිලිඹන ඳනසවතක් 
ඳරිඳහරනඹ වහ වහ කහණු පිරිසිදු කිරීභ වහ නන්නන්නන් රක් වතනේ, නම් ගළන අධහනඹ 
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නඹොමු කයන්න කිඹරහ භභ කිඹනහ. පිටු අංක 49 ඉතහ ළදගත් භහතිකහක් භහති වහ ශභහ හඹන 
දවහ ිලිඹන දවතුනනේ දලභ ඳවනේ. භහති වහ ශභහ ධදය ළඳයුම්  දවහ තුන්රක් ඳනසදහවක් 
නන්කයනහ. ගර්බනී භේරුන් ට කිරි ඳළක්ට රඵහදීපභ දවහ රක් වතක් නන්කයනහ. ිලිඹන 
දවතුනනන් ගර්බනී භවුරුන්ට ිලිඹනඹක් ඳභණනේ නන්කයරහ තිනඹන්නන් ඉතිරි ිලිඹන 
නදොරවභ ඳරිඳහරන විඹදම් දවහ නඹොදනහ. නගයහධිඳතිතුභනි, එතනදි නරොකු ගළටලුක් 
තිඹනහ. ඒ දවහ ළඩිපුය අධහනඹ නඹොමු කයන්න කිඹරහ. භහඹකට කිරි ඳළක්ට දවහ රුපිඹල් 
ඳනසඅටදවක් ඳභණනේ නන්කයරහ තිනඹන්නන් එභ මුදර භකට ප්රභහණත් නළවළ. භහති 
හඹනඹට ිලිඹන දවතුනනේ, සුහන භූිඹට ිලිඹන විසිතුනක් නන්කයරහ තිඹනහ. ළඩි 
අධහනඹ නඹොමු කයරහ තිනඹන්නන් සුහනභූි ිඵන්ධ.ළඩි අධහඹනක් නඹොමු කයරහ 
තිනඹන්නන් නෞඛය නේහ දවහ .භවජන උඳනඹෝගීතහ වහ කහන්තහ ංර්ධනඹ ම්ඵන්ධ කතහ 
කනරොත් අඹළඹ නකටුම්ඳනත්  කහන්තහ කිඹන චනන දවන් නරහ නළවළ. 2020 නකටුම්ඳත 
විහදනේදීප ලිහිණී භන්ත්රීතුිඹ නඹෝජනහක් කරහ කහන්තහන් දවහ කිටුක් කළදන්න. 
කහන්තහන් නනුනන් ඹම් කිසි මුදරක් නන්කයරහ නදන්න කිඹරහ. ඔඵතුභහ නඳොනයොන්දු වුණහ. 

භවජන උඳනඹෝගිතහ කිටුට කහන්තහ කිඹන චනඹ එකතු කයරහ එතනදි අපි ක්රිඹහ කයමු 
කිඹරහ. 2021 ර්නේදි කහන්තහන් ම්ඵන්ධනඹන් ිලිඹන තුනක් නන්නනහ. 2022 එකනේ 
දලභ ඳවට ඵහිනහ. 2023ට රුපිඹරක්ත් නළවළ ිමංදුනේ. භවජන උඳනඹෝගිතහ ඹටනත් ශීර් 
තිනඹන්නන් තුනනේ. නශද නඳොර ිලිඹන නභඹනේ දලභ අටනේ. වීථී ආනරෝකකයණඹට ිලිඹන 
විසිවතයනේ දලභ වඹනේ. ගිනි නිවීභ අංලඹට ිලිඹන දවඅටනේ දලභ අටනේ. කහන්තහන්ට ිමංදුනේ. 
අන්  භන්ත්රීරුන් අත්න් කයරහ ඔඵතුභහට ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් කයහ.ඳරහත් ඳහරන ංදනඹනුත් 
ඔඵතුභහ දළනුත් කයනේ. අපිට නම්කට විනලේ කහන්තහ කිටුක් නදන්න කහන්තහන් ගළන කතහ 
කයන්න. නඵොනවොභ සතතිනේ 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එම්. ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2022 අඹළඹ නල්ඛනනේ ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කයරහ තිබ්ඵහ වීදුරු 
ප්රතිචක්රිකයණඹ කයන භළත න් එකක් නේනහ කිඹරහ. ඔඵතුභහට සතුතින්ත නනහ භළත න් 
නදකක්භ නගනල්රහ එභ ක්රිඹහ නවොදින් කයනගන ඹන නිහ. නම්ක ත ළඩිදියුණු කයන්න 
ලක්තිඹ රළනඵන්න කිඹරහ භභ සුබ ඳතනහ.ඒ සිඹලු ළඩටවන් රට භනේ වනඹෝගඹ 
දක්නහ. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත භන්ත්රීතුභත් එක්ක එකතුනරහ නභනවය නින් නගතුගහ ක්රභඹක් 
ඇති කයහ. ඒක කටුකුරුන්ද ප්රනාලනේ ක්රිඹහත්භක කයාදි ප්රදි්  ්රිඹන්ත භන්ත්රීතුභහ ඳළවළදිලි කිරීම් 
කයාදි භභ තුටු වුනහ. ඳළර නඵදහනදන අසථහනේදීප එක්ත් ජහතික ඳක් හභහජිකනඹක්ටත් භභ 
ඳළර රඵහදුන්නහ. ඒ පුාගරඹහ භට කිේහ නගයහධිඳතිතුභහට කිඹන්න කිඹරහ, නගයහධිඳතිතුභහ 
කුණු නන්කයන්න කිඹරහ ජනතහට කිඹපු නරහනේ ඒ පුාගරඹහ නගයහධිඳතිතුභහට නදොස 
ඳළරුහ. ඒ වුනහට අද භභ භහ ඉල්රනහ නගයහධිඳතිතුභහ එදහ කර නදඹ නිහ අන්  කුණු 
අයනගන ඒහනේන් නඳොනවොය වදරහ අපිටභ රඵහනදනහ. අපි ඒ නඳොනවොය නඹොදහ ඳළර නහ 
කිඹරහ. 
ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, කටුකුරුන්ද ප්රනාලනේ අවුරුදු තිවක් පුයහට ප්රතිංසකයණඹ කයගළනීභට 
නනොවළකි ව ඳහයල් ඔඵතුභහ ප්රතිංසකයණඹ කයරහ දුන්නහ. ජනතහනේ ප්රහදඹ තිනඹනහ. 
කටුකුරුන්ද ප්රනාලනේ භහති හඹනනේ ළඩකටයුතු කයරහ නදනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ භට 
නඳොනයොන්දු වුනහ.එඹ කයරහ නදන්න කිඹරහ ඉල්ීමභ කයනහ. අපි නකොවිඩ් ංගත කහරනේ සිට 
ජනතහට නේඹ කරහ. ඊරග භළතියණනේදීපත් අපි ජඹවණඹ කයනහ. කටුකුරුන්ද ප්රනාලඹට 
ඔඵතුභහ කර නේඹ ගළන ඔඵතුභහට සතතින්ත නින් භනේ කථහ අන් කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    එම්. තිය යහංජන භළන්දිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ය දවඹක භව නගය බහ ධූය කහරඹ තුරදීප දනනි අඹළඹට 
ම්ඵන්ධවීභ ගළන භභ තුටු නනහ.නම් ය දවඹතුරදීප දකින්නට රළබුණු ඉතහභත්භ දුර්රභ 
ඒනේභ බහ නේකඹන්ට ළටු්  නගවීභට ඳහ නනොවළකි න 2023 අඹළඹ නල්ඛණඹ ඵ ද 
ප්රකහල කයන්නන් ඉතහභත්භ කණගහටුනන්.නභභ අඹළඹ නගයහධිඳතිතුභහනේ භසත  ය 
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දවඹක ධුයකහර සීභහනේ ඳරිඳහරනඹ කශභනහකයණනේ අසීිත දුර්රතහඹන් ඒනේභ මරය 
නේනේ ඒනිහභ ඇතිවුනු ඳරිවහනිඹ නේභ ඉවවහ ගිඹ දූණඹ නඳෝණඹ කිරීභත් භසථ 
ක්රිඹහලිනේ අභත් ඵ නභන්භ ත්භන් යජනේ ආර්ථික ඵංනකොනරොත් ඵ ද නභභ අඹළනඹන් 
ප්රකහල න ඵ ඉතහභත් කණගහටුනන් ප්රකහල කයනහ. ඒ නේභ මුලින්භ ඔඵතුභහනේ අඹළඹ 
ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනනේ දවන් නනහ කටුඵළාද නඳොදු නශද ංීමර්ණඹ පිහිටි භූිනේ 
අියනනඹන් ඉදිකර න සුපිරි නශද ංීමර්ණඹ නභභ ය අහනඹට නඳය අියනනඹන් 
විිත කිරීභට ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ කිඹන එකත් එඹ බහ තු නාඳරක් බහ විසින් 
කයන රද ංර්ධනඹක් නර ඔඵතුභහනේ ප්රකහලනනේ හුහදළක්වීභත්. භභ ඒ ම්ඵන්ධ 
ඔඵතුභහට භතක් කයන්න කළභතිනේ. අන්  ඹවඳහරන කහරඹ තුරදීප ගරු හිටපු අභහතය ඉයහන් 
වික්රභයත්න භළතිතුභහනේ ඉල්ීමභ ඳරිදි හිටපු අභහතය ගරු ඳහාීම චම්පික ගරු ඇභතිතුභහනේ 
අභහතයංල ප්රතිඳහදන නන්කිරීභ තුලින් ංර්ධනඹ කරඵ භතක් කිරිභට නනොවළකි වීභ 
ම්ඵන්ධ අන් කණගහටු ප්රකහල කයනහ.ඒනේභ ඹවඳහරනඹ ඳටන්ගන්න නඳය අපි දළක්කහ 
නම් නභොයටු නගයනේ නභෝදය ඳහරභ සිට නඵොරුඳන භංන්ධිඹ නෝටර් නඵෝඩ් එක දක්හ නම් 
නගයඹ තිබුනු තත්ත්ඹ කිසිදු නේනක දභඹන්ත භන්ත්රීතුභත් භතක් කයහ නගොඩනළගිල්රක් 
භනුසනඹකුට දළීමභට වළකි අඩුභගහනන් නකොශභ දිසත්රීක්කනේ නගයඹක් අන්  දකුණතින් පිහිටි 
ඳහනදුය, පිළිඹන්දර, යත්භරහන, නදහිර දියුණු නනනකොට නභොයටුනේ තිබුණු ගයහළටීනම් 
සහබහඹ ඹම් කිසි භ්ටටභක ට ඔඳනංපු කහරසීභහක් වළටිඹට ඹවඳහරන කහරඹ තුර ඒ කයපු 
ංර්ධනඹ ඉවවහ ගිඹහ ඵ නම් අසථහනේදීප ප්රකහල කයනහ.ඒනේභ නගයහධිඳතිතුභහ 
ඔඵතුභහනේ අඹළඹ 2022 අඹළඹ දළකරහ ඒ ම්ඵන්ධ එදහ ප්රකහල කර ඳරිදිභ ඔඵතුභහ 
හුහදළක්වුහ එදහ ිලිඹන තුන්දවස වහයසිඹක අඹළඹක් නම් ය දවහ ඒ ිලිඹන තුන්දවස 
වහයසිඹ නම් නනනකොට එක්දවස නදසිඹ වළත්තතුනක් ගහනකට අඩුනරහ අකුරනගන තිඹනහ. 
නම් ිලිඹන එක්දවස නදසිඹ වළත්තතුනක් ඔඵතුභහ නඳන්නරහ තිනඹන්නන් බහ විසින් 
උත්ඳහදනඹ කයන රද නළත්නම් උත්ඳහදනඹ කිරිභ තුලින් අඹළඹට එකතු කයන රද ගණනඹක්ද 
නත්නම් යජඹ විසින් නේකඹන්ට නේතන නගවිභ දවහ නන්කයන මරයභඹ ප්රතිඳහදන ිලිඹන 
වඹසිඹ තිසනදකත් එකතු කයරහ නම් එක්දවස නදසිඹ වළත්තතුන යවුම් කයරහ වදපු ෆිගනයකක්ද 
කිඹන එක ඔඵතුභහ භට ළඩිඹ නවොදට ඳළවළදිලි දන්නහ.යන්ට තිඹන ආර්ථික ඵංනකොනරොත් ඵ 
නිහනන්භ එන ය තුරදීප යජනේ ප්රතිඳහදන නනොරළනඵන තත්ඹකට ඳත්වුනනොත් නභභ 
අඹළනේ තිනඹන ඉතහභත්භ කණගහටුදහඹක බහ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහට කිඹන්න ඔී න නළවළ. 
බහනේ  නේකඹන් නේතන නගන්න නන්නන් නළවළ. සු ලක්තිනඹන් අපිට රළනඵන ආදහඹභ 
ිලිඹන ඳන්සිඹ විසි එකනේ. නම්කත් අපි නටන් පිනටන් නවොඹහනගන එකට එක ම්ඵන්ධ කයර 
ගත් ඉරක්කම් නේභක් කිඹන එකත් ප්රකහල කයන්න ඕනෆ.ිලිඹන වඹසිඹ තිසනදකනේ ිලිඹන 
ඳන්සිඹ විසි එකනේ නන ිලිඹන එකසිඹ එනකොරවනේ.ිලිඹන එකසිඹ එනකොරවක් නකොනවන්ද 
නවොඹහගන්නන කිඹරහ භභ ඔඵතුභහනගන් මුලින්ද අවන්න කළභතිනේ.නම් ම්ඵන්ධ පිටු අංක 10 අඹ 
ශීර් ඳන්දවස ඳන්සිඹ එක යහඳිතිඹ ඵළංකු ණඹ කළපිටල් ඉන්කම් එකක් වළටිඹට අපිට 
රඵහගන්න ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ ඵළංකුනන් ිමලිඹන එකසිඹ විසක ණඹ ආධහයඹක් ණඹ 
ආධහය ම්ඵන්ධ අපි කථහ කශහ 2015 ර්නේ සිටභ නම් ඳළත්ත දියුණු කයන්න. ඉසයව නිහ 
ංීමර්ණ වදන්න, නකොම්නඳෝස්ට අංගනඹ දියුණු කයන්න, කරහනේ උන්නතිඹ දවහ 
නප්රේක්කහගහයඹ ඉදිකයන්න, විලහර ණඹ ප්රභහණඹක් යජනේ ආධහය අපි කතහ කයහ ගිඹ ය 
ම්පුර්ණභ සිඹලු කතහ ශුනඹක් ඵට ඳත්නරහ අපිට රළනඵන ආධහය ිමංදුනේ.ඉතහභත් 
කණගහටුනන් ්  යකහල කයනහ.තමුන්නහන්නේ ඒ ඵරහනඳොනයොත්තුභ තඵහනගන එනනයත් 
එකසිඹ විසක් කළපිටල් ඉන්කම්එකක් එකතු කයරහ තිඹනහ.ඒ එකතු කිරීභත් භග තභනේ නම් 
ආදහඹභ එක්දවස නදසිඹ වළත්තතුනක් නරහ තිනඹන්නන. නම්කනේ නම් තිඹන නල්ඛණඹ අපි 
පුසක් කිඹන්නන් නම් නල්ඛනඹ ඹථහර්තඹක් නන්නන් නළවළ කිඹරහ අපි කිඹන්නන් එකනේ. නභඹ 
වදරහ අපි නභතන හකච්ඡහ කශහට ළඩක් නළවළ, තමුන්නහන්නේට ඒ ඉරක්කම් ඇතුනල් රඵහ 
ගන්නහ වු ඒ ංර්ධනඹ ඹථහර්තඹක් කයන්න නිලසචිත ළඩපිලිනරක් නළත්තම් කිඹන එක 
වන් කයන්න ඕනෆ. ඒ නේභ නභහි ළඩි කිරීභ ම්ඵන්ධ ඉරක්කභ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහනේ 
අධහනඹ නඹොමු කයනහ පිටු අංක 8ට ළඩටවන් 3 නෞඛය නේහ වහ නඹොමු කයනහ නභහි 
වන් නනහ 2023 වහ ආදහඹභ ිලිඹන 42 2022 ආදහඹභ ිලිඹන 32නේ නමුත් අපි පුය 
ගන්නන් ිලිඹන 2.2ක් කිඹන එක කිඹන්න ඕනෆ ඒ කිඹන්නන් 6% ආදහඹභක් තභනේ අපිට රළිමරහ 
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තිනඹන්නන් 2022 දීප 9 නනි භහනේ 30 නනනකොට එක ඒනේ තිබුඵත් ඔඵතුභහ තත් ිලිඹන 
10ක් ළඩි කයරහ 2023 ර්ඹට. නභහ ඇස යටන ිනිසසු අන්දන ළඩ. රඵන නර්ත් නම්හ 
නති කිඹරහ අපි හිතනහ  නම් යකට යක් භඳහති මුරය ඳහරනඹ නගන ගිඹ නළති එනක් 
විඳහක නර අපි දකිනහ. ඒ නේභ පිටු අංක 13 උහවි දඩ ඔඵතුභහ ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ 
විලහර මුදරක් ිලිඹන 10ක් එනවභ නකොනවොභද රඵහ ගන්නන් කිඹරහ අපි අවනහ. එඹ අපිට 
නිලසචිත ලනඹන් හධක ඇතු අපිට නඳන්න්න පුළුන්ද කිඹරහ අපිට දළන ගන්න ඕනෆ. තද 
ළඩටවන් 6  භවජන උඳනඹොගිතහ ඹටනත් 2022 ආදහඹභ ිලිඹන 26නේ නමුත් ඔඵතුභහට 
රළනඵන්නන් ිලිඹන 7.6 නේ එතනකොට එතනත් විලහර ප්රභහණඹක් ළඩි කයරහ නඳන්නනහ. පිටු 
අංක 17 නේහ ගහසතු ගිනි නිවිභ ඹටනත් 2022 ර්ඹට ඩහ 2023 ර්ඹ වහ ළඩිනඹන් 
ිලිඹන 13 ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. නභහ ම්ඵන්ධනඹන් අපිට ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයනේ. ඒ 
නේභ ළඩටවන 8 ත් ඒ ආකහයනේභ විලහර ඳසු ඵළසීභක් තිනඵනහ. නම් නාල් ඔඵතුභහ 
හර්ථක කයගන්න ළඩටවන නම් බහට කිඹන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. නම් විලහර 
විභතහඹන් පිරි ංඛයහ නල්ඛනඹ ඹහථහර්තඹක් නනොන ජනතහ විරුාධ වුන ඉතිවහනේ ප්රථභ 
තහට නම් බහ ගිනි තිබ්නබ් ඔඵතුභහනේ නහඹකත්ඹ ඹටනත් තිබුන නිහ කිඹන එක 
ඔඵතුභහට ඇති අප්රහදඹ නිහ කිඹන එක කිඹන්න ඕනෆ.සතුතිනේ 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එස. ඩබ්. එම්. නිහ ඉයහනි විනේවික්රභ භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ප්රථභනඹන් භභ ඔඵතුභහට සතතින්ත නනහ භභ නිනඹෝජනඹ කයන 
රක්ඳතිඹ දකුණ නකෝටාහලනේ භන්ත්රීරිඹ නර ය 5ක කහරඹ තුශ එහි ංර්ධන කටයුතු 
කිරීභ වහ රඵහදුන් ප්රතිඳහදන සිඹල්රටභ. ඒ නේභ කර ම්ඳතකි කිඹන දනට අර්ථඹක් 
නදින් කර ර්ගීකයණඹ කයින් දියන කර නකොම්නඳොස්ට නරත් රහ බහට විලහර 
ආදහඹභක් රඵහ නදන තත්ත්ඹකට ඳත් නකොට තිිමභත් යට තුර උත්ගතවු ඉන්ධන අර්බුදඹ 
භධයනේ වුද සිඹලු ංර්ධන කටුඹතු කර ඵළවළය කිරීම් අදීප සිඹළු නඳොදු කටයුතු සිදුකිරීභට 
ඔඵතුභහ භත් වුහ. තද ඔඵතුභහනේ ය 15ක නගයහධිඳති ධූයනේ ඳරපුරුාදත් දළනුභත් භිනන් 
නභොයටු ජනතහනේ දුනක්දීප නේභ ළන් දීපත් නඳොදු යන වමුනත් කයන්නහ වු නේඹ අති 
විලහරනේ. ඒ භිනන් මුලු භවත් ශ්රීරංකහ දීපඳඹ තුර නභොයටු භවහ නගය බහට අති විනලේ සථහනඹක් 
ඔඵතුභහ විසින් රඵදීපභට භත් වී තිනඵනහ. එනේභ යට තුර ඳතින ආර්ථීක දුසකයතහ වමුනේ 
නභොයටු ජනතහනේ සුඵ හධක නේහ කටයුතු නනොපිරිනවරහ ඉටු ීමරීභට නභය 2023 ර්ඹ 
වහ අඹළනඹන් ඔඵතුභහ නඹෝජනහ කය තිනඵනහ. ඒ වහ භනේ වනඹෝගඹ ඔඵතුභහට ප්රකල 
කය සිටිනහ. එනභ එශනමන්නහවු නත්තර වහ  2023 ර්ඹ ඔඵළභට හභඹ තුට නෞබහගය 
පිරී හනහන්ත න යක් නේහ ඹළනේ ඳතින් භභ නිවඩ නනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    ඩබ්. යවින්ද්රයංගන ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳශමු 2023 ර්ඹ වහ ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කයන අඹළඹ වහ භනේ 
විරුාධතහඹ ප්රකහල කයනහ. නභොකද භහ නභභ අඹළඹට විරුාධ න්නන් 2022 අඹළඹට 
හන් ක් නම් අඹළනඹත් නනක් සිදුනරහ නළවළ, කලින් අඹළඹ නභන්භ අංක විේජහක් 
ඳභණනේ සිදුනරහ තිනඹන්නන්. තභ ගඹන්ටත්, හිතිතුයන්ටත් තභනේ නභනේන් නතක් නරහ 
තිනඹන්නන් ජනතහට නනනනේ කිඹරහ කිඹන්න කළභති. භවය ආදහඹම් ව විඹදම් දිවහ 
ඵරනනකොට ඒහ නවොඹහගන්නත් විදිඹක් නළවළ නගයහධිඳතිතුභනි, 2022 ර්ඹට ඇසතනම්න්තු 
කයරහ තිනඵන මුදර ිලිඹන 70නේ නමුත් 2022 ර්නේ ළ් තළම්ඵර් භහඹට රළිමරහ තිනඵන 
තය ආදහඹභ රක් 83ක් ළනි සුළු මුදරක් එඹත් භභ හිතන්නන් ඳශහත් බහනන් රළබුණ ආධහය 
ඒ නිහ නම් අඹළඹට භහනේ විනයෝධඹ ප්රකහල කයනහ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -     එම්. බී. භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ප්රථභනඹන් භහ 2023 නර් නභොයටු ජනතහනේ සුබ සිාධිඹ නනුනන් 
ඉදිරිඳත් කය ඇති අඹළඹට භහනේ සුබ ඳළතුම් නභනේ ඉදිරිඳත් කයනහ. ඳසුගිඹ අවුරුදු වතය 
කහර සීභහ තුර වළරී ඵළීමනම්දීප එ නගොඩඋඹන උතුය වහ එනගොඩඋඹන භධයභ නකෝටාහලඹන් ර  
ඉතහ ටිනහ ළඩ නකොටක් කර අතය ඉන් ිමදක් භභ කිඹන්නම්. නම් සිඹලුභ ඳහයල් අවුරුදු 



                                                                                                                     විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.25 
 

24 
 

තිසඳවක් තිසනේ ප්රතිංසකයණඹ නනොකයපු ඳහයල්. එනගොඩඋඹන භවත්ත ඳයසඳහය, 
යඹුක්කන වහර්ඩ්නඹහර් එක ඳහය, එනගොඩඋඹන පීරිස ඳහය ඇතුලු තත් ඳහයල් ගණනහක් 
කු්ටටිගල් අල්රහ ළකසීභට වළකිඹහ රළබුනහ. ඒනේභ ජනතහනේ ප්රහදඹ ඳර කයින් ඒ 
ඳහයල් වදපු නකොන්රහත්කරුන්ට වහ නේකඹන්ට ගනම් ජනතහ තෆගි ප්රධහනඹ කරහ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ උඳහධිධහරිනඹකුත් නනොනේ, නීතීඥනඹකුත් නනොනේ.ආචහර්ඹ 
භවහචහර්ඹයනඹකුත් නනොවුනත් නමුත් ඒ සිඹල්රභ අියඵින් නභොයටුනේ මුල් පුයළසිඹහ 
නනුනන් තිනඵන ඹවඳත් දළක්භ වර දළනුභ භනහ කරභනහකහරීත්ඹ වරිවළටි වසුරුින් 
ඳක් නේද නනොතකහ ගභ ංර්ධනඹ කයන්නට භන්ත්රීරුන්ට විලහර ලනඹන් වනඹෝගඹ 
දළක්විභ ගළන ප්රලංනීඹ නර භහනේ සතතිඹ පුද කයනහ. ආඹතන කිටුනේ බහඳති වළටිඹට 
භහවට කිඹන්න පුළුන් එභ කිටුට ඔඵතුභහ වබහගි නින් ගතයුතු තීන්දු තීයණ නිසි නර 
ගනිින් ආඹතනනේ උන්නතිඹ නනුනන් විලහර කහර්ඹබහයඹක් ඉටුකර ඵත් එඹට ඹම් 
නිරධහරීන්නේද වනඹෝගඹ රළබුණු ඵත් නම් අසථහනේදි කිඹන්න කළභතිනේ.විදුලි 
ඉංජිනන්රුතුභහ ඇතුලු අන්  කහර්ඹ භණ්ඩරඹ දස තුනක් නවෝ වතයක් ඇතුරත විදුලි ඵල්ඵ  
කස කයදීපභ ගළන සතතිඹ පුදකයනහ. කහණ සුාද කිරීනම් කටයුතු භංභහත් සුාද කිරීනම් 
කටයුතු නිසි ආකහයනඹන් සිදුන අතය, ඒ නනුනන් ප්රධහන නෞඛය නිරධහරීතුභන් ඇතුලු සිඹලු 
නිරධහරින්ට වහ නේක භවතුන්ටත් නම් අසථහනේදීප භහනේ විනලේ සතතිඹ පුදකයනහ. 
ඔඵතුභහ ට ආශිර්හද කයින් අඹළඹට ජඹනේහ කිඹින් භහ නිවඩ නනහ. 
 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    ආර්. එම්. ඒ. නදෝන දිරහශිනී  ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නොනේහපුය ්රීඩහ පිටිනේ තණනකොශ නම් නනනකොට අරංකහය ර්ධනඹ 
නරහ තිඹනහ. නමුත් හවන ගහල් කිරිභ නිහ තණනකොර නහසති නනහ. ඒ ගළන නොඹහ ඵරහ 
නිසි කටයුතු කයන්න කිඹරහ ඉල්ීමභක් කයනහ. කඩරහන ඩික්න් පීරිස ්රීඩහ පිටිනේ උඳකයණ 
ය ගණනහක් නිසි නඩත්තුක් කය නනොභළති නිහ ඒ ගළන කටයුතු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ 
සිටිනහ. ඉදිඵළාද ඩේරස ප්රනහන්දු ්රීඩහංගණනේ නඩත්තු කටයුතු නිසි ආකහයනඹන් කය අට 
ළසිඹන්ට ඳරිවයණඹ කිරීභට අලය කටයුතු රහ නදන්න කිඹරහ ඉල්රනහ. එනගොඩඋඹන 
ජඹගත්පුය ්රීඩහංගණනේ අඩුඳහඩු කස කිරීභටත්, නොනේහපුය ්රීඩහපිටිනේත් අඩුඳහඩු කස 
කයනදන නර ඉල්රහ සිටිනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    එස. නක්ය යවින්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අඹළඹට කතහකයන්න අසථහක් රඵහදුන්න එක ගළන තුටු නනහ. 
2023 අඹළනේ විනලේ නදඹක් තිඹනහ.නකෝටි එකසිඹ නදොරවනේ විසිවඹ රක්ඹක් පුනයහර්තන 
ආදඹම් නර නන්නරහ තිනඹනහ. එකසිඹ වත්නකෝටි වළත්තඅටරක් ඳනසතුන්දවස ගහණක් 
නන්නරහ තිඹනහ. භට නම්නක් විනලේත්ඹ තිනඹන්නන් පුනයහර්තන විඹදම් ඇතුනල් භන්ත්රී 
දීපභනහ, ඉන්ධන දීපභනහ, කිටු දීපභනහන් ඇතුරත් නනහ. 

අපි ජඹවණඹ කයන ඳක්ඹට රළනඵන සිඹලුභ යප්රහද නම්කට විරුාධ නන ඳක්ඹටත් 
රළනඵනහ. ආණ්ඩු ඳක්නේ වළනභෝභ නම්කට අත උසනහ. විඳක්නේ අඹ විරුාධ නරහ 
මවුන් ඹනහ. ඒ වුනහට සිඹලුභ නදනහ එභ යප්රහද විදිනහ. නම්ක නනස නන්න ඕනෆ. 
නභොයටුට ජනතහ නිනඹෝජිතනඹො විදිඹට ඳත්නර ආනම් නභොයටුනේ ජනතහට ඹම්කිසි 
නේඹක් කයන්න. නම්නගොල්රන් කයන්නන් ඳත්නන ආණ්ඩු ඳක්ඹ නභොකක් නවෝ නේහ.ඳක් 
නන වළභ ඒකටභ විඳක් නනහ. ජන්දඹකින් ඳත්වුනහනම් ඳහරක ඳක්ඹට යදින නරහට 
විඳක්ඹ එඹ නිළයදි කර යුතුනේ. කයන්නන් නම්කට අකුල් නවරන එක. හිටපු විඳක් නහඹක 
කිඹනහ නෞඛය නනුනන් නභොනද කයරහ තිනඹන්නන් කිඹරහ. නභතන එන කුණු ටික 
කයදිඹහනට ගිඹහනම් එභ නටොන් ගහනට නගේනම් ඒනකන් වදහගන්න පුළුන් රහබඹ නකොච්චයද 
කිඹරහ. බහට නගයහධිඳතියනඹක්නේ දක්තහනඹන් කුභක් නවෝ ආදහඹභක් නේනනම් ඒක 
බහට තිඹන රහබඹක්. ලුනහ කරපුනේ ඇවිදින භංතීරුනේ ඳහරභ වදන්න ඔඵතුභහ භධයභ 
යජනඹන්  ප්රතිඳහදන නන්කයරහ එතනට ඳහරභක් දහරහ. අද නභොයටු ජනතහට න්ට ඹන්න 
පුළුන්. ඒත් බහට ඇතින රහබ තභනේ. ඒහ ගළන කතහ කයන්නන් නළවළ. නඩු ගහසතු රට 
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වළනභෝභ කළභති ඇති නඩු ගහසතු නනුනන් වළනභෝභ ඇසතනම්න්තුක් දහරහ බහ තු නාඳර 
කවුරුවරි නකොල්රකනහ නම්. නඵොනවෝභ අඩු විඹදභට නීතීඥරු නගනල්රහ. දළනටභත් නකෝටි 
ගහනක් කහටද නගන්න නරහ තිඹනහ. නිඹභ ඳංතිනේ නළති නීතිඥ භවත්තුරු ගත්තභ නඩු 
ඳයදිනහ. වළඵළනේ අන්  ක්ටටිඹ කළභතිනේ නකෝටි ගනන් බහට ඳහඩු නනට. ළඩිපුය මුදල් 
විඹදම් කයරහ බහ තු ත්කම් ආයක්හ කයගන්න පුලුන් ඳරිඳහරනඹක් තිඹනනම් ඒක 
තභනේ නිඹභ දක්තහඹ. නීතිඥභවත්ිඹරහ හිටිඹට නම්ක ගළන ළඩිඹ හිතන්නන් නළවළ. ඳසුගිඹ 
කහරනේ අපි දළක්කහ ආදහවනහගහය නකොවිඩ් කහරනේදීපත්,ඇතිවුනහව ඉන්ධන අර්බුදඹ උඩ ගත්තත් 
නභොයටු භව නගය බහ නභොනභ බහකටත් නදනි වුනන් නළවළ.අන්  ආදහවනහගහයර 
නදොය ළහුනන් නළවළ. ඉන්ධන නළවළ කිඹරහ අන්  ට්රළක්ටර් ගහල් කයරහ තිබුනන් නළවළ.වළභ ඳහයක් 
ගහනනභ ගිඹහ. විථී කුණු නගොඩල් ලින් පිරුනන් නළවළ. ගෆස ගණන් ගිඹහට ආදහවනහගහයර 
ගණන් ළඩි කනශේ නළවළ.නම් අඹළඹට අදවස දක්න්න භහ ඳත්කර කුඩුහමුල්ර ජනතහට භභ 
සතති න්ත නනහ. 
 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    ඩබ්. භළක්සි නේ.ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභොයටු භව නගය බහ විනලේනඹන්භ ජනතහට උඳනත් සිට භයණඹ 
දක්හත් නඵොනවොභ ව ම්ඵන්ධ න සථහනඹක්. භහති ශභහ චිකිත්කහගහය සිට නඳය ඳහර 
අධයහඳඹන රඵහදීපභ තුලින් උඳනත් සිට භයණඹ දක්හ ව ම්ඵන්ධ න තළනක්. නම් 
අසථහනේදීප ජනතහට නිතළතින්භ ඹම්කිසි ප්රලසනඹක් ගළටලුක් ඇතින ඕනෆභ අසථහක 
නභොයටු භව නගය බහ ම්ඵන්ධ නනහ. ඒනිහ ජනතහට නේඹ කිරීනම්දීප නම් පිළිඵද 
ළඩි අධහනඹක් නඹොමු කයන නර අපි ඉල්රහ සිටිනහ. ඒනේභ ඔඵතුභහනේ ප්රතිඳත්ති 
ප්රකහලනනේ තිනඵනහ සුපිරි නශදළල් ගළන. ඒහ තිබුනට ළඩක් නළවළ. එහි තිනඵන බහණ්ඩ 
අලය කයන නාල් ජනතහට රඵහගළනීභ අසථහ නළත්නම්. නගය බහනේ සුපිරි නශදළල් 
රට ඩහ ළඩි නදඹක් නඳෞාගලික සුපිරි නශද ළල් ර තිනඹනහ. නගය බහනන් ඳහරනඹ 
න සුපිරි නශදළල් රට මීට ඩහ ළඩි අධහනඹක් රඵහනදන්න ඕනෆ. නදහිර, ගල්කිස, 
ඳහනදුය, පිළිඹන්දර නගය සීඝ්ර ලනඹන් ංර්ධනඹ නනහ. නභොයටු නගයනේ එළනි 
දියුණුක් අපි අත්දකින්නන් නළවළ. ඔඵතුභහට ළඩි අධහනඹක් ඒ පිළිඵද නඹොමු කයන්න කිඹරහ 
කිඹනහ. යවිනහත් භවතහ නගයහධිඳති නරහ හිටපු කහරනේදීප ඔහු යහජය තහන්රික හකච්ජහ 
කයරහ ඒ තුලින් නභොයටුට විලහර නගොඩනළගිලි ීමඳඹක් අපි රඵහගත්තහ.ඒ තුලින් නභොයටුනේ 
ජනතහට සුවිනලේෂී නේහක් රහ දුන්නහ. අපිට ඉදිරිනේදීප යහජය තහන්රික වඹ ඇතු 
නභොයටු නගයඹට නගොඩනළගිලි රඵහගළනීභට මීට ඩහ නවොද ළඩපිළිනරක් ඉදිරිඳත් කයන්න 
ඕනහ.නභොයටු භව නගය බහ භගින් ඳහරනඹ න ්රීඩහංගණ ල්ිමහිවී තිනඵනහ.නම් ගළන 
අධහනඹ නඹොමු කයන්න ඕනෆ. නනසුයහදහ, ඉරිදහ දිනර ප්රනාලනේ තරුණ තරුි ඹන් ්රීඩහ 
කයනහ. අපි මුදල් අඹකයනහ නේභ ඔවුන්ට වික්ට ූලරු ළනි දෆ රඵහ දිඹ යුතුනේ. නභොයටු 
නගය බහනේ අබයන්තයඹ ගළන හිතන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභහනගන් ඉල්රහ සිටිනහ. 
නේකඹන්නේ ප්රලසන, විවිධ නේකනේන් යහජකහරී ලින් ඵළවළයනරහ ඹන ආකහයඹ, ඔවුන් 
නඳෞාගලික රැකිඹහන් ර නිඹළනරන ආකහයඹ පිළිඵ මීට ළඩිඹ ළඩි අධහනඹක් නඹොමු 
කයන්න කිඹරහ ඔඵතුභහනගන් ඉල්රහ සිටිනහ. නගය බහනේ නිරධහරීන් සිඹලුනදනහ අන්  ප්රලසන 
රට හදහන ඇහුම්කන්දීපරහ ප්රලසන විදරහ නදනහ අපි ඒක අගඹ කයනහ.ඒනේභ 
ඔඵතුභහනේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ, නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහනේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ සුවිනලේත  
නේහක් අපිට රඵහ නදනහ ඒ අතය නෞඛය අංලඹ, විදුලි අධිකහරි අංලනේ නේක පිරි අපි 
විනලේනඹන් භතක් කයනහ. නම් සිඹළු කරුණු රට ඔඵතුභහ අධහනඹ නඹොමු කයරහ මීට ඩහ 
ඉදිරිඹට නභ බහ නගන ඹන්න අලය කයන වනඹෝගඹ අඳ සිඹළු නදනහනගන්භ ඔඵතුභහට 
රළනබ්නහ ඹළනේ කිඹින් සිඹළු නදනහට සුඵ නත්තරක් නේහ ඹළනේ ප්රහර්ථනහ කයින් භභ නිවඩ 
නනහ. නඵොනවොභ සතතිනේ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -     පී. ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ප්රථභනඹන්භ කිසිභ නාලඳහරන ඳවුල් ඳසුිමභකින් නතොය සහීනන 
පුාගරනඹක් වළටිඹට සිටිඹ භට ආයහධනහ කයරහ භහ භන්ත්රීයනඹක් කශහටභභ ඔඵතුභහට 



