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65,644

ප්ර�කාර ලබන ��ස 5,736

මරණ 
370

�ට 06
�ට 06

අද පත්රය සමඟ

�ව�ණ��ෙ� 
අ�තාවෙලා්කනය

ෙකා��-19 ව� ර සය ආසා � තව �ය යන ��ග-
ල ය�ෙ� ��� �ම � නය �� මට ඉඩ ෙදන 

බව අග්රා මා� ම��ද රාජ ප�ෂ මහතා පා�� ෙ� ��-
ෙ�� ඊෙ� (10) පැව �ය.

සම� ජන බල ෙ� ගෙ� පා�� ෙ��� ම�� එ�. එ�. 
ම� �කා� මහතා කළ ප්රකා ශ ය කට �� � ර� ෙද�� 
අග්රා මා � ව රයා ෙ� බව සඳ හ� කෙ�ය.

ජල ෙය� ෙකා�� 19  ෙබා ෙනාවන බවට �ද �ශ� 
ප්රනා �� ��ෙ� ඇමැ � ව �ය පා�� ෙ� �� ෙ�� පැව� 

බව� එෙ� න� ���� ජා� ක ය�ෙ� මළ 
��� �ම � න යට ඉඩ ෙනාෙද�ෙ� ම��� 
සම� ජන බල ෙ� ගෙ� පා�� ෙ��� ම�� 
එ�. එ�. ම� �කා� මහතා පා�� ෙ� �� ෙ�� 
�ම �ය. එම ප්ර�නය �� ප්ර�න ය� ෙනාවන බව 
කථා නා යක ම��ද යාපා අෙ� ව �ධන මහතා 
සඳ හ� කළ අතර එ��  නැ� �� අග මැ � ව රයා 
ෙකා�� 19 වැල � ෙම� �ය යන අයෙ� ��� �ම-
� න යට ඉඩ ෙදන බව පැව �ය. 

ෙකා�� 
මළ � �� 
�ම � න යට 
ඉඩ ෙදනවා
අග මැ� මැ� ස බ ෙ�� �ය�

�ව�ණා �ෙ� ෙකා� සහ ස��ා ක� ණා ර�න

�ව� ෙකා� කාර
 

ලංකා �� සමා ගෙ� 35 වස-
රක ඉ� හා සය �ළ ලැ� ඉහ-

ළම ලාභය වන �� ය� ෙකා� 130� 
ඉ�ම� �ද ල� ඉ�� වස ෙ�� �� කර 
ෙගන �ෙ�. 

ලංකා �� සමා ග මට
ෙකා� 130ක
වා�තා ගත ලාභ ය�

ෙමෙත� ලැ� 
වැ�ම ආ� යම

ෙ�ව ක ය� 2,000කට 
��ර ප���

ෙගා��ට 50%ක �� 
සහ නා ධා ර ය�

උ� ගැ�� �ල 
10%�� වැ� කර�

ම��ද අ� �ෙග දර

ෙකා�� 19 වසං ගත 
ත��වය හ�ෙ� 

ප� බෑ මට ල�ව �ෙබන 
ආ�� කය ස� බල ගැ��ෙ� 
වැඩ ස ට හ� �යා �මක ��ම 
ෙව� ෙව� එළ ෙඹන මා�� 
මස පළ� ස�ය ‘ෙසෟභා� 
ස�ය‘ ෙලස න� �� මට රජය 
�ර ණය කර�.

ම�ම සං�කෘ-
�ක අර � �� 
පාල නය වන ��-
�ය, අ� රා ධ � රය, 
ෙපාෙළා �න �ව 
ඇ�� සං�කෘ-
�ක උ�ම ස�ත 
�ථාන ෙසෟ�ා ර-
��ත ක්රම සහ �� 
�ධාන අ� ග ම නය 
කර �� �ෙ� �ය 
සංචා ර ක ය�ට 
නැර � මට ප� �-
ය� �වෘත �� ම� 
සමඟ සංචා ර ක-
ය� 34 ෙදන �-
ෙග� සම ��ත 
ක�ඩා ය ම� 
�� � යට පැ�ණ 
�� අ��.

�ඩා 
හප ��ට
ජා�ක 
පාස� 
වර��ට 

06

STF ය� බ�ධ නා ගාර 
රාජ කා � ව ලට �ට 

06

�ට 
06

ෙ�ශ පා ලන ප� ගැ�� 
ෙකා� සෙ� වා�තා වට 
සජ බය එෙර� ෙව�

මා�� 
පළ� ස�ය
‘ෙසෟභා� 
ස�ය’ ෙලස 
න� කර�

�ට 06

මා� ෙ� � �ට�
ෙකා�� ම�දන
එ�නත ෙද�න
ඇමැ� 
ෙකෙහ�ය ෙග� 
ඉ�� ම� �ට 06

� ලංකා 
�ක�

අද ෙකා� 
ක� � වට

�ට 06�ට 06

�ට 06

පා�� ෙකා� සෙ� 
වා�තා ෙව�
යහ පා ලන 
ප්රබ ල ය �ට� 
ෙචාදනා �ට 06

��� අ� ප්රෙ� ශ ෙය�
ෙමාටා� සහ �ද ටැං� 
නාශක උ�ඩ හ� ෙව� �ට 06

��� ෙහ�� ආ ර��

ෙහෙරා �� ග්රෑ� 11. 05� 
ස�ත කෙ� තබා ග�-

�� ෙහෙරා �� ජාවා රෙ� 
�රත � බවට වර ද ක� �  57 
හැ� �� ��ග ල ය �ට ��ව ගා� 
ෙකාළඹ මහා � ක රණ �� �� 
ශ� මෙ� �ද්ර� මහතා �� තා-
�තය ද�වා �ර ද � ව� ඊෙ� 
(10) �යම කෙ�ය.

�� ජාවා රමා
�� ඇ� 
ෙත� �ෙ�

�ට 06

සාධා රණ ඡ�ද ය කට ඇ� 
බාධා හ�නා ග�තා
�� සංෙශා ධන 
ක� න �� ෙ�නවා
මැ� ව රණ ෙකා� සෙ� සභා ප�

කා�තා කළ ම නා ක රණ ආය-
ත නය ��� �යා �මක කරන 
‘top 50 professional and 
carrer woman awards 
srilanka 2020‘ වෘ��ය 
කා�තා ස�මාන උෙල ෙ�� මා� 
අංශෙ� වෘ��ය �ය ක �වය 
ෙව� ෙව� ස�මා න යට පාත්ර 
� �� �ණ �ව �පෙ� �ාපා-
�ක ක�තෘ ඉෙනාකා ෙපෙ�රා 
බ�ඩාර මහ ��ය අග ය �� 
ෙ��හ �� ආය ත නෙ� සභා-
ප�, ජනා � ප� ��ඥ ඩ���. 
දයා ර�න මහතා ��� සම� 
�� ණ ය� ��ගැ�� අ��.

ව� ෙ�වක 
වැ�� ගැන
1996 �� � මට 
පට හැ �ව වැඩ 
කර�න බෑ

ඡායා�පය - සම� � ෙවදෙ�
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2021 ෙපබරවා� 11 බ්රහ�ප���

උ� ගම ��ක ෙරාහෙ� හ�� ප්ර� කාර ඒක ක යට �ව� ජය � �දර මහ ��ය සහ �ශා� ජය � �දර 
මහතා ��� ෙරාද �� ව� ප� �ාග කළ අ��.       ඡායා � පය-�� �ම ස�හ

�� �ම ස�හ
ප්රා�ථනා �ය නෙ�

�� �ම, �ංග �ෙගාඩ ප්රෙ�-
ශෙ� එකම ප�ෙ� ප� ෙදන �ට 
ෙකා�� ආසා ද න ය� �ෙ�. ��-

ව ර ෙය�, ෙහ� ය�, ඔ��ෙග් මව, 
වයස අ� �� හතක සහ අ� � �දක 
ද� ව� ෙමෙ� ආසා � ත ය�� 
�ෙ�. ආසා �ත �� ව රයා රජෙ� 
පාස ලක ෙ�වය කරන අතර උප-
කා රක ප��ද පව �ව �න� බව 

පැවැෙ�.
ඔ�� �ය� ෙදනා ෛව� 

ප්ර� කාර සඳහා ෙයා� කර �ෙබන 
අතර ආ� ත ය� �ෙරා ධා ය නය 
��ම ඊෙ� (10) �� �� මට �ය �-
තව ���.    

�ංග �ෙගාඩ එකම ප�ෙ� 5කට ෙකාෙරානා

කෑග�ල ස�හ  සහ 
සබ ර ග �ව ස�හ

කෑග�ල ��� �කෙ� ප්රධාන 
ෙරාහල වන කෑග�ල මහ 
ෙරාහ ලට �� ආ� ය�ත්ර ය� 
ෙනාමැ � කම මහ� ගැට � ව�� 
���. ෙ� ගැන අව ධා නය 
ෙයා� කර ෙසෟ� අමා �ාං ශය 
��� ල�ෂ 280� පමණ ව�නා 
�� ආ� ය�ත්ර ය� � �ෙ�.  

ෙ� ය�ත්රය �වෘත ��ෙ� 
අව �ථා වට �ෙයා� කථා-
නා යක රං�� �ය ඹ ලා � �ය, 
ෙ� අප න යන ප්රව �ධන රා� 
ඇමැ� කනක ෙ�ර�, කෑග�ල 
���� ස�බ �� ක රණ ක�-
�ෙ� සභා ප �� රා�කා �ක්ර ම-
�ංහ මහ�ම මහ ��� ස�බ�ධ 
�හ.  

ඡායා � පය - සබ ර ග �ව ස�හ

කෑග�ල මහ ෙරාහ ලට 
�� ආ� ය�ත්ර ය�

ම��ද අ� �ෙග දර  

ෙකා�� වසං ග තෙ� �ා��ය 
ෙ�� ෙව� මාස �� ප ය� වසා දමා 

�� �ව� ෙතා� ෙපාළ ස�� �ණ ෙය�ම 
�වෘත �� මට �ය වර ගැ� ම� සමඟ 
මැද ෙපර �ග �ව� ෙ�වා � ලංකා වට 
�� කරන �ව� ගම� ඉහළ නැං� මට 
�ය වර ෙගන �ෙ�.  

බහ ෙ� නෙ� ජා�ක �ව� ෙ�වය, 
ග�� එයා� � ලංකා වට නැව ත� සෘ� 
�ව� ෙ�වා ආර�භ �� මට �ර ණය 
කර �ෙබන අතර ඒ අ�ව එළැ ෙඹන 15 
වැ�� �ට එම �ව� ෙ�වය ක� නා-
යක බ�ඩා ර නා යක අ�ත �ජා �ක �ව� 
ෙතා� ෙපා ළට ස� යට �ව� ගම� වාර 
ෙදක� �යා �මක �� මට �ර ණය කර 
ඇත. ඒ අ�ව එම �ව� ෙ�වෙ� නව තම 
එයා� බ� ඒ-320 �ව� යානා ෙයා� 
ග� �� ෙ� �ව� �� �� මට සැල-
�� කර �ෙබන අතර 1981 වසෙ� �ට 

ග�� එයා� �ව� ෙ�වය බහ ෙ� නය 
සහ � ලංකාව අතර සෘ� �ව� ගම� 
�යා �මක කළ� ෙකා�� ෙ�� ෙව� 
එය තාව කා � කව අ�� � � මට �ය වර 
ගැ��.  

ෙ� අතර එ� ෙ��� �ව� ෙ�වය ද 
� ලංකා වට ස� ය කට �� කරන �ව� 
ගම� සං�ාව හතෙ� �ට හය ද�වා 
ඉහළ නැං� මට �ය වර ෙගන �ෙබන 
අතර එම අ� ෙ�ක �ව� ගම� එළැ-
ෙඹන 27 වැ�� �ට �යා �මක කර�.  

ෙකා�� �ා��ය ෙ�� ෙව� මාස 
�� ප ය� වසා දමා �� �ව� ෙතා�-
ෙපාළ ප� �ය 21 වැ�� �ට �යා �මක 
වන ප�� ස�� �ණ ෙය�ම �වෘත �� මට 
රජය �ර ණය කළ අතර ඊට ෙපර �යා-
�මක කළ �ය� �ාපෘ �ය ඔ�ෙ� 
ග� අ�� �� සැල � �ලට ග� �� 
�ව �ෙතා � ෙපාළ ෙමෙලස �වෘත �� මට 
�ර ණය කළ බව සංචා රක අමා �ාං ශය 
පව ස�.  

මැද ෙපර �ග �ව� ෙ�වා 
ෙමර ටට �� කරන �ව� ගම� 
ඉහළ නැං� මට �ය වර

ම��ද අ� �ෙග දර  

ෙකා�� 19 ව� ර සෙ� �ා��ය ෙ��-
ෙව� සංචා රක ක�මා �ත යට �� බල-
පෑ ම� එ�ල �ව� ෙලාව ආක �ෂ �ය 
සංචා රක ගම නා �ත ය� වන � ලංකා වට 
ප� �ය ජන වා� මාස ෙ�� පම ණ� �ෙද� 
සංචා ර ක ය� 1,682 ෙදන� පැ�ණ �ෙ�.  

පව �න වසං ග තය ෙ�� ෙව� 2020 
මා�� 18 වන �න �ට මාස 10� සංචා-
ර ක ය�ට රට වසා �� ෙම� ප� ෙ� 
වසෙ� ජන වා� මස 21 වැ� �න � 
ලංකාව නැවත වර� අ�ත �ජා �ක 
සංචා ර ක ය�ට �වෘත කරන ල�. එ�� 
ප�ව ෙ� ��ස පැ�ණ �ෙබන බව � 
ලංකා සංචා රක සංව �ධන අ� කා �ෙ� 
නව තම සං�ා ෙ�ඛන ෙප�වා ෙද�.  

2020 ජන වා� මාසෙ� ෙමර ටට 
228,434� �ෙද� සංචා ර ක ය� පැ�ණ 
ඇ� අතර ඒ හා සැස � ෙ�� ෙ� අගය 
�ය යට 99.3ක අ� � ම�. ෙකෙ� �ව� 

ෙ� වසෙ� ජන වා� මාස ෙ�� පැ�� 
සම�ත සංචා ර ක ය �ෙග� �ය යට 86� 
පැ�ණ ඇ�ෙ� �ෙ� න ෙය� වන අතර 
එම සං�ාව 1,460�.  

ඊට අම ත රව ෙබල �� රා� ෙය� 
30�, �න ෙය� 27�, �� යා ෙව� 20�, 
ජ�ම � ෙය� 19�, ෙනද �ල �ත ෙය� 
18�, කැන ඩා ෙව� 17�, ඉ�� යා ෙව� 
17�, මාල � ව � ෙන� 17� සහ එ�ස� 
ජන ප ද ෙය� 10 වශ ෙය� ප� �ය ජන-
වා� මාස ෙ�� සංචා ර ක ය� ෙමර ටට 
පැ�ණ �ෙ�.   

ෙකෙ� �ව� 2020� �ෙද� සංචා ර-
ක ය� 507,704 ෙදන� ෙමර ටට පැ�ණ 
�ෙබන අතර එම වසෙ� ජන වා� මාස-
ෙ�� 228,434 ෙදන� ද, ෙපබ ර වා� මාස-
ෙ�� 207,507 ෙදන� ද, මා�� මාසෙ� 
� 71,370 ෙදන� ද සංචා රය සඳහා � 
ලංකා වට පැ�ණ �ෙබන බව � ලංකා 
සංචා රක සංව �ධන අ� කා �ෙ� නව තම 
සං�ා ෙ�ඛන සඳ හ� කර�.  

2020ට සාෙප්�ෂව 2021 
�ෙද� සංචා ර ක ය�ෙ� 
පැ� �ම 99.3%�� පහළට

ම��ද අ� �ෙග දර   

පව �න වසං ගත ත��වය සැල � �ලට 
ෙගන ෙසෟ� මා�ෙගා ප ෙ� ශ ව ලට අ�ව 
� ලංකාව සහ ඉ�� යාව අතර �ව� 
ගම� ය� ආර�භ �� මට ෙදරට �ර ණය 
කර�.   

ඒ අ�ව � ලංකාව සහ ඉ�� යාව 
අතර ෙසෟ� මා�ෙගා ප ෙ� ශ ව ලට අ�ව 
ය� �ව� ගම� ඇර � මට �ර ණය කර 

�ෙබන අතර �ව� සංචා රක ��ළ� 
ෙලස එය �යා �මක �� මට �ය � තය.   

ෙ� ස�බ �ධ ෙය� ෙමරට ඉ��ය මහ 
ෙකාම සා �� කා�යා ල ෙය� �ෙ�ශ කට �� 
අමා �ාං ශ යට හාසහ සංචා රක අමා �ාං-
ශ යට අ�ළ ෙයාජ නාව ඉ� � ප� කර �ෙ�.   

ෙමරට ෙසෟ� අංශ සහ ඉ��ය 
�වෙ�ශ කට �� අමා �ාං ශය ඉ� � ප� 
කර ඇ� ෙසෟ� මා�ෙගා ප ෙ�ශ අ�ව 
එය �යා �මක ��ම ෙකෙර� ෙදර ෙ�ම 

අව ධා නය ෙයා�ව ඇතැ� ද ඇමැ�  
ප්රස�න රණ �ංග මහතා සඳ හ� කර�.   

ඉ��ය �වෙ�ශ කට �� අමා �ාං ශය 
ෙ� වන �ට එර ටට පැ� �ය හැ� හා 
එර �� �ටව යා හැ� �ව� ම�� ස�බ-
�ධ ෙය� මා�ෙගා ප ෙ�ශ ��� කර ඇ� 
අතර ඒ ස�බ �ධ ෙය� එක ඟ තාව පළ 
කර�ෙ� න� ෙ� �ාපෘ �ය ආර�භ කළ 
හැ� බව ඉ��ය මහ ෙකාම සා � �ව රයා 
රජ යට ෙයාජනා කර �ෙ�.     

� ලංකාව සහ ඉ�� යාව අතර 
�ව� ගම� ය� ඇර � මට �ය වර

ර�ෂණ �ය�ත  

��� ආව රණ ෙනාප ල� 
සහ �ර�ථ භාවය තබා ෙනාග� 
��ග ල ය� 17 ෙදන� ඊෙ� (10) 
උ� සන 6.00� අව ස� � පැය 
24 �ළ ෙපා� �ය ��� අ�අ-
ඩං � වට ෙගන �ෙ�.  

��� ආව රණ ෙනාපැ-
ල� සහ �ර�ථ භාවය තබා 
ෙනාග� ��ග ල ය� 3073� ෙ� 
වන �ට අ�අ ඩං � වට ෙගන 

ඇ� බව ෙපා�� මා� ප්රකා-
ශක, �ෙයා� ෙපා� �ප� 
��ඥ අ�� ෙරාහණ මහතා 
පැවැ �ය.  

�ෙරා ධා යන ���ට පට-
හැ �ව කට �� කරන ��ග ල-
ය�ට ��ය �යා �මක �� මට 
අම ත රව ��� ඇ�� ජ� ප�-
�ෂ ණ ය කට ල� �� මට කට-
�� කරන බව ද ෙපා�� මා� 
ප්රකා ශ ක ව රයා වැ� � ර ට� �යා 
�� ෙ�ය.    

ඊෙ� �න ෙ�� 
�ෙරා ධා යන �� කඩ කළ 
17� අ�අ ඩං � වට

ර�ෂණ �ය�ත  

� ලංක� �ව� ෙ�වෙ� භා�ඩ ගබ ඩා ෙව� 
�� බ� ෙනාෙගවා �ාජ ෙ�ඛන ඉ� � ප� 
කර ඉ�� යා ෙව� ෙග� � භා�ඩ ෙතාග ය� 
�ෙගන �ය ��ග ල ය� ෙපෙ�� (09) �ග �ව 
ෙපා�� �ෙ�ෂ අප රාධ �ම �ශන ඒක ක ෙය� 
අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙ�.

ජන වා� මස 19 වැ�� �ග �ව ෙපා� � යට 
ෙ� භා�ඩ ෙතාගය �ෙගන යෑම ස�බ �ධ-
ෙය� පැ� � �ල� ලැ� �� අතර ඒ ස�බ �ධ-
ෙය� �ග �ව �ෙ�ෂ අප රාධ �ම�ශ ඒක ක ෙය� 
�ම �ශන �� කර සැක ක� අ�අ ඩං � වට ෙගන 
ඇ� බව ෙපා�� මා� ප්රකා ශක, �ෙයා� 
ෙපා� �ප� ��ඥ අ�� ෙරාහණ මහතා පැවැ-

�ය.  
අ�අ ඩං � වට ග� සැක ක� වයස 42� වන 

ව�තල ප්රෙ� ශෙ� ප�ං � ක � ෙව�.  
ෙමා� ��� �� බ� ෙග� ආකා ර යට �ාජ 

ෙ�ඛන සකසා ෙ� භා�ඩ ෙතාගය � ලංක� 
�ව� ෙ�වෙ� භා�ඩ ගබ ඩා ෙව� �ද හ� කර 
ෙගන ෙගා� �� බව ෙපා�� මා� ප්රකා ශ ක ව-
රයා වැ� � ර ට� �යා �� ෙ�ය.  

සැක ක� ෙපෙ�� (09) �ග �ව මෙ� �ත්රා� 
අ� ක ර ණ යට ඉ� � ප� �� ෙම� අන � �ව ෙ� 
මස 22 වැ�� ද�වා ර��ත බ�ධ නා ගා ර ගත 
කර �ෙ�.  

ෙ� ��� යට ස�බ�ධ තව� සැක ක � ව� 
ස�බ �ධ ෙය� �ග �ව �ෙ�ෂ අප රාධ �ම �ශන 
ඒක ක ෙය� �ම �ශන �� කර�.    

�ට ෙ�ඛන ෙප�වා � ලංක� ගබ ඩා ෙව� 
භා�ඩ ග� අෙය� අ�අ ඩං � වට

කරා � �ය ස�හ - එ�. ෙලා� ක ර �ට  

ගා�ල, ක� වැ�ෙ� වැ� �� �වා ස යක 
�ෙරා ධා ය නය ෙව�� �� ෙ�වා �ක 
වැ� � � ය� �� ස� අත �� 12 ෙදන �ට 
ෙකාෙරානා ආසා ද න ය� ඇතැ� ෙසෟ� 
අංශ පව ස�.  

ෙ� වැ� �� �වා සෙ� ෙ�වා � ක ය� 
06 ෙදන� �� ෙපර ආසා � ත ය� ෙලස 
හ� නා ෙගන �� අතර ෙ� �වා සෙ� �ය 
�ය කා�තා ව කට ද ෙකාෙරානා ආසා-

�ත බව තහ � �� ��ණ. ෙ� ෙ�� ෙව� 
වැ� �� �වා සෙ� ෙ�වා � කව �� 54 
ෙදන� එ�ම �ෙරා ධා ය න යට ල� කර 
�ෙ�. �ෙරා ධා යන �න 14 අව සා නෙ� 
�� කරන �� ආ� ප� �ෂ ණ ෙය� තව� 
12 ෙදන �ට ව� ර සය ආසා ද න ය� ඇ� 
බව හ�නා ෙගන �ෙ�.  

ෙ� ආසා � ත ය� 12 ෙදනාම වයස අ�-
�� 70 ඉ�ම � අය�. ආසා �ත � ෙ�වා-
�ක වැ� � � ය� ෙරාහ �ගත �� මට කට-
�� කළ බව ෙසෟ� අංශ පව ස�.    

ක� වැ�ෙ� 
වැ� �� �වා ස යක 

�ෙරා ධා ය නය � 12කට ෙකා��

ග�පහ නග රෙ� ෙවෙළ ඳ ස� ��� ප්රෙ�-
ශෙ� ෙකාට ස� වසා තැ� මට �ර ණය කළ බව 
ග�පහ නග රා � ප� එරංග ෙ�නා නා යක මහතා 
සඳ හ� කෙ�ය.   

ප� �ය �න �� පෙ� ෙ� ෙවෙළ ඳ ස� ආ�-
තව වැ� වශ ෙය� ෙකා�� ආසා � ත ය� හ�-
නා ගැ � ම� සමඟ එම �ර ණය ෙගන �ෙ�.   

ෙ� �� බ ඳව වැ� � ර ට� අද හ� ��� නග රා-
� ප � ව රයා ෙමෙ� ද �ය.

'ප� �ය �න හත රක ��� ඇ�� ජ� ප�-

�ෂණ 280කට අ�ක ප්රමා ණ ය� �� කළා. 
එ�� 58 ෙදෙන� ආසා � ත ය� ෙලස හ�නා 
ග�තා.

�නට ග�පහ නගර �මාෙ� ෙකා�� ආසා �-
ත ය� 233� ඉ�නවා. ග�පහ නග රය ආ�-
තව �නට එළ ව� ෙවෙළ ඳ ෙපාළ ආ�ත කඩ 
�� ප ය� වසා දමා �ෙබ නවා. �� නග ර ෙ�ම 
�ාපා � ක ය� 1000කෙ� �� ආ� ප� �ෂණ 
කර�න �ථාන 5ක� �ර ණය කළා. ඒ වා�තාව 
සමඟ ඊළඟ �ය වර �ර ණය කර නවා.'  

ග�පහ ෙවෙළ ඳ ස� ��� ප්රෙ� ශෙ� 
ෙකාට ස� වසා �ෙ�

ෙපෙ�� (09) �නය �ළ ෙකා�� 19 ආසා-
� ත ය� ����ක 23�� වා�තා� ඇතැ� 
ෙකා�� 19 පැ� �ම වැළැ ��ෙ� ජා�ක 
�යා ��ත ම� �ථා නය පව ස�.  

�ෙද� රට වල �ට පැ�� ��ග ල ය� 
ආසා � ත ය� ෙලස හ� නා ගැ � ම� සමඟ 
ෙපෙ�� (09) �න ෙ�� ෙමර �� ආසා � ත ය� 

976 ෙදන� හ�නා ගැ��. 
එය ෙමරට එ� �නක වා�තා � වැ�ම 

ආසා � ත ය� සං�ාව බව ෙසෟ� අංශ 
ෙප�වා ෙද�. ඊෙ� (10) �න ෙ�ද වැ�ම 
ආසා � ත ය� සං�ා ව� ෙකාළඹ ���-
�ක ෙය� වා�තා� ඇ� අතර එම සං�ාව 
252�. ග�පහ ��� �ක ෙය� ද ෛද�ක 

ආසා � ත ය� 200කට වැ� සං�ා ව� 
වා�තා� �ෙ�.  

ඒ අ�ව ග�පහ ��� �ක ෙය� ආසා � ත-
ය� 227 ෙදන� සහ ක� තර ��� �ක ෙය� 
ආසා � ත ය� 87 ෙදන� වා�තා� ඇ� බව 
ෙකා��-19 පැ� �ම වැළැ ��ෙ� ජා�ක 
�යා ��ත ම� �ථා නය සඳ හ� කෙ�ය.    

ෙපෙ�� �නෙ� ෙකා�� ආසා � ත ය� 
����ක 23�� වා�තා ෙ�

කෑග�ල මහ ෙරාහ ලට 
�� ආ� ය�ත්ර ය�

ම��ද අ� �ෙග දර  

ෙකා�� වසං ග තෙ� �ා��ය 
ෙ�� ෙව� මාස �� ප ය� වසා දමා 

�� �ව� ෙතා� ෙපාළ ස�� �ණ ෙය�ම 
�වෘත �� මට �ය වර ගැ� ම� සමඟ 
මැද ෙපර �ග �ව� ෙ�වා � ලංකා වට 
�� කරන �ව� ගම� ඉහළ නැං� මට 
�ය වර ෙගන �ෙ�.  

බහ ෙ� නෙ� ජා�ක �ව� ෙ�වය, 

මැද ෙපර �ග �ව� ෙ�වා 
ෙමර ටට �� කරන �ව� ගම� 
ඉහළ නැං� මට �ය වර

රාගම ස�හ  

පෑ� ය ෙගාඩ නගර සභාෙ� ප්රධාන කළ-
ම නා කා � �ය සහ එ� �ල ධා �� ��ප 
ෙදන� ෙකා�� 19 ෙරාග ල�ෂණ ෙප��� 
��ෙ� ෙ�� ෙව� නගර සභාව ෙදස � ය කට 
වසා ඇතැ� නගර සභා ෙව� වා�තා ෙ�.  

 නගර සභාෙ� ප්රධාන කළ ම ණා කා � �-
යට උණ ෙරාග ල�ෂණ ෙප��� ��ම 
ෙ�� ෙව� නගර සභාෙ� මහ ජන ෙසෟ� 
ප� �ෂ ක ව �� ෙපෙ�� (09) ඇය ඇ��-
ජ� ප� �ෂා ව� �� කර ඇත. එ�� ලද 
වා�තා වට අ�ව ඇය ෙකා�� ආසා �ත බවට 
සනා ථ� �ෙ�. ඇයෙ� �ත්රයා ද උණ ෙරාග 
ල�ෂණ ෙප��� ��ම �සා ඔ� ද ඇ��-
ජ� ප� �ෂ ණ යට ල� කර ඇ� අතර ඔ� ද 
ෙකා�� ආසා �ත බවට හ� නා ෙගන ඇත.  

නගර සභාෙ� ෙ�වක ම�ඩ ලෙ� බ� ත-
ර ය� ඇයෙ� පළ� ෙපළ ආ� ත ය� බැ�� 
ඔ�� �ය �ම ෙදනා ද �වයං �ෙරා ධා ය න-
යට ල� �� ම ට�, සම�ත කා�ය ම�ඩ-
ල යම ක� න �� �� ආ� ප� �ෂ ණ යට ල� 
�� ම ට� පාල නා � කා �ය �ය වර ෙගන ඇත.  

ප්රෙ� ශෙ� මහ ජ න තා වෙ� ආර �ෂාව 
ෙව� ෙව� ව� ර සය පෑ� ය ෙගාඩ නග රය 
�රා ය�� වර� පැ�ර යෑම වැළැ ��ෙ� 
අර � �� ෙමෙලස නගර සභාෙ� වැඩ කට-
�� තාව කා � කව නතර �� මට පාල නා �-
කා �ය �ය වර ෙගන ඇ� අතර ෙ� වන �ට 
අස �වැ� ජාඇල නගර සභා ෙව� ද ෙකා�� 
ආසා � ත ය� වා�තා � ඇත.  

පෑ� ය ෙගාඩ 
නගර සභාව 
ෙදස � ය කට 
වසා තැෙ�

මාතෙ� ��� �ක-
යට අය� ද� �ග �ව 
වැ� �� �වා සෙ� 
ෙ�වා � ක ය�ට 
ස� පතා ෙනා�ෙ� 
�ව �ප� �ෙ� වැඩ-
ස ට හ න� ප�ෙ�-
ෙපාල ප්රාෙ� �ය 
සභා සභා ප� ජග� 
වස�ත �සා නා යක 
මහතා ��� ප� �-
ය� �යා �මක කළ 
අතර

එ� ආර �භය 
සට හ� කර �� 
සභා ප � ව රයා ෙ� 
වැ� �� �වා ස ෙය� 
කළ ම නා ක� ෙවත 
�ව �ප� භාර ෙදන 
අ��.

ඡායා � පය
මාතෙ� ���� 

ස�හ

රාගම ස�හ   

ද� ව�ෙ� �තෘ �වය �� ෙගන ��න න�� 
නඩ�� �ද� ෙග�ම පැහැර හ� �� ක� 
 ය වන ජන �ය ෙට� නා� ��� ය �ට මහර 
අංක 1 මෙ� �ත්රා� අ� ක ර ණ ෙය� �තා� 
��� කෙ�ය.  

 2016 වසෙ� �ට ෙ� ද�වා වසර පහ කට 
අ�ක කාල ය� බාල ව ය �කාර ��� ද� ව� 
ෙදෙද නාට අ� ක ර ණය ��� ෙගවන ෙලස 
�ෙයාග කර �� �� ය� 15,000 බැ�� � 
නඩ�� �ද� ෙග�ම ඔ� ��� මාස 60කට 
අ�ක කාල ය� පැහැර හැර ඇ� බව ඉ�� 
05 වැ�� ෙ� න�ව ය� කැඳ� අව �ථා ෙ�� 
අනා ව ර ණය �ය.  

වයස අ� �� 11 සහ10 වය� කා�ඩ වල ප� 

වන ද� ව�ට නඩ�� �ද� ෙග�ම පැහැර 
හැර ඇ� ෙ� තැනැ�තා අ� ක ර ණ යට � ඇ� 
මාතෙ� සහ ප�� � �ෙ� ��� �� න ය� 
ෙදක කට අ� ක ර ණ ෙය� �තා� යව �� 
න� �න �� බ ඳව ���� ඇ� න�� ෙග� 
�ය වසර පහක කාලෙ� ඔ� �තෘ �වය �� 
ග� ��� ද� ව� ෙදෙද නාට ෙමෙත� ව�� 
�ද� ෙගවා නැතැ� අග � යට ප� පා��වය 
ෙව� ෙව� අ� ක ර ණය ඉ� �ෙ� ක�� ��� 
��ඥ �ද �ශන �ක්ර ම ර�න මහතා පැවැ-
�ය.  මෙ� �ත්රා� ෙ���ද ෙපෙ�රා මහතා 
ෙ� න�ව ෙ� මස 22 වැ�� ය� කැඳ � ම ට� 
නැවත වාර ය� අ� ක ර ණ යට � ඇ� �� න-
ය� ෙවත ��ක� මා�ග ෙය� සහ �යා ප �ං� 
තැපෑ ෙල� �තා� යවන ෙලස� �ෙයාග 
කෙ�ය.    

නඩ�� �ද� ෙග�ම පැහැර හළ 
ජන �ය ෙට� නා� ��� ය �ට �තා�

ෙපාෙළා �න �ව ���� ස�හ 
ඇ�. �. සර� 

ෙපාෙළා �න �ව, අර ල ගං-
�ල ෙපා�� ��� අ�ාස 
�� ලෙ� රාජ කා� කරන 
ෙපා�� ෙකා�තා ප �ව ර ය� 
ෙහෙරා �� ම��� �� ග්රෑ� 
80� සමඟ ෙපා�� ම�ද්ර� 
නාශක අංශෙ� ෙපා�� 
ක�ඩා ය ම� ��� අ�අ-
ඩං � වට ග� බව අර ල ගං �ල 

ෙපා� �ය �ය�.  
සැක කාර ෙපා�� 

ෙකා�තා ප �ව රයා අර ල ගං �ල 
ෙපා�� වසෙ� �� �ර, පර ග-
�වැව ප්රෙ� ශෙ� ප�ං � ක �-
ව� බව අනා ව ර ණ ය� ඇත. 
ෙමා� ම�� � ව ලට ඇ�බැ� 
� අය� ද නැත ෙහා� ම��� 
ජාවා ර �ක � ව� ද ය�න ��-
බ ඳව අර ල ගං �ල ෙපා� �ය 
�ම �ශන කට �� කර ෙගන 
ය�.    

ෙපා�� ෙකා�තා ප �ව ර ෙය� 
ෙහෙරා �� සමඟ 
අ�අ ඩං � වට

ෙපාෙළා �න �ව ���� ස�හ 
ඇ�. �. සර�   

මැ� � � �ය නව නග රය 
ප්රෙ� ශෙ� ෙගව �තක �ධා-
න ය� ෙගාඩ ගැ � මට තැ� 
කළ ��ග ල ය� 04 ෙදන� 
ෙමරට ��පා �ත �� අ� ය�, 
උ� �� ය�, ෙමාට� රථ ය� 
සමඟ මැ� � � �ය ෙපා� �ය 
��� අ�අ ඩං � වට ෙගන 
ඇත.   

�ධා නය ෙගාඩ ගැ � මට 
ක� ව� ෙග�වා ඇ� අතර 

එ� �ධා න ය� ෙනාමැ� 
බව ක�වා පැව � ෙම� ප�ව 
ෙකාප යට ප� �ෙව� ��යා 
�න 04� ක�වා �ෙවෙ� 
රඳ වා ෙගන ඔ�ෙ� �යා ෙග� 
�� ය� ල�ෂ 06ක ක�ප� 
�ද ල� ද ඉ�ලා ඇත. ප�ව 
ක� වාෙ� �යා මැ� � � �ය 
ෙපා� � යට ���ය පැ�-
�� �� ෙම� ප�ව ෙමා�� 
අ�අ ඩං � වට ග� බව ෙපා�-
�ය �ය�.   

මැ� � � �ය ෙපා� �ය �ම-
�ශන කට �� කර ෙගන ය�.    

ෙගව �තක �ධා න ය� 
ගැ � මට �ය 4� 
ෙපා�� භාර යට

මාතෙ� ���� ස�හ 
ඒ. ඒ. එ�. ඩය�  

ගෙ� ෙවල ෙසෟ� බල ප්රෙ�-
ශ යට අය� ෙහා�බාව ප්රෙ� ශෙ� 
��ග ල ය �ට ෙකාෙරානා ව� ර-

සය වැල� ඇ� බව ෙපෙ�� 09) 
හ� නා ග� බව ෙසෟ� �ල ධා �� 
පව ස�.  

ෙ� ආසා � තයා ෙවන� ෙරාග-
ය� �� බඳ ප� �ෂණ පැවැ ��-
ෙ�� ෙමෙ� ෙකාෙරානා ආසා ද න-

ය� ඇ� බව අනා ව ර ණ ය� �ෙ�.  
ෙ� ආසා � තයා ප්ර� කාර සඳහා 

ෙ� වන �ට ෙයා� කර ඇ� අතර 
ඔ�ෙ� ආ� ත ය� �� බ ද වද ෙ� 
වන �ට ෙසෟ� �ල ධා �� ��� 
ප� �ෂණ ආර�භ කර �ෙ�.    

ෙහා�බාෙ� අය � ට� ෙකාෙරානා
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���කා ඉ� ලාන
  
ක� තර බ�ධ නා ගා රෙ� 

තා�ප යට ඉහ �� ඊෙ� (10) 
අ� යම 3.30පමණ බ�ධ නා-
ගා ර යට �� කළ තහ න� ද්ර� 
ඇ� ළ� පා�ස ල ය� බ�ධ-
නා ගාර �ල ධා �� අ�අ ඩං �-
වට ෙගන ඇත.  

එම ප�ධ නා ගා රෙ� රාජ-
කා � ෙය� ෙය� �� �ල ධා ��  
එම පා�ස ලය ප��ෂා �� ෙ�� 
ඒ �ළ ��, ජංගම, �ර ක ථ න-
ය�, ��ප�, ගංජා යැ� සැක 
කළ හැ�, �ඩා පා�ස ල ය�, 
�� ෙකාළ 18�, �ර ක ථන 
චාජ ර ය�, ල� ට�,02�, �ඩා 
ඉ� ක�12�,හා ග� ෙබාත ල ය� 
ෙසායා ෙගන �ෙ�.ෙමම ද්ර� 

වැ� �ර ප� �ෂණ සඳහා ක�-
තර උ�ර ෙපා� � යට භාර �� 
බව බ�ධ නා ගාර ෙකාම සා-
�� (පාලන) මා� ප්රකා ශක 
ච�දන ඒක නා යක මහතා 
පැව �ය.

 ෙ� � � එකට ඇ�  ඉ� � යා වට
එ� ෙ�ග ව� ගම නට �න  �� මට  
කට �� කර න ව�! ඇතැ �� බලා  �ට  
���� �ය�! ෙ� ඇ�තද?  හැබෑ වට  

හැ�තෑ එෙ� අ� නවෙය ඉහළ  නැ�  
කර ග� �නා සය ��ව� �තට  හැ�  
අද ෙකාතැ න �� ඔබ -ගැන ඔබ-�ත�  අ�  
මැ�කා කව ද ට� �� �� තැනම  ල�!    

රෙ� ��ෙ� �ද �නා යක    

ජය �� �ණ �ංහ  

කඩා වැ�� �� සමා ග� 
6ක තැ�ප �ක � ව�ට �� ය� 
ල�ෂ 6ක උප � ම ය කට යට�ව 
ව�� �ද� ෙග� ෙ� කට � � ව-
�� 95%� �ම කර ඇතැ� � 
ලංකා මහ බැං�ව ප්රකාශ කර�.   

� ලංකා තැ�ප� ර�ෂණ 
සහ ද්රව � ලතා ආධා රක 
ෙයාජනා ක්රමය යටෙ� � ලංකා 
මහ බැං�ෙ� �රා ක රණ හා 
බල ගැ ��ෙ� ෙදපා �ත ෙ� ��ව 
අ� �ෂ ණය අ�ව ෙමම ව�� 
�ද� ෙග�� කට �� �� ෙකාට 
ඇත.  ඒ අ�ව ද �නෑ�� 
සමා ග ෙම� තැ�ප �ක � ව� 
32200කට �� ය� �� යන 
8� ද, ETI තැ�ප �ක � ව� 
25,000කට �� යන 9ක �ද ල� 
ද, �ව�ණ ම හ� ෆ� නෑ ��-
ය� සමා ගෙ� 2400 ෙදෙන �ට 
�� ය� �� යන 900ක �ද ල� ද 
ෙගවා ඇත.   

ඊට අම ත රව ෙස�ට්ර� 
ඉ�ෙව ��ම�� සහ �නෑ�� 
(CIFL) තැ�ප �ක � ව� 
3200කට �� ය� �� යන 
1.4�, �ටෑ�ඩ�� ෙක්ර�� 
�නෑ�� තැ�ප �ක � ව� 
2450කට �� ය� �� ය න ය� 
ද, TKS �නෑ�� ආය ත-
නය 1650 ෙදෙන �ට �� ය� 
�� යන 650ක �ද ල� ද ෙගවා 
අව ස �ෙකාට �ෙබන බව ද � 
ලංකා මහ බැං�ෙ� �රා ක රණ 
හා බල ගැ ��ෙ� ෙදපා �ත-
ෙ� ��ෙ� අ��ෂ �. එ�. �. 

ක� තර බ�ධ නා ගා රෙ� තා�ප යට උ�� 
පා�ස ල ය� ��  ක රලා

කඩා වැ�� �� සමා ග� 6ක
තැ�ප �ක � ව�ට
ව�� ෙග�ම 95%� �ම�

�. �සා නා යක මහතා ප්රකාශ 
කෙ�ය.   

ෙමෙලස �� ය� ල�ෂ 6කට 
උප � ම ය කට යට�ව ර�ෂණ 
ව�� ලබා ෙනාග� ය� තැ�ප-
�ක � ව� �� න� තම�ෙ� 
තැ�ප� �� බඳ ��ත සහ �ක 
සහ අ� � තා වය ඔ�� කළ 
හැ� �ය � ය �� ඉ� � ප� ��-
ෙම� ව�� �ද� ලබා ගැ � මට 
පහ � ක� සලසා �ෙබන බව ද 
�සා නා යක මහතා �ය.   

ඒ අ�ව ද �නෑ��, ඊ. 
�. අ�. සහ �ව�ණ ම හ� 
ෆ� නෑ �� ය� ආය ත න වල 
තැ�ප �ක �ෙවා ෙමම සහ �ක 
සමඟ රට �රා ��� ඇ� ඕනෑම 
මහ ජන බැං� ශාඛා ව කට ෙගා� 
ක�� ඉ� � ප� �� ෙම� 
තම�ට �� �ද� ලබා ගත 
හැ�ය.   

මහ බැං�ව

ෛද�ක ආසා � ත ය� �හට ෙහාඳ ටම  ����  
�ව වන �� ස� ඉහ ළ� නැ�න� කාට�  ත���  
එ�නත ෙදන �ක ව ර ෙන� �ක� දර �නට  ඔ���   
ෙකා� එක ට� ප� �ස �� නැ�ත� ෙව�ෙ�  ම���   

ම��ද අ� �ෙග දර  
ජා�ක �ද හ� ෙපර �ෙ� නායක, ක�මා�ත 

ඇමැ� �ම� �ර වංශ මහතා � ලංකා ෙපා� ජන 
ෙපර �ෙ� නාය ක �වය ස�බ �ධ ෙය� ස� 
අ�ත එ�තරා �ව �ප ත කට කළැ� පව සන 
ප්රකා ශය ප� �ය � (9) ආ�� ප�ෂ ම�� 
ක�ඩා ය� ���ෙ� � ආ�� ප�ෂ මැ� 
ඇමැ � ව ��ෙ� �� ෙ�ෂ ද �ශ න යට ල� ව 

�ෙ�. 
ෙම�� මැ� ඇ මැ � ව �� අතර වචන �ව-

මා � ව� ද ��ව �ෙබන අතර �ම� �ර වංශ 
මහතා ෙව� ෙව� කතා කළ වා� ෙ�ව නානා ය-
�කාර මහ තාට ද ෙ�ෂා ෙරා පණ එ�ල � �ෙ�.   

ෙ� අතර �ර වංශ මහ තාෙ� ප්රකා ශය ස�බ-
�ධ ෙය� සාක�ඡා �� මට ආ��ෙ� ප�ෂ 
නාය ක ��ෙ� ��� ම� කැඳ වන ෙලස ද 

ෙම�� මැ� ඇමැ � ව �� ��-
ස� ඉ�� ම� කර ඇත.  

ජා�ක �ද හ� ෙපර �ෙ� 
නායක, ක�මා�ත ඇමැ� 
�ම� �ර වංශ මහතා  ස� 
අ�ත �ව �ප ත කට �� කර 
�ෙබන ප්රකා ශය ස�බ �ධ-
ෙය� ය� ය� පා��ව ��ධ 
මත ඉ� � ප� කළද ආ��ව 

�ළ ��� අ�� ද ය� ෙනාමැ� බව පා�� ෙ�-
��ෙ� සභා නා යක සහ �ෙ�ශ කට �� ඇමැ� 
�ෙ�� �ණ ව �ධන මහතා Ò�න �ණÓට ඊෙ� 
(10) ප්රකාශ කෙ�ය.  

ෙකෙ� �වද ඇමැ� �ම� �ර වංශ මහතා 
අ� ක ර ණය ෙවත යාම ෙ�� ෙව� ෙමම ���-
මට සහ භා� ෙනා� බවද ඒ මහතා ස�බ�ධ 

වන ආ�� ප�ෂ ��� මක � ෙ� ස�බ �ධ-
ෙය� අව ධා නය ෙයා� කරන බවද ඇමැ-
� ව රයා සද හ� කෙ�ය. ඔ� කළ ප්රකා ශය 
ස�බ �ධ ෙය� මා� ෙවත �ෙ�ෂ ප්රකා ශ ය� 
�� කර �ෙබන බවද ඊට අම ත රව � ලංකා 
ෙපා� ජන ෙපර �ෙ� ෙ�ක �ව රයා ද �ම� �ර-
වංශ ඇමැ � ව ර යාට �� ය� ෙයා� කර �ෙබන 
බවද ෙප�වා ��ෙ�ය.  

ආ�� ප�ෂ ම�� ක�ඩා යම අග මැ� 
ම��ද රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� ප්රධා න �ව ෙය� 
සහ සභා නා යක ඇමැ� �ෙ�� �ණ ව �ධන 
හා ආ�� ප�ෂෙ� ප්රධාන සං� ධා යක ඇමැ� 
ෙජා��ට� ප්රනා�� මහ �ව ��ෙ� සහ භා-
� �ව ෙය� පා�� ෙ��� සං� �ණෙ� ක�� 
ශාලා අංක 1� � ෙපෙ�� (9) ෙපර ව �ෙ� 
���ය.    

ඇමැ� �ම�ෙ� ප්රකා ශය �� ෙ�ෂ ද �ශ නයට

ඇමැ� වා� ට� �ෙ� චන
වචන �ව මා � ව � � ෙවලා

ආ��ෙ� ��ම අ�� ද ය� නෑ
ඇමැ� �ෙ��

�ව�ණා �ෙ� ෙකා�, 
ස��ා ක� ණා ර�න  

� ලංකාෙ� වඳ 
� යාෙ� ත�ජ න යට 
��ණ පා ඇ� ��ලභ 
ශාක ය� වන කෘ�යා 
ෙසල �කා ශාකය 
ආර�ෂා කර ගැ�-
මට ග�පහ ���� 
අඩ� වන �ල ධා �� 
ෙ�වා� ජය � ලක 
�ෙද කලා සට හ න� 
�ෙගන යන බවට 
ෙප�� මට උ�සහ දරන බව 
වන �� සහ වන සංර �ෂණ 
අමා� �.�. ර�නා යක 
මහතා පා�� ෙ� �� ෙ�� ඊෙ� 
(09) ප්රකාශ කෙ�ය.  

ඇතැ� අය ��ධ ක්රම ෙ�ද 
ඔ�ෙ� ෙපෟ�ග � කව ප්ර�-
� ප ය� ෙගාඩ නගා ගැ� මට 

උ�ම �තක ෙලස උ�සාහ 
දරන බවද ඇම � ව රයා පැව-

�ය.   
ඇම � ව රයා ෙ� 

බව සඳ හ� කෙ� 
පා�� ෙ��� ම�� 
ශා�ත බ�ඩාර 
මහතා ම� ක රන ලද 
ප්ර�න ය කට �� �� 
ෙද��.   

එ�� වැ� �ර ට� 
අද හ� ��� ඇම� 
� � ර�නා යක මහතා 

සඳ හ� කෙ� ෙ� වන �ට �ය 
අමා �ාං ශෙ� ෙ�ක �ව රයා 
,මහා මා�ග අමා �ාං ශෙ� 
ෙ�ක �ව රයා ෙම�ම වන �� 
සංර �ෂණ ෙදපා �ත ෙ� ��ෙ� 
අ� �ෂක ජන රා �ව රයා 
ෙ� වන �ට� එම �ථාන යට 
ෙගා� ඇ� බව�. 

ඇමැ� �.�. ර�නා යක

කෘ�යා ෙසල �කා ශාකය ස�බ �ධව
ෙ�වා� �ෙද කලා සට හ නක බව
ෙප�ව�න හදනවා
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ෙකා�� වසං ග තය ෙලාකෙ� �ය� රට වල ඉ�� 
ගමන වළ�වා ඇ� බව ස� ෙය�. එෙහ� ව�-

ර ස ය කට ජය ග්ර හ ණය � අත �ස � ග �නට ��� ම� පාල ක ය� 
�� න� නැත. ක�� කලට වසං ගත කඩා ව�. තව� �වාභා-
�ක �ප� කඩා ව�. ඒවා �� මානව ව�ගයා සහ � �� �නාශ 
ව�ෙ� නැත. මාන වයා හැම � ටම සට �කා �ය. ඔ� ස�රා 
සමඟ සට� ව�. ෙකා�� 19 ය� ද ස� ෙර�. ඔ� සමඟ සට-
�ෙකාට පරා ජය කළ ��ය. එම සටෙ� එ� අංශ ය� ව�ෙ� 
සංව �ධ න ය�. ෙකා�� පැවැ �ය ද සංව �ධන �ාපෘ� ඉ� �-
යට ෙගන යන රා� ය� ෙලස � ලංකාව හැ� ��ය හැ�ය. 
ආ��ව හා ආ��ෙ� නාය ක ය� ෙකා�� මත සංව �ධන 
�යා � මය නවතා නැත. එය ස� � � යක ත��ව ය�. 

ජනතා බලා ෙපා ෙරා�� ඉ�  වන අ� �� සංව �ධන වැඩ 
කට �� ක� න� කළ �� යැ� අග මැ � ව රයා ෙපෙ�� �ල ධා-
��ට උප ෙද� ��ෙ�ය. නාග �ක සංව �ධන හා �වාස සංව-
�ධන අමා �ාං ශෙ� ප්රග� සමා ෙලා චන ��� ම ක� ෙමෙලස 
අද හ� ��� අග මැ � ව රයා සංව �ධ නය ය� කාලය සමඟ 
කර� ලබන සට න� බව ද ෙප�වා ��ෙ�ය. ප්රග� සමා-
ෙලා චන ����, ප� � ප ර�, �� �ෂණ චා�කා ආ�ය සංව-

�ධන �යා ව � යක අ� ව� අංග ෙලස හැ� ��ය හැ�ය. එ� 
වග �ම ඇ�ෙ� ෙ�ශ පා ලන නාය ක ය� අෙ�ය. �ල ධා �� 
සංව �ධ නෙ� �ය � ව� ව�ෙ� �ව ෙ�ශ පා ල ක ය� ඔ�� 
ප� ප �� �ට වැඩ ස ට හ� අ� �ෂ ණය කළ ��ය. අග මැ �-
ව රයා �ය �� කා �න ෙ�ශ පා ලන අ�� �� ඔ�ෙ� එම පාඩම 
උෙගන ඇ� බව   ෙප ෙන�.

සංව �ධ නය යන වච නය අවම ෙලස අ� �� පන හ� 
��ෙ� ව� ප�ට ගසා ඇත. ෙග� �ය කාලය �ළ වැඩ ස ට-
හ� �ය ගණ න �ව� �යා �මක � ඇත. එෙහ� ඒවා ඉල�ක 
ස� රා ග� වැඩ ස ට හ� ෙලස හැ� ��ය ෙනාහැ �ය. ඇතැ� 
වැඩ ස ට හ� අත ර මඟ නැව� ඇත. තව� වැඩ ස ට හ� ෙ�ශ-
පා ල � ක ර ණය � ඇත. තව� වැඩ ස ට හ� සඳහා ෙව�කළ 
ප්ර� පා දන ආප� භා�ඩා ගා රය ෙවත �ය අව�ථා ද �ෙ�. 
�ෙ� ෂ ෙය� �ෙ� ශා ධාර මත �යා �මක වන වැඩ ස ට හ �වල 
ආධාර ආප� එම රට ව� ෙවත �ය අව�ථා ද �ෙ�. �� 
ෙමෙහ යැ � ම� හා අ� �ෂ ණ ය� නැ� කම �ට ��ක ෙ��ව 
බව �ව හැ�ය. අග මැ � ව රයා ෙප�වා ෙදන අ�ද මට සංව-
�ධන වැඩ ස ට හ� ���ත කාල ය ක� �මා වට ප� �ය ��ය. 
එය කාලය සමඟ සට න� ෙලස හ� �ව�ෙ� ඒ �සාය. 

