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�න � �ත� ��� �� �� ක� ය �� �ඳ ��ය ��ය. නැත-
ෙහා� ඇ� � �ම තහං �ය. ෙ� ආකා ර ෙය� ��, �ල� ෙහ��ව, 
ම�� ෙ�සය ආ� තැ�වල තහං� ක� �යැෙ�. ඒවා �� �� 
ක� ය �� ��ය ��ය.

ක��ල අසල � මනා ල යාෙ� �යා ��� පැ�� ��ෙ� ගණ-
නට �ල� ෙකාළ ඇ� ළ� �ල� අත� �� න ම�. ෙමය ම�� 
ෙගදර සංග්රහ කට �� භාර �� සට ද වැද ග� ය. මනා ලයා ඇ�� 
��ස පැ� ෙණන �ට ළ� ��ෙයා රබ� වය�. ෙකා� ���ෙටා 
�රංග ගස�. ම�� ෙගද රට අ� �ෙත� පැ� ෙණන �ට �රං ගය 
ගස�. අ��තා �� ගැ � මට ම� ෙනාෙ�. එය සංග්රහ කට �� 
භාර �� සට ද ෙදන ප� �ඩ ය�. 

මනා ල යාෙ� පා ෙසාද� ලබ�ෙ� බාල ම��නා ���. 
මනා ලයා ව�ර ෙ�ස මට ප�� දම�. මනා ලයා එන �ට �� ව-
ටය එළ�ෙ� ෙ�ෙන මාමාය. මනා ලයා ඊට ප�� ��ය ��ය. 
නැත ෙහා� ෙ�ෙන මාමා �� ව ටය ඇ� � ෙම� වළ�.

උ� සන ෙ� ෙ�සය �ය� කැ�� ව�ග ය �ෙග� ස��ත 
�ව�. ෙපා�ෙ� චා�ත්ර එළ ෙඹ�ෙ� ඊළ ඟ ටය. ෙපා�ව �, ලද-
ප �ම�, �ල�, ප�� ආ� ෙය� සම ��ත ය. ෙදපස මාමා ව� 

ෙදෙද ෙන� අ� නව �ව � ප �� ෙපා� වට නංව�. ඒ මනා ල-
යාෙ� ව�ප �� මනා �ය ��න ෙ�ය. අ�ටක 
�යන තැනැ�තා අ�ටක �යා, ��� බැඳ, 
පැ� වඩා, �� මා� ෙකාට, කැ�� ක�නට �, 
ප�� ස�ත ස� �ල� අ� �ව මා� ෙකාට 
කට �� �ම කර�. මනා ලයා මනා � යෙ� 

මවට �� ක ඩ ෙ� ලය භාර ෙද�. ඇය එය 
�ස මත තබා ෙගන ඉව� ෙව�. ෙපා�ව 

මත �ල�, ප�� ආ�ය ස�ම ත ෙය� ම 
අ�� �� නැ��ට හා ෙ�ෙන මාමා ටය. ෙපා�ව 
හදන �ට ඊට උ�� තබන ප�� ද අ�� ඒ 

ෙද�නා ටය. �ය� කැ� � ව �� පං� හා උයන ��න ෙ� ඇ�-
ළ� ම�ල� ද උ�� ලාට ��ය.

ම�� ෙගදර �වා ෙභාජ නය ද සාරය. ඌ� ම� නැ�න� 
දඩ ම�, බල කර වල, ක� � �� මා�ව, ෙපා� අඹරා ��න ලද 
ත�පලා, ප���, පප ඩ� ආ� මා� �� එද වස ම�� ෙ�සෙ� 
ද�නට ���.

ම�� ෙගදර වං�ං �ට වඩා ��ය. කැ�� ෙගන යෑම, මනා-
ල යාෙ� ෙගදර ම�� ෙගය, ෙදෙව� ගමන හා එ� චා�ත්ර ඊට 
ඇ�� �ය �� ය. එෙහ� ෙමව� �ව �ප� �� යක ප්රමා ණය 
අ�ව ඒවා ප� වට තැ��.

මහා නාම �� මාල
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අපට ලැෙබන �ම �� ඇ� �� ප� දව �� දව සට ෙවන� 
ෙව�. ඒවා සැර � �ප� කලාෙ� ද�ෂ ය� ��� ක�� 

කලට �මැ ව� ලබන, නව� හැඩ තල ඔ�ෙ� �ෙන� �න 
කල එ� ෙව�. �ම �� ඇ� �� පත ම� ෙනාෙ�. �ම �� ෙගදර 
හා ස�බ�ධ �ය� ව� ��� ක�� කලට ෙවන� ව�ෙ� ය. 
ප්රමා ණ ව� ඉඩ කඩ ඇ� �ෙව ස� නැ�ත �� පම ණ� ෙනාව, 
�ස� �ෙව� �� ධන ව �� පවා ෙහාට ල යක �ය � ද� ව�ෙ� 
මංගල උෙලළ පව �ව �නට �� කර�. එබැ �� ඉතා �ඩා 
නග ර වල පවා කල එ� ඇ� උ�සව ශාලා ඉ� ෙව�. ඇ� හැ� 
සමා ජෙ� ඇ�ත�ෙ� මංගල උ�සව සං� ධා නය කර �නට 
මංගල සං� ධා ය කෙයා ���. ෙගදර අය ��� සං� ධා නය කළ 
�� �ය�ෙ� වග �ම �ය �තට ග�නා සං� ධා ය කයා ඡායා �ප 
����, ��ෙයා ����, ෙයාජ නා ව �� �වාහ වන අයට පවා 
ෙප� බැ� කාෙ� ද�ශන අඩං� � �� ��ෙයා පට, අ�ටක 
�ය �න�, න�තන ����, ෙබර වය �න�, වාදක හා ගායක 
ක�ඩා ය�, ද�ශ �ය මංගල ෙපා� ආ� ෙනක අ�ම ��ම සප-
ය�. උ�ස වය �මා වන �ට උ�සව ශාලාෙ� �� කා රයා ෙම� 
ම සං� ධා ය කයා ද යහ ප� �ල� උපයා ෙගන හමා රය.

ම�� ෙගදර සමාජ මත ෙවන ��� සමඟ එ�ට වඩා ෙබෙහ-
�� ෙවන� � ඇ� අ�� �� �ෂ ණය කරන �ට අ�ත ම�� 
ෙගදර �� බ ඳව සට හ න� තබ �නට ���. (ෙ� සට හ නට 
පාදක �ෙ� අප �� හා ඇ� �� ෙකාර ලෙ� හා සතර ෙකාර-
ලෙ� ෙකා�� ම ව�ත මාන කෑග� �සාෙ� ම�� ෙගදර බව 
සැල �ව මනාය.)

අ�ත සමා ජෙ� �න හ� නා ෙගන ෙහා ම�� ක� ව� ෙ� මැ�-
හ� �ම �� ෙහා මංග �ල ය� ෙකෙරන �ට, ���ම �� ව�ෙ� 
මනා �ය බල �නට යෑම�. ෙ� ගම නට මනා ලයා සමඟ ඔ�ෙ� 
පා��වෙ� වැ� �� ��� ද ම�� ක�වා ද සහ භා� ෙව�. 
මනා �ය එ�න පැ�� ��ස අත රට ෙගා� මනා ල යාට �ල� 
ෙහ�� ව� �� නැ �ම �� ත�. 

චා� ත්රා � � ලව ඊළ ඟට �� ව�ෙ� ‘ග� �� බල �නට යෑම'�. 
මනා ල යාෙ� �ව සට ග� �� බල �නට ය�ෙ� මනා � යෙ� 
පා��වෙ� වැ� �� �� ස�. ෙමම ගම නට මනා �ය සහ භා� 
ව�ෙ� නැත. ඇයට ඒ ගමන �� ෙත�ම ස�රා තහං� ෙව�. 
ෙ� අතර ෙදපෙ� ෙස�� බැ�� ද �� ෙව�. මනා � යෙ� 
පා��වෙ� අයට අවැ� ව�ෙ� මනා ලයා �ය �ය � යෙ� �� 
ස� කර �නට සම� ඉඩ ක ඩ�, ��� ව� �� ඇ�ෙත ��� 
ය�න ෙම�ම ඔ� වැඩ ප ළට ක�මැ� ෙසාමා � ෙය� ෙනාවන 
වග තහ �� කර ගැ� ම�. ෙදපැ�ෙ� ම උද �ය අ� ෙත� එක �-
වන උද �ය තම තම�ෙ� තරා � ර� හා පෑෙ� �� �මසා බල�.

ෙදපැ�ෙ� කැමැ�ත සනාථ � �ට ෙදෙද නාෙ� ෙපාර �ද� 
�ෙ� න� මංගල කට ��ත ��� ෙව�. මනා ල යාෙ� වැ� �� 
නෑ� ය� �ප ෙදෙන� මනා � යෙ� �ව සට යන තව� දව ස� 
ව�ෙ� මනාල පා��වෙ� නැකැ� රාල ��� සක� කර� 
ලබන �ම �� නැකැ� ���ව භාර ෙද�නට යන ගම න�. �බ 
දව සක �බ �සා ව� බලා �ට� වන ෙමම ගමෙ� � මනා �-

��� �තෙ� කල එ� බ�න පනා ම� ෙපාෙළා� 
ඇ� ලක, ෙකා� මැ�� මක සහ �� ෙකා� 

වෑංජ න යක ඉ� �� �ග �ධය ද ප්ර�ත රසය ද ��-
ෙ�ම සැබෑ වන බවට සා�� දර�.

අහස ෙපාෙළාව කා� �ක ව�ෙ� න�, 
ම��ස අ� ආද ර �ය ව�ෙ� න� ක�ෙක �� 
ෙනාගා පල වැල �ද ෙද�නට ගහ ෙකාළ �� න�ය. 
අද දවෙ� පනා ම� ෙමා� කරන ෙකා� ගස ෙහට 
යහ �� ෙකා�, ෙපාෙලා� ෙග� බර ද දර �� 
මැ� �� ෙනානඟා ව�ත ��ය �� යා ෙව� එක� 
කර�.

අඹ මලක ෙරානට ඇෙදන � මැ� කැලද 
ඇසට �බ ද� න �මය. ඔ��ෙ� ��� 
නාදය මට න� �ණා වාද න ය �මය.

ෙනාවැ ද ග� යැ� අප හ� ත� 
කෘ� ස�� � ක� පෘ� �ෙ� 
පැවැ�ම �ර ණය කරන බල ග� 
සාධ ක ය�.

 ම� පල දර �නට ෙප�� �රන 
ගහ ෙකාළ අතෙ� ඇ�ද යන මට බාධා 
කර�ෙ� මෙ� ෙසා�� හා දයා බර 
ෙයෙහ �ය �ෙයා� ප්රනා ���.

 "අ� ��ෙදනා එක � ෙවලා හැම 
මාෙසම ෙමාක� හ� ෙහාඳ ෙදය� කර න-
වෙ�. ෙ� මාෙස ෙරාද �� ව� අරං ෙද�න �ර-
ණය කළා" ඒ �බ ආරං � ෙය� මම ප්ර� �ත ��.

"හ� ෙහාඳ �ෙන..."
"ඔ� අෙ�. ඇ�ද ග�න බැ� තර මට ෙලඩ 

ෙවලා ඉ�න ෙරාද �� ව� ග�න ව�ක ම� නැ� 
ෙකන �ට තමා ෙරාද ��ව ෙද�න ඕනෑ"

�ෙයා �ෙ� ��� හඬ �ර ක ත නය ඔ�ෙ� ගලා 
එ�.

"එෙහම අය ෙකා�චර ඉ�න වද අෙ�"
"එෙහනං ඔයාම ෙහායලා ෙද�නෙකා. අ� 

ස�� එව �න�"
 �ෙයා� ප්රනා�� ද �තා �තා නා ර�� ද �� ර� 

සමඟ එ�ව ඒ ෙපාෙරා ��ව ඉ� කළ වග සඳ හ� 
කළ ��ෙ� අප මණ ෙගෟර වා ද ර ෙය�. �ව ෙ� 
�� �නට හැ� යාව �� ය �� �කට ප� සෙහා දර 
ම� � ය� ෙකෙර� ෙළ�ග � ක �� සෑම මස� 
පාසාම �මන ෙහා ස�� යා වක �රත ව�නට 
තර� සංෙ�� ඔ�� සැබැ ��ම ආද �ශ ම�ය. 

යහ ප�ය. ඔ�� එවන ලද �ද �� ෙරාද 
�� ව� �ල � ෙගන මා ෙවත එව �නට 

ෙවෙහ �ෙ�  රජරට ෙ�වෙ� �ෙ�-
දක චා��ද ජනක �මාර 
ෙසාෙහා � රාය. ඔ� ද තව-
ෙක �ට උප කාර කර �නට 
�� ෙ�� ෙනාපැ � ෙළන 

ෙසා�� �තැ �ෙත�.
"ඔ�න අ�ෙ� ෙරාද ��ව 

ග�නෑව බ� එකට ��මා..." 
� ඔ� ��� �� ෙකෙන� මම 

මෙ� ෙකා�ල�ට වද �මට පට� 
ග��.

"ෙපා�...., ම��... ච��ද ම�� කතා 
කළා. ෙරාද ��ව බ� එකට ��ම�. අෙ� 

ඉ�ම නට හ�� යට ය�නෙකා..."
 ෙකා�ල�ෙ� �� ෙන� ද �නා ෙසන ෙසය�.
"��මම හ�� යට ය�ෙන ෙමාක ටද අ�ෙ�... 

බ� එක ෙමෙහට එ�න තව පැය �ව� යන-
වෙ�..."

 ඒ කතාව සැබෑ �� මට අ�වැ ෙස �නට �� �-
ව�. මම ��� ��� ෙවත �ව �ෙය�.

"�ං� �තා... �� �තා... අෙ� හ��-
යට ය�නෙකා... ෙරාද ��ව බ� එෙක� ග�න 
ඕන ෙ�..."

"එක ෙරාද �� ව කට අ� හතර ෙදෙන� ය�න 
ඕනැ ද අ�මා?" � ඔ�� ��ම ෙය� ප්ර�න කළ 
ක�� මෙ� ෙනාඉ ව ��ල වට හා ෙගන ස��� 
ව�නට ය�න ���.

"ඒ �ණාට ඉ�ං ඒ බ� එෙ� අය� ෙලා� උද-
�ව�ෙන කර�ෙන... බ� එක හ�� යට එ��ම අ� 
හ��ෙ� �� ෙයා� ෙ�ද ෙහාඳ..."

"හ� හ�... අ� ය�නං..."
ෙකා�ල�ෙ� ෙනා� ��ම මෙ� ප්රෙමා දය උ�රා 

ග�.
"නෑ නෑ ඕන නෑ... මමම ය�නංෙකා... 

�ෙයා න� යා� ෙවා� ස�� එ�ෙව මාව ��වාස 

කර ලෙන... මම ඒ ��වා සය ර��න 
ඕනැ ෙ�" මම උරණ � �� යක ෙම� 
ෙනා�කා� �ෙව�.

"ඉ�ං අ�ෙම ඔයා ඒක �කල ඉව ර-
�ෙන. ඔයා ෙරාද �� ව� ග�තෙ�... 
ඒ ස�� ව �� ඔයා �� ය ල �ව� 
ග�ෙත නෑෙ�."

අෙ� වාද �වාද හා ෙනාෙහාඳ 
ෙනා�ක� අතෙ� ෙදවැ�නා ද, 
ෙතවැ�නා ද ෙරාද ��ව ඔස වා-
ෙගන පැ� � ෙ�ය.

"අෙපා ඉ�ං... අෙප අ�ම ට� කාට 
හ� උද� කර�න �ෙ� න� ආෙය 
�� ය� පත� නෑ." � ෙසෙන ෙහ-

බර අව ලා ද ය� එ�කම ෙකා�ෙලා 
�ෙලා � ට� �හ කට ෙනාඅ� �ර� 

ෙගවා පැ�� ෙරාද ��ව මට බාර 
��ෙනාය. එය �� �� ��ග ල ය� ෙවත 

ෙගන ය�නට උප කාර කළ ධ�ෙ� මාමා, 
යාපා ම�� සහ ���� අ�යා ද අප මණ 

ෙසෙන හ ස �� �� ප� කළ ��ය.
අංශ භාග ෙරාග ෙය� ඔ�ප ලව ��න ඒ ෙගා�යා 

ෙරාද ��ෙ� �ඳ � කල සැන �� �� ම� ෙහ�ෙ� 
ඔ�ෙ� �� ��ය.

"අ�ෙ� �ං ��ධ ෙවනවා ෙ� කළ උද �වට... 
ෙම�චර ක� අ� ෙමයා ෙ��ට � ල ට�, නාවා ග-
�ඩ� උ�සා ෙග නම ෙ� �ෙ�..."

  ඇයෙ� �ව �නාව ද ෙදෙනත ක�ළ ද 
�ෙයානා ලා එ�ව කළ ස�� යා වට �� �� ��� 
�ට�ම �ය.

අප අප මණ ෙවෙහස මහ �� ෙය� උප යන 
�ද �� තව ෙක �ට �� ෙහා උප කා ර ය� කර �නට 
�ත�ෙ� න� ෙලාකය ෙකාෙත� ��දර ව� 
ඇ�ද...? �ද �� පම ණ� ෙනාව �� �නා ව ��, 
�ය ෙත� ල �� ද අපට �ෙවන ��බර හද� 
සන සා ල �නට හැ� බව �� �ෙට ක� අම තක 
ෙනාක ර�.

ශා�� �සා නා යක

යෙ� �යාට නැකැ� ���ව භාර ෙද�ෙ� �බ �සා ව� බලා 
�බ නැකැ ත ක ටය. එතැ නට නැකැ� රාල සහ භා� ව�ෙ� න� 
ඔ� ��� ෙහා ඔ� නැ�න� ෙවන� වැ� � � ය� ��� ෙහා 
මනා � යෙ� �යාට නැකැ� ���ව �යවා ෙ��� කර� ලැ�ම 
��ෙ�.

නැකැ� ���ෙ� නැකැ� ෙදයා කා රය. මංගල �නෙ� 
නැකැ� ෙ�ලා ව� හා ඊට ෙපර කට �� සඳහා �� ෙයල කර 
ඇ� නැකැ� වශ ෙය�. ෙකාෙහා ම ට� මංග � යට ෙපර මනා-
ල යාෙ� ගෘහෙ� �� ස කර ��� ��ෙ�. ෙපා�ල� ෙස�� කළ 
ගෘහ ය� න� අ� �� ෙපා�ල� බැ�ම �� ෙව�. ෙගමැ�ෙ� 
ෙගාම ගා ගැ�ම �� ෙව�. ෙමම කට �� සඳහා අස �වා ��ෙ� 
සහ ෙයා ගය ලැෙබ�. උ� ෙස�� ෙකාට, ෙග� මට �ෙම�� දමා 
ඇ�න� කට �� පහ� ය. ෙකාෙහා ම ට� ම�� �� ආ�ය කඩා 
ප�� � තැ� �� ස කර ෙකාට �� ආෙ� පය ෙකෙර�.

මංග � යට ෙපර ෙයෙදන නැකැ �ව �� ���ම ෙයෙද�ෙ� 
නැක තට �ල� �ම�. ප�ෙ� වැද ග� �� ය �ට නැක තට �ල� 
� ආරා ධනා ��ම ���. ෙස�ස�ට ඇ� �� ��ම ඊළ ඟ ටය. 
�ල� �ම �� කර�ෙ� �වෙ� ගෘහ � � ක යාය. ගෘහ �� කයා 
ෙනාවන අෙය� පැ�ණ ආරා ධනා ��ම ගෙ� වැ� � � ය�ෙ� 

ම�� 
ෙගදර 
වං�ං

�ය ප තක �වඳ

�ව�. ෙපා�ෙ� චා�ත්ර එළ ෙඹ�ෙ� ඊළ ඟ ටය. ෙපා�ව �, ලද-
ප �ම�, �ල�, ප�� ආ� ෙය� සම ��ත ය. ෙදපස මාමා ව� 

ෙදෙද ෙන� අ� නව �ව � ප �� ෙපා� වට නංව�. ඒ මනා ල-
යාෙ� ව�ප �� මනා �ය ��න ෙ�ය. අ�ටක 
�යන තැනැ�තා අ�ටක �යා, ��� බැඳ, 
පැ� වඩා, �� මා� ෙකාට, කැ�� ක�නට �, 
ප�� ස�ත ස� �ල� අ� �ව මා� ෙකාට 
කට �� �ම කර�. මනා ලයා මනා � යෙ� 

මත �ල�, ප�� ආ�ය ස�ම ත ෙය� ම 

ෙනාස � ටට ෙ��  ෙව�. �ල� �ෙම� ප� �න වක වා� අ�ව 
අස �වැ �ෙයා පැ�ණ සහ ෙයා ගය ලබා ෙද�. ගෙ� ළ� ��ෙයා 
එක � ප හ� �  ��ෙමාෙ� � ෙකාට�. කැ�� සඳහා කැ�� 
සහ� �ෙ� දමන ගැහැ� එ�� ඒ සහෙ� �� ෙකාට�. ��-
��ට හා ඉල �� ��ට ද හ� හ� යට වැඩ ය. ඔ�� එ�� ම�� 
ම� තන �නට ඇවැ� � ද� ආ�ය හා �ව� ග� කපා ෙගන 
එ�. කැල ෙය� දර කපා ෙගෙන�. �ව� කඩ�. ෙකෙස� කැ� 
ෙගනා �ට, ඒවා වළ ��ම හා �� ගැ�ම ��  ෙව�. 

ම�� ම� වට ක� �� �ෙ� නැකත අ�ව ක� �� � ෙම� 
ප�, අස �වැ� �� ��ෙ� හා ඉල �� ��ෙ� සහ ෙයා ග ෙය� 
ම�� ම�ව තැෙන�. එය �ගැ� හැඩය ඇ� ම� ව�. ෙ� 
ම�ෙ� �ව� ක� ��වා, හර� අතට � ෙයා� ඒ මත ලෑ� 
අ� ර�. ලෑ� මත මාග� එළා සක� කර�ෙ� ම�� ෙ�ස ය�. 
ම�ෙ� හත �� ෙකා� ව� වැ� කාම ර ය� තැෙ�. ඒ කාම-
රය ම�� ෙ�ස යට යවන බ� හා මා� �� ගබඩා කර තබ� 
��ස ය. කාම රෙ� තැෙනන ක� � ව �� ෙ�ස යට ඇවැ� � 
සැපෙ�. ම�� ම�ව ෙගා� ෙකාළ සැර � � ව �� අලං කාර 
ෙකෙ�. ෙත� �ෙ� තැ�ෙ� නැක තට අ�ව ෙකා�ඩ කැ��, 
�ං කැ��, අ� රස, ෙකා��, ආ�� වැ� කැ�� �� ෙයල 
ෙකෙ�. අ� �ණය ඇ� වැ� �� ගැහැ� ෙ� කට � �තට �� 
ෙව�. ඒ ම�� ෙගදර ෙ� ෙ�ස යට පම ණ� ෙනාෙ�. ගම නට 
ෙගන යන ෙවෙළඳ කද ට� සෑෙහ� �� සය.

මංගල ෙපා�ව තැෙන�ෙ� ද නැක තට අ� වය. ලෑ� 
ත�� ව� මත අඩ ර �� හැඩ ය කට තැෙනන ෙපා�ව 
ෙගා�ෙකාළ සැර � �ෙල� අලං කාර ෙකෙ�. මංගල �න යට 
ෙපර අහල පහළ �ෙව �වල �� ෙම�ම හැ� වළං ආ�ය ද 
ම�� ෙගද රට එ�. ඉල ��� �� ම�� ෙ�සෙ� �� ෙව ල-
කට තබ�.  �ය� බැ�ෙ� නැක-
තට ෙර� ෙගෙනන ෙ�ෙන මාමා 
සහ �� නැ�� �ය� බැ�ෙ� 
කට �� කර�. ම� �ම �ෙ� 
ෙම�ම ෙපා�ව තබන තැන ද 
��� ප�� �ය� බැෙ�. ෙ�සය මත 
�� ෙර� අ� ර�ෙ� ද ෙ� ෙදෙද නය.

මංගල �න ෙ�� මනා ලයා ඇ�� ��ස (ෙමම �� සට 
මනා ල යාෙ� �යා සහ භා� �ව ද මව සහ භා� ෙනාව ��ය.) 
ම�� ක� ෙතෙ� සහ භා� ෙව�. ��ස සමඟ ෙවෙළඳ කද 
�ග� �ප ෙදෙන� ද ගම� කර�. ෙවෙළඳ කදට ෙකා�ඩ 
කැ��, �ං කැ��, ආ��, අ� රස ආ� කැ�� ෙම� ම එළ ව�, 
කර වල ආ� ෙගද ර කට ඇවැ� ෙ� ද අඩං �ය. (ස�ම ත ෙය� 
ෙ� සඳහා ෙයා� ගැෙන�ෙ� එ� �ල ය කට අය� �� ස�.)  
ගමන ඇතැ� �ට ක� කර අ� පා රක �ය හැක. කර�ත පාරක 
න� සර සන ලද බ�� කර �ත වල සාඩ �බ ර ෙය� ගමන 
ය�නට හැ�ය. ඇතැ� �ට ගමෙ� � ගඟ� ෙහා ඔය� තර-
ණය කර �නට �� �ය හැක. එ�ට සර සන ලද අ�� භා�ත 
ෙව�. �ෙව සට යන ක��ල අස ල� �� සට තහං� ක� ය කට 
�� ණ පා �නට �� ෙව�. මනා � යෙ� පා��වෙ� �න � �ත� 
��� ඉ� � ප� කරන තහං� ක�ය මනා ල යාෙ� පා��වෙ� 
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 ස
මඟ
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 ප

ත්ර
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 ස
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ම� යං ග ණය රඹ කැ� ඔය ආ�ත වනා �ත රෙ� 
ඇ� �ය පාර �ප �ක �ජ �� යට අය� අ�කර 

ප� දහ ස කට අ�ක ඉඩ� ප්රමා ණ ය� මහ වැ� 
සංව �ධන අ� කා � යට පව රා ෙගන බඩ ඉ�� වගා 
��ම සඳහා මහා ප� මාණ ෙපෟ�ග �ක සමා ග �ව-

ලට ලබා �ම බල ර�ත කරන �� ආ� ව� ��� 
කරන ෙලස ඉ�ලා ආ� වා� නායක ඌ� ව�ෙ� 
ව��යලෑ ඇ�ෙතා ඇ�� �ෙද න� ��� අ�-
යා ච නා � ක ර ණ යට ෙප�ස� ෙගා� ෙක��.

ව� ක�ක � ව�ෙ�   
ෛද�ක වැ�ප   
�.1000 ෙත�   

ඉහ ළට 
ස� ය� ඇ� ළත 
�යා �මක ෙකෙ�

ආ� වා� නාය කයා ඇ�� �ෙද ෙන� අ� යා ච නා � ක ර ණ යට ය�

අ�ර ෙ�ම ලා�

�ට 06

�ට 06
�ට 
06

�ට 
06

� ලංකාෙ� 
�ාපාර නංව�න  
ෙඩාල� ල�ෂ 
1800ක 
ණය�

ෙකා�� �සා කඩා වැ��

ෙකා�� 19 වසං ග ත ෙය� ප්රධාන වශ-
ෙය� බල පෑ� එ�ල � අංශ යථා 

ත��ව යට ප� �� මට ආ� යා� ය� තල 
පහ � ක� ආෙයා ජන බැං� ෙව� අෙම � කා� 
ෙඩාල� ල�ෂ 1800ක ණය �ද ල� � ලංකා වට 
�� නැෙ�. ආ� යා� ය� තල පහ � ක� ආෙයා-

ජන බැං�ෙ� � ලංකා ෙකා�� 19 අ��ද හා 
හ�� ප්ර� චාර ���ෙ� පහ � කම යටෙ� මහ-
ජන බැං�ව සහ ලංකා බැං�ව ම�� ෙඩාල� 
ල�ෂ 900 බැ�� ලබා � මට �ය �ත ෙ� ණය 
�දල ආප� ෙග� මට වසර හතක කාල ය� �� 
ෙ�.

ධ��ක ෙගාඩ � �ර  

�ට 06

ආ�� වට 
එෙර �ව 
සට� කර�න 
ශ�� ම� 
ෙපා� �ප �ෂ ය� 
අව ��

�ට 06

��ආ�
ප� �ෂ ණ යට 

එ�න
�ය � 

පා�� ෙ��� 
ම�� ව ��ට 
ආරා ධනා

�ට 06

�ට 06

�ට 06

ස��ා ක� ණා ර�න

ෙකාළඹ ��� �ක ෙය� වා�තා වන ෙකා�� - 19 
ආසා � ත ය�ෙ� සං�ාව 26,000කට ආස�න 

� ඇ� අතර සම�ත රට �රා ආසා � ත ය�ෙ� සං�ාව 
70,000 කට ආස�න � ඇ� බව ෙසෟ� අංශ ෙප�වා 
ෙද�.

අප රාධ න� 
26749ක �ම �ශන
වස ර ක� �� ක රලා

�� ප � ව ර යාෙ� 
ස�බ �� ක රණ 
�ල ධ ��

ෙකාෙරානා ආසා � ත ය�
70,000කට ආස �න�

ෙසෟ� අංශ ෙප�වා ෙද�

ම��ද අ� �ෙග දර

� ලංකාව සහ එ� නාය ක �වය අප � �� යට ප� � � මට ඇතැ� 
ක�ඩා ය� දරන උ�සා හ යට ෙනා� ව ෙටන ෙලස අෙම �කා 

එ�ස� ජන ප දෙ� � ලංකා තානා ප� ර� නාථ ආ�ය �ංහ මහතා 
එ�ස� ජන පද පා��ව ක � ව �ෙග� ඉ�� ම� කර�. 

��� ෙහ�� ආ ර�� 

� ලංකා �ද හ� ක�ක� ෙකාංග්ර සය යන වෘ��ය ස� �ෙ� �ද� 
�� ය� ල�ෂ 39� සාව� ෙලස ප� හ ර ණය කළ බවට අමා� 

ම� �� න�ද අ� �ග මෙ� මහ තාට එෙර �ව �� ප � ව රයා පවරා 
ඇ� න� ෙව� ���ෙ� සා�� කැඳ � ම �� ෙතාර වම ඒ මහතා 
�ද හ� කර න වාද? නැ�ද? යන �ෙයා ගය 25 �  ප්රකා ශ යට ප� 
කරන බව ෙකාළඹ මහා � ක රණ �� �� ආ�� පට බැ �ෙ� මහතා 
ඊෙ� (08) �ෙයාග කෙ�ය. 

න� මා� �කෙ�

සාධා රණ ��� ස හ ගත ද� ව ම කට �ස අ� චා ර ව� උ�ම �තක ද�-
ව ම කට තමා ෙහා් ෙ� රෙ� ��ම �ර වැ � ය� යට� ෙනාවන බව 

ජනතා ���� ෙපර �ෙ� නායක අ�ර �මාර �සා නා යක මහතා ප� � ය� 
ෙකාළඹ මහ ජන ��ත කාල ශ්රව ණා ගා රෙ� පැව� ‘ජන ප �ෙ� කැ��ෙ� 
ෙකා� සම ෙමාකද කෙ�?’ ස�ම �ත්ර ණ ෙ�� පැව � ෙ�ය.

අව � � යට එෙර �ව 
සට� කර නවා

ධ��ක ෙගාඩ � �ර

පා� �තාන අග්රා මා� ඉ�රා� ඛා� මහ තාෙ� � ලංකා 
සංචා ර යට සම ගා �ව ෙදරට අතර සංචා රක සහ ෙයා-

� තාව �� බඳ අව ෙබා ධතා �� � ම� අ�ස� තැ� මට රජය 
සැර ෙස�.

පා� �තාන-� ලංකා 
සංචා රක �� � ම�

ල�ෂ 39� සාව� ප� හ ර ණය

�ෙයා ගය 25 � ප්රකා ශ යට

අ� �ග මෙ� 
�ද හ� කර න වා ද?

� ලංකාව අප � �� යට 
ල� වන ��ම ත ව ලට 
�ව ෙට�න එපා

අෙම � කාෙ� � ලංකා තානා ප� එ�ස� 
ජන පද පා��ව ක � ව �ෙග� ඉ�ල�

�ට 06

�ට 06

ෙකාළඹ ගා� � ව ෙ�ර ��ෙ� ඉ�  ෙක ෙර �� පව �න ආද�ශ ෙවෙළඳ �� ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ 
මහ තාෙ� �� �ෂ ණ යට ඊෙ� (08) ල� �ය. ගා��ව ෙ�ර ��ය ෙ��ද්ර  ෙකාට ග� සංව �ධන �ාපෘ �ෙ� 
තව� �ය ව ර� ෙලස ෙවෙළඳ �� ප�ධ �ය ඉ� ෙකෙ�. අමා� ෙරා�ත අෙ� � ණ ව �ධන, නා�ක හ� � ප� 
ව�� අ�� රා� �ශා�ත උ� ෙ� තැ�න, � ලංකා වරාය අ� කා �ෙ� සභා ප� �ශ්රා �ක ජන රා� දයා ර�නා-
යක යන මහ �ව�� ඇ�� �� ස� ෙ� අව �ථා වට එ�ව �� යහ.     

ආ� වා ��ෙ� 
ඉඩ �ව ලට 

අත ෙනාත බ�

රජය ෙපාෙරා�� � ප�� ව� ක�ක � ව�ෙ� 
�� ය� දහෙ� ෛද�ක වැ�� වැ� �ම 

ස� ය� ඇ� ළත �යා �මක �� මට ප� පා-
ලක සභා ම�� ��� කර �ෙ�.   ඒ අ�ව ව� 
ක�ක � ව�ෙ� �� ය� 900ක ෛද�ක �ම-

නාව �� ය� 1000 ද�වා වැ� � � මට හැ� වන 
බව ක�ක� ඇමැ� �ම� �� පාල ද ��වා 
මහතා ප්රකාශ කෙ�ය.

කා�ඩය 112   පත්රය 47 � �� ව� 2564� � ��� අව ෙතෙළ�වක ල� �ජ �න 

�� ෙගා��ෙ� 
සහන ණය �දල 
ල�ෂ 10� කර�
අග මැ � ෙග� උප ෙද�

ච�ර ඇ�ල ෙද �ය

�� ෙගා�� සඳහා අය-වැෙය� ෙයාජනා කළ �� ය� 
ල�ෂ 5ක ණය �දල �� ය� ල�ෂ 10� ද�වා වැ�-

ක ර �නැ� �ද� ඇමැ � ව රයා වශ ෙය� අග මැ� ම��ද 
රාජ ප�ෂ මහතා ඊෙ� (08) උප ෙද� ��ෙ�ය.  

අය-වැය ෙයාජනා අ�ව �යා �මක �ාපෘ� හා ජනතා 
සහන �� බඳ අව ධා නය ෙයා� කර �� �ද� අමා �ං ශෙ� 
පැවැ� ප්රග� සමා ෙලා චන ���ෙ� � අග මැ� ම��ද 
රාජ ප�ෂ මහතා ෙ� බව අව ධා ර ණය කෙ�ය.

ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ 
මහ තාට � ලංකා ෙපා� ජන 

ෙපර �ෙ� නාය ක �වය ලබා-
�ය �� බවට �ව �ප ත කට �� කළ 
ප්රකා ශ ය� ස�බ �ධ ෙය� ඇමැ� 
�ම� �ර වංශ මහතා ජන තා ව ෙග� 
සමාව ෙගන එය ඉ�ලා අ�ක ර ගත 
�� බව � ලංකා ෙපා� ජන ෙපර-
�ණ අව ධා රණ කර�.

ෙ� �� බඳ අද හ� ද�ව �� එ� 
මහ ෙ�ක� පා�� ෙ��� ම�� 
��ඥ සාගර කා� ය ව ස� මහතා 
ප්රකාශ කෙ�ය. ‘මම �ත�ෙන �ම� 
�ර වංශ මහ �මය �න ග�න ඕෙන 
ෙ�ක එ� මෙග ප�ෂ ය� ෙනාෙව�, 
එ� මාට අෙ� ප�ෂය ස�බ �ධ-
ෙය� ��� �රණ ගැ� මට ��� 
අ� � ය �� නැහැ.

�ම�  සමාව 
ගත ���
� ලංකා ෙපා� ජන 

ෙපර �ණ �ට 06
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30ට වැ� අයට ෙකා�� 
එ�න �ක ර ණය මා�� �ල �ට 
ආර�භ කර නවාආර�භ කර නවාආර�භ කර නවා
එ�න �ක ර ණය මා�� �ල �ට එ�න �ක ර ණය මා�� �ල �ට 

ෙලාව 
වටා

රට 
වටා 

ෙලාව �රා 
ෙකා�� මරණ 
ල�ෂ 23 
ඉ�ම ව�

මාතෙ� ���� ස�හ ඒ .ඒ. එ�. ඩය�  
ෙපෙ�� (07) ගෙ� ෙවල නාග �ක බල ප්රෙ� ශ යට අය� ගම-

මැ�ද ප්රෙ� ශෙ� �� කරන ලද ඇ�� ජ�� ප� �ෂා ව ක� 
ෙකාෙරානා ආසා � ත ය� හ� නා ගැ � මට හැ� � බව ෙසෟ� 
�ල ධා �� පව ස�. එ�සා ඊෙ� (08) �න �ට එම ප්රෙ� ශෙ� 
ෙතාරා ග� ��ග ල ය�ෙ� �� ආ� ප� �ෂණ �� මට �ය � තව 
���.  

ෙ� අතර ගෙ� ෙවල ෙසෟ� බල ප්රෙ� ශෙ� ෙකාෙරානා 
ආසා � ත ය� හ� �ෙ� අ� ව� ද�නට ඇ� බව ද, ෙකෙ� 
ෙවත� අඛ �ඩව ෙ� ප� �ෂණ �� කරන බව ද, ෙසෟ� ��-
� �� �� ම� ආකා ර ෙය� �� ප ��ෙ� න� ෙ� ෙරාගය පැ�ර 
යෑම ෙබාෙහා �රට වළ�වා ගත හැ� බව ද, ෙමය මැඬ � මට 
ජනතා සහාය අ� ව� බව ද ෙසෟ� �ල ධා �� වැ� � ර ට� 
අව ධා ර ණය කළහ.  

ගම මැ�ද ප්රෙ� ශෙ� 
අහ� �� ආ� ප� �ෂණ

එ�. �ය ග හෙ� - ද�� පළා� සංචා රක

 හබ රා �ව, ෙමාර �� � ෙගාඩ, �� ග හ ෙවල ප්රෙ� ශෙ� පාස� 
��� ෙදෙද න� ඇ�� එකම ප�ෙ� ප� ෙදන �ට ෙකාෙරානා 
ආසා ද න ය� ඇතැ� ත�ෙප මහ ජන ෙසෟ� ප� �ෂක ���� 
හත ර �ංහ මහතා පව ස�.

 ෙ� ප�ෙ� 12 හැ� �� ගැහැ� ද�වා අහං ගම ප්රෙ� ශෙ� මහ 
�� හ ලක ද, 7 හැ� �� ��� ද�වා හබ රා �ව ප්රෙ� ශෙ� මහ ��-
හ ලක ද ඉෙග �ම ලබ�. ෙකාළඹ ප්රෙ� ශෙ� �� යා වක �රත 
ෙමා��ෙ� �යාට ප්රථ ම ෙය� ෙකාෙරානා ආසා ද න ය� ඇත.  

 ප�ව ඔ�ෙ� ස� ප ත ය� වන ඔ�ෙ� ද� ෙදෙද නාට, �� යට 
සහ �� යෙ� මවට   කරන ලද �� ආ� ප� �ෂ ණ ව ල� ඔ��ට 
ද ෙකාෙරානා ආසා ද න ය� ඇ� බව  තහ � �� �ෙ�. ඒ අ�ව 
ෙමා�� ප්ර� කාර සඳහා ෙරාහ �ගත �� මට   මහ ජන ෙසෟ� 
ප� �ෂක කට �� ෙයා� ඇත.  

�� ග හ ෙවල එකම ප�ෙ� 
ප� ෙදන �ට ෙකා��

ම��ද අ� �ෙග දර  

ෙලාව �රා ෙකා�� 19 ෙහව� නව ෙකාෙරානා 
ව� ර සය ආසා ද නය �ව�ෙ� මරණ සං�ාව ල�ෂ 23 
ඉ�මවා ෙගා� �ෙ�.  

ෙලාකෙ� රට ව� සහ �වයං පාලන ප්රෙ�ශ 218�� 
වා�තා වන ෙකා�� ෙ�� ෙව� �ය �ය සං�ාව 
2,327,942� වන අතර �� ආසා � ත ය� සං�ාව 
106,712,263�. ඒ අත �� 78,401,924 ෙදන� ��ණ �වය 
ලබා �ෙබන බව වා�තා ෙව�.  

වැ�ම ආසා � ත ය� ��ස අෙම � කා ෙව� වා�තා වන 
අතර එම සං�ාව ෙදෙකා �ය ඉ�මවා යෑම �ෙ� ෂ �ව ය�. 
ඒ අ�ව අෙම � කාෙ� ආසා � ත ය� සං�ාව 27,611,403� 
වන අතර එරට මරණ සං�ාව 470,000 ඉ�මවා යෑම 
�ෙ� ෂ �ව ය�. ඒ අ�ව එරට �ය �ය සං�ාව 474,933�. 
ෙ� අතර ඉ�� යාෙ� ආසා � ත ය� 10,838,843� සහ බ්ර�-
ලෙ� ආසා � ත ය� සං�ාව 9,524,640� ෙලස වා�තා 
වන අතර �� යාව, ප්රංශය, එ�ස� රාජ ධා �ය, ඉතා �ය, 
ෙකාෙලා �� යාව, ෙම�� ෙකාව, �පා�ඤය, ආ�ජ ��-
නාව, ජ�ම �ය, ඉරා නය, ෙපාල �තය, ද�� අ� කාව, 
��ෙ� නය, ෙ��, ෙනද �ල �තය රට වල ආසා � ත ය� 
සං�ාව ල�ෂ 10 ඉ�මවා ෙගා� ඇත.   

ෙ� වන �ට ෙකා�� ආසා ද නය �ම ෙ�� ෙව� ෙලාව 
�රා �ය �ය සං�ාව ෙදල �ෂ ය කට වැ� �� ස� අෙම-
�කා එ�ස� ජන ප ද ෙය� වා�තා වන අතර ඉ�� යා ෙව� 
සහ බ්ර� ල ෙය� ල�ෂ ය කට වැ� මරණ සං�ා ව� වා�තා 
ෙව�. ඒ අ�ව බ්ර� ලෙ� මරණ සං�ාව 231,561� වන 
අතර ඉ�� යාෙ� මරණ සං�ාව 155,114�.   

අෙම �කා එ�ස� ජන ප දෙ� ෙජා�� ෙහා���� 

��ව � � ලෙ� සං�ා ෙ�ඛන අ�ව ෙකා�� ෙ��-
ෙව� �පා�ඤෙ� 61,386�, ඉතා �ෙ� 91,273�, ප්රංශෙ� 
78,965�, �තා �ෙ� 112,465�, බ්ර� ලෙ� 231,561�, ��-
යාෙ� 77,068�, ෙබ�� යෙ� 21,389�, ඉරා නෙ� 58,469�, 
ෙනද �ල �තෙ� 14,403�, ෙම�� ෙකාෙ� 166,200�, 
කැන ඩාෙ� 20,767� සහ ජ�ම �ෙ� 62,128� ෙලස මරණ 
වා�තා� �ෙ�.   

ෙ� වන �ට ෙලාව වැ�ම ආසා � ත ය� සං�ා ව� වා�තා 
වන රට ව� ලැ� ��ෙ� තව � ර ට� ෙපර �ෙ� ප� ව�ෙ� 
අෙම � කාව වන අතර ඉ�� යාව ෙදවැ� �ථාන ෙ��, බ්ර�-
ලය ෙතවැ� �ථාන ෙ��, �� යාව �� වැ� �ථාන ෙ��, 
එ�ස� රාජ ධා �ය ප� වැ� �ථාන ෙ�� ප� ෙව�.   

ෙ� අතර �නෙ� �ෙනා වැ� බෙයා ෙට� ආය ත නය 
�ප ද� ෙකා�� එ�නත ෙවෙළ ඳ ෙපා ළට ��� �� මට 
එරට බල ධා �� ෙකා�ෙ�� ස� තව අ� මැ �ය � �ෙබන 
අතර අ�ළ එ�නත හ�� භා� ත යට ඉ�� � � යාව, ���ය 
ඇ�� රට ව� �ස� අ� මැ � ය� ඇ� ප� � මක �ම �ෙ�-
ෂ �ව ය�.   

ෙකා�� ෙරාග යට ෙමාෙනා �ෙලා න� ප්ර� ෙ�හ ප්ර� කාර 
ෙදක� භා�ත �� මට ඉතා� ෙසෟ� බල ධා �� අ� මැ �-
ය� �ෙබන අතර ෙමාෙනා �ෙලා න� ප්ර� ෙ�හ ය� ප්ර�-
ශ �� ක රණ ප�ධ �ෙ�, ව� ර ස යට එෙර �ව සට� ��ෙ� 
හැ� යාව වැ� � �� �� මට ප�ෙ� ෂ ණා ගාර �ළ �ප ද වන 
ෙප්රා� න ය�.  

ෙ� අතර �තා � ෙය� හ�නා ග� �කෘ� ව� රස ප්රෙ�-
දය වඩා� මාරා ��ක �ය හැ� බව නව තම ද�ත ව �� 
ෙප� ය�ෙ� යැ� වසං ගත ෙරාග �ා��ය පාල නය හා 
වැළැ ��ම සඳහා වන අෙම � කා� ආය ත නෙ� අ� ��කා 
ෛව� ෙරාෙෂ� වැෙල��� පව ස ��ය. �කෘ� ව� රස 
ප්රෙ�ද �ා�ත �ම වැළැ �� මට පැන �ය හැ� මහ ජන 
ෙසෟ� ක්රම ෙ�ද ස�බ �ධ ෙය� අ� නය කර �� ��න 
බව� ඇය වැ� � ර ට� සඳ හ� කළාය.    

�ස�� �තා රණ   

ෙකාෙරානා ප්ර� ශ �� ක රණ එ�නත �ෙ�� 
බල ශ�� �ෙ�ත්රෙ� �� යා වල ���ත 
�ව�ට ද ප්ර� ඛ�ව �ම �� බ ඳව බල ශ�� 
ඇමැ� ��ඥ උදය ග�ම ��ල මහ තාෙ� අව-
ධා නය ෙයා�� ඇත.   

 ඒ අ�ව ලංකා ඛ�ජ ෙත� �� ගත 
සං�ථාව (CPC) , ෙකාෙළා �නාව ෙත� ෙතාග 
ගබඩා ප�ය�ත සමා ගම (CPSTL) සහ ලංකා 

ඉ�� යා� ෙත� සමා ගම (LIOC) යන ආය-
ත න වල ෙ�ව ක ය�ට ෙකාෙරානා සඳහා වන 
ප්ර� ශ �� ක රණ එ�නත ෙදන ෙලස බල ශ�� 
ඇමැ � ව ර යාෙ� උප ෙද� මත අමා �ාංශ 
ෙ�ක� ෙ�. �. ආ�. ඔ�ගා මහ ��ය ��� 
ෙසෟ� අමා �ාං ශෙ� ෙ�ක �ෙග� �� තව 
ඉ�� ම� කර ඇත.  

බල ශ�� �ෙ�ත්රෙ� �� යා වල ���ත 
�ව� �ය ෙ�වා ෙව� රෙ� සංව �ධ න යට 
ෙම�ම ප්රවා හන, ෙසෟ� ඇ�� අ� ව� 

ෙ�වා ව� �� ප�� පව �වා ෙගන යෑම ට�, 
ජන ��ත සාමා� ප�� පව �වා ගැ � ම-
ට� ලබා ෙද�ෙ� මහ� �� ව හ ල� වන 
අතර බල ශ�� �ෙ�ත්රෙ� �� යාෙ� ��� 
අය ෙකාෙරානා ෙරාග යට ෙගා�� �ව ෙහා� 
ආහාර සහ ඖෂධ ප්රවා හ නය ඇන � �ම, ගම-
නා ග ම නය නතර �ම, �� �ය ෙනාමැ �ව රට 
අ� රට යෑම වැ� ෙ�� මත රටම අක �ම� 
�ය හැ� බව අව ධා ර ණය කර �� ෙ� ඉ��ම 
කර �ෙ�.    

ෙකාෙරානා එ�නත �ෙ�� බල ශ�� �ෙ�ත්රෙ� 
��යා කර �න�ට ද ප්ර� ඛ�වය �මට �ය වර

ස��ා ක� ණා ර�න  
ෙකා�� 19 ව� ර� ම�දන එ�නත 

වයස අ� �� 30ට වැ� ��ග ල ය�ට 
එ�න� ��ම මා�� �� ස�ෙ� �ට 
ආර�භ කරන බව ප්රාථ �ක ෙසෟ� 
ෙ�වා, වසං ගත ෙරාග හා ෙකා�� පාලන 
කට �� රා� ඇමැ �� �ෙ� ෂඥ ෛව� 
�ද �ශ� ප්රනා �� ��ෙ� මහ ��ය '�න-
�ණ'ට ඊෙ� (08) පැවැ � වාය.  

ෙ� �� බ ඳව වැ� � ර ට� අද හ� ��� 
රා� ඇමැ � �ය ෙමෙ� ද �වාය.

'එ�න �ක රණ ම� �ථාන 4000� ඒ 
වන �ට ෙමරට �ථා�ත කර නවා. ෛද�-
කව ම� �ථාන 2000�� එ�න� �ම �� කර නවා. 
ෙකාවැ�� ක්රමය යටෙ� සහ �ල� ගැ�� �� කර �� 
එ�න� ෙමර ටට ගැ�ම �� කර නවා. ජන ග හ න ෙය� 
ල�ෂ 42කට ෙකාවැ�� ක්රමය යටෙ� එ�නත �ම ට�, 

ඇණ �� කර �ල� 
ගැ� ෙම� ල�ෂ 
90ක ජන ග හ න ය කට 
එ�නත �ම ට� සැල �� 
කර �ෙබ නවා.

වයස අ� �� 30 �ට 60 
ද�වා කා�ඩ යට සහ වයස 
අ� �� 60 ඉ�ම � වැ� �� ජන ග හ-
න යට ෙකා�� එ�න �ක ර ණය හැ� ඉ�ම-
�� ආර�භ කර නවා. 

වයස අ� ර� 18ට අ� ද� ව�, ගැ�� 
ම� ව ��, �� ෙදන ම� ව �� යන අයට 
එ�න� �ම �� ෙනාක ර�ෙ� ඔ�� සහ 

එ�නත ස�බ �ධ ෙය� ෙමෙත� ෙලාකෙ� ප�ෙ� ෂ-
ණ ය� �� කර ෙනාමැ� �ස�. එ�න� මාත්රා ල�ෂ 
180� ෙමර ටට �ල� ගැ� මට ෙ� වන �ට� ඇණ �� 
කර �ෙබ නවා.'    

���� ආග �ක සං�කෘ �ක ෙදපා �ත ෙ� ��ව 
��� සං� ධාන කළ 73 වැ� �ද හ� �නය 
උ�ස වය ඉ�ලා �ය ආග �ක ෙමෙහය ප� � ය� 
බ�බ ල � �ය ���� ප��ෙ� අ��ෂ ඒ.�. 
එ�. අ�ර� මහ තාෙ� ප්රධා න �ව ෙය� පැවැ-
���. ෙම� ප්රධාන ආරා �ත අ��තා ෙලස 
සහ භා� � අ� ක රණ ඇමැ� අ� ස�� මහතා 
සභාව අම තන අ��. ඌව පළා� ආ�� කාර 
ඒ.ෙ�.එ�. �ස ��� මහතා ඇ�� ���� 
�ෙයා � තෙයා ද ෙ� අව �ථා වට සහ භා� �හ.  

ඇ�� �ය ස�හ - අ�. එ�. �. �. �ණ ෙ� කර
ඇ�� �ය �සා අ� ක ර ණෙ� ෙ�වය කරන �ල ධා � ය �ට 

ෙකාෙරානා ආසා �ත බවට ඊෙ� (08) උ� සන තහ � �� ඇතැ� 
ඇ�� �ය මහ ජන ෙසෟ� ෛව� �ල ධා� කා�යා ලය පව ස�.  

ෙමා� ගා�ල ෙපා�දල ප්රෙ� ශෙ� ප�ං � ක � ෙව� වන අතර එම 
ප�ෙ� ��ප ෙදන �ම ෙකාෙරානා ආසා � ත ය� බව හ� නා ෙගන 
ඇත. ඒ අ�ව ෙ� �ල ධා � යාට කළ �� ආ� ප� �ෂ ණ ය �� 
ෙමා� ද ආසා � ය� බව තහ �� �ය.

ඒ අ�ව ඊෙ� (08) උ� සන �ට ඇ�� �ය �සා අ� ක ර ණය වසා 
�� මට �ය වර ෙගන ඇ� අතර උසා �ෙ� �� ආසා � ත යාෙ� 
ආ� ත ය� ෙලස හ� නා ග� අය �ෙරා ධා ය න යට ෙයා� �� මට 
කට �� කරන බව ඇ�� �ය මහ ජන ෙසෟ� ප�- � ෂ ක 
ඉ��ක ��වා මහතා පැවැ �ය.  

ඇ�� �ය �සා අ� ක ර ණෙ� 
�ල ධා � ය �ට ෙකා��

 �ග හ � �ල  - එ�. නව ර�න   
ක�ද කැ �ය හා ඒ අවට ප්රෙ� ශ ව �� ෙපෙ�� (07) නව 

ෙකාෙරානා ෙරා�� හ� ෙදන� හ�� ඇත.  
 ක�ද කැ �ය ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� ෙකා ෙකා�ඨා ශ ස යට අය� 

�� ෙකා �තැ�න, කැමැ �ය, ක�ද කැ �ය, ප�ෙල ෙවල, �� එ� 
එෙ� ක�ව, කද ෙපා �තාව ප්රෙ� ශ ව �� ෙ� ආසා � ත ය� හ�� 
�ෙ�.  

ෙමා�� �ය� ෙදනා කා�තා ව� වන අතර ඔ�� ම� යං ගන 
ප්රෙ� ශෙ� ඇඟ �� ක�හ ලක ෙ�වය කර �� ය� බවට ද හ� නා-
ෙගන ඇත. 

 ෙමා�� �ය� ෙදනාම �ෙරා ධා යන ම� �ථාන ෙවත ෙයා� 
කර ඇත. ඔ��ෙ� ෙදවන ෙපළ ආසා � ත ය� �ෙව� �ළ 

�ෙරා ධා ය නය �� මට ක�ද කැ �ය මහ ජන ෙසෟ� ප�-
�ෂ ක ව රයා �ය වර ෙගන ඇත.  

ක�ද කැ �ය සහ ඒ අව �� 
ෙපෙ�� ෙකා�� 
ආසා � ත ය� 7� 

ග���ස අ� ක රණ 
ෙ�. ෙගාම�  

ග���ස ෙපා� �ෙ� 
රථ වා හන අංශෙ� ෙපා�� 
�ල ධා � ය �ට ෙකා�� 
ආසා ද න ය� ඇ� බවට 
ප� � ය� (06) ෛව� 
වා�තා ෙව� තහ �� � බව 
ර�ම ලාන ෙසෟ� ෛව� 
�ල ධා� කා�යා ලෙ� �ල-
ධා � ෙය� පැවැ �ය.  

ෙ� ආසා �ත ��ග ලයා 
ළ�� ඇ�� කළ රථ-
වා හන අංශෙ� ෙපා�� 
�ල ධා �� හ� ෙදන� ෙ� 
වන �ට හ� නා ෙගන ඔ�� 
�ෙරා ධා ය නය �� මට �ය-
වර ෙගන ඇත.

ග���ස 
ෙපා� �ෙ� 
රථ වා හන 
අංශෙ� 
�ල ධා � ය �ට 

ෙකා��

උ�� පළා� �ෙ�ෂ - ර�ල ��හාර ගමෙ�  

ෙකාෙරානා ෙරාග ෙය� �ය �ය පළ� 
ෛව� ව රයා � ගයා� ද�ත නා රා යන මහතා 
ෙව� ෙව� �ණ �� ��ෙ� උෙලළ� ව� �-
යාෙ� ෙදමළ සං� ධාන ��� ෙපෙ�� (07) 
ව� � යාව නගර සභා ශාලා ෙ�� සං� ධාන කර 
���.  'ටැ�� �' සං� ධා නය, ව� � යාව ෙදමළ 
ජනතා සංස දය, ව� � යාව ෙදමළ ත�ණ සංග-

මය ඇ�� සං� ධාන �� ප ය� ෙ� අව �ථාව 
සං� ධාන කර �� අතර ඔ�� ෛව� ව ර යාෙ� 
ඡායා � ප ව ලට ම� පහ� �� ඉ� ප �ද� ද�වා 
�ය �ය ෛව� ව ර යාෙ� ආ�ම යට ශා��ය 
ප්රා�ථනා කළහ.  

ව� � යාෙ� �ංහල ෙදමළ සහ ���� ජන-
තා වෙ� ෙශාකය පළ කර �� බැන� �� ප ය�ම 
ව� � යාව නගර සභා ශාලාව අසල දමා ���.    

ෛව� ගයා� ද�ත නා රා යන �� ��ෙ� 
උෙලළ� ව� � යා ෙ��

ෙකාළඹ ස�රා �� ලය සං� ධාන කළ 73 වන 
�ද හ� �න සැම �� උ�ස වය ප� � ය� ��-
�ය �ඩාං ග ණ ෙ�� පැවැ ��� . එ�� �� හ-
�ප� ��� ම� �කා� මහතා ���ම අම තන 
අ��. පාලක ම�ඩල ෙ�ක� අල� ��තා�, 
�ෙයා� �� හ �ප� ර�� අසා�, අංශ ප්රධා-
��, �� ව � සහ ��� ෙ� අව �ථා වට සහ-
භා� �හ.   

රා� ඇමැ �� �ෙ� ෂඥ ෛව� 
�ද �ශ� ප්රනා �� ��ෙ�

ර�ෂණ �ය�ත සහ න� මා� �කෙ�   

�යර �� අව � තාව ස�රා ගැ�ම ජා�ක වැද ග-
�ක ම� ෙලස සලකා රජය ෙමවර අය වැෙය� අපෙ� 
රා� අමා �ාං ශ යට �� යන 2000� ෙව� කර ඇ� 
බව ප� ස�ප�, ෙගා� ෙපාළ ප්රව �ධන, �� හා ��තර 
ආ�ත ක�මා�ත රා� ඇමැ� �. �. ෙ�ර� මහතා 
පවසා �� ෙ�ය.  

 රා� ඇමැ � ව රයා ෙ� බව පවසා ��ෙ� ප�-
�ය �න වල පද �ය ප්රෙ� ශෙ� ෙවෙසන ගව ය�ෙ� 
ආහාර සඳහා ෙව� කර �� අ�කර 4000ක පමණ 
ඉඩ� රජෙ� ෙවන� කට �� සඳහා භා�ත �� ෙම� 
ස��ට අව� කෑම �ඟ� �� හර� �ය යෑම ��-
බඳ පළ කර �� මා� වා�තා සැල � �ලට ග� �� ඒ 
�� බඳ ෙසායා බැ� මට උ�� මැද පළා� ආ�� කාර, 
රජෙ� �ල ධා �� සහ එම ප්රෙ� ශ වල ෙගා� ය� අතර 
හ�� හ� ව� උ�� මැද පළා� ශ්රව ණා ගා ර ෙ�� පැව� 
අව �ථා ෙ� �ය.  

ප� �ය රජය ආන ය නය කල ෙද�� ඵල �� ෙලස 
භා�තා කර ෙනාමැ� බවද රා� ඇමැ � ව රයා පැව-
�ය.

එ�� වැ� � ර ට� අද හ� ���  රා� ඇමැ � ව රයා 
ෙමෙ� ද �ය.

'ප� �ය රජය ෙපෟ�ග �ක ෙගා� �ව සා ය ක-
ය�ට �� ෙද�� වග � ම �� ෙතාරව ආන ය නය 
කර �ෙබ නවා. ෙහාඳ ත��වෙ� ෙද�� �ත ��� 
ෙ�ශ පා ල ක ය �ට�, ෙලඩ ෙරාග ෙප��� කළ සහ 
�� ෙද� මට �� �� ෙද�� ඉ��� කර �� ෙපෟ�ග-
�ක ෙගා� �ව සා ය ක ය �ට� ෙබ� �ෙබන බව අපට 

ෙප� යනවා. ඒ �සා ෙ� ආන ය �ක ෙද� �ෙග� 
ෙ��ය �යර �� අව � තාව �� ප�� ස�රා ගැ� මට 
අෙපා ෙහා ස�ව �ෙබ නවා. එ�සා සම හර ෙගා� ය� 
ෙ� ස�� ම� ��ස ��ණා �ෙබන බව අපට �න 
ග�නට ලැ�ණා.  

රජය සහ ෙපෟ�ග �ක �ව සා ය ක ය� �ශාල �ද ල� 
ෙ� සඳහා වැය කර �� ණ� ෙ� �ාපෘ �ය ඵල �� 
ෙලස භා�ත කර ෙනා�� �සා අපෙ� අෙ� ��ත 
ඉල �කය ස�රා ගැ� මට ෙනාහැ �� �ෙබ නවා.

රෙ� �� අව � තාව ජා�ක වැද ග �ක ම� ෙ� 
සලකා ඉ�� මාස �� පෙ�  ඔ��ෙ� ��පා දන වැ� 
කර ගැ� මට අෙ� අමා �ාං ශ ෙය� ගව ගා�, �� 
ෙ�වන  මැ��, තෘණ කැබ� ��ෙ� ය�ත්ර සහ උස� 
ආරෙ� අ� ජ නන ��� ස�� ��  ෙගා� ය�ට �මට 
කට �� කර නවා.'  

ෙ� හ� ෙ�� පද �ය ප්රෙ� ශෙ� ෙගා� මහ �ව� 
ෙමෙ� පවසා �� යහ.

'ෙ� වන �ට අෙ� පළාෙ� ෛද�ක �� ��පා ද-

නය කෑම �ඟ කම �සා �ඝ්ර ෙලස පහත වැ�ලා. තෘණ 
නැ� �සා ස�� �ය යෑම ද පට �ෙගන �ෙබ නවා. 
සම හර ෙගා�� ස�� ��ණා දමලා.'  

ෙ� ගැට � වට �ෂ�ක �ස � ම� ෙලස උ�� මැද 
පළා� ආ�� කා ර ව රයා පැ�ණ �� පළාෙ� ප්රාෙ� �ය 
ෙ�ක �ව �� අමතා ෙමෙ� පවසා �� ෙ�ය.

'ඔ�� යටෙ� ඇ� තෘණ ඉඩ� හ� නා ෙගන හැ� 
ඉ�ම �� ඒවා ෙගා� ය� ෙවත �ද හ� කර�න.'  

පද �ය ප්රෙ� ශෙ� හ� නා ග� තෘණ ඉඩ� අ�කර 
30,000� පමණ ඇ� බව එම ප්රෙ� ශෙ� ප්රාෙ� �ය 
ෙ�ක �ව �� ��� ෙප�වා �� අතර ආ�� කා ර ව-
ර යාෙ� මැ� හ ��ම මත එ�� භාග ය� ෙහා �ද හ� 
කර ෙගන එම ප්රෙ� ශෙ� ෙගා��ට �මට හැ� ඉ�ම-
�� කට �� �� මට �ය වර ග�නා බව ෙම�� රා� 
ඇමැ � ව රයා අව ධා ර ණය කෙ�ය.  

ප්රාෙ� �ය ෙ�ක �ව ��, වන ස�ප� හා වන �� 
�ල ධා �� ඇ�� �� ෙගා�ෙයා ෙ� අව �ථා වට සහ-
භා� �හ.  

�යර �� අව � තාව ස�රා ගැ� මට 
�� යන 2000� ෙව� කර �ෙබ නවා

රා� ඇමැ� �. �. ෙ�ර�

ෙපාෙළා �න �ව �සා ස�හ -   ඇ�. �. සර�

රජෙ� සහ �ක �ල යටෙ� ෙමවර මා� 
ක�නෙ� ෙපාෙළා �න �ව ��� �කෙ� ෙගා�-
�ෙග� � �ල� ගැ�ම ෙ� මස 20 වැ�� �ට 
ආර�භ කරන බව ෙපාෙළා �න �ව මහ �සා ප� 
ඩ���. ඒ. ධ�ම �� මහතා �ය.   

ෙ� �� බ ඳව අද හ� ��� � අෙල� ම�ඩ-
ලෙ� ෙපාෙළා �න �ව ප්රාෙ� �ය කළ ම නා කාර 
�ම� ඒක නා යක මහතා ෙමෙ� �ය.

'ෙමවර ෙපාෙළා �න �ව ��� �ක ෙය� � 

ෙම�� ෙටා� 46,141� �ල� ගැ� මට �ය �ම 
ගබඩා පහ � ක� �� න� කර �ෙබ නවා. ප්ර�-
� ෙය� �� ස�බා � �ෙලා ව� �� ය� 52කට 
ද, නා� � �ෙලා ව� �� ය� 50කට ද �ල� 
ග�නවා. එ� ෙගා� ය � ෙග� උප �ම වශ ෙය� 
� �ෙලා 5,000� � අෙල� ම�ඩ ලය �ල� 
ග�නවා. ෙතත ම නය ස�ත � �ල� ගැ�ෙ� 
වැඩ � � ෙවළ යටෙ� ස�බා � �ෙලා ව� ��-
ය� 46කට ද, නා� � �ෙලා ව� �� ය� 44කට 
ද �ල� ග�නවා.'    

ෙපාෙළා �න �ෙ� ෙගා��ෙ� 
� �ල� ගැ�ම 20 � අර ඹ නවා 

ෙපාෙළා �න �ව මහ �සා ප� ඩ���. ඒ. ධ�ම ��

�දහ� �න සැම��

අ�ර ෙ�ම ලා�   

� ලංකා �ව �ප� ම�ඩල පනත 
ප්ර� සං �ක ර ණය කර �� �චය ආය-
ත න ය� බවට ප� ��ම ෙහළා ද�න 
බව ෙපර � ගා� සමා ජ වා� ප�ෂෙ� 
අ�ා පන ෙ�ක� ��� ජය ෙගාඩ මහතා 
ප්රකාශ කර�.   

 ඒ මහතා ෙ� බව සඳ හ� කෙ� ඊෙ� 
(08) එම ප�ෂ �ල �ථා නෙ� පැව� 
මා� හ� ව කට එ� ෙව��. 

එ�� වැ� � ර ට� අද හ� ��� ඒ 
මහතා ෙමෙ� ද �ය.

'ස� අ�ත �ව �ප �වල ��� ම� 
පළ කර �ෙබ නවා. ජන මා� අමා-
�ාංශ ෙ�ක�ෙ� වග � ෙම� එ� 
�ෙබ�ෙ� 1973 අංක 05 දරණ � ලංකා 
�ව �ප� ම�ඩල පන ෙත� �� �වා 
�ෙබන � ලංකා �ව �ප� ම�ඩ ලය 

�හා �මක ෙලස ප්ර� සං �ක ර ණය කර 
එම ආය ත නය මා� ෙ� �� හා මා� 
ආය තන �� බඳ �� �චය ආය ත න ය� 
ෙලස ප්ර� සං � ධා නය කර�න යනවා 
�යලා. �� මහ ජන අද හ� �ම සලා 
�ෙබ නවා.   

ඒක� ෙකා� ෂ� එක වෙ�ම තම�. 
�� ෙ� කර�න ය�ෙ� ක�� 

�ව �ප� ම�ඩල පන �� �ව �ප� 
ආය ත නය ��ණා. ඒක ��� මා� 
�� බඳ ය� �යා ම න ය� ෙක�ණා. එය 
ම�ද න කා� ෙලස පවා කට �� කළා. 
ෙ�ක එතැ � �� එහාට ��� �� �චය 
ආය ත න ය� ෙලස කට �� කර නවා 
�ය�ෙ�, මා� ෙ� �� මා� ආය තන 
�� බඳ �� �චය සභා ව� ෙලස වැඩ 
කර නවා �ය�ෙ� අ� ක ර ණය ස�ත 
ආය ත න ය� තම� හද�න ය�ෙ�. 

ෙතාර �� ෙහළ ද ර� කරන මා� ෙ�-
�� හා ආ��ව දරණ අද හ සට වැ�ය 
ෙවන� අද හ� දරණ මා� ආය ත න ව-
�� ප� ගැ � මට අ� ක රණ බලය ස�ත 
ආය ත න ය� තම� හද�න ය�ෙ�. 

�නට මා� ෙ� � ෙය� වැර� ෙතාර-
� ර� ප්රචා රය කර කට �� කෙළා� 
සාමා� �� ය� �ෙබ නවා. එ�� 
අ� ක ර ණ යට ය�න �� ව�. �න ට� 
මා� ය �� කාට හ� අග � ය� �ෙණා� 
ව�� ය� ඉ�ලා අ� ක ර ණ යට ය�න 
�� ව�. ඒ අව �ථාව �ව රව �ෙබ�� 
ෙවනම බලය ස�ත �� �චය ආය ත න-
ය� හද�ෙ� ඇ�? ඒ �� �චය ආය-
තන �� �චය කර�ෙ� ක�ද? ක�ද 
�� �චය ම�ඩ ලෙ� ���ෙ�. ඒ අය 
ප� කර�ෙ� ක�ද? ඒ ප� කරන ෙ�ශ-
පා ලන අ� කා � ය� ප� කරන �� �චය 

ම�ඩ ල ය�, එ� ඉ� � �ට �� �ච යට 
භාජ නය වන මා� ෙ� � �� ඒ අතර 
ස�බ �ධය ෙකාෙහාම ෙව�ද? අ� ��-
ය� ෙව�ද? ඒ �සා බර ප තළ ප්ර�න ය� 
ෙ� �ව �ප� ��� ෙම� �� ෙවලා 
�ෙබ නවා. ජන තා ව ෙග� අද හ� �ම �ම 
ෙබා� ව�. ෙ� �ව �ප� පළ කළ අයම 
මහ ජන අද හ� ෙලස අද හ� යව�න 
�� ව�. ෙ�ක අප ෙහළා ද� නවා.'

�ව �ප� ම�ඩල පනත ප්ර� සං �ක ර ණය කර 
�� �චය ආය ත න ය� ��ම ෙහළා ද� නවා 
ෙපර � ගා� සමා ජ වා� ප�ෂෙ� අ�ා පන ෙ�ක� ��� ජය ෙගාඩ

ජායා � පය : �ෙස �� ෆා��



ප්රසා� ��ණ මා�- ��ත ලම 
�සා ස�හ 

  
 වැ� කැ� �ව ලට �ෙරා-

ධය ද�ව �� හා සහාය පළ 
කර �� පැව� �ෙරා ධතා 
ෙදක� ඊෙ� (08) ෙපර ව �ෙ� 
හලා වත මාද�ෙ� ප්රෙ�ශ 
ෙදක ක� පැවැ ���.වැ� 
කැ� �ව ලට සහාය ද�ව �� 
පැව� �ෙරා ධ තාව පැව �ෙ� 
හලා වත ෙකාළඹ ප්රධාන 
මා�ගෙ� මාද�ෙ� පැර� 
නග ර ෙ� �ය. ෙ� �ෙරා ධ-
තාව සං� ධාන කර ��ෙ� 
��කා වැ� කැ�� �� ක රන 
�ාපා � ක ය� �ප ෙදෙන� 
��� වන අතර ඒ සඳහා 
ප්රෙ� ශෙ� �ප� රථ �ය ය කට 
ආස�න ප්රමා ණ ය� හා රථ වල 
ෙ�ව කෙයා සහ භා� � �� යහ. 

ෙම�� වැ� �ාපා � ක ය� 
මා�ට �යා ��ෙ� තම� 
ෙ� �ය� කැ�� කර�ෙ� 
��ා � � ලව බව�.ඒ �සා 
මා�  ෙ� �ාපාර ජාවා ර� 
ෙලස හැ� ��ම �ශාල වර ද� 
ෙලස ෙප�වා ��ෙ�ය. �ට 
අම ත රව වැ� �ාපාර ව�� 
ක�ප� ග�නා බව �යන 
�� ෙයා ව�ද මා� යට ��� 
කළ �ෙරා ධ තා ක �ෙවා තම� 
ෙ� �ෙරා දය පළ කර�ෙ� 
තම �ෙග� ක�ප� ඉ�ලන 
හා වැ� �ාපාර නැවැ �� මට 
නාය ක �වය ලබා ෙදන රා� 
ෙනාවන සං� ධා න ව ලට බව�. 
ඉ� � ෙ�� තම�ට �ද හෙ� 
වැ� �ාපාර �� මට අව� 
වට � ටාව රජය ��� සක� 
කර �ය �� බවද ෙ� �ෙරා-
ධ තා වට එ�ව �� ධ�ම �� 

නානා ය �කාර මහතා පැව �ය.   
 අපට රා� ආය තන 

�ය�ල බල පත්ර ලබා � �ෙබ-
නවා. න�� �� ස� එ�ෙවලා 
ඊට �ෙරා ධය ද�ව නවා. අප 
ෙ� �ය� කැ�� කර�ෙ� 
��ා � � ලව නානා ය-
�කාර මහතා පැව �ය. පැය 
ෙදක කට ආස�න කාල ය� 
ෙ� �ෙරා ධ තාව පැව� අතර 
ෙ�ව ක�න ල �ව �� ප� එය 
අව ස� �ය.   

මාද�ෙ� �� වැ�ල,��-
� ව ට වන,ෙපා� �ල,ෙ�ෙ�-
ෙපාල ඇ�� ග�මාන �සක 
වසර ��ස කට ආස�න 
කාල යක �ට කරන මහා 
ප� මාණ වැ� කැ� �ව ලට 
�ෙරා ධය පළ ක ර �� පැව� 
�ෙරා ධ තාව මාද�ෙ� ��-
යා � �ය මා�ගෙ� �� වැ�ල 

ප්රෙ� ශ ෙ�� පැවැ ���.ෙ� 
සඳහා ප්රෙ� ශෙ� �හා ර �ථාන 
ෙදකක නායක �� ව ��ද 
එ�ව �� අතර ප�� ය ය කට 
ආස�න ප්රෙ� ශ වා �� ෙ� 
අව �ථා වට  එ�ව �� යහ.   

ෙ� ��ස මාද�ෙ� �� යා-
� �ය මා�ගය ෙදපස �� �� 
අතර ඔ�� අත �ෙරා ධතා 
�ව� ���. 

ෙ� ��ස �යා ��ෙ� වසර 
��ස කට ආස�න කාල යක 
�� �� ක රන වැ� ජාවා ර� 

ෙ�� ෙව� තම�ට ගැට� 
�ස කට �� ණ � මට ��ව ඇ� 
බව�. ෙ� �ෙරා ධ තා වට එ�ව 
�� අ� �� හැ� �� හැ� ය� 
ප්රනා�� �ය �යා ��ෙ� 
තම� �ඩා කල ෙ� ප්රෙ� ශ-
ෙය� ප්රෙ�ශ �ස කට පා�ය 
ජලය �ෙගන �ය   

න�� �� තම�ට �ම-
ට ව� ��� ජලය නැ� 
බව�.  ෙ� �ෙරා ධ තා වද පැය 
ෙදක කට ආස�න කාල ය� 
පැව ��.     

ජය �� �ණ �ංහ 
 
ප්රාෙ� �ය සංව �ධන බැං� ෙව� �ශ්රා � ක ය�ට 

�ෙ�ෂ වර ප්ර සාද ලබා ෙදන ආකා රෙ� නව වැඩ �-
� ෙව ළ� හ��වා � �ෙ�. �ශ්රාම වැ�� ෙදපා �ත-
ෙ� ��ව හා ප්රාෙ� �ය සංව �ධන බැං�ව (RDB) 
ඒකා බ �ධව ෙ��ඨ �ර වැ � ය�ට �ශ්රාම වැ�� ලබා 
ගැ�ෙ� � ”ඇ�� සල ��” තා�ෂ ණය හ� �වා �ම 
ඉ��� මාතර � ආර�භ ෙක��.  

උ�ස ව ෙ�� �ශ්රා �ක �ර වැ � ය�ට ඇප ර�ත 
ණය ��� ��ම ද සංෙ� තා �ම කව �� කෙ�ය.  

�� � බල ඇමැ� ඩල� අල හ �ෙප �ම, සමෘ�� 
රා� ඇමැ� ෙශහා� ෙ�ම �ංහ, �ශ්රාම වැ�� 
අ��ෂ ෙජන රා� ජග� �. ඩය� අතා � දෙ�, 
ප්රාෙ� �ය සංව �ධන බැං�ෙ� සභා ප� ම��ද 
සා�ය, සමා �ා � කා� ද�තා �මා� ර�නා යක 
මහ�ම මහ ��� ඇ�� රා� �ල ධා �� ෙ� අව-
�ථා වට සහ භා� �හ.    

උපා� ක� ණා ර�න  

�ව � නට බට �ර සහ උ�� ෙද�� වන ගැ�� සහ ෙනාගැ �� 
��� ප්රෙ�ශ භා�තා �� ෙ�� අද (09) �න ෙ�ද �වර හා නා�ක ප්රජා වට 
අව ධා න ෙය� කට �� කරන ෙලස කාල �ණ �� ෙදපා �ත ෙ� ��ව 
අව වා � �මක �ෙ� ද න ය� ��� කර �� ඉ�ලා ��.  ඊෙ�(08)  
ම� හන 12.00 �ට අද(09)න ම� හන 12.00 ද�වා වලං� වන ප�� 
ෙ� අව වා � �මක �ෙ� ද නය ��� කර ඇ� අතර ඉ�� �ෙ� දන 
ස�බ �ධ ෙය�ද සැල � � ම �වන ෙලස ෙදපා �ත ෙ� ��ව ප්රකාශ 
කර�.  ෙකාළඹ �ට ම�නා රම සහ ක�ක ස �� රය හරහා �ල �� 
ද�වා ෙවර ළට ඔ�ෙබ� වන ගැ�� සහ ෙනාගැ �� ��� ��� ප්රෙ�-
ශ වල �ළෙ� ෙ�ගය ��� �ට පැ.�.� 60-70 ද�වා වැ� �ය හැ� 
අතර ��� ප්රෙ�ශ ��� �ට ර� �ය හැක. 

�ව ර එ � ෙය� හ� � �ශා ලම කංසා ෙ�න:

ෙහා�� වැ�� කංසා ග� 272�

නා� ඔය ර�� තෙ�
මහා ප� මාණ කංසා ෙ�න�
�ව ර එ �ය ස�හ - �. මහ ගම 

 
�ව ර එ �ය,නා� ඔය රජෙ� ර��ත 

කැලෑ වක ඉතා ම� රහ � ග තව පව �වා-
ෙගන �ය මහා ප� මාණ කංසා ෙ�න� 
ෙපෙ�� (07) සවස ෙසායා ග� බව �ව ර එ-
�ය ෙපා�� �ෙ�ෂ කා�ය බළ කාය පව ස�.   
ෙ� කංසා ෙ�ෙ� අ� �න� පහ� අතර 
උස �� �� ෙහා�� වැ� �� කංසා ග� 
272 � �� බව� වැට �ම �� කරන ලබන 
අව �ථාෙ� එ� �� ��ග ල ය� පළා ෙගා� 
ඇතැ� ෙපා�� �ෙ�ෂ කා�ය බළකා �ල-
ධා �� �ය�.  
නා� ඔය එ� �බෙරා ව� යා යට ඉහළ 
ප්රෙ� ශෙ� ��� රජෙ� ර��ත කැලෑ වක 
අ�කර කාලක පමණ ෙකාට සක ෙ� කංසා 
ෙ�න ඉතා ම� රහ � ග තව කලක පට� පව-
�වා ෙගන පැ�ණ ඇ� බව ෙපා�� �ෙ�ෂ 
කා�ය බළ කාය පව ස�.  
කංසා ෙ�ෙ� පැවැ� කංසා ග� �න� 
අ� ක ර ණ යට ඉ� � ප� �� මට තබා අෙන-
�� කංසා ග� �ය �ලම ගලවා �� තබා 
�නාශ �� මට ෙපා�� �ෙ�ෂ කා�ය බළ-
කාය ��� ෙම�� �ය වර ග� ලැ�ය.  
�ව ර එ �ය වැ� �තල ප්රෙ� ශය �වද ඉතා-
ම� ස� වට කංසා ග� වැ� �� බව� �ව-

ර එ �ය අව �� ෙමෙත� හ� � �ශා ල තම 
කංසා ෙ�න ෙමය බව �ව ර එ �ය ෙපා�� 
�ෙ�ෂ කා�ය බළකා කඳ �ෙ� අණ ෙදන 
�ල ධා� එ�. එ�. ෙ�.  ෙ�ර� මහතා පැවැ-
�ය.   
ෙ� ජාවා ර මට ස�බ�ධ ��ග ල ය� අ�අ-
ඩං � වට ගැ� මට �ෙ�ෂ ෙමෙහ � ම� �යා-
�මක ෙකාට ඇ� බව �ව ර එ �ය ෙපා�� 
�ෙ�ෂ කා�ය බළකා කඳ �ෙ� අණ ෙදන 
�ල ධා �යා �ය.  
ඉ�� �� මය කට �� සඳහා ෙ� �� බඳ 
�ව ර එ �ය අ� ක ර ණ යට ඊෙ� (08) ක�� 
��� මට නා� ඔය ෙපා� �ය ��� �ය වර 
ෙගන ���.  
ෙපා�� �ෙ�ෂ කා�ය බළ කාෙ� මහ � වර 
කලාප අණ ෙදන �ල ධා� ෙ��ඨ ෙපා�� 
අ� කා� ශා�ත ර�න � �ය මහ තාෙ� හා 
�ව ර එ �ය ප්රාෙ� �ය අණ ෙදන �ල ධා� 
ෙපා�� අ� කා� ඒ. �. �. ෙන�ත �ංහ මහ-
තාෙ� උප ෙද� අ�ව �ව ර එ �ය ෙපා�� 
�ෙ�ෂ කා�ය බළකා කඳ �ෙ� අණ ෙදන 
�ල ධා� එ�. එ�. ෙ�. ෙ�ර� මහතා ඇ�� 
එම කඳ �ෙ� �ල ධා� ක�ඩා ය ම� ��� 
ෙ� වැට �ම �� කරන ලද අතර ඒ සඳහා 
වන සංර �ෂණ �ල ධා �� �� ස� ෙ� අව-
�ථා වට එ�ව �� යහ.

වැ� ව ලට එෙර �ව හා ප�ෂව 
මාද�ෙ� �ෙරා ධතා ෙදක�

ප්රාෙ� �ය සංව �ධන
බැං� ෙව�  
�ශ්රා � ක ය�ට 
�ෙ�ෂ වර ප්ර සාද

��� යන වා න� අද� 
අව ධා න ෙය� ���න

�වර හා නා�ක ප්රජා වට ද�ව�

03
��ව
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ක�ක �වා ��� ෙගාඩ යන  �න ��ෙතා  
ඡ�ෙදට ක�� ඒ අය ඔ� නෙග  ඉ�ෙතා  
ජය ග� ප�ව ඒ හැම ෙදන ෙව�  ගැ�ෙතා  
දහ �ය �වඳ ෙනාද �� ව� ��  ඇ�ෙතා!  

�� ය� දහස ඉ�ලා කාෙලක  ඉදලා  
ක�ක �වා ඇත� ෙකාෙත �� ��  �දලා  
ව� �� ය�ට බැ� �ය ෙද�නට  හදලා  
��ව� ෙද�ද? මානව �ණ  �� පැ දලා 
  

රෙ� ��ෙ� �ද �නා යක  

ම�පැ �ව ලට වස ර� අත �ග  හැරලා  
�ය ද� කළ ගණ� බැ� වම එ�  කරලා  
�� ය� ෙකා� �� දහ ස� ඇත  පැනලා  
��වා �� �ල තව නැ� වැ�  ගැනලා

2019/2020 Ro³xp {M}»xˆ nš y£c³ ý|‰{ýn³£z {zf R¥lª† {p ~‹~§p‰f 
ý»|‰} jx »x¤cp£ Y²vxY‰ xf»l‰ z¥r‰»f£r‰ rù[jY ñ…nš [¥ìv ~½nƒ£ rƒ~§YK ~¥z~Ÿv

ý|‰{ýn³£z r±Ür£np »Y£ñ}p‰ ~u£{

~Kr²n£õY Ro³£rpx r‹…‹t½n ~¹Yz‰rx r~§[‹x {~y Ãƒ‹rx 

lª… ýr‰zþx »{p~Yf zY‰þ Ü»J. v£M[[l Ro³£rp»x‰ 

ýr‰zþx »{p~Y‰ ~ƒ‹l p{ x§[xYf r‹ý»~p ~‹~§p‰f lv 

Ro³xp Yfx§lª ~‹ãÃúvf r¹Ü Y£vyxY »u°ÜY{ ~‹Òv, 

X{§p‰f R¥Ü WYv S»[p§K ýYz‰rx »p£»N. 

ý|‰{ýn³£z r²Ür£np »Y£ñ}p‰ ~u£{ ~‹~§p‰»[‰ »vv 

R{|³l£{x ƒ¼ãp£»[p, vƒcp t¥¹Yª»N ~ƒ»x¤[»xp‰, 

2019/2020 Ro³xp {M}x ~½nƒ£ y£c³  ý|‰{ýn³£z{zf R¥lª…l‰ 

{p p{Y ~‹~§p‰f z¥r‰»f£r‰ rù[jY ñznš [¥ìvf R{|³ 

rƒ~§YK ~¥z~Ÿvf Ýyjx Yy R¥l.z¥r‰»f£r‰ rù[jYxY‰ 

ñznš [¥ìv ~½nƒ£ ~‹~§p‰f y¥r‹xz‰ zY‰}xY (y¥.100,000/-) ý»|‰} 

jx »x¤cp£ Y²vxY‰ ƒ¼ãp‰{£nš R¥l. ý|‰{ýn³£z rn‰oÜ»xˆ 

ýn‰{l‰ Yñf§{Y‰ ý~‹p‰ ëM»nŠ| Yy R¥Ü rùn˜, ~‹~§p‰f X{§p‰»[‰ 

R{|³l£{xp‰f ~ùzp rùn˜ z¥r‰»f£r‰ rù[jY »l¤y£ [¥ìvf 

ýYz‰r lªpY‰ xf»l‰ R{~‰m£{ zt£ n˜ R¥l.

ëM»nŠ|‹l ~¥rx§KYy¥{p‰, X{§p‰»[‰ r‹ùýlyxp‰ ~ƒ 

z¥r‰»f£r‰ rù[jY {z ýYªj§K ñz [jp‰ R¥lª…l‰ z¥õ~‰lª{Y‰ 

ý|‰{ýn³£z r²Ür£np »Y£ñ}p‰ ~u£ »{J Rhý»x‰ r²Y£|xf 

rl‰Yy R¥l. (https://www.ugc.ac.lk). ýýo r‹ùýlyxp‰ 

Rp§{ y¥. 80,500 / - ~‹f y¥.177,500/- nY‰{£ {p ñ… ry£~xY 

z¥r‰»f£r‰ rù[jY ñ… nš [l ƒ¥Ãx. »l¤y£[l‰ z¥r‰»f£r‰ 

rù[jY»xˆ ñ… jx ~Ÿv£{f {h£ {¥Õ pK ~‹~§p‰ SÜù v§nz 

»[ýx x§lªx. p¥l»ƒ£l‰  ýYªj§KYy¥ ~v` ~£YDb£ »Y£f 

A ~½nƒ£ »{pl‰ {¥hr‹…‹»{…Y‰ »x£n£ [l x§lªx. ~‹~§{£ ý~‹p‰ 

»l¤y£[p‰p£ zn z¥r‰»f£r‰ rù[jYx R¥j{§K Yy ~Ü 

08Y‰ R¥lªzl ~¥röv ~‹ãÃúvf ëM»nŠ|‹l ~¥rx§KYy¥{p‰ 

WY`l£{x r… Yy R¥l.

(R) ~§ã~§Yv -ý|‰{ýn³£z r²Ür£np »Y£ñ}p‰ ~u£{ xf»l‰ R¥Ü y£c³ ý|‰{ýn³£zxY  2019 U~~‰»r… Z zYªj§ rnpK{ »l‰ú rl‰þ 2019/2020 Ro³xp {M}x ~½nƒ£ z‹x£rn˜¹Ç þ R¥Ü  ~‹~§p‰.

(R£) Y²v»Nnx- ý|‰{ýn³£z  r²Ür£np »Y£ñ}p‰ ~u£ »{J Rhý»xˆ - https://www.ugc.ac.lk nY‰{£ R¥Ü Ur»n~‰ Rp§{

(R¥) R£r~§ »[þ»K ~¥z¥~‰v - ñ…nš [p‰p£ z¥r‰»f£r‰ rù[jY»xˆ jx v§nz R£r~§ »[þv ~½nƒ£ ~‹N R{§y¥ã ~ƒp Y£zxY‰ ~ƒ‹l ƒx R{§y¥ã R£r~§ »[þ»K ~¥z¥~‰v

(R¦) yY‰}jx ~ƒ {[Äv- {~y 4Y {[ÄvY‰

(S) võ»Y²£»~£‡‰G v¯ãY£¹[- ëM»nŠ|‹l ~¥rx§KYy¥{p‰»[p‰ z¥r‰»f£r‰ rù[jY ñznš [p‰p£ ~‹xûv ~‹~§p‰f, ý|‰{ýn³£z r²Ür£np »Y£ñ}p‰ ~u£{ ƒ£ võ»Y²£»~£‡‰G R£xlpx  ~v` 

R¥ÜYy[l‰ R{»t¤ol£ [‹ý~§v ƒyƒ£ võ»Y²£»~£‡‰G  WK 365 »~ˆ{£{ ~½nƒ£ »p£ñz»x‰ z‹x£rn˜¹Ç ýx ƒ¥Ãx. A ƒyƒ£ võ»Y²£»~£‡‰G ýp‰»h¤~‰10 »v»ƒx§K rn‰oÜx ~ƒ võ»Y²£»~£‡‰G 

X‡‹~‰ 365 »~ˆ{£{n »p£ñz»xˆ z¥»tp§ R¥l.

{¥Õ ý~‰ly n¥p[¥ìv ~½nƒ£ ý|‰{ýn³£z r²Ür£np »Y£ñ}p‰ ~u£ »{J Rhýxf (https://www.ugc.ac.lk) r‹ý»~p‰p. 
»vv jx »x£cp£ Y²vx »Y£p‰»nŠ~‹ ~ƒ‹lõ.

~u£rÜ

ý|‰{ýn³£z r²Ür£np »Y£ñ}p‰ ~u£{

R¹Y 20, »{¤H »r»n~,

»Y£…w 07.

~‹~§p‰»[‰ n¥p[¥ìv r‹Ú~ »x¤Ël ý»|‰} jx »x¤cp£ Y²v»xˆ ~£y£¹|x rƒl nY‰{£ R¥l.



යාප නය ��� සමාජ ෙ��ද්රය, යාප නය කා�තා 
ෙපර �ණ හා අ� � ද� කරන ලද අයෙ� 

සංග මය ඇ�� සංග� 03� ඒක රා� � ජා�ක �නය 
සැම � මට එක� � ��.  ෙමවැ� උ�ස ව ය� කළ 
��ෙ� ඇ�? ෙම� පැ�ණ ��න �ය� ෙදනා එ�-
ෙනකා ෙහා�� හ� න නවා. ෙම� ෙබාෙහා ප්රෙ� ශ වල 
වැ� �� පහ � ක�, පා�ය ජලය, �වාස පහ � ක� 
නැහැ. ෙමවැ� ��ත තම� අ� ෙබාෙහා කාල ය� 
��ෙ� ගත කර �ෙබ�ෙ�. 

2021 ව�ෂෙ� ��ක පහ � ක� යන න�� "අ�ත-
�ජාල" හා "ව� ෆ�" ය� ෙව� ෙවන� රට ව� 
සංව �ධ නය ෙව�� �ෙබ නවා. න�� අපෙ� රෙ� 
ද�ළ භාෂාව කතා කරන ෙබාෙහා අය ෙමවැ� ��ක 
අ� � වා � ක� ෙහා ෙනාමැ �ව �ව � � මට ෙ��ව 
�ම� ද ය� ෙව� ෙසායා බලන �ට අපට පැහැ �� 
�ෙ� කාල ෙය� කාල යට ෙ�ශ පා ල න ඥ ය� ෙමවැ� 
ත��ව යට අ�ව ප� කර �� බව�. 

එම �සා �ංහල ජා� වා දය, ෙබෟ�ධ රජ ය� යන 
වචන වසර 50 � පමණ භා�ත කර �� පව � නවා. 
�� කාලෙ� � අ�� එය ��වාස කර �� �ව �ණා. 
� ලංකාෙ� �ක� �� ව� වන �මා� සංග �කාර, 
මෙ�ල ජය ව �ධන, ��ත �යා �ර � ද ර� ��� 
උ� �� ප්රෙ� ශෙ� ග�මා න යක වැ� �� හා පා�ය 
ජල පහ � ක� �ෙ� අව �ථා ෙ��  �ර ක තන මා�ග-
ෙය� එය ඉ� ෙනාක රන ෙලස ත�ජ නය කර ��ණා. 
න��, එම ත�ජ නය ෙනාස ලකා ඉ� � �� කට �� �� කර 
ඇත. ප�ව �� තව නව තන ෙලස ���� ඇත. ෙකෙ� ෙවත� 
එය අව ස� කර අප �ය ස�ෙ� එම �ාපෘ �ය �වෘත කළා. 

  අ� �� � ක ��, ගැට � ව �� �� තව ��ය �� බවට ෙදමළ 
ජා�ක සං� ධා නය තරෙ� ��වාස කරන �සා ඔ�� ෙ� 
සංව �ධන කට � � ව ලට බාධා ප� � ව නවා. එෙ� �� ෙයා� 
පම ණ� සෑම �ටම ඔ�� ප� පස ය�න ව�ෙ�. අද ෙදමළ 
භාෂාව කතා කරන අය ෙපා� �� - ෙපා� ක�� � �ෙරා ධතා 
කර නවා, ක� ෙකා� ඔස ව නවා. ප� �ය රජෙ� ස�බ �ධ� 
ඇ��  ෙදමළ ජා�ක සංධා නෙ� අය ජා�ක ෙකා�ය ඔසවා 
�ෙබ නවා. න��, අද  ක� ෙකා� ඔස ව නවා. එ� ඔ��ට ක� 
ෙකා� ඔස ව�න �ද හස ��ණා ද ?

