
ව� 2022� � �� මස 26 වැ�� ඉ��

ර�ක ෙකා� � රෙ�

රජය ප� �ය 31 වැ�� �ෙ� ද නය 
කළ බ� සංෙශා ධ න ය�ට අ� ළව 
එක� කළ අගය මත බ�ද ෙහව� 

වැ� බ�ද 8% �ට 12% ද�වා වැ� ��-
මට රජය �ර ණය කර ඇත. ෙමම බ� 
සංෙශා ධන ම�� පම ණ� ෙ� වසර 
�ළ උපයා ගැ� මට අෙ� ��ත අම තර 
ආ� යම �� ය� �� යන 94 �.  වැ� 
බ�ද වැ� �ම සහ අ� ද්ර� �ල �ඝ්ර ෙලස 
ඉහළ යාම ෙ�� ෙව� ම�පැ� ෙබාත ල-
ය� �� ය� 520 ��ද 1/4 ෙබාත ල ය� 
�� ය� 130��ද ෙ�ව න �ට වැ�� �ෙ�. ඒ 
අ�ව ග� අර�� ෙබාත ල ය� �� ය� 2600 
වන අතර 1/4 �� ය� 680 ෙ�.  �ය�  ෙලා�  
ෙබාත�  සහ කෑ�  �� ය� 30 ��ද, ෙපා� 
කෑ� �� ය� 20 ��ද වැ�� ඇ� බව ��පා-
ද කෙයා පව ස�. ෙමම සංෙශා ධන සමඟ බලපෑ 
හැ� ෙවන �ක� හා ප්ර� � පාක �� බඳ අ�ළ 
�ෙ�ත්ර වල ප්රාමා � ක � �ෙග� �� �ණ �ම � ම� 
කෙළ�.

උ�ත ක�ණ ස�බ �ධ ෙය� �� �ණ කළ 
�ම � ෙ�� �ෙයා� �රා බ� ෙකාම සා �� හා 
මා� අ��ෂ ක�ල �මා ර �ංහ ප්රකාශ කර 
��ෙ� “ෙ� අව �ථාෙ� ��ව �ෙබ�ෙ� 
�රා බ� පැන � ම� ෙනාව ෙවෙළඳ බ�ද� 
ෙලස වැ�බ� සංෙශා ධ නය �� ම� බව�. 
ෙපර �ය යට අෙ� පැව� බ�ද �ය ය ද�වා 
වැ� කර ඇ� බව�; ඒ අ�ව ම�පැ� හා 
�ග ර� ��පා දන �� වැ යට එක � වන වැ� 
වැය තම� කැම� ප්රමා ණ ය �� පා� ෙභා �-
කයා මත පට ව �නට ��පා ද ක ��ට හැ�-
යාව ලැ� ඇ� බව�. ම�පැ� ෙහා ��වැ� 
අ�ා ව� භා�ඩ ය� ෙනාවන �සා එෙ� 
�ල වැ� ��ම සඳහා ඔ��ට ��ව අව ස ර-
ය� ලබා ගැ� මට ද අව� ෙනාවන බව�. 
රෙ� �ය� භා�ඩ 
හා ෙ�වා �ල ගණ� 
�ශාල ෙලස ඉහළ 
ෙගා� ඇ� අව �ථා-
වක ෙ� �ල සංෙශා-
ධ නය සමඟ ම� සාර 
භා� තය කව රා කා රෙ� 
ෙවන ස කට ල�ෙ�ද 
ය�න ���ත ෙලස 
�ෙරා ක ථ නය කළ 
ෙනාහැ� �ව� ය� 
ප්රමා ණ ය �� අ� � ම� �� �ය හැ� බව” 
ෙහෙතම ෙප�වා ෙද�.

�රා බ� ෙදපා �ත ෙ��� ද�ත අ�ව ප�-
�ය වසෙ� පම ණ� ම� සාර අඩං� ම�පැ� 
ගණ යට වැෙටන �ය� �ට� �� යන 134�ද, 
ව�� �ට� �� යන 182�ද, ���, බ්රැ��, 
��, ර�, ෙවා�කා ආ� �ෙ�ශ ම�පැ� �ට� 
�� යන 7.2�ද අර�� �ට� �� යන 71.4� 
සහ රා �ට� �� යන 18�ද ��පා ද නය කර 
ඇත. රෙ� ෙදෙකා� �� ප� ල�ෂ ය� පමණ 
වන ජන ග හ න ෙය� ��ල �ෂ ය කට අ�ක 
�� ස� පානය කර ඇ� ම�පැ� ප්රමා-

ණය �ටර �� යන 482.6 �. 
ම�පැ� ��පා ද න ෙය� ප� �ය 
වසෙ� ලැ� ඇ� �රා බ� ආ�-
යම පම ණ� �� ය� �� යන 
120� ෙහව� �� ය� ෙකා� 
ෙ�ෙළා� දහ ස කට ආස�න බව 
�ෙයා� �රා බ� ෙකාම සා �� 
ක�ල �මා ර �ංහ ෙප�වා ෙද�.