ඉහත සඳ හ� ප්රග� සමා ෙලා චන ��� ෙ�� �ෙ�ත්ර ගණ-
නා වක ගැට� ගැන සාක�ඡා � ඇත. ෙවරළ සංර �ෂ ණය, 
නගර අලං ක ර ණය, අප ද්ර� බැහැර ��ම, ග්රා�ය හා නාග �ක 
�වාස සංව �ධ නය, ෙපා� පහ � ක� සැප �ම ෙ� අතර පව�. 
ෙකාළඹ ඇ�� ෙවර ළා ස�න නගර ගණ නා ව කට ��� ඛාද-
නය �� බඳ ගැට� පව�. ග���ෙ� �ට �ග �ව ද�වා ෙවරළ 
�රය ගත ෙහා� ��� ඛාද නය ස�ත ප්රෙ�ශ ගණ නා ව� හ�-
නා ගත හැ�ය. ෙවරළ සංර �ෂ ණය සඳහා ෙමෙත� ෙගන 
ඇ� �යා මා�ග ද ඇතැ� �ට ප්ර�න �� මට ල�ෙ�. නාග-
�ක �වාස සංව �ධ නය අ�� ගත ෙහා� සා�ථක සැලැ �� 
�� ප ය� ඉ� � ප� � ඇත. ෙ�වා සැලැ � �ව ලට �මා ෙනා� 
ක� න �� �යා �මක �ය �� බව අග මැ � ව ර යාෙ� අද හ සය. 
අග මැ � ව ර යා ෙ�ම වච න ව �� �ව ෙහා� වසර පහ� ගත �-

මට ෙපර ෙ�වා ෙය� ප්ර� ඵල ජන තා වට ලැ�ය ��ය. 
අග මැ � ව රයා ඉහත සාක �ඡා ෙ�� තව� වැද ග� ක�� 

ෙදක� සඳ හ� කර ඇත. ඉ� පළ� ක�ණ ව�ෙ� අපට 
ඉතා ද�ෂ පළ � �� �ල ධා� ත�ත්ර ය� ඇ� බවය. අෙන� 
ක�ණ ව�ෙ� වැඩ ස ට හ� සඳහා �� ගැට� ඇෙතා� ඒවා 
වහාම �ස� �මට තම� �� න� බවය. අෙ� රා� ෙ�වය 
ගත ෙහා� එය �භව ශ�� ය� ෙලස පව�. ෙමත ර� ශ��-
ම� හා �� ම� රා� ෙ�ව ය� ෙබාෙහා රට ව ලට නැත. අෙ� 
රා� ෙ�ව ක ය�ෙ� �� ණ තාව ද ඉහ ළය. සරල �ද � න� 
ගත ෙහා� පැ� �ෙ� �නා� ෙ�ද වා ච ක ෙය� �නාශ � ���ය 
මා�ගය ඉතා ෙක� කල �� යථා ත��ව යට ගැ� මට ���ය 
ෙදපා �ත ෙ� ��ව සම� �ය. තා�ෂ ණය අෙ�ය. සැලැ �� 
අෙ�ය. �ල ධා �� හා ෙ�ව ක ය� අෙ�ය. අෙ� රා� අංශය 
�� ෙලස ෙමෙහ ය ව�ෙ� න� ඊට කළ ෙනාහැ �ක� නැත.

�ද� නැත ය�න�, ප්ර� පා දන අව ස� ය�න� සා�ප්ර �-
�ක රා� ෙ�වය ස� ෙපා� උ�ත ර ය�. ප්ර� පා දන අව ස� 
යැ� �� �ට �ර වැ � ය� නැවත ඒ ගැන කතා කර�ෙ� 
ඊළඟ ව�ෂ ෙ�ය. ග්රා�ය ප්රෙ� ශ වල පාල�, ෙබා��, පාර ව�, 
�ඩා ��ට�, ෙගාඩ නැ �� ෙ� ක්රමය යටෙ� ��� �ග ටම 
ප�සට ��ය හැ�ය. ජනතා අව � තා ව� ඉ� � �ම සඳහා 
ප්ර� පා දන සපයා ගැ�ෙ� හැ� යාව ද�ෂ �ල ධ ර ය �ට ��ය 
��ය. ඇතැ� �ල ධා �� ෙ��ය වශ ෙය� පම ණ� ෙනාව 
�ෙ� �ය වශ ෙය� �ව ප්ර� පා දන සපයා ගැ� මට ද�ෂ ෙව�. 
අග මැ � ව රයා ඒ වග �ම ද තම� ෙවත පවරා ග� �� ප්ර� පා-
දන ප්ර�න ය� ෙවෙතා� වහාම ��� ෙද�නැ'� උප ෙද ස� � 
ඇත. ෙමය ඉතා ෙහාඳ ත��ව ය�. රා� �ල ධා ��ට යහ ප� 
රා� ෙ�ව යක �ර ත � මට අව� ෙහාඳ ප� � ම� ආ��ව 
� ඇත.

යහ පා ලන ආ��ව යටෙ� අෙ� රා� ෙ�වය කඩා වැ �-
ම කට ල� � බව �� ගත හැ� කාර ණ ය�. ජන තා වට සහන 
�ම ෙව� ෙව� �යා කළ ඉහළ �ල ධා �� අ�අ ඩං � වට ෙගන 
ඔ� නට න� පව ර� ලැ�ය. ජා�ක ආර �ෂාව ෙව� ෙව� �යා 

කළ ආර �ෂක �ල ධා �� අෙ� � කව �ර ගත කර� ලැ�ය. 
�� ෙ� ක්රමය ෙවන� � ඇත. ජනතා සහන ෙව� ෙව� �බ-
යව ��� �රණ ග� ලබන �ල ධා �� ආර�ෂා කරන බව 
ජනා � ප � ව රයා �තර �ය�. සංව �ධ න යට බ ාධා ඇ� කරන 
�� හා ෙර� ලා� ෙවන� කළ �� බව ෙප�වා ෙදන රා� 
නාය කයා ඒ සඳහා �ය වර ග� �� ��. ෙමය රා� ෙ�වෙ� 
අ�� ප්රෙබා ධ ය කට ෙ�� සාධක සප ය�. වැඩ ක රන �ල ධා-
��ට අව� ප� �ම ��මා ණය � ඇතැ� ජන තා වට ද ස�� 
�ය හැ�ය. 

අව ස� �ග්ර හ ෙ�� ජන තා වා� ආ�� ව කට  වඩා� වැද ග� 
ව�ෙ� ෙපා� ජන තා වය. ෙපා� ජන තා වෙ� �වන ත��වය 
උස� කර �� රට ඉ� � යට ත�� ��ම ආ��ෙ� ඉල �කය 
� ඇත. එය පහ� කා�ය ය� ෙනාව�ෙ� �ව එ� ජය ග්ර හණ 
සල�� කර �නට ද ආ��ව සම� � ඇත. ��ව � �ල 
���ෙ� අ�ා ප නය ගැන අව ධා නය ෙයා� කර ඇ� ජනා-
� ප� කා�යා ලය ඔ�� ෙවත ලැ�ෙටා� ��  කර �ෙ� වැඩ-
ස ට හ න� ෙපෙ�� ආර�භ කෙ�ය. ආ��ව සමා ජෙ� සෑම 
�තර ය� ෙකෙර �ම �ය අව ධා නය ෙයා� කරන බව එ�� 
ෙප� ය�.
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වැඩ කරන �ල ධා ��ට අග මැ �ෙ� ප්රසා දය

එළ ෙඹන ෙප�ව ��ෙ� �න යට  ���
ස�භා ෂණ සාද නැ� ව� ෙව� ෙසා�� 
ඉඩ කඩ සැක � ෙවා� ව� ර ස යට  ���
ම�  ෙව� තැ�� තැන ඉ� ප� ෙප�  ෙපා��

�ෙරා ධය සහ අ� ෙරා ධය
ඕනෑම රටක මානව සමා ජෙ� පැවැ �මට අ� ත කර ෙ�ව� 

�යා �මක කර�ෙ� න� එවැ� ආ�� ව කට එෙර �ව 
�ෙරා ධය පෑම ෙහාඳ ප්රජා ත �ත්ර වා� ල�ෂ ණ ය�. එවැ� ෙ�ම 
�ෙරා ධය පෑමට ජන තා වට අ� � ය� ඇත. ප්රජා ත �ත්ර වා දය ග� 
කරන ඕනෑම රටක එවැ� �ෙරා ධතා ���ම �ලභ ද� න�.

අෙ� රෙ�ද එවැ� �ෙරා ධ තා ව �� අ� ව� ෙනා�ය. �තා� 
අ� රා � වා ද ෙය� රට �� ගැ� මට පැර� වෙ� �ාපා ර ෙය� 
��� �ෙරා ධතා ෙබාෙහා �� ක� �ව� ප ය� ග�ෙ�ය. එෙහ� 
මැෙ� �යා ම�දන �ාපා ර ෙ�� ෙපර � ණ ග� වෙ� නාය කෙයා 
මැෙ� � යා ෙව� �ඩා �� ජනයා ෙව� ෙව� �වා � ෙනාබලා 
ෙ�වය කෙ� ස�භා ව ෙය�. ෙ�ශ පා ල න යට වඩා මා� � ක �වය 
�ය පර මා ද �ශය කර ග�ෙ�ය.

අෙ� රෙ� පැවැ� �ෙරා ධතා ගැන කථා �� ෙ�� එය අ� තය 
ද�වා �ව ය�ෙන�. 1940 දශ කෙ� පැවැ� මහා වැඩ ව �ජ නය 
ෙව� ෙව� පැවැ� �ෙරා ධ තා ව ෙ�� ක�ද සා� සෙහා ද රයා �ය 
�� ත ෙය� ව�� ෙග�ෙ� එ�ස� ජා�ක ප�ෂ පාලන සම ෙ�-
�ය.

ඇ��ණ �� හා ���

ශත 25ට �� හා� ෙ��ව ශත 75 ද�වා වැ� කෙ� ෙ�. ආ�. 
ජය ව �ධන �ද� ඇමැ � ව රයා වශ ෙය� �� ය �ය. ඒ හ�තා-
ල ෙ�� ��� �� ත ව �� ව�� ෙග� බව අම තක ෙනාකළ 
��ත�. 1966 �ෙ�ෂ භාෂා �� � ධාන පන තට එෙර �ව පැවැ� 
�ෙරා ධ තා ව ෙ�� දඹ රාෙ� රත න සාර �� ය� �ය �� ත ෙය� 
ව�� ෙග�ෙ� එ�ස� ජා�ක ප�ෂ ආ�� ව� පැවැ� සමෙ� 
බව �� ප� කළ ��ව ඇත. 1980 �� මහා වැඩ ව�ජ න ෙ�� 
ෙසාම පාල සෙහා ද රයා �ය �� ත ෙය� ව�� ෙග�ෙ� 1977 � 
බල යට ප�� එ�ස� ජා�ක ප�ෂ ආ�� ව� පැවැ� සමෙ� 
බව �� ප� කළ ��ව ඇත. ෙ� �ෙරා ධතා අතර එ�ස� 
ජා�ක ප�ෂ ආ��ෙ� පැවැ�ම ෙව� ෙව� ඇ�� ෙ�ශ පා ලන 
ෙවන �ක� අතර උ�ෙ� ජා� වා� ��ධය ��මා ණය කෙ�ය. 
�ෙ� ෂ ෙය� බට �ර ගැ� ෙ�ශ පා ලන �ාය පත්ර ය� ෙව� ෙව� 
ජය ව �ධන ආ��ව �බ ඳව ෙප� �� ෙ�ය. �ඩා රට ව �වල 
ජා�� අතර ඇ� එක � �ව ෙනා��� බට �ර රට ව� ඔ�� 
අතර, ගැ�� ඇ� �� මට �ය වර ග�ෙ�ය. ෙම� අර �ණ �ෙ� 
�ඩා රට ව� ආ��ක වශ ෙය� ඉ� � යට පැ� �ම වැළැ ��-
ම�. අෙනක බට �ර රට ව �වල ��පා ද නය කරන අ� ආ�ධ 
�� � මට ෙහාඳ ෙවෙළ ඳ ෙපා ළ� ��මා ණය කර ගැ� ම�. ෙ� 
අර �� �� �ප� කර ගැ� මට අවැ� ජා� වා� ��ද රට ��� 
��ෙ� එව කට බලෙ� �� එජාප රජ ය�. ඒ අ�ව යාප නෙ� 
��ත කා ල යට �� තැ�ෙ� එව කට එජාප ආ��ෙ� �� බල-
ව� ඇමැ � ව ��ෙ� සහ ෙයා ග ෙය� බව ප්ර��ධ රහ ස�. 

1983 ජා� වා� කල බල හරහා ෙකාළඹ �� ෙදමළ ජා�-
ක ��ෙ� කඩ සා�� �� තැ�ම �� පස ��ෙ� එව කට 
ෙකාළඹ ප්රෙ� ශෙ� �� එජාප බල ව තාෙ� ෙගාල බාල ය� බව  
 ෙනා ර හ ස�. උ�ෙ� ��ධය එ�ස� ජා�ක ප�ෂෙ� පාලන 
බලය ශ�� ම� කෙ�ය. �ෙ�ශ රට ව �� ආ�ධ �ල� ගැ�ම 
ෙම�ම �ෙ�ශ ආධාර, �ෙ�ශ ණය උ�ෙ� ��ධය නමැ� 
�ඟ �නාෙ� �වා ලය ෙප�ව �� එජාප ආ��ව �ය බලය 
�ක ග �ෙ�ය.

�� ණා ම ලෙ� ෙත� ටැං� ඇම � කා වට බ� � ෙම� ඉ�� 
ලංකා �� දම ෙදදරා �ෙ�ය. එෙ�ම ඉ�� යා� ��ය �ළ එ�.
�.�.ඊ. ත්ර�ත වා ��ට අ� �� �ව �ම වැ� කට �� ��� � 
ලංකා - ඉ�� �� දම �ර� කෙ�ය. එ� අව සාන ප්ර� ඵ ලය �ෙ� 
13 වැ� සංෙශා ධ නය හරහා ආක්ර ම �ක අ� �� ඉ�� යාව අෙ� 
රෙ� ෙ�ශ පා ලන ප්ර�න ව ලට මැ� හ �ක � ෙව� �මය.

උ�ෙ� ත්ර�ත වා දය අව ස� �� මට එ�ස� ජා�ක 
ප�ෂ ආ�� වට ��� ���ත ඉල �ක ය� ෙනා�ය. 
උ�ෙ� ත්ර�ත වා දය ෙව� ෙව� ඔ�� අ� ග ම නය කෙ� 
ෙද�� �� ෙව ත�. රණ �ංහ  ෙ�ම�ස ජනා � ප � ව රයා 
ඊට ක�ම �ද � න�. ඔ� නැෙඟ න �ර පළාෙ�  ෙපා�� 
�ල ධා �� 600 කට අ� ආ�ධ �ම තබ �� ෙකා� 
ත්ර�ත වා ��ට යට �ෙවන ෙලස �ෙයාග කෙ�ය. ඒ 
�ෙයා ග ෙය� ප� ෙකා� ත්ර�ත වා �� � ලංකා ෙපා�-
�ෙ� �ල ධා �� 600� අ� අ �ෙ� ඝාත නය ෙකාට 
���සා �� ෙවාය. ඒ �� � මට එෙර �ව අ� ක ර ණ යක 
න� පැව �ෙ� නැත. ��� රටක අ�ත�ජා�ක මානව 
�� ක� ෙකා� ස ම �� අ� �� ෙපා�� �ල ද � ව�ෙ� 
��ත ෙව� ෙව� කථා කෙ� නැත. ෙ�ම �ස �ගෙ� 
ඇ�ට� බල �ං හ�ලා ඇ�� ෙකා� නාය ක �� ෙකාළඹ 
��� ත� පෙ� ෙහාට �ව ලට කැඳවා සාම සාක�ඡා 
පැවැ ��ෙ� ෙ�ම �ස ජනා � ප � ව ර යාය.

ෙකා��ට අව� �ද� ෙම�ම �ෙම�� පවා සප-
යා ෙද �� ෙකා� සං� ධා නය ශ�� ම� කෙ� ද එ�ස� 
ජා�ක ප�ෙ� නාය ක ය� � රණ �ංහ ෙ�ම �ස 
ජනා � ප � ව ර යාය. අව සා නෙ� ඔ�ෙ� �� ත ෙය� ව�� 
ෙගව �නට �� � ෙ� ඒ ෛදවෙ� ෙ�ශ පා ලන සර ද ම� 
සම ඟය. ෙ�ම �ස ජනා � ප � ව ර යාෙ� ෙ� අම ෙනාඥ 
�යා ක ලා ප යට එෙර �ව කථා �� මට ��� සං� ධා-
න ය� ෙහා ��ග ල ය� ඉ� � ප� ෙනා�ෙ� එෙ� කථා 
කරන ��ග ල යාට එය මරණ සහ � කය �යා ගැ� ම� � 
�සාය.

2001� බල යට ප�� එ�ස� ජා�ක ප�ෂ ආ��ෙ� 
නාය කයා �ෙ� ර�� �ක්ර ම �ංහ මහ තාය. ඔ� ප්රභා ක-
ර� හා එ�.�.�.ඊ. සං� ධා නය සමඟ ඇ� ක ර ග� ඊ�යා 
සාම �� �ම අෙ� ෙ�ශ පා ලන ඉ� හා සෙ� ��� තව� 
�ශාල ක� පැ�ල ම�. එ�.�.�.ඊ. සං� ධා නය තව� 
ශ�� ම� කළ ඊ�යා සට� �රාම �� �ම ‘�ෙ� �-
ය ���’ පාවා �ම හර හා   ෙම රට ��� අංශ �ල ධා �� 
ඝාත නය කෙ�ය. එ� එ�. �. �. ඊ. සං� ධා නය ඝාත නය 
කළ රණ � � ව� ෙව� ෙව� කථා කළ ��� මානව ��-

ක� සං� ධා න ය� ෙනා�ය. හ�� �ල ධා �� හ�� කඳ � � ව ලට 
එකල �මා කෙ�ය. හ�� කඳ �� අස ලට පැ�� එ�.�.�.ඊ. 
ත්ර�ත වා �� අෙ� රණ � � ව�ට ��� අප හාස කෙ�ය. හ�� 
කඳ �� අ� ය සට පැ�ණ �� �ය පහ ක ර �� රණ � � වාෙ� අ�-
මා නය හෑ�� වට ප� ක ෙ�ය. එෙහ� �� ආ�ම ශ�� ෙය� 
ෙහ� රණ � �ෙවා ෙනාසැ� ඒවාට ��ණ ��ෙ� � ලංකා 
හ� �ව �න ය ග �ක හ� � ව� බව ඔ�� කර ��.

��� අපරාධ 

ර�� - ප්රභා අ�ස� කළ ඊ�යා සාම �� �ම එ�.�.�.ඊ. 
සං� ධා නය තව� ශ�� ම� කෙ�ය. නැවත ��ධ ය කට පැ�� 
එ�.�.�.ඊ. සං� ධා නය අෙ� රෙ� රණ � � ව� දහ� ගණ-
�� �ය පර ෙලාව යැ� මට ඒ ඊ�යා සාම �� �ම නමැ� මහා 
පාවා �ම ඉව හ� �ය. අෙ� රෙ� රණ � � ව� ආබා �ත රණ � �-
ව� බවට ප�කෙ� ඒ ��� ��ධ ය�. ආද ර �ය අ�මා ව ��ට 
�ය ව ��ට �ය ��� අ�� කළ ඒ ��� ��ධ ෙය� බැට කෑ 
ජන තා ව� අද ට� �හ ඬව ඒ ෙ�ද නාව �ඳ දරා ග � �� �ව � 
ෙව�. ඔ�� ෙව� ෙව� අද ට� ��� මානව �� ක� සං� ධා න-
ය� හඬ නග�ෙ� නැත. �ට� ජනා � ප� ව�ත මාන අග මැ� 
ම��ද රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� නාය ක �ව ෙය� එ�ස� ජනතා 
�ද හ� ස�ධාන ආ��ව යටෙ� 30 වස රක �ද සා පෙය� ෙ� 
�� රටම �� ග�ෙ� ප්රභා ක ර� නමැ� ��� ත්ර�ත වා � යාෙ� 
අව සා න ය� සම ඟය. එව කට ආර �ෂක ෙ�ක �ව රයා � ව�ත-
මාන ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� උප ක්ර ම �� 

�ද සැල �� හා ෙනාප � බ�නා උ�සා හෙ� ප්ර� ඵ ල ය� ෙලස 
�� කළ මා� �ක ෙමෙහ �ම ��� ඒ ��� ��ධ ෙය� රට ෙ�රා 
ගැ� මට හැ� �ය.

මා� �ක ෙමෙහ �ෙ� අව සා න ය� සමඟ අ�ත�ජා�ක 
මානව �� ක� සං� ධා න යට ෙ�ළ� �ය �� ජා�ය පාවා �� 
��ග ල ය�ෙ� �හක ෙ�ශ පා ල නය අද �නෙ� පරා ජය කළ 
��ව ඇත.

1980 දශ කෙ� �� භාගෙ� එ�ස� ජා�ක ප�ෂ ආ��ව 
ක� න� මහ වැ �ය ආර�භ කෙ� � ලංකා ෙව� ඉ�� යා ව-
ට� �� �ය  ෙදන බවට �ර සා ර� ෙ�ඩ ව ��ය. එෙහ� ක�-
න� මහ වැ� සංව �ධන ෙයාජනා ක්රමය ෙව� ෙව� කැ� ග� 
ප්රමා ණය ෙකත ර� �ශාල ද ය�න �� �යං ර� සා ෙග� �ඩා 
��න ම�ම ක� ක රෙ� ජන තාව ෙනාද �නවා �ය හැ�ය. මහා 
වෘ�ෂ ල තාව� �ඳ ෙහළ �� ඒ �� කළ ප� සර හා�ය ගැන කථා 
�� මට එකල �� ෙව� ෙනා�ය. පා� ෙග දර වළං �� �නාෙ� ඒ 
�ශාල ග� ෙකාළං �ම ��ෙ� ���� නැ� අ� ��.

ර�ෙද � ගල අභ ය � �ය ගැන කථා කර�න ��ම ප�-
සර සං� ධා න ය� ෙනා� �ෙ� ම�ද ය�න ප්ර�න ය�. අද හ� 
�ෙප�නා ෙ� ��� ඇ� ප� සර සං� ධාන එ� ඉ� � යට පැ�ණ 
�ෙරා ධතා ��� මට මැ� �ෙ� ඇ�ද තව� ප්ර�න ය�.

එව කට අග මැ � ව රයා � රණ �ංහ ෙ�ම �ස ග� උ� සැණ-
ෙක �ය පැවැ ��ෙ� �ශාල වනා �ත ර වල ග� ෙකාළං �ඳ 
දම �� බව ෙබාෙහා ෙදනා ද��. කත ර ගම, ��තල, �� �තෙ� 
වැ� ප්රෙ� ශ ව �� �ම ෙහ�ෑ �ශාල වන �ප �� පෑ� ය ෙගා ඩට 
ෙලා� වල පටවා �ෙගන එ�� ��ම පා� ස �ක සං� ධා න ය� 

ඊට �ෙරා ධය පළ කළ අ�� ��� �ක ගැ� මට ෙනාහැ� �ය. 
තවද එව කට ෙ�ම �ස අග මැ � ව රයා උ� ග�මාන ඇ� �� මට 
ෙතාරා ග�ෙ� කැලෑ ප්රෙ� ශ ය�. �ෙ� ෂ ෙය� ග�වැ�, �� ලතා 
��� ක� බෑ� �වල ෙ� �වාස ඉ� � �ම �� කෙ�ය. න�� 
��ම පා� ස �ක සං� ධා න ය� ඊට �ෙරා ධය පළ ෙනා� �ම ��ම 
සහ ග තය. ඇතැ� �ථාන වල �රා �� �මක ව� නා ක� පැවැ-
� යද ඒවා ෙව� ෙව� �� ව� �ෙරා ධය පළ ක ර �නට ඉ� � ප� 
�ෙ� නැත. අද ප� සර සං� ධාන ��� ��ම ෙහාඳ ෙදය�. 
එෙහ� ඔ��ෙ� අර �ණ ප� ස රය �ක ගැ� මට න� එය අගය 
කළ ��ත�. න�� රා� ෙනාවන සං� ධාන හරහා ෙගාඩ-
නැ� ඇ� ඇතැ� පා� ස �ක සං� ධා න වල අර �� සැක ස �-
තය. තව ෙක �ෙ� ෙ�ශ පා ලන අර �� �� �ප� �� මට මවන 
ෙප්රාඩා කා� පා� ස �ක ගැට� �ෙ�ෂ ස හ ගත ෙ�ශ පා ල නෙ� 
තව� �ාපෘ � ය� බව පැහැ � �ය. ඒ අ�ව ඇතැ� පා� ස �ක 
සං� ධාන �යන තර� යකා ක� ෙනාවන බව ද ෙමරට ��� ම� 
ජනයා ෙ��� ෙගන ඇත. එ�.�.ඕ. කාර ය�ෙ� ඒජ �ත ව-

�� � ඇතැ� ප� සර සං� ධාන ඔ��ෙ� ෙඩාල �ව �� 
යැෙප �� සමාජ මා� ජාලා හරහා �ය බාල ෙ�ශ පා ල-
නය ��ම 
�� � �ස හ ග තය.

මහ ෙපාෙළාෙ� �ස��

යහ පා ලන ආ��ව පැවැ� �ගෙ� හ�බ �ෙතාට 
වරාය, ම�තල �ව �ෙතා � ෙපාළ �න ය ට�, ඉ�� යා ව-
ට� �� ණ�� කසාය �� ෙගා� ව� ෙ� හැ� �� ජනතා 
���� ෙපර �ණ ඇ�� ක�ඩා ය� ෙකාළඹ වරාෙ� 
නැ ෙඟන �ර ජැ�ය ෙව� ෙව� කථා කෙ� පැර� ��-
�දට �ය හැ�ය. ඔ��ෙ� �හක සහ අව �ථා වා� ෙ�ශ-
පා ල නය ඔ�� ෙ� �� � ෙ�� මැන �� ප්රද �ශ නය කළහ.

ව�ත මාන ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මහතා 
��කර ග�මා න ව ලට ෙගා� ඒ ග�මා න වල ෙවෙසන 
��ප� ජන යාෙ� ගැට � ව ලට �ස �� �ම ඉතාම ප්රාෙයා-
�ක වැඩ ස ට හ න�. ඒ අ�ව ජනා � ප � �මා කරන “ගම 
සමඟ �� ස ඳ ර�” වැඩ ස ට හන ��ප� ගැ� ජන යාෙ� 
�� �පැ � �ව ලට ��ගැ න � � ව ලට කරන ප්රබල ආම-
�ත්ර ණ ය�. ෙකා�� උව � ෙර� බැට කන රටක අ� ෙයාග 
මැ�� ඉ� � යට යෑමට බලා ෙපා ෙරා�� වන ෙමාෙහා තක 
රෙ� නාය කයා වශ ෙය� ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ 
මහ තාෙ� ෙ� ප්රාෙයා �ක වැඩ � � ෙවළ රටට ආද රය 
කරන �� ��ට ප්රබල උ�ෙ� ජ න ය�.

ක�� �මන අ� �� �ෙ� චන කළ� ජනා � ප� 
ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මැ� �� ෙගන යන ෙ� උ�ර 
වැඩ � � ෙවළ ම�� ග්රා�ය ප්රෙ� ශ වල �ව � ෙවන 
��ප� ජන යාෙ� ජන �� ත යට ලැෙබන �� බ ලය ඉතා 
අග ෙ�ය. එෙහ� අ� ෙරා ධ තාව ෙහව� අ� ෙරා ධය ය� 
ඕනෑම ප්ර�න ය� ෙදස මැද හ�ව බලා වැඩ �� ම�. ඒ 
අ�ව ජනා � ප � �මා ෙගන යන වැඩ � � ෙවළ ෙදස මැද-
හ� ��� බලා කට �� ��ම අප කාෙග� වග �ම හා 
�� ක ම�.

ම��ද ආ� ය වංශ

ව�ත මාන ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ-
ප�ෂ මහතා ��කර ග�මා න ව ලට ෙගා� 
ඒ ග�මා න වල ෙවෙසන ��ප� ජන යාෙ� 
ගැට � ව ලට �ස �� �ම ඉතාම ප්රාෙයා �ක 
වැඩ ස ට හ න�. ඒ අ�ව ජනා � ප � �මා 
කරන “ගම සමඟ �� ස ඳ ර�” වැඩ ස ට හන 
��ප� ගැ� ජන යාෙ� �� �පැ � �ව-
ලට ��ගැ න � � ව ලට කරන ප්රබල ආම-
�ත්ර ණ ය�. ෙකා�� උව � ෙර� බැට කන 
රටක අ� ෙයාග මැ�� ඉ� � යට යෑමට 
බලා ෙපා ෙරා�� වන ෙමාෙහා තක රෙ� 
නාය කයා වශ ෙය� ජනා � ප� ෙගාඨා භය 
රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� ෙ� ප්රාෙයා �ක වැඩ-
� � ෙවළ රටට ආද රය කරන �� ��ට 
ප්රබල උ�ෙ� ජ න ය�.
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� ෙගා�යා �� ග �ව �� ඔ��ෙ� ආ��-
ක යට බර� ෙනාවන ප�� කෘ� ක �මා �තය 
නංවා �ම සඳහා 2005 වසෙ� ම��ද 
��තන වැඩ ස ට හන ම�� ෙපාෙහාර සහ-
නා ධා රය �යා �මක කරන ල�. ව�ත මා-
නය වන �ට රජය ඉ� ඔ�බට ෙගා� පස 
සාර ව� ��ම ෙම�ම පස  �ෙරා� ��ෙ� 
ජා�ක ක�ත �ය වටා ෙගා� ප්රජාව ඒක-
රා� ��ෙ� �වැ�ත සංග්රා ම යක �යැ� 
��. පමණ ඉ�මවා රසා ය �ක ෙපාෙහාර 
භා� තෙ� අව � නම සහ කාබ �ක වගා 
සංග්රා මය �� බ ඳව ජා�ක ෙපාෙහාර 
ෙ�ක� කා�යා ලෙ� සහ කාර අ��ෂ 
ච�දන �ව� �� ව �ධන මහතා සමඟ කළ 
සාක �ඡා ව� ෙ�.

 කෘ� ක �මා �තය මත ආ�� කය ර� පව-
�න රට වල රසා ය �ක ෙත� ෙපාෙහාර භා�-
ත යට නැ�� �ෙ�  ඉ� හා සය �ම� ද?

ෙගා� � �ව ලට රසා ය �ක ෙත� ෙපාෙහාර 
ෙය�ම  �යන මාතෘ කාව කෘ� ක �මා �ත ය� 
සමග කළ එ� බ��ෙ� 1970 හ�ත ��ල ව-
ය� සම ග�. ෙ� ගැන වැ� ෙදෙන� ද�ෙ� 
නැ� �ණ�  හ�ත ��ල වය �ය�ෙ� අ�� 
ෙදය� ෙනෙම�. ජන ග හ නය වැ� � ම� සමග 
වැ� ෙය� ආහාර ��පා ද නය කර�න ��ධ 
�ණා. �� ෙලාක ට යම බලපෑ ෙ� �යා �� තය 
එව කට පැව� ආ��ක සහ කෘ� කා ��ක ක්රම-
ෙ�ද හරහා �� ��ම අෙපා ෙහා ස� කා�ය ය� 
බව ට  ���ම මත ඵල කෙ� �ෙරාපා රට-
ව�. ඒ අය ෙ� ප්ර�න යට �ස � ම �� ��වා. 
ආහාර ��පා ද නය වැ� කර ගැ� මට න� 
වැ� අ�වැ �න� ෙදන ෙද� �� �ජ භා� ත-
යට යා �� බව ඔ��    ෙලාකය ට ප්රකාශ 
කළා. න�� ෙද� �� �ජ ව �� වැ� ඵල �-
ව�  ග�න එක� ෙලෙහ� පහ� කා�ය ය� 
ෙනෙම�. එ�� ඵල �ව වැ� කර ග�න න� 
රසා ය �ක ෙත� ෙපාෙහාර ෙය�ය �� බව 
එම රට ව� කෘ� ක �මා �ත ෙය� යැෙපන  අ� 
වෙ� රට ව �ව ලට උප ෙද� ��නා. ඒ උ�ෙ� 
පැට �� අ� ඇ�� රට ව� ඒ මතම යැෙපන 
කෘ� කා ��ක ක්රම යට ඇ�බැ� �ණා.

 ඔබ �ය�ෙ� ෙපාෙහාර සහ නා ධා රය 
�ම� ඒ උ�ෙ� පැට � ම� �ය ල ද?

නෑ. නෑ. අද ෙලාකෙ� සෑම රට� ම රසා-
ය �ක ෙත� ෙපාෙහාර ෙයාද නවා. ෙ��ව 
අද පව �න කෘ� කා ��ක ගම �ම ග� එ�ක 
වැ� ��පා ද න ය� ග�න න� රසා ය �ක 
ෙත� ෙපාෙහාර භා� තය ය� ප්රමා ණ ය කට 
අව ��. එෙහම නැ�න� ආහාර ��පා දන 
ක�මා �තෙ� � අ� අස ම�ථ ෙවනවා. රජය 
ම�� �� කෙ� ෙ� ක�මා �ත යට බ�ධව 
��න ෙගා� ප්රජා වට ��පා දන ධා� තාව වැ� 
කර ගැ�ම සඳහා ඔ�� දරණ උ�සා හ යට 
ධනා �මක පහ � කා ර ක ය� සැප � ම�. අද-
ට� ලංකාෙ� � ��පා ද න ෙය� අ� �වැ�ත 
ප්රග � ය� ලබා ෙගන �ෙබ නවා. න�� ගැට-
�ව ම� ව�ෙ� ෙපාෙහාර සහ නා ධා රය 
ෙනාෙව�. ෙමම සහ න ෙය� �මාව ඉ�මවා, 
එෙහ ම� නැ�න� වැ�� භා� තය �.

අෙ� පැ�� කෘ� ක �මා �තය �� ම ��ම 
කාබ �ක  වගා ව�. ෙමාක�ද එ� ��ධ �ෙ�?

ගහ� හැෙද�ෙ� ස� සාර පසක.  කාබ-
�ක ෙපාෙහාර �ය�ෙ� ත� ක රම පස 
සාර ව� කරන ��ද්ර ���ෙ� ෙතාතැ �න� 
.රසා ය �ක ෙත� ෙපාෙහාර ෙය� මට ෙපර 
ෙ��ය ෙගා� තැන �� ම �� ම ර� පැව-
�ෙ� කාබ �ක ෙපාෙහා ර� සම ග�. අෙ� 
ෙ��ය � ප්රෙ�ද, එළ ව� පළ �� ආ�ය ඵල 
��ෙ� ෙසාබා දහ මට අව නත කාබ �ක 
ෙපාෙහාර මත�. ��ද්ර ��� �සා පසට 
එක� වන ෙකාළ ෙරා� ඔ�ෙකාම ඉ�ම �� 
�රා ප� ෙවනවා. ෙ� ��� ��ධ එ�ස �ම 
හදලා ෙදන �සා තම� ෙ� �රා ප� �ම ��ධ 
ෙව�ෙ�. අද ෙගව�ෙ� ෙකාළ ෙරා� �ක 
�� ප� �ම ට ව� පෙ� �� ෙය� නෑ. ගැඩ �-
ෙල� �ක ග�න නෑ.  ගැඩ �ලා පස ෙහාඳට  
��� කරලා ෙදන ෙගා� යාෙ� ළගම �ත ව-
ෙත�. 

 �ෙ� හැ� යට ඵල � ව� ග�න න� කාබ-
�ක වගාව අදට හ� ය�ෙ� නෑ ෙ�ද?

අෙ� ඇතැ� ෙගා� මහ �ව� �ත�ෙ� 
එෙහම තම�. න�� කාබ �ක ෙපාෙහා ර ව �� 
පස �ළ �� වන �යා ව �ය අප ට යා�� කව 
කර�න බැ� �වභා ව ධ �මය ම�� ම �යා වට 
නංවන කා�යා ව � ය�. කාබ �ක ෙපාෙහාර 
එෙහ ම� නැ�න� ෙකාළ ෙරා� ව �� හ� ග� 
ෙකා�ෙපා�� පසට ��ම ම 
පස ෙබාෙහාම ශ�� ම�. තද 
අ�ව�, මහ වැ�ස� ආව� 
පස ෙහ�ෙල�ෙ� නෑ. ඒ 
වෙ�ම අ� �ත �ෙකා රසා-
ය �ක ෙපාෙහාර �ක �� 
��මා �යලා. ඉතා ෙහා�� 
පසට සාරය උරා ග�නවා. 
ව�ර ෙහාඳට උරා ග�නවා. 
න�� ගමන ෙපා�ඩ� 
��� තම�. න�� ෙසාබා 
දහ මට අව න තව �� ���ට 
වස �ස කැෙව�ෙ� නැ� 
ඵල � ව� අර� ෙදනවා. 

රසා ය �ක ෙත� 
ෙපාෙහාර සහ � ��ම ප්ර�-
�ෙ�ප කළ හැ� ද?

ජා�ක ආ�� ක යට 
පෑෙහන ආහාර ��පා දන 
ක්රම ෙ� දය �ළ අ� රසා-
ය �ක ෙපාෙහාර භා� තය 
ප්ර� �ෙ�ප කර�ෙ� නෑ. අද 

ෙලාකෙ� කෘ� ක �මා �ත ෙය� ඉ� � යට යන 
රට ව� ෙබාෙහා ම ය� අ� ග ම නය කර�ෙ� 
කාබ �ක සහ රසා ය �ක ෙපාෙහාර ���ව යම 
සම සමව  පසට  ෙයාදන �යා ව � ය�. ව�ම� 
රජෙ� ��ම සහ ඉල �ක ය� ෙ� ක්රම ෙ� ද-
යට ෙගා�� බ�ධ කර ගැ� ම�.ෙගා�� �න 
ගත �� ෙදය� �ෙය නවා. රසා ය �ක ෙත� 
ෙපාෙහාර �ණ� පමණ �න ෙගන ෙයාද නවා 
න� ෙලා� අ� ල කට මග පෑෙද�ෙ� නෑ. 
න�� වසර �හ හත � හ�  ඉව� බහ� නැ�ව 
ෙපාෙහාර ෙටා� ගණ� ෙ� මහ ෙපාෙළා වට 
දමන ලද �පා කය �සා අද පෙ�  �වභා වය 
ස�� �ණ ෙය� ම �කෘ� ෙවලා. ලංකාෙ� 
ඇතැ� ප්රෙ� ශ වල පෙ� ෙපා�ප ර� ප්රමා ණය 
�ය යට 38�� වැ� බව ප�ෙ� ෂණ ම�� 
තහ �� � �ෙබ නවා. ෙ� �සා  අද ��පා දන 
ධා� තාව වෙ� ම පාං� ප්ර� කා ර ය� වහ වහා 
�යා �මක �� මට �� ෙවලා �ෙබ නවා.

 ෙමාක�ද පාං� ප්ර� කා රය �ය�ෙ�?

රසා ය �ක ෙපාෙහාර ගැන අ�ට වඩා 
ෙගා�ෙයා ෙහාඳට ද�නවා. ෙගා�ෙයා 
ෙයාදන �� යා ව �� පසට න� ට්ර ජ� ලැෙබ-
නවා. �.එ�. � ෙය� වම ගෙ� �� �ක ෙහා�� 
වැෙඩ නවා. එ�.ඕ.� වල තම� ෙපාටෑ � ය� 
�ෙබ�ෙ�. ඉ� වැ� අ�වැ �න� ලැෙබ-
නවා. න�� අ� ෙ�වා ෙය� පම �� ෙ� 
සංඝ ටක �ය යට �ය ය� ම පසට උරා ග�ෙ� 
නෑ. රසා ය �ක ෙපාෙහාර �ණ� පස ෙහා�� 
උරා ග�ෙ� ��ද්ර ��� �� ෙයා� තම�. ෙ� 
කතාව අෙ� ෙගා�ෙයා ද�ෙ� නෑ. ෙ� �සා 
කාබ �ක ෙපාෙහාර �ක ෙකා�ෙපා�� �ක 
පැ�ත කට �ලා රසා ය �ක ෙපාෙහා රම ෙයාද-
නවා. එ�ට පස ��වල ෙවනවා. ��වල � ඇ� 
පස යථා ත��ව යට ග�න න� කාබ �ක 
ෙපාෙහාර  ෙය�ම කළ ���.

 ඔබ �ය නවා පස ෙලඩ ෙවලා �යලා. අ� 
ෙකාෙහා මද එය හ� නා ග�ෙ�?

ඉ�සර වෙ� ෙගා� ��ව �� අද අ�වැ-
�න� එ�ෙ� නෑ. ඒ වෙ�ම ලැෙබන 
අ�වැ�න  ��ව ල�. එළ ව� සහ පල � �-
ව �� අ�ට ෙමය �ක ගත හැ��. ගහ �� 
වැළ �� ���  ෙග� ය� එ�ෙ� නෑ. අෙ� 
ෙගා�ෙයා ඒක ට� �ත�ෙ� ෙපාෙහාර ම� 
�සා තම� වගාව �යා� ෙවලා �ෙය�ෙ� 
�යලා. එෙහම �තලා අත �ගෑ රලා අෙය ම� 
ෙපාෙහාර ගහ නවා. �� අෙ� පෙ� ත��වය 
ෙබාෙහාම බර ප ත ළ�. 

 කෘ� කා-
��ක ප්රෙ� ශ වල පාං� වල 
�වභා වය ප�ෙ� ෂ ණා �මක ව 
අ� ය නය කර නවා. ෙගා�� 
ෙනාද�න �� හ� නා ෙගන 
ඇ� අ�� ත��වය ෙමාක� 
ද?

��යා ගැන අ� ද�ෙ� ෙබාෙහාම �ක�. 
අ� ෙයාදන ��යාව�� පසට උරා ග�ෙ� 
�ය යට 60�. ඉ�� �ක ට ෙමාක ද ෙව�ෙ�? 
ඒ �ක ව� රට �ය ෙවලා යනවා. තද අ�ෙ� � 
න� වා�ප ෙවනවා. ෙපා�ප ර� ෙහව� මඩ 
ෙපාෙහාර ගැන ෙගා� ජන තාව මහ ඉහ �� 
��වා ස ය� �යා ෙගන ඉ�නවා. �� රජය 
ම�� ෙපාෙහාර සහ නා ධාර යටෙ� ලබා 
ෙදන මඩ ෙපාෙහාර ප්රමා ණය �මා කර ල� 

�ෙබ�ෙ�. ෙගා�ෙයා �ය නවා ලැෙබන මඩ 

ෙපාෙහාර ම� පස �ස� ෙවලා අ�වැ�න අ� 
ෙවලා �යලා. න�� �� ෙවලා �ෙබ�ෙ� 
ෙපා�ප ර� අ� �ම ෙනාෙව�  පෙ� ෙපා�ප-
ර� ප්රමා ණය පසට උ� ල�න බැ� තර �� 
�ෙබන �සා පස ෙරා� ත��ව යට ප� � 
ඇ� එක�.

ෙපා�ප ර �වල �වභා වය ෙවන�ම එක�. 
ව�ෙ� �ය ෙව�ෙ� නෑ. වැ� �ර ෙයාද�න 
ෙයාද�න  පස ��� ප්ර� �ෙ�ප කරලා 
ප්රාෙයා ජ න ය� නැ� ෙදය� බවට ප� ෙව-
නවා. ශාක යට උරා ග�ෙන� නෑ. ඉ� ප�  
පස ම� �ට ත�� ව� වෙ� තැ�ප� ෙවනවා.
ෙවන� ෙපාෙහාර ව�ග ය� ��ම� ෙ� 
ත��ව �සා පසට ෙහා ගසට උරා ග�ෙ� 
නෑ. අද ෙ� ත��වය අෙ� පස �ළ ��මා ණය 
ෙවලා අව ස�. �� පස මත ��කා කාර ක ය� 
වෙ� ෙපා�ප ර�  බැ�ලා. 

 රසා ය �ක ෙපාෙහාර භා� තෙ� � ෙගා�� 
අ�� �� වන වැ�� ෙමාන වා ද?

ෙ� කතාව අ� ෙගා��ට �ර �ත ර ෙය� 
�� කැඳ ව නවා. න�� ඇතැ �� තවම ෙමය 
ද�ෙ� නෑ. තව� �� ස� තක�ෙ� නෑ. 
සාමා � ෙය�  � වගා වට ෙයාදන ෙපාෙහාර 
ව�ග �නම ෙහ�ට යා� එකක ට ෙය�ය �� 
ප්ර� �ය  �ෙලා ���  300-400�. අෙ� ෙගා� 
මහ ��� ෙහ�යා ර ය කට �ෙලා 1000-1500� 
ෙයාද නවා. එ වෙ�ම ෙනා�ෙ� රජ ෙය� 
ලැෙබන ෙපාෙහාර ගහලා තව ම� �යලා 
�ෙත න ෙකාට ස�� ව ලට අර ෙග න� ගහ-

නවා. එත ෙකාට �ත�න �� ව�ෙ� ෙව�ඩ 
�ෙය�ෙ�  ෙවලා �ෙය�ෙ� ෙමාක�ද 
�යලා.ෙ� ත��ව යට අද රසා ය �ක ෙපාෙහාර 
ෙයාදන ෙබාෙහා ම ය� රට ව� ප� ෙවලා �ෙබ-
නවා.

 ෙගා� �� ආ� තව පස යථා ත��ව යට 
ගැ�ම සඳහා රජෙ� වැඩ �� ෙවළ �ම�ද? 

ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මහතා �ය 
ෙසෟභා�ෙ� ��ම යටෙ� ෙ� ගැන පැහැ-
��ි �ග්රහ ය� කර �ෙබ නවා. ව�ත මා නෙ� 
පස ස� බව �යන කතා වට වඩා පෙ� ෙසෟ�  
ගැන ෙලාව සෑම රට�ම �ෙ�ෂ අව ධා න ය� 
ෙයා� කර �ෙබ නවා. අ�� ඒ ගමෙ� ෙකාට-
�ක � ව� �ය ���. ෙ� �සා ව�ම� රජය 
රසා ය �ක ෙපාෙහාර ෙයාදන ගම� කාබ �ක 
ෙපාෙහා ර� එම පස ටම ෙයාද�න ෙගා�� 
ෙපල ඹ � මට ෙවනම වැඩ ස ට හ න� �යා �මක 
කර ල� �ෙබ�ෙ�. අ� �න ට ම� �� ණෑ-
ගල ��� �කය  �ළ �ය� �ාපෘ � ය� කර 
�ෙබ නවා. රජය  � වගාව සඳහා රසා ය �ක  
ෙපාෙහාර �ය යට 75 � සහ කාබ �ක ෙපාෙහාර 
�ය යට 25� ෙය� මට ෙගා�� �� ග�වන 
�ය� �ාපෘ � ය� ආර�භ කර �ෙබ නවා. � 
වගා ��ව ��  ෙහ�ට යා� 14467ක ට කාබ-
�ක ෙපාෙහාර ෙය� මට අෙ� �� ත�. අද ෙද�-
�� �ජ භා� තය වැ� �සා ෙ� ෙපාෙහාර ව�ග 
ෙදකම සම සමව ෙයාදන ෙලස අ� ෙගා�� ව 
�� �ව� කර නවා.

 ෙගා��ට �ෙයන ප්ර�න ය� තම� අ�කර 
පහ හය�  � වගා කරන �ට �� රට ෙකාෙහාම 
ද කාබ �ක ෙයාද�ෙ� �යන එක?

�� ම ��ම කාබ �ක ඕනෑ නෑ. �� ව� තර� 
කාබ �ක ෙපාෙහාර ෙයාද�ඩ. �� ෙවෙළ ඳ-
ෙපාෙ� �ල � ග�ඩ� �ෙබ නවා. රජය �න-
ට ම� කාබ �ක ෙපාෙහාර ��පා ද නය �� 
ග�ව �� යනවා. අෙනක ��ෙ� �ෙයන ��� 
�ක කාබ �ක ෙපාෙහා ර�. අෙ� අය කර�ෙ� 
ඉ�ම නට ��� ��� ෙගාඩට �� �ර� 
�ෙය නවා. ��� ඉ�ම නට �ර�ෙ� නෑ තම�. 
අෙනක �සාන �ට කර ද ර�. ��� ඉ�ම නට 
�ර�න න� �ය �දට ව�ර බැඳලා ��යා �ක� 
ඉ��න. 

කාබ �ක �යර ෙපාෙහාර අද කාබ �ක වගා-
වට කැමැ� ෙගා� මහ �ව� අතර හ�ම ජන-
� ය�.ඉ�� මහ ක�නෙ� �� ණෑ ගල ���-
�කෙ� අ�කර 5000ක �යර ෙපාෙහාර ෙයා� 
�ෙ�ෂ �ය� �ාපෘ � ය� කළා. ඉහ �� ම 
සා�ථ ක�.ෙ� වෙ� ෙවන� ෙ�ව� අ�හ� 
බල�න කැමැ�  ෙගා�� අ� අතර ඉ�නවා. 

  කෘ� රසා යන ෙයද � �වල තව�  ආ� නව 
�ෙබ නවා ෙ�ද?

ව� ග� ෙරාග, �ද �ගත ෙරාග, ජාන �කෘ� 
ද� ව� �� �ම ඔය �යන ප්ර�න ෙ�වාෙ� 
ප්ර� � පාක තම�. අද රජ රට, �� ණෑ ගල  වැ� 
ඔ�ෙකාම ජප� ජබර, ෙබ� වෙ� ජලජ ශාක-
ව �� වැ�ලා. ෙ�වා ෙ� තර මට ව�ධ නය 
ෙවලා �ා�ත ෙවලා �ෙබ�ෙ� ෙගා� ��ව-
�� ෙ��ලා එන රසා ය �ක ෙත� ෙපාෙහාර 
වැ�ව ලට �ශ්ර �ම �ස�. 

 ෙගා��ට ෙපෟ�ග � කව පාං� ප� �ෂා ව� 
කර ග�ෙ� ෙකාෙහා මද?

�තර ෙගා� තැ� කරන අය අව ධා නය 
ෙයා� කළ �� වැද ග�ම කාර ණ ය� පාං� 
ප� �ෂාව.. ඕනෑම ෙගා� ය �ට තම�ෙ�  වගා 
�ෙ� ත��වය ෙකාෙහා මද �යලා ඉ� බලා-
ග�න �� ව�. ෙපා�ප ර� ප්රමා ණය අ� ද වැ� 
ද �යලා බලා ෙපාෙහාර ෙය�ය �� ප්රමා ණය 
�ර ණය කර ග�න �� ව�. පාං� ප� �ෂා ව� 
කර ගැ� මට සෑම ��� �ක යක ම රසා ය නා ගාර 
�� � වලා �ෙබ නවා. කෘ� ක�ම ෙදපා �ත ෙ�-
��ෙ� රසා ය නා ගාර 32� �ෙබ නවා. ෙ� ගැන 
වැ� �ර ෙතාර �� කෘ� ක�ම උප ෙ� ශ ක ව �� 
ෙග� �න ගත හැ��.

 කාල ය� ��ෙ� �� �� ෙගා� තැ-
�� �� අ�� ප්රෙ� ශ ය කට යාමට කළ ��ෙ� 
�ම�ද? 

අ� ෙගා��ට ආරා ධනා 
කර�ෙ� එක වර ෙනා� ණ� 
ක්ර ම ෙය� කාබ �ක වගා වට 
ෙයා� වන ෙලස�. ඒ වෙ�ම � 
වගා ව ට� �ය යට 25�ව� කාබ-
�ක ෙපාෙහාර ෙයාදන ෙලස�. 
තම�ට කාබ �ක ෙපාෙහාර හ� 
ග�ෙ� න� ෙගාඩ� ෙහාඳ�.  
පස ස� ��ම �යන කාර-
ණ යට ප� ෙනා�  ෙරා� �� 
��වල ��  පස �ව ප� කරන 
සට නට අ� �� අව ��ණ �ය 
���. ඒ සඳහා එකම ප්ර� කා රය 
වෙ�ම  ෙරාගය ��ටා වට �ව-
කළ  හැ� හැ� ප්ර� ක �ම ය� 
කාබ �ක ෙපාෙහාර බව �� 
තබා ග�ෙ� න� ෙ� සංග්රා-
මය සා�ථක ෙවනවා.රජෙ� ෙ� 
වැඩ � � ෙව ළ� සමග එ�වන 
ෙලස අ� ෙගා��ට ආරා ධනා 
කර නවා. 

මා  �� බ �ෙගාඩ සර ස� ෙපා�හ ලට ෙගාඩ වැ �ෙ�  
සෑෙහන කාෙල �� �ය �ම සඳහා ෙපා�  �ල  � ගැ� මට 

ෙනාහැ� � �සා ෙපා� �� ප ය� �ල� ගැ�ෙ� බලා ෙපා ෙරා-
�� ෙව�. එක �ට ම මාෙ� ඇස ගැ�ෙ� "ෙපාෙරා�� ෙ�ශය" 
(A Promised Land) න� � කෘ� ය ක ටය. එය ඇෙම � කාෙ� 
�ට� ජනා � ප� බැ�� ඔබා මාෙ� �වයං ��ත ච� තා ප � න ය�. 
�� 751ක �ශාල ෙපාත�.  �ල ද ෙපාත තර මට ම �ශා ලය. ��-
ය� 5400�.  එක වර ම ෙපාත �ය � මට ආශා ව� ඇ� � න�� 
�ල වැ� �සා ෙවන� ෙපා� ෙ�� මට පට� ග�ෙත�. ඒ� ඔබා-
මාෙ� ෙපාත �ය �ෙ� ආශාව �ව්ර ෙ�. මම එය �ල � ග�ෙත�.

 බැ�� ඔබාමා ඇම �කා එ�ස� ජන ප දෙ� ඉ� හා සය ෙවන� 
කෙ�ය. ඔ� එය කෙ� ෙකෙ� ද ය�න "ෙපාෙරා�� ෙ�ශය" 
කෘ�ෙ� සඳ හ� ෙ�. ඇම � කාෙ� �ව �වන ක� ජා� ක ය�ෙ� 
ප්රමා ණය �� ජන ග හ න ෙය� �ය යට 13.4�.  �� ජා� ක ය�ෙ� 
සං�ාව �ය යට 77�. ක� ජා� ක ය�ට �� ජා� ක ය�ට හා 
සමාන අ� � වා � ක� ෙනාලැ ෙබන බව ප්රකාශ කර �� ක� ජා�ක 
නායක මා�� �ත� �ං ඇෙම � කාව �රා �ෙරා ධතා අර ගල �ය� 
කෙ�ය. මා�� �ත� �ං සාහ � ක ෙය�  ��� ඝාත නය කර� 
ලැ�ය. �� ජා� ක ය�ෙ� සම හර පාස �ව ලට ක� ජා�ක ද� ව� 
ඇ� ළ� කර ග�ෙ� නැත. �� යා වල � සමාන වැ�� ලැ�ෙ� 
නැත. මා�� �ත� �ං සට� කෙ� ඒවා ලබා ගැ�ම සඳ හාය.

 ක� ජා� ක ය� �ය යට 13.4� පමණ ��න රටක, ක� ජා�-
ක ය�ට සමාන අ� � වා � ක� පවා ෙනාෙදන රටක, ක� ජා�ක 
බැ�� ඔබාමා ඇෙම � කාෙ� ජනා � ප � � ර යට ප� �ය. ඇම �-
කාෙ� ඉ� හා සය ෙවන� �� මට ඔබා මාට �� ව� �ෙ� ඒ රෙ� 
ප්රථම ක� ජා�ක ජනා � ප� �ම ම��.

 ජනා � ප � ව ර ණ යට ඉ� � ප ��ම පවා  ෙකාත ර� අ� ෙයා ග-
ය� �ෙ� ද ය�න ඔබාමා "ෙපාෙරා�� ෙ�ශය" කෘ�ෙ� ��තර 
කර�. ඔ� ඉ� � ප� �ෙ� 2001 සැ�තැ �බ� 11 ප්රහා ර ෙය� ප� 
කාල ප � �ෙ� ද ෙ�ය. ඔබා මාෙ� ස���ණ නම බැ�� �ෙ�� 
ඔබාමා ය. �ෙ�� ය�න ���� නම�. අෙන� අතට සැ�තැ-
�බ� ප්රහා රෙ� �� කයා ෙලස සැල ෙකන ඔසාමා �� ලාඩ�ෙ� 
“ඔසාමා“ ය�නට ඔබාමා ය�න ෙබාෙහා �රට සමා නය. ��-
�ධ වා �� නම �� බ ඳ ව� ඔ�ෙ� ���� ස�බ �ධතා �� බ ඳ ව� 
��ධ ප්රචාර ෙගන �ය ආකා රය ෙ� කෘ�ෙ� පැහැ �� කර�.

