
 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදාශ්රී බුධ වර්ෂ 2564ක් වූ සිංහ රවි 15 භා� බිනර පුර ගදාග�ාස්වක ඉරිදා
91 වැනි කාණ්ඩය 35 වැනි පත්රයප්රවෘත්ති පත්රයක් වශගයන් ශ්රී ලිංකාගේ ලියාපදිංචි කරන ලදීආරමභය - 1930 මාර්තු 30    

මිල රු 70.00
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පිටුව

පිටුව
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කුඩු නිසා 
කුඩු වුණු 
ගැහැනු

ඔටර්ස් සමාජ ශාලාව 
ඈවර වවයිද?

පිටුව

04

03
පිටුවවසෞදිවේ වැලි ක තර

සිහිල් කළ මනු ස තකම

සැපතැ ම්බර් 
රට ට සු්බයි

ලග්න පලා ඵල

ල�ෝක යුද්ධ ය න්හිදී මිය ගිය ලෙබ ළුන් සිහි කර මින් 
1944 සිට ශ්රී �ංකා ලේවා මුක්ත භට ෙංග මය 
විසින් වාර්ෂි කව ෙංවි ්ධා නය කරන ල�ාපි මල් 
දිනලේ �ළමු ල�ාපි ම� ජනා ධි �ති ලගෝඨා භය 
රාජ � ක්ෂ යන් ලව්ත �ැ� ඳ වීම ඉකුත් 28   
සිකු රාදා ජනා ධි �ති කාර්යා � ලේදී සිදු ලක රිණි.  
ල�ාපි මල් අල� වි ලයන් �ැලබන ආදා යම 
යුද්ධ ලයන් මිය ගිය රණ වි රු වන්ලගේ �වු ල්ව� 
ෙහ ආබා ධි්ත විරු වන්ලගේ සුභ ො ්ධ නය ෙඳහා 
වැය ලකලරන අ්තර ලේවා මුක්ත භට ෙංග මය 
මඟින් ලකාවිඩ් 19 අර මු ද� ෙඳහා රුපි යල් දෙ 
�ක්ෂ යක මුද �කද එහිදී පිරි න මනු �ැබිණි. ලමම 
අව ේ්ා වට ශ්රී �ංකා ලේවා මුක්ත භට ෙංග
මලේ ෙභා �ති විශ්ා මික ලේජර් ලජන රාල් උපුල් 
ල�ලර්රා, මහ ලල් කේ කර්නල් අජිත් සිය ඹ �ා පි ටිය, 
භාණ්ා ගා රික  ලේජර් ශාන්ති �ාල් කංකා නේලගේ, 
ල�ාපි ෙැම රුේ කමිටු ෙභා �ති  කණ්ා යේ 
කපි ්තාන් කුමා කිරින්ලද යන මහ ත්වරු ඇතුළු 
ොමා ජි ක යන් පිරි ෙක එකව සිටි යහ. 

ප්රථම ප�ොපි මල ජන � තිට

ජනා ධි �ති ලගෝඨා භය රාජ � ක්ෂ යන්ලගේ ‘ලෙෞභා ග්යලේ  දැකම’ අර මු ණු ව �ට  
ෙම ඟා මීව අගය එකතු කළ කිරි නිෂ�ා දන අ� න යන ක්රියා ව ලිය ව්ාත් කාර්ය ක්ෂම කිරී මට 

ල�ාන්ලටේරා බ්රෑන්ඩ්ේ ශ්රී �ංකා ෙමා ගම දැන් කට යුතු කර මින් සිටී. ලමය රජලේ ආර්ථික  
පුන ර්ජී ව නය ෙහ දරි ද්ර ්තාව තුරන් කිරීම පිළි බඳ ජනා ධි �ති කාර්ය  ො ්ධක බළ කාය මඟින් 

හඳු නා ලගන ඇති ජාතික මටේටලේ ප්රමු ඛ ්තා වන් ොක්ෂාත් කර ගැ නීලේ උත්ො හ යට  
දාය ක වී මකි. එම ක්රියා ව ලිය යට ලත් ල�ාන්ලටේරා ෙමා ග මට කිරි ෙ� යන කිරි ලගාවීන්ලගේ 

උත්ො හ යන් අග ය මින් ඔවුන් ලව්ත කෘෂි උ� ක රණ ලබදා දී මක උක්ත කාර්ය ො ්ධක බළ කාලේ 
ෙභා �ති බැසිල් රාජ � ක්ෂ යන්ලගේ ප්ර්ධා න ත්ව ලයන් ඉකුත් අලගෝේතු 28 දා කඩු ලව �දී සිදුවූ 

අ්තර එහිදී කිරි ලගාවි ය කුට නවී න ්තම කෘෂි උ� ක රණ ෙංලක ්තා ත්මක ල�සින් ප්රදා නය කළ 
අයුරු ලමහි දැකලවේ. රලටේ ආර්ථික ෙමෘ දධිය ළඟා කර ගැනීම ෙඳහා ල�ෞදග ලික අංශය 

දකවන ලමවැනි දාය ක ත්ව යන් අගය කළ යුතු බව රජලේ ආර්ථික පුන ර්ජී ව නය ෙහ  
දරි ද්ර ්තාව තුරන් කිරීම පිළි බඳ ජනා ධි �ති කාර්ය  ො ්ධක බළ කා ලේ ෙභා�ති  

බැසිල් රාජ � ක්ෂ යන් එහිදී අව ්ධා ර ණය කලේය. ල�ාන්ලටේරා ෙමා ගලේ කළ ම නා කාර අධ්යක්ෂ 
්තන තු රට �ත්වූ  ප්ර්ම ශ්රී �ාංකි කයා වන විද්යා සිව රාජා මහ ත්මි යද ඡායා රූ �ලේ ලවේ.

රජවේ ගැසට් පත්රය 
සැපතැම්බර් 06 සිට 

සෑම ඉරිදාවකම සිළුමිණ 
සමඟ ව්නාමිවල්

ජය සු රිය උඩු කු ඹුර

ලංගම ඩිප�ෝ වල ඇති අබ ලන් බස් රථ අලු තවවැ ඩියා කර මඟී  
ප්රවා හ න යට එක් කිරීම මඟින් රජ යට රුපි යල් පකෝටි 100ක  
මුද ලක් ඉතිරි  කර ගවැනී මට ප්රවා හන අමා ත්ාං ශය කට යුතු 

පයාදා ඇත. ප්රවා හන අමාත් ගාමිණී පලාකුපේ මහතා සිළු මි ණට �වැව සුපේ  
ශ්රී ලංගම ඩිප�ෝ වල බස් රථ 7410ක් ඇතත එයින් ධාව න යට එක් පකපරන්පන් 
බස් රථ 5504ක් �ම ණක් බවයි. 

බස් අලු ත්වැ ඩි යො ප්න්
ප�ෝටි 100ක් රජ යට

මඟී පහ සු වට සැප ්බස් වගනවයි

2 වවැනි පිටුවට

2 වවැනි පිටුවට
2 වවැනි පිටුවට

(තොර� වික්ර ම පස් �ර)

සමස්ත දිව යි නම අ� රාධ 
හා දූෂ ණ ව ලින් වළක්වා 

ගවැනීම සඳහා ප�ාලිස් බුද්ධි  
ජා ල යක් ක්රියා තමක කිරී ම ටත 

ආර ක්ෂක අමා ත්ාං ශය හා 
නීති �ති පද�ා රත පේ න්තුව 
එක්ව නීති මය වශ පයන්  කට
යුතු කිරීපේ නව සවැලවැ ස්මක් 
ක්රියා තමක කිරී ම ටත කට යුතු 
පයාදා ඇත. 

2 වවැනි පිටුවට

උසස් ප�ළ-5 ශිෂ්ය ත්ය 

 (සුභො ෂිණි ජය රතන)

ඔක්පතෝ මබ ර් මොසපේ
සොමොන්ය ප�ළ-ජන්ොරිපේ

පේශීය කිරි ප�ොවීන් නඟො සිටු වී මට ප�ොන්පටේරො සමො � මත එක්ප්යි

නිහොල් පී. අපේ සිිංහ

අඩු මිලට
මාළු වදන්න 
සැලැ ස්මක්

ආර ක්්ෂ� - නීති අිංශ එක්වී 
දූෂිත නිල ධො රීන්ට ් වැට බඳී

්පස් නිවුන දරු උප තක් (හර්්ෂො සු�තදාස)
2 වවැනි පිටුවට



සුද්දන් ශ්රී ලංකාව පාල නය කළ සමයේ මැ්ද භාග යේදී පමණ ඔවුන් විසින් 
එක්තරා නිශ්චි්ත පාලන රටා වක යමර ටට හඳුන්වා දී තිබුයේ ය. එම 
පාලන රටාව ඔවුන් විසින් හඳු න්වනු ලැබුයේ ඒ.ආර්. සහ එෆ්.ආර්. 

යනු යවනි. එය ්තව දු ර ටත් පැහැ දිලි කරනු ලැබු ව යහාත් සුද්දන්යගේ එම පාලන 
ක්රම යේ ්දය ක්රියා ත්මක යකරුයේ නිශ්චි්ත පරි පා ලන සහ මු්දල් යරගු ලා සි ව ලට 
අනු වය.

කෙකේ කෙතත් අප කේ සඳ හන් ෙරන්කන් සුද්දන් රට ඇතුළු වූ මුල් 
ොලකේ කෙරට පාල නය ෙළ කරාබට් බ්රවු න්රිග් සහ කටාරිිං ටන් සාමි 
ෙැනි මිනී ෙරු ආණ්ඩු ො ර ෙ රුන්කග් අත්ත කනෝ ෙ තිෙ පාලන රටාෙ ගැන 
කනාෙන බෙ ්ද විකේ ෂ කයන් ෙ සඳ හන් ෙළ යුතු ය. එදා ඔවුන් විසින් 
කගන යනු ලැබුකේ ේකල්ච්ඡ පාල න යකි. 1818 දී සහ 1848 දී ඇතිවූ නි්ද හේ 
අර ගල ෙැඬ පැ ෙැ ත්වීෙ සඳහා ොෂල් කලෝ නැෙැති ේකල්ච්ඡ යුද්ධ නීතිය 
පනො රට තුළ අති විශාල ෙනුෂ්ය සිංහා ර යක් ක්රියා ත්ෙෙ කිරීෙ ඒ සඳහා 
ෙදිෙ උදා හ ර ණ යකි. ෙහා චාරය විෙ ලා නන්්ද කතන්න කෙෝන් සූරීන්කග් උඩ
රට ෙහ ෙැරැල්ල නේ ග්රන්්ථකේ එකී ේකල්ච්ඡ යුද්ධ නීතිකේ තරෙ සවි
ේත රෙ සඳ හන්  කේ.

ඉන් අන තු රුෙ කෙර ටට පත්ෙ ආ තෙත් බ්රිතාන්ය ආණ්ඩු ො ර ෙ රුන් කීප
ක්ද කනකු විසින් සිදු ෙර තිබුකණ් මුඩු බිේ පනත ෙැනි කනාකය කුත් අණ 
පනත් ෙගින් සිිංහ ල යන් සතු ඉඩේ රජ යට පෙ රා කගන ඒො කුණු කොල්ල
යට සුද්දන්ට විකුණා මුළු රටෙ ලිපටන්කග් කත් ෙත්තක් බෙට පත් කිරී ෙයි. 
නැත කහාත් යටත් විජි ත ො ්දය උප රිෙ ෙට්ට මින් රට තුළ තහ වුරු කිරී ෙය.

එෙල සුද්දන් විසින් ඒ.ආර. සහ එෆ්.ආර. කරගු ලාසි කෙර ටට හඳුන්ො 
ක්දනු ලැබුකේ තෙ පාලන ෙට යුතු පහසු ෙර ගැනීකේ පිය ෙ රක් ෙශ කයනි. 
එහිදී ඔවුන්කග් අර මුණ වූකේ මුළු රකට්ෙ සේපත් සොන අයු රින් සූරා 
ෙෑෙය. කෙකේ කෙතත් 1948 දී පෙණ රට තුළ ඇති කෙමින් තිබූ නි්ද
හ ේොදී හැඟීේ උත්සන්න වීෙත් සෙඟ බ්රිතාන්ය අධි රා ජ්ය ොදී සුද්දන්ට 
සිදු වූකේ මුළු රටෙ අත හැර ්දො ආපසු එිංග ල න්තය කෙත යාෙට ය . එදා 
ඔවුන් ආපසු කගාේ තිබුකණ් තෙන්කග් සිය ලුෙ ඒ.ආර. සහ එෆ්.ආර. පෙ
ණක් කනාෙ අධි රාජ්ය ගැති චින්ත න යන් ්ද රට තුළ ඉතිරි ෙර මිනි.

සුද්දන් විසින් ඉතිරි ෙර ගිය ඒ.ආර. සහ එෆ්.ආර. ඇතුළු අධි රා ජ්ය
ොදී නට බුන් ෙහ ඉහ ළින් පිළි ගත් අකප ෙළු සුද්දන් ්ද එෙ යල් පැන 
ගිය ක්රෙ කේ ්දය තෙ දු ර ටත් ක්රියා ත්ෙෙ ෙර කගන ගිකේ ඒො ොල යට ඔබින 
පරිදි ගළපා ගැනී ෙ කින් පො කතාර ෙය. 1948 න් පසු කෙරට ආණ්ඩු ක්රෙ 
ව්යෙ ේ්ථාෙ 1972 දී සහ 1978 දී ෙශ කයන් ක්දෙ රක් කෙනේවී ඇතත් ඒ 
තුළ ඇති සුද්දන්කග් ොලකේ ඒ.ආර. සහ එෆ්.ආර. ෙල අඳුරු කසෙ ණැලි 
තෙ ෙත් පෙ තින්කන් සක්රීය තත්ත්ෙ කයනි. එය ්ද උඩ  යට ොරු කෙ මිනි. 
අකනක් අතට එදා සුද්දන් කග් ඒ.ආර. සහ එෆ්.ආර. ක්රෙ කේ ්දය යටකත් 
රාජ්ය තන්්රකේ බල ෙ තුන් වූකේ නිල ්ධා රීන් ය. කඩාන කෙෝර ව්යෙ ේ්ථාෙ 
යටකත් කෙන් ෙ කසෝල්බරි ව්යෙ ේ්ථාෙ යට කත්ත් කදශ පා ල න ඥ යන්ට සිදුවී 
තිබුකණ් නිල ්ධා රීන් විසින් ලියා ක්දන පිට ප තට අනුෙ ෙට කසාල ෙ මින් 
අිංග චල නය කිරී ෙය. එකහත් 1972 පළමු ජන රජ ව්යෙ ේ්ථා කෙන් සහ 1978 
ක්දෙැනි ජන රජ ව්යෙ ේ්ථා කෙන් පසු තත්ත්ෙය සහ මු ලින් ෙ උඩු  යටි කුරු 
කෙරුකණ් කදශ පා ල න ඥ යන්ට පාලන තන්්රකේ ෙැඩි බල තල ප්රො ණ යක් 
අත්ෙර ක්දමිනි.

අන්ති කේදී සිදු වූකේ රකට් මූලිෙ නීතිය කහෙත් ආණ්ඩු ක්රෙ ව්යෙ ේ්ථාෙ 
හිතුන හිතුන විදි හට නැවී ෙට තෙ තීරු කදශ පා ල න ඥ යන්ට ඉඩ ලැබී ෙය. 
එෙැනි ඇතැේ අෙ ේ්ථා ෙල දී රාජ්ය නාය ෙ යාකග් කපෞදග ලිෙ අභි ෙ තා ර්ථ
යන් සපුරා ගැකනන පරිදි රකට් මූලිෙ නීතිය පො කෙනේ කෙරුකණ් ය. 
1978 දී ඉදි රි පත් ෙළ 1 ෙැනි ව්යෙේ්ථා සිංකශෝ ්ධ නය, 1982 දී ඉදි රි පත් ෙළ 
3 ෙැනි ව්යෙේ්ථා සිංකශෝ ්ධ නය සහ 4 ෙැනි ව්යෙේ්ථා සිංකශෝ ්ධ නය, 1987 
දී ඉදි රි පත් ෙළ 13 ෙැනි ව්යෙේ්ථා සිංකශෝ ්ධ නය පෙ ණක් කනාෙ ඉකුත් 
යහ පා ලන ආණ්ඩුෙ ෙගින් ඉදි රි පත් ෙළ 19 ෙැනි සිංකශෝ ්ධ නය ්ද ඒ සඳහා 
ෙදිෙ උදා හ රණ ය.

කේ.ආර. ආණ්ඩුෙ ෙගින් 1978 කනාෙැ ේබර ොස කේදී 1 ෙැනි ව්යෙේ්ථා 
සිංකශෝ ්ධ නය කගනැ වුත් තිබුකණ් විකේෂ ජනා ධි පති කොමි සන් සභා ෙක් 
ෙගින් සිරි ොකෙෝ බණ්ඩා ර නා යෙ ෙැති නි යකග් ප්රජා අයි තිය අකහෝසි කිරීෙ 
සඳහා ෙරන ල්ද නිරකද ශ යට නීති ෙය ආෙ ර ණ යක් ලබා දීකේ අ්ද හ සිනි. එය 
ජාතිෙ අෙ ශ්ය තා ෙ යක් කනාෙන බෙ අමු තු කෙන් කිෙ යුතු කනාකේ. එකේෙ 
3 ෙැනි ව්යෙේ්ථා සිංකශෝ ්ධ නය සහ 4 ෙැනි ව්යෙේ්ථා සිංකශෝ ්ධ නය ්ද ඊට 
සොන අර මු ණ කින් ඉදි රි පත් ෙරන ල්ද සිංකශෝ ්ධන ය.

ෙහින්්ද රාජ ප ක්ෂ යන්කග් ආණ්ඩුෙ ෙගින් ඉදි රි පත් ෙළ 18 ෙැනි සිංකශෝ
්ධ නකේ අර මු ණවී තිබුකණ් ්ද කපෞදග ලිෙ අභි ෙ තා ර්ථ යක් සපුරා ගැනී ෙය. 
එකේෙ ඉකුත් යහ පා ලන ආණ්ඩුෙ ෙගින් ඉදි රි පත් ෙළ 19 ෙැනි සිංකශෝ ්ධ
නය ්ද අවුල් ජාල යක් වී ඇති අතර එය සැෙසූ ජය ේපති වික්ර ෙ රත්න ෙැනි 
නීති විශා ර ්ද යන් ්ද පසු ොල ය ෙදී 19 ෙැනි සිංකශෝ ්ධ නකේ කනාගැ ළ පීේ 
ගැන සඳ හන් ෙර ඇත.

ඉහත සඳ හන් ආණ්ඩු ක්රෙ ව්යෙේ්ථා සිංකශෝ ්ධන ෙගින් සිදු ෙර තිබුකණ් 
රකට් කපාදු නීතිය හෑල්ලු කිරී ෙය. එය කුෙන රට ෙට වුෙ ්ද හිත ෙර 
තත්ත්ෙ යක් කනාකේ. සුද්දන් විසින් කෙර ටට හඳුන්ො ක්දනු ලැබූ ඒ.ආර. 
සහ එෆ්.ආර. රකට් ඉදිරි ගෙ නට බා්ධා ෙක් වී ඇත්නේ ඒො යාෙ ත්ො ලීන 
ෙළ යුතු බෙ සැබෑය. එකහත් ඒො ෙළ යුතු ෙන්කන් එක් එක් පුදග ල
යාකග් සිතූ ෙනා ප යට කනාෙ අදාළ විෂ යය පිළි බඳ විකේ ෂඥ දැනු ෙක් 
සහිත විදෙත් ෙණ්ඩ ල යෙ අධී ක්ෂ ණ කයනි.

කෙරට ආණ්ඩු ක්රෙ ව්යෙ ේ්ථාෙ 20 ෙැනි ෙර ටත් සිංකශෝ ්ධ නය ෙළ යුතු 
බෙට කේ ෙන වි ටත් යේ ෙතා බ හක් පෙතී. 19 ෙැනි ව්යෙේ්ථා සිංකශෝ ්ධ
නකේ බර ප තළ හිඩැේ කීප යක් පෙ තින බැවින් එය ොල යට ගැළ කපන 
පරිදි සිංකශෝ ්ධ නය ෙළ යුතු බෙ අපකග් ්ද අ්ද හ සයි. එකහත් එය ෙළ යුතු 
ෙන්කන් ඉතා ෙත් සීරු ො රු ෙ ටය. එකේ කනාවු ණ කහාත් සිදු ෙන්කන් යළිත් 
ෙරක් පඹ ගා ලෙ පැටළී8ෙය. එෙැ න්න ෙට ඉඩ  තැබීෙ කිසි කේත්ෙ කනාෙළ 
යුත්තකි.

කේ අතර සෙේත ආණ්ඩු ක්රෙ ව්යෙ ේ්ථා ෙෙ අලු තින් සෙේ ෙළ යුතු බෙට 
්ද ප්රබල ෙත යක් පෙතී. එය ්ද ඉතා කහාඳ අ්ද හ සකි. එකහත් එය ෙළ යුතු 
ෙන්කන් 1978 දී කෙන් එක් එක් පුදග ල යාකග් කපෞදග ලිෙ කහෝ කදශ පා
ල නිෙ අභි ෙ තා ර්ථ යන් මුදු න්පත් ෙර ගැනීකේ අර මු ණින් කනාකේ. රකට් 
ජාතිෙ අෙ ශ්ය තා ෙන්ට මුල් තැන ක්දමිනි.

ෙත්ෙන් ජනා ධි පති කගෝඨා භය රාජ ප ක්ෂ යන්ට රට ගැනත්, රකට් අනා ග
තය ගැනත් ඉතා කහාඳ දැක්ෙක් තිකේ. ඉකුත් ජනා ධි ප ති ෙ ර ණ කේදී කෙන් 
ෙ ඉකුත් ෙහ ෙැති ෙ ර ණ කේ දීත් කෙරට බහු තර ජන තාෙ විසින් ඉහ ළින් ෙ 
අනු ෙැ තිය පළ වූකේ එෙ නිෙැ රැදි දැක්ෙට ය. එකහ යින් ෙවු රුන් කොන 
මුසා ෙක් ඇ්ද බෑේද තෙන්කග් ්දරශ නය තෙන් බලා කපා කරාත්තු වූ අයු රින් 
ෙ ක්රියා ත්ෙෙ කිරීෙ ජනා ධි ප ති තු ෙන් සතු ෙග කී ෙකි. ෙන්්ද එය කෙරට ජන
තාෙ අත රින් 2/3 ෙකග් අභි ෙ තය ෙන බැවිනි. එකේෙ අභි නෙ ආණ්ඩුකේ 
ඉදිරි ගෙන යල් පැන ගිය ඒ. ආර. සහ එෆ්.ආර. ෙලින් සීො කිරී ෙට ්ද ඉඩ 
කනාතැ බිය යුතු ය. ෙරත ො නකේ රකට් ජාතිෙ අෙ ශ්ය තාෙ වී ඇත්කත් ජන
හි ත ොමී ශක්ති ෙත් ආණ්ඩු ෙකි.

එකේ කනාවු ණ කහාත් සිදු ෙන්කන් කෙරට කීරති ෙත් කදශ පා ලන අතී ත
යක් ඇති එ.ජා.ප. යට ෙරත ො නකේ සිදුවී ඇති ෙන ගා ටු දා යෙ ඉර ණ ෙට 
සොන තත්ත්ෙ ය ෙට මුහු ණ පෑ ෙට අකනක් පාලෙ පක්ෂ ෙ ලට ්ද සිදු වී ෙය.

ඒ.ආර් සහ එෆ්.ආර්

02 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනිදා ඉරිදා

(නිශානි බන්නැ හැක)
කේක්ේපි යර ජාත්ය න්තර 

ප්ද න ෙට අනු බ දධිත ශ්රී ලිංො 
කේක්ේපි යර නාට්ය ෙණ්ඩා
යෙ ේ්ථාපිත කිරීෙ පසු ගි යදා 
අධ්ා පන ඇෙැති ෙහා චාරය 
ජී.එල්. පීරිේකග් ප්ර්ධා න ත්ෙ
කයන් සු්දරශී ශාලා පරි ශ්ර කේදී 
පැෙැ ත්වුණි. 

නාට්ය ෙණ්ඩා යකේ 55 
ට උසේ සාො ජි ෙත්ෙ සහ
තිෙ පිරි නැ මීෙ සහ The 
tempest (හිංස ගීතය) පරි ෙ

රතන නාට්යකේ මුහු රත් උකලළ 
්ද මීට සෙ ගා මීෙ පැෙැ ත්වුණි. 

ආරා ධි ත යන් කපාල් කතල් 
පහන දැල්වූ අෙ ේ්ථා ෙයි කේ. 

කෙෙ අෙ ේ්ථාෙ සඳහා පූජ්ය 
ඇල්කල් ගුණ ෙිංශ හිමි යන්, 
කේක්ේපි යර ප්ද නකේ නිරොතෘ 
ඔබි නා මුණි ගාමිණී ්ද සිල්ො, 
හිටපු පළාත් සභා ෙන්්රී, 
කහක්ටර කබත්ෙකග්, නීතිඥ 
යජිේ කතන්න කෙෝන් ආචාරය 
නිලිංො ලිය නකග් ඇතුළු 
විශාල පිරි සක් සහ භාගි වූහ. 

ගැමියාගේ
සනීපාරක්ාවනංවනන
උපකාරපතයි

(ජය සූ රිය උඩු කු ඹුර)   

ග්රාමීය ජන තා ෙකග් සනී පා ර ක්ෂෙ 
ෙට යුතු ෙැඩි දියුණු කිරීකේ විකේෂ 
ෙැඩ පිළි කෙ ළක් දියත් ෙරන බෙ පැවිදි 
හඬ සිංවි ්ධා නකේ හා එක්සත් රාජ්ය 
කේො කහ්ද සිංග ෙකේ සභා පති මුරු
ත්කත ට්ටුකේ ආනන්්ද නාහි මිකයෝ ස්ද
හන් ෙරති. දිෙ යිකන් කබාකහෝ ගේො
න ෙල ජන තා ෙට ෙැසි කිළි පහ සු ෙේ හා 
පානීය ජලය හිඟ බෙ ආනන්්ද නාහි
මිකයෝ කපන්ො ක්දති. ගැමි ජන තා ෙකග් 
මූලිෙ කසෞඛ්යය පහ සු ෙේ දියුණු කීරිෙ 
ස්දහා රකට් දාන ප ති යන් තෙ තෙන්ට 
හැකි අයු රින් දායෙ ෙන කලස්ද නාහි
මිකයෝ ඉල්ලා සිටිති. වැඩිවිස්තර සඳහා  
011-2584084 යන දුරකථන අංකය 
අමතන ලෙස ඉල්ලීමක් ලකලේ.

(භකති ධර්ම ප්රිය  යමන්ඩිස්)
කෙරට තුළ අන්ත ො දීන් ක්රියා ොරී ෙන බෙ සිළු මිණ පුෙ ත්පත 

ෙඟින් 2015 ෙසකර ජූලි ෙස 26 ෙැනි දා අනා ෙ ර ණය ෙකේ  
සිළු මිණ ප්ර්ධාන උප ෙරතෘ ධුරය දැරූ ෙත්ෙන් සිළු මිණ ප්රෙෘත්ති 
ෙරතෘ තාරෙ වික්ර ෙ කේ ෙ ර යන්ය. ‘අයි එ ේඅ යි එේ‘ අෙ සා න යක්ෙ 
කේො! යනු කෙන් ඔහු එදා පුෙ ත්ප තින් අනා ෙ ර ණය ෙර තිබුකණ් 
ෙධ්ෙ පළා තට අයත් ගකල් කෙල පදිිංචි නිලාේ කනාකහාත් අලි 
සක්කුල් කසයි ලානි නේ මුේලිේ ජාතිෙ අයකු සිරි යාකේ අයි එ
ේඅ යි එේ සිංවි ්ධා න යට බැඳී ඇති බෙත් ඔහු ඇෙ රි ොනු ගුෙන් 
ප්රහාර හමුකේ මිය ගිය බෙත්ය. එකෙන්ෙ ඔහුකග් සියලු විේතර 
හා ඔහු හා ඇසුරු ෙළ අය පිළි බ ඳ ෙත් එහි විේතර ෙර තිබුණි. 
නිලාේ ගකල් කෙල හා කොට කේන ප්රකද ශකේ  පාසල් ක්දෙෙ 
උගන්ො ඇති බෙත් ඔහු පාකි ේ්ථා න කේදී අන්ත ොදී ක්රියා පිළි
බ ඳෙ අධ් ය නය ෙර ඇති බෙ එෙ ලිපි කයන් කපන්ො දී තිබුණි.
සය ්දරු පියකු ෙන නිලාේ ෙහ නු ෙර ෙැරැ ල්ල ගෙ අයකු බෙත් 
ඔහු ඇසුරු ෙළ  අය පිළි බ ඳෙ කසායා බැලීෙ ෙළ යුතුෙ බෙ 
ඔහු එෙ  ලිපි කයන් අෙ ්ධා ර ණය ෙර තිබුණි.

සිළු මිණ පුෙ ත්ප තට 2018.12.30 ලිපි යක් පළ ෙර මින් ඔහු 
කපන්ො දුන්කන් තිරු ක්කෙෝ විල් යු්ද හමුදා ෙඳ වුර ඉෙත් කිරී
ෙට නැකඟ න හිර මුේලිේ කදශ පා ල ඥ යන් ෙට යුතු ෙළ්ද  ක්දෙළ 
ජන තාෙ එෙ හමුදා ෙඳ වුර ඉෙත් කිරී ෙට විකරෝ ්ධය පෑ බෙයි. 
ඔවුන්කග් ආර ක්ෂාෙ පිණිස ෙඳ වුර තිබිය යුතු බෙ පෙ සන 
එෙ ජන තාෙ කපත්ස ෙක් අත්සන් ෙර මින් කෙන්ෙ විකරෝ ්ධතා 
ව්යාපා ර යක් පැෙැත්වූ අයුරු කේයාරූ සහි තෙ කපන්ො දී තිබුණි.

ොෙ නැල්ල බුදු පිළි ෙ ෙ ලට හානි කිරී කෙන් පසුෙ ‘ෙනා ත වි
ල්ලුෙ අවි ගබ ඩාෙ ොකග්්ද?‘ යන සිර ේත ල කයන් යුක්ත ලිපි යක් 
2019 ජන ොරි 20 ෙැනිදා පළ කෙකරන්කන් කොටි කසෙ ණැලි  
කේ අේකේ තිකබ න්නට ඉඩ තිබු ණ්ද එෙ ෙට ෙවු න තිේ කපාලිේ 
නිල ්ධා රීන් ක්දක්ද නකු ඝාත නය කිරීෙ ගැන ෙැඩි අෙ ්ධා නය 
කයාමු ෙර මිනි. එකෙන්ෙ පාේකු ප්රහා ර කයන් පසුෙ යු්ද හමු දා
පති ලුති නන් ජන රාප ෙකේේ කේනා නා යෙ හමු වී ෙළ සාෙ

ච්ඡා ෙ ෙදී ඔහු අෙ ්ධා ර ණ කයන් විෙසා ඇත්කත් පාේකු ප්රහා රකේ 
සැෙ ෙ රු ෙන් නි්ද හේ කිරී ෙට කදශ පා ලන බල පෑේ කයාමු වීෙ 
සේබ න්්ධ කයනි. ෙන්නා රකේ ප්රබල කදශ පා ල ඥ යකු බල පෑේ 
එල්ල ෙළ බෙ හමු දා ප ති ෙ රයා පිළි ගත් බෙ ඔහු කහළි ෙරන 
ලදකද 2019 ෙැයි ෙස 5 ෙැනිදා සිළු මි කණනි.  

පාේකු ප්රහා රය පිළි බ ්දෙ විෙ රශ නය ෙරනු ලබන ජනා ධි පති 
කොමි සෙ විසින් ෙළ දැනුේ දීෙක් අනුෙ   තාරෙ වික්ර ෙ කේ ෙ ර
යන් එෙ කොමි සකේ විකේෂ කපාලිේ ඒෙ ෙ යට කපර ෙරු 9.30ට 
පැමිණි පේෙරු 2.30 ෙන කතක් පැය 5ෙ ප්රොශ ලබා ක්දන ලදි. 

ගේයාරුව-දුෂ්මනත්මායාදුනගන

සිළුමිණප්රවෘත්තිකරතෘගගනුත්
පාේකුගකාමිස්මසාකකිලබාගනී

සිළු මිණ ප්රවෘත්ති කර්්තෘ යයේෂ්ඨ මාධ්යයේදී ්තාරක වික්ර ම යස් කර  
පාස්කු ප්රහා රය  පිළි බඳ යකාමි ස මට ප්රකාශක දීමට පැමිණි අව ස්්ාව

ගෂකෂපියරනාට්යකණ්ාය්ම
ේ්ාපිතගකගර

’කොකරෝ නා ෙට එකර හිෙ 
එක්කෙමු ‘ නමින් ඉන්දි
යානු සිංේෙෘ තිෙ ෙවු න්සි ලය 
විසින් සිංවි ්ධා නය ෙරන ල්ද 
ජාත්ය න්තර චි්ර තර ඟා ෙ
ලි ය කින් සුවි කේෂී  ජය ග්ර හ
ණ යක්  ලබා ගැ නී ෙට   ්දස 
හැවි රිදි පාසල් සිසු කෙකු ෙන 
සායි දින ෙර සෙත්ෙ ඇත. 
ක්දහි ෙල ජාත්ය න්තර පාස ලෙ 

අධ්ා ප නය ලබන දින ෙර 
තොට  හිමි   ත්යාගය හා 
සේොන සහ ති ෙය  ඉන්දීය 
ෙහ කො ෙ සා රිේ ොරයා ල යට 
අයත්  සිංේෙෘ තිෙ කක්න්්රය 
ෙන ේොමි විකේ ො නාන්්ද 
සිංේෙෘ තිෙ කක්න්්රකේ 
අධ්ක්ෂ අචාරය කරෙන්ට් 
වික්රේ සිිං ෙහතා අතින්  
ලබා ගත් අෙ ේ්ථාෙ. 

සායිදිනකරසිසුවාට
ජාත්යනතරජයග්රහණයක

කාග්මසිරිනන්ද
හිමිගේ්දම්ග්දසු්මක

්මාතර්මංගල්යය
ගතදිනක

ොගෙ සිරි නන්්ද හිමිකග් ්ධරෙ කදශ
න යක් 30 ෙැනිදා පේෙරු 5.30 ට නුකග්
කගාඩ  නාල න්දා රා ෙ කේදී පැෙැත්කේ. 
එහි දාය ෙ ත්ෙය සිංඝ මිත්තා කුල ඟන 
සමි ති යයි. 

ොතර අප ේොමි දු ෙකග් ජාතිෙ සිද්ධ
ේ්ථා නකේ 113 ෙැනි ොරෂිෙ ෙිංග ල්යය 
සැපතැ ේබර 4,5,6 කතදින සිදු කෙකර.

අකගෝේතු 30 ෙැනිදා පේෙරු 4.00 ට 
කොඩි ගස එස වී කෙන් කේ උත්ස ෙය 
ආරේභ කෙකර.

නෙෙ තරුණ නිරො
ණ කේ දීන්කග් ගෙන ඔප 
නැිංවීෙ සඳහා  ‘පහන් 
ටැඹ සාමූ හි ෙය‘ ෙලා 
අිංග යන් මූලිෙ කොට දීප
ව්යාපත නිරොණ තර ගා
ෙ ලි යක් පෙ ත්ෙනු ලැකේ.  

ොව්ය, කෙටි ෙතා, ගීත 
රචනා, ළො ෙතා, චි්ර, 
්ඡායා රූප, කෙටි චි්ර පට 
(ජිංගෙ දුර ෙ ත න කයන් 
රූගත ෙළ) යන අිංශ ෙ
ලින් නිරොණ ෙැඳ ෙනු 

ලැකේ. නිරොණ භාර 
ගැනීකේ අෙ සාන දිනය 
2020 ඔක්කතෝ බර 15 දා 
ෙන අතර  ෙැඩි විේතර 
p a h a n t a m b a 2 0 2 0 @
gmail.com විද්යුත් තැපැල්  
ෙඟින් කහෝ ‘පහන් ටැඹ 
සාමූ හි ෙය‘, 63, එදි රි වීර 
සර චචන්්ර ොෙත, පිට
කෙෝට්කට් යන ලිපි න යට 
තෙ ලිපි නය ලියූ මුද්දර 
ෙෙ ර යක් එවී කෙන් ලබා 
ගත හැකි ය. 

පහනටැඹසාමූහිකගයන
නිර්මාණතරගාවලියක

සාහිත්යකලාවැ්මුළුවක්මාතගේදී
නෙෙ ශිල්පීන්ට අත්දැ කීේ කෙනු කෙන් ‘පහන් ටැඹ සාමූ හි

ෙය‘ කෙකහ ය ෙන එක් දින සාහිත්ය ෙලා ෙැඩ මු ළු ෙක්  සැපතැ
ේබර 26 දා ්දෙස පුරා ොතකල්  ෙහත්ො ගාන්ධි ගුණ ස ෙරු 
ශාලා කේදී පැෙැත්කේ. කෙහිදී ෙවිය, කෙටි ෙ තාෙ, ගීත රච නය 
සහ චි්ර ෙලාෙ ෙැනි අිංශ කිහි ප යක් පිළි බ ඳෙ ප්රවීණ ෙලා ෙ
රු ෙන් සෙඟ අත්දැ කීේ කබදා හදා ගැනී ෙට අෙ ේ්ථාෙ සැලකේ. 
ප්රවීණ නිරොණ ශිල්පී රත්න ශ්රී විකේ සිිං හ යන් කෙකහ ය ෙන 
‘ොව්ය නිරො ණය හා ගීත රච නය පිළි බ ඳෙ කදශ න යක්්ද එහිදී 
පැෙැත්කේ.  ට සෙන් දීෙ ට්ද අෙ ේ්ථාෙ ලැකබනු ඇත. සහ
භාගි වීෙට ෙැෙැති ආධු නිෙ නිරොණ ශිල්පීන් නෙ, ලිපි නය 
හා දුර ෙ ්ථන අිංෙය, පහන් ටැඹ සාමූ හි ෙය කෙත දැන්විය 
යුතුය.‘පහන් ටැඹ‘ කෆ්ේබුක් ෙණ්ඩා යෙ කෙත පණි වි ඩ යක් 
එවී කෙන් කහෝ Pahantamba2020@gmail.com විද්යුත් 
තැපෑ කලන් කහෝ 0779769800 අිංෙ යට ඇෙ තු ෙක් කහෝ කෙටි 
පණි වි ඩ යක් දීකෙන් කහෝ සේබන්්ධ විය හැකිය. 

වෘත්තීයජන්මාධ්යගේදීනගේ
සා්මාජිකත්වය

අලුත්කිරී්මඅනිද්දාසිට
ශ්රී ලිංො ෙෘත්තිය ජන ො ධ් කේ

දීන්කග් සිංග ෙ යට නෙ සාො ජි ෙ
යන් බඳො ගැනීෙ සහ දැනට සිටින 
සාො ජි ෙ යන්කග් සාො ජි ෙ ත්ෙය 
අලුත් කිරීෙ 2020 සැපතැ ේබර ෙස 
01 සිට 30 ්දක්ො සිදු කෙකර.  ෙැඩි
දුර කතාර තුරු සඳහා පහත දුර ෙ
තන අිංෙ කෙත අෙ තන්න. සභා පති 
දුමින්්ද සේපත්  0773181731 කල්ෙේ 
ෆ්ෑන්ක් ්ද කසායිසා  0715493815

විගයෝ්දයසාහිත්ය
සම්්මාන02දා

ශ්රී ජය ෙ ර්ධ න පුර විේෙ විද්යා ල යීය 
විකයෝ ්දය සාහිත්ය සේොන  ප්රදා නය 
2020 සැපතැ ේබර ෙස 02 ෙැනි බදාදා 
පේෙරු 3.30 ට විේෙ  විද්යා ල යීය සුෙිං ගල 
ෙන්දි ර කේදී පැෙැත්කේ. ොනෙ ශාේ්ර 
හා සො ජීය විද්යා පීඨා ධි පති ෙහා චාරය 
ශිරාන්ත හීන්කෙන්්ද  උප කු ල පති කයේේඨ 
ෙහා චාරය සු්දන්ත ලිය නකග් යන ෙහ
ත්ෙ රුන්කග් සහ භා ගි ත්ෙ කයන්  හා විේෙ 
විද්යාල ප්රති පා ්දන කොමි සන් සභාකේ 
සභා පති කයේේඨ ෙහා චාරය  සේපත් 
අෙ ර තුිංග ෙහ තාකග් ප්ර්ධා න ත්ෙ කයන් එය 
පැෙැත්කේ

1වැනිපිටුගවන...

දැනට ්ධාෙ න කයන් ඉෙත් ෙර ඇති බේ ර්ථ 
1906න් බේ ර්ථ 900ෙට ආසන්න සිංඛ්යා ෙක් 
ෙඩි න මින් අලු ත්ෙැ ඩියා ෙර ්ධාෙ න යට එක් 
කිරී කෙන් කෙකේ කෙෝටි 100ෙ පෙණ මු්ද
ලක් ඉතිරි ෙර ගැන්ෙට හැකි ෙනු ඇත.

බේ ර්ථ 500ෙට අධිෙ ප්රො ණ යක් ෙසර 
30ක් පෙණ පැරැණි බේ ර්ථ බැවින් එෙ බේ 
ර්ථ කෙනු කෙන් මු්දල් ෙැය කිරීෙ නිේ්ඵල 
බේද ඇෙැ ති ෙ රයා පෙ සයි. 

අලු තින් බේ ර්ථ ඉන්දි යා කෙන් ආන ය නය 
ෙරන්කන් නේ එක් බේ ර්ථ යක් කෙනු කෙන් 

රුපි යල් ලක්ෂ 60ෙ පෙණ මු්ද ලක් ෙැය 
ෙළ යුතු අතර අලු ත්ෙැ ඩියා ෙර ්ධාෙ න
යට  කයා්ද ෙන බේ ර්ථ යක් කෙනු කෙන් ෙැය 
ෙළ යුතු ෙන්කන් රුපි යල් ලක්ෂ ක්දෙක් 
කහෝ ඊට අඩු මු ්ද ලක් නිසා අලු තින් බේ ර්ථ 
1000ක් ආන ය නය කිරී ෙට ෙැය ෙන රුපි
යල් කෙෝටි 600ක් ෙැය ෙන අතර එෙ බේ 
ර්ථ යක් ෙසර 15ෙ ොල යක් ්ධාෙ නය ෙළ 
හැකි අතර ලිංගෙ ෙඟින් අලු ත්ෙැ ඩියා ෙරන 
බේ ර්ථ යක් අෙෙ ෙශ කයන් තෙත් ෙසර 5ෙ 
ොල යක් ්ධාෙ නය ෙළ හැකිය.

බේඅලුත්වැඩියාගවන...
ඒ අනුෙ රාජ්ය ආය ත න ෙල දූෂිත නිල ්ධා රී

න්ට්ද දැනට පෙත්නා නීති රීති ෙ ලට ෙඩා දැඩි 
නීති ෙය ක්රියා ොරග ගැනී ෙට නිය මි තය. 

ආර ක්ෂෙ කල්ෙේ කේජර ජන රාල් (විශ්රා
මිෙ) ෙෙල් ගුණ රත්න පෙ සන්කන් රාජ්ය 
ආය ත න ෙල සිදු ෙන දූෂිත ක්රියා ෙන්ට එකර
හිෙ දැඩි කලසින් නීති ෙය ක්රියා ොරග ගැනී ෙට 
කේ පිය ෙර ගනු ලබන බෙත් ඊට අෙ ත රෙ 
ෙත්්රව්ය ජාො රෙ, නීති වි කරෝධී ආයු්ධ සිංස ර
ණය, රජකේ ඉඩේ අත්පත් ෙර ගැනීෙ ඇතුළු  
අප රා්ධ ෙැළැ ක්වී ෙට කේ අනුෙ ෙට යුතු ෙරන 

බෙයි. කෙහි එක් පිය ෙ රක් කලස කේ ෙන විට 
ෙත්්රව්ය ජාො ර ේෙ රු ෙන්, කබදා හරි න්නන් 
හා භාවිත ෙර න්නන් අත්අ ඩිං ගු ෙට ගැනීෙ 
ශීඝ්ර කලසින් ඉහළ කගාේ ඇති අතර අප රා
්ධ ෙල්ලි සාො ජි ෙ යන්්ද සැල කිය යුතු කලසින් 
අත්අ ඩිං ගු ෙට කගන ඇත. මීට අෙ ත රෙ 
කපාලිේ ේ්ථාන හා කපාලිේ කොට්ඨා ස ෙ ලට 
එකර හිෙ ලැකබන ෙහ ජන පැමි ණිලි විෙ රශ
න යට කෙනෙ ඒෙ ෙ යක් ක්රියා ත්ෙෙ කෙකරන 
අතර ොසි ෙෙ එහි ප්රග තිය සේබ න්්ධෙ කසායා 
බැලී ෙ ට්ද ෙට යුතු කෙකරනු ඇත.

ආරක්ක-නීතිඅංශ...

කෙරට මුහුදු සීොකේ ෙත්්ය අේෙැන්න 
ෙර්ධ නය ෙර මින් දුේරිය ෙැදිරි, බේර්ථ හා 
ධීෙර යා්රා 172ෙ ෙෘත්රිෙ අභි ජ නන ෙධ්
ේ්ථාන ඇති කිරී ෙට හා ෙත්්ය පැටවු 90,000 
ක් ෙැේෙ ලට මුදා හරි මින් කෙරට ධීෙර 
ක්කේ්රය ෙැඩි දි යුණු කිරී ෙට රජය සූදා නේ 
කෙයි.  ටින් ොළු නිේපා ්ද න යට අෙශ්ය ෙත්්ය 
අෙ ශ්ය තාෙ කදශී යෙ සපුරා ගන්නා කලස්ද 
පසු ගි යදා ජනා ධි පති ොරයා ල කේදී පැෙැති 
සාෙ ච්ඡා ෙ ෙදී ජනා ධි පති කගෝඨා භය රාජ
පක්ෂ ෙහතා උප ක්දේ දී ඇත.    එකෙන්ෙ 
ොළු, ෙර ෙල, උේබ ල ෙඩ, ටින්ොළු ආන ය
න යට ොරෂි ෙෙ ෙැය ෙරන කඩාලර මිලි යන 
500ෙට ආසන්න මු්ද ලින් යේ ප්රො ණ යක් අඩු 
ෙර ගැනී ෙට ්ද ජනා ධි ප ති තුො උප ක්දේ දී 
ඇත.  ෙර ෙල නිේපා ්ද න කේදී කෙරට සාග
ර කයන් සප යා ගත කනාහැකි ෙත්්ය යන් පෙ
ණක් ආන ය නය ෙළ යුතු බෙට කෙහිදී ජනා
ධි ප ති ෙ රයා උප ක්දේ දුන්කන්ය. 

අඩුවට්මාළුග්දනන...
ක්දසැ ේබර ෙස පැෙැ ත්වී ෙට නිය මිත 2020 ෙරෂය සඳහා වූ 

අ.කපා.ස සාොන්ය කපළ විභා ගය හා කේ ෙසකර අෙ සන් පාසල් 
ොර පැෙැ ත්කෙන දින හා ොර අෙ සන් නිොඩු ොලය පිළි බඳ 
කෙනේ ෙේ රැසක් සිදු කිරී ෙට අධ්ා පන අො ත්යාිං ශය කෙන්ෙ 
විභාග ක්දපා රත කේ න්තුෙ තීර ණය ෙර ඇත. ඒ අනුෙ ක්දසැ ේබර 
ෙස පැෙැ ත්වි ෙට නිය මිත වූ අ.කපා.ස සාොන්ය කපළ විභා ගය 
2021.01.18 සිට 2021.01.27 ්දක්ො පැෙැ ත්වී ෙට විභාග ක්දපා රත
කේ න්තුෙ තීර ණය ෙර ඇත. විභා ගය පැෙැ ත්කෙන කෙෙ ොල 
පරි චකඡේ ්දය  සියලු පාසල් සඳහා විකේෂ නිොඩු ොල යක් ලබා 
දීෙට අධ්ා පන අො ත්යාිං ශය තීර ණය ෙර ඇත. ක්දසැ ේබර ොර 
අෙ සන් නිොඩු හිමි ෙන්කන් දින කිහි ප යක් පෙණි. 

අධ්ා පන අො ත්යාිං ශය පෙ සන පරිදි 5 කරේණිකේ ශිෂ්යත්ෙ 
විභා ගය 2020 ඔක්කතෝ බර 11 ෙැනි ඉරිදා පැෙැ ත්වී ෙ ටත්, උසේ 
කපළ විභා ගය ඔක්කතෝ බර 12 ෙැනි දින සිට කනාෙැ ේබර 06 
්දක්ො පැෙැ ත්වී ෙ ටත් තීර ණය ෙර ඇති කහයින් ඔක්කතෝ බර 10 
දින සිට කනාෙැ ේබර 08 ෙනදා  ්දක්ො පාසල් ක්දෙන ොර නිො
ඩුෙ සිසුන්ට හිමි කෙයි. ඒ අනුෙ කතෙැනි පාසල් ොරය 2020 
කනාෙැ ේබර 09 ෙැනි දා යින් ආරේභ ෙන අතර, එය  2020 ක්දසැ
ේබර 23 දායින් අෙ සන්  කෙකර. 

උ.ගපළ-5ශිෂ්යත්වය...
කොළඹ ්ද කසායිසා ොන්තා කරෝහ කලන් පේ නිවුන් 

්දරු උප තක් ොරතා කෙයි.  අකගෝේතු 28 ෙැනිදා කපර
ෙ රුකේ උපත ලැබූ කෙෙ ්දරුකෙෝ පේක්ද නාෙ ගැහැනු 
්දරුකෙෝ  කෙති. දැරි යන් පේක්ද නාෙ නිකරෝගි සු ෙකයන් 
පසු කෙති. එකහත් දැඩි වෙද්ය  අධී ක්ෂ ණ යක් ්දරු ෙන් 
කෙත කයාමු කිරී ෙට අෙශ්ය නිසා දැරි යන් පේ ක්දනා  
කනාකේරු  ළ්දරු ඒෙ ෙ යට ඇතු ළත් ෙර ඇත. ෙෙ ්ද 
ෙනා ශරීර කසෞඛ්ය කයන් පසු වුේද දැඩි සත්ොර  ඒෙ
ෙකේ රඳො කගන සිටින්කන් ඈ කෙකරහි ්ද විකේෂ 
අෙ ්ධා න කයන් පසු විය යුතු නිසා බෙ  කරෝහල් අධ්
ක්ෂිො වෙද්ය සාගරි කිරි ෙ න්ක්ද ණිය සඳ හන් ෙරයි. 
්ද කසායිසා ොන්තා  කරෝහකල් ෙහා චාරය ඒෙ ෙකේ 
කන්ො සි ෙෙ සිටි පේ නිවුන් ්දරු ෙන්කග් ෙෙට සිකේ
රි යන්  සැත්ෙෙ සිදු ෙකේ ප්රකබෝ ්ධන රණ වීර සහ 
කොකහා ෙඩ් රිෂාඩ් යන වෙද්ය ෙ රුන් ක්දපළ  විසිනි.  
ගේපහ පැපි ලි ය ෙල පදිිංචි යුෙ ළ ෙට දාෙ උපන් කෙෙ 
දැරි යන් පේක්දනා, ඔවුන්කග්  ප්ර්ථෙ ්දරු උපත කේ. ෙෙ 
රසාිං ජලි ජය ෙ ර්ධන 29 ෙැනි විකේ පසු කෙයි. පියා සුළු  
පරි ොණ ව්යාපා රි ෙ කයකි.

පේනිවුන...

(භකති ධර්ම ප්රිය යමන්ඩිස්)
කොවිඩ්  19 වෙර සය ව්යාපෘ තිය කේතු කෙන් පාසල් ෙසා දැමී කෙන් 

කලාෙ පුරා ්දරු ෙන් බිලි යන එෙ හො රක් පෙණ දැඩි පීඩා ෙට පත්ෙ ඇති 
බෙ ‘යුනි කසෆ් සිංවි ්ධා නය’ පෙ සයි. පීඩා ෙට පත්ෙ ඇති ්දරු ෙන්කගන් ෙැඩිෙ 
ප්රො ණ යක් අප්රිො ෙලා පකේ ්දරු ෙන් බෙ ට්ද යුනි කසෆ් සිංවි ්ධා නය කෙත 
කතාර තුරු ලැබී තිකේ. ්දකුණු ආසි යානු ෙලා පීය රට ෙ ල්ෙල පාසල් ්දරු ෙන් 
මිලි යන 147 ක් පීඩා ෙට පත්ෙ සිටින බෙ ්ද එෙ සිංවි ්ධා නය සඳ හන් ෙරයි.

ගකාගරෝනාගවන්දරුවනබිලියන1.5කටපී්ා
ෆාේට් පේලි ෂින් ආය ත නකේ ප්ර්ථෙ ප්රාකද ශීය ශාඛාෙ 

‘සුරස කපාත් ෙැදුර’  සේො නිත ෙහා චාරය සුනිල් ආරි
ය රත්න ෙහ තාකග් ප්ර්ධා න ත්ෙ කයන් සහ සුවි කේෂ  ආරා
ධි ත යන් රැස ෙකග් සහ භා ගි ත්ෙ කයන් අකගාේතු 31 ෙැනිදා 
කපර ෙරු 10.15 ට, ොතර,  අකු රැේස පාකර, අිංෙ 33 බී 
්දරන ේ්ථාන කේදී විෙෘත කෙකර. කේ සෙ ඟෙ ්දකුණු සිරි
ලෙ රසිෙ රසි ො වි යන්ට සාහිත්ය කේෙ නය සඳහා ඇති 
අෙ ේ්ථා ෙන් තෙ තෙත් පුළුල් ෙනු ඇත. 

‘සුරස’31සිට්මාතරට
මිනු ෙ න්කගාඩ ෙහ ගෙ කහාර

ේපැල්ල 320/ඒ පදිිංචි ඩේලිේ.
පී.සී. කුමු දුනී  වීර තුිංග (56) 
්දරුණු ෙකු ගඩු කරෝග කයන් 
කපකලන කහයින්, ‘ඕ’ රුධිර 
ොණ්ඩකේ  ෙකු ග ඩු ෙක් අෙ
ශ්යෙ ඇත. පරි ත්යා ග ශී ලීන් සිටී 
නේ 0771332088 – 0779041516  
අිංෙ ෙ ලට අෙ තන්න.

පිහිටවනන
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ඇන්ඩෘ ර�ොහොන (ඉදරෙන වරේ) සමොෙරේ කොර්ය මණ්ලරේ පිරිසක් සමඟ

කටුනෝයක ගුවනරතොටුපළට රෙන ආ ර�ෝගී ඇන්ඩෘ ර�ෝහලට රෙන්යොමට ගිලන �ථ්යට නැංවීමට රප�

 රජිත බස්නා යක

රලෝකරේ පව තින මොනව 
ධරමී්ය  ගුණ ්යන අත රින 
ඉහ ළිනම ඇති ගුණ ්යක් 

වනරන පර�ෝ ප කො � ්යයි. එ්ය හුදු සිතු වි
ලල කට පම ණක් සීමො රනොවී අප ජීවත් 
වනනො වූ රලෝක්ය තුළ නිබ ඳව රැඳී පව ති
නනකි. එක් �ට කට කලො ප ්ය කට රහෝ එක් 
කුල ්ය කට සීමො රනොවී කව �කු රහෝ තවත් 
අ්ය කුට උප කො� ක�නරන නේ එ්ය අප 
සැම බලො රපො ර�ොත්තු වන මොනු ෂි ක ත්වරේ 
සල කු ණකි. කව �කු රහෝ තම ජීවිත කොල්ය 
තුළ එක්රැස්  ක�නු ලබන මිල මුදල ්යොන 
වොහ න ව ලට ව්ො වටි නො ක මක් රැඳී පව
තිනරන ඔහු රහෝ ඇ්ය විසින ක�නු ලබන 
කුසල කරම ්යන මත්ය.
පුද්ගලයකුවිසින්කළයහපත්ක්රියා
වලප්රතිඵලලැබෙන්බන්ඒපුද්ගලයා
බවතය.එහිප්රතිඵලලැබීමටනම්
බමබලාවපරබලාවකියාබේදයක්
නැත.කරනුලැබූකටයුතුවලපුණ්ය
ෙලමහිමයබමබලාවදීමඅත්විඳින්නට
ලැබේනම්එයඑක්තරාඅන්දම
කින්පුදුමාකාරවාසනාගුණයකි.එකී
පින්ෙරවාසනාගුණයක්ලැබීමටමුල්
වූපුද්ගලයකුබලස59හැවිරිදිඇන්්ඩෘ
බරාහාන්හැඳින්වියහැකිය.ඔහුපිළි
ෙඳකතාවඇරබෙන්බන්ඔහුබසෞදි
සමා්ගමකබේවයකළඅවධිබේදීඇති
වූබරෝගීතත්ත්වයක්නිසාබපෞද්ග
ලිකබෙට්යානයක්මඟින්කටුනායක
ගුවන්බතාටුපළටරැබ්ගනඒමත්යන
පුවතසමඟිනි.
ශ්රීලංකාබේශ්රමිකයන්ලක්්ෂ15ක
පමණපිරිසක්බම්වනවිටවිබදේ
රටවලබේවයකරනුලෙනඅතර
එයින්වැඩිමපිරිසක්එනම්ලක්්ෂ10ක්
පමණබේවයකරනුලෙන්බන්මැද
බපරදි්ගරටවලය.එපමණක්බනාව
විබදේශ්රමිකයන්බ්ගන්ලංකාවට
වැඩිමආදායමක්බ්ගනඑනුලෙන්බන්ද
මැදබපරදි්ගරටවලබේවයකරනශ්රී
ලාංකිකයන්ය.එබේකාලයක්පුරාශ්රී
ලාංකිකයන්මැදබපරදි්ගරටවලශ්රමික
යන්බලසකටයුතුකළදඑමරට
වලපුරවැසියන්සහහාම්පුතුන්තමා
යටබත්බේවයකරන්නන්ටසැලකීම
සම්ෙන්්ධබයන්පවතින්බන්යහපත්
තත්ත්වයක්බනාබේ.නිතරඅපට
අසන්නටදකින්නටලැබුබේඔවුන්
යටබත්බේවයකරන්නවුන්ටසිදුකරන
හිරිහැර්ගැනදුක්ඛිතකතාය.නමුත්
බම්සියල්ලබමාබහාතකටබහෝඅමතක
කරදැමීමටබේතුවනආකාරබේඑක්
සිදුවීමක්පසුගියදිබනකඅපටදැන්ග
න්නටලැබිණි.එනම්බසෞදිසමා්ගමක්
විසින්එහිබේවයකළශ්රීලාංකිකයකු
අසනීපවීමබේතුබවන්ඔහුලංකාබේ
තමපවුබල්ඥාතීන්බවතබ්ගනවිත්
ොරදීමටතරම්කාරුණිකවීමඒඅපූරු
පුවතයි.ඒසිදුවීමවූබේඅබ්ගෝේතු
21වනදාය.බම්ආකාරයටලංකා
වටබ්ගනඑනුලැබුබේඅපමුලින්
කීකඳානප්රබදශබේපදිංචිවසිටින
ඇන්්ඩෘබරාහාන්
බමමකරුණත්සමඟබොබහෝ
බදබනක්විමසිලිමත්වූබේඑමසිදුවීම
වූබේකවරබේතුවක්නිසාදයන්න
බසායාෙැලීමටය.බම්සිදුවීබම්සුලමුල
කුමක්දයන්නදැන්ගැනීමටබොබහෝ
බදනකුතුළඋනන්දුවක්ඇතිවූබේ
බසෞදිඅරාබියවැනිරටකින්ශ්රීලාංකික
ශ්රමිකයකුඑවැනිසැලකිල්ලකටසහ
්ගරුත්වයකටලක්වීමටතරම්විබේෂිත
වූබේඇයිදයනකරුණසම්ෙන්්ධ
බයනි.එපමණක්බනාවොත්යන්තරබේ
පවාබොබහෝබදබනක්බම්සම්ෙන්්ධව
කතාෙහකරන්නටවූහ.
එවැනිවිබේ්ෂසැලකීමකටෙඳුන්වූ
ඇන්්ඩෘබරාහාන්උපපත්තියලැබුබේ
1960වර්ෂබේඅබ්ගෝේතු29දාම්
කලපුබේදීය.උපතින්කබතෝලික
භක්තිකබයකුවූඇන්්ඩෘතමමූලික
අධ්ාපනයහදාරන්නටපිවිබසන්බන්
ම්කලපුවශාන්තපීතරවිද්යාලය

ටය.එයින්අනතුරුවඔහුබේඋසේ
අධ්ාපනයතවදුරටත්ඉහළනංවාලීම
පිණිසඇන්්ඩෘබේබදමාපියන්ඔහු
ඇතුළත්කරනුලෙන්බන්ම්කලපුව
ශාන්තමයිකල්විද්යාලයටය.කබතෝ
ලිකභක්තිකබයකුවූඇන්්ඩෘපදිංචිව
සිටිබේක්වතප්රබදශබේය.ඔහුබේ
ජීවනසහකාරියෙවටපත්වූබේමාග්රට්
බෙෝන්ය.ඔවුන්ටදරුවන්තිබදනකු
සිටිනඅතරසිටිනඅතරඑක්පුබතකුවූ
ශිරාන්දැනටප්රංශබේජීවත්වනඅතර
අබනක්පුත්රයාවනබරා්ෂාන්සහදිය
ණියකාමිණිලංකාබේපදිංචිවසිටී.
ඇන්්ඩෘබරාහාන්අසනීපවනවිට
බේවයකරමින්සිටිබේ
බේානුවරපිහිටි්ගල්ෆ්
බවේට්සමා්ගබම්ය.
තුන්සියයකටආසන්න
බේවකසංඛ්ාවක්
බේවයකරනුලෙනඑම
ආයතනබේසියල්ල
න්බේමහිතදිනා්ගත්
අයකුබලසඇන්්ඩෘ
කාඅතරත්ෙනප්රියව
සිටිබේය.ඕනෑමඅයකුට
උදවුකරනමනුෂ්යත්ව
බයන්සහපිරිනිතහ
මානීහදවතක්ඔහුසතු
විය.බසෞදිඅරාබිබේ
බේවයටවසරතිේඑකකටආසන්න
වුවදඔහු්ගල්ෆ්බවේට්සමා්ගබම්
බේවයඅරෙනුලැබුබේමීටවසර
පහබළාවකටපමණඉහතදීය.අසනීප
වනවිටඔහුඑමසමා්ගබම්විකුණුම්හා
අබලවිකරනකළමනාකරුවකුබලස
තමබේවයසලසමින්සිටිඅතරඔහු
යටබත්බේවකයන්31බදබනකුබේවය
කරමින්සිටියහ.
ඔහුසහඑමබේවකයන්අතරසම්ෙ
න්්ධතාවබකතරම්මානුෂියදැයිකිව
බහාත්ඇන්්ඩෘඔහුටලැබෙනබෙෝනේ
මුදලපවාතමබේවකයන්සමඟබෙදා
්ගන්නටතරම්නිරබලෝභීඅයකුවිය.
එපමණටමමඩෘදු,කාරුණිකහදවතක්
ඔහුසතුවතිබිණ.පරිත්යා්ගශීලීෙව,
කාරුණිකෙව,කළගුණසැලකීමවැනි
උතුම්්ගතිගුණඇන්්ඩෘබේජීවිතයතුළ
ඕනෑවටත්ව්ාඉහළින්තිබූෙවඔහු
ඇසුරුකළකවුරුත්බහාඳින්මදන්නා
කරුණකි.එබහත්ජීවිතබේඇතැම්දෑ
සිදුවන්බන්අපකිසිවකුසිතනපතන
අයුරින්මබනාබේ.ඇන්්ඩෘබරාහාන්බේ
ජීවිතයටදඒසත්යයපිටුදකින්නට
අපහසුවිය.
පසුගියජුනිමස24වැනිදාඔහු
හදිසිබේමඅසනීපවූබේබේවබේනිර
තවසිටියදීය.ඔහුපළමුවරටබරෝගී
වූබේඑදිනය.එමඅසනීපයආඝාත
(Stroke)තත්ත්වයකි.ඒසඳහාඔහුට
හදිසිවවද්යප්රතිකාරසිදුකළඅතර
වවද්යවරුන්විසින්ඔහුබේබරෝගී
තත්ත්වයහඳුනා්ගැනීමටදසමත්වූහ.
ඒඅනුවඑරටවවද්යවරුන්බේනි්ගම
නයවූබේඇන්්ඩෘබේබමාළයඅභ්ය
න්තරබේෙලයවහනයවීබමන්ඔහු
ඒආකාරයටබරෝගීතත්ත්වයටපත්ව
ඇතිෙවයි.පසුගියජුලිමස24වැනි
දිනඑබේහදිසිබේබරෝගීතත්ත්වයට
ලක්වන්නටබපරඇන්්ඩෘගියවසබර
නත්තලටබමරටටපැමිණීබේය.ඊට
පසුඔහුයළිත්ලංකාවටපැමිණිබේ
තමබිරියඅසනීපතත්ත්වබයන්සිටි
නිසාඇයබේසුවදුක්ෙැලීමටය.
දිනදහයකකාලයක්බිරියබේසුවදුක්
බසායාෙලමින්බමරටරැඳීසිටිසිටි
ඇන්්ඩෘයළිත්බසෞදිඅරාබියබවත
පැමිණිබේය.ඒවනවිටදඔහුතමාබේ
අසනීපතත්ත්වයසම්ෙන්්ධබයන්කිසි
වක්දැනසිටිබේනැත.බකබේබවතත්
එබතක්යහපත්බසෞඛ්තත්ත්ව
බයන්බේවයකරමින්සිටිඇන්්ඩෘට
සිදුවූබේහදිසිබේඇතිවතිබූඅසනීප
තත්ත්වයටඑරටදීවවද්යප්රතිකාර
ලෝගන්නටය.බමබේප්රතිකාරලෙ
මින්සිටියදීඇතිවූබකෝමාතත්ත්වය

බේතුබවන්ඔහුබරෝහල්්ගතවසිටිබේ
සම්පූරණසිහිසුන්වය.සිහිසුන්වඑරට
බරෝහල්්ගතවසිටිඅවධිබේදීවවද්ය
වරුන්විසින්ඔහුපිළිෙඳනිරන්තර
අව්ධානයකින්සිටිඅතරඔහුබේපවුබල්
ඥාතීන්බේඉල්ලීමවූබේබකබේ
බහෝඇන්්ඩෘබමරටටබ්ගන්වාබදන
බලසයි.ඔවුන්බමමඉල්ලීමකරනු
ලැබූබේබසෞදි්ගල්ෆ්බවේට්සමා
්ගබම්පාලනාධිකාරියබවතයි.ඇන්්ඩෘ
බරාහාන්බේපවුබල්ඥාතීන්බේඉල්ලී
මටඅනුව්ගල්ෆ්බවේට්සමා්ගබම්
ප්ර්ධානවි්ධායකවශබයන්කටයුතු
කරනුලෙනඑදිරිේමුේතාපාබම්කට
යුත්තසම්ෙන්්ධවතවත්එක්පුද්ගල

යකුසම්ෙන්්ධකර්ගනු
ලැබීය.ඒ,ඇන්්ඩෘසමඟ
එක්වඑකමආයතනබේ
බේවයකරනුලැබූෆාසී
මරික්කාල්ය.එබමන්ම
සත්යශ්රිවාසහරනිල්
බරෝගීඇන්්ඩෘබවනුබවන්
ලොදුන්දායකත්වය
ඉමහත්ය.
බරෝගියාලංකාවට
බ්ගනඒමසඳහාඔවුන්
සමඟබසෞදිවවද්ය
කේ්ායමක්දසූදා
නම්කරනුලැබූඅතර

බරෝගියාබමරටටබ්ගනඒමසඳහා
බපෞද්ගලිකබෙට්යානයක්ලොදීමට
දකටයුතුබකරිණ.බම්සම්ෙන්්ධ
බයන්එමආයතනයමුලින්මශ්රීලංකා
තානාපතිකාරයාලයදැනුම්වත්කිරීමට
කටයුතුකළහ.එමදැනුම්වත්කිරීබමන්
පසුපවුබල්ඥාතීන්ටදදන්වාබරෝගියා
වවද්යවරුන්සහඅතුරුවවද්ය
නිල්ධාරීන්බ්ගන්සමන්විතවිබේ්ෂ
යානයකින්බකාළෙකටුනායකගුවන්
බතාටුපළටබ්ගනඒමටසමත්විය
බමබේබකාළෙටබ්ගනඑනුලැබූ
ඇන්්ඩෘබරාහාන්වවද්යප්රතිකාර
සඳහාබකාළෙබපෞද්ගලිකබරෝහ
ලක්බවතබ්ගනයනුලැබුබේබමරට
බසෞඛ්අංශවිසින්නිරබදශිතනිබරෝ
්ධායනකටයුතුඅනුකූලවය.ඒඅනුව
ඇන්්ඩෘබරෝහල්්ගතකිරීබමන්පසු
වවද්යකටයුතුභාරවකටයුතුකරනු
ලැබුබේවිබේ්ෂඥවවද්යසුනිල්
බපබරරාමහතාය.බරෝගීතත්ත්වය
අනුවඇන්්ඩෘටසැත්කම්කිහිපයක්
සිදුකිරීමටසිදුවතිබූඅතරඑහිප්රථම
සැත්කමසිදුකරනුලැබූබේපසුගිය25
වනදාබකාළෙමහබරෝහලආස
න්නබේපිහිටාඇතිඑමබපෞද්ගලික
බරෝහබල්දීබමමසැත්කමසිදුකිරීම
සඳහාපැය5කපමණකාලයක්්ගත
වූඅතරඑයඉතාසාරථකබලසනිම
කිරීමටවවද්යකාරයමේ්ලයසමත්
විය.විබේ්ෂඥවවද්යසුනිල්බපබරරා
සඳහන්කරන්බන්ඉතිරිසැත්කම්ද
බම්ආකාරබයන්සාරථකවනිමවනු
ඇතිෙවය.බම්බමාබහාතවනවිටත්
බරෝගීයාෙැලීමටඅවසරඇත්බත්එක්
අයකුටපමණි.
බම්ආකාරයට්ගල්ෆ්බවේට්සමා
්ගමවිසින්ඇන්්ඩෘබරාහාන්ලංකාවට
බ්ගනඒමපිණිසඅතිවිශාලමුදලක්
වැයකරඇතිඅතරඑමමුදලඇම
රිකානුබ්ාලර58,000බේ.එය
ශ්රීලංකාබේමුදලින්ලක්්ෂ107කට
ආසන්නය.්ගල්ෆ්බවේට්සමා්ගම
ඇන්්ඩෘබමරටටපිටත්කරහැරීබමන්
පමණක්සියව්ගකීමඅත්හබල්නැත.
බමරටබරෝහල්්ගතවීප්රතිකාරලෙන
ඇන්්ඩෘපිළිෙඳබසෞදිඅරාබිබේසිටින
්ගල්ෆ්බවේට්සමා්ගබම්නිබයෝජිත
යකුනිරන්තරබයන්බසායාෙැලීම්සිදු
කරන්බන්එමසමා්ගම්කළමනාකාරී
ත්වබේඋපබදේඅනුවය.
ශ්රීලාංකිකශ්රමිකයකුබවනුබවන්
ඉටුකරනුලෙනඑමබේවයපිළි
ෙඳබසෞදිබේශ්රීලංකාතානාපති
කාරයාලයඑමසමා්ගමටේතූතිය
පුදකරතිබේ.සියආදරණීයාබවනු

ස�ෞදිසේ වැලි ක තර 
සිහිල් කළ මනු � තකම
ස�ෞදි �මනාගමක් රුපියල් ලක්්ෂ 107ක් වැය කර විසේ්ෂ සෙට් යනා්යකින්  

ලංකනාවට සග් ආ ලනාංසක්ය සරෝගියනාසේ විේමිත කතනාව

රපෞදෙලික රෙට් ්යොනර්යන ලංකොවට පැමිණි ර�ෝගී ඇන්ඩෘ 
වවද්ය කොර්ය මණ්ල්ය විසින ඉන පිටතට ෙනනො අයුරු

බවන්එමසමා්ගමවිසින්ඉටු
කළමහඟුකාරයයපිළිෙඳ
ඇන්්ඩෘබරාහාන්බේපවුබල්
සියලුබදනාසියකඩෘතඥ
තාවපළකිරීමටදඅමතක
බනාකළහ.ඇන්්ඩෘබරාහාන්
බවතසියහාම්පුතුන්බ්ගන්
එවැනිසුවිබේ්ෂඅනුග්රහයක්
හිමිවූබේඔහුතුළපැවති
උදාරමානුෂිකගුණාං්ග
නිසාෙවබනාකියාමෙැරිය.
බමවැනිසිදුවීම්වලින්පසක්
වන්බන්උතුම්වූමනුෂ්ය
ත්වයටබපරළාප්රතිඋපකාර
ලැබෙනෙවය.

ර�ෝගි වූ ඇන්ඩෘ ර�ොහොන



04

 අමිල මල වි සූ රිය  

යටත්විජිතසමයේආරම්භවූක්රීඩාසමාජකිහිපයකම
තවමත්ය�ාළඹනගරයේදකනටලැයේ.

ක�ොළඹ හත, ක�ෞද්ො ක�ෝ� මොවකේ, 380/1 
ස්ොනකේ පිහිටි ඔටර් ඇකව ටික ක�බ් කහවේ 
ඔටර් ජ� ක්රීඩො සමො ජ යද කමරට තික�න යට ේවි
ජිත සමකේ ආරම්භ වූ පැරැ ණිම ක්රීඩො සමො ජ යක 
ක�ස සැ�ැකක.   

1933 වර්්ෂකේ මුලින් ගල්කි සකසදී ආරම්භ �ර 
ඇති කමකී ක්රීඩො සමො ජය වර්ත මො නකේ තික�න 
ක�ොළඹ හතට රැකග න විේ ඇේකත 1956 වර්්ෂ
කේයි. පිහි නුම ක්රීඩො වට අප මණ දාය � ේව යක 
සප යන ඔටර් ක්රීඩො සමො ජය සතුව ජොත්ය න්තර 
මටටකම පිහි නුම තටො � යකද කේ. ඊට අම ත රව 
කම වන විට පිහි නුම තටො� තුන කින්ද සම න්විත 
ඔටර් ක්රීඩො සමො ජය තුළ කටනිස, �ැඩ්මි න්ටන්, සක�ොෂ්, 
බිලි යඩ් සහ සනු�ර්, �ොය ව ර්්න, �ොස�ට ක�ෝල්, කට�ල් 
කටනිස වැනි ක්රීඩො ඉසේ රැස � ටම ඉඩ ප හ සු �ම සහි තය. 
එක�ස ක්රීඩො රැස � ටම පහ සු �ම සහිත ක�ොළඹ නග රකේ 
තික�න එ�ම ක්රීඩො සමො ජය ක�සද කමය සැ�ැකක.   

අක�ර කද� �ට අධි� භූමි ්භොග යක පුරො පැතිර තික�න 
ඔටර් ඇකව ටික ක්රීඩො සමො ජය පිළි � ඳව පසු ගිය දින ව� �ර ළි
යට ආකේ ක්රීඩො සමො ජය පව ේවො කගන යන රජය සතු ඉඩ මට 
අදාළ �දු කනොකග වීම නිසො ක්රීඩො සමො ජ යට එම ඉඩ කමන් 
ඉවේ �ර ගන්නො ක�සට එකී භූමි කයහි නිසි �� ් ොරි ක�ස 
�ට යුතු �රන තිඹි රි ග සයොය ප්ොකද ශීය කල්�ම ප්රියන්තො දිසො
නො ය� මහ ේමි යකේ අේස නින් යුතුව නිකුේ �ළ 'අසකි රීකම 
දැන්වීම' නිසො කවනි. එම දැන්වී කමන් දන්වො තිබුකේ 2020 
සැපතැ ම�ර් 30 වැනි දින කහෝ එදි නට කපර ක්රීඩො සමො ජය 
එකී භූමි කයන් ඉව ේ� ර ගන්නො ක�ස ටයි.   

කම පිළි � ඳව �රුණු ගකේ ්ෂ ණය �ළ අප තිඹි රි ග සයොය 
ප්ොකද ශීය කල්�ම ප්රියන්තො දිසො නො ය� මහ ේමිය හමුවූ 
කමොකහොකේ කමකස පැවැ සු වොය.   

"ගිය වර්්ෂකේ සැපතැ ම�ර් 30 වැනිදා කමහි තිස අවු රුදු 
�දු ගිවි සුම අව සන් වුණො. රජකේ කවනේ අව ශ්ය තො වක සඳහො 
කම භූමි යට ඒ වන විට ඉල්ලු මක කනොතිබූ නිසොේ, හිඟ මුද
�ක තිබූ නිසොේ අපි ක්රීඩො සමො ජකේ �� ් ො රින්ට වර්්ෂ ය� 
�ො� යක ��ො දුන්නො හිඟ �දු මුදල් කගවන්න. ඒ කියන්කන 
��න සැපතැ ම�ර් 30 දකවො. පො� නො ධි �ො රිය හිඟ මුද ල්ව ලින් 
යම ප්මො ණ යක කගවීම �ළො. ඒේ තවේ මිලි යන 31�ට අධි� 
මුද �ක කගවිය යුතුව තික� නවො."  

කම අතකර් ක�ොළඹ නග රය තුළ වේමන් රජය සිදු කිරී මට 
නිය මිත ශීඝ්ර සංව ර්්න සැ�ැ සමට අනුව නොග රි� සංව ර්්න 
අධි �ො රිකේ නගර සැ�ැ සමට අනුව ඉඩම අව ශ්ය තොද පැන 
නැඟී ඇති �වකි.   

"කම භූමිය සඳ හොේ නොග රි� සංව ර්්න අධි �ො රිය සතුව 

 තාරක වික්ර ම සේ කර

රටවටාඇතිමුහුදින්නිසිප්රයයෝජනගන්නට
තවමත්අපසමත්වනැත්යත්ඒසඳහා
ක්රමයේදනැතිවායනායේ.ය�ායහෝඅව

ස්ාවලදීධීවර�ටයුතුසම�න්්ධවවගකීම�ාර
ගන්නාඅයවිසින්මඑහිසංවර්ධනයඅඩාලකිරීම
නිසාය.ශ්රීලං�ාවවටාඇතිමුහුදටඅමතරව
ප්ර්ධානධීවරවරායන්23කමතියේ.වරගසැතපුම
25,332කවනයමපුංචිරටටප්ර්ධානධීවරවරාය
න්වලටඅමතරවකුඩාධීවරවරායන්යමන්මය�ෝට්ටු
නැංගුරමයපාළවල්රැසකදධීවර�රමාන්තය
පිණිසස්ාපිතවතියේ.යමසියලුධීවරවරායන්
හරහායමරටටඅවශ්යසියලුමත්්යඅසවැන්න
ල�ාදියහැකිය.

  රට වකටට ඇති මුහු දින් විශො� මේ්ය 
අසවැ න්නක ��ො ගත හැකිය. ඒ හරහො උප යො
ගත හැකි ආදා ය මද අති වි ශො �ය.

එම ආදා යම ක�කස වුවේ පසු ගිය ‘යහ පො
�න‘ රජය �� යට පේ වී ක�ටි �� කින් �ං�ො 
ධීවර සංස්ොකේ කසව � යන්ට සකේච්ො විශ්ොම 
ක්රම යක හඳුන්වො දුන්කන්ය. මූලි� විය ද මක කහෝ 
නිෂ්පො දන විය ද මක කහෝ කනොමැති  �ං�ො ධීවර 
සංස්ොව එත එම �ංක�ො කළොේ තේේව ය� 
පැව තුණි.  ධීවර වරොය ඇතුළු ධීවර කකෂ්ත්ර යට 
කමත රම �ණ ක�ො�ො හැඬී මට කේතු වූ සෝ� 
කමොන වොද යන්න විමසො �ැලිය යුතුය.

ධීවර කකෂ්ත්ර කේද ඇති පද මට යටි මඩි ගැහිලි 
වොර්තො වී තිකබ්. ‘හැංගි හැංගි �ැන්ද කවස‘ කම 
වන විට කහළිව තිකබ්.

මූලි� විය දම කහෝ නිෂ්පො දන විය දම කනොමැති 
ආය ත න යක රජ යට විශො� �රක වූකේ ක�කසද 
යන්න විමසො �ැලී කමදී කේතු සෝ� රැසක එළි
යට ඇකදන නමුේ කම අව ස්ො කේදී සමො ජකේ 
වැඩි අව ් ො න යක කයොමු වූ එක සිදු වී මක පම
ණක කගන ස��ො �ැලීම සුදුසු යැයි අපි සිතමු.

ධීවර වරො යන්කේ �ඩො වැටී මට කේතු සෝ� 

සැ�ැ සමක තිබුණො. ඒ අතකර් කමහි හිඟ �දු 
වොරි� විශො� මුද �ක එ�තු වීම නිසොේ එම 
භූමිය නැවත පවරො ගැනීම සඳහො අපි �ට යුතු 
�ළො. අපි එහි පො� නො ධි �ො රිය කිහිප වරකම 
දැනු වේ �ළො කම ඇතිවී තික�න තේේවය 
ගැන." ඒ ප්රියන්තො දිසො නො ය �කේ අද හ සයි.   

එකහේ අව සන ක්රීඩො සමොජ �� ්  ර යින් අස රණ වී 
ඇේකත එකරැස වී තික�න අධි� �දු වොරි� මුද� කගවො 
ගැනී මට කනොහැකි වීම නිසො කවනි. කමරට විසූ සමමො නිත 
පුර වැ සි කයක වූ ආචොර්ය ආතර් සී. ක�ොක ඇතුළු �ෘත හස් 
කදශ පො � න ඥ කයක වූ පීටර් කකන මන් වැන්නන් ද සොමො ජි
� ේවය දැරු ඔටර් ක්රීඩො සමො ජකේ අතී තකේ සිට වර්ත මො නය 

මකේන්්ර ද සිල්වොයි.   

ඔටර් ක්රීඩො සමො ජ යට කමවැනි අ්භොග්ය තේේව යක උදා
වී මට මූලි� ක�ස �� පෑකේ කුමන කේතු වකද යන්න විමසූ 
�� ක්රීඩො සමො ජකේ වේමන් කල්�ම අනු්ෂ කරොද්රිගු අපට 
කීකේ කමවැනි �තො වකි.   

"ඔටර් ක්රීඩො සමො ජය වර්ත මො නකේ පව තින ස්ොන යට 
කගන ආකේ 1956 වර්්ෂකේ. 1959 වර්්ෂකේ �දු ගිවි සුම අේසන් 
�ර නවො. ඒ 1989 දකවො. 1956 වර්්ෂකේ සිට �� පැ වැ ේකවන 
පරිදි. එම ගිවි සු කමන් අපට වර්්ෂ ය �ට රුපි යල් 222� �දු 
මුද �ක කගවන්න තිබුකේ. 1989 දී කමහි �දු  ගිවිසුම නැවත 
අලුේ �ළො 2019 සැපතැ ම�ර් 30 දකවො. වසර 30 �ො� ය �ට. 
ඒ ගිවි සු කමන් පසු වේ �දද ක�ස රු. 222� මුද �ක තමයි 
කගේකව. ඒේ 2005 දී �දු සංකශෝ ්  න ය කින් කමහි වොර්ෂි� 
�දද ඉඩකම වටි නො � මින් සිය යට 4� ප්ති ශ ත යක දකවො 
ඉහළ දැමමො. වර්්ෂ ය �ට මුද ලින් රුපි යල් මිලි යන හතක 
කගවී මට. ඒේ එව �ට සිටිය �මි ටුව අධි � ර ණ යට කගොස එය 
සිය යට කද� දකවො අඩු � ර කගන තිබුණො. මුද ලින් �ක්ෂ 38ක 
දකවො. හැ�ැයි ඒ මුද� 2005 වර්්ෂකේ සිට කනොකේ, 1989 
සිටම කගවිය යුතු �ව ටයි තීන්දු �ර තිබුකේ."  

එක�ස සිදුවූ �දු සංකශෝ ්  නය නිසො කවන් ක්රීඩො සමො ජ යට 
�ැබුණු ආදා යම අනුව එත රම විශො� �දු මුද �ක 

කගවිය කනොහැකි තේේවය මත ක්රීඩො සමොජ 
අස රණ තේේව ය �ට පේවූ �ව කල්� මව
රයො පැවැ සීය. ඒ අනුව 1989 වසකර් සිට 
2019 දකවො වසර 30� �ො� යට වස ර �ට 
රුපි යල් �ක්ෂ 38� �දු මුදකල් එ� තුව 
රුපි යල් මිලි යන 116ක වී ඇත.   

"අපි ඒ මිලි යන 116න් මිලි යන 86ක 
සොමො ජි � යන්කේ මුද ල්ව ලින් සහ ක්රීඩො 
සමො ජ යට �ැබුණ ආදා ය කමන් පසු ගිය 

�ො� කේදී කගවො දැමමො. ඉතිරි මුද� තමයි 
දැන් කගවන්න තිකයන්කන. ඉන් පසකස අපි 

ඉතිරි මුදල් ප්මො ණය කගවන්න රජකේ �� ් ො
රි න්කගන් සහන �ො� යක ඉල්�ො ගේතො. ඒේ අපිට 

සියලු මුදල් කගවො ගන්න �ැරි වුණො" යැයි කී ක්රීඩො සමොජ 
කල්� මව රයො අන තු රුව හිඟ �දු මුද� කගවීම සඳහො ක්රීඩො 
සමො ජකේ �� ් ො රින් විසින් සැ�ැ සමක කයෝජනො �ළ �වද 
කීකේය.   

ඒ අනුව ක්රීඩො සමොජ �� ් ො රින් විසින් කයෝජනො �ළ එකී 
මුදල් �න්ද රොව කගවීම සඳහො ඔටර් ක්රීඩො සමොජ භූමිකේ පව
ේවො කගන යන ර් ගොක�හි රකට සුපිරි කවකළ ඳ සල් ජො� ය� 
ශොඛො වක ආරම්භ කිරීකම ව්ොපෘ ති ය �ට �දු දී �ැක�න මුද
ලින් හිඟ �දු මුද� පියවො ගැනී මට සූදා න මක තිබී ඇත. ඒ 
සඳහො රජකේ සියලු වග කි ව යුතු ආය ත න ව ලින් අනු මැ ති යද 
�ැබී තිබූ �ව කී කල්� මව රයො,   

"එකහම තිකයදදි තමයි ක�ොවිඩ් වසං ග ත යට ක�බ් එ� 
වැහුකේ. පසුව ක�බ් එ� විවෘත වූ පසු පසු ගිය ජුලි 06 
වැනිදා ප්ොකද ශීය කල්� මව රි ය කගන් ලිපි යක �ැබුණො කගවීම 
�ර නැති නිසො සැපතැ ම�ර් 30 වැනිදා වන විට ඉඩ කමන් 
ක්රීඩො සමො ජය ඉවේ �ර ගන්නො ක�සට දැනුම දී�ො."  

ඔටර් ක්රීඩො සමො ජකේ කල්� මව රයො පව සන්කන අන තු රුව 
රජකේ වග කි ව යු ේතන් සියල්� හමු වී තම ක්රීඩො සමො ජ යට 
උදග තව ඇති තේේවය පැහැ දිලි �ළ �වයි. ඒ අනුව දැනට 
වොර්තො වන අන්ද මට නොග රි� සංව ර්්න අධි �ො රිය කමකී 
භූමිය පවරො ගැනී මට සූදා න මක ඇති �වයි. ක�ොළඹ නග රකේ 
පැරැ ණි තම ක්රීඩො සමො ජ යක වන ඔටර් ඇකව ටික ක�බ්හි ඉදිරි 
අනො ග තය ක��ඳු කේද යන්න තීන්දු ක�කරන්කන නොග රි� 
සංව ර්්න අධි �ො රිය ඉදි රි කේදී ගන්නො තීන්දු තීරණ අනු වයි. 
ක�කස කහෝ ක�ොළඹ නග රකේ ඉඩ � ඩම වේමන් රජය සිදු 
කිරී මට සැරැ කසන ශීඝ්ර සංව ර්් න යට කයොදා ගැනී මට සූදා
නම කවදදී කමවැනි පැරැණි ක්රීඩො සමො ජ ව� අනො ග ත ය ටද 
සු� දායි ක�ස තීන්දු තීරණ ගැනීම �� ්  ර යන්කේ වග කී මක 
ක�ස අපි අව ් ො ර ණය �රමු.   
ඡායාරූපසරත්පීරිස

යටි මඩි ගැසූ 
මමෝදර වරා මය්
මහා මග ඩිය

වී ඇති ක�ොළඹ නග රකේ ම ඇති ප්්ොන  ධීවර 
වරොය ක�ොකහෝ කදනොකේ ඇස වස මින් කුණු 
ක�ොල්� ය �ට විකද ශීය සමො ග ම �ට �දු දීම 
නිසයි.

සොමොන්ය වංචො ව �ට වඩො ක�ොකහෝ ක�සින් 
ස��ො �ැලිය යුතු වංචො වක ක�ස කමය 
හඳුන්වො දිය හැකකක ඇස පනො පි ටම �ළ 
කසොර � මක නිසයි. වර්ත මො නකේ ජංගම දුර
� ත න යක රුපි යල් 3000සිට ඉහළ මි� �ට ගත 
හැකියි. එකහේ රුපි යල් 30�ට පමණ අලුේම 
දුර � ත න යක ��ො කදන්කන් නම ඒ ගැන කිව 
හැකකක කුමකද? කම සිදු වී මද ඒ හො සමො නය.

�ං�ො ධීවර වරොය නීති ගත සංස්ොව යටකේ 
ඇති කමෝදර ධීවර වරොය (මුතු වොල් ධීවර වරොය) 
�දු දීමට  �ං�ො ධීවර වරොය නීති ගත සංස්ොව 
විසින් �ට යුතු �ර තික�න්කන් 2014 වස කර් දීය. 
ඒ සඳහො කිසිදු ආ�ො ර ය� විධි මේ කටන්ඩර් පටි
පො ටි යක අනු ග ම නය �ර නැත. සමසත වරො යම 
�දු දී ඇේකේ රුපි යල් 125000.00� මොසි� කුලි
ය �ට වීම අප කපර කී ක�සින් නව තම ජංගම 
දුර � ත න යක රුපි යල් 30�ට ��ො දීමක හො සමො
නය. කමෝදර, මටට කකු ලිය, �ො� දූ පත ප්කද ශ ව� 
�ෑලි ව ලින් ආව ර ණය �ළ තහඩු කසවිළි �ළ 
කුඩො �ඩ �ොම ර යක කුළි යට ගේතද මස� කුළිය 
රුපි යල් 100,000ක පමණ වනු ඇත. එම නිසො 
කම මහො පරි මොණ වංචොව නිසො රජ යට සිදු ව 
ඇති පොඩුව අති වි ශො �ය.

�ං�ො ධීවර වරොය නීති ගත සංස්ොව 
විසින් කමෝදර ධීවර වරොය මොසි �ව රුපි යල් 
125000.00�ට �දු දී ඇේකේ  SEA GULF UK 

නම  විකද ශීය සමො ග ම ටය. 
ක�ොළඹ නොග රි� �� ප්කද ශ යට අයේ අක�ර 

1ක හො පර්චස 30.56ක කම  �දු දීමට අයේ වන 
අතර  ඊට අම ත රව කහකට යොර් 1.4කින් යුකත 
වටිනො ජ� කබ්ස මකද කම වරො යට අයේය. �දු දී 
ඇේකේ  කම සිය ල්�ම වීම පුදුම උප ද වන සුළුය.

රජය සතු කදප ළක �දු දීම සඳහො පැහැ දිලි 
නිර්ණො ය� සහිත ක්රම කේ ද යක ඇත. පළ මුව 

ඒ සම� න්්ව තකකසරු වොර්තො වක ��ො ගත 
යුතුය. අනි වො ර්කයන්ම තකකස රු වට වඩො වැඩි 
වටි නො � ම �ට �දු දිය යුතුය. එම තකකස රු වද  
රජය පිළි ගේ ආය ත න ය කින් ��ො ගත යුතුය. 
එකහේ කමවන් අති වි ශො� කදප ළක �දු දීකමදී 
නම අනි වො ර්කයන්ම  තකකසරු කදපො ර්ත කම
න්තුකේ තකකස රු වක ��ො ගැනී මද අනි වො ර්යය 
කේ. එකසම  �දු දීමට අදා ළව පිළි ගේ සමො ග

මව ලින් කටන්ඩර් �ැඳ විය යුතුය.  
එකසම අදාළ �දු ආදා යම එහි නඩ ේතුව, 

කසව� වැටුප, හො සංස න්දය �ළ යුතුය. 
එකහේ කමෝදර ධීවර වරොය �දු දීකමදී කම කිසිදු 
නිර්ණො ය � යක කහෝ ක්රම කේ ද යක අනු ග ම නය 
�ර කනොමැත.

2014 වසකර් ඔකකතෝ �ර් මස 30 වැනිදා සිට 
වසර 25 �ො� ය �ට එව�ට ධීවර ඇමැතිව සිටි 
වවද්ය රොජිත කසනොරේන විසින් කමම ධීවර 
වරොය �දු දී ඇති අතර තවේ වසර 20ක පමණ 
ගිය පසු එම මුදකල් වටි නො �ම ක�ත රම අව 
ප්මොණ වනු ඇතිද යන්න ගැන විම සිය යුතුය.

කිසිදු ආ�ො ර ය� කටන්ඩර් �ැඳ වී මක කම �දු 
දීකමදී අනු ග ම නය �ර කනොමැත. එකසම වසර 
25� �ො�ය තුළ කවනේ කතවන පොර්්ශව ය �ට 
�දු දිය කනොහැකි �වට සඳ හන් �ර කනොමැත. 
එම නිසො කම  අපැ හැ දිලි වගන්ති අනුව තුන්වන 
පොර්්ශව ය �ට එය �දු දීමට හැකිය. එකසම �දු 
දීකමදී විකද ශීය සමො ග මට එම වගන්ති කවනස 
�ර ගත හැකි ආ�ො ර යට ගිවි සුම ස�ස �ර 
ඇති �වද කපනී යයි. රජකේ තකකස රුව පකස� 
ත�ො  කපෞදග ලි� තකකස රු � රු වකු විසින් කම 
වරොය තකකසරු �ර ඇේකේ මිලි යන 283�ටය.

කම මහො වංචොව ගැන දිගින් දිග ටම පැමි ණිලි 
�ැබීම නිසො විග ණ �ො ධි ප ති ව රයො ඒ සම� න්්
කයන් විග ණන විම සු මක �ං�ො ධීවර වරොය 
නීති ගත සංස්ොකේ ස්භො ප තිට කයොමු �ර ඇත. 
ඒ   2015 වසකර් ජූනි  මස 18 දින  LP/B/
CFHC/2014/22 අං�ය යට කේය.

විග ණ �ො ධි ප තිකේ විග ණන විම සුකම කම  
සියලු අ� ට යු තු �ම දූ්ෂණ වංචො වන් ගැන පැහැ

දි ලිව සඳ හන් �ර ඇත.
ඒ අනුව කම �දු දී මට අදා ළව ගැනු ම�රු 

කතෝරො ගේ ආ�ො රය ගැන කිසිදු පැහැ දි ලි තො වක 
දැ� ගත කනොහැකි �ව විග ණන විම සුකම දකවො 
ඇත. එකසම අධ්යක්ෂ මේඩ� අනු මැ ති යකද ඒ 
සඳහො ��ො කගන කනොමැති �වද විග ණන විම
සුකම දකවො ඇත.

එකසම රජකේ  තකකස රු � රු ව කු කගන් 
තකකසරු වොර්තො වක ��ො ගත යුතු නමුේ එවැ
න්නක ��ො කනොකගන කපෞදග ලි� තකකස
රු � රු ව කු කගන් ��ො ගේ ව්ොජ වොර්තො වක 
මත කමම �දු දීම සිදු �ර ඇති �වේ විග ණන 
විම සු කමදී අනො ව ර ණය �ර තිකබ්. ඒ අනුව 
2015 (2016 විය යුතුයි) ජන වොරි මස 08 වැනිදා 
තකකසරු කදපො ර්ත කම න්තු කවන්  කමෝදර ධීවර 
වරොය �දු දීමට අදා ළව තකකසරු වොර්තො වක 
ඉල්�ො �ං�ො ධීවර වරොය නීති ගත සංස්ොකේ 

ස්භො ප ති ව රයො ලිපි යක කයොමු �ර ඇත.  
2016.02.25 දිනැති අං� CM/CMC/LM/1806 

යටකේ තකකසරු වොර්තො වක කයොමු �රන මහ 
ක�ොළඹ (�ො.හො) පළොේ තකකස රු නරු ජී.එස. 
විකේ ව ර්් න යන් වරොය රුපි යල් එක මිලි යන 
හේසිය දහ ස �ට (17,00,000.00)  එනම රුපි
යල් �ක්ෂ 17�ට මොසි �ව �දු දිය හැකි ක�සින් 
තකකසරු වොර්තො වක ඉදි රි පේ �ර ඇත. එය 
වරොය �දු දී ඇති රුපි යල් 125,000.00 මුද� 
කමන් 14 ගුණ ය �ට ආස න්නය.

කපෞදග ලි� තකකස රු � රු ව කු කගන් ��ො 
ගේ වරොකේ වටි නො �ම වන මිලි යන 283 
ව්ොජ �වේ එහි ආසන්න වටි නො �ම මිලි යන 
445ක �වේ කහළි �ර ඇත. එකසම වරොය �දු 
දීකමදී �ළ ම නො �රු ඇතුළු එව �ට කසවය �ළ 
ප්්ොන කසව � යන් 8 කදනොකේ වැටුප සම�
න්්ව කිසිදු අව ් ො න යක කයොමු �ර නැති 
අතර ඔවුන්කේ වොර්ෂි� වැටුප සඳහො පම ණක 
රුපි යල් 45,26,194.00ේ වැය වන �වේ කමහිදී 
කහළි �ර කගන ඇත. එකහේ වරොය �දු දීකමන් 
වොර්ෂි �ව හිමි වන්කන් (මොසි �ව 125000.00 X 
12 ක)  රුපි යල් 150,00,000.00ක පම ණක.  ඒ 
අනුව කම මොනව සමප තට කගවිය යුතු වැටුප 
හො දීමනො  නි්ශක්රීය ක�සින් ස��ො ඇති �වේ 
විග ණන වොර්තොව මඟින් කහළි �ර ඇත.

වරොය �දු ගේ විකද ශීය සමො ගම විසින් එහි 
ක�ොන්කදසි එළි පිටම �ඩො දැමු වේ ඒ ගැන 
කිසිම පිය ව රක ගැනී මට සංස්ොව �ට යුතු �ර 
කනොති බී මද විශො� ගැටලු උප ද ව න්නකි. ගිවි සු
මට අනුව කිසිදු කගොඩ නැ ගි ල්�ක �ඩො දැමී මට 
හැකි යො වක නැත. එකහේ විශො� ප්මො ණකේ 
කගොඩ නැ ගිලි කද�ක කම සමො ගම විසින් �ඩො 
ඉවේ �ර දමො ඇත.  

ක�කස කහෝ කේවො කම වන විට �ළ ලුන් 
මල්ක�න් එළි යට පැමිණ තිකබ්. රොජ්ය කදපළ 
අව ්භො වි තය කසල්� ම �ට ගත කනොහැ කිය. දැන්  
නීතිය තදින් ක්රියො ේම� �ළ යුතුය. කමවන් 
මහො පරි මොණ වංචො වන් ඉදි රි කේදී තවේ සිදු 
වීමට ඉඩ කනොදිය යුතුය.

ඡායාරූපසමන්තවීරසිරි

බදු තක්සේරුව  
ලක්ෂ 17ක. එකලක්ෂ 
විසිපන්දාහට බදු දීලා

්ටන්්ඩර් කැඳවා  
නැහැ. අධ්යක්ෂ  

මණ්ඩල අනුමැතියක 
නැහැ.

යමෝදරධීවරවරායසම�න්්ධවිගණනවිමසුමවරායරුපියල්17,00,000�ටමාසි�ව�දුදියහැකි�වට
�ළතකයසරුවාරතාව

නිසි�ල්ධාරියලසඅසකිරීයමදැන්වීමනිකුත්�ළ
තිඹිරිගසයායප්රායේශීයයල්�මප්රියන්තාදිසානාය�

ඔටරක්රීඩාසමාජයේතිය�නජාත්යන්තරතලයේපිහිණුමතටා�ය

යමෝදරධීවරවරායේපිවිසුම

ඔටරසසමාජයේනිරමාතෘවරුන්වනජී.ආර.යරාසය�ාේසකි(වයම)
කවින්ටසයසායිසා(දකුයේ)යමහියවති.යසසුඅයවන්යන්ඉේරමසාසහ

නිකීඇන්තනීය.

දකවො කමරට ප්භූ පැ�ැ න්තිකේ 
කමන්ම සොමොන්ය පැ�ැ න්තිකේ 
ක�ොකහෝ කදකනක සොමො ජි �
ේවය දරො තිකබ්. කම වන විටද 

සොමො ජි � යන් සංඛ්ොව පන්ද හ
ස �ට අධි �ය. ඔටර් ක්රීඩො සමො ජය 

ආරම්භ කිරීකම කගෞර වය හිමි වන්කන 
කරේේ කරොසක�ොේසකි, කුයි න්ටස කසොයිසො, 

කක. ඩබ්ලිේ. ඉබ්රමසො සහ නිකි ඇන්තනි යන 
සිවු කදනො ටයි. 1933 ඔටර් ක�බ්හි මුල්ම ස්භො ප ති ව රයො ක�ස 
ඕ. බී. සිල්වො පේවී ඇති අතර එතැන් සිට කම දකවො ස්භො
ප ති ව රුන් 31 කදකනක පේව තිකබ්. වර්ත මොන ස්භො ප ති ව රයො 

වසර
87ක් 

පැරැණියි

මිලියන 
31ක් 

රජයට 
ණයයි

සාමාජිකයන් 
5000කට 
වැඩියි

ඔටර්ස් ක්රීඩා සමා ජයේ   
ය�ානි යම� ගින�  

වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනිදා ඉරිදා



05
 සුභා ෂිණි ජය රත්න  

වනජිවිපරිසරරසවිඳිනනන්ට
මෙනෙවනදිවිය්ටහිතැතිමෙස්
විමෙස්සංචාරකයින්ටනිදැලමල

හැසිමරනවටිනාකෙක්ඇතිසතුනමනත
ගැටීෙඅෙරණීයඅත්දැකිෙකි.මකාටි
යකුෙක්න්ටලැබිෙෙඑවනඅත්දැක්ෙක්
එක්කරනනමනකි.එමහත්කුසගිනිනිවා
ගැනීේටමිනිස්ජනාවාසය්ටටිමකනටික
ආක්රෙණයකළෙඅවසානමේමනාසිතූ
පරිදිඅකාලමේෙරුවසඟය්ටයනන්ට
තරම්ඔවුහුපවුකාරවිය.මිනිසුනමගේ
මනාපහත්කම්නිසාමවනඇ්ටවූෙරු
උගුලවල්ටඅවසානමේඔවුහුදිවි
ය්ටසමුදුනහ.මෙස්විමෙස්පරිසර
මලෝලීනමගේමනත්සිත්ඇඳබැඳගනනා
අපූරුවනජීවිපරිසරයක්අප්ටතිබුණෙ
දැනඒසියලලමකමිනමකමිනවිනාශ
වීයනන්ටප්ටනමගනඇත්මත්මිනිස්
ක්රියාකාරකම්හිපටුඅරමුණුනිසාය. 
 
අද ලංකාවේ වඳ වී යන වකාටි

යාට අතව ඇතවත වේ අකා රු ණික 
ඉර ණ මය. වේ වසර තුළ මිය ගිය 8 
වැනි වකාටියා පසු ගි යදා වාර්ා වූවේ 
ගේවපාල වදාළුව ප්රවේ ශ වයනි. එවෙත 
වාර්ා වනාවූ වකාටි මරණ වකව්
කුත ඇතදැයි කවු රුත වනාදනි. 

සමස් ලංකා වන ජිවි නියා ම ක ව
රුනවගේ සංග මය ද පවසා සිටිනවන 
විවිධ දඩ යේ වේතු වවන ලංකා 
වකාටිනවගේ මරණ වාර්ා ග් අනද මින 
ඉෙළ වගාස ඇති බවකි. ඉ්ා වකටි 
කාල යක් තුළ වමවස වැඩිම මරණ 
සංඛ්ා වක් වාර්ා වි ඇතවතද වේ 
වස වරය.

 වේ පිළි බ ඳව අද ෙස දක්වන උඩ ව ලව 
ඇත අතුරු වසවණ පශු වවද්ය නිල
ධාරී මාලක අවේ ව රධන මේා පවසා 
සිටි නවනද පසු ගිය වකවරෝනා වසං ග් 
කාලවේ වබාවෙෝ වදවනක් නිවව සව ල
ටම වී සිටීම වේතු වවන වමවන ප්රව ණ
්ා වක් දැකිය ෙැකි වු බවකි.

“පසු ගිය කාලවේ වගාඩාක් අය 
වගව ලව ලට වී සිටි නිසා සම ෙර පළා
තවල සතුන වගාඩාක් වදවනක්වගේ 
ආො ර යට එකතු වුණා. වේ නිසා 
සතතු අලලා ගැනී මට ගේවල මඳු 
බැනදා. අවේ ලංකාවේ ‘Pantehra pardus 
kotiya'කියන විවේ ෂය ්මයි වේ මර
ණ යට පත වනවන. වබාවෙෝ වදවනක් 
වේ ස්ාව දිවියා විදි යට ෙැඳි නවු වත 
දිවියා කියනවන පූවසකු වවගේ කුඩා 

ප්රමා ණවේ සව්ක්. වේ 
සතුන ලංකාවේ සෑම 
වේශ ගු ණික කලා
ප ය කම ඉනනවා 
වවගේම වපාඩි 
වපාඩි කඳු
කර කැළැ ව
ලත ඉනනවා. 
නමුත දැන 
ගේ වඳිනවන 
ආොර වොයා
වගන. ගේව
ලට ආව ෙම වේ 
සතුනට බලවලෝ 
ඌවරෝ ආදි සතුන 
පෙ සු වවන අලලා 
ග් ෙැකි වවනවා. 
වමවෙම සතතු 
දඩ ය මට ගේව ඳින 
විට ්මයි වමවැනි 
වකාටින මේදට 
ෙසු වවලා මැවරනවන. පසු ගිය මාස 8 
ට වමවැනි වටිනා සතුන 8 වදවනක් 
ආකා ලවේ මැරුණා. ඒ අ්ර වාර්ා ග් 
වන විවේෂ වකාටි මර ණය ්මයි  කළු 
වකාටි යාවගේ මර ණය. ලංකාවේ වකාටි 
ෙැවමෝ ටම දකි නනට ලැවබනවන 
නැෙැ. සංචා ර ක යින වමවැනි සතුන 
බලනන ෙරීම ආසයි. වේ නිසා සංචා
රක කරමා න්ය පැතව්න වේ සතුන 

සිටීම ඉ්ා වැද ගත. ්වත පැත් කින 
ආොර දාමවේ ඉෙ ළිනම සිටිනවන 
වේ සතුන. ඒ සතුනවගේ ගෙ ණවේ අඩු 
වීමක් වවනවා කියනවන පරි සර සම
තු ලි ්  ් ාව අඩු වවනවා කියන එකයි. 
වගා වට පම ණක් වනවමයි කැළෑවේ 
සම තු ලි ්  ් ා ව යද නැති වවනවා....“ ඒ 
පශු වවද්ය නිල ධාරී මාලක අවේ ව
රධන මෙ ් ාය. ෙැටන, වනාරවුඩ් සෙ 

ආග ර ප ් න ආදී ප්රවේ ශ යනහි වත වතු 
ආශ්රි ් ව සැරි ස රන වකාටි වමවස  දඩ
ය ක්ක රු වනවගේ උගු ලව ලට ෙසු වීවමන 
සෙ වස මිශ්ර කළ මස වරග ආො ර යට 
ගැනී වමන මර ණ යට පත වූවේ වටිනා 
සේප ් ක් රටට අහිමි කර මිනි. වන
ජිවි වාර්ා වනට අනුව වමවස මිය ගිය 
බහු ්  ර යක් වකාටින වැඩුණු ගැෙැනු 
සතුන විම වමහි බර ප ්  ළ කම වඩාත 
තීව්ර කර නවනකි. එය සතතව ගෙණ 
ඝන තව යට දැඩි බල පැේ කර ව නනකි. 
ලංකාවේ සිටි දුරලභ කළු වකාටියා මිය 
ගිවේ මැයි මස 29 වැනි දාය. ලක්ෂ පාන 
වාල ම වලයි ප්රවේ ශවේ එළ වළු වගා 
වගාවි ප ලක සතුන දඩ යේ කිරිම සඳො 
අටවා තිබූ මනද කට ෙසු වී තුවාල ලැබු 
වේ දුරලභ කළු වකාටියා වැඩි දු රට 
ප්රති කාර ලබා දිම සඳො උඩ ව ලව පශු 
වවද්ය වරෝෙල වව් රැවගන වගාස 
සිටි යදි ජිවි ්  ක්ෂ යට පතවිය. 

කළු වකාටියා මිය යාම සේබ නධ
වයන ෙැටන මවෙ සත්ාත අධි ක ර ණය 
වව් නලල ්  නනිය වන ජිවි කාරයාල 
විසින කරුණු වාර්ා කර තිබු අ්ර 
වන ජීවි වදපා ර් වේ නතුව විසින මිය 
ගිය කළු වකාටි යාවගේ සිරුර සංර ක්ෂ

ණය කිරි මට අවශ්ය කට යුතු වකාළඹ 
වකෞතු කා ගා රය ො එක්ව සිදු කර 
වගන යයි. මීට ප්රථම වදණි යාය මවු
ලවද ණිය ප්රවේ ශවේ මනද කට ෙසු වී 
මිය ගිය වමවැ නිම කළු වකාටි වය කුවගේ 
සිරුර ගිරි ් වල ජාතික වන ජිවි පුහුණු 
වකන්රවේ සංර ක්ෂ ණය කර ඇ්.

ජූනි 23 වැනිදා වෙළබඬ වතු යා ය කදි 
මිය ගිවේ පැටි වයකු සහි ් ව සිටි වකාටි 
වදවනකි. වමාවුන ලංකා ව ටම ආවේ
ණික වකාටි විවේ ෂ වන අ්ර දුරලභ 
වඳ වි යන සතතව විවේ ෂයි. නමුත වත 
වගා වට නතු වුණු මධ්යම කඳු ක රවේ 
උස භූමි ආශ්රි ් ව සැරි ස රන වකාටින 
වතු කේක රු වනට මෙත භීතිය උප ද
වන සතතව වකාට්ා ස
යකි. උනහිටි ගමන 
වොර රෙ වසම 
වතු ජනා වා
ස ව ලට කඩා 

වදින වකාටින, කුකු ළන, එළු වන, ගව
යන සෙ බලලන ආදී ගෘො ශ්රි් සතුනට 
එලල කරන ්රජ නය ඉම ෙතය. 

්රජ න වයන මිදීම පිණිස කඳු කර 
වැසි යන දැන කලක පටන වකාටි
යනට උගුල ඇට වී මට අතෙදා බල මින 
සිටිති. එනේ, වගදර වදාර ඇති කරන 
බලලන ‘ඇමක්’වස භාවි කර, වකාටි
යනට පාඩේ උග නව නනට යාමයි. 

පාඩම ඉවගන ගනනා වකාටි, දැන 
සෑවෙන කාල යක් තිසවස අති ශය 
කුරිරු වලස මිනි සුන වවතින මියැ වද
නවනෝය. වබාවෙෝ වදනා වමම ස්ා 
වකාටියා ො දිවියා වශ වයන මාරු කර 
ගනිති. අවේ රට තුළ වාසය කරන 
වකාටි යාට වඩා සිරු රින කුඩා බළල 

පවු ලට අයත සාමා ජි ක යින වදවද වනක් 
වනවන  වකාළ දිවියා (Rusty Spotted 
Cat) සෙ ෙදුන දිවියා (Fishing Cat)ය. 
වේ වදවද නාට අම ්  රව අවේ රට තුළ 
වාසය කරන බළල පවුවල අවනක් පුංචි 
ඇත්ා වවනවන වල බළ ලායි (Jungle 
Cat). වේ සිවු වදනාම වන ජීවී රක්ෂි ් 
යන ඇසුවර දිවි වගවනා බළල පවුවල 
සාමා ජි ක යිනය. ්මනවගේ බල පරා ක්ර ම

යට සරි ලන ආකා ර යට වසසු සතව යින 
වගාදුරු කර ගනි මින ජීවත වන ආකා ර
යට  වේ සතුන හුරු වි ඇති නිසා සවභාව 
ධරම යට පට ෙැනි අයු රින වේ සතුනවගේ 
ජීවන රටාව විනාශ කිරී මට කිසි වවකු
ටත නීති වයන අව ස ර යක් නැ්. තියුණු 
නිය, තියුණු උල දත, වන ග් දිවි ය ටම 
ගැළ වපන සුනම්ය සිරු රත ඌට සවභාව 
ධරම වයන දී ඇතවත ඒ නිසා වවනි. අවේ 
රවට වාර්ා වවන වේ වද වීවේ ්රජ න
යට ලක්ව ඇතවත බිළාල පවු ලට අයත 
රටට ඇවැසි සාමා ජි ක වයෝය. වන සතව 
ො වෘක්ෂ ල්ා ආරක්ෂා කිරීවේ ආඥා 
පනවත 30 වන වග නතිවේ, වදවන උප 
වග නති යට අනුව බිළාල පවුවල සාමා ජි
ක යින දැඩි වලස ආර ක්ෂි් ක්ෂීර පා යින 
වලස ලැයිසතු ග් කර ඇතවත විවිධ 
මානව බල පෑේ වේතු වවන වේ අයවගේ 
ජීවි ්  යට ්රජ න යන එලල වීම වළක්වා 
ලමින ඔවුනවගේ පැවැතම ්ෙ වුරු කරනු 
පිණි සයි. එබැ වින වමවැනි ජීවී සව්කු 
්බා අජීවී මිය ගිය සව් කුවගේ වකාට සක් 
වෙෝ ළග ්බා ගෑනීම (සේ, දත, නිය) 
දඩු වේ ලැබිය ෙැකි වර දක් බව සිහි පත 
කළ යුතු මය.

ඇඳිරි නීති කාලයේ 
ය�ාය�ෝ යෙයෙක් 

සතුන් අලලා ගැනී මට 
මදු �ැන්ඳා

මිය ගිය යකාටින් 
�හු ත ර යක් වැඩුණු 

ගැ�ැනු සතුන්

වෙ සතව �ා  
වෘක්්ෂ ලතා ආර ක්්ෂක 
ආඥා පෙ තට අනුව 

දැඩි ෙඩු වම් 

මකාළඹජාතිකමකෞතුකාගාරමේදිසංරක්්ෂණයකරනලක්්ෂපානවාලෙමලයිමියගියකළුමකාටියා

කුස ගි න්ෙට 
ගම් වැදී
දිවි යයන් 

  සමු ගත යකාටි

ජීවිතමේඅවිනිශ්චිතභාවයපිළිබඳ
නිෙසුනඕනෑතරම්තිබුණෙහිතවතකු්ට
අවසනමගෞරවෙක්වනන්ටගියගෙන

තෙනමගේෙඅවසනගෙනමවතැයිඑෙඉරණේට
මුහුණදුනකිසිවකුසිහිමනනුදුමනාසිතනන්ට
ඇත.පසුගිය22වැනිදාඑවැනිඅවාසනාවනත
ඉරණෙක්සනිටුහනකළදිනයකි.එදිනප්රමේශ
3කදීසිදුවූොරකරියඅනතුරු3කින8මෙන
කු්ටදිවිඅහිමිවූඅතර10මෙනකුතුවාලලැබීය.
කුරුණෑගලමකාළඹප්රධානොරගමේඅලවමවදී
මෙෝ්ටරරියක්ටිපරයකගැටීමෙන5මෙනකු
ෙරුමුව්ටපත්වූඅතරඑදිනෙඇලලවැලවාය
ොරගමේරාවණාදියඇලලඅසලදීවෑනරියක්
ප්රපාතය්ටවැටීමෙනතිමෙනකුෙරුමුව්ටපත්වී
තිමෙනකුතුවාලලැබීය.එදිනෙතලාවතඹුත්මත්
ගෙප්රධානොරගමේපයිනඩිකුලමම්දීකැබ්රියක්
දුම්රිමේගැටී7මෙනකුබරපතළතුවාලලැබීය.

 ඒ අ් රින කුරු ණෑ ගල වකාළඹ මාරගවේ  
අලේව වළ කු ඹුර ප්රවේ ශ වේදී අලු යම ේ රට 
පමණ වමෝටර රථ යක් සෙ ටිපර රථ යක් එකි
වන කට ගැටී වමන සිදුවූ මාරක අන තු රින දිවි 
අහිමි වූ පුේග ල යන 5 වදනාම වයස අවු රුදු 30ට 
අඩු ්රු ණ යන වීම දැඩි වේද නීය ්තතව යකි. 
එම ්රු ණ ය නවගන තිවද නකු වපෞේග ලික ඉදි
කි රීේ සමා ග මක මධ්යම අධි වේගී මාරග ව්ාපෘ
තිවේ වදා කඩ වකාටවස  වසවය කළ මිණුේ 
සො ය ක ය ව රුන වන අ්ර එක් ්රු ණ යකු එම 
සමා ග වේම රියැ දු රකු වලස වසවය කර මින සිටි 
අවයකි. අවනක් ්රු ණයා ඇඟ ළුේ කේෙ ලක 
වසවය කර මින සිටි අවයකි. ඔවුහු 21 වැනිදා 
රාත්රිවේ මිතු ර කුවගේ පිය කුවගේ අව ම ඟු ලට සෙ
භාගී වීම සඳො වර කා වපාල ප්රවේ ශ යට වගාස 
නැව් පැමි වණ මින සිටි යදී එම අවා ස නා වන් 
ඉර ණ මට මුහුණ දී තිවේ. එවලස අවා ස නා වන් 
වලස දිවි සැරිය නිමා කවළ පුත් ලම වකාටටු
ක ච්චිය මැලල නකු ලවේ පදිං චිව සිටි වරණ කු
ල සූ රි යවගේ ්ාරුක අදීෂ වපවරරා(22), වැලි මඩ 
අඹ ග සවදෝව නික අ ත් න වගාඩ පදිං චිව සිටි 
මලල ව ආ ර ච්චිවගේ ශ්රීමාල මවනෝජ්(26), කෑගලල 
වනළු නවද ණිය උඩු කු ඹුවර පදිං චිව සිටි දිලෂාන 
ජය සංක(23)යන මිනුේ සො ය ක යන තිවදනා, 

එම සමා ග වේම රිය දු රකු වලස 
වසවය කළ ඉේබා ග මුව වඩු වපාල 
සුනිල පති ර ණ ලාවගේ  මිහිර සචිත් 
පති රණ(29) සෙ ඇඟ ළුේ කේෙ
ලක වසවය කළ ඉේබා ග මුවේ 
පනනල වීර වකෝන මුදි ය නවස
ලාවගේ චරි් වකෞශල්ය මධු ෂාන (24)
යන අයය. චරි් මධු ෂාන වමම ගම නට 
එක්වී ඇතවත ඔහුවගේ මිතුරා වන මිහිර සචි
ත්වගේ  ඉලලී ම ටය. අන තු රට ලක්වූ ඔවුන ගමන 
ගත මරුටි වරගවේ වමෝටර රථය ද  මිහි රට 
අයත වූවක් වන අ්ර රිය පදවා ඇතවත ද ඔහු 
විසින බව අනා ව ර ණය වී තිවේ.   

රියැ දු රුට නිනද යෑම වේතු වවන එම මාරක 
අන තුර සිදු ව නනට ඇති බව වපාලි සිය සැක 
කරයි. වැලි පිරවූ ටිපර රථය මාරගවේ නිය
මි් වදසින ධාව නය වී ඇති බවත ඊට ප්රති වි
රුේධ වදසින පැමිණි වමෝටර රථය මාරගවේ 
දකුණු පසට ධාව නය වී රිපර රථය සමඟ මුහු
ණට මුහු ණලා ගැටී වමන අන තුර සිදුවී තිවේ. 
ටිපර රථවේ රියැ දුරු යටි ය නව්ාට ප්රවේ ශවේ 
පදිංචි නිොල පුෂප කු මාර ජය වසන වපාලි සි යට 
කර ඇති ප්රකා ශය අනුව ඔහු මඩ ක ල පුවේ සිට 
වැලි රැවගන වකාළඹ වදසට රිය ධාව නය 
කර මින සිටි යදී අන තු රට පතවූ වමෝටර 
රථය විදුලි පෙන අව වලෝ ක නය වනාකර 
වේග වයන ඉදි රි යට පැමිණ තිවේ. එය 
දුටු වොම ඔහු ටිපර රථය නව්ා ඇ්ත 
වමෝටර රථය විශාල ශේද යක් නඟ මින 
ටිපර රථවේ ගැටී ඇ්. 

 ්රුණ ජීවි් 5ක් අකා ලවේ රටට 
අහිමි කළ ඒ මාරක අන තුර එවස සිදු වේදී 
එදි නම උදෑ සන 6ට පමණ ්වත මාරක 
අන තු රක් ඇලල වැලල වාය ප්රවේ ශ වේදී 
සිදු විය. ඒ, ඇලල වැලල වාය මාරගවේ 
රාවණා ඇලලට නුදු රින පිහිටි වංගු වක් 
ආස නන වේදී  වෑන රියක් මාරග වයන 
ඉව ් ට පැන අඩි 150ක පමණ දුරක්  ප්රපා
් යට වපරළී යෑම නිසා එම වෑන රථවේ 
ගමන ගත තිවද නකු ජීවි ්  ක්ෂ යට පතවී 
්වත තිවද නකු තුවාල ලැබී වමනි. ලංකා 
විදුලි බල මණඩ ලවේ බදුලල ශාඛාවේ 
්ැණීේ අංශවේ වසවය කළ විදුලි අධි කා
රි ව රුන වදවද නකු සෙ ඔවුන ගමන ගත 

කුලී පද නම යටවත ලබා
වගන තිබූ  වෑන රථවේ 
රිය දුරු එවස ජීවි ්  ක්ෂ යට 
පතවිය. ඒ අනුව එම අන
තුර නිසා දිවි අහිමි වූවේ 

පසසර  මාඔ සසා වගාලවල 
පදිං චිව සිටි ඩේ. එේ. සුබ සිංෙ 

ො ගාලල ප්රවේ ශවේ පදිං චිව සිටි 
ටී.ජී. උදය කුමාර යන විදුලි අධි කා රි වරු 

වදවද නාට සෙ වෑන රථවේ රිය දුරු බදුලවල 
අළු වගාලවල පදිං චිව සිටි ඒ. එේ. විම ල වසන 
යන අය ටය. අන තුර වේතු වවන හිසට බර ප ් ළ 
්ැලීේ සිදුවූ විදුලි අධි කාරි ආර.එේ. දිලොන 
වැලල වාය වරෝෙවල දැඩි සතකාර ඒක කවේ 
ප්රති කාර ලබන අ්ර සුළු තුවාල ලැබූ ලලිත 
ප්රසනන සෙ  අජිත පුෂප කු මාර  යන විදුලි 
අධි කා රි ව රුන වදවදනා බදුලල මෙ වරෝ ෙවල 
ප්රති කාර ලබයි.

එම විදුලි අධි කා රි වරු පසවදනා වපර දින  
රාත්රිවේ ගාලල ප්රවේ ශවේ පිහිටි හි් වත විදුලි 
අධි කා රි ව ර ය කුවගේ ඥාති ය කුවගේ අව ම ඟුල අව
සථා ව කට සෙ භාගි වීමට වගාස ඇති අ්ර 
22 වැනිදා උදෑ සන ආපසු එමින සිටි යදී වෑන 

රථවේ රියැ දු රුට නිනද යෑම වේතු වවන උදෑ
සන 6.25ට පමණ එම අන තුර සිදුවී තිවබන 
බව මූලික වපාලිස පරී ක්ෂ ණ ව ලදී අනා ව ර ණය 
වී තිවේ. මාරග වයන ඉව ් ට පැන අඩි 150ක් 
පමණ බෑවු ම කට වැටුණු රථය ගසක වැදී වමන 
නැවතී ඇති බවත එවස වනාව නනට ් වත අඩි 
3000කට වඩා වැඩි බෑවු ම කට රථය වැටී මට ඉඩ 
තිබූ බව ද  වපාලි සිය පව සයි.

22 වැනිදා  අලු යම 3ට පමණ ් ලාව ් ඹු තවත
ගම ප්රධාන මාරගවේ පයි නඩි කු ලම 
ප්රවේ ශ යට පිවි වසන දුේරිය ෙරස 
මාරගවේ ඔසවස ධාව නය වූ කැේ 
රථ යක්  මනනා රම සිට වකාළඹ 
බලා ගමන කර මින තිබූ දුේරි යක 
ගැටී වමන ් වත අන තු රක් සිදු විය. 
ඒ වේතු වවන කැේ රථවේ ගමන 
ගත ෙත වදනකු බර ප ් ළ තුවාල 
ලබා අනු රා ධ පුර ශික්ෂණ වරෝෙ
ලට ඇතු ළත කර තිවේ. තුවාල 
ලැබු වන ගේපෙ  ප්රවේ ශවේ පදිං චි
ක රු වන වන අ්ර ඔවුන පසවද
නකු ්ලාව ප්රවේ ශවේ ඥාති ය කුවගේ 
නිවවස පැවති සාද ය කට සෙ භාගි 
වී එහි සිටි ්වත ඥාතීන වදවද
නකු ද සමඟ ආපසු යමින සිටි යදී 
වමම අන තුර සිදුවී තිවේ. තුවාල 
ලැබූ වන අ්ර කාන්ා වන වදවද
නකු ද වේ.

22 වැනිදා සිදුවූ එම මාරක රිය 
අන තු රු ව ලට අම ්  රව 23 වැනිදා 
රාත්රී 8.30ට පමණ  මෙ නු වර කුරු
ණෑ ගල ප්රධාන මාරගවේ ගල
වග දර මඩ වල බෑවු වේදී වමෝටර 
රථ වදකක් ො කනවට නර රථ
යක් ගැටී වමන සිදුවූ අන තු ර
කින  වදවද නකු මරු මු වට පතව 
්වත පස වදනකු තුවාල ලබා 
තිවේ. අන තුර සිදුව ඇතවත කටු
ග සව්ාට ප්රවේ ශවේ සිට කුරු
ණෑ ගල වදසට සාදික්කා ව්ාග
යත රැවගන ගමන ගනි මින  තිබූ 
කනවට නර රථ යක් මඩ වල බෑවු
වේදී වමෝටර  රථ යක ගැටී ඉදි රි
යට ධාව නය වවමින ් වත වමෝටර 
රථ යක ගැටී ඒ ම්ට වපර ළී වමනි.  
කනවට නර රථය මුලිනම ගැටුණු 
වමෝටර රථය පැදවූ කාන්ාව 

සෙ එහි සිටි ඇවගේ දිය ණිය තුවාල ලබා තිවේ. 
අවනක් වමෝටර රථ යට අන තු රින දැඩි ොනි 
සිදුව තිවබන අ්ර එහි එකම පවුවල මව, පියා 
ො දරු වන වදවද නකු පැමිණ තිවේ. රිය පැදවූ 
පියා සෙ ඔහුවගේ සිඟිති දිය ණිය වමම අන තු රින 
මරු මු වට පතවිය. පියා ගලෙ ප්රවේ ශවේ පදිංචි 
වෙෝටල කළ ම නා ක රු වකු වන ගලෙ නිලඅවේ 
පදිංචි චතුර සුවරෂ ගවණ වපාල (36)වන අ්ර 
ඔහුවගේ දිය ණිය දුලානි වසනාලි වදෙැ වි රි දිය.

 සුරේකා නිල්මිණි ඉලං ග රකෝන්

අලවමවටිපරමෙෝ්ටරරථඅනතුර රාවණාදියඇලලඅසලදීප්රපාතය්ට
මපරළුණුවෑනරථය

පයිනඩිකුලෙදුම්රියහරස්ොරගමේදී
දුම්රිමේගැටුණුකැබ්රථය

අව ම ඟු ල කට 

රගාස් එ්න ගමන් 

අව සන් ගමන් 

ගිය මිතුරරෝ

සතියක් ඇතුළත 15කට දිවි අහිමි කළ 
මාරක රිය අෙ තුරු ප�ක්
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2020.08.23 ”න ඉ ”න ’”“ණ –වපෙ 
පළ — ’”•ම ””බඳව”

1)  ෙවන ”ය  ෙකාට 
  "සංචාරක හා •ව” ෙ—වා අමා“ාංශය " ය”න "සංචාරක අමා“ාංශය" ෙලස සහ " 
ටපත” සත ““ තබන ලද ෙය–ජනා ”න 30 ” “ළ" ය”න ”ටප’ සත ““ තබන ලද 
ෙය–ජනා 2020 සැ“තැබ• මස 15 න සවස 2.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර පහත ”නයට එ•මට ෙහ– 
ෙගනැ”’ භාර“ම කළ හැ• අතර, එනම ඒවා ”වෘත කර• ලැෙ• ෙලසට ෙවන— ”ය “ය.

2)  එක ”ය  ෙකාට :
  සංචාරක අමා“ංශය ෙහ– එම අමා“ංශය යටෙ’ ඇ“ ආයතනවලට සබ”ධ අයට ෙහ– 
”“ සබඳතාව” ඇ“ අයට ෙ සඳහා අය” •“මට අව—ථාව ෙනාලැෙ•. 

 වැ• ”—තර කා•යාල ෙ“ලාෙ““ පහත අංක අමතා ලබාගත හැක.
සහකාර අ–”ෂක / 
“ෙ”තන කළමනාකරණ 

0112-348887 ෙහ– 0112-426800- ”ව 409
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 ලලිත් චාමින්ද

මගේ සිතට වැද ගත් අද හ සක් පහළ විය. 
ග�ෞද්ධ ළම යින් ඔවුන්ගේ ආගම දිව
යිගන් තිග�න හැම පන්ස ල කම විගේෂ 

දින වල නිය මිත පැය ගණ නක් උගත යුතුය. 
ඔවුන්ගේ මවු පි යන්ගේ  ආග ගමහි මුලික කරුණු 
පවා ඔවුන්ට  ගනාඉගැ න්වු ව ගහාත් ඔවුන් ගහාඳ 
ග�ෞද්ධ යන් ගවතැයි ගකගේ �ලා ගපා ග�ාත්තු විය 
හැකිද?“

එය  හෙන්රි ස්ටිල් ඕල්්ක ට්තුමා විසින් ඔහුහේ 
දින හ�ාහේ සට ෙන් ්කරන ලද්දකි. ඕල්්ක ට්තුමා 
විසින් හ�ෞද්ධ �ාසල් පිහි ටුවා ඒවාහේ නඩේතු 
්කට යුතු සඳො හ�ෞද්ධ අර මු ්ද ලට ආ්ධාර ස� ය
මින් ගමින් ගමට  හදශනා �ව ේව මින් ගිහේය. 
එහස් යන අත ර තුහේ හ�ෞද්ධ ෙැඩ ගැ ස්ම කින්  
හතාර �ාල �ර පුර දුටු ඕල්්ක ට්තුමා විසින්  
ඔහුහේ සිතට �ෙළ වූ අ්ද ෙ සක් හේ අයු රින් සිය 
දින හ�ාහේ සට ෙන් ්කහේය. ක්රිස්ති යා නු ව රුන්  
ඔවුන්හේ ළම යින්ට ආගම ඉගැ න්වීම අත �සු 
හනා්ක රදදී හ�ෞද්ධහයෝ �ම ණක් ඔවුන්හේ ්දරු
වන්ට එය කුමක් නිසා අත �සු ්කරද්ද? ඕල්්ක
ට්තුමා එ්කල ගේ නිය ේගේ පුරා හදශන �ව
ේව මින් යන අතහේ හේ ගැන ්කල්�නා ්කහේය. 
ඔහු තම සිත තුළ �ැළ �ැ දි යේ හවමින් තිබූ අ්ද
ෙස ක්රියා වට නැංවීම සඳො හතෝරා ගනු ලැබුහේ 
ඕල්්ක ට්තුමා විසින් හමර ටට �ැමිණ  �ළ මු ව රට 
�න්සිල් සමා ්දේ වූ විො ර ස්්ා න යයි. ඒ, ගාල්ල 
වැලි වේත  විජ යා නන්්ද විො ර ස්්ා න යයි.

එව ්කට ගාල්හල් �රම විඥා නාේ්  සමා ගහේ 
හල්්කේ ධුර යට  විජ යා නන්්ද විො ර ස්්ා නහේ 
ප්ර්ධාන දාය ්ක යකු වූ ්ධේම හස්න ජින දාස සු�
සිංෙ �ේව සිටි හේය. ඕල්්ක ට්තුමා විසින් තම 
අ්ද ෙස ්ධේම හස්න ජින දාස සු� සිං ෙට ්දන්වනු 
ලැබීය. ජින දාස සු� සිංෙ විසින් හේ පිළි �ඳ  
විො රා ධි �ති අක්මී මන  ්ධේමා රාම  ො �රි
හේ ණා ධි �ති �යා ගල සිරි සු මන තිස්ස යන 
හිමි ව රුන් සමඟ සා්කච්ා ්කළෙ.1889 වේ්ෂහේ  
විජ යා නන්්ද ඉරු දින ්දෙේ �ාසල මුල්ව රට 
ආරේ්භ ්කහේය. හ්කහස් වු ව්ද  �රි හේ ණා ධි �ති  
සිරි සු මන තිස්ස හිමි යන්හේ අස නී� වුෙ. එ�
ම ණක් හනාව    ්දෙේ �ාසල ඉතා උන න්දු
හවන් �ව ේවා හගන ගිය   සු� සිං ෙට  දුේරිය 
හ්ද�ා ේත හේ න්තුහේ ලිපි ්කාර තන තු රක් ලැ� 
්කඩු ග න්නාව ප්රහද ශ යට යෑමට සිදු විය. හේ 
නිසා ්දෙේ �ාසහල් ඉගැ න්වීහේ ්කට යුතු නතර 
කිරී මට සිදු විය. හේ �ව ගාල්හල් ඥහණෝ ්භා්ෂ 
හිමි යන් විසින් රචිත හ�ාදු පුබු දුව  ග්රන්්හේ 
සඳ ෙන්ව ඇත. සිරි සු මන හිමි යන් අ� වේ වී 
මාස ය කුේ �ෙ හළාස් දිනක් හගවි යදදී එව ්කට 
විජ යා නන්්ද පිරි හවහන් ඉහග නුම ල� මින් සිටි  
ඇෙැ හල් හ�ාළ ජිහනෝ රස හිමි යන් ්දෙේ �ාසල 
යළිේ පිහි ටු වීම සඳො  ඩී. හේ සු� සිංෙ, ජී. 
සම ර හ්කාන්, ඊ.එච හතහ� රිස් ්ද සිල්වා යන 
අය සමඟ සා්කච්ා ්කළෙ. ජිහනෝ රස හිමි යන් 
පිරි හවහන් අව සන් වේ්ෂහේ ඉහග නුම ල� මින් 
සිටි යදී විජ යා නන්්ද ්දෙේ �ාසල මුලින් ආරේ්භ 
්කළ අව දි හේදී  එහි ප්ර්ධා නා චා ේය ව රයා වශ
හයන් ්කට යුතු ්කළෙ. උන්ව ෙන්හස් හමකී ්දෙේ 
�ාසල නැව තේ ආරේ්භ කිරීම සඳො මුලි ්ක
ේවය ගනු ලැබීය. ්දෙේ �ාසහල් ස්ථිර �ැවැේම 
සඳො විජ යා නන්්ද ස්භාව නමින්  සමි ති යක්්ද 
පිහි ටු වනු ලැබීය. ඉක්බිති ක්රිස්තු වේ්ෂ 1895ක් 
වූ අහගෝස්තු මස 03 වැනි ඉරු දින  විජ යා නන්්ද 

ඉරිදා හ�ෞද්ධ �ාඨ ශා ලාව  උේස වා ්කා ර හයන් 
යළි ආරේ්භ ්කරනු ලැබීය. �සුව  විජ යා නන්්ද 
්දෙ ේ�ා සහල් මුල්්කාල සීමාව  අේෙැර  ්දෙේ 
�ාසල ආරේ්භ ්කරනු ලැබූ දිනය 1895 අහගෝස්තු 
මස 03 වැනිදා වශ හයන් සල ්කනු ලැබීය.

ඒ අනුව ගතවූ වසර 125්ක ්කාලය තුළ හමකී 
්දෙ ේ�ා සල් ඉති ො සය තුළ සුවි හේෂි  වූ සිදධීන් 
සංව ේසර වාේතා වල සඳ ෙන්ව ඇත.1897 
වේ්ෂහේ �ැවති සංව ේසර වාේතාහේ ජය මං
ගල ගා්ා කිය වීම පිළි �ඳ හේ අයු රින් සඳ ෙන්ව 
ඇත.

 හ�ෞද්ධ යන්හේ මංගල අව ස්්ා ව ලදී ඉරිදා 
�ාඨ ශා ලාහේ ළමුන් ලවා ජය මං ගල ගා්ා කිය
වීම  මුලින්ම ආරේ්භ ්කරනු ලැබුහේ  හේමිස් 
එදි රි වීර හදාස්ත රය.  හේමිස් මෙතා තමන්හේ 
විය ්ද මින්  ළමුන් අට හ්දහන කුට ඒ අව ස්්ා වට 
සුදුසු ඇඳුේ මස්සවා දුන්නා �ම ණක් හනාව 
ළමුන්ට රුපි යල් 04 �ැගින් �රි ත්ාග  ්කහේය. 
හේ නිසා විජ යා නන්්ද ස්භා වට මෙේ ලා්භ යක්්ද 
සිදු විය. එ� ම ණක් හනාව විජ
යා නන්්ද ්දෙේ �ාසල ආරේ්භ 
හ්කාට �ස්ව ස රක් ගත වී හමන් 
�සු ්දෙේ �ාසහල් ්කළ ම ණා
්කරු  ඩී.හේ සු්භ සිංෙ මෙතා 
විසින් ගාල්ල නග රහේ තවේ 
්දෙේ �ාසල්  තුනක්්ද මාතහල් 
නග රහේ ්දෙේ �ාස ලක් ආරේ්භ 
්කළ �ව ක්රි.වේ්ෂ 1902 වේ්ෂහේ 
මුද්රිත ්දෙේ �ාසල්  වාේතාහේ 
සඳ ෙන් හේ. එම වාේතා වට 
අනුව 1901 වසහේ මාගාල්හල් 
සු්ද ේමා රා මය, මිනු ව න්හගාඩ 
�ර මා නන්්ද විො රය, ගල්ව ඩු
හගාඩ  �රම විචි ත්ා නන්්ද විො
රය යන විො ර ස්්ා න වල විො
රා ධි �ති හිමි ව රුන් සමඟ සා්කච්ා හ්කාට  ඒ 
විො ර ස්්ා න වල  ්දෙේ �ාසල් ආරේ්භ ්කරනු 
ලැබීය.  මාතහල් විද්යා ව ේ්ධන සමි තිය  සමඟ 
සා්කච්ා හ්කාට  එහි විද්යා නන්්ද නමින් ්දෙේ 
�ාස ලක් ආරේ්භ ්කරනු ලැබීය.

විජ යා නන්්ද ්දෙේ �ාසහල් දියු ණුව සඳො  
1895 වේ්ෂහේ  අහගෝස්තු මස 03 වැනි දින  
ආරේ්භ ්කළ විජ යා නන්්ද ස්භාහේ  මුල්ම නිල
්ධාරි මණඩ ලය  ගැන්ද සංව ේසර වාේතා වල 
සඳ ෙන්ව තිහේ. �ැවිදි අනු ශා ස්ක හලස  ඇෙැ
හල් හ�ාල ජිහනෝ රස හිමි යන්, ගිහි අනු ශා ස්ක 
හලස ඩී. හේ සු� සිංෙ, ස්භා � ති ව රයා හලස  
එස්. ඒ. ඉසැඩ්  සිරි ව ේ්ධන, හල්්කේ හලස ජී. 
සම ර හ්කෝන්, උ� හල්්කේ හලස ඊ.එච හතහ�
රිස් සිල්වා සෙ ්භාණඩා ගා රි්ක හලස සී. පි ජය
සු න්්දර යන �ේව තිබුණි.

 වේත මා නහේ විජ යා නන්්ද ්දෙේ �ාසහල්  සිසු 
්දරු දැරි යන් 600 හ්දහනකු �මණ අධ්ා � නය 

ල�න අතර ගුරු වරු ගුරු ව රි යන් 30 හ්දහනකු  
ස්හවච්ා හවන් අධ්ා � නය ල�ා හ්දති. ගුරු වරු, 
විවි්ධ �ේහේ ්ෂ ්ක යන්, විේව වි ද්යාල සිසු සිසු වි
යන් ්දෙේ �ාසල පිළි �ඳ හතාර තුරු ල�ා ගැ නී
මට හමකී ස්්ාන යට �ැමි හණති. ්දෙේ �ාසහල් 
ප්ර්ධා නා චාේය ධුරය ්දරනු ල�න්හන්   ශ්ාස්ත් �ති  
නාකි යා හ්ද ණිහේ ඤානු ේතර හිමි යින් විසිනි.

අපි �සු ගිය ඉරු දින  එම ්දෙ ේ�ා ස ලට හගාඩ
වැ දුණු අව ස්්ාහේ විජ යා නන්්ද ්දෙේ �ාසහල් 
ප්ර්ධා නා චාේය  ශ්ාස්ත් �ති  නාකි යා හ්ද ණිහේ 
ඤානු ේතර හිමිහයෝ හමහස් �ැව සූෙ.

“ හේ ්දෙේ �ාසහල් නමට  ගැළ හ�න විදි යට 
හලාකු හගෞර ව යක්  ල�ා හ්දන්න  අපි ්කට
යුතු ්කර මින් යනවා. වසර 125ක් සම රන හේ  
අව ස්්ාහේ ජාති්ක මටි ට මින් වැ්ද ගේ හමවැනි 
ආය ත න යක් පිළි �ඳ හ�ාහෙෝ හ්දහනකු වැඩි 
සැල කි ල්ලක් ්දක්වලා නැති �ව ්කන ගා ටු හවන් 
කියන්න ඕන. හේ ්දෙේ �ාසල  සියලු ්දෙේ 

�ාස ල්වල මවු ්දෙේ �ාසල 
නිසා හමයට  රජ හයන් හමන්ම 
හ�ෞදග ලි්ක අංශහේ සෙ හයෝ
ගය ලැබිය යුතුයි. නමුේ අපි 
�ලා හ�ා හරාේතු වූ අයු රින් 
ඒ සෙ හයෝ ගය ලැබුණු �ව 
හ�න්හන් නැෙැ. හේ නිසා 
අපි ්දෙේ �ාසල් සංව ේ්ධන 
සමි ති යක් හගාඩ න ඟා හගන  
හ්භෞති්ක �ෙ සු ්කේ වැඩි දි යුණු 
කිරී මට හතම ෙල් හගාඩ නැ ඟි
ල්ලක් ඉදි කි රී මට සැල සුේ ්කළා. 
ඒ හගාඩ නැ ඟිල්හල්  මෙල් 
හ්ද්ක්ක  හේ වන විට ඉදි කි රීේ 
්කට යුතු අව සන් ්කර තිහ� නවා. 

වෙ ලය නිම ්කර ගන්න තිහය නවා. හේ හගාඩ
නැ ඟිල්ල ඕල්්කට් අනු ස්ම රණ හගාඩ නැ ඟිල්ල 
හලස නේ ්කර 125 වැනි සංව ේස රය අව ස්්ාහේ 
විවෘත කිරී මට සැල සුේ හ්කාට තිබුණා. රජ යේ 
මුල් ්කාලහේ හේ සඳො මැදි ෙේ වුණා. නමුේ 
හ්කාහරෝනා වසං ග තය නිසා රජ යට හමන්ම 
අපි ්කාටේ එය ක්රියා ේම්ක කිරී මට �ැරි වුණා. 
හමකී හගාඩ නැ ඟිල්හල් ඉදි කි රීේ ්කට යුතු අව
සන් කිරී හමන් �සු එහි හ්කාට ස්ක හ්කෞතු ්කා
ගා ර යක් ආරේ්භ කිරී මට  සැල සුේ හ්කාට තිහේ. 
්දෙ ේ�ා සල් සංව ේ්ධන ්කමි ටුහේ ස්භා �ති ලාල් 
රේනා ය්ක  කීහේ හමවැනි  ්ක්ා වකි.

“දැනට ්දෙේ �ාසහල් ඉන්න ්දරු වන් සංඛ්ාව 
අනුව ඉඩ ්කඩ මදි. ඒ නිසා  තමයි හතම ෙල් 
හගාඩ නැ ඟි ල්ලක් ඉදි කි රී මට සැල සුේ ්කහේ. එහි 
තුන්වැනි මෙ ලහේ වෙ ලය ගසා වැඩ අව සන් 
කිරී මට තිහය නවා. අහේ ්දෙේ �ාසහල්  තිහයන 
හ්කෞතු්ක ්භාණඩ  හ�ාේ�ේ, හල්ඛන, බුද්ධ 

රූ� සංර ක්්ෂ ණය ්කර හගන  හ්කෞතු ්කා ගා ර යක් 
පිහි ටු වී මට සැල සු ේහ්කාට තිහය නවා. ්දරු වන් 
්දෙ මින් හ�ෝ්ෂ ණය කිරීම  තමයි අහේ  අර මුණ”

්දෙේ �ාසහල් ගුරු ව රි ය්ක හලස හස්වය ්කරන 
බී. එේ සුජීවා ප්රිය ්ද ේශනී හමහස් �ැව සු වාය.    

“දැනට වසර 32ක් තිස්හස්  මම ්දරු වන්ට 
්දෙේ අධ්ා � නය ල�ා හ්ද නවා. මමේ ඉහගන 
ගේහේ හමම ්දෙේ �ාස හලන්. අහේ ්දෙේ 
�ාස ලට වසර 125ක් පිරීම අපි ටේ විශාල සතු
ටක්. හේ ්දෙේ �ාස හලන් ඉහගන ගේ අය අ්ද 
සමා ජහේ උසස් තැන්වල ඉන්නවා. වවද්ය වරු, 
නීති ඥ යන්, හදශ �ා ල ඥ යන් ඒ අතර ඉන්නවා”.

1895 අහගෝස්තු 03 දින ්දෙේ �ාසල් දිනය 
හලස රජය විසින් ප්ර්කා ශ යට �ේහ්කාට තිහේ. 
එම දිනය නිමිති ්කර හගන සෑම වේ්ෂ ය ්ක
දීම දිව යිහන් එක් දිස්්රි ක්්ක යක්  හතෝරා හගන 
්දෙේ �ාසල් දින සැම රුේ ජාති්ක වැඩ ස ට
ෙන ො ජාති්ක මහෙෝ ේස වය �ව ේවනු ල�යි. 
හමවර 125 වැනි ්දෙේ �ාසල් දින සැම රුේ 
උේස වය �ැව තිහේ ෙේ� න්හතාට ්කසා ගල 
රජ මො විො ර ස්්ා න හේ දීය. හ�ාදු පිළි හවේ 
සුර කින දැෙැමි සමා ජ යක් උහ්දසා 125 වන 
්දෙේ �ාසල් දින සැම රුේ ජාති්ක මහෙෝ ේස
වය ශ්ාහමා �ාලී මො නි්කාහේ මල්වතු මො 
විොර �ාේේවහේ රුහුණු මාග ේ� ේතුව ඇතුළු 
ගිරු වා ගම හදාහළාස් ්දෙස් රට ප්ර්ධාන අධි ්ක
රණ සංඝ නා ය්ක ්කසා ගල රජ මො විො රා ධි �ති 
ශාස්ත් �ති පූජ්ය තල ේහ�ෝ රුහේ ඉන්්ද සි රි සු මන 
නාය්ක ස්වාමීන් වෙන්හස් ඇතුළු මො නා ය්ක 
ස්වාමීන් වෙ න්හස් ලාහේ හගෞර ව නීය සෙ ්භා ගී
ේව හයන් අග මැති මහින්්ද රාජ �ක්්ෂ මෙ තාහේ  
ප්ර්ධා න ේව හයන් �ැවැ ේවිණි.

 හමරට ලිය � දිංචි  මුළු ්දෙේ �ාසල් සංඛ්ාව 
11034කි. ්දෙේ �ාසල් ශිෂ්ය සංඛ්ාව 2 258 
382කි. මුළු ්දෙ ේ�ා සල් ගුරු ්භ ව තුන් සංඛ්ාව 
131,948කි. හ්කහස් වු ව්ද වේමන් රජය මඟින් 
්දෙේ අධ්ා � න යට හමන්ම ්දෙේ �ාසල් ගුරු
ව රු න්ට්ද නිසි තැනක් ල�ා දී ඇේහේ ්දෙේ 
�ාසල් වි්ෂය අධ්ා �න රාජ්ය  ඇම ති ව ර යකු 
යට තට �ේකි රී හමනි.