සාමා� �ය යට ���න(33%)
ක ම� සාර අඩං� ෙබාත ල යක 
ඇ�ෙකා ෙහා �ව ලට පම ණ� 
�ට ර ය කට බ�ද �� ය� 3800�. 
ඒ �ෙ�ෂ ම�පැ� ෙහව� එ�-
ෙන� �� �� බ� ලව පානය 
කරන ම�පැ� සඳ හාය. ඊට අම ත රව ෙපා�, 
ත� සහ පද� කළ ම�පැ� සඳහා අය කරන 
බ�ද �ට ර ය කට �� ය� 4050�. �ෙ�ශ 

ම�පැ �වල ඊට ඉහ-
ළය. �� � ට� 750ක 
ම�පැ� ෙබාත ල යක 
�ය යට ��� නක 
(33%) ප්ර� ශ ත ය� 
ම� සාර �ෙබන 
බව සඳ හ� �ෙම� 
සැලැ ෙක�ෙන එම 
ෙබාත ලෙ� ��-
� ට� 247ක පමණ 
ප්රමා ණ ය� ඇ�ෙකා-

ෙහා� ඇ� බව�. ඒ අ�ව �ට ර ය කට �� ය� 
3800� න� �� � ට� ෙද�ය හත �� හත කට 
�� ය� 950.00 ක පමණ බ�ද� ඇ�ෙකා-
ෙහා �ව ලට පම ණ� අය ෙකෙ�. ඊට අම ත රව 
ෙවෙළඳ බ�, වැ� ඇ�� ෙස� බ� ද එ� � 
�ට �� � ට� 750ක සාමා� ම�පැ� ෙබාත-
ල ය �� අය කරන බ�ද �� ය� 1000ට වැ� 
ෙ�.

එෙ� �ව� රජ යට �රා බ � ව �� �ශාල 
ආ� ය ම� ලැෙබ නවා ය�න ��ා ව�. 
ම� සාර භා� තය පම ණ� සලකා බැ�-

ෙ�� සාමා � ෙය� �න කට ලැෙබන �රා බ� 
ආ� යම �� ය� �� යන 288� පමණ ෙ�. 
ෙසෟ� අමා �ාං ශය හා මහ බැං�ව එ�ව 
2015� කළ ස� �ෂ ණය අ�ව �න කට ම� සාර 
සඳහා �ය ද� කරන �දල �� ය� �� යන 
366�. ඒ අ�ව ෙප� ය�ෙ� ආ� යම ��-
යන 288� ලැෙබන �ට �� යන 366� �ය ද� 
වන බව�. �� ෙප� ය�ෙ� ඇ� බැ�� ම� 
ෙලස �ශාල බ� �ද ල� ලැෙබන බව ෙප� 
�යද යථා �ථය ග� කළ ෙමය ඉතා අලා බ �� 
ෙවළ � ම�. රට� ෙලස ග� කල එය රෙ� 
ආ�� ක යට �ශාල බර�. ෙම�� එ�අ ත �� 
රෙ� ��ප �කම ඉහළ යන අතර, ඊට අම ත රව 
ම� සාර භා� තය �සා ෙරා� වන ජන තා වට 
ෙබෙහ� ෙ�� ��ම සඳහා ද රජ යට �ශාල 
�ය ද ම� �� මට �� වන බව �� �ණ කළ 
�ම � ෙ�� ම� සාර හා ම�ද්ර� ෙතාර �� 
ම� �ථා නෙ� අ��ෂ �� හා ප� පා ලන 
ස�ප� ද ෙ�ර� ෙප�වා ෙද�.

එෙ�ම එක� කළ අගය මත බ� අ� පා තය 
ෙහව� වැ� බ�ද වැ� කළ �ට එය පැට-
ෙව�ෙ� පා� ෙභා � කයා මත බව ෙ� �� බ-
ඳව �� �ණ කළ �ම � ෙ�� බ� �ෙ� ෂ ඥ ය� 
ෙප�වා ��ෙ�ය. �� �වන �ය දම තව� 
ඉහළ යන බව ඔ��ෙ� මත ය�.