ඔබා මාෙ� �� සැ�ෙ� � ඔ�ට හ� වන ��ධ ච� ත වල හැ� �ම 
ද ඔ� ��තර කර�. ඔ� උප�ෙ� 1961 �ය. වයස අ� �� 34 � ඔ� 
පළ � ව රට ඡ�ද ය කට ඉ� � ප� �ය. ඔ� ප�ං� ඉ� ෙනා �� ප්රෙ�-
ශෙ� ෙසන� ස� ක යාට ෙචාද නා ව� ඉ� � ප� �ම �සා ඉ�ලා 
අ�� මට ��  �ය. පළා� ම�� ම�ඩල සාමා � කා ව� ඒ තන-
�ර සඳහා ඉ� � ප� � අතර ඔබාමා ඇයට සහාය ලබා ��ෙ�ය. 
ඇය ෙසන� ම�� � ර යට ෙ�� ප� �ව� ෙනා� ව� තමා පළා� 
ම�� අ�න අ� හ�න බව� එය ඔබා මාට ලබා ෙදන බව� ප්රකාශ 
කළාය. මැ� ව ර ණ යට ෙපර ම  ඇය පළා� ම�� �ර ෙය� ඉ�ලා 
අ� �ය. ඇය එම මැ� ව ර ණ ෙය� පැර � ණාය. එෙහ� පරා ජ ෙය� 
ප� ඔබා මාට �� ෙපාෙරා ��ව කඩ කර �� ඇය පළා� ඡ�ද යට 
ද ඉ� � ප� �ය. එෙහ� ඇයෙ� නාම ෙයා ජනා ප්ර� �ෙ�ප �ය. 
ඔබා මාට පහ� ජය� අ��ය.

1997 �ට  2004 ද�වා ඔ�  ඉ� ෙනා �� ප්රා�ත  ෙසන� සභාෙ� 
�ප�ෂ ම�� ව ර ය� ෙලස ෙ�වය කෙ�ය. 2005 �ට 2008 ද�වා 
එ�ස� ජන පද ෙසෙන� සභාෙ� ම�� ව ර ෙය� ෙලස ෙ�වය  
කෙ�ය. ඔ�ෙ� ෙ�ශ පා ලන �� ත යට වසර 10� �ෙර �න ට� 
ප්රථම ඔ� ජනා � ප� තර ග යට ඇ�� �ය. එ�ට ඔ�ෙ� වයස අ�-
�� 48� �ය.  ඔ� ජනා � ප � ව ර ණය සඳහා ඉ� � ප� කළ ඔ�ෙ� 
ද�ශ නය �ෙ� "ෙපාෙරා�� ෙ�ශ ය�" ය�න�. ජා�, ආග�, 
ව�ණ ෙ�ද ව �� ෙතාර අ ෙම � කා ව� ෙගාඩ නැ � මට ඒ ��� 
ඔ� ෙපාෙරා�� �ය.

 ��� ම ඔ� අය� �ෙමා ක්ර �� ප�ෂ ෙය� නාම ෙයාජනා 
ලබා ගැ�ම ජනා � ප � ව ර ණ යට ඉ� � ප� �ෙ� ප්රථම කා�යය �ය. 
ප�ෂය �ළ ඔ� සමඟ තරඟ කළ ප්රධාන ප්ර� වා �යා �ෙ� �ල� 
���ට�ය. ෙදවැ�නා ෙජා බ� ඩ�ය. ප�ෂය �ළ  ඡ�දෙ� �  
ඒ ෙදෙදනා ම පරා ජය කළ ඔබාමා ෙජා බ� ඩ� උප ජනා � ප� 
අෙ� �ෂ කයා බවට ප�කර ග�ෙ�ය. ජනා � ප � ව ර ණ ෙය� ප� 
�ල� ���ට� රා� ෙ�ක� �ර යට ප�කර ග�ෙ�ය.

සැ�තැ �බ� 11 �� � ෙම� ප�  අෙම � කාව ඇ�ග � �ථා නය 
ආක්ර ම ණය කෙ�ය. ඉ�ප� අෙම � කාව ඉරා කය ද ආක්ර ම ණය 
කෙ�ය. ඇම � කා� ජන තාව අතර මත �ම � මක � ඔ� �ෙග� 
�ය යට 67� ඉරාක ආක්ර ම ණය �� බඳ ස�� වන බව ෙහ�  �ය. 
එවැ� ත��ව ය� �ළ ඉරාක ආක්ර ම ණ යට �ෙරා ධය පළ ��-
ෙම� වළ �න ෙලස ඔබා මාෙ� උප ෙ� ශ කෙයා ඔ� ෙග� ඉ�ලා 
�� යහ. ��ධ යට එෙර� �ම �සා ඡ�ද අ� �මට ඉඩ ඇ� බව 
ඔ�� ෙප�වා ��හ. ඉරාක ආක්ර ම ණ යට එෙර �ව පැවැ� � 
��� ම කට ඔ�ට ආරා ධනා ලැ�ණ. ඔබාමා ��� �වල කරන 
කතා වල �ට ප� ඊට ෙපර තම උප ෙ� ශ ක ය� අතර ෙබ� හැ�ම ඒ 
ද�වා ඔ�ෙ� ��ත �ය. එෙහ� එම ���ෙ� කරන කතාව තම� 
ම සක� කර ෙගන උප ෙ� ශ ක ය�ට ෙනාෙප�වා ��� මට ෙගා� 
තම� ඉරාක ආක්ර ම ණය අ� මත ෙනාක රන බව ප්රකාශ කෙ�ය. 
ඉරා කය ආක්ර ම ණය �� මට අෙම � කා වට සාධා රණ ෙ�� ව� 
ෙනා� ෙබන බව ද එම ආක්ර ම ණය ෙ�� ෙව� ඇම � කා� ත�-
ණ ය�ට �� �� මට �� ව ඇ� බව ද ඔ� ෙප�වා ��ෙ�ය.

 "ෙපාෙරා�� ෙ�ශය" ෙගාඩ නැ �ම සඳහා ඇම � කාෙ� �ය� 
ජන ෙකාට� එක� �ය �� බව ඔ� ප්රකාශ කෙ�ය. ඔ�ෙ� 
�� ජනා � ප � ව ර ණය ළඟා වන �ට ඇම � කා වට ද�� ආ��ක 
අ�� ද ය කට �� ණ � මට �� �ය. එව කට ජනා � ප � ව රයා � �� 
ආ��ක ය ඇඳ වැ�ම වළ�වා ගැ�ම සඳහා බංෙකා ෙලා �භා-
ව යට ප�ෙව �� පැව� ආය ත න ව ලට ආධාර ලබා � මට ෙඩාල� 
�� යන 600ක පැෙ� ජ ය� ලබා �මට ෙකාංග්ර සෙ� අ� මැ �ය 
ඉ�ලා �� ෙ�ය. ��ෙ� �ප �� ක� ප�ෂෙ� ම ම�� ව� �ශාල 
�� ස� එයට ���ධ �හ. එෙහ� ඔබාමා ඊට සහ ෙයා ගය �� � 
අතර තම �ෙමා ක්ර ��  ප�ෂෙ�  ම�� ව ��ෙ� සහාය එයට 
ලබා � එම පනත ජය ග්ර හ ණය කර � මට කට �� කෙ�ය. පන ත කට 
සහාය ලබා ෙනා� පව �න රජය අ�� ද කා� ත��ව යට ප� ��ම 
��� තම�ට වා� ය� ලබා ගැ� මට ඔ� උ�සාහ කෙ� නැත.

2009 ජනා � ප � ව ර ණ ෙය� බැ�� �ෙ�� ඔබාමා ���ට 
ෙලස ජය ග්ර හ ණය කෙ�ය. ඉ� හා සෙ� �� �නක ෙනා� �� මහා 
ජන ගංගා ව� ධවල ම�� ර යට ඇෙද�� ඔ� තම තන �ෙ� �� �� 
��ෙ�ය. ජනා � ප� �රෙ� �� �� �� අව �ථාෙ� අප ��ෙ� 
�ල සංචා ර ය කට සහ භා� ෙව�� එරට �ෙනා ෙසාටා ��ව �-
� ල ෙ�ය. කැල �ය ��ව � � ලෙ� �ෙගා �ය �� අංශෙ� 
මහා චා�ය �ම� ද�ග�ල, මහා චා�ය  �. ච�ද්ර ෙ�න, ආචා�ය 
ම��� ධ�ම �� එයට එක� � �� යහ. �ෙනා ෙසාටා ��ව � �-
ලය ��� ජනා � ප � ව රයා �� �� �මට පැය කට ෙපර එම ��ව-
� � ලෙ� � ඒ �� බඳ උ�ස ව ය� පැවැ� � අතර එ�� ��තර 
ෙක�ෙ� ක� ජා�ක සට� �ාපා රය �� බ ඳ ව�. අෙම � කා� 
ජා� ක �� ඉතා උන �� ෙව� රෙ� නව �ග ය� ඇ� �ම �� බ-
ඳව ස�� වන ආකා රය අපට �ක  ගැ� මට හැ� �ය. 

 ඔබා මාෙ� ආධාර ෙ�� ෙව� ඇම �කා එ�ස� ජන ප ද යට 
��ෙ� ප්ර� ප�� �සා ඇ� � ආ��ක අ�� ද ෙය� ෙගාඩ ඒමට 
හැ� �ය. ඔබාමා ඒ ආකා ර යට අ�� ද ෙය� ෙගාඩ ඒම සඳහා 
��ට සහාය ලබා ��න ද �ප �� ක� ම�� ව� ඔබා මාට ඒ අ�-
�� සහාය ලබා ��ෙ� නැත. එෙහ� ඔබා මාට එය ප්ර�න ය� 
�ෙ� නැත. එයට ෙ��ව ඔබා මාෙ� ජය ග්ර හ ණ ෙය� ප� පා��-
ෙ� ��ෙ� සහ ෙසන� සභාෙ� බලය �ෙමා ක්ර �� ප�ෂ යට �� 
�මය.

ඔබා මා ෙග� ප� ඔ�ෙ� ප�ෂ ෙය�  ජනා � ප� තර ඟ යට 
�ල� ���ට� තරඟ කළ න�� ඇය පරා ජ යට ප� � ෙඩාන�� 
ට්ර�� ජය ග්ර හ ණය කෙ�ය. ට්ර��ෙ� කාලෙ� ෙකාෙරානා අ�� ද-
යට ඇම � කාව ��ණ ��ෙ�ය. ෙපබ ර වා� 08 �න වන �ට එරට 
ආසා � ත ය� ප්රමා ණය ෙදෙකා� 76 ල�ෂ ය�. මරණ සං�ාව 
474,933�. ෛද�ක මරණ සං�ාව ද 2000කට වැ�ය. ඔ�ට ද 
ඔ�ෙ� �� ඳට ද ෙරාගය වැල ��. අෙම � කාෙ� ෙකා�� ෙ��-
ෙව� ඇ�ව �ෙබන ආ��ක අ�� දය එරට ��ණ �� �වැ�ත 
ම ආ��ක අ�� ද ව �� එක�. ප� �ය  අෙ�� මාසෙ� ෙ�වා 
�� ��ය �ය යට  14.5� �ය. ��යා අ�� � ��ස එ�ෙකා� 78 
ල�ෂ ය�. ආ��ක ව�ධන ෙ�ගය ඍණ 3.5�. ෙදසැ �බ� මාසෙ� 
��යා අ�� � ��ස 227,000�. ට්ර��ෙග� ප� ඔබා මාෙ� උප 
ජනා � ප � ව රයා � ෙජා බ� ඩ� ජනා � ප � � ර යට ප� �ය.

ජනා � ප� ෙජා බ� ඩ� ආ�� කය  ෙගාඩ ගැ �ම සඳහා සහන 
පැෙ� ජ ය� ඉ� � ප� කෙ�ය. එ� ව� නා කම ෙඩාල� �� යන 
1.9�. �ාපාර ආය ත න ව ලට ආධාර, ��යා නැ� අයට ආධාර 
සහ ප�� සඳහා �මනා ඊට ඇ� ළ�ය. 2008 ආ��ක අ�� දෙ� 
�   �ප �� ක� �� එවැ� ෙයාජ නා ව� ෙගනා �ට ඔබාමා එයට 
ආධාර කෙ�ය. එෙහ� ඔබාමා එවැ� පන ත� ෙගන ආ �ට �ප-
�� ක� ප�ෂය එයට ���ධ �ය. අද ද ෙජා බ� ඩ�ෙ� සහන 
පැෙ� ජ යට �ප �� ක� ප�ෂය �� �ධය. ෙකාෙරානා ව� ර සය 
හ�ෙ� පවා අෙම � කාෙ� ප�ෂ ෙදකට එක� �මට බැ�ය. � 
ලංකා ෙව� අෙම� කාව ආද �ශ ය� ෙගන �ෙ� ද?

මහා චා�ය 
�න�ද ම�� ම බ �ඩාර

 “ෙපාෙරා�� ෙ�ශය”

ෙලාකෙ� කෘ� ක �මා �ත ෙය� ඉ� � යට යන 
රට ව� ෙබාෙහා ම ය� අ� ග ම නය කර�ෙ� 
කාබ �ක සහ රසා ය �ක ෙපාෙහාර ���ව යම 
සම සමව  පසට  ෙයාදන �යා ව � ය�. ව�ම� 
රජෙ� ��ම සහ ඉල �ක ය� ෙ� ක්රම ෙ� ද-
යට ෙගා�� බ�ධ කර ගැ� ම�.ෙගා�� �න 
ගත �� ෙදය� �ෙය නවා. රසා ය �ක ෙත� 
ෙපාෙහාර �ණ� පමණ �න ෙගන ෙයාද නවා 

 කෘ� කා-
��ක ප්රෙ� ශ වල පාං� වල 
�වභා වය ප�ෙ� ෂ ණා �මක ව 
අ� ය නය කර නවා. ෙගා�� 
ෙනාද�න �� හ� නා ෙගන 

ස� අ�වැ �න කට 
කාබ �ක ෙපාෙහාර 
අව ��
ච�දන �ව� �� ව �ධන
සහ කාර අ��ෂ
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06
පිටුව

2021 පෙබරවාරි 11 බ්රහසෙතින්දා

1 පිටුවෙන් ...

1 පිටුවෙන් ...

ව�ොවිඩ් මළ සි රුරු ... 

කුඩු ජොෙො රමො ... 

මොර්තු පළමු සතිය ... 

ලං�ො සීනි ... 

පාර්ලිමේන්තුමන්්රීඑස්.එේ.මරික්ාර්මහතා,
මේසභා ගර්භමේදී අමේසුදර්්ශනීප්රනාන්දුපුලමලඇමැතිවරිය
ම�ෝහණ බණ්ා� මහතාට උතත�යක දුන්නා වතුම�න් ම්ාවිඩ්
හැමදන්මන්නෑකියලා.එමහමනේදැන්වතඅපඅහන්න්ැමැතියි
අගමැතිව�යාමගන්භූමදානයසඳහාඅවස�මදන්නකියලා.

---
්ථානාය් ව�යා,
ඔබතුමාඅනවශ්යප්රශනයකඅදිනවා.
--
අගමැතිමහින්ද�ාජපක්ෂමහතා,
මරික්ාර්මන්්රීව�යාඅහපුප්රශනයටමටකියන්නතිමයන්මන්
භූමදානය්�න්නඉ්මදනවා.

2015 වසමර්දී ම්ාළඹ අප�ාධ ම්ාට්ාසමේ නිලධාරීන් විසින්
මහම�ායින්දසමඟවිතති් රුඅතඅ් ංගුවටමගනතිබුණි.ඉන්අන
තුරුවවිතති් රුටඑම�හිවනීතිපතිව�යාවිසින්අධිම�ෝදනාමද්ක
මතම්ාළඹමහාධි් �ණයහමුමේනඩුපව�නලදි.
නඩුවිභාගමයන්අනතුරුවඅදාළම�ෝදනාවන්ටවිතති් රුව�
ද් රු්ළවිනිසුරුව�යාවිතති් රුහටඑමස්ජීවිතාන්තයදකවාවූ
සි�දඬුවේනියම්මේය.

ඒඅනුවඑමසතිමේදීඅයවැයමයෝජනා,වැ්සටහන්ක්රියාතම්
කිරීමටසූදානේබවආර්ථි්පුනර්ජීවනයහාදරිද්රතාවතු�න්කිරීම
සඳහාවනජනාධිපති්ාර්යසාධනබළ් ාමේසභාපතිබැසිල�ාජ
පක්ෂමහතාපැවසීය.
අ�ලියගහ මන්දි�මේ පැවති මවමළඳනිමවස (Home Shop)
සං්ලපයයටමත්ාන්තාහාතරුණව්යවසාය් යන්බිහිකිරීමේ
මදවැනිසා්ච්ාවටඑකමවමින්ඒමහතාමේබවපැවසුමේය.
මමව� අයවැය මඟින් මයෝජිත ග්ාමීය මටටමින් ්ාන්තා හා
තරුණව්යවසාය් යන්බිහිකිරීමේවැ්සටහනයටමතමතෝ�ාගත
ව්යවසාය් යන්මවතපුහුණුහාඋපමේ්ශනවැ්සටහන්ලබනමස
2දාසිට8දාදකවාක්රියාතම්කිරීමටහැකිබවආර්ථි්පුනර්ජීවනය
හාදරිද්රතාවතු�න්කිරීමසඳහාවනජනාධිපති්ාර්යසාධනබළ
්ාමේසභාපතිබැසිල�ාජපක්ෂමහතාපැවසීය.
මේ වැ්සටහන ක්රියාතම් කිරීමේදී දිවයිනම ආව�ණය වන
්ශකතිමතමමදපාර්තමේන්තුවවනසමෘේධිසංවර්ධනමදපාර්තමේ
න්තුවටවිමශ්ෂවගකීමකපැවම�නබවමපන්වාමදනබැසිල�ාජ
පක්ෂ මහතා විරැකියාමවන් මපමළන සමෘේධිලාභීන් ජීවමනෝපාය
සංවර්ධන්ටයුතුවලටමයාමු්�්ශකතිමතආර්ථි් යකඇතිපිරි
සකමලසබලගැන්වීමසඳහාප්රාමේශීයසේබන්ධී් �ණ්මිටුවල
සහායදඇතිව්ටයුතු්�නමලසප්ර්ා්ශ්මේය.

ආයතනමේවස�5්මස්වා්ාලයසේපූර්ණ්ළඅනියේහා
ම්ාන්ත්ාතමස්ව් යන්2,000්ටවැඩිපිරිස් ටස්ථි�පතවීේදීම
ටත,උසස්වීේප්රමාදවූමස්වයන්ටඋසස්වීේදීමටතඅමරේලමාස
මේදීමස්වය් ළසියලුමදනාටප්රසාදදීමනාහාදිරිදීමනාදීමටමේ
ලාභයලදවහාමසීනිසමාගම්ටයුතු්�තිමේ.
මගාවීන්මගන්ගන්නාඋකමම. මටාඑ්කසඳහාගැනුේමිල
මේවනවිට10%කින්ඉහළනංවාඇතිඅත�මගාවීන්හටදප්රසාද
දීමනාසහදිරිදීමනාදීමටදලං්ාසීනිසමාගමසමතවතිමේ.මේ
මගාවීන්සඳහා50%්බිේසහනාධා�යකසහඋකබීජසහනාධා
�යකදදීමටපියව�මගනඇත.
ලං්ා සීනි සමාගම විසින් පැලවතත ප්රමේ්ශමේ අලුමතන්
මහකටයා�2,500කසහමසවනගලප්රමේ්ශමේඅලුතින්මහකටයා�
500කවගාකිරීමමේතුමවන්සෘජුහාවක්රරැකියාදහස් ටවැඩි
ප්රමාණයකදීමටදහැකිවීඇත.උකඅස්වැන්නසහසීනිනිෂපා
දනමේඅතුරුප්රතිඵලමලසසතවආහා�නිෂපාදනකිරීමේනව
අදහසකතුළින්උපයනඅතිමර්්ආදායේමඟින්මගාවීන්ටඅමත�
ආදායේඋපයාදීමටදපියව�මගනතිමේ.
පසුගිය වස� ගණනාවක පාඩු ලබමින් පැවැති සීනි සමාගම
ජනාධිපතිමගෝ්ාභය�ාජපක්ෂ,අගමැතිමහින්ද�ාජපක්ෂමහ
තවරුන්මගේනාය් තවයයටමත �ාජ්යඇමැති ජාන්වකකුඹු�
මහතාමගේඅධීක්ෂණමයන්යුතුවමේවනවිට�මටවැඩිමලාභයක
ලබනආයතනයකබවටපතවතිමබනබවඑමසමාගමමපන්වා
මදයි.
2020වසමර්ඔකමතෝබර්අගවනවිටලං්ාසීනිසමාගමවිසින්
සීනිමම.මටා.40,000්ප්රමාණයකනිෂපාදනයකිරීමමන්අමේ
කෂිතලාභයටව්ාවැඩිමේලාභයහිමි්�මගනතිමේ.
්ලක සීනි සමාගම පාඩු ලබන ආයතනයක මස් සල්ා
මපෞේගලී් �ණයකිරීමටසියලුපිඹුරුපතස්සාතිබූබවතඅග
මැතිමහින්ද�ාජාපක්ෂමහතාමගේමයෝජනාව් ටඅනුවලං්ාසීනී
සමාගම �ජයට පව�ා ගැනීමමන් හා සංවර්ධනයකිරීමමන් මේ
වි්ශාලලාභයහිමි්�ගතබවත�ාජ්යඇමැතිජාන්වකකුඹු�
මහතාදිනමිණටඊමේ(10)ප්ර්ා්ශ්මේය.

පහන් විවේ වේ �ර

මේ්ශපාලනපළිගැනීේපිළිබඳජනාධිපතිම්ාමි්ෂන්සභාමේ
වාර්තාවමඟින්නිර්මේ්ශ්�ඇති්රුණුවලටඑම�හිවගතහැකි
සියලුනීතිමයහාප්රජාතන්ත්වාදීක්රියාමාර්ගගැනීමටසමඟිජන
බලමේගයතී�ණය්�තිමේ.
එම වාර්තාමේ්රුණුමගින්පාර්ලිමේන්තුමේසිටිනමන්්රී
වරුන්කිහිපමදනකුමගේප්රජාඅයිතියඅහිමිකිරීමවැනිබ�පතළ
නිර්මේ්ශඇතුළතඑමම්ාමි්ෂන්සභාවාර්තාවසමස්තඅධි් �ණ
පේධතියහා සමාජයමව්යාකූලතවයට පත්�නසුලු බව එම
බලමේගයනිමේදනයකනිකුත්�මින්සඳහන්්�යි.
මේඅතතමනෝමති්ක්රියාවලියටඑම�හිවගතහැකිසියලුනීති
මයක්රියාමාර්ගගැනීමටත,එමඅතතමනෝමති්ක්රියාවලියපිළිබඳ
ජනතාවදැනුේවතම්ාටප�ාජයකිරීමටතවිපක්ෂනාය්සජිත
මරේමදාසමහතාමගේප්රධානතවමයන්රැස්වූපක්ෂනාය්රැස්වී
මේදීතී�ණය්�ඇතිබවදඅදාළනිමේදනමේදැකමේ.

මහින්්ද අලු තවගෙ ්දර

ශ්රීලං්ාමේජාති්පාසලසහඅමනකුතප්රධානමපමේපාසල
සඳහාදරුවන්ඇතුළත්�ගැනීමේදීක්රී්ාදක්ෂතාදකවනදරු
වන්ටදඅවස්ථාවදීමට�ජයතී�ණය්�තිමේ.
ඒඅනුව9මරේණිමේසිට11මරේණියදකවාඉමගනුමලබනදරු
වන්මවනුමවන්මේවැ්පිළිමවළක්රියාතම්්�නඅත�තරුණ
හාක්රී්ාඇමැතිනාමල�ාජපක්ෂමහතාවිසින්අධ්ාපනඇමැති
මහා�ාර්යජී.එල.පීරිස්මහතාමගන්්ළඉලලීම් ටඅනුවමමය
ක්රියාතම්කිරීමටපියව�මගනතිමේ.
ඇමැතිවරුන් වන ම්මහලිය �ඹුකවැලල සහ නාමල �ාජ
පක්ෂමහතවරුන්සහමාධ්ආයතනප්රධානීන්අත�ජනමාධ්
අමාත්ාං්ශමේදීඊමේ(10)මප�වරුමේපැවැතිවිමශ්ෂසා්ච්ා
මේදීමේබවඅනාව�ණයවිය.
ගේමටටමින්ක්රී්ාමේදීදක්ෂතාදකවනදරුවන්ටමමයවිමශ්ෂ
අවස්ථාවකවනඅත�ඒඅනුවඔවුන්ටප්රධානමපමේපාසලව
ලට යෑමට අවස්ථාව සැලමසනබවද එක පාසලකසඳහා එක
ක්රී්ාවකින්අවමව්ශමයන්සිසුන්පස්මදනකුඇතුළත්�ගැනීම
ම්ම�හිමමහිදීඅවධානයමයාමුවතිමබනබවදතරුණහාක්රී්ා
ඇමැතිනාමල�ාජපක්ෂමහතාමපන්වාමදයි.
ඈතගේමානවල ජීවත වන දක්ෂතා සහිත දරුවන්ට ප්රධාන
මපමේපාසලවලටඇතුළතවීමේඅවස්ථාවඇතැේවිටඅහිමිවී
තිමබනතතතවය් මේ වැ්පිළිමවළක්රියාතම්කිරීම්ාලීන
අවශ්යතාවක බව මපන්වා මදන නාමල �ාජපක්ෂ මහතා එය
ක්රියාතම්කිරීමඉතාවැදගතවනබවදනවවැ්පිළිමවළක්රියා
තම්කිරීමසඳහාමේවනවිට�ජමේඅවධානයමයාමුවතිමබන
බවදසඳහන්්�යි.

බුද්ධි�ො ඉඹු ලොන

බන්ධනාගා�තුළව්යාේතවූම්ාවිඩ්වසංගතතතතවයහමුමේ
බන්ධනාගා�යන්හි �ාජ් ාරි්ටයුතුවලින්තාව් ාලි් ව ඉවතව
සිටිමපාලිස්විමශ්ෂ්ාර්යබළ්ානිලධාරීන්යළිතඊමේ(10)සිට
බන්ධනාගා�වල්ටයුතුසඳහාස්ථාපිත්�ඇත.
ඒඅනුවවැලි් ්,ම්ාළඹරිමාන්ඩ්සහමැගසින්බන්ධනාගා�
යන්හිදීමපාලිස්විමශ්ෂ් ාර්යබළ් ායසිය�ාජ් ාරි් ටයුතුඊමේ
(10)අ�ඹාතිමේ.
බන්ධනාගා�සි�් රුවන්මසෝදිසිකිරීේ,බන්ධනාගා�නිලධා
රීන්මසෝදිසිකිරීේකිරීමමපාලිස්විමශ්ෂ්ාර්යබළ් ායවිසින්
ඊමේ(10)්ළබවබන්ධනාගා�ම්ාමසාරිස්(පාලන)බන්ධනා
ගා�මාධ්ප්ර්ා්ශ්�න්දනඒ්නාය්මහතාකියයි.

නුෙන් ව�ොඩි �ොර

ම්ාවිඩ්මර්දනඑන්නතජනමාධ්මේ
දීන්ට දීමට අවශ්ය පියව� ගන්නා මලස
ජනමාධ් ඇමැති, ආ�ාර්ය ම්මහලිය
�ඹුකවැලලමහතාම්ාවිඩ්මර්දනජනා
ධිපති්ාර්යසාධ්බළ් ාමයන්ඉලලීමක
්�තිමේ.
ජනාධිපති මගෝ්ාභය �ාජපක්ෂ මහ
තාමගේ ප්රධානතවමයන් පැවති ම්ාවිඩ්
මර්දන්මිටුරැස්වීමේදීඇමැතිව�යාඑම
ඉලලීම්�ඇතිබවජනමාධ්අමාත්ාං

්ශයපවසයි.
ම්ාම�ෝනා වසංගතය මම�ටින්හඳුනා
ගතමමාමහාමතසිටඑහිමතා�තුරුජන
තාවටමදමින්වි්ශාල්ාර්යභා�ය්නියැ
මළන ඉදිරි මපළ ්ණ්ායමක ව්ශමයන්
ඉටු ්�න ජාති් ්ාර්යභා�ය අඛණ්ව
්�මගනයෑමසඳහාඑමඑන්නතජන
මාධ්මේදීන්ටදීමසුදුසුබවඇමැතිව�යා
එහිදීපවසාඇත.
මේවනවිට�ජමේප්රවෘතතිමදපාර්ත
මේන්තුමේ සංඛ්ා මලඛනවලට අනුව
මාධ්මේදීන් 6,000ක පමණ සිය වෘතතී

මය්ටයුතු්�නුලබනඅත�ඉන්1,150
මදනකුපමණප්රාමේශීයමාධ්මේදීන්මලස
්ටයුතු්�ති.
එමඑන්නතමාධ්මේදීන්ටමදනමලසට
මාධ්මේදීන් සහ මාධ් සංවිධාන විසින්
ඉලලීමක්ළබවඇමැතිව�යාකියාසිටි
මේය. ඒ අනුව ්ඩිනමින් මාධ්මේදීන්
සඳහාදම්ාවිෂීලඩ්එන්නතදීමේවැ්ස
ටහනක්රියාතම්්�නුඇතිබවටඇමැ
තිව�යාසඳහන්්ළබවජනමාධ්අමා
ත්ාං්ශයනිමේදනය්මේය.

නුෙන් ව�ොඩි �ොර

ශ්රී ලං්ා ක්රි්ට ආයතනය අද (11) පාර්ලිමේන්තුමේ මපාදු
ව්යාපා�පිළිබඳ්ා�්සභාව(ම්ෝේ)හමුවට්ැඳවාඇතැයිඑහි
සභාපතිමහා�ාර්ය�රිතමේ�තමහතාපැවසීය.
මමහිදීශ්රීලං්ාක්රි්ටආයතනමේ2017සහ2018මූල්යවර්්ෂව
ලටඅදාළවිගණ් ාධිපතිවාර්තාවසහඑහි්ාර්යසාධනයපිළි
බඳවිමර්්ශනයකිරීමටනියමිතය.
මීටමප�කිහිපවතාවකශ්රීලං්ාක්රි්ටආයතනයම්ෝේ්මි
ටුවට්ැඳවාඇතිඅත�්මිටුවඅදපස්වරු2.00ටපාර්ලිමේන්තු
මේදීරැස්වීමටනියමිතය.

නුෙන් ව�ොඩි �ොර  

බදුලල මහ නග� සභාමේ
්ටයුතු මාස 03් ්ාලය
්ට තාව් ාලි් ව අතහිටුවා
එහි බලතල ක්රියාතම් කිරීම
විමශ්ෂ ම්ාමසාරිස්ව�යකු
යටතටපතකිරීමටඌවපළාත
ආණඩු් ා� ඒ. මේ. එේ. මුස
ේමිල මහතා පියව� මගන
තිමේ.
බදුලල මහ නග� සභාමේ
නග�ාධිපතිව�යාට මන්්රී
වරුන් බහුත�ය් මගේ සහාය
මනාලැබීම මේතුමවන්එමලස
මහ නග� සභාමේ ්ටයුතු
අතහිටුවීමට පියව� ගත බව
ආණඩු් ා�ව�යා කියා සිටි
මේය.
මන්්රීවරුන් බහුත�ය් මගේ
සහමයෝගය මනාමැති වීම

මේතුමවන් සභාමේ ්ටයුතු
අක්රීයවීඇතිබවදආණඩු් ා
�ව�යාසඳහන්්මේය.
ශ්රීලං්ානිදහස්පක්ෂයසහ
ශ්රී ලං්ා මපාදුජන මප�මුණ
ඒ්ාබේධවබලයපිහිටුවාඇති
අත� ඔවුන්ට මන්්රී ආසන
12කහිමිවතිමේ.
ඒ අනුවශ්රීලං්ා මපාදුජන
මප�මුණ නිමයෝජනය ්�න
ප්රියන්තආරියසිරිමහතානග
�ාධිපතිව�යා මලස ්ටයුතු
්�නුලබයි.
ම්මස්මවතතවස�මද්්
්ාලය් ට පමණක ඔහු නග
�ාධිපතිව�යාමලසපතවූඅත�
ඉන් පසු නග�ාධිපති ධු�ය ශ්රී
ලං්ානිදහස්පක්ෂමේමන්්රී
ව�යකුටදියයුතුමේ.

රක්ෂණ ශ්රියන්්ත

එලටීඊත්ස්තසංවිධානයභාවිත් �නලදැයිසැ්් �නපුපු�ා
මනාගියමිලිමීටර්122මමෝටාර්උණ්02කසහයුදටැංකිනා්ශ්
ආර්.පී.ජී.උණ්යකපමලයිමපාලිස්වසමේමුලලිඅඩිප්රමේ්ශ
මේදීමපමර්දා(09)මපාලිස්විමශ්ෂ්ාර්යබළ් ායවිසින්මසායා
මගනඇත.
මපාලිස්විමශ්ෂ්ාර්යබළ් ාමේකිලිමනාචචි්ඳවුමර්නිලධා
රීන්ටපුනරීන්�ාජ්යබුේධිමස්වයමගින්ලදමතා�තු�් ටඅනුව
මේඋණ්මසායාමගනතිමේ.
මසායා ගතඋණ්වැඩි දු� විමර්්ශන්ටයුතුසඳහා පමලයි
මපාලිස්ස්ථානයමවතභා�දීතිමේ.

පසුගියආණඩුමේසිටිප්රබලයන්කිහිපමදනකුමගේනේදපාස්කු
ප්රහා�ය පිළිබඳ විමර්්ශනය්ළ ජනාධිපති ම්ාමිසමේ අවසන්
වාර්තාමේසඳහන්වීඇතිබවමහජනආ�ක්ෂ්ඇමැතිවිශ්ාමි්
රියර්අේමි�ාලආ�ාර්යස�තවී�මස්් �මහතාම්ාළඹදීපැවති
වැ්සටහනකින්අනතුරුවමාධ්මවතඅදහස්දකවමින්මපමර්දා
(08)පැවසීය.
පාස්කුප්රහා�මේසිදුවීේ8කසේබන්ධමයන්ලිපිමගානුමවන්
මවන්ව්ශමයන්මේවනවිටනීතිපතිව�යාටභා�දීඇතිබවතඒ
මවනුමවන්නීතිඥවරු12කමේවනවිටනීතිපතිව�යාවිසින්පත
්�ඇතිබවතස�තවී�මස්් �මහතාකියාසිටිමේය.
වැඩිදු�ටතඅදහස්දැකවූඒමහතා,“අපිවිසින්32්ටවිරුේධව
මනුෂ්යඝාතනසහකුමන්ත්ණකිරීේසඳහානඩුපැවරීමටඒලිපි
මගානුමයාමු්�තිමබනවා.තව251කරැඳවුේනිමයෝගමතසහ
�කෂිත බන්ධනාගා�ගත ්� සිටිනවා. ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ
ජනතාවටදැනගන්නපුළුවන්මවයිම්ාමහාමදමේනඩුවවිභාග
මවන්මන්කියලා.“යැයිදකීමේය.

අවේල කුරු ළු ෙංශ 

නිදහස්සාධා�ණමැතිව�ණයකපැවැතවීමසඳහාබාධාවන
මෝ්ෂහඳුනාමගනතිමබනබවතඒසඳහාඅවශ්යනීතිමයසංම්ශෝ
ධන්ඩිනමින්මගනඑනබවතමැතිව�ණම්ාමි්ෂන්සභාමේ
සභාපතිනිමලජීපුංචිමේවාමහතාපවසයි.
මැතිව�ණදිනමේදීඅත්වශ්යමස්වා�ාජ් ාරිවලනි�තවි්ශාල
පිරිස් ට ්න්දය පාවිචචි කිරීමට මනාලැමබන බවත වවද්ය,
මහද,ජනමාධ්ඇතුළුඅං්ශගණනාවකඊටඇතුළතවනබවත
ඒමහතාකීය.
මලවතු, අස්ගිරි මහ නාය් ස්වාමින්ද්රයන් වහන්මස් මදනම
ඊමේ(10)බැහැදැ්ආශිර්වාදගැනීමමන්පසුමාධ්හමුමේඅද
හස්දකවමින්සභාපතිව�යාමේබවප්ර්ා්ශ්මේය.
්න්දදිනයටමප�ඒඅයට්න්දයදීමටහැකිවනමලස්න්ද
ක්රමයටසංම්ශෝධනමගනආයුතුවතිමබනබවතඑම්ටයුතත
මේවස�අවසන්වීමටමප�ක්රියාතම්කිරීමටඅමේක්ෂා්�න
බවතමහමතමපැවසුමේය.
මැතිව�ණය් දීවැයවනමුදලප්රමාණයසැලකීමේදීනාස්ති
්ා�මුදලවි්ශාලප්රමාණයකඒතුළඅ්ංගුවනබවතඑමවිය
දේපාලනයකිරීමසඳහාක්රමමේදයකස්ස්්�මින්සිටිනබවත
පුංචිමේවාමහතාකීය.
වයසඅවුරුදු18සේපූර්ණවූඅයටවයසසේපූර්ණවූඅවස්ථා
මේම ්න්දය පාවිචචි කිරීමට අවස්ථාව දීම සඳහා වන පනත
පාර්ලිමේන්තුමේසේමතකිරීමටපමණකඉතිරිවතිමබනබවදඒ
මහතාපැවසුමේය.

මැ්ද ව�ොළඹ සමූහ ආරි ය රතන ගෙවන් වගෙොඩ 

වතු මස්ව් වැටුේ සේබන්ධමයන් 1996 වසමර්දී අතසන්
ම්රුණුසාමූහි්ගිවිසුමටපටහැණිව්ටයුතු්ළමනාහැකිබව
එකසතජාති්පක්ෂහිටපුපාර්ලිමේන්තුමන්්රීලං්ාජාති්වතු
්ේ්රුසංගමමේමල්ේආර්.මයෝග�ාජන්මහතාපැවසීය.
සිරිම්ාතඑකසතජාති්පක්ෂමූලස්ථානමේදීඊමේ(10)පැවති
මාධ්හමුවටඑකමවමින්ඒමහතාමේබවසඳහන්්මේය.
පඩිපාල්සභාවමඟින්රුපියල1,000්වැටුපකවතු්ේ්
රුවන්ටස්ථි�්�ඇතිබවකීඒමහතාඑමඟින්සාමූහි්ගිවි
සුම අවලංගු වන බවට වතු හාේපුතුන්්�න ප්ර්ා්ශය පිළිගත
මනාහැකිබවඅවධා�ණය්මේය.
්ේ්රුවන්ටවැ්මු�ලැමබන්මන්දින13කපමණකබැවින්
මස් ටලැමබනමුදලප්රමාණයඅඩුවනබවටඊමේ(ඊමේ)පාර්ලි
මේන්තුමේමතප්ර්ා්ශවුවතඑයනිවැ�දිමනාවනබවතකීහිටපු
මන්්රීව�යාසාමූහි්ගිවිසුමඅනුවදින25කමස් ටවැ්දියයුතු
යැයිසඳහන් වුවතඇතැේ වතුවල එමස්්ේ්රුවන්ට වැ් දී
මනාමැතිබවතකීය.

ක්රීඩා හෙ නුන්්ට
ජාතික ොසල් වරම්

ොසකු පකාමි සපම් 
වාර්ා පවන් යහ ො ලන 
ප්රබ ල ය න්්ටත් ප�ෝදනාසාධා රණ ඡන්ද ය ක්ට ඇති 

බාධා හඳුනා ගත්්ා
රජ වාස පවපෙඳ මධ්ය ස්ා නය 

ජන ෙති අතින් 
අද විවෘ් කරයි

බදුල්ල මහා නගර සභාපේ 
ක්ට යුතු විපේෂ 

පකාම සා රි සව ර යකු ය්ට ් ්ට

වතු පසවක වැටුප් ගැන
1996 ගිවි සු ම්ට ේට හැ ණිව 

වැඩ කරන්න බෑ

ශ්රී ලංකා ක්රිකට්
අද පකෝප් කමි ටු ව්ට

තාජුඩීන්ඝාතනසිද්ධිය:
අනුර පසනා නා ය කපේ වවද්ය 
වාර්ා වක් පදන්නැයි නිපයෝග

පේශ ො ලන ෙළි ගැනීම්
පකාමි සපම් වාර්ා ව්ට 

සජ බය එපරහි පවයි

STF යළි බන්ධ නා ගාර 
රාජ කා රි ව ල්ට

මුල්ලි අඩි ප්රපේ ශ පයන්
පමෝ්ටාර සහ යුද ්ටැංකි 
නාශක උණඩ හමු පවයි

මාධ්ය පේ දී න්්ටත් පකාවිඩ් 
මරදන එන්න් පදන්න

ඇමැතිකෙකෙළියකෙන්ඉල්ලීමක්

මෙජනආරක්්ෂෙඇමැති

මැතිවරණකොමිසකේසභාපති

ආර්.කයෝෙරාජන්

නීති සංපශෝ ධන 
කඩි න මින් පේනවාඅනුර වරේම ලොල්   

නාරාහේන්පිටකිරිමණ්ඩලමාවහේස්ාපිතකළරජවාසහවහළඳ
මධ්යස්ානයජනාධිපතිහ�ෝඨාභයරාජපක්ෂමහතාඅතින්අද (11)
දහවල්12.15ටවිවෘතකරනබවහවහළඳඅමාත්ාාංශයප්රකාශකරයි.
හේඅවස්ාවටහවහළඳඇමැතිආචාරයබන්දුලගුණවර්ධනමහතා
ඇතුළුමැතිඇමැතිවරුන්සහභාගිවීමටනියමිතබවඑමඅමාත්ාාංශය
වැඩිදුරටේකියාසිටියි.

සි්තොරො වේනොනි  

හමවර අහපාස සාමාන්ය හපළ විභා�හේ හසෞන්දරය වි්ෂයයන්ට අදාළ
ප්රාහයෝගිකපරීක්ෂණහපරපැවතිආකාරහයන්මපැවැේහවනබවඅධ්යාපන
හල්කේ මහාචාරය කපිල සී. හක. හපහරරා මහතා පවසයි.  එහසම හමවර
ප්රාහයෝගිකපරීක්ෂණ,ලිඛිතවිභා�යපැවැේවීහමන්පසුවකරනුලබනබවද
ඒමහතාසඳහන්කරයි.අදාළපරීක්ෂණපැවැේහවනස්ානහාදිනඇතුළේ
ප්රාහයෝගිකපරීක්ෂණසඳහාහපනීසිටීමටඅදාළවිභා�ප්රහේශපත්රශ්රීලාංකා
විභා�හදපාරතහේන්තුවපසුවනිකුේකරනබවදඒමහතාකියයි.
හේඅනුවසාංගීතය(හපරදි�),සාංගීතය(අපරදි�),සාංගීතය(කරණාටක),
44-නැටුේ(හේශීය),නැටුේ(භරත),නාට්යහාරාං�කලාව(සිාංහල),නාට්යහා
රාං�කලාව(හදමළ),නාට්යහාරාං�කලාව(ඉාංග්රීසි)යනවි්ෂයයන්සඳහාහමහස
පැවතිආකාරහයන්මප්රාහයෝගිකපරීක්ෂණපැවැේහේ.

කුමුදු වහට්ටි ආ රච්චි  

ර�ර ක්රී්ඩක වසීේ තාජුඩීන් ඝාතනය සේබන්්ධහයන් සාකකි වසන් කළ
බවට අධිහචෝදනා ලැබ සිටින හිටපු හයෙෂඨ නිහයෝයෙ හපාලිසපති අනුර
හසනානායකමහතාහේහරෝගීතේේවයසේබන්්ධහයන්අධිකරණයටවවද්ය
වාරතාවකඉදිරිපේකරනහලසහකාළඹමහාධිකරණවිනිසුරුමාංජුලතිල-
කරේනමහතාඊහේ(10)විේතියටනිහයෝ�කහේය.නඩුවඊහේ(10)කඳවූ
අවස්ාහේඅනුරහසනානායකමහතාහවනුහවන්හපනීසිටිනීතිඥ්ධනරාජ්
සමරහකෝන් මහතා සිය හසවාදායකයා දරුණු පිළිකා හරෝ�යක හේතුහවන්
ප්රතිකාරලබමින්සිටිනබවටඅධිකරණයටදන්වාසිටිහේය.
ඒඅනුවඔහුහේහරෝගීතේේවයසේබන්්ධහයන්වවද්යවාරතාඅධිකරණ-
යටඉදිරිපේකිරීමටවිනිසුරුවරයාඑහසනිහයෝ�කරසිටිහේය.
නීතිපතිවරයා පවරා ඇති හේ නඩුව සේබන්්ධහයන් විේතිකාර අනුර
හසනානායකමහතාටඅධිහචෝදනාපත්රභාරදීහමන්අනතුරුවදැනටවසරකට
වැඩිකාලයකසිටඔහුඅධිකරණයහමුහේහපනීහනාසිටිඅතරඔහුදරුණු
පිළිකාහරෝ�යකින්හපහළනබවටඔහුහවනුහවන්හපනීසිටිනනීතිඥවරුන්
අධිකරණයහමුහේමීටහපරඅවස්ාකිහිපයකදීමකරුණුසැලකරතිබුණි.
හේනඩුවයළිලබනමැයිමස31වැනිදාටකැඳවීමටනිහයෝ�හකරුණි.

සා/පෙෙ පසෞන්දරය
ප්රාපයෝ ගික ෙරී ක්ෂණ

සුපු රුදු ෙරිදි
අධ්ාපනකල්ෙේ

සා“ශය සංෙගය

මහරගම ”ෙ“කාරාම පාෙ• අංක 11/19 වෙ— 
පංව ’“

දමය”“ ප“රණ මහ’යෙ 
දයාබර —වා“ –”ෂයා —

ෙවළඳ ”ාපාක 

’ව•ධන අ””— මහතා 
09.02.2021 න අභාව“ා“ත ”ය. 

අවස” කට“ 11.02.2021 න 
සවස 6.00 ට 

ෙගාග“ව ෙපා” ”සාන “ෙ““ ’” ෙකෙ•.
දමය”“ ප“රණ - ඇ“” ප–ෙ” සැම
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2021 පෙබරවාරි 11 බ්රහසෙතින්දා

මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර  

අදානි ඇතුළු ප�ෞද්ග ලික සමා ්ගම් කිහි
� ය කට වාසි වන අයු රින් ප්ගාවි �නත් ඉදි රි
�ත් කර තිපෙන ෙවට ඉන්දීය රජ යට එපර හිව 
එරට ප්ගාවි ජන තාව අඛ ණ්ඩව ක්රියා ත්මක කර 
තිපෙන ප්ගාවි විපරෝ ධ තා වට සහාය දැක්වීම 
සඳහා ශ්රී ලාංකි ක පයක් ද එක්ව තිපේ.  

ඉන්දි යානු මාධ්ය පමම ශ්රී ලාංකි ක යාපේ ක්රියාව 
වාරතා කිරීම පේතු පවන් ඔහු පවත පොපහෝ 
පදපන කුපේ අව ධා නය පයාමු වී තිපෙන අතර, 
ඉන්දීය ප්ගාවි අර ්ග ල යට සහය දැක්වීම සඳහා 
එපලස එක්ව සිටින ශ්රී ලාංකි කයා දැර ණි ය ්ගල 
ප්රපද ශපේ �දිං චි ක රු වකු වන නාලක නාර ම්මල 
මහතා ෙවට අනා ව ර ණය වී ඇත.   

�සු ගිය වසපර ඉන්දි යා වට ප්ගාස් තිපෙන ඒ 
මහතා, පකාවිඩ් වසං ්ග තය පේතු පවන් ගුවන් 
්ගමන් නැව තී මත් සමඟ වස ර කට ආසන්න 
කාල යක් ඉන්දි යාපේ ්ගත කිරී මට සිදුව තිපේ.  

ඒ අත ර තුර ඇරඹි දැවැන්ත ප්ගාවි උදපඝෝ ෂ
ණ යට සහය දැක්වී මට ශ්රී ලාංකික ධජය ද අතැ
තිව ඔහු එක්ව තිපෙන අතර, ප්ගාවි උදපඝෝ ෂ
ණ යට ඔහු දක්වන සහ පයෝ ්ගය ඉන්දිය මාධ්ය 
වාරතා කර ඇත. සමාජ මාධ්ය ඔස්පස් ද ප්ගාවි 
උදපඝෝ ෂ ණය පිළි ෙඳ පතාර තුරු ශ්රී ලාංකි ක යන්ට 

වාරතා කිරී මට කට යුතු කිරීම ඔස්පස් ඔහුපේ එම 
උත්ස හය පොපහෝ පදපන කුපේ අව ධා න යට 
ලක්ව තිපේ.  

අදානි ඇතුළු ප�ෞද්ග ලික සමා ්ගම් කිහි �
ය කට වාසි සහ ්ගත වන පලස ඉන්දි යානු රජය 
සම්මත කළ ප්ගාවි �නත් තුන කට එපර හිව 2020 
වසපර සැපතැ ම්ෙර මාසපේ දී ආරම්්භ පකරුණු 
ඉන්දි යානු ප්ගාවි විපරෝ ධ තාව පම් දක්වා අඛණ්ඩ 
ක්රියා ත්මක වන අතර, පහාළි වුඩ් ප�ාප ්ගායිකා 
රිහානා, එක්සත් ජන �ද උ� ජනා ධි � ති නි යපේ 
පේලි ය වන මීනා හැරිස් ඇතුළු පලාව කීරති මත් 
පුද්ග ල යන් රැසක් ද විවිධ අයු රින් සහය �ළ කර 
තිපෙන ෙව වාරතා පවයි.    

චනදිමා කරු ණා රත්න 

 ශ්රී ලංකා පුව ත්�ත් මණ්ඩල �නත ප්රති ව්යූ හ ්ගත 
කිරීම හරහා ජනතා අයි ති වා සි කම් තව දුර ටත් 
ශක්ති මත් වන ෙව ශ්රී ලංකා පුව ත්�ත් මණ්ඩ ලපේ 
පුව ත්�ත් පකාම සා රිස් නිපරෝ ෂණ තඹ විට මහතා 
අද හස් දක්ව මින් “දින මි ණට“ ඊපේ (10) �ැවැ සීය.  

ශ්රී ලංකා පුව ත්�ත් මණ්ඩල �නත ප්රති ව්යූ හ ්ගත 
කිරීම හරහා සිදු වන්පන් පමපතක් �ැවැති �නත 
මඟින් අපප ක්ෂිත අර මුණු ව්ඩා යුක්ති ස හ ්ගත 
ආකා ර පයන් විද්යුත් හා නව මාධ්ය ව ල ටද ඇතු
ළත් කිරීම ෙවත් ඒ හරහා ජන මා ධ්ය පේ දී යාපේ 
නිද හස ආර ක්ෂා වන ෙවත් ඒ මහතා ප�න්වා 
දුන්පන් ය.  

�සු ගි යදා (9) ප�ර ටු ්ගාමී සමා ජ වාදී �ක්ෂපේ 
අධ්යා �න පේකම් පුබුදු ජාප්ගා්ඩ මහතා  ප්රකාශ 
කර තිබූ අද හස් සම්ෙ න්ධව කරුණු දක්ව මින් පම් 
ෙව ප්රකාශ කපේය.  

ඒ පිළි ෙඳ වැඩි දුර ටත් අද හස් දැක්වූ ඒ මහතා 
පමපස්ද කීපේය.  

පුව ත්�ත් මණ්ඩල �නත ප්රති ව්යූ හ ්ග ත කි
රීපම් ක්රියා ව ලිය සම්ෙ න්ධව දීරඝ කාල යක සිට 
සාකච්ා කර නවා. එය 1973 වසපර දී ආරම්්භ වූ 
නිසා අද වන විට දශක 5කට ආසන්න කාල යක් 
්ගත වී තිපෙ නවා. ඒ නිසා කාලී නව නව සමාජ 
ප්රව ණ තා ව ලට අනුව ප්රති ව්යූ හ ්ගත විය යුතු ෙවට 
අද හස දීරඝ කාල යක සිට තිබුණා. එය ජනා ධි �ති 

ප්ගෝඨා ්භය රාජ �ක්ෂ මහ තාපේ පසෞ්භා ග්යපේ 
දැක්ම ප්රති �ත්ති ප්රකා ශ න පේද �ැහැ දි ලිව සඳ
හන්ව තිබූ කරු ණක්. පුව ත්�ත් මණ්ඩල �ණත 
මුද්රිත මාධ්ය ව ලට අම ත රව විද්යුත් හා නව මාධ්ය
ව ලට ද අදා ළව ප්රති ව්යූ හ ්ගත විය යුතු ෙව එහි 
සඳ හන්වී තිබුණා. ඒ අනුව පමම �නත ප්රති ව්යූ හ
්ගත කිරීපම් කරුණ පිළි ෙඳ කැබි නට් මණ්ඩ පේ
යදී සාකච්ා කිරී පමන් අන තු රුව ඊට අනු මැ තිය 
ද ලැබුණා. 

එහි ප්රමුඛ එක් අදි ය රක් විදි හට ජනතා අද හස් 
ලො ්ගැනීම පවනු පවන් ජන මාධ්ය අමා ත්ං ශය 
�සු ගි යදා දැන්වී මක් �ළ කළා. එය ඉතා සාධා
රණ සහ යුක්ති ස හ ්ගත ක්රියා ව ලි යක්.   

ඊට අම ත රව පුව ත්�ත් මණ්ඩ ලය විදි හට විශව 
විද්යාල ආචා රය වරු , මුද්රිත හා විද්යුත් ජන මා ධ්ය
පේ දීන්, සමාජ මාධ්ය ක්රියා කා රි ක යන් , ජන මාධ්ය 
සං්ගම් හා වෘත්තීය සං්ගම් සහ පවනත් �ාරශව
යන් සම ඟත් ප්රති ව්යූ හ ්ගත කිරීම පිළි ෙ ඳව පම් 
වන විට අද හස් හා පයෝජනා ලො ්ගනි මින් �ව ති
නවා. දී� ව්ාපත සමී ක්ෂ ණ යක් මඟින් ද ජනතා 
අද හස් ලො ්ගනි මින් �ව ති නවා.  

පුව ත්�ත් මණ්ඩ ලය විදි හ ටත්, ජන මාධ්ය අමා
ත්ං ශය විදි හ ටත් ඊට අදාළ කරුණු ඉතාම විනි
විද ්භාව ය කින් සිදු ක ර මින් �ව තින අතර සාර්ථ
කව එම �නත ප්රති ව්යූ හ ්ගත කිරීපම් ක්රියා ව ලි යට 
විවිධ �ාරශව යන්පේ අද හස් හා පයෝජනා ලො 
්ගැනීපම් ක්රියා ව ලිය ඉතාම වැද ්ගත් වනවා.   

ස්වරණා වි්ේ ් කෝන, 
සනධ්ා කරු ණා රත්න  

ශ්රී ලංකාව නිපයෝ ජ නය කර මින් විපදශ 
දූත මණ්ඩ ල යන්හි නිල රාජ කාරි කට යුතු 
සඳහා කම්කරු හා සුෙ සා ධන අංශ යට අනු
යු ක්තව නිල ධා රීන් 32ක් පස්වපේ නිරත 
වන ෙව කම්කරු ඇමැති නිමේ සිරි �ාල ද 
සිේවා මහතා �ාරලි පම් න්තු පේදී (10) ඊපේ 
�ැව සීය.  