ෙමා�� ක�� 02 � ඉ� � ප� කර නවා. එක� 
ෙ�ශ පා ලන �ර ක � ව�ෙ� ගැට �ව. ෙ�ශ පා ලන 
නාය ක ��, හා ෙ�ශ පා ලන නාය ක �� ඝාත නය 
�� මට උ�සාහ කළ අය ෙ�ශ පා ලන �ර ක � ව�ය. 
�ම �� ර�ව ඝාත නය �� මට පැ�� අය බවට 
ප්රකාශ කළ ත� ණ ය� 12 – 15 � අතර �� ස� 
අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙබ නවා. 

 ෙ�ශ පා ලන �ර ක � ව� වන ආන�ද �� ක ර� 
�� බඳ මෑත කාල � මාෙ� කතා කර �� පව � නවා. 
තවද ��� ෙපාත ඔ�ෙ� ෙනාෙය� �ව� පළ ෙව-
නවා. ඔ�ෙ� ද�වා බ�ධ නා ගාර බ� රථ යට න�න 
ඡායා �ප ද පළ කර ��ණා. ෙමය ද�න ඕනෑම 
අෙය� �� ෙවනවා. න��,  ආන�ද �� ක ර� 
2008 ව�ෂ ෙ�� �� ය �දල ප්රෙ� ශ ෙ�� බ� රථ ය-
කට ෙබා�බ ය� තබා 28 ෙදෙන� ඝාත නය කළා. 
එ�� 64 ෙදන �ට �වාල �� �ණා. වයස අ� �� 
10 ක ළ�� ඇ�� කා�තා ව� 08 ෙදෙන� �වාල 
ලැ� ව� අතර ��යා. ආන�ද �� ක ර�ෙ� ද�වා 
ෙදස බලන ෙකාණ ෙය� ෙ� ද� ව� ෙලස බල�න 
බැ�ද? 

ජා�ක ෙකා�ය, ජා�ක �නය, හා තම ආගම ගැන 
ඉහ �� සඳ හ� කර �� අෙන� ජා��, ආග � ක-
�� ඝාත නය ��ම, කළ හැ� ද ? ඔ�� ෙකාත-
ර� ඝාතන ��  කර �ෙ�ද ? අ�ථ ය� ෙනාමැ� 
අර � ණ� සඳහා ල�ෂ ගණ�  ජනයා ���-
ෛව �කා� ද�වා �ෙගන ෙගා� ��� ප� හ� 
වශ ෙය� භා�තා කළ අව �ථාව �� ව �ට අම ත කද? 
. ෙ� සඳහා � සා�� අ�ත �ජා �ක මානව �� ක� 
සභාෙ� ද �ෙබ නවා. ෙ�වා ගැන ඔ�� අද කතා 
කර�ෙ� නැහැ. 

අද ���� ජන තා වෙ� මළ � �� ආ� හ නය ��ම 
�� බඳ �ාජ ක�� ව� �  වන ෙමා�� 1990 ව�ෂ-
ෙ�� උ�� නැෙඟ න �ර ප්රෙ� ශෙ� ���� ජන තා-
වට පැය 24 � ඇ� ළත පහ ර� පැ��වා. ඒ �� බඳ 

ක� �� ෙහා කතා කර නවා ද ? එය තම� ජා� �නා ශය. ෙමය 
රටක අ� �තර ��ධ ය�. � ලංකාව මෙ� ෙගදර. ෙමර �� 
තම� මට �ද හ� අ�ා ප නය  ��ෙ�. ෙ� ම� රට� මට �ව� 
ෙව�න ඉඩ ��ෙ�. ෙ� රට� මට ෙසෟ�  පහ � ක�  ��ෙ�. 
අද ගැට � ව� නැ� රට� ෙකාෙ� ද �ෙය�ෙ�. ගැට � ව� 
නැ� රට ව� ෙලාෙ� ෙකාෙ� ව� නෑ. අෙ� ෙගදර ප්ර�න  
අ�ම �ස� ග�න ඕනෑ.  එය �� වා ව ලට ෙගන ෙගා� වැඩ�  
නැහැ.  අද ��වා �ය�ෙ� �ාපා ර ය�.

ආද ර �ය ද�ළ ජන තා වට මම �ය�ෙ�,  ෙමා�� ඔබව 
රවටා ඝාත නය කරා ඇ�. අද ඇත �� ෙපා� � �වල කෑග-

ස �� �� නවා. ඔ�� 2015 ව�ෂ ෙ�� ම��ද රාජ ප �ෂ ෙ�ම 
රජ ෙය� ඡ�දය ඉ�ල� ��ග ලෙයා. එ� ඔ��ට ම��ද රාජ-
ප �ෂව නාය ක ය� න�, අද ෙ� ෙවනස �ම�ද? ෙ�ක තම� 
ඔ�� කාල ෙය� කාල යට කරන ෙ�ශ පා ල නය. 1976 ව�ෂ-
ෙ�� ව� �ෙකා �ෙඩ� �� ජන තා වට ආ�ධ � ප්රච �ඩ තා ව ට 
උ�සාහ කෙ� ත�� අර � ක�� ප�ෂ ය�. 

අ� 2009 ව�ෂ ෙය� ප� �ද හෙ� �ව � ෙව නවා. අද එය 
�නාශ කර�න උ�සාහ කර නවා. එ� පළා� සභාව හා ��ව-
� �ල එපා �යා හ�තා� කළා. අද ර�� ෙවනවා. වා� ෙ�ව 
නානා ය �කාර සමඟ ��ෙ� �ව ර� �� ස�බ �ධ ක� ඇ� 

කර ෙගන �ෙබ නවා. ෙමා��ට �ංහල ජන තාව සමඟ 
ආශ්රය කර�න �� ව�, අ�ව ජා� ආග� භාෂා වශ ෙය� ඇ�-
�� මට කට �� කර නවා. ඔ�� �� ෙකා� සමඟ ෙගා� භාර  
ෙව නවා. අ�ට ස� න �� �ලා මර�න �ය නවා. ලැ�ජා ව� 
නැ�ව �� ෙකා�ය සමඟ �ය මාෙ� �වා� � � ෂයා ෙකාෙ�ද 
�යා ආන�� ස� ද ර� ප්රකාශ කර නවා. මා� �ආ� ප්රෙ� ශෙ� 
අසා ධා රණ ��ධ ය� �� �ණා. �� ෙව � ට� ජලය ෙනා� ��ධ 
කළ හැ�ද? න�� එ� �� �ෙ� එවැ �න�. 

1989 ව�ෂ ෙ�� ඉ��ය හ� �ව සමඟ ��ධ ය� කරන �ට 
ප්රභා ක ර� ඉ��ය හ� � වට පහ ර� �ට� කළා. ප්රභා ක ර� 
��� �යා ඇ� අ�ප � කාව අපට අද� මත ක�. එ� සඳ හ� 
කර ��ෙ� “ෙ�ක අෙ� ෙගදර ගැට � ව�. අ� සෙහා ද රෙයා. 

අ� ගහ ග�නවා. ඔය ෙගා�ෙලා �ට� ෙව�න” ය�-
ෙව�.

  � ලාං�ක �ය� ෙදනාෙ� බ� �ද �ව �� තම� 
��ව � �ල �යා �මක ෙව�ෙ�. එම ��ව � � ල යට 
ක� �� ෙහා ෙගා� ��� ෛව �කා�� �මාර ක-
ය� �යා පහ� ද�ව�න �� ව� ද? ��ව � � ල යට 
�ම කට ද ��� ෛව �කා� �මාර ක ය�? ��� ෛව-
�කා� සැම �� �ථාන ය� බවට ෙප�වා � 27 වන 
�න ප්රභා ක ර�ෙ� ඡායා � ප යට ම�මා ල ය� දම නවා. 
මහ �� �නය සම ර නවා. එෙ� න� එ�� �ඊ ��� 
ඝාත නය කළ අෙන� අයට කර�ෙ� �ම� ද? 

��ව � � ලය �ළ ��� ෛව �කා� සැම �� 
�මාර කය ඉ�  ක ර නවා න�, අ�� �මාර ක ය� හද-
නවා. අප ට� අ� මැ �ය ලබා ෙද�න. එ�� �ඊ ය 
��� ඝාත නය කරන ලද රා��, �� සංග� නායක 
�� ද ර�, �ම ෙ� �ව ර�, උමා මෙ� �ව ර� හා � 
සභා ර �න� යන අය ෙව� ෙව� �මාර ක ය� ඉ� කළ 
���. ��ව � � ලය �� ෙව �ට අ�� නැහැ.

  ෙම� ද�ළ ��� සාමා � ක ය� වශ ෙය� ෙප� 
��න �� බ ර� නමැ� ��ග ල ෙය� ��යා. ��� 
සමා ජ ය� ය� ඔබ� මම�. අ� තම� �� කෑෙ�. 
අෙ� අය තම� මැ�ෙ�. අ� තම� ඒ ෙ�ද නාව 
ද�ෙ�. ෙමා�� �� කෑෙව� නෑ. �ර ගත �ෙ�� 
නෑ. අ� � ද හ� කර � ව� �යා සංග ම ය� �ෙබ නවා. 
ඒ සංග ම යට �ට ර ට ව ��  �ද� ලැෙබ නවා. ෙමා�� 
කතා කර�ෙ� රජය ��� අ� � ද� කර � ව� ��-
බ ඳ�. එෙ� න� එ�� �ඊ ය ��� අ� � ද� කළ අය 
නැ�ද ? 

 ඊ�ආ�එ�එ� �� ව� ��  කෙ� නැ�ද ?  ෙටෙලා 
යන �වා � ලං ග�ෙ� පා��ව ෙය� පාර ව� ගාෙ� 
අ�ට ෙව� ��බා.  එෙ� න�, ෙ� �මන අ� � ද� 
කර � ව�ෙ� සංග ම ය� ද ? එ�� �ඊ ඇ�� �ය� 
ස�න�ධ ක�ඩා ය� ��� අ� � ද� � අයෙ� සංග-
ම ය� න� එය �වැ ර ��. ෙ�ක බල හ �කා ර ෙය� 
අ� � ද� කර � ව�ෙ� �ාජ �ාපා ර ය�.
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��වා මානව �� ක� ෙකා� සම � ලංකාව වැ� රට වල 
ඉ�� ගම නට බාධා ව�. එෙහ� එබ� බල ව� ආය ත-

න ය� සමඟ සට� ෙකාට පරා ජය ��ෙ� ශ�� ය� අපට 
නැත. වඩා� ��� ක්රමය ව�ෙ� උපාය මා��ක ෙලස 
ෙ� ෙකා� සම සමඟ කට �� �� මය. උපාය මා��ක ෙලස 
කට �� ��ම ය� ෙකා� සම ��ෙ�ශ කරන �ය� ෙ�ව� 
�යා �මක ��ම ෙනාෙ�. මානව �� ක�  ෙකාමසා � �ව-
� යෙ� වා�තා ව ලට හැෙරන තැපෑ ෙල� �� �� සැප �ම 
සා�ථක උපාය මා�ග ය�. ආ��ව එය ඉ� කෙ�ය. ��වා 
ෙකා� සම �� �හ ත �� �� වා�තා ව� � ලංකාව ��ක 
ෙකාට ��� කළ අතර ඊට �� දහ න ව යක උ�ත ර ය� 
ආ��ව � �ෙ�. ම��ථ ජන තාව ඒ ගැන �ය ප්රසා දය 
පළ කර�.

�ය �මා රෙ� ෙම� හ�� ආ�� ව� � ලංකාෙ� නැත. 
රා� පාල නය  ෙගන ඇ� ආ�� වට රට වැ � යා ෙග� 
�ෙන� ෙදකක කැමැ�ත ප්රකාශ � ඇත. ජනා � ප � ව-
රයා බල යට ප� � ඇ�ෙ� වා�තා ගත ඡ�ද ප්රමා ණ ය� 
 ග � ��ය. රෙ� පව ��ෙ� මහ ජන ආ�� ව�. ඈත ��-
සර ග�මා න වල ෙගා� ය�ට පවා ඇ� �ක� ෙදන පාලන 

ක්රම ය� ආ��ව පව �වා ෙගන ය�. ඒ අ�ව ප්රජා ත �ත්ර වා-
දය ගැන ෙහා මානව �� ක� ගැන ෙහා ෙචාදනා කර�ෙ� 
ෙකෙ� ද ය� ගැට � ව�. මානව �� ක� ෙකා� සම 2009 
මා� �ය ෙමෙහ �ම ��ෙ� ෂ ණය කර�ෙ� න� ඒ �� බඳ 
�වැ �� ෙතාර �� හා ද�ත සප යා ගත ��ය. රටට එෙර� 
��ධ සං� ධා න වල ෙප�ස� සලකා බලා  ෙචාදනා ඉ� � ප� 
��ම සාධා රණ නැත.

ෙදමළ ඩය �ෙපා රාව ය� ෙ� රෙ� ඉ�� ගම නට අ�� 
ෙහළන ප්රධාන බල ෙ� ග ය�. ෙකා� ත්ර�ත වා දය පරා ජය 
කළ� ඩය �ෙපා රාෙ� ත්ර�ත වා දය පරා ජය කළ ෙනාහැ �ය. 
ඔ�� බට �ර රට වල �ට � ලංකාව �නාශ ��ම සඳහා කළ 
හැ� උප � මය ��  ක ර�. ෙ� ඩය �ෙපා රාෙ� ද සහ ෙයා-
ගය මත �යා �මක වන රා� ෙනාවන සං� ධාන රා� ය� 
�ෙ�. එබ� සං� ධාන හත � හ� මානව �� ක� ෙකා� සම 
ෙවත ෙප�ස� යවා ඇතැ’� ෙහ� ද ර� � ඇත. ෙ� අතර 
ෙදමළ ඩය �ෙපා රාෙ� �ද ��  බට�ර රට වල �� ෙගවන 
� ලාං�ක �� ස� ද ආ�� වට එෙර �ව �ම �ත්රණ කර�. 
��වා ෙකා� සම � ලංකාව ගැන වා�තා සක� කර�ෙ� 
ෙ� �යන �ය � ෙද නාෙ� අද හ� හා ෙයාජනා සැල � �ලට 
ග� ��ය.

�ට� හ�� ප්රධා ��ට රජෙ� උස� තන �� �ම ගැන 
ෙකා� සෙ� �ෙරා ධය එ�ල � ඇත. මහ ජන ආ��-
ව කට තම පාල න යට අව� ද�ෂ �ල ධා �� ප� කර 
ගැ�ෙ� අ� � ය� ��ය ��ය. අ�ත�ජා�ක ආය ත න ව-
ලට ඒ ස�බ �ධ ෙය� බල පෑ ම� ��ෙ� හැ� යා ව� නැත. 
ව�ම� ආර �ෂක ෙ�ක �ව රයා රෙ� අප රාධ වැළැ ��ම 
සඳහා සා�ථක වැඩ ෙකා ට ස� ඉ�  ක ර �� ��. හ� � ප-
� ව රයා ෙකා�� වැළැ ��ෙ� ජා�ක ක� �ෙ� ප්රධා �යා 
ෙලස බර ප තළ රාජ කා � යක �ර තව ��. උස� තන �� ලද 
සෑම හ�� �ල ධ ර ෙය�ම අ� සා �ථක ෙලස තම රාජ කා� 
ඉ� ක ර�. ඔ�� �යැ� ��න සෑම �ෙ�ත්ර ය කම ප්රග � ය� 
ද� �නට ලැෙ�. රෙ� ජන තාව ඔ��ෙ� කට �� අ� මත 

කර�. උ�ෙ� ෙදමළ ජන තාව පවා උස� හ�� �ල ධා-
��ෙ� ෙ�වය අග ය�.

මානව �� ක� ෙකාම සා � �ව �ය � ලංකාෙ� සමාජ 
වට � ටාව, මහ ජන මතය හා ෙ�ශ පා ල නය ගැන �� ව�ම 
ද�ෙන නැතැ� �ම �වැ � �ය. ඇය එ�ෙකා � ලංකා-
වට පැ�ණ රෙ� ත��වය �� �ෂ ණය කළ ��ය. රෙ� 
ව�ම� ත��වය ගැන ෙ�ම අ� තය ගැන ද වැට � ම� 
නැ�ව ෙචාදනා පත්ර සක� ��ම ��� සහ ගත නැත. එබ� 
වා�තා ව �� ෙප� ය�ෙන මානව �� ක� ෙකා� සෙ� 
බංෙකා ෙලා �භා ව ය�. ෙකා� සෙ� පළ� වා�තා වට ��-
�� ලැ� ඇ� බැ�� ෙකාම සා � �ව �ය තව� වා�තා ව� 
සක� ෙකාට ලබන �� ෙද ව න �ට ඉ� � ප� කර �නට ��-
වන. ඊට �� �� සැප � මට �ෙ�ශ අමා � ව රයා �� න �� 
��න බව වා�තා � ඇත. එම �� �ර ෙකාම සා � �ව � යට 
කට උ �තර නැ�  වන එක� න� වඩා ෙහාඳය.

මානව �� ක� ෙකා� ස මට අපට ද� ව� �ෙ� හැ� යා-
ව� නැත. ෙකා� සෙ� රට ව� හත � �හත ඔ�ෙ� ය� බල-
පෑ ම� �� මට �ව �ය� රට ව� ඊට එක ඟ තාව පළ කළ 
��ය. ෙනද �ල �තෙ� ෙ�� �වර අ�ත�ජා�ක අ� ක ර-
ණ ය� �ෙ�. එය �ද අප රාධ ස�බ �ධ ෙය� න� �භාග 
කර�. එම න� �භාග ඉ� � ප� කළ හැ�ෙ� ෙරාම ස��-
� යට අ�ස� කළ රට ව� ස�බ �ධ ෙය� පම�. � ලංකාව 
ෙරාම ස�� � යට අ�ස� කර නැත. ඒ අ�ව අපට ය� 
ද� ව ම�  �ය හැ�ෙ� එ�ස� ජා��ෙ� මහා ම�ඩ ල යට 
පම�. මහා ම�ඩ ල ෙ�� �නය ෙහා �� යාව ෙහා �ෙ�ධ 
බලය පා��� කළ  ෙහා� එය ද �යා �මක කළ ෙනාහැ �ය. 
ෙම�� පැහැ �� ව�ෙ� මානව �� ක� ෙකා� සම ඉ� �-
ප� කරන අ� �� ස හ ගත ෙචාද නා ව ලට �ය �ය �� නැ� 
බවය.

මානව �� ක� ෙකා� සම එක අත �� තම �යා කා �-
�වය ගැන ලැ�ජා �ය ��ය. අෙම � කාව ඉරා ක යට කඩා 
වැ� රට �� ම ��ම �නාශ ෙකාට �ට� රා� නාය කයා 

� ස�� �ෙ�� එ�ලා මරා ��ය. ෙලාකෙ� ස�ක රා�-
ය� � ඉරා කය අද අරා �ක � ඇත. ඉරාක වැ�ෙයා ෙවන� 
රට ව ලට පැන ය�. ඉරාක ආක්ර ම ණය ස�බ �ධ ෙය� අෙම-
� කා වට හා එංග ල �ත යට ෙචාදනා එ�ල �ව ද මානව 
�� ක� ෙකා� ස මට ඒ ස�බ �ධ ෙය� ��� �ය ව ර� ගත 
ෙනාහැ� �ය. �� යාව හා ඇ�ග � �ථා නය ��ඝ කාල යක 
�ට �ද �� බවට ප�ව �ෙ�. ඊශ්රා ය ලය ව�� වර පල-
��න වැ�ය� ඝාත න යට ල� කර�. එම රට වල මානව 
�� ක� ගැන ෙකා� ස මට කළ හැ�ෙ� �ම�ද? �� ව�ම 
නැත.

රටක ෙබ� �වා දය, ත්ර�ත වා දය හා අ�ත වා දය ව�ධ නය 
ව�ෙ� න� ක�� ෙදක� පැහැ �� ෙව�. පළ� ක�ණ 
ව�ෙ� ඒ රෙ� පාල ක ය� ��වල බවය. ෙදවන ක�ණ 
ව�ෙ� �ෙද� මැ� හ ��� අ�ළ රට �ළ �යා �මක වන 
බවය. මානව �� ක� ෙකා� සම ද වක්ර ෙල�� අෙ� රා� 
පාල න යට බල පෑ� කර�. යහ පා ලන ආ��ව ෙම� එම 
බල පෑ �ව ලට යට� �ව  ෙහා� � ලංකා වට ��  ව�ෙ� එක 
තැන ප�� ම ටය. අෙ� නාය ක ය� ෙකා� ස මට ��ණ � 
මත වා� වශ ෙය� ඔ�� පරා ජය කළ ��ය.

2021 ෙපබරවා� 09 අඟහ�වා�

බැචෙ� ෙනානාෙ� වා�තා ක ර ණය!

ෙපාත පත ෙවතට නැ� �� න� �තර  �ත
ඉෙග �ම  ලබ �නට �� වය ස�  ෙනාමැත
�� නැ� �ෙටක පහ න� �ව කම�  නැත
එය ආෙලා ක ය� ෙද� �� තය            ෙවත

ෙගදර ප්ර�න ෙගද ර �ම �ස� ග��

��ව � � ලය �ළ ���-
ෛව �කා� සැම �� 
�මාර කය ඉ�  ක ර නවා 
න�, අ�� �මාර ක ය� 
හද නවා. අප ට� අ�-
මැ �ය ෙද�න. එ�� �ඊ 
ය ��� ඝාත නය කරන 
ලද රා��, �� සංග� 
නායක �� ද ර�, �ම ෙ�-
�ව ර�, උමා මෙ� �ව ර� 
හා � සභා ර �න� යන 
අය ෙව� ෙව� �මාර-
ක ය� ඉ� කළ ���. 
��ව ��ලය �� ව �ට 
අ�� නැහැ.

� ලංකාෙ� 73 වැ� �ද හ� සම � මට 
සම ගා �ව ඉ�� ෙපබ ර වා� 04 වැ�� 

යාප නය �ර වැ� ෙ��ද්රය �ද හ� �න සැම-
� ම� යාප නය නග රය ෙ��ද්ර කර ග� �� 
සං� ධා නය කර ���. උ�ෙ� එ� සහ අද 
සැබෑ �ව� ප ය�, ඇතැ� ෙදමළ ෙ�ශ පා ල-
න ඥ ය� ෙගන යන වැර� ආක �ප ය �� ෙහ� 
කර �� යාප නය �ර වැ� ෙ��ද්රෙ� ප්රධා� 
අ�� ��ධා �ථ� ෛම� ය� අ� ලා න �ද�   
(අ�� මා�ට�) කළ කතාෙ� �ංහල ප� ව-
�ත න ය� ෙ�.

අ�� ��ධා�ථ�

යාපනය �රවැ� ෙ��ද්රය සං�ධානය කළ �දහ� සැම�ම යාපනය ��තකාලය ඉ���ට පැව� අව�ථාව
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ශ්රී ලංකා පේශ ො ල නපේ ඇති අමු තුම පෙය නම් සංහල-පබෞේ්ධ යන් හැර 
අපන කුත් සෑම සුළු තර ආය ත න ය ක ටම ඔවුන්පගේ ජන වා ර්ගික ප්රජා වපගේ 
නාම පයන් එළි යට ඒමට අයි ති යක් තිබී මය. 1956 දී ෙළමු ජාති ක වාදී 
රැලලට නාය ක ත්වය දුන් නායක එස්. ඩබ්ලිව්. ආර්. ඩී. බණඩා ර නා යක ෙවා 
සංහල මහා සභාපව් ප්ර්ධා නියා වුවෙ සංහල-පබෞේ්ධ යන්පගේ නාය කයා යැයි 
කියා ගැනී මට එඩි තර වූපේ නැත.

ජාතික පේශ ො ල නය 
අව පබෝ්ධ කර ගැනීම

එච්. එල. ඩී මහි න්ෙ ොල

සමකාලීනජාතිකදේශපාලනයසහඑහිසංකීර්ණසංදයෝජනහාදරේර
්ණයන් අවද�ෝධ කර ගැනීම සඳහා
දේශපාලනය හදාරන සිසුවකු පළ
මුවඋතුරහාදකු්ණද�දාදවන්කරන
දේශපාලනසංසකකෘතීන්දදකපිළි�ඳව
තදින් වටහා ගත යුතුය. ඇතදතන්ම
ඉන්දියාදවන්අපවදවන්කරනදපෝක්
සමුද්ර සන්ධියට වඩා දමම පරතරය
පුළුලය.
නිදසුනක් වශදයන්, මන්නාරමට
දගාස1544නතතලදිනදේදීඅහිංසක
දදමළ කදතෝලිකයන් 600 ක් සමූල
ඝාතනය කළ සංඛිලිදේ කාලදේ සිට
දේලුපිලදලයිප්රභාකරන්දක්වාවූකිසිඳු
දදමළපාලකයකුයටදතදදමළජන
තාවට කිසි විදටක සමානාතමතාවය,
දගෞරවය,නිදහස,යුක්තියසහසාමය
රස විඳීමට ලැබුදේ නැත. තමන්ට
යටත වූ ශ්රී ලාංකික දපාලිස නිලධා
රීන්600ක්සමූලඝාතනයකදේකවුද?
දදමළ ජනයාට දමම ආදරණීය ලි�
රලසාරධරමවලපළමුරසයලැබුදේ
ඔවුන් ‘සිංහල රාජ්යය’ දනාදහාත
‘සිංහලආධිපත්යයසහිතරාජ්යය’යනු
දවන් ඔවුන් හඳුන්වන රජදයනි. එය
ජාතිවාදීරාජ්යයක්දලසදල�ලකිරීම
සඳහාඑකිදනකටදවනසවචනභාවිත
කරයි.
14වනශතවර්ෂදේයාපනදේදපර
දිග ඒකාධිපති පාලකයන්දේනැඟීදේ
අවධිදේසිටජලයමූලිකකරගතසමා
ජවලජලයපාලනයකිරීමදක්න්ද්රගත
කළ ආසියාතික රජවරුන් 'ඒකාධිපති
පාලකයන්' දලස කාල මාක්ස අර්ථ
දැක්වීය. පකෘතුගීසීන් යටදත දවලලාල
උපපාලකයන්දේනැඟීමහාලන්දේසි
සහබ්රිතාන්යයටතවිජිතසවාමිවරුන්
යටදතසාමාන්යබිේමටටදේයාපනය
දදමළවැසියන්ටකිසිවිදටකතදගෞර
වය,සමානාතමතාවය,නිදහස,යුක්තිය
අතවිඳීමටදේශපාලනදහෝසමාජඅව
කාශයක් ලැබුදේ නැත. යාපනදේ
සාමයස්ථාපිතවතිබුදේදනැත.

පෙමළ නාය ක යන්පගේ 
කුරි රු කම්

1707දීදතසවලදමයිනීතිදයහිසිරිත
විරිත නීතිය මුල කරමින්, දවලලාල
මුදලිවරුන්දේ කැමැතදතන් වහල
දසවය නීතිගත කළ ලන්දේසීන් වහ
ලුන්දලසද්රවිඩයන්සූරාකෑමටනීතිමය
පදනමදැමීය.දවලලාලයන්වහලුන්ට
සැලකුදේඅමානුෂිකදලසටය.
ඇතතවශදයන්ම,දදමළජනතාවට
මනුෂ්යයන්වීමටඇතිමූලිකඅයිතිවා
සිකේ ප්රතික්දෂේප කදේ කුරිරු දදමළ
ඉතිහාසයයි.සමහරඅවස්ථාවල,පහත
කුලදේ පහත අය දවලලාලවරුන්දේ
පිරිසුදු ඇස දූ්ෂ්ණය කළදහාත, හිරු
එළිදේඅදනක්සියලුමමිනිසුන්දමන්
ගමන් කිරීදේ අයිතිය පවා ඔවුන්ට
අහිමිවිය.
කීරතිමත මහතවරුන්දේ අවසාන
දමදහයුම වූදේ  නීතිය හා සාමය
පවතවා ගැනීදේ මාධ්යයක් දලස
දවලලාලකුලවාදයආරක්්ෂාකර�ලා
තමකකිරීමසඳහායටතවිජිතසවාමි
වරුන්ට�ලපෑේකිරීමසඳහාදපාන්න
ේ�ලේ රාමනාදන් ලන්ඩනයට දගාස
යටත විජිත කාරයාලයට පැමිණිලි
කිරීමය.
යාපනදේදදමළඒකාධිපතිපාලක
යකුදේලක්ෂ්ණඅදේකාලදේදීනිරූප
්ණයකදේදේලුපිලදලයිප්රභාකරන්ය.
ඔහුදේනිෂේ්ඵලයුේධදේදීසටන්කිරීම
සඳහාවයසින්අඩුදදමළදරුවන්�ල
හතකාරදයන් පැහැරගත ‘තදලයිවර’
(නායක)දකනකුදලසප්රභාකරන්කට
යුතුකදේය.ඔහුමනුෂ්යතවයටඑදරහි
යුද අපරාධ සහ අපරාධ සිදු කරමින්
කුරිරුයුේධයක්කදේය.
දකදස දවතත, දවනතකිසිදු �ල
දේගයකට වඩා ඔහු දදමළ ජනයා
ඝාතනය කර ඇති �ව දන්නා නමුත
ඇතැේදදමළජනයාටඔහුතමවීරයා
දලස ප්රශංසා කිරීම ගැන කිසිදු චකි
තයක් නැත. ඔහු සිය යුේධය ආරේභ
කදේ පළමු වටදේ දී දදමළ ජනයා
විනාශකිරීදමනි.ඔහුදේපළමුදගාදුර
වූදේමකෘදුහැසිරීේඇතිඇල්රඩ්දුදර
අේපාය. (යාපනදේනගරාධිපතිවරයා)
අහිංසකදදමළජනයාපහළමටටමින්
ඝාතනයකිරීමදක්වාඔහුදේකුරිරුකේ
ව්ාේතවිය.ඒනිසාඔහුදගන්පලාය
මින් සිටි දදමළ ජනතාව එලටීටීඊදේ
අවසාන දිනවල ආරක්්ෂක හමුදා
වන්දේ දෑතවලට සව කැමැතදතන්ම
ආදේය.
ප්රභාකරන්දේ දලාකුම ජයග්රහ්ණය
වූදේ 33 අවුරුදු ත්රසතවාදයට එදරහි
සටදන්දී දදමළ ජනයාදේ මිනීමැරුේ
යන්ත්රයමාරාන්තිකආයුධවලින්යුක්ත
එකක් �වට පත කිරීමය. 2021 වැනි
සියවසවලදීප්රභාකරන්දේදපාලදපාට
පාලනතන්ත්රය සාේප්රදායික හා සුව
කළ දනාහැකි දදමළ ඒකාධිපතිවා
දයඔහුදේකුරිරුමුතුන්මිතතන්දගන්
උරුමකරගත�වඒතතුගැන්වීය.ඔහු
ගත සෑම පියවරකදීම දදමළ ජනතා
වදේයහපතසඳහා�ලයභාවිතාකිරී
මටඇතිදනාහැකියාවඔහුප්රදරශනය
කදේය.
වසර දහයක්තිසදසමැතිවර්ණයක්
දනාමැතිවඋතුරහානැදගනහිරපාල
නයකිරීමටඅවශ්යසියලු�ලයජනා
ධිපති චන්්රිකා කුමාරතුංග ඔහුට ල�ා
දුන්දන්ය. රනිල වික්රමසිංහ අන්තර
ජාතික සහතික සහිතව ඔහුට අවශ්ය
සියලල ප්රාදයෝගිකව ල�ා දුන්දන්ය.
රජීේ ගාන්ධි ඔහුට මහඇමැති ධුරය
ල�ාදදන්නටකැමැතතපළකදේය.
ඔහු ඒ සියලල ප්රතික්දෂේප කදේය.
ද්රවිඩයන්දේ එකම නිදයෝජිතයා වීදේ
ඔහුදේ අභිලාසය ඔහු පැවැති උමතු
වකි.ඔහුතුළඇතිදනාගැලපීමතසම
ඟම, ඔහු උපරිම �ලයභාවිතකිරීමට
නැඹුරුවූඅතර,ජනතාවනිදහසකිරී
මටඔහුඅකැමැතිවිය.

ඔහුදේ වැටීමට �ලපෑ අවසාන
දේතුව නේ, තමාව දේරා ගැනීමට
පවා�ලයභාවිතාකරන්දන්දකදසද
යන්න දතරුේ ගැනීමට ඔහු අසමත
වීමය.කුරිරු�ලය�ලාතමකකරන්දන්
දකදසදැයිඔහුදැනසිටිදේය,එදහත
ප්රජාතන්ත්රවාදීවදහෝසාමකාමීවපාල
නයකිරීමටඔහුදැනසිටිදේනැත.ඔහු
ද්රවිඩයන් ඝාතනය කරන්දන් දකදස
දැයිදැනසිටිනමුතඔවුන්දේරාගැනී
මටදැනසිටිදේනැත.අන්තිමඅදියර
වලදීදලවැගිරීමඅවසන්කිරීමටඔහුට
සියලුඅවස්ථාවන්සහ�ලයතිබුණි.
එදහතඔහුඅවධාර්ණයකදේමිනිස
පිරිවැය දරාදගන සටන් කිරීමට ය,
විදේ්ෂදයන් පසු�සින දකාටින් සහ
ඉදිරියට එන ආරක්්ෂක හමුදා අතර
අසර්ණවූදදමළජනයාඇපයටත�ා
දගනසටන්කිරීමටය.ඔහුදැනසිටිදේ
හා විේවාස කදේ එක් ක්රමදේදයක්
පමණි,ඒභී්ෂ්ණයය.ඔහුයේදලසකින්
ජයග්රහ්ණය ලැබුවා නේ ඔහුට �ලය
පිළි�ඳග්රහ්ණයපවතවාගතහැකිවූදේ
කුරිරු �ලදයන් පමණි. මන්ද ඔහුට
ප්රජා හැඩගැසවීමක් දහෝ කුසලතා හා
ප්රජාතන්ත්රවාදීනායකයකුදලසපාල
නයකිරීදේහැකියාවදනාමැති�ැවිනි.
දකාටින් කර පින්නාදගන කටයුතු
කරනඇතැේඅයවුවමනාදවන්මඅම
තකකරන්දන්දේය්ථාර්ථයය.
දදමළ නායකයන් අතර කැපී
දපදනන අයකු වන ඊපීඩීපී නායක
ඩේලස දේවානන්ද ඔහුට එදරහිව
එලලවූප්රහාර13කින්දිවිගලවාගත
වාසනාවන්තයින්දගන්දකදනකි.
පැහැදිලිවම, පවතින සාක්ෂි මඟින්
දපන්වා දදන්දන් දදමළ ජනයා
දවනමරාජ්යයක්සඳහාහඬනඟාසිටි
යත ඔවුන් පාලනය කිරීමට එලටීටීය
නුසුදුසු�වය.

ජන වා ර්ගික පිරි සුදු කිරීම
වැඩවසේ හා නූතන යුගයන්හි
රාජ්යයන් පවතවාදගන යාම පිළි�ඳ
ඔවුන්දේඉතිහාසයඔේපුකරඇතදත
තම ජනතාවට දගෞරවය, නිදහස,
සමානාතමතාවය, යුක්තිය සහ සාමය
ල�ා දීදේ පරමාදරශයන් දවත ඔවුන්
දපළඹීදනාමැති�වය.
ඔවුන්දේ එකම පරමාර්ථය වී
ඇතදත�ලයඅතපතකරගැනීමසහ
එය තමන්දේම ජනතාව පාලක ප්රභූ
පැලැන්තිදේ කුරිරු �ලදයන් රඳවා
ත�ාගැනීමය.
ඔහුදේ වැඩිවන අහංකාරය, අශි
ෂේ්ඨතවය සහ දනාදැනුවතකම නිසා
ප්රභාකරන් දසදමන් නමුත නිසැක
වම ඔහුදේ සවයංඅවසානය කරා
තලලුවිය.තමාපරාජයකළදනාහැකි
යැයි විේවාස කරමින් ඔහු තමාදේම
දසාදහාන හාරා ගතදතය. ප්රභාකරන්
විසින් සිදු කරන ලද සෑම ඝාතනයක්
දහෝසංහාරයක්සමඟමදදමළවිජය
ග්රාහීතවයඅන්තයකරාළඟාවිය.
ඔවුන් විේවාස කදේ සිංහලයකුදේ
දහෝ විරුේධ මතධාරී දදමළ ජාතික
යකුදේ සෑම මර්ණයක්ම ඊලාේ දවත
තවත ඉදිරි පියවරක් �වයි. යාලපාන
වවපදේ මලයි හි වාරතා කර ඇති
පරිදි දදමළ ජන සංහාරයන්, මුසලිේ
සහ සිංහල සුළු ජාතීන් වාරගික වශ
දයන් පවිත්ර කිරීම, ආනයනික මල
�ාරවරුන්දේ වහලභාවය සහ කුරිරු
ෆැසිසට �ලය මත දදමළ පාලන
තන්ත්රය දනානැසී පවතී. ජනවාරගික
පිරිසිදු කිරීම සහ සමූහ සංහාරයන්
දදමළ කුරිරුකේ හරහා ප්ර්ථම වරට
ඉතිහාසදපාතවලටඇතුළුවිය.
එ�ැවින්, ඉන්දියානු රජය දදමළ
ජනයාටදගෞරවයල�ාදදනදලසශ්රී
ලංකා ආේඩුව දවත �ලපෑේ කරන
විට,ඔවුන්ය්ථාර්ථයපරීක්්ෂාකර�ලා
ඔවුන්දේ ඉලලුදේ සාධාර්ණතවයක්
තිදේද යන්න �ැරෑරුේ දලස සලකා
�ැලියයුතුය.දිලලිදේදේශපාලනඅංශ
සියවිදේශඇමතිවරයාටමාධ්යප්රකාශ
ලිවීමටදපරශ්රීලංකාඉතිහාසයඉදගන
ගතයුතුවතිබූකාලයදමයයි.
ශ්රීලංකාදේශපාලනදේමූලිකකරුණු
ඔවුන් දනාදන්නා �ව නවතම මාධ්ය
ප්රකාශනදයන් දහළි දේ. ඔවුන්දේ
විදේශ ප්රතිපතතිය පදනේ වී ඇතදත
දදමළදලාබියවිසින්ඔවුන්ටල�ාදුන්
දේශපාලන න්යාය පත්රය මතය. ඊට
අමතරව,අන්තරරාජ්යරාජ්යතාන්්රික
උපායමාරගවලසංකීර්ණදවනසකේ
නිරාකර්ණයකිරීමටදහෝඅදනක්සියලු
ප්රජාවන්දේවියදමින්ඔවුන්දේ‘අභිලා
සයන්’සාක්්ෂාතකරගැනීමටනැඹුරු
වන එක් තනි ප්රජාවක මුසාවන් පිළි
�ඳ දකාන්දේසිනියමකිරීමට අධිපති
පක්්ෂයඋතසාහකරන්දන්නේසහජී
වනය පවතවා ගත දනාහැක. දකදස
දවතත,නිදහසින්වසර73ක්තුළපම
්ණක්සුළු ජාතීන්ට ඉහළම පිළිගැනීම,
දගෞරවය සහ දගෞරවය ල�ා දී ඇති
විටඉන්දියාවසියසුළුතරයන්ටසැල
කියයුතුආකාරයපිළි�ඳවශ්රීලංකාවට
දේශනාකිරීමවිහිළුවකි.

ඩයසදපෝරාදේ සිටින කිසිදු දදමළ
සංක්රමණිකයකුට ශ්රී ලංකාදේ තිබූ හා
තිබූ ස්ථානයට වඩා උසස ස්ථානයක්
ගැනපුරසාරේදදඩීමටදනාහැකිය.

සුළු ජාතීන් හඳුනා ගැනීම
ඇදමරිකානුධජදේඔවුන්නිදයෝජ
නයකරනතාරකාවක්ගැනපුරසාරේ
දදඩීමට හැක්දක්කුමන දදමළ ජාති
කයාටද? දදමළ භා්ෂාව රාජ්ය භා්ෂා
වක් දලස පිළිගන්දන් කුමන ඉංග්රීසි
වරගයාද?ශ්රීලංකාදේදදමළජනයාට
�ාලාංශදේසිට විේව විද්යාලය දක්වා
දනාමිදලඅධ්යාපනයල�ාදදනඅතර
දදමළ උපාධි අදේක්්ෂකයින් විදේශ
යන්හිඋපාධියසඳහාදගවන්දන්ඇයි?
ඇදමරිකාදේසහඕසදරේලියාදේකිසිදු
ද්රවිඩ ජාතිකයකුට ල�ා ගත දනාහැකි
පරිදි, වතුකරදේ ද්රවිඩයන්ට, දවනත
තැනක දමන්ම, නුවරඑලිදේ රජදේ
දරෝහදලන්දමිළභා්ෂාදවන්(මමවරක්
එහි දරෝගියකු විය) දනාමිදලවවද්ය
ප්රතිකාර ල�ා දදයි. දඩානලඩ් ට්රේේ
සහ රිපේලිකානුවන්, දමක්සිකානුවන්
සහආසියානුවන්පම්ණක්දනාවඇම

රිකානුවන්ට පවා දනාමිදල වවද්ය
සහ අධ්යාපන පහසුකේ ල�ා දීමට
එදරහිවඔවුහුදකෝපයටපතවසිටිති.
එ�ැවින්, ඉන්දීය රජයට දදමළ
දලාබිදේ ප්රචාරය පුනරුචචාර්ණය
කරනවා දවනුවට, යාපනදේ දදමළ
ජනයාට දගෞරවය, සමානාතමතාවය,
සාමය සහ යුක්තිය අහිමි වී ඇතදත
කුමන ආකාරවලින්ද යන්න සඳහන්
කළයුතුය.දදමළජනයාදේ‘දුක්ගැන
විලි’සහ‘අභිලාසයන්’තකෘේතිමතකිරීම
සඳහාඉන්දියාවසමඟයාමටශ්රීලංකා
ආේඩුවට දනාහැකි වී දහෝ ආේඩුව
අකමැති වී තිදේද? දදමළ ජනයාට
අමතරව ඉන්දියාදේ ‘දුක් ගැනවිලි’
සහ ‘අභිලාසයන්’ තකෘේතිමත කිරීම
සඳහා ඔවුන් ඉන්දුශ්රී ලංකා ගිවිසුමට
අතසන් දනාකදේ ද? ඊට අමතරව,
අවසාන විසඳුම දසවීම සඳහා ඉන්දි
යාදේඉලලීේශ්රීලංකාවටවිකිණීමටශ්රී
ලංකාදේආේඩුවටසිදුදේ.
රජයටත ශ්රී ලාංකිකයන්ටත පැව
සියයුතුවඇතදතදදමළජාතිකයින්ට
ඔවුන් ඉලලා සිටින දේ ල�ා දිය යුතු
�වයි. එදස කිරීදමන් ඉන්දීය රජය ද
දදමළ ප්රභාකරන් ප්රාන්තය සහ දපර

පැවති පාලනතන්ත්රයන් දදමළ ජන
තාවට දගෞරවය, සමානාතමතාවය,
සාමයසහයුක්තියල�ාදුන්ආකාරය
ඇගයීමට ලක් කළ යුතු අතර දදමළ
ජනතාව 'සිංහල රාජ්යය' යටදත
දනාවඔවුන්දේදදමළපාලනතන්ත්ර
යන්යටදතවඩාදහාඳින්සිටි�වඔේපු
කළයුතුය.ප්රභාකරන්දේරාජ්යයද්රවිඩ
යන්ටවඩාදහාඳින්සැලකූ�වත,ද්රවිඩ
පාලනතන්ත්රයයටදතදදමළජනයාට
ඔවුන්දේදගෞරවය,සමානාතමතාවය,
සාමයසහයුක්තියල�ා දීමශ්රීලංකා
ආේඩුව විසින් ප්රතික්දෂේප කර ඇති
�වතඉන්දීයරජයශ්රීලංකාජනතාවට
ඔේපුකළයුතුය.ශ්රීලංකාආේඩුවසහ
දදමළ රාජ්යයන් විසින් දදමළ ජන
යාට ශ්රී ලංකා ආේඩුවට වඩා දහාඳ
අවස්ථාවන්ල�ාදීඇතිද්රවිඩජනයාට
සැලකීමමතවලංගුතරකයක්ල�ාදීම
ඉන්දියාදේඅවශ්යතාවයයි.
අරධවැඩවසේ,අරධධනවාදී,පූර්ණ
යටත විජිත යුගදයන් ලි�රල දේශ
පාලනයට මාරුවීම 20 වැනි සියවදස
තුන්වන දශකය තුළ සිදුවිය. එවකට
දන්නාපරිදිශ්රීලංකාවටවිේවීයඡන්ද
�ලය ල�ා දුන් දශකය එයයි. එය ශ්රී
ලංකාදේ දේශපාලනය නවීකර්ණය
කිරීදේහාප්රජාතන්්රීයකර්ණදේපළමු
මාවත බිඳ දැමීදේ පියවර විය. ඉන්
පසුවඑයසංවරධනයදවමින්පවතින
රටවලදහාඳමප්රජාතන්ත්රවාදීසුභසා
ධන රාජ්යයන්දගන් එකක් දගාඩනැ
ගීම සඳහා ව්වස්ථාවන්හි පරි්ණාමය,
ආරථික ප්රතිසංසකර්ණ, දපෞරාණික
නීතිසංදශෝධනයකිරීමසහනවනිල
ධාරිවාදී ව්යුහයන් නිරමා්ණය කිරීම
සඳහාවූපිේමක්නිරමා්ණයකදේය.
ප්රජාතන්ත්රවාදී මධ්යස්ථානයට පහර
දුන්භූතහාවිනාශකාරී�ලදේගයන්ට
ඔදරාතතු දීමට දතරී පත වූ රාජ්යයට
ඔදරාතතුදීදේහැකියාවමවිශිෂේටජය
ග්රහ්ණයකි. ‘සිංහලරාජ්යය’ත්රසතවාද
යටඑදරහිදීරඝතමසටනපවාප්රජාත
න්ත්රවාදීරාමුවක්තුළදියතකදේය.
ද්රවිඩ ජනතාව සටන් කදේ ප්රජාත
න්ත්රවාදීසේමතයන්දේ�ාධාවක්නැති
පරාජිත දදමළ ඒකාධිපතියකු යට
දතය.දදමළදේශපාලනසංසකකෘතිදේ

පරමනුසුදුසුකාර්ණයනේ,ඔවුන්අන්
අයදේ ආගමික නිදහස ප්රතික්දෂේප
කිරීම පම්ණක් දනාව, හින්දු දකෝවි
ලවල තම දපාදු දදවියන්ට / දදවි
වරුන්ට වන්දනාමාන කිරීම සඳහා
තමන්දේම හින්දු භක්තිකයන්ට ඇති
ආගමිකනිදහසපවාප්රතික්දෂේපකිරී
මය. එය දනාඉවසීම සහ දවලලාල
ආධිපත්යයඑහිපිළිකුලසහගතඋසින්
පහත කිරීම ය. උතුදර සහ දකුදේ
දේශපාලන සංසකකෘතීන් දදක අතර
මූලික දවනස දමහි දැක්දේ. දකු්ණ
විවකෘත, ලි�රල හා ප්රජාතන්ත්රවාදී ය.
�ාහිර දලෝකය �ැහැරව ත�ා ගැනීම
සඳහාත,දවලලාලආධිපත්යදේයකඩ
හසත දෘෂේටිවාදය සමඟ එය පාලනය
කිරීම සඳහාත උතුර සිය යකඩ තිරය
වසාදැමීය.
ජනාධිපති දගෝ්ඨාභය රාජපක්්ෂදේ
නිදහස දින ක්ථාව දේශපාලන මැති
වර්ණ ව්ාපාරවල දපරමු්ණ දගන
සිටිනවසිංහලද�ෞේධධදන්ේවරදේ
නැගීමසනිටුහන්කරනපසුගියමැති
වර්ණදදදක්පසුබිමතුළගැඹුරුඅර්ථ
යක්සහවිශාලදේශපාලනවැදගතක
මක්මතුකරයි.
දමම මැතිවර්ණ දදක රාජපක්්ෂ
යන්දේ නායකතවය යටදත නැවත
වරක් සිංහලද�ෞේධයන්දේ ප්ර�ල
නැඟීම සනිටුහන් කරයි. ජනාධිපති
දගෝ්ඨාභය රාජපක්්ෂ එය ජාතියට
මතක්කරදුන්විටඔහුඑයනිවැරදිවහා
පිළිදවළටඅර්ථදැක්වීය. “මමසිංහල
ද�ෞේධ නායකදයක් වන අතර එදස
ප්රකාශකිරීමටමමකිසිවිදටකතපසු
�ටදනාදවමි.ද�ෞේධඉගැන්වීේවලට
අනුවමමදේරටපාලනයකරමි.සියලු
ආගේ හා ජනවාරගිකයන්ට දගෞර
වය ල�ාදදන සාමකාමී සහජීවනදේ
ද�ෞේධ දාරශනික සේප්රදාය තුළ, දේ
රදට සෑම පුේගලයකුටම ඔවුන්දේ
වාරගික දහෝ ආගමික අනන්යතාවය
දනාසලකාජාතිදේනීතිරාමුවයටදත
සමානවනිදහසභුක්තිවිඳීදේඅයිතිය
ඇත.”
දේවා සිංහලද�ෞේධයන්දේ හදව
තටහාආතමයටගැඹුරටයනවචනය.
දේවා දවනතකිසිදු රාජ්යනායකයකු
මීටදපරදනාකළනිරභීතහානිරභය
ප්රකාශයන් ය. සෑම සිංහලද�ෞේධ
නායකදයක්ම ඔහු සිංහලද�ෞේධ
යන්දේනිදයෝජිතයා�වදැනසිටියද,
එම නාමය හිමිකර ගැනීමට ඒ කිසි
දවකුඑඩිතරවූදේනැත.
ශ්රී ලංකා දේශපාලනදේ ඇති අමු
තුමදදයනේසිංහලද�ෞේධයන්හැර
අදනකුතසෑමසුළුතරආයතනයකටම
ඔවුන්දේජනවාරගිකප්රජාවදේනාම
දයන් එළියට ඒමට අයිතියක් තිබී
මය. 1956 දී පළමු ජාතිකවාදී රැලලට
නායකතවය දුන්නායක එස. ඩේලිේ.
ආර. ඩී. �ේඩාරනායක පවා සිංහල
මහා සභාදේ ප්රධානියා වුවද සිංහල
ද�ෞේධයන්දේ නායකයා යැයි කියා
ගැනීමටඑඩිතරවූදේනැත.
රාජපක්්ෂයන් පැමිණිදේ සිංහල
ද�ෞේධයන්ට නායකයකු දනාමැති
කාලයකය.ද්රවිඩයන්ඉන්දියාවටපසු
�සිනුඇතිඅතරඩයසදපෝරාව�ටහි
රයන් හසුරුවයි. මුසලිේවරු පුරසාරේ
දදඩුදේ ඔවුන්ට පිටු�ලය දීමට මුළු
අරාබිකලලියමසිටින�වය.
ජිනීවා දවත ගිය, �ටහිර රටවල
සමඟඅතවැල�ැඳගත,ජාතියටඑදර
හිව දයෝජනා ඉදිරිපත කළ, සිංහල
ද�ෞේධදසාලදාදුවන්ටඑදරහිවසටන්
දකාටදදමළජනයාඔවුන්දේෆැසිසට
කකෘකෘර පාලකයන්දගන් මුදා ගැනීමට
එකඟ වූ සිංහල නායකයින් �හුතර
යක්සිටියහ.ඔවුන්ටඅනුවරාජපක්්ෂ
යන් පිටුපස දපළ ගැසුණු හුදදකලා,
පාළු හා නින්දිත සිංහලද�ෞේධයන්
සිටිනඅතරජනාධිපතිදගෝ්ඨාභයතමා
දකදරහි විේවාසයත�ා ඔහුව දතෝරා
පත කරගත සිංහලද�ෞේධයින්ට
දගෞරවදැක්වීය.

පගෞර වය, 
සමා නා ත්ම තා ව සහ 

යුක්තිය
එදහත ආේඩුක්රම ව්වස්ථාදේ
දක්වා ඇති පරිදි සුළු ජාතීන් සහ
ඔවුන්දේඅයිතිවාසිකේආරක්්ෂාකරන
�ව ජනාධිපතිවරයා  අවධාර්ණය
කදේය. දවනත වචන වලින් කිව
දහාත,මහාවංශදේසඳහන්පරිදි‘සිය
ලලන්ටමසුදුසුභූමිය’�වටපතකිරීම
සඳහා ද�ෞේධ රාජ්යයක අදශෝකානු
පරමාදරශයඔහුඅතදනාහරිනුඇත.
ඒදේශීයදකෝ්ණදයනි.එයටවිදේශීය
මානයක් ද තිදේ. ජනාධිපතිවරයාදේ
කතාව ද්රවිඩ ජනයාට දගෞරවදයන්,
සමානාතමතාවදයන්, යුක්තිදයන් හා
සාමදයන් සැලකිය යුතු යැයි ඉන්දි
යාවකළඉලලීමටඅධ්යයනයකළහා
ආරක්්ෂාකළප්රතිචාරයකි.සමසතයක්
දලස ඔහු ඉන්දියාවට කියන්දන් සුළු
ජාතීන්දේඅයිතිවාසිකේආරක්්ෂාකිරීම
සිංහලද�ෞේධසේප්රදාය�වය.
සුළු ජාතීන් ගැන ඔහු පැවසූ දේ
නැවත නැවතත මතක් කළ යුතුය.
ඔහු දමදස පැවසීය: “සියලු ආගේ
හා ජනවාරගිකයන්ට දගෞරවය ල�ා
දදන සාමකාමී සහජීවනදේ ද�ෞේධ
දාරශනික සේප්රදාය තුළ, දේ රදට
සෑම පුේගලයකුටම ඔවුන්දේ වාරගික
දහෝ ආගමික අනන්යතාවය දනාස
ලකා ජාතිදේවනතිකරාමුවයටදත
සමානවනිදහසභුක්තිවිඳීදේඅයිතිය
ඇත.”
දවනතවචනවලින්කිවදහාත,තර
මක්රාජ්යතාන්්රිකවශදයන්ඔහුකියා
සිටිදේඅදේඉතිහාසයපුරාම,පීඩාවිඳි
සුළු ජාතීන්ට අපි ආරක්්ෂාව සැපැයූ
�වත,අපිදැන්එමචින්තනදයන්ඉවත
දනාවන�වතය.
ඔහුවිපක්්ෂදේසිටින‘දරෝහීන්’දවත
දදටාක්කක්එලලකදේය.ඔහු‘දේශ
දරෝහී දකාටස සෑම විටම එකට �ැඳී,
දේශීය හා විදේශීය �ලදේගයන්දගන්
සවදේශික ජීවන රටාව සහ රදට
සවවරීභාවය ආරක්්ෂා කරන නාය
කතවයට එදරහිව සටන් කරන �ව
දපන්වා දුන්දන්ය. ඔහු අදහස කදේ
ද�ෞේධචින්තනයඅනුවසියලුජාතීන්ට
දගෞරවදයන්,සමානාතමතාවයඇතිව
යුක්තිගරුක සමාජයක වාසය කිරීමට
ඉඩසලසන�වය.

ෙරි ව ර්ත නය 
බුේධි කරු ණා රත්න

( 2021 පෙබ ර වාරි 7 "සනපඩේ ඔබස රවර" 
ෙත්රපේ ෙළ වූ ලිපිපේ  ෙරි ව ර්ත න යයි)

විසි වැනි සියවසේ තුනවැනි දශකය එළසෙද්දී පූර්ණ යටත් විජිත 
යුගසයන ලිබරල් සද්ශපාලනයට ශ්රී ලංකාව මාරු විය. අනතුරුව 
සංවර්ධනය සවමින පවත්නා රටවල ස�ාඳම ප්රජාතන්රවාදී 
රාජ්යයනසගන එකක් වීම සඳ�ා ව්යවේ්ා පර්ණාමය, ආරථික 
ප්රතිසංේකර්ණ, පැර්ණ නීති සංසශෝ්ධනය ස� නව නිල්ධාරීවාදී 
ව්යූ�යන නිරමානය කිරීමට පියවර ගැනිණි. ‘සිං�ල රාජ්යය’ 
්රේතවාදයට එසරහිව කළ දීර්ඝතම සටන පවා කසේ 
ප්රජාතන්රවාදී රාමුවක් තුළ බව සමයින අනාවර්ණය සකසරයි.



රවී-අජිත් පෙපේරා ඇතුළු 
හය පෙනා නිෙ හස්

06
පිටුව

2021 පෙබරවාරි 09 අඟහරුවාදා

1 පිටුවෙන් ...

1 පිටුවෙන් ...

විමල්  සමාෙ ... 

අලු ත්ග මවේ නිද හස් ... 
අෙ නී ති යට එවෙ හිෙ  ... 

ශ්රී ලංකාවේ ව්ාපාෙ ... 

පාකි ස්්ාන-ශ්රී ලංකා ... 

ආදි ො සීන්වේ ඉඩ මෙ ලට ... 

ෙතු කමක රු ෙන්වේ    ... 

  වකාවෙෝනා ආසා දි ්  යන් ... 

 කිරි ව්ගාවින්වේ ... 

 ශ්රී ලංකාෙ අප කී ර්ති යට ... 

චීන පයන්
ඉන්දි යා පවන්   
ප�ාලේ බිලි යන 
2.5 ක   

මුෙ ලක් ගන්නවා

ද්විපා ර්ශ්වික විනි මය 
හුෙ මාරු ක්රමය යටවත

මුදල් අමා ත්ාාං ශයේ සහ මහා 
භාණ්ා ගාර යල්කම් එස්.ආර්.ආටි ගල

ජය සිරි මුණ සිංහ  

ද්විපාර්ශ්වික විනිමය හුවමාරු ක්රමය
යටතේචීනතයන්සහඉන්දියාතවන්අතම
රිකානුත�ාලර්බිලියන2.5කමුදලක්ලබා
ගැනීමට කටයුතු කරන බව මුදල් අමා
ත්ාාංශතේසහමහාභාණ�ාගාරතල්කම්
එස්.ආර්.ආටිගලමහතාප්රකාශකතේය.
ශ්රී ලාංකා රුපියතල් අගය ශක්තිමේව
පවේවාතගන යාමට අවශ්ය අවකාශය
ලබාගැනීතම්අරමුණින්විනිමයහුවමාරු
ක්රමය යටතේ චීනතයන් හා ඉන්දියා
තවන්තමමත�ාලර්බිලියන2.5කමුදල
අතේක්්ා කරන බවද ඒ මහතා සදහන්
කතේය.
ඒ යටතේ ඉක්මණින්ම ත�ාලර් බිලි
යන1.5කමුදලක්චීනතයන්ලබාගැනීම
සඳහාවනද්වීපාර්ශවිකසාකච්ාඅවසන්
වීඇතිඅතර,එහිතල්ඛණගතකටයුතුතම්

මස අවසන්වීමට තපර සමාේත කිරීමට
හැකිවනුඇති බවද භාණ�ාගාර තල්ක
ම්වරයාවිශ්වාසයපළකතේය.
තකාවිඩ්19තගෝලීයවසාංගතතයන්පසු
ශ්රී ලාංකාව චීනතයන් අතේක්්ා කරන
මූල්ාධාරවලින් එක් මුලාශ්රයක් වන්තන්
තමමවිනිමයහුවමාරුවවනඅතරපසුගිය
වසතර් මාර්තු මාසතේ චීනය ශ්රී ලාංකා
වට ත�ාලර් මිලියන 500 ක මූල්ාධාර
යක්අනුමතකරඇත.ඊටඅමතරවතවේ
ත�ාලර්මිලියන700කණයමුදලක්අය
දුම්කරතිතේ.
ඊටඅමතරවචීනරජතේසහායලබන
ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආතයෝජන
බැාංකුතවන් ශ්රී ලාංකාව ත�ාලර් මිලියන
180කමූල්ාධාරයක්අතේක්්ාකරයි.
එය තමරටට හිමිවනුතේ තකාවිඩ් 19
හදිසි ප්රතිචාර පහසුකම යටතේ බවද
තල්කම්වරයාකියාසිටී.

සන්ධ්ා කරු ණා ෙතන

තකාවිඩ්19වයිරසයමර්දනයසඳහාතමරට
ක්රියාේමක එන්නේකරණ වැ�සටහන තුළින්
තම්වනවිටපුද්ගලයන්161,773ක්එන්නේකර
ණයටලක්කරඇතිබවවසාංගතතරෝගවිද්යා
අාංශයපවසයි.
දින10ක්තුළක්රියාේමකවැ�සටහනමඟින්
තමමඑන්නේලබාදීතිතේ.
පසුගිය29වැනිදාආරම්භකළඑන්නේකරණ
වැ�සටහනතුළින්පුද්ගලයන් 5286ක්එන්න
ේකරණයටලක්කළඅතරතපතර්දා(07)පුද්ග

ලයන්1625ක්එන්නේකරණයටලක්කරතිතේ.
තමමඑන්නේකරණවැ�සටහනආරම්භකළ
තදවැනිදිනයතුළදීපමණක්පුද්ගලයන්32,539
ක් ද, තතවැනි දිනතේ පුද්ගලයන් 21,329 ක් ද,
සිවවැනිදිනතේදීපමණක්පුද්ගලයන්36,396ක්
දතලසඑන්නේකරණයටලක්තකරිණ.
තකාවිඩ්  19 වයිරසය මර්දනතේ එන්න
ේකරණ පළමු අදියර යටතේ තකාවිඩ් වයිරස
යටනිරාවරණයවන්නාවූපළමුතපළතසෞඛ්ය
කාර්ය මණ�ලය, පළමු තපළ ත්රිවිධ හමුදාව
ඇතුළුආරක්්ක අාංශතේනියුතු වූවන්ට තලස
එන්නතලබාදීඇත.

අතනකතද්ශපාලනතේදීවාසිලබාගන්නඒවතේකුහකතැන
කටපේතවන්නඅතේපක්්යසූදානම්නැහැ.මහින්දරාජපක්්
මැතිතුමාතේනායකේවයතමයිතම්පක්්තේනායකේවය.එම
නායකේවයසම්බන්ධතයන්එතුමාකළප්රකාශයජනතාවතගන්
සමාවඉල්ලාඅස්කරගතයුතුයිකියනතැනපක්්යක්තලසඅප
ඉන්නවා.විමල්වීරවාංශඇමැතිවරයාතම්රජතේසාමූහිකේවය
දන්න ඇමැතිවරතයක් තලස ඉඳිමින් එවැනි ප්රකාශයක් කිරීම
සම්බන්ධතයන්අපඉතාමකනගාටුවප්රකාශකරනවා.

නඩුතවපැමිණිල්තල්සාක්කිවිභාගය ඊතේ අවසන්කිරීතමන්
අනතුරුවඅමාත්මහින්දානන්දඅලුේගමතේමහතාතවනුතවන්
තපනීසිටිජනාධිපතිනීතිඥනලීන්ලද්දුවතහට්ටිමහතාඅධික
රණතයන්කළඉල්ලීමක්සලකාබැලූවිනිසුරුවරයාසියනිතයෝ
ගයසඳහා එතස් දිනලබා දුනි.  සිය තස්වාදායකයාට එතරහිව
පැමිණිල්ලවිසින්තගානුකරඇතිතචෝදනාසාධාරණසැකතයන්
ඔේබටඔේපුකරතනාමැතිබවටනිගමනයකරවිේතිතේසාක්කි
කැඳවීමකින් තතාරව විේතිකරු නිදහස් කරන්නැයි ජනාධිපති
නීතිඥනලීන්ලද්දුවතහට්ටිමහතාඊතේඑතස්විනිසුරුවරයාතගන්
ඉල්ලාසිටිතේය.
අමාත් මහින්දානන්ද අලුේගමතේ මහතා ඊතේ අධිකරණය
හමුතවතපනීසිටිතේය.
මහින්දානන්ද අලුේගමතේ මහතා තවනුතවන්නීතිඥ බුද්ධික
චන්්රතස්කර, ශාලික ගුණවර්ධන, ජනක රණතුාංග හා තයෙෂ්ඨ
නීතිඥකාාංචනරේවේතමහතාඇතුළුනීතිඥවරුන්මඬුල්ලක්
සමඟජනාධිපතිනීතිඥනලීන්ලද්දුවතහට්ටිමහතාතපනීසිටි
යහ.

තමාතේ පක්්තේ සාමාජිකයන් මිනිසුන්තේ අරගලේ සමඟ
තපාරබදනඅයමිසප්රජාඅයිතියකියනක�දාසියඑක්කතපාරබ
දනඅයතනාවනබවේමන්්රීධුරතවනුතවන්කිසිමදිතනකතද්ශ
පාලනයකරතනාමැතිබවේකියාසිටිතේය.
පක්්යතහනම්කරතිතයද්දිේදීර්්ඝකාලයක්තද්ශපාලනයකළ
ව්ාපාරයක්තලසතද්ශපාලනයඅේතනාහැරසිටිනතමපක්්යට
ප්රජාඅයිතියගැනතලාකුගැටලුවක්නැතිවුවේඅනීතික,අවිචාර,
උන්නමේතක දඬුවමකට යටේ තනාවී ඒ අවනීතියට එතරහිව
සටන්කිරීමතමතැන්සිටආරම්භකරනබවේතහතතමපැවසීය.

සාංචාරක,ඇගළුම්,ඉදිකිරීම්,තවතළඳ,නිෂපාදන,කාර්මිකඅප
නයන, තසාඛ්ය යන ක්තෂත්රවලට අරමුදල් සැපයීමට තම් ණය
භාවිතකළහැක.තකාවිඩ්19වසාංගතතයන්ආර්ථිකයටඑල්ලවූ
බලපෑමතේතුතවන්පී�ාවටපේවූසුළුහාමධ්යපරිමාණව්ාපාර
සඳහා ්රවශීලතා පහසුකම් ඉහළ නැාංවීම තම්ව්ාපෘතිතේ අර
මුණතව.වසාංගතතයන්පී�ාවටපේමහජනබැාංකුවසහලාංකා
බැාංකුවයනබැාංකු ද්විේවතේතස්වාදායකයන්හටසමස්තණය
ප්රමාණතයන්අවමවශතයන්සියයට60ක්උපණයවශතයන්පිරි
නැමීතම්පදනමමතතම්ණයමුදලසැපතේ.
ණයමුදලසඳහාශ්රීලාංකාරජයඇපකරුතලසක්රියාකරනඅතර
මහජනබැාංකුව, ලාංකා බැාංකුවසහආසියානුයටිතලපහසුකම්
ආතයෝජනබැාංකුවඅතරගිවිසුම්අේසන්තකතර්.

තම්සදහාවනගිවිසුමක්තම්වනවිටේතකටුම්පේතකාටඇති
අතර ඊට නීතිපතිවරයාතේ අනුමැතියද හිමිවඇති බව රජතේ
ආරාංචිමාර්ගප්රකාශකතේය.
තදරටඅතරසහතයෝගීතාවවර්ධනයකරගැනීමතම්ගිවිසුතම්
අරමුණතව.

තමතලස නීතිවිතරෝධී තලස වනාන්තර එළි තපතහළි කිරීමට
එතරහිවවෘක්්සහතුරුලතාආඥාපනතයටතේකටයුතුකරන
තලස බලධාරීන්ට නිතයෝග කරන රිට් ආඥාවක් නිකුේ කරන
තලසදතමමතපේසමමගින්ඉල්ලාඇත.
පරිසරයුක්තිතක්න්්රයසහඑහිවිධායකඅධ්යක්්�ේලිව.ඩී.
තේමන්තසිසිරකුමාරමහතාතමහිතසසුතපේසම්කරුතවෝතවති.
මධ්යමපරිසරඅධිකාරිය,එහිඅධ්යක්්තජනරාල්පී.බී.තේමන්ත
ජයසිාංහ,මහවැලිසාංවර්ධනඅධිකාරිය, එහිඅධ්යක්්තජනරාල්
බී.ඒ.සුනිල්එස්තපතර්රා,වනසාංරක්්ණතදපාර්තතම්න්තුව,වන
සාංරක්්ණඅධ්යක්්තජනරාල්වරයා,වනජීවීතදපාර්තතම්න්තුව,
එහිඅධ්යක්්තජනරාල්වරයා,නීතිපතිවරයාඇතුළුපිරිසක්තමහි
වගඋේතරකරුතවෝතවති.තමරටආදීවාසීජනතාවසියජීවිකාව
සපයාගැනීමටතපාල්බැද්දරඹකැන්ඔයආශ්රිතවඇතිවනාන්ත
රයභාවිතකරනබවතපේසතමහිසඳහන්තව.
එමවනාන්තරඉ�ම්මහවැලිසාංවර්ධනඅධිකාරියටපවරාතගන
බ�ඉරිඟුවගාකිරීමසඳහාමහාපරිමාණතපෞද්ගලිකසමාගම්ව
ලටලබාදීමටකටයුතුකරනබවතපේසමමගින්තපන්වාදීඇත.
 නීති වීතරෝධී තලස මහා පරිමාණතයන් වනාන්තරය එළි
තපතහළිකරතමතලසලබාදීමවනසාංරක්්ණපනතසහවෘක්්
සහතුරුලතාආඥාපනතඋල්ලාං්ඝනයකිරීමක්බවදතපේස
තමහිසඳහන් තව.  තමමකටයුේතේ දී අලිමාංක� එළිතපතහලි
කිරීමක්දසිදුවනඅතරඅලින්ටඑහාතමහායාමටබාධකඇති
වීමනිසාවනඅලිගම්වැදීතම්අවදානමක්ඇතිබවදතපේසම
මගින්තපන්වාදීඇත.එතස්මරඹකැන්ඔයටජලයසපයනඇළ
මාර්ගඅවහිරකරතගා�කරමින්බ�ඉරිඟුවගාකිරීමසඳහාසූදා
නම්වනබවදසඳහන්කරතිතේ.තමමව්ාපෘතියසඳහාකිසිදු
පරිසරඇගයීම්වාර්තාවක්ලබාතගනනැතැයිදතපේසතමහිසඳ
හන්තව.තමමව්ාපෘතියනිසාවිශාලපරිසරහානියක්සිදුවීම
තමන්මසියවරිගයාටඑදිතනදාජීවිකාවකරතගනයාමටබාධා
ඇතිවීමදසිදුවනබවආදීවාසීනායකයාපවසයි.
එබැවින්නීතිවිතරෝධීතලසසිදුවනතමමකටයුේතවළකන
අතුරුතහනම්නිතයෝගයක්නිකුේකරනතලසදතපේසමමගින්
ඉල්ලා ඇත.  එතස්ම තමම ව්ාපෘතිය සම්බන්ධතයන් පරිසර
ඇගයීම්වාර්තාවක්ලබාගන්නාතලසමධ්යමපරිසරඅධිකාරියට
නිතයෝගකරන්නැයිතපේසමමගින්ඉල්ලාඇත.
නීතිඥ නිල්මල් වික්රමසිාංහ මහේමිය මගින් තමම තපේසම
තගානුකරතිතේ.

මීටඅදාළගැසට්නිතවදනයසතියක්ඇතුළතනිකුේකිරීමට
සැලසුම්කරඇතිබවදඇමැතිවරයාඅනාවරණයකතේය.
කම්කරුඇමැතිවරයාහාතේහාරබර්පඩිපාලකසභාවඊතේ
(08)හමුවූඅවස්්ාතවදීතමමතීරණයටඑළැඹතිතේ.
ජනාධිපතිතගෝ්ඨාභයරාජපක්්මහතාතේතසෞභාග්යතේදැක්ම
අනුවවතුකම්කරුවන්තේවැටුේවැඩිවීමසිදුකිරීමටහැකියාව
ලැබුණුබවඇමැතිනිමල්සිරිපාලදසිල්වාමහතාකියාසිටිතේය.
තමවරඅයවැයතල්ඛනයමඟින්මුදල්ඇමැතිවරයාතලසඅග
මැතිමහින්දරාජපක්්මහතාවතුකම්කරුවන්තේවැටුේවැඩි
කිරීමටඅදාළතයෝජනාවඉදිරිපපේකරතිතබනබවේඊටඅනුව
ඉදිරිවැ�පිළිතවළසකස්කරඇතිබවේනිමල්සිරිපාලදසිල්වා
මහතාවැඩිදුරටේපැවසීය.

පසුගියපැය24තුළදීආසාදිතයන්772ක්වාර්තාවීඇතිඅතර
ඉන්වැඩිමආසාදිතයන්245ක්තකාළඹදිස්ත්රික්කතයන්වාර්තාවී
ඇතිබවේතකාළඹදිස්ත්රික්කතයන්තම්වනවිටවාර්තාවීඇති
ආසාදිතයන්තේසාංඛ්යාව25,934ක්බවේතකාවිඩ්19පැතිරීම
වැළැක්වීතම්ජාතිකක්රියාන්විතමධ්යස්්ානයප්රකාශකරයි.
තමරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන්තේ සාංඛ්යාව
69,347ක්වනඅතරඉන්63,400ක්පූර්ණසුවයලබාඇත.
තරෝහල්ගතව සහ අතරමැදි ප්රතිකාර මධ්යස්්ානයන්හි සිටි
පුද්ගලයන්807ක්පසුගියපැය24තුළදිපූර්ණසුවයලබාපිටව
තගාස්ඇත. තකාවිඩ්ආසාදිතපුද්ගලයන්5ක්පසුගියපැය24
තුළදීමරණයටපේවීමේසමඟසමස්තමරණසාංඛ්යාව 356ක්
දක්වාතම්වනවිටඉහළතගාස්තිතේ.
ත්රිවිධහමුදාවමඟින්පාලනයවනනිතරෝධායනමධ්යස්්ාන91
කපුද්ගලයන්8027ක්නිතරෝධායනයතවමින්සිටියි.
තකාතරෝනාවයිරසයහඳුනාගැනීමසඳහා තපතර්දා (07) දින
පී.සී.ආර්.පරීක්්ණ15,746ක්සිදුකරඇත.

ඒඅනුවඉදිරිසතිතේසිටකිරිතගාවීන්සඳහාඔවුන්තේයටිතල
පහසුකම්සාංවර්ධනයකරගැනීමටසියයට 4 තපාලියටරුපියල්
ලක්්දහයක්දක්වාණයලබාගැනීමටඅවස්්ාවඋදාවනුඇත.
අයවැයතයෝජනා අනුවදැනක්රියාේමකණයසහනසම්බ
න්ධතයන්තමමහමුතවදීමුදල්අමාත්ාංශතල්කම්එස්.ආර්.ආටිගල
මහතාපැහැදිලිකතේය.
ඒඅනුවරජතේතස්වකයන්ටතදනුලබනනිවාසණයලබා
ගේහාලබාගන්නාණයමුදලසියයට7තපාලීඅනුපාතයයටතේ
ක්රියාේමකතව.
තමමසහනයමතරජතේතස්වකයකුතේමාසිකවැටුේවැඩිවීම
රු.25003000ක්අතරවනබවඑස්.ආර්.ආටිගලමහතාතපන්වා
දුන්තන්ය.

ඇතැමුන්තේ දුර්මත මත පදනම්ව වැරදි අදහස් තවත එල්බ
තනාගන්නාතලසේ,තලාවමඅ�පණකරඇතිවසාංගතතේේව
යක්සමඟින්තපාරබඳනාඅතරතුරඉතාමතකටිකාලයක්තුළශ්රී
ලාංකාරජයවිසින්දියේකරඇතිසාධනීයකාර්යයන්පැහැදිළිව
හඳුනාගන්නාතලසේඒමහතාඉල්ලාතිතේ.
ශ්රී ලාංකා තානාපතිවරයා තම් බව සදහන් කර ඇේතේ ශ්රී
ලාංකාතව අභිමානවේ 73 වැනි නිදහස් සැමරුම නිමිේතතන්
එක්සේජනපදතේතවාෂාංටන්නගරතේදීපැවැතිසැමරුම්උේස
වයටසහභාගිතවමිනි.
ආගමිකනායකයින්,එක්සේජනපදරායෙතදපාර්තතම්න්තුතව
මධ්යම සහ දකුණු ආසියානු කටයුතු කාර්යාාංශතේ වැ�බලන
සහකාරතල්කම්ඩීන්තතාම්සන්මහතාඇතුඵසම්භාවනීයඅමු
ේතන්තගන්සහතානාපතිකාර්යාලනිලධාරීන්තේසහභාගීේව
තයන්තමමසැමරුම්උතළලශ්රීලාංකාතානාපතිකාර්යාලපරි
ශ්රතේදීපැවතිණි.වර්තමානතේපවේනාවසාංගතආශ්රිතසීමාවන්
සැලකිල්ලටගනිමින්එක්සේජනපදයපුරාවිසිරසිටිනශ්රීලාංකා
ප්රජාවසහශ්රීලාංකාතවමිතුරුපිරිස්අන්තර්ජාලයඔස්තස්තමම
අවස්්ාවතවතඑක්වූහ.
ශ්රී ලාංකා රජතේ වර්තමාන ප්රමුඛතා සහ ශ්රී ලාංකා  එක්සේ
ජනපද හවුල්කාරිේවතේ නව මානයන් පිළිබඳව කරුණු දැක්වූ
තානාපතිවරයා,ඇතමරිකාඑක්සේජනපදජනාධිපතිතජෝබයි
�න්මහතාතවතජනාධිපතිතගෝ්ඨාභයරාජපක්්මහතාවිසින්
මෑතක දී යැවූ සුබ පැතුම් පණිවු�තයහි තහතතම ‘තපාදු ජන
තාවතේජනවරමක්මතපදනම්වූමතේනායකේවයයටතේශ්රී
ලාංකාව,එක්සේජනපදයසමඟපවේනාබහුවිධහවුල්කාරිේවය,
අත්ෝ්තගෞරවයකින්,හවුල්වටිනාකමකින්සහතපාදුඅව
ශ්යතාමතපදනම්වතවදුරටේශක්තිමේකිරීමටකැපවීසිටීනබව
සඳහන්කළබවදසිහිපේකරතිතේ.

161,773කට පකාවිඩ් 
එන්නත දීලා

වසාං ගත යරෝග විද්යා අාංශය

ශිවෙෝමි අබ ය සිංහ
ආණඩුවටඑතරහිවඉදිරිමහමැතිව
රණවලදීසටන්කිරීමසඳහාශක්තිමේ
තපාදු විපක්්යක් අවශ්ය බව එක්සේ
ජාතික පක්් නිතයෝයෙ නායක රුවන්
විජයවර්ධනමහතාපැවසීය.
විජයවර්ධනමහතා තම් බව සඳහන්
කතේ මුළාව පරදමු  එක් වීනැඟිටිමු
තේමාව යටතේ පැවැේතවන එක්සේ
ජාතිකපක්් දීපව්ාේත දිස්ත්රික්ප්රව
ර්ධන වැ�සටහන් මාලාතව එකතළා
ස්වැන්න තලස තකාළඹ දිස්ත්රික්කය
තක්න්්ර කරගනිමින් සිරිතකාත පක්්
මුලස්්ානතේදී තපතර්දා(06) හවස
පැවතිවැ�සටහතන්දීය.

ලක්් 69 ක් ්න්ද ලබා ජයග්රහණය
කරතුතනන්තදකකබලයක්හිමි්නා
ධිපතිවරයාට 20 වැනි සාංතශෝධනය
මගින් විශාල බලයක් හිමිවඇතැයි කී
ඒමහතාතම්සෑමතදයක්සමගමසටන්
කිරීමට තපාදු තවදිකාවක්අවශ්යබවේ
තබදී ගිතයාේ රටටවේ ජනතාවටේ
වැ�ක්තනාවනබවේකීය.
තපාදු තවදිකාවකට යාමට තපර
පක්්යක්තලසශක්තිමේවියයුතුබවේ
එක්සේ ජාතික පක්්ය යළි තපරටආ
යුතු බවට ජනතා මතයක් තගා�නැගී
ඇති බවේ කී නිතයෝයෙ නායකවරයා
පසුගියමහමැතිවරණතේදීපක්්යතුළ
ප්රශ්නනිසා්න්දයප්රකාශතනාකිරීමට

ගිය පාක්ෂකයින් ඇතුළු පිරිස් නැවත
පක්්යවටාඒකරාශිකරගැනීමටවන
වැ�පිළිතවලදැනටමේක්රියාේමකවන
බවේපැවසීය.
ආණඩුතව ක්රියා කලාපයට එතරහිව
හඬක්අවශ්යවඇතිබවේතපන්වාදුන්
ඒමහතාරටතගා�ගැනීතම්හැකියාව
සහ දැනුම ඇේතේ එක්සේ ජාතික
පක්්යට සහ එහි නායකේවයට පම
ණක්බවේකීය.
 තමම වැ�සටන එක්සේ ජාතික
පක්් තකාලඹ දිස්ත්රික් සාංවිධායක
ලසන්තගුණවර්ධනමහතාවිසින්සාංවි
ධානය කර තිබු අතර ,එක්සේ ජාතික
පක්් තයේෂ්ඨ උප සභාපති සාගල

රේනායක, මහතල්කම් පාලිත රාංතේ
බණ�ාර ,හිටපුඅමාත්එක්සේජාතික
පක්්ප්රතිපේතිහාපර්තේ් ණඒකකතේ
සභාපතිආචාර්යකරුණාතස්නතකාඩි
තුවක්කු, ජාත්න්තර කටයුතු පිළිබඳ
තල්කම්සන්දිේසමරසිාංහ,හිටපුපාර්ලි
තම්න්තුමන්්රීසමන්රේනප්රිය , හිටපු
පළාේ සභා මන්්රී ෆයිරුස් හජජයාර්,
නිතයෝයෙ නගරාධිපති තමාතහානඩ්
ඉක්බාල්, තබාරැල්ලආසන සාංවිධායක
ඒ.එස්.පීලියනතේ,
ඇතුළු නිලධාරීන්, සියලුම පාර්ලි
තම්න්තු අතේක්්කයින්, පලාේ පාලන
ආයතනමන්්රීවරුඇතුළුසියලුමපක්්
ක්රියාකාරීන්පිරිසක්එක්වූහ.

ස්ෙර්ණා විවේ වකෝන්, නුෙන් වකාඩි කාෙ

අද(09) තපරවරු 9.00 සිට දහවල්
12.00 දක්වා පාර්ලිතම්න්තු පරිශ්රතේදී
පැවැේවීමට නියමිත අහඹු පී.සී.ආර්.
පරීක්්ණ වැ�සටහනට සහභාගීවන
තලස සියලුම පාර්ලිතම්න්තු මන්්රීව
රුන්ට ආරාධනා කරන බව තවත්රධාරි
නතර්න්්රප්රනාන්දුමහතාපවසයි.
පාර්ලිතම්න්තු සැසිවාරයන් පැවැ
ේතවන කාලසීමාවන් වලදී තමන් ම,
තනාපැවැේතවන කාලසීමාවන්හිදීේ
සතියකට වරක් පී සී ආර් පරීක්්ණ

පැවැේවීමටසැළසුම්කරඇත.
තසෞඛ්ය තස්වා අධ්යක්් ජනරාල්
තදපාර්තතම්න්තුතව පූර්ණ සහතයෝගය
සහිතව,තමයක්රියාේමකතකතර්.
2021 ජනවාරි මස 13 වැනි දිනසිට
තම්දක්වාපාර්ලිතම්න්තුසාංකීර්ණයතුළ
ක්රියාේමක කළ පී. සී. ආර්. පරික්්ණ
වැ�සටහන්යටතේජනවාරි 25 දා පී
සීආර් පරික්්ණ 190 ක් සිදුකළ බවද
තවත්රධාරිවරයා සඳහන් කරයි. 25 වන
දින පරීක්්ාවවට භාජනය කරන ලද
සියලුතදනාමආසාධිතතනාවනබවට
තහවුරුවීඇත.

කුමුදු වහට්ටි ආ ෙච්චි

වසරකකාලයකදීනීතිපතිතදපාර්ත
තම්න්තුව විසින් අපරාධ නඩු 26749ක
විමර්ශනසිදුකරඇතිබවනීතිපතිවර
යාතේසම්බන්ධීකරණනිලධරිණීරජතේ
අධිනීතිඥනිශාරාජයරේනතමතනවිය
පැවසුවාය.

2019 ජනවාරි මස 01 වැනිදා සිට
2020 තදසැම්බර් මස 31 අතර කාලය
තුලදී එතස් විමර්ශන සිදු කළ අපරාධ
නඩුඅතරින්මහාධිකරණයහමුතවනඩු
14083ක්පැවරීමටදනීතිපතිතදපාර්ත
තම්න්තුවකටයුතුකරඇතැයිදරජතේ
අධිනීතිඥනිශාරාජයරේනතමතනවිය
වැඩිදුරටේපැවසුවාය.

ආණ්ඩු ෙට එවෙ හිෙ සටන් කෙන්න ශක්ති මත 
වපාදු විප ක්්ෂ යක් අෙ ශ්යයි
එජාප නියයෝජ්ය නායක රුවන් විජ ය ව ර්්ධන

පී.සී.ආේ.ෙරී ක්්ෂ ණ යට 
එන්න

සියලුමපාර්ලිමේන්තුමන්්රීවරුන්්ටආරාධනා

අෙ රාධ නඩු 
26749ක විම ේ්ශන
වස ර කදී සිදු ක රලා
නීතිපතිවරයාමේසේ්බන්ධීකරණනිලධරිණී

පහන් විවේ වස් කෙ  

ආසන සාංවිධායක ධුර හිමි සියලුම තදනා
පැවරූවගකීම්ඉටුකළයුතුබවේ,එතස්තනාක
රනසාංවිධායකයින්පිළිබඳතීන්දුගැනීමටපැකි
තලන්තන් නැති බවේ සමඟි ජන බලතවගතේ
නායක සහ විපක්් නායක සජිේ තරේමදාස
මහතාපැවැසීය.
ජාති,ආගම්, කුල තේදයකින් තතාරවනවීන
ශිෂටසම්පන්නතද්ශයක්තගා�නැගීමතවනු
තවන්සමගිජනබලතවගයකැපතවනබවසඳ
හන් කළ විපක්් නායකවරයා, දහසක් ප්රශ්න

වලින්පී�ාවිඳිනජනතාවතවනුතවන්සමගිජන
බලතවගය තකාන්තද්සි විරහිතව තපනී සිටින
බවේප්රකාශකතේය.
විපක්් නායකවරයා තම් අදහස් පළ කතේ
සමගි ජන බලතවගතේ ආසන සාංවිධායක
පේවීම් ප්රදානය කිරීතම් අවස්්ාවට ඊතේ (08)
එක්තවමිනි.
දක්්, කාර්යක්්ම විශාල පිරිසක් සමගි ජන
බලතවගයසමගඑක්වකටයුතුකරනබවේ,ඉතා
තකටිකාලයකින්සියබලතවගයතමරටප්රමුඛ
තම තද්ශපාලන ප්රවාහය බවට පේ වනු ඇති
බවේඔහුවැඩිදුරටේකීතවය.

ෙැවරූ වග කීම් ඉටු පනාක රන
සංවි ධා ය ක යන්ට තීන්දු වක් ගන්නවා

විපක්ෂනායකසජිත්මරේමදාස

වැලි ක� බන්ධ නා ගා ර යට
මල් මිටක්

රුෙන්් නිතු ල්්ග ස්පි ටිය
වැලික�බන්ධනාගාරරැඳවූවන්ටපසුගියනිදහස්දිනයටසම
ගාමීවඅත්වශ්යභාණ�ඇතුළේබඩුමලුඅතලවිකිරීමටබන්ධ
නාගාරපරිපාලනයසාංවිධානකළවැ�සටහනතමවරවිනිවිදභා
වකින්යුතුවසාධාරණවසිදුවඇතැයි‘දිනමිණ'ටවාර්තාතවයි.
රැඳවූවන්තේඥාතීන්බන්ධනාගාරසුබසාධනඅාංශයටබැරකළ
මුදලටසරිලනභාණ�ඇතුළේමලුතමවරනිසිප්රමිතියකටඅනුව
සකසාරැඳවූවන්තේසිරමැදිරිතවතසුරක්ෂතවතගනවිේභාරදී
මටබන්ධනාගාරනිලධාරීන්කටයුතුකරතිතේ.පසුගියනේතල්
උේසවයසහඅලුේඅවුරුද්දනිමිේතතන්ඉකුේතදසැම්බර්මස
20දා සිට 25දා දක්වා වැලික� බන්ධනාගාර පරිපාලනය මගින්
සාංවිධානකළභාණ�තබදාදීතම්වැ�සටහතන්අක්රමිකතාකිහි
පයක්සිදුවීම තේතුතවන්රැඳවූවන්ට අසාධාරණයක්සිදුවූ බවට
'දිනමිණ'කළඅනාවරණතයන්පසුවතමතලසවිනිවිදභාවයකින්
යුතුව තමවර වැ�සටහන ක්රියාේමක කිරීම පැසසුමට ලක්කළ
යුේතකි.

සුභා ෂිණී වස්නා නා යක

2014වසතර්ඔක්තතෝබර්මස21වනදාවරාය
පරිශ්රයටඅයුතුඇතුළුවීමක්කළබවකියනසිද්ධි
යටඅදාළවඇපමතමුදාහැරසිටිඑක්සේජාතික
පක්් හිටපු පාර්ලිතම්න්තු මන්්රී රවී කරුණා
නායක, සමඟි ජනබලතවගතේ පාර්ලිතම්න්තු

මන්්රීවරුන් වන අජිේ පී තපතර්රා, නලින්
බණ�ාරයනමහේවරුන්ඇතුළුහයතදනානිද
හස් කරන තලස තකාටුව මතේස්ත්රාේ ප්රියන්ත
ලියනතේමහතාඊතේ(08)නිතයෝගකතේය.
මතේස්ත්රාේවරයා තම් නිතයෝගය සිදු කතේ
සැකකරුවන්නිතදාස්තකාටනිදහස්කරනතලස
නීතිපතිවරයාලබාදුන්උපතදස්වලටඅනුවය.

ස්ෙර්ණා විවේ වකෝන්

තමරටතරෝහල්වලටඅවශ්යශල්තගෝස්තද්ශීයවශතයන්නිප
දවීමටබතික්,අේයන්ත්රතරදිහාතද්ශීයඇඟලුම්නිෂපාදනරායෙ
අමාත්ාාංශයතීරණයකරඇත.
ඒ අනුව තමරට තරෝහල්සඳහා අවශ්යශල්තගෝස්නිෂපාද
නයකිරීමතවනුතවන්බතික්,අේයන්ත්රතරදිහාතද්ශීයඇඟලුම්
නිෂපාදනරායෙඅමාත්ාාංශයහාඖ්ධනිෂපාදන,සැපයුම්හා
නියාමනයපිළිබඳරායෙඅමාත්ාාංශයඅතරගිවිසුම්ගතවීමඊතේ
(08)සිදුවිය.
වවද්යසැපයුම්අාංශතේනිතයෝයෙඅධ්යක්්ජනරාල්ඩී.ආර්.
තක්තේරේමහතාසහලාංකාසළුසලලිමිටඩ්ආයතනයසභාපති
ප්රදීේගුණවර්ධනමහතාතේඅේසනින්යුතුවතමමගිවිසුමඅේසන්
කිරීමසිදුවිය.
තමරට අවශ්යතාව සඳහා වාර්ෂකව ශල් තගෝස් මීටර් මිලිය
30ක්තමරටටආනයනයකරනඅතරඒසඳහාරුපියල්මිලියන
770ක්වැයවනබවඖ්ධනිෂපාදන,සැපයුම්හානියාමනය
පිළිබඳරායෙඅමාත්මහාචාර්ය්න්නජයසුමනමහතාතමහිදී
සඳහන්කතේය.ශල්තගෝස්නිෂපාදනයතද්ශීයනිෂපාදකයාද
ආරක්්ා වන පරිදි සළුසලආයතනයහා එක්වසිදුකරනබව
මහාචාර්යචන්නජයසුමනමහතාවැඩිදුරටේසඳහන්කතේය.
තමහිදීඅදහස්දැක්වූරායෙඅමාත්දයාසිරිජයතස්කරමහතා
සඳහන්කතේයාපනයදිස්ත්රික්කතේතරෝහල්සඳහාඅවශ්යකරන
ඇඳඇතිරිලි,තකාට්ටඋර,ශල්කර්මසඳහාභාවිතකරනතරදි
ආශ්රිතනිෂපාදන තේ්කර්ම තදපාර්තතම්න්තුව මගින්නිපදවන
බවයි.ඉදිරිතේදීතේ්කර්මාන්තය,දියුණුමට්ටමකටතගනඑමින්
ප්රාතද්ශීයවඇතිතරෝහල්සඳහාඅවශ්යසැපයුම්අදාළප්රතද්ශතයන්
මනිපදවාභාවිතයටගැනීමටදකටයුතුකරනබවදදයාසිරිජය
තස්කරමහතාපැවසීය.බතික්,අේයන්ත්රතරදිහාතද්ශීයඇගලුම්
නිෂපාදනරායෙඅමාත්ාංශතල්කම්සුතන්ත්රාගුණවර්ධනමහේමිය
හාතද්ශීයඖ්ධනිෂපාදනසැපයුම්හානියාමනයපිළිබඳරායෙ
අමාත්ාාංශතල්කම්තක්.ආර්උඩුවාවලමහතාතේදසාක්ෂමතින්
තමමගිවිසුමඊතේ(08)දිනබතික්අේයන්ත්රතරදිහාතද්ශීයඇඟ
ලුම්නිෂපාදනරායෙඅමාත්ාංශශ්රවණාගාරතේදීඅේසන්තකරිණ.

්ශල්ය පගෝස් පමරට
නිෙ ෙ වී මට තීරණ

වරා යට අයුතු යලස 
ඇතුළු වුනැයි 

නඩු යවන්
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2021 පෙබරවාරි 09 අඟහරුවාදා

සමීර අබේ සිංහ - නුබේ බ�ොඩ සමුහ  
 
තම බිරි ය ගෙන් පළි ෙැ නීගේ ගේත නා ගෙන් 

ඇයගේ නැෙ ණිය බිය ෙද්දා බල හ ත්ා ර ගයන් 
පැහැ ර ගෙන ගොස්  අත ෙර කිරී මට සූදා නේ 
වූ ස්ොමි පු රු ෂ යකු ෙැන පැහැ ර ගෙන යන ලද 
්ාන්තා ෙගේ මෙ ගෙන් ලද පැමි ණි ලල ් ට අනුෙ 
පැහැ ර ගෙන ගොස් පැය 24ක් ෙත වී මට ගපර 
සැ් ් රු හා පැහැ ර ගෙන ගිය ්ාන්තාෙ ගසායා 
ෙැනී මට හැකි වූ බෙ (07) රාත්රිගේ අතඅ ඩං ගු ෙට 
ෙැනී මට හැකි වූ බෙ මහ ර ෙම ගපාලි සිය පෙ සයි.  