                                                                                                                     විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.25 
 

26 
 

සතතින්ත නනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ආණ්ඩු ඳක්ඹක් විඳක්ඹනේ වළටිඹට අපි නඵදිරහ සිදු 
කයන ඹම් කිසි විහද රට අන්  භත ඉදිරිඳත් කයනහ. අපි නභොයටු භවහ නගය බහ විදිවට 
විඳක්නඹන් එල්ර නන්නහවු හධනීඹ නචෝදනහ පිළිනගන විඳක්ඹ විසින් අන්  හධනීඹ කටයුතු 
රට වනඹෝගඹ නදනනම් අඳට ජනතහට නවො නදඹක් කයන්න පුළුන් නනහ. 
විනලේනඹන්භ භශර ක්රිඩහ ගත්නතොතින් ධහන තයඟඹක් ගළන ප්රතිහදින් නදනදනහ කයන 
අියනඹෝගඹ භත, නේගඹ භත තභනේ ජඹහවනඹ තීයණඹ කයන්නන්. එභ නිහ ලක්තිභත් 
විඳක්ඹක් නර වනඹෝගඹ රඵහ නදනනම් භභ හිතනහ අන්  කහර්ඹ උස භ්ටටින් 
ඳත්හනගන ඹන්න පුළුන් කිඹරහඅද නගය බහනේ භවය භන්ත්රීරු කතහ කයපු නාල් අනු 
ඵළලුභ නම් අඹළඹ කිසිභ ඹථහර්තඹක් නළවළ.අංකඹක් විතයනේ නම්ක පුසක් කිඹරහ කතහ 
කයහ.භභ කණගහටු නනහ විනලේනඹන්භ ජනතහ විමුක්ති නඳයමුනණ් භන්ත්රීතුිඹ නම්ක පුසක් 
කිඹරහ කිේට. එතුිඹ නඹෝජනහ කයපු යහඹනහගහයඹ ඔඵතුභහ පිළිඅයනගන අදනනනකොටත් 
නවොද තත්ත්ඹක තිඹනහ. ඒක නිහ නාලඳහනඹ නකොණඹකින් ඵරන්නන් නළතු නවොද නාට 
නවොදනේ කිඹන්න ඕනහ. ඒනේභ අන්  නේනක භන්ත්රීතුභහ සීතහක වහ කළසඵළ ප්රහනාශීඹ බහ 
ගළන කතහ කයහ. ලුනහ කරපුනේ භහඹකට අටතහක් ඳභණ නභෝඹ කඳන්න සිාද වුනහ. 
නම්කට සථීය පිළිතුයක් රඵහනදන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,උඹන 
නකෝටාහලනේ භහති හඹනඹක් ව නඳය ඳහරක් නළවළ.දළනට උඹන දකුණ ව උතුය 
නකෝටාහල නදකටභ ප්රජහලහරහ තභනේ තිනඹන්නන්.භභ ඔඵතුභහට නඹෝජනහ කයනහනඳය ඳහල් 

ව භහති හඹනඹක් රඵහනදන්න කිඹරහ.උඹන 5, 6 ව 7 න ඳටුභග දුම්රිඹ භහර්ගඹට ඵළවුම් 
න විදිඹට තිනඹන්නන්.ළසි කහරඹට තුය ගරහ ඹන්න විදිඹක් නළවළ. අට ඉන්න නිළසිඹන් 
තහ් ඳ දහරහ තභන්නේ ත්තට තුය ඉන්නන නළති විදිඹට කහ තිනඵනහ. නමුත් ඳහනර් ගභන් 
කයන අඹට ගභන් කයන්න විදිඹක් නළවළ. ඒකට භභ නඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කයහ. ඒ කහරනේ 
ඇභතිතුභන්රහ ම්ඵන්ධ කයනගන කටයුතු කයන්න ඔඵතුභහ නරොකු උත්වඹක් ගත්තහ.ඒක 
කයන්න ඵළරිවුනහ. ඒක නිහ ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහනේ අධහනඹ නඹොමු කයින් කටයුතු කයන්න 
කිඹරහ ඉල්ීමභ කයනහ.විනලේනඹන් ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කයන රද අඹළඹ නල්ඛණඹට උඹන 
නකෝටාහලනේ නහගරික භන්ත්රීයඹහ ලනඹන් එකගතහඹ ඳර කයන අතයභ රඵන්නහවු නත්තර 
වහ න ය සුබ න යක් නේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    බී. ජිත් දුින්ද  පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, පුනයෝගහමීත්නේ නගයඹ තුර ඉතහභත් උජහරුනන් ජීත්නච්ච ඒනේභ 
නෞබහගයනඹන් ජීත් නච්ච නභොයටුනේ ඩුහ ිමම්ඵත් නච්ච, ඒනේභ ීනයඹහ නවම්ඵත් 

නච්ච, අහිංක නඳය ඳහල් දරුහ වහභත්නච්ච ඒ අවිචහයභත් යුගඹක තභනේ නම් අන්  අඹළඹ 
ඉදිරිඳත් නන්නන් ඒ නවම්ඵත්නච්ච ිමම්ඵත් කයපු වහභත්කයපු ඳරිඳහරන දුර්රතහ ඒ ආණ්ඩුනේ 
තිබ්ච්ච ළඩකයන විරුහ කිඹන ංකල්ඳඹ නනුට අපි නවම්ඵත් ිමම්ඵත් වහභත් කයපු යුගඹක් 

තුර තභනේ අඳට නම්කට උත්තය නවොඹන්න නරහ තිනඹන්නන්. අපි ආර්ථික, හභහජී වහ 
භහනසික නභොයටුනේ ජනතහ ළටිරහ තිනඹන යුගඹක තභනේ නම් අඹළඹ ඉදිරිඳත් කයන්නන්. 
ඝිජු හභහජීඹ සුබ හධන ප්රලසන රට අඳට යජඹක් විදිඹටත් නගය බහක් විදිඹටත් භසත 
ආඹතන විදිඹටත් කටයුතු කයන්න ඕනහ යුගඹක තභනේ නම් අඹළනේ භවයක් ප්රලසන රට 
උත්තය රළනඵන්නන් ඳඹඵයහ ඹට පිටිකය නඵනවත් ඵදින්නහ නේභනේ. නම් අඹළඹත් ඳඹඵයහ 
අඹට පිටිකය නඵනවත් ඵදින්නහ නේ අඹළඹක්. නම් අඹළඹ ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳත්කයගළනීභට 
අඳ හමුහික ළඩ කර යුතුඹ.නභොයටුනේ තත්ත්ඹ ඉන්දිඹහ ආක්රභණඹ කයපු අක්ඵහ යජ දළකපු 
හීනඹක් නේ. අක්ඵහ යජතුභහනේ දත්ටික ඔක්නකොභ වළලිරහ එක දතක් විතයක් ඉතිරි නරහ 
තිඹනහ.අක්ඵහ යජතුභහ සිහින කළදන්නන් කළදරහ හීනඹ ගළන විසතය කිඹනහ.ඔහුට කිඹනහ 
ඔඵතුභහනේ ඳහරනඹ කහරනේදීප ිමම්ඵත්නරහ නවම්ඵත් නරහ ඔඵතුභහ විතයක් ඉතුරු නනහ 
කිඹරහ.ඉන්ඳසු සිහින නතෝයන්නන් ඔක්නකොභ ඳන්නරහ දහනහ.සිහින නතෝයන්නනක් 
පුනයෝහිතතුභහ වමුනන්න ගිහිල්රහ කිඹනහ යජතුභහ අපි එරහ ගත්තහ කිඹරහ.පුනයෝහිත 
කිඹනහ භභ යජතුභහ රගට ඹන්නම්. භභ ඔඵට අඩගළහුට ඳසනේ ඔඵ නසරහනගන එන්න 
කිඹරහ.පුනයෝහිත යජතුභහට කිඹනහ භභ දන්න සිහින නතෝයන්නනක් ඉන්නහ.එඹහ 
නගන්නන්නම් කිඹරහ.අන්න එනහ.ඇවිල්රහ කිඹනහ.අය පුනයෝහිතතුභහ උගන්නපු විදිඹට 
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කිඹනහ, ඒ තභනේ යජතුභනි නම් යන්ට ඔක්නකොභ ිඹගිඹත් ඔඵතුභහ තභනේ දීපර්ඝහයු විඳින්නහ 
කිඹන එක. අය එක දතක් ඉතිරිනන ඒනකන් කිඹන්නන ඔඵතුභහ දීපර්ඝහයු රඵනහ කිඹන එක. 

යන්ට ජනතහ නවම්ඵත්නරහ, වහභත්නරහ, ිමම්ඵත් නරහ, හිටිඹත්  කභක් නළවළ. අය හීනන 
ඇත්ත වුනත් අළුත් විදිඹට කිඹනහ. යජතුභහ වරි තුටුනේ. භනේ ඳහරන කහරඹ නකොච්චය කහරඹක් 
ඹනද. භභ තභනේ ළඩිපුය යජ නන්නන. භනේ ක්ටටිඹ තභනේ ළඩිපුය නගයහධිඳති නන්නන. ඒ 
නේභ භනේ ඇභතිරු තභනේ ළඩිපුය ඇභතිකම් කයන්නන. දීපර්ඝහයු රඵනහ කිඹන එක විතයක් 
කිඹනහ. අද යන්ට තත්ත්ඹත් ඒකනේ. ඒනිහ යන්ට ප්රලසනඹට අපි උත්තය ඳඹන්න ඕන. අය 

මලික ලනඹන් කරුණු කහයණහ එක්ක නගොනු නරහ තිඹනහ. ඒනිහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 
අන්  තිඹනහ ඳයභහර්ථ.නගය බහක් විදිඹට ගත්තභ ඳයභහර්ථ රට අපි අඹළනේ නඳන්නරහ 
තිඹනහ. ඔඵතුභහනේ නගයහධිඳති ප්රකහල තුරත් තිඹනහ. වළඵළනේ ඒ ඳයභහර්ථ නකොනවොභද 
කශභනහකයණ විදයහට අනු අයමුණු ඵට ඳත්කයගන්නන්.ඒ අයමුණු නිලසචිතනේ. කහරඹක් 
තිඹනහ රගහ කයගන්න.ඳයභහයථ අයමුණු ඳට ඳත්නනොන තහක්කල් අඳට නම් කහයණහ ඉසා 
කයගන්න ඵළරිනනහ. නම් අඹළඹ නළතත් අඳට ආඹතන ර තිඹන යහඳිති නගය බහට 
නකොච්චය දුයට ම්ඵන්ධ කයගන්න උත්හව කයරහ තිඹනහද? අපිට භතකනේ 2015,2016 
අවුරුානා භව නගය බ අඹළඹ ඳයහජඹට ඳත්කයහ. වළඵළනේ අඳට පුලුන් වුනහ අභහතයංලනේ 
රහඵ නඳයරහ කටුඵළාා භහර්ක්ට ඒක අඳනේ ඉල්ීමභ පිට චම්පික ඇභතිතුභහ කිඹරහ වදන්න. 

ඒනේභ ඉදිරිනඳර තිඹන පුයන්අ් පු චතුයස යඹ වළදුනේ අඳ අඹළඹ ඳයාදරහ තිඹන නරහක, 
කටුඵළානා ඇවිදින භංතීරු වළදුනේ ඒ අඹළඹ ඳයහජඹ කයරහ තිඹන නරහක. ඒ නිහ වරිඹට 
කශභනහකයණ තීන්දුකට ආනොත් නම් නභොයටු ජඹවණඹ කයහ නගනිඹන්න පුලුන්. 
විනලේනඹන් අන්  අඹළඹ ඳයහජඹ නරහ තිඹන නරහක අභහතයංලනේ මුදල් නන්කයරහ තභනේ 
අපි ඉටුකනල් නම් සිඹල්රන්නේභ වහඹ රළබුනහ. අපි ඒක භතක් කයන්න ඕනහ.භට කිඹන්න 
තිඹන විනලේ නදඹක් තභනේ.අපි අවරහ තිඹනහ නච්තිඹ යේජුරුනෝ ගළන. නච්තිඹ යේජුරුනෝ ඳච 
භල්රක්. ඒ නිහභ නච්තිඹ යේජුරුනෝනග නංගි නම් නගය බහනේ ඉන්නහ කිඹරහ දළනගත්නත් 

අද. නභොයටුනේ ංර්ධනඹක් වුනහනම් එනගොඩඋඹන, නකොයශළල්ර අපි කයපු නභනවය අපි 
දන්නහ.ඒ නිහ තභන් දහපු ඳරන නඹෝජනහ භහති හඹනඹ වදන්න දහපු නඹෝජනහ කයගන්න 

ඵළරි ක්ටටිඹ නභොනයහ නටනහ නේ පිටුඳ එලිනේ දහනගන කතහ කයනහ. ඒ නිහ රළජජනේ, 
හිරිකිතනේ කිඹන එක තභනේ කිඹන්න තිනඹන්නන්. අද නභොයටුනේ ඩුහ නවම්ඵත්නරහ 
තිනඹන්නන්. නම්කට නිසි පිඹය ගන්නහ නර ඉල්රහ සිටිනහ, නගයහධිඳතිතුභ නි. 

භව නගය බහ භන්රි    -    නක්. ඩී. අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ිනිසසුන්ට නරොකු ප්රලසනඹක් නරහ තිනඹනහ ඔඵතුභහ නභොනත් කනර් 
නළවළ. ඇත්තටභ ඔඵතුභහ නභොනත් කනර් නළවළ. ඔඵතුභහනේ ඹටනත් භන්රිනච්ච අපි කනර්.අද 
භභ නාලඳහරන ලනඹන් අපි අවුරුදු 5නේ. අවුරුදු 25 හිටපු නහගරික භන්රිරු අන්  ප්රනාලනේ 
ඉන්නහ. අවන්න ඵරන්න කයපු නදඹක් තිනඹනහද කිඹරහ.නම් අනුය අනේඹහ භන්රිවුනහට ඳසනේ 
තභනේ අනුය භන්රිතුභහ වුනන්. නමුත් ඒ ළදගත්කභ අදටත් තිඹරහ තිනඹනහ ගනම් ඳහයල් 23ක් 
භභ වදරහ තිනඹනහ. භවරු කිඹනහ නෂේල්ලු. කවුරුත් නෂල් නළවළ ඔඵතුභහරහ නෂේල් අපි නෂේල් 
නළවළ. නගයහධිඳතිතුභනි, භභ අියනඹෝගඹක් කයනහ සහධින ඡන්දඹ ඉල්රරහ නඳන්නනහ 
භනේ නකෝටාහලනේ. නභොකද ඒ තයභට අපි ංර්ධනඹ කයරහ තිනඹනහ.අපි ඒ ට බඹ නළවළ. 
කටුඵළානා භහක්ට ගළන කිේහ භහක්ට ඒනක් කඩල් කහටද දුන්නන්. යුඑන්පි භන්රිරුන්ට කඩ 
4ක් දුන්නහ. එඹහනේ අම්භහට කඩ නදකක් දුන්නහ. තහත්තහට කඩ නදකක් දුන්නහ. අපි අද එනවභ 
කිසි දක කිසිභ නදඹක් නහගරික භන්රිරුන්ට දිරහ නළවළ. ඇත්තටභ නගයහධිඳතිතුභනි, අපි 
සුවදනේ. අනනක් ඒක නගයහධිඳතිතුභනි, අපි නම් ය 5ට නගය බහනන් රක් 15 විතය 
දිභනහක් අය නගන තිනඹනහ. ඇත්තටභ අපිට දුකනේ කිඹන්න නම් ඉන්නහ අනනක් භන්රිරු 
තයවහනන්න එඳහ. එඹහරට එනවභ කයන්න ඵළරිනන්න ඇති. අන්  යවි භන්රිතුභනේ භභනේ 
ඇත්තටභ ඔඵතුභහ දන්නනත් නළති ඇති යවිභන්රිතුභහ කයපු නේඹ ගළන. ඇත්තටභ 
නගයහධිඳතිතුභනි දළනගන්න ඕනන් අපි භවජන භන්රිනකනනක් වුනහනම් ගභට නේඹ කයන්න 
ආහනම් අපි සුදු ඇදුභක් අදින්නන් අන්  පිරිසිදුබහඹ නඳන්න්න. ඔඵතුභහ දන්නනත් නළතළ ඇති 
ඔඵතුභහ නකොනයෝනහ භනේ කයපු නේඹත් එක්ක ඔඹ කළබ් යථ නදකත් ඔඵතුභහ වදරහ භනේ 
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නකෝටාහලනේ විතයක් ිනිසසු 37 නදනනක් PCR කයන්න නගනිච්චහ. ඒක අසථහක 
PCRඩ්රනේර්රහට ඹන්න ඵළවළ කිේහ AC නළවළ කිඹරහ භභ AC එභ හවන නදනක්භ වදරහ දුන්නහ 
භනේ අතින් රු 57000ක ද්රය දහරහ. අදත් ඔඵතුභහ දන්නන් නළවළ එඹ. නම්තන ඇවිල්රහ නම් 
තවුන් නටොක් දිරහ නම් අයඹහනේ හීන ගළන නම්ඹහනේ හීන ගළන කිඹන්න නදඹක් නළවළ. තභ 
තභන් පිරිසිදු වුනහනම් තභන් අංක වුනහභ වරි. කවුරුවරි නවොයකම් කයනහනම් දළන් නම් 
කිඹනහ අල්ර දුණඹ යජනරහ කිඹරහ.අල්ර දුණඹ ගළන කථහ කයනහ. අනන් නම් නඳොඩි 
දරුනෝද නම් අල්රස ගත්තහනම් නවට ඹන්න බ්රනේඵරි එකට ගිහින් කිඹන්න භනගන් අවරහ 
අල්රස ඉල්රනහ නදනේ ල්ලි සිල් ගවරහ අල්ර ගන්නනකෝ. නම් නිකම් ඵඵහරහනේ 
නාලඳහරනඹ නනොදන්නහ නේ කථහකයන්න එඳහ. වළභතිසනේභ නම් අල්ර දුණඹ ගළන 
කථහකයනහ. අන්  භන්රිරු විතයක් නනනභනේ ඕනභ නකනනකුට අල්රන්න පුලුන්.  භට 
කිේහ භභ කනර් නළවළ. එනවභ කිඹන්න ඕනන් නළවළ. ඹන්න අල්රස නකොිභට 
නගයහධිඳතිතුභනි අපි කිඹන්නන් ඇත්තටභ අපි පිරිසිදුනම් නාලඳහරනඹ පිරිසිදු කයන්න පුලුන්. 
ඔඵතුභහ කිසිභ කනනකුට අන්  භන්රිරු කිසිභ නකනනකුට කිසිභ ප්රදහනඹක් කයරහ නළවළ.අපිට 
ඇත්තටභ ඳහනර් ඵළවළරළ ඹන්න පුලුන්. නගයහධිඳතිතභනි නම්කට කවුරුවරි විරුාධ නනහනම් 
කිඹන්නන් නභොයටුනේ භවජනතහට විරුාධ නනහ කිඹන එකනේ. අද ඇත්තටභ අපි ගම්ර 
වියනඹෝ නේ ඉන්නන්. භභ විනලේනඹන් සතුතින්ත  නනහ අන්  දුල්සිරි භවත්තඹහට වහ CPHI 
ඹන්ත භවත්තඹහට. නභොකද අන්  නකෝටාහල ර තිනඹන ඕනභ නදඹක් ක්ි ක කයරහ දිරහ 
අද ඔඵතුභහනේ නගෞයඹ භග රැකනගන ඉන්නහ. ඒනේ නගයහධිඳතිතුභනි, භභ අහන 
ලනඹන් කිඹන්නන් නම්කනේ නම් නාලඳහරනඹ තිනඹන කුවකකභ නළතිකයන්න.නම්කට 
විරුාධනනහ කිඹන්නන් මුලු ගභටභ විරුාධ නනහ කිඹන එක. නභොයටු භවජනතහට 
විරුාධනනහ කිඹන ඒක. අය භන්රිතුභහ කිේහ නේ නභහි තිනඹන ඒහට විරුාධනරහ ඳසනේ 
ගන්නහ.එනවභ එඳහ. නභහි තිනඹන්නන් අපිට නනනභනේ භන්රිරු 48 නදනහට.නභහි තිනඹන්නන් 
තනිකය ගනම් ිනිසසුන්ට. ප්රලසන ඔක්නකොභ විදනගන කයමු. අපි හිතමු නම්ක ඔඹනගෝල්නරෝ 
ඳයහජඹ කයහ කිඹරහ නම්නක් ආනිංලඹ කහටද රළනඵන්නන්. අපිට නනනභනේ නම් යන්ට නභොයටුනේ 
ජනතහට රළනඵන නදඹක් නළතිකයන්න ඹන්නන්. ඒනිහ අහන ලනඹන් නගයහධිඳතිතුභනි 
භභ අඹළඹට ඳක්ඳහති නනහ.  
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අද නවිට අන්  යටත් අන්  යන්ට ජනතහත් ඵයඳතර අර්බුදඹකට ළටිරහ 
ඉන්න නේරහක්. අ න්  යන්ට ජනතහ ඵයඳතර ආර්ථික පිඩනඹකට ඇද දභරහ තිනඹන  නේරහක 
ඒනේභ තභනේ මුලු යටභ ඵයඳතර ප්රඳහතඹකට නම් නාලඳහරනඹ විසින් ඇදරහ දහරහ තිනඹන 
තත්ඹක් ඇතු නල් තභනේ ඔඵ 2023නම් අඹළඹ හර්තහ ඉදිරිඳත් කයන්නන්. ඒනේභ තභනේ 
අනනක් ඳළත්නතන් නම් නර් නඳඵයහරි භහනේ නිර ලනඹන් ඳත්න්න තිබුණ ඳශහත් ඳහරන 
භළතියණඹ යකින් දිර්ඝකයරහ නළත ටඹකින් කුභන්රණඹ කයින් ඉන්නහ ඳශහත් ඳහරන 
භළතියණඹ නළතත් කල් දභන්න.ඒනවභ තත්ඹක් ඇතුනල් තභනේ ඔඵ නම් අඹළඹ ඉදිරිඳත් 
කයන්නන්. අපි දළඩි විලසහ කයනහ නම් ඔඵ ඉදිරිඳත් කයන අන් අඹළඹ. දළඩි විලසහනඹන් 
කිඹන්නන්. ඒනේභ තභනේ නම් ඉදිරිඳත් කයන අඹළඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න ඔඵ ඔඹ පුටුනේ 
හඩිනරහ ඉන්නන් ත භහ කිහිඳඹනේ.එකත් අපි දළඩි විලසහනඹන් කිඹනහ.නම් අඹළඹ පිළිඵද 
කථහකයනගන ඹනනකොට නම් අඹළනේ කරුණු කහයණහ එකින් ඒක අපි විව කයන නකොට භනේ 
ඔළුට ආ යර විවඹ හිතුක්කහරි නගයහධිඳතිනේ හිස නගයහධිඳතිනේ පුස අඹළඹ පුස කිඹන 
චනඹ ආනේත් කිඹනහ භභ.ඇනේ ඒ නම් අඹළඹ නළතත් ඔඵ ඉදිරිඳත් කයරහ තිනඹන්නන්. නම් 
හම්ප්රදහනේක නඳොත් පිංනච් ඒක දිගුක් නර විතයනේ.ඔඵ දන්නහ අඹළඹක් කිඹරහ කිඹන්නන් ඒ 
නිලසචිත අවුරුානා දශ ළරළසභ ඉරක්කඹ අපිට 2022 කයගන්න ඵළරිනච්ච කහයණහ අපි 
නකොනවොභද 2023 කයගන්නන්. විලහර ඉරක්කම් ප්රභහණඹක් තිනඹනහ. ඇසතනම්න්තු විලහර 
ප්රභහණඹක් තිනඹනහ. වළඵළනේ ඒ ඒක ඇසතනම්න්තුක්ත් අහනන් ඵළලුහභ ඉරක්ක 
ම්පුර්ණකයනගන නළවළ නම් අවුරුදු 4 ඇතුරත. ඒක තභනේ ඇත්ත. ඒනිහ ත දුයටත් ඔඵ භත් 
ඳහරකනඹක් නනනභනේ කිඹන එක තභනේ නම් අඹළඹ හර්තහනන් කිඹන්නන්. නමුත් අපි කරුණු 
කිහිඳඹක් අඹළඹ ම්ඵන්ධනඹන් ප්රකහල කරයුතු නිහ ප්රකහල කයනහ. දළන් ඔඵ දන්නහ අපිට 
නම් බහ ඳත්හනගන ඹන්න ඉතහභ මුලික අතයහලඹ කටයුත්ත තභනේ අන්  නේක ංඛයහ. 
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දළන් නම් ඔඵ ඉදිරිඳත් කයරහ තිනඹන හර්තහනේ අපිට ඉන්නහ අනුභත නේක ංඛයහ නිර 
ලනඹන් 960ක්. භභ නම් කිඹන්නන් ඔනබ් නඵොරු නම් නල්ඛනර හදයතහඹ භට දන්න අංක 
ගි තඹට අනු ඒනක්භ කිඹනහ දළනට සථිය නරහ ඉන්නහ 813ක්. ආනේ කිඹනහ පුය් ඳහඩු 
තිනඹනහ 179ක්. දළන් නම් පුය් ඳහඩු එක එන්න ඕනන් අපි විලසහ කයනහ නම් අනුභත ංඛයහ 
ඇතුනල්. එතනකොට අපි නිකම් නම්ක එකතුකයරහ ඵළලුහභ නම් 992ක් එනහ.එතනකොට නම්නක් 
හදයතහඹ ඉතහභ ඳළවළදිලි නඳනනනහ. නම් ඉරක්කම්ත් ඔඵ වරිඹට ම්පුර්ණ කයරහ නළවළ 
කිඹරහ. ඔඵ කවුරුත් දන්නහ නම් බහනේ නේකඹන් පිළීඵද අපිට නේකඹන් පිළිඵද 
ඇගනේභක් තිනඹනහ. නඵොනවොභඹක් නේකනඹෝ ඉතහභ අංක ඉතහභ නවොද නේඹක් 
රනහ. නම්නක් ඇතුනල් නන නන අඹත් ඉන්නහ. වළඵළනේ නෞඛය කම්කරු ළඩ ක්නර 
කම්කරු අපිට තිනඹනහ 96ක පුය් ඳහඩු. ඔඵ වළභදහභ කනශේ නභොකක්ද තභන්ට ඕන හිතත්තු, 
දුරහ, පුතහරහ, ඵළනරහ නම්ක ඇතුරට රිංගනගන ඇත්ත තරුණඹහට රැකිඹහ රළනඵන්න තිනඹන 
අසථහ නම් ක්නරනේ ඇත්තට කම්කරුනෝ ලනඹන් ළඩකයන්න පුරන් ඒ තරුණඹන්නේ 
අසථහ නළතිකයරහ තිනඹන්නන්. අපිට කහණු සුාදකයන්න ගිඹහභ ිනිසසු නළවළ. ළඩ ක්නර 
කම්කරුනෝ නවොඹන්න ගිඹහභ ිනිසසු නළවළ. වළඵළනේ ඔඵ ඵදගන්නහ නන නන තළන් රට 
නම් කම්කරු ළඩ ක්නර කම්කරු ඳහවිච්චි කයරහ. ඒක අහනනේ ඔඵ දිගින් දිගටභ නම් බහනේ 
භවජන මුදල් ංචහ කයරහ තිනඹනහ. ඒක එකක්. අපිට ඒහටද අතඋසන්න කිඹන්නන්. ඔඵ 
දිගින් දිගභට කිඹනහ කර ප්රතිචක්තිකයන ළඩ ටවන අපි ඉතහභ අගඹ කයනහ. ඳක්ඹක් 
නර අපි මුර සිටභ හිටපු සථහයඹ කර කශභනහකයනඹ කිඹන එක බහක අංක 1 කහර්ඹඹ. 
බහ ආදහඹම් උඳඹන්න ඕනන් ප්රධහන ආදහඹම් භහර්ගඹක් ඵට ඳත්කයගන්න ඕනන් කර 
කශභනහකයනඹ. ඒක අපි මුර ඉදරහභ හිටපු සථහයඹ. ඒහ අපි ආදර්ලඹන් විදිඹට නඳන්නපු 
සථහන. ඒහනේ හර්ථක අහර්ථකබහඹ පිළිඵද නභතන කථහකයන්නන් නළවළ. ඒක ජනතහට 
බහයකයනහ. ජනතහ දන්නහ කර කශභනහකයණඹ නභොයටුනේ නම් නනනකොට හර්ථකද 
නළාද කිඹරහ. ඒක අමුතුනන් අපි කිඹන්න ඹන්නන් නළවළ.ඒක ජනතහට අපි බහයකයමු. ඒනේභ 
තභනේ භභ කිඹන්නන් ඔඵ ඇත්තටභ ඇසතනම්න්තුනේ ආදහඹම් විදිඹට නඳන්නනහ 2022 රක් 
200ක්. ළවළල්ලු කර ඉත් කිරිනම් ආදහඹභ. ඔනබ් ඒ ආදහඹභ තය ආදහඹභ ඔඵ නඳන්න්නන් 
රක් 61නේ.ඒ කිඹන්නන් ඔඵ භත්නරහ නළවළ ඒහ පුයගන්න.ඒකත් ඔඵ නෂේල්.ඊශගට නබ්ල් 
අංලඹ ඉතහභ නවොදනේ. අපි වදතින් තුටු වුනහ ඒළනි යහඳිතිඹක් ආයම්බ කිරිභ පිළිඵද අපි 
කුවක නළවළ.අපිට නභොන නාලඳහරන විනේචන තිබ්ඵත් නවොද කටයුත්තක් කයාදි අපි ඒකට 
අතඋසනහ. ඒකට නවොද කිඹනහ.වළඵළනේ අපි එනවනේනඹො නනනභනේ.අපි විනචන කරයුතු තළන 
නකලින් විනේචනඹ කයනහ.නම් නබ්ල් අංලනේ  රක් 100ක් ඔඵ නන්කයනහ ආදහඹභ විදිඹට 
2022. වළඵළනේ දළන් අහන කහර්තු එන්නන් ඔනබ් ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනඹත් දවන් කයනහ 
ිලිඹන 5.5ක් ආදහඹභක් උඳදනහ කිඹරහ. එකත් නඵොරු. නම්නක් නඳන්නන්නන් රක් 48නේ.ඔනබ් 
අංක ගි තඹන් පිළිඵද අපිට ඵයඳතර ප්රලසනඹක් තිනඹනහ. ඒටද අපිට අත උසන්න 
කිඹන්නන්. ඊශගට නෞඛය ප්රධහනභ අන්  බහක ප්රධහනභ ගකිභ ජනතහනේ නෞඛය. 
නභොයටු භවහ නගය බහට තභනේ  තිනඹන්නන් නෞඛය නගහසිටුවිනම් මුලික ගකිභ. ඔඵ නම් 
ප්රහේධන විඹදම් ලින් නෞඛයට විඹදම් කයරහ තිනඹන්නන් කිඹද? 2022 ඔඵ ඇසතනම්න්තු 
කයන්නන් 884000නේ. වළඵළනේ විඹදම්කයරහ තිනඹන්නන් භවත්තනඹෝ 17610නේ. නම්කද ඔනබ් 
නෞඛය ප්රතිඳත්ති නම්හටද අපිට අත උසන්න කිඹන්නන්. අපි නවොද නාට නවොද කිඹනහ. 
ඒනේභ ළයදි නදඹක් දළක්නකොත් ළරැාද නඳන්නනහ. ඒක ජනතහ විමුක්ති නඳයමුනණ් 
ප්රතිඳත්තිඹ. ඒනිහ අපි දිගින් දිගටභ නභළනි කරුණු කහයණහ නගොඩක් කිඹන්න ඹන්නන් නළවළ. 
නභොකද ඔඵ නළත නළතත් නම් අඹළඹ හර්තහනනුත් ඉදිරිඳත් කයරහ තිනඹන්නන් ඔඵ නෂේල් 
කිඹන එක තභනේ. සිඹඹට 10ක් 15ක් නවොද නාල් කයරහ සිඹඹට අසුක් අනුක් නයක නාල් 
සිාධනනනකොට ඔඵට ඳහසකිඹන්න ඵළවළ.ඒනිහ ඔඵ නවොද නාල් කයපු ඒහට අපි අගඹ 
කයපුහ තිනඹනහ.යහඹනහගහයඹ ඉතහභ නවොද යහඳිතිඹක්.අපි භළදළවත් නච්ච එකක්.වළඵළනේ 
අපිට තහභත් ප්රලසනඹක් තිනඹනහ ඒක නභොනතයම් දුයට දියුණු කයනගන නභොයටුනේ ජනතහට 
විලහර නර ඒක බහවිතහ කයන්න අසථහ නකොච්චය රළිමරහ තිනඹනහද කිඹන ප්රලසනඹ අපිට 
තිනඹනහ. ඒක තහභත් නර්ජිසටර් නරහ නළවළ. අපි ඉතහභත් ත්බහනඹන් නම්හ ඉදිරිඳත් කයපු 
කහයණහ. වට නම් අඹළඹ නම් නදඳළත්නත් කණ්ඩහඹභ අත උසනහ අපි දන්නහ. ඒ ඳළත්නත් 
කණ්ඩහඹභකුත් අත උසනහ. නම් ඳළත්නත් කණ්ඩහඹභකුත් අත උසනහ. වළඵළනේ 
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ඳහර්ලිනම්න්තුනේ නඵොරුට සහධින නච්ච ිනිසසුන් අන්දන භවත්තරුත් ිනිසසුන් 
අන්දනහ කිඹරහ අපි දන්නහ. රළේජනේ අපි ඒගළන ඉතහභ කණගහටුනනහ. නභොකද එළිනඹ 
භන්රහල්ට ඵළනරහ ඇතුල්රට ඇවිල්රහ භන්රහල්නේ ඔක්නකොටභ අත උසන භවත්රු 
නනනභනේ ජනතහ විමුක්ති නඳයමුණ. අපි ඝිජු විනේචනඹ කයනහ. අපි ජනතහ විමුක්ති නඳයමුණ 
නම් අඹළඹට විරුාධනේ. අපි විලසහ කයනහ ඒශනඵන ඳශහත් ඳහරන භළතියණඹ නම් යන්ට 
ජනතහ ළඵළ නනක් නනුනන් ඒ ජනතහ සුදහනින් ඉන්නහ. එශනඵන ඕනළභ 
භළතියණඹකදි නම් දුත ත නාලඳහරනඹ නනස කයන්න නම් ජනතහ නේභ නභොයටුනේ ජනතහ 
සුදහනින් ඉන්නහ ඵ ප්රකහල කයනහ. 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2023 ර්ඹ දවහ අඹළඹ නල්ඛනඹ ඉදිරිඳත් කයන අසථහට 
වබහගිවිභ භනේ නාලඳහරන ජිවිතනේ ඳසනනි අසථහ. නකොයරළල්ර ඵටහිය ජනතහ 
නනුනන් සිදුකර ඒ ංර්ධන ළඩ කටයුතු 2023 ර්නේ සිදුකිරිභට වළකිවිභ පිළිඵද භහ 
තුටට ඳත්නනහ. ඳතින නාලඳහරන ආර්ථික වහ භහජිඹ අසථහයබහඹ වමුනේද 
පුනයෝගහිත්නේ නගයනේ ංර්ධන කටයුතු 2023 ර්නේ ළරසුම් කය ක්රිඹහත්භක කිරිභට 
වළකිනේහනේ භහ නම් අසථහනේදි ඔඵතුභහට සුබඳළතුම් එක්කයනහ.භහ නඳය නර්දිත් අඹළඹ 
කථහනේත් දවන් කයහ නගයහධිඳතිතුභනි අපි ගතික සබහනඹන් යුක්ත අනහගතඹ ළරසුම්කර 
යුතුනේ.විනලේනඹන්භ අපි නනසන නම් නගෝලිඹකයනඹට අනු එන අියනඹෝගරට ප්රලසනරට 
අපි මුහුණ දිඹ යුතුනේ.විනලේනඹන්භ අපි දන්නහ ඳහුගිඹ ය නදක ඳභණ කහරඹක් අපිට 
නකොනයෝනහ ංගතඹත් එක්ක නභොයටුනේ ජනතහට නේභ අන්  ප්රනාලරටත් ංර්ධන 
කටයුතු සිඹඹට සිඹඹක් හර්ථක කයගන්න වම්ඵවුනන් නළවළ.වළඵළනේ නඳොදුනේ බහක් විදිඹට 
අනඳන් නන්න ඕන කටයුතු නනොපිරිනවරහ නභොයටු භවහ නගය බහනන් ඉසා සිාධකරහ.ඒහ 
අපි ඳක්නේ හිටිඹත් විඳක්නේ හිටිඹත් ඒහ අපි අගඹ කයන්නට ඕනන්.ඒනේභ තභනේ භනේ 
නවෝදය නහගරික භන්රියනඹක් න ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් ගරු භන්රිතුභහ දවන් කරහ 
සුර්ඹ ඳාධතිඹක් නම්නනනකොටත් ක්රිඹහත්භක නන්න තිබුණු කහරඹක් කිඹරහ.විනලේනඹන්භ 
ඳතින නම් විදුලි අර්බුදඹත් එක්ක ගරු නගයහධිඳතිතුභනි එක ඳළත්තකින් අපි කළලි කර 
පිළිඵද අපි ආසිඹහනේභ අපි ඹම්කිසි සථහනඹක් රඵහ ගත්තහ.ඒහ නිසිඹහකහයනඹන් 
කරභනහකයණඹ කිරිභ පිළිඵද.වළඵළනේ අද එඹ විඳක්නේ නඵොනවෝ අඹට අභතකනරහ 
තිනඹනහ. වළඵළනේ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ළරසුභක් තිනඵන නිහ තභනේ නම් නාලඳහරඹ 
අධිකහරිඹ නිරධහරින්නේ දක්තහඹ නිහ තභනේ නභන් වු අසථහක් රළබුනන්.වළඵළනේ ඹම් ඹම් 
තළන්රදි ගරු නගයහධිඳතිතුභනි භභත් දුක්නනහ ඒතභනේ ඔ ගරු භන්රිතුභහ කිේහ නේ 
ඇනේ අපිට ඵළරිවුනන් නම් ඉදිරිනේ තිනඹන ඒ අියනඹෝගහත්භක නාල් රට ඇනේ අපිට ඒට 
උත්තය නවොඹන්න ඵළරිවුනන් .අපිට තිබුණහ නෝරහ සිසටම් අපි ගිඹ නර් හකච්ඡහකයහ නමුත් 
තහභ අපි ඒකට ක්රිඹහත්භක වුනන් නළවළ.භභ හිතනහ 2023 ර්නේ නවෝ අපි නම්කට ක්රිඹහත්භක 
නනේ කිඹරහ.ඒනේභ තභනේ අපිට නභොයටුනේ නගොඩහක් ම්ඳත් තිනඹනහ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි.නභොයටු ගළන නඵොනවෝ අඹ කථහකයහ. නභොයටුනේ දක්ඹන් ගළන නේභ 
නභොයටුනේ තිනඹන සිිත ම්ඳත් ගළන කථහකනයෝත් අපිට අසිිත ප්රනඹෝජනඹ ගන්න පුලුන් 
ම්ඳත් නගොඩක් තිනඹනහ.වළඵළනේ අදටත් භවය තළන් තිනඹනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි 
ප්රනඹෝජනඹට අයනගන නළවළ.නවොදභ උදහවයණඹ ලුනහනේ කරපු.අපි ඇවිදින භන්රිරුක් 
වළදුහ. ඒක රසන කයහ.වළඵළනේ අපිට පුලුන්නම් නඵෝ්ටටු කිහිඳඹක් දහරහ ඹම්කිසි ආදහඹම් 
භහර්ග රඵහ ගන්න අපිට මුදල් උත්ඳහදනඹක් කයන්න පුලුන්.නශදනඳොනල් අඩුඳහඩු යහශිඹක් 
තිනඹනහ.අපි 2023 ර්නඹත් ඒ අඩුඳහඩු වදුනහනගන භවය නේරහට නඳොඩි නදඹක් කයන්න 
තිනඹන්නන්.ඒ නාල් කයන්නට පුලුන්නම් අන්  නම් නභොයටු නගය බහ ත 
රසනනනේ.ගරු නගයහධිඳතිතුභනි වි නලේනඹන්භ දවන් කයන්නට ඕනන් අපි සිඹලුභ 
නේහන් උඳනත් සිට භයණඹ දක්හ නේහන් ඳඹන ආඹතනඹක්.අපි ගිඹ නර් 
හකච්ඡහකරහ භට භතකනේ දු් ඳත් ිනිසසුන්ට භරනගඹක්වුනහභ නරොකු පිරිළඹක් දයන්න 
නනහ.අද නගය බහනේ නකොඩි ටික ගවනහ,රනේ්ට එක ගිහිල්රහ වනේ කයනහ,කහණු 
සුාධකයනහ සිඹලු නාල් කයනහ.වළඵළනේ අපි ඒකට ත නදඹක් එකතු කයනහ.ඒතභනේ අපි භල් 
ලහරහක් ආයම්බකයනහ කිඹන ඒක.වළඵළනේ නගයහධිඳතිතුභනි නම්නනකම් කයන්න 
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ඵළරිවුනහ.නදහිර ගල්කිසනේ නවෝදය නහගරික භන්රියනඹක් ිනි නඳ්ටටිඹක් නඵොනවේභ අඩු 
මුදරකට රු 2000කට නේ අඳනත් ඹන කහඩ් නඵෝඩ්ලින් 10000කට අඩු මුදරකට ඒ අලය 
කටයුතු කයන්න, නකොනයෝනහ ංගතඹ කහනල් කටයුතු කශහ. අපිටත් පුළුන්නම් ඒ දහඹක 
ම්ඳත් තිනඹන අඹ වදුනනගන ඔවුන් එක්ක හකච්ඡහකයරහ බහක් විදිඹට ජනතහ 
නනුනන් නදඹක් කයන්නට පුළුන්කභ රළනඵනහ. විනලේනඹන්භ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහ 
නිනඹෝජනඹ කයන නකොයරළල්ර ඵටහිය නකෝටාහලනේ විලහරභ අර්බුදඹ, ප්රදි්  ්රිඹන්ත 
භන්රිතුභහ ඒනේභ ෂළන්සිස ප්රනහන්දු ගරු භන්රිතුභහ, අන්  ජඹභහල් භන්රිතුභහ, භල්ලිකහ 
භන්රිතුිඹත්, උජිත් කනල් ායහ භන්රිතුභහ අපි සිඹලුනදනහ කණ්ඩහඹභක් විදිඹට හකච්ඡහ කයපු 
නදඹක් තභනේ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ළසි ජරඹ නිසිඹහකහය ඵළඹහභ දවහ ඹිකිසි නිලසචිත 
කටයුත්තක් කයන්න කිඹරහ. වළඵළනේ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි හකච්ඡහ කරහ නමුත් තහභත් 
අපිට ඒක කයගන්න ඵළරිවුනහ. භභ හිතනහ 2023 ර්ඹ නඵෝනවොභ තියණහත්භක ර්ඹක් ඵට 
ඳත්නනේ.අපිට නකොනේ තයම් ප්රලසන ආත් අියනඹෝග ආත් ඒකට මුහුණ නදන්න පුලුන් ලක්තිඹක් 
ඇති අපි බහක් විදිඹට අපි නම්නදල් කනශොත් අපිට කවුරු නභොන කතන්දය කිේත් ිනිසසු 
නත්රුම් ගනිනේ ළඩකයහද නළාද කිඹන ඒක.ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නම් තිනඹන්නන් යන්ට ජහතික 
තරඹට ඹන අඹළඹක් නනනභනේ. නම් තිනඹන්නන් ඳහර්ලිනම්න්තුනන් නවට දනේ නන්නන් 
නභොකක්ද කිඹරහ ඵරහනගන ඉන්න අඹළඹක් නනනභනේ.නම් තිනඹන්නන් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි 
නභොයටුනේ ජනතහට නවට දනේ නභොකක්ද නන්නන් කිඹන එක. නවට නකොයරළල්ර ඵටහිය 
නකෝටාහලනේ ජනතහනේ ඳහය වදන්නන් නකොනවොභද කිඹන ඒක ගළන. ඒනිහ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි අපි ගභත් එක්ක නම් නේරහනේ ළඩ කයන්න ඕන නේරහක්. නම් නේරහනේ 
ප්රලසන ළඩිනේ. ඒනිහ නම් අඹළඹ ඔඵතුභහ ව නිරධහරින් එකතුනරහ ළරසුම්කයපු ආකහයඹට 
2023 ර්ඹ හර්ථක කයනගන ඹන්නට ලක්තිඹ ධධර්ඹ රළනබ්හ.  
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහනේ නාලඳහරන ජිවිතනේ භහ වබහගිනන ඳසනනි අඹළඹ 
අසථහනේ. ඇත්තටභ තුටුනනහ අද දින නභභ අසථහ භට රළිමභ ම්ඵන්ධ.භහ 
නිනඹෝජනඹ කයන්නන් පරදහනේතහ ව මුදල් උත්ඳහදන කිටු. භනේ හිතත් භන්රි කුභහය 
යහජයත්න භවතහ නඹෝජනහක් කයහ භභ දළක්කහ ලුනහ කරපුනේ වං නඵෝ්ටටු නේඹක් ඇති 
කයහනම් නවොදනේ කිඹන ඒක. එතුභහ භවයවිට නනොදන්නහහ ඇති අන්  යවි භන්රිතුභහ 
නඹෝජනහක් කයරහ තිනඹනහ ඒ නඹෝජනහ අහන අදිඹනර් තිනඹන්නන් .භභ හිතන්නන් 
නඵෝනවෝවිට එන නර්දි අපිට පුලුන් නනේ ලුනහ කරපුනේ ඒ නඵෝ්ටටු නේහ ලුනහ 
කරපුනේදි රඵහ නදන්න. ඉතින් නගයහධිඳතිතුභනි, අපිට නදෝහනයෝඳන ටිකකුත් ආ නිහ භභ 
හිතනහ කයපු  නවොද ළඩ ටිකකුත් කිඹරහභ ඳටන්ගන්න ඒක නවොදනේ කිඹරහ.ඇත්තටභ අපි 
තුටුනනහ නභොය ටු භවහ නගය බහ භගින් ඝන අඳද්රය කරභනහකයනඹ හර්ථක කයනගන 
ඹළභ ම්ඵන්ධ අපි ධනහත්භක දකිනහ එඹ ඉතහ නවොදින් ක්රිඹහත්භක නනහ අපි නිරික්ණඹ 
කයරහ තිනඹනහ. ඉතින් අපි ඇත්තටභ අන්  තුට ප්රකහල කයනහ. ඒනේභ දරුන්නේ භන්ද 
නඳෝණඹ ගළන ළඩිපුය කථහ නකරුණහ 2022 ර්නේ රක් 22ක් නඳය ඳහල් ශමුන් දවහ 
නන් කයරහ තිබුණහ. නමුත් භභ හිතන්නන් භහ 10 ඳභණකහරඹක් ඒ දරුන්ටදිහ ආවහයඹ 
නදන්න ඵළරිවුනහ. නමුත් දළන් භභ හිතන්නන් දිහ ආවහයඹ රඵහ නදන ඵ ආයංචිවුනහ. දළන් ඒක 
ක්රිඹහත්භක නනහ. ඒගළන විනලේ සතුතිඹක් පුද කයන්න ඕනන්.ඒනේභ නකොවිඩ් භඹ තුර 
නභොයටු නගයනේ සිදුවු භයණ රදි නගයහධිඳතිතුභනි භභ හිතන්නන් නකොවිඩ් භයණ 300ක් විතය 
නගය බහනන් ඉටු කරහ.නම් අඹළඹ ගළන කථහ කනශොත් තුට ප්රකහල කයන්න නනහ 
අනිහර්නඹන්භ නම් අඹළඹ ප්රකහලඹ ගිඹ යර තිබ්ඵ අඹළඹ ප්රකහලරට ඩහ මුද්රණ නදෝ 
ඉංග්රිසි චන සිංවර චන ඒ නදෝ අඩු අඹළඹ ප්රකහලඹක් ඵ අනිහර්නඹන් කිඹන්නට ඕනන්. 
ඒනේභ නගයහධිඳතිතුභනි, ඊරගට කථහකයන්න තිනඹන්නන් නභතන තිනඹන නම් අඹළඹ 
ප්රකහලනනේ ආදර්ලඳහාඹන් තිනඵනහ භභ නම්ක ඒ ර්ණඹන් ව ආදර්ලඳහාඹන් එකතු කයරහ 
තිනඹනහ.නම්නක් භභ නිදසුනක් වළටිඹට ගන්නම් ඳරිඳහරනඹට එකතු කයරහ තිනඹන ර්ණඹ 
නිල්,විදුලිඹට අළු නම් නදකභ නිල් නන්නන් නළති අළුනන්නන් නළති 2023 ර්නේ කයනගන 
ඹළභට වළකිඹහ රළනඵනේ කිඹරහ ඳහර්ථනහ කයනහ. ඒනේභ භභ විනලේනඹන් ඹහන්රික 
ඉංජිනන්රු අංලනේ නිසිකරට ප්රහවන  නේහක් ඊට රඵහ දිරහ තිනඹන ර්ණඹ රහ දුඹුරු. 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහ දළක්කහ නම් අඹළඹ හර්තහනේ හවන ලින් බහ තු හවන 146න් 
25ක්භ අකර්භනය තත්ත්නේ තිනඵන්නන්.ඉතින් නම් ඹහන්රික ඉංජිනන්රු අංලඹ ිට ඩහ 
කහර්ඹක්භ නරහ. අන්  නම් හවන රිඳනම් නගන නභොයටු ජනතහ නේ අලයතහඹ 
නනුනන් නේහ ළඳනේභ කහර්ඹක්භ කිරිභට ිට ඩහ ග ඵරහ ගන්නහනම් ඩහත් සුදුසුනේ. 
ඒනිහ ඒ ආදර්ල ඳහාඹට හධහයණඹක් ඉසානන්න කටයුතු කයමු කිඹරහ භහ ඉල්රනහ. ඒ 
ආදර්ල ඳහාඹනම් නිසිකරට ප්රහවන නේහන්. නගයහධිඳතිතුභන්නේ අඹළඹ ප්රකහලනනේ 
කටුඵළාද ඳළයි  නඳොදු නශ ංකිර්ණඹ ගළන දවනක් තිබුණහ. නගයහධිඳතිතුභනි,  නභභ ර්ඹ 
අහනවීභට නඳය ජනතහ අනේතිඹට  ඳළරිභට ළරසුම්කය ඇතිඵ දන්හ තිනඵනහ. 
තුටුනනහ ඒ නේභ නම් නඵොනවෝභ දුසකය කහ රඹක් ගත කයහ ඒහි නනශන්නදෝ කඩ හිිඹන් 
භභ දන්නහ නම්ක ඳත්හනගන ඹළනම්දි නගය බහට විලහර විඹදභක් දළරිභට සිදුනනහ.ඔවුන් 
ඉතහ අසිරුනන්නම් නන සථහනඹටකට ගිහිල්රහ නඵෝනවොභ අභහරුනන් තභනේ නම් නශද 
කටයුතු සිදුක නශේ.ඔවුන් නනුනන් ඹිකිසි වන මුදරක් රඵහ නදන්න. ිරදි ගන්න අඹනගන් ඒ 
මුදර රඵහ ගන්න. නම් නශදුන්ට වනඹක් නඵොනදමු කිඹරහ  භභ නගයහධිඳතිතුභහනගන්  නම් 
අඹළඹ කථහනේදි ඉල්රහ සිටිනහ.එනවනම් අපි ද නොනේහ ජතයන්තය ක්රිඩහංගනඹට ඹමු. භභ 
ක්රිඩහ කිටුනත් නඵෝනවෝරැසවිම් රට වබහගිවුන නිහ නගයහධිඳතිතුභනි ද නොනේහ 
ක්රිඩහංගනඹට නිසිඹහකහය මුදරක් ංර්ධනඹ දවහ නන්කයරහ නළතිඵ පිටු 111 අනු 
නඳනනනහ.ද නොනේහ ක්රිඩහංගනඹට නිහඹහකහය මුදරක් ංර්ධනඹ දවහ නන්කය 
නළවළ.සිඹලුභ ක්රිඩහංගනලින් අපි අන් ක්ත ත ආදහඹභ ිලිඹන 6.2නේ.පිටු 16 ද නොනේහ 
ක්රිඩහංගනඹ ංර්ධනඹ දවහ ්රිරංකහ ක්රික්ට ආඹතනනඹන්අපිට මුදල් රළිමරහ නළවළ.ද නොනේහ 
ජහතයන්තය ක්රිඩහංගනඹ ංර්ධනඹ කය ගළනිභට. ඒනිහ ක්රිඩහංගනනේ නඩත්තු කටයුතු 
නිසිඹහකහයනඹන් සිදුවි නනොභළතිඵ භහ නඳෞාගලික නිරික්ණඹ කිරිනභන් දළනගන්න 
වළකිවුණහ.ඉතින් නම් නොනේහ ක්රිඩහංගනඹ ගළන ිට ඩහ හිතන්න නනහ.හභහනයනඹන් ක්රික්ට 
තයගඹකදි රඵහ ගන්නහ මුදර නම්නවිට වළත්තදව දක්හ ළඩි කය තිනඵනහ.ඒ මුදර ළඩි 
කිඹරහ භහ කිඹන්නන් නළවළ.ඒ මුදල් එකතු කය ඹම් සිභහකට කටයුතු කය ගත වළකිනේ.නඳොඩි 
නඳොඩි අඩුඳහඩු තිනඹනහ.භභ විසින් නම් ම්ඵන්ධ නොඹහ ඵළලු අතය ක්රිඩහ භුිනේ බහයකරුන් 
විසින් නගය බහ නගයහධිඳතිතුභහ නහගරික නකොභහරිසතුභහ නනොභග ඹහ ඇතිඵ භට 
ඳළවළදිලි දළක ගන්නට රළබුණහ.ඳළතිවික්ටටුනේ දළල් ආයණ ගළරවි ඇත.ඉතහ අනහයක්ත ත ඵක් 
දළකගන්නට රළබුණහ.ඒ දවහ විලහර මුදරක් ළඹ නන්නන් නළවළ.ඉතහ සුළු කහර්ඹඹක් කයන්න 
තිනඹන්නන්.කරුණහකය ඒ ඳළති වික්ටටු ඒ දළල් ආයණ කහ නදන්න.ඒනේභ ක්රිඩහංගනඹ 
බහය කටයුතු කිරිභට නේකඹන් ප්රභහණඹ අඩුනේ.ඒ දවහ තයගඹක් ඳළළත්නාදි නගයබහ 
නේකඹන් නඹොදනහ. ඒ දවහ නඹොදනහ.ඒනගොල්නරෝ ඹන්නන් තයගඹ ඳටන්ගත්තහට 
ඳසනේ.ක්රිඩහ භුි බහයකරුන්නේප්රලසනඹක් තිනඹනහ. නවොඹහ ඵරන්න ඔවුන් නේඹ වරිඹහකහය 
සිදුකයනහද කිඹරහ.එශනඵන නත්තර ව රඵන්නහවු 2023 ර්ඹ හභඹ තුට පිරි සුබ 
නත්තරක් ව සුඵ ර්ඹක් නේහ. 
 