ජන වාරි 31 වනදා වන වි ටද පස්වපේ 
නිර තව සිටින පමම නිල ධා රින් පවනු පවන් 
ප්ගවනු ලෙන වැටුප,විපදශ පස්වා දීම නාව, 
සංග්රහ දීම නාව,්ගමන් විය දම් එක් එක් රට

වේ අනුව පවන ස්වන අතර, උ� රි මය ඇම
රි කා නු   ප්ඩා ලර 600 වන ෙවද ඇමැ ති ව රයා 
�ැව සීය.   

එපමන්ම විපදශ දූත මණ්ඩ ල යන්හි නිල
ධා රින් 119 පස්වය කළ අතර, ඇතිව තිපෙන 
පකාවිඩ් වසං ්ග තය යටපත් 84 පදපන කුපේ 
දූත මණ්ඩල පස්වය අව සන් කිරීම සඳහා 
ලිපි නිකුත් කළ ෙවද ඇමැ ති ව රයා �ැව සීය.  

ඇමැති නිමේ සිරි �ාල ද සිේවා මහතා 
පම් ෙව සඳ හන් කපේ �ාරලි පම්න්තු මන්්රී 
චමින්ද විපේ සිරි මහතා මතු කළ ප්රශන ය
කට පිළි තුරු පදමිනි. එපස් අව සන් කරන 
ලද නිල ධා රීන් 60 පදපනක් දිව යි නට �ැමිණ 

ඇති අතර, පම් වන විට විපදශ දූත ම ණ්ඩල 
පස්වා වන් 16ක් ස්්ථා� නය කර ඇති ෙවත් 
කම්කරු හා සුෙ සා ධන අංශපේ කට යුතු අඛ
ණ්ඩව �වත්වා ප්ගන යෑම සඳහා නිල ධා රීන් 
32 පස්වපේ පයාදවා ඇති ෙවද �ැව සීය.  

පස්වා අව ශ්ය තා වන් පිළි ෙඳ සමා පලෝ
ච නය කර අවශ්ය නිල ධා රීන් අනු යුක්ත 
කිරී මට පිය වර ්ගන්නා අතර, දූත ම ණ්ඩල 
පස්වා වන් සඳහා නිල ධා රීන් ෙඳවා ්ගැනී
පම්දී මතුව ඇති ්ගැටලු නිරා ක රණ කිරීම 
සඳහා ක්රම වත් හා �ාර දෘශ්ය වැ්ඩ පි ළි පව
ළක් සක ස්ක රන ෙවත් අමා ත් ව රයා අව
ධා ර ණය කපේය.    

ස්වරණා වි්ේ ් කෝන, 
සනධ්ා කරු ණා රත්ත
  

රේබි ක්රී්ඩාව ග්රාමීය 
වශ පයන් දියුණු කිරීම 
සඳහා නව වැ්ඩ පි ළි පව ළක් 
ක්රියා ත්මක කරන ෙව ක්රී්ඩා 
හා තරුණ කට යුතු ඇමැති 
නාමේ රාජ �ක්ෂ මහතා 
�ාරලි පම් න්තු පේදි ඊපේ 
(10) ප්රකාශ කපේය. 

පවනත් ක්රී්ඩා වල 
නිර ත ව න්නන්ද ශාරී රික 
පයෝග්ය තාව අනුව රේබි 
ක්රී්ඩාව සඳහා ස්භ ්භාගී කර 
්ගැනී ම ටද විපශෂ අව
ධා නය පයාමුව ඇති ෙව 
ඇමැ ති ව රයා �ැව සීය.  

�ාසේ මට්ට මින් ක්රිකට් 
ක්රී්ඩාව දියුණු කිරීම සඳහා 
අර වින්ද සිේවා මහ තාපේ 
ප්රධා න ත්ව පයන් කමි ටු වක් 
�ත් කර ඇති අතර, �ාසේ 

ක්රිකට් පුහු ණු ක රු වන් 
පුහුණු කිරීම, නියා ම නය 
ආදිය මුත්ත යියා මුර ලි ද
රන් මහතා පවත �වරා 
ඇති ෙවද ඇමැ ති ව රයා 
�ැව සීය. 

�ාසේ මට්ට මින් ක්රිකට් 
නඟා සි ටු වීපම් වැ්ඩ පි
ළි පවළ ඉතා සැල සුම් 
සහ ්ග තව ක්රියා ත්මක කරන 
ෙවද පහපතම අව ධා ර ණය 
කපේය.  

එේ.පී.එේ තර ්ගා ව
ලිය �වත්වා මාස 2ක් 

්ගත වූවද ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 
ආය ත න යට හිමි විය යුතු 
රුපි යේ පකෝටි 16 ක මුදල 
අය කර ්ගැ නී මට කට යුතු 
පනාකි රීම සම්ෙ න්ධ
පයන් �ාරලි පම්න්තු මන්්රී 
බුදධික �ති රණ මහතා 
අමා ත් ව ර ප්ගන් විමසා 
සිටි අතර, එහි දී අමා ත්
ව රයා �ැව සුපේ එම මුදේ 
අය කර ්ගැ නීපම් කට යුතු 
සැලැ ස්ම කට අනුව සිදු වන 
ෙවයි.  

පමම වසපර එේ.

පී.එේ තර ්ගා ව ලිය ලෙන 
අප්ගෝස්තු මාසපේ දී 
�ැවැ ත්වී මට තීර ණය කර 
තිපෙන අතර, පමරට 
�ැවැ ත්පවන සියලු තර ්ගා
වලි නියා ම න යට ක්රම පේ
ද යක් සක ස්ක රන ෙවද 
ඇමැ ති ව රයා වැඩි දුර ටත් 
සඳ හන් කපේය. 

කෙඩි, ර්ගර, පවාලි පෙෝේ 
ඇතුළු තර ්ගා වලි රැසක් 
ඉදි රි පේදී �ැවැ ත්වී මට 
නිය මිත ෙවද ඇමැ ති ව රයා 
වැඩි දුර ටත් �ැව සීය.    

මිය න්මා රපේ ක්රියා ත්මක හමුදා කුම
න්්ර ණ යට එපර හිව මිය න්මාර ස්වාමී
න්ව හ න්පස්ලා එක්සත් ජාතීන්පේ 
කාරයා ලය ඉදි රි පිට ඊපේ (10) විපරෝ ධ තා
වක් �වත්වා, ඉන් අන තු රුව සංපද ශ යක් 
්භාර දුන් අයුරු.   

ඡායා රූ පය- කැළුම් ලිය ්න්ේ 

රග්බි ක්රීඩාව ග්ාමී යව
දියුණු කරන්්න වැඩ පි ළි පව ළක් 

ඇමැති නාමල් මැති සබේදී කියයි

ඉන්දියාවේව�ාවිවිව�ෝධතාවට
ශ්රීලාංකිකවයක්එක්වවයි

ඇමැති 
නිමල් සිරි පාල ද සිල්්ා

පුව තෙත මණඩල ේනත ප්රති ව්යූ හ ගත කිරී පමන්
ජ්නතා අයි ති වා සි කම් ශක්ති මත ව්නවා

බ�ාම සා රිස් නිබ�ෝ ෂණ තඹ විට

කමකරුසුබසාධනඅංශයට
අනුයුක්තවනිලධාරීන්32ක්
විවේශවේවා�ාජකාරිවල
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2021 ෙපබරවා� 11 බ්රහ�ප���

�තාරා   ෙ�නා�

පළ� ෙ��ෙ� �ට �ය �ම ෙ�� 
සඳහා බ�නා �ර පළාෙ� (����ක 
�ෙ� ම) සෑම පාස ල�ම මා�� 15 
වන �න ආර�භ කරන බව අ�ා පන 
ඇමැ� මහාචා�ය �.එ�. ��� මහතා 
පැව �ය.  

ඇමැ � ව රයා ෙ� බව පැව �ෙ� 
අ�ා පන අමා �ාං ශෙ� ඊෙ� (10) 
පැව� ප්රවෘ�� සාක �ඡා ව කට එ� 
ෙව��.   

එ�� වැ� �ර ට� අද හ� ��� අමා-
� ව රයා,   

අ� ෙ� ස�බ�ධ ව ප්රාෙ� �ය ස�බ-
�� ක රණ ක� � ව �� � � ෙ� ශ ලබා 
ග�තා. පාස ෙල� පාස ලට ත��වය 
ෙවන� වන �සා ෙපා�ෙ� අ�ා පන 
අමා �ං ශය ම�� �ර ණ ය� ගැ�ම 
��� නැ� බව අ� �ර ණය කළා. ඒ 
අ�ව පාස �වල ක�� ම�� �� හ-
�ප � ව� ප්ර�ඛ ක� � වල අද හ� ලබා 
ග�තා. ඒ ක� � වල �ර ණය අ�ව 
ෙපබ ර වා� 15 වැ� �න බ�නා �ර 

පළාෙ� පාස �වල බ� ත රය �වෘත 
�� මට හැ� ෙ�� යැ� අ� අෙ��ෂා 
කළා. ෙකෙ� න�� අ� �ථාව ර යක 
��යා, එම � � ෙ� ශ �යා �මක කර-
�නට හැ� ව�ෙ�, ෙසෟ� අමා �ං-
ශෙ� � � ෙ� ශ යට යට�ව බව. අද 
උ� සන අ�ට ෙසෟ� අ��ෂ ජන රා-
�� මාෙ� � � ෙ� ශ ලැ�ණා. ඒ අ�ව 
අ.ෙපා.ස සාමා� ෙපළ �භා ගය මා� 
� 01ෙව� �න �ට 11 වන �න ද�වා 
පැවැ �ෙවන �සා ඒ �භා ගය අව ස� 
� වහා ම එන� මා � � 15වන �න 

බ�නා �ර පළාෙ� ����ක �ෙ� ම 
�ය� පාස� ආර�භ ��ම වඩා� ��� 
බව ෙසෟ� අ��ෂ ජන රා� ෛව� 
අෙ�ල � ණ ව � ධ න මහතා අපට 
��� ��නා. අ� අ�ා පන බල ධා �� 
සහ ෙසෟ� බල ධා �� �ය� ෙදනා 
එක� ව පාස� ආර�භ �� මට ��� 
වට � ටා ව� සක� කළා. ��� �ග ටම 
�� � එම ��� �රණ ගැ� ෙම� 
අන �� ව පාස� �ළ ෙසෟ�ා ර ��ත 
වට � ටා ව� සක ස �නට අ�ට හැ� යාව 
ලැ� �ෙබ නවා ය� ෙව� පැව �ය.   

බ�නා �ර �ය� පාස�
මා�� 15 අර ඹ නවා

ඇමැ� මහාචා�ය �.එ�. ���

ෙපාෙලා �න �ව, අ� ණ� 
උයන, ශා�� �ර ප්රෙ� ශෙ� 
ප�ං� එ�. �ම� �ණ ර�න 
මහතා ද�� ව� ග� ෙරාග ය-
�� ෙපෙළ�.  

ඒ මහ තාෙ� �� තය ෙ�රා 
ගැ�ම සඳහා ඉතා ඉ�ම �� ඕ 
+ (ඕ ෙපා� ��), � + (� ෙපා�-
��) ෙහා ඕ - (ඕ ෙනග ��) 
ව�ගෙ� ව� ග � ව� බ�ධ කළ 
�� බවට ෛව� ව� ��ෙ�ශ 
කර �ෙ�. ඒ අ�ව �ණ ර�න 
මහ තාෙ� �� තය ෙ�රා ගැ�ම 
සඳහා ව� ග � ව� ප� �ාග 
�� මට කැමැ� අෙය� ෙ� න� 
0717730718 ෙහා 0771478998 
�ර ක ථන අංක ෙවත ��� ෙදන 
ෙලස ඉ�� ම� කර�.    

අෙ�ල �� � වංශ   

මහ � වර නග රා ස �නෙ� 
��� ���� රාජ �ය ��-
හෙ� ප්රාථ �ක අංශය ෙවන� 

ප්රෙ� ශ ය කට �ෙගන යාමට 
ෙගන ඇ� �ර ණ යට �ෙරා-
ධය ද�ව �� එම පාසෙ� 
අ�ා ප නය ලබන ද� ව�ෙ� 
ම�-�ය�, ආ� ��� සහ 

ප්රෙ� ශ වා �� �� ස� ඊෙ� 
(10) �ෙරා ධ තා වක �රත 
�හ.   

ෙමම පාසල අ�ා පන 
හා �ෂය සම ඟා� බා�ර 
කට � � ව �� ප්රග � ය� 
ලබා �� ය� පාසෙ� 
ප්රාථ �ක අංශය සැත �� 
ගණ නා ව� ��� ��� 
දංෙගා�ල �ම ල ��� 
�� ලය කරා ෙගන 
යෑමට ෙගන ඇ� �ර ණය 
ඉතා ම� අසා ධා රණ එක� 
බව �ෙරා ධා වට එ�ව �� 
��ස පැව �හ   

��� ෙහා සාධා රණ 
ෙ�� ව� පවා ෙනාමැ �ව 

ෙමම �� හෙ� ප්රාථ �ක අංශය 
ෙවන� �� හ ල කට ෙගන 
යෑෙ� �ර ණය අෙහා� කරන 
�� අඛ �ඩ වම උ�ෙඝා ෂණ 
පව �වන බවද ඔ�� �හ.  

මහ � වර ���� රාජ �ෙ�
ප්රාථ �ක අංශය ෙහා�ල�න එපා

ම�-�ය�-ආ� � �� �ෙරා ධ තා වක

ව� ග � ව� 
ද� �

�� ත ය� 
ෙ�රා ග�න

ර�ෂණ �ය�ත  
ම�ද්ර� ජාවා ර� ක� ව� 

වන �රා� බා�� නැමැ-
�තාෙ� ෙගාල ය� න�න 
ප�නෙ� ෙමාට� රථ ය� සහ 
ෙහෙරා �� ග්රෑ� 160� සමඟ 
ග���ස ෙපා�� වසෙ� 
අ�� �ය ප්රෙ� ශ ෙ�� සං� ධා-
නා �මක අප රාධ ෙකා�ඨා-
ස යෙ� �ල ධා �� �� ස� 
ෙපෙ�� (9) කළ වැට � ම ක� 
අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙ�.  

අ�අ ඩං � වට ග� සැක-
ක� 46 හැ� �� �ෙ� ප� වන 
අතර, ෙමා� �නට �ෙ� ශ යක 
සැඟව �ට ම�ද්ර� ජාවා රෙ� 
�ර තව ��න �රා� බා�� 
නැමැ �තාෙ� ෙගාල ය� බව 
ෙපා�� ප� �ෂ ණ ව ල� අනා-
ව ර ණය � ඇත. 

රාගම ස�හ   

ජන ෙසත ෙපර �ෙ� නායක 
බ�ත ර ��ෙ� �ල ර තන �� හා  
ම�� �. ��ෙ� �ව ර� මහතා 
හ� � �හද සාක �ඡා වක �රත 
� ඇත.  

ජා�� අතර �හ ද �වය 
ව�ධ නය කා�ෙ� පර මා �ථ ෙය� 
73 වැ� ජා�ක �ද හ� �නය 
යාපෙ� ෙසාම �ක�ද ��-
ලෙ� �� ද� ව� සමඟ සැම �ම 
��ස යාප න යට �ය උ�ව-
හ�ෙ� ය� ෙකාළ ඹට පැ�ණ 
පැවැ� � මා� හ� ව ක� ෙමෙ� 
පැව �හ.   

රෙ� �ව �වන �ය �ම �ර වැ-
� ය� එක ධජ ය� එක �� ය� 
යටෙ� �ව �� ෙම�� රටට 
පැ� ෙණන බා�ර බල ෙ� ග ව �� 
රට ආර�ෂා කර ගැ � මට හැ�-
ව�ෙ� යැ� ෙප�වා � ඇත.   

ජා�� අතර සම �ය ව�ධ-

නය �ෙම� රෙ� �� � වට 
මඟ පෑෙදන බැ�� පාල ක ය� 
නාය ක ය� ෙම�ම රෙ� සෑම 
ආග ම�ම �ෙයා ජ ණය කරන 
�� ප�ෂය ද, ජා�, ආග� �ල-
ෙ�ද ෙනාස ලකා �යා කළ �� 
යැ� උ�ව හ�ෙ� ��ෙ� �ව ර� 
මහ තාට ෙප�වා � ඇත. �� ද-
හ මට අ�ව සම �ය බලය වන 

බැ�� ෙලාක බල ව ��ෙ� බල-
පෑ �ව ලට න� ෙනා� �ෛව� 
රා� ය� ෙලස නැ� �� මට 
සම �ව වැඩ �� මට 73 වැ� 
�ද හ� සම � ෙ�� �ලාං � ක ය� 
ෙලස අප අ� �ඨාන කර ගත 
�� යැ� �ල ර තන �� ��ෙ�-
�ව ර� මහතා සමඟ කළ  ෙක� 
�� ස ද ෙ��  පහ� � �ෙ�.   

බ�ත ර ��ෙ� �ල ර තන ��-ම�� �. ��ෙ� �ව ර� 
ජා�� අතර �හ ද �වය වඩන කතා බහක

සැප �ය�-�� සමඟ 
බා��ෙ� 

ෙගාලෙය� �ෙ�

ර�ෂණ �ය�ත
�� �ෙරා �ව ෙමර ටට ෙග�� 

ඉ�� �ෙලා 119� සහ �ය ඹලා 
�ෙලා 40� සමඟ සැක ක � ව� 
ම�නා රම ෙපා�� වසෙ� �� 
��ය ප්රෙ� ශ ෙ�� ෙපෙ�� (9) 
ම�නා රම ෙපා�� �ථානෙ� 
�ල ධා �� �� ස� කළ වැට �-
ම ක� අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙ�.  

අ�අ ඩං � වට ග� සැක ක� 
වයස අ� �� 30� � ම�නා-
රම ම�ක� ම�ක� පාර ප්රෙ�-
ශෙ� ප�ං � ක � ව� බව ෙපා�-
�ය පව ස�. සැක ක� ඊෙ� (10) 
ම�නා රම මෙ� �ත්රා� අ� ක ර-
ණය ෙවත ඉ� � ප� �� මට �ය-
� තව ���.  

ම�නා රම ෙපා� �ය වැ� �ර 
�ම �ශන �� කර�.    

ඉ��-�ය ඹලා 
ෙහාෙර� ෙගනා 
ජාවා ර �ක� 
ම�නා ර ෙ�� 
අ�ල�

ෙබ�ල ��ල ෙබා�� 
වහ �ෙ�ෙ� ර� වැට 
ස�ත ෙබා� ප්රාකා රෙ�
ප්ර� සං �ක රණ 
අ��� ඇර ෙඹ�
�භා �� ෙ�නා නා යක  

වසර 2,300ට අ�ක 
ඉ� හා ස ය� සහ� 
ඓ� හා �ක ෙබ�ල-
��ල ෙද�� පල �� 
ෙබා�� වහ�ෙ� 
වටා ඇ� ර� වැට 
ස�ත ෙබා� ප්රාකා රය 
��� කර ප්ර� සං �ක-
ර ණය කර �� �� 
කරන ඉ� � �� කට �� 
අග්රා මා� ම��ද 
රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� 

ප්රධා න �ව ෙය� අ��� 
(13) ෙපර ව� 8ට �� 
ෙකෙ�.  

 ෙද�� ඵල �� 
ෙබා�� වහ�ෙ� වටා 
ඇ� ර� වැට ස�ත 
ෙබා� ප්රාකා රය ��� 
කර ප්ර� සං �ක ර ණය 
��ම ෙබ�ල ��ල 
රජ මහා �හා රා � ප� 
ආචා�ය ෙබ�ල ��ල 
ධ�ම ර�න නා� �-
ය�ෙ� අ� ශා ස ක �ව-
ෙය� �� ෙකෙ�.    

ග���ස ෙ�ක �ය හ��ය 
අවට ෙ�ව යට OIC - 
1200/ -,  SO - 1000/ 
- ආහාර නවා තැ� සහන 
�ලට. පළ � ��ද අන-
ව��. �ශ්රා�ක ��ද 
බඳවා ගැෙ�. 077-3503135
 010018

�ය �� බල පත්රය ඇ� පළ-
� �� නැ� අය ෙකාළඹ 
නග රය �ළ ��� � 
ද� �ය � ර� ව�න. 076-
2905252,  0714-225441.
 009330

– ලංකා ““ ආයතනය (SLSI)
තා”ෂණ අමා“ාංශය (MOT)

’”• “චාරණ සහ මහජන සබඳතා 
ෙය–“තායතනය ෙත–රාප’කර ගැ”ම සඳහා 

අ’ලාෂ “කාශ “ම -  2021-2022
– ලංකා ““ ආයතනය  (SLSI)  ”’ පහත  ”ෙවන  ”ාපාරයකට  අ—ළ කා•ය 
ක•ත”ය  ””බඳ ශ’තාව හා හැයාව ස“ත,  •’ “චාරණ සහ  මහජන  සබඳතා 
“ෙය“තායතනය”  ෙකා–ා’  පදනම මත ෙතරාප’ “ම සඳහා එම ආයතනය 
ෙව“  ”””ක’ හා සහ“කප’ ෙ”ඛන  ස“ත අය”’ප’  කැඳව• ලැෙ•. 

 �  – ලංකා ““ ආයතනෙ“ (SLSI)   “ •’ සඳහා සැල”’  “•මාණය “”ත 
– සට  (Artwork)  “•මාණය හා “කාශන සක—  “ම  (ATL, BTL සහ 
Digital  මා–)

 �  “ද•ශන —“ යනා”ය සඳහා  සද•ශන ”“’ “•මාණය  සැල”’ “ම.

 �  සනාම සංව•ධනය “ම සහ  ආයත“ක අන—තාවය “•මාණය  “ම

 �  මහජන ස’බධතාව සහ  මා– ඉඩහසර සල—වා  ගැ”’ සහ —ථානගත “’ 
අව—ථා.

 �  •“ට” මා– ””බඳ ”ෙ•ෂඥතාව ”–’ට වා’ය”  ව• ඇත. 

  අව“ ””ක’ හා සහ“කපවල අ”තප පහත සඳහ” ප’” ෙවන ෙවනම 
ඉ”’ප කළ –“ය.

 1.   ඉහත ලැ”—“ගත කර ඇ“  ප’” ස’—•ණ ”””ක’ ක”ටලය”. 

 2. •“ට”  (අංත) මා–  

 3.    මහජන  ස’බධතා (PR)  කට–“  සහ අ—ළ මා–  ඉඩහසර  —ථානගත කරවා 
ගැ”’

සමාගෙ’ පැ“කඩ ”—තර  (Profile)  ““ තැ“  සමග ස’—•ණ කරන ලද  ““ තැ“ 
ල ගණප’  2021.02.21 වන ”න පැය 1500 ට  ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— අ–”ෂක 
(ප’පාලන) ෙවත ඉ”’ප’ කළ –“ය. 

අෂ  ජනරා”,
– ලංකා “““ ආයතනය, 
අංක 17, ”ෙට–’යා ෙපෙදස, 
ඇ””“ගල මාවත, ෙකාළඹ 08.

“ස’පාදන ”•ම
බ—නා“ර පළා’ ක•මා”ත ෙදපා•තෙ”ෙ“ 

“’පාදන කට– සඳහා අව“  පහත  සඳහ” ”  
“ල“ ගැ”ම සඳහා “ල ගණ” කැඳව ලැෙ•

1.  යකඩ හා ආත ””
 12mm  මෘ” වාෙ (19.5) ක’– 10,000 ” පමණ
 10 mm  මෘ” වාෙ  (19.5)  ක’– 2,000 ” පමණ
  12x6mm  පැ“ (19.5) යකඩ 200 ” පමණ  සහ පෑ—”’ 
”/ ”ත / ඇණ/ වැ• ෙකාළ/ ”” ක ආ”ය

2.  ව අ ”” 
 ෙකාෙලා  අ• 200 ” පමණ (”” අ• හා ව•ග අ•)
 “ ස–  අ• 20000 ” පමණ (”” අ• හා ව•ග අ•) 
 මෙහ–ග”  අ• 1.500 ” පමණ.(”” අ• හා ව•ග අ•)

3. ව ආත ””
 ”ත / ඇණ/ වැ•ෙකාළ / මැ•ය’/ හා”ෙබ–” ආ”ය

4.   පාස” ෙඩ—” හා –• සඳහා අව“ ““ ස– ලෑ• 
ක”ටල - 10000 ” පමණ

  “ල ගණ”  ඉ’ප •ම සඳහා අව“ ලං” ය” 
යකඩ හා ආ•ත ””  සඳහා ”.  3500/= ක ආප” 
ෙනාෙගවන ගා—“ව” ද, ’ව අ“ ””  සඳහා ’ව ආ–ත 
”” සඳහා  හා ලෑ ක”ටල සඳහා ”. 1000/= ක ආප” 
ෙනාෙගවන ගා—“ව” (එ•ෙනකට ෙවන  ෙවනම) ෙගවා 
2021.02.12 ”න ’ට 2021.03.03 ”න ද”වා ෙප.ව.9.00 
’ට ප.ව. 3.00 ද”වා  ක•මා”ත ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ 
“ධාන කා•යාලෙය” ලබාගත හැක. 

  “’ ෙලස ස’•ණ කරන ලද ලං”ප 2021.03.04 
”න ප.ව. 2.00 ට ෙපර සභාප“,  “ස’පාදන ක“ව, 
ක•මාත ෙදපා•තෙ’“ව (බ.ප.), නව පළා’ 
සභා  ෙගාඩනැ”ල, 3 වන මහල,  බ’තර“”ල යන 
”නයට ““ තබා යාපං—  තැපෑෙල” එ•ම ෙහ එම 
කා•යාලෙ“ සහකාර අ–”ෂෙ” කාමරෙ“ තබා ඇ“  
ලං” ෙප”“යට බහා–ම ’”කළ –“ය. 2021.03.04 ”න 
ප.ව. 2.00 ට ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. 

සභාප“, ස’පාදන ක“•ව,
කමා”ත  ෙදපාතෙ’”“ව, (බ.ප.), 
204, පළා සභා ෙගාඩනැ“ල, 
3 වන මහල, බතර“ල.
0112092595/ 0112092591
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2021 පෙබරවාරි 11 බ්රහසෙතින්දා

 මහා ධි ක රණ නව විනි
සු රු ව රුන් දොද�ාස් 
දෙන කුට පත්වීම් ලිපි 
ප්රො නය ජනා ධි පති 
ද�ෝඨා භය රාජ පක්ෂ 
මහතා අතින් ඊදේ (10) 
දපර ව රුදේ ජනා ධි
පති කාරයා ලදේ දී සිදු 
දකරිණි.  

දිසා විනි සුරු එන්.
දක.ඩී.දක.අයි. නානා
ය කකාර, දිසා විනි සුරු 
ආර.එල්. ද�ාඩ දවල, 
දිසා විනි සුරු වී. රාම
ක ම ලන්, දිසා විනි සුරු 
යු.ආර.වී.බී. රණ තුං�, 
අති දරක දිසා විනි
සුරු එස්.එච්.එම්.එන්. 
ලකමාලි, දිසා විනි සුරු 
ඩී.ජී.එන්.ආර. දරේම
රත්න, අති දරක දිසා 
විනි සුරු ඩබ්ලිේ.ඩී. විම
ල සිරි, ප්රධාන මදහ
ස්ත්ාත්, එම්.එම්.එම්. 
මිහාල්, දිසා විනි සුරු මහී 
විදේ වීර, අති දරක දිසා 
විනි සුරු අයි.පී.ඩී. ලිය
නදේ දිසා විනි සුරු දේ. 
ද්ාට්ස්කි, 
රජදේ දයෙෂඨ අධි නී
තිඥ එන්.ඒ. සුව
න්දු රු ද�ාඩ මහත්ම 
මහ ත්මීහු දමදලස 
පත්වීම් ලැබූහ.   
    

බුද්ධිකා ඉඹු ලාන
  
රට වල් 22ක සහ භා ගි ත්ව

දයන් පව ත්වන ලෙ 24 වැනි 
Asia – Pacific Network for 
Global Change Research 
(APN) සමු ළුදේ අන්තර 
රායෙ නිදයෝ ජිත හමුදේ 
සභා ප ති ත්වය පරි සර අමා
ත්ාුං ශදේ දල්කම් විදේ ්ෂඥ 
වවද්ය අනිල් ජාසිුංහ මහ
තාට හිමි වී තිදබ්.   

දමම සමු ළුව දපබ ර
වාරි මස 5 දින සිට 9 ෙකවා 
පැවැති අතර එම සමු ළු වට 
එකසත් ජන ප ෙය, ජපා නය, 

දකාරි යානු සමු හා ණ්ඩුව, 
නව සී ල න්තය, ඇතළු රට වල 
රජ යන් නිදයෝ ජ නය කර මින් 
නිදයෝ ජි තදයෝ සහ භාගී වුහ.   

දමම සමු ළුව මඟින් 
දලෝකදේ රායෙ යන්හි 
ප්රති පත්ති මුලික කර �ත් 
පරදේ ්ෂණ හා ධාරි තා වන් 
ප්රව රධ නය ඉ�කක කර �නි
මින් පැවැත්දේ. 

එදමන්ම විද්යා ත්මක 
කාරණා ප්රව රධ නදේ දී එම 
රායෙ යන් දිරි මත් කිරීම, 
කලා පීය සහ දයෝ ගි තාව 
වරධ නය කිරීම ෙ අදේක්ෂා 
දකදර.    

බුද්ධිකා ඉඹු ලාන 
 

ඉදි දක දර මින් පව තින 
මධ්යම අධි දේගී මාර�දේ 
ොර ළුව ප්රදේ ශදේ තිදබන 
කෘෘඩියා සිල නිකා ශාකය 
(Crudia Zeylanica) 
සම්බ න්ධ න දයන් මධ්යම 
පරි සර අධි කා රිය �ත් සියලු 
පිය වර ඉතා නිවැ ර දිව ද�න 
ඇතැයි එම අධි කා රිය පව
සයි.  

දමම ශාකය සම්බ න්ධ
න දයන් මාර� සුංව රධන 
අධි කා රිය ඉදි රි දේදී කට යුත 
කිරී මට දයෝජිත ක්රම දේ ෙය 
පිළි බඳ සවි ස්තර වාරතා වක, 
මධ්යම පරි සර අධි කා රිය 
දවත ඉදි රි පත් කරන දලස 
පසු ගිය ජන වාරි මාසදේ 5 
දින ලිපි යක මඟින් මාර� 
සුංව රධන අධි කා රි යට දැන්වූ 
අතර, දමම ශාකය පිළි බඳ, 
අො� ආය ත න යන්හි නිරදේ
ශ යන්ට යටත්ව ඉදිරි කට යුත 
සිදු කිරීදම් ව� කීම මාර� 
සුංව රධන අධි කා රිදේ ව� කීම 
බවත්, එම ලිපිය මඟින් දැන්වූ බව මධ්යම 
පරි සර අධි කා රිදේ සභා පති එස්. අම ර සිුංහ 
මහතා පැව සිය.

 අම ර සිුංහ මහතා පව සන්දන් මාර� 
සුංව රධන අදි කා රිය එම අධි කා රිය දවත 
දමම ව්ාපෘ තිය සඳහා ඉදි රි පත් ක� වාරතාව 
මධ්යම පරි සර අධිකා රිය  තාක්ෂ ණික කමි ටු

වක දවතින් ඇ�ැ යී ම කට ලක කර, මහ ජන 
අෙ හස් සඳහා දයාමු කර ඒ අනුව ලැබුණු 
අව සන් නි� මන මත දයෝජිත මධ්යම අධි
දේගී මාර�දේ කඩ වත සිට ෙඹුල්ල ෙකවා 
වු දකාටස සඳහා, 2016 සැේතැ ම්බර 7 දින 
මාර� සුංව රධන අදි කා රිය දවත පරි සර අනු
මැ තිය ලබා දුන් බවයි.  

දමම අධි දේගී මාර�දේ 14 වැනි 

කිදලෝ මී ට රය සල කුණු වූ 
ස්්ානය වන �ම්පහ ොර ළුව 
ප්රදේශදේ ඇති, වඳ වී මට ලක 
වී තිදබන දමම කෘෘඩියා 
සිල නිකා ශාකය හඳු නා
ද�න ඇත්දත් 2019 වසදර 
දනාවැ ම්බර මාසදේ බවත්, 
එය සැල වී මත් සම ඟම දමම 
ශාකය විධි මත්ව හඳු නා ද�න 
මධ්යම පරි සර අධි කා රිය 
දවත දැනුම් දෙන්නැයි මාර� 
සුංව රධන අධි කා රි යට දැනුම් 
දුන් බවත් සභා ප ති ව රයා 
කියයි.

එදමන්ම මධ්යම පරි සර 
අධි කා රිය, වන ජීවි සුංර
ක්ෂණ දෙපා රත දම් න්තව, 
මාර� සුංව රධන අධි කා
රිය මධ්යම අධි දේගී මාර� 
ව්ාපෘ තිය, සහ ජාතික 

උේභීෙ උද්යාන දෙපා රත දම්
න්තව එකව කදෂත් පරි ක්ෂ
ණ යක 2019 වසදර දෙසැ ම්බර 
31 දින පැවැත් වූ බවත් අම
ර සිුංහ මහතා කියයි. එහිදී,14 
වැනි කිදලෝ මී ට රය සල කුණු වූ 
ස්්ානය වන �ම්පහ ොර ළුව 

දප්රේශදේ දමම පරි නත කෘෘඩියා සිල නිකා 
ශාකය පව තින බවත්, අො� මාර� ප්දේ 
මායිදම් තවත් එම ශාක විදේ ්ෂ ය ටම අයත් 
කුඩා පැ�ෑ ටි යක පව තින බවත්, දහන ර
ත්ද�ාඩ උේභීෙ උද්යා නදේ ෙ දමම විදේ ්ෂ
ය ටම අයත් පරි ණත ශාක යක පව තින බවත් 
නිරී ක්ෂ ණය වූ බව අම ර සිුංහ මහතා පව සයි.  

මහා ධි ක රණ නව විනි සු රු වරුන් පදාළ හ කට ෙත්වීම්

APN සමුළුවේමහපුටුව
පරිසරවේකම්විවේෂඥ
වවද්යඅනිේජාසිංහට

වියළි කලා පයේ කෘෂි ගැටලු
යුය�ෝපා සංග මයේ අව ධා න යට

බුද්ධිකා ඉඹු ලාන අම�ෝදා ජය �හ
   

ශ්රී ලුංකාව හා මාල දි ව යින සඳහා 
යුදරෝපා සුං� මය පත් කර තිදබන 
නිදයෝ ජිත කණ්ඩා යදම් තානා
පති Denis Chaibi සහ Minister 
Councillor – Head of Cooperation 
Frank Hess මහ ත්ව රුන් සහ පරි සර 
අමාත් මහින්ෙ අම ර වීර මහතා අතර 
සාක ච්්ා වක ඊදේ (10) පරි සර අමා
ත්ාුං ශදේ දී පැවැ ත්විණි.  

දමම සාක ච්්ාදේ දී ප්රධාන වශ
දයන් අව ධා නය දයාමු දකරුදණ් ශ්රී 
ලුංකාදේ වියළි කලා පදේ ජන තා වට 
බල පාන ප්රධාන කාර ණ යක වන කාල
ගු ණික බල පෑම් නිසා නිතර මුහුණ 
දෙන වියලි කාල ගු ණික තත්ත්වය, 
ද�ාවි තැ නට අවශ්ය ජල හිඟය හා නව 
තාක්ෂ ණය කෘෂි ක රමා න්තය සඳහා 
හඳුන්වා දීමයි. 

එදමන්ම ප්රවා හන, විදු ලි බල ආදි 
වශ දයන් ග්ාමීය සුංව රධ නය, හා 
සමාජ සාධා ර ණ ත්වය පවත්වා �ැනීම 

සඳහා ක්රියා ත්මක ක� යුත වැඩ 
සට හන් සම්බ න්ධව දමහිදී සාකච්්ා 
කරනු ලැබීය.  

දමහිදී අෙ හස් ප� ක� පරි සර 
අමාත් මහින්ෙ අම ර වීර මහතා අව ධා
ර ණය කදේ රජය සුංව රධන ව්ාපෘති 
රැසක දකාවිඩ් 19 වසුං �ත තත්ත්වය 
මධ්යදේ වූවෙ ආරම්භ කර ඇති බවත්, 

එම වැඩ පි ළි දව �ට යුදරෝපා සුං� මය  
දමදතක ලබා දුන් සහ දයෝ �ය අ�ය 
කරන බවත්ය.  

පරි සර අමා ත්ාුං ශදේ දල්කම් 
විදේ ්ෂඥ වවද්ය අනිල් ජාසිුංහ 
මහතා දමහිදී දපන්වා දුන්දන් ශ්රී 
ලුංකාදේ ේලාස්ටික හා දපාලි තීන් 
නියා ම නය සඳහා දම් වන විට රජය 

තිර සර පාරි ස රික වැඩ පි ළි දව �ක 
ආරම්භ කර ඇති බවයි. 

එදමන්ම හරිත න�ර ව්ාපෘ ති යක 
ෙ ආරම්භ කර ඇති බව කී දල්කම් 
වරයා, අප රදට් පාරි ස රික සුංව රධ
නය සඳහා ද�න යන වැඩ පිළි දව �ට 
යුදරෝපා සුං� මදේ සහ දයෝ �ය ලබා 
දෙන දලස ඉල්ලා සිටි දේය. 

දමහිදී අෙ හස් ප� ක� නිදයෝ
ජිත කණ්ඩා යදම් තානා පති Dennis 
Chaibi මහතා යුදරෝපා රට වල් වායු 
විදමෝ ්  නය සඳහා භාවිතා කරන 
නව තාක්ෂ ණය දමන්ම කාල ගු ණික 
විප රයාස නිසා ජන තාව මුහුණු දෙන 
�ැට ලු ව ලට නව තාක්ෂ ණ දයන් විස
ඳුම් ලබා දීම සඳහා ෙ පිය වර �න්නා 
බව සඳ හන් කදේය.  

දමහි දී අදේ රදට් ජන තාව, ආරථික 
සමෘ ේධි මත් භාවය �ඟා කර �ැ
නීම, සාමය හා නීතිය බල �ැන්වීම 
ආදි කරුණු රැසක සම්බ න්ධ දයන් 
ෙ දෙපා රේවය අෙ හස් හුව මාරු කර 
�ැනිණි.  

දාරළුවේකෘෘඩියාසලනිකාගසගැනමධ්යම
පරිසරඅධිකාරියගත්සයලුපියවරඉතානිවැරදියි සුරක්ෂිතවිවේශරැකියාවක්වවනුවවන්අවව�ෝධතාගිවිසුමකටඑළවෙයිඑම අධි කා රිය කියයි

අනුර මරේ� ලාල්  
 

 සුර කෂිත විදේශ රැකි යා ව
කට දයාමු කිරීම දවනු දවන් 
අන්ත රජා ති කව පිළි �ත් සුදු
සු කම් සහිත සහ ති ක පත් ඇති 
පුහුණු ශ්රමි ක යන් විවිධ රැකියා 
කදෂත් යන්ට දයාමු කිරීදම් 
වැඩ පි ළි දව� සම්බ න්ධ දයන් 
විදේශ රැකියා ප්රව රධන හා 
දවද� ඳ දපා� විවි ධාුං ගී ක
රණ රායෙ අමා ත්ාුං ශය හා 
නිපු ණතා සුංව රධන වෘත්තීය 
අධ්යා පන පරදේ ්ෂණ හා නව 
නිපැ යුම් රායෙ අමා ත්ාුං
ශය දපදරො (9) නිපු ණතා 
සුංව රධන රායෙ අමා ත්ාුං ශ
දේදී, අව දබෝ ධතා ගිවි සු ම කට 
අස්සන් තැබීය.   

විදේශ රැකියා ප්රව රධන හා 
දවද� ඳ දපා� විවි ධාුං ගී ක රණ 
රායෙ අමාත් ප්රියුං කර ජය
රත්න මහතා හා නිපු ණතා 
සුංව රධන රායෙ අමාත්, 
විදේ ්ෂඥ වවද්ය සීතා අර
දේ දපාල මහ ත්මිය දමම 
ගිවි සුම අත්සන් ක�හ.  

 ජනා ධි පති ද�ෝඨා
භය රාජ පක්ෂ මහ තාදේ 
දසෞභා ග්යදේ දැකම ජාතික 
ප්රති ප ත්ති යට අනුව නිපු
ණතා සහිත විදේශ රැකියා 

බ� කා යක බිහි කර, සුර
කෂිත විදේශ රැකි යා ව කට 
දයාමු කිරීම දවනු දවන් 
අන්ත රජා ති කව පිළි �ත් 
සුදු සු කම් සහිත සහ ති ක පත් 
ඇති පුහුණු ශ්රමි ක යන් විවිධ 
රැකියා කදෂත් යන්ට දයාමු 

කිරීම දමම වැඩ පි ළි දව �හි 
ප්රධාන අර මුණ දේ. එදස්ම 
දමම අව දබෝ ධතා ගිවි සුම 
මගින් විදේ ශීය ශ්රම දවද� ඳ
දපා� ඉලකක කර �නි මින් 
සුංක්ර ම ණික ශ්රමි ක යන්දේ 
ධාරි තාව වැඩි කිරිම සඳහා 

පුහුණු වැඩ ස ට හන් හා නිපු
ණතා සුංව රධන වැඩ ස ට හන් 
ක්රියා ත්මක කිරීදම් ක්රම දේ ෙ
යක ස්්ාපිත කිරිම අදේක්ෂා 
දකදර. එදමන්ම දැනට 
වෘත්තිය පුහුණු ආය තන 
මඟින් පව ත්වන පුහුණු පාඨ
මාලා හො රන පුහු ණු ලා භීන්ට 
විදේශ රැකියා අව ස්්ා වන් 
උො කර දීමත්, ඒ සඳහා 
නිේචිත වශ දයන් විදේශ රට
වල පව තින රැකියා අවස්්ා 
සහ ඉදි රි දේදි ජන නය විය 
හැකි රැකියා අව ස්්ා වන් ෙ 
සැල කි ල්ලට ද�න පුහුණු 
පාඨ මා ලා වන් සකස් කිරී මට 
නිය මි තය.  

දමම අව ස්්ා වට විදේශ 
රැකියා ප්රව රධන හා දවද�
ඳ දපා� විවි ධාුං ගී ක රණ 
රායෙ අමා ත්ාුං ශදේ දල්කම් 
සුන්ෙර අරු දම යි නා ය හම්, 
නිපු ණතා සුංව රධන වෘත්තීය 
අධ්යා පන පරදේ ්ෂණ හා 
නව නිපැ යුම් රායෙ අමා
ත්ාුං ශදේ දල්කම් පේමා 
රාජ පක්ෂ, ශ්රී ලුංකා විදේශ 
දස්වා නියුකති කාරයාුං ශදේ 
සභා පති කමල් රත්වත්දත් 
යන මහත්ම මහ ත්මින් ඇතළු 
නිල ධා රීහු පිරි සක සහ භාගී 
වූහ.  

මධ්යම අධි වේගී මාර්ගය ඉදි වෙ වෙන දාෙ ළුව ප්රවේ ශවේ තිවෙන ෙෘෘඩියා 
වෙල නිො ශාෙය ජනතා විමුක්ති වෙෙ මුවේ භික්ෂු ෙල ම ේ්ඩ ලවේ විධා
යෙ ෙභිෙ තං්ග ලලවල ොෙද හිමි යන් ඇතුළු සවාමීන් වහ න්වසලා විසින් 
විසින් සිවු ෙක් ෙළ ඳවා ොංඝිෙ වේෙ ළක් ෙවට ෙත් ෙෙ තිවේ.  වේ සවාමීන් 
වහන්වස ඊවේ (10) උදෑ ෙන එම ස්ාන යට වැ්ඩම ෙෙ වේ ොරයය සිදු ෙෙ 
තිවේ.                                         ඡායා රූ ෙය  ෙමන්ත වීෙ සිරි    
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�ව�ණා �ෙ� ෙකා�, ස��ා ක� ණා ර�න 

ෙමරට මැ�� ක�මා �ත යට �ෙ�ශ ෙවෙළ ඳ-
ෙපාෙ� ඉහළ ඉ�� ම� ලබා ගැ� මට අ�ත �ජා-
�ක මැ�� ම� �ථා න ය� ර�න � රෙ� ඉ� ��ම 
ආර�භ කර ඇ� අතර ඉ�� මාස 15 �ළ එ� වැඩ 
අව ස� කරන බව ජල ස�පා දන ඇමැ� වා� ෙ�ව 
නානා ය �කාර මහතා පා�� ෙ� ��ෙ� � ඊෙ� (10�) 
ප්රකාශ කෙ�ය.   

ප� �ය ආ�� කාලෙ� මැ�� බල ප ත්ර ය� �මට 
මාස 3� ගත � අතර ෙමම ආ��ව එම බල ප ත්රය 
ස� 3� �ළ �මට �ර ණය කර ඇ� බව�, වසර 
2025 වන �ට මැ�� ක�මා �ත ෙය� �� ය� ��-
යන 5ක වා��ක ආ� ය ම� බලා ෙපා ෙරා�� බව� 
ඇමැ � ව රයා පැව � ෙ�ය.   

ජා�ක මැ�� හා �ව�ණා භ රණ පනත යටෙ� 
�ෙයාග සඳහා � �වා ද යට එ�ෙව �� ඇමැ � ව රයා 
ෙ� බව ප්රකාශ කෙ�ය.   

ෙ�ත්ර ධා� නෙ��ද්ර ප්රනා�� මහතා ෙසංෙකා ලය 
තැ�ප� �� ෙම� ප�ව කථා නා යක ම��ද යාපා 
අෙ� ව �ධන මහ තාෙ� ප්රධා න �ව ෙය� පා�� ෙ�-
��ව ඊෙ� (10�) �� �ය. �ෙ� දන, �� ෙ�ඛන, 
ෙප�ස� වා�තා ඉ� � ප� �� ෙම� ප�ව වා�ක 
�� �� අෙ� �ෂා ෙව� ම�� ව �� ඇ� ප්ර�න ව ලට 
ඇමැ � ව� �� �� ��හ.   

�වා ආහා ර ෙය� ප�ව කථා නා යක ම��ද යාපා 
අෙ� ව �ධන මහතා �ල � නට පැ� � ෙ�ය.   

ජල ස�පා දන ඇමැ� වා� ෙ�ව නානා ය-
�කාර මහතා - ෙ�ක ඉතා වැද ග� �වා ද ය�. 
ෙමරට ආෙයා ජන කට � � ව ලට ෙ� �වා දය වැද-
ග� ෙවනවා. �� ෙ�ලාව �යද. අපට ඉ� �ව 
�ෙබ�ෙ� පැය එක හමා ර�. ෙ� �වා දය ෙහට 
දව ස ට� ග�න �� ව� න� ෙහාඳ�.   

සභා නා යක �ෙ�� �ණ ව �ධන මහතා   - වා�-
ෙ�ව නානා ය �කාර ඇමැ � ව රයා �යන ප�� 
සභාෙ� එක ඟ තාව අ�ව �වා දය ක� තබ�න 
�� ව�.   

වා� ෙ�ව නානා ය �කාර මහතා   - �ෙ�ශ �� මය 
ගැට � වට අ� බර ප තළ �� යට ��ණ � �� නවා.   

�ෙයා� කාරක සභා සභා ප� අංග ජ� රාම නා-
ද� මහතා �ල � නට පැ� � ෙ�ය.   

වා� ෙ�ව නානා ය �කාර මහතා   - ඉ� හා සෙ� 
ක�මා�ත ගැන කතා කරන �ට එය ස�බ�ධ 
ව�ෙ� මැ�� ක�මා �ත යට. අෙ� මැ�� ක�මා-
�තය ��� නැහැ. ෙ� ස�බ �ධ ෙය� �ෙබන 
අ�� �� ග� �ට ෙලාක තර ග කා � �වය �ළ 
ඉ� � ෙය� �ට ගත හැ��. මැ�� ක�මා �ත ෙය� 
වා�� කව �� ය� �� යන 350 � අපට �වෘ තව 
ලැෙබ�ෙ�. සංවෘ තව �� යන 1000 � පමණ 
ෙවනවා. 2025 වන �ට වා��ක ආ� යම �� ය� 
�� යන 5 � ද�වා ඉහළ නංව නවා. ඒ සඳහා සැල-
�� සක� කර �ෙබ නවා. 

ෙහාංෙකාං සහ බැංෙකා� තැ� ෙදෙ� අ�ත-
�ජා �ක මැ�� ෙවෙළ �ම ෙකෙර නවා. අ�ත �ජා-
�ක මැ�� ෙවළ � ෙම� ඒ තැ� ෙදක වා�� කව 
ලංකාෙ� මැ� �ව �� ෙඩාල� �� යන 45� 
උප ය නවා. අපට අ�ත �ජා �ක මැ�� ම� �ථා-
න ය� පව ��ෙ� න� ඒ ආ� යම අපට උපයා 
ගත හැ��. මැ�� ක�මා �තය �ෙබන ග�වල 
ත��වය ෙමම �� ෙවන� කළ හැ��. ප� �ය මස 
15� අ�ත �ජා �ක මැ�� ම� �ථා න ය� �ථා�ත 
��ම සඳහා ර�න � රෙ� ඉඩ මක �� ගල� තැ�වා. 

ෙමවැ� ම� �ථා න ය� �ෙබ�ෙ� න� �ට 
වඩා වැ� ෙය� ගැ� �ක � ව� ෙමර ටට එ� කර 
ගත හැ��. අ�ත �ජා �ක මැ�� ප්රද �ශන තැ�ය 
හැ��. ර�න �ර මැ�� සංග මෙ� සභා ප � ව රයා 
ඇ�� සාමා � ක ය�ෙ� අද හ� තම� ඒවා. ෙ� මහා 
මැ�� ප්රාසා දය �� � � මට අප බලා ෙපා ෙරා�� 
ෙවනවා. මාස 15� �ළ ෙ� වැඩ ස ට හන අව ස� 
කර�න අප කට �� කර නවා. මැ�� �ාපා රය 
සමඟ තව� ක�මා�ත �ස� ස�බ�ධ � �ෙබ-
නවා. මැ�� �ාපා ර ව �� ය� ය� ගා�� අය 
කර නවා. ඒ ගැස� එක අ� මත කර ගැ� මට තම� 
අද ෙ� �වා දය කර�ෙ�. ෙම� �ෙයාග ෙදක� 
�ෙබ නවා. 

අ�ත �ජා �ක ෙවෙළ �ෙ�, අප න යන 
ෙවෙළ�ෙ�, පත� ක�මා �තෙ� අය කරන ගා�� 
ස�බ �ධ ෙය� ෙම� �ෙබ නවා. ඒවා අ� මත කර 
ගැ� ෙම� තම� ��ා � �ල බව ලැෙබ�ෙ�. 
ගා�� ��ම වැ� �� ම� කර නැහැ. පත� බල ප-
ත්රෙ� �ට අප න යන බල ප ත්රය ද�වා ගා�� ෙවන� 
කර නැහැ. පත ල� හාරන �ට ඒ පතල වැ�ම ස� 
ෙදක �� ෙනාක ෙළා� එය වැ� මට අ� කා �ය 
ඉ� � ප� ෙවනවා. ඒ සඳහා තැ�ය �� ඇපය අෙ� 
අ� කා � යට වැ� කර �ෙබ නවා. පත� හැම තැනම 
හෑ�ම �සා මහ ෙපාෙළාව �නාශ �ම වැළැ �� මට 
තම� ෙ� ගා�� �යම කර �ෙබ�ෙ�. 

පත �වල මඩ ගංගා, ඇළ ෙ� ළ ව ලට හර ව නවා. ඒ 
ජලය භා�තා කරන ජන තා වට එම �� �ශාල හා�-
ය� �� ෙවනවා. ඒ �සා පත� වැ� මට වග � ම� 
�ෙබ නවා. වෙ�ම ප� ස රෙ� සං� ලතා ඇ� වන 
��ෙ� කරන ෙ�ව ලට ගා�� ව� ගත ��� �යලා 
තම� මෙ� ෙයාජ නාව. ස� �න� �ළ මැ�� 
බල ප ත්ර ය� ��� �� ම ට� අප �ය වර ග�නවා. 
පත ල� �� ෙ�� �ර �� ඉඩ ම� න� අ� ගා��-
ව �� අ�� ඉඩ ම� න� වැ� ගා�� ව �� අය කළ 
���. මැ�� බල ප ත්ර ය� ගැ� මට ප� �ය ආ��ව 
කාලෙ� මාස �න� ගත �ණා. 

�ව�ණා භ රණ ���� �යා ප �ං� කළ ���. 
ඒ �යා ව �ය ෙ� මස 02� ෙමාන රා ග �� ආර�භ 
කළා. අ� කා �ෙ� මැ� හ� �ම ම�� ණය ෙයාජනා 
ක්රම ය� �ය යට 5 ෙපා� යට ඔ��ට හ��වා ��නා. 
නව මැ�� �� ගෙ� ෂ ණය ෙමාන රා ගල, බ��ල, 
ගා�ල කැ�ම කර ෙසායා ෙගන �ෙබ නවා. මැ�� 
ෙපා�� �ෙබන තැන� ඇහැ � ය ෙගාඩ �ෙබ නවා. 

මැ�� ෙග� ඒ �� ෙය� ෙසායා ෙගන �ෙබ නවා. 
එක මැ� ක� �ළ තව� මැ�� �ස� හැ�ලා 
�ෙබ නවා �යන ෙතාර �� ෙ� මැ�� ෙග� ව �� 
ම�ව �ෙබ නවා. ඒ ��ය කෑග�ල ද�වා �ව යනවා. 
මැ�� හා �ව�ණා භ රණ අ� කා � ෙය� ෙ� ගැන 
ප�ෙ� ෂණ කළ ���. �ර� � ��� �ළ �ෙබන 
මැ�� ගැ�ම ස�බ �ධ ෙය� ගැට � ව� �ෙබ නවා. 
��� �සා මැ�� හාර�න බැහැ. පත� කැ�ම 
සඳහා ��� �යන ව�ග ��ම ෙවන� �� මට 
ෙගා� ජන ෙ�වා ෙදපා �ත ෙ� ��ව සමඟ කට �� 
කර නවා. 