 ගමගලස පැහැර ෙැනී මට ලක්වූ තරු ණිය මිරි
හාන, මාදි ගෙල ප්රගද් ශගේ පදිං චි ් ා රි යක් බෙත 
තම මෙ සමඟ ඇරැ වෙල, පැලැ න්ෙතත, පන්නි
පි ටිය ප්රගද් ශගේ පදිංචි තම ගසාගහා යු රිය බැලී
මට ගොස් එම නිගෙගස් නැෙතී සිටි යදී සැ් ් රු 
විසින් ගේ ්ාන්තාෙ පැහැ ර ගෙන ගොස් ඇති 
බෙත වින්දිත ්ාන්තාෙ මිරි හාන ජුබිලි ්ණුෙ 
ප්රගද් ශගේ රස ් ැ විලි අගල වි ස ල් ගස්ෙය ්රන 
අතර එම ආය ත න යට ගස්ෙය සඳහා ඇර ල
ෙන මුො ගෙන් සැ් ් රු විසින් කුලී පද නම මත 
ලබා ෙත සුග�ෝ ප ගබෝගී ගමෝටර් රථ ය කින් ගේ 
්ාන්තාෙ රැගෙන ගොස් ඇති බෙ මූලි් විම ර්ශ
න ෙ ලදී ගහළි වූ බෙ ගපාලි සිය පැෙ සීය.  

 ගස්ො ස්ථානය ගෙත රැගෙන යන බෙ පෙසා 
ගමෝටර් රථ ගයන් ගෙන ගිය ්ාන්තාෙ ඇරැ වෙල 
ප්රගද් ශගේ සිට පිළි ය න්දල ගදසට රැගෙන යමින් 
සිටි යදී ් ාන්තාෙ විසින් සැ් ්  රුට ෙැරැදි මාර්ෙ
ය් ෙමන් ෙන්නා බෙ ෙට හා දීගේ දී ගමෝටර් රථය 
මාර්ෙය පගස් නෙතා සැ් ් රු සන්ත ් ගේ 
තිබූ තියුණු උල පිහි යක් ගෙන ඝාත නය ්ර සඟ
ෙන බෙ පෙ ස මින් බිය ෙද්දා තරු ණිය ග්ාළඹ 
ප්රගද් ශගේ නෙර කීප ය ් ට ගෙන යමින් ොහ
නගේ රඳ ො ගෙන සිට ඇති බෙත පරී ක්ෂ ණ ෙ ලදී 
ගහළි වී ඇති බෙ ගපාලි සිය පැෙ සීය.  

 තරු ණිය පැය කීප යක් ගමෝටර් රථගේ තබා 
ෙැනී ගමන් අන තු රුෙ සැ් ් රු  පෙසා ඇතගත 
අක්්ා ගෙන් ෙැනී මට ඇති පළිය ඇය ගෙන් ලබා
ෙන්නා බෙත දින ගද් ් දී පැහැ ර ෙත ්ාන්තාෙ 
විොහ ්ර ෙන්නා බෙත ඊට ගපර ලිංගි ් ෙ අඹු
සැ මි යන් ෙශ ගයන් සිටින බෙත සැ් ් රු ප්ර්ාශ 
්ළ බෙ පැහැර ෙත ්ාන්තාෙ ගපාලි සි යට  දුන් 
ප්ර්ා ශගේ සට හන්ෙ ඇති බෙ ගපාලිස් නිල ධා රි
ගයක් පැෙ සීය.  

 සැ් ් රු පැහැ ර ෙත ්ාන්තා ෙද රැගෙන 
රතන පුර ප්රගද් ශ යට ෙමන් ්ර මින් සිටි යදී කුලී 
පද නම මත ලබා ෙත ගමෝටර් රථගේ සවි ් ර තිබු 
ජී.පී.එස් තාක්ෂ ණය උප ්  ර ණය ඔස්ගස් ොහ
නගේ තිගබන තැන ගසායා ෙත ගපාලිස් නිල ධා
රීන්  ෙහාම රතන පුර ප්රගද් ශ යට ෙමන් ්ර සැ්
්ාර පුද්ෙ ලයා හා ගමෝටර් රථය අතඅ ඩං ගු ෙට 
ගෙන පරීක්ෂා කිරී ගේදී පැහැර ෙත ්ාන්තාෙ ද 
එහි සිටි බෙ ගපාලි සිය පැෙ සීය.  

 සැ් ් ාර තරු ණයා තදින්ම අයිස් මත්රව්ය 
පාන යට ඇබබැහි වූ අගයක් බෙත ්ල් පටන් 
සැ් ් රු හා බිරිය අතර තිගබන පවුල ආර වු ල
්ට පළි ෙැ නී මක් ෙශ ගයන් බිරි යගේ නැෙ ණිය 
පැහැ ර ගෙන ගොස් ලිංගි් අත ෙර සිදු ්ර මරා 
දැමී මට සැල සුේ ්ර ඇති බෙ අනා ෙ ර ණය ්ර
ෙත බෙද ගපාලී සිය පැෙ සීය.  

සැ් ් ාර තරු ණයා 32 ෙන විගේ පසු ෙන 
එක්දරු පිගයක් බෙත ගමෝටර් රථය දදනි් කුලී 
පද නම මත රුපි යල 4000 ් මුද ල ් ට ගබාර ලැ
ස්ෙ මුගව පිහිටි ආය ත න ය කින් ලබා ගෙන ඇති 
බෙත තාෙ ් ා ලි ් ෙ පදිං චිෙ සිටින නිගෙ සට 
ගෙවී මට තිබූ රුපි යල 25000් කුලී මුද ලද බිරි යට 
පහර දී රැගෙන විත තිබූ බෙත තරු ණයා කිසිදු 
රැකි යා ෙක් ගනා් රන බෙත බිරිය විසින් රැකි යා
ෙක් ්ර උපයා ෙන්නා මුද ලින් ජීෙත ෙන බෙත 
සිදු  ්ළ පාගපා ේ්ා ර ණගේ දී සඳ හන් ්ළ බෙද 

මහින්ද අලු තබ� ්දර  
ග්ාවිඩ්19 ෙසං ෙත තතතෙය ගේතු ගෙන් 

පසු බෑ මට ලක්ෙ තිගබන සං්ා ර් ක්ගෂේත්රගේ 
ගවෙ ෙත දියු ණු ෙක් අගේ ක්ෂා ගෙන් දිස්ත්රික් 
මටට මින් සං්ා ර් පුහුණු පාසල ස්ථාපිත කිරී
මට රජය පිය ෙර ගෙන තිගබ.   

ජනා ධි පති ගෙෝඨා භය රාජ පක්ෂ මහ තාගේ රට 
රකින ගසෞභා ග්යගේ දැක්ම ප්රති පතති ප්ර්ා ශ යට 
අනුෙ එය ක්රියා තම් ්රන අතර ඒ අනුෙ ගේ 
ෙසගර් නෙ ගහෝටල පාසල 04ක් ආරේභ කිරී මට 
සැල සුේ ්ර ඇතැයි සං්ා ර් ඇමැති ප්රසන්න 
රණ තුංෙ මහතා පෙ සයි.  

සං්ා ර් ගහෝටල ්ළ ම නා ්  රණ ආය ත නගේ 
ප්රෙති සමා ගලෝ ් න රැස්වී මට එක්ගෙ මින් ඇමැ
ති ෙ රයා ගේ බෙ සඳ හන් ්ගේය. එම රැස්වීම 
සං්ා ර් ගහෝටල හා ්ළ ම නා ්  රණ ආය ත
නගේ ගමානාරා උතසෙ ශාලාගව දී පැෙැ තවිණි.  

සං්ා ර් අමා ත්ාං ශය යටගත ඇති සං්ා ර් 
හා ගහෝටල ්ළ ම නා ්  රණ ආය ත නය ගහෙත 
ගහෝටල පාසල ගහෝටල හා සං්ා ර් ක්ගෂේත්ර
යට අදාළ ෙෘතති ්  යන් බිහි ් 
රන ගමරට එ්ම හා ප්රධා නම 
ආය ත නය ෙන අතර ග්ාළඹ 
ප්රධාන ගහෝටල පාස ලට අම
ත රෙ මහ නු ෙර, කුරු ණෑ ෙල, 
අනු රා ධ පු රය, බණඩා ර ගෙල, 
ග්ාේෙල, රතන පු රය, පාසි
කුඩා හා යාප නය ප්රගද්ශ ආශ්රි
තෙ ගහෝටල පාසල ක්රියා තම් 
ගෙයි. ඇමැති ප්රසන්න රණ
තුංෙ මහතා ගමහිදී ගපන්ො 
දුන්ගන් ගමරට සිය ලුම 
දිස්ත්රික්් ආෙ ර ණය ෙන පරිදි 
ගහෝටල පාසල ආරේභ කිරී මට 
රජය සැල සුේ ්ර ඇති බෙයි.  

ගේ සං්ා ර් ගහෝට ලෙල 
සං්ා ර් හා ගහෝටල ක්ගෂේත්ර
යට අදාළ විවිධ පාඨ මාලා 
ක්රියා තම් ෙන අතර ගේ පාඨ
මාලා උපාධි පාඨ මාලා දක්ො 
ඉහළ නැංවීගේ අෙ ශ්ය තාෙ ද 
ඇමැ ති ෙ රයා ගමහිදී ගපන්ො 
දුන්ගන්ය. විශෙ විද්යාල ප්රති පා
දන ග්ාමි සම සමඟ දැන ට මත 
ගේ සේබ න්ධ ගයන් සා්ේ්ා 
්ර මින් සිටින බෙද ඇමැ ති
ෙ රයා කීය. දැනට ඇති පාඨ
මා ලා ෙ ලට අම ත රෙ සාමාන්ය 
ගපළ සුදු සු ් ේ රහිත එගහත 
ගේ ක්ගෂේත්රගේ රැකියා ්රන 
හා  ක්ගෂේත්ර යට උන න්දු ෙක් 
ඇති තරුණ තරු ණි යන් ගෙනු
ගෙන් ආර ේභ් ඩිේගලෝමා 
පාඨ මා ලා ෙක් හඳු න්ො දී මට 
්ට යුතු ්රන ගලස ද ඇමැ

ති ෙ රයා ගමහිදී බල ධා රීන්ට උප ගදස් දුන්ගන්ය.  
සං්ා ර් ක්ගෂේත්රගේ පුහුණු හා නුපු හුණු 

ගස්ො සප ය න්නන්ගේ සංඛ්ාෙ දස ල ක්ෂය 
දක්ො ෙැඩි ්රන බෙ ජනා ධි ප ති ෙ ර යාගේ ප්රති
පතති ප්ර්ා ශගේ සඳ හන් ෙන අතර එම ඉල ක්්ය 
සපු රා ලී මට නෙ සං්ා ර් ක්ගෂේත්රය පිළි බඳ රගට 
පෙ තින ආ් ලප මය ගෙන සක් සිදු විය යුතු බෙද 
ඇමැ ති ෙ රයා ගපන්ො දුන්ගන්ය. ඒ සඳහා දැන
ට මත නෙ ක්රම ගව ද යක් සැල සුේ ්ර ඇතැයි ද 
ඇමැ ති ෙ රයා කීය. ප්රමා ද ය කින් ගතාරෙ සහ ති් 
පත ප්රදා නය නිය මිත පරිදි ්රන ගලස ගමහිදී 
උප ගදස් දුන් ඇමැති ප්රසන්න රණ තුංෙ මහතා  
පාඨ මාලා ඉක්ම නින් ආරේභ ්රන ගලස ද 
පැෙ සීය.  

සං්ා ර් අමා ත්ාං ශගේ  ගල්ේ එස්.ගහටටි
ආ රේචි, අති ගර්් ගල් ේෙ රුන් ෙන ෙරුණ සම
ර දි ො ් ර, දීපා සන්න සූ රිය, සං්ා ර් ගහෝටල 
්ළ ම නා ්  රණ ආය ත නගේ අධ්යක්ෂ ජන රාල 
නදී්ා ෙට ලි යැද්ද මහතම මහ තමීන් ඇතුළු 
නිල ධා රීහු ගේ අෙ ස්ථා ෙට එක්වූහ. 

සමීර අබේ සිංහ-නුබේ බ�ොඩ සමුහ   
 පිළි ය න්දල ගපාලිස් ෙසගේ ෙෑෙල, 

ගෙද මාෙත ප්රගද් ශගේ ගපාලිස් 
ග්ාස්තා ප ලෙ ර යකු පදිං චිෙ සිටින 
නිගෙ සක් පිටු පස ඊගේ (08) අලු යේ 
්ාල ගේදී පිපි රී මක් සිදුවී ඇති බෙ පිළි
ය න්දල ගපාලි සිය පැෙ සීය.   

 නිගෙගස් පදිංචි ගපාලිස් ග්ාස්තා
ප ලෙ රයා මන්නා රම ගපාලි සි යට අනු
යු ක්තෙ ගස්ෙය ්රන බෙත පිපි රී මට 
ලක්ෙන අෙ ස්ථා ගවදී ඔහුගේ මෙ සහ 
සගහෝ ද ර ගයක් පම ණක් නිගෙගස් සිට 
ඇතැ යිද ගපාලි සිය පැෙ සීය.   

 අලු යම 4.30ට පමණ ගේ පිපි රීම සිදු 
වී ඇති අතර 119 ගපාලිස් හදිසි ඇම තුේ 
අං්ය ඔස්ගස් ලද පණි වි ඩ යක් අනුෙ 
එහි ගිය පිළි ය න්දල ගපාලි සිගේ නිල
ධා රීන්ට දැ් ෙත හැකි වී ඇතගත ඉටි 
ග්ාළ ය් ඔතන ලද යමක් පිපි රී මට 
ලක්ෙ තිබූ බෙයි.   

 එම ස්ථානය ගසෝදිසි කිරී ගේදී පිපි
රුම සිදුවූ ස්ථානගේ කුඩා ෙළක් හෑරී 
ඇති බෙත ය්ඩ ගබෝල කීප යක් හා 
වීදුරු ්ැබලි කීප යක්ද දක්නට ලැබුණු 
බෙ ගපාලිස් නිල ධා රි ගයක් පැෙ සීය.   

 ඊට අම ත රෙ පිපි රී මට ලක්වූ ස්ථාන
යට අඩි කීප යක් දුරින් ඉටි බෑෙ ය් තිබි 
යතු රු පැ දි ය් යතු රක් ඇතුළු යතුරු 
කීප යක් අඩංගු ්ැරැ ලලක් ,රක්ෂණ 

සමා ෙ ම කින් නිකුත ්රන ලද ්ාඩ්ප
තක් ,ආදා යේ බල ප ත්ර යක් , දුේෙැටි 
ගපටටි ය් ඊයේ ග්ාළ යක් ගමන්ම 
කුඩා ගබෝත ල යක් තිබී ගසායා ෙත බෙත 
ගපාලි සිය පැෙ සීය.   

 පිපි රී මට ලක්ෙ ඇතගත ගපට්රල 
ගබෝේබ යක් බෙට ගබාගහෝ දු රට සැ් 
්ළ හැකි බෙත ගරෝස පාටින් යුත ඉටි 
බෑෙ ය් තිගබන ගබෝත ල යද එෙැනි 
ගබෝේබ යක් බෙට සැ් ්ළ හැකි බෙත 
පරී ක්ෂණ පැෙැතවූ ගපාලිස් නිල ධා රි
යකු පැෙ සීය.   

 එම පිපි රී ගමන් නිගෙ සට ගහෝ නිෙැ
සි යන්ට ගමන්ම අස ලෙැසි නිො ස ෙ ලට 
කිසිදු අන තු රක් වී නැතැයි ද ගපාලි සිය 
පෙ සයි.   

 ගපාලිස් විගශෂ ්ාර්ය බළ්ා 
ගබෝේබ නිශක්රිය අංශය සහ ෙලකිස්ස 
ග්ාටඨාස අප රාධ ස්ථාන පරී ක්ෂණ 
ඒ් ් ගේ නිල ධා රීන්ද අධි ්  රණ නිගයෝ
ෙය ලැබී ගමන් අන තු රුෙ ්ැඳො මූලි් 
පරී ක්ෂණ පැෙැ තවී මට නිය මිත බෙද 
ගපාලි සිය පැෙ සීය.   

ගේ පිළි බ ඳෙ පැති කීප යක් ඔස්ගස් 

පරී ක්ෂණ පැෙැ තගෙන බෙ ගපාලි සිය 
පෙ සයි.   

 ෙලකිස්ස ග්ාටඨාස භාර ගයෙෂේඨ 
ගපාලිස් අධි ් ාරි ගරාහාන් ගේම රතන, 
ගපාලිස් අධි ් ාරී සමන්ත ගෙදගේ මහ
තෙ රුන්ගේ අධී ක්ෂ ණය මත පිළි ය
න්දල ගපාලි සිගේ ස්ථානා ධි පති ප්රධාන 
ගපාලිස් පරී ක්ෂ් සනත රංජිත මහ
තාගේ උප ගදස් පරිදි අප රාධ අංශගේ 
ස්ථානා ධි පති ගපාලිස් පරී ක්ෂ් 
බණඩාර ගපාලිස් ග්ාස්තා පල ප්රනාන්දු 
මහ තෙරු පරී ක්ෂණ පෙ තෙති.     

පිළි ය න්දල-වෑවල ප�ාස්ා ෙ ලව ර ය කුපේ
නිපව ස පිටු ෙස පිපි රී මක්

සැමියා බිරි ය පෙන ෙළි ෙන්න
්නෑ්නා රැපේන ගිහින අ් වර �රන්න හ්දලා

ගපාලි සිය පැෙැ සීය.  
 තරු ණිය දෙද්ය පරී

ක්ෂ ණ ය ් ට ගයාමු ්ර ඇති 
අතර අතඅ ඩං ගු ෙට ෙත 
ගමෝටර් රථය හා උල පිහි
යද සමෙ දණඩ නීති සංග්ර
හගේ 357 ෙෙ න්තිය යටගත 
බිය ෙද්දා පැහැ ර ගෙන ගොස් 
ලිංගි් අත ෙ ර යක් සිදු කිරී මට 
තැත කිරීම යන ෙරද යටගත 
ෙංගො ඩ විල මගේ ස්ත්රාත අධි
් ර ණ යට ඉදි රි පත කිරී මට 
නිය මි තෙ ඇත.  

 සිද්ධිය සේබ න්ධ ගයන් 
ෙැඩි දුර පරී ක්ෂණ නුගේ
ගොඩ ග්ාටඨාස භාර 
ගයෙෂේඨ ගපාලිස් අධි ් ාරී 

නුෙන් අසං් මහ තාගේ සෘජු 
අධී ක්ෂ ණය මත මහ ර ෙම 
ගපාලිස් ස්ථානගේ ස්ථානා ධි
පති ප්රධාන ගපාලිස් පරී ක්ෂ් 
එේ.එේ ජන ් ාන්ත මහ තාගේ 
උප ගදස් පරිදි අප රාධ අංශගේ 
ස්ථානා ධි පති ප්රධාන ගපාලිස් 
පරී ක්ෂ් රන්ජන් එදි රි සිංහ 
මහ තාගේ ගමගහ ය වී ගමන් 
උප ගපාලිස් පරී ක්ෂ් චින්ත් 
දස නා ය්, උප ගපාලිස් පරී
ක්ෂ් සිසිර, ගපාලිස් සැර යන්  
රතනා ය්, සුරං ජිත, ොමිණි, 
්ාන්තා ගපාලිස් සැර යන්  
දීපානී, ගපාලිස් ග්ාස්තා පල 
සරත,  ලක්ෂාන්  නිල ධා රීහු 
ගේ ෙැට ලීම සිදු ්ළහ. 

සංචා ර� ක්පෂේත්රපේ 
පේෙ වත් දියු ණු ව �ට 

දිස්රික් මටට මින 
සංචා ර� පුහුණු ොසල

මවගේ පැමි ණි ල්ලට සැක කරු අත්අ ඩං ගු වට
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පහන් විජේ ජේ කර   
මාදුරුඔය ජාතික වන�ෝද්යා�යට නීති වින�ෝධී
නෙස මී හ�ක් ඇතුළු දහස් ගණනින් ගවයන්
ඇතුළුකිරීමනිසාඋද්යා�නේව�අලි �ංචු
සිය ගණනින් අවට ගමමා�වෙට කඩා
වැදීමට පටන් නග� ඇතැයි ප්රනේශනේ
උසස් ව�ජීවී නිෙධාරිනයක් දි�මිණට
පැවසීය.
නම ව�විට මාදුරුඔය ජාතික
වන�ෝද්යා�යටනීතිවින�ෝධීඅන්දමින්
ගවයන් තිස් දහසක් පමණ ඇතුළු
ක� ඇති බවත්, ගවයන් තණ උො
කෑමනිසාඋද්යා�නේනවනස�අලි
ඇතුන්උග්රආහා�හිඟයකටමුහුණ
දීඇතිබවත්එමනිෙධාරියාසඳහන්
කනේය.
විශාෙ�ංචුවශනයන්නමනෙසමාදු

රුඔයවන�ෝද්යා�යටඇතුළුක�නුනේ
ගමවාසීන් ඇති ක�� ගවයන් න�ාව
තණමල්විෙ,ඇඹිලිපිටියහාතිස්සමහා�ා
මයප්රනේශවෙසිටරැනග�එ�මීහ�ක්සහ
ගවයන්බවදඑමනිෙධාරියාකියයි.
මී හ�ක් ඇතුළු ගවයන්නගේ අපවිත්ර මළද්රව්ය

විශාෙ වශනයන් මාදුරුඔය ජොශයට එකතු ව� අත� එමගින්
ජොශයසතුජෙජපරිස�පේධතියදවි�ාශනවමින්පවති�බවත්
ඔහුප්රකාශකනේය.  නමඅත�මාදුරුඔයවන�ෝද්යා�යනදපස
මාරගනේහාඔමුණුගෙ,කඹු�ාවෙහානකාටුගස්වෙආදීප්රනේශ
වෙසිදුනකන��හමුදාපුහුණුවීමනේතුනවන්බියටපත්වීසිටි�
අලිඇතුන්විශාෙසංඛ්ාවක්ගමවැදීඇතැයිදනහනතමකීනේය.
නමනෙසව�අලිගමවැදීමනේතුනවන්ජීවිතහානි,නේපළහානි
සහවගාහානිසිදුව�අත�නිෙධාරීන්නගේහිඟයනිසාව�අලින්
�ැවතවන�ෝද්යා�යටපළවාහැරීනමනමනහයුමඅඩපණවීඇති
බවප්රනේශනේව�ජීවිනිෙධාරීහුපවසති.
නම පිළිබඳව යුද හමුදා මාධ්ය ප්රකාශක බ්රිනගේඩියර නිෙන්ත
නරේම�ත්�මහතානගන්දි�මිණකළවිමසීනමදීඒමහතාපැව
සුනේ�ජයමගින්ගැසට්ක�ෙබාදීතිනබ�නවඩිපිටියතුළපම
ණක්පුහුණුවීමසිදුක��බවත්,එයඅදඊනේආ�ම්භවූවක්න�ාව
දීර්ඝකාෙයක්තිස්නස්පුහුණුවීමක��ස්්ා�යක්බවත්ය.
විනේෂබෙකාපුහුණුපාසෙහායුදහමුදාපුහුණුපාසෙමාදු
රුඔයප්රනේශනේපිහිටාතිනබ�අත�එක්පුහුණුඅදිය�කකැෙෑ
වක්තුළගමන්ක��ආකා�යපිළිබඳවෙබානද�පුහුණුවසඳහා
වන�ෝද්යා�නේ ඇතැම නකාටස් ්භාවිත ක�� බවත්, ඒ සඳහා
ව�ජීවීඅධ්යක්ෂජ��ාල්ව�යානගේඅනුමැතියෙබාගන්�ාබවත්
සඳහන්කළයුදහමුදාමාධ්යප්රකාශකව�යාඑමපුහුණුවඅත�තු�
වන�ෝද්යා�යතුළදීකිසිඳුනවඩිතැබීමක්සිදුන�ාක��බවද
වැඩිදු�ටත්ප්රකාශකනේය.

පානීය ජෙය, විදුලිය, හා විධීමත්
වැසිකිළි පහසුකම�ැති සෑම පවුෙක
ටමනමමවසනරසිංහෙඅලුත්අවුරුේදට
නප� එම පහසුකමසැපයීමටආණ්ඩුව
කටයුතුක��බවපරිස�ඇමැතිමහින්ද
අම�වි�මහතාකියයි.
�ටපු�ාමනිවසඅසෙටම�ළජෙය
හා විදුලිය පහසුකම ෙැබී තිබුණත්
එම ප්රතිෝභ ෙබා ගැනීමට න�ාහැ
කිවවිශාෙපවුල්ප්රමාණයක්සිටි�බව
බැසිල් �ාජපක්ෂමහතානගේප්රධා�ත්ව
නයන් අ�ලිය ගහ මන්දි�නේ දී පැවැති
ගම සමඟ පිළිසඳ�ක් වැඩසටහනන්දීද
තමන් නපන්වා දුන් බව ඇමැතිව�යා
පවසයි.
ඇමැතිව�යා නම බව කියා සිටිනේ
මිේනදණියශ්රීමුචලින්දා�ාමනේදීපැවැති
රුක්න�ෝපණ වැඩසටහ�කට සහ්භාගි
නවමිනි. ආගමික ස්්ා� ආශ්රිතව ඔසු
ව� දහසක් පිහිටුවීනම වැඩසටහ�ට
සමගාමීව විහා�ස්්ා�නේ ඔසු ව�
යටපැළන�ෝපණයකිරීමඇමැතිව�යා
අතින්සිදුනකරිණි.
‘අනේ�නට්පානීයජෙය,විදුලිය,හා

විධිමත් වැසිකිළි පහසුකම �ැති පවුල්
විශාෙ ප්රමාණයක් සිටි�වා. ඒ අයට
තිනබ�ප්රධා� ගැටලුව ඒ සඳහා මුදල්
�ැතිකමයි.පසුගියසතිනේබැසිල්�ාජ
පක්ෂ මහතානගේ ප්රධා�ත්වනයන් අ�

ලියගහමන්දි�නේදීපැවැතිගමසමඟ
පිළිසඳ�ක්වැඩසටහනන්දීමානමකා�
ණය ඉදිරිපත් කළා. මම දන්� විදියට
හමබන්නතාට දිස්්රික්කනේ පමණක්
වැසිකිළිපහසුකම�ැතිපවුල්10,000ක්

විත� ඉන්�වා. නම වනගේ �ට පු�ාම
නිනවස අසෙටම�ළජෙයහා විදුලිය
පහසුකම ෙැබී තිබුණත් එම ප්රතිෝභ
ගැනීමටන�ාහැකිවවිශාෙපවුල්ප්රමා
ණයක්සිටි�බවමානපන්වාදුන්�ා.
එහිදීබැසිල්�ාජපක්ෂමහතාමනගන්
විමසාසිටියානේතුවකුමක්ද?කියා.මම
කිේවා ජ�තාවටමුදල්�ැතිකමකියා.
ඒඅනුවඑහිදීතී�ණයකළා.නමවසනර
සිංහෙ අලුත් අවුරුේදට නප� ඒ පවුල්
සියල්ෙටම න�ාමිනල් විදුලිය, පානීය
ජෙයනමන්මවිධිමත්වැසිකිළිපහසුකම
ෙබාදීමටවැඩපිළිනවළක්අ�ඹන්�.ඒක
�නට් ජ�තාව ෙැබූ ජයග්රහණයක්. අද
�ැවතත්සංවරධ�වැඩසටහන්ඇරැඹී
තිනබ�වා . එම ව්යාපෘති වෙට වැලි,
කළුගල්, පස් අවශ්යයි. නමවා පිට�ටින්
නගන්වන්�බැහැ.අනේ�නටන්මතමයි
ෙබාගතයුත්නත්.සංවරධ�යහාපාරිස
රිකආ�ක්ෂාවසමතුලිතවපවත්වානග�
යාමට න�ාහැකිවුවත් අපි හැකි ත�ම
එම සමතුලිත බවආ�ක්ෂා ක� ගැනී
මටකටයුතුක��වායැයිදඇමැතිව�යා
කීය.

බුද්ධිකා ඉඹු ලාන  
යාප�යදිස්්රික්කයප්රමුඛඋතුනරධීව�යන්නගේ
මත්්යඅස්වැන්�,ජෙජීවීවගානිෂපාද�නමන්ම
මත්්යආශ්රිතනිෂපාද�ප්රවාහ�යටඅධිශීතක
�ණපහසුකමසහිතදුමරියමැදිරිනයාදාගැනී
මට ධීව� අමාත්ංශනේ අවධා�ය නයාමු වී
ඇත.යාප�යසිටනකාළඹනකාටුවබොධාව�ය
ව�දුමරියසඳහානමමැදිරියඑක්නකන�නුඇත.
නම සමබන්ධනයන් තමන් කැබි�ට් මණ්ඩ
ෙනේඅවධා�යනයාමුක�ඒසඳහාඅවශ්යපිය
ව�ගන්�ාබවත්එමශීතක�ණපහසුකමසහිත
මැදිරි දුමරියටඑක්කිරීමපිළිබඳඅදාළපාරේව
යන් සමඟ සාකච්ා ක�� බවද ධීව� ඇමැති
ඩගේෙස්නේවා�න්දාමහතාකියයි.
නයෙෂ්ඨ ආරථික පරනේෂක ආචාරය අකි
ෙන් කදි�ගාම�ාදන් මහතා විසින් යාප�ය
නල්කම කාරයාෙනේ පැවති සාකච්ාවකදී නම
පිළිබඳඇමැතිව�යාටකරුණු දක්වාඇතිඅත�
එහිදීආචාරයකදි�ගාම�ාදන්මහතානපන්වාදී
ඇත්නත්නමයින්උතුනරසිටප්රවාහ�යනකන��
මත්්ය අස්වනුවෙ �ැවුම බව නසෞඛ්ා�ක්ෂිත
බවආ�ක්ෂාවීමනමන්මඉතාඉක්මනින්සු�ක්ෂි
තවඑමමත්්යඅස්වනුප්රවාහ�යකිරීමටහැකි
බවයි.විනේෂනයන්ම මසුන් ප්රවාහ�නේදී උතුනර

ධීව�යන්ට මසුන් ප්රවාහ�නේදී දැරීමට සිදු ව�
අධිකවියදමනමන්මකාෙයදඅවමක�ගැනීමට
නමයින්හැකිව�බවදඒමහතානපන්වාදීඇත.
අනේ�නට්ප්රධා�අප�ය�ආදායමසමපතක්
ව�මසුන්හාමත්්යආශ්රිතනිෂපාද�යාප�ය
දිස්්රික්කනයන්බහුෙවෙැබුණදඅත�මැදියන්නගේ
ග්රහණය නිසා එම ධීව�යන්ට නිසි ආදායමක්
න�ාෙැනබ� බවද ආචාරය කදි�ගාම�ාදන්
මහතානපන්වාදීතිනේ.
 ධීව�සමනමෙ�නයන්ග්රාමීයණයනයෝජ�ා
ක්රමහඳුන්වාදීනමන්ක්ෂුද්රමූල්යණයමගින්ධීව�
පවුල්පත්ව�අපහසුතාවලින්ආ�ක්ෂාකළහැකි
බවත් ආචාරය කදි�ගාම�ාදන් මහතා නපන්වා
දීඇතිඅත�ග්රාමීයධීව�සංගමසහධීව�සමු
පකා�සංගමවැනිආයත�නදකක්ක්රියාක��
නිසා ධීව�යන් ප්රානයෝගික ගැටලුවෙට මුහුණ
නද� බවත් ඒ නිසා නම ආයත� නදක එකම
ආයත�යක් නෙස පිහිටුවීම වැදගත් බවත් අව
ධා�ණයක�තිනේ.නමසංගමනදකමඑක්කිරීම
පිළිබඳ නසායා බෙ� බව පැවසූ ඇමැතිව�යා
ග්රාමීයණයනයෝජ�ාපිළිබඳආරථිකපරනේෂක
ආචාරයඅකිෙන්සහමුල්යක්නෂත්රනේප්රවීණයන්
සමඟසාකච්ාක�යහපත්යාන්ත්රණයක්ක්රියා
වට�ංව�බවදඇමැතිව�යාපවසයි.

අනුර ජරේම ලාල්   
නපෞේගලිකබස්වරජ�යසතියකටකල් දම
න්�ත් පළාත් ස්භානවන් මතු වී තිනබ� ගැටලු
පිළිබඳසාකච්ාවක්ඉල්ොජ�ාධිපතිනගෝ්ඨා්භය
�ාජපක්ෂමහතා නවතඅද (09)ලිඛිතඉල්ලීමක්
ක�න්�ත් තී�ණය කළ බව ෙංකා නපෞේගලික
බස් �් හිමියන්නගේ සංගමනේ ස්භාපති ගැමුණු
විනේ�ත්�මහතාප්රකාශක�යි.
නම සමබන්ධනයන් ‘දි�මිණ‘ සිදුකළ විමසු
මකදී අදහස් දැක්වු ඒ මහතා වැඩිදු�ටත් කියා
සිටිනේ ඊනේ (08) �ායෙ ඇමැති අජිත් නිවාඩ්
කේ�ාල්මහතාසමඟකළසාකච්ාවසාර්කව
සිදුවුණා.එනහත්වරජ�යකිරීනමතී�ණයසති

යකටකල්දමන්�සියලුබස්�්සංගමතී�ණය
නකරුණුඅත�පළාත්ස්භාවලින්මතුවීතිනබ�
ගැටලුවිසඳාගැනීමටජ�ාධිපතිනගෝ්ඨා්භය�ාජ
පක්ෂමහතාසමඟසාකච්ාවක්ඉල්ොලිපියක්
ඒ මහතාට යැවීමටද බස්�් හිමියන්නගේ සංගම
තී�ණයකළා.
පළාත්ස්භාමගින්බස්ටිකධාව�යක�න්�
නිසි කළම�ාක�ණයක් කනේ �ැහැ. ඒ අය
�ජනේ වැටුේගන්�වා පමණයි. අපට වරජ�ය
කිරීම ගැටලුවක් �ැහැ. �මුත් තවදු�ටක් මගී
ජ�තාවත්  බස් කරමාන්තයත් රැකගන්� හැකි
උපරිමකැපවීනමන්ක්රියාක�න්�කටයුතුක�
�වා.

අධ්යාප�නස්වානියුක්තිකයන්නගේසමුප
කා�සකසුරුවමකමසහණයනද�සමිතිනේ
වත්මන්අධ්යක්ෂමණ්ඩෙයසාමාජිකසුබ
සාධ�යහාසමාජසත්කා�ප්රතිෝභවැඩි
දියුණුකිරීමටනමව� විටව්යාපෘතිරැසක්
ක්රියාත්මකකිරීමටකටයුතුනයාදාඇතිබව
සමිතිනේස්භාපතිෙලිත්සමන්තවිනේසිංහ
මහතාසඳහන්ක�යි.
අධ්යක්ෂ මණ්ඩෙ නයෝජ�ාවක් මත නම
නවනුනවන්ව්යාපෘතිරැසක්2020දීමහාස්භාව
ඒකමතිකව අනුමත ක�ඇති බවද, විශ්ාම
ය�සාමාජිකයන්ටමූල්යාධා�ෙබාදීම,වැඩි
හිටිනිවාසඇතික�විශ්ාමය�සාමාජිකයන්
රැකබොගැනීමහා ගුරුගමමා�ව්යාපෘති
ඊට අයත් බවද සඳහන් ක�යි. එනස්ම නම
නවනුනවන්අ�මුදල්නගාඩ�ැඟීමටතෑගිහා
මුදල්ෙබාදීනමනොතරැයික්රමයක්සාමාජික
යන්නවතහඳුන්වාදීමට2020.09.27වැනිදි�
පැවති මහා ස්භාව අනුමැතිය ෙබාදී ඇති
බවද  එය ක්රියාත්මක කිරීම තමා අැතුළු
අධ්යක්ෂමණ්ඩෙනේපූරණවගකීමක්බවද
ඒමහතානපන්වානදයි.
නමතෑගිඅ�මුදල්ව්යාපෘතිය,සෑමසාමා

ජිකමහත්මමහත්මියකනගේමපූරණඑකඟ
තාවමතරුපියල්100කමුදෙක්අයක�ගනි
මින්ඔවුන්ඇතුළුකුටුම්භයන්නගේසුබසාධ�
කටයුතු සඳහාම ක්රියාත්මක ක��ව්යාපෘ
තියක්ව�අත�එමව්යාපෘතියක්රියාත්මක
කිරීමටඅ�මුදල්ප්රමාණවත්න�ාවන්නන්�ම
සමිතිනේෝභනයන්යමකිසිමුදෙක්බැ�ක�
ත්ාගෙබාදීමටතාරකිකසංවිධිතසංකල්ප
යක්නිරමාණයක�ඇතිබවදකියයි.
ස්භාපතිව�යානමබවසඳහන්ක�න්නන්
සමිතිය සමබන්ධනයන් ෙංකා ගුරු සංග
මයනිකුත්කළනිනේද�යකටඅනුවඉකුත්
ජ�වාරි 26 වැනිදි� දි�මිණ පුවත්පනත්
'අධ්යාප� නස්වකයන්නගේ සමුපකා� සමි
තිනේපාෙකයන්සාමාජිකමුදල්අව්භාවිතා
ක��වා' මැනයන් පළවූ ප්රවෘත්තිය පිළිබඳ
කරුණුපැහැදිලික�මිනි.
තවද, අදාළ තෑගි අ�මුදල් ව්යාපෘතිය
මගින්සමස්තසාමාජිකයන්නවතමාස්පතා
රුපියල් ෙක්ෂ දහය, ෙක්ෂ පහ, ෙක්ෂ
නදක, ප�ස්දහස බැගින් මූල්යතෑගි ෙබා
දීම, ්භාණ්ඩත්ාග වශනයන්ත්ත්රමාසිකව
කාර�්,ස්කූටිවරගනේයතුරුපැදිෙබාදීම,

සමිතිසාමාජිකයන්නගේශිෂ්යත්වනයන්වැඩිම
ෙකුණුෙබාගන්�ාදූදරුවන්100කටරුපියල්
10,000 බැගින්ෙබාදීම, අ.නපා.ස. සාමාන්ය
නපළවි්භාගනයන් එ් සාමා ර්ෙබාගන්�ා
සාමාජික දරු දැරියන්ට රුපියල් 10,000
බැගින් ෙබාදීම, සාමාජිකයන්නගේ සුවිනේෂී
දක්ෂතා ඇති දරුදැරියන් අගය කිරීම හා
දිරිගැන්වීමටරුපියල් 50,000 මූල්යාධා�යක්
ෙබාදීමඅ�මුණුනකන��බවත්පවසයි.
එනස්මනමදක්වාසමිතිනේසාමාජිකත්වය
ද�මින්එහිඋන්�තියහාදියුණුවනවනුනවන්
අත්වැල්බැඳගනිමින්සිටිසාමාජික,සාමා
ජිකාවන්අගැයීමටඔවුන්�ායෙනස්වනයන්
විශ්ාම ය�විට විශ්ාම දිවිය සුවබ� කිරීමට
සාමාජිකත්ව කාෙය පද�ම ක� ගනිමින්
විශ්ාමදි�ටමූල්යතිළිණයක්නෙසරුපියල්
50,000කසත්කා�කමුදෙක්ෙබාදීමත්නමහි
මුඛ් අ�මුණක් බවද ස්භාපතිව�යා සඳ
හන්ක�යි.ඒඅනුවෙංකාගුරුසංගමයකූට
නොතරැයික්රමයක්වශනයන්හඳුන්වාදීඇති
නමසමාජසත්කා�නස්වානේකිසිදුකූට්භා
වයක් න�ාමැති බව නම නතා�තුරු අනුව
පැහැදිලිව�බවත්,එයසාමාජිකසත්කා�

නස්වා වැඩසටහ�ක් බවත් ඉඳු�ා ප්රකාශ
ක��බවත්කියයි.
එනස්ම සමිතිනේ වත්මන් අධ්යක්ෂ
මණ්ඩෙය සමස්ත සාමාජිකයන්ට ණය
පහසුකමෙබාදීමවැඩිදියුණුකිරීමටකට
යුතුක�ඇතිබවත්නමව�විටඔවුන්එම
ව�ප්රසාදභුක්තිවිඳිමින්සිටි�බවත්ස්භා
පතිව�යාසඳහන්ක�යි.
සමුපකා� ප්රතිපත්තිවෙ පළමු ප්රතිප
ත්තිය ව� ප්රජාතන්ත්රවාදී පාෙ�ක්රමයක්
මතසමස්තසාමාජිකත්වයදැනුවත්කිරීමට
අත්ප්රිකාවක්මුද්රණයක�සෑමසාමාජික
යකු නවතමසාමාන්යතැපෑනෙන්තැපැල්
ක� නම ක්රමයට දායකවීමට අකමැත්තක්
දක්වන්නන් �ම එම අකමැත්ත ලිඛිතව
දැන්වීමට ක්රියා ක�� නෙස එම අත්ප්රි
කානවන්දන්වාසිටිබවත්ඒඅනුවසාමාජි
කයන්නගේකැමැත්තමතකටයුතුකිරීමනීති
වින�ෝධීක්රියාවක්න�ාව�බවත්පවසයි.
නම සඳහා ආයත�නේ සැපයුම අංශය
මගින්පිළිගත්ප්රසමපාද�ක්රියාවලියඅනු
ගම�ය ක�මින් මිෙ ගණන් කැඳවා ඇති
අත�, දිමුතු ප්රකාශකනයෝ සිංහෙ මාධ්ය

රුපියල් 3.49 නදමළ මාධ්යරුපියල් 3.49,
ශාන්ප්රින්ටරස්සිංහෙමාධ්යරුපියල්3.58
නදමළමාධ්යරුපියල්3.58,සයු�ප්රින්ටරස්
සිංහෙ මාධ්යරුපියල් 3.61 නදමළ මාධ්ය
රුපියල් 3.61 එමඅයත�සහමිෙගණන්
බවත්ඒමහතානපන්වානදයි.
නම අතරින් වරණ හත�කින් යුත් ප්රි
කාවක්මුද්රණයකිරීමටදිමුතුප්රකාශකනයෝ
ආයත�යට රුපියල් රුපියල් 3.49කට
අත්ප්රිකා නදෙක්ෂ ප�ස්දහස් මුද්රණය
කිරීමසඳහාඇණවුම්භා�දීරුපියල් අට
ෙක්ෂ හැත්තෑදහස් පන්සියයක මුදෙක්
නගවීමක�ඇතිබවත්සඳහන්ක��ස්භා
පතිව�යාරුපියල්1.60,රුපියල්2.80,රුපි
යල් 3.60 වශනයන්මිෙගණන්ෙැබීඇති
බවත්, එම මිෙ ගණන් අතරින් රුපියල්
3.60කට පාණදු� සයු� ප්රින්ටරස් ආයත
�යට රුපියල් 800,000ක මුදෙක් නගවා
න�ාමැතිබවත්අවධා�ණයක�යි.
නමසඳහාඅත්ප්රිකා129,509ක්සාමාජි
කයන්නවතතැපැල්ක�යවාඇතිඅත�,ඒ
සඳහාරුපියල්1,488,246කමුදෙක්තැපැල්
වියදමවශනයන්සමිතියවිසින්වියදමද�ා

ඇතිඅත�,නමනවනුනවන්කාරයමණ්ඩ
ෙයට කිසිදු අතිකාෙ නගවීමක් සිදුක�
න�ාමැතිබවත්අවධා�ණයක�යි.
DSP/2017/61 අංක ද�� නකාළඹ
දිසා අධික�ණය මගින් නස්වකයන් බඳවා
ගැනීම, උසස් කිරීම, ස්්ා� මාරු කිරීම
ආයත�සංග්රහයටපටහැනිවසිදුන�ාක
��නෙසවා�ණනිනයෝගයක්ප�වාඇති
බවසත්යක්බවද, නම�ඩුව වරෂ 2017
ප�වාඇති�ඩුවක්ව�අත�, නමව�
විටඅවුරුදු4කටආසන්�නවමින්පවති�
බවද පවස� ස්භාපතිව�යා නම කාෙනේ
සමිතිනේ නස්වය ක�� කාරය මණ්ඩෙය
විශාෙසංඛ්ාවක්විශ්ාමනගාස්ඇතිබවත්
සමිතිනේ ත්දනික නස්වා කටයුතු ෙබා
ගැනීමට නස්වාොභීන් විශාෙ සංඛ්ාවක්
ප්රධා� කාරයාෙයට හා දිස්්රික් කාරයා
ෙවෙටපැමිනණ�අත�,ඔවුන්ටකඩි�ම
ප්රශස්ත නස්වාවක් ෙබාදීමට ප්රමාණවත්
නස්වක සංඛ්ාවක් ත්දනික පද�ම මත
නස්වයට එක් ක�නග� ඇති අත� එම
සංඛ්ාව 300ක් පමණ බවත් අවධා�ණය
ක�යි.

උතුරු පළාත් විජේෂ- රසුල දිල්හාර ගමජේ  

යාප�නේ අ�ෙතිේ නඩල්ෆ්ට් හා �ාගදීපය ය� දුපත්
තුනන්ඉදිකිරීමටනියමිතවිදුලිබොගා�තු�පිළිබඳඉන්දි
යාවවින�ෝධයපළක�ඇතිබවනපනරදා(07)ඉන්දීයප්රවෘත්ති
නස්වාවාරතාකනේය.
නයෝජිතවිදුලිබොගා�ඉදිකිරීමනිසාඉන්දියානේ �ානම
ස්ව�න්ඇතුළු තවත් පළාත් කීපයකආ�ක්ෂාව සමබන්ධ
නයන්විශාෙප්රේ�යක්පැ��ැගීමඉන්දියානේනමවින�ෝධ
යටනේතුවීඇතිබවදඑමවාරතාවෙදැක්නේ.
නම විදුලි බොගා� තු� ඉදිකිරීමට නම ව� විට ඇමැති
මණ්ඩෙඅනුමැතියෙැබීඇතිඅත�නමසඳහාවැයනකන��
මුදෙඅනමරිකානුනඩාෙරමිලිය�12ක්ව�අත�එහිඉදිකිරීම
පිණිසචී�සමාගමකටඅනුමැතියෙැබීතිනේ.

මාදුරුඔයවන�ෝද්යා�යට
පිටපළාතවලින්ගවයන්
දහස්ගණනින්නග�තදමලා

කෑම 
අපේ නි පෙන් 
වන අලි 

රංචු පිටින් 
ගම් වදිති   

වන ජීවි 
නිල ධා රි ය කු ජගන් 

අනා ව ර ණ යක්   

ජකාජළා න්නාව සමූහ - ඒ. සුම න ජේන  
්රිවිධ�ත්�නේබෙනයන්ශ්රීෙංකාවටනමන්ම
නෙෝකයටමව්යස�යක්ව පවති� නකාවිඩ්19
න�ෝගයවහාමනමනෙෝකනයන්තු�න්නේවායි
තමන්වහන්නස්ප්රාර්�ාක��බවඅතුරුගිරිය
සීවලී අසපු විහා�නේ විහා�ාධිපති පදෙංගෙ
ධමමනේවහිමිනයෝපැවැසූහ.
 උන්වහන්නස් නම බව පැවසුනේ න�ෝගයට
නගාදුරුවනකාළඹඅයි.ඩී.එච.න�ෝහනල්ප්රති
කා� ෙබමින්සිටි� නසෞඛ්ඇමැතිනිපවිත්රා
නේවි වන්නිආ�චචි මහත්මිය, හිටපු කතා�ා
යක වි. ජ. මු. නොකුබණඩා�, දකුණු පළාත්
ස්භාආණ්ඩුකා�විලීගමනගේ,මහාමාරගඅමා
ත්ාංශනේස්භාපතිහරෂන්දසිල්වාමහත්ව
රුන්ටඉක්මන්සුවයප්රාර්�ාක�මින්නගාත
ටුවශ්රීඤාණවිමො�ාමවිහා�ස්්ා�නේපැවැති
නබෝධිපූජා
පින්කමකටසහ්භාගිනවමිනි.
නපාදුජ�නප�මුනණ්නකානළාන්�ාවප්රධා�
සංවිධායකහානකානළාන්�ාවසංවරධ�කමි
ටුනේ උප ස්භාපති අජිත් න�ෝහණ සුබසිංහ
මහතා විසින් නම පින්කම සංවිධා� නකාට
තිබුණි.
නගාතටුව ශ්රී ඤාණවිමො�ාමාධිපති මහ�

ධමමදස්සි �ාහිමිනගේ අනුශාසකත්වනයන්
පැවැතිනමපින්කමආ�ම්භක�මින්අනුශාස
�ාවකළපදෙංගෙහිමිනයෝනමනස්දකීහ.
නසෞඛ්ඇමැතිනීපවිත්රානේවිවන්නිආ�චචි
මහත්මිය සිය ඇමැති ධු�නේ වගකීම මැ�
වින්ඉටුකළඇමැතිවරියක්.ඇයටනමන�ෝගය
වැළැඳීමට නේතුව විය හැක්නක්ද එතුමියනගේ
එමකැපවීනම ප්රතිඵෙයම බවමනගේහැඟීමයි.
එතුමියට නමන්ම නම විහා�ස්්ා�යට යාබ
දවඇති අයි. ඩී. එච. න�ෝහනල්දැඩිසත්කා�
ඒකකනේ ප්රතිකා� ෙබ� හිටපු කතා�ායක
ව�යාට නමන්ම අන�කුත්සියලුම න�ෝගීන්ටද
ඉක්මන් සුවය ෙැනේවායි ප්රාර්�ා ක��
අත� නම පින්කම සංවිධා���� ෙද අජිත්
සුබසිංහ මහතා ප්රධා� �ාගරික මන්්රීන් හා
පැමිණසිටි�සැමටමනින�ෝගීසුවහාදීර්ඝායු
ප්රාර්�ාක��බවදහිමිනයෝපැවසූහ.
�ායෙ ඇමැති සිසි� ජයනකාඩි, නකාටිකා
වත්තමුල්නල්රියාවප්රානේශීයස්භාමන්්රීන්ව�
ප්රින්ස්ගුණනස්ක�,අජිත්නසායිසාගුණනස්ක�
මහත්වරුහානකානළාන්�ාව�ාගරිකමන්්රීනි
ගංගාඋෂානිමහත්මියද නම අවස්්ාවටසහ
්භාගිවූහ.

ප�ෞඛ්ය ඇමැ ති නිෙ ඇතුළු �ැමට 
සුවෙ ෙතා පබෝධි  පූජා පින්ක මක්

ත්රිවිධ රත්නයේ බල යෙන්
යොයරෝ්නා වසං ග තෙ

මුළු යලෝෙ යෙන්්ම තුරන් යේවා
 පද ලං ගල ධමම ජද්ව හිමි

අධ්ා ෙන පේවා නියු ක්ති ක ෙන්පගේ �මුෙ �ක සු රු වම් �හ 
ණෙ පෙන �මි ති  පෙන් �ාමා ජික සුභ �ා ධ න ෙට ව්ාෙෘති රැ�ක්

 සභා පති ලලිත් සමන්්ත විජේ සංහ

�ෑම ෙවු ල ක ටම ොනීෙ ජලෙ, විදු ලිෙ හා 
වැසි කිළි ෙහ සු කම් අලුත් අවු රු දෙට

කලින් ලබා දී මට ක්රිො කර නවා
 පරි සර ඇමැති කියයි

උතුයේ ්මත්ය අසවවැන්්න
ප්රවා හ ්න ෙට අධි ශී ත ෙ රණ 

පහ සු ෙම් ඇති දුම්රිෙ ්මවැදිරි
 ධීවර අමා ත්ාං ශජේ අව ධා නය 

පෙෞදග ලික බේ වරජ නෙ �ති ෙ කින් කල් ෙයි:

ජ්න ප ති යගන් සාෙ ච්ා වක් 
ඉල්ලී ්මට බස රථ හිමි ෙන්යගේ 

සංගම් තීර ණෙ ෙළා
 ජපෞද්ග ලික බේ හිමි යන්ජේ 

සංග මජේ සභා පති ගැමුණු විජේ රත්න

යාප�නේඉදිකිරීමටනියමිත
විදුලි බලා ගාර තුනට 
ඉන්දි ොපේ විපරෝ ධෙ



ම��ද 
අ� �ෙග දර   

“��� �ව හන” 
�ාපෘ �ය ���� 

වහ �ෙ�ෙ� ම� �ය 
�සට පම ණ� ෙනාව ශාස-

න ය ට� ෙසවණ ෙදන වැඩ-
� � ෙව ළ� බව අග මැ� ම��ද 

රාජ ප�ෂ මහතා ප්රකාශ කර�.   
���� වහ �ෙ�ෙ� ම� � ය�ට 

�වාස ඉ� � �ම ෙව� ෙව� ෙ� වසෙ� 
�� ය� ල�ෂ ෙ�ෙළා� දහ ස� ෙව� 
කර �ෙබන බව ෙප�වා ෙදන ඒ මහතා 
ඒ �ද �� �වාස 2000� ඉ� කර අව ස� 
කරන බවද ���� වහ �ෙ�ට ෙදන 
ෙ� රටට ෙදන ෙදය� හැ� යට සල කන 
ව�ම� ආ��ව එම �දල වැය බර� 
හැ� යට සැල � මට �� න� නැ� බවද 
ෙප�වා ෙද�. එය ෙ� රෙ� අනා ග ත යට, 
ජා�ෙ� පැවැ �මට කරන ආෙයා ජ න ය� 
හැ� යට සල කන බවද ෙහෙතම �යා ��.   

�ය ඹ ලා ��ව ��ධම �රාණ රජ-
මහා �හා ර �ථා නෙ� � “��� �ව හන” 
�ාපෘ �ෙ� සමා ර �භක අව �ථා වට 
එ�ෙව �� අග මැ� ම��ද රාජ ප�ෂ 
මහතා ෙ� බව සඳ හ� කෙ�ය.   

නාග �ක සංව �ධන හා �වාස ඇමැ �-
ව රයා වශ ෙය� අග මැ� ම��ද රාජ ප�ෂ 
මහ තාෙ� සංක �ප ය� අ�ව ස� �ග-
තව මහණ ද� �ර �� ස��� ස�න 
�ක ගැ�ම උෙදසා තම �ල ද� ව� 
ශාස න යට �ජා කළ ම� � ය�ට උප හාර 
��ස “��� �ව හන” �වාස �ාපෘ �ය 
ආර�භ ෙව�. ඒ අ�ව ජා�ක �වාස 
සංව �ධන අ� කා �ය සහ ෙබෟ�ධ කට �� 
�� බද ෙදපා �ත ෙ� ��ව ෙමෙහ ය � ෙම� 
ෙ� �ාපෘ �ය �යා මක ෙකෙ�.   

හැව �වැ �ව ග්රාමෙ� ��ධම ෙකාසල 
හා ��ධම න�ද ර තන �� ව ��ෙ� ම�-
� ය� වන �.එ� �ල ව� සහ �.එ� ��-
බ�ඩා ෙව� ෙව� ඉ� ෙකෙරන “��� 
�ව හන” සඳහා රා� ඇමැ � ව �� වන 
ශ��ද්ර රාජ ප�ෂ සහ ඉ��ක අ� ��ධ 
මහ �ව� ෙම�� ��ගල තැ�හ. ෙම�� 
අග මැ� ම��ද රාජ ප�ෂ මහතා ��� 
“��� �ව හන” �ාපෘ �ෙ� ස�න� 
පත්රය �� ගම �� ඔ �ව �� වාස මහ 
�� ෙව� �හා රා � ප�, � ලංකා රාම�ඤ 
මහා �කාෙ� මහා නායක ම� ලෑෙ� � 
�මල මහා නා� � ය�ට �� ගැ �� ෙ�ය.   

ප්ර� ලා ��ට පළ� �මනා ෙච�ප� 
ප්ර� නය ��ම සංෙ� ත ව� කළ අග-
මැ � ව රයා, ප්ර� ලා �� වන එ�.එ� 
�ෙ� ෙකා� බ�ඩා, �.ආ�.එ� �ණ ෙ�-
කර, ඒ.එ� ෙසාම �� ෙවත පළ� �මනා 
ෙච�ප� ප්ර� නය කෙ�ය.   

වැ� � ර ට� අග මැ� ම��ද රාජ ප�ෂ 
ෙමෙ�ද �ය.   

��ධම රජ මහා �හා ර යට ඇ�� ෙ� 
වෙ� මහා ��ක ම කට ස�බ�ධ ෙව�න 
ලැ�ම ගැන මා ඉතා ම� ස�� ෙවනවා.
මම �ත නවා ශාස නය ෙව� ෙව� අෙ� 
ලංකා ඉ� හා සෙ� කව � ව� ෙ� ආකා-
රෙ� ��ක ම� �යා �මක කර�න 
නැ�ව ඇ� �යා. ෙ� මහා �වාස 
�ාපෘ �ය අ� ෙව� කර�ෙ� අෙ� 
���� වහ �ෙ�ෙ� ම� � ය� ෙව�-
ෙව�. ෙ� �ාපෘ �ය න� කර �ෙය�ෙ� 
“��� �ව හන” �ාපෘ �ය න� ��.   

අ� ෙ� �වාස �ාපෘ �ය ඒ න�� න� 
කර�ෙ� ෙ� රටට �� ද හම ෙගනා� ඒ 
ෙ��ඨ ��� මා� � ය� �� ප� කර�න. 
��� මා� � ය� එ� ධ�මය �ත ර� 
ෙනෙම� මහා ��ටා චා ර ය �� ෙ� රෙ� 
ආර�භ කර�න පද නම ��මා. ��� 
�� ය� ෙව� ෙව� ෙ�වා න �� ය ��ස 
රජ �මා එක දව ස �� ෙගය� හ� ඒ 
ෙගදර මැ� ��� ෙ�ල�න �� එ� 
ඇ��වා �යා තම� ඉ� හාස කතා වල 
�ෙය�ෙ�. ඒ �සා ෙ� ���� වහ-
�ෙ�ෙ� ම� � ය� ෙව� ෙව� ආර�භ 
කරන �වාස �ාපෘ �ය “��� �ව හන” 
�යා න� ��ම ඉතාම ෙයා�� �යා මම 
�ත නවා.   

මම ෙ� නම ��න ෙ��ව ��තර 
කෙ� ඉතාම වැද ග� කාර ණ ය� �ස�. 
ඇතැ� �ට ��� ��වාම ම��ද �යලා 
ෙකෙන� �ත�න �� ව�. මෙ� නම� ඒ 
නම �සා. මට මත ක� 2015 පරාද ෙවලා 
ෙගදර �යාම අෙ� නම �ෙයන හැම 
ෙ���ම යහ පා ලන ආ��ව ප� ග�තා. 
අ� පට� ග�ත සංව �ධ නය ඔ�� නතර 

කළා. ��ධම වෙ� ��කර ප්රෙ� ශ ව ලට 
පට� ග�ත මා�ග සංව �ධ නය නතර 
කළා. ඒ �� යට යහ පා ලන ආ��ව 
අෙප� පම ණ� ෙනාෙව�. ෙ� අ�ං සක 
���� වහ �ෙ� ට� ඒ ෙ�ම කළා.   

ඒ �ත ර� ෙනෙම�. ෙ� ප්රෙ� ශ ව ලට 
සැල �� කළ සංව �ධ නය යහ පා ලන 
ආ�� ෙව� නතර කළා. අ� බල යට 
ආවාම ඒ සංව �ධන කට �� නැවත 
ආර�භ කළා. ත� �නා �ෙ� ලාෙ� ගමට 
එන පාර ව� අ� ආෙය� හද�න පට� 
ග�තා. ඒ වෙ�ම ත� �නා �ෙ� ලාෙ� 
ජල ප්ර�න ය� අ� �ස ඳ නවා. ම� �ෙ�-
දය �� ගා ර වල ෙබා� ගල වලා �� කළා 
�ත ර� ෙනාෙව� ද� ව� ෙව� ෙව� 
��� ඒ �ාපෘ �ය නතර කළා. ඒ �සා 
ෙමතන “���” �ය�ෙ� ෙයාධ ��ටා-
චා ර ය කට පද නම �� ��� මා� � ය� 
�� ප� ��ෙ� අර � �� �� නම� �යා 
අ� �� ප� කර�න ඕනෑ.   

 යහ පා ලන ආ��ව �ශාල වශ ෙය� 
ශාස න ෙය� ප� ග�තා �යන එක නායක 
හා� � � වෙ�, මම අ� � ෙව� �ය�න 
ඕනෑ නැහැ. මට මත ක� දළ� ෙපර හ-
රට අ� ඇ�� ෙදන එක� �මා කළා. 
�� ෙබාෙහා අයට ෙ�වා අම ත ක�. ඒ 
�ත ර� ෙනාෙව�, ෙපර හ රට වැඩම කළ 
අ� ෙය� එ�.�.අ�.� එක ට� ෙග��චා. 
අ� අර ෙගන එ�.�.අ�.� �යා. ද��ල 
රජ මහා �හා රෙ� �� ෙප�� යට �� 
තැ�වා. ��ධා ගම ප්ර�ඛ ආග ම� �යන 
�ාව �ථාෙ� වග ��ය ෙවන� කර�න 
උ�සාහ කළා. අ� �� ෙවන� කළ �ව-
�ථාෙ� ��ධා ග මට ප්ර� ඛ තා වට �ෙයන 
වග ��ය ඉව� කළා.   

ඒ �ත ර� ෙනාෙව� ���� වහ�ෙ� 
හැ� ��ෙ� �ව ර ධා �ෙයා �යලා. එෙහම 
කර� යහ පා ලන ආ��ව ස�ව ආග �ක, 
අනා ග �ක සංක�ප ෙ� රෙ� පැල ප � ය� 
කර�න උ�සාහ කළා. ඔ�� එෙහම 
කෙ� ���� වහ �ෙ�ව �ර ෙග ව �ව ලට 
යව ල�. එෙහම ��� �ග ය� ප� ක රලා 
අ� �� එය ෙවන� කර �� �ෙබ නවා. 
ෙවන� කර ලා� �ෙය නවා. එ� ���� 
වහ �ෙ�ට �ර ෙග ව� ෙව� කර� 

ආ��ව ෙවන� කර අද අ� ���� 
වහ �ෙ�ෙ� ම� � ය�ට �සට ෙසව ණ� 
ෙදන ෙයාධ �වාස �ාපෘ � ය� �යා-
�මක කර�න පට� ග�නවා.   

ඔබ වහ�ෙ� ද�නවා ���� වහ-
�ෙ�ට ශාස නෙ� ෙනාෙය� ෙනාෙය� 
ගැට� �ෙබ නවා. ඒ �සා ත�ණ ���� 
වහ�ෙ� ��� හැර යාම අද ෙ� රෙ� 
ශාස නය පව �වා ෙගන යාෙ� ෙලා�ම 
ගැට � ව� � �ෙබන බව මම ��වාස 
කර නවා. මෙ� ගාවට ආවා ත�ණ ���-
�ව හ �ෙ��, ඇ��ලා ඇතැ� �� ව� 
මට ��වා මම ��� හැරලා යනවා 
�යලා. ඇ� �යලා ඇ� වම මට ර�සා-
ව� ෙද�න මෙ� ම� �ෙයා බලා ග�න. 
ෙගය� හ� ග�න ඕනෑ. අපට ඉ�න ව� 
ෙගය� නෑ �යා ��වා.   

ඒ බව මහා නා යක �� ව� ෙම�ම 
�ය� වග � ව �� ���� වහ�ෙ� මට 
ෙනාෙය� වතා වල ප්රකාශ කර �ෙබ-
නවා. එක වතා ව� �� ලා ගල හා� �-
�ෙවා ��වා අ� ෙක� ගානට මහණ 
කර නවා. න�� ක� ගාන ට� ශාස නෙ� 
ඉ�� ෙව�ෙ� �යලා. �� ප� ලක එක 
ද� ෙව� ෙහා ෙද�ෙන �ට �මා ෙවලා. 

ග�වල වෙ�ම නග ර ෙය� එෙහ ම�. 
වැ�ම �ෙණා� ෙද�න� ��ෙද න�. 
න�� ශාස නය බබ ළ ව� ජා�ය ��� 
�� �ග වල ද�ෙවා එ�ෙක ෙන� 
ෙද�ෙන� ෙනෙම� �ශාල ද�ෙවා 
සං�ා ව� �ට� ප�� ෙ� රෙ� ��ණා. 
හා� � � වෙ� අෙ� ප�ෙල නව ෙදන�. ඒ 
කාලෙ� ශාස න යට ද� ෙව� �ජා කරන 
එක ප� ල කට බර� �ෙ� නැහැ.   

ඒ වෙ�ම තම� ��ෙද කට යව�න 
ද� ෙව� ෙදන එක ප� ල කට බර� 
�ෙණ� නැහැ. අ� තෙ� වැ� බ��න, 
කෘ� ක �මා�ත කට � � ව ලට, ෙවෙහර 
�හාර හද�න ඕනෑ තර� ශ්රමය ��ෙ� 
ප� �වල ද�ෙවා වැ� �ර �ට� ���. 
අද ප� ලක ද�ෙවා ගණන අ� �ණාම 
ශාස න යට ද� ෙව� ෙද�න ඉතාම 
අප හ� �. ඒ වෙ� ත��ව ය� යට ෙත� 
ශාස න යට ද�ෙවා ෙදන ම� � ය�ට 
අෙ� නම �කා රය �ද කර�න ඕනෑ . ෙ� 
ශාස න යට �ජා ෙවන ද� ව �ට� ���� 
වහ�ෙ� ෙකෙන� ෙලස වැ� � යට ප� 
ෙවන ෙකාට ��ධ ප්ර�න එනවා. උ�ව හ-
�ෙ�ෙ� අ�ා පන ප්ර�න,ආ��ක ප්ර�න 
ආ� ෙ�ව�. ද�ෙවා ප� ලක අ� � ණාම 

ශාස න යට ෙයා� වන ද� ව ට� �� ෙව-
නවා ෙගදර ෙ�ර �� තය බලා ග�න, 
අ�මා තා�තාට සල ක�න.   

ඒ බ�� ශාස නෙ� �� � �� �ද-
හ� කර�න ඕනෑ �යා අ� ��වාස 
කර නවා.ඒ සඳහා තම� අ� ෙ� �ය වර 
�ය�ෙ�. “��� �ව හන” �ාපෘ �ය 
���� වහ �ෙ�ෙ� ම� � ය�ෙ� �සට 
ෙසව ණ� පම ණ� ෙනෙම� ශාස න-
ය ට� ෙසව ණ� ෙදන වැඩ � � ෙව ළ� 
�යා මම ��වාස කර නවා. අ� ���� 
වහ �ෙ�ෙ� සහ ශාස නෙ� පැවැ�ම 
ෙව� ෙව� කට �� ��ම ම�� බලා-
ෙපා ෙරා�� ෙව�ෙ� රෙ� පැවැ �ම�. 
ඔබ ව හ�ෙ� ද�නවා අ� ���� 
වහ �ෙ�ෙ� අව වාද අ� ශා සනා �ර-
�ත ර වම �� ග�න ආ�� ව�. ප� �ය 
ආ��ව වෙ� ෙනෙම�. අ� හද� හැම 
ආ�� ව�ම ඒ අ� ශා සනා �� ග�තා.   

ඉතාම අ�� ත��ව ය� යට ෙ�� අ� 
���� වහ�ෙ� ෙදන අ� ශා සනා ��-
ග�ෙ� අෙ� රට ෙව� ෙව�. අ� ��ම 
දව සක රෙ� �වා� න �ව යට බාධා ෙවන 
අ� ර� ෙකාමා ව� ෙ� රෙ� ��මා ණය 
කර�ෙ� නැහැ. එෙහම කර ලා� නැහැ. 
වසර 30� � ලංකාෙ� ආ�� කය, සංව-
�ධ නය, වෙ�ම සහ � ව නය �නාශ කළ 
එ�.�.�.ඊ ත්ර�ත වා ද ෙය� අ� රට �� 
ග�තා. සාමය ඇ� කළා. සංව �ධ නය 
ඇර �ණා. ඊට ප�ව යහ පා ලන ආ�� 
සමෙ� ඔබ වහ �ෙ�ට මතක ඇ� සාමය 
ඇ� කර�න ��ක �� රණ � � ව� 
දංෙග � යට ද�කන ��වා ෙයාජ නා ව ලට 
සම අ � ග්ර හය ද�ව�න ආ��ව කට �� 
කළා.   

ෙමාන ත ර� ��කර ත��ව ය කට 
ප�� ණ�, ඊට �� ණ පා�න �� � ණ� 
අ� ඒ ෙයාජ නා ෙව �� ඉව� �ණා. අපට 
�ශාල බල පෑ ම� ඇ� �ණා. අ� ඒ බව 
ෙහාඳ ටම ද�නවා. එ�.�.� �� �ම ෙ� 
රෙ� අ�ස� කර�න �ය� �� � ප� 
�� න� කර ��ෙ�. ඒෙක� ෙ� රෙ� 
ඉඩ �වල අ� �ය, ෙ� රෙ� �ව ��ෙ� 
අ� �ය ජන තා වට නැ� ෙවනවා �යා 
මම ��වාස කර නවා. ෙ� රෙ� ජන-

තාව ෙබා�ං කා රෙයා ෙවනවා. ඒ �සා 
ෙමාන ��කර ත��වය යටෙ� �ණ� 
අ� එ�.�.� �� � ෙම� ඉව� �ණා. අ� 
අෙ� රෙ� අ� �ය රෙ� ජන තා වට ෙදන 
ආ�� ව�. ෙ� බව ���� වහ�ෙ� 
වෙ�ම රටට ආද රය කරන ජන තාව මතක 
තබා ගත �� යැ� මම ��වාස කර නවා.   

ෙමාන තර� ��ක ර තා ව ලට ආ��ව 
ප�� ණ� රෙ� �වා� න �වය ෙව� ෙව� 
අ� ��භය ��� අර ෙගන �ෙය නවා. ඒ 
�සා මම ���� වහ �ෙ� ෙග�, රටට 
ආද රය කරන ආග �ක නාය ක ය �ෙග� 
වෙ�ම �ය� ජන තා ව ෙග� ඉ�ලා 
�� නවා ෙ� ආ�� ව� එ�ක අ�� 
එ�ක �ට ග�න. අ� රෙ� �වා� න �වය 
ආර�ෂා කර�න �වැ�ත ��� අර-
ෙගන �ෙබන ක�ඩා ය ම�. ඔබෙ� සහ-
ෙයා ගය, අව ෙබා ධය �� ෙණා� �ත ර� 
ඒවා අ�ට ඉ� � යට �යා �මක කර�න 
�� ව� ෙව�ෙ�.ජන තාව අ�ව ��වාස 
කර ල� බලය ��ෙ�. අ� හද� හැම 
රජ ය�ම ඒ ජනතා ��වා සය ��කා. 
ඉ� � ය ට� ඔබෙ� ��වා සය අ� ර� නවා 
�යා මම මත� කර නවා.   

එ� ඉතාම ��ක රම ග�මා න ය� ෙලස 
සැල� ෙ� ගම අද වන �ට ඒ ��ක ර තා ව-
�� ය� ප්රමා ණ ය� අ� ෙවලා �ෙබ නවා. 
පාර� �ෙබ නවා. �� �ය �ෙබ නවා. 
��කර ග�මාන අෙ� කාලෙ� සංව �ධ-
නය කර න වා �ද �ය. ඔබ සැමට ෙත�-
ව� සර ණ�! 

�� ගම �� ඔ �ව �� වාස මහ ��-
ෙව� �හා රා � ප�, � ලංකා රාම�ඤ 
මහා �කාෙ� මහා නා යක ම� ලෑෙ� � 
�මල මහා නා��, �ාෙමා පා� වං�ක 
මහා �කාෙ� අ��� මහා �හා ර �ය 
කාරක සංඝ සභාෙ� මහා ෙ�ඛ කා �-
කා�, සම�ත ලංකා ශාස නා ර �ෂක බල 
ම�ඩ ලෙ� උප සභා ප� ආචා�ය මැද ගම 
ධ�මා න�ද නා��, කැල �ය ��ව 
�� ලෙ� සං�කෘ �ක අ� යන අංශෙ� 
අංශා � ප� ෙ��ඨ මහා චා�ය ඉ� රා-
ගාෙ� ධ�ම ර තන නා��, ඌව ෙව�ල�ස 
ෙද� සාෙ� ප්රධාන සංඝ නා යක ෙමාන රා-
ගල වැ� යාය �� �ය ර තන �� ය තන 
�� ෙව� කෘ�ා � කා� ක�ද උඩ පං �ෙ� 
�ධ�ම නා��, ��ධම �රාණ රජ මහා 
�හා රෙ� �හා රා � ප� පාන ම යාෙ� රත-
න සාර �� ඇ�� මහා සංඝ ර �නය ෙ� 
අව �ථා වට වැඩම කර �� යහ.   

රා� ඇමැ � ව �� වන ශ��ද්ර රාජ-
ප�ෂ, ඉ��ක අ� ��ධ, ��ත ෙ��-
ෙගාඩ, පා�� ෙ��� ම�� ව �� වන 
ජග� ��ප � මාර,�මා ර �� ර�නා යක, 
ඌව පළා� ආ�� කාර ඒ.ෙ�.එ�.�ස-
���, �ට� පා�� ෙ��� ම�� ප�ම 
උද ය ශා�ත, �ට� ඇමැ �� �ෙ�ධා �. 
ජය ෙ�න මහ�ම මහ ��� ඇ�� මහ-
ජන �ෙයා � ත ය�, ��ධ ශා සන, ආග �ක 
හා සං�කෘ �ක කට �� අමා �ාං ශෙ� 
ෙ�ක� මහා චා�ය ක�ල �ණ ව �ධන, 
ජා�ක �වාස සංව �ධන අ� කා �ෙ� 
සභා ප� ෙ��ක ෙපෙ�රා ඇ�� 
රජෙ� �ල ධා ��, �ල ද� ව� 
ස� නට �ජා කළ ම� � ය� 
ඇ�� ඔ��ෙ� ප� �වල 
සාමා � ක ය�, ප්රෙ� ශෙ� 
ජන තාව ඇ�� �� ස� 
ෙ� අව �ථා වට එ�ව 
�� යහ.   
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���� වහ �ෙ�ට ෙදන ෙ� 
අ� රටට ෙදන ෙදය� හැ� යට �ස   
වැය බර� �� යට සල ක�ෙ� නෑ  
‘��� �ව හන’ �ාපෘ �ෙ� සමා ර �භ යට එ� ෙව �� අග මැ� �ය�  

‘��� �ව හන’ �ාපෘ �ය   
ජා�ෙ� පැවැ �මට   
කරන ආෙයා ජ න ය�   

����ෙ� ම��ය �සට   
පම ණ� ෙනාව ශාස න ය ට�  
ෙසවණ ෙදන වැඩ � � ෙව ළ�  
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සුභාෂිණීසේනානායකසහනුසේස�ාඩසමූහ
සමීරඅසේසිංහ

බියෙන් සැයෙන් ය�ොර සමො ජ ෙක් ය�ොඩ 
නැගීම සඳහො ජනො ධි පති ය�ෝඨො භෙ රොජ
පක්්ෂ මහ�ො �මන්්ට ෙැබි නට් අමො ත්ය ධු ර
ෙක් ලබො දුන් බව මහ ජන ආර ක්්ෂෙ අමොත්ය 
රිෙර් අද්මි රොල් (විශ්ොමිෙ) ආචොර්ෙ සරත් වීර
යේ ෙර මහ�ො පව සයි.   

ර්ට තුළ සොම ෙො මීව ජීව ත්වී ම්ට ෙැමති 
සිෙලු යෙනො ්ටම සුදුසු වො�ො ව ර ණ ෙෙ ජීවත් 
වීම්ට අවශ්ය පරි ස රෙ සෙේ කිරි ම්ට �ම 
ශක්ති මත් ෙර මින් යපොලි සිෙ සහ �ම බද්්ධ 
ෙර මින් සමො ජ යෙන් මත්්රව්ය,පො�ො ලෙ , ළමො 
අප චොර, ේ්රී දූ්ෂණ සහ මංයෙොල්ල ෙෑම් 
සමො ජ යෙන් තුරන් කිරිම �ම අමො ත්යොං ශයේ 
අර මුණ බවත් ඒ මහ�ො කිෙො සිටි යේෙ.   

�ම ශක්ති මත් ෙර මින් මහ ජන ආර ක්්ෂෙ 
ෙමිටු ඇති ෙරන බව කිෙො සිටි ඒ මහ�ො ඉන් 
රයට් සිදු යවන අප රෝධ වල්ට ති� �ැබීම අර
මුණ බවෙ කීයේෙ.   

ඒ මහ�ො යම් බව කිෙො සිටියේ යපයර්දා 
(07) මහ ර �ම �රුණ යේවො සභොයේ පැවැති 
මහ ජන ආර ක්්ෂෙ ෙමිටු නිල ්ධො රින් පත් 
කිරියම් යෙොළඹ දිේ්රික් නිෙමු ව්යොපෘ ති ේට 
එක් යවමිනි.   

එහිදි ඇමැ ති ව රෙො යමයේෙ කීයේෙ.   
ජනො ධි ප ති තුමො මොව පත් ෙයේ ර්ට තුළ 

සොම ෙො මීව ජීවත් යවන්න ෙැමති සිෙලු 
යෙනො ්ටම සුදුසු වො�ො ව ර ණ ෙෙ ජීවත් වීම්ට 
අවශ්ය පරි ස රෙ සෙේ කිරී ම ්ටයි. .සමො ජෙ 
ෙනු යවන් යමහිදී අෙ හේ ෙරන්යන් සිෙ ලුම 
ජොතීන් ජන වර්� ආ� මිෙ යෙොට්ඨොස යමහි 
පැමිණී සිටින වියද් ශී ෙ ෙන් ඇතු ළත් ලංෙො 
භූමිෙ ම� ජීවත් වන සිෙලු යෙනො බව කිව 
යුතුයි. ඒ සිෙලු යෙනො ්ටම බියෙන් සැයෙන් 
ය�ොර සමො ජ ෙක් නිර්මො ණෙ ෙරන්න නම් 
එම සමො ජෙ තුළ ෙපපම් ෙොරයෙෝ පො�ො
ලයේ ක්රිෙො ෙො රින් ේ්රී දූ්ෂ ෙ ෙන් ළමො අප
චො ර ෙ ෙන් මංයෙො ල්ල ෙ රු වන් මත් කුඩු 
ජොවො රම් ෙරු වන් ඉන්න බැහැ. ඒ වයේ පිරිස 
සමො ජ යෙන් ඉවත් ෙර සුදුසු ෙහ පත් පරි ස
ර ෙක් සෙේ ෙර න්නයි යම් අභී යෙෝ ජෙ ම්ට 
භොර දුන්යන්. ඒ ක්රිෙො දා මෙ සිදු කිරිම පහසු 
නැති වුණත් කීර්ති මත් යපොලි සිෙ යමන්ම 
සිවිල් ආර ක්්ෂෙ බළ ෙොෙ යම් සඳහො එක්ව 
සිටි නවො. යම් සඳහො ඉ�ො ෙක්්ෂ යහොඳ යපොලි

ේප ති ව ර ෙකු යයෙෂඨ නියෙෝයෙ යපොලි ේප
ති ව රුන් විශොල පිරි සක් වයේම ඉ�ො වින ෙ �
රු ෙව ේට යුතු ෙරන යපොලි සියේ නිල ්ධො රින් 
විශොල ශක්ති ෙක් බව කිව යුතුයි. යම් ෙොර්ෙ 
�වත් පහසු යවනවො �යමන් යහොඳ සහ යෙෝ
� ෙක් ලැයබ නවො නම්.�යම් උෙ විෙ යමම 
මහ ජන ආර ක්්ෂෙ ෙමි ටු ව්ට පත් වුයණොත් 
යපොලි සියේ ෙොර්ෙ භොරෙ යම් ෙොර්ෙ භොරෙ 
�වත් පහසු යවනවො.යම් ආර ක්්ෂෙ ෙමිටු 
වල්ට �ම �ැන යහොඳ්ට ෙන්න උෙ විෙ පත් 
වුණොම යම් ෙොර්ෙ ෙරන්න පහ සුයි. දැන ්ට
මත් ප්රජො යපොලිේ ඒෙෙ යම් යපොලි සිෙ තුළ 
තියෙ නවො.   

යම් මහ ජන ආර ක්්ෂෙ ෙමි ටුයේ ප්ර්ධොන 
ව� කීම �මයි �ම තුළ සිද්්ධ යවචච සිදු වී
ම්ට ෙන යද්වල් පිළි බ ඳව යපොලි සිෙ දැනු වත් 
ෙරලො අප රෝධ වැළැ ක්වී ම්ට සහොෙ යවන 
එෙ. උදා හ ර ණ ෙක් හැටි ේට මත්්රව්ය ජොවො
රම් �ම තුළ ෙර නවො නම් ඒ අෙ පිළි බඳ 
�යම් උෙ වි ේට හැකි ෙොව තියෙ නවො යපොලි
සිෙ දැනු වත් ෙරන්න. මහ ජ න �ො ව ය�න් 
යචෝෙ නො වක් තියෙ නවො මත්්රව්ය වැනි විවි්ධ 
ෙොරණො සම්බ න්්ධව පැමි ණි ල්ලක් ෙළොම 
නැව �ත් ඒ ජොවො ර ම්ෙ රු්ට පැමි ණි ලි ෙ
රුයේ විේ�ර ෙනවො කිෙලො කිෙන එෙ . 
හැබැයි නැව �ත් එවැනි යද්වල් යවන්යන් 
නැහැ . සිෙ ේට 95ක්ම යපොලි සියේ ඉන්යන් 
හි� යහොඳ නිල ්ධො රින් පිරි සක් . සිෙ ේට 5ක් 
වැනි පිරි සක් ෙම් යද්වල් යනොෙ ර නවො කිෙො 
කිෙන්න බැහැ. ඒ කුඩො යෙෝටස ෙරන වැරදි 
ක්රිෙො නිසො සමේ� යපොලි සි ෙම වැර දියි කිෙො 
කිෙන්න බැහැ. යම්වො නිරි ක්්ෂ ණෙ ෙරන්න 
අමො ත්යොං ශෙ තුළ අපි යවන මම ඒෙ ෙ
ෙක් බිහි ෙරල තිෙ නවො යපොලිේ නිල ්ධො
රීන්යේ ේට යුතු විම ර්ශ නෙ ෙරන්න එවැනි 
අෙ ්ට යු තු ෙම් ෙරන යපොලිේ නිල ්ධො රීන්්ට 
එයර හිව මො දැඩි ක්රිෙො මොර්� �න්නවො. යම් 
යචෝෙ නොව හැම යෙනො ්ටම අයිති යවන්යන් 
නැහැ ඉ�ො සුළු පිරි සක් විසින් �මයි යම් 
වයේ අෙ ්ට යු තු ෙම් ෙරන්යන්. සම හර මහ
ජ න �ො ව්ට තියෙ නවො චකි � ෙක් යපොලි සි
ේට ආව්ට වැඩක් නැහැ කිෙලො ඒ �ත්ත්වෙ 
ඇති යවලො තියෙන්යන් සන්නි යේ ෙ නෙ නිසො. 
යම් මහ ජන ආර ක්්ෂෙ ෙමිටු මගින් සන්නි
යේ ෙ නයේ දුර ේ්ථ භො වෙ අඩු ෙර නවො. අප
රො ්ධ ෙක් වුණොම අප රො ්ධ ෙරු අල්ලන්න 

ඕන හැබැයි අයප ව� කීම යවන්යන් අප
රෝධ වැළැ ක්වී ම්ට පිෙ වර �ැනී මයි. අප
රෝධ වැලැ ක්වී ම්ට වැලැ ක්වී ම්ට ප්ර්ධොන ක්රම 
කීප ෙක් තියෙ නවො එෙක් �මයි ජන �ොව 
තුළ ලැජජොව බිෙ ඇති කිරීම. වැරදි කිරී ම්ට 
ලැජජො වක් සහ බිෙක් ඇති වුයනොත් ඒ සමො

ජෙ තුළ වැරදි අඩු යවනවො .ඒ වයේම �මයි 
අප රො ්ධ ෙක් සිදු වූ වහොම අප රෝධ අල්ලන්න 
ෙොන්්ර ණ ෙක් තිබිෙ යුතුයි. එ� යෙෝට අප රො
්ධ ෙො රෙො ෙන්නවො ඔහු ඉ�ො පහ සු යවන් එේට 
යෙොටු යවනවො කිෙො අප රො ්ධ ෙ රු්ට අප රො ්ධ
ෙක් ෙරන්න යෙපො රක් හි�න්න යවනවො. ඒ 
වයේම අප රො ්ධ ෙක් සිදු උනෝට පේයේ මුළු 
සමො ජ ෙම ඔහුයේ පැටි කි රිෙ ෙන්නවො. නමුත් 
යමම ෙ�ොව පසු ගිෙ ෙොලයේ වියේ ච න
ේට ලක් වුණො ඒ නිසො මං බලො යපො යරොත්තු 
යවනවො උසො වියේ තීන්දු යවන් පේයේ ඉ�ො 
ඉක්ම නින්ම අප රො ්ධ ෙ රු වන්යේ ඡොෙො රූප 
පළ ෙරන්න .අප රො ්ධ ෙක් සිදු වූ �මන් ඉක්ම
න්ට නඩු අහන්න ඕන එයේ ප්රමොෙ වුයණොත් 
අප රො ්ධ ෙො රයෙො ඉන් පැනලො ෙනවො නීතියේ 
හිඩැේ වලින්. උදා හ ර ණ ෙක් විදි හ්ට අවු රුදු 
පහ යළො යේදී පමණ අ� ව ර ේට ලක් යවචච 
�ෑනු ළම ෙ කුය� නඩුව අව සන් යවන්න අවු
රුදු 25 ක් ෙන යෙෝට ෙරු වොයේ �රුණ ෙොල
ෙම විනොශ යවලො ෙනවො. මහ ජන ආර ක්්ෂෙ 
ෙමිටු වලින් යම් වයේ අප රෝධ වල්ට ඉඩ 
යෙන් නැතුව වැ්ට බඳි න ව නම් අපි්ට පුළු වන් 
අප රෝධ අවම ෙරන්න.ඒ වයේම සමො ජයේ 
මහ ජන චින්� නයෙ ආෙ ල්ප වල යවන සක් 
ඇති ෙරන්න ඕයන් රයට් වටි නො ෙම �ැන 

පොසයල් වත් උ� න්නන්යන නෑ පහු ගිෙ 
ෙොයල් අපි දැක්ෙො �රුණ ළම යින් යේ අතින් 
ෙහ ඉර ම� ඇවිෙ ගිෙ ජීවි� ය�ොඩක් විනොශ 
යවනවො.  

අවේ්ථො යෙෙ ෙදී මෑ� ෙොලයේ මවක් 
සහ ෙරු වන් ෙහ ඉර ම� සිදු වු රිෙ අන තුරු 
යේතු යවන් ජීවි � යෙන් සමු �ත්�ො. ඒ වයේ
මයි එදා අතී � යේදී නිල් මැණීක් පැළ ෙ �ත් 
රූමත් ෙොන්�ො ව ෙෙ යපදුරු තුඩුයේ සි්ට 
යෙවු න්ෙර තුඩු ව්ට �නි ෙම කිසි ආප දා වක් 
නැතිව ෙන්න හැකි වුණො කිෙො කිෙ නවො. 
ඒත් අෙ �රු ණි ෙ ේට එයහම ෙන්න පුළු
වන්ෙ? සිං� පපූ රුයේ රෝරි 12ත් පසු වත් �වත් 
අෙ සම� වොහන වල ෙන �රු ණි ෙන් කිසි 
අන තු රක් නැතුව ෙනවො. ඇයි අයප ර්ට්ට 
යමයහම ෙරන්න බැරි. අපි යම් රයට් සමො
ජෙ දැනු වත් ෙරන්න ඕන. රයට් සිද්ධීන් �ැන 
�යම් සිදු වන යද් �ැන අපි අව යබෝ ්ධ යෙන් 
ඉන්න ඕන.   

 යම් අන තුරු සිදු වුයේ �රු ණ ෙන්යේ 
යනොසැ ල කිල්ල යේතු යවන්. යම් අේට හික්මීම 
උ� න්වන්න ඕන. මම හමුදා පුහු ණු වක් 
යෙන්න ඕයන් කිේයේ යම් වයේ විනෙ ඇති 
ෙරන්න. මම මින් අෙ හේ ෙයේ මිලි ්ටරි පුහු
ණු වක් යනයමයි නමුත් යම් වයේ පුහු ණු වක් 
යෙන්න පුළු වන් හැකි ෙොව තියෙන්යන් හමුදා 
ෙඳ වුරු වල පම ණයි යම් ෙ�ොව කිේවම පසු 
ෙොල ෙක් මොව ය�ොඩක් අෙ වියේ ච නෙ ෙළො. 
මම හමුදා පුහු ණු වක් යෙන්න ඕයන් කිේයේ 
.නීතිෙ යමොෙද්ෙ, නීතිෙ ෙැඩු වම යවන්යන් 
යමොෙද්ෙ ,නොෙ ෙ ත්වෙ �ැන වයේම යපෞර
්ෂ ත්වෙ �ැන ,මත්්රව්ය �ත්�ම යවන්යන් 
යමොෙක්ෙ ,ව්යව සො ෙ ෙ ෙන් �නන්යන් 
යෙොයහො මෙ වයේ යද්වල් �රුණ පර පු ර්ට 
උ� න්වන්න ඕන. ර්ට �ැන හැඟී මක් ඇති 
ෙරන්න ඕන. එයහම ෙයළොත් �මයි ර්ට 
ආරක්්ෂො යවන්යන් . ඒ වයේම �මයි මත්්රව්ය 
අඩු ෙරන්න අපි බලො යපො යරොත්තු යවනවො 
ප්ර්ධොන ක්රම තුනක් ඔේයේ එෙක් �මයි ර්ට්ට 
යභෞති ෙව මත්්රව්ය එන එෙ වල ක්වන්න 
ඕන යෙෙ මත්්රව්ය සඳහො ඇති ඉල්ලුම අඩු 
ෙරන්න ඕයන් තුන්වන එෙ මත්්රව්ය නිසො 
වර ෙ ෙ රු වන් බන්්ධ නො �ොර �� යනොෙර 
පුනු රු ත්්ථො ප නෙ ්ට ෙවලො වෘත්තිෙ පුහු ණු
වක් යෙන්න ඕන.ඒ වයේම �මයි මහ ජන 
ආර ක්්ෂෙ ෙමිටු වල්ට පැව රිලො තියෙන 

�වත් ව� කී මක් �මයි අන්� වො ෙෙ හො 
්රේ� වො ෙෙ නැති කිරීම පොේකු ප්රහො රෙ වයේ 
ප්රහොර වළක්වො �න්න බුද්ධි අංශ ේට යුතු 
ෙර නවො ඒ වයේම මහ ජ න �ො වයේ උෙේ උප
ෙො රත් මහ ජන ආර ක්්ෂෙ ෙමි ටුව හරහො යම් 
සඳහො ලැබිෙ යුතුයි. ඒ සඳහො 119 වයේම 118 
දුර ෙ ්ථන අංෙෙ ශක්ති මත් ෙර නවො යපොලිේ 
යෙොට්ඨොශ 48්ට අලුත් වොහන ඇතුළු පහ සු
ෙම් ලබො දීලො මත්්රව්ය මංයෙො ල්ල ෙෑම් මං 
යෙොල්යෙො ල්ල ෙෑම් ේ්රී දූ්ෂණ ළමො අප චොර 
බර ප �ල පහ ර දීම් ආදිෙ �ැන ජන �ො ව ය�න් 
ය�ොර තුරු �න්නවො . ජනො ධි ප ති තුමො �ම 
සම� පිළි ස ඳ රක් වැඩ ස ්ට හන තුළින් �ම 
සංව ර්්ධ නෙ ෙරන්න ේට යුතු ෙර නවො.ම්ට 
පැව රිලො තියෙන්යන �යම් බියෙන් සැයෙන් 
ය�ොරව ජීවත් වීම සඳහො අවශ්ය පරි ස රෙ 
සෙ සන එෙයි . දැන්ට පිහි ටුවො ඇති ප්රජො 
යපොලි සිෙ සම� මහ ජන ආර ක්්ෂෙ ෙමිටු 
පිහි ටු වීම තුළ බියෙන් සැයෙන් ය�ොර සමො
ජ ෙක් අපි්ට බිහි කිරී ම්ට හැකි ෙොව ලැයබ නවො   

යමහිදි පිළි �ැ නීයම් ෙ�ොව යයෙෂඨ 
නියෙෝයෙ යපොලි ේපති යද්ශ බන්දු ය�න්න
යෙොන් මහ�ො සිදු ෙළ අ�ර ේතූති ෙ�ොව 
ප්රජො යපොලිේ යෙොට්ඨො සයේ අධ්ය ක්්ෂෙ 
නියෙෝයෙ යපොලි ේපති තිළිණ යේවො ප ති රණ 
මහ�ො සිදු ෙයේෙ.   

යමහිදි එම අව ේ්ථොව සංයක් � වත් ෙර
මින් යපොලිේ නිල ්ධො රින් මහ ජන ආර ක්්ෂෙ 
නියෙෝ ජි � ෙන් පිරි සක් ෙතුරු පැදිවලින් මහ
ර �ම �රුණ යේවො සභොයේ සි්ට �ොලු මුව
යදාර පිටිෙ යව� පැමි ණි ෙහ.   

යම් අව ේ්ථො ව්ට ප්රවො හන ඇමැති �ොමිණි 
යලොකුයේ, අධ්යො පන රොයෙ ඇමැති සුසිල් 
යරේම ජ ෙන්ත්, පොර්ලි යම්න්තු මන්්රි ව රුන් වන 
ජනො ධිති නිතිඥ යරේම නොත් සී. යදාළ වත්�, 
මධුර වි�ො නයේ, ජ�ත් කුමොර ඇතුළු මන්්රි
ව රුන් මහ ජන ආර ක්්ෂෙ අමො ත්යොං ශයේ 
යල්ෙම් විශ්ො මිෙ යම්ජර් යජන රොල් ජ�ත් 
අල්විේ, යපොලි ේපති චන්ෙන වික්ර ම රත්න, 
යයේෂඨ නියෙෝයෙ යපොලි ේපති යද්ශ බන්දු 
යත්න්න යෙෝන්, යපොලිේ මොධ්ය ප්රෙො ශෙ 
නියෙෝයෙ යපොලි ේපත් නිතිඥ අජිත් යරෝහණ, 
ප්රජො යපොලිේ යෙොට්ඨො සයේ අධ්යක්්ෂ 
නියෙොයෙ යපොලි ේපති තිළිණ යේවො ප ති රණ 
මහ�ො ඇතුළු යපොලි සියේ ඉහළ නිල ්ධො රින් 
ඇතුළු පිරි සක් එක්ව සිටි ෙහ.     

බිය සැක නැතිව ජීවත් වීම සහ තික කිරී මට  
මහ ජන ආර ක්ෂක කමිටු ස්ාපිත කර නවා

මහජනතාවස�න්
ස�ෝදනාවක්තිසයනවා
මත්ද්රව්යවැනිවිවිධ
කාරණාසම්බන්ධව
පැමිණිල්ලක්කළාම
නැවතත්දඒජාවාරමක
රුටපැමිණිලිකරුසේ
විේතරයනවාකිය්ලා
කියනඑක.නැවතත්ද
එවැනිසේවලසවන්සන්

නැහැ

ඇමැති
සරත්දවීරසේකර

රක්්ෂණශ්රියන්ත
ශ්රී ලංෙො නොවිෙ හමු දාව විසින් තුන්වන 

වර ්ටත් පව ත්වනු  ලබන ‘යෙොළඹ නොවිෙ 
අභ්ො සෙ  2021’ (Colombo Naval 
Exercise –CONEX 21) සමො ර ම්භෙ 
උත්ස වෙ ඊයේ (07) යෙොළඹ වරොයේ දී ශ්රී 
ලංෙො නොවිෙ යනෞෙො සයු රළ යනෞෙොව 
තුළ පැවැ ත්විණි. 