දහම් පාසල් අධ්ා ප න ය 
වසර 125ක් සපුරයි

දහම් පාසල් දරුවන්

ප්ර්ධානාචාරය ශ්ාේ්රපති  
නාකියාගදණිගේ 
ඤානුත්ත� හිමි

සංවර්ධන කමිටු සභාපති
ලාල් �ත්නායක 

ආචාරිනී බි.එම් සුජිවා 
ප්රියදර්ශන  දහනායක

්දහම් පාසල් 
අධ්ා ප න යට ප්රථම වරට 
රාජ්ය ඇමැතිවරයයක්

්දහම් පාසල් ශිෂ්ය 
සංඛ්ාව 2,258,382ක්

මුළු ්දහ ම් පා සල් 
ගුරු භ ව තුන සංඛ්ාව 

131,948කි
යමරට ලිය ාප දංචි
මුළු ්දහම් පාසල් 

සංඛ්ාව 11034ක්

 සුභා ෂිණි ජය රත්න

ලංකාව අභි යයෝග ජය 
ගනි මින සහ නා ධාර 
යනාලැබ ආ ගමන 

ප්රශං ස නී යයි 
හිනදු සථාන ටයිම්ස පුවත්පත

එක්සත් ජන ප ්දයේ පාසල් 
විවෘත කිරී මට ය�ාලර් 

මිලි යන 328ක්

ඉනද යායේ පාසල් නැවත 
විවෘත කරන දන ය

අවි නි ශ්චි තයි

රජය ලබා දුන 
නාය ක ත්වය මීට 
ප්රබල යේතු වක් 

විදු හ ල්ප ති වරු

අභි යයෝග ජය ගත්තත් 
අව දා නම අම තක 

කර නැහැ 
අධ්ා පන යල්කම් කපිල යපයර්රා

ගකාවිඩ්  19 වසං ග තය ගේතු ගවන් 
ගලාව සෑම �ට කම ප්රාථ මික 
හා දවිතී යික පාසල් වැසී ගිය 

�වත් එය බිලි යන 1.5 කට වැඩි ඉගග නුම ල�න 
දරු පිරි ස කට සෘජුව �ලපෑ �වත් යුගනේගකෝ 
සංවි ්ධා නය පසු ගි යදා වාරතා කගේය. එගහත් 
අප �ට ගම් සියලු අභි ගයෝ ග යන් ප� ද ව මින් 
ගකාවිඩ් අභි ගයෝ ග යට සාරථ කව මුහුණ දුන්නා 
පම ණක් ගනාව ගලාව අන් සියලු �ට ව ලට සාගේ
ක්ෂව ලක්ෂ 45 ක් වූ දරු පිරි ස කට යළිත් පාසල් 
ගදා� ගුළු විවෘත ක� න්නට සම ත්වීම අද ගලෝක 
වාරතා වක් අත � ටද එක් වන්ගන්ය.

යුනි හසෆ් ආය ත නය �සු ගි යදා හලෝ්ක යාට 
�ැවැ සුහේ හ්කාවිඩ් 19 �රදා ආර ක්ෂි තව සිසුන් 
�ාසල් යැවූ ප්ර්ම ්දකුණු ආසි යා ති්ක රට හලස 
ලං්කාව ෙැඳි න්විය ෙැකි �වයි. යුනි හසෆ් ආය
ත නහේ  අ්ද ෙස හමහස් හලාවට ප්ර්කාශ ්කහේ 
එහි නිහයෝ ජිත ටිේ සූටන් මෙ තාය.

“COVID19 සඳො ඵල දායී හලස ප්රති චාර 
දැක්වීම පිළි � ඳව ශ්රී ලං්කා වට අපි සු� �ත
න්හනමු. එම ඟින් �ාසල් විවෘත ්කර ළම යින් 
සුර ක්ෂි තව හගන ඒම සඳො ්දකුණු ආසි යාහේ 
ප්ර්ම රට වල් අත රට �ැමි ණී මට ෙැකි වී තිහේ” 
යනු හවන් යුනි හසෆ් ආය ත නහේ නිහයෝ ජිත ටිේ 
සුටන් මෙතා �ැවැ සුහේ ප්රශං ස නා ේම ්ක වය. 
යුනි හසෆ් ආය ත නය ශ්රී ලං්කාව �ැමිණි හේ 
ගම න්මඟ තව දු ර ටේ විග්රෙ ්කර මින් ඔහු �ැවැ
සූහේ “�ාසල් වසා දැමී හේදී ලං්කාහේ අධ්ා
� නය අඛ ණඩව �ැව තුණා. ්දරු වන්ට වඩාේම 
අව දා න මට ලක්විය ෙැකි ස්්ාන අවම 
්කර ඉහග නී මට හොඳම ස්්ානය �ාසල 
�වට �ේ ්කර න්නට ඔවුන්ට ෙැකි වුණා. 
දැන් ඔවුන්හේ ගුරු ව රුන් සෙ මිතු රන් 
සමඟ ්ධනා ේම්ක, ආර ක්ෂිත �ාසල් 
�රි ස ර ය්ක සිටින �ව අපි ්දනිමු. හ්කහස් 
හවතේ, COVID19 අව දා නම තව මේ 
�වතී. අ�හේ �ණි වි ඩය සරල වන්හන් 
එ�ැ විනි ”යනු හවන් එහි ෙැඳි න්විණි.

මාේතු මස 12 වැනිදා හ්කාවිඩ් අව දා
න මින් මිහ්ද න්නට වැසු �ාසල් යළි මාස 5 ්කට 
�සු එනේ �සු ගිය අහගාස්තු 10 වැනිදා සියලු 
්දරු වන්ට යළිේ �ාසල් හදාරටු විවෘත ්කර
මින් ආරේ්භ ්කළ ගමන හේ වන විට හලාවම 
ප්රශංසා ්කරති. ඒ ජනා ධි � ති ව රයා, අග මැ ති ව
රයා, හිටපු අධ්ා �න ඇමැති ඩලස් අල ෙ ේහ�
රුම ො වේමන් අධ්ා �න ඇමැති ජී.එල් පීරිස් 
ප්රමුඛ රජය ො හසෞඛ් නිල්ධාරීන් ල�ා දුන් 
සෘජු නාය ්ක ේව ය ටය. හේ වන විට ඒ තේේවය 
තවේ ඉදි රි යට යමින් එළ හෙන සැේතැ ේ�ේ මස 
8 වැනිදා සිට යළිේ හ�ර තිබු �ාසල් �රි ස රය 
ඇති ්කර න්නට හේ වන විටේ රජය ො නව 
අධ්ා �න ඇමැති ජී. එල්. පීරිස් මෙතා ප්රමුඛ 
අධ්ා �න ො හසෞඛ් �ල ්ධා රීන් ්කට යුතු ්කර
මින් සිටිති. මාස කිහි � ය ්කට �ාසල් ්දරු වන්හේ 
අධ්ා � නය බිඳ වැටු ණ්ද �ාසල් �ද්ධ තිහේ සියලු 
අභි හයෝගවලට මුහුණ හ්දමින් �න්ති ්කාම රහේ 
සිට �ාසල් �රි �ා හිර සමා ජ යම යළි ප්රති නි ේමා
ණය ්කර මින් හගන ගිය හේ වැඩ පිළි හවළ අ්ද 
හලාව ටම ආ්ද ේශ යක් හගන හ්දන්හන්ය. සංව
ේ්ධ නය හවමින් �ව තින රටක් යැයි ෙංවඩු ගැසු 
හල්� ල හයන් මිහ්ද මින් දියුණු රට ව ලට �වා ්කර
න්නට හනාෙැකි වූ විස්මි ත යන් හ්කාවිඩ් ෙමුහේ 
්කර මින් හේ වන විටේ යුනි හසෆ් ආය ත නහේ 

ප්රශං සාව හිමිවි ඇත.
හ්කාහරෝනා වසං ග ත යය හේතු හවන් හේ වන 

විටේ හලාව හ�ාහෙෝ රට ව ලට �ාසල් යළි විවෘත 
්කර න්නට හනාෙැකි වී ඇේහේ ්දරු වන්හේ සුර
ක්ෂි ත �ව තෙ වුරු කිරී මට හනාෙැකි නිසා හවනි. 
එක්සේ ජන � ්දය වැනි ඇතැේ දියුණු රට වල 
�වා හේ වන විටේ �ාසල් ආර ක්ෂි තව විවෘත 
්කර න්නට ෙැකිවී නැත. ඒ �ාසල් විවෘත ්කළ්ද 
හේ වසං ග තය �ාල නය ්කළ හනාෙැකි නිසා
හවනි. හලාව හ�ාහෙෝ ම යක් රට වල් හේ වන 
විට ්දරු වන්හේ අධ්ා � නය ෙමුහේ අස රණ 
වි ඇත. ඊශ්ා ය ලය �ාසල් නැවත විවෘත ්කළ්ද 
නිහරෝ ්ධා යන නීති අනු ග ම නය හනාකි රී හමන් 
හ�ාහෙෝ �න්ති ්කාමර සිසු න්හගන් පිහර න්නට 
විය. හේ තේේවය පුපුරා හගාස් ගුරු ව රුන් �වා 
හ්කාහරෝනා වවර ස හයන් මිය යන්නට වූ අතර 
අව සා නහේ ්දරු වන්හේ ආර ක්්ෂාව �තා �ාසල් 
යැවීම නතර ්කර න්නට හ්දම වු පි යන්ට සිදු
විය. හ�ාහෙෝ ම යක් රට වල යළි �ාසල් විවෘත 
කිරිම ්දරා ගත හනාෙැකි වු මිල අධි්ක ක්රියා
වකි. එක්සේ ජන � ්දහේ ප්රා් මි්ක සෙ දවිතී
යි්ක �ාස ල්ව ලට හේ වන විට හඩාලේ බිලි යන 
13.5 ්ක හෙඩ රල් සෙ න යක් ලැබී ඇත. හ්කහස් 
හවතේ හමම රහට් �ාසල් නැවත විවෘත කිරී
මට හඩාලේ මිලි යන 328 ක් වැය වන �ව ගණන් 

�ලා ඇත. හ්කාවිඩ් පුපුරා යාම හේතු
හවන් 2020 මාේතු මාසහේ සිට ඉන්දි
යාහේ �ාසල් සියල්ල වසා ්දමා ඇත. 
තව මේ ඉන්දි යාහේ �ාසල් නැවත විවෘත 
කිරීහේ දිනය අවි නි ේචි තයි. සම ෙර 
මාධ් වාේතා ව ලට අනුව, 2020 සැේතැ
ේ�ේ 1 සිට හනාවැ ේ�ේ 14 ්දක්වා පිය
ව හරන් පිය වර �ාසල් නැවත විවෘත 
කිරී මට ඉන්දීය රජය සැල සුේ ්කර මින් 
සිටියි. හ�ාහෙෝ යුහරෝ පීය ො නැහග න

හිර ආසි යානු රට වල �ාසල් ්ද යළි ආරේ්භ ්කර 
ඇේහේ හේ වසං ග තහේ යේ �ාල න යක් හෙෝ 
සිදු වන දින යක් හනාත ්කාය. සැේතැ ේ�ේ මාස
හේදී �ාසල් නැවත විවෘත කිරී මට එංග ල න්තය 
්ද සූදා නේ හවමින් සිටි ය්ද තව මේ ඒ සියල්ල 
අවි නි ේචි තය..

�ාසල් යළි විවෘත කිරීම හලාවට අභි හයෝ ග
යක් හවදදී ලං්කාව ඒ අභි හයෝ ග යන් ජය ගනි
මින් කිසිදු සෙ නා ්ධාර �වා හනාලැ� ආ ගමන 
ප්රශං ස නී ය ය. ඉන්දි යාහේ හින්දු ස්්ාන් ටයිේස් 
පුව ේ�ත ලං්කාහේ �ාසල් විවෘත කිරීම ගැන 
අ්ද ෙස් දැක්වූහේ හේ ආ්කා ර හයනි.  “......ඔවුන් 
හ්කාවිඩ් නිහරෝ ්ධා යන නීති අකු රට අනු ග ම නය 
්කරන්න ්කට යුතු හයදුවා. ගුරු ව රුන් ්කාේය 
මණඩ ලය ්කලින්ම �ැමිණ �ාසල් ස්කස් කිරීහේ 
්කට යුතු ්කළා. ඔවුන් හ්කාවිඩ් වසං ග ත හයන් 
�සුව සාේ් ්කව �ාසල් විවෘත ්කළා �ම ණක් 
හනාව අහගාස්තු 5 වැනිදා මෙ මැති ව ර ණ යක්්ද 
�ැවැ ේවුවා..“යනු හවනි.

හේ විස්මි ත යන් සියල්ල සිදු ්කහේ හ්කායි 
ආ්කා ර හයන්්ද? හිටපු අධ්ා �න ඇමැ ති ව රයා 
ො නව අධ්ා �න ඇමැ ති ව රයා නිහයෝ ජ නය 
්කර මින් නව අධ්ා �න හල්්කේ මො චාේය 
්කපිල හ�හේරා හමහස් �ැවසීය.

“අපි �ාසල් යළි විවෘත ්කහේ හලෝ්ක හසෞඛ් 
සංවි ්ධාන ො අහේ හසෞඛ් �ල ්ධා රීන් දුන් 
නිේහද ශ ව ලට අනු වයි. අපිට හලාකු අභි හයෝ
ග යක් වුහණ සුර ක්ෂිත �ාසල් �රි ස ර යක් ඇති 
්කරන්හන් හ්කාහො ම්ද කියන එ්කයි. හ්කහස් 
හවතේ අපි ඒ අභි හයෝ ගය ජය ගන්නට ෙැකි
වුණා. හේ අතර ්දරු වන්හේ අධ්ා � නය ්කඩා 
වැහට න්නට ඉඩ දුන්හන් නැෙැ. රහට් සෑම 
�ාස ල ්ක ටම හ්කාවිඩ් හවනු හවන් යළි �ාසල් 
ප්රති නි ේමා ණය කිරී මට රුපි යල් මිලි යන 600 
්ක ප්රති �ා ්දන ල�ා දුන්නා. හේ සියල්ල ්කහේ 
�ක්්ෂ වි�ක්්ෂ හේ්ද ය කින් හතාරව ඒ්කා යන අර
මු ණින්. එක් �ැේත කින් හලෝ්ක හසෞඛ් සංවි

්ධා නය �වසා සිටින හ්දයක් වන්හන් හේ වසං
ග තහේ අව සා න යක් ්දකින්න තව ්කාල යක් යන 
�ව. හේ නිසා අපි හ්කහස් හෙෝ හේ අභි හයෝ ගය 
ජය ගත යුතු වුණා. �ාසල් වි්භාග �ැවැ ේවිය 
යුතු වුණා. �ාසල් ඇරීහේ අභි හයෝ ගය ජය ගනි
මින් රජය හ්කහස් හෙෝ සුර ක්ෂිත �ාසල් �රි ස
ර යක් ඇති ්කළා. ඒ වහේම හේ වන විට එන 
ඕනෑම අභි හයෝ ග ය ්කට සාේ් ්කව මුහුණ දීහේ 
ෙැකි යාව අ� සතුයි. නමුේ අපි කිසි විට ්කේ 
හ්කාවිඩ් අව දා න මින් මිදීහේ ෙැකි යා වක් නැෙැ. 
අපි හේ සියල්ල ්කරන්හන් ඒ අව දා නම අත ්දරා 
හගනයි...“ ඒ නව අධ්ා �න හල්්ක ේව ර යාය.

අධ්ා �න අමා ත්ාං ශය හලාකු හ�ාඩි �ාසල් 
හේ්ද ය කින් හතරව සෑම �ාස ල ්ක ටම හේ අව
දා න මින් මිදිහේ අභි හයෝ ගය ්දර න්නට �ාර 
්ක�ා දුන්හන්ය. රජය ආ ඒ ගමන් මඟට දුෂ්කර 
�ාසල් එක්වූහේ හේ ආ්කා ර හයනි.

“අහේ �ාසල සිසුන් 355 ක් සිටින ගහේ 
දුෂ්කර �ාස ලක්. අපිට ඇේහතන්ම හ්කාවිඩ් 
අව දා න මක් තිබුහණ නැෙැ. එහෙම කියලා 
අධ්ා �න අමා ත්ාංශය අපිව අේ ෙහේ නැෙැ. 
අනි කුේ �ාසල් වහේම අහේ �ාස ල ටේ අවශ් 
සියලු �ෙ සු ්කේ ල�ා දුන්නා. �ාස ල්වල අව ශ්
තා ව යන් අනුව ො යේ වේග කිරීේ වලට යටේව 
අවශ් සියලු ප්රති �ා ්දන ල�ා දුන්නා. ල�ා දුන් 
හසෞඛ් උ� හ්දස් අපි වග කී හමන් ක්රියා ේම්ක 
්කළා. රජය හ්කාහරෝනා වසං ග ත හේදි ල�ා දුන් 
නාය ්ක ේවය ඉතාව වටිනා හ්දයක් වුණා. ඒ 
වහේම ්දරු වන් නිවහස් සිටින ්කාලහේ ඒ ්දරු
වන්හේ ෙැකියා වේ්ධ නය ්කරන්න හොඳ වැඩ
පි ළි හව ළක් ක්රියා ේම්ක ්කළා. ්දරු වන්ට යේ යේ 
නිේමා ණා ේම්ක හද සිදු ්කර න්න  අව ස්්ාව ල�ා 
දුන්නා.....“ ඒ ලං්කාහේ දුෂ්කර �ාස ලක් වන 
මහි යං ග නහේ හරාට ල හවළ �ාසහල් විදු ෙ ල්�ති 
සරේ රූ� සිං ෙය.

හ්කාවිඩ් අව දා නම දැනුණු නාග රි්ක �ාසල්්ද 
සුර ක්ෂිත �රි ස ර යක් ඇති ්කර න්නට ෙැකි වූහේ 
නිසි නාය ්ක ේවය නිසා හවනි. හමහිදි හසෞඛ් 
�ල ්ධා රීන් ල�ා දුන් නිසි හසෞඛ් උ� හ්දස් 
�ාසල් �ල ්ධා රීන් විසින් අනු ග ම නය කිරීම 
හේතු හවන් සිසුන් වැඩි නාග රි්ක �ාසල් �රි
ස ර්ද අ්ද සුර ක්ෂිත වී ඇත. ල�න මස සිට හේ 
�ාසල්්ද යළිේ සුපු රුදු �ාසල් �රි ස ර ය ටම එක් 
වන්හන්ය.

“�ාසල කියන්හන් හ�ාදු සමා ජහේ ෙරස් 
්කඩක්. හ්කාවිඩ් ආර ේ්භ යේ සමඟ රජය ගේ 
දූර ්දේශී ක්රියා වක් තමයි �ාසල් වසා දැමීම. 
හ්දවැ නුව විදු ෙ ල්� ති වරු නිසි වැඩ පිළි හව
ළක් යටහේ දුරස්ත අධ්ා � නය ක්රියා ේම්ක 
්කළා. හමහිදි අධ්ා �න අමා ත්ාං ශය සා්ධ නීය 
වැඩ පිළි හවළ රැසක් ක්රියා ේම්ක ්කළා. �ාසල් 
යළි විවෘත කිරී හේදි පිය ව හරන් පිය වර ල�ා 
්දන් හසෞඛ් නිේහදශ ො උ� හ්දස් හගාඩාක් 
වැ්ද ගේ වුණා. අ්ද සෑම �ාසල් �රි ස ර යක්ම 
හ්කාවිඩ් වසං ග ත හයන් මිදිලා. ්දරු වන්ට සුර
ක්ෂි තයි. හමය අපි ල්ද සුවි ශාල ජය ග්ර ෙ ණ යක්...“ 
ඒ හෙෝමා ගම මහින්්ද රාජ �ක්්ෂ විදු ෙහල් විදු ෙ
ල්�ති එේ.ආේ.ඩී ්කසුන් ගුණ ර ේනය.

හ්කාවිඩ් වසං ග තය විසින් ්දකුණු ආසි යාහේ 
ළමුන් මිලි යන 430 ්කට වැඩි පිරි ස ්කට ඉහග
නීම ්කඩා ්ක ේ�ල් ්කර ඇති අව ධි ය්ක ඒ සියලු 
අභි හයෝග ො විය ්දේ ්කරට ගනි මින් 10,175 ක් 
වු �ාසල් �ද්ධ තිය හමන්ම ලක්්ෂ 45 ක් වූ සිසු 
�ර පු රට නැව තේ �ාසල් විවෘත ්කර න්නට අපිට 
ෙැකි වීම ඇේහතන්ම හලෝ්ක වාේතා අත රට එක් 
වන්හන්ය.

ක�ාවිඩ් දුරු �ර
පාසල් පණ ගැන්වීම
යුනි කසෆ් ඇගයුමට

හිටපු අධ්ා පන ඇමැති 
ඩලේ අල හ ේගප රුම

අධ්ා පන ඇමැති මහාචාරය
ජී.එල්. පීරිේ

අධ්ා පන ගල්කම් 
මහා චාරය කපිල ගපගර�ා

ගහෝමා ගම මහින්ද �ාජ පක්ෂ 
විදු හගල් විදු හ ල්පති 

එම්.ආර.ඩී කසුන් ගුණ �ත්න

මහි යං ග නගේ ග�ාට ල ගවළ 
පාසගල් විදු හ ල්පති 
ස�ත් රූප සිං හය
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 ජානක ලිය න ආ රච්චි

ඩ්රෝන කැම රා වක් ඩ�ාද ඩෙන ඩකාළඹ අධි ආර
ක්ෂිත කලා ප� වීඩිඩ�රෝ කළ චීන ජාති ක ඩ�ක්  
පසු ගි� ඩෙන සු රාදා (22) ඩකාල්ලු පි ටි� 

ඩපාලි සි ඩ�න් අත්අ ඩං ගු වට ෙත්ඩත්�.  ඩේ චීන ජාති ක�ා 
ඩ්රෝන කැම රාව පි�ා ෙර කර ව මින් වීඩිඩ�රෝ කිරීේ කර තිබුඩේ 
අර ලි � ෙහ මන්දි ර� ආෙ න්නඩේ මහල් 35කින් යුතු ඩහරෝට ල �ක 
ඉහළ මාලඩේ සිට�. අන තු රුව ගුවන් හමු දා වට ලද ඩතාර තු
රක් අනුව ගුවන් හමු දාව විසින් ඩේ තැනැත්තා අත්අ ඩං ගු වට 
ඩෙන ඩකාල්ලු පි ටි� ඩපාලි සි �ට බාර දී තිබිණි.

අධිකරණයටඉදිරිපත්කළසැකකරුරුපියල්පනස්දහ
සකශරීරඇපයක්මතනිදහස්කළේය.නඩුවවිභාගළවමින්
පවතී.
පසුගියජූලිමස20දායුළරේනජාතිකළයක්නුවරබහිරව
කන්දපුදගලිකතානායමකසිටමහනුවරරාත්රීදරශනඅන
වසරළයන්වීඩිළයෝකරමින්සිටියදීළ්ෝනකැමරාවමහනු
වරජනාධිපතිමන්දිරයභූමියටඇදවැටුළන්ය.සංචාරක
වීසාමගින්රටතුළරැඳීසිටිළේතැනැත්තාජූලිමස20
දාමහනුවරටපැමිණිදිනසිටනුවරරාත්රීදරශනවීඩිළයෝගත
කරතිබිණි.ජනාධිපතිමන්දිරයටකැමරාවඇදවැටුණුපසු
මහනුවරසංචාරකළපාලිසියවිසින්ළේතැනැත්තාවඅත්අ
ඩංගුවට ගත්ළත්ය. ඔහුව උසාවියට ඉදිරිපත් කළේය. ළේ
වනවිටත්ළේයුළරේනජාතිකයාසිටින්ළන්බන්්ධනාගාරගත
වය.ළේසිදුවීේළදකමජාතිකආරක්්ාවසේබන්්ධවගැටලු
ඇතිකළේය. යුද්ධය අවසන් වූ පසුත් බිහිසුණු අන්තවාදී
ත්රස්තප්රහාරයකටලක්වසිටිනරටක්ළලසඒසිදුවීේසේබ
න්්ධවළවනත්මානයකින්සිතන්නටරටටබලකරතිබිණි.

අතීත සිදු වීම්
ළමවැනිසිදුවීේවිටින්විටවාරතාවූළේය.ළ්ෝනකැමරා
භාවිතළයන් වීඩිළයෝගත කිරීම සේබන්්ධ සිදධි කිහිපයක්
මෑතවකවානුවතුළරටතුළආන්ළදෝලනයක්ඇතිකළේය.
ඉන්මතකයටනැළගනප්ර්ධානමසිදුවීමවූළේවර් 2017
ජනවාරි මාසළේ දී රුවන්වැලි සෑළේ කප්රුක් පූජාවක්
ළ්ෝනතාක්්ණළයන්වීඩිළයෝගතකිරීමටගියතරුණළය
කුළේ ළ්ෝන කැමරාවක් පාලනළයන් මීදී සෑළේ ළකාත්
කැරැල්ළලහිගැටීමය.අනතුරුවඑයහතරැස්ළකාටුළේවැදී
ගරභයමතපතිතළවමින්සලපතලමලුවටඇදවැටුළේ
ළදළනෝදාහක්බැතිමතුන්බලාසිටියදීය.රළේසංස්කකෘ
තිළේළමන්මඉතිහාසළේප්ර්ධානමසංළක්තයක්වූරුව
න්වැලිසෑරදුන්ටයේළභෞතිකහානියක්සිදුකළළේසිදුවීම
සමාජයතුළවිශාලකතිකාවක්ඇතිකළේය.
ඒසතිළේමදිනකහේබන්ළතාටචීනශ්රීලංකාසහළයෝ
ගීතාවළයන්ආරේභ කරන්නට ළයදුණු කරමාන්ත පුරළේ
සමාරේභක අවස්්ාව වාරතා කරන්නට ගිය ළපෞදගලික
රූපවාහිනී නාලිකාවක් විසින් අනවසරළයන් යැවූ ළ්ෝන
කැමරාවක්අගමැතිආරක්්කනිල්ධාරීන්විසින්අත්අඩංගු
වටගත්ළත්ය.
සන්ළඩේ ලීඩර කරතකෘ ලසන්ත වික්රමතුංග ළේ සිරුර
ළබාරැල්ලකනත්ළත් දීයළිළගාඩගත්අවස්්ාළේ දී  එය
වාරතාළනාකරනළලසටපවුළල්ඥාතීන්ඉල්ලාසිටිළේය.
එබැවින් ළපාලිසිය මාධ්යයට එම අවස්්ාව වාරතා කිරීම
වැළැක්වූළේය. නමුත් එක්තරා මාධ්ය ආයතනයක් විසින්
ළේඅවස්්ාවවීඩිළයෝකිරීමටළ්ෝනකැමරාවක්ගුවන්ගත
කළේය.ආරක්්කවලටත්කරකියාගතහැකිළදයක්නැති
විය.ළ්ානකැමරාවළසායාගැනීමටවත්ඔවුන්ටහැකිවූළේ
නැත.ළේසිදුවීේළදකමළ්ෝනකැමරාභාවිතළේදීමාධ්ය
අනුගමනයකළයුතුසදාචාරසීමාපිළිබඳරළේඅව්ධානය
ළයාමුකළේය.
ඉන් අනතුරුව ළ්ෝන කැමරා භාවිතය සේබන්්ධ නීති

හාආචාර්ධරමගැනදැනුවත්කිරීළේවැඩමුළුවක්මාධ්යය
ළවනුළවන්රජළේප්රවකෘත්තිළදපාරතළේන්තුවවිසින්සැල
සුේකළේය.එහිදීලංකාළේළ්ෝනයානාභාවිතයසේබ
න්්ධවනනතිකරාමුවසේබන්්ධවප්රමාණවත්දැනුවත්කිරී
මක්සිදුවිය.

බලා ත්මක වන නීති
දැනටළ්ෝනවලටඅදාළවශ්රීලංකාළේබලාත්මකවන්ළන්
ඉතාමසීමිතනීතිමයරාමුවකි.ළ්ෝනයක්භාවිතාකරනඅය
එයඅනිවාරයළයන්සිවිල්ගුවන්ළස්වාඅධිකාරිළේලියාපදිංචි
කළයුතුය. එමලියාපදිංචිකිරීමක්රියාවලිය ඉතාපහසු
එකකි.ශ්රීලංකාසිවිල්ගුවන්ළස්වාඅධිකාරිළේළවබ්අඩවි
යටපිවිසඒපිළිබඳළතාරතුරුපහසුළවන්ලබාගතහැකිය.
එළහත්විළනෝදාංශයක්වශළයන්ළහෝඅධ්යාපනිකඅරමුණු
සඳහා200gකටඅඩුබරකින්යුත්කැමරාවක්ළහෝළවනයේ
රූගතකිරීළේඋපකරණයක්සවිකරළනාමැතිළ්ෝනයාන
යක්,තමළගවත්ළත්අඩි150කටඅඩුගුවන්පරාසයක්තුළ
ගුවන්ගතකිරීමසඳහාඅවසරයක්ළහෝලියාපදිංචිකිරීමක්
අවශ්යනැත.දැනටඇතිනනතිකරාමුවතුළළ්ෝනයක්
ළයාදාළගනළපාදුජනතාවටඑසවියහැකිඋපරිමබරප්රමා
ණයකැමරාවකබරපමණි.
ළ්ෝනයක් භාවිත කළ යුත්ළත් ළකළස්ද යන කාරණය
සේබන්්ධළයනුත්හඳුනාගතහැකිසීමාකිහිපයක්ඇත.උදා
හරණයක්හැටියටමීටර100කටවඩාඉහළඋසකටළ්ෝන
යක්ඔසවන්නටනීතිළයන්අවසරයක්නැත.එළස්ම්ධාවනය
කරන පුදගලයාට ළපළනන සීමාළවන් ඔබ්බට ළ්ෝනයක්
්ධාවනයකිරීමත්නීතිළයන්තහනේය.

ඩ්රෝන යානා වල ඉති හා සය
ස්වාධීනවපාලනයවනළහෝදුරස්්පාලකආ්ධාරළයන්
හැසිරවියහැකිළරාළබෝනිෂපාදනයක්වශළයන්ළේවනවිට
සුලභවඇතිළ්ෝනයනාවකසංකල්පීයඅතීතයමිනිසාළේ
චින්තනපරිණාමළේආරේභකඅතීතතටදිළවන්නකි.ගුව
නින්යනයාත්රා පිලිබඳසංකල්පයශිෂ්ාචාරවත්වූමිනි
සුන්ළේපරිකල්පනාතුළසහශ්රගණනකටකලින්ඇතිවන
ආකාරය ළදව කතා ආශ්රිත ආගමික සාහිත්යළේ ගැබ් වී
තිබිණි. එළහත් එම සංකල්ප ප්රාළයෝගික වන්ළන් පසුගිය
සියවසමුල්භාගළේදීය.

ගුවන් ආකකෘතියක් ළපාළළාළවන් ඉහළට එසවූ මුල්ම
නිරමාපකයන් වන්ළන් ලුවි ළරෙග්යුේ සහ ජැක් ළබග්යුේ
ළදළසෝයුරන්ටය.ඔවුන් සිය පළමු ගුවන් ගමළන් දී සිය
යානයඅඩිළදකක්ඉහළටඑසවූහ.ගුවන්ගතයානයක්පිළි
බඳ මුල්ම ප්රාළයෝගික ආරේභය වූළේ එය ය. වර් 1917
දීරයිේසළහෝදරයන්විසින්ගුවන්යානාපියාසැරියය්ා
ර්යක්කරවසර16කටපසුවනිළකාලායිළටස්ලාවිසින්
හඳුන්වාදුන්ගුවන්විදුලිසන්නිළේදනතාක්්ණයවැඩිදියුනු
කරමින්නියමුළවක්රහිතගුවන්යානයක්නිරමාණයවූළේය.
එයනිරමාණයවූළේඉලක්කහඹායනපියාසරළබෝේබයක්
ළලසය.ළමමනිරමාණයඑවකටයුද්ධයකදීභාවිතවූළේ
නැත.එළහත්ළමයවරතමානමිලිටරිළ්ෝනතාක්්ණයට
ප්රාළයෝගිකප්රළේශයක්ලබාදුන්ළන්ය.ළදවනළලෝකයුද්ධ
වකවානුුළේ,වර්1943දීජරමානුහමුදාවිසින්මුල්මදුරස්්
පාලකඅවියදැවැන්තනැේගිල්වීමසඳහාභාවිතකළේය.
එයරාත්තල්2300ක්බරළබෝේබසහිතදුරස්්පාලකයාන
යකි.වරතමානමිලිටරිළ්ෝනයානාසහමිසයිලසේබන්්ධ
දැවැන්තමප්රාළයෝගිකරූපණළේප්ර්මඅවස්්ාවළමයය.
1960 දශකළේ ට්ාන්ස්සිටර තාක්්ණළේ දියුණුව ළ්ෝන
තාක්්ණික සංකල්පය නව මගකට ළගන ආළේය. ළමම
තාක්්ණයසන්නද්ධළ්ෝනයානාවක් දක්වාවර්ධනයවී
එය ප්රහාර සඳහා මුල්වරයට ළයාදවා ගන්ළන්වර් 2001
911ප්රහාරයත්සමගය.සී.අයි.ඒසංවි්ධානයවිසින්ඇෆග
නිස්්ානයටඑළරහිවප්රහාරසඳහාසන්නද්ධළ්ෝනයානා
ළයාදාගත්ළත්ය.ඔසාමාබින්ලාඩන්යැයිසැකකරනපුදග
ලළයක්ඉලක්කකරගැනීමසඳහාමිනිසුන්රහිතළප්රඩිළේටර
ළ්ෝනයානයක්ඇමරිකාවවිසින්භාවිතකළේය.යානාව
සියඉලක්කයළසායාගත්ළත්ය.වර්2002ළපබරවාරිමස
එල්ලවූළමමළ්ෝනප්රහාරළයන්ඉතිහාසළේමුල්මළ්ෝන

යානාමිනීමැරීමසී.අයි.ඒ .සංවි්ධානයවිසින්සිදුකළේය.
කාලකේණිඇත්තවූළේසී.අයි.ඒකාරයන්ළලෝකඉතිහා
සළේමුල්මළ්ෝනප්රහාරළයන්මරාදැේළේඔසාමා බින්
ලාඩේන්ළනාවසීරියේළලෝහයඑකතුකරමින්සිටිදරාස්ඛාන්
නේඅහිංසකමිනිළසකුවීමය.

ලංකාඩේ ඩ්රෝන තාක්ෂ ණය  
භාවි තය
ළේවනවිටළලෝකයළ්ෝනයානාවලවිපුලත්වය

අත්දකිමින්හිඳින්ළන්ය.එයඅතිශයින්මප්රළයෝජනවත්
ළමවලමක් වී තිළබන්ළන්ය. අප ළනාදන්නවාට එම

තාක්්ණයඵලදායීළලසළයාදාගතහැකිආකාරයසේබ
න්්ධවළේවනවිටරළේනළවෝත්පාදකළයෝපරළේ් ණපව
ත්වමින්සිටිති.දැනටබහුලවමළ්ෝනතාක්්ණයභාවිත
වන්ළන්ඡායාරූපහාවීඩිළයෝකරණයසඳහාය.පුදගලිකහා
රාජ්ය අංශදවළයහි භූමි සමීක්්ණය හා තක්ළස්රුකරණය
වැනිඅවශ්යතාසඳහාවැදගත්වනතාක්්ණියඡයාරූපහා
දත්තඑක්රැස්කරගැනීමටලංකාළේදීළ්ෝනයානාළයාදා
ගත්අවස්්ාතිළබ්.ළමමතාක්්ණිකක්රමළේදවැඩිදියුණු
කරගත හැකි ආකාරය ගැන පරළේක්්කළයෝ අව්ධානය
ළයාමුකිරමින්සිටිති.එළමන්ළලෝකආදරශගුරුකරගනි
මින් ලංකාළේ ප්රමුඛ සමාගේ කීපයක් ළවරළ තීරය දිළේ
ඉතාකුඩාඅයිතමළබදාහැරීමපහසුකරනජාලයක්සකස්
කිරීමඅරඹාඇත.එළමන්මලංකාළේකකෘෂිකරමාන්තයට
සේබන්්ධප්රමුඛසමාගේළදකක්කිළලෝග්ෑේදහයක්ධාරි
තාවක්සහිතකකෘෂිකාරමිකළ්ෝනළමළහයවීමහානඩත්තු
කිරීමසේබන්්ධවඅව්ධානයළයාමුකරතිළබ්.ළ්ෝනතාක්්
ණයසේබන්්ධවදැනටපවතිනනනතිකරාමුවසේබන්්ධ
සා්ධනීයසංළශෝ්ධනප්රමාණයක්එක්වීළමන්ළේතාක්්ණික
ප්රළේශයන් ප්රාළයෝගික වනු ඇත. දැනටමත් එම සමාගේ
ළවතමහජනතාවළවතපනවාඇතිසේේතබරප්රමාණ
යටවඩාවැඩිබරප්රමාණයක්ළ්ෝනමගින්එසවීමටඅවසර
ලබාදීතිළබ්.
එළමන්ජාතිකආපදාතත්වයන්හිසිදුකරපිරික්සුේකට
යුතු වලදී ළ්ෝන තාක්්ණය අළප්ඇත්ළතෝ භාවිතා කර
තබුණහ.හදිසිතත්වයකදීසිදුවීඇතිහානියපිළිබඳපූරව
තක්ළස්රුව,නිවැරදිප්රාළයෝගිකඑළඹුේසේබන්්ධඅදහසක්
ලබාගැනීමටවර්2018ගංවතුරඅවස්්ාළේදීරතුකුරුස
සංවි්ධානයවිසින්ළ්ෝනයානාකිහිපයක්ළයාදාගත්ළත්ය.
ළලෝකළේවිශිෂටතමතාක්්ණිකළමවලේභාවිතළේවිපු
ලත්වය සමාජයට ලැළබන්ළන් එම තාක්්ණික ළමවලේ
හසුරුවන්නන්ළේ අළප්ක්්ා අරමුණු හා පරිකල්පනාවන්
තුළය.ළේසේබන්්ධවසංවාදයක්ළලාවපුරාඇතිවීතිළබ්
“අහස යනු ඉතා විශාල අවකාශයකි.  එකට ජීවත්වීම
නියාමනය කිරීම සඳහා අහස පරිහරණය කිරීළේ උපාය
මාරගයක්අවශ්යය.ඒසඳහාළ්ෝනතාක්්ණයවැදගත්.“
ළලෝප්රකටතාක්්ණිකසමාගමකප්ර්ධානිළයක්වූබුස්ළෆෙල්ඩේ
වළරකකියාතිබිණි.
ළලෝප්රකටස්විස්ළකාේසඟරාළේකතුවරයාකියාතිබුළේ
ළ්ෝනයනුළසල්ලේබඩුළනාවනබවය.ළේඉතාප්රළයෝ
ජනවත්ළමවලමප්රළයෝජනවත්භාවිතයක්සඳහාළලෝකයට
නීතිඅවශ්යබවත්එයභාවිතකරන්නන්සතුවවිනයක්බුදධි
යක්හාසමාජජීවිතයටළගෞරවකිරීමක්අවශ්යබවත්ඔහු
ළපන්වාදීතිබුළේය.
“වරතමානනනතිකතත්වයන්අනුවළ්ෝනභාවිතාවන්
ළබාළහෝවිටපුදගලිකත්වයඋල්ලංඝණයකිරීමකි.මාසිතන
ආකාරයට ඔළබ් ළගවත්ළත් ළවඩි තැබීමක් ඔබට අවශ්ය
නැත.“ස්විස්ළකාේකතුවරයාකියාතිබුළේය.
ළ්ෝනතාක්්ණයභාවිතකරනඅපටඑහිවගකීමසේබ
න්්ධවමීටවඩායහපත්පූරවක්නයක්ළනාළේ.
ඔළබ් ළගවත්ළත් මිනීමැරුමක් ළනාවන ආකාරයට ළේ
තාක්්ණයපරිහරණයකරන්න....

අහස  
ඩබදා ගනන  
විනය  
කියා ඩෙන
ඩ්රෝන තාක්ෂ ණය

මීටර 100 කට වඩා  
ඉහළ උස කට ඩ්රෝන යක  

ඔස ව නනට  
නීති ඩයන අව සර නෑ

කුඩු නිසා

ගැහැනු

 අමිල ්මල වි සූ රිය

ෙංවි ධා නා ත්මක අප රා ධ ක රු වන් 
ඩහවත් පාතාල ොමා ජි ක �න් 
ඇතුළු මත් ජාවා ර ේක රු වන් 

ඩො�ා ඩපාලි සි� ෙහ ඩපාලිස් විඩේෂ කාර� 
බළ කා� ක්රි�ා ත්මක කරන ඩමඩහ යු ේව ලදී 
දිඩනන් දින අත්අ ඩං ගු වට පත්වන අප රා ධ කා
ර �න් ෙංඛ්ාව ශීඝ්ර ඩලෙ ඉහළ �මින් තිඩේ. ඒ 
අතඩර මහා පරි මාණ මත් ජාවා ර ේකා ර �න්ට 
ඩනාඩද වැ නිව මහා පරි මාණ මත් ජාවා ර ේකා
රි �න් ඩබාඩහරෝ ඩදඩනක් පසු ගි� දින කිහි පඩේ 
අත්අ ඩං ගු වට පත්වූහ. 

මෑත ඉතිහාසළේ පාතාලළේ නායිකාවක්
ළලස වැජළඹමින් මත් ජාවාරම සිදු කළේ
ළකාළඹජේපටාවීදියමුල්ළකාටඅවටබලය
පැතිරූ එඩේවඩේ ළේරි ළසල්වි ළහවත් කුඩු
ළසල්වි නමැති කාන්තාවයි. ළකාළරෝනා
වසංගතළයන් පසු බස්නාහිර පළාත් බාර
ළජ්යෂ් නිළයෝජ්ය ළපාලිස්පති ළදශබන්දු
ළතන්නළකෝන් මහතාළේ ඍජු අධීක්්
ණළයන්සිදු ළකළරනපාතාලයසහ මත්
ජාවාරේළමරටින්අතුගාදැමීළේක්රියාන්වි
තළේදී ළේ වන විට මහා පරිමාණ මත්
ජාවාරේකාරියන් සහ පාතාලය සමඟ
ඍජුව සබඳතා පැවැත්වූ ප්රබල ගණළේ
අපරා්ධකාරියන් දහයකට වැඩි සංඛ්ාවක්
අත්අඩංගුවටළගනඇතිබවවාරතාළේ.
ළමකීජාවාරේසඳහාළාබාලවයළස්පසු
වනතරුණියන්ළේසිටවයසඅවුරුදුපනහ
ඉක්මවූකාන්තාවන්දසේබන්්ධවීඇත.රළේ
විවි්ධපළාත්වලින්ළමකීකාන්තාවන්අත්අඩං
ගුවටපත්වන්ළන්මත්්රව්යසහලක්්ගණනින්
මුදල්සහළදපළදසමඟිනි.ළගවීගියසතිළේ
දකුළේපාතාලළේප්රබලළයක්වීමටවලිකන
දැනට බූස්ස බන්්ධනාගාරළේ සිටින ජනිත්
මධුශංඛදසිල්වාළහවත්ළපාඩිලැසීළේමව
වන52හැවිරිදිදිල්්ානිතළනෝජාඅත්අඩංගු
වටපත්වූළේමත්්රව්යජාවාරළමන්උපයාගත්
මුදල්පරිහරණයසේබන්්ධළයනි.
පෑලියළගාඩ පිහිටි බස්නාහිර පළාත් උතුර
අපරා්ධ ළකාේ්ාසළේ නිල්ධාරින්ට ලැබුණු
ළතාරතුරක් අනුව සිදුකළ වැටලීමකදී ළපාඩි
ලැසීළේමවඅත්අඩංගුවටගනුලැබූළේපන්නි
පිටිය මාකුඹුර අධිළේගි පිවිසුමට ආසන්න
මායාමාවළත්තුන්වනපටුමළේතුේටුතුන
කින්යුත්සුවිසල්නිළවසකසැඟවීසිටියදීය.
රුපියල්51,000ක්,ජංගමදුරක් නපහක්,බැංකු
ළපාතක්සමඟඅත්අඩංගුවටපත්ඇයළපාලීසි
යටකියාතිබුළේ,“ළපාඩිලැසිකළුතරබන්්ධ
නාගාරළේරඳවාසිටිසමළේපුවත්පතකපළවූ
දැන්වීමක් මඟින් ළමකීනිළවස ළසායාළගන
ඇතිබවයි.වීඩිළයෝදුරක් නඔස්ළස්සේබන්්ධ
ළවමින්මීටමාසහතකටපමණළපරදීඅදාළ
සුවිසල් නිළවස මිලදී ගැනීමට කටයුතු කළ
බවයි. ඒ සඳහා ලැසී නීති විළරෝධි මත්්රව්ය
ජාවාරළමන්උපයාගත්මුදල්වලින්මිලදීළගන
තිබූඅවුඩිවරගළේර්යක්සහතවත්ර්යක්
විකුණාළකෝටිඑකහමාරකමුදලක්දලබාළගන
ඇතිබවයි.අනාවරණයවනපරිදිළපාඩිලැසි
නමැත්තා අපරා්ධකාරළයකුවීළේතිරයපිටු
පසසිටිතැනැත්තියදළමකීකාන්තාවබවයි.
ළේඅතළරපසුගියදාතවත්මහාපරිමාණමත්
ජාවාරමක ප්ර්ධාන හවුල්කාරියක වූ ඇඟලුේ
ළස්විකාවකළලසරැකියාවකළමිනුවන්ළගාඩ
කාන්තාවක අත්අඩංගුවට ගැනීමට මීගමුව

ළනාවිසඳුණු අපරා්ධ ඒකකළේ ස්්ානාධිපති
ළපාලිස් පරීක්්ක සේපත් දිසානායක ප්රමුඛ
ළපාලිස්කේඩායමටහැකිවිණි.
  ඇය 37 හැවිරිදි විළේ පසුවන මිනුව
න්ළගාඩ, වෑළගාවුළේ පදිංචිකාරියකි. නදීකා
සමන්තිනමැතිඇයදැනටරටින්පැනළගාස්
සිටින පිළියන්දලදී ළපාලිස් මත්්රව්ය නාශක
කාරයාංශළපාලිස්පරීක්්කනිළයෝමාල්රංග
ජීවට ළවඩි ප්රහාරය එල්ල කිරීමට මාකඳුළර
මධුෂළේ පාර්ශවයට සහාය දුන් මීගමුළේ
නවාස් නමැත්තා ළමළහයවූ එම මත්්රව්ය
ජාවාරමතවත්සැකකරුවකුදසමඟළමරටසිට
ළමළහයවාඇතිතැනැත්තියයි.එමජාවාරමට
සේබන්්ධවඇයළේනමින්මීගමුළේළපෞදග
ලිකබැංකුවකපවත්වාළගනගියගිණුමකළේ
වසළරජනවාරිසිටඅළගෝස්තු දක්වාකාලය
තුළරුපියල්ළදළකෝටිතිස්එක්ලක්්යකමුද
ලක්සැරිසරාඇතිබවඅනාවරණයළේ.ළේ
වන විට මත් ජාවාරේවලට සේබන්්ධව මෑත
දිනවලදීකාන්තාවන්වැඩිමළදළනක්අත්අඩං
ගුවටපත්වූළේළදහිවල,අත්තිඩිළේමහාපරි
මාණමත්ජාවාරේකාරළයක්ළලසප්රකටවසිටි
දැනටබූස්සබන්්ධනාගාරළේපසුවනමරවින්
ජානාළේඥාතිහිනතෂින්ය.
ළගවී ගිය සතිළේ මරවින් ජානාළේ මත්
ජාවාරමටසේබන්්ධළගාවිජනළස්වා ළදපා
රතළේන්තුළේ නියාමකවරියක් ළලස කට
යුතුකළතිළිණිවිළේරත්නනමැතිකාන්තාව
අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූළේ ළදහිවල ළපාලිස්
නිල්ධාරින්විසිනි.මරවින්ජනාළේමහප්පාළේ
දියණියක වන සැකකාරිය ළබාරලැස්ගමුව,

ළදවාලමුල්ල,
පළමු පටුම
ළේදී අත්අඩං
ගුවට පත්වූළේ
වෑන් ර්යක්ද
සමඟිනි. ඇයළේ
බැංකුගිණුේපරීක්්ාළේදී
වසරතුනක්වැනිකාලයකදීගිණුේ
පහකින් දාහතර ළකෝටියකට අධික මුදලක්
සංසරණයවීඇතිබවයි.
ළබාරලැස්ගමුව,රත්මලාන,ළදහිවලඇතුළු
ප්රළදශකිහිපයකටමමත්්රව්යළබදාහැරීමසිදු
කරඇතිඇයතිදරුමවකි.
මීටදිනකීපයකටළපරඑනේපසුගිය14
වැනිදාද මරවින් ජානාළේ වැඩිමහල් සළහෝ
දරිය වන මළනෝරි රන්දිමා ළහවත් අක්කා
නමැති කාන්තාවද අත්අඩංගුවට පත්වූවාය.
පසුගියදා ළහළරායින් කිළලෝග්ෑමයක් සමඟ
ළමාරගහළේන ප්රළදශළේදී අත්අඩංගුවට පත්
යුවළකළගන්ළහළිවූළතාරතුරුළමකීජාවාර
ේකාරියඇතුළුමහාපරිමාණමත්්රව්යජාලයක
සුලමුලඅනාවරණයකරගැනීමටමුල්විය.
ළමෝටරර්යක්දසමඟඅත්අඩංගුවටපත්
ඇයළේදබැංකුගිණුේපහකවසරතුනක්වැනි
කාලයකදීරුපියල්මිලියන306කමුදලක්හුව
මාරුවීඇතිබවළදහිවලළපාලිසියසිදුකළ
විමරශනවලදීඅනාවරණයළේ.
  ළේ අතර පසුගිය 12 වැනිදා ළබාරැල්ල
ළපාලිසියසිදුකළමත්්රව්යජාවාරමටසේබන්්ධ
මෑත අතීතළේ සිටම මත් ජාවාරමට ප්රකට

ළකාළඹනගරළේළබාරැල්ල
සින්න දූපළත් වැටලීමකින්

තවත් කාන්තාවක අත්අඩංගුවට
පත්වූවාය.මත්ජවාරමටඅතීතළේසිටමසබ
ඳතාපැවැතිපවුලකින්පැවැතඑනඇය39
හැවිරිදි සුදරශනි ලසන්තා ළබාළත්ජු ළහවත්
අමාලි නේ වූවාය. අමාලි රැඳවුේ නිළයෝග
මත  රඳවා ළබාරැල්ල ළපාලිසිය කළ ප්ර්ශන
කිරීේවලදී බන්්ධනාගාරගතව සිදු ළකළරන
ළහළරායින් ජාවාරමක සුලමුලද අනාවරණය
වීතිළබ්.එකීමත්ජාවාරළේමුදල්කළමනා
කරණයකරමින්සුළඛෝපළභෝගිදිවියක්ගතකර
ඇතිසැකකාරියසතුවමැගසින්පාළරනිළව
සකසඟවාතිබීළමෝටරර්යක්සහයතුරුපැ
දියක්දළසායාගැනීමටළපාලිසියටහැකිවිණි.
ළමළලසමත්ජාවාරේහිනිරතවඅත්අඩං
ගුවටපත්කාන්තාවන්අතරළකාේටාවළපාලි
සිය කාන්තාවක අත්අඩංගුවට ගත්ළත් වෑන්
ර්යක්ද සමඟිනි. 39 හැවිරිදි එක්දරු මවක්
වනඇය  වසරකට පමණළපරදී බේඩාර
ළවලසිට ළකාේටාව ප්රළදශයටපැමිණකුලී
නිළවසක වාසය කරමින්ඇඳුේ මසන රැකි
යාවක්කරනබවටව්යාජරඟපෑමක්සිදුළකාට
කුඩාදරුවාදවෑන්ර්ළේනංවාළගනයමින්

මත්ජාවාරමගජරාළමටකරළගනළගාස්
තිබුණාය. පසුගියදා පිළියන්දල ප්රළදශ
ළේදීතරුණකාන්තාවන්ළදළදළනක්ම
සිය ස්වාමියන් සමඟ මත් ජාවාරේහි

නිරතව සිටියදී අත්අඩංගු
වට ගැනීමට ළමාරටුමුල්ල
ළපාලිසියටසහළකාළඹ
අපරා්ධ ළකාේ්ාසය
නිල්ධාරින්ට හැකි
විණි. ළමාරටුමුල්ළල
යුවළක් පිළියන්දල
සුවාරළපාළනිළවසක්
කුලියටළගනමත්්රව්ය
පැකේළකාට ජාවාරළේ
නිරත වන බවට ළමාර
ටුමුල්ල ළපාලිසියට
ලදළතාරතුරක්මත
එම යුවළ අත්අ
ඩංගුවට ළගන
තිබිණි.
  ළමළලස
ළකාළඹ අවට
මහා පරිමා
ණළයන් සිදු
වන මත් ජාවාරේ

සඳහා කාන්තාවන් ඍජු
වම සබඳතා පවත්වා ඇති
බව ළහළි ළවදදී පසුගියදා
ළහෝමාගමදී අත්අඩංගුවට
පත් ළකාස්ළගාඩ තාරකට
අයත් බවට සැලළවන ගිනි
අවිළතාගයටසබඳතාපැවැත්වූ
කාන්තාවක්ද අත්අඩංගුවට පත්

වූවාය. ළහෝමාගම ළපාලිසිය විසින්
අත්අඩංගුවට පත් නුවනි විළේකා නමැති
32හැවිරිදිඑමකාන්තාවගිනිඅවි12ක්ළසායා
ගැනුණුපස්මහල්ළගාඩනැඟිල්ළල්හිමිකරුවා
වන ළකෞශල්යනමැත්තාළේ අනියේ බිරියක
ළලසසිටිකාන්තාවකි.ඇයළකාස්ළගාඩතාර
කට අයත් පුපුරණ ්රව්ය ළතාගයක් පිටිපන
සිල්වරහස්ේ වත්ළත නිළවසක සඟවාළගන
සිටි බවට ලැබුණු ළතාරතුරක් මත අත්අඩං
ගුවටගැනිණි.
එළස්මඅපරා්ධමැඬලීළේළමළහයුමආර
ේභළේදීම ළකාස්ළගාඩ තාරකළේ මත්්රව්ය
ජාවාරළේමුදල්පරිපාලනයකළලක්මිණිප්රිය
දරශනීනමැතිකාන්තාවක්දසපුගස්කන්දප්ර
ළදශළේආරක්ෂිතනිවස්නයකසිටියදීඅත්අ
ඩංගුවටගැනුණාය.ඇයළහළරායින්ජාවාර
ළමන්ලැළබනඅතිවිශාලමුදල්කන්දරාවදවල්
කාලළේදීඑකතුළකාටරාත්රීකාලළේදීගණන්
බලාළකාස්ළගාඩතාරකළදනඋපළදස්මත
අදාළස්්ානවලට ළහෝනිළවස්වලටරැළගන
ළගාස් ළදනබව ළපාලිසිය අනාවරණයකර
ගත්ළත්ය.පිරිමිපුදගලයන්ළදළදළනක්දසමඟ
ඇයව අත්අඩංගුවට ගැනුළේ මත්කුඩු සමඟ
වැගන්ආරර්තුනක්සමඟිනි.
  ළමළලස මත් ජාවාරේහි නිරත පාතාල
අපරා්ධකාරයන් සමඟ සබඳතා පවත්වන
කාන්තාවන්ළකාළතක්දයන්නනි්ශචිතවකිව
ළනාහැකිය. එළහත් සක්සුදක් ළස් පැහැදිලි
වන්ළනළපාලිසියසහවිළ්ශ්කාරයබළකාය
මත්්රව්යසහපාතාලයළමරටින්අතුගාදැමීමට
සිදු කරන අඛේඩ ළමළහයුේ මඟින් ළමකී
කුමාරිහාමිලාටලගින්නටසිදුවන්ළනමහඋළු
ළගදරබවනේමනාළස්පිළිබිඹුළේ.

කුඩේ කුඩු වුණු
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රාජ්ය යාන්ත්ර ණයේ  
අභි මා නය  

‘ලං කා සිවිල් ගස්වා පරි පා ල නය‘ නම් කෘතිගේ 
රාජ්ය නිල ධා රියා යනු රාජ්ය මුදල් භාවිත කරන 
පුද�ලයා ගලස අර්ථ �නවා ඇත. රාජ්ය මුදල් 

භාවිත කිරීගම් අව ස රය ඇති රාජ්ය නිල ධා රීන ගවන කිසි යම්ම 
ග�ෝ බනධ න ය කට, බල පෑ ම කට යටත් ගනාවිය යුතු බව මින 
�ම්ය ගේ. ඔවුනගගේ ක්රියා පා ටි පා ටිය සැක සිය යුතු වනගන ව්යව
ස්්ථා දා යක අණ පනත් ස� රාජ්ය මූල්ය චක්ර ගල් ඛ  පදනම් කරග�න 
ය. ඒ අනුව රාජ්ය නිල ධා රීන, පාරලි ගම් නතු වට, විධා ය ක යට, 
අධි ක ර ණ යට �ා ජන තා වට ඍජුව ව� කිව යුතු ගවයි. සිය ව�
කීම් අතර ලැදි කම, බිය ග�ෝ ගවනත් බල පෑ ම්ව ලට නතුව සිදු 
ගකගරන රාජ කාරි පිළි බ ඳ ව කිසිදු රාජ්ය නිල ධා රි ය කුට නිද �ස් 
ග�ෝ නිගදාස් විය ගනා�ැ කිය.   

ගම් කතාව ය්ථා ර්ථ යක් වීමට අවශ්ය පසු බිම පසු ගි යදා නව 
අමා ත්ාාංශ ගල්ක ම්වරු පත් වූ අව ස්්ථාගේ ජනා ධි ප ති ව රයා 
අව ධා ර ණය කර තිබිණි. ශක්ති මත් රාජ්ය ගස්ව ය කට අවැසි දෑ 
නිරමා ණය කිරීගමහි ලා බාධා වන ඕනෑම ගදයක් ඒ අනුව නිගේ
ධ නය වීගම් �ැකි යාව පව තින බවට වන ස� ති කය සියලු රාජ්ය 
නිල ධා රීනට ලැබු ගේය. එය ඓති �ා සික ප්රගේ ශ යකි. පසු ගිය 
කාලය පුරා රාජ්ය ගස්වය ගදශ පා ල ඥ යන විසින හීලෑ කර ග�න 
තිබිණි. රාජ්ය නිල ධා රීනට අන වශ්ය සුදු සු කම් මත තන තුරු ලබා 
දීම නිසා ගබාග�ෝ දු රට ගම් තත්ත්වය උද�ත විය. සිදධි එකින එක 
ග�න ඒවා හුගද කලා සිදධි ගස් දඩ මස් කිරී ගමන ඵලක් ගනාවූ වද 
ධනා ත්මක ප්රගේ ශ යක් සඳ�ා ඒ අව ගබෝ ධා ත්මක කති කාව ඇති 
විය යුතුය. ගම් ඒ සඳ�ා ලැබුණු ස්වරණ මය අව ස්්ථා වකි.   

රාජ්ය ගස්වය ප්රසා ර ණය වී ඇති ප්රමා ණ යට සාගේ ක්්ෂව එහි 
ඵල දා යි තා වක් තිගේ ද යනන විවා දිත කරු ණකි. රාජ්ය නාය
කයා පවා කියනගන රාජ්ය ගස්වය දූෂිත බව ය. ගපාදු ජන තාව 
කියනගන රාජ්ය ගස්වය ගදශ පා ල නී ක ර ණය වී ඇති අතර ඒ 
නිසාම එය අකා රය ක්්ෂම බව ය. ගම් කියන කාර ණා වල කිසි
යම් සත් යක් ඇතත් රාජ්ය ගස්ව යට සාධා රණ විනි ේච යක් දිය 
�ැක්ගක් රාජ්ය ගස්වය අද පව තින තත්ත්ව යට ගේතු නිවැ ර දිව 
අව ගබෝධ කර � ත ග�ාත් පමණ ය.  

එදා ගමදා තුර රාජ්ය ගස්වගේ තිබූ අභි මා නය, කීරතිය ගමනම 
ශක්තිය ද බිඳ දැමූ තීර ණා ත්මක අව ස්්ථාව වූගේ 1980 ජූලි වැඩ 
වරජ න යයි. ගමහිදී ගේ. ආර. ගගේ ආේඩුව අසූ ද � සක පමණ පිරි
සක් එක රැයින ගස්ව ගයන ගනරපා �ැරි ගේය. ගම් නිසා පළ පු
රුදද �ා අත්දැ කීම් ඇති පරි ණත රාජ්ය ගස්ව ක යන අති විශාල 
පිරි සක් රාජ්ය ගස්ව යට අහිමි වූ අතර, සුදු සු කම් විම සී ම කින 
ගතාරව පුර ේපාඩු සඳ�ා බඳවා �ැනුගේ ගදශ පා ලන අනු �ා මි
ක යන ය. ඉනපසු බල යට පැමිණි ගබාග�ෝ ආේඩු අඩු වැඩි වශ
ගයන තමනගගේ පැවැත්ම සඳ�ා ගම් තත්ත්වය පවත්වා ග�න 
ගිය අතර, එනි සාම රාජ්ය ගස්වය අකා රය ක්්ෂම බවට පත් විණි. 
ගම් තත්ත්වය සම්පූ රණ ගයන ම ගවනස් කිරීගම් අඩි තා ලම දම මින 
අභි නව ආේඩුව එක වර �ැට ද � ස කට රාජ්ය ගස්වගේ ගදාරටු 
විවර කගේ ශක්ති මත් රාජ්ය යක් ග�ාඩ නාංවා �ැනීගම් අර මු
ණිනි. එය ඓති �ා සික අව ස්්ථා වක් වනගන, රටක රාජ්ය ගස්වගේ 
ස්්ථාව ර ත්වය මත ඒ රාජ්යගේ සමෘ දධිය තීර ණය වන බැවිනි.   

 ගම් රට සාංව රධ නය කිරී මට යමකු අගේක්්ෂා කරනගන නම්, 
ඒ සඳ�ා ශක්ති මත් රාජ්ය ගස්ව යක් අත් වශ්ය ය. රාජ්ය ගස්ව
ක ය නග�න ප්රශස්ත ගස්ව යක් ලබා �ැනී මට බල පානනා වූ වැද
�ත් ම කාර ණ යක් තිගේ. එනම් රාජ්ය ගස්වය ගදශ පා ල න ගයන 
ස්වාධීන කිරීම ය. එගස්ම ගදශ පා ල ක යනගගේ තීනදු තීර ණ ව ලට 
රජගේ ගස්ව ක යනට වනදි ග�වී මට සිදු වීම වළ ක්වා ලීම ය. මෑත
කා ලීන ව රජගේ ගස්ව කයා අක රමණ්ය කර නනට බලපෑ ප්රධා න
තම ගේතු වක් වූගේ ගදශ පා ල ක යාගගේ තීනදු සඳ�ා ගලාකු කුඩා 
ගේද ය කින ගතාරව රජගේ ගස්ව ක යාට වනදි ග�වී මට සිදු වීම ය.  

සිාං� ේපු රුගේ ආරථික සාංව රධන නිරමාතෘ, හිටපු අ� මැ ති
ව රයා වූ ලී ක්වාන යු ලාංකා වට පැමිණි පසු ගකාළඹ න� රගේ 
එව කට පැවති දියුණු තත්ත්වය පිළි බඳ විේම යට පත්ව සිාං�
ේපු රුව ද එවැනි රටක් බවට පත් කරන බවට කළ ප්රකා ශය පසු
ගිය කාලගේ ගමනම වරත මා නගේ ද නිර නතර කතා බ �ට ලක් 
වනගනකි. මැගල් සි යා ගවන ගවන වු පසුව ස්වභා වික සම්පත් පවා 
නැතිව ගකටි කාල යක් ඇතුළත ග�ෝලීය වශ ගයන අනි කුත් රටවල් 
අබි බවා යමින සාංව රධ නය වූ රටක් බවට පත්වීගම් දී අනු � ම නය 
කළ රාජ්ය ගස්වය සම්බනධ උපාය මාර� ගබාග�ා ම යක්, දැන 
ලාංකා වට ද වැද �ත් වන බැේ අප අම තක කළ යුතු නැත.   

සිාං� ේපු රුගේ රාජ්ය ගස්වය ප්රශස්්ථ මටට ම කට ග�න ඒම 
ගවනු ගවන ක්රියා ත්මක කළ PS 21 – Future Oriented 
Reform කළ ම නා ක රණ ප්රති සාං ස්ක රණ වැඩ ස ට �න, මුල්ය ස� 
අය වැය ප්රති සාං ස්ක රණ වැඩ ස ට �න, ගමනම ප්රශස්්ථ මටටගම් 
රාජ්ය ගස්ව යක් නිරමා ණය කිරීම ගවනු ගවන මැගල් සි යාගේ හිටපු 
අ� මැති ම� තීර ගමාග�ා මඩගගේ රාජ්ය පාලන කාලගේ දී ක්රියා
ත්මක කළ රාජ්ය ප්රති නි රමාණ වැඩ ස ට �න ගමහිදී අධ්ය ය න යට 
වැද �ත් ය. ලාංකාව ආස නනගේ පිහිටි රටක් වශ ගයන ඉනදි යාගේ 
ප්රානත කිහි ප ය කම �ඳු නවාදී ඇති ගතාර තුරු තාක්්ෂ ණය පද නම් 
කර �ත් පුර වැ සි යාගගේ දෘෂ්ටි ගකෝණ ය විේගල් ්ෂ ණය කර ක්රියා
ත්මක කරන ලද ව්යාපෘති රැසක් ද තිගබන නිසා එවැනි ය� පත් 
අත්දැ කීම් පූරවා ද රශ යට �නි මින ජාතික සාංව රධ නගේ අර මුණු 
සාක්්ෂාත් කර �ැනීම උගදසා කාරය ක්්ෂම වූත් ප්රති ඵ ල දා යක වූත් 
රාජ්ය ගස්ව යක් බිහි කිරී මට �ැකි යාව අපට ඇත. ගම් සඳ�ා වන 
දැක්ම �ා නාය ක ත්වය දැන අප සතු බැවින ඉදි රිය පැ�ැ බර ය.  

එහිදී රගට ගදශ පා ල නික ස්්ථාවර බව ඉතා මත් වැද �ත් සාධ
ක යක් විය යුතු අතර, අනා � තය පුගරෝ ක ්ථ නය කර මින ජන තා
වගගේ සමාජ, ආරථික, සාංස්කෘ තික සුබ සි දධිය ගවනු ගවන සකස් 
කළ දිගුකාලීන වූ ප්රති පත්ති �ා වැඩ ස ට �න සම්පා ද නය කිරීම 
ද අවශ්ය කරු ණකි. ගමහිදී රජ යක් වශ ගයන සකස් කරනනා වූ 
එකී ප්රති පත්ති ක්රියා වට නැාංවී ගම්ලා රාජ්ය ගස්ව යට පැව ගරන 
ව�කීම්, කාරය භාරය මැන වින අර්ථ ක ්ථ නය කර ග�න පුර වැ සි
යාගගේ අගේක්්ෂා ඉටු වන ආකා රගේ ගස්වා සම්පා ද නය සැලැ ස්විය 
යුතුව තිගේ. ගලෝකගේ ගතාර තුරු තාක්්ෂ ණගේ ඇති වී ඇති නව 
ප්රව ණතා ද ආගදශ කර රාජ්ය ගස්වා යාන්ර ණය නව්යක ර ණය 
කිරීම පිළි බඳ අව ධා නය ගයාමු විය යුතුය.  

රාජ්ය ගස්වය සඳ�ා බලපෑ මූලික �ැටලු කිහි ප යක් තිබිණි. 
එක; ඔවුනගගේ වැටුේ �ා දීමනා ප්රමා ණ වත් ගනා වීම ය. ගදක; 
උසස් වීගම් ක්රියා පටි පා ටිය නිසි ගලස ක්රියා ත්මක ගනාවීම ය. 
තුන; රාජ්ය  ගස්වය සඳ�ා වූ ගදශ පා ලන බල පෑම උත්සනන වී 
තිබීම ය. වත්මන ආේඩුව ඉ�ත �ැටලු තුනට ම විසැ ඳුම් ලබාදී 
ඇති බව කිව යුතු ය. සමස්ත රාජ්ය ගස්ව ගේම වැටුේ තත්ත්වය 
සතු ටු දා යක ය. උස ස්වීම් සඳ�ා වූ ක්රියා පටි පා ටිය නිසි ගලස 
ක්රියා ත්මක ගවයි. ගදශ පා ලන බල පෑම් සිදු කිරී මට කිසි වකු ඉදි රි
පත් වනගන නැත. නූතන රාජ්ය ගස්වය නිද �ස් �ා ස්වාධීන එකක් 
ගස් සැලැ කිය �ැකි ය.  

අගේ රාජ්ය ගස්ව කයා බුදධි මත් ය. ඔවුනට රගට අනා � තය 
පිළි බඳ �ැඟී මක් තිගේ. ඒ අනුව බුදධි මත් තීනදු  තීරණ ඔස්ගස් 
රගට අනා � ත යට �වු ල්වී මට ඔවුන තීර ණය කරනු ඇත. 

 සුභද්රා යේශ ප්රිය

යමරට රාජ්ය 
යේවා වට සාර ධරම, 

ආචාර ධරම 
පේධ ති යක් යනාති බීම 
විශාල අඩු පා ඩු වක්

රාජ්ය යාන්ත්ර ණය ප්රති සං වි ධා
නය කිරීම සම්බන්තධ මාතෘ කාව 
සමාජ කති කා වක් ්බවට පත් 

කිරීම අති ශය කාලලෝ චි තය. ලම අව ස්ාව 
මඟ ලනා හැර නියමාකාර ලයන්ත ඒ සම්බ න්තධ
ලයන්ත කති කා වක් ල�ාඩ නඟා �ත ලහාත් 
අප අලේ ක්ෂිත ලංකාව නැවත ල�ාඩ නඟා 
�ැනී මට සහ  එතැ නින්ත ඊළ� පිය ව රට 
යෑලම ක්රියා දාය ඒ හරහා ඉටු ක ර �ත හැකි 
වනු ඇත. ්බව අලේ අලේ ක්්ා වයි. නව රජය 
යටලත් රාජ්ය යාන්ත්ර ණය ප්රති සං වි ධා නය 
කිරීම සම්බ න්තධ ලයන්ත ප්රවි ෂ්ඨ යක් ල�න ඇත. 
ඇමැති මණඩ ලය පත්කි රී ලමදී  නිශ්චිත 
කාරය භාර යක් සහි තව ඇමැ ති ව රුන්ත සහ 
රාජ්ය ඇමැ ති ව රුන්ත පත් කර ඇති ආකා රය 
අති ශ යින්තම කාලලෝ චි තය. ආණඩුව එයින්ත 
ලපන්තනුම කරනු ල්බන ප්රධාන කාර ණාව 
නම අදාළ වි්ය භාර ඇමැ ති ව රුන්තට සහ 
අදාළ නිල ධා රීන්තට නිශ්චිත ඉලක්ක �ත 
සැල සු ම කට යා  යුතුයි යන  අභි ලා ් ය  එහි 
අන්තත ර�ත වී ඇති ්බවයි. 

මේ අව ස්ථා මේදී රටක් මෙස සියලු මෙනථා 
ග්රහ ණය කර ගත යුතු කථාර ණථා වෙ මෙයයි. 
සියලු ක්මෂේත්ර මවන් වශ මයන් මවන් මකථාට 
ෙබථා දීෙ හෑල්ලු වට ෙක් කළ යුතු කථාර ණථා වක් 
මහෝ සෙථාජ ජථාෙථා මවබ් අඩවි හරහථා අප
හථා ස යට ෙක්ක ර මින්  කතථා කළ යුතු කථාර
ණථා වක් මනථාමේ. ඇෙැ ති ව රුන්ට නිශ්චිත 
කථාරය භථා ර යක් පැව රීෙ මීට ෙශක ගන නථා ව
කට මපර සිදු  කර තිබුමේ නේ මේ රට 
අෙ ඊළග පිය ව රට මගථාස ඇති බව නියත 
කථාර ණථා වකි. මෙෙ ඇෙැතිධූර පැවරී ඇති  
තතතවය අනුව කිසි ව කුට තෙ කථාරයය ෙග
හැර සිටී ෙට මනථාහැ කිය.  රථාජ්ය යථාන්ත්ර ණය 
ප්රති සං වි ධථා නය කිරි ෙට අපි පථාවිච්චි කළ යුතු 
මහථාඳෙ මෙව ෙෙ මෙයයි.

 ඇෙැ ති ව රුන්ට නිශ්චිත ඉෙක්ක ෙබථා දුන් 
මසෙ  රථාජ්ය නිෙ ධථා රී න්ටෙ පහළ තෙමේ  
නිෙ ධථා රී න්ටෙ එෙ කථාරය ය භථා රමේ  
නිශ්චිත වැඩ ෙැයි සතු ගත   පිළි මව ළ
කට ෙබථා දිය යුතුය. අෙථා ත්ංශ මල්ක
ේව ර යථාමේ සිට සියලු නිෙ ධථා රීන්ට 
ඉෙක්ක මසෙ කථාරය පටි පථා ටි යක් ෙබථා 
දිය යුතුයි. නිශ්චිත  කථාරයය සට හ නක් 
කථාරය පටි පථා ටි යක් නැති වීෙ නිසථා 
කථාරය භථා ර යන් ෙග හැරී යෑෙ සථාෙථාන්ය 
තතතව යකි. අදාළ නිෙ ධථා රීන් තෙන්මේ 
කථාරය භථා රය ෙැයි සතු වක්  ලිඛිත සට හ
නක් මනථාෙැති නේ අෙථා ත්ං ශ ය කට පැවරී 
ඇති කථාරය භථා රය පිළි බඳ ජන තථා ව මේෙ දැනු
වත වීෙක් නැත.  ඒ අනුව මේ කථාරය භථාර 
ෙැයි සතු වක් ෙබථා දීෙ ඉතථා වැෙ ගත වන 
අතර  ඒ අනුව රථාජ්ය මසව කයථා දැනු වත 
වීෙක් සිදු මවයි. එවැනි ලිඛිත ෙැයි සතු ගත 
ලිය වි ල්ෙක් තිබීෙ තුළ රථාජ කථා රිය ෙග හැ රී
ෙට රථාජ්ය මසව ක යථාට මනථාහැකි    මවයි. 
ඉෙක්ක ගත සැෙැ සුේ ජය ගැනී ෙට අප 
ඉති හථා සමේ සිට ෙ හැකි යථා වක් තිබූ ජථාති යකි. 
මෙහිදී ඉෙ ක්ක ගත සැෙ සුේ අනුව මල්ක ේව
රයථා අෙථා ත්ථාං ශය මෙමහය විය යුතුය. නිෙ
ධථා රීන් මවනත තැන්ව ෙට ස්ථාන ගත කිරීෙ 
ඵෙක් නැත.  නිෙ ධථා රී න්මගන් කථාරය ක්්ෂෙ 
මසවථා වක් ෙබථා ගැ නී ෙට සංකල්ප නිරෙථා ණය 
කර ඒ ව්ථාපෘති හඳු නථා මගන ඒවථා බථාර දිය 
යුතුයි. එමෙන්ෙ ඒ  ව්ථාපෘති සඳහථා කථාෙ 
රථාමු වක් ෙබථා දිය යුතුයි. 

ගෙ නථා න්ත යට නිවැ ර දිව යෑෙට නේ  යන 
ෙථාරගය දැන ගත යුතුයි. ඉෙක්ක සපුරථා 
ගැනී ෙට නේ නිශ්චිත ඉෙක්ක දැන සි ටිය 
යුතුයි. එමස මනථාවන්මන්  නේ රථාජ්ය මේපළ 
අපමත යෑෙක් සිදුමේ. ඉෙක්ක ෙබථා ගන්න
වථාෙ නැතෙ යන්න පසු වි ප රේ කළ යුතුය. 
මෙය වරත ෙථාන අෙථා ත්ථාං ශ වෙ සිදු මනථාවන 
ක්රියථා වකි. එමෙස ප්රගති සෙථා මෙෝ ච නය කළ 
යුතුයි. ප්රගති සෙථා මෙෝ ච න මේදී  නිෙ ධථා රීන්ට 
සථාර් ක තවය සහ අසථා ර් ක තවය පිළි බඳ 
සවයං තක්මස රු වක් කර ගැ නීමේ හැකි යථා
වක් ඇත. ඒ අනුව ඒ අදාළ  අෙථා ත්ථාං ශමේ 
මෙපථා රත මේ න්තුමේ සියලු මෙනථාට එෙ පණි
වු ඩය සන්නි මේ ෙ නය මේ. ඒ හරහථා නිෙ ධථා
රි යථාට තෙ කථාරයය සථාධ කය නිවැ රදි කර
ගැ නීෙ මහෝ ප්රග තිය නැවත ප්රති නි රෙථා ණය 
කර ගැ නී ෙට හැකිය. එවිට තෙථා එෙ කථාරය
යට සුදුසු බව පිළි මගන ඔහුට ප්රග ති යක් ඇති 
කර ගැනී ෙට හැකි ස්ථාන ය කට ස්ථාන ගත 
වීෙට හැකි යථාව ෙැමබ්.

රථාජ්ය යථාන්ත්ර ණය පිළි බඳ ඇති වැරදි අව

මබෝ ධය දුරු ක ර ගත යුතුය. තෙන්මේ පහළ 
නිෙ ධථා රීන් සේබ න්ධ මයන් සුහ ෙව කට යුතු 
කිරී ෙට ඇති හැකි යථාව, සහ මයෝ ගය සහ  
සහ ජි ව නය වතෙන්  රථාජ්ය මසවමේ 
දැක ගත මනථාහැ කිය. විමශ් ්ෂ මයන් 
ෙහ ජ න තථාව සෙඟ ගනු මෙනු කිරී මේදී 
මපෞේග ලික අංශමේ ඇති සුහ ෙ ශී ලී
තවය රථාජ්ය අංශමේ මනථාෙැති බවට 
සෙථාජ කති කථා වක් මගථාඩ නැඟී ඇත. 
එයෙ රථාජ්ය මසවමේ ප්රති සං වි ධථා
නය විය යුතු සුවි මශ්ෂි ක්රියථා පිළි
මව තකි. ඒ දුරස් භථාවය ඉතථා අහි
ත කර නිසථා එය ඉතථා කඩි න මින් මවනස 
විය යුතුය. නිෙ ධථා රීන් අතර සහ ෙහ ජ
න තථාව අතර සුහ ෙ ශීලී මසවථා වක් පවතවථා 
ගත යුතුය. තෙන් පිළි බඳ අධි තක්මස රුව 
බැහැර කර නිසි අව මබෝ ධ මයන් යුතුව 

මසවථා සප ය න්නකු මෙස ෙහ ජ න තථාව ඉදි
රිමේ මපනී සිටින  නිෙ ධථාරී පැෙැ න්ති යක් 
අපි රථාජ්ය මසවය තුළින් බිහි කර ගත යුතුය. 
තන තුරු ඇතමත ෙහ ජ න යථාට මසවථා සප
ය න්නට  මිස ප්රභු තන්ත්රය මහෝ මපෞේග
ලි ක තවය  ප්රව රධ නය කිරී ෙට මනථාවන බව 
නිෙ ධථා රීන්ට අව මබෝධ කළ යුතුය. මේ සියලු 
කරුණු හරහථා ෙනථාව තෙ ඉෙක්ක සපු රන 
නිෙ ධථා රීන් හඳුනථා ගත හැකිය. එමස හඳුනථා 
ගන්නථා නිෙ ධථා රීන් REWARDS කිරීෙ 
එනේ ඇගැ යී ෙට ෙක් කළ යුතුය. 

එෙ ගින් අමනක් රථාජ්ය නිෙ ධථා රින් මරේර
ණ යට මෙන්ෙ උේමයෝ ග යට  පතව නවථා 
මෙන්ෙ  සියලු මසව ක යන්ට ආෙරශ සැප
යී ෙක්ෙ සිදුමේ.  උදා හ රණ මෙස ඇතැේ 
පළථාත පථාෙන ආය ත න වෙ ආය තන අතර 
තරග පව තවනු ෙබයි. එහිදී වඩථා මහථාඳින් 
කට යුතු කරන පළථාත පථාෙන ආය තන ෙකින 
විට තමුන්මේ ආය ත න යත එවැනි මහථාඳ 
ස්ථාන යක ස්ථාන ගත කිරිමේ උන න්දු වක් 
මසසු ආය ත න ව ෙට ඇතිමේ. ඒ ආකථා ර යට 
ආය තන හරහථා මසවථා ඇග යීේ තර ග කථා රී
තව යක් ඇති කළ යුතුය. 

ඇතැේ රථාජ්ය  නිෙ ධථා රීන්ට තෙථා ස්ථාන
ගත වී ඇති ස්ථාන මයන් ඉදි රි යට යෑමේ, 
ජය ග්ර හ ණය කිරීමේ මහෝ ඉෙක්ක, අභි මයෝග 
ජය ගත යුතුයි යන හැඟී ෙක්  නැත. තෙන් 
මකමස රැකි යථාමේ නියුතු වූවත සියලු වර
ප්ර සථාෙ සහ විශ්ථාෙ වැටුප් ෙැමබ තැයි යන 
විශ්වථා සය ඇතැේ නිෙ ධථා රීන් තුළ වීෙ 
ඊට මේතු වයි. මපෞේග ලික අංශමේ මෙන් 
නිශ්චිත ක්රියථා ප ටි පථා ටි යක්, මසවථා ඉෙ ක්ක
යක් මනථාෙැති වීෙ එෙ ෙථාන සි ක තවය ඇති 
වීෙට ප්රධථාන මේතු වයි. මපෞේග ලික අංශමේ 
නිෙ ධථා රීන්ට උස සවීේ, වැටුප් වරධන 
ෙැමබන්මන් ඉෙක්ක සපු රන ප්රෙථා ණය අනු
වය.  රථාජ්ය මසවථා මේෙ එවැනි කථාරය පටි පථා
ටි යක්   සකස කළ යුතුය. උපථා ධි ධථා රීන් හැට 
ෙහ සක් සහ අඩු ආදා ය ේෙථාභී පවු ල්ව ලින් 
ෙක්්ෂ යක් මතෝරථා මගන ඔවුන්ට රැකියථා පුහු
ණු වක් ෙබථාදී ආරථි ක යට දායක කර ගන්නථා 

අත රෙ රැකියථා ෙබථා දීමේ වැඩ පි ළි මව ළක් 
රජය විසින් දැන් ආරේභ කර තිමබ්. එය 
ඉතථා මහථාඳ වැඩ පි ළි මව ළකි. නමුත මබථාමහෝ 
පිරිස රථාජ්ය මසව යට පැමි මණන්මන් පූරණ 
නිග ෙන අනු වය. එයට සරෙ උදා හ ර ණ යක් 
මෙස ඇතැේ උපථා ධි ධථා රීන්ට හැතතෑ ෙ හ ස
කට අධික වැටු පක් ෙබථා ඊ.ටී .එෆ් සහ  ඊ.පී.
එෆ්. කපථා ගැනී ෙක් සිදුවී ඇත. ඔවුන් හැට 
හැතතෑ ෙහ සක වැටු පක්  අත හැර 20000 
පුහුණු දීෙ නථා ව කට රථාජ්ය මසව යට බැඳීමේ 
අර මුණ අප මසවිය යුතුය. රථාජ්ය මසව යට 
බැඳී   මසව යක් කිරීමේ අර මු ණෙ යන්න 
ගැන සැෙ කි ලි ෙත විය යුතුය. අවං ක වෙ 
එමස මනථාවන අයමේ ආක ල්ප යක් වන්මන් 
රථාජ්ය මසව යට පැමි ණි මයථාත  වැඩ සීෙථා ස
හි තව කිරී මෙන්  වැටුප් ගැනී ෙට හැකි වන 
බවයි. ඒ ෙථාන සි ක තවය අප මවනස කළ 
යුතුය. 

මේ සේබ න්ධ මයන් ජනථා ධි පති මගෝඨථා භය 
රථාජ ප ක්්ෂ යන්මේ වැඩ පි ළි මව ළක් ඇති අතර  
එය ඉතථා සථාර්ක සහ ප්රථාමයෝ ගික වැඩ පි ළි
මව ළකි. ඒ සඳහථා කථාරය සථාධක බළ කථා යක් 
ෙබථාදී ඇති අතර ඒ තුළින් නිසි පුහු ණු වක් 
ෙබථාදී ඔවුන්මේ  පූරව නිග ෙන සහ  ෙථාන
සි ක තවය මවනස කිරී ෙ කට ෙක්වනු ඇත. 
පුහු ණුව ෙබථාදී හැකි යථා වන් අනුව ඉෙක්ක 
ෙබථා දීෙ ඔවුන් ස්ථාන ගත කළ යුතුය. මේ 
රමේ ඉදිරි සංව රධන මෙමහ යු ෙට අනි වථාරය 
දාය ක තව යක් ඔවු න්මගන් ෙබථා ගත හැක්මක් 
එවි ටය.  එමස මනථාව න්නට මේ බඳවථා 

ගන්නථා එක් 
ෙක්්ෂ හැට 

ෙහ සක පිරිස 
රජයට බරක් වනු 

ඇත.
මෙරට රථාජ්ය 

මසවථා වට සථාර ධරෙ, 
ආචථාර ධරෙ පේධ ති යක් 
මනථාති බීෙ විශථාෙ අඩු
පථා ඩු වකි. ඒ ආචථාර ධරෙ 
පේධ තිය තුළ තෙන්මේ 

කථාරය භථාරය සිදු කළ යුතුයි. 
ඒ තුළ අපි සැෙ කි ලි ෙත විය 

යුතු කථාර ණථා වක් මෙස නවීන 
මෙෝකමේ ඇතිවී ඇති ප්රව
ණ තථා වක් මෙස ස්රී පුරු්ෂ 
භථාවය සේබ න්ධ මයන් ඇති 
කරුණු සේබ න්ධ මයන් කතථා 

කිරී මේදී කථාන්තථා වක ඉහළ 
තන තු ර කට පතවූ අව ස්ථා ව ෙදී යේ 

ෙථානසික හිංසනයන්ට ෙක් වීෙ සිදු වන 
අවස්ථා මේ. ඔවුන්ට නිෙ හමස කට යුතු කර
ගැ නී ෙට මනථාහැකි වන අවස්ථා මේ. ඇතැේ 
අව ස්ථා වෙ පුරු ්ෂ ය න්ටෙ මෙවැනි ගැටලු ෙතු 
මේ. ස්රී පුරු්ෂ මෙපථා රශ්ව ය න්ටෙ මෙවැනි 
හිංසන වන අවස්ථා ඇත. මේ පිළි බඳ විමශ්
්ෂ මයන් සැෙැ කි ලි ෙත විය යුතුය. රථාජ්ය 
මසවය නිසි යථා කථා ර මයන් ස්ථාන ගත කර ගැ
නී ෙට නේ රථාජ්ය මසවය කථාරය ක්්ෂෙ කර
ගැ නී ෙට නේ  අදාළ නිෙ ධථා රීන්ට වැඩ කළ 
හැකි මහථාඳ පරි ස ර යක් රථාජ්ය යථාන්ත්ර ණය 
තුළ ඇති කළ යුතුය. කිසි ව කුමේ බෙ පෑ ෙට 
ෙක් මනථාවී නිමරෝගී  ෙන ස කින්  වැඩ කළ 
හැක්මක් එවි ටයි. ඒ සඳහථා පැහැ දිලි වට පි ටථා
වක් රථාජ්ය යථාන්ත්ර ණය තුළ ඇති කළ යුතුය. 

බට හිර රට වෙ කථාන්තථා වන්ට සිදු කරන 
ලිංගික හිංස න යන්ට දැඩි ෙඬු වේ පමු ණු වයි. 
ඉතථා සුළු වැර දි ව ෙට වුවත විශථාෙ ෙඬු වේ 
පමු ණු වයි. සුළු වර ෙක් මෙස මනථාස ෙ කයි. 
එවැනි හිංස න යන්ට ෙක්වන නිෙ ධථා රි නි ය
න්මගන් කථාරය ක්්ෂ ෙ තථාව බිඳ වැමටයි. විමශ්
්ෂ මයන් මෙවැනි කථාරයථා ලීය හිංස න ය කට 
ෙක්මනථා ව න්නට ආචථාර ධරෙ පේධ ති යක් 
කථාරයථාෙ තුළ සථිර වශ මයන් ඇති කළ 
යුතුය. ඒවථා නියථා ෙ නය කළ හැකි රථාජ්ය 
යථාන්ත්ර ණ යක් ක්රියථා තෙක කළ යුතුය.

මෙෙ ප්රති සං සක රණ රථාජ්ය මසව යට  
ස්ථාන ගත කර ගැ නීේ සිදු ක රනු ෙබන නව 
නිෙ ධථා රීන් සහ මේ වන විට මසවය කරන 
නිෙ ධථා රීන් ඇතුළු සෙසත රථාජ්ය මසවය 
තුළෙ ස්ථාපිත කළ යුතුය. මෙහි පළමු පිය
වර මෙස නථාය කතව පුහුණු වැඩ පි ළි මව ළක් 
ආරේභ කළ යුතුයි. නථාය ක තවය මෙහිදී ඉතථා 
වැෙ ගත වන්මන් තෙන් යටමත සිටින පිරිස 
තෙන්මේ අර මුණ කරථා මගන යෑෙට කථාරය
ක්්ෂෙ  නථාය ක තව යක් නිරෙථා ණය කිරී ෙට  
නේ ආෙ රශ වත නිෙ ධථා රීන් අවශ්ය මවයි. ඒ 
සඳහථා තථාක්්ෂ ණ යෙ අත් වශ්ය සථාධ ක යක් 
මවයි.  මකෝවිඩ් 19 හරහථා අපි එය මහථාඳින් 
අතවි න්මෙමු. තථාක්්ෂ ණය ෙගින් රථාජ්ය 
මසවමේ සහ මවනත මසවථා නිසි කථාරය
ක්්ෂ ෙ තථා ව කින් ඉටු කළ ආකථා රය අපි දුටු
මවමු.  රට වසථා දැමූ කථාෙ ව ක වථා නු මේදී එය 
සථාර්ක විය. මකෝවිඩ් 19  හරහථා රටෙ අක්රීය 
මෙථාමහථා තක ෙථාරග ගත (online) ක්රෙ මේෙ 
අනු ග ෙ නය කර මින් අව ශ්යතථා සපුරථා ගත
හැකි ක්රෙ මේෙය අපි දුටු මවමු. එය සථාර්ක 
විය. 

විමශ් ්ෂ මයන් මපර පැවති ආේඩු කථා ෙ ව ෙදී 
රථාජ්ය මසව ය ක යන් ෙථාන සික, කථායික පීඩථා
වන්ට පත කළ තව කරු ණක් මවයි. එනේ  
මවනත මේශ පථා ෙ නික ෙත වථාෙ ෙරන නිෙ ධථා
රීන්ට නඩු පව ර මින් ඔවුන්ව හිංස න යට ෙක් 
කිරීෙ සිදුවිය. ඔවුන්මේ අභි ෙථා නය නැති කර 
රථාජ්ය මසවය ඉතථා ෙත පහ තට ඇෙ ෙෙථා චරිත 
විනථාශ කළ ආකථා රය අපි දුටු මවමු. එවැනි 
ආේඩු ව ෙට පැවැ තෙක් මනථාති බුණි. එමසෙ 
රමේ සංව රධ නය අඩථාළ වූමේ මේශ පථා ෙ
නික බෙ අධි කථා රිය විසින් නිෙ ධථා රී න්මගන්  
එවැනි පලි ගැ නීේ  සිදු කර ඔවුන් අක රෙණ්ය 
කිරීෙ නිසථා මවනි. ඒ අනුව ඉහළ නිෙ ධථා රීන් 
තෙන්මේ පහළ නිෙ ධථා රීන්ට වැඩ  පැවැ
රීේ සේබ න්ධ මයන්  තීරණ ගැනී ෙට බිය වීෙ 
නිසථා ඒ  හරහථා රථාජ්ය මසවය අක රෙණ්ය 
විය. මේ නිසථා රථාජ්ය මසව කයථා අඩ පණ විය. 
වැඩ කිරීමේ ෙථානසික තතතව මයන් බැහැර 
විය. මේ තතතවය මවනස කර නැවත රථාජ්ය 
මසව ක යථාට ෙථාන සික නිෙ හස දිය යුතුය. 
එහිදී ඉෙක්ක කරථා යෑෙට ඉඩ දිය යුතුය.  
ඒ සඳහථා ෙථාන සික වට පි ටථාව මෙන්ෙ මසව
ක යථාට  ගරු තවය සහ නවීන  තථාක්්ෂ ණික 
මෙව ෙේ භථාවි තය ඉතථා වැෙ ගත මවයි. ආය
ත න ව ෙට යටි තෙ පහ සු කේ  ෙබථා දිය යුතුය. 
එතැ නින් අපි මේ අලුත ගෙන ආරේභ කර 
මේ මුලික පිය වර රථාජ්ය මසවය මවනු මවන් 
ගනු ෙැබූ විට රථාජ්ය මසවය නිතැ තින්ෙ 
කථාරය ක්්ෂෙ මේ.        

රාජ්ය සේවසේ ප්රති සං වි ධා න යට 
සෙර ව ද නක්

යජ්යෂ්ඨ කථි කා චාරය මහින්ත්ද පති රණ

තන තුරු ඇතයත 
මහ ජ න යාට යේවා 

සප ය න්තනට  මිස ප්රභු තන්ත්රය 
යහෝ යපෞේ්ග ලි ක තවය 

ප්රවරධ නය කිරී මට යනාවන 
බව නිල ධා රීන්තට අව යබෝධ 

කළ යුතුයි

ඉලක්ක සපුරා්ගැනීමට 
නම් නිශ්චිත ඉලක්කය 
දැනය්ගන සිටිය යුතුයි

රාජ්ය යාන්ත්ර ණය 
පිළි බඳ ඇති වැරදි 

අව යබෝ ධය 
දුරු ක ර ්ගත යුතුය.
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මගේ 
තනිමතයට 
පක්ෂනායකයා 
ගෙනස් 
කරනනබෑ

ගලගගාඩඅතගත 
හාමුදුරුගෙෝ

අගමැතිහමුවුගේ 
ගමාකටද?

ඩිලනත 
මාලගමුෙටඅනුග්රහයගදනනනාමල්-ප්රසනන
එකගෙති

කරුපක්ෂයට 
කළගමගහයගැන

තිස්ස 
අතතනායකගගන
ඇගයීමක

මහිනදලා ගදනනා ගගන
අලුත අයට පනතියක

ජනාධිපතිවරයාගේප්රධානතවගයන්
ග�ෞදධඋපගදශකසභාගේපසවන
සභාවාරයඉකුත21දාපැවැතවිණ.

ජනාධිපතිකාරයාලගේදීපැවැතිගෙෙරැසවී
ෙටග�ෞදධඋපගදශකසභාවටපතවඇති
භික්ෂූන්වහන්ගසසියලුගෙනාෙසහභාගිවී
සිටියහ.“ෙෙගේඋපගදශකසභාගේඋපගෙස
පාෙකකරගෙනතෙයිරාජ්යඅොත්ාාංශසකස
කරතිග�න්ගන්.ගේසභාවදැනටසභාවාර
හතරක්පවතවාතිග�නවා.ඒසභාවාරවලදී
අපිසාකච්ාකරලක්රියාතෙකකරඇතිකට
යුතුවලප්රෙතියල�නසභාවාරයටඉදිරිපත
කරනවා”ජනාධිපතිගෙෝඨාභයරාජපක්්ෂකීගේ
සභාවආරේභගේදීෙය.  

අනතුරුවපැවැතිසාකච්ාවවන්අනතුරුව
ශ්රීලංකාව�ෞද්ධහාපාලිවිශවවිද්යාලයත්
බුද්ධශ්ාවකභික්ෂුවිශවවිද්යාලයත්අධ්ා
පනඅමාත්ාංශයයටතටපවරාගැනීමට
තීරණයවකරුණා.“වේආයතනවිශව
විද්යාලප්රතිපාදනවකාමිෂමයටතටපත්
කරන්නපුළුවන්දකියලත්මමවහායල�ල
න්නේ”ජනාධිපතිකීවේය.
ඉකුත්සතිවේපාර්ලිවේන්තුවටඅලුතින්
පත්වූමන්්රිවරුන්ටකාර්යසා්ධනයහා
පාර්ලිවේන්තුකටයුතුපිළි�ඳවදදිනපුහුණු
වක්පැවැත්වුවේපාර්ලිවේන්තුසංකීර්ණවේ
දීමය.නවකමන්්රිවරුඅසූවදවනකුපමණ
සහභාගිවූවමමපුහුණුවැඩමුළුවටඅගමැති
මහින්දරාජපක්ෂ,සභානායකදිවන්ෂ්ගුණව
ර්්ධන,කථානායකමහින්දයාපාඅවේවර්්ධන
දසහභාගිවීසිටියහ.මන්්රිවරුන්සඳහා
පැවැතිවත්විවේකවේදීඅගමැති
මහින්දකථානායකමහින්දහා
සභානායකදිවන්ෂ්දවත්
පැන්සංග්රහයටසහභාගි
විය.
“කථානායකව
රවයක්වේවැනි
අවසථාවකවත්
පැන්සංග්රහයට
සහභාගිවූමුලම
අවසථාවවේක
වවන්නඕවන්”
දිවන්ෂ්කීවේවත්
වේසවේඅසුන්
ගනිමින්ය.
“ඔේමටත්මීට
වපරඑවහමඅවසථාවක්
මතකනෑ.ඔ�තුමානවක
යින්සමඟවේවිදියටසමීපව
කටයුතුකිරීමඉතාවැදගත්”අගමැති
මහින්දකීවේකථානායකමහින්දවදසකෘත
වේදිවසිනහවක්පාමින්ය.
“පාර්ලිවේන්තුවේඅපිහැවමෝමඑකට
එක්වරටහදන්නමහන්සිගන්නවාකියල
හැවමෝමවත්රුේගත්වතාත්ගැටුේඅඩුකර
ගන්නපුළුවනි”කථානායකමහින්දකීවේය.
ජනාධිපතිවරයාඉකුත්සතිවේරාජ්ය
අමාත්ාංශතුනකඇමැතිවරුහානිල්ධාරින්
කැඳවාසාකච්ාකවේග්රාමීයජනජීවිතය
වගාඩනැඟීමසඳහාවමමඅමාත්ාංශවවත
පැවරීඇතිවගකීමගැනය.මුලින්මසාක
ච්ාවටඑක්වූවේසමෘදධි,ගෘහආර්ථික
ක්ෂුද්රමූල්යසවයංරැකියාව්ාපෘතිසංවර්්ධන
හාඌනඋපවයෝජනරාජ්යසේපත්සංව
ර්්ධනරාජ්යඅමාත්ාංශයයි.එමසාකච්ා
වවන්පසුවී,්ධාන්ය,කා�නිකවපාවහාර,
එළවළුපලතුරු,මිරිස,ලූනුහාඅර්තාපල
වගාප්රවර්්ධනබීජනිෂ්පාදනහාඋසස
තාක්ෂණිකකෘෂිකර්මරාජ්යඅමාත්ාංශය
සමඟජනාධිපතිවරයාසාකච්ාවආරේභ
වකවේය.වපාලකිතුලතලහාර�ර්වගා
ප්රවර්්ධනහාආශ්රිතකර්මාන්තභාේඩ
නිෂ්පාදනහාඅපනයනවිවි්ධාංගිකරණරාජ්ය
අමාත්ාංශයසමඟජනාධිපතිවරයාසාකච්ා
කරනුලැබුවේඉකුත්25දාය.
“ජනතාවක්න්්රීයආර්ථිකයක්හදන්න
පුළුවන්වන්වනග්රාමීයආර්ථිකයශක්තිමත්
කිරීවමන්පමණයි.ග්රාමීයප්රවදශවලවපාල,
අඹ,වකාසවැනිව�ෝගසංවර්්ධනයටප්රමුඛ
තාවවදන්න.වගවතුමිලියනවදකක්වපාල
පැළමිලියන4ක්හිටුවන්නපියවරගන්න.
එවහමකවළාත්ජනතාවවේආර්ථිකය
ශක්තිමත්කරන්නපුළුවන්”ජනාධිපතිවරයා
ඒසාකච්ාවලදීඅව්ධාරණයවකවේය.ඉකුත්
�දාදාජනාධිපතිවරයාරාජ්යඅමාත්ාංශව
ලටවලකේවරුන්35වදවනකුසඳහාපත්වීේ
ලිපිප්රදානයවකවේය.එහිදීපැයභාගයක
පමණකාලයක්තුළජනාධිපතිවරයාරාජ්ය
වලකේවරුන්ටකීවේගැමිජනතාවආර්ථික
සමාජයීයවශවයන්ශක්තිමත්කිරීවේඇති
වැදගත්කමය.
ශ්රීලංකාවේවැඩ�ලනබ්රිතාන්යමහ
වකාමසාරිසලීසාවැන්සවටෝලඉකුත්දා
අරලියගහමන්දිරයටපැමිණඅගමැතිමහින්ද
රාජපක්ෂහමුවූවේමැතිවරණජයග්රහණය
වවනුවවන්සුභපතන්නටය.“වේමැතිවර
ණවේදීශ්රීලංකාවපාදුජනවපරමුණටඉතා
ශක්තිමත්ජනවරමක්ලැබීතිව�නවා”ඇය
කීවාය.
“ඔේඅපිඅවේරටටආදරයකරනවා.ඒ
නිසාජනතාවටඅපිවිශවාසයි”අගමැති
මහින්දරාජපක්ෂඇයටඋත්තරදුන්වන්ය.
වදපාර්ශවයඅතරවිනාඩි30කපමණපැවැති
සාකච්ාවවන්අනතුරුව“ශ්රීලංකාවට
ආවයෝජනආකර්ෂනයකරගැනීමසඳහා
වරායනගරයඋපායමාර්ගිකමධ්සථානයක්
වලසභාවිතාකළහැකි�වදඇයඅගමැතිව
රයාටවපන්වාදුන්නාය.
වලාකශූරඩිලන්තමාලගමුවඉකුත්�දාදා
නාමලරාජපක්ෂ,අගමැතිමහින්දහමුවූවේ
ශ්රීලංකාවනිවයෝජනයකරමින්ලැේව�ෝගිනි
සුපර්වටෝෆිවයෝයුවරෝපාශූරතාතරගාවලි
යටපිටත්වයෑමටවපරය.ඩිලන්තටවමෝටර්
රථ්ධාවනතරගයක්සඳහාරාජ්යඅනුග්රහය
ලැබුවේපළමුවරටය.වේඅනුග්රහයදක්වා
තිබුවේශ්රීලංකාසංචාරකමේඩලයයි.
අමාත්ප්රසන්නරණතුංගවේමැදිහත්වීවමන්
වමමඅනුග්රාහකදායකත්වයල�ාදීතිබුණි.
ඩිලන්තඅගමැතිහමුවීතමන්ටඅනුග්රහය
ල�ාදුන්වන්ඇමැතිප්රසන්නවේමැදිහත්
වීවමන්�වකීවේකෘතගුණයඇතිවය.
“ඔේඔේප්රසන්නටත්කථාකළා.මමත්
කීවාවේවැවේවකාවහමහරිකරමුකියලා.”
අගමැතිඩිලන්තටකීවේය.
“ප්රසන්නඇමැතිතුමාවේඋදේවකරන්න
හුඟක්මහන්සිවුණා.”ඩිලන්තකියදදී
“ප්රසන්නඅයියාවැඩක්�ාරගත්වතාත්
ඔවහාමතමයි.වැවේකරන්න�ා්ධාආවවාත්
වැඩයකරන්නවිදිහක්වහායලහරියටම

වැවේකරනවා.”ක්රීඩාහාතරුණකටයුතු
ඇමැතිනාමලකීවේය.
නිමලලන්සා,පියලනිශාන්තහා
ඇමැතිප්රසන්නඉකුත්බ්රහසපතින්දා
පාර්ලිවේන්තුවලාබිවේදිකථා�හකර
මින්සිටිවේය.
“ඔයාවේයහළුවාහුඟකාවලකට
පසවසඅන්නආවේකටඇරලා”නිමල
කීවේපියලටය.පියලහාහිටපුඇමැති
රාජිතවසනාරත්නඅතරඇතිනයි
මුගටිවවරයගැනදැනසිටිනිමල
එවසකීවේරාජිත19සංවශෝ්ධනය
ගැනකරතිබූප්රකාශයක්මතක්කර
මිනි.

“ඔේඔේමාත්දැක්කා
“පරාජිත”ආවයත්කට
ඇරලාතිබුණා”
පියලකීවේය.
“හැ�ැයි
ඇමැතිතුමා
රාජිතලාදැන්
වමානවිදි
යටවක�ර
ගැහුවත්
ඒවාටජනතාව
අහුවවන්වනනෑ.”
ලන්සාකීවේය.
“�ැසිලවේන්නලු

අපිවේසංවශෝ්ධන
කරන්වන්.�ැසිලඇමැති
තුමාටපාර්ලිවේන්තුඑන්න

ඕවන්නේඔයසංවශෝ්ධන
ඕවන්නෑ.එයාවේපක්ෂයහැදුවා.

ආේඩුවහැදුවා.වගෝඨාභයමහත්තයජනා
ධිපතිකළා.එවහමවකවනක්පාර්ලිවේන්තු
එයිකියලමුන්දැන්වවේලනවා.ඒකයි
ඔයව�ාරුපතුරුවන්වනඅපිටජනතාව
�වලදුන්වන19අවහෝසිකරන්න.අපිඒක
කරන්නඕවන්.නැත්නේඅපිජනතා
වටව�ාරුකාරවයෝවවනවා.”ප්රසන්න
කීවේය.
නවකමන්්රිවරුන්සඳහාපාර්ලිවේන්තු
සංකීර්ණවේදිපැවැතිවදදිනපුහුණුවැඩමු
ළුවේදීනවකයින්ටපාර්ලිවේන්තුවේආසන
පැනවවනආකාරයදසාකච්ාවකරිණ.
ජාතිකනිදහසවපරමුණනිවයෝජනයකරන
ජාතිකලැයිසතුමන්්රිමුසාේමිලමීටවපර
පාර්ලිවේන්තුවටපැමිණතිබුණදඔහුවේ
නමදනවකලැයිසතුවටඇතුළත්වීමනිසා
ආසනපැනවීවේදීපිටුපසඅසුනක්හිමිවිය.

“වේආසනපැනවිමවජ්යෂ්ඨත්වයඅනුව
වකවරනවානේමුසාේමිලමන්්රිවරයට
අපටවඩාඉදිරිඅසුනක්වදන්න”යදාමිණි
ගුණවර්්ධනකීවේය.
“ආ...හරියදාමිණිමන්්රිවරයාටතමයි
වත්රුවේමුසාේමිලමහතාමීටවපරත්
පාර්ලිවේන්තුවේසිටිනිසාවජ්යෂ්ඨවයක්
වවනවා.”යැයිපාර්ලිවේන්තුනිල්ධාරියා
කීවේය.වේඅතරරුපියල3000කකෑම
වේලක්රුපියල200කටමන්්රිවරුන්ටල�ා
වදන�වපාර්ලිවේන්තුවේනිල්ධාරිවයකුවේ
පුහුණුවැඩමුළුවේදීකීවේය.වමයින්කල
�ලයටපත්නවකමන්්රීන්“ඔයකියන්වන්
වකායිකාවලගණන්හිලේද?”අසන්නට
විය.
වකාළඹටනුදුරුපුරාණවිහාරයකවිශාල
භූමියඑකඑකපන්නවේවාහනවලින්පිරී
තිබුවේඉකුත්බ්රහසපතින්දාය.කඩිසර
නිර්භීතහිමිනමක්සමඟවිවි්ධතරාතිරේවල
අයමහසාකච්ාවකි.පන්සවලඅධිපති
හිමිටවහාඳටමවක්න්තිවගාසඇතිඅයුරු
දක්නටලැබුණි.
“ආේඩුහදනවාවහාරකේවංචාවපගාව

නවත්වනවාකිේවටඒවානතරවවලානෑ.
ඒවාටපුරුදුවුණඑවුන්ඒවාදිගටමකරවගන
යනවා”නාහිමිවයෝපැවසූහ.
“වේවාවමවහමවවන්නවදන්න�ෑ.
ජනපතිටකියන්නඕවන්”කිේනාහිමියන්
පන්සවලසථාවරදුරකථනවයන්ජනපතිට
කතාකළහ.
කරුජයසූරියටපක්ෂසාමාජිකත්වය
වනාමැති�වටවූප්රකාශයගැනසමගිජන
�ලවේගවේනායකයින්කතාකරන්නටවූවේ
තරමකකනගාටුවන්යුතුවය.
"එක්සත්ජාතිකපක්ෂවේනායකයින්
වකාතරේකළගුණවනාදත්අයදකියලා
වපන්නන්නවවනඋදාහරණඕනනෑ.කරු
ජයසූරියටඅදවවලාතිවයනවදදැක්කමඒ
�වවහාඳින්මවේනවා"සමගිජන�ල
වේගවේමහවලකේරංජිත්මදදුම�ේඩාර,
සජිත්වරේමදාසසමගකීවේතරමකකනගා
ටුවවන්යුතුවය.
"කරුජයසූරියකියලාකියන්වන්රනිල
වික්රමසිංහකියනවදවලවිශවාසකරන්න
ගිහින්අමාරුවේවැටුණවකවනක්.රනිල
වික්රමසිංහකියනකියනවදකළා.නාය
කත්වයපිළි�ඳඅරගලඇතිවුණවවලාවේදි
ඒකටව�ලලතිේවවත්කරුජයසූරියම
තමයි"කරුකළකීවදගැනතිසසඅත්ත
නායකමන්්රීවරයාසිහිපත්කවේය.
"මහමැතිවරණයවවලාවේදීකරු
ජයසූරියටනාමවයෝජනාලැබුවේනෑ.
ඒවවලාවේසමගිජන�ලවේගයඑක්ක
එකතුවවන්නකියලාඅපිආරා්ධනාවකුත්
කළා"සජිත්වදශපාලනරහසක්එළිකවේය.
"කරුකියන්වන්දිනපනසවදවක්වහාර
ආේඩුවපිහිටුවපුවවලාවේදීවකාන්ද
වකළින්තියාවගනකටයුතුකරපුකථානාය
කවරවයක්.එක්සත්ජාතිකපක්ෂයඒකැප
කිරීේඅමතකකරපුහැටිනේහරිමපුදුමයි.
ඉතිංවේවවේඅයඑක්කජනතාවඑකතු
වේවිද"රංජිත්මදදුම�ේඩාරකීවේකනගාටු
දායකමුහුණකින්යුතුවය.
"සමගිජන�ලවේගවේසාමාජිකත්වය
අරවගනසමගිජන�ලවේගයත්එක්ක
එකතුකරවගනවදශපාලනවැඩවලටදායක
කරගමු"සජිත්වකාළඑළියක්දැලවූවේය.
"මමකරුජයසූරියමැතිතුමාඑක්කවේ
ගැනකතාකරන්නේ.අපිත්එක්කඑකතු
වවන්නකියලාකරුටමමආරා්ධනාකර
න්නේ"තිසසඅත්තනායකකරුටආරා්ධනා
කිරීවේවගකීමභාරගත්වත්ය.
විපක්ෂනායකධූර
යටපත්වීවමන්පසුව
සජිත්වරේමදාසහමුවූ
පළමුරාජ්යතාන්්රි
කයාවූවේඉන්දීය
මහවකාමසාරිස
වගෝපාල�ාේවලය.
ඉන්දීයමහ
වකාමසාරිසව
රයාසජිත්හමුවට
එනවිට,දෑත්
එකටඑකතුකළ
සජිත්"නමසවත්"
යැයිකියමින්ඉන්දීය
මහවකාමසාරිසව
රයාපිළිගත්වත්ඉන්දීය
ආචාරසමාචාරවිධිසිහිපත්
කරමින්ය.ඉන්දීයමහවකාමසා
රිසවරයාඑයටප්රතිචාරදැක්වූවේඅපූරු

ආකාරයකටය.ඒඔහුදවපරළාදෑත්එකතු
කරමින්"ආයුව�ෝවන්"යැයිකියමිනි.
සමගිජන�වේගවේපාර්ලිවේන්තු
කේඩායේරැසවීමපසුගිය�දාදාසවස
පැවැත්වුවන්පාර්ලිවේන්තුකමිටුශාලා
වකදීය.
පාර්ලිවේන්තුකේඩායේරැසවීම

අතරවාරවේදීහරින්ප්රනාන්දුමන්්රීවරයා
තරමකආවේගවයන්යුතුවකතාකවේය.ඒ
විකෘතකරනලදඇතැේවතාරතුරුමාධ්වේ
පළවනනිසාය.
"අපිකේඩායේරැසවීේවලකතාකරන
වදවලකවුරුවත්විකෘතිකරලාමාධ්
යටවදන්නඑපා"සජිත්කීවේඅභ්ය
න්තරසාකච්ාවලවතාරතුරුමාධ්යට
ල�ාදීමසේ�න්්ධවයන්පාලනයක්ඇති
කරගැනීවේවැදගත්කමගැනදසිහිපත්
කරමින්ය.
"වකෝේකමිටුවේහාවකෝපාකමිටුවේ
සභාපතිත්වයසාමාන්යවයන්විපක්ෂයට
හිමිවනතනතුරු.වේවාඅපිවිපක්ෂයට
ගන්නඔ්න"අවශෝකඅවේසිංහමන්්රීවරයා
වයෝජනාවක්කවේය.සුජිත්සංජයවපවර්රා
මන්්රීවරයානැගීසිටිමින්එමවයෝජනාව
සථිරකවේය.
"පාර්ලිවේන්තුසේප්ර
දායඅනුවවේතනතුරු
විපක්ෂයටලැබිය
යුතුතනතුරු.ඒවා
විපක්ෂයටල�ාගැ
නීමටඅපිකටයුතු
කළයුතුයි"ඒ
වවනුවවන්
විපක්ෂනාය
කවරයාවලස
මැදිහත්වීමට
සජිත්කටයුතු
කවේය.
පාර්ලිවේන්තු
මන්්රීකේඩා
යේරැසවීමඅවසන්
කවේආේඩුවඉදිරිපත්
කරනඅතුරුසේමතගිණුම
සේ�න්්ධවයන්පාර්ලිවේන්තුවේදී
දැක්වියයුතුඅදහසගැනදඅව්ධානයවයාමු
කිරීවමන්පසුවය.
ඉකුත්සතිවේපුවත්පත්මේඩලයට
රංජන්රාමනායකපැමිණිවේපුවත්පතක
පළවූප්රවෘත්තියක්සේ�න්්ධවයන්සිදුකරන
පරීක්ෂණයකටසහයවීමටය.එදිනතවත්
පුවත්පත්කීපයකමාධ්වේදින්දපුවත්පත්
මේඩලයටපැමිණසිටියහ.
“රංජන්මන්්රිතුමාඔ�ටවමවහත්නඩුද?”
මාධ්වේදියකුඇසීය.
“අවන්නෑමලලිමමවේකටඋ
ත්තරයක්වදන්නආවා”රංජන්
කීවේමාධ්වේදීන්අතවර්
රැවඳමින්ය.
“අරඅධිකරණයටඅපහාස
කළාකියනනඩුවවමාකද
වවන්වන”ඒතවත්මාධ්
වේදියකුවගන්රංජන්ට
වයාමුවූප්රශනයකි.
“මලලීමටදැන්ඒක
වවනුවවන්මාසහයක්
ඇතුළටයන්නවවයි
වවේ.”රංජන්කීවේ

ඇඟටවනාදැනීය.
එජාපවේජාතිකලැයිසතුමන්්රිවරයකු
පත්කරගැනීමඉකුත්සතිවේදිකලගිවේය.
සිරිවකාතදීඉකුත්සතිවේපැවැතිකෘත්ාධි
කාරිරැසවීවේදීවැඩිපුරකථා�හඇතිවූවේ
පක්ෂනායකත්වයඅර්බුදයගැනය.රනිල
වික්රමසිංහරැසවීමටපැමිණඅසුන්ගනි
දදීමසභාවවන්නැගුණප්රශනය“ඇත්තටම
සැේතැේ�ර්05පක්ෂනායකත්වවේවවන
සක්වවනවාද”යන්නයි.
“�ලමුමවේතනිමතයටපක්ෂනායකයා
වවනසකරන්න�ෑ”ඒගැනකෘත්ාධිකාරි
මේඩලයසාමූහිකතීන්දුවක්ගතයුතුයි.”
රනිලකීවේසැහැලලුවවනි.
“වදකටකැඩුණුපිරිසනැවතඑක්කර
ගන්නවාද?”ඒසභාවේතවත්ප්රශනයකි.
“එජාපයකියන්වනඅලියාලකුණවිත
රයි.”රනිලඇඟටපතටවනාදැනීඋත්තර
දුන්වන්ය.
එජාපයටහිතවත්භික්ෂුන්වහන්වසහා
විදවතුන්පිරිසකවේ�ලපෑමමතතමන්
එජාපනායකත්වය�ාරගන්නකැමති
�වකරුජයසූරියලිඛිතවදැන්වූවේඉකුත්
සතිවේදීය.වේගැනදඑජාපකෘත්ාධිකාරි
මේඩලවේදීසාකච්ාවකරිණි.
“එයාවසරතුනක්රාජපක්ෂආේඩුව
ශක්තිමත්කරන්නගියා.2015එයාපාර්ලිවේ

න්තුවටආවේජාතිකලැයිසතුවවන්.ඒ
පත්වීමටපක්ෂවේසාමාජිකත්වය
අදාළනෑ.කරුජයසූරිය
එජාපයාවජීවසාමාජි
කවයක්�වඔේපුකර
ගන්නකිසිමලිඛිත
සාක්ෂිනෑ.”එජාප
නිල්ධාරිහුකෘත්ා
ධිකාරිමේඩලය
දැනුේවත්කළහ.
ගලවගාඩඅත්වත්
ඥානසාරහිමියන්
ඉකුත්බ්රහසපතින්දා
උවදරැයින්මඅගමැති
මහින්දහමුවූවේඅග
මැතිනිලනිවවසදීය.
ඥාණසාරහිමිඋවදන්ම

නාරාවේන්පිටඅභයාරාම
යටවැඩමකරමුරුත්වතට්ටුවේ

ආනන්දහිමියන්දසියවාහනවයන්ම
අගමැතිනිලනිවසටකැඳවාවගනආවේ
අගමැතිනිලනිවවසවේට්ටුආනන්දහිමි
යන්ටනිතරවිවෘතවපවතිනනිසාය.
අගමැතිමහින්දහාආනන්දනාහිමිහා
ඥානසාරහිමිඅතරපැයකටආසන්න
කාලයක්පැවැතිසාකච්ාවවන්පසුඑළියට
පැමිණිආනන්දහිමිඅගමැතිආරක්ෂක
නිල්ධාරියකුසමඟකීවේඅගමැතිවරයාට

සංඝආරවුලවිසඳන්නටත්සිදුවවලා
කියලායි.



අසුනක්
වෙනුවෙන්්
උතුවේසටනක් 

ක�ොළ පොටිකේ 
ඇත්තන්ට ඉකුත 
සමකේ රජ කෙදර 

රැ� ෙන්න ක�ොක�ොම ශක්ති යක් 
කෙච්ච උතුරු පළොකත පොටිකේ 
්නොය � යන කේ දි්න ෙල කලොකු 
අවු ල� කිය ලයි ආරං චිය.   
යහපාලනයඅවුරුදුපහක්
ම රැකගනන උදවු කරපු
මේපාටිමේනායකයින්ටතමනමගේ
පාටිය රැකගනන බැරිමෙලාලු.
මකාටි ත්රසතොදය මමරටින විනාශ
කරදමාෙසරදහයක්ටෙැඩිකාලයක්
ගතවීඇතත්මේපාටිමේමබාමහෝ
මදමනකුතෙමත්එමත්රසතොදීනමගේ
මතයදරනබෙයිපැෙමසනමන.
මකාමහාම මකාමහාම හරි මේ පාටිමයන මමෙරත්
දියෙනනාේටපැනගනනකිහිපමදමනකුමහැකිවුණත්
ජාතිකලැයිසතුෙසඳහා දියෙනනාේටමතෝරනහාදයා
ගැනමලාකුගැ්ටලුෙක්ලු.
අෙස්ා කිහිපයකදීම මේ ඇත්තන මේ මෙනුමෙන
ඇනමකා්ටාගත්තාකියලයිආරංචිය.
මකාළපාටිමේළඟමහිතෙතුනමලසමපනීසිටිමේ
පාටිමේනායකයිනදැනදැනපුතාමණෝමගේළඟ්ටකිට්ටු
මෙනෙයිකියලයිකියනමන.

ඇමැතිලාට
නින්්දයන්වනනැතිලු 

ජ්න ්තොෙ කෙනු කෙන කෙොඩක්ම කෙොඩක් ම� නසි කෙලො 
දිය ෙ න්නො ේට පැ්න ෙත්ත කපොක�ොට්ටු පොටිකේ 
ඇත්තන අ්තර �ැත්තතෑ කද්න කු ්ටම කේ දි්න ෙල නිනද 

යනකන ්නතෑ කිය ලයි කියනකන.   
ඒමෙනකිසිමමදයක්නිසාමනාමෙයි.මේහැත්තතෑ
මදනා්ටමඇමැතිකේහිමිවුණුනිසාකියලයිආරංචිය.
ඇමැතිකේලැබුණ්ටතමන්ටනිලමනදිරයක්මනාලැ
මබනුඇතැයිමේඅයබියමෙලාලු.මමනනමේනිසාත්
ඇමැතිෙරුන්ටනිනදයනමනනතෑකියලයිකියනමන.
හැත්තතෑමදනකුඇමැතිෙරුනමලසමත්රීපත්කළත්
ඔවුන්ටනිලමනදිර35පමණක්තියනොකියලයිආරං
චිය.මහරජු්ටයි,යුෙරජු්ටයිමේගැනවිටිනවි්ටකරදර
කරනනමේඇමැතිෙරුප්ටනඅරනකියලයිකියනමන.

  

පුතාව�ෝවේසමගිය
අසමගියක්වෙලා  

දිය ෙන්නො ්තර
ෙය නිම වීමත 
සමඟ එම 

ස්ටකන සිටි ක�ොළ, 
නිල්, ඇතුළු පොටි 
කිහි ප ය �ම අර්බුද 
රැසක්ම ඇති කෙලො 
කිය ලයි ආරං චිය.   
මේඅතරමලාකුම

අර්බුදය්ට පත්ෙ
ඇති පුතාමණෝමගේ
පාටිමේමබාමහෝමදනකු
පුතාමණෝ සමඟ විරසක
මෙලාලු.
පාටි කිහිපයක් ම එකතු

මෙලාදියෙනනාස්ටන්ටගියපුතා
මණෝමගේසමගිකණ්ායමමකටි
කාලයක්තුළදී අසමගිවීමනිසා
තමන දියෙනනාමේදී තනිෙම
සිටිනබෙපුතාමණෝසමඟඑක්ෙ
ඇති නායකයින කිහිපමදනකුම
කියනෙකියලයිආරංචිය.
මකාළපාටිමයනඉෙත්ෙතනි

ෙමසි්ටනැෙතමකාළපාටිය්ටඑකතුවී
මකාළපාටිමයනපුතාමණෝමගේපාටිය්ටපැනනනැමග
නහිරපළාමත්නායකමයකුපුතාමණෝසමඟනිතරනිතර
ඝට්්ටනඇතිකරගනනොකියලයිආරංචිය.
මැතිඇමැතිකේරැසක්මමහබවූමමාහුෙසරවිසිපහ
ක්ට ෙැඩි කාලයක් දියෙනනාමේ සාමාජිකත්ෙය දරන
අතරමමෙරත්දියෙනනාේටපැනගනන්ටසමත්වූමේ

පුතාමණෝමගේපිහිම්ටනකියලයිකියනමන.
ජාතිකලැයිසතුමේමන්රීකමක්මමාහුමගේපාටි
ය්ට මනාදුන නිසා පුතාමණෝ්ට මගේමක් ගහනන
මේහාදයාතැනතැනසාකච්ාපෙත්ෙනොකිය
ලයිකියනමන.

ව�ාළපාටිවේ
නාය�යා
බියවෙලාලු

ක�ොළ පොටිකේ කිසි කෙ කු්ට දිය ෙ න්නොෙ 
කමෙර ්තර ණය �රන්න ක්නො�ැකි 
වීමත සමඟ ක�ොළ පොටිකේ අර්බු

දය එන්න එන්නම අවුල් ස� ේත ්තතතෙ ය්ට පත 
කෙලො කිය ලයි කියනකන.   
මකාළපාටියදියමෙනනමමනාදීරැකගතයුතුබෙඑහි
සිටිමයෙෂ්ඨනායකයිනරැසක්මමකාළපාටිමේනිල
දරයන්ටප්රකාශකරතිමේ.
මකාළ පාටිය නිමයෝජනය කරමින දියෙනනාමේ
ප්රධානආසනමේසිටිගේපහදිස්රික්කමේනායකමයකු
මකාළ පාටිමේ නායකත්ෙය භාර ගනන කැමැත්තක්
දක්ෙනොකියනමන.
මකාළ පාටිමේ නායකතුමන මේ
ප්රකාශය්ටමගා්ක්බයමෙලා.
මකාළඹපිහිටිස්ානතුන
කදීමමකාළපාටිමේනාය
කතුමන රහස සාකච්ා
පෙත්ෙලාතමනමගේබලය
රැක ගනන දැෙැනත
ෙැ්පිළිමෙළක් ක්රියා
ත්මකකරලයිකියලආරං
චියි.

�ළුතර
�ට�ාරයා
�ටහින්දා
නාගනී

අලි පොටි කේ කලොකු රංෙ ්න ය� 
කයදුණු �ළු ්තර දිස්ත්රි ක්�ය �්ට �ො රයො 
්නැෙ ්තත �්ට ඇර ලයි කියල ආරං චියි.   

අලිපාටිමයනපුතාමණෝමගේපාටිය්ටපැනලාමමෙරත්
දියෙනනාෙජයගත්තමමාහුඅලුත්මමසලලමක්ආරේභ
කරලලු.
මේක්ටකාරයාමගේපුත්රරත්නයතාත්තා්ටමනාමදමෙනි
මලසමබාරුමේගලඇදබානොකියලත්ප්රසිදධයි.පුතාත්

මමෙරදියෙනනාස්ටන්ටතරගකළා්ටඔහු්ටදියෙනනා
ේටපනිනන්ටබැරිවුණාලු.
ක්ටකාරයාතෙත්කණ්ායමක්සමඟඑක්ෙරජමගද
ර්ටම්ගහනඅලුත්ව්ාපාරයක්ආරේභකළාකියලත්
කියනො.රජමගදරිනදියෙනනාේටමගනඑනනලතෑසති
කරපු20්ටවිමරෝධයපාමින19දිග්ටමතියනනකියලා
මේකණ්ායමජනමාධ්යෙලිනකියාමගනයනෙලු.
මේඅයඑකතුමෙලාජනතාෙමගේමතයවිමසූබෙසඳ
හනකරපුලිපියකුත්ලකලතෑසතිකරාකියලයිකියනමන.

රජ�මක්
ගන්න
දුරඇමතුම්  

කේශ පො ල ්න ඥ යන්ට �ොකලන �ොකල්ට 
ක්නොකයක් ආ�ො රකේ ්නොම යන ආරූඩ 
�ර්න �ෙ කමර්ට ෙැසි යන ක�ොඳින 

දන්නො �ොර ණ යකි.   
කැලණියපැත්මතනමපාඩිදුටු
ගැමුණුමකමනකුඑකෙරමතු
මෙලා මුළු රමට්ම ප්රසිදධ
වුණා.
නිල පාටිමේ පාටිය මේ
චරිතය මදශපාලන ඉති
හාසය තුළ ෙැඩිම කතා
බහ්ටලක්වූචරිතයකි.නිල
පාටිමයනඅලිපාටිය්ටපැන
ගත්ත මේ හාදයා මමෙර
දියෙනනා ස්ටන්ට පුතා
මනෝමගේ පාටිමයන තරග
කරාලු.
අපපචචි මළා කිේෙම අද
මුළු ර්ටම දනන
ොමන.ඒතෙචරි
තයක්.මේදිනෙල
මුහුණුමපාතඇතුළු
සමාජ සමාජ මාධ්යෙලින
දුටුගැමුණු රජතුමා්ට සමාන
චරිතයක් පිළිබඳෙ දැඩි කතා
බහක් ඇති මෙලා කියලයි
ආරංචිය.
පුතාමණෝමගේ පාටිමයන
මමෙර දියෙනනාේට කුරුණතෑගලින තරග කරපු ක්ට
කාරමයක්පුතාමණෝෙදු්ටගැමුණුමලසසලකනනකියලා
ඉලලීමක්කරලාලු.
මේ කතාබහ කන ෙැකුණු කිහිපමදමනක් මේ ක්ට
කාරයා්ට දුරක් න ඇමතුම ලබාදී තමන්ටත් රජකමක්
ලබාමදනනකියලාඉලලීේකරනොකියලයිආරංචි.

10 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනිදා ඉරිදා

‘එ� ර්ටක්  එ� නීති
යක්’ යන්න අද ර්ට 
පුරොම ක්රියො තම� �ර

වී ම්ට රජය උතසො� දරයි. ඒ 
අනුෙ අද කමෝන ජේතො වුෙත 
ෙර දක් �කළොත ඒ අය ්ටත 
නීතිය එ� සමො ්නෙ ක්රියො තම� 
ක�කරයි.  
අපමේඅදහසඉදිරි
පත්කමේපසුගියදිනක
අපිපිළියනදලකරදියාන
බට්ටියාෙත්තප්රමදශමේදුටු
සුවිමේෂසිදුවීමක්නිසාය.
2019ජනාධිපතිෙරණය්ට
මාසයක්ටමපරයහපාලන
රජමේප්රාමදශීයමදශපා
ලනඥයනමගේඋදේඇතිෙ
මගා්කළපිළියනදලකරදි
යානබට්ටියාෙත්මත්ෙගුරු
බිමකපසසේපූර්ණමයන
ඉෙත්කිරීමේසිදධියඒසුවි
මේෂිඅෙස්ාෙයි.
පිළියනදලමේරැසගඟ
ගංෙතුරපාලනව්ාපෘ
තියසඳහාපෙරාමගනතිබු
අක්කරයක්ටේාවිශාල
අතහැරදමනලදකුඹුරු
ඉ්මක්අනෙසරමයන
මගා්කරතිබූඅෙස්ාෙකශ්රීලංකාඉ්ේසංෙර්ධනය
කිරීමේසංස්ාෙමඟිනඑහිතිබූපසටිපර්ර්15ක්
මඟිනඉෙත්කරගනුලැබීමපසුගියදිනෙලදීසිදුවිය.මේ
පසමගා්කිරීමනිසාප්රමදශමේවිශාලජලමාර්ගමේජල
පරිෙහනය්ටබාධාඑලලවීතිබිණි.
මේරැසගඟගංෙතුරපාලනව්ාපෘතියආරේභකරනු
ලැබුමේෙත්මනජනාධිපතිමගෝ්ඨාභයරාජපක්ෂමහතා
නාගරිකසංෙර්ධනඅමාත්ාංශමේආරක්ෂකමලකේ
මලසක්ටයුතුකරනකාලමේදීය.
ඒපිළිබඳෙකරුණුදැක්වූශ්රීලංකාඉ්ේසංෙර්ධනය
කිරීමේසංස්ාමේප්රජාසංෙර්ධනකළමනාකරුනිශානත
යලකුඹුරමහතාමමමසපෙසයි.
ඉසසරඅපිපෙරාගත්ඉ්මක්වුෙත්මගා්කළා්ටපසු
ඉෙත්කරනනඅපි්ටඅපහසුවුණා.ඒඉහළනිලධාරින
බලධාරිනමකළිනක්ටයුතුකමේනැතිනිසා.නමුත්දැන
තත්ත්ෙයමෙනස.මගෝ්ඨාභයරාජපක්ෂජනපතිමගේෙැ්
පිළිමෙළඅනුෙනීතියසැම්ටමසමානෙක්රියාත්මකයි.දැන
අමපඅලුත්සභාපතිතුමාත්මේපිළිබඳෙහරිය්ටඍජුෙ
ක්ටයුතුකිරීමනිසාඅප්ටත්රාජකාරිහරිය්ටකරනන
පහසුයි.
201319කාලමේමබලලනවිලපැපිලියානප්රමදශ
ෙල්ටආරේභකරපුමේරැසගඟව්ාපෘතියය්ටමත්අපි
මබෝකුනදරප්රමදශමේමහඇළසකසකළා.
ඒමඟිනමහරගමහාඅේටප්රමදශෙලඑකතුෙනෙැසි
ජලයපොමේඇළමඟිනමබාලමගා්ගඟ්ටමයාමුකර
නො.මේරැසගඟසේපූර්ණව්ාපෘතිය්ටශ්රීලංකාඉ්ේ
සංෙර්ධනයකිරීමේසංස්ාෙරුපියලමකෝටි1400ක්ෙැය
කරනො.
මමහිඑක්අදියරක්මලසදැනපිළියනදලකරදියාන
ප්රමදශමේජලමාර්ගහාජලාශඅලුතිනසකසකරනො.
ඒසඳහාඅපිඉ්ේපෙරාමගනතිබුමණ.නමුත්ඒසමහර
ඉ්ේපසුගියෙසමර්අගභාගමේදිකුණුකසළදමාඋඩින
ගලදමාමගා්කරතිබුණා.ඉනඑක්ඉ්මකතමයිඅපි
පසඉෙත්කරනමන.
ඒඅනුෙඅමපසභාපතිමේජර්ජනරාලඑේ.ආර්.්ේ.
මසායිසාමහතාමගේඋපමදසඅනුෙමේස්ානමේපස
සේපූර්ණමයනමඉෙත්කිරීම්ටක්ටයුතුසිදුකරනනප්ටන
ගත්තා.නිශානතයලකුඹුරමහතාපෙසයි.
ඒඅනුෙපසුගිය222324දිනෙලදිපසකියුේ
700ක්විතරඉෙත්කරඇත.ඒසඳහාවිශාලප්රමාණමේ
ටිපර්ර්15ක්පාවිචචිකරතිමේ.
මේපිළිබඳෙඅප්ටකරුණුදැක්වූව්ාපෘතිෙැ්පරී
ක්ෂකගයානප්රියදර්ශනමහතාපැෙසුමේමේපසඉෙත්
කිරීමේක්ටයුත්ත්ටපිළියනදලමපාලිසිමේදපූර්ණසහාය
ලැබුණුබෙයි.
මේපිළිබඳෙඅදහසදැක්වූශ්රීලංකාඉ්ේසංෙර්ධ
නයකිරීමේසංස්ාමේසභාපතිමේජර්ජනරාලඑේ.
ආර්.්ේලිේ.මසායිසාමහතාපැෙසුමේතමආයතනමේ
ව්ාපෘතියක්ෙනමේමේරැසගඟව්ාපෘතිප්රමදශමේ

සිදුකළඅනෙසරමගා්කිරේමදකකපසඉෙත්කිරීම්ට
දැන්ටමත්තමආයතනමේනිලධාරිනක්ටයුතුකළබෙයි.
“අපිමේව්ාපෘතියය්ටමත්කරනමනඅේටප්රමදශමේ
ගංෙතුරඇතිවීමඅෙමකරප්රමදශමේපරිසරයසංරක්ෂ
ණයහාලසසනකිරීමයි.අපිමේප්රමදශමේජලාශඉදිකර
ඉහළප්රමදශමේජලයපහළමබාලමගා්ගඟ්ටයෙනන
ක්ටයුතුකරනො.නමුත්ඊ්ටබාධාකරඒජලමාර්ගයසහ
ඉ්ේමගා්කළවි්ටඅමපක්ටයුතුෙල්ටඉමහත්බාධාෙක්
මෙනො.
මේොමේඅනෙසරෙගුරුබිේමගා්කිරීමමනපාරි
සරිකෙඇතිෙනහානියඅතිවිශාලයි.ඒහානියඅෙම
කරනනමහජනමුදලෙැයකරමිනඅපි්ටදැනමේොමගේ
අනෙසරමගා්කිරීේෙලපසඉෙත්කරනනසිදුමෙලා
තිමබනො.ඒකජාතිකඅපරාධයක්.ඒපිළිබඳෙමේනීති
විමරෝධිමගා්කිරීේකරනඅයකලපනාකළයුතුය.
මේපිළියනදලකරදියානබට්ටියාෙත්තප්රමදශමේ
ෙගුරුබිේප්රමදශය්ටඅපිඅමපක්ෂාකමේප්රමදශමේෙැසි
ෙතුරගලායනජලාශයක්විදිය්ටසකසකරනන.නමුත්
මේඅනෙසරමගා්කිරීේනිසාඑකතුමෙනෙැසිජලය
පි්ටාරගැලීමනිසාඅේටජනතාෙමගේජනජීවිතය්ටහා
අමපමේරැසගඟව්ාපෘතිය්ටබාධාඑලලවුණා.ඒ
නිසයිඅපිමේපසඉෙත්කිරීම්ටක්ටයුතුකමේ.”සභාප
තිෙරයාපෙසයි.
“මේෙගුරුබිේහාඅත්හැරදැමූකුඹුරුඉ්ේමගා්කි

රීමෙළක්ෙනනහාඒොමගා්කරනඅය්ටදඬුෙේදීම්ට
අලුත්පනතක්පාර්ලිමේනතුේටඉදිරිපත්කිරීම්ටක්ටයුතු
කරනො.
ඒපනතඅනුෙඅනෙසරමගා්කිරීේනෙතාලීමේ
බලතලහාඒොකරනඅය්ටදඬුෙේදීමේබලතලඅප්ට
ලැමබනො.
ඒඅය්ටසිරදඬුෙේදීම්ටහාඅනෙසරමගා්කිරීේ
කරනඅය්ටමඒොඉෙත්කිරීම්ටඅදාළනීතිරීතිමේනෙ
පනතමඟිනක්රියාේටනංෙනබෙත්සභාපතිෙරයාකීය.
දැන්ටමමදලකඳප්රමදශමේඅක්කර4කඉ්මක්හා
මේරැසගඟආශ්රිතකලාපමේහඳුනාගත්විවිධඅනෙසර
මගා්කිරීේස්ානෙලපසඉෙත්කිරීම්ටපියෙරමගන
ඇතිබෙත්ඒෝටමපාලිසිමේසහායලැමබනබෙත්සභා
පතිෙරයාඅෙධාරණයකමේය.
ඉ්ේඅත්පත්කරගැනීමේපනතඅනුෙඑහි38ආෙග
නතියය්ටමත්2019ෙසමර්ගැසට්කරරජය්ටපෙරාගත්
මේකරදියානඉ්මපසුගියෙසරඅගභාගමේදිමගා්කර
තිබිණ.
යේඅයකු්ටයේඅත්ෙශ්යකරුණක්සේබනධමයන
මහෝමමානයේඅෙශ්යතාෙක්මෙනුමෙනමහෝඉ්ේ
මගා්කිරීම්ටඅයකුක්ටයුතුකරනමනනේඒසඳහානීති
මරගුලාසිෙල්ටඅනුෙක්ටයුතුකළයුතුෙඇතැයිඉ්ේ
සංෙර්ධනයකිරීමේසංස්ාෙපෙසයි.
මේපිළිබඳෙඅදහසදැක්වූමමමමගා්කරනඉ්මේ

අයිතිකරුවූටි.එච.සරත්මරේම
ජයනතමහතාපැෙසුමේමේ
ඉ්මඅක්කරයක්විශාලබෙයි.
තමා්ටමහාමරනතමඉ්ම
කවුරුහරිමගා්කරඇති
බෙත්මේපසඉෙත්කිරීම්ට
තමාපූර්ණසහායලබාමදන
බෙත්ඔහුකීය.තමා්ටෙනදි
යක්ලැමබනුඇතැයිඅමපක්ෂා
කරනබෙත්ඔහුකීය.
පිළියනදලකරදියානබට්ටි
යෙත්තතෙත්ෙගුරුඉ්ේ
කීපයක්මමමසඅනෙසරමලස
මගා්කරඇත.ඒනිසාඇති
ෙනගංෙතුරනිසාජනතාෙ
ඉමහත්පී්ාවිඳිති.
මේපිළිබඳෙඅදහසදැක්වූ
කරදියානබට්ටියෙත්තපදිංචි
ඩී.එේ.නදීකාමහත්මියපැෙ
සුමේමේඉ්ේඅනෙසරමලස
ඉදිකිරීමනිසාප්රමදශමේගංෙ
තුරෙැඩිවූබෙයි.
“මේඅමපමගේඉසසරහ
තිමබනඉ්මමගා්කරනන
ප්ටනගත්මත්2019ජනාධි
පතිෙරණය්ටසති23ක්ට
කලින.පසුගියදෙසෙලඒ
ඉ්මමගා්කරපුඅයඒක

විකුණනනත්දාලාතිබුමණ.ඒඉ්මමිල්ටගනනත්
කට්ටියආො.පර්චසඑකලක්ෂ4යිකිේො.මේඉ්ම
මගා්කිරීමනිසාෙහිනකාමල්ටඅමපමගෙලය්ටමෙ
නො.බට්ටියාෙත්තපාරත්ය්ටමෙනො.දරුෙන්ටපාසල
යනනෙත්බැහැ.ඒපසඅයිනකරනඑකඉතාමහාඳ
ෙැ්ක්.”නදීකාමහත්මියපෙසනනීය.
බට්ටියාෙත්තප්රමදශමේතිමබනප්රධානවිහාරස්ානය
ෙනකරදියානොලුකාරාමමේවිහාරාධිකාරිමකුළුදූමේ
සාරානනදහිමිපාණනපැෙසුමේමේප්රමදශමේඅනෙසර
මගා්කිරීේනිසාෙැසිකාලය්ටතමවිහාරස්ානය්ටඑන
මාර්ගයපුරාජලගැලීේඇතිෙනබෙයි.
“අපිකැමතියිමේපසටිකඉෙත්කරනඑකපිළිබ
ඳෙ.අපිඒෙැ්ස්ටහන්ටපූර්ණසහායමදනො.ඒෙගුරු
බිේතිබුණානේෙැසිකාලය්ටෙතුරඋරාගනනො.ඒො
නැතිනිසාෙැසිෙතුරමෝමර්යනො.අේටපරිසරයසුරැ
කීමසිදුමෙනොනේමේපනසල්ටඑනමබෞදධජනතාෙ
්ටත්මහාඳයි.”උනෙහනමසපෙසති.
ප්රමදශොසිජනතාෙමමනමපරිසරසංවිධානද
පෙසනමනපසුගියකාලෙලවිවිධමදශපාලනබලපුළු
ෙනකාරකේඅනුෙසිදුකළඅනෙසරමගා්කිරීේසඳහා
විරුදධවීමක්පසුගියකාලමේසිදුමනාවුණත්දැනමේ
පාරිසරිකවිනාශයපිළිබඳෙරජයඍජුෙක්ටයුතුකිරීම
ප්රශංසනීයබෙයි.
“මී්ටමපරඅමපරමට්මමමලසෙගුරුඉ්ේමගා්ක
රනලදපසඉෙත්කිරීමක්සිදුවුමණනැහැ.ඒොනඩු
දාලාඇදිඇදීතිබුණා”මිහිතලමිතුමරෝපරිසරපදනමේ
මලකේකරුණාදාසමූණගමමහතාපෙසයි.ෙත්මන
රජමේජනාධිපතිමගෝ්ඨාභයරාජපක්ෂමහතාමගේනායක
ත්ෙයහාඋපමදසඅනුෙමේෙැ්ස්ටහනඍජුෙක්රියා
ත්මකවීමපිළිබඳහරිතමිතුමරෝපරිසරපදනමේමලකේ
ප්රියදර්ශනසමනකුමාරඇතුළුපරිසරසංවිධානදසිය
සතු්ටපළකරති.
මේපිළිබඳෙඅදහසදැක්වූපිළියනදලකරදියානබට්ටි
යාෙත්තපදිංචිනිමරෝෂාශ්යාමලිමහත්මියපැෙසුමේපරි
සරයවිනාශකරනමමෙැනිඅනෙසරමගා්කිරීේඉෙත්
කිරීමපරිසරහිතකාමික්ටයුත්තක්බෙයි.
ඒඅනුෙතමනිොසඅසලගංෙතුරගැලීමෙැළැක්වීම්ට
ඉ්ේසංෙර්ධනයකිරීමේසංස්ාෙක්ටයුතුකිරීමඅගය
කරනනඕනතෑබෙදශ්යාමලිමහත්මියදමපනොදුනනාය.
සලලිහේබුකරනනපරිසරයවිනාශකරනඅමප
රමට්අනෙසරමගා්කිරීේහාඅනෙසරඉදිකිරීේනිසා
අමපරමට්ජලමාර්ගෙලගමන්ටබාධාඑලලවීපාරිස
රිකගැ්ටලුරැසක්නිර්මාණයකරයි.ඒොෙැළැක්වීම්ට
ඉ්ේසංෙර්ධනයකිරීමේසංස්ාෙමේදිනෙලක්ටයුතු
කිරීමරමට්පරිසරසංරක්ෂණය්ටඉමහත්මමමහයකි.ඊ්ට
පූර්ණසහායදීමපරිසරය්ටමමනමර්ට්ටආදමර්කරන
සැමමගේයුතුකමකි.

 
ඡායාරූප - සරත් පීරිස්  

පිළි ය න්දල 
කර දි යාන වගුරු බිමේ 
ම�ාමරන ම�ාඩකළ පස් 
ඉවත් කිරීමේ කතාව

අනෙසරවගාඩකිරීම්�වළාත්
දැන්ෙැඩෙරදියි!

නීති ත්දයි 
වර ්ද ක රු වන්ට  
දැඩි ්දඬු වේ 

- සභාපති  කියයි 

වගුරු ඉඩේ 
කුඹුරු ඉඩේ  
මපෞද� ලික 
ඉඩේ වුවත්  

අව සර නැතිව 
ම�ාඩ ක රනන 

බැ�ැ  

�ර දි යෝන ෙොලු �ො රො ම 
වි�ො රො ධි �ොරි

මකු ළු දූකේ සොරො ්නනද හිමි 

ඉඩේ සංෙ ර්්ධ ්නය කිරීකේ 
සංස්ත්ොකේ සභො පති 

එේ. ආර්. ඩබ්. කසොයිසො

ප්රජො සංෙ ර්්ධ්න 
�ළ ම ්නො �රු

නිශොන්ත යල්කු ඹුර  

කෙොඩ�ළ ඉඩකේ හිමි�රු 
ටී. එච. සරත  

�ට්ටි ය ෙත්ත පදිංචි 
ඩී.එේ. ්නදී�ො

�ට්ටි ය ෙත්ත පදිංචි
නිකරෝෂො ශ්ොමලි   



නාට්ය  
කලා වට  

අලුත්  
හුස්ම දෙන

වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනිදා ඉරිදා 11
 ඉන�ෝකා සම ර වි ක්රම 

දැන් හැම දේම සාමා න්යයි, අපිට හිදෙ න්දනෙත් එදහ මයි. 
ඒත් ෙව මත් ද�ාද�ෝනො වයි � සය නිසා සාමාන්ය 
දවන්නෙ බැරි �ට වල් ද�ෝ�දේ ඇෙ. ඔවුන්දගේ දවස 

දෙදවන්දන් දබාදහෝ ආ� ක්ා �ාරී ද�සිනි. අත්ය වශ්ය දදය �ට 
හැද� න්නෙට ඔවුහු එළි යට දනොබ සිනෙ යුෙ ය� අදේ �දේ �ාජ්ය 
නොට්ය උද�ළ සාර්ථ� ද�සින් පැවැ ත්වීම ම පැස සිය යුත්ෙකි. 
දේ ද�ාද�ෝනො සමදේ ආරථි� වශ දයන් �ඩා වැටී මට �කව 
සිටිනෙ නොට්ය � රු වන් දවනු දවන් හා දේදි�ා නොට්ය යට ප්රිය ��නෙ 
දරේක් � යන් දවනු දවන් අදෙෝස්තු මාසදේ සිට සැේෙැ ේබර 
15 දිනෙ දකවා පැවැ ත්දවනෙ දරේක්ා නොට්ය උද�ළ සංවි ධා නෙය 
��නු �ැබුදේ ටවර දහෝල් �ඟ හ� පද නෙම විසිනි. අදෙෝස්තු 
19 වැනිදා ආ�ේ්භ වූ දමම නොට්ය උද�ළ සැේෙැ ේබර මස 
15 දා දකවා ටවර �ඟ හදල් සහ එල්ෆි න්ස්ටන් �ඟ හදල් දී  
දිනෙ පො සවස 3.30 හා සවස 6.30 ද�ස දරශනෙ වා� දද�ක 
පැවැත්දේ. 
 ප්රවීණ නාට්ය ක රු වන්ගේ නාට්ය ්ෙනෙ සමොන දිනූ 

ආධු නික නාට්ය ශිල්පීන්ගේ නාට්යද ්ෙහිදී ප්රද ර්ශ නය 
්ක්ර. ්රේක්ා පළ ් වනි නාට්ය උ්ෙ ළට ද සහ භාගි 
වී සිටින ඇය ්දවන නාට්ය උ්ෙ ් ේ දීද සිය නාට්ය යක 
්ේදීකා ගත කිරීෙ සඳහා ්ම දින වෙ සූදා න මින සිටි. ඇය 
ප්රවීණ කො කා රිනි රම්ා වනි ග ් ේ ක රය.