භව නගය බහ භන්රි    -   පී. අනලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහ වබහගිනන 6 නනි අඹළඹ නල්ඛනඹ. අඹළඹ කිඹන්නන් නගය 
බහට රළනඵන ආදහඹභ නකොඳභණද? විඹදභ නකොඳභණද? කිඹන එක තභනේ අපි අඹළඹ 
නල්ඛනනඹන් ඵරහනඳොනයොත්තු නන්නන්. ඇසතනම්න්තුගත ආදහඹභ නකොඳභණද? 
ඇසතනම්ත්තුගත විඹදභ නකොඳභණද නරෝකනේ ප්රථභ යට අඹළඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ 
තිනඹන්නන් 1572 ඕරන්ද යහජනේ. නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහට ඵරඹ තිනඹනහ අඹළඹ 
නල්ඛනනේ නභොකක්ද කයන්න ඕනෆ කිඹන ඒක තියණඹ කයන්න. භභ ඔඵතුභහනගන් ඉල්රහ 
සිටිනහ භනුසනඹක් භළරුණහභ නගනඹන්න හවනඹක් නඹොදන්න ඒක නගොඩක් ටිනහ 
ිනිසසුන්ට. ඔඵතුභහ ය 5ක් තිසනේ අන්  ඳළත්නතක් විලහර ළඩ නකොටක් කයරහ තිනඹනහ. 
භහර්ග ප්රතිංසකයණඹ කයරහ තිනඹනහ. කහණු ඳාධති වදරහ තිනඹනහ. නම් අඹළඹ 
නල්ඛනනඹන් ඵරහනඳොනයොත්තු නන්නන් ඔඵතුභහ නනත් අනේතභඹක් ඹටනත් වරි නම් මුදල් 
නඹොමු කයරහ අඩුගහනන් ඳයණ ඇම්ිමයුරන්ස ඒකක්ත් ගන්න ක්රභඹක් වදරහ භල් ලහරහ 
නකනේනතත් භයණඹ ප්රහවන කිරිභට අසථහක් රඵහනදන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.ඒනේභ 
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සතුතින්ත නනහ දුල්සිරි භවත්තඹහට, අන්  නහගරික නකොභහරිසතුභහ ඇතුලු කහර්ඹ 
භණ්ඩරඹටත්. 
 

භව නගය බහ භන්රි    -      නම්රිඹන් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,පුයහ ය 5ක කහරඹක් නභභ නගය බහනේ ියකයනඹක් විදිඹට කටයුතු 
කර භභ අද දින නම් ඉදිරිඳත් කයන්නන් අන්  5නනි අඹළඹ ව ඔඵතුභහනේ ධූයකහරනේ 
15නනි අඹළඹ.භභ කිඹනහ තත් අහර්ථක අඹළඹක්.දළක්භක් නළති නහඹකනඹකුනේ තත් 
අඹළඹක්. ඇත්තටභ නගයහධිඳතිතුභනි ඔඵතුභහ හදහචහයම්ඳන්න නහඹකනඹක් නම් භභ හිතන 
විදිඹට අද ඔඵතුභහ නම් අඹළඹ ඉදිරිඳත් කරයුතු නළවළ.අපි දන්නහ භළනේ 9 නනිදහ නම් යන්ට 
ඹම්කිසි සිදුවිභක් සිදුවුනහ.ඔඵතුභහ නභොයටු ජනතහට එදහ කයපු අභහනඹ සුලුඳටු එකක් 
නනනභනේ.ිනිසසු අද අනඳන් අවනහ නභොයටු නගයනේ ප්රධහන පුයළසිඹහ වීභට භන්රහල් වළය 
නන පුාගරනඹක් හිටිනේ නළාද කිඹරහ. භභ ඔඵතුභහට කිඹනහ ඔඵතුභහ නභොයටු ජනගවනඹ 
179000ක් න ිනිසසුන්ට අභහනඹක් කයහ. එතනින් එවහට ගිහිල්රහ නගයහධිඳතිතුභනි භළනේ 
9නනිදහ ඇතිනච්ච කරඵර වයවහ නභොයටු නගය බහට ගිනි තිබ්ඵහ. නගයහධිඳතිතුභනි නම් 
නගය බහ භභ කිඹනහ ඔඵනේ නදනනි නගදය වහ භහනනේ කිඹරහ. ඔඵතුභහනේ නදනනි 
නගදය වහ භහන වු නම් භවහ නගය බහ ආයක්හ කයගළනිභට ඔඵතුභහට නනොවළකි 
වුනහ.නගයහධිඳතිතුභනි නගය බහට ගිනිතිිමභ අපි කිසිනේත් අනුභත කයන්නන් නළවළ.නමුත් ඒ 
ගිනි තළිමභ වයවහ පිළිිමබුනන්නන් නභොයටු ජනතහට ඔඵතුභහ ගළන තිනඹන පිළිකුර ව 
ධයඹ. ඔඵ නකොතයම් ප්රතික්නේපිත නගයහධිඳතියනඹක්ද කිඹන්න ඊට ළඩිඹ නන හක්ත  
නළවළ.ඉතින් නගයහධිඳතිතුභනි ඔඵතුභහ හදහචහයම්ඳන්න නහඹකනඹක්නම් භභ හිතන්නන් 
ඔඵතුභහ එදහ භළනේ 9නනිදහ ඉල්රහ අසවිභට තිබ්ඵහ. නමුත් ඔඵතුභහ නිතයහනුකුර ඳත්වුනහට භභ 
අද කිඹනහ ඔඵතුභහට කිසිභ පිලිගළනිභක් නළවළ කිඹරහ. භභ කිඹන්නන් නම් යට අද ආර්ථික 
ලනඹන් ප්රඳහතඹට රක්විභට භහින්ද යහජඳක් ප්රමුඛ නඳොදුජන නඳයමුණ ගකියුතු නේභ අද 
නභොයටුනේ ර්තභහන තත්ඹට ඔඵතුභහ ප්රමුඛ ඒ ර්තභහන භන්රිරුන් කණ්ඩහඹභ නභොයටුනේ 
අගහදඹට ඝිජුභ ගකිඹන්න ඕනන්. අවුරුදු 15ක් ළනි ඔඵතුභහනේ ඳහරන කහරඹ තුර භභ 
ඔඵතුභහට කිඹන්නම් නඵොරුඳන ඉදන් එනගොඩ උඹන දක්හ කයපු එකදු ංර්ධන යහඳිතිඹක් 
කිඹන්න පුළුන්ද ඒක භවහ ඳරිභහන යහඳිතිඹක් කිඹන්න පුළුන්ද අද නභොයටු නගයඹ 
නකොශම දිසරිකනේ දරිද්රතහඹ අතරින් නදනනි තළනට ඳත්නරහ තිනඹන නගයඹ නභොයටු 
නගයඹ. අද නභොයටු ිනිසසුන්ට අභ ලනඹන් නිහ 3000කත් නිහ යඳිතිඹක් 
අලයනරහ තිනඹනහ. ඔඵතුභහ ඳරිඳහරනනේ හිටිඹහ අවුරුදු 15ක් කයන්න ඵළරිවුනහ. 
නකොයරළල්ර නභොයටුළල්ර ඒ මුහුදු තියඹ අද කුඩු ඳහයහදිඹක්. නභොකක්ද අද ඔඵතුභහ කයරහ 
තිනඹන්නන්. ඩුහ වළභදහභ රඳල්රට ීම ඵඩු විකුණගන්න නශදනඳොරක් නළවළ. ධිය 
කර්භහන්තඹ අනහථනරහ කිසිදු ආදහඹම් උඳදන නදඹක් ඔඵතුභහනේ ඳහරන කහරඹතුර නරහ 
නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹනේ භට නම් ළභ සිඹලු නදඹක්භ නගය බහනේ කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹක් නනනභනේ 
කිඹරහ. නගය බහනේ කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ භංභහත් ව කහණු සුාධ කිරිභ නම් භභ ඔඵතුභහට 
කිඹනහ ඔඵතුභහ ඒනා වරිඹට කයරත් නළවළ.කුණු සුාධ කිරිභටත් නාලඳහරනඹ. භළනේ 9නනිදහනේ 
ඳසනේ නභොයටු ප්රනාලනේ ීමනදනනක්නේ කුණ සුාධකයන්නන් නළති ඔඵතුභහ කිනදනනක්නගන් 
ඳලිගත්තහද කිඹරහ භභ ඔඵතුභහනගන් අවන්න කළභතිනේ. නභොයටු ජන ඝණත්ඹ ගළන භභ 
හිතන්නන් ඔඵතුභහට කිසිදු අනඵෝධඹක් නළවළ. නභොයටු ඉඩම් ගළන ගත්නතෝත් ඉඩම් කුඩහ කළලි 
කළලි රට කඩරහ ඳර්චස තුනන් වතනර් ඳනවේ කළලි රට ඉඩම් ඳහස කයරහ.භභ කිඹනහ 
ඔඵතුභහනේ නඩු වයවහ නගය බහට නරහ තිනඹන ඳහඩු ිලිඹන 3.2 නච්ච නඩු විඹදභ 
ිලිඹන 7.5 දක්හ ළඩිකයරහ තිනඹනහ. අනය ඉදිකිරිම් ඉත් නනොකිරිභට ඔඵතුභහ කටයුතු 
කයරහ තිනඹනහ. අඩුභ ලනඹන් නගය බහක නගයහධිඳතියනඹක් විදිඹට කයන නනො කරයුතු 
ක්රිඹහකහයකම් නකොඳභණ කයරහ තිනඹනහද. නගයහධිඳතිතුභනි කුණු යහඳිතිඹ ගළන ඔඵතුභහ 
කථහකයනහ. ඔඵතුභහනේ කුණු යහඳිතිඹක් නෂේල් කිඹරහ භභ ඔඵතුභහට කිඹනහ.අවුරුදු 15ක් 
ඳහරනඹ කනර් දළක්භක් නළති නහඹකනඹක්. 2022 ඔඵතුභහ අඹළඹ ඉදිරිඳත් කයනනකොට භභ 
පුනපුනහ කිේහ ිමලිඹන 3.4 ක අඹළඹක් නකොනවොභද ඔඵතුභහ හක්හත් කයන්නන් කිඹරහ. 
නකොනයෝනහ භඹක ආර්ථික අඳහතඹක් තිනඹන අසථහක නකොනවොභද ිමලිඹන 3.40ක 
අඹළඹක් කයන්නන් කිඹරහ. ිමලිඹන 2.3ක ප්රහේධන ආදහඹභක් ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කයහ. නමුත් අද 
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නභය අඹළඹ ඔඵතුභහ අඩුකයරහ තිනඹනහ ිමලිඹන 1.2 කට. එතනකොට එදහ 3.4ක් නන්නත් අද 
1.2 නන්නත් අඩුකිරිභට ඔඵතුභහනේ දළක්භ නභොකක්ද කිඹරහ ඒ නා ම්ඵන්ධනඹන් අඹළඹ 
ගණඹ කිරිභ ම්ඵන්ධනඹන් ඔඵතුභහට අත්දළකිභක් නළවළ කිඹරහ නඳනහ. එතනින් එවහට 
ගිහිල්රහ නගයහධිඳතිතුභනි පුනයහර්තන ආදහඹභ දිවහ ඵරන්න 2022 පුනයහර්තන ආදහඹභට 
ළඩිඹ 2023 පුනයහර්තන ආදහඹභ ළඩිනරහ විඹදභත් ළඩිනරහ.නගයහධිඳතිතුභනි නම් අඹළඹ 
අපි ඉදිරිඳත් කයන්නන් යට ආර්ථික ලනඹන් අඳහතඹට රක්නරහ තිනඹන අසථහක. ඒළනි 
අසථහකදි නම්නේ ම්ප්රදහනේක අඹළඹක් ඉදිරිඳත් කිරිභද නළත්නම් යන්ට ඳතින ප්රලසණරට 
නගයබහක් වළටිඹට හධනිඹ කටයුතු කයරහ නභොකද අන්  නම් නගයබහනේ තිනඹන විඹදම් 
අඩු කයන්නන් ක් ඳහදු කයන්නන් කිඹන නා නනනනේද ඔඵතුභහ අඹළඹ වයවහ 
කරයුත්නත්.අඹළඹ කිඹන්නන් අඹ ව ළඹ. නම් නක් අඹ ළඩිනනහ.අඹ ළඩිනන්නන්ත් නළවළ 
ළඹත් එන්න එන්න ළඩිනනහ.එතනකොට නම් අඹළඹ වයවහ නභොයටුනේ තිනඹන ප්රලසන තත් 
ළඩිනනහ කිඹන එකනේ භභ කිඹන්නන්.නභතනින් එවහට ගිහිල්රහ නම්කට නවොදභ උදහවයණඹ 
පුණයහර්තන ආදහඹභ ිමලිඹන 1.0සිට ිමලිඹන 1.1 දක්හ පුණයහර්තන ආදහඹභ ව විඹදභ 
ළඩිනරහ  තිනඹනහ. නගයහධිඳතිතුභනි භභ අවන්න කළභතිනේ ප්රහනාශිඹ ලනඹන් අපි විඹදම් 
ක් ඳහදු කිරිභට නම් නගය බහ තුර හධනිඹ පිඹය ගතයුතු නළාද? නගය බහතුර සිදුන 
දුනඹ නහසතිඹ ංචහ ආකහර්ඹක්භතහඹ තුයන් කිරිභට ඔඵතුභහ ක්රිඹහකරයුතු නළාද? 
තහක්ණඹ වයවහ ළඩකිරිභ ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත්කරයුතු නළාද? භහජිඹ ගළටලුරට විදුම් 
ඉදිරිඳත්කරයුතු නළාද? එතනින් එවහට ගිහිල්රහ නගයහධිඳතිතුභනි භභ කිඹනහ නම් නගය 
බහනේ දළන් නේකනඹෝ 966ක් ඉන්නහ.ඔඵතුභන්රහ කිඹනේ කහඩර් එක වයවහ  නම් නේක 
පුය් ඳහඩු තිනඹනහ කිඹරහ. නමුත් දළක්භක් තිනඹන නහඹකනඹක් නම් කල්ඳනහ කයනහ නම් 
නේකනඹෝ 966භ අලයද නළත්නම් තහක්ණඹ උඳනඹෝගිකයනගන නකොනවොභද ිට ළඩිඹ 
එෆින්ටි   නප්රොනස එකක් කයන්නන් කිඹරහ. නකොඳභණ රිඳනම් ංඛයහක් ඔඵතුභහනේ 
විගණන හර්තහනේ තිනඹනහ. රිඳනම් හිගඹ ිලිඹන 257නේ. ඳනසදහවහ ඉක්භවු රිඳනම් එකක 
361ක රුිලිඹන 91ක් එකතු කයරහ නළවළ. එතනින් එවහට ගිහිල්රහ ඔඵතුභහනේ ඳරිඳහරන 
දුර්රතහගළන කථහකයනහනම් ලිඛිත හක්ත  නනොභළති ගිණුම් ගණනහක් නම්නක් 
තිනඹනහ.ත්කම් එකතු කයපු නළති නකොඳභණ රිඳනම් ංඛයහක් එකතු කයරහ නළාද 
ඔඵතුභහනේ විගණන හර්තහනේ තිනඹනහ.  එතනින් එවහට ගිහිල්රහ ඔඵතුභහනේ ඳරිඳහරන 
දුර්රතහ ගළන කථහකයනහනම් ලිඛිත හක්ත  නනොභළති ගිණුම් ගණනහක් නම්නක් තිනඹනහ. 
ත්කම් එකතු කයපු නළති ගණනහකත් තිනඹනහ. වළභ භහනේභ අධිබහයඹ නගනහ. එතනින් 
එවහට ගිහිල්රහ ළටු්  ප්රතිපුර්ණඹ කයන්නන් නළවළ. කහඩයනඹන් පිට ිනිසසුන් 
ගන්නහ.ඔඵතුභහනේ ඳරිඳහරනඹ නගයහධිඳතිතුභනි නම් නගය බහනේ තිනඹන ම්පුර්ණ 
අකහර්ඹක්භතහඹ නම් විගණන හර්තහනේ තිනඹනහ.එතනකොට ඔඵතුභහ අඹළඹ ඉදිරිඳත් 
කයනනකොට විගණන හර්තහ වයවහ නදන නදල් ම්ඵන්ධනඹන් හධනිඹ කරුණු 
හකච්ඡහකයරහ ඒහ නනනභනේද අඹළඹ වයවහ ඉදිරිඳත් කයන්න ඕනන්.නම් අඹළඹ කිඹන්නන් 
ම්ඳදහනේක හුදු නල්ඛනඹක්. නම්ක අය ගිඹ අවුරුානා ංඛයහනල්ඛන අයනගන එවහට නභවහට 
කයරහ නිකම් නඵොරුට නල්ඛනඹක් දිරහ තිනඹනහ.නම්හ ලින් නභොයටුනේ නගයනේ තිනඹන 
ප්රලසනරට පිළිතුරු නදන්නන්ත් නළවළ.භභ නගයහධිඳතිතුභනි භභ ඔඵතුභහට කිඹනහ අඹළඹක් 
කිඹන්නන් දළක්භක්.ඉරක්කඹක් නමුත් නම් නල්ඛනඹ කිසිදු ඳදනභක් නළවළ. නභතන ඒ අඹළඹ 
අවුරුද 5ටභ භභ කිඹනහ ඒ අඹළඹ ඔක්නකෝභ නෂේල් කිඹරහ.ඔඵතුභහ අහර්ථක ඳහරකනඹක් 
කිසිභ හර්ථකත්ඹක් නළවළ.නගයහධිඳතිතුභනි අර්බුද ඇතිකයපු ිනිසසු කදහත් අර්බුදරට 
විදුම් නදන්නන් නළවළ.නගයහධිඳතිතුභනි භභ කිඹනහ නඳොදුජන නඳයමුණ කිඹන ඳක්ඹ ්රි 
රංකහ විනහලකයහ නේභ නභොයටු නගයඹ විනහලකිරිභටත් ඔඵතුභහනේ අදුයදර්ශි ඳහරනඹ 
නවේතුනන් නරහ තිනඹනහ කිඹරහ.නගයහධිඳතිතුභනි නම් නභොයටු නගොඩනළගිභට අංක 
ඳහරකනඹක් අලයනේ.තහක්ණඹ භත ඳදනම් නච්ච අංකත්ඹ භත ඳදනම් නච්ච පුාගරනඹක් 
ඔඹ පුටුනේ ඉදගන්න ඕනන්.නකොන්දක් නකලින් තිනඹන දුණඹ ංචහ පිටුදකින පුලුන් ඳගහ 
ගන්නන් නළති නකොිස ගන්නන් නළති නහගරික භන්රිරුන්ට නකලින් ඉන්න පුලුන් 
පුාගරනඹක් ඔඹ පුටුනේ ඉදගන්න ඕනන්.යන්ට දුණඹ නවොදට වියහජ භහන න් නහ. නභොයටු 
නගය බහනන් ඇත්තට අපි කණගහටුනනහ ියකනඹෝ වළටිඹට යන්ට ඉයණභ නභොයටු නගය 
බහනන් නඳනහ. ඉතින් භභ කිඹන්නන් භන්රහල් ප්රනහන්දුනේ ඳරිච්නදදඹ අන් විඹ යුතුනේ. 
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භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -   යු. සුදත් ක්රිහන්ත නඳනර්යහ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භභ නිනඹෝජනඹ කයන්නන් කටුඵළාද දකුණ නකෝටාහලඹ. අපි ළඩ කයරහ 
තිනඹනහ ඒ නිහ කටුඵළාද නම් භනගන් ගන්න ඵළවළ, නභෝර ඳහනර් විනේසිංව භහනත් නම් 
භෆතකදීප ඳහයක් කශහ තුය ඵහින්නන් නළති. 2021 මීට නභවහ තිබුණ අවුරුදු 40ක් ඳභණ අඩි 3ක 
ඳහයක ගිඹ ිනිසුන්ට අඩි 12 ඳහයක් වදරහ දීපරහ නගය බහනන් රක් තිසගහනක් විඹදම් කශහ, 
ඒහ නරොකු නාල්, ඒ නේ නගොඩක් ංර්ධන කටයුතු කශහ. ිනිසසු භටත්, 
නගයහධිඳතිතුභහටත්, නගොඩක් සතතිනේ කශහ. දන්නදි ඹ ත්නත් වම්ඳර් වතයක් දහරහ දුන්නහ, ඒ 
නගෞයඹ ඔඵතුභහට තිනඹනහ. ඊනේ භභ නගයහධිඳතිතුභහ වමුනන්න ගිඹ අසථහනේ එතුභහ 
හිටිනේ නබ්ල් එනක්, එතනකොට නබ්ල් එනක් ඵඩු ඵහනහ භභ ඵරන් හිටිඹහ. එතන නගයහධිඳතිතුභහ 
නඹෝග්ට නකෝ් ඳ ඇරහ ගත්තහ, ඳසනේ ඵඩු ඔක්නකොභ වරරහ නගයහධිඳතිතුභත් එහි කුණු 
නත්රුහ. එනවභ කළක්කුභකින් ළඩකයන නකනනක් තභනේ ඔඵතුභහ, නභනවභ 
නගයහධිඳතියනඹක් භභ දළකරහ නළවළ. ළඩ කයන නකනහට තභනේ ඵනින්නන්, පිඟන් 
කළනඩන්නන් පිඟන් නවෝදන ිනිවහ අතින්නන්. නඳය ඳහල් ම්ඵන්ධනඹන් ජනතහ විමුක්ති 
නඳයමුනණ් භන්ත්රීතුිඹ කතහ කශහ. අපි ගිඹහ ජනතහට නේඹ කයන නඳය ඳහරකට නවො 
උගත් ගුරුරු නදන්නනක් හිටිඹහ. කන්න නඵොන්න දුන්නහ, ඒත් ශභනේ හිටිනේ ඒ නඳය ඳහට 
තුන්නදනනේ. නභොකද අම්භහ කයන්නන් ල්ලි නළති වුනත් ගහන ළඩිනඹන් දීපරහ ඹන නඳය ඳහල් 
රට ශභනේ දහන්නන්, නගය බහනේ මුදල් නනොනගහ ඹන්න පුළුන් නඳය ඳහල් රට ශභනේ 
දහන්නන් නළවළ. භන්ත්රීතුිඹ, පුළුන්නම් ගිහින් නම් නඳය ඳහල් රට ශභනේ ටිකක් නවොඹරහ 
නදන්න නගයහධිඳතිතුභහ කයන්න පුළුන් නාල් කයරහ තිනඹන්නන්. තිය භන්ත්රීතුභහ කිවුහ 
කටුඵළදාද නශනඳොශ ම්ඵන්ධනඹන් භභ නම් රඟදීප ගිඹහ කටුඵළාද නඳොශට එතනකොට ිනිසසු 
කතහ කයාදි භභ ිනිසසුන්ට කිවුහ නභඹ කනශේ ඳහාලි චම්පික භළතිතුභහ නභහි කහටත් කඩ 
කයන්න ඵළවළ නම්හ වදරහ තිනඹන විදිව ළයදි. නම්හ ඔඵතුභහ කයපුහ නනනනේ ඹවඳහරන 
අණ්ඩුනන් කයපු නාල්. නම් රඵන්නහ වු න ය සුඵ න යක් නේහ ඹළනේ ප්රහර්ථනහ කයන 
ගභන් භනේ කතහ අන් කයනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -    එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභොයටු ජනතහට ඉතහභ ළදගත් නන ලිඹවිල්ර ඉදිරිඳත් නන නම් 
අසථහනේ. එඹට එකඟතහඹ දක්න්න පුළුන් අසථහක් තිනඹනද කිඹරහ ඵළලුහ. තළන් 
නදක තුනක් වළනයන්න නභහි ෆහීභකට ඳත්නන්න ඵළවළ භට නඳෞාගලික. නභහි ංඛයහ දත්ත 
ම්ඵන්ධනඹන් තභනේ භට ගළටළු තිනඵන්නන්. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භවය අසථහ ර 
ඔඵතුභහ අඹළනඹන් නන් කයනහ විඹදම් කයන්නන් නළවළ, භවය නේරහට අඩුනන් රළනඵන 
තළන්රට ඔඵතුභහ ඵජ්ට කයනහ ළඩිනඹන්. ළඩිනඹන් රළනඵන තළන්රට අඩු කයනහ. භභ 
විලසහ කයන තයින් ඔඵතුභහ නඵොනවොභ ප්රනඹෝගික නාලඳහරඥනඹක් ඒ භ්ටටනම් ඉදරහ 
ඔඵතුභහට නභඹ මීට ඩහ වයත් කයන්න තිබුණහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඉතිවහඹ නනස 
කයන්න අපිට ඵළවළ නකොනවොභ වුනත් ඔඵතුභහනේ ඳක්ඹට භභ එකඟ නළති වුනත් අන්  
නකනනක් විදිවට ඔඵතුභහනේ නා, අවුරුදු ඳවශක්භ ඔඵතුභහට අඹළඹ ඉදිරිඳත් කයන්න රළබීභ 
ගළන භහනේ තුට ප්රකහල කයනහ. ඒ නේභ භනේ ගනම් නකනනක්ට උඳකහයඹක් අලය වු 
අසථහක ඔඵතුභහට දුයකථන ඇභතුභකින් උඳකහයඹක් ඉල්ලුත් ඔඵතුභහ එඹ කයරහ නදනහ. 
ඒ නේභනේ උඳ නගයහධිඳතිතුභහ කදහත් භඟවළරිනේ නළවළ. ඒ නේභ නෞඛය අංලඹ වළය 
අනනක් සිඹලු අංලඹන්නගන්ද කශ වළකි ෆභ නදඹක්භ කයගන්න පුළුන් ඒ නේභ විනලේනඹන් 
කිඹන්න ඕනෆ රැසවීම් අංලඹට ගිඹ ක්ි ක ළනඩ් නකරිරහ ඉයනේ. ඇත්තටභ ඒ පිළිඵ 
නගෞයඹ ඔඵතුභහට පුදකයන්න ඕනෆ, ඒ නේභ ගරු නකොභහරිසතුභහ ප්රමුඛ සිඹලුනදනහට අන්  
කිතඥතහඹ පුදකයනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභහි අන්තර්ගතඹ ම්ඵන්ධනඹන් අපිට 
ගළටළුක් නළවළ. 10 නනි පිටුනේ 4401 නේහ ගහසතු - හිිකම් ලිඹහඳදිංචිඹ ඔඵතුභහ රක් 20ක් 
නන් කයනහ රක් 12නේ ඒ නනනකොට රළිමරහ තිනඹන්නන්. අපි උඳකල්ඳනඹ කයන මුදරට 
එඹ දහන්නන් එහි ගළටළුක් නළවළ. රක් 12ක් රළනඵාදි ඔඵතුභහ රක් 20ක් එන අවුරුාදටත් 
දහරහ තිනඹනහ. භට තිනඹන ප්රලසනඹ නභච්චය අඩුනන් රළනඵාදි නභච්චය ළඩිනඹන් නන්කයරහ 
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තිනඹන්නන් ඇනේ කිඹරහ. මීශග එක තභනේ මුාදය ගහසතු ඔඵතුභහ 2022 ඵජ්ට කයරහ තිනඹනහ 
රක් 1200ක් එනක් රළනඵනහ ඊට ඩහ ඉක්භහ ගිහිල්රහ රක් 1455ක් තුටුනේ. නකොනවොභ වරි 
කළඳවීභකින් නභොකක්වරි නවේතුකින්. 2021 දීප ඊටත් ඩහ ළඩි රක් 1534ක් අපි එකඟනේ නමුත් 
ඔඵතුභහ ඒ ළඩිනඹන් රළනඵාදි රක් 1300කට අඩු කයනහ අපිට උඳකල්ඳනඹ පිළිඵ 
ගළටළුක් නළවළ, අනුන් රඵහනදන නා අපිට කිඹන්න ඵළවළ මුාදය ගහසතු රළනඵන්නත් 
නනොරළනඵන්නත් පුළුන්. නමුත්, භභ කිඹන්න උත්ව කයන්නන් ඔඵතුභහ නභඹ මීට ඩහ 
ප්රහනඹෝගික නනත් නනත් කිඹරහ දහන්නන් නළතු අලය නන ංඛයහ නල්ඛණ ඳභණක් 
ඇතුශත් කශහනම් නරොකු ංඛහකින් නභහි නන නඳන්න්න තිබුණහ. වළභදහභ එකභ නල්ඛනඹ 
චූටි චූටි නනසකම් කයරහ රුපිඹල් විසිඳන්දවක විතය ඉතුරුක් නඳන්නනහ. ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි, භභ හිතනහ ඔඵතුභහනේ දළක්භක් එක්ක මීට ළඩිඹ නරොකු නදඹක් කයන්න 
පුළුන් කිඹරහ. ඒනේභ නේහ ඵදු 12නනි පිටුනේ 2022 රක් 2063 ක් ඔඵතුභහ 
ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. එනේන් 1280 නේ රළිමරහ තිනඹන්නන්. එනවභ තිනඹාදි 2023 අවුරුානදත් 
රක් 2065 ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ භභ දන්න තයින් තක්නේරුක් කයරත් නළවළ. භභ 
අවන්න කළභති එනවභ ගහනකට නකනේද ඹන්න කිඹරහ ගළටළුක් භතුනනහ, ඵරඳර ගහසතු, 
ංචහයක නවෝටල් එනකත් ඵරහනඳොනයොත්තු නච්ච මුදලින් රක් 18ක්භ රළිමරහ නළවළ. නමුත්, 
ඔඵතුභහ 2023ත් රක් 20ක් ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ. ඒනේභ ආවහය වහ නීඳහයක්හ නයෝග 
ළශළක්වීභ ඹටනත් ගිඹ හතහට ඩහ ඔඵතුභහ රක් 33ක් තභනේ ඵජ්ට කයන්නන්. ඒනේභ නඳොදු 
ඳරිඳහරනඹ කිඹන එකටත් රක් 17ක් අඩුනන් තභනේ ඵජ්ට කයරහ තිනඹන්නන්. මීශගට 39 
පිටුනේ නෞඛය අධයහඳනඹ රු.25800 ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඇත්තටභ නකොනයෝනහ නේ 
ංගතඹකින් නබ්රුනන් එන්නත්කයණඹ නිහභ නනනනේ. නෞඛය අධයහඳනඹ තුළින් දළනුත් 
කශ නිහ එනේන් තභනේ ඹම් කිසි හර්ථකත්ඹක් රළබුනේ. දළන් ඊට ඩහ ංගත තත්ත් තිබුණත් 
ඔඵතුභහ දහරහ තිනඹන්නන් 25000 මුදරක් විතයනේ. නභඹට මීට ඩහ නදඹක් කයන්න තිබුණහ කිඹරහ 
විලසහ කයනහ. ත භළසි නහලක නතල් වහ ඔඵතුභහ 2022 රක් වතක් නන්කයරහ 
එක්රක් දවදහවනේ විඹදම් කයන්නන් ඒ කිඹන්නන් දළන් භළසනෝ අඩු නරහද. දළන් නම් 
අවුරුාදටත් රක් වතක් නන්කයරහ තිනඹනහ. භභ කිඹන්නන් ංඛයහ දත්ත පිළිඵ ගළටළු. 
භභ කිවුහ තුටුදහඹක නදඹක් තිනඹනහ කිඹරහ, ඒ තභනේ ගර්බි  භේරුන්ට කිරි ඳළක්ට 
රඵහදීපභ, ඔඵතුභහ භභ ආණ්ඩු ඳක්නේ ඉදරහ විඳක්ඹට ආට ඳසනේ නභඹ ක්රිඹහත්භක කනශේ. 
නඳෝණඹ අඩු භේරු ගළන දරුනෝ ගළන කතහ කයනහ. භනේ වදපිරි තුට ප්රකහල කයනහ භභ 
ඉල්රනහ කිරි ඳළක්ට එක නනු ට උණුසුම් කිරි විදුරුක් නදන්න පුළුන්නම් නවොනේ කිඹරහ 
භභ නඹෝජනහ කයනහ. ත අභංගරය නේහ වහ රක් 4ක් නන්කයරහ කිසික් කයරහ 
නළවළ. ත භට දළනගළනීභට අලයනේ නගයහධිඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ වළභතළනභ නනත් නනත් 
කිඹරහ වන් කයරහ තිනඹනහ, නභොකටද නම් නනත්  කිඹරහ දහන්නන් භවයවිට උඳචිත 
විඹදම් නන්න ඇති. ත යහඳිති විඹදම් ගළන තිනඹනහ එහි විනනෝද විඹදම් වළත්තෆනදරක් 
වළටදවස ඳන්සීඹඹක් නන්කයරහ රක් 34 විඹදම් කයන්නන් 2023 රක් 96කට ඹනහ භට නම් 
ම්ඵන්ධ ගළටළු තභහ තිනඹන්නන් ඇනේ නභඹ නභනවභ නන්නන් කිඹරහ. ත නවො නදඹක් 
කයරහ තිබුණහ. ඳහල්ර දරුන් වහ ඔඵතුභහ ගිඹ යට ඩහ නම් නර් නඳොත් නදන්න 
ඵරහනඳොනයොත්තු නරහ තිනඹනහ. නළණ නුණ ඳෆදීපභ තයම් නවො නදඹක් නළවළ. රඵන 
අවුරුානා අපි යවිනහත් භන්ත්රීතුභහ ඹටනත් නගය බහ නවොඵාදි ඔඵතුභහට තුටුනන්න 
පුළුන් රක් 300ක ආයම්බඹක් රඵහදුන්නහ කිඹරහ. ඔඵතුභහටත් නකොභහරිසතුභහ ඇතුළු සිඹලු 
නිරධහරින්ටත්, සිඹලු භන්ත්රීරුන්ටත් සතතිනේ. 