ර� ෙව ෙළ ඳ ෙපාළ න� ක ර ණය �� ෙම� 
�ව�ණා භ ර ණ ක � ව�ට වා� �� ප ය� ඇ� 
ෙවනවා. ලංකාෙ� අ� ර� ෙව ෙළ ඳ ෙපාළ සං�-
ධා නය කර�න �ය වර ගත ���. ර�න � රෙ� 
ඇ� කරන ජා� �තර මැ�� ආය ත නය ��� 
සංචා රක �ෙ�ත්ර ය� ෙදකම ඉහළ නංව�න �� ව�. 
සංචා ර කෙයා �� යට එන අය මැ�� ග�නවා. 
සබ ර ග �ව සංචා රක ප්රෙ� ශ ය� ෙලස ��� �� ම� 
අව� කාර ණ ය�. වන උ�න, �� පාද ක� වැ�ය 
යනා� ව�නා සංචා රක �ථාන �ෙබ නවා. මැ�� 
ක�මා �තය ��� ��ම සහ ෙ� �ථාන ��� ��ම 
ෙදක� ෙනාව එක�. ර�න �ර සංව �ධ නය කර�න 
සැල � ම� හ� �ෙබ නවා. සංචා රක �ාපා ර යට 
අ�ළ අව �ම සංව �ධන කට �� �� ප ය� �ෙබ-
නවා. නග රෙ� �ෙබන වාහන තද බ ද යට �ස � ම� 
ලබා �ය ���. �ව ��ර හා ම�ම අ� ෙ�� මා�ග 
ෙ� සඳහා අ�ළ ෙවනවා. ඒවා හැ� ඉ�ම �� 
��� කළ ���. අ�ත �ජා �ක මැ�� ම� �ථා-

නය ර�න � රෙ� ඉ� ��ම යථා �ථ ය� කර ගැ� මට 
මා�ග සංව �ධ නය ඉතා වැද ග�. ඇහැ � ය ෙගාඩ, 
එ�ලා වල ප්රෙ�ශ වල ජල �ඟ ය� �ෙබ නවා. ජල 
තලාව පහළ වැ�ලා �සා ජන තාව අස රණ ෙවලා. 
නල ජලය ඔ��ට සප ය�න ෙවලා �ෙබ නවා. 2025 
වන �ට නල ජලය ම�� පා�ය ජලය ලබා ෙද නවා. 
ප� ත්රතා කට �� සඳහා �ං ජලය අව� ෙවනවා. 
බැෙකා ෙයා� ෙගන මැ�� ලබා ගැ�ම �සා �ං 
ජල යට හා� ෙවලා �ෙබ නවා. ක� ගෙ� ��-
ඇ�ල ප්ර ෙ�ශෙ� �ශාල මැ�� �ෙබන ප්රෙ�ශය 
ෙව�ෙ�� කරලා අ� ආ� ය �ලා ��ට සහ න �� 
වැඩ � � ෙව ළ� සක� කළා. ගඟ ෙදපස ��න 
අය� ෙමයට සහ භා� කර ග�තා. ව�නා දලං කෑ� 
ෙසායා ගැ� මට ත�ණ ජන තා වට අව �ථාව ��ෙ� 
ව�ම� ජනා � ප � ව රයා. උ��ල �ඩය භා�තා කර-
�� තම� ඔ�� ඒ ෙ� කෙ�. එය අෙ� සා�ප්ර � �ක 
�ද හ ස�.   

මාතර ���� ම�� ���ක ප� රණ මහතා 
(ස.ජ.බ.) - ජා�ක මැ�� හා �ව�ණා භ රණ පනත 
යටෙ� �ෙයාග �වා දය අද කර නවා. මැ�� �� බඳ 
ඉ� හා සය අ� තෙ� අ� රා ධ � රය, ෙපාෙළා �න� 
ඉ� හා සය ද�වාම �ව යනවා. ෙමරට මැ�� ගැන 
ෙ�ශා ට ක ය� ඈත අ� තෙ� කතා කර �ෙබ නවා. 
මැ�� �� �ෙබන රට ව �� අෙ� රටට තර ග-
කා � �ව ය� ඇ�ව �ෙබ නවා. උ� හ ර ණ ය� ෙලස 
ෙමරට ෙ� ක�මා �ත යට මැෙ� � යාව, ඉ�� යාව, 

�නය රට ව �� අද අ� ෙයාග 
ඇ� � �ෙබ නවා. පනත යටෙ� ප්රව �ධ න යට, �යා-
ම න යට අව �ථාව ඇමැ � ව ර යාට �ෙබ නවා. මැ�� 
ක�මා �තෙ� �යැ �ව ��න අයෙ� ��ත ආර�ෂා 
කර �න� ඇමැ � ව ර යාට බලය �ෙබ නවා. ජා�ක 
��ප සභාෙ� ර�ෂ ණා ව ර ණ ය� ඇ� කර�න 
අපට එකල හැ� යාව ��ණා. �යක �ශ්රාම ක්රම ය� 
ඔ��ට ඇ� කර�ෙ� න� එය ඉතා වැද ග�. නව 
ක්රෙමා පා ය� භා�තා කර ෙ� ක�මා �තය ��� 
කළ ���. ඍ�ව ල�ෂ �න� පම ණ� වක්රව ඒ 
වෙ� ප� �ණ ය� පම ණ� මැ�� ක�මා �තෙ� 
�යැ ෙල නවා. බල පත්ර ගා�� ස�බ �ධ ෙය� ද 
අව ධා නය ෙයා� කළ ���. පත� ��� ස� ම� 
කර � ම� ව�ත මා නෙ� වැද ග� ෙවනවා. ඒ ��� 
ස� ම� කර�න රබ� ග� ෙයා� ග�නවා. එම �� 
ෙමරට රබ� ක�මා �ත යට බල පෑ ම� ඇ� ෙවනවා. 
ඒ ගැන අ� අව ධා නය ෙයා� කළ ���. ර� හා 
�� උ�චා ව ච ණය �ම �සා ජා�ක ��ප සභාව 
ගැට � ව කට ��ණ � �� නවා. ෙ� �ල උ�චා ව ච ණ-
යට අ� ළව �� ය� ක්රම ෙ� ද ය� සක� කළ ���. 
ජා�ක ෙමා�තර ම� �ථා නය සහ ල�සල ආ� තව 
කට �� සංව �ධ නය සඳහා ද අව ධා නය ෙයා� කළ 
��ය.   

මහ ජන ආර �ෂක ඇමැ� සර� �ර ෙ� කර 
මහතා - අෙ� රටට ර�න �� පය �යා ආම �ත්ර ණය 
කර නවා. ඒ තර� ව�නා ෙලස අෙ� රෙ� මැ�� 
�ෙබ නවා. මම සාමා � ෙය� �ෂ ෙය� ප� බා �-
රව කතා කර�ෙ� නැහැ. න�� මට එ�ල � ඇ� 
ෙචාදනා ස�බ �ධ ෙය� පැහැ �� කර�න ෙමය 

අව �ථා ව� කර ග�නවා. ම�� ව ��ෙ� ආර �ෂාව 
සඳහා ��� ආර �ෂක භට ය� ෙයාදන බවට මට 
ෙචාද නා ව� �ෙබ නවා. අප හා සා �මක ෙලස මාව 
�ෙ� ච න යට ල� කර නවා. ගෙ� ��න න�� ව �-
ලට, �� පා ල ලාට ආර �ෂක රාජ කා� කළ ෙනාහැ-
�� �යලා අප හාස ෙලස කතා කළා. �ථා�ය 
�ර ව ලට ෙයාදන ෙපා�� �ල ධා � �ෙග� �ය යට 
50 � �ද හ� කර ��� ආර �ෂක භට ය�ට රාජ කා� 
කළ හැ��. �තා� �ය�න හැ�, න� ෙමෙහ ය-
�ය හැ� ෙපා�� �ල ධා �� �ව �� ව� ෙගන 
එක �ථාන යක ��ම ජා�ක අප රා ධ ය�. ෙපා�� 
�ථාන වල රාජ කා� කර�න 11,000 � පමණ අ��. 
��� ආර �ෂක බල කා ෙය� �ය යට 50 � �ද හ� 
කර�න මම කැම �� ��ෙ� ඒ �ස�. හ� � වට 
වෙ�ම �� � ව� ��� ආර �ෂක බල කා යට �ෙබ-
නවා. ගෙ� ��න �ත ෙහාඳ ෙක�ෙ� ෙකා�ෙ� එ� 
�� නවා. වයස 18 �� ප� අයට ෙසබළ �� �ව 
ෙදන බවට කළ ප්රකා ශය වැර � යට ෙගන �ෙබ නවා. 
හ�� �� �ව ලබා �ම �ස ෙසබ ෙළ� කර නවා 
�යන එක ෙනෙම� මම ��ෙ�. අ�මා ෙකෙන� 
සහ ද� ෙව� මහා මා�ගෙ� කහ ඉර උඩ මරා 
��ෙ� වයස අ� �� 18 ක ද� ෙව�. ඊළඟ දව ස ක� 
එෙහම ��� ය� �ණා. ඒ ද� වාට අ� �� 19 �. ෙ� 
අයට �න ය� ��ණා න� ඒ ගැට� එ�ෙ� නැහැ. 
මට අව� ව�ෙ� ෙ� ත�ණ ද� ව�ට �න ය� 
ලබා� ඔ��ව රටට �තැ� �� ස� කර �න�. ඒකට 

තම� හ�� �� � ව� �ෙ�. ��ව �� ල ව ලට 
යන අය ට� ෙ� �� �ව ��නා. එය අව ස� � �ට 
ඒ ද� ව� අපට වැදලා අඩලා තම� ��ම �ෙ�. 
ෙ� ෙ�ව� ෙනා�න තම� �ෙ� ච නය කර�ෙ�. 
අෙ� ත�ණ පර �ප රා ව� මැ�� වෙ�. මැ�� 
ඔප ව� කළ ���. ඒ වෙ� අෙ� ද� ව �� ඔප ව� 
කළ ���. �න ය� ��� ම� �ෙබන ත�ණ පර-
� ර� ��මා ණය කළ ���. ඒ ෙයාජනා �යා �මක 
කර�න පා�� ෙ� �� වට ඉ� � ප� කර නවා. ත�ණ 
පර �ප රාව �ළ �න ය� ��� ම� ෙනාමැ � කම 
�සා අ� කන ගා � වට ප� ෙවනවා.   

මහ � වර ���� ම�� වස�ත යාපා බ�ඩාර 
මහතා �ල � නට පැ� � ෙ�ය.   

සර� �ර ෙ� කර මහතා - චා�� ම�� ව රයා 
�භාග ස�බ �ධ ෙය� ක�� මෙග� ඇ�වා. 
ෙදමළ ඩය �ෙපා රාව තෘ�� ම� කර�න තමා එ�මා 
ෙ� ප්ර�න කර�ෙ�. තහ න� �ෙයාග ෙනාතකා 
උ�ෙඝා ෂණ ඔ� කළා. අව ස� ��ධ ෙ�� 295,000 
� ෙදමළ ජන තාව ෙ�රා ෙගන අ� ��ධය කරන 
�ට ෙමා� ��ෙ� ෙකාළඹ �වෙ� ඇඳ යට . �ය යට 
52 � ෙදමළ ජන තාව අ�� එ�ක ���ෙ�. ස�ල 
ඝාත න ය� කර�ෙ� න� ඔ�� අ�� එ�ක ඉ�න 
එන වාද. �ක� හ� ත්ර�ත වා ද ය� ඇ� �ෙණා� 
ඒ ස�බ �ධ ෙය� ඔබ �මා ස�� �ණ ෙය�ම වග 
�ය�න ඕන. අ� උ� �� එන �ට අ�ව �යා ග�න 
�යලා උ�ෙ� ෙදමළ ජන තාව ෙප�ස� ගැ�වා.   

පා�� ෙ��� ම�� චා�� ��ම ල නා ද� මහතා 
(ෙද.ජා.ස.)   - අෙ� ජන තා වට ප්ර�න �ෙබ නවා. 
ඔබ �මා කැම �ද ඒ ගැන කතා කර�න එ�න. 
��ධය කාල ෙ�� මම ��ෙ� ව��ෙ�, �ල � �වල.   

�� ණෑ ගල ���� ම�� ෙ�.�. අල ව � වල 
මහතා (ස.ජ.බ.)   - මැ�� හා �ව�ණා භ රණ පන� 
ගැන කතා කරන �ට අ� �� 2000 කට වඩා එහා 
�ය� අෙ� රටට �ෙ�ශ �� මය ෙගනා ක�මා �ත-
ය� තම� මැ�� හා �ව�ණා භ රණ ක�මා �තය. 
අෙ� ආ�� ෙ� ස�ප �� �� ප්රෙයා ජන ග�තා ද 
�යන එක ගැට � ව�. බ� සංෙශා ධ න ව �� ඇ�ව 
�ෙබන ගැට� ගැන කතා කළ ���. මැ�� 
�ාපා රය �ළ ෙලාකෙ� �ෙබන ෙහාඳම මැ�� 
�ෙබ�ෙ� අෙ� රෙ�. මැ�� ��චන ෙහාඳම 

තා�ෂ ණය �ෙබ�ෙ� ලංකාෙ�. ඒ �සා ෙලාකෙ� 
�ෙබන ව�නා මැ�� ��ච�න ලංකා වට ෙ�නවා. 
ප� ස ර ය� ආර�ෂා කර ග� �� මැ�� ක�මා-
�තය ඉ� � යට ෙගන යන ක්රම ය� ��ය ���. බග-
ව �ත ලාව ව� සමා ගම �ළ ෙකා� ගණ නක මැ�� 
�ෙබ නවා. ඒවා ෙ� වන �ට හ� නා ෙගන �ෙබ නවා. 
��ා � � ලව ෙ� ස�ප� ලබා ග�නා ක්රම ෙ� ද ය� 
�ථා�ත කළ ���.   

අමා� �ම� �ර වංශ මහතා   - ව� සමා ග �වල 
�ෙබන ඉඩ �වල මැ�� ගැ�ම සඳහා ඒ සමා ග-
ම ට� ප්ර� ලා භ ය� ලැෙබන ෙලස ක්රම ෙ� ද ය� ඇ� 
කර නවා.   

පා�� ෙ��� ම�� අ�� රාජ ප�ෂ මහතා 
(ෙපා.ජ.ෙප.)   - මට ෙපර කතා කළ චා�� ��ම ල-
නා ද� මහතා ඔ�ෙ� ෙ�ලාව �නා� 19 ම ග�ෙ� 
�ෂ යට ප� බා � රව කතා කර �න�. ඒවා �වැ ර� �ය 
���. ෙලාකෙ� ��ම රටක ෙනාමැ� ස�ප �ව �� 
��� �� ය� ලංකාෙ� �ෙබ නවා. මැ� �ව �� 
ගත �� �� ප්රෙයා ජන රෙ� ��ග ල ය� ග�තාද 
�යන ගැට �ව පැන න� නවා. අද ෙ� ආර�භ 
කරන වැඩ � � ෙවළ රෙ� අනා ග ත යට �බ වා �ව 
බල පා නවා. ෙඩාල� මත යැෙපන ඇතැ� සං�-
ධා න ව ලට උව මනා �� යට තම� ප� �ය ආ��ව 
කට �� කෙ�. ඒ �සා ෙමරට මැ�� ක�මා �තය 
පහ ළ ටම වැ�ණා. ර�න � රෙ� ෙ� වන �ට මැ�� 
�� ණ� ඉ� ෙවනවා. ෙමර ටට පැ� ෙණන ග� ෙද-
� ක � ව�ට එකම �ථාන ය �� මැ�� ස�බ�ධ 
ග� ෙද� කර�න අව �ථා ව� ෙමෙත� ��ෙ� 
නැහැ. එන මැ�� �ාපා � ක යාට මැ�� එපා 
ෙවලා තම� ර�� ය�ෙ�. ෙ� ක�මා �තය ��� 
කර�න ඇතැ� �ල ධා �� කට �� කර�ෙ� 
නැහැ. දඩ ගහන ආකා රය ගැන �ත ර� ඔ��ෙ� 
ඔ�ෙ� �ෙබ�ෙ�. එය �වැ ර� නැහැ. ප� ස ර යට 
හා� ෙනාවන ෙලස ෙ� ක�මා �තය �� කර�න 
�ල ධා � �� සහාය �ය ���.   

�වා දය ෙවන� දව ස� ද�වා ක� තබන 
බව පා�� ෙ��� ප්රධාන සං� ධා යක ඇමැ� 
ෙජා��ට� ප්රනා�� මහතා පැව � ෙ�ය.   

පා�� ෙ� ��ව අද (10) උ� සන 10.00 ට නැවත 
�� ෙ�.     

 ඇමැ� වා� ෙ�ව නානා ය �කාරනව ම� �ථා නෙ� 
වැඩ මාස 15� 

�ම කර නවා

අ�ත �ජා �ක ම� �ථා න ය� නැ�  � ෙම�
අෙ� මැ� �ව �� ආ�ය�
උප ය �ෙ� ෙහාංෙකාං හා බැංෙකා�

සෑම ග්රාම  � ල ධා� වස මකම 
ෙතාරා ග� ප� ල කට � ෙව ස�

'ඔබට ෙගය� රටට ෙහට�' වැඩ-
ස ට හන යටෙ� 2020 වස ෙ�� සෑම 
ග්රාම � ල ධා� වස කම ෙතාරා ග� 
ආ��ක ��ක ර තා වට ප� ප� ල කට 
�ව ස� ලබා �ෙ� වැඩ ස ට හ න� 
රජය �යා �මක කර ඇ� බව අග මැ� 
ම��ද රාජ ප�ෂ මහතා පා�� ෙ� ��-
ෙ�� ඊෙ� (10) ප්රකාශ කෙ�ය.  

එම වැඩ ස ට හන යටෙ� �වාස 
11,310 ක ඉ� � �ෙ� කට �� ආර�භ 
කර ඇ� බවද අග මැ� ම��ද රාජ-
ප�ෂ මහතා පැවැ �ය.  

අග මැ� ම��ද රාජ ප�ෂ මහ තා ෙග� 
�ම සන වට යට �� �� ෙද�� යටෙ� ම�  ක රන 

ලද ප්ර�න ය කට �� �� ලබා ෙද �� 
අග මැ � ව රයා ෙ� බව සඳ හ� කෙ�ය. 
එ�� සභා ෙව� ම� කළ පැන ය කට 
�� �� �� රා� ඇමැ� ඉ��ක 
අ� ��ධ මහතා පැව �ෙ� ෙ� වන 
�ට� �වාස 5000 ප�� ප�ං� � 
ඇ� බව�. එෙම�ම ල�ෂ 15� 

රා� ෙ�ව ක ය� ෙව� ෙව� �ය-
පත න�� �වාස ෙයාජනා 

ක්රම ය� ආර�භ කර ඇ� 
බවද එම �� රා� ෙ�ව ක-
ය�ෙ� �වාස ගැට �ව 
�ස �ෙ� වැඩ � � ෙව ළ� 

�යා �මක බවද රා� ඇමැ � ව රයා �ය.  

ම��ද රාජ ප�ෂ මහතා පා�� ෙ� ��-

ලද ප්ර�න ය කට �� �� ලබා ෙද �� 
අග මැ � ව රයා ෙ� බව සඳ හ� කෙ�ය. 
එ�� සභා ෙව� ම� කළ පැන ය කට 
�� �� �� රා� ඇමැ� ඉ��ක 
අ� ��ධ මහතා පැව �ෙ� ෙ� වන 
�ට� �වාස 5000 ප�� ප�ං� � 
ඇ� බව�. එෙම�ම ල�ෂ 15� 

රා� ෙ�ව ක ය� ෙව� ෙව� �ය-

‘ද �නෑ��’ තැ�ප�ක � ව�ට 
තව ල�ෂ 5 බැ�� ෙදනවා

රා� ඇමැ� අ�� �වා�
ද �නෑ�� සමා ගෙ� තැ�ප �ක � ව�ට  �නට 

ලබා  � �� ය� ල�ෂ හයක �ද ලට අම ත රව තව� 
�� ය� ල�ෂ පහ බැ�� ෙග� මට කට �� කරන 
බව �ද� රා� ඇමැ� අ�� �වා� ක�රා� 
පා�� ෙ� �� ෙ� � ඊෙ� (10) ප්රකාශ ක ෙ�ය  

�ය� ක�� ස�බ �ධ ෙය� සළකා බලා මහ 
බැං�ව ��� ද �නෑ�� සමා ගෙ� බල ප ත්රය 
අෙහා� කළ බව� ද්රව � ලතා අර � ද �� තැ�ප-
�ක � ව� එ� ල�ෂ හත �� හ� දහ� එක �ය 

පන� හතර ෙදෙන �ට �� ය� �� යන දස දහ� 
හ��ය හත �� ෙදකක තැ�ප� ෙගවා ඇ� බව 
ද ඇමැ � ව රයා පැවැ �ය. එෙම�ම තව� �� යන 
දහ සය දහ� හය � යක තැ�ප� ෙග� මට �ෙබන 
බව ද ඇමැ � ව රයා පැවැ �ය.  

�ප�ෂ නායක ස�� ෙ� ් රම �ස මහතා �ට 
ඉහත �න ය ක � පා�� ෙ� �� ෙ� � අසන ලද 
ප්ර�න ය කට �� �� ෙද�� රා� ඇමැ � ව රයා 
ෙ� බව ස ඳ හ� කෙ�ය.  

ෙ�ශ පා ලන �ර ක � ව� නෑ
ෙ�ශ පා ලන ෙචාදනා මත �ර ගත ෙකාට ඇ� ෙහා 

රඳවා ඇ� �� ව� ෙ� වන �ට ෙමරට බ�ධ නා-
ගාර �ළ ෙනාමැ� බව අග මැ� ම��ද රාජ ප�ෂ 
මහතා පා�� ෙ� �� ෙ�� ඊෙ� (10) ප්රකාශ කෙ�ය.  

� ලංකා ද�ඩ �� සංග්ර හය යටෙ� ෙහා ෙමරට 
පව�නා ෙවන� �� ය� �� ය� යටෙ� ද�-
ව� ලැ� �ර ක � ව� ෙහා සැක ක � ව� අත �� 
ෙ�ශ පා ලන ෙචාදනා මත �ර ගත ෙකාට ඇ� ෙහා 
රඳවා ඇ� �� ව� ෙ� වන �ට බ�ධ නා ගාර �ළ 
ෙනාමැ� අග මැ � ව රයා පැව �ය.  

අග මැ� ම��ද රාජ ප�ෂ මහතා ෙ� බව සඳ-
හ� කෙ� අග මැ � ව ර යා ෙග� �ම සන ප්ර�න වටය 
යටෙ� පා�� ෙ��� ම�� ශාන �� රාස මා �-
�ක� මහතා ��� ම� කරන ලද ප්ර�න ය කට 
�� �� ෙද��. �ව �න �රා ����ක ම�ට �� 
ආර �ෂක හ� �ව ��� රඳවා ෙගන �ෙබන ඉඩ� 
�� බඳ ම�� ව රයා �ම� අතර එයට �� �� �� 
අග මැ � ව රයා සඳ හ� කෙ� ජා�ක ආර �ෂා-
වට සෘ� වම බල පාන එම ප්ර�න යට �� �� �ය 

ෙනාහැ� බව�.   
ප�ව අග මැ � ව ර යාෙ� අව ස රය මත �� �� 

�මට එ� � අ� ක රණ ඇමැ� අ� ස� මහතා 
සඳ හ� කෙ� 2009 වස ෙ�� එ�� �ඊ සං� ධා නය 
පරා ජය �� ෙම� අන � �ව රජය ��� �ර ක �-
ව� 12,843� �න � �ථා ප නය කළ බව�. ඒ අතර 
ළමා ෙසා�� � ව� 600�ද �� බවද �� ණතා 
සංව �ධ න ෙය� අන � �ව ඔ�� �ය� ෙදනා 
සමා ජ ගත කළ බවද සඳ හ� කෙ�ය.   

එන ��, �නට ත්ර�ත වා දය වැළැ ��ෙ� පනත 
යටෙ� �ම ස �� පව �න න� කට �� පම ණ� 
ඉතා ��ත සං�ා ව� ඇ� අතර ඒ න� කට �� 
ඉතා සං��ණ බැ�� ඒ සඳහා කාලය ගත� බවද 
ඒ �ය �ලද ඉතා ඉ�ම �� �ස � මට �� ප � ව ර-
යාෙ� ද සහාය ස� තව උ�සාහ කර �� ��න බව 
ද ඇමැ � ව රයා පැව �ය.  

අග මැ�

සර ස � ව ලට වැ� �ර ��� 540�
උස� ෙපළ �භා ගෙ� පැර� ��ෙ� ශය 

සහ නව ��ෙ� ශය ෙ�� ෙව� පැන නැ� ඇ� 
ගැට � වට �ස � ම� ෙලස ��ව �� ල ව ලට 
ඇ� ළ� කරන ��� ප්රමා ණය 540 ද�වා වැ�-
� � මට �ර ණය කර ඇ� බව අ�ා පන ඇමැ� 
මහා චා�ය � එ� ��� මහතා පා�� ෙ� �� ෙ�� 
ඊෙ� (10) ප්රකාශ කෙ�ය.  

ඒ අ�ව ෛව� �ඨ ව ලට ��� 110�, ද�ත 
ෛව� �� �ඨ යට (ජය ව �ධ න �ර ��ව-

� � ලෙ�) ��� 30�, ඉං� ෙ�� �ඨ ව ලට 
��� 100�, �� �ඨ ව ලට ��� 150� සහ 
කළ ම නා කාර �ඨ ව ලට 150� වැ� �ර බඳවා 
ගැ� මට �ය වර ෙගන ඇතැ �ද ඇමැ � ව රයා 
සඳ හ� කෙ�ය. ප� �ය වසෙ� � ��ව��ල 
වලට බඳවා ග�ෙ� ��� 30,000� පම ණ� 
�ව� ෙමවර එම සං�ාව 41,000 ද�වා වැ� 
 කර �ෙබන බවද අ�ා පන ඇමැ � ව රයා සඳ-
හ� කෙ�ය.  

�යර �ෙර� රට 
�වයං ෙපා �ත කරනවා

ඉ�� �� වස රක කාල �මා ෙ�� �යර ��ව�� 
ෙමරට �වයං ෙපා �ත ��ම රජෙ� ඉල �කය බව 
කෘ� ක�ම ඇමැ� ම� �� න�ද අ� �ග මෙ� 
මහතා පා�� ෙ� ��ෙ� � ඊෙ� (10) පැව �ය.  

ඒ සඳහා �වැ�ත වැඩ ස ට හ න� �යා �මක 
බව� ඇමැ � ව රයා පැවැ �ය. �� ��පා ද නය 
සඳහා ෙද�� ආන ය නය සඳහා රජය මැ� හ� 
ෙනාවන අතර එම �යා ව �ය ��  ක ර�ෙ� 
ෙපෟ�ග �ක අංශය ��� බව ද ඇමැ � ව රයා 
පැවැ �ය. 

�� ��පා ද නය සඳහා �යක ව�න� සඳහා 
අව� ඉඩ� ලබා �ම රජය ��� ��  ක රන අතර 
ෙ��ය �යර �� ��පා ද නය ��� ��ම රජෙ� 

ප්ර� ප ��ය බවද ඇමැ � ව රයා පැවැ �ය.   
ප� �ය රජය සමෙ� නැ� ම�� ෙමර ටට 

ෙග� � ගව ය� �ය �ය බව� එම �යා ව �-
ෙ�� ද එව කට �ෂය භාර ඇමැ � ව රයා අස ම� � 
බවද ඇමැ� ම� �� න�ද අ� �ග මෙ� මහතා 
පැවැ �ය.   

ෙමරට වා��ක �යර �� ඉ�� ෙම� �ය යට 
හත � හ� පමණ ෙ�� යව ��පා ද නය කරන අතර 
ඉ� �ය �� �� වශ ෙය� �ෙ� ශ ය �ෙග� ආන ය-
නය ��ම �නට �� ෙ�. 

එෙහ� ඉ�� වසර හත රක කාලය �ළ �ය-
ර ��ව�� ෙමරට �වයං ෙපා �ත ��ම රජෙ� 
අෙ� �ෂාව බවද ඇමැ � ව රයා පැවැ �ය. 

 �ම �� ර�ෙ� �ෙ�ෂ ආර �ෂාව ඉව� කළා
අ� ක ර ණෙ� සහ ෙපා� �ෙ� �ෙයාග ෙනාතකා උ�ෙඝා-

ෂ ණෙ� �ර ත � ෙහ�� �ම �� ර� ම�� ව ර යාෙ� �ෙ�ෂ 
ආර �ෂාව තමා ��� ඉව� කළ බව මහ ජන ආර �ෂාව �� බඳ 
ඇමැ�, �ශ්රා�ක �ය� අ��රා� සර� �ර ෙ� කර පා�� ෙ� �� ෙ� 
� ඊෙ� (10) ප්රකාශ කෙ�ය.   

අ� ක ර ණෙ� හා ෙපා� �ෙ� �ෙයාග ෙනාතකා කට �� කළ 
බැ�� එෙලස ��  කළ බව� 2000-2500ක ෙසනඟ ��න තැන-
කට �ම �� ර� ම�� ව රයා � ෙ� ආර �ෂාව ස�බ �ධ ෙය� 
ඔ�ට ගැට � ව� ෙනාමැ� �සා බව� ඇමැ � ව රයා පැවැ �ය.   

එෙම�ම ඉව � කර ඇ�ෙ� ම�� ව ර යාට ලබා � �� �ෙ�ෂ 
ආර �ෂාව පම ණ� බව ද ඇමැ � ව රයා පැවැ �ය.  

�ම �� ර� ම�� ව ර යාෙ� ආර �ෂාව ඉව� ��ම ස�බ �ධ-
ෙය� �ප�ෂ නායක ස�� ෙ�ම �ස ඇ�� �ප �ෂෙ� ප�ෂ 
නාය ක ය� කතා නා ය ක ව රයා හ�ෙ� ක�� ��� අව �ථා ෙ� � 
ඇමැ � ව රයා ෙ� බව ප්රකාශ කෙ�ය.  

�ප�ෂ නායක ස�� ෙ�ම �ස මහතා -  ර�ජ� රාම නා යක 
මහතා සභා වට ෙග��ම සහ ඔ�ට �� වර ප්ර සාද ගැන මම ෙ� 
අව �ථා ෙ� � මත� කර නවා. ඊෙ�� මම ෙ� ක�ණ ඉ� � ප� 

කළා. ඔබ � මා ෙග� �� �� � ර� ලැ�ෙ� නැහැ. ෙ�ශ පා-
ලන කට �� ෙසායා බැ�ම සඳහා � ජනා � ප� ෙකා� ස� සභා 
වා�තාව ස�බ �ධ ෙය� පා�� ෙ��� කට �� කාරක සභාෙ� 
�වා ද ය� අව� බවට අ� ඉ��වා. 

ෙහට දවෙ� ෙහා ෙ� ෙකා� ස� සභා වා�තාව පා�� ෙ� ��ෙ� 
සභා ගත කරන ෙලස කතා නා ය ක � මා ෙග� ඉ�ලා �� නවා. �ප-
�ෂෙ� ��න �ම �� ර� මහ තාට �� �ෙ�ෂ ආර �ෂාව ෙ� වන 
�ට ඉව� කර �ෙබ නවා. ඔබ � මාෙ� මැ� හ� �ෙම� ඔ�ට ෙදන 
�ෙ�ෂ ආර �ෂාව ලබා ෙදන ෙලස මම ෙයාජනා කර නවා.   

මහ ජන ආර �ෂක ඇමැ� සර� �ර ෙ� කර මහතා  -  
�ම �� ර� මහ තාෙ� ආර �ෂාව ඉව� කෙ� මම�. ඔ� ඒ 

උ�ෙඝා ෂ ණ යට සහ භා� �ෙ� ෙපා� �ෙ� සහ අ� ක ර ණෙ� 
�ෙයාග ෙනාතකා. 

ෙසනඟ 2000� 2500� ඉ�න තැන කට ඔ� �ෙ� ආර �ෂාව 
ගැන ගැට � ව� ෙනාමැ� �සා. 

�ෙ�ෂ කා�ය සාධක බල කාය ඉව� කෙ� ඒ �ස�. ඒ වග �ම 
අපට ග�න බැහැ. ෙපා� �ෙ�,  උසා �ෙ� �ෙයාග ෙනාතකා 
යන ඒ අයට ආර �ෂාව ෙදනවා න� එය �� � ව�.   

ඇමැ� සර� �ර ෙ� කර

ඇමැ� ම� �� න�ද අ� �ග මෙ�
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සුභාෂීණීසේනානායක

මධ්යම අධි වේගී මාර්ගය ඉදි කි රීවේ දී ඉවත් 
කිරීවේ තර්ජ න ය කට ලකව තිවෙන ආනවදෝ ල
න යට තුඩු දී ඇති ්ගේ්පහ දාර ළුවේ පිහිටි කෘඩියා 
වෙල නිකා ශාකය වහවත් ්පඬු ක රද ශාකය ෙඟ ෙතු 
කළ ෙව පුරා වස්තු සුරැ කීවේ ෙංවි ධා නවේ ෙභා ්පති 
උද ස්ගි රිවේ ෙමිත හිමිවයෝ ඊවේ (10) ්පැව සූහ.  

වමවැනි ශාක ආරක්ා කිරි මට මහා ෙංඝ ර
ත්නවේ ව්ග කී මක ෙව ව්පනවා වදන උන ව හනවස් 
එම වේතු වවන වමම තීර ණය ්ගත් ෙවත් ්පැව සූහ. 
ඉදි රි වේ දීත් රවේ ආරක්ා කළ යුතු ශාක පුරා වස්තු 
ආරක්ා කිරීම වවනු වවන ව්පනී සිටින ෙවද උනව
හනවස් මාධ්යට අද හස් දකව මින ෙඳ හන කළහ.

මධ්යම අධි වේගී මාර්ගය ඉදි කි රීවේ දී ඉවත් 
කිරීවේ තර්ජ න ය කට ලකව ඇති ශ්රී ලංකා වට ආවේ
ණික ආර කෂිත ශාක යක වන කෲඩියා වෙල නිකා 
වහවත් ්පඬු ක රද ්ගෙ ආරක්ා කිරීවේ අර මු ණින 
මහා ෙංඝ ර ත්නය ඊවේ (10) එහි ව්ගාස් වෙත් පිරිත් 
වේශනා කර චීව ර යක ්පළඳා ්පැවිදි කර ොංඝික 
වේ්ප ළක ෙවට ්පත් කළහ.  

්ජාතික භිකෂු ව්පර මුණ හා පුරා වස්තු සුර කීවේ 
ෙංවි ධා න යට ෙේෙනධ මහා ෙංඝයා වහ නවස්ලා 
පිරි ෙක ්ගෙ පිහිටි ස්්ාන යට වැඩම කළ අතර එහිදී 
ආ්ග මික වතා වත් සිේධ කිරී වමන අන තු රුව අන තු
රුව ෙංඝයා වහ නවස්ලා ්ගෙ වටා චීව ර යක ්පළඳා 
පිරිත් නූල් ෙැඳ ්පඬු ක රඳ ්ගෙ ොංඝික වේ්ප ළක 
ෙවට ්පත් කළහ.  

සෙසනවිරතන
කහටපිටිය
ස�ාරලැේ්ගමුව
ෙමූහ  

 "්ජනතා ්පර
මා ධි ්පත්යය අනුව 
්ජන තාව විධා යක 
ෙල ෙහිත ්ජනා
ධි ්ප ති ව ර වයක 
්පත් කර රට භාර  
දුනනා. ඒ කාලය 
තුළ ආණ්ඩුව, රවේ 
්පාල කවයෝ හා රට 
ආරක්ා කර
්ගනනා පුේ්ග ල යන  
මිෙ රවේ ්ජාතික 
ෙේ්පත් විකි
ණීම, ෙදු දීම වහෝ 
වි්ජා ති ක ක ර ණය 
කර නනට ෙල යක දීලා  නැහැ. අයි ති කා රවයෝ ද වනාවවයි. නියම 
අයි ති කා ර යන වනවන වේ ආණ්ඩුව ්පත් කළ  ්ජන තා වයි. ඒ නිො 
ආණ්ඩුව ්ගනනා වූ තීනදු ඒ නිො ්ජන මත විචා ර ණ වයන ෙේමත 
විය  යුතු ද වවනවා." යැයි සිංහල රාවය වේශ ්පා ලන ්පක්ෂවේ 
ෙභා ්පති හිටපු ්පාරලි වේනතු මන්රී අකමී මන දයා ර තන හිමිවයෝ 
්පැව සූහ.   

උනව හනවස් එවස් ්පැව සූවේ වදහි වල වෙෞේධා ය ත නවේ ්පසු
ගි යදා (07) ්පැවැති මාධ්ය හමුවේ අද හස් ්පළ කර මිනය.   

උනව හනවේ වැඩි දු ර ටත් වමවස්ද කීහ.  
වේ රට ප්ර්ජා තා න්රික ෙමා ්ජ වාදී රටක වශ වයන ්ජන තා

වට වෙර ්පවහන ්පහට තමන  කැමති රටට හිතැති ආණ්ඩු වක 
්පත් කර ්ගැනී මට අයි ති යක තිය නවා. ඒ අනුව වේ  ආණ්ඩු වත් 
්ජන තාව ්පත් කර ්ගත්වත් කලින ආණ්ඩු වට වඩා වේශීය ෙේ්පත් 
සුර කීවි යන  ෙලා ව්පාවරා ත්තු වව නුයි. ඒ වේවල් වනාවන ෙව අද 
ව්පනී යනවා.

අ්ග මැ ති ව රයා ප්රමුඛ ආණ්ඩුව මිල ්පාල න යට ්ගැෙේ ්ගහ නවා. 
ඒත් එක රැයින ඒවා අව ලංගු කරන ෙල ධා රීනද සිටි නවා. 

 දැන වේ ආණ්ඩු වට ෙලය ලැබී තිය නවා. ඒත් වමාළය නැති 
්ගාණට තමා දැන ්පාල නය කරනවන. ඒ නිෙයි ඔය ්ජාවා ර ේක
රු වන කිහි ්ප වද න කුවේ ඕනෑ එ්පා කේ අනුව වමවහ යවා කට යුතු 
කරන ෙව ව්පනී යනවන. එදා ්ජනා ධි ්පති ්පත් කර ්ගත් ෙතු ටට 
වේ ෙමා ්ජය විසිනම න්ගර ්ගාවන, තාප්ප ්ගාවන රවේ ෙංස්කෘ
තිය විදහා දකවන චිත්ර කලාව තුළින අද හස් ්පළ කවේ. කලින 
ආණ්ඩු වට වඩා වේ ආණ්ඩුව වහාඳයි යන මතය ඇති වයි ඒ 
වේවල් සිදු වුවණ්. ඒ නිො අද සිදු වන වේවල් ්ගැන නේ ්ජන තා
වවේ කිසිම කැමැ ත්තක නෑ.  

එදා එ්ජා්ප නාය ක ත්වය රවේ ෙේ්පත් කුණු වකාල්ල යට විකු
ණුවා. හේෙ නවතාට වරාය 99 අවු රුදු ෙදු යටවත් වාර වදකක 
විකු ණුවා. ඒ කාලවේ ්ජවිව්ප අය අහක ෙලා ව්ගන හිටියා. ඒ නිො 
ඒ අයට කිසිම අයි ති යක නෑ රවේ වේ්පල ්ගැන කතා කරනන. 

එදා එ්ජා්ප ආණ්ඩුව ඉනදි යාව ෙම්ග ්ගැසූ ගිවි සුේ ඒ ආණ්ඩුව 
ව්ගදර ගිය නිො ඉවේම අවහෝසි වී යනවා. ඒකට වේ ආණ්ඩුව 
ව්ග කි යනන අව ශ්ය තා වක නැහැ. ඒ නිොම වේ රවේ ස්්වරී භා
ව යට අත ව්පවී මට ඉනදි යා වට ද අයි ති යක නැහැ. වේ රවේ 30 
වෙ රක යුේධය ොර් කව නිමා කළ නිොම අද එකෙත් ්ජාතීනවේ 
ෙංවි ධා නය එක එක ්ජාති වා දීනවේ වකලේ අහලා යුේධ යට දායක 
වූ වෙෙ ළුනට දඩු වේ වදනන සූදා න මක ්පව ති නවා. ආණ්ඩුව එම 
වාරතා ප්රති කවෂේ්ප කිරීම ඉතා මත් වහාඳයි.  

නදීමාණිකකසේ

අෙ ර ණ භා ව යට ්පත් වී සිටින විවේ
ශ ්ගත ශ්රී ලාංකි ක යන ව්ගනවා ්ගැනීම 
ෙඳහා ක්රම වත් වැඩ පි ළි වව ළක තව මත් 
නැති ෙවත් නිල ධා රී න්ග ව්ගන විවද ස්්ග
තව සිටින කානතා වනට විවි ධා කා රවේ 
ෙල ්පෑේ වන ෙව  රහ ෙක වනාවන 
ෙවත් ්ජාතික ්ජන ෙල වේ ්ගවේ ්පාරලි
වේනතු මන්රීනි ආචාරය හරිනි අම ර
සූ රිය මහ ත්මිය ්පසු ගි යදා ්පැවති මාධ්ය 
හමු වේදී ්පැව සු වාය.   

මන්රී ව රිය වැඩි දු ර ටත් වමවස්ද කියා 
සිටි යාය.  

වකාවිඩ් ්පළමු රැල්ල ඇති වුණු ්පසු ගිය 
මාරතු මාෙවේ සිට වේ ෙේෙ නධ වයන 
ආණ්ඩුව විවේ් මැදි හ ත්වී මක කළ යුතු 

ෙව අ්ප දිගින දි්ග ටම අව ධා ර ණය කළා.   
මැද ව්ප ර දි්ග වස්වය කරන අවප 

ෙවහෝ ද රි යන ෙේෙ නධ වයන විවේ් 
මැදි හ ත්වී මක අවශ්ය ෙව අපි දි්ග ටම 
අව ධා ර ණය කළා. නමුත් ආණ්ඩුව 
කිසිම ෙැල කි ල්ලක දැකවූවේ නැහැ. 
වේ වන විට ගිවි සුේ අව ෙන වී රැකියා 
අහිමි වී, වීො කාලය ඉකුත් වීවමන 
විශාල පිරි ෙක මහ ම ්ගට වැටිලා. අනි
කුත් ශ්රී ලාංකි ක යන ඇතුළු පිරි ෙවේ 
අනු ක ේ්පාව, රැක ව ර ණය මැද ඔවුන 
සිටි නවා මිෙ ඔවුන ආරක්ා කරනන 
ආණ්ඩුව මැදි හත් වී විවේ් වැඩ පි ළි වව
ළක වයදුවේ නැහැ. ඒ නිො අපි විවේශ 
රැකියා කාරයාං ශය ඉදි රි පිට උේවඝෝ ් 
ණ යක කරලා නිල ධා රීන හමු වී කරුණු 
ඉදි රි ්පත් කළා. ඒකට කිසිම ප්රති චා ර යක 

ආවවත් නැහැ. තත්ත්වය උත්ෙනන වී 
මිය යන ෙංඛ්ාව වැඩි වන විට ප්රේනය 
තවත් උග්ර වවලා. තානා ්පති කාරයා
ල වල කාරය ම ණ්ඩ ලය අඩු කිරී මත් 
එකක දුර ක ත න යට පිළි තුරු  වදනන වත් 
වකවනක නැහැ. සුභ ො ධන මුදල් වහෝ 
ෙහන වස්වා  වදනන තිබුණු ඉඩ ෙේපූ
රණ වයනම ඇහි රිලා.   

වේ තත්ත්ත්වය හමුවේ ්පාරලි වේ
නතු වේදී අනුර දිො නා යක ෙවහෝ ද රයා 
නිමල් සිරි ්පා ලද සිල්වා ඇමැ ති ව ර යාට 
ප්රේන කිහි ්ප යකම වයාමු කළා. ආණ්ඩුව 
ඒ සියලු අව ස්්ා ව ලදී කිේවේ වේ පිරිෙ 
ව්ගනවා ්ගනන වැඩ පි ළි වව ළක ෙකස් 
කර තිවෙන ෙවක. නමුත් ව්ගනවා ව්ගන 
ඇත්වත් රු. ලක්ෂ 45ක විය දේ කිරීවේ 
හැකි යාව ඇති අය විත රයි. වැඩ ෙ ට හ
නක තිවෙන ෙව ආණ්ඩුව කිේවාට මුදල් 
ව්ගවා ්පැමි ණිය හැකි අය හැර අනික 
කිසිදු විවේශ රැකියා කරන වකවනක 
ව්ගනවා ්ගනන වැඩ පි ළි වව ළක නැහැ. 
ඔවුන වේ රටට එවූ මුද ල්ව ලින තමයි 
විවේශ විනි මය ප්රේන යට උත්තර ලො 
්ගත්වත්. නමුත් දැන වේ වවන වකාට 
කීවද වනක මිය ගිහිනද, මුදල් ව්ගවනන 
ෙැරි අය වකා්ප මණ ඉනන වාද, ඔවුන 
ෙේෙ නධ වයන ්පව තින තත්ත්වය 
වමාකකද? වතාර තුරු කිසි වක ලො 
්ගනන විදි හක නැහැ.   

ක්රිෙන්තිවිතාරණ

"වි්ප ක්ය ්ගහක එල්ලිලා කෑ්ග
හු වත් අපි ්ගහත් වේර ව්ගන මධ්යම 
අධි වේගී මාර්ගය කඩි න මින ඉදි ක
ර නවා" යැයි ්පාරලි වේනතු මන්රී 
ඩිලාන ව්පවරරා මහතා ඊවේ (10) 
ප්රකාශ කවේය.   

ශ්රී ලංකා ව්පාදු ්ජන ව්පර මුණ ෙංවි
ධාන කරන ලද මාධ්ය හමු වක ෙත්ත
ර මුල්ල වවෝටරස් එජ් වහෝට ලවේදී 
ඊවේ ්පැවැති අව ස්්ාවේ දී ඒ මහතා 
වේ ෙව කියා සිටි වේය.   

වැඩි දු ර ටත් අද හස් දකව මින ඩිලාන 
ව්පවරරා මහතා වමවස් ද කීවේය.   

ප්රධාන වි්ප ක්ය වන ෙමගි ්ජන 
ෙල වේ ්ග යත්, ්ජනතා විමුකති ව්පර
මුණ කණ්ඩා ය මත් ්පසු ගිය කාලය තුළ 
විවිධ කාර ණා වල එල්ලිලා අව ො
නවේ ්ජැටිවේ එල්ලිලා ඒකත් හරි 
වනාගිය තැන දැන මධ්යම අධි වේගී 
මාර්ගවේ ්ගහක එල්ලිලා ඉනනවා. 
දැන නේ වහාඳම තැන තමයි එල්ලිලා 
ඉනවන.   

ඇත්ත ටම ආ්පහු හැරිලා ෙැලු වවාත් 
ඔවුන එල්ලුන හැම කාර වණ්ම ්ජන
තාව වනාම්ග යවනන කළ වැඩක ෙව 
වපනවා.  

ව්ගෝඨා භය රා්ජ ්පක් මහතා ්ජනා
ධි ්පති වූ ්ගමන මුලිනම කිේවා එතු මට 
වකාවරෝනා ්පළමු වැනි රැල්ල වත් 
හරි යට ්පාල නය කරනන ෙෑ, වහාම 
්පරණ ්පාරලි වේ නතුව කැඳ වනන 
කියලා. ඉන්පසු වලෝක වෙෞඛ් ෙංවි
ධා නය ඇතුළු වලෝක යම කියනන 
්ගත්තම වකාවිඩ් ්පළ මු වැනි රැල්ල 
්පාල නවේ දී ෙංෙ නද නා ත්ම කව ශ්රී 
ලංකාව ්පර මා දරශී රටක කියලා, ඒක 
අත හැ රියා.  

ඒත් ඒවක ඇත්තම කතාව වකාවිඩ් 
්පළ වැනි රැල්ල එන වකාට ව්ගෝඨ භය 
මහ ත්තයා වේ රවේ ්ජනා ධි ්පති වවලා 
හිටිවේ නැත්නේ තුනවැනි, හත ර
වැනි රැල්වල් ප්රති ඵල තමයි ෙලනන 
වවනවන. වමාකද ්පළමු වැනි රැල්වලදි 
කිේවව මැවල් රියා ව්පති වොනන 
කියලා. මැවල් රියා ව්පති බීපු අය 
අවම රි කාවේ මැරුණා.  

ඊට ්පස්වෙ එල්ලුනා එේ. සී. සී 
ගිවි සුවේ. අවම රි කානු රාජ්ය වල්කේ 
වමර ටට එන වකාට කිේවා ඔය 
එනවන ඒක අත්ෙන කරනන කියලා. 
ඒත් ඒක අත්ෙන කවේ නෑ. හැෙැයි 
අද වේ රවේ තිවයනවන ව්පාදු ්ජන 
ව්පර මුවණ් ආණ්ඩු වක වනාවුනා නේ 
ඒක අත්ෙන කරලා.  

ඊට ්පස්වෙ එල්ලුණා නැව්ග න හිර 
්ජැටිවේ. එය ආවයෝ ්ජන ක්රියා ව ලි යක 
වුණත් ඇති වූ යේ යේ වයෝ්ජනා නිො 
නැව්ග න හිර ්ජැටිවේ ප්රේනය ඔවුන 
කියූ ආකා ර යට සිදු වුවණ් නෑ, ඒත් අද 
තිබුවණ් යූ. එන. පී ආණ්ඩු වක නේ 
වේ වවන වකාට ඒක දීලා.  

දැන ්ගවේ එල්ලිලා. මධ්යම අධි
වේගී මාර්ගය හදන එක නව ත්තලා 
්ගහ වේරනන කිය නවා. ්පරි ෙ රය 
ආරක්ා කළ යුතු ෙව ව්ගෝඨා භය 
මහ තාට කවු රුත් කියා වදනන ඕන 
නෑ. එතුමා වේශ ්පා ල න යට එනන 
කලින වේ රවේ නා්ග රික ෙංව
රධන ොර අර ව්ගන වකාළඹ න්ග රය 
දකුණු ආසි යාවේ ලස්ෙ නම න්ග රය 
කියන ෙේමා නය ්ගනන කට යුතු 
කළ වකවනක. ඇවි දින මංතීරු, ්ගස් 
ලක් යක වවේ වේව ලින ්පරි ෙර ෙංර
ක් ණය කර මින අලං ක ර ණය කිරීවේ 
ෙංක ල්්පය වමර ටට හඳුනවා දුනවන 
ව්ගෝඨා භය රා්ජ ්පක් මැති තුමා. 
්පරි ෙ ර යට ආද රය කරන ්ජනා ධි ්ප ති ව
ර ය කුට ්පරි ෙ රය ආරක්ා කරන විදිය 
්ගැන කවු රුත් කියා වදනන අවශ්ය 
නෑ.  

දැන විරුේධ ්පක්ය එල්ලිලා 
ඉනවන ශකති මත් ්පරණ ්ගහක. අපි 
්ගහත් වේර ව්ගන මධ්යම අධි වේගී 
මාර්ග යත් හද නවා.  

වේ සියල්ල ෙමඟ මාරතු ළං 
වවන වකාට ජිනීවා මානව හිමි කේ 
ෙැසිය ්පැවැ ත්වව නවා. වේ ආණ්ඩුව 
ෙල යට ්පත් වනාවුණා නේ ලංකා වත් 
ෙම අනු ග්රා හ ක ත්වය දීලා ලංකාව යුද 
අ්ප රාධ කළා කියලා තාමත් වයෝ්ජ
නාව තිවය නවා ජිනීවා ෙැසිවේ. අපි 
ආව ්ගමන ඒ ෙම අනු ග්රා හ ක ත්ව වයන 
ලංකාව ඉවත් වුණා. වේ අලු තින දාලා 
තිවයන සියලු වයෝ්ජනා ආණ්ඩු වක 

වලෙ අපි ප්රති කවෂේ්ප කර තිවෙ නවා. 
ජිනීවා මානව හිමි කේ වකාමි ෙ මට 
ගිහින මුණ වදනන ශකතිය තිවෙන 
ෙව අපි හිත නවා. ඒ ශකතිය ලො 
්ගැනීවේ දී රා්ජ තා න්රික වශ වයන 
අවප විවේශ ප්රති ්ප ත්තිය අනුව සියලු 
රට වල් ෙම්ග ්ගනු වදනු නිවැ ර දිව අපි 
්පවත්වා ්ගත යුතුයි.  

චීනය, ්පාකි ස්තා නය වවේ රට වල් 
අවප වලාකු අයි යලා වලෙ ෙළ කන 
්ගමන අවප අෙ ල්වැසි රට ඉනදි යාව 
ෙම්ග අවප විවේශ ප්රති ්ප ත්තිය වලාකු 
අකකා ෙහ ව්පාඩි මල්ලී කියන ෙංක
ල්්ප වයන තියා ්ගනන අවශ්ය ෙව මම 
ව්පෞේ්ග ලි කව විේවාෙ කර නවා.  

දකුණු ආසි යා වේම තිවයන 
වලාකුම රට, ෙංස්කෘ තික හා ආ්ග මික 
්පැත්වතන ෙැලු වත් අවප වැඩි ෙෙ
ඳතා තිවයනවන ඉනදි යා වත් එකක. 
ජිනී වා ව ලට ගියාම ජිනීවා මානව 
වකාමි ෙවේ ොමා ජික රට වල් අහන 
්පළ වැනි ප්රේනය ඉනදි යාව දරන 
ස්්ාව රය වමාකකද කිය ලයි. ඒ රට වල් 
ඉනදි යාව දරන ස්්ාව ර යත් එකක හිට 
්ගනන තමයි කැමති. ෙණ්ඩා ර නා
යක මැති නි යවේ, චන්රිකා මැති නි
යවේ, මහිනද මහ ත්ත යාවේ වවේම 
ව්ගෝඨා භය මහ ත්ත යාවේ කාවලත් අපි 
ඉනදි යාව ෙම්ග මිත්ර ත්වය දැඩි කර 
ව්ගන ෙෙ ඳතා වැඩි කර ව්ගන කට යුතු 
කළ යුතු වවනවා.  

ඊවේ මම දැකකා ්පාරලි වේ නතුවේ 
්ගවජ්න්ර කුමාර ව්පානන ේෙ ලේ හා 
ආචාරය හර් ද සිල්වා වොවහාම 

ෙහ වයෝ ්ග වයන ෙමූල ඝාත නය කියන 
වච න යත් ඔවුනට අවශ්ය වලෙ අර් 
නිරූ ්ප ණය කරනන උත්ොහ කළා. 
ඔවුන භාවිතා කළ ව්ජන ෙ යිඩ් කියන 
වච නවේ වත්රුම වනවන ්ජාති යක 
ෙේපූ රණ වයනම විනාශ කිරීවේ අර
මු වණන තවත් ්ජාති යක මරා දානවා 
කියන එකයි. යුේධය කියන කාවලත් 
ආණ්ඩුව කට යුතු කවේ වදමළ ්ජන
තා වට විරු ේධව වනවවයි එල්ටී ටීඊ 
ෙංවි ධා න යට විරු ේධ වයි. එල්ටී ටීඊ 
ෙංවි ධා නය තමයි වදමළ නාය ක යන 
වැඩි වයනම මැරුවේ. ප්ර්ජා ත නත්ර වාදී 
වදමළ නාය ක යන මරපු ත්රස්ත වා දීන 
විනාශ කරපු එකයි ආණ්ඩුව කවේ. 
ඒක වකාවහා මද ව්ජන ෙ යිඩ් වවනවන. 
වේ වච න යත් ඔවුනට අවශ්ය විදි යට 
අර් නිරූ ්ප ණය කර මින තමයි මානව 
හිමි කේ වකාමි ෙ මට යනන හදනවන.  