 “්රේක්ා නාට්ය උ්ෙළ ගැන අපට හරිෙ සතු ටුයි. 
පළ ් වනි නාට්ය උ්ෙ ් ේදි අපට කැෙණි පාෙෙ නාට්ය 
්පනවී ෙට අව ේථාව ෙැබුණා. ්දවැනි නාට්ය උ්ෙ ළ ටත් 
සම්බන්ධ වීෙට අපට අව ේථාව ෙැබුණා. සැපත ම්බර අට 
්වනිදා ්ේදිකා ගත වන්න ආර. ආර. සෙ ර ් කෝන ්ගේ 
අහ සින වැටුණ මිනිේසු නාට්ය. ්ම නාට්ය ඒ යුග ් යත් 
්්බා්හෝෙ ජන ප්රිය වුණා. ෙෙ හිත නවා ්ම යුග ් යත් ඒ 
නාට්යට ්රේක්ක ප්රති චාර ෙැ්්බයි කියො. ්ම නාට්ය යට 
1971 අවු රුද්ද දී රාජ්ය නාට්ය උ්ේේ ්හාඳෙ නාට්ය 
්ෙස සමොන ෙැබුණා.  එහි ප්ර්ධාන චරි තය රඟපෑ චන්ර 
කළු ආ රච්චි තෙයි ්හාඳෙ නිළිය වු්ේ. ්හාඳෙ නළුවා 
්ෙසින ්ත්රු්ේ රංජිත් යාඉනන. ්ම නාට්ය්ේ චරිත 
පහයි ති්යන්න. තිෙක කුොර රත්නා යක, ගීතා කානති 
ජය ් කාඩි, වික්රෙ ්ස්න වි රත්න සහ ෙෙ තෙයි ්ෙහි රඟ
පාන්න. ්කා්හාෙ වුණත් පහු ගිය ්කා්රෝනා කාේේ 
අපට අ්ප නාට්ය ්පනවා ගනනට ්බැරිව ගියා. එවන 
කාෙ යක ්රේක්ා නාට්ය උ්ෙළ අපට ආශි රවා ද යක ව්ගයි. 
්ෙය ඉතාෙ සාරථ කයි. මින ඉදි රි යට හැෙ වස ර කෙ ්ෙවැනි 
නාට්ය උ්ෙළ පැවැත් ්වනවා නම ඉතා ෙ අ්ගයි”රම්ා 
පව සන්න සතු ් ටනි. 

මීට ද්ශක කිහි ප ය කට ්පර ්ේදිකා නාට්ය ව ෙට ්ෙරට 
තිබු්ේ ඉහළ  ඉල්ලු ෙකි. නමුදු කාෙ යත් සෙඟ ්වනත් 
කො වන ඉදි රි යට ඒෙත් විවි ්ධා කාර ්ේතුන්ගේ ්බෙ පෑ ෙත් 
සෙඟ ්ේදිකා නාට්ය සඳහා තිබූ ජන ප්රි ය ත්වය ක්රෙ ් යන අඩු 
වනනට විය. ඒ සිය ල්ෙ ටෙ වඩා පසු ගිය  ්කා්රෝනා වයි
ර ස්ේ ්බෙ පෑ ෙත් සෙඟ සියල්ෙ උඩු යටි කුරු විය. ්්බා්හෝ 
කො ක රු වනට සිදු වූ්ේ දවස නිකමෙ ්ගවා දැමී ෙ ටය. 
ඇතැ මුනට  තිබූ ආදා යම ොරග යත් ඇහිරී ගි්ේය. සෘජු වෙ 
්ේදිකා නාට්ය නළු නිළි යනට, නිෂපා ද ක ව රුනට පෙ ණක 
ඒ වටා සිටි ්්බා්හෝ ්ද්න කු්ගේ ආදා යම ොරග ඇහිරි 
ගි්ේය. 

එවන කාෙ වක වා නු වක ්රේක්ා නාට්ය උ්ෙළ පැවැ
ත්වීෙ පිළි ්බඳ ප්රවීණ නාට්ය ් ේදී ප්රියං කර රත්නා ය ක යන 
්ේේ  අද හේ දැකවීය. 

“ේගේ නාට්ය “රතු ්වේ මුහුණ“ ්ේදිකා ගත වු්ේ පසු
ගිය ්බදාදා. ්ම ්කා්රෝනා කාේේ ්ශාොව පි්රනන ජන
තාව පැමි ණීෙ සතු ටක. ටව ර්හෝල් ්ේදි කා වත්, එල්ෆි නේටන 

 ජය සිරි නේදු රු ආ රච්චි     
 (ගන්දර සමූහ)

දකුණු පළාදත් ද�ෝේට දොඩ, 
නිල්වැල්�, කුඩා වැල්� දස්ම 
දදවි නු ව� ධීව� ව�ා යන් ආශ්රි ෙව 

��� සිට උේබ � �ඩ �රමා න්ෙය 
ක්රියා ත්ම� වන්දන් ධීව� �රමා න්ෙදේ 
ෙවත් එක අතුරු �රමා න්ෙ යක ද�සය. 
��ක සාමාන්ය වශ දයන් ක්රියා ත්ම� වූ 
උේබ � �ඩ �රමා න්ෙය සුනො මි දයන් පසු 
මහා පරි මාණ අයු රින් ක්රියා ත්ම� වනෙ 
ආ�ා � යක දකනෙට ඇෙ. එදහත් විදේ
ශ ය න්දෙන් විශා� වශ දයන් උේබ � �ඩ 
දෙන්වීම නිසා දම�ට �රමා න්ෙ � රුවා 
අේදේ දේදළනෙ ෙත්ත්ව යට පත්ව 
ඇෙැයි මැසි වි ලි නෙැදගේ.

සරු ොළු අේවනු ෙැ්්බන කාෙ යට 
වැඩි ව්ශ ් යනද ොළු අේවනු අඩු ් වන 
ෙැ්්බන කාෙ යට පාෙ න යක සහි ත වද 
සිදු කරන දකු්ේ උම්බ ෙ කඩ කරො
නතය දි්නන දින දියු ණු වක ේබන ්බව 
දකනට ෙැබු ණද කරො නත ක රු වා්ගේ 
විය දෙ හා ෙහ නසි යට නිය මිත වටි නා
ක ෙක ්නාෙැ බීෙ ෙැසි විලි නැඟී ෙට එක 
්ේතු වකි.

ටවරදහෝල් �ඟහ� පදනෙදේ 
අධ්යක් දෙනෙ�ාල්, දජ්යෂ්ඨ 
නීතිඥ ඩගේ�ස් සිරිවරධනෙ

දජ්යෂ්ඨ �ථි�ාචාරය  
ප්රියං�� �ත්නොය�

ප්රවීණ නොට්යදේදිනි 
�ම්ා වනිෙදස්��නාට්ය 

උදලළ
්ේදි කා වත් නාට්ය ක රු වනට 
ේබා දුන්න ්නාමි්ල්. එය 
වි්ේ් අව ේථා වක. ්රේක්ා 
පළමු නාට්ය උ්ෙ ් ේදී 
තවත් සහන දී තිබුණා. 
අපි එය අගය කළ යුතුයි. 
ේගේ නාට්ය ්ේදිකා ගත වූ 
දව ් ේෙ තෙයි ටවර ්හෝල් 
එ්ක ්හනරි ජය ් ේ න
යන්ගේ කු්ේණි නාට්යය 
්ේදිකා ගත වු්ේ. ෙට දැන 
ගනන ෙැබුණා ඒ නාට්ය
ය ටත් ්ශාොව පි්රනන 
්සනඟ පැමි ණිය ්බව. ්මක 
්හාඳ ප්රව ණ තා වක ්ෙසයි ෙෙ දකින්න. නාට්ය ක රු වන 
විදි හට ්ෙය අපට වි්ශාෙ සතු ටත්. ටව ර්හෝල් පද න ෙත් එහි 
අධ්යක් ඩගේෙේ සිරි ව ර්ධන ෙහ ත්ෙ යාත් ්ම ගැන දකවන 
උන නදුව සහ කැප වීෙ අගය කළ යුතුයි. ්ම නාට්ය උ්ෙ
්ේදී තරුණ නාට්ය ක රු ව නටත් ඔවුන්ගේ නාට්ය ්පනවී ෙට 
අව ේථාව දී ති්්බ නවා. නමුත් ෙට හි්ත නවා ්ම තරුණ 
නාට්ය ක රු වනට ප්රවී ණ යනට ්ෙන ්රේක් ක්යෝ ඉඳී විද 
කියො. එ්හෙ වු්ණාත් ඔවුන ්ම කොව අත හ රිනන පුළු
වන. නාට්ය යක ්වනු ් වන දරන විය දෙ ඔවුනට දරා ගනන 
අප හ සුයි. ඒ නිසා ෙෙ ්ෙහිදී ඉල්ලී ෙක කරනන කැෙ තියි 
තරුණ නාට්ය ක රු ව නටත් පළමු ්රේක්ා නාට්ය උ්ෙ ් ේදී 
අ්නක නාට්ය ක රු වනට දුන සහ න ය න්ගන ටික කවත් ේබා 
්දනන කියො. පාස ල්වෙ උසේ ්පළ විභා ගය සඳහා නාට්ය 
හා රංග කොව  ඉ්ගන ගනන දරු වන නාට්ය ්බැලී ෙට 

හුරු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ටව ර්හාල් පද නෙ සෙඟ අධ්යා
පන අො ත්ාං ්ශ යත් එක වු්ණාත් ්ම වැඩ පි ළි ් වළ වඩාත් 
සාරථක කර නනට පුළු වන.  ජන තාව නාට්ය ගැන උන නදුයි.  
්ම උ්ෙළ වස රින වසර පැවැ ත්්ේවා කියන එක තෙයි 
ේගේ ප්රාරථ නය.”

ොස ගණ නා ව කට පසු නාට්ය යක නැර ඹී ෙට හැකි වීෙ ගැන 
්රේක් ක යන තුළ ඇත්්ත් සතු ටකි. නාට්ය ්බෙ නනට ්කාළ
ඹට පැමිණි ්රේක් ක්යෝ ්කාළඹ හා ඒ අවට අය පෙ ණක 

්නා්ේ. ඇතැ මුන පැමිණ තිබු්ේ ඇඹි ලි පි ටිය, අවි ේසා
්ේල්ෙ ආදී දුර ්බැහැර සිටය. 

්ෙෙ නාට්ය උ්ෙළ ගැන අද හේ දකව මින ටව ර්හෝල් 
පද න්ම අධ්යක් ්ජන රාල් ප්රවීණ නාට්ය ් ේදී නීතිඥ 
ඩගේෙේ සිරි ව ර්ධ න යන කරුණු දකවන්න සිය උත්සා හය 
සාරථක වී්ම සතු ටිනි. 

“නාට්ය උ්ෙළ අපි හිතු වා ටත් වඩා සාරථ කයි. ්ම වැඩ ස
ට හන අර ඹනන යදදි ්්බා්හෝ අය විවි්ධ අද හේ ප්රකා්ශ කළා. 
සෙ හරු කිේවා ්ෙය සාරථක ්වන්න නැහැ කියො. නමුත් 
ෙට විේවා ස යක තිබුණා ්ෙය සාරථ කව අපට කර නනට 
පුළු වන කියො. දුර ්බැහැර සිට නාට්ය ්බෙ නනට අය පැමිණ 
සිටියා. ඒ ව්ගේෙ නාට්ය ක රු වන්ගේ උන නදු වත් තිබුණා. 
අග ෙැ ති තු ෝගේ උප ් දේ  ව්ගේෙ එතු ෝගේ පුරණ අනු ග්ර හය 
ඇති වයි අපට ්ම කට යුත්ත ්ම ආකා ර යට කර නනට පුළු
වන වු්ේ. වරත ො න්ේ ටව ර්හෝල් පද න්ම සභා ප ති ධු රය 
දරන්න ෙහිනද රාජ පක් අග ෙැ ති තුො. ්ෙෝ්කෙ මිනිේසු 
එළි යට ්බහිනන ්බ්යන ඉනන කා්ෙක අ්ප ර්ේ ජන
තාව ්කා්රෝනා බිය ප්ස කො නාට්ය ්බෙ නනට පැමි ණීෙ 
සතු ටක. ඉදිරි වස ් රදී ්රේක්ා නාට්ය උ්ෙළ මීටත් වඩා 
සාරථ කව පැවැත් වීෙයි අ්ප අර මුණ. හැෙ වස ර කෙ ්ම 
නාට්ය උ්ෙළ පැවැත් වීෙ ටයි අ්ප ඊළඟ අර මුණ.” යැයි 
ටව ර්හෝල් පද න්ම අධ්යක් ්ජන රාල් පැව සීය. 

දනෙයි නෙදෙ සූදුව නොට්යදයන්

දපමදො ොයතී දසෝද�ෝ නොට්යදයන්

ටවර් හ�ෝල් රඟ �ල  
පද නහේ සාර්්ථක ප්රය තන යක්

සැප්ැ ේ්බර්  
15 දක්වා දින ප්ා සවස 

දර්්ශන වාර හදකක්

පිට ර ටින් උේ්බ ල කඩ හෙන්වීම  
න්ර කරන්න

උේ්බ ල කඩ කිහලෝ වක් �දන්න  
හලාකු ්බලයා මාළු කිහලෝ ප�ක් ඕනෑ

නෙළ ඳ න�ා ළක් �ැතිෙ නේනළ� 
උම්බ ල කඩ කරමා න්ත ක රුනෙෝ

එේ.එේ. දිමුතුඑේ. පී. �ංෙනීඩබ්ලිේ. පී. සූරියපා�සුනිමල් ෙේදහේවා

උේබ � �ඩ සැ� සී මට ෙේබනෙ �ද මාළු දුේෙැ සීම

“අපි අවු රුදු දාහ ත රක තිේ්ේ ්ම 
කරො නතය කරන්න. අපි කරො නතය 
පටන ගනන කාේේ රුපි යල් හත්සි
ය යට, අට සි ය යට තිබුණු උම්බ ෙ කඩ 
කි්ෙෝව අද වන විට රුපි යල් එකද
හේ ්දසීය දකවා වැඩි වී ති්්බ නවා. ඒ 
වා්ගේෙ ්ම කරො නත යට යන විය ද ෙත් 
වැඩි වී ති්්බ නවා. උම්බ ෙ කඩ කි්ෙෝ
වක හදනන ්ොකු ්බෙයා වරග්ේ ොළු 
කි්ෙෝ පහක වැය ්වනවා. කුඩා කූරි 
නම කි්ෙෝ හයක වැය ් ව නවා” උම්බ ෙ
කඩ කරො නත්ේ සක්රී යව නිර තව සිටින 
්කෝේට ් ගාඩ එම. පී. රංජනී (53) තෙ 
අත්දැ කීෙ එ්ෙස ප්රකා්ශ කළාය.

ඇය එ්ෙස පැව සු වද උම්බ ෙ කඩ 
කි්ෙෝ වක සඳහා රුපි යල් එකද හේ ් දසී
යක වැනි ඉහළ මිෙක ෙැ්්බ දදීත් ඉන 
සෑහී ෙ කට පත්්නා වීෙ පිළි ්බඳ කළ විෙ
සු ් මදී ඇය දැකවූ්ේ ්ෙවන අද හ සකි.

“ෙෙ කලින කී ආකා ර යට එක උම්බ
ෙ කඩ කි්ෙෝ වක හදනන ොළු කි්ෙෝ 
පහක යනවා ව්ගේෙ ඒ සඳහා ලුණු, 
ොළු තැමබීෙ සඳහා ්ොකු හේටි, දර, 
්පාල්්ෙ ලි ව ෙට, ොළු කපන අයට ව්ගේෙ 
උම්බ ෙ කඩ සැක සීෙ සඳහා ්යාදවා 
ගනනා අත්උ ද වු ක රු වන ඇතුළු ්ම 
හැෙ ් ද ක ටෙ මුදල් වැය ්වනවා. හැ්බැයි 
ගැණු මක රු වන ඇවිත් ඉල්ෙන්න තුේටු

ධීවර රැකි යාව සෑෙ දින කෙ සිදු කිරී
ෙට ්නාහැකි ්ේෙ උම්බ ෙ කඩ කරො
නත යද වාර කන කාෙ යට සරු වට කළ 
්නාහැ කිය. ඒ ොළු අේවැනන අවශ්ය 
පරිදි ් නාෙැ ් ්බන නිසා හා සුළු ් වන ් හෝ 
ෙැ්්බන ොළු ඉහළ මිෙක වන නිසාය. 
දකු්ේ උම්බ ෙ කඩ කරො නත යට වැඩි
හි ටි යන ්ේෙ තරුණ ්කාටේද එකව 
සිටින්න කැප වී ් ෙන සිදු ක ළ ් හාත් ඉන 
වැඩි ොභ ේබා ගත හැකි නිසාය.

්ම රැකියාව ්හාඳ කැප වී ් ෙන 
ක්ළාත් ොස ය කට රුපි යල් පන ේද හ
සක, හැට ද හ සක උප යා ගනන පුළු වන. 
්හාඳ උම්බ ෙ ක ඩ යක හදනන වැඩ කීප

ලින ්ගේන උම්බ ෙ කඩ ්ව්ළ ඳ ් පා ළට 
වැඩි ව්ශ ් යන එන නිසා අපිට පහර වදි
නවා. එම. එම. දිමුතු කියයි.

රස ගුණ පිරි ්ෙස ්සෞඛ්ා ර කෂි තව 
උම්බ ෙ කඩ නිෂපා ද නය පිය වර කිහි ප
යක ඔේ්ේ සිදු ්වයි. ඒ, ධීව රයා ෙහ 
මුහු ් දන අල්ො ්ගන එනු ේබන ්බෙයා 
වරග්ේ ොළු ්තාග ව්ශ ් යන ේබා 
ගැනීෙ, ඒවා්ේ හිස හා ්බඩ වත ්කාටේ 
කපා ඉවත් කර සකේ කිරීෙ, ලුණු සහිත  
්ොකු භාජ න වෙ දො තම්බා ගැනීෙ, 
තම්බන ෙද ොළු දුම ගැසීෙ හා දුම ගැසී
්ෙන කටු ගෙවා ඉවත් කර ්කාට ේව
ෙට ්වනකි රීෙ සහ අේ්ේ දො ්ේො 
ගැනීෙ ්ෙනෙ ්ේළීෙ සිදු කරන අතර 
වැේ්සන හා සතු න්ගන ආරක්ා 
කිරී ෙද සිදු කළ යුතුය. ඒ සඳහා ශ්රෙය 
්ෙනෙ ්ේවක ගාේතු සඳහා අෙ තර 
පිරි වැ යකද දැරිය යුතුය.

වි්ද ්ශ ව ලින ්ගනවන උම්බ ෙ කඩ 

ගැන හි්ත් තියා ් ගන ්්බා්හෝ අඩු මිෙ 
ගණ නව ෙට ඉල්ෙ නවා. ඒ නිසා අ්ප 
ෙහ නසිය ගැන අපි ටෙ දුකයි. අපි හැෙ
දාෙ ව්ගේෙ අදත් ඉල්ෙන්න ව්ාපා රික 
සුනි ෙල් ගම්ේවා එ්ේ පැව සු ් ේය.

දකු්ේ උම්බ ෙ කඩ කරො නත ක
රුවා මුහු ණදී ඇති තවත් ප්ර්ධාන ප්රේන
යක වන්න සෘජු ්ව්ළ ඳ  ්පා ළක 
්නාෙැති වී්ෙන නිෂපා ද කයා අත ර
ෙැ දි යන්ගේ ග්රහ ණ යට හසු වී ෙයි. එෙ 
තත්ත්වය ඈත අතී ත්ේ සිට ්ෙෙ 
කරො නත්ේ නියැ ් ළන පිරිස මුහුණ 
්දන ප්ර්ධා න තෙ ගැට ලු වකි.

“වස්ර ොස ්දාළ ් හන ොස 
තුනකෙ ොළු හිඟයි. අලුත් අවු රු
ද්දන පසු තෙයි ්ෙෙ තත්ත්වය 
උදා වන්න. අපි ඒවා ගැනත් හිතො 
තෙයි නිෂපා දන කට යුතු සිදු කරන්න. 
එ්හෙ කැප කි රීම රැසක කරො අේ්ේ 
්ේළිො අො රු ් වන උම්බ ෙ කඩ ටික 
හදා ග ත්තට පේ්ස අපි ඊළ ඟට හසු
්වන්න අත ර ෙැ දි යනට. අ්පන ්බඩු 
ගනන සෙ හර අත ර ෙැ දි්යෝ ොස තුන 
හතර සල්ලි ප්රොද කර නවා. සෙ හ ර විට 
සල්ලි ්නාදීෙ ඉනන අව ේථාත් ති්්බ
නවා. ොළු තම්බන හේටි යක රුපි යල් 
පහ ් ළාේ දහ සක, විසි දහ සක ්වනවා. 
එකක ොස අට කට වඩා පාවිච්චි 
කරනන ්බෑ. ලුණු ව ෙට හිල්්ව නවා. 
අපිට ්හාඳ ්ව්ළ ඳ ් පා ළක ව්ගේෙ 
ොළු තම්බන ්ොකු හේටි, ොළු කපන 
්ොකු පිහි, දර එක ෙේ කරන සවල්, 
ොළු වහනන ව්ගේෙ ්ේළ නනත් භාවිත 
කරන ටක රන අපිට අව ශ්යයි” උම්බ ෙ

කඩ කරො නත්ේ නිරත ව්ාපා රි ක යකු 
වන ඩබ්ලිේ. පී. සූරි ය පාෙ ්හවත් චූටි 
ොො පැව සු ් ේය.

උම්බ ෙ කඩ කරො නත ් යන ව්ාපා රි
කයා සෘජු ආදා ය ෙක ේබ නවා ්ේෙ ඒ 
සඳහා අත්උ දේ සප යන අය ද තෙ දරු
ප වුල් රැක ගන්න එයිනි.

“ේගේ ෙහ ත්තයා නෑ. ෙට දු්වක 
හා පු්තක ඉනනවා. අපි කන්න 
්්බාන්න, දරු වනට උග නවන්න ්ම 
කරො නත ් යන ේබා ගනනා ්දයින 
තෙයි. කරන වැඩ ්කාටේ සහ වැඩ වෙ 
ප්රො ණය අනුව දව සට රුපි යල් ්දද හ
සක, ්දද හේ පනසි ය යක ්හායා ගනන 
පුළු වන. ්ම කරො නතය රැකු ් ණාත් 
තෙයි අ්ප දරු ප වුල් රැ්කන්න. ඒ 
නිසා අත ර ෙැ දි ය න්ගන හා පිට ර ට ව ලින 
්ගනවන උම්බ ෙ ක ඩ ව ලින ්ම කරො
නතය ආරක්ා කර ්දන ්ෙස ඉල්ො 
සිටි නවා” අත්උ ද ේකා රි නිය ්ෙස කට යුතු 
කරන පී. එච්. ප්රියනති (37) එ්ේ කීවාය.

වට ්දකට. පිට ර ට ව ලින වි්ශාෙ ව්ශ ් යන 
උම්බ ෙ කඩ ්ගනව නවා එෙ ්ේතුව 
නිසා තෙයි ් ව්ළන්දෝ අ්ප නිෂපා දන 
ගනනා විට ්හේටු කරන්න. අපි ගනන 
ෙහ නසිය ඒ අයට ්පන්න නෑ. ්මකට 
යම වැඩ පි ළි ් ව ළක අව ශ්යයි. ඒකයි අපි 
කියන්න”

යකෙ කරනන ති්ය නවා. උම්බ ෙ කඩ 
්හාඳ නම ඉල්ලුෙ ්හාඳයි. එත ් කාට 
වැඩි ගණ න කට විකුණා ්හාඳ ොභ යක 
ගනන පුළු වන. අපි ්ම මූලික වැඩ ටික 
කරන්න ්ගදර අය්ගේ කණ කර ්බඩු 
උකේ තියො. ෙැ්්බන ආදා ය ් ෙන තෙයි 
යළි ඒවා ්බ්රා ගන්න. අපි ්කායි ත රම 
ෙහ නසි ් යන ්මක කළත් පිට ර ට ව ල්ව
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|››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ ~‹x 70 {¥p‹ 
~¹{l‰~yx ~vyp »K »v£»ƒ£»l‰ 
A »{p§»{p‰ v£»[‰ |ªu£|‹¹~p WY‰ 
Yyp‰»p‰ Svƒl‰ ~lªÑë. 1950 
R»[¤~‰lª 28 {¥p‹ n£ R¥÷ó |››² z¹Y£ 

vƒ t¥¹Yª{ y»G v«z³ RéY£ùx 
{|»xp‰ R£yKu»xˆ ~‹fv n¥»xˆ 
n˜x§j§{ »{p§»{p‰ Rpz~‰ { »rì 
~‹Ñ»xˆ x.
“yf ƒnp »~°u£[³»xˆ n¥Y‰v” 
r±Ürl‰Ü v£z£»N Rh¹[ª SzY‰Y 
ƒ£ Rp§[l »{ñp‰ A{£»xˆ ~¥zÃx 
x§lª r±[ÜxY‰ Rl‰ Yy [¥ìv 
U»n~£ |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 
ý~‹p‰ y»G t¥¹Yª R¹|x »Y»yƒ‹ 
nY‰{p zn p£xYl‰{x ~ƒ v[ 
»rp‰þv r‹…‹t½n { v£»[‰ r±|¹~£{ 
r… Yyñ. »Y£ýH-19 {¹~[l 
ll‰{x r‹f§n¥Äv ~½nƒ£ v§† yf v 
n¥Õ ~fpY »xnš ~‹Ñ R{~‰m£»N 
r±v£j{l‰ ly»K v«z³ rƒ~§YK 
»{»…½n»r£… »{l ~¥rövf vƒ 

t¥¹Yª{ [l‰ Ã²x£v£M[ ~§† ƒ£ 
vo³ rùv£j {³{~£xYxp‰»[‰ 
»vp‰ v ~£v£p³ cpl£{»[‰ n 
~‹l‰ lª… ý|‰{£~x »[£hp¥[Ÿvf 
~vl‰ ýx. RÜ|x ã}‰Yy ll‰{xp‰ 
xf»l‰ Wv Y£zx lª… ýëvx 
Rp§r£ÜY ~£»rˆY‰} {|»xp‰ n¥Õ 
ýazpxÃp‰ »l£y{ r{l‰{£ 
[¥ì»K Ru‹»x¤[£l‰vY YMl{³xf 
vƒ t¥¹Yª{ v§ƒ§j ãp‰ R£Y£yx 
r±|¹~ìx »N. yf v ë»y¤o£xp 
»v»ƒ{yY‰ ~ƒ‹l Ry[zxY »xnš 
~‹Ñ Y£zx lª… v«z³ »{»…½n»r£»…ˆ 
r¥{Ü Sl£ R~lªf§n£xY ll‰{x 
xf»l‰ {§{ n y»G v«z³ rn‰oÜ»xˆ 
~ƒ v«z³ R£xlp{z nY‰pf z¥t§j§ 
~‰m£{yl‰{x ~½nƒ£ |››² z¹Y£ vƒ 

t¥¹Yª{ ý~‹p‰ [p§ z¥t« SY‰vp‰ ~ƒ 
R£yY‰}£Y£ú r‹x{y »ƒ‰lª ýx.
|››² z¹Y£»N Ru‹{¯n‰éx »{p§»{p‰ 
~¹{Mél R£MÞYxY‰ Yy£ xp 
Sn˜ù [v»p‰ nš y»G jx ty 
Y…vp£Yyjx Yy [l ƒ¥Ã 
vGfvYf r£zpx Yy [¥ìv 
R{|³ x. »K ~Ktp‰o»xp‰ [l‰ Y… 
jx »~ˆ{£Yyj »[þK ë~‹ Yzf 
~‹ã Ãúv ~Ktp‰o»xp‰ ëY¥…¥z‰ 
{£Ml£{Y‰ |››² z¹Y£{ ~lª x. RÜ|x 
RMt§nY£ú ll‰{xp‰ xf»l‰ {§{ n 
y»G jx »~ˆ{£Yyjx Y£MxY‰}v 
»z~ Sf§ Ãúv v[‹p‰ »vp‰ v ý»nŠ| 
~¹Çl ýaY‰}j|ŸzŸ »z~ Y…
vp£Yyjx v[‹p‰ n |››² z¹Y£ vƒ 
t¥¹Yª{ »rp‰{£ nš R¥l‰»l‰ Wx ~l³ 

{|»xp‰ v »vyf v«z³ R¹|»xˆ 
R[²[j³ R£xlpx {p t{ x.
{Mlv£p»xˆ r{l‰p£ RÜ|x 
Y¥zóz‹ ~ƒ[l ll‰{xp‰ xf»l‰ 
{§{ n y»G ~¹{Mop R»rˆY‰}£ 
Sf§ Yy [¥ìvf |Y‰ÜxY‰ »{ñp‰ 
yf {h£l‰ ~§t{£nš SzY‰YxY‰ 
Yy£ »v»ƒxþvf c£l³p‰ly»xˆ 
n ~ƒ»x¤[x R¥Ü { |››² z¹Y£ vƒ 
t¥¹Yª{ ycxf ~ƒ»x¤[x nY‰{p§ 
R¥l¥õ v£»[‰ ý|‰{£~xõ. {h£l‰ 
Y£MxY‰ }v ƒ£ szn£ö »~ˆ{£{Y‰ 
n¥xf n£x£n Ãùv ~½nƒ£ R¥{¥~‹ 
|Y‰Üx ƒ£ »»oMxx |››² z¹Y£ vƒ 
t¥¹Yª{f z¥»J{£ õ rlñ.

»[¤g£ux y£crY‰}

RÜ[y¥ cp£érÜlªv£»[‰ rÚ{§hx

n¥Õ Ru‹»x¤[ vo³»xˆ {§{n szn£ö 
cx[²ƒjxp‰ ÷~Y‰ …`£ Yy[ëñp‰ 
70{¥ë {~yf r£ ltp |š² z¹Y£ vƒ 
t¥¹Yª{ »{l v£»[‰ |ªu£|‹¹~px r… 
Yyñ. |š² z¹Y£»N v«z³ Y‰»}ˆl²»xˆ  
r²v¨Zlv R£xlpx {p |š² z¹Y£ 
vƒ t¥¹Yª{ ~‹x 70 {¥ë ~¹{l‰~yx 
~vyp »K »v£»ƒ£l |š² z¹Y£{ 
»[¤zŸx {~¹[l ll‰l‰{xY‰ {p 
»Y£ýH-19 ƒv§»N r¥p p¥[Ÿ R¥Ü 
Ru‹»x¤[ ƒv§ »N {§{ n »nŠ|r£zp 
~‰m£{yl‰{x RÜp‰ p{ x§[xYf 
W…»wñp‰, p{ tz£»r£»y£l‰lª 

ƒ£ R£MÞY Ru‹z£}xp‰ »ryn¥ù{ 
Sn˜ùxf [vp‰ Yyp R{~‰m£{Y‰ 
»z~ ƒ¥¼n™p‰ýx ƒ¥Y. 
ýýo n¥Õ Ru‹»x¤[xp‰f »vyf 
v§ƒ§j ãp‰ n|YxY rvj Y£zxY‰ 
r§y£{f v§nz‰ Rv£l³{yx£ {|»xp‰ 
|š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ ~v[ v£ ~òr{ 
Yfx§lª Y… t¥ýp‰, yc»xˆ ~¹{Mop 
{¥hr‹…‹»{… xf»l‰ |š² z¹Y£{ 
S~§y¥vl‰ y£c³ R£xlpxY‰ t{f 
rù{Mlpx Ãúv ~½nƒ£ |š² z¹Y£ 
vƒ t¥¹Yª{ Ul‰‰»r‰²yYxY‰ {p§ 
R¥l¥õ v£ lª… n¥Õ ý|‰{£~xY‰ R¥l.  
ënƒ~ z¥ð»vp‰ r~§ R£MÞY 
~v¯n‰éx …`£Yy [¥ìvf |š² 
z¹Y£{ Sn˜ùxf v [vp‰ Y… n, 
R r ~¥v»[‰ »»oMxx v¥p t¥ü 
Y£z {Y{£p§{znš R£MÞY ƒ£ 
v«z³ ~¹{Mopx RÜp‰ »vyf xK 
Rh£zþK{zf v§ƒ§j nš Ü»J. |š²  
z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ r~§[‹x n|Y ƒlY 
Y£zx r§y£{f ~‹x ~£Kr²n£õY 
Y£Mxx u£yx {p R£MÞY ƒ£ ñz 
~‰m£öl£{ …`£Yy [¥ìvfl‰, y»G 
R£MÞY {Mopx ƒ£ ~¹{Mopxf 
ƒ‹lYy rù~yxY‰ ëMv£jx Ãúv 

~½nƒ£ v«z‰x  rn‰oÜ»xˆ ~‰m£öl£{ 
r{l‰{£ [¥ìvfl‰ ~‹x p£xYl‰{x 
zt£ nš R¥l. 
l{n, |š² z¹Y£»N v«z³ rn‰oÜx 
r²ÜëMv£jx Ãúvf RÜ|õp‰ 
{¥n[l‰ Y£Mxxu£yxY‰ Sf§ Y… 
|š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ r²£mñY 
v«z³  rn‰oÜxY ~‹f v«z³ 
RpˆlM[lu£{x {¥Õn˜x§j§ Y… ƒ¥Ã 
R£Y£y»xˆ, ýýo£¹[ŸYyjxf zY‰ {« 
»{ »…½n»r£… n˜|£pÜxY‰ ~ƒ‹l {« 
v«z³ rn‰oÜxY‰ ëMv£jx Ãúvf 
~vl‰ þ R¥l. Y£z»xp‰ Y£zxf 
R£MÞY ~ƒ v«z³ rù~yxp‰ƒ‹ 
R¥Ü{p »{p~‰þK {zf Rp§[l 
»{ñp‰ |š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ ~‹x 
Y£Mxxp‰ pþYyjx Yy R¥Ü 
Rly, »[þK ƒ£ r‹xþK rƒ~§YK 
Y‹²x£l‰vY Ãúv, {³{ƒ£y v§nz‰ Y…
vj£Yyjx ~ƒ ý»nŠ| ýëvx 
ƒ£ ý»nŠ| ~¹Çl Y…vj£Yyjx 
R£n˜x »vv Y£Mxxp‰»[p‰ ~vƒyÃ. 
yc»xˆ t¥¹YªYy¥ ƒ£ v«z³ Ur»nŠ|Y 
»z~ |š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ Yfx§lª 
Y… R£Y£yx »ƒ‰lª»{p‰ R£MÞY 
{Mopxf Ul‰»l‰cYxY‰ {p 

r²Ürl‰Ü Y‹²x£l‰vY Ãú»Knš 
v§nz‰ r²Ürl‰Üx ~ƒ y£c³ v«z³ 
r²Ürl‰Üx Rly ~§~¹»x¤[xY‰ 
r{l‰{£[¥ìvf 1950 {~»M vƒ 
t¥¹Yª{ R£yKu {« R{é»xˆ ~‹fv 
ƒ¥Ãx£{Y‰ z¥ð R¥l. ~‹x SÜƒ£~x 
r§y£{f |š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ v§nz‰ 
Rv£l³£¹|x R¥lª† R»pYªl‰ y£c³ 
R£xlp ~v[ ~òr{ Yfx§lª 
Yyñp‰ |š² z¹Y£»N R£MÞY 
[¥fû ~£MmY{ ƒ¥~‹yþvfl‰ |š² 
z£¹ÃYxp‰»[‰ xƒr¥{¥l‰v {Mopx 
Ãúv U»n~£ Y£»z¤Çl ý~¼ãK 
zt£nšvfl‰ Y‹²x£Yy R¥l. y£c³ v«z³ 
r²Ürl‰Ü ë»x¤Ël »z~ ~£MmY{ 
y£c³ jx Y…vp£Yyjx 
~‹ãYy R¥Ü |š²  z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 
~‹x ý»nŠ|Ÿx jx »~ˆ{£Yyj 
Y£Mxxp‰ ëxñl »Nz£{f ëY¥…
¥z‰ Rx§ùp‰ ~r§y£zŸvf ~vl‰ þ R¥Ü 
Rly »K »ƒ‰lª»{p‰ |š² z¹Y£{ 
»Y»yƒ‹ R£»x¤cYxp‰»[‰ý|‰{£~x 
|Y‰Üvl‰ þ R¥l. c£l³p‰ly 
R£xlp Ãƒ‹rxY‰ »{p§»{p‰ r²o£p 
~Ktp‰êY£yY Yfx§lª Sf§Yyp 
R£xlpx |š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ {p 

Rly »z¤Y»xˆ R»pYªl‰ yf{z‰ 
~v[ R£MÞY ~ƒ£»x¤[Ÿl£{ ~ƒ 
~Ktp‰ol£ {¥Õn˜x§j§ Ãúvf »vv 
Y£Mxx Rl³£{|³»xp‰ v S{ƒz‰ þ 
R¥l. 
v«z³  r²Ürl‰Üx Y‹²x£l‰vY Ãúv 
ƒyƒ£ ñz ~‰m£öl£{ r{l‰{£ [ëñp‰ 
yc»xˆ ~¹{Mop Y‹²x£{z‹xf 
Uy nš ~£o£yj {«l‰,Rp‰lM[²£ƒ›{ 
tz£»r£»y£l‰lª ~r‹ù R£MÞY 
{MopxY‰ ~½nƒ£ r~§[‹x {~y 70 
r§y£ |š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ zt£ãp‰ 
n£xYl‰{x r²|¹~ìx »N. |Y‰Üvl‰ 
ƒ£ ~v¯n‰évl‰ |š² z¹Y£{Y‰ 
»[£hp¥[Ÿvf ýaY‰}j|Ÿz‹ ~M{ 
R£MÞY r²Ürl‰Ü ~Y~‰ Yyñp‰ ~ƒ 
ycxf Y‹²x£Y£ú Rnƒ~‰ zt£»nñp‰, 
Sn˜ù»xˆ nš R¥Üýx ƒ¥Ã ýýo »nŠ|Ÿx 
ƒ£ »[¤zŸx Ru‹»x¤[xp‰ v¥n˜p‰ 
R£MÞYx ƒ¥~‹yþvf |š² z¹Y£ vƒ 
t¥¹Yª{ ycx »{l ~‹x ~ƒ»x¤[x 
l{ãyfl‰ zt£»np§ R¥l¥õ v£»[‰ 
ý|‰{£~xõ. 

vƒ‹p‰n y£crY‰}
 

[y¥ R[²£v£l³lªv£»[‰ rÚ{§hx

|š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ Rn n˜p 
~‹x 70 {p ~¹{l‰~yx 
Ru‹v£p{l‰ { ~vyõ.  RûÜp‰ 
~‰m£r‹l Yyp zn z¹Y£ vƒ 
t¥¹Yª»N r²mv RérÜ{yx£ 
t{f rl‰ {« »c¤p‰ WY‰~‰fM 

vƒl£ ý~‹p‰ »Yf§Krl‰ Yyp 
zn 1949 R¹Y 58 nyp v§nz‰ 
ìÜ rpl Rp§{1950 {~»M 
R»[¤~‰lª 28 {p n˜p |š² z¹Y£ 
vƒ t¥¹Yª{ ~‹x Yfx§lª 
R£yKu Y»…ˆx.  

1985 {~»Mnš z¹Y£ vƒ 
t¥¹Yª{ |š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 
»z~ p¥{l pK Yyp 
znš.  v§nz‰ ìÜ rpl Rp§{  
R£yKu»xˆ nš vƒ t¥¹Yª{ 
»{l Ryv§j§ ƒlyY‰ r¥{ú 
ÜïÚ 
1) v§n»zˆ »nŠ|Ÿx R[x ~‰m£{y 

Ãúv, 
2) z¹Y£ y¥r‹x»zˆ t£ƒ‹y R[x 

R£yY‰}£ Ãúv ƒ£ c¹[v 
[‹j§K R£|‹²l c£l³p‰ly 
[p§»np§ ~½nƒ£ y¥r‹xz 
ëMt£ê{ u£ýl Ãúvf 
R{Y£| ~¥z~Ÿv, 

3)z¹Y£»N ë}‰r£npx, 
»~ˆ{£ ëx§Y‰Üx ~ƒ v«Ml 
R£n£xv Sƒ… vGfvY‰ 
nY‰{£ r²{Mopx»Y£f 
r{l‰{£»[p x£v ~ƒ 

4) z¹Y£»N ë}‰r£np 
~Krl‰{z r«Mj 
~¹{Mopx n˜ùvl‰ Ãúv 
ƒ£ r²{Mopx Ãúv xp§, 
Ryv§j§ ƒly õ. 

»vv Y£zrùD»Enx lª… 
»z£{ »t£»ƒ¤ vƒ t¥¹Yª 
“»t²fp‰ {«H~‰ Y²vx“pñp‰ 
ƒ¥¼n™p‰»{p rn‰oÜxf 
Rp§[l{ Yfx§lª Y»…ˆx. 
»t²fp‰ {«H~‰ Y²vx {p£ƒ‹ 
»n{p »z¤Y ~¹[²£vxf 
r~§Y£zŸp{ ly[Y£ú ýëvx 
R{r±v£j {…Y‰{£zñp‰, 
~‰m£ö R£MÞY {Mopx 
Ryv§j§ »Y£f,»[¤zŸx 
R£MÞYx lª… ~‰m£{y 
ýëvx Rp§r£ÜY Y²vxY‰ 
r{l‰{£»[p x£v ~½nƒ£ 
Ul‰~£ƒ n¥y¦ rn‰oÜxÃ.  
»vv Y²vx xf»l‰, r²o£p 
{|»xp‰ ýëvx Rp§r£ÜY 
~£»rˆY‰}{ ~‰m£{y vGfvY 
r{l‰{£ [¥ìv Ryv§j§ 
»Y£f ~‹x v§nz‰ r²Ürl‰Ü 
»v»ƒxþvfl‰, »{»…½n 
[¥f§K {…Y‰{£ [¥ìvfl‰ 
yf{z‰ WY`l£{p‰f W…
w§Ú.  
»Y»~ˆ »{ll‰, 1970 n|Y»xˆ 
v§z‰ R{é»xˆ nš »t²fp‰ {«H~‰ 
Y²vx ï½n {¥Òvl‰ , »~ˆ{£ 
ýx§Y‰Ü vGfK Sƒ… x¦vl‰ 
v§z‰ »Y£f »[p »t£»ƒ¤ 
yf{z‰ {¥Õ {|»xp‰ »nŠ|Ÿx 
R£MÞY ~‰m£öl£{ SzY‰Y 
Yy[ëñp‰ r²Ürl‰Ü 
ƒ¥h [~‰{£zŸvf ƒ§y¥ ýx. 
»[¤zŸxYyj tz»N[{zf 
n, ~v£c »nŠ|r£zp 
rù~y»xˆ »{p~‰YK{zf 
n ý»|‰}»xp‰v, v«z³ 
p»{¤l‰r£np{zf ƒ£ 
»l£ylªy¥ l£Y‰}j»xˆ 
Sn˜ù [vpf n r±Üa£y 
{|»xp‰ r~§[‹x Y£z»xƒ‹  
»z£{ r§y£ vƒ t¥¹Yª{z 
SzY‰Y ýY£|px þ R¥l.  
Üy~£y »z~ Un‰ovpx Rh§ 
vGfvY r{l‰{£ [¥ìv ~ƒ 
~‰m£{y v«Ml R£MÞYxY‰ 
r{l‰{£ [¥ìv Rn {p 
ýf »t£»ƒ¤ vƒ t¥¹Yª{z 
Ryv§j§ »{õ. v«z³ rn‰oÜ 
~‰m£öl£{ r{l‰{£»[p 
x£v n »vv Ryv§»jƒ‹ 
Rp‰lM[lx. |š² z¹Y£ vƒ 

t¥¹Yª{ n »{p~‰{p rù~yx 
~v[ ýY£|px »{ñp‰, 
2000 {~»Mnš pþYyj 
{¥h~fƒpY‰ ~‹ã Y»…ˆx. 
Wƒ‹nš, |š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{f  
v§z‹p‰ r¥{ú Üt§j§ r²o£p 
Ryv§j§ ƒly, »nx£Y£y {« 
v«z‹Y ~‰m£öl£ Ryv§jYf 
~¹»|¤opx »Yy¥Ú. 
»K Rp§{,
1) R£MÞY ~ƒ ñz ~‰m£öl£{ 

r{l‰{£ [¥ìv ~ƒ 
2) v«z³  rn‰oÜ ~‰m£öl£{ 

r{l‰{£[¥ìv »z~ »vv 
Ryv§j§ n‰ýl‰{x ƒ¥¼n™p‰»N. 

|š² z¹Y£»N ë}‰r£np ~Krl‰ 
~¹{Mopx r²{Mopx 
Ãú»K ƒ£ n˜ù [¥p‰þ»K  
Ryv§j  »vÄ r²Y£|‹l 
Ryv§j§ lª… ~l³ {|»xp‰v 
Rp‰lM[l »{õ.  »vv 
Ryv§j§ Yy£ xp [v»p‰ nš 
vlª {« Ru‹»x¤[ ~£MmY{ 
cx [ëñp‰ WÄ Ru‹»x¤[ 
~vƒyY‰ {¥n[l‰ R£xlëY 
~¹é~‰m£p t{f rl‰ Yy 
[¥ìvf |š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 
~vl‰{ R¥l.
{¥n[l‰ ~‹ƒ‹{fp r‹y¥j§ 
r~§[‹x {~y 70Y SÜƒ£~x 
r§y£, r«M»{¤r£õY 
r±l‹rl‰Üvx Y²‹x£v£M[ 
»x¤cp£ Yyñp‰n, 
~¹{Mopx Ryv§j§ 
Yy[l‰ ~v£c-R£MÞY 
r²Ürl‰Ü Y²‹x£l‰vY Ãúv 
~½nƒ£ R{|³ rnpv {p 
R£MÞY ƒ£ v«z³ rn‰oÜ 
~‰m£öl£{ r{l‰{£ [ëñp‰ 
n, vƒ t¥¹Yª{ |š² z¹Y£»N 
r²[ÜxYf v»ƒ¤rY£y þ 
R¥l. 1970 n|Yx nY‰{£ 
~‰m£{y ýëvx Rp§r£ÜY 
Y²vxY‰ n, 1980 n|Y»xˆ ~‹f 
v§nz‰ ~¥rx§K SzY‰YYyj 
Y²vn {Mlv£p»xˆ  pv³|ŸzŸ 
Un‰ovp SzY‰YYyj 
y£v§{Y‰ n u£ýl Yyñp‰ 
Un‰ovpx ~lªf§n£xY vGfK 
ƒ‹ r{l‰{£ [¥ìvf vƒ 
t¥¹Yª{f ƒ¥Ã þ Ü»J.  
2009 {~»M ~‹f n|YxYf 
RéY Y£zxY‰ r§y£ Un‰ovpx 
RZj‰h{ lë SzY‰YK 
R[xY r{l‰{£ [¥ìvf 
ƒ¥Ã þv vƒ t¥¹Yª{ ~‰{Äx 
{³{~‰m£r‹l {[Äv Sf§ 
YyzŸ»vƒ‹z£ zn ~§ý»|‰}‹ 
cx[²ƒjxÃ.  »{…½n»r£… 
tz»N[{zf Rp§{ »{p~‰ 
þvf  xK ShY‰  zt£ 
»nñp‰, ýëvx Rp§r£ÜYx 
Ýyjx þ»K {h£ pv³|ŸzŸ 
ll‰l‰{xY‰ R£yY‰}£ Ãúvf 
ƒ¥Ã{ Ü»J.  »{…¼à»K 

nš y»G ly[Y£ùl‰{x 
~ƒÜY Yyñp‰ v«Ml ýëvx 
Rp§r£ÜY{z R{§z‰ ~ƒ[l 
»{p~‰þK R{v Yy [¥ëÚ. 
~£»rˆY‰} {|»xp‰ v§n»zˆ 
t£ƒ‹y ~‰m£öl£{ R£yY‰}£Yy 
[¥p§j§ Rly, y»G »[{§K 
»|‰} R{|³l£{zf Rp§Y®z 
{p rùn˜ r±v£j{l‰ R£yY‰}
j ll‰l‰{xY‰ R¥Ü Yyñp‰, 
ý»nŠ| ~¹Çl  r²v£j{l‰ 
vGfñp‰ r{l‰{£»[p x£vf 
t¥¹Yª{ ~vl‰{ R¥l.  
Rr v¦lYnš Rl‰ ý¼n™ »[¤zŸx 
v«z³ RMt§n Y£z»xƒ‹  {§{n, 
y»G ~¹{Mopx ~ƒ v«z³ 
rn‰oÜ»xˆ ~‰m£öl£{ ~½nƒ£ 
rƒ~§YK ~z~£ nšvf vƒ 
t¥¹Yª»N n£xYl‰{x zt£ 
nš Ü»J.  |²š z¹Y£»N v«z³  
R£xlëY rn‰oÜx n¥{¥p‰l 
ýY£|pxYf zY‰{ R¥l.
1950 {~»M nš  Rr ~lª {«»xˆ 
{£Úc t¥¹Yª 12Ãp‰ ~ƒ 
|£Z£ 28Ãp‰ ~vp‰ýl ~yz 
v«z³ R£xlëY rn‰oÜxÃ. 
{Mlv£p»xˆ nš Wx yf r§y£ 
ý~‹y¥j¨ tzrl²z£uŸ {£Úc 
t¥¹Yª26Yf Rxl‰ |£Z£ 
2,900Yf RéY  ~¹Z³£{Y‰ 
n ý»|‰}‹l t¥¹Yª 6Y‰ ~ƒ 
t¥¹Yª »p£{p v«z³ R£xlp 
y£|‹xY‰ n ~ƒ‹l r§†z‰ ƒ£ 
Rp‰lM ~Ktp‰él c£zxY‰ 
»z~ ýY£|px þ R¥l.  
»K Rly, vƒ t¥¹Yª{ yf 
lª… c£ÜY »[þK ƒ£ r‹xþK 
rn‰oÜxY‰ »[£hp[£zŸvf 
r§»y¤[£òl‰{x »[p R¥Ü 
Rly, {~y [jp£{Y‰ lª… 
[p‰p£ zn Y²‹x£v£M[{z 
r²Üsz »z~, ~§yY‰}‹l, 
|Y‰Üvl‰, Y£MxY‰}v ~ƒ 
{¥Õ »npYªf r²»N| ýx ƒ¥Ã 
»[þK ~ƒ r‹xþK rn‰oÜxY‰ 
R¥Ü Ãúvf Rr‹ ~vl‰{ ~‹Ñv§.  
cp »Y‰p‰èx vƒ t¥¹Yª{Y‰ 
»z~, |š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{, 
~‰{Äx ëx£vpxf zY‰{p 
v«z³  »~ˆ{£ ~rxp‰pp‰ r‹…
‹t½n{ {p vƒcp r¥ñÚz‹ ~ƒ 
»a¤np£ n¥p§K nšv ƒ£ ý~¼à 
[¥ìv ~½nƒ£ UnN »{ñp‰, 
vƒcpl£{ ~v` l{ãyfl‰ 
~Ktp‰o þvf Y¥r {« 
ý»|‰}‹l »nr£Ml»Kp‰lª{Y‰ 
v¦lYnš ~‰m£r‹l Yy R¥l.  
|š² z¹Y£ R£j‰h§»N 
ë»x¤Ëlx£ {|»xp‰ vƒ 
t¥¹Yª{ ë»x¤Ël Y£Mx 
[jp£{Y‰ Y£MxY‰}v{ ƒ£ 
Y£z£p§y¦r{ ~‹ã Yyñp‰ ~‹Ò.
yc»xˆ v«z³ R{|³l£ R{v 
r‹ù{¥xY‰ xf»l‰ ~r§y£  nš 
R¥Ü Rly, ëxñl Y£zx lª… 
yc»xˆ jx R£r~§ »[{£ n¥òv 
r‹…‹t½n ëY¥…¥z‰ {£Ml£{Yf 
Rr‹ ƒ‹ñYK Ãxv§.
vƒ t¥¹Yª{ ý»nŠ| ýëvx 
[p§»np§ z‹ƒ‹z‰ Ãúvf ycxf 
~ƒ£x {« Rly, |š² z¹Y£{ 
lª… v§nz‰ ý|ªn‰éYyjxf 
~ƒ l²~‰l{£nxf v§nz‰ 
~¥rövf W»yƒ‹{ ~‹x 
RêY‰}j Yfx§lª RZj‰h{ 
ƒ£ |Y‰Üvl‰{ Sf§ Yy R¥l.  
y»G ý|£zlv ý|‰y£‹v 

r²Üz£u Ryv§nz {p »~ˆ{Y 
RMm~£oY Ryv§nz Y…
vp£Yyjxf Rn£… Yfx§lª 
Y£MxY‰}v{ ~‹ã Yyp vƒ 
t¥¹Yª{, ýaY‰}j|ŸzŸ »z~ 
WÄ Ryv§nz‰ R£»x¤cpx 
Ãú»vp‰ Wƒ‹ ~£v£ËYxp‰f 
Sƒ…  r²Üz£u ~ƒÜY 
Ãúvf n Yfx§lª Yyõ.  
l{n, ýýo r²£»nŠ|Ÿx 
~¹{Mop Yfx§lª ƒyƒ£ 
cpl£{»[‰ v«z‰xf 
Rp‰lM[lu£{x {¥Õn˜x§j§ 
Ãúvf vƒ t¥¹Yª{ n£xY þ 
R¥Ü Rly, Wv[‹p‰ yf lª… 
{³£r‰Ü ~£o£yjx ~ƒ‹l 
{MopxY‰ r²{Mopx »Y£f 
R¥l.   
vƒ t¥¹Yª»N Y£Mxu£yx 
[ÜY {«»{Ã. r~§[‹x {~y 
70 lª… nY‰pf z¥t§j§ rùn˜, 
Wx Ru‹»x¤[£l‰vY R£MÞY 
ll‰l‰{xp‰ ƒ£ Rp§{Mlpx 
þ R¥l.  1970 n|Yx  
R[u£[»xˆ ~‹f ƒ¼ãp‰{£ »np 
zn  R£MÞY z‹ƒ‹z‰Yyj »ƒ¤ 
ëMt£êYyj r²Ürl‰Ü{z 
r²ÜszxY‰ »z~ {« n¥{¥p‰l 
~v£c-R£MÞY »{p~‰þK 
»vp‰v, 1970 n|Y»xˆ 
v§z‰ u£[»xˆ ~ƒ 1980 
n|Y»xˆ R[ u£[»xˆ R¥Ü {« 
~fp‰Y£ò ly¥j p¥[‹ÒK 
{¥ë ~v£Ìx [¥f§K r¥{Ü  
Y£z rùD»Fn{z r{£ vƒ 
t¥¹Yª{ ~‹x Ryv§j§ ~£MmY{ 
Y²‹x£l‰vY Ãúvf ~vl‰ 
{«»xˆx.  
1996 nš ~‹ã {« l²~‰l{£nš 
r²ƒ£yxl‰ ~v` {~y 30Y‰ 
r§y£ r¥{Ü ~‹ýz‰ x§n‰o»xˆ 
ñ»zˆDb r²Üýr£Y ~¯c§{ 
Rl‰ ý¼n™vf vƒ t¥¹Yª{f ~‹ã 
ýx.   »Y»~ˆ »{ll‰, ýp£| 
{« ñë~‰ Ìýl ƒ£ »u°ÜY 
~Krl‰ ƒv§»N {§{n, Sl£v 
»YÑ Y£zxY‰ lª… ~‹x 
Yfx§lª p¥{l R£yKu Ãúv 
R£xlpxY‰ »z~ vƒ t¥¹Yª{ 
~lª{ Üt«  YKrp{zf 
X»y£l‰lª nš»K ƒ¥Ãx£{l‰  
Wƒ‹ Y£Mx vj‰hz»xˆ 
v£p~‹Y |Y‰Üxl‰ »v£p{f 
ëy¦rjx Yyp Yn˜v ~£Y‰}‹ 
»{õ.  2004 ~§p£ñ {³~pxl‰  
n¥Õ Y£z[ªÚY ýrMx£~  ƒ£ 
~Ktp‰o ~‰{£u£ýY ýrl‰Ül‰ 
ë~£  yf rŸh£ ý¼n™ Y£z{z nš 
vƒ t¥¹Yª{ R£MÞYxf v[ 
»rp‰þv zt£ n˜Ú. 
1997/98 R£~‹x£p§ RMt§nx 
~ƒ 2007/08 »[¤zŸx v«z³ 
RMt§nx {¥ë Yz£rŸx 
ƒ£ »[¤zŸx v«z³  RMt§n 
r¥{Ü Y£z{znš y»G v«z³ 
rn‰oÜxf ~‹ã {« t£o£ R{v 
Ãúv ~½nƒ£ vƒ t¥¹Yª»N 
~§rúY‰}£Y£ú RêY‰}jx 
S{ƒz‰ ýx.  
»Y»~ˆ »{ll‰, vƒ t¥¹Yª»N 
n|Y ƒlY SÜƒ£~x 
lª… 2020 {~y lyK 
Ru‹»x¤[£l‰vY  {« »{pl‰ 
Y£zxY‰ »p£{« lyKx.
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vƒ t¥¹Yª RérÜlªv£»[‰ rÚ{§hx

Sustainability
Shared 

Prosperity

1950-2020
Stability



13{}¡ 2020 Y‰{« R»[¤~ˆlª v~ 30 {¥ëà Sùàáp‰þK RÜ»MYx

{}¡ 2020 Y‰{« R»[¤~ˆlª v~ 30  {¥ëà Sùà  »Y£…w Ö. R£M. ýcx{Mop v£{»l‰ R¹Y 35 nyp ~ˆm£p»xˆ r‹ƒŒÑ z¹Y£»N ~šv£~ƒŒl WY‰~l‰ r±{¯l‰Ü rl² ~v£[v ý~‹p‰ v¨æjx Yy{£ r±~ŒnŠo Yyp znŸ.

|››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 
r‹…‹t½n llª

1949 R¹Y 59 nyp ~¹»|¤él v§nz‰ ìÜ 
rp»l‰ r±Ür£np{zf Rp§{, R£MÞY 
ƒ£ ñz ~‰m£õl£{ ~ƒ v«z³ rn‰oÜ 

~‰m£õl£{ r{l‰{£ [¥ìvf »»pÜY tzlz 
r¥{ú R¥Ü |››² z¹Y£»N r±v§Zlv RéY£ùx, 
|››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{õ. y»fƒ‹ szn£ö 
~Krl‰ ~¹{Mopx n˜ù[¥p‰þvl‰, r±az‹l 
Ãúvl‰ Rytx£ »vv Ryv§j§ ~£Y‰}£l‰ 
Yy[¥ì»K Y£Mx»xƒ‹ |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 
ëyl »{õ. »vv r±o£p Ryv§j§{zf 
Rvly{, ë»x¤Ël Y£Mxxp‰ R¥lª† l{l‰ 
r±o£p Y£Mxxp‰ Ãƒ‹rxY‰v 
|››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ Sf§ Yyõ. |››² z¹Y£»N 
{z¹[ª v§nz‰ AYYx {p |››² z¹Y£ y¥r‹xz 
ëYªl‰ Ãú»K ƒ£ Yzvp£Yyjx Ãú»K 
r±o£p {[Äv r¥{ú R¥l‰»l‰ n |››² z¹Y£ vƒ 
t¥¹Yª{ »{l {p Rlyv, yc»xˆ R£MÞY 
Ur»nŠ|Y{yx£ »vp‰ v yc»xˆ t¥¹YªYy¥ 
»z~ n Ã²x£Yyõ. |››² z¹Y£»N ý»nŠ| 
~¹Çl Yzvp£Yyjx Ãú»K RéY£ú 
tzx |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ ~lª{ r{Üõ. 
l{n, yc»xˆ ~§÷YªKrl‰ ëYªl‰ Ãúv, jx 
»~ˆ{£Yyjx ~ƒ y£c³ jx Yzvp£Yyjx 
Ãúv n |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ ~‹ãYyõ. 

|››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ ~‹ã Yyp yc»xˆ R»pYªl‰ ë»x¤Ël Y£Mxxp‰ 
pK »~ˆ{Y RMm~£oY Ryv§nz Yzvp£Yyjx Ãúv, ý»nŠ| 
ýëvx »y[ªz£~‹ ëxv Ãúv ~ƒ ycx ƒ£ ý»nŠ|Ÿx R¹| zt£»np 
jx ~ƒp »x¤cp£ Y²v rùr£zpx Ãúv R£n˜xõ. |››² z¹Y£»N »[þK 
ƒ£ r‹xþK rn‰oÜx Yzvp£Yyjx Ãúv vƒ t¥¹Yª{ ~‹ãYyp 
l{l‰ r±o£p Y£MxxY‰ »N. »K xf»l‰ ÕËfz‰Yyjx ƒv§»N r¥p 
p¥[‹x ƒ¥Ã ýýo R{n£pK R{v Yy[ëñp‰ r£ù»u¤[‹Yxp‰»[‰ ƒ£ 
{³£r£y{z ýýo ~¹ÄMj R{|³l£ ~r§y£zŸvf pv³|Ÿz‹ r±Ürl‰Ü 
ƒ¼ãp‰{£ nšv vƒ t¥¹Yª{ ý~‹p‰ ~‹ã Yyõ. 
|››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª »N r£zp£éY£ùx {|»xp‰ Yfx§lª Yyp‰»p‰ 
~£v£ËYxp‰ r~‰»n»pYª»[p‰ ~vp‰ýl v§nz‰ vj‰hzxõ. ~‹x 
»v»ƒx§K rùax r±~£yjx Yyñp‰, |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª»N 
»~ˆ{£{p‰ zt£nšv v[‹p‰ r±£»nŠ|Ÿx ~¹{Mopxf n£xY þv 
~½nƒ£ yf r§y£ r±£»nŠ|Ÿx Y£Mx£z 6Y‰ n r‹ƒ‹f§{£ R¥l. R£MÞY 
r±Ürl‰Ü Ur»nŠ|p rM}nx, v«z³ R¹| ëx£vp ƒ£ RêY‰}j 
rM}nx, R{n£pK Y…vp£Yyjx ƒ£ Rp§Y®zl£ rM}nx ~ƒ 
|Y³l£ »[£hp¥[ŸK ~ƒ ~ƒ»x¤[Ÿl£ rM}nx xp rM}nx 4f 
{M[ŸYyjx Yy R¥Ü »nr£Ml»Kp‰lª 29Y‰ v[‹p‰ Sƒl ~½nƒp‰ 
Y£Mxxp‰ Ã²x£l‰vY »Y»M.  |››² z¹Y£ R£MÞY»xˆ Üy~£y {Mopx 
~½nƒ£ ƒ‹lYy rù~yxY‰ ëMv£jx Ãúvf |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 
Y¥rþ ~‹Ñp Rly {¥Õ ry£~xY‰ r§y£ ýƒ‹ãp§, |Y‰Üvl‰ v«z³ 
R¹|xY‰ »[£hp¥¹þv v[‹p‰ R£MÞYx ë~‹ »z~ r{l‰{£ [¥ìv 
~½nƒ£ |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª»N Ur£xv£M[‹Y r±v§Zl£{p‰ r±o£p 
{|»xp‰ S{ƒz‰ þ R¥l. 

vƒ t¥¹Yª»N Ýyj [¥ì»K rnpv »z~ 
R£xlëY xƒr£zp»xˆ »v»ƒ{y

|››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ ~‹x {³{~‰m£r‹l tzlz R£xlëY 
r±Ürl‰Ýp‰f Rp§Y®z{, ~‰{£êp y£v§{Y‰ lª… Ã²x£l‰vY Yyp 
Rlyv v§nz‰ ƒ£ v«z³ R¹| ~‰m£õl£{ R£yY‰}£ {p Rx§ùp‰ ~‹x 
Ru³p‰ly »v»ƒx§K rn‰oÜx ~ƒ rùr£zp {³§ƒx ~Y~‰ Yy 
R¥l. v§nz‰ r±Ürl‰Üx ~ƒ v«z³ R¹| ~‰m£õl£{ lƒ{§y¥ Ãú»K 
~‹x v«z‹Y Y£Mxu£yx »ryn¥ù{ Yfx§lª Yyp vƒ t¥¹Yª{ »K 
~½nƒ£ R{¥~‹ ý»|‰}e n¥p§v, ƒ¥Ãx£{ ~ƒ ër§jl‰{x ~ƒÜY 
Ãúvf [ªj£l‰vYu£{»xp‰ Sƒ… t½n{£ [¥ì»K ~ƒ r§ƒ§j§ Ãú»K 
r±Ürl‰ÜxY‰ Ã²x£l‰vY Yyõ. |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ ~‹x Ýyj 
[¥ì»K Ã²x£{z‹»xˆ nš ýëýnu£{x, ý|‰{~ìxl‰{x ~ƒ AY£[²l£{ 
r±o£p v«zoMvxp‰ {|»xp‰ »x£n£ [ì. lv Y£Mxu£yxp‰ Sf§ 
Ãú»K nš ~¥výfv ~‹x ~‰{£êpl‰{x R{o£yjx Yyp vƒ 
t¥¹Yª{, ~£MmY ~£M{ R£MÞY r±Ürl‰Ü{z f W…¥ôv U»n~£ v§nz‰ 
r±Ürl‰Üx ~ƒ y£c³ v«z³ r±Ürl‰Üx Rly Y£MxY‰}v ƒ£ szn£ö 
~Ktp‰êYyjxY‰ ~‹ã Yyõ. ~‹x R£xlpx »Y»yƒ‹ vƒcp 
ý|‰{£~x n˜[fv r{l‰{£[¥ìvfl‰, vƒcp ~Ktp‰ol£ {Mopx 
Yy[¥ìvfl‰ |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ »l£ylªy¥ n¥p[¥ì»K RõÜxf 
r±v§Zl‰{xY‰ zt£nš R¥l. y£cY£ú Yfx§lª{z Y£MxY‰}vl£{ 
{Mopx Yy[ëñp‰ Y£MxY‰}v ƒ£ szn£ö »z~ ~‹x »~ˆ{£{p‰ 
~‹xû  r£M|‰{Yy¥{p‰ »{l zt£ nšv ~½nƒ£ {£M}‹Y{ ~¹ýo£px 
»Y»yp Ur£xv£M[‹Y Ã²x£Y£yYK lª…‹p‰ v«z‹Y R{o£pxY‰ »x£v§ 
»Y»M.  

|››² z¹Y£»N n˜x§j§{ ~ƒ ~¹{Mopx ~v[ t¥¼n™ 
r{Üp vƒ t¥¹Yª SÜƒ£~x

1949 R¹Y 58 nyp v§nz‰ ìÜ rpl xf»l‰ |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 
~‰m£rpx {« Rly, Wƒ‹ »v»ƒx§K Yfx§lª R£yKu {«»xˆ 1950 
{M}»xˆ nšx. 
vƒ t¥¹Yª{f Rn£… ~¥z¥~‰v Wƒ‹ ~v£yKuY RérÜ{yx£ {p 
»c¤p‰ WY‰~‰fM vƒl£ ~Y~‰ Y… Rly Xƒ§ WY‰~l‰ cprn ~¹Çl 
t¥¹Yª»N »~ˆ{x Y…ÄMÜvl‰ RMm|£~‰l²exYª ýx. WY‰~‰fM 
vƒl£ 1949»p£{¥KtM v~ vƒ t¥¹Yª{Y‰ r‹ƒ‹f§þv ~½nƒ£ R{|³ 
l£MÃY ƒ£ »»pÜY y£v§{ r‹…‹t½n {« »vv ~¥z¥~‰v »Yf§KrlY‰ 
»z~ z¹Y£j‰h§{f Sn˜ùrl‰ Y… Rly »vx 1949 »p£{¥KtM 
25{¥ën£ 1949R¹Y 58nyp v§nz‰ ìÜ rpl {|»xp‰ z¹Y£j‰h§{ 

ý~‹p‰ ~Kvl Yy R¥l.  »vv rlp ~Kvl þv |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª»N 
R£yKuxl‰, {³{ƒ£y v§nz‰ vj‰hz»xˆ ëv£{l‰ ~ëf§ƒp‰ Y»…ˆ x. |››² 
z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 1950 R»[¤~‰lª 28 {¥ën£ ~‹x »v»ƒx§K Yfx§lª 
R£yKu Y»…ˆ x. 
|››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ »{l r¥{ú Üt§ tzlz r~§Y£zŸp{ R¥Ü{« 
»N[{l‰ R£MÞY ƒ£ v«z³ R¹| »{p~‰þK ~ƒ l£Y‰}ÚY n˜x§j§{ 
ƒv§»N rù{Mlpxp‰ f zY‰ þ Ü»J. »K Rp§{, y»G v§nz‰ ~Ktp‰o 
r±v§Zlv tz£éY£ùx {|»xp‰ p{ »z£{Y‰ ƒv§»N ~‹x Ryv§j§ 
ƒ£ Y£Mxu£yxp‰ {h£l‰ »ƒ£¼n™p‰ ƒ¼ãp£[ëñp‰ {h£l‰ ~Ä²x »z~ 
~‹x Y£Mxxp‰ ~½nƒ£ Ur»x¤[Ÿ Yy[¥ìv |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 
ý~‹p‰ ~‹ã Yy R¥l. c£l³p‰ly v«z³ Ryv§nz, »z¤Y t¥¹Yª{ ~ƒ 
R£~‹x£p§ ~¹{Mop t¥¹Yª{ {¥ë tƒ§ýo c£l³p‰ly v«z³ R£xlp 
»nŠ|Ÿx {|»xp‰ ~Ktp‰êYyjx Yyp r±o£p R£xlpx »z~ 
Yfx§lª Yyñp‰ |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ c£l³p‰ly ~t½nl£ r{l‰{£ 
[p‰p£ Rlyv R[‰ën˜[ R£~‹x£p§ vƒ t¥¹Yª R£xlpx (~‹x¥~p‰) ~ƒ 
nYªj§ R£~‹x£ÜY ~ƒ»x¤[‹l£ ~¹[v»xˆ (~£Y‰) v«z³ c£zx {¥ë 
Yz£rŸx R£xlp ~v[ ~Ä²x{ ~Ktp‰o »{ñp‰ ëly »{p~‰{p 
~v£c R£MÞY ll‰l‰{xp‰ f v§ƒ§j nšv ~½nƒ£ Rnƒ~‰ zt£»nñp‰ 
y»G R£MÞY r±Ürl‰Ü ~Kr£np Ã²x£{z‹xf Svƒl‰ n£xYl‰{xY‰ 
zt£nšvf R£yKu»xˆ ~‹fv |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ ~vl‰ þ R¥l. 
RûÜp‰ r¥p p¥[‹xƒ¥Ã »nŠ|Ÿx ƒ£ ý»nŠ|Ÿx r±{jl£{p‰ f v§ƒ§j 
nšv ~½nƒ£ pv³|ŸzŸ r±Ürl‰Ü Rp§[vpx Ãúv |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 
ëylªy¥{ R{o£yjx Yyp Yfx§l‰lÃ. vƒ t¥¹Yª{ ~‹x n|Y 
ƒlY n˜[ª [vp r§y£ RérÜ{y¥ 15 »n»pYª »[‰ p£xYl‰{x 
xf»l‰ Ã²x£l‰vY {« R£xlpxÃ. ~‹ýz‰ x§n ll‰l‰{xp‰, ~‰{£u£ýY 
ýrl‰ ~ƒ ýýo »nŠ|r£zp R~‰m£{y þK{zf n v§ƒ§j »np 
Rlylªy »[¤zŸx v«z³ ƒ£ R£MÞY Ru‹»x¤[ v¥n˜p‰ R£MÞYx 
ƒ¥~‹y{« vƒ t¥¹Yª{ n|Y ƒlY Y£zxY‰ lªz ýýo cx[²ƒjxp‰ 
y£|‹xY‰ Rl‰rl‰ Yy[¥ìvf ~vl‰ þ R¥l.  |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª»N 
~¥»{£v WY‰þ R£ »K [v»p‰ nš,  Sn˜ùxf R¥Üýx ƒ¥Ã RMt§nY£ú 
Rýë|‰Çll£{p‰ f »ƒ£¼n™p‰ v§ƒ§j n˜x ƒ¥Ã Rn‰ýÝx {«, |Y‰Üvl‰, 
~‰m£{y R£xlpxY‰ »[£h p¥[Ÿvf ƒ¥Ã þ R¥l. »K Rp§{, |››² z¹Y£{ 
~¹{Mopx Yy£ »v»ƒx{p [v»p‰ ~v£c R£MÞY ~¹{Mop 
Ur£xv£M[‹Y ~ƒYy¥{Yª »z~ Yfx§lª Yyñp‰, RMt§nY£ú 
ll‰l‰{xp‰ f ~£MmY{ v§ƒ§j »nñp‰ |››² z¹Y£{ »~°u£[³x Yy£ 
»x£v§ Ãú»K ƒ¥Ãx£{ vƒ t¥¹Yª{ ~lª{ r{Ý. 

|››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª»N 70 {~yY vlY~fƒp‰ 
r~§[‹x {~y 70Y Y£zxY‰ vƒ t¥¹Yª{ ~£MmY { ~‹x Y£Mxu£Mx 
Sf§ Yyñp‰ {¥n[l‰ ~¹é~‰m£p ÷~Y‰ r~§ Yy R¥Ü Rly Sp‰ 
~vƒyY ~£y£¹|x rƒl n¥Y‰»N:

ñz ƒ£ R£MÞY ~‰m£õl£ rM}nx
1950: vƒ t¥¹Yª{ ~‰m£rpx Ãúvf »ry r¥{Ü {³{ƒ£y v§nz‰ 

vj‰hzx »{p§{f ~‰m£{y ý»nŠ| ýëvx Rp§r£l Y²vx 
ƒ¼ãp‰{£ nšv 

1965: »[{§K »|‰} lª…pxf UrY£ú þv ~½nƒ£ c£l³p‰ly v«z³ 
Ryv§nz r±mv {l£{f WY‰ R{§y¥ã ël³ jx rƒ~§YvY‰ 
zt£nšv

1966: R£~‹x£p§ r¥~‹‡‹Y‰ Yz£r»xˆ vƒ t¥¹Yª ~½nƒ£ rMxේ}j ƒ£ 
S»[ìK Yfx§lª{z »Y‰p‰æ~‰m£px {|»xp‰ Ã²x£l‰vY {p 
R[‰ën˜[ R£~‹x£p§ vƒ t¥¹Yª R£xlp»xˆ (~‹x¥~p‰) R£yKuY 
~£v£ËYxYª »z~ |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ rl‰þv 

1968: n‰ýl‰{ ý»nŠ| ýëvx Rp§r£l ~ƒ‹l “ý»nŠ| ýëvx ƒ‹ñYK 
~ƒÜYx” pñp‰ tƒ§ýo ý»nŠ| ýëvx Rp§r£lx Y²vxY‰ 
ƒ¼ãp‰{£ nšv

1971: p{³ rM»x‰}j n˜ùvl‰ Ãúv Rytx£ ~xv~Yf{yY‰ 
ëYªl‰ »Y»yp |£~‰Ý²x z‹r‹ R¥lª…l‰ “v£j‰hz‹Y rÜ²Y£” 
r±Y£|px ƒ¼ãp‰{£ nšv 

1977: r£»{p r£z‹lý»nŠ| ýëvx Rp§r£l Y²vx ƒ¼ãp‰{£ nšv
1982: v§nz‰ SzY‰Y[l v§nz‰ r±Ürl‰Ü y£v§{Y‰ ~ƒ‹l v«z³ 

r±Ürl‰ÜxY‰ Ã²x£l‰vY Ãúv R¥yôv
1998: R£yKuY ~£v£ËYxYª {|»xp‰ nYªj§ R£~‹x£ÜY 

~ƒ»x¤[Ÿl£ ~¹[v»xˆ (~£Y‰) vƒ t¥¹Yª RérÜ{y¥p‰»[‰ v«z³ 
c£zxf ƒ£ v§z³ »zˆYK{y¥p‰»[‰ c£zxf |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ 
WY‰þv

1998: v«z³ r±Ürl‰Üx Ã²x£l‰vY Ãú»Knš r±Ürl‰Ü »r£zŸ 
Rp§r£l »Y£ù»h¤{Y‰ ƒ¼ãp‰{£ nšv

2001: r£»{p ënƒ~‰ ý»nŠ| ýëvx Rp§r£l Y²vx ƒ¼ãp‰{£ nšv
2001: v§nz‰ r±Ürl‰Ü ý|‰»zˆ}jx |Y‰Üvl‰ Ãúvf ~ƒ Ýyj 

[¥ì»K ýëýnu£{x Ryv§j§ Yy[ëñp‰ v§nz‰ r±Ürl‰Ü 
Yñf§{Y‰ ~‰m£rpx Ãúv

2002: vƒ t¥¹Yª{ R£yKu»xˆnš r¥{Ü tƒ§ýo Ryv§j§ »Y‰p‰æ[l 
Ãúv ~½nƒ£ R£MÞY ƒ£ ñz ~‰m£õl£{x ~ƒ v«z³ rn‰oÜ 
~‰m£õl£{x xp§»{p‰ Ryv§j§ n‰ýl‰{xY‰ ƒ¼ãp‰{£nšv

2003: ~Ä²x{ »{»…½n»r£z æ{|Ÿzl£{x Yzvp£Yyjx Ãúv 

lª…‹p‰ v§nz‰ SzY‰Y szn£ö{ …`£Yy[¥ìv ~½nƒ£ ~Ä²x ý{f 
»{»…½n»r£… Yfx§lª ƒ¼ãp‰{£nšv

2007: |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª»N vo³Y£zŸp r§†z‰ Ryv§j§ ýnƒ£ 
n¥Y‰»{p {£M}‹Y Ur£xv£M[‹Y ~¥z¥~‰v ë»Nnpx Ãú»K 
R£yKux

2007: v§nz‰ r±Ürl‰Ü Ýyj [¥ìv ~½nƒ£ t£ƒ‹y R¥z‰v¥Ü 
r£M|‰{xp‰»[‰ Rnƒ~‰ zt£[¥ìvf v§nz‰ r±Ürl‰Ü Ur»nŠ|Y 
Yñf§{ ~‰m£rpx Ãúv

2008: ~vY£zŸp ~£M{ R£MÞY r±Ürl‰Üvx [¥fû Ro³xpx 
Ãúvf p³£x£l‰vY ƒ£ R£p§uýY rMxේ}j n˜ùvl‰ Ãúv 
U»n~£ {£M}‹Y c£l³p‰ly rMxේ}j ~v§†{Y‰ R£yKu Ãúv

2015:v§nz‰ SzY‰Y[l ƒ£ Un‰ovp SzY‰Y[l v§nz‰ r±Ürl‰Ü 
n‰ýl‰ {»xƒ‹ v zY‰}j R¥lª…l‰ {¥Õn˜x§j§ Y… v§nz‰ r±Ürl‰Ü 
y£v§{Y‰ ƒyƒ£ v§nz‰ r±Ürl‰Üx Ã²x£l‰vY Ãúv

2016: 1965 {M}»xˆ r±mv {l£{f »vv jx rƒ~§Yv zt£nš»vp‰ 
Rplªy¥{ nƒ~x{¥ë {l£{f ý~‰ÝMj jx rƒ~§YvY‰ {~y 
lªpY Y£zxY‰ ~½nƒ£ »[{§K »|‰} lª…pxf UrY£ú þvf 
c£l³p‰ly v«z³ Ryv§nz ý~‹p‰ zt£nšv

2019:Un‰ovp SzY‰Y[l v§nz‰ r±Ürl‰Ü y£v§{Y‰ X~‰»~ˆ v§nz‰ 
r±Ürl‰Üx Ã²x£l‰vY Ãúv R¥yôv

v«z³ rn‰oÜ ~‰m£õl£ rM}nx
1964: r±v§Zl£{x z¥ïx x§lª R¹| »{l v«z³ ~ƒp ~¥röv ~½nƒ£ 

vo³ ƒ£ n˜[ªY£zŸp jx Ryv§nzY‰ ~‰m£rpx Ãúv
1974: |››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ lªz ~¹{Mop v§nz‰ »nr£Ml»Kp‰lª{ 

pñp‰ p{ »nr£Ml»Kp‰lª{Y‰ ~‰m£rpx þv
1978: ~§† rùv£j {³£r£ùYxp‰f UrY£úþv ~½nƒ£ jx R¥r 

R£{yj »x¤cp£ Y²v»NnxY‰ R£yKu Ãúv
1979: 1979 R¹Y 27 nyp v«z³ ~v£[K r£zp rpl
1979: ënƒ~‰ »{»…½n Yz£r ~¹{Mopx Ãúvf ~ƒ |››² z¹Y£{ 

RY‰»{y… v«z³ vo³~‰m£pxY‰ {|»xp‰ ~¹{Mopx Ãúvf 
RY‰»{y… t¥¹Yª AYY ~‰m£rpx Ãú»K R{~yx ~‹xû t¥¹Yª 
»{l zt£ nšv 

1985: »p£{¥Kty»xˆ ~‰{x¹Y¯l ë}‰Y£|j£[£yx  ~‰m£rpx 
Ãúv

1988: 1988 R¹Y 30 nyp t¥¹Yª rpl
2008: t£~z‰ II ëx£vp y£v§{ »x£n£ [¥ìv ƒyƒ£ t¥¹Yª{z R{n£pK 

Y…vp£Yyjx Ãú»K rn‰oÜx |Y‰Üvl‰ Ãúv
2010: |››² z¹Y£ l¥p‰rlª yY‰}j ~ƒ æ{|Ÿzl£ R£o£yY »x¤cp£ 

Y²vx Ã²x£l‰vY Ãúv
2010: v§nz‰ ý|ªn‰éYyjx {¥…¥Y‰þvf |››² z¹Y£ »M[ª{ ~v[ |››² 

z¹Y£ v«z³ t§n‰é AYYx R{»t¤ol£ [‹ý~§vY‰ Rl‰~p‰ Ãúv
2011: 2011 R¹Y 42 v§nz‰ {³£r£y rpl ƒ¼ãp‰{£ nšv
2014: v«z³ R¹|x AY£tn‰o Ãú»K {¥h~fƒpY‰ ƒ¼ãp‰{£ nšv
2019: v«z³ Y£Mx ~£oY tzY£x ý~‹p‰ |››² z¹Y£{ R† »zˆZp»xp‰ 

S{l‰ Ãúv

»{pl‰
1957: ~Kt§n‰o rùëM{£jx ~‹ãþ {~y 2500Y‰ [lþv ~vyp§ 

{~‰ |››² z¹Y£»N r±mv ~vy¥ Y£~‹x ëYªl‰ Ãúv 
1974: R£~‹x£p§ ë}‰Y£|p ~¹[v»xˆ ~£v£ËYl‰{x zt£ [¥ìv

2000: pþp, Y£MxY‰}v vƒ t¥¹Yª{Y‰ ëMv£jx Ãúv ~½nƒ£ 
p{³Yyj {³£r¯ÜxY‰ R¥yôv

2001: |››² z¹Y£ ~¹{Mop t¥¼ãKYy r±mv {yf ëYªl‰ Ãúv
2003: ll‰Y£zŸp n… r‹xþK rn‰oÜx Ã²x£l‰vY Ãúv
2004: yc»xˆ ~§÷YªKrl‰ ~½nƒ£ ëM»zˆZp ~§÷YªKrl‰ ƒ£ vo³v 

l¥p‰rlª Y²vx Ã²x£l‰vY Ãúv
2006: c£ÜY »[þK Y{§p‰~‹z»xƒ‹ R£yKuY {¥hr‹…‹»{… ~¥Y~Ÿv
2006: ý»nŠ|‹Yxp‰ »{l yc»xˆ ~§÷YªKrl‰ »{»…½n»r£… ý{¯l 

Ãúv
2007: c£l³p‰ly »{»…½n»r£… lª… ~‰»»{úl‰{ t¥¼ãKYy ëYªl‰ 

Ãú»K R£yKuY {¥hr‹…‹»{… ~¥Y~Ÿv
2010:ý»nŠ| ýëvx »y[ªz£~‹ z‹ƒ‹z‰ Ãúv
2013: »r£ã ~‰{x¹Y¯l »fzM xp‰l² ~‰ýax ƒ¼ãp‰{£ nšv
2020: nl‰l{zf Rn£… Yfx§lª{z nš {¥Õn˜x§j§ {« l£Y‰}ÚY 

Y²v »x£n£ [¥ìv ~ƒ“ÕËfz‰Yyjx ~½nƒ£ {« {~yY‰” xp 
~¹Yz‰rx ƒ¼ãp‰{£ nšv

Sustainability
Shared 

Prosperity

1950-2020
Stability

 Rr 70 {¥p‹ ~¹{l‰~yx ~ëf§ƒp‰ 
Yyp »vv {~»M |š² z¹Y£ R£MÞYx, 
»z¤Y»xˆ R»pYªl‰ ~‹xûv yf{z‰ »vp‰v, 
»Y£ýH-19 {~¹[l»xˆ Rƒ‹lYy tzr¦K 
v[ƒy{£ [¥ì»K Ru‹»x¤[xf v§ƒ§j 
nš ~‹Ò.  »vƒ‹ nš  vƒ t¥¹Yª{ lvp‰ »{l 
r¥{ú R¥Ü {[Äv R¥lª…l, {³£r£y ƒ£ 
Yªf§Ku »Y»yƒ‹ R¥Ü {« R£MÞY ƒ£ v«z³ 
tzr¦K R{v Ãúv ~½nƒ£ r«M»{¤r£õY 
»z~ n£xY »{ñp‰ ~‹Ñõ.»v{¥ë 
Ru‹»x¤[£l‰vY R{~‰m£{p‰ƒ‹ R£MÞYx 
»v»ƒx{£ R¥Ü R£Y£yx, y»G r²v§Zlv 
v«z³ R£xlpx ~ƒ v«z³ ëx£vYx£ »z~, 
vƒ t¥¹Yª»N |Y‰Üxl‰, »{p~‰YK{zf 
Rp§[l þ»K ƒ¥Ãx£{ ~ƒ X»y£l‰lª nš»K 
ƒ¥Ãx£{l‰ Ru‹»x¤[xp‰ƒ‹ »p£~¥»zp 
zY‰}jxl‰ »rp‰p§K Yyzõ.
R{~p‰ {|»xp‰, ~‹xû r£M|‰{Yy¥{p‰f 
Y¯l»Nnš »{ñp‰ ~½nƒp‰ Y… x§l‰»l‰, 
y£c³ R£xlpxY‰ {|»xp‰ |š² z¹Y£ vƒ 
t¥¹Yª{ Sl£ Ru‹»x¤[£l‰vY ~v£c-
R£MÞY ll‰l‰{xp‰ xf»l‰ vƒcpl£{ 

lª… r¥ƒ¥nšv ƒ£ ý|‰{£~x r{l‰{£ [¥ìvf 
~vl‰ þ R¥Ü t{õ.  vƒ t¥¹Yª{, R£yKu»xˆ 
~‹f v vƒcp ~§u ~‹n‰éx r²{Mopx 
Ãúvf Ul‰~£ƒ ny£ R¥l.  »[þ [‹x {~y 
70 lª… ýY£|px {« Y²‹x£{z‹xY‰ ƒyƒ£ 
|š² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª{ Y²v»xp‰ pþp vƒ 
t¥¹Yª{Y‰ t{f rl‰ { R¥l.  Wx Un‰ovp 
R»rˆY‰}£ vp£ »z~ r£zpx Yy[ëñp‰ 
R£MÞY ƒ£ ñz ~‰m£öl£{ ~£MmY »z~ 
r{l‰{£»[p »[£~‰ R¥l. 
Wz‰z{p Ru‹»x¤[ ƒv§»N A{£f 
X»y£l‰lª nš»K ƒ¥Ãx£{ v«z³ rn‰oÜxf 
R¥l.   »vv R¹| »n»Yƒ‹ ~‰m£öl£{ 
~ƒÜY þv ƒyƒ£ ~M{ ~ƒu£[‹l‰{xY‰ 
~ƒ‹l ƒ£ Üy~£y ~¹{Mopx xp 
R»rˆY‰}‹l c£ÜY Ryv§j§ ~£Y‰}£l‰ Yy 
[¥ìv ~½nƒ£ ý|‰{£~»xp‰ x§lª{ Yfx§lª 
Ãúvf y»G R£MÞYxf ƒ¥Ãx£{ z¥»J.  
Rx{¥x ƒ‹`x ~ƒ ý»nŠ|Ÿx c¹[v [‹j§»K 
ƒ‹`x xp n‰ýl‰{ ƒ‹`x {¥ë |š² z£¹ÃY 
R£MÞY»xˆ n˜[ª Y£zŸp {µƒvx [¥fû 
ë{¥yn˜ Yy [¥ìv ~½nƒ£ ~ƒ£x n¥Y‰þvf 

vƒ t¥¹Yª{ Y¥r þ ~‹Ñõ.  |›]² r²£[‰op 
R£»x¤cpx ~ƒ l£Y‰}ÚY pþYyjx 
lª…‹p‰ »nŠ|Ÿx ë}‰r£np o£ùl£{ ~ƒ Wƒ‹ 
szn£öl£{ Sƒ… p¥¹ýx x§lª{ R¥l.  
»vÄ r²Ü~¹~‰Yyj RÜ[y¥ 
cp£érÜlªv£»[‰  “yf ƒnp »~°u£[³»xˆ 
n¥Y‰v“ xp c£ÜY r²Ürl‰Ü y£v§{f 
R¥lª†{ Üðv n˜ù[p‰{p ~§†x.  Y£»z¤Çl 
ƒ£ r«M»{¤r£õY  Y‹²x£v£M[ ƒyƒ£, Sn˜ù 
Y£zx lª… nš R»rˆY‰}‹l c£ÜY Ryv§j§ 
~£Y‰}£l‰ Yy [¥ìvRyv§j§ »Y£f T…` 
Sƒ… lzxf r£ l¥ðvf |š² z¹Y£{f ƒ¥Ã 
{p§ R¥l.
  Wv  [v»p‰ nš, |š² z¹Y£»N ë}‰r£np 
~Krl‰ r²{Mopx Ãúv ~ƒ ~v~‰l 
~v£c ~§u ~‹n‰éx p¹{£zŸv Ryv§j§ Yy 
[ëñp‰, y»G R£MÞY ƒ£ ñz ~‰m£öl£{ 
~ƒÜY Ãúvf vƒ t¥¹Yª{ RZj‰h{ 
Y¥r þ ~‹Ñõ.

»nŠ|v£p³, vƒ£a£Mx 
hJ. Ö zY‰}ˆvp‰

vƒ t¥¹Yª RérÜlªv£»[‰ rÚ{§hx...    12 r‹f§»{p‰

|››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª»N n¥Y‰v
“|››² z¹Y£»N »~°u£[³x ~½nƒ£ {p 
ý|‰{~ìx ~ƒ [ÜY vƒ t¥¹Yª{Y‰ ”

|››² z¹Y£ vƒ t¥¹Yª»N »v»ƒ{y
"r±Ürl‰Üvx »r±¤l‰~£ƒxp‰, 

Ur»n~‰, Y¥rþv ~ƒ ý|‹}‰fl‰{x 
lª…‹p‰ Üy~£y {MopxY‰ zt£ [¥ìv 
~½nƒ£ r‹f§tzxY‰ þvf R£MÞY ~ƒ 

ñz ~‰m£õl£{l‰ v«z³ rn‰oÜ»xˆ 
~‰m£õl£{l‰ r{l‰{£ [¥ìv”

Black   - 100

White 

Black   - 50

Magenta  -  100
Yellow  - 100

Cyan  - 100
Magenta   - 20
Yellow   - 100
Black  - 10

Cyan  - 100
Magenta   - 75

Logo appearance with relevant background colours

áp‰þK RÜ»MY R¹|x
~Ktp‰êYyjx - 

|£p‰Ü yj~‹¹ƒ, Wyp‰n Wn™ùv£p‰p



 • රජිත බස්නා යක

අප ක�ොකෙ කුත් �ෙො �ළද වරෙ මො
නය වන විට අප රට තුළ සිදු වන ළමො 
අප කයෝ ජන සොමොන්ය සිදු වීම් ෙර ම ටම 

ලඝු වී තිබී මක් දක්නට ලැකේ. සිදු වීම් බර ප ෙළ 
වුවද ඒවො නිෙර  ඇකසන පුවත් නිසො ක�කන
කුට එය සොමොන්ය පුව ෙක් කලසින් දක්නට ඇති 
ඉඩ � ඩද වැඩිය. කම් සම්බ න්්ධ කයන් ක�ොකෙ
කුත් නීති රීතී පනවො තිබු ණද ක�කේ ක�ෝ ෙම 
අභි ම ෙොර්ථ මුදුන් පමු ණුවො ගැනී මට ළමො 
අප කයෝ ජ � යන් සමත්ව තිකේ.   
 ල�ෝකය තුළ සිදු වන ළමා අප ලයෝ ජන 

සම්බ න්ධ ලයන අව ්ධා නය ලයාමු කළ ල�ාත් 
ලපලන නනට තිල්බන කරුණ වනලන වැඩිම 
ළමා අප ලයෝ ජන සිදු වන රට ල�ස ඉනදි යාව 
පළමු ස්ාන ලේ රැඳී තිල්බන ්බවයි.  එහි සෑම 
විනාඩි 15 කට වරක් ම දරු වකු ලිංගික අප
ලයෝ ජ න යට �ක්වන ්බව වාර්ා ලේ. 2016 
වසර අව සාන වන විට දරු වන 36,202ක්  
අප ලයෝ ජ න යට �ක්ව ඇති ්බව වාර්ා ලේ. 
ශ්රී �ිංකාව තුළ 2020 වසර වන විට දරු වන 
පනදා � කට වැඩි ප්රමා ණ යක් අප ලයෝ ජ න
යට �ක්ව ඇති අ්ර පළමු දින 15 තුළ ළමා 
අප ලයෝ ජන සිදු වීම ප� ලළා වක් ම වාර්ා වී 
තිලේ. 

ලකලස ලව්ත් ඉනදි යාලේ ජන ග � නය �ා 
සසඳා ්බැලී ලමදී �ිංකාව තුළ සිදු වන ළමා 
අප ලයෝ ජ න යන ප්රමා ණය සාලේ ක්්ෂව වැඩි 
්බව ලපනනුම කරයි.   

ළමා අපය�ෝජන නඩු ප්රමාණ�
851 දක්ා අඩු කරයි

2019 මැයි මාසලේ සිට පසු ගිය මාස 18 ක 
කා�ය තුළ නීති පති ලදපා ර් ලම නතුලේ ළමා 
ආර ක්්ෂක ඒක ක යට ළමා අප ලයෝ ජන සිද්ධීන 
12,968 ආසනන සිංඛ්ා වක් �ැබී තිලේ. නීති
පති දේපු� ද ලලේරා ම�්ා පව සනලන 
12,000කට අධික ළමා අප ලයෝ ජන නඩු ප්රමා
ණය 851 දක්වා අඩු කර නනට සමත්ව තිල්බන 
්බවයි. එය අගය කළ යුත්්කි. එහිදී සැක
ක රු වන සම්බ න්ධ ලයන අධි ල�ෝදනා පත්ර 
ලගානු කිරීම සඳ�ා 6,149ක නඩු ප්රමා ණ යක්   
ලයාමු කර තිල්බන අ්ර සැක කාර පුද්ග � යන 
4,372  ප්රමා ණ යක්ද ලම වන විට නිද �ස කර 
ඇ්. එලමනම ලපාල සි යට මලේ සත්රාත් අධි
ක ර ණලේ අවශ්ය නඩු පැව රීම  සඳ�ා 2,447 
උප ලදස �්බාදී තිලේ .

ලකලස ලව්ත් කරුණු ලමලස සිදු ලව මින 
පව තින අව ස්ා වක වුවද ්බා� වය සකාර 
පිරිමි දරු වකු අප ලයෝ ජ නය කිරීලම සිදු වී මක් 
සම්බ න්ධ ලයන ්බසනා හිර පළාලත් නර්න 
ගුරු ව ර යකු අත්අ ඩිං ගු වට ගැනී මට ජාතික 
ළමා ආර ක්්ෂක අධි කා රිය සමත්ව තිලේ. 

2019 වසලර දී ලවස මිංග ල්ය යක් පුහු ණු
වීම කරන අ් ර වා ර ලේදී ආ�ාර ලගන ඒමට 
්බව පවසා දරුවා ඔහුලේ කාර යට නිංවා ලගන 
ලගාස  ලිංගික අ් වර කර ඇති ්බව පරී ක්්ෂ
ණ ව �දී ල�ළි වී ඇති අ්ර එම අව ස්ා ලේදී 
මත් ද්රව්ය මිශ්ර කර සිසිල් බීම ල්බෝ් � යක් 
පානය කිරී ම ටද ස�සවා තිලේ. 

ජාතික ළමා ආර ක්්ෂක අධි කා රිය සිදු කරන 
�ද පරී ක්්ෂ ණ ව �දී ල�ළිවූ ්වත් කරු ණක් 

වූලේ මීට ලපර අවස්ා කිහි ප ය ක දීද ලමාහු 
පිරිමි දරු වන අප ලයෝ ජ න යට �ක් කර ඇති 
්බවයි. ලමම සිදු වී මට ප්ර්ම ලමකී ගුරු ව රයා 
විලද්ශ සිං�ා ර ය කට සම්බන්ධ ව සිටි ය දීද  
සිං�ා ර යට ස� භාගී වූ ්බා� ව ය සකාර පිරිමි 
දරු වකු අප ලයෝ ජ න යට �ක් කිරී මට සූදා නමව 
තිලේ. ලම සම්බ න්ධව පරී ක්්ෂණ ජාතික ළමා
ර ක්්ෂක අධි කා රිලේ සභා පති වර යාලේ උප
ලදස ම් එහි විම රශන ඒක කලේ නි� ්ධා රීන 
ලම ලමාල�ාලත් සිදු කර මින පවතී.                                                                     

ළමා අප චාර සම්බ න්ධ්
ය්නම අධිකරණ�ක

ළමා අප �ාර සම්බ න්ධ ලයන නීති මය පිය
වර ගැනී මට අධි ක රණ අමා ත්ාිං ශලේ අව ්ධා
නය ලයාමුව තිබීම ඉ්ා වැද ගත් කරු ණකි. 
අධි ක රණ අමාත් අල සේරි ම�්ා ප්රකාශ 
කර ඇත්ලත්  දරු වනට යම සිදු වී මක් සිදු වුව
ල�ාත් එය ඔවුනලේ ජීවි් කා� ය ටම ්බ�
පානු �්බන ්බවයි. 

ලමවැනි කට යුතු නිසා ළමා අප �ාර සම්බ
න්ධව ලවනම අධි ක ර ණ යක් පිහි ටු වී මට  ලම 
වන විට අධි ක රණ අමා ත්ිං ශය තීර ණය කර 
තිලේ. එලමනම ල්බාල�ෝ ් ැනහි දී කියැ ලවන 

ආකා ර යට ලමම අප ලයෝ ජන සිදු වනලන 
්මා සමී පලේ ම  සිටි නන නලගනි. ්වද පසු
ගිය කා�ය පුරා ම අස නනට �ැබුලේ ඇ්ැම 
ගුරු ව රුන ලවතින ම ළමා අප ලයෝ ජන සිදු 
වන ්බවයි. 

කුඩා දරු වනට සිදු වන අප ලයෝ ජන සිදු වීම 
ඔවුනලේ අනා ග ්  ය ටද ්බ� පාන නිසා එම 
කට යුතු සමපූ රණ ලයනම නව ් ා ලීම පිණිස 
කට යුතු කළ යුතු ්බව ඇම ති ව ර යාලේ අද �
සයි. 

ලමවැනි කට යුතු ඉදි රි යට කර ලගන යෑලම 
දී මුහුණ දීමට සිදු වන ්බර ප ්  ළම ගැට

ලුව ල�සින 
ඇම ැ  ති  ව  රය ා 
ද ක් ව න ල න 
නීති මය කරු
ණුය. එ්බැ
වින කැබි නට් 
ම ේ ඩ  � ල ේ 
අ නු  ම ැ  ති ය 
ඇතිව ලම 
සම්බ න්ධ ලයන 
ලවනම අධි ක
ර ණ යක් පිහි ටු
වීම සම්බ න්ධව 
රජය කට යුතු 

කරන ්බව ද ඇම ති ව රයා පැව සීය. ලමය 
්නිව රජ ය කට කළ ලනා�ැකි ්බවත් සාමූ හික 
වශ ලයන එකතු වී ඒ සම්බ න්ධ ලයන උන නදු
වක් දැක්විය යුතු ්බවද පව සන අමා ත් ව රයා 
ආග මික සිද්්ධ ස්ාන, ලපාලී සිය, ලසෞඛ් පරී
ක්්ෂ ක ව රුන සම්බන්ධ කර ලගන ලම පිළි ්බ
ඳව ජන ් ාව මුල් වී කට යුතු කළ යුතු ්බවද 
පැව සීය.                                                   

ළමා ආර ක්්ෂක අධි කා රිලේ සභා පති ම�ා
�ාරය මුදි් විදා න ප ති රණ පව සනලන ළමා 
අප ලයෝ ජන සමා ජලේ ඉ�ළ අධ්ා ප න යක් 
�ැබූ පිරිස අ්ර පම ණක් ලනාව අධ්ා ප

නය අඩු ස� දුේපත්, ලපාල�ා සත් ලේද යක් 
ලනාමැ තිව සියලු ක්ලෂේත්ර අ්ර සිදු ව නනක් 
්බවයි. ළමා අප ලයෝ ජන ්බහු� ල�ස සිදු වීම 
සම්බ න්ධ ලයන ම�ා �ා රය ව රයා පව සනලන 
මිනි සුන තුළ පව තින සමා ජ මය, ආරථික �ා 
මාන සික ප්රශන නිසා ලමකී සිදු වීම ඒ ආකා ර
ලයනම සිදු වීමට කරුණු කාරණා සැ� ලසන 
්බවයි. 

පසු ගිය සමලේ ළමා අප ලයෝ ජන සම්බ
න්ධ ලයන නීතිලේ රැ�ැ නට ලකාටු කර ගත් 
ලකාට්ටාලේ ඉිංග්රීසි ගුරු ව ර යාද ගණි්  ගුරු
ව රයා ලමනම මීට දින කිහි ප ය කට ලපර 
අත්අ ඩිං ගු වට ගත් නර්න ගුරු ව ර යා ටද 
�ැබිය යුතු දඬු වම නීති මාරග ලයන ඒ ආකා
ර ලයනම �්බා දීමට කට යුතු කරන ්බවද ළමා 
ආර ක්්ෂක අධි කා රිලේ සභා ප ති ව රයා වැඩි දු ර
ටත් පැව සීය.

මාරතු මස 16 වන දා සිට ජුනි මස 16 
වන දා දක්වා කා�ය තුළ ළමා අප ලයෝ ජ න
යන සිදු වීම සම්බ න්ධ ලයන පැමි ණිල 3500ක් 
ළමා ආර ක්්ෂක අධි කා රි යට �ැබී ඇ්. ඒ 
කා�ය තුළ දරු වන 927ක් කෲර ව්ධ හිිංසා
ව �ට �ක්වී ඇ්. මාරතු මස 16 වන දිනට 
ලපර �ැබුණු සිදු වීම �ා ස�කා ්බැලී ලමදී එය 
සිය යට 40ක වැඩි වීමකි. 

යකාවිඩ් ්සංගත සමයේ 
ලංගික හංසන� ්බහුලය්යි
ළමා ආර ක්්ෂක අධි කා රිය පව සන පරිදි  එම 

කා� සීමාව තුළ රට ල�ාක්ඩ වුන ්ත්ත්වලේ 
පැව තීම නිසා  කිසිදු දරු ව කුට ලවනත් 
ස්ාන ව �ට ගමන කිරී මට සිදු වූ ලනාවූ අ්ර 
සම ස් යක් ල�ස ග් ල�ාත් ව්ධ හිිං සා ව �ට 
�ක් වීම සිදුව ඇත්ලත් ්ම පවු� තුළ දීය. 
එලමනම  පසු ගිය ලකාවිඩ්  වසිං ග් සම
ලේද ලිංගික හිිංස නය ්බහු �ව සිදුව ඇති ්බව 
දක්නට �ැල්බන කරු ණකි. 

මාරතු මාසලේ  පළ මු වැ නිදා සිට 30 වැනිදා 
අ්ර කා� ලේදී ලිංගික  හිිංසන 12ක් සිදුව 
ඇති අ්ර ඉන පසු මාසලේ එනම අලරේල් 
මාස ලේදී පම ණක් එය 65 දක්වාද මැයි 
මාසලේ එය 100 ඉක්ම වාද වර්ධ නය වී තිලේ.  

ම�ා �ාරය අජන්ා �පු ආ රච්චි  පව සනලන 
ළමා අප ලයෝ ජන සිදු වීමට මත්කුඩු ස� මත්ද්ර
ව්ය ව ලන ප්ර්බ� ්බ� පෑ මක් සිදු වන ්බවයි. 
මාධ් �ා අලන කුත් සියල්� මඟින පාරි ලභෝ
ජන ල�ෝක යක් ලගාඩ නැඟු වද මානව ්ධරම
ව ලන යුත් මිනි සකු ලගාඩ නැ ඟී මට ලනා�ැකි 
වුණු ්බවත් විකෘති මිනි ස කුලේ අසී මි් ආශා
වන ලදස ්බ�ා සිටී මට සිදු ව  ඇති ්බවත් ඇය 
පැව සු වාය. 

එලමනම ම�ා �ා රය ව රිය වැඩි දු ර ටත් 
ප්රකාශ කරනලන ලමලදස ්බැලය යුත්ලත් 
ල�ෝක මට්ට මින ්බවත් නීත්ා නු කූ� ලනාවන 
්ත්ත්ව යක් යටලත් වුවද ගණිකා නිවාස, සපා 
යනාදී  සියලු ලදයින ඈත් වී ළම යකු අප
ලයෝ ජ නය කිරී මට ්රම මිනිසා ප� ් ට වැටී 
ඇත්ලත් පාරි ලභෝ ජන රටා වට හුරු මිනි ලසක් 
මිස ය� පත් පුර වැ සි යකු බිහි ලනාවූ නිසා 
්බවය. වත්මන නීති රාමුව තුළ ළමා අප ලයෝ
ජ ක යනට නීතිය ක්රියා ත්මක කිරීම අගය කළ 
යුත්්ක් ්බවත් ළමා අප ලයෝ ජන �ා මත්ද්රව්ය 
ආදී ලම සියල්� එක් ජා� ය කට ්බැඳී ඇති 
්බවත් ඇයලේ අද � සයි.

14 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනිදා ඉරිදා

 • ජය සූ රිය උඩු කු ඹුර 

මැති ව ර ණ කයන් අන්ෙ පරො ජ යක් ලැබූ එජො
පය කම් වන විට අරබුද රැස �ට මුහුණ දී සිටි
නවො. කම් ෙත්වය හිටපු ම� කේ�ම් විදි යට ඔබ 
දකින්කන ක�ොක�ො මද?   

ඇත්් ටම ඉ්ාම කන ගා ටු දා යක ්ත්ව යක්. 
ලමරලට් තිබුණු දැවැන් ලද්ශ පා �න විප
ක්්ෂය අද පත්ව ඇති ් ත්වය ඉ්ාම කන ගා ටු
දා ය කයි. රනිල් වික්ර ම සිිං� එජාප නාය ක ත්වය 
අ් �ැ ර�ා සජිත් ලරේම දාස ම� ් ාට පක්්ෂය 
්බාර දුනනා නම එල�ම ලවනලන නෑ. ජන
්ා වත් මැති ව ර ණ ලේදී �්බා දී තිල්බනලන ඒ 
පණි වි ඩ ය මයි. ඒක ලනාස �කා ආත්මා ර්
කා මීව කට යුතු කිරී ලමන එජාප පාක්ෂි ක යින 
ගමව� හුලද ක�ා වී සිටි නවා. ්බහු ්  ර යක් ලම 
වන විටත් සමගි ජන ්බ� ලේ ග යට එක තුව 
සිටි යත් ්ව මත් සම �ර පාක්ෂි කලයෝ එජා පය 
නැව් ලගාඩ එයි කිය� ්බ�ා ලගන ඉනනවා.   

දැන් සිදු වන කේවේ ක�ොකේ ව�ලො සිදු වන 
කේවේ කිය ලයි කියන්කන්. ඔබ ලත් දැනු වත්ව 
රජ යට එකරහි දැවැන්ෙ බල කේ ග යක් �දන 
උප ක්ර ම යක් ද කම් ක්රියො ත්ම� කවන්කන?   

එජා ප යට �ා සම ගි ජන ්බ� ලේ ග යට එකට 
වැඩ කළ �ැකි නම ඔ්බ කියන ආකා ර යට 
රජ යට එලරහි පුළුල් ජන ්බ � යක් �දනන 
පුළු වන. ලමාකද රජ යත් ලම වන විට ජන්ා 
අප්ර සා ද යට �ක්ලව මින තිල්බනලන. අපිත් 
විම සි ල්ල�න රජලේ කට යුතු ලදස ්බ�ා
ලග නයි ඉනලන. අපි සම ගි ජන ්බ� ලේ ගය 
ශක්තිය වැඩි කර ලගන විරුද්්ධ පක්්ෂලේ 
සියලු පක්්ෂ සමඟ එක්ව රජය කරන ජන්ා 
විලරෝධි කට යු තු ව �ට එලරහි පුළුල් ජන ්බ
� යක් ලගාඩ න ඟ මින ඉනන ්බව සැ්බෑ වක්. 
සම ගි ජන ්බ� ලේ ගය �ා එක්වී මට කිසිම 
්බා්ධා වක් නෑ. එජාප නාය ක ත්වය සජිත් 
ලරේම දා සට ්බාර දී�ා ලදපා රශව යට එක්ව 
එකට වැඩ කරනන පුළු වන.   

එජො ප යත් සම ගි ජන බල කේ ග යත් කරෝ සංවි
්ධො නකේ න්යොය පත්ර යට අනුව රජය අරබු ද ය
�ට කයොමු කිරීකම් කුම න්ත්ර ණ ය �ට �වුේ බවට 
ක�ෝදනො එේල කවනවො කන්ද?   

ඔය කියන කාර ණය ගැන නම මම කිසිම 
ලදයක් දනලන නෑ. එජා පය කිසි කල�ක 
ඔවැනි සිංවි ්ධාන සමඟ ස්බ ඳ්ා පැවැ ත්වූ
වාද කිය� මට නම විශවාස කරනන ්බෑ. 
ලමරලට් ලවනත් ලද්ශ පා �න පක්්ෂ එවැනි 
ස්බ ඳ්ා පව ත්වන ්බවට පසු ගිය කාලල් ක්ා
්බ� පැතිර ගියා.   

* �රු ජය සූ රිය එජොප නොය � ත්වය අකේක්්ො 
�ළත් එය ප්රති ක්කෂේප වී තිකබන පසු බි ම� 
සජිත් �රුට සම ගි ජන බල කේ ග යට ආරො ්ධනො 
�රන්කන් එජො පය ආක්ර ම ණය �ර න්නද?   

ඔේ. අලේ අර මුණ එජා පය ආක්ර ම ණය කර�ා 
එය සම ගි ජන ්බ� ලේ ග යට සම්බන්ධ කර 
ගැනී මයි. ලමාකද එජා පය කෘත්ා ධි කාරි 
මේඩ � ලේදී ලයෝජනා සථිර කර ලගන බිහිවූ 
සම ගි ජන ්බ� ලේ ගය එජා ප ලයන ලනර පීම 
යුක්ති ස� ග් නෑ. ඒ නිසා අපි නිර තු රු වම 
උත්ස� කරනලන එජා පය එකතු කර ගැනී
ම ටයි.   

කමරකේ, ක්රියො ත්ම� වන පුේගල කක්න්්රීය 
කේශ පො ල නය අෙ �ැර ප්රති ප ත්ති මය කේශ
පො ලන ක්රියො දා ම යක් සඳ�ො ඔබලො �ැප 
කනොවන්කන් ඇයි?   

ඔ්බ කියන කාර ණය පැ�ැ දි ලයි. ලමර ලට් 
ප්ර්ධාන ලද්ශ පා �න පක්්ෂ ලදක ටම ජන ් ාව 
ඡනදය ලදනලන පුද්ග� ලක්න්රීය ලද්ශ පා
� නය නිසයි. ලපාල�ා ට්ටු වට ඡනදය දුනලන 
මහිනද රාජ පක්්ෂ �රි ් ය නිසයි. සම ගි ජන 
්බ� ලේ ග යට ඡනදය දුනලන සජිත් ලරේම දාස 
�රි ් ය නිසයි. ලමක ් මයි ඇත්්. නමුත් ඔ්බ 
සඳ �න කරන ආකා ර යට ප්රති පත්ති ලක්න්රීය 
ලද්ශ පා � න යක් සඳ�ා ජන ් ාව ලපළ ගැසවිය 
යුතුයි. නමුත් ලම පව තින ක්රමය අනුව ඒක 

කරනන ලකා් රම කා� යක් අවශ්ය ලේදැයි 
අනු මාන කර නනත් අමා රුයි.   

ඔබත් එජොප ම� කේ �ම් ෙන තුර දර මින් 
පක්්ය මොරු �ළො. ඊට කේතු වත් කපෞේග
ලි� �ොර ණ යක්. ඒ ආ�ො ර යට ඔබ වැනි උගත් 
අත්දැ කීම් සහිෙ කේශ පො ල න ඥ යන්කගේ �ැසි
රීම අංකුර කේශ පො ල න ඥ යන්ට ලබො කදන 
ආද රශය කුමක්ද?   

ඇත්්ම එදා ජනා ධි ප ති ව ර ණ යට එජා ප ලයන 
ජය ග් �ැකි අලයකු ඉදි රි පත් කර නනට අපි 
ගත් ක්රියා මා රගය ගැන අදත් ජන ් ාව ප්රසා
ද ලයන ක්ා කර නවා. පක්්ෂය ලේද භිනන 
 ලව�ා තිබුණ විදි යට එදා රනිල් සජිත් එකම 
ලේදි කා ව කට නිංවා ගනන ලනා�ැ කිව තිබි
යදී අපි කැප ලව�ා ඒ අය සමගි කළා. එදා 
උල්�ිං ඝ නය වුලේ පක්්ෂලේ ප්රති ප ත්ති යක්. 
ඒකට එලරහි වුලේ මම පක්්ෂලේ ම� ලල්
ක මව රයා විදි ය ටයි. ඒක ගැන අම නාප වූ 
අන් වාදී කේඩා යම මට එදා එලරහි වුණා. 
ඒ අනු වයි මම ලද්ශ පා �න තීනදු වක් ගත්ලත්. 
2015දි මම කිේව ලද්වල් අද ටත් ව�ිං ගුයි.   

ඔබ වැනි උග තු නුත් පුේගල කක්න්්රීය කේශ
පො ල නය සඳ�ො පක්් කේශ පො ල නකේ හිඟ වී 
සිටි නවො නම් ප්රති පත්ති කේශ පො ල නය ක්රියො වට 
නංවන්න පුළු වන්ද?       

මම ඔලේ ක්ා වට සිය යට සීයක්ම එක ඟයි. 
ප්රති පත්ති ලද්ශ පා � නය අලේ රටට අත්
ව ශ්ය යයි. අස ල්වැසි ඉනදි යා වත් ප්රති පත්ති 
ලද්ශ පා � නය අනුව ්මයි වැඩ ස ට �න සිංවි
්ධා නය කරනලන. ල�ෝකලේ හුඟක් රට වල් 
ජාතික ප්රති පත්ති �ද�ා ඒ අනුව ්මයි කට
යුතු කරනලන. කවුරු ්බ� යට පත් වුණත් ඒ 
ප්රති පත්ති ලවනස ලවනලන නෑ, අලේ රලට් 
ඇමැ ති වරු මාරු වුණා මත් ඒ අමා ත්ාිං ශලේ 
ප්රති පත්ති වැඩ ස ට �න ලවනස ලවනවා. සම
� ර විට ඇමැ තිලේ කාම රලේ පුටුව ලමසය 
පවා ලවනස ලවනවා. ලමක කන ගා ටු දා ය කයි. 
එල�ම නැතුව රට �දනන ්බෑ. සෑම පක්්ෂ
ය ක ටම ප්රති පත්ති ම් පද නම වූ වැඩ පි ළි ලව
ළක් අව ශ්ය යයි. �ිංකාලේ එවැනි ්ත්ව යක් 
නෑ. තුලනන ලදලක් ්බ� යක් සහි් වත්මන 
ආේඩු වට ඒ ජන ් ා වාදී ප්රති පත්ති වැඩ පි ළි
ලව ළක් �දනන පුළු වන. රට ලවනු ලවන රටට 
ගැළ ලපන ප්රති පත්ති �ද නවා නම අපි ස�ය 
ලදනවා. ලපෞද්ග ලක න්ාය පත්ර අනුව කට
යුතු කර නවා නම අපිට ඊට එලරහි ලවනන 
සිද්්ධ ලවනවා.   

කම් දක්වො පොරලි කම් න්තු කේදී සම ගි ජන බල කේ
ගය ප්ර්ධොන විරුේ්ධ පක්්ය විදි යට �්ථො නො ය� 
පත් කිරී කම්දී �ො රොජො සන �්ථොව අනු මෙ කිරී
කම්දී රජ යට ස�ය දී තිකබ නවො. ඉදි රි ය ටත් කම් 
ආ�ො ර කයන් �ට යුතු �ර න වොද?   

අපි කිසි වි ට කත් රටට හි් කර කිසිම ලද්කට 
එලරහි ලවනලන නෑ. ජනා ධි ප ති ව රයා රාජා
සන ක්ාලේ ඉදි රි පත් කළ වැඩ පි ළි ලවළ 
ප්රාලයෝ ගි කව දකිනන අපි ්බ�ා ලගන ඉනනවා. 
කියන ලද් ලනාකර ලනාකි යපු ලද්වල් කර�ා 
ලපෞද්ග ලක අර මුණු ඉටු කර ගනන අපට ඉඩ 
දී ්බ�ා ගලන ඉනන ්බෑ. �රි ලද් කලළාත් අපි 
�ැම දාම ඒවාට ස�ය ලදනවා. වැරදි ලද් 
කලළාත් ඒවාට විරුද්්ධ ලවනවා.   

පොරලි කම්න්තු පළමු සැසි කේ දීම විගේකන් ශව රම් 
මන්්රි ව රයො ජොති වො දය අවු ළු වන්න උත්ස� 
�ළො. ඒ� සම්බ න්්ධ කයන් සම ගි ජන බල කේ
ගකේ ේ්ථොව රය කුමක්ද?   

අපි දැන ට මත් අලේ ස්ාව රය ප්රකාශ කර�ා 
තිලය නවා. අලේ ස්ාව රය ්මයි නැව් ලම 
රට තුළ ජාති වාදි ආග මවාදි අද �ස ප්රකාශ 
කර�ා රට අරබු ද ව �ට ්ල්ලු කරනන ඉඩ 
ලදනන ්බෑ. වසර ති�ක යුද්්ධ යක අත්දැ
කීම අපිට තිලය නවා. ඒ ඇතිවූ ලේදනා සිත් 
රිදීම ්වම ප� ලව�ා නෑ. එවැනි පසු බි මක 
අපි කරන ප්රකාශ ගැන සැ� කි ල මත්ව නැව් 
වරග වාදී ගැටු මව �ට උඩ ලගඩි ලදන ප්රකාශ 
කිරී ලමන වැළකී සිටිනන ඕලන. අපි අලේ 
ස්ාව රය අලේ මන්රි ව රුන �ර�ා ප්රකාශ 
කර�ා තිල්බ නවා.   
ජාතික �ා ලද්ශ ලරේ මය ගැන වැඩි පුර ක්ා 

කරන ආේඩුව විේලන ෂේව රම ලේ ප්රකා ශය 
ගැන ලහිල්ව කට යුතු කරන එක ගැන අපි අද 
පුදුම ලවනවා.   

පොරලි කම්න්තු මොරගය උත්සව මොරග යක් වූ 
අව ේ්ථො ව� මොරග නීති අදාළ කවන්කන නෑ. 
සම ගි ජන බල කේ ගකේ මන්්රි ව රුන්ට කම් 
සොමොන්ය දැනීම පවො කනොමැ තිව ජන ෙොව 
කනොමඟ යවන්න උත්ස� කිරීම ගැන ඔබ 
කමොන වද හිෙ න්කනඝ   

ඇත්් ටම අපි ප්රලේ ශම විය යුතුයි. මම පුද්ග
� ලයක් ගැන විලේ � නය කරනන ල�ෝ අඩු
පාඩු ක්ා කරනන කැමති නෑ. අපි පාරල
ලම නතු ලේදී ඉටු කළ යුතු කාරණා ලමාන වද 
කිය� ලත්රුම ගනන ඕලන. පාරල ලම නතු
ලේදී අපිට පැව ලරන ප්ර්ධාන කාරණා ලදකක් 
තිලය නවා. එකක් ්මයි ජන ් ාව ලවනු ලවන 
නීති සමපා ද නය කිරීම. අලනක් කාර ණය 
්මයි ජන ් ා ව ලගන එකතු කරන ්බදු මුද� 
�රි යට භාවි්ා කිරීම. ලම මූලක කරුණු ගැන 
අව ්ධා නය ලයාමු ලනාකර අවැ ද ගත් කාරණා 
ගැන වාද විවාද කර මින පාරල ලම නතුව තුළ 
ක� � කාරි ල�ස �ැසි රීම ජන ් ාව අලපන 
අලේක්්ෂා කරනලන නෑ. අපි ලම අඩු පාඩු 
�දා ගනන ඕලන. පසු ගිය කාලල් පාරල
ලම නතුව තුළ මන්රි ව රුනලේ �ැසි රීම නිසා 
ජන ් ාව පාරල ලමනතු මන්රි වරු ප්රති ක්ලෂේප 
කරන ්ත්ව යට පත්වුණා.   
වර දක් වුණා කිය� ඔවුන සදා කා ල කව ඉවත් 
කරනන ල�ාඳ නෑ. වැරදි �දා ලගන ඉදි රි යට 
ගනන ඕලන. �රින ප්රනානදු අලේ මන්රි
ව රයා අග ර ද ගුරු සම්බන්ධ කර ලගන කරපු 
ප්රකා ශය ආනලදෝ � න යට �ක්වුණා. පක්්ෂලේ 
නාය කයා විදි යට සජිත් ලරේම දාස �රින සමඟ 
අග ර ද ගුරු හිමි යන �මුලේ සමාව ගත්්ා. 
එල�ම වැරදි නිවැ රැදි කර ලගන  යන අයට 
ජන්ා ප්රසා දය හිමි ලවනවා. වර දක් වුණාම 
ඒක “ල�ෝද ල�ෝදා මලඩ් දානන” ල�ාඳ නෑ.   

සොම්ප්ර දා යි� විප ක්්කේ �ොරය භො රය කවනු වට 
අලුත් පක්් යක් විදි යට පොරලි කම් න්තුකේ විප
ක්්ය නිකයෝ ජ නය �රන සම ගි ජන බල කේ ගය 
අලු තින් යමක් �රන්න හිෙ න වොද?   

ජන ් ාව ආේඩුලේ විප ක්්ෂලේ අපි �ැලමෝම 
පාරල ලම නතු වට පත්ක ර� එවා තිල්බනලන 
රට ලවනු ලවන කට යුතු කර නනයි. ලම අනුව 
සාමප්ර දා යික විප ක්්ෂ යක් ල�ස අපි ආේඩුලේ 
�ැම ලද් ටම විරුද්්ධ ලවනන සූදා නම නෑ. 
ජන ් ා වාදි කට යු තු ව �දී අපි ආේඩුව සමඟ 
කට යුතු කර නවා. නමුත් 19 වන ආේඩු
ක්රම ව්යව ස්ාව සිංලශෝ ්ධ නය සම්බ න්ධ
ලයන ආේඩුව කට යුතු කරන ආකා රය 
සම්බ න්ධ ලයන අපි අව දි ලයන සිටිනලන. 
19 වන සිංලශෝ ්ධ නය ඉ්ා ල�ාඳ රටට රලට් 
ප්රජා ්  නත්ර වා ද යට හි් කර ල්බාල�ෝ ලද්වල් 
තිල්බනවා. ඒ කරුණු අල�ෝසි කරනන අපි 
ඉඩ ලදනලන නෑ. නමුත් �ැම ලද් ටම විරුද්්ධ 
විය යුතුයි කියන ම්ලේ ඉඳ ලගන අපි කට
යුතු කරනලන නෑ.    

අපි එජා පය ආක්ර ම ණය කර නවා
සම ගි  ජන ්බල යේ  ගයේ ජාතික සංවි ්ධා �ක පාර්ල යමනතු මන්රි තිසස අතත නා �ක

2015 දි 
මම කිව්ව ඒ්වනා 
අද ටත් ්වලං ගුයි   

හැම දේ ක ටම 
විරු ේ්ධයි කිය්   

මතදේ අපි ්ැහැ   

විගදනේ ශ්ව රම් දග 
ප්රකනා ශය පිළි බඳ   
රජය ලිහිල්ව 
කට යුතු කිරීම   
අපට පුදු මයි

ළමා ල�ෝකය සුනු වි සුනු කරන
අප ලයෝ ජ න ව �ට වැට බැලෙයි

අධි�රණ අමොත්ය 
අලි සේරි

ම�ො �ොරය
 මුදිෙ විදා න ප ති රණ

ම�ො �ොරය 
අජන්ෙො �පු ආ රච්චි



වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනිදා ඉරිදා 15
 ජය සූ රිය උඩු කු ඹුර  

 අලුත් ආණ්ඩුවේ අලු තින් ලැබුණ ප්රවා හන අමා ත්ාාං
ශය ගැන ඔබ වමාන වද කියන්වන?  

මේ මැති ව ර ණ මේදී අප ජන තා ව මෙන් තුමනන් 
මෙකක වර මක් ඉල්ලුවා.  ඒ ආණ්ඩු ක්රම ව්යව
ස්ාමේ 19 වන සංම�ෝ ධ නය ඉවත් කිරී මට සහ 
මකාමරෝනා වසං ෙ තය සමඟ කඩා වැටුණ ආර්ථි
කය හෙන්න. මේ සමඟ අප න ය නය වැඩි කරලා 
ආන ය නය අඩු කර නවා කියල අපි කිේවා. ජන
තාව  ඒකත් අනු මත කරලා තිමය නවා. දැන් අපි 
මසෞභාග්ය දැක්මේ කරුණු ක්රියා ත්මක කරන්න 
ඕමන්. ඒ සඳහා තමයි අමේ රමේ මමමතක් සිදු 
මනාවූ ආකා ර යට විද්යා නු කූල අමාත්ය මණ්ඩ ල
යක් පත් කරලා තිමෙන්මන්. මට ලො දී තිමෙන 
ප්රවා හන අමා ත්යාං �ය ෙැන මම සතුටු මවනවා . 
ඒ වාමේ ම මට මහාඳ තරුණ රාජ්ය අමා ත්ය ව
ර මයක් ලොදී තිමෙ නවා. ඒ අනුව අප දැන් වැඩ 
පටන් ෙන්න සූදා නේ මවනවා.  

 ප්රවා හන විෂය අභි වයෝ ග යක්. වේ අභි වයෝ ගය ජය
ගන්න ඔබට තිවබන වැඩ පි ළි වවළ වමාකක්ද?  

ඒක තමයි කීමේ වැඩ පටන් ෙන්න සූදා නේ 
මවනවා කියලා. මේ දින වල අපි කරන්මන් ප්රවා
හන අමා ත්යාං �ය හා ඒ යටමත් ඇති ආය තන 
පිළි ෙඳ අධ්ය ය නය කරන එක. මමාකෙ මේ රමේ 
ජන තාව මෙන් 90% ක් විත රම අමේ මපාදු ප්රවා
හන මසවය භාවිතා කරලා තමයි ඔවුන්මේ කට
යුතු කරන්මන. ඒ නිසා ඔවුන්ට මහාඳ මසවා වක් 
ලො මෙන එක තිර සර වැඩ පි ළි මව ළක් මවන්න 
ඕමන්. අපි දැන් අමේ අමා ත්යාං �ය යටමත් ඇති 
ආය ත න වල ප්රධා නීන් හා වෙ කිව යුතු නිල ධා රීන් 
සමඟ සාකච්ා කරන්මන් අපිට තිමෙන සීමිත 
සේප ත්ව ලින් මකාමහා මෙ ජන තා වට උසස මසව
යක් ලො මෙන්මන් කිය ලයි. ප්රවා හන මසවමේ 
ශ්රීලං ෙම වමේ ම දුේරි යත් ආර ේභමේ සිටම රාජ්ය 
ආය තන. මේ ෙැන සුෙ අසුෙ මෙමකන්ම  මතවාෙ 
තිමෙ නවා. ඒ මමානවා වුණත් අපි මහ ජ න තා වට 
අප හ සු තා වක් ඇති මනාවන පරි දමෙන් නිය මිත 
කාල සට හන් අනුව මේ මසවාව පව ත්වා මෙන 
යන්න ඕමන්. ඒ වමේ ම මේ ආය තන දියුණු 
කරන්න අපි කට යුතු කරන්න ඕමන්. ඒවා ෙැන 
තමයි දැන් අපි කිය වන්මන්. තව සති යක් මෙකක් 
යන මකාට අපිට පුළු වන් මවයි මේ ආය ත න වල 
ඉදිරි ක්රියා සැලැසම එළි යට මෙන්න.  

 අමාත් මණ්ඩ ලය පත්වවලා සති වදකක් වවනවා. 
තව මත් අමා ත්ාංශ කිය ව න වාලු සැලැසම හදන්න තව 
කාල යක් ගනී. වේ වසර අව සා න යට වපර වැඩක් සිද්ධ 
වවන්වනම නැතු වවයි වන්ද?  

ෙලය තිබුණ පලි යට අපිට වෙ කීේ පැවරූ 
පලි යට මහ ජ න තාව මේ මුෙල් නාසති කරලා 
සංෙ ර්�න කරන්න අපි සූදා නේ නෑ. අපිට 
තිමයන සේපත් මයාදා මෙන ඒ ආය තන දියුණු 
කරන ෙමන් මහ ජ න තා වට තෘේති මත් මසවා
වක් ලො මෙන්න නේ මේ ආය තන ෙැන එකින් 
එක නිවැ රැ දිව අධ්ය ය නය කරන්න ඕමන්. මේ 
අධ්ය ය න යන් කරන ෙමන් අපි අත්හදා ෙැලීේ 
කර න්නත් සූදා නේ. අපි මකාළඹ දිස්රි ක්කමේ 
සිසු සැරිය ෙස ධාව නය ක්රම වත් කරන්න අත්හදා 
ෙැලීමේ ව්යාපෘ ති යක් ආරේභ කරන්න සූදා නේ 
කරලා තිමෙ නවා. මකාළඹ පම ණක් සිසු සැරිය 
ෙස ර් 200 ක් පමණ තිමය නවා. ඒ ෙස ර් 
සියල්ල මහාඳ තත්ත්ව මයන් පිරි සි දු වට තො 
මෙන ධාව නමේ මයාෙ වන්න ලෙන 01 දායින් 
ආරේභ කරලා 15 දා වන විට සේපූර්ණ කරන්න 
අමේක්්ා කර නවා. 15 දායින් පසුව සිසු සැරිය 
ෙස 200 මකාළඹ දිස්රි ක්කමේ ධාව නය කරන 

ගාස්තු 
වැඩි න�ාකර  

ජ�තා පහ සුව 
සල ස �වා  

ප්රවාහනඅමාත්යගාමිණීල�ාකුලේ

ආකා රය ෙලලා එහි අඩු පාඩු හදා මෙන ඉතා 
මහාඳ සිසු සැරිය ෙස ර් මසවා වක් දිව යින පුරා 
ක්රියා ත්මක කරන්න අපි කට යුතු කර නවා.  

 ඔය වැවඩත් වකාළ ඹට කිරි ගමට කැකිරි වවේ 
වැඩක් වවයිද?  

අපි ආණ්ඩු වක් විදි යට මමානවා කළත් විප
ක්් යට ඒ ෙැන මනාමයක් විමේ චන තිමයන්න 
පුළු වන්. නමුත් එක තැනක අත්හදා ෙලලා 
තිමෙන අඩු පාඩු හදා මෙන නිවැ රැ දිම මද රට පුරා 
ක්රියා ත්මක කිරී මයි අමේ අර මුණ. දැන ටත් ෙස 
ර් ධාව නය වනවා. නමුත් ඒවාමේ අඩු පාඩු ෙැන 

පැමි ණිලි තිමය නවා. එවැනි පැමි ණිලි නැවත 
මනාඑන්න නේ අපි නිවැ රැදි මලසට සිසු සැරිය 
ෙස ර් ධාව නමේ මයාෙ වන්න ඕමන්. ඒ වමේ ම 
කැල ණි වැලි දුේරිය මාර්ෙමේ දැනට ධාව නය වන 
කාර්යාල දුේරි ය ව ලට අම ත රව තවත් කාර්යාල 
දුේරි යක් ධාව නය කර වන්න අපි දැන් සැල
සුේ කර මෙන යනවා. මේ දුේරිය මෙක ධාව නය 
ආරේභ කරන මේලාමේ පර ත රය විනාඩි 15 යි.  

 ඔබ කියන වදයින් පැහැ දිලි වවනවා බස හා දුේරිය 
පාඩු ලබන ආය තන බව. ඒ අනුව බස හා දුේරිය ගාසතු 

වැඩි වී මක් අවේක්ෂා කරන්න පුළු වන්ද?  
නෑ. කිසි මසත්ම අපි මේ මේලාමේ ෙස මහෝ 

දුේරිය ොසතු වැඩි කරන්මන් නෑ. එවැනි සාක
ච්ා වක් මහෝ අපි පවත්වා නෑ. මේ ආය ත න වල 
පාඩුව පියවා ෙන්න අපි අලුත් ආදා යේ මාර්ෙ 
හෙ නවා. දුේරිය මයාදා මෙන ෙඩු හා ඉන්ධන 
ප්රවා හ නය කරන්න අපි දැන් අව ධා නය මයාමු 
කරලා තිමය නවා. කෘෂි කා ර්මික ප්රමද � වල ධාව
නය කරන ෙස ර් ව ලත් පිටු පස ආසන කීප යක් 
ෙලවා ඉවත් කර ෙඩු ප්රවා හ නය කරන්න ඉඩ 
මෙන්න අව ධා නය මයාමු කරලා තිමෙ නවා. ඒ 
වාමේ ම මඩ ක ල පුව වැනි ප්රමද � වල සිට දුේරිය 
මයාදා මෙන වැලි ප්රවා හ නය කර න්නත් අපි 
අෙ හස කරලා තිමෙ නවා. ඒ වමේ ම අපි දැන් 
මපේම්ෝ ලි යේ මකෝප මර් ් න් එමක් ෙනු මෙනු 
කාර මයක් විදි යට තමයි ඉන්ධන ලො ෙන්මන්. 
අපි ෙලා මපා මරාත්තු මවනවා මේක මවනස 
කරලා ෙස හා දුේරිය සඳහා ඉන්ධන ලො ෙැනීම 
ඉන්ධන අමල වි ක රු මවකු මස සලකා කට යුතු 
කරන්න කියල . එමහම වුමණාත් අපිට වාර්ෂි කව 
රුපි යල් මිලි යන 10 ක විතර ඉති රි යක් කර ෙන්න 
පුළු වන්.  

 ඔබලා විප ක්ෂවේ සිටි යදී වටාේ 10 වටාේ 20 කියල 
යහ පා ල නවේ දූෂණ වාංචා ගැන කථා කළා. ප්රවා හන 
අමා ත්ාාං ශ ය ටත් එදා ඔබ ලාම වචෝදනා කළා. එදා ඔබලා 
වහළි කළ වාංචා දුෂ ණ ව ලට සේබන්්ධ නිල ්ධා රීන්ට නීතිය 
ක්රියා ත්මක කර න වාද?  

ඔේ. අපි දැන ට මත් ප්රවා හන අමා ත්යාං �මේ 
සිදුව ඇති වංචා දූ්ණ අක ට යුතු ෙැන මසායා 
ෙලා මෙන ඒ පිළි ෙඳ මතාර තුරු රැස කර මෙන 
යනවා. මේ මතාර තුරු අපි FCID මෙන්මන නෑ. 
රමේ නිය මිත මපාලි සි යට දීලා වැරදි කර තිමෙන 
අයට එමර හිව නීතිය ක්රියා ත්මක කරන්න කියලා 
ඉල්ල නවා.  

 වකාටුව ප්ර්ධාන දුේරි ය වපාළ ආශ්රි තව කරන්න හදන 
වවනස වමාකක්ද?  

දුේරිය මගීන් දුේරිය එන තුරු දුේරිය ස්ානමේ 
රැඳී ඉන්නවා. දුේරිය ආවාම ඒමකන් ගිහිල්ල 
රෑ මෙෝමවලා මෙවල් ළඟ කමඩන් ෙඩු ෙන්න 
යනවා. මේ නිසා අපි කල්පනා කළා මකාටුව 
දුේරිය ස්ානමේ සියලු රාජ්ය ආය ත න ව ලින් 
ක්රියා ත්මක කරන අමලවි සැල් සංකී ර්ණ යක් 
හෙන්න. එමහම වුණාම රාජකාරි ඉව ර මවලා යන 
අයට මෙෙ රට ෙරු වට අවශ්ය මදව ලුත් අඩු මිල කට 
ලො මෙන නිව සට යන්න පුළු වන්. ගුවන් මතාටු
පමේ ‘ඩියුටි ප්රී’ අමලවි සල තිමෙ නවා වමේ 
දුේරිය ස්ාන මයත් එවැනි මවමළඳ සැල් ස්ාපිත 
කර න්නයි අපි සැල සුේ කරන්මන්. මවළ ඳ සැල් 
වමේ ම මහාඳ ආපන �ාලා කීප යක් ෙ ආරේභ 
කර නවා. මහාඳ වැසි කිළි පදධ ති ය කුත් ස්ාපිත 
කර නවා.  

 ඔබ සඳ හන් කළා ජන තාව තුවනන් වදවක් බල යක් 
දීලා ව්යවසථා සාංවශෝ ්ධ න යක් අවේක්ෂා කර නවා. නමුත් 
දැන් අළු යට ගින්දර වමන් වේ තුවනන් වදවක් බලය 
වක්වල් කරන උත්සා හ යක් ගැන සඳ හන් වවනවා. ඔබ ඒ 
ගැන වමාන වද කියන්වන?  

එමහම මෙයක් මට නේ දැනිලා නෑ. මේ මැති
ව ර ණය ජය ග්ර හ ණය කමේ විවිධ කණ්ඩා ය ේවල 
සහ මයෝ ෙ මයන් කියන කාර ණය අපි පිළි ෙ න්නවා. 
නමුත් ඒ කණ්ඩා යේ අමේක්්ා කරන ආකා ර යට 
ඔවුන්ව සතුටු කරන්න ෙෑ. මේ ආර ේභමේ යේ 
යේ කාරණා අඩු පාඩු වමේ දැක්කත් අපි වැඩ 
කර මෙන යන මකාට ඒ අඩු පාඩු සකස මවලා 
අපිට එක කණ්ඩා ය මක් විදි යට මේ වසර පහ රට 
මවනු මවන් කට යුතු කරන්න හැකි යාව ලැමෙයි.  

 ඔබ වෘත්තිය සමිති නාය ක වයක් විදි යට අමාත් 
තන තුර හා වෘත්තීය සමිති කට යුතු එකට ගළපා 
ගන්වන් වකාවහා මද?  

අපි ප්රති ප ත්ති යක් විදි යට වෘත්තීය සමිති 
ඉල්ලීේ ෙැන විමේ් අව ධා නය මයාමු කර නවා. 
ඉල්ලීේ සාධා රණ නේ අර ෙල කරන්න මපර ඒ 
ඉල්ලීේ අපි ලො මෙනවා. මේ නිසා මට අමේ 
අමා ත්යාං �මේ වෘත්තිය සමි ති වල මමන් ම ඉන් 
ොහිර වෘත්තීය සමි ති වල මමන් ම ඉන් ොහිර 
වෘත්තීය සමි ති ව ලත් මහාඳ සහ යක් �ක්ති යක් මේ 
අමාත්ය ධූරමේ කට යුතු කරන්න ලැබිල තිමය
නවා.  

 බස හා දුේරිය කාල සට හ න කට ්ධාව නය වනාවන 
බවට නිතර මැසි විලි නැවග නවා. ඊට ඔබට විස ඳු මක් 
තිවබ න වාද?  

මම මුලදී කීවා මස අපිට තිමෙන සීමිත 
සේප ත්ව ලින් තමයි අපිට වැඩ කරන්න සිදුව 
තිමෙන්මන. මේ නිසා තව ටික දිනක් යන තුරුත් 
පරණ තත්ත්වය තිමෙන්න පුළු වන්. මකාමහාම 
වුණත් අපි දැන ට මත් දුේරිය සාමා න්ා ධි කා රිට 
හා ලංෙම සභා ප තිට ෙන්වල තිමෙ නවා ෙස හා 
දුේරිය නිය මිත කාල සට හ න කට ඒ ඒ මාර්ෙ වල 
ධාව නය කර වන්න කියල . එමහම කරන්න ෙැරි 
නේ ඒකට මේතු කියන්න කිය ලත් අපි දැනුේ දීල 
තිමය නවා. ඒ වමේ ම තාක්් ණය මයාදා මෙන 
අපි දුේරිය හා ෙස ධාවන කාල සට හන ඇේ 
එකක් හරහා ජන තා වට දැනුේ මෙන්නත් පිය වර 
ෙනි මින් ඉන්නවා.  

 ඔබ හා රාජ්ය අමා ත් ව ර යාත් නිල ්ධා රි නුත් ජනා ධි
ප ති ව රයා සමඟ පැවැති සාක ච්ා වේදී එතුමා සඳ හන් 
කවේ බස වසෝදන තැනින් පටන් ගන්න කිය ලයි . එම ඟින් 
ගම්ය වන්වන ප්රවා හන අමා ත්ාං ශය පූරණ වලසම ප්රති
සාං වි ්ධා නය විය යුතු බව වන්ද?  

ඔේ. අපි ජනා ධි පති සඳ හන් කළ මද මතු පිටින් 
හා අභ්ය න්ත ර වත් අව මෙෝධ කර මෙන කට යුතු 
කර නවා. විමේ ්  මයන් ෙස ර් යක් ෙම නා න්ත
යට පැමිණි පසු නැවත අලුත් ෙම නක් පටන් 
ෙන්න මපර ෙස ර්ය ඇතු ළත හා පිටත පිරි සිදු 
කරන්න කියල අපි ශ්රීලං ෙ මට දැනු ේදීලා තිමෙ
නවා. ෙමනා ෙමන මකාමි සම හරහා මපෞදෙ ලික 
ෙස ධාව ක යන් මෙනුත් අපි මේ ඉල්ලීම කරල 
තිමෙ නවා. ඒ වමේ ම ජන තාව තෘේති මත් වන 
ආකා ර යට ඉහළ මසවා වක් ඇති කිරී මට අවශ්ය 
ව්යුහා ත්මක මවන සක මුත් අපි හඳුනා මෙන 
ජනා ධි පති සම ඟත් සාකච්ා කරල ඒවත් ක්රියා
ත්මක කර නවා.  

 පළාත් සභා මැති ව ර ණ යත් පැවැ ත්වී මට නිය මි තයි. 
ඊට මුහුණ වදන්න ඔබ ලාවේ සූදා නම වකාවහා මද?  

පළාත් සභා මැති ව ර ණ යට අපි මුහුණ මෙන්නම 
ඕමන් . මමරමේ මැති ව රණ ප්රති ඵල උඩු යටි කුරු 
කරපු මේ මහ මැති ව ර ණය වමේ ම පළාත් සභා 
මැති ව ර ණ යත් අපිට ජය ෙන්න පුළු වන්. ජනා ධි
ප ති ව ර ණ යක් ඉවර වුණාම හුඟක් අය හිතන්මන් 
ඊට පසුව පැවැ ත්මවන මහ මැති ව රණ ප්රති ඵල 
අඩුයි කිය ලයි. නමුත් මමවර ඒක මවනස වුණා. 
පළාත් සභා මේ ආෙ ර්�ය ෙනීවි. අපි මේ දින වල 
කරන වැඩ නිවැ රැ දිව ජන තා වට සමීප කමළාත් 
අපිට මැති ව රණ ෙැන ෙය මවන්න මෙයක් නෑ.    

ඡායාරූපය - නිශ්ශංක ද සිල්ා

දුේරිය සථාන ව ලට  
‘ඩියුටි ෆ්රී’ වවළඳ සැල්

ශ්රී ලාංකාවේ 
වමවතක් හමුවූ 

වකාවරෝනා 
සාංඛ්ාව 2,984 යි.

වමවතක් සුවය 
ලැබූ සාංඛ්ාව 
2,830 යි.

12වැනි වරෝගියා 
මියගිවේ  

ඉකුත් 23 දා

වෘත්තිය සමි ති වල  
ඉල්ලීේ සා්ධා රණ නේ 
අර ගල කරන්න වපරම 

ඒවා ලබා  වද නවා  

 හරෂා සුග ත දාස

පසු ගිය ඉරු දින ලශංකාවේ 12 ්ැනි 
වකාව�ෝනා ම� ණය ්ාර්ා විය. 
12 ්ැනියා වලස වකාව�ෝනා 

වේතු ව්න් මිය ගිවේ කුරු ණෑ ගල ්ෑඋඩ 
පදිශංචි වී සිටි එෆ්. ආර. රිසානා නම් 47 
හැවි රිදි කාන්්ා ් යි. පිළිකා ව�ෝග යට 
වගාදුරු වී සිටි ඈ ඉන්දි යාවේ වගාස් 
තිබුවේ පිළිකා ව�ෝග යට ප්රති කා� ලබා 
ගැනී ම ටය. මීට අම ්  �් ඈ දිය ් ැ-
ඩියා ව�ෝග වයන් ද වපළුණු කාන්්ා ් කි. 
අවගෝස්තු 20 ්ැනිදා ලශංකා ් ට පැමිණි 
ඇය් ඉ�ණවිල නිව�ෝ ධා යන මධ්ය-
ස්්ා න වයහි නිව�ෝ ධා ය න යට ලක් ක� 
තිබුණි. එහිදී ඇයට වකාවිඩ් 19 ්යි� සය 
ආසා ද නය වී ඇති බ්ට ්හ වුරු විය. 
ඉන් අන තු රු් ඇය් අශංවගාඩ අයි.
ඩී.එච්. ව�ෝහ ලට ඇතු ළත් ක�නු ලැබීය. 
23 ්ැනි ඉරිදා වප� ්  රුවේ ඈ මිය 
ගියාය. එදින ම පස්් රුවේ ඇවේ අ්-
සන් කට යුතු අන්් ර්ා තික නිව�ෝ ධා යන 
නීති රී ති ්  ලට අනු කූ ල් වකාටි කා ් ත්් 
සුසා න භූ මි වේදි සිදු විය. 

ලංකාමේ 12 වැනි මකාමරෝනා මර
ණය වාර්තා වූමේ 11 වැනි මකාමරෝනා 
මර ණය වාර්තා වී දින 83කට පසුව වීම 
විමේ ්  ත්ව යකි. 11 වැනි මකාමරානා 
මර ණය සිදු වූමේ ජුනි 01 වැනි දාය. 
ඔහු ෙ කුරු ණෑ ෙල රිදී ෙම කටු පි ල
මොල්ල ග්රාමමේ පදිං චි ක රු මවකි. ඔහු 
කුමේේ සිට මමර ටට පැමිණ තිබුමණ් 
මැයි 16 වැනි දාය. මින්මන් රිය යුෙ හමුදා 
නිමරෝ ධා යන මධ්ය ස්ා නමේ නිමරෝ ධා
ය නය මවමින් සිටි යදී ඔහුට මකාමරෝනා 
වයි ර සය ආසා ෙ නය වී ඇති ෙව තහ

බුහු මන් න�ාලබාම  
අව සන් ගමන් ගිය  
නකානරෝ�ා 
නරෝගිනයෝ 

වුරු වූමේ මැයි 26 වැනි දාය. එනේ 
ඔහු මමර ටට පැමිණ 10 වැනි දින මේ
දීය. ඉන්ප සුව ඔහුව මහෝමා ෙම මූලික 
මරෝහ ලට ඇතු ළත් මකරිණි. දිය වැ ඩි යාව 
 මරෝෙමයන් මපළුණු ඔහු ඊට දින 2කට 
පසුව අසාධ්ය තත්ත්ව යට පත් වූ ෙැවින් 
මැයි 28 වැනි දින ඔහුව දැඩි සත්කාර 
ඒක ක යට ඇතු ළත් කළ අතර ජුනි 01 
වැනිදා අලු යම ඔහු මර ණ යට පත් විය. 
45 හැවි රිදි විමේ පසු වූ ඔහු සූප මේ දි
යකු මලස මසවය කර ඇත. ජාත්ය න්තර 
නිමරෝ ධා යන නීති රී ති ව ලට අනු කූ ලව 
මහෝමා ෙම සුසා න භූ මි මේදි ඔහුමේ අව
සන් කට යුතු සිදු මකරිණි.  

10 වැනි මකාමරෝනා මර ණය මමර
ටින් වාර්තා වූමේ මැයි 25 වැනි දාය. 
එනේ 11 වැනි මර ණ යට දින 06කට 
මපර ය. ලංකාමේ 10 වැනි මකාමරෝනා 
මර ණය මලස වාර්තා වී තිමෙන්මන් 

51 හැවි රිදි පයා ෙල ප්රමද �මේ පදිංචි 
කාන්තා වකි. ඇය ෙ කුමේේ සිට මමර ටට 
පැමිණ ්රිකු ණා ම ලය මන්කි බ්රිජ් නිමරෝ
ධා යන මධ්ය ස්ා නමේ නිමරෝ ධා ය න
යට ලක්මව මින් සිටි අමයකි. ඇය හෘෙ 

මරෝෙ මයන් මපළුණු කාන්තා වක ෙ ව 
අනා ව ර ණය වී ඇත.   