 

 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එෂස. බී. නිරංක සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපි ප්රථභනඹන්භ නම් ඉදිරි ර්ඹක කහරඹ තුශ නභොයටු ජනතහනේ 
ඹටිතර ඳවසුකම් ප්රමුඛ කයනගන අලයතහඹන් ඉටුකිරීභ වහ නභොයටු භවහ නගය බහ 
භිනන් ක්රිඹහත්භක කයන යහඳිති ව ක්රිඹහන් වහ ක්රිඹහත්භක කයන අඹළඹ නල්ඛනඹනේ නම්. 
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නභහි ඹම් ඹම් අඩුඳහඩු තිනඹන්න පුළුන් නම් අනහගත ලිඹවිල්රක් නභඹ ඉදිරි ර්ඹ තුශදීප 
ක්රිඹහත්භක කයන්නට අපිට වළකිඹහ රළනඵන්නන් නහගරික භන්ත්රීරු ව නකොභහරිසතුභහ 
ඇතුළු නේකඹන්නේ උදේ වහ ජනතහනේ කළඳකිරීභත් එක්ක තභනේ කිඹන එක භහ මුලින්භ 
ප්රකහල කශ යුතුනේ. අන්  නීතිඥතුිඹනේ මුවින් ඉතහභත් කණගහටුදහඹක නදඹක් කිඹවුණහ එඹ 
ගළන කතහ කශ යුතුභනේ. නභොයටුනේ ඉන්නන් විලහර ඉඩම් තිනඹන ජනතහක් නනනනේ. 
ඔඵතුභහන්රහනගභ මුවින් පිටවුනහ ඉතහ දු් ඳත් ජනතහක් ඉන්නන් කිඹරහ. එතනකොට ඒ දු් ඳත් 
ජනතහට තිනඹන ඳර්චස 2නක් 3නන් ඉඩභක් අනුභත කයරහ නදනට ඔඵතුිරහ අකභළතිද භභ 
ඔඵතුිඹනගන් අවනහ. ඔඵතුිඹ ඔඵතුිඹනේ කතහනේදි එක කිවුහ පුළුන්නම් එඹ ඉල්රහ 
අසකය ගන්න නළත්තම් නභොයටු ජනතහට ළයදි අදවක් ඹනහ ඔඵතුිඹරහ විඳක්ඹක් වළටිඹට 
නම් ජනතහනේ ඉඩභක් අනුභත කයනට අකභළති කිඹරහ, ඔඵතුිඹ අඳවසුතහඹට ඳත්නනට 
අකභළති නිහනේ භභ කිවුනේ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, තත් විඳක්නේ භන්ත්රීරු කතහ කයන 
අසථහ රදි භට වළඟුන නදඹක් තභනේ 2020 මුල් බහගනඹදි ආපු නකොනයෝනහ යනඹත් එක්ක 
ිඹගිඹ භන්ත්රීරු නවොල්භන් නරහ ඇවිල්රහ කතහ කයනද කිඹරහ. 2020 මුල් කහනල් 
නනනකොට කිසිභ නකනනක් නගදරින් එළිඹට ඵළසනේ නළවළ. භයණ බනේ නගදය හිටිනේ භවය 
භන්ත්රීරු ඳහ නමුත් ඔඵතුභහ ප්රමුඛ නේකනඹෝ එළිඹට ඵළසහ අභංගරය අසථහර අසකයන 
ළඩ කශහ, නකොනයෝනහ වළදුන නගල්ර කුණු ගන්න ඳහ ඔවුන් ඳළකිළුනන් නළවළ. ඒ 
නකොනයෝනහ වළදුන අඹනේ නගල් ර කර නගන එන ක්රභඹක් ඔඵතුභහ නිර්භහණඹ කශහ, 
ඳන්ල් ගණනහක වමුදුරුරුන්ට නකොනයෝනහ වළදුනභ පිසීආර් එකක් කයන්න වමුදුරුනෝ 
එක්කන් ඹන්න කවුරුත් ඉදිරිඳත් වුනන් නළවළ නගයහධිඳතිතුභනි, අද නම් කිඹුල් කඳුලු නවශනහ. 
අපි දකිනහ නම් ආර්ථීකඹ නගොඩනගන්න පුළුන් ක්රභ තුනක් නගයහධිඳතිතුභනි, එකක් ඇගළුම් 
කර්භහන්තඹ, අනනත් එක ංචහයක කර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභ, අනනක් එක විනාල 
ශ්රිකඹන්නගන් එන්නහවු මුදල්. නම් තුනභ අද නනනකොට නතය කයරහ තිනඹනහ ඹම් 
පුාගරඹන්නේ නාලඳහරන වුභනහ ඉටුකය ගළනීභට. ඳසනේ යට ගිහින් කිඹනහ නභඹහ වරි නළවළ 
කිඹරහ. 1800 ගණන් ර හිටපු යජරු ගළන කිඹරහ ළඩක් නළවළ ගරු භන්ත්රීරුනි, අපි 
ප්රනඹෝගික නන්න ඕනෆ, ජනතහ ප්රලසන ලින් මුදපු නහඹකඹ නගදය ඹරහ ඇවිල්රහ නභතන 
කිඹුල් කඳුලු වරනහ, නභඹද නාලඳහරනඹ කිඹන්නන්, අපි 2018 ඳත්නරහ එාදි එක්ත් ජහතික 
ඳක් යජඹක් තිනඹනනකොට අපිට කිසිභ ප්රතිඳහදනඹක් දුන්නන් නළවළ, ඳසනේ අන්  අණ්ඩු එාදි 
නකොනයෝනහ යනඹ ඳටන්ගත්තහ. අපි නෞභය නඳනදන වළදුහ ඳහයක් නිතයභ තුනයන් 
ඹටනන, ඒ නේභ ජනතහ විමුක්ති නඳයමුනණ් නඹෝජනහකට අනු ිනිසසුන්ට නල් ඳරීක්ණ 
ටික ඵරහගන්න තළනක් අපි නිර්භහණඹ කයරහ තිනඹනහ, එතනකොට අපි නනොකයනේ කිඹන්නන් 
නභොකාද, ළඩ නනොකයනේ කිඹන්න එඳහ ඒ චනඹ දහචහයම්ඳන්න නළවළ. ළයදි අඩුඳහඩු 
තිනඹන්න පුළුන් ඒහ වදහනගන ඉදිරිඹට ඹන එකනේ කශ යුත්නත්, ඳහරකඹන් නනස වුණහට නම් 
වළභ නදඹක්භ වදන්නන් ජනතහ ඵදු මුදලින් කවුරුත් නනනනේ. ත එක නදඹක් භතක් කයන්න 
ඕනෆ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් නභොනවොනත් නභොයටුනේ ළඩි ප්රභහණඹක් ඩු කර්භහන්තනඹන් 
ජීත්නන ජනතහක් සිටින්නන්, ඹම් කරුණු නිහ ඩු කර්භහන්තඹට අලය නන ඵඩු බහණ්ඩ 
ිර ගණන් ඉවශ ඹනහ භභ කිඹන්නන් අපි ම්ප්රදහනේක ඩු කර්භහන්තනේ නිඹළනරන ිනිසුන් 
විදිවට අපි නගය බහ භළදිවත් නරහ සිඹලු භන්ත්රීරුන්නේ අදවස අයනගන නම් ජනතහට 
වඳුන්හ නදමු නම් ඩු කර්භහන්තනඹන් එවහට ගිඹ ගිව කර්භහන්තඹක්, පිටයටක් ඉශක්ක 
කයනගන වදන බහණ්ඩඹක්, නබෝගඹක් ළනි නදඹක් වඳුන්හ නදමු. සිසටම් එක නනස 
කයන්නනම් අපි නනස නන්න ඕනෆ. නම් නන කයන්න සිඹලු නදනහටභ ලක්තිඹ රළනබ්හ 
ඹළනේ ප්රර්ථනහ කයින්, නභොයටු ජනතහ නනුනන් ඉදිරිඳත් වුණ අඹළඹ නනුනන් අත් නදකභ 
ඔනහ.  

භවහ නගය බහ භන්ත්රී   -   යු. අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභොයටු තුශ ඡන්ද නකෝටාහල 29ක් තිනඵන නභොයටුනේ ජනතහනේ 
හභනේහ ම් 42 ක් තිනඵන නභොයටු ආනඹ තුශ ඡන්ද දහඹකනේන් එක්රක් දවඹදවස  
අටසීඹ අසුවතයක් සිටින ප්රනාලනේ භවහ නගය බහ තුශ තිනඵන ඳරිඹ තුශ අද 2023 ර්ඹ 
වහ අඹළඹ ඉදිරිඳත් කයන්නන් නභොයටු නගයනේ ංර්ධන කටයුතු රට, භභ කිඹන්න 
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කළභති නම් අඹළඹ තුශ 2023ට කයන ළඩටවන් 8ක් තිනඹනහ. ඒ 8 එකින් එකට ගත්නතොත් 
එකක් තභනේ නඳොදු ඳරිඳහරන නේඹ, ඒ නේභ නදනනි එක තභනේ නේහ වහ ඵදු කිඹන එක, තුන 
නෞඛය වහ නේහ, ඒනේභ වතයනනි එක තභනේ නබෞතික ළරසුම්, ඳසනනි එක තභනේ භවජන 
උඳනඹෝගිතහ, වත්නනි එක සුබහධක නේහන්, අටනනි එක තභනේ කුණු කර නභනවඹවීභ. 
නම් ළඩටවන් 8ට ඔඵතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයරහ තිනඹනහ 2023 ර්ඹ වහ ආදහඹභ නර 
රු.1,272,926,200 ඒ නේභ විඹදම් කයන්න ඔඵතුභහ ඵරහනඳොනයොත්තු නරහ තිනඹනහ 
රු.1,272,901,200 අපි කිඹන්නන් විඳක් භන්ත්රීයනඹක් වළටිඹට නනොනඹකුත් කහරසීභහ රදි අපි 
ඳක් විඳක් වුණහ නමුත් අපි හිතන්න ඕනෆ විඳක් අණ්ඩු ඳක් භන්ත්රීරු කතහ කශහ ඉදිරිඹට 
අපි නම් යන්ට නහඹකතුභහ විදිඹට ඳහර්ලිනම්න්තුනන් ගන්නහවු තීයණඹක් තිනඹනහ. නම් යට 
ඉදිරිඹට ංර්ධනඹ කයනගන ඹන්න ජනහධිඳතිතුභහනේ ළඩපිලිනරක් තිනඹනහ. ඒ 
ඳහර්ලිනම්න්තුනේ ගන්නහ වු ළඩපිලිනර තුශ අපි නම් නගයඹට නගනල්රහ නභොයටු ආනඹට 
නම් අඹළඹ තුළින් කයන්න පුළුන් ළඩක් තිනඹනහනම් එක්ත් ජහතික ඳක් භන්ත්රීරු විදිවට 
අපි කළභති ඔඵතුභහරට වනඹෝගඹ නදන්න. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් අඹළඹ තුශ අඩුඳහඩුකම් 
තිනඹන්න පුළුන්. නමුත්, නභඹ නඳොතට සීභහ වුණහට අපි 2023 ර්ඹ වහ අපි ක්රිඹහත්භක 
කයන නකොට ජනතහට නේඹක් කයන ආඹතනඹක් විදිවට ජනතහනේ වුභනහන් වහ 
කටයුතු කයන ආඹතනඹක් විදිවට අඹළඹ විතයක් නනනනේ ඊට ඩහ ඹභක් කයන්න පුළුන්නම් 
ඒක තභනේ අන්  බහනන්, භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ ලනඹන් ගන්න පුළුන් නේඹ කිඹරහ භතක් 
කයන්න ඕනෆ. නම් අඹළඹ ගළන කතහ කයනනකොට ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභහි 15 නනි පිටුනේ 

තිනඹනහ HNB යථගහර එහි 2022 අපි රක් 4නේ ආදහඹභ ඵරහනඳොනයොත්තු නරහ තිනඹන්නන්, 
2023ත් රක් 4ක ආදහඹභක් තභනේ අපි ඵරහනඳොනයොත්තු නරහ තිනඹන්නන්, ෆභ නදඹක්භ 
ළඩිනන කහරඹක භභ හිතනහ නම් යථගහර වහ ළඩි මුදරක් ගන්න කිඹරහ. එඹ ඉදිරි 
ංර්ධන කටයුතු වහ ඹම් කිසි උදේක් නේවි කිඹරහ භභ හිතනහ. විඳක්නේ නජයසා 
භන්ත්රීරු කිහිඳනදනනක් කිවුහ අන්  ඳක්ඹ දහරහ ගිඹ භන්ත්රීරු කිවුහ එක්ත් ජහතික ඳක් 
කයපු ළඩ ගළන. එතුභන්රහට අනේතිඹක් නළවළ ඒ ගළන කතහ කයන්න. ඳක්ඹ දහරහගිඹ 
භන්ත්රීරුන්ට ඒහ ගළන කතහ කයන්න අනේතිඹක් නළවළ. ඒහ ගළන කතහ කයන්න අනේතිඹක් 
තිනඹන්නන් අපිට විතයනේ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ දහරහ නනොගිඹ භන්ත්රීරු වළටිඹට. ඒනේභ නම් 
අඹළඹ නනුනන් අපි ඔඵතුභහට වනඹෝගඹ නදනහ නේභ නම් නභොයටුනේ ංර්ධන 
ක්රිඹහදහභඹ නනුනන් අන්  විඳක් නහඹකතුභහ ඇතුළු අන්  නහගරික භන්ත්රීරු සිඹලු නදනහභ 
නම් අඹළඹට ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කයරහ නම් අඹළඹ ජඹවනඹ කයනහ කිඹරහ ප්රකහල කයින්, 
අන්  ගරු ජනධිඳතිතුභහටත්, නම් අසථහ අපිට රඵහදුන්න එකට සතති කයින් භභ නිවඩ 
නනහ. 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -    එම්.නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අඹළඹ ඡන්දඹ විභන නම් නභොනවොනත් කරුණු කිහිඳඹක් බහ වමුනේ 
තළබීභට භභ අදවස කයනහ. නභොයටුනේ ඵර ප්රනාලනේ ජනතහනේ සුඛවිවයණඹ නනුනන් 
නගය බහනේ නරොකු කහර්ඹඹ බහර්ඹඹක් කයනහ. නෞඛය භංභහත් නිහ සිඹලු කටයුතු ර 
නේහන් සිදුකයින් අඳ නභොයටු ජනතහනේ ජීවිත ආයක්හ කයින් කයන්නහවු නභභ කහර්ඹඹට 
භහනේ සතතිඹ ප්රථභනඹන් පුදකය සිටිනහ. විනලේනඹන්භ කර කශභනහකයණඹ සිදුකයින් 
නභොයටු පිරිසිදු නගයඹක් ඵට ඳත්කය ගනිින් නගනඹන නම් ළඩටවන ඉතහ අගඹ නකොට 
ශකනහ. භහ ඇත්ත ලනඹන්භ නම් ගළන දළනනගන සිටිනේ නළවළ, නනත් බහන් තුළින් 
සහින්වන්නේ නභකනේ අඳත් විභකදීප අඳ බහ විසින් ඉටුකයන කහර්ඹඹ ඉටුකයනහද 
කිඹන එක භනේ වදතට දළනුන කරුණක් වුණහ. අන්  ගනම් සුභනහයහභ ඳන්නල් භවහ නහඹක 
සහින්වන්නේ අඳත්වුණ අසථහනේදීප එඹ දළනගත් විග ගරු නගයහධිඳතිතුභන් එභ 
සථහනඹට ඳළිණ රැස සිටි ජනතහනගන් කිටුක් පිහිටුහ එහි නහඹකත්ඹ නගන තිඹක් 
පුයහට සිදුකශ අසීිත කටයුතු බහනේ අයමුදල්ද ඔඵතුභහනේ පුාගලික මුදල්ද දහඹක කයින්, 
ආදහවන උත්ඹ නනුනන් සිදුකශ අසීිත නභනවය නභොයටුනේ ෆභ ඳන්රකභ ඉදිීමරිම් 
පිළිඵ ඔඵතුභහට වහ නම් බහනේ සිඹලු නේක භවත්භ භවත්ින්ට භනේ ප්රණහභඹ පුදකයනහ. 
නභොයටුනේ නකොතළනක නවෝ අභංගරයක් සිදුවු විට ඒ අට පිරිසිදු කිරීභ, විදුලි ආනරෝකඹ 
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ළඳනේභ, නකොඩි කණු සිටුහ නභොයටු භවහ නගය බහනේ නගෞයඹ පුදකිරීභ ද භවඟු ක්රිඹහක් 
නර භභ නම් අසථහනේදීප වන් කයනහ. ඒ නේභ නඳොඩි කහයණහක් කිඹන්න තිනඹනහ, 
ීනය දිනඹ න 21 දිනනේ දීප ගරු අගභළතිතුභන්, ීනය ආභහතය ගරු ඩේරස නාහනන්ද 
භළතිතුභන්, යහජය ආභහතය පිඹල් නිලහන්ත භළතිතුභන් එක් නබ්රුර ප්රනාශිඹ බහනේ “දශ යශ 
විඹ” නින් යන්ට භසථ ීනය ජනතහ නනුනන් ළඩටවනක් ආයම්බ කශහ. ඒ තභනේ ීනය 
යක්ණ විශ්රහභ ළටුඳක් ව ීනය කළකුළු ශභහ ගිණුභක් ආයම්බ කශහ භහ විලසහ කයනහ එඹ 
ඉතහ නවො ළඩටවනක් ඵ, ඒනිහ අඟුරහන ඇතුළු නභොයටුනේ සිඹලු ීනය ප්රජහ නනුනන් 
නභභ ළඩටවන වළකිනම් ඹම් ළඩපිළිනරක් කස කයන නරභ නම් අසථහනේ ඉල්රහ 
සිටිනහ. ඒ නේභ අද ඳතින ආර්ථීක ගළටළු නිහ භවජනතහ පීඩහට ඳත්නනහ ඒ 
නනුනන් වනඹක් රඵහදීපභට වළකිනම් ෆභ ගභකභ ඇති මුඳහකහය නගොඩනළගිලි 
ප්රනඹෝජනඹට ගනිින් ජනතහට අතයහලඹ බහණ්ඩ අඩු ිරකට අනරවිකය ජනතහට 
වනඹෝගඹක් රඵහදීපභට ළඩපිළිනරක් කස කිරීභට වළකිනම් එඹද භභ නම් බහට ඉදිරිඳත් 
කය සිටිනහ. නකොනයෝනහ ධයඹ නවේතුනන් ද යන්ට ආර්ථික ගළටළු නවේතුනන්ද අඳ 
ප්රනාලර ගළටළු නඵොනවෝභඹක් ඳසුගිඹ කහරර ඇති වුණහ. නම් නවිට ෆභ ගභකභ කහණු 
ඳාධති භංභහත් ඇතුළු ප්රතිංසකයණ කටයුතු සිදුන ඵ භභ වන් කයන්න කළභති. තද 
නභොයටුනේ දූ දරුන්නේ අධයහඳනඹ ළඩි දියුණු කයන්නට ඳරිගණක දළනුභ නනොිනල් 
රඵහදීපභටත්, නගතු ගහ වහ නගය බහනන් නිසඳහදනඹ කයන නඳොනවොය ව ඳළශ රඵහ දීප 
ගහ කිරීභට ජනතහට වනඹෝගඹ රඵහදීපභ කයනගන ඹන නභොනවොතක භභ ඔඵ සිඹලු නදනහටභ 
ඒ වහ සතතිඹ පුදකයන අතයභ නම් රඵන්නහවු න ය ළභට සුඵභ සුඵ න යක් නේහ 
ඹළනේ කිඹින්, 2023 ය වහ ඉදිරිඳත් වු අඹළඹට භනේ තුට පර කයින් භභ නිවඩ 
නනහ. 