ෙරත් වීවස් කර කියනවන ්ජන තා
වවේ ඡනද වයන වකාළඹ දිස්්රි කක
වයන ්පළ මුවැ නි යට ්පාරලි වේ නතු වට 
්පත් වූ මන්රී ව රයා. ඔය කියන කාවල් 
වේ රවේ හමු දා ්පති හිටිවේ ෙරත් 
ව�ානවස්කා මහතා. වේශ ්පා ල නය 
වකවස් වවතත් එතුමා වහාඳ හමුදා 
නිල ධා රි වයක. ඔය කියන විදි යට 
වදමළ ්ජන තාව ෙමූල ඝාත නය 
කිරී මට එතුමා හවුල්ද. එත වකාට එදා 
එතු මාව ්ජනා ධි ්පති අවප ක් කයා 
කළා. ඔවුන පිළි ්ගත්තා හමු දාව විසින 
ෙමූල ඝාත න යක කවේ නෑ කියලා. 
වේශ ්පා ලන වශ වයන වාසි ්ගනන දැන 
කිය නවා ෙමූල ඝාත නය කළා කියලා.  

අපි කැම තියි අවප රවේ අභ්ය නතර 
්පරී ක් ණ යක කරලා ඕනම අව ස්්ා
වක වැර දි ක රුවවෝ වවලා තිවය නවා 
නේ ඒවට දඬු වේ කරනන. එවහත් 
ඔවුනට අවශ්ය වවන වකාට ෙමූල 
ඝාත නය කිය නනත් අවශ්ය නැති 
වවන වකාට ෙමූල ඝාත නය නෑ 
කිය නනත්, එවහම නට වන පුළු වන 
තැනක වනවවයි අවප රට ඉනවන. 
අවප රවේ ප්රේන අ්පට විෙඳා ්ගැනීවේ 
හැකි යාව තිවය නවා.  

වකාවරෝනා වෙං ්ග තය පිළි ෙ ඳව 
නැව තත් කිය නවා නේ ්පළ වැනි රැල්ල 
විත රක වනවවයි ්පසු ගිය ෙතිවේ 
වලෝක වෙෞඛ් ෙංවි ධා නය නිකුත් කළ 
වකාවරෝනා රැල්ල කළ ම නා ක ර ණය 
කිරීම හා මැඩ ්පැ වැ ත්වීවේ අලුත්ම 
වාරතාව අනුව වදවැනි රැල්ලත් ්පාල
නය කිරීවේ දී ලංකාව වලාව දෙ වන 
ස්්ානවේ තිවයන ෙව.  

වෙෞඛ් ්පැත්වතන, ්ජැටිය 
්පැත්වතන, මානව හිමි කස් ්පැත්වතන 
වහෝ විවිධ ්පැති ව ලින ෙලා විරුේධ 
්පක්ය වේ ආණ්ඩු වට එවර හිව කට
යතු කරනන හැදු වත් අව ො නවේ 
ඔවුනට ගිහින එල්වලනන වවලා 
තිවයනවන ්ගහ කයි. ්ගවහත් වැඩි කල් 
එල්වලනන වවන එකක නෑ. වමාකද 
අපි ්ගහත් වේර ව්ගන එකස් ්ජාතික 
්පක් යට ෙැරු වුණු මධ්යම අධි වේගී 
මාර්ග යත් ඉකම නින හද නවා.  

වමහිදී මිලාන ව්පවරරා, අම ර කීරති 
අතු වකෝ රාල මහ ත්වරු ද අද හස් ්පළ 
කළහ.  

පාර්ලිසේන්තුමන්්රීඩිලාන්සපසර්රා

විෙ ක්ෂය ගසක එල්ලී කෑගැසු වත් 
අපි ගසත් පේරා පගන 

අධි පේගි මාරග යත් හද නවා

රට ආරක්ෂා කිරී මට මිස 
සම්පත් විකු ණන්න 

්පෂාල ක යනට බල යක දී ්නැහැ 
සිංහලරාවයපක්ෂසේෙභාපති
අකමීමනදයාරතනහිමි

පකාවිඩ් එන්නපත් පදවන මාත්ාව පදන්න   
ආණ්ඩු වට කිසිම වැඩ පි ළි පව ළක නැහැ

මහර්ගමඑජාපප්රධානෙිංවිධායක
නීතිඥසුදතජයසුන්දර

මැදසකාළඹෙමූහ
ආරියරතන්ගසන්ස්ගාඩ

ඉනදි යා වවන වමර ටට එවූ වකාවිඩ් 
එනනත ප්ර්ම වරට දුන පිරි ෙට යළිත් 
ෙති හත ර කින වදවන එනනත දිය 
යුතු ෙවත්, ඒ ෙඳහා ශ්රී ලංකා ව්පාදු ්ජන 
ව්පර මුණු ආණ්ඩුවේ වේ දකවා කිසිම 
වැඩ පි ළි වව ළක වනාමැති ෙව මහ ර ්ගම 
එ්ජා්ප ප්රධාන ෙංවි ධා යක නීතිඥ සුදත් 
්ජය සු නදර මහතා ප්රකාශ කවේය.  

මහ ර ්ගම එ්ජා්ප ප්රධාන ෙංවි ධා ය ක ව
රයා වේ ෙව ෙඳ හන කවේ පිට වකෝේවේ 

සිරි වකාත මනදි රවේ ්පැවැති එ්ජා්ප 
මාධ්ය හමු වේ දීය.  

වකාවිඩ් වෙං ්ග තය මුලි නු පුටා දැමී
මට නේ ශ්රී ලංකා වට විවේශ රට ව ලින, 
වලෝක වෙෞඛ් ෙංවි ධා න වයන ෙහ 
වේශීය ව්ා්ප රි ක ය නව්ගන ලැබී තිවෙන 
ආධාර ඒ ෙඳහා වයාද වනවන කව දා දැයි 
තමා වෙෞඛ් ෙල ධා රි නව්ගන ප්රේන 
කරනවන යැයි මහ ර ්ගම එ්ජා්ප ප්රධාන 
ෙංවි ධා ය ක ව රයා ්පැව සීය.  

මුලිනම දිය යුත්තනට දී ඇතත්, 
ඉන්පසු අවු රුදු 60ට ඉහ ළට වය ස්්ගත 
වූවනට එනනත වදන ෙව ප්රකාශ 
කළත්, වේ දකවා තවම වැඩ පි ළි වව ළක 
ර්ජය ඇති කර වනාමැති ෙැේ ව්පනවා 
දුන මහ ර ්ගම එ්ජා්ප ප්රධාන ෙංවි ධා
ය ක ව රයා, ඒ ෙඳහා එනනත් ්ගනවන 
කව දා දැයි යනන පිළි ෙ ඳ වත් ෙඳ හ නක 
වනාවීම පිළි ෙ ඳව රවේ ්ජන තාව අතර 
කුකු ෙක ඇති වී තිවෙන ෙව ද නීතිඥ 
සුදත් ්ජය සු නදර මහතා ෙඳ හන කවේය.  

වේ අතර දින ්පතා වකාවිඩ් වෙං ්ග ත
යට ව්ගාදු රු වන ෙංඛ්ාව වැඩි වන ෙව 
ව්පනවා දුන ඒ මහතා, ඇතැේ වදනාට 
නිවරෝ ධා ය නය කිරී මත් දැන දැන 
ප්රේන යක වී ඇතැයි ද ඒ ෙඳහා ්වද්ය 
උ්ප ක ර ණ වල හිඟ යක ්පව තින ෙව ද ඒ 
මහතා කියා සිටි වේය.  

වේ දකවා රවේ ්පාෙල් විවෘත වනාකි
රී මත් වේ වන විට ෙර තළ ප්රේන යක 
ෙවට ්පත්ව ඇතත්, ඒ ෙඳහා ආණ්ඩුව 

වහෝ අධ්යා ්පන ඇමැ ති ව රයා ප්රධාන, 
අධ්යා ්පන ෙල ධා රින ව්ගන තිවෙන 
පිය වර කුම කදැයි මහ ර ්ගම එ්ජා්ප ප්රධාන 
ෙංවි ධා ය ක ව රයා විමො සිටි වේය.  

ප්ර්ම දින වේදී ්පාෙ ලට ්පැමි වණන 
සිසුවා වහෝ සිසු විය වදවන දින වේදී 
වනා්පැ මි වණන ෙව ව්පනවා දුන ඔහු 
්ගේෙද ෙම හර ව්පවද ස්වල ස්මාරේ 
්ජං්ගම දුර ක ත න වත් වනාමැති ෙවද 
තවත් ්පාෙල් ෙමූ හ යක කට යුතු කරන 
ගුරු ව රුනට හා ගුරු ව රි යනට අවශ්ය 
්පහ සු කේ ්පවා වනාමැති ෙව ද වහවතම 
ෙඳ හන කවේය.  

රට තුළ ෙහු ත ර යක එදි වනදා කුලී 
වැඩ කර මින ජීවි කාව කර ව්ගන සිටි 
පිරි ස්ව ලට අද යන එන මං නැතැ යිද 
්පදි ක වේ දිකා වද්පෙ වමානවා වහෝ හරි
ය මක වවවළ ඳාේ කළ පිරිෙ වේ වන විට 
කිසිම වදයක කර කියා ්ගත වනාහැ කිව 
ඉතාම කන ්ගාටු තත්ත්ව ය කට ්පත්ව 
ඇතැයි ද ඒ මහතා ව්පනවා දුනවනය.  

2021 වමම වර්ය තුළදී රවේ ්පළාත් 
නව වේම ්පළාත් ෙභා මැති ව ර ණය 
්පව ත්වන ෙවට ආරං චි මාර්ග ෙඳ හ නක 
පිළි ෙ ඳව මාධ්ය වේ දි යකු විමසූ අව ස්්ා
වේදී එකෙත් ්ජාතික ්පක්ය වමවතක 
එවැනි ප්රේන යක පිළි ෙ ඳව ොක චඡා
ව කට ෙඳුන වී වනාමැති ෙව මහ ර ්ගම 
එ්ජා්ප ප්රධාන ෙංවි ධා යක නීතිඥ සුදත් 
්ජය සු නදර මහතා වැඩි දු ර ටත් ෙඳ හන 
කවේය.    

විදෙ ස්ගත ශ්රී ලෂාංකි ක යන ද්ගන්ෂා ්ගන්න ක්රම ් ත් සැලැසමක ්නැහැ
මන්ත්රීනි ආචාර්ය හරිනි අම ර සූ රි්ය 

ඉවත් කිරීමේ තර්ජ න ්ය කට ලකව ඇති 
ෙඬු ක රඳ ශාකය සඟ සතු කළා
පුරාවේතුසුරැකීසේෙිංවිධානසේෙභාපති

උදේගිරිසේෙමිතහිමි

පහන්විසේසේකර

්ජන තා වවේ ප්රේන අම තක කර වනන 
ආණ්ඩුව නාට්ය රඟ දකව මින සිටින ෙව 
ෙමඟි ්ජන ෙල වේ ්ගවේ ්පාරලි වේනතු 
මන්රී වේ්ා විතා නවේ මහතා ඊවේ (10) 
්පැවැ සීය.   

වි්පක් නායක කාරයා ලවේ ්පැවැති 
මාධ්ය හමු වේදී ඒ මහතා වේ ෙව ්පැවැසු 
අතර වැඩි දු ර ටත් වමවස් ද කීවේය.   

්ජන තා වවේ ප්රේන ්පස්ෙට දමා 
ආණ්ඩුව තමනවේ ්ගමන යනවා. උදා හ
රණ විදි යට නැව්ග න හිර ්ජැටිය ප්රේන
වේදී ආණ්ඩුව වවන වවන වේවල් දමා 
්ජන තාව මුලා කරා. ඒ වවේම මරණ 
දඬු වම නියම වූ වරේම ලාල් ්ජය වස්
කර ්පාරලි වේ නතු වට ව්ගන ආ දවවස් 

උත්ත රී තර ෙභාවේ නීති හදන තැන 
්ගව ඝාත නය තහ නේ කර නවා කියලා 
්ජන තාව මුලා කළා. එය එදා දවවස් ප්රවෘ
ත්තිය ෙවට මාධ්ය ්පත් කරා. කාවලන 
කාවලට ආණ්ඩුව එක එක මාතෘකා 
ව්ගනත් ්ජන තාව වනාම්ග යව නවා. වේ 
දින වල ප්රධාන මාතෘ කාව විමල් වීර වං
ශවේ දුක කියන එක. ෝගර කාරි ය ව
ෙේ, විමල් වීර වංශ එකතු වවලා අලුත් 
නාට්ය යක රඟ ්පා නවා. වේවා ්ජන තා වට 
අවශ්ය වේවල් වනාවේ. ්ජන තා වට අවශ්ය 
වේවල් රැෙක තිබි යදී රවේ ප්රේන අම තක 
කරනන කරන ර්ග ්පෑේ වේ.  

ඊවේ ඇමති ෙනදුල ගුණ ව රධන කිය
නවා 85ට සීනි වදනන ්ගහපු ්ගැෙේ එක 
්ගැන දනවන නෑ කියලා. දැන කිය නවා 
98ට වදනවන කියලා. එය වමාන ත රේ 
විහි ළු වක ද. ආණ්ඩු වට හිත වත් කැබි
නේ ඇමැ තිට වඩා ෙලය ඇති අවයක 
ඉනනවා, ඒ නිො එතුමා දනවන නැහැ 
්ගැෙේ එක ්ගැන.  

අද වකාවරෝනා දත්ත වතාර තුරු 
ෙේපූරණ වැර දියි. වේ ්ගැන ්පාරලි වේ
නතුවේ දී ප්රේන කරා. එයට නිවැ රැදි පිලි
තුරු වදනන රාජ්ය ඇමැ තිට වනාහැකි 
වුණා. ආො දි ත වයක ප්රති කාර ලො ්ගත 
යුත්වත් දින දා හර තයි නේ වෙෞඛ් 
ඇම තිට දින විසි එකක වවනවා. අද ෙති
ය කට වැඩි වරෝගීන සුව වුණත් නැතත් 
ව්ගදර යව නවා. ්පසුව සුව වූ ්ගණන 
වැඩි පුර කිය නවා. වේ ආකා ර යට ෙත්ය 
වෙන කරලා ්ජන තා වවේ ප්රේන අම තක 

කරනන එ්පා. අද විමල්  ෝගර දාලා 
නාට්ය ව්පනනලා ජිනිවා මානව හිමි කේ 
අම තක කරනන එ්පා. වරාවේ ්ජැටිය 
ප්රේන වේදී එය වවනත් දිො ව කට ව්ගනි
යනන උත්ොහ කළා. අද වේ ආණ්ඩුව 
චීන යට අවශ්ය ප්රති ්පත්ති ෙකස් කර මින 
යනවා. චීනය ෙමඟ තිවෙන ෙෙ දතා 
පුළුල් කරනන හද නවා. එ් වවේම චීන යට 
හිත වත් රට වල් වමරට ්පාරලි වේ නතුව 
අම තනන ඉඩ ෙල ස්ව මින යනවා. ෙ

ව්පාඩි මිනි හවේ ෙඩට ්ගහන ආණ්ඩු
වක දැන තිවයනවන. ෙමෘ ේධි ලා භිනවේ 
සිය ලුම ස්්ාවර තැන්පතු මුදල් අරන 
තිවය නවා. එය වෙත්සි රි ්පාය ෙමෘේධි 
ෙැංකු ප්රධාන ශාඛාවේ ගිණුේ ්ගත කරලා. 
හිඟ නනාවේ වේ ොකකු වට ්ගහපු 
ආණ්ඩු වක. එදා සිරි මාවවෝ ෙණ්ඩා ර
නා යක ආණ්ඩු වට කරපු වේ නැව තත් 
කරනන ආණ්ඩුව ෙැර වෙ නවා. වඩාල රය 
වැවටන එක වේ ආණ්ඩු වට නව ත්වනන 
ෙැහැ. ්පාස්කු වකාමි ෙවේ රැඟිල්ල තුළි
නුත් ්ජන තාව වනාමඟ යව නවා. ්පාස්කු 
ප්රහා රවේ ප්රධාන චූදි ත යන ෙඟ වනන 
කට යුතු කර මින යනවා. ඉනදි යාව දැන 
ෙැෙෑ තත්ත්වය ව්පනව මින යනවා. අද 
වන තුරු ක්ා නා ය ක ව්ගන ප්රකා ශ යක 
අර ව්ගන නැහැ. අපි දනනවා ්පාස්කු 
ප්රහා රවේ වාසි අරන වේශ ්පා ල නය 
කරනවන කවුද කියලා. එම ප්රහා ර යට 
ෙේෙනධ අය අවප ෙමගි ්ජන ෙල වේ ්ගය 
සිටි යත් කමක නෑ රටට වහළි කර දඬු වේ 
වදනනැයි මන්රී ව රයා ප්රකාශ කවේය.    

ජනතා ප්රශන අම තක කර වන්න 
ආණ්ඩුව නාට්ය රඟ දකව නවා

පාරලි මේන්තතු මන්ත්රී මේෂා විතා නමේ
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2021 ෙපබරවා� 11 බ්රහ�ප���

��� �ණ ෙ� කර 

ද�� අ� කා� සංචා ර ෙ�� ආබා ධ යට 
ල�� �ඩා �� මට ෙනාහැ� � �ක� �ඩ-
ක ය�ෙ� ෙග�� නතර �� මට � ලංකා 
�ක� �ධා යක සභාව �ර ණය කර�. �ක� 
සංචා ර ය ක� අාබා ධ ය කට ල� �වද ල�ෂ 
ගණ �� �ද� ෙග�ෙ� ක්රම ය� ෙමෙත� 
�� අතර, එම ක්රමය ෙවන� කර �� ආබාධ 
��� �ඩා ගා රෙ� �� ය ෙහා� ෙග�� නතර 
�� මට �ධා යක සභාව ��� ෙකාට ඇත.

� ලංකා �ක� සභා ප� ශ�� ��වා 
මහතා සඳ හ� කර�ෙ� �� ෙහා ආබාධ 
ත��ව ය� ඇ�න� ��ම� �ක� සංචාර 
සඳහා එම �ඩ ක ය� සං� ත යට ඇ�ළ� 
කර ෙනාගැ � මට �ර ණය කර ඇ� බව�.

‘ෙපා�ඩ� හ� ඉ�ජ� ��ෙබා� �ට 
ප�ෙ� යව�ෙ� නෑ. ඒ වෙ�ම ෙග�� කර-
�ෙන� නෑ. �ට ෙපර �ඩ ක ය� සංචා ර ව-
ලට එ� ෙවලා ආබා ධ ය� �ණ� සාමා� 
ප�� �ද� ෙගව නවා. �ට ප�ෙ� ඒවා බෑ. 
ෙපා� ආබා ධ ය� ��බ� මට ගහ�න බෑ 
�යලා පැ�ත කට ෙවලා ස�� ග�නවා. 
ඒක වැර� ක්රම ය�. ෙවන ෙකෙන�ට ඒ 
තැන ලැෙබ �ෙන� නෑ. ඒ �සා ෙ�වට 
අ�� ක්රම හද�න ෙවනවා“ � ලංකා �ක� 
සභා ප � ව රයා පැවැ �ය.

� ලංකා – ද�� අ�කා පළ� ෙට�� 
�ක� තර ග ෙ�� පළ � �� �ඩ ක ය� 5� 
පමණ ආබා ධ ව ලට ල�� අතර, ෙජාහැ-
�න �බ��� පැවැ� ෙදවැ� ෙට�� තර-

ග යට නවක �ඩ ක ය�ට වැ� අව�ථා 
උ� කළහ. එෙහ� එම තර ග ෙය�ද � 
ලංකාව පරා ජ යට ප��ය.

ද�� අ�කා හා එංග ල�ත ෙට�� 
�ක� තර ගා ව� 2� ප� � ලංකා 
�ක� �ඩ ක ය�ෙ� ෙග�� අ� �� මට 
�ක� ආය ත නය �ර ණය කළද, ප� � ය� 
ප�� �ක� ක� �ෙ� ෙයාජනා සැල � �ලට 
ෙගන එම නව ක්රමය �ය� ෙ�. එම  'ද�ෂතා 
මත පද න�ව' ෙග�� �� වන ආකා රය ��-
බඳ ��ෙ�ශ අර ��ද ද ��වා මහ තාෙ� 
සභා ප � �ව ෙය� �� �ක� ක� �ව � 
ලංකා �ක� ෙවත ලබා �� වහාම �ධා-
යක සභාෙ� අ� මැ �ය ලබා එය �යා-
වට නැං� මට කට �� ෙයෙ�.

ද. අ�කා �ය අාබා ධ � 
�ක� �ඩ ක ය� 5කෙ� 

ල�ෂ ගණ� ස�� කැෙප�

 ෆ�� ෙමාෙහා ම�

�ට වසර �� ප ය කට ෙපර �ෙඩා ස�ෙ� ල-
නෙ� ��� බව �යන �ද� අව භා � තය ඇ�� 
වැර� ගණ නා ව� මත වසර 10ක තහ න ම කට 
හ��  �ට� �ල ධා ��ට �ෙඩා තරග �ර ක-
ව �� ෙලස කට �� ��ෙ� ��� තහ න ම� 
ෙනාමැ� බව �ඩා සංව �ධන ෙදපා �ත ෙ�-
��ෙ� අ��ෂ ෙජන රා� අම� එ� � � �ය 
මහතා ප්රකාශ කෙ�ය.

තහ න මට ල�ව ��න �ල ධා �� �� ප-
ෙද න� �ෙඩා තරග �ර ක ව �� ෙලස කට �� 
��ම සඳහා �ඩා අමා �ාං ශ යට ඉ� � ප� කර 
�� අ� යා චනා ස�බ �ධව ‘�න �ණ‘ කළ �ම-
� ම ක� ඒ මහතා එෙ� �ෙ�ය.

 2016 ඔ�ෙතා බ� මස 27 වැ��  ��� කරන 
ලද අංක 1990/23 දරණ අ� � ෙ�ෂ ගැස� �ෙ�-
ද නෙ� අංක 5 (4) ෙර� ලා� යටෙ� (ජ) වග�� 
ප්රකා රව එව කට �� �ඩා අමා � ව ර යාෙ� 

අ� මැ �ය ප�� �ඩා අමා �ාං ශෙ� ෙ�ක �ව-
රයා ��� එම තහ නම පනවා ඇ� බව�, �ඩා 
අමා � ව රයා ෙහා �ඩා අමා �ාං ශය ෙහා �ඩා 
සංව �ධන ෙදපා �ත ෙ� ��ව ම�� පන ව� 
ලැ� තහ න ම� / ද� ව ම� ස�බ �ධව එම (ජ) 
වග �� යට ඇ� ළ� ෙනාවන බව� අ��ෂ 
ෙජන රා �ව රයා සඳ හ� කෙ�ය.  ඉහත 5 (4) (ජ) 
වග �� යට අ�ව එම �ල ධා ��ට ජා�ක සංග-
මෙ� �ල ත ල ව ලට ප��ම තහ න� ��ම හැර 
ෙවන� තහ න ම� �යා �මක ෙනාවන බව ද 
ඔ� පැවැ �ය. 

ඒ අ�ව තහ න මට ල� � �ල ධා ��ට �ෙඩා 
තරග �ර ක ව �� ෙලස කට �� �� මට හැ�-
යාව ඇ� බව සඳ හ� කර �� �ඩා සංව �ධන 
ෙදපා �ත ෙ� ��ෙ� අ��ෂ ෙජන රා �ව රයා 
�ෙඩා ස�ෙ� ල න යට �� තව ��� � �ෙ�. 
එෙ� �ව� එය වැර� අ�ථ �� ප න ය� බව�, 
එම ��ය අව ලං� කළ �� බව� �ය �� 
�ෙරා ධ තා ව� ඉ� � ප� � ඇතැ� වා�තා ෙ�.

�ද� වංචා �� ම කට හ� � ��ග-
ල ය� නා� ක ය� කළ ෙනාහැ� 
බව�, තහ න �� �ංගා ය�� නැවත 
�ෙඩා ස�ෙ� ල නෙ� �යා කා ර ක-
�ව ලට ඇ� ළ� �මට අ�ළ �ල-
ධා �� කට �� කර �� ��න බව� 
එම �ෙරා ධතා ��ෙ� වැ� �ර ට� 
සඳ හ� කර ඇතැ� ද වා�තා ෙ�.

තහ න මට ල�� �ල ධා �� ප�-
�ය කාලය �ළ �ඩා අමා �ාං-
ශෙ� �ට� ඉහළ �ල ධා � ය �ෙ� 
සහ ෙයා ග ෙය� �ෙඩා ස�ෙ� ල නය 
�ෙයා ජ නය කර �� ��ධ �ෙද� 
සංචා ර ව ලට පවා සහ භා� � ඇතැ� 
ද, ඒ ස�බ �ධව ප� �ය කාලෙ� 
ඇතැ� පා��ව ��� �ෙරා ධතා  
සඳහා �ඩා අමා �ාං ශෙ� ��� 
අව ධා න ය� ෙයා� ෙනා� බව� 
වා�තාෙ�.       

තහ න මට ල� � �ෙඩා �ල ධා �� 
�ර ක ව �� ෙලස කර � යට එ�

ෙ� මස 18 වැ�� පැවැ �ෙවන 
ඉ��ය �� ය� �� 14 වැ� තර ගා ව �ෙ� 
�ඩක ෙව�ෙ� �ය සඳහා ඉ��ය ��-
ය� ෙකා� ෙදකක ඉහ ළම ලං�ව පද න� 
කර ග� �ඩ ක ය� 11� ඇ� ළ�ව ���.

ඉ�� යාෙ� හ�බ ජ� �ං, ෙ�ද� 
ජෙද�, ඔ�ෙ� � යාෙ� ��� ���, 
�ෙල� මැ��ෙව�, එංග ල �තෙ� 
��� අ�, ෙ�ස� ෙරා�, මා� ��, 
�ය� �ල�ක�, සැ� ��ං��, ද�� 
අ� කාෙ� ෙකා�� ඉ�ග්රා�, බං�ලා-
ෙ� ශෙ� ශ�� අ� හස� එම �ඩ කෙයා 

ෙව�. ෙව�ෙ� �ය සඳහා ඉ��ය �ඩ ක-
ය� 814� සහ අ�ත �ජා �ක �ඩ ක ය� 
283� වශ ෙය� �ඩ ක ය� 1097� �යා-
ප �ං� � ඇ� අතර, ඊට � ලංකා ෙව� 
�ඩ ක ය� 31� ඇ� ල�ය. 

�ට අම ත රව බට �ර ඉ��ය ෙකාෙද� 
�ප �ව �� 56�, ඔ�ෙ� � යා ෙව� 42�, 
ද�� අ� කා ෙව� 38�, ඇ�ග � �තා-
න ෙය� 30�, නව � ල �ත ෙය� 29�, 
එංග ල �ත ෙය� 21�, ෙව�ෙ� � යට 
ඉ� � ප� කර ඇත. එ� ෙ��� රා� ෙය� 
9�, ෙ�පා ල ෙය� 8�, �ෙකා�ල �ත-

ෙය� 7�, බං�ලා ෙ� ශ ෙය� 5� ද ඊට 
ඇ� ල� ය. අෙම � කාව, ��බා�ෙ�, 
අය �ල �තය රට ව �� �ඩ ක ය� ෙදෙද-
න� බැ�� ද, ෙනද �ල �ත ෙය� එ� 
�ඩ ක ය� ද ෙව�ෙ� � යට ඉ� � ප� කර 
ඇ� අ�ත �ජා �ක �ඩ ක ය�ෙ� ලැ�-
��ෙ� ���.

ෙමවර අ� � එ� ක�ඩා ය� �ඩ ක ය� 
139 ෙදන� තම ක�ඩා ය �වල රඳවා 
තබා ගැ � මට �ර ණය කර ඇ� අතර, 
�ඩ ක ය� 57 ෙදන� �ද හ� �� මට 
කට �� ෙයා� �ෙ�.       

අ� � එ� �ඩක ෙව�ෙ� �ය 18 �

 
ව � 

ද ණ -
�ෙ� ආබා-

ධ ය� ස� තව 
�ඩා කළ අෙම � කාෙ� 
��� ෙට�� ��කා 

�න� �� ය�� ල�� 
6-1� සහ 6-0�� පරා ජය 

කළ ඉතා �ෙ� සාරා එරා� 
ඔ�ෙ� � යා� �වෘත ෙට�� 

�ර තා ව �ෙ� ��වැ� වට යට එ� 
�මට ඊෙ� සම� �වාය.

�ට ෙපර ග්රෑ�� �ලෑ� �ර තා-
ව� �නා ගැ� මට ෙනාහැ� �ව� 
33 හැ� �� සාරා 2012 ඔ�ෙ� �-
යා� තර ගා ව �ෙ� අ�ධ අව ස� 
��ව වට යට �� � ක� ලැ� �� කා-
ව� වන අතර, එම වස ෙ� �ම ප්රංශ 
�වෘත ෙට�� තරග �ෙ� අ� � �ය 
ද �වාය. 

ආබා ධ ය කට ල�� �� ය� බලා-

ෙපා ෙරා�� ස� තව �ඩා කළ 40 
හැ� �� �න�ට වට 2�ම ආබාධ 
ත��වය උ�ස�න �ම ෙ�� ෙව� 
ෛව� ප්ර� කාර ගැ� මට �� �ය. 
හැ� ක� �� ��ව ඔ�ෙ� � යා� 
තර ගා ව � ෙය� ඉව� � �න� ප�ව 
�යා ��ෙ� ආබාධ ස� තව �ට 
ෙපර අව�ථා ගණ නා ව ක �ම �ඩා 
කර �� සා�ථක ප්ර� ඵල ෙප�� මට 
සම �� ව� සාරාෙ� ���ට ද�ක� 
ෙ�� ෙව� ෙමවර තම බලා ෙපා-
ෙරා�� �ඳ වැ�� බවය. 

�න�ට අම ත රව ප්රබල �� කා-
ව� වන ෙච� රා�ෙ� ෙප�රා 
��ෙටාවා සහ කැන ඩාෙ� �යංකා 
ඇ���� ද ඊෙ� තර ගා ව � ෙය� 
ඉව� �ම කාෙග� �ම � යට ල��ය. 

�න� පරා ජය කර �� �ළඟ වට-
යට �� � ක� ලැ� සාරා ඔ�ෙ� �-
යා� තරග �ෙ� ��වැ� වට යට 
එ� �ෙ� ඉ� හා සෙ� 4 වැ� වතා-
ව ටය. 

 අ� �� ෙලාක ෙට�� �ර තා ව �ෙ� 
ප්රසාද ල�� සට හෙ� ඉ� � ෙය� ප� � 
ඉ�� යාව පහ ළට ඇද දම �� ෙපර �ණ 
ගැ� මට එංග ල �තය (70.2) සම� �ය. 
ෙද�ල අතර පැවැ� පළ� ෙට�� තර ගය 
ජය ගැ� ම� සමඟ එංග ල �තය ෙ� කඩ-
ඉ මට අව ��ණ �ය.

 ෙට�� තර ග මා ලාව ආර�භ වන �ට 
එංග ල �තය �� ��ෙ� �� වැ� තැනය.  
ෙදවැ� �ථානෙ� �� ��න නව � ල-
�තය (70.0) ෙ� වන �ට� අව ස� තර-
ග යට �� � ක� ලබා ��න අතර, එංග ල-
�තය හ�ෙ� පළ� ෙට�� තර ගය ල�� 
227�� පරා ජය � ඉ�� යාව (68.3) �� 
වැ� තැනට ඇද වැ� ෙම�  ඔ�ෙ� � යා-
වට (69.2)  ��වැ� �ථානය ලැ� �ෙ�.

ඒ අ�ව එංග ල �තය, ඔ�ෙ� � යාව සහ 
ඉ�� යාව අතර අව ස� තර ග යට එ��ම 
සඳහා ප්රබල ��ෙකා� සට න� ��මා-
ණය � �ෙ�.

 ෙකෙ� ෙවත� ෙ� වන �ට එංග ල�ත 
ඉ��යා ෙට�� තර ග මා ලාව එ� �ර ණා-
�මක සටන බවට ප�ව ඇ�ෙ� ෙට�� 
�ර තා ව �ෙ� අව ස� තර ග යට එ�වන 
ක�ඩා යම �ර ණය ව�ෙ� ෙ� ෙ� තර-
ගා ව �ෙ� ප්ර� ඵ ලය මත බැ��. ද�� අ�-

කා� ෙට�� සංචා රය ක� යෑම ෙ�� ෙව� 
ඔ�ෙ� � යා වට ��� ඇ�ෙ� එම තර ග මා-
ලාෙ� ප්ර� ඵ ලය ලැෙබන �� බලා ��ම 
පම�.

එංග ල �ත යට ෙහා ඉ�� යා වට අව ස� 
තර ග යට එ�� මට න� ඉ�� තරග 3ම 
ප්ර� ඵල ස� තව �මා �ය �� අතර, තරග 
�ස � ම �� ෙතාරව �මා ව�ෙ� න� එ� 
වා�ය ඔ�ෙ� � යා වට ලැෙබ� ඇත.

 තරග 4�� සම ��ත ඉ��ය - එංග-
ල�ත ෙට�� තර ග මා ලාෙ� පළ� තර ගය 
ජය ග� එංග ල �තය අවම වශ ෙය� තව� 
තරග 2ක ජය �� කර ගත ෙහා� ඔ��ට 
අ� �� ෙට�� �ර තා ව �ෙ� අව ස� තර-
ග යට එ��ෙ� අව �ථාව �� ෙ�. ඒ සඳහා 
තර ගා ව �ය තරග 3-0, 3-1 ෙහා 4-0� ෙලස 
ජය ගත ��ව ඇ� අතර, තව� එ� තර-
ග ය� පම ණ� ජය ගැ�ම ප්රමා ණ ව� 
ෙනාෙ�.

 ෙකෙ� ෙවත� ඉ�� යාව ද ෙ� තර ගා-
ව� ෙ� ඉ�� තරග �ෙන� අවම වශ ෙය� 
තරග 2� ජය ගැ� මට (2-1� ෙහා 3-1�) 
සම� �ව ෙහා� ඔ��ට අව ස� තර ගෙ� 
ෙ�ර� �වර ව� ඇත. 

ෙට�� තර ග මා ලාව 1-1� ෙහා 2-2� 
ෙලස ජය පරා ජ ෙය� ෙතාරව �මා �ව-

ෙහා� ඔ�ෙ� � යා වට අව ස� තර ග යට 
එ��ෙ� අව �ථාව �� වන අතර, එංග ල-
�තය තරග 2-1�, 2-0� ෙහා 1-0� 
ෙලස ජය ග� ලැ�ව ද  වා�ය �� 
ව�ෙ� ඔ�ෙ� � යා වට ය.

 ෙ� අතර, වසර 18කට ප�ව 
ද�� අ� කා වට එෙර �ව ෙට�� 
තර ග මාලා ජය� �� ක ර ග� පා�-
�තා නය ප්රසාද ල�� සට හෙ� 5 
වැ� තැන ද�වා ඉ� � යට ෙගා� ඇ� 
අතර, ද�� අ� කාව 6 වැ� තැනට වැ� 
�ෙ�.

 එෙම�ම නවක �ඩක ක�� 
ෙ�ය��ෙ� වා�තා ගත �� හ ර ඹය ෙ��-
ෙව� බං�ලා ෙ� ශ යට එෙර� පළ� ෙට�� 
තර ගය ජය ග� බට �ර ඉ��ය ෙකාෙද� 
�ල ද ඉ� � යට පැ�ණ ��.  ඔ�� 7 වැ� 
තැනට පැ�ණ ඇ�ෙ� � ලංකාව 8 වැ� 
තැනට ඇද දම ��. බං�ලා ෙ� ශය ප�-
ව�ෙ� 9 වැ� �ථාන ෙ�ය. 

අ� � එ� තරග �� � ව ර �� ��ව නව ��ස�20 �� 
�ක� තර ගා ව � ය� ආර�භ �� මට එ�ස� අරා� එ�� 
රා�ය �ර ණය කර ඇත. ෙ� වසෙ� ෙදසැ �බ� මාසෙ� �ට 
ලබන වසෙ� ජන වා� මාසය ද�වා පැවැ �� මට අද හ� කරන 
ෙ� තර ගා ව �ය ආර�භ ව�ෙ� එරට �ක� පාලක ම�ඩ-
ලෙ� Emirates Cricket Board (ECB) �� ක �ව ෙය�. 
එ� ෙ��� �ක� පාලක ම�ඩ ලෙ� සභා ප � ව රයා වන ෙ�� 
නහා ය� මබා ර� අ� නහා ය� එරට රජෙ� ප්රබ ල තම ඇම �-
ව ර ය� වන බැ�� තර ගා ව �ය අ� සා�ථක ව� ඇතැ� �න-
ට ම� අනා වැ� පළ � �ෙ�.

ෙ� තර ගා ව �ය සඳහා �ඩ ක ය� සහ භා� �� මට ෙලාව 
ෙබාෙහා �ක� රට ව� �� උන �� ෙව� ��ව ප� වන බව�, 
�ෙ� ෂ ෙය� ඉ�� යාව �� උන �� ව� ද�වන බව� එ�-
ෙ��� �ක� පාලක ම�ඩ ලෙ� ෙ�ක� �බා �� උ�මා� 
ප්රකාශ කෙ�ය. ඉ�� යාෙ� ප්රබ ල තම �ාපා � ක ය�, ෙබා�-
�� න� �� ය� සහ අ� � එ� ක�ඩා ය� ද ඒ අතර ඇතැ� 
ඔ� �ෙ�ය.

ක�ඩා ය� 6� ඇ� ළ� වන ප�� පැවැ �� මට �ය �ත 
එ� ෙ��� ��ස�20 �� තර ගා ව �ෙ� ක�ඩා ය� �� ක �-
ව� ඉ�� මාසය ඇ� ළත �ර ණය �� මට ද �ය � තය. ෙ� 
තර ගා ව �ය ෙලාව �� �ට තම ��ස�20 �� තර ගා ව �ය බවට 
ප� ��ම එ� ෙ��� �ක� පාලක ම�ඩ ලෙ� බලා ෙපා ෙරා-
��ව � ඇත.       

ෙටා�ෙයා පැරා � ��� උෙල ළට �� �-
ක� ලැ�ෙ� තර ගා ව � ය� ෙලස එ�ස� 
අරා� එ� ෙ�� රා�ෙ� �බා� �වර ෙ� 

වන �ට පැවැ �ෙවන ෙලාක පැරා මලල 
�ඩා ෙගා� � තර ගා ව � යට සහ භා� � 
අට ෙදෙන � ෙග� සම ��ත � ලංකා 

පැරා � ��� ක�ඩා ය මට අ� ග්රා හය 
��� මට ඩය ෙලා� ආ� ආටා සමා ගම 
එ� � ��.

ෙහ�ල �� � �ෙ� ඉස�ෙ� (F64) 
තරග අංශ ෙය� ඉ� � ප� වන ස�ප� 
ෙහ�� ආ ර ��ෙ� නාය ක �ව ෙය� �� 
ෙ� ක�ඩා ය මට ගා�� ඒක නා යක ( 
F46 කා�ඩය -ෙහ�ල �� � �ම ) , ම�-
රංග �බ �ංහ (T47 කා�ඩය -�ටර 400) 
, පා�ත බ�ඩාර ( F42 කා�ඩය -ය�-
�ය �� � �ම) , ��� �යංකා (TF45/46 
කා�ඩය- �ර පැ�ම සහ �ටර 100) 
ඉ�� ම� ක� ණා � ලක (TF46 කා�ඩය 
�ර පැ�ම සහ �ටර 400)  වැ� බලා ෙපා-
ෙරා�� තැ�ය හැ� �ඩක �� කාෙවා 
ෙව�.

ෙ� තර ගා ව � ෙ��  පද �ක ම� �නා-
ගැ � මට � ලංකාව සම �� ව ෙහා� ෙ� 
වසෙ� පැවැ �ෙවන ෙටා�ෙයා පැරා 
ඔ� ��� උෙලළ සඳහා සෘ� වම �� �-
ක� ලැ� මට අව �ථාව �� ව� ඇත. රට-
ව� 134ක සහ භා � �ව ෙය� පැවැ �ෙවන 
ෙටා�ෙයා පැරා � ��� �ඩා උෙල ළට 
� ලංකා ෙව� �ෙද න� �� � ක� ස�රා 
���.

ෙලාක ෙගා� � පද �ක� �න�න 
පැරා � ��� �ලට ඩය ෙලා� අත ෙද�

��ස�20 �� �� යට 
එ� ෙ��� එ� ෙව�

�න� ෙගදර යවා 
සාරා ඔ�ෙ��යාෙ�  

නව�

ෙලාක ෙට�� �ර තා ව �ය උ� �� ෙව�
එංග ල �තය එකට: ඉ�� යාව 4ට වැ ෙ�

 රට   ජය ග්ර හණ 
ප්ර� ශ තය

 ප්රසාද 
ල�� 

 එංග ල �තය 70.2 442

 නව � ල �තය 70.0 420

 ඔ�ෙ� � යාව 69.2 332

 ඉ�� යාව 68.3 430

 පා� �තා නය 43.3 286

 ද�� අ� කාව 30.0 144

 බ.ඉ.ෙකාෙද� 23.8 100

 � ලංකාව 16.7 80

 බං�ලා ෙ� ශය 0.0 0

ප්රසාද ල�� සට හන

� ලංකා පැරා � ��� ක�ඩා යම - ප� ෙපළ - එ�.� ස�ප� ෙහ�� ආ ර�� (නායක), 
එ�.එ� �ෙ�� �ය�ත, එ�.� පා�ත බ�ඩාර, ෙ�.ඒ ස�ත �ලා�, ෙ�.� ගා�� ඒක-
නා යක, ඉ� � ෙපළ - එ�.� �ව� ඉ��ක, �.එ� ��� �යංකා, එ�.එ�.ඒ සම� ම� රංග 
�බ �ංහ, එ�.�.� අමරා ඉ�� ම� ක� ණා � ලක, �.එ� ���ක ඉ�ද්ර පාල

ශ�� ෙව� වට 
ස�කා�

ආබා ධ ය� ෙ�� ෙව� සංචා රක බට �ර ඉ��ය ෙකාෙද�  
ක�ඩා යම සමඟ අද ඇර ෙඹන ෙදවැ� හා අව ස� ෙට�� 
තර ගය අ�� � ��  ඉ� ය� �ඩක ශ�� අ� හස� ෙව�-
වට ෙසෟ� ස�කා� සං� ත යට කැඳ � මට  බං�ලා ෙ�ශ �ක� 
ෙ��� ක� �ව කට �� කර �ෙ�. ස�කා� ඊෙ� ක�ඩා යම 
සමඟ �� � �� සඳහා එ� �ය.

 27 හැ� �� ස�කා� ෙ� වන �ට ෙට�� තරග 15කට �ඩා 
කර ඇ� අතර, එ�� ල�� 818� �� කර ඇ�ෙ� ශත ක ය� 

සහ අ�ධ ශතක 4� සම ��.
 වස රක තරග තහ න ම �� ප� 

ෙකාෙද �ව�ට එෙර �ව  එ��න 
තර ගා ව � යට එ� 

� ශ�� 
ෙ ට � � 
ත ර ග 
�මට ��-

�ෙ� මාස 18 කට පමණ  
ප� වය. පළ� තර ගෙ� පළ� 
ඉ� ෙ�� ල�� 68� �� කළ 
ඔ� ව� පාදෙ� ආබා ධ ය කට  
ල��ම ෙ�� ෙව� ෙදවැ� 

ඉ� ෙ�� ප�� වට පහර �මට 
�� යට �� �ෙ� නැත.
 සං� ත ෙය� ඉව �කළ ශ�� 

ක�ඩා යම �� ��න ෛජව ආර-
��ත �� ෙල� ද ඉව�ව යන බව එරට 

�ක� ආය ත නය පව ස�.
 ෙද�ල අතර පළ� තර ගය ක�� 3�� 

ජය ග� ෙකාෙද�  �ල ෙ� වන �ට 1-0� 
ෙලස තර ගා ව �ෙ� ඉ� � ෙය� ප� ෙව�.       

එ��න සහ ��ස�20 තර-
ගා ව � ය කට �ඩා �� මට ලබන 
අෙ�� මස �� �� මට �ය � තව 
�� ��බා�ෙ� සංචා රය ක� 
�� මට අය �ල �තය �ර ණය කර 
ඇත. ෙදපා ��වය අතර පැවැ� 

එක ඟ තාව මත 
අ ය  � ල � ත 

�ක� ආය-
ත  න ය 
ෙ� �ර-

ණය ෙගන ඇත.එම සංචා රය 
මා�� මස 28 වැ�� ආර�භ 
�මට �ය � තව �� අතර, ඊට 
��ස�20 තරග 3� සහ එ��න 
තරග �� ප ය� ඇ� ළ�ව ���. 
න�� ��බා�ෙ� � ෙ� වන �ට 
උ�ස�න � ඇ� ෙකා�� වසං-
ග තෙ� ත��වය හ�ෙ� ෙ� 
සංචා රය පැව ��ම ෙද� ල ටම 
අ� ත කර ව� ඇතැ� �ග ම නය 
� �ෙ�.       

අය �ල�ත �ෙ� 
��බා�ෙ� සංචා රය ක� ය�

ක�� කැ�� අ�ව ය�ට ඉ�තා ලෙ� ඉඩ� නෑ



එ� ෙම��ර ල��ව වැ�ම 
ක�කාවකට හා වැ�ම අ�ව�ථ 
නාම ෙගා�නකට ��ක� �� 

�� ක�ඩායම වනා� ��� ක�� බව 
පැව�ම අ�ශෙයා��ය� ෙනාෙ�. ඔ�� 
අ�� �ව ද ඒ තරමටම එෙතර ෙමෙතර 
��ව��ෙ� ඇ�ම-බැ�මට ල�ව ඇත.

අ�රාධ�ර �ගෙ�� කරන ලද 
�නට ෙ�ෂ� පව�නා හා ෙමරට 
වැ� වශෙය�ම අවධානයට පාත්ර � 
���ටතම ��ව� ෙලස අ�වාදෙය� 
හ��වා �ය හැ�ෙ� ��� ��ව�ය. 
මෑත කාලෙ� �රා��ඥ��ෙ� ද, 
කලා �ෙ�ෂඥය�ෙ� ද, ර�කය�ෙ� 
ද මහ� අවධානයට ල� � ���ය � 
ක� අ�තෙ�� ෙම�ම ව�තමානෙ� ද 
����ව� කලාවට ළැ�යාව� ��� 
����ෙ� අවධානයට පාත්ර � ෙලාව 
වැදග�ම ෙපෟරා�ක �ථානව�� එක� 
ෙලස සැල�ය හැ�ය. ��� බළෙකා�ව 
කා�ප ර� ��� ��මාණය කළ බව 
සැල�ණාද එ� ඉ�හාසය ඇරෙඹ�ෙ� 
ඊට ශතව�ෂ ගණනාවකට ෙපරය.

���ය ව�තමානෙ� ෙලාක උ�ම 
�රාව��ව� �මට බලපෑ ප්රධාන 
ල�ෂණය ව�ෙ� එ� ද�නට ලැෙබන 
��ව�ය. ���ෙ� ප්රධාන ��ව� 
ප��ය මහා ප�වත බෙඳ� බට�ර ප්රෙ�ශ 
��ණෙත� ��ටා ඇත. ෙමම ප�වත 
ෙබයදය ප�වත පා�ල �ට අ� 120� 
පමණ උස�� ��ත ෙ�. එ� අ� 67� 
��ඝ � ප්රෙ�ශයක ෙමම ��ව� �කගත 
හැ�ය. කැටප� ප�ෙ� ද�නට ලැෙබන 
��� �ව�� අනාවරණය ව�ෙ� �.ව. හ�වන �යවෙ�� 
ෙම� ��ව� ප��යය� පමණ �� බවය. ෙම� �නට ඉ�� 
� ඇ� �ප ප්රමාණය 23 � වන අතර ඒ �ය�ම �ප �� �ප 
ෙ�. එම ලලනා �ප වලා�� අතර පාෙව�� ��න ආකාරයට 
ද�වා ඇ� අතර �ය�ම �පවල උ�කය පමණ� �මවා 
��ම �ෙ�ෂය. ���ෙ� ද�නට ලැෙබන ��ව� ප්රමාණය 23 
� බව උ����ෙ�වා මහතා සඳහ� කළ ද ඊට ��ව��ෙ� 
එකඟතාවය� ෙනාමැ� බව ෙපෙ�. මා�ංග අමර�ංහ, 
රාජා ද ��වා හා ච�� �ච� ද ��වා යන ��ව�� එම 
සං�ාව 21 � බව පැව�ව ද අ�ර මන�ංග මහතා සඳහ� 
කර�ෙ� ඉතා මෑත කාලෙ�� ම�ම සං�කෘ�ක අර�දෙ� 
සංර�ෂණ ක�ඩාය� ��� කැටප� ප�ෙ� �ටත ���ෙ� 
�� �� �ප ��පයක අවෙ�ෂ ෙසායාග� බව�. තව ද ��� 
��ව� අතර සැඟ�� �ප ෙදක�� ඇ� බවට ෙප�වා � 
ඇත. න�දෙ�ව �ෙ�ෙ�කර මහතා ද ෙම� ��ව� 23 � 
ඇ� බව සඳහ� කරන අතර එ�ලාවල ෙ�ධාන�ද ��ය� 
ප්රකාශ කර�ෙ� �නට ෙම� ෙ�ෂව ඇ�ෙ� ��ව� 19 � 
පමණ� බව හා ඉ� �පය� �නාශ � ඇ� බව�ය. ��� 
ප�වත ෙබයදෙ� �නට ෙ�ෂව ඇ� අ��ෙගාචර � ප්රමාණය 
��බඳව ද එකඟතාවය� ෙනාමැ� ත��වය� �ළ ෙමරට 
��ව� කලාෙ� ��ෙ�ෂ කඩඉම� ෙප��� කරන ��� 
��ව� ව�� ��පණය ව�ෙ� ක��� ද එන� ෙම� ව�� 
�ෂය ��බඳව උග�� අතර ��ධ මත පැව�ම අ�මය� 
ෙනාෙ�. ව�තමානෙ� ��න �ය��ට පමණ� ෙනාව ��� 
� �යෙවන �ගෙ� ර�කය�ට පවා �ත්ර ම�� ප්රකාශ වන 
අදහ� හා එම ලලනාව� �මකට ��ද ය�න ප්ර�නය� �ය. 
අටවන ශතව�ෂෙ�� �ය� �යන “වජ්රම�” නමැ�තා ද ප්ර�න 
කර�ෙ� ෙමම ලලනාව� ක�ද? �ම� ��ස ෙම� වාසය 
කෙ� ද ය��.

ෙමරට ප්රථම �රා�� ෙකාමසා��වරයාව �� ෙබ� 
මහතා ෙ� ��ව�ව�� කා�ප ර�ෙ� �ෙසාව�� හා 
ෙ��කාව� අසල ඇ� ��රංගල �හාරයට ව�දනාෙ� යන 
අ�� ��පණය වන බව සඳහ� කර ඇත. ර�ව� ක�� 
���ය ද ��ව� ක�� වලා�� ද ���ලතා හා ෙ�ඝ ලතා 
���� කරන බව ෙසනර� පරණ�තාන මහතාෙ� මතය ෙ�. 
ෙගා�තැන සඳහා අව� � වැ�ස� ඒ හා ස�බ�ධ � ���ය�, 
කා�තාව�� ෙ�ව�වෙය� �දන ලද බව එම මහතාෙ� 
අදහස වන අතර එම මතය ��බඳ අදහ� ද�වන න�දෙ�ව 
�ෙ�ෙ�කර මහතා ප්රකාශ කර�ෙ� �ංහල ����ව� අතර 
���ලතාව� ෙහා ��� �මා�කාව� ෙනාමැ� බවය. ෙමම 
�� �ප සමග වලා�� ���ම �සා ෙද�ෙලාව ��පණය 
වන බව ��වාස ෙකෙ�.

හැව� මහතා ��ත ෙද�ෙලාව බලා ව�දනාෙ� යන 
කා�ප ර�ෙ� �ස�� හා ෙ��කාව� ෙම�� ��පණය 
වන බව ද�වා ඇත. මා��� �ක්රම�ංහ මහතාෙ� අදහස 
ව�ෙ� �ය ෙ��කාව� සමග උය� ෙක�ෙය� ප� �ය 
ෙක�යට බ�න කා�ප ර�ෙ� අ�තඃ�ර ��� ෙ� �පවලට 
�ෂය � ඇ� බව�.  වලා�� අත�� නැ ෙඟන අ��� ��ෙ� 
උ�කය පමණ� ��ෙවන ප�� ඇඳ �ෙබන �සා ෙ� 
�ත්රව�� �� අ�සරාව� �ව�ය ෙ��කාව� සමඟ පැ�ණ 
ම�වැ� වැ�ස�ම ��පණය වන බව ආන�ද �මාර�වා� 
මහතාෙ� අදහස ෙ�.

මෙ� මහතා ෙ� ��ව� ��බඳව අදහ� ද�ව�� ෙම�� 
රජ �මා�ය� හා ඇෙ� ෙමෙහකා�ය� ��පණය වන බව 
ෙප�වා ෙද�. කාල ව�ණ තැනැ��ය ඇෙ� �වා��ව ෙවතට 
ම� ව��ය� අ�ලාෙගන ��න බව ඒ මහතා වැ��රට� 
සඳහ� කර �ෙ�.

ෙ� �පව�� අ�සරාව� ��පණය වන බව ෙබ�ජ�� 
ෙරාල�� මහතා පවසා ඇත. අබය ආ�ය�ංහය�ෙ� මතය 
ව�ෙ� ෙම�� කා�ප ර�ෙ� �ය�ය� ෙදෙදනා වන 
ෙබා� සහ උ�පලව�ණා ��පණය වන බවය.

“��� ���කාෙවා කා�ප ර�ෙ� �ය�ෙයාම ෙව�” යන 
ග්ර�ථය රචනා කළ ෙසෙන�ර�න මහතා එම ග්ර�ථෙය� 
��� ��ව�ව�� ��පණය ව�ෙ� කා�ප ර�ෙ� 
�ය�ය� බවට ෙබාෙහා ත�ක �ත�ක ෙගන එ�.

ෙමම �� �ප අතර වයසක ��යකෙ� �පය� ද�නට 
ලැෙබතැ� ද එෙහ�� ෙමා��ෙ� ��මය භාවය ප්ර��ෙ�ප 
වන බව හා වයසක පා�කාව� යටෙ� පාලනය වන 
නා�ාංගනාව� ��ස� ෙ� �� �පවලට �ෂය ව�නට ඇ� 
බව �ර�යගල මහතාෙ� අදහස ෙ�.

රාජා ද ��වා මහතාෙ� මතය ව�ෙ� ෙම�� ��පණය 
ව�ෙ� මහායා�කය�ෙ� තාරා ෙදවඟන බව�.

ෙබ�� �යංක මහතා සඳහ� කර�ෙ� ෙ� ��ව� ව�� 
සමකා�න ක�� සමාජෙ� �ය ෙ��කාව� ��වරාග� 
��න කා�තාව� ෙප��� කරන බවය.

ච�� �ක්රමගමෙ� මහතා වලා��ව�� ම� වන ෙ� ඇඳ 
ඇ� ෙමා�� තාරකා ක�� ෙලස සැල�ය හැ� බව ප්රකාශ 
කර�.

ලංකා රාවණා රාජධා�ය� ��බඳව ක�කාව� ෙගෙනන 
ආ�ය�ස ෙසෙන�ර�න මහතා ෙමම ��ව� ම�� නව 
ව�ලභය� ෙසායා �ද �මට පැ�� 
�� අ�සරාව� ��පණය වන 
බව සඳහ� කර �ෙ�.