10 වැනි මකාමරෝනා මර ණය සිදු 
වීමට දින 20කට මපර, එනේ මැයි 05 
වැනි දින ලංකාමේ 9 වැනි මකාමරෝනා 
මර ණය වාර්තා විය. ඊට මොදුරු වූමේ 
මමෝෙර ප්රමද �මේ පදිංචි කාන්තා වකි. 52 
හැවි රිදි විමේ පසු වූ ඈ මාස යක පමණ 
කාල යක් අස නීප තත්ත්ව මයන් පසු වී 
තිමේ. මැයි 04 වැනි දින ේවසන මරෝගි 
තත්ත්වය උත්සන්න වීමමන් ඇයව 
මකාළඹ ජාතික මරෝහ ලට ඇතු ළත් 
මකරිණි. එහිදී ඈ මකාමරෝනා මරෝෙ
යට මොදුරු වී ඇති ෙව තහ වුරු විය. 
ඉන් අන තු රුව මැයි 05 දා අලු යම 1.00ට 
ඇයව අංමොඩ අයි.ඩී.එච. මරෝහමල් 
දැඩි සත්කාර ඒක ක යට ඇතු ළත් කරනු 
ලැබීය. එදින ෙවල් 12.50ට පමණ ඈ මිය 
ගියාය.   

ඈ මර ණ යට පත්වී මට මපර දින, 
එනේ මැයි 04 වැනි දින ෙ මකාමරෝනා 
මේතු මවන් කාන්තා වක් මිය ගියාය. එම 
මර ණය වාර්තා වන්මන් 8 වැනි මර
ණය මලසිනි. ඈ මපාල්පි ති ෙම ප්රමද
�මේ පදිංචි 72 හැවි රිදි කාන්තා වකි. 
මකා මරෝනා මරෝෙ යට මොදුරු වී මත් 
සමඟ මහෝමා ෙම මූලික මරෝහ ලට ඇයව 
ඇතු ළත් කර තිමේ. වකු ෙඩු මරෝෙ මයන් 
පීඩා විඳි මින් සිටි ඇයට මරෝගි තත්ත්වය 
සහ වෘදධ භා වය නිසාම ජීවි මත යන් සමු 
ෙැනී මට සිදු වූමේ මකාමරෝනා සමඟ 
සටන් වැදී මට අසීරු වීමමනි.   

ලංකාමේ 7 වැනි මකාමරෝනා මර ණය 
මලස සට හන් වී තිමෙන්මන් මමරට වැඩි 
ව� මයන් කතා ෙ හට ලක් වූ අය කුමේ 
මර ණ යයි. ඔහු ෙල්කිසස ප්රමද �මේ 

පදිංචි මැණික් ව්යාපා රි ක මයකි. ඔහු 
මිතුරන් සමඟ ව්යාපා රික අව ශ්ය තා ව කට 
විමද � ෙ ත වී මමර ටට පැමි ණී මමන් පසු 
පුදෙ ලික මරෝහ ලක රසා ය නා ො ර ය කින් 
මකාමරෝනා වැළඳී ඇති දැයි පරීක්්ා කර 
මෙන තිබිණි. එහිදි ඔහුට මකාමරෝනා 
ආසා ෙ නය වී ඇති ෙවට තහ වුරු විය.   

එමහත් ඔහු ඒ ෙව සඟවා මෙන සිය 
පවුමල් සාමා ජි ක යන් හා මිතු රන් සමඟ 
සාමාන් මලස දිවි මෙවීය. අව සා න
මේදී මපාලිස නිල ධා රින් සහ මහ ජන 
මසෞඛ්ය පරී ක්් ක ව රුන් ඔහු මසායා 
රැමෙ න විත් අංමොඩ අයි.ඩී.එච. මරෝහ
ලට ඇතු ළත් කරනු ලැබීය. 44 හැවි රිදි 
විමේ පසු වූ ඔහු මරෝෙය වැළ ඳුණු ෙව 
දැන ෙත් වහාම මරෝහ ල්ෙත වූමේ නේ 
සම හ ර විට ඔහ මුේ ජීවි තය මේරා ෙැනී
මට ඉඩ තිබිණි. ඔහුමේ බිරි ඳ ටත් ෙරු ව
කු ටත් මිතු ර කු ටත් ඔහු මෙන් මකා මරෝනා 
ආසා ෙ නය වී තිබූ නිසා මරෝහ ල්ෙත 
මකරුණු අතර ඔවුහු සුවය ලො මරෝහ
මලන් පිටව ගියහ. මමම පුදෙ ල යාමේ 
මර ණය, ලංකාමේ 7 වැනි මකාමරෝනා 
 මරණය මලස වාර්තා වූමේ අමරේල් 09 
වැනි දාය.  

ඊට දින 3කට මපර, එනේ අමරේල් 
06 වැනිදා 6 වැනි මකාමරෝනා මර
ණය වාර්තා විය. මමමලස මිය ගිමේ 80 
හැවි රිදි මෙහි වල පදිං චි ක රු මවකි. ඔහුට 
මකාමරෝනා ආසා ෙ නය වූ ෙව තහ වුරු 
වූ පසුව අයි. ඩී. එච. මරෝහ ලට ඇතු
ළත් කරනු ලැබීය. එහිදී ඔහු මර ණ යට 
පත්විය.   

ලංකාමේ 5 වැනි මකා මරෝනා මර ණය 
මලස වාර්තා වූමේ වැලි කන්ෙ මරෝහමල් 
ප්රති කාර ලැබූ 44 හැවි රිදි පුදෙ ල මයකි. 
ඉතා ලිමේ සිට පැමිණි ඔහු නිේමමෝ නියා 
තත්ත්වය උත්සන්න වීමමන් මර ණ යට 
පත් විය. ඔහු මහෝමා ෙම ප්රමද �මේ පදිං
චි ක රු මවකි. ඔහුමේ මර ණය වැලි කන්ෙ 
මරෝහමල් මකාමරෝනා නිසා මිය ගිය 
පළමු මර ණය මලස සට හන් වී තිමේ. 
5 වැනි මකාමරෝනා මර ණය අමරේල් 04 
වැනිදා සිදු විය.  

ඊට දින 2 කට මපර, එනේ අමරේල් 02 
වැනි දින ලංකාමේ 4 වැනි මකාමරෝනා 
මර ණය වාර්තා විය. මමමලස මර ණ යට 
පත් වූමේ 58 වැනි විමේ පසු වූ රත්ම
ලාන ප්රමද �මේ පදිංචි මේමාල් සිල්වා 
නමැ ත්තාය. ඔහු බිරිඳ සමඟ ඉන්දි යාමේ 
සිට මමර ටට පැමි මණන අව ස්ා මේදී 
කටු නා යක ගුවන් මතාටු මපාළ පරි ශ්ර
මේදී ඉතා ලි මයන් පැමිණ කල හ කාරි 
මලස හැසි රුණු ශ්රී ලාංකි ක යන් පිරි ස කට 
මැදි වූ ෙව ඔහු පවසා තිමේ. ඒ අනුව 
ඔහුට මකාමරෝනා වවර සය ආසා ෙ
නය වූ ෙවට අනු මාන මකරිණි. මේමාල් 
සිල්වාත් ඔහුමේ බිරි ඳත් මකාමරෝනා 
වවර සය ආසා ෙ නය වීමමන් අංමොඩ 
අයි.ඩී.එච. මරෝහ ලට ඇතු ළත් කරනු 
ලැබීය. මේමාල් සිල්වා මිය ගිය අතර 
ඔහුමේ බිරිඳ සුවය ලො නිව සට ගියාය.  

ශ්රී ලංකාමේ 3 වැනි මකාමරෝනා 
මර ණය මලස සට හන් වී තිමෙන්මන් 
අමරේල් 01 වැනිදා මර ණ යට පත් වූ 
මර දාමන් පදිංචි මුසලිේ ජාතික පිරි මි
ය කුමේ මර ණ යයි. 72 හැවි රිදි ඔහු ජය
ව ර්ධ න පුර මරෝහමල් ප්රති කාර ලෙ මින් 
සිටින විට මකාමරෝනා වැළඳී ඇති ෙව 
තහ වුරු විය. ඉන්ප සුව ඔහුව අංමොඩ 
අයි. ඩී. එච. මරෝහ ලට ඇතු ළත් කිරී
මට පිය වර ෙැනිණි. එමහත් අමරේල් 01 
වැනිදා රා්රිමේ ඔහුව මරෝහ ලට ඇතු
ළත් කිරීම සඳහා ොහිර මරෝගි අං�මේ 
තො මෙන සිටින අව ස්ා මේදී ඔහු මර
ණ යට පත් විය. අධි රුධිර පීඩ නය, දිය
වැ ඩි යාව, වකු ෙඩු අක ර්මන් වීම වැනි 
මරෝෙ ෙණ නා ව කින් මපළුණු ඔහුමේ 
අව සන් කට යුතු මුල්මල් රි යාව උඩු මුල්ල 
ආදා හ නා ො ර මේදී සිදු මකරිණි.   

ඊට දින 2කට මපර, එනේ මාර්තු 30 
වැනි දින ශ්රී ලංකාමේ 2 වැනි මකාමරෝනා 
මර ණය වාර්තා විය. ඔහු මීෙ මුව 
මපෝරු මතාට පදිංචි වී සිටි මමාමහා මඩ් 
ජම ල්ඩීන් නමැති මුසලිේ ජාති ක මයකි. 
ේවසන ආො ධ ය කට ප්රති කාර ෙැනීම 
සඳහා මීෙ මුව මපෞදෙ ලික මරෝහ ල ක ට 
ගිය ඔහුව පුදෙ ලික මරෝහ මලන් මීෙ මුව 
මූලික මරෝහ ලට එවා තිබිණි. මීෙ මුව 

මරෝහමල් 20 වැනි වාේටුමේ ප්රති කාර 
ලැබූ ඔහුමේ මරෝගි තත්ත්වය අසාධ්ය 
වූ ෙැවින් දැඩි සත්කාර ඒක ක යට මාරු 
කරනු ලැබීය. ඔහු මකාමරෝනා ආසා
දි ත යකු ෙව තහ වුරු වූමේ මාර්තු 30 
වැනිදා පසව රු මේය. ඔහුව අංමොඩ 
අයි. ඩී. එච. මරෝහ ලට මාරු කිරී මට 
මපර මීෙ මුව මරෝහ මල්දි මර ණ යට පත් 

විය. ඔහු මුසලිේ ජාති ක යකු වුවෙ මීෙ
මුව මඤමඤො ක්කා මේන සුසාන භූමි
මේදි ආදා හ නය මකරුමණ් ජාත්ය න්තර 
නිමරෝ ධා යන මරගු ලා සි ව ලට අනු වය. 
විමද � යක සිට මමර ටට පැමිණි කිසි
වකු ඔහු සමී පව ඇසුරු කර මනාති බු
ණෙ මිය යෑමට දින 20කට මපර යාප
නමේ සංචා රය කර ඇති ෙවත් එහිදී 
මකා මරෝනා වයිරසය �රී ර ෙත වන්නට 
ඇති ෙවත් අනු මාන මකරිණි.   

ලංකාමේ ප්ර්ම මකාමරෝනා මර ණය 
මලස වාර්තා වී තිමෙන්මන් මාර විල 
හාල්ෙ ඬු වන ප්රමද �මේ පදිං චි ක රු ව කුමේ 
මර ණ යයි. ඉලං ෙ මේ ඩිමේ ධර්ම සිරි 
ජනා නන්ෙ නේ ඔහු 60 හැවි රිදි විමේ 
පසු වන සංචා රක මඟ මපන්ව න්නකු 
මලස කට යුතු කළ අමයකි. අව සාන 
වතා වට ජර්මන් ජාතික සංචා ර ක යන් 
පිරි ස කට මඟ මපන්වූ ඔහුට මකාමරෝනා 
වයි ර සය ආසා ෙ නය වූමේ එකී සංචා
ර ක ය න්මෙන් යැයි අනු මාන මකරිණි. 
ඔහු ලංකා මවන් වාර්තා වූ 4 වැනි 
මකාමරෝනා මරෝගි යාය. අංමොඩ අයි. 
ඩී. එච. මරෝහමල් ප්රති කාර ලැබූ ඔහුව 
දැඩි සත්කාර ඒක ක යට ඇතු ළත් කර 
තිබුමණ් දිය වැ ඩියා මරෝෙ මයන් මපළුණු 
ඔහුට වකු ෙඩු ෙදධ කිරීමේ සැත්ක
මක් ෙ කර තිබූ නිසාය. එමහත් මාර්තු 
28 වැනි දින ඔහු මර ණ යට පත් වූමේ 
ලංකාමේ ප්ර්ම මකාමරෝනා මර ණය 
මලස වාර්තා වක් තෙ මිනි. මකාටි කා
වත්ත සුසාන භූමිමේ ආදා හ නා ො ර මේදි  
අන්ත ර්ජා තික නිමරෝ ධා යන මරගු ලා සි
ව ලට අනු කූ ලව ඔහු මේ අව සන් කට යුතු 
සිදු මකරිණි.  

ලංකාමේ මමමතක් සිදු වූ මකාමරෝනා 
මරණ ෙැන විමසා ෙැලී මේදී 9 වැනි 
මර ණ මයන් පසුව සිදු වූ මරණ අතර 
යේ කාල පර ත ර යක් තිමෙන ෙව පැහැ
දි ලිය. එමහත් මුල් මරණ 7ම වාර්තා වී 
තිමෙන්මන් දින යක්, දින මෙක තුනක් 
වැනි ඉතා මකටි කාල පර ත ර යක් තෙ
මිනි. මේ අනුව ශ්රී ලංකාව මකාමරෝනා 
මරෝෙය ඉතා සාර්් කව පාල නය කළ 
ෙව පැහැ දි ලිව දැක ෙත හැකිය.  



“COVID-19 හමුවේ ජන ජීවි තය” ප්රථම සථථානය දිනථාගත් වසයථාරුව - නුවන් සමථාධි

විවෘත අංශවේ ප්රථම සථථානය දිනථාගත් වසයථාරුව - සුදානන්ත් වේතීෂවරනථාදන් 

 රසික කකොටු දු රකේ       

දෘශ්ය රූප සංක ල නවේ රිදමය වසථායථා 
යන වතවන ඇසේ සතු වූවකු තුළ 
රසික හද සසල කර වන ජීව ගු ණ යත්,  

හැඟීම් කුළු ග න්වන නිය මථා වේ හථා ඊට අදාළ 
අර මුණ සහ උපථාංග අතර සවමෝ දා න වයන් 
නිමැ වවන රටථා වේ නැති නම් රිදම යේ සතු නම් 
වහවතම ප්රතිභථා සම්පන්න නිරමථා ණ ශීලී ඡථායථා-
රූප ශිල්පි යකු බව අවි වථා ද වයන් පිළි ගත හැකිය. 

මෙකී ගුණ ය නමගෙන සුපු ස්පිත ඡායා රූ පා ව
ලි යක් පසු ගිය දා අමේ ඇස ගෙැටිණ. ඒ ම�ෝක 
ඡායාරූප දිනයට සෙගොමීව පැවැති සිවවන 
රාජ්ය ඡායා රූප උමෙ මේ දීය. පසු ගිය 19 
වැනිදා රාජ්ය අොත්ය පියේ නිශානත ද සිේවා 
මේ ප්රධා න තව මයන ඉතා උතක ර්ෂ වත අයු රින 
පැවැති මෙෙ ඡායා රූප උම�ෙ පැවැ තවිණි. 

සෙස්ත ම�ෝක වාසීන මුහුණ  දී සිටින 
COVID19 ව්යස නය මේතු මවන මෙවර 
රාජ්ය ඡායා රූප තර ගෙමේ ද ස්වභා වය තර
ෙක් මවනස් මුහු ණු ව රක් ගෙතමතය. මෙවර එහි 
මතොව වූමේ “COVID19 හමුමව ජන ජීවි
තය” යනනය. 

මීට අෙ ත රව විවෘත අංශය සඳ හාද අව ස්්ාව 
�බා දී තිබුණි. ඒ අනුව දිව යිමන නනමදස 
සිටින ඡායා රූප ශිේපීන ශිේපි නි යන විශා� 
ප්රො ණ යක් ඡායා රූප ඉදි රි පත කර තිබුණි. ඒවා 
අතදැ කීම් බහු� ප්රවීණ විනි ශ්චය ෙණ්ඩ � යක් 
ෙඟින විනි ශ්ච යට �ක්කර තිබුණි.

ඒ අනුව “මකාවිඩ් 19 සෙඟ ජන ජිවි තය”යන 
මතොව යටමත පැවැති ඡායා රූප අංශමයන 
නුවන සොධි ඉදිරිපත කෙ ‘වි්ෂෙතාවය 
(Disparity)’ නම් ඡායාරූපයට ප්ර්ෙස්්ානය 
හිමි විය. මෙහි මදවනස්්ානය හිමි වූමේ 
‘මකාමරෝනාවලින එහා ගිය විශවාසය 
(Belief Beyond Corona)’නම් ඡායාරූපය 
ඉදිරිපත කෙ ජයනාත ඉ�ංගෙමකෝනට ය. 
මතවැනි ස්්ානය ‘ෙනස නිදහමස් ලිහිේ 
කිරීෙ (Relaxation of The Free Mind)’ 
නම් ඡායාරූපය ඉදිරිපත කෙ සාලිය කුොර 
ජයමස්කරට හිමිය.

විවෘත අංශමේ ප්ර්ෙ ස්්ානය හිමි වූමේ 
සුදානනත මක්තීෂවරනාදන ඉදිරිපත කෙ ‘THE 
HUT’ නම් ඡායාරුපයටය. එෙ අංශමේ මදවැනි 
ස්්ානය ‘අපි මනාදත ම�ෝකය’ ප්රියනත 
මීමගෝඩ දිනාගෙත අතර,  මතවැනි ස්්ානය 
‘ආරක්ෂිතයි (SAFE HAVEN)’නම් ඡායාරූපය 
ඉදිරිපත කෙ එන. සුභා්ෂණ මකාස්තා දිනා 
ගෙතමතය. මතෝරාගෙත මසසු තරගෙකරුවන 
සඳහා කුස�තා සහතික පිරිනැමිණි.

මම් සම්බ නධ මයන අද හස් දක්ව මින රාජ්ය 
ඡායා රූප උප මේ ශක සභාමව සභා පති ප්රසනන 
මහනනා යක කියා සිටිමේ “ශ්රී �ාංමක්ය සො
ජය විසින කැෙ රා ක රු වකු ම�ස හඳු නා මගෙන 
සිටින පුේගෙ �යා තුෙ මරේෂ්ඨ ක�ා ක රු වකු 
සැඟවී සිටින බව මබාමහෝ මදනකු මනාදනනා 
බවය. එවැනි පුේගෙ � යන හඳු නා මගෙන ඔවුනමේ 
ඡායා රූ ප ව� ගෙැබව ඇති ඡායා රූ ප ෙය වටි
නා කම් සහ ක�ා තෙක ගුණය ඉහ ෙට ඔසවා 
තැබීෙ තෙ සභාමව කාරය භා රය වන අතර 
ම�ාව පුරා ප්රබ� ක�ා ොධ්ය යක් ම�ස මගෙෞර
ව යට පාත්ර වූ ඡායා රූප ශිේපමේ නිරත වන 
ශ්රී �ාංකි ක යනට රාජ්ය මගෙෞරව පිරි නැ මී මෙන 
ඔවුන දිරි ෙත කිරීෙ උෙමේ මුඛ්ය පර ො ර්ය 
වන බවය. 

ඡායා රූ ප ක ර ණය ශිේප යක්,  ක�ා වක් මෙන 
ෙ ප්රබ� ව්යාපා ර යක් වන බව පැවසූ මහමතෙ 
එය කරො නත යක් සහ ව්යාපා ර යක් වශ මයන 
දශක ගෙණ නා වක් කිසිඳු රාජ්ය අනු ග්ර හ යක් 
මනා� බාෙ විශිෂට මස්වා වක් සප යන බවය. 
එබැ වින ඡායා රූප ශිේපය හා බැඳුණු සිය ලුෙ 
අංශ පිළි බ ඳව සැ� කි ලි ෙත මවමින ඔවුනමේ 
ගෙැටලු සහ ප්රශන විස ඳී ෙට සක්රී යව දායක 
මවමින �බා දිය යුතු රාජ්ය අනු ග්ර හය �බා 
ගෙැනී ෙට උප කාරී වීෙ රාජ්ය ඡායා රූප උප මේ
ශක සභාමව කාරය භා රය වන බවත,  මෙවර 
රාජ්ය ඡායා රූප උමෙ� covid-19 වසං ගෙත 
තතතව යන මේතු මවන තත්ය සෙ (virtual) 
තාක්්ෂ ණ යට අනුව සංවි ධා නය කෙ බවයි. ඒ 

සඳහා උප මේ ශක සභාමව සාො ජි ක යින කෙ 
කැප වීෙ අගෙය කෙ යුතු බවය.

ඡායා රූප ක�ාමව නිරත ශ්රී �ාංමක්ය ඡායා
රූප ශිේපීනමේ නිරො ණ ශී ලී තවය විනි විද භා
ව ය කින යුක්තව දැකිය හැකි පරි ණත විනි ශ්චය 
ෙණ්ඩ � ය කින එෙ නිරොණ අගෙ ය මින  නිසි 
වටි නා කම් �බා දී තිබීෙ මෙහි විමශ්ෂතවයයි.

ජාතික මෙනෙ ජාත්ය නතර වශ මයන 
සම්ො න යට පාත්ර වූ  ඡායා රූ ප ක ර ණය පිළි
බඳ මජ්යෂ්ඨ යකු වන ගුණ දාස මහට්ටි ආ රච්චි 
ශූරීන මවත ඡායා රූ පා භි ොනි මගෙෞරව සම්ො
නය මෙහි දී පිරි නැ මිණ.

නිස� රූප රාමුව මකමරහි අප රි මිත මගෙෞර
ව යක් දක්ව මින එහි ක�ා තෙක මෙනෙ 
තාක්්ෂ ණික මෙමහ ව රක මයමදන ගුණ දාස 
මහට්ටි ආ රච්චි ෙහතා 1938 ොතර දිස්්රි
ක්කමේ කැක න දුර ග්රාෙමේ ජනෙ �ා භය �ැබී 
ය. මොටා මගෙ දර රජමේ විද්යා �ය,  කළු මබෝ
වි� බුේධ ම�ෝ්ෂ විද්යා �ය සහ වැේ� වතත 
අරතුසා යන විද්යා � ව ලින අධ්යා පන �ැබූ 
මහමතෙ රජමේ �ලිත ක�ා ආය ත න යට බැඳී  
ඡායා රූ ප ක ර ණය පිළි බඳ දෑ අවු රුදු ඩිේම�ෝ
ො වක් හැදෑ රීය. එය ඔහුමේ ජීවි තමේ හැර
වුම් �ක්්ෂය බවට පත විය. පසුව විේසන 
හෑමගෝඩ සූරීනමේ චිනත න මයන මපාමහා
සත වූ ‘කැෙරා ෙො සො ජය’ට වර්ෂ 1964 දි 

සම්බනධ වීෙට ඔහුට වාස නාව උදා
විය. ශාස්්රීය අධ්යා ප න මයන ශික්ෂිත 
මහමතෙ ප්රාමයෝ ගි කව ඡායා රූ ප ක ර
ණමේ නියැ මෙ මින �ාංමක්ය ඡායා රූප 
ක්මෂත්රයට ඉටු කෙ විශිෂට මෙමහ වර 
ඇතමතනෙ අගෙය කෙ යුතුය. 

වැේ� වතත ඇක්මී ඡායා රූ ප ගො
රය හා ෙර දාන ම්ඩානේඩ් සහ සො
ගෙෙ ආදි කීරති ෙත ආය ත න යනහි 
මස්වය කිරී මෙන සිය ශිේපීය කුස
� තා වය ව්ඩ වා ගෙත මහමතෙ මපාමටෝ 
මටක්නිකා (photo technica) ආය
ත නමේ අධි පති මෙඩ්.ආර ෙේවැනන 
යටමත සිනො කැෙරා තාක්්ෂ ණය 
පිළි බ ඳව හැදෑරුමවය. පසුව ශ්රී �ංකා 
මපාලිස් මදපා රත මම් නතුමව ඇඟිලි 
ස� කුණු අංශමේ සම්පත දාය ක යකු 
වශ මයන වසර 35ක පෙණ කා� යක් 

ජාතික මෙමහ ව රක නිරත විය.
ජාතික මෙනෙ ජාත්ය නතර වශ මයන ඡායා

රූ ප ක ර ණය පිළි බඳ කීරතිය හිමි ක ර ගෙත මහට්ටි
ආ රච්චි ෙහතා සිය නිරො ණා තෙක ඡායා රූප 
ම�ෝකමේ මබාමහෝ රට ව� ප්රද රශ නය කිරී ෙට 
සෙත විය. 

ඉන හස� අතදැ කීම් සම්භා ර යක් කැටි
මකා ට ගෙත මහමතෙ AFIAP මහවත ජාත්ය
නතර ඡායා රූප ක�ා සංගෙ ෙය විසින පිරි න
ෙන සම්ො න මයන ද,  HON FAG මහවත 
පාකි ස්තාන ඡායා රූප ශිේපීනමේ සංගෙ ෙමේ 
මගෙෞරව සම්ො න මයන ද පිදුම් �ැබීය. වර්ෂ 
1987  දී බ්රිතාන්ය රාජ කීය ඡායා රූප සංගෙ ෙමේ 
සාො ජි ක තවය �බා ගෙත මහට්ටි ආ රච්චි ෙහතා 
කැ� ණිය විශව වි ද්යා �මේ ජන ස නනි මව දන 
අධ්ය ය නාං ශය මගෙෞරව සම්ො න මයන ද ශ්රී 
�ංකා ජාතික ඡායා රූප ක�ා සංගෙ ෙමේ ANPS 
සහ FNPAS යන මගෙෞරව සම්ො න මයන ද 
පිදුම් �ැබීය.

මහට්ටි ආ රච්චි ෙහතා මොමටෝ මොකස් 
(Foto Focus) නමින 1968  දී මකාෙඹ 
මකාටුමව චිත්රා ගො ර යක් ආරම්භ කෙ අතර,  
මේශීය ඡායා රූප ක�ා වට මෙනෙ වාණිජ අංශ
යට මස්වා වන �බා දීමම් පුමරෝ ගො මි යකු විය. 
2018  දී මහට්ටි ආ රච්චි ෙහතා විසින ඡායා රූප 

ක්මෂත්ර යට සිදු කරනු �ැබූ විසේ  මෙමහ වර 
අගෙ ය මින සංස්කෘ තික කට යුතු මදපා රත මම්
නතුව ක�ා භූ ්ෂණ රාජ්ය සම්ො න මයන පිදුම් 
�ැබීය. මම්වන විට 82 විමේ පසු වන ජී.මහට්ටි
ආ රච්චි ෙහතා රාජ්ය ඡායා රූප උප මේ ශන 
සභාමව සක්රීය සාො ජි ක යකු  වශ මයන වසර 
ගෙණ නා වක සිට කට යුතු කර මින සිටී.

ස්වකීය ජීවි තය ඡායා රූප ක�ාව,  ශිේපය හා 
කරො නතය මවනු මවන කැප කෙ ජී.මහට්ටි ආ
රච්චි ශූරීනට ඡායා රූ පා භි ොනි මගෙෞරව සම්ො

න මයන පුදනු �ැබීෙ පිදිය යුතතන පුදනු 
�ැබීෙ මොන වට පසක් කර නනකි.

මෙෙ උ�මේදී රූපා ව ම�ෝ කන ශාස්්රීය 
සංග්ර හය එළි දැ ක්වීෙ ද සිදු විය. මම් අව ස්්ාව 
සඳහා ඡායා රූප ශිේපින මෙනෙ රාජ්ය ඡායා
රූප උප මේ ශක සභාමව සභා පති ප්රසනන 
මහනනා යක,  ශ්රී �ංකා ක�ා ෙණ්ඩ �මේ සභා
පති ෙහා ්චාරය ජය මස්න මකෝට්ට මගෝඩ ඇතුළු 
සම්භා ව නීය අමු තතන රාශි යක් පැමිණ සිටි යහ.

වතවන සථථානය දිනථාගත් වසයථාරුව - සථාලිය කුමථාර ජයවසකර

කුසලතථා සම්මථානය දිනථාගත් වසයථාරුවේ - සින්නු රථාමදාස

ඡථායථා රූ පථා භි මථානි  
වගෞරව සම්මථා න ය 

හිමිකර ගත්  
ගුණ දාස වහට්ටි ආ ර ච්චි

රථාජ්ය ඡථායථාරූප උපවදශක 
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ලංකාමව ෙෑත අතී තමේ සිදු වූ ධරෙ 
ශාස්ත්ර පුන රජී ව නය අප්ර ති හත පුේගෙ� 
පරි ශ්ර ෙ යක ප්රති ඵ � යකි. වැලි විට සර

ණං කර සං� රාජ හිමි පාමණෝ එහි නිය මු වා මණෝය. 
ධරෙ ශාස්ත්ර අනත පරි හා නි ය කට පතව තිබූ ෙහ
නු වර රාජ ධානි සෙ මයහි උනව හනමස් විසින 
අමනක ප්රකාර දුක් කම්ක මටාලු උසු � මින දියත 
කරන �ද ධරෙ ශාස්ත්ර පුන රජී වන ව්යාපා රය 
සිය වසක පෙණ කා� යක් ඇතු ෙත දීප ව්යාේතව 
ධරෙ ශාස්ත්රා ම�ෝ කය පැති රවූ ප්රදී ප ස්් ම්භ යක් 
බවට පත විය. 

�ංකාමව ප්රමේශ නාෙ විවිධ කරුණු මේතු 
මකාට මගෙන ප්රසි ේධි යට පතව තිමබන අතර ෙහ
නු වර දිස්්රි ක්කමේ තුම්පමන ප්රමේශ නාෙය ප්රසි
ේධි යට පතව තිමබනමන මෙෝ්ඩ ක ම්ව � ටය. එවන 
සර ද ෙ කට බඳුන වූ තුම්පමන ප්රමේ ශමේ වැලි
විට නම් ග්රාෙමේ කු� තුංගෙ නම් මුදලි මකමන
කුට දාව කු� තුංගෙ බණ්ඩා කුෙරු උපත �ේමේ 
1698 වර්ෂමේ ජුනි ෙස 19 වන දිනය. එර මු දු

ලි යේමේ උපා ස ක රා � මගෙන සිංහ� මහෝඩිය සහ 
නම් මපාත, ෙඟුේ �කුණ ආදි මූලික මපාත මපෙ 
කියවා මගෙන මුරු ේමද ණිමේ මේරත මගෙදර ගුරු
නනා නමස් මගෙන වැඩි දුර ඉමගෙ නුෙ �ැබූ බව එක් 
ප්රවා ද ය කින පැව මසන අතර රාජ මස්වමේ නිර
තව සිටි සිය මදටු මසාමහා යුරා සෙඟ රජ ොලි
ගෙ මයහි විසූ බව තවත ප්රවා ද ය කින පැවමස්. ෙො 
විමේ සිටෙ ගිහි මගෙයි රැමඳන රිසි යක් මනාමපනවූ 
කු� තුංගෙ බණ්ඩා 1714 වර්ෂමේ මසාමොස් හැවි
රිදි විමේදී සූරි ය මගෝඩ කිතසි රි මෙ වන රාජ සු නදර 
සාමීන සමී ප මයහි සර ණං කර නමින සසුන බිටෙ 
පිවි සිණ. එවක තෙ ශාස්ත්ර පිසා සය සනසි ඳ විය 
හැකි එකදු භික්ෂු වක මනාවූ මයන කිසි යම් වර
ද කට ොමක මහ ේව� සිර ගෙත කරනු �ැබ සිටි 
ම�වමක් රා� මවතින රාජ උද හ සට �ක් වීමම් 
තරජන තිබි ය දීත බා�ා ව තා රමේ නාෙ කාණ්ඩය 
හදාෙ බවත ඒ සඳහා අප ෙණ මවමහ සක් දැරූ 
බවත සං� රාජ සාධු ්චරි යා මවහි දැක්මව. ඒ 
විස්ත ර යට අනුව සර ණං කර සාෙ මණ රමයෝ ‘ඒ 
ෙහ මක මහ ේව� ගෙෙට සමී පව තිමබන අ� ගෙේමේ 
කනමේ අඹ ගෙස මු� ගෙේ ම�මණහි පැං්චකු සෙඟ 
අප්ර සිේධ මවසින මපාමරා තතුවැ සිටැ මගෙනැ, ඒ 
ප්රස්්ා වට පිණ්ඩ පාත කිරීෙ නැතත පාත්ර මයනෙ 
වෙ ඳන නිසා තෙන වහ නමස්ට යැමපන පෙ ණට 
ඒ ගෙම්වැසි සැදැ හැ ති යන විසින පාත්ර මයන මගෙන
වුත මදන මභෝජ නය ෙඟින සිටින  ෙඳින ෙඳ වත 
මදමව � ටෙ මදමින, ඇතැම් විමටක අව ශි ෂටය 
දිය වත මකාට තළු තැටි මයන කැඳ වශ මයන 
වෙඳා’ ජීවත වූහ. මෙමස් අප ෙණ දුක් ගෙැහැට 
විඳි මින ම�වමක් රා� මවතින �ද ඉමගෙ නුෙ අව
සන වූ ක� සර ණං කර සාෙ මණ රමයෝ පේකු ඹුමර 
අත් දස්සි සාෙ මණර ගුරුන මවත පැමි ණි යහ. 
පේකු ඹුමර අත් දස්සි සාෙ මණර හිමි ම�වමක් 
රා�මේ ගුරු වූ වට බු ලුමව ෙහ සා මිමේ ප්රධාන 

ශිෂ්ය යාය. උනව හනමස් මවතින සර ණං කර 
හිමිමයෝ බා�ා ව තා රමේ ඉතිරි මකාටස හදාර නිෙ 
කෙහ. ධරෙ ශාස්ත්ර අධ්ය යන ආර ම්භමේ පටන 
සර ණං කර හිමි යන ඇසුමර තවත සේධි ව හා රික 
සාෙ මණ ර ව රුන මදන ෙක් වූ අතර ය්ා කා�මේ 
තවත සේධි වි හා රි ක යකු එක් වීෙත සෙඟ සිේවත 
සිවු නෙ කමේ සො ගෙ ෙ යක් නිරො ණය විය. සිටි
නා ෙ ළුමව ධම්ෙ මජෝති, ඉලි පැ නගෙ මුමව සහ කදි
රා මගෝඩ යන සාෙ මණර හිමි වරු ඒ සො ගෙ ෙ යට 
අයත වූහ. පිණ්ඩ පා ත මයන යැමප මින සතර 
මකෝර �මේ සහ සතමකෝ ර �මේ පිනකම් සඳහා 
වැ්ඩ ෙ කෙ මම් සාෙ මණ ර ව රුන මකමරහි පැහැ
දුණු පිරිස් උන වහ නමස් �ාමේ සෙ ගෙ ෙ යට එකතු 
වූහ. එමස් එකතු වූ පිරිස් ධරෙ ශාස්ත්ර අධ්යය
න මයහි පූරණ කා ලී නව නිෙේන වීෙට කට යුතු 
සැ� සීෙ නිසා පැවති සීමිත ග්රන් පිට පත කිරීෙ 
මෙනෙ ඒවාට ව්යාඛ්යාන සම්පා ද නය කිරී ෙද 
බහු� වශ මයන සිදු විය. සෙ හර ග්රන් අලු මතනෙ 
ලිය විණ. සේධරෙ සාරාර් සංග්ර හය, මේසජජ 
ෙංජුසා සනනය, අභි ස ම්මබෝධි අ�ං කා රය, රූප 
ො�ාව, ෙධු රාර් ප්රකා ශනි, මුනි ගු ණා �ං කා රය, 
අභි ස ම්මබෝධි අ�ං කා රය උනව හනමස් අතින 
සම්පා ද නය වූ ග්රන් මයෝය. 

සිේවත සො ගෙ ෙමේ සාො ජික භික්ෂුන 
වහනමස් අනු ක්ර ෙ මයන වැඩි වතෙ සර ණං කර 
හිමි යන හඟු ර නමක තට වැ්ඩෙ මකාට දමු ණු වැව 
අස� කුටි මපෙක් තනවා ධරෙ ශාස්ත්ර ඉගෙැ
නවීමම් කට යුතු තවත ව්යාේත කිරීෙ නිසා උනව
හ නමස්මේ උතසා හය දිමනන දින සප� වනු දුටු 
ෙේවතු අස්ගිරි විහාර වාසී ගෙණි නනා නමස්�ා 

නමර න්ර සිංහ රජු මවත 
සාවද්ය කරුණු පැමි
ණිලි ම�ස ඉදි රි පත 
කෙහ. එවක කනද 
උ්ඩ ර ටට මස්නදුව සිටි 
ජාමකාමම් මගොනස
ේමවස් ප්රමුඛ කමතෝ
ලික පූජ ක ව රුනද 
ස්වකීය ආගෙ මික ප්ර්චා
රක කට යු තු ව �ට සර
ණං කර හිමි යනමේ ධරෙ ශාස්ත්ර පුන රජී වන 
ව්යාපා රය බාධා වක් බව මපනී ගිය මහයින සර
ණං කර හිමි යන පිළි බඳ රජුට ගෙතු කී බව පැවමස්. 
මම් ව්යාජ මතාර තුරු අවි ්චා ර වත ම�ස පිළි ගෙත 
නමර න්ර සිංහ රජ සර ණං කර හිමි යන �ේගෙ �ට 
පිටු වා හේ කමේය.

මෙමස් කා�ය මගෙවී යන අතමර ඉනදි යාමව 
සිට පැමිණි බමු ණකු කී සර� ශම�ෝක යක අරුත 
පහදා දීෙට සෙත කිසි වකු ෙහ නු වර මනාවූ මයන 
ඊට එකෙ සුදුස්සා සර ණං කර හිමි යන බව පළි
පාන මොමහා ට්ටා � මගෙන දැන ගෙත නමර න්ර සිංහ 
රජ සර ණං කර හිමි යනට පණි වු්ඩ යවා මගෙනවා 
මගෙනවා ගෙතමතය. 

ඒ අව ස්්ාමව ඉතා වි්ච ක්්ෂණ ම�ස ශම�ෝකමේ 
අරුත පහදා පාලි සිංහ� සංස්කෘත භා්ෂා ව ලින 
උනව හනමස් බණ කියා සිය ේ�න විස්ෙ යට පත 
කෙ බව පැවමස්. සර ණං කර හිමි යනමේ පාණඩි
ත්යය ගෙැන පැහැ දුණු රජ තුො එතැන පටන සර
ණං කර හිමි යනට ස්වකීය ධරෙ ශාස්ත්ර පුන රජී වන 
ව්යාපාර මනාෙ සුරු සහ මයෝ ගෙය �බා දුනමනය. 

සසු නගෙත වී මදාමොස් වස රක් ගෙත වන විට 
සියලු සතුරු බ� මවගෙ පරා ජය වී සර ණං කර 
හිමි යනමේ ධරෙ ශාස්ත්ර පුණ රජී වන ව්යාප ර
යට පූරණ රාජ්ය අනු ග්ර හය හිමි විය. සර ණං කර 
හිමි යනට විරු ේධ වා දී කම් කෙ උභය විහා ර වාසී 
සාෙ මණ ර ව රුන ද සිේවත සො ගෙ ෙට එක්වී මෙන 
දිමනන දින සර ණං කර හිමි යනමේ ව්යාපා රය 
ශීඝ්ර මයන ව්යාේත වනනට විය. නමර න්ර සිංහ 
රජුමේ අනග්ර හය යටමත අම්බැක්ක අස� නිය
ෙ කනද නම් ස්්ානමේ පිරි මව නක් තනවා ධරෙ 
ශාස්ත්ර අධ්යා ප නය තව දු ර ටත ව්යාේත කිරී ෙට 
සර ණං කර හිමිමයෝ සෙත වූහ. 
මම් සියලු කට යුතු මෙමස් සිදු වන අත ර වා රමේ 

�ක්දිව භික්ෂු උප ස ම්ප දාව ප්රති ෂ්ඨා ප නය කිරීෙ 
සඳහා කිහිප විටක්ෙ අ මනක ප්රකාර උතසාහ දරූ 
සර ණං කර හිමිමයෝ අව සා නමේ තෙ උතසා හය 
ෙස්ත ක ප්රාේත කර ගෙැනී ෙට සෙත වූහ. පනස් 
පස්වන විමේදී උප ස ම්ප දාව �ද සර ණං කර 
හිමිමයෝ කීරති ශ්රී රාජ සිහ රාජ්ය සෙමේ දී සං�
රාජ පද වි යට පත වූහ. 

මෙමස් කට යුතු කර මගෙන යන අත ර වා රමේ 
නැව ත ව රක් රාජ නිර ප රමේ රාජ උද හ සට �ක් 
වන සඟ රජ හිමිමයෝ මපර පරි දිෙ තෙ ශාස්ත්ර 
ඥානමේ ෙහි ෙ මයන නිරමදෝෂී බව ඔේපු කිරී ෙට 
සෙත වූහ. සර ණං කර හිමි යනමේ ධරෙ ශාස්ත්ර 
පුන රජී වන ව්යාපා රය රුහුණ, සතර මකෝර �ය, 
සතර මකෝර �ය පුරා ව්යාේත විය. තෙ සේධි වි
හා රික සිටි නා ෙ ළුමව ධම්ෙ මජෝති හිමි යන ප්රමුඛ 
මකාට මගෙන දකුණු ප්රමේ ශමේ ව්යාේත වූ ධරෙ 
ශාස්ත්ර ව්යාපා රය විසි වන සිය වමස් මෙරට සිදු 
වූ ෙහත ශාස්ත්ර පුන රජී වන ව්යාපා ර යට ප්රතිෂ්ඨා 
විය. එන යින සර ණං කර සං� රාජ හිමිමයෝ නූතන 
ශාස්ත්ර පුන රජී වන ව්යාපා රමේ ආදි කරතෘ ම�ස 
සදා බුහු ෙ ණට �ක්විය යුතමතෝය.

ධරම ශාස්ත්ර උලපෙ

පූජ්ය වැලි විට සර ණං කර  
සංඝ රථාජ හිමි පථාවණෝ

වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනිදා ඉරිදා



වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා 17

19
පිටුවකථානායකවරයකුගේ 

ජීවිතය අහිමි කළ 
විවාදය

20
පිටුවමහාචාරය ගරෝහණදීර 

වැඩිගයනම ආදගර 
ග�ාතවලට

හරතාලයට 
දැන 

වසර 67යි

21
පිටුව

ක�ොවිඩ් වංස ග තය තව මත් ක�ෝව 
පුරො පැති කර මින් තිකේ. කේ වන 
විට සමසත ආසො දි ත යන් සංඛ්ොව 

ක�ෝටි කෙ� ඉකමවො ඇති අතර, මරණ සංඛ්ොව මිලි
ය න ය �ට ආසන්න කවමින් තිකේ.කමක�ස ක�ොව පුරො 
රට වල් අත රින් අති බහු ත ර යක ක�ොවිඩ් කේතු කවන් 
පීඩො විඳි මින් සිටින අතර එ�ෙ ක�ොවිඩ් කරෝගි යකු ක�ෝ 
වොරතො කනොවූ රට වල් ෙ� යක ක�ොවිඩ් කේතු කවන් 
බ� වත් ක�ස පීඩො විඳි මින් සිටින බව පැව සු ව ක�ොත් 
කබොක�ෝ කෙනො පුදු ම යට පත්වනු ඇත.   

එකද ර�ෝගි යකු ර�ෝ වාර්ා ර�ාවූ �ටක් රකාවිඩ් 
රේතු රවන් පීඩා විඳින්රන් රකරේ දැයි අසනු ඇ්.   

දැ�ට ර�ෝකරේ එකද රකාවිඩ් ආසා දි ්  යකු ර�ෝ 
වාර්ා ර�ාවූ �ට වල් ද� යක් තිරේ. රේ �ට වල් 
ද� යම පැසි ෆික් ක�ාපරේ පිහිටා ඇති කුඩා �ට
වල්ය. �ම ඇසූ පම ණින් ර�ාර�ා් රද�ා දන්රන්ද 
�ැ්. පැසි ෆික් ක�ා පරේ ඉ්ා කුඩා �ට වල් ව� 
ප�ාවු, මිර්ා නී සියා, මාර්ෂල් දූපත්, �ායුරු, කිරි
�ැටි, රසා� මන් දූපත්, තුවාලු, සරමෝආ, ව�ාටු ස� 
රටාංගා ය� �ට වල් එකද රකාවිඩ් ර�ෝගි යකු ර�ෝ 
වාර්ා ක� �ැ්. එර�ත් රේ �ට වල් රේ ව� විට 
පසු වන්රන් ඉ්ා අසීරු ආරථික, සාමා ජීය ්ත්ත්ව
ය කය. ඊට රේතුව අන් කිසි වක් ර�ාව රකාවිඩ් 
වසං ග ්  යයි.   

රේ ර�ාර�ෝ �ට ව� ප්රධා� ආදා යේ මාරගය 
වන්රන් සංචා �ක කරමා න්්ය ව� අ්� රකාවිඩ් 
රේතු රවන් මුළු ර�ෝක රේම අංක එකට ප�� වැදී 
ඇති කරමා න්්ය වන්රන්ද සංචා �ක කරමා න්් යයි. 
රකාවිඩ් ආසා දි ්  යන් වාර්ා ර�ාවූ වද ගුවන් ගමන් 
නිසි පරිදි ක්රියා ත්මක ර�ාවීම, ර�ාර�ෝ �ට ව� 
සංච �ණ සීමා ක්රියා ත්මක වීම ස� සමාජ දු� ේ්
්ාව ය�ාදී කරුණු රේතු රවන් රකාවිඩ් ර�ාමැති 
රේ �ට ව� සංචා �ය කිරී ම ටද කිසි වකු එක්වන්රන් 
�ැ්.   

ප�ාවූ �ාජ්ය යට 2019 වස රරදී පැමිණි සංචා � ක
යන් සංඛ්ාව 90,000 ඉක්මවා තිරේ. රේ සංඛ්ාව 
එ�ට ජ� ග � �ය රමන් පේ ගුණ යකි. ඒ අනුව ්ද 
නිල් අ� සක් ස� සුදු වැල්ර�න් යුතු මුහුදු තී�
යක් සහි් රේ කුඩා �ට සංචා �ක කරමා න්් රයන් 
��� ආදා යම ගැ� දළ අද � සක් ��ා ග් �ැකි 
වනු ඇ්. රේ ව� විට ප�ාවූ �ාජ්ය ්ම රේශ
සීමා විවෘ් ක� ��ා සිටි යද එකද සංචා � ක
රයක් ර�ෝ එ� ටට පැමිණ �ැ්. එ�රේ ර�ෝටල් 
රේව ක යන් ස� හිමි යන් ඉ්ා අසීරු ්ත්ත්ව ය කට 
පත්ව ඇති අ්�, රපාදුරේ මුළු �ටම 
ආරථික අේ්ායී ්ත්ත්ව ය කට පත්ව 
තිරේ. විරේ ්ෂම කරුණ වන්රන් රේ 
එකද රකාවිඩ් ර�ෝගි යකු ර�ෝ වාර්ා 
ර�ාවූ ්ත්ත්ව යක් තුළ �වයි.   

ර�ෝකරේ දැ�ට රකාවිඩ් ආසා
දි ්  යන් අඩු රව මන් වාර්ා වූ ක�ා
පය ර�ස පැසි ෆික් ක�ා පය දැක්විය 
�ැකිය. එම ක�ා පරේ ඇති ප්රධා� 
�ට වල් ව� ඕේරරේ ලි යාව ස� �ව
සී � න්් යද රපාදුරේ වාර්ා ක� 
සිටිරේ ර�ෝගීන් අඩු ප්රමා ණ යකි. රේ 
ක�ා ප යට වයි � සය ව්යප් වූරේද 
සූදා �ේ වීමට කා�ය ��ා රදමිනි. 
එ�ැ වින් ආසා දි ්  යන් වාර්ා ර�ාවීම අතින් රේ 
�ට වල් වාස �ා වන්් වුවද සමේ් ර�ෝකය මුහුණ 
රද� අරබූ ද රයන් ගැ� වී මට කිසිදු �ට කට ර�ා�ැති 
වී තිරේ.   

රකාවිඩ් සාර් කව මරද �ය කළ �ව ප්රකාශ ක�
මින් �ව සී � න්්ය ට්ැවල් ��ල් සංක ල්පය යටරත් 
ආ� ක්ෂි් �ට ව� සීමි් ගුවන් ගමන් ආ�ේ්භ ක�� 
�ව කලින් ප්රකාශ ක� සිටි �ැවින් රේ කුඩා පැසි ෆික් 
�ාජ්ය යන්ට ස� � දායී සිති විලි ප�ළ වුවද ඕක්�
න්්රේ යළිත් පැතිරී ය� වයි � සය ඒ සියලු සිහි� 
බිඳ දමා තිරේ.   

රේ ර�ාර�ෝ �ට වල් පව සන්රන් එකද රකාවිඩ් 
ර�ෝගි යකු වාර්ා ර�ාවූ වද ්මන්රගේ ආරථි කය 
රමන්ම එදි ර�දා ජ� ජීවි ් ය ද රකාවිඩ් රේතු රවන් 
වි�ාශ වී රගාේ ඇති �වය.

ක�ොවිඩ් නැතත් 
ක�ොවිඩ් නිසො 

බැට �න 
රට වල් දහ යක්

පොළුවට ගිය නොයුරු මුහුදු කවර ළක

 ටිගරා්නි වෑවල ගේ

ඔබො මොකේ කීරති මත් පො� න කයන් පසු 
අහිමි වී ගිය පො�න බ�ය යළි �බො 
ගැනී මට ඩිකමො ක්ර ටි කවරු �ළ �ැකි 

සෑම කෙයකම �ර මින් සිටිති. ඔවුන්ට සෑහී
ම �ට පත්විය �ැකි ක�ොඳම අකේ ක්ෂ �යො 
ක�ස ක�ෝ බයිඩ්න් කතෝරො ගැනී කමන් පසු කේ 
වන විට ඔවුන් උප �නො ධි පති අකේ කෂි �ොව 
ක�ස තවත් අකය කුකේ නම කයෝ�නො �ර 
තිකේ. ඒ කේ වන විට මුළු ක�ෝ� යම වැඩි 
විසතර කසොය මින් සිටිනො �ම�ො �ැරිසය.   

උප ජ�ා ධි පති අරප ක්ෂි කාව ර�ස 
කම�ා �ැරිේ �ේ කිරී මත් සම ඟම යළිත් 
ව්ා වක් රජෝ �යිඩ්න් රව් අරම රි කාරේ 
පම ණක් ර�ාව මුළු ර�ෝක රේම අව ධා
�ය රයාමු විය. රේ ව�විට ්ැපැල් ඡන්ද 
ප්රකාශ කිරීම ආ�ේ්භ විමට ඉ්ා ආසන්� 
රමාර�ා ් ක ට්ේප ්මා රව් අව ධා
�ය දි�ා ගැනී මට රයාද මින් සිටි ර�ාර�ෝ 
උපප � වැේටි යේ අන්ද මින් සාර් ක ත්ව යට 
ළඟා රවමින් පැවති අව ේ්ා වක �යිඩ්න් 
කම�ා �ැරිේ �ේ වූ උප ජ�ා ධි පති උප
් ම රයන් යළිත් ්මා රව් අව ධා �ය දි�ා 
ගැනී මට සමත් වූරේය.   

කම�ා �ැරිේ ර�ෝක යට ආග න්තුක වුවද 
අරම රි කානු ජ� ් ා වට �ේ ආග න්තුක 
චරි ්  යක් ර�රේ. ඇය 2017 සිට සක්රීය 
රේශ පා � �රේ නි� ් ව සිටින්රන් ර�ාර�ෝ 
අධ්
වියැති කම�ා උප් ��න්රන් අරම රි
කාරේ කැලි ර�ෝරනි යා රේය. �මින් කම�ා 
�ේ වුවද ඇය පැ�ැ දි ලිවම අරම රි කානු 
ජාතික කාන්්ා වකි. ඇයට රේ ආසි යා තික 
ආක ර්ෂ ණීය �ම හිමි වන්රන් ඇයරගේ මව
රගනි. ඇයරගේ මව ශ්ාම�ා රගෝපා �න් 
�ැරිේ ඉන්දි යාරේ රචන්�ා යිහි උප් �ැබූ 
කාන්්ා වකි. ඇය අරම රි කා වට සං් ම ණය 
වීරමන් පසු වැඩි දු� අධ්ා ප �ය ��ා ජීව 
විද්යා ඥ ව රි යක් �වට පත්ව න්නීය. අරම රි
කා රේදී රඩා�ල්ඩ් රජේපර  �ැරිේ �ේ 
ව� ජැරම යි කානු සේ්භ ව යක් සහි් අරම
රි කා නුවා සමඟ විවා� වීරමන්  ඇය �ැබූ 
දිය ණිය වන්රන් කම �ාය. 

ඒ අනුව කම�ා �ැරිේට ර�ෝක මේටරේ 
�ෑකේ ර�ාර�ෝය. එය එක් අ් කින් අප්රි
කානු සේ්භ ව යක් සහි් ඔ�ා මාට සමා� 
කළ �ැකිය. ඔ�ා මාට තිබුරේ අප්රි කානු 
�ෑකේ පමණි. දැන් කම �ාට ඉන්දීය 
රමන්ම ජැරම යි කානු �ෑකේද තිරේ. 

නීති රේ දි නි යක් ර�ස ක්රියා කළ කම�ා 
රේශ පා � � යට පිවි රසන්රන් 2017 වස
රර දීය. එහිදී කැලි ර�ෝ රනි යාරේ කනිෂ්ඨ 
රසර� ේව රි යක් ර�ස කට යුතු ක�� ඇය 
එක්ව �ම ර�ෝක ප්රසිේධ වන්රන් �යිඩ්න්රගේ 
උප ජ�ා ධි පති ර�ස �ේ කිරී මත් සමඟිනි. 

2015දී රිප ේලි කන් ට්ේප  ධව� මන්දි
� යට පිවි රසන්රන් තියුණු ්� ග ය කින් 
පසු ඩිරමා ් ටික් අරප ක්ෂි කාව වූ හි�රි 
ක්ලින්ටන් ප�ා ජය ක� මිනි. සැ� වින්ම එම 
ජය ග්ර � ණය ඩිරමා ් ටි ක්ව රුන් විසින් ස�
කනු �ැබුරේ ්මන් සතු වූ ජය ග්ර � ණය 
උදු�ා ගත්්ා වැනි �ැඟී ම කින් යුතු වය. 
එ්ැන් සිට ඉති �ා සරේ රප� ර�ාවූ විරූ 

ර�ස පත් වූ අරම රි කානු ජ�ා ධි ප
ති ව � යාට �ාධා කිරී මට ඩිරමා ් ටි
ක්වරු කට යුතු කළ�. ට්ේප ජ�ා
ධි ප ති ව � යාට සීඑ න්එන් රේවරයන් 
කිසිදු ඉේපා සු වක් ර�ා�ැ ර�� 
්� මට ප්ර�ා� එල්� විය. රසර�ේ 
මේඩ �රේ ප්රධානී �ැන්සි 
රපර�ෝසි ට්ේපට රකා් �ේ �ාධා 
කරේද යත් ඔහුරගේ ක්ාරේ පිට
ප් මුළු ම�ත් ස්භාව ස� මාධ් 
ඉදි රිරේ ඉ�ා දම� ්�ේ සැ�ැසි 
ර�ස කට යුතු කළාය. 

නිරයෝ ජි් මන්්රී මේඩ �රේ 
ස�ය ට්ේපට �ව ර�ාඳින් දැ� 
සිටි යද ඔහුට විරු ේධව රෝ්ෂා
භි රයෝ ග යක් පවා රග� ඒමට 
රපර�ෝසි ප්රමුඛ ඩිරමා ් ටි ක්වරු 
කට යුතු කළ�. රේ සියල්� 
රපන්නුේ ක�න්රන් රමව� රකරේ 
ර�ෝ ජ�ා ධි ප ති ව �යා ්මන්රගේ 
පිර�න් පත් ක� ගැනී මට ඩිරමා
් ටි ක්වරු කළ �ැකි සියල්� ක�
මින් සිටි� �වය. ඉතින් කම�ා 
�ැරිේද ඒ වැඩ පි ළි රවරේ ්වත් 
එක් පිය ව �ක් �ව පැ�ැ දි ලිය. 

කම�ා �ැරිේ ර්ෝ�ා ගැනීම 
සේ� න්ධව ම් පළ ක�� විචා
� ක යන් පවසා සිටින්රන් ඇය 
ඉ්ා ප්රරේ ශ ේකාරී ස� මැ� වින් 
සි්ා ��ා ක�� �ද ර්ෝ�ා ගැනී
මක් �වය. එරමන්ම එය ඉ්ා ප්රාරයෝ ගික 
ර්ෝ�ා ගැනී මක් �වද ඔවුහු පව සති. 

රේ ර්ෝ�ා ගැනීම ම් කම�ා �ැරිේට 
අරම රි කානු ජ�ා ධි පති පුටු වට රකටි මාරග
යක් විවෘ් ව� �වද විචා � කරයෝ රපන්වා 
රදති. ඇ්ැේ විට �යිඩ්න් රමව� මැති
ව � ණ රයන් ප�ා ජ යට පත්වු ව ර�ාත් කම
�ාට යළිත් අව ේ්ා ව කදී ජ�ා ධි පති ධූ�ය 
සඳ�ා ්�ග කිරීරේ රදා�ටු රමම ගින් විව� 
වී තිරේ. �යිඩ්න් රමව� ජය ග්ර � ණය කළ 

ර�ාත් ධූ� කා� රදකම ර�� වීරේ අව
ේ්ාව ඔහුට උදා වුව ර�ාත් යළිත් ඉන්පසු 
අරප ක්්ෂ ක ත්වය සඳ�ා කම �ාට රදා�ටු 
විවි� විය �ැකිය. 

රේ ම් අනුව කම�ා �ැරිේ යනු අරම
රි කානු රේශ පා � �රේ අ�ා ග් කැපී 
රපර�� චරි ්  යක් �වට සැක �ැ්. 
කාන්්ා වක් ආක ර්ෂ ණීය චරි ් ක් �වට පත් 
ක� මින් අරප ක්්ෂ ක යන් රව් ඉදි රි පත් කිරී
මට ඩිරමා ් ටි ක්වරු උත්සා� දැරුරේ 2008 
්�ේ ඈ් සිටය. හි�රි ක්ලින්ටන් රක් �ේ 

සුදු සු කේ සහි් කාන්්ා වක් වුවද 
ජය ග්ර � ණය ඇරගේ අ්ැ ඟි ලි ව� 
ගෑවී, ඇය රගන් මිදී ගිරේය. දැන් 
එම අඩුව පි� වී මට කම�ා ඉදි රි
පත්ව සිටි න්නීය.

අනික් අ්ට කම�ා �ැරිේ 
යනු අරම රි කාරේ ්රුණ 
ඡන්ද දාය ක යන්ට ස� රව�ත් 
ජාතීන්ට අයත් ඡන්ද දාය ක යන්ට 
ඩිරමා ් ටික් පක්්ෂය දැමූ ඇමයි. 
පසු ගිය අව ේ්ා රේදී සං් ම
ණි ක යන්ට වැට �ඳි මින් ට්ේප 
දැමූ අරම රි කානු ජාති කත්ව ඇම 
අරම රි කා නු වන් ඉ්ා සාර්
කව ගි� දැමුවා පරි ේරදන්ම 
රමව� සුළු ජාතීන්රගේ ස� 
සං් ම ණි ක යන්රගේ ඡන්ද කඩා 
ගැනී මට කම�ා ඉ්ා සාර්ක 
ඇමක් ර�ස ඩිරමා ් ටි ක්ව රුන් 
විසින් රයාදවා තිරේ. කම �ාට 
ඇත්රත් �හු ජාති කත්ව අ�

න්ය ් ා වකි. ඇය එක් අ් කින් ආසි යා ති කය. 
එක් අර් කින් කැරි බි යන්ය. �ැම අතින්ම 
ඇම රි කන්ය. ඒ අනුව කම�ා යනු ඉ�ක්ක 
කීප යක් එක් ව� අල්� මින් ගසා දම� �ද 
බූම �ං ග යක් වැනිය. 

අනික් අ්ට කම�ා යනු ් රුණ ආක ර්ෂ
ණ යකි. රජෝ �යිඩ්න් යනු 77 �ැවි රිදි ම�
ල්ර�කි. ඔහු විය පත් රේ දකි� ඡන්ද දාය
ක යන්ට කම�ා රවනු රවන් ඡන්දය ්භාවි් 
කිරීරේ �ැකි යාව දැන් �ැර�නු ඇ්. රේ 
අනුව පැ�ැ දිලි වන්රන් කම�ා යනු 2017 
සිට ඉ්ා ර�ාඳින් අ�ා ග ් ය දකි මින් සූදා
�ේ ක�� �ද ඡන්ද ගුේඩු වක් �වය. 

ඩිරමා ් ටි ක්වරු රේ අන්ද මින් ඉ්ා 
ර�ාඳින් සූදා �ේව සට �ට පිවි රස මින් 
සිටි යද ට්ේප ඇතුළු රිප ේලි ක න්ව රුන්ද 
සට� ප� සු රවන් අ් � රි� �වක් දක්�ට 
�ැ්. රකාවිඩ් රේතු රවන් මිනි සුන් �ක්්ෂ 
ගණ නින් මිය යමින් සිටි යද ට්ේප ඒ 
සියල්� ගසා දම මින් වරින් ව� රේශ පා �� 
රයෝධ යකු රේ �ැගී සිටි� �වද දැක ග් 
�ැකිය. ඒ අනුව රමව� ර�ාවැ ේ� � රේ දීද 
ර�ෝක යට ර�ාඳ උණු සුේ මැති ව �ණ සට
�ක් අරම රි කා රවන් දැක ග් �ැකි වනු 
ඇ්. කම�ා �ැමති ඡන්ද ගුේඩුරේ ක්රියා
කා රි ත්වය ද පැ�ැ දි ලිව දැක ග් �ැකි වනු 
ඇත්රත් එවි ටය.

�මලො හැරිස් 
බයිඩ්්නට  
උදව් �ර යිද  
ලකුණු �ප යිද

කමලා හැරිස් 
යනු අගම රිකානු 
ගේශ�ාලනගේ 
අනාගත කැපී 

ග�ගනන චරිතයක් 
බවට සැක නැත. 

කානතා වක් 
ආකර්ෂණීය චරි තක් 

බවට �ත කරමින 
අගේ ක්්ෂ ක යන ගවත 

ඉදි රි �ත කිරීමට 
ඩිගමා ක්ර ටි ක්වරු 

උතසාහ දැරුගේ 
2008 තරම් 
ඈත සිටය. 

�ම�ො �ැරිස කේ කෙම වු පි යන්

�ම�ො �ැරිස කුඩො �ො�කේ මව සමඟ



18 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා

මැද පෙර දිග කලා ෙය යනු තව මත් 
රාජ ධානි සංක ලෙය යටපත් 
ෙව තින රට වල  සහිත කලා ෙ

යකි. පේ රට වල රජ ව රුන් විසින් ොල නය 
කරන අතර ඔටුන්න හිමි  කුමා ර ව රුද 
පවති. සවුදි අරා බිය පමන්ම ඩුබායි පේශ යද 
එවැනි රජ වරු සහ ඔටුන්න  හිමි කුමා ර වරු 
සඳහා ප්රසිේධ රට වල පදකකි. සවුදි අරා
බිපේ ඔටුන්න හිමි  කුමරා තම රට අනා ගත 
පලෝකය කරා පගන යෑපේ සැල සුේ සක ස මින් 
සිටින අතර ඔහු  විපේ ච නය කළ මාධ්ය  ප ේදි
යකු කැබ ලි ව ලට කො මරා දැමීම සේබ න්ධ
වද පචෝදනා ලැබ  සිටියි.   

මේ අතර සවු දිමේ ඔටුන්න හිමි කුමරා 
ද පසු ගි යදා ප්රසි ද්ධි යට  පත්විය. ඒ තම 
මමෝටර් රථමේ කුරුලු කූඩු වක් සෑදු කුරු
ල්ලන මදමද ම්නකු මවනු මවන  එම මමෝටර් 
රථ යම කැප කර මදමිනි.   

සවුදි ඔටුන්න හිමි කුමරා යනු එක් වාහ
්න යක පම ණක් හිමි ක රු වකු  ම්නාවනු ඇති 
මුත්, පසු ගි යදා තම මමෝටර් රථය මවත 
ගිය ඔහු දුටුමේ එහි කුරුලු  යුව ළක් නිව
සක් ත්නා බිත්ත රද දමා ඇති බවයි. එය 

දුටු වහාම ප්රීති මයන පි්නා  ගිය කුමරා මේ 
කුරුලු යුව ළට බාධා ම්නාකි රී මට තීර ණය 
කමේ ඔවුන දරු වන ම්ලාකු  ම හත්  කර 
ගන්නා තුරු මව්නත් වාහ ්න යක් භාවිත 
කර්න සිති වි ලම්ලනි.   

ඒ අත රම තම වාහ ්නය මත දුටු අපූරු 
දසු්න වීඩිමයෝ කිරී ම ටද ඔහු  කට යුතු කමේ 
කුරුලු මදම හ ල්ලනමගේ කැප වීම ම්ලාවට 
මපනව මිනි. පසුව ඒ වීඩිමයෝ දසුන  ඉනට
ර්ග්ෑේ මවත මයාමු කමේ තමා එම දසුන 
දැකී මමන අත්විඳි ප්රීතිය තවත්  මිනි සුන 
මවත ්ලබා දීමේ අමේ ක්්ා මවනි.   

සැබ විනම එය එමේ වූමේ මබාමහෝ 

මද්නා කුරුලු මදමා පි යනමගේ  කාර්ය බ හු ්ල
ත්වය දැක ප්රිති ව්න අත රම සවුදි කුම රාමගේ 
මානු ෂීය ගුණාංග ද අමගේ  කිරී මට වූ බැවිනි.   

තවත් අයකු මවනු මවන තම කා්ල මයන 
මමාමහා තක් කැප කිරී මට අක මැති ධ්න  
කුමේ ර යන මැද තම දරු වන ම්ලාකු මහත් 
කර ගැනී මට ඉඩ ්ලබා මදමින කුරුලු යුව
ළක්  මවනු මවන තම රථය භාවි තය අත්හළ 
සවුදි කුම රාද සුනදර මිනි සකු බවට සැක 
්නැත.   

සවුදි කුමරා තම රථය   
කුරු ල්ලන්ට වෙන කරයි 

තවත් අයකු වවනුවවන් 
තම කාල වයන් 

වමාව�ාතක් කැප කිරී මට 
අක මැති ධන  කුවේ ර යන් 
මැද තම දරු වන් වලාකු 
ම�ත් කර ගැනී මට ඉඩ 

ලබා වදමින් කුරුලු යුවළක් 
වවනු වවන් තම රථය 

භාවිතය අත්�ළ සවුදි 
කුමරාද සුන්දර මිනිසකු 

බවට සැක නැත.   

 ටිවරා්නි වෑවල වග්

මිනිස් සමා ජය සුන්දර වන්පන් පදපද නකු 
එක හා සමාන පනාවන බැවිනි. එනේ 
සුන්ද ර ත්වය ඇති වන්පන් විවි ධ ත්වය 

තුළිනි. එපස්ම පලෝකපේ සෑම රටකම එක හා 
සමාන වන්පන් නේ කිසි වකු පුවත් මවන්පන් නැති 
වනු ඇති අතර පලෝකය පබාපහෝ ඒකා කා රීද වනු 
ඇත. පේ පලෝක යට විවි ධ ත්වය සෙ යන රට වල 
අත රින් උතුරු පකාරි යා වට හිමි වන්පන් ප්රධාන 
ස්්ාන යකි. ඒ පලාව පසසු පබාපහෝ රට ව ලට 
සාපේක්ෂව පවනස් මගක ගමන් ගනි මින් වරින් 
වර පුවත් මවන ප්රධාන රටක බවට උතුරු පකාරි
යාව ෙත්ව ඇති බැවිනි.   

මීට මාස කිහි ප ය කට මපර මකාවිඩ් මරෝගීන 
සේබනධ පුවත් මව මින කතා බ හට ්ලක් වූ 
උතුරු මකාරි යාව ඊට මපර ම්ලෝකමේ අව ධා
්නය දි්නා ගත්මත් මිස යි්ල නිෂපා ද ්නය සේබ
නධ මයනි. උතුරු මකාරි යානු ්නාය කයා තම 
ප්රධා්න එදි රි වා දියා වූ අමම රිකා ජ්නා ධි ප ති ව රයා 
සමඟ සමගි සාකච්ා වට කිහි ප යක් පව ත්ව මින 
පසු ගිය වසර කිහි පය පුරා වට ම්ලෝකමේ අව ධා
්නය දි්නා ගත්මත්ය.   

දැන මමවර යළිත් වරක් උතුරු මකාරි යා වට 
ම්ලෝකමේ අව ධා ්නය හිමි මව මින තිමබනමන ද 
එහි අපූරු ්නාය කයා මූලික කර ගනි මිනි. 

පසු ගි යදා දකුණු මකාරි යානු රාජය තාන්රි
ක යකු ජ්න මා ධ්ය මවත පවසා සිටිමේ උතුරු 
මකාරි යා මවන ්ලැමබ්න මතාර තුරු අනුව එරට 
රාජ්ය ්නායක කිේ මජානගේ අන දිය වැ ඩියා 
මකෝමා තත්ත්වමේ පසු ව්න බවට තහ වුරු කළ 
හැකි සාක්ෂි ්ලැබී තිමබ්න බවය. ඒ අතර සඳ
හන වූ අලුත්ම මතාර තුර වූමේ ඔහු මවනු වට 
ඔහුමගේ මසාමහා යු රිය ව්න කිේ මයෝ මජානගේ 
ධූරමේ වැඩ බ්ල මින සිටි්න බවට වූ පුව තයි. 

ම්ලෝක යට මේ පුවත මග්න ආමේ මෙනගේ 
මසානගේමින ්නේ වූ රාජ්ය තාන්රික නි්ල ධා රි
මයකි.  ඔහු දකුණු මකාරි යාමේ හිටපු ජ්නා ධි පති 
කිේ මඩ්ජුනගේ යටමත් මේවය කළ පුද්ග ්ල මයකි. 

මෙනගේ වැඩි දු ර ටත්  සඳ හන කර ඇත්මත් 
උතුරු මකාරි යානු රාජ්ය ්නාය කයා මකෝමා 
තත්ත්වමේ පසු ව්න ්නමුත් තව මත් ජීව තුන 
අතර සිටි්න බවයි. 

දකුණු මකාරි යා මවන ්ලැබුණු මේ පුවත 
ම්ලාව පුරා තටු ්ලබා පැතිරී යෑමට ගත වූමේ 
සුළු මේ්ලා වකි. එහිදී මබාමහෝ මද්නා මත පළ 
කර සිටිමේ කිේ මජානගේ අනට වඩා ඔහුමගේ 
මසාමහා යු රිය භයා ්නක පුද්ග ්ල යකු බවයි. 
මබාමහෝ මද්නා ඇය සේබ නධව පවසා සිටිමේ 
ඇය ‘ඉතා භයා ්නක පුද්ග ්ල යකු‘ බවයි. ඇයමගේ 
සමහෝ ද රයා බ්ල යට පත්වූ පසු ඇයද උතුරු 
මකාරි යානු පා්ල ්නා ධි කා රිමේ ඉහළ මටටමේ 
කට යු තු ව්ල නිරත වී සිටි අතර එම වක වා නුමේ 
සිදුවූ මද්ශ පා ්ල්න ඝාත්න රැස ක ටම ඇය වග කිව 
යුතු ව්න බවට පුවත් මබාමහෝ මාධ්ය ව්ල දක්්නට 
්ලැබිණි. 

උතුරු මකාරි යාමේ පා්ල්න ක්රම මේ දය අනුව 
එරට පා්ල ක යන බිහි වනමන එරට ආධ්යා
ත්මික ්නාය කයා වූ කිේ ඉලසුනගේ පවු්ල ව්න 
කිේ පවු ම්ලනි. කිේ ඉලසුනගේ උතුරු මකාරි
යාව එමතක් පැවති මාව මතන ඉව තට මග්න 
කේකරු පක්්ය බිහි කර මින එරට තනි පක්් 
ක්රමමේ වාමාං ශික මද්ශ පා ්ල්න මාව තට මග්න 
ඒමේ පුමරෝ ගා මියා ම්ලස සැ්ලමක්. ඔහු දීර්ඝ 
කා්ල යක් උතුරු මකාරි යාව පා්ල ්නය කළ අතර 

ඉනපසු බ්ල යට පැමි ණිමේ ඔහුමගේ පුත්රයා වූ 
කිේ මජානගේඉල ය. කිේ මජානගේ ඉල ට දරු
වන තිමද ම්නකු වූ අතර මදවැනි පුත්රයා වූමේ 
එරට වත්මන පා්ලක කිේ මජානගේ අන ය. ඔහු 
තම වැඩි ම හල පුත්ර යාට රාජ්ය බ්ලය පවරා 
ම්නාදුන අතර ඒ මවනු වට මතෝරා ගත් මදවැනි 

පුත්රයා ඉතා මහාඳින තමාට පැව රුණු කාර්යය 
මේ දක්වා ඉටු කර මින සිටි මේය. 

එමහත් උතුරු මකාරි යා මවන ඉතා සූක්ෂම 
ම්ලස ්ලබා ගන්නා සත්ය මතාර තුරු සමඟ මිශ්ර 
වූ ඕපා දූ පද ම්ලාවට පවසා සිටිමේ කිේ මජානගේ 
අන කිසිඳු මසෞඛ්ය ප්රති පත්ති අනු ග ම ්නය 
ම්නාකළ අමයකු බවයි. ඔහුමගේ කිසිඳු ආහාර 
පා්ල ්න යක් ම්නාපැ වති අතර ව්ායාම සේබ
නධ මයනද කිසිදු කැමැ ත්තක් ඔහු තුළ ම්නාපැ
වති බවද එම මතාර තු රු ව්ල සඳ හන විය. 

කිේ මජානගේ අන උපත ්ලැබූමේ 1982 වස
මර් දීය. ඔහු තව මත් 38 හැවි රිදි ්නමුත් මසෞඛ්ය 
තත්ත්වය අතින ඉතා දුර්ව්ල අඩි යක පසු
වනමන නිසි මසෞඛ්ය ඇව තුේ පැව තුේ පවත්වා 

ම්නාගැ නීම නිසා බව පැවමේ. 
මේ ව්න විට උතුරු මකාරි යාමේ පා්ල්න කට

යුතු මමමහ ය ව මින සිටි්න ඔහුමගේ මසාමහා යු රිය 
උතුරු මකාරි යාමේ මදවැනි අධ්යා ත්මික ්නාය
කයා ම්ලස සැ්ල මක්න කිේ මජානගේ  ඉල මගේ 
මතවැනි දරු වාය. 

උතුරු මකාරි යාව වාමාං ශික ධාරාමේ පා්ල
්න යට පිවි සී මමන පසුව ම්ලෝකමේ මසසු රට
වල සමඟ ගනු මදනු අවම කළ අතර දැඩි පුවත් 

වාර ණ යක්ද රට තුළ ක්රියා ත්මක විය. ඒ අනද
මින ජ්න තාව පා්ල්න රටා වට අනු ගත කළ එරට 
පා්ල කමයෝ ම්ලෝකමේ මසසු රට ව්ල පා්ල්න 
ක්රම මේ ද මයන බැහැ රව ේවාධී්න, ේවයං මපෝ
ෂිත ආර්ථික රටා වක් සහිත රටක් බිහි කළහ. 
එමහත් මේ ගම මනදී ඔවුනට මනුෂ්ය ඝාත්න 
පවා කිරී මට සිදුවූ බවත්, මේ ව්න විට එරට 
රාජ්ය ්නායක ධූරමේ වැඩ බ්ල්න කිේ මයෝ 
මජානගේද  එවැනි ඝාත්න සඳහා වග කිව යුතු 
ෙරි ත යක් බවත් ඇතැේ වාර්තා ව්ල සඳ හන වී 
තිබිණි. 

අම්නක් වැද ගත්ම කරුණ වනමන කිේ 
මජානගේ ඉලමගේ දරු වන තිමද ්නා ටම දරු වන 
ම්නාමැති වීමය. එබැ වින දැ්නට එරට බ්ලය 
මහාබ ව්න මේ සමහා දර සමහෝ ද රි ය නමගන පසු 
කිේ පවුමල ්නාය ක ත්වය කාට හිමි වනු ඇතිද 
ය්න ප්රශ්න යද මතු වනු ඇත.

දකුණු මකාරි යානු මතාර තුරු අනුව 
ම්ලාව පුරා මාධ්ය උතුරු මකාරි යාව 
සේබ නධව මකාමතක් මත පළ කළද 
උතුරු මකාරි යාව මේ දක්වා මේ කිසි
වක් සේබ නධව අද හේ දක්වා තිබුමේ 
්නැත. 

උතුරු වකාරි යානු නාය කයා 
දිවිවයන සමුගනනා ්ලකුණු

දකුණු වකාරි යාෙ කියයි

කිේ පයෝ පජාන්ග් ස්වකීය පසාපහා යුරා සමඟ

කිේ පයෝ පජාන්ග්

නිසි වසෞඛ්ය ඇව තුම් පැව තුම් 
පවත්වා වනාගැ නීම නිසා 

කිම් ව�ාන්ග් අන් 
දුරවල වසෞඛ්ය තත්ත්වයක

සති අන්තය යනු ඔනෑම පුේග ල ය කුපග් 
විපේකී කාල යයි. පේ විපේකී කාල පේදී 
තමන්පග් විපනෝ දං ශ වල නියැළී මට, 

ෙවුපල සාමා ජි ක යන් සමඟ සතු පටන් ගත 
කිරී මට පබාපහෝ පදනා දකවන්පන් දැඩි කැමැ
ත්තකි. පේ කැමැත්ත ඔස්පරේ ලි යානු අග මැ ති ව
ර යා ටද එපස් මය. ඔහුපග් කැමැත්ත සති අන්තය 
ස්වකීය ෙවුපල සාමා ජි ක යන් සමඟ ගත කරන 
අතර තුර තම විපනෝ දං ශපේ නියැ ළී මය. ඔහුපග් 
විපනෝ දං ශය නේ ආහාර පිසී මයි. රට ර ට වල 
ආහාර වටපටෝරු අත්හද බල මින් ස්වකීය ෙවුපල 
සාමා ජි ක යන් සමඟ ඒවා රස බැලීම ඔස්පරේ ලියා 
අග මැති ස්පකාට පමාරි සන්පග් සති අන්ත නිවා
ඩුපේ කැම තිම අංග යයි. එපහත් පේ සති අන්තපේ 
ඔහුපග් විපනෝ දං ශය පලාව පුරා ප්රසිේධ වීමට 
පමන්ම ඔහුට බැණුේ ඇසී ම ටද සිදු වන අන්දපේ 
අත්දැ කී මක එක කිරී මට සමත් වී තිපේ. ඒ ඔහු ශ්රී 
ලංකාපේ ආහාර වටපටෝ රු වක පිළි පයල කිරී මත් 
සම ඟිනි. 

අග මැති ේමකාට මමාරි සන පසු ගිය මස්න සු
රාදා රා්රිමේ තමන විමේකී සති අනතය ගත 
කර මින සිටි කැනබරා ්නග රමේ ්නැව තු ේමපාමේ 
කුේසි යට වැදී මබාමහෝ කාර්ය බහු්ල වූමේ ශ්රී 
්ලංකාමේ ආහාර වටමටෝ රු වක් නිම කිරීම අර
මුණු කර ගනි මිනි. ඒ මවනු මවන පිළි මයළ කළ 
තු්න පහ වර්ග, කැපූ ලූනු සහ තවත් කුළු බඩු වර්ග 
්ායා රූප ගත කිරී මට ඔහු අම තක කමේ ්නැත. 
අව ස්න සාදා නිම කළ ආහා රය ඔහු ්නේ කමේ 
ශ්රී ්ලංකාමේ බැටලු මේ බැදුම සමඟ මගෝදේබ 
මරාටී යනු මවනි. 

තමන පිසූ ආහා ර යට තම දිය ණි යන මදමද්නා 
සහ බිරිය මජන මබාමහෝ ආසා කළ බවද එම 

්ායා රූප සමඟ සට හන කර සමාජ මාධ්ය මවත 
මයාමු කිරී ම ටද අග මැ ති ව රයා අම තක කර 
තිබුමේ ්නැත. ේමකාට මමාරි සන අග මැ ති ව ර
යාට 12  සහ 10 වයමේ පසු ව්න දිය ණි යන මදමද
ම්නකු සිටි්න අතර ඔහුමගේ බිරිය මජනි ෆර්ද ඔහු 
පිසි්න ආහා ර ව්ල රස බැලී මට මබාමහෝ ප්රිය කර්න 
බව සඳ හනය. එබැ වින ඔහු සෑම අති අනත ය
කම මමම්ලස ම්නාමයක් ආහාර පිසි මින ේවකීය 
පවුමල සාමා ජි ක යනට පිළි ගැ නවී මට කට යුතු 
කර්න බවද වාර්තා මේ.

එමහත් මමවර ඔහු තමන පිසූ ආහාර සමාජ 
මාධ්ය ව්ල පළ කිරී මත් සමඟ ඔහුට මෙෝද්නා 
එල්ල වන්නට වූමේ ඔහුමගේ ආේඩුව මේ ව්න 
විටත් ශ්රී ්ලාංකීය පවු ්ලක් පුර වැ සි භා වය සේබනධ 
මෙෝද්නා යටමත් ක්රිේමේ දූප ත්ව්ල රඳවා තබා 
සිටි්න බැවිනි. ඔහුමගේ පළ කි රී මට ප්රති ොර ම්ලස 
මමාරි සනමගේ ආේඩුව මානු ෂි කව කට යුතු කමේ 
්නේ මේ ව්න විට එම ශ්රී ්ලාංකික පවු ්ලද මමවැනි 
ආහාර සද මින සතු මටන සිටි්න බවට පළ වූ සට
හනද ම්නාඅ ඩුව දක්්නට ්ලැබිණි. 

ඔස්වරේ ලියා අග මැ තිවේ 
ශ්රී ්ලාංවේය කෑම ෙටව්ටෝ රුෙ

අග මැති පමාරි සන් තමා සෑදූ ශ්රී ලාංකීය කෑම පේල සමඟ



වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා 19

 නිශානී හේරත් බන්නැ හනැක
 

ශ්රී ලංකාවේ පිළිකා ව�ෝගීන් සඳහා ව�ාමිවේ 
�ජවේ ප්රති කා� ලබා වෙ� මහ � ගම 
පිළිකා ව�ෝහල (අවේක්ා ව�ෝහල) 

සඳහා දිව යිවන් �න් වෙසින් සුවි ශාල ජ� පිරි සක 
දි� පතා එහි සාය � ව ලට පැමි වෙති. වමයින් 
වබාවහෝ පිරි සක වකාළඹ එන්වන් ඈත දුෂක� 
ප්රවේ ශ වල සිටය. ඇතැ ම්විට දි� වෙක තුවන් 
අඛණ්ඩ ප්රති කා � ව ලට වයාමු ව� විට �වා තැන් 
�ැති වී වමන් ඔවුන් මහත් අසී රු තා වට ලකව� 
අවස්ා ඇත. වමවස අස �ෙ ව� ජ� තාව ගැ� 
සිතා වම් ව� විට මහ � ගම අවේක්ා ව�ෝහල හා 
ඒ අවට ප්රති කා� ලබ� ව�ෝගීන්ට තාව කා ලි කව 
�ත � වීම සඳහා සුව ප හසු �වා තැන් තු�ක ඉදි ක� 
තිවේ. වම්  ඒ �වා තැන් ගැ� පිළි බඳ කතා වයි.
මේ තුන අත රින් පැර ණිම නිව හන වන්මන් 

මහ ර ගම අමේක්ෂා මරෝහ ලට අනු බද්ධ විහෂා ර
ස්ෂා න යයි. එය 1982 පූජ්ය වෑග න්තමේ රෂාහුල 
මලෂාකු හෂාමු දු රු වන් විසින් ස්ෂාපිත කරන 
ලද්දකි. මේ සේබ න්්ධ මයන් පූජ්ය වෑග න්තමේ 
සීවලී හිමි යන් මමමස පැවසූ අතර දැනට මේ 
විහෂා රමේ කට යුතු බලෂා ගන්මන් උන්ව හන්මස 
විසිනි.

“ඒ කෂාමේ පිළිකෂා මරෝගීන් සඳහෂා සහන සල
සන්න කිසිඳු සිද්ධ ස්ෂා න යක මහෝ සංවි ්ධෂා න යක 

 ්න්ද හේ් සූරි ය ආ රච්චි

�ාජ්ය මන්්රෙ සභා වට පැමිෙ 
සිටි මන්්රී ව රුන් අත� වතු
ක රු වන් හමුදා ප්රධා නීන් 

�ැත්�ම් වපාලිස වසවවේ ඉහළ බල තල 
දැරූ සේලි කා� යන් සිටි යෙ සාමාන්ය 
මිනි සුන් සිටිවේ කිහිප වෙව�කු පමණි. 
විවේ ්  ත්වය අනුව එදා සිදුවූ සිේධි වල 
විවේ ් තා තිබිෙ. මන්්රී ව රුන් හැටි යට 
පැමිණි පිරිස අත �ෙ ඔවුන්ට විවේ් වූ 
අමු තුම ගති ගුෙ ෙ තිබිෙ.
ශ්රීමත් ම�ෝන් මකෂාත ලෂා වල මහතෂා 

මේ අතර සිටි විමේ් පුදග ල මයකි. ඔහු 
මන්්රී ව ර යකු හෂා අග මැ ති ව ර යකු මලස 
මන්්රණ සභෂාව නිමයෝ � නය  කළ පුදග
ල මයකි. ඔහුමේ මන්්රණ සභෂා යුගමේ 
අප දුටු අමුතු විමේ ්  ත්ව යක ඇත. ක්ෂා
නෂා ය ක ව රයෂා මහෝ මූලෂා ස නය මගන සිටි 
සභෂා ප ති ව ර යෂාට මගෞර ව යක වශ මයන් 
හිස පහත් මකෂාට ආචෂාර කිරීම කවු රුත් 
කව ්දත් කරන එකතරෂා සේ්ර දා යෂා නු කූල 

පිළි මව තකි. එමහත් සර් ම�ෝන් මකෂාත
ලෂා වල මහතෂා කිසිම දින යක මූලෂා ස න
යට හිස පහ ත්මකෂාට ආචෂාර කමේ නැත. 
ඔහු හමුදා ආචෂා ර යක මලස මූලෂා ස න යට 
මගෞර වෂා න්වි තව සැලි යුට් කිරීම පුරු ද්දක 
කර මගන සිටි මේය. සභෂා මවන් පිට තට 
යදදී්ද එමස කරන ඔහු එත නින් නිකම 
යන්මන් ්ද හමුදා නිල ්ධෂා රි ය කුමේ ආචෂාර 
විධි අනුව ය.

රෂාජ්ය මන්්රණ සභෂාමේ මහ මේ කේට 
මවන්කර තිබූ කෂාම රය පෂාර්ලි මේන්තු 
අග මැති මලස පත්ව ආ ඩී.එස. මසනෂා
නෂා ය කට මවන්වීය. එදා ඇම ති ව රු නට 
මහෝ සභෂා නෂා ය කට විරුද්ධ පක් යට 
නෂාය ක යෂාට මමදා මමන් කෂාමර මවන්කර 
මනෂාවීය. විමේ් කෂාම ර යක මලස තිබුමේ 
අග මැති තුමෂාමේ කෂාම රය පමණි.

මේ කෂාම රමේ කෂාර්යෂාල කෂාර්ය සභෂාව 
මලස සිටිමේ මතෝමස නමැ ත්මතකි. 
මතෝමස ඇතුළු එවැනි තත්වමේ අය
ටත් පෂාර්ලි මේ න්තුව මගින් සලසෂා තිබූ 
පහ සු වක වූමේ යුනි ම�ෝේ මහවත් නිල 
ඇඳුේ පිරි සිදු කිරීම සඳහෂා මනෂාමි ලමේ 
ලැමබන වර ්ර සෂා ්ද යයි. සති ය කට වරක 
කෂාර්ය මේ්ඩ ලමේ හැම මකන කු මේම 
ඇඳුේ මලෂාන්්ඩරි කරුවෂා රැමගන මගෂාස 
ආපසු මගන විත් ම්දයි. එමහත් මතෝමස 
තම ඇඳුේ පිරි සිදු කර ගැ නී මට තිබූ වර
්ර සෂා ්දය ්රමයෝ � නට මනෂාග ත්මත්ය. ඔහු 
හැම දාම කිලි ටු වට ඇඳීම පුරු ද්දක කර
මගන තිබුණි. උදෑ ස නම පිට මකෂා ටුමේ 
රෂා ක්ඩ යට මගෂා්ඩ වැදී රෂා බී පැමි මණන 

සර් වජෝන් වකාතලාවල වසෝමවී� චන්්රසිරිප්රැන්සිස වමාලමුවර් විේමට් වපවර්�ා

ව�ෝමන් වී�සූරිය අනුසම�ෙ නිවහ�

අවේක්ා ව�ෝහවේ විහා�ස්ා�ය

මහ�ගම තරුෙ වබෞේධ සංගමවේ නිවහ�

කථා ් ා යක හ�ාල මු හේහේ ජීවි තය උදුරා ගත් 

පාර්ලිමේන්තුවිවාදය

අග�නැතිහේ  
හකෝට් එක 
එලලන්

අග �නැ තිහේ 
කා� රහේ  

ඉඩක් ්නැහනැ

සේ හ�ෝන 
කළ කල බල

සේ හ�ෝන 
හා හසෝ� වීර 

චන්ර සිරි
ගනැටු� දුර දිග 
ගිහින වුණ හේ

�ාති �ාතිත්  
පින පිහර්  

දා් යක් හ්දන්
හ�හිදී ඔබ ටත්  
අව ේථා වක්

පිළිකා හරෝගීනට 
සහ් සල සන්  

�හ ර ග� සුව �ං සල 
තු්ක්

මතෝමස අග මැ ති තු මෂාමේ කෂාම ර යට වී 
මගෂාරව මගෂාරවෂා නිදා ගනී.

එක දිනක ඩී.එස. මසනෂා නෂා යක අග
මැ ති තුමෂා හදි සිමේ කෂාම ර යට ඇතුළු විය. 
ඔහු මේ හදි සිමේ කෂාම ර යට පැමි ණිමේ 
වැසි කිළි යෂාමට අවශ්ය වූ මහයිනි. කෂාම ර
යට දිව ආ ඩී.එස. තම මකෝට් එක ගලවෂා 
එය එේල න්නට සූදා නේ විය. මකෝට් 
එේල න්නට මවන් වූ තැන මකෝට් එකක 
තබෂා, මේන්සු වක ්දමෂා යෂාමට වත් ඉ්ඩක 
මනෂාවීය. මතෝමසමේ කිළිටි ඇඳු ේව ලින් 
එම ස්ෂානය මුළු ම නින්ම පිරී තිබිණ. 
ඩී.එස. ට යකෂා නැේමේය. ඔහු වැසි කි ළි
යෂාම පසක තබෂා මතෝමසට කෑගැ සු මේය. 
කෑ ගැසීම අසෂා සිටි මතෝමස  “එනව 
සර්... මමෂාකක්ද හදි සසිය.” රෂා බී පසක 
වැතිර සිටි මතෝමස වහෂා දිව ආමේය.

“මකෂාමේ්ද යමකෝ මමේ  මකෝට් එක 
එේලන්මන.”මතෝමස වට පිට බැලීය. 
මෂාස ගණ න කින් පිරි සිදු මනෂාකළ ඇඳුේ 
වලින් කෂාම රමේ ඇඳුේ එේලන මකෂාකු 
සියේල පිරී තිබිණ.

“මතෝමස මම අහන්මන එකයි. මේ 

කෂාමර කෂාමග්ද? උඹ මේ්ද මමේ්ද?”
“සර් මග මන්”
“එමහ නේ මේ බල පන් මමෂාක්ද මවලෂා 

තිමයන්මන කියල.”
 මතෝමස, තමෂාමේ ඇඳුේ සියේල මපෂාදි 

ගසෂා මගන පැමිණ ඒවෂා මලෂාන්්ඩ රි යට 
උසසෂා මගන ගිමේය.

ඩී.එස. මසනෂා නෂා යක අග මැති තුමෂා ඒ 
සියේල බලෂා සිට සිනෂා වූවෂා මිස කිසි වක 

කීමේ නැත. සුළු වැටු ප කට ආ එකතරෂා 
පුදග ල මයක, ඩී.එස. ට නිතර නිතර කර
්ද ර යක විය. “අමන් සර්, මට මකෂාමහෂාම 
හරි වැඩි පඩි යක ගන්න මමතන මමෂාකක 
හරි මලෂාකු තැනක අර මගන ම්දන්න යයි 
කිය මින් මේ පුදලයෂා නිතර නිතර ඩී. 
එසට කර ්දර කරයි. මමයින් මේමර න්නට 
බැරිම  තැන මේ පුදග ල යෂාට උප මේ ්ර
්ධෂාරි තන තු රක ඇති මකෂාට ඔහු එතැ නට 
පත් කමේය.

අලුත් නිල යක ලබෂා ගත්තත් මේ පුදග
ල යෂාමේ පුරු ද්දක වූමේ නැවත නැව
තත් පඩි වැඩි කර ගැ නී මට තිබූ ආශෂා
වයි. හැම දාම පඩි වැඩි කර ම්දන මලස 
ඉේලීම ඔහුමේ පුරු ද්දක විය. මේ ගැන 
පම ණකම ක්ෂා කිරීම නිසෂා මමෂාහු ගැන, 
ඩී.එස. ට මකන්ති යක මමන්ම පිළි කු ලක 
්ද ඇති විය.

අර පුදග ලයෂා ඩී.එස. මගන් තමෂාට 
අවශ්ය මද මනෂාලැ බුණ නිසෂා මවනත් 
කෂාර්ය යක කමේය. අය වැය කෂාරක සභෂා 
අව ස්ෂාව පැමි මණදදී එව කට මතු ගම 
පෂාර්ලි මේන්තු මන්්රී ව රයෂා වූ විේමට් 
මපමර්රෂා අේවෂා ගත්මත්ය. ඔහු ලවෂා ඒ 
තන තුර සඳහෂා වැටුේ ක්රමය ඉහළ මට්ට
ම කට පත් කරන මලස ඉේලී මක කර වීය. 
“මේක මේ මිනි හ ක රන කප ටි ක මක. මම 
ඉ්ඩ ම්දන්මන නෑ යි” සිතූ ඩී.එස. විේමට් 
මපමර්රෂා මයෝ� නෂාව ඉදි රි පත් කරත්ම 
එයට විරුද්ධ විය.

“මේ තන තුර හැදුමව මම. ඒ තන
තු රට පත් කළ පුදග ල යෂාට මම කිේව 
ම්දන පඩිය මේකයි කියල. ඒකට කැමති 
මවලයි එයෂා මමතන වැ්ඩට ආමව. මම  
මකෂාමහෂා ම ට වත් එයට ව්ඩෂා සත ය කවත් 
පඩි වැඩි කරන්මන් නෑ” යි ඩී. එස. 
සථිර වම ්රකෂාශ කමේය. එයින් පසු පඩි 
වැඩි කි රීමේ මයෝ� නෂා වක මහෝ කතෂා බ හක 
අස න්නට මනෂාලැ බිණ.

පෂාර්ලි මේ න්තුමේ විදුලි මසෝපෂා නමේ 
නැගී ඉහළ මෂාල යට යෂාමට මන්්රී ව
රුන්ට සිදුවී තිබිණ. මමම විදු ලි මසෝ පෂා න
යට නැගී යෂාමට හැකි උප රිම පිරිස පස 
ම්දමනකි. ්දව සක මමහි ඩී.එස. සහ තවත් 
ම්දම්ද මනක ගමන් ගත්හ. පස ම්දමනකු 
නැගී යන මේ විදුලි මසෝපෂා න යට ඩී. එස. 
තුන්ම්ද මන කු ට වත් වැඩි බරක දුන් පුදග
ල යකු විය. මඳ දුරක ඉහ ළට ගිය මසෝපෂා
නය ඉහළ මෂාල යට යන්ට මපර හදි සිමේ 
නතර විය. අව සෂා නමේ එහි ක්රියෂා ක රුට 
හිඳ ගන්න පුටුව මත නැගී දෑතින් ඉහ ළ

මෂා ලය අේවෂා ගත් ඩී. එස. අප හ සු මවන් 
ගමන මකළ වර කමේය. මමයින් පසු අග
මැ ති තුමෂා යන විට අමනක කිසිම මන්්රී ව
ර යකු ඇතුළු කිරී මට විදු ලි මසෝ පෂාන ක්රියෂා
ක රුවෂා ්රමේ සේ විය.

පෂාර්ලි මේන්තු රැසවීේ වෂාරය හමෂාර 
වී පෂාර්ලි මේ න්තුව විසු රුවෂා හරින දිනය  
තරේ මන්්රී ව රු නට දුක ඉප ්දවූ එක දින
යක ්ද මනෂාවීය. හැම මන්්රී ව ර ය කුම එදා 
ගත කමේ මේ්ද නෂා මවනි. සම හරු බැලු 
අත බලෂා කේපනෂා කරති. සම හරු මේ්ද
නෂා මවන් උනු නුන් සමඟ ක්ෂා ක රති. 
ඔවුන් හැම ම්දනෂාම දුමකන් සිටිමේ ඉදි
වෂා රමේ පෂාර්ලි මේ න්තු වට ඒමට මනෂාහැකි 
වූමවෂාත් තමන්ට සිදු වන ලජ�ෂාව ගැනය.

එක දිනක මමමස දුමකන් සිටි මන්්රී
ව ර මයක ළඟම සිටි කෂාර්ය මේ්ඩල 
මසව ක මයක “මමෂාක්ද සර් අ්ද බර කේප
නෂා වක” යැයි ඇසීය. මන්්රී ව රයෂා වට පිට 
බැලුමේ දෑමසහි කඳුළු පුර වෂා මග නය.

“මම මේ කේපනෂා කමේ මකෝච්චි යට 
පැනල මැමරන එක්ද, වස කෂාල මැමරන 
එක්ද වැඩිය පහසු කියල. ලබන වෂාරමේ 

මම මත්රුමේ නැමතෂාත්, එකමකෂා වහ 
කෂාල මැමර නව. නැත්නේ මකෝච්චි යට 
පැනල මැමර නව. මමේ මළ ග මට තමු
මසත් එන ව්ද?” කියෂා ඉකි බි ඳි මින් මන්්රී
ව රයෂා හැඬු මේය.

එමහත් ඒ මන්්රී ව රයෂා ඊළඟ වතෂා මේ්ද 
මැති සබ යට පත්වීය.

එක ්දව සක පෂාර්ලි මේ න්තුව ඇතු
මේදී සර් ම�ෝන් සමඟ පැට මලන්න 
ආ මසෝම වීර චන්්ර සිරි මන්්රී තුමෂා අගක 
මුලක මනෂා්දන සර් ම�ෝන්ට බැණ වැදු
මේය. සර් ම�ෝන් මවනදා නේ තමෂාට 
විරු ද්ධව කතෂා ක රන අය සමඟ හරි හරි
යට බැණ ගන්නවෂා. මහෂාඳ ටම මකන්ති 
ගිමයෂාත් කුණු හ රු මපන් හරි බණි නවෂා. 
එදා මසෝම වීර සමඟ වෂා්ද මේදී මසෝම වීර 
කියන සියේල සර් ම�ෝන් අසෂා සිටිමය් 
පුදුම ඉව සි ේල කින්. මසෝම වී රමේ ක්ෂාව 
ඉව ර වු ණෂාම සර් ම�ෝන් එළි යට ආවෂා. 
මන්්රී වරු සර් ම�ෝන් වට කර ගත්තෂා. 
මසෝම වීර බැණපු හැටි මකෂාච්චර වැර දි්ද 
කියල ක්ෂාව දුර දිග යව න්නයි ඒ අය 
සූදා නේ වුමේ. සර් ම�ෝන් අන්ති මේදී 
මමමහම කිේවෂා.

“මම මසෝම වී රමග හැටි ්දන්නවෂා. ඔය 
මිනිහෂා මට ඔමහෂාම කියල නෑ. හැබැයි 
මට අ්ද එකක ඒත්තු ගියෂා. මට විේවෂා
සයි ඌත් අමේ තෂාත්තමග මකෂාේමලක 
කියල.”

උේප න්්දේ ම්දන්න ආ මන්්රී වරු 
හිනෂා මවවී පැත්ත කට ගියෂා.

එක ්දව සක පෂාර්ලි මේන්තු මන්දි රය 
ඇතුමළ මලෂාකු විවෂා ්ද යක පැවැ ත්වුණෂා. 
එය තර මක උණු සුේ එකක. මන්්රී වරු 
හසු රුවෂා ගැනී මට මූලෂා සමන් ක්ෂා නෂා යක 
මමෂාල මු මර්ට අප හසු වුණෂා. එක පැත්ත
කින් එකමක මනකු කතෂා කරන විට තව 
පැත්ත කින් ම්දතුන් ම්දමනක එක පෂාර
ටම නැගි ටල විවෂා ්ද යට හවුේ මවනව. ඒ 
අතර තර මක වැරදි වච නත් මේ අය මගන් 
කියැ මව නවෂා. මමමහම විවෂා්ද මවන 
මකෂාට මූලෂා ස නමේ සිටි මමෂාල මුමර්  එක 
පෂාර ටම ගේ ගැහිල වමේ මන්්රණ සභෂාව 
දිහෂා බලෂා සිටියෂා. මුළු සභෂාව ක්ෂා නෂා
ය ක තුමෂා ම්දස පුදු ම මයන් බලෂා සිටි නවෂා. 
මමෂාල මු මර්මේ මබේල පැත්ත කට ඇල
වුණෂා. කිසි සද්ද යක නැතිව ගියෂා. බැලි
න්නේ මූලෂා ස නමේ සිටි දදිම සිහිය නැතිව 
ගිහින්. ගත වුමේ මමමහෂා තයි. මන්්රී වරු 
හැටි යට සභෂාමව මදාසතර මහ ත්තුරු කීප 
ම්දමනක මූලෂා ස නය ළඟට පැමිණ ්ර්
මෂා ්ධෂාර දී, කෂාම ර යට ඔසවෂා මගන ගියෂා. 
ඉසපි රි තෂා ල යට මටලි ම�ෝන් කළෂා. ඉකම
ණින්ම ගිලන් රිය කින් මමෂාල මුමර් මහතෂා 
මරෝහ ලට අර මගන ගියෂා. ඒ යන විට 
මමෂාල මු මර්ට මහෂාඳට සිහිය තිබුණෂා.

එයෂා පෂාර්ලි මේන්තු මන්දි රය දිහෂා 
බැලුමව දුමකන් හෂා මේ්ද නෂා මවන්. ආමය
මත් මමත නට ආ හැකි්ද කියෂා චකි ත යක 
එයෂාමග හිමත් තිබුණ වමග මපනුමණ. 
ඉසපි රි තෂා මලන් මබමහත් කළත් මමෂාල
මුමර් ආමය මත් මන්්රණ සභෂා වට ආමව 
නෑ. එයෂා මැරුණෂා. මේක පෂාර්ලි මේන්තු 
ඉති හෂා සමය ඉතෂාම දුකමුසු සිදධි යක.

පිළිකා හරෝගීන රකි් 

ඉටුමදවියන්වැනි
මිනිසුන්

තිබුමේ නැහැ. මුළු පිළිකෂා මරෝහමේ පිළිකෂා 
මරෝගීන් 250 පම ණයි සිටිමේ. ඒත් clinic වලට 
එන අයට හෂා දුර පළෂා ත්ව ලින් මරෝගීන් බලන්න 
එන්න තැනක තිබුමණ නැහැ. පූජ්ය වෑග න්තමේ 
රෂාහුල හෂාමු දු රුමවෝ කියන්මන් මමේ බෂාේපෂා. 
උන්ව හන්මස ඒ මරෝගීන්ට නතර මවන්න මහෝේ 
එකක හ්දලෂා දුන්නෂා. ඔවුන් මබෂාමහෝ ආර්ථික 
දුෂක රතෂා වලින් මපමළන බව දැන ග ත්තෂාම 
තුන්මේ ලම කන්න දුන්නෂා. මලෂාකු හෂාමු දු රුමවෝ 
මබෂාමහෂාම දුක වින්ඳා. පිේ්ඩ පෂාත චෂාරි කෂාමව 
මයදිලෂා තමයි කෑම මහෂායෂා ගත්මත්. මුලින්ම 
අමේ විහෂා ර ස්ෂා න මයන් කමේ පිළිකෂා මරෝහේ 
අසෂාධ්ය මරෝගීන්ට පිරිත් හෂා ්ධර්ම මදශනෂා කිරී
මයි. නෂායක හෂාමු දු රුමවෝ ඉන් බැහැ රව ගිහින් 
තමයි මේ සෂා කට යු ත්තට අත ගැ සුමේ. මුේ 
යුගමේ මරෝහ ලට අවශ්ය අබලි ම්ෂාලි ්රති සං
සක ර ණය, වවද්ය උප ක රන මබමහත් ලබෂා දීම 
ආදි යත් කළෂා. මලෂාකු හෂාමු දු රුමවෝ 2007 අප වත් 
වුණෂා. කෂාල යක යදදි මරෝගීන් වැඩි වී මත් සමඟ 
පහ සු කේ අඩු වුණෂා. ඒ නිසෂා මහේ 4 සුව මං
සල හැදුවෂා. දැන් ඇඳන් 75ක පමණ තිය නවෂා. 
වවද්ය පරී ක්ණ සඳහෂා මමහි පැමි මණන අයට 
ආහෂා ර පෂාන නවෂා තැන් සියේල ලැමබ නවෂා. 
හැබැයි අපි මහෂායෂා බල නවෂා කරු ණු වල සත්ය 
අසත්ය බව. මරෝහ මලන් මරෝගීන් මවනු මවන් 
නිකුත් කරන මරෝග විනි ේචය කෂාඩපත බල නවෂා. 
පිළිකෂා මරෝගි ය කුට මව්ද කම වමේම මහ්ද ක මත් 

අව ශ්ය යයි. විශ්ෂාම ශෂාලෂාමේ මරෝගීන්ට වමේම 
ළඟ ඉන්න මකනෂා ටත් නව තින්න පුළු වන්.

මරෝගීන්ට මපෂාත්පත් කිය වීම, ආග මික කට
යු තු වල මයදීම, රූප වෂා හි නිය නැර ඹීම, භෂාවනෂා 
කිරී ම ටත් පුළු වන්. අපමේ ආය ත න යට උප කෂා
ර යක කිරී මට ඔබට අවශ්ය නේ දුර ක ් න අංක 
0112851967 විම සිය හැකිය.

පිළිකෂා මරෝගීන් මවනු මවන් නවෂා තැන් සප යන 
ම්දවැන්න මහ ර ගම තරුණ මබෞද්ධ සංග මමේ 
මබෞද්ධ මන්දි රමේ පිහිටි නිව හ නයි. මේ සේබ
න්්ධව සිළු මි ණට අ්ද හස ්දකව මින් එහි මේකේ 
ඊ.අයි.පී.පී. සම ර මස කර මමමස පැව සු මේය. 

‘මුලින් අපි මේ කට යු තු ව ලට වෑග න්තමේ 
රෂාහුල හෂාමු දු රු වන්ට උ්දේ කර මින් සිටියෂා. එතන 
කු්ඩෂා ඉ්ඩ මක තිබුණ නිසයි මමතන මගෂා්ඩ නැ
ගිේමේ නවෂා තැ න්ප ලක හැදුමේ. මරෝගීන්ට සුව 
පහ සුව ජීව ත්විය හැකි පරිදි. පිරිමි අයට, ගැහැනු 
අයට හෂා ළමුන්ට මවන් වශ මයන් හැදුණු කෂාමර 
තුනක තිය නවෂා. ඊට අම ත රව මවනම මුළු තැ
න්මග යක. විශෂාල ්රමෂා ණමේ කෑම කෂාම ර යක. 
මරෝගීන්ට වන්්දනෂා කිරීම සඳහෂා බුදු මැදු රක. 
විදු ලිය නැති අව ස්ෂා ව ලදී භෂාවිත කළ හැකි 
ම�න මර් ට ර යක මමහි ඇත. 

පිළිකෂා මරෝගීන් 42,000  මවනු මවන් මේ වන 
විට මන්වෂා සික පහ සු කේ සපයෂා ඇත. ආර්ථික 
අප හ සුතෂා ඇති මරෝගීන් මවනු මවන් මනෂාමි මේ 
ඖ්්ධ වර්ග ලබෂා දීම සිදු ක රයි. 

‘අපි සෂාමෂා න්ය මයන් මන්වෂා සික මරෝගි
යකු සඳහෂා රු. 3000 විතර විය ්ද මක ්දර නවෂා. 
අවශ්ය ලිය කි ය විලි මලස මරෝගී කෂාඩපත, භෂාර
කරු හැඳු නු ේපත අප පරීක්ෂා කර නවෂා. ඉසසර 
නේ මකෂාළඹ සීමෂාමේ අයට නවෂා තැන් ම්දන්මන 

නැහැ. දැන් ඉ්ඩ ක්ඩ තියන නිසෂා මකෂාළඹ දිළිඳු 
අය ටත් අපි නත ර මවන්න ඉ ්ඩ ලබෂා ම්දනවෂා. 

මහ ර ගම තරුණ මබෞද්ධ සංග මය මුල්ය මය හෂා 
්රව්ය මය ආ්ධෂාර ලබෂා දිය හැකි පින්ව තුන් මහ
ර ගම තරුණ මබෞද්ධ සංග මය, 25, විද්යා කර 
මෂාවත, මහ ර ගම ලිපි න යට මහෝ 0112839956, 
0113151850 ඇම තී මමන් ආ්ධෂාර ලබෂා දිය හැකිය.

මහ ර ගම පිළිකෂා මරෝහ ලින් ්රති කෂාර ලබෂා 
මරෝගීන් මවනු මවන් සුබ සෂා්ධ නය සැල සීම 
සඳහෂා අලු තින්ම සැක සුණු ආය ත නය, මහ ර ගම 
මනෝමර්න් වීර සූ රිය අනු සම රණ නිව හ නයි. මහ
ර ගම අමේක්ෂා මරෝහ ලට මුහු ණලෂා පිහිටි මේ 
ආය ත නය තරු මහෝට ල යක සිරි ගන්නෂා අතර 
කළ ම නෂා කරු ලය නේ රණ තුංග මහතෂා අපට 
මමමස කීය.“මේ ආය නය ආරේභ කමේ නුමේ
මගෂා්ඩ International Construction 
Consotrum Pvt Ltd මසරේ මහ ත්ම යයි. 
ඔහුමේ අකකමේ මහ ත්තයෂා පිළිකෂා මරෝග ය
කින් නැති මවලෂා. ඔහුට පින් පිණි සත් අස රණ 
මරෝගීන්මේ සුව මසත මවනු මව නුත් මමය හ්දලෂා 
2019 සැේතැ ේබර් 26 මරෝගීන් බඳවෂා ගැනී මට 
පට න්ගත්තෂා. 

මල්ඩෂාට හෂා ඔහ ුමේ ළඟම ඥාති යෂාට නැව
තිය හැකි කෂාමර 36 තිය නවෂා. එම කෂාමර යෂාබ්ද 
නෂාන කෂාමර සහි තව සුම�ෝ ප මභෝ ගී වත්, පිරි සු
වත් හ්දලෂා තිය නවෂා. උ්ඩම තට්ටුමේ බුදු මැදු
රක හෂා භෂාවනෂා ්රමද ශ යක හ්දලෂා තිය නවෂා. මරදි 

මසෝ්දලෂා ම්දන්න මවන මම මලෂාන්්රි යක තිය
නවෂා.

වවද්ය නිර්මදශ අනුව තමයි අපි බඳවෂා 
ගන්මන්. මබමහත් තියන කෂාමලට මලඩඩු 
පිරිලෂා. මබමහත් අඩු කෂාමලට මඩඩුත් අඩුයි. 
කිමමෝ මතරපි වමේ ්රති කෂාර සඳහෂා නත ර වන 
මරෝගීන්ට ්රති කෂාර අවශ්ය දින ගණන තීර ණය 
කරන්මන් මරෝහ මලන් තමයි. පසු ගිය ම්දසැ ේබ
රමේ මබමහත් තිබුණෂා. මරෝගී න්මගන් කෂාමර 
පිරුණෂා.             

දාන ප ති ය න්ටත් අවශ්ය නේ දාමන් බෂාර ගන්න 
හැකියි. උමද දාමන්ට රු. 4,500, ්දවේ දාමනට රු. 
4,500, රෑ දාමනට රු. 5,000. මසරම 85 ම්දනයි 
ඉන්මන්. මු්දේ මගේවෂාම මමමහ තමයි උයලෂා 
ම්දන්මන්. මු්දේ මවනු වට බඩු මගනත් ම්දන්නත් 
පුළු වන්. පිළිකෂා මරෝගීන්ට ම්දළුේ අනු මත කර
නවෂා. අපි පිටින් දාමන් මේන අයට ඇතුමේ 
�ංගම දුර ක ් න භෂාවිත කරන්න ඉ්ඩ ම්දන ්මන 
නැහැ. මරෝගීන්මේ ඡෂායෂා රූප ගන්න ම්දන්මනත් 
නැහැ. සම හර අයමේ එවැනි ඡෂායෂා රූප අරන් 
F.B. දාලෂා එම  මරෝගීන් අප හ සු තෂා ව යට පත්වූ 
අවස්ෂා තිය නවෂා. මමයට ආ්ධෂාර කරන්න 
මකමනකු කැමති නේ මනෝර්මන් වීර සූ රිය අනු
සම රණ නිව හන, 73, අමේක්ෂා  මරෝහල, මහ ර
ගම (දුර ක ් න අංක 0112745800) විම සිය හැකිය.

ජීවි තමේ අවි නි ේචි ත තෂාව මහෂාඳින්ම පසක 
කර මගන ජීව ත්වී මට තව මමෂාමහෂා තක මහෝ 
ජීවි තය අය දින අමේක්ෂා මරෝගීන් මවනු මවන් 
නවෂා තැන්, ආහෂා ර පෂාන සප යන මකෂායි කෂාටත් 
අත්වන්මන් පින් වැම්ඩන පින්ක මකි.

වසයාරූ  ටී.ඩී. සිරි වස�
(මහ � ගම සමූහ)  



වැව් දිය සිසිල අබිමුව බැසයන හිරුගේ දසුන ජපන් ජබර වලින් වැසී ඇති වැවක් පුරන්වු කුඹුරු යායක්

20 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා

මහාචාරය මැන්දිස් ගරෝහණදීර

 තඹු ත්ත ගම වි්ේෂ - ඩබ්ලිව්. ප්රදීප්  

අප සතු ප්රධා න තම මාහැගි ස්වාභා වික 
සමපත ගලස අභ්ය න්තර ජල මුලාශ්ර සැල
කිය හැකිය. වැව්, අමුණු, මහා පරි මාණ 

ජලාශ ආදි ගයන් සම න්විත ගම ජල සමපත ගලාව 
අන් කවර ගහෝ ජාති යක් සතු ගනාවන තරගම ධන 
නිධා න යකි. ගම ගබාගහෝ වැව්, අමුණු ගපර රජ 
දවස පටන් පැවැත වරතා මා න යට දායා දව පවතී. 
එගහත් අවා ස නාව නම ගමගස් ගමරට ග්ාමීය 
ප්රගේ ශ වල පව තින වැව්, අමුණු රැක ගැ නී මට 
නිසි ඒකා බේධ වැඩ පි ළි ගව ළක් නැති වීමය. වැව් 
සඳහා අයි ති වා සි කම කීමට ආය තන ගණ නා වක් 
පැව තු නද ඒ කිසි ව කින් වරත මා නය වන විට සිදු
වන අවංක ගමගහ වර අලප වී ඇති බව සැග විය 
ගනාහැකි සත්ය යක්ව පවතී.  
මෙරට වැඩිෙ වැව් ප්රො ණ යක් වියළි කලා පය 

මක්න්ද්රී යව පවති. ඒ වසර පුරාෙ මෙෙ කලා ප යට 
වැසි ම�ාවැ මට� මෙයිනි. වැසි වැමට� කලට 
ඒක රාශි මකාට තබා වසර පුරාෙ ජලය ප්රමයෝ ජ
� යට ගැනීෙ එහි අර මුණ වී ඇත. මෙමෙ යින්දෙ 
වියළි කලා පමේ ෙැෙ ගෙ කෙ පාමේ වැව් බැඳී
ෙට අතී තමේ වෑයම් මකාට ඇති අන්ද්දෙ ෙඳු �ා
ගත ෙැකි මපාදු ලක්්ෂ ණ යකි. සෙ ෙර ගෙක වැව් 
කිහි ප යකි. කෘෂි කා ර්මික කට යුතු, සතව පාල �ය 
ආදිය සඳො පෙ ණක් ම�ාව ස�ා�ය, පානීය 
ජලය සපයා ගැනීෙ ආදි කට යුතු සඳො ්ද වැව් 
ජලය ප්රමයෝ ජ � වත වී ඇත. රජ රට කලා පමේ 
අනු රා ධ පු රය, මපාම�ා න්ද� රුව, කුරු ණෑ ගල ආදි 
ප්රමේ ශ වල මෙරට වැව් පේධ තිමේ වැඩිෙ වප ස
රිය දැක ගත ෙැකිය. උතුරු ප�ාමත ්ද වව්නි යාව, 
මුල තිව්,කිලි ම�ා ච්චිය ආදි ප්රමේශ වල විශාල වැව්, 
අමුණු ප්රො ණ යක් අ්ද ටත මේ්ෂව පවතී.  

වර්ත ො �ය ව� විට මම් මබාමො ෙ යක් වැව්, 
අමුණු උප ද්රව ගණ �ා ව කට ෙැදිව ඇත. සැබෑ 
ජ�තා අව ශ්ය තා ව යට සරි ල� මස වැව් ප්රති සං
සක ර ණය ම�ාවීෙ මෙකල්හි මපාදු ප්රව ණ තා ව යක් 
බවට පතව තිමේ. මබාමෙෝ විට සිදු ව නුමේ වැව් 
ප්රති සං සක ර ණය සඳො මපෞේග ලික මකාන්දත්ා
තක රු වන්දට බාර දීෙය. එය මෙෙ  

ක්රියා ව ලිය අසා ර්්ථක වීෙ සඳො පැෙැ දිලි පාර 
කැපී ෙකි. ඉකුත ්දශක ම්දකක පෙණ කාල යක සිට 
මකාන්දත්ා තක රු වන්ද ෙරො සිදු ව� වැව් අලු තවැ
ඩි යා වන්ද විවිධ ෙගඩි වලින්ද ගෙ �ව පවතී. යැමප
න්ද� වුන්දමගේ යෙ ප තට මේතු ව� පරිදි වැව ප්රති සං
සක ර ණය කිරීෙ පමස කලා මව�ත පරි බා හිර පිරිස 
සතුටු ව� මස එෙ කාර්යය සිදු ව� වග පැෙැ දි ලිව 
මපම� න්ද�ට තිමේ.  

මෙරට වැව් ප්රති සං සක රණ කාර්ය සඳො මලෝක 

පුරන් කුඹුරු අස්ව ද්දන්්න  
වැව් පිළි ස කර කර දෙන්න  

පාය්න කා්ේ 
“්වැව්” හ්ද්න  
ඒකා බද්ධ  

්වැඩ පි ළි ්්ව ළ කට 
යෑ්ේ අ්ව ශ්ය තා ්වක්

බැංකුව, ජාත්ය න්දතර මුල්ය අර මු ්දල, ආසි යානු 
සංව ර්ධ� බැංකුව ආදි මුල්ය ආය ත� මුල්ය ප්රති
පා ්ද� සැප යී ෙට වරින්ද වර ඉදි රි පත මවයි. එමෙත 
මබාමෙෝ විට මෙමතක් සිදුව ඇතමත මෙෙ අර
මු ්දල් නිසි මලස භාවිත ම�ාවී ෙය. යම් යම් අව
ස්ථා ව ලදී යු්ද ෙමු දාමව් ශ්රෙ දාය ක තව මයන්ද සෙ 
තාක්්ෂ ණික ෙග මපන්දවී මෙන්ද වැව් අලු තවැ ඩියා 
මකරුණු අව ස්ථා වන්ද කිහි ප යක් ්ද ෙෑත කදී වාර්තා 
වී තිමේ. සාමේ ක්්ෂව ගත කල්හි එය ඉතා සාධ
නීය ප්රති ඵ ල දා යක ෙැදි ෙත වීෙක් මලස දැක
ගත ෙැකි විය. පවිටු අමේ ක්්ෂා ව න්දමගන්ද කිලිටු 
ම�ාවුණු එවැනි ෙැදි ෙ තවී ෙක් මෙරට වැව් ප්රති
සං සක රණ ක්රියා ව ලි යට මොඳින්දෙ ගැ� මප� වග 
මපනී මගාස ඇත.  

ඒ ඒ ආය ත� අතර පව ති� ප්රති ඵල විර හිත, 
ව්ාජ කඹ ඇදීෙ ්ද මෙරට වැව් ප්රති සං සක රණ 
ක්රියා ව ලිය අවුරා ඇති බල වත බාධ ක යකි. ෙෙ
වැ ලිය සතු වැව් වාරි ොර්ග ම්දපා ර්ත මම් න්දතු

වට මුල්වී අලු තවැ ඩියා ක� ම�ාෙැකි වී තිමේ. 
එයට ෙෙ වැලි නිල ධා රින්දෙ සිටිය යුතුය. සෙ ෙර 
තැම�ක මගාවි ජ� සංව ර්ධ� ම්දපා ර්ත මම් න්දතුව 
ඇසත මම්න්දතු සකස ක� ්ද අලු තවැ ඩියා අධී ක්්ෂ
ණය කිරී ෙට ෙෙ වැලි මෙෝ වාරි ොර්ග නිල ධා රීන්ද 
අවශ්ය වී තිමේ. මම් නිර ර්්ථක කල්ෙැ රිල්ල මේතු
මවන්ද සෙ ෙර තැ�ක වැව් ෙැදිල්ල මුළු ෙ නින්දෙ 
ෙඟ ෙැ රුණු අව ස්ථා වන්ද ගැ� ්ද අස න්ද�ට ලැමේ. 
මම් නිල ධා රි වා ්ද මයන්ද මගාවීන්දට අතව� යෙ ප
තක් �ැත. ඒකා බේධ ප්රමව් ශ යක් මෙරට වැව් ප්රති
සං සක රණ ක්රියා ව ලි යට අවැසි වන්දමන්ද මෙවැනි 
පසු බි ෙ කය.  

මෙරමේ සැක මස� සෑෙ ඉදි කි රීම් ඇසත මම්
න්දතු ව කින්දෙ අදා� ඉදි කි රීම් මකාන්දත්ා තක රුට 
සිය යට පෙ ම�ා වක, විසසක මෙෝ විසි ප ෙක ලාභ
යක් සහි තව සැක සීෙ පිළි ගත සම්ෙත ක්රෙය වී 
තිමේ. ඇසත මම් න්දතු ගත මු්ද මලන්ද වැඩි පිරි වැ යක් 
ඉදි කි රීම් කට යුතු සඳො මයා්දවා සාධා රණ ලාභ

යක් උපයා ගැනී ෙට මකාන්දත්ා තක රුට එෙ ගින්ද 
අව කාශ සලසා දී තිමේ. එමෙත වැව් ප්රති සං සක
රණ ක්රියා ව ලිමේ දී මෙෙ පිළි මවත මබාමෙෝ විට 
කඩ මතාළු වීෙ බර ප ත� ගැටලු සෙ ගත තතව
යකි. වැසි කාල යක් ආස න්ද�මේ වැවක මරාන්දෙඩ 
ෙෑරීෙ වැනි රැව ටීම් ෙගින්ද සිදු ව නුමේ ඒ සඳො 
නි්ද සුන්ද සැප යී ෙකි.  

වැව් ෙැදීමම් ෙගඩි තු� සෙ ෙර තැම�ක සිදුව 
ඇතමත ඉදි කි රීම් සඳො අවෙ පිරි වැ යක් ්දරණ විට 
මගඩි පිටින්ද මු්දල් යටි ෙඩි ගැසී ෙය.  

මකාන්දත්ා තකරු ෙැරුණු විට ේද� වැවක 
පංගු ක රු වන්ද ගණ �ා වකි. අධී ක්්ෂණ ආය ත� 
ප්රධා නියා, ඉංජි මන්ද රු ව රයා, ඉංජි මන්දරු සෙ කාර, 
තාක්්ෂණ නිල ධාරි, මක්්ෂත් නිල ධාරි, ක� ෙ �ා ක
රණ සෙ කාර මගේ සිට ලිපි මගානු එමේ මෙමේ 
මග� ය� කාර්යාල කාර්ය සො යක ආදීන්ද ඒ 
අතර මව්.  

ජපන්ද ජබර, සැල්වී නියා, පන්ද ආදි විවිධ අහි
ත කර ජලජ ශාක වැව් තු� අප්ර ො ණව වර්ධ �ය 
වී තිබීෙ, වැවක අත්ය වශ්ය අංග මස පිළි ගැ ම�� 
වා�, මසාමරාව්ව, ර� ප �ාව, වැව් බැම්ෙ ආදිය 
අබ ලන්ද වීෙ, තේටු ගණ �ා වක් මරාන්දෙඩ ඒක රාශි 
වීෙ, වැව් රක්ෂිත අ� ව ස ර මයන්ද අල්ලා ගැනීෙ 
ආදී මපාදු ගැටලු ගණ �ා ව කින්ද මෙරට වැව් පේධ
තිය පීඩා වට පතව ඇත. ගම්ෙැ ේ්දක ඇති සෙ
ෙර වැව කින්ද කෘෂි කා ර්මික කට යුතු සඳො ජලය 
ප්රමයෝ ජ � යට ම�ාගතත ්ද පාරි ස රික සෙ තු ලි ත
තා වය සඳො එෙ ගින්ද සැල මස� පිටි ව ෙල අති ෙ
ෙත එකකි. අතී තමේ ව� සතුන්දමගේ ප්රමයෝ ජ �ය 
සඳො ්ද වැව් බැන්ද්ද ජාති යක් මලස අප ප්රක
ටව ඇත. එමෙ යින්ද කිසිදු වැවක් වල්වැදී, මගාඩවී 
වි�ා ශ වී ෙට ඉඩ දී ෙට ෙැකි යා වක් �ැත. අනු රා ධ
පු රමේ ප්රධා � තෙ වාරි ජලා ශය මස සැල මක� 
කලා වැව මක්න්ද්රී යව ෙෙ වැලි ව්ාපා රය ආරම්භ 
කර� විට “එච් කලා පය” තු� ග්ාමී යව පැවැති 
වැව්, අමුණු ම�ාස ලකා ෙැරීෙ නිරා යා ස මයන්දෙ 
සිදු වූවකි.  

එමස ම�ාස ලකා ෙැරුණු වැව් 125 ක් පෙණ 
මම් ව� විට විවිධ උප ද්රව වලට ලක්වී වි�ාශ 
වීමම් අව ධා � ෙට ලක්ව ඇත. ඒ වැව් නිරු ප ද්රි තව 
තිබුමේ �ම් එච් කලා පමේ යල කන්ද�මේ වගා
වන්ද ෙග ෙැරී, කුඹුරු වල් වදින්දමන්ද �ැත. වැවක් 
යනු සපු රාෙ පාරි ස රික පේධ ති යකි.  

වැවක් ෙැදීෙ හුදු ඉදි කි රීම් කාර්යක් පෙ ණක් 
ම�ාව පාරි ස රික ක්රියා ව ලි යක් ය්ථා වත කිරීෙ 
වග වටො ගන්දම�ෝ විරල වී තිමේ. සාම්ප්ර දා
යික ගමම් වැව බාරව සිටි මවල්වි දාමන්ද අ්ද එහි 
�ැත. සෙ ෙර මගාවි සංවි ධා� නිමයෝ ජි ත යන්ද ්ද 
නිල ධා රින්දමගේ, මේශ පා ල ඥ යන්දමගේ අත වැ සි යන්ද වී 
සිටිති. එමෙ යින්දෙ ග්ාමී යව ෙැම්ද� වැව් සැබෑ 
ෙැඟී මෙන්ද රැක බලා ගැනී ෙට ඉදි රි පත ව� අය 
ගම්ෙැදි වල ්ද හිගවී තිමේ. එනි සාෙ වැව ේද� 
අතමර් එය රැකී ෙට පිරි සක් ගමෙන්දෙ නිර්ො ණය 
කිරීෙ දැඩි කාලී� අව ශ්ය තා වක් වී ඇත.  

යු්ද ෙමු දාව, සිවිල් ආර ක්්ෂක බල කාය වැනි 
ආය ත� සම්බන්දධ මකාට මග� වැව් ෙැදීමම් 
පිරි සිදු ක්රියා න්දවි ත යක් දියත කිරී ෙට දැන්ද කාලය 
පැමිණ ඇත.  

ඇතැම් මේශ පා ල ඥ යන්දමගේ, නිල ධා රින්දමගේ, 
මකාන්දත්ා තක රු වන්දමගේ ඉල්ල ෙක් වී ඇති මෙරට 
වැව් ප්රති සං සක රණ ක්රියා ව ලිය ඔවු � මගන්ද මුදා 
ගැනී මම් නි ර්ව්ාජ මෙමෙ යු ෙක් අ්ද අවශ්ය වී තිමේ. 
එමස ම�ාව� තාක් වැව් ෙැදී ෙට මයා්ද� අර මු
්දල් ෙගින්ද රමේ ණය බර වැඩි වීෙ වි�ා අතව� 
යෙ පත අල්ප වීෙ වැ� කිය ම�ාෙැ කිව තිමේ.  

්වැව්  
ප්රති සං සක රණ  
ක්රියා ්ව ලි යට 

නිර්ව්ාජ ්වැඩ 
 පි ළි ්්ව ළක් අ්ව ශ්ය යයි

මගේ තාත්තා ගකායි වගේ ගකගනක්ද 
යන්න මා නිතර සිතන ගදයකි. ඔහු 
රටම පිළි ගත් අති ප්ර මා ණික උග තකු 

බවට හඳු න්වන බව ඇත්ත ය. ඉගැ න්වීම, 
පරගයේ ෂණ, ගපාත්පත් ලිවීම, ගේශන ආදිය 
හැර ඔහුට ගවනත් ජීවි ත යක් නැතැයි මට 
සිතුගේ යමක් ගත්ගරන වයස වන විට ය.  
මා නිතර දකින්ගන් ගමානවා ගහෝ ගපාත් 
ගගාන්නක් ගපර ළ මින්, බිත්ති වල ඇති 
කුරුටු අකුරු සට හන් ගලඛන (ගසලලිපි) 
කිය ව මින් එක්ගකෝ ගමානවා ගහෝ ලිය
මින් සිටි මගේ තාත්තා ය. ගගදර ඉන්නා 
විට කන්නට ගබාන්නට හය හත් සැර යක් 
තාත්තාට අඩ ගැසී මට අමමාට නිතර සිදුවූ 
බව මට මතක ය.  එක්ගකෝ ඔහු තමා හමු
වී මට එන හාමු දු රු වරු, පත්ත ර වල අය 
ගහෝ තවත් අය හා කතාගව් ය. ඒ කතා බහ  
වලපල ගනාව ඉති හා සය,  සාහි ත්යය ගැන 
කතා බහ ය. අගේ අමමා තාත්තා ගහාඳින් 
ගත්රුම ගත් නිසා තාත්තාගේ මුඵ ශාස්්රීය 
ගස්වය කර ද ර යක් නැතිව සිදුවූ බව මට 
දැන් වැටගේ. එනි සාම අප හත ර පස් 
ගදනාගේ වැඩ ගැන වැඩි පු රම ගවගහ සුගේ 
අමමා ය.  
ෙමගේ තාතතා ො අ්දත ්දකින්දමන්ද 

ෙේදා පිටි සර අව්ාජ ො නිෙ ත ොනි 
ගැමි යකු මලස ය. ඔහු මිනි සුන්ද, සතා
සී පාවා ඇතුළු  ෙැෙ ම්ද�ා ටෙ, ගෙ 
මකා� ව ලට,  රට ජාති යට ො තෙ 
ආග ෙට ආ්ද රය ක� සුන්ද්දර ගැමි
මයකි. ආචාර්ය , ෙො චාර්ය ප්දවි 
මෙන්දෙ සම්ො� පිට සම්ො� ලබ මින්ද 
රට රාජ්ය වල මගෞර ව යට පවා ලක්වූ
ව්ද එතුො මිය ය� මතක්ෙ ඒ අහිං සක 
ගැමි කෙ ො නිර්ව්ා ජ තවය සහිත අයකු 
මලස ෙ දුටු මවමි.  ඒ තරම් නිර්ව්ාජ 
නිෙ ත ො නී ක ෙක් ඔහුමගේ ්දරු වන්ද ව� 
අපට �ඟා කර ගන්ද�ට තව ෙත ෙැකිවී 
ඇතදැයි ෙෙ මබාමෙෝ විට ෙමගන්දෙ 
විෙ සමි.

තාතතා සතුන්දට ඉතා ආ්දමර් ය.  
ඔහුමගේ වාෙ �මේ ඇතු �ත මෙෝ ඩිකිමේ 
බැ� ලි යක් පැටවු දැමූ අවස්ථා ෙට ෙතක 
ය.  අම්ො මෙෝ අපි උන්ද ඉවත කර
න්ද�ට ගියත තාතතා ඊට ඉඩ ම�ාමේ.  
අප කුඩා විමේ මග්දර තිබුමේ එකෙ 
වාෙ � යකි.  තාතතා ඒ බ�ල් අම්ො ො 
පැට වුන්ද වාෙ �මේ ඩිකිමේ කාඩමබෝඩ 
මපටි ටි යක තබා මග� ඉගැ න්දවී ෙට සර
ස වි යට යයි. පැටවු මලාකු ව� මතක් 
එමසෙ ය. ඒ අමේ තාතතාමගේ සතතව 
කරු ණාව ය.

අති ප්ර ොණ උග තකු, පර්මේ ්ෂ ක යකු වූ 
ෙමගේ තාතතාව ො ්දකින්දමන්ද රැඩි කල් 
ශාස්රීය පර්මේ ්ෂ ක යකු ො විය තකු මලස 
ය. මකායි ජගතා කීවත සාධක සහි තව 
�ැත�ම් තාතතා ඒ ෙත පිළි ගන්දමන්ද 
�ැත.  පෘතු ගී සීන්ද ලංකා වට පැමි ණිමේ 
1505 දී යන්ද� සම්පූ ර්ණ මයන්ද වැරදි බව 
මපන්දව මින්ද එය 1517 බව ස�ා්ථ කර
න්ද�ට ඔහු සෙත වූමේ ඒ නිසා බව ෙට 
දැන්ද වැටමේ.වරක් තාතතා පර ණ වි තා �
යන්ද මපාම�ා න්ද�රු රජ වරු ගැ� කියා 

තිබු ෙත ය කට එමරහි ෙත යක් ඉදි රි පත 
කිරී මෙන්ද පතත ර වල විමව් ච� පිට 
විමව් ච� ප� වූවා ෙට ෙතක ය.  තාතතා 
ඒවා යින්ද සැලුමේ �ැත. නිේශං ක ෙල්ල  
ෙෙ කයි වා රු කාර රමජකි යනු මවන්ද 
මබාමෙෝ අය උග තුන්ද පවා කර� උප ො
සය සම්පූ ර්ණ මයන්දෙ වැරදි බව ස�ා්ථ 
කර මින්ද තාතතා “කීර්ති ශ්රී නිේශං ක ෙල්ල 
“ �ම් මපාතක් ලිවුමව් ය.  

ත� තු රු ව ලින්ද ඉෙ �ට යන්ද�ට 
යන්ද�ට, මපාත පත ො �ව ෙත ආදිය 
නිසා ජ� ප්රි ය තව යට ො මගෞර ව යට පාත් 
වන්ද�ට වන්ද�ට තාතතා තව තවත 

නිෙ ත ොනී වූ බව ෙට අ්දත අෙ තක 
ක� ම�ාෙැ කිය. එය  ෙරි යට මගඩි පිරි 
ගසක් පෙ තට �ැමෙ න්ද�ාක් මස ය. ඔහු 
අප ගැ� ම�ාබැ ලුවා ම�ාමව්.  “ පුමත 
ඉමග නීෙ තෙයි මලාකුෙ ධ�ය“, “උග
ත ෙ�ා ශිල්ප ය ෙයි ෙතු රැමක�ා“ ඔහු 
නිතර කියූ ඒවාය. තෙ පියා �ැතිවූ පසු 
පවුමල් බඩ පිසසා වූ තොට ඉගැ න්දවී
ෙට වැඩි ෙ ෙලු මසාමො යු රන්ද ඉමග නීෙ 
�වතා කුලී වැඩට ගිය ෙැටි තාතතා 
අපට අ� න්දත වත කියා ඇත.  ඒ මවනු
මවන්ද සමෙෝ ්දර සමෙෝ ්ද රි යන්දමගේ ්දරු වන්ද 
මග්ද රට මග�ැ විත මකා�ඹ පාස ල්ව ලට 

යවා ඉෙ �ට ඉගැ න්දවී ෙට කට යුතු ක�ා 
පෙ ණක් ම�ාව තාතතා අෙ ල  ප ෙල 
ො තෙ දුේපත �ෑදෑ යන්දමගේ ්දරු වන්දට 
පවා ඉමග නී ෙට අත දුන්දමන්ද ය. ො 
ආ�න්ද්ද විද්යා ලමේ ඉමග � ගත කාලමේ 
එහි මබෝඩිමම් සිසුන්දට නිවාඩු කාලමේ 
මග්දර යෑෙට ඉඩ ම්දන්දමන්ද මබෝඩිම් 
ගාසතු මගවා නිෙ කම�ාත පෙණි.  
එමස මු්දල් �ැති කෙ නිසා මග්දර යාෙට 
ම�ාෙැකි සිසුන්ද කීප ම්දම� කු ටෙ 
තාතතා මබෝඩින්ද ගාසතු මගවා දැම්මම් 
වරක් ම්දව රක් ම�ාමව්.

මෙරට මේශ පා ල� ඉති ො සමේ ඉතා 
වැ්ද ගත සන්දධි ස්ථා � යක ො සිදු වී
ම්වල ප්රධා� චරි ත යක් වූ තාතතා, 1956 
බේඩා ර �ා යක ෙෙතා ඇති ක� මේශ
පා ල� විේල වමේ ප්රධා� බල ක රු වන්ද 
වූ සඟ, මව්ද, ගුරු මගාවි කම්කරු පංච 
ෙො බල මව් ගමේ ප්රධා� ක්රියා කා රි ක යකු 
විය. ඔහු බේඩා ර �ා යක පවුමල් සමීප 
හිත ව තකු විය.  1978 ශ්රී ලංකා නි්ද
ෙස පක්්ෂ ව්ව ස්ථාව නිර්ො ණය කමේ 
ඔහු බව ො දැ� ගතමත පුව තප තක 
ලිපි ය කිනි.  සිරි ොමවෝ බේඩා ර �ා යක 
යුග මේදී  තාතතා ෙඳුන්දවා තිබුමේ  “ 
ෙැති නි යමගේ පුමරෝ හි තයා ”මලස ය.  
ඔහු මම් කතාව අම්ො සෙඟ කියා ෙෙ 
ෙඬින්ද සි�ා මසනු ෙට ෙතක ය. 

පර්මේ ්ෂණ ො ශාස්රීය ෙත ව ලදී 
මකත රම් රැඩි කල් ප්රති ප තති යක් දැරු
ව්ද  මේශ පා ල� කට යු තු ව ලදී තාතතා 
වැ්ද ග තකු ො රැඩි කල් බවින්ද මතාර විය.  
ො ්දන්ද�ා තර ෙට තිසස ෙ ො රා ෙය ො 
අවි සසා මව්ල්ල ආස � වල ක්රියා කාරී 
සංවි ධා යක ත� තුරු තාතතා ්දරා තිමේ. 
1989 මෙරට භී්ෂණ සෙමේ මකා�ඹ 
දිස්රි ක්ක යට ශ්රී ල.නි.ප. පක්්ෂ මයන්ද 
�ාෙ මයෝජ�ා ්ද ලැබු ණ්ද  තාතතා එය 
ප්රති ක්මෂේප කමේය. ශ්රී ලංකාමව් මේශ පා
ල �ය ක්රෙය ප්රචේඩ වීෙ ො ප්රජා ත
න්දත් වාදී බමවන්ද ගිලි හීෙ තාතතාට 
රුචි ම�ාවූ බව ෙට ෙත කය.  ඒ 
නිසා පසු කා ලී� ශ්රී ල.නි.පක්්ෂය 
ො බේඩා ර �ා යක පවු ලත අ�
තු රුව ෙහින්ද්ද රාජ පක්්ෂ පවු ලත 
සෙඟ සබ ඳතා දිග ටෙ තබා ගතත්ද 
තාතතා මේශ පා ල� කට යු තු ව ලින්ද 
මුළු ෙ නින්දෙ ඈත වී ශාස්රීය අංශ
ය ටෙ මයාමු විය.

 තාතතාමගේ අව්ාජ ො නිෙ ත
ොනී බව ගැ� අපූරු ක්ථා වක් ෙට 
දැන්ද සිහිමව්. ඔහු ඉප දුමේ ්දරු වන්ද 
ෙත ම්දම� කු මගන්ද යුතු ඉතා දුේපත 
පවු ලක  බාලයා මලස ්දකුමේ මබලි
අතමත පල්ල තතර �ම් ඈත දුෂේකර 
ගම්ො � ය කය. ෙමගේ තාතතා ෙතර 
වස මර්දී  ඔහුමගේ පියා මිය මගාස ඇතමත 
උණ ස න්දනි පා තය සෑදී නිමව මස දීෙ ය. 
්දවා ලට පාස මලන්ද ලැමබ� බත ො 
පරිේපු ෙැර පාස ලට ය� තාතතාට මෙෝ 
අම�ක් සමෙෝ ්දර සමෙෝ ්ද රි යන්දට වතුර 
උගු ර ක්වත �ැත. මම් නිසා පාසමල් 
දී ක්ලාන්දතය සෑදී වැටුණු වාර ගණ� 
අප ෙණ ය.  පියා ෙ� පසු සමෙෝ ්ද ර යන්ද 
කමේ ෙල්ලීට උගැ න්දවී ෙට තෙන්ද කුලී 
වැඩට යෑෙ ය.  තාතතා මම් කතාව 
පුව තප ත කට ්ද කියා තිබිණි.  මකත
රම් ඉෙ� මකම�කු වුවත තාතතා තෙ 
අතී තය අෙ තක කමේ �ැත. අ්ද යන්දතම් 

යෙක්  ෙරි ෙම්බ කර ගන්ද�ා අය තෙන්ද 
රතත රන්ද ෙැඳි කමේ ගෙ මග� උප
න්ද�ාක් මස රඟ පා� රටක ො සො
ජ යක තාතතා මකාත රම් නිර්ව්ාජ ො 
නිෙ ත ොනී චරි ත ය ක්දැයි ෙෙ නිත රෙ 
සිහි කරමි. තාතතා තොමගේ පෙ ණක් 
ම�ාව අම්ොමගේ පවා කිසිදු දුේපත 
�ැති බැරි �ෑයකු, සමෙෝ ්ද ර යකු කිසි වි ටක 
අෙ තක කමේ �ැත. ෙැකි සෑෙ විටෙ 
ෙඟු ලට, ෙර ණ යට ො දා� යට පවා 
ගිමේ අම�ක් වැඩ අත පසු කර මග� ය.  

තාතතාමගේ ෙත කය කට පා ඩෙ ො 
ධාරණ ශක්තිය මකත රම් උසස ්ද 
යන්ද� වැට හුණු අවස්ථා අප ෙණ ය.  
ඔහු මබාමෙෝ විට සාලමේ මෙෝ මගයි 
ඇතු �ත තෙ කාෙ රමේ විවිධ අය සෙඟ 
ශාස්රීය සාකච්්ා පව තවයි.  ඇතැම් විට 
ප්රේ� කරනු ලැබූ විට සංමේශ සාහි
ත්ය වල එ� කවි එය අය තව� වර්ණ 
මකාටස ගැ� කට පා ඩ මෙන්ද කියයි. 
සංසකෘත, පාලි, ේමලෝක මතරුම් සෙඟ 
කියයි.  වරක් පුව තප තක් ො සාකච්්ා 
කර මින්ද සිටිය දී එෙ මල්ඛ කයා ඇසූ 
ප්රේ� යක දී ෙමගේ තාතතා බරණ ගණි
ත යාමගේ නීල මකාමබෝ සංමේ ශමේ ො 
ගිරා සංමේ ශමේ  කවි ම්දකක්  ඉදි රි පත 
කර මින්ද මකෝේමේ එව කට තිබූ මේවාල 
ගැ� සාධක මග� ෙැර ්දක්ව මින්ද විසත
ර යක් ක� අයුරු ෙට අ්ද මෙන්ද ෙතක ය. 
අමේ මග්දර සාකච්්ා ෙේඩ ප යක් බඳු 
විය. එය නිර න්දතර උග තු න්දමගන්ද මතාර 
ම�ාවීය. බස රැසමේ සිරි සීවලී, මතාට
ගෙ වාචි සසර, මේන්දපි ට මග ්දර ඤාණ සිෙ 
වැනි එකල සිටි ප්රබල ො ඉෙ� මපමේ 
හිමි වරු ො මුල්ව රට දැක්මක් අමේ 
මග්ද රදී ය. මේශ පා ල� සබ ඳතා නිසා 
56 බල මව් ගමේ මම් අය නිතර තාතතා 
ෙමු වී ෙට පැමි ණිය ෙ.  තාතතා ගීත කවි  
තාල යට කිය න්ද�ට ඉතා ආශා ක� සැටි 
අපට ෙතක ය.  

ශ්රී ජය ව ර්ධ � පුර විේව වි ද්යා ලමේ 
වසර 35 ක මසවා කාල මයන්ද පසු විේව 
මකෝ්ෂමේ ප්රධා� කර්තෘ මලස ්ද, රජ රට 
විේව වි ද්යා ලමේ උප කුල පති මලස ්ද, 
රාජ්ය මසවා මකාමි ්ෂන්ද සභාමව් ්ද ඔහු 
මසවය කර� ලදී.  තාතතාමගේ ජීවි
තය සෙ ශාස්රීය පර්මේ ්ෂණ  ගෙට 
මපාතතත, මපාතතට ගෙත මෙන්ද විය. 
ඔහු මිය මගාස වසර �ව යක් පිමර� මම් 
මොමො මතත ඉති ො සය, පුරා වි ද්යාව 
ො සිංෙල සාහිත්ය ය� වි්ෂ ය යන්ද ගැ� 
කතා කර� ෙැෙ විටෙ ෙමගේ තාතතාමගේ 
�ෙ ෙො චාර්ය ෙැන්දදිස මරෝෙ ණ ධීර 
යන්ද� සඳ ෙන්ද වන්දමන්ද ෙතක් වන්දමන්ද ඒ 
නිසා බව ෙෙ විේවාස කරමි.  

තාතතා විශ්රාෙ ගිය පසුව වුව්ද කිසි 
විමටක තෙ ශාස්රීය පර්මේ ්ෂණ මපාත 
පත ලිවීෙ �තර  කමේ �ැත.  ඔහු 
මව�දා මෙන්දෙ දිවා රෑ පුරාෙ මව� දා
ටත වඩා මව්ග මයන්ද වැඩ ක� බව ෙෙ 

්දනිමි.  මකමස මෙෝ මසල්ලි පි යක්, පුරා 
වසතු වක් ෙමුවූ පුව තක් ආරංචි වුව
මොත වො එහි මගාස එහි අනු රු වක් 
පිට ප තක් මග� එයි.  කැඩුණු බිඳුණු 
මසල්ලි පි වල මකාටස කෑලි තාතතාමගේ 
කාෙ රමේ ඕ�ෑ තරම් විය.  ෙට ෙතක 
විදි ෙට ඓති ො සික රම්බාමව් විො
රය  කැණීම් ො රුහුමේ ඓති ො සික 
තිසස ෙ ො රාෙ සිලා පසස පිරි මවන්ද 
සමූෙ කැණීම් සඳො මුල පි රීෙ සිදු කමේ 
ඔහු විශ්රාෙ ගිය පසුව ය. අ්ද ව� විට 
පුරා විද්යා ම්දපා ර්ත මම් න්දතුව ෙැදි ෙත වී 
කර� එෙ කැණීම් පර්මේ ්ෂණ රුහුමේ 
ඉති ො සය පිළි බඳ ඉතා වැ්ද ගත පුරා විද්යා 
මතාර තුරු මෙළි කරයි.