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

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2023 නභොයටු භවහ නගය බහනේ ආදහඹම් ව විඹදම් හර්තහ පිළිඵ 
ංහදනේ නඹනදින්, අපි කවුරුත් දන්නහ නම් න නනකොට අපි යටක් ලනඹන් දීපර්ඝ ඉතිවහඹක් 
පුයහ අනුගභනඹ කයන රද ළයදි ආර්ථික ප්රතිඳත්තිඹත්, ඒ භත නගොඩනළගුණු ළයදි නාලඳහරන 
ංසකිතිඹත්, ඒ වයවහ සිදුවුණු භහජ යනඹත් මුහුණ නදින් ඉන්න යටක්. ඒ යට තුශ තිනඵන 
ඳවශභ ඒකකඹක් න ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක්. ඒනිහ අපි කවුරුත් දන්නහ නම් නාලඳහරන 
ංසකිතිඹ, නම් භවහ ආර්ථික අර්බුදඹට වසුනරහ එභිනන් පීඩහට ඳත්ව ජනඹහ නම් ළයදි 
නාලඳහරන ංසකිතිඹ පිළිකුල් කයින් ඉන්න නරහක්. ඒ ංසකිතිඹ අබහඹට ඳත්කයින් 
ඉන්න නරහක්. ඒ අබහඹට ඳත්නින් ඹන ළයදි නාලඳහරන ංසකිතිඹට අනුගත වුණ ඳක් 
වළභ එකක්භ අද මුහුණ දීපරහ තිනඹන අර්බුදඹ අපි ඉදිරිනේ තිනඹනහ. ඒනිහ භභ නභොයටු භවහ 
නගය බහනේ අඹළඹ දකින්නන් නාලඳහරන අබහඹට ගිඹ නඳොදුජන එක්ත් නඳයමුනණ් 
නගයහධිඳති ඩබ්. භල්රහල් ප්රනහන්දු භවතහනගත් අබහනේ භශගභ නිටුවන් කයන ලිඹවිල්රක් 
විදිවටනේ. හද විහද නළවළ අද නම් පිළිඵ. නම් නල්ඛනඹ පිළිඵ අද අඳට ඳළරී ඇත්නත් ගරු 
බුහුභන් කිරීභ වහ ගුණ කථනඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ ඳභණනේ. ඒ අබහඹට ඳත්වුණ නාලඳහරන 
ංසකිතිඹත් ඒ භත නගොඩනළගුණු ඒ නගයහධිඳති ධූයඹ, ිඹගිඹ නගයහධිඳතියනඹක් නාලඳහරන 
ලනඹන්. ිඹගිඹ නගයහධිඳතියනඹක් ඉදිරිඳත් කයන ලිඹවිල්රක්. ඒනිහ නභනේන් නලෝකඹට 
ංනේගඹට ඳත්වුණ නඳොදුජන එක්ත් නඳයමුනණ් භන්ත්රීරුන්ට, ඒනේභ ඊට භළදින් ම්ඵන්ධ 
වුණ නම් ංසකිතිනඹභ නම් යන්ට ආයම්බකනඹෝ  වුණ එක්ත් ජහතික ඳක්නේ භන්ත්රීරුන්ටත් 
අපි අන්  හතිලඹ ංනේගඹ කණගහටු නම් නරහනේ ප්රහර්ථනහ කයනහ. නමුත් අපිට නින් සු 
රළනබ්හ කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයන්න ඵළවළ. නභොකද ඊනේ රෑ දළක්කහ හීනඹක්. අවීචි භවහ නයකහදිනේ 
ප්රධහනිඹහ, ඹභ යජතුභහ දළක්නක්. ඹභ යජතුභහ ශඟ තිනඹනහ නම් නගයහධිඳතියඹහටත් නම් 
ආණ්ඩු ඳක්ඹටත් විරුාධ විලහර නචෝදනහ ඳරඹක්. ඒනිහ ඒ නචෝදනහ ඳරඹ අතිලඹ ඵයඳතරනේ. 
ඒ නචෝදනහ ඳරඹ ඇතුනල් තිනඹන්නන් නභොයටු ජනතහනේ ධනඹ, නාඳර, භවජනඹහනේ 
ම්ඳත්, ඒ ජනතහනේ නේහ ඳඹන සථහන සිඹල්ර කඩහ ළ්ටටවීනම් නචෝදනහ. ඒහ නල්සි 
නළවළ. දළන් නම් කිඹනනකොටභ භවය නරහට කටු ඉඹුර න් නහ. නරෝදිඹ න් නහ. අසචි 
රල් න් නහ. කඳන නකොටන ඉයන ඒහ න් නහ. ඒහ දළකරහ තභනේ නම් උනා ඉරහ විවිධ 
නේදනහඵය වඬල් එළිඹට ආනේ. දළන් කෆනභොය නදනහ. කයන්න නදඹක් නළවළ. කර ඳේ ඳශ 
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නදනහ. වළභදහභ දළක්නකොත් එනවභ තභනේ නභඹහ. වළභදහභ දකින දකින නරහට ඳේ පුනයෝනගන 
ඉන්නන්. නවො කයපු ිනිසසු ඵඹ නන්න ඕනන් නළවළ. නවො කයපු ිනිසසු නනනභනේ ඹභ 
යේජුරුනෝ කළන්නන්, ළයදි ළඩ කයපු ිනිසසු. නඵොරු කිඹපු ිනිසසු. අඳයහද කයපු ිනිසසු. 
කළන්නන්.  
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒනිහ නම් අඹළඹ නල්ඛනඹ කිඹරහ කිඹන්නන් අපි මුලින් කිවුහ නේභ 
නාලඳහරන ලනඹන් ිඹගිඹ නගයහධිඳතියනඹක් ව නාලඳහරන ලනඹන් ිඹගිඹ ඳහරක 
කණ්ඩහඹභක් ඉදිරිඳත් කයන ලිඹවිල්රක්. නභහි අහනනේදීප අපිට භශ ඵතටත් එන්න කිඹරහ 
තිනඹනහ යන්දිඹ නවෝටරඹට. කමු කහරහ ඉය කයමු. තදුයටත් නාලඳහරන ලනඹන් ිඹගිඹ 
අඹනගන් නම් ජනඹහට ඹවඳතක් නේ ඹළනේ හිතන්න ඵළවළ. ඔඹනගොල්නරෝ කිඹන තයභක් නඵොරු 
කිවුහ. නම් ආඹතනඹ කඩහ ළනටන  නඵොනවෝ  නාල් කශහ. ඒනිහ ගණන් හිරේ රට කහරඹ 
ගන්න එක නත්රුභක් නළවළ. නමුත් කියුතු එකක් තිනඹනහ. ගිඹ අඹළඹ නරහනේ 
තමුන්නහන්නේ සිේළට ඵයි න් ළයසී කසී ළුපිළි ලින් අන්දහ නගන එන රද යජනේ ඇත්ත 
තත්ත්ඹ එදහ අපි කිේහ. ිලිඹන 1700 ක් නඳන්නුහ. සුඳර් භහර්ක්ට එක නඳන්නුහ. යංග ලහරහ 
නඳන්නුහ. නිර නිහ නඳන්නුහ. නකොම්නඳෝස්ටගහයඹක් නඳන්නුහ. භවහ දළළන්ත යහඳිතිඹක්. 
නකෝටි 170 ක්. අපි එදහ කිේහ. ඒ නිහ 2022 අඹළඹ නම් මුළු භතඹ නනස කශහ. අධහනඹ 
නන ඳළත්තකට නඹොමු කශහ. එනවභ කයරහ තභන්ට ඕනෆ කයන ප්රධහන ළඹ ශීර් නදකට 
ිලිඹන 105 ක් වරහගත්තහ. නම් තිනඹන්නන් ඒ ළඹ ශීර් නදක. 1312 (i) ව (ii). දළන් අපිට 
කිඹනහ නම් ිලිඹන 105 විඹදම්. ඹභ යේජුරුන්නේ නචෝදනහ ර තිනඹනහ අයුතු නර 
නාලඳහරන ඵරඹ නඹොදහනගන තය ඟහනගන කටයුතු කිරීභ. නම් අඹළඹ නල්ඛනනේ 
තිනඹනහ තය විඹදම් කිඹරහ තීරුක්. පිටු 57. ළඹ ශීර් 1312 (i). එහි තමුන්නහන්නේ අපිට 
නඳන්නහ තය විඹදම් ිලිඹන 40 නේ. රක් 400 න් 9 නනි භහ න 30 නනිදහට විඹදම් කයරහ 
තිනඹන්නන් රක් 4 නේ. රු.464,041.00 නේ. නම් ඳ්ටටඳල් නඵොරුක්. ඊශඟට ළඹ ශීර් 1312 (ii). 
එහි තය විඹදභ රු.1,290,315.00 නේ. ඇසතනම්න්තු ිලිඹන 65 නේ. රක් 650 නේ. දළන් රක් 
650 කින් රක් 400 කින් තමුන්නහන්නේ නම් නනනකොට විඹදම් කයරහ තිනඹන්නන් ිලිඹන 1 
නේ. එනවභ නන්න ඵළවළ. නම් තය විඹදම් ළඟවීභක්. ඒ තය විඹදම් ඟපු ආකහයඹ භහසික 
හර්තහනන් නඳන්නහ. භහසික හර්තහ වදන නිරධහරී භවත්රුන්ට කිඹන්න පුළුන් නම් 
නවොනේ. නම් තිනඹන්නන් බහ අනුභත කශ 9 නනි භහනේ හර්තහ. 9 නනි භහනට තභනේ නම් 
අඹළඹ කනශේ. 9 නනි භහනේ හර්තහනේ ළඹ ශීර්ඹ ඉතහභ නවොඳින් ඵරන්න. එහි මුළු විඹදභ 
නඳන්නහ රු.1,754,355.00 ක්. අඹළනේ තිනඹනහ රක් 4 ක්. තමුන්නහන්නේරහ නභොනතයම් 
නම්හ විකිති කයනද? ඊශඟට ඔඵතුභහට න් නහ නම් හර්තහනේ (ii) ඹටනත් විඹදම් නළවළ. 9 
නනි භහන නනකම් විඹදම් නළවළ. අනගෝසතු ඳනිනකම් විඹදම් නළත. නමුත් ඊශඟ ඔක්නතෝඵර් 
හර්තහනේ එභ ළඹ ශීර්නේභ විඹදභක් එනහ භළනේ භහනේ රු.1,190,314.00 ක්. භළනේ භහනේ 
එන්නන් ඔක්නතෝඵර් භහනට ඳසනද? නම් බහ අනුභත කයපු හර්තහ. නම් හර්තහ ඉදිරිඳත් 
කයනනකොට භළනේ ර විඹදභ නඳන්න්න එඳළනේ. නම් අනගෝසතු. නමුත් භළනේ විඹදභ නඳන්න්නන් 
නළවළ. දළන් ඔක්නතෝඵර් භහනට දහනහ භළනේ විඹදභ. ඉතහභ නවොඳින් ඳළවළදිලිනේ 
තමුන්නහන්නේරහනේ නම් ංචහ, නවොයකභ, නඵොරු. නම් ඳහයල් කහණු නඵෝක්කු ප්රිතිඹකින් 
 නතොයනේ. නම්හ ඉදි කයනගන ඉදි කයනගන ඹනහ. ජර ඵළසභ නළවළ. ගල් අල්රනගන අල්රනගන 
ඹනහ. ඳහනර් ඹන්න විදිවක් නළති භ්ටටභට අද වළභතළනකභ කයපු සිඹල්ර ජරඹ පිරිරහ රැඳිරහ. 
තමුන්නහන්නේරහ නම් ගළන හිතන්නන් නළවළ. භභ ඕනෆ ඔ්ටටුක් දහරහ කිඹනහ නම් රක් 4 නම් 
නදළම්ඵර් ඳන්නරහ ජනහරි එනනකොට නභඹ ිලිඹන 50 ඳනිනහ. භභ ගිහිල්රහ ඳරීක්හ කයරහ 
ඵළලුහ ඳහයල්. ඹභ යේජුරුනෝ තමුන්නහන්නේට නදන්න ඕනෆ දඬුම් තීයණඹ කයනේ. ඒ තයම් 
වගවන අඳයහධ. එඹ නභනවභ කයන්න එඳහ. අපි වළභදහභ කිවුහ. නම් නාලඳහරන ංසකිතිඹ 
විසින් දළන් තමුන්නහන්නේරහට ඒ ඉඩ නළවළ. ඒ නිහ තමුන්නහන්නේරහ තදුයටත් නභොයටු 
ජනඹහනේ ඹවඳත නනුනන් ළඩ නනොකයන ඵත්, ඒ ජනඹහනේ ඹවඳත නනුනන් රන්න 
තිනඹන නේහ සිඹල්ර ිම ්ටටින් තිනඵන ඵත්, නම් භහර්ග කහණු නඵෝක්කු රට කයන රද 
හඳයහදීප භවජන මුදල් වළීමභට දඬුභ නභොකක්ද දන්නද? ආත්භ ගහනක් අඳහනේ කහණු නඵෝක්කු 
ර අසචි නගොනඩ් ඵඩගහන්න දීපරහ තිනඹන්නන්.  
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අය භන්ත්රීතුිඹ කිවුහ අපි අභහරුනන් ඉන්න නරහක්. අන්  
නදභහේපිනඹෝ අභහරුනන් ඉන්න නරහක්. අපි කවුරුත් අභහරුනන් ඉන්න නරහක්. නම් කයපු 
කතහන් ව නම් වදත් ඇතුනල් තිනඹන්නන් විලහර ඳයසඳයඹක්. අපි කවුරුත් දනන්හ අන්  
ගම්ර ජනතහ ජීත් න විදිව. අපි කිවුහ රක් 25 ක් නන් කයරහ තිනඹනහ, අඩුභ තයනම් 
අපි නඳොත් ටික නදමු. නදතුන් ළයඹක්භ කිවුහ. තමුන්නහන්නේනේ වදතක් නළවළ. ඒක 
දළනනන්නන් නළවළ. තමුන්නහන්නේ හයු මීකයණ රට ිලිඹන 3, 4 විඹදම් කයනහ. දරුන්ට 
නඳොත් ටික නදන්න නම් 2.5 න් තඹක්ත් විඹදම් කනශේ නළවළ. ඒනිහ අනිහර්නඹන් ඹභ 
යේජුරුනෝ තීන්දු කයනහ ඹභඳල්නරෝ රේහ ඔඹ වදත ගරහ අනේන් කයන්න. වදත ළඩක් 
නළවළ. නම් කයන රද මුළු ඳහරන කහරඹ ඇතුනල් තමුන්නහන්නේරහ තමුන්නහන්නේරහ ර්ණනහ 
කයගන්න. නමුත් ඳහයට ඵළවළරහ ඔඹ නවො කිඹන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අපි කවුරුත් නාලඳහරනික 
නඵදිරහ ඇණ  නකොටහගන්න එක නනු ට නම් ඹථහර්ථඹ නත්රුම් ගමු. අපි කහටත් එඹ ඵර කයරහ 
තිනඹන නරහක්. අපි ගකිඹන්න ඕනෆ අනහගතඹට. අද තදුයටත් නම් ඳහනර් ඹන්න ඵළවළ. අද 
අන්  ප්රජහ ලහරහ, භහති හඹන, නඳය ඳහල්, ්රීඩහ පිටි, යහඹනහගහයඹ, පුසතකහර නම් ඔක්නකොටභ 
විඹදම් කයරහ, නන් කයපු මුදර ළඩි. නම් ගභනත් ිලිඹන 45 ක් දහනගනනන් ඳහයල් රට. 
ඉතිවහනේ අඹළඹ නල්ඛන ගත්තහභ න් නහ නභොනතයම් ල්ලිඹක් වරහනගන වරහනගන ගිඹහද. 
නකෝ ඹන්න ඳහයක්. නඳය ඳහ නල් දරුනෝ ටික නභච්චය අභහරුනන් තභහනේ අධයහඳන කටයුත්ත 
කයනහ. අපිට කිඹනහ භන්ත්රීයනඹක් නදභේපිඹන්නේ ප්රලසනඹක්, නඳය ඳහරට එන්නන් 
නළතු විඹදම් කයන ඳහරකට ඹරහ. එනවභ නළවළ. භහති හඹනඹට එන අම්භහ ඇතුල් නන්න 
නඳය ඵනඩ් ඉන්න දරුහ ඳනේන් ගවනහ ඹන්න ඵළවළ ඒකට කිඹරහ. පුසතකහනල් එනවභනේ. අන්  
ප්රජහලහරහ ටික විනහල නරහ ඹනහ. අන්  ඉඩ කඩම් ටික විනහල නරහ ඹනහ. අන්  ත්කම් 
නාඳර සිඹල්ර විනහල නරහ ඹනහ. නමුත් ඒහ නඩත්තු කිරීභ වහ කිසිඳු මුදරක් නඹොදන්නන් 
නළතු ඔඹනගොල්නරෝ ආනේ ඳහයල් රට ිලිඹන 45 ක් දහගන්නහ. ඒනිහ ඉතහභ ඳළවළදිලිනේ 
තමුන්නහන්නේරහනේ ඹන ගභන තදුයටත් නම්  යන්ට ජනඹහ මුහුණ දීපරහ තිනඹන නභොයටුනේ 
ජනඹහ මුහුණ දීපරහ තිනඹන ඒ නේහන් රට අබහගය ම්ඳන්න ඉයණභක් අත්නනහ. ඔවුන් 
නගොදුරු නනහ. ඒ නිහ අපි කිඹනහ දළන් නවොටභ ඇති. අඳට ඕනෆ ඹවඳත් ඳහරනඹක්. අඳට 
ඕනෆ ඩහත්භ නිළයදි භහජ යහඳහයඹක්. එක්ත් ජහතික ඳක්නේ නහඹකඹහ, ඒ ආණ්ඩුනේ 
නහඹකඹහ. නභනව විඳක්න ඉන්නහ අන්  නරහත් අයනගන ඒ කෆල්නල් ඉතුරු එක. ආණ්ඩුනේ 
නහඹකඹහ එනව. නඳොනවෝටටුනේ නහඹකඹහ. නභනව ඉන්නහ එක්ත් ජහතික ඳක්න විඳක්න 
කහනල් අයනගන. ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්නේ නහඹකඹහ භහය විදිවට කෆගවින් දුනහ 
නඳොනවෝටටුට. සහධිනනේ කිඹහනගන ආණ්ඩුනේ ඉන්නහ නම් පිනශේ. දළන් නම්කත් අවුල් නරහ 
තිනඹන්නන්. නම් නාලඳහරන ංසකිතිඹ වළනභෝභ අවුල් කශහ.  
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒ නිහ අපිට දළන් ඕනෆ ඇත්තටභ නිළයදි භහජ යහඳහයඹක්. නම් කහරඹ 
අඳයහනද භභ වළභදහභ කිේහ නේ. නවට නගොඩනගන නභොයටුට ළදගත් අත්දළීමම් ප්රභහණඹක් 
එකතු කයගත්ත ිනිසසු ඉන්නන නභතන. ඒනිහ ඔනබ් ගීමභ නත්රුම් ගන්න. ඔඵ ටිනහ 
භනුසනඹක් නම් ඒ ටිනහකභ නත්රුම් ගන්න. නඵොරුට තු්ටටු නදකට සිල්රය කෆ නකෝ ගළසීම් 
කයන්න එඳහ. ඔඵටත් අඳටත් ඕනෆ නිළයදි නර අනහගත දරුන්ට ඩහත් නවො ඳහරනඹක් නම් 
දළන් ඔඹ කෆ ගළසීම් නත්න්න. අපි නගොඩනගනහ භහජ යහඳහයඹක්. ඒ භහජ යහඳහයඹ 
නිළයදි කයනහ නම් ආඹතන ර ඵරඹ. අියභහනඹක් හිත ආඹතනඹක් නගොඩනගනහ. 
නිරධහරීන්ට නේකනේන්ට නභොයටු භවහ නගය බහ කිඹන්න පුළුන් අියභහනත් ආඹතනඹක් 
නගොඩනගනහ. ඒනිහ අඳට ඕනෆ ඩහත් නිළයදි ඳහරනඹක්. නභොයටුනේ නඳය ඳහල් ටික අඳට 
අතිලඹ ළදගත්. අන්  දරුන් ආකල්ඳභඹ නනක් හිත භහජගත කයන්න තිනඵනහ. ඒ 
ආඹතන ඳාධතිඹ අපි නනස කයනහ. අපි ඒහ නගොඩනගනහ. ඒ විතයක් නනනභනේ අන්  
පුසතකහර ටික ගනම් ජනතහට දළනුභ ම්බහයඹක් නගනඹන්න පුළුන් තළනට නගොඩනගනහ. 
නම් ආඹතනනේ තිනඵන ධනඹ අපිට ඇති. ධනඹ ඕනහටත් ඩහ තිනඵනහ. භහර්ග ඳාධතිඹ 
ප්රමුඛතහඹක් ඇතුනල් ඉතහභත්  නවො ප්රිතිඹක් හිත කයනහ. ගනම් ිනිසසු රේහ 
නකොන්ත් යහත් නතය කයනහ. අලය නකොන්රහත් එක ඳභණනේ නදන්නන්. අපි ගනම් ඳහය නදනහ 
ගනම් ිනිසසුන්ට වදන්න. ගනම් වදනහ ලක්තිභත් ඹහන්රනඹක්. ඒක නේ. වී. පී. නනනභනේ. ඒක 
ගනම් ඉන්න නවො ිනිසසුන්නේ ඒකකඹක්. එභගින් ගභ නගොඩනගනහ. ඒ නිහ ඔඹ අඳයහධ 
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රට තදුයටත් ඉඩ නළවළ. ඔඹ නවොයකම්, ංචහ, දූණ , නහසතිඹ අපි වහභ නතය කයනහ. නම් 
ආඹතනඹට විනඹක් නේනහ. අඳට විනඹක් ඕනෆ. අද නම් ආඹතනනේ විලහර නේක ංඛයහක් 
ඳහරනනඹන් ගිළිහිරහ. නකොභහරිසතුභහට, නම් නිරධහරීන්ට නචෝදනහ කයරහ ළඩක් නළවළ. ඵරඹ 
නනභ නාලඳහරන අධිකහරිනඹන් අතට ගත්තු විලහර කණ්ඩහඹභක් අද තභන්ට ඕනෆ ඕනෆ නාල් 
කයනහ නම් ආඹතනනේ. නම් ආඹතනඹ නගොඩනගන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ළයදි නාලඳහරන 
ංසකිතිඹ ඳයහජඹට ඳත් කයනහ. ඒනේභ ඩහත් නිළයදි ඳරිඳහරනඹක් නම් ආඹතනනේ 
නගොඩනගනහ. ඒ නේභ ප්රජහලහරහ, පුසතකහර, නඳය ඳහර ඒ සිඹලු නේහන් ඩහත් නවො 
තළනකට නේනහ. ජහතික ජන ඵරනේගඹ නිළක නරභ නවට නම් බහනේ ඵරඹ අත්ඳත් 
කයගන්නහ. ඒක ශක්න්න ඵළවළ. නවොරු, දූත තනඹෝ, අඳයහධකහයනඹෝ ඵඹ නන්න ඕනෆ. අපි 
නම් ආඹතනඹ අනහගත දරුන්ට ඩහත් ඹවඳත් භහජඹක් ඵට ඳත්කයන්න නගොඩනගන එක 
 නගොඩනගනහ. අපි කිඹනහ නභොයටුනේ ජනතහට එන්න නඳයට. නම් නවොරු ඳන්නමු. නම් 
දූත තනඹෝ ඳන්නමු. නම් අඳයහධකහයනඹෝ ඳන්නමු. ඇත්ත ිනිසසුන්නේ අතට නම් ආඹතනඹ 
රඵහනදමු කිඹින් සිඹලු නදනහට රඵහන්නහ ව නත්තරත්  රඵහන්නහ ව න යක් නේහ කිඹහ 
ප්රහර්ථනහ කයනහ. 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභඹ භහනේ ඳස න අඹළඹ කතහත්, ඔඵතුභන්නේ ඳවනශොස නනි 
අඹළඹ ඉදිරිඳත් කිරීභත් භගභ 2022 ර්ඹ පිළිඵ නළත වළරී ඵරන විට නකොනයෝනහ උදුයත් 
භග ආර්ථික අර්බුදඹ වමුනේ අපි ඵරහනඳොනයොත්තු ව ආර්ථික ංර්ධන කටයුතු නිසි නර අඳ 
වට ඉටු කයගන්න ඵළරි වුණත් අපි ඳසුගිඹ ය 4 තුශ 70% ක ඳභණ අඳ නකෝටාහල ර 
ංර්ධන කටයුතු සිදු කශහ. 2023 අඹළඹ හර්තහ අනු අපි හිතනහ නම් ය න විට අඳට 
ඉතුරු 30% ත් ඉටු කයගළනීභට වළකිඹහ රළනඵන ඵ. ඒ නේභ ජනතහනේ සුබ සිාධිඹ වහ 
ගනම් තිනඵන කහණු ඳාධති, ශභහ භහති හඹන, සුහන භූි, ශුාධ ඳවිර කිරීම් කටයුතු, ඒනේභ 
ඳන්ල් ව ඳල්ලි නේ විවිධ සථහන ශුාධ ඳවිර කිරීම් කටයුතු රදීප අපි භනහ නර ඒ කටයුතු 
ඉසාසිාධ කශහ. ඒ වහ ඔඵතුභන්නේ ව ප්රධහන භවජන නෞඛය ඳරීක්ක ඹන්ත 
භවතහනගත් ව වීදීප රහම්පු දළල්වීනම්දීප දුල්සිරි භවතහනගත් වනඹෝගඹත්, සිඹලුභ නිරධහරීන් වහ 
නේක භවතුන්නේ වනඹෝගඹත් අපිට රළබුණහ. ඔඵතුභන් නභය ඉදිරිඳත් කය තිනඵන අඹළඹ 
හර්තහනේ නෞඛය නේහ, නබෞතික ළරසුම්, භවජන උඳනඹෝගිතහ නේහන්, සුබහධක 
නේහන් ව කුණු කශ නභනවඹවීභ වහ විනලේ අධහනඹක් නඹොමු කය තිනඵනහ. ඒ 
නේභ ක්රභත් අඹළඹ හර්තහක් ඉදිරිඳත් කය තිනඵන ඵළවින් අඟුරහන නකෝටාහලනේ 
භන්ත්රීයඹහ ලනඹන් නම් අඹළඹ හර්තහට භභ වනඹෝගඹ රඵහනදින් ඳක්ඳහතීත්ඹ ප්රකහල 
කයනහ. නභොයටු භවහ නගය බහ නිනඹෝජනඹ කිරීභට භහ නකනයහි විලසහඹ තඵහ අසථහ 
රඵහදුන් භහනේ නකෝටාහලනේ සිඹලුභ ජනතහටත් නම් අසථහනේ සතුතින්ත නින් එශනමන 
නත්තර හභඹ තුට පිරි සුබ නත්තරක් වහ 2023 ර්ඹ සුබ යක් නේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ 
කයනහ. 
 
 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -     ඒ. එච්. සුනර්ස ඉන්දික භවතහ 
 

හින්නට වළකි නම් ගිගුම් දීප - විඹළි ගම් ිමම් රට ඉවළින් 
ඉනදන්නට වළකි නම් ඵතක් වී - ඵතක් නනොඉනදන ඳළශක යවසින් 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2023 ර්ඹ වහ නභොයටු භවහ නගය බහනේ අඹළඹ නල්ඛනඹ 
ඉදිරිඳත් කයන නම් නරහනේ සුනිල් ආරිඹයත්නඹන් යචිත, නන්දහ භහලිනිඹන් ගළය ඒ ගීතඹ භභ 
ඳදනම් කයගත්නත් අපි වළභ අඹළඹකභ, වළභ කහයණහකභ නභොයටු භවහ නගය බහනේත්, 
යනටත් නඳොදුනේ ගත්තහභ හුදු විනේචනඹන් විතයක් ඉදිරිඳත් කයනහ. දළන් නම් කතහ කයන 
නරහනේ අපි යටක් විදිවටත්, නභොයටු භවජනතහ විදිවටත් ඵරහනඳොනයොත්තු නන්නන් හුදු 
විනේචන ඳභණක් නනනභනේ. අපි වළනභෝනගන්භ ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ ප්රහනඹෝගික ගීමම් ව 
යුතුකම් කිඹරහ නදඹක්. නම් යනඹ තුයන් කයන්න, නතය කයන්න කුභන නවෝ භළදිවත් වීභක්. 
විනේචන විතයක් නනනභනේ උත්තය එක්ක අපිට ඕනෆ නනහ. ඒනිහ තභනේ ඒ ගීතනඹන් භනේ 
කතහ ආයම්බ කනශේ. අපි කවුරුත් දන්නහ අන්  ජීවිත කහරනේ මුහුණ නදන ඉතහභත් යනකහරී 
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ආර්ථික අර්බුදඹක, නාලඳහන අර්බුදඹක, භහජ අර්බුදඹක ගිළිරහ තිනඹන නරහක්. ගිළිරහ 
තිනඹනහ කිවුනොත් ළයදි. ගිල්රහ තිනඹන නරහක්. ඒ ටපිටහ ඇතු නල් තභනේ නභොයටු 
භවහ නගය බහනේ අන්  නම් අඹළඹත් ඉදිරිඳත් නන්නන්. භභ ංඛයහ නල්ඛන ර නගොඩක් 
හියනන්න කළභති නළවළ. නඳොදුනේ ගත්තභ නම් අඹළඹ නල්ඛනනේ ඹටිතර ඳවසුකම්  රට ඩහ 
භවජන සුබ හධනඹන් රට ඹම්කිසි නළඹුරුතහඹක්, භභ කිඹන්නන් නළවළ නභොයටුනේ ජනතහ 
මුහුණු දීපරහ සිටින නම් අර්බුදකහරී හතහයණඹ භසතඹභ ආයණඹ න විදිවට සුබහධනඹක් 
නනොභළති වුත්, ඹම්කිසි ප්රනේලඹක් තිිමරහ තිනඹනහ. ඒනිහ ඒ ඳළත්නතන් ගත්නතෝත් නම් 
අඹළඹ නල්ඛනනේ ඹම් හධනීඹ ඵක්  න් නහ. 100% ක් සිඹල්ර නවොනේ කිඹරහ කිඹන්න 
ඵළවළ. ඹම් ිශ්ර අදවක් භට නම් ම්ඵන්ධනඹන් තිනඹනහ. හම්ප්රදහනේක විදිවට ගත්නතොත් නම් 
අඹළඹත් හම්ප්රදහනේක ලිඹවිල්රක්. නමුත් නම් අඹළඹට විරුාධ භත ඉදිරිඳත් කයන්නනත් 
හම්ප්රදහනේක. නදකභ හම්ප්රදහනේකනේ. භභ අවුරුදු 19 ක් නම් බහ නිනඹෝජනඹ කයනහ. ඒ 
අවුරුදු 19 ඇතුරත කතහ කයන භභත් ඇතුරත් අපිත් ඒ හම්ප්රදහඹට දහඹක විනේචනඹන් 
ඉදිරිඳත් කයරහ තිනඹනහ. නමුත් අද නම් යට ඉල්රන්නනත් නම් නභොයටුනේ ජනතහ 
ඉල්රන්නනත් ඒ හම්ප්රදහනේක විනේචනඹ නනනභනේ.  
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඳරිර්තන යුගඹක් කිඹරනන කිේනේ. ඒක නභොකක්ද කිඹරහ භභ නනභ 
කතහ කයන්නම්. ඳරිර්තන යුගඹක් නම් අපිත් ඳරිර්තනඹ නන්න ඕනන්. අඩුභ තයනම් නම් 
ලිඹවිල්රට විනේචන කයනහ නනුට විඳක්නඹන් ඉදිරිඳත් වුණහ නම්, නම් අඹළඹ වරිඹන්නන් 
නළවළ නභන්න අන්  නා කිඹරහ එකක් ඉදිරිඳත් වුණහ නම් එඹ වරි ප්රලසතනේ. භභ කිඹන්නන් නළවළ 
නම් විදිවට ංඛයහ නල්ඛනඹක් විඹ යුතුනේ කිඹරහ. අඩුභ තයනම් ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් කශ අඹළඹ 
ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනඹ නේ එකක් ත්, නභොයටුනේ ිනිසසු නනුනන් අපි ඉදිරිඳත් කයන නා 
කිඹරහ ත් කිේහ නම්  එහි වරි ප්රලසත ඵක් තිනඹනහ. අනඳන් ඉල්රහ සිටින නනසකභ 
කිඹන්නන් ඒක. ඔඵතුභන්රහ කවුරුත් දන්නහ යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහනේ නම් ආණ්ඩු 
ම්ඵන්ධනඹන් අන්  විනේචනඹක් තිනඹනහ. නමුත් ඒ විනේචනඹ තිනඹනහ  නේභ යනිල් 
වික්රභසිංව භවතහ ගළන කිඹවීභ අපි කවුරුත් දන්නහ. ඒ කිඹවීභ තිනඹනහ නේභ නිකන් 
විනේචනඹට ඩහ, ඳසුගිඹ දක අපි සුගතදහ ගිවසථ ්රීඩහංගනනේ ඉදිරිඳත් කශහ නදොනශොස 
ළදෆරුම් ළඩපිළිනරක්. ආණ්ඩුට ඉදිරිඳත් කශහ කයනහනම් නභන්න ළනඩ්, ඵළරි නම් ඹන්න. 
අපි කිේනේ නළවළ ඹන්නභ කිඹරහ. වළනභෝභ කිඹන්නන් ඹන්න කිඹරහ. අපි කිඹනහ වරි ඉන්නහ 
නම් නම්ක කයන්න, ඵළරි නම් ඹන්න කිඹරහ. එනවභ තළනකට එන්න ඕනන්. එනවභ අද නභතන 
විඳක්නඹන් භතු වුණහ නම් භන්රහල් ඔඹහ කයනහ නම් නභන් ළනඩ්. ඔඹහනේ අඹළඹ අපි 
පිළිගන්නන් නළවළ කිඹරහ කිේහ නම් ටිනහ. 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, දළන් කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න විනලේනඹන්භ අපි කවුරුත් තුටු නන්න 
ඕන කහරඳරිච්නදදඹක් නනනභනේ නම් තිනඹන්නන්. භභ පිළිගන්නහ භට ප්රථභ කතහ කශ 
නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්ත්රීතුභහ කිඹපු එක කරුණක්. ගම් ර ිනිසසුත් එක්ක ඉරහ ගම් ර 
ඉන්න දරුන්නේ නේදනහ, ඔවුන් ජිත් නන්න නය දයන අයගරඹ, ඒ සිඹල්ර ගළන ංනේදීප 
ිනිසසු නම් ඒ ගම් ර ජීත් න භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ අපි කහටත් තුටු නන්න පුළුන් 
හතහයණඹක් නනනභනේ තිනඹන්නන්. අපිට පුළුන් නම් අද නම් නභොනවොනත් භවය විට ඳහයක් 
වදනට ඩහ, කහණුක් වදනට ඩහ භවජන සුබහධනඹ නනුනන් ඹභක් කයන්න. 
විනලේනඹන්භ භභ හිතන්නන් ඔඵතුභහ නභය අබයහ නඳොත් කලින්ට ඩහ ඹම් ප්රභහනණක ළඩි 
කිරීභක් කයනහ. අපි කණ්ඩහඹම් රැසවීනම් කතහ කශහභ ඒ කයන නඹෝජනහ ඔඵතුභහ පිළිගන්නහ. 
අපි ඒක ගළන තුටු නනහ. ඒ අනු ඔඵතුභහ ළඩි ප්රභහණඹක් නඳොත් රඵහනදන්න කටයුතු 
කයනහ ඳක් විඳක් සිඹලු නදනහටභ. එක නවො ප්රණතහඹක්. නභොකද නම් නරහන නඳොතක් 
ගන්නහ කිඹන්නන් අධයහඳනඹ නනුනන් ඹම්කිසි දිරි දීපභක් කයනහ කිඹන්නන් බහක් විදිවට 
අන්  යුතුකභ ගීමභ නේභ පුණය කටයුත්තක්. නම් නරහනේ පින් කභක්. නදභේපිනඹකුට 
නඳොතක් ගන්න පුළුන් තත්ත්නක නනනභනේ තිනඹන්නන්. භභ දන්නහ රඵන භහනේ නවෝ ඊශඟ 
භහනේ මුර ඒ ම්ඵන්ධනඹන් ක්රිඹහත්භක නන්න සදහනම්. ඒ ගළන කිතඥ පර්ක භභ සිහිඳත් 
කයනහ.  
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් නරහනේ නඳය ඳහල් දරුන්ට ආවහය නේරක් රඵහනදන්න කටයුතු 
කශහ. ඊනේ භභ ගිඹහ නඵොරුඳන නඳය ඳහරට. ඒ දරුන්ට භහළු කෆල්රක් එක්ක එශළු නදක්ක 
එක්ක කෆභ එකක් රළනඵනහ. වරිභ තුටුනේ. භභ දන්න විදිවට අනිත් තළන් රත් එනවභනේ. 
ර්තභහනඹට ගළශනඳන විදිවට ර්තභහනනේ තිනඵන අර්බුදඹ නත්රුම් අයනගන, විනලේනඹන්භ 
දරුන් ඉරක්ක කයනගන නම් කයන ත්ක්රිඹහ අපි අගඹ කයනහ. ළයදි නාල් විනේචනඹ 
කයමු. නමුත් නම් නවො නාත් අගඹමු. අපි ඳසුගිඹ කහනල් අයගර කයරහ, බුරිඹහනි කහරහ, ඳන්දම් 
ඳත්තු කයරහ, කළු නකොඩි දහරහ, අහනනේ අන්නහසි ගළට කහරහ නගෝාහබඹ යහජඳක් භවතහ 
එශරහ සිසටම් නච්න්ේ එකක් කයගත්තහ ක්ටටිඹක්. දළන් නවනඹන් අඬනහ. එඹහ එඳහ කිඹරහ 
නගනහගත්තු භවත්තඹහ විනලේනඹන්භ යනිල් වික්රභසිංව ජනහධිඳතිතුභහ, එතුභහ නකොනවොභත් ත 
අවුරුදු නදකක් ඉන්න ඕනන්. ඔඵතුභන්රහ අපි නම් භවනඳොනශොනේ ජීත් න අඹ. ඔඵතුභහ නම්  
භවනඳොනශොනේ ිනිසසුනේ ග සු වඳුනන නකනනක්. නභතන ඉන්න වළනභෝභ නේ එනවභනේ. 
භවනඳොනශොට අඩි 3 ක් විතය ඉවළින් ජීත් න කවුරුත් නළවළ නභතන ඉන්න. ගම් ර දු් ඳත් 
ිනිවහට ඩහ දු් ඳත් ිනිසසු භවයවිට නභතන ඉන්නහ. ඡන්ද ඳළත්තකින් තිඹන්න, 
හදහචහයහත්භක විදිවට ගනම් ිනිවනේ දුක වඳුනනගන ඔඵතුභන්රහනේ ඳහර්ලනඹන් 
ඔඵතුභන්රහනේ ආණ්ඩුට ඵරකයන්න, වළභ ඳළත්නතන්භ ඒ ඵරකිරීභ කයන්න, ඹන ගභන 
නනස කයන්න එනවභ නනස නනොනකොනශොත් නම් යට විලහර නල් ළගිරීභකින් නකශය 
නනහ. ඒ නල් ළගිරීනභන් ඔඹ කිඹන නම් භවත්රු එක්නකනනක්ටත් නනනභනේ ප්රනඹෝජනඹක් 
නන්නන් අන්තර්ජහතික භළදිවත්වීභකට විතයනේ. ඒ අනතුය බහනේ අධහනඹට රක්කයින් භභ 
නිවඬ නනහ. 
 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී     -     ජී. එම්. සුයංග එන්. අනඳොන්සු භවතහ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2023 ර්ඹ වහ ඉදිරිඳත් කයන නම් අඹළඹ හර්තහට අනු 
ප්රථභනඹන්භ භනේ එකඟතහඹ ඳශ කයනහ. 2022 ර්නේ භවහ නගය බහනේ භන්ත්රීයනඹක් 
ලනඹන් නිසි නර තභන් ඳත් කයන ඹම් කිටුකට තභන්නේ විද හක්ත ඹට එකඟ කටයුතු 
කශහද නළාද කිඹරහ අපිට කිඹන්න පුළුන්. තභන්ට ඒ ර්ඹට ඳළනයන කහර්ඹබහයඹ නිසි නර 
ඉටු නනොකය නභනතන්ට ඇවිත් පුයහයම් නදොඩනහ. අපිට ඵරන්න පුළුන් භන්ත්රීරුන් වහ 
භන්ත්රීරිඹන් තභන් නිනඹෝජනඹ කයන, තභන් වබහගී නරහ තිනඹන කිටුනේ ඳයභහර්ථඹ ඉටු 
කයරහ තිනඹනද කිඹරහ. භනේ 20 නනි වබහගීත්ඹ නම්. නම් ය 20 දීප භභ කිසිඳු භවහ 
බහක් ඳළවළය වළයරහ නළවළ. කිසිඳු කිටුක් ඳළවළය වළයරහ නළවළ. භහ නිනඹෝජනඹ කයන 
කිටුනේදීප ඒ සිඹලු නාටභ භභ වනඹෝගඹ දීපරහ තිනඹනහ භන්ත්රීයනඹක් ලනඹන්. භහනේ 
ගීමභ, නභොයටු ජනතහනේ ගීමභ, නකෝටාහලනේ ගීමභ. අපි භන්ත්රීරුන් නරසින් කටයුතු 
කයන නකොට තභන්නේ ගභට ළඩදහයී පුාගරනඹක් ලනඹන් භවජන නිනඹෝජිතනඹක් නරසින් 
ඳත් කයනනකොට ගනම් නඳය ඳහර ළඩිදියුණු කයන්න ඕනහ. භහති ශභහ  හඹනඹ ළඩිදියුණු 
කයන්න ඕනහ. භහති ශභහ  හඹනඹට ඳළිනණන ගළිමි  භේරුන්ට ඒ නඳෝණඹ රඵහ දීපභට 
කටයුතු කයන්න ඕනහ. ඒ නේභ නකෝටාහලනේ නඳොදු ඳවසුකම් නංන්නට තභන්නේ 
කහර්ඹබහයඹ වරිවළටි ඉටු කයන්න ඕනහ. හමීඹ භහර්ග නවෝ නඳොදු ඳවසුකම් තභන්ට රළනඵන 
යප්රහද භත ඒ කටයුතු කයන්න ඕනහ. නම් අඹළනේදීප ඳසුගිඹ අඹළඹ හර්තහට ඩහ ඹම් මුදල් 
ක් ඳහදුක් සිදු නින් තිනඵනහ. එඹට නවේතු තභනේ භධයභ යජනේ කිසිඳු මුදරක් නභඹට 
අන්තර්ගත කයරහ නළවළ. නභොයටුනේ රිඳනම් ඵදු නගන ජනතහනේ රිඳනම් ඵදු වහ යහඳහරික 
ඵදු මුදල් ලින් ඳභණනේ නම් සිඹලුභ නා, මුාදය ආදහඹම් ඇතුළු අපි ඉටුකයගන්න නම් ළරසුම් 
කයරහ තිනඹන්නන්. කිසිඳු භන්ත්රීයනඹක්නේ ප්රතිඳහදනඹක් නවෝ ඵහහිය පුාගරනඹකුනේ කිසිඳු 
ප්රතිඳහදනඹක් නම්කට අන්තර්ගත කයරහ නළවළ. අපි විසින්භ නභොයටුනේ ිනිසුන්නේ ඹම් ඵදු 
මුදරක් නිසි කශභනහකයණඹක් කයරහ ඉදිරි ර්ඹ වහ ළරසුම් කයන්නන්. නභොයටුනේ ජීත් 
න භවජන නිනඹෝජිතනඹකු ලනඹන් අපිට තිනඹනහ ඹම් ඹම් අඩුඳහඩු ගම් ර. නමුත් අන්  
අයමුණ ඉටු කයගන්න ඹම් නනවක් භවන්සිඹක් දයන්න ඕනහ. නභොන ඳක්ඹ නිනඹෝජනඹ 
කයත් අපි අන්  ගීමභ ඉටු කයන්න ඕනහ. ඔඵතුභහ දන්නහ අන්  ගරු යවිනහත් නේ. ගුණනේකය 
භන්ත්රීතුභහ 2002 ර්නේ නගයහධිඳතිතුභහ ලනඹන් කටයුතු කයන නකොට, අපි විඳක්නේ 
භන්ත්රීරු ලනඹන් කටයුතු කයනනකොට ඔහු නම් නභොයටුනේ කශ ඵළවළය කිරීනම්දීප විලහර 
අර්බුදඹකට මුහුණ දුන්නහ. අපි විඳක්නේ භන්ත්රීරු ලනඹන් සිඹලු නදනහභ එකතු නරහ ඔහුට 
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වනඹෝගඹ දුන්නහ. තභන්නේ පිනල් ඉන්න ඇතළම් භන්ත්රීරු තභන් තුටු හේජනේ ගත කයන්න 
ඉඩම් හිිඹහනගන් මුදල් ප්රතිඳහදන රඵහගත්තහ. නමුත් විඳක්නේ භන්ත්රීරු සිඹල්ර එකතු නරහ 
කයදිඹහන ත්නත් හිිකරුට ඹම් මුදරක් අඩු කයරහ දීපරහ අන්  ගරු නගයහධිඳතිතුභහට වනඹෝගඹ 
දුන්නහ. නාලඳහරන අයමුණක් තිනඹන්න පුළුන්. නමුත් අපි කටයුතු කයන්න ඕන නභොයටුනේ 
ිනිසුනන් ේ කටයුතු හර්ථක කයගන්න. නාලඳහරන ඳක්ඹ ඳනකරහ අපිට කයන්න පුළුන් 
යුතුකභ ගීමභ අපි ඉටු කයන්න ඕන. ඒ වහ කටයුතු කිරීනම්දීප අපිට ඹම් ඹම් අඳවසුතහ එන්න 
පුළුන්. නමුත් ිනිහ උඳනත් සිට විඳත දක්හ ඹන්නහ ව ගභනන්දීප නභොයටු භවහ නගය බහ 
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹක් ලනඹන් අපි කටයුතු කයන්නන් ජනතහනේ සුබ සිාධිඹඋනදහ ි 
තභන්නේ සුබ සිාධිඹ තකහ නනොනනේ.  
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, අපිට භළනේ 9 නනිදහ ඹම් සිදුවීභක් යන්ට සිදුවුණහ. ඒ තුළින් නභොයටුනේ 