භා�ඩ කා�ඩ ගත කර වැ� බ�ද පැන� 

�ට ඒ මත අ�ළ භා�ඩ �ල 
පම ණ� ඉහළ ය�. එ�ට එම 
භා�ඩ ප� ෙභා ජ නය කරන 
�� සට පම ණ� එම �ල ��-
මට ��ෙ�. එෙ� �ව� සම හර 
අව �ථා වල වැ� ෙනාපැන � 
භා�ඩ මතද වැ� බ� පැනවා 
ඇ� බව පවසා 
�ල ඉහළ ��ම 
�� කර�.  �� 
ෙප� ය�ෙ� අප 
රෙ� පා� ෙභා �-

ක ය�ට �මන භා�ඩ මත 
බ� පනවා ඇ�ද? �මන 
භා�ඩ මත බ� පනවා 
ෙනාමැ �ද? යන අව ෙබා-
ධ ය� ෙනාමැ� බව�. ඒ 
සඳහා අව� පා� ෙභා �ක 
සා�ෂ ර තා ව ය� ඔ��ට 
නැත. එවැ� අව �ථා වල ඊට එෙර �ව කට �� 
�� මට සං� ධා නා �මක �හ ය�ද ෙනාප ව�. 
පා� ෙභා �ක කට �� �� බඳ අ� කා �ය සහා 
පා� ෙභා � ක ය� �� �ෙ� සං� ධාන �� ණද 
ඒවාෙ� �යා කා � �වය පහ ළට ගම� කර 
නැත. අෙන� අතට ප� �ය කාලය ���ෙ� 
ෙමරට පාල නය කළ ආ�� වැ� බ�ද අ� 
කළ අව �ථා ව ල� ඒ බ� සහ නය පා� ෙභා �ක 
ජන තා වට ෙනාලැ ��.

�ාපා � ක ��ෙ� ��පා දන මත වැ� බ�ද 
පැන� �ට එම ��පා දන �ල� ග�නා පා�-
ෙභා � ක ��  ��� ඒ �ලට ෙග�� කර�. එම 
බ�ද එක� ව�ෙ� �ාපා � ක ��ෙ� ෙ���-
ව ටය. ඔ� එය එක� කර ෙ��ය ආ� ය �බ� 
ෙදපා �තෙ� �� වට භාර �ය ��ය. ආද ය� බ� 
ෙදපා �ත ෙ���ව ��� වැ� වා�තා ඔ��ට 
ලබා� අය කර ගත �� වැ� බ�ද ඔ� �ෙග� 
ලබා ගැ �ෙ� යා�ත්ර ණය �යා �මක කර�. 
න�� එෙලස එක� කර ග�නා බ� �ද ෙල� 

�� �ද ල� ආ� ය� බ� 
ෙදපා �තෙ��� වට ෙගවා 
��සා යෑෙ� හැ� යා ව� 
පව�.  එය �� ව�ෙ� 
�ල ධා ��ට අ�ල� ලබා 
�ෙම�. එ�සා ෙමම බ� 
වැ� ��ම ම�� රජය 
බලා ෙපා ෙරා �� වන ආ� යම 
ෙනාලැ � ය�.

ෙ� ත��වය වළ�වා 
ගැ� මට න� බ� අය 
කරන යා�ත්ර ණය වඩා� 

ස�ය සහ �� � ද භා ව ෙය� ��ව පව �වා-
ෙගන යා ��ය. ඒ සඳහා ෙ� �ය� ෙ�ඛන 
�� ට� කර ණය ��ම අ�ව � ෙය�ම කළ 
��ය. ෙ� සඳහා �� ය ම� ෙලස ප� �ය 
කාලෙ� ආ� ය� ප� පා ලන හා කළ ම නා ක-
රණ ෙතාර �� ප�ධ� �ාපෘ �ය (Revenue 
Administration and Management 
Information System Project - 
RAMIS) න�� වැඩ සට හ න� හ� �වා � මට 
�යා කෙ�ය. න�� තවම �ය� �ෙ�ත්ර ආව-
ර ණය වන ප�� කා�ය �ෂ මව ෙමම �යා ව �ය 
ඉ� � යට ගම� කර නැත. එ�සා ෙමම කා�ය 
සඵල කර ගැ� මට න� ආ��ව වහා කළ 
��ෙ� �� ට� තා�ෂ ණය ෙයා� ෙගන ෙමම 
කා�ය වඩා කා�ය �ෂම ��ම බව �� �ණ 
කළ �ම � ෙ�� නම සඳ හ� �� මට අක මැ� 
ආද ය� බ� ෙදපා �ත ෙ� ��ෙ� උස� �ල ධා-
� ය� ෙප�වා ��ෙ�ය.

හ�� කර න වට වැ�ය 

�ය ද�කරන

වෙ� �ට -  �රාබ� ෙකාමසා�� ක�ල �මාර�ංහ, ��ෙකාළ හා ම�සාර ��බඳ 
ජා�ක අ�කා�ෙ� සභාප� ආචා�ය ෛව� සමා� රාජප�ෂ සහ ම�සාර හා 
ම�ද්ර� ෙතාර�� ම��ථානෙ� අ��ෂ �� හා ප�පාලන ස�ප� ද ෙ�ර�

ම�පැ� ��පා ද න ෙය� 
ප� �ය වසෙ� ලැ� ඇ� 
�රා බ� ආ� යම පම ණ� 
�� ය� �� යන 120�

ආ� යම 
�� යන 288� 
ලැෙබන �ට 

�� යන 366� 
�ය ද� ෙවලා

ම��ෙ� කතාව