මෙෙ �ව මසායා ගැනීම් ගැ� 
මෙන්දෙ ෙමගේ පියා ඉන්ද සතු ටට පතවූ 
කරු ණක් වූමව් “අසගිරි තල්පත “ �ම් 
අති ශය වැ්ද ගත මපෞරා ණික කන්ද්ද 
උඩ රට තල්පත පිළි බඳ සවකීය පර්මේ
්ෂ ණ මයනි.  ඔහු නිතර ඒ ගැ� අප ො 
මෙන්දෙ උග තුන්ද, පුව තපත සෙඟ කතා 
කමේය.  “අසගිරි තල්පමත ලංකා ඉති
ො සය ො ශ්රී ලංකාමව් ෙො සංඝ සාමි 
සංඝ රාජ පර පුර” �මින්ද ඒ තල්පත 
ඉංග්රී සි මයන්ද ලියූ පර්මේ ්ෂණ ග්න්ද්ථ ම්දක 
මෙමතක් මෙළි ම�ාවූ කන්ද්ද උඩ රට 
ඉති ො සය, උඩ රට බුදු ්දෙමම් වග තුග 
ො ඉති ො සය පිළි බඳ විශිෂේට සම්භාව් 
ග්න්ද්ථ ම්දකක් මස පිළි ගැ නුණු බව ෙට 
ෙතක ය.  එකී විශිෂේට මසවාව අගය 
කර මින්ද අසගිරි ෙො විො රමේ �ායක 
සවාමී න්දව ෙන්දමස විසින්ද ශ්රී මරෝෙණ 
ජ� රං ජ� මගෞරව සම්ො �ය  පියා 
මවත ප්රදා �ය කර� ලදී.

එක් පරි ව ර්ත � යක්, ශාස්රීය ග්න්ද්ථ 
�ව ය කුත, චරිත කතා ම්දක කුත ො 
විචාර ග්න්ද්ථ ම්දකක් ්ද කාව් විචාර 
ග්න්ද්ථ ො සංග්ෙ ම්දකක් ්ද ෙමගේ පියා 
ලියා තිමබ� බව පසුව ෙෙ දැ� 

ගතිමි.  එතු ොමගේ බස මෙන්දෙ 
කතාමව් වාගේ චාතු ර්යය ්ද 
අස� සෑෙ ම්ද�ාමගේ කිය
ව� සෑෙ ම්ද�ාමගේ සිත ඇ්ද 
ගත බව ඉතා ප්රකට ය.  ෙමගේ 
තාතතාමගේ ජීව ගුණය වූ නිෙ
ත ොනී සන්දසුන්ද බව ඒ ෙැෙ 
තැ�ෙ දිසමව තැයි ෙෙ සිතමි.  
ඔහු කිසි විමටක කිසි ව කුට 

පරි භව කර පෙ තට  මෙෝ උප ො ස යට 
ලක් කර මව්දි කා වල දී තබා සාොන්ය 
ක්ථා බමේදී මෙෝ කට යුතු ම�ාකමේ 
ය.  කාමගේ වත සිත රි්ද වීෙ ෙමගේ පියාමගේ 
සිරිත ම�ාවීය.

ඔහු පෙ ණක් ම�ාව ෙමගේ ෙවමගේ ො 
අප පවුමල් සැෙමගේ සිත සදා මව්්ද �ා
වට පත ක� සිේධි ය කින්ද මම් ලිපිය නිො 
කර න්ද�ට කැෙැ තමතමි.  ඒ ෙමගේ මලාකු 
අයියා 1989 භී්ෂණ සෙමේ මගය ඉදි රි
පිට දී �ාඳු �� අය විසින්ද පැෙැ ර මග� 
මගාස අතු රු ්දන්ද කිරී ෙයි.  පසු  කා ලමේ 
තාතතා අත වාරුව �ැතිවූ අයියා ගැ� 
කීප විටක්ෙ මශෝක මයන්ද කතා ක� ෙැටි 
ෙට ෙත කය.  ඔහු විසින්ද රච�ා කර� 
ල්ද කවි මප� ෙඳුන්දවා තිබුමේ අතු රු
්දන්ද වූ වරුණ තෙ අහිං සක පුතුට ො 
ඔහු මසෙ අකා ලමේ මිලි� මකාට කපා 
මෙළු ්දෙස ගණන්ද තරුණු කුසු ම්ව ලට 
නිවන්ද සුව අතමව්වා කියා ය.

(අග�ෝස්තු 25 වැනි දිනට 
 ගෙදුණ විශිෂට ඉති හො ස ඥ ෙකු,  

පුරො වි ද්යා ඥ ෙකු හො  
සොහි ත්ය ගේ දි ෙකු වූ මහො චොරෙ 

මැන්දිස් ගරෝහ ණ දී ර ෙන්ගගේ 9 වැනි 
ගුණ සම රුව නිමි තගතෙනි)

තාතතා  
අපිට ්වැඩිය 
ආ්ද රය ක්ේ  
ද�ොත� තව ලට
පුතු, ගයෙෂ්ඨ නීතිඥ හරි ගුපතෙ ගරෝහ ණ දීර කිෙයි

හඹා ආපු ගිජු ලිහි ණින් ්වැරදි  ඩැහැ ්ග්නගියා ්ද
කඩා පැන්්න මිනි කිඹු ලන් කැළ කට  ්ගාදු රක්උ්නා ්ද
ගසා ගහල ගිණි ්හ්න යක දැ්වටී අළු   උණා ්වත ්ද
හඩා ්ොඩා බලා සිටිමි පුතු්න් ඔබ ්මා්ලා්ව  ්නැද ්ද
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‘මම තව දු ර ටත් පිරි සිදු ගැහැ නි යක න�ොනවයි. 
මොව නිකම් ම නිකන් නේසි යක් ව� තැ�ට 
ඔනේ කට යුතු කළො. දිය මන්ති කරොබු කූටට ම

කට මම මනේ සිරුර කුලි යට දුන්�ො. මීට පසනසෙ බලය 
සෙඳහො මට නහොයො ගන්� පුළු වන් බල වත් ම කුලී කොර
යොට, මම ඒක කුලි යට නෙන්�ට සූදා �ම්.’
මෙමෙෙ කියනමන ොනසී මිත්ර ය. ොනසි මිත්ර නමින 

ගූගල් මෙව්ාට ඔබට ඒ චරි තය මුණ ගැමෙනමන නැත. 
ප්රබ නධිත ම�ෝකමේ ෙෙ ෙර චරිත, ගූගල් මෙවුමේ ෙමු 
මනාවූ ් ාට ගූගල් ්� ටත් එො ගිය ෙත යක් ඉතිරි කරන 
අ්ස්ා එෙට ය. ොනසී එ්ැ නනි යකි;

ඒ මෙර කී ්දන නපුරු යැයි ද නරුෙ යැයි ද කිය
නනට මෙළ ගැමෙනා මිනිස මෙෝලිමේ ඉදි රි මයන ෙ 
ඔබත් සිටි නනට ෙැකිය. තරුණ රැඩි ක ල්්ාදී භාර තීය 
තරුණ පිරිෙ අතර උනො ද යක් වූ ඇය, අල්�පු රමේ 
අමේ ද ෙද ් ත  මකානිති ගෙ නනට ෙටන මගන ඇත්මත් 
ය. කෙ�ා දාස මේ Alphabet of Lust මනාකි
යවූ, කියැ වී මෙන ආතුර වූ ෙර ේෙ රාමව ෙෙෘ ද යකු නේ 
මොයා ගැනී ෙට මනාෙැකි ්නු ඇතැයි සිතමි. ‘අනු
රා ගමේ මුල්මොත’ නමින මේ අපූර් ෙොජ විය ෙන 
සිිංෙ � යට නඟනමන එත රේ ෙ උෙ ො ෙ මයන ො විච
ක්්ෂ ණ මයන ෙො ජය මදෙ බ�න ‘ආචාරය ඩබ්ලියු.ඒ. 
අමබ් සිිං ෙ යන’ ය. බර ෙ තළ මේශ ො �න කති කා ් ක් ො 
එහි ව්ිංගා ර්මේ ්න තියුණු උෙ ො ෙ යක් එකට ක� ත
නනට කෙ�ා දාසට ෙැකි වූමේ කිනේ ආශච රය ය කින 
දැයි ෙමේ සිත නිර නත ර මයන විෙැ සුේ ෙෙ ගත වීෙ; 
එය කිය්ා ්ෙර 10කටත් ්ැඩි කා� යක් නික්ෙ ගිය අද
ටත් ෙට අරු ෙ යකි. ෙැදි වි යට එළැ මෙ මින සිටි ඇයමේ 
සිරුමර කානතිය විසින ම්නස කරන මේශ ො �න ගෙන 
ෙඟ ොස්ය ය කට ්ඩා දන ් නමන අර මුණ පිළි බඳ ් ්න 
වික්ම්ෂෝෙ බ්කි. ඒ වික්ම්ෂෝ ෙය ය්ා ර් යක් ් ඇති 
මෙකල්හි ේා ප්රාර් නය එය මනා්න නිොමෝ සිමතහි 
ගැටු ෙක් ඇති වීෙ ්ැළැ ක්විය මනාෙැ කිය. මේ සියලු 
කරුණු ඔබ ම්ත මෙමස ලියනමන නිරො ණ ක ර ණමේ 
රනසුනු මොයනා යන අෙට මල්ඛ කයා භාවිත කරන 
විධි ක්ර ෙ ් � අපූ ර් ත්්ය ො ොඨක අමේ ෙතය ග්රෙ ණ යට 
ඒ්ා මකාමතක් ්ැද ගත් ද යනන ඒත්තු ගැනවී ෙට ය.

‘අනු රා ගමේ මුල්මොත’ කිය්ා මගන යන ඇසි ල්ම�හි 
ෙමු ් න ෙෑෙ මදයක් ෙ ඔබ ෙෙඟ මබදා ගනනට ෙට 
උ් ෙනා ය. එමෙත් එය ොර්ක කර ගැ නීෙ ෙෙසු 
නැත. මබදා ගැනී ෙට මකත රේ අ්ශ්ය වු්ත්, මබදා ගත 
මනාෙැකි මේ අෙ ජීවිත ඇතු ළත මකමතක් ඇත්දැයි ඔබ 
දනී. ඒ ෙැෙ මදයක් ෙ ෙැෙ මකනකු ෙෙඟ ෙ මබදා 
ගත මනාෙැකි බ්ත් ඔබ දනී. එනි ොෙ එක්් රෙ න්
ක තාමව අ් ො න යට රැමගන ගියා යැයි කියා අෙ නාෙ 
මනාවී මේ මකාට ෙට අ් ධා නය මයාමු කළ ෙැනවි. මේ 
්චන මබාමෙෝ භාර තීය කානතා ් නමේ සිහින කුො ර
යකු වූ තරුණ ඇෙැ ති ්  රයා විජායි රාමේ මේ ය; ම්නත් 
ම�ෙ කින කියනමන නේ තරුණ ෙද මයන ෙත් වූ, බහු
ත ර යක් ගැෙැනු ඔහු මකමරහි ලිිංගික ොශ මයහි මද්
රක් මනාසිතා බැඳුණු, ෙැඟී ෙ කින, බැඳී ෙ කින මතාර් 
මරේෙ කිරීමේ ක�ාමව ෙෙත් මස නිපුණ වූ ඇෙැ ති ් 
ර යා මගනි. ඒ තරුණ ඇෙැ ති ්  රයා ොන සීට දො ගෙන 
්ච න ් � ෙෙසත ෙදා චා ර ෙය බිඳ ් ැ ටීෙ ඍජු ් ප්රකා ශිත 
වූ්ත්, ව්ිංග මයන කියැ ම්නමන ෙෙසත ෙේධ තිමේ ෙ 
්න බිඳ ්ැටීෙ මනාමව දැයි ඔබට ෙෙක් ්නු ඇති බ් 
නිෙැක ය.

“අද ඉනදි යාම් මිනිසසු, ්ැඩි මයන ෙ බමේ ඉනන 
ගෑනි, ඔයා මනාම් යිද? දැන අග ෙැති වුණත්, ඔයා අමත් 
මෙල්�ේ බඩු ් ක්. ඉතින ඔයා කිය න්ා, ෙෙ ඔයා් 
විනාශ කළා කිය�ා. ොනසී, ඔයා ළඟ තිබු මණත්, ඉෙ
ළට නඟින ආශා් විත රයි.”

ඒ ්න විට ඇය ඉනදි යාමව ෙධ්යෙ ආණ්ඩුමව බ�
්ත් ෙ ඇෙැති ධුරය ්න ස්මේශ කට යුතු ඇෙ ති ්  රිය 
වූ්ා ය. විජායි නේ තරුණ ෙල්�ා� මේශ ො � කයා විසින 
ඉෙ ළට නැඟීමේ උෙ ක්ර ෙ යක් ම�ෙ ෙෙලු අග ෙැ ති ්  ර
යාට, ොනසී බනමේ සි යක තබා පුදනු �බ නනාක් මෙන 
ප්රධා නය කරනමන ය. ඉනදි යාමව බ� ් ත් ෙ ඇෙ ති ධු
රය ්න ආර ක්්ෂක ඇෙැ ති ධු ර යට ද ොනසී ්    මයෝජනා 
කරනමන නක්ෙ � යිේ ව්ාො ර යට ෙේබනධ ෙඟ රා ් ක 
ඇය විසින ලියන �ද ලිපි පිළි බඳ ්  කිය මින විජායී ෙ ය.

මේ කරුණු මගානු කර නනට ො උත්ොෙ කමේ ෙැති 
මදකක් පිළි බඳ ් ඔබට කිය නනට ය. එකක් මේ අපූ
රු් ග්රන්ය ලියන කෙ �ා දාස මේ නිද ෙස චිනත න යයි; 
අමනක ගැෙැ නි යමේ ොන සික ඝේට න යයි.

ස්රි්ා දි නි යක යැයි නේ කරනු �ැබු් ද එ්ැනි කිසිදු 
ව්ාො ර යක නිරත  මනාවූ ඇය ඒ ්ච න ො ්රික ස්රි්ා
දි නි යනට කිසිදා ෙමු මනාවුණු කානතා ෙනමස නිද
ෙ සභා ් ය ගැන නිර නතර විෙ සි ලි ෙත් වූ්ා ය; ලියු්ා 
ය. ස්ාධීන කානතා ්  කමේ ෙැ්ැත්ෙ තීර ණය ්නනට 
මූලික ෙ ොධ කය ් න නිද ෙස චිනත නය මගාඩ නැිං වීමේ 
�ා ඇය ප්රබ� තීර ණා ත්ෙක මෙමෙ යක් ඉටු කළා ය. 
කිවි ඳි යක ්ශ මයන ඇය මේ කාරණා මීට ්ඩා බර ෙ තළ 
ම�ෙ ප්රශන කළා ය. ඇය නිර නතර කියනමන ‘තෙන 
ගැෙැ නුන බ්ට ෙත් කළ ෙැෙ මදය ෙ පිරි මි යාට පුදන 
ම�ෙ’ ය. කාෙ රා ගමේ ො ශිංගාර ම�ෝ� ත්්මේ ද්ටා 
සෙරශ කළ යුතු  මනාකළ යුතු, කිලිටි ො මනාකි ලිටි 
යන ගැෙැ නිය ෙේබනධ කරන සියලු ෙ දෑ ඇය ෙෙඟ 
කාෙ ෙ ේමභෝ ගමේ මයමද නනට කැෙති පිරි මි යාට අප්රිය 
මනාවිය යුතු බ් දක්්යි. මේ ඇය අෙ ම්ත ද්ටා, 
ඔතා මදනමන පිරි මින මොයන ගැෙැ නි යමේ ොරි ශු
ේධ ත්්ය පිළි බඳ උෙ ො ො ත්ෙක දෘෂ්ටි යයි. කෙ �ා දාස 
ඊනියා ස්රී්ා දි නි යනට ්ඩා ්ටිනමන ඒ නිො ය.

අමනක් අතට ඇය ෙනා තන ධරෙ යක් මේ ෙඟින ේ
ෙනනී ය. මේ ලියැ විල්� ආර ේභමේ ෙ ෙඳ ෙන කළ එය 
ගැෙැ නිය පිළි බඳ ෙෙ ස්ා ර් යයි. ඕනෑ ෙ මදය කට ඕනෑ 
ෙ අයකු බිය ්නමන ෙළමු ්තාමව ය. මද්ැ නමනදී 
එය ොොන්ය මදයක් බ්ට ෙත් ්නමන ය. මේ සියල්� 
මොදු ධරෙතා වු් ද, ඒ සියුේ බ්ට ඔබ්මබ් ්න ඉසි යුේ 
බ් නිො මේ්ා යේ යේ ආකා ර ්  �ට ම්නස ්නනට 
පුළු ් න. අනන ඒ ඉසි යුේ ම්නෙ ජීවි ත ් � ඇත්නේ 
අමේ සිමත් මේ වික්ම්ෂෝ ෙ භා ් ය ඇති ්නමන නැත. 
මල්ඛ කයා, නිරො ණ ක රු්ා ෙැෙ විට ෙ සෙරශ කළ යුතු 
්නමන ඒ වික්ම්ෂෝෙ සිත බැව ඔබට කිය නනට ෙට උ්
ෙනා වී තිබිණි. ෙැමෙෝ මගෙ හිමත් ෙක්ක�ිං කරන මුත් 
එළි පිට කිය නනට බය මේ මේ්ල් කෙ�ා දාස කියනමන 
මද් රක් මනාසිතා ය. එනිො ෙ ඇය ොඨක ෙද ් මත් 
මනාෙැ මකන �කු ණක් ඉතිරි කරනනී ය. රනසුනු 
මොයා යන අෙට ඒ ඉසි යුේ චිනත නය අසු මනාවු ණ
මොත් ොඨක ෙද ් මත් ආද ර ණීය ෙ ඉෙවමව ළැඟුේ 
ගනනට නේ ්ාෙ නා් හිමි ්නමන නැත.

sumudu.chathurani@lakehouse.lk

අනු රො ගනේ 
මුලනපොත... රහස් ලිය වි ල්ලෙන් ්�ොමි යු නිස්ට් පක්ෂය අප හ සු වට පත්වයි

හරතො ලය සෙමඟ මහ නු ව රින් 
මතු වූ ‘නබෝම්බය’
• ජො�ක නපනරරො 

සෙත 25 නේ හොල නසරුව සෙත 70 
ෙක්වො මිල වැඩි කි රීම නිසෙො ලංකො 
සෙම සෙ මොජ සෙහ නකොමි යු නිසට පක්්ෂ 

විසින් එව කට පැවති එක්සෙත් ජොතික පක්්ෂ 
රජ යට විරු ද්ධව දිය ත්කළ හරතො ල යට 
පසු ගිය අනගෝසතු 12 වැනි දාට හැට හත් 
වසෙ රක් සෙපි රුනි. ඒ ගැ� යන්ත මින් නහෝ 
මත ක යක් ඇති අය අෙ ජීව තුන් අතර සිටී 
�ම් ඒ සියලු නෙ�ොම වයසෙ 70 ව ඉක්ම වු
වන්ය. නම් ලිය ම්කරු එව කට අට හැවි රිදි 
විනේ කුඩො පොසෙල සිසු නවකි. හරතො
ලය නිසෙො නපොදු ප්රවො හ� නසවො ඇ� හිටි 
අතර හරතොල කරු වන් ඕ�ෑම නකොළ පොට 
වොහ � ය කට ගල ගසෙ� බව ටෙ කට කතො 
පැති රුනි. ඒ එක්සෙත් ජොතික පක්්ෂනේ 
නිල වර්ණය නකොළ පොට බැවිනි. සෙැබ වින්ම 
හරතො ලය යනු යම කට විනරෝ ්ධය ප්රකො ශය 
කිරීම සෙඳහො කඩ සෙොප්පු, කොරයොල සෙහ 
නව�ත් ආය ත� වසෙො දැමී මත් ඒ අර මු ණින් 
වැඩ වරජ �ය කිරී මත්ය.
එමෙත් මෙහිදී සිදු වුමේ අමන කකි. රට 

පුරා කඩා ක ේෙල් ක්රියා රැෙක් සිදු වූ අතර 
දුේරිය පීලි ් � ලී සිල්ෙර ග�්ා දැමීේ ෙෙ 
ඒ්ා ගිනි තැබීේ, විදුලි ෙණි වුඩ ෙෙ දුර ක
්න මස්ා ෙේබනධ කරන රැෙැන කණු 
මෙරළා දැමීෙ ෙෙ ගාමිණී ෙෙ ෙයි ම� ් ල් 
මරෝඩ් ෙො ගේ ්� බස ්�ට ගල් ගො 
ඒ්ාට බර ෙ තළ ොනි සිදු කිරී ෙද ඒ අතර 
විය.  මකාළෙ  ගාල්� අතර ගෙන කළ 
දුේරි ය කට ගල් ගෙන �ද අතර පුේග ලික 
්ාෙන ්� ටද එමළෙ ෙෙර මදන �දී. 
මොල්ගස කො මෙරළා  දුේරිය ොරග අ්
හිර කරන �ද අතර ඌර ගෙ ෙෙ පුමගාඩ 
මොලි ස්ාන ් � ටද ෙරතාල් කරුම්ෝ ෙෙර 
දුනෙ. ඊට ප්රති ප්ර ොර ්ශ මයන මොලි සිය 
තැබූ ම්ඩි ්ලින මදමද මනක් මිය ගි යෙ.

අනති මේදී ෙරතා �ය දියත් කළ අය ටෙ 
එය ො� නය කර ගත මනාෙැකි තත්් යක් 
උදා විය.

මේ ලිපිමේ අර මුණ ඒ ගැන ් ැඩි මදමනකු 
මනාදත් සිදු වී ෙක් විශ්ා මික මොලිස අධි කා
රි ්  ර යකු වූ ෆාරසි ජාතික මරෙඩි ජිල්�ා මේ 
අත්දැ කීේ තුළින මෙළි කිරී ෙය. ඔහු මේ 
මෙළි ද රව් කරනමන සිය මොලිස රාජ
කාරි දිවිය අළ�ා ලියු WITHOUT FEAR 
OR FAVOUR (‘බිමයන මෙෝ ෙක්්ෂ ො
ති ත්් මයන මතාර්’) නේ මොමත්ය. කිසි 
දිමනක මේශ ො �න බ� ෙෑේ ්�ට යට 
මනාවී සිය අද ෙස මනාෙැ කි� ෙැ්සු 
ජිල්�ා ඉතා විශිෂ්ට මොලිස නි� ධා රි මයකු 
විය.

ෙරතා �ය සිදුවූ කා�මේ ඔහු මස්ය 
මකේ ෙෙ නු ් ර මොලිස බ� ප්රමේ ශ මේය. 
ජිල්�ාමේ ්චන ්ලින කිය මතාත් මුලින 
ොෙ කාමී ම�ෙ ෙරතා � යට ෙොය දැක්වූ 
මේරා මදණි  ෙර ෙවි සිසු පිරි ෙක් “මල් 
පිො සිත යකුන” බ්ට ෙරි ්  රත නය ්න 
අනදෙ ඔහු දුටුමව එදාය.  ෙසු ක ම�ක 
මෙරට මොලි සෙති වූ ආනා මෙමන වි ර
ත්නද ඒ දින ් � මස්ය මකේ ජිල්�ා ෙෙ
ඟය. ෙරතා �ය ෙටන ගැනී ෙට මෙර දින 
මේ සිසුන පිරිෙ  එල්� කළ දරුණු ගල් 
ප්රොර ්ලින මොලිස නි� ධා රි මය කුට බර
ෙ ත� තු්ා� සිදු වීෙ ෙෙ ජිල්�ා මේ ජීේ රිය 
ඇතුළු  ග�ෙ ොමර ගෙන කළ මෙෝට රිය 
මදක තුන ක ටත් අ� භ ොනි වීෙ සිසුනමේ 
ක්රියා ් � ප්රති ෙ� විය.  ඒ ෙැර නනට ම්නත් 
කිසිදු ක� බ � යක් ඊට ෙසු දින (ෙරතාල් දින) 
ෙෙ නු ් ර සිදු වුමේ නැත.

මකමස ම්තත් ෙෙ ෙ ොජ ෙෙ මකාමි යු
නිසේ ෙක්්ෂ ෙරතා �ය පිටු ෙෙ සිටින බ්ට 
මොලි සි යට ්ැටහී තිබු බැවින ජිල්�ා උෙ 
මොලිස ෙරී ක්්ෂක ්රුන ෙතර මදමනකු 
ෙෙඟ ෙෙ නු ් ර කාෙල් වීදිමේ පිහිටි මකාමි
යු නිසේ ෙක්්ෂ කාරයා �ය මෙෝදිසි කිරී ෙට 
තීර ණය මකේය.  

එෙ කාරයා �ය පිහි ටිමේ බිත්ති තුන කින 
්ටවූ කුඩා කාෙ ර යක් තුළය. මොත් ෙත් 
ෙෙ ේරිකා පිරවූ තේටු ඒ ෙෑෙ බිත්ති ය කෙ 
ෙවි කර තිබිණ.  කාෙ රය ෙැද කුඩා මේෙ
යක් ෙෙ පුටු ් ක් තිබු අතර බිෙද මනාමය
කුත් කුඩා මොත්, ේරිකා, ලිපි මගානු යනා
දිය විසිරී තිබිණ.  ඒ සියල්� භාර් සිටිමේ 
නායර නේ පුේග � මයකි.  

ෙරතා � යට මකාමි යු
නිසේ ෙක්්ෂය ෙේබනධ 
බ්ට නීති යා නු කූ �් 
ඔේපු කළ ෙැකි ලිය
විලි මොයා ගැ නීෙ ෙඳො 
මොලිස නි� ධා රින 
කාෙ රමේ සිය ලුෙ තේටු 
පිරි ක්සී ෙට ෙට නගත් 
අතර ජිල්�ා බිෙ විසිරී 
තිබු ේරිකා යනා දිය එකි මනක ෙරීක්්ෂා 
කමේය. ඔහු ඊළ ඟට මේෙ �ාච්චු් වි්ෘත 
කළ විට දුටුමව චීන නාය ක යන වූ ොඕ මස 
තුිං ෙෙ මචෞ එන �ායි ෙෙ ඊට ෙස ෙෙ කට 
මෙර මිය ගිය මෙෝවි යේ රුසි යන නායක 
මජෝෙෆ් සටාලින මේ විශා� පිනතූර රැෙකි.  
ඔවුන කවු දැයි තෙන මනාදනනා බ් ෙැඟවූ 
ජිල්�ා  'මෙෝඩ යකු' ම�ෙ මේ පිනතුර ්� 
ඉනමන කවු දැයි නායර මගන විෙ සීය.

"ඒ අමේ නාය කමයෝ" යයි  නායර ඉතා 
ොඩ ේබ ර මයන ෙැ් සීය.  ඔහුමේ මේ පිළි
තු මරන ජිල්�ාට අසූ ො ර දා ෙට නැිංමේය.

"මොන්ා යමකෝ? මතෝ �ිංකාමව  
ජීවත්ම්වී පිට රැ ටිමයෝ තුනමද මන කුට 
උමේ නාය කමයෝ කිය න ් ද?" යි ජිල්�ා 
ඔහුට කෑගැ සීය. ඉනෙසු ජිල්�ා නායර 
මගන ප්රශන යක් ඇසීය? “උෙ දනන ් ද උෙ 
රුසි යා නු ම්ක් ෙැටි යට රුසි යාමව නැත්නේ 
චීමනක් ම�ෙ චීනමේ ජී්ත් ම්වී  ම්නත් 
රටක නාය ක යනමේ පිනතුර තියා මගන ඒ 
තෙනමේ නාය ක මයායි කිය� ඒ රට ් � 
මොලි සි යට කිව්ා නේ ම්න මේ?”

නායර පිළි තුරු මනාදී නිශශබ්ද විය.
"එමෙ නේ ම්නමන උන උමේ 

මබල්ම�න අල්��ා මේශ මරෝහි මයක් ෙැටි
යට උමේ කාරයා ම�ෙ  බිත්ති යට මේත්තු 
කර�ා ම්ඩි තියන එකයි. එමෙෙ නීති යක් 
�ිංකාමව නැති  එකයි ෙට කන ගාටු" යි 
ජිල්�ා ඔහුට ෙැ් සීය.    

මේ අත ර තුර ජිල්�ා ෙෙඟ ෙැමිණි උෙ 
මොලිස ෙරී ක්ෂක ්ර මයකු ඔවුන බ�ා
මො මරාත්තු මනාවූ ම�ෙ පිටු තුන ෙත
ර කින යුත් රෙ සි ගත ලිය වි ල්�ක කාබන 
මකාපි යක් මොයා ග ත්මත්ය. මොතක පිටු 
අතමර ෙඟ්ා තිබු එෙ ලිය විල්මල් ඉිංග්රීසි 
සිර සත �ය වුමේ Plan to capture a 
country (‘රටක් අල්�ා ගැනීමේ පිඹු රු
ෙත’) යන අරුත මදන ්ැකි යකි.

එෙ ලිය වි ල්�ට අනු්  රටක බ�ය අල්�ා 
ගැනීමේ මෙමෙ යු ෙ කට අ්ශ්ය මුලික 
කරුණු ්නමන ගිනි අවි ෙෙ මුදල් එකතු 
කිරී ෙය. 

ෙෑෙ මොලි ස්ා න ය කෙ රයි ෆල් තු්ක්කු 
යේ කිසි ගණ නක් ෙෙ ඊට අ්ශ්ය ෙතු රේ 
ඇති බ් එෙ ලිය විල්� මෙන්ා දුනි. ඈත 
පිටි ෙර බද මොලිස ස්ාන ්  �ට ෙෙර දී 
ඒ්ාමේ ඇති ගිනි අවි ෙෙ  ෙතු රේ ෙැෙැ
ර ගත යුතු බ ් ට එෙ ලිය වි ල්ම�න මයෝජනා 
වී තිබිණ. එ් කට මෙරට මොලිස ෙෙ යුද 
ෙමුදා නි� ධා රීන ෙෙ ඒ ්ක ් ා නුමව මෙරට 
ෙදිිංචි වී සිටි යුමරෝ පී යන ෙතු ් ද  ඔවුනමේ 
පුේග ලික ොවි ච්චිය ෙඳො රිම්ෝ ල්්ර ෙෙ 
ස්ිංක්රීය පිසමතෝ� ්ැනි කුඩා ගිනි අවි තිබු 
අතර ඒ්ා මබාමෙෝ විට ෙැ් තිමේ ඔවුනමේ 
නිම්ස ්� අල්ොරි තුළය. ඒ්ාමේ අයි ති
ක රු ් න එෙ ගිනි අවි ගැන එත රේ අ් ධා න
ය කින මනාසි ටි යෙ. 

එබැ වින එෙ නිම්ස ්� මෙමෙ ක රු
්න �්ා එෙ අවි ෙෙ ෙතු රේ මොර කේ 

කිරී ෙට ෙග ොදා ගත 
යුතු බ්ද රෙස ලිය
වි ල්ම�න මයෝජනා 
විය. (ෙසු කම�ක ජ.වී.
මෙ.කැරලි කරු ් න 
අනු ග ෙ නය කළ උෙ
ක්ර ෙද මීට  ෙොන විය)  
එක� ගේබද ෙළා ත්්� 
බැිංකු මනාති බුණ අතර 

මකාළ ඹින පිට තිබුමණ්ද බැිංකු ඉතා සුළු 
ගණ නකි. එනිො ්තු  අධි කා රි ් රු ්තු 
කේක රු ් නට මගවීෙ ෙඳො බැිංකු ්ලින 
මුදල් මගන එකෙ ෙගක් ඔසමස නැ්ත සිය 
්තු ්  �ට ඒෙට පුරු දු් සිටි යෙ. ඒ කට යු
ත්තට ෙෑෙ ෙෙ කෙ එක් දිනක් ම්නකර 
තිබිණ. ඔවුන එමස මුදල් රැමගන එන විට 
ොළු ස්ාන ය කදී ෙග ෙර සකර ්තු අධි කා
රි ්  රයා ෙරා මුදල් ෙැෙැ ර ගත යුතු අනදෙ 
ගැන ලිය විල්මල් ෙට ෙ න කින දක්්ා තිබිණ. 
(ෙරතා �ය ෙටන ගැනී ෙට ෙස ්ෙ ර කට 
මෙර  ෙිංමකා ල්� ක රු ් න පිරි ෙක් එ්
කට රක්්ාමන ොදේමේ ්තු යාමේ යුමරෝ
පීය අධි කාරි මජෝන ්යිේ ෙවුස මකාළෙ
රක්්ාන ොමරදී ඝාත නය කර මුදල් ෙැෙැර 
ගැනී ෙට අො ර්ක ප්රය ත්න යක මයදුමන 
මේ අයු රිනය.) ෙිංමකා ල්�ය සිදු වූ ෙැණින 
මොලි සිය මකාල්� ක රු ් න ඇල්ලී ෙට 
දැ්ැනත මෙමෙ යු ෙක් දියත් කිරීෙ අනි
්ාරය බැවින මකාල්� කා ගත් මුදල් ්ොෙ 
කැ�ෑ බද මෙමද ෙක සුර ක්ෂි ත් ්ළ�ා 
දැමිය යුතු බ් ටද ලිය වි ල්ම�න උෙ මදස 
මදන �දී.

මෙෙ කුෙ නත්ර ණ කාරී රෙස ලිය විල්� 
මොයා ගැ නීෙ පිළි බ ඳ් ජිල්�ා අෙ රාධ ෙරී
ක්්ෂණ මදො රත මේ නතුමව ෆ්රිේස සකානි
්ල් ෙෙ තාට දැනවූ විට ඔහු ෙැ් සුමව 
මෙය ‘මබෝේබ යක්’ බ්ත් ්ොෙ එය දැඩි 
ආර ක්්ෂා ් ක් යටමත් මකාළ ෙට යැවිය යුතු 
බ්ය.  ජිල්�ා ේ ෙන අනද ෙට රට පුරා 
ෙදිසි තත්් යක් ෙැන වී ෙට ප්රධාන මේතු් 
වුමේ මෙෙ ලිය වි ල්�ය.  �ිංකා් බ්රිතාන්ය 
ො� න මයන නිද ෙෙ �ැබී මෙන ෙසු රට 
පුරා ෙදිසි තත්් යක් ෙන ් න �ද ෙළමු අ්
ස්ා් එය විය.

මේ නිො සිය ආර ක්්ෂා් පිණිෙ කැබි
නේ ෙණ්ඩ �ය රැසවුමේ ඒ දින ් � මකාළෙ 
්ාරමේ නැිංගු රේ �ා තිබු බ්රිතාන්ය රාජ කීය 
නාවික ෙමු දාමව යුද මනෞකා ්  කය.  රාජ්ය 
ආර ක්්ෂා් පිළි බඳ සියලු කට යුතු �කි සුරු 
ඔලි ් ර ගුණ ති �ක යට තට ෙත්වූ අතර අග
ෙැති ඩඩ්ලි මසනා නා යක අෙ නීෙ තත්්
යක් බ් ේ ෙ මින රාජ කාරි කට යු තු ්  ලින 
ඉ් ත්විය.  

මෙය "ඩඩ්ලිට බමඩ් රුදා ් ක් ඇති කළ 
ෙරතා �ය" ම�සින ඒ.ජා.ෙ.විමරෝ ධීනමේ 
ෙෙ ච්ච � යට �ක් විය. යුද ෙමු දාමව ෙෙ
මයන ෙරතා �ය මදදි නක් ඇතු ළත  ෙැඬ
�න �දී.  ෙරතා �ය මු්ා ම්න ෙතු වුණු 
ප්රචණ්ඩ ක්රියා ෙරද නය කිරී මේදී මිය ගිය 
ෙෙසත ගණන  න් මදමනකි  (මේ සිදු වීේ 
ෙසු ක ම�ක ජීවිත රැෙක් බිලි ග නි මින ඇතිවූ 
ජනතා  විමුක්ති මෙර මුමණ් ෙනනේධ කැර
ලි ් � මෙර නිමි ත්තක් බඳු විය)

රෙස ලිය විල්� පිළි බ ඳ් ොරලි මේ නතු
මවදී මෙළිවූ විට මකාමි යු නිසේ ෙක්්ෂ 
නායක පීට මකන ෙන ගත් කට ටෙ ෙැ්
සුමව එය මොලි සිය විසින මගාතන �ද 
අමු ලික මබාරු ් ක් බ්යි.  

එමෙත් ලිය විල්� මොයා ගනනා �ේමේ 
මොලිස නි� ධාරි ජිල්�ා විසින බ් මකන
ෙන ෙෙතා දැන ගත් විට සිය මචෝද නා් 
ඉ්ත් කර ගත් ඔහු ඊළ ඟට ෙැ් සුමව එය 
ෙ� යාමව (්ත්ෙන ෙැමල් සි යා්) මකාමි
යු නිසේ ෙක්්ෂය විසින �ිංකාමව මකාමි
යු නිසේ ෙක්්ෂ යට එ් න �ද ‘ෙරණ’ ලිය වි
ල්�ක් බ්යි.  එමෙත් ඔහුමේ මේ 'ෙැෙැ දිලි' 
කිරීෙ මොලි සි යට ගැටලු ෙෙ ගත විය .

 එෙ ලිය විල්� ෙරණ නේ එහි උෙ මදස 
දී තිබු ආකා ර යට ඌර ගෙ ෙෙ පුමගාඩ 
මොලි ස්ාන ්� ටද ෙරතාල් කරු ් න ෙෙර 
දුනමන ඇයි? ඔවුන මගන ෙෙ ෙරු ෙෙ
නු ් ර නිම්ස කිහි ෙ ය කින ගිනි අවි  අවි 
මොර කේ මකේ ඇයි? එෙ ෙ ණක් මනා් 
යටකී රෙස ලිය විල්මල් මයෝජනා කර තිබූ 
අයු රිනෙ ෙ� යාමව මකාමි යු නිසේ ෙක්්ෂ
මයන මෙමෙ ය ් නු �ැබූ  'ෙ� යානු ජාතික 
විමුක්ති ෙමු දා්' ඒ අ් ස්ා් ්න විටත් 
එරට ෙනනේධ කැරැ ල්�ක් දියත් කර තිබී ෙද 
�ිංකා මොලි සිමේ ෙැක යට තුඩු දුනමනය.

බ්රිතාන්ය ෙෙ මොදු රාජ්ය ෙණ්ඩ� ෙමුදා 
විසින 1948 දී ඇරඹි එෙ කැරැල්� ඉතා 
දරුණු ම�ෙ ෙඬිනු �ැබ 1960 දී අ් ෙන 
වුමේ ජීවිත රැෙක් බිලි ග නි මිනය. ඒ ් න විට 
බ්රිතාන්ය ො� න මයන නිද ෙෙ �ැබූ ෙ� යා්, 
ෙැමල් සි යා් බ්ට ෙත්වී තුන් ර ෙක් ගතවී 
තිබිණ.  

අර ග � යට තුඩු දුන ොධා රණ ආරථික 
මේතුන තිබු නමුත් එය  'මකාමි යු නිසේ 
විමුක්ති ෙට නක්' බ්ට ෙත්වීෙ එහි අනත 
ෙරා ජ යට ෙග ෙැ දීය.   එරට ප්රධාන ජන
මකා ටෙ වූ ෙැමල් ජාති ක යන ්ැඩි මදනා 
ොක්ස ්ාදීන මනාවීෙ මෙෝ මකාමි යු නිසේ 
විමරෝ ධීන වීෙ ඒ ෙරා ජ යට තුඩු දුන මේතු
නමගන එකක් විය.  

ඔවුනට වු් ෙනා වුමේ බ්රිතාන්ය ො� න
මයන නිද ෙස වීෙ විනා ඒ ම්නු ් ට සිය 
රට මකාමි යු නිසේ රාජ්ය යක් බ්ට ෙත්කි රීෙ 
මනාමව.  �ිංකාමව ෙැරණි ්ෙට මෙනෙ 
ෙසු ක ම�ක ජ.වි.මෙ. කැරලි මදක ටෙ අත්වු
මේද ඒ ො ෙොන ඉර ණ ෙකි.  

ජිල්�ා ේ ෙන අනද ෙට ෙරතා �ය නිො 
අග ෙැති ඩඩ්ලි මසනා නා යක අග ෙැ ති ක මින 
ඉ්ත් වීෙට මේතු වූ 'බමඩ් රුදාමව' ඇත්ත 
කතා් මෙමසය. 

ෙරතා �ය ෙැඬ ලී මෙන ටික දින කට 
ෙසු අග ෙැ ති ්  රයා සිය තන තු රින ඉල්�ා 
අසවී ෙට සූදා නේ ්න බ් දැන ගත්  එ්ක 
මොලි සෙති (මෙරට ෙළමු �ාිංකික මොලි
සෙති) රිචඩ් අලු වි ොමර ඒ අසවීමේ ප්රකා
ශය ප්රොද කරන ම�ෙ  මසනා නා යක 
ෙෙ තා මගන ඉල්ලීෙ ෙඳො ඔහු ෙමු වී ෙට  
තීර ණය මකේය. ඒ දින ් � අග ෙැති ෙඟු ර
නමකත ෙනෙ �ට මගාස සිටි බැවින තො 
එහි එන බ් අග ෙැ ති ්  ර යාට දන්න ම�ෙ 
මොලි සෙති අලු වි ොමර ජිල්�ාට උෙ මදස 
දුනමනය.

මසනා නා යක ෙෙතා ෙැෙ මේෙ සිත 
දිනා ගත්, බ� යට කෑදර කමින මතාර නිෙ
ත ොනි මේශ ො � න ඥ යකු විය. 

එමෙත්  අ් දා නේ අ් ස්ා ් ක රජ යට 
එල්� ් න බර ෙ තළ අභි මයෝග ්�ට දක්්ෂ 
රාජ්ය ො� ක යකු ම�ෙ මනාබි ය් මුහු ණ
දී ෙට ෙෙ  ඒ ෙේබ නධ මයන දැඩි තීරණ 
ගැනී ෙට ඔහුට ශක්ති යක් මනාවීය.  ඊට 
මේතු වුමේ ඔහුමේ ඉතා ෙිංමවදී ෙන
ෙයි.  ඔහු ෙමු වී ෙට මොලි සෙ ති ්  රයා එන 
බ් ජිල්�ා දැනවූ විට මසනා නා යක මෙමස 
ෙැ් සීය.

"රිචඩ් එන කල් ෙෙ ඉනනේ. ෙැබැයි එයා 
එනමන නිෂ්ෙ� ගෙ නක්.  ෙෙ අසම්නන 
හිතා මගන ඉ් රයි.   ෙමේ මොලි සිය ෙමේ 
මිනිසසු ෙැරු්ා. ෙෙ මකාමො ෙද  නැ්ත 
ෙමේ ජන තා ් ට මුහුණ මදනමන?"

නපොලගස කපො නපරළො දුම්රිය මොරග 
අව හිර කර� ලෙ අතර ඌර ගහ සෙහ 
පූනගොඩ නපොලි ස්ො� වල ටෙ හරතොල 
කරුනවෝ පහර දුන්හ. ඊට ප්රති ප්ර හොර 
වශ නයන් නපොලි සිය තැබූ නවඩි වලින් 

නෙනෙ න�ක් මිය ගි යහ. අන්ති නම්දී හරතො ලය 
දියත් කළ අය ටම එය පොල �ය කර ගත 

න�ොහැකි තත්ව යක් උදාවිය.

කිසි දිනෙක නේශ පා ලෙ 
බල පෑම් වලට යට නොවීම රහ සි ගත ලිය වි ලලක 

කාබන් නකාපි යක්

ඩඩ්ලිනේ 'බනඩ් රුදානේ' 
ඇතත කතාව

රට පුරා හදිසි තතව යක් 
පෙ වෙ ලද පළමු අව ස්ාව

බල යට කෑදර කමින් නතාර 
නිහ ත මානි නේශ පා ල ෙ ඥයා

ඩඩ්ලි සේනා නා යක සරෙඩි ජිල්ාපීටර් සේනමන්

හර්ොලෙයට
වසර 67යි

ස�ාලිේ බ්ය සනාතකා 1953 ස�රටම හර්තා්සේ අවේ්ාවේ



22 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා

සංස්කෘති්
මිනිස පාලම 

මිනිස්සු විවිධ අර මුණු උදෙසා විවිධ දෙනත් භාෂා ෙක් 
දැන සිටීම ප්රද�ෝ ජ න ෙත් බෙ අමු තු දෙන් කිෙ යුතු නැත. 
විදේ ෂ ද�න්ම භාෂා ගණ නා ෙක් කතා කරන ජන ෙරග 
රාශි �ක් සිටින රට ෙල ජන �ාට දේ දේතු දෙන් සමාජ සබ
ඳතා පැෙැ ත්වීම ඉතා පහසු දෙයි.   

අදේ ලංකාෙ ගැන සලකා බලන විට ප්රධාන ෙශ ද�න් 
ජන ෙරග තුනක් දමහි ජීෙත් ෙන බෙ අපි ෙනිමු. එදස් 
වුෙෙ ොස නා ෙ කට දමන් සිංහල ජන �ාට අම ත රෙ දමහි 
දෙදසන දෙමළ හා මුස්ලිේ ජන�ා ඔවුන්දගේ මවු බස දලස 
ෙහ රන්දන් දෙම ළ�. ඒ නිසා සිංහ ල �න් දෙම ළත්  දෙමළ 
හා මුස්ලිේ ජන�ා සිංහ ලත් ඉදගන ගැනීම ලාංකික සමා
ජදේ මානෙ සබ ඳතා මනාෙ පෙ ත්ො දගන �ාමට රුකු ලකි.  

 එදස් නමුත් දේ භාෂා දෙක ප්රමා ණ ෙත් තර මින් ඉදගන 
දගන ජාති �ක් හැටි �ට එකට අත්ෙැල් බැඳ දගන ඉදි රි
�ට �ාදේ හැකි �ාෙ අපි තෙ මත් උදා කර දගන නැති බෙෙ 
කන ගා ටු දෙන් වුෙත් දමහිදී සඳ හන් කිරී මට සිදුෙ තිදේ. 
48දී ලැබු ණා� කි�න නාමික නිෙ හ දසන් පසුෙ තබා 72 
ජන රජ ව්යෙ ස්්ා ෙක් සේමත කර ග නි මින් උදා කර ගත් පූරණ 
සසෙ රී භා ෙ ද�න් පසු ෙ ෙත් ෙග කිෙ යුත්තන් දේ පිළි බ ඳෙ 
ගැඹු රින් කල්පනා දනාකි රීම නිසා ජාති �ක් ෙශ ද�න් අපි 
සෑදහන පසු බෑ ම කට ලක් වූද�මු. ෙසර තිහක දේෙ නා කාරි 
දබදු ේොදී යුදධ �ම වුෙත් දමහි රුදුරු පල වි පාක පිළි බඳ 
දුක්මුසු උදා හ ර ණ �ක් දනාදේෙ?  

දපාදුදේ සමස්ත සමා ජ �ම අස ල්ෙැ සි �ාදගේ භාෂාෙ 
ඉදග නි මට උනන්දු ෙන්දන් නේ සමා ජ � කට දනළා ගත් 
හැකි අස්ෙනු අප ම ණ�. මදගේ අස ල්ෙැ සි �න් ෙන දෙමළ 
හා මුස්ලිේ ජන�ා පරි හ ර ණ� කරන දෙමළ බස දනාදැ
නීම නිසා මා දැඩි අප හ සු ෙට දස්ම සිත් තැවු ල ටත් පත් 
ොර ගණන අනන්ත බෙ ලජජා දෙන් වුෙත් ඔබට පැෙ සි� 
යුතු�. ඉන් එක අෙ ස්්ා ෙක් පම ණක් මා ඔබට සිහි පත් කර 
සිටින්දන් අෙම ෙශ ද�න් දහට ෙෙදස් රට බාර ගැනී මට 
නි� මි තෙ සිටින අදේ ෙරු පර පුර දහෝ දේ අො ස නා දෙන් 
මුදා ගනු පිණි ස�.  

දකාටි සංවි ධා න� හා රජ� අතර සාම ගිවි සු මක් පැෙති 
සමදේ මට �ාප න �ට �ාදේ අෙ ස්්ා ෙක් ලැබිණි. මා 
එෙ කට දස්ෙ� කර මින් සිටිදේ මහ ජන බැංකු දේ�. එහි 
මාණ්ඩ ලික ප්රකා ශ න� වූ බැංකු ෙයි ඔබයි සඟ රා ෙට උතුදර 
යුෙ ගැටුේ මැෙ මහ ජන බැංකුෙ ඉටු කර මින් සිටි දමදහ ෙර 
පිළි බ ඳෙ ලිපි �ක් සැක සීම සඳහා තෙත් බැංකු සග �න් කිහිප 
දෙනකු සමග මම එහි ගිද�මි. දෙමළ බස දැන සිටිදේ 
අදේ එක් සග �කු පමණි. මට අෙැසි ප්රේන� සිංහ දලන් 
පැෙසූ විට ඔහු එ� දෙමළ බසට නගා ඉදි රි පත් කදේ�.   

චාෙ ක චදච රි දේදී අපට බැංකුදේ දයෙෂ්ඨ ගනු දෙ නු ක
රු ෙකු සමඟ කතා කිරී මට සිදු වි�. මා සිංහ දලන් විමසූ 
පැන� මදගේ සග�ා දෙම ළට නගන විට දයෙෂ්ඨ�ා සිනහ 
දෙන්නට පටන් ගත්දත්�.  

“ඕක තමා මහ ත්ත�ා අදේ රටට දේ ෙදග කන ගා ටු දා
�ක ඉර ණ මක් අත් දෙන්්ඩ ප්රධාන දේතුෙ. ඔබ තු ම න්ලට 
දෙමළ බැහැ. අදේ මිනි ස්සුන්ට සිංහල බැහැ. මහ ත්ත � ල
දගයි අදපයි දදශ පා ලන නා� කද�ා මුල දිම ඔ� ප්රේදන 
විස ඳලා තිේබනං අදේ රදේ දේ ෙදගේ විනා ස කාරි යුදධ �ක් 
දෙන්දන නැහැ දන්ෙ?”   

රායෙ දස්ෙ ක �කු වූ ඒ දයෙෂ්ඨ�ා දිෙ යිදන් සිංහල ප්රජාෙ 
දෙදසන ප්රදදශ කිහි ප � කම දස්ෙ� කර තිබිණ. යුදධ� 
ඇරඹි පසු ඔහු විශ්ාම දගන ගමට ආදේ�. ඔහු චතුර දලස 
සිංහල කතා කරන විට අපි ලජජා ෙට පත් විමු. අපි උතුදර 
චාරි කාෙ නිමා දකාට ගුෙන් හමු දාදේ දහලි දකා ේට ර � කින් 
�ළි ගේ රට ෙල් බලා එන අත ර තුර හැකි ඉක්ම නින් දෙමළ 
ඉදගන ගැනී මට ගිවිස ගතිමු.  

එදහත් ඒ ගිවි සුම කාලදේ ෙැලි තලදේ �ට පත්ෙ ගිදේ 
අප ටත් දහාදරනි. අදේ ප්රමු ඛතා ලයි ස්තුදේ ඊට ේඩා 
දබාදහෝ ෙටිනා දද දපළ ගැසී තිබිණ.  

මෑත කදී මම අන්ත රජා ලදේ සැරි ස ර මින් සිටින විට 
දක්රළ ප්රාන්ත �ට දෙනත් දපදෙ ස කින් කේකරු රැකි �ා
ෙක් පිණිස ආ මිනි සකු පෙසා තිබූ මසුරං කි� ම නක් ෙක්නට 
ලැබිණ.   

“මම දමහාට එදදි දැන දගන හිටිද� මදග මවු භාෂාෙ 
විත රයි..දැන් මම භාෂා දෙකක් ෙන්නො.. දක්ර ළදේ භාෂා
දෙන් කතා කර න දකාට මට දලාකු පිළි ගැ නී මක් තිද�
නො.. එක භාෂා ෙක් කි�න්දන තනි මිනි දහක්... භාෂා 
දෙකක් කි�න්දන මිනිස්සු දෙන්දනක්.. දැන් තමා මට ඒක 
දහාඳට දත්දරන්දන..”  

ඒ මසුරං කි� ම නට දලාකු ප්රසි දධි �ක් දනාලැ බුදණ එ� 
අහිං සක කේක රු ෙ කුදග මුවින් පිටවූ ෙචන කිහි ප �ක් නිසා 
පම ණක් වි� හැකි�. දැන්ෙත් අපි අදේ ෙරු ෙන්ට කි�ා දි� 
යුත්දත් පඬි ෙරු පම ණක් දනාෙ ෙැ්ඩ බි ේෙල දාදි� දහළන 
සාමාන්ය මිනි සුන්ෙ ෙටිනා අෙ හස් පළ කරන බෙ දනාදේෙ?  

 ජාලිය වීර ක්කාඩි

ශිෂ්ට සම්පන්න ්�ෝක යක මිනිස්සු 
කාන්ා වන්ට ්�ෞර ව නීය ්�ස 
ස� කති. ඔවුන්ගේ අයි තීන පිළි

බ ඳව ව� ්වති. එ්ෙත් මා්නව අයි තීන 
�රු කර්න ශිකෂි් සං
යු්රෝ පීය ර්ටක  දී ්ම ්කරු වාව විහි
ලු වක ්්නා්ේ. ජීවි ්  ්යනම වනදි ්�විය 
යුතු අ්ප රා ධ යකි. එවන අ්ප රා ධ ය ක්ට 
්නව සි � න් ය්ට සංක්ර ම ණය වූ ශ්රී �ාංකි ක
්යක ්පසු ගිය සති්ේ සිකු රාදා (15) ව්නදි 
්�වූ ආකා රය අන් රජා තික මාධ්යය 
වාර්ා ක්ේය.

ඔහු ෙර ෙ කරු වූදේ නෙ සී ල න්තදේ 
ක්රිස්ේචරච හි දී නිදා දගන සිටි තරුණ 
කාන්තා ෙ කට ලිංගික අත ෙර කිරීදේ 
සිදධි � ක ට�. ක්රිස්ේ චරච දිසා අධි ක ර
ණදේ දී සිදධි� දිග හැ දරන්දන් දමදස්�. 
ඔහු ශ්රී ලාංකි ක ද�කි. තිස් හැවි රි දි�. 
නමින් දක්. ෙ සිල්ො �. ඔහුට අධි ක ර
ණ� ඉදි රිදේ එල්ල වූ දචෝෙ නාෙ වූදේ 
නීති විදරෝධී ලිංගික සේබ න්ධතා පැෙැ
ත්වී ම�.

සිල්ො නෙ සී ල න්ත �ට එන්දන් ෙරෂ 
2014 දී�. එතැන් සිට සංක්ර ම ණි ක ද�ක් 
දලස දේ ඒ රට තුළ ජිෙත් වූදේ�.  
දේ පුදග ල�ා දචෝෙනා ලබන සිදධි� 
ෙන්දන් මීට ෙසර එක හමා ර කට පමණ 
කලිනි. හරි � ටම කි� නො නේ ෙරෂ 2018 
දනාෙැ ේබර 10 ෙන දින�.  එදින සෙස 
සිල්ො සි� මිතු රන් සමඟ මත්පැන් සාෙ
�ක් සඳහා පිටත්ෙ ගිදේ�.

කණ්ඩා �ම සාෙ� නිමා කර රාත්රී 
11.30 ට පමණ පැමි ණි හ�. අන තු රුෙ 
ඔවු න්දගන් එක් අද�ක් පදිංෙ සිටින 
මහල් නිො ස � කට දගාස් සාෙ� දිග ටම 
පෙ ත්ො දගන ගිහ�. ඔහුදගේ දපේෙ ති� 
දේ කණ්ඩා �දේ වූො�. සාෙ� පාන්ෙර 
ෙක්ො පැෙ තිණි. දේ අතර තරු ණි �දගේ 
දපේෙතා කණ්ඩා � දමන් ඉෙත්ෙ ඔහුදගේ 
ස� න� දෙත ගිදේ�.

අග ති �ට පත් තරු ණි� අධි ක ර ණදේ 
දී කි�ා තිබුදණ ඇ� සි� දපේෙතා නිදි 
�හ නට දගාස් ටික දෙලා ෙක් ගත ෙත්ම 
ඇ�ෙ ඔහුදගේ �හන දෙත ගි� බෙ�. 
ඇ� ඒ ෙන විට සිට ඇත්දත් දහාඳ ටම 
දෙරි මතිනි. මඳ දෙලා ෙ කින් ඇ� අෙදි 
වූො�. ඒ �දම කුදගේ ස්පරෂ ද�නි. ඒ සි� 
�ටි ක� ප්රදද ශ ද�න් නැගුණු චුේබ න �කි. 
ඒ සි� දපේෙතා �ැයි සිතූ ඇ� ඔහුෙ 
ෙැලඳ දගන සිප ගන්නට වූො�.

එදහත් මඳ දෙලා ෙක් ගත ෙන විට 
ඇ�ට නුහුරු ස්ෙරූ ප �ක් දැනී තිබිණි. 
දේ තම දපේෙතා දනාෙන බෙ ඇති වූ 
සැක ද�න් කැල ඹුණු ඇ� ෙහාම තමන් 
සමඟ සිටින පුදග ල�ා දෙතින් ඉෙ තට 

පැන ගත්තා�. එසැ ණින්ම ඇ� කාම රදේ 
විදුලි පහන් දැල්වූො �. ඇ� සමඟ ඇදේ 
සිටිදේ ඇ�දගේ දපේෙතා හා ඇ� සමඟ 
එකට මධු සාෙදේ සිටි සිල්ො �. සිදධි� 
අධි ක ර ණ� දතක් ගමන් කරන්දන් 
ඒ සිදු වී දමන් ඇ�ට ඇති වූ ෙරා ගත 
දනාහැකි කේප න �ත් සම ඟිනි.

නඩුෙ දිග ටම විභාග වුදණ�. නඩු 
විභා ග� අත ර තුර සිල්ො කි�ා සිටිදේ 
දමම ලිංගික හැසි රීම සිදු වූදේ දෙදෙනා 
අතර වූ සේමු ති ක යින් බෙ�. එකි දන
කාදගේ එඟ තා ෙ ද�න් ඇති වූ දේ සේබ
න්ධ� පිළි බඳ සේමු ති� ඇ�ට අම තක 
ෙන්නට ඇති ප්රධා නම දේතුෙ ඇ�දගේ 
අධික බීම ත්කම බෙ�.

එදහත් සිල්ොදගේ දේ ප්රකා ශ� ජූරි 
සභාදේ බහු ත ර �ක් පිළි ගත්දත් නැත. 
පැමි ණිල්දල් නීති දේ දී�ා   දමම සිදු
වී දමන් වින්දිත කාන්තා ෙදගේ ජිවි ත �ට 
එල්ල වී තිබුණු බල පෑම ගැන අධි ක ර ණ
�ට  දීර්ඝ කරුණු දැක්වී මක් කදේ�. ඔහු 
කීදේ මාස 21ක් ගතෙ සිටි � දිත් ඇ� දේ 

සිදධිදේ කේප න ද�න් පී්ඩා විඳින බෙ�.  
එ� ඇ�දගේ රැකි �ා ෙට බල පෑ මක් ඇති 
කළ ආක ර �ත්, නින්ෙ නැති වූ ආකා ර
�ත්, පුදග ලික ජීවි තදේ සේබ න්ධතා බිඳ 
ෙැටුණු ආකා ර �ත්, මාන සික දසෞඛ්ය� 
අන්ත � ටම පිරි හුණු ආකා ර �ත් නීති දේ
දි�ා අධි ක ර ණ� ඉදි රිදේ ප්රකා ශ� කදේ�.  

විනි සු රු ෙ ර�ා සිදධි �ට අදාළ තීන්දුෙ 
ප්රකාශ කර මින් කි�ා  සිටිදේ  සිල්ො 
දමම කාන්තා ෙට  ලිංගික අත ෙර කරන 
විට ඇ� ඉතා අෙ දා න මට ලක්ෙ ඇති 
බෙ�. ඔහු ඇ�දගේ විේො ස� ක්ඩ කළා 
පම ණක් දනාෙ, ඒ ෙන විට ඔහු සමඟ 
මිත්රෙ සිටි ඇදගේ දපේෙ තාදගේ විේො ස
�ෙ බිඳ ෙමා ඇතැයි විනි සු රු ෙ ර�ා ප්රකාශ 
කදේ�.

දේ සිදධි ද�න් අන තු රුෙ ක්රිස්ේචරච 
දපාලි සි� ඔහු සේබ න්ධෙ දීර්ඝ දසා�ා 
බැලී මක් කදේ�. ඒ සමඟ ඔහු කළ 
ෙංචා හා දූෂණ රාශි �ක් දපාලි සි� විසින් 
දහළි ෙ රේ කර ග ත්දත්�. එම දචෝෙනා 
අධි ක ර ණ �ට ඉදි රි පත් වි�. පසු ගි� ෙසදර 
ඔක්දතෝ ේබර මාස දේදී  සිල්ො ව්යාජ 
ලි� කි � විලි භාවිතා කළ බෙට දචෝෙනා 
17 ක් එල්ල වුදණ�.  එම ෙර ෙට සහ 
දසාර කේ කිරීදේ එක් දචෝෙ නා ෙ කට ඔහු 
සි� ෙරෙ පිළි ග ත්දත්�. දමම   ෙරෙ පසු
ගි� ජුනි සහ ජූලි මාස ෙ ලදී ක්රයි ස්ේචරච, 
ක� දපායි, රංගි ද�ෝරා සහ ඇෂබ රටන් හි 
ෙ සිදු වූ අතර, ඔහු ව්යාජ මුෙල් දනෝේටු
ෙ ලින්   භාණ්ඩ මිලදී ගත් අෙස්්ා කිහි
ප �ක් ෙ ඊට ඇතු ළත් වි�.

දේ අප රාධ තමන් හුෙ ක ලො දනාකළ 
බෙත් ඒො කිරී මට තමන්දගේ කණ්ඩා �
දමන් තමන්ට බල පෑේ කළ බෙත් ඔහු 
අධි ක ර ණ �ට කි�ා සිටි දේ�.

ලිංගික බල හ ත්කා ර කම ඇතුළු දේ 
දචෝෙ නා ෙ ලට ෙර ෙ කරු වූ සිල්ො අවු රුදු 
දෙක කුත් මාස අටක සිර ෙඬු ෙ ම කට 
ලක්ෙ සිටි න්දන්�. සිර ෙඬු ෙේ කාල� 
නිම වූ ෙහාම ඔහුෙ රටින් පිටු ෙ හල් කිරී
මට අධි ක ර ණ� නිද�ෝග කර ඇත්දත්�.

දලෝකදේ  දියු ණුම රට ෙ ලට අප හ
සු දෙන් සංක්ර ම ණ� වී ඒ රට තුළ ඇති 
මාන වී� නිෙ හස අප ද�ෝ ජ න� කරන 
දමෙැනි මිනි සුන්ට �ළි ලංකා ෙට ඇවිත් 
කළ හැක්දක් කුමක් දැයි දෙනම සිතා 
බැලි� යුතු�

 නි්රෝ ෂණ පීරිස්

කිය ව්න මුද්දර' ්මවර 
්වන වන්න 'සිරි �ක 
බබළ්න අත්කම විස්කම' 

්ත්මා කර �ත් නිරමා ණා ත්මක 
මුද්දර ඉති ො සය විම සී ම ්ටය.

බ්රිතාන්ය කවු න්සි ල� සිදු 
කරන ලෙ සමී ක්ෂ ණ � කට අනුෙ, 
ශ්රී ලංකාෙ තුළ ක්රි�ා ත්මක ෙන 
නිරමා ණා ත්මක ආරථි කදේ 
ප්රධාන අංශ තුනක් හඳුනා 
දගන ඇත. ඒො නේ, කලාෙ 
හා සංස්කකෘ ති� (ජ�ා රූ ප ක ර
ණ�, දෘශ්ය කලා මාධ්ය, රංග 
කලාෙ, සාහිත්ය කලාෙ, උරු
ම� සහ අත්කේ), නිරමා ණ ක ර

�ංකා ව්ට ්ප්ට ව්න ්්ක 
නවසීලන්තහිරේඉනනලාංකිකයා

අත්කම ්වනු ්වන 
නිමැවුණුමුද්දර..

ණ� (මකෘදු කාංග නිමැ වීම, ප්රචා ර
ණ� සහ දෙළඳ දැන්වී ේක ර ණ�, 
නිරමාණ ශිල්ප�, ආදල්ඛ්ය සැල
සුේ, කාරමික නිරමා ණ ක ර ණ� 
හා විලා සිතා නිරමා ණ ක ර ණ�) 
හා මාධ්ය� (ප්රකා ශ න�, ගුෙ න්වි
දුලි සහ රූප ො හිනී මාධ්ය, ඩිජි ටල් 
මාධ්ය, චිත්ර පට සහ වීඩි ද�ෝ ක ර
ණ�) �න අංශ �න්�.

දේ දකාදහාම වුණත් අදේ 
රදේ හස්ත කරමාන්ත ඉති හා
ස� ජාතිදේ ඉති හා ස� තර ම ටම 
පැර ණි�. ඒ අනුෙ, සාමාන්ය ජන 
ජිවි තදේ දකාට සක් වූ කකෘෂි ක රමා
න්ත� සමඟ විවිධ හස්ත කරමාන්ත 
සමා න්ත රෙ පැෙති බෙ පැහැ දි ලි�. 
දමම නිරමාණ දෙළ ඳ දපාළ සඳහා 

දනාෙ අෙ ශ්ය තා ෙ �ට පම ණක් සරි
ලන පරිදි වී�.

   හස්ත කරමාන්ත ශිල්පී� 
ක්දෂත්ර අතර, මැටි, දකඳි පත්ර 
හා තකෘණ, දුේබර රටා, දේෙැල් 
සහ උණ බට, දලෝහ, ආභ රණ, 

දෙස් මුහුණු සහ රූක්ඩ, කැට
�ේ මුහුණු, සංගීත භාණ්ඩ, දරදි
පිළි, බතික්, දරන්ෙ, ලක්ෂා, දැෙ 
කලා, සේභාණ්ඩ, සාේප්ර දා යික චිත්ර 
හා මූරති, දපාල්  කිතුල්  තල් 
ආශ්රිත නිරමාණ, දස්සත්, සිහි ෙ ටන 
ආදී ශිල්පී� ක්දෂත්ර රැසක් ෙක්නට 
ලැදේ.

ස්ෙදද ශි කත්ෙ ප්රෙ රධ න�, පාරි
ස රික හිත ක ර භා ෙ�, ග්ාමී� රැකි�ා 
ව්යුක්ති� අෙම කිරීම ෙැනි අර
මු ණුෙ, දදශී� හස්ත කරමා න්ත
ක රු ෙ නට දෙස් විදෙස් දෙළ
ඳ දපාළ අෙස්්ා ඇති කිරීදේ 
අර මු ණෙ  දපර දැ රි ක ර දගන, ෙරෂ 
1964දී  'ශ්රී ලංකා හස්ත කරමාන්ත 
මණ්ඩ ල�' දලස හැඳි න්දෙන,  
"ලක්සල"ආරේභ කරන ලෙ අතර, 
1982 අංක 35 ෙරන ජාතික ශිල්ප 
සභා සහ අනු බදධ ආ� තන පනත 
�ටදත් 'ජාතික ශිල්ප සභාෙ' පිහි
ටුො තිදේ.  

හස්ත කරමාන්ත පෙ නේ කර දග
නෙ මන රේ සමරු මුදෙර අතී තදේ 
නිරමා ණ� වී ඇති මුදෙර අත රින් 
අපට හමුදේ.

දමහිදී ලක්සල රජත ජ� න්ති� 
(19641989) නිමි ත්දතන් 1990 

අදරේල් 2 ෙන දින අත්කේ නිරමාණ 
සහිත නෙ සමරු මුදෙර හත රක් එළි 
ෙක්ෙන ලදී. සාේප්ර දා යික දබර, රිදී 
භාණ්ඩ, ලක්ෂා භාණ්ඩ සහ දුේබර 
පැදුරු එම මුදෙර මත සිතු ෙේ කර 
තිබුණි .

එදමන්ම 1977අදරේල් 07 ෙැනි 
දින 'ශ්රී ලංකදේ අත්කේ' නමින් 
අගනා මුදෙර 4ක් නිකුත් කරන ලදී. 
පිත්තල භාණ්ඩ, ස්ෙරණා භ රණ, 
මැණික් ඔේබවූ ඇදතක් සහ දෙස් 
මුහු ණක් එම මුදෙර මඟින් නිරූ පි
ත�.

එක්ෙ හස් නෙ සි� අනූ දෙදක් 
අදගෝස්තු 19 ෙැනි දින 'ශ්රී ලංකාදේ 
දෙස් මුහුණු' නමින් අගනා මුදෙර 
4ක් නිකුත් කර තිදේ. දකෝලේ 
මුහු ණක්, නිල ම ක්කාර මුහු ණක්, 
බිදසෝ මුහු ණක් සහ රජ මුහු ණක් 
එහි ෙක්නට වි�.

නැෙ තත් 1996 මාරතු 13 ෙැනි 
දින දේ දත්මා ෙට අදා ළ ෙම 
දස්සත්, මැටි බඳුන්, පැදුරු සහ 
දරන්ෙ මුදෙර 4ක් නිකුත් කර තිදේ.

දේ අතර 1998 අදරේල් 24 ෙැනි 
දින තෙත් අගනා නිරමාණ සහිත 
සමරු මුදෙර 4ක් මුදෙර දලෝක �ට 
එක් වි�. ඒ 'ශ්රී ලංකාදේ පාර ේප
රික ස්ෙරණා භ රණ හා භාණ්ඩ' 
�න දත්මාෙ පෙ නේ කර දගන 
හුණු කිල්දලෝ ට�, අගස්ති මාල�, 
ෙළල්ල සහ දකාන්ෙ කූර, සීගිරි 
කුණ්ඩ ලා භ ර ණ� �න මුදෙර එම 
නිකු තු ෙට අ�ත් වි�.

මීට අම ත ර ෙෙ, දදශී� 
හස්ත කරමාන්ත �න 
දපාදු දත්මා ෙට තෙත් 
අෙස්්ා ලබාදී ඇති බෙ 
මුදෙර ඉති හා ස� පිරි
ක්සී දේදී ෙක්නට ලැදේ.

ලංකාදේ අප ටත්, 
දසසු දලෝක �ා ටත්, 
දදශී� අත්කේ පිළි බ ඳෙ 
කි�ා දි� හැකි දහාඳම 
දෘශ්ය සන්නි දේ ෙ න� 
මුදෙ ර �යි. මුදෙර පරදේ

ෂිකා දපාලිනා දරන්දටෝ පෙ සන 
පරිදි, "සාමාන්ය පුර ෙැ සි �ාදගේ 
එදි දනදා ජීවි ත දේදී දමදස් නිල 
දෘෂටි� ක්රි�ා ත්මක කරන මුදෙ ර �ක් 
ෙැෙ ගත් පණි වු ්ඩ ක රු දෙකු බෙට 
පත් කරන්දන් එහි දෘශ්ය ගුණාං ගයි



වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා 23

කිසියම්රටකටදූපත්18,307ට
වඩාවැඩිප්රමාණයක්අයත්ව
ඇතැයිකිවහ�ාත්,සම�රවිට

ඔබපුදුමයටපත්වනවාහනාඅනුමානය.
එහ�ත්,හ�ාවඑවැනිදූපත්විශා�ප්රමා
ණයක්අයත්රටවල්හබාහ�ෝගණනක්
තිහේ.එහේදූපත්18,307ටවඩාවැඩි
ප්රමාණයක්අයත්හ�ාවවිශා�තමදූපත්
රාජ්යයවනහනඉනදුනීසියාවයි.
වර්ග කි.මී. 1,904,569 ක භූමි ප්රමා

ණ ය කින් යුත් එරට මුළු ජන ්ග හ නය 
255,461,700ක් පමණ වන අතර, එය චීනය, 
ඉන්දි යාව සහ එක්සත් ජන ප ද යට පසු 
ල�ෝකලේ සිවුවන විශා � තම ජන ්ග හ න යක් 
සිටින රාජ්යය ලමන් ම, ල�ෝකලේ වැඩි 
ම ජන ්ග හ න යක් සිටින  දූපත් රාජ්යය ද 
ලවයි.

නි� වශ ලයන් ‘ඉන්දු නී සියා ජන ර
ජය’  ල�ස ද හැඳි න්ලවන ඉන්දු නී සි යාව 
පිහිටා ඇත්ලත් ගිනි ලකාණ දි්ග ආසි යාව 
හා  පැසි ෆික් සා්ග රය අවට ක�ා පලේ 
ය.  විශා � තම  මුස්ලිම් ජන ්ග හ න යක් 
ලවලසන්ලන් ද ඉන්දු නී සි යාලේ ය. ඡන්ද
ලයන් ලතෝරා පත් කර ්ගනු �බන ව්යව ස්්ා
දා ය ක යක් සහ ජනා ධි ප ති ව ර ලයකු සිටින 
ඉන්දු නී සි යාව සමු හා ණ්ඩු වකි. එහි අ්ග නු වර 
‘ජකරතා’ නුවර යි. ලමම රාජ්යය ‘පැපුවා 
නිේ ගිනි’, ‘නැල්ග න හිර තිලමෝ රය’ හා 
‘මැලේ සි යාව’ සම ඟින් ස්වකීය ලේශ සීමා
වන් හවුලේ පරි හ ර ණය කරයි. අව ලේෂ 
අස ේවැසි රට වේ අත රට ‘සිිං්ග ප්පූ රුව’, 
‘පිලි පී නය’, ‘ඕස්ලරේ ලි යාව’, ‘අන්ද මන්’ හා 
‘නිලකෝ බාර’ දූපත් හි ඉන්දි යානු පා�න 
ප්රලේශ ද අයත් ලේ.

දහ හත්වන සිය වලස් සිට ම ලමම  
ඉන්දු නී සි යානු දූපත් සමූ හය වැද ්ගත් 
ලවළඳ ක�ා ප යක් බවට පත්ව තිබුණි. 
මුලින් ලබෞේ්ධ  අධි රා ජ යකු වූ ‘ශ්රී විජය’ 
ද, අන තු රුව ‘මාජ ප හි ත්ා ඩඩ්’ නම් අධි රා
ජයා ද චීනය සහ ඉන්දි යාව සමඟ ලවළඳ 
සබ ඳතා පවත්වා තිලේ. ඒ අනුව, මුේ 
ශත ව රෂ යන් හි සිට ම  එරට  පා� ක යන්  
සිංස්කකෘ තික, ආ්ග මික හා ලේශ පා � නික 
ක්ලෂ්ත් සඳහා ලතෝරා ්ගත්ලත් ඉන්දි යානු 
ආද රශ යන් හා ආකකෘ තීන් ය.

  ඉන්දු නී සි යාලේ ස්වාභා වික සම්පත් 
ලවත ඇදී ආ විලේශ බ� ව තුන් නිසා ඉන්දු
නී සි යානු ඉති හා ස යට දැඩි බ� පෑ මක් එේ� 
වී ය. මුස්ලිම් ලවලළ න්දන් පැමි ණිලේ 
ඉස්�ාම් ්ධරමය ද  රැල්ගන ය.  ලවළඳ 
ඒකා ධි කා රය පව ත්වා ල්ගන යාම සඳහා 
යුලරෝ පීය බ� වත්තු එකි ලනකා සමඟ 
දබර කර ්ගත් හ. ඉන්දු නී සි යාව ස්වකීය 
රටට නිද හස �බා ්ගැනී මට සම ත්වන්ලන් 
සිය වස් තුන හ මා රක් පැවති  ඕ�න්ද යටත් 
විජිත පා� න ලයන් ඉක්බි තිව ලදවන ල�ෝක 
යුේ්ධ ලයන් පසුව ය.

නිද හස් ඉන්දු නී සි යාලේ ප්ර්ම ජනා ධි ප
ති ව රයා බවට පත්වන්ලන් 1945 සිට 1967 
දක්වා වසර 22 කට ආසන්න කා� යක් 
බ�ලේ සිටි සුකරලනෝ ය. නිද හස �ැබූ  
ඉන්දු නී සි යාව  ස්වාභා වික ව්යසන, දූෂණ, 
ලබදු ම්වා දය, ප්රජා ත න්්රි ක රණ ක්රියා ව
ලීන් හා ඉක්මන් ආරථික ප්රති සිං ස්ක රණ 
යනා දිය ලේතු ලකාට ල්ගන අවුේ සහ ්ගත 
තත්ත්ව ය කට පත් වී ය.  සුක රලනෝ ල්ගන් 
පසුව 1968 සිට 1998 දක්වා වසර 30ක 
කා� යක්  ඉන්දු නී සි යාව පා� නය කරන 
�ේලේ ජනා ධි පති සුහරලතෝ විසිනි.

   විවි්ධ ජන වර්ග, විවි්ධ භාෂා මය හා 
ආ්ග මික කණ්ඩා යම් ඉන්දු නී සි යා වට අයත් 
දූප ත්ව� ලවලසති.  විශා� ම ජන ව ර්ගය 
වන ජාවා නු වැ සිලයෝ ලේශ පා � න මය 
වශ ලයන් බ� වත් ම ජන කණ්ඩා යම ලේ.  
ඉන්දු නී සි යාලේ ජාතික ආදරශ පාඨය 
වන්ලන්  ‘බිලන්කා තුන්්ගේ කා’ (unity 
in Diversity  විවි ්ධ ත්වලේ සම ගිය ) 
යන්න ය. එරට විශා� ජන ්ග හ න යක් සිටිය 
ද,  අසී මිත ජන සිංඛ්ා වන් වාසය කරන 

භූමි ප්රලේශ තිබුණ ද, ල�ාව ලදවන ඉහළ 
ම ජජව විවි ්ධ ත්ව යට උරු ම කම් කියන 
ඉන්දු නී සි යාලේ  ජන ශුන්ය  ප්රලේශ රාශි යක් 
ද දක්නට තිලේ. එලස් ම, ඉන්දු නී සි යාව  
ස්වාභා වික සම්ප ත්ව ලින් අනූන රාජ්ය යක් 
වුව ද, අද පවා දරි ද්ර තා වය පුළුේ ල�ස 
එරට පැතිර යමින් පවතී.  2010 වරෂලේ 
සිංඛ්ා ලේ ඛ න ව �ට අනුව  ක්රය ශක්ති යට 
සාලප් ක්ෂව එරට දළ ලේශීය නිෂපා දි තය  
ඇ.ලඩා. බිලි යන 670.42කි. වාරෂික ඒක 
පුේ්ග� ආදා යම ඇ.ලඩා. 2, 858කි. 

හිටපු ජනා ධි පති සුක රලනෝලේ දිය ණිය 
වන ලම්ගා වතී සුක රලනා පු්රි 1993 ලදසැ
ම්බ රලේ දී ‘ඉන්දු නී සි යානු ප්රජා ත න්ත් වාදී 
පක්ෂලේ’ නායි කාව ල�ස ලත්රී පත් වූවා 
ය. 1997 පැවති ව්යව ස්්ා දා යක මැති ව ර
ණය වන විට  ලම්ගා ව තීට සහ ‘ඉන්දු නී
සි යානු ප්රජා ත න්ත් වාදී පක්ෂය’ට තිබුණු 
එරට මහ ජන සහ ලයෝ ්ගය වර්ධ නය ලවමින් 
පැවති අතර,  එය පා�ක ‘ල්ගාේකාර  
පක්ෂලේ’ ආධි ප ත්ය යට  බ� වත් තරජ න
යක් වී ය. එනිසා සුහරලතෝ රජය ලම්ගා ව
තීලේ පත්වීම අව �ිංගු බව ප්රකා ශ යට පත් 
කළ ලහයින්,  1996 ජුනි මාසලේ දී නව 
සම්ලම් � න යක් සිංවි ්ධා නය කර නව පක්ෂ 
නාය ක ලයකු ලතෝරා ්ගන්නට ‘ඉන්දු නී
සි යානු ප්රජා ත න්ත් වාදී පක්ෂය’ට සිදු වී 
ය. එලහත්, ලම්ගා ව තීලේ ආ්ධා ර ක රු වන්  
දැඩිව කියා සිටිලේ ඔවුන් ක්රියා කරන්ලන් 
නිවැ රදි පක්ෂ නාය ක ත්ව යක් ලවනු ලවන් 
පම ණක්  බව ය.

ලමම සිදු වීම ‘ජකරතා’ නුවර  දින 

ලදකක් පුරා පැවති  කැරලි ලකෝ�ා
හ� දක්වා ව්යාප්ත  වූ අතර,  රජය ලම් 
සම්බ න්්ධ ලයන් ‘මහ ජන ප්රජා ත න්ත් වාදී 
පක්ෂය’ට  ලදාස් පැවරී ය. 1997 මැයි 29 
දින පැවති මැති ව ර ණය දක්වා ලමම  ප්රච
ණ්ඩ ත්ව යන්  දි්ගට ම පැවති අතර,  එහි 
ප්රති ඵ �ය වුලේ,  74% ක ඡන්ද ප්රති ශ ත
ය කින් ‘ල්ගාේකාර පක්ෂය’ මැති ව ර ණය 
ජය ්ගැ නීම  ය.  ලබදී ගිය‘මහ ජන ප්රජා ත
න්ත් වාදී පක්ෂය’ට �ැබුලණ් 3% ක ඡන්ද 
ප්රති ශ ත යක් වන අතර, ‘මුස්ලිම් එක්සත් 
සිංව ර්ධන පක්ෂය’ට   22% ක ඊට වඩා 
වැඩි ඡන්ද ප්රති ශ ත යක් �ැබිණි.

ඡන්ද අක්ර මි කතා ලේතු ලවන් එම මැති
ව ර ණය අව �ිංගු වූ අතර, විලේ ෂ ලයන් 
මහ ජන විලරෝ ්ධය එේ� වූලේ, රජලේ 
ආ්ධා ර ක රු වන් ලවත ය.   ජන තාව මැති ව
රණ ප්රති ඵ �ය ප්රති ක්ලෂප කළ අතර, ප්රජා
ත න්ත් වාදී ක්රියා ව ලි යක් අනු ්ග ම නය කරන 
ල�ස ඔවුහු රජ ලයන් ඉේ�ා සිටිලයෝ ය. 
ලම් වන විට  එරට දළ ලේශීය නිෂපා දි තය 
8% ක අනු පා ත ය කින් වර්ධ නය වී තිබීම 
නිසා ඉන්දු නී සි යාව අත්වි ඳි මින් සිටිලේ 
ආරථික උත්පා ත යකි.

ලකලස් ලවතත්, මැති ව ර ණ ලයන් මාස 
පහ කට පසුව, එනම් ජූලි මාසලේ  ආරම්භ 
වූ ආසි යානු මූල්ය අරබු දය නිසා සිවුවන 
කාරතුලේ දී එරට ආරථික වර්ධ නය 1.4% 
දක්වා මන්ද ්ගාමී වී ය. ආරථි කය ස්්ාවර 
කර ්ගැ නී මට ලනාහැකි වූ විට රජය ජාත්ය
න්තර මූල්ය අර මු ද ල�න් ආ්ධාර ඉේ�ා 
සිටිලේ ය. 1998 ජන වාරි වන විට එරට 
මුදේ ඒක කය ද එහි මුේ වටි නා ක ලමන් 
හලයන් එකක් දක්වා පහත වැටුණි.

 ඉහළ යන විරැ කි යා වත්,  උේ්ධ ම නය 
වූ ආහාර මි� ්ගණ නුත් සමඟ ආරථි කය 
හැසි ර වී මට රජ යට ඇති හැකි යාව පිළි
බඳ මහ ජ න තාව තුළ පැවති විේවා සය බිඳ 
වැටුණි. ප්රච ණ්ඩ ත්වය ‘ජාවා’ දූපත පුරා 
පැතිර ගිය අතර,  ලපබ ර වාරි මාසලේ දී 
රජය  සිය බ�ය ක්රියා ත්මක කර මින් වීදි 
විලරෝ ්ධතා සඳහා දින 25 ක තහ න මක් 
පැනවී ය. තහ නම උේ�ිං ඝ නය කර මින් 
ලේශ පා �න කට යු තු ව �ට සම්බන්්ධ වන 
ඕනෑ ම අලයකු සිර ්ගත කිරීම සඳහා නීතිය 
ක්රියා ත්මක කරන නි� ්ධා රීන්ට බ�ය �බා 
දී තිබිණි.

  එරට ‘මහ ජන උප ලේ ශක සභාව’  

විසින් මාරතු මාසලේ දී අඛ ණ්ඩව හත්වන 
වර ටත් සුහරලතෝ ජනා ධි පති ධුර යට ලතාරා 
පත්කර ්ගන්නා �දි. ආරථික හා ලේශ පා
�න ප්රති සිං ස්ක රණ සඳහා වන ඉේලීම් 
ලනාතකා ඔහු සිය මත ලේ දා ත්මක හත්වන 
කැබි නට් මණ්ඩ � යට ඔහුලේ පවුලේ 
සාමා ජි ක යන් සහ හිත ව තුන් ඇතු ළත් 
කර ්ගත්ලත් ය.  ලමම සිදු වී ම්ව ලින් පසුව 
සර ස වි ව� ශිෂ්ය උේලඝෝ ෂණ තීේර වී ය.

1998 මැයි මස ඉන්දු නී සි යාලේ ඇති වූ  
‘1998 ලේද වා ච කය’  ල�ස ද හැඳි න්ලවන 
දරුණු

කැරැේ� වාරගික ස්වභා ව යක් ්ගත්ත 
ද, එම ගින් ලමම විලරෝ ්ධය පිළි බිඹු වී ය. 
ප්ර්ධාන වශ ලයන් මැයි 4 සිට 8 දක්වා 
උතුරු ‘සුමාත්ා’ පළාලත් ‘ලම්දන්’ව�ත්,  
මැයි 12 සිට 15 දක්වා ‘ජකරතා’ අ්ග නු
වර සහ  මධ්යම පළාලත් ‘ලසාල�ෝ’ව�ත්, 
මැයි 13 සිට 15 දක්වා ‘ජාවා’ න්ග ර ලේත් 
ලකෝ�ා හ� ඇති වූලේ ආහාර හිඟ
යත්, විරැ කි යාව අධි ක වී මත් නිසා ඇති වූ 
ආරථික ්ගැටලු  ලේතු ලවනි.

කැර ලි ව ලින් දහ ස කට වැඩි පිරි සක් මිය
ගිය බව ්ගණන් බ�ා තිලේ. අවම වශ ලයන් 
ස්්රී දූෂණ 168 ක් වාරතා වී ඇති අතර, 
සිදු වූ ලේප� හානිය ලඩා�ර ට්රිලි යන 3.1 
ට වඩා  වැඩි ය.  ‘ජකරතා’ව�  ඇති වූ 
ලකෝ�ා හ � ව ලින් පසුව සති ය කට වැඩි 
කා� යක් තිස්ලස් ප්රලේ ශ වා සීහු ඔවුන්ලේ 
ආර ක්ෂාව ්ගැන බිය වී නිලව ස්ව� ම 
රැඳී සිටිය හ. රට පුරා ප්ර්ධාන න්ග ර ව� 
ලබාලහෝ බැිංකු, ව්යාපාර සහ ලපාදු ල්ගාඩ

නැ ගිලි  වසා දමා තිබුණි. මැයි 20 වන 
දින සම හර රජලේ කාරයා� නැවත විවකෘත 
කරන �ේලේ  ‘ජාතික පිබි දීලම් දිනය’ 
සැම රීම සඳහා ය.

  ලකෝ�ා හ� තවත් උග්ර විය හැකි බවට 
බියක් තිබුණ ද, කුඩා න්ග ර ව� සිදු වූලේ 
සුළු සිදු වීම් කිහි ප යක් පමණි. ජකරතා 
අ්ග නු වර සිදු වූ ප්රචණ්ඩ ක්රියා පිළි බඳ  
සම්පා ද නය කරන �ද දත්ත එකි ලන කට 
පර ස්පර වී ය.  එක් වාරතා ව කට අනුව, 
ගිනි තැබී ම්ව ලින් 1,109 ලදලනකු හා ලවඩි 
තැබී ම්ව ලින්  27 ලදලනකු  මිය ගිය බවත්, 
91 ක් ලදලනකු තුවා� �ැබූ බවත්, තවත් 
31 ලදලනකු අතු රු දන් වූ බවත් වාරතා වී 
ය.

ලපාලිස් වාරතා ව �ට අනුව  463 
ලදලනකු මිය ල්ගාස් 69 ලදලනකු තුවා� 
�බා ඇති අතර, න්ගර සභාව වාරතා කර 
ඇත්ලත් මරණ 288 ක් සහ තුවා� �ැබූ වන් 
101 ක් ්ගැන පමණි. ලේපළ හානිය ඇ.ලඩා. 
ට්රිලි යන 2.5 ක් ල�සත්,  ල්ගාඩ නැ ගිලි 
5,723 ක් සහ වාහන 1,948 ක් විනාශ කර 
ඇති බවත් න්ගර සභාව වාරතා කර ඇති 
අතර, ලපාලිස් වාරතා ව� එම සිංඛ්ා 
දක්වා ඇත්ලත්,  ල්ගාඩ නැ ගිලි 3,862 ක් 
සහ වාහන 2,693 ක් ල�ස ය.

කැරැේ�  අව සා නලේ ජනා ධි පති 
සුහ රලතෝට  ඉේ�ා අස්ව න්නට සිදු වූ 
අතර, එම ආණ්ඩුලේ බිඳ වැටී මට ද එය  

ලේතු වක් වී ය. සුහ රලතෝලේ ආණ්ඩුලේ 
බිඳ වැ ටීම ‘ආලේ’, ‘පැපුවා’ සහ ‘නැල්ග
න හිර ටිලමෝ රලේ’ ලබදු ම්වාදී ව්යාපාර තීව්ර 
කිරී මට ද ලේතු වී ය. නීතිය හා සාමය 
පිරි හීම නිසා ‘මාලුකු’ සහ ‘මධ්යම සු�
ලේසි’හි ජන වා රගික හා ආ්ග මික ්ගැටුම් 
ඇවිළ ගිලේ ය.

1999 ජන වාරි මාසලේ දී දින පතා පුව
ත්ප තක් වන ‘ජකරතා ලපෝස්ට්’ විසින් 
කරන �ද මත විම සු මක දී ප්රති චාර 
දැක්වූ ව න්ල්ගන් 77% ක් මහ ජන ආර ක්ෂාව 
පිළි බඳ තත්ත්වය ‘නරක’ සහ ‘ඉතා නරක’ 
යැයි පවසා තිබිණි. සුහ රලතෝ ල්ගන් පසුව 
බ� යට පත් හබී බිලේ  ජනා ධි පති ධූරලේ 
පළමු මාස කිහි පය තුළ ආරථික තත්ව යන් 
උේචා ව ච නය වූ අතර, 1998 දී අප රා්ධ 10% 
කින් වැඩි වූ බව ජාතික ලපාලී සිය වාරතා 
කලේ ය.

  ‘ජකරතා’ අ්ග නු වර ප්රච ණ්ඩ ත්ව යට 
ලේතුව සුහ රලතෝලේ අනු ප්රා ප්ති කයා වීම 
සඳහා එරට හමුදා නි� ්ධා රීන් තුළ වූ අභ්ය
න්තර අර ්ග � යක ප්රති ඵ � යක් බව විම රශ
න ව ලින් ලහළි වී ය. සම හර හානි යට පත් 
ප්රලේශ හමුදා කඳ වුරු අස� පැව තී මත්, 
කැරලි සිංවි ්ධා ය ක යින්ට හමුදා ලසබ ළුන් 
ට  සමාන �ක්ෂණ තිබුණු  බවත් සාක්ෂි 
සහි තව සනා්  වී ය.

ඉන්දු නී සි යාලේ පළමු කාන්තා ජනා ධි
ප ති නිය බවට පත්වන්ලන්  සුක රලනෝලේ 
වැඩි මේ දිය ණිය වූ  ලම්ගා වතී සුක රලනා
පු්රි ය. ඒ වන විට ‘අර ්ග� සඳහා වන 
ඉන්දු නී සි යානු ප්රජා ත න්ත් වාදී පක්ෂලේ’ 
නායි කාව වූ  ඇය බ� යට පත්වන්ලන් 
හබීේ ජනා ධි ප ති ව ර යා ල්ගන් පසුව බ� යට 
පත් අේදුේ රේමාන් වහීඩ්ට එලර හිව එේ� 
වූ ලෝෂා භි ලයෝ ්ග ය කින් පසුව ය. 2001 
සිට 2004 දක්වා ඇය බ�ලේ සිටි  කා� 
පරි ේලඡේ දය එරට ආරථි කලේ සැ� කිය යුතු 
වර්ධ න යක් ලපන්නුම් කළ වක වා නු වක් බව 
සඳ හන් වුව ද, 2004 හා 2009 ජනා ධි ප ති
ව රණ ලදලකන් ම ඇයට අත්වූලේ දරුණු 
පරා ජ යකි. 

නිද හ සින් පසුව ඉන්දු නී සි යාලේ 1967 
සිට 2014 දක්වා කා�ය තුළ ජනා ධි ප ති
ව රුන් 07 ලදලනකු එරට පා� නය කර 
ඇති අතර, එහි වත්මන් ජන පති වන්ලන් 
එරට 07 වන ජනා ධි ප ති ව රයා ල�ස 2014 
ඔක්ලතෝ බර මස ලත්රී පත් වූ ලජෝලකෝ 
විලඩෝලඩෝ ය. ඔහු එරට ආරථි කය නැිංවීම 
සඳහා විවි්ධ ක්රියා මාර්ග ්ගනි මින් සිටින 
අතර, එහි ප්රති ඵ �ය ල�ස 2019 වන විට 
එරට දළ ලේශීය නිෂපා දි තය  ඇලම රි කානු 
ලඩා�ර බිලි යන 1119.19 ක් බවට පත්කර 
්ගැනී මට හැකි වී ය. එය ල�ෝක ආරථි ක
ලයන් 0.93% ක් නිලයෝ ජ නය කරයි. එරට  
විරැ කියා අනු පා තය ද  2019 වසර තුළ 
5.28% සිට 4.99% දක්වා අඩු වී තිලේ.

එලහත්, ලකාලරෝනා වයි ර සය ලේතු ලවන් 
එරට ආරථි ක යට එේ� වී ඇති බ� පෑම 
සුළු පටු ලනාලේ.  2020 ලදවන කාරතුලේ 
දී එරට වාරෂික ආරථි කය 5.32%කින් 
සිංලකෝ ච නය වූ  අතර,   ලවළ ඳ ලපාළ 
සම්මු ති යට වඩා 4.61% කින් එය හැකි
ලීම වඩා නරක බව ආරථික විද්යා ඥලයෝ 
ලපන්වා ලදති.  කිරී ටක ජවරස් අරබු දය 
පා� නය කිරීම සඳහා වන මහ ජන ලසෞඛ් 
ක්රියා මාර්ග විශා� වශ ලයන් ආරථි ක යට  
බ�පා ඇති ලහයින්,  එය 1999 න් පසු 
එරට ආරථි කලේ සිදු වූ  පළමු සිංලකෝ ච
නය ල�ස ඔවුහු හඳු න්වති. එලස් ම, 2020 
පළමු කාරතු වට සාලප් ක්ෂව එරට කුටුම්භ 
පරි ලභෝ ජ නය 5.51%කින් ද, ස්්ාවර ආලයෝ
ජන 8.61%කින් ද අඩුවී ඇත. තව ද, රජලේ 
විය දම් 6.90% කින් හැකිලී ඇති අතර,  
අප න යන හා ආන යන යන ලදක ම පහත 
වැටීම නිසා එය දළ ලේශීය නිෂපා දි ත යට 
අහි ත කර ල�ස බ�පා ඇත. 

ලමම සියලු අභි ලයෝ ්ග ව �ට මුහුණ 
ලදමින් සිටින එරට වත්මන් නාය ක ත්වය 
2019 මැයි මස 09 වැනි දින ‘ඉන්දු නී
සි යාලේ ඉදිරි දැක්ම’ ඉදි රි පත් කර මින් 
2045 දී ඉන්දු නී සි යාව ල�ාව සිවුවන ලහෝ 
පස්වන විශා � තම ආරථි කය බවට පත්වනු 
ඇතැයි විේවා සය පළ කර තිලේ.

ල�ොව විශො � තම 
දූපත් රොජ්යලේ
1978 කැරැල�

ක�ොක�ෝනො වයි � සය 
කේතු කවන් එ�ට ආර්ථි � යට 

එල්ල වී ඇති බ්ල පෑම 
සුළු පටු කනොකේ.  2020 
කෙවන �ොර්තුකේ දී එ�ට 

වොර්ෂි� ආර්ථි �ය 5.32%කින් 
සංක�ෝ ච නය වූ  අත�,   
කවළ ඳ කපොළ සම්මු ති යට 

වඩො 4.61% කින් එය හැකි
ලීම වඩො න�� බව ආර්ථි� 
විද්යා ඥකයෝ කපන්වො කෙති. 

එ�ට විශෝල ජන ග හ න යක් 
සිටිය ෙ,  අසී මිත ජන 

සංඛ්ො වන් වොසය ��න
 භූමි ප්රකේශ තිබුණ ෙ, 
ක්ලොව කෙවන ඉහළ ම 
ජජව විවි ධ තව යට 

උරු ම �ම් කියන 
ඉන්දු නී සි යොකේ ජන ශුන්ය  

ප්රකේශ �ොශි යක් ෙ 
ෙක්නට තිකේ. 

 ඉන්දු නී සි යොකේ සවොභො වි� 
සම්පත කවත ඇදී ආ 
විකේශ බ්ල ව තුන් නිසො 

ඉන්දු නී සි යොනු ඉති හො ස යට 
දැඩි බ්ල පෑ මක් එල්ල වී ය. 

මුසලිම් කවකළ න්ෙන් පැමි ණිකේ 
ඉස්ලොම් ධර්මය ෙ  රැකගන ය.  

කව කළඳ ඒ�ො ධි �ො �ය 
පව තවො කගන යොම සඳහො 

යුක�ෝ පීය බ්ල වතතු 
එකි කන�ො සමඟ 
ෙබ� �� ගත හ. 

•අනුරබී.
හසහනවිරත්න

ජනාධිපතිසුකර්නෝ ජනාධිපතිඅබ්දුල්රහ්ාන්වහීඩ් ජනාධිපතිහබීබි ජනාධිපතිසුහර්තෝජනාධිපතිනී්්ගාවතීසුකර්නාපුත්රි වත්න්ජනාධිපති් ජෝ්කෝවි්�ෝ්�ෝ

ජලයඋණුකිරී් ට්යාදනභාජනවලඇතුළුපැත්ත
ඝනසුදුපැහැතිතට්ටුවක්බැදීපවතින්්න්ඇයි?

සමන්ත හීන්දෙ ණිය- කෑගල්ල
සම හර පළාත් ව� ජ�ය උණු කිරී මට ලයාදන භාජන 
ව� ඇතුේ පැත්ලත් ඝන සුදු පැහැති තට්ටු වක් බැදී 
පවතී. එම පළාත් ව� ජ�ලේ කැේසි යම් බයි කා බ ලන්ට් 
හා මැේනී සි යම් බයි කා බ ලන්ට් දියවී පවතී. රත් කිරී ලම්දී 
ලමම �වණ කාබ ලන්ට බවට පත්වී භාජ නය පතුලේ 
තැම්පත් ලේ.

්දුරුවන්්ගන්ඒඩ්ස්්බෝවියහැකිද?
ජගත් අනු රුදදෙ-්ොම්පේ
ලම් පිළි බඳ පරලේ ෂණ කළ පරලේ ෂ ක යන් මීට ලදන 
පිළි තුර වන්ලන් නැත යන්නයි. වයි රස තත්පර කිහි ප යක් 
දී මදු රුවා තුළ මිය යාම සිදුලේ. මැලේ රියා පර ලපෝ ෂි තයා 
එලස් ලනාලේ. උලේ ජීවන චක්ර ලේ එක් ලකාට සක් මදු
රුවා තුළ සිදුලේ. මැලේ රියා පර ලපෝ ෂි තයා මදු රුවා තුළ 
ජීවත්ව සිටින නිසා මදු රුවා විදින තවත් අය කුට ලරෝ්ගය 
ලබෝවන්ලන්. ඒඩ්ස් ජවර සය මදු රුවා ලහෝ ලවනත් ලේ 
උරා ලබාන සත්ත්ව යන් මගින් ලබෝ ලනාවන බව තහ
වුරු කර තිලේ.

අධික්ලස්තපැන්පානයකළඅයට්දහියුෂ්දන්්න්
ඇයි?

සම නි්තා වීර පන - ්ෙන්්තාට
ලදහි යුෂ තුළ සිට්ට්රික් අම්�ය අඩිං ගුය. ලමම සිට්ට්රික් 
අම්� යත් මත්පැන් ව� ඇති ඊත යිේ මධ්ය සා ර යත් ක්රියා
ලකාට ඊත යිේ සිට්ලරේට් නැමැති එස්ට ර යත් ජ� යත් 
සාදයි. ලම් ලේතු ලවන් මත්්ග ති යට ලේතු වූ මධ්ය සා රය 
ලකලමන් ලකලමන් ඉව ත්වීම නිසා මත්පැන් පානය කළ 
පුේ්ග � යාට සහ න යක් දැලන්.

්රදිසූරයා් ලෝකයටනිරාවරණයවූවිටපාටපිච්චෙන්්න්
ඇයි?

සුසන්ත රත්නා යක. - කඩ ව්ත
ලමම ක්රියා ව ලිය විරිං
ජ නය නමින් හඳු
න්වයි. හිරු එළිය යනු 
මූලික වරණ හතක 
එක තු වකි. ලබාලහෝ 
ලේ වරණ ල�ස 
ලපලනන්ලන් හිරු 
එළිලේ ඇති අලනක් 
වරණ උරා ල්ගන, යම් 
නියත වරණ යක් පම
ණක් පිට කිරීම නිසයි. 
රතු ලදයක් එල�ස 
ලපලනන්ලන් අලනක් 
වරණ උරා ල්ගන රතු වරණය පම ණක් පිට කිරීම නිසයි. 
හිරු එළිලේ තිලබන පාර ජම්බු� රේමි ලමම වරණ උරා
ල්ගන එහි රසා යන සිංයු තිය ලවනස් කරයි. එය ලබාලහෝ 
විට ඔක්සි ක ර ණ ය වීම සිදුලේ. ලමල�ස සිදුවූ විට කලින් 
ලමන් වරණ පිට කි රී මක් සිදු ලනාලේ. වරණ පිේලවන 
බවට පව සන්ලන් ලමම තත්ත්ව යට පත්වී මය.

්පාල්්ගඩියඇතු්ේවතුරඇත්තඇයි?
දීපේති මංග ලිකා- ්�ාරණ
ලමය ලපාේ්ග සට ආලේ ණික �ක්ෂ ණ යකි. ලපාේල්ග
ඩිය පැළ වීලම් දී එයට අවශ්ය ලපෝෂ්ය පදාර් සැප යිය 
යුත්ලත් ජ�ය මාධ්ය යක් තුළිනි. භ්ෑණ ලපෝෂ ණ යට අවශ්ය 
පදාර් ලපාේ මදය තුළ අැත්ලත් ඝන ද්රව්ය යක් ල�සිනි.
එය දියර තත්ව යට පත් කර වී මට අවශ්ය මාධ්ය යක් ල�ස 
ලපාේ වතුර ක්රියා කරයි. සීනි, ල�ෝහ, �වණ, සහ තවත් 
ලහෝලමෝන එන්ස යිම ලපාේ වතුලර දිය වී තිලබ නවා. 
විලේ ෂ ලයන්ම ලසලි යු ලේස් නම් එන්ස යි මය ලපාේම දලේ 
ඇති ලහමි ලසලි යු ල�ෝස් සීනි බවට ලපර ළ නවා. ද්රව්ය 
ප්රවා හන මාධ්ය යක් ල�ස ලපාේව තුර ක්රියා කර ලපාේ 
බී ජය වැඩී මට අවශ්ය ලපෝෂ්ය පදාර් සප ය නවා.

දහවල්කාලයටව�ාරාත්රි්ේදීගුවන්විදුලිහඬපැහැදිලි
ඇයි?

නීල දෙස නා යක- යකක්ල
ගුවන් විදුලි වැඩ ස ට හන් විකා ශ නය කිරී මට මධ්යම 
තරිං්ග හා ලකටි තරිං්ග යන ආකාර ලදකක ගුවන් 
විදුලි තරිං්ග ලයාදා ්ගනියි. රා්රී කා�ලේ දී වඩා පැහැ
දි ලිව ඇලසන්ලන් ලකටි තරිං්ග විකා ශ න යන් සාමාන්ය 
ලයන් මධ්යම තරිං්ග විකා ශ න ව �ට වඩා දුරක සිට ලකටි 
තරිං්ග විකා ශ න ව �ට ඇහුම් කන් ලදන්න හැකි බැවිණි. 
ලකටි තරිං්ග ඈතට ්ගමන් කරන්ලන් වායු ල්ගෝ �ලේ 
ඉහළ මට්ටලම් පිහිටි විදුලි ආලරෝ පණ සහිත ස්්ර ව� 
වැදී පරා ව රත නය වීලමනි. ලමය ආලරෝ පණ අිංශු සහිත 
ස්්රය අයන ත�ය කියා හඳු න්වයි. අයන ත�ලේ වැදී 
ලකටි ගුවන් විදුලි තරිං්ග පරා ව රත නය වන්ලන් හරි යට 
කැඩ ප ත කින් ආල�ෝ කය පරා ව රත නය වන ල�සයි. දහ
වේ කා�ලේ අයන ත�ලේ ඝන කම වැඩිලේ. රා්රී කා�
යට එහි ඝන කම දවේට වඩා අඩුය. දහ වේ කා�ලේ දී 
ඝන කම අයන ත�ය විසින් ගුවන් විදුලි තරිං්ග වලින් 
වැඩි ලකාට සක් උරා ්ගනියි. ඒ නිසා අයන ත�ලේ වැදී 
ලපාළ වට පරා ව රත නය වන්ලන් දුරව� තරිං ්ගයි. එනිසා 
පැහැ දිලි බව අඩු ලේ. රා්රී කා�ලේ දී අයන ත�ය තුනී 
වීම නිසා ලකටි ගුවන් විදුලි තරිං්ග උරා ්ගැනීම අඩුලේ. 
ලම්නිසා පරා ව රත නය වන සිංඥාව දුරව� වන්ලන් දහ
ව �ට වඩා අඩු ලවනි. එනිසා රා්රි ලේදී ලකටි තරිං්ග විකා
ශ න ව� ශේදය වඩා පැහැ දිලි ලේ.

මිරිස්්හෝ්කාචචිඅතින්්පාඩිකරනවිටඅතදන්්න්
ඇයි?

සඳ මාලි වි්තා න්ේ - 
අමෙ ්ල න්ගාඩ
මිරස්,ලකාේචි වර්ග ව� කැප්ස
සීන් නම් රසා ය නි ක යක් තිලේ. 
එහි ප්රමා ණය සීයට එකක් පමණ 
ලේ.මාළු මිරි ස්ව �ට වඩා වැඩි
ලයන් එය ලකාේචි ව � තිලේ.
මිරි ස්ක ර � ක්ලපාඩි කරත්දී එම 
රසා ය නය යුෂ සමඟ එළි යට 
විත් හම මතු පිට තැවලර. හම 
යට ඇති ස්නායු ව� එම රසා ය
නය ්ගැටී ලමන් ඇති වන සිංඥා 
ලමාළලේ මධ්ය ස්්ාන තුළ ඇති 
වන සිංලේ දී තා වය දැවීම ල�ස 
දැලන්. ලමය උේදී ප නය ල�ස 
හඳු න්වයි. ්ගම්මි රි ස්ව � ඇති පිප
රින් නම් රසා ය නි ක යත් දැවිේ� 
ඇති කරයි.

හැකරැල්්ලකුටගැසූවිටසැණකින්වකුටුවන්්න්ඇයි?
ප්රසාද රූප සං�- ග්ල ් ව්ල
ලමය ස්වයිං ආර ක්ෂක පිය ව රකි. ‘ප්රතීක ක්රියා‘ ල�ස 
ලමය හඳු න්ව නවා. හැක රැේ�ාලේ පිට පැත්ත ඝන අව
ර ණ ය කින් සෑදී ඇති බැවින් තව දුර ටත් තුවා� සිදු වීම 
වළ කි නවා. කබ ේ�ෑවා,ඉේබා වැනි සතුන් ද හදිසි අපදා 
අව ස්්ා ව �දී  කටුව ඇතුළට රිිංගීම ලහෝ හැකි ලීම සිදු 
කරන්ලන් ආර ක්ෂක ප්රතීක ක්රියා වක් ල�සයි.



24 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා

 එස්. ල�ොකු ක ර විට
	 කරා	පි	ටිය	සමූහ

ඔවුනට ජීවිත ගැන මහො ල�ොකු 
බ�ො ල�ො ලරො ත්තු වක් නැත. වැඩි 
අලේ ක්්ො වක් නැත. සියලු ලේ 

අත හැර දැමී මට ඔවුහු සූදා නමව සිටිති. 
තමනට ඉතො ලකටි ක� කින ජීවි තය �වො 
අත හැර දැමී මට සිදු වන බව ඔවුහු දනිති. 
එලහත් ඔවුහු ලහට දවස ගැන බ�ො ල�ො
ලරොත්තු සහ ග තව ජීවත් ලවති. ඒ මිනි සුන 
ලවනු ලවන ම ඉදිවූ සහන සත්කොර ලස්වො 
මධ්ය ස්්ො නය ඔවුනට අපූරු නවො තැන 
ස්්ොන යක් බවට �ත්ව ඇත.

සහන සත්කාර සේවකා මධ්ය ේ්කා නය 
යනු ගකාල්ල ්රකා පි ටිය ශික්ෂණ සරෝහසල 
65 වැනි වකාට්ටු වයි. සේවකා සි් සරෝගීේ 
30 සෙනකු සඳහකා ඉඩ සහ සියලු පහ සු ් 
මව ලිේ සම ේවිත වන පරිදි සම වකාට්ටුව 
ඉදි ් ර ඇත.

ශ්රී ්ලං්කාසේ කිසිදු සරෝහ ්ල් සමවැනි 
සහන සත්කාර සේවකා මධ්ය ේ්කා න
යක පිහිටකා නැත. තව දුර ටත වවද්ය 
ප්රති ් කාර කිරී සමේ මර ණ සයේ සේරකා
ගත සනකාහැකි වූ සරෝගීේ රැ් බ්ලකා 
ගනි මිේ ඔවුේට ්කායි් හකා මකාන සි් 
සුවය සැප යීසම අර මු සණේ සම මධ්ය
ේ්කා නය බිහි ්  රන ්ලදසද පිළි්කා සරෝග 
පිළි බඳ සයේෂ්ඨ ශල්ය වවද්ය විසේ
්ෂඥ ක්රි්ෂකාේත සපසේරකා මහ තකාසේ සිතට 
නැගුණු සං් ලප යක අනු වය.

පිළි්කා සරෝගීේට ප්රති ් කාර ්රන 
විසේ ්ෂඥ වවද්ය සපසේරකා මහතකා 
පිළි්කා සරෝගිේ සුව ්ළ සනකාහැකි 
තතතව යට පතවූ විට ඔවුේ විදින සේෙ
නකා වේ හකා මකාන සි් පීඩ න යේ සතරුම 
සගන සමවැනි මධ්ය ේ්කා න යක ඉදි ් ළ 
යුතු යැයි තීර ණය ්ර තිබිණි. ඒ සඳහකා 
සරෝහ ස්ලහි ඉඩක තිබුසේ නැත. ඒ 
සඳහකා අවශ්ය ප්රති පකා ෙන ෙ තිබුසේ නැත. 
ඒ අව ේ්කාසේ ඔහුසේ සහකා යට එක වුසේ 
විසේ ්ෂඥ වවද්ය ක්රි්ෂකාේත සපසේරකා 
අනු ශකා ස ්  තවය දැරූ පිළි්කා සංග ම
යයි. පිළි්කා සංග මසේ ගකාල්ල ශකාඛකාව 
සහන සත්කා ර් අර මු ේල නමිේ අර මු
ෙ ්ලක පිහි ටු වන ්ලදසද වවද්ය ව ර යකාසේ 
සිසතහි ඇති වූ සම සිහි නය ය්කා ේ් යක 
බවට පතකි රීසම අර මු සණනි.

වැඩි ් කා්ල යක ගත වූසේ නැත. සමවැනි 
සේවකා ව් අව ශ්ය තකාව සහකාඳිේම සතරු

මඩ ලගොලහො රු වක් 
ලසලනලහ වි�ක් කළ 
කරාපිටියරරෝහල

සංකල�ය  
ඉදි රි �ත් කළ 
වවද්ය ව රයො 

�ක්් හත ළි හක් 
�රි ත්ොග කරයි

සහන  
සත්කොර  

මධ්ය ස්්ො නය  
ඉදි කි රිලම විය දම
 �ක්් 650යි

මසගන සිටි සබකාසහෝ පිරිේ තම තමේට 
හැකි පම ණිේ ඒ සඳහකා මුෙල පරි ත්කාග 
්ළහ. ්රකා පි ටිය ශික්ෂණ සරෝහසල 
පිළි්කා ඒ් ්  යට පසස කිේ පිහිටි වගු රක 
වැනි භූමි යක පම ණක සමවැනි ඉදි කි රී
මක සඳහකා ඉති රිව තිබිණි. සම බිසමහි 
නව සගකාඩ නැ ගි ල්ලක ඉදි කි රීසම දී අවශ්ය 
සැ්ල සුම නිේමකා ණය ්ර සෙන ්ලදසද 
ගකාලසල ප්ර්ට ගෘහ නිේමකාණ ශිලපි යකු 
වූ අනුර ෙ සිලවකා මහතකා විසිනි. ඔහු     
සම සියල්ල ්සේ සනකාමි සලය ඒ අහිං

ස් සරෝගීේ සවුසවේ උපේ ්රු ණකා
සවනි. 

මකා සමය ඉදි ් සේ සරෝහ ්ලක කියන 
සං් ලපය නැතිව සහෝටල සං් ලප
සයේ. සමහි හැඩය සනළුම ස්කාළ යක 
ආ්කා ර සයේ ස්ේ ්ළකා. සගකාඩ නැ ගිල්ල 
සනළුම වි්ලක පිහිටකා තිසබන ස්ලසිේ 
නිේමකා ණය ්සේ. එයට විය ෙම වූ මුේල 

සේවකා සි ් ව ප්රති ් කාර ්ලබකා ගත සරෝගීේ 
සංඛ්කාව 60 සෙසනකි.

සමය සරෝහසල වකාට්ටු වක වුව ෙ 
සකාමකාන්ය වකාට්ටු ව කිේ හකාතප සිේ ම 
සවනේ වූවකි. සරෝගි සය කුට හකා ඔවුේසේ 
ඥාති ය කුට අේ අය සගේ සවේව සිටිය 
හැකි සරෝගී ් කාමර 10 කිේ හකා සමූහ වශ
සයේ සරෝගීේ 10 සෙනකු බැඟිේ සිටිය 
හැකි ශකා්ලකා සේ කිේ සම ේවිත සම 
ඒ්් බැලූ බැලමට පුදග ලි් සරෝහ ්ලක 
සමේ දිේසේ.

සරෝහ ලව්ල ප්රති ් කාර ්ලැබී සමේ තව දු
ර ටත සුව ්ළ සනකාහැකි බවට වවද්ය
ව රුේ විසිේ තීර ණය ්ර න   සරෝ ගීේ 
සුව සහන සේවකා මධ්ය ේ්කා න යට සයකාමු 
කිරීම සිදුසේ. එවැනි සරෝගීේට මකාන සි්, 
්කායි් හකා සමකා ජ යීය සියලු සත්කාර 
සිදු ්  රේසේ සම ේ්කාන සයනි. එවැනි 
සරෝගි යකු නිව සට රැසගන ගිය විට සිදු

් රන සත්කාර පිළි බඳ, ඔවුේට පීඩකා වක 
ඇති සනකාවන පරිදි රැ් බ්ලකා ගේනකා 
ආ්කා රය පිළි බඳ පවුසල ඥාතීේට පුහු ණු
වක ්ලබකා දීම ෙ සමම ේ්කානසේ දී සිදුසේ.

''සම වකාට්ටු වට සයකාමු ්රේසේ තව
දු ර ටත ප්රති ් කාර වලිේ සුව ්රේන බැරි 
සරෝගීේ, ඔවුේට හුේම ගැනීසම අප හ
සුතකා, ආහකාර ගැනීසම අප හ සුතකා, සුව 
සනකාවන තුවකා්ල, පපුසේ සේෙනකා, මකාන
සි් ගැටලු ආදිය තිසබ නවකා. එවැනි අය 
අපි දින 14් ්කා්ල යක සම ේ්කානසේ 
රඳවකා ගේනවකා. සරෝගියකා රැ් බ්ලකා 
ගේනකා ආ්කා රය පිළි බඳ නිවසේ අයට 
පුහු ණු වක ්ලබකා සෙනවකා. සියලු සෙනකා
ටම අවශ්ය ඖ්ෂධ, ආහකාර ආදිය අපි සම 
මධ්ය ේ්කා න සයේ ම සප ය නවකා. ඒවකාට 
පරි ත්කා ග ශී ලීේ දිග ටම උෙේ ්ර නවකා." 
යැයි වකාට්ටුසේ සහදි යක පැවැ සීය.

සමම ඒ් ්  යට සරෝගීේ ඇතු ළත 
කිරීසම දී වයේ සේෙ ය කිේ සතකාරව කුඩකා 
ෙරු වකාසේ සිට වැඩි හි ටි යේ ෙකවකා ඇතු
ළත ්ර ගනී. අවශ්ය වේසේ සමවැනි 
සත්කා ර යක අවශ්ය බවට සරෝහ ්ල් 

වවද්ය ව ර යකු විසිේ ්රන නිේසද ශ යක 
පමණි. සමවැනි සත්කා ර් මධ්ය ේ්කා
න යක ඉදි කි රීසම සං් ලපය  ඔහුසේය. 
නමුදු සං් ලපය ඉදි රි පත ්ර පසස ් ට 
වී සනකාසිටි පිළි්කා සරෝග සයේෂ්ඨ ශල්ය 
වවද්ය ක්රි්ෂකාේත සපසේරකා සම සඳහකා 
මුෙල සසවී මට විශකා්ල පරි ශ්ර ම යක දැරු
සේය. තම හිත ව තුේ, සසහෝ ෙර වවද්ය
ව රුේ ඇතුළු සබකාසහෝ සෙනකු මීට 
සමබේධ ්ර ග නි මිේ ඊට නකාය ්  තවය 
දුේ සහසතම තම පුදග ලි් ධන සයේ 
රුපි යල ්ලක්ෂ 40් මුෙ ්ලක ඉදි කි රිම 
්ට යුතු සඳහකා වැය ්ර තිසේ.   

“සමය අසේ රසට් සරෝහ ්ල ් ට අලුත 
සෙයක වුණකාට එය විසෙේ රට ව ්ලට අමුතු 
සෙයක සනකාසවයි. සම සං් ලපය අනුව 
්ට යුතු කිරීසම දී සගකාඩක බකාධ් ආවකා. 
මසේ හිත මිතු රේ, සරෝගීේ, සරෝගීේසේ 
ඥාතීේ, නකාවි් හමු දාව සම සියලු ් කාේය

යේ සඳහකා විශකා්ල සහ සයෝ ග යක දුේනකා. 
ඔවුේ සියලු සෙනකාට ේතූතියි. මට තව 
අවු රුදු පහ් සේවකා ්කා්ල යක තිසය නවකා. 
ඒ ්කා්ලසේ සම ේ්කානය උප රි ම සයේ 
ආරක්ෂකා ්ර මිේ වැඩි දි යුණු ්රේන 
බ්ලකා සපකා සරකාතතු සවනවකා. සම සරෝගී 
සහන සත්කාර වි්ෂය සඳහකා සවනත 
රට ව්ල විසේ ්ෂඥ වවද්ය වරු පවකා 
ඉේනවකා. ඉදි රිසේ දී එවැනි වවද්ය වරු 
කිහිප සෙනකු අපට අව ශ්යයි. දැනට සම 
වකාට්ටුව ක්රියකා තම් වේසේ පිළි්කා ඒ්
්සේ පරි පකා ්ල නය යටසත. ඒ නිසකා එහි 
වවද්ය වරු සමහි සිටින සරෝගීේට පිළි
බඳ සියලු සද සසකායකා බ්ල නවකා. සකාමකාන්ය 
වකාට්ටු පරීක්ෂකා කිරීම වසේ ම සම ඒ් ් 
සේත වවද්ය වරු පැමිණ පරීක්ෂකා කිරීම 
්ර නවකා. ඊට අම ත රව සහදි යේ 20ක සහ 
අනි කුත ්කාේය මේඩ ්ල යත ඉේනවකා. 
නිත රම සරෝගීේ පිළි බඳ සසකායකා බ්ල
නවකා. විසේ ්ෂ සයේ ම මකාන සි් වවද්ය
වරු පවකා සරෝගීේසේ මකාන සි් තතතවය, 
ඥාතීේසේ මකාන සි් තතතවය පරීක්ෂකා 
්ර බ්ල නවකා. සහන සත්කාර මධ්ය ේ්කා
න යක බිහි ්  රේන ්ලැබීම මට සතු ටක."

 සහන සත්කාර සේවකා මධ්ය ේ්කා නය 
ඉදි කි රීම සඳහකා රුපි යල ්ලක්ෂ 650්ට 
වඩකා වැඩි මුෙ ්ලක සම වන විට වැය වී 
තිසේ. මඩ සගකාසහකා රු වක සේ දිේවූ සම 
ේ්කානය දැේ අපූරු සුේෙර පරි ස ර ය
කිේ සම ේවි තය. ්රකා පි ටිය සරෝහසල 
එක මකායි ම කිේ ග්ලකා ගිය ඇළ මකාේග යක 
සංව ේධ නය ්ර මිේ වි්ලක සේ නිේමකා
ණය ්ර ඇත. එහි තකාරකා වුේ ආදී විවිධ 
සතතු සිටිති. සරෝගිේට පරි ස රසේ සුේෙ
ර තවය අතවි දි මිේ ඒ අතර ඇවිෙ යකා 
හැකිය. සියලු ආග මි ්  යේට තම තමේට 
අවශ්ය පරිදි ආග මි් වතකා වත හකා පුෙ 
පූජකා පව තවකා සගන යකාමට අවශ්ය පහ සු
්ම ෙ සම භූමිසේ ම ස්ලසකා දී තිසේ. 
එසමේම සරෝගිේට ආයු ේසේෙ ප්රති ් කාර 
්ලබකා ගැ නී මට අව ශ්ය නම සහන සත්කාර 
සේවකා මධ්ය ේ්කා නසේ සේවකා සි ් ව සිටිය 
දි වුවත ඒ සඳහකා සයකාමු වී මට කිසිදු බකාධකා
වක නැත.

ගැන මසේ කිසිම ස්ලෝභ ්මක නැහැ."
මුලිේම සමම සද්කා ේයය සඳහකා 

මුලිේම මුෙල පරි ත්කාග ්සේ අමබ ්ල
ේසගකාඩ පදිංචි විශ්රකා මි් විදු හ ලප ති ව ර
යකු වූ එේ.එම. සසෝම දාස මහ තකාය. ඔහු 
විසිේ රුපි යල ්ලක්ෂ 51් මුෙ ්ලක පරි
ත්කාග ්ර තිසේ.

අර මු ෙ ්ලට මුෙල ්ලැසබ මිේ තිබිය දී ම 
සහන සත්කාර මධ්ය ේ්කා නසේ ඉදි කි රීම 
සඳහකා 2019 ජූලි 15 දින මුලගල තැබිණි. 
ඒ වන විට ප්රමකා ණ වත මුෙ ්ලක ්ලැබී 
සනකාති බුණ ෙ සැමසේ විේවකා සය වූසේ 
්ඩි න මිේ සමහි වැඩ ්  ට යුතු සමපූේණ 
්ර ගත හැකි වනු ඇතැයි යේනයි.

ඉදි කි රීම සඳහකා අවශ්ය ශ්රම දාය ් 
තවය නකාවි් හමු දා සවේ ්ලැබිණි. නකාවි් 
හමු දා පති රියද අදමි රකාල පියල ෙ සිලවකා 
මහතකා ඊට සහය වූසේය. ඉදි කි රීම ්රන 
අත ර තුර ගකාලසල ප්ර්ට ව්කාපකා රි ්  යකු 
වන සේන් ෙ සිලවකා මහතකා ජනකා ධි පති 
අර මු ේල හකා සමබ ේධී ්  රණ ් ට යුතු ් ර
මිේ සම සඳහකා රුපි යල ස්ෝටි සේ් 
මුෙ ්ලක ්ලබකා ගැනී මට ්ට යුතු ්සේය. 

ස්සේ සවතත වස ර ් ට අඩු ්කා්ල යක 
තුළ දී සමහි ඉදි කි රීම අව සේ ස්රිණි. 
සගකාඩ නැ ගිල්ල සරෝගීේ සඳහකා විවෘත 
කිරීම 2020 මකාේතු 20 වැනි දිනට සයකාදා
සගන තිබුණ ෙ ස්කාසරෝනකා වසං ගත 
තතතවය සේතු සවේ එය නිසි පරිදි සිදු
වූසේ නැත. නමුත එදා සිට සරෝගීේ භකාර 
ගැනීම සිදු ස් රිණි.

අෙ වන විට සමම මධ්ය ේ්කා නසේ 

 දඹුල�  සරත් එර මි නි ග මමන

අලේ රලේ ලේශීය ල�ොකු ලුනු නිෂ�ො දන 
කරමො නත යට දශක තුන කට  වැඩි කො� යක් 
ගත ලව මින �වති. මුලිනම ලම අත්හදා බැලීම 

සිදු කැරුලේ 1988 දීය.  නමුදු ලම ලමොලහොත වන
විට �ොංකීය ල�ොකු ලූනූ කරමො නතය අත්ව ඇත්ලත් 
අභොග්ය  සම�නන ඉර ණ මකි.   
 සදශීය ස්ලකාකු ලූනූ ්ේමකා ේතසේ බිඳ වැටීම 

මනකාව සනි ටු හේ ්සේ  මිට මකාස කීප ය ් ට සපර 
රසට් ජන තකා වට පරි සභෝ ජ නය කිරී මට සිදු වුසේ 
ස්ලකාකු ලූනූ  කිස්ලෝ වක රුපි යල 350 ක රුපි යල 
400ක වැනි ඉහළ මි්ල ් ට ය. ඉේදි යකාව ස්ලකාකු 
ලූනූ අප න ය නය සඳහකා ස්කාේසදසි පැන වීම 
ස්ලකාකු ලූනූ හිඟ යට සේතුව විය.   

 වේත මකාන ජනකා ධි පති සගෝ්ඨකා භය රකාජ පක්ෂ 
මහතකා බ්ල යට පැමි ණි සමේ පසු  සදශීය ස්ලකාකු 
ලූනූ සගකාවි යකාට මහත අේවැ සි ල්ලක විය. ස්ලකාකු 
ලූනූ  ්ේමකා ේත සයේ ඉවතව සිටි සදශීය නිෂපකා
ෙ ්  යකාට දිරි සෙ මිේ සදශීය ස්ලකාකු ලූනූ  සගකාවියකා 
යළි ලූනූ වගකා වට අව තීේණ කිරීම සඳහකා ්ෘෂි
්ේම සෙපකා ේත සම ේතුව ෙ  සැ්ල සුම සහ ගත දැඩි 
උතස හ යක ගතහ. මකාතසල සගකාවි යකාසේ ලූනූ 
වගකාසේ ඉති හකා සය සිහි  ්ර මිේ මකාතසල දිේ්රික 
නිසයෝජ්ය ්ෘෂි ් ේම අධ්ය ක්ෂ් එම. පි. සක.  
සදාඩ මව්ල සමසේ පැවැ සීය   

 “1988 වේ්ෂසේ යල ්ේන සේදී මකාතසල දිේ්රි
ක් සයේ පළ මු ව රට  සදශීය ස්ලකාකු ලූනූ වගකාව 
ආරමභ ්සේ. ඒ සිගි රිය සගකාවි ජන බ්ල ප්රසද ශසේ 
පලු ටකාව  ගමමකා නසේ. එසේ ආන ය නි් බීජ මඟිේ 
ආරමභ ්ළ සදශීය ස්ලකාකු ලූනූ වගකාව 2010 
පමණ  වන විට සදශීය ස්ලකාකු ලූනූ බීජ නිෂපකා ෙ
නය කිරීම ෙකවකා පුළුල කිරී මට ්ෘෂි ් ේම  
සෙපකා ේත සම ේතුසේ මැදි හ තවී
සමේ සගකාවීේට හැකි යකාව 
්ලැබුණකා මකාතසල, අනු රකා
ධ පු රය,  සමකාන රකා ග්ල, 
අමපකාර, හමබ ේසතකාට 
හකා වියළි ්්ලකා පිය 
සදශ ගු ණ යක ඇති 
මහ වැලි ්්ල පසේ ෙ 
ලූනූ වගකාව ප්රච ලිත 
කිරී මට හැකි වුණකා. 
අසේ රසට් වැඩිම බිම 
ප්රමකා ණ ය් සදශීය ලූනූ 
වගකාව සිදු ්සේ 2013 
වස සේදී.   

 සදශීය අේවනු සන්ලන 
සමසේ ආන ය නි් ලූනූ සවළඳ 
සපකාසල සු්ලබ විම,  නිෂපකා ෙන 
පිරි වැය ඉහ ළ යකාම, සදශ ගු ණි් තතව යේ 
සවන ේවීම, සදශීය බිජ නිෂපකා ෙ ් යකා  අවධ ේයට 
පතවීම, නිසි ්්ලට සව්ලකා වට සදශීය බිජ අස්ලවි 
්ර ගැනීසම ්ට යුතු  අඩකා ්ල වීම, රසකා ය නි් 
සපකාසහකාර හිඟය, ස්ලකාකු ලූනූ වගකා වට වින ්  රන 
්්ලකා දුරු මේධ නය  ්ර ගැ නීම අප හ සු වීම, ස්ලකාකු 
ලූනූ අේවනු ්ලබන සමසේ සකාධකා රණ මි්ලක 
සනකා්ලැ බීම සමේම  අය හ පත ්කා්ල ගු ණි් රටකාව 
යනකාදී සේතු මත බ්ල පෑම නිසකා සගකාවියකා ලූනූ 

වගකා සවේ ඉවත  සවේන සේතු වුණකා.   
 ඒ අනුව මකාතසල දිේ්රි ක්සේ ක්රම ක්රම සයේ 

වගකා ් ළ බිම  ප්රමකා ණය අඩු වුණකා. නමුත ්ෘෂි
්ේම සෙපකා ේත සම ේතුසේ නි්ල ධකා රීේ 

සගකාවිේ උනේදු  කිරීසම ප්රති ඵ
්ල යක ස්ලස සම වසසේ ය්ල 

්ේනසේ සහ් ට යේ 1150 
් ස්ලකාකු ලූනූ වගකාව  යළි 
ආරමභ කිරී මට හැකිව 
තිසබ නවකා. නමුත සම 
දින ව්ල ස්ලකාකු ලූනූ 
වගකා වට උචිත සනකාවන  
අය හ පත ්කා්ල ගු ණි් 
තතතවය සේතු සවේ 
බර ප ත්ල හකානි සිදු වී 
තිසය නවකා. මකාතසල  

දිේ්රි ක්සේ වියළි 
්්ලකා පය ස්ලස සැ්ල ස්න 

ෙඹුල්ල, සිගි රිය, ්ලේග්ල, 
ගසල සව්ල යන  ප්රසද ශ ව්ල 

දැනට පව තින ්කා්ල ගු ණය සදශීය 
ස්ලකාකු ළුැණු වගකා වට සුදු සුෙ යේන  

ගැඹු රිේ අධ්ය නය ්ළ යුතු ්කා්ල යයි සම. ඒ වසේම 
බැකටී රියකා ආසකා ෙ න යේ මතුව  තිසබ නවකා. ස්ලකාකු 
ලුනූ බලබය කුණු වීම, පත්ර ෙඟර සරෝගය නිසකා 
වගකා වට ෙරුණු හකානි  සගනදී තිසබ නවකා. සගකාවි 
ජන තකාව ්ෘෂි ් ේම සෙපකා ේත සම ේතුව විසිේ 
නිේසද ශිත  පලි සබෝධ නකාශ් භකාවිතකා ්ළත 
වගකාව පකා්ල නය ්්ල සනකාහැකි දැඩි අන තු ර
්ට ්ලකව තිසබ නවකා. සමම දිලීර හකා බැකටී රියකා 

ආසකා දිත තතව යේ මතුවී දින සේ තුනක ගත 
සවේනත  සපරම වගකාව සමපු ේණ සයේ විනකා ශවී 
යනවකා.“   

 ස්ලකාකු ලූනූ සගකාවි යේ සම ප්රේනය ෙකිේසේ 
තවත  පැතත කිනි. මකාතසල දිේ්රික ඒ්කා බදධ 
සගකාවි පෙ නසම සභකා පති සුනිල රණ වීර  පව
සේසේ සමවැනි ්තකා වකි.   

 “අසේ සගකාවියකා සදශීය ස්ලකාකු ලූනූ බීජ වගකා 
කිරීම සඳහකා වැඩි ්ැමැ තතක  ෙකව නවකා. සදශීය 
ලූනූ බීජ ප්රමි ති සයේ හකා ගුණකා තම් තතව සයේ 
ඉහ ළයි. සදශීය  ස්ලකාකු ලූනූ බීජ ෙඹුලු සරඩ් හකා 
ගසල සව්ල වයිට් ස්ලස වේග සේක තිසබ නවකා. 
සදශීය බීජ  නිෂපකා ෙන ක්රියකා ව ලි සේදී පැන නගින 
ගැට ලු වක වේසේ වස ේති ්  ර ණය සඳහකා ශිත 
ගබඩකා  පහ සු ් ම සනකාමැ ති ් ම. ඒ සඳහකා නුව
ර එ ළිය දිේ්රි ක්සේ රහං ග්ල, සීතකා එළිය එසේ  
සනකාමැති නම, ්ටු නකා ය් ප්රසදශ පිහිටි ශිත ගබ
ඩකා ව ්ලට මවු බලබ ප්රවකා හ නය ්ර දීම  ්ෘෂි ් ේම 
සෙපකා ේත සම ේතුව මඟිේ හැම වගකා ්ේන ය ් ම 
සිදු ්ර නවකා. අෙ වන විටත   

වගකා ණය සගවකා ගැනී මට බැරිව අස රණ වී 
සිටින සගකාවි යේ සවනු සවේ යම සහ න යක ්ලැසේ 
නම වටි නවකා.“ යැයි සුනිල රණ වීර පව ස ේසේය.   

 ස්ලකාකු ලූනූ වගකාව මකාතසල දිේ්රි ක්සේ ජන
ප්රිය හකා ප්රධකාන  අදා යම මකාේග යක වී ඇත. ඊට 
අම ත රව අේතේ ්්ලකා පීය ප්රසදශ ස්ලස අනු රකා ධ
පු රය, පුතත ්ලම, සපකාසළකා ේන රුව, කුරු ණෑ ග්ල,  
වේනි යකාව, මු්ල තිේ, කිලි සනකාච්චි, බදුල්ල, උඩ ව ්ලව 
හකා මහ වැලි ්්ලකා ප යේහි සගකාවි  ජන තකා වෙ ලූනූ 
වගකා වට නැඹු රුවී සිටී.   

අෙ වන විට ස්ලකාකු ලුනූ කිස්ලෝ ව් අවම 
ගැනුම මි්ල රුපි යල 80 ්  මි්ලක නියම කිරීම 
සගකාවි යකාට අේවැ සි ල්ලකි. එසේම අේවනු සනළන 
සමය ආසේන වන විට ලූනූ ආන ය නය තහ නම 
කිරී මට පිය වර ගැනීම සහෝ ආන ය නි් බදු ඉහළ 

දැමීම ්ළ යුතු  සවනවකා.   
 සමවර ය්ල ්ේනසේ පැවතී ස්ලකාකු ලූනූ 

බීජ හිඟය සේතු සවේ ආන ය නි්  බීජ කිස්ලෝ
ව් මි්ල රුපි යල 7000, 8000 ්ටෙ සදශීය බීජ 
කිස්ලෝ ව් මි්ල රුපි යල 22000  , 25000 ත අතර 
මි්ල ් ට සගකාවීේට මි්ලදී ගැනී මට සිදු විය. ස්ලකාකු 
ලූනූ බීජ හිඟය  හකා මි්ල ඉහ ළ යකාම නිසකාම ඇතැම 
කූ්ඨ සවළ ඳුේ ්ල ඉකුත වූ බිජ අස්ලවි කිරීසම  
ජකාවකා ර මක ෙ ්සේය. සම නිසකා වගකාව ආර
මභ සේ දීම සගකාවි යකාට විශකා්ල පකාඩු වක දැරී මට  
සිදු විය.   

 සමකාර ග හ ් ේෙ ඒ්කා බදධ සගකාවි පෙ නසම 
සභකා පති ඩේලිේ.එම. චේ්ර සිරි බේඩකාර.   

 මහ වැ ලිසේ හකා ්ෘෂි ් ේම සෙපකා ේත සම ේතුසේ 
මහ තතුරු මැදි හත සව්ලකා  සගකාවීේට ලූනූ බීජ 
දි්ලකා සගකාවීේ උනේදු ්රපු නිසකා අපිත ස්ලකාකු 
ලූනූ වගකා වට  සයකාමු වූණකා. අක් ර යක වගකා 
්රේන රුපි යල ්ලක්ෂ සේ ් ට වඩකා විය ෙම 
්ර්ලකා  තිසය නවකා. සම දින ව්ල ස්ලකාකු ලූනූ ව්ලට 
වැ්ලඳී ඇති සරෝගය ගැන ්ෘෂි ් ේම  සෙපකා ේත
සම ේතුව හකා  මහ වැලි අධි ් කා රිය දැනු වත ්ළකා. 
ඔවුේ නියම ්ළ  සියළු සබසහත වේග සයදුවකා. 
ඒත වැඩක වුසේ නැහැ. මහ ඉ ලු ේප ල්ලසම 
්ෘෂි ් ේම  නි්ල ධකා රිේ අපිට කියේසන සම් 
ඇේත්රැ කේසනකාේ සරෝගය කිය්ල. “ චේ්ර සිරි 
බේඩකාර එසේ පව සන විට සක. බි. එේ. රණ වීර 
පව සේසේ  සමවේ ්තකා වකි.   

“ මම සදශීය ස්ලකාකු ළූණු වගකාසේ ආර මභසේ 
සිට වගකා ්ළකා. එකෙ හේ නව සිය අනූ සේ 
අනූ තුන වස ර ව්ල ්ෘෂි ් ේම  සෙපකා ේත සම ේතුසේ 
මහ තතු රුයි අපියි දැඩි පරි ශ්ර ම යක ෙර්ල සදශීය 
ස්ලකාකු ලූනූ බිජ  අප ටම නිෂපකා ෙ නය ්රේන 
පුළු වේ කියකා ඔේපු ්ළකා. එසහම ්රපු අපිට 
සෙෙ හේ  දාහ ත සේදී ලූනූ විකුණ ගේන බැරිව 
ෙඹුල්ල නග රසේ දැවැේත උෙ ස�ෝ ්ෂ ණ යක කිරී ම

ටත  සිදු වුණකා.“   
ගසල සව්ල, බුදු සේ හිේන, සෙම ට සගකා ල්ලකා ගම 

පදිංචි එල. එල. ධිර සිංහ ෙ සදශීය ස්ලකාකු ළූණු 
බීජ නිෂපකා ෙ ්  සයකි.   

ස්ලකාකු ළූණු බීජ නිෂපකා ෙ න යට 2012 වස සේදී 
සයකාමු වුණකා. මසේ ළුැණු  වගකා සවේම සතෝරකා ගත 
මවු බලබ වස ේති ්  ර ණ යට යව නවකා. මවු බලබ 
කිස්ලෝ ග්ෑම  6000ක සෑම වේ්ෂ ය ් ම යව නවකා.   

පසු ගිය ්කාසල බිජ අස්ලවි ්ර ගැ නීසම ගැටළු 
මතු වුණකා. 2018 වස සේදී  රජසේ මැදි හ තවී
සමේ බීජ කිස්ලෝව රුපි යල 9000 බැගිේ ලුණු 
සගකාවීේට ්ලබකා දීම  සිදු ් ළකා. රජය බීජ කිස්ලෝ
වට සිය යට 50 ් සහ නකා ධකා ර යක ්ලබකා දුේනත 
ඇතැ මුේට එය  ්ලැබී නැහැ.“ ඔවුහු පව සේසේ 
තමේට ඇති ගැට ළුය.   

 ෙඹුල්ල ආේථි් මධ්ය ේ්කාන සවළඳ සංග මසේ 
හිටපු සභකා පති යු. බි.  ඒ් නකා ය් සදශීය ස්ලකාකු 
ළුැණු වගකාසේ ආර මභ් වගකා ්රු සවකි. එසහත 
අෙ වන විට ඔහු  සවනත ව්කාපකා ර ය් නියැලී 
සිටී. 

 සිගි රිය, පලු ටකාව පදිංචි එච්. එම. සේනකා රතන 
අප හකා සමසේ පැවැ සීය.   

 “අසේ ගසම තමයි මුලිේම ලූනූ වගකාව ආරමභ 
්සේ. ඒ ්කා්ලසේ ලූනූ කිස්ලෝ වක විකසක 
රුපි යල 6.00ට.  දැේ අවු රුදු පහ හය් ්කා්ල
යක සිට අපිට ලුනූ වගකා සවේ එේන එේනම 
පකාඩු  සිදු සව මිේ තිසය නවකා. වගකා වට බැංකු සවේ 
ගත ණය මුෙසල සපකාළිය විත රක අවු රුදු  පතකා 
සගවකා ෙම මිේ ඉේනවකා. වගකා වේ දැේ සරු නැහැ 
සනකාසයක ස්ලඩ  සබෝසව්ලකා නිසකා. දිලීර සරෝග යක 
නිසකා වගකා සවේ හත සරේ තුනකම හකානි සව්ලකා. 
ගසම සගකාවි පවුල වැඩි පු රම ජීවත වුසේ  ස්ලකාකු 
ලූනූ වගකා සවේ. දැේ වැඩි සෙසනක ලූනූ වගකාව 
අතහැ ර්ලකා තක්කාලි, අඹ,  ස්සසල වැනි සබෝග 
වගකා වේට සයකාමු සව ්ලයි ඉේසේ.   

කබ ල�න ලි�ට 
ඇද වැටුණු  
රලාකුලූනු
ර�ාවියා

විශේෂඥ ශශයෙ  ශශෙද්ය 
ක්රිෂාන්ත ශෙශේරා

ගෘහ නිේ්ාණ ශිල්පි  
අනුර ද සිල්ො

විශ්ාමික විදුහල්ෙති
එස්. එම්. ශ�ෝ්දා�

ඒකනායක එල්. එල්. ඩී. වීරසිිංහ

චන්රසිරි



වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා 25

රුපියල්  විසිපන්දහසක තෑගි

උස්වත්ත කන්ෆැක්ෂනරී ්වර්කස සමාගම අනුග්රහයෙනි

සැපතැම්බර් මස ජය ග්රා හ කයයෝ
ම�ොටොමෙදරමේ ගුරු ය�ෝල යෙනස 66

උස්වත්ත කන්ෆැක්ෂනරී ්වර්කස සමාගම අනුග්රහයෙනි

අය�ෝස්තු මස ජය ග්රා හ කයයෝ
ම�ොටොමෙදරමේ ගුරු ය�ෝල යෙනස 73

1. ජී.එස.එම්. ජෙ ්ව ර්්ධන 
පසසර පාර, හිඳ යගාඩ, බදුල්ල.

2. ඩබ්ලිව්.ඒ.එම්. රම්ය ්ල්තා 
යපාල්වත්ත, රතය්තාට.

3. එච්.එම්. රතනා ෙක 
5 ්වන පටු මග, සම ගි උ ෙන, 
මා්ව ්ත ගම.

4. පී. යජෝන ඉ්ලං ග රතන 
යේ්වා යපා්ල, පි්ලෆැසස.

5. එල.පී. අමානි දිහාසා 
සිල්වරි යරෙසට්, ෙටි ෙන පාර, 
කෆැක ණ දුර.

6. ඒ.එම්.එස.බී. අම ර යකෝන 
විජ ෙ බා හු කන්ද, හෆැටන (හරහා)

7. විනී්තා මංච නා ෙක 
හ්ත රැස ය්ව්ල, ොප නෙ පාර, 
අනු රා ්ධ පු රෙ.

8. ජී.යේ. අමරා ජෙ යකාඩි
සිෙ ඹ ්ලා ග ස්තෆැනන, ්වෆැල්ල්ව. 

9. ජී. දිනු ෂිකා පියු මාලි
බුරු ්ත කන්ද, ගයේ ොෙ, 
ඇඹි ලි පි ටිෙ.

රුපිෙල 2500 බෆැගින ත්ාග 
්ලෆැබූ ජෙග්රාහකයෙෝ

“මුල නිෂපා ්දන යර්ඩි ෙල ටෙර්” භාවි
්තෙ ප්රකට යගෝලීෙ ්වාහන නිෂපා ්ද
ක ෙන විසින ්වාහ න ෙක දිර්්ඝ කා ලීන 

ක්රිො ශී ලි ත්වෙ, සු්ව ප හ සු්ව හා ආර ක්ෂා්ව 
සඳහා “මුල නිෂපා ්දන යර්ඩි ෙල ටෙර්”  භාවි
්තෙ පම ණක නිර්යදේශ කරනු ්ලෆැයබ්. එ්වෆැනි අති 
නවීන ්වාහන හිමි ක රු ්වන විසින  “මුල නිෂපා
්දන යර්ඩි ෙල ටෙර්” සනනාම පම ණක ය්තෝරා 
ගෆැනී මට රුචි ක ත්ව ෙක දැකවීම ස්වභා වි කෙ. 

මේ සඳහා විවිධ සන්ාම ්ාම ය නමගෙන 
හඳු න්වනු ලබ්  තතත්ව මයන ඉහළ 
ම්ාමයක් ්වාහ් මාදි ලි ්ව ලට  නිරමදේශ කළ 
ඒ ඒ  “මුල් නිෂ්ා ද් මරඩි යල් ටයර” මිලදී 
ගෙැනී මට  හැකි අ්ව කා ශය ම්වමළඳ ම්ාමළහි 
ගෙම්ය විය යුතුය. එයට මේතු්ව  විමේ ෂ මයනම  
“මුල් නිෂ්ා ද් මරඩි යල් ටයර” භාවිත කිරීම 

සඳහා නිරමදේ ශිත ජාත්ය නතර උ් මදස් මාලා
්වට ් ට හැ නි්ව ප්රමි ති මයන මතාර විකල්් ටයර 
භාවිත ම්ාකි රී මට ්වාහ් හිමි ක රු ්වන ඉතා 
්රි ක්ෂා කාරී වීමය. සැම වි ටම ්වාහ් හිමි ක
රු ්වන  මරඩි යල් ්වරගෙමේ “මුල් නිෂ්ා ද් 
ටයර” භාවිත කිරීම සඳහා  ප්රබල ප්ර්ව ණ තා
්වක් නිරා යා ස මයන නිරමා ණය මේ. මරඩි යල් 
ටයර නිෂ්ා ද ් ය සඳහා ප්රච ලිත කාරය ක්ෂම 
ඉංජි මනරු තාක්ෂ ණය මලස සැල මකනමන 
මලා්ව දැ්ට ශක්ති මත මලස ප්රති ස්්ා පිත 
“ සුපිරි මරඩි යල් ටයර”  ශිල්පීය  ක්රම මේ ද
යයි. 2019  දතත යනට අනු්ව ටයර ආ් ය ් ය  
කිරීම තුළින රුපි යල් බිලි ය් 4.5 ක් ්මණ 
්ව් මරගු බදු ආදා ය මක් රජය  ම්වත උත්ා
ද ් ය කර් ලදී.

මකමස් ම්වතත, රජය විසින දැ්ට තා්ව
ක ලි ක්ව ටයර ආ් ය ් ය සිමා කර තිබීම 
මේතු ම්වන ්ාරි මභෝ ගි ක යාමේ දෘෂටි මකෝණ
මයන බල් කල කිසි යේ අ් හ සු තා ්වක් ්ැ් 
්ැගී තිමබ් බ්ව විද්ය මා් මේ. අ්වශ්ය උසස් 
්වරගෙමේ ටයර ආ් ය් ක්රියා ්ව ලිය ම්ර ්රිදි 
සීමා නිරණ ය නමගෙන මතාර්ව ආරේභ කිරීම 
මේ නිසා කාමලෝ චිත ම්වනු ඇතැයි සිතමු.      

 ටයර් අරාන ය න ය සීමරා කිරීයමන 
පරාරිය�ෝගිකයිනට දැඩි අසී රු තරා 

යස්ලාන බෆැංකු්ව, රට ්වසා ්දමා 
තිබූ කා්ලෙ තුළ සහ ඉන 
පසු්ව කුඩා හා මධ්ය පරි මාණ 

ව්ය්ව සාෙ ය්වනු ය්වන අඛ ණඩ්ව සහ යෙෝ ගෙ 
්ලබා දීම ඉ්ලකක කර ගනි මින ය්වබ්නාර් 
සෆැසි ය්දකක පෆැ්වෆැ තවී මට කට යුතු කයේෙ. 
COVID19 ්වසං ග ්ත යෙන පසු්ව ෙළි නෆැගී 
සිටීම සඳහා අ්වශ්ය ව්යාපා රික උප ය්දස 
යමනම ද්ර්ව ශී ්ල්තා කළ ම නා ක ර ණෙ, සෆැප යු
ම්දාම කළ ම නා ක ර ණෙ සහ ්වඩාත ෙහ පත 
ව්යාපා රික ක්රිො ්වලි සඳහා න්ව ්තාක්ෂ ණෙ 
භාවි්ත කිරීම ආදී ්වෆැ්ද ගත කයෂත්ර රැසක ්ද 
ව්ය්ව සා ෙ ක ෙන ය්වනු ය්වන පිරි නෆැ මීම යමම 
ය්වබ්නාර් යපයළහි අර මුණ විෙ.