රිඳනම් ඵදු නගන ජනතහ නේ මුදලින්  නඳෝණඹ න නභොයටු භවහ නගය බහනේ නකෝටි 6 ½ 
ක නාඳරක් විනහලඹට ඳත්වුණහ. නාලඳහරනික අන්තහදීපන් වහ ආගික අන්තහදීපන් එඹට 
වනඹෝගඹ දුන්නහ. නභොයටු භවහ නගය බහ ජනතහනේ ඳයභහධිඳතය සුයකින සථහනඹ. එඹ 
සුයකින්නට නම් අපි සිඹලු නදනහට නභොන අයමුණ තිබුණත්, කුභන ඳක්ඹ නිනඹෝජනඹ කශත් 
අපි සිඹලු නදනහට ගීමභක් තිනඹනහ. අපි සිඹලු නදනහනේ එකඟත්නඹන් නභඹ ඉදිරිඹට නගන 
ඹහ වළකිනේ. නවට නවො නහඹකනඹක් ිමහිනන්න පුළුන්. නභොන නාලඳහරනඹක් ිමහි වුණත් අන්  
ඳක්නඹන් අපි තයඟ කයනහ. නමුත් කුභන නගයහධිඳතියනඹක් ඳත් වුණත් භවජන 
නිනඹෝජිතඹහනේ ගීමභ නභොයටුනේ ජනතහනේ සුබ සිාධිඹ තකහ ි තභන්නේ ඳටු වුභනහන් 
මුදුන් ඳත් කයගන්න නනනභනේ. විනටක තභන්නේ සුවද ිතුයන් නනහ. විනටක විරුාධහදීපන් 
ඵට ඳත්නනහ. නම් නාලඳහරනනේදීප දහ කල් ිතුනයොත් නළවළ. දහකල් තුනයොත් නළවළ. 
එනවභනම් නම් ඹන නාලඳහරන ගභන් භගට නභොයටුනේ ිනිසුන්ට ඹම් ලක්තිඹක් දීපරහ ගනම් නඳොදු 
කටයුතු නංන්න පුළුන් නම් ජනතහ අපි නනුනන් ඹම් තීයණඹක් ගනීවි. අන්  නම් නභොයටු 
භවහ නගය බහට 9 නනිදහ සිාධිඹ ම්ඵන්ධනඹන් ඇතළම් නාලඳහරන ඳක් ලින් නභොයටු 
භවහ නගය බහ නිනඹෝජනඹ කයන්නට ඹම් ඳක්ඹකින් ඹම් නකනනක් සදහනම් වුණහ නම් ඒ 
පිරිනන් නකොටක් තභනේ එදහ වනඹෝගඹ දුන්නන්. එනවභනම් භභ ඉදිරි ය වහ ව අඹළඹ 
නල්ඛනඹට පර්ණ වනඹෝගඹ රඵහ නදනහ. නභොයටුනේ ජනතහ නනුනන් කයන්නහව 
ක්රිඹහදහභඹන්ට නාලඳහරන ඳක්ඹ කුභක් වුත්, නවට විඳක්නඹන් ඹම් නඹෝජනහක් 
නගනහනොත් පර්ණ වනඹෝගඹ රඵහ දීපභට අපි කටයුතු කයනහ. නභොයටුනේ ිනිසුන්නේ ප්රලසන 
කිඹන්න නන තළනක් නළවළ. එනවභනම් අපි සිඹලු නදනහභ එකතු නරහ ඉදිරි ර්ඹ වහ 
ජඹහහී ගභනක් ඹන්නට අපි කටයුතු කයමු. ඒ නේභ ඹම් කහර්ඹබහයඹක් ඉටු කිරීභට නිරධහරීන් 
අපිට වනඹෝගඹ දීපරහ තිනඹනහ. නහගරික නකොභහරිසතුභහ ඇතුළු සිඹලුභ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට, 
ඹන්ත භවතහ, දුල්සිරි භවතහ, නඳය ඳහල් නංන්න කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කයන තුල්සිකහ 
භවත්ිඹට නභොයටු භවහ නගය බහ නනුනන් සතුතිඹ පිරිනභනහ. ඉදිරි ර්නේදීපත් 
ජනතහනේ කටයුතු ඉටු කිරීභට ලක්තිඹ රළනබ්හ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයනහ. 
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, ඒකහධිඳති විඹරු තිනඹන ඒකහධිඳතිනඹක්නේ අන් අඹළඹ අසථහනේ 
කතහ කයන්න සිදුවීභ ඹම්තහක් දුයකට අපි කණගහටු නනහ. නභොකද ඒකහධිඳතිත්ඹ නිර 
ලනඹන් ඉය නන්න තිඹරහ මීට යකට උඩදි ඒකහධිඳතිත්ඹ ඉය නන්න ජනතහ 
ඳයභහධිඳතය අන් වුණහට ඳසුත් තභන්නේ ආණ්ඩුනේ පිහිනටන් නභොයටු භවහ නගය බහනේ 
ජනතහනේ මුදල් නහසති කයන මුරසුන නවොඵන නගයහධිඳතියඹහනේ කිසිභ ප්රනඹෝජනඹක් 
නළති ඒකහධිඳති විඹරුනන් වදපු ලිඹවිල්ර ම්ඵන්ධනඹන් තභනේ අපිට කතහ කයන්න නරහ 
තිනඹන්නන්. භවරු කිේහ විඳක්ඹ වළටිඹට කතහ කයනනකොට ානේල වගත කතහ කයනහ 
කිඹරහ. ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕන ඒකහධිඳති විඹරු කිඹන චනඹ භභ බහවිතහ කයන්නන් 
ඒකහධිඳතිත්ඹ හක්ත  පිටින්භ ඔ් පු කයන්න නම් ලිඹවිල්ර තුළින්භ. නගයහධිඳතියඹහ විසින් 
ඉදිරිඳත් කශ  නම් ලිඹවිල්ර තුළින්භ ඒකහධිඳති විඹරුනන් ඉදිරිඳත් කයන ලිඹවිල්රක් කිඹන 
ඒක වතික කයන්නට පුළුන්කභ තිනඹනහ. නම් ලිඹවිල්නරන්භ නකොනශේ වන්න ගවරහ තභනේ 
ඳටන් ගන්නන්. භභ ඵළලුහ විඳක්නේ භන්ත්රීරු කවුරු වරි   නම් ලිඹවිල්ර ම්ඵන්ධනඹන් 
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අධහනඹක් නඹොමු කයනේද කිඹරහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභහ නඵොනවොභ රසනට යහකයණ වදරහ 
තභන්ට නිරධහරීන් විසින් නගනල්රහ දුන් ඒ ලිඹවිල්ර නඵොනවෝභ රසනට කිනඹේහ. නම් 
ලිඹවිල්නල් නද දඹක තිනඹනහ “තද නම් න විට හර්ථක ඳත්හනගන ඹනු රඵන බහනේ 
ගිනි නිවීම් නේහ නදඳහර්තනම්න්තුට අනුයුක්ත නේඹ කයනු රඵන ගිනි බටනේන් වහ 
ආයක්ත ත ඇඳුම් ඳඹහ ගළනීභ වහ විලහර පිරිළඹක් දළරීභට සිදු තිබීභ වහ ෆභ ය 4 කට 
යක් ඳභණක් අඹ කයනු රඵන විනලේ ගිනි නිහයණ මුදරක් අඹ කිරීභටත්, එභ මුදර ඉවත ීම 
ඳරිදි නේක ආයක්හ වහ නේනේ ගුණහත්භක බහඹ ඉවශ නළංවීභ වහ නඹොදහ ගළනීභටත් 
කටයුතු කයන ඵ වන් කයි.” ඔඵතුභන්රහනේ ආණුඩුට පින් සිාධ නන්න යන්ට ිනිසසු, 
නම් නභොයටු ජනතහ නඵො නවෝභ අභහරුනන් නම් තුන් නේර කනහ නම් කන්නන්. අද 
විදුවල්ඳතියනඹක්නගන් ඇහු නොත්, ඳංතිබහය ගුරුරිඹකනගන් ඇහුනොත් ශභනේ ඳංතිඹට කෆභ 
එක නේන්නන් නඵොනවොභ අභහරුනන්. එදහ ෆ්රනේඩ් යනේස එකක් නගනහපු ශභඹහ අද එශළුනේ, ඵතුනේ 
ටිකක් නේන්නන්. ිමත්තයඹක් දකින්නන් තිඹකට එක ඳහයක් නළත්නම් නදඳහයනේ. භහළු කෆල්රක් 
නවොඹහගන්න නළවළ. භස කෆල්රක් නවොඹහගන්න නළවළ. එනවභ කළඳකිරීම් කයරහ ිනිසසු නගය 
බහට ඇවිල්රහ තභන්ට නඩු දහනේ නීතිභඹ පිඹය ගනිනේ කිඹන ඵඹට තභනේ රිඳනම් ඵදු මුදර 
නගන්නන්. රිඳනම් ඵදු නගන්නන් ආහට නනනභනේ, තිනඹන ඵඹට. නීතිඹට ඹටත් නිහ තභනේ 
ඇවිල්රහ රිඳනම් ඵදු නගන්නන. රිඳනම් ඵදු තභන්නේ කළභළත්තක් නළතු, හක්කු ඳහරනඹ 
කයගනන නඵොනවොභ අභහරුනන් ගනන නම් ිනිසසුන්ට තත් ඵාදක් එකතු කයනහ ගිනි 
නිහයණ ඵාද ය 4 කට යක් ඳභණක් නගන්න ඕන කිඹරහ. නභභ ඵානදන් නගයහධිඳතියඹහ 
ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ රක් 200 ක් යකට. 2023 යට රක් 200 ක මුදරක් උත්ඳහදනඹ 
කයගන්න තභනේ නභතුභහනේ ඵරහනඳොනයොත්තු. ඊට අභතය ගිනි නිවීනම් ගහසතු 17 පිටුනේ 105 
ශීර්ඹ. නේහ ගහසතු - ගිනි නිවීභ 2022 ර්නේ රක් 20 නේ. එඹ එකඳහයටභ ළඩි නනහ රක් 
150 දක්හ. භභ නම් කතහ කයන්නන් නඳය කතහ කශ ය 4 කට එක් යක් ඳභණක් නගවිඹ යුතු 
ගිනි නිවීම් ගහසතු ගළන නනනභනේ. භභ අවන්නන් රක් 20 නකොනවොභද රක් 150 නන්නන් 
එක ඳහයට. නභොයටුනේ ඉන්න ිනිසසු දුනගන ඇවිල්රහ ල්ලි දහනද? නභහි තය තිනඹන්නන් 
රක් 18 නේ. 9 නනි භහනේ නනකම් ිනිසසු ගිනි නිවීභ වහ නගරහ තිනඹන්නන් රක් 18 නේ. 
ඇසතනම්න්තු කශහ රක් 20 ක්. වරි ප්රලසනඹක් නළවළ. ඒ ඇසත නම්න්තු අනු නගරහ 
තිනඹනහ. භභ අවන්නන් රක් 150 උඳඹගන්නන නකොනවොභද? භවරු කිඹනහ නම් ලිඹවිල්රට 
විරුාධ වුනණොත් එනවභ ගභට කයන විරුාධත්ඹක්ලු. නභහි එක ශීර්ඹක් නඳන්නන්න පුළුන් 
නම් ගභට විරුාධ කභක් කිඹරහ නම්කට විරුාධ වුනණොත් එනවභ. එඹ භවහ අරුභ පුදුභ සිාධිඹක්. 
නම් අඹළඹට නරහ නන් කයරහ නදන නිහ අපි අඳවසුතහඹට ඳත්නනහ. අපිට ඕන විදිවට 
කතහ කයන්න ඵළවළ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 18 පිටුනේ තිනඹනහ රක් 200 ක් එක යක් 
ඳභණක් අඹ කයන ගිනි නිවීනම් ඵාද උත්ඳහදනඹ කයගන්න නගයහධිඳතියඹහ ඵරහනඳොනයොත්තු 
නනහ. අනිත් එක තභනේ 9 පිටුනේ ප්රහේධන ළඩටවන් ආදහඹනම්, ළඩටවන් 4 - නබෞතික 
ළරසුම් කිඹරහ 2022 ර්නේ තිනඹනහ රක් 17000 ක්. එහි 2022.09.30 නනනකොට තය 
ආදහඹභ ඇවිත් තිනඹනහ රුපිඹල් 8,666,256 ක්. 2023 නනනකොට රුපිඹල් 900 නේ. නභඹ මුද්රණ 
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නගයහධිඳති     -     ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
 

ගරු භන්ත්රීරුනි, ළරැාදක් නනනභනේ නම් නරහ තිනඹන්නන්. ඳසුගිඹ ය අන්   අඹළඹ රක් 
37000 නේ. නබෞතික ළරසුම් කිඹන එනක්දීප නම් 2022 ර්නේ ඇසතනම්න්තු. 37000 ඉන් 
නබෞතික ළරසුම් රට රක් 17000 වරි. නභඹ ළයදි නළවළ. නභඹ වරි. 
 

භවහ නගය බහ භන්ත්රී    -     ඩී. එම්. සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, එතනකොට භභ අවන්නන්. ඒ රක් 17000 එකඳහයටභ රුපිඹල් 900 
නන්නන් නකොනවොභද? තය තිනඹනහ රුපිඹල් 8,666,256 ක්. නම්ක 900 වුනණ් නකො නවොභද? 
ඊශඟට ළඩටවන් 6 - භවජන උඳනඹෝගීතහ. නභහි 2022 ර්නේ ිලිඹන 4 නේ. එඹ එකඳහයටභ 
ිලිඹන 30 නරහ තිනඹනහ. භභ අවන සනන් එඹ වුනණ් නකො නවොභද? ඉන්ඳසු භභ අවන්නන් 
කුණු කශ නභනවඹවීභ වහ 2022 ර්නේ ඇසතනම්න්තු ිලිඹන 650 නේ. එඹ ිලිඹන 120 ට 
අඩු නරහ. එනවභ ඕන ඕන විදිවට නම් නර් ව රඵන නර් විලහර ඳයතයඹක් ඇතින්නන් 
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නකොනවොභද කිඹරහ භභ අවන්නන්? ඊශඟ එක නභහි නඵොනවොභ රසන කතන්දයඹක් තිනඹනහ. 
අපි වළභදහභ කිඹන කතන්දයඹක්. නම් නීති ගහසතු. භන්රහල් ප්රනහන්දුනේ ඒකහධිඳතිත්ඹ 
නවොටභ ප්රදර්ලනඹ න තළනක් තභනේ, විඹදම් ඇසතනම්න්තු නීති කටයුතු. 35 පිටුනේ 2022 
ඇසතනම්න්තු ිලිඹන 1.6 නේ. විඹදම් කයරහ තිනඹනහ ිලිඹන 6.6 ක්. එතනකොට රක් 16 ක් 
නන් කයරහ තිඹපු ඇසතනම්න්තුට රක් 66 ක් විඹදම් කයරහ තිනඹනහ. නීතිභඹ කටයුතු රට 
එඳභණ විඹදභක් දයන්න භන්රහල් ප්රනහන්දු නගදරින් නගනහපු ල්ලි තිනඹනද? අපි වළභදහභ 
අවන කතහක්. නභහි ආඳහු රක් 80 ක් නන්කයරහ තිනඹනහ රඵන යට. රක් 80 ක් 
නන් කයන්න තයම් නම් භවහ නගය බහනේ නීතිභඹ කටයුතු නභොනද? නභොකක්ද නම් විහිළු? 
ඒකහධිඳතිත්ඹ තිනඹන ිනිනවක් විඹරුනන් කයන විගඩම් නිහ ඇති න නඩු නිහ නභොයටුනේ 
ජනතහ නේ මුදල් නහසති කයරහ දහනහ. ඒ නිහ ඳළවළදිලි කිඹන්නට ඕනන් නභහි ළදගත් නාල් 
රට තිඹරහ තිනඹන ඉඩ නඵොනවොභ අඩුනේ. නෞඛය, අධයහඳනඹ ඉයනේ.  නෞඛය, අධයහඳනඹට 
රුපිඹල් 25,500 නේ විඹදම් කයන්න ඇසනම්න්තු කයරහ තිනඹන්නන්. 2022 ර්නේ 9 නනි භහනේ 
න විටත් නෞඛය, අධයහඳනඹට රුපිඹරක්ත් විඹදම් කයරහ නළවළ. භන්රහල් ප්රනහන්දු 
අධයහඳනඹත් එක්ක තයවනේ කිඹරහ කිඹන්න නවොටභ තිනඹන හක්ත ඹ තභනේ නම්ක. නම් යන්ට 
ිනිසසුන්ට නෞඛය කිඹන එක ළදගත් විඹක් නරහ තිනඹාදීප නෞඛය ම්ඵන්ධනඹන් නභොයටු 
භවහ නගය බහ දළනුත් කිරීනම් ළඩටවන ිමන්දුනේ. නමුත් ඵජේ දහන්න රක් ගණන් විඹදම් 
කයනහ. හහිතයහංජීම වහ රක් ගණන් විඹදම් කයනහ. ඒ නිහ අපි ඳළවළදිලි කිඹන්න 
ඕනන ඵජේ දළිල්ර නනනභනේ නභොයටුනේ ිනිසසු ඉල්රන්නන් ජීත් නන්න පුළුන් ඳරියඹක් 
නිර්භහණඹ කයරහ නදන්න කිඹරහ. නමුත් නකෝ ඳරියඹ නිර්භහණඹ කයන්න නගය බහනේ 
ක්රිඹහදහභඹ. නකනනක් කිඹනහ නම්කට වරිඹන්නන් නළත්නම් අළුත් එකක් භන්රහල්ට ඉදිරිඳත් 
කශහ නම් වරිලු. අලුත් එකක් ඕනන් නළවළ තභන්නේ වදතට ත්ටටු කයරහ අවන්න භන්රහල් 
ප්රනහන්දු කදද තමුන් කිඹපු නදඹක් ඇහුනේ.  
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නභහි ංඛයහත්භක ඔ් පු කයන්න පුළුන් කරුණු කහයණහ යහශිඹක් 
තිනඹනහ. අද යන්ට නකොනයෝනහ රට ඳසු තිනඹන  නරොකුභ ප්රලසනඹ තභනේ නඩංගු. නම් නභොයටු 
භවහ නගය බහ නඩංගු රට නභොකක්ද දීපරහ තිනඹන සුවිනලේෂීත්ඹ? නඩංගු භර්ධන යහඳහය 
ක්රිඹහත්භක නරහ තිනඹනද? නඩංගු භර්ධන යහඳහයඹට රක් 20 ක් ඇසතනම්න්තු කයරහ 
තිනඹනහ. 2023 වහ ආඳසු රක් 20 ක් ඇසතනම්න්තු කයරහ තිනඹනහ. රක් 20 ක් 
ඇසතනම්න්තු කයරහ රුපිඹල් 151,200 නේ විඹදම් කයරහ තිනඹන්නන්. රළේජනේ. නම් නඩංගු ලින් 
ිනිසසු භළනයනහ. යජඹ කිඹනහ නඩංගු භර්ධනඹ කයන්න ඳශහත් ඳහරන ආඹතන රට 
ක්රිඹහත්භක නන්න කිඹරහ. ඒහ නනනභනේ කයන්නන්. තභන්නේ ප්රතිරඳඹ නංහගන්නහ. 
නෞඛය කිටුනන් කයන්න ඕන නාල් නනනභනේ කයන්නන්. කයන්න ඕන නාල් ඳළත්තකින් 
තිඹරහ භවජන නෞඛය ඳරීක්ක භග එක්නරහ ඳළශ නගනල්රහ ඳළශ නඵදනහ. ඳළශ නඵදන 
එක නෞඛය කිටුනේ කහර්ඹබහයඹ ද? නම්නක් ත තිනඹනහ. නරහ නළති නිහ කිඹන්න 
විදිවක් නළවළ. භදුරු නතල් රට විඹදම් කයරහ තිනඹන ප්රභහණඹ. භදුරුනො ඳළටේ ගවනහ 
නභොයටුනේ. තමුන් නරොකුභ භවහචහර්ඹයඹහ නේ ඉන්නන්. නඩංගු භර්ධනඹට විඹදභ රුපිඹල් 
150,000 නේ. නම් අන්තිභ අඹළඹ තභනේ ය 15 ක් තුශ නගයහධිඳති භන්රහල් ප්රනහන්දුනේ 
කළතභ අඹළඹ. නම් අඹළඹට අපි නභතන ඳළඹ ගණන් නහසති කයපු එකත් අඳයහධඹක්. අපි 
ඳළවළදිලි කිඹනහ නම් නභොයටු ජනතහනේ මුදල් විනහල කයන්න එඳහ. ඳළවළදිලි අහන 
ලනඹන් කිඹන්න තිනඹන්නන් එක නදඹනේ. කවුරු කවුරුත් දළනගන්න ඕන දි්ටා ධම්භනේදනීඹ 
කර්භඹ තභන් ඳසුඳ එනහ. ඒක නත්න්න කහටත් ඵළවළ කිඹහ භහ ප්රකහල කයනහ. 
 

භව නගය බහ භන්රි     -     එච්. ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 
 

 

ඉසුරින්කිත් ඹසින් ඵඵශන දහ  
ඔඵනේ ඵළනුභත් ගීඹක්නේ 
ඉසුරින් කිත් ඹසින් පිරිහුනුදහ  
සිනහ සුනත් ඒඹ යදක්නේ. 

 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, නම් සුනිල් ආරිඹයත්න භවතහ ලිඹරහ නන්දහ භහරනි භවත්ිඹ ගහඹනහ 
කයපු ගිතඹක්. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි මුලින්භ භභ සුබ ඳතනහ ඔඵතුභහනේ 15නනි අඹළඹට 
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නම් 15නනි අඹළඹ ඉදිරිඳත් කයන නේරහනේ 15නනි තහටත් ඒකට ඳක්ඳහතිත්ඹ 
දක්න්න වළකිඹහ රළිමභ පිළිඵද භභ තුටට ඳත්නනහ.ගරු නගයහධිඳතිතුභනි කරකදි වලු 
කරකදි ය නනහලු. අපිට නඳනහ නම් බහ දිවහ ඵරාදි නභනවභ කහරඹක් උදහනරහ 
තිනඹනහ.ඒකනිහ අපිට කහනරන් කහනල්ට සිාධනනහ අන්  ඳයණ නොත න් භළත න් එක 
කළඩුනහභ අලුත් නොත න් භළත න් එකක් ඳහවිච්චි කයන්න.ඒකනිහ අපි නොත න් භළත න් කථහ 
ඳළත්තකින් තිඹරහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අඹළඹ විහදඹ විනලේනඹන්භ භභ භතක් කයනහ 
සුනිල් නන්දසිරි ගරු භනේ නවෝදය භන්රිතුභහ භනේ කශයහන ිරඹහ. ඒතුභහනේ කථහනේදි 
මුලින්භ කිේහ නම් බහට එන නකොට අපි නභොන්ටිනොරිනේ ඔඵතුභහ  ඔනල්ල් කිඹරහ. ඔේ අපි 
ඒක පිළිගන්නහ. ඔඵතුභහ අපිට උදේකයහ නඵොනවෝභ අපි නක භන්රිරු නේරහ ආහභ ඒ 
දසර නම් ඉන්ධන දිභනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නම් බහනේ නිකම් අත්න් කයරහ දුන්නන් 
නළවළ.නෂෝම් එකක් පුයන්න ඕනන්. අපි අලුතින් ආ භන්රිරු විදිඹට අපි දන්නන් නළවළ ඔ 
භන්රිතුභහ භභ නගොඩක් නේරහට නවෝදය නිරධහරින් උදේකයහ. ඒ හිතත්කම් අපිට එනවභ 
ඉතිවහඹ භතක ිනිසසු. අපිටත් ඒක භතකනේ. ඒ භතකඹත් එක්ක තභනේ ඹන්නන් සුනිල් නන්දසිරි 
භන්රිතුිට භතක් කයන්න ඕනන්. ඒතුභහනේ කථහනේ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි කථහකනර් ලුනහ 
නයෝවර පිළිඵද. ඇත්ත ලුනහ නයෝව නල් අඩුඳහඩු තිනඹනහ. වළඵළනේ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි 
ඔඵතුභහට නම්කට නදොස කිඹන්න ඕනද නළාද කිඹරහ අපි කල්ඳනහ කයන්න ඕනන්.ඔඵතුභහනේ 
විඹ ඳථඹක් තුර නනනභනේ ලුනහ නයෝවර තිනඹන්නන්.ඒක ඵසනහහිය ඳශහත් බහට අනේති 
භධයභ ආණ්ඩුනන් නවෝ ඳශහත් බහනන් නවෝ තභනේ ක්රිඹහත්භක නන්න ඕනන්.ඔඵතුභහරහ 
නගනහහ භතක ඇති. ඒකට සුනිල් නන්දසිරි භන්රිතුභත් අන්  අනුයසිරි භන්රිතුභත් ඒදහ 
විහදඹක් තිබුනහ ඉයහන් ඇභතිතුභහ නභොයටුට නගනහනේ ඒතුභන්රහ කිඹරහ වළඵළනේ ඹවඳහරන 
ආණ්ඩු ඇතුනල් අවුරුදු ගහනක් යජනේ ප්රඵර ඇභතියනඹක් විදිඹට හිටිඹහ අන්  ජිත් දුින්ද 
භන්රිතුභහරහ,යහජිත නේනහයත්න ඇභතිතුභහරහ අයනගන ඇවිල්රහ මුල් ගරක් තිබ්ඵහ. ඔන්න 
ලුනහ වළදුහ ඒදත් කිේහ නෆ මුල්ගර ඳළරනනහ. අදටත් ලුනහ නයෝවර එනවභනේ.අන්  
අනලෝක ඉන්ද්රතිරක භන්රිතුභහ කිේහ නේ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නභොයටුට අතයහලඹභ 
කහයණඹක් නම් නගය බහනේ ඇතුනල් අපිට ඳහරනඹ කයන්න ඵළරි වුනත් අපි නම්ක විලහර 
භළදිවත් විභක් කයරහ භධයභ ආණ්ඩු භළදිවත් කයනගන කරයුතු කහයණඹක් ඵ අපි 
අවිහදනඹන් පිළිගන්නහ.  
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නම් බහනේ අදවස ඉදිරිඳත්වුනහ අන්  නඳය ඳහල් ගුරුරු 
ම්ඵන්ධනඹන්. ඒ ගුරුරිඹන් අලුත් තහනල්ට කටයුතු කයන්නන් නළති කහයණඹක් පිළිඵද. 

වළඵළනේ අන්  ඳහරන කහරඹ ඇතුනල් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි NQ නල්ල් 4 දක්හ ගුරුරු 12ක් 
නම්නනනකොට ඒ භ්ටටභට නගනල්රහ තිනඹනහ.ඒනේභ එම් නේ එෂස ආඹතනඹත් එක්ක ශභහ 
අඳචහය ම්ඵන්ධනඹන් ඒ අලය පුහුණු ළඩටවන් යහශිඹක් ම්ඵන්ධකයරහ තිනඹනහ. නරෝක 
ඵළංකු ළඩටවන් ඇතුනල් සිඹලුභ ගුරුරු අද ඳතින නඳය ඳහල් විඹ ධහයහට අනු අපි අද 
ඳතින නඳය ඳහල් මුල් ශභහවිඹ ංර්ධනඹට අලයකයන මුලික දළනුභ රඵහදිරහ තිනඹනහ.අපි 
ඳළිගන්නහ අනඳත් නඳය ඳහල් ර දරුන් ඳළිි නම් ඹම් අඩුක් තිනඹනහ.වළඵළනේ ඒකට 
කයන්නට ඕනන් අපි කවුරුත් ඒක විනේචනඹ කය කය ඉන්න ඒක නනනභනේ.ඒකට ඹම් 
භළදිවත්විභක් කයන ඒක.ඔඵතුභත් දන්නහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඳහුගිඹ කහනල් ඇතුනල් නම්ක 
නෞඛය කිටුට ද අනේති නම්ක නන කිටුකටද අනේති කිඹරහ නනනනේ. වළඵළනේ අපි 
පුසථකහරඹ නනුනන් භළදිවත්විඹ යුතු නේරහට පුසතකහරඹ නනුනන් භළදිවත්වුනහ.නඳය 
ඳහර නනුනන් භළදිවත් විඹ යුතු නේරහට අන්  භන්රිරු අය කිටු නම් කිටු කිඹරහ ඵර 
ඵර හිටිනේ නළවළ. ඒකට භළදිවත් වුනහ.ඒක ිනිසසුන්නේ අලයතහඹ නත්රුම් අයනගන භවජන 
නිනඹෝජිතනඹෝ විදිඹට ඒකට අලය මුලික කටයුතු අපි අපිට පුලුන් විදිඹට ආණ්ඩු ඳක්නේ 
භන්රිරු විදිඹට ඒ අලය කටයුතු කයරහ තිනඹනහ.භභ සතුතින්ත නන්න ඕනන් ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි අන්  කටුකුරුන්ද හගරිකහ නඳය ඳහර අවුරුදු ගහනක් අපිට ඳත්හනගන 
ඹන්න නනොවළකි තත්ඹක තිබුණහ.නමුත් අද එඹ අංග ම්පුර්ණ නගොඩනළගිල්රක් විදිඹට 
ඳත්නරහ. ඔඵතුභහනේ නහඹකත්නඹන් අපි ඒ නඳය ඳහර විිත කයරහ කටයුතු කයනගන 
ඹනහ.අපි ඒහනේ අඩුඳහඩු අනනක් නඳය ඳහල්රත් අඩුඳහඩු තිනඹනහනම් එකත් නවොඹහ ඵරරහ 
අලය කටයුතු කයන්නට ඕනන.ඒනේභ නම් නවම්ඵත්නන,ිමම්ඵත්නන,වහභත්නන නන 
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කහයණහ ගළන ජිත් භන්රිතුභහ කථහකයහ.වළඵළනේ එනවභ කිඹපු අද ල්භත්නරහ ඉන්න භවය 
හිටපු ඇභතිරු දළන් පින්ඵත් කකහ ඉන්න නළවළ කිඹරහ නවට අනිාදහ ඇභතිකභක් ගන්න ති නඹන 
ආයංචිඹත් එනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඒකත් අපි එතුභහට භතක් කයන්නට ඕනන්.ඒ ඹකඩ 
ිනිහ ත නනොනඵෝ දිනකින් ආණ්ඩුනේ ඇභතියනඹක් ඵට ඳත්නන ඵත් නම් නභොනවොනත් 
භතක් කයන්නට ඕනන්.ඒනේභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නම් නෞඛය කිටුනේ බහඳතියඹහ 
විදිඹට භභ විනලේනඹන් භතක් කයන්නට ඕනන්. අපිට ඳහුගිඹ බහකත් නචෝදනහක් ඒල්ර 
වුනහ. නම් නගොඩනළගිලි වදන්නන් නකොනවොභද නෞඛය කිටුනේ කිඹරහ. ඒනේ නකොන් කළල්රක් 
දළම්භහ.ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නෞඛඹ කිටු  අන්  හඹන ඳත්න නගොඩනළගිලි ඒහ අඩුඳහඩු 
කිඹන්නන්. අන්  හඹන රට අපි තුටු නනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ඳහුගිඹ අවුරුාද ඇතුරත 
නභොයටු භවහ නගය බහනේ හඹන ර අඩුඳහඩු විලහර ගණනහක් නෞඛය කිටු 
භළදිවත්විනභන් අපිට නිළයදිකයන්න පුලුන්වුනහ. අපිට දළනට තිනඹන ටිඑල්සි පුසථකහරඹ 
තිනඹන හඹනඹත්,කඩරහන හඹනනේ අඩුඳහඩුත් ඇතුලු සිඹලු හඹනර මුලික අලයතහඹන් 
ටික අපි අන් කයරහ තිනඹනහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි.නම් යන්ට ඇත්තටභ ප්රලසණඹක් 
තිනඹනහ නම් යන්ට ිනිසසු අභහරුනන් ජිත්නන්නන්.වළඵළනේ අභහරුනන් ජිත්නනහ 
කිඹරහ කවුරුත් තහත්තරහ අම්භරහ තභන්නේ දරුනෝ ඵඩගින්නන් තිඹන්නන් නළවළ 
නගයහධිඳතිතුභනි.තහත්තරහ අම්භරහ දුක් භවන්සිනරහ පුලුන් නදඹක් කයරහ නවොඹරහ තභන්නේ 
දරුනෝ නඳෝණඹ කයනහ. වළඵළනේ තභන් යසහක් කයරහ දරුන්ට කන්න නදන්නන් නළති 
කහනේ වරි ටික්නටොක් එකක් ඵරහනගන ඉන්න තහත්තරහට එනවභ ප්රලසන ඇති. වළඵළනේ නකොනේ 
තහත්තත් පුලුන්නම් තභන්නේ දරුනෝ නඳෝණඹ කයන්න තභන්නේ  දරුන්ට කන්න 
නදන්නන් නළති නරෝනක් ගළන කථහකයන තහත්තරහට ඒනවභ ප්රලසන ඇති.ඒක නිහ ගරු 
නගයහධිඳතිතුභනි වළඵළනේ අන්  දරුනෝ අපි නඵෝනවොභ අභහරුනන් වරි නඳෝණඹ 
කයනහ.නභොයටුනේ දරුන් නඳෝණඹ කයන්න ඒ අම්භරහ තහත්තරහ කටයුතු කයනහ.වළඵළනේ 
නභොයටු භවහ නගය බහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නභොයටු භවහ නගය බහ විලහර ලනඹන් 
භළදිවත්නන්න ඕනනනේ කිඹන කහයණහ අපි අවිහදනඹන් පිළිගන්නහ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි. 
වි නලේනඹන්භ අන්  නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භන්රිතුභහ ිට කලින් බහකත් භතු කයහ අන්  
අඹළනේ තිනඹනහ ඳහල් දරුන්ට නඳොත්නඵදහ නදන්න.නමුත් නම් නර් ඳහුගිඹ කහනල් තිබ්ඵ 
තත්ත්ඹන් ඇතුනල් අපිට ඒ කටයුත්ත ඹම් ප්රභහදඹක් සිාධ වුනත් දළන්නම් අලයභ සුදුසුභ 
නේරහ කිඹරහ නඳනර්දහ ඳරමුදහ අපිත් ඒක්ක හකච්ඡහනේදි කිේහ.අපි නම් ර්නේ තිනඹන 
මුදලුත් රඵන ර්නේ නන්කයරහ තිනඹන මුදලුත් ඒ සිඹල්ර එකතු කයරහ ඉතහභ ඉක්භි න් 
නභොයටුනේ දරුන් නනුනන් ඒ නඳොත් නඵදහ දිභ භභ ඉතහභ නගෞයනඹන් ඔඵතුභහනගන් 
ඉල්රනහ ඔඵතුභහ ඉතහභ නවොද පුරුහදර්ලඹක් දුන්නහ නඳොත් රඵහදිනම්දි ආණ්ඩු ඳක්ඹ 
විඳක්ඹ කිඹරහ හිතන්නන් නළති ඒ විඳක්නේ භන්රිරුත් භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ ඡන්දනඹන් 
ආහද නළාද ඒ කහයණහ සිතන්නන් නළති  ඒ අඹට අලය ප්රතිඳහදන රඵහ නදන්න කිඹන ඉල්ලිභ 
කයනහ. ඒනේභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අද නම් නභොයටුනේ කර කරභනහකයනඹ පිළිඵද 
කථහකයරහ තිනඹන නිහ භභ ඒගළන ළඩිඹ කථහකයන්නන් නළවළ.නම් බහනේ අදවක් 
ඉදිරිඳත්නච්ච නිහ නභනවය නින් නභොයටු භවහ නගය බහනේ නෞඛය කිටු ප්රධහනත්ඹ 
අයනගන නභොයටුන සිඹලුභ හභ නිරධහරි ම් ආයණඹ න ඳරිදි හභ නේහ ම් 42ක අපි 
නම් ක්රිඹහත්භක කයනහ ඳළර නඵදහදිනම් ළඩටවන.අද ඒ ළඩටවනට විලහර ජනතහ ප්රහදඹක් 
තිනඹනහ ඒකට නවේතු තභනේ ඔවුන් විසින් අපිට බහයනදන කර ටික අපි නඳොනවය ඵට 
ඳත්කයරහ ඔවුන්ට රඵහනදන ළඩටවන නම්ක ඇතුනල් තිනඹනහ.නිකම් ඳළර ටික නදනහ 
ඔවුන්ට දළනුභ නදනහ.ඒ ළඩටවන ගළන ිනිසසුත් එක්ක ජිත්නන ිනිසසුත් එක්ක කටයුතු 
කයන ිනිසසුත් එක්ක ගණුනදනු කයන අඹ දන්නහ ඒනක් ටිනහකභ. ඒනවභ නළති භභ 
තුටින් කිඹනහ නම් නභොනවොත නනනකොට හභනේහ ම් 42න් 21ක අපි නම් ළඩටවන 
ක්රිඹහත්භක කයරහ තිනඹනහ. ඉදිරි භහ නදක ඇතුරත මුලු නභොයටුභ ආයණඹ න ඳරිදි අපි 
නම් ළඩටවන අන් කයනහ. ගරු නගයහධිඳතිතුභනි.ඒනේභ ඒහි ඳසුවිඳයම් ළඩටවන 
ක්රිඹහත්භක කයරහ එඹත් ඉතහ නවොදින් ක්රිඹහත්භක නන නරහක්. නළත තහක් 
විනලේනඹන්භ නම් බහනේ ඔඵතුභහ නගනහ අඹළඹට අන්  සුබහශිංලන ඉදිරිඳත් කයන ගභන් නම් 
ර්ඹ තුරත් අපිට අලය කටයුතු කයනගන ඹන්නට ඔඵතුභත් නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභත් 
විඳක් නහඹකතුභහ ප්රධහන නම් භන්රිරුත් නහගරික නකොභහරිසතුභහ ප්රධහන සිඹලුභ නිරධහරින් 
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අපිට රඵහනදන වනඹෝගඹ විනලේනඹන්භ අන්  ළඩටවන ඇතුනරත් ප්රධහන භවජන 
ඳරික්කතුභහ ඒ රඵහනදන වනඹෝගඹත් අපි නළත තහක් සිහිඳත් කයින් ඔඵ සිඹලු 
නදනහටත් නභොයටු ජනතහටත් ජඹනේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයනහ.   