මා�ංග අමර�ංහ මහතා ප්රකාශ කර�ෙ� ��� ක�� 
වනා� කා�ප ර�ෙ� මා�ගෙ� �� ��� බවය.

අ�ර මන�ංග මහතා ප්රකාශ කර�ෙ� ��� ක�� 
අ�සරාව� ෙලස ��ගැ�ම වඩා� තා��ක බව�.

ෙසනර� �සානායක මහතා මා��� �ක්රම�ංහ මහතා 
ෙගන එන මතය සනාථ කරන අතර ක�� �ස� ඉ��ප� 
කර�� ඉතා තා��කව ෙප�වා ෙද�ෙ� ෙමම�� රජ 
උයෙ� �ය ෙක�ෙ� ෙයෙදන අ�තඃ�ර ��� ��පණය 
වන බව�. ෙමම අ�ථකථන අතර, අ�ථකථන තව පැවැ�ය 
හැ�ය. ක�� වනා� ක����� �වැර� ෙලසම හ�නාග� 
එ� අ�ථ කථනය� පව��ෙ�යැ� අ�මාන කර�ෙ� න� 
ඉ�� මත �ය�ලම �සාව� ෙව�. තා��ක ස�ය එය�.

ෙමම අ�ථකථන ඉ��ප� ��ෙ�� එම ��ව�� �නට 
ෙ�ෂව ඇ� ��ව� සාධක, ��� ��� �, ��ව�� ���ම, 
කා�ප �වත, සමකා�න ෙ�ශපාල�ක හා ආග�ක ප�සරය, 
සා�� �ලාශ්ර, ���ය අව�� හ� � �රා���මක සාධක 
හා ��ව� ෛශ�ය උපෙයා� කරෙගන ඇ� බව ෙපෙ�.

��� ��ව� අ�ථ ��පණය ��ෙ�� ���ෙ� ඇඳ �� 
සම�ත ��ව� ප්රමාණය ��බඳව අවධානය ෙයා� � ඇ��� 
ෙසායා බැ�ම වැදග� වන අතර �නට ලලනා � 23� ෙ�ෂව 
ඇත� ��� �වලට අ�ව එම � �යෙවන සමය වන�ට ද 
ෙම� ��ව� 500� ෙ�ෂව �� ඇත.

“ෙනා�ඳ ක�� ��ර� අප ��ල� ���� ප�
ප��ය අ�න� සහ ය�නා..” 
(44 කව ෙලා�බ�ඩාර 1999-29)

“��ල� �ව ��� ��බර �� ��
එ(න ෙම) පතා දන� මන ග�නා ��
ප��යය� අ�න� ���� �කා ��
බැ�ෙමා කාථක� යහ� වැ ස��” (��ය�ෙ� 1963-267)
ෙමම 500යන සං�ාව අ�ශෙයා��ය� ෙනාව සැබෑව� 

�ය හැ� බව ෙසනර� �සානායක මහතා තම “��� ��ව�” 
ග්ර�ථෙ� සඳහ� කර ඇත.

ක�� රජකල 500කට� එහා �ය ��ව� ස��ය� 
පැව�ෙ� න� එම සම�තය ��බඳව �නට ෙ�ෂව පව�න 
��ව� 23� ඔ�ෙ� අ�ථකථන ඉ��ප� ��ම �වැ�� ෙ� 
�� අප �ළ ප්ර�නා�ථය� පැන න�.

එය වඩා� ප්රබල ව�ෙ� �නට ෙ�ෂව ඇ� ලලනා 
�පය�ෙ� ඉ�ය� හා �ව�පය� ද ��ධ�වය� ගැ�ම 
�ළ �නට ද�නට ෙනාමැ� ලලනාෙවා ෙකබ� � අ�� 
දරාෙගන ෙකබ� ඉ�ය�ව�� ��ෙ��� අ�මාන ��මට ෙහා 
ෙනාහැ� �සාය. අද ද�නට ෙනාලැෙබන ��� ළ�� ��ප 
ෙදෙන� ��බඳව ද ��� �ව�� ෙහ� ෙ�.

“ තන ර�ම� ෙවණ අ�� ග� ෙහා ර� ව� �
��� ෙමෙල� එක� ෙනා ෙම ෙබ(ෙණ�)”
එ�� �ණාව� අ�� ග� ලලනාව� ��බඳ �යෙ�.

එෙ�ම ර� ෙසා� �ය� �ග� ��ය� �� බව� 
�වල සඳහ�ව ඇත. එෙ� න� තව� එවැ� 

ෙවන�ක� ස�ත �� �ප ෙම� �ෙබ�නට 
ඇ� බව ඉ� මනාව සනාථ ෙ�. අ�ර 
මන�ංග මහතා තම “��� �ත්ර” න� 
කෘ�ෙ�� ෙමව� අදහස� ද�වා ඇත.

අතෙළා�ස� පමණ� �ත්ර සං�ාව� 
ඉවහ� කරෙගන �ශාල �ත්ර ක�මා�තයක 
�ය� �ෂය ගැට�වලට ���� ඉ��ප� 
��ම සැබැ��ම අ��ය.

“කා�ප ර�ෙ� ��� ආලකම��ව” 
මැෙය� ග්ර�ථය� රචනා කරන 
ච�� �ක්රමගමෙ� මහතා ද ��� 
��ව� ස�බ�ධෙය� ඉ��ප� � ඇ� 
අ�ථකථනය�� අ����ක� �ෙ�චනයට 
ල� කර�� අදහ� ද�වා �ෙ�.

ලාංෙ�ය ��ව� කලාෙ� �කාශනය 
��බඳව ප�ෙ�ෂණ කරන ෙබාෙහා 
��ව�� ��� ��ව� ප�කර යාෙ�� 
ඒවාට අ�ථ ��පණය� ද එ� කර�� 
යාමට ෙපල�ෙ� මාන�ක�වය� සක� � 
�ෙබන බව ෙපෙ�. එය ශා��ය සමාජෙ� 
අව�තාවය� ද නැතෙහා� තම�ෙ� 
සල�ණ� ශා��ය සමාජය �ළ ජ�ත 
��ෙ� අර�ණ��� පැහැ�� ෙනාෙ�.

1950� ෙකාළඹ ෙට��ක� ෙකා��ෙ� 
�ත්රාංශෙ� �ත්රාචා�ය පා��ෙ���ෙ� 
ෙසංෙකාලෙ� සැලැ�� ��� 1963� රජෙ� 
ල�ත කලායතනෙ� පාර�ප�ක �ංහල කලා 
හා ෙමා�තර ��බඳ ක�කාචා�ය 1979� 
මහාවංශෙ� ව�තමාන ෙකාටස ��ෙ�� එ� 
කලා ��ප ප��ෙ�දය �� 1982� ම�ම 
සං�කෘ�ක අර�දෙ� ප්රධාන �ත්ර ���යා � 
කලාමා�, කලා��, කලා �ෂණ ස�මාන 

ලබා ග� එ�.�. චා�� මහතා තම “පාර�ප�ක �ංහල 
����ව�” ග්ර�ථෙ�� ��� ��ව� ��බඳව ද�වා ඇ� 
අදහස ෙම�� ෙගනහැර ���ම ව�.

“��� �ත්ර රස���න ෙ� උග�� �යන එක ��ම�ව� 
�වමනා නැහැ. ෙ� අයෙ� ��� රස��මට බාධාව� ෙවලා 
�ෙයනවා. ���ය ගැන පැණැස වෙ� නැණැස ෙමෙහය � 
උග�� ෙනාෙය� මත ප්රකාශ කර �ෙයනවා. ර�ක�වය 
�� ඉෙව� �� �යා �මට තරම� අමා��. කලා කෘ�යක 
ෙ��ඨ�වය, ආ�වාදය ලබ�ෙන කලා ර�කෙය� පමණ�. 
උග�� ආ�වාදයට වඩා මත පළ ��මට නැෙමනවා. කලා 
කෘ�යක ෙ��ඨ�වය ර� ඇ�ෙ� තරග �ෙම� එහාය. ඔය 
�ත්ර සා�� අ�� උග�ක� ද�වන අයට ෙපෙන�ෙ� 
එක ��යකට. �ත්ර ඇ�ෙ� ��කම� නැ� කලාකාරය�ට 
ෙපෙන�ෙ� තව� ��යකට. ග�බද උපාසක අ�මා ෙකන�ට 
ෙපෙන�ෙ� ෙවනම �ව�පය��. (චා��� 2000-27)

එම අදහස හා බැෙඳන කතා �වත� ද ෙම�� ���ම ���ය. 
ෙ�. �ඩා ද�ව�ෙ� �සලතා එ� ���මට සං�ධානය කරන 
ලද එ�තරා �ත්ර ප්රද�ශනය� නරඹ�� �� ��ස� අතෙ� 
� මෙනා ෛව�වරෙය� එ� �� ර� පැහැෙය�ම පමණ� 
අ�න ලද “මෙ� ප�ල” ෙල�� න� කරන ලද ��වම� 
ෙප�නා ප්රකාශ කරන ල�ෙ� එම ��වෙ� පැහැෙය� එය 
අ�න ලද ද�වාෙ� මාන�ක �ා�ලතාවය� ෙප�වන බව 
හා එම ද�වාට මාන�ක ප්ර�කාර අව� බව�. එම �ත්රෙ� 
ව�ණය ��බඳව අදහ� ��� එ� �� සමාජ ��ඥෙය� 
ප්රකාශ කරන ල�ෙ� එය තම ප�ල ��� ආදරය �� ෙනා� 
ද�ෙව� ��� අ�න ල�ද� බව හා එම ප�ලට උපෙ�ශන 
ෙ�වාව� අව� බවය.

උග��ෙ� ෙමම ගැට�ව �ස� ගැ�මට අ�ළ ��වම ඇ� 
ද�වා එම �ථානයට කැඳ� අතර ර� පැහැෙය� පමණ� 
�ත්රය ඇ�මට ෙ��ව ෙලස එම ද�වා සඳහ� කරන ල�ෙ� 
තම පාට �� ෙප��ෙ� ඉ��ව ��ෙ� ර� පාට �ර� 
පමණ� බව හා එම �සා එම ර� පාට �ෙර� පමණ� 
��වම අ�න ලද බව�.

��� ��ව� අ�ථ ��පණය එෙ� ෙනා�ය ��ය. ම�ද 
ඒ වනා� ලාංෙ�ය ��ව� කලාෙ� ඓ�හා�ක කැඩපත වන 
ෙහ��. ල��ව ��ව� කලාෙ� ඓ�හා�ක�වය ��බඳව 
ප�ෙ�ෂණ කළ ��ව�� අ�රාධ�ර අව�ෙ� ��ව� කලාව 
අ�යනෙ�� ��� ළ��ට ද අ�ථ ��පණය� ලබා ෙද�� 
ඉ��යට යාමට උ�සාහ ගැ�ම ඓ�හා�ක ��ල� බවට 
ප�ව ඇ� බව �නට ඉ��ප�� ඇ� අ�ථ ��පණ රා�ෙය� 
මනාව ෙපෙ�.

එෙ�ම ඇතැ� අ�ථ ��පණ �ව�ය අ�මතා�ථ 
සාධනෙය�ලා (උ�-රාවණා සංක�පය සාධනය ��ස) 
ඉ��ප� කර ඇ� බව මනාව පැහැ��ය. නැණව��ෙ� නැණ 
ප්රමාණයට උ�ත ෙලස එ�ෙනකා පරයන අ�ථ ��පණ, 
න�ෙගා�, න�� නාම ෙනාඉ�ල�� ඔ�� ෙදස �සලව බලා 
��න ��� ළ�� වනා� ෙමරට කලාෙ� අ�මානය ෙලාවට 
�යාපාන ෙත��ෙඩ� මැ�� අ��වතම �වැ��ය� 
ස�හය�යැ� ෙප�වා�ම ���ය.
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��� ��ව� අ�ථ ��පණය 
��ෙ�� ���ෙ� ඇඳ �� සම�ත 
��ව� ප්රමාණය ��බඳව අවධානය 

ෙයා� � ඇ��� ෙසායා බැ�ම 
වැදග� වන අතර �නට ලලනා � 
23� ෙ�ෂව ඇත� ��� �වලට 

අ�ව එම � �යෙවන සමය වන�ට ද 
ෙම� ��ව� 500� ෙ�ෂව �� ඇත.

��� ��ව� අ�ථ ��පණ
ඓ�හා�ක ��ල�ද?

 උෙ�� අ�ණ��
�රා�� ෙදපා�තෙ���ව

ර�න�ර
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��ව

සමලා��ල�
ෙමම ෙබෟ�ධ ආරාමය ���ෙ� ව��යාව ����කෙ� 

ව��යා - ද�� ෙදමළ ප්රාෙ��ය උප �සාප� ෙකා�ඨාසෙ� 
අ��ල� ග්රාමෙ�වක ෙකා�ඨාසෙ� සමලා��ල��ය. 
ෙමතැනට යා ��ෙ� ව��යා - ෙහාෙරා�ෙපාතාන මා�ගෙ� 
1වැ� සැත�� ක�වට යාර 100� ඔ�ෙබ� ද�ණට වැ� 
ඇ� පාෙර�. එතැ� �ට සැත�� ෙදක හමාර� �ය �ට 
ග�තලාව� හා ෙව�යාය� ද��නට ලැෙ�. ෙව�යාය මැද 
පාර ප� කර යාර 50� �ය ප� ද�� පස ග�තලාෙ� ෙ� 
නට�� � �ද �ම �ක ගත හැ�ය.

එම ක�ග� තලාෙ� ෙකාටස� 70 දශකෙ� � ෙබාර දමා 
කඩා ඇත. �ගැබ ��ටා ��ෙ� ග�තලාවට උ���. එ� 
එ� ෙකානක �ගැෙබ� හතෙර� එක� පමණ ෙකාටසක 
ප� කපා ඉව�කර �ෙ�. �ගැබ ෙ��කාව� මත ෙගාඩනඟා 
�ෙබ�නට ඇ� බවට සාධක �ෙ�.

ග�තලාෙ� �ට අ� හතරහමාර� උ�� ෙම� �ගැබ� ඇත. 
�ගැෙ� ��ක�භය අ� 50 � පමණ ෙ�. ෙමම �ගැෙ� ද�� 
ෙකාටස කපා ප� ඉව� කර එම ප� හා ගෙඩා� අ��� එම 
�ථානෙ� ඉ� කරෙගන යන ��� ෙකා�ල තැ�ම සඳහා� 
එ� ෙපාෙළාව සැක�ම සඳහා� උපෙයා� කරෙගන �ෙ�.

සමලා��ල�� අ�රාධ�ර �ගයට අය� ��ප ෙදක� ද, 
��ෙගයක නට�� ද �� අතර �රා�� ෙදපා�තෙ���ව 
ම�� කැ�� කරෙගන ය�� අවෙලා�ර ෙ��වර 
ෙබා�ස�ව ප්ර�මාව� ද, ��ධ ප්ර�මාවක ෙකාටස� ද හ� 
� ඇත. කැ��ව�� ෙහ� � ඇ�ෙ� ෙමම �ථානෙ� �ග 
ෙදකකට අය� ආග�ක ෙගාඩනැ�� �� බව�. �රා �� 
ෙදපා�තෙ���ෙ� ��ෙගා� ඊ.�/�./ඇ�/57 ප�ඉ� 138, 
190, 185, 201, 152, 153, 176, 163 ම�� ෙප�වා � ඇ�ෙ� එම 
�ථානෙ� ��� ෙකා�ල� ෙගාඩනඟාෙගන යන බව�.

එම �ද�මට බරපතළ හා� ප��වා �� බව�, �රා�� 
�ලධා�� එ� කට�� කරෙගන �ෙ� �� �ෙරාධතා ම�ෙ� 
බව� සඳහ� කර �ෙ�.

1978 � ෙ� ඉපැර� නට��වලට හා� ��ම ගැන 1978 
ෙනාවැ�බ� 17 දරන ව��යාෙ� �ල�ථාන ෙපා�� ප��ෂක 
වා�තාෙ� ෙමෙ� සඳහ� ෙ�.

“ෙමම ප�වතෙ� බට�ර ෙකාටෙ� ��� ෙකා�ල� 
ෙගාඩනඟා ඇ� අතර එ� වැඩ කට�� බාෙගට �ම � ඇත. 
ෙපෟරා�ක ෛච�ෙය� ග�නා ලද ග� ��� ෙකා�ෙ� 

පෙස�� දමා ��ෙම� ෙප� ය�ෙ� බාෙගට �ම කළ ��� 
ෙකා�ල තැ�මට එම ග� පා��� කර ඇ� බවය. ෙකා�ල 
��ප�� �රාණෙ� තැ� බව ෙපෙනන �ය ගැට ෙප ළ� 
ද�නට ඇත. �රාණ ෙගාඩනැ��ලක අවෙ�ෂය�යැ� �ව 
හැ� �රාණ ක�ව� ද එ� �ය.

ෙමම �ෙ� ��� ග� ද, ඒවාෙ� ෙප�ම, �හය හා 
�ශාල�වය අ�ව බලන �ට �ංහල රජව��ෙ� කාලවල� 
පා��� කළ පැර� ඒවාය. අව� � �ටක ඉ��ප� ��ම 
සඳහා ෙමම ග�ව�� එක� භාරයට ෙගන ඇත.

ෙ� සඳහා �ෙබන සා�� :

ඉහත ක�� කෑග�ල ෙපා�� අ�කා� ඇ�.�. මැ��� 
මහතා තහ�� කර�. �රාව�� ප��ෂක එ�.�යෙ�න 
නට�� � ඇ� ෙමම �ථානය අ��� දහසකට වඩා පැර� 
බව ද ඒවා අය� ව�ෙ� අ�රාධ�ර �ගයට බව ද පවස�. 
ෙමම ෙකා�ල ගැ�ය� ��� තනන ලද බව� එ� නායක�වය 
ග�ෙ� ලෑ�� මා�ට� න� අය� බව� සමල��ලෙ� �. 
�ාගරාජා පවස�. සමලා��ලෙ� ඇ�. ඇ�. ක�ද�යා, 
තමා 1949 �ට සමලා��ලෙ� �වැ�ය� බව� 1949 �ට 
ෙ� නට�� �� බව තම� ද�නා වග� පැව�ය. 1949 � 
ෙ� �ථානෙ� ��ර ෙ�වාලය� තනා ගැ�මට ග�වැ�ය�ට 
�වමනා � අතර ඒ අ�ව රා� ෂ��ග� ෙහව� ලෑ�� මා�ට� 
ඒ සඳහා ග���ෙග� �දල� එක� ��මට පට� ෙගන 
1975 � ෙකා�ෙ� වැඩ කට�� ආර�භ කර �ෙ�. අ��ල� 
ග්රාමෙ�වක ඇ�. ෙ�ක� නවර�න� පවස�ෙ� 1975 � 
ද�� �යඟය ෙ�� ෙකාට ෙගන අ�ව� පා�ව� �� � 
ෙහ�� ජනපදවා��ට රජය ��� සහනාධාර වැඩ �� අතර 
එවකට �� ප්රාෙ��ය ආ�ය� �ලධා� �ව��දර� ෙග� 
අවසර ෙගන සහන වැඩ� වශෙය� ෙමම ෙකා�ල තැ�ෙ� 
කට��වල ගැ�ය� �රත � බව�. 1975 � ෙමම ග�තලාෙව� 
ෙකාටස� ව��යාෙ� �ධායක ඉං�ෙ�� ��� ��රවා හැර 
එම ක�ග� පාරව� තැ�මට ෙයා� ෙගන ඇත.”

�රා�� ෙදපා�තෙ���ව ම�� ෙම� කැ�� අරඹා 
ගෙ�ෂණය කරන �ට �ගැ� ග�භෙ� ග� ආසනය අසල 
නැ ෙඟන�ර පැ�ෙ� �ම �� ��ග�� ෙනළන ලද 
����මයකට අය� ව� අෙ� ඉහළ ෙකාටස ෙසායා ගත හැ� 
�ය.

ව��යාව �සාප�වරයාෙ� උපෙද� මත උප�සාප� ආත� 
අමර�ංහ මහතා සමඟ 1978 � එම �ථානයට �ය �රා�� 
ෙදපා�තෙ���ෙ� වැඩ අ�කා�වරයාෙ� වා�තාෙ� ෙමෙ� 
සඳහ� ෙ�.

“ග�තලාෙ� ද�� ෙකාෙ� ප� ක��ය� ද�නට ලැෙ�. 
එ� කැ�� ග� ක�ව� ඇල� �ෙ�. ෙමය ���ෙ� ග� 
තලාෙ� �ට අ� 5� පමණ උසටය. ෙමවැ� ෙගාඩනැ�� 
හතර ෙකාෙ�ම �� ඒවා �� �නාශ � ඇ� බව ෙපෙ�. 
�ථානය අවට වළං කැබ�, ෙප� උ� කැබ�, ගෙඩා� 
ද�නට ලැෙ�. ග�තලාව මත �ගැෙ� යැ� �තන අවෙ�ෂ 
මැද ෙකාටෙ� ග� තලාෙ� ප�ෙපළ 7�. ඒවා අ� 4� අඟ� 
ෙදක� පළලය. ෙමම �ථානෙ� �� �රාව��වලට කර ඇ� 
�නාශය අ��ශාලය. ෙම� මැද ෙකාටෙ� අ� 27� පමණ �ග 
අ� 14.9� පළල ��ෙලයා� ෙකා�ල� සා� �ෙ�.

ව��යාව �සාප� සහ �ල�� වැඩබලන �සාප� 
�. �ද�නායක මහතා 1978.10.10 �ත�� �රා�� 
ෙකාමසා�� ඇම� ��යක ෙමෙ� සඳහ� ෙ�.

“ෙමම �ථානෙ� ඇ� ගෙඩා�, වළං කැබ�, ග� ක� 
අ�ව ෙප� ය�ෙ� ෙමම �ථානය අ�රාධ�ර �ගයට අය� 
කාල �මාෙ�� ෙබෟ�ධ ව�ද�ය �ථානය� බව�. මෑත� 
වන��ම ෙමම  ෛච�ය ආස�නෙ� ��� ෙබෟ�ධ පැර� 
ගම� � මහම�ල��ලම ග�වැ�ය� ෙම� ෙබෟ�ධ වතාව� 
සහ �ද �ජා පැවැ�� බව �නග�නට ඇත. �නට ම�ක�ද 
� දළ� �හාර�ථානෙ� �රා�� ගෙ�ෂණ කට��වල ෙය� 
��න �රා�� ප��ෂකද ෙමම �ථානයට ෙග�වා ප��ෂා 

කෙළ�. ඔ�ෙ� අදහස ව�ෙ� ද 
ෙ�වා අ�රාධ�ර �ගයට අය� 
ෙගාඩනැ�� වන අතර ෙබෟ�ධ �ද 
�ජා සඳහා පැව� �ථානය� බව�.

1979 ෙපබරවා� 01 � 
සමල��ලෙ� �රා�� කැ�� 
කට�� ඇර��. �මාරක ප��ෂක 
ශර� ව�තල මහතා �රා�� 
ෙකාමසා��වරයාට යැ� වා�තාෙ� 
කැ�� සහ ෙසායා ගැ�� යටෙ� 
ෙමෙ� සඳහ� කර ���.

“��රා �රාප� � අ� 3 x 3 � 
�ථර කැ� ග� ආසනය�, ස�ක 
ග� �පය� මත ෙපර� ���. එම 
ග� ආසනය යට කැ�ෙ�� �රා�ය 
��ග� ප�� කැබ�, ��ගලක 
කැබ� ද, �� කහපන කා�ය� හා 
ර� පබ�ව� ද ප� සමඟ �ශ්ර � 
හ� �ය. අ� එක හමාර� ගැ�ෙ� 
�� �� කහපත (කා�) ෙදක� හ� 
�ය. ��ෙ� �ට ග� ප�වතය ද�වා 
ග�භෙ� ස���ණ උස උ�� පැ�ත 
අ� 3�. ද�� පැ�ත අ� 2�. ෙමම 
ග�භය, ෙහා�� ��� ප��ෂා 
කර ඇ� බව�, ඔ�නට අනව�, 
“ය�ත්ර ගෙ�” �� �� කා�, ග�භය 
�ළට දම�නට ඇ� බව� ෙපෙ�. 
ග�භයට උ�� සහ ආසනයට ය�� 
��ෙ�යැ� ��ය හැ� ය�ත්ර ගල 
ෙසායා ගත ෙනාහැ� �ය.

�� ෙගාඩනැ��ල 
�පාකාරෙය� �නට ���වැෙ� 
සහ �ග�හ���ලෑෙ� පා� ඇ� 
ප්ර�මා ගෘහවලට ෙමම ෙගාඩනැ�� 
සමානය.

�රා�� ෙකාමසා��වරයා 
1979 ෙපබරවා� 12 �න දරන ඊ�/
�/එ�/57 වා�තාෙ� සඳහ� කර 
ඇ�ෙ� ෙම� ග�භ ගෘහය මැද �� 
ච�රස්රාකාර ගල� හ� � ඇ� බව� 

එ� මැද හත�� ත�ව� ද�නට ලැෙබන බව�ය. එබැ�� 
ෙමම ගල පා��� කර ඇ�ෙ� ප්ර�මාව� ස� ��මටය. ෙ� 
ප්ර�මාසනය ඉ���ට �� �� ����මයකට අය� ව� අෙ� 
කැබැ�ල� අඟ� හය� යට �� කැ�ෙ�� හ� �ම වැදග� 
සා��ය�. ෙම� �� ෙසායා ග� �රාව�� අතර ��� ��ව 
�ගයට අය� �� කා� හ� �ම ඉතා වැදග�ය. ��මෙග� 
වහලට ෙස�� කර �� උ�ව�� රා�ය� ෙසායා ෙගන �ෙ�. 
ෙම� �ගැ� ෙදක� ��� බව ෙපෙ�.

සමලා��ල� ��පය �� �ථානයව��යාව -ම�ක�ද �රාණ �හාරෙ� නට��

 සමලා��ල�� ��ප ෙගාඩැ�ල�

සමලා��ල� ��පය ආස�නෙය� හ� � 
අවෙලා�ෙ��වර ෙබාස� ��මය.

(ම� සබැ ෙ�)
 බ��ල �ණර�න  

උ�� නැෙඟන�ර ෙබෟ�ධ උ�මය 05

ව��යාෙ�
වැළ��

ෙබා� �ද��

�� ෙගාඩනැ��ල �පාකාරෙය� 
�නට ���වැෙ� සහ �ග�හ���ලෑෙ� 

පා� ඇ� ප්ර�මා ගෘහවලට ෙමම 
ෙගාඩනැ�� සමානය.
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පිටුව

2021 පෙබරවාරි 11 බ්රහසෙතින්දා

පහන් විජේ ජේ කර  

අනාගතයේඅවශ්යතාසපුරාලීමට
නීතිවෘත්තියසකස්කළහැකික්රමපිළි
බඳවඅවධානයයයාමුකරමින්ශ්රීලංකා
නීතිඥසංගමයයමවරසංවිධානකරන
'ජාතිකනීතිඥසමමන්්රණය'යහට
(12)සහඅනිද්දා(13)යකාළඹගලධාරී
යහෝටල්පරිශ්රයේපැවැත්වීමටනිය
මිතබවත්,අනාගතවාදය'Futurism'
යත්මාවයටයත්තාත්විකසහය�ෞතික
වශයයන්(VirtualandPhysical)යමවර
එමසමමන්්රණයපැවැත්වීමටකටයුතු
යයාදාඇතිබවත්නීතිඥසංගමයේ
යල්කමනීතිඥරජීව්අමරසූරියමහතා
පැවැසීය.
ඒමහතායමබවපැවැසුයව්යමසමු
ළුවපිළිබඳවදැනුමවත්කිරීමටශ්රීලංකා
නීතිඥසංගමශ්රවණාගාරයේදීයපයේදා

(09)පැවතිමාධ්යහමුවකටඑක්යවමිනි.
එහිදීවැඩිදුරටත්අදහස්දැක්වූඒ
මහතායමයස්දකීය.
'ඉදිරිදශකයේපැනනැඟියහැකි
විවිධාකාරගතිකමාතෘකාපිළිබඳයම
සමුළුයව්දීසාකච්ායකයරනවා.ඒඅනුව
නීතික්යෂේ්රයේවෘත්තිකයන්ටයමසමු
ළුවනිසැකවමවැදගත්.'

සමුළුයව්කමිටුස�ාපතිනීතිඥහිරාන්
දඅල්විස්මහතා
විවිධදෘෂේටියකෝණඔස්යස්අනාගතය
හැඩගස්වාගැනීයමදීනනතිකඋරුම
යන්සහධනාත්මකඅනාගතයක්නිේමා
ණයකිරීයමහිලාඅවධානයක්යයාමු
කළයුතුයි.යමසමුළුයව්පළමුසැසියේදී
ව්ාපාරිකයකාන්්රාත්තුඵලදායීයලස

බලාත්මකකිරීම,ඊවාණිජකටයුතු,
යේරුමකරණනීතියබලාත්මකකිරීම
සහසමාගමනීතියපිළිබඳසාකච්ා
කිරීමටඅවධානයයයාමුකරනවා.
එහියදවනසැසිවාරයේදීනවසුරැ
කුමපත්සහවිනිමයයකාමිෂන්ස�ා
පනත,ඩිජිටල්කරණමුලපිරීම,තත්පර
පනතයටයත්ඇතිවැරදි,යකාළඹ
ව්ාපාරවස්තුහුවමාරුයව්ආරවුල්සහ
ඩිජිටල්අවකාශයේහාසයිබේඅවකා
ශයේඅපහාසකිරීමපිළිබඳවඅවධානය
යයාමුකරනවා.සමුළුයව්ලාං්නයයන්
නිරූපණයයකයරනආකාරයටනීතියේ
ආධිපත්යආරක්ෂාකරගැනීම,සමුද්රීය
ආේථිකකලාපයනියයෝජනයකිරීම,
උපායමාේගිකඅන්තේජාතිකසමබ
න්ධතාවලඅවශ්යතාවපිළිබඳප්රබලව
සාකච්ාකරනවා.'

ඡායා රූ පය - සුජ�ෝ චන ගමජේ 

'ජාතික නීතිඥ සමම න්්ර ණය' 
ජහට සහ අනිද්දා ජකාළ ඹදී

මහින්්ද අලු තජග ්දර  

බලයතියබනවිටගමයදසයනාබැලූ
ඇතැමයද්ශපාලනඥයන්වත්මන්
ආණ්ඩුවවිසින්ගමසංවේධනයකරන
විටවිවිධඅපවාදනඟනබවරාජ්ය
යස්වා,පළාත්ස�ාහාපළාත්පාලන
ඇමැතිජනකබණ්ඩාරයතන්නයකෝන්
මහතාපවසයි.
ඇමැතිවරයායමබවසඳහන්
කයේදඹුල්ල,ගයල්යවල,සිල්වත්ගම
මාේගයේකියලෝමීටර2.6කදුරක්
කාපට්අතුරාසංවේධනයකිරීයමකට
යුතුආරම�කිරීයමඅවස්්ාවටඑක්
යවමිනි.
එහිදීවැඩිදුරටත්අදහස්දැක්වූඇමැ
තිවරයායමයස්දකීය.
'සංවේධනකටයුතුනැවතුණුරටට
පණයදන්නවත්මන්ආණ්ඩුවබල
යටපැමිණියා.සංවේධනයේපදනම
වනගමසංවේධනයකිරීමයමවන
විටආරම�කරතියබනවා.ජනාධිපති
යගෝඨා�යරාජපක්ෂමහතාදුෂේකරගම
නඟාසිටුවීමටකටයුතුසිදුකරමින්සිටි
නවා.තමන්බලයදරනයවලායව්ඒඅය
බලයටයේන්නදහඩියයහලූගයමජන
තාවමුළුමනින්මඅමතකකරගමයදස
යනාබැලූඇතැමුන්අදගමසංවේධනය
කරනවාදැකඒකටඅපවාදනඟනවා.
ග්ාමීයමාේගකියලෝමීටරලක්ෂයක්
සංවේධනයකිරීයමව්ාපෘතියයටයත්
යමමාේගසංවේධනයයකයරනවා.අප
අදරටක්විදියටඅභියයෝගගණනාවකට
මුහුණදීතියබනවා.එයින්ප්රධානමඅභි
යයෝගයතමයියගෝලීයවසංගතයක්වූ
යකාවිඩ්.අයනක්යද්ආේථිකඅභියයෝ

ගය.යමයින්යකායරෝනාතත්ත්වයටඅප
රටක්විදියටයහාඳින්මුහුණදීතියබ
නවා.යකායරෝනාමේදනයටක්රියාමාේග
ගත්යහාඳමරටවල්අතරින්10වැනි
තැනඅපටලැයබන්යන්යමසාේ්ක
ත්වයනිසාමයි.නමුත්යද්ශපාලනබඩ
යගෝස්තරවාදීඇතැමයකාටස්යමයින්
අපඅසමත්යව්වාකියනසිතුවිල්යලනුත්
ඉන්නවා.ඔවුන්යේඑකමඅභිලාෂය
තමයියමවසංගතයහමුයව්අපඅසා
ේ්කයවනවාදැකීම.
නමුත්මාවිශවාසකරනවා,වැඩිකල්
යනායගාස්යමතත්ත්වයමුළුමනින්ම
පාලනයටනතුකරගන්නටඅපටහැකි
යවයිකියලා.අයනක්අේබුදයආේථික

අේබුදය.පැවතිරජයයමරටබංදුවටම
වට්ටලාගියේ.එයහමරටක්තමයිඅප
එදාබාරගත්යත්.
අපග්ාමීයසංවේධනයේඅවශ්යම
ඉසව්හඳුනායගනගමනඟාසිටුවීමසිදු
කරනවා.යමඉදිවනපාරවල්නිසා
යගාඩනැයඟන්යන්ගයමජනතාවයග්
ජීවිත.කවුරුයමානඅවලාදඅපවාද
නැඟුවත්අපවබලයටයගනආගයම
මිනිසුන්යේජීවිතසුවපත්කිරීයමකට
යුත්තඅඛණ්බවඅපසිදුකරනවා.'
පාේලියමන්තුමන්්රීප්රමිතබණ්ඩාර
යතන්නයකෝන්මහතාඇතුළුපළාත්
පාලනආයතනසභිකයයෝයමඅවස්්ා
වටඑක්වසිටියහ.

ඇමැති ජනක බණ්ාර ජෙන්න ජකෝන්

මහින්්ද අලු තජග ්දර  

ශ්රීලංකාවයලාවවැදගත්සංචාරක
ගමනාන්තයක්බවටපත්කිරීයමනව
වැඩපිළියවළක්යවනුයවන්ශ්රීලංකන්
ගුවන්සමාගමසහබණ්ඩාරනායක
අන්තේජාතිකසමමන්්රණශාලාවනව
ගිවිසුමකටඑළැඹතියේ.
ශ්රීලංකන්ගුවන්යස්වයයහිශ්රී
ලංකන්යහාලියඩ්ස්අංශයසහBMICH
ආයතනයදිවයියන්MICEසංචා
රකව්ාපාරයප්රවේධනයකිරීමට
නවගිවිසුමකටඑළැඹතියබනඅතර
යමරටප්රධානයපයේක්යෂේ්රයදකක
පුයරෝගාමීන්යදයදනකුඅතරඇතිකර
ගත්යමනවගිවිසුයමන්අනාගතයේදී
ශ්රීලංකාවප්රධානMICEගමනාන්ත

යක්යලසස්්ානගතකිරීමතවදුරටත්
ශක්තිමත්කරනබවශ්රීලංකන්ගුවන්
සමාගමපවසයි.

BMICHයනුබහුවිධිඅන්තේජාතික
සමුළුසහසමමන්්රණඇතුළුවඕනෑම
ආකාරයකප්රදේශනයක්යහෝවිවාහ
මංගල්යයක්පැවැත්වීමටඅවශ්යසියලු
පහසුකමසහිතප්රමුඛතමසංකීේණයකි.
ප්රධානයවයළඳයපාළවලMICE
සංචාරකව්ාපාරයප්රවේධනයකිරීමට
BMICHවිසින්ශ්රීලංකන්ගුවන්සමා
ගයමවියනෝදසංචාරකඅංශයවනශ්රී
ලංකන්යහාලියඩ්ස්සමඟයමයලස
ගිවිසුමක්අත්සන්කරතියේ.
එමඟින්BMICHආයතනයඔවු
න්යගන්ගන්නාපහසුකමසඳහා
සුවියශෂීමිලගණන්යදනඅතරශ්රී

ලංකන්යහාලියඩ්ස්විසින්ප්රධානMICE
යවයළඳයපාළවලතරගකාරීවාසියක්
ගැනීමටවඩාත්ආකේෂණීයගුවන්
ගමන්සමඟඅයනකුත්සංචාරකපහසු
කමසලසාදීමටඑකඟතාවකටපැමිණ
තියේ.යමරටප්රධානයපයේව්ාපාර
වලපුයරෝගාමීන්යදයදනකුඅතරඇති
කරගත්යමගිවිසුයමන්අනාගතයේදී
ප්රධානMICEගමනාන්තයක්යලසශ්රී
ලංකාවඅමතරආකේෂණයක්ඇති
කරයි.
ශ්රීලංකන්ගුවන්සමාගයමප්රධාන
විධායකනිලධාරීවිපුලගුණතිලක
මහතාසඳහන්කයේMICEසංචා
රකයන්සාමාන්යයයන්වියව්කයට
පැමියණනසංචාරකයන්ටවඩාඅඩු
කාලයකදීවැඩිමුදලක්වියදමකරන
බවයි.MICEසංචාරකයන්යේවියශෂිත
අවශ්යතාසපුරාලීමටවියශෂපැයක්ජ
නිේමාණයකරමින්උපායමාේගික
ප්රයව්ශයක්සලසාගැනීමටසැල
සුමකරනබවදඒමහතාවැඩිදුරටත්
යපන්වායදයි.
ශ්රීලංකායව්ජාතිකගුවන්යස්වය
යමන්මවන්වේල්ඩ්සන්ධානයේ
සාමාජිකයකුවනශ්රීලංකන්ගුවන්
යස්වයයස්වා,සුවපහසුව,ආරක්ෂාව,
විශවාසනීයත්වයසහයවලාවටවැඩ
කිරීයමයගෝලීයනායකයකුයලසස්ථිර
කීේතියක්ඇතිසමමානලාභීගුවන්
සමාගමකි.ගුවන්සමාගයමසෘජුමාේග
සිතියමයුයරෝපය,ඔස්යරේලියාව,මැද
යපරදිග,ඉන්දියාව,අේනිදිගආසියාව
සහඈතයපරදිගප්රධානනගරආවර
ණයකරයි.

ල�ොව වැද ගත් සංචො රක ගම නො න්ත ය කට 
ශ්රී ලංකන් ගුවන් සමා ගම සහ 
BMICH නව ගිවි සු ම කට

ක්රිසන්ති විො රණ   

යබෞද්ධඉගැන්වීයමන්යපන්වායදන්යන්ජාතීන්
සහආගමඅතරසමඟිය,සහජීවනය,එකියනකාපිළි
බඳවවිශවාසයඇතිවජීවත්වීයමවැදගත්කමබවත්,
රටක්වශයයන්දුරගමනක්යෑමටනමඅපඅතර
සයහෝදරත්වය,ශ්රීලාංකිකත්වයයගාඩනඟාගතයුතු
බවත්අධිකරණඇමැතිජනාධිපතිනීතිඥඅලිසේරි
මහතාපැවැසීය.
ඇමැතිවරයායමඅදහස්පළකයේපසුගියදා(09)
කළුතර,කටුකුරුන්ද,ඈතගමශ්රීසුමනාරාමවිහාර
ස්්ානයේඅභිනවධාතුමන්දිරයසහයද්වමන්දිරය
විවෘතකිරීයමඅවස්්ාවටඑක්යවමිනි.
කටුකුරුන්දඈතගමශ්රීසුමනාරාමාධිපති,කළු

තරයතාටමුයණ්උපප්රධානඅධිකරණසංඝනායක
කටුකුරුන්යද්සුභූතිනාහිමියේඅනුශාසනාපරිදි
විහාරස්්දායකස�ාවයමඋත්සවයසංවිධානකර
තිබණි.
එහිදීවැඩිදුරටත්අදහස්දැක්වූඇමැතිවරයායමයස්
දකීය.
'ශ්රීලාංකීයජනසමාජයේඅපරටක්වශයයන්යා
යුතුදුරගමන්කිරීමටනමජාතීන්අතරසයහෝදර
ත්වයසහශ්රීලාංකිකත්වයයගාඩනඟාගතයුතුයි.ඒ
සඳහාබුදුදහයමන්යහපත්ආයලෝකයක්ගතහැකියි.
රයට්ජාතිකසමඟියඑක්පුද්ගලයකුටයහෝකිහිප
යදනකුටකඩාකපපල්කිරීමටඉඩදියයනාහැකියි.
රටක්යලසළඟාකරගතයුතුජයග්හණරාශියක්
තියබනවා.ඒවාළඟාකරගැනීමටඅපඅතරපවතින

මතයේදදුරුකරගනිමින්,ජාතිකඋරුමයන්ආරක්ෂා
කරගනිමින්,එකියනකායේආගමවලටහාසහ
සංස්කෘතීන්ටගරුකළයුතුයි.
යනාබැඳිජාතීන්යේස�ාපතිනියයලසකටයුතුකළ
සිරිමායවෝබණ්ඩාරනායකඅගමැතිවරියයලෝකයේ
යබායහාමයක්ප්රශනවිසඳීමටකතාකයේඇයබුදු
දහයමන්ගත්පන්නරයයන්.ඉන්දියාවසහචීනය
අතරපැවතියුදමයතත්ත්වයසම් යකටපත්කිරීමට
සිරිමායවෝබණ්ඩාරනායකඅගමැතිනියනමත්රිය,
කරුණාව,උයපක්ෂාවවැනිගුණාංගඋපයයෝගීකර
ගත්තා.එකියනකාඅතරඅසමඟියසහනවරයපව
තිනතාක්සමාජයක්යලසඉදිරියටයායනාහැකියි.
අවාසනාවකටයමන්2019දීමුස්ලිමසමාජයේ
යනාමඟගියපිරිසක්යේතුයවන්යමරටක්රිස්තියානි
ජනතාවඉලක්කකරගනිමින්සිදුයනාවියයුතු
සිදුවීමක්වූණා.ඒපිළිබඳවපත්කළවියශෂයකාමි
ෂන්ස�ාවාේතායවන්ඉදිරියේදීයතාරතුරුයහළි
යවයි.එකියනකාඅතරඅසමඟියඇතිවුවයහාත්එය
්රස්තවාදීන්ටසහමිනීමරුවන්ටඉඩදීමක්.ඒසඳහා
අපඅවස්්ාවයනාදීමටජාතිකසමඟිය,ආගමිකසුහ
දත්වයවැඩිදියුණුකරගතයුතුයි.
රජයයලසඅධිකරණපද්ධතියේසංවේධනයට
යමන්මනඩුප්රමාදයඅවමකරමින්ව්වස්්ායව්පව
තිනවිකෘතිකිරීමනිවැරදිකරමින්නවව්වස්්ාවක්
සකස්කිරීමටකටයුතුකරමින්සිටිනවා.කඩිනමින්
නඩුවිසඳීයමක්රමයකටයෑමයමරටටආයයෝජකයන්
යගන්වාගැනීමටවිශාලදායකත්වයක්සැපයීමක්.'
යබන්තරවළල්ලාවිටයකෝරළයේප්රධානසංඝනා
යකමයල්යගාඩශ්රීපුෂේපාරාමාධිපතිත්රිපිටකාචාේය
මයල්යගාඩනන්දහිමිසහකළුතරයතාටමුයණ්සහ
පස්දුන්රටප්රධානසංඝනායකමාගල්කන්යද්ධමමා
නන්දහිමියමහිදීඅනුශාසනාපැවැත්වුහ.
ජාතිකඋරුමප්රාසාංගිකකලාහාග්ාමීයකලාකට
යුතුරාජ්යඇමැතිවිදුරවික්රමනායක,කාන්තාළමා
සංවේධනයපරපාසල්අධ්යාපනහාපාසල්යටිතල
පහසුකමරාජ්යඇමැතිපියල්නිශාන්තදසිල්වා
මහත්වරුන්ඇතුළුවිශාලපිරිසක්යමඅවස්්ාවටඑක්
වූහ.

රටක් ලෙස ඉදි රි යට යෑමට නම් 
අප අතර සල�ෝ ද ර ත්වය-ශ්රී ොංකි ක ත්වය 
පගාඩ නඟා ගත යුතුයි

ඇමැති, ජනා ධි පති නීතිඥ අලි සබ්රි

කළුතරඥාන�ෝදයමහාවිද්යාලනේ94කණ්ායමවිහාරස්ා�නේවිදුලිආනලෝකයනෙනුනෙන්
ස්ාපිතකරතිබුසූරයබලශක්තිපද්ධතියඇමැතිඅලිසබ්රිමහතාවිෙෘතකළඅයුරු.

සංචා ර ක යන්ට 
පලාව සුර ක්ෂි තම 
රට ශ්රී ලංකාව බවට 

ෙත් කර නවා
මහින්්ද අලු තජග ්දර  

රයට්සියලුජනතාවට
යකාවිඩ්එන්නතදීයමන්
අනතුරුවමැයිමාසයවන
විටසංචාරකයන්ටයලාව
සුරක්ෂිතමරටබවටශ්රී
ලංකාවපත්කරනබවසංචා
රකඇමැතිප්රසන්නරණතුංග
මහතාපවසයි.
ඇමැතිවරයායමබව
පැවැසුයව්රටසංචාරකයන්ට
විවෘතකිරීයමන්අනතුරුව
වේතමානතත්ත්වයසහඉදිරි
සැලසුමසමබන්ධයයන්
යපයේදා(08)සංචාරකඅමා
ත්යාංශයේපැවතිවියශෂසාකච්ාවකදීය.
එහිදීවැඩිදුරටත්අදහස්දැක්වූඇමැතිවරයා
යමයස්දකීය.
'මැයිමාසයවනවිටයමරටසියලුයදනාට
යකාවිඩ්එන්නතදීඅවසන්කිරීමටආණ්ඩුව
තීරණයකරතියබනවා.ඒවනවිටසංචා
රකයන්ටයකාවිඩ්වලින්යතාරයලෝකයේ
සුරක්ෂිතමරටබවටශ්රීලංකාවපත්යවනවා.
ජනවාරිමස21වැනිදාරටසංචාරකයන්ට
විවෘතකිරීයමන්පසුවයමවනවිටසංචාරක
ව්ාපාරයක්රමානුකූලවය්ාතත්ත්වයටපත්
යවමින්තියබනවා.
සංචාරකයන්යගන්සමාජයටත්,සමාජ
යයන්සංචාරකයන්ටත්යකාවිඩ්යබෝයනාවී
මටඅවශ්යසියලුපියවරයගනතියබනවා.
යමයතක්යමරටටපැමිණිසංචාරකයන්
යසෞඛ්යමාේයගෝපයද්ශනිසියලසඅනුගම
නයකරන්යන්දැයියසෞඛ්යබලධාරීන්යමන්ම
සංචාරකසංවේධනඅධිකාරියේනිලධාරීන්ද
දැඩිඅධීක්ෂණයකයයයදනවා.
යලෝකයසෞඛ්යසංවිධානයවිසින්අනුමත
කළඉන්දියාවයනාමියල්දුන්යකාවිඩ්එන්නත

අපදැන්යසෞඛ්යසහආර
ක්ෂකඅංශවලඅයටදීමසිදු
කරනවා.ආණ්ඩුයව්අයප
ක්ෂාවයවන්යන්රයට්යසසු
ජනතාවටත්යමඑන්නත
දීමටයි.මැයිමාසයවනවිට
යමඑන්නතදියහැකිසියලු
යදනාටදීමඅවසන්කරන්න
ආණ්ඩුවඅයපක්ෂාකරනවා.
එයහමවුයණාත්අපටරයට්
නැවතසුපුරුදුක්රියාකරකම
ආරම�කරන්නපුළුවන්
යව්වි.වියශෂයයන්මසංචා
රකව්ාපාරයටයමයඉතා
සුවියශෂීතත්ත්වයක්.
යමවනවිටඉන්දියාව,

ජේමනිය,ඉතාලියවයේරටවල්වලින්සංචා
රකයන්යමරටටපැමිණීමසමබන්ධයයන්
කටයුතුකරමින්තියබනවා.සංචාරකසංවි
ධානඒසඳහාකටයුතුකරනවා.පැය24පුරා
ක්රියාත්මකනිරීක්ෂණඒකකයක්අපසංචාරක
සංවේධනඅධිකාරියේස්්ාපිතකරතියබනවා.
1912අංකයඔස්යස්ඒසඳහාසමබන්ධවිය
හැකියි.
අයපඉලක්කයතමයිසංචාරකව්ාපා
රයතිබුණාටත්වඩාඉහළතැනකටඔසවා
තැබීම.යකාවිඩ්නිසාරටමුහුණදීතියබනදැඩි
ආේථිකඅේබුදයටඇතිඑකවිසඳුමක්වන්යන්
සංචාරකව්ාපාරයදියුණුකිරීම.නමුත්අප
යමහිදීරයට්ජනතාවඅනතුයේයහලන්න
සූදානමනෑ.'
සංචාරකඅමාත්යාංශයේයල්කමඑස්.
යහට්ටිආරචචි,සංචාරකසංවේධනඅධි
කාරියේස�ාපතිකිමාලිප්රනාන්දු,අධ්යක්ෂ
ජනරාල්ධමමිකාවියේසිංහමහත්මමහත්මීන්
ඇතුළුඅමාත්යාංශයේහාසංචාරකසංවේධන
අධිකාරියේනිලධාරීහුයමසාකච්ාවටසහ
�ාගීවූහ.

ඇමැති ප්රසනන රණ තංග

බ�ය තිලබද්දී ගම ලදස ලනොබැලූ අය 
ගම සංව ර්ධ නය කරද්දී 
විවි්ධ පචෝදනා නඟ නවා

ප්රා්මිකයසෞඛ්යයස්වා,වසංගත
යරෝග සහ යකාවිඩ් යරෝග පාලන
කටයුතු රාජ්ය අමාත්යාංශයේ නිල
යවේ වන www.statehealth.
gov.lk යවේ අඩවිය ඊයේ (10)
විවෘතයකරිණි.
රාජ්ය ඇමැතිවරුන් වන සිසිර
ජයයකාඩි, මහාචාේය චන්න ජය
සුමනමහත්වරුන්යේසහ�ාගිත්ව
යයන් නව යවේ අඩවිය යසෞඛ්ය
අමාත්යාංශයේ ශ්රවණාගාරයේදී
එයලසවිවෘතකරනලදි.
යම අවස්්ාවට යසෞඛ්ය අමා
ත්යාංශයේ යල්කම යමජේ යජන
රාල් නවද්ය සංජීව මුණසිංහ,
රාජ්ය අමාත්යාංශ යල්කම වියශ
ෂඥනවද්ය අමල් හේෂ ද සිල්වා,
යසෞඛ්ය අධ්යක්ෂ ජනරාල්නවද්ය
අයස්ල ගුණවේධන, මහාචාේය
නීලිකා මලවියේ, මහාචාේය සරත්
ගුණති මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු
පිරිසක්සහ�ාගීවීසිටියහ.

ඡායා රූ පය - ජරාෂාන් පිටි පන    

www.statehealth.gov.lk 

නිල පවබ් අඩ විය විවෘත පකපර
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��� ක� ණා ර�න

ෙකාෙරානා ව� ර සය ෙලාක යට �� � අාකා රය ගැන ප�-
�ෂණ �� කරන ෙලාක ෙසෟ� සං� ධා නෙ� ��ඥ ��ස එය 
ආර�භ �ෙ� �නෙ� �හා� �වර රසා ය නා ගා ර ය �� ෙනාවන 
බව �ය�. 

ෙලාක ෙසෟ� සං� ධා නෙ� එම ෛව� ෙමෙහ �� ප්රධා �යා 
ෙලස කට �� කරන �ට� ෙබ� එ�බැ ෙර� ෙ� මතය ප්රකාශ 
කර ඇත. ව� ර සෙ� �ලා ශ්රය ෙසායා ගැ� මට තව� ප�ෙ�-
ෂණ �ස� �� කළ �� බව ඔ� වැ� �ර ට� �ය�. තම�ෙ� 
ප� �ෂණ �� ෙකා න �ග ආ� යා වට ෙයා� �� මට �� හැ� 
යැ� ඔ� වැ� �ර ට� �යා �ෙ�. ෙ� ��ඥ ��ස �� �නෙ� 
ප� �ෂණ කට � � වල අව ස� අ� යෙ� ප� ෙව�. 2019 � ���ම 
හ� නා ග� ෙකා�� ව� ර සය �යා ෙලාව �රා දස ෙකා� 106� 
ආසා ද න යට ල� � ඇ� අතර �� යන 2.3� �ය ෙගා� �ෙ�. 
ම�ම �නෙ� �ෙ� ප්රා�තෙ� �හා �ව �� ���ම ෙ� ෙරාගය 
හ�නා ග�ෙ� 2019 අග භා ග ෙ�ය. 

�ට� ජනා � ප� ෙඩාන�� ට්ර��ට 
එෙර� ෙ�ෂා � ෙයා ගය �ව �ථා වට අ�-
මත බව�, එය තව �ර ට� පව �වා ෙගන 
යෑමට හැ� බව� එ�ස� ජන පද ෙසෙන� 
සභාව �ය�.

 එය ආර�භ �� මට ස���ණ බලය 

ෙයද � මට �� �ර ණය කර ඇත. ධවල 
ම�� රය අ�හැර යෑෙම� අන � �ව 
ට්ර��ට එෙර �ව න� �භා ග ය කට ��ණ 
�මට ට්ර��ට ෙනාහැ� බව පව ස �� 
ඔ�ෙ� �� ඥෙයා ත�ක කර�. 56ට 44� 
ෙලස ට්ර��ට එෙර �ව �භා ගය පව �වා-

ෙගන යෑම අ� මත � අතර ෙ� �යා මා-
�ග යට �ප �� ක� මහ ජන �ෙයා � තය� 
�� ස� ද ප�ෂව ඡ�දය ප්රකාශ කර ���. 
කැ� ට� ෙගාඩ නැ � �ලට තම අ� ගා �-
ක ය� කඩා වැ�ෙ� ��� යට උ� ගැ ��ම 
ගැන ට්ර��ට ෙචාදනා එ�ල � �ෙ�. 

ඉ�� යාෙ� අ�� ප�ව ත ය� හැ� 
�නාශ � ෙ��ලට අ�ළ උමෙ� ෙ�වය 
කර �� ��ය � �ප තට ප�ව �� 
ගැ�ෙ� ෙ�ව ක ය�  ෙ�රා ග� 11 ෙදනා 
අත �� �� ප ෙද ෙන� තම අ�� �� 
ප්රකාශ �� මට කට �� කර �ෙ�. 