'ශ්රී ලාංමක්ය ආරථි ක යට COVID-19 ්වසං
ගෙ ත මයන ඇති කළ බල ් ෑම' සහ '්්ව 
අභි මයෝගෙ හමුමේ ව්ා්ා රික ක්රමමෝ ් ාය 
යළි අර් ක ්  ් ය කිරීම' ය් මතමා යටමත 
ම්වබ්ාර මාලා්ව ්ැ්වැ තවිණි. බහු තර 
සිංහල සහ ද්රවිඩ ව්ා්ා රික ප්රජා්ව ආ්ව ර

ණය කර මින එම භාෂා මදමකනම ම්වබි
්ාර ්ැ්වැ තවී මට ද මසලාන බැංකු්ව කට
යුතු කමේය. මම්වැනි ්වරගෙමේ ද්රවිඩ බසින 
සුළු හා මධ්ය ්රි මාණ අංශය ම්වනු ම්වන 
දියත මකරුණු ප්ර්ම ම්වබ්ාර සැසිය ද 
මමය වීම විමේ ෂ ත්ව යකි. සුළු හා මධ්ය 
්රි මාණ ව්්ව සාය නිමයෝ ජ ් ය කර මින 
එම ව්්ව සාය ්ඟා සි ටු වීම සඳහා දියත 
මකරුණු ම්වබ්ාර මාලා්ව සඳහා 300 
මදම් කුමේ සහ භා ගි ත්ව යක් හිමි විය.

මයෙෂ්ඨ ආරථි ක මේ දි යකු මමනම සුළු 
හා මධ්ය ්රි මාණ සං්ව රධ් උ් මදේ ශ ක ්ව
ර යකු ්ව් හසිත විමේ සු නද රමේ මූලි ක ත්ව
මයන ්ැ්වැ තවුණු ප්ර්ම ම්වබ්ාර සැසිය 
සඳහා 125 මදම්කු සහ භාගී විය. Sparkwin 
Research ආය ත ් මේ ්රමේ ෂණ සහ ්ාරි
මභෝ ගික දරශ් ඒක කමේ අධ්යක්ෂ සුදා ක
රන මේර ේබ ලේ මහතා විසින මමමහ ය ්ව් 
ලද මද්ව් ම්වබි ් ාර සැසිය සඳහා 175 ක් 
මදම්ක් සහ භාගී විය.

යසලරාන ්බැංකු යෙන 
යෙබනරාර් මරාලරා ෙක්

සියැට් කැලණි ටයර් 
යපර මුයේ

සිෙෆැට් කෆැ්ලණි යහෝලඩිනේස සමා ගම දැන ට මත ්වස ර
කට ටෙර් මිලි ෙන 2ක නිප ්ද ්වන අ්තර යමරට ට්රක සහ 
බසරථ ටෙර් අ්ව ශ්ය ්තා්ව සිෙ ෙට 100කම සමා ග මට 

සෆැප යිෙ හෆැකි බ්ව ප්ව සයි. ඒ සඳහා ඉදිරි සති කිහි පෙ තුළ 
යර්ඩි ෙල ටෙර් නිෂපා ්ද නෙ 45 %කින ්වර්්ධ නෙ කිරී මට ෙනත්ර 
සවි ක ර මින ප්වතී

විමදේශ විනි මය ඉතිරි කර ගෙැනී ම ටත මදේශීය කරමානත 
්ඟා සිටු වී ම ටත රජය දර් ප්රයත්්වලට ප්රති චා ර යක් 
මලස මමරට ට්රක්ර් සහ බස්ර් ටයර අ්ව ශ්ය තා්ව සේපූ
රණ මයනම නි් ද වීම සඳහා සමා ගෙමේ සිය ලුම නිෂ්ා ද් 
කරමානත ශාලා ්වල ධාරි තා්ව උ් රි ම මයන භාවිත කර මින 
ආ් ය් ආමදේ ශ ් ය තුළින විමදේශ විනි මය ඉතිරි කර දීමට 
සියැට් කැළණි මහෝල්ඩිනේස් සමා ගෙම ඉදි රි ් ත වී ඇත.

මමරට ටයර අ්ව ශ්ය තා ම්වන දැ් ට මත අඩ කට ආසන් 
ප්රමා ණ යක් නිෂ්ා ද ් ය කර් සියැට් සමා ගෙම රජය විසින 
තා්ව කා ලි ක්ව ්්්වා ඇති ආ් ය් සීමා හමුමේ මමරට මගී 
බස්ර් සහ භාණඩ ප්ර්වා හ් අංශ ්වල ටයර අ්ව ශ්ය තා්ව සිය
යට 100ක්ම සමා ගෙ මට මදේශී ය්ව නිෂ්ා ද ් ය කළ හැකි බ්ව 
ප්රකාශ කරයි.

මේ ආකා ර මයන පිට ර ටින මගෙන්ව් ටයර මමරට නි් ද
වීම මගින ්වස ර කට රුපි යල් බිලි ය් 11ක විමදේශ විනි ම යක් 
ඉතිරි කර ගෙත හැකි බ්ව සමා ගෙම සඳ හන කරයි.    

ආ් ය් සීමා්ව නිසා මදේශීය ම්වමළ ඳ ම්ාමේ ඇතිවී 
තිමබ් අම තර ඉල්ලුම සපු රා ලීම සඳහා සමා ගෙ මට තිමබ් 
හැකි යා්ව පිළි බ ඳ්ව අද හස් දක්්ව මින සමා ගෙමේ කළ ම ් ා කාර 
අධ්යක්ෂ,  රවී ඩඩලානි අ්ා ්ව ර ණය කමේ සියැට් කැලණි 
සමා ගෙ මට දැ් ට මත ්වස ර කට ටයර මිලි ය් 2 ක් මදේශී ය්ව 
නිෂ්ා ද ් ය කළ හැකි බ්වත එළ මේ සති කිහි ් ය තුළ 
කාර සහ ්වෑන ර් සඳහා ්ව් මරඩි යල් ටයර ත්වත 200, 
000ක් නිෂ්ා ද ් ය කිරී මට ්්ව යන්ර සවි ක ර මින සිටි් 
බ්වතය. මමම ්්ව යන්ර නිෂ්ා ද් ක්රියා ්ව ලි යට මයද වීම 
විමදේ ශීය තාක්ෂ ණ මේ දීන ්ැමිණි විගෙස සිදු ්වනු ඇතැයි ද 
ඔහු ්ැ්ව සීය. 

මීට අම ත ර්ව,  ්ාරි මභෝ ගි ක යනට සහ ආරථි ක යට සහ
මයෝ ගෙය දැක්වීම සඳහා සියැට් කැලණි සමා ගෙම විසින 
2019 මදසැ ේබර මාසමේ සිට ටය ර්වල මිල ගෙණන ම්ව්ස් 
ම්ාකළ බ්ව ද සමා ගෙම ්්ව සයි. 

සමා ගෙම විසින ්සු ගිය ජූලි මාස මේ දී ්වැඩි බරක් මගේ 
යමින ්වැඩි දු රක් ධා්ව ් ය කළ හැකි  10.00 R20 ප්රමා ණමේ 
බයස්ේලයි ටය ර යක් ්ව් ‘CEAT LYFMAX’ ටය රය ම්වමළ ඳ
ම්ා ළට හඳුන්වා මද් ලදී. කිමලෝ ග්ෑේ 52ක (රාතතල් 115 
ක්) බර කින යුක්ත ්ව් මමම ටය රය ශ්රී ලංකාමේ ම්වමළ
ඳ ම්ාළ තුළ තිමබ් මේ ආකා ර මයන බර ඇදීම සඳහා 
්මක් දි්ා මගේ තිමබ් ත්වත ජාත්ය නතර ටයර සන්ාම 
මදකක් සමඟ සංස නද ් ය කිරීම මගින දිගු කල් ්්වත්ා 
බ්ව ස්ා් කර තිමබ.

Daraz.lk යෙතින සුවි යේෂී ෙට්ටම
සුහ්ද හ්දක ඇති යදේශීෙ බෆැංකු්ව 

ය්ලස යස්ලාන බෆැංකු්ව ශ්රී 
්ලංකායව් විශා ්ල ්තම අන්ත

ර්ජා්ල සාප්පු ස්වාරි ය්වබ්  අඩ විෙ 
සමඟ අත්වෆැල බෆැඳ ග නි මින දිෙත කරන 
'යස්ලාන සිකු රාදා' (Seylan Fridays) 
ප්ර්ව ර්්ධන ්වෆැඩ ස ට හන හරහා සිෙලු 
යස්ලාන බෆැංකු යරෙඩිට් කාඩප ත හි මි ෙන 
ය්ව්ත අස ම සම ්වට්ටම් පිරි නෆැ මී මට කට
යුතු යොදා ඇ්ත.

සිය සාේපු ස්වාරි අ්ව ශ්යතා සපු රා ගෙැ
නීම සඳහා ්ාරි මභෝ ගි ක යන ඉ්වාණිජ 
ක්රම මේද ම්වත ්වඩාත ්ැඹුරු වීමේ 
ප්ර්ව ණ තා ්වක් ්්ව ති් ්සු බිම තුළ 2020 
මදසැ ේබර මාසය දක්්වා සෑම සිකු රා
දා ්ව කම Daraz ම්වබ අඩ විය හරහා සුවි
මේෂී ්වට්ටේ හිමි කර ගෙැනී මට මසලාන 
බැංකු මක්රඩිට් කාඩ් ත හි මි යනට අ්ව
ස්්ා්ව උදාවී ඇත. ඒ අනු්ව, එම ම්වබඅ

ඩ විමේ සියලු කාණඩ ආ්ව ර ණය කර
මින පුළුල් ්රා ස යක නිෂ්ා ද් සඳහා 
10% ක ්වට්ට මක් හිමි කර දීමට මසලාන 
බැංකු්ව සහ Daraz ම්වබඅ ඩ විය කට
යුතු මයාදා ඇත. ්ාරි මභෝ ගි කයා මිලදී 
ගෙන්ා භාණඩ ඔවුන සිටි් ස්්ා් යට 
ම මගෙන්වා ගෙැනීමේ අ්ව ස්්ා්ව හිමි කර 
මදමින ්ාරි මභෝ ගික ්හ සු්ව ත්ව දු ර ටත 
පුළුල් කිරීම මමම ප්ර්ව රධ් ්වැඩ ස ට
හමන අර මු ණයි.

 ෆිච් මරේණි ගෙත කිරීේ මගින ඒ 
බැංකුමේ ජාතික දිගු කා ලී් මරේණි ගෙත 
කිරීම A (lka) මගින මුල්ය මය ්වශ මයන 

ස්්ා්වර බැංකු ්වක් මලස තහ වු රු කර 
ඇත. ත්වද, Transparency Global ආය
ත ් ය විසින ආය ත නික ්වාරතා ක ර
ණමේ විනි වි ද භා ්වය ම්වනු ම්වන මකාටස් 
ම්වමළ ඳ ම්ාමේ ලියා ්  දිංචි සමා ගෙේ 
අතර මද්ව් ස්්ා්මේ මරේණි ගෙ ත කර 
ඇති මසලාන බැංකු්ව S & P Dow Jones SL 
20 දරශ ක යට ද ඇතු ළත්ව සිටී. 

මසලාන මක්රඩිට් සහ මඩබිට් කාඩ්ත 
ලබා ගෙැ නීම සඳහා 011 200 88 88 
ක්ෂණික ඇම තුේ අංකය අම තන්. 
්වැඩි දුර මතාර තුරු සඳහා www.seylan.lk 
ම්වත පිවි මසන්.

යකරාම ර්්ෂල් ්බැංකුයේ ෙතකම ෙර්්ධ නය යේ 
යකාම ර්්ෂල බෆැංකු්ව,  

එෙට අනු බදේ්ධ 
සමා ගම්්ද ඇතු ළත 

්වන යකාම ර්්ෂල බෆැංකු සමූ හෙ විසින 
2020 පළමු මාස හයේ දී 11.19% 
ක ශකති මත ්වතකම් ්වර්්ධ න ෙක 
්ලබා ග නි මින රුපි ෙල ට්රිලි ෙන 
1.5 ක ්වතකම් සීමා්ව පසු කි රී මට 
සමතවී තියබන අ්තර ස්ලකා 
බ්ලන කා්ල යේ දී සමූ හයේ ්දළ 
අදා ෙම 2.15%කින ්වර්්ධ නෙ වී රුපි ෙල 
බිලි ෙන 75.167 කවී තියබ්.     

බැංකු්ව සඳ හන කරනමන ජාත්ය
නතර මූල්ය ආය ත ් ය (IFC) විසින 
ඉදි රි මේ දී මකාම රෂල් බැංකු ්වට සිදු
කි රී මට නිය මිත මඩාලර මිලි ය් 50 ක 

මකාටස් ආමයෝ ජ ් ය සමඟ බැංකුමේ 
්ළමු ම්ළ ප්රාේධ් ප්රමා ණත්ව අනු
්ා තය සහ මකාට ස්ක රු ්වනමේ ්වටි ් ා
කේ ත්ව දු ර ටත ඉහළ යනු ඇති බ්වයි.   

මේ අතර,  බැංකුමේ ම්ාලී අනත
රය 2019 මදසැ ේබර අ්ව සා ් මේ තිබූ 
3.51% ක මට්ටමේ සිට සලකා බල් 
මාස හයක කාල සීමා්ව තුළ දී 3.04% ක් 
දක්්වා අඩුවී තිමබ. එමස්ම,  2019 අ්ව
සා ්  මේ දී බැංකුමේ ්වතක ේ්වල ප්රති

ලාභ අනු ් ා තය (බදු්වලට ම්ර) සහ 
මකාටස්්වලට අදාළ ප්රති ලාභ අනු ් ා තය 
පිළි ම්ව ලින 1.66% ක් සහ 13.54% ක්වූ 
අතර එය 2020 ජුනි 30 ්ව්දා ්ව් විට 

1.43% ක් සහ 10.21%ක් වී ඇත.   
බංේලා මදේ ශය තුළ ශාඛා 19 ක් 

ද මිය නමා රමේ යැනමගොනහි,  
නිමයෝ ජිත කාරයා ල යක් සහ මන 
්යි ටේ හි,  ක්ෂුද්ර මූල්ය් සමා ගෙ මක් 
මමනම මාල දි ්ව යි් තුළ බහු තර 

මකාටස් හිමි කා රී ත්ව මයන යුතු ්ළමු 
ම්ළ බැංකු ්ව කින සම නවිත විමදේ
ශීය මමමහ යු මක් ්්ව ත්වා මගේ ය් 
ශ්රී ලංකාමේ එකම පුදේගෙ ලික ්වාණිජ 
බැංකු්ව මකාම රෂල් බැංකු්ව මේ.   

විශිෂට යස්ෙරා ෙක් සඳහරා ප්රීමරා රන පිය ෙර

යමරට ප්රමු ඛ ්තම තිරිඟු පිටි 
නිෂපා ්දන සමා ග මක ්වන ප්රීමා 
සිය්ලෝන (පුදේග ලික) සමා ගම 

DFCC බෆැංකු්ව හා එක්ව ්තම සමා ගම හා 
බෆැඳුණු විශිෂට ගනු ය්ද නු ක රු ්වන සඳ හාම 
ය්වනවූ ප්රීමා රන පිෙ ්වර නම් වූ සුවි යේෂී 
්වෆැඩ ස ට හ නක පසු ගි ෙදා දිෙත කර මින ඒ 
සඳහා ්වන අ්ව යබෝ ්ධ්තා ගිවි සු මට 2020 
අයගෝසතු මස 10 ්වනදා ප්රීමා සිය්ලෝන 
(පුදේග ලික) සමා ගයම් සාමා න්ා ධි කාරී ඔනේ 
යජෝන සියොන මහ්තා සහ DFCC බෆැංකුයව් 
ප්ර්ධාන වි්ධා ෙක නි්ල ්ධාරී ්ලකෂමන සිල්වා 
ෙන මහ ත්ව රුන අතසන ්තබන ්ලදී.

අඛ ණඩ්ව සිේ්ව් ්වර ටත ක්රියා තමක 
මකමර් ප්රීමා රන පිය ්වර මලෝයල්ටි ්වැඩ
ස ට හ් මම්වර ්ැවුේ ආර කින ප්රීමා ්ාරි
මභෝ ගි ක යන ඇගෙ යු මට ලක්මක මර් විමේ
ෂාංගෙ රැස කින සම නවි තය. මමරට මබකරි 
හා තිරිඟු පිටි ආශ්රිත කරමා නත ්වල ප්රමි තිය 
ඉහළ ් ං්ව මින මමම ් ාරි මභෝ ගි ක යන දශක 
හත ර කට අධික කාල යක ්ටන ප්රීමා සමා
ගෙම සමඟ රැඳී සිටි යහ.

DFCC බැංකු්ව සමඟ ඇති කර ගෙත මේ 

සබ ඳ තා්ව හරහා, ප්රීමා 
විේ්ව ස නීය ්ාරි මභෝ ගි ක
යින හට DFCC සහ ප්රීමා 
සන්ාම මයාද් ලද, 
මලෝයල්ටි ප්රති ලාභ ඇතු
ළත මඩබිට් කාඩ් තක් 
හිමි ්ව් අතර, එය හරහා 
දි්ව යි් පුරා පිහිටි හඳු ් ා
ගෙත ප්රමු ඛ ම්මේ ම්ව මළඳ 
හ වු  ල් ක  රු  ්ව  න ම ගෙ න 

මස්්වය ලබා ගෙත හැකිය. ්ාරි මභෝ ගි ක
යිනමේ විවිධ ජී්ව්  ශශලී න්ව ලට ඔබි් 
්රිදි විම්ෝද, සු්ව මස්්වා, රක්ෂණ, ස්්වරණා
භ රණ, ගෙෘහ මම්ව ලේ, ඇදුේ්ැළ දුේ සහ 
සුපිරි ම්වළ ඳ සැල් ආදී ක්මෂ්ර රැසක් මමම 
්වැඩ ස ට හ ් ට ඇතු ළත කර ඇත.

DFCC බැංකු්ව සමඟ ප්රීමා සිමලෝන 
(පුදේගෙ ලික) සමා ගෙම ඇති කර ගෙත සබ ඳ තා්ව 
හරහා හඳු ් ා ගෙත ප්රමු ඛ ම්මේ ම්ව මළඳ 
ආය ත්්වලදී ්හ සු ම්වන භාවිත කළ හැකි 
මඩබිට් කාඩ් තක් හිමි ්ව් බැවින ්ාරි
මභෝ ගි ක යන හට එය පුළුල් ්රා ස යක විහි
දුනු භාණඩ හා මස්්වා හිමි කර ගෙත හැකි 
ම්ා වික ල්් යක් මේ. එම වීසා  කාඩ්ත 
මයාදා ගෙ නි මින විමේ ෂිත ම්වමළඳ  හවු ල්ක
රු ්වන පිරි ්  ම් සුවි මේෂී ප්රති ලාභ  හිමි කර 
ගෙැනී මට ද එම ්ාරි මභෝ ගි ක යනට හැකිමේ.  
ත්වද, මමම හවු ල්කා රි ත්වය ත්ව දු ර ටත 
පුළුල්  කර මින DFCC බැංකු්ව විමේෂ ප්ර්ව
රධ්, ප්රමු ඛතා මස්්වා, ගොස්තු රහිත මක්රඩිට් 
කාඩ්ත සහ සුළු හා මධ්ය ්රි මාණ ව්්ව
සාය (SME) සඳහා ණය ්හ සු කේ ඇතුළු 
්හ සු කේ රැසක් ද පිරි ්  මයි.       

ශ්රී ්ලංකායව් Peugeot හි නි්ල නියෙෝ ජි්ත 
Carmart  පුදේග ලික සමා ගම යමෝටර් 
රථ නඩතතු  කයෂත්රයේ විප්්ල වීෙ 

ය්වන සක ඇති කර මින Peugeot මව් සමා
ගයම් “VIDEOCHECK” යස්වා්ව ශ්රී ්ලංකා ්වට 
හඳුන්වා දීමට සෆැර යසයි. ඒ අනු්ව online 
්තාක්ෂ ණෙ ඔසයස ්වාහ නයේ වීඩි යෙෝ ්වක පාරි
යභෝ ගි කො ය්ව්ත යොමු කර, online ඇස්ත යම්
නතු ්වක ්ලබා දීම ටත පාරි යභෝ ගික අනු මෆැ
ති යෙන අන තු රු්ව පසු කාලින යස්වා 
සහාෙ ්ලබා දීම ටත යම් හරහා 
අ්ව කා ශෙ සෆැ්ලයස.

ශ්රී ලංකාමේ ප්ර්ම 
්වරට අමල වි මයන ්සු 
VIDEOCHECK මස්්වා්ව 
සමාජ දුර ස්් භා ්වය 
ආරක්ෂා කර ගෙැනී
මට ම    මූලි ක ත්වය මද් 
්්ව ්වාතා ්ව ර ණය තුළ මබාමහෝ 
කාල ම්වලා ්වක් ගෙත වීම ්වළ ක්්වා ල
මින VIDEOCHECK ක්රම මේ දය එම බාධා ජය 
ගෙනි මින ඉදි රි යට මගොස් ඇත. යුමරෝ ් ය 
තුළ VIDEOCHECK ක්රම මේ දය පුළුල්්ව ්රීක්ෂා 
කිරීම මගින ්වැඩි දියුණු කර ඇති අතර මමය 
Carmart හී ඩිජි ට ල්ක ර ණය සහ කාරය ක්ෂ ම
තා්ව ්වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වූ දිගු කා ලී් 
උ්ා ය මා රගෙ යනමේ මූලික අංගෙ යකි.

ප්රංශය, ස්විට්ස රල නතය සහ ඕස්්රි යා්ව 
ය් රට ්වල ්ාරි මභෝ ගික මස්්වා ක්රියා ්ව ලි
යට ්්ව ඉහළ ්වටි ් ා ක මක් එක් කර මින 

VIDEOCHECK මස්්වා්ව ක්රියා තමක කිරීමේ ප්රති
ඵල මලස එම රට ්වල උසස් මට්ටමේ ්ාරි
මභෝ ගික තෘේති යක් මමම සඳහා ම්නනුේ 
කර තිමබ. ඒ අනු්ව අද ්ව් විට ප්රංසය, 
ස්්ාඤ්ඤය, මබල්ජි යම, ඉතා ලිය, සහ 
ම්ෝල නතය පුරා PSA ජාල ක්රියා තමක කර 
ඇති අතර එහි ්වැඩි දුර ්රී ක්ෂණ ජරම
නිමේ සිදු මකමර මින ්්වතී. ඒහිදී ආසියා 

්ැසි ෆික් කලා ් මේ VIDEOCHECK 
ක්රියා තමක කළ ්ළමු රට 

ශ්රී ලංකා ්වයි.
මගීනමේ ආර ක්ෂා්ව 

මහෝ මාරගෙ මයෝග්ය
තා ්ව යට මුලි ක ත්වය 
මදමින ්වැද ගෙත සහ 
හදිසි අ්ව ශ්ය තා ්වන 
විමේ ෂ මයන සඳ

හන කිරී මට නිෂ්ා
ද කයා විසින ්වරගී ක ර

ණය කර් ලද පිරි ක්සුේ 
ලැයි ස්තු ්වක් මමහිදී භාවිත කරයි. 

ඊට අම ත ර්ව ටයර්වල තතත්වය, තිරිංගේවල 
තතත්වය ද මමම ්රි ක්ෂා්ව අත ර තුර සිදු 
මකමර.

වීඩිමයෝ ්ටය රූගෙත කිරී මමන අ් තු රු්ව 
සිදු කළ යුතු කාරය යන පිළි බ ඳ්ව විස්තර කිරී
මක් සිදු මකමර. ඒ සඳහා ලයිස්තු ගෙත කර 
ඇති මස්්වා ්ව නමගෙන ්ාරි මභෝ ගි කයා ඉල්ලා 
සිටි් මස්්වා ආදි යත මයෝජිත අලු ත්වැ ඩියා 
පිළි බ ඳ්ව සහ ම්ව්ත කරු ණුද ඇතු ළත මේ.

“VIDEOCHECK” ඩිජි ටල් යස්ෙරාෙ 
පළමු ෙරට ශ්රී ලංකරා ෙට



26 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා

උපකාරක පද

 රුපි යල් පන ස්ද හ සක තෑගි

හරහට

1. ජල විදුලි බලා ගා ර යක් නිසා ම ප්රසි ද්ධි යට පත් 
   දිය ඇලල
5. පාද නැති
7. නව රත්න
8. පති ව්රතා ධරමය
9. 'ඇද' යනන සමඟ වාක්ශ්ලි ෂට ත්වය සඳහා 
    යයයද නනකි
10. රජ්ජු රුයවෝ

ක�ොනකදේසි
(1) ප්රහේ ලි කාව සඳහා මස කට රුපි යල් 50,000ක 
මු්දලක්  ජයග්ාහකයන් 10 හ්දනකු අතර හෙදී යයි.

(2) පළමුහවන්ම හතෝරාගන්නා නිවැරැදි පිළිතුරු 10ට  
රුපියල් 5000 ෙැගින් මු්දල් තෑගි පිරිනැහේ.

(3) සිළු මිණ පුව තපහත පළ වන ප්රහේ ලි කාව විසඳා 
කූප නය පුරවා ලියුේ කවරයක ෙහා, එහි වේපස ඉහළ 
හකළ වහේ ප්රහේ ලිකා අංක 115 යනු හවන් සඳ හන් කර 
හේන්ටී මයිහල්ඩි  හටාෆී ්දවටන 10ක්  සමඟ සිළු මිණ  
ප්රහේ ලි කාව, හල්ක්හ වුස, හකාළඹ 10. යන ලිපි න යට 

සැපතැේෙේ 23 දිනට හපර එවිය යුතුය. නිවැරදි 
ලිපිනය සහ දුරකතන අංකය ලියා එවන්න. 

(4) ජය ග්ා හ ක යන් හතෝරා ගනු ලෙන්හන් කුස පත 
ඇදී හමනි. ජය ග්ා හ ක යන්හගේ නේ සහ ප්රහේ ලි කාහේ 
නිවැ රැදි විස ඳුම සැපතැේෙේ 27දා සිළු මිණ පත්රහේ 
පළ හේ. ජයග්ාහකයන්හගේ ප්රතිඵල පුවතපහත පළ 
වී හතමසක් ඇතුළත ත්ාග මු්දල් පිරිනැහේ. ඔහේ 
ත්ාග මු්දල හනාලැබුණහහාත පමණක් සිළුමිණ කේතතෘ 
මණ්ඩලය අමතන්න. (දුරකතන අංකය - 011-2429265)

(5) ලංකාහේ සීමා ස හිත එක්සත ප්රවතෘතති පත්ර 
සමා ගහේ සහ හේන්ටි ආය ත නහේ, හසව කයන්ට හහෝ 
ඔවුන්හගේ පවු ල්වල සාමා ජි ක යන්ට තර ගය සඳහා 
ඉදිරි පත විය හනාහැ කිය.

ප්රහේලිකා අංක 115

නම:  ............ ..........................................................................

ලිපිනය: ................................................................................

අත්සන: ................................................................................

ප්රහේලිකා අංක 115

සේෙන්ධීකරණය - ගාමිණී රූපානන්ද අනුරූ මාධ්ය හේවා
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11. ජගත් කීරති යට පත් හිමි න මක් නිසා ප්රකට වූ 
     මාතර දිසායේ ගමකි 
12. බඩු බා හි රා දිය ණයට ගැනීයේ දී ඉදි රි ප ත් ක රන 
කාඩපත
14. ප්රකට වැදි ජනා වාස භූමි යකි
17. තරුව
18. 'බැද්යද ගම' නව ක තායේ ප්රධාන චරි තය
20. මිනි ත්තු වට යේවා හැටකි

පහළට

 2. අහස-යපාය�ාව �ං වී තියබ නනාක් යමන 
     යපයනන ස්ානය
 3. 1818 කැරැ ලයලන පසු පලා ආ ජන යා යගන 
     ජනා වාස වූ අේපාර දිසායේ යවර � බඩ ගේමා-
න යකි
 4. අලුත්
 5. දුරවරණ/ අඳු රු පාට
 6. අලු යම / උදෑ සන
 8. යමරට ප්ර්ම ලාංයක්ය පුරා විද්යා යකාම සා රිස
13. යලෝයකට ...... යගදර මර ගායත්
15. යේග ප නදු වත් අමුතු යකාණඩා විලා සි තා වත් 
     නිසා ජනා ද ර යට පත් ක්රිකට් ක්රීඩ කයා
16. අනධ කා රය
19. උදුන

එහතක්, හමහතක් ඉති හා සය තුළ ගෑස 
හවහළ දාම හා ෙල ශක්ති ක්හෂේත්රය වැනි 

ව්ාපාර ක්හෂේත්රය තුළ ප්රමු ඛ තවය හිමි කර ගැනී-
මට සමත වූහේ ෙහු ජා තික හවහළ්ද සමා ගේය.
හමරට ජාතික ධනය සූරා ගනි මින් එම හවහළඳ 
කට යුතු හී ඒකා ධි කා රය පැතිර වූ එකී ෙහු ජා-
තික සමා ගේ හවත අභි හයෝග කර මින් වසර 
25 ක් වැනි හකටි කාල යක් තුළ තම ස්ාව ර-
තවය හගා්ඩ නගා ගැනී ම ටත, ගෑස හවහළ දාම, 
ෙල ශ ක්තිය වැනි ක්හෂේත්රය තුළ මුදු න ටම සිය 
නම ඔසවා තෙ න්න ටත ශ්රී ලාංකීය හවහළඳ 
සමා ග ම කට හැකි වුණි නේ එය එම සමා ගම 
ලැබූ ජය ග් හ ණ යක් පම ණක් හනාව සමසත ශ්රී 
ලාංකීය  ජන තා වම ජාති යක් හැටි යට පම ණක් 
හනාව රටක් හැටී ය ටත ලැබූ විජ ය ග් හ ණ යක් 
හලස කිසිදු පැකි ළී ම කින් හතාර වම හඳුන්වා දීමට 
හැකිය.

ලාෆ්ස් ව්ාපා රික සන්ා මය 100% ක් දේශීය 
ව්ාපාර ජාල ය කට හිමි කම් කියයි. එම ලාෆ්ස් 
සන්ා මය ප්රමුඛ ව්ාපාර ක්දෂේත්ර ගණ ් ා
වක් ඔස්දස් සාර්ථ කව විවි ධාං ගී ක ර ණය වූ  ශ්රී 
ලංකාදේ විශා ල තම සහ විශවා ස නී යම ව්ාපාර 
සමු හ යක් දලසද හඳුනවා දීමට හැකිය. 1995 
වර්ෂදේ දී ආරම්්භ කළ ලාෆ්ස් ව්ාපාර සමූ
හය තුළ දම් ව් විට වෘත්තීය නිපු ්  ත්ව දයන 
පිරි පුන දස්වක දස්වි කා වන 3500කට අධික 
පිරි සක් දස්වය කර් අතර, වාරෂි කව ඇම රි
කානු ද�ාලර මිලි ය් 300 ට අධික ආදා ය මක් 
උත්පා ද ් ය කිරී මට ද එම ව්ාපා රික ජාල යට 
හැකි යාව ලැබී ඇත.

එල්.පී ගෑස්, බල ශක්ති,  පාරි ද්භෝ ගික ්භාණ� 
දවදළ ඳාම්, කරමානත, දහෝටල් සහ සංචා රක 
දස්වා, ප්රවා හ් සහ සැප යුම් කට යුතු,  ය් 
විවිධ ව්ාපාර කරමානත අංශ 
20කට අධික ප්රමා ණ යක ව්ාපතව 
ඇති ලාෆ්ස් සමුහ ව්ාපා රය මිලි ය් 
ගණ ් ක් පාරි ද්භෝ ගි ක යනදගේ විශව
ස නී ය ත්වය ඉහ ළිනම දිනූ සැබෑ ශ්රී 
ලාංකීය සමා ග මකි. 2020 මාරතු 31 
අව සන මූල්ය වර්ෂය සඳහා රුපි
යල් බිලි ය් 65 ක අදලවි ආදා ය
මක් වාරතා කිරී ම ටද ලාෆ්ස් සමූහ 
ව්ාපා ර යට හැකි යාව ලැබුණු අතර  
60,000 කට අධික දදනික පාරි
ද්භෝ ගික පිරි ස ක දගන යුත් දමරට 
විශා ල තම ව්ාපාර සමා ගම් අත රින 
එකක් දලසද එම සමා ගම් සමූ හය 
පිළි ගැදන.

ලාෆ්ස් සමුහ ව්ාපා රය දම් ව් 
විට සිය විසි පස් වස රක අභි මා ් 
වත් ගමන මග සැම රී මට සමත් 
වී ඇති අතර, එම ව්ාපා රය ලැබූ 
දමම සුවි දශ්ෂ සාර්ථ ක ත්වය පිටු පස 
සැඟවී ඇති ප්රධා ්  තම සාධ කය එහි වත්මන 
ස්භා පති �බ්ලිේ. දක්. එච්.වෑග පි ටිය මහතා සතු 
ද්ාප සු බස්්ා උත්සා හය, අප්ර ති හත දධරය 
හා අසී මිත කැප වීම හා දුර දක්්ා නුව ණින 
යුතුව සිය ව්ාපා රික ජාලය දමදහ ය වී මට ඇති 
හැකි යාව වැනි සාධක රැසක් දග් හැර දැක්වී
මට පුළු ව්. රත්් පුර දිස්්රි ක්කදේ බල නදගා� 
්ග ර යට කිදලෝ මී ටර හතක් පමණ ඈතින පිහිටි 
වෑග පි ටිය ගදම්, දරු වන ්ව දදද්ක් දගන 
යුතු පවු ලක බාලයා වී ඉපදී දමාර හැළ බණ�ා
ර ් ා යක විද්යා ල දයන සිය මූලික අධ්ා ප ් ය 
ලබා ශ්රී ජය ව රධ ්  පුර විශව වි ද්යා ල යට ඇතු
ළත්ව ව්ාපාර පරි පා ල ් ය හා කළ ම ් ා ක ර ණය 
පිළි බඳ උපා ධිය ලබා ගැනී මට වාස ් ා වනත 
වුණු දහදතම විශව වි ද්යාල අධ්ා ප ්  දයන පසු  
්ැේ සංස්්ථාදේ පුහුණු ව් දස්ව ක යකු දලස 
සිය වෘත්තීය ජීවි තය ආරම්්භ කළ අතර, අ්
තු රුව තම නදගේම ව්ාපා ර යක් ආරම්්භ කර එය 
සාර්ථක කර ගැනීදම් අර මුණ ඇතිව  එව කට 
ලංකාදේ කිසිදු ව්ාපා රි ක යකු අත ද්ාගැසූ 

බල ශක්ති ව්ාපා රය ආශ්රි තව සිය ලාෆ්ස් සමා
ගම ආරම්්භ කිරී මට තරම් ප්රඥා වනත විය.

තරුණ වෑග පි ටිය බල ශක්ති ව්ාපා රය ආශ්රි
තව ව්ාපාර කට යුතු වලට මුල් වූ මුල් කාල
දේදී බහු ජා තික ව්ාපාර ජාල හා කරට කර 
හැදප මින ඔහු වැනි දේශීය ව්ාපා රි ක යනට 
දමවැනි ව්ාපාර හසු ර ව න්ට ද්ාහැකි වනු 
ඇති බවට ඇතැම් සම කා ලී් ව්ාපා රි කදයෝ 
කැට තියා ඔට්ටු ඇල්ලූහ. තවත් සම හරු උප
හා ස යට සි්ා සු ් හ. දබාදහෝ අය බලා දපා
දරාත්තු වූදේ වෑග පි ටි යදගේ බල ශක්ති සමා ගම් 
සිහි ් ය, සිහි ්  යක්ම වනු ඇති බව ටයි. එදහත් 
තරග ක රු වනදගේ පම ණක් ද්ාව සම ච්චල්ක රු
ව නදගේද දෑස් අබි ය සම ලාෆ්ස්  ව්ාපාර සමු
හය දිද්න දි් අතු රිකිලි දා වැද�් අති 
දැවැනත දේශීය ව්ාපාර ජාල යක් දලස දගා� 
්ැගී ඇති අතර දමරට ජාතික ආරථි ක යට පණ 
දද් ප්රමුඛ දකාට ස්ක රු වකු වීම ටද ඔවුනට 
හැකි යාව ලැබී තිදබ්.

ලාෆ්ස් සමුහ ව්ාපා රදේ නිරමා තෘ වර යකු 
ව් �බ්ලිේ. දක්. එච්. වෑග පි ටිය වරත මා ් 
දේ දීද එම සමා ගම් ජාලදේ සමූහ ස්භා ප ති ව

රයා දලස කට යුතු කර් අතර තිලක් ද සිල්වා 
එහි සමූහ නිදයෝජ්ය ස්භා පති දලස කට යුතු 
කරයි. මීට අම ත රව ලාෆ්ස් සමුහ ව්ාපා රදේ 
සමූහ කළ ම ් ා කාර අධ් ක්්ෂක, ප්රධා් විධා යක 
නිල ධාරී දලස පිය දාස කු�ා බා ලදගේ කට යුතු 
කර් අතර එච්. ඒ. ආරි ය රත්්  අධ් ක්්ෂ ක ව
ර යකු දලසත් ලාෆ්ස් දි්් ගම ් ට ශක්ති යක් 
වී සිටියි.

ලාෆ්ස් ව්ාපාර සමූ හය හා බැදුණු ව්ාපා
රික සමා ගම් අතර ලාෆ්ස් ගෑස්, ලාෆ්ස් දපද්ෝ
ලි යම්, ලාෆ්ස් ලුබ්රි කනට්ස්, ලාෆ්ස් පවර ඇතුළු 
තවත් සමා ගම් 17ක් ඇතු ළත්ය.

 
කදේශීයව්ොපොරි�යන්සඳහො
සියලුම්සහනකනොඅඩුවලබොකෙනන.
විසිපස වස රක ජය ග්ාහී ගම න්මග අභි මා න-
හයන් සැමරූ ලාෆ්ස සමූහ ව්ාපා රහේ සභා පති 
්ඩේලිේ. හක්. එච් වෑග පි ටිය රජ හයන් ඉල්ලයි. 

මම ඉප දුදණ රත්් පුර දිස්්රි ක්කදේ බලං
දගා� ගදම්. විශව වි ද්යාල අධ්ා ප ් ය සඳහා 
දකාළ ඹට ආදේ එක්දාස් ්ව සිය අසූදේ 
දී. සාර්ථක දලස විශවවිද්යාල අධ්ා ප ් ය 
සම්පූරණ කර ශ්රී ජය ව රධ ්  පුර විශව වි ද්යා ල
දයන ව්ාපාර පරි පා ල ් ය හා කළ ම ් ා ක ර
ණය පිළි බඳ උපා ධිය ලබා ගත්තා. 1984දී විශව
වි ද්යා ල දයන පිට දවලා ජීවි තය ජය ගැනීදම් 
මාරග දහවුවා. එදහ මත් ටික කාල යක් ගත වූ 
විට තමයි ව්ාපාර ක්දෂේත්රය දවත මා දයාමු 
වනදන. එදලස මා ව්ාපාර කට යුතු සඳහා 
දයාමු ව් විට මා අත තිබුදණ රුපි යල් 5000ක් 
වැනි ඉතා සුළු මුද ලක්.

ව්ව සා ය ක යකු දලස මදගේ ගම නමග දමනම 
සාර්ථ ක ත්ව යද තහ වුරු කළ ලාෆ්ස් ව්ාපා රය  
ආරම්්භ කිරී මට කට යුතු දයදුදේ මීට වසර 
විසි පහ කට දපර 1995 වසදර අදගෝස්තු 18 
දවනි දායි. ඒ අනුව ලංකාව පුරාම ඔදටෝ ගෑස් 
මධ් ස්්ථා් ආරම්්භ කර මින ලංකාදේ පළමු 
වරට ර්ථ වා හ් සඳහා ඉනධ ්  යක් විදි හට එල්.

පී ගෑස් ්භාවිතා කරන් අලුත් සංක ල්ප යක් 
හඳුනවා දුන්ා. වසර පහක කාල යක් ව් විට 
එය ඉතාම දහාඳින දියුණු වුණා.

එම සාර්ථ ක ත්වය දි්ා ගන්ා අතර තුර 
පාරි ද්භෝ ගි ක යන සඳහා ගෘහස්්ථ ගෑස් අදල විය 
සඳහා දයාමු වීම සම්බ නධව අප දිගින දිග ටම 
අව ධා ් ය දයාමු කළා. එහි ප්රති ඵ ල යක් විධි යට 
2001 වස දරදී එදලස ගෑස් දවදළ ඳා මට දයාමු 
වුණු පළමු දේශීය ව්ාපා රික ආය ත ් ය බවට 
පත් දවමින "ලාෆ්ස්  ගෑස්" දමරට දවදළ
ඳ දපාළ දවත ඉතාම සා� ම්බ ර දයන යුතුව 
හඳුනවා දීම ටද අපට හැකි වුණා. පැහැ දි ලි වම 
අප එම ජය ග්ර හ ණය තහ වුරු කර ගනු ලැබූදේ 
එව කට දමරට ගෑස් දවදළ ඳ දපාළ තුළ සිය 
ඒකා ධි කා රය පතු රුවා දග් සිටි ප්රධා ්  තම 
බහු ජාතික සමා ග මක් වූ ද්ෂල් ගෑස් සමා ග ම ටද 
අභි දයෝ ග යක් එල්ල කර මින.

දම් ව් විට අපදගේ ලාෆ්ස් ගෑස් සමා ගම 
ප්රමුඛ කර ගනි මින වි්ෂය ක්දෂේත්ර රැසක් ආව
ර ණය වූ සමා ගම් රැසක් අපදගේ ව්ාපාර සමූ
හය තුළ අනු බේධ සමා ගම් දලස කට යුතු කර් 
බවත් සඳ හන කළ යුතුයි. ලංකාදේ දදවැනි 
ගෑස් සමා ගම දලස ජ්තා ආද රය හා දගෞර
වය හිමි කර ගත් අප ව්ාපා රය සතුව දකුණු 
ආසි යාදේ දලාකුම ගෑස් ආ් ය් අප ්  ය් 
පරය නත යත් හිමියි. ඒ වදගේම ගෑස් ප්රවා හ් 
ද්ෞකා පවා දම් ව් විට අප සමා ගම සතුයි.

බංග ලා දේ ශදේ පිහිටි එරට හත ර වැ නි යට 
විශාල කරමානත ශාලා වත් අපදගේ ව්ාපා
රික ජාලදේ ප්රමුඛ සාමා ජි ක දයක්. ඊට අම
ත රව ලිහිසි දතල්, සූරය බල ශ ක්තිය දයාදා 
ගනි මින විදු ලිය නිෂේපා ද ් ය,ජල විදුලි නිෂේපා
ද ් ය, වාහ් දුම් පරී ක්්ෂණ මධ් ස්්ථා්,සුපිරි 
දවදළ ඳ සැල්, දහෝටල්, සංචා රක දහෝටල් වැනි 
ව්ාපාර ක්දෂේත්ර ගණ ් ා වක අපදගේ අතු ප තර 
පැතිර දගාස් තිදබ ් වා.

ලාෆ්ස් ව්ාපා රික ජාලය සතු ව්ාපා රික 
සමා ගම් දම් ව් විට බංගේලා දේ ශය, ඩුබායි 
ය් රට වල ස්්ථාපිත කර තිබී මද අප ලබා ගත් 
සුවි දශ ්ෂම ජය ග්ර හ ණ යක්. ඉදි රි දේදී බංගේලා දේ
ශය, මිය නමා රය වැනි රට වල  තවත් ව්ාපා රික 
සමා ගම් කීප යක් ව්ාපත කිරී ම ටද අප බලා
දපා දරාත්තු දව්වා.

විදශ ්ෂ දයනම ලාෆ්ස් ව්ාපාර සමූ හ යට අවු
රුදු 25ක් සම ර් දම් දමාදහාදත් දී අපදගේ 
ජය ග්රාහී ගමන මගට පන් රය දුන පාරශව 
කීප යක් පිළි බ ඳ වම ස්තූති පූ රව කව ඉතාම 
දගෞර ව දයන සඳ හන කළ යුතුයි. ඒ අතර 
අපදගේ ආද ර ණීය පාරි ද්භෝ ගි ක යන හා දස්වා 
දාය ක යන ඉහ ළම තැ්ක සිටි් අතර විවි ධා
කා ර දයන ව්ාපා රදේ හවු ල්ක රු වන වූ ව්ාපා
රික සමා ගම් දමනම අපදගේ නිබද ශක්තිය ව් 
දස්වක දස්වි කා වනද මාදගේ ඇග යු මට ලක් ව 
තිදබ ් වා. එප ම ණක් ද්ාව සිය ලුම රාජ්ය හා 
පුේග ලික බැංකු, විද්යුත්, මුද්රිත මාධ් ආය ත් 
අපදගේ ගමන මග වරණ වත් කිරී මට විවි ධා කා
ර දයන දායක වුණා. එදස්ම පසු ගිය අවු රුදු 25 
ක කාලය ඇතු ළත රදට් පාල් තනත්රය දහබවූ 
විවිධ රජ යනද අපදගේ ව්ාපාර අභි වෘ ේධිය 
පිණිස ඉහ ළම දාය ක ත්ව යක් හා සහ දයෝ ග යක් 
ලබා දුන බවද සඳ හන කළ යුතුයි.

දම් ව් දමරට පාල් බලය හිමි අති ගරු 
ජ්ා ධි ප ති තු මා දගන වදගේම වත්මන රජ දයනද 

අභි දයෝග, බාධක, කම්ක දටාලු, අව හි රතා මැද 
ඉදි රි යට හා දේශීය ව්ව සා ය ක යකු දලස මා 
විදශ්ෂ ඉල්ලී මක් සිදු කර ් වා. යල්පැ ්  ගිය 
ප්රති පත්ති හා ක්රම දේද යාව ත්කා ලී් කිරී
මට කට යුතු දයාද මින දීර්ඝ කාලී ් ව පව ති් 
කරමානත හා දවදළඳ ප්රති පත්ති සකස් කිරී මට 
වහාම මැදි හත්ව කට යුතු කර් දලස ඉල්ලීම 
දේශීය ව්ව සා ය ක දයකු දලස අති ගරු ජ්ා
ධි ප ති තු මා දගන දමනම වත්මන රජ දයනද මා 
කර් එම විදශ්ෂ ඉල්ලී මයි. රදට් ඉදිරි ගම් 
ස්්ථාවර දලස ගමන කළ යුතු නිසාම විදේ
ශීය ආදයෝ ජ් ගැ් පම ණක් ද්ාව අභි දයෝග 
වලට මුහුණ දිය හැකි අප වැනි දේශීය ව්ාපා
රි ක යන සඳ හාත් ඉදිරි කාලය තුළ දිරි ගැනවීම් 
දමනම ලබා දිය හැකි සිය ලුම සහ් අඩු 
්ැතිව ලබා දීම සඳහා සියලු බල ධා රීන ද්ාව
ලහා උ්නදු විය යුතුයි.

ඡොයොරූපය-දුෂමන්තමොයොදුනන

දැයට දිරි දුන 
ලාෆ්ේ අභි මා නය

ලොෆ්ස්ව්ොපොරි�ජොලයට
්තවතව්ොපොරි�්සමොගම්

රැ්සක්්සතුයි

එල්.පීගෑස්,බලශක්ති,
සුපිරිකවකළඳ්සැල්,
සිල්ලරකවකළඳාම්,
�රමොන්ත,කහෝටල්්සහ
්සංචොර�කස්වො,ප්රවොහන
්සහ්සැපයුම්�ටයුතු,
කදේකපොළකවකළඳාම්යන
විවිධව්ොපොර�රමොන්ත
අංශ20�ටඅධි�
ප්රමොණය�ව්ොප්තයි.

60,000�ටඅධි�
දෙනි�පොරික�ෝගි�
පිරි්ස�කගනයුතකමරට
විශොල්තමව්ොපොර
්සමොගම්අ්තරිනඑ�ක්

100%ක්ම
කදේශීයව්ොපොරයක්

ලාෆ්ස සමූහ ව්ාපා රහේ සභා පති 
්ඩේලිේ. හක්. එච් වෑග පි ටිය

වසර 25ක ඉතිහාසය සපුරයි

උතුරු මැ්ද පළාහත ක්රියාතමක වූ සමාජ සුෙ සාධන ව්ාපතෘතියක්

ලාෆ්ස ඉහකෝ ශ්රී සමාගහේ වාහන දුේ පරීක්්ා කිරීහේ අවස්ාවක්

හේෙන්හතාට පිහිටි ලාෆ්ස (LPG) පේයන්තය

ලාෆ්ස සමාගහේ මූලස්ානය
චනදිමොඑදිරිමොනන



වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා 27

මහාතමා ගාන්ධි තු මාගේ 150වන 
ජන්ම ශත  සං ව තස රය ගවනු ගවන් 
සංහල ගේදි කා වට ගගන එනු ලැබූ 
පරගයේ ෂ ණා තමක අනු ව රත න
යක් වන ‘මහතමා@ගාන්ධී.ගකාම්’ 
නාට්යගයේ තවත මහ ජන දරශ න යක් 
ටවර රඟ හල පද නම විසන් සංවි
ධා නය ගකගරන ‘ගරේක්ෂා’ නාට්ය 
මගහෝ තස ව යට අදා ළව  අගගෝස්තු 
මස 30 වැනි ඉරිදා දින මර දාන 
ටවර රඟ හ ගේදී සවස 3:30ට සහ 
6:30ට පැවැතගේ. 

    වසන්ත විටටච්චි මහතමා 
ගාන්ධීගේ චරි තය නිරූ ප ණය කරන 
අතර උදිත ගුණ රතන, මාලී ජය වී
රගේ, උගේනි චන්්ර සරි, ප්රභා සඳ සීලී, 
තරංග බණ්ාර, ඉන්දික ප්රභාත, 
අනු තතරා එදි රි වීර, උපුේ මහා නාම, 

චන්න කුල රතන, සම්පත බණඩි
ගහටටි, ගරාෂාන් හඳු න්ගනතති, 
චරිත මධු රංග, හසත ගවතත සංහ, 
ප්රසන්න ගරෝහිත, වතසලා සම
ර ගකෝන් අගනක් චරිත නිරූ පණ 
සඳහා දායක ගවති. 

නරතන වින්ා ස ගයන් සුවි නීතා 

ගපගරරා, රංග වස්්ර නිරමා ණ
ගයන් තිළිණ ලක්ෂාන් ගහටටි ග
මගේ, ගේදිකා ආගලෝ ක ක ර ණය සහ 
ශබද පරි පා ල න ගයන් මිහිඳු මධු ශංඛ, 
ගේදිකා පසු තල නිරමා ණ ගයන් 
ගරාහාන් සම ර දි වා කර, අංග ර ච න
ගයන් වසන්ත විටටච්චි සහ උපුේ 
මාහා නාම, රංග භූමි පාල න ගයන් 
චරිත මධු රංග සහ ගරාෂාන් හඳු
න්ගනතති, සහාය අධ්ය ක්ෂ ණ ගයන් 
විමේ ගේශ ප්රිය යන අය දායක ගවති.

ගමහි පරි ව රත නය, අනු ව රත නය, 
සංගී තය, නිෂපා ද නය සහ අධ්ය
ක්ෂ ණය කැල ණිය විශව වි ද්යා ලගයේ 
හින්දී අධ්ය ය නාං ශගයේ විගන්තෘ 
ගයෙෂ්ඨ මහා චාරය උපුේ රංජිත 
ගේවා වි තා න ග මගේ විසන් සදු කර 
ඇත.  

‘මහතමමා@ගමාන්ධී.ක�මාම්’  
අකේ �මාලකේ කේදි�මා නමාට්යය

නිරමා ණ ගේදී සමන් අතා වු
ද ගහ ටටිගේ යූ ටියුබ නාළි කාව 
saman4you සැපතැ ම්බර 1 දා 
ආරම්භ ගේ. සයි බර අව කා ශගයේ රස, 
නැණ, ගුණ ව් ව මින් ගරේක්ෂ ක යාට 
උසස් රස වි න්ද නා තමක අතදැ කී
මක් ගශෂ කර ලීම saman4you 

හි අර මු ණයි. විවිධ ක්ගෂ්ර නිගයෝ
ජ නය කරන විේව තුන් හා වෘතති
ක යන්ගේ සහ භා ගී තව ගයන් නව 
ආකෘති ඔස්ගස් සම්පා ද නය ගකගරන 
ගම් වැ් ස ට හන් මගින් ගමගතක් 
ගනාවිඳි යූ ටියුබ රස යක් ඔබට දායාද 
ගකගරනු ඇත.

සමන් ආතමාවුදකග් 
යූ ටියුබ් නමාළි �මාව ඇරකේ

ගයාවුන් කිවි ඳි යක වූ 
අනුදි නිසේයා වීර සං
හගේ ගදවැනි කාව්ය 
සංග්ර හය ‘ඉති මතම මේ 
ගකඳිති’ ගදාරට වැඩුම 
ගම් මස 30දා (ඉරිදා) ප. 
ව. 3.30ට ජාතික පුස්ත
කාල ගස්වා ශ්රව ණා ගා ර
ගයේදී පැවැතගේ.  

සම්මා නිත මහා චාරය 
සුනන්ද මගේන්්ර ශූරීන් මුල සුන ගහාබ
වන ගම් සාහිත්ය කති කාගේ ප්රමුඛ ගේශ නය 
ප්රවීණ කිවි වර මහින්ද ප්රසාේ මස්ඉ ඹු ල ගගනි. 
ප්රවීණ සන මා ගේදී සති ස්චන්්ර එදි රි සංහ, කිවි
වර තිඹි රි යා ගම බණ්ාර, ආචාරය හරි ස්චන්්ර 
විගේ තුංග මහ තවරු ඇතුළු පිරි සක් ද ගම් අව
ස්්ා වට ඇරි යුම් ලැබ සටිති.  

‘ඉති මතම මේ ගකඳිති’ ක් වත කඩුේල 
ප්රකා ශ න යකි.     

අනුදි නිස ල්යාගේ ගෙවැනි කවි ග�යාත  
ගොරට වැඩුම 30ො

සි්ලු ලේ්න ව ලට සුබ ග්ෝග රැසක්

ව්යවස්යා ගකටු ම�ත 
සම�යා ෙ ්න ් ට

්නැණ වත් ඇස

ඥානකාරකබුධග්රහයා2020සැප්ැම්බර්මස02වැනිදින12.01ටසිය
උච්චමූලත්රිකකෝණසවකකෂේත්රරාශියවනකන්ාවටපැමිකේ.විකේෂ
කයන්තීකෂණනුවණටසත්යවාදි්බවටක්ාලීලාවටශාස්රීයනිර්මාණ

කපාතපතග්රන්්ථකරණයටඉකෙනීමටඉෙැන්වීමටචිත්රකර්මාන්්යහාකලාකටයුතුවලට
ප්රධානවනබුධසියවාසභවනහාසමානකන්ාරාශියටපැමිණීමරකේසිදුවනක්බාකහෝ
කටයුතුසඳහාබුද්ධිමතුන්කගේඒකරාශිවීමකැපවීමහාආශිර්වාදයහිමිකවනුඇ්.

ගම් අත රම 2020 අගගෝස්තු මස 16 වන දින 19.11ට රවි ග්රහ යාද සය ස්වක්ගෂ්ර 
රාශිය වන සංහ රාශි යට පැමි ණීම ගකළින්ම රජය නිගයෝ ජ නය  වන සුබ වාද සදු
වීම් රැසක් ගමන්ම රජය ශක්ති මත වන ප්රති සං ස්ක රණ රැසක් සදු වී මට එය ගේතු 
සාධක වන්නකි. කුම්භ ලේනය වන ලංකා ගක්න්්ර යට අනුව රවි 7 ට පැමි ණීම 
විවිධ ප්රබල ජන ගකාට ස්වල ඒක රා ශිව රජගයේ තීන්දු ක්රියා වට නැංවී මට සහාය 
වීමද සංහ ලේනය වන ජන රජ ගක්න්්රගයේ රවි ලේන ගත වීමද රජගයේ ඍජු තීන්දු 
තීරණ කඩි න මින් ක්රියා වට නැංවී මද ඒ සඳහා සැමගේ සුබ වාදි එක ඟ තාව රජ යට 
ගනාඅ ඩුව ලැබී මද ඒ තුළින් රජය බුේධි මත ගලස ඉදි රි යට ක්රියා කට යුතු සම්පා ද නය 
කර වී මට ද සමත වනු ඇත. ඥාන ගයන් ගකගරන කට යුතු අතර විදුලි, තැපැේ, 
දුම්රිය ගම නා ග ම නය, නව ගසායා ගැනීම්, තාක්ෂ ණික ඥානය, අධ්යා පන ප්රති සං
ස්ක රණ හා රගට විගනෝ දා ස්වා දය ගවනු ගවන් ගකගරන කට යුතු හා සුබ සා ධන 
කට යුතු ගකගරද ව් ව්ාත කැප වී මට ගම් රවි  බුධ යහ පත රාශි සම්ප්රා පතිය ඉව
හේ වනු ඇත. විගශ ෂ ගයන් නීති සම්පා ද නය, අධ්යා පන, රගට ප්රවා හන, ප්රවා හන 
තද බ දය අවම ගකගරන සැල සුම් සම්පා ද නය ගකාට ක්රියා තමක කිරී මද ඒ සඳහා 
ආග මික සංහි ඳි යාව  ජනතා ප්රසා දය ද රජ යට හිමි වීගමන් රජගයේ ප්රධා නින් බුේධි
මත ගලස සය කට යුතු ඉදි රි යට ගගන යනු ඇත. ගම් අනුව ශ්රී ලංකාව ගලෝකගයේ 
ඉහ ළම තැන වැජ ගෙන රටක් බවට පත කිරී මට තරම් සුදුසු පිය ව ර යන් රැසක් ඉදිරි 
සති ගදක තුන අතර ක්රියා වට නැ ංගවනු ඇත.

ගම් අනුව බුධ රවි සංක්ර ම ණය ලේන අනුව රටට ජන තා වට බල පාන්ගන් ගකගස්ද 
යන්න සලකා බලමු.

කම්ෂ ලගනය
වමාස නමා වන්ත දරු ඵල
 ගම්ෂ ලේනය හිමි ඔබගේ ගක්න්්ර යට අනුව බුධ 06 ට රවි 5 ට 

පැමි ණීම විගේශ ආගයෝ ජන ව්යාපාර හා විවිධ ආරථික ප්රති ලාභ 
හිමි වන බව ගපගන න්නට තිගබ. විගශ ෂ ගයන් දරු වන් බලා ගපා
ගරාතතු වන අය සඳහා වාස නා වන්ත පු්ර ඵලද හිමි ගවයි. බුධ 

විගශ ෂ ගයන් වා, පිත, ගසම් ගරෝග වලට ගේතු සාධක වන ග්රහ යකු බැවින් එබඳු 
ගරෝග ගකගරන් ප්රගේ ශම් වීමට වග බලා ගන්න. විගශ ෂ ගයන් ගසම ව්න ආහාර 
ඇසඩ් ගතිය සහිත ආහාර අවම කර ශරීර ගසෞඛ්ය පිළි බ ඳව උනන්දු විය යුතු කාල
යක් බව පව සමි. චන්්රයා ද ගම් සතිය පුරා වට 10  11  12 යන ස්්ාන වල ගමන් 
කිරීම වැටීම් තැලීම් වල ටද ගේතු විය හැකිය. රුචක ගයෝගය හරෂා ගයෝගය ඔබට 
උදා කරයි.

වෘෂභ ලගනය
රැකි යමාකේ සුබ වමාදී කවන සක්
වෘෂභ ලේනය හිමි ඔබගේ ගක්න්්ර යට අනුව බුධ ග්රහයා 05 

වැන්ගන් සටින අතර රවි 04 වැන්ගන් සට ඔබගේ රැකි යාගේ 
සුබ වාදි ගවන සක් ඇති කිරී මට සමත ගේ. තමා බලා ගපා ගරාතතු 
වන වාහන ඉ්ම් නිවාස මිලදී ගැනී මක් ද හදිස ධන යක් අන්සතු 
ගේප ළක් හිමි වීමක්ද ගපගන න්නට තිගබ. උෂණ අධික ආහාර 

වලින් වැළකී සටිය යුතු කාල යකි. ගතේ ආහාර අවම කිරීම සුබයි. නැත ගහාත 
පපුගේ නහ ර ගත කිස යම් අසා තමි කතා මතු කිරී මට ගේතු වනු ඇත. ඉදිරි සතිගයේ 
චන්්ර යාගේ ගමන් මඟද ඒ ගරෝග සඳහා අත වනන බව ගපගන න්නට තිගබ. සරල 
හා විමලා යන බල වත ගයෝග ගදක ඔබට උදා කරයි.

මිථුන ලගනය
අන් අයකග අත හිත
මිථුන ලේනය හිමි ඔබගේ ගක්න්්ර යට අනුව බුධ ග්රහයා 04 

වැන්නට හා රවි ග්රහයා 03 වැන්නට පැමිණ සටීම ඉතා වාස
නා වන්ත පිහි ටී මකි. කාල යක් ගැට ලු වක්ව පැවති නීති ප්රශන යක් 
නිරා ක ර ණය වනු ඇත. එගස්ම තම ඥාති පාරශව ගයන් එේල 

වුණු විගරෝ ධතා සම නය වී ගබාගහෝ ගදනා  ඔබගේ සාර් ක තව යට අත හිත ගදනු 
ඇත. කිස යම් සැල සුම් සහ ගත ආගයෝ ජ න ය කට ඔබගේ මනස ක්රියා වට නැංගවන 
අතර ඒ තුළින් ගබාගහෝ සම්පත උදා වී මට ද ගේතුගේ. හංස ගයෝගය යන බල වත 
ගයෝගය ඔබගේ ලේන යට අනුව උදා කරයි.

�ට� ලගනය
ධන සම්්පත උදාකේ
කටක ලේන යට අනුව ඔබගේ ගක්න්්රගයේ බුධ 03 වැන්නට 

හා රවි ග්රහයා 02 වැන්නට පැමිණ විගශ ෂ ගයන් ධන සම්පත 
උදා කිරී මට ගේතු ගවයි. අන් අය සතු ඉ්ම් මිල මුදේ ඔබට 
අයිති වීගම් බලය හිමිගේ. විගශ ෂ ගයන් ඔබට හිමි වන්නට තිබී 

ගවනත අයකු විසන් භුක්ති විඳි මින් පැවති ඉ් මක අයි ති වා ස කම නීති ගයන්ම ඔබට 
පැව ගරනු ඇත. ඒ සඳහා ගබාගහෝ විට වැඩි හිටි පාරශව ගයන් ඇප උප කා රද ලැගබ. 
ඔබගේ ලේන යට අනුව රුචක ගයෝගය හා හරෂ යන බල වත ගයෝග ගදක ඔබට 
උදා කරයි.

සිංහ ලගනය
රමාජ තමාන්්රි� උ්ප �මාර
සංහ ලේනය හිමි ඔබගේ ගක්

වැන්ගන් ද රවි ග්රහයා 01 වැන්ගන් ද ගයගද මින් සගත බල වත 
සතුට ශක්තිය උදා කර මින් සැල සුම් සහ ගත ධන ය කට හිමි කම් 
කීමට ඔබට හැකි ගේ. රාජ තාන්්රික උප කාර හා තමාගේ ඥාන

කා ර ක තවය උප ක්ර ම ශීලි ක්රියා මාරග නිසා ගබාගහෝ විට එබඳු යහ ප තකම් රැස කට 
සුදුසු මං සැලගස්. ගකගස් නමුදු හිගස් තද බල ගේද නා වක් ගසම් ගකෝප වීමක් 
වීමට ඉ් තිගබන නිසා රාත්රී කාලගයේ ස්නානය ගසම ව්න අතර සුදුසු ගනාවන 
බව පව සමි. ඔබගේ ලේන යට අනුව හරෂ නම් බල වත ගයෝගය ඔබට උදා වනු ඇත.

�න්මා ලගනය
කබමාකහෝ කදනමාකග ප්රසමා දය
කන්ා ලේනය හිමි ඔබගේ ගක්න්්ර යට අනුව බුධ ග්රහයා ලේන 

ගත වී මද රවි 12 වැන්නට පැමිණ සටී මද නිසා ගබාගහෝ විට එදි
ගනදා කට යුතු ගකගරන් සතුට අභි වෘ ේධිය ද ශාස්්රිය කලා අංශ 
ගකගරන් සුබ වාදි ජය ග්ර හණ ද හිමි ගවයි. ගබාගහෝ ගදනාගේ ප්රසා

දය හිමි වනු ඇත. ඔබ කරන කට යුතු අන් අයගේ ඇග යී මට ලක්වන අතර ඒ සඳහා 
සුදුසු මිලක් වටි නා ක මක් ද හිමි ගේ. විගශ ෂ ගයන් පාදගයේ වළ ලු කර ආශ්රිත උව දුරු 
එළ ඹිය හැකි නිසා ප්රගේ ශම් වන්න. ඔබගේ ලේන යට අනුව හංස ගයෝගය, සරලා 
ගයෝගය හා විමලා ගයෝගය නම් බල වත ගයෝග ්රිතවය ඔබට වාස නාව ගගන එයි.

තුලමා ලගනය
යහ ්පත ආර්ථි� වමාස යක්

තුලා ලේනය හිමි ඔබගේ ගක්න්්ර යට අනුව බුධ ග්රහයා 12 
වැන්නට පැමි ණී මත රවි ග්රහයා 11 වැන්නට පැමිණ තිබී මත නිසා 
යහ පත ආරථික වාස යක් ඔබට හිමි කර ගදයි. පිට ර ටක සටින 
අයකු ගවතින් එම වාසය ඔබට ලැගබන අතර ගලාත රැයි දිනුම් 
තරග විභාග වලින් ජය ග්ර හණ යනා දි යට ගේතු ගවයි. තමා කලක් 

සැල සුම් කර ගගන ආ ආගයෝ ජන කට යු තත කට අත ගැසී මට ඔබට ශක්තිය හා 
අන් අයගේ ඇප උප කාර ලැගබනු ඇත. විගශ ෂ ගයන් තුලා ලේනය හිමි ඔබට සස 
ගයෝගය විමලා ගයෝගය යන ගයෝග යුගළ ඔබගේ ඉදිරි සාර් ක තව යට මනා පිටි
ව හ ලක් වනු ඇත.

වෘශ්චි� ලගනය
සවඋ තසමා හ කයන් ඉදි රි යට
වෘශචික ලේනය හිමි ඔබගේ ගක්න්්ර යට අනුව බුධ ඔබගේ 

ගක්න්්රගයේ 11 වැන්නට පැමි ණී මත රවි 1 වැන්නට පැමිණ සටී මත 
නිසා විගශ ෂ ගයන් ධන කාර ක තවය මනාව ඔපුප කරන පිහි ටී
මකි. විගශ ෂ ගයන් රැකි යාව, විවා හය හා ආරථික ප්රව රධ න යට බාධා 

පැමිණි යුගය අව සන් කර මින් ගබාගහෝ මාරග රැසක් ඔබගේ දියු ණු වට විවෘත 
කර ගදයි. තමා ස්ව උතසා හ ගයන් කර ගගන ආ ව්යාපාර කට යුතු නව මං ඔස්ගස් 
ඔබට කර ගගන යාමට ශක්තිය උදා ගකගරනු ඇත. වෘශචික ලේන යට අනුව හරෂ 
ගයෝගය නම් බල වත ගයෝගය ඔබට උදා කර ගදනු ඇත.

ධනු ලගනය
කේ්පළ අයි ති යක්
ධනු ලේනය හිමි ඔබගේ ගක්න්්ර යට අනුව බුධ ග්රහයා 10 

වැන්නට පැමි ගණන අතර රවි ග්රහයා 09 වැන්නට පැමිණ තිබීම 
නිසා ඉතා ප්රබල පුණ්ය මහි ම යක් ඔබ ගවත ළඟා කර ගදනු 
ඇත. ඔබ විසන් මීට ගපර කර තිබූ ආගයෝ ජ න යක ප්රති ලාභ ගහෝ 

ඔබට අයිති වීමට තිබූ ගේප ළක උරු මය ගනාඅ ඩුව ඔබට ලැගබනු ඇත. තවද තම 
පිය පාරශවගයේ උරු ම යක් ගමන්ම තමාට කලක් අව හි ර යක්ව තිබූ නීති ගැට ලු වක් 
ලිහිේව ගගාස් අහිමි වී තිබූ ආරථික ප්රති ලා භ යක් ඍජු වම ඔබට හිමි වනු ඇත. ධනු 
ලේන යට අනුව හංස ගයෝගය හා හරෂ ගයෝගය නම් බල වත ගයෝග ගදක ඔබට 
යහ පත පිණිස උදා ගවයි.

ම�ර ලගනය
ක්පර පින් මතු ක�කර්
මකර ලේන යට අනුව ඔබගේ ගක්න්්රගයේ බුධ 09 වැන්නට පැමි

ණී මද රවි 08 වැන්නට පැමිණ සටී මද ගපර පින් මහි මය මතු 
කරන අපූ රව තම පිහි ටී මකි. තමාගේ යහ පත කේක්රි යාව ගබාගහෝ 
ගදනාගේ ප්රසා ද යට ඇග යී මට ලක්වන බව ගපගන න්නට තිගබ. 

ඔබගේ චින්ත නය දියුණු වී ගපර ආතමගයේ පටන් පැවත ආ කුස ල තා වක් ගම් වක
වා නුව තුළ විගශ ෂ ගයන් කැපී ගපගනන අන්ද මින් උේදී ප නය ගේ. චි්ර, සංගීත හා 
ගවනත නිරමා ණ ශීලී කට යුතු ගමගස් ප්රච ලිත වීමට කරුණු ගයගදනු ඇත. ඔබගේ 
ලේන යට අනුව රුචක ගයෝගය, සස ගයෝගය, සරල ගයෝගය සහ විමලා ගයෝගය 
යන ගයෝග හත රම ඔබට යහ පත පිණිස ගයගේ.

කුම්භ ලගනය
විවමාහ �ට යුතු සඳහමා ්පසු බිම
කුම්භ ලේනය හිමි ඔබගේ ගක්න්්ර යට අනුව බුධ 08 වැන්නට 

එත රම් සුබ ගනාවු වද දැනට රවි 07 වැන්ගන් ප්රබ ලව ගයදී සටින 
නිසා කේගිය විවාහ කට යුතු සඳහා සුදුසු කාලය එළ ඹී මකි. ගවන්වූ 
විවාහ සහ කරු ගහෝ සහ කා රිය නැවත ඔබ ගසායා එනු ඇත. අවි

වා හක අයට මංගල ගයෝජනා සම්මත ගේ. බුධ විසන් ඔබට උගුගර ගසම පපුගේ 
හතිය ගගන එන නමුත ගසම ව්න ආහාර අවම කිරීම අගේ ලාගේ ස්නානය අවම 
කිරීම තුළින් එම අප හ සුතා මඟ හ රවා ගැනී මට ඔබට හැකි ගවයි. සරලා ගයෝගය 
විමලා ගයෝගය යන ගයෝග ගදක ඔබට යහ පත ගගන ඒමට සමත ගවයි.

මීන ලගනය
සකත සතුට
මීන ලේනය හිමි ඔබගේ ගක්න්්ර යට අනුව බුධ ග්රහයා 07 

වැන්නට පැමිණ සගත සතුට උප ද වන කරුණු රැස කට මඟ පාදයි. 
කලක් ඔබ ගවතින් ඈතව සටි ගබාගහෝ ගදගනකු ඔබ සමඟ සබැ

ඳි යා ගවන් කට යුතු කිරී මට එක්ගේ. 
විභා ගාදි කට යුතු වලින් ජය හිමිගේ. රැකියා සම්මුඛ පරී ක්ෂණ ආදිගයේ ජය ග්ර හණ 

ඔබට හිමි කර ගදයි. විගශ ෂ ගයන් ඔබ ප්රගේ ශම් විය යුතගත යටි බ් ආශ්රි තව සදු විය 
හැකි අසා තමි ක තා ව න්ගගනි. 

සැර උෂණ ආහාර පානා දි ගයන් වැළකී උප රිම වතුර පානය ඇඟ නිගවන ආහා
ර පාන ගැනීම සුදුසු ගවයි. 

ඔබගේ ලේන යට අනුව භ්ර ගයෝගය, හංස ගයෝගය, හරෂ ගයෝගය ඔබට උදා ක
ර මින් ඉදි රි යට යහ පත ගකගර. 

විධි මත් අධ්යා �්න  
ප්රති සං සක රණ රැසක්

රජගේ ඍජු තීන්දු තීරණ  
පිළි බඳ ජ්න තයා වගේ ප්රසයා ේ

්නව නීති සම�යා ෙ ්න ් ට 
බුද්ධි ම තුන්ගේ එක ඟ තයාව

බි්නර මස රටට, සැමට සුබ ඵල

ආග මික සංහි ඳි ් යාව පිළි බඳ සුබ වයාදී ්නැඹු රු වක්



28 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා

 යකඩ පෙති ොවි ච්චිය සුදු සුද?

ප්රශ්නය :- මම අවු රුදු 40ක විවා හක 
කාන්ා වකි. මට දැනෙෙ අධික න්නහ
ට්ටුව සමඟ වවද්ය ව ර යා නෙන රුධිර පරී
ක්ා වක කර ෙනො නෙස උප නෙස් ෙැබිණි. 
එම රුධිර පරී ක්ණ වාර්ා අනුව මනේ 
හිනමා ේනො බින මට්ටම 8.1 කි. ඉනප සුව 
Blood picture, culture වැනි පරී ක්ණ 
කීප යක සිදු කළ අ්ර හිනමා ේනො
බින අඩු වීමට නේතුව මනෙ නපෝ ් 
ණය නොවෙ බව ඒවා යින කියැ විණි. 
ෙැව ් ත් හිනමා ේනො බින අඩු වීමට 
නේතුව නසායා ෙැනීම සඳහා විවිධ පරී
ක්ණ සිදු කළත් ඒවා යින විනේ් නෙයක 
නසායා ෙැනී මට නොහැකි විය. සාමාන්ය 
මට්ටනේ පැව තිණි.

අව සා ෙ නේදී ්ැෙ සී මියා පරී ක් ණ යක 
ෙ සිදු කරෙ ෙදී. එනහත් එවැනි නරෝෙ යක හඳුො ේ 
හැකි වූනේ ෙ ෙැ්. දැන සියලු පරී ක්ණ ෙව්ා ෙමා 
හිනමා ේනො බින වරධ ෙ යට යකඩ නපති පාවිච්චි කරමි. 
ඔබ නෙන උප නෙ සක බො නපා නරාත්තු නවමි.

ම�ෝදර - රසිකා නි�ාලි සල්ාදු

පිළි තුර :- යකඩ නපති ෙැනීම ්ාව කා ලික පිළි ය මක 
පමණි. ඔනේ හිනමා ේනො බින අඩු වීමට නේතුව නිය් 
වශ නයන නසායා ේ යුතුය. ඔබට සිදු කළ විවිධ පරී ක්
ණ ව ලින නරෝෙ යක හඳුො නෙෙ ෙැති වුවත් ්ව දු ර ටත් 
පරී ක්ණ සිදු කිරීම අවශ්ය වනනන හිනමා ේනො බින අඩු 
වීමට නේතුව නිේචි් වශ නයන හඳුො ේ යුතු නිසාය. 
සම හ ර විට ඇට මිදු ළු වෙ රතු රුධි රානු නිප ෙ වීම අඩු වීම, 
යකඩ අව නශෝ ්  ණය අඩු වීම, අධික රුධිර වහ ෙය වැනි 
නේතු නිසාෙ හිනමා ේනො බින අඩු විය හැකිය. එබැ වින 
කායික නරෝෙ විනේ ් ඥ වවද්ය ව ර යකු හමු වී අනි වා
රය නයනම හිනමා ේනො බින ප්රමා ණය අඩු වීමට බෙ පාෙ 
නේතුව නසායා ෙැනීම ඉ්ා වැෙ ෙත් නේ. 

 නිත රම කුදදටි එනවා

ප්රශ්නය :- මම 43 හැවි රිදි විවා හක පිරි මි නයකි. මනේ 
කිහි ලි වෙ සහ ඉකි ලි වෙ  නි් රම කුදෙටි හට ෙනී. තුවාෙ 
කිසි වක ෙැ්ත් කුදෙටි ඇති නේ. නබනහත් ෙත් විට සුව 
නේ. නි්ර නි්ර කුදෙටි හට ෙනනන ඇයි?

රදා වාන - ජ්ත් මරෝහණ ජය රත්න

පිළි තුර :- නි්ර නි්ර කුදෙටි හට 
ෙැනීම සාමා න්ය නයන බැහැර කළ 
යුතු කාර ණ යක නොනේ. තුවා ෙ යක 
ෙැති වත් කුදෙටි ඇති වනනන ෙේ 
කුදෙටි ආශ්රි් නරෝගි ්ත්ත්ව යක 
විය හැකිය. සම හ ර විට ශරීර අභ්ය

න් රනේ කුදෙටි ඉදි මී මක තිනේ දැයි 
කියා පරීක්ා කර බැලිය යුතුය. ඇ්ැේ 

විට වසා ග්රනථීන ආශ්රි් නරෝගි ්ත්ත්ව
යක විය හැකි වුවත් ඔබ එවා ඇති විස්්ර 
අනුව එය ෙ නිේචි ් ව පැව සිය නොහැ
කිය. එබැ වින හැකි ඉකම ණින කායික 

නරෝෙ විනේ ් ඥ වවද්ය ව ර යකු හමු
වනෙ. නමය කුමෙ නහෝ නරෝෙ යක 
ෙක් ණ යක විය හැකි නිසා සැෙ

කි ලි මත් වීම ඉ්ා වැෙ ෙත් නේ.

 අස්ථි දිරා යන නිසා 
   ප�ෝනි කකකු පමන් සිටිය යුතුද?

ප්රශ්නය :- මම 62 හැවි රිදි විවා හක කාන්ා වකමි. මට 
ඉ්ා ෙරුණු ආකා ර යට ඇදුම හා හතිය ඇ්. වසර 10කට 
වැඩි කාෙ යක මම ඇදුම නරෝෙ නයන පීඩා විඳිමි. මම ඒ 
සඳහා නරෝහනේ සාය නික ප්රති කාර ෙබා ෙනිමි. නමම 
ප්රති කා ර ව ෙදී මට නප්රඩ්නි නසා නෙෝන ඖ් ධය ෙබා දී 
තිබුණි. නකනස් නහෝ දැන මනේ අස්ථි දිරා ඇ්. අස්ථි 
දිරා පත් වීම නිසා නේෙ ො වක ෙ ඇ්. අස්ථි සේබනධ 
විනේ ් ඥ වවද්ය ව ර යකු හමු වූ අ්ර ඔහු පැව සුනේ 
මට ඉ්ා ප්රනේ ශ නමන කාෙය ේ කළ යුතු බවයි. මනේ 
ශරීර කූඩුව ොේපුනේ මැනට ෙ යක වැනි යැයි පැවසූ එම 
වවද්ය ව රයා, ෙමන බිමන යෑනේදී වාහ ෙනේ ආස ෙ යට 
නකාට්ට ෙමා නෙෙ යා යුතු බව උප නෙස් දුනනනය. මනේ 
අස්ථි දිරා යෑ මට නේතුව දීර්ඝ කාෙ යක මුළුේනේ නප්රඩ්නි
නසා නෙෝන ඖ් ධය ෙැනීම බව වවද්ය ව රයා පැව සීය. 
මම දැන නබෝනි කකකු නස් නිව සට වී කාෙය ේ කරමි. 
ඇදුම නරෝෙය සහ අස්ථි දිරා යෑනමන පීඩා විඳිෙ මම 
වවද්ය උප නෙ සක බො නපා නරාත්තු නවමි.

දෑල තුර - ශ්රියානි ජය �ානන

පිළි තුර :- ඔබට දී ඇති නප්රඩ්නි නසා නෙෝන ස්ටීනරා යිඩ් 
කාණඩනේ ඖ් ධ යකි. නමම ඖ් ධය දිගු කා ලී ෙව භාවි් 
කිරී නේදී ඔස්ටි නයා ්නපා නරා ්සිස් ඇති විය හැකිය. ඒ සම
ඟම අස්ථි නේෙ ොව නිසා ඔස්ටිනයා් ආ් ර යි ටිස් ඇති 
විය හැකිය. නප්රඩ්නි නසා නෙෝන ඇදුම හා හති යට ෙබා 
නෙෙ ඖ් ධ යකි. එම ඖ් ධය ඔබට ෙබා දී තිනබනනන 
එබැ විනි.

ඔනේ වයස අනුව ස්වාභා වි කව අස්ථි දිරා යෑනේ 
්ත්ත්ව යක ඇති වීම ෙ වැළැ කවිය නොහැ කිය. සාමා
න්ය නයන කාන්ා වනනේ ඔසප් වීම ෙැව තී මත් සමඟ 
අස්ථි දිරා යෑම ඇර නෙයි. ඔබට අස්ථි දිරා යෑම ඇති වී 
තිනබනනන නප්රඩ්නි නසා නෙෝන ඖ් ධය නිසා පම ණක 
නොව ඔනේ විය ප ත්භා වය නිසා ෙ විය හැකිය. දැන ඔබ 
කළ යුතු වනනන කායික නරෝෙ විනේ ් ඥ වවද්ය ව ර යකු 
හමු වී ඔස්ටිනයෝ ආ් ර යි ටිස් නිසා ඇති වෙ ෙැට ලු ව ෙට 
ප්රති කාර ෙැනී මයි. ඔබ නිවනස් පුටු වක 
වාඩි වී නබෝනි කකකු නස් නොසි
ටිනෙ. එය අස්ථි දිරා යෑම ්ව 
්වත් නේෙ වත් කරයි. වවද්ය 
උප නෙස් අනුව ්ම සීමා
වන තුළ සිටි මින චෙෙ 
ක්රියා වන හී නයනෙනෙ. 
චෙෙ ඉරි යේ නොමැති 
වීනමන ඔනේ නරෝගි 
්ත්ත්වය ්ව ්  වත් 
උත්සනෙ විය 
හැකිය.

පිළි තුරු සැප යීම :-  
කායික රරෝග විරශ ෂඥ වෛද්ය
ෛරුණ ගුණ ති ලක

කදු රු ම්ාඩ විහා රය පිහිටි කන්ත-
මරෝ ඩ යට ළඟා වී �ට යාප නය-
කනක ස නතුමේ �ාේ්මේ චුනනා-

කම් හනදිය  (හුණු ් �)  දකවා ්�න කළ 
යුතුය. එම�න� පලාලි සිට කනක ස නතු රය 
�ාේ්මේ පැමිණ �ාව ඩ්ඩි පු රම් මකෝවිල 
අස ලින හැරී ්ම්�ාන �ැදින සැ්ත පුම් 
කිහි ප යක ්�න කළ පසු ම�� කදු රු ම්ාඩ 
විහා ර යට පිවි සිය හැකිය.

කනෙ නරෝ නඩයි (කන් නරෝ ඩය) පිළි බ
ඳව විවිධ ම් වාෙ පව තිෙ අ්ර මහා වං ශ
යට අනුව ්ඝං්ඝ මිත්්ා න්ර ණි යනේ ෙංකා 
ෙමෙ හා සේබනධ නේ. එෙේ ෙකදි වට 
වැඩි මහ ර හ ් න වහ නනස්ො 60 ෙමක 
නමම නපනෙනස් වැඩ වා සය කළ නහයින 
උනව හ නනස්ො අප වත් වීනමන අෙ තු රුව 
එම ශාරී රික ධාතු නිෙ නනකාට නමහි ස්තූප 
60 ක ඉදි කළ බව සඳ හනය. 

අකකර 72 ක පමණ වූ භූමි ප්රමා ණ යක 
රකෂි් කො ප යක නෙස බ්රි්ා න්ය යන විසින 
එකෙ නවනක රනු ෙැබීය. කදු රු නොඩ යෙ 
වච ෙනේ කදුරු (කඳුරු) යනු පාලි කනෙර 
ොම යට සමාෙ වූවකි. දියලු බිමක, දිය 
ඇළක යෙ අර්ථ යක ඉන කියැනේ. දිය 
ඇළක අසෙ නොඩැ ේෙක පිහිටි විහා ර යක 
යනෙ මින අෙ හස් නේ යැයි පැවනස්. ඒ 
අනුව කන් නරෝඩ වූනේ නමම වච ෙ යයි 
යනෙ එේො වෙ නේධා ෙනෙ හිමි ෙකවා 
ඇ්. කනෙර කුඩ්නඩ යනු නවන පෘතු ගීසි 
නේඛ ෙ වෙ නේ ස්්ථාෙය හඳු නවයි. එය 
කදු රු නොඩ යෙ සිංහෙ වච ෙනේ පෘතු ගීසි 
උච්චා ර ණය නෙස සැෙනක. ඇ්ැ මුනනේ 
අෙ හස වනනන මහ නු වර යුෙනේ රචි් 
විහාර හා පුෙ බිේ ොමා ව ලිය වෙ “ෙේ 
නපා්” නහවත් “විහාර අස්ෙ” හි විස්්
රය අනුව පාචී ො රා මය,  නෙස සඳ හන 
වනනන කදු රු නොඩ විහා රය බවය. 

එව කට යාප ෙනේ දිස්්රික විනි සුරු වූ 
ආචාරය නපෝේ. ඊ. පීරිස් විසින 1917 දී 
කන් නරෝ ඩය සේබ නධව ප්ර්ථම කරුණු 
දැකවීම සිදු කරනු ෙැබූ අ්ර ඔහු නමම 
භූමිය 1940 දී කැණීේ කරනු ෙැබීය. විටින 
විට විවිධ කාෙ ව ෙදී නමම ස්්ථාෙනේ කැණීේ 
කට යුතු සිදු කර ඇති අ්ර එහිදී මතු ක ර ෙත් 
පුරා වි ද්යා ත්මක වටි ො ක මින යුත් ෙට බුන 
අ්ර දුරෙභ කවනධ බුදු පිළි ම යක නකාටස් 
ෙ හමු විය. 1970 ෙශ කනේ දී ඇ නම රි කානේ 
නපනසි ේනේ නියා විේව වි ද්යා ෙනේ ආචාරය 
විමො නබේලි එකව පුරා විද්යා නෙපා ර්
නේ නතුව විසින සිදු කරෙ ෙෙ කැණීනේ 
දී කානන ලි යන පා්ා ණ නයන නිම වූ මුදු
වක හමු වූ අ්ර එහි මුද්රා නවන අේවා
නරෝ හ ක නයක නිරූ ප ණය නකාට ඇ්. ඊට 
අම ්  රව අක්ර සහි් මැටි බඳුන කැබැ
ේෙක නසායා ෙ නෙට හැකි විය. නමම වළං 
කැබැේෙ හමු වූ ස්්ථාෙය ඔවුන ෙේ කරනු 
ෙැබූනේ KTDA 14 නෙසිනය. නමය සහ
නයෝ ගි්ා කැණීේ පරනේ ්  ණ යක විය. 

විමො නබේලිනේ කැණීේ වාර්ානේ 
කන් නරෝ ඩය, නබෞදධ ො මික ෙට
බුන සහි් භූමි යක නෙස සඳ හන නකාට 
ඇති අ්ර නපානළෝ මට්ට මින අඩි 12 ක 
පමණ ෙැඹු රින ප්රාේ ඓති හා සික අව නේ්  
ෙැබුණු බව ෙ සට හන කර ඇ්. නමම ගින 
මුේ අව දිනේ යකඩ යුෙනේ සාධක ෙ නෙවෙ 
අව දිනේ දී පූරව ඓති හා සික සංස්කෘ තික 
නමව ෙේ ෙ න්වැනි අව දිනේ දී රූනේ ටඩ් 
මැටි බඳුන, ෙකෂ්මි කාසි, නකාරේ කැබලි 
ෙ හමු වූ අ්ර සිේවෙ අව දිනේ දී නබෞදධ 
ෙට බුනහි සාධක ෙ ෙැබුණු බව සඳ හනය. 

නමහි දී නසායා ෙත් අක්ර සහි් මැටි 
බඳුන කැබැේෙ (වළං) බ්ාේමී අක්ර 
වලින යුක් වූවකි. රූනේ ටඩ් වරෙනේ 
වළං කැබැ ේෙක වූ නමය එව කට යාප ෙය 
දිස්්රි කක නයන නසායා ෙත් පැර ණිම අක්ර 
සහි් සෙ කුණ විය. නමවැනි බ්ාේමී අක්ර 
සහි් වළං කැබ ැේෙක අනු රා ධ පුර ඇතුළු 
ෙෙ රනේ කළ කැණීනේ දී ෙ නසායා ෙනු 
ෙැබීය. එය ක්රි.පූ. 8 ට අයත් යැයි ආචාරය 
ශිරාන දැර ණි ය ෙ ෙනේ අෙ හ සයි. 

කන් නරෝ ඩ නයන හමු වූ නමම වළං 
කැබැ ේනෙහි බ්ාේමී අක්ර 6 ක සෙ කුණු 
නකාට ඇ්. නමහි ප්ර්ථම අක් රය “මා” 
නෙස හඳු ො නෙෙ ඇති අ්ර ආචාරය 
සදධා මං ෙෙ කරු ණා ර ත්ෙනේ අෙ හස වූනේ 
එය සංනක ්  යක යනෙය. නමම සෙ කුණු 
අනු රා ධ පු ර නයන හමු වූ අක්ර සෙ කු ණු ව
ෙට සමා ෙ ත්ව යක ෙරෙ බව විදව තුනනේ 
ම් යයි. න්ෝනි ෙෙ, පර මා කනෙ, නපරි ය
පු ලි ය නකු ෙම හා ෙැට්ටු කනෙ ආදි ස්්ථාෙ 
වෙ පිහිටි ශිො ලිපි අ්ර ෙ නේ හා සමාෙ 
සංනක් ෙකෙට ඇති බව සඳ හනය. 1973 
දී යාප ෙය විේව වි ද්යා ෙනේ මහා චාරය නක. 
ඉන්ර පාෙ විසින කන් නරෝ ඩ නයන හමු වූ 
වළං කැබැේනේ ඇති අක්ර වලින “ේ

හ ප්” නෙස අර්ථ ෙැනනවෙ බව ප්රකාශ 
කරයි.එෙේ දාඨානේ (ේ හ ප්) පාත්රය 
යනෙ අෙ හ සයි. නමහි පාත්රනේ අයි ති
කරු ෙත්්ය. ඔහු ගිහි නයක ෙ පැවි දනෙක 
ෙ යනෙ නිේචි් ෙැ්. ෙත්් විසින පුෙෙ 
ෙෙ පාත්ර යක විය හැකිය යනෙ අෙ හ සයි. 
නමම කාෙ වක වා නුනේ දී නසේලිපි වෙ 
ෙකෙට ෙැනබෙ ේහ නෙනණ, ශමු ෙහ 
නෙනණ වැනි වචෙ වලින ඒ බැේ ෙම්ය 
වෙ බව කියැනේ.

පුරා විද්යා නකාම සා රිස් වූ ආචාරය 
චාේස් නොඩ කු ඹු නරනේ ප්රධා ෙ ත්ව නයන 
1965  1968 අ්ර කාෙනේ දී  සිදු කළ  
කැණීේ මඟින ඉ්ා වැෙ ෙත් සාධක මතු
කර ෙැනී මට හැකි විය. එහි දී ස්තූප 21 
ක නිරා ව ර ණය කර ෙත් අ්ර ස්තූප 36 ක 
පාෙේ මතු කර ෙනු ෙැබීය. නමහි හමු වූ 
ස්තූප අ් රින විශා ෙම ස්තූපය වට අඩි 
විසි තු ෙ හ මා රක වූ අ්ර කුඩාම ස්තූපය 
වට අඩි හයක විය. නමහි දී විද්යා මාෙ වෙ 
සියලු ස්තූප එකම ආකෘ ති යක ෙක්ණ 
දැරීය. එනමනම නමහි හරමිකා කිහි ප යක ෙ 
නසායා ෙනු ෙැබීය. ෙරාදි වැට ඉනදි යානේ 
සාංචි ස්තූපනේ නස් මො නෙස නිරමා
ණය කර ඇ්. වළලු ෙම යක ඡත්රා ව ලි
යක හමු වූ බවත් ඡත්රය සවි කර තිබූ බවට 
එහි ඇති සිදුර සාකෂි සප යයි. නමවැනි 
ස්තූප සමූ හ යක එකම ස්්ථාෙ ය කින හමු වූ 
ප්ර්ථම අව ස්්ථාව නෙසට එේො වෙ නේධා
ෙනෙ හිමි කඳු රු නොඩ විහා රය ෙේ කරනු 
ෙබයි. කැණී නමන අෙ තු රුව ස්තූප කිහි ප
යක නපර පැවති ්ත්ත්වය උප ක ේප ෙය 
නකාට ්හ වුරු කර ඇ්. එම ්හ වුරු කළ 
වර් ස්තූප පාෙනේ 1975 සහ 1976 නෙස 
සට හන නකාට තිනේ. නේ ස්තූප නිරමාණ 
කාෙය අනුව අනු රා ධ පුර යුෙනේ මුේ කාෙ
යට අයත් යැයි සැෙනක. පූජා භූමි නයන 
හමු වූ කැට යේ රහි් සඳ කඩ පහණ, පාෙ 
ොංඡෙ ශිො ඵෙක හා ෙනඩාළු පැර ණිම 

යුෙය නිනයෝ ජ ෙය කරයි.
නමම කැණීේ අව ස්්ථාව වෙ විට පැරණි 

නොඩ ෙැ ගි ේෙක කණු පාෙ ේෙේ රැසක 
ෙකෙට ෙැබුණු බව සඳ හනය. කැණීනේ දී 
හමු වූ පුරා වස්තු අ්ර හුණු ෙ නෙන කළ 
නකාත් පියන රහි් ෙේ කරඩු, බුදු පි ළිම 
හ් රක නකාටස්, ො නකාළ පැහැති වීදුරු 
නකා්ක, කුඩා වාමෙ රූප යක, ෙේ ෙරාදි 
වැටක නකාට සක, පූරණ ්ඝට සහි් මුර
ෙේ, පාෙ ොංඡෙ ශිො ඵ ෙක, නබෝධි සත්ව 
හිසක, වරණ ෙැන වූ දාර සහි් උළු, 
විවිධ පබළු වරෙ 26 000 පමණ , වළං 
හා පාත්රා කැබලි, නසේලි පි යක නකාට
සක, උළු කැබලි විශාෙ ප්රමා ණ යක ෙ, 
පළමු පැර කුේබා, සහ ස්ස මේෙ, ලීො වති 
ආදි රාජ්ය කාෙ යනට අයත් හා විවිධ කාසි 
වරෙ ෙ දැකවිය හැකිය. පූරව අනු රා ධ පුර 
සමනේ සිට ක්රි.ව. 910 අ්ර කාෙ වක වා
නු වට අයත් පුරා වස්තු නමම කැණීම තුළින 
මතු කර ෙැනී මට හැකි විය. එනස්ම 1615 
දී නිකුත් කළ පළමු වෙ නජෝරජ් රජුනේ 
තුට්ටු භාෙනේ කාසි යක ෙ නමම ස්්ථාෙ
නයන හමුව ඇ්. 

එේො වෙ නේධා ෙනෙ හිමි විසින රචො 
කරෙ ෙෙ "ෙැනෙ ෙ හිර පළා් හා උතුරු 
පළානත් සිංහෙ නබෞදධ උරු මය" ෙේ වූ 
ග්රන්ථනේ කදු රු නො ඩින හමු වූ ශිො නේඛ
ෙය පිළි බ ඳව කරුණු අන් රේ නකාට 
තිනේ. නමම නසේලි පිය අත්්ාණි කණු
වක නකාට සක නෙස සට හන කරෙ අ්ර 
එය ක්රි.ව. 10 වෙ සිය ව සට අයත් සිංහෙ 
අක් ර නයන ලියෙ ෙදෙකි. කණුනේ පැති 
තුෙක අක්ර නකාටා ඇ්. අඩි නෙකයි 
අඟේ හ්ක පමණ උස කින යුත් නමම 
ටැේ ලිපිනේ මුදුනන නෙළුේ මේ කැකුළු 
රූරා වැනටෙ අ යු රින නිරූ ප ණය කර 
ඇ්. එනමනම එක පනසක ධරම චක්රය 
සෙ කුණු කර තිනේ. ලිපිනේ අන් රෙ ් ය 
අනුව නබෞදධ සිදධ ස්්ථා ෙ ය කට ෙබා දුන 

වර ප්ර සාෙ සහි් රාජා ඥා වක බව අව නබෝධ 
නේ. ඔකා වස් රජ පර ේප රා නවන පැව් 
එෙ රුහුණු හා මායා යෙ නෙර නටහි අධි
පති නෙස නමහි සඳ හන රජුව හඳුනවා 
ඇ්. ලිපිනේ සඳ හන භා්ාව අනුව 4 වෙ 
කාශ්යප (ක්රි.ව. 898914) රජුනේ ආඥා
වක යැයි නිෙ ම ෙය නකනර. වර් මා ෙනේ 
දී නමම කදු රු නොඩ ටැේ ලිපිය යාප ෙය 
නකෞතු කා ො රනේ ප්රෙ රශ ෙ යට ්බා ඇ්.

නේ ලිපිනේ අක්ර අ්ර කුඩා අක්ර 
වලින ලියා ඇ්ැයි සැෙ නකෙ ලිපි යක 
මහා චාරය නසෙ රත් පර ණ වි ් ාෙ විසින 
කියවා ඇති අ්ර එය 15 වෙ සිය ව සට 
අයත් යැයි කියැනේ. එය සුමං ෙෙ ෙේ 
න්ර ෙමක ලියවා ඇති බවත් නසෙ රත් 
පර ණ වි ් ා ෙනේ අෙ හ සයි. එනමනම ඔහු 
සඳ හන කර නුනේ ලිපිනේ උත්්ර පස්සනේ 
වේපිට දිසානේ කදු රු නොඩ  ොමය 
දැකනව ් ත් සුමා ත්රානේ පිට පනත් ොනව
නහර බෙ යනු නවන ෙකවා ඇති බවය. ඒ 
අනුව නේධා ෙනෙ හිමි ෙකවනනන කන්
නරෝනඩ් ෙට බුන කදු රු නොඩ විහා රය විය 
යුතු බවත් එය ොෙ වි හා රය ෙේ පුෙ බි ම කට 
සේබනධ බවත්ය.

කදු රු නොඩ විහා රනේ පැවැත්ම 16 වෙ 
සිය වස ෙකවා මො නෙස පව ති නෙට 
ඇ්ැයි යනෙ විහාර භූමි නයන හමු වූ 
පුරා වස්තු අනුව නිෙ ම ෙය කළ හැකිය. 
ඊට නේතු සාධක නෙස පළ මු වෙ පරා ක්ර
ම බාහූ, නිේශං ක මේෙ, ලීො වතී හා බුව
නෙ ක බාහු යො දීනනේ රාජ්යත්ව සමනේ 
දී නමම විහා ර යට ෙැබුණු අනු ග්ර හය ඉව
හේ වනෙට ඇ්. යාප ෙනේ පාෙ ක නයක 
නෙස කට යුතු කළ සංකිලි, නවනහර විහාර 
සමූෙ වශ නයන විොශ කළ බව සඳ හන 
වෙ බැවින කදු රු නොඩ නවනහර ෙ එනස් 
විොශ වනෙය ඇ්ැයි සැෙනක.

ජාතික උරු ම යන පිළි බඳ අමා ත්ාං
ශනේ මැදි හ ත්වී නමන පුරා විද්යා නෙපා ර්
නේ නතුනේ අධී ක් ණය යටනත් යාප ෙය 
විේව වි ද්යා ෙනේ දාය ක ත්වය ම් 2011 දී 
කැණීේ කට යුතු සිදු ක රනු ෙැබීය. එම 
කැණීම සඳහා ආචාරය සිරාන දැර ණි ය
ෙෙ, ආචාරය නිමේ නපනරරා, මහා චාරය 
ටී. පුෂ්ප ර ත්ෙේ හා මහා චාරය රාස යියා 
ක්රිෂ්ණ රාජ් යෙ විදව තුනනේ සහ භා ගී ත්වය 
සිදු විය.

ආචාරය ශිරාන දැර ණි ය ෙ ෙ යන කදු
රු නොඩ සේබ නධව අෙ හස් දැකවීනේ දී 
ප්රකාශ කර නුනේ නමය ෙංකානේ හ් ර
වැනි මාෙව ජො වාස නපනෙස නිනයෝ ජ
ෙය කරෙ බවයි. අනු රා ධ පු රය පළමු යුෙය 
නෙසත්, තිස්ස ම හා රා මය නෙවැ නෙත්, 
මනො රනේ මාන්ාට නහවත් මහා තිත්්ථ 
වරාය ආශ්රි් නපනෙස න්වැනෙ නෙසත් 
කනෙ නරෝනඩ (කදු රු නොඩ විහා රය) ආශ්රි් 
මාෙව ජො වාස නපනෙස සිේවැ නෙත් 
නෙස දැර ණි ය ෙ ෙ යන නපනවා නෙයි.

ඡායාරූපඅන්තර්ාලයයනි     

උතුරේ ර�ෞද්ධ උරු ම යක් වූ 
කදු රු ර�ොඩ රෙරෙර

 රුකෂිලා පවතත මුණි

ොචී නා රා මය පලස 
සඳ හන් වන්පන් 

කදු රු ප�ාඩ විහා රය 
�ව ඇතැ මුන්පගේ 

අද හ සයි

ආචාරය පෙෝල්. ඊ. පීරිස් 
විසින් 1917 දී 
කන්ත පරෝ ඩය 

සම� න්්ධව ප්රථම කරුණු 
දැකවීම හා කැණීම 

සිදු කරයි

ආචාරය ශිරාන් 
දැර ණි ය � ල  

කදුරුප�ාඩ සම�න්්ධව 
අද හස් දැකවීපමදී 

ප්රකාශ කර නුපේ පමය 
ලංකාපේ හතරවැනි 
මානව ජනා වාස 

පෙපදස නිපයෝ ජ නය 
කරන �වයි

කඳුරුම්ාඩ ස්තූපය

වැසි ස�මේ ස්තූප

ස්තූප

ආරක්ා වී ඇති ස්තූප



වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා 29

එක් ලක්්ෂ හැට දහසකට රජයේ 
රැකියා ලබා දීයේ වැඩ ස ට හන

සුභද්රා දේශප්රිය

ස�ෞභාග්යසේදැක්ම වැඩපිළිසවළක්රියාවටනංවමින්  රැකියා
විරහිතඋපාධිධාරීන්පනස්දහ�කටරජසේරැකියාඅවස්්ාලබා
දී්මටරජයසියලුකටයුතුසුදානම්කරඇත.එ්මපත්වීම්ලබාදීසම්දී
යම්අ�ාධාරණයටලකවීඇතැයිකියනසියලු්මඋපාධිධාරීන්ට�හ
තවත්උපාධිධාරීන්ද�දහ�කටරැකියාලබාදී්මටකැබිනට්අනු්මැ
තියලැබීඇත.ඒඅනුවඋපාධිධාරීන්හැටදහ�කටරැකියාඅවස්්ා
ලබාසදනබවජනාධිපතිස�ෝඨාභයරාජපක්ෂයන්පව�යි.
රජසේරැකියාඅයදුම්කරසපෞද�ලිකඅංශසේරැකියාසස්වසේ
නියුතුඋපාධිධාරීන්ටරැකියාඅවස්්ාලබාදී්මටදකටයුතුකරන
බවජනාධිපතිවරයා�ඳහන්කරයි.සම්අනුවඋපාධිධාරීන්හැට
එකදහ�කටරැකියාහිමිවනඅතර්මඅඩුආදායම්ලාභීපවුල්සවනු
සවන්රැකියාලක්ෂයකලබාදී්මටදරජයතීරණයකරඇත.
සම්�ම්බන්ධසයන්අදහස්දකවනසනාසයකසදශපාලනපක්ෂ
රජසේස්ම්මවැඩපිළිසවළ�ාර්කවක්රියාත්්මකකළසහාත්එයට
ආශිරවාද කරන බව පව�යි. තවත් පිරි�ක �ඳහන් කරන්සන්
රජසේසස්වකයන්ටවැටුප්පවාස�වා�තසනාහැකිතත්ත්වයක
යටසත්රැකියාලබාදීස්මන්රජයවිශාලඅරබුදයකටපත්වනබවයි.
සම්පිළිබඳඅදහස්දකවනආණ්ඩුපක්ෂයනිසයෝජනයකරනපිරිස්
�ඳහන්කරන්සන්   අ්මාත්ංශයටඅයත්ඇ්මැතිවරයාසේජන්ද
බලප්රසදශසයන්ප්මණකරැකියා�ඳහාසතෝරාපත්කර�ැනී්මට
කටයුතුසනාකරසියලු්මපළාත්නිසයෝජනයවන  පරිදිරැකියා
විරහිතපිරිස්�ඳහාරැකියාඅවස්්ාලබාසදනබවයි.
එස්මන්්මපාට,පක්ෂසේදයකින්සතාරවසුදුසුකම්�පුරාඇති
සියලු්ම උපාධිධාරින්ඇතුළු අඩුආදායම්ලාභී  පවුල්වලට  එ්ම
රැකියාඅවස්්ාකඩිනමින්ලබාදී්මටපියවර�න්නාබවයි.

ආගම්, පක්ෂ පාට දේද ය කින් ද�ාරව රැකියා ලබා දී මට කට යුතු කර නවා

ජනාධිපතිවරයා විසින්  රජයක් ලෙස දුන්
ලපාලරාන්දු ඉටුලවමින් තිබීම ගැන අපි
සතුටු ලවනවා. ලේකාරණාව ඉටුලවන්න

තිබුලේ මාස ගණනාවකට ලපරයි. මැතිවරණය
නිසාඋපාධිධාරින්ටරැකියාෙබාදීම,අඩුආදායේ
ොභීන්ටරැකියාෙබාදීමනවතවන්නටකටයුතුකළ
පක්්ෂවෙට අද ලමාකද ලවො තිලයන්ලන් කියො
ඉතාපැහැදිලියි.ජනතාවිමුක්තිලපරමුලේමන්්රී
සංඛ්ාවහයතුනටබැසසා.සමගිජනබෙලේගය
අන්තපරාජයක්සමඟමන්්රීවරුන්54යිඉන්ලන්.
එජාප ගැන කතා කරන්න ලදයක් නැහැ. තමන්
තරග කළ අසුන අහිමි ලවන තරමට ම නායක
තුමාපවාඅන්තපරාජයටපතවුණා.ලදමළජාතික
සන්ධානයකඩාවැටුණා. 
දේශපාලනිකපදනමමතඅපිසතුටුදෙනොදේ
රදේ ජනතාෙ ඇතත දතරුේ ගැනීම සේ්බන්ධ
දෙන.අදේජනාධීපතිෙරොඅගමැතිෙරොසේ්බ
න්ධදෙන විශොසෙ ත්බා ජනතාෙ කටයුතු කර
ඇති්බෙඅපිටදේනො. උපාධි්ධාරීනපනස් දහ
සකටරැකිොල්බාදීතිද්බනො.එහිෙේප්ාදෙෝ
ගිකගැටලුමතුදෙලාතිදෙනො.සාෙද්යදතාර
තුරු මතු දෙලා තිදෙනො. ඒ නිසා දේ දේෙල්
අහිමිවීතිදෙනො.දමතැනකිසිදුකුමන්රණෙක්
නැහැ.මුල්ලැයිස්තුෙලනේතිබිලාරැකිොඅහිමි
වුණානේසා්ධාරණදේතුනමතනැෙතගැටලුකාරි
තතතෙෙක්ඇතිදනාවීමැදිහතවිමක්කරනනට
ජනාධීපතිෙරො ්බලාදපාදරාතතු දෙනො. රැකිො
ලක්්ෂෙසේ්බන්ධදෙනඅදහසක්තිදෙනො,සමහර
අෙදේ අඩු ආදාෙේලාභී පවුල් කිවොම සමෘේධි
ලාභීදනාෙනඅෙඉනනපුළුෙන.සේපුරණදේශ
පාලනෙපදනේවුසමෘේධිල්බාදීමඅපිකිසිදස්ත
සිදුකරනදනනැහැ.සමෘේධිලාභීනදනාෙනඅෙත
දමෙටඑකතුදෙයි.රැකිොලක්්ෂෙල්බාදීමවිනිවිද
භාෙදෙනසිදුකරනුල්බනො.අඩුඅදාෙේජනතා
ෙටඅපිදමෙල්බාදදනොකිසිදුපක්්ෂදේදෙකින
දතාරෙ. කිසිදු දේශපාලන මැදිහතවීමක් නැතිෙ
රැකිොඑක්ලක්්ෂහැටඑක්දහස්එකසිෙතිස්පහක්
දකායි රදේද දීලා තිදෙනදන?  අදේ ආණ්ඩුෙ
දමෙ සේභාෙදෙන කරන විට එෙ කඩාකේපල්
කරනො නේ, සාමාන්ය මිනිසුනට ඒ ෙරප්සාදෙ
දනාලැද්බනනත කටයුතුකරනොනේඅපි ඊට
මැදිහත වී සා්ධාරණෙක් ඉටු කරනො. සමෘේධි
ලාභී පවුල් ආරථික ෙශදෙන ශක්තිමත කරනන
කිෙලා තමයි ජනාධිපතිෙරො මට උපදදස් දිලා

තිදෙනදන.අදෙනවිටරුපිෙල්තුනදහසකපමණ
දීමනාෙක්එක්කාඩපතකිනලැද්බනදන.
දේසමෘේධිලාභීනස්ෙෙංරැකිොෙැනිවිකල්ප
ආදාෙේ මාරගෙලට දොමු කරලා දෙදෙඳදපා
ෙක්ඇතිකරලාආදෙේ ෙැඩිකරනන, ඒ අෙදේ
දක්්ෂතා හඳුනාදගන රැකිො බිහිකරනන පුළුෙන
තැනක් හදලා දීම අදේ අරමුණයි. සමුපාකාර
සදතාස  රාජ්ය ොන්රණෙ ඒකා්බේ්ධ කරගනි
මිනදෙදෙඳදපාෙක්හදලාඅදලවිකරනනපුළුෙන
ජාලෙක්හදලාදදනනකටයුතුකරනො.
ආරථික ෙශදෙන ශක්තිමත කරනනයි අපි
උතසාහ කරනදන. දමානතරේ ආදාෙමක් ල්බා
ගැනීමටහැකිඅෙස්්ාෙක්දදමතරේකාලෙක්මඟ
හැරීතිබුදණ්කිෙනකාරණාෙඒඅෙටමතුදවවි.
විරුේ්ධ පක්්ෂෙ දිගටම කිෙනො ආනෙනෙ සීමා
කිරීම සේ්බන්ධදෙන. ජුනි මාසදේ සිට  ආන
ෙනවිෙදමඅඩුදෙලාතිදෙනො. ඒනිසාදේශීෙ
කරමානතකරුෙනට  අලුත අෙකාශෙක් ඇති
දෙලාතිද්බන්බෙදැනදේනනතිදෙනො.ෙමක්
ආරේභකිරීදේදීමුලිකපිෙෙරඅසීරුයි.
සීනිනිෂපාදනෙඇතිකරලාපිටරටෙලිනආන
ෙනික සිනීෙලට අපි ්බේදක් අෙ කරනො. ෙේ

ප්මාණෙකිනසීනිමිලඅඩුවුණාෙදේමලංකාදව
නිපදවීමජනතාෙඅනුමතකො.ඒනිසාජනතාෙට
දහාඳපණිවුඩෙක් දීලාතිදෙනො.සෑමදදෙක්ම
රුපිෙල්සතෙලිනමනිනනදනදමයිජනතාෙහුරු
දෙලාතිදෙනදන.
දේශීෙනිෂපාදනෙෙැඩිකෙයුතුයිකිෙනකාර
ණාෙජනතාෙතුළිනමහටදගනතිදෙනො.අදේ
රදේදමානෙදආනෙනෙදනාකරඉනදන?දේ
දේෙල්ෙලටජාොරේකරුෙනහඬනැගුෙටමහ
දපාදොදව  ජීෙත ෙන  මිනිසුන හඬ නැගුදව
නැහැ. දේදේෙල්කරනනටිකකාලෙක්ෙනො.
එවිට රැකිො එක්ලක්්ෂ පනස් දාහට ෙඩා විශාල
රැකිො අෙස්්ා නිරමාණෙ ෙනො පමණක්
දනාදෙයි, සමෘේධිලාභීන ඇතුළු අඩුආදෙේ පවු
ල්ෙල ජනතාෙට විශාල ෙශදෙනරැකිො අෙස්්ා
නිරමාණෙදෙයි.ෙේනිෂපාදනෙක්කරනොනේ
ඒසඳහාඅෙශ්යඅමුද්රව්යතිදෙනොනේඒොපිටර
ටෙලිනඅනිොරදෙනදගනවිෙයුතුනේඒසඳහා
අෙසරල්බාදීමටඅපකටයුතුකරනො.ඒොටකිසිදු
්බා්ධාෙක්,සීමාෙක්අපි කරනදනනැහැ.ජනතා
අදේක්්ෂාඉටුකරනනයිඅපිදේජනෙරමගතදත.
ජනතාඅදේක්්ෂාෙනදෙනුදෙනුයිඅපිදේකටයුතු
කරනදන. ඒ අනුෙ  දහාඳ අනාගතෙක් නිරමා
ණෙදවවි.අඩුඅදාෙේලාභීනසඳහාරැකිොල්බාදීම
සේ්බන්ධදෙන පහෙ අධ්යපන මේටමක් තිද්බන
රැකිොද්බදීදේදීසමානෙද්බදීගිදේනැහැ.
අපිදැක්දක්ඇමැතිෙරුබිහිෙනදිස්්රික්ක්බලලා
තමනදේමැතිෙරණදිස්්රික්කදෙනපමණක්සිෙ
ලුමපුරේපාඩුපුරෙනනපටනගතතා.එදාපසු
දපෙමන්රීනවිදිහට,ග්ාමීෙජනතානිදෙෝජිතෙන
විදිහටඅපිදැක්කාජනතාෙතුෙඑෙදැඩිපීඩාකාරී
දදෙක් ්බෙට පතවුණා. ජනතාෙ අතර අප්සාද
ෙක්නිරමාණෙවුණා.ඒඅනුෙඑක්එක්ඇමැතිෙ
රුනදේආසනෙලිනතමයිලංකාෙපුරාමපුරේපාඩු
පිරවුදණ්.
ඒ තතතෙෙක් උඩ අදනක් ප්දේශෙල අේමා
තාතතාදේ දරුෙට අයිතිෙක් නැතිද ලංකාදව
දකාදේ දහෝ රැකිොෙක්කරනන. දේ දුරෙලතා
ෙෙ තමයි අපි දෙනස් කරනදන. ආගේ, පක්්ෂ
පාටදේදෙකිනදතාරෙදේරැකිොල්බාදීමටඅපි
කටයුතු කරනො. දේ රාජ්ය දස්ෙදේ  පුරේපාඩු
පිරවීදේදීදේආකාරදේසමතුලිතභාෙෙක්ඇති
කරනනඅපිකටයුතුකරනො.

සමෘද්ධි, �ෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්ර මුල්ය ස්වයං 
රැකියා, ව්ාපාර සංව ර්්ධන හා ඌන 
උප ගයෝ ජන රාජ්ය සමපත් සංව ර්්ධන

රාජ්ය අමාත්ය ශෙහාන් ශේම සිංහ

ආේඩුවක්විසින්දුන්ලපාලරා
න්දුව ඉටු කර තිලයනවා.
ලේ රජය ඉදිරිලේ ඇති

අභිලයෝග හමුලේ රැකියා ෙබා දීම
කියන්ලන්ඉතාසරෙප්රශනයක්ලෙසයි
මා දකින්ලන්. ආේඩුව ඉදිරිලේ අභි
ලයෝග රැසක් තිලයනවා. ඒ අභිලයා්ග
ජයගන්නදැවැන්තජනවරමක්ෙබා දී
තිලයනවා.
දේෙරමප්්බලෙරමක්.එෙලැබුදණ්
දේ ්බලගතු අභිදෙෝග ජෙගැනීමටයි.
විදශ්ෂදෙන දගෝලීෙ අභිදෙෝග, කලා
පීෙ අභිදෙෝග, භූ දේශපාලනික අභි
දෙෝගපෙතිනො.නිදහසිනපසුෙඅදේ
රටට දේ තරේ අභිදෙෝගෙලට මුහුණ
දීමටසිදුදෙලානැහැ.ලංකාදවජනතාෙ
ජනාධිපතිෙරොසේ්බන්ධෙසහදේනෙ
රජෙ පිළි්බඳෙ  අසීමිත දලස විශො
සදෙන දේ අතිවිශාල ජනෙරම ල්බා
දුනනා.1978ආරේභකරනලදආරථික
ක්රමෙතෙදුරටතෙනන්බැහැ;එහිවිශාල
අරබුදෙක්පෙතිනො.දේසේ්බන්ධදෙන
විකල්පෙක්දසවිෙයුතුයි.2015සිටෙහ

පාලනඅසාර්කතෙෙනිසාදේආරථිකඅරබුදෙඋතසනනවුණා.මහ්බැංකු
දකාල්ලෙපාස්කුසිදුවීමදේසිෙලුමජාතිකආරක්්ෂාෙසහආරථිකකිෙනසිෙලු
අභිදෙෝගහමුදවදේනෙරජෙටඒසිෙලුමගැටලුෙලටමුහුණදීමටසිදුදෙනො.
දුේපතකම,ආදාෙේඅසමානතාෙෙසහවිරැකිොෙෙනතුනමආරථිකප්තිපතති
ෙලඅසාර්කතෙෙනිසාමතුවූදේෙල්.දේසඳහාක්්ෂණිකවිසඳුමක්දලසයි;
උපාධි්ධාරිනටසහඅවිධිමතඅධ්යාපනෙක්ලැබුඅඩුආදාෙේසහිතපවුල්ෙලට
දේරැකිොඅෙස්්ාෙල්බාදීම.ෙේසහනෙක්ලැද්බනොසමාජදේපහෙමස්්ර
ෙලජනතාෙට.රදේආරථිකෙපණගනෙනනටඅෙශ්යයි.ඉනඅනතුරුෙේා
තතතෙෙටපතකෙයුතුයි.ෙහාමදේශීෙආරථීකෙපණගනෙනනටඅෙශ්යයි.
දවගෙතආරථිකසංෙර්ධනෙක්ඇතිකරනනටඅෙශ්යයි.එක්එක්අමාත්ංශෙලට
කාරෙභාරෙක්දීලාඉලක්කදීලාමුදල්ප්තිපාදනදීලාදේරටනැෙතදගාඩ
නගනන ජනාධිපතිෙරො ඇතුළු රජෙ උතසහෙක දෙදදනො. එ් උතසාහදේ
ක්්ෂණිකපිෙෙරක්දලසයි;දේරැකිොඅෙස්්ාල්බාදීමසිදුකරනදන.ඊටෙඩා
්බරපතෙගැටලුඉදිරිදේතිදෙනො.දේක්්ෂණිකඋතසහෙක්පමණයි.මීටපසු
දහාරකේකරමින,ද්බාරුකරමිනසිටීමටදනාහැකියි.සිෙලුදදනාමෙැඩකෙ
යුතුකාලෙක්ඉදිරිදේඑනො.මමඑෙටඉතාමතසතුටුදෙනො.

සමාජදේ පහළම ස�රවල
අයටත් සහන දීම දහාඳයි

ඩිව් ගුණ ශේ කර 

ශ්රි ලංකා ගකාමි යු නිස්ට් පක්්ෂ 
ප්ර්ධාන ගේකම

රැකියාපමණක්ලනාලවයිලපාලරාන්දුසියලෙ
ඉටුකරනවා නේ අපි කැමතියි. ජනතාව
ලවනුලවන් යමක් කරනවා නේ ජනතාවාදි

පක්්ෂයක්විදිහටඅපිඒගැනසතුටුලවනවා. ලමච්චර
කලකියකියාහිටිලේජනවරමනැහැකියො. 
දැනජනතාෙතුදනනදදකටතෙඩාෙැඩිජනෙරමක්
දීලාතිදෙනො.
දැනඉතිනදසෞභා ග්ය දේදැක්මදිගටහරහටක්රිො
තමකකරනනයිතිදෙනදන. දහාඳ දේෙල්ෙලට අපිත
කැමැතියි.විපක්්ෂෙකිෙලාහැමදේටමවිරුේ්ධදෙනදන
නැහැ.
ජනතාෙටදසතක්දෙනදදෙක්දෙනොනේඅපිත
කැමැතියි. පඩිෙ දදදහස් පනසිෙෙක් ෙැඩි කරනො
කිෙලාකිවෙටතෙමඒකකරලානැහැ.

කිෙපුදගාඩක්දේෙල්කරලානැහැ.ෙැඩකරනොනේ
දහාඳයි. දදන දේෙල් හිමිවිෙ යුතු හැදමෝටම දදනො
නේදහාඳයි.
දුනනාටපසුෙඒගැනකතාකරමු.ජනෙරමතිෙනො
දැනලැබිලාතිදෙනනිසාෙැඩකරනනයිතිදෙනදන.
අපි දේශපාලනික කුහකදෙෝ දනාදෙයි. ජනතාෙට
දහාඳක්දෙනනයිඅපිටඕදන.
දහාඳ දේට දහාඳයි කිෙනන ෙදේම  නරක දේට
නරකයි කිෙනදන ජනතාෙට ෙහපතක් දෙනොට අපි
කැමතිනිසයි.
දේදේෙල්අදපනඅහනනකල්මදි.ඒනිසාඅපිකොට
පස්දස්ඒගැන්බලමු.කොටපස්දස්ද්බාදහාමදහාඳයි
කිෙනනපැකිදලනදනනැහැ. අපිටඅෙශ්යජනතාෙට
ෙහපතක්දෙනනයි.

ජන �ා වට දස�ක දවන දදයක 
දවනවා නම් අපිත් කැමැ තියි

ගයන්්ත කරු ණා ති ලක

සමගි ජන බල ගේ �ය, �ාේල 
දිස්්රික් පාර්ලි ගමන්තු මන්්රී

උපාධිධාරීන්ට රැකියා
ෙබාදීමසහඅඩුආදා
යේ සහිත පවුලවෙ

අයට රැකියා ෙබා දීම ලහාඳ
ලදයක්. එකම ගැටලුව උපාධි
ධාරීන්ටරැකියාෙබාලදනබවට
පතවීේ ලිපි යැේවා ලපබරවාරී
මාසලේ.නමුතනැවතඅලගෝසතු
මාසලේයැවූලිපිවෙලපබරවාරි
මාසලේ ෙබාදුන් 13000න් දහ
සකටරැකියා නැහැ. එය උපා
ධිධාරීන් දහතුන් දහසක් වැනි
විශාෙ ප්රමාණයක්  රැවටීමක්
කියොමමහිතන්ලන්.
උපාධි්ධාරීන ඇතුළු එක්ලක්්ෂ
හැට එක්දහසකට රැකිො ල්බා
දීම දපාදුදව දහාඳ ක්රිොෙක්.
නමුතදමතැනවිශාලගැටලුෙක්
වී තිද්බනදන උපාධි්ධාරිදෙක්
වුණාට පස්දස් කවුරුත දගදරට
දෙලා ඉනදන නැහැ. ගාමනේ

එකකටදහෝකඩෙකහරිෙැඩටෙනො.ඒෙදේකුමක්දහෝරස්සා
ෙක්කරනො.ඒෙදේරැකිොෙක්කරනතැනකඑදහමදකදනකුට
ඊටීඑෆ්ලැද්බනනතපුළුෙනදනාලැද්බනනතපුළුෙන.
ඒතැනැතතාරජදේරැකිොෙක්කරනොනේඑයිනඉෙතදෙනන
එපාකිෙනකාරණාෙදෙනමකාරණාෙක්.දපෞේගලිකඅංශදේරැකි
ොෙක්කරනොනේඒඅෙටසුදුසුකේතිෙනොරජදේරැකිොෙක්
දතෝරගනන.නමුතජනාධීපතිෙරණෙටදපරආණ්ඩුෙකිවොරජදේ
උපාධි්ධාරීනටරැකිො අෙස්්ාල්බා දදනොකිෙලා.නමුතපාරලි
දේනතු මැතිෙරණෙ අෙසන දෙන දමාදහාදත පතවිේ ලිපි ලැබි
තිදෙනදන.
එයිනෙේකිසිපිරිසකටලැබීතිබුදණ්නැහැ.එතනතරැෙටීමක්
තිද්බනො.මැතිෙරණෙටදපරතකිවොරැකිොල්බාදදනොකිෙලා.
උපාධි්ධාරීනදේආණ්ඩුෙපතකරනනවිශාලදාෙකතෙෙක්ල්බාදී
තිදෙනො.
දේශපාලනරැෙටිමටඒඅෙතදාෙකවුණාදස්මඅදනක්අෙෙත
දාෙකකො.අඩුආදාෙේලාභීපවුල්ෙලඅෙටරැකිොලක්්ෂෙක්ල්බා
දීමසේ්බන්ධදෙනඇතිදෙෝජනාෙඅලුතදෙෝජනාෙක්.
හැමආණ්ඩුෙක්මතමනදේජෙග්හණෙසඳහාදාෙකවුණඅෙට
රැකිොල්බාදීමකරනො.තමනදේඅමාත්ංශෙටආසනදේකේටිෙ
පුරෙනඑකදේරදේදේශපාලනදේහැටි.කවුරුතගණනහදනදන
නැහැරැකිොලක්්ෂෙක්දකිෙලා;නමුතරැකිොලැද්බයි.

ජනා ධි ප ති ව ර ණ යට දපර ආණ්ඩුව 
කිවවා රජදේ උපා ධි ධා රීන්ට 

රැකියා අවස්ා ලබා දදන බව රැකියා ලදනවා කියො එක
පැතතකින්ලේආේඩුවඋපා
ධිධාරින්රවටාතිලයනවා.අසු

දහසකටවඩාඅයදුේපතකැඳවොඋප
ක්රමශිලීව විශාෙ ප්රමාණයක් ඉවත කර
තිලබනවා. ඊපිඑෆ් ගැටලුව නිසා 9944ක්
ප්රතිලේපකරතිලබනවා.සමසතප්රතික්ලේ
පිත ප්රමාණය හතලිස දහසකට අධිකයි.
අපිමුලින්කිවිවාලේපුවතපතනිලේදනය
නිවැරදි කරන්න කියො. ඩිපලෙෝමාධාරීන්
නිරව්චනයකරන්නකියො. 
එදහමකරනදනනැතුෙරජෙදේඅෙෙ
ප්තික්දෂපකරතිද්බනො.දේවිශාලප්මා
ණෙක්රැකිොලැබුණඅෙ.මමකිෙනදන
උපාධි්ධාරීන කිෙො ගත යුතු කාරණා
ෙක්. ආණ්ඩු මැතිෙරණ ඉලක්ක කරග
නිමින අදේ ප්ශන ඉදිරිෙට දගන එමින
ඉනපසුෙ උපාධි්ධාරීන රෙටන ආකාරෙ
අපිටඉතාපැහැදිලියි.50දහසකටරැකිො
ල්බාදීම කිෙන කතාෙ ඇතතක් වුණත ඒ
අෙදේසමහරඅෙටපතවීේලිපිෙඅතට
දිලානැෙතඋදුරාගැනීමක්කරතිදෙනො.
දේවිදිහටහතලිස්දහස්අනුදදකක්ප්ති
ක්දෂපකිරිමදෙනුදෙනඅපිපසුගිෙදිනක
උේදඝෝ්ෂණෙක නිරත වුණා. පතවීේ ලිපි
ල්බාදී නැෙත උදුරාගැනීම නිසා තක්කඩි
විදිහට උපාධි්ධාරීන රැෙටීමක් කර තිද්බ
නො. දගදරතිෙලාහරිෙැටුේදගෙනො
කිවොට දගවදවනැහැ. රැකිො ල්බා දීම
සහනැෙතඅෙලංගුකිරීමඉතාමනිරලැ
ජ්ජිතයි.පතවීේහතළිස්පනදහස්පනසිෙ
අසූපහක් මුලින දුනනා.   දැනට දල්ඛ
නදෙන ඉෙත කර තිද්බන අෙදේ ලිපි
ෙැවීමසඳහාරැපිෙල්65පමණමුදලක්ෙැෙ
දෙලාතිදෙනො.ලක්්ෂවිසිහෙක්ඒසඳහා
සමස්තවිෙදමගිහිනතිදෙනොඒසඳහා
අහිංසකඋපාධි්ධාරීනදගන.
පතවීම අතට ඇවිල්ලා උතසොකාර
දෙනඑෙල්බාගත,කරමිනසිටිෙරැකි
ොෙතඅහිමිදෙලාදිවිනසාගනනතරමට
අභිමානෙහැල්ලුෙටලක්වුණඋපාධි්ධාරීන
පිරිසක් ඉනනො. ඒ නිසා ඒ අෙ දෙනු
දෙන අපි දපනී සිටිනො. ඒ ෙදේම අපි
රැකිො ලැබූසිෙලු දදනාටසු්බ පතනො.
සුදුසුරැකිොෙක්ලැද්බනතුරුඋපාධි්ධාරීන
කුමක්දහෝරැකිොෙක්කෙයුතුයි.අවුරුදු

හතක්රැකිොෙක්කරපුපලිෙටරජදේරැකි
ොෙක්දදනකල්නිකනහිටපනකිෙලාදන
කිෙනදන. එෙ ප්ාදෙෝගිකද? ඒ ප්ශනෙ
නිසා උපාධි්ධාරීන නෙදහස් ගණනක්
දමෙරප්තික්දෂපදෙලාතිදෙනො.සමා
ජෙක්හැටිෙටඅපිනැෙතදේප්ශනෙකිෙ
ොගතයුතුයි.තරුණප්ශනපාවිච්චිකර
මිනතරුණජිවිතපාවිච්චිකරමිනතරුණ
ජිවිතතඹදදායිතතකටමායිේදනාකරමින
දේ කරන දේ අපි එළිදරවකරනො. ඊපි
එෆ්,ඊටීඑෆ්ගැටලුෙනිසාප්තික්දෂපකෙ
උපාධි්ධාරීනට නැෙත සා්ධාරණෙක් ඉටු
කරනන.ඒෙදේමදේඋපාධි්ධාරීනපුහුණු
ෙැඩපිළිදෙෙටඅනුයුක්තකරගනනකිෙලා
අපිඉල්ලාසිටිනො.
තරුණ ගැටලු කුණු කූඩෙලට දාපු
ආණ්ඩුෙලට ඉතිහාසදේ පුරා මැතිෙරණ
ෙලදි උරුම වුදණ්  කුණුකූඩෙම තමයි.
අනිොරදෙන දේ අෙත ඒ දේමකරනො
නේඊෙගමැතිෙරණදේදීජනතාෙතීනදු
ෙක්ගනියි.

කලින් පත්වීම් ලිපි ලැබූ සියලලන්ටම
රැකියා ලබාදිය යුතුයි

ඒකා බද්්ධ රැකියා විර හිත 
උපා ධි ්ධා රීන්ගගේ 

සං� මගේ කැඳ වු මකරු

 ්තැන්ශන් ඥානා නන්්ද හිමිබිමල් රතනා යක

හිටපු පාර්ලිගමන්තු 
මන්්රීලේතරේ විශාෙ රැකියාප්රමාණයක් ලදන්න

පුළුවන් නේ ලහාඳයි.
දැනට රජලේ ලසවකයන්ට ආේඩුලේ
පඩිලගවා ගන්න බැරි තතතවයකයි
සිටින්ලන්. තවත රැකියා ෙබාදීො
ලපෞදගලික ආයතනවෙ වැඩ කරන
අයටයි ඒවා ලගවන්නත ලවන්ලන්.
රජලේ වියදම අඩු කරො ආරථිකය
ලගාඩනැඟීමරජයයිවිපක්්ෂයයිඑකතු
ලවො කළ යුතු වැඩක්. මිනිසසුන්ට
ලහාඳනිසාලන්ලේආේඩුපතකලේ.
පටන ගතත දෙලාදව ඉඳලා ෙැරදි
කිෙනනඅෙශ්යනැහැ.ෙේකිසිකාල
ෙක් දිෙ යුතුයි. දේ ජනාධිපතිෙරොට
ෙැඩක් කරනන ්බැරිවුදණ් තුදනන
දදකක්නැතිනිසාකිවො.දැනජනාධිප
තිෙරොටසුදුසුදලසෙැඩටිකකරදගන
ෙනනපුළුෙන.අපිවිරුේ්ධොදීනවිදිහට
ඒ දදස ්බලනොට ෙඩා ඒ අෙට ඉදිරි
කටයුතුකරනනකාලෙක් දදනන අෙ
ශ්යයි.ජනතාෙමපතකරගතආණ්ඩුෙට
කාරමිකදෝ්ෂෙක්ආෙතජනතාේබණිනො.ඒදේෙල්ෙැරදියි.ෙතමනදලෝකදේ
තතතෙෙ අනුෙ දේ ෙනවිට ලක්්ෂ ගණනකටරැකිො අහිමිදෙමින පෙතිනො.
රැකිොඋතපාදනෙකෙහැකිකුඩාව්යාපාරිකෙනට,ව්යෙසාෙකෙනටඒපහසුකේ
ල්බාදිෙයුතුයි.විදශ්ෂදෙනමුලිකපිරිෙැෙප්ාේ්ධනෙල්බාදිෙයුතුයි.රජෙවිසින
අනතරජාතිකසේ්බන්ධතාඇතිකරගනිමිනඅපනෙනදෙදෙඳදපාෙපිළි්බඳෙ
මීටෙඩාඋනනදුෙක්දැක්විෙයුතුයි.

ආණ්ඩුවක පටන් ගත්� දවලාදව 
වැරදි කියන්න අවශ්ය නැහැ

 ්දයා ගමශේ  

එජාප හිටපු 
පාර්ලි ගමන්තු මන්්රී



30 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා

 ප්රශාන්ත ඇල්පිටිය 

ඕනෑම ක්රීඩාවක සුන්දරතවය පවතින්න එහි අවිනිශ්චි්තභාවය ම්තය. ශ්රී ලංකා 
පාපනදු සම්මලනය විසින සංවිධානය කරනු ලැබූ වැන්ටේජ් සභාපති කුසලාන ලීග් 
්තරගාවලි්ේදීත ්ම බව මනාව සනාථ විය. 

ඒ ප්රබල එමෙනෙ ජනප්රිය කණ්ඩායම් රැසකෙ අනමේකෂිත ආකඩාරමයන පසුබැසීෙයි. 
එමෙනෙ ප්රඩාමේශීය සහ නවක කණ්ඩායම් කිහිපයකෙ ඉදිරියට  පැමිණීෙත් එහිදී දකනට 
ලැබුණි. එය මෙරමේ අනඩාගත පඩාපනදු ක්රී්ඩාමේ දියුණුවට සුබ ලකුණකි.

වැනමේජ් සභඩාපති කුසලඩාන ලීග් 
පඩාපනදු තරගඩාවලිමේ අවසන පූරව 
තරග ඉකුත් 27 වැනිදා පැවැත්වීය.
මෙෙ වැනමේජ් සභඩාපති කුසලඩාන 
ලීග් පඩාපනදු තරගඩාවලිමේ අවසන 
ෙහඩා තරගය 02 දා මකඩාළඹ 
සුගතදාස ක්රී්ඩාංගණමේදී පැවැත්වීෙට 
නියමිතය. එහිදී ප්රධඩාන ආරඩාධිත 
අමුත්තඩා මලස සහභඩාගි වීෙට 
නියමිතව තිමබනමන තරුණ කටයුතු  
හඩා ක්රී්ඩා ඇෙති නඩාෙල් රඩාජපක්ෂය .  

මෙෙ තරගඩාවලිමේ අවසන පූරව 
තරගවලට සුදුසුකම් ලබඩා ගැනීෙට 
සෙත් වූමේ ජඩාවඩාමල්න, බ්ලූ ඊගල්ස් 
(ගුවන), මකඩාළඹ සහ මරඩ් ස්ටඩාර 
යන කණ්ඩායම්ය. එහිදී ජඩාවඩාමල්න 
- බ්ලූ ඊගල්ස් සහ මකඩාළඹ - මරඩ් 
ස්ටඩාර අතර තරග පැවැත්විණි.මම් 
අතර අරධ අවසන තරගයකදී නිේ 
ස්ටඩාර කණ්ඩායෙ විසින බ්ලූ ඊගල්ස් 
කණ්්ඩායෙ පරඩාජය කරනු ලැබීය. 
එමහත් එෙ තරගමේදී නිේ ස්ටඩාර 
කණ්ඩායෙට නීති විමරෝධී ආකඩාරයට 
ක්රී්කයකු ක්රී්ඩා කිරීෙ මේතුමවන 

ඔවුනමග් ජයග්රහණය අවලංගු කරනු ලැබීය. මම් නිසඩා බ්ලූ ඊගල්ස් කණ්ඩායෙට අවසන 
පූරව වරෙ හිමි විය. අරධ අවසන තරගවලදී මකඩාළඹ පඩාපනදු සෙඩාජය විසින මගෝල 
03 - 00 කින ශ්රී ලංකඩා මපඩාලිස් ක්රී්ඩා සෙඩාජය පරඩාජය කමේය. එමෙනෙ මරඩ් ස්ටඩාර 
පඩාපනදු සෙඩාජය මගෝල 05 - 03කින ජය ගත්මත් ෙඩාවනැල්ල මසමරනඩිබ් ක්රී්ඩා සෙඩාජය 
තියුණු තරගයකින අනතුරුව පරඩාජය කරමිනි.  එමෙනෙ ජඩාවඩාමල්න මගෝල 03 - 01 ක 
ජයක ලැබුමේ ඩිමෙන්රස් (යුද) කණ්ඩායෙ හමුමේය.

මෙවර තරගඩාවලිමේ මූලික වටමේ දී ලීග් ක්රෙයට තරග පැවැත්වීය. ඊට සහභඩාගි වූ 
මුල් කණ්ඩායම් ගණන 20කි. එෙ කණ්ඩායම් කඩාණ් 05ක යටමත් තරග කමේය. මූලික 
වටමේදී සෑෙ කණ්ඩායෙකෙ තරග 03 බැගින තරග කමේය. 

මූලික වටමේදී තරගයක වැඩිෙ 
මගෝල ගණනකින ජය ගත්මත් 
මසඩාන්රස් ක්රී්ඩා සෙඩාජයයි. ඒ 
මගෝල 9 - 5 කින මබ්රුවල සුපර 
සන පරඩාජය කරමිනි. එමස් වුවත් 
අරධ අවසන වටයට සුදුසුකම් 
ලැබීෙට මසෝන්රස් කණ්ඩායෙට 
හැකි වූමේ නැත. ඊට බලපෑමේ 
මූලික වටමේ ඔවුන සිටිය සී 
කඩාණ්මේ දී මතවැනි ස්්ඩානයට 
පත්වීෙයි.

මූලික ලීග් වටමේදී අපරඩාජිත 
එකෙ කණ්ඩායෙ වූමේ බ්ලූ 
ඊගල්ස් (ගුවන)ය. ඩී කඩාණ්මේදී 
මසමරනඩිබ් සහ සී මහෝේකස් 
(නඩාවික හමුදාව) සෙ ලකුණු ලබඩා 
සිටියහ. නමුත් මදවැනි ස්්ඩානයට 
පත් වූමේ මසමරනඩිබ් කණ්ඩායෙයි. 
ඒ ප්රතිවඩාදිනට එමරහිව වැඩිෙ මගෝල් 
ගණනක ඔවුන රැස් කරන ලද 
නිසඩාමවනි. මසමරනඩිබ් ඒ අනුව 
මගෝල 10ක රැස් කර තිබුණි. සී 
 මහෝේකස් පිලට මගෝල් 05කි. 

ශ්රී ලංකා ක්රිකටේ කණඩා ය්ම 
හිටපු වමත ආර මභක 
පිති ක රු වකු වන ්තරංග 

පර ණ වි ්තාන ක්රිකටේ පිටි යට සමු
දී මට තීර ණය කර ති්ේ. 38 වන 
වි්ේ පසු වන ්තරංග ක්රිකටේ පිටි ්යන 
සමු ගැනී මට තීර ණය කරන විට ශ්රී 
ලංකාව නි්යෝ ජ නය කර මින ්ටස්ටේ 
්තරග 32කට ක්රීඩා කර තිබුණි.

කිසි ප්රශන යක නෑ, වයස 
සෙඟ සස ඳ න විට මෙය හදිසි 
තීර ණ යක මනඩාවන බව පව සන 
තරංග මෙරට පළමු මපළ ක්රිකේ 
තර ගඩා ව ලි යද අව සන වීමෙන 
පසු මම් තීර ණ යට එළැඹි බව 
පව සයි. කෑගල්ල ශඩානත ෙරියඩා 
විද්යා ල මයන සිේ  සතර හැදෑරූ 
තරංග විද්යා ලමේ වයස අවු-
රුදු 12 - 14න පහළ පඩාපනදු 
කණ්ඩා ය ම්ව ලද නඩාය ක ත්වය දරඩා 
ඇති අතර, ෙලල  ක්රී්ඩා වට ද 
සම්බනධ වී තිමබ්. නමුත් තරංග 
ඉදි රි යට පැමි ණිමේ ක්රිකේ ක්රී්ඩා මවනය.

පඩාකි ස්්ඩාන ක්රිකේ ඉති හඩා ස යට අඳුරු කල දසඩා-
වක එක කළ 2009 දී එකී සංචඩා ර යට එකමව-
මින මපබ ර වඩාරි 21දා කර ච්චි හිදි 111 වැනි මටස්ේ 
ක්රිකේ ක්රී් කයඩා මලස මටස්ේ වරම් දිනඩා ගත්මත්ය. 
නමුත් එකී පළමු මටස්ේ තර ගය තරං ගට සුබ දා-
යක මනඩාවූමේ තෙඩා මුහුණ දුන පළමු පනදු මවන 
ෙ උෙඩාර ගුල් ඉදි රිමේ ලකුණු මනඩාලබඩා දැවී යෑෙ 
නිසයි. මදවැනි ඉනි මම්දී ද අවඩා ස නඩා වනත මලස 
දුවේදි දැවී යඩාෙ කට හසු විය. නමුත් මදවැනි මටස්ේ 
තර ගය පැවැති ලඩාමහෝ රහිදි (2009 ෙඩාරතු 03දා) 
ත්රස්ත ප්රහඩා ර යට ලකව තුවඩාල ලැබූ ක්රී් ක යන 
කිහි ප ම දනඩා අත රට ද තරංග ඇතු ළත් විය. නමුත් 
එෙ වසමරෙ පඩාකි ස්්ඩාන කණ්ඩා යෙ ශ්රී ලංකඩාමේ 
සංචඩා ර ය  කළ අතර, එහිදී ගඩාල්මල්දි සිය ප්ර්ෙ 
මටස්ේ අරධ  ශ ත කය රැස් කර ගැනී ෙට සෙත් විය.

තරංග සිය මටස්ේ දිවිය  තුළ ශතක මදකක රැස් 
කර ඇති අතර එකී ශතක මදක ඉනදි යඩා වට එමර-
හිව පිට පිට රැස් කර ගැනී ෙද විමශ ්ෂ ත්ව යකි. සිය 

ඩිල්රු වන පළ මු ්පළ 
කඩුලු 800 සමා ජ යට

අනතර සෙඩාජ පළමු මපළ ලීග් ක්රිකේ තර ගඩා ව ලිය යටමත් 
කඩුලු 800 සීෙඩාව ඉකෙවඩා යෑෙට මකඩාළඹ මකෝල්ේස් 
කණ්ඩා යමම් දඟ පනදු යවන ඩිල්රු වන මපමරරඩා සෙ ත් 
විය. සුපර 8 තරග වටමේ අව සන තර ගය මහවත් එන. 
සී. සී. කණ්ඩා ය ෙට එමර හිව පැවැති තර ග මේදී චතු රංග ද 
සිල්වඩාමග් කඩුල්ල දවඩා ගත් ඩිල්රු වන කඩුලු 800 සීෙඩාව 
අභි බවඩා යෑෙට සෙ ත් වූ මේය.

වසර 80 කට ඈත අතී ත ය කට හිමි කම් කියන මේශීය 
පළමු මපළ ක්රිකේ තර ගඩා ව ලිය යටමත් කඩුලු 800 සීෙඩාව 
ඉකෙවඩා ගිය පස්වැනි ශ්රී ලංකඩා පනදු යවනනඩා බවට ඩිල්රු-
වන පත්විය. ඩිල්රු වනට මපර එෙ සීෙඩාව ඉකෙවඩා මගඩාස් 
ඇත්මත් මලඩාව වැඩිෙ මටස්ේ සහ එකදින කඩුලු ලඩාභී 
මුත්ත යියඩා මුර ලි ද රන (1374), රංගන මේරත් (1001), දිනුක 
මහේටි ආ රච්චි (929) සහ සජීව වීර මකෝන (802) පෙණි.

මකඩාළඹ ක්රී්ඩා සෙඩාජ පිටිමේ පැවැති තර ග මේදී පළමු 
දින මේදී ලකුණු 119 කට ප්රති වඩාදී පිමල් කඩුලු 4 ක දවඩා ගත් 
ඩිල්රු වන මෙමතක වැඩිෙ කඩුලු ලඩාභීන අතර සිේවැනි 
ස්්ඩානමේ සිටි සජීව වීර මකෝනව (802) පස්වැනි තැනට ඇද 
දෙ මින සිේවැනි ස්්ඩානය දකවඩා මත්රී පත්විය. ඩිල්රු වන මම් 
වන විට පළමු මපළ තරග 222 කට සහ භඩා ගි මව මින කඩුලු 
803 ක දවඩා ගැ නී ෙට සෙත්ව සිටින අතර ඔහුමග් ඉනි ෙක 
මහඩාඳෙ පනදු යැවීෙ ලකුණු 71 කට කඩුලු 7 ක මේ.

ඩිලන්තට ඉතිහාස්ේ පළමුවරට 
රජ්යන අ්ත

ලැම්මබෝරගිනි සුපර ම්ෝෆිමයෝ යුමරෝපඩා ශූරතඩාව සඳහඩා  
ශ්රී ලංකඩාව නිමයෝජනය කරමින තරග වදින මලෝක 
ශූර ඩිලනත ෙඩාලගමුව දිවයිමනන පිටත්ව යඩාෙට මපර 
අග්රඩාෙඩාත්ය ෙහිනද රඩාජපක්ෂ  හමු විය. 

මෙරට රඩාජ්ය අනුග්රහය ඇතිව මෙෝටර ර් ධඩාවන 
තරගඩාවලියක සඳහඩා ඩිලනත ෙඩාලගමුව එකවනමන 
ඉතිහඩාසමේ ප්ර්ෙ වතඩාවටය. වසර 36ක පුරඩා මෙරටට 
විශඩාල කීරතියක අත්කර දුන ඩිලනත ෙඩාලගමුව ට මෙවර 
ද ශූරතඩාව ශ්රී ලංකඩාවට රැමගන ඒෙට හැකි මේවඩායි 
අගෙැතිවරයඩා සුබපතඩා තිමබ්. මෙෙ තරගඩාවලිය සැේතැම්බර 
5 සිට මනඩාවැම්බර ෙස 15 වැනිදා දකවඩා ජරෙනිය, 
ස්පඩාඤ්ඤය, මබල්ජියෙ, සහ ප්රංසය යන රටවල් හිදී 
පැවැත්මේ. 

ප්ර්ෙ වතඩාවට රඩාජ්ය අනුග්රහය ලැබීෙ පිළිබඳ විමශ්ෂ 
සටහනක තැබූ ඩිලනත ෙඩාලගමුව අග්රඩාෙඩාත්යවරයඩා ඇතුළු 
රජයටත්, එෙ කටයුතු සම්පඩාදනය කළ සංචඩාරක අෙඩාත්ය 
ප්රසනන රණතුංග ට, ක්රී්ඩා හඩා තරුණ කටයුතු අෙඩාත්ය 
නඩාෙල් රඩාජපක්ෂ ට සහ ශ්රී ලංකඩා සංචඩාරක ෙණ්ලයටත් 
ස්තූතිය පළ කමේය.