යමම නොවිෙ අභ්ො සෙ යමම 08 වන 
දින සි්ට 10 වන දින ෙක්වො යෙොළ ඹ්ට 
නුදුරු මුහුදු තීර යේදී පැවැ ත්වී ම්ට ේට යුතු 
සුදා නම් ෙර ඇති අ�ර, එම අභ්ො සයේ 
සැළ සු ම්�� අදි ෙර ඉදිරි දින 03 තුළදී 
ක්රම වත්ව ක්රිෙො ත්මෙ කිරීම නොවිෙ දිෙත් 
වි්ධො නයේ යමයහ ෙ වී යමන් සිදුයේ.  

2019 වර්්ෂ යේදී ප්ර්ථම වර්ට ආරම්භ ෙළ 
යමම නොවිෙ අභ්ො සෙ 2020 වර්්ෂ යේදී ෙ 
සොර්්ථ ෙව පැවැ ත්වී ම්ට නොවිෙ හමු දාව 
ේට යුතු ෙරන ලදී. ඒ අනුව තුන්වන වර්ට 
පව ත්වනු ලබන යමම යෙොළඹ නොවිෙ 
අභ්ො ස යෙහි සමො ර ම්භෙ උත්ස වෙ ශ්රී 
ලංෙො නොවි ෙ   යනෞෙො සයු රළ යනෞෙො
යේදී ්ධජ නිල ්ධොරී නොවිෙ දිෙත් වි්ධො නෙ 
රිෙර් අද්මි රොල් බේඩොර ජෙ ති ලෙ මහ
�ොයේ ප්ර්ධො න ත්ව යෙන් පැවැ ත්වුණි.  

වොර්ෂි ෙව ශ්රී ලංෙො නොවිෙ හමුදා 
යනෞෙො සහ ෙෝරො වන්යේ සහ භො ගී � ව
යෙන් සිදු ෙරනු ලබන යමම අභ්ො සෙ 
මගින් ඕනෑම යමයහ යුම් අභි යෙෝ � ෙක් 
සඳහො නොවිෙ හමුදා යනෞෙො සමූ හයේ 
සූදා නම් බව ඇති කිරීම සහ ජොතියේ 
ප්ර්ථම ආර ක්ෂෙ වළල්ල සුර කින නොවිෙ 
හමුදා නිල ්ධො රීන්යේ සහ නොවි ෙ ෙන්යේ 
වෘත්තීෙ නිපු ණ ත්වෙ වර්්ධ නෙ කිරීම 
අයපක්ෂො යෙයර්. �වෙ, යමම අභ්ො
සෙ නොවිෙ හමුදා යනෞෙො සහ ගුව ඒන් 
ෙොනො එක්ව සිදු ෙරන අභ්ො ස ෙ න්ය�න් 
සම න්වි� වන අ�ර, එම ඟින් ඒෙො බද්්ධ 
යමයහ යුම් සිදු කිරී යම්දී මඟිශ්රී ලංෙො 
නොවිෙ හමු දාව සහ ශ්රී ලංෙො ගුවන් හමු
දාව අ�ර, ඉ�ො උසේ අන්�ර්  ක්රිෙො ෙො
රී ත්ව ෙක් ේ්ථොපි� කිරී මත් යමම ‘යෙොළඹ 
නොවිෙ අභ්ො සෙ  2021’ න් නොවිෙ හමු
දාව අයපක්ෂො ෙරයි.  

�වෙ, දෘශ්ය මොන සතු රකු යනොමැති 
වුවත් ඉන්දි ෙොනු සො�ර ෙලො පෙ හරහො 

යමර්ට සො� රිෙ ෙලො ප ේට බල පොනු 
ලබන සොම්ප්ර දා යිෙ හො සොම්ප්ර දා යිෙ 
යනොවන සො� රිෙ �ර්ජ න ෙන් යලස 
සැල යෙන මුහුදු මංයෙොල්ල ෙෑම්, සො�
රිෙ ්රේ� වො ෙෙ, අවි ජොවො රම, මිනිේ 
ජොවො රම, නීති වියරෝධී වොර්�ො යනොවන 
හො නිෙො ම නෙ යනොවූ ධීවර ේට යුතු සහ 
සො� රිෙ දූ්ෂ ණෙ වැනි �ර්ජ න ෙන්්ට 
පම ණක් සීමො යනොවී, පැන නැය�න 
ඕනෑම අභි යෙෝ � ෙක් ඵල දායී යලස 

ෙළ ම නො ෙ ර ණෙ ෙර �ැනී ම්ට යමවැනි 
අභ්ො ස ෙන් තුළින් ලැයබන දැනුම 
සහ අත්දැ කීම් මහත් පිටු ව හ ලක් යේ. 
එයමන්ම යෙොළඹ පිහිටි නොවිෙ හමුදා 
සමු ද්රීෙ යසවීම් හො මුෙවො �ැනීයම් සම්බ
න්ධී ෙ රණ මධ්ය ේ්ථො නයේ (MRCC) 
සම්බ න ධී ෙ ර ණෙ ම� ශ්රී ලංෙො ව්ට 
අෙත් යසවීම් හො මුෙවො �ැනීයම් ෙලො
පෙ තුළ ආප දා ව්ට පත් වන ධීවර හො 
නොවිෙ ප්රජො ව්ට සහන සැළ සී යම්දී ෙ 

යමවැනි ඒෙො බද්්ධ අභ්ොස තුළින් ලබො 
�න්නො අත්දැ කීම් අනො �� යමයහ යුම් 
සොර්්ථ ෙ ත්වෙ සඳහො සෝධ නීෙ බල පෑ
මක් ඇති ෙරනු ලබයි.  

යමම අභ්ො සෙ සඳහො ශ්රී ලංෙො 
නොවිෙ හමු දා ව්ට අෙත් �ැඹුරු මුහුදු 
නිරී ක්ෂණ යනෞෙො වන් වන ශ්රීලංනො  යනෞ  
සයු රළ, සයුර, සිඳු රළ, සමු දුර යනෞෙො
වන්, යේ� ප්රහො රෙ මිස යිල යනෞෙො වන් 
වන ශ්රීලං නොයනෞ සුර නි මල සහ නන්දි
මි්ර යනෞෙො වන්, යේ ක්ලොේ වර්�යේ 
(Bay Class) මුර යනෞෙො වන් වන 
ශ්රීලං නොයනෞ මිහි ෙ� සහ රත්න දීප ෙන 
යනෞෙො වන්, යේ� මුර යනෞෙො වක් වන 
ශ්රීලං නොයනෞ උදාර යනෞෙොව යමන්ම 
04 වන යේ� ප්රහො රෙ බල ඝ ණ ේට අෙත් 
යේ� ප්රහො රෙ ෙෝරො 08ක් සහ භොගී වීම්ට 
නිෙ මි �ව ඇ�.  

�වෙ, ශ්රී ලංෙො යවර ළො ර ක්ෂෙ යෙපො
ර්� යම් න්තු ව්ට අෙත් සුරක්ෂො, සමු ද්රා
රක්ෂො සහ සමො රක්ෂො යනෞෙො වන් හො 
ශ්රී ලංෙො ගුවන් හමු දා ව්ට අෙත් එම්අයි 
17, යබල් 412, යබල් 212 යහලි යෙො ප්ටර් 
ෙොනො 03 ක් සහ B  200 King Air 
වර්�යේ නිරී ක්ෂණ ගුව න්ෙො න ෙක් ෙ 
යමම නොවිෙ අභ්ො සෙ සඳහො සහ භොගී 
වීම්ට නිෙ මි �ව ඇ�.   

හිදෝගමසමූහ
ලංෙො විදුලි බල මේඩ

ලෙ 2024 වන වි්ට ලොභ ලබන 
ආෙ � න ෙක් බව්ට අනි වො ර්ෙ
යෙන්ම පත්ෙ ර නවො.ෙැයි ශ්රී 
ලංෙො යපොදු ජන ඉංජි යන්රු 
යපර මුයේ සභො පති හො ලංෙො 
විදු ලි බල මේඩ ලයේ සභො පති 
විජි� යේරත් මහ�ො පව සයි.   

ශ්රී ලංෙො යපොදු ජන ඉංජි
යන්රු යපර මුයේ 14 වන 
සමු ළුව පසු ගි ෙදා (06) සවස 
අනු රො ්ධ පුර මැංය�ො මැංය�ො 
යහෝ්ට ල යේදී පැවැ ත්වූණු අ�ර 
,ඒ සෙහො සහ භොගී වූ විජි� 
යේරත් මහ�ො යමයේෙ කීෙ.  

මම විදුලි බල මණ ඩ ලෙ 
බොර �න්නො වි්ට පොඩුව රුපි
ෙල් යෙෝටි 9000යි.අෙ එම 
මුෙල රුපි ෙල් යෙෝටි 4500 
ෙක්වො අඩු ෙර �ැනී ම්ට හැකි 
වුණො. වසර 2024 වන වි්ට 
විදුලි බල මේඩ ලෙ ලොබ 
ලබන ආෙ � න ෙක් බව්ට පත් 
ෙර නවො. ඒ �මයි අයප ඉල
ක්ෙෙ.දැඩි විශවො ස යෙන් අපි 
සිෙ ළුම යෙනො එක්ව අප්ට ඒ 
යද් ෙර න්න්ට පුළු වන් කිෙන 
ම�යේ සි්ට වැඩ ෙර නවො. 
මම ඉල්ලො සිටි නවො ,ලංෙොයේ 
සිෙ ලුම යෙනො ෙව ස ේට එෙ 
පැෙක් ඔබ ලොයේ හෙ ව
තින්ම අවං ෙ වම ර්ට යවනු යවන් වැඩ ෙර න්න්ට 
ෙොලෙ යවන් ෙරන්න කිෙො.ප්රොයෙෝ ගි ෙව එෙ ෙර 
යපන්වන්න ඕන.අප්ට ර්ට යවනු යවන් ෙර න්න්ට 
ෙහ ස කුත් යද්වල් ෙර න්න්ට තියබ නවො. යම් හැම 
වැඩ ෙ දීම යෙොඳු නොර ටිෙ වන්යන් ඉංජි යන් රු වන්.
අප්ට තියබන ජොතිෙ ව� කීම ජෙ �න්න යම් ව� කීම 
ඉෂ්ට ෙරන්න.බහු � ර ෙක් අපි දුපපත් ජන �ො වයේ 
බදු මුෙ ලින් අධ්යො ප නෙ ලබපු අෙ. ඒ නිසො සැප 
විදින පිරි සක් අපි. ලංෙොව පුරොම සිටින ඉංජි යන් රු
වන්, වෘත්තී ෙ යේ දීන් ඇතුළු සිෙලු වෘත්තී න්වල අෙ 
අප සම� එක්වන්න කිෙො මම ඉල්ලො සිටි නවො. අපි 
හැයමෝම ර්ට යවනු යවන් එක්වී විශොල වැඩ යෙෝට
සක් ඉටු ෙ රමු.  

අෙ යම් සමු ළුව ඉ�ොම සංවි ්ධො නො ත්ම ෙව පැවැ
ත්විම පිළි බ ෙව අනු රො ්ධ පුර දිේ්රික් එම යපර මු ණ්ට 
මොයේ ය�ෞර වෙ පුෙ ෙර නවො. අපි යබොයහොම අභි
මො න යෙන් ජොති ෙ ත්වෙ පිළි බ ෙව ෙ�ො ෙර නවො.
අපි ඉති හො සෙ පිළි බ ෙව ෙ�ො ෙර නවො.ඒ ෙ�ො කිරීම 
වච න ේට පම ණක් සීමො වීෙ කිෙලො සැෙ ෙක් මතු
යව නවො. අප්ට සමොජ ව� කී මක් තියබ නවො. හි්ටපු 
ජනො ධි පති වර්� මොන අග්ො මොත්ය, බැසිල් රොජ පක්්ෂ 
මහ�ො අප්ට යමම යපර මුණ හෙන වි්ට යලොකු 
ශක්ති ෙක් දුන්නො. අපි ෙළ යුතු යද් පිළි බ ෙව �ැඹු
රින් යසොෙො බැලුයේ හි�ො බැලුයේ නැත්නම් පසු ගිෙ 
වසර 73 ෙ ෙොලෙ ආපු �මන් ම� යවනේ ෙරන්්ට 
බැරි යේවි.   

අප්ට යලොකු සමොජ ව� කී මක් තියබ නවො. අනිත් 
අෙ වියේ ච නෙ ෙර ෙර ඉන්යන් නැතිව ර්ට්ට ආෙ
රෙ ෙර මින් ර්ට ය�ොඩ න�න්න.හැම �ැ්ට ලු ව ෙ ්ටම 
ප්රොයෙෝ ගිෙ විස ඳු මක් යෙන්න පුළු වන් පිරි සක් අව
ශ්යයි.පසු ගිෙ වස රෙ වැනි යෙටි ෙොලෙ තුල අයප 
ඉංජි යන් රු ව රුන් රැකිෙො ෙරන ආෙ � න වල දියු ණු
වක් ලබොදී තියබ නවො. යම් යවනු යවන් විශොල ෙැප 
කිරී මක් ෙළ යුතුයි. ඒ අනුව ෙක්්ෂ�ො අනුව ආෙ
�න දියුණු ෙරපු අේට අපයේ ය�ෞර වෙ පුෙ ෙර
නවො. යම් ේට යුතු අපි ෙරන්යන් ර්ට යවනු යව න්මයි. 
සොමොන්ය දූ ෙරු වන්යේ ශක්ති යෙන් වසර තිහක් 
තිබූ යුද්්ධෙ න�ර කිරී ම්ට මහින්ෙ රොජ පක්්ෂ මහ�ො 
්ට හැකි වුණො.ර්ට සංව ර්්ධ නෙ ෙරො ය�න ෙෑයම්දී 
ඉංජි යන් රු වන්්ට විශොල වැඩ යෙෝට සක් කිරී ම්ට 
සිදුව තියබ නවො.   

අයප ඉංජි යන් රු වන් සම්බන්්ධ ආෙ �න දියුණු ෙර 

තියබ නවො. ඒ කිසිම යෙයනක් 
මුෙල් යහෝ යවනත් වංචො ව ේට 
ලක්ව න්න්ට ඉඩ �බන්යන් 
නැහැ.ෙවු රුත්ම රව ට්්ටන්න 
යෙන්යනත් නැහැ.ඉංජි යන්
රු වන්්ට ර්ට දියුණු ෙරන්න 
පුළු වන් කිෙන පණි වි ඩෙ අපි 
ර්ට්ට යෙනවො. යඩොලර් මිලි ෙන 
22 ක් ආන ෙ නෙ ෙරද්දි අප න
ෙ නෙ ෙරන්යන් මිලි ෙන 10ක් 
පම ණයි. සෘණ 12 ෙ පර � රෙ 
පිෙවො �න්න නම් ලංෙොයේ 
සුළු හො මධ්යම පරි මොණ 
ෙර්මොන්� ෙරු වන් න�ො 
සිටු විෙ යුතු මයි.මිලි ෙන 22 ක් 
ඉන්න ර්ටෙ හරි ක්රම යේ ෙ ෙක් 
ක්රිෙො ත්මෙ ෙයලොත් අප්ට ජෙ 
�න්න පුළු වන්.ර්ට යවනු යවන් 
හැයමෝම වැඩ ෙරන්න.ඵල දායි 
පුර වැ සි යෙක් විනෙ �රුෙ 
සමො ජ ෙක් තුලින් යසෞභො ග්ය
වත් ර්ටක් හෙමු.  
 රාජ්ය මුද්රණ සංස්ාදේ
සභාපති ඉංජිදේරු ජනක
රතනකුමාරමහතාපිරිසඅම
තමිේ:

මම රොයෙ මු්රණ සංේ්ථොව 
2020 ජන වොරි භොර �න්නො 
වි්ට බිලි ෙ න ේට එහො ගිෙ 
ණෙ ෙ යපොළී ය�ව න්න්ට 
තිබුණු ආෙ � න ෙක්. ෙව සක් 
යේව ෙ යෙක් වැඩ ෙළොම 

දින ේට රුපි ෙල් 993ෙ යපොලී මුෙ ලක් ය�ව න්න්ට 
සිදු වි තිබුණො. බිලි ෙන භො� ෙෙ පොඩු වක් ෙක්න්ට 
ලැබුණො. අප්ට වස රක් තුල යෙොවිඩ් වසං � �ෙ 
සමඟ මිලි ෙන විසි ප හෙ ලොභ ෙක් යපන්වි ම්ට හැකි 
වුණො. අපි ෙේඩො ෙ මක් හැටි ේට වැඩ ෙළො. යම්ෙ 
�මයි ශ්රී ලංෙො ඉංජි යන්රු යපර මුයේ ඉළ ක්ෙෙ. 
ඉදිරි වසර ෙහෙ තුල යම් ර්ට අපි අනි වො ර්ෙ යෙන්ම 
යවනේ ෙර නවො. යම් වසයර් මැයි මොසෙ වන වි්ට ශ්රී 
ලංෙොයේ තියබන පළ යවනි I S O 14051 ,ලබො ය�න 
රොයෙ අංශයේ සහ යපෞද්� ලිෙ අංශයේ පළ යවනි 
ආෙ � නෙ බව්ට පත් ෙර නවො.   
දේරාදෙණියවිශ්වවිද්යාලදේහිටපුඋපකුලපති
මහාචාරය සී.එම්. මද්දුමබණ්ාර මහතා සභා්ව
අමතමිේ:

ම්ට යමම ශ්රී ලංෙො යපොදු ජන ඉංජි යන්රු යපර මු
යණන් ය�ෞරව සම්මො න ෙක් දුන්නො. එෙ මම අ�ෙ 
ෙර නවො. සතුටු යවනවො. වියශ ්ෂ යෙන්ම අනු රො ්ධ පුර 
පූජො භූමියේ තිබුණු යලෝවො ම හො පොෙ ෙොමර 100කින් 
සම න්වි� අ�ර, �ට්ටු 09 ක් තිබු ණොලු.යලෝවො ම හො
පොයේ නව වන �ට්ටු ව්ට නැේ�ොම ්රිකු ණො ම ලයේ 
වරොෙ දෘශ්ය මොන වු බව කිෙ යව නවො. නමුත් අෙ වි්ට 
ලංෙොයේ ෙොමර 1000 ක් ඇති ය�ොඩ නැ ගි ල්ලක් 
තියබ න වොෙ කිෙලො සැෙයි. යලෝෙ බැංකු යවන් කුඩො 
වැේ 1200ක් පුන රු ප්ථො ප නෙ ෙරන්න මුෙල් දුන්නු 
බව්ට සෙ හන් වනවො. ඒ වොයේම ජන�ො විමුක්ති 
යපර මුණ වැේ ෙස ෙ හ සක් හැදු වොලු. අපි්ට ඒවො 
බලන්න තියෙ න වොෙ?වැයඩ් අසො ර්්ථෙ බව පැහැ දි
ලියි.ඒ වැේ හැදීම අසො ර්්ථෙ යවලො තියෙන්යන් වැේ 
විද්යාව නැති නිසො. වැේ විද්යාව ඉ�ො මත්ම සියුම් 
එෙක්. යම් වැේ විද්යාව අනුව ශ්රී ලංෙො යපොදු ජන 
ඉංජි යන්රු වරුන් යමවර වැේ පුන රු ප්ථො ප නෙ ෙර
න්න්ට ප්ටන් �ැනීම පිළි බ ෙව මම ආඩ ම්බර වනවො.   

යමම අව ේ්ථො ව්ට ශ්රී ලංෙො යපොදු ජන ඉංජි යන්රු 
අනු රො ්ධ පුර දිේ්රික් සභො පති සහ ජොතිෙ සංවි ්ධො
ෙෙ ඉංජි යන්රු රනිල් ප්රිෙ ෙ ර්ශන, යල්ෙම් ඉංජි යන්රු 
චමිත් මධු භො ්ෂණ, ලංෙො යපෝස යපට් සභො පති ඉංජි
යන්රු අනිල් රණ සිංහ, ෙහ ්ට �හ ග්ැෆ යිට් සභො
පති ඉංජි යන්රු නිල් වත්තු යේවො, රොයෙ සංව ර්්ධන 
හො ඉදි කි රීම් සංේ්ථො සභො පති ඉංජි යන්රු ඩී.පී.එම්. 
චන්ෙන,යපොදු ජන ඉංජි යන්රු අනු ශො ්ෂෙ මහො චොර්ෙ 
රංජිත් දිසො නො ෙෙ, ෙන මහ ත්ව රුන් ඇතුළු ඉංජි
යන් රු ව රු විශොල පිරි සක් සහ භොගී වූහ.  

ශ්රී ලංකා නාවික හමු දාව 
නාවික අභ්ාස අර ඹයි

ලංකා විදු ලි බල මණ්ඩ ලය 
2024 වන විට අනි වා ර්යනම 

ලාබ ලබන ආය ත න යක්
ශ්රී්ලිංකාසපාදුජනඉිංජිසන්රුසපරමුසේසභාපතිහා
්ලිංකාවිදුලි්බ්ලමේඩ්ලසේසභාපතිවිජිතසේරත්ද

ස්ලෝක්බැිංකුසවන්කුඩා
වැව්1200ක්පුනරුප්ා
පනයකරන්නමුදලදුන්නු
්බවටසදහන්වනවා.ඒ
වාසේමජනතාවිමුක්ති
සපරමුණවැව්දසදහ
සක්හැදුවාලු.අපිටඒවා
්බ්ලන්නතිසයනවාද?වැසේ
අසාර්ක්බවපැහැදි
ලියි.ඒවැව්හැදීමඅසා
ර්කසව්ලාතිසයන්සන්
වැව්විද්යාවනැතිනිසා.
වැව්විද්යාවඉතාමත්දම
සයුමඑකක්.සමවැව්
විද්යාවඅනුවශ්රී්ලිංකා
සපාදුජනඉිංජිසන්රු
වරුන්සමවරවැව්පුන
රුප්ාපනයකරන්නට
පටන්�ැනීමපිළි්බදවමම
ආඩම්බරවනවා

ගදේද්වලප්ාදද්ශීයදරෝහලමීටෙශකහයකටපමණදපර
එනම්1963්වසදරදීඑ්වකටෙඹුේලපාරලිදම්ේතුමේ්රී්වර
යා්වසිටිටී.බී.දතේනදකෝේමහතාදේවිමධ්යගතමුෙේප්ති
පාෙනයටදතපිළිසකරකිරීදමේපසු්වරතමානරජයබලයට
පතවීදකටිකලකිේදම්දරෝහලටරුපියේමිලියනතිහකමුෙ
ලක්්වැයකරන්ව්වාට්ටුසංකීරණයක්ඉදිකරපසුගියදාරාජ්ය
දස්වා,පළාතසභාසහපළාතපාලනඇමැතිජනකබණ්ාර
දතේනදකෝේමහතාඅතිේවි්වෘතකළඅයුරු.

ඡායාරූපයමාතසලදිේ්රික්සමූහ

රක්්ෂණශ්රියන්ත
ජොතිෙ නිෙ හේ යපර මුයේ 

නොෙෙ, ෙර්මොන්� අමොත්ය 
විමල් වීර වංශ මහ �ොයේ සුර
තින් යෙොළඹ දිේ්රික් ේවෙං 
රැකි ෙො ලො භීන් 100ේට රුපි ෙල් 
ලක්්ෂ 17ේට අධිෙ වටි නො ෙ මින් 
යුතු පොපැදි 100ක් යබදා දීයම් 
ේට යු ත්�ක් (07) ෙඩු යවල, නව
� මුව ප්රයද් ශයේ දී සිදු යෙරිණි.  

ේවෙං රැකි ෙො ලො භීන්්ට සිෙ 
දිවි ම� ජෙ �ැනී ම්ට ශක්ති ෙක් 
යවමින් යමම ේට යු ත්�්ට දාෙෙ 
වූ බව අමොත්ය විමල් වීර වංශ 
මහ�ො යමහිදී පැවැ සීෙ. යමම 
අව ේ්ථො ව්ට ෙඩු යවල න� රො
ධි පති බුද්ධිෙ ජෙ වි ලොල් මහ�ො 
ඇතුළු ජොනියප යෙොළඹ දිේ්රික් 
පළොත් පොලන මන්්රී වරු ෙ 
එක්ව සිටි ෙහ.  

සවයං රැකියා ලාභීන් 100කට
ජානිපෙ ො ෙැදි ලබා පෙයි

මහා�ාරයසී.එම.මේදුම්බේඩාර
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පිටුව

2021 පෙබරවාරි 09 අඟහරුවාදා

මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර  
ප�ෞද්ගලික බස් හිමියන්
මුහුණ පෙන ්ගැටලුවලට විස
ඳුම් ලබාදීමට රජයට හැකි බව
මුෙල්හාප්ාග්ධනපවපෙඳප�ාෙ
සහරාජ්යව්යවසායප්තිසංස්ක
රණරාජ්යඇමැතිඅජිත්නිවාඩ්
කබරාල්මහතාප්කාශකරයි.
පම් සම්බන්්ධපයන් ඉදිරි
දින කී�පේදී විධිමත් ක්රමපේෙ
යක්සකස්කරනබවෙඒමහතා
ප�න්වාපෙයි.
ඇමැතිවරයා පම්බවසඳහන්
කපේ ප�ෞද්ගලික බස් සං්ගම්
නිපයෝජිතයන් පිරිසක් සමඟ ඊපේ (08) �ැවැති
විපේෂ සාකච්ාවකින් අනතුරුව මාධ්ය පවත
අෙහස් ෙක්වමිනි. ඉල්ලීම්කී�යක්මුල්කර්ගනි
මින් සියලුම බස් සං්ගම් ඒකාබද්ධව ඊපේ (08)
මධ්යම රාත්රිපේ සිට ආරම්්භ කිරීමට නියමිතව
තිබූඅඛණ්ඩබස්රථවරජනයසම්බන්්ධපයන්පම්
සාකච්ාපේදීඅව්ධානයපයාමුකරතිපබ.
එහිදී මාධ්ය පවත වැඩිදුරටත්  අජිත් නිවාඩ්
කබරාල්මහතාප�න්වාදුන්පන්පම්ප�ෞද්ගලික

බස් හිමියන් ඉල්ලා සිටින්පන්
ඔවුන්ට�මණක්පනාවප�ාදුපේ
සියලු �ාරේවයන්ට බල�ාන
ප්ේනයක්බවත්පම්පමාපහාපත්
ප�ෞද්ගලිකබස්හිමියන්ට පමය
විශාල ්ගැටලුවක් වී තිපබන
බවත්ය.
රජයප්කාශකෙ�රිදිබස්රථ
සඳහාසියයට4ප�ාලීඅනු�ාත
යටපත්ලක්ෂතුනකණය�හසු
කම්ලබාදීම,ප�ෞද්ගලිකබස්රථ
සඳහාපලාගෂීටවලටමුෙල්අය
පනාකිරීම,ලීසිංසහනයලබාදීම,
ජාතික ්ගමනා්ගමන පකාමිෂන්

ස්භාවසහ�ොත්ප්වාහනඅධිකාරියඉවත්කර
ලං්ගමසහප�ෞද්ගලිකබස්රථ�ාලනයටපවනම
ආයතනයක්ස්ථාපිතකිරීමඇතුළුඉල්ලීම්සම්බ
න්්ධපයන්බස්සං්ගම්රජපයන්ඉල්ලීම්කරතිපබ.
පකාවීඩ්වසං්ගතතත්ත්වයපේතුපවන්තවමත්
්ධාවනය පකපරන්පන් ප�ෞද්ගලික බස්රථවලින්
සීයට50ක්�මණක්වනඅතරපම්්ගැටලුසම්බ
න්්ධපයන්කඩිනම් විසඳුම් පෙන පලස එම බස්
හිමියන්පගසං්ගම්ආණඩුපවන්ඉල්ලාසිටි.

බුද්ධිකා ඉඹු ලාන  
රපටසම්පුරණකරවලසහඋම්බල
ක්ඩ අවශ්යතාව පදශීයව නිෂ�ාෙනය
කිරීමට පම් වසපරම හැකිවනු ඇතැයි
ධීවරරාජ්යඇමැතිකංචනවිපේපස්කර
මහතාවිේවාසය�ෙකරයි.
පම් සඳහානියමුව්යා�ෘතියක් පලස
නිසි ප්මිතිය, ගුණාත්මක්භාවය සහ
පසෞඛ්ය ආරක්ෂිතව කරවල, උම්බල
ක්ඩ සහ දුම් කරවල,මාළු (smoked
fish)නිෂ�ාෙනයපමරටදීසිදුකිරීපම්
ව්යා�ෘතියක්නාරාආයතනපේ මූලික
ත්වපයන්ආරම්්භකරතිපබ.පම්යටපත්
නාරාආයතනයමගින්�සුගියමාස2ක
කාලපේකෙනවක්රමපේෙසහතාක්ෂ
ණපයන් යුතු නව නිෂ�ාෙනය පිළිබඳ
නිරීක්ෂණයකිරීමටරාජ්යඇමැතිවරයා
එක්වූඅවස්ථාපේදීපම්බැේඅනාවරණය
පකරිණි.පම්නවතාක්ෂණයසහඋ�
කරණදිවියනපුරාපම්කරවල,උම්බ
ලක්ඩසහදුම්කරවල/මාළු(smoked
fish)නිෂ�ාෙනකරමාන්තයසිදුකරන
පිරිස්පවතලබාදීමකඩිනමින්ආරම්්භ
කරන බවෙ රාජ්ය ඇමැතිවරයා කීය.
නාරාආයතනපේ�සුඅස්වනුතාක්ෂණ
අංශය, ජාතික ඉංජිපන්රු �රපේෂණ
පක්න්්රයහා එක්වී පම්ක්රියාවටනංවා
ඇති පම් ව්යා�ෘතියට පලෝක බැංකු
ආ්ධාර ්ගැනීමට බලාප�ාපරාත්තු වන
අතර පමමගින් පදශීය උම්බලක්ඩ හා
කරවලනිෂ�ාෙනක්රියාවලියනවමාව
තකටපයාමුකිරීමතමඅපේක්ෂාවබවෙ

රාජ්යඇමැතිවරයා�වසයි.
'උම්බලක්ඩ හා කරවල පසෞඛ්යා
රක්ෂිතව නිෂ�ාෙනය කිරීමට නව
තාක්ෂණයක්හඳුන්වාපෙමින්සිටිනවා.
පම් ව්යා�ෘතිපේදී  නිෂ�ාෙනවලට
පයාදා්ගන්නාමත්්යයන්පගගුණාත්ම
ක්භාවය පමන්ම සම්පූරණ නිෂ�ාෙන
ක්රියාවලිපේ පසෞඛ්යාරක්ෂාව සඳහා
ප්මුඛත්වය පෙනු ලබන අතර සාම්ප්
දායික උම්බලක්ඩනිෂ�ාෙනපේදී සිදු
කරන ලුණු වතුපර තැම්බීම පවනුවට
පයාදා ්ගතහැකි උඳුනක් ්භාවිතපයන්

වියළිපිස්ගැනීමක්සිදුකරනආකාරය
හඳුන්වාදීමක්ෙසිදුකරනවා.පම්ක්රමයට
උම්බලක්ඩනිෂ�ාෙනයකිරීපමන්රසය,
ගුණාත්මක්භාවය පමන්ම අධි සාන්්ර
ලුණු වතුර �රිසරයට එක පනාවන
බැවින්�රිසරදුෂණයඅවමවීමෙසිදු
පවනවා.මීටඅමතරවදුම්්ගැසීම,විය
ළීම වැනි උම්බලක්ඩ නිෂ�ාෙනපේ
පියවරසඳහානවනි�ැයුම්රැසක්පම්
ව්යා�ෘතිපයන්ජනතාවටහඳුන්වාදීමට
නියමිතයැයිෙරාජ්යඇමැතිවරයාකීය.
පම් ව්යා�ෘතිය සම්බන්්ධපයන් කට

යුතු කරන රාජ්ය අමාත්ංශ පල්කම්
නාරාආයතනපේස්භා�තිමහාචාරය
නවරත්න රාජා, අධ්යක්ෂ පජනරාල්
ආචාරය �ාලිත කිත්සිරි, �සු අස්වනු
තාක්ෂණඅංශපේඅංශප්්ධානීආචාරය
සුජීවාආරියවංශසහමඅංශපේඅපන
කුත්විද්යාඥයන්පම්කටයුතුසම්�ාෙ
නයකිරීමටත්ධීවරපෙ�ාරතපම්න්තුව
සහ සීපනෝර ආයතනයෙ පම් පවනු
පවන්ඉටුකරනසුවිශාලකාරය්භාරය
ටෙසියස්තුතිය�ෙකරනබවෙරාජ්ය
ඇමැතිවරයා�ැවසීය.

නුවන ්කාඩි කාර, සුරි ය වැව වි්ේෂ- 
නුවන ජය ් ේ කර සහ හම්බ න්තාට සමූහ
ෆලයි ඩුබායි ගුවන් සමා්ගමෙ මත්තල
ගුවන්පතාටුප�ාෙට සෘජු ගුවන් ්ගමන්
ආරම්්භ කිරීමට එකඟතාව �ෙ කර ඇති
බවත් තවත් ජාත්න්තර ගුවන් සමා්ගම්
05ක් සමඟ පම් සම්බන්්ධපයන් සාකච්ා
කරමින් සිටින බවත් සංචාරක ඇමැති
ප්සන්නරණතුං්ගමහතා�වසයි.
මත්තල රාජ�ක්ෂ ජාත්න්තර ගුව
න්පතාටුප�ාෙපමරටපෙපවනිජාත්න්තර
ගුවන්පතාටුප�ාෙ පලසආරම්්භ කෙ බව
�ැවැසූඇමැතිවරයා �සුගිය රජය විසින්
ස්වා්භාවිකමරණයක්මත්තලගුවන්පතා
ටුප�ාෙටඋරුමකරදීමටඋත්සාහකෙබව
කීය.
කසකස්තානජාතිකගුවන්පස්වයවන
එයාරඅස්තානාගුවන්පස්වයප්ථමවරට
ශ්රීලංකාවටගුවන්්ගමන්ආරම්්භකරමින්
එහිප්ථමගුවන්යානයසංචාරකයන්164ක්
රැප්ගන �සුගියදා (06) ප�රවරු 10.32ට
මත්තල මහින්ෙ රාජ�ක්ෂ ජාත්න්තර
ගුවන්පතාටුප�ාෙටප්ගා්ඩබැස්සවූඅතර
එහි �ැමිණි සංචාරකයන් පිළි්ගැනීමට
�ැමිණසිටිඇමැතිවරයාඔවුන්පිළි්ගැනී
පමන්අනතුරුවමාධ්යහමුවක්�වත්වමින්
එපස්කීය.
පකාවිඩ් වසං්ගතය නිසා විපෙස්්ගත ශ්රී
ලාංකිකයන්රැ්ගත්ගුවන්යානාහාසංචාර
කයන්පමරටටප්ගන්වීපම්නියමුව්යා�ෘති
යටඅදාෙවිපේෂගුවන්යානාමත්තලගුව
න්පතාටුප�ාෙට �ැමිණිය ෙ ජාත්න්තර
ගුවන් සමා්ගමක් නිල වශපයන් මත්තල
ගුවන්පතාටුප�ාෙටනියමිතකාලසටහන
කටඅනුවගුවන්්ගමන්ආරම්්භකරන්පන්
2015න්�සු�ෙමුවතාවටබවෙඇමැතිව
රයාප�න්වාදුන්පන්ය.
ජනවාරි21වැනිරටයළිසංචාරකයන්ට
විවෘත කිරීපමන් අනතුරුව සංචාරකයන්
පම�මණ පිරිසක් පමරටට �ැමිණි �ෙමු
අවස්ථාවබවත්කසකස්තානජාතිකගුවන්
පස්වයවනඑයාරඅස්තානාගුවන්සමා
්ගම පමරටට සෘජු ගුවන් ්ගමන් ආරම්්භ
කෙ�ෙමුඅවස්ථාවෙපමයබවත්රණතුං්ග
මහතාප්කාශකපේය.
කසකස්තානපේඅල්මාටගුවන්පතාටු
ප�ාපේසිටමත්තලරාජ�ක්ෂගුවන්පතා
ටුප�ාෙට පම් ගුවන් ්ගමන් සිදු පකපරන

අතරඅපරේල්මාසයෙක්වාසෑමපසනසුරා
දාවකමපම්ගුවන්පස්වයමත්තලට�ැමි
ණීමට පම් වනවිට කාලසටහන් ්ගත කර
තිපබනබව�ැවැසූඒමහතාඉන්අනතු
රුවදි්ගටමපම්සෘජුගුවන්පස්වාවක්රියා
ත්මකකිරීමට පෙ�ාරේවය එකඟ වීඇති
බවෙ�ැවසීය.
පමරට ප්මුඛ ප�පේ සංචාරක සංවි
්ධාන ආයතන පෙකක් වන එයිටකන්ස්
ස්ප�න්ස්ආයතනය හා එල්.එස්.ආර.යන
ආයතන පෙක කසකස්තාන සංචාරක
යන් 350ක් පමරටට ප්ගන්වීමට සැලසුම්
කරතිපබ.�සුගියදා(06)මත්තලින්පමර
ටට �ැමිණිපේ එහි �ෙමු කණ්ඩායමයි.
පසෞඛ්ය මාරප්ගෝ�පදශවලට අනුව අහු

න්්ගල්ල,පබන්පතාට හා කළුතර සංචා
රක පහෝටල්වල නතරව සිටින පම් පිරිස
සංචාරකබුබුලසංකල්�යයටපත්අනුමත
සංචාරකස්ථානකී�යකසංචාරයකිරීමට
ෙනියමිතය.
ඇමැතිවරයාවැඩිදුරටත්පමපස්ෙකීය.
ජනවාරි21වැනිදිනරටසංචාරකයන්ට
විවෘතකිරීපමන්�සුපම්වනවිට2000කට
ආසන්නසංචාරකපිරිසක්පමරටට�ැමිණ
තිපබනවා. ඔවුන් අතර විවි්ධ රටවලින්
�ැමිණි සංචාරකයන් සිටිනවා. පසෞඛ්ය
මාරප්ගෝ�පදශදැඩිපලසඅනු්ගමනයකර
මින් ඔවුන්ට අවශ්ය �හසුකම් සැලසීමට
අදාෙ �ාරේව කටයුතු කරමින් සිටිනවා.
ඒවපගමසංචාරකසංවර්ධනඅධිකාරියඒ

පිළිබඳඅධීක්ෂණයකරනවා.
ගියසතිපේජන�තිත්අ්ගමැතිත්සමඟ
�ැවති සාකච්ා කී�යකදී පමරට ජන
තාවට පකාවිඩ් එන්නත ලබාදීම කඩිනම්
කිරීම පිළිබඳ විපේෂ අව්ධානයක් පයාමු
වුණා. පසෞඛ්යඅංශකියන විදියට පමරට
ජන්ගහනපයන් 56%කට පම් එන්නත
පෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්
රපටජනතාවටපම්එන්නතදීලාපම්රට
සංචාරකයන්ටආරක්ෂිත �ෙමු රට බවට
�ත් කිරීමට කටයුතු කරනවා.පම් වන
විට රටවල් ්ගණනාවක් සම්බන්්ධව අපි
සාකච්ාකරමින්යනවා,රටටසංචාරක
යන්ප්ගන්වා්ගැනීමට.ඒඑක්කමසංචාර
කයන්ප්ගන්වනුලබනආයතනමගින්ෙපම්

සඳහාකටයුතුකරප්ගනයනවා.පකාවිඩ්
19කමිටුවදැනටතහනම්කරතිපයන්පන්
එං්ගලන්තපේ සිට සංචාරකයන් �ැමි
ණීමවිතරයි.ඒනිසාපවනත්ඕනෑමරටක
සංචාරකයකුට අපේ මාරප්ගෝ�පදශ අනු
්ගමනය කරමින් අපේ රටට එන්නකිසිම
බා්ධාවක්නැහැ.
ගුවන්පස්වාහාඅ�නයනකලා�සංව
ර්ධනරාජ්යඇමැතිඩී.වී.චානකමහතා
ගිය ආණඩුව වී ්ගබ්ඩාවක් කර විපද
ශීකරණයට කටයුතු කෙ පමරට පෙවන
ජාත්න්තරගුවන්පතාටුප�ාෙඉන්්ගලවා
්ගැනීමට වත්මන් ආණඩුවට හැකිවූණා.
කටුනායකට එන ගුවන් යානා මත්තලට
පගන්න ආණඩුව උත්සාහ කරන බවට

පචෝෙනා නැඟුණා.අපි හෙන්පන් මත්තල
පවනම ගුවන් පතාටුප�ාෙක් පලසසංව
ර්ධනය කරන්න. දැනට මත්තලට �ැමි
පණන ගුවන් සමා්ගම්වලට සහන රැසක්
දී තිපබනවා.ඒ අනුව පකාවිඩ් වසං්ගතය
තරමක �ාලනය වීමත් සමඟ මත්තලට
අ�ට ජාත්න්තර ගුවන් සමා්ගම් කී�යක්
ප්ගන්වා්ගැනීමටහැකිවනුඇතැයිවිේවාස
කරනවා.ජාත්න්තර ගුවන් පමපහයුම්
ඇරැඹීමටඅමතරවමගීහුවමාරුහා්භාණ්ඩ
ප්වාහනගුවන්මධ්යස්ථානයක්පලසසංව
ර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. අපි
දැනටගුවන්්භාණ්ඩපමපහයුම්දැනටමත්
වැඩිකිරීමටසැලසුම්කරතිපබනවා.
එයාර අස්තානා ගුවන් යානය �ෙමු
වරට දිවයිනට �ැමිණීපම් අවස්ථාව දැක
බලා ්ගැනීමට සංචාරක ඇමැති ප්සන්න
රණතුං්ග, සිවිල් ගුවන් පස්වා අධිකාරිපේ
ස්භා�තිඋපුල්්ධරමදාස,ගුවන්පතාටුප�ාෙ
හාගුවන්පස්වාසමා්ගපම්ස්භා�තිවිශ්ාමික
පම්ජර ජී.ඒ.චන්්රසිරි  මහත්වරුන්ෙ ඊපේ
(06) මත්තල ගුවන්පතාටුප�ාෙට �ැමිණ
සිටියහ.

ඡායා රූප - සු්ලෝ චන ගෙම්ේ 

 සුභා ෂිණී ්ේනා නා යක 
ශ්රී ලංකාපේ වත්මන්ආණඩු
වට තුපනන් පෙකක ජනතා
බලයක් ඇති බවත් ජිනීවා
මානව හිමිකම් පකාමසාරිස්ව
රියටපමරටටඇඟිල්ලදිගුකෙ
පනාහැකිබවත්ශ්රීලංකාමානව
හිමිකම් පකාමිෂන් ස්භාපේ
හිටපුස්භා�තිමහාචාරයනීතිඥ
ප්ති්භා මහානාමපේවා මහතා
�වසයි.
�ලස්තීනජනතාවඑකතැන
200ක්300ක්ඝාතනයකො.පකෝ
විමරශන�රීක්ෂණ?.ඒවාඑතැ
නින්ඉවරයි.2009සිටලංකාපේ
පදවල් ඇෙප්ගන යනවායැයි
කියාසිටිඒමහතාශ්රීලංකාවබටහිරටඕනෑවිදි
යට �ාලනය කරන්න උත්සාහ කරනවායැයිෙ
කියාසිටිපේය.
ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් පකාමිෂන් ස්භාපේ
හිටපුස්භා�තිමහාචාරයනීතිඥප්ති්භා මහා
නාමපේවාමහතා පම්බවකියාසිටිපේමාධ්ය
කෙවිමසීමකටඅෙහස්ෙක්වමිනි.
එහිදීඒමහතාපමපස්ෙකීය.
ශ්රීලංකාපේවරතමානආණඩුවසහ�ාරලි
පම්න්තුවජනතාමතයතිපබන�ාරලිපම්න්තු
වක් . ජනතාවපග තුපනන් පෙකක් තිපබන

�ාරලිපම්න්තුවට ඇඟිල්ල දිගු
කරන්පන්පකපහාමෙ?.විපදශ
ඇමැතිවරයා පහාඳ තීරණයක්
්ගත්තා.රජයත්පහාඳතීරණයක්
්ගත්තා. පම් පයෝජනාව ප්ති
ක්පෂ� කරන්න. ඒ ශ්රී ලංකාව
ප්තික්පෂ� කෙ පයෝජනාවට
නිරපදශ තුනක් දාලා පගන්න
යනවා.පම්අයපගදැක්මඅ�ට
පේනවා. අ�ට හිතවත් රටවල්
සිටිනබවඅපිෙන්නවා.පම්අය
දිනා්ගන්නඅ�ටහැකියි.විපේ
ෂපයන්කියුබාවචීනයරුසියාව
යනරටවල්අපිසම්ගඉන්නවා
. මැෙ ප�රදි්ග රටවල් එදා
සිටමඅපිසම්ගසිටියා. අපම

රිකාඑක්සත්ජන�ෙයඉරාකයටකෙපදවල්අපි
ෙන්නවා.පකෝ.පම්වාටපකාමිෂන්�ත්කොෙ?.
ඊශ්ායලයටකෙපදවල්අපිෙන්නවා.�ලස්තීන
ජනතාවඑකතැන200ක්300ක්ඝාතනයකො
පකෝවිමරශන�රීක්ෂණ?.ඒවාඑතැනින්ඉවරයි.
2009 ඉෙන් ලංකාපේ පදවල්ඇෙප්ගන යනවා.
�ාකිස්තානයමතක්කොමයම්්ගමනක්යාහැකි
බවපේනවා.හැකිනම්මානවහිමිකම්පකාම
සාරිස්වරියට ශ්රී ලංකාවට �ැමිපණන පලස
පයෝජනා කරන්න ඕනෑ.ලංකාවට අාවාම දැක
්ගන්නපුළුවන්පේවි.

කසකස්තාන‘එයතාර්අස්තානතා’ගුවන්සසවයප්රථමවරට
සංචතාරකසයෝ164ක්රැසෙනමත්ලටඑති

ෆ්ලයි ඩුබායි ගු වන් සමා ගම සහ තවත් ගු වන් සමා ගම් 05ක්
මත්ත ්ලට ඍජු ගු වන් ගමන් ආරම්්භ කිරී මට කැමැ ත්පතන්

 සංචා රක ඇමැති ප්රසනන රණ තංගෙ

රපේ කර ව්ල සහ උම්බ ්ල කඩ අව ශ්ය තාව 
පේශී යව නිෂො ද නය කිරී මට පම් වස පේ හැකි  පේවි

 ධීවර රාජ්ය ඇමැති කංචන වි්ේ ් ේ කර

ප�ෞද්ගලිකබස්හිමියන්
මුහුණපෙන්ගැටලුවලට
විසඳුම්දියහැකියි

 රාජ්ය ඇමැති අජිත නිවාඩ් කබරාල්

මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර  
වසපර විශිෂටතම පතාරතුරු
සන්නිපේෙන තාක්ෂණ දායකත්ව
සම්මානය,පතාරතුරුහාසන්නිපේ
ෙන තාක්ෂණ නිපයෝජිතායතනපේ
(ICTA) ස්භා�ති මහාචාරය ලලිත්
්ගමපගමහතාටහිමිවතිපබ.
පතාරතුරු හා සන්නිපේෙන
තාක්ෂණ නිපයෝජිතායතනපේ
(ICTA) ස්භා�ති සහ ශ්රී ලංකා
පතාරතුරුහාතාක්ෂණආයතනපේ
(SLIIT)නිරමාතෘ, ප්්ධානවි්ධායක
නිල්ධාරී මහාචාරය ලලිත් ්ගමපග
මහතාවිසින්“වසපරවිශිෂටතමපතාරතුරුසන්නි
පේෙනතාක්ෂණදායකයා”සම්මානයලබාප්ගන
තිපබන අතර ජාතික පතාරතුරු හා සන්නිපේ
ෙනතාක්ෂණසම්මානඋපලපේදීපම්සම්මානය
පිරිනැමූබවශ්රීලංකාපතාරතුරුහාසන්නිපේෙන
තාක්ෂණනිපයෝජිතායතනය�වසයි.
පතාරතුරු තාක්ෂණ වරලත් ආයතනය වන
BCSහිශ්රීලංකාඅංශයවිසින්සංවි්ධානකරනලෙ
පම්සම්මානඋපලෙබණ්ඩාරනායකජාත්න්තර
සම්මන්්රණශාලාපේදී�ැවැතිඅතරශ්රීලංකාපේ
පතාරතුරුතාක්ෂණක්පෂ්රපේමහාචාරය්ගමපග
මහතාපගකැපීප�පනනදායකත්වයසහපතාර
තුරු තාක්ෂණ කරමාන්තය දියුණු කිරීමට කෙ
පමපහය හා කැ�කිරීම පම් සම්මානපයන් අ්ගය
කරතිපබ.
ඔහු�සුගියකාලපේදැරූඇතැම්තනතුරුඅතර
USAID අනුග්රහය ෙක්වන තර්ගකාරීත්ව මුල
පිරීපම්පතාරතුරුහාසන්නිපේෙනතාක්ෂණසමු
හපේ ස්භා�ති, අ�නයන සංවර්ධන මණ්ඩලපේ
පවපෙඳ පතාරතුරු ජාලපේ වි්ධායක අධ්යක්ෂ
සහව්යවසායසංවර්ධන,කාරමිකප්ති�ත්තිසහ

ආපයෝජන ප්වර්ධන අමාත්ාං
ශයවිසින්පිහිටුවනලෙ පතාරතුරු
තාක්ෂණ කාරය සා්ධක බෙකාපේ
ස්භා�තිපස්වාවන්කැපිප�පන්.
පතාරතුරු තාක්ෂණය ඕනෑම
ජාතියක අනා්ගතය බව විේවාස
කරනවා.පම්කරමාන්තපේඅ�ලබා
ඇති දියුණුව දැකීම ධ්ධරයමත්
වනඅතරඑයඉදිරියටප්ගනයාපම්
දීදවිත්වකාරය්භාරයක්ඉටුකිරීමට
ලැබීමසතුටටකරුණක්.පතාරතුරු
හාසන්නිපේෙනතාක්ෂණනිපයෝජි
තායතනපේස්භා�තිවශපයන්මට

රජපේ ඩිජිටල් �ාලන වැ්ඩපිළිපවපේ ප�රමුණ
්ගැනීමටහැකිවනඅතරඑයසාරථකකර්ගැනීමට
�ෙපුරුදුකණ්ඩායමක්සමඟකටයුතුකරනවා.
මහාචාරයලලිත්්ගමපග පමරටඩිජිටල්සංව
ර්ධනක්රියාවලිපේප්මුඛයකුවනඅතරරපටපතාර
තුරුතාක්ෂණඅධ්යා�නයහා�රපේෂණසංවර්ධ
නය සඳහා වැේගත් කාරය්භාරයක් ඉටුකර ඇත.
පදශීයආරම්්භකව්යා�ාරවලටආ්ධාරකිරීමසඳහා
පිහිටුවනලෙ�ෙමුශ්රීලංකාතාක්ෂණඉන්කියුපබ
ටරහිමුලසුනපහබවනලදපදෙඔහුවිසිනි.
මහාචාරය්ගමපගපමාරටුවවිේවවිද්යාලපයන්
ඉංජිපන්රු උ�ාධියක් ලබා ඇති අතර එහිදී ඔහු
කථිකාචාරයවරයකුහාඅධ්යක්ෂවරයකුපලසකට
යුතුකපේය.ඔහුඩීපමාන්ටපෆෝරටවිේවවිද්යා
ලපයන් (The De Montfort University),
පතාරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ශාස්්ර�ති උ�ාධි
යක්ලබාඇතිඅතරඑක්සත්රාජ්ධානිපේලීස්ටර
(Leicester,U.K),කෘතිමබුදධියපිළිබඳවිපේෂ
ආචාරයඋ�ාධියක්ලබාඇතිඅතරඔහු�ේචාත්
ආචාරය උ�ාධි්ධාරියකු පලස ෙ එහි පස්වය කර
තිපබ.

වසසර්විශිෂට් මස්තාරතුරුසන්නිසේදන
්තාක්්ෂණදායකතවසමමතානයICTAසභතාපති

මහා චාේය ්ලලිත් ගම පේට

පම් ආණ්ඩු වට තුපනන්
පදකක ජනතා බ්ල යක් තිපබනවා 
මානවහිමිකම්පකාමසාරිස්වරියට
පම්රටටඇඟිලලදිගුකරන්නබෑ

 මහා චාරය නීතිඥ ප්රතිභා මහා නා ම ් ේවා රාගෙම සමූහ  
 මහා�රිමාණපේනීති විපරෝධී මත්�ැන් ජාවාරමක්�වත්වා
ප්ගන යමින් එහි පස්වයට මත්කුඩු පලෝලීන්ප්ගන් ඔවුන්ට මුෙ
ලින්පනාවමත්කුඩුවලින්වැටුේප්ගවූඅපූරුහාම්පුපතක්කැල
ණියපකාට්ාසඅ�රා්ධවිමරශනකාරයාංශපේනිල්ධාරීන්විසින්
අත්අ්ඩංගුවටප්ගනඇත.
කාලයක්මුළුල්පල්නීතිවිපරෝධීමත්�ැන්ප�රීපම්ජාවාරමක
නිරතජාවාරම්කරුවකුමත්�ැන්නි�ෙවීමටමතටඇබබැහිවූවන්
පස්වයට ප්ගන වැටුේ පවනුවට මත්කුඩු ලබාදී සිය අවශ්යතාව
ඉටුකර්ගනිමින්සිටියදීපස්වකයන්පගඅවශ්යතාවටසුපඛෝ�ප්භෝගි
කාරරථපයන්මත්කුඩුරැප්ගනයමින්සිටියදීකැලණියපකාට්ාස
අ�රා්ධවිමරශනකාරයාංශපේනිල්ධාරීන්විසින්ඉකුත්6වැනිදා
�ෑලියප්ගා්ඩනවපලෝක වටරවුම අසලදී පමපලස අත්අ්ඩංගුවට
ප්ගනඇත.
කැලණියපකාට්ාසඅ�රා්ධවිමරශනකාරයාංශපේස්ථානා
ධි�ති ප්්ධාන ප�ාලිස් �රීක්ෂක ලින්ටන් ෙ සිල්වා මහතාට ලෙ
පතාරතුරකටඅනුවපම්සැකකරුඅත්අ්ඩංගුවටප්ගනප්ේනකර
ඇතිඅතර
සැකකරුපම්සැ�රථපයන්නීතිවිපරෝධීමත්�ැන්ජාවාරමෙ
සිදුකරන්නටඇතැයිප�ාලීසියසැකකරයි.
සැකකරුනිල්�ැහැතිපේෂියාවර්ගපේකාරරථයකින්පතාට
ෙඟප්පදශපේසිටමී්ගමුවපෙසටයාමටඑමින්සිටියදීප�ාලීසිය
වාහනය නවතා �රීක්ෂා කර ඇති අතර ඔහු සන්තකපේ තිබී
මත්කුඩුග්රෑම්හතරයිමිලිග්රෑම්200ක්තිබීප�ාලීසියටඅසුවීඇත.
සැකකරු සහ ඔහු �ැමිණි වාහනය අත්අ්ඩංගුවට ප්ගන ප්ේන
කිරීපම්දීඔහුප�ාලීසියඉදිරිපේසියල්ලපහළිකරඇත.
ෙවපස්වැටු�ටසරිලනමත්කුඩුප්මාණයක්පස්වකයන්ටපෙන
බවත්මත්කුඩුපවනුවටමුෙල්ප්ගවීම්කපොත්ඔවුන්මුෙල්රැප්ගන
�ොයනබැවින්මත්කුඩුඔවුන්ෙඟටමප්ගනප්ගාස්දීමත්�ැන්
ප�රීමසිදුකර්ගන්නාබවත්සැකකරුප්කාශකරඇත.

මත්කු ඩු ව ලින් වැටුප් පගවූ 
අපූරු හාම්පු පතක් 
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ෆ�� ෙමාෙහා ම�
අ� �� 19� පහළ පාස� �ක� තර-

ගා ව �ය ෙකා�� වසං ග තෙ� �ා��-
ය�, අෙපාස සාමා� ෙපළ �භා ග ය� 
ෙ�� ෙව� එ��න තරග �� � වර යටෙ� 
පැවැ �� මට �ර ණය � ඇතැ� වා�තා ෙ�. 

මා�� මස මැද භාගෙ� ආර�භ �මට 
�ය �ත ෙ� තර ගා ව �ෙ� පළ� ෙකාටෙ� 
සහ ෙදවැ� ෙකාටස යටෙ� එ� ෙකාට-
ස කට ‘ඒ’ සහ ‘�’ ෙලස කා�ඩ ෙදක� 
අ�ව තරග පැවැ �� මට කට �� ෙයා� 
ඇ� අතර, පළ� ෙකාට සට ක�ඩා ය� 
36�  ඇ� ළ� ෙ�. එම ක�ඩා ය� ‘ඒ’ සහ 
‘�’ කා�ඩ යටෙ� ක�ඩා ය� 18� බැ�� 
ඇ� ළ� කර �ෙ�. එම කා�ඩ ද ක�ඩා-
ය� 6 බැ�� ෙකාට� �න කට ෙබ� �ෙ�. 
ෙදවැ� ෙකාටෙ� තර ගා ව � යට ක�ඩා-
ය� 35� ‘ඒ’ කා�ඩ යට ක�ඩා ය� 18� 
සහ ‘�’ කා�ඩ යට ක�ඩා ය� 17� වශ-
ෙය� ඇ� ළ� කර �ෙ�. එම කා�ඩ ගත 
��� �� කර ඇ�ෙ� ප� �ය වසෙ� �� 
තර ගා ව �ෙ� � එ� එ� ක�ඩා ය� ��� 
ද�ෂතා සැල � �ලට ග� ��.

ඒ අ�ව මා�� මස 15 සහ 20 අතර �න 
වක වා � ෙ�� ආර�භ �� මට �ය �ත ෙ� 

තර ගා ව �ෙ� පළ� වටය අෙ�� 9 වැ�� 
ද�වා පැව �ෙවන අතර, ෙදවැ� වටෙ� 
තරග �ංහල - ��� අ�� අ� �� සම-
ෙය� ප� ආර�භ �� මට �ය � තය.

අ� �� 19� පහළ අ�ත� පාස� එ��න 
තර ගා ව �ෙ� අ�ධ අව ස� ��ව වටෙ� 
තරග, අව ස� ��ව වටෙ� තරග සහ අව-
ස� මහා තර ගය අෙ�� මස 20, 25 සහ 30 
�න වල පැවැ �� මට කට �� ෙයා� �ෙ�.
ෙකා�� වසං ගත ත��වය මත ෙසෟ� 
අංශ ��� �යම කර� ලැ� �� ෙර � ලා� 
සහ මා�ෙගා ප ෙ�ශ යටෙ� පැවැ �ෙවන 
ෙ� තර ගා ව �ෙ� පළ� වටෙ� �ය �ම 
තරග එම තරග සඳහා සහ භා� වන පාස-
�වල ��� �ඩාං ග ණ වල පැවැ �� ම ට�, 
අ�ධ අව ස� ��ව වටෙ� �ට ඉ�� තරග 
සඳහා ම��ථ �ඩා �� ෙයා� ගැ� ම ට� 
�ර ණය � �ෙ�.

�ට අම ත රව ��වැ� ෙකාටෙ� තර ගා-
ව � ය� ද පැවැ �ෙවන අතර, ඊට ක�ඩා-
ය� 57� ඇ� ළ� කර �ෙ�. එම ක�ඩා-
ය� කා�ඩ 10කට ෙබ� ඇත. ��වැ� 
ෙකාටෙ� ෙදවැ� ෙපළ තර ගා ව �ය සහ 
ඊට ඇ� ළ� වන ක�ඩා ය� ප�ව ෙතාරා 
ගැෙ�. 

19� පහළ පාස� �ක� 
එ��න තරග �� � ව ර ��
ෙකාට� 3�� ක�ඩා ය� 128� 
තර ගා ව � යට එ� ෙව�

ඉ��ය �ෙ� ෙ�ග ප�� යවන �ඩක ඉෂා�� ෂ�මා �ය 
ෙට�ට තරග ��ෙ� 300 වැ� ක��ල ස���ණ ��-
මට ඊෙ� සම� �ය. සංචා රක එංග ල�ත �ල සමග 

ෙච�නා� �වර පැව �ෙවන පළ� ෙට�� තර ගෙ� 
�� වැ� �නෙ� � එංග ල�ත �ෙ� ඩැ� 
ෙලාර�� ක��ල �වා ��ෙ� වර දට 
හ� කර ග� �� ඔ� ෙ� කඩ ඉ මට අව-
��ණ �මට සම� �ය.
ක�� ෙ��ට (ක�� 434) සහ ස�� 

ඛා�ට (ක�� 311) ප� ඉ�� යාව ෙව� ෙව� 
ෙට�� ක�� 300� ස���ණ කළ ��වැ� 

ෙ�ග ප�� යව�නා ෙලස�, එම ද�කම පෑ 6 
වැ� ඉ��ය ප�� යව�නා ෙලස� ඔ� වා�තා ෙපා තට එ� �ය.

ඉෂා�� ෂ�මා ෙට�� ක�� 300�

සංචා රක ද�� අ� කා� �ල සමග පැව� ෙදවැ� 
හා අව ස� ෙට�� තර ග ෙය� ල�� 95ක ජය� වා�තා 
කළ පා� �තා නය 2-0�� තර ග මා ලාෙ� ජය �� කර 
ග�ෙ�ය. වසර 17කට ප� ද�� අ� කා වට එෙර �ව පා�-
�තා නය ෙට�� තර ග මා ලා ව� ජය ග� පළ� අව �ථාව 
ෙමය ෙ�. ෙ� ජය ග්ර හ ණ ය� සමග අ� � �ෙ� නව තම 
ෙට�� ක�ඩා ය� ෙ�� ගත �� �වල 5 වැ� �ථානය 
අ�කර ගැ� මට පා� �තා න යට හැ� �ය.

ල�� 370ක ඉල �ක ය� හඹා �ය ද�� අ� කා� 
ඉ�ම ල�� 274කට �මා � අතර, ෙ� ජය ග්ර හ ණ යට 
වැ� �ය ක �ව ය� ලබා �� හස� අ� ක�� 5� දවා �-
මට සම� �ය. ඔ� පළ� ඉ� ෙ�� ද ක�� 5� �ඳ දම �� 
තර ගය �රා ද�� අ� කා� �ෙ� ක�� 10� දවා �ය. එය 
ඔ�ෙ� ෙට�� තරග ��ෙ� ෙහාඳම ප�� යැ�ම ෙලස 
වා�තා ෙපා තට එ� �ය. තර ගෙ� �රයා ස�මා නය ද ඔ�ට 
�� �ය.

බාබ� අසා�ෙ� නාය ක �වය යටෙ� පා� �තා නය 
ෙට�� තර ග මා ලා ව� ජය ග� පළ� අව �ථාව ෙමය ෙ�. 

ද�� අ� කා� �ෙ� ආර �භක �� ක� ඒ�� මක්රා� 
ල�� 108� ද, මැද ෙපළ �� ක� ෙට�බා බ�මා ල�� 
61� ද �� කර ��  �ය ක�ඩා යම පරා ජ ෙය� ෙ�රා ගැ-
�ෙ� සට නක �රත �ව� එය ප්රමා ණ ව� ෙනා�ය.  ප�� 
යැ� ෙ�� හස� අ�ට අන� සහ ය� �� ශා�� ෂා අ��� 
ක�� 4� දවා � මට සම� �ය.

පා� �තා නය පළ� ඉ�ම - 272 (�ය � ෙදනා ��) 
ෆා�� අ�ර� ෙනා�� 78, බාබ� අසා� 77, ෆවා� 
අලා� 45 ( අ��� ෙනාෙ� 56/5, ෙ�ෂ� මහ රා� 90/3) 
සහ ෙදවැ� ඉ�ම - 298 (�ය � ෙදනා ��) ෙමාෙහා ම� 
��වා� ෙනා�� 115, න� ම� අ� 45, අසා� අ� 33 ( 
ෙජා�� ��ෙ� 64/5, ෙ�ෂ� මහ රා� 118/3)

ද�� අ� කාව පළ� ඉ�ම - 201 (�ය � ෙදනා ��) 
ෙට�බා බ�මා ෙනා�� 44, �යැ� ම�ඩ� 33, ඒ�� මක්රා� 
32 ( හස� අ� 54/5) සහ ෙදවැ� ඉ�ම - 274 (�ය � ෙදනා 
��) ඒ�� මක්රා� 108, ෙට�බා බ�මා 61, ර� වැ� ඩ� 
�ෙ�� 48 ( හස� අ� 60/5, ශා�� ෂා අ��� 51/4)

පා� �තා න යට වා�තා ගත ෙට�� ජය�

ක� තර ��� �කෙ� නවක 
ෙවා� ෙබා� �� � ක � ව� 
��� ��ෙ� පාඨ මා ලාව ෙ� 
මස 13 සහ 14 ෙද�න �ඩා 
සංව �ධන ෙදපා �ත ෙ��� 
බ�ඩා ර ගම ���� �ඩා 
සං� �ණෙ� � පැවැ �ෙව�. 

� ලංකා ෙවා� ෙබා� 
ස�ෙ� ල නය, ක� තර ���� 
ෙවා� ෙබා� සංග මය සහ 
ෙවා� ෙබා� �� � ක � ව�ෙ� 
සංග මය ඒකා බ �ධව පව �ව� 
ලබන ෙ� ��� කඳ � රට 
ක� තර ��� �ක ෙය� ෙතාරා 
ග� නවක �� � ක � ව� 80 � 
සඳහා ප්රාෙයා �ක සහ �ා�ක 
�� � ව� ලබා � මට කට �� 
�� න� කර ඇත. ෙ� සඳහා 
ෙමරට ජා�ක ම�ටෙ� �� �-
ක � ව� 10 ෙදෙන� සහ භා� 
�මට �ය � තය.

�ෙලා� ��ක�� ආය ත-
නෙ� (ම��) අ� ග්ර හ ෙය� 
ෙමම ��� කඳ �ර පැවැ-
�ෙවන අතර, ෙමරට ����ක 
25 �ළ එ� ��� �ක ය �� 
ආ� �ක �� � ක � ව� 70 
බැ�� ��� �� මට කට �� 
ෙයා� �ෙ�.

ෙවා� ෙබා� 
�� � ක � ව�ට 
ක� තර� 
�� � ව�

ආබා ධ ය කට ල� �ම ෙ��-
ෙව� බං�ලා ෙ�ශ �ෙ� ��ඉ-
� ය� �ඩක ශ�� අ� හස�ට 
සංචා රක බට �ර ඉ��ය 
ෙකාෙද� �ප� ක�ඩා ය මට 
එෙර �ව ෙ� මස 11 වැ�� 
ඩැකා �ව ර� ආර�භ වන 
ෙදවැ� හා අව ස� ෙට�� තර-
ගය සඳහා �ඩා ��ෙ� අව �ථාව 
අ�� � �ෙ�. 

ඩැකා ෙට�� 
තර ග යට 
ශ�� නෑ

වසෙ� පළ� අ�ත �ජා �ක ග්රෑ�� �ලෑ� 
ෙට�� �ර තා ව �ය වන ඔ�ෙ� � යා� �වෘත 

ෙට�� �ර තා ව �ෙ� සා�ථක ආර �භ-
ය� ලබා ග� �� ජ�ම �ෙ� ෙලාරා 

ස� ෙ� ම�� ල�� 6-1� සහ 6-1� 
වශ ෙය� පරා ජ යට ප� කළ ��� 

��කා ෙස�නා �� ය�� ෙදවැ� 
වට යට �� � ක� ලැ� මට සම� 
�වාය.

ජන වා� මාසෙ� ආර�භ 
�මට �ය � තව �� ඔ�ෙ�-
� යා� �වෘත ෙට�� �ර-
තා ව �ය ෙකා�� වසං ග-
තෙ� අව � නම ෙ�� ෙව� 
ස� �න කට ක� �� තරග 
සං� ධා යක ම�ඩ ලය ඊෙ� 
(8) තර ගා ව �ය ආර�භ 
කළ අතර, ෙමවර පැවැ-
�ෙව�ෙ� 109 වැ� තර-
ගා ව � ය�.

අ�ත �ජා �ක කා�තා 

ෙට�� ��ෙ� වැ�ම �රතා ගණ න� 
�නා ��න 39 හැ� �� ෙස�නා ෙමවර හඹා  
ය�ෙ� �ය වා�තා ගත 24 වැ� ග්රෑ�� 
�ලෑ� �� ළය. ෙලාව වැ�ම ග්රෑ�� �ලෑ� 
�ස ලාන සං�ා ව� �නා ග� �ඩ කයා 
ෙහා �� කාව ෙලස වා�තා ෙපා තට එ�� 
��න ඔ�ෙ� � යාෙ� �ට� ��කා මාග ර� 
ෙකා�ෙ� �ස ලාන 24 වා�තාව සම � �ෙ� 
අර � �� ප� වන ෙස� නාට ඒ සඳහා ෙමවර 
තව� අව �ථා ව� උ� � �ෙ�.

����  56�� �ය පළ� තර ගය ජය-
ග� ඇය ඔ�ෙ� � යා� �වෘත ෙට�� තරග  
�ෙ� �ස ලාන 7කට  �� ක� �යන අතර, 
ප්රංශ �රතා 3� ද, ��බ �ඩ� �රතා 7� ද, 
අෙම � කා� �රතා 6� ද අ�කර ග� �� ඉ�-
� ෙය�ම ප� ව ��ය.

ඊෙ� ආර�භ � ෙ� තර ගා ව � ෙ�� ජපාන 
��කා නෙයා� ඔසාකා, ෙස� නාෙ� වැ�-
ම� ෙසා� �ය �න� �� ය��, ඔ��යා �ඩක 
ෙඩා� �� �� සහ ���ස �ල�ත �ඩක 
�ටැ� ව���කා ෙදවැ� වට යට එ�� ���.

ෙස� නා ෙග� 
සා�ථක ආර �භ ය�අ�ත �ජා �ක ර�� තරග �ෙ� ප්ර� ඛ තම තර ගා ව � ය� වන ��� ෙ�ෂ�� �ර තා ව �ය ආර�භ කර �� 

වසර 38කට ප�  එංග ල �තය පරා ජය �� මට �ෙකා�ල �තය සම� �ය. එංග ල �තෙ� ��ක �හැ� �වර 
ප� � ය� පැවැ� ෙ� තර ග ෙය� �ෙකා�ල �තය ජය ලැ�ෙ� ල�� 11-6� වශ ෙය�. 

ජය ග්ර හ ණය �ෙකා�ල �ත යට �� කර �� �හා� වැ� ඩ� ම�� තර ගෙ� වා�තා � එකම උ�සා හක ��ම 
තැ� මට සම� � අතර, එය වා�තා ෙපා තට එ��ෙ� 1983 වස ෙර� ප�ව එංග ල �තය පරා ජය කළ පළ� අව-
�ථාව ෙල��.

එංග ල�ත �ල ලැ� ල�� 6 ට ද� ව� පහර 2� එ� � අතර, එම ද� ව� පහර 2 ම සා�ථක කර ග� 
ලැ�ෙ� නායක ඕව� ෆැර� ���. �ෙකා�ල �තය ෙව� ෙව� �ල� හා� �ඩක �� රස� ද� ව� 
පහර 2� සා�ථක කර ග�ෙ�ය.

�ෙකා�ල �ත යට ඓ� හා �ක ජය�

අ�ත� පාස� අ� �� 19� පහළ පළ� 
ෙකාටෙ� තර ගා ව � යට ඇ� ළ� ක�ඩා ය� 
ෙමෙ�ය.

‘ඒ’ කා�ඩය - 
‘x’ ෙකාටස - ��ව, රාජ �ය, �එ�, � මැස-

න�, �� �ල, ෙව��
‘y’ ෙකාටස - සා�ත ෙජාශ�, මහ නාම, 

සා�ත ෙතාම� මාතර,  සා�ත ෙසබ �� ය�, 
සා�ත ෙබන ���, සා�ත ආනා �� ණෑ ගල

‘z’ ෙකාටස - සා�ත අ�ෙතා� මහ � වර, 
නාල��, සා�ත ෙතාම� ග���ස, ��ම��, 
ම� ය ෙ�ව, ෙ��� �මාර

‘�’ කා�ඩය
‘x’ ෙකාටස - ත��ට�, ම��ද, සා�ත 

�තර, ධ�ම රාජ, සා�ත ඇෙලා � ය�, ෙමාර� 
�� ලය

‘y’ ෙකාටස -  සා�ත ෙජාශ� වා�, ඉ� ප-
තන, ආන�ද, ස�රා ෙකාළඹ, ධ�ම පාල, මා�-
�ෙටලා

‘z’ ෙකාටස - ධ�මා ෙශාක, සා�ත ස�ෙ�-
ෂ�, ෙ�ව ප � රාජ, සා�ත අ�ෙතා� ව�තල, 
����, සා�ත ��ෙව �තර මහ � වර

අ�ත� පාස� අ� �� 19� පහළ ෙදවැ� 
ෙකාටෙ� තර ගා ව � යට ඇ� ළ� ක�ඩා ය� 
ෙමෙ�ය.

‘ඒ’ කා�ඩය - 
‘x’ ෙකාටස - � �මං ගල පාන �ර, �� ය �දල 

මැ� �� හල, සා�ත ෙජා� පාන �ර, සා�ත �තර 
�ග �ව, ක� තර �� ලය, ගල � � යාව මැ� �� හල

‘y’ ෙකාටස - �� �ය ර තන පා��ක, ��ස 
මැ� �� හල ක� තර, �� � �ස ක� තර, සා�ත 
ෙසබ �� ය� ක� ෙ� �ය, � ෙ�වා න�ද අ�බ ල-
�ෙගාඩ, අ� රා ධ �ර මැ� �� හල

‘z’ ෙකාටස - රා�ල �� හල මාතර, සා�ත 
ෙජා� යාප නය, කර �ෙද �ය මැ� �� හල, 
� ධ�මා ෙලාක කැල �ය, ල� � ය� ව�තල, 
���ථ මහ � වර

‘�’ කා�ඩය - 
‘x’ ෙකාටස - සා�ත ම�යා කෑග�ල, ජනා-

� ප� �� හල ෙකා�ෙ�, ඩ�� ෙ�නා නා යක 
ෙතාලං ග �ව, බ�ඩා ර නා යක �� හල ග�පහ, � 
ජය ව �ධ න �ර ම. �. ෙකා�ෙ�

‘y’ ෙකාටස - �.ද එ�. �ල ර�න ම.�. අ�බ-
ල �ෙගාඩ, �ං����, � රා�ල ක� ග �ෙතාට, 
ෙ�ෙ� ගම මැ� �� හල, රාජ �ය පාන �ර, කෑග� 
�� ලය

‘z’ ෙකාටස -ෙ�වත බල � �ය, ත��ලා 
ෙහාරණ, සා�ත ම�යා හලා වත, ��� රාජ 
ජාඇල, සා�ත ෙතාම� මාතෙ�, අෙශාක �� හල 
ෙකාළඹ

ඔ�ෙ� � යාෙ� පැවැ� �� බෑ� �� ��ස�20 
�ක� තර ගා ව �ෙ� �ර තාව �නා ගැ� මට ��� 
��ස�� �ල සම� ෙව�.  

ප� �ය වසෙ� �ර ය� ෙලස ෙමවර තර ගා ව �-
යට එ� � ��ස�� �ල ��ළ �නා ග� ෙතවැ� 
අව �ථාව ෙමය�. ඔ�� පළ� වරට 2011� ෙ� 
තර ගා ව �ෙ� �ර තාව �නා ග�ෙ�ය.  

��� �� පැවැ� තර ගා ව �ෙ� අව ස� තර-
ග ෙ�� ��ස�� �ල හ�ෙ� ප�� �ෙකාච�� 
ක�ඩා යම ල�� 27�� පරා ජ යට ප� �ය.  

තර ගෙ� පළ �ව ප�� වට පහර ෙද�� 
��ස�� �ල �� ල�� 189ක ඉල �කය හ�ෙ� 
�ෙකාච�� ක�ඩා ය මට ඕවර 20 අව සා නෙ� 
�� කළ හැ� �ෙ� ල�� 161� පම�.  

�ය� ��ං �ෙටා� ල�� 45� �� කර �� 
�ෙකාච�� ඉ�ෙ� වැ�ම ල�� ලා�යා �ය.  

ඉ�ෙ� �ඳ වැ�� අව ස� ක�� 4 ල�� 18� 
�ළ අ�� �ම �ෙකාච�� පරා ජ යට ෙ�� �ය. 
ප�� යැ� ෙ�� ෙබ� �ව�� �� ල�� 37කට 
ක�� 3� �ඳ �� මට සම� � අතර, ජැ�ස� 
බ��, ඩැ� ෙය� ���� සහ ෙ�� ඇෙබා� 
ක�� 2 බැ�� �ඳ ��හ.  

පළ �ව ල�� �� කළ ��ස�� �ලට 
සා�ථක ආර �භ ය� �� ෙජ�� ��� ල�� 
95� �� කෙ� ප�� 60� පම ණ� වැය කර ��. 
ඔ�ෙ� ඉ�ම හතෙ� පහර 10�� සහ හෙ� පහර 
3�� ව�ණ ව� �ය. ප�� යැ� ෙ�� ඇ�ඩෘ ට� 
සහ ජ� �ච ��ස� ක�� 2 බැ�� දවා ග�හ.  

ෙජ�� ��� අව ස� තර ගෙ� �රයා ෙලස 
න� කළ අතර, ��ස�� ක�ඩා ය ෙ�ම ෙජා� 
��ෙ� තර ගා ව �ෙ� �රයා ස�මාන �� කර 
ග�ෙ�ය.  

��� ��ස�� �� බෑ� �න�
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‘ෙස�’ ෙ� වන �ට අ�ත �ජා �ක �නමා උෙළල 
ගණ නා ව ක �ම ස�මා න යට පාත්ර � ෙට� �ත්ර ප ට ය�. 
��� �� � ල � �ය සහ �ද� ෙ�ව �ය එ� සම 
අ� �ෂ ක ව �ය. ඔ� ස� ත��වෙ� ප� වන �ඩා 
��� ළම ය� වටා එ� කතාව �ග හැෙරන එය ��� 
�� � ල � � යෙ� �� �� ��මා ණ ය�. මෙනා ��-
ඥ ව � යක ද වන ඇය සමඟ ‘ෙස�’ ෙසායා යෑම ට� 
ෙ� �� නම. අ� �� ඇය ෙදසට හැෙර�.  
��� අ� ප්රංශ ෙය� ෙ� කතා බහ අර ඹ�?  
ප්රංශෙ� කා� �වර ‘��� ෙරා�’ (Silk road) 

�නමා ස�මාන උෙළ ෙ�� ඉ��� ෙහාඳම ළමා 
න�වා �� යට ‘ෙස�’ ෙට� �ත්ර ප ටෙ� ෙස�ෙ� 
ච� ත යට පණ ෙපාවන 6 හැ� �� ක� ෂණ අ� ෙ� කට 
එම ඇගැ �ම ලැ�ණා. ඒ ඇගැ �ම � ලංකා වට ආඩ-
�බ ර ය�. ඉ� ප�ෙ� ���ෙ� �තා��� �නමා 
ස�මාන උෙළෙ� ආබාධ ස�ත තැනැ �ත� �� බඳ 
�නමා ��මාණ අංශ ෙය� ෙහාඳම �ත්ර ප ටය �� යට 

ප� �ය ෙදසැ �බ ර ෙ� �� ‘ෙස�’ 
ස�මා න ෙය� ��� ලැ�වා. ඒ 
අ�ව අ�ත �ජා �ක INDB �ත්ර-
පට ෙ�� ගත ��� අත රට ‘ෙස�’ 
එ� � �ෙබ නවා.   
 අ� �� �ත්ර ප ටෙ� අ�ත-

�ග ත යට �� ෙස�?  
ෙස� ච� තය රඟන ක� ෂණ 

ෙහාඳ රංග න යක ෙයෙදන බවට 
�චා රක ප්ර� චාර ලැෙබ �� පව � නවා. ඒ වෙ�ම � 
ලංකාෙ� ෙමවැ� ළම �� �� බඳ �� වරට �න මා-
ෙව� කතා කළ අව �ථාව �� ය ට� �චා ර ක ය� ෙ� 
�� බ ඳව හ��වා �ෙය නවා.   

ඉ�� ඔ�ෙතා බ� මාස ෙ�� ���� 90ක ධාවන 
කාල ය �� ��ව ‘ෙස�’ අෙ�  රෙ�� �කා ශය කර� 
ලැ�වා. ඒ සඳහා මං� ෙවෙළඳ නාමය ම�� අ�-
ග්රා හ ක �වය ���ම අගය කළ �� ෙදය�. එෙහම 
ෙනා�ණා න� ෙ� සඳහා බර පැන �� මෙ� 
�වා� � � ෂයා වන K.S.C ෙපෙ� රාට සහ මට අෙ� 
ෙපෟ�ග �ක මතය ෙයාදවා �පද � ෙ� ��මා ණය 
ජන තාව අත රට ෙගන යෑම අප හ� ෙවනවා.   

ෙලාක ෙසෟ� සං� ධා නෙ� සං�ා ෙ�ඛ න ව-
ලට අ�ව ඔ� ස� ෙරා� ත��වය �� ෙලාව �රා 
ka�ල බ�. අ� �� උප �න ද� ව� 160�� එ� 
ද� ව �ට ෙ� ත��වය ඇ� �ය හැ� බවට ඔ�� 
අව ධා ර ණය කර නවා.   

රට� වශ ෙය� � ලංකා වට එය �� ෙකාට තැ�ය 
හැ� ෙදය� ෙනාෙව�. ෙලාකෙ� ෙබාෙහා ��� 
රට වල ෙමවැ� ද� ව� ෙව� ෙව� ද�වන සැල-
��ල ඒ තර ම ටම අෙ� රෙ� ද��න නැහැ. ��� 
ද� ව� ෙ� ත��ව යට වැ� �ර ෙගා�� ෙව�න 
�� ව�. ඒ� ඊට �� ප්ර� කාර සඳහා �ඟ� ම��-
ය� ෙයා� ව�ෙ� නැහැ. ඒ ස�බ �ධ ෙය� අෙ� 
රෙ� ප්ර� කාර ම� �ථාන ෙදක� ද��න �� ව�. 
ඒ� ඒවාට ද� ව� ෙයා� ෙනාව�ෙ� වැ� � �-
ය�ෙ� �ෙබන ෙනා� � �ව �ක �� හා ඔ��ෙ� 
වැර� සමාජ ආක�ප ෙමවැ� ද� ව� සමා ජා �-
ෙයා ජ න ෙ�� බාධා ව� ෙවලා ��ම ෙ�� ෙව�. 
තව � ර ට� ඒවා ඒ �� ය ටම පැව �ය �� නැහැ. ඒ 
ප� � ඩ ය� ��ය ද� ව� වටා ෙග�� ෙ� ��මා-
ණ ෙය� අප �යා පා�නට උ�සාහ කර�ෙ�.  
ද�ෂ සහ ජන �ය න� �� �� ස� ‘ෙස�’ වටා 

අ�වැ� බැඳ ෙගන �� නවා ෙ� ද?  
ඔ�. ද�තා අෙ� ර�න, ස�ප� ජය �ර, මාෙන� 

වාන ��, සහ� රංවල, �ම� ජය �ංහ සමඟ මට� 
මෙ� ��� ෙදෙදනා වන ම�ම ෙපෙ�රා සහ ස�� 
ෙපෙ�රා ෙදෙද නා ට� ෙ� සඳහා රංග න ෙය� �ය-
ක �වය ��� මට අව �ථාව ලැ�ණා.   

ඒ වෙ� ම�, කැම රා ෙව� මෙනා� ෙ�ම�ත ද 
සහාය අ� �ෂ ණ ෙය� ස��ද උ� වල ද සං�ක ර-
ණ ෙය� න�� අම ර �ංහ ද සං�ත අ� �ෂ ණ ෙය� 
ගයා� ෙපෙ�රා ඇ�� ද�ෂ ක�ඩා ය ම� අපට ෙ� 
සා�ථ ක �වය සඳහා සහාය ලබා ��නා.   
 ඔබ අ� �ෂ ව � ය�, රංගන ��� � ය� 

වෙ�ම �ත ර� කා වක වශ ෙය� ද ෙ� හරහා එ�-
ද � නවා ද?  

ෙ� �ත්ර ප ටෙ� කතාව �� ග�ව �නට ‘ක� 
ෙපා� තාරා’ ඇ�� �ත ව �� ෙලා� ප�න ර ය� 
ලැෙබ නවා. ක� ගෑ�� ළමා �� ස� �� යට සමා-
ජෙ� එත ර� අව ධා න යට ල� ෙනා�� ෙ� ළ��ට 
�වශ �� ෙය� �� ත යට ��ණ ෙද�නට ෙවර 
ෙද�න අපට �� ව�.   
‘ෙස�’ ෙට� �ත්ර ප ටෙ� ඉ� �ය ෙකෙ� ෙ��ද?  
අප නැවත �ප වා � �ය ඔ�ෙ� ‘ෙස�’ �කා-

ශය ෙවනවා ද��න හ�ම කැම ��. ඉ� � ෙ�� ඊට 
ඉඩ හ සර ලැෙබ�. �� � ෙපා ෙත� ‘FB – senu – 
kalupodithara’ හරහා ෙ� �ත්ර ප ටෙ� �ත රස 
���න �� ව�.   

ඒ වෙ�ම අෙම � කා� ෙනද �ල�ත සහ එංග ල-
�තෙ� �නමා උෙළල ගණ නා ව ක ටම ෙ� �ත්ර ප ටය 
ෙතාරා ෙගන �ෙබ නවා. ඒ අයෙ� ෙකා�ෙ�� මත 
අප තවම ‘ෙස�’ ෙට� �ත්ර ප ටය අ�ත �ජා ල යට 
එක� කර නැහැ. ඒ� ඒ �නමා උෙළල හමාර �� 
ප�ව අපට ඒ අව �ථාව ලැෙ��.   
ඉ�� බලා ෙපා ෙරා�� ෙමානවා ද?  
�ෙ��ඡා මෙනා උප ෙ� � කා ව� වශ ෙය� ඔ�-

ස� සහ මතට ඇ�බැ� � ත�ණ ත� � ය� 
සමඟ දශ ක ය කට ආස�න කාල ය� වැඩ කළ මට 
ඒ ස�බ�ධ අ�� �� ෙබාෙහා ම�. ඒ වෙ� සමා-
�ය ප්ර�න අලළා ඉ� � ය ට� ෙට� �නමා ��මාණ 
එ� ද�ව�න බලා ෙපා ෙරා�� ෙවනවා. ඒ� 
‘ෙස�’ වෙ� ෙපෟ�ග �ක ධන ෙය� මට ඒ ��මාණ 
කර�න අමා ��. ඒ සඳහා ��පා ද ක ව ��ෙ� �ය-
ක �වය මං අෙ��ෂා කර නවා.  ඒ ටෙ�ම බ�ට්රම 
�හා� මහතා යටෙ� ෙ� වන �ට �න මාව හ�-
ර �� �� නවා.

 �ව� මෙ�� ජය � ක්රම    

නවක �නමා අ�-
�ෂ ව ර ය �ෙ� �නමා 

ආග ම නය "�� මෙ� 
��ෙ�" �න මා ප ට ෙය� 
��ෙ�. ඒ �න මා ෙ�� 
�ෂා�ත මන �ෙ� �ය. 
ඔ� ෙට� නා� ��-
ප ය� අ� �ෂ ණය කර 
ඇ� අතර �න මා ක ර ණය 
හැ� � ෙව�.  වෘ�� ෙය� 
��ත මන �ෙ�� �ව� 
හ�� �ල ධා � ෙය�.

 ඔබ,  "�� මෙ� 
��ෙ�"�න මා ප ට යට 
ෙගෙන�ෙ� , ස� �� � ම�. 
එවැ� කතා ව� �න මා වට ෙගන 
එ�නට ඔබව ෙපාළ ඹ වන කාර-
ණාව �ම�ද?

���ම �ය�න ඕන ෙ� 
කතාව අහ�න ලැෙබ�ෙන 
මෙග �� ෙර� මා�ග ෙය� 
. ෙ�ක "�� මෙ� ��ෙ� " 
න�� නව ක තා ව� �� හට 
�ය �ලා ��ෙ�. ෙ� ෙපාෙ� 
ක� ව රයා අ�ට �ය�ෙන ෙ� 
කතාව  ඔ�ට,  �� මෙ� ��ෙ� 
එෙහ ම� නැ�ත� �ම � පාල , 
�යන ලද ඔ�ෙ� ස� කතාව 
බව. න�� ෙ� මෑතක �ට 
�ප ෙදෙන�ම �ය නවා ෙමය 
ස�ය කතා ව� ෙනාවන බව�. 
ෙකෙ� න�� ෙ� කතාව අපට 
ෙහා�� ��නා . ඉ�ප �ව අප 
ෙ� ෙපාෙ� ක� ව රයා ෙග� 
�ත්ර ප ට ය� ��මා ණය ��ෙ� 
අර �ණ ෙපර �� කර ෙග� 
එම ෙපාත �ල� ග�තා.  ෙමය 
ෙහා��ම ද�ෙ� ෙ� ෙපාෙ� 
ක� ව රයා වන උෙ�� සම� 
�මාර මහතා තම�. ඉ�ප �ව 
අප ෙම� �ර නා ට කය  ඉ��ක 
අ�ල �ප �ංහ ලවා �ය ව ග�තා. 
එෙ�ම මෙ� ස� ප තම �� ෙර� 
වන කැල �ය ��ව � � ලෙ� 
ප්ර�ණ ක� කා චා�ය වර-
ෙය� වන �යං කර ර�නා යක 
�ර නා ට කය අව ස� ��ෙ� 
කට � � ව ල� උප ෙද� ලබා-
��නා. නව ක තා වට ප� බා � රව 
�න මා �මක ෙවන �ක� �ස� 
�� කළා. න�� නව ක තාව �ළ 
ගැ�ව ��න අ�ථ යට හා� 
ෙනාවන ෙලස අප අ�� �ත්ර ප-
ටය ��මා ණය �ණා.

 ෙ� �න මා ප ටය ළඟ �ම 
EAP ම�ඩෙ� �න මා හ �වල 
�ර ග ත ෙව නවා. ෙ� වසං ගත 
සමෙ� �න මා ප ටය  ප්රද �ශ නය 
��ෙ� අ� ෙයා ග යට ඹබ ��ණ 
ෙද�ෙ� ෙකාෙහා මද?

ඇ�ත ටම මෙග ��ම �න මා-
කෘ �ය �ය� වැඩ  අව ස �කර 
මාස හත ර� ඇ� ළත 2019 
වසෙ� මැ� මස  �ර ග ත � �-
මට EAP ම�ඩ ලය එක � ටම 
කැමැ�ත පල කළා. ��ම �න 

ව�ෙටා�  �න මාව 
ෙ��ෂ කයාව 

ඉව තට �� කළා
�ෂා�ත මන �ෙ��

��� �� � ල � �ය

හැ� � �ක ම �� ෙතාරව මා 
වැ� �ල ධා � ෙය �ෙ� පල � වන 
�නමා ��මා ණය සඳහා එවැ� 
ආරා ධ න ය� ලැ�ම ම ප්රමා ණ-
ව�. ඒ �ත ර� ෙනෙව� �න මා-
පට 80 කට වඩා �� ව� �ෙයන 
සම යක. තව � ර ට� �ය නවා න� 
�� මෙ� ��ෙ� �න මා ප ටෙ� 
trailer එක youtubeඑකට �ල 
මාස �න� ඇ� ලත ල�ෂ10 
කට වඩා views  �ෙය නවා 
.�න කට �ර ක ථන ඇම �� 10-15 
අතර එනවා. "�� මෙ� ��ෙ�" 
එ�ෙන කව දද ? �යල  අහලා. 
එෙ�ම �න මා ශාලා 105 �� 
පමණ �� මෙ� ��ෙ� �ත්ර-
ප ටය ලබා ෙදන ෙලස මෙග� 
ඉ�ලා �� නවා .ෙකාෙහාම 
�ණ� මට ��වා ස ය� �ෙය-
නවා �� වම ෙ��ෂ කයා ෙමම 
�න මා ප ටය වැළ ඳ ග�නා 
බවට . ෙකාෙරානා ත��වය  
�සා ෙ��ෂ ක යාෙ� අ� ව� 
�ෙය නවා වෙ�ම ෙ��ෂ ක-
යාව ග්රහ ණ යට ගත හැ� ෙහාඳ 
�ංහල   කලා �මක වෙ�ම 
වා�ජ �න මා පට ( classic 
& commercial movies )
වල ද�� �ඟ ය� �ෙය�ෙ� 
. වා�ජ ෙහා කලා �මක ෙහා 
��මා ණය �ය� ස��ව යාව 
ග්රහ නය කර ෙනාග ත ෙහා� 
ෙව�ෙන එකම ෙදය�. අප 
පාස� යන කාලෙ� මෙග නග-
රෙ� මහ � වර  �න මා ශාලා 5� 
��ණා. අද �ෙය�ෙන එකම 
එක �නමා ශාලා ව� �ත ර�. 
ෙ�වට ෙ��ව 90 දශ ක ෙය� 
ප�ව පැ�� අ� ශය ෙබාළඳ 
වා�ජ �නමා �න මාව,  වෙ�ම 
ජා� �තර ස�මා නම බලා ෙපා-
ෙරා ��ව කළ රෙ� සං�කෘ �ය, 
ස� චා රය �නාශ කළ කලා-
�මක �නමා ව�ෙටා �ව ෙමරට 
�න මා හ �ව �� ෙ��ෂ ක යාව 
ඉව තට �� කළා. ඉ�� මම 
�ත නවා මෙ� ��මා ණය වන  
"�� මෙ� ��ෙ�" ව�ත මාන 
ෙ��ෂ ක යාව  ෙවන�ම ආකා-
ර යක අ�� � ම කට ල�ක රන 
බව. ෙකාෙහා ම� ෙ��ෂ ක යාට  
�ෙනන ��මාණ හ� නා ගැ-
�ෙ� ෙහාඳ ඉව� �ෙය නවා 
. "ෙහා ගානා ෙපා�ණ". 
"ආෙලාෙකා උද පා�", "ඝර-
ස�ප" , "යෙශා දරා", "ප්රෙ�-
ගය", "ප���" වැ� ��මාණ 
ෙ��ෂ ක යාව ග්රහ ණ යට ග�ෙ� 
ඒ ��මාණ කලා �ම කද වා� ජද 
�ය න ෙ�ට වඩා ��මා ණ වල 
��� ��පා දන �ණා �මක 
භාවය �සා.