 

නිනඹෝජය නගයහධිඳති    -    ඩී. භන්ත සිල්හ භවතහ 
 

ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, භහ විනලේනඹන්භ තුටට ඳත්නනහ වහ ංනතෝඹට ඳත්නනහ නම් 
අසථහනේ 2002 භළතියණනේදි ඔඵතුභහරහ සුයංග භන්රිතුභහ එදහ භළතියණඹට ඉදිරිඳත්නරහ 
නම් බහ ය 19ක් නි නඹෝජනඹ කයනහ. සුලු ප්රභහණඹක් ඡන්ද ප්රතිථර අඩුවුන නිහ භටත් 
ප්රදි්  ්රිඹන්ත භන්රිතුභහටත්, සුජිත් භන්රිතුභහට, තිරකසිරි භන්රිතුභහට නම් බහට එන්න 
ඵළරිවුනහ.ඊට ඳසන භව භළතියණට එනහ භවහ භළතියණනේ දි චන්දන කරිආයච්චි භළතිතුභහ 
වමුවුනහභ ඔඵතුභහ  කිඹනහ එඹහරට නාලඳහරන ලනඹන් උදේ ගන්න අලය වුනහභ 
ඔඵතුභහනගන් ඇහුහභ ඔඵතුභහ භහ වදුන්රහ දුන්නහ නභොයටුනේ ඉන්න නවොදභ ඳයහජිතඹහ 
භන්ත සිල්හ. ඒතුභහ වම්ඵනන්න කිඹරහ. ඒ නභොකද අන් ක්කනඹෝ විලහර පිරික් එක්ක 
තයග කයරහ ප්රඵරනඹෝත් එක්ක තයග කයරහ ඡන්ද නදසිඹ ගහනක් අඩුවුනහ. නමුත් අද 
ංනතෝලනනහ අද ඔඵතුභහරහ නදඳර නභතන ඉන්නහ අපි නඳෞාගලික අගඹ කයනහ 
තුටුනනහ.ඉතින් ඒනේභ තභනේ අවුරුදු 15ක් නම් බහනේ භන්රියනඹක් ලනඹන් නිනඹෝජය 
නගයහධිඳතියඹහ ලනඹන් අඹළඹ හර්තහන් 15ක් ම්භත කයගන්නට අපි වළභනදනහභ 
දහඹකවුනහ.ඹම් අසථහරදි විවිධ භත හද අපි තුර තිබුණහ.අඹළඹ ඳළළත්නන අසථහරදි 
ඒතුරදිත් විවිධ ගළටලු අපිට නච්ච සිදුවිම් නිහ භවය නාලඳහරනික වහනි නිහ විවිධ භතහද 
තිබුණත් අපි අහනන්දි එකතුනරහ අපි අඹළඹ ම්භත කයනගන නම් ගභන නම් දක්හ ආහ.භභ 
හිතනහ  ඳළවළදිලිභ ඉදිරි නර් අඹළඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න කලින් අපිට භළතියණඹකට 
ඹන්න නනහ කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ.ඒනිහ භභ විනලේනඹන්භ සුබ ඳතනහ ඔඵතුභහටත් 
ඒනේභ නම් බහ නිනඹෝජනඹ කයන නජසා භන්රිරු,අ න්  විඳක් නහඹකතුභහ ඇතුලු නේසා 
භන්රිරු,ඒනේභ නක භන්තිරු භග අද ඹම් ඹම් ගළටලු නභොන නභොන භතහද තිබුණත් අපි 
එකහ නේ නම් බහනේ භවන්සිනරහ අපි වළභ නදනහභ ජනතහ නනුනන් ළඩ කයන්න ඳක් 
ජනතහ විමුක්ති නඳයමුණ, ඒනේභ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ,භගි ජනඵරනේගඹ නිනඹෝජනඹ 
කයන අඹ ඒනේභ අන්  ජහතික නිදවස නඳයමුණ,පිවිතුරු නවශ උරුභඹ  ඒ සිඹලුභ භන්රිරු අපි 
වළභනදනහභ උසහව කනර් වළභ අසථහනේභ නිරධහරින් භග හද විහද නරහ යණ්ඩු කයනගන 
භත ප්රකහලකයරහ ිනිසසුන්ට උඳකහය කයන්න.ඒනිහ අපි කවුරුත් භවජන නිනඹෝජිතනඹෝ 
ලනඹන් නගොඩහක් උත්හව කයනහ භවජනතහට උදේ කයන්න.අපි අඹළඹ අසථහන් 15කට 
මුහුණ දුන්නත් භභ විලසහ කයනහ භනේ නම් නඳෞාගලික තයවක් මුකුත් එනවභ නනනභනේ.  අපි 
ප්රකහල කයන්නන් නම් අසථහනේ භභ නාලඳහරනික ලනඹන් ජනතහට භනේ ඳළත්නත්න් භභ 
උදේ කයරහ තිනඹනහ.නභොන නා තිබුණත් අපි ඹම් ඹම් අඩුඳහඩුකම් භළානා විවිද නාල් භග 
අඩුනන්භ ළඩ නකොටක් කයන්නට රළබුණු නිනඹෝජය නගයහධිඳතියඹහ භභ කිඹරහ භභ 
විලසහ කයනහ.නමුත් ඒ පිළිඵද භනේ කිසිභ තයවක් කවටක් නම් කිසිනකනනක් භග නළවළ. 
නමුත් අද ඹම් ඵහධක රට මුහුණ දුන්නත් උදහවයණ ලනඹන් භභ කිඹනහ ඳසුගිඹ කහනල් අපි 
අඹළනඹන් නන්කයන ප්රතිඳහදන ටික ඔඵතුභහ භග ආයවුරකුත් ඇතිවුනහ. අන්  ප්රනාලනඹ අඩි 
20ක ඳභණ කහණු කළල්රක් දහන්න ඒට නරොකු ලනඹන් භවන්සි නන්න සිාධවුනහ.ඔඵතුභත් 
එක්ක යණ්ඩු කයන්න සිාධවුනහ. භට ඒනේභ ඉංජිනන්රු භවත්තඹත් එක්ක ටි ඕ භවත්තඹත් 
එක්ක යණ්ඩු කයන්න සිාධවුනහ.වළඵළනේ ඒ ඒනනල්ට විතයනේ.නභොකද අපි ිනිසසුන්ට 
ළඩකයන්න අන්න ඒනේ විවිධ ගළටලුත් ඒක්ක නම් ගභන ආහ.ඒනිහ නකොනවොභ වුනත් අපි 
වළභනදනහභ උසහව කයන්නන් ිනිසසුන්ට උඳකහය කයන්න.ඉතින් අපි නම් ගභන ඉසයවහටත් 
භභ හිතනහ නම් නභොයටුනේ නාලඳහරනඹ කයපු අඹ ලනඹන් අපි වළභනදනහභ ඉදිරි බහ 
නිනඹෝජනඹ කයනහනම් භභ ඇත්තටභ භභ නඳෞාගලික කළභතිනේ.වළභනකනනක්භ නභොයටුනේ 
ජනතහට උදේ කයන්න තභනේ ඉන්නන්.ඉතින් ඒනිහ භනේ අංක සුබ ඳළතුම් නම් අසථහනේ 
පුදකයනහ. නභොකද අපිට අන්  භන්රිරු වළභනදනහභ නම් ගභන ආපු එක පිළිඵද අන්  
සුබඳළතුභ නම් අසථහනේ පුදකයනහ.ඒනේභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි,නභහි තක්නේරු කයපු 
නාඳර ංඛයහ 67568ක් ලනඹන් නම් අසථහනේ දවන්නනහ අඹළඹ  නල්ඛනනේ.ඒනේභ 
අන්  ඳවුල් ංඛයහ 42402ක් ලනඹන් දවන්නනහ.අන්  ජනගවනඹ ලනඹන් ගත්නතෝත් 
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179514ක් නම් නභොයටුනේ ජනගවනඹ ලනඹන් නිනඹෝජනඹ නනහ.ඉතින් ඒනිහ අපි දන්නහ 
නම් අසථහනේ අපි නරොකු නරොකු ංර්ධන ළඩ රට නම් අඹළඹ නනොගිඹත් ගිඹ නළත්නත් 
නභොනහවරි අන්  තිනඹන අයමුණු භධයභ යජනඹන් රළනඵන ප්රතිඳහදන පිළිඵද අපිට 
ඵරහනඳොනයෝත්තුක් නළතිනිහ අන්  බහනේ අයමුදලින් අපි ිමලිඹන 30ක තිබුණු අඹළඹ ිමලිඹන 
1.28 අපි ගිහිල්රහ තිනඹනහ.භභ විලසහ කයනහ නම්තුලින් අන්  සුනර්ලස ඉන්දික භන්රිතුභහත් 
ප්රකහලකයහ භවය භන්රිරුන්නගන් නම් අදවස ආහ.අපි නම් රංකහ නේ ආර්ථිකඹ දියුණු කයන 
නම් යටට නම් යන්ට ආර්ථිකඹ නංන්න පුලුන් ළඩපිලිනරකට අපි නභොයටුක් ලනඹන් ඒ 
මුදල් නඹොදරහ අන්න ඒනේ ළඩ ටවන් රට ඹමු කිඹන ඒක භනේ අදවක් ලනඹන් භභ 
ප්රකහලකයනහ.විනලේනඹන්භ අපි නිකම් කල්ඳනහකයරහ ඵරමු 1948 සුාදහනගන් නිදව 
රළබුණහට ඳසු ඩී.එස. නේනහනහඹක භවත්තඹහනේ පුරඹහ අන්  ඩඩ්ලි නේනහනහඹක භළතිතුභහ 
ඒතුභහ අපි අවරහ තිනඹනහ ඒතුභහනේ කහනල් විලහර ලනඹන් ළඩ නකොටක් කයරහ කිත  
කර්භහන්තනඹන් සඹංනඳෝත ත නරහ තිබුණහ.නමුත් ඒ ළඩටවන අද ගරහනගන ආනේ නළවළ.ඒ  
දියුණුනච්ච නා අපි රැක ගත්නත් නළවළ.ඉන් එවහටත් ිමහිනච්ච නාලඳහරඥඹන්   ඉන් එවහට 
ඳත්නච්ච අන්  යහජය නිරධහරීන් නම් අඹ නම්ක ඳත්හනගන ආහනම් අපි අද නම්ළනි ආර්ථික 
ආවහය හිඟතහඹන්ට මුහුණ නදන්න සිාධනන්නන් නළවළ.ඒනිහ ඒනේභ තභනේ අන්  සිරිභහනෝ 
ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ ඒතුිඹ අයනගන ආපු කර්භහන්ත යහඳිති ටික අද අපි නම් ආර්ථික 
වහනිඹට නම් මුදල් හිගඹට අපි මුහුණ නදන්නන් නළවළ.ඇනේ අපිට ඵළරිවුනන් කිඹන  ඒක තභනේ අපි 
නවොඹන්න ඕනන්.විනලේනඹන්භ ඉන්ඳසනේ නජ ආර් ජඹර්ධන භවත්තඹහ විනලේනඹන් 
ගකිඹන්න ඕනන් එතුභහ.විිත ආර්ථිකඹ ඇතිකිරිභ තුර ඕනටත් ඩහ අන්න එතනින් කඩහ 
ළටුනහ කිඹරහ විලසහඹ තිනඹන්නන්. අපි එකතුනරහ අපි වළභනදනහභ ඒ අඩුඳහඩු නභොනහද අපිට 
එනවභ වුනන් ඇනේ අපි එනවභනම් ඊරගට ගභන්කයන්න ඕනන් නභොකක්ද ඊරගට නම් යට ින් 
එවහට නම් තත්ඹ ඇතිකයනහද කිඹන අයමුණ ඇති කටයුතු කයන්න ඕන කිඹරහ භභ විලසහ 
කයනහ.ඒනිහ නම් අඹළනඹන් අපි නන් කයපු ිලිඹන 1.27 මුදර අපි එකත් අයමුණු කයනගන 
කටයුතු කයමු කිඹන ඒක භභ ඵරහනඳෝනයොත්තුනනහ.ඒ අනු ඹම් ළඩටවන් දිඹත් කයරහ අපි 
නභොනහවරි ළඩටවනක් නභොයටුනේ වදරහ දළන් ඉදිරිනේදි ඇතිනන ජහතික ප්රතිඳත්තිඹට 
භගහි අපිත් ළඩපිළිනරක් කයමු කිඹන ඒක අපි බහක් ලනඹන් නිනඹෝජය නගයහධිඳති 
ලනඹන් ඉල්ලිභක් කයනහ.ඒනේභ ආදහඹම් භහර්ග ලනඹන් අපි බහට ිට ඩහ ආදහඹම් 
භහර්ග වදන්න පුලුන් කභ නගොඩහක් ති නඹනහ. භභ භනේ නඳෞාගලික අදවක් ලනඹන් භභ 
විලසහ කයනහ කහණුනන් අනේන් කයන ඳස ටිනකනුත් අපිට මුදරක් අඹකයගන්න පුලුන් 
තත්ඹක් තිනඹනහ.ඒනේභ තභනේ දළන් ඔඵතුභහ අන්  ආණ්ඩුකහයතුභහ අපිට රඵහ දිරහ ඒ ක්රර් 
නදකක් නගනල්රහ තිනඹනහ. ඒ ටනේල් කළලි විදුරු කළලි නම් ඔක්නකෝභ ක්රසකයරහ නම්නකන් 
නරොකු නදඹක් සිාධනනහ ඇත්තටභ.ඒනිහ ඒ ඳසටික ඒනේභ නම් කහණුලින් ඉතිරිනන 
ඳසටික නම් නභොයටු පුයහ තළනින් තළන් ර නකොන්ක්රි්ට කළලි,කලු ගල් කළලි,කනඵොක් 
කළලි,නගොඩනළගිලි ද්රඹ දහරහ ඳළත්තකට දහරහ තභන්නේ ඉඩභ ඉසයවහ භවරු විසිකයරහ දහරහ 
තිනඹනහ.ඳහයල්ර වළභතළනභ තිනඹනහ.අපිට පුලුන් ඒ අඹනේ ඹම් මුදරක් අයනගන ඒ 
ඳසටික අන්  බහනේ නකොනවවරි නඳදු තළනකට ගිහිල්රහ දහරහ ඳසකදු ගවරහ නම්හ විකුණන්න 
පුලුන්. අපිට අද එනවභ යහඳිති කයන ක්ටටිඹ ඔඵතුභහට දකින්න පුලුන් උදහවයන ලනඹන්  
කුණුත්ත ඳළත්තට ඹනනකොට ඳස කදු ගවරහ එනගොල්නරෝ ටිඳර්දහරහ ඒ නජසිිම අයනගන අපිට 
ම්ඳත් තිනඹනහනන්.අපිට යකට නකෝටි ගහනක් නවොඹහගන්න පුලුන් තත්ඹක් 
තිනඹනහ.අන්න එළනි ආදහඹම් භහර්ගඹක් අපි රළසතිකයමු.සුදහනම් කයන්න පුලුන්නම් ඒක 
නවොද ළඩටවනක්. එනේභ අපි ඇත්තටභ අන්  නකොම්නඳෝටි යහඳිතිඹක් අපි වළභදහභ 
කථහකයහ. භභ ඉල්ලිභක් කයනහ නම් යහඳිතිඹත් අපි ඉක්භණට ඳටන් ගමු ඳටන්නගන නම් යන්ට 
තිනඹන නඳොනවොය ප්රලසනඹට යහඹනික නඳොනවොය නනුට අපි අන්  කහඵනික නඳොනවොය 
නිසඳහදනඹ කයන ළඩටවනක් අයනගන අපි දහඹක නමු.ඒකත් ඔඵතුභහනේ අධහනඹට ගන්න 
විනලේනඹන්භ අපිට පුලුන් නම්හ ජරම්ඳහදන භණ්ඩරනේ අන්  එවහ ඳළත්නත් තිනඹන 
නඳොම්ඳහගහය ඒක නභොයටු තුරභ තිනඹන්නන්.ඒනකන් ඔඵතුභහ අපි ඳරික්ණ චහරිකහට ගිඹ 
නරහනේ දළක්කහ විලහර නකොටක් නඳොනවොය දවහ ගන්න පුලුන් නදල් තිනඹනහ.ඒ අඹ  ඒහ 
අවක දහරහ කදු ගවරහ තිනඹනහ.නම් ටික එකතු කයරහ ඉයනරහ අපි  නකොම්නඳොස්ට 
යහඳිතිඹට ගත්තහ නම් අපිට නරොකු නදඹක් ඒතුලින් නිසඳහදනඹ කයන්න පුලුන්.ඒනේභ අපි 
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දකිනහ අද නඵොල්නගොඩ ගග ගත්නතෝත් නම් නඵොල්නගොඩ ගනේ විලහර ලනඹන් ජඳන් ජඵය 
කිඹන ලහකඹ ළනනහ.නම් ජඳන් ජඵය ලහඛඹ ඇත්තටභ නවොදභ අමුද්රඹඹක් ලනඹන් දවන් 
කයන්න පුලුන්. කිඹරහ අපිට දළනගන්න රළිමරහ තිනඹනහ. නම් නකොම්නඳොස්ට නඳොනවොය 
නිසඳහදනනඹන්.එනිහ ඒහ අපිට ගන්න පුලුන් නල්සිනඹන්භ අපි ගහ නඵෝ්ටටු තිනඹනහ අපි 
ගහ ඹහන හවන තිනඹනහ.නම්හ එකතු කයරහ අයනගන නම් නකොම්නඳොස්ට නිසඳහදනඹට නම්හ 
දහඹක කයගන්න පුලුන්.අන්න ඒළනි ළඩ ටවන් ටිකක් කයන්න.එතනකොට බහනේ ආදහඹම් 
භහර්ග ළඩි කයගන්න පුලුන් කිඹන ඒක භභ විලසහ කයනහ. ඒනේභ ගරු නගයහධිඳතිතුභනි 
අපි ප්රදි්  ්රිඹන්ත භන්රිතුභහ දවන් කයහ. ඒතුභහ ගහ ළඩ ටවන පිළිඵද අපි දළනුත් කයහ. 
භභ හිතනහ අන්  බහනේ නඳොදු සථහන තිනඹනහ අපි අන්  බහ තු ඉඩ කඩම් තිනඹනහ. 
ඒහනඹන් අපිට ගහ යහඳිති කයන්න පුලුන්.ඒළනි ළඩටවන් දිඹත් කයන්න කිඹරහ භභ 
ඉල්ලිභක් කයනහ. කර කරභනහකයන ළඩටවනන් ඇත්තට ඒ පිළිඵද නරොකු අගඹකිරිභක් 
කයන්න ඕනන් ඔඵතුභහනේ භවන්සිඹ එනේභ අන්  නෞඛය කිටු බහඳතිතුභන්රහ හිටපු ඔ 
භන්රිතුභහ අන්  ප්රදි්  ්රිඹන්ත භන්රිතුභහ ඒ නෞඛය කිටු නිනඹෝජනඹ කයපු බහඳතිරු නම් 
දවහ දහඹකත්ඹ රඵහ දුන්නහ. ඉතින් එනක් නවොද ළඩ නකොටක් නනහ. අපි අගඹ කයන්න 
ඕනන්.ඒනේභ තභනේ ඒනක් සිදුනන ඹම් නදඹක් තිනඹනහ නම්නක් විකුණන නකොටස ටික 
ඔඵතුභහ ඹම් නදඹකට සියගතනරහ ඉන්න නරහනේ තින්දුක් ගත්තහ නභහි ිරගණන් කළදරහ  
නම්ක නදන්න.ඇත්තට එතනකොට ළඩි ප්රතිරහබඹක් නේකඹන්ට නදන්න පුලුන්. බහටත් 
ගන්න පුලුන් ඳත්තයනේ දහනහනම් ිට ඩහ ගහනකට ඹන්න පුලුන්. එනවභ නළත්නම් 
ප්රහනාශිඹ ලනඹන් ිර ගණන් කළනදේනෝත් ඒ අපිට ඇතිනන නම්නකන් ගහකනහ නම්නකන් 
ඹම් අඹට ල්ලිඹනහ කිඹන ඒ භතහදඹ දුරු කයරහ කහටත් බහනේ භන්රිරු කිසිනකනනක්ට 
අඳකිර්තිඹක් නනොන ආකහයනඹන් නම් ළඩ නකොට කයන්න ඔඵතුභහනේ අධහනඹ 
නඹොමුකයන්න කිඹරහ ඉල්ලිභත් කයනහ. ඔඵතුභහ නම් බහ නිනඹෝජනඹ කයපු නළති 
අසථහක ඔඵතුභහ ඇතිකයපු ඉන්ධන පියවුම්වර ඇත්තට අපි ඒක අගඹ කයන්න  ඕනන් නභොකද 
ඒක නනොතිබුනහනම් විලහර අඳවසුතහඹට ඳත්නනහ.නම් කටයුතු ඩිල් ටිනකන් ඔක්නකෝභ 
කයනගන ඹනනකොට අපිට නඳ්ටට්රල් ටික ගන්න විලහර ලනඹන් භවන්සිවුනහ. නකොභහරිසතුභහ 
දන්නහ අසථහ ගහනක අපි නඩ් එකත් එක්ක යණ්ඩු කයන්න සිාධවුනහ. නකොනවොභ වරි 
නඳ්ටට්රල් ටික ගන්න ඵළරිවුනහ. අපිට ඉන්ධන නඳොම්න්  තිබ්නබ් නළත්නම් අපිට නම් බහනේ 
කටයුතු කයනගන ඹන්න ඵළරිනනහ. අපි ඇත්තට අන්න ඒ ළඩ නකොට අගඹ කයනහ.අන් 
ලනඹන් ඉල්ලිභක් කයනහ අන්  නකොභහරිසතුභහ ඇතුලු නිරධහරින් විලහර ලනඹන් කළඳකිරිම් 
කයනහ,උනන්දු නනහ,භවන්සි නනහ. ඒ අඹනනුනන් භනේ නඹෝජනහක් තිනඹනහ. 
යක්ණ ක්රභඹක් දකට රු 3ක් ළනි මුදරක් තභනේ අවුරුාදටභ රු1500ක් නේ මුදරක් ඹටත් 
ඹම් යක්ණ ක්රභඹක් භභ වදුනනගන තිනඵනහ.ඒ ළඩනකොට කයන්න නේකනඹක්නගන් 
දකට ඹන්නන් රු30 ක් නේ නඳොඩි මුදරක්. ඒතුලින් නකොභහරිසතුභහ ඇතුලු ඳවර නේකඹහ 
දක්හභ ඹම් යක්ණහයනඹක් රඵහ නදන්න ඹම් ළඩ නකොටක් තිනඹනහ. ඒ දවහ වනඹෝගඹ 
නදන්න කිඹන ඉල්ලිභ කයින් රඵන්නහවු නත්තර ව රඵන්නහවු න ය වළභ නදනහටභ 
හභඹ තුට නෞබහගඹ පිරි ආර්ථික හිඟකින් නතොය හනහන්ත ජිවිතඹක් ගත කයන්න 
රළනබ්හ කිඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ කයනහ.  
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ගරු නගයහධිඳතිතුභනි, 2002 වහ 2006 කහර සිභහනේදි භභ නගයහධිඳතිනරහඳසු ඔඵතුභහ 
ජඹවනඹ කයරහ නම් සථහනඹට ආහට ඳසනේ භහ විඳක්නේ හඩිනරහ හිටිනේ එදහ ඉදරහ භභ 
අනුගභනඹ කයපු ඒක නදඹක් තිබුණහ. ඒක තභනේ ඒ වළභ අඹළඹ විහදඹකදිභ භභ දළරුනේ එක 
භතඹනේ. භභ අදත් ඒ භතඹ දයණහ.විඳක් නහඹක වුනත් ඒක තභනේ භභ දන්නහ 
නගයහධිඳතියනඹකුට අඹළඹක් ඉදිරිඳත් කිරිනම්දි ළඩ කරයුතු යහමු නභොකක්ද කිඹරහ.ඒ 
යහමුට හියනරහ අවුරුදු 4ක් භභත් අඹළඹ ඉදිරිඳත් නකරුහ.ඒභ නිහ භභ දන්නහ නම් 
ඉරක්කම් එවහට නභවහට කයරහ තභනේ නම් කටයුත්ත කයන්න පුලුන්. ඳහර්ලිනම්න්තු නේ 
ඵරඹක් නළවළ. ජනතහට විවිධ ආකහයනේ යප්රහද අපිට නදන්න.ඉන්කම් ටළක්ස අඩුකයන්න. 
අන්  නන නන ටළක්ස අඩුකයන්න අපිට එනවභ ඵරඹක් නළවළ.නමුත් නගයහධිඳතියඹහට 
විනලේ යප්රහධඹක් තිනඹනහ. ඒක තභනේ වදිසි අසථහකදි කිසිභ නකනනකුනේ අයඹක් 
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නනොභළති වරි තභහනේ අියභතඹ ඳරිදි ඒ වදිසි අසථහ අනු අඳදහකදි තමුන්ට මුදල් 
ඳහවිච්චිකයන්න පුලුන් ඒක ඳභණනේ අඳට නම් භවහ නගයබහ ආඥහ ඳනත ඹටනත්දි 
නගයහධිඳතියනඹකුට තභ අියභතඹ ඳහවිචිචිකයරහ කයන්න පුලුන් නා.ඉතින් ඒක නිහ තභනේ 
භභ නඵෝනවොභ ප්රනේලනභන් නම් අඹළනේදි භභ කථහකයන්නන්.ඔඵතුභහ ව ඔනබ් ඳක්ඹ අවුරුදු 
15ක් නභහි ඳහරනඹ කයනගන ගිඹහ.අපි දන්නන් නළවළ ඊශග භළතියණනේදි ඔඵතුභන්රහ නභනව 
ඉන්න පුලුන්. අපි ඒ ඳළත්නත් ඉන්න පුලුන්.ඒක ජනතහනේ අනත් තිනඹන නදඹක්.නමුත් 
කවුරුනවෝ ඒ ඵරඹට එන ඒ කණ්ඩහඹභ භහ හිතනහ භහ කිඹන නා ප්රනඹෝජනත් නනේ 
කිඹරහ.විනලේනඹන් අපි අතය ඉන්නහ නක තරුණ අත්දළකිම් ටිකක් අඩු භන්රිරු ඔවුන්නේ 
ඹවඳත පිි  භට නම් ටික කිඹන්න කරුණහකයරහ අය නදන්න.නගයහධිඳතිතුභනි භභ විලස හ 
කයනහ ව එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ විලසහ කයනහ අපි ම්ප්රදහනේක විඳක්ඹක් වළටිඹට නේ 
වළභ නදඹකටභ විරුාධවිඹ යුතු නළවළ කිඹරහ.ඒක භනේ පුාගලික භතඹනේ.භභ දන්න තයභට 
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ භතඹත් එකභනේ.ඔඵතුභන්රහ ඹම් නවොද නදඹක් කයනහ නම් අපි ඒ නවො 
නා නවොදනේ කිඹරහ කිඹනහ. ඹම් නදඹක් ළයදිනම් අපි ඒක ළයදි කිඹනහ.ඒ ළරැාද නඳන්නන්න 
පුලුන් ලක්තිඹක් අපිට තිනඹන්න ඕනන්.අපි නිකම් ළයදි කිඹරහ ළඩක් නළවළ. නගයහධිඳතිතුභනි 
භට භතකනේ 1989 ඳභණ භභ ඳශහත් බහ නිනඹෝජනඹ කයන නකොට භනේ ප්රධහන ඇභති සුසිල් 
මුණසිංව භභ තභනේ නකොශම දිසරික්කනේ ප්රහවන බහය හිටපු අධික්ණ භන්රි අපිට තිබුණහ ඒ 
දසර නේවිපි ඒනක් විලහර ප්රලසන තිබ්ඵ නිහ තරුණ අඹ භළනර්නහ. ගම්ර නරොකු ප්රලසන 
තිබුණහ. ඒභ නිහ අපි සුසිල් මුණසිංව භවහ ඇභතිතුභහට කිේහ අපිට ජනහධිඳති ආර් නප්රේභදහ 
භවතහ වම්ඵනන්න ඕනන් කිඹරහ.ඒ ඳහය සුසිල් මුණසිංව ප්රධහන ඇභතිතුභහ ඒවුහ නභොකටද 
නවේතු ඒ ඳහය අපි කිේහ අපිට දළන් කථහකයන්න ඕනන් නම් ළනඩ් වරිඹන්නන් නළවළ අපිට 
නප්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහට මුහුණට මුහුණ වමුනරහ නකලින් කථහකයන්න ඕනන් කිඹරහ. අන්  
ප්රලසන තිනඹනහ අපි එඹහට කිඹන්නම් කිඹරහ.ඒ ඳහය සුසිල් මුණසිංව ප්රධහන ඇභතිතුභහ රැසවිභක් 
කළනදේහ. අන්  එක්ත් ජහතික ඳක් භන්රිරුන්ට සිරිනකොනත්.නම් රැසවිභ ඳත්පු 
අසථහනේදි අපි ඳසනදනනක් නත්රුහ ජනහධිඳතිතුභහට කථහ කයන්න.ඒක් නකනනක් භභ 
අනනක් එක්නකනහ නරෝයන්ස භහදිර හිටපු අභහතයතුභහ. අනනක් එක්නකනහ භහින්ද භයසිංව 
ගරු අභහතයතුභහ. හිටපු අනනක් එක්නකනහ දිංගත දින්ද නභන්ඩිස. ඳසනනි නකනහ භට භතක 
නළවළ.නකොනවොභ වරි නම් කථහනේදි නදනනි කථහ තුන්නනි කථහ කයරහ ඉය නනනකොට 
ජනහධිඳතිතුභහ අනඳන් අවපු එක ප්රලසනඹක් තිබුණහ. එතුභහ ආ නේ රැසවිභට යන්ජන් විනේයත්න 
ආයක්ක ඇභතිතුභත් එක්ක. අන්  කථහ අවරහ එතුභහ ඇහුහ ගරු භන්රිරුනි ඔඵතුභන්රහනේ 
විනේචනඹ භභ අවනගන හිටිඹහ. දළන් ඔඵතුභන්රහ භභ ළයදි කිඹරහ කිඹනහ. භභ වරිගසහ ගත 
යුත්නත් නභොකක්ද? අපි එක භන්රියනඹකුටත් ඒකට උත්තයඹක් නදන්න ඵළරිවුනහ.  ඒනරහනේ 
හිටිඹහ ඇල්භන් පිරිස නේ නජයසා ඇභතිරු. අපි එක්නකනනක්ටත් උත්තයඹක් නදන්න ඵළරි 
වුනහ.විනහඩි ඳවනේ යණසිංව  නප්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ  ඔඵතුභන්රහනේ ගම්ර නගොඩක් ළඩ 
තිනඹනහ නම් අසථහනේදි. කරුණහකයරහ ගම්රට ගිහිල්රහ ළඩ කයන්න.ඔඵතුභන්රහ 
හකච්ඡහකයරහ නභඹට විකල්ඳඹක් තිනඹනහ නම් භට කථහකයන්න. භභනේ යන්ජනුනේ නළත 
තහක් එන්නම් කිඹරහ.එනකන් අපි ඉනගන ගත්නත් ගරු නගයහධිඳතිතුභනි නකනනක් විනචනඹ 
කයනහ නම් ඒ විනේචනඹ කයන නරහනේදි අපි ඒ විනේචනඹ කයන නා නභොකක්ද? ඒකට 
විකල්ඹ නභොකක්ද? කිඹරහ අපිට කිඹන්න පුලුන්කභක් තිනඹන්න ඕනන්.නභඹනේ ඳි විඩඹ. නම් 
නක භන්රිරුන්ට නදන්න කළභති.ඊශගට ගරු නගයහධිඳතිතුභනි ත නදඹක් භභ නප්රේභදහ 
ජනහධිඳතිතුභහනගන් ඉනගන ගත්තහ. අන්  නහඹකඹහ ආර් නප්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ. එතුභහ 
ජනහධිඳතිනරහ ඉන්නනකොට කිේහ විඳක්ඹ කිඹන නභ බහවිතහ කයන්න ඒඳහ කිේහ. විඳක්ඹ 
කිඹරහ කිඹන්නන් වළභනේනල්භ වළභ නදඹකටභ විඳක් නන ඒක නනනභනේ කිේහ. භභ ඳහවිච්චි 
කයනහ ින්ඳසනේ තමුන්නහන්නේරහ ප්රතිඳක්ඹ කිඹන නභ ඳහවිච්චි කයන්න කිේහ. ඒදහ ඉදරහ 
අන්  වළභ අසථහනේදිභ නඵොනවොදුයට ඳහවිච්චි නකරුනේ ප්රතිඳක්ඹ. දළන් නළත යක් විඳක්ඹ 
කිඹනහ විඳක්ඹ කිඹන නභ ඳහවිච්චි කයපුහභ වළභ නනල්භ විරුාධ ඹන ගතිඹක් තභනේ 
නඳන්නන්. ඉතින් භභ හිතනහ නළත යක් අපි හිතට ගතයුතු කහයණහක් අපි ළරැාදක් දළකපු 
තළන ළයදි කිඹමු. නමුත් ඒනේභ අපි වළභ නේනල්භ ඒ ළරැාද නිළයදි කයන්නට අලය අපිට 
නදන්න පුලුන් උඳනාලත් අපි නදන්න පුලුන් නන්න ඕනන්. නගයහධිඳතිතුභනි අන්  
නේරඳහින් කථහකයන නේරහනේදි අන්  ගරු භළක්සි භන්රිතුභහ කිේහ නම් නභොයටු එදහ ඉදරහභ 
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තහභ ඒනේ කිඹරහ භහත් ඒක පිළිගන්නහ. භභ හිතන්නන් ඔඵතුභත් ඒක පිළිගන්නහ. අපි අට 
තිනඹන අනනක් නගය කළසඵළ, ඳහනදුය නම් සිඹල්රක්භ පුදුභ පිළිනරකට දියුණුනරහ භභ 
දන්නන් නළවළ. නභොකක්ද නභොයටුට නරහ තිනඹන අකයතළබ්ඵඹ කිඹරහ. භට භතකනේ භභ 
නගයහධිඳති නන අසථහනේදි නභොයටුනේ සුඳර්භහක්ට කිඹරහ තිබුන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහට 
භතකනම් ඳරනනි සුඳර්භහක්ට ඒක ආනේ ප්රින්ස ඔෂස නේල්ස ඉසයවහ පිට කහගිල්ස ෆුඩ් සිටි 
එක.ඒ අඹ භහ ඇවිල්රහ වම්ඵවුනහ. භභ ඉතහභත්භ ංනතෝලනරහ කිේහ අනන් නඵෝනවොභ 
නවොදනේ එන්න. ඒක නභොයටුනේ එක සුඳර්භහක්ට එකක්ත් නළවළ. කරුණහකයරහ එන්න භනගන් 
නභොකක්ද නන්න ඕනන් කිඹරහ. ් රළන් එක අනුභත කයරහ නදන්න පුලුන්ද කිඹරහ. භභ වහභ 
ඉංජිනිඹර්සරහ නගන්රහ අලය නෂෝම්ස ටික දිරහ අපි ඒ ළරළසභ ගරු නගයහධිඳතිතුභහ ඳහස 
කයරහ දුන්නහ ඔක්නකෝභ නිතයහනුකුර. අපිට වුභනහ වුනහ නභොයටු දියුණු කයන්න.ඉන් 
ඳසනේ තභනේ නම් නභොයටුනේ නගොඩහක් සුඳර්භහක්ට එන්න ඳටන් ගත්නත් භභ ඔඵතුභහට කිඹනහ 
අපිට අලය නනහ නම් භවහ නගය බහට මුදල් උඳඹහගන්න අන්  නිනඹෝජඹ නගයහධිඳතිතුභහ 
කිේහ නේ  අපිට නගොඩක් ම්ඳත් තිනඹනහ අපි නම්හනේන් මුදල් උඳඹහගන්න ක්රභ 
නවොඹහගන්න නනහ. විනලේනඹන්භ අපිට භධයභ යජඹ ව භධයභ යජනේ ඉන්න භළති 
ඇභතිරුන්නගන් රළනඵන මුදල් ගළන අපිට විලසහඹක් වළභනේනල්භ තඵන්නන් නළති අපිට 
අන්  ලක්තිනඹන්භ අපිට මුදල් උඳඹහගන්න ක්රභ අපි නවොඹහගන්න ඕනන්. දළන් අපි ගත්නතෝතින් 
එක නදඹක් තභනේ අපි පිට යට අන්  යජඹ කිඹනහ පිට යට ආනඹෝජකනේන්ට රංකහට එන්න 
කිඹරහ. ඇවිල්රහ රංකහනේ ඔවුන්නේ මුදල් ආනඹෝජනඹ කයන්න කිඹරහ නෂොරින් ඩිනර්ක්ට 
ඉන්නස්ටභන්්ට දළන් අපිට කයන්න පුලුන්. අන්  නගයඹ ඇතුරත විවිධ යහඳහය කයන්න එන 
අඹ අපි යසතිඹහදු කයන්නන් නළති එනගොල්රන්නේ ිමල්ඩින් ඇ් ලිනක්න් එකක් ආහභ වහභ 
නභඹ ගළන ඵරරහ පුලුන් ඉක්භි න් නභඹ අනුභත කයරහ ඒ අඹ යසතිඹහදු කයන්නන් නළති 
නම්ක එක අංලඹක්. නම් ගළන මුලිකත්ඹක් නදන්න පුලුන්නම් නගයහධිඳතිතුභනි එකක් නගයඹ 
දියුණුනනහ. අනනක් ඳළත්නතන් ඒ ඒ ආඹතනරට නභොයටු ජනතහට රැකිඹහ අසථහන් 
රළනඵනහ. නභන්න නභඹ ගළනත් ඔඵතුභහනේ අධහනඹ නඹොමු කයන්න කිඹරහ භභ 
ඉල්රනහ.භභ දන්නහ ත ක්රභඹක් තභනේ ඔඵතුභහ නම් භධයභ නශදනඳොර ංර්ධනඹ කයන්න 
ඵරහනඳොනයොත්තු නනහ.නභන්න නම්  ආකහයඹට අපිට ංර්ධනඹන් කයන්න පුලුන්නම්. 
නම්හනේන් රළනඵන මුදල් ලින් අපිට පුලුන් නනහ නම් නගය බහට අලය මුදල් ප්රභහණඹ 
රඵහ ගන්න ඒනේභ අපිට පුළුන් නන්න ඕනන්. අලුත් ප්රඥ් ති ඉදිරිඳත් කයරහ ඒ ප්රඥ් ති 
තුලින් අපිට නාල් කයරහ අන්   ඵරඹ නම් නගයඹ තුර තවවුරු කයන්න.2003 ර්ඹ 
නනනකොට අපිට වුභනහ වුනහ ඳර් ් රහන්්ට එකක් නම් නගයනේ ඇති කයන්න.ඒනරහනදි අපි 
විවිධ යටල් ලින් රංකහට ආපු භවරු කිේහ ඒ අඹට ඳර් ් රහන්්ට එක කයන්න ඵළවළ. ඒ 
අඹ නභොයටුනේ තිනඹන ීම කුඩු අයනගන ජඳහනඹ, එංගරන්තඹ, ජර්භනිඹ, ප්රංලඹ ළනි යටල් 
රට නම් ීම කුඩු ලින් ලි දඩු නේ වදරහ බ්රික්ටස වදරහ අඳනඹනඹ කයන්න පුලුන් කිඹරහ. 
දළන් නභඹ කයන්න ගරු නගයහධිඳතිතුභනි අපිට ඵරඹක් තිබුනන් නළවළ. අපි ප්රඥ් තිඹක් 
ඳහසනකරුහ නභොයටු භවහ නගය බහනේ ඉතිවහනේ නභොයටු භවහ නගය බහනේ තභනේ 
ඳරනනි ප්රඥ් තිඹ ම්භත කයරහ අන්  කහනල් නගයහධිඳතිතුභත් නම් බහනේ එතුභහටත් ඒ 
නගෞයඹ ඹනහ. අපි තභනේ ඒක ඳහසනකරුනේ. මුළු ඵසනහහිය ඳශහනත්භ එකට ඳහසකයපු එකභ 
ප්රඥ් තිඹ ීම කුඩු ම්ඵන්ධ නභොයටු භවහ නගය බහ අපි ඒගළන ඇත්තටභ ආඩම්බයනන්න 
ඕනන්.නභොකද දළන් නම් ීම කුඩු නගය බහ දළන් නගය බහ තු ම්ඳතක්. නම්නක් විලහර 
මුදරක් අඳනඹනඹ කයරහ මුදරක් රඵහගන්න පුලුන්. නම් ම්ඵන්ධ නගයහධිඳතිතුභනි භතක් 
කයන්න ඕනන්. නම්ක ඳහස කයපු නරහනේ භහ ිර නේනක දභඹන්ත භන්රිතුභහ ඳශහත් බහනේ 
ඉදරහ එතුභහ ඳශහත් බහනේ රසන කථහක් කයරහ තිබුණහ. එතුභහ ඳශහත් බහනේදි එතුභහ 
ආඩම්ඵයනඹන් කිඹරහ තිබුණහ භනේ ඳක්ඹ අන්  නභොයටු ඳශහත් බහ ිමහිකයපුහට ඳසනේ 
ඳහස කයපු නම් ප්රඥ් තිඹ ගළන ඒතුභහ ංනතෝලනඹන් ඵසනහහිය ඳශහනත් කථහකයරහ තිබුණහ.  භභ 
එතුභහට සතුතින්ත නනහ අද ඒ කටයුත්ත එදහ නකරුනේ. ඉතින් එතුභහටත් එක ංනතෝලඹක් 
වුනහ. ඵසනහහිය ඳශහනත්භ ඳරනනි ප්රඥ් තිඹ අපි ඳහසකයපු එක ගළන. ඉතින් නගයහධිඳතිතුභනි 
අපි කථහකනර් නභොයටු ංර්ධනඹ කිරිභ ගළන. ටිනයෝන් ප්රනහන්දු ගරු ඇභතිතුභහ නභොයටු 
ංර්ධනඹ කිරිභට ් රළන් එකක් තිබුණහ. නභොයටු ඩිනරෝ භන්්ට නප්රෝගළම් කිඹරහ ඒ ් රළන් 
ඒක රසනට වදරහ ඔක්නකෝභ කයරහ තිබුණහ. නමුත් ඒක ක්රිඹහත්භක වුනන් නළවළ.භභ 
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ඔඵතුභහනගන් ඉල්ලිභක් කයනහ අඩු ලනඹන් ඔඵතුභහ සටහ්ට එකක් නදන්න UD එකත් එක්ක 
කථහකයරහ නභොයටු ඩිනරෝ භන්්ට ් රළන් එකක් වදරහ නභොයටු ංර්ධනඹ කයන්න. ඒ 
ම්ඵන්ධත් ඔඵතුභහනේ අධහනඹ වහභ නඹොමු කයන්න. අපි ඊශග ඡන්දඹකට ඹන්න 
ඉසනේල්රහ අහන ලනඹන් නම් භවහ නගය බහනේ ළඩ කටයුතු ඳහරන ළඩකටයුතු අපි 
නනත් අසථහකදි කථහකයන්න. අපි දළන් ඉන්නන් අලුත් නරෝකඹක වළභ නදඹක්භ 
නටක්නනොනරෝජිලින් ඳහවිච්චි නන්නන්. තහක්ණඹ ව කම්පියුටර්ස. භහ ංනතෝලනේ 
ඔඵතුභහනේ නහඹකත්නඹන් දළනට කම්පියුටර්ස ඔඳනර්්ට කයන්න පුලුන් නිරධහරින් 
කිහිඳනදනනක් ඉන්නහ. නම් ශගදි ඔවුන් භග ළඩකටයුතු කයන්න සිාධවුනහ. ඒ අඹ ඉතහභත්භ 
දක්නේ. භභ ඔඵතුභහනගන් ඉල්ලිභක් කයනහ අපි ඉසයවහට ඹන්න ඕනන්. භභ නඹෝජනහක් 
කයනහ අලය සථහනලින් අය රඵහනගන නවෝ කම්පියුටර් ඩිවින් එකක් ඇතිකර යුතුනේ.භභ 
හිතන්නන් දළන් ඉන්න නිරධහරින් නනභ නදල් ලින් අනුයුක්ත කයරහ තිනඹනහ. භභ 
කිඹන්නන් කම්පියුටර් ඩිවින් එකක් තිනඹන්න ඕනන්. එකක් කළනඩන කම්පියුටර්ස වදන්න. 
ඒනේභ කම්පියුටර්සර තිනඹන නඩ්ටහ අ් නඩ්ට කයන්න. ඒනේ නාල් සිඹල්රභ කයන්න 
විනලේ කම්පියුටර් ඩිවින් එකක් ඇතිකයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
  