පාසල් ක්රීඩාවට ්සෞඛ්ය හා ක්රීඩා 
අමාත්ාංශ අවධානය

මකඩාවිඩ්19 මගෝලීය වසංගතයත් සෙඟ නතර වූ ඇතැම් 
පඩාසල් ක්රී්ඩා ආරම්භ කිරීෙට මසෞඛ්ය හඩා ක්රී්ඩා යන 
අෙඩාත්යඩාංශ එකඟතඩාවට පැමිණ ඇතැයි වඩාරතඩා මවයි. 
තරුණ කටයුතු හඩා ක්රී්ඩා අෙඩාත්ය නඩාෙල් රඩාජපක්ෂ , මසෞඛ්ය 
අෙඩාත්ය පවිත්රඩා වනනිආරච්චි  හඩා මසෞඛ්ය බලධඩාරීන 
සෙඟ  මසෞඛ්ය අෙඩාත්යංශමේ පැවති සඩාකච්්ඩාවකදී මෙමස් 
එකඟතඩාවට පැමිණ තිමබ්. මෙෙ සඩාකච්්ඩාවට ක්රී්ඩා හඩා 
මසෞඛ්ය යන අෙඩාත්යංශයන හි ඉහළ නිලධඩාරින සහභඩාගි 
වු අතර, දැඩි මසෞඛ්ය ෙඩාරමගෝපමේශ හඩා මසෞඛ්ය අංශ 
අධීක්ෂණය යටමත් ඇතැම් පඩාසල් ක්රී්ඩා පැවැත්වීෙට 
අෙඩාත්යංශ මදකෙ එකඟ වූ බව එෙ සඩාකච්්ඩාමවන පසු 
තරුණ කටයුතු හඩා ක්රී්ඩා අෙඩාත්ය නඩාෙල් රඩාජපක්ෂ පැවැසීය. 
පවතින වඩාතඩාවරණය ෙත පැවැත්විය හැකි ක්රී්ඩා ගණනඩාවක 
හඳුනඩාමගන ඇති නමුත් ඒ පිළිබඳ අවසන තීරණය මසෞඛ්ය 
බලධඩාරීනමග් උපමදස් ෙත ගනනඩා බව අෙඩාත්යවරයඩා වැඩි 
දුරටත් ප්රකඩාශ කමේය. මකමස්මවතත් හැකි ඉකෙනින පඩාසල් 
ක්රී්ඩා ආරම්භ කිරීෙට හැකි මවතැයි නව ක්රී්ඩා අෙඩාත්යවරයඩා 
විශවඩාසය පළ කරයි.

චනදිමාල්  කිතරුවන  
අබිබවා යයි

ලඩාංමකය පළමුමපළ ක්රිකේ තරග ඉතිහඩාසමේ පිතිකරුවකු 
රැස් කළ ඉහළෙ ලකුණු සංඛ්යඩාවට හිමිකම් කියමින අනතර 
සෙඩාජ ප්රිමියර ලීග් ක්රිකේ තරගඩාවලිමේ සැරසනස් පිලට 
එමරහිව ත්රිත්ව ශතකයක රැස් කිරීෙට ශ්රී ලංකඩා පිමල් සුපිරි 
පිතිකරු දිමනෂ් චනදිෙඩාල්  සෙත් විය.

සැරසනස් පිල සෙඟ කටුනඩායක චිලේ මම්රියනස් පිටිමේ 
පැවැත්මවන සුපිරි අට වටමේ තරගමේදී යුද හමුදා පිල 
නිමයෝජනය කරමින චනදිෙඩාල් කිත්රුවන ඉනිෙ අබිබවඩා 
යඩාෙට සෙත් විය. පළමුව පනදුවට පහරදුන යුද හමුදා 
පිල කඩුලු 8ක දැවී ලකුණු 642ක ලබඩා ඉනිෙ අත්හිටුවේදී 
චනදිෙඩාල් මනඩාදැවී ලකුණු 354ක ලබඩා සිටිමේය. පනදු 
391කට මුහුණ දුන චනදිෙඩාල් හතමර පහර 33කින සහ හමේ 
පහර 9කින සිය ඉනිෙ වරණවත් කමේය.

චනදිෙඩාල් බිඳ දෙනු ලැබුමේ 2015 වසමර අනතර 
සෙඩාජ තරගයකදී ද්රවි් සංගම් පිලට ක්රී්ඩා කළ කිත්රුවන 
විතඩානමග් ගුවන හමුදා පිලට එමරහිව කටුනඩායක පිටිමේදීෙ 
රැස් කළ ලකුණු 351 වඩාරතඩාවය.

පළමු මපළ තරගයකදී ශ්රී ලඩාංකික පිතිකරුවකු ත්රිත්ව 
ශතකයක රැස් කළ 10 වැනි අවස්්ඩාව ද මෙය මේ. එමෙනෙ 
ශ්රී ලංකඩා පිතිකරුවකු ලකුණු 350 සීෙඩාව පසු කළ තුනවැනි 
අවස්්ඩාව මලසත් එය වඩාරතඩා මපඩාතට එක විය. ඊට මපර 
ෙමේල ජයවරධන දකුණු අප්රිකඩාවට එමරහිව 2006 එස්.
එස්.සී පිටිමේ පැවැති මටස්ේ තරගයකදී ලකුණු 374ක 
රැස් කරමින එෙ සීෙඩාව පසු කළ පළමු පිතිකරුවඩා විය. ඒ 
සෙඟෙ මෙවර ප්රිමියර ලීග් තරගඩාවලිමේ දී ලකුණු දහමස් 
සීෙඩාව පසු කළ මදවැනි පිතිකරුවඩා බවට පත්වීෙට ද 
චනදිෙඩාල් සෙත් විය. ඊට මපර එන.සී.සී .පිමල් ළහිරු උදාර 
ලකුණු දහමස් සීෙඩාව ඉකෙවඩා ගිමේය.ළහිරු ඉනිම් 14කදී 
ලකුණු 1039කි.සඩාෙඩාන්ය 86.58කි.චනදිෙඩාල් ඉනිම් 13කදී 
ලකුණු 1027කි.සඩාෙඩාන්ය 93.36කී.

ත්රිත්ව ශතක ලැබූ ශ්රී ලංකඩා පිතිකරු ලැයිස්තුවට ෙමේල 
ජයවරධන (374), දිමනෂ් චනදිෙඩාල් (මනඩාදැවී 354), 
කිත්රුවන විතඩානමග් (351), මිමනෝේ භඩානුක (342), තිළිණ 
කණ්ම්බි (මනඩාදැවී 340), සනත් ජයසුරිය (340), කුසල් 
මපමරරඩා (336), කුෙඩාර සංගකකඩාර (319), උදාර ජයසුනදර 
(318) සහ රමම්ෂ් මෙනඩිස් (300) ඇතුළත් මවති.

කිසි ප්රශ්න යක් නෑ
්තරංග ක්රිකටේ කර ළි ්යන බැස යමින පව සයි

ප්ර්ෙ මටස්ේ ශත කය සිය දහ නෙ වැනි ඉනිමම් 
ඉනදි යඩා වට එමර හිව ගඩාල්මල්දි රැස් කමේ (ලකුණු 
111) 2010 දීය. මදවැනි ශත කය (ලකුණු 100) රැස් 
කමේ සිංහල පිටි මේ දීය. සිය මටස්ේ තරග දිවිය 
තුළ ශතක මදකක සෙඟ අරධ ශතක 11ක රැස් කර 
ගැනී ෙට ද තරංග සෙත්ව තිමබ්.

2002 දි ශ්රී ලංකඩාමේ පැවැති නැඟී එන කණ්ඩා-
යම් ශූර තඩා ව ලි මේදි මයඩාවුන ක්රිකේ පිටිමේ ස්්ඩාව-
ර ත්ව යක මගඩා් නඟඩා ගත් තරංග 2007 - 08 දී 
පනදු 392 කදී ලකුණු 236ක ද සෙ ඟින සෙස්ත 
ලකුණු 893ක රැස් කර මින සිංහල ක්රී්ඩා සෙඩා ජ යට 
අනතර සෙඩාජ ප්රිමි ය රලීග් ක්රිකේ ශූර තඩාව දිනඩා දීෙත් 
සෙ ඟෙ ශ්රී ලංකඩා ක්රිකේ කණ්ඩා යමම් ද මදාර ටුව 
තරං ගට විවර විය. එකී තර ගඩා ව ලි මේදි ශතක තුනක 
සෙඟ ලකුණු 893ක තරංග රැස් කමේ සඩාෙඩාන්ය 
74.41ක පව ත්වඩා මගන යමිනය. එකී දස්කෙ සෙඟ 
ශ්රී ලංකඩා ඒ කණ්ඩා යමම් දකුණු අප්රි කඩානු සංචඩා ර යට 
එකවූ තරංග එහිදී පිත්මතන දස්කම් දකව මින ශ්රී 

ලංකඩා ක්රිකේ ක්රී්ඩාමේ අනඩා ගත බලඩා මපඩා මරඩා ත්තු වක 
මලස ඉදි රි යට පැමි ණී ෙට සෙත් විය.

2012 දී නව සී ල නත යට එමර හිව මෙත්තඩා රඩාෙ 
ක්රී්ඩාං ග ණමේ පැවැති තර ග යට එකවූ තරං ගට 
අන තු රුව ශ්රී ලංකඩාව නිමයෝ ජ නය කර මින මටස්ේ 
පිටි යට පැමි ණී ෙට වරම් හිමි මනඩාවීය. එකී තර-
ගමේ පළමු ඉනි මම්දි ලකුණු 40ක රැස් කළ තරංග 
මදවැනි ඉනි මම්දි පළමු පනදු මවනෙ ලකුණු 
මනඩාලබඩා දැවී ගිමේය. ඒ අනුව සිය මටස්ේ තරග 
දිවිමේ පළමු ඉනිෙ සහ සිය අව සන ඉනිෙ එක 
පනදු ව කින නිෙ කර ගත් ක්රී් ක යකු මලස ද තරංග 
වඩාරතඩා මපඩාත් අත රට එකවිය. 

සිය මටස්ේ තරග දිවිය තරග 32කට සීෙඩා වුවද 
සිය පළමු මපළ තරග දිවිය 2001 සිට මම් දකවඩා 
දශක මදක කට ආසනන කඩාලය තුළ තරග 222කදී 
ලකුණු 14940ක රැස් කිරී ෙට සෙත්ව තිමබ්. ඊට 
ශතක 40ක සහ අ් ශ තක 69ක ඇතු ළත්ය. රැක-
මගන ඇති උ් පනදු සංඛ්යඩාව 219කි. 

සිය ්ටස්ටේ  
්තරග දිවි්ේ  

පළමු ඉනිම සහ 
සිය අව සන ඉනිම 
එක පනදු ව කින  
නිම කර ගත  
ක්රීඩ ක යකු  

්ලස ්ද ්තරංග 
වාර්තා ්පාත  
අ්ත රට එක්විය. 

පාපනදු සභා පති කුස ලාන 
කිරුළ ප්රථම වරට කාට ්ද?

kreeda@lakehouse.lk
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කණුව යට  
පහණ පහර වැද   
අඳුර පැති රුණු කණුව යට   
පිණි කඳුළු වැතිරේ   
කටු මුල් ඇරෙෙ   
පටු පාර රළු ය..  
රිදුම් රේ පය ද සිත ද   
හුරු පුරුදු අඳුර වුව   
වර ද වයි ද මට මඟ..  
රකාහි ද ඔබ   
රම් කිසිත් රො රපරෙෙ   
කළු වර තුළ 
  
සුනිල් ලීවා නගේ

එඩි තර හිටි වන කිවි  නද   
සම රොළ මුදුන් ෙැඟ සිරි ලක් කවි    අඹර   
අම තක රොවෙ රලස විහි දුව පද   ගැඹර   
ෙම ගිය දසත හිටි වෙ කිවි තත    බඹර   
කිම ගිලි හුරේ අක ලට සිඳ මුව    තඹර
  
සූවිසි පැරේ හිටි වෙ කවි කරළි    තො   
පැරුසි හප න්කම් ‘කඩු රවල යුගය’   රගො   
දී නිසි ගමන් මඟ ෙව පර පු රට     මො   
කී රිසි පද රපරළකි රොමි රයෙ මතක    දිො  

රටක් වටිෙ සිත එඩි තර ජය     කන්ද
පාටක් පැහැද රුපු මත - බල - ඔද    බින්ද   
අයුක් තියට රො ෙැමුව හිස - පිට රකාන්ද   
විමුක් තිරයකි නිල ඹර කිවි දද   බැන්ද   

රපාත පත පබැඳ පද වහ රරක ළබැඳි      රස
ජෙ ගත රකරුණු රහළ ලිවි සැරි අමර      බස   
ජෙ හිත දිනුම ඇද බැඳ ගත් සුහද    රලස   
පරි ණත අබි ම රෙකි ‘ජාතික ඇඳුම’     හිස  

අකු රට ඇප-කැපව කවලැකි සුරැ   කීරම්   
ඉහ පිට කර තබා ජාතික වග    කීරම්   
කවි යට පණ රදමින් - පණ කවි යට    දීරම්   
මිහි පිට රෙ කු රරකි ‘ජී.ඇම්’ කිවි  ොරම්  
 
නනද ගේන පලි හ කකාර

විය පත් කඳුළ   

වැල් ඇඳ රැඳුණු රේ රොර කඩ පියස      යට   
දැල්රවෙ ලාම්පුව මදි එළිය    අඳු රට   
වල් බිහි වුණු මිදුල කස ළය රගය     අවට   
මල් පැල බුදු පහෙ රදෙ සහ රෙකි    සිතට  

නික්මී ගිහින් සිරි දුව යළි රොඑෙ’     යුරු   
එක් යුග යක් නිමාවී රස බර           රසාඳුරු   
දුක්බර රලාවට පාළුව රජ යෙ    අඳුරු   
සක්විති සුව කුමට සිත කට කඳුළු      පිරු  

සුව ඳැල් සහල් බත මුළු තැන් රගයි    ඉදුනී   
මුව රැඳි සිො විසිරී මුළු රගය             පිරුනී   
අව සන් සුසුම් රපාද රෙත් කඳු ළින්   ඇඳුනී   
සුව බර අතී තය දුක් අඳු රින්            රවළුනී  

වියා පැදුරු මලු රෑ පාරන්           රොනිඳ   
දයා බර මවකි දරු රසරෙ හස රොමඳ   
රසායා බැලූ සුව දුක මවු ගුණ     සුවඳ   
ගියා රොඑෙ ගම ෙක මත කය රොසිඳ   

එක පහ ෙක් නිවී දුන් එළිය           රගය කට   
රැක වල් කරයි පාළුව හැම තැ ෙක      සිට   
වික සිත මලකි සුව ඳකි රපර           දිෙ ය කට   
දුක හුරු මතක සවි යකි විය පත්    සිතට   

ශාරිකා කරු ණා ති ලක    

කෘතියේ නම - හද ව තක් ඇති වලා වක්  
කරතෘ - චම්ා කුමාරි දිසා නා යක  

හද ව තක ඇති වලා වක චමපා කුමාරි දිසා නා
ය කගේ පළමු කාව්ය සංග්ර හ යයි. ගම විශවගේ 
ගරේම ගයන, ආද ර ගයන ගතාර පැවැ ත්මක නැත. 

ජීවි තය හා බැඳී පව තින ගරේමය නිරමා ණ ක රු වනගේ 
නිරමාණ සම ඟද බද්ධ වී ඇත්ගත් එනි සාය. කවි යත්, 
ගීත යත්, ඡායා රූ ප යත්, සිනමා පට යත්, නාට්ය යත්, නව
ක තා වත්, ගකටි ක තා වත් ආදිවූ කී ගනාකී සියලු කලා වන 
පව තිනගන ගම ගරේමය මුල්ගකා ට ගෙ නය. එනිසා ම අපට 
ගබාගහෝ කවි ගපා ත්වල ආද රය, විර හව, ගසගන හස ආදිවු 
බැඳී මවල විවි්ධ පැති ව ලින ලියැ වුණ නිරමාණ හමුගේ. 
‘හද ව තක ඇති වලා වක’ කාව්ය සංග්ර හගේ දිද අපට 
එවැනි නිරමාණ හමුගේ.   
එො රමො තුර ආද ර රයන් බැඳුෙ හැම රකරෙ කුට ඒ 

ආද රය තමන්රේ කර ගන්ෙට ලැබුරේ ෙැත. අත්හැර 
දම න්ෙට, අම ත ක කර දමන්ට වූ අවස්ා රබාරහෝය. 
එරහත් හිත වද වන්රන් ම, හිත 
රිද වන්රන් ම එවැනි අත්හැ-
රුණු රරේමය ළඟය. රම් එවන් 
සිේධි යකි. මාතෘ කාව “හිත 
තාම ආද රරයි රිදුම් දුන් ඔය 
රපමට” කවිය කිය වා රගෙ 
යෙ විට රමරස සිරත්. ඒ 
අත්හැ රුණ රරේමය රවනු රවන් 
ක් කයා රකාත රම් ෙම් විඳ-
ව න්ෙට වද රව න්ෙට ඇති දැයි 
කියාය.  

“මහා කළු ගලක් වුව 
කීරි ගැයහනා තර මට  
මං දුනන ආදයර ්ාට මදි වුණි නුඹට  
මැවු යලෝකය ම යදද රවා වැයටද්දි යද්ා මුල  
්ණ යකනද ඉතිරි වුයණ පූරුයව පං වලට...
එකම එක වතා වක් තුරුළු වී ්පු තු රට  
යවනයවනන විත ර මයි ඉල්ලුයේ මං නුඹට  
ඒ ්පුව මත තබා ඇයග යකාපුල් හුර ත ලට  
එත යකා ටත් නුඹ ගිහින යනාකි යාම ඇයග යලාවට..
සිහින බිඳලා ගිහින දිය යවලා එහි ්ාට  
දරා ඉනයන යකායහාම සඟ වාන මුළු යලාවට  
ඉඳ හි ටක මුණ ගැහී හිනැ හු ණත් ඔචච මට  
හිත තාම ආද යරයි රිදුම දුන ඔය ය්මට”  
යුේ්ධය ගැෙ අලුත් පර ම්ප රා වට දැනු මක් ෙැත. 

ඇතැ ම්විට රම් කියෙ අය 
ඉප දි ලා වත් සිටි න්ෙට ෙැතිවා 
වන්ෙට පුළු වෙ. ඡායා රූ ප-
යක සිටිෙ සිය ‘රණ විරු පියා’ 
දරු වාට ොම මාත්ර යක් පමණි. 
පුතු සිටින්රන් රසල්ෆි ගසෙ 
යුග ය කය. එරහත් යුේ්ධ යක් 
දැක ෙැති දරුවා යුේ්ධ රයන් 
සිය පියා අහිමි වීරම්, පිරයකු 
ෙැති තනි කරම් රවද ො රවන් 
රපරළ න්රෙකි. අත්තම්මා 
යුේ්ධය ගැෙත් සිය පුතු යුේ්ධ-
රයන් මිය ගිය බවත් දරු වාට කියෙ කතා ඔසරස 
තම පියාද විරු රවක් බව සිතෙ දරුවා සිතන්රන් පියා 
කවො රහෝ රගදර ඒවි යැයි කියාය. එවන්  අත්දැ කී මක් 
චම්පා සිය කවි ය කට ගැළපූ අයු රුය රම්. මාතෘ කාව 
‘එෙ වාද ගහන්ෙ රසල්ෆි යක්’  

සුදු මල් මායල් එල්ල යගන  
හැම දාම බිත්ති යේම යි  
කිසි දාක ඔබ හමුවී නැතත්  
ඔය හිනා වට හිත පයරයි...

ඒ කායල් අනතිම ටිකලු  
යුද්්ධයේ උඩ ් ැත්යත  
අත්තමමා කීව විදි යට  
ආයේ ය්ට්ටිය සීල් කර ලලු...

මහා ගල් කණු අතයර  
දව ස කුත් හමා රක් ඇවි දලා  
අනතියම හව ස කදි හමු වුණා  
සමාර කයය ඔය නම ලිය විලා... 

ඉඳ හි ටක දකි නවා මහ රෑට  
අමමා ඉකි බිඳ හඬ නවා  
වැරැ ද්දක් යනාකළ මයග හිත  
ඔබට හීයනන බණි නවා... 

අත්තමමා කී කතා වල නම  
වීරයා මැරුනනනෑ කව දා ක වත්  
ඔබ වීර යයක් මං දනනවා එය  
ඒත් ඇයි යම තරම කාල යක්...

තාත්යත්;   
ඔයා වීර යයක් හිනදා ඇත්තම  
යහට අනි ද්දාට යගදර ආව ම  
විසි කර ඔය වතු සුදු මායල් මිදු ලට  
එන වාද ගහනන යසල්ෆි යක් මා එක්ක...
  සීල්කළ රපට්ටි යක රගද රට රගො නිසා මිනිය 

ඔහු රේම දැයි රම් කවිරේ දරු වාට විශවා ස යක් ෙැත. 
ඒ විශවා සය රගාඩ ෙඟා ඇත්රත් අත්තම්මා හා අම්මා 
විසින් විය හැක. කාල යක් ගියද තාත්තා යළි පැමි රේවි 
යැයි බලා රපා රරා ත්තු රවන් සිටිෙ දරු ව කුරේ සිතු-
විලි කදි මට මතු කර දක්ව න්ෙට කිවි ඳිය උත්සාහ දරා 
ඇත. ‘හද ව තක් ඇති වලා වක්’ කාව්ය සංග්ර හ රේදි අපට 
චම්පාරේ තවත් කවි හමුරව. දිග කවි අතර රකටි කවි 
ද හමුරව. රම් රකටි කවි වලට මාතෘකා ෙැත. එරහත් 
මහා අරු තක් කීමට, පාඨ ක යාට රබාරහෝ රේ කිය න්ෙට 
ඒ රකටි කවි වලින් ඇය උත්සාහ දරා ඇත.   

සිරි පාරේ යෑම රල්සි පහසු ගම ෙක් රොරව. ෙමුදු 
රබාරහෝ රදො සියලු බා්ධක, අමා රු කම් පරසක ලා 
මඟදි රවෙ දුක් තැවුල් පීඩා විඳ ගනි මින් කඳු සි රස 
දක්වා දුෂකර ගම ෙක රයරේ. අව සා ෙරේ සිරි ප තුල 
මත ෙළල බිම තබා වැඳ ෙම සකාර කරති. රම් අතර 
රයෞව ෙරයෝ ද රයෞව නිරයෝ ද රව. එරහත් සිරි ප-
තුල වඳිෙ ඔවු න්රගන් රකරෙකු ඇතැ ම්විට තම මව 
පියාරේ පා රොව ඳින්ට ඇත. චම්පා ‘සම ෙ ලුුන්’ යැයි 
හඟ ව මින් කිය න්ෙට උත්සාහ දරන්රන් ඒ කතාව යැයි 
අනු මාෙ කරමි.  

‘තර ණය කර වැනදාට  
සිරි ්  තුල් ගල හැම දාම  
සම නලුන වැඳ නැහැ  
මවු යද් තුල් කිසි දාක’  
‘හද ව තක් ඇති වලා වක්’ කාව්ය සංග්ර හය අහස මීඩි-

යා වේක්ස ප්රකා ශ ෙ යකි.   

ෙඟක අෙ යක   

නිද හරස ගලන්ෙ හැකි වූවා ෙම් මට   
නුඹලා කියාවි ද මරේ අග යක්   
බා්ධක ගල් පර මම එෙ මඟට   
වැරට ෙ විට පසු බැසරස ෙැ මම..  

මිනි සුන් කරෙ මරේ වේණ ොව   
බා්ධක මැදින් ගලෙ හැටි බලා   
ඒ අගය තව තවත් වැඩි රවලා   
රළු ගල්පර මත   
සුන්ද රව ගල ෙවා තව මම   

ෙයාන ලසනත ජය ගේ කර 

කවිය නුඹ!   

කුඩා අව දිරේ මා   
වට කර පහර දුන්ො   
ඉ රග නුරම් වර පට සිදි න්ෙත්   
මඟට වී නුඹ   
බලන් උන්ො   
යුරගන් යුග යට   
මරේ සැප දුක   
රසායා බැලු රවන්   
කවිය නුඹ මයි..  

මරේ අත මිට   
උදුර ගත්තත්   
මට ම හිත වත්   
කවිය ඔබ මයි..  
මරණ මඤච ක රේදී   
ඔබ රහට මරගන්   
සමු රගෙ යන්ෙ යෙ වද?   
එරස ෙැත්ෙම්   
ෙැවත භව යක   
මට ම යළිත්   
පහර රදෙ වද..  

සූරිය මැද ගෙ දර

අපි සිනහ වී 
ඉමු   
ළරසෝ තනු වක එතී ඉන්ෙම්   
මිහිරි පද රපළ ගීතරේ   
අපි සිෙහ වී ඉමු...  

හිත හද න්ෙට   
රපාඩි පැට වුරේ   
සිත් බිඳී ගැරට රතයි   
දළ රළක් රස   
මෘදු හැඟුම් රපන්වමු..  

හස රැල් මුරව   
හිත් ළාම කයි   
රපාඩි පැට වුන්රේ   
රම් හැඟුම් රුදු රුයි   
සැඩ සුළං රස   
ආදරේ යයි කියමු   
රතාල් අග මුරව  
අවි හිං ස කයි   
රපාඩි පැට වුරන්  

චනදන වවද්ය ගේ කර

සඳ වත   

දයා බර සඳ වත   
ඔබ රොදැක ඉන්ෙ   
බෑ මට   
ඔබ අදම එන්ෙ   
අහ සට   
මට එළිය රදන්ෙ   
සැම විට  

ඉසුරි අසනති   

නිමා වී නැත
කුණා ටුව තවම
මඳක් සැර හැර
අඩු කළා පම ණක් ය
සීතරල් ගුලි රව මින් 

හිම කබා යට තුරුලු වී
තැබෑ රුම රවත
වීදිරේ ඇවිද යමි
පිරූ විත අතින් රගෙ 

තනි රව මින් නුඹ සමඟ
මධු විතට බැඳී යමි
රකාරතක් මීවිත මත් කලත් මා
නුඹ තරම් මා මත් කර න්ෙට

පුරා ගත් මීවි තක්
රසායා ග න්ෙට
රො හැකි විය 
තවම මට

ඉගරෂා දුලාං ජලි කල්ගදරා

අමගර
මචං අමරර
රපඟිචච රකාටු රකාටු කමි සය
හඬු රඩනි මට රසරරප්පු රදක
ර්ාසකි උඹට දීපූ රැවුල
රලනින් උඹට දීපූ ඔළුව 
රච ගරවර දීපූ පපුව
ඒ ඔක්රකාම අම ර රසෙ
වැඩ  වේජක...

පාල යි යරග බාේ එරක්
පරර යි ය නුත් බලා ඉන්රෙ උඹ එෙකං
ෙළරල ඉදන් රබල්ල දිරේ
ඉල ඇට උඩි නුත් ගලන්රෙ රවාල්ගා ගඟ...
ොඳු ෙෙ රසාල්ො දු වරග රසාරහාරෙ
පහන් සිල පත්තු වුරණ උරඹ දෑරස
මචං අමරර.....

පඩි දව සට
රපාඩි අඩි යට අපි ආවම
උරේ පුටුව තාමත් හිස......!

ඒ හිස බව එක්ක තමයි
සංසාරේ රතාටු ප ළ කට අපිත් එක්ක
උඹ ඒ බව දන්ෙ වාරන්
රන්ද අමරර.....?

කුමාර ගහට්ටි ආ රච්චි

නිදි වරජිත රැය අව සන
සිටි නනිය බසනැ ව තු මට විත් යහදිය
නිමා කළ ඉක්බි තිව සිය රෑ වැඩ මු රය
කිරි ්ැටවූ රියක් සහ රික්යෂෝ වක් යයි
හඳු නකූරු සුවඳ ය්ාදක් මඟ අතැර

හදි සි ය කට නිදි ඇ ඳු යමනම ආ යවදැ දුරු
හඬ වයි රිය නළාව පට වන යදාර ටුව ළඟ

දුවා දස අත යවයහස ්ත් අය
භූගත සිහින අත රින ඇයදති අල සව 

ගල්ප ළිම යලස අඩි ් ාර මත...

දන යගයනන දන පළි ග නියි මල් යවයළ ඳුන
්ා්ැ දි ව ලින එන සීනු නද හඬ නගයි දස තින
පලාසටික් යන`එම මල් විල් අම තනා විල සින

දිගැති යකාහු මිටක් අතැති වාට්ටුයේ යකාල්යලක්
යදාඩ මක්ය සිතා අහුලා ගනියි යදාඩම යලල්ලක්

යගවුණු රැයේ මදු රු දැ ළක් දිග හළ කවුරු යහෝ අයය කුට
අම ත කව ඇත ගලවා දම නනට හැරුණු ඇණ අහ සට....

තුරු ලතා සසල යවයි
අන්ධ කා රය දුර ල මින..

යරෝහයල් සියලු යදාර වල් යමායහා ත කින විවර යේවා
උණ ගැනුණු යනත් සහිත දරු වන මයේ තුරු ළට 

ඇයද්වා
හිරු කිර ණක ්හ සිනම ්ම ණක් සියලු වණ දද මැයක්වා
කඳුළුව ලින අ් තන මඬයල් කිරි කැටි යනාගැ යසවා...

(කනනඩ කවි යකු වන ජයනත් කයි කිනි විසින රචිත 
කාව්ය නිරමා ණ යක් ඇසු රිනි)

ජයනත් කයි කිනි

කන්ෙඩ සාහිත්ය ක්රෂත්රරේ ෙව පර පුර නිරයෝ ජ-
ෙය කරෙ මුල් රපරේ කවි යකු, රකටි කතා රච ක යකු 

සහ ගීත රච ක යකු රමන්ම තිර පි ට පත් රච ක යකු රලසද 
සැල රකෙ ඔහු 1955 ජෙ වාරි 24 වැනිො රගෝකේණ 
ප්රරේ ශ රේදී උපත ලැබීය. කේණා ටක විශව වි ද්යා ල-

රයන් ජීව ර සා යෙ විද්යාව පිළි බඳ ශාසත්ර පති උපා ධි යක් 
හිමි කර ගැනී රමන් පසුව මුම්බායි නුව රට සංක්ර ම ණය 
වූ ඔහු වසර කිහි ප යක් රසා යෙ විද්යා ඥ යකු රලසද 

රසවය කරේය. සිය ප්ර්ම කාව්ය සංග්ර හය සඳහා වේ්ෂ 
1974 දී කේණා ටක සාහිත්ය ඇක ඩමි සම්මා ෙය හිමි කර 
ගත් ඔහු 1982, 1989 සහ 1996 වස ර ව ලදී රකටි කතා 
සංග්ර හ යන් සඳ හාද එම සම්මා ෙය හිමි කර ගත්රත්ය. 
ඔහුරේ කාව්ය නිේමාණ සඳහා දිෙ කර රේශයි ෙමැති 

සම්මා ෙ යද, ප්රබන්්ධ නිේමාණ සඳහා බී. එච. ශ්රී්ධේ සහ 
කතා ජාතික සම්මා ෙය ඇතුළු තවත් සම්මාෙ රැසක්ද 
හිමිව ඇත. දකුණු ආසි යානු සාහි ත්යය උරදසා පිරි ෙැ-

රමෙ ත්යාග යද  ඔහුට හිමි විය.   

අජිත් නිශානත

ජීවි තය 
මා ගසායන......
අඳුරු සළු පට ඉරා රදප ළු වට
හිරු ෙැගී එේදි රෑ මැදි ය මට
රතු රෙළුම් පිපී හිෙැ රහෙ රුවට
බමර ගී ෙද ඇරදයි සිති ජ යට....

විවර කර මුහුදු රතර සීරු වට
ගඟක් කර දිය ගලයි රගාඩ බිමට
පාට රේදුනු ඇඳී එක රපළට
රටා විසි තුරු මවයි රෙතු අගට....

කිඩා රම් මලක සුව ඳින් පිපුණ
පිො යෙ වාත ලය සර ස මිෙ
කෑර රලක් ගයෙ ගීයක් සැණිෙ
මියුරු සත්සර පුරා ලයි සවෙ...

මත ක යත් එකම මිටි යට රැරගෙ
මුල්ල කින් බැඳ තබා යළි රොරගෙ
උො වූ දිරෙක පල රගෙ සිහිෙ
ජීවි තය මට ලැරබයි මා රසායෙ..

මාලා විගේ ගකෝන....

මතක ෙඳසුවඳ
අතී තරය මතක ගඳ සුවඳ
ඔබ ටත් මත කද සබඳ
ඉද හිට ගමට යෙ සඳ
මිහි රක් සිතට දැරෙ ෙ වද...

මතක සුළ රඟහි රවරළෙ
සුවඳ විල වුන් රගරෙෙ
සුවඳ පරයා දැරෙෙ
අතී තය ගඳ සුවඳ විහි රදෙ...

සිසු සමරය උදෑ සෙ
පාසල් බසය එෙ තුරු
රත් කරේ ළඟ රැරදෙ
සුවඳ කූරක් ගැසූ
රකරසල් කැෙ කින් හැමූ
සුවඳ මත රකට ෙගමි...

පාසල් බසරය ලංගම
බැටරි රපට්ටිය ළඟම
අසු ෙට දැනුණු  මජං ගඳ, දුම
අම තක වන්රෙද රකාරහාම..

පාස ලට යෙ මරඟහි
'කුණු ඇළ'ය ෙම් දැරූ
කුණු ඇරේ කළු වතුර
හැමූ පල් ගඳ අදද
ඔබ ටත් දැරෙ ෙ වද...

දිවිය පසු පස ඇරදෙ
සුවඳ පරයා දැරෙෙ
දුගඳ වද රදෙ තරම්
අරු මය කිමද රොද නිම්..

සු.ප්රි. සම ර සිංහ

පිගපන මල
ගසට ආඩ ම්බ ර යක්
පරි ස ර යට සුන්ද ර ත්ව යක්
අත්තට මහ රගෞර ව යක්
පිරපෙ මල
මුදු රමරළක ෙව්ය බව
රලාව සුවඳ බව
අත්තට මහ රගෞර ව යක්
පිරපෙ මල
රගාස කාරිය වනුරේ
මල රැක ගැනි මයි නිතැ තිව
මුනිඳු පුදෙ රතක් රැක ගත යුතුය
පිරපෙ මල

එල්. ගක. ටී. දිල්රංගි

නිය ඟලා
රගෝමරී එන්ෙ !
නිය ඟලා මල් පිපී ඇති දැයි බලන්ෙ
නිය ඟ රයන් දැවී ගිය
රම් රේන් යාරේ
කැඩුණු රම් දඬු වැට උඩින් පැෙ
රගෝමරී එන්ෙ !
නිය ඟලා මල් පිපී ඇති දැයි බලන්ෙ...

වැහි රපා දක් රොම වැටී හරි යට
ගිනි අරන් රම් රේන් මේඩිය
බිතක්ක ෙරේ පැටව ගැහු වම
රකරත් රගාවි ණය
අරප් පැල ටත් ඕං හාමත උො රවයි !
අරප් පැල ටත්  ඕං එත රකාට ඕෙ රවයි !
රගෝමරී එන්ෙ !
නිය ඟලා මල් පිපී ඇති දැයි බලන්ෙ...

වහිෙ පායෙ අකල් වැහි මැද
වැටී දිය වුණු අකුරු ඇහි ඳිෙ
පරතාක් මල්වන් රොද රු වන්රේ
මාළිගා බිඳ වැටුණු දව සට
හීෙ විසි රුණු රපාඩි එවු න්ටත් ඕෙ රවයි
අරප් පැල ටත්  ඕං එත රකාට ඕෙ රවයි !
රගෝමරී එන්ෙ !
නිය ඟලා මල් පිපී ඇති දැයි බලන්ෙ..

රන් කර ඬු වක් රස පිපිලා රුවට රුවින්
සරු වට වැඩී ඇත  බව රබෝග යක් රලසින්
'ෙගා මැරූ අල' සැඟ වැත රලාවට රහාරරන්
තව රකක් ෙසනු රපර උගුලා දමමු ! සැණින්
                         
අනුර බී. ගසගන වි රත්න

ඔබේ කවි නිර්මාණ පහත ලිපිනයට  
එවනන. සිළුමිණ, කවි පිටුව, 

බේකහවුස්, බකමාළඹ 10.
edmediaunit@gmail.com

දීපීකා  

නිසල හිමි සඳ  
වැලඳ රසරෙ රහන්  
කඳුළු වැගිරූ  
කිඳු ර ඟෙ ඔබ..  

දරා පිරි පත  
රොබා රොපැ කිල  
සටන් බිම හිඳි  
දිරිය ළඳ ඔබ..  

ගියද සමු රගෙ  
රොසිතු රමාරහා තක  
සො හද රැඳි  
මතක රපාත ඔබ..!  

තිේස නිහාල් වික්ර ම සිංහ  

චමපමා කු්මාරි දිසමා නමා යක



32 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා

වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා ග�ොළඹ ඩී. ආර්. විජයවර්්ධන මොවගේ අං� 35 දරණ ස්්ොනගේ පිහිටි ලං�ොගේ සීමොසහිත එක්සේ ප්රවෘේති පත්ර සමො�ම විසින් මුද්රණය �රවො ප්රසිද්ධ �රන ලදී.

දහ  අට වන සිය වස වන විට යටත් 
විජි ත වා දය ඔස්ස ලංකාව මුළු ම නිනම      
වා්ේ බට හි ර ක ර ණ යට  ලක් ්වමින 

තිබු ්ේය යනන කවු රුත් දනනා සත්ය යක් 
්ේ. වඩාත් සැල කි ල්ලන  බැලු ව ්හාත් අද 
සමාජ ්ේශ පා ලන වාතා ව ර ණ යට සා්ේ
ක්්ෂව එකි කාලය සංක්ානති සම යක්  වශ
්යන හැඳි නවිය හැකි තත්ව යක් ද ඇතැයි 
සිතමි. ඒ අනුව ලංකා සමා ජය තුළ  පැවැති 
සාම්ප්ර දා යික කලා උරු මය, සමාජ වටි නා
කම්ප, හි සිට ඇව තුම්ප පැව තුම්ප  සිරිත් විරිත් 
පවා බට හි ර ක ර ණ යත් සමඟ ඉදි රි යට යාම 
්නාවැ ළැ ක්විය හැකි තත්ව යක්  වු්ේ ය.

ඉහත තත්වය මෙරට අධ්යා ප න යට අදා ළ්ව 
ගත කල්හි ්වඩයාත ම්වමෙස්  තත්ව යක් වු බ්ව 
ද කි්ව යුතු ය. ෙක් නිෙයාද යත අධ්යා ප නය 
්වනයාහි ෙෙ කයා ලී න්ව මෙනෙ  ඉදිරි පර මප
රයා ්වන විෂ ය යි ක්ව අනු ලං ඝ නීය බල පෑ ෙක් 
කරනනයා වූ ජී්ව ෙය ෙෙයාජ  මේශ පයා ලන ක්රියයා
නවි ත යක්ෙ ්වන මහයිනි.
ෙර් අයි ්වර් මජනිංග්ස් මුල් මකයාට මගන  
එකල බල ධයා රීන මේරයා මද නිය විශ්ව විද්යා ලය 
ෙෑදී ෙට කට යුතු කමේ  මෙරට විශ්ව  විද්යාල 
පේධ ති යට ත්වත ෙණඩ ප යක් එකතු කිරී ෙක් 
්වශ මයන වු්ව ද මජනිංග්ස් එය  නිර්ෙයා ණය 
කළ ආකයා රය ෙහ විමශ ෂ මයනෙ 60 දශ කමේ 
දී ඉන බිහි වු ෙයාහිත්ය ෙෙයාජ  ෙං්වයා දය යට 
කිය වුණ බට හි ර ක ර ණය යනන  ෙැන වින 
මපන්වයා මදන කදිෙ රූප කයා ර්්ථ යක්  ්වැනන.
ඒ අනු්ව මජනිංග්ස් මෙරට ෙයාම්ර දා යික කලයා  
හයා ්වයාස්තු   නිර්ෙයාණ ්රමයෝ ජ න යට ගනි මින 
අපුරු මගයාඩ නැ ගිලි ෙමු හ යක් විශ්ව විද්යා

ලය  ම්වනු ම්වන නිර්ෙයා ණය කර නනට කට
යුතු කළ අතර  බැලු බැල්ෙට ෙ එය මේශජ 
නිර්ෙයාණ  කලයාමේ ඒ නිෙයාෙ මෙරට ජයාතික 
උරු ෙමේ මක්න්ර ස්්ථයා න යක් මෙන මපනී 
ගිමේ ය. එමහත  එමස් නිර්ෙයා ණය වුණ එෙ 
අධ්යා පන නි්ව ස්නය  මෙරට මපයාදු ෙෙයා ජ යට 
ඉදි රි පත කමේ ජී.  සී. ෙැනදි ස්ලයාමග් මෙරට 
ඉති හයා ෙය ෙමබනධ බට හි ර ්වයාදී විශමල් ෂ ණ
යන ය.  ලුමඩයා ්ව යි ක්ලයාමග් මකයායි ආකයා ර
මය න්වත මෙරට ජයාතික ෙංස්කකෘ ති යට ආෙ
න්ර ණය මනයාක රන  අනු ක ර ණ ්වයාදී බට හිර 
නයාට ක යන ය. විමශ ෂ මයනෙ පැ්වති පිරි ම්වන 
මුල් මකයාට ගත  චිර නතන ෙම්යාව්ය ෙයාහි
ත්යය පයාදක වූ ශයාස්්රීය විෂය හැදෑ රීම නුතන  
අධ්යා පන විෂය මූලි ක්ව ගැනීමම දී ඉනුත 
බට හි ර ්වයාදී අනු ක ර ණය හමුමේ සිය ජයාතික  
චිනත නය ෙතු කර ගැ නී ෙට ගත උතෙයා හ
යන මලයා්ව මබයාමහෝ මේශ යනහී සිදු වී තිමේ.  
(අනු ක ර ණ ්වයා දි මයකු වීෙ පහ සුය. එමහත සිය 
අතීත ජයාති ක ත්වමේ මුල් උරු ෙ යන  විෙ සී
මෙන කට යුතු කිරීෙ අති ශ යිනෙ අප හසු කට
යු තතකි.) විේල වීය  මේශ යනහි  ප්වයා ඒ මේ 
එමස් සිදු වී තිමේ.
මේරයා මද නිය හරහයා ෙතු වූ ෙෙයාජ ෙයාහි
ත්ය යික  ෙං්වයා දය අෙයා ර්්ථක ව්යයාපකෘ ති යක් 
්වනමන ද එෙ පසු බිෙ තුළ ය. ත්වද එය මේතු 
මකයාට මගන  ය. ඔවුහු මෙරට ගැමි නයාට කය 
හැදෑ රූහ. ඒ ඔස්මස් ජයාතික ෙටටමම නයාට්ය  
ෙම්ර දා යක් ම්වනු ම්වන නිර්ෙයාණ බිහි කළහ. 
නමුත ඒ ෙතු පි ට ්වයාදී මේශිය නිර්ෙයාණ  
මස්්වය කමේ උගත ෙධ්ෙ පනති ක යනමග් 
විසිතත කයාෙර ආස්්වයා දය ම්වනු ම්වනෙ මිෙ  
මෙරට මපයාදු ජයාතික ආෙ න්ර ණමේ ෙැබෑ 
නිමයෝ ජ නය ම්වනු ම්වන මනයා්වන බ්ව පැහැ
දි ලිය.   එකී නිර්ෙයා ණ යනහි අභ්ය නත රමේ 
වූමේ ජයාති ක ත්වමේ මුල් සිඳුණ විජයා ති ක ත්ව
යෙ ය.  
එ්වැනි පසු බි ෙක ඔවුන විසින මගන එන 
ලද ෙතු පි ටින ත්ව රයා ගත ඒ මේශීය කලයා්ව  
මුල් මකයාටත ජයාතික ෙං්වයා දය ඔවු නමගනෙ 

බිහි වූ දැ්වැනත 
උග තුන මදමද මන
කුමග්  ්රශන කිරී ෙට 
ලක් විය. ඉන පළ
මු ්වැනනයා ආචයාර්ය 
ගුණ දාෙ අෙ ර මස්
කර ය. මද්වැනනයා  
ෙහයා චයාර්ය සුච රිත 
ගමලත ය. ආචයාර්ය 
අෙ ර මස් කර මෙතන 
දී ජයාතික විඥා නය 

මුල්  මකයාට ගත ජයාතික චිනත නය පිළි
බඳ ගැඹුරු හැදෑ රී ෙක මයමද මින ඇති කළ 
ගැඹුරු  ෙං්වයා දය මෙෙ ෙයාක ච්යා ්වට අදාළ 
මනයා්වනමන අප කතයා කරනමන ඔහු මුල් 
මකයාට ගත ඒ ෙං්වයා දය  ගැන මනයා්වන නිෙයා 
ය. මකමස් ම්වතත ඒ හයා ෙෙයාන මනයා්වන 
ආකයා රමේ විමරෝ ධ තයා ්වක් ෙහයා චයාර්ය  ගමල
තමගන ද ෙතු වුමේ ය. ඔහු ඒ ම්වනු ම්වන 
මයයාදා ගතමත ෙයාක්ස්්වයාදී ෙයාහිත්ය  විචයා ර යයි. 
ෙයාක්ස්්වයා ද මේත ම්යාටස්කි ්වයාදී හැදෑ රීම ය.
ෙහැ දුරු  ගමලතමග්  උක්ත කයාර්්යා රය 
ආකයාර මදක කට ෙෙයා ජ ගත වූමේ යැයි සිමත. 
ඒ අනු්ව එක්  අත කින විේල ්ව ්වයාදී මකයාමි
යු නිස්ට පක්ෂය හයා ෙමබනධ ම්වමින, අති
ශය න්යායික  පද න ෙක පිහි ට මින ඔහු ලියු 
මේශ පයා ලන හයා ෙයාහි ත්ය යික ලිය විලි එකී ෙත 
අනු්ව  යනනයා වූ සීමිත ක්රියයා කයා රි ක යන අතර 
ඇති කළයා වූ ෙං්වයාද ්වලින  එහයාට මනයාගිමේ  
ය.
මකමස් ම්වතත ෙහයා චයාර්ය ගමලතමග් ්රයාෙයා
ණික උග තක ෙට විමශ ෂ මයන  විේ්වත ෙෙයා
ජය තුළ වි්වයා දි ත්ව වු්ව පිළි ගැ නී ෙක් තිබුණි. ඒ 
නිෙයාෙ මපයාදු ජන  ෙයාධ්ය තුළ ප්වයා ඔහු ෙතු 
කළ ෙං්වයා දය ඉදි රි යට මගන යයාෙ මනයාසිදු 
වූ කට යු තතක්  මනයාවී ය. ඒ ෙමබ නධ මයන 
්වයාරණ පැන වී ෙක් යනු මනයාකළ හැක්කක් 
විය. 
විේල ්වයාදී  මකයාමි යු නිස්ට පක්ෂය ්වැනි සීමිත 
ක්රියයා කයා රී ත්ව යක් නිමයෝ ජ නය කළ කමකරු 
ෙයා්වත  ්වැනි මපයාදුමේ ෙෙයා ජ ගත මනයාවූ 
පු්ව තපත ්වල ලියු්ව ද ඒ අත රෙ මපයාදුමේ 
ෙයාහිත්ය කලයා  විෂ ය යි ක්ව ඔහුමග් ්රයාෙයා
ණික උග තකෙ මපයාදු ෙෙයා ජ යට ෙංෙ ර ණය 
මනයාවුමේ යැයි අපට කීෙට  පුළු ්ව නක ෙක් 
නැත. එහි මතරුෙ ඔහුමග් ඒ න්ව ්රමේ ශය 
(එහි සීෙයා නතික  අසී ෙයා නතික බ්ව කුෙක් 
වුණත) පැ්වැති කයාල යට ෙයාමේ ක්ෂ්ව ඇති 
කළ බල පෑෙ ෙං්වයා ද ය කට  මනයාමගන සිටි න
්වයාට ්වඩයා ගැනී මෙන ්රති ඵ ල යක් ලැබිය හැකි 
යැයි සිතමි.
සුච රිත  ගමලත යැයි කියනමන මෙරට විශ්ව 
විද්යාල පේධ තිය තුළ ද කැපී මපමනන  චරි
ත යක්ය යනන ද අෙ තක මනයාකළ හැක්කකි. 
අප මුලින කතයා කළ අනද ෙට ඔහු  පැමි
මණනමන පිරි ම්වන මුල මකයාට ගත මෙරට 
ෙම්යාව්ය ්රයාචීන උගැ නමෙන  පර ්රයා ේති
යට පත යැයි කීෙට තරම හැදෑ රී ෙක් ඇති
්වය යනන ඔහු සිය ගැඹුරු  පයාණඩි ත්ය මයන 
මෙයාන ්වට මපන්වයා දුනමනය. 
අප එමස් ප්ව ෙනමන කිසිදු  අති ශ මයෝ ක්ති
ය කින මතයාර්ව ය. විමශ ෂ මයනෙ සිංහල මුල් 

මකයාට ගත ්රයාචීන ්යාෂයා  හැකි යයා්ව, ඉංග්රීසි 
්යාෂයා දැනීෙ ද ඊට අදාළ මේ. විමශ ෂ මයනෙ 
චිර නතන ෙම්යාව්ය  ෙයාහි ත්යමේ එන කයාල
යට ද අදාළ මනයා්වන පෙණ ඉක්ේවයා ගිය 
්වර්ණනයා විෂ ය ක්යා නති ෙය  විෂය කරුණු 
නුතන විචයාර ෙැතින මෙනෙ සිය පැරණි 
හයා නුතන උගැනෙ ෙත පිහි ට මින  වීෙං ෙ
න යට ලක් කළ ආකයා රය, ඔහුමග් ඒ ශශලිය 
ආපසු හැරී බැලී ෙට තරම ්වටිනයා එකක්  මේ. 
“මශෝක යත රෙ යක් ද?” ෙැමයන ඔහු ලියූ 
අපුරු නිබ නධ න යනහි කදිෙ  උත්රයා ෙ ය කින 
මෙනෙ පැසුණු වීෙං ෙ න ය කින ඔහු වි්යාග 
කරනමන යට කිය වුණ  තත්ව යයි.
ෙහැ දුරු ගමල තුන යනු එ්වැනි පරි පයා ක යක් 
තිබූ විේ්ව මතකි.  විෙ ර්ශ ක මයකි. ඒ ෙමබ නධ
මයන වි්වයා ද ය කින මතයාර ්වෙ ඔහු ෙමබ නධ
මයන අපට එක ඟ තයා ්වක්  ඇත. එමස් වු්ව 
ෙහයා චයාර්ය ගමලත යටත විජිත පැ්වැ තෙත 
ෙෙඟ ආ මෙරට ජයාතික  අධ්යා ප නමේ විකකෘ
තිය (ෙර් අයි ්වර් මජනිං ග්ස්ලයාමග් බට හි ර ්වයාදී 
පය බර ්වයාය)   ෙමබ නධ මයන ඔහු එල්ල කළ 
බුේධි ෙය ්රහයා රය මපයාදු බල මේ ග යක් බ්වට 
පත මනයාවී  න්යායික වුත, ඇතැම විට මූල
ධ ර්ෙ ්වයාදී වූත ආස්්ථයා න යක හුමද කලයා වීෙ  
ෙමබ නධ මයන මපයාදු උග තුන තුළින ෙතු 
මනයා්ව විශ්ව විද්යාල ෙටට මින වු්ව  විෙ ර්ශ න
යක් ඇති වීෙ අප ල යක් මලසින මනයා්ව ෙප
ල යක් මලසිනෙ ගත යුතමත ය.

්ශෝක යත් රස යක් ද? 
මහා චාරය සුච රිත ගම්පලත්

 සමාජ හා සංස්කෘ ති් අහි මි වීම්   
 මහා වේද නා වකි
 ්ෙද රි්ගෝ අනද හාසි

පශචාත්  නූත න වා දය අපට සාහි ත්ය යික 
විලා ස යක් වුණාට එය බිහි කළ අප
ර දිග ්ලෝකය එය  සැල කු්ේ ජීවන 

විලා ස යක් වශ ්යන යැයි අප හා පැවැති 
හමු වක දී ගාමිනි විය න්ගාඩ  පැව සු්ේ ය. 
්ක්ස ්වතත් එවැනි ජීවන විලා ස යක් ඒ 
රට වල එ්ස බිහි වීමට පසු බිම්ප  වු සමාජ 
්ේශ පා ලන සාධක තිබුණි. නමුත් පසු ගිය 
කාලය පුරා ්මරට ඇතැම්ප  සාහි ත්ය ක රු
වන ්මනම විචා ර ක යන ඒ විලා සය තමනට 
පවරා ගත්තාක් ්මන කට යුතු  ක්ේ ඊට 
අදාළ කිසිදු ්ෙති හා සික පසු බි මක් ්නාදැන 
යැයි සි්ත්. එය හරි යට අප්ේ  පරා ධීන 
ඉති හා සය තුළ දී පෘතු ගී සින, ලන්ේ සීන 
්මනම ඉංග්රී සීන්ේ  විලා සි තා වන අනු ක ර
ණය කළා හා සමාන තත්ව යකි. හිස මිනි සුන 
සිය ජීවි තය පුරාම  සිදු කරනනා වු එකම ්ේ 
අනු ක ර ණ යයි.

මම ්වන විට ව්ය්ව චමඡේ ද කයයා ෙැමයන  
සිංහල බෙට ද නැගී ඇති කකෘතිමේ කතු ්ව
රයයා ්වන ශෛද රිමගෝ අනද හයාසි ගැන කතයා 
මකමරනමන  ද පශචයාත නුත න ්වයා දය නම 
පසු බිෙ තුළ සිටෙ ය. ්වරක් ඔහු හයා ෙමමුඛ 
ෙයාක ච්යා ්වක්  පැ්වැ තවීමම අර මු ණින ඔහු 
කරයා එළ ඹුන පු්ව තප තක විමශ ෂයාංග මල්ඛ ක
මයකු ඒ හමු්ව ගැන  මෙමස් ලියයා තිබුණි.
“එක් ්රෙනන සිකු රයාදා හැනදෑ ්වක ෙට මෛද
රිමගෝ  අනද හයාසි මුණ ගැසුමන බු්ව මනෝර්ස් 
අයර්ස් හි පිහිටි ඔහුමග් අලං කයාර නි්වමස් 
දී ය.  පමෙ කින වු මපයාත රයාක්කමේ තද බද 
වු මපයාත අතර මලෝකමේ පළ වී ඇති ෙෑෙ 
න්ව ක තයා ්වක් ෙ  ඇතු්වයා විය යුතු ය. ඒ අතර 
ෙම්යාව්ය දර්ශ න ්වයාද ගැන ලිය වුණ කකෘතීන ද 
තිබුණි.  අපි මකෝපි පයානය මකළමු.”
 ඒ අ්ව ස්්ථයාමේ අනද හයාසි සිටිමේ සිය බිරි යත 
ෙෙඟ  නග ර මයන ඈතට ෙංචයා ර යක් ෙඳහයා 
සුදා නම ම්වමිනි. සුදා නම ම්වනමන මකයාමේ 
යනන දැයි  පු්ව තපත කලයා මේ දියයා අනද හයා
සිමග් ඇසුමේ ය. 
 “අපි මිෂි මයෝ නයාමේ දිය ඇලි තිමයන  ඒ 
්රමේ ශමේ ඉඳලයා ආ්වයා විත රයි. දැන මම 
පිට තම්වනන හදනමන මුහු දු බඩ (මකයාෙටයා  
ඩිලිස්මට) කලයා ප යට. එමහ අමේ නි්ව ෙක් 
තිමය න්වයා. ්වන ්වැස්ෙ කින ්වැහුණ සුනදර  
තැනක්. අ්ව ෙන කර ගත යුතු ්වැඩ මකයාට
ෙක් තිමයන නිෙයා එහි යන්වයා. ......එහි ගකෘහ  
නිර්ෙයාණ ශිල්පියයා ෛර්නැනමදෝ මරයාබල්ස් 
වුණත ඒ නි්වමස් මබයාමහයා ෙ යක් නිර්ෙයාණ  
ෙැල සුම සිදු වුමණ ෙයාත, ෙමග් බිරි ඳත අති
නුයි.”
තෙන අලුත න්ව ක තයා ්වක ්වැඩ කට යුතු 

කර මින සිටින බ්වත එය තෙ නමග්ෙ චරි තය 
පයාදක කර ග තතක් විෙට ඉඩ ඇතැයි යනු ම්ව
නුත ඔහු පැ්ව සුමේ ය.
“එමහෙ  ලියන ෙමග් පළමු න්ව ක තයා්ව 
මෙයයි. ෙමග් පවුමල් ඉති හයා ෙ යත එහිලයා 
්රකයාශ ම්වන්වයා.  කයාර්ය යක් හැටි යට නම එය 
පහසු නෑ. කතයාමේ ආර ම්ය තිමයනමන 
ෙමග් සීයයා විසු  බුඩයා මේස්ට නග රමේ. 
හංමග් රි යයා ම්වන ආරම් වුණ ඔහුමග් ජී්වන 
ගෙමන අ්ව ෙයාන නැ්ව තීෙ  තෙයි බුඩයා
මේස්ට.”
පශචයාත නුත න ්වයාදී අතදැ කීෙ උතපයා ද නය 
්වන පසු බිෙ  අනද හයා සිමග් ඉහත ්රකයා
ශය තුළ ගැේ්ව නැතමත දැයි සිතයා බලනු 
්වටී. විමශ ෂ මයනෙ  මලෝක යුේධ  මදක කින 
පසු අක් මුල් සිඳී මුලික ෙෙයාජ ෙමබ නධතයා 
ප්වයා අහිමි ්ව  අ්ව තැන වු ඒ කයාල ්වක ්වයා
නු්ව ්වර්ත ෙයා න යට අදා ළ්ව නිසි ්රති ෂ්යා ්වක් 
ෙත  ්රති ෙං ස්ක ර ණය කර ගැනීමම වු්ව ෙ නයා්ව 
ම්වනු ම්වන පශචයාත නුන න ්වයා දය න්ව ෙයාන
යක්  මලසින ඔවුන මතෝරයා ගතමත නුත
න ්වයා දය හමුමේ ද සිය පැ්වැතමම අර්බු දය 
මනයාවි ෙ ඳුන  පසු බි ෙක ය.  
මෛද රිමගෝ අනද හයාසි පු්ව තපත කලයා මේ දියයා 
හමුමේ මෙමස් ද පැ්ව සීය.
“පැ්වැ තෙක්  හැටි යට සීයයා ආක ර්ෂ ණීය 
ජීවි ත යක් ගත කළ අමයක්. අද ්වන විට  ෙයා 
මුළු ෙ නිනෙ   මයයාමු  වී සිටිනමන ඒ ජීවි තය 
නැ්ව තත, මුළු ෙ නි නෙත මගයාඩ නගයා ගැනීමම 

්වෑය ෙ කයි.  එත ෙෙ ඟෙ කි්ව යුතුයි, ඔහු 
ෙංක් ෙ ණි ක මයක්. ඉතයාෙ යහ පත, කරු ණයා
්වනත  මිනි මෙක්. තෙනමග් ජීවි තමේ දුෂකර 
කයාල ්වක ්වයානු ගැන ඔහු ක්ව දාත කතයා 
කරල නැහැ  පළ ්වැනි හයා මද්වැනි මලෝක 
යුේධ   මදක ටෙ ඔහු ෙැදි ම්වන්වයා. ඔය 
අතමර් මෙෝවි යට මේශය  හංමග් රි යයා්ව ආක්
ෙ ණය කර න්වයා. සීයයාමග් ජීවි තමේ මම කයාල 
්වක ්වයානු විවි ධ ත්වය, අද ෙයා  මෙයායයා යමින 
සිටි න්වයා.”
ඒත ෙෙ ඟෙ තෙනමග් පියයා කවි මයකු බ්ව 
ද ඔහු ප්ව ෙයි.  ඔහු සිය තරුණ ්වයමස් දී 
පියයාමග් කයාව්ය ෙංග්ර හ යක් මපරළයා බල මින 
සිටි  අ්ව ස්්ථයා ්වක පතත ර යක කපයා ගත මකයාට
ෙක් දකියි. ඊට අනු්ව DAIA  (Delegacion 
De  Asociaciones Isrselil as 
Argentina) නම ෙංවි ධයා න මයන සීයයාට 
මගෞර්ව ෙහ ති ක යක්  ලබයා දී තිමබ න්වයා. ඒත 
ෙෙ ඟෙ කි්ව යුතුයි ෂින්ඩලර්මග් ්වැනද ඹු්ව ( 
නයාසීනමග්  යුමදේ ෙංහයා රය හමුමේ උප ක් ෙ
ශීලි මලෙ යුමද ේ්වන සිය කර්ෙයානත ශයාලයා
්වල මස්්ව යට  මයයාද්වයා ගනි මින ඔවුනමග් 
ජීවිත ගල ්වයා ගත ඔස්කයාර් ෂින්ඩලර්මග් බිරිඳ 
)  ආර්ජ නටි නයා ්වට කැඳ ්වයා මගන එනමනත 
ෙමග් සීයයාය කියන කයාර ණය. ඒ බ්ව ෙයා 
දැන ගනමන අර  පු්ව තපත ලිය වි ල්මලන. ඒ 
විත රක් මනම්වයි හංමග් රි යයාමේ ඔහුමග් නි්වෙ 

තුළ  යුමද ේ්වන විශයාල ෙංඛ්යා ්ව කට ඔහු 
රැක ්ව ර ණය ලබයා දී තිමබ න්වයා. ඔහු තෙනමග් 
පළමු  ්යාර්යයා්ව මතෝරයා ගතමතත මම යුමදේ 
මිනි සුන අත රි නුයි. අද ෙෙ මම ඉති හයා ෙය 
නැ්වත  ලිය මින සිටි න්වයා.”
කයාර්ය යක් හැටි යට එහි ප්වතනයා දුෂක ර
ත්වය ගැන  පැහැ දිලි කර මින ඔහු මපන්වයා 
මදනමන පුස්ත කයා ල ය කට ්වැදී ඉති හයා ෙය 
පිළි බ ඳ්ව  ගමේ ෂ ණය කර නමන කුමග් කයාර්යට 
්වඩයා සිය පවුමල් ඉති හයා ෙය මෙයායයා යන 
තෙනමග් මම ්වෑයෙ  ම්වනස් බ්ව ය. දුෂකර 
බ්ව ය. මකමස් ම්වතත බුඩයා මේස්ට යන තෙ 
සීයයා ෙෙයාජ ඇසු රක්  ප්වත්වයා ඇති බ්වත, ඒ 
තුළෙ මේශ පයා ලන පක්ෂ යක් ද පිහි ටු ්වයා මගන 
පයාර්ලි මම නතු්ව  නිමයෝ ජ නය කිරී ෙට කට යුතු 
මකයාට  ඇති බ්වත, ඔහු මපන්වයා මදයි.  පසු්ව  
තයානයා ප ති ්ව ර මයකු හැටි යට ද රට ්වල් ගණ
නයා ්ව කෙ කට යුතු මකයාට ඇති බ්වත, තෙයාමග් 
මපයාතක්  ඔහුට පිරි න ෙනු ්වස් හංමග් රි යයා ්වට 
ගිය අ්ව ස්්ථයාමේ දී ඔහු මකයාත රම බල ෙ මප
නන්ව  සිටි මේද යනන තෙන දුටු බ්වත 
අනද හයාසි පු්ව තපත  කලයා මේ දියයා හමුමේ 
ප්වෙයා ඇත.  මබලයා අනද හයාසි නම ඔහුමග් 
සීයයාමග් උෙස් ෙටටමම ්යායයා රූප කිහි ප
යක්ෙ තෙ කෑෙ  කයාෙ රමේ එල්ලයා ඇතැයි ද 
පැ්වසු මෛද රිමගෝ අන ද හයාසි ඒ්වයා නර ඹනන 
යැයි පු්ව තපත  කලයා මේ දි යයාට ආරයා ධ න  යක් ද 
මක මේය.
පශචයාත නුත න ්වයා දය ෙැමයන මබයාමහෝ 
දෑ  ප්ව ෙන  අනු කයා ර ක යන මෙෙ ෙංස්කකෘ
තික මේද ්වයා ච කය හඳු න න්වයා දැයි පැහැ දිලි 
නැත.  ෙෙයා ජීය මෙනෙ ෙංස්කකෘ තික ්වශ මයන 
තෙනට වූ අහිමි වීම මෙයායයා යෑෙට පශචයාත  
නූත න ්වයා දීන ගත උතෙයා හ යට අනද හයාසි 
සිය සීයයා පිළි බ ඳ්ව සිදු කළයා වු යම්ථයාක්ත  
්රකයා ශය ෙනයා නිද ර්ශ න යක්ෙ ය. තෙයාමග් 
ෙෑෙ න්ව ක තයා ්ව කෙ ්වමග් අතීත ෙමබ නධ
කම ඇති  බ්වත, ඒ අතී තය මබයාමහෝ ඈත 
කයාල යක් විය හැකි බ්වත ඔහු ප්ව ෙනමන 
අර තත්වය ත්ව දු ර ටත  ෙනයා්ථ කර මින යැයි 
සිතමි. ්වර්ත ෙයාන ෙංසිේධි අනයා ්ව ර ණය කර
ගත හැකි මබයාමහෝ ආමලෝ ්වත  තත්ව ඉති
හයා ෙය තුළ ඇතැයි ඒ තුළෙ ඔහු ත්ව දු ර ටත 
මපන්වයා මදයි. විමශ ෂ මයනෙ පහ ළට  ඇද 
මනයා්වැටී, ෙමඩහි මනයාඑරී ්වර්ත ෙයා නය ගැන 
කතයා කර නනට අතී ත මයන ෙහත අනු බ ල යක්  
ලැමබනමන යැයි ඔහු ප්ව ෙනමන ඔවුන 
මුහුණ පෑ ඒ ෙෙයාජ ෙංස්කකෘ තික ව්යෙ නය තුළ  
අහිමි වීමහි මේද නයා්ව දන ්ව මින මනයාමේ දැයි 
සිතයා බැලීෙ ්වටී.

ඔහු පෙන්වා පෙනපන 
පුස්ත කවා ල ය කට ්ැදී 

ඉති හවා සය පිළි බ ඳ් ගපේ ෂ ණය 
කර නපනෙ කුපේ කවාරයට ්ඩවා 
සිය ෙවුපේ ඉති හවා සය පසවායවා 

යනෙ ්තමනපේ පේ ්ෑයම  
ප්නෙස බ් ය. දුෂකර බ් ය. 
පකපස ප්්තත් බුඩවා පේසට් 

යනෙ ්තම සීයවා සමවාජ ඇසු රක්  
ේත්්වා ඇති බ්ත්, ඒ තුළම 

පේශ ෙවා ලනෙ ෙක්ෂ යක් ෙ 
පිහි ටු ් වා පගනෙ ෙවාරලි පේ නතු්  

නිපයෝ ජ නෙය කිරී මට 
කට යුතු පකවාට  ඇති බ්ත්, 

ඔහු පෙන්වා පෙයි.

ග්රන්ථය- හුදෙ කලා තැපැ ලක රු දෙ කුදේ   
            අරුම දිවි පුෙත   
පරි ෙ රත නය-   
             චූලා නනෙ සම ර නා යක   
             සුභාවි ප්රකා ශ න යකි   
             මිල රු. 400 (පිටු 151)   

“ ෙ ැ බ ැ  වි න ෙ 
බිමලෝමඩයා යනු 
කුතු හ ල මයන පිරි 
ත ැප ැ  ල්ක රු ම්වකි . 
ඔහුට  කිසි දිමනක 
මහෝ පුේග ලික ලිපි 
ලැබුමණ නැති. එමස් 
ලැබුමණ නම ඔහු 
ෙතුටු ්වනනට  ඉඩ 
තිබුණු නමුදු ලිපි යක් 
එ්වනන තරම ෙමීප 
කිසි ම්ව කුත ඔහුට 
සිටිමේ නැත. ඔහු  
තෙ නටෙ ලිපි ලියයා 
තැපැල් කර ගැ නී ෙට 
පුරුදු වී සිටිමේ වු්වද 
ඒ හැෙ අමේක්ෂයා 
්ංග  කර ්වන තයාමල් 
අතදැ කී ෙක් පෙණි.   

එ්වැනි පසු බි
ෙක ඔහුමග් හැසි රීෙ 
මකබඳු වීද? පරි
්ව ර්තක චුලයා නනද 
ෙෙ ර නයා යක මෙමස් 
ප්ව ෙයි.   

“මබදා හැරීෙ පිණිෙ තෙන අත පත්වන ලිපි 
රහ සින වි්වකෘත කර කිය ්වන  තැපැ ල්ක රු ම්වක්. 
සිය දිවි මයහි ඒකයා කයාරි බවින මිදීෙ ෙඳහයා 
එ්වන විනය විමරෝධි ෙහ  ෙදා චයාර විමරෝධි 
ක්රියයා ්ව කට මයයාමු ්වන ඔහුමග් මුළු පැ්වැ තෙෙ 
එමස් එක් දිනක වි්වකෘත  කරන ලිපි යක් මේතු
ම්වන ම්වනස් ම්වයි. හයිකු කිසි දිමනක අෙයා 
මනයාතිබු මම ්වදන  පසු පෙ හඹයා යන ඔහුමග් 
දිවි ෙැ රි මයහි අපුර්්ව පු්වත අපට ජීවි තය පිළි බඳ 
ම්වනස්  ෙයාන යක් ඉදි රි පත කරයි.”   

ඔහුමග් දිවි ෙැරිය නම ඒ හඳු නයා ගැ නීෙ 
පුේග ල ්වයාචි පැ්වැ තෙක්  ෙමබ නධ මයන නි්වැ
රැදි වු්වත “හුමද කලයා තැපැ ල්ක රු ම්ව කුමග් 
අරුෙ දිවි පු්වත” නම  මෙෙ කකෘතිය තුළ අර 
තැපැ ල්ක රු්වයා අසී මිත ෙංෙයා රික විචි ්ර ත්වය 
නම ආේලයා දය හඹයා  යන ත්වත එමකක් 
පෙණි. ඒ අනු්ව ඔහු සිතයා සිටිනනයා වූ ඔහුමග් 
පුේග ල ්වයාචි  පැ්වැතෙ ෙමබ නධ මයන ඔහුට 
කිසිදු හිමි ක ෙක් නැතැයි පැහැ දිලි මේ. ඔහුට  
ඉදි රි මයන ඒ හඹයා යෑෙ තුළ තම්ව මකක් සිටී. 
ඒ ග්රෑන්ඩමරේ ය. ත්ව මකක් පසු පෙ  තම්ව මකක් 
්වශ මයන පසු ප සින පැමි මණනමනෝ ද සිටිති. 
එමහත ඔවුන අඥාත ය. ඔවුන  හමුමේ ඇති 
ඒ අසී මිත ෙයායයාවි විචි ්ර ත්වය කකෘතිමේ විස්තර 
්වනමන මෙමස් ය.   

“මම ග්්වයාඩ ලු පි යයානු කත මගන ලද ලිපි ක්වර 
තුළ අන කිසි ්වක් තිබුමණ  නැත. එහි වුමේ 
එකෙ එක කවි යක් ෙට හන කරන ලද කර
දාසි බිටු ්වක් පෙණි.....මම  කවි පද විසින මුළු 
න්ව ක තයා ්වක් පරි ේමදන කිය ්වනනයා මපෝෂ ණය” 
කමේ යැයි පැ්වමස්. ඒ  අසී මිත ෙංෙයා රික විචි
්ර ත්වය අනි මකකු මනයාමේ. ඇය ෙ මේ. ඒ 
නිෙයාෙ ඇය ත්ව දු ර ටත  මෙමස් ්වර්ණ නයා ්වට 
බඳුන්ව ඇත.   

“ඉන පසු එක්්ව නෙ දිස්්ව නුමේ විෙ තිය දන
්වන නිෙං ෙ ල මයන යුත කුඩයා  මුහුදු මබයාක්ක, 
දුඹු රු ්වන ම්වරළ ෙහ සිය මදන යන පරි දිෙ 
අහස් නිමලන ගැ්වසී  ෙමු දුරු රළ අත රින 
පිහිනයා යන සිමගයා මලන ය. රළ තුළින නැගී, 
නග්න මදපි ය වුරු  ෙත ඇලී ගත පබළු ්වන 
දිය බිනදු ෙහ රන්වන කුෙ ෙතින රූරයා බසින 
සිහින දිය  දහ රින සුවි නී ත්ව ෙන හයාරී ගෙ
නින ආපසු ම්වරළ කරයා ඇමදනනයා වු ෙැණින 
මම මද්වන  වීනස් මද්ව ඟන පරයයා යෑෙට ලහි 
ලහිමේ ඇමදනයා රිවි ෙඬල...”   

මේවන විචි ්ර ත්ව යක් ඔබ හමුමේ ප්වතනයා 
කල්හි (ෙෙ එයට ෙංෙයා රික  ආක ර්ෂ ණය යැයි 
කියමි.) ඔමේ අ්ව ෙයා නය අවි නි ශචිත යැයි ප්ව
ෙ නනට යමෙකු ඉදි රි පත  වීෙ පැහැ දිලි නැති 
විකයා ර යක් වීෙට ඉඩ ඇත.   

එමහත මිනිස් පැ්වැතමම මම ෙයායයාවි විචි
්ර ත්වය අසී මිත ්වනමන  මකයාත රම පරයා ෙ
යක් තුළ ද ඒ තුළෙ ප්වතනයා ඔබ මනයාදත 
නික්ෙ යෑෙ නිර්ෙයා ණය කරනමන  ක්ව මරක් 
ද? එය තෙයා මග්ෙ නිර්ෙයා ණ යක් මනයා්වනමන 
යැයි මකමන කුට තර්ක කළ හැකි ය. නැත  
එය ම්වනත අන මේ ක්ෂිත ඉර ණ ෙකි යන 
තර්කය ද අර තර ෙ ටෙ (මම කකෘති යට අදා ළ්ව) 
බල ්වතය.  ග්රෑන්ඩමරේ ඒ හදිසි අ්ව ෙයාන සියැ
සින දකින මම හුමද කලයා තැපැ ල්ක රු්වයා ්වන  
බිමලෝමඩෝ පත්වන කමප නය ඉහත කී කරුණ 
කදි ෙට නිරූ ප ණය මනයාක ර නමනද? අනිත 
අතට  ග්රෑන්ඩමරේමග් ඒ හදිසි නැ්ව තීෙ ඔහු්ව 
මකයාත රම දුරට කමප නය කමේද? එමහත 
එමස්  වුණයාය කියයා බිමලෝමඩෝ ඒ හඹයා යෑෙ 
අතහැ රිමේ ද? නැත ඔහු ද ඒ ෙඟෙ ගිමේ ය. 
මෙය  මේදි කයා ්වක් ෙත රඟ දැක්ම්වන නයාට්ය
යක් ගැන ලිය වු ණක් මනයාමේ. එමහත ජී්වන 
පැ්වැතෙ  ෙමබ නධ මයන ්රකට මශක්ස්පි රි
යයානු හැඟිම මෙහි ේ්වනිත මනයාමේ යැයි කි්ව  
හැක්මක් කයාට ද?   

කැන ඩයාමේ ක්විමබක් ්රයානතමේ උපන 
මඩනිස් මතඑ රි මයෝල් සිය මද්වන  න්ව ක
තයා්ව ්වන මෙය ලියනමන ්රංශ බසිනි. පසු්ව 
එය ඉංග්රී සි යට නැමගන අතර සිංහල  බෙට 
නැමගනමන ඉන පසු්ව ය. ෙමනෝ විද්යා උපයා ධි
ධ ර මයකු ්වන ඔහුමග් මෙෙ කකෘතිය  ආසි යයානු 
ෙෙයාජ විඥා න යට මකයාත රම ෙමීප ්වනමන 
දැයි සිමතන විට විෙ ති යක් ද ඇති මේ.    

 අනු්ව යමින ෙෙ මෙමස් ප්ව ෙමි. කකෘති යක් 
්වශ මයන ගත කල මෙය  ප්ව තිනමන මම ්වන 
විට ඔබ ඒ ගැන සිතයා සිටිනනයා වු ආස්්ථයා
න යක් මේ නම එහි මනයාමේ.  එහි මනමේ ද 
මනයාමේ. මෙහි ප්වතනයා කුතු හ ලය එය අසී මිත 
රෙයා ලි ේත යක්ෙ ්වනමන ය. ඒ  ෙමබ නධ මයන 
කිසිදු පරි ෙ ෙයා ේති යක් මනයාල බන තැන කට 
ඔබ්ව පත කිරි ෙට තරම  ෙයාහ සි ක ත්ව යක් කතු
්ව ර යයාට මනයාති මබ නනට ඇත. එමහත සිදු්ව 
ඇතමත එයෙ ය.   

ෙට ්වැට මහන අනද ෙට මම කකෘතිය එකෙ 
ආකයා මරේ හයිකු කවි යකි. ඔමේ  කිය වීෙ තුළ 
ඇතමත ඔබ කිසි මස්තෙ අමේක්ෂයා මනයාක රන 
අනදමම ගැඹුරු ඇතු ළයා නත යකි.  එය පැහැ දිලි 
කර ගත යුතමත ද ඔබෙ ය. 

ඒ රාගා ධික විචි ත්ර ත්වය.... 
කියග මගිය ඔබ කවුද?  

 චූලො නන්ද සම ර නො ය�   
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ztõ.
    MSU c£l³p‰ly ý|‰{ýn³£z»xˆ |š² z£¹»Y‰x 
|£Z£{, MSI »ƒ{l‰, Management and Science 
Institute pñp‰, »Y£z‰ûr‹Ñx [£û r£»M R¹Y 300 
nyp ~‰m£p»xˆ  r‹ƒ‹f£ Ü»J.
  U~~‰ Ro³£rpxf z¥n˜ |š² z£¹»Y‰x ~‹~§p‰ »{l, MSU 
»{Üp‰ zt£ [l ƒ¥Ã r²Üz£u r‹…‹t½n, Wƒ‹ Ro³Y‰} 
Ö.W~‰. rŸù~‰ vƒl£ ~v` Y… Yl£tƒY‰ »K.

  y»G r{Üp {£l£{yjx Rp§{, 
~‹~§p‰ U~~‰ Ro³£rpx »{l p¥w§y¥þ»K 
r²{jl£{ »Yt¼ãn..
 »z¤Y »~°Z³ ~¹ýo£p»xˆ {£Ml£{zf Rp§{, 
»Y£»y¤p£ {~¹[lx »ƒ‰lª»{p‰ Ro³£rp Y‰»}
ˆl²»xˆ R¥Ü {«  r~§t¦v, 2-3% Y‰ lyK Rz‰r r±v£jxY‰. 
[®[z‰ rp‰Ü Y£vy... võ»Y²£»~£‡‰G ÒK... {¥ë ÕËfz‰ 
l£Y‰}ÚY »v{zK ë~£, »[þ [‹»xˆ RÜ|x ã}‰Yy 
Y£z rùD»DnxY‰ {§{l‰,  Ro³£rp»xˆ »t£»ƒ¤ 
Sn˜ùxf [vp‰ Yyp‰pf Rrf ƒ¥Ã {§j£.
 A {»[‰v,»~°Z³£yY‰}‹l{ Ro³£rp Y²v»Nn ~Y~‰ 
Yyñp‰ Sn˜ùxf Wp‰pf Rr‹f Rn£… R£xlpxp‰»[p‰  
ý|£z ~ƒ£xY‰ z¥t§j£. A Rp§{, ~‹~§p‰ ~ƒ »t£»ƒ¤ 
»nv{§r‹xp‰  Rr »{l r¥ñ»jñp‰ ~‹Ñp{£. U~~‰ 
Ro³£rpxf ý»nŠ|[l {p‰pf tz£»r£»y£l‰lª {« 
»t£»ƒ¤ ~‹~§p‰ »K {p ýf z¹Y£»N S½np‰v A »nŠ 
Yyp‰pl‰, {¥Õ r²{jl£{Y‰ R¥Ü þ Ü»tp{£. Rr‹l‰ 
X{§p‰ »»oMxvl‰ Yyp‰»p‰ »K ll‰l‰{x rƒ {p 
lªy¥ |š²  z¹Y£»N ƒ‹½n  X{§p‰»[‰ Ro³£rp Yfx§lª 
Yy»[p, Sp‰r~§ ý»nŠ| [l{p »z~õ. RëY, »K 
Y£zx lvõ Ro³£rpx »{p§»{p‰ »x£n{p‰pf 
»ƒ£½nv Y£zx.

     »v£p{n »vƒ‹ r¥{¥l‰»{p Ro³£rp 
{¯l‰ÜYxp‰ ~Ktp‰o Sƒ…v r£gv£z£...
       |š² z¹Y£ »vÕYz‰ Y{§p‰~‹z»xˆ Rp§vl,MBBS 
r£gv£z£{f MSU Malaysia »{l ~‹~§p‰ »x£v§ 
Yyp{£. »r°n‰[z‹Y R¹|x »vp‰v yc»xˆ R£xlp 
~ƒ ý|‰{ýn³£z{z Rx{ûp‰   Ph.D Ur£éx 
Ro³£rpx  ~‹ãYyp{£. 

     * PhD (MSU- Malaysia Campus)
    * MBBS (MSU- Malaysia Campus)                  
    * Masters by Research 

Master in Business Administration     (MBA).... 
xp Ur£é r£gv£z£ r‹ùp¥»vp{£. »K {p ýf, MSU 
ƒyƒ£ ïƒ‹ þ ~‹Ñp R£a£Mx{y¥ r²v£jx 100f 
RéYõ. vƒ£a£Mx{y¥ [jp ƒlyY‰. Wx Rrf vƒl‰  
Ru‹v£pxY‰.

 r‹ùpvp Ur£é r£gv£z£  [¥pl‰ 
Ãxp‰p...

*Bachelor (Hons) degree in Hospitalit
 and Tourism Management 
*Bachelor (Hons) degree in Bio Medical
 Science
*Bachelor (Hons) degree in International
 Business
*Bachelor (Hons) degree in Event
 Management  
*Bachelor (Hons) degree in International
 Business 
*Bachelor (Hons) degree in Human
 capital Management 
*Bachelor (Hons) degree in Retail
 Management 

 Wl»Y£f, Õr‰»z¤v£ r£gv£z£...
.
* Hospitality 

and Tourism 
Management. 

* Event  
Management. 

* Bio Medical 
Science

* Business 
Management. 

* Human Capital 
Management.   

* Industrial 
Management.

* Accounting. 
* Retail 

Management.
 Ãxp‰p Ü»tp {¥n[l‰v 
»nŠ lvõ, »K r£gv£z£ 
~¦v WYY‰v vo³v 

r£p‰ÜY r{§z‰{z ny¥{p‰f r²»N| ýx  ƒ¥Ã ~ƒ 
SY‰vëp‰ ÷Ãx£{Y‰ Yyp‰pf tz£»r£»y£l‰lª 
{p ly¥j ly¥Úxp‰ U»n~£ v ~Y~‰ Y… RÜ|x 
r²£»x¤[‹Y r£gv£z£ {p t{.

  vo³v r£p‰ÜY ny¥{p‰f U~~‰ 
Ro³£rpxf r±»N| þv ~½nƒ£ ~Y~£ 
Ü»tp rƒ~§YK »v£p{£n...
      |š² z¹Y£{ lª… Ro³£rpx ~Kr«Mj»xp‰ ëv Yyp 
~‹~§p‰f  55-65% Y‰ nY‰{£ |‹}³l‰{ Y²v Y‹²x£l‰vY 
{p{£. A {»[‰v, v£~‹Y »[þ»K ~¥z~§K... t¥¹Yª jx 
rƒ~§YK ~ƒ c£l³p‰ly |‹}³l‰{ ~½nƒ£ RxãK 
Ãúvfn  R{~‰m£{p‰ Un£Yy »np{£. ý»|‰}»xp‰ 
Ã{ x§lª »nxY‰ lvõ, Rr l{vl‰ »K r£gv£z£ 
~½nƒ£ Rx Yyp‰»p‰ 2012 {~»M ëxñl  [£~‰lª 
Y²v»Nnxõ. z£ux rnpK Yy[l‰ Y²v»NnxYf 
{h£ R»rˆ Ryv§j {p‰»p‰, {¥Õ r‹ù~Yf U~~‰ 
Ro³£rpx zt£ nšvõ.A ~½nƒ£ r²»N| ýx ƒ¥Ã ~¦v 
v£{lY‰ v ý{y Yy nšvfõ.

 »K ~‹xû r£gv£z£, ÷Ãx£ 
»{»…½n»r£… ~½nƒ£ »v£p lyK r²£»x¤[‹Y n...
    R»rˆ y»G ý|‰{ýn³£z r²Ür£np »Y£ñ}p‰ ~u£{ 
{»[‰, v¥»zˆ~‹x£»Nl‰ U~~‰ Ro³£rp Y‰»}ˆl²x RêY‰}
jx Yyp y£c³ R£xlpxY‰ Ü»tp{£. Wx lvõ, 
Malaysian Qualification Agency.v¥»zˆ~‹x£p§ 
MSU ý|‰{ýn³£zxl‰ , A ~‹xû ëx£vpxp‰f xfl‰. 
|›²  z¹Y£{ R¥lª† »z£{ {f£ Ü»tp MSU vo³ 
~‰m£p 15l‰, Wv ëx£vpxp‰v Rp§[vpx Y… x§lªõ. 
X{§p‰»[‰ A Ur»n~‰{zf Rp§{ ~¦v yfY‰ v ~¦v 
ýfv Y‹²x£l‰vY Y… x§l‰»l‰, {³{~£xYl‰{x rnpK 
Yy [l‰ r£gv£z£ . A Rp§{,r£gv£z£ ƒn£yp Rxf 
»Y£õ lyK SY‰vëp‰ ÷Ãx£{Y‰ z¥»tp{£n Ãxp 
Y£yjx »ƒ{l‰, Employability level r‹…‹t½n X{§p‰ 
{h£l‰ ~¥zÃz‹vl‰.     R»pY‰ Rlf, Employability 
level xp§, U~~‰ Ro³£rp Y‰»}ˆl²»xˆ ~£MmYl‰{x 
vëp r²o£p ëMj£xYxY‰. Wv ëMj£xYxf 
Rp§{,MSU »{Üp‰ U~~‰ Ro³£rpx ƒ¥ây¦ ~‹~§p‰»[‰ 
÷Ãx£ z¥ð»K r±{jl£{ 98%Y‰. 
   Wxf tzr£p r²o£p »ƒ‰lª{ lvõ,»vƒ‹ Õr‰»z¤v£ 
r£gv£z£{Y‰ »ƒ¤ Ur£é r£gv£z£{Y‰ ƒn£yp 
Ã~‹{Yª »K ý}x Y‰»}ˆl²xf rvjY‰ »Y£f§ {p‰»p‰ 
p¥ƒ¥. X{§p‰ ~¦v »Y»pY‰v Marketing... Human 
Resources...InformationTechnology...
Economics...~ƒHospitality...xp Rvly 
ý}xxp‰»[p‰ »r¤}jx {p{£. »l¤y£ 
[p‰p£ Õr‰»z¤v£ »ƒ¤ Ur£é ý}x YªvY‰ 
{§{l‰, »K ~¦v R¹|xY‰ r‹…‹t½n{v MSU 
~‹~§p‰ n¥p§{l‰. SÜp‰, ÷Ãx£{Y‰ ~½nƒ£ Sz‰ûK 
Ãú»Knš, X{§p‰ zt£ »[p Ü»tp »K Rvly 
n¥p§v ~ƒ ~§ã~§YK »t£»ƒ¤ýf ~£oìx{ 
tzr£p{£.
A {»[‰v, ~¦v r£gv£z£{Y‰v 
~Kr«Mj»xp‰v S¹[š²~‹ v£o³»xp‰ r¥{¥l‰þv 
lª…, Rh§ n¥p§vY‰ ~ƒ‹l{ Wp ~‹~§{Yª {§jl‰ 
r£gv£z£{ ~Kr«Mj {p ýf S¹[š²~‹ n¥p§»vp‰ 
»r£»ƒ£~l‰ ~‹~§{Yª t{f rl‰{p{£. ~‹~§{£f 
R{|³v A r~§ïv, r£gv£z£{ r¥{¥l‰»{p 
v§† Y£zx r§y£v Rr ~Y~£ Ü»tp{£.

 {~£xYxYl‰{ r£gv£z£ 
ëMv£j»xˆ nš, |š² z£¹»Y‰x ÷Ãx£ 
»{»…½n»r£… lª… ~zY£ t¥»zp 
Y£yj£ »Yt¼ãn...
    Rr ~¦v ýfv YMv£p‰l Y‰»}‰l²x ~v` 
n¥Õ ~t½nl£{Y‰ r{l‰{p{£. Sn˜ù {~y 
rƒ lª… {¥Õv Sz‰ûvY‰ R¥Ü {p‰»p‰, Yªvp 
R£Y£y»xˆ ÷Ãx£ ~½nƒ£ n..., xp Y£yjx 
r‹…‹t½n, X{§p‰ ƒ£ ~vp‰ ~v[ WY‰{ Ro³rpx 
Yyp{£. A Rp§{, {~y »nYYf ~¥yxY‰ 
ý}x ëM»nŠ| x£{l‰Y£zŸp Yyp{£. Wx |š² 
z£¹»Y‰x ƒ£ c£l³p‰ly YMv£p‰lYyjxf 
Rn£… ~Kñ|²jxY‰. ý»|‰}»xp‰, 
Hospitality Ãxp ý}x ƒn£yj ~‹~§p‰f, 
»K {p ýf v¥n»ryn˜[‹p‰    ý|£z Sz‰ûvY‰  
»[£hp¥»`ñp‰ r{Üp{£. ~¹a£yY  »~ˆ{x 
{»[‰v, R£[p‰lªY ~l‰Y£yY »~ˆ{£{l‰ Wxf 
R¥lª…l‰.Wx Sl£vl‰ r§†z‰ ý}xY‰.
A {»[‰v, ~Kr«Mj r£gv£z£ Y£z»xp‰ 
RhY‰ »ƒ¤ »v»ƒ S»[p»[p {¥Õãy U~~‰ 
Ro³£rp Yfx§lª ~½nƒ£ ý»n~‰[l {p 
~‹~§p‰f, A yf{znš part time jobs »~£x£ 
[¥ì»Knš, lvp‰»[‰ ƒ¥Ãx£{f [¥…»rp 
R£Y£y»xˆ ÷Ãx£ »~£x£ [¥ìv rƒ~§õ. 
W»~ˆ p¥l‰pK, v§† Y£zxv Wƒ‹ [l Y… ýf, 
part time ÷Ãx£ »{p§»{p‰ X{§p‰f ~‹n‰o 
»{p{£, z¥»tp Bp¦v »nxY‰ Yyp‰pf. 
Wx ~vƒyýf R£Y¥v¥l‰»lp‰ Yyp »nxY‰ 
»{p‰pl‰ r§†{p‰.  pv§l‰ Rr»[‰ Õr‰»z¤v£ 
»ƒ¤ Ur£é RMo {|»xp‰ ƒny¦ ~‹~§p‰fn Wv 
÷Ãx£ »{…½n»r£… lª…l‰ »ƒ£½n Sz‰ûvY‰ 
»[£hp¥»[p{£.

 MSU |š² z¹Y£ vo³~‰m£p»xˆ 
ý»nŠ| ~‹~§p‰ S»[p [p‰p{£n...
     XN, z¹Y£»N S»[p [p‰p, v£zn˜{õp‰ 
~‹~§p‰ ý|£z Upp‰ã{Y‰ ~ƒ p¥w§y¥l£{Y‰ 

nY‰{p{£. ý»|‰}»xp‰ 
Hospitality ƒ£ 
BioMedical Ãxp 
Ur£é r£gv£z£ ~½nƒ£  
~‹~§p‰ ý|£z r²v£jxY‰ 
~ƒu£[Ÿ þ Ü»tp{£. 

  Wl»Y£f Ur£é 
r‹ùp¥»vp‰»p‰ 
Yªvp y»Gnš n...
 »vƒ‹ ý}x ëM»nŠ|x 
ëMv£jx Yyp‰»p‰ 
v¥»zˆ~‹x£»{p‰. Rn£… 
ýu£[ ~Y~‰ Yyp‰»p‰ 
v ¥ » z ˆ ~ ‹ x £ » { p ‰ . 
R{~£p»xˆ Ur£é 
r‹ùp¥»vp‰»p‰ n 
v¥»zˆ~‹x£»{p‰. X{§p‰ 
»[‰ p£xYl‰{x xf»l‰, 

»z£{ r§y£ ~‹~§p‰ 24000Y‰, S»[p§v ztp{£. »K ~‹xû 
»np£ Ur£é r²n£»p¤l‰~{x ~½nƒ£, ~‹x »nv{§r‹xp‰ 
n ~v` v¥»zˆ~‹x£{f »[p‰{p{£.»ƒ‰lª{, Wlªz‹p‰ 
~‹~§p‰f Rp‰lMc£ÜY ëy£{yjxY‰ (international 
Exposure)  »vp‰v lvp‰»[‰ r²o£p ý|‰{ýn³£z 
~‹~§p‰, YÞYa£Mx{y¥p‰, Ro³Y‰}Y vj‰hzx ƒ£ 
~Ktp‰o þv ~ƒ R{~£p»xˆ  Ru‹v£p{l‰  Ur£é  
r‹ùp¥ñ»K Ul‰~{xYf ~u£[‹þ»K R{~‰m£{ 
Un£Ãùvõ.

 ~‹~§p‰ ~v[ WY‰{ ~‹ã Yyp ~v£c 
~nŠŠY£yY »~ˆ{£ {³r¯Ü r‹…‹t½n{l‰ Xt 
Ä{£...
      XN. Rr‹f R{|³, ý}x n¥p§»vp‰ rvjY‰ r‹ùr§p‰ 
»Y»pY‰ »p»{õ.yf [¥p ƒ‹lp... ƒ¥`ŸK n¥ìK 
R¥Ü... rùl³£[|ŸzŸ ~¥v RÜp‰ r‹ùr§p‰  vp§}³»xY‰. 
W{¥ë r§n‰[zxYª »z~ X{§p‰ ~v£c[l {p{£ 
n¥Ävõ, Rr»[‰ Ryv§j. A ~½nƒ£, ~¦v {~yYv Rr 
ý|£z ~v£c ~l‰Y£yY »~ˆ{£ {³£r¯Ü r²v£jxY‰ 
Y²‹x£l‰vY Yyp{£.  »h¹[ª vMnp {¥h~fƒp‰.. »{y… 
r‹ù~§ã ÃúK...ã}‰Yy r£~z‰ »{l »r£l‰ rl‰ r²n£px 
ÃúK... ~ƒ r¥… ~‹f§þ»K {³£r¯Ü ~½nƒ£ Rr»[‰ ~‹~§p‰ 
ët½n n£xY {p{£. »K ~‹xû Y‹²x£Y£yYK ~nƒ£,  A 

Rxv ~¹Yz‰rxY‰ »[£hp[z£, Wõp‰ xK R£n£xvY‰ 
Urx£»[p, A v§nz‰{z‹p‰ lvõ, ~v£c ~l‰Y£yY 
»~ˆ{£ {³x£r¯Üx Y‹²x£{f p¹{p‰»p‰. 
 »K Y£yj£{ lª…, X{§p‰»[‰ ~v[‹x ~ƒ R£Yz‰rvx 
»{p~ X{§p‰ ý~‹p‰ v {Mopx Yy[p‰p{£. 
lvp‰»[p‰ ~v£cxf ~‹ã Y… ƒ¥Ã n£xYl‰{x 
r‹…‹t½n R{»t¤oxY‰ zt£ [p‰p{£. lvp‰»[‰ Yfx§lª  
Yy[p‰p£ Rlylªy , lv£ {f£ ~‹Ñp Rh§rƒ~§YK 
R¥Ü  Rx  r‹…‹t½n ~‹lp‰p r§y¥ã »{p{£. Wxõ,Rrf 
R{|‰xp.
   A {»[‰v, X{§p‰»[‰ Yª~zl£ W…‹ nY‰{p, X{§p‰»[‰ 

ýu£[ zYªj§ R¥[¥övf zY‰ Yyp, Yª~zl£ R¥[¥x§K 
Ul‰~{xY‰ n Rr r{l‰{p{£. Wx v¥»zˆ~‹x£p§  
Ro³Y‰} vj‰hzxl‰ ~ƒu£[Ÿ {p, |š² z¹Y£»N 
r¥{¥l‰»{p r²£~£¹[xY. ~‹~§p‰»[‰ ~‹Üýz‹ Un‰nšrpx 
Yyp ~ƒ R£Yz‰rvx »{p~Y‰ R¥Ü Yyp »v{¥ë 
Y‹²x£Y£yYK lª…‹p‰ Rr tz£»r£»y£l‰lª {p‰»p‰, n¥p§v 
~ƒ R£Yz‰r{z‹p‰ rùr«Mj r§y{¥~‹xYª »z£{f n£x£n 
Ãúvõ.

S»p¤Y£ »r»My£ tj‰h£y

z£¹»Y‰x ~‹~§p‰ »z£{f »[p xp MSU

MSI  Ro³Y‰} Ö.W~‰. rŸù~‰

MSU /MSI ~u£rÜ,vƒ£a£Mx |ªÃ² 



34 {}¡ 2020Y‰ {« R»[¤~ˆlª v~ 30 {¥ëà Sùà

Silumina.advt@lakehouse.lk

COVID-19 {~¹[l ll‰l‰{»xp‰ Rplªy¥{ 
r£~z‰ x…‹ ý{¯l »Y»yp r~§ïvY‰ lª… Ro³£rp 
Rv£l³£¹|x ~v` Rl‰{¥z‰ t¥½n[ëñp‰ R¥Gz~‰ 
~v£[v »~°Z³x ~ƒ R£yY‰}£{ r‹…‹t½n ny¥{p‰ 

n¥p§K{l‰Ãúvf Sn˜ùrl‰{ ~‹Ò. A Rp§{, r£~z‰ 
ny¥{p‰ COVID-19 {~¹[l»xp‰ R£yY‰}£ Ãúvf 
R{|³ ~ìr£yY‰}Y ~ƒ R£yY‰}Y Y²v»Nn 
r‹…‹t½n X{§p‰ n¥p§K{l‰ Ãúvf »vp‰v xƒrl‰ 

»~°Z³ r§y¥ã X{§p‰ lª… R¥ÜÃúvf n R¥Gz~‰ 
~v£[v Ro³£rp Rv£l³¹|x ~v` WY‰{ ýýo 
{¥h~fƒp‰ ÷~Y‰ Ã²x£l‰vYYy R¥l.

COVID-19 {~¹[l»xp‰ R£yY‰}£ þv r‹…
‹t½n »r£l‰ r‹¹a ~ƒ »~°Z³x ~ƒ R£yY‰}£{ 
»vp‰v xƒrl‰ ~ìr£yY‰}Y Y²v»Nn ~‹x Ì{p 
»»|z‹»xˆ »Y£f~Y‰ t{f rl‰Yy [¥ìv r‹…‹t½n 
ny¥{p‰f Ãx£»np 'R¥Gz~‰ ~§y¥ ýy¥' Rp‰lMc£z 
ƒ£ c¹[v ãyYmp »xn{§v (Mobile App) n Wv 
{¥h~fƒp‰ Rly »{õ. 

»vv {¥h~fƒp‰ v£z£{ r‹…‹t½n Rnƒ~‰ r… 
Yyñp‰ Ro³£rp Rv£l³¹|»xˆ »zˆYK Wp‰.
WD.WK. Çl²£pp‰n vƒl£ ~½nƒp‰ Y»…ˆ, ny¥{p‰»[‰ 
Rp£[lx ~£Y‰}£l‰ Ãúv ~½nƒ£ X{§p‰f |Y‰Üvl‰ 
Ro³£rëY RÕl£zvY‰ »xnšv Rl³{|³ t{x. 
»Y»~ˆ»{ll‰, {Mlv£p»xˆ ny¥{p‰f Ro³£rpx 
z¥ðvf ~‹ãþ Ü»tp‰»p‰ p{ Ru‹»x¤[{z‹p‰ x§lª 
rù~yxY t¥ýp‰ ny¥{p‰ ƒ¥Ã SY‰vëp‰ Wv 
rù~yxf ƒ§y¥ Ãúvf ~‹ãþ Ü»tp t{ n A 
vƒl£ ~½nƒp‰ Y»…ˆx. 

R¥Gz~‰, »~°Z³ R£yY‰}£{ r‹…‹t½n r£~z‰ ~‹~¨p‰ n¥p§K{l‰ Yyõ

»vyf r§ƒ§j§ {p ~ƒ ÷Ãx£ Yyp ~‹~§p‰f Rh§ »r£zŸ 
Ro³£rëY jx zt£nšv ~½nƒ£ HCL »fY‰»p£»z£Ì~‰ 
|››² z¹Y£ ~v£[v ~v[ AY£tn‰o {« t{ »Y£vM}z‰ 
t¥¹Yª{ ë»Nnpx Yy R¥l.  

»K Rp§{, HCL »fY‰»p£»z£Ì~‰ ý~‹p‰ Sn˜ùrl‰ 
Yyp v§z‰ Y£zŸp {¯l‰Ýx r§ƒ§j§ {¥h~fƒ»p‰ (ECTP) 
t¥¼ãKYy [£~‰lª{ »vp‰v, r£M|‰{Y£y ý|‰{ýn³£z 
ý~‹p‰ zt£»np U~~‰ Ro³£rëY {¥h~fƒp‰{z 
r£gv£z£ [£~‰lª t¥¹Yª»N »vv ý»|‰} jx {¥h~fƒp 
v[‹p‰ v«z³px Yyõ. 

»vv {¥h~fƒp xf»l‰ v§z‰ Y£zŸp {¯l‰Ýx r§ƒ§j§ 
{¥h~fƒ»p‰ R»rˆY‰}Yõp‰f ~ƒ U~~‰ Ro³£rpx 
ztp R»rˆY‰}Yõp‰f y¥r‹xz‰ ñz‹xp 02 Y‰ nY‰{£ 
jx rƒ~§YK zt£ »n‰. 

‘»vyf »l£ylªy¥ l£Y‰}ÚY Ro³£rpx p¥¹þvf 
~ƒ£x zt£nšv ~ƒ |››² z¹Y£»N »l£ylªy¥ l£Y‰}
ÚY ~£Y‰}yl£{ Sƒ…f ÷»[p Av yf »{p§»{p‰ 
»Y£vM}z‰ t¥¹Yª»N Ü»tp n¥Y‰»K Sl£vl‰ {¥n[l‰ 
»Y£f~Y‰ »{p{£,’ xp§»{p‰ »K r‹…‹t½n{ Rnƒ~‰ 
nY‰{ñp‰ »Y£vM}z‰ t¥¹Yª»N ë»x¤c³ ~£v£p³£éY£ú 
- R»zýYyj ƒ~‰yl‰ v§j~‹¹ƒ vƒl£ r¥{~Ÿx. 
‘»[¤zŸx n¥{¥p‰l»xYª {p HCL  »fY‰»p£»z£Ì~‰ 

~v£[»K |£Z£{Y‰ »vyf Rywp ýf Wxf Rr‹ Sl£vl‰ 
~lª»fp‰ ~ƒ»x¤[x zt£ãp‰p£. Wxf »ƒ‰lª{ {p‰»p‰ 
»vyf »l£ylªy¥ l£Y‰}ÚY {¯l‰ÜYõp‰f »t£»ƒ¤ 
R{~‰m£{p‰ »vv ~v£[vf zt£n˜x ƒ¥Ã ë~õ." »vv 
AY£tn‰ol£{x ~½nƒ£ R£xlp »nY Rly, Rl‰~p‰ Y… 
R{»t¤ol£ [‹ý~§vf Rp§{ HCL  »fY‰»p£»z£Ì~‰ 
z¹Y£ (r±õ{G) z‹ñfH ~v£[»K r§ƒ§j§ {p »ƒ¤ ÷Ãx£ 
Yyp U~~‰ »r… ~vlªp‰f, Ur£é R»rˆY‰}Yõp‰f, 
Ur£éo£úp‰f ~ƒ v¯ãY£¹[ S¹Ë»p‰y¥{p‰f ý»|‰} 
jx zt£[¥ì»K R{~‰m£{ zt£nš R¥l.  

»vv [‹ý~§vf Rp§{ HCL  »fY‰»p£»z£Ì~‰ ý~‹p‰ 
Sn˜ùrl‰ Yyp v§z‰ Y£zŸp {¯l‰Ýx r§ƒ§j§ {¥h~fƒp 
ƒ¥âúv ~½nƒ£ »Y£vM}z‰ t¥¹Yª»{p‰ jx v§nzY‰ 
zt£[l‰ ~‹~§p‰f Rn£… r§ƒ§j§{ R{~p‰ Y… r~§{ HCL 
»fY‰»p£»z£Ì~‰ ~v£[v ÷Ãx£ zt£»np Rly, 
÷Ãx£{Y‰ z¥t§j§ r~§{ »vv jx v§nz »[þv ~½nƒ£ 
~ƒp jx »[þ»K ~¥z~§vYf W…¥ôvfn »K xf»l‰ 
~‹~§p‰f R{~‰m£{ ƒ‹ñ »N.  

Ro³£rëY jx zt£nšvf »Y£vM}z‰ t¥¹Yª{ 
~ƒ HCL »fY‰»p£»z£Ì~‰ WY‰ »N

|››² z¹Y£ R»zýYyj R£xlp»xˆ (SLIM)  
50 {¥ë {£M}‹Y vƒ ~u£ ÷~‰þv, yc»xˆ 
»~°Z³£yY‰}j ìÜ Rp§{ 2020 c§ë v~ 26 
{¥ën£ »Y£…w vú»p¤ »ƒ¤fz»xˆnš r¥{¥l‰ýj. 
Wƒ‹nš SLIM 50 {~yY Ru‹v£p{l‰ [vp‰ v[ 
lª… rl‰{« 42 {¥ë ~u£rÜ{yx£ »z~ »y£}£p‰ 
r±p£p‰ã vƒl£ »l‰ú rl‰{« Rly 2020/2021 
{~y »{p§»{p‰ p{ Y…vp£Y£úl‰{ 
vj‰hzxY‰ ƒ£ ýo£xY Yñf§{Y‰n Wƒ‹nš »l¤y£ 
rl‰ Yy[p‰p£ znš.

SLIM p{ ~u£rÜ{yx£ »z~ rl‰ {« »y£}£p‰ 
r±p£p‰ã vƒl£ »nyj v£o³ c£z»xˆ R»zý 
~£v£p³£éY£ú{yx£ »z~ Yfx§lª Yyp§ ztõ. 
Xƒ§ |››² z¹Y£»N r±v§Z »r… v£o³ R£xlp ÷~Y 
~£MmYl‰{x U»n~£ Y¥rŸ »r»pp n£xYl‰{xY‰ 
n¥Y‰{« Y…vp£Y£úl‰{ {¯l‰ÜY»xÃ. 
»y£}£p‰ vƒl£»[‰ R»zýYyj {¯l‰Ýx»Nnš 
Yª~zl£{ Certified Professional Marketer 
(Asia) (Asia Marketing Federation) ~ƒ 
Practising Marketer (SLIM) xp »n~‰ ý»n~‰ 
R»zýYyj {¯l‰Ýx ~§ã~§YK nyp Rly, 
Xƒ§ |››² z¹Y£ R»zýYyj R£xlp»xˆ »vp‰v 
vƒ£ ï²l£p³»xˆ {yzl‰ R»zýYy¥{p‰»[‰ 
R£xlp»xˆ (CIM) »[°y{ìx ~£v£ËYl‰{xn 

zt£ R¥l. 
võ»Y²¤»~£‡‰G |››² z¹Y£ ƒ‹ nYªj§ R£~‹x£p§ p{ 

»{»…½n»r£… R»zý ƒ£ ~p‰ë»Nnp Y…vp£Y£y 
Üz¹Y£ R»J{Mop vƒl‰ñx {³£r¯Ü r‹…‹t½n 
Ur ~u£rÜëx »z~l‰ Arinma Holdings 
(Pvt) Ltdƒ‹ {³£r£y ~t½nl£ ƒ£ ~p‰ë»Nnp 
R¹| r±o£ì p§{p‰ [v»[‰ vƒl£ Ro³£rp 
Yfx§lª r‹…‹t½n Ur ~u£rÜ{yx£ »z~l‰ »l‰ú 
rl‰ýx. Hemas Pharmaceuticals (Pvt) 
Ltd ~ƒ Hemas Surgical & Diagnostics 
(Pvt) Ltdƒ‹ Ro³Y‰ } ýYªj§K Çp‰lY »r»My£ 
vƒl£ p{ »zˆZY£éY£ú »z~l‰ ~‹¹[M |››² 
z¹Y£ ~v£[»K »F³}‰g ~p‰p£v Y…vp£Y£y 
[x£p‰ »r»My£ vƒl£ ~ƒY£y »zˆZY£éY£ú 
»z~l‰ Wƒ‹nš »l‰ú rl‰ýx.2020/2021{~y 
~½nƒ£ u£j‰h£[£ùY{yx£ »z~ HMD Global 
Inc Y‰»}ˆl² »~ˆ{£ R¹| r±o£ì R£a£Mx cxp‰l 
»nŠ{~‹ù vƒl£ »l‰ú rl‰ýx. 

SLIM ýo£xY Yñf§{ ~½nƒ£ n r…r§y¥ã 
R»zýYyj {¯l‰ÜYxp‰ 10 »n»pYª Wƒ‹nš 
»l¤y£ rl‰ Yy[p‰p£ znš. WpK, v¹ÜY 
yj~‹¹ƒ (c£l³p‰ly [p§»np§ r‹…‹t½n {³£r£y 
~¹{Mop R¹| r±o£ì - Kapruka.com),  ~ÜY£ 
ýY²v~‹¹ƒ (nl‰l ý|‰»zˆ}j ƒ£ r±»N[ R¹| Y…

vp£Y£y - Fonterra Brands Lanka), R£a£Mx 
n˜z‰ƒ£p‰ W~‰. cxÜzY ({³£r£y ~¹{Mop 
ƒ£ R»zý ~¹{Mop R¹| r±o£ì - R£»y¤[³£ 
zõ‡‰ ~‹~‰fK~‰ z¹Y£ r§n‰[z‹Y ~v£[v, {³£r£y 
~¹{Mop R»zý ƒ£ »{»…½n»r£… Ur£xv£M[ 
r‹…‹t½n ~£v£p³£éY£ú  - Softlidz Solutions 
Private Limited), ayY »r»My£ (ýo£xY 
Ro³Y‰} - Fuchsia Retail S.A. (Private) 
Limited)” p§{p‰ ÜzYyl‰p (R»zý Y…
vp£Y£y - x§ëxp‰ t¥¹Yª{), R~¹Y »r»My£ 
(r±o£p ýo£xY ëzo£ú- Arugambay 
Beachwear (Pvt) Ltd)” ëx£~‰ »v£»ƒ£vH 
|‹y£~‰ (R»zý ƒ£ ýYªj§K r‹…‹t½n ~ƒY£y 
~£v£p³£éY£ú- Fentons Limited &” R»~ˆz 
~Ÿ. [ªj»~ˆYy (~p‰p£v ~¹{Mop Y…vp£Y£y 
-Metecno Lanka (Pvt) Ltd’)” ap‰p cx~‹¹ƒ 
(~p‰p£v ~¹{Mopx r‹…‹t½n »F³}‰g Y…
vp£Y£y - Kelani Cables Plc) ~ƒ »v£yf§{ 
ý|‰{ ýn³£z»xˆ {³£r£y Ro³p rŸg»xˆ {³£r£y 
rM»x‰}j R¹|»xˆ Ro³Y‰} - »F³}‰g 
YÞY£a£Mx R£a£Mx »l~£y£ cx{Mop 
vƒl‰v vƒl‰òp‰x. 

SLIM p{ ~u£rÜ ~v` 50 {¥ë {~yf 
p{ ýo£xY Yñf§{Y‰

r±v§Z »r»…ˆ Ìýl yY‰}jx r‹…‹t½n ý~¼ãK zt£ 
»np ý»|‰}e ~v£[vY‰ {p x«ëxp‰ R¥}§{yp‰~‰ 
Yªh£ R{é»xˆ ~‹f ý|‰{ýn³£z nY‰{£ RZj‰h{ 
Ro³£rpx ƒ¥âúv ~ƒÜY Ãúv ~½nƒ£ "~‹~§v[+" 
pñp‰ ý»|‰}»xp‰ ëMv£jx Y… Rn‰ýÝx Ro³£rëY 
~§yY‰}£ ~¥z~§vY‰ ƒ¼ãp‰{£ nš R¥l.

"~‹~§v[+" xp§ lv ny¥{£»[‰ ý|‰{ýn³£z Ro³£rpx 
»ƒ¤ Bp¦v l¯ÝõY Ro³£rp Yfx§lª{zf xp ýxnK 
Y…vp£Yyjx Ãúvf Y¥vÜ »nv{§r‹xp‰f Rl‰{¥zY‰ 
~rxp ~¥z~§vY‰ {p Rly, »vv[‹p‰ »nv{§r‹xp‰»[‰ 
RYz‰ vyjxYnš r{£ ny¥{p‰»[‰ U~~‰ Ro³£rp 
r‹ù{¥x ~r§y£zŸv n ~ƒÜY Yyõ.

x«ëxp‰ R¥}§{yp‰~‰ ~‹x p{lv ~‹~§v[ r‰z~‰ 
Ro³£rëY ~§yY‰}£ ~¥z~§v Ro³£rp Rv£l³£¹|»xˆ 
»zˆYK, vƒ£a£Mx Yr‹z »r»My£, »c¤p‰ Äz‰~‰ ~v«ƒ»xˆ 
~u£rÜ, Ã²}£p‰ t£»zˆp‰æ, z¹Y£ SKr¥Y‰G Sp‰»{~‰G 
»pG{MY‰ R£xlp»xˆ ëMv£l¯ ~ƒ ~u£rÜ, ap‰ãz 

R»JýY²v ~ƒ ~§r±~‹n‰o [£xYxYª {p u£Üx cx»Y£Õ 
R¥lª† ~Ku£{ìx Rv§l‰lp‰ ÷~Y»[‰ ~ƒu£[Ÿl‰{»xp‰ 
r~§[‹xn£ ƒ¼ãp‰{£ ãp‰»p‰x.

x«ëxp‰ R¥}§{yp‰~‰ ~v£[»K r±o£p ýo£xY 
ëzo£ù c«H »ƒ¤K~‰ vƒl£ p{ "~‹~§v[+" ~¥z~§v 
ƒ¼ãp‰{£ »nñp‰ r¥{~§»N "|››² z¹Y£{ [l‰ Y… Ro³£rp 
~§yY‰}£{ xp§ p{ ~¹Yz‰rxY‰ t{l‰, »nv{§r‹xp‰f 
lv ny¥{p‰»[‰ U~~‰ Ro³£rëY ~‹ƒ‹p ~¥t¦ Ãúvf 
"~‹~§v[+"  R£yKu Ãú»K r§»y¤[£ñxYª þv r‹…‹t½n{ 
x«ëxp‰ R¥}§{yp‰~‰ ~lªf§ {p t{õ. SÜùÃúK ƒ£ 
R»x¤cpxp‰ ƒ‹ ~§~¹»x¤[»xp‰ ëMv£jx Y… »vv 
~¥z~§v v`‹p‰ ny¥{p‰f X{§p‰»[‰ U~~‰ Ro³£rpx 
Ru‹z£}xp‰ ƒw£ x£vf R{|³ ~ƒx zt£ »np Rlyv 
Tf R{|³ v«z³ r‹ù{¥x n RZj‰h{ ~rxp§ R¥Ü Rly, 
X»J ny¥{p‰f R{|³v »v£»ƒ£»l‰nš v§nz‰ X{§p‰f 
z¥»tp t{f n Rrf ~ƒÜY ýx ƒ¥Ãõ," xp§»{p‰ Xƒ§ 
{¥Õãyfl‰ r¥{~§»Nx.

x«ëxp‰ R¥}§{yp‰~‰ »{Üp‰ '~‹~§v[+' 
Ro³£rëY ~§yY‰‰}£ ~¥z~§v

»Y£…w {y£xf p[yx 
(Port City Colombo) 
~‹x Sn˜ù [v»p‰ l{l‰  
~§ý»|‰}š ~p‰é~‰m£pxY‰ 
~ëf§ƒp‰ Yyñp‰ 
"Rp£[lxY n¥Y‰v'' pñp‰ 
»{y… v«MÜ ëyv£j 
ly[xY‰ R£yKu Ãúvf 
r~§[‹xn£ Yfx§lª Y»…ˆ 
x. »vyf p{Y ëMv£j 
|‹z‰rŸp‰ SzY‰Y Yy»[p 
n˜xl‰ Yy R¥Ü »vv 
{¥h~fƒp v[‹p‰  ~§ý»|‰}Ÿ          
»{y… v«MÜ (beach 
Sculpture) ~ƒ ~p‰ë»Nnp 
r{§yY‰ (Interactive Wall) 
ëMv£jx Ãúvf Wv 
|‹z‰rŸp‰f R{~‰m£{ ƒ‹ñ{p§ 
R¥l.

»vv ly[x »Y£…w {y£x p[y»xˆ 
~v£yKuY {¥h~fƒp‰ v£z£»N WY‰ R¹[xY‰ 
{p Rly, »vv {³£r¯Ü»xˆ ~§ý»|‰}Ÿ R¹[ »z~ 
»z£{ r§y£ cpl£{»[‰ R£YM}jx n˜p£ [p‰p£, 
|››² z£¹ÃY Rpp³l£{ Y¥Ñ Yy[l‰ v£yY 
WYlª{Y‰ ëMv£jx Ãúv »vƒ‹ v«z‹Y Ryv§j 
þ Ü»J. »K {p ýf »Y£…w {y£x p[yx lª… 
v«z‹Y Rn˜xy Ãƒ‹rxY‰ xf»l‰ »r£ã »{y… 
Ýyxp‰ ƒ£ Un³£p {¥ë R¹[ Sn˜»Y»yñp‰ r{Üp 
Rly, T…` Rn˜xy »z~ »vv v«MÜ WYlª{ 
~ƒ ~p‰ë»Nnp r{§y Sn˜{p§ R¥l. COVID-19 

{~¹[l ll‰l‰{x ƒv§»N r¥pþvf ~‹ã þ R¥Ü 
~Ÿv£{p‰f Rp§[l »{ñp‰, »vv ly[£{z‹x 
v§†vëp‰v www.envisionthefuture.lk »{J 
Rhýx X~‰»~ˆ r¥{¥l‰þvf Yfx§lª »x£n£ Ü»J.

ëMv£j ~¥z~§K ~Ktp‰o»xp‰ v[»rp‰þv 
~½nƒ£ Academy of Design ~v[ WY‰»{ñp‰ 
~ƒ Yz£ Y‰»}ˆl²»xˆ ëz ~ƒYy¥ »z~ ARTRA 
~[y£{ ~v[ Rl‰{¥z‰ t¥½n[ëñp‰ Ã²x£l‰vY 
Yyp§ ztp »vv ly[xf WY‰þ lv ƒ¥Ãx£{p‰ 
Uy[£ tzp »vp‰ »Y£…w {y£x p[y 
{³£r¯Üx »vyf p{Y ëMv£j |‹z‰rŸp‰f ƒ£ 
|‹z‰r‹ëxp‰f R£y£op£ Yy ~‹Ò. »vyf »ƒ¤ 
ý»nŠ| ý|‰{ýn³£zxY z‹x£rn˜¹Ç þ Yz£, [¯ƒ 

ëMv£j, ëMv£j ~¥z~§K, S¹Ë»p‰y¥ ~ƒ/»ƒ¤ 
»{pl‰ ëMv£j£l‰vY ý}x Y‰»}ˆl²xY‰ 
xf»l‰ r±mv »ƒ¤ r|‰a£l‰ Ur£éx ƒn£yp |‹}³ 
|‹}³£{p‰f »vv ly[ ~½nƒ£ ~ƒu£[Ÿ ýx ƒ¥Y. 
2019/2020 Ro³xp {M}x lª… lv Ur£é 
r£gv£z£ ~Kr«Mj Y… |‹}³ |‹}³£{p‰f n »K 
~½nƒ£ RxãK Y… ƒ¥Ã »N.ly[Yy¥{p‰f lë 
lë{ »ƒ¤ Yj‰h£xK {|»xp‰ Sn˜ùrl‰ ýx ƒ¥Ã 
Rly Sn˜ùrl‰ Y… ƒ¥Ã Urùv ~¥z~§K ~¹Z³£{ 

2 Ã, Yj‰h£xvY‰ {|»xp‰ Sn˜ùrl‰ {p‰»p‰ 
pK ~£v£ËYxp‰ ~¹Z³£{ 3 Yf ~Ÿv£ ýx x§lª 
x. cx[²£ƒŸ ~¥z~§K ~½nƒ£ y¥. 700,000 Yf {¥Õ 
{Ñp£YvÃp‰ x§l‰ v§nz‰ l³£[xp‰ ƒ‹ñ{p§ R¥Ü 
Rly, Wv ~¥z~§K »Y£…w {y£x p[y rù|²»xˆ 
»{y… Ýy»xˆ Sn˜ »Y»yp§ R¥l. W»vp‰v Rn£… 
Y£j‰h {z cx[²ƒjx zt£[p‰p£ r§n‰[zxp‰f 
»ƒ¤ Yj‰h£xK{zf, Rn£… ëMv£jx Sn˜Ãúv 
~½nƒ£ ~Ÿ. WD. T. ~Ÿ. »r¤G ~‹Ñ YzKt§ (r§n‰.) 
~v£[v [CHEC Port City Colombo (Pvt) 
Limited] ý~‹p‰ »l¤y£[p§ ztp c£l³p‰ly 
Sn˜ÃúK ~v£[v ~v[ WY‰{ Yfx§lª Ãùvf 
R{~‰m£{ ƒ‹ñ »N.

v«z³ Yz£rx, vo³v Un³£p {£~x, 
c£l³p‰ly n˜{õp, x£l²£¹[jx ƒ£ ärl‰ {£~x 
»z~ Rp§ Yz£r 5 Ãp‰ ëMñl »Y£…w {y£x 
p[y {³£r¯Üx, nYªj§ R£~‹x£p§ Yz£r»xˆ 
Sn˜»{ñp‰ r{Üp c£l³p‰ly lz»xˆ p[yxÃ. 
~£[yx »[£h Yy Sn˜Yyp zn »ƒY‰fx£y 
269 Y u®ñxY Sn˜{p »Y£…w {y£x p[yx, 
r~§[‹x {~y lª…nš |››² z¹Y£{f Rxl‰ u®ñY‰ 
»z~ r±Y£|xf rl‰ »YùÚ. W»vp‰v »Y£…w 
{y£x p[y rù|²»xˆ »[£hp¥[‹z‹ Sn˜ÃúK 
~½nƒ£ {³£r¯Ü ~v£[v v[‹p‰ Sn˜ùrl‰ Yyp 
zn R¥vùY£p§ »h£zM ïz‹xp 1 Y R£»x¤cp 
~¥z~§vY‰ ~½nƒ£ r~§[‹x v£~»xˆnš |››² z¹Y£ yc»xˆ 
Rp§v¥Üx ƒ‹ñ ýx.

Rp£[l ryr§»M Ru‹{¯n‰éx SzY‰Y Yy[l‰ 
»Y£…w {y£x p[y {³£r¯Üx, |››² z¹Y£{ lª… 
n¥pf Ã²x£l‰vY {p {³£r¯Ü Rlùp‰ {h£l‰ 
pþplv R¹[ zY‰}j ~ƒ‹l {³£r¯Üx »z~ 
~¥z»Y‰. 

 ~§ý~z‰ »{y… v«MÜ ~ƒ 
r{§y¥ ~¥z~§K ly[£{z‹xYf ~‹~§p‰f R{~‰m£{

|š² z¹Y£»N Y£p‰l£ p£xYl‰{x R¥[ö»K n~{p 
{~y ~vyñp‰ Y£p‰l£ Y…vp£Yyj R£xlpx 
Women in Management (WIM), »z¤Y t¥¹Yª 
~£v£ËY R£xlpxY‰ {p c£l³p‰ly v§z³ ~¹~‰m£{ 
(IFC) »vp‰v A ƒyƒ£ Y‹²x£l‰vY Women in Work 
{¥h~fƒ»p‰ WYv§lª»{p‰ ~ƒ X~‰»G±z‹x£p« yc»xˆ 
R£o£y R¥Ü{ 'Top 50'ýn‰{l‰ ~ƒ {¯l‰Ýx Y£p‰l£ 
~Kv£p U»…z 2020 n˜xl‰ Yyõ.

lvp‰»[‰ {¯l‰Ý»xˆ, {³£r£y»xˆ ~ƒ Wn˜»pn£ Ìýl»xˆ 
ý|‹}‰fl‰{xf rl‰»{ñp‰ R»pY‰ Rxf r«M{£nM|xY‰ 
{« |š² z£¹ÃY Y£p‰l£{p‰ R¥[öv ~ƒ ~¥vúv U»n~£ 
r¥{¥l‰»{p »K ~Kv£p U»…z ~£MmY Yy[¥ìvf 
Y£p‰l£ Y…vp£Yyj R£xlpx (WIM) ~v` 
»p£Yh{£ ~x {¥ë {yfl‰ c£l³p‰ly v§z³  ~¹~‰m£{ 
(IFC) Rl‰{¥z‰ t¥½n[¥ìv »vƒ‹nš Y¥rŸ »r»põ. 

“lvp‰ »l¤y£[l‰ {¯l‰Ýx Y‰»}ˆl²x lª… 
~£MmYl‰{xf r¥ñÚ Y£p‰l£{p‰ R[x Ãúv R»pY‰ 
Rxfl‰ R£nM|xY‰{p§ R¥l¥õ Rr ý|‰{£~ Yyp{£” x¥õ 
IFC ƒŸ Women in Work, {¥h~fƒp‰ Y…vp£Y£y 
~£y£ Gý[‰ (Sarah Twigg) vƒl‰ñx r¥{~Ÿx. W»~ˆv 
“»vv ~Kv£p ƒyƒ£ {³r£ùY p£xYxp‰ »z~ Y£p‰l£ 
u®ñY£»N ~£Kr²àõY n¥Y‰v Ru‹»x¤[xf zY‰ »{p 

Rly {³£r£y R£xlëY Y‰»}ˆl²»xˆ nš Sƒ… ~‰l²š r§y¥} 
~v£p£l‰vl£{xY‰ ~ƒ‹l {¯l‰Ýx rù~yxY‰ r‹…‹t½n 
vl{£nxY‰ »[£hp¥»[õ.”

|²š z¹Y£»N c£l³p‰ly v§z³  ~¹~‰m£{ (IFC) ~‹x {~y 
50Y »~ˆ{£ Y£zx lª… Y£p‰l£ Y…vp£Yyj R£xlpx 
(WIM) ~v` Sl£ n˜[ª Y£zxY‰ ~ƒ»x¤[»xp‰ Yfx§lª 
Yy Ü»J. IFC ~ƒ WIM WYv§lª»{p‰ |š² z¹Y£»N 
Y‰}§æ  ~ƒ Yªh£ YMv£p‰l Y‰»}ˆl²»xˆ »~ˆ{x Yyp 
Y£p‰l£{p‰f {»[‰v A{£f p£xYl‰{x zt£»np 
{³{~£xY Y£p‰l£{p‰, v¥n˜ Y…vp£Yyj Y‰»}ˆ‰l²»xˆ 
ëx§lª Y£p‰l£{p‰, Sƒ… Y…vp£Yyj »~ˆ{»xˆ ëx§lª 
Y£p‰l£{p‰ R£nš Yj‰h£xK{zf p£xYl‰{ r§ƒ§j§{ 
~ƒ ër§jl£ ~¹{Mop r§ƒ§j§{ ƒ¼ãp‰{£»nñp‰ Y£p‰l£ 
Ru‹{¯n‰éx »{p§»{p‰ Sƒ… »~ˆ{£{Y‰ Sf§Y»…ˆx. 'Top 
50'ýn‰{l‰ ~ƒ {¯l‰Ýx Y£p‰l£ ~Kv£p U»…z 2020 n 
IFC-DFAT Women in Work {¥h~fƒp xf»l‰ R¥Ü 
l{l‰ W{¥ë v«z‹Yl‰{ {¥h~fƒpY‰ »N. 

~Kv£p ~½nƒ£ p£v »x¤cp£ u£y[¥ìv 2020 
~¥r‰l¥KtM v~ 15{¥ën£ nY‰{£ r¥{¥l‰»{p Rly 
www.womeninmanagementawards .
org»{J Rhýxf »[£~‰ Xtfl‰ »x¤cp£ Sn˜ùrl‰ Y… 
ƒ¥Y.

ly[Yy¥{p‰f lë lë{ »ƒ¤ 
Yj‰h£xK {|»xp‰ Sn˜ùrl‰ ýx 
ƒ¥Ã Rly Sn˜ùrl‰ Y… ƒ¥Ã 
Urùv ~¥z~§K ~¹Z³£{ 2 Ã, 
Yj‰h£xvY‰ {|»xp‰ Sn˜ùrl‰ 

{p‰»p‰ pK ~£v£ËYxp‰ ~¹Z³£{ 
3 Yf ~Ÿv£ ýx x§lª x. cx[²£ƒŸ 
~¥z~§K ~½nƒ£ y¥. 700,000 Yf 
{¥Õ {Ñp£YvÃp‰ x§l‰ v§nz‰ 
l³£[xp‰ ƒ‹ñ{p§ R¥Ü Rly, 

Wv ~¥z~§K »Y£…w {y£x p[y 
rù|²»xˆ »{y… Ýy»xˆ Sn˜ »Y»yp§ 

R¥l. 

Y£p‰l£ Y…vp£Yyj R£xlpx ƒ£ c£l³p‰ly v§z³ ~¹~‰m£{ WY‰{ 
ýn‰{l‰ ~ƒ {¯l‰Ýx Y£p‰l£ ~Kv£p U»…z 2020, ~¹ýo£px Yyõ

Rvlp‰p 
Xt»[‰ Ro³£rëY z‹r‹ ƒ£ 

áp‰þK ~qƒ£  
011-2429351 

~‹†ñj áp‰þK R¹|x
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ï~ˆp~ˆ
ë{§~ˆ

SLSI »Y£ýH -19 R£yY‰}‹l Y…vp£Yyj ~ƒÜYx zn 
r…v§ ~§r‹ù »{»…½n~z‰ n£vx ~ƒ ~‹z‰zy »{…½n£»K r±v§Zx£ Äz‰~‰ 

r±þj t¥¹YªYy¥{Yª {p »~pyl‰ 
tj‰h£y vƒl£ Y£[‹z‰~‰ t¥¹Yª p{ 
Y…vp£Y£y Ro³Y‰}Y / r±o£p 
ýo£xY ëzo£ú »z~ rl‰ Yyp zn 
Rly, 2020 ~¥r‰l¥KtM 08 n˜p ~‹f 
Xƒ§ ý~‹p‰ ~‹x p{ lplª»yƒ‹ Y£Mxx 
u£yxp‰ R¥÷ôvf ëxñlx. ëx£vp 
ë}‰Y£|xp‰f xfl‰{, tj‰h£y vƒl£ 
ý~‹p‰ 2020 XY‰»l¤KtM 01 {p n˜p 
~‹f t¥¹Yª»{ƒ‹ Y…vp£Y£y Ro³Y‰}Y 
/ r±o£p ýo£xY ëzo£ú »z~ y£cY£ú 
R£yKu Yyp§ R¥l.

2020 ~¥r‰l¥KtM 30 {¥p‹ n£ 
y£»Fp‰æ l³£[y£c£ vƒl£ ý|²£v 
x£»vp‰ ƒ‹~‰{p r§yr‰r£h§{ »{p§{f 
»~pyl‰ tj‰h£y vƒl£ rl‰ Yy R¥l. 

Xƒ§»[‰ »vv rl‰þvf »ry, tj‰h£y 
vƒl£ z¹Y£ t¥¹Yª»{ƒ‹ ~£v£p³£éY£ú 
/ r±o£p ýo£xY ëzo£ú »z~ {~y 
30Y Y£zxY‰ r§y£{f »~ˆ{x Yy 
z¹Y£ t¥¹Yª»{p‰ v¦lYnš ý|²£v [p‰p£ 
znš. Wv Y£z ~Ÿv£{ lª… Xƒ§ ý~‹p‰ 
~£v£p³ t¥¹YªYyjx, r£ù»u¤[‹Y 

t¥¹YªYyjx, r£ù»u¤[‹Y jx 
»~ˆ{£, ~¹{Mop t¥¹YªYyjx, 
R£xlëY jx »~ˆ{£{p‰, R£»x¤cp 
ƒ£ u£j‰h£[£y Y…vp£Yyjx ~ƒ 

c£l³p‰ly t¥Yª »v»ƒx§K r‹…‹t½n 
Rl‰n¥ÄK ƒ‹ñ Yy»[p R¥l.

LankaClear r§n‰[z‹Y ~v£[v, 
jx »l£ylªy¥ Y£Mx£¹|x ~ƒ z¹Y£ 
v«z³ »~ˆ{£ Y£Mx£¹|x xp R£xlp 
{zf Rvly{ tj‰h£y vƒl£ z¹Y£ 
t¥¹Yª»{ƒ‹ Rp§tn‰él ~ƒ R£|²‹l 
vj‰hz Ãƒ‹rxY ~‹x »~ˆ{£{ Sf§Yy 
R¥l.

|››² z¹Y£ t¥¹YªYy¥{p‰»[‰ 
R£xlp»xƒ‹ r£zY vj‰hz 
~£v£ËYxYª »z~l‰, |››² z¹Y£ 
{xw ý|‰{ýn³£z»xƒ‹ Y{§p‰~‹z 
~£v£ËYxYª »z~l‰, l£õzp‰l»xˆ 
t¥¹»Y£Y‰ p§{y ~‹f Ã²x£l‰vY {p 
Yz£rŸx ~¹[vxY‰ {p R£~‹x£p§ 
r¥~‹‡‹Y‰ [²£òx Y¯}‹Y£MñY jx 
~¹[v»xƒ‹ (APRACA) ~u£rÜ 
»z~l‰, |››² z¹Y£ t¥¹YªYy¥{p‰»[‰ 
~¹[v»xˆ Ur ~u£rÜ ~ƒ |››² z¹Y£ 
{¯l‰Ýx t¥¹YªYy¥{p‰»[‰ ~¹[v»xˆ 
ƒ‹fr§ ~u£rÜ »z~l‰ {¯l‰Ýx 
~¹ýo£p ÷~Yf A vƒl£ ~‹x 

n£xYl‰{x zt£ nš R¥l. 
W»vp‰v, tj‰h£y vƒl£ |››² 

z¹Y£ t¥¹YªYy¥{p‰»[‰ R£xlp»x‰ 
~£v£ËYxYª n »N. tj‰h£y vƒl£»[‰ 
rl‰þv r‹…‹t½n Rnƒ~‰ n¥Y‰{«, Y£[‹z‰~‰ 
t¥¹Yª ~u£rÜ y¹Ël‰ »rˆF vƒl£,

“»~pyl‰ tj‰h£y vƒl£ Y£[‹z‰~‰ 
r{§z »{l ~£ny»xp‰ r‹…‹[¥ìvf 
z¥ðv ~lªff Yy¥jY‰. |››² z¹Y£»N 
{h£l‰ rùr«Mj t¥¹Yª{ t{f rl‰ 
þvf Rr ~lª n¥Y‰v »{l [vp‰ 
Ãú»Knš tj‰h£y vƒl£ Y£[‹z‰~‰ 
t¥¹Yª{ »{l »[p Wp Rl‰n¥ÄK 
~Ku£yx Rr»[‰ r£M|‰{Yy¥{p‰f 
»t»ƒýp‰ r±»x¤cp{l‰ {p§ R¥l. 
r~§[‹x {~y lªpY Y£zx lª… t¥¹Yª{ 
»{l n¥Y‰{« ~§ý»|‰}Ÿ n£xYl‰{x 
»{p§»{p‰ y£»Fp‰æ l³£[y£c£ vƒl£ 
ƒf v£»[‰ Y¯lel£{x r… Ãúvf 
»vp‰v Xƒ§»[‰ Sn˜ù Yfx§lª ~½nƒ£ ~§t 
r¥Ývfn vv »vx R{~‰m£{Y‰ Yy 
[¥ìvf Y¥v¥l‰»lñ.”

COVID-19 {~¹[lx ~‹xûv 
|››² z£¹ÃYxp‰»[‰ Ì{p yf£{f 
WY »~ˆ tzr£p »ƒõp‰, 
»vv Ru‹»x¤[£l‰vY Y£z 
{Y{£p§»Nnš R£yY‰}£{ ~ƒ 
~ìr£yY‰}£{ ~¥vf Sn˜ù»xp‰ 
~‹Ò. »vyf ~‹z‰zy »{»…½n»r£… 
r±v§Z»xY‰ »z~ Äz‰~‰, lv 
[p§»np§Yy¥{p‰»[‰ R£yY‰}£{ 
~ƒÜY Ãúv ~½nƒ£ ýýo 
Ã²x£v£M[ »[p R¥Ü Rly, 
2020 v£Mlª v~ ~‹f R£yY‰}‹l 
»z~ ë»{~‰ »{l u£j‰h »tn£ 
ƒ¥úv ~½nƒ£ lv Yj‰h£xK 
~£v£ËYxp‰f v£M»[¤r»nŠ| 
r{£ zt£ nš Ü»J.
COVID-19 R£yY‰}‹l Y…
vp£Yyj rn‰oÜ ~½nƒ£ 
{p SLSI ~ƒÜY Ãúv 
xp§ Rr»[‰ Yj‰h£xv ~ƒ 
»{»…½n~¥z‰/~¥rx§K n£vx ý~‹p‰ 
r£ù»u¤[‹Yõp‰»[‰ R£yY‰}£{ 
~ƒ xƒr¥{¥l‰v ~½nƒ£ Ã²x£l‰vY 
Yyp zn »~°Z³£yY‰}‹l r‹…
‹»{l‰ r‹…‹[¥ìvf r£l² ÃúvÃ. 
Rp£[l»xˆnš l{l‰ W{¥ë 
Ru‹»x¤[xp‰f v§ƒ§j nšvf R{|³ ƒn˜~‹ 
Ã²x£Y£ú ~¥z¥~‰vY‰ n Tf R¥lª…x. 
n¥pf, Äz‰~‰ »{…½n~z‰ 10 Yf SLS 
~ƒÜYx ƒ‹ñ{ R¥Ü Rly, Sn˜ù»xˆnš 
Wv ~ƒÜYx Rr»[‰ ~‹xûv ~§r‹ù 
»{…½n~¥z‰ »{l zt£ [¥ì»K 
R»rˆY‰}£{ R¥Ü{ SLS R£yY‰}j 
r±ñÝp‰f Rp§Y®z{ R»pYªl‰ ~‹xûv 

Äz‰~‰ »{»…½n~¥z‰ r{l‰{£»[p xõ. 
 "»vv Ru‹»x¤[£l‰vY 
Y£z{Y{£p§»Nnš {[Ã{x§lª ~‹z‰zy 
»{»…½n»r£… ~£v£ËYxYª »z~ Rr»[‰ 
[p§»np§Yy¥{p‰»[‰ »vp‰v Rr»[‰ 
Yj‰h£xK ~£v£ËYõp‰»[‰n R£yY‰}£{ 
~ƒÜY Ãúv RÜ|õp‰v {¥n[l‰ t{ 
»c¤p‰ Äz‰~‰ ~v«ƒx ~zYõ. Rr»[‰ 
[p§»np§Yy¥{p‰ U»n~£ R£yY‰}‹l 

~£r‰r§ ~{£ù Rl‰n¥ÄvY‰ ~ƒÜY Ãúv 
~½nƒ£ »vp‰v Rr»[‰ Yj‰h£x»K 
~£v£ËYõp‰f ~‹x y£cY£ù Ãúvf 
R£yY‰}‹l ~‰m£pxY‰ t{f Äz‰~‰ 
»{»…½n~z‰ c£zx rl‰Ãúv ~½nƒ£ ƒ¥Ã 
~¦v r‹x{yY‰v [l‰ t{ Rr r¥{~Ÿvf 
Y¥v¥l‰»lv§. »vv SLSI ~ƒÜYx 
W{¥ë R£yY‰}‹l r‹x{yxp‰ ~‰m£r‹l 
Ãúv ~½nƒ£ {« Rr»[‰ [vp l{ãyfl‰ 

~ƒÜY ÃúvY‰ »vp‰v ~£r‰r§ ~{£ù 
x£v ~½nƒ£ Äz‰~‰ »{»…½n~¥z‰ »l¤y£ 
[¥ìvf [p§»np§Yy¥{p‰ lª… ý|‰{£~x 
»[£hp[p‰pY‰ n  »N” xp§»{p‰ »c¤p‰ 
Äz‰~‰ ~v«ƒ {³£r£y»xˆ ~‹z‰zy »{…½n 
R¹|»xˆ ~u£rÜ aùl ~§t~‹¹ƒ vƒl£ 
r¥{~Ÿx.
b£x£y¦r»xˆ n¥Y‰»{p‰»p‰ »c¤p‰ Äz‰~‰ 
~v«ƒ {³£r£y»xˆ ~‹z‰zy »{»…½n 
R¹|»xˆ ~u£rÜ aùl ~§t~‹¹ƒ 
({»K ~‹f lªp‰{¥p‰p£) |››² z¹Y£ r±ñÜ 
R£xlp»xˆ Ro³Y‰} cpy£z‰ R£a£Mx 
~‹n‰éY£ Ì. »~ˆp£yl‰p vƒl‰ñx RÜp‰ 
~ƒÜYx zt£[p‰p£ Rx§y¥ 

AIA Sp‰}§{Mp‰~‰, |››² z¹Y£{ lª… ÕËfz‰ l£Y‰}
jx X~‰»~ˆ ~‹ãYyp‰p£ {« {¥hYfx§lª l{ãyfl‰ 
|Y‰Üvl‰ Yyñp‰, yY‰}j ë»x¤Ëlõp‰ t½n{£ 
[¥ì»K ~Kv§Z ~£YDb£ Y£Mx£z»xp‰ r‹fl nš 
online Y²vxf ~‹ã Ãúv ~½nƒ£ Sixer Video 
platform WY ƒ¼ãp‰{£ nš R¥l.
AIA Sp‰}§{Mp‰~‰ ~v£[vf yY‰}j 
ë»x¤Ëlõp‰ »z~ t¥¼n™vf Y¥vÜ Bp¦v 
R»xYªf n¥p‰ ÕËfz‰ l£Y‰}jx X~‰»~ˆ 
r{l‰{p§ ztp {¯l‰Ýx R{~‰m£ Sn˜ùrl‰ 
Ãúvf ~ƒu£[Ÿ þ»vp‰ Rplªy¥{ X{§p‰»[‰ Ì{ 
nl‰l ~ƒ‹l ý~‰ly R¥lª…l‰ þÕ»x¤{Y‰ online 
Y²vxf ~v£[v »{l »x£v§ Ãúvf R{~‰m£{ 
R¥l. »vv Y²vx X~‰»~ˆ ë»x¤Ëlõp‰ t½n{£ 
[¥ìK, v§ƒ§jf v§ƒ§j ~‹ã Yyp‰p£ {« ~Kv§Z 
rúY‰}j r¥{¥l‰þvf {h£ rƒ~§»{p‰ ~ƒ 
SY‰vÚp‰ Y… ƒ¥Ã {p Rly, »vv[‹p‰ R»rˆY‰}
Yõp‰ ãyt¥ƒ¥y ~‹f ~‹x v§nz‰ ~ƒ Y£zx {¥x 
Yyñp‰ ~Kv§Z rúY‰}j ~½nƒ£ Y£Mx£zxp‰ 
»{l r¥ñÛv {…Y‰{£zŸvfl‰ AIA Yj‰h£xvf 
ƒ¥Ã þ R¥l.
AIA Sp‰}§{yp‰~‰ ƒ‹ r±o£p l£Y‰}j ëzo£ú 
U»K}‹ n »‡£p‰»~ˆY£ A r‹…‹t½n r¥ƒ¥n˜…‹ Yyñp‰ 
Ãx£ ~‹Ñ»xˆ "COVID-19 p‰ r~§ »z£{ lª… 
»t£»ƒ¤ »np£ v§ƒ§jf v§ƒ§j ƒv§ þ ~‹ãYyp 
÷~‰þK ~ƒ ~Kv§Z rúY‰}j ~½nƒ£ {¥Õ 
Y¥v¥l‰lY‰ nY‰{p‰»p‰ p¦. Rrf R{|³ {§»xˆ 
Rr»[‰ ë»x¤Ëlõp‰ t½n{£ [¥ì»K Ã²x£{z‹x 
»p£Yh{£ Yy»[p x£vf Y²vxY‰ »~£x£ 
[¥ìvfõ. Wv[‹p‰ Rrf Sl£vl‰ Sƒ… ll‰l‰{»xˆ 
{¯l‰Ýxvx R»zý tzY£ ~£v£ËYõp‰ r‹ù~Y‰ 
t½n{£ [¥ìv lƒ{§y¥ Yy[¥ìvf R{|³ {§j£. 
»K Y²vx v[‹p‰ yY‰}j ë»x¤Ëlõp‰ þvf 
tz£»r£»y£l‰lª{p r‹ù~‰ ƒf X{§p‰»[‰ r±mv 
~Kv§Z ~£YDb£{ ~½nƒ£ ëYy¥»j‰ Y£zx 
~ƒ v§nz‰ {¥x Yyñp‰ ýýo r±»nŠ| Yy£ [vp‰ 
Ãúvf ~‹ã »p£{p Rly, ~‹x ë{»~ˆv ÷»qñp‰ 
Sl£ rƒ~§»{p‰ online Y²vxf ~‹ãYyp Rr»[‰ 
{¯l‰Ýx R{~‰m£ Sn˜ùrl‰ 
Ãú»K {¥h~fƒp‰{zf 
~ƒu£[‹ þvf n¥p‰ ƒ¥Ãx£{ 
zt£ nš Ü»tp{£."
AIA Sp‰}§{yp‰~‰ ƒ‹ Acp‰~‹ 
»tn£ƒ¥úK Ro³Y‰} a£pY 
z‹xp»[‰ Ãx£ ~‹Ñ»xˆ,

 "Rr ~v£[vf »vv þÕ»x¤ Ì{ nl‰l 
u£ýl»xp‰ Sl£vl‰ rƒ~§»{p‰ ~ƒ SY‰vÚp‰ 
Wv yY‰}j ë»x¤Ëlõp‰ t½n{£ [¥ì»K 
Yfx§lª ~‹ã Ãúvf ƒ¥Ãx£{ Ü»tp Rly, 
R»rˆY‰}Yõp‰»[‰ »l£ylªy¥ r‹…‹t½n Sl£ r¥ƒ¥n˜…‹ 
Rnƒ~Y‰ zt£[¥ìvfl‰ A{£ UrY£ú {p{£. A 
{»[‰v v§ƒ§jf v§ƒ§j z£ WÃp‰ WY ~‹ã Yyp‰p£ 
{« ~Kv§Z ~£YDb£{zf {h£ Sl£ ~§† Y£zxY‰ 
R¥lª…l nš ý|£z r‹ù~Y»[‰ Ì{ nl‰l r‹…‹t½n 
ý~‰ly »~£x£ tz£ t½n{£ [¥ìK ~‹ãÃúvfl‰ 
»vv[‹p‰ Rrf ƒ¥Ãþ Ü»tp{£. Rr»[‰ R»zý 
tzY£x, tz[¥p‰þvf Sl£ U~~‰ ll‰l‰{»xˆ 
{¯l‰ÜYõp‰ t½n{£ [¥ìvf Rr [p‰p£ r±xl‰px 
»vv Y²vx X~‰»~ˆ {h£l‰ Y£MxY‰}v þ R¥Ü t{ 
v»[‰ Rnƒ~õ."
Xtl‰ »~£xp‰»p‰ ~Ÿv£ yƒ‹l R£n£xvY‰ Sr¥övf 
ƒ¥Ãx£{ R¥Ü {¯l‰ÜxY‰ pK, W»vp‰v Xtf 
R{|³ R£Y£yxf pv³|ŸzŸ Y£z»Nz£{p‰f Rp§{ 
~‹ã Y… ƒ¥Ã ÷Ãx£{Y‰ pK, c£l³p‰ly lz»xˆ 
R¥[öK zt£[l ƒ¥Ã, »n~‰ ý»n~‰ ~¹a£y zt£ 
»np p{lv l£Y‰}jx u£ýl»xp‰ Y… ƒ¥Ã 
÷Ãx£{Y‰ pK »z£{ ý|£zlv Ìýl yY‰}
Yx£ {p AIA Sp‰}§{yp‰~‰ Xtf {h£l‰ [¥…»rp 
÷Ãx£ ~‰m£pxõ.
Xtl‰ Rnv <https($$web'ssixervideo'com$r
ecord$candidate_details$aia-247> X~‰»~ˆ 
AIA |››² z¹Y£ Sixer Video yY‰}j ë»x¤Ëlõp‰ 
t½n{£ [¥ì»K r‹f§{f r‹ý~ {¥Õ ý~‰ly »~£x£ 
tzp‰p.

|››² z¹Y£»N ý|£zlv 
~‹z‰zy »{…½n R»zý~z‰ 
c£zx {p z¹Y£ ~»l£~ 
2020 c§ë v~ R{~£px 
{p ýf R£n£xv y¥r‹xz‰ 
ïz‹xp 17.62 Y‰ »z~ 
~zYªj§ Yy R¥Ü Rly, 
Wx z¹Y£ ~»l£~ 
SÜƒ£~»xˆ Rl‰rl‰ 
Yy[l‰ {£Ml£[l 
R£n£xvxÃ. 
2019 ~‹f 2020 nY‰{£ 
23% ýYªj§K {MopxY‰ 
»rp‰p§K Yy R¥l. »vx 
|››² z¹Y£»N yc»xˆ 
R£xlpxY‰ Rlª»yp‰ Rl‰rl‰ Yy[l‰ 
~§ý»|‰}Ÿ cx[²ƒjxY‰ »z~ ~¥zÃx 
ƒ¥Ãx.
y£c³ R¹|»xˆ r±[Ü nM|Y ~½nƒ£ 
r§M{£nM|xY‰ »{ñp‰ z¹Y£ ~»l£~ 
SÜƒ£~»xˆ ~§ý»|‰}Ÿ v¹ ~zYªjY‰ ~fƒp‰ 
Yyp‰»p‰ www.lankasathosa.lk xp 
»{J Rhýx lª…‹p‰ ~‹x r£ù»u¤[‹Yxp‰f 
Rp‰lMc£zx X~‰»~ˆ [p§»np§ Ãúvf 
R{~‰m£{ ~¥z¥~‰þ»vë. »K lª…‹p‰ 
r£ù»u¤[‹Y u£j‰h ë{~fv »[p‰{£ 
[¥ìvf ƒ¥Ãx£{ z¥»tp§ R¥l. 