 "�� මෙ� ��ෙ�" ඔබෙ� 
�� �� �නමා පටය. ෙමතැ-
නට එ�න ප� �ම හ� ග�ෙ� 
ෙකාෙහා මද?

මම �න මා වට එ�න ක�� 
ෙට� නා� අට� කරල �ෙය-
නවා. ඒවා සම හ ර� ස�මා න යට 
ල�ෙව ල� �ෙය නවා . න�� 
මම �ව� හ�� �ල ධා �-

අංශෙ� ගරා වැ �ම ආර �භ ය� 
සමඟ ම මම ෙට� නා� �ෂ යට 
ස� ��නා. 

මම �ඩා කාලෙය් �ටම 
��ච� ��ෙස� �� හට 
තමා මට මා ගැන හ� �වා-
�ය හැ�ෙ�. �ව� හ� � වට 
බැ� එ� ඉහළ �ළ ද�වා 
ගම� කළ�, මම �න මා ක-
� ව � �ෙ� �� නෙ� ��යා. 
ඒ� �ව� හ�� �ල ධා � ය �ට 
ක�ද �ද� ෙද�ෙ�? ඒ �සා 
ෙබාෙහාම අමා � ෙව� �ද� 
එක� කර ෙගන "�� මෙ� 
��ෙ�"  �න මා ප ටය සඳහා 
�හාරා �ද� ෙහායා ��නා.
�හාරා මට �ද� ෙනා��නා න� 
"�� මෙ� ��ෙ�" අද� මෙ� 
��න �න මා ප ටය �� හ ටම 
�ෙ��. අප බලා ෙපා ෙරා�� 
ෙනා� ආකා ර යට "�� මෙ� 
��ෙ�" �න මා ප ටය  ස��-
�ණ ෙය� අව ස �කර අ� මැ �ය 
ලබා ග�නා ෙත� අ� � ශාල 
�ද� ප්රමා ණ ය� වැය කර�න 
��ධ  �ුණා. ඒ ෙකෙ� ෙවත� 
නැවත හැ� බල න �ට, �ශාල  
ආ�ම තෘ�� ය� �ෙය නවා. මම 
ෙමාන ස�මා න ය �ව� බලා-
ෙගන ෙනෙව� ෙ� ��මා ණය 
ක ෙ�. ෙ� ෙවන ෙකාට අපට 
හැ� ෙවලා �ෙය නවා, ජා�-
�තර �නමා උෙලළ හත කට 
පමණ "�� මෙ� ��ෙ�" 
�න මා ප ටය ඉ� � ප� කර�න. ඒ 
වෙ�ම  2021වසෙ�  ජා� �තර 
�න මාව �ෙයා ජ නය කළ පළ �-
වන �ංහල �ත්ර ප ටය "�� මෙ� 
��ෙ�". ඒ ෙලාකෙ� ප්රධාන 

හ� නා ෙගන ඇ�ෙ� ෙමාන 
හැඩ ය ක ටද?

 මම තාම �න මාව අ�-
නය කර�න පට �ග�තා 
�ත ර�. ෙ�ක ෙගාඩ�ම 
සං��ණ �ෂ ය�. මැෙරන 
දවස එන ක�ම ඉෙග න ග�න 
ෙවනවා. ෙම� අව සා න-
ය� ද� නවා �යා �තා ග-
�න ව� බැහැ. මම �ෂ ය� 
�ප ය�ම හැ�� ෙකෙන�. 
business management, 
international 
relations,counciling 
,human resource 
management,Project 
management වෙ� 
subjects �ප ය�ම . ඒ 
වෙ�ම මම malaysian film 
acadamyඑෙ� කාල ය� 
�න මාව �� බ ඳව  හැ� �-
ම� කළා. න�� ෙ� �ෂෙ� 
හැඩ තල �� බ ඳව තාම මා �ළ 
���ත �ග ම න ය� නැහැ. 
ෙ� කාර ණව ෙමාක �ණ� 
මෙ� �න මාෙ� ෙබ� ම� �යා-
ෙගන නැහැ. කලා �මක වා�ජ 
වශ ෙය�. කලා �මක ෙහා 
වා�ජ ෙ� ෙදකම �ෙය�ෙ� 
එක� ඇ�ෙළ්.  ෙමාෙහාත 
ෙවන ෙකාට මා �න මාව �යන 
�ෂය  හ�නා ෙගන �ෙය�ෙ� 
ප්රධාන ෙකාට� ෙදක� �� හට. 
ඒ        ෙ��ෂ කයා ආස�ත 
�න මාව හා ෙ��ෂ කයා 
ආස�ත ෙනාවන �න මාව. 

ෙමාන ප�� ත ක� ��ව� 
ෙ��ෂ කයා නැ� �සාම ෙ� 
රෙ� �න මා හ� 200 කට වඩා 
වැ�ලා. ප� �ය වසර 15� 
වෙ� කාල පරා ස ය� �ල. 
රෙ� ජන ග හ නය ල�ස 20� 
.ප� �ය වස ර� එක හ මා ර� 
�ළ  ජන � යම �ත්ර ප ටය බලලා 
�ෙය�ෙන ල�ෂ 7 කට� 
වඩා අ� ප්රමා ණ ය�. ප� �ය 
වසෙ� �න මා ශාලා17� 
වැ�වා. �ංහල �ත්ර පට 
ෙප�වන �න මා හ�  100� 
වෙ� �� �ෙය�ෙ� . ෙ�ක-
ව� ෙ�ර ග�න තමා ඉ�� 
සට �ක ර�න ඕන.ෙ�කට 
�� �� ක�� වා ද ෙය� ෙතාර 
එ�� ම� අව� ෙවනවා 
.නැ�ත� න� � �ෙයා , අ�-
�ෂ ක ව� ඉ� � ෙවලා �නමා 
ශාලා ඉ�� �ක� වහ ල ��. 
අප පාස� යන සමෙ�  �නමා 
ශාලා 350 කට වඩා ��ණා . 
ෙ� ෙවන ෙකාට �ංහල �ත්ර-
පට ෙප�න�න �ෙය�ෙ� 
100කට� අ� ප්රමා ණ ය� .

 ෙ� �න මා ප ටය ට රංගන 
���� සහ අෙන �� අව ෙ�ෂ 
���� ෙතාරා ගැ � ෙ�� 
ෙමාන වෙ� �� ෙව ත�ද ඔබ 
අ� ග ම නය කෙ�?

ෙමය තමා �� ෙ� �ම 
කා�යය �ෙ�. සාක�ඡා වට 
�ප ය�ම ��ණා. අව සා නෙ� 
එ� එ� ච�ත සදහා ගැල ෙප-
නම රංඟන ���� ෙතාර ගැ-
�ම සඳහා �යං කර ර�නා යක 
හා සන� �ණ � ලක ප්ර�න 
ක� � ව� ප�කළා. ඒ ම�� 
අව සා න ෙ��  රංඟන ����   
�� ස� ෙතාර ග�තා. ඒ අතර 
මෙ��ද්ර ෙපෙ�රා, ජය� 
ෙ�නා නා යක , ජග� ච�ල , 
�යං කර ර�නා යක , �මාර 
�� මා �ර , ද�තා අෙ� ර�න , 
පා�ත ��වා ,ෙරාජ� ෙසෙන-
� ර�න ,�හා� ප්රනා��, 
අ� � ��කා පා� �කෙ� ඇ�� 
තව� න� ෙනා� ප්ර��ධ 
න� � � ය� �ශාල ප්රමා ණ ය� 
�� නවා. ෙ� ��මා ණය සඳහා 
�යං කර ර�නා යක ලබා �� 
සහය අම තක කර�න අමා ��. 
ඔ� සැබැ ��ම මනා �ය � ම� 
ස�ත ���ම� ෙම�ම ම�-
�ස ය ක ෙම� ��ණ �� ෙස�.

අ� සාර මා�ං ෙගාඩ

ෙය� �සා මෙ� නම ෙය�ෙව 
නැහැ , ෙ� ��ම ��මා ණ ය-
කට. ෙවන� අය සමග එ�ව 
��මාණ කර ණෙ� ෙය�නා.

ෙ� �න මා ප ටෙ� රඟ පාන 

�ය �ම ප්රධාන න� � � ය� 
2000 වසෙ� �ට 2010 වසර 
ද�වා මා කළ ��මාණ  සඳහා 
මෙ� ��මා ණ ව ලට �ය ක ෙවලා 
�ෙය නවා.   2010 ප�ව එම 

ජා� �තර �නමා උෙල ළ� 
වන බං�ලා ෙ� ශෙ� ඩැකා 
ජා� �තර �නමා උෙලළ.

 �න මාව �යන �ෂය, ඔබ 

� ලංකාෙ� ඔ� ස� ළම�� ගැන 
�� වරට �න මා ෙව� කතා කෙ�

‘ෙස�’

�ෂා�ත �ර ම� අ� �ෂ ණය කළ "�ම� ඡ�ත මාන-
වක" �න මා ප ටය ප� � ය�  �ට �� ���� ඇ� එක 
සහ එන �� ඇ� ෙව� අඩ �ය හරහා �� හ�� ලැ�ය. 
ඒ අ�ව �� ����� ප්රද �ශ නය ආර�භ වන ෙදවැ� 
�න මා ප ටය ව�ෙ� "�ම� ඡ�ත මාන වක"ය. �ට ප්රථම 
ච�ද්ර ර�න මා� � ගම අ� �ෂ ණය කළ "�� ඇ�� 
ෙජා�" �න මා ප ටය එ�� �� හ�� ලැ��. "�ම� ඡ�ත 
මාන වක" �න මා ප ටය �� ��� �� හැ� ෙම� අන � �ව 
ෙමරට �න මා ශා ලා වල �ර ග ත � මට �ය � තය. අම ර �� 
කලං � �ය, �රා� �ෙ�රා, ��� �ද �නා යක, හෂා� 
ර�නා යක, සම� ��ව, �ය�ක �ණ ෙ� කර, ලා� හ� ආ-
ර��, ගායනා �යා �ව�, �ය�ත �ර �ංහ, ගෙ�� හස රංග, 
�ව� අ� මංසා, �ෙනර සහ� ���ත, ෙද�� ��සර, 
�හාරා ස�ස ර�, ෙන�� ෙසහ�සා සහ අ�ෂා ෙ�නා-
නා යක ෙම� ච�ත රඟ�. කැමරා අ� �ෂ ණය ��� 
�ශා �ත ෙග�. සම� ��ව කලා අ� �ෂ ව ර යාය, ශා� 
අ���ෙ� සං�ක ර ණ ය�, ද�ශ� ෙපෙ�රා සහාය අ�-
�ෂ ණ ෙය� �යක �ය. ස�ර �බ �ංහ සං�ත අ� �ෂ ව-
ර යාය, �ධා යක ��පා ද න ෙය� �යංක �ණ ෙ� කර එක� 
�ය, ෙකාර ලෙ� උප ��ස ��පා දන සහා ය ක ව ර යාය. 
"�ම� ඡ�ත මාන වක" ස�සර ���� ��පා ද න ය�.

"�ම� ඡ�ත මාන වක" 
ෙව� අඩ � යට �� හ�

ෙසෟ�ා ර �ෂක ෙ�� 
මත �න මා ශාලා වසා 
��ම �සා �ර ගත �ම 
තාව කා � කව නැවැ-
��� "�කඩ පැං�" 
�ත්ර පය ප� �ය හතර 
වන � �ට නැව ත� 
�ව �න �රා �න මා-
ශා ලා වල  �ර ගත �ම 
ය�� ඇර ��. ක�පන 
ආ� ය වංශ සහ ��දන 
ආ� ය වංශ ෙදෙසා ෙහා � ර� ��� ��මා ණය කළ "�කඩ 
පැං�" �ල ර�න ආ� ය වං ශෙ� ��පා ද න ය�. මාල� 
ෙෆා�ෙ�කා, ර��ද්ර ර�ෙද �ය ජැ�ස� ඇ�ත�, 
��හා� ඒක නා යක, ධනං ජය �� ව �ධන, උමා� �ල ක-
ර�න, දයා ෙ�ව එ� � �ංහ, බ��ල �ෙජ්�ර, සමග ළමා �� 
�ෙෂ�යා ෙෆා�ෙ�කා සහ ළමා න� ල��ක ෙ�ශා� 
රංග න ෙය� ෙමයට �යක ෙව�. "�කඩ පැං�" ඊ ඒ � 
�ත්ර පට ෙබ� හැ � ම� ෙ�

‘�කඩ පැං�’ 
ය�� �ර ගත ෙ�

�නමා �ෙලා� 
ෙව� අඩ �ය �� හ ��

ෙමරට �න මා පට ෙලාව �රා ��ර ��න ෙ��ෂ ක-
��ට �වෙ� �ට නැ� � මට අව �ථාව උ� ��ෙ� අර �ණ 
ඇ� ව ආර�භ කළ �නමා �ෙලා� අඩ �ෙ� සමා ර �භය 
ප� � ය� ෙකාළඹ �න ම� ග්රෑ�� ෙහාට� ප� ශ්ර ෙ�� �� 
ෙක��. ��ත ද ��වාෙ� ප්රධා න �ව ෙය� �� වන ෙමම 
ක�ත � යය ඔ�ෙ� නව තම �න මා පට නැ� �ම ෙම�ම 
නවක �න මා ක � ව�ට �ය �නමා ��මාණ ��පා ද න-
ය ටද අව �ථාව උ� කර ෙද� ඇත. ෙම� ආර �භය සඳහා 
ප්රධාන ආරා � ත ය� වශ ෙය� පැ�ෙපාල �ප�� ��ෙයා 
සහ ෙහළ �නමා �� �ය ��ත්රා ��� සහ භා� �හ.  එෙ�ම  
මහා චා�ය ��� ආ� ය ර�න ප්ර�ඛ �ෙ�ත්රෙ� ප්ර� ණෙයා 
�ස� ද ෙ� සඳහා එ� ව �� යහ.

�ව�ෙ� ‘�වා’ ඇරෙ�

ප්ර�ණ රංගන ��� 
�ව� �මා ර �ං-
ගෙ� �� �� �නමා 
අ� �ෂ ණය "�වා" 
�න මා ප ටෙ� �ය �ම 
�ගත ��� ප� �-
ය� �මා වට ප��ය. 
�ව� �මා ර �ංග 
���ම ප්රධාන ච� තය 
�� ප ණය කරන ෙම� 
සං�තා �ර ර�න, 
��ට� ෙම���, 
ද�ශ� ධ�ම රා�, 
කැ�� ආ�ය�, �නා 
�මා�, �මාර රණ �ර, 

සර� ��� �ර, ගයා� මාප ල ගම, ආන�ද අ� ෙකා රාළ, 
ෙරා�ත ඩය�, �ද� �ෙ� ෙ� කර ඇ�� න� ��ෙයා 
�ස� �යක ෙව�. කැමරා අ� �ෂ ණය ��ල �ප තඹ �-
ට ෙග�. ච�දන එ� � �ංහ සහාය අ� �ෂ ව රයා ෙ�. 

�ෙකා ��� ෙව� ෙව� ��� �ය මා� සහ ඉ�� 
ධ��ක බ�ඩාර "�වා" ��පා ද නය කර�.
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�� ආස
මම

�� ය�
��

ච�ත 
කර�න

දඟ කාර කට කාර �ං� ෙක�ෙල� 
කාල ය� �ං� �ර යට නැ� වම බැ� 

�ණා. ඒ ව�සලා �ය ල ෙගාඩ. අ�� 
��මා ණ ව �� ෙ��ෂ ක ය�ට හ� ෙනා�-
ණ� ස�බ�ධ �ණ �� කා�න ��මාණ 
නැවැත �කා ශය �ම� එ�ක ෙ��ෂ ක-
ය�ට ව�ස ලාව ��� ප� �ම ෙළ�ග� 
� �ෙබන බව ද��න ලැෙබ නවා. අ�� 
ආර �භ යක ෙහා� වා ව� ෙ��න� එ�ක 
ඇය අෙ� කතා බ හට එක� �ෙ� ෙ� 
�� හට.

ෙකාෙහා මද ව�සලා ��ෙ�?
ෙහා�� ඉ�නවා. හැබැ� ෙකා�� වසං ගත ත��වය �සා ප�-

�ය අ� � �ෙදම �ෙ�ෂ ෙදය� කෙ� නැහැ. ��� �� හට සාමා� 
වැඩ කට �� �ක කර ෙගන ��යා. වැ� හ� ය� ෙගදර තම� කාලය 
ගත කෙ�. �� න� මම� නං�� අ�� වැඩ කට � �ත කට ලෑ�� 
ෙවනවා. ඒ ෙව� ෙව� හැ� �� කර නවා. ෙ� අ� ��ෙ� මැද වෙ� 
ෙව�� අ� ෙද�නා ෙවන� �� හට කරන අ�� වැෙ� එ� යට 
ෙ��න තම� සැල �� කර ෙගන ඉ�ෙ�.

ව�සලා අ�� ��මා ණ ය �� කාල ය �� ��ෙ� නැහැ. රංග න-
ෙය� ස�� �ණ ෙය� ඈ� ෙවලා ද?

රංග න ෙය� ඈ� ෙවලා නැහැ. රංග න ෙය� ඈ� ෙව�න 
අද හ ස� නැහැ. මැෙරන ක� රඟ පා�න තම� මෙ� ආසාව. 
ෙකා�� ප්ර�නය �සා ප� �ය අ� � �ෙදම ��ම අ�� වැඩ� කෙ� 
නැහැ. ඒ �සා මාව ෙ��ෂ ක ය�ට අ�� ��මා ණ ය �� ද��න 
ලැ�ෙ� නැහැ. මට බෙබ� ඉ�න �සා එයා ගැන �තලා ප� �ස� 
ෙව�න� ඕනෑ ෙ� කාෙ�. ඒ �සා �ක� වැඩ කට � � ව �� ඈ� 
ෙවලා ��යා. කර�න �ට� සම හර වැඩ� ෙකා�� ප්ර�නය �සා 
ක� ��න �ණා. න�� ෙහාඳ වැඩ� ලැ� ෙණා� ඉ� � ෙය� මාව 
ෙ��ෂ ක ය�ට ද��න ලැෙබ�. රංග න ෙය� ස� ග�න මෙ� 
කැමැ �ත� නැහැ.

ෙබාෙහා කලා ��� � ය� �වා හය එ�ක රංගන �නය පැ�තක �ය-
නවා. ව�සලා ආෙය� රංගන කට � � ව ලට එක� ෙවන වට සැ�යා 
කැමැ� ද?

මම රඟ පා න වට සැ� යා ෙග� ෙකාෙහා ම� කව � ව�ම ප්ර�න-
ය� ��ෙ� නැහැ. එයා ද�නවා මම ලැෙබන හැම ෙ�ම කර�ෙ� 
නැහැ �යලා. මම හැම �ම ෙතාරලා ෙ�රලා ප�ෙ� වැඩ කට � �-
ව ල ට� ප්ර�න ය� ෙනාෙව�න තම� රංග න යට ස�බ�ධ �ෙ�. 
ඒ �සා මම රංග න යට ස�බ�ධ ෙවන එක සැ� යාට ප්ර�න ය� 
ෙනෙම�.

ව�සලා ජන � ය �වය දරා ෙගන �ට� ෙකෙන�. කාෙල� කාෙලට 
රංග න ෙය� ඈ� ෙවලා ��ම අප රාෙ� �යලා �� ලම නැ�ද?

මම ��ෙ� එ� එ� කාල වල �ෙ�ක අර ෙගන තම� රංග න යට 
ස�බ�ධ �ෙ�. �වා හ ෙය� ප�ෙ�, බබා ලැෙබ�න ඉ�න ෙකාට 
වෙ�ම බබා �ක� ෙලා� ෙවන ක� රංගන කට �� කාල ය කට 
නැවැ ��වා. මම ��ත ��මාණ ප්රමා ණ ය කට තම� ස�බ�ධ 
�ෙ�.  මම වැඩ ෙනාකර �ට� කාලය ගැන මට �ක� නැහැ. 
ෙමාකද මම �ත නවා තව මට ඉ� � යට වැඩ කර�න කාලය �ෙය-
නවා �යලා. මම කලාෙ� ��යා. ජන �ය �ණා. අද ට� ප්ර� චාර 
ලැෙබ නවා. ඒ වෙ�ම මම �වාහ �ණා. ද� ෙව� ලැ�ණා. ද� ව� 
�� ��� �ක ෙලා� ෙවනවා. ෙහාඳ ප�� �� ත ය �� මට �ෙය-
නවා. මට �� ෙදය� නැ� �ෙ� නැහැ. රංග න යට �රාම ��බට 
මට ආෙය� වැඩ කර�න �� ව�. ඒ �සා කර�න බැ� �ණ ෙ�ව-
�ව ලට වඩා මට කර�න �ෙයන ෙ�ව� ගැන මම බලා ෙපා ෙරා�� 
සහ ග තව ඉ�නවා.

�� �වෙ� වග � �ව �� ��ලා වැඩ කර�න �� ව� ද? ව�
සල
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�� මෙ� �වට අ� �� 7�. එයාට ෙබාෙහා ෙ�ව� වැට ෙහ නවා. 
ත� යම ෙ�ව� කර ග�න� �� ව� �සා මට වැඩ කර�න පහ ��. 
එෙහම �යලා හැම ෙ�ම කර �ෙ� ව� �වෙ� වැඩ කට � � ව ලට 
බාධා ව� ෙව�න කා�ය බ �ල ෙව�ෙන ව� නැහැ. හැම ෙ�ම සම බ-
රව කර ෙගන ය�න මම උ�සාහ කර නවා
ව�ස ලාට ආද රය කර� ෙ��ෂ කෙයා තාම� ව�ස ලාව අම තක 
කරලා නෑ ෙ� ද?

ෙ��ෂ කෙයා මට �ය නවා අ�ෙයා ඔයාව අ�� ��මා ණ ය �� 
ද��න ලැ�ෙ� නෑෙ� �යලා. හැබැ� එයා ලට මාව අම තක ෙවල 
නැහැ. ඒක තම� ව� නම කාර ණය. ෙමාකද මම ��ත ��මාණ 
ප්රමා ණ යක වැඩ කෙ�. �� තව වැඩ කරලා මත කෙ� �ෙඳන ච� ත-
ය� ෙව�න අමා ��. න�� ෙ��ෂ ක ය�ෙ� මත කෙ� �ෙඳ�න 
වාස නාව ලැ�ණා මට� නං� ට� ෙද�න ටම. ඒ වාස නාව �ෙය නවා 
අ�ට. මම ස�බ�ධ �ණ පරණ නා� ප� �ය දව �වල නැවැත 
�කා ශය �ණා. එත ෙකාට ෙ��ෂ ක ය�ෙ� මත කය අ�� �ණා. �� 
���� නා� නැවැත �කා ශය �ණාම එය නැවැත නර ඹ� ෙබාෙහා 
ෙදෙන� මට කතා කළා. ඔ�� මට ��ෙ� ඒ නා� ෙගාඩ� ල�ස-
න� අද ට� ඒ නා� බල�න ආස� �යලා. ඒ නා� කරලා වසර 
ගණ නා ව� �ණ� �න ට� ලැෙබන ප්ර� චාර �� මා කා ර�. මම කළ 
��මා ණ ව ලට ඒ වෙ� ප්ර� චාර ලැෙබ�� හ�ම ස� ��.

අ� �ෂ ක ව� ඔබව අම තක කරලා නැ�ද?

කර�න ආස�. හැම �ම දඟ කාර ච�ත කර �න� අමා �� ෙ�.
ඒ �ය�ෙ� සැබෑ ��ෙ� අ�මා ෙකෙන� �ණ� ව�ස ලාට තාම� 
ඉ��ම �ෙය�ෙ� �� කාෙ� �ක� දඟ කාර �වභා ව යට ෙ� ද?

සැබෑ ��ෙ� මම �වාහ ෙවලා අ� �� හතක �ෙව�ෙ� අ�මා 
ෙකෙන� ෙවලා �� ය� දඟ කාර ප�ෙ� බාල යාෙ� ච� ත ව ලට තම� 
මට තාම� කතා කර�ෙ�. මම ෙගාඩ� කරලා �ෙය �ෙන� ඒ 
වෙ� ච�ත. ඒ වෙ� ච�ත �� කර�න බෑ �යලා මට �ෙතන �සා 
මම ඒවා ප්ර� �ෙ�ප කරලා �ෙය නවා. රංග න ෙය� අ�මෙ� ච� ත ය-
කට මට කතා කර�ෙ� නැහැ. මම �� ආස �� ය� ච�ත කර�න. 
හැම �ම ෙගදර බාල යාෙ� ච�ත,  දඟ කාර ච�ත කර කර ඉ�න බහැ 
ෙ�. හැබැ� අ� �ෂ ව� �ය�ෙ� මාව තවම අ�මාෙ� ච� ත ව ලට 
ග�න බෑ �යලා.

ව�සලා මව� ෙවල� තම�ෙ� �පය ෙහා�� පව�වා ෙගන යනවා. 
�� ෙවන ස� නැ�ව තම�ව එ� වෙ�ම ල�ස නට �යා ෙගන 
ඉ�ෙ� ෙකාෙහාම ද?

මම �� ��� ඇඟ හ� ග�න මහ�� ෙව�ෙන න� නැහැ. 
මම ඉ�සර ඉඳ ලම මට ආද ෙර�. ඒ �සා මම ෙකා�චර කා�ය බ �ල 
�ණ� �පය ගැන �ත නවා. අ�ෙ� �ගත ��� කෙළා� � �යට 
ෙගදර ආව� මම �පය ෙව� ෙව� කර�න ඕන ස�කාර කර නවා. 
කන ෙබාන ෙ�ව �ව �� ප� �ස� ෙවනවා. ඇඟට ෙහාඳ ෙ�ව� 
තම� �ං� කාෙ� ඉඳ� කෑෙ�. ආ� �ෙ�ද ස�කාර කළා. ඒ ෙ�ව� 
එ�ක තම� ෙ� �� හට ඉ�ෙ�. ළම� හ�� ණාම ෙකා�ෙ� යනවා 
�පය ෙවන� ෙවනවා �යලා ෙබාෙහා අය ��වට තම� මහ�� 
�ෙණා� තම� තම �ට� ආද රය කෙළා� මව� ෙවල� අ�ට 
ල�ස නට ඉ�න �� ව�.

ව�ස ලාෙ� ��ෙ� �� �ය�ල ස���ණ ෙවලා �යලා �ත නව ද?
�� තෙ� �නට ලැෙබ�න ඕනෑ හැම ෙදය�ම මට ෙද� ය�ෙ� 

�� ෙට� ලැ�ලා �ෙය�ෙ�. මට මහා ෙලා� බලා ෙපා ෙරා�� 
නැහැ. ෙගව� ෙ�ර ව� හද�න යාන වාහන ග�න වෙ� ෙ�ව� 
ගැන මට �ත�න ෙදය� නැහැ. වාස නා වට මට ඒ හැම ෙ�ම �නට 
�ෙය නවා. �� මට හැම �ම ස� �� ඉ�න �� ෙණා� ඇ�. ඒ 
වෙ�ම ෙ� �ෙයන වසං ගත ත��වය ඉවර ෙවලා �ද හෙ� �ව� 
ෙව�න �� ෙණා� ඇ�. ආසා වට කලාෙ� ෙහාඳ ෙදය� කරලා 
ෙ��ෂ ක ය�ෙ� මත කෙ� �ෙඳ�න කැමැ ��. ද� වෙ� අනා ග තය 
තම� ස���ණ කර�න �ෙය�ෙන. ඒ ෙව� ෙව� උප �ම ෙ� අ� 
කර නවා

�ව� කලා වට ළැ�� �ය ල� ආරං� ?
ඔ�. එයා සං� තය පැ�තට ෙගාඩ� බර�. එයාෙ� ඒ හැ� යාව 

අ� ට� �� ම�. මෙග� සැ� යා ෙග� කලාව එයාට �� ටලා �ෙය-
නවා. අ� එයාට ��ම ෙදය� සං� තය ගැන උග �නලා නැ� �ණ� 
එයා � ��� එෙක� ෙහායා ෙගන වා� භා�ඩ වාද නය කර නවා. 
�ෙපා�, ��, ඉං�� �ත ගය නවා. ඒ කලා හැ� යා ව� �� �ම වාස-
නා ව�.

ෙ��ට නං� ෙය� හ� ම�� ෙය� හ� ෙ��න අද හ ස� නැ�ද?
එෙහම අද හ ස� න� නැහැ. එෙහම �ෙණා� මට ෙගද ර ටම ෙවලා 

ඉ�න ෙව�.

��� ෙකෟශ�ා �ෙ� �ංහ

මම ��ත අ� �ෂ ක ව� �� ස� එ�ක 
වැඩ කෙ�. නාල� ෙම��� මහ �ම යා ෙග� 
පට �ෙගන සර� ධ�ම ��, ශා�ත ෙසා�සා 
වෙ� ද�ෂ අ� �ෂ ව� එ�ක තම� මට වැඩ 
කර�න ලැ�ෙ�. ඒ අ� �ෂ ව� අද ට� 
මා සමඟ �ත ව�. අ�� නා� ය� කර�න 
පට� ග��� ෙමෙහම ච� ත ය� �ෙය නවා 
ෙමාකද කර�න කැමැ �ද �යලා අහ නවා. 
සම හර ච�ත න� මම ප්ර� �ෙ�ප කර නවා. 
ඉ�සර කළා වෙ�ම දඟ කාර ච�ත කර න වාට 
වඩා මම ෙවන� වැඩ� ෙවන� ච� ත ය� 

ත� වල 
��නය 

අ� කරන 
ෙම�ම එ�ය 
වැ� කරන 
��� 
�� ණ� 
ඒවා 
ෙබාෙහා �ට 
අප්ර ක ටය. 
එෙහ� ඒවා  
ඔ� නට 
ආද රය කරන 
ර� ක ය �ෙග� 
සැඟ �ම 
පහ� ෙදය� 
ෙනාෙව�. 
මෑත ක� 
ෙමෙත� 
සැඟව ��� 
ජන කා�ත 
ත� 
�ස කෙ� 
අප්ර කට �� 
��� �ස� 
ෙහ� ��.   

 අ
�

ම 
��

ම 
ත
�

 �
�

�

ස�ම�ෙ� 
සබ� උම �ව

න� ක ෙම� 
ලැෙබන ජන � ය භා-
වය සබ� �� ළ� 
වැ�ය. එය ද�නා 
�සා ෙ� ස�ම� 
ඛා� සබ� එක� 
��ම �ෙනා �ං ශය 
කර ෙගන ���.  
ෙලාව �රාම �ප ද-
ෙවන �ය �ම සබ� 
ව�ග වල එ� කැට-

ය� ෙහා ඔ� ස�ව 
පව ��. ස�ම� 
වඩා� කැමැ� 
එළ ව� සහ පල �� 
සාර ෙය� �ප ද ෙවන 
සබ� ව�ග ව ල ට�. 
ෙබා� � ඩෙ� ��� 
ඉව�  ඇ�ත� ෙලස 
ඔ� ප්රකට ය.

���තා ��� කත�
�ර ෙ�� න�� බවට ප�වන ෙබා� �� 

තාර කා ව�  ඕනෑ ත ර�ය.  එෙහ� න�� �ර-
ත �� ෙලස තබා ග�නා තාර කා ව� ගැන 
න� අස �නට ෙනා ලැෙබ�. ��ව � �ජන 

��ළ �නා ග� �� � �ය ���තා ෙස� 
�ර ත ල� ෙලස තබා ෙගන ���ෙ� නය� 

තර �ව� �ය මනාප නැ� �� ෙර�. 

ෙබා� � ඩෙ� ෙමගා ත�ව අ� තා� බ�ච� වම �ක � ව� ෙහා ද� ණ �ක � ව� 
ෙල�� න� කළ ෙනා හැ�ය. ඔ�ට වම ෙම�ම ද�ණ ද ��ව ��ම �ට ෙ�� ව�. 
�� �නමා පටය �ගත කර�� මාරා ��ක �වාල ලැ� අ� තා�ට කල� ද�� අත 

භා�ත කළ ෙනාහැ� ��. ඉ�ප� ඔ� වෙම� �� මට �� �ෙ�ය. අද ඔ�ට වම 
- ද�ණ �යා ෙවන ස� නැ�ව ���ම අ�� �� මට �� වන. ප�ෙ� ක� �� ෙහා 

�ෙද �ගත � �ට ඔ� �ත ටම අ� ඔර ෙලා� පල ��. ඒ ඉ�� යා� ෙවලා ව� �ෙද� 
රෙ� ෙවලා ව� අ� ර ටම �න ගැ� ම ටය. ඔ�ට ජංගම �ර ක ථන �ස� �ෙබ�.

වම - ද�ණ �� බ�ච�

ගතා � ග �ක �� බාල�
�� බාල� �� එ�වැ� �ය වෙ� තාර-

කා ව� ද �යා �� ම ට� අ� �ය. ඇය ජංගම 
�ර ක ථන ලබා ග�� යක ෙනා ෙව�. ��ට 

ප� � ඩ ය� යැ� මට �� �ම ක්රමය �� ය� යැ�-
ම�. �� සා� ව ලට ෙකත ර� �ය මනාප ද �ව-
ෙහා� ඇයට සා� දහ ස කට ආස�න ගණ න� 
�ෙබ�. ඇය �� ෙන� ද��ෙ� ද තම� සා� 

ඇඳ ෙගන ��න අ�ද මය.

රා�ෙ� 
ෙනාෙහා �නා ���ද

රංග න යට ෙකත ර� ද�ෂ �ව ද රා� 
�ක ��ට ඇ�� කරන �� ව� ඇයෙ� 

��වැ�  එක� �ෙව �නට එක� ප�� 
කරන කරන �� �දට න� ��� මනා ප ය� 

ෙනාද �ව නවා �සැ කය.

ශා�� අකැ මැ �ම ෙ�ව�
කන ෙබාන ෙවලා වට සතා ස�ප යාට �ව ද බාධා ෙනාකළ 

��ය. ඛා� ර� ශා�� ඛා� ෙ� ප්ර� ප �� යට ත��ම ග� ක ර-
�ෙන�. තම� කෑම ග��� ඡායා �ප ගැ�ම තර� ශා��ෙ� 
ෙකාපය ෙද�ණ ෙත�ණ කරන තව� ෙදය� නැත. ඔ� අ�� 
��ව ලට ද අකැ මැ �ය. එෙහ� ඔ�ෙ� ද නරක �� �ද� පව ��. 
ඔ� ��ෙයා ෙ��ව ලට ඇ�බැ� �ෙව�. 
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රක්ෂණ ශ්රියන්ත  
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමි කම් 

කවු නසි ලය ශ්රී ලංකා වට එ්ෙ හිව ඉදි රි
පත් කළ 30/1 ්සහ 40/1 ්යෝජ නා ව ලින 
ඉවත් වීමට වත්මන ආණ්ඩුව ්ෙන ඇති 
තීෙ ණය  අෙය කළ යුතු බවත්, එයින 
්නානැ වතී යුද අප ොධ ්�ෝද නා ව ලට 
මුහුණ දීමට එව කට ජනා ධි පති මහිනද 
ොජ පක්ෂ මහතා මැක්ස්වල් පෙ ණ
ෙම ්කාමි ්ස්ම් ්දවන බල අධි කා රිය 
යට්ත් කැඳවූ අනත රජා තික යුද අප

ොධ වි්ේ ්ෂ ඥ යන්ගේ වාරතා මත පද
නම්ව අනත රජා ති කව විත්ති වා � ක යක 
ඉදි රි පත් කිරී මට කට යුතු කළ යුතු බවත් 
ජාතික නිද හ්ස ්පෙ මු්ණ් ප්ර�ා ෙක 
්ල්කම්, පාරලි ් ම්නතු මන්රී ්මා්හා
මඩ් මු්ස ම්මිල් මහතා පැවැ සීය.  

පාරලි ් ම්නතු මන්රී ව ෙයා ්ම් බව 
පැවැ සු්ේ පසු ගි යදා (05) එක්සත් 
ජාතීන්ගේ මානව හිමි කම් කවු නසි ල්ේ 
්�ෝද නා ව ලට ආණ්ඩුව මුහුණ දිය යුතු 
ආකා ෙය පිළි බ ඳව සිය ්ස්ාව ෙය පැවැ
සී මට ජාතික නිද හ්ස ්පෙ මුණ කැඳවා 
තිබූ වි්ේ්ෂ මාධ්ය හමු්ේදීය.  

එහිදී වැඩි දු ෙ ටත් අද හ්ස දැකවූ පාරලි
්ම්නතු මන්රී ව ෙයා ්ම්්ස ද කීය.

'්බදු ම්වාදී ්කාටි ත්ර්සත වා දය පැෙ
ද වී මට ්සමත් වූ මානු ෂීය ්ම්හ යුම 
2009 මැයි ම්ස 19 වැනි දා යින අව ්සන 
වී ්සති යක ඇතු ළත එක්සත් ජාතීන්ගේ 
මානව හිමි කම් කවු නසි ලය ශ්රී ලංකා 
ෙජ යට එ්ෙහි සිය ප්ර්ම ්යෝජ නාව 
්ෙන ආවා. අනත රජා තික බල ව තුන 
්සහ ්දමළ ඩය ්ස්පෝ ොව ශ්රී ලංකා ොජ්ය 
්බදා ්වන කිරී මට ්කාටි ත්ර්සත වා
දීන්ගේ තුවකකු ්සහ ්මෝටර උණ්ඩ ව ලට 
බැරි වූ තැන සිය වුව ම නාව ්වනු ් වන 

මානව හිමි කම් අවිය ්යාදා ෙත්තා.  
එම අවි යට යට වූ පසු ගිය ආණ්ඩුව ශ්රී 

ලංකා වට එ්ෙ හිව රැ්ෙන ආ එක්සත් 
ජාතීන්ගේ මානව හිමි කම් කවු නසි ල්ේ 
30/1 ්යෝජ නා ව ලි යට ්සම අනු ග්ර හය 
දැකවී මට එකඟ වීමත් ්සමඟ එම ඟින 
එල්ල කළ යුද අප ොධ ්�ෝද නා ව ලට 
විත්ති වා � ක යක ඉදි රි පත් කිරී්ම් ඉඩ කඩ 
පවා අහිමි වූණා.

ඒත් ්කාටි ත්ර්සත වා ද යට එ්ෙහි, 
මානු ෂික ්ම්හ යු මට එ්ෙහි ්�ෝද
නා ව ලට අනත රජා ති කව නිසි පිළි තුරු 
දීමට හිටපු ජනා ධි පති මහිනද ොජ පක්ෂ 
මහතා විශිෂට ක්රියා මාරෙ රැ්සක ෙත්තා. 
ඒ අනුව මැක්ස්වල් පෙ ණ ෙම ්කාමි
්සම පිහි ටුවා එහි ්දවන බල අධි කා
රිය යට්ත් අනත රජා තික යුද අප ොධ 
වි්ේ ්ෂ ඥ යන ප්ස ්දන කු ් ෙන ශ්රී ලංකා 
ආෙ ක්ෂක හමුදා ආෙම්්භ කළ මානු ෂීය 
්ම්හ යුම පිළි බඳ වාරතා කැඳ වී මට 
කට යුතු කළා.  

යුද අප ොධ වි්ේ ්ෂ ඥ යකු වන 
්ඩ්සමනඩ් ද සිල්වා මහතා 2014 ්පබ
ෙ වාරි ම්ස 23 වැනි දින ඉදි රි පත් කළ 
වාරතා ් වන ශ්රී ලංකා හමු දා වට යුද අප
ොධ ්�ෝදනා එල්ල කෙ ඇති දරු ්සමාන 

වාරතාව අ්සත්ය එකක බව තහ වුරු කෙ 
ති්බ නවා. ශ්රී ලංකා ආෙ ක්ෂක හමු දාව 
අනත රජා තික මානු ෂීය නීති යට පට හැ
නිව කට යුතු කෙ ්නාමැති බව ්පනවා 
දී ති්බ නවා.

එ්්සම ්සර ්ජෆ්රි නයි්ස ්සහ ්සර 
්ොඩ්නි ඩික්සන යුද අප ොධ වි්ේ ්ෂ ඥ
යන සිය වාරතා ් වන ශ්රී ලංකා ෙණ වි රු
වනට යුද අප ොධ ්�ෝදනා රැ්සක එල්ල 
කෙ ඇති ය්සමින සුකා්ගේ වාරතා ් වහි 
අඩු පාඩු ්පනවා දී ති්බ නවා. බ්රිතාන්ය 
ොජ කීය හමු දා්ේ විශ්ා මික ්ම්ජර 
්ජන ොල් ්ජෝන ්හෝම්්ස මහතා සිය 
වාරතා ් වන මානු ෂීය ්ම්හ යු මක මූල
ධරම ෙකි මින ශ්රී ලංකා ආෙ ක්ෂක හමුදා 
යුද වැදුණු බව �න්රිකා ඡායා රූප පවා 
්යාදා  ් ෙන තහ වුරු කෙ ති්බ නවා.

්ම් සියලු අනත රජා තික යුද අප
ොධ වි්ේ ්ෂ ඥ යන්ගේ වාරතා ව ලින ශ්රී 
ලංකා ආෙ ක්ෂක හමු දාව යුද අප ොධ සිදු 
්නාකළ බවත්, අනත රජා තික මානු
ෂීය නීතිය උල්ලං ඝ නය ්නාකළ බවත් 
තහ වුරු කෙ ති්බ නවා. ඒවා ඇසු රින 
අනත රජා ති කව විත්ති වා � ක යක ඉදි
රි පත් කිරීම ආණ්ඩුව ෙත යුතු සුදු සුම 
ක්රියා මා රෙ යක.'

ශ්රී ලංකා වට එපරහි 30/1 සහ 40/1 ප�ෝජ නා ව ලින් 
ඉවත් වීමට ආණ්ඩුව ගත් තීර ණ� අග� කර නවා 

උතුරු පළා්ත් පා්සල් අධ්යා ප නය 
නඟා සි ටු වීම ්වනු ් වන ප්රා්යෝ ගි කව 
්සහ ක්ෂණි කව ඉටු කළ හැකි අව ශ්යතා 
්සපු ො ලී මට පිය වෙ ෙනනා බව අධ්යා පන 
ඇමැති මහා �ාරය ජී. එල්. පීරි්ස මහතා 
්සඳ හන කෙයි.  

ඇමැ ති ව ෙයා ් ම් බව පැවැ සු්ේ නාෙ
දී ප්ේ ශ්රී නාෙ පූ ්ෂණී අම්මාන ්කෝවිල 
්ප්රදා (07) වැඳ පුදා  ෙැ නී ් මන අන
තු රුව අද හ්ස දකව මිනි.   

එහිදී වැඩි දු ෙ ටත් අද හ්ස දකව මින 
ඇමැ ති ව ෙයා ්ම්්ස ද කීය.

'උතුරු පළා්ත් පා්සල් අධ්යා ප නය 
නඟා සි ටු වී මට ෙජ්ේ මැදි හ ත්වීම යට්ත් 
සුවි ් ේ්ෂ කාරය ්භා ෙ යක සිදු කළ යුතුයි. 

ව්සෙ හත ළි්ස අටක පුො නාෙ දීප විහා
ෙ ්ස්ා නය ්භාෙව සුවි ් ේ්ෂ ්ම්හ ව ෙක 
්ය්දන නාහි මිට ්ෙෞෙ ව නීය කෘත ් ේ
දී ත්වය පළ කෙ නවා. උතු්ර ජන තා ව්ගේ 
්්සෞඛ්ය, අධ්යා ප නය, ආරථි කය වැඩි 
දියුණු කෙ මින ජන ජීවිත යහ පත් කෙ
ලී මට ්ේශ පා ලන ්ේද ය කින ්තාෙව 
්පාදු අෙ මු ණ කින එකව කට යුතු කිරීම 
අව ශ්යයි. ්ම් ප්ර්ේ ශ්ේ ජන තා ව්ගේ 
අධ්යා ප නය, කෘෂි කරමා නතය ්සහ ධීවෙ 
කරමා නතය නඟා සි ටු වීම මූලික අ්ේ
ක්ෂා වයි.  

යාප නය දි්ස්රි කක්ේ සියලු අධ්යා
පන බල ධා රීන හමු වී මට ්ම් ්සං�ා ෙ
්ේදී අව ්ස්ාව හිමි වූණා. ජාතින අතෙ 

්සනනි ් ේ දන දුෙ ්ස් ්භා වය වි්ස ඳී මට පිය
වෙ ෙැනීම ප්රමුඛ අව ශ්ය තා වක. ඒ ්සඳහා 
උතු්ර පා්සල් ්සහ දකු්ණ් පා්සල් අතෙ 
්සම්බ නධී ක ෙ ණය වඩාත් පුළුල් කිරී මට ද 
පිය වෙ ෙත යුතුයි.'   

්ම් ්සං�ා ෙ ් ේදී ඇමැ ති ව ෙයා ඇතුළු 
කණ්ඩා යම නාෙ විහා ෙය, නාෙ දීප විහා
ෙය, නාෙ දී ප්ේ ශ්රී නාෙ පූ ්ෂණී විද්යා ලය, 
නාෙ දී ප්ේ ශ්රී ේන්ෂ කනිෂ්ඨ විද්යා ලය, 
නයිනතිේ මහා විද්යා ලය ්සහ නාෙ දී ප්ේ 
ශ්රී නාෙ පූ ්ෂණී අම්මාන ්කෝවිල නිරී ක්ෂ
ණ යට ද එක වූහ. 

අධ්යා පන අමා ත්යාං ශ්ේ අති ් රක 
්ල්ක ම්ව රුන ඇතුළු ්ජ්යෂ්ඨ නිල ධා රීහු 
ද ්ම් අව ්ස්ා වට එකව සිටි යහ.  

නදී මාණි ක්කගේ  
ජනා ධි ප ති ව ෙයා පත් කළ අනත දූෂිත 

්කාමි ්ස ම කින ්දන තීනදු ව ලට අ්ේ 
ේේ නීතිඥ ප්රජාව එකඟ ද නැේද යනන 
ෙටට පැව සිය යුතු බවත්, අ්ේ ේේ 
අධි ක ෙණ ක්රියා ව ලිය ඉදි රි ් ේදී ක්රියා
ත්මක වන්න ්ක්්සද යනන ෙැට ලු වක 
බවත් ජනතා විමුකති ්පෙ මු්ණ් නායක 
අනුෙ කුමාෙ දි්සා නා යක මහතා පසු ගි යදා 
්කාළඹ මහ ජන පු්සත කාල ශ්ව ණා
ො ේේ පැවති ්සම්ම නත්ර ණ ය කදී කියා 
සිටි ් ේය.  

එහිදී වැඩි දු ෙ ටත් අද හ්ස දැකවූ ඒ මහතා 
්ම්්ස ද පැවැ සීය.  

'නිේශංක යාපා ්්සනා ධි පති ගිනි අවි 
්සනත ක්ේ තබා ෙත් බවට නඩු වක පව
ති නවා. උද යංෙ වීෙ තුං ෙට මිගේ ප්රහා ෙක 
යානා මිලදී ෙැනී ් ම්දී වං�ා සිදු කිරීම 
්සම්බ නධ ් යන නඩු වක යනවා. බැසිල් 
ොජ ප ක්ෂට මල්වා්න ්ගේ ්සම්බ නධ ් යන 
නඩු වක වි්භාෙ ්වනවා. බැසිල් ොජ ප
ක්ෂට එ්ෙ හිව ති්බන නඩු වත් ඉල්ලා 
අ්ස කෙ ෙනන නිර්ේශ කෙ නවා. අඩුම 

ෝන ්ම් ්කාමි ්ස මට බැසිල් ොජ
ප ක්ෂ ් ෙන පැමි ණි ල්ල කවත් තිබු්ණ් 
නෑ. ්ම්හම ඉල්ලා අ්ස කෙ ෙනන 
කියන්න අධික ෙ ණය ඉදිරි්ේ වි්භා
ෙ යට ලක ්වමින ති්බන නඩු. අඩුම 
ෝන ්ම් නඩු ෙැන පාරලි ් ම් නතු ් ේ වත් 
කතා කෙනන බෑ. එ්හම කතා ක්ළාත් 
එක පාරේව යක අයුතු බල පෑ ම කට ලක 
වන නි්සා. එ්හම ති්බේදී ජනා ධි පති 
්කාමි ්ස මට හිටපු විනි ේ� ය කා ෙ ව රුන 
වාඩි කෙවා, හිටපු ්පාලි ්සප ති ව ෙ ් යක 
වාඩි කෙවා තීනදු ්දනවා නම් අධි ක ෙණ 
කුම ක ටද?   

අධි ක ෙ ණ්ේ ෙරු ත්වය ආෙක්ෂා 
කෙ ෙනන ඉතා මත් ප්රබල තීනදු දී 
ති්බ නවා. අධි ක ෙ ණය ඉදි රි්ේ වි්භාෙ 
්වමින ති්බන නඩු වක එළි්ේ ්කාමි
්ස ම කින ඉවත් කෙ ෙනන ්දන තීෙ ණය 
නීතිඥ ්සංෙ ම්ව ලින අනු මත කෙ න වාද? 
්රේෂ්ඨා ධි ක ෙ ණ්ේ අෙ වි නි සු රු තුමා 
ඇතුළු විනි සුරු මඬු ල්්ලන ඉල්ල නවා 
්මවැනි අනී තික ක්රියා ව ලි ය කට ෙබර සීල් 
එක ෙහලා අනු මත කෙනන එපා කියලා. 

තම ්්සවා දා ය ක යන්ගේ නිවැ රැදි ්භා වය 
්වනු ් වන නීතිඥ මහ ත්ව රුන කරුණු 
ඉදි රි පත් කෙ නවා. ඒ නීති ඥ ව රුන්ගේ 
තරක විතරක ප්්ස කලා ජනා ධි ප ති ව ෙයා 
විසින පත් කළ අනත දූෂිත ්කාමි ්ස ම කින 
්දන තීනදු ව ලට අ්ේ ේේ නීතිඥ ප්රජාව 
එක ඟද කියන එක ෙටට කියනන ඕනෑ.   

නීති පති ්දපා රත ් ම් නතු වට ලැ්බන 
පරී ක්ෂණ ්ොනු වක පරීක්ෂා කෙ නඩු වක 
පැවරූ පසුව දූෂිත ්කාමි ්ස ම කින ්දන 
ලද තීෙ ණ යක අනුව නඩු ඉල්ලා අ්ස කෙ 
ෙනන වාද කියලා නීති ප ති ව ෙයා ඇතුළු 
නිල ධා රීන ෙටට කියනන ඕනෑ. ්මාකද 
ඔවුනට ජන තාව ්වනු ් වන වෙ කී
මක ති්බ නවා. ඔවුන වැටුේ ලබන්න 
ජන තා ව්ගේ බදු මුද ් ලන. ්පාලි සි යට 
ලැ්බන පැමි ණි ල්ලක අනුව පරීක්ෂා කෙ, 
වාරතා ඉදි රි පත් කිරීම ්සම්බ නධ ් යන 
ොජ කාරි කිරී මට විරු ේධව ්කාමි ්ස ම කින 
්දන තීෙණ පිළි ෙනන වාද? ්පාලි
සිය යම් පැමි ණි ල්ලක පරීක්ෂා කිරීම 
වැරැ ේදක බවට ජනා ධි පති ්කාමි ්ස ම
කින නම් කිරී මට අව නත ්වනවා නම් 

්පාලි්ස ්දපා රත ් ම් නතු ් වන ඇති ඵලය 
කුමකද? ්පාලි්ස ්දපා රත ් ම් නතුව, 
නීති පති ්දපා රත ් ම් නතුව, නීති ඥ ව
රුන්ගේ කාරය ්භා ෙය, අධි ක ෙණ පේධ ති
යක ්මතැන සිට අදාළ ්නාවන තැනට 
්ෙන යන අව නී තික ක්රියා ව ලි ය කට අ්ේ 
ේේ ජන තාව ඉඩ දිය යුතුද?   

්ෙෝ්ඨා ්භය ොජ පක්ෂ ආෙම්්භ කෙ 
ති්බන්න ලංකා ඉති හා ්ස්ේ අධි ක ෙ
ණ ය ටත්, නීති පති ්දපා රත ් ම් නතු ව ටත්, 
නීති ඥ ව රු නටත්, පරී ක්ෂණ පැවැත්වූ 
්පාලි්ස ්දපා රත ් ම් නතුව ඇතුළු ආය
ත න ව ල ටත් විරු ේධව ෙත හැකි ඉතා
මත්ම දුෂට ක්රියා දා ම යක. අන කව ් ෙක 
නිහ ඬව සිටි යත් ප්රජා ත නත්ර වා දය ්සඳහා 
වූ ජනතා ව්ාපා ෙය ්ල්ස අප ්මය 
පො ජ යට පත් කිරී මට ෙත හැකි සිය
ලුම ක්රියා මාරෙ ෙනනවා. ්මය ම්ගේ 
ප්රේන යක ්හෝ ්�ෝදනා ්ොනු කළ අය 
පිළි බඳ ප්රේන යක ්නා්වයි. අ්ේ ේේ 
අධි ක ෙණ ක්රියා ව ලිය ඉදි රි ් ේදී ක්රියා
ත්මක වන්න ්කා්හා මද කියන එක 
ප්රේන යක. නීති පති ්දපා රත ් ම් නතුව 

්සහ ්පාලි්ස ්දපා රත ් ම් නතුව ව්ගේම 
නීති ඥ ව රුන්ගේ කාරය ්භා ෙය පිළි බ ඳව 
ප්රේන යක ්මතැන ති්බන්න. ්ම් පණ 
්පාවනන හදන්න උනම ත්තක ක්රියා දා
ම ය කට. කවුරු ඒ උනම ත්තක ක්රියා දා ම යට 
යට වුණත් අප යට ්වනන සූදා නම් නැති 
බව ්ෙෝ්ඨා ්භය ොජ ප ක්ෂට මතක කෙනන 
ඕනෑ. අප ්මය පො ජ යට පත් කෙ නවා.   

අප මන්රී ධුෙ බලා ් ෙන ්ේශ පා ල
නය කෙන මිනි්සසු ්නා්වයි. පක්ෂය 
තහ නම් කෙ ති්බ ේදීත් අප දීරඝ කාල
යක ්ේශ පා ල නය කළ ව්ාපා ෙ යක. ඒ 
්වලා ් වත් ්ේශ පා ල නය අත්්නා හැෙ 
හිටපු මිනි සුනට ප්රජා අයි තිය ්මාකකද? 
හැබැයි අනී තික, අවි �ාෙ, උනම ත්තක 
දඬු ව ම කට යටත් ්වනන අප ලෑ්සති නෑ. 
්සාධා ෙණ යුකති ්සහ ෙත දඬු ව ම කට යටත් 
්වනන අප ලෑ්සතියි. ඒ හැෙ අවි �ා ෙ වත් 
උන
්වක යටත් ්නාවිය යුතුයි. ඒ අව නී ති යට 
එ්ෙ හිව අද ්මතැන සිට ්ම් ්සටන අප 
ආෙම්්භ කෙන බව ජනා ධි ප ති ව ෙ යාට 
මතක කෙ නවා. ඔයා්ගේ අව නී තිය පොද 

කෙනන අප ලෑ්සතියි. ඒ ්ම් ේේ ජන
තා ව්ගේ ්පාදු නිද හ ්සත් ප්රජා ත නත්ර වාදී 
අයි ති යත් ්වනු ් වන. ඒ ්වනු ් වන අප 
්පෙට එනන ඕනෑ.'    

හලග්තාට සමූහ - 
විනී්තා මාගනල ගමගේ  

'ආ්යා්ජ නය ්සහ ණය කියන්න 
්දකක. ්සම හරු කිය නවා ෙජය 
කෙන්න ණය ෙැනීම කියලා. අවු රුදු 
72කට පසු දළ ්ේශීය නිෂපා ද න යට 
වඩා අ්ේ ණය වල ශකතිය වැඩි ්වලා 
ති්බ නවා. ඒ නි්සා විශාල වශ ් යන ණය 
ෙනන ආරථි ක ය කට පුරුදු වු ්සම හ රුනට 
ආ්යෝ ජ නය කියන එක ්ත්්ෙන්න 
නෑ.' යැයි ්කෝේ කමිටු ්ස්භා පති, පාරලි
්ම්නතු මන්රී මහා �ාරය �රිත ්ේෙත් 
මහතා පැවැ සු ් ේය.   

පාරලි ් ම්නතු මන්රී ව ෙයා ්ම් අද හ්ස 
පළ ක්ේ බණ්ඩා ෙ ෙම ්පාදු ජන ්පෙ
මු්ණ් තරුණ ්සම්්ම් ල නය බණ්ඩා ෙ ෙම 
මම්රී ශාලා ් ේදී පැවති අව ්ස්ා ් ේ දීය.   

 එහිදී වැඩි දු ෙ ටත් අද හ්ස දැකවූ පාරලි
්ම්නතු මන්රී ව ෙයා ්ම්්ස ද කීය.  

'අ්නක අය ්ේශ පා ල න ් යන ්ලඩ 
නිවාඩු දාලා ඉනන කාල යක අපි ෙට 
පුොම පක්ෂ ්සම්්ම් ල න ව ලට ්සහ ්භාගි 
්වමින ඉන්න. ලලිත් එල්ලා වල මහතා 
මට බණ්ඩා ෙ ෙ මට එනන ආො ධනා කළ 
්වලා්ේ මා එය ඉතා ්සතු ටින ්භාෙ 

ෙත්තා. මා අධ්යා පන ක්ෂත්ර්ේ අවු රුදු 
26ක පමණ ්්සවය කෙ තවත් අවු රුදු 
15ක පමණ විශ්ාම යෑමට තිබි යදී ඒක 
අත හැෙ ් ම් ේේ හැ්මෝ්ේම අනා ෙ තය 
්වනු ් වන වැඩ කෙනන ඕනෑ කියලා 
්ේශ පා ල න යට ආවා. ඒ ව්ගේම 2005 
ඉඳලා 2015 වන තුරු නාය ක යන තිෙය 
ඉදි රි ් යන ඉනන ්කාට තිෙය පසු ප්ස 
්ේශ පා ල නය කළ ්ක්නක මම. 

කළු තෙ දි්ස්රික ්ේශ පා ල න්ේ අපට 
ති්බන විශා ලම ඉල්ලම බණ්ඩා ෙ ෙම 
ආ්ස නය. 2005 අප ජනා ධි ප ති ව ෙ ණය 
දිනුවා. එදා ඉඳලා හැම දාම කළු තෙ 
දි්ස්රි කකය දිනුවා. ්ම් ආ්ස න්ේ ජාතික 
ලැයි ්සතු ් වන ආ ්දතුන ්ද්නක 
හිටියා. හැබැයි බණ්ඩා ෙ ෙම ආ්ස න යට 
ශකති මත් නාය ක ් යක හදා ෙනන අ්ේ 
ආණ්ඩු ව ටත් බැරි වුණා. 

පුව ත්පත් ්සාකචජා ්ේශ පා ල න යට, 
මයික ්ේශ පා ල න යට, නිකං ්බාරු 
කියන ්ේශ පා ල න යට විරු ේධව අපි බිම 
මේට්ම් ්ේශ පා ල න යක කෙන්න. ඒ 
නි්සා බණ්ඩා ෙ ෙම ්ම් ්සමු ළු වට එනන 
ලැබීම ෙැන මා ඉතා ්සතුටු ්වනවා. අප 
නිද හ්ස ලබන කාල්ේ අපට වඩා පිටු ප

සින හිටිය ෙට වල් අද අපව පසු කෙ ් ෙන 
ඉදි රි යට පැමි ණිලා ති්බ නවා. එ්්ස 
වු්ණ් අ්ේ ේේ නීති ්සහ ප්රති පත්ති 
හදන විට තරුණ පෙ ම්ප ෝේ අනා ෙ
තය ෙැන ්නාසිතා ්සම හරු වැඩ කළ 
කිරී මයි. අද යහ පා ල නය කියන පැෙ
දුණු ්ේශ පා ල න්ේ වැඩ ්කාට්ස නි්සා 
අ්ේ වරධන ් ේෙය, අ්ේ වි්ේශ ්සංචිත, 
අ්ේ ්ේශ පා ල න්ේ ති්බන මරම
්ස්ාන විශාල වශ ් යන අරබු ද යට ගිහින 
ති්බන්න්. ඒ නි්සා අප ්්සෞ්භා ග්ය්ය් 
දැක්මන අලුත් ්ේශ පා ලන නාය ක යන, 
අලුත් ්ේශ පා ලන ආණ්ඩු වක පත් කෙ
්ෙන ති්බ නවා. අප බලා ් පා ් ොත්තු වු 
ඉල කක ව ලට ්ම් මා්ස හ්ේ යනන බැරි 
්වලා ති්බ නවා. ඒ ්කාවිඩ් ව්සං ෙ තය 
නි්සා. නමුත් අ්ේ ආණ්ඩුව තීෙ ණය කෙ 
ති්බ නවා, මැයි මා්සය පමණ වන විට 
්ම් ේේ බහු ත ෙ ය කට එනනත් දී මුඛ 
ආව ෙණ දා්ෙන අප හ සු ් වන ඉනන 
්ම් ජිවි්ත් ්වන්ස කිරී මට පුළු වන 
කියලා. අ්ේ තරුණ ්සමා ජය ්වනු ් වන 
අප ්සෑදූ ්සැල සුම් සිය ල්ලම ඉදි රි යට 
ෙනනවා. ්ම් වන විට අප උපා ධි ධා
රීන පන ්සදා හ කට රැකියා දුනනා. අ්ේ 

ආණ්ඩුව ්පෞේෙ ලික අංශය ෙැන මූලික 
වශ ් යන හිත නවා. බැංකු ව ලට අවශ්ය 
මුල්ය පහ සු කම් දී ්සවයං ව්ාපාෙ කෙන 
දූ දරු වනට ඒ ්සඳහා ශකති මත් ආරථික 
පද න මක ්දනන ඉදිරි මා්ස ්දක තුන 
තුළ වැඩ කිරී මට තීෙ ණ යක ්ෙන ති්බ
නවා.'පාරලි ් ම්නතු මන්රී ලලිත් එල්ලා
වල, බණ්ඩා ෙ ෙම ප්රා්ේ ශීය ්ස්භා්ේ 
්ස්භා පති ්ේ්ේන්ර ්ප්රො මහ ත්වරු ද 
්මහිදී අද හ්ස දැකවූහ. 

මිල්ල නිය හා්සහ බණ්ඩා ෙ ෙම ප්රා්ේ
ශීය ්ස්භා මන්රී ව රුන ඇතුළු විශාල පිරි
්සක ්ම් අව ්ස්ා වට ්සහ ්භාගි වුහ.   

විශාල පලස ණ� ගන්න පුරුදු වූ සම හ රුන්ට 
ආප�ෝ ජ න� පත්පරන්පන් නෑ 

මැද ග්කා ළඹ සමූහ - ආරි ය රතන 
ගගන ගගාඩ  

'දින ප තාම ්කාවිඩ් ආ්සා දි ත
යන හත්සිය අට සිය ෙණන හඳුනා 
ෙනනවා. නමුත් ්ම් වන විට ඒ 
්සඳහා දින කට ්දන්න එනනත් 
17,000ක පමණ නි්සා ්ම් එනනත 
විධි මත් ් ල්ස ් බදා හැ රී මට ් නාහැ
කිවී ති්බ නවා.' යැයි  බ්සනා හිෙ 
පළාත් ්ස්භා්ේ ෙම්පහ දි්ස්රික 
හිටපු මන්රී, දිවු ල පි ටිය එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ප්රධාන ්සංවි ධා යක 
ආ�ාරය කිත්සිරි මං� නා යක මහතා 
ප්රකාශ ක්ේය.   

ඒ මහතා ්ම් බව ප්රකාශ ක්ේ පිට ් කෝේ්ේ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ සිරි ් කාත මනදි ේේ පැවති 
මාධ්ය හමු ් ේ දීය.   

එහිදී වැඩි දු ෙ ටත් අද හ්ස දැකවූ ඒ මහතා ්ම්්ස 
ද කීය.

'දැනට ලැබී ති්බන ්කාවිඩ් මරදන එනනත 
්්සෞඛ්ය අංශ ය ටත්, ්පාලි්ස නිල ධා රී නටත්, යුද 
හමු දා ව ටත් කඩි න මින දිය යුතුයි. ඒ ව්ගේම ග්රාම
්්සවා නිල ධා රීන්ගේ, ්සංව රධන නිල ධා රීන්ගේ, 
මහ ජන ්්සෞඛ්ය පරී ක්ෂ ක ව රුන්ගේ ්සහාය 

්කෝවිඩ් මරද න යට ෙත යුතුයි. 
ේේ ජන තාව මුළා වට පත් ් නාකෙ 
එනනත ්දනන.

අ්ේ ේේ ්පෞේෙ ලික අංශ්ේ 
්්සෞඛ්ය ්්සවා වක ති්බ නවා. එයි
නුත් ් කෝවිඩ් මරද න යට ්සහාය ෙත 
යුතුයි. ඒ ව්ගේම මහ නෙෙ ්ස්භා ව
ලට, ප්රා්ේ ශීය ්ස්භා ව ලට අනු යුකත 
වී ජනතා ්්සවා වක නියැළී සිටින 
ප්රධාන ්්සෞඛ්ය පරී ක්ෂ ක ව රුනට 
්සැල කිය යුතුයි.  පුෙ වැ සි යාට  තුළ 
විේවා ්ස ව නත ්භා වය ඇති කිරී මට 
වත්මන ෙජය ක්රියා කළ යුතුයි. 

ජනා ධි ප ති ව ෙයා ‘වියත් මඟ’ 
පිළි බඳ ්සඳ හන කළත් එම ්සංවි ධා නය ්ම් දකවා 
කිසිම ්්සවා වක ේේ ජන තා වට සිදු කෙ නෑ. 
දින ප තාම ෙට පුො පැතිෙ යමින පව තින ්කෝවිඩ් 
ව්සං ෙ තය මරද න යට ්ම් දකවා කිසිම වැඩ පි ළි
්ව ළක නෑ. අප ෙටට එනනත් ලැ්බන පිළි ් වළ 
පිළි බ ඳව ජන තාව දැනු ම්වත් කළ යුතුයි. ්ම් වන 
විට ෙජ යට මානව හිමි කම් ්�ෝද නා වක එල්ල කෙ 
ති්බ නවා. වි්ේශ ප්රති පත්ති අනුව ඒ ්සඳහා මුහුණ 
දිය යුතුයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටි යට අප ෙජ
යට ්සහාය ්දනවා.

 දිවු ල පි ටිය එජාප ප්රධාන සංවි ධා ය්ක 
ආචාරය කිතසිරි මංච නා ය්ක

බල නගගාඩ විගේ්ෂ - 
සමපත ප්රිය න නදන   

'්ම් ේේ තිබූ ොජ්ය ්සම්පත් 
විශාල ප්රමා ණ යක විනාශ කළ, ්ම් 
ේේ තිබූ ොජ්ය ්ේපළ කුඩු පේටම් 
කෙ ගිනි තැබූ ජනතා විමුකති ්පෙ
මු්ණ් නායක අනුෙ කුමාෙ දි්සා නා
යක මහතා අද කිය නවා ආණ්ඩුව 
්ෆ්ල් පාෙට බහිනන ලෑ්සති ්වනන 
කියලා. අනුෙ කුමා ෙලා හැම දාම 
හිටි්ේ පා්ර. ඉදි රි ය ටත් ඉනන 
්වන්න පා්ර. ඒක මතක තියා 
ෙනන.' යැයි ශ්රී ලංකා ්පාදු ජන 
්පෙ මු්ණ් ෙත්න පුෙ දි්ස්රික පාරලි ් ම්නතු මන්රී, 
ෙත්න පුෙ දි්ස්රික ්සම්බ නධී කා ෙක කමිටු ්ස්භා පති 
අකිල ්සාලිය එල්ලා වල මහතා පැවැ සීය.  

ඒ මහතා ්ම් බව පැවැ සු්ේ ්ප්රදා (07) ශ්රී 
ලංකා ්පාදු ජන ්පෙ මු්ණ් සිේ වැනි ්සංව ත්්ස ෙය 
්වනු ් වන බලං්ොඩ පක්ෂ කාරයා ල්ේ පැවති 
පක්ෂ නි්යෝ ජිත ්සම්්ම් ල න යට එක ්වමිනි.  

එහිදී වැඩි දු ෙ ටත් අද හ්ස දැකවූ ඒ  මහතා ්ම්්ස 
ද කීය.

'අනුෙ කුමාෙ දි්සා නා යක ් ම් කියන්න ් ෙෝ්ඨා
්භය ොජ පක්ෂ මහතා ජය ග්ර හ ණය කෙනන ඡනදය 
දුන හැට නව ලක්ෂ යක වූ ජන තා වට. එ්හ මත් 
නැත්නම් නව වැනි පාරලි ් ම් නතු වට තු්නන 
්දකක බල යක දුන ජන තා වට.

්ම් ේේ තරුණ තරු ණි යන, මහා 
්සංඝ ෙත්නය ටයර ්සෑය වල දැමූ, ්ම් 
්ේශ යට ්රෝහී කම් කළ අය තමයි 
කියන්න ආණ්ඩු වට විරු ේධව පාෙට 
බහිනන ලෑ්සති ් වනන කියලා. අනුෙ 
කුමා ෙලා හැම දාම සිටි්ේ පා්ර. ඉදි
රි ය ටත් ඉනන ්වන්න පා්ර. ඒක 
මතක තියා ෙනන.  

 ්ෙෝ්ඨා ්භය ොජ පක්ෂ මහ තා්ගේ 
ආණ්ඩුව හරි මඟ යනවා කියන 
එක ්ම් ේේ ජන තා වට අමු තු ් වන 
කියනන ඕ්න නෑ. හිටපු ජනා ධි ප
ති ව ෙ යා්ගේ කාරය මණ්ඩ ල්ේ ්දද

හ්ස පනසිය යකට ආ්සනන ප්රමා ණ යක සිටියා. 
්ෙෝ්ඨා ්භය ොජ පක්ෂ මහතා ජනා ධි පති වී පැය විසි 
හත ෙක යනනට කලින එය ්දසිය පන හක දකවා 
අඩු කළා. ඒ කාල්ේ ජනා ධි ප ති ව ෙ යා්ගේ නිල 
ේ දාහක විතෙ තිබුණා. ඒත් ජනා ධි පති ්ෙෝ්ඨා
්භය ොජ පක්ෂ මහතා පාවිචචි කෙන්න නිල ේ 
තුනයි. ඇමැ ති ව රුන යන්න එක නිල ේ යක. 
්ම් ආණ්ඩු්ේ මාරෙ ්සංද රශන නෑ. මහ ජන මුදල් 
නා්සතිය නෑ. ්කා්ෙෝනා වයි ේස මුළු ්ලෝක යම 
්වළා ් ෙන සිටින ්මා්හා තක එයට ්සාර් කව 
මුහුණ ්දමින ේේ ්සංව රධ නය ඉදි රි යට ්ෙන 
 යනන ්ෙෝ්ඨා ්භය ොජ පක්ෂ ජනා ධි ප ති ව ෙයා 
්සහ මහිනද ොජ පක්ෂ අෙ මැ ති ව ෙයා ප්රමුඛ අ්ේ 
ආණ්ඩුව කට යුතු කෙ නවා.'

ආණ්ඩුව විපේචන� කරන අනුර කුමා ර ලාට 
හැම දාම ඉන්න පවන්පන ොපේ 

අගේල කුරු ළු වංෙ   
ජාතික ්සමඟි ජන බ ල ් ේ ේේ 

ඉදිරි ්සමු ළු ් ේදී ්හළ උරු ම ් යන 
ඉවත් වූ තමන ඇතුළු 26 ් දනා එම 
බල ් ේ ෙය හා එක වන බව පාරලි
්ම්නතු මන්රී පා්ඨලී �ම්පික 
ෙණ වක මහතා පව ්සයි.  

පාරලි ් ම්නතු මන්රී ව ෙයා ්ම් 
බව පැවැ සු්ේ මල්වතු අ්සගිරි මහා 
නාහි මි ව රුන ්ප්රදා (07) බැහැ 
දැක  ආශි රවාද  ෙැ නී ් මන පසු 
මාධ්ය හමු්ේ අද හ්ස දකව මිනි.

ේේ ඉදිරි අනා ෙ තය ්වනු
්වන බිහි කළ 43 වැනි ් ්සනාං කය 
‘ඉනන හි්තන ෙටක’  ්වනු ් වන වූ ව්ාපා ේේ 
ප්රති පත්ති ප්රකා ශ නය මන්රී ව ෙයා විසින  මහා 
නාහි මි ව රුනට පිළි ෙ නවනු ලැබීය.  

එහිදී වැඩි දු ෙ ටත් අද හ්ස දැකවූ පාරලි ් ම්නතු 
මන්රී ව ෙයා ්ම්්ස ද කීය.'්සමඟි ජන බ ල ් ේ ේේ 
විධා යක ්ස්භා වට ්සහ ්භාගි වන ්ල්ස ලැබුණු ආෙ
ධ නා වට අනුව ඊට ්සහ ්භාගි වුණා. ්ම්තක එහි 
්සාමා ජි ක ත්වය ්ෙන නෑ. එ්්ස  වුවත් එකතු වීමට 
ෙත් තීෙ ණ්ේ කිසිදු ්වන ්සක නෑ. 

මහ ජන නි්යෝ ජි ත යකු ්ල්ස මා පත්ව 
ති්බන්න ්සමඟි ජන බ ල ් ේ ෙ යට ජන තාව 
දුන ඡනද ් යන. ඒ ජන ම ත යට එ්ෙ හිව කට යුතු 
කෙන්න නෑ. එක පැත්ත කින ්භාණ්ඩ හිඟ යක 
ේේ පව තිේදී අ්සා මාන්ය ්ල්ස එම ්භාණ්ඩ වල 
මිල ඉහළ ්ෝස ති්බ නවා. ්ම් වන විට ෙජ යට 
තමන්ගේ ් ේශීය ්සහ වි්ේ ශීය ණය ් ෙවා  ෙැ නී මට 
්නාහැ කිව අරබු ද ය කට පත්ව සිටි නවා.  

්ේශ පා ලන පළි ෙැ නීම් පිළි බ ඳව ්්සායා බලන 

උපාලි අ්ේ ෙත්න ්කාමි ්සම සිදු 
කෙන ලද නිර්ේ ශ ව ලට අනුව 
වි්ේ්ෂ ජනා ධි පති ්කාමි ්ස මක විනි
සුරු ප්රියනත ජය ව රධන මහ තා්ගේ 
මූලි ක ත්ව ් යන පත් කෙ ති්බ නවා. 
එහි අෙ මුණ ෙජ යට එ්ෙ හිව හඬ 
නඟන ශකති මත් �රි ත වල මන්රී 
ධුෙ අ්හෝසි කිරීම ්සහ ඔවුන්ගේ ප්රජා 
අයි තිය අ්හෝසි කෙ නිේක්රිය කිරීම. 
්ේ. ආර. ජය ව රධන මහතා සිරි
මා්වෝ මැති නි යට ද ්ම්ල්ස සිදු 
කළා. එයින අව ්සා න්ේ සිදු වූ්ේ 
ප්රජා තනත්ර වි්ෙෝධී බල ් ේෙ උතු
්ෙත්, දකු ් ණත් ශකති මත් වීමයි.

ජන ප ති ව ෙ ණ යට තවත් කල් ති්බ නවා. එය 
පැමිණි අව ්ස්ා ් ේදී ්සජිත් ්රේම දා්ස මහතා ්හෝ 
ජය ග්ර හ ණය කළ හැකි ශකති මත්ම අ්ේ ක්ෂ කයා 
ඉදි රි පත් කෙ අනි වා රය ් යනම අ්ේ ජනා ධි ප
ති ව ෙ ් යක 2024 දී බල යට ්ෙන එනවා. මා අද 
සිටින තැනට පැමිණ සිටින්න පවුල් බල ් යන 
්හෝ තවත් ්ේශ පා ල න ඥ ය කු්ගේ අත්වැල අල්ලා
්ෙන ්නා්ේ. ඒ කු්ස ල තාව ්සහ නිපු ණ තා ව
්යන. ්ම් ේේ අනා ෙත පෙ පු ෙට බලය දීමට 43 
වන ්්සනා ං කය ්ොඩ නැ ඟුවා. අද ්ෆ්්ස මා්සක 
එ්කන, ්සැනි ට යි ්සර එ්කන, පීසී ආර කේට
ල ් යන, ඇනටි ජන පරී ක්ෂා ් වන සිදු වන්න 
්කාල්ල කෑ මක. 

මානව හිමි කම් ්කාමි ්සම අවු රුදු 12කට කලින 
අව ්සන වූ යුේධය ්සම්බ නධ ් යන ෙණ වි රු වනට 
නඟන ්�ෝද නා වට කිසිදු එක ඟ තා වක තම 
කණ්ඩා ය්ම් නෑ. ්ම් අව ්ස්ා ් ේදී ෙණ වි රු වන 
්වනු ් වන ්පනී සිටි නවා.'

සමඟි බල වේ ගය හා එක්වීමට 
ගත් තීර ණවේ කිසිදු වෙන සක් නෑ 

උතුරේ පාසල් අධ්ා ප නය 
නඟා සි ටු වී මට පිය වර

 ඇමැති මහා චාරය ජී. එල. පීරිේ

 පාරලි ගමනතු මන්රී මහා චාරය චරි්ත ගේරත

 පාරලිගමනතු මන්රී අකිල සාලිය එලලා වල

පමරට අධි ක රණ ක්රි�ා ව ලි� ඉදි රි පේදී 
ක්රි�ා ත්මක වන්පන් පකපේද �න්න ගැට ලු වක්

 පාරලි ගමනතු මන්රී ගමාගහා මඩ් මුස මමිල

 පාරලි ගමනතු මන්රී පාඨලී චමපි්ක රණ ව්ක

ව�ාවිඩ් එනනත අද විධි මත්ෙ 
වබදා හැරී මට වනාහැකි වෙලා

 ජන්තා විමුකති 
ගපර මුගේ නාය්ක 

අනුර කුමාර දිසා නා ය්ක



 ඇණ වුම් කළ එන්නත් ත�ොගය ්න�ර කරයි   

16
පිටුව

2021 පෙබරවාරි 09 අඟහරුවාදා

උතුරු ඉන්දි යාවේ උත්ත ර්ාන්ද් ප්ාන්්තවේ ග්ලැසි ය ර

යක් ගලැටී විනාශ වූ වේල් නිසා ඇති වූ ගංව තු වරන් මිය ගිය 

පිරිස 14ක් දක්වා ඉහළ වගාස් ඇති අ්තර 145ක් අතු රු දන් 

වී ඇ්තලැයි වාර්තා වේ. අතු රු දන් වූ වලැඩි වදනා ජ් විදුලි 

බ්ා ගා රවේ වස්ව ් වයෝ වවති. හමුදා භට යන් සිය ගණ නක්, 

පලැරා මිලි ටරි භට යන් සහ හමුදා වහලි ව්ා පටර මුදා ගලැ

නීවේ ්ට යු තු ව ් ට එම ප්වද් ශ යට වගාස් තිවේ. ග්ලැසි ය රය 

්ලැඩී වගාස් ඇතවත ්වර ්ාර ණා වක් නිසා දැයි නිශ්චි්ත 

නලැ්ත. 25 වදවනක් මුදා වගන ඇ්තලැයි නි් ධා රීහු කියති. වේ 

අය අ්තර උම ඟ් සිර වූ පුද්ග ්  යකු ද සිට ඇ්ත. සිද්ධිය ගලැන 

්තමා විවශ්ෂ අව ධා න වයන් පසු වන බව ඉන්දීය අග මලැති 

වමෝදි කියා තිවේ.   

උතුරු ඉන්දි යාවේ   
ග්ලැසි ය ර යක් කලැඩී   
මහ ගංව තු රක්   
මිය ගිය ගණන 14ක් 
145ක් අතු රු දන්   

අතු රු දන් 
වැඩි  පදනා 
ජල විදුලි බලා ගාර 

පේව කපයෝ   

 ඔක්ස්්ෆරඩ්ඇස්ට්ා වස වන්ා එන්න්ත දකුණු අප්රි ් ාවේ තිවබන ව්ාවරෝනා විවශ් ෂ යට 
සාර්ථ ් ව ප්ති ් ාර ව්ස වයාදා ග්ත වනාහලැකි බව පරී ක්ෂ ණ ව ලින් අනා ව ර ණය වීම නිසා 
්තම රවටන් ඇණ වුේ ්ළ එම එන්න්ත න්තර කිරී මට එරට බ් ධා රීහු තීර ණය ්ර ඇ්ත. දකුණු 
අප්රි ් ාවේ සිටින ව්ාවිඩ් වරෝගීන් අ්ත රින් සිය යට 90ක් වේ විවශ් ෂ යට අයත බව විද්යා ඥවයෝ 
කියති. දකුණු අප්රි ් ාව ඇස්ට්ා වස වන්ා එන්නත මිලි ය න යක් ඇණ වුේ ්ර ඇති අ්තර එළලැ
වෙන සතිවේ සිට එරට වලැසි යන්ව එන්නත කිරීම ආරේභ කිරී මට නිය මි ්තව තිබුණි. දැනට 
පරී ක්ෂ ණ ව ලින් වසායා වගන ඇති ්ාර ණා ව ් ට අනුව වේ එන්න්ත සේබ න්ධ වයන් සිදු  
් රන්වන් කුම ක්දැයි තීර ණය කිරී මට උප වදස් ්ලැවබ න  තුරු සිටින බව එරට වසෞඛ්ය ඇමලැති 
ස්වවලී ේ්යිස් කීය.   

ඔක්ේ්ෆර්ඩ්-ඇේට්ා පෙ පනකා   
එන්නත දකුණු අප්රි කාපේ   
පකාපරෝනා විපේ ෂ යට පයාදා ගන්න බෑ  

ඉරා නය 2015 වසවර ඇති ්ර ගත න්යෂ්ටි් ගිවි සු මට එ් ඟව ්ට යුතු ්ර න  තුරු ්තමන් 
එර ටට පනවා ඇති සේබා ධ් ඉවත ්රන්වන් නලැති බව අවම රි ් ානු ජනා ධි පති වජෝ බයි ඩන් 
කීය. ඔහු වේ බව ප්්ාශ ්වේ පසු ගිය ඉරිදා සීබී එස් නිවුස් සා් ච්ා ව ් ට එක්වව මිනි. එවහත 
ඉරා නවේ උත්ත රී ්තර නාය් අය තුල්ා අලී ්වේනී ප්්ාශ ්රන්වන් සා්ච්ා සඳහා ්තමන් 
සහාය පළ ්රන්වන් ආරථි් සේබා ධ් ඉවත ්ළ වහාත පම ණක් බවයි. 2015 ඇති ්  ර ගත 
එ් ඟ ්තාව අනුව ඉරා නවේ න්යෂ්ටි් වලැඩ ස ට හන සීමා ්රන්වන් නේ ආරථි් සේබා ධ් ඉවත 
කිරීම සිදු වී මට නිය මි ්තය. 

2015 න්යෂ්ටික ගිවි සු මට 
එක ඟව කට යුතු කර ්න  තුරු   
ඉරො ්න යට ප්නවො ඇති සම්්ො ධක 
ඉවත්  කරනතන ්නෑ  

අපෙ රි කානු 
ජනා ධි ෙති   

පසුගියදා මිය න්මා රයේ සිදුවූ හමුදා කැරැ ල්ලට එයර හිව නමායි පි යිය�ෝ අග නු වර 
වැඩ ව ර්ජ න යක නිර �ව සිටින දස දහස් ගණන කමක රු වන විසු රුවමා හැරී ් ට 
එරට යපමාලී සිය ්ජ්ල ප්රහමාර එල්ල කර ඇ�. අත්අ ඩං ගුයේ පසු වන අවුනග් සමාන සුකී 
නිද හස් කරන ය්ලස ඉල්ල මින යම පිරිස තුනවන දින ය ටත් ය්යස් උදයඝෝ ෂ ණයේ 
නිර� යවති. යපමාදු යහ ප �ට එයර හිව නීතියේ ආධි ප ත්ය යට හමානි දා යක අයු රින 
කට යුතු කරනයන නම උදයඝෝ ෂ ක යන අත්අ ඩං ගු වට ගනනමා බව රමාජ්ය රූප වමා හිනී 
නමාළි කමාව උදයඝෝ ෂ ක යනට අන තුරු අඟවමා තියේ. විචමා ර ක යන පව සනයන දශක 
ගණ නමා ව කින එරට ඇති වූ විශමා ්ල �් උදයඝෝ ෂ ණය ය්ය බවයි.   

මිය න්මා රවේ හමුදා කලැරැ ල්ට 
එවර හිව වලැඩ ව ර්ජ නවේ නියලැළි
කමක රු වන් විසු රුවා හලැරී මට ්ජ් ප්රහාර

විචාරකය�ෝකි�ති

දශක ගණ නා ව කට 
පසු ඇති වූ 

විශා ්  තම උදවඝෝ ෂ ණය

හයිටි ්ජනමා ධි ප ති ව ර යමායග් ධුර කමා්ලය අව සන වී ඇ�ැයි කියැ යවන 
නමුත් �්මාව බ්ල යයන පහ කර ඝමා� නය කිරීයම කු් න්ර ණ යක් 
ව්යර්ථ කළ බව ඔහු පව සයි. විනි සු රු ව ර යකු, ඉහළ යපයේ යපමාලිස් 
නි්ල ධමා රි යකු ඇතුළු 23 යදනකු යම සමබ නධ යයන අත්අ ඩං ගු වට 
යගන ඇ�. �්නයග් ධූර කමා්ලය අව සන වනයන 2022 යපබ ර වමාරි 
්මාසයේ යැයි ්ජනමා ධි පති ය්ජමායව නල ය්මායිස් කියයි. එයහත් විරුදධ 
පක්ෂ පව සනයන එය ඉරිදා (07) අව සන වී ඇති බවයි. ඔහු ධූර යයන 
ඉවත් වී් ප්රති ක්යෂේප කිරී් නිසමා ්හ ්ජ න �මාව යපෝරට් අවු ප්රිනස් 
අග නු වර සහ �වත් නගර රැසක වීදි බැස තියේ. වියරෝ ධ �මා ක රු වන 
යපමාලී සිය ස්ඟ ගැටුම ඇති කර ගැනී් නිසමා කඳුළු ගෑස් ප්රහමාර එල්ල 
කිරී ් ට සිදු වී ඇ�.  

හයිටි ජන ෙ තිපේ ධුර කාලය අව ෙන්?  
ධුර කාලය අව ෙන් වන්පන් 2022

 ජන ෙති 

 චීනයේ යස්වය කර මින සිටි චීන සම්භ ව යක් ඇති ඕස්යරේ ලි
යමානු රූප වමා හිනී ්මාධ්ය යේ දිනී යචනග් ය්ලයි රමාජ්ය රහස් වියදශ 
රමාජ්ය ය කට ්ලබමා දීයම යචෝද නමාව ්� අත්අ ඩං ගු වට යගන ඇති බව 
චීන බ්ල ධමා රීන �හ වුරු කර තියේ. අත්අ ඩං ගු වට ගැනී ් ට යපර 
ඇය චීන ර්ජයේ ්මාධ්ය ආය � න යක් වන සී.ජී.ටී.එන. හි රූප වමා
හිනී නියේ දි කමා වක ය්ලස කට යුතු කළමාය. ඇය අත්අ ඩං ගු වට යගන 
ඇ�ත් ඇයයග් නනතික අයි තීන සුර කින බව චීන බ්ල ධමා රීහු 
පව සති. යචනග් අත්අ ඩං ගු වට යගන ඇත්යත් අයගෝස්තු ්මාසයේ 
බවත් යචෝදනමා නඟමා ඇත්යත් ඉකුත් සිකු රමාදා (05) ඕස්යරේ ලි යමායේ 
බ්ල ධමා රීන කලින පවසමා තියේ. චීන අ්මා ත්යමාංශ ්මාධ්ය ප්රකමා ශ ක
යකු වන වෑනග් යවනබින සඳුදා (08) ප්රකමා ශ යක් කර මින �්න යම 
ප්රශනය ය්යහ ය වන ආකමා රය ගැන ඔස්යරේ ලි යමාව අ� යනමායප වනු 
ඇ�ැයි විශවමාස කරන බව කීය.   

ඔේපරේ ලි යානු රූෙ වා හිනී ොධ්ය පේ දිනී 
පෙන්ේ පලයි අත්අ ඩං ගු වට ගනී



17l 2021 පෙබරවාරි 09 අඟහරුවාදාදැන්වීම් 

අ’ලාෂය “කාශ •ම”
– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය 
ෙ•“ය අමාාංශෙ“ නාමය / “ස’පාදන අ—”වය : 

නාග’ක සංව•ධන, ෙවරළ සංරෂණ, අප”” බැහැර–ම හා “ජා ප”තා කට–“ රා’  අමාාංශය
"ෙකාළඹ සැහැ— ”’ය ද මාග ප–ධ“ය සබ”ධව ව ශා’තා (PFS) හා ශ’තා වාතා 

(FS)  සමාෙලචනය හා ”ෙශධනය (Review & Rene)" සඳහා උපෙ–ශක ෙ—වා ෙතරා ගැ”ම 
[ෙකා”–ා’ අංකය :  MUD/TDP/Metro(FS)/2021/1]

නාග’ක සංව•ධන, ෙවරළ සංර”ෂණ, අප” බැහැර–ම හා “ජා  ප”තා  කට–  රා අමා“ාංශය ෙවෙව” අමා“ාංශ 
උපෙ–ශක  “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’”, ෙම”” ”—තර ෙකාට ඇ“  ෙ—වා ලබා“ම සඳහා, තම”ෙ” අ’ලාෂය “කාශ කරන 
ෙලස  ”””ක’ල’ (පහ“” ”—තර  සඳහ”ව ඇත) උපෙ–ශකය”හට  ආරාධනා ෙකෙ•. අළ ද’ මා•ග ප–ධ“ය වරාය නගරෙ“ 
’ට  ක—ෙවල හා අ”“’ය ද”වා දළ වශෙය” •. ”. 32  ”රට  “යා’මක •“මට සැල”’ ෙකාට ඇත. අළ ෙ—වාවට,  ද’ මා•ග 
ෙකාටස සඳහා ෙපර සැක“ වා•තා සමාෙල–චනය හා  ”ෙශ–ධනය ඇළ’ වන අතර, ඉ“’ය සඳහා ශ’තා වා•තා  සක— •“ම 
ඇළ’ ෙ“. උන””ව” ද”වන උපෙ–ශකය” ”’”  ෙමම ෙ—වාව ඉ••“ම සඳහා ඇ“ තම”ෙ” ”””ක’ සඳහ”  කර“” ෙතාර” 
සැප”ය  –ය. (එන’ ”—තර ප—කා සමාන පැව”’වල ”—තර, සමාන ත’’වය” ළ පළ–”–ද, කා•ය ම–ඩලය, ස ෙය–”  
“–ණතා පැව”ම, ආ”ය)
තම”ෙ” ”””ක’ වැ• ව•ධනය කර ගැ”ම සඳහා, උපෙ–ශකය”හට, බ–ධ ”ාපාර/ ෙවන’ ජා“ක/ ජා“”තර ආයතන  සමග 
සහස’බ”ධ •ම ’”කළ හැක. 
උපෙ–ශකය— ෙත–රා ගැ”ම CQS  ”මෙ“දය අගමනය  කර“” ජා“ක “ස’පාදන “ෙය–“තායතනය ”’” “කා–ත  2007 
අෙග–— ”නැ'“ උපෙ–ශකය” ෙත–රා ගැ”ෙ’ හා ෙ—වෙ“ ෙයද•ෙ’  මා•ෙග–පෙ–ශය”“ සඳහ” “යාප“පා”” “කාරව ’” ෙකෙ•.
උන””ව” ද”වන උපෙ–ශකය”හට අව“ වැ•”ර  ෙතාර” පහත සඳහ” •”නෙය” 0900 පැය හා 1500 පැය  අතර, කාලය ළ 
ලබාගත හැක. 
අළ අ’ලාෂය “කාශ “’ “ළ පහත සඳහ”  ෙතාර“” ඇ“ළ  ”ය –“ය.
 අ)   ඉකළ සමාන පැව”’වල ”—තරය, ෙ—වායකෙ” නාමය, පැව”ෙ’ —වභාවය, —ථානය, ෙකා”–ා ව“නාකම  හා 

කාලය ඇළව සමාන තවය”“ පළ”–ද. 
 ආ)  ““ක”ව”ෙ” නාමය” හා “ධාන  කා•ය ම–ඩල සාමා“කය”ෙ” නාමය” හා ”””ක’ ඇළව  ආයතනෙ“ තවය.
 ඇ)  ෙවන ආයතනය ෙහ– –ගලෙය— සමග  සාංග“කව කට– •“ම සඳහා ෙය–ජනා 
 ඈ)  ෙමම පැව”මට එළ”ම සඳහා ෙය–ජනා  
 ඉ)  – ලාං•ක ෙමෙහ–ම සඳහා ජා“”තර  ආයතනෙ“ ප”“ය වසෙ• ”ගණනය කළ ”“ “කාශ 
 ඊ)  ෙවන අළ ක”“ 
”””ක’

   අළ “ධාන ආයතනය,  – ලංකාෙ“ ”ාපා’ක  කට–  ’” •“මට •යාප”ං— — ජා“”තර උපෙ–ශක ආයතනය”  ”ය –ය.  
(”ාපාර •යාප”ං— සහ“කය, බ” •යාප”ං—ය හා “යා’මක වැ” •යාප”ං—ය ස’බ”ධ සහ“ක  අව“ ෙ“)

  ජා“”තර උපෙ–ශක ආයතන ”’” —•වෙය“, ෙ•“ය අමා“ාංශය සඳහා සමාන පැව”’ ස•යක  ෙලස ස’—•ණ  ෙකාට 
“–ය – අතර, සහ / ෙහ–  ෙවන’ අමා“ාංශ සඳහා සමාන පැව”’ සඳහා ෙ—වය ලබා“ “–ය –ය. 

 ජා“”තර උපෙ–ශක ආයතන ”’” – ලංකා ෙ—වායකහට – ලංකාෙ““ ෙ—වා පැහැර හැ“’  ’”ෙකාට ෙනා“–ය –ය. 
  අව“ වැ•”ර ”—තර, කා•යාල ෙ“ලාව” ළ, 0900 පැය  හා 1500 පැය අතර, කාලය ළ – ලංකාෙ“, බ’තර“”ල, ෙස’’’පාය  
අ”යර  II  “ "A"  ෙකාටෙ—, 13 වන  මහෙ” බ—නා“ර  “ෙ–ශ “වාහන  සංව•ධන ”ාපෘ“ෙය“  (WRTDP)  “ෙය–  
”ාපෘ“ අ–”ෂ, ඉං“. •. ”සානායක  (+94718227009)  ෙව“”  ලබාගත හැක. 