 

ගරු නගයහධිඳති    -    ඩබ්. භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 
 

ගරු භන්රිරුනි, සුජිත් පුසඳකුභහය ගරු භන්රිතුභහ කථහ කරහ භවජන උඳනඹෝගි නේහ 
නකොනවොභද එකඳහයටභ ිලිඹන 30 වුනන් කිඹරහ. ඒ ිලිඹන 30 තභනේ නම් ම්ඵන්ධනඹන් ලිහිි  
භන්රිතුිඹ කථහකයන නකොට කහයක බහ අසථහනේදි භන්රිතුිඹ කිඹනහ ඇනේ ඔඵතුභහ අවුරුදු 
4කට ඳහයක් එකතු කයන්නන්. අපි හවනඹක් ගත්තහභ ඒ හවනඹට අවුරුාදක් ඳහහ කළඩුනනොත් 
වළ් පුනනොත් නළතත් අපි නගනහ. නම්ක අවුරුාදක් ඳහහ එකතු කයනහ. භභ කිේහ එනවභ 
කයන්න ඕනන් නළවළ. නම්ක ක්ඹ විභට ඇති කහරඹ ගිි  නින ඇදුම්ර. ඒක නිහ ක්ඹ න 
කහනල්ට විතයක් අපි ගමු කිඹරහ තභනේ අවුරුදු 4කට ගත්නත්. එතුිඹ කිඹනහ අවුරුානාන් 
අවුරුාදට නම්ක කයන්න කිඹරහ. හභහනයනඹන් අපි හවනඹක් ගත්තත් යක්ණඹ කයනහ. 
ඒනේ ගිි  යක්ණඹක් නම් තිනඹන්නන්. ඒකනිහ අවුරුදු 4න් 4යට ගිඹහ. රඵන අවුරුානා 
ඳරනනි පිඹය ති ඹනහ.එතන රක් 200කුත් ඒනේභ භධයභ කටුඵළාද නශදනඳොර ඒක අපිට 
ප්රහේධනඹක් ළඹ නච්ච මුදරක් නනනභනේ. ඒ විඹදභ දළරුනේ ඹවඳහරන ආණ්ඩු නමුත් ඒ 
ආණ්ඩු ළඹ කයපු මුදරත් එක්ක තක්නේරු කයරහ රඵහනදන මුදර 103 ක් නනහ.ඒ මුදර තභනේ 
ිලිඹන   30.3ක්නන්නන්. වරිඹටභ රක් 303ක් නන්නන්. ඉතින් ඒනිහ ඒ මුදර වරි. ඊශග එක 
තභනේ නභොකටද නිතිඥ ගහසතු නභතන ළඩි කයන්නන් කිඹරහ. නිතිඥ ගහසතු ළඩිකයන්න ප්රධහන 
නවේතු තභනේ අපිට හිි ධනසකන්ධඹකින් යුක්ත ඉඩභ ටිනහකභ රක් තිසඅටදහක් ටින 
ඉඩභක් තභනේ ඔඹ ක්රිඩහංගනඹ එක.රක් 40ගහනන් ඳර්ච් එක තිබ්නඵෝත් රක් 38000ක් අක්කය 
6 160ළඩිකිරිභ 6 එක ළඩි කිරිභ රක් 40 ගහන එනහ ිමලිඹන 3.84ක් අන්න ඒක නබ්යගන්න 
ජනහධිඳති නිතිඥ හලිඹ පිරිස භවතහට  

 

      (බහ නඝෝහ) 
 

නම් ඔ් පු අපිට රඵහ නනොනදන්න කටයුතු කයපු නහඹකනඹෝනම් ඔ් පු අද සන්ටඩිඹම් එක අපිට 
එරහ තිනඹන ලිපිර තිනඹන්නන් නභොයටු භවහ නගය බහට දිරහ තිනඹන්නන් ඳරිඳහරනභඹ 
අනේතිඹක් විතයනේ. අනේතිඹ තිනඹන්නන් ක්රිඩහංගනඹ ඒක තිනඹන්නන් නභොයටු එස සි එකට කිඹරහ.  

 

ගරු නේනක දභඹන්ත භන්රිතුභහ අවනහ නභොනද අපි කයරහ තිනඹන්නන් කිඹරහ. අධයහඳනඹට 
නභොනද කනර්. සුන්ත භවත්තඹහ ඉන්න කහනල් කයපු නදඹක් විතයනේ. ටිනයෝන් ප්රනහන්දු 
භළතිතුභහ ඉන්න කහනල් කයපු නදඹක් විතයනේ. අපි කිඹනහ ඒනගොල්නරෝ කයහ තභනේ. අපි නළවළ 
කිඹන්නන් නළවළ. ගරු භන්රිතුභහ ඔඹ 1977 කිඹන කහනල්දි සිංග් පුරුනේ නහඹකත්ඹට එන 
කණ්ඩහඹභ කිඹනහ රංකහ හ නේ යටක් වදන්න අපිට ඡන්දඹ නදන්න. අපි අවුරුදු විසකට 
ඳසනේ කිඹනහ සිංග් පුරු නේ යටක් වදන්න අපිට ඡන්දඹ නදන්න. සිරිභහනෝ 
ඵණ්ඩහයනහඹකනේ විනාල ප්රතිඳත්තිඹ ඒ තයම් නවොද නිහ ල්ලි උනරහ තිබුණු  ය ටක 
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සිංග් පුරු එදහ 1977 ඡන්දනේදි එනවභ කිඹපු නේරහනේදි ළඩ කයන්න ල්ලි ඕන තයම් තිබ්ඵහ. 
භවළලිඹ ආයම්බ කයහ. නම් ඔක්නකෝභ ළඩ කයන්න ල්ලි තිබුණහ නම් යන්ට. ඊට ් නේ 
අධයහඳනඹත් එක්ක ඳහල් ආයම්බකයහ. අපි දන්නහ ඳහල් ආයම්බකයහ කිඹරහ. ජන ජඹ, නඳොදු 
ජඹ ආයම්බ කයහ අපිත් විල්නරෝයත්ත ඉසනකෝ නල් ඉදරහ ආහ. අපි ඳනේන් ආ නේ. ඊට ඳසනේ 
ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක් ජහතික ඳහල් වදරහ ඒ ප්රතිඳත්තිඹත් එක්ක නේල්ස කුභය විදයහරඹ, නේල්ස 
කුභරි විදයහරඹ, ලහන්ත නඵසතිඹන් විදයහරඹ නේභ නභන්න නම් ප්රතිඳත්තිඹ නිහත්නම් 
නභොයටුනේ අපි ඹනනකොට ඉසනකෝර 42ක් තිබ්ඵහ. ප්රනේ්ට ඉසනකෝර 2ක් එක්ක 42ක් තිබ්ඵහ. 
අන්තිභට දළන් ගණන් ඵරනනකොට නම් ජහතික ඳහල් නදකනේ ජතික ඳහල් නනොන නම් ඳහල් 
නදකනේ එ ඳහල් නානක් ංඛයහනේ සිඹලුභ ඳහල්ර ංඛයහනේ ගත්තහභ ඒ වතනර් ඉන්නහ අය 
සිඹලුභ ඳහල් රට ඩහ. නභන්න අධයහඳනඹ කඩහ ළටුනු තළන්. ඳහල් ළහිච්ච තළන්.අපි 
ඉසනකෝනල් ඹන්නන් විල්නරෝයත්ත ඉසනකෝනල්. අපි ඹනනකොට ශභනේ 900-1000 හිටිඹහ. 
කඩරහන ලහන්ත අන්නතෝනි විදයහරනේ ශභනේ එක්ස දවස එකසිඹ ගහනක් හිටිඹහ.භභ නම් නදනක්භ 
ඉනගන ගත්තහ. නම්  ඉනගනගන්න කහනල් ඳහල් එකඳහයටභ ශභනේ ඳශනනි ය ඹන්න ගිඹහ 
ම්පුර්ණනඹන්භ ජහතික ඳහල් රට. ඒ නවේතු නිහ ඳහල් කඩහ ළනටන්න ඳටන් ගත්තහ. 

නේනක දභඹන්ත භන්රිතුභහ අවනහ නභොනද කනර් කිඹරහ. UNP නවොදට කරහ. 
අයනගොල්රන්නගත් ඇතුලුන්නහවු 62000ක් නළති කයරහභ කරහ. අපි කයපු නාල් කිඹනහ නම් 
ධිය යහඹ අන් ,න ගහලු ඳහය කල්නාමුල්ර දක්හ කහණු දහරහ අන් . ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ 
නම්ක අන් ඒක. ඔේ අහන එක නන්න ඇති. නම් අහන විදිඹටභ නගයහධිඳතිනච්ච 
අසථහ නන්න ඇති.වළඵළනේ ඕක කිඹනනකොට එදහ තුන්නදනනක් එක්ක නභොයටු හනාදි කිඹන 
නකොට ජනහධිඳතිත් හිටිඹහ ආණ්ඩුත් අන්  නනනභනේ නම් ඔක්නකොභ තිනඹාදි ඕක කිඹරහ නච්ච 
නා අපි දන්නහනන්. 

 

      (බහ නඝෝහ) 
 

ඳහනදුය නගය බහනේ ඒ ඇරුණු නකොට ්රි රංකහ නඳොදු ජන නඳයමුණ ළලිගභ භවයගභ නම් නේ 
එනකොරවක ්රි රංකහ නඳොදුජන නඳයමුණ තයග නනොකයන තළනක එකභ එක භන්රියනඹක් 
එනහ ඳහනදුනර්න්.ඒච්චයනේ එන්නන්.නළතිනරහනත් ඵළරිනම් නකොනව කයන්නද අපි එන එක අපි 
තියණඹ කයගන්නම්.ගරු භන්රිරුනි,ලිහිි  භන්රිතුිඹ කිඹනහ ඔඵතුභහ කයපු එකභ නා  
තභනේ ඳර්චස 2-3ට නගල් වදන්න ිමල්ඩින් වදන්න දුන්නහ  කිඹරහ. නම්ක භභ දිපු එකක් 
නනනභනේ. නම්ක නහගරික ංර්ධන අභහතයංලනඹන් ංර්ධන ළරළසනභන් දිපු එකක්. නම්ක 
භභ කයපු එකක නනනභනේ. නම්ක 2005 ඉදරහ  ඳර්චස නදකට දිරහ තිනඹනහ.නම්ක දිරහ 
තිනඹන්නන් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිනඹන්. ගරු භන්රිරුනි 2015 ජනහරි භහන 9 ඳසු දිනක 
නම් නභොයටු භවහ නගය බහට නහගරික භන්රිරු නනොන කණ්ඩහඹභක් භග ඇවිල්රහ නම් 
නභොයටු භවහ නගය බහනේ කළඩළසතය සිතිඹම් දවහ රඵහ නදන රද අනුභළතින් ම්ඵන්ධනඹන් 
ෂනේල් 2000ක් විතය නගනිච්චහ. වරිභ න්නතෝනඹන් භභ හිටිනේ නභොකද ඕනතයම් නිති 
තිනඹනහ කිඹනහනන් අපි ඹම් ඹම් නිතිරට නකොටු කයන්න පුලුන් ඵරහනගන හිටිඹහ 2015 
ජනහරි භහනේ 9 ඳසුත් කයනේද කිඹරහ නවටත් ගිඹ වළකි ඕන නකනනකුට කිසි ගළටලුකුත් 
නළවළ.එදහ ඹවඳහරන ආණ්ඩු කහනල්ත් ඒකට ඵඹවුනන් නළවළ. දළනුත් ඵඹ නළවළ. ඹහලුකභක් 
නම්හට නළවළ.දළනට අල්රස දුණ එකට ගිහිල්රහ තිනඹනහ 5 තහක්. ඹවඳහරන ආණ්ඩුනේ 
එෂසසිඅනේඩිඹට ගිඹහ වතය තහක්. ජනතහට උදේ කයන්න ගිඹහභ ඒ ෂනේල් අයනගන ගිඹහභ 
එතනින් ආපු උත්තයඹ නභොකක්ද කිඹරහ එනගෝල්නරෝ දන්නහ ඇති.12 නදනනක් ගිඹහ අන්තිභට 
හක්ත  නදන්න ක්ටටිඹ නළති නිහ භට ලියුභක් එනහ ඔනබ් එන රද නතොයතුය පිළිඵද 
ඉදිරිඳත් නච්ච අඹ එන්නන් නළති නිහ ඉත් කයගනු රළනබ් කිඹරහ. විනලේනඹන්භ නභොයටු 
භවහ නගය බහනේ 2006 අපි බහයගන්න නකොට ිලිඹන 100ක් විතය තිබ්ඵ ඵජ්ට එක 
නම්නනනකොට ිලිඹන 1272 දක්හ ළඩි කයගනිින් භහ ඉදිරිඳත් කයන රද නම් අඹළඹ 
නල්ඛණඹ සුවිනලේත  තත්ඹක් තිනඹන්නන් නම් අඹළඹ නල්ඛනනේ පුන පුනහ කිඹන්න ගිනේ නළවළ 
අය රක් 650ක් විඹදම් කයරහ ලුනහ කරපු භන්රිරු වදපු එක  නම්නක් නළවළ.නම්නක් දවන් 
කනල් නළවළ.කවුරුනවෝ වදපු වදරහ දිපු ඹම් ඹම් නාල් නම් අඹළඹ නල්ඛනඹට ඇතුරත් කයරහ 
නළවළ.නවට අනිාදහ යජනඹන් රළනඵනේ කිඹරහ හිනතන ඳශහත් බහනන් රළනඵනේ කිඹරහ හිතන 
ඒහ නම්නක් ඇතුරත් කයරහ නළවළ.රක් 90 විතය විඹදභක් දයරහ නබ්ල් භළත න් තුනනේ,ක්රර් 
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භළත න් නදකනේ දිපු ඒහ නම්නක් ඇතුරත් කයරහ නළවළ.නම් ඵජ්ට එනක් නළවළ.එනවභ නළති වදරහ 
රඵන ඳහය නම් අපිට පුලුන් වුනනොත් විනලේනඹන්භ භන්රිරු නවොඹරහ ඵරන්න ඕනන් මුදල් 
ළඩිනරහ තිනඹන්නන් නකොනවද? ඒ ළඩිනරහ තිනඹන මුදල් දළන් ජනතහ විමුක්ති නඳයමුනණ් 
ප්රබහත ි  භන්රිතුිඹ ඒවුහ භට වරි ඵඹක් තිනඹනහ ඵළරි  නේරහත් ඹභ යේජුරුනෝ නිලහන්ත 
්  යදිනහන්දුභ වුනනොත් භට ගිහිල්රහ කිඹන්න පුලුන් ළඹ ශිර්ඹක් නළති ඵජ්ට එකක් නළති 
ඔඵතුභහනේ භන්රිතුිඹ කිේ නිහ භභ රළබ් එකක් වදන්න විඹදම් කයහ. අනන් ඹභ යේජුරුනි 
ඒකට භහ නදන්න කිඹරහ. නභඹහ ඹභ යේජුරුනො වුනනොත්. ඒක නිහ එනවභ කයන්න පුලුන්. 
වළඵළනේ නම් ළඹ ශිර් නළති ඒහ ඳනනත් තිනඹන විදිඹට ජනතහ සුබ සිාධිඹට කයන්න පුලුන් 
ඒහ කයනහ කයනහභනේ. විනලේනඹන්භ ඹම් ඹම් මුදල් ළඩි උනන් නකොනවොභද කිඹන එක 
භවය නේරහට සුජිත් පුසඳකුභහය ගරු භන්රිතුභහ අවනහ නකොනවොභද නම් මුදල් ළඩිනන්නන් 
රක් 20 නකොනවොභද 150 දක්හ ළඩිනන්නන්.එතුභහ දන්නහනම් එතුභහ කහයක බහට 
ආහනම් එතුභහ ඒ පිළිඵද අනඵෝධඹක් ගන්නහ. භට නම් ඵජ්ට එකක් දිරහ ඵජ්ට ඒනක් එක 
අකුනයන් අකුය ඳළවළදිලිකයරහ නදන්න භට වුභනහක් නළවළ.වළඵළනේ ඒක ළඩි නන්නන් 
නභනවභනේ ඳහනදුය නගය බහ,ඳහනදුය ප්රහනාශිඹ බහ,කළසඵළ නගය බහ,නඵොයරළසගමු 
නගය බහ, ඵණ්ඩහයගභ නගය බහ නම් ඹනහදිනඹන් නම් සිඹලුභ අඹ අපිත් එක්ක 
එකඟතහඹට එනහ ඔවුන්නේ ගිනි නිවිනම් ප්රධහන ආඹතනඹ විදිඹට අපි රකන්න. ඒ අනු 
යහඳහරික සථහන ලින් ගන්න මුදර නභනව මුදල් නේ නනනභනේ ළඩි කයරහ ගන්න මුදර තභනේ 
රක් 150 අපි ටහග්ට රට අපි ඹන්න ඕනන්. අය ලිහිි  භන්රිතුිඹ කිේහ ත අඹ කිේහ පුන 
පුනහ කළගළහුහ අපි ඒ ඉරක්කඹට ඹන්න සුදහනම්නරහ හිටිඹහ.ඒ ඉරක්කඹට ඹන්න යන්ට තිනඹන 
තත්ඹත් එක්ක ඵළරිවුනහ.අද ඒක නඳන්නරහ නළතිවුනහට නවට දනේදි භළනල්ත ඹහනු යජනේ 
නිනඹෝජිතනඹෝ ක්ටටිඹක් ඇවිල්රහ නම්හ ඵරරහ ගිඹහ නවට ඔවුන්ට පුලුන්වුනනොත් අපි නම් 
නඹෝජනහ නළත ඳටන් ගන්නහ .නතය කයන්නන් නළවළ නම්හ එකක්ත් කර එදහ අපිට 
ිලිඹන 400නේ.රක් 4000ක් ඹන ළනඩ් අද රක් 6000ක් ඹන්න පුලුන් නවට ල්ලි 
වම්ඵවුනනොත් ආනේ ඳටන් ගන්නහ ඵජ්ට කිඹන්නන් ඉරක්කඹක්.ඉරක්කඹක් කයහ ඹන ඵජ්ට 
එකක් තභනේ නම්ක. යජඹටත් නේහ නම්ක ගත්තහභ ප්රංලනේ,ජර්භනිනේ කර්භහන්ත ලහරහ ල් 
ඇදනගන ළටිභ තුර ළටිරහ තිනඹන ආර්ථික අනවේනිඹත් එක්ක ළටිච්ච යුනයෝඳනේ යටල් 
ංඛයහ අතිලයනේන්භ ළඩිනරහ තිනඹනහ. ඒක නිහ විනලේනඹන්භ නරෝකනේ එන්ගරන්තනේ, 
ජර්භනිඹ,ඉතහලිඹ නේ යටල් ර ඒ නගයර ඉන්න නගයහධිඳතිරු නකොේඩ් ලින් ලින් 
ළනටන නේරහක අපිට පුලුන් කභ රළබුණහ වනේඹට ඉන්න. නකොනවොභ වුනත් විඹදම් දළරිභ 
විඹදභක් කිඹන්නන් ආදහඹභක් කිඹන්නන් නනොරළනඵන එක නන්න පුලුන්. රළනඵන එකක් 
නන්න පුලුන්. ඒ දවහ අදහර නන්නහවු නිතිභඹ විදිඹට ඒ ලිඹවිල්ර ගළ්ට කයරහ ඒ ලිඹවිල්ර 
පුත් ඳත් ර දහරහ ලිඹවිල්ර ජනතහට ඵරන්න දිරහ කයපු ලිඹවිල්ර.  නම් ලිඹවිල්ර නවොය 
යව නේ  වදරහ නවොය යවනේ බහට නගනහපු නල්ඛනඹක් නනනභනේ. නම් නල්ඛනනේ තිනඹන්නහවු 
ඕනළභ නදඹකට නම් නල්ඛනඹ ඉදිරිඳත් කයරහ ම්භත කයගන්නනට නඳය ඒ ම්ඵන්ධනඹන් 
විනයෝධඹ ඳහන අධිකයණඹට ඹන්න දින 14 කට නඳය ගළ්ට කයපු ලිඹවිල්රක් නම්.දින 14 නඳය 
පුත් ඳත් දළන්විම් දහපු ලිඹේල්රක් නම්. ඒකනිහ ිනිසසු ජනතහ ඵරහනඳොනයොත්තුනන් 
ඉන්නහ ඇති ඊරග භළතියණඹ කදහ නවෝ නේහ වළඵළනේ භනේ නවෝදය භන්රිරු,නකෝටාහලඹ 
දිනපු භන්රිරු, නකොාාහල ඳළයදිරහ නළත දිනන්න ඵරහනගන ඉන්න භන්රිරු සිඹලුභ නදනහ 
ඒ අන් ක්හ තුර ්රි රංකහ නඳොදුජන නඳයමුණ කිඹන රහංඡනනඹන් නළත ඉදිරිඳත්විභ පිළිඵද 
අපිට ගළටලුක් නළවළ. අහන එක නන්නට පුලුන්. වළඵළනේ නගදය ගිඹත් ඹන්නන් භභ ඡන්දඹ 
දහන බුත් එනකන්භ ඡන්දඹ ඉල්රරහ.ප්රදීප්  ්රිඹන්ත භන්රිතුභහ නගදය ඹන්නන්,භන්ත සිල්හ 
නිනඹෝජය නගයහධිඳතිතුභහ නගදය ඹන්නන් තභන් දහන ඡන්නා නඳොනල්න්භ ඡන්දඹ දහරහ තභනේ 
එනකන් ඳළයදිරහ නගදය ඹන්නන්. භභ අනිහර්නඹන්භ ආඩම්ඵයනනහ නම් අඹළනේදි 
නනොරළනඵන ඉරක්කම් ලිඹරහ ඒ නනොරළනඵන ඉරක්කම් ලින් ගහන ළඩි කයනහට ඩහ භහ 
විලසහ කයනහ භළතියණඹට දින ප්රකහල කිරිභ නකනේ නතත්, 

 
ගරු භවහ නගය බහ භන්රිරුනි, ගිඹ අවුරුාදට ඉසනල්රහ අවුරුානා ඡන්ද 16කිනුත්,ගිඹ 
අවුරුානා ඡන්ද 21කිනුත් ජඹවණඹ කයපු අපි නම් ගභන ඡන්ද 24 කින් දිනන ඵ ප්රකහල 
කයින් 2023 නකටුම්ඳත් අඹළඹ නල්ඛනඹට ඡන්ද විභසීභ සිදු කයනහ. 



                                                                                                                     විනලේ බහ හර්තහ - 2022.11.25 
 

58 
 

 
ඒ අනු 2023 ර්ඹ වහ නකටුම්ඳත් කයන රද ළඩ ටවන් අඹළඹ නල්ඛණඹ අනුභතකිරිභට 

ඳක් ඳවත නම් වන් භවහ නගය බහ භන්රිරුන් ජන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 

01. නගයහධිඳති   - ඩබ්ලිේ.භන්රහල් ප්රනහන්දු භවතහ 

02. නිනඹෝජය නගයහධිඳති  - ඩී.භන්ත සිල්හ භවතහ 

03. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.සුයංග නිලහන්ත අනඳෝන්සු භවතහ 

04. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිරකසිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

05. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.ප්රදීප්  ්රිඹන්ත ප්රනහන්දු භවතහ 

06. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එල්.ඔ වර්ණ අනබ්නකෝන් භවතහ 

07. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනර්ස ඉන්දික භවතහ 

08. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.සුදත් ක්රිහන්ත නඳනර්යහ භවතහ  

09. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.අනලෝක ඉන්ද්රතිරක ප්රනහන්දු භවතහ 

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.එම්.භනවේස රුක්භහල් ඩඹස භවතහ 

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - පී.ඹන්ත යන්සිරි ප්රනහන්දු භවතහ 

12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.ඩබ්.එම්.නිහ ඉයහනි විනේවික්රභ භවත්ිඹ 

13. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.අනුය ප්රනහන්දු භවතහ 

14. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.රලිත් ප්රනහන්දු භවතහ 

15. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එස.නේය යවීන්ද්ර ප්රනහන්දු භවතහ 

16. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එෂස.බී.නිරංක සිල්හ භවතහ 

17. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නක්.පී. සුන්ත නඳනර්යහ භවතහ 

18. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.ප්රිනිත් ක්රිහන්ත විනේයත්න භවතහ 

19. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.කුභහය යහජයත්න භවතහ 

20. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.පිලි්  ඳළන්සිස ප්රනහන්දු භවතහ 

21. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ජඹභහල් ්රිඹහයත්න භවතහ 

22. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.බී.භල්ලිකහ ජඹතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

23. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එච්.උජිත් ක්රිහන්ත කල්නායහ භවතහ 

24. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.නහරනී  නප්රේභතී ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

25. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.දිඳහ චහන්දනි ආරිඹංල භවත්ිඹ 

26. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යවිනහත් ජඹ්රි ගුණනේකය භවතහ 

27. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.භළක්සි නජයහඩ් ප්රනහන්දු භවතහ 

28. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සුනිල් නන්දසිරි භහනකෝයහශ භවතහ 

29. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.අනුයසිරි ජඹරහල් ද සිල්හ භවතහ 

30. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්. චන්ද්ර ගහිි  පීරිස භවතහ 

31. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ආර්.එම්. ඒ. නදෝන දිරහශිනි භවත්ිඹ 

32. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - යු.ප්රන්න භනනෝේ ප්රනහන්දු භවතහ 

33. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.සුදර්ලනි ප්රිඹන්රිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

34. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - සිත්ති භසීනහ ඵක්කර් භවත්ිඹ 
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ඒ අනු, 2023 ර්ඹ වහ නකටුම්ඳත් කයන රද ළඩ ටවන් අඹළඹ නල්ඛණඹ අනුභත කිරිභට 

විරුාධ ඳවත නම් වන් භවහ නගය බහ භන්රිරුන්  ජන්දඹ ප්රකහල කයන රදි. 

 

01. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩී.එම්.සුජිත් පුසඳකුභහය භවතහ 

02. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - බී.ජිත් දුින්ද පීරිස භවතහ 

03. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.තිය යහංජන නභන්ඩිස භවතහ 

04. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ය.එල්. නේනක දභඹන්ත ද සිල්හ 

05. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ජී.එම්.නිනයෝන් රුභහල් අනඳෝන්සු භවතහ 

06. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නම්රින් ලිහිි  ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

07. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - එම්.ශිනයෝි ඉන්දිකහ කුනර් භවත්ිඹ 

08. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්. ්රිඹහනි නවේභරතහ ප්රනහන්දු භවත්ිඹ 

09. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - නක්.ඩී.නිලහන්ත ප්රදිනහන්දු භවතහ 

10. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.පී. ප්රබහනි වික්රභසිංව භවත්ිඹ 

11. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඒ.එච්.සුනාස ඉන්ද්රජිත් කුභහය භවතහ 
12. භවහ නගය බහ භන්ත්රී  - ඩබ්.යවින්ද්රයංගන ප්රනහන්දු භවතහ 

ඒ අනු, 2023 ර්ඹ වහ නකටුම්ඳත් කයන රද ළඩ ටවන් අඹළඹ නල්ඛණඹ ළඩි ජන්දනඹන් බහ 

ම්භත විඹ. 

 

                          බහනේ ළඩ කටයුතු නභතනින් නිභහවිඹ. 

අ.කනශේ - ඩබ්.භන්රහල් ප්රනහන්දු 

    නගයහධිඳති, 

    නභොයටු භවහ නගය බහ, 

    නභොයටු. 

2022.11.25 දින, 

නභොයටු භවහ නගය බහ කහර්ඹහරනේදිඹ. 