Y¥ïpG »{»…½n, [y¥ 
Rv£l³ R£a£Mx tp‰ãz 
[ªj{Mop v¥Ülªv£»[‰ 
r ± o £ p l ‰ { » x p ‰ 
»vv Xp‰zõp‰ »{J 
Rhýx ëy£{yjx 
Yyp znš.  R£a£Mx 
tp‰ãz [ªj{Mop 
vƒl£, |››² z¹Y£»N 
Rp‰lMc£z »~ˆ{£ ~½nƒ£ 
r £ ù » u ¤ [ ‹ Y x p ‰ » [ ‰ 
Sz‰ûv Sƒ… xp 

R{éxY A ~½nƒ£ Yyp 
R£»x¤cp»xp‰ r±Ürz 
ztp Rp£[l ryr§yY‰ 

R»rˆY‰}£ Yyõ. »vv »{J Rhýx |››² 
z¹Y£ »fz‹»Y£K ~ƒ»x¤[»xp‰ Sl£ 
»YÑ YzY‰ lª… ëMv£jx Yyp 
znš. z¹Y£ ~»l£~ yf r§y£ r‹ƒ‹Ñ 
»{…½n~z‰ 400Y {³£r‰Üx Xp‰zõp‰ 
[p§»np§Yy¥{p‰f zt£»np »~ˆ{x 
YÕpK Ãúvf RÕl£zvY‰ þ R¥Ü t{l‰ 
r…v§ Rn˜x»Mnš www.lankasathosa.
lk »{lf r‹ý»~p t~‰p£ƒ‹y 
r…£»l‰ ~ƒ vƒp§{y p[y{z ~‹Ñp 
r£ù»u¤[‹Yxp‰f »tn£ƒ¥ú»K »~ˆ{x 
»p£ñ»zˆ zt£ »np t{l‰ z¹Y£ ~»l£~ 

~u£rÜ R£a£Mx p§}£H »r»My£ vƒl£ 
r¥{~Ÿx.
|››² z¹Y£»N »N[»xp‰ {Mopx 
{p Xp‰zõp‰ »~ˆ{£ »{…½n»r£… 
lª… ly[Y£ùl‰{x cx[ëñp‰ 
r£ù»u¤[‹Yxp‰f Y£MxY‰}v »~ˆ{xY‰ 
~¥röv Ryv§j§ Yy»[p z¹Y£ ~»l£~ 
v¦lYnš Xy¥»[£h{l‰»l‰nš p{lv 
R¹[~Kr«Mj [th£ ~¹ÄMjxY‰n 

ý{¯l Yyp znš.
Rl‰rl‰ Yy[l‰ »K ~§ý»|‰}Ÿ r±[Ýp‰ 
~v[ Sn˜ù»xˆnš z¹Y£ ~»l£~ |››² z¹Y£»N 
y£c³ {³{~£xYl‰{xp‰ ~½nƒ£ p{ 
r±ñÝp‰ ƒ£ {Ñp£YK ÷~Y‰ n£xY 
Ãúvf tz£»r£»y£l‰lª {p Rly, 
Wv[‹p‰ r£ù»u¤[‹Yxp‰f {h£l‰ ƒ‹lYy 
{« Y£MxY‰}v »~ˆ{xY‰ zt£nšvf 
R»rˆY‰}£ Yyõ.

z¹Y£ ~»l£~ {£Ml£[l {MopxY

|››² z¹Y£ {y£x 
RéY£ù»xˆ (SLPA) 
~p‰ë»Nnp Yfx§lª 
r{l‰{£»[p x£v 
»{p§»{p‰, c£ÜY 
»l£ylªy¥ l£Y‰}
ÚY ƒ£ ÕËfz‰ 
»~ˆ{£ ~¥rx§KYy¥ 
{p |››² z¹Y£ 
»fz‹»Y£K (SLT) 
~ƒ |››² z¹Y£ 
{y£x RéY£ùx 
Rly r~§[‹xn£ 
R{»t¤ol£ 
[‹ý~§vY‰ R~ˆ~p‰ 
»Yy¥Ú. 

|››² z¹Y£ {y£x RéY£ùx 
»{p§»{p‰ Wƒ‹ ~u£rÜ 
»cpy£z‰ nx£ yl‰p£xY, 
Y…vp£Y£y Ro³Y‰} W. S. 
þyvp‰ xp vƒl‰{y¥n |››² z¹Y£ 

»fz‹»Y£K »{p§»{p‰ Wƒ‹ 
r±o£p ýo£xY ëzo£ù Ãl‰Ü 
»r»My£ ~ƒ {³{~£xYl‰{ ƒ£ 
»l£[ »{»…¼àK r‹…‹t½n r±o£p 
ëzo£ú c£pY R»J~‹¹ƒ xp 
vƒl‰{y¥ ý~‹p‰ »Y£…w, |››² 
z¹Y£ {y£x RéY£ù Y£Mx£z 
rù|²»xˆnš »vv R{»t¤ol£ 

[‹ý~§vf R~ˆ~p‰ l¥t«ƒ. »vv 
[‹ý~§v xf»l‰ SLT ~p‰ë»Nnp 
l£Y‰}ÚY n£xYl‰{»xp‰ |››² 
z¹Y£ {y£x RéY£ù»xˆ r±o£p 
»v»ƒx§K Yfx§lª R£|²‹l{ ~‹ã 
»Y»yp ~p‰ë»Nnp Yfx§lª 
ý|‰{~ìx ƒ£ yƒ~³u£{x 
~§yY‰}‹l {p R£Y£y»xp‰ 

~‹ã»Y»M.
|››² z¹Y£ {y£x RéY£ùx 
»{p§»{p‰ Rnƒ~‰ n¥Y‰{« 
Wƒ‹ ~u£rÜ »cpy£z‰ nx£ 
yl‰p£xY vƒl£, “c£l³p‰ly 
~¥rx§K c£z»xˆ |››² z£¹Äx 
»Y‰p‰æ~‰m£px »z~ Ã²x£l‰vY 
{p {y£x RéY£ù»xˆ 

»v»ƒx§K, RÜ pþp l£Y‰}
jx u£ýl Yyp§ ztp SLT 
ý|‰{£~ìx »~ˆ{£{ ~v[ 
l{ãyfl‰ |Y‰Üvl‰ »Ný 
x¥õ v£ ý|‰{£~ Yyp{£.” x¥õ 
r¥{~Ÿx.
|››² z¹Y£ »fz‹»Y£K r±o£p 
ýo£xY ëzo£ù Ãl‰Ü 
»r»My£ vƒl£ Wƒ‹nš Rnƒ~‰ 
nY‰{ñp‰ “c£ÜY »l£ylªy¥ 
l£Y‰}ÚY ƒ£ ÕËfz‰ »~ˆ{£ 
~¥rx§KYy¥ »z~ SLT Rrf |››² 
z¹Y£ {y£x RéY£ù»xˆ c£ÜY 
»v»ƒ{yf n£xYl‰{xY‰ 
nY‰{p‰pf z¥ðv vƒl‰ 
R£hKtyxY‰. |››² z¹Y£ {y£x 
RéY£ù»xˆ »l£ylªy¥ l£Y‰}
ÚY, ~p‰ë»Nnp ƒ£ ÕËfz‰ 
l£Y‰}ÚY xÑlz rƒ~§YK 
SLT RÜ pþp l£Y‰}j»xp‰ 
tz[¥p‰þ»vp‰ "Smart 
Port" c£l³p‰ly ~¹Yz‰rx 
X~‰»~ˆ Y£MxY‰}v »~ˆ{£{Y‰ 
zt£nšvf ƒ¥Ã»{p{£. |››² z¹Y£ 
{y£x RéY£ù»xˆ »~ˆ{Yxp‰, 
[p§»np§Y£y u{lªp‰ ƒ£ 
»v»ƒx§K ~ƒYy¥{p‰ ~‹xû 
»np£»[‰ »~ˆ{£{p‰ »K ~v[ 
l{ãyfl‰ |Y‰Üvl‰ {p{£.” 
x¥õ r¥{~Ÿx.

{y£x RéY£ùx ~ƒ SLT, [‹ý~§vY

HNB R¥}§{yp‰~‰ PLC (HNBA) ~ƒ Wƒ‹ r«Mj 
Rp§tn‰él ~v£[vY‰ {p HNB »cpyz‰ 
Sp‰}§{yp‰~‰ z‹ñfH (HNBGI) ~‹x R¥óz‹r‹Ñx 
|£Z£{ p¥{l ~‰m£p[l Yyp zn t{ ë»Nnpx 
Y»…ˆx. »vv |£Z£{ ý{¯l Ãú»K Ul‰~{x 
~½nƒ£ r±o£p R£y£él »z~, HNBA ~ƒ HNBGl 
ƒ‹ r±o£p ýo£xY ëzo£ú r±~p‰l r±p£p‰ã 
vƒl£ ~ƒu£[Ÿ {« Rly, HNBA ~ƒ HNBGI ƒ‹ 
Y…vp£Yyj»xˆ »c³}‰g ~£v£ËYõp‰ »vp‰v 
R»pYªl‰ ~Ku£{ìx Rv§l‰lp‰ n Tf ~ƒu£[Ÿ 
{«ƒ.
»vv R{~‰m£{f WY‰ {« HNBA ~ƒ HNBGI ƒ‹ 
r±o£p ýo£xY ëzo£ú r±~p‰l r±p£p‰ã vƒl£ 
»v»~ˆ r¥{~Ÿx. 
"R¥óz‹r‹Ñx r±»nŠ|»xˆ »~ˆ{£z£uŸp‰ ~v[ {~y 
[jp£{Y ~‹f »[£hp¥[ªj§ Sl£vl‰ ~òr 
~§ƒn ~Ktp‰ol£{Y‰ Rr ~v«ƒxf r{Ý. Rr‹ 
~¦v ýfv X{§p‰»[‰ {Ñp£ {l‰YK »vp‰v 
R£nyÛxxp‰»[‰ Ìýl ~½nƒ£ r«Mj, ý|‹}‰f 
÷Y{yjxY‰ ~z~£ nšvf Yfx§lª Yyv§. Rn 
n{»~ˆ ~vyp »vv p{ R£yKux X{§p‰ ƒf 
Urùv »~ˆ{£{Y‰ ~¥z~Ÿvf R¥Ü Rr»[‰ RZj‰h 
Y¥rþv ~ëf§ƒp‰ Yyõ. ~v«ƒxY‰ »z~ Rr»[‰ 
»~ˆ{£z£uŸp‰ ƒf p{ »~ˆ{£ ƒ¼ãp‰{£nšvfl‰, »~ˆ{£ 
[ªj£l‰vY t{ {Mopx Ãúvfl‰ R¥r Y¥r{ 
~‹Ñõ. Rr»[‰ |£Z£ lª… R¥Ü xÑlz rƒ~§YK 
pþYyjx Ãúv v[‹p‰ »~ˆ{£z£uŸ l¯r‰Üx 
Sƒ… p¥¹þvf ƒ¥Ã {p t{ Rr»[‰ ý|‰{£~xõ. 
Wt¥ýp‰ »~ˆ{£ ý|‹}‰fl‰{x l{ãyfl‰ Sƒ… 
p¹{ñp‰ R¥óz‹r‹Ñx r±»nŠ|xf Sƒ… {Ñp£YvY‰ 
ëMv£jx Ãú»K Rr»[‰ SzY‰Yx »vv |£Z£{ 
pþYyjx Ãúv v[‹p‰ S}‰f {p§ t{ ë~¥Yõ."
HNBA ƒ‹ r±o£p »v»ƒx§K ëzo£ú {p z~‹l 
ývzyl‰p vƒl£ lv Rnƒ~‰ r±Y£| Y»…ˆ 
»v»z~ x. 
"~v«ƒxY‰ »z~ Rr»[‰ »~ˆ{£z£uŸp‰ ƒf r±|~‰l 
ƒ£ [ªj£l‰vY »~ˆ{£{Y‰ ~¥z~Ÿvf Rrl‰ Rr»[‰ 
Y£Mx vj‰hzxl‰ ëly Ul‰~§Y »N. ~¥týp‰v 
Rr»[‰ Y£Mx vj‰hz»xˆ Y¥rþv ~v«ƒxY‰ 
»z~ yY‰}j Y‰»}ˆl²»xˆ ý|‹}‰fl‰{x Yy£ 

x¦»K [vpf Svƒl‰ ~ýxY‰ þ R¥Ü Rly, 
HNBA ~ƒ HNBGI ƒf p{ Yh SK Yy£ 
x¦vfn ƒ¥Ãx£{ »[p »nõ."
HNBGl ƒ‹ r±o£p »v»ƒx§K ëzo£ú {p 
~‹lªñj cx~§p‰ny vƒl£ Rnƒ~‰ r±Y£| 
Yyñp‰ r¥{~§»N "~‰Þy ~ƒ ~ývl‰ |£Z£ 
»v»ƒx§K rn‰oÜxY‰ r¥{Ýv ~£v£p³ yY‰}
j {³£r£y {Mopxf ~¯c§{v tzr£p r±o£p 
~£oYxÃ. l{n »vv p{ |£Z£{, »{»…½n»r£… 
lª… r{Üp Ru‹»x¤[£l‰vY Y£zxp‰ƒ‹nš r{£ 
{³£r£ùY Ryv§j§ Yy£ [vp‰ Ãúvf R¥Ü 
Rr»[‰ »p£»~z‰»{p ~‰m£{yx r‹…‹t½n r±tz 
~£Y‰}‹xY‰ »N".
HNB R¥}§{yp‰~‰ PLC |››² z¹Y£{ lª… |Ÿ]²»xp‰ 
{Mopx {p yY‰}j ~v£[vY‰ {p Rly, Wƒ‹ 
|£Z£{p‰ 63Y‰ n¥pf yf r§y£ r{Ý. HNBA, 
Fitch Ratings Lanka »{Üp‰ »Y»yp "c£ÜY 
yY‰}j ~v£[K ƒ‹ v«z³ ~ýx »|²‰Ú[l Ãúv" 
Rp§{, A (Ika) xp »|²‰Úx zt£[l‰ Ìýl yY‰}
j ~v£[vY‰ »N. |››² z¹Y£ yY‰}j ëx£vYx£ 
ý~‹p‰ ƒ¼ãp‰{£ ãp‰ ~v£[K »{p‰ Ãú»K ìÜx 
Rp§{ 2015 cp{£ù v~ HNB General 
Insurance Limited ~v£[v Wƒ‹ »v»ƒx§K 
R¥yw§»N x. 
HNBGl xp§ ~£v£p³ yY‰}j »~ˆ{£{p‰ 
{p »v¤fM ym, »v¤fM ym »p£{p ~ƒ 
fY£‡§z‰ yY‰}j ý~¼ãK ~z~£ »np HNB 
Assurance PLC ƒŸ ~Kr«Mj ƒ‹ñY£ùl‰{x 
R¥Ü rùr£z‹lxY‰ »N. HNBA, LMD ý~‹p‰ 
pK Yyp zn |››² z¹Y£»N »ƒ£½nv ~v£[K 
100 R¥lª…ll‰ |››² z¹Y£»N »ƒ£½nv »{»…½n 
p£v 100 R¥lª…ll‰ R¥[x§K zt£ Ü»tp 
Rly, c£l³p‰ly lz»xˆ »{»…½n p£v 
ý|‹}‰fl‰{x, ÕËfz‰ R»zýYyjx, v£p{ 
Y…vp£Yyj ý|‹}‰fl‰{x ~½nƒ£ ~Kv£p n 
Wƒ‹ {£M}‹Y {£Ml£{p‰ ~½nƒ£ |››² z¹Y£ {y…l‰ 
[jY£éYyj R£xlpx ý~‹p‰ ~ƒ nYªj§ 
R£~‹x£p§ [jY£éY£ú{y¥p‰»[‰ ~¹[vx ý~‹p‰ 
zt£ »np »p£»xYªl‰ ~Kv£pl‰ cx [l‰ 
~v£[vY‰ »N.

 R¥óz‹r‹Ñ»xˆ p¥{l ~‰m£p[l Yyp zn HNBA ~ƒ HNBGI |£Z£{ ý{¯l Ãúv.

HNBA ~ƒ HNBGI ƒ‹ R¥óz‹r‹Ñx |£Z£{ 
p{lv rù|²xY

({»K ~‹f) »c¤p‰ Äz‰~‰ ~v«ƒ {³£r£yx ë»x¤cpx Yyñp‰ z~‹l r±p£p‰ã, lª}£y 
~‹z‰{£, aùl ~§t~‹¹ƒ, |››² z¹Y£ r±ñÜ R£xlp»xˆ R£a£Mx ~‹n‰éY£ Ì. »~ˆp£yl‰p, 
Ro³Y‰} (rn‰oÜ ~ƒÜY Ãúv) ~vp‰Ü p£y¹»[£h ~ƒ Äz‰~‰ƒ‹ t§n‰é oMv»~ˆp.

 Y£[‹z‰~‰ t¥¹Yª{f 
p{ Y…vp£Y£y Ro³Y‰}Y{y»xY‰

AIA  ÕËfz‰ l£Y‰}j»xp‰ yY‰}j ë»x¤Ëlõp‰ 
t½n{£[¥ìK ƒ¼ãp‰{£ »nõ

~u£rÜ 
p§}£H »r»My£



36 වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා දැන්වීම් 

��යා අව�ථා

නාග’ක සංව•ධන හා “වාස අමාාංශය

උපාය මා•“ක නගර සංව•ධන වැඩසටහන 
(SCDP)

(ෙල–ක බැං—ව ” අර“ද” සපය ලබන වැඩසටහන•)

–රපා—
 ”ාපෘ“ අ”ෂ තන“ර (01)

උපාය මා•“ක සංව•ධන වැඩසටහන (SCDP) ය, එම වැඩසටහන ළ ආෙය–ජනය ම“”, සංව•ධනය 
කර ලබන ව’ක ඵල—• ෙලස කළමනාකරණය කර ගැම සඳහා, ගා”ල, මහවර සහ යාපනය යන 
නගරවලට හැ•යාව ලැෙබන ප’” එම නගරවල (ගා”ල, මහවර හා යාපනය) “, පා•ශවක”ව”ෙ” අ’ලා” 
ආෙය–ජක””ෙ”, ආයත“ක ධා’තා සංව•ධනය, ෙපා” නාග’ක අවකාශය” උ’ෙ”ගත •“ම, උස— 
කර“ම, රථවාහන ගමනා ගමන හා “වාහන පහ”ක, චලතාව, චලනය, ෙ—වා හා නාග’ක ය“තල පහ”ක 
වැ•”“ කර“ම සඳහා වන අර“” ”තව, නාග’ක සංව•ධන හා “වාස අමා“ාංශය යටෙ’ ”“•ව 
ලැ“, නාග’ක සංව•ධන “ල ”“ම•. ෙමම ”ාපෘ“ය සඳහා ෙල–ක බැං—ව ෙව“” ලබාග”නා ණය පහ”ක 
ම“” ”“ සහය ලබා ග ලැෙ•. 

”ාපෘ“ අ–”ෂක තනර –ර“පා—ව ”ර•ම සඳහා ”””කල’ හා පළ–”” – ලාං–ය –රවැ’ය” ෙව“” 
අය”ප’ කැඳව ලැෙ•.

PS ම”ටම 1, 5 වන ගණය - කළමනාකරණ ච”ෙ”ඛ අංක 01/2019 ප’” (පහත 1                    
ෙහ– 2 ෙහ– 3)

01.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග ලබන, අ—ළ ෙ”–ෙ“, “ථම උපා“ය” සා•ථකව 
ස—•ණ කර “—ම ෙහ–

  අ—ළ ෙ”–ෙ“ උපා“යට ස’ලන සමාන ”””කම” ෙලස, ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” 
””ග ලබන ”””කම” ෙහ–

  අ—ළ ෙ”–ෙ“ ””ග’ වෘ’”යෙ““ ආයතනය•” ලබාග’, ආ•ත සාමා“ක’වය / සමාන වෘ’“යෙ““ 
”””කම” සහ

  කළමනාකරණ ම”ටෙ, අ—ම තර“” වසර 16 ක ප•චා’ ෙය–”තා පළ–”–ද ඉ” වසර 08 ” ෙ’’ඨ 
කළමනාකරණ ම”ටෙ ”ය ය

02.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග ලබන අ—ළ ෙ”–ෙ“, “ථම උපා“ය” සා•ථකව 
ස—•ණ කර “—ම ෙහ–

  අදළ ෙ”–ෙ“ උපා“යට සමාන ”””කම” ෙලස, ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග 
ලබන ”””කම” ෙහ–

  අ—ළ ෙ”–ෙ“, ””ග’ වෘ’”යෙ““ ආයතනය•” ලබාග’ එ“ ආ•ත සාමා“ක’වය / සමාන 
වෘ’”යෙ““ ”””කම” සහ

  අ—ළ ෙ”–ෙ“, ප•චා’ උපා“ය” ෙහ– අ—ළ ෙ”–ෙ“ ””ග’ වෘ’”යෙ““ ආයතනය•” ලබාග’ 
එ“ ආයත“ක / වරල’ සාමා“ක’වය ෙහ– එ“ සමාන වෘ’”යෙ““ ”””කම”

  සමග
  අ—ම තර“” වසර 14 ක (දහ හතරක) කළමනාකරණ ම”ටෙ ප•චා’ ෙය–”තා පළ–”–ද, ඉ” වසර 

07 ” ෙ’’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ ”ය ය.

03.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග ලබන අ—ළ ෙ”–ෙ“ “ථම උපා“ය” සා•ථකව 
ස—•ණ කර “—ම ෙහ–

  අ—ළ ෙ”–ෙ“ උපා“යට සමාන ”””කම” ෙලස ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග 
ලබන ”””කම” සහ

  අ—ළ ෙ”–ෙ“ ප•චා’ උපා“ය” සමග
  අ—ළ ෙ”–ෙ“ ””ග’ වෘ’”යෙ““ ආයතනය•” ලබාග’, එ“ ආයත“ක / වරල’ සාමා“ක’වය ෙහ– 

එ“ සමාන වෘ’”යෙ““ ”””කම” සමග
  අ—ම තර“” / වසර 12 ක කළමනාකරණ ම”ටෙ ප•චා’ ෙය–”තා පළ–”–ද ඉ” වසර 06 ” 

ෙ’’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ ”ය ය.

වැ•“ ප’මාණය හා ෙපා” ෙකාෙ– :
  වැ•“ 2019.03.15 ”න —තම හා අංක 01/2019 දරන, කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛ හා ෙවන’ අ—ළ 

කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛ මත පදන ව ඇත.
  අය”ක”ව” – ලංකාෙ“ –රවැ’ය” ”ය  අතර, වයස අ–”” 64 ට (හැට හතරට) වැ• ෙනා”ය 

ය.
ෙවා ෙකාෙ– හා “යමය :
  රජෙ“ ෙ—වක””, 2019 මා• මස 15 වන ”න —තම හා අංක 01/2019 දරන කළමනාකරණ ෙ—වා 

ච”ෙ”ඛෙ“ 2.3.3 වග”“යට අ’ලව බඳවාග ලබන අතර, රජෙ“ ෙ—වෙය” බැහැර අයව”” 
ෙකා”–ා’ පදනම මත, බඳවා ග ලැෙ•. ෙමම ෙප’•, එ” වසරක කාල“මාවකට, ෙකා”–ා’ පදනම 
මත ව ඇත.

ෙත–රාගැ”ෙ’ ”මෙ“දය :
  ”””ක හා පළ–”–ද මත පදනව ෙක“ ලැ”—ගත කර ලබන අයව”” ස“ඛ ප“”ෂණයට 

කැඳව ලැෙ•.
අය”’ප’ :
  අෙ“”ෂක”” ”’” තම”ම A4 “මාණෙ“ කඩ—’යක ””ෙයළ කර ලැ“ ’ය අය”ප’ ”රකථන 

අංකය හා ඊෙ” •”නයද ඇ”ව, ෙවන’ අ—ළ ෙතාර” හා ”””ක සහ පළ–”–ද ””බඳ ’ය— 
ෙතාර” ”—තර සඳහ” කර“”, 2020 සැ“තැ’බ• මස 15 වන ”නට ෙහ– ඊට ෙපර, ලැෙබන ෙ— 
පහත ’”ෙවන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය ය. "අය’ කර ලබන තනර" •” කවරෙ“ 
වපස ඉහළ ෙකළවෙ• පැහැ””ව සටහ” කළ ය. රා’ / ආයත“ක අංශෙ“ ආයතනවල  ෙ—වෙ“ 
“ අය”ක”ව” —ව–ය අය”ප’ අ—ළ ආයතන / සං”ධානවල “ධා” මා•ගෙය” එ”ය  වන 
අතර, ඍ“ ”ටප’ද සමග පහත ’”ෙවන •”නයට ඉ”’ප’ කළ ය.

ෙ”ක’ :
නාග’ක සංව•ධන හා “වාස අමාාංශය, 17 වන මහල, "”“” පාය", බ’තර“”ල.

– ලංකා පා•ෙ’”“ව 

ඇබෑ•“
පා•ෙ’”“ෙ මහ ෙක’ෙ” කා•ය ම–ඩලෙ“ 
පහත ද”වා ඇ“ තන“” සඳහා මනා ෙසෟ“ 
තවය•” හා ”’ට ච’තය•” –“ – ලාං•ක 
–රවැ’ය”ෙග” අය”’ප කැඳව• ලැෙ•. 

 1.  පා•ෙ’”“ කථා පව•තක 

 2.  ගෘහපාලන සහායක 

ෙමම අය”’ප කැඳ•මට අ—ළ ’”•ම 2020 අෙග–“ මස 
28 වැ“ ”න ගැස” ප–ෙය“ පළකර ඇ“ අතර, එම ගැස” 
“ෙදනෙ“ ද”වා ඇ“ ආද•ශ අය”’ප– “කාරව සක 
කරග”නා ලද අය”’ප 2020 සැ“තැ’බ• මස 11 වැ“ ”න 
ෙහ– ඊට  ෙපර ලැෙබන ෙ "පා•ෙ’”“ෙ මහ ෙක’, 
– ලංකා පා•ෙ’”“ව, – ජයව•ධනර, ෙක–”ෙ”" යන 
”නයට යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය. –’ කවරෙ“ 
ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• අය”’කරන තන“ර සඳහ” කළ –“ය. 
ෙමම ’”•ම www.parliament.lk ෙව• අඩ”ය 
ඔෙද ලබා ගත හැ•ය. 

                            පා•ෙ’”“ෙ මහ ෙක’, 

– ලංකා පා•ෙ’”“ව, 
– ජයව•ධනර ෙක–”ෙ”, 

2020 අෙග–—“ මස 30 වැ“ ”න. 

ෙජනෙ•ට• නඩ’“ 
කා•ක” අව“”
ෙජනෙ•ට• නඩ’“ කා•ක –” 

ෙකාළඹ සහ •වර “ෙශ සඳහා අව“”. 
ෙජනෙ•ට• නඩ’“ අංශෙ                  

අ–” 2 ක අවම පළ”–ද ස“ත 
අය ක”ව” ස—•ණ කරන ලද 

අයප’, සැ“තැබ• 11 වන ”නට ෙපර 
පහත සඳහ” ”නයට එ”ය –“ය. 
මානව සප’ කළමනාක”,

ෙ’•— ඇෙව“රා (“”ව”) •ට”,
අංක 25, ෙෆා—ට• ප•මග,

ෙකාළඹ 10. 
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වැ”• කමාත අමා“ාංශය

සංචාරක අමා“ාංශය 
– ලංකා ස’ෙ’ලන කා•යාංශය (SLCB)
භා”ත කළ කා රථය” ”•’ම සඳහා 

ලං” ආරාධනය
– ලංකා ස’ෙ’ලන කා•යාංශෙ“ ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන ක“ෙ“ සභාප“ ”, උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” ෙව“”, පහත 
සඳහ” භාත කළ කා•රථය •’ම සඳහා ““ තැ“ ෙයජනා කැඳව• ලබ”.

වාහන අංකය ව•”කරණය මාය “’පාත 
ව•ෂය

ආප” 
ෙනාෙගවන 

ගා— -””ය”-

ලං” ඇපකර 
තැ”ප 
-””ය”-

WP KJ-xxxx “සා” ස” EX සැ—” 
කා• රථය

2010 500/- 10,000/-

01.  අෙ“•ත ලං”ක”ව”හට, අළ ලං” ෙ”ඛන, – ලංකා ස’ෙ’ලන කා•යාංශෙ“ “ස’පාදන ඒකකෙය” ලබාගත හැක. අළ වාහනය, 
ස“ෙය් ”නවල (රජෙ“ වැඩකරන ”නවල), 2020 සැ“තැ’බ• 18 ”න ද”වා ෙපරව” 9.00 හා ප—ව” 2.00 අතර කාලය ළ, SLCB 
ප’“ෙ““ ප“”ෂා ෙකාට බැ•ය හැක.

02.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා— – ලංකා ””ය” 500.00 ෙග•ෙම” හා ෙකාළඹ 03, ගා— පාෙ•, අංක 78, ෙහට” පාස” ෙගාඩනැ“”ෙ”, 
04 වන මහෙ” – ලංකා ස’ෙ’ලන කා•යාංශෙ“ ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන ක“ෙ“ සභාප“ ෙවත •”ත ඉ”–ම” ඉ”’ප’ 
•“ෙම”, උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව”හට, ලං” අවස” ”නය ද”වා ෙපරව” 9.00 හා ප—ව” 2.00 අතර කාලය ළ, ඉං“ 
භාෂාෙව” සක— කරන ලද ස’—•ණ ලං” ෙ”ඛන ක”ටලය”  “ල“ ගතහැක.

03.  ““ තැ“ ලං”, ”ටපත” ස“තව, •යාප”ං— තැපෑෙල”  එ•ෙම” ෙහ ෙගනැ’ භාර“ෙම”, සභාප“, ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන 
ක“ව, – ලංකා ස’ෙ’ලන කා•යාංශය, 04 වන මහල, ෙහට” පාස” ෙගාඩනැ“”ල, අංක 78, ගා— පාර, ෙකාළඹ 03 යන •”නයට, 
2020 සැ“තැ’බ• 21 වන ”න ප—ව” 2.00 ට ෙපර ලැ—මට සැලැ—ය –ය. අළ කවරෙය් ව’ ඉහළ ෙකළවෙ• "“සා” ස“ EX 
සැ” කා• රථය (WP KJ - xxxx) බැහැර •“ම" ය•ෙව” සටහ” කළ –ය. අළ භාර ගැ”ෙ’ කාලය අවස” — වහාම, – 
ලංකා ස’ෙ’ලන කා•යංශෙ“ “ස’පදන අංශෙ““ පැ“ණ ”මට කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය“තය”ෙ” ඉ”’ෙ“ 
ලැ— ඇ“ ලං” වෘත කර• ලැෙ•. “මාද ලං” ““ෙ”ප ෙකෙ•.

04. ලං”, අළ භාර ගැ”ම අවස” කර• ලබන ”න ට ”න 49 ” ද”වා වලං• ය –ය.

05.  ය—ම ලං” සමග, ආප” ෙගව• ලබන ඇපකරය”, – ලංකා ””ය” දස දහසක (–ලං”. 10,000.00) ව“නාකමට ඉ”’ප’ කළ – 
අතර, එම “දල, ”“ අංශය (SLCB) ෙවත “ද•”ම කළ –ෙ“.

06.  “නය ලද ලං”ක” ”, ලං”ව ””ග’ ප”ව, ලං” “ද•” 25% ෙගවා වාහනය ෙව” කර ගත – අතර, ඉ“’ 75% “දල, ලං” 
ව ””ග’ ප”ව ”න 07 ” ඇළත ෙගවා “මකළ –ය. එෙ—, ලං”ක” ” ”න 07” ඇළත එම “දල ෙග•මට අෙපාෙහාස’ 
–වෙහා’, ෙගවා ඇ“ 25% “දල හා ආප” ෙගව• ලබන තැ”ප “දල ආප” ෙනාෙගවන “දල” ෙ— සලකා “යාකර• ඇත.

07.  ෙමම ක”ණ ස’බ”ධෙය”, ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන ක“ෙ“ ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“. ලැ— ඇ“ ලං” •” ෙ’ව” 
ෙනාද”වා ””ගැ”ෙ’ ෙහ ““”ෙ’ප •“ෙ’ අ”“ය SLCB ආයතනය සෙ“.

 සභාප“,
ෙදපා•තෙ” “සපාදන ක“•ව,
– ලංකා සෙලන කා•යාංශය,
“සපාදන අංශය.
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– ලංකා රා’ ඖෂධ ”“ගත සං—ථාෙ අෙල අංශෙ“ “පාදන ෙතාර“” “ෙය“ත””ෙ” භාතය සඳහා මනා ධාවන ත’වෙය” 
–“ ෙමට• කා• (800 CC – 1000 CC) – පදනම මත ලබා ගැ”මට අව“ව ඇත.

අ—ළ වාහනය ඔ–” ’”ම රාජකා“ සඳහා ෙයා—ග”නා අතර, ගම” ග”නා මා’ක ”ර දළ වශෙය” ෙල”ටර 2600” පමණ ෙ. ෙමම 
වාහන පහත සඳහ” ෙකා”ෙ–’වලට යට’ ය –“ය.

1. වාහනය “•පා”ත ව•ෂෙ“ ’ට වසර 05 කට වඩා පැර— ෙනාය –“ය.

2.  වාහනය —•ණ ර”ෂණ ආවරණයකර “–ය –“ය (සහ“ක කරන ලද වාහනෙ“ ආ—ය’ බලප–ය, ර”ෂණ සහ“කය සහ 
වාහනෙ“ •යාප”ං— සහ“කෙ“ ”ටප’ ෙට”ඩ• ප–ය සමග අ“ණා “–ය –“ය).

3. වාහන සැප–’ක” මා’ක ෙ—වා හා නඩ’“ “’ කළ –“ අතර, ”1000/=ට අ— නඩ’“ යද’ සං—ථාව ’” දර“ ඇත.

4. වාහනෙ“ අ—’වැ•යා කට–“ සඳහා ”න 03 කට වැ• කාලය” ගතෙ න’ ඒ සඳහා ෙවන’ වාහනය” ලබා ”ය –“ ෙ.

5. සං—ථාව ඉ”ධන ”’වැය දර“ ලැෙ•.

6. “”’ කාලය ඉ”ම•මට “ථම වාහනය ලබාග”ෙ” න’ ඊට මාස “නකට ෙපර ’•’”ය –“ය.

7.  ෙට”ඩ•ක” වාහනෙ“ ““ක” ෙනාව”ෙ”න’ අ—ළ වාහනය පැව“ •”ය” සහ වාහන ““ක”ෙ” සහ“ක කරන ලද ජා“ක 
හැ“•’පෙ’ ”ටපත” ෙට”ඩ• පත සමග අ“ණා “–ය –“ය.

8.  “ල ගණ” සමග SPC “ද” අයකැ“ෙග” ”.5,000.00 ක ආප ෙනාෙගව• ලබන ෙට”ඩ තැ”ප“ දල සඳහා ලබාග’ 
’”පත” සෑම “ල ගණන” සඳහාම ෙව” ෙව” වශෙය” ඉ”ප’ කර “–ය “ය.

9. වාහනය – පදනම මත ලබා“ෙ’“ සං—ථාව සමග “”මකට එළ“ය –“ය.

’ය—ම ෙට”ඩප’ පහත සඳහ” ආකෘ“යට අ•ව ඉ”ප’ කළ “ය.

01 ෙට”ඩ•ක”ෙ” නම
02 ෙට”ඩ•ක”ෙ” •”නය හා ”රකථන අංක
03 වාහන ව•ගය

04 වාහනෙ“ මා”•ය හා “පා”ත ව•ෂය (2015 ව•ෂයට 
ප”)

05 •යාප”ං— අංකය
06 •යාප”ං— අ”“ක”ෙ” නම

07 වාහනය ෙහාඳ ත’වෙය” වා–ස”කරණ ඇ“”ව
ඇ“ද යන වග (ඔ/ නැත)

08 ඔෙට “ය• ප–ධ“ය (ඔ/නැත)

09 –ටරයකට ධාවනය කළ හැ ෙල”ටර ගණන
(. ” . 12 කට ෙනාඅ— )

10 මා’ක – “දල (”.)
11 අ“ෙ•ක .”. 01” සඳහා ගා—“ව (”.)

”ටපත” ස“තව “” තබන ලද ෙට”ඩ• පත •යාප”ං— තැපෑෙල” රා’ ඖෂධ ”“ගත සං—ථාෙ “ස’පාදන ක“•ෙව“ සභාප“ 
ෙවත 15.09.2020 වන ”න ෙප.ව. 11.00ට ෙහ– ඊට “ථම එය –“ය. එෙ— නැතෙහා’ ඉහත •”නෙය“ –’ මහෙ” තබා ඇ“ ෙට”ඩ• 
ෙප”“යට බහා•ය –“ය. ෙට”ඩ• ප’ බහා එවන කවරෙ“ උඩ ව’ ෙකලවෙර“ "AD/TR/Hiring of Vehicles/111/2020, 
15.09.2020 වන ”න ෙප.ව. 11.00ට" ය”න සඳහ” කළ –“ය.

15.09. 2020 වන ”න ෙප.ව.11.00 ට ෙට”ඩ• වැ“ම කළ වහාම ඒවා වෘත කර• ඇත. ෙට”ඩ•ක” ෙහ ඔ“ෙ” “ෙය“තෙයට 
ෙට”ඩ• වෘත කරන අව—ථාෙ එ“ ’”මට ඉඩ ෙද• ලැෙ•.

සභාප“ - ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන ම–ඩලය,
 ලංකා රා ඖෂධ “ගත සං—ථාව,

75, ම’ බාෙරා” ජය“ලක මාවත,
ෙකාළඹ 01.

”රකථන : 011 2320356 - 9

ෙට”ඩ• ’”ම
– ලංකා රා ඖෂධ “ගත සං—ථාව

ෙට”ඩ• අංක : AD/TR/Hiring of Vehicles/111/2020
”නය : 15-09-2020 - ෙප.ව. 11.00

 පදනම මත ෙම–ට• කා• ලබා ගැම සඳහා 
ල ගණ” කැඳම

»vv »~ˆ{£{ áp‰ n™{õpr§y£ Ã²x£l‰vYõ.
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මහජන බැං—ව
ෙට”ඩ• ඉ’ප “ම සඳහා ආරාධනය” !
"ෙය–“ත මහජන බැං— ග”•’යාගම ශාඛාව ඉ•ම"

ෙට”ඩ අංක : 34/2020

“ධාන කළමනාක” (ඉංෙන්” ෙ—වා) මහජන බැංව, “ධාන කා•යාලය, ඉංෙ” ෙ—වා 
ෙදපා•තෙ’“ව, 06 වන මහල, 75, –ම —ත’පල’ ඒ ගාන• මාවත, ෙකාළඹ 02 ”’ පහත 
”—තර කරන ප’” "ෙය–“ත මහජන බැං— ග”•’යාගම ශාඛාව ඉ•ම" සඳහා ““ තබන ලද 
ෙටඩ• කැඳව• ලැෙ•.

ඒ සඳහා ඇ—තෙ’“ගත “දල ”. “•යන 17.0 •. (අගය එක“ කළ බ” ර“ත)

ෙයත ෙගාඩනැ“”ල ත“ ත”•ව• (ව•ග අ 2340 ක –’ “මාණය”) සම”ත වන අතර, 
වැරගැ–’ ෙකා”” •හය” ස“ත නව ෙගාඩනැ“”ල ග ෙඩා” –“ “ම •“’, අැ—““ය’ 
ෙ—ර / ජ ෙන” හා ’”•’ ව• හා අෙන “මාව හා ෙ—වාව ස“තව ’” ෙක ෙ•. ෙයා්ත 
ෙගාඩනැ“”ල "අරාධර —”කෙ“ ග”•’යාගම" යන —ථානෙ“ ඉ”•“මට “ය“ත”.

 01.  ඉ”•“’ කාල“මා ව• ”න 210 •.

 02.  ෙටඩ• කැඳ•ම ජා“ක තරගකා“ ෙටඩ• “යාප“පා“ය අ•ව ’” ෙකෙ•.

 03.  ෙකා–ා“ව “—නය •“ම සඳහා සලකා බල• ලැ—ම ”—ස ”””ක’ ලබන 
ෙටඩ•ක”ව ඉ”•“’ ක•මාත සංව•ධන අ“කා’ෙ“ ෙකා–ා නාම 
ෙ”ඛනෙය ඉව කර ෙනාමැ“ ”ය –“ අතර, එ“ C5 ෙ”—ෙ“ ෙහ ඊට වඩා වැ 
ෙ”—යක ෙගාඩනැ“• ඉ”•“’ සඳහා වලං• •යාප”ං—ය ස“ ”ය –“ ෙ“.

 04.  ෙකා–ා “—නය සඳහා ”””ක’ ලැ—ෙ’ අව“තා පහත ප’” ෙ“.

  a)  ප”“ය වසර 5 “ළ ඉ• කරන ලද ඉ”•“’වල සාමා— වා•“ක ව“නාකම අවම 
වශෙය ””ය” “•යන 40 (”. 40,000,000/-) ” ”ය –“ය.

  b)  ප”“ය වසර 5 ක කාලය ඇ“ළත “ධාන ෙකා–ාක” වශෙය ””ය” “•යන 
25 ක ව“නාක“ – ”ට සමාන හා ෙගාඩනැ“”ලක අ—වැයාව” මාස 07 ක 
කාලය” ඇ“ළත සා•ථකව “ම •“ම ෙහ “•යන 25 ට වැ ව“නාක“ – 
ෙගාඩනැ“”ලක අ—වැයාව” ඊට සමා•පා“ක වන කාලය” “ළ “ම කර 
“—ම.

  c)  ෙමම ෙකා–ා“ව යටෙ ලැ–ය හැ• ”ව—ල වක’වල අවම “දල සහ / ෙහ 
අ•මතව ඇ“ ණය පහ”ක’ අ“ ෙකා–ා බැ”’ හා අ“කාර’ හැර ’–ධ 
ෙ•ෂය ””ය” “•යන 5 ට ෙනාඅ— ”ය –“ය.

 05.   උන”ව” ද”වන ෙකා–ාක”වහට ෙකාළඹ 02, –ම —’පල’ ඒ ගාන• 
මාවෙ, මහජන බැං “ධාන කා•යාල ෙගාඩනැ“”ෙ” 6 වන මහෙ” මහජන බැංෙ“ 
ඉංෙ” ෙ—වා ෙදපා•තෙ’“ව ෙව“ තව”රට ෙතාර“” (”රකථන අංක 
0112481513 / ෆැ”— අංකය 0112341591) ලබාගත හැ• අතර, 02.09.2020 ’ට 
22.09.2020 ද”වා ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා රාජකා“ ”නවල ෙටඩ• •ය”• 
ප“”ෂා කළ හැක.

 06.  උන”ව” ද”වන ෙටඩ•ක”ව ඉහත •”නය ෙවත •”ත අය”’පත” ඉ”’ප 
•“ෙම සහ ””ය” පදහස” (”. 5,000/-) ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ව” “ද• 
ෙග•ෙම 02.09.2020 ’ට 22.09.2020 ෙත” ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා  රාජකා“ 
”නය“ “ ස’—•ණ ෙටඩ• •ය”• ක”ටලය” “ල“ ගත හැක.

 07.  ස’—•ණ කරන ලද ෙටඩ• අ•”ටපත• ද –”තව ව’ උ— ෙකළවෙ• "ෙය–“ත 
මහජන බැං— ග”•’යාගම බැං— ශාඛාව ඉ•ම" ය•ෙව සඳහ කර ෙව 
ෙවව කවරවල බහා ““ තබා ඉහත •”නෙ“ “ධාන කළමනාකාර (ඉංෙ” ෙ—වා), 
ඉංෙ” ෙ—වා ෙදපා•තෙ’“ෙ“ තබා ඇ“ ෙටඩ• ෙප”“යට ෙහ •යාප”ං— 
තැපෑෙල 23.09.2020 ”න ප.ව. 3.00 ට ෙපර මහජන බැංව, “ධාන කා•යාලය, 06 වන 
මහල, ෙනා. 75, –ම —ත’පල’ ඒ ගාන• මාවත, ෙකාළඹ 02 යන •”නයට ලැ—මට 
සැලැ—”ය –“ය. “මාද• ලැෙබන ෙටඩ• ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. ෙටඩ• වැ“ ”ගස 
”වෘත කර• ලබන අව—ථාවට සහභා“ •මට කැම“ ෙටඩ•ක”වෙග් “ෙයතය 
ඉ”’ෙ““ ෙටඩ• ”වෘත කර• ලැෙ•.

 08.  ෙටඩරය වැ“ ”න ’ට 23.12.2020 ”න ද”වා ලං”ව වලං• ”ය –“ය.

 09.  ’ය—ම ෙටඩ• ””ය” එ” ල”ෂ හැතෑ දහස” (”. 170,000/-) සඳහා වන ලං” 
ඇපකරය” සමග ඉ”’ප කළ –“ය. ලං” ඇපකරය මහජන බැංව හැර ඕනෑම 
වා—ජ බැංව• ලබාගත –“ අතර, ෙටඩ• වැ“ ”න ’ට 20.01.2021 ද”වා වලං• 
”ය –“ය.

 10.  ෙටඩ• ””බඳ —•ව –—•ම” 11.09.2020 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ඉංෙ” ෙ—වා 
ෙදපා•තෙ’“ව, මහජන බැංව, 06 වන මහල, 75, –ම —ත’පල’ ඒ ගා”න• 
මාවත, ෙකාළඹ 02 “ “ පැවැෙ“.

“ධාන කළමනාක” (ඉංෙ” ෙ—වා)
මහජන බැංව,
ඉංෙ” ෙ—වා ෙදපා•තෙ’“ව,
“ධාන කා•යාලය, 06 වන මහල,
75, ස• —ත’පල’ ඒ ගාන• මාවත,
ෙකාළඹ 02.

බල”“ය •ක ෙර–හල ”බසාධක සංගමය
ආපනශාලාව බ” “ම සඳහා ෙටඩ• කැඳම
බල”“ය •ක ෙර–හෙ” ”බසාධක සංගමය ම” පව’වාෙගන ය ලබන ෙර–හ” ආපනශාලාව 
2020/10/01 ”න ට 2021/09/30 ”න ද”වා වසරක කාලයකට පව’වාෙගන යාම සඳහා ද—“ 
පළාත “ළ ප”ං –ගලය” ෙග” “ල ගණ” කැඳව ලැෙ•.

ලං”ප’ “—’ •“ම 2020/08/31 ”න ට 2020/09/14 ”න ද”වා ස“ෙ“ ”නවල ෙප.ව. 9.00 ට 
ප.ව. 3.30 ද”වා.

ලං”ප’ භාරගැ”ම 2020/08/31 ”න ට 2020/09/14 ”න ද”වා ” ෙකෙරන අතර, 2020/09/14 
”න ප.ව. 2.00 ට ලං”ප’ භාරගැ”ම අවස” ෙ“.

ලං”ප’ ”වෘත •“ම 2020/09/14 ”න ප.ව. 2.30 ෙ“.

ආප” ෙනාෙගවන ”. 3000/- ක “දල” සහ •” ”” ගා—“ ”. 100/- ” ෙගවා ”බසාධක සංගමෙ“ 
භා–ඩාගා’ක එ’.ෙ”.එ—. ච”දන මහතා ෙව“” ලං”ප’ ලබාගත හැක.

ෙට”ඩරයට අ—ළ අ“—’ ෙ”ඛන ”බසාධක සංග’ කා•යාලෙ““ ප“”ෂා කර බැ–ෙ’ හැ•යාව 
පව”. ““ තැ“ ලං”ප’ භාරගැ”ෙ’ ෙ“ලාව අවස” •මට ෙපර •යාප”ං තැපෑල ම” සභාප“, 
”බසාධක සංගමය, •ක ෙර–හල, බල”“ය නමට ෙහ– අ“” ෙගන”’ ෛව– අ“කා“ “ල කාමරෙ“ 
තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–ම කළ හැක. ““ තැ“ ලං”ප’ බහාලන කවරෙය“ ඉහළ ව’ 
ෙකළවෙර“ "ආපනශාලාව බ”“ම සඳහා ෙටඩ• කැඳම 2020/2021" ෙලස සඳහ” කළ –“ය.

ලං”ප’ භාරෙදන අව—ථාෙ““ ඔබ ”” ඉ”’ප’ කරන මාක ලං” ව“නාක“” 1% ක ව“නාකම” 
සඳහා ලං”  ”ර”ෂණය” ෙලස ”බසාධක සංගමය ෙවත “ද•” තැ”ප’ කළ –“ය.

ආපනශාලාව බ”“ම ස’බ”ධෙය” අවස” ”රණය ෙට”ඩ• ම–ඩලය ස“ ෙ“.

වැ•”ර ”—තර සඳහා ”රකථන අංකය ම” ඇම“ය හැ•ය. 0912256330

සභාප,
”බසාධක සංගමය,
”•ක ෙර–හල, 
බල”“ය.

– ජයව•ධනර ”ව”—ලය

ආර”ෂක ෙ—වා සැප•ම සඳහා 
ෙටඩ කැඳ•ම - A කලාපය
ෙකා–ා’ අංකය - USJP/EIS/SEC/Z-A 2020/2021

01.  – ජයව•ධනර ”ව”—ලය ෙව•ෙව ෙදපා•තෙ’“ ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ 
” ”ව”—ලෙ“ "ඒ" කලාපය සඳහා ආර”ෂක ෙවා සැප•ම සඳහා ෙය–” හා 
”””ක’ ස“ත ෙවා සැප–’ක”වෙග ““ තබන ලද “ල ගණ කැඳව• ලැෙ•.

02. ඉහත ෙවාව ”න 365 ක කාලයකට අ—ළ ෙ“.
03.  ෙමම ෙටඩ• “යාව•ය ජා“ක තරගකා“ “ල ගණ කැඳ•ෙ’ ප“පා“යට අ•ව ” කර• 

ලැෙ•.
04.  – ජයව•ධනර ”ව”—ලය ෙවත ආර”ෂක ෙවා සැප•ම සඳහා “ල ගණ ඉ”’ප’ 

•“මට අාර”ෂක අමා“ාංශය ෙව“ බලප–ය ලබා ඇ“ ෙවක අවම ෙ“තන පනතට 
අ•ව වැ•“ ෙගව• ලබන සැප–’ක”ව ”””ක’ ලබන අතර,  සෑම ෙවා සැප–’ක”ව— 
”ම රජය ”  අ•මත 2016 අංක 03 දරන ෙවකයෙග් ජා“ක අවම ෙ“තන පනත, 
2016 අංක 4 දරන  ෙවකයෙ” අයවැය සහන “මනා පනත, ෙවක අ•ථ සාධක අර“ද” 
පනත, ෙවක භාරකාර  අර“ද”  පනත, පා’ෙත–“ක ෙග•’ පනත, ප•පාලක ආ” පනත, 
සා“ හා කා•යාල ෙවක පනත,  ක’ක” ව” ආ” පනත ආ“ පන’වලට අ•’ලව වැ•“ 
හා “මනා ෙග”ය –“ ෙ“.

05.  ෙ’ ””බඳව උන”ව” ද”වන ෙය–” ෙවා සැප–’ක”වට ”රකථන අංක    011-
2802856 ඔෙ සහකාර ෙ”ඛකා“කා“ / ආයතන (ෙතාර“” හා ෙවා) ඇම”ෙම වැ•”ර 
ෙතාර“” ලබාගත හැ• අතර, 2020 අෙග–—“ මස 31 වන ”න ’ට 2020 සැතැබ• මස 
21 වන ”න දවා ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 2.30 දවා ස“ෙ“ ”නවල පහත •”නෙ““ ෙටඩ• 
ප—කා ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.

06.  ෙ’ ””බඳව උන”ව” ද”වන ෙය–” ෙවා සැප–’ක”වට 2020 අෙග–“ මස 31  
වන ”න ට 2020 සැතැබ• මස 21  වන ”න ද”වා කාලය “ළ “ පහත •”නයට •”තව 
අය”’ •“ෙම හා ””ය” “”දහ— ප”“යක  (”. 3,500.00) ආප” ෙනාෙගවන “දල” 
ෙග•ෙම අ—ළ ෙටඩ• ප—කා ලබා ගත හැ•ය. ෙමම “දල ෙග”ය –’ෙ’ ස“ෙ“ රාජකා“ 
”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 2.30 දවා ”ව”—ලෙ“ සර“ ක–ටරය ෙවත “ද• පම—.

07.  —•ව ස’පාදන පැහැ”• •“’ –•ම” 2020 සැතැබ• මස 10 වන ”න ෙප.ව. 10.30 
ට   – ජයව•ධනර ”ව”—ලෙ“ ප’පාලන ෙගාඩනැ“”ෙ” ”““ මා–ඩ•ක –•’ 
ශාලාෙ““ පැවැ’ෙ“. උන”ව” ද”වන අය”’ක”ව ෙ’ සඳහා සහභා“ •ම අ“වා•ය 
වන අතර, ෙමයට  අය”’ කළ හැ”ෙ” ෙමම –•මට සහභා“ වන අය”’ක”වට පම—. 

08.  2020 සැතැබ• 22 වන ”න  ෙප. ව. 10.30 ට – ජයව•ධනර ”ව”—ලෙ“ ප’පාලන 
ෙගාඩනැ“”ෙ” ”““ මා–ඩ•ක –•’ ශාලාෙ““ ෙටඩ• ප—කා වසා තබ• ලැෙ•.

09.  ෙටඩ• බහාලන •–’ කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ•, ෙකා–ා’ අංකය, ”තරය හා 
ෙටඩරය ”වෘත කරන ”නය සඳහ කළ –“ය. ““ තබන ලද ෙටඩ• ප—කා 2020 
සැතැබ• 22 වැ“  ෙප.ව. 10.30 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” ෙ”ෙගාඩ, ගංෙගාඩ”ල 
”““  ජයව•ධන–ර ”•ව”—ලෙ“ සහකාර ෙ”ඛකා“කා“ ආයතන (ෙතාර“” හා ෙ—වා) 
ෙවත •යාප”ං— තැපෑෙල ඉ”’ප’ •“ම ෙහ– නැතෙහා’ ඉහත – කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ 
ෙටඩ• ෙප”“ෙය“ තැප’ •“ම ” කළ –“ය. මාද • ලැෙබන ෙටඩ• “”ෙ’ප 
කර ඒවා ”වෘත ෙනාකරම ආප” ලං”ක”ව ෙවත යව• ලැෙ•. මාදය ස’බධෙය 
තැපැ” •“ම සනාථ •“ෙ’ සා”“ ෙනා””ග• ඇත. ලං” භාර ගැ”ම සඳහා “ය“ත ෙ“ලාව 
අවස — වහාම ෙටඩ• ”වෘත කර• ලැෙ•. ලං”ක”වට ෙහ– බලයල’ “ෙය–“තයට 
(එ” ලං”ක”ෙව—ට එ” “ෙය–“තය— බැ“) ලං” ”වෘත •“ෙ’ අවථාවට සහභා“ 
•මට හැ•යාව ඇත.

10. ෙ’ ස’බධව ග• ලබන ”රණ ස’පාදන අ–තය ස“ෙ“.
11.  ෙටඩ• ප—කා භාර ගනා අවස ”න ට 2021 ජනවා’ මස 13 වන ”න ද”වා ෙමම 

ෙටඩරය වලං• ෙ“.
12. සෑම ෙටඩ• ප—කාව”ම ලං” ”ර”ෂණය” ස“තව ඉ”’ප’ කළ –“ය.

 ඉහත සඳහ කරන ලද ක”“ සඳහා අළ •”නය පහත ”ෙ.

  ෙටඩ• ප—කා ප“”ෂා •“ම, අය”’ප– ඉ”’ප’ •“ම, ස’—•ණ කරන ලද ෙටඩ• 
ප—කා භාර“ම.

 සහකාර ෙ”ඛකා“කා“ / ආයතන (ෙතාර“” හා ෙ—වා)
 – ජයව•ධනර ”ව”—ලය,
 ගංෙගාඩ”ල, •ෙ”ෙගාඩ.

 ෙටඩ• ප—කා ”වෘත •“ම

 ප’පාලන ෙගාඩනැ“”ෙ” මා–ඩ•ක –—•’ ශාලාව
 – ජයව•ධනර ”ව”—ලය,
 ගංෙගාඩ”ල,  •ෙ”ෙගාඩ.

සභාප“ / ස’පාදන ක“•ව,
– ජයවධනර ”•ව”—ලය,
ගංෙගාඩ”ල, •ෙෙගාඩ.
2020.08.26

ෙමාර•ව “ා–—ය ෙ”ක’ ෙකාඨාසෙ 
”ෙ–ශ මපැ” ෙ”ද ”•’ම - 2021

—•ෙව–”ත තැබෑ’ ෙ•”දය පහත ”තර 
සඳහ” ”නය”“ ෙමාරව “ාෙ—ය  මහෙ”ක’ 
කා•යාලෙ“ ෙට”ඩ• ම“” ”—ණ• ලැෙ•.

1.   රට—ම තැබෑම ”•ම 2020.09.18 ”න ෙප.ව. 
10.30 ට 

2.   ඉහත සඳහ” ”න ”•මට ෙනාහැ• වන 
තැබෑ’ ෙ•”දය 2020.11.13 ”න  ෙප.ව. 10.30 
ට නැවත ”—ණ• ලැෙ•.

3.  ස’—•ණ ”තරය සඳහා 2020.08.14 ”නැ“ 
අංක 2189 දරන – ලංකා “ජාතා”—ක  සමාජවා 
ජනරජෙ“ ගැස” ප–ය බල”න.

—. ඒ. –. ”තක
“ාෙ—ය ෙක’

ෙමාර•ව.
“ාෙ—ය මහෙක’ කායාලය,
ෙමාර•ව.

”•’මට
භා”තෙය ඉව’කළ බැටෙය “යාකරන ෙකාම”” ව•ගෙ 
Fork Lift ය–ය” (“යා ”ර“ත), Fork Lift බැටය”, 

’” ඇ—““ය’ තහ.
ඉ”—’ප’ ආප” ෙනාෙගවන ”. 500/- ක ආකෘ“ ප– මත 

2020-09-11 ”නට ෙහ ෙපර ඉ”—’ කරන. 
”ම“ : 077-3187757 / 076-1558895

—ෙ” කල’ ට”
309/6, ”ග“ පාර, වැසර.

සමාගම ”’ පා”–— කරන ලද පහත සඳහ  
රථ වාහන අෙල” •“ම

අංකය යාප”ං— 
අංකය

ව•ගය මා”ය පා”ත 
ව•ෂය

01 WP LM - 
4232

ෙලා’ 
රථය

TATA 2518 2016

02 WP NA - 
1323

වෑ” රථය Mitsubishi 
L300

2005

  ෙට”ඩ• ප—කා ආප ෙනාෙගව ලබන ”.1,000/-ක තැ”ප“ව” 
සමාගෙ ” අංශය ෙවත ෙගවා ලබා ගත හැක.

  ෙට”ඩ• ප—කා ලබාග’ පව වාහන ප’”ෂා •“ම ස“ෙ“ ”නවල 
ෙපරව” 10.00 ’ පව” 3.00 ’ අතර ෙනා.50, අ“ලාන ”’යෙපාළ 
පාර, අ“ලාන, ෙමාර•ව ”““ සමාග ප’“ෙ“ “ ’”කළ හැක. 

  එ– ෙට”ඩ• ප—කා “වැර”ව ස—•ණ කර පහත •”නෙ“ තබා 
ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට 2020 සැ“තැබ• 15 වන ”න පව” 
01.00 ට ෙපර බහා•ය “ය. 

  ෙට”ඩ• ප—කා 2020 සැ“තැබ• 15 වන ”න පව” 02.00 ට ”වෘත 
කරන අතර, ඒ සඳහා අය”ක”ව”හට සහභා“ ”ය හැක.

සැ.– :  ෙට”ඩරයට ඉ”’ප’ කරන භා–ඩ ෙහ– ෙට”ඩ• ප“පා“ය 
සබ”ධෙය” අවස” ”රණය ගැ”ම සමාගෙ අ–”ෂක 
ම–ඩලය ස“ෙ“.

මග නැ•ම ඉම”ෂ පාදන (–) සමාගම
ෙනා. 50, අ“ලාන ”’’යෙපාළ පාර, අ“ලාන, ෙමාර•ව.

”ම“’ : 011-7777460

“ල ගණ” කැඳ•ම

ලං” සඳහා ආරාධනය
පටක ෙර–”ත ෙකෙස පැළ සැප•ම
සණස අ”ත•ජා“ක (–) සමාගෙම  EFECS  ාපෘ“ය  
”’” පහත සඳහ” අ”තම සැපම සඳහා “ල ගණ” කැඳව• 
ලැෙ•.

අ”තමය “මාණය

1 කැෙව”•• ෙකෙස” පැළ 9240

2 ක“ප” (ෙක–•—”•) ෙකෙස” පැළ 13860

3 පහත ”—”ක සඳහා  පැළ “වාහනය කළ 
–“”.

යාපනය

•”ෙනා–—ය

ම”නාරම

“ල““

ව““යාව

වැ•”ර ”තර සහ ””තර අපෙ” ලං” ෙ”ඛනෙ“ ඇ“ළ’ව  
ඇ“ අතර, එය  Info@sefec.lk  ෙවත ඊෙ’” ප—”ඩය” 
එ•ම ම“” ලබාගත හැක. 
ස’—•ණ කරන ලද ය ලං” පහත නයට ෙයා“ කර”න,

සණස අ”තජාක (–ග•ක) සමාගම,
7/7, “ගර පාර,  මා”ෙවල, 
ෙක–”ෙ”. ”.ක. 0114363207 

නැතෙහා’ info@sefec.lk  ඊෙ” කරන.   
ලං”  භාර ගැ”ෙ අවසාන ”නය 2020 සැ“තැබ• 07 ස—  ප.ව. 4.00 
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ආහාර සැප•ම සඳහා “ල ගණ” කැඳම
–යගම ආෙයජන කලාපෙ“ ”“

ව•ෙවයා• ලංකා (ෙපෟ–ග•ක) සමාගම
සඳහා ෛද“කව අව ආහාර සැප•ම සඳහා සැප–’ක”වෙග 

“ල ගණ කැඳව ලැෙ•.

ඔබෙ” “ල ගණ 2020 සැ“තැ’බ• මස 15 වන ”නට ෙහ ෙපර 
අප ෙවත ලැ—මට සලවන.

ව•ෙවයා• ලංකා (ෙපෟ–ග•ක) සමාගම,
අංක 78, ආෙයජන කලාපය, "ඒ" ෙකාටස,

–යගම.
වැ ”—තර සඳහා පහත අංකය අමතන

සංඛ : 0762127126 / 0115465000 - (151)

’”•ම
අෙ”ෙවල “ නව“ල”ත ෙගා”පල 2020-09-01 වන 
”න ’ට නැවත නරඹ”න” සඳහා ”වෘත කරන බව 

ස“” ’•’ ෙද• ලැෙ. 
අප ස“ “ය” සහ අයෂය වගය”ට අය අනඝ 
එළෙද•”ද, සාන”, ජ“නාපා’ සහ ෙබ–ය වගයට අය 

එ”ව”ද,

කැ•ෙෆ–“ය” ජය”” වගෙ“ හා” සහ 

හ’ත වණෙය” –”ත මනර’ වටා”ටාව නැර”ම සඳහා 
ඔබට සාදරෙය” ඇර–’ කර ’““. 

(ලංකා “”” “”— (“.ඩ••“.ඊ) •.එ”.“)
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තා”ෂ—ක උපෙ–ශක ආයතන / 
රසායනාගාර •යාපං “ම

ෙමරට පා’ස’ක ආර”ෂණය හා කළමනාකරණය සඳහා –ෙරගා ආයතනය 
වන ම–ම ප’සර අ“කා’ය ”” ”ව”න –රා ”ාතව “න තා”ෂ—ක 
උපෙ–ශක ආයතන හා රසායනාගාර 2021/2022 වසර සඳහා •යාප”ං “ම 
හා වා•“ක යාව’කා–න “ම ’” ආර’භ කර ඇත.
ප’සර •ෂණය පාලනය “ෙම“ලා ක•මා”තක”ව” ෙවත ”“ම’ තා”ෂ—ක 
උපෙ–ශක ෙ—වය” හා රසායනාගාර ෙ—වය” ලබා“ෙ’ අර“ණ ඇ“ව පහත 
”ෙ’–ය”“ “–ණතාවය ඇ“ ”ෙ•ෂඥ ෙ—වා සහ රසායානාගාර ෙ—වා සපයන 
ආයතන ෙව“” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

   ක•මා”ත යාකා’වය “සා ඇ“වන වා, ජල, ශ•ද •ෂණය, ක’පනය සහ 
”•ග”ධය පාලනය ස’බ”ධෙය” ”ෙ•ෂඥ තා”ෂ—ක උපෙද— ලබා“ම.

  ජල තව, වා තව, ශ•දය, ක’පනය හා පාං’ ”•ෙ”ෂණය සහ “•’ “ම.
  ක•මා”ත —ථානගත “ෙ’“ තා”ෂ—ක ස’තා අ–යනය “ම.

•යාප”ංය සඳහා අව“ ෙතාර“” සහ අය”’ප’ පහත •”නෙය” ලබාගත 
හැක.

අ–”ෂ (ප’සර •ෂණ පාලන) 
ප’සර •ෂණ පාලන අංශය 
ම–ම ප’සර අ“කා’ය
ෙනා : 104, ෙඩ” ෙකාබෑක—ව මාවත, බ’තරල.
ෙව අඩ”ය www.cea.lk

අය”’ප භාරග”නා අවස” නය 2020.09.30

අ–”ෂ ජනරා  ”රකථන : 0112872278 / 0112873453
ම–ම ප’සර අ“කා’ය.    0112873453 / 0117877277. 

    ෆැ” : 0112872605 
    ඊෙ’  :  buddika@cea.lk

         ම–ම ප’සර අ“කා’ය

ලං” ’•ම
බ—නා“ර පළා ෙසෟ ෙ—වා ෙදපාතෙ’“ව

ෙහ–මාගම ”•ක ෙර–හෙ “ස’පාදන කෙ“ සභාප“ ”” 2020 ව•ෂයට ෙහ–මාගම 
”•ක ෙර–හෙ වසරක කාල “මාව” සඳහා ආපනශාලා ෙ—වය පව’වාෙගන යාම 
ෙව•ෙව” එ“ලා ”””ක’ ඇ“ ලං”ක”ව”ෙග” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

 01.  ෙ’ ””බඳව උන””ව” ද”වන අයව”” ලං” •ය”• වශෙය” ”. 500.00 
ක ආප” ෙනාෙගවන අය”’ප’ ගා—“ව” ෙහ–මාගම ”•ක ෙර–හෙ 
ගණකා“කා“ ෙවත ෙගවා ලබා ග’ ල”පත සමග තම ජා“ක හැ“•’පත 
ඉ”’ප’ •“ෙම” 2020.08.31 ”න ට 2020.09.21 ද”වා සාමා රාජකා“ 
”නවල ෙප.ව. 9.30 ට ප.ව. 2.00 ද”වා කා•යාලෙය” ලං” •ය”• ලබාගත 
හැ•ය.

 02.  ලං” අය”’ප’ බහාලන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙර“ "ෙහ–මාගම ”•ක 
ෙර–හෙ 2020 / 2021 වෂ සඳහා ආපනශාලා ෙ—වය" ය•ෙව” සඳහ” කර 
2020.09.21 ”න ෙප.ව. 10.00  ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— "සභාප“, ාෙය 
ස’පාදන ක“•ව, ”•ක ෙර–හල, ෙහ–මාගම" යන •”නයට •යාප”ං— 
තැපෑෙල” එ•ම ෙහ–, ෙහ–මාගම ”•ක ෙර–හෙ ගණකා“කා“ කාමරෙ“ තබා 
ඇ“ ලං” ෙප”“යට බහාම ෙහ– ”කළ –“ය.

 03.  ලං” •ය”• ”ටප’ 02•” "“ ”ටපත" හා "අ• ”ටපත" ය•ෙව” සඳහ” 
කර ෙවන ෙවනම කවරවල බහා එම කවර ෙදක ත“ කවරයක බහා ඉ”’ප’ 
කළ –“ය.

 04.  ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම එම —ථානෙ“ “ම ලං” ”වෘත කරන අතර, 
ලං”ක”ට ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල’ එ” “ෙය–“තෙය—ට එම අව—ථාවට 
සහභා“ •මට අවසර ෙද• ලැෙ•.

 05. ලං” •ය”• ෙග•ම•” ෙතාරව ෙහ–මාගම ෙර–හෙ“ ප“”ෂා •“මට –”වන.

 06.  රජෙ“ ෙකා”–ා’ ෙකා”ෙ– කඩකර අසා“ ෙඛන ගත ෙකාට ඇ“ 
––ගල”” ෙවත ලං”ප’ “—’ කර• ෙනාලැෙ•.

 07.  අ—ළ ලං” ස’—•ණෙය” ම ෙහ– ඉ” ෙකාටස” ෙහ– ””ගැ”ම ෙහ– ““”ෙ’ප 
•“ෙ’ අ”“ය “ස’පාදන කව ස“ෙ“.

සභාප“,
“ාෙ–ය “ස’පාදන ක“•ව,
”•ක ෙරහල, ෙහමාගම.
”රකථන : 011-2855200, 011-2098824, 0112-894780, 011-2098825
ෆැ”— : 011-2857844

ආපනශාලා ලං” කැඳ•ම - 2020 / 2021

ලං” සඳහා ආරාධනය
2020.07.19 ෙව“ ”න පළ කරන ලද ලං සඳහා ආරාධනය 

’”• ෙ සංෙශ–ධනය”
ආර”ෂක අමා“ාංශය

ෙකා”–ා’ අංකය : DHQC/MVAC/1&2/2020
01.  ආර”ෂක අමා“ාංශෙ ෙක’ ෙව•ෙව”, ආර”ෂක අමා“ාංශෙ, අමා“ ම–ඩලය පකළ —ථාවර “ස’පාදන ක“ෙ“ 

(SCAPC) සභාප“ ”’”, පහ“” ”—තර ෙකාට ඇ“ ප’”, බතර“ල, පැලවත, අෙ•ෙගාඩ පාෙ•, ෙය“ත ආර”ෂක ”ල—ථාන 
සං–•ණෙ 01 සහ 02 ඒකක සඳහා, යා”—ක වා– සංසරණ හා වා–ස”කරණ ප–ධ“ය “•මාණය ෙකාට, සපයා, —ථා”ත •“ම සඳහා 
”””ක’ල හා “–ණතා—•ණ ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තැ“ ලං” ’” කැඳව• ලැෙ•. එ“ ඇ—තෙ’”“ගත ”’වැය – ලංකා ””ය 
“•යන 1400 (වැ” ර“ත) ෙ“.

  අ—ළ කා•යයට, අෙ•ෙගාඩ ”“ ආර”ෂක ”ල—ථාන සං•ණෙ“ 01 හා 02 ඒකක සඳහා යා”—ක වා–සංසරණ හා
 වා– ස”කරණ ප–ධ“ය” “•මාණය ෙකාට, සපයා, —ථා”ත “ම අය’ ෙ“.
02. අ—ළ ඉ”•“’ කාලය ”න 300 •.
03. ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ “යාප“පා“ය “”” ෙමම ලං”කරණය පවව• ලැෙ•.
04.  ෙකා”–ා “—නයට ”””ක’ ලැ—මට, සා•ථක ලං”ක”වා අපෙඛන ගත— අය ෙනා”ය –“ය. ලං”ක”ව” ස“ව, යා”—ක වා– 

සංසරණ හා වා–ස”කරණ (MVAC)  කා•ය උප ”ෙ•ෂඥතාව යටෙ ””•මය හා යා”—ක ෙ—වා (EM) ”ෙ•ෂඥතාවෙ, ඉ”•“’ 
ක•මා”ත සංව•ධන අ“කා’ෙ (CIDA) EM 1 ෙ”—ෙ •යාප”ං—ය ස“ ”ය –“ය. තවද, අ—ළ ලං”ක” ෙහ ඔ“ ”’” ෙය“ත 
උප ෙකා”–ාක” ෙහ ඔ“ෙ” බ–ධ ”ාපාර හ–ක”හට, අ“ෙ•ක අ— ෙව”යතා ෙ—වා ව•”කරණෙ, ඉ”•“’ ක•මා”ත 
සංව•ධන අ“කා’ෙ EM 1 ෙ”—ෙ •යාප”ං—ය ස“ ”ය –“ය.

05. ෙකා”–ා “—නය සඳහා අව“ අවම ”””ක’ පහ“” ද”වා ඇත.

”””ක අවම ”””ක අව“තා
(i) ප”“ය වසර 10 “ළ“ ඕනෑම වසර පහ 

“ළ ඉකළ කා•යය”“ වා•“ක ”’වැ’ 
ව“නාකෙ’ සාමා—ය (MVAC)

වසරකට – ලංකා ””ය “•යන 700

(ii) ප”“ය වසර 10 “ළ“ 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 හා 
2019) සමාන ඒකක “•මාණය ෙකාට, සපයා, 
—ථා”ත •“’ ””බඳ පළ–”–ද

ප”“ය වසර 10 “ළ, අවම වශෙය” යා”—ක වා– සංසරණ හා වා–ස”කරණ 
ප–ධ“ 5 ” සා•ථකව “ම ෙකාට “—ම. එව” ප–ධ“ එකක අවම ව“නාකම – 
ලංකා ””ය “•යන 100 කට ෙනාඅ— ”ය –“ය.
ලං”ක” ෙහ ඔ“ෙ” ෙය“ත උපෙකා”–ාක” ෙහ ඔ“ෙ” බ–ධ ”ාපාර 
හ–ක” ”’” අවම වශෙය” ෙගාඩනැ“• —වයං”ය කරණ ප–ධ“ (BAS)  
පහ”, අවම වශෙය” – ලංකා ””ය “•යන 10 ක ව“නාක“” සා•ථකව 
ස’—•ණ ෙකාට “–ය –“ අතර, එම ”ාපෘ“ අතර ”ාපෘ“ ෙදක” සඳහා 
ව“නාකම – ලංකා ””ය “•යන 25 කට ෙනාඅ— ”ය –“ය.

(iii) “–ය –“ අවම ”ව—ල වක’ සහ / 
ෙහ ණය පහ”ක’ “මාණය (ෙවන 
ෙකා”–ා“මය බැ”’ සඳහා ෙව” කළ ප”) 
හා ෙමම ෙකා”–ා“ව යටෙ කර• ලබන ය’ 
අ“කාර’ ෙග•’ හැර

– ලංකා ””ය “•යන 350 ට ෙනාඅ— ”ය –“ය.

(iv) අ—ළ ෙ—වා කාලය “ළ, සපය• ලබන ප–ධ“ය 
සඳහා ලං”ක” ”’”ම ෙහ ඔ“ෙ” බලය 
පැව“ න’කළ “ෙය“තය ”’” නඩ“ 
ෙ—වා ලබා “ෙ’ හැ•යාව “–ය –“ය.

ෙමය අ“ව“ ෙ“.

06.  උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව”හට අව“ වැ•”ර ”—තර, – ලංකාෙ“ බතර“ල, පැලවත, අෙ•ෙගාඩ පාෙ• ආර”ෂක ”ල—ථාන 
සං–•ණ ”ාපෘ“ෙය“, ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකෙය“ අ–”ෂ ෙව“” ලබාගත හැ• අතර, ඉහත •”නෙ“ 2020.07.20 ”න ’ට 
2020.09.16 ”න ද”වා, රාජකා“ ”නවල, 09.00 පැය හා 15.00 පැය අතර කාලය “ළ, ෙනා“ලෙ ලං” ෙඛන ප“”ෂා ෙකාට බැ•ය හැක.

07.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ – ලංකා ””ය 100,000.00 (– ලංකා ””ය එ” ල”ෂය”) ෙග•ෙම” හා – ලංකාෙ“, ෙකාළඹ 
03, බාලද”ෂ මාවෙ, අංක 15/5, ආර”ෂක අමා“ාංශෙ ගණකා“කා“ (“ස’පාදන) ෙවත •”ත අය”’පත” ඉ”’ප •“ෙම”, 
උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව”හට, 2020.07.20 ”න ’ට 2020.09.16 ”න ද”වා, රාජකා“ ”නවල 09.00 පැය හා 15.00 පැය අතර 
කාලය “ළ, ඉං“’ භාෂාෙව” සක— කරන ලද (1 A ෙව”ම හැර) ස’—•ණ ලං” ෙඛන ක”ටලය” “ල“ ගත හැක. ෙග•’, “ද•”ම 
කළ –“ෙ“.

08.  ලං”, පහත ස ඳහ” •”නයට ෙගනැ” භාර“ෙම” ෙහ පහත •”නෙ තබා ඇ“ ලං” ෙප”“ෙ බහා–ෙම” 2020.09.17 ”න 11.00 
පැයට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය. “මාද ලං” ““ෙ”ප ෙකෙ•. අ—ළ භාර ගැ”ෙ’ කාලය අවස” — වහාම පැ“ණ ’”මට කැමැත” 
ද”වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය“තය”ෙ” ඉ”’ෙ ලැ— ඇ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

09. ලං”, 2020.09.17 ”න ’ට 2021.03.10 ”න ද”වා (අ—ළ ලං” අවස” ”න ’ට ”න 175 ” ද”වා) වලං• ”ය –“ය.
10.  ’ය—ම ලං” සමග – ලංකා ”ය” “•යන ”’ එක” (–ලං . 21,000,000.00) වනාක“” , – ලංකා මහ බැංව ”’” අ•මත 

කළ – ලංකාෙ“ “යාමක බැංව•” ලබාග, ඒ“ණ හා ෙකා”ෙ–’ ”ර“ත බැ“’කරය” වශෙය” — "ලං” ඇපකරය”" “–ය 
–“ අතර, එම ලං” ඇපකරය, 2020.09.17 ”න ’ට 2021.04.07 ”න ද”වා (ලං” අවස” ”න ’ට ”න 203) වලං• ”ය –“ය. අ—ළ ලං” 
ඇපකරෙ ““ලා’යා ආර”ෂක අමා“ාංශෙ ෙක’ ”ය –“ය.

11.  ලං”ක”ව” ”’” ආර”ෂක ”ල—ථාන සං–•ණ ”ාපෘ“ෙය” අ—ළ ලං” ෙඛන “ල“ ගැ”මට ෙපර, (අ—ළ ෙවෙතා) 1987 අංක 03 
දරන ෙපා” ෙකා”–ා පනත යටෙ “ කර• ලබන •යාප”ං— සහ“කය ඉ”’ප කළ –“ය.

12.  ලං”ක”ව” ”’”, ලං” ”වෘත •“ෙ’ අව—ථාවට සහභා“ •මට අෙ“”“ත අයෙ” නම හා ජා“ක හැ“•’ප අංකය / පා—ෙප” 
අංකය අ—ළ ”වෘත •“ෙ’ ”නයට අවම වශෙය” රාජකා“ ”න “නකට (03) ෙපර, ආර”ෂක අමා“ාංශෙ අ–”ෂ ජනරා ෙවත 
•”තව ’•’ ”ය –“ය.

 ඉහ“” ෙයා කළ •නය වෙ“ :
සභාප“,
අමා“ ම–ඩලය ප’කළ —ථාවර “සපාදන ක“•ව (SCAPC),
අාර”ෂක අමා“ාංශය,
අංක 15/5, බාලද”ෂ මාවත,
ෙකාළඹ 03,  ලංකාව.

”රකථනය  :  0094-011-2390719
ෆැ”—  :  0094-011-2390720

අෙ•ෙගාඩ ආර”ෂක ”ල—ථාන ෙගාඩනැ“• සං•ණෙ“ ”“ 
01 හා 02 ඒකක සඳහා යා”—ක වා– සංසරණ හා 
වා–ස”කරණ ප–ධ“ය “•මාණය ෙකාට, සපයා, 

—ථා”ත “ම සඳහා ලං”ව
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• හර්ෂා සුග ත දාස

දෙහිවල සතදවෝද්යානය, පිළි
යනෙල කහද�ොළ ප්රදේශයට
රැදෙනයෑදේපුවතක්�සුගියදා

මොධ්යඔසදස �ළ විය. �සුගිය 20 වැනිදා
ජොතික සතදවෝද්යාන සහ උේභිෙ උද්යාන
දෙ�ොරතදේනතු නිලධොරීන පිරිසක් සමඟ
සංචොරකඅමොත්යප්රසනනරණතුංෙමහතො
�ැවැතවූසොකච්ොවකදීදමමඅෙහසඉදිරි
�තවීතිදේ.
දෙහිවලසතදවෝද්යානදේ පවතින වත්මන්
තතතවයපිළිබඳවවාරතාවක්ලබාදෙනදලස
සංචාරක අ්මාත්ය ප්රසන්න රණතංග විසින්
අ්මාත්යාංශදේකම්එස්.දෙට්ටිආරච්චිටඋප
දෙස් දී ඇති අතර දෙහිවල පිහිටි සතදවෝ
ද්යානයපිළියන්ෙලකෙදපාළටරැදගනයෑ්මට
දේත දලස ද්මහිදී දපන්වා දී තිදබන්දන්
වඩාතඉඩකඩඇතිභූමිප්රදේශයකසතදවෝ
ද්යානය ඉදි කිරීද්මන් සතන්ට යෙපතක් සිදු
වනබවයි.සතන්කූඩුකරනැරඹීදම්ක්ර්මදේ
ෙයවරත්මානදේයේපැනගියක්ර්මදේෙයක්
බැවින්නවීනදලෝකයටගැළදපනපරිදිසකස්
කිරී්ම අත්යවශ්යබවතඑයසතවහිංසනයක්
සිදුදනාවනආකාරදයන්සිදුකළයුතබවත
අ්මාත්යවරයාදපන්වාදීතිදේ.

දෙහිවල සතදවෝද්යානය පිළියන්ෙල කෙ
දපාළටරැදගනයෑ්මට,විදරෝධයපාමින්එහි
දස්වක දස්විකාවන් 26 වැනි බදාදා ෙෙවේ
කෑ්මපැදයන්පැය½ කදීනිෙඬවිදරෝධයක්
ක්රියාත්මක කිරී්මට නියමිතව තිබුණි. එදෙත
එයඅතහිටුවනුලැබුදේසංචාරකඅ්මාත්යවර
යාදේඅ්මාත්යාංශදේකම්එස්.දෙට්ටිආරච්චි
විසින්කෙදපාළටරැදගනයෑ්මඅ්මාත්යවරයා
දයෝජනාවක් වශදයන් පැවසුවෙ එය තව
්මතස්ථිරඅෙෙසක්වීදනා්මැතිබවදස්වක
දස්විකාවන්ටදැනුම් දුන්නිසාය. අදගෝස්ත
31වැනිදින(දෙටදින)දෙහිවලසතදවෝද්යා
නදේවෘතතීයසමිතිනායකයන්දම්සම්බ
න්ධදයන්සංචාරකඅ්මාත්යප්රසන්නරණතංග
ස්මඟ සාකච්්ාවක් පැවැතවී්මට නියමිතව
තිදේ.
ජාතිකසතදවෝද්යානයදෙහිවලස්්ාපිතකර
වසර84ක්ගතවීඇත.ද්මහිවපසරියඅක්කර
23කි.මුලින්්මසතවකූඩුයටදතසතන්රඳවා
තැබූවෙඅෙවනවිට‘සතවඅරණ’යනසංක
ේපය ක්රියාත්මක වන්දන් සතව කූඩු සංක
ේපයපැරණිසංකේපයක්වනබැවිනි.1982ට
දපරද්මයවනජීවීඅ්මාත්යාංශයටඅයතවුවෙ
එතැන්සිටජාතිකසතදවෝද්යානපනතයටදත

දෙපාරතදම්න්තවස්්ාපිතදකරිණි.වරත්මා
නදේජාතිකසතදවෝද්යානසෙඋේභිෙඋද්යාන
අයතවන්දන්සංචාරකඅ්මාත්යාංශයටයි.දම්
වනවිටජාතිකසතදවෝද්යානයදෙහිවලටප්ම
ණක් සී්මා වී නැත. පින්නවල වාදගාේල,
ෙම්බන්දතාට රිදීග්ම සෆාරි උද්යානය සෙ
දොරණදගෝනදපාළදගාවිදපාළෙක්වාද්මය
පුළුේවීතිදේ.ජාතිකසතදවෝද්යානයක්පිහි
ටුවීදම්මූලිකඅරමුණවන්දන්විදනෝදාස්වාෙ
යයි.එදස්වුවෙඊටපරිබාහිරඅරමුණුකීපයක්
ෙ ද්ම්මගින් අදේක්ෂිතය. අධ්ාපනික දැනු්ම
ලබාදී්ම,පරදේෂණකටයුතසෙසතන්අභිජ
නනයකිරී්මඑවැනිඅරමුණුකීපයකි.එදෙත
දම් වනවිට සංවෘත සංදවෝද්යාන දකදරහි
පක්ෂද්මන්්මවිපක්ෂඅෙෙස්ේමතවීතිදේ.
දබාදෙෝදෙදනකුදගන්එේලවනවිදරෝධතාව
වනුදේසතන්කූඩුකරසිටීද්මන්සතවහිංස
නයක්වනබවය.වැඩිඉඩකඩසහිතභූමියක
‘සතවඅරණ’සංකේපයයටදතසතදවෝද්යාන
ඉදිකිරී්මටපියවරගනුලැබුදේඑබැවිනි.නව
සංචාරකඅ්මාත්යවරයාපිළියන්ෙලකෙදපාළට
ජාතිකසතදවෝද්යානයරැදගනයෑ්මටඅෙෙස්
කදේඑ්මනිසාවියයුතය.
“ජාතික සතදවෝද්යාන දෙපාරතදම්න්තව
යටදතදෙහිවලසතදවෝද්යානය,රිදීග්මසෆාරි
උද්යානයසෙපින්නවලවාදගාේලසතදවෝ
ද්යානය තිදබනවා. ද්ම්ම සතදවෝද්යානවල
නවතා ේමා තිදබන ඉදිකිරීම් යළි ආරම්්භ
කරලාදම්වාදියුණුකරගන්දන්නැතිවඅලු
තින්්මස්්ානයක්පටන්ගැනී්ම අපරාධයක්
ෙැටියටයි අපි නම් ෙකින්දන්. අලුත තැනක්
ෙෙනවාකියන්දන්දකායිතරම්දලාකුවියෙ
්මක්ෙ?රදට්සේලිනාස්තිදවනවා.
ජනාධිපති දගෝඨා්භය රාජපක්ෂ ්මෙත්මයා
රදට්මුෙේ,ජාතිකධනයනාස්තිවී්මවැළැ
ක්වී්මට පියවර ගනිේදී දම් වදේ දවලාවක
අලුතඉදිකිරී්මකටඅතගෙනඑකසුදුසුනැෙැ.
දෙහිවලසතදවෝද්යානදේඅඩුපාඩුතිදබනවා.
ඒඅඩුපාඩුදපන්වාදෙන්නඅපිසූදානම්.අපි
කැ්මැතියිනවඅ්මාත්යත්මාදෙහිවලසතදවෝ
ද්යානදේසංචාරයකටසේභාගිදවනවානම්”
යනුදවන් දෙහිවල සතදවෝද්යානය කෙදපා
ළටරැදගනයෑ්මටඑදරහිවඅෙෙස්පළකදේ
ශ්රී ලංකා ජාතික සතදවෝද්යානදේ දපාදුජන

දස්වකසංග්මදේස්භාපතික්රිෂාන්තක්රිස්දටෝ
පරය.
දෙහිවල සතදවෝද්යානදේ භූමි ප්ර්මාණය
අක්කර23කි.පිළියන්ෙලකෙදපාළභූමිප්ර්මා
ණය අක්කර 72 කි. අක්කර 23 ට වඩා 72
විශාලබවඅපිෙනිමු.්මාදේ්මතකදේෙැටියට
පින්නවල වාදගාේදේ සතදවෝද්යානදේ භූමි
ප්ර්මාණයඅක්කර50කි.එදෙතෙම්බන්දතාට
රිදීග්මසෆාරිඋද්යානදේවපසරියඅක්කර500
කි.

අක්කර 72 ට වඩා 500 විශාල බව ෙ අප
විසින්පිළිගතයුතය.සතන්ටනිෙෙසභුක්ති
විඳිමින් ජීවත වී්මට රිදීග්ම සෆාරි උද්යානය
තිබියදීතවතඋද්යානයකටඅතගැසීදම්දැඩි
අවශ්යතාවක්පැනනඟින්දන්නැතිබවඅපදේ
අෙෙසය.අදනක,අධ්ාපනිකොපරදේෂණ
කටයුතසඳොපැමිදණනඅයටදුම්රිදයන්දෙෝ
බස් රිදයන් පැමිණීදම් පෙසුව තිදබන්දන්
දෙහිවල ජාතික සතදවෝද්යානයටය. ද්මහිදී
නරඹන්නන්දේතදැනු්මරැස්කරන්නන්දේත
ප්රවාෙනපෙසුකම්දකදරහිෙඅවධානයදයාමු
කිරී්මවටී.
සා්මාන්යදයන්සංවෘතසතදවෝද්යාන්මගින්
සතන්දේනිෙෙසසී්මාවනබවටදචෝෙනාකළ
ෙඉන්සැලදසනවාසිකීපයක්දකදරහිසතව
විද්යාඥයන්අවධානයදයාමුකරන්දන්ඕනෑ්ම
දෙයකදොඳනරක,වාසිඅවාසිතිදබන
බවඅපටසිහිපතකරමිනි.වනාන්තරදේජීවත
වනසතන්විදලෝපිතයන්ටදගාදුරුවීදම්දැඩි
අවදාන්මක්පැවතනෙසතදවෝද්යානතළජීව
තවනසතන්ටඑවැනිඅනතරුදනා්මැතිවී්ම
දේතදවන් ද්ම්ම සතවයන්දේ ආයු කාලය
වැඩිවී්මඑක්යෙපතකරුණකි.වනාන්තරතළ
සිටිනඇතැම්සතන්වඳවීයෑදම්තරජනයට
ලක් වුව ෙ සතදවෝද්යාන තළ සිටින සතන්
අභිජනනක්රියාවලිය්මගින්දබෝකරආරක්ෂා
කරගැනී්මටෙැකිවී්මතවතවාසිදායකකාර
ණයක්දලසදැක්වියෙැකිය.
ඇතැම්සතන්සතදවෝද්යානතළදනාසිට

වනාන්තර තළ ජීවතවූදේ නම් ්මරණයට
පතවීමුළු්මනින්්මවඳවීයාෙැකිය. එද්මන්
්ම විවිධ පරදේෂණ ො අධ්ාපනික කටයුත
සඳොපැමිදණනඅයටසතවචරයාවන්නිරී
ක්ෂණයකරගැනී්මටසතදවෝද්යානතළසිටින
සතන්දගන් ්මෙත පිටිවෙලක් ලැදබනුඇත.
වනදේ සිටින සතන්ට සමීප වී නිරීක්ෂණය
කළ දනාෙැකි වූවත සතදවෝද්යාන තළ දිවි
දගදවනසතන්දේසමීපයටදගාස්නිරීක්ෂ
ණයකළෙැකිවී්මඑ්මවාසියයි.
දම්අනුවසංවෘතසතදවෝද්යානයනසංක
ේපය මුළු්මනින්්ම බැෙැර කළ යුත නැත.
එදෙතවරත්මානදේදීදබාදෙෝසතදවෝද්යාන
පවතවාදගනයනුලබන්දන්විදනෝෙසෙක්රීඩා
කටයුත විෂය මූලික කර ගනිමිනි. එබැවින්
බලධාරීන් දේ ප්රමුඛ අරමුණ වී තිදබන්දන්
ප්රෙරශන්මගින්මුෙේඉපයී්මසෙලා්භයතර
කරගැනී්මය.
ජජවසංරක්ෂණයඋදෙසාඔවුන්දේන්යාය
පත්රදේහිමිවීතිදබන්දන්අවැෙගතස්්ානයකි.
එ්මනිසා්ම ‘සතව අරණ’සංකේපයයටදත
වුව ෙ සතන්ටදනාගැළදපනසීමිත ඉඩකඩ
දවන් කර තැබී්ම, සතන් අධික ප්ර්මාණයක්
ගාේකිරී්මසෙසතව්භාරකරුවන්ටවිධි්මත
ආකාරයට නිසි අධ්ාපනයක් ලබා දනාදී්ම
දේතදවන් ඔවුන් සතන් දකදරහි ෙක්වන
දනාසැලකිේලවැනිඅඩුපාඩුරැසක්සතදවෝ
ද්යානතළදැකගතෙැකිය.

නව අ්මාත්යවරයා ද්මවැනි අඩුපාඩු
දකදරහිඅවධානයදයාමුකරන්දන්නම්එය
ඉතාවැෙගතවනුඇත.සතදවෝද්යානයක්යනු
තවදුරටත සතන් දකාටු කර තබා ගනිමින්
විදනෝෙය සඳො මුෙේ උපයා ගන්නා ්මධ්
ස්්ානයක් දනාවන බව අවදබෝධ කර ගත
යුත ය. එද්මන් ්ම සතදවෝද්යානතළ සැබෑ
දලස්මසතවසංරක්ෂණයක්සිදුවියයුතබව
ෙසිහිතබාගැනී්මවටී.ද්මයබලධාරීන්ටඅව
ධාරණයකරදී්ම ප්ර්්මදයන් ්ම සිදුකළ යුත
කාරයයකි.

මීට අ්මතරව දෙහිවල සතදවෝද්යානදේ
ලංකාවටආදේණිකදිවියන්නැත.දම්වන
විටදිවියන්දේකූඩුහිස්වපවතී.ඔටුදවෝනැත.
චීටාසතන්ෙනැත.සතදවෝද්යානය්මාරුකිරී
්මටදපරඑහිඅඩුපාඩුසම්පූරණකරගැනී්ම
වඩාවැෙගතපියවරක්වශදයන්සඳෙන්කළ
ෙැකිය.

“ජාතිකසතදවෝද්යානසංචාරකඅ්මාත්යාං
ශදයන් ඉවත කරලා වනජීවී අ්මාත්යාංශ
යටපවරනවානම්හුඟක්දොඳයි.දකෝච්චිය
යන්න ඕදන් දරේ පාදර මිසක් බස් පාදර
දනද්මයිදන්.කෙදපාළට දගනයෑ්මසම්බ
න්ධදයන්අදේඅක්මැතතප්රකාශකරලාජනා
ධිපතිදගෝඨා්භයරාජපක්ෂ්මැතිත්මාටලිඛිතව
ෙන්වාතිදබනවා.විෂය්භාරඅ්මාත්යවරයාටත
යැේවා.අදගෝස්ත21දාතමින්අපියැවූලියු්මට
අ්මාත්යාංශ දේකම්දේ දැනුම් දී්ම ්මත අති
දරක දේකම්වරයාදේ අතසනින් අපිට පිළි
තරක්ලැබුණා.එහිසඳෙන්වුදේදෙහිවලින්
කෙදපාළටරැදගනයෑ්මගැනද්මදතක්තීර
ණයක්දගනදනා්මැතිබව.ඒඅයද්මදතක්
කියලාතිබුණුනිසාඅපිතඅදේනිෙඬවිදරෝ
ධයතාවකාලිකවනැවැතතවා.ඇතතට්මඅපි
වරජනයකට දනාගිහින් නිෙඬ විදරෝධයකට
යන්නතීරණයකදේතදගෝඨා්භය රාජපක්ෂ
්මැතිත්මානිසා.එත්මාරට්භාරගතතග්මන්
අපිවරජනයකරන්නදොඳනැෙැදන්.දෙට
අ්මාත්යවරයාෙම්බදවන්නයනවාදන්.සාක
ච්්ාවසාර්කදවයිකියලාඅපිවිශවාසකර
නවා”යනුදවන්ශ්රීලංකාජාතිකසතදවෝද්යා
නදේ දපාදුජන දස්වක සංග්මදේ ස්භාපති
ක්රිෂාන්තක්රිස්දටෝපරසඳෙන්කදේය.
ලංකාදේ සතදවෝද්යාන වැඩි දියුණු කළ
යුතය. දවනස්කම් සිදු කළ යුත ය. එදෙත
දකාදරෝනාවසංගතයදේතදවන්අඩපණවූ
ආරථිකයක්ඇතිඅදේරදට්ද්මයඊටසුදුසු
කාලය දැයි විචාර බුේධිදයන් වි්මසා බැලී්ම
වටී.

 කහප�ොළට... 
‘�නින්නප�රසිතොබලනු’

 අමා ත්ය ව රයා සමඟ 
සාක ච්ාව හෙට

නිෙඬ විහරෝ ධය 
තාව කා ලි කව නවතා තිහෙ නවා

හෙහි වල සතු නවතහත 
ලංකාහේ දිවිහයා නැෙැ

 විහනෝ ෙ යට වඩා 
සතව සංර ක්ෂ ණ යට 
ප්රමු ඛ තවය දිය යුතුයි

සතපවෝද්යා්නයපෙහිවලසිට

 එස්. ල�ෂාකු ක ර විට - කරාපිටියසමූහ

දමරටඑක්තරොෙේමොනයක්නෙ
දායකයනපිරිසකටතමනදගේ
්නෙයප්රකොශකිරීමට්නෙ

මධ්යස්ොනයදවතයොමටකිදලෝමීටර40කට
ආසනනදුරක්දෙවොයොමටසිදුවඇතැයි
කිවදහොතඔබපුදුමයට�තවනුඇත.අතු
දරදෙෙරහො�ැලවොඩියදලසහැඳිනදවන
දේෙේමොනදෙදක්ජනතොවඅයතවනඉහළ
මිලලවග්ොමනිලධොරීවසදේ්නෙමධ්ය
ස්ොනයපිහිටොඇතදතමිලලවකණිෂ්ඨ
විද්යාලදේය.මිලලවකණිෂ්ඨවිද්යාලයතදේ
ෙේමොනයතදවනකරමිනදෙලලවරක්ෂිතය
පිහිටොඇත.

අතදරදගෙරොපැේවාඩියනම්දෙක
කින්ෙැඳින්වුවෙඑයඑක්මගම්්මානයක්
වනඅතරජීවතවන්දන්පවුේෙැටගණනකි.
දම්ගැමියන්ටඇතිවිශාලත්මගැටලුව
වන්දන්ගාේලදිස්්රික්කදයන්ග්මටපිවිසුම්
්මාරගයක්දනා්මැතිවී්මයි.දම්නිසාඔවුන්ට
්මාතරදිස්්රික්කයටඅයතවඇතිවතරාව
ගම්්මානයෙරොදබලිඅතතකුඹුරටපැමිණ
එතැනින්පේදේබැේෙෙරොදෙනියායටත,
දෙනියාදේසිටද්මාරවකටතද්මාරවකින්
මිේලවටතයායුතවී්මයි.දම්දුරකිදලෝ
මීටර40කටආසන්නය.ඒඅනුවත්මවටිනා
්න්ෙයප්රකාශකිරී්මටකැදේ්මැදින්කූඩැ

ේලන්දේපීඩාවවිඳිමින්යායුතය.
“අපි්න්ෙයදාන්නයන්නඕනෑ
මිේලවකණිෂඨවිද්යාලයට.ඒකටපාදරන්
යනවනම්කිදලෝමීටර50ක්විතරදුරක්
යන්නදවනවා.නැතනම්කැදේ්මැදින්
කිදලෝමීටර4ක්විතරයන්නදවනවා.දම්ක
දබාදෝමදුෂකරග්මක්.අපිටෙැ්මදා්මකිය
නවා්න්ේමධ්ස්්ානයක්ග්මටදෙන්නම්
කියලා.ඒකත්න්ෙදපාදරාන්දුවක්විතරයි.
ඒතඅපිතා්ම්න්ෙයදාන්නයනවා.“විදාන
පතිරණදේ්මාටින්සිංදෝ්මෙතාපවසයි.
“අපිෙැ්මදේට්මයන්දන්්මාතරදිස්්රි
ක්කයට.ෙරුවන්ඉදගනගන්දන්ත්මාතර.
නමුතඅපි්මාතරදිස්්රික්කයපැතදතහිටි
යතඅපිඅයිතිදවන්දන්දනළුවප්රාදේශීය
දේකම්දකාට්ඨාසයට.අදේග්මගාේදලන්
දවන්දවලාහුෙකලාදවලාතිබුණතඅපි
අයිතිගාේලට.දම්නිසාඅපිදලාකුඅ්මා

රුවකවැටිලාඉන්දන්.රජදයන්වැඩක්
කරගන්නදනළුවටයන්නඕනෑ.දනළු
වටයන්නකිදලෝමීටර60ක්විතරයන්න
ඕන්න්ෙයදාන්නකිදලෝමීටර50ක්විතර
යන්නඕනෑ.අනිතසියලුවැඩකටයුත
කරගන්නයන්දන්්මාතරට.නමුත්මාතර
දිස්්රික්කදේදපාදුකටයුතවලින්අපිටඈත
දවන්නදවලාතිදයනවා.දම්කදලාකුකර
ෙරයක්.අපිදම්නිසාදගාඩක්දුක්විදිනවා.
විදුලියඑන්දන්්මාතරින්.පාරවේලැබුදේ
්මාතරින්.නමුතදම්කැදේ්මැදින්දෙේල
වට,දනළුවටයන්නපුළුවන්පාරවේතිදය
නවා.ඒවාදැවසංස්්ාදවන්කපපුදලාකු
පාරවේ.අදේගදම්ඉෙලාසැතපු්මක්නැෙැ
ඒපාරවේවලට.අපිඉේලන්දන්දම්පාරක්
අපිටයාකරලාඑළිදපදෙළිකරලාදෙන්න
කියලා.එතදකාටඅපිටකැදේ්මැදින්ඉතා
පෙසුදවන්දනළුවටයන්නපුළුවන්.අෙ
උදේ්ම්ම6.30ට්මදේවියෙමින්්න්ෙය
දාන්නගිහින්එනවිටසවස2.30වුණා.“
්මනම්දේරිනන්ෙසිරි්මෙතාපවසයි.
“මිේලවටයනවාකියන්දන්සම්පූරණ
ෙවසක්්මවැයදවනවැඩක්.අදේගදම්
කාන්තාවකටළ්මදයක්ලැදබන්නඉන්න
වානම්ළඟින්තිදයන්මාතරසායනයක
ටවතයන්නවිදියක්නැෙැ.ඒකටතයන්න
ඕනෑමිේලවට.්න්ෙයළංවුණා්මෙැද්මෝ්ම
ඇවිතඅපිට්න්ෙයදාන්නයන්නතිදයන
දුරගැනකතාකරනවා.ඒතඅපිග්ර්මානිල
ධාරීසෙතිකයක්ගන්නපවාකිදලෝමීටර
45ක්යන්නදවනවා.ඒකටෙවසක්ඉවරයි.
ඊටපස්දස්ඒකඅරදගනදනළුවප්රාදේ
ශීයදේකම්කාරයාලයටයන්නතවකිදලෝ
මීටර60ක්යන්නඕනෑ.ඒකටතවෙවසක්
ගතදවනවා.්මරණයක්වුණා්මග්රා්මනිලධාරී
්මෙතතයාඑනකම්දගෙරමිනියතියාගන්න
දවනවා.අපිටපාරක්ලැදබනවානම්දම්
ගැටලුඅවසන්දවනවා.“සුබසිංෙග්මදේ
ද්මදස්පැවසුවාය.
“ප්රාදේශීයදේකම්ත්මාතඇවිතඅදේ
ගම්්මානදේඅපෙසුතාගැනදසායාබැලුවා.
එන්මැතිවරණදේදිග්මට්න්ෙදපට්ටියක්
දෙනවාකියලාදපාදරාන්දුවුණා.්මේමැති

වරණයට්න්ෙයදාන්නයන්න්මැතිවරණ
කාරයාලදයන්බස්එකක්එවලාතිබුණා.
ඒදක්5060ක්විතරගියා.දකාටසක්
කැදලන්ගිහිේලා්න්ෙයදාලාආවා.අපි
ඉේනඑක්මදේපාරඅපිටදෙන්නකියලා
විතරයි.“සුරංගදේ්මකු්මාරපවසයි.
ඔවුන්බැංකුකටයුතවලසිටසියලුදේ
සඳෝමාතරදිස්්රික්කයටගියෙරජදේ
සියලුකටයුතසිදුදකදරන්දන්දනළුදවනි.
පවුේ60කටවැඩිප්ර්මාණයක්දම්ගදම්
ජීවතවනඅතරලියාපදිංචි්න්ෙදායකයන්
සංඛ්ාව173කි.
දම්ගම්්මානයදසායාගියඅපිමිේලව

කණිෂඨවිද්යාලදේ
්න්ේමධ්ස්්ාන
යටදගාස්එතැ
නින්අතදරදගෙර
ොපැේවාඩිය
ගම්්මානයටගිදයමු.
යතරුපැදියකගිය
අපටඅතදරදගෙර
ගම්්මානදේඅව
සානනිවසෙක්වා්ම
වූදුරමිේලව
කණිෂඨවිද්යාලදේ
සිටකිදලෝමීටර

37කි.ඔවුන්දේග්මටආසන්නත්මදපාදු
බස්ර්පැමිදණනස්්ානයදබලිඅතතකුඹුර
කඩපිලයි.එතැනසිටගදම්අවසානනිවසට
දුරකිදලෝමීටර5.1කි.බසයක්ගැනී්මටනම්
දම්ගදම්ජනතාවපයින්දෙෝයතරැපැදිය
කින්දෙෝදම්දුරදගවායායුතය.
ආසන්න්මනගරයදෙනියායයි.දෙනියා
යටදුරකිදලෝමීටර15කි.ගදම්සිටදනළුව
ප්රාදේශීයදේකම්කාරයාලයටඇතිදුර
කිදලෝමීටර57කි.
ගදම්ජනතාවපවසන්දන්්න්ෙයආස
න්නවනවිටදේශපාලනඥයන්පැමිණපාර

ෙදාදෙන්නම්යැයිදපාදරාන්දුවුවෙඒවා
කඩවුණුදපාදරාන්දුවනබවයි.ද්මවැනි
දුරක්දගවාදගාස්්න්ෙය්භාවිතාකිරී්ම
ඔවුන්ටගැටලුවක්වුවෙග්මට්මාරගයක්
ලැදබනඇතැයිඅදපක්ෂාදවන්ඔවුහුද්මවර
ේන්ෙයදැමූෙ.
දනළුවප්රාදේශීයදේකම්වනචතරංග
ගුණදස්කරපවසන්දන්ද්මවන්අෙෙසකි..
“දම්ගම්්මානයපිහිටාතිදබන්දන්
ගාේලදිස්්රික්කදේඑක්තරාදකලවරක.දැව
සංස්්ාදවන්කැපූ්මාරගවනාන්තරය්මැදින්
ග්මආසන්නයට්මතිදබනවා.දම්්මාරග
යක්ග්මටයාකරලාඅව්මවශදයන්ත්රීදරෝෙ
ර්යකටදෙෝයන්නඅවස්්ාවලබාදෙන්න
කියාගැමියන්දේඉේලී්මක්තිදබනවා.
දැනටවනසංරක්ෂණදෙපාරතදම්න්තව
ඒදයෝජනාවටවිරුේධයි.අපිවනාන්තරත
ආරක්ෂාකරගතයුතයි.ජනතාඅවශ්යතා
ඉටුකරමින්ඔවුන්ටපෙසුකම්සපයන්නත
අවශ්යයි.
ද්මවර්මැතිවරණදේදීතඔවුන්ටදවන්ම
්න්ෙදපට්ටියක්ලබාදී්මටදනාෙැකිවුණා.
ඒනිසාඔවුන්ට්න්ෙයප්රකාශකිරී්මටයා්ම
සඳොබස්ර්යක්ලබාදුන්නා.ඉදිරිදේ
දීදම්ගැටලුවිසඳන්නබලාදපාදරාතත
දවනවා.“
“දම්ගම්වාසීන්ටදවන්ම්න්ෙ
දපාළක්ලබාදී්මටඇතිෙැකියාවගැන
සාකච්්ාවක්කළා.ඒසඳොනීතිප්රතිදශෝ
ධනයකරන්නදවනවා.ඒනිසාද්මවර
්මේමැතිවරණදේදීඒදේකරන්නඅපෙසු
වුණා.අපිඔවුන්ට්න්ෙදපාළදවතයා්මට
බස්ර්යක්ලබාදුන්නා.ඉදිරි්මැතිවරණදේ
දීඔවුන්ටදවන්ම්න්ෙදපාළක්පිහිටුවී
්මටකටයුතකරනවා.“ඒගාේලදිස්්රික්
නිදයෝජ්ය්මැතිවරණදකා්මසාරිස්දක්.යූ.
චන්්රලාේය.

ඡනෙයදාන්නකැපේමැදින
කිපලෝමීටර40ක්ය්නගැමිපයෝ

අපිඡනෙදාන්නයනපන
කූඩැේලනකඩමින
ගස්ගේවලහැප�මින

පේකැපේමැදින
පෙේලවට,ප්නළුවට
යන්නපුළුවන�ොරවේ
තිපය්නවො.ඒවොදැව
සංස්්ොපවනක�පු

පලොකු�ොරවේ.අපේගපේ
ඉෙලොසැතපුමක්්නැහැ

ඒ�ොරවේවලට.

මනේදපේරිනනෙසිරි විදාන�තිරණදගේමොටිනසිංදෝ සුරංෙදේමකුමොර

ඉහළමිලලව්නෙමධ්යස්ොනය
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ලග්ගල කුඹුරු

 නාඋල ඉන්දික අරුණ කුමාර   

මාතලේ - ලග්ගල වූ කලී ලංකාලේ 
සුවි ලේෂී ප්ාලේ ශීය ලේකම් 
ලකාට්ා ස යකි. උතු රින් නාඋල 

හා ඇල හැර ප්ාලේ ශිය ලේකම් ලකාට්ා-
ස යත් දකු ණින් මහ නු වර හා නැල්ග න හි රින් 
විේ්ග මුව ප්ාලේ ශිය ලේකම් ලකාට්ා ස ලයන් 
ද මායිම් වී තිලේ.   

බටහිරින්අඹන්්ගඟක�ෝරලයත්
රත්කතොටත්මොයිම්�ර්ගත්කම්සුවිකේෂි
ප්ොකේශීයකේ�ම්ක�ොට්ොසයවනොහි
රොවණඉතිහොසයහොබැකෙන්කන්�රුණු
�ොරණෝගණනොවක්නිසොය.
කමහිජීවත්කවන්නන්ඉතොසරලජීවන
රටොව�ටහුරුවීසිටීමකමන්මසොම්ප්දා
යි�කේන්ක්ගොවිතැනින්ජීවි�ොවක්ගන
යෑමවැනි�ොරණොඅදටත්කම්්ගම්මොන
වලදැ�්ගතහැකිය.
සංවර්ධනකේඅරුණලුවැකටමින්පව
තිනලග්ගලප්ොකේශීයකේ�ම්ක�ොට්ො
සයටඅයත්රණමුකරහොනොරං්ගමුවආදි
්ගම්මොනවලකබොකහෝපිරිසක්නූත
නත්වයවැලේගනිමින්සිටිති.එකහත්
තවමත්පැරණික්රමකේදඔසකසසරල
ජිවි�ොක්ගවන්නන්රණමුකරහොනොරං

මස්, මාළු 
වර්ග සති 

 ්ගණ නක් නරක් 
නනාවී තබා 

්ගැනීම සඳහා 
ලග්ගල ්ගැමියා 
භාවිත කළ ක්රම 
කිහි ප යක් තිනේ   

ලග්ගල සාම්ප්ර දා යික
බීජ හා ආහාර  
සංර ක්ෂණ ක්රියා ව ලිය 

්ගමුව්ගම්වලකසොයෝගැනීමඅපහසු
නැත.
වසකර�න්නකද�ක්කුඹුරුක්ගොවි
තැනින්දිවිසරි�ර්ගන්නොකම්්ගැමියන්
අතරමැදි�න්නය�කේන්ව්ගොසිදු
�රති.වසරමුළුේකේකනොනැවති්ගලො
බසිනදිය�දුරුකම්මිනිසුන්ටමහත්
අසවැසිේලකි.කේකන්කුරක්�න්,බඩඉ
රිගු,මුං,තල,මිරිස,වටටක්�ො,වැට
ක�ොළුආදීකබොකහෝදෑඔවුහුව්ගො�රති.
පැරැන්නන්විසින්ආරක්්ො�රක්ගන
ආවිවි්ධශොන්ති�රමකමන්මවිවි්ධඇද
හිලික්රමඅදටත්ලග්ගල්ගැමියොතුළින්
දැ�්ගතහැකිය.කම්්ගැමියන්කගආහොර
කමන්මබීජ�ේතබෝගන්නොක්රමකේද
්ගැනදැනුවත්කිරීමකමහිඅරමුණයි.
ඉපැරණිශිෂටොචොරය�ටඋරුම�ම්
කියනපැරණි්ගැමියන්විසින්සරල
කමන්මවිද්යාත්ම�ක්රමකේදඔසකස
බීජ�ේතබෝගැනීම්සිදු�රඇතිබවට
ඉතිහොසකයන්කබොකහෝසොක්ෂිසපයෝගත
හැකිය.
අසවනුකනළොනිවසටරැක්ගනආපසු
එ්වොඑක්වරආහොරයටකනෝගන්නො
්ගැමියොඉන්ක�ොටසක්කදවියන්බුදුන්
උකදසොපුද�රනුලබති.ලග්ගලඑය
හඳුන්වනුලබන්කන්‘අඩුක්කුපිදීම‘යනු

කවනි.්ගකම්එ�ස්ොනය�ටඑක්වන
්ගැමියන්සියඅසවැන්කනන්ක�ොටසක්
රැක්ගනඑනුලබයි.
එ�මතැන�හිෙඑක්වපිළිකයල
�ර්ගන්නොකේදානයඅඩුක්කුපිදීම
කලසලග්ගල්ගැමියොහඳුන්වනුලබයි.

සනුහකරනෑයකුන්
පිදීම,බණඩොරකදවියන්
කහවත්රොවණොකදවියන්
පිදීමකමහිදීසිදු�රනු
ලබයි.වදුරුවසං්ගතවලින්
්ගම්මොනආරක්්ො�ර්ගැනීම
කමන්මවනසතුන්ක්ගන්වනඋව
දුරුනැති�ර්ගැනීමඅඩුක්කුපිදීකම්
අරමුණකවයි.
වැසිසමයළංවන්නටකපරකහ්කනන්
ක්ගනෝධොන්යවියළොආරක්්ො�ර
්ගැනිමකමන්මවැඩික�ොටසඅකලවි�ර
නිකවසවලටඅවශ්යබඩුමුටටුරැක්ගන
ඒමවැනි�ටයුතු්ගමියන්විසින්සිදු
අහොර�ේතබෝගැනීමකසමබීජ
�ේතබෝගැනීමලග්ගල්ගැමියොවිසින්
නිවැරදිකලසටමඉටු�රනුලබයි.ඊට
කේතුවවීඇත්කත්ඊළඟ�න්නයසෙහො
අවශ්යබීජතමන්විසින්මස�සෝගැනීම
සිදු�ළයුතුබැවිනි.දරළිපටඋඩින්
සැ�සුදුම්මැසසතටටුතුනකින්අතී
තකේපැවතිබවලග්ගල්ගැමියන්අපට
කීකේය.
නිතරදැේකවනළිකේදුම්මැසකස
පළමුතටටුකේදඩමසදමනඅතර
කදවැනිතටටුකේඇත්කත්ක්ගොඩ්ගසො
ඇතිඅතරඅවස්ොතටටුකේලබන

�න්නට්ගැනීමටවියකළන්ධොන්යවර්ග
පවතියි.
�ොලකේඇවෑකමන්එවැනිදුම්මැසි
ලග්ගලඇත්කත්කබොකහෝ�ලොතුරකින්
බවදවත්මකන්ලග්ගලවැසිකයෝඅපත්
සමඟකියොසිටිකේය.වසර්ගණනොවක්
්ගතකවත්මපරිවරතනීයයු්ගයක්පසු�
රමින්සිටිනලග්ගල්ගැමියොකගපැරණි
ක්රමකේදක්රමි�වවියැකීගියදතවමත්
ඉන්ක�ොටසක්කහෝපවත්වෝගැනීමට
නූතනපරම්ප

යුතුසිදුකිරීමටක්ගොවීහුකම්වනවිට
කපලඹීසිටිති.ක�කසකවතත්න�ේස
අධිසංකේදිපරිසරපේ්ධතිකේසිටඈත්
වන්නටපිහිටිභූමිවලඑවැනිනීතියක්
ක්රියොත්ම�වීමසම්බන්්ධකයන්ලග්ගල
්ගැමියොතුළවිකරෝ්ධයක්දකනොපවතියි.
ඊටකේතුවවීඇත්කත්වරතමොනය
වනවිටජනයොකගඅවශ්යතොවැඩිවීම
කමන්මයැපුම්�ෘෂි�රමොන්තයවොණිජ
මටටමටපැමිණතිබීමආදී�රුණු
්ගණනොවක්අදවනවිටලග්ගල්ගැමියො
වටහොක්ගනඇතිබැවිනි.
වසර්ගණනොව�ටකපරලග්ගල
්ගම්මොනරැස�ජනයොඑනසොේ
ව්ගොවන්ටනැඹුරුවීසිටිබවත්
පසු�ොලීනවඑනසොේව්ගො�ළ
භූමිරජයටපවරෝගැනීමත්
සමඟලග්ගල්ගැමියන්විවි්ධ
ව්ගො�ටයුතුසිදු�ළබව
අපටකීකේදුම්බරමිතුකරෝ
පරිසරසංවි්ධොනයයි.එහි
සභොපතිආනන්ද�ණහැ
රආරච්චිටඅනුවසොම්ප්දා
යි�්ගැමිජිවනරටොවන්ට
හුරුවූලග්ගල්ගැමියොවනොහි
ඓතිහොසි�ජනමුලොශ්රරැසක්
සඟවෝගත්පිරිසකි.
ඓතිහොසි�රොවණපුවතට

කමන්මකුකේණියකගනෑපරපුරට
නෑ�ම්කියනලග්ගල්ගැමියොපිළිබෙ
පරකේ් ණරැසක්සිදුකිරීමටනියමිතබව
දකහකතමකියොසිටිකේය.
වසරපන්දහස�ටවැඩිඉතිහොසය�
සිටපැවැතඑනපිරිසක්යැයිහඳුන්වනු
ලබනලග්ගල්ගැමියොකමන්මඔවුනකග
ජීවනරටොවන්පිළිබදකවනමමඅධ්ය
යනයක්සිදු�ළයුතුබවදආනන්ද
�නහැරආරච්චිකියොසිටිකේය.
වසකරඑක්සමය�ටසීමොවනසිය
ඹලො,කදහිකමන්මඅලවර්ගදලග්ගල
ජනයො�ේතබෝගත්ආහොරවර්ගඅත
රින්කිහිපයකි.සියඹලොලුණුවලදමො
අසුරොතබෝගැනීම,කදහිසීතලසහිත
ස්ොනවලවළලොතැබීම,ලුණුකදහි
දැමීම,අලවර්ගකපොළකේවළලොතැබීම,
කදේ,ක�ොසවැනික්ගඩිවිකේ්�පො
පවකන්කහෝදුකම්කේලොතබෝගැනීම
වැනි�ොරණොඅදටත්ලග්ගල්ගැමියන්
තුළින්දැ�්ගතහැකිය.
ශීත�රණකහෝකවනත්නූතන�ේ
තබෝගන්නොක්රමකේදනැතිසමකේමස
කහෝමොළුවර්ගදසති්ගණනක්නරක්
කනොවීතබෝගැනීමසෙහොලග්ගල
්ගැමියොභොවිත�ළක්රමකිහිපයකි.
මොළුහොමසවියළොතබෝගැනීම,
ලුණුවලදවටොක�කසේකහෝක�ොළපත්
(පුවක්ක�ොළ)වලඅසුරොතැබීම,තම්බො
ලුණුදමොතබෝගැනීමවැනික්රමඔවුන්
භොවිත�රතිකේ.
අදවනවිටදලග්ගලකබොකහෝ්ගැමි
යන්කම්ක්රමකේදඑ�ක්කද�ක්කහෝ
කිහිපයක්අනු්ගමනය�රනඅතරඑවො
තුළින්අදටත්පැරන්නන්විසින්ආරක්්ො
�රක්ගනආආහොරකමන්මබීජ
�ේතබෝගත්ආ�ොරයඔවුහුඉදිරියටම
රැක්ගනයති.

ලග්ගල කුරකකන්  ව්ගාවක

රොවපියවර්ගැනීමදසතුටට�රැණකි.
කේකනන්ක්ගනොසියඅසවැන්න
මිදුකේකිහිපවරක්කව්ළොනිවකසවියළි
ස්ොනය�්ගැට්ගසොතැකබනකම්්ධොන්ය
වර්ගවලින්ඔවූහුඑළකඹන�න්නයට
බීජස�සෝගනිති.
ඉතිරියපවුකේආහොරඅවශ්යතො
වන්ටකයොදා්ගනිති.ලග්ගලපැරැන්නන්
කියොසිටිකේපැරණික්රමකේදඔසකසඅද
වනවිටකේන්ක්ගොවිතැන්කිරීමදුෂ�ර
�ොරයයක්බවටපත්වීඇතිබවයි.
වනසංරක්්ණකදපොරතකම්න්තුකේ
නවනීතිරීතිඒඅතරප්්ධොනතැනක්
්ගන්නොබවදඔවුහුකියොසිටියහ.
�ැළෑඑළිකපකහලිකිරීමදඩුවම්
ලැබියයුතුවරදක්බවටපත්වීමත්සමඟ
තමන්ටහිමිභූමිවලපමණක්ව්ගො�ට

 චන්දිමා එදි රි මාන්න

සෘජු බදු ලලස වර්ෂ ය කට රුපි යේ බිලි යන 15 ක පමණ  ආරථික ප්ති ලා භ යක 
ලමර ටට අත් කර දුන් ටයිේ සහ සනී පා ර ක්ෂක භාණ්ඩ කලෂේත්රය ලම් වන විට 
බර ප තළ අන තු ර කට මුහුණ දී සිටියි.  ඉතා අනර්ඝ තත්ත්ව ලයන් හා ප්මි ති ලයන් 

යුතුව ලමලතක කාල යක ලමර ටට ආන ය නය කරන ලද ටයිේ සහ සනී පා ර ක්ෂක භාණ්ඩ 
තව දු ර ටත් ලමර ටට ආන ය නය කිරීම තාව කා ලි කව අත්හි ටු වීම සඳහා  රජය ්ගත් තීර ණය 
ලේතු ලවන් එම කලෂේත්රලේ නිර තව සිටි ව්ාපා රි ක යින් තුන්සිය ලදලනකු පමණ හා තවත් 
ලදද හ ස කට වැඩි නිලයෝ ජිත පිරි සක ලම් වන විට ලමම අන තු රට මුහුණ දී සිටින අතර  එම 
කලෂේත්රය ආශ්රීත සෘජු හා වක්ර රැකි යා වන් හි නිර තව සිටි තවත් ලක්ෂ යක පමණ පිරි ස-
කලග ජීව ලනෝ පාය මාර්ග  අහි මි වීලම් අව දා න මක ද ඒ සමඟම මතුව තිලේ.

වසර30�ටඅධි��ොලයක්ටයිේසහසනීපොරක්්�භොණඩකමරටටආනයනය
කිරීකම්ව්ොපොරි��ටයුත්කත්නිරතවීසිටිකමමආනයන�රුවන්ක්ගන්වැඩිපිරි
සක්කම්වනවිටවොරෂි�වරුපියේබිලියන15ක්පමණවනබදුආදායමක්රටට
හිමි�රකදමින්කමරටආරථි�කේප්්ගමනයටසුවිශොලදාය�ත්වයක්දක්වමින්
සිටියි.තමව්ොපොරි�ක්කෂත්රයමුහුණදීසිටිනකමමඅරබුද�ොරීතත්ත්වයපිළිබදව
ටයිේහොසනීපොරක්්�නිෂපොදනආනයන�රුවන්කග්ගැටලුවිසඳීකම්අරමුණින්
පිහිටුවනලදශ්රීලං�ොකේප්්ධොනආයතනයවනටයිේහොසනීපොරක්්�ආනය
න�රුවන්කගසං්ගමය(TSIA)කම්වනවිටත්සියදැඩිඅව්ධොනයකයොමු�රඇති
අතරටයිේසහසනීපොරක්්�නිෂපොදනආනයනතොව�ොලි�වඅත්හිටුවීමමගින්
සියපොරිකභෝගි�යන්ටසිදුවනඅපහසුතොපමණක්කනොවඑමගින්රකටආදායමට
අහිත�රබලපෑමක්එේලවියහැකිආ�ොරයපිළිබෙවදඑමසං්ගමකේඅව්ධොනය
කම්වනවිටත්කයොමුවඇත.
ටයිේසහසනීපොරක්්�නිෂපොදනආනයනයතොව�ොලි�ව අත්හිටුවීමමගින්
්ගබඩොසහභොණඩප්වොහනය,නිේ�ෝ ණයසහයැවීම,බැංකුහොමූල්ය,ඉදිකිරීම්
සහකේපළකවළඳාම්වැනිසහොය��රමොන්තවලටසුවිශොලබලපෑමක්එේලවනු
ඇතිබවටටයිේහොසනීපොරක්්�ආනයන�රුවන්කගසං්ගමයකම්වනවිටත්
රජයටහොඒහොසම්බන්්ධඅකනකුත්ව්ගකිවයුතුපිරිසකවතකපන්වොදීතිකේ.
තොව�ොලි�ව්ගත්තීරණයක්කලසප්�ොශයටපත්වීතිබුණදකමකලසටයිේසහ
සනීපොරක්්�නිෂපොදනආනයනයතොව�ොලි�වඅත්හිටුවීමමගින්කමමක්කෂත්රය
හොඑ�මුතුවසියජීවකනෝපොයමොර්ගපවත්වොක්ගනයන්ගෘහනිරමොණශිේපීන්,
ඉංජිකන්රුවන්, උපකේශ�යින්, ප්මොණ මිනින්කදෝරුවන්, උප ක�ොන්ත්රොත්�රුවන්,
ටයිේකපදකරරුවන්වැනිවිශොලපිරිස�ටරැකියොඅහිමිවීකම්අවදානමඉහළයො
හැකිබවදසං්ගමකේඇසතකම්න්තුවවීඇත.ටයිේහොසනීපොරක්්�ආනයන�රු
වන්කගසං්ගමකයහිසොමොජි�යන්සතුවසොමොන්යකයන්වර්ගඅඩිමිලියනකද��
පමණ්ගබඩොඉඩ�ඩහොවර්ගඅඩි200,000�ප්දරශනෝගොරඉඩ�ඩපවතිනඅතර
කමමආනයනඅත්හිටුවීකම්ක්රියොමොර්ගයදිවයිනපුරොඇති්ගබඩොසහප්දරශනෝගොර
හිමි�රුවන්උපයනආදායමක�කරහිදඅහිත�රකලසබලපෑමටඉඩඇතිබවද
ඔවුන්රජයකවතදැනුම්දීතිකේ.
ටයිේසහසනීපොරක්්�නිෂපොදනක්කෂත්රයආශ්රිතආනයනයන්තොව�ොලි�ව
අත්හිටුවීමසෙහොරජයවිසින්්ගත්තීරණයත්සමඟකමමක්කෂත්රයකම්වනවිට
මුහුණ කදමින් සිටින අනතුරුදායී හො අරබුද�ොරී වොතොවරණය පිළිබදව අපි එම
ක්කෂත්රකේව්ොපොරි�යන්කිහිපකදකනකුකගමඅදහසවිමසුකවමු.කම්එහිදීටයිේ
සහසනීපොරක්්�නිෂපොදනකමරටටආනයනයකිරීමතොව�ොලි�වඅත්හිටුවමින්
රජය්ගත්තීරණකේබැරෑරුම්�මහොඑමගින්උේ්ගතවියහැකිඅනතුරපිළිබදවඑම
ක්කෂත්රකේකම්වනවිටදනිරතවීසිටිනව්ොපොරි�යින්කිහිපකදකනකුමසියඅදහස
සිළුමිණසමඟප්�ොශ�ළආ�ොරයයි.

ඉල්ලු මට සරි ලන නේශීය  
නිෂපා දන තව මත් නමරට 

නවනළ ඳ නපාළ තුළ නැහැ...
කාමිල් හුගස්න්,

සභා පති, ටයිල් හා සනී පා ර ක්්ෂක  
ආන ය න ක රු වන්ගගේ සං� මය

ටයිේ හො සනීපොරක්්� නිෂපොදන ආනයන�රුවන්
එමනිෂපොදනසෙහොපැනකවනබදුප්මොණකයන්100%ක්මක්ගවමින්ආරථි�යට
දාය�වුණත්,ශ්රීලොංකීයකවකළෙකපොකළන්50%�ප්මොණයක්පමණයිඅකේ
නිෂපොදනවලටඉඩතිකබන්කන.

විකේශරටවලටකමරටමුදේ්ගලොයෑමඅවමකිරීකම්රජකේඅවශ්යතොවපිළිබ
ෙවව්ොපොරි�යින්කලසඅපඉතොකහොඳින්කත්රුම්අරන්තිකබනවො.ක�කසවුවත්
කමමටයිේහොසනීපොරක්්�නිෂපොදනආශ්රිතවදැනටකවකළෙකපොළතුළඇති
ඉේලුමසපුරොලීමටතරම්ප්මොණවත්කේශීයනිෂපොදනතවමත්කමරටකවකළෙකපොළ
තුළකනොමැතිබවරජකේහොබල්ධොරීන්කගඅව්ධොනමටකයොමුවීනැහැ.ඒනිසො
කමම ටයිේහො සනීපොරක්්�නිෂපොදනආනයනයන්තොව�ොලි�ව අත්හිටුවීමට
ක්ගනඇතිතීරණයනිෂපොදනවලමිලඉහළයොමටපමණක්බලපොන�ොරණයක්
කනොකවයි.එය්ගෘහසතපොරිකභෝගි�යන්ටකමන්මඅමුද්රව්නැතිවීමනිසොනියමිත
�ොලයටබොර්ගත්වැඩඅවසන්කිරීමටකනොහැකිවීකමන්සමසතඉදිකිරීම්ක්කෂත්ර
යටමඅහිත�රකලසබලපොන�ොරණයක්වීතිකබනවො.ඇත්තවශකයන්මකීකවොත්
ටයිේහොසනීපොරක්්�නිෂපොදනආනයනයන්තොව�ොලි�වඅත්හිටුවීමටක්ගන
ඇතිතීරණයමගින්රටටකිසිදුප්තිලොභයක්අත්කනොවනබවත්,ඉන්සිදුවනහොනිය
සමසතරටටමබලපොනබවත්පැහැදිලිවමකපන්නුම්�රනවො.
ශ්රීලං�ොවතුළටයිේහොසනීපොරක්්�නිෂපොදනකවනුකවන්ආකයෝජනයකිරීමට
ප්්ධොනකපකේජොත්යන්තරසමෝගම්ක්ගන්වෝගැනීමටටයිේහොසනීපොරක්්�ආන
යන�රුවන්කගසං්ගමයට(TSIA)ඉතොකහොෙහැකියොවක්තිකබනවො.එකහත්දුරවල
ආකයෝජනප්තිලොභළඟො�රකදමින්,රටතුළපවතිනආකයෝජනපරිසරයඑවැනි
කිසිදුසමෝගම�ටකමරටකමකහයුම්�ටයුතුආරම්භකිරීමටහිත�රතත්ත්වයක්
උදා�රන්කන්නැතිබවඅපකගහැගීමයි.කේශීයනිෂපොදනසෙහොවනඉහළබල
ශක්තිපිරිවැයකමන්ම,කුඩොප්මොණකේකවකළෙකපොළකේතුකවන්එවැනිආකයෝ
ජනඵලරහිතවීතිකබනවො.එබැවින්කමවැනිනිෂපොදනකේශීයවනිෂපොදනයකිරීමට
වඩොආනයනයකිරීමසැලකියයුතුඅන්දමින්ලොභදායීවනඅතරවඩොත්ගුණොත්ම�
හොමොදිලිරැසකින්සපයොදියහැකිබවඅපකගඅදහසයි.

නේශීය කරමා න්ත යක් නලසින් 
අඩුම ්රමු ඛ තාව ලබා දිය යුතු 

කරමා න්ත යක්...
අර්වින් බුල ත්සං හල,

කළ ම නා ක රණ අධ්යක්්ෂ,
Ceegreen Engineering Pvt Ltd.

ටයිේහොසනීපොරක්්�උප�රණනිෂපොදනයසෙහොසැලකියයුතුශක්තියක්
අවශ්යබවපැහැදිලි�ොරණයක්.ඇත්තවශකයන්ම,පිරිවැයඅවශ්යතොවඅතින්කේශීය
නිෂපොදනසෙහොවැයවනපිරිවැයඒමටටකම්කහෝඊටත්වඩොගුණොත්ම�භොවකයන්
ඉහළආනයනය�ළනිෂපොදනසෙහොවැයවනපිරිවැයවකගකදගුණයක්පමණ
කවනවො.ඒවකගමනිෂපොදනක්රියොවලියඅතරතුරදූවිලිඅංශු,ඊයම්හොෆකලෝරීන්
අඩංගුවොයුමයඅපද්රව්විකමෝචනයවීමනිසොඑයපරිසරයටත්හොනි�රයි.එබැවින්
කමයශ්රීලං�ොවවැනිපරිසරහිත�ොමීරට�ටකනෝගැළකපනඉහළමපරිසරදූ්ණ

යක්සහිත�රමොන්තයක්නිසොකේශීය�රමොන්තයක්කලසින්අඩුමප්මුඛතොවලබො
දියයුතු�රමොන්තයක්හැටියටහඳුන්වොදියහැකියි.අපකගවිකේශීය්ගැණුම්�රුවන්
සමඟවසර්ගණනොවක්පුරොඅපඉතොකහොෙසබෙතොපවත්වොක්ගනගියව්ොපොරි�
යින්පිරිසක්.පවතිනතත්ත්වයයටකත්විකේශමුදේපීඩනයලිහිේකිරීමසෙහොදීර්ඝ
ණය�ොලසීමොවක්පිරිනමමින්රටටසහකයෝ්ගයදැක්වීමටඑමවිකදසසැපයුම්�
රුවන්සමඟකම්වනවිටත්අපිසො�ච්්ොවට්ගණනොවක්පවත්වොතිකබනවො.ඒ
වකගමඊටඔවුන්ක්ගන්සුබදායීප්තිචොරදදැනටමත්අපකවතහිමිවීතිකබනවො.එම
තත්ත්වයදසැලකිේලටක්ගනටයිේහොසනීපොරක්්�උප�රණආනයනයකිරීම
සෙහොපනවොඇතිතොව�ොලි�අත්හිටුවීමඉවත්�රනකලසඅපිඉතොනිහතමොනීව
රජකයන්ඉේලොසිටනවො.එකලසඑමතොව�ොලි�අත්හිටුවීමඉවත්කිරීකමන්කමම
ක්කෂත්රයහොඅත්වැේබැදක්ගන�ටයුතු�ළරටපුරොසිටිනදහස්ගණන�කගජීව
කනෝපොයන්ආරක්්ොවනබවදසෙහන්කිරීමටපුළුවන්.

ආන යන අත් හිටු වී මත් සමඟ 
කිසිදා අත් නනාවිඳි දැඩි  

පීඩ න ය කට මුහුණ දී සිටි නවා...
ශගේන්්ර ගුණ ගස් කර

කළ ම නා ක රණ අධ්යක්්ෂ
Tile collection pvt Ltd

කම්වනවිටටයිේසහසනීපොරක්්�භොණඩක්කෂත්රයආශ්රිතවආනයන�රුවන්
තුන්සියය�ටඅධි�ප්මොණයක්ඉන්නවො.ඒහැමව්ොපොරි�කයකුමනිසිකලසසිය
බදුමුදේක්ගවනවො.එකමන්මවිශොලපිරිස�ටරැකියොලබොදීතිකබනවො.
ක�කසවුවත්ටයිේහොසනීපොරක්්�භොණඩවිකේශරටවලින්කමරටටආනය
නයකිරීමනතර�රදැමීමසෙහොරජය්ගත්තීරණයත්සමඟකම්වනවිටඅපකග
ටයිේආනයන�රුවන්කිසිදාඅත්කනොවිදිදැඩිපීඩනය�ටමුහුණදීසිටිනඉතොම
අසීරු�ොලව�වොනුවක්කලසකම්�ොලසීමොවහදුන්වොදියහැකියි.අපකබොකහෝවිට
අපකගව්ොපොරි��ටයුතුසෙහොබැංකුහොමූල්යආයතනවලින්ණයලබෝගන්නවො.
පවතිනතත්ත්වයතුළඅපටඑමණය,කපොලීහොවොරි�නිසිකලසක්ගවීමටකනොහැකි
තත්ත්වයක්දකම්වනවිටනිරමොණයකවමින්තිකබනවො.
පොරිකභෝගි��ැමැත්ත,රුචිඅරුචි�ම්හඳුනෝගනිමින්අපිනිතරමඉතොඅනර්ඝ
එසඑේඑසසහති�යසහිතනිෂපොදනඉතොමසෝධොරණමුදල�ට අකලවිකිරීකම්
�ටයුතුසිදු�ළො.ඒත්රජකේතීරණයක්රියොත්ම�වීමත්සමඟදැන්අකේප්දරශ
නෝගොරවලභොණඩනැහැ.පිටරටින්ක්ගන්වන්නහැකියොවකුත්නැහැ.කම්තත්ත්වය
නිසොඅපටඅපකගප්දරශනෝගොරවලකුලියපවොක්ගවීමඅසීරුවුණුඉතොමදුෂ�ර
�ොලව�වොනුවක්කවතකම්වනවිටඅපඑළැඹතිකබනවො.

ලක්්ෂ යක පමණ ශ්රමික  
පිරි ස කනග රැකියා  

සුර ක්ෂි ත භා වය සඳහා  
නනාප මාව මැදි හත් වන්න...

ප්රවීන් ප්රනාන්දු
කළ ම නා ක රණ අධ්යක්්ෂ

පුවක් අරඹ සමූහ ව්ාපා රය

පැහැදිලිවම අපට කේශීය නිෂපොද�යින් සමඟ කිසිදු තර්ගයක් කහෝ තරහවක්
නැහැ.ආනයන�රුවන්හැටියටසෑමඅවස්ොව�මඅපකහොදමනිෂපොදනඅපකග
ආදරණීය්ගනුකදනු�රුවන්කවතඉතොමසෝධොරණමුදල�ටඅකලවි�ළො.
ක�කසවුවත්ටයිේහොසනීපොරක්්�භොණඩආනයනයඅත්හිටුවීමටක්ගන
ඇතිතීරණයත්සමඟතවදුරටත්කමමව්ොපොරපවත්වොක්ගනයනවොදයනතීරණය
්ගැනීමටඅපටසිදුවීතිකබනවො.ඒනිසොඅපඉතොමත්�ොරුණි�වහොක්ගෞරවකයන්
යුතුවඅපකගව්ොපොරහොඑමව්ොපොරසමඟඑ�තුව�ටයුතු�රනලක්්ය�පමණ
ශ්රමි�පිරිස�කගරැකියොසුරක්ෂිතභොවයසෙහොකනොපමොවමැදිහත්වකමමටයිේහො
සනීපොරක්්�භොණඩවිකේශරටවලසිටකමරටටආනයනයකිරීමඅත්හිටුවමින්
දැනටරජයක්ගනඇතිතීරණයනැවතආපසු�ැදවනකමන්ඉේලොසිටිනවො.

ආනයනය
නතරවීමෙන්
අතරෙංවූ
ටයිල්
ව්යාපයාරිකමයෝ
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වර්ෂ 2020ක් වූ අග�ෝස්තු මස 30 වැනි ඉරිදා ග�ොළඹ ඩී. ආර්. විජයවර්්ධන මොවගේ අං� 35 දරණ ස්්ොනගේ පිහිටි ලං�ොගේ සීමොසහිත එක්සේ ප්රවෘේති පත්ර සමො�ම විසින් මුද්රණය �රවො ප්රසිද්ධ �රන ලදී.

ඇබෑ•“
ෙම–ට• ෙ“ට• 
ඔපෙ•ට•ව” වහා 

අව.
0777-379846

       මා•ග—ථ “වාහන ෙ—වා අකා’ය
        උ“” මැද පළාත

අ•රාධ–ර ”—කෙ“ බ— නැව’පළ ““ ළ ”““ 
වැ” පධ“ හා නාන කාමර  පධ“ 

බ” “ම සඳහා “ල ගණ” කැඳ•ම 2020/2021
උ“” මැද පළා’ මා•ග—ථ වාහන ෙ—වා අ“කායට අය’, පහත සඳහ බ— නැව“’පළ —ථානය“ ”““ 
වැ’” හා නාන කාමර ප–ධ“ 2020/2021 වසර සඳහා බ” “ පව’වාෙගන යාම සඳහා උ“” මැද පළාෙ’ 
ප”ං රවැ’යෙග “ල ගණ කැඳව• ලැෙ•.

අ• 
අංකය

—ථානය “ල ගණ” කැඳවන 
කාරණය

අවම ලංව 
(””ය”)

01 අ•රාධර ”ර ෙ—වා බ— නැව“’පළ වැ’” ප–ධ“ය හා 
නාන කාමර ප–ධ“ය බ” “ම.

600,000.00

02 අ•රාධර නව බ— නැව“’පළ වැ’” ප–ධ“ය බ” “ම 400,000.00
03 අ•රාධර පැර— බ— නැව“’පළ වැ’” ප–ධ“ය බ” “ම 700,000.00
04 කැරාව බ— නැව“’පළ වැ’” ප–ධ“ය බ” “ම 800,000.00
05 අරලගං”ල බ— නැව“’පළ වැ’” ප–ධ“ය බ” “ම 100,000.00

01.  ෙටඩ• අය”’ප’ හා උපෙද— ප—කා 2021-08-31 ”න ’ට 2020-09-15 ”න ප.ව. 03.00 ද”වා 
අ•රාධර ”—ල මාවත, අ•රාධර යන •”නෙ“ ”““ මා•ග—ථ වාහන ෙ—වා අ“කාෙ“ ධාන 
කා•යාලයට පැ“ණ ලබා ගත හැය.

02. ෙටඩ• අය”’ප– ලබා ගැ”ම සඳහා ආප” ෙනාෙගවන ””ය” 2000.00 ක ෙටඩ• ගා—“ව” අය ෙකෙ•.
03.  “ල ගණ භාර ගැ”ම 2021-09-16 ”න ප.ව. 02.30  අවස වන අතර, එ”න ෙහ– ඊට ෙපර 

අ•රාධර, ”—ල මාවෙත් ”““ මා•ග—ථ වාහන ෙ—වා අ“කායට ලැෙබන ෙ— •යාප”ං තැපෑෙල 
ෙහ– අ“ ෙගනැ”’ ෙටඩ• ෙප”“යට බහා–ම කළ –“ ෙ“.

04. “ල ගණ ඉ”ප’ “මට අ—ළ වැ• ”ර ”—තර 025-2227956 ”රකථන අංකයට කතාෙකාට ලබාගත හැය.
සභාප, 
මාග—ථ “වාහන ෙ—වා අ“කාය, උ“” මැද පළාත.

– ලංකා සබරග“ව ”•ව”—ලය
ජාක “ස’පාදන ඇරම

ACCELERATING HIGHER EDUCATION EXPANSION 
AND DEVELOPMENT (AHEAD) PROJECT

Laboratory Equipment & Ofce Equipment -
Faculty of Medicine 

– ලංකා සබරග“ව ”•ව”—ලය ස’පාදන ක“• සභාප“ ” පහත සඳහ කාඩ යටෙ’ 
අ”තමය සැපමට ”””ක’ල’ පළ–”” ලං”ක”වෙග ““ තැ“ “ල ගණ සඳහා ඇර–’ 
කර ”.

Tender Name & Number Items
AHEAD/SUSL/FOM/2020/01 Laboratory Equipment
AHEAD/SUSL/FOM/2020/02 Ofce Equipment

සැලය “ : භාඩ ෙ”ඛනය හා ”’”තර සබරග“ව ”•ව”—ලය ෙව• අඩ”ෙය ලබාගත 
හැක. (www.sab.ac.lk - Notices)
01. ජා“ක තරගකා“ “ල ගණ යටෙ’ ෙමම “ල“ ගැ”ම ”ෙකෙ•.
02.  ෙ’ සඳහා කැමැ’ත” ද”වන ”””ක’ල’ ආයතන ” අව“ ෙතාර“” 2020.08.31 ”න 

ට 2020.09.21 ”න ද”වා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නවල ෙප.ව. 9.00 ට ප.ව. 3.00 ද”වා – 
ලංකා සබරග“ව ”•ව”—ලෙ“ ෙමෙහ–’ තා”ෂක ෙ”ක’ කා•යාලෙ“ (OTS Ofce) 
AHEAD ”ාපෘ“ “ෙය–’  අ–”ෂ / ස’පාදන ෙව“ ලබාගත හැ• අතර, ”•ව”—ලෙ“ 
ෙමෙහ–’ තා”ෂක ෙ”ක’ කා•යාලෙ““ අ—ළ ෙ”ඛන ප“”ෂා කළ හැ•ය.

03.  – ලංකා සබරග“ව ”•ව”—ලෙ“ සර“ ෙවත ”. 3,500.00 ක ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ව” 
ෙගවා එම ල”පත සමග •”ත අය”’පත” (5 ෙ’දෙ“ සඳහ වන) ඉ”’ප’ •“ෙම 
2020.08.31 ”න ට 2020.09.21 ”න ද”වා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නවල ෙප.ව. 9.00 ට ප.ව. 
3.00 ද”වා ඉං“ භාෂාෙව සකසන ලද ස’—•ණ ෙ”ඛන ක”ටලය” ලබාගත හැක.

04.  ය—ම ලං” සඳහා “” ”ටපත හා අ• ”ටපත ෙලස සල—“ කළ ක”ටල ෙදක” ෙවන ෙවනම 
““ තබා •” කවරවල බහා ඒවා නැවත ත“ •” කවරයකට බහා ““ තබා ලං”ෙ“ නම, අංකය 
•” කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• සඳහ කර ඉ”’ප’ කළ –“ය.

05.  ස’—•ණ කරනලද ලං” ෙ”ඛන සභාප“, ස’පාදන ක“•ව, ෙමෙහ–’ තා”ෂ—ක ෙක’ 
කායාලය (AHEAD ”ාපෘ“ය)  ලංකා සබරග“ව ”•ව”ලය, ෙබ•“ඔය, 70140 යන 
•”නයට 2020.09.22 ”න ප.ව. 2.00 ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” •යාප”ං— තැපෑෙල එ•ම 
ෙහ– අ“ ෙගන”’ භාර“ම කළ හැ•ය. මාද • ලැෙබන ලං” “”ෙ’ප කර• ලැෙ•. ලං” 
ඉ”’ප’ •“ම අවස — වහාම (2020.09.22 ”න) ලං”ක”ව ෙහ– ඔ–ෙ” “ෙය–“තය 
ඉ”’”ට“ ”වෘත කර• ලැෙ•.

06.  ”•ව”—ලෙ“ ස’පාදන ක“• ”රණය අවසාන ”රණය වන අතර, ඕනෑම ලං”ව” •” 
’•ම• ෙතාරව “ෙ”ප •“ෙ’ අ”“ය – ලංකා සබරග“ව ”•ව”—ලය ස“ෙ“. “ල 
ගණ කැඳවන ලද අ”තමයෙග “ල“ ගනා මාණය අ— / වැ• •“ම ”•ව”—ලෙ“ 
අ’මතය ප’” ෙ“.

07.  ෙ’ ස’බධව වැ•”ර ෙතාර“” 045-2280005 ඇම”ෙම “ෙය–’ අ–”ෂ / ස’පාදන 
ෙමෙහ–’ තා”ෂක ෙ”ක’ කා•යාලය (AHEAD ”ාපෘ“ය), – ලංකා සබරග“ව 
”•ව”—ලය ෙව“ ලබාගත හැ•ය.

සභාප,
“ස’පාදන ක“•ව,
– ලංකා සබරග“ව ”•ව”—ලය,
ෙබ•“”ඔය. 70140

මනා•ෙය–
ෙබා” / කරාව ෙකාළඹ පං— ”ාපා’ක ප”–ම” 
ඇ“ වයස අ. 34 වන උස අ–ාපන, BSc / MBA 
නට ෙපෟ–ග•ක සමාගමක කළමනාකාර ෙ”—ෙ 
–යාවක “–“ උස 5'5" ” පැහැප’ ය—යට 
උග’, ම“” හා ”“” ෙතාර සම ප” ප”–ම” 
ස“ත –ත“ව— ෙසාය”. 

Email : tish985@hotmail.com
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