  අළ අ’ලාෂය “කාශ •“’, පහත සඳහ” •”නය ෙවත,  2021 ෙපබරවා’ 25 වන ”න 1400 පැයට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය  
–ය. 

  සභාප“,
  අමාාංශ උපෙ–ශක “ස’පාදන ක“•ව,
  නාග’ක සංව•ධන, ෙවරළ සංරෂණ, අප”” බැහැර–ම හා “ජා ප”තා කට–“  රා’ අමාාංශය,
  තාෂණ අංශය, 18 වන මහල, ”“”පාය, – ”““–ර පාර, බතර“”ල, – ලංකාව. 
•”නය : 
බ—නා“ර ෙශ වාහන සංව•ධන ාපෘ“ය,
නාගක සංව•ධන, ෙවරළ සංර”ෂණ, අප” බැහැර–ම හා  ජා ප”–තා කට–“ රා’ අමා“ාංශය,
13 වන මහල, "A"  ෙකාටස, ෙස’’පාය, අ”යර  II,  
බ’තර“”ල, – ලංකාව. 

”රකථනය  -  0112870751
ෆැ”—  -  0112870588
ඊෙ’”  -  projectdirector.wrtdp@gmail.com

ෙකාළඹ ”•ව”—ලය

ලං” සඳහා ආරාධනය
”—ගාර උපකරණ / ප’ගණක ය– / ලැ“ෙටා“ ප’ගණක හා UPS 

ෙකාළඹ 03, ෙකාළඹ ”•ව”—ලෙ“ ෙදපාතෙ’ “ස’පාදන ක“•ෙ“ (“ධාන / ඩා පමාණ) සභාප“ ”’ ඉහත සඳහ භා–ඩ සැප•ම, ෙගනැ”’ භාර“ම, —ථාපනය හා “යා’මක ෙකාට ෙප•ම සඳහා ෙය”තා—ණ 
ලං”ක”ව ෙව“ ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•. 

1 2 3 4 5 6 7

ලං” අංකය / අ”ත ”තර
ලං” භාරගැ”ෙ 
අවසාන ”නය හා 
ෙලාව

ලං” “ල“ගත හැ ථානය හා               
”රකථන අංක

ආප” ෙගව• 
ෙනාලබන 
ගා“ව (”.)

ලං” 
ඇපකරෙ“ 
ව“නාකම                

(”.)

අර“ද”             
“භවය

ඇතෙ“ගත 
”’වැය                     

(”.)

SAB/FOT/NCB/2020/09
ෙකාළඹ ”•ව”—ලෙ“ තා“ණ •ඨෙ“ කෘ“කම තා“ණ ෙදපාතෙ’ව 
සඳහා ”—ගාර උපකරණ සැප•ම, ෙගනැ”’ භාර“ම, —ථාපනය හා “යා’මක ෙකාට 
ෙප•ම. 

2021 මා 04 ෙව“ 
”න ප.ව. 2.30

“ද” අංශය / තා“ණ •ඨය, ෙට”ෙන 
’“, මාෙ’නව’ත, ”“පන, ෙහමාගම, 
ෙ’’ඨ සහකාර ”“ා“කා“                                  
”රකථනය : 077-3321530

”. 12,500.00 ”. 337,000.00 “ා”ධන 
ෙව•“’

”. 33,700,000.00

SAB/FS/NCB/2021/01
ෙකාළඹ ”•ව”—ලෙ“, ”— •ඨෙ“ සං“ාන ෙදපාතෙ’ නව ෙගාඩනැ“”ල 
සඳහා All in one පගණක ය– 128 ”, ලැ“ෙටා“ පගණක 01 ” සහ UPS 
ය– 128 ” සැප•ම, ෙගනැ”’ භාර“ම සහ —ථාපනය

2021 මා 04 ෙව“ 
”න ප.ව. 2.30

““’ ශාඛාව, ”— •ඨය, ෙකාළඹ 
”•ව”—ලය, ෙ’’ඨ සහකාර ”“ා“කා“                                             

”රකථනය : 011-2500474 

”. 4,000.00 ”. 200,000.00 භා–ඩාගාර 
”ෙ•ෂ ෙව 
•“’

”. 20,000,000.00

1.  ලං” භාරගැ”ෙ’ අවසාන ”නයට ෙපර ”නය ද”වා (ඕනෑම රාජකා ”නයක ෙප.ව. 9.00 සහ ප.ව. 3.30 අතර) කායාල ෙ“ලාව ළ“ එ” ලං” •”ෙ”ඛන ක”ටලය” සඳහා ඉහත ව•ෙ“ 04 වන ””ෙ“ සඳහ ආප” ෙගව• ෙනාලබන 
ගා—ව ෙග•ෙම අන”ව •”ත ඉ”–ම” ඉ”ප’ •“ම මත ෙ’ සඳහා උන”ව” ද”වන ලං”ක”ව ඉං“’ බ’ සක— කරන ලද ලං” •”ෙ”ඛන ස’—ණ ක”ටලය” “ල“ගත හැ•ය. ෙකාළඹ ”•ව”—ලය න“ මහජන 
බැංෙ“ පව’වාෙගන ය• ලබන අංක 505170600013 දරන ““මට “ද” බැර•“ම ම“ ෙග•’ ’”කළ –ය. 

2.  ලං”, භාරගැ”ෙ’ අවසාන ”නය හා ෙ“ලාවට ෙපර "සභාප“, ස’පාදන ක“•ව, ”හ” ගෘහය, ෙකාළඹ ”ව”—ලය, අංක 94, මාර“ංග “——ස මාවත, ෙකාළඹ 03" යන •”නයට ලැෙබන ප” ලං” •යාප”ං— තැපැ” ම“ 
එ•මට ෙහ ෙකාළඹ ”•ව”—ලෙ“ ෙ”ඛකා“කා“ කායාලෙ“ තබා ඇ“ ෙටඩ ෙප”“ෙ“ බහා–මට හැ•ය. ඉහත ව•ෙ“ 02 ””ෙ“ සඳහ ලං” භාරගැ”ෙ’ අවසාන ”නය හා ෙ“ලාවට ලං” භාරගැ”ම අවස — වහාම එම 
අව—ථාවට පැ“ණ ’“න ලං”ක”ව ෙහ ඔ–ෙ” බලයල’ “ෙය“තය ඉ”ෙ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. “මාද • ලැෙබන ලං” ““ෙ”ප කර• ලැෙ•. 

3.  ෙ’ සඳහා උන”ව” ද”වන ෙය”තා—ණ ලං”ක”ව ඉහත ව•ෙ“ 03 වන ””ෙ“ සඳහ —ථානෙය වැ•”ර ෙතාර” ලබාගත හැ• අතර එම —ථානෙ““ ෙප.ව. 9.00 සහ ප.ව. 3.30 අතර ෙනා“ෙ” ලං” •”ෙ”ඛන ප““ා 
කර බැ–මට හැ• අතර http://www.cmb.ac.lk යන ”•ව”—ල ෙව• අඩ”යට ””“ෙම ලං” •”ෙ”ඛන ප““ා කර බැ•ය හැ•ය.  

 DPC - ෙදපාතෙ’ “ස’පාදන ක“•ව

සභාප“,
ෙදපා•තෙ“ “සපාදන ක“•ව,
ෙකාළඹ ”•ව”—ලය,
94, —මාර“ංග “——ස මාවත, 
ෙකාළඹ 03. 



18 l 2021 පෙබරවාරි 09 අඟහරුවාදා දැන්වීම් 

ලං” කැද•ම 
ඉඩ’ කළමනාකරණ කට–“, රා ”ාපාර ඉඩ’ හා 

ෙපළ සංව•ධන රා අමාාශය

– ලංකා ““ෙ—” ෙදපා•තෙ’“ව 
1998 අංක 21 දරන ““ක’ යාප”ං •“ෙ’ පනත සහ 

2002 අංක 17 දරන මැ•’ පනත යටෙ’ 

මැ’  කර කැඩැ—තර “ය’ සහ 
”•” සක— •ම - 2021

ලං” අංකය - සජ/2021/01

1.   – ලංකා “”ෙ— ෙදපා•තෙ’”“ව ෙවෙව” ස•ෙ“ය• ජනරා” ”” 1998 අංක 
21 දරන ““ක’ •යාප”ං •“ෙ’ පනත සහ 2002 අංක 17 දරන මැ’ පනත යටෙ’ 
මැ’ ” කර කැඩැ—තර “ය’ සහ ”• සක— •“ම සඳහා ලං” ඉ”’ප’ •“මට 
”ව”ෙ” ය—ම •යාප”ං” බලයල’ “”ෙ—ව” ෙවත ෙකෙරන ආරාධනය”.

2.  ලං” කැඳ•ම ජා“ක තරගකා“ ලං” කැඳ•ෙ’ ”මෙ“දය මත ” ෙකෙ•.

3.   උන””ව” ද”වන ලං” තබ”න” හට “ල ගණ” කැඳ•ෙ’ ලං” පය, ෙට”ඩ• 
ෙකා”ෙ– හා ”’”තර සහ අෙන—’ අ—ළ ෙ”ඛන www.survey.gov.lk 
ෙදපා•තෙ’”“ ෙව• අඩ”ය “”” බාගත කළ හැක.

4.    ලං”ප’ එ•ෙ’ “ ”ව”ෙ” පහත 5 ෙ’දෙය“ සඳහ” ”——”ක සඳහා ආප” ෙනාෙගව 
ලබන . 500/- ක “දල” බැ—” ”ව”ෙ” ඕනෑම ”——” / පළා’ “”ෙ— කා•යාල, 
”යතලාව මැ’ හා “ය’ගත •“ෙ’ ආයතනය ෙහ– සෙ“ය• ජනරා” කා•යාලයට 
ෙගවා ලබා ග”නා ලද ල”පෙත“ ”ටපත” ඊට අ“ණා එ”ය –“ය. එ” ලං” කව—ට 
උප’ම ”——”ක 5” සඳහා ෙව” ෙව” වශෙය” “ල ගණ” ඉ”’ප’ කළ හැ• අතර, ඒ 
සඳහා ෙවන ෙවනම ලං” ප’ ඉ”’ප’ කළ –“ය.

5.   ලං”ප’ ෙකාළඹ, ග’පහ, ක”තර, ර’න–ර, කෑග”ල, ගා”ල, මාතර, හ’බ”ෙතාට, 
—ණෑගල, –’තලම, මහවර, මාතෙ”, වරඑ”ය, අරාධ–ර, ෙපාෙළා”නව, 
ෙමාණරාගල, යාපනය යන ”——”ක සඳහා ඉ”’ප’ කළ හැ• අතර, ෙකාළඹ, අරාධ–ර 
හා ෙපාෙළා”නව ”——”ක සඳහා ඉ”’ප’ කරන ලං”වප’ සඳහා වැ• ““ඛතාවය” 
ලබාෙ–.

6.   ලං” ”–—’ ගා—“ව ”ය” හැටදහස (. 60,000.00) •.

7.   ය“ත ආකෘ“යට අව  ෙලස ස’—•ණ කරන ලද ලං”ප’ 2021.03.02 ”න 
ෙප.ව. 10.00 ට “ථම ලැෙබන ෙ— •යාප”ං තැපෑෙල” එ•මට ෙහ– “ස’පාදන හා 
සැප–’ අංශෙ“ ඇ“ අ—ළ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–මට හැක. ලං”ප’ ඇ“ළ’ ““ 
තබන ලද කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• '' .......... ”—කෙ“ කැඩැ—තර ’ය සක— 
•“ම සඳහා “ල ගණ” " ෙලස සටහ” කළ –“ය. ලැෙබන ලං” ප’ එ”නම ෙප.ව. 
10.05ට ”වෘත කර ලැෙ•.

8.   ලං”ප’ එ”ය –“ •”නය : සභාප, “සපාදන ක“ව, “සපාදන හා සැප– අංශය, 
ස•ෙ“ය• ජනරා” කා•යාලය, අංක 150, •”ළ පාර, ෙකාළඹ 05.

9.   “මාද • ලැෙබන ලං”ප’ ““”ෙ’’ප කර ලැෙ•.

සභාප“,  ස’පාදන ක“•ව, 
ස’පාදන හා සැප–’ අංශය, 
සෙ“ය ජනරා” කායාලය, 
අංක 150, •ළ පාර, 
ෙකාළඹ 05.

ලං” සඳහා ආරාධනය (IFB)
ක’ක” ෙදපා•තෙ’”“ව - ෙකාළඹ - 05

FG/TB/JANI.SER.2020 
ක’ක” ෙකාමසා— ජනරා ෙව•ෙව” ෙදපාතෙ’”“ ස’පාදන ක“•ෙ“ 
සභාප“ ”’” ක’ක” මහ ෙක’ කායාලය සඳහා ජැ“ෙට–ය ෙ—වා සැප•ම 
සඳහා ෙය–”තාණ සහ ”””ක’ල’ ලංස—”ව” ෙව“” ““ තබන ලද ලං” 
’” කැඳව• ලැෙ•. ලං” •”ෙඛනෙ“ ස’ණ ”—තර ඇ“ළ’ ෙකාට ඇත.
02.  ෙකා”ා’ —නය සඳහා ”””ක’ ලැ—මට සාථක ලං”ක” ස“ව 
ආයතනෙ“ අවම වශෙය” ෙ—වකය” 30 ” ’“ය –“ අතර, ජැ“ෙට–ය 
ෙ—වා සැප•ම ස’බ”ධෙය” වසර පහක (05) පළ–”–ද” “–ය –“ය.

03. ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ පපා“ය ම“” ලං” ෙමෙහයව• ලැෙ•.

04.  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” වැ•”ර ෙතාර“” ෙකාළඹ 
05, ෙමෙහවර ”යස, 9 වන මහල, ක’ක” ෙදපාතෙ’”“ෙ“ ධාන 
ගණාකා“කා“ ෙව“” (”රකථන අංකය : 011-2581393)  ලබාගත හැ• 
අතර, 2021.02.10 ෙව“ ”න ’ට 2021.03.03 ෙව“ ”න ද”වා රාජකා“ 
”නය” “ ෙප.ව. 9.00 සහ ප.ව. 3.00 අතර, ලං” •”ෙඛන ෙනා“ෙ 
ප“”ෂාකර බැ•ය හැ•ය.

05.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ”. 2,000.00 ක ගා—“ව” ෙග•ෙම” අන“”ව 
2021.03.03 ෙව“ ”න ප.ව. 3.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර •”ත අය”’පත” ඉ”ප’ 
•“ෙම” ෙකාළඹ 05, නාරාෙ’””ට, ෙමෙහවර ”යෙ— 9 වන මහෙ ක’ක” 
ෙදපාතෙ’”“ෙ“ ”“ අංශය ෙව“” ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන 
ලං”ක”ව” ඉං“’ බ’” සක— කරන ලද ලං” •”ෙඛන ස’ණ 
ක”ටලය” “ල“ ගත හැ•ය. (ෙග•’ “ද•” ’” කළ –“ය)

06.  ලං”, 2021.03.04 ෙව“ ”න ප.ව. 2.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප” "සභාප“, 
ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන ක“ව, (“ධාන), “ අංශය,  ක’ක” 
ෙදපා•තෙ’”ව, 9 වන මහල, ෙමෙහවර ”යස, ෙකාළඹ 05" යන •”නයට 
•යාප”ං— තැපැ ම“” එ•මට ෙහ– ෙකාළඹ 05, ක’ක” මහෙ”ක’ 
කා•යාල ෙගාඩනැ“”ල, ක’ක” ෙදපා•තෙ’”ෙ“ 3 වන මහෙ” සහකාර 
ක’ක” ෙකාමසා— ජනරා” (පපාලන) කාමරෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ 
ෙප”“ෙ“ බහා–මට හැ•ය. මාද • ලැෙබන ලං” ”වෘත ෙනාෙකාට ආප” 
හරවා එව• ලැෙ•. ලං” භාරගැ”ම අවස” — වහාම ෙකාළඹ 05, ක’ක” 
මහෙක’ කායාල ෙගාඩනැ“ෙ, ක’ක” ෙදපාතෙ’”“ෙ“ 3 වන 
මහෙ සහකාර ක’ක” ෙකාමසා— ජනරා (පපාලන) කාමරෙ“ “ එම 
අව—ථාවට පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“තය” 
ඉ”ෙ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

07.  ’ය—ම ලං” සමග VII වන ෙකාටෙ— සඳහ” ප” 2021 මැ” 20 ෙව“ ”න 
ද”වා වලං• ”. 42,800.00 ක ව“නාක“” –’ ලං” ඇපකරය” අ“ණා 
එ”ය –“ය.

සභාප,
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“ව (“ධාන),
ක’ක” ෙදපා•තෙ’”“ව,
ෙකාළඹ 05.

ජැ“ෙට–ය” ෙ—වාව” සැප•ම සඳහා 
ෙ—වා සපය”ෙන ෙත–රා ගැ”ම - 2021

අංක 2686 දරන ”ෙ•ෂ ඇෙට–“ බලපය අවලං •ම 
ඉ•”ෙගාඩ, ඉහලයාෙගාඩ, හාරමාවත, අංක 225 E “ ප”ං— ජා.හැ.
ප’ අංක 696161330v “ බ—නායක “”යෙ—ලාෙ” යා“ 
–’”කා බඩාර වන මා න  ෙපාකා නානාය”කාර “–ධ 
ෙනාතා’ තැනෙ” අංක 2686 හා 2019-10-13 ”නැ“ ෙ•ෂ 
ඇෙට•“ බලප–ය ෙම”” අවලං• කර• ලබන බැ” ” ම“වට 
එ– අංක 2686 දරන ෙ•ෂ ඇෙට“ බලප–ය මත ඉ•”ෙගාඩ, 
ඉහලයාෙගාඩ, හාර මාවත, අංක 255E“ ප”ං— ජා.හැ.ප’ අංක 
475132769v “ රාජප”ෂෙ” “–• රාජප”ෂ යන අය කර• 
ලඛන •” “යාව” වලං• ෙනාවන බවට ය— ෙදනාම ’න ග“’වා.

අංක 649 දරන ”ෙ•ෂ ඇෙට–“ බලපය අවලං• •ම
බ’තර“”ල, ෙකා—ව’ත, උ තලංගම, “ය මාවත, අංක 145/5 “ ප”ං 
ජා.හැ.ප’ අංක 703412467v ““ බ—නායක “”යෙ—ලාෙ” යත ජානක 
බ–ඩාර සහ ජා.හැ. ප’ අංක 806430820v ““ බ—නායක “”යෙ—ලාෙ” 
න“ෂා අෙය“ වන අප ”’” ෙ—පා•කා නානාය”කාර “’–ධ ෙනාතා— 
තැනෙ” අංක 649 හා 2008.02.07 ”නැ“ ඇෙට“ බලප–ය ෙම”” අවලං• 
කර• ලබන බැ”” “” මවට  එ– අංක 649 දරන ඇෙට“ බලප–ය මත 
ඉ•”ෙගාඩ, ඉහළයාෙගාඩ, ”හාරමාවත, අංක 255E “ ප”ං ජැ.හැ. ප’ අංක 
475132769v ““ රාජප”ෂෙ” “–• රාජප”ෂ යන අය කර• ලබන •’” 
“යාව” වලං• ෙනාවන බවට ’ය— ෙදනාම ’න ග“’වා.

1964 අංක 28 දරන ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ පනත 
(460 වැ“ ප’–ෙ’දය)

39(අ)(1) වැ“ වගය යටෙ ’•ම
මෙ” අංකය : DER/LAN/LAQUI/A1/05

ඉඩ’ හා ඉඩ’ සංව•ධන අමා“ාංශෙ ෙයා“ අංකය : 
එ–/05/2010/ඊ/74

මහජන කට–’ත” සඳහා රජයට අ’ප’ කරග• ලැ“ පහත 
උපෙඛනෙ ”—තර කරන ඉඩ ෙකාට— 39(අ)(1) වැ“ 
වග”“ය යටෙ’ අවස“ “ෙ ’”•ම අංක 2092/17 දරන 
2018/10/09 ”නැ“  ලංකා “ජාතා”ක සමාජවා“ ජනරජෙ 
අ“ ”ෙ•ෂ ගැස” ප–ෙ පළකර ඇත.

උපෙ”ඛනය

පළාත : සබරග“ව
”—”කය : කෑගල
“ාෙ—ය ෙක’ 
ෙකා”ඨාසය

: ’ර—යගල

ාම “ලධා“ ෙකා”ඨාසය : අංක 114ඊ, ’ර—යගල 
ද—ණ

ගෙ’ නම : ’ර—යගල ද—ණ
ඉඩෙ’ නම : පලාෙද—ය ව’ත
සැල”’ අංකය : ෙ”ඊ/–ආ•එ”/2010/149
කැබ• අංකය : 01, 02

වැ• ”—තර සඳහා ඉහත – ගැස” “ෙ“දනය බල”න.

අ”.ෙ.ආ•.එ—. බ–ඩාර මැෙ,
“ාෙ—ය ෙ”ක’,
රයගල.

2021 ජන. මස 08 වැ ”න,
රයගල “ාෙ—ය ෙ”ක’ කා•යාලෙ“ “ ය.

ක•මා”ත අමා“ාංශය

ලං” සඳහා ආරාධනය
ලංකා “නර”— සෑ””— •“ට” 

WHIMS ය”–ය, ෙෆ•—” ය”–ය හා ””•මය පැනල –ව” “ල ගැ”ම
1.   ලංකා “නර” සෑ”— •“ට” ආයතනය ෙවෙව ෙදපා•තෙ’ “ස’පාදන ක“•ෙ“ (DPC)  සභාප“ ”, පහ“ ”—තර ෙකාට ඇ“ භා–ඩ  සැප•ම සඳහා ”””ක’ල’ හා 
“ණතා•ණ  ලං”ක”ව ෙව“ ““ තැ“ ලං” කැඳව ලැෙ•.

2. ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ “යාප“පා“ය (NCB)  ” ෙමම ලං”කරණය පව’ව ලැෙ•.

ලං” අංකය භා–ඩ ”තරය ආප” ෙනාෙගවන ෙ”ඛන 
ගා“ -””ය”-

ලං” ඇපකරය 
-””ය”-

ලං” ඇපකර -වලං 
කාලය -දවා-

ලං” වලං 
කාලය -දවා-

ලං” ”වෘත කර• 
ලබන ”නය හා ෙ“ලාව

LMSL/SUP/
DPC/06/2020

යාඔය  ”මං වැඩ –ම සඳහා LV  පැනලය” 
සැල”’ ෙකාට, සපයා, ෙගන”’ භාර“, —ථා”ත 
ෙකාට, “යා’මක •“ම.

2,000.00 30,000.00 2021.05.17 2021.05.03 2021.03.02 ”න 
02.00 පැය

LMSL/SUP/
DPC/14/2020

නව •ෙලා” "A"  ය–ාගාරය සඳහා, ””•මය, 
ෙම–ට• පා•ත පැනලය” සැල”’ ෙකාට, සපයා 
ෙගනැ”’ භාර“ම.

2,000.00 40,000.00 2021.05.17 2021.05.03 2021.03.02 
”න 14.30 පැය

LMSL/SUP/
DPC/12/2020

පාලන පැනල  ව”ව” ස“ත WET HIGH 
INTENSITY MAGNETIC SEPERATOR 
(WHIMS)  ය–ය” සැල”’ ෙකාට සපයා, 
—ථා”ත ෙකාට, “යා’මක •“ම.

15,000.00 700,000.00 2021.06.14 2021.05.31 2021.03.02 ”න 
15.00 පැය

LMSL/SUP/
DPC/02/2021

”“ෙ” ය–ාගාරය සඳහා  ෙෆා්”•—” 
ය–ය” සපයා, “වාහනය ෙකාට, “යා’මක 
ෙකාට, භාර“ම.

3,500.00 100,000.00 2021.06.01 2021.05.17 2021.03.02 ”න 
15.30 පැය

3.  උන”ව” ද”වන ”””ක’ල’ ලං”ක”ව හට අව“ වැ•”ර ”—තර, රාජ“’ය, සරණ මාවෙ’ අංක 341/21, ලංකා “නර” සෑ”— •“ට”  “ සැප–’ කළමනාක” ෙව“ ලබාගත 
හැ• අතර, එම •”නෙ““ම, 2021 ෙපබරවා’ 09 වන ”න  ට 2021 මා•“ 01 වන ”න  දවා, රාජකා ”නවල 09.00 පැය හා 14.00 පැය අතර, කාලය ළ ලං” ෙ”ඛන ප“”ෂා ෙකාට 
බැ•ය හැක.

 ඇම“’ අංක : 011-2882025/ 2883951

4.  ආප” ෙගව ෙනාලබන අ—ළ ගා—  ෙග”ෙම  හා සැප–’ කළමනාක” කා•යාලය ෙවත •”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම,  2021 ෙපබරවා’ 09 ”න ට 2021 මා•“ 01 ”න දවා, 
09.00 පැය හා 14.00 පැය අතර, කාලය ළ උන”ව” ද”වන ලං”ක”වහට, ඉං“ භාෂාෙව සක— කරන ලද ස’•ණ  ලං”ෙ”ඛන ක”ටලය” “ල“ ගත හැක. ෙග”’, ලංකා “නර” 
සෑ”— •“ට” “ ”“ අංශෙ“ අයකැ“ ක–ටරය ෙවත “ද•ම කළ –ෙ“.

5.  යථා ප’” ස’•ණ කළ ලං”, ”ටප’  ෙදක” වශෙය "“” ”ටපත" හා "අ ”ටපත" ෙලස ෙව වශෙය — කවරවල බහා, ඉප” එම කවර  ය”  ත“ ““, තැ“ කවරයක බහා 
•යාප”ං— තැපෑෙල  එ•ෙම  ෙහ–  LMSL  ආයතනෙ“ සැප–’  අංශෙ“ තබා ඇ“ ෙටඩ• ෙප”“ෙය බහා–ෙම, සභාප“, ෙදපා•’තෙ’ “ස’පාදන ක“•ව, ලංකා “නර” 
සෑ”— •“ට”, 341/21, සරණ මාවත, රාජ“’ය යන •”නයට ෙයා“ ෙකට,  2021 මා•“ 02 ”න  14.00 පැයට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –ය. “මාද ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•.

6. ඉහ“ ද”වා ඇ“ ප’”, ලැ— ඇ“ ලං”,  LMSL  ආයතනෙ“ ”වෘත •“ෙ’  ක“•ව ” ”වෘත කර ලැෙ•.

7.  ය—ම ලං” සමග, පහ“ ”—තර ෙකාට ඇ“ ප’” — ලං” ඇපකරය බැ“ “–ය –ය.

  ලං” ෙ”ඛනය“ 3 ෙකාටෙ— ඇළ’  ආකෘ“ෙය ”ය –ය.

  ලංකා “නර” සෑ”— •“ට” ආයතනය නමට ග’ එක” ”ය –ය.

  ලං” ද’ත ප—කාෙව“ 20.1 වග“ෙ“ සඳහ “ෙය–“තායතනය• “—’ කළ එක” ”ය –ය.

සභාප, ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“ව,
ලංකා “නර සෑ””— •“ට”,
341/21, සරණ මාවත, රාජ“ය.

– ලංකා ”’ය ෙ—වය 

“ස’පාදන ”•ම
ෙකාළඹ 10, ඕක” මාවත, ෙකාළඹ බ ගබඩා සං•ණෙ“ 

පහත සඳහ” බ ගබඩා ෙගාඩනැ භා–ඩ 
ගබඩා •“ම සඳහා ””මකට අ•ව

වසර ෙදකකට බ” ලබා“ම සඳහා ලං” කැඳ•ම

අ• අංකය ගබඩා අංකය “මාණය (ව•ග අ•)
01 C1 - B 3 700
02 C 1 - E 2448
03 C 1 - F 3744
04 C 1 - G 1872
05 C 2 - C 3840
06 C 2 - F 2 - / C 2 - F 3 3400

ලං” ෙඛන 2021 මා•“ මස 02 වන ”න ප.ව. 02.00 ද”වා —’ කරන අතර, 
ආප” ෙනාෙගවන ”. 1,000/- ක “දල” ස“ෙ“ ”නවල පැය 09.00 - 15.00 ද”වා 
”’ය ”ලථානෙ“, “ධාන ”“ ලධා“ ෙවත ෙගවා ලබා ග”නා —”තා”’ය 
ෙවළඳ හා අෙල” අංශය ෙවත ඉ”’ප’ “ෙම” ලං” ෙඛන ලබාගත හැ 
අතර, ලබා ග”නා ලං” ෙඛනවල පමණ” ලං” ඉ”’ප’ කළ –“ය. එ” 
අය— ෙගාඩනැ“• “පය” සඳහා ඉ— කර”ෙ” න, ඒ සඳහා ෙව” ෙව”ව 
අය”කළ –“ය. සපයා ඇ“ ෙකා”ෙ’ හා උපෙදවලට අ•’ලව ලං” ඉ”’ප’ 
කළ –“ අතර, ස—•ණ කරන ලද ලං” ෙඛන 2021 මා•“ මස 03 වන ”න ප.ව. 
2.00 ට ෙපර ලැෙබන ෙ පහත •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•මට ෙහ– එම  
•”නෙය“ තබා ඇ“, ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–මට කට–“ කළ –“ය.

2021 මා•“ මස 03 වන ”න ප.ව. 2.00 ට ලං” ෙඛන භාර ගැ”ම අවස” කරන 
අතර, එ”නම ප. ව. 02.00 ට ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. “මාද• ලැෙබන ලං” ෙඛන 
සලකා ෙනාබලන අතර, එම අවථාවට ලං”ක”ට ෙහ– ඔ“ෙ” එ” ෙය–“තය—ට 
පමණ” සහභා“ ”ය හැය. ෙට”ඩ• “—නෙ“ අවස” ”රණය ෙදපා•තෙ”“ 
“සපාදන ක“•ව (“ධාන) ස“ ෙ“.

ස“ෙ“ ”නවල පැය 09.00 ’ට පැය 16.00 ද”වා කාලය “ළ ”’ය ”ලථානෙ“ 
ෙය–’ අ“කා“ (ෙවළඳ හා අෙල”) හ“• ගබඩා ෙගාඩනැ“• ප“”ෂා “ම 
සඳහා අවථාව ලබාගත හැය.

සභාප“,
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව (“ධාන),
ෙවළඳ හා අෙල” අංශය,
”’ය ”ල—ථානය, ෙකාළඹ 10.
”රකථන අංකය : 0112431909



19l 2021 පෙබරවාරි 09 අඟහරුවාදාදැන්වීම් 

- “වැර” •ම• -
ලං සඳහා ආරාධනය” (IFB)
බ—නා“ර පළා’ සභාව

ඉං“ෙ”” කායාංශය 
2021 ෙපබරවා’ මස 03 ”න ”න“ණ –වපෙ 28 •ෙ පළ 
— ’”ෙ’ 02 වන ෙ’දෙ“ ii සහ ව•ෙව“ අංක 17 “ පාසෙ” 
නම ද පහත සඳහ” ෙලස “වැර” ”ය “ බව ක”ණාෙව” 
සලක”න. ෙපර පළකරන ලද ’”ෙ’ සඳහ” අෙන ’ය— 
”—තර ෙනාෙවන—ව පව”.

  02 වන ෙ’දෙ“ ii  සඳහ” ඕනෑම ලං “ල”, 
ඉං“ෙ””වරයාෙ” ඇ—තෙ”“වට 15% ” අ ෙහ– වැ• 
වෙහා’ එම ලං ““”ෙ’ප කළ –“ෙ“.

  අංක 17  සඳහ” ය“යන ක. ”, ය”ටපාත ක. ”. ෙලස 
“වැර” ”ය –“ය.

ඉං“ෙ”” - “ස’පාදන
“ස’පාදන ඒකකය,
ඉං“ෙ”” කායාංශය (බ.ප.),
5 වන මහල, අංක 204,
ෙඩ”” ෙකා•බෑක—ව මාවත, බ’තර“”ල.
”රකථනය : 0112-092504

ඌව පළා’ මා•ග සංව•ධන 
ෙදපා•තෙ”“ව - බ”ල

’” සංෙශ–ධනය 
2021.02.03 වන ”න ”න“ණ හා 2021.02.04 වන ”න 
නකර හා ෙ”•“–— ව’ප’ ෙ’ පළ අ• 
අංක 29, 30 පහත ප’” සංෙශ–ධනය ”ය –“ය.

  අ• අංකය 29 යටෙ’ පළ ක•මාතෙ“ ආප” 
ෙගවන ලං” ඇප තැප’ “දල ”. 65,000.00, ලං” 
ෙප–රම ගා—“ ”. 3,500.00, ”””ක’ ලබන CIDA 
ෙ”—ය / කා–ඩය (මා•ග ඉ”•“’) C 6 හා C5 
ෙලස ”ය –“ය.

  අ• අංකය 30 යටෙ’ පළ ක•මාතෙ“ ආප” 
ෙගවන ලං” ඇප තැප’ “දල ”. 55,000.00, ලං” 
ෙප–රම ගා—“ ”. 3,000.00, ”””ක’ ලබන CIDA 
ෙ”—ය / කා–ඩය (මා•ග ඉ”•“’) C 6 හා C5 
ෙලස ”ය –“ය.

තවද, ’ය— ක•මාතය“ ”””ක’ ලබන “මාව 
CIDA ෙ”—ය / කා–ඩය (මා•ග ඉ”•“’) C8 යන, 
C8 හා C7 ෙලසද,  C7 යන C7 හා  C6 ෙලසද, C6 
යන C6 හා C5 ෙලසද සංෙශ–ධනය ”ය –“ය.

සභාප,
ෙදපා•තෙ”“ / අමා“ාංශ “සපාදන ක“•ව,
ඌව පළා’ මා•ග සංව•ධන ෙදපා•තෙ”“ව,
බ”ල.
055-2229626 / 055-2225570

- “වැර” •ම• - 
ලං” සඳහා ආරාධනය (IFB)
වාහන “යාමනය, බ— රථ වාහන ෙ—වා හා 

”’ය මැ” හා ෙම–ට• රථ ක•මා”ත රා’ අමා“ාංශය

– ලංගම ෙප, “ාෙ–—ය කා•යාල, 
’ය” –““ පාස” හා පළා වැඩපළව” සඳහා 

––ග•ක ආර”ෂක ෙවාව සැප•ම
ස’පාදන අංකය : MT/04/09/MT/579

2021 ජනවා’ මස 25 ”න ”න“ණ –වපෙ 27 •ෙ පළ— ’”ෙ’ 
ෙ’ද අංක 07 පහත සඳහ” ෙලස “වැර” ”ය “ බව ක”ණාෙව” 
සලක”න.
ෙපර පළකරන ලද ’”ෙ’ සඳහ” අෙන ’ය— ”—තර ෙනාෙවන—ව 
පව”.
07.    ලං” 2021.02.22 ෙව“ න ප.ව. 2.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’ 
ෙකාළඹ 10, .ආ•. ”ෙව•ධන මාවෙ’, අංක 01 ”“ වාහන 
“යාමනය, බ— රථ “වාහන ෙ—වා හා ”’’ය මැ’ හා ෙම–ට• 
රථ ක•මා”ත රා’ අමා“ාංශෙ“ ““’ අංශෙ“ තබා ඇ“ ෙ’ 
සඳහා වන ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහාය –“ය. ලං” බහා එව• 
ලබන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "– ලංගම •ෙප–, “ාෙ–ය 
කා•යාල,  ’ය”” –““ පාස” සහ පළා’ වැඩපළව” සඳහා 
––ගක ආර”ෂක ෙ—වා සැප•ම" ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ය.

සභාප“,
අමාාංශ “ස’පාදන ක“•ව,
වාහන “යාමනය, බ— රථ “වාහන ෙ—වා හා ”’ය මැ හා ෙම–ට 
රථ කමා”ත රා’ අමාාංශය,
අංක 01, .අ. ”ෙ’වධන මාවත, ෙකාළඹ 10.

(පළා’ මා•ග, “වාහන, සපකාර සංව•ධන හා ෙවළඳ, “වාස හා ඉ”“, ව“ ය“තල පහක, 
ක•මා”ත හා ’ාම සංව•ධන ””බඳ අමා“ාංශය - බ—නා“ර පළාත)

ෙමම අ“කා’ෙ ඇ“ වගවත ඇ—ෙප–” “’පාදනාගාරයට අව“ පහත සඳහ”  “’පාදන අ“”” සපයා ගැ”ම සඳහා ලං” 
කැඳව• ලැෙ. 

ලං සාරාංශය

ලං” අංකය —තරය “මාණය
m3

ෙට”ඩ• ෙප–රම ගා—ව 
(අ“කා’ෙ“ යාප”ං 
සැපක”ව” හැර)

ලං” වෘත 
කරන ”නය 
හා ෙ“ලාව

වගව’ත ඇ—ෙප–”” “’පාදනාගාරය සඳහා

PRDA/WP/SUP/2021/04

“.”. 0 - 05 ග” — සැප•ම 5500 m3

”. 2000.00 + වැ 2021.02.23 
ප.ව. 2.30“.”. 5 - 10 ක” ග” සැප•ම 4500 m3

“.”. 10 - 20 ක” ග” සැප•ම 3000 m3

02.  ෙ’ සඳහා වන ලං” •ය”• කටල 2021.02.09 ”න ’ට 2021.02.22 ”න දවා ෙප.ව. 08.30 ’ට ප.ව. 02.45 දවා ඉහත සඳහ” 
ෙට”ඩ• ෙප–රම ගා—“වලට යටව ෙමම අ“කා’ෙ “ස’පාදන අංශෙය” ලබාගත හැ•ය. ෙ’ සඳහා වන ලං” අැපකරය 
“ද•” ෙහ– බැං අැපකරය” ම“” “ස’පාදන •ය”•වල සඳහ” ෙකා”ෙ’ වලට අ•’ලව  ඉ”’ප කළ –“ය.               

03.  ලං” “—නය”ට ”””ක’ ලැ—ම සඳහා ලං” “දල ””ය” “•යන 5.0 ඉ”මවන අව—ථාව”““ ලං”ක” ”’”   1987 අංක 03 
දරන ෙපා” ෙකා”–ා පනෙ  8 වන ෙ’දය යටෙ සමාග’ ෙර“—’ා• ”’” “ කරන ලද   •යාප”ං— සහ“කය ඉ”’ප 
කළ –“ය.

04.  ලං” භාර ගැ”ම හා  ”වෘත •“ම  ඉහත සඳහ” ”නය”““ ෙමම කා•යාලෙ“ ’” කර• ලබන අතර, එම  අව—ථාවට ලං”ක”ට 
ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල “ෙය–“තෙයට සහභා“ ”ය හැක. 

සභාප“, “සපාදන ක“•ව,
පළා’බද මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය (බ.ප.),
අංක 59, ශා”ත ෙසබ—“ය” ක”ද, 
ෙකාළඹ 12.
”.අංකය. 011-5676903.

“සපාදන ’”•ම”
පළා’බද මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය (බ.ප)

ෙහාරණ (වගව’ත) ”“ ඇ—ෙප–” 
ෙකා””” “පාදනාගාරයට 

අව“ “පාදන අ“”” “ලට ගැ”ම

ලං” සඳහා ආරාධනය
වා’මා•ග අමා“ාංශය

ෙය–ත ත””“ගල ෙ“”ල වැඩමට “ෙ“ශ මා•ගය 
වැ ”–“ •“ම

ලං” අංකය : PD/TRP/WP/ARDA/2021/06-02 
01.  වා’මා•ග අමා“ාංශෙ ෙ”ක ෙවෙව, ”ාපෘ“ “සපාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’ 
”ට• 600 ”ග ෙකා”” ඇ““ මා•ගය ඉ”•“ම සඳහා ෙය–”තා—•ණ ”””ක ල’ 
ලං”ක”වෙග ’ ““ තැ“ ලං” කැඳව ලැෙ•. ෙමයට, බ””ල ”—”කෙ, කදකැ“ය 
“ාෙ—ය ෙ”ක ෙකා”ඨාසෙ, ෙය–“ත ත””“ගල වැඩ–මට “ෙ“ශ මා•ගය (වාසනාගම 
’ට ත””“ගල ජලාශ ෙ“”ල වැඩ–ම ද”වා)  වැ•”–“ •“ම ඇ“ළ’ය. ෙකා–ා’ කාලය 
මාස 3 •.

02. ලං”කරණය ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ “යාප“පා“ය ම“ ෙමෙහයෙ“.
03.  ෙකා–ා’ “—නය සඳහා ”””ක ලැ—මට සා•ථක ලං”ක” අසා“ ෙ”ඛන ගත ෙනා—ව— 
”ය –“ අතර, පහත සඳහ අව“තාවය ස–රා •ය –“ය.

 අවම CIDA •යාප”ං—ය C - 5 ෙ”—ය
04.  ෙකා–ා’ “—නය සඳහා ”””ක  ලැ—මට අව“ අව“තාවය අතර, ලං”කරණ 
•”ෙ”ඛනවල ලබා“ ඇ“ අමතර ”තර ද ෙ“.

05.  ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”වට ක”දකැ“ය, වා’මා•ග ෙදපා•තෙ”ව, ත”“ගල ජලාශ 
”ාපෘ“ෙ“, ”ාපෘ“ ඉං“ෙ”” - ”රකථන / ෆැ”— අංක 055-2245626, ”–’ තැපෑල 
: pdthalpitigala@gmail.com ෙව“ වැ•මන’ ෙතාර“” ලබාගත හැ• අතර, පහත 
•”නෙ“ ස“ෙ ”නවල 900 පැය ’ට 1500 පැය ද”වා ලං”කරණ •”ෙ”ඛන ප“”ෂා කර 
බැ•ය හැ•ය.

06.  පහත සඳහ •”නයට •”ත අය”පත” ඉ”’ප’ •“ෙම හා ”. 7,500.00 ක ආප” 
ෙනාෙගවන ගා“ව” ෙග•ෙම අන“”ව 2021.02.09 ”න ’ට 2021.03.01 ”න ද”වා 900 
පැය ’ට 1500 පැය ද”වා ඉං“’ බ’ වන ලං” •”ෙ”ඛන ස—•ණ ක”ටලය” අ’ලා” 
ලං”ක”වට “ල“ ගත හැ•ය. එ” ක”ටලයකට බැ“ ෙග• කළ –’ෙ’ “ද•“.

07.  ලං” පහත •”නයට 2021.03.02 ”න 1300 පැයට ෙහ– ඊට ෙපර පහත •”නයට ලැෙබනට 
සැලැ”ය –“ය. “මාද • ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. ලං” භාර ගැ”ෙ අවසාන 
ෙ“ලාව ඉ—’ — වහාම, එම අවථාවට සහභා“•මට කැමැ’ත ද”වන ලං”ක”වෙ” 
“ෙය–“ත” ඉ”’”ට“ ලං” ”වෘත ෙකෙ•.

08. ලං” ”න 91 ” ද”වා වලං• ”ය –“ය.
09.  කදකැ“ය,  වා’මා•ග ෙදපා•තෙ“ෙ“ ත””“ගල ජලාශ ”ාපෘ“ෙ“ 2021.02.18 ”න 
ෙප.ව. 10.00 ට —•ව ලං” –•ම පැවැ’ෙ“.

10.  ’ය—ම ලං” සමග ”. 375,000.00 ක ලං” ”ර”ෂණය” ඉ”’ප’ කළ –“ය. ලං” 
”ර”ෂණය 2021.06.29 ”න ද”වා වලං• ”ය –“ය.

11.  යථා ප’” ස—•ණ ෙකාට ““ තැ“ ලං”, බහාලන කවරෙ ව ඉහළ ෙකළවෙ• "ෙය–“ත 
ත”“ගල ෙ“ල වැ–මට “ෙ“ශ මා•ගය (වාසනාගම ’ට ත”“ගල ජලාශ ෙ“ල 
වැඩ –ම ද”වා) වැ”“ •“ම- ලං” අංක PD/TRP/WP/ARDA/2021/06-02" 
යෙව සඳහ කළ –“ය.

ඉහත සඳහ” කළ •”නය ෙමෙ—ය,

”ාපෘ“ අ–”ෂ,
ත””“ගල ජලාශ ”ාපෘ“ය,
වා’මා•ග ෙදපා•තෙ”“ව, ක”දකැ“ය.

ත””“ගල ජලාශ ”ාපෘ“ය
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20 l 2021 පෙබරවාරි 09 අඟහරුවාදා දැන්වීම් 

න’ වාසග’ ෙවන— •“ම
—”ණෑගල —”කෙ“ ප”ව•වර නැෙගනර 
“ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 1383, ෙමාරගෙ” ාම 
ෙවා වසෙ’ 92/3  , පහල ෙමාරගෙ”, ෙමාරගෙ” 
තැපැ” ”නෙ“ පං— ”ජයල’ “ය”ෙ—ලාෙ” 
අ•ෂා ක”ණාර’න (198385201479) වන මාෙ” 
ය—යෙ” ෙමෙත” භා”තා කළ නම ෙව ෙලාෙ” 
අංජ– ස’සරා ෙ”ම වන අතර, “” ඉ’යට 
යාපා “ය”ෙ—ලාෙ” අංජ– ස’සරා ය•ෙව” භා”ත 
කරන බව  ලංකා ජන රජයට’ මහජනතාවට’ 
ෙම”” ’•’ ෙද“.

ෙමයට, මව වන, 
”ජයල’ “ය”ෙ—ලාෙ” අ–ෂා ක”ණාර’න

"ෙසෟ“ ෙ–—ය ෛව සමාජ ”බ සාධන ප’වාස හා 
ළමා රෂණ ෙවා අමාාංශය"

ම–ම පළා’ ෙසෟ“ ෙ—වා ෙදපා•තෙ”ව
මහ•වර “ාෙ–—ය ෙසෟ“ ෙවා අ–ෂ කායාලය

නාවල”“ය ”— මහ ෙර–හල
ආපනශාලාව පවවාෙගනයාම - 2021 වෂය 

””ක’ල ආපනශාලාක”ව”ෙග” ෛද“කව ෙර–”” 1000 - 1200 ක මාණය” “කාර 
ලබා ගැ”මට පැ“ෙණන ව•ග අ 20 x 20 මාණෙ“ ”ශාලවෙය”  නාවල”“ය ”•ක 
ෙර–හෙ” ආපන ශාලාව 2021 ව•ෂය සඳහා පවවාෙගන යාමට ““ තබන ලද ලං” කැඳව• 
ලැෙ•.

මහ•වර තැ. ෙප. අංක 56, ඇහැෙ”ෙපාළ —මා’හා“ මාවෙ ”““ මහ•වර ාෙ–ය ෙසෟ“ 
ෙ—වා අ–”ෂ කා•යාලෙය” 2021.02.08 ”න ’ට 2021.03.03 ”න ද”වා ස“ෙ“ වැඩ කරන 
”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට 3.00 ද”වා කාලය “ළ“ සර“ ෙවත ආප” ෙනාෙගවන ”. 1,000.00 ක 
“දල” ෙගවා —”තා”’ය ““’ අංශය ෙවත ඉ”’ප කර ලං” අය’ප ලබාගත හැක.

2021.02.08 ”න ’ට 2021.03.03 ”න දහව” 12.00 ද”වා ලං” “— කරන අතර, 2021.03.03 
”න දහව” 12.00 ට ලං” භාර ගැ”ම අවස” වන අතර, එ”න දහව” 12.15 ට ලං” ”වෘත කර• 
ලැෙ•.

ලං” ඉ”’ප කරන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවර "නාවල”“ය —” ”•ක ෙර–හෙ” 
ආපනශාලාව පව’වාෙගන යාම" ය”න ඉතා පැහැ”•ව සඳහ” කළ “ය.

ලං”ප සමඟ ””ය” 100000.00 ව“නා — ලං” ඇපකරය” මහ•වර ාෙ–ය ෙසෟ“ ෙ—වා 
අ–”ෂ න“” – ලංකා මහ බැං—ෙ“ අ•මත වා—ජ බැං—ව•” ලබාෙගන ඉ”’ප කළ “ය.
ෙ’ ස’බ”ධව ස’පාදන ම–ඩලෙ“ ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“.
වැ ”—තර අංක : 081-2234238 ෙහ– 081-2236452 ”මස”න.

සභාප“,
“ස’පාදන ක“•ව,
“ාෙ–—ය ෙසෟ“ ෙවා අ–ෂ කායාලය, මහ•වර.

ලං” සඳහා ආරාධනා •“ම

බ—නා“ර පළා’ සභාව
පළා’ ඉංෙ” කා•යාංශය
ලං” කැඳ•ෙ’ ආරාධනය

“වැර” “ම” 
  2021.01.20 හා 2021.02.03 ”න "”න“ණ", "ෙ• 
–—" "“නකර”" ව’ප’වල පළ  ලං” 
ආරාධනෙ“ ව අංක 10 ””ෙ“ ස ඳහ” "ඉ”•“ 
කාලය" ය”න "ලං” වලං කාලය" ෙලස වැර” 
”ය –“”.

  2021.01.20 ”න ව’පෙ’ ව අංක 10 සඳහ” ලං” 
වලං කාලය ”න 60 ෙලස ද”වා ඇ“ ”න ගණන ”න 
63 ෙලස’, ”න 75 ෙලස සඳහ” ”න ගණන ”න 77 
ෙලස’ වැර” ”ය –“”.

’”  අපහ”තාවයට කණගා•ව “කාශ කර ’““.

ඉංෙ” “සපාදන,
“සපාදන ඒකකය,
ඉංෙ” කා•යාංශය (බ.ප.),
5 වන මහල, 204, ෙඩ”’” ෙකා•බෑකව මාවත,
බ’තර“”ල.
”. ක. 011-2092504
ෆැ”— - 011-2092505

මහජන ආර”ෂක අමා“ාංශය
සැප–’ක”ව •යාප”ං— “ම - 2021 වසර
අය”’ප ඉ”’ප“ෙ’ ”නය •ඝ “ම

2021 ජනවා’ මස 18 ”න "”න“ණ" –වපෙත පළ— ලං කැඳ•ෙ’ ’”•මට 
අමතරව”.
පහත සඳහ” “ස’පාදනය” අවසාන ”නය පහත ’”ෙවන ප’” “ඝ කර ඇ“ බව 
ක”ණාෙව” සළක”න.

ඒ අ•ව, පහත සඳහ” සංෙශධන බලාමක කර ඇ“ අතර, එම සංෙශධනය, මහජන 
ආර”ෂක අමා“ාංශෙ“ 2021 වසර සඳහා •යාප”ං•ෙ’ “යා—මය සඳහා අෙ“”“ත 
ආයතන ”’” සැළ•”ලට ගත –“ය. පහත ”—තර ෙකාට ඇ“ සංෙශධන හැර ඉහත 
’”•ෙම සඳහ” අෙන— ’ය—ම ෙතාර“” ෙනාෙවන—ව පව”.

”—තරය අය’ප 
ඉ”’ප •“ෙ’ 
අවසාන ”නය

යාප”ං 
ගා— ෙග•ෙ’ 
අවසාන ”නය

මහජන ආරක ්ෂක අමා“ාංශය,
සැප–’ක”ව” •යාප”ං •“ම - 2021 වසර

2021.02.20 15.02.2021

වැ•මන පැහැ””කර ගැ”’ සඳහා ”මස”න,

”නය : රකථන / ෆැ”— අංක :

“ධාන ගණකා“කා“, රකථන 011-2887307
මහජන ආර“ක අමා“ාංශය, ”•ව 320/326
14 වන මහල, "”“”පාය",බතර“”ල, ෆැ”— : 011-2887916
”– තැපෑල : caminlonance@gmail.com

(පළා’ මා•ග, “වාහන, සපකාර සංව•ධන හා ෙවළඳ, “වාස හා 
ඉ”“, ව“ ය“තල පහක, 

ක•මා”ත හා ’ාම සංව•ධන ””බඳ අමා“ාංශය - බ—නා“ර පළාත)

ෙමම අ“කා’ය ම” “යාමක කර• ලබන ෙහ–මාගම කමා”තරෙ“ ඇ“ළත මාග 
සංවධනය •“මට අ—ළව ඒ“ ““ ග සපයා ගැ”ම සඳහා ලං” කැඳව• ලැෙ•. 

”—තරය අව“ මාණය

1. ඒ“ ““ ග සපයා ගැ”ම ඝ. ”. 5000

02.  ෙ’ සඳහා වන ලං” •ය”• ක”ටල 2021.02.10 ”න ’ට 2021.02.24 ”න දවා ෙප.ව. 
08.30 ’ට ප.ව. 02.45 දවා  ”. 2160.00 ක ෙට”ඩ ෙප–රම ගා—“වලට යටව ෙමම 
අ“කා’ෙ“ “ස’පාදන අංශෙය” ලබාගත හැ•ය. ෙ’ සඳහා වන ලං” ඇපකරය “ද•” ෙහ– 
බැං— ඇපකරය” ම” “ස’පාදන •ය”•වල සඳහ” ෙකා”ෙ–’වලට අ•—ලව ඉ”’ප 
කළ –“ය.               

03.  ලං” “—නය”ට ”””ක’ ලැම සඳහා ලං” “දල ””ය” “•යන 5.0 ඉමවන 
අව—ථාව”““ ලං”ක” ”’”   1987 අංක 03 දරන ෙපා” ෙකා”–ා පනෙ 08 වන ෙ’දය 
යටෙ සමාග’ ෙර“—’ා ”’” “— කරන ලද   •යාප”ං— සහ“කය ඉ”’ප කළ –“ය.

04.  ලං” භාර ගැ”ම හා  ”වෘත •“ම  2021.02.25 ”න  ෙප.ව. 10.30 ට ෙමම කායාලෙ““ 
’” කර• ලබන අතර, එම  අව—ථාවට ලං”ක”ට ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල “ෙය–“තෙය—ට 
සහභා ”ය හැක. 

සභාප“, “සපාදන ක“•ව,
පළා’බද මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය (බ.ප.),
අංක 59, ශා”ත ෙසබ—“ය” ක”ද, ෙකාළඹ 12.

”රකථන අංකය. 011-5676903.

“සපාදන ’”•ම”
පළා’බද මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය (බ.ප)

ෙහ–මාගම ක•මා”තරෙ“ ඇළත 
මා•ග සංව•ධනය “මට 

අ—ළව ඒ“ ““ ග සපයා ගැ”ම

ක”තර —”කෙ“ 
බ–ඩාරගම ාෙ—ය ෙ”ක’ 
ෙකා”ඨාසෙ“ 262/A2, ම—”ල 
බ–ඩාරගම •”නෙ“ පං— 
ෙත’වන ආචාෙ” ෂා” 
උදයංග ”ෙ’’ංහ වන මම 
ෙමතැ” පට” ෂා” උදයංග 
”ෙ’’ංහ වන බව – ලංකා 
ජනරජයට ෙපා” ජනතාවට 
ෙම”” ’’ ෙද“.

ෙමයට, 
ෂා” උදයංග ”ෙ’’ංහ

කෑග”ල —”කෙ“ 
ර•”කන ාෙ–—ය 
ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 
ෙර’ෙපාල ර•”කන පං— 
–ව”දඩාෙ“ හ”ර’ 
ර—ෙ” බ“ය වන මම එම 
වාසගම සහ නම ෙවවට 
–ව”දඩාෙ“ හ”ර’ෙ” 
න– බැ“ය යන නම 
භා”තා කරන බව  ලංකා 
ජනරජයට’ මහජනතාවට’ 
ෙම”” ද”වා ’““.

උ—බ–ව “ාෙ–—ය සභාව 
උ—බ–ව “ාෙ–—ය සභාව ස —”“ග “’පාදන මැ“” 2 
සමග ”ග ”ට• 130.1 හා පළල ”ට• 20.9 වන ““ “මාණය 
වසර 3 ක කාලයකට බ” “ම සඳහා ෙට”ඩ• කැඳව ලැෙ•.
01.  ගැක”ව”ෙ” ““ තබන ලද ෙට”ඩ• ඉ—ප 

2021.02.09 - 2021.02.23 ”න ෙප. ව. 10.30 ද”වා මා ”’” 
භාර ග ලැෙ•.

02.  එ”න ෙප.ව. 10.00 ද”වා උ—බ–ව “ාෙ–—ය සභාෙ“ “ධාන 
කා•යාලෙ“ ෙට”ඩ•ප’ හා අළ උපෙද— “—’ කර ලැෙ•.

වැ• ”—තර සඳහා
කායාලය - 037-2286572
ආය’ අංශය - 037-4947087
සභාප,
“ාෙ–—ය සභාව, උ—බ–ව.

කුමාර කන්ට්රක්ෂන්ට - මේසන් 
බාස්වරු සහ සහ ය ක යින් 
ඉතා ඉක්ම ණින් අ්වශ්ය වී 
ඇත. බස්ව රුන්්ට = 3000,  
සහ ය ක යින්්ට = 2000. 
OT සහි තයි. 0788444745,  
0702913205 009940

ගල්කිස්ස බේකරිය හන්දිය 
අ්ව්ට මස්ව ය්ට OIC - 
1200/ -,  SO - 1000/ 
- ආහාර න්වා තැන් සහන 
මිල්ට. පළ පු රුද්ද අන-
්වශ්යයි. විශ්ාමික යින්්ද 
බඳ්වා ගැමන්. 077-3503135
 010018

රියදුරු බලපත්රය ඇති පළ-
පු රුදු නැති අය මකාළඹ 
නග රය තුළ පුහුණු වී 
්දක්ෂ රිය දු රකු ්වන්න. 076-
2905252,  0714-225441.
 009330
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-ෙකාළඹ ප්රෙ� ශෙ� ��ටා 
ඇ� CBD Business Centre 
ෙගාඩ නැ ��ල �� ය� �� යන 
609ක �ය ද �� �� ම ��ම න�-
ක ර ණය කර නැවත �වෘත ��-
මට එ� �� ක � ව� වන Cargo 
Boat Development Company 
(CBD) සමා ගම ප� � ය� කට-
�� කෙ�ය. වසර 38කට ෙපර 
���ම ඉ� ක රන ලද ෙ� ��-
ෙ�� ෙගාඩ නැ ��ල �� න�න 
පහ � ක �ව �� සම ��ත වන 
අතර පහ� �� ව� නා ක ම කට 
ඉ� කා�යාල ප�ශ්ර ෙව� කරවා 
ගැ� මට සමා ග� හා ආය ත න ව-
ලට අව �ථාව උ� � �ෙ�. 

ෙ� අව �ථා වට ෙගෟර ව �ය 
ආරා � ත ෙය� ෙලස සහ භා�ි 
�හ. ��ඝ කාල යක �ට CBD 

සමා ගෙ� අ� �ෂ ව ර ය� ෙලස 
කට �� කරන, ��මා ෙ� සමා-
ගෙ� ��මාතෘ ෙම��. ෙ�. 
ප්රනා�� මහතා ��� ෙගාඩ-
නැ ��ල �ල වශ ෙය� �වෘත 
කරන ල�. සභා ප� ර� ත��-
අ �යා, උප සභා ප� ��ම� 
ත�� අ �යා, කළ ම නා කාර අ�-
��කා ��ජා ත�� අ �යා, ID 
Lanka සමා ගෙ� කළ ම නා කර 
අ��ෂ ෙමාහා� ��ස නා-
ය ග�, ෙ��කා ෙහාෙට� සහ 
ෙ��කා �� ෙහාෙට� � සම 
කළ ම නා කාර අ� �ෂ ව �� වන 
අ��ලා ත�� අ �යා සහ �බා� 
ත�� අ �යා, මායා ජය ව �ධන 
සහ �ාග රාජා ධ�ම රාජා යන 
මහ�ම මහ �� �ද ෙ� අව �ථා-
වට එ��හ.

�ට වසර 150කට ෙපර ගෑ� 
ව��� ��ය සහ ගෑ� පහ 
හ��ය �ළ �ථා�ත කළ පළ� 
ගෑ� ලා�� ෙකාළඹ ඓ� හා �ක 
උ� මෙ� �� ෙ�� අංග ය� ෙලස 
අද ට� පව �� . ෙමෙලස හ��වා 
�� ගෑ� භා� තය අද වන �ට 
��ෙරා ගෑ� ලංකා සමා ගම 
ෙලස �ශාල ව�ධ න ය� කරා 
පැ�ණ �ෙ�.

ගෑ� ලා�� හා ගෑ� බල-
ෙය� ධාව නය වන ට්රෑ� කා� 
එකල සාමා� ද� න� � අතර 
ගෑ� �ෙ�ත්රෙ� �ෙරා ගා �යා � 
�ෙලා� ගෑ� සහ ජල සමා ගම 
එව කට ෙකාළඹ නග රෙ� �ට 
ර�ම ලාන ද�වා ඉතා ��� LPG 
ෙබ� හැ �ෙ� ජාල ය� කළ ම නා-
ක ර ණය කර ඇ� බව ඉ� හා සය 
ෙප�වා ෙද�.

�ෙලා� ගෑ� සහ ජල සමා-
ගම ෙබාෙහා අ� යර කරා ව�ධ-
නය �ව� රාජ �ය ෙෂ� සමා ගම 
ප්ර��ට �ම� සමඟ එය ජා�-
�තර කළ ම නා ක ර ණ යට ල��ය. 
ෙ� �සා ෙගා�ය ��ම හා 
�ෙ� ෂ ඥ තාව � ලංකාෙ� LPG 

�ෙ�ත්ර යට ගැ� මට හැ� �ය.
ෙෂ� ගෑ� සමා ගම 2010 වස-

ෙ�� ��ෙරා ගෑ� ලංකා සමා-
ගම ෙලස ෙවෙළ ඳ  ෙපාළ ��-
ෙ�� ව�ධ න ය� සහ �ා�� ය� 
කරා නව �ශා ව කට ෙයා� කර 
ඇත. වසර 150කට අ�ක ගෑ� 
�ෙ�ත්රෙ� �ලා ර �භය �� බඳ 
��ෙරා ගෑ� ලංකා සමා ගෙ� 
සභා ප� සහ ප්රධාන �ධා යක 
�ල ධා� අ�� ෙකා�ව�ත 
මහතා පවසා ��ෙ�  ”� 
ලංකාෙ� ගෑ� �ෙ�ත්රය �ළ 
��ෙරා ගෑ� සඳහා �� ෙ�� 
උ� ම ය� පව �න අතර � ලාං�-
ක ය�ෙ� ප්රධාන බල ශ�� අව-
� තා ව� ෙලස LPG  �ථා�ත 
��ම බල ශ�� ඉ� හා සෙ� වැද-
ග� අංග ය� වන බවය ”.

ෙගා�ය LPG �ල ඉහළ �ය� 
අපෙ� �ල ගණ� තර ග කා� 
ෙලස පව�වා ග� �� පා� ෙභා-
� ක ය�ට ආ��ක වා� ෙද�� 
ෙනාක ඩවා �ථාවර ව�ධ න ය� 
පව�වා ගැ� මට අපට හැ� � 
�ෙබන බවද ෙකා�ව�ත මහතා 
අව ධා ර ණය කෙ�ය.’

-මැ�� කපා ඔප ��ෙ� 
කලාෙ� නව ඉස� ෙසායා 
�ය �මා ස �ත �� ය�� 
ක� ෙපෟ�ග �ක සමා ගෙ� 
කළ ම නා කාර අ� ��කා 
���ා ෙපෙ�රා ෙමෙන-
�ය සබ ර ග� පළාෙ� වසෙ� 
ෙහාඳම �ව සා ය කයා - 2020 
ස�මාන උෙළ ෙ�� සා�ප්ර-
� �ක ෙනාවන අංශෙ� 
ෙහාඳම �ව සා � කා වට �� 
ර� ස�මා නය අඛ �ඩව 
ෙදවැ� වතා ව ට� �නා ග�තාය. සබ ර ග �ව වා�ජ හා 
ක�මා�ත ම�ඩ ලය සහ ජා�ක �ාපාර සංව �ධන 
අ� කා �ය

සං� ධාන කළ ස�මාන උෙළල ප� � ය� උ�ක �ෂ-
ව� අ�ද �� පැවැ ��ණ. ලාබාල වය ��ම ���ට 
�ස ල තා ව� ෙප�වන ���ා ෙපෙ�රා තමා ෙ�ම 
මැ�� කැ�ෙ� ස�නා ම ය� ල�ට� �ස ��, න�� 
අරඹා ඇත. ඒ ඔ�ෙ� ෙමරට ත�ණ හා ආ� �ක 
මැ�� කප �න�ට �ය �ස ලතා ෙලාවට ප්රද �ශ-
නය �� ම ට� ප්ර� ණ ය� ඇ�ෙ� නව තම ෙමා�තර හා 
කැ�� තා�ෂ ණය හ� � ම ට�, �ය ද�ෂතා හා �ස ලතා 
ෙලාවට ෙප�වා ඇග � ම� ලබා ගැ�ි ම ට� අව �ථාව 
ලැෙ�. ���ා ෙපෙ� රාෙ� සා�ථ ක �ව යට ඇෙ� 
මව වන �� ය�� ක� සමා ගෙ� අ� ��කා මාල� 
ෙපා�ග �ෙපාළ මහ �� ය ෙග� ලැෙබන සහ ෙයා ගය හා 

ආ� �වා දය ප්රබල �ය-
ක �ව ය� සප ය�.

මැ�� කැ�ෙ� 
කලාෙ� ප්ර�ණ ක�ඩා-
ය මක උප ෙ� ශ ක �වය 
යටෙ� අන� මැ�� 
ෙමා�තර එක � ව� 
සක� කර ග� ෙද �-
ක � ව�ට ප්රද �ශ නය 
�� ම ට�, එම �� 
ල�ට� �ස �� මැ�� 
����ෙ� කලා �මක 

හැ� යාව ෙප�� ම ට� සමා ගම �ය වර ෙගන ඇත. 
එය ෙද� �ෙද� ග� ෙද � ක � ව�ෙ� ආක �ෂ ණ ය ට�, 
ප්රශං සා ව ට� ල�ව ඇ� අතර ජා� �තර ෙවෙළ-
ඳ ෙපාෙ� � ලාං�ය මැ�� ෙමා�ත ර ව ලට ප්රබල 
අන � තා ව� ඇ� කර �නට සම�ව �ෙ�. ���ා 
ෙපෙ� රාෙ� ��ම අ�ව ල�ට� �ස �� ෙතාරා ග� 
මාවත ෙ��ය �ව�ණා භ රණ කලාව නව �� � ව ර-
�� ජා� �ත ර යට ෙගන යෑමට ඉව හ� ෙව�. ඇය 
�� ය�� ක� සමා ගම ෙව� ෙව� කරන කා�ය භා-
ර ය�, කැප � ම�, ඇය ෙ�ම ස�නා මය වන ල�ට� 
�ස �� ඔ�ෙ� ෙප�වන නව� �ස ල තා ව�, ෙ��ය 
මැ�� ක�මා �තය ජා� �ත රෙ� ඉහළ �ථාන ය කට 
ඔෙසාවා තබ �නට �යක ව� ඇත. �තන �ගෙ� සෑම 
කා�තා ව ක ටම ඉල�ක හඹා යෑම ��ස මහ� ආද �ශ-
ය� ���ා ෙපෙ� රාෙ� කැප �ෙම� ගත හැ�ය.

රජෙ� ෙසෟභා �ෙ� ��ෙ� 
එ� වැද ග� ඉල �ක ය� ළඟා කර 
ගැ� මට �යක ෙව�� මැද ව ��ය 
ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� ෙකා�ඨා සෙ� 
නාව �� ලම ප්රෙ� ශෙ� වැ� ය� 
ෙටා�ෙයා �ෙම�� ස� හෙ�  
‘�� යට �ය ෙ�ත�’ පා�ය ජල 
�� ප හ � ව� ෙනාෙබා� ��ණ 
ෙක��.  ෙටා�ෙයා �ෙම�� 
ලංකා සමා ගෙ� �ධා යක අ��ෂ 
��ෙටා ෆ� ප්රනා�� මහතා අ�� 
�වෘත ෙක�� ‘�� යට �ය ෙ�ත�’ 
�ාපෘ �ය හරහා, ෙගා� තැන �ය 
�� කාව කර ග� නාව �� ලම 
ග�වැ � ය� 500කට පා�ය ජල 
පහ � ක� සැල ෙස� ඇත. ෙගා� 
ප�� 125කට අය� ෙ� ��ස 
ෙබාෙහා කලක පට� ෙ��ව 
හ�නා ෙනාග� �ද �ගත ව� ග� 
ෙරාග ෙය� (CKDu) �ඩා වට ප�ව 
�� යහ. �ට මාස �� ප ය කට 
ෙපර �� ෙනා ��ෙ� �නා ක �� 
ග�මාන �නක වැ� ය�ට පා�ය 
ජලය �ෙම� ආර�භ ෙක�� 

‘�� යට �ය ෙ�ත�’ වැඩ ස ට හෙ� 
ෙදවැ� අ� යර සඳහා අ� රා ධ �ර 
��� �ක යට අය� නාව �� ලම 
ෙතාරා ගැ� මට ප්රධා න තම ෙ��ව 
�ෙ� ෙ� ත��ව ය�.

වැඩ ස ට හෙ� අර �ණ �� බඳ 
අද හ� ��� ෙටා�ෙයා �ෙම�� 
ස� හෙ� සභා ප�, ජනා � ප� 
��ඥ ආචා�ය හ�ෂ ක�රා� 
මහතා පැව �ෙ�, “වසර 2025 වන 
�ට �ය� �ෙව �ව ලට �� �� 
පා�ය ජලය �ම අර �� කර ග�  
‘සැමට ජලය’ ප්ර� ප ��ය �යා වට 
නැං�ම සඳහා ග්රා�ය හා ප්රාෙ�-
�ය ජල ස�පා දන �ාපෘ� �ස� 
රජය ��� �ය� කර �ෙබ නවා. 
�� �� ජලය ගැ�ම �� ගැට �-
ව�ව පව �න ප්රෙ� ශ වල ෙතාරා 
ග� ග�මා න වල වැ� ය�ට 
පා�ය ජලය සප යන ෙටා�ෙයා 
�ෙම�� ස� හෙ� ‘�� යට �ය 
ෙ�ත�’ වැඩ ස ට හන ආර�භ 
කෙ� ෙ� මා� �ය ප්රය �න යට 
සහාය ���ම �� ස�.

පාර �ප �ක ෙ��ය ඇ� ෙවද ක-
මට න� �� පාණ �ර ග�ෙ� ෙවද 
මැ� �� ඇ� �ය �ම, ඇ� ���ල, 
ඇ� වෙ� ක� �ම ආ� යට �ණ 
ෙදන ඖෂ �ය ස�කා ර ය� ‘ෙන� 
�ව ෙත��’ න�� ��පා ද නය 
කර ඇත. ඇස තැ� මට ෙයා� ගත 
හැ� ඖෂ ධ ය� වන ෙමය ෙ� බැ� 
ආකා රෙ� �ඩා බෑ� 10 බැ�� �� 
පැකැ �� ව� වශ ෙය� සක� කර 
ඇත. ‘ෙන� �ව ෙත��’ ම�� ඇ� 
තැ� ෙම� ඇ� �ය �ම, ඇ�වල 
���ල හා ෙ�ද නාව, බර ග�ය, 
ඇ� වටා ක� �ම, ෙවෙහස කර 
බව, �තර ක�� ගැ�ම නැ� කර 
සහ න ය� ෙගන ෙදන බව ෛව� 
ඉෂාර ප්රනා�� ෙහව� ග�ෙ� ෙවද 
මහතා පව ස�. ‘‘ඇෙ� �නා� �යා-
කා � �වය මනාව පව�වා ගැ� මට 
ෙම�ම ප� ග ණක භා� තය හා ඇ� 
ෙවෙහ සන �� යා වක �රත �ම 
ෙම�ම උපැ� භා� තය කරන අය ටද 
ෙ� ඔ� ෙව� �ණ ය� ලැෙබ නවා.” 
ග�ෙ� ෙවද මහතා සඳ හ� කෙ�ය.

�ය ව ස කට අ�ක පාර �ප �ක 
ඉ� හා ස ය� ඇ� ග�ෙ� ඇ� ෙවද 
පර � ෙර� �� වැ� ��ක වන 

ෛව� ඉෂාර ප්රනා�� මහතා �ය 
පර �ෙ� රහ� ව�ෙටා � ව� ඇ�-
�� ශාක මය ඖෂධ පම ණ� ෙගන 
‘ෙන� �ව ෙත�� ‘ �ප දවා �ෙ�. 
උ� ව�ර ෙකා�ප ය කට ඔ� පැකැ-
�� ව� ��වා �නා� 15� පමණ 
තැ�ෙබ �නට හැර මද උ� � �� 
ඇස වටා තැ�ම කළ ��ය. ඇෙ� 
සැ�ක� කර ඇ� අය ෛව� 
උප ෙද� ෙනාමැ �ව ෙ� ප්ර� කා-
රය ෙනාකළ �� බව ග�ෙ� ෙවද 
මහතා සඳ හ� කෙ�ය. ‘ෙන� �ව 
ෙත��’ ��පා �ත �නෙ� �ට වස-
ර� ඇ� ළත භා� ත යට �� �ය. �න-
පතා භා� ත ෙය� වඩා� යහ ප� 
ප්ර� ඵල අ� වන ෙ� ඔ�ව ආ�-
�ෙ�ද ෙදපා �ත ෙ� �� ෙව� �යා ප-
�ං� කර ඇත. 

කස ක �තාන Air astana 
ජා�ක �ව� ෙ�වය 
පළ � ව රට ම�ත ලට

සෑම බ්රහ �ප � ��ම 
සංචා ර ක ය� 
�ෙගන 
� ලංකා වට

�ඳ වැ�� 
සංචා රක 
�ෙ�ත්ර යට 
ස� ය�

ඇමැ� ප්රස�න

ම�තල, භා�ඩ 
ප්රවා හන කට �� 
��� කර නවා
රා� ඇමැ� 
�. �. චානක

ආ��ෙ� 
සංචා රක 
ආ��ක 
��මට 
ෙහාඳ 

ඇර � ම�
ලංකා �ෙපා��ර � ස� 
ආය ත නෙ� සභා ප� 
�ල� �ර �ංහ

සංචා රක ආක �ෂ �ය �ථාන බ�ල ද�� පළාත ප්ර� ඛව ෙමරට 
සංචා රක ක�මා �තය නැවත ෙගාඩ නැ �ම සඳහා ම�තල �ව-
�ෙතා � ෙපාළ ��ක කර ගත හැ� යැ� පැව �ය.

 ෙ� මංගල �ව� ගම න� සම �� ස�බ�ධ වන කස ක �තා-
නය �� බඳ අද හ� ��� lanka sportreizen ආය ත නෙ� සභා-
ප� �ල� �ර �ංහ මහතා පැව �ෙ� �� කා�න උ�සා හ ය කට 
අ�ව ෙගාඩ නඟා ග� ෙ� ෙවෙළඳ ප්රෙ� ශය ෙමරට සංචා රක 
ක�මා �ත යට ෙ�� �� ප ය� �සා වැද ග� වන බව�. ම�ම 
ආ� යාෙ� ෙලාව 9 වැ� �ශාල ෙගාඩ � �ව �� වට � �� යන 
18.07ක පමණ ජන ග හ න ය �� �� කස ක �තාන ජන යා ෙග� 
�� යන 10.05ක පමණ �� ස� වස ර කට �ෙද� සංචා ර වල �රත 
ෙවනවා. �� ද� ෙනාමැ� එරට වැ� ය� වඩා� �ය කර �ෙ� 

�� ද� ස�ත අප වැ� �ප� රා� ය� ෙවත පැ� � ම ට�. ස�-
ය කට එ� �ව� ගම න �� ආර�භ කළ මාල � ව �න �ව� ගම� 
ෙ� වන �ට ස� යට �න හත� ද�වා වැ� �ම සඳහා බලපා ඇ� 
ප්ර� ඛ තම සාධ කය ෙවරළ �රෙ� �ද හ�ව ක�ෙග � මට කස ක-
�තාන වැ� ය� �ළ ඇ� කැමැ �ත�. ෙසෟ� මා�ෙගා ප ෙ�ශ 
අ�ව කට �� කර �� අපෙ� �හ ද �� ආද ර � ය �� සංචා රක 
ෙ�වා නැවත ස�ය �� ෙම� ඉ� � ෙ�� කස ක �තා නය ෙමරට 
ප්ර� ඛ තම සංචා රක ෙව ෙළඳ  ෙපා ළ� බවට ප� කර ගත හැ��. 
ආ��ෙ� අර �ණ සංචා රක �පා රය ��� ෙඩාල� �� යන 
දහයක ආ�� ක ය� ෙගාඩ නැං � ම ට�. ඒ සඳහා ෙමය ආර �භ ය� 
ෙලස සැල �ය හැ��.

CBD Business Centre 
ෙකාළ ඹ� �වෘත කර�

��ෙරා ගෑ� 
අඛ�ඩ ව�ධ න යක

ෙටා� ෙයා් �ෙම�� ෙව�� 
‘�� යට �ය ෙ�ත�’ 

නාව �� ල මට

අඛ �ඩව ෙදවැ� වර ට� සබ ර ග �ෙ� 
ෙහාඳම �ව සා � කාව ���ා ෙපෙ�රා

පාණ �ර ග�ෙ� ෙවද මැ� ෙර�
‘ෙන� �ව ෙත��’

ඡායා�ප- �ෙලාචන ගමෙ�
සටහන- ���කා බ්රා�මණෙ�

කස ක �තා නෙ� ජා�ක �ව� ෙ�වය  වන 
air astana �ය මංගල ගමන ප� � ය� (6) එරට 
අ�මා� ජා�ක �ව �ෙතා � ෙපාෙ� �ට ම�තල 
ම��ද රාජ ප�ෂ අ�ත �ජා �ක �ව � ෙතා � ෙපාළ 
ෙවත පැ� �ෙ� සංචා ර ක ය� 2332 ෙදන� සම ඟය.

ෙ� �� ෙ�� අව �ථාව �� බඳ මා� සාක �ඡා-
ව� පව �ව �� සංචා රක හා �ව� ෙ�වා ඇමැ� 
ප්රස�න රණ �ංග මහතා පැව �ෙ� ෙකා�� 19 පරා-
ජය කර �� ආ�� කය ය� ශ�� ම� ��ෙ� අර �-
�� වැඩ ස ට හ� �ස� ආ��ව ෙ� වන �ට� 
ආරඹා ඇ� බවය. ඒ අ�ව දළ ෙ��ය ආ� ය ෙම� 
5%කට වැ� ආ� ය ම� ලැ�, �� යන 30ක පමණ 
ජන තා ව� යැෙපන සංචා රක ක�මා �තය ෙසෟ� 
මා�ෙගා ප ෙ�ශ අ�ව ෙගාඩ නැ �ෙ� අ� ෙයා ගය 
ජය ගැ�ෙ� ප්රය �තය �න ට ම� ආර�භ කර ඇ� 
බව�ය. 

� ලංකාව සමඟ සෘ� �ව� සබ ඳ ක� ෙනාපැ-
ව� කස ක �තා නය වැ� රට ��  � ලංකාව ෙවත 
නව සංචා රක ෙවෙළ ඳ ෙපා ළ� හ� �වා �ම �� බඳ 
අ�ත �ජා �ක සංචා රක �ෙයා �ත Tui ආය ත-
න යට ෙම�ම ෙමරට සංචා රක �ෙයා �ත ලංකා 
�ෙපා��ර � ස� (lanka sportreizen) ආය ත-
න ය ට�, එ� �ක ��ෙප� ආය ත න ය ට� ඇමැ� 
ප්රස�න රණ �ංග මහතා  �ය ���ය පළ කර ��-
ෙ�ය.

එ�� අද හ� ��� රා� ඇමැ� �. �. චානක 
මහතා, ම�තල ම��ද රාජ ප�ෂ අ�ත �ජා �ක 
�ව �ෙතා � ෙපාෙ� සංචා රක ක�මා �තය ෙම�ම 
�ව� භා�ඩ ප්රවා හ නය සඳහා ෙයා� ගැ�ෙ� 
උපාය මා�ග හ�නා ෙගන �ෙබ නවා. ප� �ය 
ආ�� සමෙ� � ගබඩා �� මට ෙයා� ග� ෙ� 
�ව � ෙතා � ෙපාළ ජා�ක ස�ප ත� ෙලස ෙමරට 
ආ�� ක යට ගත හැ� �ය ක �වය ෙනාස ලකා හැ�ම 
�� බඳ කන ගා �ව පළ කර නවා. ෙවරළ �රය ෙම�ම 
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ෙසාම�ස සමර�ණර�න - �රා��ෙකා�ෙ� ස�හ සහ ෙසාරණාෙතාට ස�හ

ෙසන�ර�න කහට��ය - ෙබාරලැ�ග�ව ස�හ

නවර�න බ�ඩාර  - මහවැ� කලා�ය ස�හ

මාතෙ� ���� ස�හ

��ත ස�ගා�  - අ���ස ම�ම �ෙ�ෂ 

�. අ�. ආ�. ග��ංහ - වැ�ලවාය �ෙ�ෂ

�ෙ��� ��ශංක - කර��ය�ද ස�හ

රා�� සම�ත ෙහ��ආර�� - අ�බල�ෙතාට ස�හ

ගයා� සංජය සහ ම�වාන ස�හ

ඩ���. ��නප�රණ - ඇ����ය සංචාරක

දස අත ම එක තැන

ෙද�වල ඇ��න මං��ව 
ජනස� කර�

නක�� ර��තෙ� 
ස�� මැ� 
ෙදෙදන�ට දඩ

අ�බල�ෙතාට 
ජ�රකළ කළ�ෙ�
ඔ� 7කට �� �යලා

ර��වල �ෙඛාපෙභා� �ෙවසක
ජයටම �� ෙකළලා

ෙගාඩකෙවල අ�නවෙය� ඉ� කළ
ධ�ම�� �හාරය 
සඟස� ෙකෙ�

�ද� හෑ�ෙම� ෙසායාග� 
බවට සැක ෙකෙරනා ව�නා ෙලාහ 
ව�ගය�� සා� �ම කරන ලද සෑයක 
අ��වක හැඩ ග� �රාව��ව� 
සමඟ ��ගලය� ෙදෙදන� 
�රා��ෙකා�ෙ� ෙපා��ය ම�� 
අ�අඩං�වට ෙගන �ෙ�. සැකක�ව� 
ෙ� �රාව��ව ෙසායාෙගන ඇ�ෙ� 

�රා��ෙකා�ෙ� ෙපා�� වසෙ� 
��ලපැලැ�ස මහවැ� ඒකකෙ� 
නවග�මාන ෙකාටෙ� ෙ�වාලය� 
පව�වාෙගන යන �ෙවසක ප�පස 
��� ��යක කැ�� �� ��ෙම�. 
එම ��ෙය� තැ�� තැන �ථාන 
��පයකම කැ�� �� කර ඇ� 
බවට ද සල�� හ�නාෙගන �ෙ�. 

ෙ� සැකක�ව�ෙග� අෙය� එම 
�වෙ� ��ක� වන අතර �ද� 
හෑ�ෙ� කට��වල� �ද �ජා �� කළ 
බවට හ�නාග� 30 හැ��� ක�ට�යා 
මහ�වර ප්රෙ�ශෙ� ප�ං� අෙය�. 

ෙ� �රාව��ෙව� උස අඟ� පහ� 
පමණ වන අතර ප�ෙ� පළල අඟ� 
හතර� පමණ ෙව�. �රා��ෙකා�ෙ� 

ෙපා�� �ථානා�ප� ෙපා�� 
ප��ෂක එ�. �. �. එ�. ච�රංග මහතා 
පවසා ��ෙ� �� කරනා ලද ෙපා�� 
ප��ෂණ අ�ව එය �ළ �� ��ය� 
ෙදය� ගැ�ෙ� අදහ�� සැකක�ව� 
��� ෙ� �රාව��ෙව� ප�ල කපා 
��� කර �� බව� ඉ� අන��ව 
ඔ�� එය ම�යංගණය ප්රෙ�ශෙ� 

ආරාමයකට �ජා කර �� බව� 
අනාවරණය � බැ�� සැකක�ව� 
සමඟ ෙගා� එම �රාව��ව 
අ�අඩං�වට ග� බව�ය. �රාව��ව 
��බඳ ෙමෙත� ප��ෂාව� �� කර 
නැ� අතර සැකක�ව� ම�යංගණ 
අ�කරණය ෙවත ඉ��ප� ��මට 
�ය�තව ���. 

ෙ�වාල ��ය�� ෙගාඩග� 
ෛච�ය� ��� කර
ආරාමයකට �ජා කරලා ෙද�වල ග���ස මහ නගර සභාෙ� නාග�ක ම��� 

සාම � ෙ�ශමා� ආචා�ය ම�නා ආ��� බ�� මහ��යෙ� 
ෙයාජනාව� අ�ව, �ඩා හා �ෙනාද කට�� ක��ෙ� 
සං�ධායක�වෙය� මහ නගර සභා අර�ද� ෙයාදවා ඉ� කරන 
ලද ෙද�වල ෙ�ෂ� �ඩාංගණෙ� ශ�ර �වතා ඇ��න මං��ව 
ප��ය� ජනතා අ��යට ප� ෙක��.

නක�� ර��තයට අනවසරෙය� ඇ�� �  �� අ�ව�� 
වන ස�� දඩය� කළ ��ගලය� ෙදෙදන�ට ෙත�ෙද�ය 
මෙහ�ත්රා� �සා ���� ශානක කල���ය මහතා ��ය� 
70,000ක දඩය� �යම ෙකෙ�ය. ෙ� දඩය�ක�ව� ෙදෙදනා 
අනවසරෙය� නක�� වන ර��තයට ඇ�� � ක�පහන 
ප්රෙ�ශෙ�� වන ස�� දඩයෙ� ෙය� ��නා �ට රංගල 
ෙපා��ය ම�� අ�අඩං�වට ෙගන ඇත. ෙ� සැකක�ව� 
ෙදෙදනා ��ෙ� ���ෙගා�ල හා ��ෙ�ඇළ යන ප්රෙ�ශවල 
ප�ං�ක�ව� ෙදෙදන�. ෙමා�� නක�� ර��තෙ� 
වා�ලාෙගන වන ස�� දඩය� ��ම, එනසා� වගා ��ම හා 
පැ� හ�� �පද�ම හා උ�� අටවා වන ස�� දඩය� කරනා 
ෙදෙදෙන�. සැකක�ව�ට ෙචාදනා ෙදක� යටෙ� දඩ �යම 
කර �ෙ�. 

ෙත�ෙද�ය ෙ��ඨ ෙපා�� අ�කා� ජග� ෙ�ර� 
මහතාෙ� උපෙද� මත රංගල ෙපා��ෙ� �ථානා�ප� රංග�ව 
�ණර�න මහතා සමඟ ෙපා�� සැරය� ජය�ංහ (36695), 
ස�ර�න (27125), අ�තනායක (60321), ෙපා.ෙකා. අෙ���ය 
යන �ලධා�� වැට�මට එ� �හ.

අ�බල�ෙතාට �ණම ජ�රකළ කල�ෙ� �වර ��යාෙ� 
�රත වන �වරය�ට අය� ඔ� 07කට ය� අය� ��� 
�� තැ�ම ෙ��ෙව� ඔ� 04� ස���ණෙය�ම �නාශ � 
තව� ඔ� 03කට අලාභ හා� �� � �ෙ�. ප��ය� (04) රා� 
08� - 09� අතර කාලය �ළ� ෙ� �� තැ�ම �� කර ඇත. 
ෙ� ස�බ�ධෙය� �ංගම ෙපා��ය ෙවත �� කරනා ලද 
පැ���ලකට අ�ළව �ංගම ෙපා��ය ම�� ප��ෂණය� 
ද ආර�භ කර �ෙ�. තම� හට �� අ��� ඔ� තබා 
ගැ�ම සඳහා �ය�ත �ථානය� නැ�කම ෙ��ෙව� ෙ� 
ආකාරෙය� ��ධ අන�� සහ අව�නමකට ල��මට ��ව 
ඇ� බවට එම �වරෙයා මැ��� නඟ�.

වැ�ලවාය කලාපෙ� පාස� ��පයක 
��ව�� 100කෙ� සහභා��වෙය� 
ෙසෟ� ආර��ත ක්රෙමාපාය� 
අ�ගමනය කර�� �ධගනාව රාජමහා 
�හාර�ථානෙ�� වැඩ��ව�  පව�වන 
ල�. ��ගැ�� ප්රාථ�ක පාසල, ��ගැ�� 
ආද�ශ පාසල හා �ය��ල ක��ඨ 

��ලය �ට එ� �ය. ෙ� වැඩ��ව 
��තල ��ගැ�� ජා�ක පාසල ම�� 
සං�ධාන කර �� අතර වැඩසටහන 
ෙමෙහය�ම ද�� ආ�යාෙ� �� ��� 
ස�ප� ම��ථානෙ� කළමනාකරණ 
සහකාර අ��ෂ ෙ�. එ�. එ�.  �ල�ංග 
මහතා ��� �� කරන ල�. වැඩ��ෙ� 

සමාර�භක අව�ථාවට වැ�ලවාය 
ෙකා�ඨාස අ�ාපන අ��ෂ හා 
කලාපෙ� සහකාර අ�ාපන සංව�ධන 
අ��ෂ එ�. �. ධ�ම�� හා ��ගැ�� 
��ලෙ� ��හ�ප� ආ�. එ�. 
ෙසන�ර�න යන මහ�ව� ද එ� � 
��යහ.

වැ�ලවාෙ� ��ව� 100කට වැඩ��ව� 

මාතෙ� ���� ස�හ

��ත ස�ගා�  - අ���ස ම�ම �ෙ�ෂ ස��තලා ජය�ංහ - අඹ�ෙපාළ �ෙ�ෂ

අ�රාධ �යද�ශන - කර�ෙද�ය ස�හ

ප�පාලන ෙ�වෙ� කා�තා �ෙයාජනය ශ��ම� කර�� ඇහැ�වැව ප්රාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙකා�ඨාසෙ� නව ප්රාෙ��ය ෙ�ක� ෙලස ඩ���. ආ�. ෙ��කා �. �ෙ��ප මහ��ය 
ඉ��� �ය �රෙ� වැඩ භාර ග�තාය.  නව ෙ�ක�ව�යෙ� පැ��ම� සමඟ එෙත� 
වැඩබලන ප්රාෙ��ය ෙ�ක� ෙලස කට�� කළ ග�ග�ව ප්රාෙ��ය ෙ�ක� �ධ�මා ප�රාජ 
මහ��ය ඇහැ�වැව ෙකා�ඨාසෙ� �� කළ �ය රාජකා� කට��වලට ස� ��නාය. වයඹ 
පළා� ස�පකාර ෙකා�ෂ� සභාෙ� ෙ�වය කළ �ෙ��ප මහ��ය ඇහැ�වැව ග්රා�ය ප්රජාව 
ෙව�ෙව� ෙ�වයට එ�� 11 වැ� ප්රාෙ��ය ෙ�ක�ව�ය වන අතර ප�පාලන ෙ�වෙ� වසර 
ගණනාවක අ���� ඇ��ය�. 

එ�� වැඩ භාර ගැ�ෙම� අන��ව �ෙ��පා මහ��ය පවසා ��ෙ� ප�පාලන ෙ�වයට 
එ�ව ��ධ තන�� ෙහබ� �ලධා��, ග්රා�ය ජනතාව සමඟ ��කර පළා�වල රා� 
ෙ�වෙය� �රතව �� කළ ෙ�වාව� හා එම �ලධා�� ��� ර�ත ෙපා�ප� ම�� ක�� 
අවෙබාධ කරෙගන එම පළාෙ� ෙ�වයට පැ�ණ ඇ� බව�. ෙම��  ඇහැ�වැව ප්රාෙ��ය 
ෙ�ක� කා�යාලෙ� වැඩබලන ප්රාෙ��ය ෙ�ක� ෙලස කට�� කළ �ධ�මා ප�රාජ 
මහ��ය �ය සෙහාදර රා� �ලධා��ට ස� ෙද�� �යා ��ෙ� ෙකා�� වසංගතය 
ෙලාව �රා පැ�ර ය�� එ� �ය�� ෙසවණැ� ග�දන�වලද පැ�ර ය�� පව�නා 
ෙමාෙහාතක ඇහැ�වැව ගැ� ෙගා� ප්රජාවට ෙ�වය ��මට ලැ�ම ස�ටට ක�ණ� බව�. 
තම රාජකා� කට�� ��යාකාරව �� කර ගැ�මට න� අ��� සහාය �� �ය� ෙදනාට 
�ය කෘතඥතාව පළ කරන බව ද ඇය �යා ��යාය. 

ඇහැ�වැව නව ප්රා. ෙ�ක�ව�ය
�බ ෙමාෙහා�� රාජකා� අරඹ�

කා�ය�ෂම රා� ප�පාලන ෙ�වා �ලධා�� 
අත�� �ව�ෙ� ප� වැ� �ථානය �� කරග� 
ව�තමාන ම�ම පළා� ස�පකාර සංව�ධන 
ෙකාමසා��ව�ය වන ඒ. එ�. ෙ�. �. ෙ�. ච�ලා 
අතප�� මහ��ය ෙව�ෙව� ම�ම පළා� 
ස�පකාර සංග� සභාප�ව�� ඒකාබ�ධව 
මාතෙ� ප�ෙ�ෙපාළ ස�පකාර ම��රෙ�� 
ප��ය� උපහාර උ�සවය� සං�ධාන කර ���. 

ෙ� අව�ථාවට සහභා� � මහ�වර ස�පකාර 
සංගමෙ� සභාප� රා� ෙ�වා, පළා� සභා සහ 
පළා� පාලන අමා�වරයාෙ� ස�බ��කරණ 
ෙ�ක� �ව� බ�ඩාර ෙත�නෙකා� මහතා 
ෙමෙ� පැව�ය. 

"රා� ෙ�වයට අව�ව ඇ�ෙ� අවංක 
කා�ය�ෂම �ලධා�� පමණ�. ජනතා අ�ලාෂය� 
��ම� ආකාරෙය� ඉ� ව�ෙ� එ�ට�. ව�තමානෙ� 
ම�ම පළා� ස�පකාර සංව�ධන ෙකාමසා��ව�යද 
එවැ� �ලධා��ය� �ම ස�ටට ක�ණ�. එබැ�� 
ගත � කාලය �ළ� ඇය ෙම් රෙ� ජනතාව ෙව�ෙව� 
�� කරනා ලද අ�ල ෙ�වාව ඇග�ම කාෙලා�ත 
�යාව�. ෙමවැ� රා� �ලධා��ෙ� ෙ�වය රට 
සංව�ධනය කරා ෙගන යෑමට අ�ව��. එව� 

�ලධා��ට ජනතා සහාය ෙනාමඳව ලැ�මද වැළැ��ය 
ෙනාහැ��." 

ෙම�� පළා� ස�පකාර සංව�ධන ෙකාමසා�� 
අතප�� මහ��ය ෙවත උපහාර ��ණය� ෙම�ම 
�ාගය� ද ස�පකාර සභාප�ව��ෙ� සංගමය ම�� 
��නමන ල�. 

ම�ම පළා� ස�පකාර 
ෙකාමසා��ව�යට උපහාර

73 වැ� �දහ� �නය ෙබ�ෙතාට සැ�ටාරා �සැ�� ෙහාට� ප�ශ්රෙ�� 
��ෙ��යා� ජා�කය� සමඟ සංචාරක ෙහාට� කා�ය ම�ඩලය සැම� 
අ��� ෙ�. එම අව�ථාවට ��යාෙ� �ට� � ලංකා තානාප� උදයංග �ර�ංග 
මහතා ද සහභා� � ��ෙ�ය.

�දහ� සැම�මට ��ෙ�න 
ජා�කෙයා� එ� ෙව� 

පළා� සභාවලට �ද� ෙබ� �ෙ� යා�ත්රණය� ම�� 
ඌව පළා� සභාවට �� වන ��ාධාරය�� ඌව පළා� 
පාලන ෙදපා�තෙ���වට ෙව� කර� ලැ� �දල� ෙයාදවා 
පළාෙ�, පළා� පාලන ආයතන යටෙ� පව�න මා�ග, 
අපද්ර� කළමනාකරණය හා එම ආයතන වැ���� ��ෙ� 
වැඩ��ෙවළ� සකසා �ෙ�. පළා� ���ත සංව�ධන (ආධාර) 
ප්ර�න වැඩ��ෙවළ යටෙ� ෙ� අ���ද ෙව�ෙව� ඌව පළා� 
සභාවට ��ය� 720,000,000කට� වඩා වැ� ප්ර�නය� ��ව� 
ඇත. ඉ� ��ය� 100,000,000ක �දල� ඌව පළා�, පළා� 
පාලන ෙදපා�තෙ���වට ලැෙ�. බ��ල හා ෙමානරාගල යන 
����කවල පළා� පාලන ආයතන යටෙ� නඩ�� ෙකෙරනා 
මා�ග ෙව�ෙව� ඉහත � �ද�� ��ය� 20,000,000� වැය 
��මට ෙයා�තය. ඒ අතර අපද්ර� කළමනාකරණය වඩා� ඵල�� 
��මට හා කා�ය�ෂම ��මට වැය කර� ලබන �දල ��ය� 
15,000,000�.

ර��වල ප්රෙ�ශෙ� තා�පව�� වට � �ෙඛාපෙභා� 
ෙදමහ� �ෙවස� �ළ පව�වාෙගන �ය �� ෙපාළ� 
වැට�මට ෙ�ය�ෙගාඩ ෙපා��ෙ� �ලධා�� සම� � 
�ෙ�. ෙ�ය�ෙගාඩ ෙපා��ෙ� �ථානා�ප� ප්රධාන ෙපා�� 
ප��ෂක ච�න වෑ�තෑව මහතාට ලැ�� ෙතාර�රකට 
අ�ව ���මව වැට�ම �� කර �� ෙක��� �� ��ගලය� 
එෙකාෙළා� ෙදන� අ�අඩං�වට ෙගන �ෙ�. �� ෙපාෙ� �� 
��ය� 55,000කට ආස�න �ද� ප්රමාණය� ෙපා��ය ම�� 
අ�අඩං�වට ෙගන ඇ� අතර සැකක�ව� අ�තනග�ල 
මෙහ�ත්රා� අ�කරණය ෙවත ඉ��ප� ��ෙම� අන��ව දඩ 
�යම කර ���. 

බ�නා�ර පළාත භාර ෙ��ඨ �ෙයා� ෙපා��ප� 
ෙ�ශබ�� ෙත�නෙකා� මහතාෙ� උපෙද� මත බ�නා�ර 
උ�ර �සාව භාර �ෙයා� ෙපා��ප� දමය�ත �ජය �, 
ග�පහ ෙකා�ඨාස භාර ෙ��ඨ ෙපා�� අ�කා� ඉ��ක 
ද ��වා, අ�තනග�ල සහකාර ෙපා�� අ�කා� ප්රභා� 
දයාන�ද යන මහ�ව��ෙ� ෙමෙහය�ෙම� ෙ�ය�ෙගාඩ 
ෙපා�� �ථානා�ප� ප්රධාන ෙපා�� ප��ෂක ච�න 
වෑ�තෑව, �ෂණ ම�දන අංශෙ� �ථානා�ප� හෂා� �ර�ංහ, 
ෙපා.සැ. ව�� වන (45581) බාල��ය, ෙපා.ෙකා. ව�� වන 
(2052) ���ද, (24942) සං�ව, (925002) ෙ�වෙ�, ෙපා.සැ.�. 
(7480) බ�ඩාර යන �ලධා�� වැට�මට එ� �හ.

ෙගාඩකෙවල - ගල��ය මාඋ�සාක�ද අ�නවෙය� ඉ� 
කළ නව ධ�ම�� �හාර�ථානය ප��ය� �බ ෙමාෙහා��  
සඟස� ෙකාට �ජා කරන ල�. ෙ� නව �හාර�ථානය � ලංකා 
රාම�ඤ මහ �කාෙ� ද��ණ ලංකාෙ� ප්රධාන සංඝනායක 
ඇ����ය ��රආර � ෙබා�රාජ ධ�මායතනා�ප� ආචා�ය 
ඕම�ෙ� ෙසා�ත නා��ය�ෙ� අ�ශාසනා ප�� �හාරා�කා� 
ශා�ත්රෙ�� ර�ෙ� ඉ�දසාර ��ය�ෙ� සහ ෙ�රාෙද�ය 
��ව��ලෙ� උපා� අෙ��ෂක කා� � ෙසවණගල අ�ත 
��ය� ඇ�� �හාර�ථ ෙබෟ�ධ �රවැ� පදනම යටෙ� ඉ� � 
ආග�ක �ථානය�. 

ෙම�න ද�ශ�ය ෙපරහර�� ස�වඥ ධා�� වහ�ෙ� වැඩම 
කරවා �හාර�ථානයට �ජා ��ම �� ��.  �හාර�ථානෙ� 
ෙයා�ත ෛච� රාජයාණ� වහ�ෙ�, ෙබා�� වහ�ෙ� 
ෙරාපණය, ධ�ම ශාලාව ඉ� ��ම ඇ�� ආග�ක ඉ� ��� 
සඳහා අව�  �� ෙකාට� ප��ාග ��ම ද නව �හාර�ථානය 
සඟස� ෙකාට �ජා ��ම සහ ඔ��ව ප්ර�නය ��ම ගල��ය 
ෙබෟ�ධ �රවැ� පදනම ම�� �� කරන ල�. 

73 වැ�  �දහ� සැම�� උ�සවය මාතර 
���� ෙ�ක� කා�යාල ප�ශ්රෙ�� අ�මානව� 
අ��� පැවැ���. ���� ෙ�ක� ප්ර�� ර�නායක 

මහතාෙ� ප්රධාන�වෙය� �ය� ෙසෟ�ාර��ත 
ක්රමෙ�දය� අ�ගමනය කර��  ෙමය සං�ධාන කර 
���.

මා�ග සහ අපද්ර� 
කළමනාකරණයට 
වැඩ��ෙවළ�

මාතර ���� ෙ�ක� කා�යාලෙ� 
�දහ� සම� උෙලළ
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ඊ. �. ප්රනා��  - ��ෙ��වරම ස�හ

��යට ග� �ෙවසක ප�ං�යට පැ�� 
�වළ� �ක �න�� ��ව�ට� සැකය� 
ඇ� ෙනාවනා අ�ද�� එම �ෙවෙ� �� 
භා�ඩ ෙතාගය� �ෙගන පලා ෙගා� ඇ� 
බවට ලද පැ���ල� මත ප��ෂණය� 
ආර�භ කළ බව මාරා�ල ෙපා��ය ප්රකාශ 
කෙ�ය. 

නා�ත��ය අ�කරඅ�ව ප්රෙ�ශෙ� �� 
අය� ෙ� වන �ට �ය ප�ෙ� සාමා�කය� 
සමඟ ඉතා�ෙ� ��යාව� සඳහා ෙගා� 
එරට ප�ං�ව ��නා අතර ඔ�ෙ� �ෙවස 
ද�ෙකා�ෙ� ප�ං� �තවත�ට �ක බලා 
ගැ�මට භාර� ඇ� බව� ෙපා��ය ප්රකාශ 
කෙ�ය. ෙ� �ෙවස �ක බලා ගැ�මට භාර 
ග� ��ගලයා ප�ව ද�ව� ��නා අ�සැ� 
�වළකට ��යට � �ෙ�. �ක �න� 

�ය ප� �ෙවස ��යට ග� ප�ෙ� අය 
�ෙවෙ� �� ව�නා අ�මා� �න� ඇඳ� 
හා ක�ණා� ෙ�සය� කාට� ෙහාරාට 
ෙලා�යක පටවාෙගන පලා ෙගා� ඇ� 

බව� �ෙවස 
ඔ��ට 
��යට �� 
අය ෙ� බව 

�නග� ප� 
�ෙවෙ� 
�� ප�ල ගැන 

ෙතාර�ර� ෙසායා 
ගත ෙනාහැ� �ම 

ෙ��ෙව� වහාම ෙගා� 
���ය මාරා�ල ෙපා��යට 
පැ��� කර ඇත. 

මාරා�ල �ල�ථාන 
ප්රධාන ෙපා�� ප��ෂක ධ��ක 
�ෙ��ංහ මහතාෙ� උපෙද�� ���ය 
ස�බ�ධෙය� ප��ෂණ පව�ව�. 

ෙ� ��යට ග� අ�සැ� �වළ
ෙගදර �� � බ�� අරං
අ��ක�ට� ෙනා�යා ���

�� ප�ල ගැන 
ෙතාර�ර� ෙසායා 

ෙ��ෙව� වහාම ෙගා� 
���ය මාරා�ල ෙපා��යට 

ප්රධාන ෙපා�� ප��ෂක ධ��ක 
�ෙ��ංහ මහතාෙ� උපෙද�� ���ය 
ස�බ�ධෙය� ප��ෂණ පව�ව�. දස අත ම එක තැන

රංගල ෙපා�� වසෙ� ෙබාබැ�ල ප්රෙ�ශෙ� ෙබා්ර 
ෙ�ළෙ� ��අ�ය�, බ�න �ව��ව� හා පතෙරාම� ළඟ 
තබාෙගන �� සැකක�ව� ෙදෙදන� රංගල ෙපා��ය 
ම�� අ�අඩං�වට ෙගන ඇත. ෙ� සැකක�ව� ෙදෙදනා 
ෙත�ෙද�ය මෙහ�ත්රා� �සා ���� ශානක කල���ය 
මහතා ෙවත ඉ��ප� ��ෙම� අන��ව ��ය� ල�ෂ 
පහ බැ�� ��ය� ල�ෂ දහයක ශ�ර ඇප ෙදක� �යම 
කෙ�ය. ෙ� �� අ� ෙදක ��බඳව රස ප��ෂක ව�තාව� 
කැඳ�මට� �යම කර �ෙ�. 

රංගල ෙපා��ෙ� �ථානා�ප� රංග�ව �ණර�න 
මහතාෙ� උපෙද� මත ෙපා�� ෙකා�තාප� ආ�. 
එ�. එ�. �. ර�නායක මහතා සැක�ව� ෙදෙදනා � 
ව�තාව� ම�� ෙත�ෙද�ය අ�කරණයට ඉ��ප� 
කෙ�ය. රංගල ෙපා��ය වැ��ර ප��ෂණ පව�ව�.

ෙ�. �ෙ��� ��ශංක - කර��ය�ද ස�හ 

�ව�� 2� ළඟ �යාෙගන
ෙපා��යට මා��

ජා�ක �දහ� �නය ��� කරෙගන වසර� පාසා 
කරා��ය ��� සර මා� සංසදය, එ�ස� �බසාධක 
සංගමය හා ස�ය �බසාධක ස��ය එ� � ��හතර වැ� 
වරට� පැවැ�� ෙ� ද� �ෙ� වැඩසටහන� කරා��ය 
�න��රාම �රාණ �හාර�ථානෙ�� (04) පැවැ���. ෙ� 
ප��ාග ��ම සඳහා ත�ණ ත��ය� �ශාල ��ස� 
පැ�ණ ��යහ. 

��වැ�ෙ� �ලකර�න - ගා�ල උ�ර ස�හ 

ෙ� ද� �ෙ� ��කම

�ග�ව ෙපා�� වසෙ� ද�ෙපාත සහ ක��ව යන 
ප්රෙ�ශවල කෙතා�ක ෙ�ව�ථාන කඩා ර� ආභරණ, 
�ද� අ�� ෙ�පළ ෙසාරක� කෙ� යැ� �යනා ���ය� 
ස�බ�ධෙය� ෙචාදනා ලැ� එ� අය� සැක�ට 
අ�අඩං�වට ග� බව �ග�ව ෙපා��ය ප්රකාශ කෙ�ය. 
ද�ෙපාත ෙ�ව�ථානය කඩා ර�තර� �� ම� �න� සහ 
�� ඔ��න� ද ෙසාරක� කර ඇත. එ� ව�නාකම ��ය� 
එ�ල�ෂ හැටදහස� පමණ වන බව සඳහ� ෙ�. ද�ෙපාත 
ෙ�ව�ථානය ද කඩා ��කැටවල �� (ප�� ෙප��) 
��ය� දහ�හ� පමණ �ද� ෙසාරක� කරෙගන ෙගා� 
ඇතැ� ප��ෂණවල� අනාවරණය � ඇත. අපරාධක�ව� 
ඇප මත �දහ� � සමාජගත � නැවත� තැ�� තැන 
ෙමවැ� අපරාධ ��මට පට�ෙගන ඇතැ� ෙපා�� 
ප��ෂණවල� අනාවරණය � �ෙ�. ෙපා��ය ම�� 
අ�අඩං�වට ෙගන ඇ� ෙ� සැකක� ද ම�ද්ර� න�වකට 
ස�බ�ධව �ට ඇප මත ��හැර ඇ� අය� බව ෙපා��ය 
ප්රකාශ කෙ�ය. ෙ� ���ය ස�බ�ධව ප��ෂණ ��මට 
�ෙ�ෂ ෙපා�� ක�ඩාය� �න� ෙයාදවා ඇතැ� �ග�ව 
�ල�ථාන ප්රධාන ෙපා�� ප��ෂක �ථානා�ප� උදය 
�මාර ��ල� මහතා පවසා ��ෙ�ය. 

�. ����ල - ෙකා��කෙ� 

කෙතා�ක ෙ�ව�ථාන කඩා 
ෙදපළ ෙසාරා ෙගන

"ඉ��ම� ෙහට �න� - ෙසෟභා�ම� ම��ම�" ෙ�මා 
කර ග� 73 වැ� අ�මානව� ජා�ක �දහ� �න සම� 
උෙලළට සමගා�ව � ලංකාව ස� 29%� � වන ගහනය 
32%� ද�වා වැ� ��ෙ� ප�සර ප්ර�ප��යට අ�ව මාතර 
���� ෙ�ක� ප්ර�� ර�නායක මහතාෙ� ප්රධාන�වෙය� 
මාතර ෙකා�ව ම��ද �ෙ�ෙ�කර �ඩාංගණය ආ�තව 
ප��ය� (04) �� ෙරාපණ වැඩසටහන� සං�ධාන කර 
���. ෙම�� ��� පැළ, � පැළ හා ඇහැළ පැළ ඇ�� 
පැළ රා�ය� ��වන ල�. 

ෙ� අව�ථාවට මාතර අ�ෙ�ක ���� ෙ�ක� ක�� 
එ�. ෙ�. වැ�ලෙ�වා, ���� ෙ�ක� කා�යාලෙ� සහකාර 
���� ෙ�ක� ල�මා� ෙ��වර මහ��ය ඇ�� ���� 
ෙ�ක� කා�යාල�ය කා�ය ම�ඩලය හා ප�සර �ය� 
ජනා�ප� පද�ක� අෙ���ත මාතර අවට පාස� ��පයක 
��ාව� ��ස� සහභා� � ��යහ. 

�. ෙ�. ම��ද - වැ�ගම ස�හ 

ජා�ක �දහ� �නය�
�� ෙරාපණ වැඩසටහන�

න�න තා�ෂ�ක ක්රමෙ�ද අ�ගමනය කර�� 
���වල ඉහළ �ණා�මක බව ආර�ෂා වන ප�� ��� 
සැක�ම සඳහා ��� වැඩසටහ� �යා�මක ��ම, 
උස� කෘ�කා��ක ක්රමෙ�දය�ට අ�ව ��� ඉඩ� 
කළමනාකරණය, �ව�ෙ� ��� ක�මා�තෙ� ප්රව�ධනය 
සඳහා අව� ��ක ක�� ��බඳව ෙගා� මහ�ව�� 
���ව� ��ෙ� වැඩසටහ� �ස� �යා�මක කර �ෙ�. 
��� තවා�වල මනා කළමනාකරණය, �ජ ක� තබා 
ගැ�ෙ� නව ක්රමෙ�ද ��බඳව ෙගා�� ���ව� ��ම, 
ඉහළ �ණා�මකභාවෙය� �� ��� ��පාදනය සඳහා 
වන ��� වැඩසටහ�, ��� වගාව�ට වැලෙඳනා ෙරාග 
පාලනය ��බඳව ���ව� ���, කැ�� වගාව�� පස 
හා ෙපාෂණ �ණය �ක ගැ�ම ��බඳ ��� වැඩසටහ� 
ෙ� යටෙ� �යා�මක බව ජා�ක ��� ප�ෙ�ෂණ හා 
��� ම��ථානෙ� අ��ෂ (ප�ෙ�ෂණ) �. �. ජය�ංහ 
මහතා පවසා ��ෙ�ය. �ය�ම ��� හා ���ව� ��ෙ� 
වැඩසටහ� ජා�ක ක�� ප�ෙ�ෂණ හා ��� ආයතනය 
ම�� ෙනා�ෙ� �� කර�. 

�. �. �. �ගත�ස - �හෙගාඩ ස�හ 

න�න ක්රමෙ�දවලට 
කැ�� තළ�න

ෙනා�ෙ� ��� වැඩසටහ�

�රඹාර ගං ඉ�ර ෙදපස
��� පැළ ��ව�

�ය වගාව� �නාශ කර�� සැ�සැ� ඇ� පැටව� �ය �යද ඔ�ට පාං��ලය � �� 
අ�ෙමාද� කර අවස� කට�� �� ��ෙ� උ�� ම�ස� �යාව� මැදව��ය ප්රෙ�ශෙය� 
ප��ය� වා�තා �ය.

මැදව��ය, ���වැව ප්රෙ�ශෙ� කාලයක �ට වගාව�ට හා� කර�� සැ�සරා ඇ� ෙ� ඇ� 
පැටවා ෙරාගා�ර � �ය ෙගා� �ෙ�. කාලයක �ට  තම�ෙ� වගාව�ට හා� �� කළ ද ඇ� 
පැටවා �ය �ය ප�ව මහා සංඝර�නය වැඩම කරව�� �ං අ�ෙමාද� කර අවස� කට�� 
�� ��මට ප්රෙ�ශෙ� ජනතාව කට�� කර ��ණහ.

වගා �නාශ කළ අ� පැ�යාට
පාං��ලය � �� අ�ෙමාද�� කරලා

අ�ල ප්රභා� වන�ංහ - අ�රාධ�ර අ�ෙ�ක

�ෙ�� �� � ලාං�කය� 168� �ෙගන 
�ල�ක� �ව� ෙ�වයට අය� �. එ�. 
230 දරන �ෙ�ෂ �ව� යානය ඉ��� 
(04) ම�තල රාජප�ෂ ජා��තර 
�ව� ෙතා�ප�� �ව�නට පැ�� බව 
�ව�ෙ�වා සමාගෙ� අ��ෂ ෙෂහා� 
�මනෙ�කර මහතා පැව�ය. � ලාං�කය� 
��ස ප��ය� (04) අ�යම 1.35ට පමණ 
ම�තල රාජප�ෂ �ව� ෙතා�ෙපා�� 
�ව�නට පැ�� අතර පැ�� �ය�ම ෙදනා 
�ව� ෙතා�පළ �ළ�ම �ෂ�ජහරණයට 
ල� ��ෙම� අන��ව �.�.ආ�. ප��ෂා 

සඳහා ෙයා� කර ���. අන��ව ��ස 
�ෙ�ෂ �ෙරාධායන ම��ථාන ෙවත 
ෙයා� ��මට �ද හ��ව කට�� කර ඇත. 

�ෙද�ගත � ලාං�ක ශ්ර�කය� 
නැවත ෙමරටට ෙග�වා ගැ�ෙ� රජෙ� 
වැඩසටහනට සමගා�ව ෙ� ��ස �ව�නට 
පැ�ණ ඇ� අතර ඉ�� �න ��පය 
�ළ� ද ක�නායක සහ ම�තල �ව� 
ෙතා�පළව�� ක�ඩාය� ��පය� 
පැ��මට �ය�ත බව ද �ව�ෙ�වා 
සමාගෙ� අ��ෂ ෙෂහා� �මනෙ�කර 
මහතා පවසා ��ෙ�ය.

�ව� ජයෙ�කර - ��යවැව �ෙ�ෂ  

�ෙ�� �� ලං�කය� 
168� �ව�නට

නාඋල සමෘ�� බැං� 
ප�ගණකගත ��� අවස� අ�යෙ� 

නාඋල ප්රාෙ��ය ෙ�ක� ෙකා�ඨාසෙ� 
සමෘ�� බැං� ප�ගණකගත ��ෙ� 
කට�� සා�ථකව අවස� ෙව�� 
පව�නා බව නාඋල සමෘ�� බැං� 
සංගමය ප්රකාශ කෙ�ය. ජාලගත 
බැං� �යාව�ය� සඳහා ය�� 
ග�ෙද�ක�ව�ට වඩා� උස� ෙ�වාව� 
සැප�ෙ� අර��� ෙ� වැඩසටහන 
�යා�මක කරනා බව නාඋල සමෘ�� 
බැං� සංගමෙ� කළමනාකාර චානක 

සමර��ය මහතා පැව�ය. 
නාඋල - අඹන සමෘ�� බැං�ෙ� �ය� 

කට�� පරගණකගත කර අවස� ��ම 
ෙව�ෙව� පැව� �හද හ�ෙ�� ෙහෙතම 
ෙමෙලස අදහ� පළ කෙ�ය. එෙම�ම ෙ� 
කට�� සා�ථක ��ම සඳහා කැප�ෙම� 
කට�� කළ අඹන සමෘ�� බැං�ෙ� 
කළමනාකාර�මා ඇ�� කා�ය ම�ඩලට 
�ය ���ය ��ග�වන බව ද ෙහෙතම 
වැ��රට� �යා ��ෙ�ය.

නාඋල ස�හ

73 වැ� �දහ� �නයට සමගා�ව 
ක����ය ප්රාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලය 
ම�� සං�ධානය කළ �දහ� �න සම� 
උ�සවය පලා�ල ෙබා���ඛාරාම 
�හාර�ථානෙ�� පැවැ���. ඉ� 
අන��ව �රඹාර ගං ඉ�� ඛාදනය 
වැළැ��ම සඳහා ගඟ ෙදපස ��� පැළ 
���මට සහ �හාර�ථාන ��ෙ� නා පැළ 
ෙරාපණය ��මට කට�� සං�ධානය 

කර ���. ෙ� අව�ථාවට ක����ය 
ප්රාෙ��ය සභාෙ� සභාප� ආන�ද 
�ර�ංහ, ක����ය ප්රාෙ��ය ෙ�ක� 
��තක අෙ��ක්රම, ප්රාෙ��ය සභා ම�� 
උ�� �ය�ත යන මහ�ව� ඇ�� ��ස� 
සහභා� � ��යහ. එ�� ක����ය 
සහකාර ප්රාෙ��ය ෙ�ක� ��� 
මාතරගමෙ� මහ��ය ��� ගං ඉ�ෙ� 
��� පැළය� �� � අ��� ෙ�. 

තමර�� �ෙ�ෙ�කර  - ෙද�ය�දර ස�හ 

ඩ���. �. �. ප්රනා�� - ��තලම ස�හ 

බ� ෙදක මඟ නව�වා
ගහෙගන 3� ෙරාහෙ�

ෙකාළඹ �ට ��තලම හා � 
ජයව�ධන�රය බලා ධාවනය � බ� රථ 
ෙදක� ���ඔය ආස�නෙ�� නව�වා ඇ� 
කරග� ගැ�මක� �වාල ලැ� �� ෙදෙන� 
ප්ර�කාර සඳහා හලාවත ෙරාහලට ඇ�� කර 
�ෙ�. ෙ� ගැ�ෙ�� �වාල ලබා ෙමෙලස 
ෙරාහ�ගත කර ඇ�ෙ� එ� බ� රථයක 
�යැ�රා ෙම�ම එ� අ��ක� බව� අෙන� 
බ� රථෙය� �යැ�රා හා එ� �� තව� 

ම�ය� බව� ���ය ��බඳව පැවැ��� 
��ක ෙපා�� ප��ෂණවල� අනාවරණය 
� �ෙ�. 

බ� රථ ෙදක තරගකා�ව ගම� ��මට 
උ�සාහ ගැ�ම ෙ� ගැ�මට ෙ��ව � ඇ� 
බව ���ය ��බඳව පව�වන ලද ��ක 
ෙපා�� ප��ෂණවල� අනාවරණය � ඇත. 
හලාවත ෙපා��ය ���ය ��බඳව වැ��ර 
ප��ෂණ පව�ව�.

�ද� ��� ��� - ෙද�ෙගාඩ ස�හ සහ ම�වාන ස�හ

ය��පැ� ෙසාරක� ��ෙ� ෙය�� ෙසාර 
ක��යක ප්රධාන සැකක� ෙහෙරා�� 
ග්රෑ� ෙදක� ��ග්රෑ� ෙද�ය� සමඟ 
�යගම ෙපා��ය ම�� ප��ය� (02) 
ප�ව�ෙ� �යගම, යටව�ත ප්රෙ�ශෙ� 
ඔ�ෙ� ��ර�ෙ� �ෙවසක සැඟ� ��ය� 
අ�අඩං�වට ෙගන �ෙ�. ඒ සමඟම 
එම ක��ය ��� ෙසාරක� කරන ලද 
ය��පැ� හතර� ද එම �ෙවෙ� සඟවා 
��ය� ෙසායාෙගන ඇත. තවද ෙ� 
ස�බ�ධව තව� �ෙදන� අ�අඩං�වට 

ගැ�මට ප��ෂණ කට�� අරඹා ඇත. එම 
ප්රධාන සැකක� �ය සගය� සමඟ �යගම, 
බ�ඩාරව�ත හ��ෙ� ෙවෙළඳසල� 
අසල ය��පැ�ය� නවතා �� අව�ථාෙ� 
පැ�ණ තම� ෙපා��ෙය� බවට එම 
ය��පැ�ක�ට පවසා එම ය��පැ�ය 
�ෙගන ෙගා� �ෙ�. ෙ� ගැන ෙපා��යට 
පැ��� ��ම� සමඟම වහාම �යා�මක 
� ඇ� ෙපා�� �ලධා�� ඒ අවට �.�.
�.�. කැමරාවල �පරා� ���ෂණය ෙකාට 
ප්රධාන සැකක� අ�අඩං�වට ෙගන ���.

ය��පැ� ෙසාර ක��යක
ප්රධාන සැකක� අ�අඩං�වට



සන� ගමෙ� - 
�ණම ස�හ

            ඒ. �. එ�. �ණාන�ද - ��ණාමලය �ෙ�ෂ
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ක���ය ස�හ

දස අත ම එක තැන

�� �ය �ෙ�ෂ 

ක���ය ��ධ ෙ�වා ස�පකාර ස��ෙ� ෙකා�� - 19 
�ෙ�ෂ අෙල� �ාපෘ�ෙය� එ�ෙකා� 19 ල�ෂයක �දල� 
සහ ��ය� ල�ෂ 23ක භා�ඩවල අ�ව� ��ව ඇ� බවට එ� 
මහ සභාෙ� �ෙයා�තෙයා ෙචාදනා කර ���. තව ද පළා� 
ස�පකාර සංව�ධන ෙකාමසා��වරයාෙ� අ�මැ�ය�� 
ෙතාරව ස��යට අය� පළා� බැං� සංගමෙ� ��ර තැ�ප� 

��ම�� ��ය� ල�ෂ 100� සහ ස��ෙ� ෙස� �ාපා�ක 
අංශවල ���ව�� ��ය� ල�ෂ 100� බැ�� ද ෙ� �ාපෘ�ය 
සඳහා ෙගන ඇ� බවට ඔ�� වැ��රට� ෙචාදනා කර ���. 

ෙ� අ�රද�� සහ අ�තෙනාම�ක �යා ප�පා�ය ෙ��ෙව� 
තම ස�පකාර සංගමය බරපතළ කඩා වැ�මකට ��ණ පා 
ඇතැ�ද මහ සභා �ෙයා�තෙයා වැ��රට� පවසා ��යහ. ෙ� 

��බඳ ��ම� ප��ෂණය� �� කරනා ෙලසට ඔ�� ��� අ�ළ 
වග�ව��ත� ද ���ව� කර ඇත. ෙ� ස�පකාර සංගමෙ� 
අ��දකා� ත��වය ��බඳ එ� වැඩබලන සාමා�ා�කා�� 
ඩ���. ඒ. ම�කා�� ෙමෙණ�යෙග� �ම� �ට ඇය පවසා 
��ෙ� ෙ� වන �ට ���යට අ�ළව ස�පකාර පනෙ� 46\1 
යටෙ� ප��ෂණය� ආර�භ කර ඇ� බවය. 

ක���ය ස�පකාර ස��ෙ�
ෙකා�� අෙල� �ාපෘ�ෙය�
ල�ෂ 142ක �ද� හා භා�ඩ අ��ද�

ක�තෙ� වැෙ� ජලය �ටාර ම�ටමට ළඟා �ම� සමඟ වා� ෙ�ර� 10� හතර� අ�ය බැ�� �වෘත කළ 
බව වා�මා�ග ෙදපා�තෙ���ව ප්රකාශ කෙ�ය. ක�තෙ� වැෙ� උප�ම ජල ධා�තාව අ�කර අ� 114,000� 
වන අතර වා� ෙ�ර� �වෘත කරනා අව�ථාව වන �ට අ�කර අ� 111,200ක ජල ධා�තාව� �� බව ක�තෙ� 
ෙකා�ඨාස වා� ඉං�ෙ�� ඩ���. �ලංග ල�මා� මහතා පැව�ය. අ� එක බැ�� �වෘත කළ වා� ෙ�ර� 
හතෙර� ත�පරයට ඝනඅ� 800ක ජල ධා�තාව� �ට කරනා බව ද � වා� ඉං�ෙ��වරයා වැවට එක� වන 

ජල ධා�තාව අ�ව අව�තාව සැල��ලට ෙගන ෙස� වා� ෙ�ර� �වෘත ��ෙ� අව�තාව සලකා බලන බව 
ද වැ��රට� ඒ මහතා පවසා ��ෙ�ය.

ක�තෙ� වැව 
�ටාර ම�ටෙ�

අවට ��� 

අවධානෙය� 

���න

�ල �ඝ්රෙය� පහතට

යාපනෙය� 
එළව� ෙතාග ද��ලට

ද��ල ආ��ක ම��ථානෙ� ප��ය �නවල �ඝ්රෙය� ඉහළ ෙගා� �� එළව� ෙතාග �ල 
�යයට 40�� පමණ පහළ වැ� ඇතැ� �ාපා�කෙයා පවස�. එළව� �ල පහත වැ�ම සඳහා 
ෙ�� � ඇ�ෙ� එළව� �ල � ගැ�මට පැ�ෙණනා ෙවෙළ�ද� �ශාල වශෙය� අ� �ම සහ 
යාපනය අ�ධ��පෙය� �ශාල වශෙය� එළව� ෙතාග ද��ල ආ��ක ම��ථානයට ලැ�ම 
ෙ��ෙව�. ප��ය ස�ෙ� සෑම එළව�ව�ම �ෙලා එකක ෙතාග �ල ��ය� 200 ඉ�මවා 
ෙගා� �� අතර ෙබා්ං� �ෙලාවක ෙතාග �ල ��ය� 230� - 280� අතර ඉහළ අගය� 
ෙගන ���. ෙ� වන �ට ෙබාං� �ෙලාවක ෙතාග �ල ��ය� 100� ද�වා පහත වැ� 
�ෙ�.

ෙබාං� �ල පහත වැ�ම ෙ��ෙව� අෙන�� එළව� �ෙලාවක ෙතාග ගැ�� �ල ද 
පහත වැෙටනා බව ආ��ක ම��ථාන �ාපා�කෙයා ෙප�වා ෙද�.

ද��ල ආ��ක ම��ථානයට ෙ� �නවල �ශාල වශෙය� රෙ� ����ක 
��පය��ම "ෙද�" ෙතාග වැ� වශෙය� ලැෙබ�� පව�. ෙද� ෙග�යක 
උප�ම �ල ��ය� 130 �ට 140 ද�වා ඉහළ අගය� ෙගන ��ම 
�ෙ�ෂ�වය�. ��ය� පන�පහ� හැට� අතර ඉහළ අගයකට අෙල� 
� ���� �ෙලාව� ��ය� 30 ද�වා පහත වැ� ඇත. ද��ල 
ආ��ක ම��ථානයට ෙම�න යාපනෙය� ව�බ�, මෑකර�, 
ර��� ම�ෙ��කා, න� ��� ආ� එළව� ව�ග 
�ස� ලැ� �ෙ�. ඉ�� �න ��පෙ��� ඇතැ� �ට 
යාපනය අ�ධ��පෙය� ද��ලට ෙමෙ� එළව� 
ලැ�ණෙහා� ෙතාග �ල සාමා� අතට 
ප�ව� ඇ� බවද ෙවෙළ�ෙ� 
�යා ���.

���ය �ෙ�ෂ  

ඖෂධ �යාමන හා සැප�� රා� අමා� මහාචා�ය 
ච�න ජය�මන මහතා ��� පාස� ඇ�� ��ධ ආයතන 
සඳහා �වයං�ය උ�ණ�වමාපක ෙබ� �ෙ� වැඩසටහන 
යටෙ� ��ෙව� සඳහා එම ප��ාග ෙබ� �ම ප��ය� 
අමා�වරයාෙ� අ�රාධ�ර ���� කා�යාලෙ�� �� 
කරන ල�. ෙම�� අ�රාධ�ර, ව��යාව හා �ල�� යන 
����කවල ��ෙව� �හාර�ථාන ෙවත �වයං�ය 
උ�ණ�වමාපක ප්ර�නය �� ෙක��.

��ෙව�වලට 
උ�ණ�වමාපක

අ�ල ප්රභා� වන�ංහ -  අ�රාධ�ර අ�ෙ�ක 

���ජ�ල
 ��ෙබා�ර 

මා�ගෙ� 
ආර��ත වැටව� 

කැ�ලා

හ�බ�ෙතාට නගරයට ප්රෙ�ශ වන මා�ග 
ප�ධ�ෙ� ස� කර ඇ� ආර�ෂක වැටව� 
හා නාම�ව� ස�ත සං� ප�ධ�වල �� 
නඩ��ව� �� ෙනාවනා බවට �යැ�ෙරා 
ෙචාදනා කර ���. �ව� පාල� ෙදක� 
හා අ�ත� �වමා� මා�ග ප�ධ�ය� ෙලස 
හ�බ�ෙතාට ���ජ�ල �ට ��ෙබා�ර ද�වා 
ෙ� මා�ගය සක� කර �ෙ�. 

ෙ� මා�ග ප�ධ�ෙ� තැ� තැ�වල ආර��ත 
යකඩ වැටව�වල රථ වාහන හැ�ෙම� එම 
ආර��ත වැටව� නැ� ඇ� අතර එම ��� 
�ථානය� සක� ��මට ෙමෙත� �යවර 
ෙගන නැත. ��� මා�ග ප�ධ�ය� ��� යන 
ෙහ�� ඉ�� ග� නගර ��ෙවන නාම �ව� 
ස� කර ��ණ� එ� ඇතැ� ෙකාට� ගැල� 

ෙගා��. න�� ඒ ��ව� නඩ�� ��මට 
�යවර ෙගන නැත. මා�ග ප�ධ�ෙ� තැ�� 
තැන කාප� ද �ලා බැස ඇත. එව� �ථාන 
��පය� ප��ය �නවල ගලවා නැවත කාප� 
��ම �� කළ ද මා�ගෙය්  සැම තැන�ම පාෙ� 
�ලා බැ�මකට ල� � �ෙ�. �� ලා�� ස�කර 
��ණ� ඒවා අ�ය � ඇ� ෙහ�� මා�ගය 
රා� කාලෙ� ඝන අ�ධකාරෙ� පව�. වන 
අ��, � ගවය� මා�ගෙ� තැ�� තැන මා� 
�ම ෙ��ෙව� ෙමම ස�� රථ වාහනවල ගැ� 
ප��ය කාෙ� අන�� �ස� ද �� � ඇත. 
ෙ� අන��ව�� රථ වාහනවලට ෙම�ම වන 
ස��ට ද බරපතළ හා� �� වන ෙහ�� අ�ළ 
බලධා�� �� �ස�� ෙදන ෙම� �යැ�ෙරා 
ඉ�ලා ���.

��ධය ෙ��ෙව� උ��� තැ� අ�� � තවම� ය� ප�ං� 
කර�මට ෙනාහැ� � යාපනෙ� ප�� 233� සඳහා රජෙය� 
ඉඩ� හා �වාස ෙබ� �මට අග්රාමා� ම��ද රාජප�ෂ 
මහතාෙ� ෙයාජනාවකට අ�ව අමා� ම�ඩල අ�මැ�ය 
ලැ� ඇතැ� යාපනය �සාප� කනප���ෙ� මෙ�ස� 
මහතා පැව�ය. ෙමෙ� ය� ප�ං� කර�මට ෙනාහැ� � ප�� 
409� යාපනෙ� ��නා බව පැව� �සාප�වරයා ඔ��ෙග� 
ප�� 233කට යාපනෙය� ප�ච� 20 බැ�� � ඉඩම� හා 
��ය� ල�ෂ හත� ව�නා �වාස ෙබ� �මට �ය�ත බව 
ද පැව�ය. ප�� 233� ය� ප�ං� කර�ෙම� අන��ව 
ඉ�� වන ප�� 176 සඳහා ෙදවන වටෙ�� ෙ� වැඩ��ෙවළ 
�යා�මක ෙකෙරනා බවට තම� ෙවත උපෙද� ලැ� ඇතැ�ද 
�සාප�වරයා �ෙව්ය. ය� ප�ං� කර�මට ෙනාහැ� � ෙ� 
ප�� �ය�ලම ෙ� වන �ට සරණාගත කඳ��වල ��නා 
අතර ඔ�� ස�ව ��� ප්රෙ�ශයක ඉඩම� නැ� �ෙම� 
ඔ��ව ය� ප�ං� කර�ෙ� කට�� ෙ� ද�වා ප්රමාද � ඇත.

��ධෙය� උ���තැ� අ�� �
ප�� 233කට ඉඩ� සහ �වාස

ර�ල ��හාර ගමෙ�  - උ�� පළා� �ෙ�ෂ

ඔ�� ෙහා����� ෙපෟ�ග�ක සමාගම ම�� ෙනා�ෙ� 
�ව�න �රා රජෙ� ආයතන හා ආග�ක �ථානවලට 
�ෂ�ජනාශක �යර ඇ�� භා�ඩ ෙබ� �ෙ� වැඩසටහන� 
�� කරන ල�. ෙ� වැඩසටහන යටෙ� කෑග�ල ���� ඉඩ� 
කා�යාලයට ප��ාග �� ��ම ප��ය� �� ෙක��. ෙ� 
සමාගෙ� ප්රධාන �ධායක �ලධා� ආචා�ය හ�ප්රප� ���� 
මහතා ��� කෑග�ල ���� ඉඩ� ෙර��ටා� එ�. ඒ. �. ෙ�. 
බ�ඩාර මහතා ෙවත එම භා�ඩ භාර �� අ��� ෙ�.

�. එ�. �. ෙපා�ව�ත - කෑග�ල ස�හ සහ සබරග�ව ස�හ 

කෑග�ල ඉඩ� කා�යාලයට
�ෂ�ජ නාශක �යර

වා�මා�ග අමා�ාංශය ම�� ෙමානරාගල 
����කය �ළ ��� �ඩා වැ� අ�� 
���යය� ප්ර�සං�කරණය ��ෙ� වැඩසටහන 
යටෙ� වැ� 10� ප්ර�සං�කරණය ��ෙ� කට�� 
ෙපෙ�� (06)  ආර�භ ෙක��. �යඹලා��ව 
යබර�තාව, මැදගම - ෙහාඩවැ���ර, 
ෙමානරාගල - ර�ෙක�යාය වැව, කතරගම - 
ෙගායාගල, ��ල - ෙකා�ටගහෙ�ර, ම��ල 
- ගලහක��ය, ��තල - ය�ය�ලාෙතාට, 
බඩ���ර - උ�අරාව, වැ�ලවාය - ඌ�ෙහාෙ�, 

තණම��ල - �රාකැ�ගල යන වැ� ෙමෙලස 
ප්ර�සං�කරණය ෙකෙ�. �ය� ඉ� ��� කට�� 
ෙගා��ෙ� සහාය ඇ�ව සෘ� ශ්රම �යක�වය 
යටෙ� �� ෙකෙරනා අතර අව�තාව මත 
පමණ� ය�ත්ර�ත්ර ෙයා� ගැ�මට �ය�තය. 
ෙමම�� වැ�වල ජල ධා�තාව වැ�ෙකාට 
�නට වගා කරනා ��� ප්රමාණය වැ� ��ම 
�� ෙකෙරනා බව ෙමානරාගල ප්රධාන වා�මා�ග 
ඉං�ෙ�� �ය��ස බ�ඩාර මහතා පවසා 
��ෙ�ය.

�. එ�. �ණ�ලක - ඌව ෙව�ල�ස �ෙ�ෂ 

ෙමානරාගල වැ� 10� 
ප්ර�සං�කරණය අරඹ�

නාඋල ස�හ

මාරාග�ව ප�ලකට 
නව �ෙවස�

ජනා�ප� ෙගාඨාභය රාජප�ෂ මහතාෙ� ෙසෟභා�ෙ� ��ම 
වැඩසටහන යටෙ� ඔබට ෙගය� - රටට ෙහට� �ාපෘ�ය 
යටෙ� නාඋල - මාරාග�ව ප්රෙ�ශෙ� නව �ෙවස� ඉ� ��ම 
ප��ය�  ආර�භ ෙක��. නව �ෙවස සඳහා ��ග� තැ�ම 
සහ �ද� ආධාර �ම ල�ගල ප්රාෙ��ය සංවරධන ක��ෙ� 
සභාප� හා මාතෙ� ���� � ලංකා ෙපා�ජන ෙපර�� 
පා��ෙ��� ම�� ප්ර�ත බ�ඩාර ෙත�ෙකා� මහතා ��� 
�� කරන ල�. 

නාඋල ප්රාෙ��ය සභා බල ප්රෙ�ශෙ� �ෙවස� නැ� ප�� 
ෙව�ෙව� �යා�මක ෙ� වැඩසටහන යටෙ� නව �වාස ඉ� 
��ෙ� කට�� ආර�භ කර �ෙ�. ෙ� අව�ථාව සඳහා නාඋල 
ප්රාෙ��ය සභා සභාප� සන� දසනායක (�ලංෙපාජෙප) 
මහතා ඇ�� නාඋල ප්රාෙ��ය සභා ම��ව� �ස� එ�ව 
��යහ. 

තණම��ල ආද�ශ ��ලෙ� 2020 
වසෙ� පහ වසර ���ව �භාගය සම� 
�� ��ාව� ඇග�ෙ� උ�සවය� 
ඉ��� ��ල�ය ප�ශ්රෙ�� පැවැ���. 
තණම��ල අ�ාපන කලාපෙ� සහකාර 
අ��ෂ ර�� ලස�ත මහතාෙ� 
ප්රධාන�වෙය� පැව� ෙ� උ�සවයට 
සහභා� � ෙමානරාගල ���� 
පා��ෙ��� ම�� ෛව� ගයාෂා� 
නවන�ද මහතා ���  ���වය සම� 
ද� ��ය�ට �ාග ��නමන ල�. 

��හ�ප� �. �. වස�ත �මාර, ඌව 
පළා� �ට� ම�� �ම�ගලගමආර�� 
යන මහ�ව�� ඇ�� �� ෙද��� 
�ස� උ�සවයට සහභා� � ��යහ . 

�. එ�. �ණ�ලක - ඌව ෙව�ල�ස �ෙ�ෂ 

තණම��ල ආද�ශ ��හෙ� 
2020 පෙ� හප�� ඇගෙය�

සබරග�ව සරස�ෙ� 
ෙහාඳම ප�ෙ�ෂක 

මහාචා�ය අ�� �ණර�න

සම�තා කංකාන�ෙ�  - ෙබ���ඔය ස�හ

� ලංකා සබරග�ව 
��ව��ලෙ� 25 වසරක 
ඉ�හාසෙ� ෙහාඳම 
ප�ෙ�ෂකයා ෙල�� 
මහාචා�ය අ�� �ණර�න 
මහතා ර� ��කාව �� කර 
ග�ෙ�ය. � ලංකා සබරග�ව 
��ව��ලෙ� ආර�භක 
සාමා�කෙය� ෙලස හා කෘ� 
�� �ඨෙ� ක�කාචා�යවරය� 
ෙලස එ�ෙව�� කෘ� 
�� �ෙ�ත්රෙ� ප�ෙ�ෂණ 
ගණනාව� �� ��ම 
සැල��ලට භාජන කර�� 
��ව��ලෙ� පාලන 
අ�කා�ය ම�� ෙ� ඇග�ම �� 
කරන ල�. 

‘ෙ� ඇ�ෙතා දඔාන ෙපා� ග� ෙපා�ෙ� 
ඉඳලා ද��ල ක� ��ව ෙපා� ග� ෙපා�ෙ� 
තම� �ෙඳ�ෙ� .‘ෙ� ඇ�ෙතා �වාහ  ෙපා�ජ 
ම�ද කර ෙගන රද��ෙ� .‘ෙ� ඇ�ත�ට 
���   ෙපා�ජ තැ�� ලාලා ෙදන වනං මාම-
කැ �ච� ෙකාඳ� .ෙ�  ඇ�ත�ෙග කැ� �-
ළ�ට   ෙ��� ෙපා�ජ  පට ඇරං ෙපා�ජ 
ම�ෙ�  ෙව�ෙ� ෙකා�ෙ�� ’

ම� යං ග ණය දඹාන ප්රෙ� ශෙ� �ට වසර 
ගණ නා ව කට ෙපර ද��ල ක� ��ව අ� ණ වැ-
�පැ ලැ�ස ප්රෙ� ශෙ� ප�ං � යට පැ�ණ ආබා-
�ත � ද� ව� හතර ෙදෙන� සමග �� ෙගවන 
ආ� වා� �ෙ� අෙය� වන ෙ� .� .�භ ෙ�න 
මහතා තමාට �ව ස� සා� ෙද�නැ� ඉ�ලා 
�� ෙ�ය .

 ෙ�. �. �භ ෙ�න ඔ�ෙ� ��ය � ..�. ��-
මා ව� ද� ව� හතර ෙදෙන� ෙමම ප� ලට 
��� .එ�� ෙදෙද ෙන�  �ය � ය� ෙව�  ෙදද-
න� �� �ෙව� .  ද� ව� �ය� ෙදනාම ම�ද 
මාන �ක ත��ව ෙය� ෙපෙළන අතර ��ය ද 
මාන �ක ෙරාග ය �� ෙපෙළ�.

�� වැඩ� කර ෙගන  එම ප�ෙ� �ය� ෙදනා 
වසර ගණ නා ව� ��ෙ� මහා වන �ත රෙ� �� 
වැඩ� කර ෙගන �ව �වන බව �භ ෙ�න මහතා 
�ය�.

ෙමම ප�ෙ� ��� අෙය� අ�ා ප න ය� ලබා 

ෙනාමැත .ඒ �සාම ඔ��ට �� තා ව ෙබා ධය 
�� බ ඳව බර ප තළ ප්ර�න ගැට� ම�ව �ෙ�.

ක� මැ� ගැ� �ඩා �ව සක ෙමම �ය� ෙදනා 
ප�ං �� ��න බව� එම ප්රෙ� ශෙ� අෙය� ඉව� 
කරන ලද උ� ප්රමා ණ ය�  ලබා �ෙම� ප� 
ඔ�� ක� මැ� ගැ� �වෙ� ඉ�� ෙකාටස ව��� 
ෙකා� වහ ෙලට බැඳ එම උ� ස� ක ර ෙගන අනා-
ර �� තව �ෙයන අ� �ද �ක ගැ� මට හැ� �ය.

ආබා �ත �ම නාව ෙලස �� ය� 250ක �ද-

ල� ලැෙබන බව ඔ�� 
�ය�.

තම ද� ව� සමග ��� අෙය �ට ෙ� ෙවන-
ක� ණය� ෙනා� �ව� වන තම� හට �ව-
ස� සා� ගැ�ම �� න ය� බව �භ ෙ�න මහතා 
�ය�.

ද��ල  ප්රෙ� ශෙ� ඉතා ��කර � ග�මා න-
යක �ව �වන ආ� වා � �ෙග� පැවත එන ෙමම 
ප�ෙ� උද �ය හට ය� ම�ට ම �� ෙහා �සට 

ෙසව ණ� ලබා �මට හැ� න� එය මහ� ෙ� 
�� ක �ම ය� .��� අ�ා ප න ය� ෙනාමැ� 
ෙමම ප�ෙ� උද �ය �� බ ඳව රජෙ� ෙහා 
ෙපෟ�ග �ක �න ප � ය�ෙ� අව ධා නය ෙයා� 
ෙකාට සහ ෙයා ග ය� ලබා ෙදන ෙලස ෙමම ප�ල 
ඉතා අස ර ණව ඉ�� ම� කර ���.

ඔ��ෙ� �� නය  ෙ� .� .  �භ ෙ�න 258/2   
අ� ණ වැ� පැලැ�ස .ක� ��ව .ද��ල .   �ර-
ක ථන අංකය 070 58 72 682 ෙ� .

ෙ� ඇ�ත�ට ��� ෙපා�ජ තැ�� ලාලා්  ෙදන වනං මාම කැ �ච� ෙකාඳ�

2021 ෙපබරවා� 09 අඟහ�වා� ෙකාළඹ �. ආ�. �ජයව�ධන මාවෙ� අංක 35 දරණ �ථානෙ� ��� ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම ��� �ද්රණය කරවා ප්ර��ධ කරන ල�.



�න � �ත� ��� �� �� ක� ය �� �ඳ ��ය ��ය. නැත-
ෙහා� ඇ� � �ම තහං �ය. ෙ� ආකා ර ෙය� ��, �ල� ෙහ��ව, 
ම�� ෙ�සය ආ� තැ�වල තහං� ක� �යැෙ�. ඒවා �� �� 
ක� ය �� ��ය ��ය.

ක��ල අසල � මනා ල යාෙ� �යා ��� පැ�� ��ෙ� ගණ-
නට �ල� ෙකාළ ඇ� ළ� �ල� අත� �� න ම�. ෙමය ම�� 
ෙගදර සංග්රහ කට �� භාර �� සට ද වැද ග� ය. මනා ලයා ඇ�� 
��ස පැ� ෙණන �ට ළ� ��ෙයා රබ� වය�. ෙකා� ���ෙටා 
�රංග ගස�. ම�� ෙගද රට අ� �ෙත� පැ� ෙණන �ට �රං ගය 
ගස�. අ��තා �� ගැ � මට ම� ෙනාෙ�. එය සංග්රහ කට �� 
භාර �� සට ද ෙදන ප� �ඩ ය�. 

මනා ල යාෙ� පා ෙසාද� ලබ�ෙ� බාල ම��නා ���. 
මනා ලයා ව�ර ෙ�ස මට ප�� දම�. මනා ලයා එන �ට �� ව-
ටය එළ�ෙ� ෙ�ෙන මාමාය. මනා ලයා ඊට ප�� ��ය ��ය. 
නැත ෙහා� ෙ�ෙන මාමා �� ව ටය ඇ� � ෙම� වළ�.

උ� සන ෙ� ෙ�සය �ය� කැ�� ව�ග ය �ෙග� ස��ත 
�ව�. ෙපා�ෙ� චා�ත්ර එළ ෙඹ�ෙ� ඊළ ඟ ටය. ෙපා�ව �, ලද-
ප �ම�, �ල�, ප�� ආ� ෙය� සම ��ත ය. ෙදපස මාමා ව� 

ෙදෙද ෙන� අ� නව �ව � ප �� ෙපා� වට නංව�. ඒ මනා ල-
යාෙ� ව�ප �� මනා �ය ��න ෙ�ය. අ�ටක 
�යන තැනැ�තා අ�ටක �යා, ��� බැඳ, 
පැ� වඩා, �� මා� ෙකාට, කැ�� ක�නට �, 
ප�� ස�ත ස� �ල� අ� �ව මා� ෙකාට 
කට �� �ම කර�. මනා ලයා මනා � යෙ� 

මවට �� ක ඩ ෙ� ලය භාර ෙද�. ඇය එය 
�ස මත තබා ෙගන ඉව� ෙව�. ෙපා�ව 

මත �ල�, ප�� ආ�ය ස�ම ත ෙය� ම 
අ�� �� නැ��ට හා ෙ�ෙන මාමා ටය. ෙපා�ව 
හදන �ට ඊට උ�� තබන ප�� ද අ�� ඒ 

ෙද�නා ටය. �ය� කැ� � ව �� පං� හා උයන ��න ෙ� ඇ�-
ළ� ම�ල� ද උ�� ලාට ��ය.

ම�� ෙගදර �වා ෙභාජ නය ද සාරය. ඌ� ම� නැ�න� 
දඩ ම�, බල කර වල, ක� � �� මා�ව, ෙපා� අඹරා ��න ලද 
ත�පලා, ප���, පප ඩ� ආ� මා� �� එද වස ම�� ෙ�සෙ� 
ද�නට ���.

ම�� ෙගදර වං�ං �ට වඩා ��ය. කැ�� ෙගන යෑම, මනා-
ල යාෙ� ෙගදර ම�� ෙගය, ෙදෙව� ගමන හා එ� චා�ත්ර ඊට 
ඇ�� �ය �� ය. එෙහ� ෙමව� �ව �ප� �� යක ප්රමා ණය 
අ�ව ඒවා ප� වට තැ��.

මහා නාම �� මාල

I
��ව

2021 ෙපබරවා� 09 අඟහ�වා�

අපට ලැෙබන �ම �� ඇ� �� ප� දව �� දව සට ෙවන� 
ෙව�. ඒවා සැර � �ප� කලාෙ� ද�ෂ ය� ��� ක�� 

කලට �මැ ව� ලබන, නව� හැඩ තල ඔ�ෙ� �ෙන� �න 
කල එ� ෙව�. �ම �� ඇ� �� පත ම� ෙනාෙ�. �ම �� ෙගදර 
හා ස�බ�ධ �ය� ව� ��� ක�� කලට ෙවන� ව�ෙ� ය. 
ප්රමා ණ ව� ඉඩ කඩ ඇ� �ෙව ස� නැ�ත �� පම ණ� ෙනාව, 
�ස� �ෙව� �� ධන ව �� පවා ෙහාට ල යක �ය � ද� ව�ෙ� 
මංගල උෙලළ පව �ව �නට �� කර�. එබැ �� ඉතා �ඩා 
නග ර වල පවා කල එ� ඇ� උ�සව ශාලා ඉ� ෙව�. ඇ� හැ� 
සමා ජෙ� ඇ�ත�ෙ� මංගල උ�සව සං� ධා නය කර �නට 
මංගල සං� ධා ය කෙයා ���. ෙගදර අය ��� සං� ධා නය කළ 
�� �ය�ෙ� වග �ම �ය �තට ග�නා සං� ධා ය කයා ඡායා �ප 
����, ��ෙයා ����, ෙයාජ නා ව �� �වාහ වන අයට පවා 
ෙප� බැ� කාෙ� ද�ශන අඩං� � �� ��ෙයා පට, අ�ටක 
�ය �න�, න�තන ����, ෙබර වය �න�, වාදක හා ගායක 
ක�ඩා ය�, ද�ශ �ය මංගල ෙපා� ආ� ෙනක අ�ම ��ම සප-
ය�. උ�ස වය �මා වන �ට උ�සව ශාලාෙ� �� කා රයා ෙම� 
ම සං� ධා ය කයා ද යහ ප� �ල� උපයා ෙගන හමා රය.

ම�� ෙගදර සමාජ මත ෙවන ��� සමඟ එ�ට වඩා ෙබෙහ-
�� ෙවන� � ඇ� අ�� �� �ෂ ණය කරන �ට අ�ත ම�� 
ෙගදර �� බ ඳව සට හ න� තබ �නට ���. (ෙ� සට හ නට 
පාදක �ෙ� අප �� හා ඇ� �� ෙකාර ලෙ� හා සතර ෙකාර-
ලෙ� ෙකා�� ම ව�ත මාන කෑග� �සාෙ� ම�� ෙගදර බව 
සැල �ව මනාය.)

අ�ත සමා ජෙ� �න හ� නා ෙගන ෙහා ම�� ක� ව� ෙ� මැ�-
හ� �ම �� ෙහා මංග �ල ය� ෙකෙරන �ට, ���ම �� ව�ෙ� 
මනා �ය බල �නට යෑම�. ෙ� ගම නට මනා ලයා සමඟ ඔ�ෙ� 
පා��වෙ� වැ� �� ��� ද ම�� ක�වා ද සහ භා� ෙව�. 
මනා �ය එ�න පැ�� ��ස අත රට ෙගා� මනා ල යාට �ල� 
ෙහ�� ව� �� නැ �ම �� ත�. 

චා� ත්රා � � ලව ඊළ ඟට �� ව�ෙ� ‘ග� �� බල �නට යෑම'�. 
මනා ල යාෙ� �ව සට ග� �� බල �නට ය�ෙ� මනා � යෙ� 
පා��වෙ� වැ� �� �� ස�. ෙමම ගම නට මනා �ය සහ භා� 
ව�ෙ� නැත. ඇයට ඒ ගමන �� ෙත�ම ස�රා තහං� ෙව�. 
ෙ� අතර ෙදපෙ� ෙස�� බැ�� ද �� ෙව�. මනා � යෙ� 
පා��වෙ� අයට අවැ� ව�ෙ� මනා ලයා �ය �ය � යෙ� �� 
ස� කර �නට සම� ඉඩ ක ඩ�, ��� ව� �� ඇ�ෙත ��� 
ය�න ෙම�ම ඔ� වැඩ ප ළට ක�මැ� ෙසාමා � ෙය� ෙනාවන 
වග තහ �� කර ගැ� ම�. ෙදපැ�ෙ� ම උද �ය අ� ෙත� එක �-
වන උද �ය තම තම�ෙ� තරා � ර� හා පෑෙ� �� �මසා බල�.

ෙදපැ�ෙ� කැමැ�ත සනාථ � �ට ෙදෙද නාෙ� ෙපාර �ද� 
�ෙ� න� මංගල කට ��ත ��� ෙව�. මනා ල යාෙ� වැ� �� 
නෑ� ය� �ප ෙදෙන� මනා � යෙ� �ව සට යන තව� දව ස� 
ව�ෙ� මනාල පා��වෙ� නැකැ� රාල ��� සක� කර� 
ලබන �ම �� නැකැ� ���ව භාර ෙද�නට යන ගම න�. �බ 
දව සක �බ �සා ව� බලා �ට� වන ෙමම ගමෙ� � මනා �-

��� �තෙ� කල එ� බ�න පනා ම� ෙපාෙළා� 
ඇ� ලක, ෙකා� මැ�� මක සහ �� ෙකා� 

වෑංජ න යක ඉ� �� �ග �ධය ද ප්ර�ත රසය ද ��-
ෙ�ම සැබෑ වන බවට සා�� දර�.

අහස ෙපාෙළාව කා� �ක ව�ෙ� න�, 
ම��ස අ� ආද ර �ය ව�ෙ� න� ක�ෙක �� 
ෙනාගා පල වැල �ද ෙද�නට ගහ ෙකාළ �� න�ය. 
අද දවෙ� පනා ම� ෙමා� කරන ෙකා� ගස ෙහට 
යහ �� ෙකා�, ෙපාෙලා� ෙග� බර ද දර �� 
මැ� �� ෙනානඟා ව�ත ��ය �� යා ෙව� එක� 
කර�.

අඹ මලක ෙරානට ඇෙදන � මැ� කැලද 
ඇසට �බ ද� න �මය. ඔ��ෙ� ��� 
නාදය මට න� �ණා වාද න ය �මය.

ෙනාවැ ද ග� යැ� අප හ� ත� 
කෘ� ස�� � ක� පෘ� �ෙ� 
පැවැ�ම �ර ණය කරන බල ග� 
සාධ ක ය�.

 ම� පල දර �නට ෙප�� �රන 
ගහ ෙකාළ අතෙ� ඇ�ද යන මට බාධා 
කර�ෙ� මෙ� ෙසා�� හා දයා බර 
ෙයෙහ �ය �ෙයා� ප්රනා ���.

 "අ� ��ෙදනා එක � ෙවලා හැම 
මාෙසම ෙමාක� හ� ෙහාඳ ෙදය� කර න-
වෙ�. ෙ� මාෙස ෙරාද �� ව� අරං ෙද�න �ර-
ණය කළා" ඒ �බ ආරං � ෙය� මම ප්ර� �ත ��.

"හ� ෙහාඳ �ෙන..."
"ඔ� අෙ�. ඇ�ද ග�න බැ� තර මට ෙලඩ 

ෙවලා ඉ�න ෙරාද �� ව� ග�න ව�ක ම� නැ� 
ෙකන �ට තමා ෙරාද ��ව ෙද�න ඕනෑ"

�ෙයා �ෙ� ��� හඬ �ර ක ත නය ඔ�ෙ� ගලා 
එ�.

"එෙහම අය ෙකා�චර ඉ�න වද අෙ�"
"එෙහනං ඔයාම ෙහායලා ෙද�නෙකා. අ� 

ස�� එව �න�"
 �ෙයා� ප්රනා�� ද �තා �තා නා ර�� ද �� ර� 

සමඟ එ�ව ඒ ෙපාෙරා ��ව ඉ� කළ වග සඳ හ� 
කළ ��ෙ� අප මණ ෙගෟර වා ද ර ෙය�. �ව ෙ� 
�� �නට හැ� යාව �� ය �� �කට ප� සෙහා දර 
ම� � ය� ෙකෙර� ෙළ�ග � ක �� සෑම මස� 
පාසාම �මන ෙහා ස�� යා වක �රත ව�නට 
තර� සංෙ�� ඔ�� සැබැ ��ම ආද �ශ ම�ය. 

යහ ප�ය. ඔ�� එවන ලද �ද �� ෙරාද 
�� ව� �ල � ෙගන මා ෙවත එව �නට 

ෙවෙහ �ෙ�  රජරට ෙ�වෙ� �ෙ�-
දක චා��ද ජනක �මාර 
ෙසාෙහා � රාය. ඔ� ද තව-
ෙක �ට උප කාර කර �නට 
�� ෙ�� ෙනාපැ � ෙළන 

ෙසා�� �තැ �ෙත�.
"ඔ�න අ�ෙ� ෙරාද ��ව 

ග�නෑව බ� එකට ��මා..." 
� ඔ� ��� �� ෙකෙන� මම 

මෙ� ෙකා�ල�ට වද �මට පට� 
ග��.

"ෙපා�...., ම��... ච��ද ම�� කතා 
කළා. ෙරාද ��ව බ� එකට ��ම�. අෙ� 

ඉ�ම නට හ�� යට ය�නෙකා..."
 ෙකා�ල�ෙ� �� ෙන� ද �නා ෙසන ෙසය�.
"��මම හ�� යට ය�ෙන ෙමාක ටද අ�ෙ�... 

බ� එක ෙමෙහට එ�න තව පැය �ව� යන-
වෙ�..."

 ඒ කතාව සැබෑ �� මට අ�වැ ෙස �නට �� �-
ව�. මම ��� ��� ෙවත �ව �ෙය�.

"�ං� �තා... �� �තා... අෙ� හ��-
යට ය�නෙකා... ෙරාද ��ව බ� එෙක� ග�න 
ඕන ෙ�..."

"එක ෙරාද �� ව කට අ� හතර ෙදෙන� ය�න 
ඕනැ ද අ�මා?" � ඔ�� ��ම ෙය� ප්ර�න කළ 
ක�� මෙ� ෙනාඉ ව ��ල වට හා ෙගන ස��� 
ව�නට ය�න ���.

"ඒ �ණාට ඉ�ං ඒ බ� එෙ� අය� ෙලා� උද-
�ව�ෙන කර�ෙන... බ� එක හ�� යට එ��ම අ� 
හ��ෙ� �� ෙයා� ෙ�ද ෙහාඳ..."

"හ� හ�... අ� ය�නං..."
ෙකා�ල�ෙ� ෙනා� ��ම මෙ� ප්රෙමා දය උ�රා 

ග�.
"නෑ නෑ ඕන නෑ... මමම ය�නංෙකා... 

�ෙයා න� යා� ෙවා� ස�� එ�ෙව මාව ��වාස 

කර ලෙන... මම ඒ ��වා සය ර��න 
ඕනැ ෙ�" මම උරණ � �� යක ෙම� 
ෙනා�කා� �ෙව�.

"ඉ�ං අ�ෙම ඔයා ඒක �කල ඉව ර-
�ෙන. ඔයා ෙරාද �� ව� ග�තෙ�... 
ඒ ස�� ව �� ඔයා �� ය ල �ව� 
ග�ෙත නෑෙ�."

අෙ� වාද �වාද හා ෙනාෙහාඳ 
ෙනා�ක� අතෙ� ෙදවැ�නා ද, 
ෙතවැ�නා ද ෙරාද ��ව ඔස වා-
ෙගන පැ� � ෙ�ය.

"අෙපා ඉ�ං... අෙප අ�ම ට� කාට 
හ� උද� කර�න �ෙ� න� ආෙය 
�� ය� පත� නෑ." � ෙසෙන ෙහ-

බර අව ලා ද ය� එ�කම ෙකා�ෙලා 
�ෙලා � ට� �හ කට ෙනාඅ� �ර� 

ෙගවා පැ�� ෙරාද ��ව මට බාර 
��ෙනාය. එය �� �� ��ග ල ය� ෙවත 

ෙගන ය�නට උප කාර කළ ධ�ෙ� මාමා, 
යාපා ම�� සහ ���� අ�යා ද අප මණ 

ෙසෙන හ ස �� �� ප� කළ ��ය.
අංශ භාග ෙරාග ෙය� ඔ�ප ලව ��න ඒ ෙගා�යා 

ෙරාද ��ෙ� �ඳ � කල සැන �� �� ම� ෙහ�ෙ� 
ඔ�ෙ� �� ��ය.

"අ�ෙ� �ං ��ධ ෙවනවා ෙ� කළ උද �වට... 
ෙම�චර ක� අ� ෙමයා ෙ��ට � ල ට�, නාවා ග-
�ඩ� උ�සා ෙග නම ෙ� �ෙ�..."

  ඇයෙ� �ව �නාව ද ෙදෙනත ක�ළ ද 
�ෙයානා ලා එ�ව කළ ස�� යා වට �� �� ��� 
�ට�ම �ය.

අප අප මණ ෙවෙහස මහ �� ෙය� උප යන 
�ද �� තව ෙක �ට �� ෙහා උප කා ර ය� කර �නට 
�ත�ෙ� න� ෙලාකය ෙකාෙත� ��දර ව� 
ඇ�ද...? �ද �� පම ණ� ෙනාව �� �නා ව ��, 
�ය ෙත� ල �� ද අපට �ෙවන ��බර හද� 
සන සා ල �නට හැ� බව �� �ෙට ක� අම තක 
ෙනාක ර�.

ශා�� �සා නා යක

යෙ� �යාට නැකැ� ���ව භාර ෙද�ෙ� �බ �සා ව� බලා 
�බ නැකැ ත ක ටය. එතැ නට නැකැ� රාල සහ භා� ව�ෙ� න� 
ඔ� ��� ෙහා ඔ� නැ�න� ෙවන� වැ� � � ය� ��� ෙහා 
මනා � යෙ� �යාට නැකැ� ���ව �යවා ෙ��� කර� ලැ�ම 
��ෙ�.

නැකැ� ���ෙ� නැකැ� ෙදයා කා රය. මංගල �නෙ� 
නැකැ� ෙ�ලා ව� හා ඊට ෙපර කට �� සඳහා �� ෙයල කර 
ඇ� නැකැ� වශ ෙය�. ෙකාෙහා ම ට� මංග � යට ෙපර මනා-
ල යාෙ� ගෘහෙ� �� ස කර ��� ��ෙ�. ෙපා�ල� ෙස�� කළ 
ගෘහ ය� න� අ� �� ෙපා�ල� බැ�ම �� ෙව�. ෙගමැ�ෙ� 
ෙගාම ගා ගැ�ම �� ෙව�. ෙමම කට �� සඳහා අස �වා ��ෙ� 
සහ ෙයා ගය ලැෙබ�. උ� ෙස�� ෙකාට, ෙග� මට �ෙම�� දමා 
ඇ�න� කට �� පහ� ය. ෙකාෙහා ම ට� ම�� �� ආ�ය කඩා 
ප�� � තැ� �� ස කර ෙකාට �� ආෙ� පය ෙකෙර�.

මංග � යට ෙපර ෙයෙදන නැකැ �ව �� ���ම ෙයෙද�ෙ� 
නැක තට �ල� �ම�. ප�ෙ� වැද ග� �� ය �ට නැක තට �ල� 
� ආරා ධනා ��ම ���. ෙස�ස�ට ඇ� �� ��ම ඊළ ඟ ටය. 
�ල� �ම �� කර�ෙ� �වෙ� ගෘහ � � ක යාය. ගෘහ �� කයා 
ෙනාවන අෙය� පැ�ණ ආරා ධනා ��ම ගෙ� වැ� � � ය�ෙ� 

ම�� 
ෙගදර 
වං�ං

�ය ප තක �වඳ

�ව�. ෙපා�ෙ� චා�ත්ර එළ ෙඹ�ෙ� ඊළ ඟ ටය. ෙපා�ව �, ලද-
ප �ම�, �ල�, ප�� ආ� ෙය� සම ��ත ය. ෙදපස මාමා ව� 

ෙදෙද ෙන� අ� නව �ව � ප �� ෙපා� වට නංව�. ඒ මනා ල-
යාෙ� ව�ප �� මනා �ය ��න ෙ�ය. අ�ටක 
�යන තැනැ�තා අ�ටක �යා, ��� බැඳ, 
පැ� වඩා, �� මා� ෙකාට, කැ�� ක�නට �, 
ප�� ස�ත ස� �ල� අ� �ව මා� ෙකාට 
කට �� �ම කර�. මනා ලයා මනා � යෙ� 

මත �ල�, ප�� ආ�ය ස�ම ත ෙය� ම 

ෙනාස � ටට ෙ��  ෙව�. �ල� �ෙම� ප� �න වක වා� අ�ව 
අස �වැ �ෙයා පැ�ණ සහ ෙයා ගය ලබා ෙද�. ගෙ� ළ� ��ෙයා 
එක � ප හ� �  ��ෙමාෙ� � ෙකාට�. කැ�� සඳහා කැ�� 
සහ� �ෙ� දමන ගැහැ� එ�� ඒ සහෙ� �� ෙකාට�. ��-
��ට හා ඉල �� ��ට ද හ� හ� යට වැඩ ය. ඔ�� එ�� ම�� 
ම� තන �නට ඇවැ� � ද� ආ�ය හා �ව� ග� කපා ෙගන 
එ�. කැල ෙය� දර කපා ෙගෙන�. �ව� කඩ�. ෙකෙස� කැ� 
ෙගනා �ට, ඒවා වළ ��ම හා �� ගැ�ම ��  ෙව�. 

ම�� ම� වට ක� �� �ෙ� නැකත අ�ව ක� �� � ෙම� 
ප�, අස �වැ� �� ��ෙ� හා ඉල �� ��ෙ� සහ ෙයා ග ෙය� 
ම�� ම�ව තැෙන�. එය �ගැ� හැඩය ඇ� ම� ව�. ෙ� 
ම�ෙ� �ව� ක� ��වා, හර� අතට � ෙයා� ඒ මත ලෑ� 
අ� ර�. ලෑ� මත මාග� එළා සක� කර�ෙ� ම�� ෙ�ස ය�. 
ම�ෙ� හත �� ෙකා� ව� වැ� කාම ර ය� තැෙ�. ඒ කාම-
රය ම�� ෙ�ස යට යවන බ� හා මා� �� ගබඩා කර තබ� 
��ස ය. කාම රෙ� තැෙනන ක� � ව �� ෙ�ස යට ඇවැ� � 
සැපෙ�. ම�� ම�ව ෙගා� ෙකාළ සැර � � ව �� අලං කාර 
ෙකෙ�. ෙත� �ෙ� තැ�ෙ� නැක තට අ�ව ෙකා�ඩ කැ��, 
�ං කැ��, අ� රස, ෙකා��, ආ�� වැ� කැ�� �� ෙයල 
ෙකෙ�. අ� �ණය ඇ� වැ� �� ගැහැ� ෙ� කට � �තට �� 
ෙව�. ඒ ම�� ෙගදර ෙ� ෙ�ස යට පම ණ� ෙනාෙ�. ගම නට 
ෙගන යන ෙවෙළඳ කද ට� සෑෙහ� �� සය.

මංගල ෙපා�ව තැෙන�ෙ� ද නැක තට අ� වය. ලෑ� 
ත�� ව� මත අඩ ර �� හැඩ ය කට තැෙනන ෙපා�ව 
ෙගා�ෙකාළ සැර � �ෙල� අලං කාර ෙකෙ�. මංගල �න යට 
ෙපර අහල පහළ �ෙව �වල �� ෙම�ම හැ� වළං ආ�ය ද 
ම�� ෙගද රට එ�. ඉල ��� �� ම�� ෙ�සෙ� �� ෙව ල-
කට තබ�.  �ය� බැ�ෙ� නැක-
තට ෙර� ෙගෙනන ෙ�ෙන මාමා 
සහ �� නැ�� �ය� බැ�ෙ� 
කට �� කර�. ම� �ම �ෙ� 
ෙම�ම ෙපා�ව තබන තැන ද 
��� ප�� �ය� බැෙ�. ෙ�සය මත 
�� ෙර� අ� ර�ෙ� ද ෙ� ෙදෙද නය.

මංගල �න ෙ�� මනා ලයා ඇ�� ��ස (ෙමම �� සට 
මනා ල යාෙ� �යා සහ භා� �ව ද මව සහ භා� ෙනාව ��ය.) 
ම�� ක� ෙතෙ� සහ භා� ෙව�. ��ස සමඟ ෙවෙළඳ කද 
�ග� �ප ෙදෙන� ද ගම� කර�. ෙවෙළඳ කදට ෙකා�ඩ 
කැ��, �ං කැ��, ආ��, අ� රස ආ� කැ�� ෙම� ම එළ ව�, 
කර වල ආ� ෙගද ර කට ඇවැ� ෙ� ද අඩං �ය. (ස�ම ත ෙය� 
ෙ� සඳහා ෙයා� ගැෙන�ෙ� එ� �ල ය කට අය� �� ස�.)  
ගමන ඇතැ� �ට ක� කර අ� පා රක �ය හැක. කර�ත පාරක 
න� සර සන ලද බ�� කර �ත වල සාඩ �බ ර ෙය� ගමන 
ය�නට හැ�ය. ඇතැ� �ට ගමෙ� � ගඟ� ෙහා ඔය� තර-
ණය කර �නට �� �ය හැක. එ�ට සර සන ලද අ�� භා�ත 
ෙව�. �ෙව සට යන ක��ල අස ල� �� සට තහං� ක� ය කට 
�� ණ පා �නට �� ෙව�. මනා � යෙ� පා��වෙ� �න � �ත� 
��� ඉ� � ප� කරන තහං� ක�ය මනා ල යාෙ� පා��වෙ� 



සැ�� යා� 
ෙ�� කාෙ�
අ�ක� ���

II
��ව

ෙමාක�ද ෙටා�ස� මහ �තයා... ෙ� ජැ�ෙ�  
ෙකාට� �� ණ න නවා �ය�ෙ�... මා� �තා 

ෙගන ඉ�ෙ� ජැ� ෙය� ෙපා� කෑ�ල� හ� අර ග�න. 
�ය� �තර ය�ද ද�ෙ� නෑ...” �යා උ�නැෙ� �ෙ�ය.

ෙටා�ස� මහ �තයා “ෙහා� ෙහා�” ගා �න ා � ෙ�ය. 
“උ�නැෙ� �තා ෙගන ඉ�ෙ� ඔය ජැ�ෙ� කෑ� කෑ� 

කඩලා බෑ� ම� වල � ෙගන - ෙලා� වල පට වා ෙගන 
ය�න �� ණ නවා �ය ලද?” 

“නැ�න�... ෙවන ෙකාෙහා මද ඔය ජැ�ය �� ණ නවා 
�ය�ෙ�....” �යා උ�නැෙ� �� ම ෙය� ඇ� ෙ�ය.

“ජැ�ය �� ණ නවා ෙනෙව� උ�නැෙ�... මං �ය �නද 
ඕකට ෙහාඳ කතා ව�...” �යා අස �� ඇ�බ� මහ �ත-
යාද එතැ නට ආෙ�ය. 

“ ඒ සැෙ� ඇ�බ� මහ �තයා... කතා �ය�න හද න-
වාද? ෙ�ක ෙ� කතා �ය �යා ඉ�න �� ව� ෙවලා ව�ද? 
ෙමාක� හ� �ර ණ ය� ග�න ඕනෑ ෙවලා ව�ෙ�...” 

“හ�... ෙ� කතා ව� අහ ලාම ඉ�නෙකා... ෙ� වෙ� 
වැඩ ව ල� කතා කරන �� හ� �ෙය නවා... ඒක තම� මං 
�ය�න හද�ෙ�... අෙ� ඔය එක ආ��ක �ෙ� ෂ ඥ ෙය� 
��යා මහා චා �ය ව ර ෙය�... ඔය හැ�තැ හෙ� මහ මැ�-
ව ර ණය ෙවලාෙ� ��� ෙලා� ආ�ෙ� ල න ය� තම� 
�� යෙ� අගය බ� නවා �යන එක... ඒක ඒ කාෙ� ෙලා� 
මහ ජන ප්ර�න ය� ෙවලා ��ෙ�...”

“ඉ��... ” �යා උ�නැෙ� කට ඇර ෙගන බලා ෙගන 
�� ෙ�ය. 

“ ඉ�� ෙ� කාර ෙ�ට ෙ�ශ පා ලන උ�තර ෙද�න 
ආ�� වට ��ධ �ණා... ෙ� මහා චා �ය ව රයා ප්ර��ධ 
ෙ�� කා වට නැඟලා �� යෙ� කා� ය� අෙ� �යා ෙගන 
ෙමෙහම ��වා... ක�ද �ය�ෙ� ෙ� �� යෙ� ව� නා කම 
අ� ෙවලා �යලා... �� ය ලට එද� සත �ය�... අද� සත 
�ය�. ෙහට� සත �ය� �යලා.. ඉ�� ���ෙ� �ට� 
���� � �යලා අ��� ගැ�වා... එ�ච ර� උ�තෙ�...”

“හ� ඉ�� ඒක ෙ� ජැ� යට හ� ය�ෙ� ෙකාෙහා මද?” 
�යා උ�නැෙ� ඇ� ෙ�ය. 

“ජැ� යට හ� ය�ෙ� ඒ �� හට තම�.. ජැ�ය ��-
ණ නවා ��වාම ���� ෙ��� ග�ෙ� ෙකාෙහා මද? 
යම� �� ණ � වාම ඒක අ�� ෙව�ෙ� ඒක �ල � ග�ත 
තැනැ �තාට... එෙහම �ණාම ඒෙ� �� අ� �ය අ� 
ඇෙර නවා... ඒක තම� සාමා� ���� ෙ��� ග�න 
��හ. ඒක අර �� යෙ� සත �ය වෙ�ම තම�...”

“ඉ�� ෙටා�ස� මහ �තයා එත ෙකාට ෙ� �� ණ න-
නවා �යන එෙ� ෙ��ම ෙමාක�ද?” �යා උ�නැෙ� 
ෙටා�ස� මහ �ත යා ෙග� ඇ� ෙ�ය.

“ෙ�කෙ� උ�නැෙ�... �ාපා ර ය කට �ද� ආෙයා-
ජ නය කර � වා ම� එෙ� අ� �ෙ� ෙකාට� කාර ෙය� 
ෙවනවා... හැබැ� ඒක �ාපා රය �� � ම� ෙනෙව�... 
ඒක ඔය ඉ�ෙකාෙ� වා�ජ �ෂ යය ඉෙගන ග�න 
සාමා� ෙපළ ප�� වල ද� ෙවා� ද�නා සාමා� 
ෙදය�... ඒවා වෘ��ය ස� � ව ලට හ� ය�ෙ� නෑ... 
ඒකට වෘ��ය ස�� භාෂා ෙව� �ය�ෙ� �� ණ නවා 
�යලා... එත ෙකාට තම� අ� ගා � ක ය�ට ෙබා�කට 
�ෙන�ෙ�”....�යා ෙටා�ස� මහ �තයා ත� වම �නා-
� ෙ�ය. 

“ෙමාක�ද ෙබා�කට �ෙන�ෙ�...?” �යා අස �� ඒ 
ෙවලාෙ� ෙගට �� �ෙ� න�නා � නන ෙකෙන�. 

“මට ෙ� ඇ�ණා වෘ��ය ස�� ගැන කතා ව�... මා� 
ෙහාඳ වෘ��ය ස�� කාර ෙය� තම�... ” �යා ඔ� තර-
මක උ� හ�� �ෙ�ය.  

“හැබෑට... ඉ�� ෙ� ෙමාකද අ��ෙ� ෙගව �ව-
ලට කඩා ව��ෙ�? එෙහම �� ත� �ෙය න වද?” �යා 
ෙටා�ස� මහ �තයා සාම කා �ව ඇ� ෙ�ය. 

“ෙමාකද නැ�ෙ�... එෙහම �� �� �ෙය නවා... අපට 
�� ෙණා� ඕනෑ තැන කට කඩා ව��න �� ව�... ඒක 
තම� අ� ලබා ෙගන �ෙයන අ� �ය... �� ෙ� �ය නවා 
ඇ�ෙ� ෙමාක�ද ජැ� ය� �� ණ නවා �යලා...” �යා 
වෘ��ය ස�� සගයා ඇ� ෙ�ය. 

“අ� න� ෙනෙව� එෙහම �ය�ෙ�... ඔය වෘ��ය 
මහ �� �ම තම� එෙහම �ය�ෙ�... ඔය ප�ත ර-
වල ෙකා�ච ර ව� පළ ෙව�ෙ�... �ප වා �� �ර ව ල� 
ද��ෙ�...  රට ව� අතර ��ධ රා� තා��ක ස�බ-
�ධතා �ෙය නවා... ඒක ඔය ෙබාං� කඩ නවා වාෙ� 
කඩ�න �� ව� ඒවා ෙනෙව�... ඒවා ෙබාෙහාම ප� �ස-
�� හ� �වා ග�න ඕනෑ... ”

“ෙමාකද බැ�.... ඕවා අපට බලය ��ණා න� ඕවා 
ෙබාං� කඩ නවා වාෙ� තම� කඩ�ෙ�...” �යා වෘ��ය 
මහ �තයා ෙබාෙහාම සැෙර� �ෙ�ය. 

“ඒක හ�... �� ඉ�� බලය නෑෙ�... එත ෙකාට හ� 
ච�� තම�... රා� පාල න යට ච�� කම වැඩ� නෑ 
වෘ��ය මහ �තයා... ඒකට �ෙය�න ඕනෑ �න ය�...” 
�යා ඇ�බ� මහ �තයා �ෙ�ය. 

වෘ��ය මහ �තයා ඒ ෙ� අත බැ� ෙ�ය. 
“�� වෘ��ය මහ �තයා.... අර හ�බ �ෙතාට වරාය 

�� ණ� ෙවලාෙ� මහ ��� ෙකාෙහද ��ෙ�? මං ෙ� 
�ක මට අහ�ෙ�....” �යා ෙටා�ස� මහ �තයා ඇ�-
ෙ�ය. 

වෘ��ය මහ �තයා ඒ ෙ� අත බැ� ෙ�ය. 
“හැබැ� ඔය හ�බ �ෙතාට වරාය �� ණ� ෙවලාෙ� 

අ� ඒක �න ෙගන ��ෙ� නෑෙ� ෙටා�ස� මහ �තයා...” 
�යා වෘ��ය මහ �තයා �ෙ�ය. 

“හැබෑව.. හැබෑව... �න ෙගන ��ෙ� නෑ තම�... ඒ 
ෙමාකද �න ග�න� ඕනෑ �ෙ� නෑෙ�...”

“අෙපා� නෑ... ෙටා�ස� මහ �තයා.. �න ග�න 
ඕනෑ නැ� �ෙ� න� නෑ... ඕනැ ව ට� වඩා �න ග�න 
ලැ�ණා...” �යා වෘ��ය මහ �තයා �ෙ�ය. 

“එත ෙකාට ��ස �දව ��ෙ� ෙමාකද?”
“එත ෙකාට අ� ආ�� ෙ�ෙ�... ඒක�...” �යා වෘ��ය 

මහ �තයා �ෙ�ය. 
“ඉ�� �� ෙමාකද ෙවලා �ෙය�ෙ�...?”
“�� අ� ආ��ෙ� ෙනෙව �ෙ�...” 
ෙටා�ස� මහ �තයා “ෙහා� ෙහා�” ගා �න හ � ෙ�ය. 
“ඒක ගැන නං ෙමාකට �ය න වද? ඒකට ෙහාඳම 

උ�තෙ� �ලා �ෙය�ෙ� අෙ� රෙ� ෙකෙන� 
ෙනෙව�...”

“එෙහනං... ක�ද? �ට රටක එෙක� ද?  �ට රටක 
එෙක� ��ෙවා� ෙටා�ස� මහ �ත ලා ට� ෙබාෙහාම 
අෙග�...” �යා වෘ��ය මහ �තයා සම �ච ල ෙය� 
�ෙ�ය.

“�ට රටක �ය�ෙ� ෙ� අෙ� අහල පහළ රටක 
නාය ක ෙය�... �ංග �� �ව හ�� නාය කයා � �වා� � 
තම�ෙ� රෙ� �� �ව ගැන ��ෙ� ෙමාක�ද �යලා 
ද�න වද?” 

“හැබෑට ෙමාක�ද ��ෙ� ෙටා�ස� මහ �තයා... මං ඒ 
ගැන ද�ෙ� නෑෙ�...” �යා උ�නැෙ� ෙබාෙහාම කල-
බ ල ෙය� ඇ� ෙ�ය.

“�ංග �� �ව ෙ� �ෙයන තැනට ආෙ� �ංග ��� 
වරාය �සා... එත ෙකාට �ංග ��� අග මැ � ව රයා ��� 
ෙක�ෙ� අෙ� රෙ� වරාය ෙ�ව ක ය�ට. ෙමාකද? ඒ 
කාෙ� ��� �ග ටම ��� වරාෙ� වැඩ ව�ජන �සා 
නැ� ෙකාළඹ වරාය අ� ඇරලා �ංග ��� වරා යට මා� 
�ණා.... ඒෙක� තම� �ංග ��� වරාය ��� �ෙ�. 
ඒ �සා තම� � �වා� � මහ �තයා අෙ� රෙ� වරාය 
ෙ�ව ක ය�ට ��� ෙක�ෙ� තම�ෙ� රෙ� �� � වට 
කර� උප කා ර යට... ඇ�ත අ� තය ඒක තම�... අ� තය 
නැවත නැවත �� ෙ� �යලා කතා ව� �ෙය න වාෙ�...” 
�යා ෙටා�ස� මහ �තයා �ෙ�ය. 

වෘ��ය මහ �තයා �ක ෙ�ලා ව� ෙටා�ස� මහ �ත-
යාෙ� ��ණ ෙදස බලා ෙගන �� ව� ෙනා�යා ය�නට 
�ෙ�ය. 

බ��ල �. දයා ර�න 

වරාෙ� වාරය

2021 ෙපබරවා� 09 අඟහ�වා�

සැ�� යාෙ� �වා ෙගා� ක ය�ෙ� අලං කාර ජන නැ� ම� “�යා�” 
(Nyau) න�� හැ� �ෙව�. ෙමය ඔ��ෙ� �� තය හා බැ�� 

��ධ උ�සව අව �ථා ව�� රඟ ��ෙව �න�. �ෙ� ෂ ෙය�ම අව මං-
ග� ෙපර හ ර ව ල� “�යා�” නැ�ම අ� ව� අංග ය�.

එ� ගමක �� ��ග ල ෙය� ‘�යා�’ නැ� මට ෙබාෙහා ප්ර� �ධව ��-
ෙ�ය. එෙහ �� ඔ� සහ භා� වන උ�ස ව ය�ට, අසල ග�ව �� පවා 
ෙසනඟ ඇ��. ෙමම පාර �ප �ක ��� යාෙ� ද�ෂ තාව �� බ ඳව එරට 
සං�කෘ �ක අමා �ාං ශ යට ද �න ග �නට ලැ��. බල ධා �� ඔ�ව 
අග � ව රට (�සාකා) ෙග�වා රා� නැ�� ක�ඩා ය මට බඳ වා ග�හ. 
එතැ� �ට ඔ� සැ�� යා� සං�කෘ �ක �ත ක�ඩා ය� සමඟ �ෙ�ශ 
සංචා ර ය�� ද ෙයෙද �නට �ය. �ෙද� රට ව ල� ද, ඔ�ෙ� ��� 
මහ� ඇගැ � මට ල� ��.

‘තම�ෙ� එකා’ ‘�යා�’ නැ�ම ෙලාකයට ෙගන යාම ගැන �වා 
ෙගා� කෙයා ද ග�� සහ ප�ෙ� අය ද මහ� ආඩ �බ ර යට ප��හ.

ෙ� අතර ගෙ� කාෙ�� �ත �නා �� ��ග ල ෙය� හ�� අන � ර-
�� �ය �ෙ�ය. ගෙ� �ප ෙද ෙන� �සා කා වට �ෙ� ඒ බව ‘�යා�’ 
නැ�� ��� යාට ද�වා ඔ� ද කැඳවා ෙගන ඒම ටය. ගෙ� �� ය� 
ළ�� ඇ�� කළ �ත ව ත �ෙ� අක� �ෙයා �� ෙශාක යට ප� 
���යා, තම ප්රධා � �ෙග� අව සර ෙගන පැ�� ��ස සමඟ ගම 
බලා �ට ��ය.

ෙලාක ප්ර��ධ ‘�යා�’ ��� යාද පැ�ණ ��න බව ආරං� � 
ෙහ�� අව මං ග� ෙපර හර නැ� �ම සඳහා මහ ෙසන ඟ� මඟ ෙදපස 
���හ. ‘�යා�’ ස�ප්ර � යට අ�ව ���යා ඊට �ය �ත රංග ව�ත්ර-
ෙය� ද ෙව�� � �� ද සැර �ය ��ය. ���යා ද �� එෙ� සැර� 
ෙපර හැෙ� යන නැ�� ක�ඩා යෙ� ඉ� � ෙය�ම ��. ෙතර ෙප �� 
��න ෙසනඟ මහ� ෙනාඉ ව � �ෙල� ඔ� ෙදස ෙන� ෙහළා ���.

අව මං ග� ෙපර හර ඇ� ��. ��� යාට �ෙන �නට �ෙ� මහ� 
අප හ � තා ව�. �� ��මය හා �� ��ල �� ඔ�ට �� �ය. අව ස� 
ගම� යන ��යා ෙව� ෙව� ෙකෙරන හඬා වැල �� හා ෙසනඟ 
නඟන කෑ  ෙකා ගැ�� නැ� මට මහ� බාධා ව�. ඔ� ෙමබ� ග�බද 
අව මං ග � ය කට සහ භා� ව�ෙ� ද �� කල කට ප� වය.

��� යාට �ය වර වර � �නට ග�ෙ�ය. ඔ�ට ෙවන� ෙම� ද�ෂ 
ෙලස නට �නට බැ�ය. ෙසන ෙ� අව ධා නය ද ඔ� ෙව�� ��-
��. ලැ�ජා වට ප� ���යා ප� පස හැ� බැ� ෙ�ය. ෙදෙව � යට 
නවක ���යා තමාට වඩා ෙහා�� ‘�යා�’ රංග නෙ� ෙයෙදන බව 
ඔ�ට හැ� ෙ�ය. අග නග රෙ� හා �ෙ� ශ ය�� න�න ෙ�� කා ව�� 
ෙකාෙත� �� වද ගෙ� ෙපාළ වට, �� � �ලට හා ෙබර හඬට තමා 
��� බව වටහා ග� ඔ� ෙපර හර �මා කෙ� තමා ස�� �ණ ෙය�ම 
අසා �ථක � බව අව ෙබාධ කර ග� ��.

���යා ගෙ� වැ� � � ය� හ� � මට ෙගා� උප ෙද ස� පත�.
“ඔ� �තා, ඔබට නැ�ම වැර �ණා. ඔබ �� �වැ ර �ව නට�ෙන 

නෑ. ඒ� අෙ� ගෙ� නැ��ෙවා හ� යට නට� �සා මැ�� ම� �ස යට 
යහ �� එෙලාව ය�න �� ව� �ණා.”

ෙමය ඇ� ෙම� බල ව� �� තැ� ලට ප�වන එම ��� ම� 
���යා ආප� නග ර යට ය�ෙ� නැත. ඔ� ෙගළ වැල ලා ෙගන ��-
නසා ග�.

ෙමය සැබෑ �ව ත� ෙනාෙ�. සැ�� යා ෙව� �� � �ප්ර කට නා�-
ක � ව� � ��ව� �ෆ ��ෙ� (Stephen chifunyise) ෙ�, නා� යක 
එන කතා �ව ත�. �ෆ �� ෙ�ෙ� නා� ���ෙ� ය� ෙපළ ව�ෙ� 
සා�ප්ර � �ක ජන කලාව, න� ක ර ණ යට ල�� ම� සම ඟම එ� �� ��-
යාෙ� ෙ�ද වා ච ක ය�. (ජන කලාව, එකම තැන ප� ව�නට ඉඩ ෙනා� 
ඔසවා තැ�ය �� බව ෙවනම මත ය�.) අෙන� අතට ෙම�� අපට 
වඩා� �ෙන�ෙ� තමාම වර ද ක� බවට ප� කර වන කලා ක � වාෙ� 

හෘද සා�� ය�. ධනය, බලය ප්ර� ��ය ෙකාෙත� ��ණ ද ජන තා ව-
ෙග� ප්ර� �ෙ�ප ව�ෙ� න� එය කලා ක � ව �ෙ� අව සා න ය�.

ඉහත � නා�ය �� බ ඳව “The Development of African 
Drama” නමැ� අගනා ග්ර�ථය කළ ම� ක� එත �ට�, එ�ලා සඳ හ� 
කරන අත රම එය එෙත� 1982 - ද�වා �ද්ර ණය � ෙනා�� බව ද පව-
ස�. �ෆ ��ෙ� ��� “Danger” ය� ෙව� හ��වා �� එම නා�ය, 
ප� කා � නව �ද්ර ණය � ඔ�ෙ� නා� එක � වට එ�කර �ෙබ නවා �ය 
හැ�ය.

��ව� �ෆ ��ෙ�, ��බා �� යා� නා� කලාව ඔසවා තබ �� 
එය ෙලාක යට හ��වා �ෙම �ලා, අගනා ෙමෙහ ව ර� කළ ���ට 
නා� ක � ෙව�. �ය ��ත කාලය �ළ� ඔ� නා� �ට ප� 78� 
රචනා ෙකාට ඇ� අතර, ඉ� 69� ��පා ද නය ෙක��. �ප වා �� 
නා� 13� ද, �ව �� �� නා� 4� ද රචනා කෙ�ය. Medicine for 
Love, (1984), Hungry Childrea (1991) To Love is to Care (1995 - 
ඒ�� ෙරාගය �� බ ඳව) හා Intimate Affairs (2008 - නා� 5�) 
වැ� නා� කෘ�, �ද්ර ණ ෙය� ප්රකා ශ යට ප�ව ඇත.

සැ�� යාෙ� නා�  �ෙ�ත්රය �ළ �ෆ ��ෙ�, “අ�ක� ���” යන 
න�� ප්රච � තව ��ෙ� ඔ� �� බ ඳව පැව�  ෙගෟරවා ද රය සහ ඔ�ෙ� 
ෙ��ඨ �වය ෙ�� ෙව�.

නා� හා රංග කලාව 
�� ම�ව හ�රා �� ��ව� 
�ෆ ��ෙ�, ඒ සඳහා සැ��-
යාෙ� ��ව � � ල ෙය� �. 
ඒ. උපා �ය ද අෙම � කාෙ� 
කැ� ෙෆා �යා ��ව � � ල ෙය� 
එ�. ඒ. උපා �ය ද ලබා �� ෙ�ය. 
�ෙන �ෙකාව හා ස�බ�ධ 
� ඔ� කලා �ය සං�කෘ �ක 
උ� මය �� �ම උෙදසා ��� ෙමෙහ ව රක ෙය�-
ෙ�ය. සැ�� යා වට පම ණ� ෙනාව ෙලෙසාෙකා, 
මලා�, ෙබා��වානා හා එ�වා �� වැ� රා� ය�ට 
ද සං�කෘ �ක ප්ර� ප �� ය� ස�පා ද න ෙය �ලා �යක �ෙ�ය.

සැ�� යාව, අ� ත ෙ�� හැ� ��ෙ� ෙරාෙ� � යාව න��. �ල� 
එරට පාල නය ෙක�ෙ� ධන ව�, ඉං�� �ාපා � ක ය� � ��� 
ෙරාෙ��ෙ� �තා� ද�� අ� කා� සමා ගම (B.S.A.C) ���. 
1963� යට �� �ත පාල න ෙය� ��� අතර, ෙකන� ක��ඩා බල-
යට ප��ය. එෙහ�, තව � ර ට� �තා� අ� රා � වා ��ෙ� ආ��ක 
හ�තෙ� ග්රහ ණය රට �රා පැ�ර ���.

�ෆ ��ෙ� ෙ� “I Resign” (මම ඉ�ලා අ�ෙව�) නමැ� ජන �ය 
නා� යට ප� �� �ෙ� එම ආ��ක - ෙ�ශ පා ලන හා සමාජ ත��ව-
ය�.

එ� ප්රධාන ච�ත ෙදක ව�ෙ� �තා� ඉ� � �� සමා ග මක කළ-
ම නා කාර අ� �ෂ ව රයා වන ��� නමැ� ඉං�� ජා� කයා සහ 
සාමා �ා � කා � ව රයා වන සැ�� යා� ජා�ක බ�ඩාය. (බ�ඩා ය�, 
සැ�� යාෙ� �ලබ නාම ය�)

��� මහතා ආචා ර ��, �හද ග� පැ ව � �ව �� �� ��ග ල ෙය�. 
සැ�� යාෙ� ��ය ද ඔ�ෙ� �ාපා ර වල ලාභය ඇෙද�ෙ� �තා �-
ය ටය. එෙහ� සමා ගම �සා �වෙ� � ක ය� �ස කට ��යා අව�ථා 
උ� � ඇත. නා�ෙ� ගැ�ම ආර�භ ව�ෙ� �තා � ෙය� ය�ත්ර-
ය� ෙග�� මට ��� ෙයාජනා කළ ප�ය. එම ය�ත්රය �සා ෙ�ව ක-
ය� 115 ෙදන �ට ��යා අ�� ෙව�. බ�ඩා ඊට එෙර� ෙව�. ���, 
ඔ�ව �තා �ෙ� ම� සමා ගෙ� �� යා ව කට යැ� මට සැර ෙස�.

අව සා නෙ� ය�ත්රය ෙග�� මට ��� සැ රෙස�. ෙ�ව ක ය� අ��-

�ම ඇර ෙඹ�ම ඔ�� ඊට �� �ධව ෙපළ ගැෙස�. බ�ඩා ද ෙ�වක 
උ�ෙඝා ෂ ණ යට එ�ෙව�. අව සා නෙ� ඔ� ���ෙ� අ�ෙ� �ඳ ග�. 
නා�ෙ� ෙ�මාව රට �රා පැ�ර �� ක� �ඩාෙ� ජා� ක වා ද ෙ�ම 
�� � � ව�. �ද හස ලැ� න��, සැ�� යාව �ළ ත�� �� බැස �� 
�තා� ආ� ප �ය ෙම�ම �ල ධා � වා දය ද එර �� ඉව� ��ම පහ� 
�ෙ� නැත.

ප්රකට සැ�� යා� නා� ක � ව� � ක�ෙ� කෙසාමා (Kabwe 
Kasoma) ෙ� නා� ෙවත ජන තාව ෙග�ව� ෙව� වට ජන තාව ෙවත 
නා�ය ෙගන යා ��ය” යන ෙයාජ නාව �ෆ ��ෙ� ද අ� ග ම නය 
කෙ�ය. ඔ� සැ��යා ��ව � � ලෙ� නා� සංග මෙ� කට �� කරන 
කාලෙ� �ටම ජන ��ක නා� කලා වක වැද ග �කම අව ධා ර ණය 
ක ෙ�ය. යට �� �ත සමෙ� එරට නාග �ක නා� ශාලා �ළ රඟ �-
��ෙ� ඉං�� නා� ��පා ද න ය�ය. �ෆ �� ෙ�ට අව� �ෙ� 
අ� කා� ෙ�� කා ව�.

ඔ�ෙ� “Oh My Grand Father” (මෙ� �යා) නමැ� නා�ෙ� 
� ග�බද ��ග ල ය�, හරාෙ� අග � ව රට යාබද ෙපෙද සක ෙවෙසන 
තම �තා බැ� මට ය�. එ�� ඔ�ට �ණ ගැ ෙසන �� � �ය හා ��-
�රා (වයස 14, 16) තම�ෙ� ��� ගැන ව�, සං�කෘ �ය ගැන ව� 
�� ව� ෙනාද�නා බව �න, ඔ� නට ඒ �� බ ඳව �යා � මට උ�සාහ 
ග�. එෙහ� එය පහ� කා�ය ය� ෙනාෙව�.

ම� ක� එත �ට� සඳ හ� කරන අ�ද මට ජන නා� 
���යා �� බ ඳව �� නා� ෙ�� පවා �ෆ �� ෙ�ට 

��මා ණා භා ෂය ලැෙබ �නට ඇ�ෙ� ��බා�ෙ� 
ජා�ක නැ�� ක�ඩා යෙ� �� �ප්ර කට ���සා 
නැ�� ��� ය� � �� � �� �ඩා කාෙ� ච�-
ත ෙය�. මලා �ෙ� �ට ��බා වට පැ� ෙණන 
�ඩාකා, ���සා නැ�ම එ� ජන �ය �� මට �� 
�ෙ�ය.

�ෆ ��ෙ� “The District Govener Goes to 
a Village” (���� ආ�� කා රයා ගම කට ය�) 

නා� ෙ�� සංව �ධ නය, �ද හස, එ�ස �කම වැ� 
සංක�ප, ��ත �ල ධා �� ��� �ග� ජන තාව ඉ� �ෙ� �කෘ� 
ෙකාට ද�වන අ�� හා� ජ නක ෙලස �� ප ණය කර�. ග්රා�ය 
සංව �ධ න යට ෙයද �ය �� �ද� ප්රාෙ� �ය �ල ධා ��ෙ� ම� තර 
කර ව�.

“අ�ක� ���” ෙනාෙහා� ��ව� �ෆ ��ෙ� �ය ය�ෙ� 
��කා ෙරාග ෙය�. අව සා න ෙ�� ඔ� ��� ර�ත “Cancer in Our 
Beood (2013), “Taking Home a Spirit (2013), of Course You Need 
Help Fast” (2014), ‘Please Mother Don’t Cry for Me’ (2014) වැ� 
නා� ය� ඔ�ෙ� ෙරා� �� තෙ� එ� එ� අව �ථා ව�� සංෙ� ත-
නාම බ�ය. 2009 අෙගා�� 5� “අ�ක� ���” ��ත ෙ�� කා ෙව� 
ස� ග �ෙ�ය. ක� - අෙම � කා� ෙ��කා ෙටා� ෙමා� ස� �ය �ෙ� 
ද එ� න මය. එය ‘ෙලාක ප්රවෘ �� ය�’ බවට ප� �වද �ෆ ��ෙ� මර-
ණ යට එබ� ��� ප්රචා ර ය� ලැ�ෙ� නැත.

2019 ෙනාවැ �බ ර ෙ�� හරාෙ� �ව ර� “අ�ක� ��� සමඟ 
ෙමාෙහා ත�” (A Time With Uncle Steve) න�� නා� වැඩ-
� � ෙව ල� ඇ� ��. ඒ යටෙ� පළ � ෙව�ම රඟ � ��ෙ� ඔ�ෙ� 
“Vicious” නා� ය�. අ�ක� ���ට උප හාර ��ස ද ඔ�ෙ� 
නා� උ� මය �ක ග� ��ස ද සෑම මස කට වර�ම නා� ය� 
(ඔ� ��� ර�ත) රඟ � �� මට “�ය ට� ඉ� ද පා��” නා� කවය 
�ර ණය කර ���.

ක�ල �මාර කා�ංග

සං�කෘ �ය, ස� චා රය �ය�ෙ� හ� බර වචන. සම හර උද �-
යෙග ��� ක්රම ව ලට අ�ව �ෙලා ගණ � �� ම��න බැ� 

තර� බර�. ඒ අයට සං�කෘ �ය �ය�ෙ� ර��න ඕනෑ ෙදය�, 
ෙනාෙව න �ව න �� ෙදය�,  පණ වෙ� ��ය �� ෙදය�.

තව� උද � යට �ෙනන හැ� යට සං�කෘ �ය �ය�ෙ� කාෙල� 
එ�කලා ෙවන� ෙවන, අ� �ෙවන හ�ම සරල වච න ය�. ග�ෙප-
ර �ය වෙ� ෙපා�වල �යැ �ලා �ෙයන හැ� යට සමාජ ෙපර � ව ලට 
අ� ගත ෙවලා ප� ණත ෙවන වච න ය�. එෙහම උද �ය �තන හැ� යට 
සං�කෘ �ය ග්රෑ� පහ �ව� බර නැ�, �හා � ව� වෙ� සැහැ��, 
අහෙ� පාෙවලා ය�න �� ව� වච න ය�.

එ��� නව �ය අ� �න අ� ��ෙද �ෙ� ප��ෙ� පාඩ ම� 
��ණා 'අපට ෙ�වය සප යන උද �ය' ගැන. �න වසර "ඒ" ප��ෙ� 
අ� ඇ� නැ� �ං� ෙරාස පාට � �� වක ඉඳ ෙගන ඒ පාඩම සාව-
ධා නව අහ ෙගන �ට� �ං� ගෑ� ළම ෙය� ��යා. උෙ�ට ආ�� 
අ�ම ලාෙ� ෙගද රට �� අර ෙගන එන, ආ�� අ�මාෙ� භාෂා ෙව� 
"�� කා ර යාට", "�� මාමා" �ය �න�, ��� ෙබදන "��� කාර-
යට", "�� �මාමා" �ය �න� ෙ� ගෑ� ළමයා ඒ පාඩ ෙම� ඉෙගන 
ග�තා.

ඉ�ෙකාෙ� එෙහම ඉගැ �� වට ෙගදර ���ලා "��� මාමා" ට 
අ�� නම �යලා කතා කර� පළ ෙව� දව ෙසම ආ�� අ�මා, 

 "ඔය ළම යට ක�ද ඔය අ�� ආම �ත්රණ පෙ� ඉගැ ��ෙ�?" 
�යලා ඇ�වා. ඒ ෙවලාෙව ආ�� 
අ�මෙ� �ෙණ ��ණ ඉ� ය� 
��� තම� ෙමාක� න�� 
වර ද� කරලා �ෙයන ���ය 
ගෑ� ළම යට ෙ��ණා. 
ඉ�ෙකාෙල �ච� එෙහම 
�ය�න ඉගැ �� වාය 
�යලා ආ�� අ�මට �� වට 
ප�ෙස ආ�� අ�මෙග �ෙ� 
ප��ෙ� �ච� ගැන ���ච පැහැ � ම� �ක� �තර අ� 
�ණාය �යලා ඒ ගෑ� ළම යට ��ණා. ඊට ප�ෙස ආෙය 
ඒ �ං� ගෑ� ළමයා තැපැ� මාමාට, තැපැ� මාමා �යලා 
කතා කර නවා ෙව� වට ���ම ආම �ත්රණ පද ය� ෙනා�යා �නා-
ෙවලා ��� �ක අර ෙගන ෙ� ඇ� ළට එ�න ��� �ණා.

  එ��� නව �ය අ� �න අ� � �දට ප�ෙස හැම ඇ� � �ද කම 
�න වසෙර ළම ��ට ඒ පාඩම ඒ �� හ ටම ඉගැ �� ව� තාම ��� 
කාරයා "��� මාමා" ෙවලා ව�, �� කා රයා "�� මාමා" ෙවලා ව� 
නෑ. සං�කෘ �ෙ� �ං� ප� ස ය� ෙවන� කර�න �ණ� සම හර 
ෙවලා වට අ� �� ගණ නා ව කට බෑ.

 අ�මෙග අ�මට වෙ�ම තා�තෙග අ�ම ට� �ංහල බ� වහෙර 
�යන සාමා� නම " ආ�� අ�මා" �ණාට �� ඒ නම ඒ �� හ ටම 
භා�ත ෙව�ෙන නෑ. �ඟ� අය "අ�ම�මා" ,"ම�ම�මා" වෙ� 
අ�� ප�ෙන ආම �ත්රණ පද පා��� කර නවා. සම හර වය ෙස� අ� 
ආ�� අ�මලා අ�� ප�ෙන න�ව ලට වැ� මනා ප ය� ෙප�ව නවා. 
ළඟ� දව ස� �ච� ප��ෙ� පාඩ ෙ��  

"අ�මාෙ� අ�මට �ය�ෙන ආ�� අ�මාය" �යලා ප��ෙ� 
ද� ව�ට උග �ව නවා.    

�ං� �ෙත� ඉ�ෙකාෙල ඇ� යට ප�ෙස ෙගදර ය�ෙන නැ�ව 

�ච� එ�ක කතා කර�න ඕනෑ 
වෙ� බැ�ම ��, තාවර ෙව� 
ප��ය ඇ� ෙළම ඉ�නවා.

"ෙමාකද �ෙ� අද ෙගදර 
ය�ෙන නැ�ද?" �යලා �ච� 
අහ නවා.

"අෙ� අ�මෙග අ�මට ආ�� 
�ය න වට කැම� නැ� ��� 
�ග ටම �� �ය�නා වාෙග 
අ�ම�මා �� වට කම� නැ�ද 
�ච� ?" �යලා �ං� ද�වා අහ-
නවා. "අෙ� කම� නෑ �ෙ�. 
මම ඉගැ ��ෙ� ෙපා� වචෙන 
�ණාට තව� �� ධා කාර 
න�ව �� ආ�� අ�මාව 
හ� �ව නවා." �යලා �ච� 
�නා ෙවලා �ය නවා.

�ච�ෙග ��� ම�ට මට වැ� ෙය� 
��� ම�ටම ඉහ �� ���ච හ�� ඒ වෙ� 

උ�ත ර ය� ��නට, සම හර ෙවලා වට ප�� 
භාර �ච� සං�කෘ � යට හද ව ��ම ඇ� 

ගැ��ච, සං�කෘ �ය �ෙලා ගාන� 
බර, ෙනාෙව න �ෙව න �� ෙදය�ය 
�යලා ��වාස කළා න� ෙ� කතාව 
�ට වැ�ය ෙවන� �� හට අහ වර 
ෙව�න ඉඩ �ෙය නවා.    

ඉ�සර කාෙල �ංහල සමා ජෙ� �ල-
ෙය� අ� ගැහැ� උද �ය හැ�ට ඇ�ෙ� 

නෑ. � ෙකාට�න ග�� ලා � ��ෙග 
ෙගව �වල �ය� ගැහැ� උද �ය හැ�ට 

ඇ�ෙ� නැ� හ��, ග�� ලා �� මහ �තයා 
ෙගදර ඉ�න දව සට � ��ස ෙ�න පැ�ෙත 

කාමෙ� ජෙ�ෙල වහලා �ය�න ග�� ලා-
�� මහ �ත යාෙග මැ�ෙක අම තක කෙ� 

නෑ. කාෙල ෙවන� ෙවලා ��ෙටා � යා� සං�කෘ �ය 
�� බැස ග �තට ප�ෙස �� ��ම ගැහැ� ෙකෙන� 
හැ�ට අ��ෙන නැ�ව පාෙර ය�ෙන නෑ. �ට ර ට-
වල ��ෙටා � යා� සං�කෘ �ය ය� පැනලා ගැහැ� 
උද �ය තම� කැම� �� හට ඇ�� ඇ�දට අ� තාම� 
සං�කෘ �ක ගැහැ �ය �ය�ෙ� �ගට අ�න, කනට නෑෙහ�න 
කතා කරන ෙකන �ට. ෙලාෙ� එ� ප� ෙසක සං�කෘ �ය ඉ�ම නට 
ෙවන� �ණාට, තව� ප� ෙසක සං�කෘ �ය ෙවන� ෙව�න ක�ප 
කාලා �ත ර ය� ගත ෙවනවා.

බ� �වාහ �ය�ෙ� ලාංෙ�ය සං�කෘ �ෙ� �� ග�ත ෙදය� 
�ණාට, තව � ර ට� ඒක �� ග�ත සමාජ ස�ම ත ය� �� හට ගණ� 
ගැෙන�ෙ� නෑ. ප�ෙ� සෙහා ද ර ය� �ය� ෙදනා ටම එක �� ය� 
ෙගනා වාම ෙ�ෙපාළ ෙබෙද�ෙන නැ� හ�� පර �පරා �දෙ� ��-
ණාට, අද කාෙල ඒ ප�ෙන �වාහ �� �ෙරා ��. සං�කෘ �ය ඉෙ�ට 
ෙවන� ෙනා��� සම හර ෙවලා වට ��ය ��� සං�කෘ �ය උ� 

ය�-
�� ෙව�න 
ෙවන� කර-

නවා. බ� �වාහ, 
�� � ෙරා� ��ම 

�ය�ෙ� ඒ වෙ� අව �ථා-
ව�. සම හ� සං�කෘ �ය �ය�ෙ� 
�ය ත ය�ය �යලා �තා ෙගන �� යට, සං�කෘ �ය 
�ය�ෙ� ෙපර ෙළන ගල� වාෙ� �ර �ත ර ෙය�ම ෙවන �ෙවන 
�� ෙදය�ය �යලා මට �ෙත නවා. අ�� ඕනෑම ෙවන� �ම �� 
ක�පා ෙනාෙව�නා වාෙ�, සං�කෘ �ක ෙවන �� �ව � �� ක�පා 
ෙනා� ඉ�න උද �ය අත ෙලා �ස� හ� අෙ� රට ඇ�ෙ� ඉ�නවා. ඒ 
උද � යට "ෙපර ෙළන ගෙ� පා� ෙනාබැෙ� " �යලා �ෙයන ප්ර��ධ 
��ෙළ හැ� යට ෙලාෙක ගලා ෙගන යන තාෙලට  ගලා ෙගන ය�න 
�� ව� ෙවලා �ෙය න වය �යලා මට �ෙත නවා.

ද�� ෙහ�� ආ ර��

න�� ප්රච � තව ��ෙ� ඔ� �� බ ඳව පැව�  ෙගෟරවා ද රය සහ ඔ�ෙ� 

මලා�, ෙබා��වානා හා එ�වා �� වැ� රා� ය�ට නා� ෙ�� සංව �ධ නය, �ද හස, එ�ස �කම වැ� මලා�, ෙබා��වානා හා එ�වා �� වැ� රා� ය�ට 
ද සං�කෘ �ක ප්ර� ප �� ය� ස�පා ද න ෙය �ලා �යක �ෙ�ය.
මලා�, ෙබා��වානා හා එ�වා �� වැ� රා� ය�ට 

 "ඔය ළම යට ක�ද ඔය අ�� ආම �ත්රණ පෙ� ඉගැ ��ෙ�?" 
ආ�� 

 "ඔය ළම යට ක�ද ඔය අ�� ආම �ත්රණ පෙ� ඉගැ ��ෙ�?"  "ඔය ළම යට ක�ද ඔය අ�� ආම �ත්රණ පෙ� ඉගැ ��ෙ�?" 

වර ද� කරලා �ෙයන ���ය 

ප�ෙස ආ�� අ�මෙග �ෙ� 

 "ඔය ළම යට ක�ද ඔය අ�� ආම �ත්රණ පෙ� ඉගැ ��ෙ�?" 
ආ�� 

සං�කෘ �ක 
ප� ණා මය



මං �� ඉ�ෙන එයාෙග ෙදණ ළඟ. ද�-
ෙවා� එ�ක. කාට ව�ම ඕනෑ කම� 

�ෙණ� නෑ, ද� ම �ල�ට �ය�න. "අෙ�.... 
ඔයා ලෙග තා�තා ඉ�� � තාෙල ෙ�ද, බල�න 
ය�ෙන නැ�ද තා�තව?" ක� � ව� ඇහැ �ෙව� 
නෑ. ක� � ව� ��ෙව� නෑ. අ�� ෙ��, අ��-
ෙ��, අ�ට ��ෙව තා�තා නැ� ෙවලා �යලා. 
"ෙකාෙහ� ද?"

"ඉ�� � තා ෙල�." "ඇ� ��ෙව නැ�ෙත 
�තා ට ව�?"  �ත �ට තා�තල ෙගාඩ� නෑ. එක 
අ�ම�, එක තා�ත�... තා�ත ලට නං ඉ�න 
�� ව� �ඟ� ගෑ�.  සම හර අ�ම ල ට�.  �තා 
ත� කඩ නං තා�ත �ට �ෙයන �ෙ�හය වැ�� 
තව�. �ත �ෙග ෙහව ණැ�ල, �ත �ෙග ශ��ය 
�ය ��ෙත�, ඔ�ෙ� ආද ර �ය �යා. ෙ� කට-
� �ෙත�, මෙග �තාට, ඔ� ඇ�ත ටම ඒ ෙයාධ 
ෙහව ණැ�ල �ණා ද?  ආද රය ප�ෙව �ෙර-
�න� ඇ�. ප�ෙව ෙ�ෙර ගලා ෙගන ය�න� 
ඇ�. ඒ� එ�ච ර�. එ�ච ර ම�. තා�තා �යා 
ය�නම..

 අ� �� පහ �� �තා තා�තව �ක ල� නෑ. 
තා�තා �තාව �ක ල� නෑ. තා�තව අ� ර ෙග-
නම ඉ�න� ඇ�. තා�ත ලාට එෙහම �� ව� 
ද? ඇ� �ලා ඉ�න. �� ව� ඇ� ඒකෙන තා�ත 
ෙගා� ෙව ලාම ��ෙය.  ෙහ� � ටම, �වෙ� 
තා�තා සැත ෙප�න ඇ�; ෙද� ය� වහ�ෙ� 
ළ��ම. තා�තා ස� කා �ක ��ෙ�, සැත �ෙ� 
අ��ෙ� ප� ලක �� කඩක. මළ ��ෙ� දව සට 
ඇ� �� ඉ� ප හ න� ප�� කර�න එ�න බෑ 
�තා ට ව� �ව ට ව�.

�� තය එෙහ ම� �ඳ ග�න ෙව�ෙන ත� යම. 
ඉ�ප�ෙස, ඒ �ය�ෙන ඔ�ෙ� �ෙයා ෙව� 

ප�ෙස, �ය �ම නෑ� ය�ෙග, �ෙලා � ත ය�ෙග 
ආද රය ක� ණාව ලැ�ෙව මං න� 
ෙනෙ�. ඔ�ව �ක බලා ග�ත 
කා�තා ර�ෙන. කාට� අම-
ත ක� ඈ බලා ග�ෙත ඔ�ව; 
ඔ�ෙ� �ද� ක�ද රා ව� එ�කම 
�යලා. බැං�ෙ� තැ�ප� ධන �ක-
�ද ය �� එ�ක �යලා. ඉ�� ඈ 
ආද රය ඔ�ට ��න �ක රම �� ණලා. 

 ඔ�ට අම ත කම �ණා අපව. අප 
��ෙ� ඔ�ෙ� �සල ��ර �ත ර�.....

 තා�තා �ෙයා� හ� ෙ�හ�ම �යා. ඊළ ඟට 
එ�ෙ� ��ෙප� �ද ��. �න මාන. �ව මෙ�ම �ව; ���ම 
ආරා ධනා ෙක�ෙව ඇය ට�. තා�තා බලා �යා ග�තා යැ� �යන 
ඇය ට�. ඒෙව ලාෙව තම� මෙග ආ�මය කඩං හැ�ෙන, අ� ��� ෙවලාම. 
�ව ට ව�, බෑණා ට ව�, මත ක ය� ව� නෑ අ�මා අ� �� ගණ නා ව�ම 
තා�තා ෙව� ෙව� ��ද ��.. ��ව ක��... ��ව ��දර... �ං ���ෙන 
තා�තා. හැෙමා ටම මතක ළඟ �ත ර�. ඒ ඈත ඈතම �ර මත ක ය� නෑ 
කාට ව�ම. මා� ම� �ස ෙය�. මෙගම �ව ට ව� නෑ මත ක ය� මං ගැන. 

ස�� ව ලට �ය �ලම ෙ�ළ �ෙ�� ෙදන කාල යක.. 
කා� ව ලට අ� ත යම ෙව�ෙ�� ෙවන කාල යක... 
මං වෙග අ�මා ෙකෙන� ගැන කවර කතාද?

 �තාෙග ක� ලක ව� නා ක ම� නෑ කාට ව�ම. 
අ�මාෙග ව� නා ක ම� බැහැල �ං ��� ව ටම.... 
�� තය මහ �� මා කා ර�. හැෙමාම අ�ධ කාෙර 
අත පත ගානවා වෙග. �ද ලට ව� නා ක� �� ෙණන 
කාල ය� ෙ�. �� මං එ�ක නෑ ක� � ව�ම කතා-
ව�. මට ව� නා ක ම� නැහැ �ං.

�ං� අයව බලා ග�න �� ව� �ං ඕනෑ ෙකන-
�ට. තන � � ව ල� �ං බර වැ�� අෙ� අයෙග. 
ඉ�සර මට හැම �ම කතා කර� �ං� ඈෙයා �ං 
ෙකාෙහ�ම කතා කර�ෙන නෑ. �වට අ�ම 
ෙකෙන� උ�න ද �ය ල ව� මත ක ය� නෑ.

තව� ඉ�ස ර හට යා� කාලය ගලා ෙගන. අ� 
ෙගාඩ� ආදෙ� කර� අයම තම�, අ�ට �ඟා� 
�ද ව�ෙන. �� ෙත� ෙකා�චර ෙක�� ද? ෙකා�� 
හැ�ල ��ෙකා ෙවක අව ස� ගමන ��� ෙව� ද? 
නැ�තං �තට �� ��දර �� තව� කාල ය� ම� 
එන �� බල� ඉ�න ��ධ ෙව� ද?

කාල ය� ��ෙ�ම �ෙ� කඳ �� බැඳ ෙගන 
��� අ�� බලා ෙපා ෙරා�� ෙමා� ෙව�න 
ග�තා. එක කාෙලක මට ඕනෑ �ෙ�, ෙමෙහ� 
ආවා ස ය කට ය�න. �� ෙග �� �ෙයා ෙවලා. 
ඒ� ප�ෙස ප� ෙවලා ඒ ආර �ම ණය අෙහා� 
ක�ම ෙවලා �යා. ඒක ට� �ං� ��� ය� බල-
පෑවා. අ� රා ධ �ෙ� ��ක ම� දව ස ක�, අ� ර-
� ෙ�ම ෙමෙහ� ආරා ම යක දස �� මාතා ව� 
කෑම-�ෙන ෙසායා ෙගන �න ශාලා වට පැ� �ම. 
ඒ දස �� මාතාව ගැන එ� ඇ� � ක�ප �ය හා 
ෙශා� බව මා �ළ එෙත� පැව� ෙන�ඛ�ම 
ආර �ම ණය �ඳ ෙහ� මට ඉෙ�ම වාෙ� සම� 
�ණා.  

�� මං ඉ�නා ෙ� ඉස�ව, ආරා ම යක වෙග 
��� ශා�ත ග� ය� 
�ෙ� �ර ව නව... "නැනා" 
�යා හඬ නඟා මට අම-
තන ඒෙසා �� ළමා හඬ; 
�� මට ඇෙහ�ෙන නෑ. 
ඔ��ෙ� ෙසා�� ආද-
රය �� මට ���න බෑ. 
ෙමෙහම ��� ය� තව� 

කාල ය�, තව�, මං එත ෙකාට 
�ඟ� මහ ��.. ඔ�� එ�ට නව ෙයෟව නෙ�. ඒ වන �ට මා ඔ� නට 
අ� තෙ� �ං� �� �ළ ඟ� �තර ෙ��..
මා ළඟම  �� ඉ�ෙ� මං වෙ�ම තව� සැ� සමය ෙගවනා 

කා�තා ව�.. ඇය,��ත කාල යම ත� ක ඩව �� තය �ඳ� කා�තා ව�. තව 
�ක �� �� ව� නාද ෙ��. ඒ අෙ� සැ� ෙ� ෙවලා ව�.

ල��� ෙබා�� වල
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�නමා ශාලා ෙ�� අෙල� කළ �ත්ර පට �ත ෙපා� 
�� බඳ මෙ� මත කය මෙ� බාල කාල යට �ව ය�. 

�ංහල �න මාව 1947� කඩ �� ෙපාෙරා ��ව සමඟ 
ඇ� �ණ ද මෙ� �ත්ර පට නැර �ෙ� ���ව පට� 
ග�ෙ� 1953� පමණ පළ� වතා වට  ‘කැලෑ හඳ’ 
න� �ංහල �ත්ර ප ටය නැර � ම� සම ඟය. අ�මා� 
තා�තා� සමඟ මාතර ෙබ්රා�ෙ� �ය ට ��� කැලෑ හඳ 
නර ඹන කල මෙ� වයස අ� �� පහ� පමණ ව�නට 
ඇත. අෙ� අ�මා� තා�තා� �ත්ර පට ෙලා��ය. 
��ච� ��� ව� ඔ��ට ෙනා� � ණ� අ�� �ත්ර පට 
බල �නට යෑෙම �� �ද� ඔ��ට ��ණ. කැලෑ හ-
ෙඳ� පට �ග� ��ච� ���ව අද තව වන ��� 
�ව � නැත. කැලෑ හඳ, �රං ග�, මාත ල�, �ං�� 
මැ�කා, �ර ත�, ර� ලතා, �රයා, ෙද�ය�ෙන 
රෙ�, ��තා, ��ෂ ර�නය, සංෙ� ශය 1960� පමණ 
නැර� �ත්ර පට ෙ�. අෙ� තා�තාෙ� ගම ග�දර 
� බැ�� �ත්ර පට නැර �ෙ� මාතර ෙබ්රා�ෙ� හා 
��ම�� ��ච� ෙහා�ව ලය. ��ම�� ප�ව එ�. 
ෙ�. �නමා � අද� පව�. ෙකාළඹ �ග� ශාලා වට 
සමාන ෙබ්රා�ෙ� �ය ට රෙ� අද ෙගදර යන ගම� 
�ප� මා�ෙක �� ව� �ෙ�. අ�මාෙ� ගෙම� �නමා 
ශාලා ව� ��ෙ� නැත. එෙහ� අ� � �ද කට �ප 
වතා ව� ජංගම �ඩා ර� (Tent)  �නමා ශාලා-
ව� පැ�ෙ�. එය ෙජ�� ස���ය. ෙබ� අ �තට 
ආස �නම නග රය තංග�ෙ� ��ෙ� එ� �නමා 
ශාලා ව�; එය ��� �ය ට�ය. �ර ත�, �රං ග� එ� 
� බැ�වා මත කය. ස� අ�ත �වා � වට ස� ය� හැර 
ස� ය� ග�දර �ට ෙබ� අ �තට යන ම��� මම� 
මා� ෙව� මා� වට ෙට�� එෙ� �ංහල, ෙදමළ, 
ඉං�� ��ච� බල�ෙ� සත �� පහ ටය. ගැල� 
බාග �ක� එක� සත �� පහ�. ෙ� සෑම ��ච� 
ෙහා� එක කම �ත්ර ප ටය පට� ගැ� මට ෙපර, �ෙ�ක 
කාලෙ� � කඩල ක� හා �ග ර� �� ණ�ෙනා ��� 
ෙපා� ද �� ණ�. ��� ෙපාත� සත �� ප හ�. අප 
කැ�ව ෙනායන අව �ථා ව ල� ද අ�මා ��� ෙපා� 
ෙගදර ෙගනා බව මත කය. මාත ල�, සංෙ� ශය ඒ 
අතර �ෙ� ෂය. ඒ ��ච� ෙදෙක �ම ල�සන �ං� 
�ශාල ප්රමා ණ ය� ��ණ. ගෙම� ෙකාළ ඹට ආ ප�ව 
ත� වම ෙගා� ��ච� ���ව �ව කර ගැ� මට ��� 
��. �ෙ� ෙගාඩ ���ල��, ෙමෙට්රා, ලැ� �යා, 
මහ ර ගම අ�ෂා, නැෂ න� ��ච� ��� වට ෙබෙහ� 
ග� �ථාන �ප ය�. එෙහ� �ං� ෙපා� �ලට ගැ�-
මට න� උන �� ව� ෙනා� �ණ. එෙ� �ං� ෙපා� 
�ලට ෙනාග� අප වැ� ��ච� ��ස�ට එකල 
�ත්ර පට �ත �ය�ල ම� ෙනාව 1947 - 1976 ද�වා 
�ර ගත �� සෑම �ය� �ත්ර ප ට ය කම ��� ඇ� ළ� 
�ත ෙපා� කා�ඩ පහ� අපෙ� �ව ෙස� ��ත-
කා ල යට ෙගන යාමට �� අව �ථාව ලැ� �ෙ�. ෙ� 
මහා �ංක ෙම� ප්රධාන �ය කයා ව�ෙ� ස�මා �ත 
මහා චා�ය ��� ආ� ය ර �නය.

 �ංහල �ත්ර පට �තා ව �ය 1947 �ට 1976 ද�වා 
වසර �හක කාල ය� �රා �ර ගත � ඇ� �ංහල 
�ත්ර පට සං�ාව ���ය හැ�තෑ �න�. ෙ� �ත්ර පට 
�ය �ෙල� ඇ� ළ� � �ත සං�ාව ෙදද හ� ෙද�ය 
හැට අට�. ��ක ෙම� බර ප ත ළ කම �� බඳ �ය-
�නට �ය �නට අ�වා �කා අව� ෙනාෙ�. ��� 
ආ� ය ර�න 2006 �ට වසර පහ ෙළා ව� �රා ෙවෙහස 
මහ�� � ඇ�ෙ� ඔ� ස�ව ��� හා ඔ� ළඟ 
ෙනා� ��� ෙපා� ෙසායා ෙගන ඒවාෙ� පද මාලා 
එ� ෙකාට �ත ෙලා��ෙ� � පවස �ව �නට �ව� 
එය එත ර� පහ�, සැහැ�� කට � �ත� ෙනා�� 
බව ඔ� පව ස�. ඇතැ� �ත්ර ප ට යක �ට ප ත� ෙහා 
සංර �ෂ ණය � නැත. � තැ� ය� ෙහා ��� � නැත. 
��� ෙපාත� ද �ද්ර ණය � නැත. එව� අව �ථා වක 
ඔ� �ම� කළ �� ද? �ායා මය අ�හැර දමා අස-
���ණ �තා ව � ය� පළ ��ම ද ෙනාෙ� න� ෙකෙ� 
ෙහා අභා ව ප්රා�ත රච ක ය� ෙසායා ෙගා� ෙතාර �� 
ලබා ගැ�ම ද? එබ� අව�ථා �� බඳ ��� ෙමෙ� 
පව ස�.

"එබ� අව �ථා ව ��� ඒ �ත ෙසාය �� අභා-
ව ප්රා�ත රච ක යාෙ� ද� ව� ෙවත ය�ට �� �ය; 
(�හා �ෙ� මාෙන� ෙපෙ� රාෙ� �� අසංක ෙ�ව �ත්ර 
ෙපෙ�රා, ෙහ�� ජය ෙ� නෙ� �� �� රක ජය-
ෙ�න) �ත්ර ප ට ෙය� රඟ පෑ න� �� ය� ෙවත ය�ට 
�� �ය. (�ෙ� ෂඥ ෛව� ඌෂා සම ර �ංහ) ගායක 
ගා� කා ව� ෙවත ය�ට �� �ය. (දයා ෙ�ම�තා 
අෙ� ෙ� කර)"

��� ආ� ය ර �නෙ� �ංහල �ත්ර පට �තා ව� නව-

තම කා�ඩ �වය ( 1967-71 හා 1972 - 1976 ) ඔ�ෙ� 
��ව ප්රකා ශ න ත්ර ෙය�  ෙනා�� අ� ශය වැද ග� 
ෙතාර �� රා� ය �� සම ��ත � ��ම �ෙ� ෂ �ව-
ය�. 1967 -71 ප� වසර �ළ පළ � �නමා ෙපා�ප� 
හා සඟරා �� බඳ ෙතාර �� �ස�. මත ෙ� ද කා� හා 
���ත, ��දය  �ත්ර පට �චා ර ක ය�  � ජය � ලා� 
�ෙ� ෙගා ඩෙ� �චාර උ�ත �� ප ය�ම ඇ� ළ� ��-
ෙම� ව� නා කම ව�ෙ� නව �චා රක �චා � කා ව�ට 
එද වස �චා රය ෙකබ� � ද ය�න �� බඳ අද හ ස� 
ඇ� කර ගැ� මට ඉඩ ලැ� ම�. ෙගා� හද වත ගැන 
ජය � ලා� �� �චා රය ඇ� ෙඹ�ෙ� ෙමෙ�ය.

"�ය�න ස�ෙතා ෂය. �ංහල �න මාව ��ඝ �ය-
ව ර� ඉ� � යට තබා ඇත. අ�ලා ක� ණා � ලක ��-
ය� සං�ත අ��ෂ ෙ�ම �� ෙ�ම � ස� අ��ෂ 
ෙල�ට� ෙ��� �� �� සමඟ �ංහල �න මාව ��ඝ 
�ය ව ර� ඉ� � යට තබා ඇත." 

ඇතැ� �ත්ර ප ට ය� �� බඳ ඔ�ෙ� ප්රහා රා �මක 
�චා ර ය� ද ද�නට හැ�ය. බ� � ක� ෙහාරා �� බඳ 
ඔ�ෙ� �චා ර ෙය� ප්රහා රා �මක බව බල�න. 

"ස��ා �ව රා �ට ගස�. ඔ�ව�� ෙවා�ට 
ගස�. ෙවා� ෙරා��ට ගස�. �� ය� ක�ෙතා � වට 
ඇ�� තම සැ� යාට ගස�. �.ආ�. නානා ය �කාර 
බ� � ක ල යට ගස�. කතා රච කයා අ� ෙවන අ� ෙවන 
හැෙමා ටම ගස�. බ� � ක� ෙහාරා �ත්ර ප ටෙ� පැය 
ෙදක �� �නා� පන හ� �ළ ඇ�ෙ� ඔය ගැ� �ය."  

අ�ළ කාල �මාව �ළ පැව� �නමා ස�මාන 
උෙලළ ෙතාර ��, ෙක� �ත්ර පට, �ත්ර පට අ� �ෂ ව�, 
�� � ��ම, නව කතා හා නා� �න මා වට නැ�ම, 

ෙකා� �ත්ර පට, ආ�ය �� බඳ සං�කා ර ක ව ර යාෙ� 
ප්ර�න ��� අපට හ�ෙ�.  �ත ප්රබ�ධ, � ත�, සං�-
තය ��� ආ� ය ර �නෙ� �ම �ශ න �� �යැ � ම කට 
භාජන � ඇත. 67-71 කාලය �ළ වැ� ම ම�ර � ත� 
සං�ා ව� ��මා ණය ෙකාට ඇ�ෙ� ෙ�ම �� ෙ�ම-
�ස බව සං�කා රක ��� ආ� ය ර�න පව ස�. �ස� 
�ත්ර ප ට යක පවා ෙ�ම � සෙ� ම�ර � ත� ��� 
බව� ���ෙ� �� �චය. ��� ෙපා� �ාපා රය 
ෙම� ම සෙ�� �ං� ෙපා� �� බ ඳව ද ෙතාර �� ඉ�-
� ප� කර �නට ��� වෑය� ෙකාට �ෙබ� ෙපෙ�. 
අ�ළ වසර පහ �ළ එක� �ත ය� ෙහා ෙනා� �ත්ර පට 
ෙලස ෙගා� හද වත, ෙසා� �ෙග� ෙසා�, අ�කර 
පහ, �යංගා, හාර ල�ෙස යන �ත්ර පට සඳ හ� ෙ�.

1967-71 වසර පහ �ළ �ත්ර පට �තෙ� �� ෙ�� 
ල�ෂණ �� ප ය� ම සං�කා රක ��� ආ� ය ර�න 
හ�නා ග�. ෙ�කර �ර �ත ෙ�මා � �� බඳ කතා 
කර �� ස� ස� � ෙර� හා ර�ස� �ත්ර පට ෙ�මා 
� රචනා අග ය�. �න ර ම� හා වැ� ක තර අසා-
�ථක, ඔ�ෙ� ක� �වය ෙනාෙප �වන ෙතමා � 
බව ���ෙ� අද හ ස�. එෙහ� ෙව�ග�ෙතා සඳහා 
ෙ�කර �� අඩ ව� ��� සමාජ ශාලා �තය ���ට 
රච නා ව කැ� ��� පව ස�. ��� හා ෙදමළ �ත්ර පට 
ආභා ස ෙය� �ත්ර ප ටෙ� නම ��� ව ලට ඇ� ළ� 
කළ'�� �� ප� කර�ෙ� �ද �ශ නා �ම ක වය.  ස� 
ස� �ර (ගැ�� ස� ස� �ර ප�ල) ර�ස� (අ�� වලා 
ර�ස� පැටෙ�) ක�� �වා� (ක�� �වා� ��ය 
�වා�) ඉ� �� ප ය� පම�. සෙ�� ��� ෙපා� 
�� බඳ ��� ආ� ය ර�න ෙසායා ෙගන ද�වන 

උ� ටන ��ම ය ජ න කය. දව සක �� වැ� ෙ�නවා - 
�හැෙන �වට පල ඳ නවා? ෙගන� �ඹට පල ඳ නවා 
( ආද ර ව �තෙයා) ල�සන ෙලාෙකට පා ඔස වාලා 
- �� ? �� උයෙ� ඉ� ��ට� ෙ�ලා (පැංචා) සරා 
ෙසා�� ම� පැට� ��ද ? �� ෙනායන �� ත ය� 

(හ�තාෙ� කතාව )
1972 -76 �තා ව �ය ඇ� ළ� කා�ඩ ෙය� �ෙ�ෂ 

ල�� �ස� අ� ද��. �ත්ර පට සං�ථාව 1972� 
�� � �ම, කතා හා �ර නා ටක �� බඳ සට හන, (අහ-
�ග�ව, ��� මල�, ��� �යා) �ත නාමා ව � ෙය� 
බැහැර ෙ��ෂ ක ය නට වැද ග� එ�� � ම�. හැ�තෑව 
දශ කෙ� පළ� භාග යට අය� �ත ඇ� ළ� කලා �මක 
හා වා� ජ මය අ�� සා�ථක � �ත්ර පට (අහ �ග�ව, 
සැණ ෙක �ය, ��කා, ��� �යා, ක� �ය දහර, 
ව�ම ��ෙවා, ��� මල�) �ත ෙලා��ෙ� අව ධා-
න යට ෙයා� කර ව�ෙ� ඒ �� බඳ �� ඇග � ම �� 
සාක�ඡා ෙනා� ඇ� බැ� නැ� �ත�. ෙ� �ගෙ� 
�ත්ර පට �චා ර යට එ�ව �� ��තන ජය ෙ�න �� බඳ 
���ෙ� �� �ෂ ණය ���ත ය. 

"��ත නෙ� �චා ර වල ��ෙ� හා�ය ෙනාව 
උප හා සය ද අ� ක්ර ම ණය කළ අප හා ස ය�. ��තන  
ජය � ලා� �ෙ� ෙගාඩ ෙ� �චාර �ලා සය අ� ග ම නය 
කළ ද �න මාව �� බඳ ජය � ලා� ස� ��ම ඔ�  �ළ 
ෙනා� බව ද?" ���ෙ� මත ය�.

පහත උ�ධෘත ඊට සා�� සප ය�. 
 "ෙජා ෙ�� ආන��ෙ� අ�� �ත්ර ප ටය ඔබ� 

මම�. ෙජා ෙද� ආන�� �ත්ර පට හද�ෙ� ෙබා�බ� 
ෙමාට� හද නවා වෙ�. ෙබා�බ� ෙමාට � කා රයා 
�ත රම ෙබා�බ� ෙමාට� හැ� මට ග�ෙ�  එකම 
ෙ�ව�ය. ��, ��� සාය�, �� ආ�ය ඉ� ප්රධාන 
ෙ�. ෙවන� ෙව�ෙ� ��� සාය� පම ණ�. (ඔබ� 
මම�)  ��� ව� ඉව ර ෙව�න ��� ව�. තව� 
��� ව� ළඟ ��� ව�. වාහෙ� යන �ට� ���. 

ගහ ග�නා �ට� ���. පා�-
ෙ� �� ���. �වාල � මර 
ඇෙ� �� ���. අ��ෙ� � 
�ං� වැ� � �� �ත්ර ප ට යම 
�� � ය�" (ආවා ෙසායා 
ආදෙ�)

�ත �� බඳ ජය � ලා�ෙ� 
අධා න ග්රා� �ත �චා රය 
යටෙ� ��� ආ� ය ර-
�නෙ� �ම �ශන සාක �ඡා වට 
භාජන �ය �� යැ� �ත�. 
ෙ�ම �� ෙ�ම �ස, ක�-
ණා ෙ�න ජය ල� ආ��ෙ� 
වරද ෙනාද � ��, ඔ�� 
ෙව� ෙව� ෙප� �� ��, 
ක� ණා ර�න අෙ� ෙ� කර, 
ෙ�.ඒ.ඩ���. ෙපෙ�රා ආ�� 
ජය � ලා�ෙ� ප්රහා රා �මක 
�චා ර යට හ� �ණැ� ��� 
දරන මතය සැබෑ ව�. �ව� 
ෙතා��ෙ� සඳ සැත ෙප නවා 
යන අෙ� ෙ� ක රෙ� නැළැ �� 
�තය ෙහළා ද�න ජය � ලා� 
ෙ�ක රෙ� ෙහා මාන ව �ං හෙ� 
නැළැ �� � අග ය�. ජය �-
ලා�ට අ�ව ක� ණා ර�න 
අෙ� ෙ� කර �� �ක ෙහාඳ 
�ය� �යා නැත. එෙහ� 
��� ආ� ය ර�න ��� එම 
මතය �ෙ� ධ නය කර �� 
අෙ� ෙ� කර �ර �ත ප්රශ�ත 
� �� බඳ ඔ�ෙ� �ත්ර පට 
�තා ව� කා�ඩ ෙබාෙහා ම-
ය කම  �ද �� ද�වා �ෙ�. 
1972-76 කාල යට අ�ළ 
අෙ� ෙ� ක රෙ�  ප්රශ�ත �ත 
රචනා ෙලස සං�කා රක ��� 
ආ� ය ර�න �ත්ර පට �� ප ය කම 
රචනා උ�ටා ද�වා ඇත. අද 
පම ණ� ෙනාෙ� අපට ෙහට� 
�ෙය නවා (ඉහත ආ�මය) ර� 
ම� ර� �� ග�ඬ තලා වක 
(ආවා ෙසායා ආදෙ�) මා�ට� 
ස� (ක� �ය දහර). මා�ට� 
ස� �තය පම ණ� �ව අෙ�-

ෙ� ක රෙ� ක� �වය ප්රකට ෙකෙරන අ�� රච න ය� 
ෙලස මම ද��. ��� ආ� ය ර �නෙ� �ංහල �ත්ර පට 
�තා ව� නව තම කා�ඩ �වය ( 1967-71 හා 1972 - 76 
) ��ව කා�ඩ ත්ර ය ටම වඩා ප� ස මා�ත බව �� ��ය. 
�ත්ර පට �තා ව � ය� සං�ක ර ණය ය� ��� ෙපා� 
�ක� ෙකෙ� ෙහා ෙකාෙහ� ෙහා එක� කර ෙගන 
එ� ග්ර�ථ ය කට ඇ� ළ� ෙකාට �ද්ර ණය ��ම න� 
ඕනෑම අ�� අ� ණ �න �ට ෙහා ට�� ෙසට� ෙකන-
�ට කර �නට හැ� කට � �ත�. එෙහ� සං�කා රක 
���ෙ� �ායා මය ඊට හා�ප �� ම ෙවන� �ව�. 
�ත්ර පට �තා ව �ය �� බඳ ෙතාර � � ව �� ඔ�බට 
යන ඔ�, අ�ළ �ග �ළ �ංහල �ත්ර ප ටෙ� ගම� මග 
ෙවන� � ආකා රය, රා� මැ� හ ��ම, �ත රච ක ය� 
හා සං� ත ඥ ය�ෙ� ෙ� ප්ර� භාව ෙම�ම �බ ලතා ද 
ද� �නට සම� � ශා��ය ම�ටෙ� ත�ක ෙගාඩ න-
ඟ�.  එ� �� ��ග ල බ�ධ �චා ර ෙය� බැහැ රව �ෂ ය-
බ�ධ �චා ර යට සං�කා ර කෙ� නැ� �ව මනාව ප්රකට 
කර�. ෙ� හැෙර �නට �න මාෙ� ��ධ අංශ �� බඳ 
ඔ�ෙ� �ම �� ඇස ෙපර කෘ� වල ෙනා� ෙලස ව�ධ-
�ය සාධ �ය �ණ ය� ෙප��� කර �න�.

��� ආ� ය ර�න ��� �ංහල �නමා වංශ 
කතාෙ� �ළ වසර �� න ව ය කට වඩා වැ� කාල-
ය� �ෙයා ජ නය කළ �ත්ර පට �තෙ� �ණ �ව, 
හැඩ තල �ම ස �� සංගෘ �ත ෙමම කෘ� මාලාව 
�නමා ශාලාෙ� ෙහා ���� කඩ යක අෙල� � 
�ං� ෙපාත �ත සා� � ය� ෙලස ප්ර� � �මා ණය 
ෙකාට �ෙව සක ��ත කාල රා�ක ය කට �ෙගන ආ 
මහ� ��මාණ �ායා ම ය� ෙලස හ� �ව�. 1977 
� ඇ� ෙඹන දශක �� පෙ� �තා ව� ද ර�ක ශ්රාවක 
ෙ��ෂක ප්රජාව ෙවත �� නැ ෙමන අ� � ම� �නය 
උ� වන ෙත� අ� බලා ���.

��ධ �ස ගල �ප��

හැෙමා ෙගම කතාව එ�නත ගැන . ෙබෙහත ��න 
එක ගැන. ෙබෙහත ��දම අමා� 

ද නැ�ද �යන එක ගැන.
"අෙ� මම න� ඔය ෙබෙහත 

���ෙ� නෑ."   එෙහම �යන සම-
හ �� ඒ අතෙර ��ෙය නැ� වාම 
ෙනෙව�.

ෙලඩ� හැෙද�ෙන නැ� ෙව�න 
ෙබෙහ ත�; හ� ය ටම �ය නවා න� 
එ�න ත� �� නවා �යන එක අ�ට අ�� 
ෙදය� ෙනෙව�. අ� ෙගාඩ� ෙදනා තම�ව 
හ� තම�ෙග ද� ෙව� හ� ෙලඩ �� ෙ�ර-
ග�න එ�න� �ද ෙගන  �ෙය නවා. 

හැබැ� ඔබ ඒ �ද ග�න එ�නත �සා සමා-
ජෙ� අ�� අය� ඒ ෙලෙඩ� ආර�ෂා  ෙවනවා �යල 
�න ෙගන ��ය ද? ඒ වෙ�ම ඔබ ට� ඔෙ� ද� ව �ට� 
ෙලඩ �� ෙ�ෙර�න �� ව� �ෙ� ෙලෙ� හැෙද�ෙන නැ�-
ෙව�න ෙබෙහ� �ද ග�ත අ�� ���� �සා බව ඔබ �න-
ෙගන ��ය ද?

ඇ�ත ටම එෙහම ෙව�ෙන ෙකාෙහාම ද?
අ� ඒක ෙමෙහම ෙ��� ග��. 
අ� එ�න� කර�ෙ� �ෂ � ජ ව �� ෙබාෙවන ෙලඩ ව ලට. ඒ 

වෙ� ෙලඩ ෙබා ෙව�ෙන ෙකනා ෙග� ෙකනාට. 
ෙ��� ග�න ෙ�� ෙව�න අ� �ත� අ� දහ ෙදෙන� 

ෙ�� යට �ට ෙගන ඉ�නවා �යලා. ක� � ව� එ�න� �දලා 
නෑ, ඔ�න ෙලෙ� �ෙයන ෙකෙන� ඇ�� ෙ��ෙ� එෙකා-
ෙළා �වැ � යාට �ට ග �නවා. �� ෙමාකද ෙව�ෙන?

එෙකා ෙළා �වැ � යා ෙග� දහ වැ � යාට ෙලෙ� ෙබා ෙවනවා. 
ඊට ප�ෙස නවැ ෙව � යාට. ඔෙහාම ��� දහ ෙදනා ටම ෙලෙ� 
හැෙද නවා. 

අ� �ත� ප�වැ �යා එ�නත �ද ග�ත ෙකෙන� �යලා. 

එත ෙකාට එයාට ෙලෙ� හැෙද�ෙ� නෑ. ඒ �සා ෙලෙ� 
ෙබාෙවන එක ප�වැ � යා ෙග� නව � නවා. පළ � වැ �යා, 
ෙදවැ �යා, ��වැ �යා සහ හත ර වැ �යා ෙ�ෙර නවා. ඒ 
�ය�ෙ� එයා ලට එ�නත �ද ග�න තව �ක දව ස� ලැෙබ-
නවා. ඒ අය ෙලෙඩ� ෙ�ෙර�ෙ� ප�වැ �යා ෙබෙහත �ද-
ග�ත �සා. 

අ� �ත� ��වැ �ය � අට වැ �ය � ෙබෙහ� �ද ෙගන 
��යා �යලා. එත ෙකාට ෙපා�ෙ� අගට ෙලෙඩ� ආෙවා� 
දහ වැ � යා ට� නව වැ � යා ට� ෙලෙ� හැ�ලා  හ�වැ � යාෙ� 
ඉඳලා අ�� අය ෙ�ෙර නවා. ෙපා�ෙ� �ලට ෙලෙඩ� ආෙවා� 
පළ � වැ � යා ට� ෙදවැ � යා ට� හැ�ලා අ�� අය ෙ�ෙර නවා.  
�� ෙ�ෙර�න ඕනෑ ෙබෙහ� �ද ග�ත ��වැ � ය� අට වැ-
� ය� �සා හත ර වැ �යා, ප�වැ �යා, හය වැ �යා සහ හ�වැ-
� යාට ෙලෙඩ� ෙ�ෙර�න ෙලා� ආර �ෂා ව� ලැෙබ නවා.

�� �ත�න ප�වැ �යා ඇෙර�න අ�� නව ෙදනාම 
ෙබෙහ� �ද ෙගන ඉ�ෙ� �යලා. �� ප�වැ � යාට ෙලෙ� 
හැෙද�න න� ෙලෙඩ� ප�වැ �යා ගාව ටම එ�න ඕනෑ. 
ෙවන ෙකාතන ෙලෙඩ� �� ය� එයාට ෙලෙ� හැෙද�ෙ� නෑ. 
ෙමාකද අර ෙබෙහ� �ද ග�ත අය �ෂ � ජය එයා ළඟට එන එක 
නව �ත නවා. 

"අ�ෙයා මම ඔය ෙබෙහ� ��ෙද� නෑ - මට ෙලෙ� හැ�-
ෙන� නෑ " �ය �ය කෑ ගහ�ෙ� ඔ�න ඔය ප�වැ �යා 
වෙ� අය. ඇ�ත ටම එයා ලට ෙලෙ� හැෙද�ෙන නැ�ෙත ඇ� 
�යලා �� ෙ�ෙර නවා ඇ�.

අ � � එක  ෙබෙහත �ද� නැ� ෙකෙන� 
�ය�ෙ� �ෂ � ජ ය කට තව� ෙබෙහත 
�ද� නැ�  ෙකෙන� හ�බ ෙවන ක� 
ඉ�න �� ව� නවා තැ න�. නැ� කරල 

�� සම හර ෙලඩ කාෙල කට සැර ය� ඔ�ව 
උ�ස�ෙ� අ�න ඒ වෙ� අය ෙගාඩ� එක� 
�ණාම. අ� ෙ� රෙට� ෙපා�ෙයා වෙ� ෙලඩ 
සද හ ටම නැ� කරලා ��ෙ� තම�ට වෙ�ම 

අ�� �� �� �ට�, තම�ෙග ද� වට වෙ�ම  
අ�� ද� ව �ට� ආදෙ� කර� හ� යට ක�න නැත� ළම ය ව� 
වඩා ෙගන හැතැ�ම ගණ� ප�� ඇ�� ආ��ෙ� සාය න-
ෙය�  වර �ද�ෙ� නැ�ව හ� �ෙ�ට ද� වට ෙබෙහ� �ද ග�ත 
ෙගාඩ� අ�මලා තා�තලා ���. 

අ�න ඒ කැප �ම �සා තම� අද ඔෙ� ද� වට එ�නත ��-
න ක� ෙලෙ� හැෙද�ෙ� නැ�ෙ�. 

ඒ �සා ඇ�ත ටම ඒ ෙගෟර වය �� ෙව�න ඕන අ�න ඒ 
�� ���ට.

ෙපා� ෙයා ව ලට �ත ර� ෙනෙව� ෙකාෙරා නා ව ල ට� එෙහ-
ම�. �� ව� ෙවන ��ම ෙවලාෙව එ�නත �ද ග�න.  ෙමාකද 
එ�නත ��දට ප�ෙස ආර �ෂාව ලැෙබ �න� �ක දව ස� 
යනවා.

�� ෙ�ෙර නවා ඇ� �ර ෙය� ෙව�න �� ව� එ�න ත� 
�ද ෙගන �ස� එ�න ත� එපා �යලා ෙනෙව� �යන එක.

�ව� ෙතාට ව�ත

��ච� ෙහා� ��� ෙපා� 
ෙගදර ��ත කා ල යට ෙගෙනන 
��� ආ� ය ර�න

අ�� ආබාධ 
ෙමා ෙගම කතාව එ�නත ගැන . ෙබෙහත ��න 
එක ගැන. ෙබෙහත ��දම අමා� 

එ�න ත� �� නවා �යන එක අ�ට අ�� 
ෙදය� ෙනෙව�. අ� ෙගාඩ� ෙදනා තම�ව 
හ� තම�ෙග ද� ෙව� හ� ෙලඩ �� ෙ�ර-

හැබැ� ඔබ ඒ �ද ග�න එ�නත �සා සමා-
ජෙ� අ�� අය� ඒ ෙලෙඩ� ආර�ෂා  ෙවනවා �යල 

ෙමාකද අර ෙබෙහ� �ද ග�ත අය �ෂ � ජය එයා ළඟට එන එක 
නව �ත නවා. 

"අ�ෙයා මම ඔය ෙබෙහ� ��ෙද� නෑ - මට ෙලෙ� හැ�-
ෙන� නෑ " �ය �ය කෑ ගහ�ෙ� ඔ�න ඔය ප�වැ �යා 

"අ�ෙයා මම ඔය ෙබෙහ� ��ෙද� නෑ - මට ෙලෙ� හැ�-
ෙන� නෑ " �ය �ය කෑ ගහ�ෙ� ඔ�න ඔය ප�වැ �යා 

"අ�ෙයා මම ඔය ෙබෙහ� ��ෙද� නෑ - මට ෙලෙ� හැ�-

වෙ� අය. ඇ�ත ටම එයා ලට ෙලෙ� හැෙද�ෙන නැ�ෙත ඇ� 
�යලා �� ෙ�ෙර නවා ඇ�.

අ � � එක  ෙබෙහත �ද� නැ� ෙකෙන� 

�� සම හර ෙලඩ කාෙල කට සැර ය� ඔ�ව 
උ�ස�ෙ� අ�න ඒ වෙ� අය ෙගාඩ� එක� 
�ණාම. අ� ෙ� රෙට� ෙපා�ෙයා වෙ� ෙලඩ 
සද හ ටම නැ� කරලා ��ෙ� තම�ට වෙ�ම 

අ�� �� �� �ට�, තම�ෙග ද� වට වෙ�ම  

හැ��ව 
අ� �� 



ෙකා� ම� �ග �ධය සහ ෙකා� ම� �නා �� බ ඳව 
ෙකාෙත �� ක�, � පබැෙ�. ඒ ක�, � අසන �ය වන 

�ට අපෙ� නැහැ �� අගට ෙකා� ම�වල ඉ� �� �වඳ �ෙනන 
තර�ය.

ෙකා� ම� �ෙපන සම යට බ්ර� ලය, ඉ�� යාව, ෙ�ම නය සහ 
�ය �නා මය වැ� රට ව ලට සංචා ර ක ය� දස දහ� ගණ �� ඇ� 
එ�. ඒ ෙකා� ම�වල �ව, �වඳ �� ෙ� �ඳ ග �න ට ය.

ෙප� පහ� ෙහා හය� ස�ත සරල ��දර ෙකා� ��පය 
එත ර�ම �� �ය. ඉ� �� ෙද�ෙ� සම ���ච �ව ඳ� ගා�-
�යා මෙලක �ව ඳ� ස�� �ත � �� �� 
�ව ඳ�.

උ� සන � මැ� �� �� වට සව� 
ෙද��, ෙකා� ම� දහ� ගණ නක 
��� �වඳ එක වර �� �� අව� � 
අ� ත ය� මම ද අ��ඳ ඇ�ෙත�. 

ඒ අෙ� ෙගව �ෙත�  එ� පෙසක 
පැර� ෙකා� ග� �� ප හ� පමණ 
�� බැ��. 

 අ�� පල � රක ��ය ග� �� 
ෙකා� ෙග� ෙපා�� ��� ඉ� 
ර� පැහැ ෙය� බැබ ෙළන කාල-
යට අෙ� අ�මාට �ව න� නැත. 
ඇෙ� �ය � ය� � අප ට� එෙ� මය. 
ෙකා� කඩ �නට, ඒවා එක� ෙකාට 
පැ� � වල අ�රා අ�ෙ� �ය ළා ග-
�නට, �යැ �� ෙකා� වංෙග-
� ෙ�ලා ෙකාටා �ය� කර �නට 
යනා� වශ ෙය� අප ��� කළ 
�� වැඩ රාජ කා� අප ම ණය.

 අප �ෙව සට ෙම�ම, ෙගව-
�ෙත� � ෙකා� ග� �� පය 
එකල ෙබාෙහා �ෙව �ව ලට ෙහාඳ 
අම තර ආ� ය ම� ලබා ��ෙ�ය. 
එෙම�ම ��� ග�වැ � ය �ට �ල� ෙගවා තම 
�ෙව සට ෙකා� �� ෙගන එ�නට �ව ම නා ව� 
�ෙ� ද නැත.

 �ය� ෙකා� ඇට කබෙ� බැද ෙකාටා �� 
ෙකාට ෙපෙ� ර ෙය� හළා ග�නා කාලය අත ර �ර අවට 
ෙගව� ම��ය �රා ෙකා�  �වඳ ��ද ය�. 

"නැ�ෙ�, ෙකා� �� �ව ඳ� ��ණා. ආසාෙව බෑ."
අසල �ෙව සක ගැ�බර මව� පව ස�ෙ� ෙකා� �� �ක� 

ඉ�ලා ෙනා ඉ�ලාය. 
 "අෙ� අ�ෙක, බෙ� අමා � ව ක ට ව� ග�ඩ ෙගදර ෙකා� නෑ. 

ෙකා� බ�න �වඳ �� ල� ෙ� ආෙව."
 අ�මා ෙවෙහ සව බැද සැක� ෙකා� �� ව �� අඩ� 

පම ණම අහල පහළ �ෙව �ව ලට ෙබ� ය�ෙ� ඇෙ� 
ස� ට� සම ඟ මය.

 සාමා � ෙය� වස ර කට ෙද�� වතා ව� 
ෙකා� ම� �ව �� �� ඉ�� යන අෙ� 
�� අම �� න �ද යට සහ �ම � යට 
ප� කරන තව� කාර ණා ව� �ෙ�. ඒ 
පැ�ත පළා ෙ�ම ඇ� ෙකා� ග�වල 
ම� එකම උ� ස න ක� �ක �ත �ම�.

 එ�- නට � 
මැ�ස�ට රජ ම��ය. ඒ �� � � ෙ�ම අව �ව 

වැ� ෙවෙහ ස� ෙනාමැ �ව උ�ට 
එකම ගස �� ම� �ය දහ� ගණ නක 
ෙරා� උරා ගත හැ� �ම �සාය.

උ� සන පාස ලට යන අත ර මඟ අප නැව� 
නැව� බල�ෙ� ��ම ෙය�. 

"ෙ� බල �නෙකා ෙ� ගෙහ� ම�. අර 
ගෙහ� ම�. හැම තැනම ෙකා� ම� එක 

දව ෙසම ��ලා."
 අන � �ව අප ෙසාය�ෙ� ම� 

ෙනා� �� ෙකා� ගස� ෙකාතැ නක 
ෙහා ෙ� �� �යාය.

 මන මා � ය� ෙ� �ෙ� �� වට 
ෙකා� ග�  �වට  සැර �� එව� දව සට 
�ය ගණ� ම�� සැ� ෙකා� ම� මාලා 
කර ල �� අප ��ෙ� මහ� � ආ�වා ද ය�.

                   *******************
 ��ච ම� �ල ෙ�ම ඉප �� ෙකා� 

මල පළ � ෙව�ම ලංකා වට පැ�ණ 
ඇ�ෙ� ෙ�ම නෙ� �ට ඉ�� යාව හර හාය. ඒ 
දහ හ� වැ� �ය ව ෙස� �ල භාග ෙ��  ���� 
ව�ද නා ක � ව�ෙ� මා�ග ෙය�. 

ෙකා� ගස ෙම� වැ�ණ ද එය භා� ත යට 
ග�ෙ� ෙකෙ� �� එකල 
ෙහළ �� �න �ට නැත. 
ඔ�� කෙ� ෙකා� ද� 
වෑංජ න ය� ෙලස �� ෙයල 

�� ම�, �� �වඳ ම� ��� 
�දට ගැ� ම� බව �යැෙ�.

 ප�ව ල�ෙ� �� ��� 1740 ව�ෂ ෙ�� 
පහත රට ප්රෙ� ශ ෙය� ෙකා� වගාව සැල �� 

සහ ග තව ආර�භ ෙක�ණ ද එය සා�ථක ෙනා�ය. 
ඊට ෙ�� � ඇ�ෙ� පහ ත රට ෙ�ශ � ණය ෙකා� 

වගා වට ෙනාගැ ළ � ම�.
1824 වස ෙ�� ඉං� �� ��� ම�ම  පළා ෙත� ග�ෙනා �ව 

ප්රෙ� ශ ෙය� ෙකා� වගාව ආර�භ ෙක��. අද ෙ�රා ෙද �ය උ��ද 
උ� නය එවක එම ෙකා� වගා වට යට � �� �� ෙය� ෙකාට ස-
කැ� පැවෙ�.

ලංකාෙ� ෙකා� වගාෙ� සා�ථ කම �ගය 1830 - 1860 කාල 
�මා ව�. 1860 වන �ට ෙලාක ෙය� ෙකා� අප න ය නය කරන 

ප්රධා නම රට ව� �න �ෙ� බ්ර� ලය, ඉ�� � � යාව සහ 
ලංකා ව�.

 එෙහ� 1869� ප� ලංකාෙ� ෙකා� වගාව �ඳ 
වැ� ඇ�ෙ� ෙකා� පත්ර ව ලට ෙකා� මල කඩ 
(Coffee Rust) න� ෙරාග ය� ෙබා�ම 
ෙ�� ෙව�.
 1900 වන �ට ලංකාෙ� ෙකා� වගා වට ෙව� 

� �� ඉඩ� අ�කර එෙකා ෙළා �ද හ� ���ය 
අ� ෙද ක� ෙ� වගා වට යට� �ෙ��.

ෙකා� කාෙ� කතා ෙහා ෙකා� කාෙ� 
ෙමා�ත ර යැ� පව ස �� සම හර ඉපැ ර� චා�ත්ර 

වා�ත්ර පවා අව � ෙව� බැහැර කර �නට අද සම හ ෙර� 
�� �ව ���.

 එෙ� ෙවත� 19 වන �ය ව ෙස� මැද භාග ෙ�� ලංකාෙ� සංව-
�ධ න යට ඍ� ෙලසම �යක � ඇ�ෙ� ෙකා� වගා ව�.

ඊට� වඩා කන ගා � � යක කාර ණ ය න� එ� ෙකා� අප න ය නය 
ස�බ �ධ ෙය� ��� දරා �� අෙ� රට ෙකා� ආන ය නය සඳහා 
ෙම�  �ද� ස�භා ර ය� වැය කරන වග අස �නට �� � ම�.

 අද වන �ට අෙ� රට �රා ෙකා� වගා වට ෙව� � ඇ� �� �� 
ප්රමා ණය ෙහ�ට යාර 60580� ද�වා අ� � ඇත. ෙ� අතර, 2018 
වස ෙ�� � ලංකා වට ෙකා� ෙටා� 766� ආන ය නය ෙකාට ඇත.

අ� ත ෙ�� �ෙව �වල වැට මා� මට වවා �� නැත ෙහා� ෙගව-
� වල ඉෙ� ටම වැ� �� ෙකා� ප�� �� බ ඳව අද නගර වැ� ය�ට 
තබා ග�වැ � ය�ට පවා අම ත කය. �ප� මාර කැ �� වට යන අප 
අ�ක �ල� ෙගවා ර� පැහැ ආව ර ණ ය� ස�ත මනා �මැ � ම �� 
�� ෙකා� පැක �� ව� �ල � ග�ෙ� අ�ක �ල� ෙගව ��. අප 
එෙ� කර�ෙ� එ� ප� ල කට වා�� කව සෑෙහන ෙකා� ප්රමා ණය 
ඉතා  �� �� හා ��වා ස � යක ෙලස ෙගව �ෙ�ම වවන ලද ෙකා� 
ප�� ෙදක �න �� ලබා ගත හැ�ව �� ය �ය.

��ලා �ෙ� �ංහ

සං�කරණය - ��� ජයෙ�කර

‘බ�දර ම�ල’ ගැන ඔෙ� අදහ� අපට �ය�න
‘බ�දර ම�ල’, �න�ණ, අංක 35, ෙ�� හ��,

�.ආ�. �ජයව�ධන මාවත, ෙකාළඹ 10.

baddaramalla@lakehouse.lk

2021 ෙපබරවා� 09 අඟහ�වා� ෙකාළඹ �. ආ�. �ජයව�ධන මාවෙ� අංක 35 දරණ �ථානෙ� ��� ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම ��� �ද්රණය කරවා ප්ර��ධ කරන ල�.

IV
��ව 2021 ෙපබරවා� 09 අඟහ�වා�

එකම ගස �� ම� �ය දහ� ගණ නක ෙමා�ත ර යැ� පව ස �� සම හර ඉපැ ර� චා�ත්ර 

 අ�මා ෙවෙහ සව බැද සැක� ෙකා� �� ව �� අඩ� 
පම ණම අහල පහළ �ෙව �ව ලට ෙබ� ය�ෙ� ඇෙ� 

 සාමා � ෙය� වස ර කට ෙද�� වතා ව� 

මැ�ස�ට රජ ම��ය. ඒ �� � � ෙ�ම අව �ව 
වැ� ෙවෙහ ස� ෙනාමැ �ව උ�ට 
එකම ගස �� ම� �ය දහ� ගණ නක 

ලංකාෙ� ෙකා� වගාෙ� සා�ථ කම �ගය 1830 - 1860 කාල 
�මා ව�. 1860 වන �ට ෙලාක ෙය� ෙකා� අප න ය නය කරන 

ප්රධා නම රට ව� �න �ෙ� බ්ර� ලය, ඉ�� � � යාව සහ 

� �� ඉඩ� අ�කර එෙකා ෙළා �ද හ� ���ය 
අ� ෙද ක� ෙ� වගා වට යට� �ෙ��.

ෙමා�ත ර යැ� පව ස �� සම හර ඉපැ ර� චා�ත්ර 

�මා ව�. 1860 වන �ට ෙලාක ෙය� ෙකා� අප න ය නය කරන 
ප්රධා නම රට ව� �න �ෙ� බ්ර� ලය, ඉ�� � � යාව සහ 

වැ� ෙවෙහ ස� ෙනාමැ �ව උ�ට 
එකම ගස �� ම� �ය දහ� ගණ නක 

� �� ඉඩ� අ�කර එෙකා ෙළා �ද හ� ���ය 
අ� ෙද ක� ෙ� වගා වට යට� �ෙ��.

ෙමා�ත ර යැ� පව ස �� සම හර ඉපැ ර� චා�ත්ර 

පම ණම අහල පහළ �ෙව �ව ලට ෙබ� ය�ෙ� ඇෙ� 

 සාමා � ෙය� වස ර කට ෙද�� වතා ව� 

මැ�ස�ට රජ ම��ය. ඒ �� � � ෙ�ම අව �ව 
වැ� ෙවෙහ ස� ෙනාමැ �ව උ�ට 

�මා ව�. 1860 වන �ට ෙලාක ෙය� ෙකා� අප න ය නය කරන පම ණම අහල පහළ �ෙව �ව ලට ෙබ� ය�ෙ� ඇෙ� 

නට � 
මැ�ස�ට රජ ම��ය. ඒ �� � � ෙ�ම අව �ව 

වැ� ෙවෙහ ස� ෙනාමැ �ව උ�ට 

�මා ව�. 1860 වන �ට ෙලාක ෙය� ෙකා� අප න ය නය කරන 
ප්රධා නම රට ව� �න �ෙ� බ්ර� ලය, ඉ�� � � යාව සහ 
ලංකා ව�.

� �� ඉඩ� අ�කර එෙකා ෙළා �ද හ� ���ය 
අ� ෙද ක� ෙ� වගා වට යට� �ෙ��.

ෙකා� ම�.

ෙනාෙප ෙනන බල ෙ� ග  ගැන �� �� ��වාස කර �නට 
පට �ග�ෙ� ආ� �ගෙ� පට �මය. ෙ� ජ�ම ග�ය ෙලාව 
ෙබාෙහා ��� මන ��  බැහැර කර �නට යා ෙනාහැ �ය. කවර 
ආග� ශා�තෘ ව ර ය� ෙහා ෙ�ශනා කරන ලද ධ�ම ය� අ� බවා 
අ�ධා � ක ර ණ ෙය� ෙයෙදන ෙ� �� ��ල ෙමාෙ� ඇ� ජාවා ර-
�කා ර ය �ට ඉ�ල ම�.

�ය වසෙ� �� කා��ෙ� � මල යා ල� �න මාෙ� එ� �� 
� 'ට්රා��' එබ� �නමා කෘ� ය�. ෙ� �නමා කෘ�ය එ�තරා 
ආකා ර ය කට �� �ඩ� මත යන ගම න� ෙ� හැ� ණ� �ත්ර ප ටෙ� 
අ�ධ භාගෙ� �  ��ක ඉල �ක ෙය�  බැහැ රව  යෑම  අවා ස නා-
ව� ෙ� ගත ��ය.

   �� ස� අෙල� ව�ෙ� ෙකෙලස ද? නැත ෙහා� කෙ� 
ය�ෙ� ෙකෙලස ද? ෙ� කෙ� යෑෙ� ෙකළ වර ඔ�ම හැ� බලන 
�ට �� ව�ෙ� �ම� ද? ඔ� ��� අෙල� කරන ලද ෙ�ම පාරා-
ව ළ �ල� ෙකාට ග�නා කල නැත ෙහා� තමා ���ෙ� උ� ලක 
බව වැට ෙහන කල ෙකන� ��ණ ෙදන ගැට �ව  අ�ව� ර��  
නමැ�  මල යා ල�  �න මා ක � වාෙ� ෙදවන �නමා කෘ�ය ෙලස 
එ� �� ෙ�ය.. 

 'ෙ�රල �න මාව' නැත ෙහා� මල යා ල� �න මාව අෙ� අව-
ධා න යට පාත්ර �ෙ� ෙමයට දශක �� ප ය කට ම�ෙත� එ� මහා 
�න මා ක � ව� � අ��  ෙගාපා ල � �ණ�, �. අර � �ද� වැ� 
�න මා ක � ව� �සාය. එ� ��� ෂා� එ� ක��ෙ� '�ර�' �ත්ර-
ප ටය තර� ෙමරට ත� ණ ය� ��ම� කළ තව� මල යා ල� �ත්ර-
ප ට ය� නැ� තර�ය. '�ර�' එව කට ෙමරට ��  ෙ�ශ පා ලන හා 
සාමා �ක �� �� සමඟ බ�ධ �ම �සා '�ර�' අ�ෙපා ත� ෙකාට 
සල ක �නට එකල ත� ණෙයා කට �� කළහ.. එෙහ� ඇ�ත 
න� �ර� ඉ�� යාෙ� වැ�ම අ�ත�ජා�ක ස�මාන �� �ත්ර ප ට-
ය� ෙලස එකල ෙගෟර ව යට පාත්ර �ව ද �� කෙලක  ෙ�ර ලෙ� 
�නමා ශාලා එය �ර ගත කර �ෙ� වග �ම බාර ෙනාග� බවය. 
ෙකෙ� ෙවත� එ�� ප� කෙලක �� වන �තන ස�ප්ර �ය �ළ 
මල යා ල�  �න මා ක � ව� ඉ�� යාෙ� ෙස� �නමා කෘ� �ව ලට 
අ� ෙයාග කර �නට පට� ග�ෙ� ඔ�� ෙතාරා ග�නා ෙ�මා-
ව� මතය. ෙම� ඇ� �ෙ� ෂ �වය න� ඔ�� ෙතාරා ග�නා 
�ත්ර පට ඉ�� යා� �න මාෙ� ඇ� �ප්ර කට �නමා ෛශ�ය හා �� 
කර ග�ත ද එ� ෙගාඩ න ඟන ච�ත හා �� �� සාමා� ම�-
� ය� අත �� ඉ�ම� �� මට ඔ�� ද�වන සම �ක මය. ඒ එ� 
වැද ග� අව �ථා ව� �ෙ� �ට වසර �ප ය කට ෙපර �ර ගත �, 
මල යා ල�  �න මාෙ� ෙගාඩ නැ� �ංහල, ෙදමළ, ක�නඩ ඇ�� 
භාෂා රා� ය කට ප්ර� � �මා ණය � ��� �ත්ර ප ට ය�. ට්රා�� �ත්ර-
ප ට යට එයට වඩා ෙවන� ව�ෙ� එ� ඇ� අ�ත �ග තය �සාය.

 �� ප්රසා� ධනා �මක ��තන ෙ�ශ ක ෙය�. ප�ං �ය ඉ��-
යාෙ� පහළ ම ��ව � ක�ා � මා� නග ර ෙ�ය.  �� ෙ� 
ෙ�ශනා ෙකත ර� ජන �ය �ව� ඔ�ට ලැෙබන ආ� ය ම� නැත. 
ඔ� ඇ�ත ටම ගත ක ර�ෙ� ෙහාට ල යක ෙ�ට �ව ර ය� ෙලස 
ය.  ඔ�ෙ� බාල ෙසාෙහා �රා වන �ංජ� �ය �� නසා ගැ �ම 
වළ �වා � මට ෙ� ෙ�ශ නා ක� සම� ෙනාෙ�. ඔ� ��බා� ෙවත 
ය�ෙ� එ��  ප� වය. ඔ�ට අ�� �� යා ව� ලැෙබ�ෙ� ක�� 
�න හ� නා ග� ��යා සප ය �� ය� හර හාය. ඒ  ෙසාල ම�  
සහ   ෙතාම� ළඟය. ඔ��ෙ� �ාපාර ජාල යට එ�වන අ��ම 
�ාපා රය භ��ය අෙල� �� ම�. ඒ සඳහා �� ෙතාරා ග�නා 
එකම ෙ��ව ඔ� ස� �ඛ � ක ම�. එ� �� �ව සඳහා ඔ�� �� 
ෙ�ර ලෙ� ෙකා�� ෙවත �ට� කර හ��. එතැ� පට� ෙ�ව ගැ� 
ප්රා� හා �යය පා�න� වන �� ප්රසා� ෙජා�වා කා�ට� ෙලස 
හැ� �ෙව�. ඔ� ෙගා� ව� කතා කර � මට ද ෙකා�� ඇ� �ද �-
මට ද ෙරා�� �ව ප� කර � මට ද සම �ව�ෙ� ඒ සඳහා සැල �� 
ෙසා�ම� හා ෙතාම� ස�ව ��ණ ෙහ��ය.  ��ෙ� එකම 
ආශාව ��ෙ� අවම වශ ෙය� �� �� �ය ගණ න� ඉ� �ෙ� 
ෙ�ශ න ය� පව �ව �නට ය. �� ට එය ෙනාහැ� �ව� ෙජා�වා 
කා�ට� ෙලස ප්ර� � �මා ණය � අ�� ��ග ල යාට එය හැ� ෙව�. 
ෙ� �ාපා � ක ය� ෙදෙදනා ඉතා ���ම ෙලස �� ෙ� හැ� යාව 
ආග� ප්රචා රය හරහා ෙයා� ග�ෙ� �� ���ෙ� භ��ය ගරා-
නා ව� කර �න ටය.

ෙලාකය �රා පැ�ර �ය ෙ� භ��ය අෙල� ��ෙ� �ාපා-
රය ෙජා�වා කා�ට� තාර කා ව� බවට ප� කර�. ඔ� ෙව�-
ෙව�  හැම තැ නම ���� ය. එෙහ� ඇ�ත න� ඔ�ව ඉතා 
���ම ෙලස අෙල� කර �නට ෙසාල ම� සහ ෙතාම� සම� 
� �� ම�. එය වටහා ෙනාග�නා ෙජා�වා කා�ට� ත� වම 
නැ� � � මට නැත ෙහා� අ� � �� ක යා ෙග� ෙතාර ත� වම 
නයා නට �නට පට� ග��. ෙජා�වා කා�ට� �ව� �ය �� 
ආකා රය, යා� �� ර� ෙ� �ය� ෙ� �ර ණය කර �ෙ� ෙසාල-
ම� හා ෙතාම�ය. එ� අව �ථා ව ක� ෙසාල ම� සහ ෙතාම� ෙ� 
ෙමෙහ ය �ම පවා අ� බවා කට �� කර �නට ෙජා�වා සැර ෙස�. 
. එ� ප්ර� ඵ ල ය� ව�ෙ� ෙජා�වා �ප වා �� ස��ඛ සාක �ඡා-
ව කට �� ව �කාර ෙලස සහ භා� �ම ය. ෙමය වා�තා කර�ෙ� 
මැ��� න� වා�තා ක� ය. ෙකෙ� ෙවත� මැ��� ෙ� අ� ෙයා-
ගය �� ව� න� ෙ� ස�� �කා ශය අත ර �ර ප්රා� හා �ය� කරන 
ෙලසය. ෙකෙ� ෙවත� මැ��� කැම රාව ඉ� � � ටම �� නැ�ව 
වැෙට�ෙ� ෙජා�වා ෙ� ප්රා� හා�ය පෑෙ� ශ��ය ෙප�වා 
ෙද��. එෙහ� ඇ�ත න� ඔ�ට ඉතා රහ � ග තව ම�ද්ර� ලබා 
�මට ද ෙජා�වා සම� �ම�.

ෙකෙ� ෙවත� ෙජා�වා අව ෙබාධ කර ග�නා එ� ෙදය� 
න� තමා ෙ� �ාපා � ක ය�ෙ� අත �ක ඩ ය� පම ණ� බවය. 
ෙසාල ම�ෙග වච න ෙය� �ය නවා න� වහ ල �ට වැඩ කර නවා 
හැර ෙවන� ෙදය� නැත. ෙකෙ� ෙවත� ඔ�  ගම� කර�ෙ� 
ෙලාකෙ� ඉතාම �ෙඛා ප ෙභා� ෙමාට� රථ ව ලය. නව ��ෙ� 
ඉතාම ඉහළ ෙහාට �වල ය.  ෙ� �ාපාර ජාල ෙය� පලා ය�නට 
ඔ�ට ඉඩ කඩ ෙනාමැත. ඔ�ෙ� ආ�ච �ය ෙය� �� වන ඖෂධ 
ෙතාග ගණෙ� අෙල� ෙව�. එෙහ� එ� ප්ර� ඵ ල ය� ව�ෙ� �ඩා 
ද� ව �ෙ� මර ණය �.

ආගම සහ භ��ය අෙල� ��ම ෙ� වන �ට ෙලාව �රා අ� �-
ශාල ආ� ය� මා�ග ය�ව ඇ� බව අ� � ෙව� �ව �� ෙනාෙ�. 
ෙ� �ත්ර ප ටය ෙගන එන මහා ප්රා� හා�ය අව සාන කාලෙ� � 
එ� ඒකා ග්ර තා වය �ඳ ෙහළ �නට �න මා ක �ෙ� �ර නාට ක යට 
��ෙ�. එය �� ව�ෙ� ෙජා�වා ෙලස ප� ව �ත නය � �� �වා�න 
ව�නට පට� ග� �ටය.   

ෙද� ය� අෙල� ෙකාට 
��ත අය කරන 
ට්රා��

�ත්ර ප ටය එත �� එහාට සා�ප්ර � �ක ඉ��ය �ත්ර ප ට යක අංග 
ල�ෂ ණ ව ලට මා� වන බව ෙපෙන�. එෙහ� �ත්ර ප ටය �රාම 
ඉ�� යා� �න මා වට අ�� ෙ��ෂ ක ය� ඇද ගැ�ෙ� හැ�-
යාව �න මා ක� ��� �ග ටම පව �වා ෙගන ය�.

ෙම�� Fahadh Faasil ෙ� අ�� රංග නය �ත්ර ප ටය �රා ඉහළ 
අග ය� ග�. ෙලෟ�ක සැප ස�ප �ව �� ෙතාරව ඉහළ ��-
ත ය� ෙ�ශනා කරන අ�ා ��ක නාය ක ය�ෙ� උ�ප්රා ස ය�, 
ෙපෟ�ග �ක �ප� සහ ��� ෙමාට� රථ ව �� �� ඉහළ �� ත-
ය� ෙබාෙහා �ට අ� ගා � ක ය�ෙ� �සට ල� ව�න� ෙනාෙ�. 
ෙ� �ය�ල අ� ග ම නය කරන ෙබාෙහා ෙදෙන� අ�ධ ෙලස 
උ� ලට වැෙට�.

   ෙ� �ත්ර ප ටය ව�ත මාන ෙලාකෙ� � අප අවට ඇ� ෙබාෙහා 
ෙ� ගැන නැවත �තා බල �නට �ර ණය කරන �ත්ර ප ට ය�. 
�ත්ර ප ටෙ� අව සා නය අ� ශය �යා� අව සා න ය� බවට ප� ව-
�ත නය �ම �න මා ක� ���  �ල ෙගාඩ නැ� ප්ර� භාව එක වර 
�ඳ ෙහ ළ �න�.

�න මා ක �වා 'ට්රා��' ෙගාඩ න ඟ�ෙ� ආග �ක �කා ය� 
�ෙ� ච නය �� මට ෙනාෙ�. ආග �ක මත වාද අෙල� කරන 
�ය� ෙදනා �� ව� කර �නට ඔ� සම� ෙව�. ෙමය අ� �-
��ට �නමා කෘ� ය� ෙනා� ණ� එ� �ව� ව�නට ෙගාඩ-
න ඟන ච�ත අප එ� ෙන� අ�� �න සාමා� �� �� අත �� 
ඉ�ම� ��ම �සා මල යා ල� �න මාෙ� ව�ත මාන සල �ණ 
ද එ� ��ය හැ�ය. අප ඉව � �ෙල� නැර �ය ��ෙ� �නමා 
කෘ�ය හා අප අතර ඇ� ෙපෟ�ග �ක ස�බ �ධතා ෙකෙල සද 
ය�න �ග්රහ කර ��.

අ�ණ �ණ ර�න

ක� යාෙ� ��ය
දස වස� එ�ක තව �� මහ� ඉව � වම
ඕනෑම �තක �ෙප නවා ක� ම�
ක� ෙය�ම ෙ� ��ම �යා ග�නට ඇහැ� 
�වා ඇ� ���ය �ෙ� එ� ��
�යා ගත ��ම ෙ� පැහැ � �ව �ය �නට 
බල �නට ඕනැ නෑ තව� ක� ය�
ෙකාක ට� අ� � ෙය� �ය ව�න න� එපා
ඇෙන� ෙම� �� හද ව තට �ස උ�

�ණ ගැ�� කාලෙ� �� �තම ම� කළා
�ඹ දව� � නැ�ව අ�� කළ ක�
ගැහැ� �� අව� කළ අ�� මායාව ළඟ
�ය ෙනා� �� �නට ��ෙණ නෑ ස�
කාෙග කාෙග �� ආදෙ� �� � ෙකෙන�
අ�� ෙවන ව න� �ෙබනා �රා ��
වාස නා ව�ය �� ෙනාෙ� �� කාලෙ�
�ඹය මං ෙ��ලා �ත �� ෙද�

මෙග �න �ව� සහ  අ� බඹ� වර ල සට
ෙවන ෙවනම �යැ �ණා ෙසා�� පද වැ�
ර� ෙදෙතාල, නැඹ, උ�ළ ගැන �� ක� ය ��
�� වැ� �මට බර �� �ස ��
මං ෙනා�� මෙ� හැඩ, ක� ය �� බල න ෙකාට
�ෙ� ��ණා දහ� ගණ න �� ම�
මං තර� �� කර� ගෑ� ෙය� ෙවන තැනක
නැතැ� �� එක ෙමාඩ ක ම� මහ ප� 

කාර බැඳ �� ත යට ආෙව අ� �� � ය� 
ග� ෙල�� මහ සංග්රා ම ය�  ජය
අ� පා� ෙමානවා ද �ඳ� ව� �ඟ නැ�ව 
ආදෙ� �ෙ� න� �ෙර �නට ළය
�� හැ� ෙකා� තර� වැර �� ද ෙ��ෙ� 
ෙග� ය�න� ෙපරය ම�� � �ය
බලා ක� �ය �නට පම ණ� ය සෑ�ෙ�
එ� ඒ සය න ෙය� මෙ� හැඩ කය

හ� ෙදන ෙ� ෙකා� ඔෙ� �තල ෙව� 
උ�� �ය �� � ව� යවන පර ෙලාව
�� ෙදෙව� පාර ට� මත� ෙක� වම ��න
බ� පෙත� �ෙන �ෙ� නැ� ද රස �ව
ක� ෙනා�ක උ�න න� �ල �ට� �ඹ �ව
සැක කර �නට �ණ� ��ණ මට තව
සැක� නැ� වම ද�� "��" �යන වචෙන හැර 
�ඹට ඕනෑ තර� වචන ඇ� බව

අහස ෙදස ෙපාෙළාව ෙදස හැ�� ඇ� ෙමාෙහා ත කට 
ෙයා� �ණා න� මෙ� අ�� ඇ� ෙවත
ආල ක� රාග ක� �තර ෙනාව �� ක� ද 
�ර ව�න ඉ� �ණා �ෙ� ක� �ත
ආද ෙර�  �මා කර �ක ද ෙකාපය ද ෙදක 
අ��ෙ� �� කළා මෙ� හද වත
�� පමා වැ�� �ඹ, �� වැ�� හද ව ත� 
ඇ�ව �� �� �ක ෙ�ඩ�ෙ� නැත

කා� බාෙග �� ඒ හැ�ම අ� ව� නැ�ෙත
��ණ ��ද� පර �පරා �� ක�
කෑම �ක ඇ�� �ක �ඟ ෙනාකර �� යාම 
ලැෙබ න වැ� ��වා ද �ය� ව�ක�
පණ ගැෙහන ��ම ඇ� ගෑ� ෙය� ඉ�න වග 
අඟ ව�න ඕනැ නෑ මට තව �න�
��� එ�න� �යා ෙබා� �යා �ම කට ද 
ආෙය නෑ�� ඉ�න ය�න ය�න�

ෙකා� ගැන �ය� ක� ���ෙ� ෙ�ෙස උඩ
ඇ� �ත� ර� කරං ෙබා�න �� ව�
ම�ෙ��ක, බතල ක� �ප ගාව ��� යක 
පාත රා ෙසට ඒක ග�න �� ව�
මෙ� ගැන �ය� ක� ඇෙ� ෙකා�ට ය� උඩ 
මං ෙමාට ද අ� පා� �� මැ ෙහ� න�
අතැර ය� �ළ ෙගදර, �ර ඉඳ� �ඳ ග�න  
�� යෙ� ආද ෙර� අ�� කරපං 

��� ජය ෙ� කර
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