ෙ� අය අත �� �� ස� වහෙ� �� 
යකඩ බා�වල එ�� �� බව� තව� ��-
ස� යා��ක ක�න ය�ත්ර වල උඩ නැ� 

�� ෙ� රා ෙගන �ෙ�. 
ෙ� ව� ර� සමඟ අප ද්ර� �ස� ම 

උමං මා�ග යට ඇ�� � �ෙ�. මා� 
ෙවත අද හ� ද�වන �� ග� ��ෙ� 
��න බසා�� බහ �� පව ස�ෙ� �ප තට 
ප� � ස���ණ කාල යම �� අ� ෙ� ගත 
කළ බව�. �ර� ��� මඟ �� ෙ� ��ස 
�� ෙගන ඇ� අතර තව� 35 ෙදෙන� 
උමඟ ඇ�ෙ� �ර � ඇතැ� හ�� ආප� 

�� ගැ�ෙ� ක�ඩා ය� පව ස�. ෙ� 
උමං මා�ගය �ෙලා �ට� 8.3ක �ග �� 
��තය. ෙ� ආකා ර යට උමෙ� �ර � ගත 
කළ පැය 7ක කාලය තම �� තෙ� �� �-
�ම සහ අ� �ම කාලය යැ� බ�� බෂා� 
පව ස�. ෙ� අන �ර �� වන �ට, තම 
ඇ�� ��ස ම� �ට ම�ටෙ� �ට �ට� 
300� යට රාජ කා �ෙ� �ර තව �� බව 
ඔ�� වැ� �ර ට� �හ. 

ට� ප� ය� පැල �ම ප්ර� �ෙ�ප කළ නව � ල �තෙ� මෙවා� 
ප�ෂෙ� නාය ක ය �ව පා�� ෙ� �� වට සහ භා� � �� ය� ඉව� 
�� මට කට �� කර �ෙ�. වාද �වා ද ව �� �� �ය එරට පා��-

ෙ� ��ෙ� ෙමා� ජා�ක ��� ම�� ව ර යාට තම�ෙ� ඇ� ප්ර�න 
ඇ� මට හැ� ව�ෙ� ට� ප � ය� පැල ඳ ෙගන ආෙවා� පම ණ� 

යැ� �ය�. ෙමෙ� ෙදව ර�ම �වා ද ෙය� ඉව� කර ඇ�ෙ� රා�� 
ව� �� න� ම�� ව ර යා�. ෙ�ක ට� ප� ය� �� බඳ ප්ර�න ය� 

ෙනාෙ� සං�කෘ �ක අන � තාව �� බඳ ප්ර�න ය� යැ� ඉව�ව 
ය�� ඔ� �යා �ෙ�. ට� ප �ය අ� රා � වා� නාස ය� යැ� 

පැවැ� ඔ� ෙකාළ පැහැ� පාෂා ණ ව �� සැ� ෙප�ෙඩ �ට-
ය� පැළැ �ම ඊට වඩා ෙහාඳ යැ� පවසා �ෙ�. ෙදව ර�ම ඔ�ට 

ම� ක්ර ෙෆා නය ලබා �ම නතර කළ බැ�� ඒ ගැන ප්ර�න කළ ඔ�ව 
පා�� ෙ� �� ෙව� ඉව� �� මට �යම කර ඇත.

�ෙරා පෙ� වය �ග තම තැනැ ��ය වන 117 �යැ� �ජ ක ව � ය කට තම�ෙ� උප� �න-
යට �න �� ප ය කට ප� ෙකා� �ව �� �වය ලබා ඇතැ� ප්රංස ෙය� වා�තා ෙ�. 

1944 � ඇ�ෙ� ෙසා� �ය න�� �ජක �� යට ප� � ඇයට ජන වා� 16 වැ�� 
ෙකා��-19 වැල� ඇ� බව අනා ව ර ණය �ය. එෙහ� ඇය �ළ ඒ ව� ර ස යට අ�ළ ෙරාග 
ල�ෂණ ව�ධ නය �ෙ� නැත. මට එය �� ෙ� ව� නැතැ� ඇය සමාජ මා� ව ලට පවසා 
�ෙ�. ද�� ප්රංසෙ� �ෙලා න වල ඇය ��න වැ� �� �ශ්රාම �වා සෙ� අ�� අය ෙග� 
ඇය ෙව�කර �ෙ�. එෙහ� ඇය �� ස���ණ �ව ෙය� ��න බව අනා ව ර ණය � 
�ෙ�. 

ගස�

�ය �මා රෙ� �ෙරා ධ තා ක � ව�ට
ෙපා� � ෙය�

උ�ඩ ප්රහාර
රබ�
ක�� 
ගෑ��

හ�� නායක 
�� අ��� �ය�

�ය �මා රෙ� පැවැ �ෙවන �ෙරා ධ තා වල � ෙපා� �ය 
රබ� උ�ඩ ෙයා� ෙව� තැ�ම �� කළ බව�, ජල ප්රහාර 

සහ ක�� ගෑ� ෙයා� ග� බව� වා�තා � ඇ� අතර, එ� 
කා�තා ව� �සට ඇ� � බර ප තළ �වාල ස� තව ෙරාහ� 

ගත කර �ෙ�. �ව උ�ඩ ව �� �වාල ලැ� ඇතැ� ෙරා�� 
තම�ට හ� � බව ෛව� ව� �යා �ෙ�. මැ� ව ර ණ ෙය� 

���ට ජය� ලැ� ආ��ව ෙපරළා හ� �ව බලය අ�ප� 
කර ග�ෙ� �ය �මා රෙ� මැ� ව රණ �ෂණ �� � බව පව-

ස ��. රට �රා මහ ජන ඒක රා� �� තහ න� කර �� හ�� 
නායක �� අ��� �ලා�� ප්රකාශ කර�ෙ� �� ව� ��-

යට ඉහ �� ෙනා� �න බව�. 

මැ� ව රණ �� ත�
රට �රා මහ ජන 

ඒක රා� �� තහ න�

ට්ර��ට එෙර� ෙ�ෂා � ෙයා ගය
�ව �ථා � � ල�
ෙසෙන� සභාව �ය�
�ග ටම පව �වා ෙගන යා හැ��

අ�� ප�ව ත යක ගැ�
ඉ�� යාෙ� ෙ��ල� කැ� යෑම

යකඩ බා�වල එ�� ��යා
ක�න ය�ත්ර වල උඩට නැ�ගා
�� අ� රක ගත කළා

�� �� අ�� �� ��තර කර ��
�ප තට ප� �ෙවා පවස�

 උමෙ� �ර � 11කෙ� 
 �� ගලවා ග� 

 තව� 35� තාම� 
 �ර ෙවලා 

ෙකාෙරානා උපත
�හා� �වර

රසා ය නා ගා ර යක ෙනාෙ�

�ෙරා පෙ� වය �ග තම තැනැ ��ය �
117 �යැ� �ජ ක ව �ය

ෙකාෙරා නා ෙව� �වය ලබ�

ෙලාක ෙසෟ� සං� ධා නෙ�
 ��ඥ ��ස �ය�

ව� ර සෙ� �ලා ශ්රය ෙසාය�න
තව� ප�ෙ� ෂණ �ස� කළ ���

මෙවා� ප�ෂෙ� නාය ක ය �ව
නව � ල�ත පා�� ෙ� �� ෙව�

එ� යට දමලා

ට� ප�ය ෙනාබැ �ද�



17l 2021 පෙබරවාරි 11 බ්රහසෙතින්දාදැන්වීම් 

– ලංකා වරාය අ“කා’ය

01.  – ලංකා වරාය අ“කා’ය ෙව•ෙව”, ෙදපාතෙ” “සපාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ’” පහත ද”වා ඇ“  අ”තමය” සඳහා 
ෙය”තා—ණ, ලං”ක”ව”ෙග”  ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ෙට”ඩ• අංකය ෙට”ඩරෙ“ නම ලං ර”ෂණ 
දල (”.)

”ෙ”ඛන 
ගා—“ව  
(VAT  
ඇ“ව)

අවසාන ”නය හා  
ෙ“ලාව

CES/FP/05/PT/6154(MP)
14 Nos. Trolley and 
Catenary Trolley Wire Rope 
for STS Cranes at ECT

55,000.00 1,000.00
16.03.2021 

10.00 

CES/FP/02/PT/6146(EL)
1500 M of Elastic Cords for 
JCT Cranes

22,000.00 1,000.00
16.03.2021 
10.00 පැය

CMS/LP/20/PT/07/059
5040 Liters, Trans Fluid Oil 
P - 157

24,000.00 1,000.00
05.03.2021 
13.30 පැය

CMS/LP/20/PT/20/055
32 Nos. Motor Tyres 
2100x25 40 PLY Tubeless 

18,000.00 1,000.00
05.03.2021 
13.30 පැය

CMS/LP/20/PT/17/055
60 Nos. Rotary Type AC 
Compressor

20,000.00 1,000.00
05.03.2021 
13.30 පැය

CMS/LP/19/PT/04/058 Leather Shoes (462 - Pairs) 16,000.00 1,000.00
08.03.2021 
13.30 පැය

CMS/LP/20/PT/07/060
4992 Liters, Transynd 
Synthetic Fluid TES 295 
(AN - 011001)

129,800.00 3,500.00
08.03.2021 
13.30 පැය

CMS/LP/20/PT/17/053
5000 Nos. Safety Shoes for 
year 2021

170,000.00 3,500.00

08.03.2021 
13.30 පැය
—ව ලං” 

–•ම ”නය හා 
ෙ“ලාව

22/02/2021
10.00 පැය

CMS/LP/20/PT/08/057
Spares for Weka Box Coolers 
of Dredger Hansakawa

40,000.00 1,000.00
09.03.2021 
13.30 පැය

CMS/LP/20/PT/08/059
Marine Quality Paint 
and Thinner for Tug 
Nandimithra

55,000.00 1,000.00
09.03.2021 
13.30 පැය

CMS/LP/20/PT/08/056
High Expansion Foam - 
2000 Liter

42,200.00 1,000.00
10.03.2021 
13.30 පැය

02.  ””ය” “•යන 5 ඉ”මවන ෙට”ඩ සඳහා 1987 අංක 3 දරන ෙපා” ෙකා”–ා’ පනෙ’  “ධාන අ—ළ වන බව ලං”ක”ව” ෙවත  
ෙම”” ’• ෙද• ලැෙ•. ඒ අ•ව ඉහත සඳහ” එ” එ” ෙට”ඩරයට සබ”ධ වන ’ය—ම පා•වය”, ෙකා”–ා’ කාල“මාව 
–රාම එ– පනත හා සමඟ බැ” කට– •“ම අව“ ෙ“.  ඕනෑම ෙ–ශ “’පාදකය—  ෙහ සැප–ක”ව— සඳහා ෙහ ෙව”ෙව” 
ෙහ ඒජ”තවරය—/ උප ඒජ”තවරය—, “ෙය“තය—  ෙහ න කළ අය—  ෙලස කට– •“මට බලාෙපාෙරා’ වන ඕනෑම 
ලං”ක”ව— ෙපා” ෙකා”–ා’ ෙර“’ා  සමඟ •යාප”ං— ය – අතර, යථා ප’” ස—ණ  කළ •යාප”ං— සහ“කය තම ලං” 
•”ෙ”ඛන  සමඟ ඉ”’ප’ කළ –ය.

03.  ලං”ක”ව” ඉහත “ ඇ“ භා–ඩවලට සමාන භා–ඩ සැප•ෙ ”ාපාරයක අ— තර“” ප”“ය වසර 03 ක “යැ“ ’“ අය ය 
–ෙ“.

04.  අ’ලා” ලං”ක”ව”හට පහත සඳහ” •”නෙ““  කායාල•ය ෙ“ලාව” ළ “ධාන කළමනාක” (සැප–  හා ”” කළමනාකරණ) 
ෙව“” වැ•මන’ ෙතාර” ලබාගැ”මට’, ලං”කරණ •”ෙ”ඛන ප“”ෂා කර බැ–මට’ ””වන.

05.  පහත සඳහ” •”නයට •”ත අය”පත” ඉ”’ප’  •“ෙම” හා ව•ෙ“ 4 වන ””ෙ“ ද”වා ඇ“ ආප”  ෙනාෙගවන ගාව ෙග•ෙම” 
අන”ව 2021 ෙපබරවා’ මස 12 ”න ’ට ලං” භාර ගැ”ෙ අවසාන ”නට ෙපර ”න ෙත”  කායාල  ”නය”“ ෙප.ව.  9.00 ’ ප.ව. 3.00 ’  
අතර, අ’ලා” ලං”ක”ව” ඉං“’ බ’” වන ලං”කරණ •”ෙ”ඛන  ස—ණ ක”ටලය” “ල“  ගත හැ•ය. ෙග කළ –’ෙ’ “ද•“.

06.  ලං” භාර ගැ” ෙ අවසාන ”නයට හා ෙ“ලාවට  ෙහ ඊට ෙපර ලං” පහත  •”නයට ෙගනැ’ භාර  ”ය –ය.  “මාද • ලැෙබන 
ලං” ““”ෙ’ප  ෙකෙ. ලං” භාරග”නා අවසාන ෙ“ලාෙ““  පහත •”නෙ““ එම අවථාවට  ෙපෟ–ග•කව  පැ“ණ ’”මට 
බලාෙපාෙරා’  වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය“ත”” ඉ”’”ට“ ලං” වෘත ෙකෙ. ’ය—ම ලං” සමඟ ඉහත සඳහ”  කළ ව“නාකමට 
ලං” ”ර”ෂණය” ඉ”’ප’  කළ –ය. 

ධාන කළමනාක” (සැප හා ” කළමනාකරණ),
සැප අංශය - – ලංකා වරාය අ“කා’ය,  
අංක 45, ෙ””” බැ—“ය” පාර, ෙකාළඹ 01.

”රකථන අංක : 2482231, 2483338, 2482499,  2482832, 2482409, 2482652, 2482638, 2483024
ෆැ”— අංක  : 2381652, 2470443

ලං සඳහා ආරාධනය” (IFB)

මහ•වර මහා නගර සභාවට 
2021 වෂය සඳහා අව“ ෙකා’ෙප–—” බ 1000 ” සපයා ගැ”ම

මහ•වර මහා නගර සභාවට අව“ පහත සඳහ” ෙකා’ෙප–— බ” 1000 ” සපයා ගැ”ම සඳහා 2021-03-02 ”නට ““ තබන ලද 
ලං” කැඳව• ලැෙ. ෙ’ සඳහා ”””ක’ල ලං”ක”ව”ට ලං” •ය”• ලබා ගැ”මට “ද” ල”පත ෙහ– “ද” ඇණම සමග ඉ”–ෙ’ 
•”ය” සහ ”ාපාර නාම ආ” පනත යටෙ ෙහ– සමාග’ පනත යටෙ •යාප”ං සහ“කෙ“ ”ටපත” ඉ”’ප කළ –“ය. 

A ලං” ෙ”ඛනෙ“ “ල

01. ”. 1080.00 ක (’ය— බ” ඇ“ළ
    මහ•වර මහා නගර සභාෙ“ සර“ ෙවත ෙගවා ලං” •ය”• ලබාගත හැක. නැ“න’
    “ද” ඇණම” න’ "නාග’ක ෙකාමසා’— මහ•වර" න“” ෙගවා 2021-03-02 

”න ද”වා පමණ” එ”ය –“ය. 

B ලං” ෙ”ඛනය “— •“ම 
ආර’භ කරන ”නය

2021-02-10 ”න ෙප.ව. 09.00 - ප.ව. 2.45 ද”වා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නය”“

C ලං” ෙ”ඛනය “— ෙකෙරන 
අවසාන ”නය සහ ෙ“ලාව

2021-03-01 ”න ප.ව. 2.45 ද”වා

D ලං” •ය”• භාර ග”නා 
අවසාන ”නය සහ ෙ“ලාව

2021-03-02 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර

E ලං” ”ර”ෂණය

    – ලංකා මහා බැං—ව ”’” ””ග රා’ ෙහ– වා—ජ බැං—ව•” ලබා ග මාස 02 ක 
වලං• කාල “මාව” ස“ත ”. 50,000/- බැ“” — ව“නාකම•” – ලං” ”ර”ෂණය” 
"නාග’ක ෙකාමසා’— මහ•වර" න“” ඉ”’ප කළ –“ය. (වලං• කාල “මාව 
2021-03-02 ’ට 2021-05-02 ද”වා)

F ලං” •ය”• ”වෘත කරන 
”නය, —ථානය සහ ෙ“ලාව

2021-03-02 ”න ෙප.ව. 10.00 ට නගර ශාලාෙ““. ෙමම අව—ථාව සඳහා ලං”ක”ව”ට ෙහ– 
ඔ”ෙ” බලය පැව“ “ෙය–“තය”හට සහභා“ ”ය හැක. 

G ලං” •ය”• “— කරන —ථානය නාග’ක සැප–’ අංශය, මහා නගර සභාව, මහ•වර

H ස’—•ණ කරන ලද ලං” 
•ය”• භාරග”නා —ථානය

•යාප”ං තැපෑෙල” ෙහ– අ“” ෙගන” 2021-03-02 ෙප.ව. 10.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර “ධාන 
නාග’ක ගණකා“කා“ භාරෙ“ තබා ඇ“ ලං” බහා—මට ’“ය –“ය. 

“ල ගණ” ””බඳ අවස” ”රණය මහා නගර සභාව ස“ය. 
ලං” ෙ”ඛන ෙනා“ෙ” ප““ා කර බැ•ය හැ• අතර, වැ• ”—තර සඳහා ගණකා“කා“ සැප–’ ”රකථන අංකය 081-2232071 ම“” 
ලබා ගත හැක. 

2021-02-09 අ“ල නවරන,
 නාග’ක ෙකාමසා’—,
 මහා නගර සභාව, මහ•වර.

ලං” කැඳ•ම”

“/ස. ෙහ–මාගම ””ධ ෙ—වා සපකාර ස““ය

ෙට”ඩ• කැඳම
“/ස ෙහ–මාගම ””ධ ෙ—වා සපකාර ස““යට අය’ නට වසා මට කට“ කර ඇ“ ෙම–ට• රථ අමතර ෙකාට— ෙවෙළඳ සැෙ” 
පැව“ බ ෙතාගය “’–ධ ෙට”ඩර ප“පා“යට අව ”•’මට ම”’” 2021.02.15 ”න ’ට 2021.03.21 ”න ද”වා “ල ගණ” 
කැඳව  ලැෙ•. 

බ— ෙතාග ව•ගය ව“නාකම ආප” ෙගවන ඇප ආප” ෙනාෙගවන 
”” ගා 

01.  –ස” ෙප”’” වාහන සඳහා ෙයාද ලබන 
’ය—ම අමතර ෙකාට— (ඔ””, —”ට•, 
ෙබයා’”, “—, ෙ”” ෙවාෂ•, බ”•, “ල”, 
ෙබ””)

1097026.00 3000.00 1000.00

ඉහත භා–ඩ, ෙහ–මාගම, හ”ෙලව” පාර, අංක. 57 දරන —ථානෙ“ ”““ “ධාන කා•යාල ප’“ෙ““ ’—රා—, ෙසන”රා— හා ෙප–ය හැර 
අෙන—’ ”නවල ෙප.ව. 9.30 ’ට ප.ව. 4.30 ද”වා ප“”ෂා කළ හැ•ය. 

ෙට”ඩ•ප’ හා ”—තර ප—කාව ලබාගැ”මට නැවත ෙගවන . 3000/- ” හා නැවත ෙනාෙගවන . 1000/- ක •””” ගා—“ව” 
තැ”ප’ කර ලබාග’ ’’” පත වා—ජ අංශයට ඉ”’ප’ •“ෙම” ඔබ ෙවත ලබාගත හැ•ෙ“. 

ඔබ ”’” ඉ”’ප’ කර ලබන “ල ගණ” බහාලන කවරෙ“ ව’පස ෙම–ට• රථ අමතර ෙකාට— භාඩ යෙව” සඳහ” 
කර 2021.02.21 ”න ප.ව. 2.30 ට ෙපර පහත •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•ෙම” ෙහ– “ධාන කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• 
ෙප”“යට  බහා–ෙම” ඉ”’ප’ කළ හැක. ෙට”ඩ•ප’ ”වෘත •“ම 2021.03.21 ”න  ප.ව. 3.00 ට ’” කර ලැෙ•. ෙට”ඩ•ප’ 
””ගැ”ම ෙහ– ““”ෙ’ප •“ම ””බඳ —•ණ බලය ස““ෙ“ ග” අ–”ෂ ම–ඩලය ස“ ෙ“. 

සාමාා“කා“,
“/ස. ෙහ–මාගම ”.ෙ—.ස ස““ය,
අංක. 57, හෙලව” පාර, 
ෙහ–මාගම.
”. අංක : 0112 855291 / 0114 374798
ෆැ”—  : 0112 894074

(වැ”• අමා“ාංශය/ ෙපා,  හා ත වගා “ව•ධන හා ආ•ත කා•“ක භා–ඩ  “’පාදනය හා අපනයන ””ධාං“කරණ රා අමා“ාංශය)
හලාවත වැ”• සමාගම

ෙපා”ග— අෙල •“ම සඳහා ල ගණ” කැඳම

ව’ත
අෙල” කරන “ස’පාදන

”” “මාණය ”නය ෙ“ලාව —ථානය

–ං“’ය ෙපා”ග— (වැ• මැ 
කණා•)

406 2021.02.15 ෙප.ව. 10.30 –ං“’ය ව“ ෙකා”ඨාසය, “යමවත, 
•රෙපාණ

හලාවත ෙපා”ග— (වැ•, මැ, 
කණා•)

51 2021.02.17 ෙප.ව. 10.30 හලාවත ව“ ෙකා”ඨාසය, ’ත’පල’ 
වත, ෙපා“”ලම, ප”ලම.

1.   අ—ළ “ස’පාදනප ”ය” 500/= ක ගා—“ව” ෙගවා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නවල ෙප.ව. 9.00  ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා සහ “ස’පාදනප ”වෘත  කරන 
”නය ෙප.ව. 10.15 ද”වා ඉහත සඳහ”  —ථානව•” ලබාගත හැක.

2.  වැ•  ”—තර සඳහා ”රකථන අංක 032-2053225 –ං“’ය සහ 032-2051522 හලාවත යන ව“ අ“කා’ව” අමත”න.

සභාප“ - “ස’පාදන ක•ව,
හලාවත වැ• සමාගම,
165, –තල’  පාර, හලාවත.

ර’මලාන ”ෙ•“ත ආ–ක ම—ථානය

සපාදන ’•ම”
 

01.  ර’මලාන ”ෙ•“ත ආ–ක ම—ථානෙ 2021 වෂෙ ආරෂක ෙ—වාව සැප•ම හා ප”–තා 
ෙ—වය සඳහා ලං” ඉ”ප’ •“මට ර’මලාන ”ෙශ්“ත ආ–ක ම—ථානය ෙව•ෙව” 
ර’මලාන “ාෙ–ය ෙ”ක’ කායාලෙ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’” ආරාධනා කර• 
ලැෙ•.

02.  ලං” ඉ”—’ප’ 2021 ෙපබරවා 11 ”න ’ට 2021 ෙපබරවා 24 දවා ෙප.ව. 09.00 ’ට 
ප.ව. 2.00 දවා ර’මලාන ”ෙ•“ත ආ–ක ම—ථාන කායාලෙය” ආප” ෙනාෙගවන ”. 
1,000.00  “දල ෙගවා ලබාගත හැක.

03.  ස’—ණ කරන ලද ලං” ඉ”—’ප’ "“ාෙ–—ය ෙල්ක’, “ාෙ–—ය ෙ”ක’ කා•යාලය, 
රමලාන" යන •”නයට අය”’ප’ බහාලන කවරෙ ව’ පස උඩ ෙකළවෙ ආරෂක ෙ—වා 
සැප–’ක”ව” ”’” "2021 ව•ෂය සඳහා ආරෂක ෙවාව ෙවා සැපම" ය•ෙව” ද 
ප”–තා ෙ—වා සැප–’ක”ව” ”’” "2021 ව•ෂය සඳහා ප”තා ෙවාව ෙවා සැපම" 
ය•ෙව” සඳහ” කර ෙපබරවා මස 24 ”න ප.ව. 2.00 ට “ථම ලැෙබන ෙ— •යාප”ං— තැපෑෙල” 
එ•ම ෙහ– ර’මලාන “ාෙ–ය ෙ”ක’ කායාලෙ –’ මහෙ” ““’ අංශෙ ඇ“ ෙට”ඩ 
ෙප”“ෙ “ය“ත ෙ“ලාවට බහා–ම කළ හැ•ය.

04.  සෑම “ල ගණ” ඉ”ප’ •“ම සමගම ආප” ෙගව• ලබන ”. 10,000/- ක “ස’පාදන ඇප 
තැ”ප“ව ර’මලාන ”ෙ•“ත ආ–ක ම—ථාන කළමනාකරණ භාරය න“” ර’මලාන 
මහජන බැං—ෙ“ පව“න ““’ අංක 080-1-001-6-0001501 දරන ““මට බැර කර එ“ “” 
’” පත ලං” අය”’ප–යට ඇ“—ය –“ය.

05.  ලං” •ය”• ”ටප’ 02 •” “” ”ටපත හා අ• ”ටපත ය•ෙව” සඳහ” කර ෙවන ෙවනම කවර 
වල බහා එම කවර ත“ කවරයක බහා ඉ”ප’ කළ –“ය.

06.  ෙට”ඩ ”වෘත •“ම 2021 ෙපබරවා මස 24 ”න ප.ව. 2.05 ට ර’මලාන “ාෙ–ය ෙ”ක’ 
කායාලෙ“ ’” කර• ලබන අතර, ඉ”—’ක”ට ෙහ– බලය ල’ “ෙය–“තය—ට ඒ අව—ථාවට 
සහභා“ ”ය හැක.

07.  අ—ළ ලං” ස’—ණෙය”ම ෙහ– ඉ” ෙකාටස ෙහ– ””ගැ”ෙ’ ෙහ– ““ෙ’ප •“ෙ’ අ”“ය 
“ස’පාදන ක“•ව ස“ ෙ“.

08. “මාද • ලැෙබන ලං” අය”’ප’  ““ෙ’ප කර• ලැෙ•.

සභාප“,
සපාදන ක“•ව,
ර’මලාන ාෙ–ය ෙ”ක කායාලය.

2021 / 2022 වෂය සඳහා ආර”ෂක ෙ—වය හා 
ප”–තා ෙ—වය ලබා ගැ”ම



18 l 2021 පෙබරවාරි 11 බ්රහසෙතින්දා දැන්වීම් 

         

ලං” කැඳ•ම

1 2 3 4 5 6

කලාපය / 
අංශය /                                           
පළාත

ලං” ෙයා“ අංකය / අතම ”—තරය හා මාණය ලං”
භාර ග”නා 
අවසාන                                          

”නය හා ෙ“ලාව

ලං” ෙපා’ “ල“ ගත හැ• කායාලය සහ                                                                                             
අළ අංකය

ලං”
ෙපාෙත“
“ල (””.)

ලං” වගය
ICB/
NCB

අ“”

ජනන
(ල”ජය)

LV/T/2020/0459
බලාගාර ප’“යට අව කසල බ”” “මවා සැප•ම.

10/03/2021 
14.00 පැය.

“සපාදන අංශය, 4 වන මහල, ප’පාලන ෙගාඩනැ“”ල, ල”ජය ” බලාගාරය , ලංකා ”බල 
ම–ඩලය, නාර”ක”ය, ෙනාෙරාචෙල” 61342.  TP : 032 226 8972 / Fax: 032 226 8975 1,000.00 NCB

ජනන
(ල”ජය)

LV/T/2021/0003
ල”ජය බලාගාරය සඳහා –ට• 19 පා”ය ජලය ෙබ–ත” සපයා භාර“ම

03/03/2021
14.00 පැය.

“සපාදන අංශය, 4 වන මහල, ප’පාලන ෙගාඩනැ“”ල, ල”ජය ” බලාගාරය , ලංකා ”බල 
ම–ඩලය, නාර”ක”ය, ෙනාෙරාචෙල”.  61342. TP : 032 226 8972 / Fax: 032 226 8975 3,500.00 NCB

ෙබ.අ. 02 (ම–ම) CP1/CE(COM)/PPC/2020/507
“ධාන ඉං“ෙ”” (සැල” හා සංව•ධන) ඒකකය සඳහා නව “ෙලාට• (Plotter) ය”–ය” ලබා ගැ”ම.

03/03/2021
14.00 පැය.

“.ඉ. (වා—ජ) කා•යාලය, ලංකා ”බල ම–ඩලය, අංක 04, අ“’ය පාර, මහ•වර.    
 ”.අ.  081-2234324  / 081-2385366 500.00 NCB

ෙබ.අ. 03
(සබර)

SAB/CE(COM)/T/2021/11
ෙකා””“ ෙප–” බමන ලද ”ට• 8.3/“.’ෑ.100 ක“ 1000 ” සපයා “වාහනය •“ම.

03/03/2021
14.00 පැය.

“ෙය–’ සාමා—ා“කා“ (සබරග“ව) ශාඛාව, “ධාන ඉං“ෙ”” (වා—ජ) ඒකකය, ලං..ම. ෙනා. 09, 
නව නගරය, ර’න–ර. ”.අ. 045-2225891-95 ෆැ” : 045-2226084 2,500.00 NCB

ෙබ.අ. 03
(සබර)

SAB/CE(COM)/T/2021/12
ෙකා””“ ෙප–” බමන ලද ”ට• 6/“.’ෑ.50 ක“ 1000 ” සපයා “වාහනය •“ම.

03/03/2021
14.00 පැය. “ෙය–’ සාමා—ා“කා“ (සබරග“ව) ශාඛාව, “ධාන ඉං“ෙ”” (වා—ජ) ඒකකය, ලං..ම. ෙනා. 09, 

නව නගරය, ර’න–ර. ”.අ. 045-2225891-95 ෆැ” : 045-2226084 2,500.00 NCB

ෙබ.අ. 04
(බපද - 1)

ඩ•එ—-1/“/”/2021/13
ඇ” ද” අ”ව 2 ෙටා”  (Draw Vice 2 Ton)  උපකරණ සපයා, ෙගන’ භාර“ම 46 එ—. 

04/03/2021
10.00 පැය.

“ෙයා්’ සාමා—ා“කා“ ( බනා“ර පළාත ද—ණ-1) කා•යාලය, ෙබ—හැ“ අංශ - 4 ”ලථානය, 
3වන මහල, ලංකා ”බල ම–ඩලය, අංක: 25, නගරසභා ප•මඟ, ෙද“වල. 011-2638852 1,500.00 NCB

ෙබ.අ. 04
(බපද - 1)

ඩ•එ—-1/“/”/2021/14
ආ–ධ ක”ටල ෙපා” බහ” සඳහා (Tools Set for Bundled Cable) සපයා, ෙගන’ භාර“ම. 12 එ—. 

04/03/2021
10.00 පැය.

“ෙයා්’ සාමා—ා“කා“ ( බනා“ර පළාත ද—ණ-1) කා•යාලය, ෙබ—හැ“ අංශ - 4 ”ලථානය, 
3වන මහල, ලංකා ”බල ම–ඩලය, අංක: 25, නගරසභා ප•මඟ, ෙද“වල. 011-2638852 1,500.00 NCB

ෙබ.අ. 04
(බපද - 1)

ඩ•එ—-1/“/”/2021/15
ආර”“ත ඉ“මඟ සපයා, ෙගන’ භාර“ම. ආර”“ත ඉ“මඟ අ• 20 - 30 එ— / ආර”“ත ඉ“මඟ අ• 24 - 20 
එ— / ආර”“ත ඉ“මඟ අ• 28 - 35 එ— / ආර”“ත ඉ“මඟ අ• 32 - 12 එ—. 

04/03/2021
10.00 පැය.

“ෙයා්’ සාමා—ා“කා“ ( බනා“ර පළාත ද—ණ-1) කා•යාලය, ෙබ—හැ“ අංශ - 4 ”ලථානය, 
3වන මහල, ලංකා ”බල ම–ඩලය, අංක: 25, නගරසභා ප•මඟ, ෙද“වල. 011-2638852 1,500.00 NCB

ඉ”’

සෙ”ෂණ 
(ස. ෙම.හා.න-
ම–ම)

TR/O&MN/NCB/2020/051/D
උ—ෙවල ”” උපෙපාළ වටා ”“ටා ඇ“ ” ආර”“ත වැට ඉ”•’ම. 05/03/2021

10.00 පැය.
“.ඉ (ස.ෙම.හා.න-ම–ම) කා•යාලය, ලං..ම, ප”ෙලකැෙ” ”” උපෙපාල. බලෙගා”ල , ෙක”ග”ල.   
”.අ. 081 2050960 / 081 2215669 250.00 NCB

ෙබ.අ. 04
(බපද - 1)

ඩ•එ—-1/“/’”/”/2021/01
ෙදහිවල “Hils Street” ෙස්වක නිළ නිවාසය (03 ක්) අළුත්වැඩියා කිරීම

25/02/2021
10.00 පැය.

නිෙයා්ජ්ය සාමාන්යාධිකාරී ( බස්නාහිර පළාත දකුණ-1) කාර්යාලය, ෙබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 
ෙදහිවල. 011-2638852

1,000.00 NCB

ෙබ.අ. 04
(බපද - 1)

ඩ•එ—-1/“/’”/”/2021/01
පානදුර පා.ෙස්.ම. ෙය් වාහන ගරාජයක්, ගබඩාවක්  හා ආරක්ෂක කුටියක් ඉදිකිරීම

25/02/2021
10.00 පැය.

නිෙයා්ජ්ය සාමාන්යාධිකාරී ( බස්නාහිර පළාත දකුණ-1) කාර්යාලය, ෙබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 25, නගර සභා පටුමඟ, 
ෙදහිවල. 011-2638852

1,000.00 NCB

ෙ—වා

ජනන
(සමනළ 
සං–•ණය)

SC/DGM/BID/SC/2020/10
සමනළ සං–•ණ කා•යාලය  සඳහා —– පදනම මත කා• රථය” ලබාගැ”ම. 

04/03/2021
14.00 පැය.

“ෙය–’ සාමා—ා“කා“, (සමනළ සං–•ණය) කා•යාලය, 158/5, නව නගරය, ර’න–ර, 
”. ක. 045-2225002 / ෆැ”. 045-2225005 

1,000.00 NCB

ජනන
(”ෙට–’යා)

MC/VIC/2020/435
”ෙට–’යා ” බලාගාරයට අය’ අ“කා’ගම “ල “වාස ෙපෙදස, උමං ”” —“ සහ ““ ෙපෙදස සහ 
”ගන “ල “වාස ෙපෙදස එ”ෙපෙහ ෙකාට නඩ’“ කට–“ ඉ••“ම.

04/03/2021
14.00 පැය.

”ෙට–’යා ” බලාගාරය, අ“කා’ගම,  Tel. 081-2200465    081-2202305 1000.00 NCB

ෙබ.අ. 01 (ෙකාළඹ 
නගරය)

DGM(CC)/CE(M)/PPC/2021/01
“ධාන ” ඉං“ෙ”” (නඩ’“) සඳහා —යට ෙහ– බ–දට “ල “වාසය” ලබා ගැ”මට ෙට”ඩ• කැද•ම (බ” 
කාල “මාව - වසර 02 සඳහා)

03/03/2021
10.00 පැය.

ලං” ෙපා’ “—’ ෙනාෙකෙ•. ෙගාඩනැ“”ෙ” “” අ”“ක”ව” ’ය— තර ස“තව තමාම ලං” 
”තව  ඉ”’ප’ කළ –“ය. ”ක. 011-2575930 - NCB

ෙබ.අ. 01 (ෙකාළඹ 
නගරය)

DGM(CC)/CE(M)/PPC/2021/02
” ඉං“ෙ”” (වැ•සැර නඩ’“) සඳහා —යට ෙහ– බ–දට “ල “වාසය” ලබා ගැ”මට ෙට”ඩ• කැඳ•ම 
(බ” කාල “මාව - වසර 02 සඳහා)

03/03/2021
10.00 පැය.

ලං” ෙපා’ “—’ ෙනාෙකෙ•. ෙගාඩනැ“”ෙ” “” අ”“ක”ව” ’ය— තර ස“තව තමාම ලං” 
”තව  ඉ”’ප’ කළ –“ය ”ක. 011-2575930 - NCB

ෙබ.අ. 01 (උ.මැ.ප.) –”එ/එ”“/“ඕඑ/“1/එ•/2021/004
” ඉං“ෙ””(කැ•රාව) යටෙ’ ” අ“කා“ (කැ•රාව) ෙ” රාජකා“ කට–“ සඳහා වසර 02ක කාල 
“මාවකට  —– පදනම මත කෘ කැ• රථය” ලබා ගැ”ම.

25/02/2021
15.00 පැය.

“ෙය–’ සාමා—ා“කා“ කා•යාලය, ලංකා ”බල ම–ඩලය, ෛම’පාල ෙනානායක මාවත, 
අ•රාධ–ර.   ”:අ: 025-2222552 500.00 NCB

ෙබ.අ. 02
(වා.හා.ආ.)

DD2/DGM(C&C)/HV/ML/2020/T111
•’බ’ෙගාඩ ”““ ෙබ.අංශ 02 ම• ප“”ෂණාගාරය සඳහා ෙතත බ” —“ පදනම මත ව•ෂ ෙදක” (02) සඳහා 
වෑ” රථය” සපයා ගැ”ම.

03/03/2021
10.00 පැය.

“ෙය–’ සාමා—ා“කා“ (වා.හා ආ.) ෙබ—හැ“ අංශ 02, ලංකා ”බල ම–ඩලය, 2 වන මහල, 
තැ.ෙප.205/3, •වර පාර, පහල –ය”ල, කඩවත . 0112399679, 0112329934 500.00 NCB

ෙබ.අ. 02
(වා.හා.ආ.)

ල කැඳ– අංකය - DD2/DGM(C&C)/OR/T112
කඩවත ”““ අ“ෙ•ක සාමා—“කා“ (ෙබ—හැ“ම අංශ 02) කා•යාල සං–•ණය සඳහා ”’’” •“ෙ ෙවා 
සැප•ම.

03/03/2021
10.00 පැය. 500.00 NCB

ෙබ.අ. 02
(වා.හා.ආ.)

DD2/DGM(C&C)/OR/T113
අ“ෙ•ක සාමා—“කා“ (ෙබ—හැ“ම අංශ 02) නව කා•යාල සං–•ණය සඳහා ––ගක ආර“ක ෙවය 
සැප•ම.

03/03/2021
10.00 පැය. 1,000.00 NCB

ෙබ.අ. 02
(නැෙගන“ර)

DGM [E]/QPPC/20/214
——ණාමලය “ධාන ” ඉං“ෙ”” “ාෙ–—ය කා•යාලෙ“ වා“ —’මක හා ”  සැල” (Architectural 
and Electrical  Design) සඳහා උපෙ–ශක ෙවය ලබා ගැ”ම.

03/03/2021
14.00 පැය.

“ෙය–’ සමා—ා“කා“ (නැෙගන“ර කා•යාලය), ——ණාමලය,  026 222 2666, 026 222 1030 
ෙහ– “ෙය–’ සාමා—ා“කා“ (’”වැඩ හා ෙගාඩනැ“) කා•යාලය, ලංකා ”බල ම–ඩලය, 4 
වන මහල, රජෙ“ ”ක” ෙවා සංග ෙගාඩනැ“”ල, අංක:90, ස• —’තපල ඒ ගා”න• මාවත, 
ෙකාළඹ 02.  011 244 7567, 011 244 7568

2000.00 NCB

ෙබ.අ. 02 (ම–ම 
2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/010
—– පදනම මත වාහන ලබා ගැ”ම - ලං. .ම. (ම–ම පළාත 2) - “ාෙ–—ය ” ඉං“ෙ”” (මාවනැ”ල)  බල 
“ෙ–ශෙ“  පා.ෙ.ම. ෙහමාතගම  සඳහා වසර ෙදකක කාලයකට —– පදනම යටෙ’ සැහැ”— ෙලා’ රථය” 
ලබා ගැ”ම.

03/03/2021
14.00 පැය.

“.ඉ. (වා—ජ) - මප 02 කා•යාලය, ලංකා ”බල ම–ඩලය, ග”වල පාර, ඊ’යගම, ෙ“රාෙද—ය .
”.අ.  081-4949160

1000.00 NCB

ෙබ.අ. 02 (ම–ම 
2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/011
—– පදනම මත වාහන ලබා ගැ”ම - ලං. .ම. (ම–ම පළාත 2) - “ාෙ–—ය ” ඉං“ෙ”” (නාවල”“ය)  
බල“ෙ–ශෙ“  පා.ෙ.ම. නාවල”“ය (—ඩා නඩ’“ උප ඒකකය) සඳහා වසර ෙදකක කාලයකට —– පදනම 
යටෙ’ සැහැ”— ෙලා’ රථය” ලබා ගැ”ම.

03/03/2021
14.00 පැය.

“.ඉ. (වා—ජ) - මප 02 කා•යාලය, ලංකා ”බල ම–ඩලය, ග”වල පාර, ඊ’යගම, ෙ“රාෙද—ය .
”.අ.  081-4949160 1000.00 NCB

ෙබ.අ. 02 (ම–ම 
2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/013
නාවල”“ය “ාෙ–—ය ” ඉං“ෙ””  බල   “ෙ–ශයට අය’ ගෙපාළ .පා.ෙ. ම–ථානෙ“ ” අ“කා’ සඳහා 
“වස” —– / බ” පදනම මත වසර 02 ක කාලයකට ලබාගැ”ම. 

03/03/2021
14.00 පැය.

“.ඉ. (වා—ජ) - මප 02 කා•යාලය, ලංකා ”බල ම–ඩලය, ග”වල පාර, ඊ’යගම, ෙ“රාෙද—ය .
”.අ.  081-4949160 NCB

ෙබ.අ. 02 (ම–ම) CP1/CE(COM)/PPC/2020/500
නාඋල පා’ෙභ–“ක ෙවා ම–ථානෙ“ අ””තර මා•ග ප–ධ“ය සඳහා තාර ෙය“ම. (ICTAD ෙ”—ය - C8 
ෙහ– වැ•) Pre Bid Meeting : 24-02-2021 - ප.ව. 2.00 ථානය : නාඋල පා’ෙභ–“ක ෙවා ම–ථානය.

03/03/2021
14.00 පැය.

“.ඉ. (වා—ජ) කා•යාලය, ලංකා ”බල ම–ඩලය, අංක 04, අ“’ය පාර, මහ•වර.
”.අ.  081-2234324  / 081-2385366 / 066-2283442 1000.00

ෙබ.අ. 02 (ම–ම) CP1/CE(COM)/PPC/2021/031
ද•”ල  “ාෙ–—ය ” ඉං“ෙ””  බල“ෙ–ශයට අය’ ද•”ල .පා.ෙ. ම–ථානෙ“ ක“ ගබඩා •“ම සඳහා 
—–/බ” පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ඉඩම” ලබා ගැ”ම. ඉඩම ද•”ල “ෙ–ශයට ආස”නෙ“ ”“ටා “–ය 
–“ය. 

03/03/2021
14.00 පැය.

තමා ’” සක කරග’ අය”පතක බලාෙපාෙරා’“ වන මා’ක —”ය සහ ඉඩෙ ’ය— තර 
සඳහ” කර එව”න. ”.අ.  081-2234324 / 066-2283442

ෙබ.අ. 02 (ම–ම) CP1/CE(COM)/PPC/2021/032
“ධාන ඉං“ෙ”” (ෙබ—හැ“ හා නඩ’“) ම–ම පළාත 01 ඒකකයට  වැඩ– කා•යාලය” ”“••ම සඳහා 
ෙගාඩනැ“”ල”  —–/බ” පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැ”ම. ෙගාඩනැ“”ල මාතෙ” නගරය 
ආස”නෙ“ ”“ටා “–ය –“ය,    

03/03/2021
14.00 පැය.

තමා ’” සක කරග’ අය”පතක බලාෙපාෙරා’“ වන මා’ක —” සහ ඉඩෙ ’ය— තර 
සඳහ” කර එව”න. ”.අ.  081-4953235 / 081- 4953237 / 081-2234324

ෙබ.අ. 02 (ම–ම) CP1/CE(COM)/PPC/2021/030
ද•”ල  “ාෙ–—ය ” ඉං“ෙ””  සඳහා “ල “වාසය”    —–/බ” පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලබා 
ගැ”ම. 

03/03/2021
14.00 පැය.

තමා ’” සක කරග’ අය”පතක බලාෙපාෙරා’“ වන මා’ක —”ය සහ ඉඩෙ ’ය— තර 
සඳහ” කර එව”න. ”.අ.  081-4953235 / 081- 4953237 / 081-2234324 - NCB

ෙබ.අ. 02 (ම–ම) CP1/CE(COM)/PPC/2021/029
ක•ගෙතාට “ාෙ–—ය ” ඉං“ෙ”” කා•යාලය පව’වාෙගන යාම සඳහා ක•ගෙතාට නගරය අව“” —“/
බ“ පදනම මත  වසර 02 ක කාලයකට ෙගාඩනැ“”ල” ලබාගැ”ම.

03/03/2021
14.00 පැය. තමා ’” සක කරග’ අය”පතක බලාෙපාෙරා’“ වන මා’ක —”ය සහ ෙගාඩනැ—”ෙ” ’ය— 

තර සඳහ” කර එව”න. ”.අ. 081-2499679 / 081-4949218
- NCB

ෙබ.අ. 02 (බපඋ) WPN/NCB/ V- V152/2021/23
ෙත’ බ” —– පදනම මත වෑ” රථය” ලබා ගැ”ම. පා’ෙභ–“ක ෙවා ම–ථානය - පයාල.

24/02/2021
14.00 පැය. “.සා. (බපඋ) කා•යාලය, ලං..ම., ෙනා. 280, •වර පාර, •’බ’ෙගාඩ. ”.ක. 011-2911071/72 500.00 NCB

ෙබ.අ. 02 (බපඋ) WPN/NCB/ K-V176/2021/59
ෙත’ බ” —– පදනම මත වෑ” රථය” ලබා ගැ”ම. පා’ෙභ–“ක ෙවා ම–ථානය - ෙ—ෙ“.

24/02/2021
14.00 පැය. “.සා. (බපඋ) කා•යාලය, ලං..ම., ෙනා. 280, •වර පාර, •’බ’ෙගාඩ.  ”.ක. 011-2911071/72 500.00 NCB

ෙබ.අ. 02 (බපඋ) WPN/NCB/ DM-V25/2021/60
ෙත’ බ” —– පදනම මත වෑ” රථය” ලබා ගැ”ම. ෙබ—හැ“ නඩ’“ ඒකකය - ෙ“ය”ෙගාඩ වැඩ–ම.

24/02/2021
14.00 පැය. “.සා. (බපඋ) කා•යාලය, ලං..ම., ෙනා. 280, •වර පාර, •’බ’ෙගාඩ. ”.ක. 011-2911071/72 500.00 NCB

ෙබ.අ. 02 (බපඋ) WPN/NCB/ D-V134/2021/61
ෙත’ බ” —– පදනම මත වෑ” රථය” ලබා ගැ”ම. ” ඉං“ෙ”” කා•යාලය - ”–ල”“ය

24/02/2021
14.00 පැය. “.සා. (බපඋ) කා•යාලය, ලං..ම., ෙනා. 280, •වර පාර, •’බ’ෙගාඩ.   ”.ක. 011-2911071/72 500.00 NCB

ෙබ.අ. 02 (බපඋ) WPN/NCB/J-V129/2021/62
ෙත’ බ” —– පදනම මත  කෘකැ•  රථය” ලබා ගැ”ම. “ධාන ” ඉං“ෙ”” කා•යාලය- ජාඇල.

24/02/2021
14.00 පැය. “.සා. (බපඋ) කා•යාලය, ලං..ම., ෙනා. 280, •වර පාර, •’බ’ෙගාඩ.   ”.ක. 011-2911071/72 500.00 NCB

ෙබ.අ. 02 (බපඋ)
WPN/NCB/DGM-V10/2021/63
ෙත’ බ” —– පදනම මත ෙම–ට• රථය” ලබා ගැ”ම. (’ය”” ස“තව) “ධාන ” ඉං“ෙ”” ( බලශ”“ 
කළමණාකරණ) 

24/02/2021
14.00 පැය. “.සා. (බපඋ) කා•යාලය, ලං..ම., ෙනා. 280, •වර පාර, •’බ’ෙගාඩ. ”.ක. 011-2911071/72 500.00 NCB

ෙබ.අ. 02 
(බපඋ)

WPN/NCB/2020/150
ජාඇල පධාන විදුලි ඉංජිෙන්රු කාර්යාලයට අයත් ජාඇළ පාරිෙභා්ගික ෙස්වා මධ්යස්ථානය සඳහා 
පර්චස් 40-60 අතර ඉඩමක්  මිලදී ගැනීම ෙවනුෙවන් ලංසු කැදවීම.

24/02/2021
14.00 පැය.

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, ලං.වි.ම., ෙනා. 280, නුවර පාර, කිරිබත්ෙගාඩ. දු.ක. 011-
2911071/72

500.00 NCB



19l 2021 පෙබරවාරි 11 බ්රහසෙතින්දාදැන්වීම් 

බ“”, අ’ය– ෙර” හා ෙ—ය ඇඟ 
’පාදන රා’ අමා“ාංශය

– ලංකා හ—ත ක•මා”ත මඩලය
"ලසල"

 

බ“”, අ’ය– ෙර” හා ෙ—ය ඇඟ ’පාදන රා’ අමා“ාංශෙ“ ක•යය හා ක•ත”ය 
යටතට ගැෙනන "ෙ–—ය ක•මා”ත ෙගාඩනැම සඳහා “තකර ”ාපා’ක ප’සරය” •මාණය 
“ම" යටෙ’ ””ෙ” ““ඛයා ෙලස හ“නාෙගන ඇ“ – ලංකාෙ“ ෙ—ය ෙවළඳපල “ළ ඇඟ 
’පාදන හා සැප– –”” •“ම  ම“ ෙ—ය ඇඟ සඳහා සංචාරක ෙවළඳපළ සංව•ධනය හා 
ෙර””” ’පාදන ෙවළඳපල ”වෘත හා තරගකා“ ෙලස “යා’මක •“ම ෙපර’’ව ”ව”න –රා 
”’“ ’“න බ“”, අ’ය– ෙර” හා ෙ—ය ඇඟ  ආ•ත ’පාදන ’”කර• ලබන •මාණ 
–”• හ“නාගැ”ෙ වැඩ””ෙවල” සං”ධානය කර ’“”.

ඒ අ•ව ෙ—ය හා ”ෙ—ය ෙවළඳපල සඳහා ””” උස— “““ෙය –“ බ“”, අ’ය– ෙර” හා 
ෙ—ය ඇඟ” ’පාදන ආ–ත •මාණ හ“නාගැ”ෙම අන“”ව එම •මාණ සඳහා "ල”සල"  
හරහා –”” ෙවළඳපල අව—ථා සලසා ෙද• ලැෙ•.

ෙ—ය හා ”ෙ—ය වශෙය “ච•ත ල”සල ෙවත උස— ත’’වෙ“ බ“”, අ’ය– ෙර” හා ෙ—ය 
ඇඟ ’පාදන ෙතාග වශෙය සැප”ය හැ• ””, ම– හා මහා ප’මාණ සැප–ක”වෙ” 
•මාණ සාපල 2021.02.11 වන ”න ’ට 2021.02.25 ”න ෙත” ස“ෙ“ ”නවල ෙප.ව. 9.00 - ප.ව. 
4.30 ද”වා පහත —ථානයට පැ“ණ ඉ”’ප’ කළ හැක.

තවද එළැෙඹන ’ංහල හා ද“ළ අ’ අ–”” සමෙ““ ෙ—ය ඇඟ ’පාදන “ව•ධනය •“ෙ 
”ෙෂ වැඩ””ෙවල” “යා’මක •“මට ය“ත බැ”, ඒ සඳහා ද ””” සාපල ඉ”’ප’ කළ හැක.

අව“ වැ•”ර ෙතාර“” ”රකථන අංක : 0714-521888 ඇම”ෙම ලබාගත හැ•ය.

– ලංකා හ—ත ක•මාත ම–ඩලය (ල”සල)
ෙනා. 215, ෙබෟධාෙල–ක මාවත,
““”ල, ෙකාළඹ 07.

"බ“”, අ’ය– ෙර” හා ෙ—ය ඇඟ ’පාදන සඳහා 
ෙවළඳපල අව—ථා සලසා “ම"

ප•පාලක සභා ආ” පනත 

“ෙදනය 

ෙ’ වැෙ හා සෑ“ෙ ක•මා”තය ””බඳ ප•පාලක සභාව 

(136 වැ“ අකාරය වන) ප•පාලක සභා ආ” පනෙ’ 30 ෙව“ වග“ය යටෙ’ ෙ’ 
වැෙ සහ සෑ“ෙ ක•මාතය ””බඳ ප• පාලක සභාව ෙවත පැව“ ඇ“ බලතල “කාර 
ෙම“ — උපෙ”ඛනෙය“ “•තව සඳහ —ව–ය ”රණය එම උපෙ”ඛනෙය“ ද”වා ඇ“ 
ප’ෙද ෙවන— •“මට එම ප• පාලක සභාව අදහ— කරන බව එ– ආ” පනෙ’ 28 වන 
වග“ෙ“ ””ධාන අ•ව ෙම” “ෙ“දනය කර• ලැෙ•. 
ඉහත – ෙය–ජනාවට ඉ”’ප’ කර• ලබන ”ෙර–ධතා 2021 ෙපබරවා’ මස 15 ”න ම–’න 
12.00 ද”වා ම”’ භාරග• ලැෙ•. 
ඉ”’ප’ කර• ලබන සෑම ”ෙර–ධතාවය”ම එෙ— ””ධ මට ෙ’“ — ක”“ ””බඳ 
“කාශය”ද ස“තව •ය””ල• ”ය –“ය. 

—. ෙ”. “භා’ ච””–•“ 
සභාප“ 

ෙ’ වැෙ හා සෑ“ෙ ක•මා”තය 
””බඳ ප•පාලක සභාව 

2021-02-09 ”න 
ෙකාළඹ 05. කක” ෙදපා•තෙ”“ෙ“ය 

උපෙ”ඛනය 
ෙ’ වැෙ හා සෑ“ෙ ක•මාතය ””බඳ ප•පාලක සභාව ”’ ඇ“ කරන ල”ව 1945 
“• මස 31 වැ“ ”න අංක 9441 දරන ගැස” ප–ෙ“ පළ– “ෙ“දනෙ“ උපෙ”ඛනෙය“ 
ස”—තරව ද”වා ඇ’තා—ද, ක• කල ෙවන— කරන ල—— ද අවස වරට 2014 ”• 24 
”න අංක 1872/31 දරන අ“ ”ෙ•ෂ ගැස” ප–ෙ“ පළ කරන ලද “ෙ“දනෙය ෙවන— කරන 
ල——ද ”රණ එම උපෙ”ඛනෙ“ 11 වැ“ ෙකාටස ෙව•වට පහත සඳහ අ—’ ෙකාටස 
ආෙශ •“ෙම තව ”රට’ ෙවන— කළ –“ය. 

II වන ෙකාටස 
කාල “ෙ වැඩ සඳහා ෙග”ය –“ අවම  ෙෙද“ක ෙ“තන “මාණය 

 කක” ”. 900.00 
 අයවැය සහන “මනාව ”. 100.00 

din-02-10-uns-010341-40x8-pnf

ෙබ.අ. 03
(සබර)

SAB/KAH-V29/HV/2021/18
පධාන ඉංජිෙන්රු (කහවත්ත)ෙග් රාජකාරී කටයුතු සඳහා ෙමා්ටර් කාර් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම.          

03/03/2021
14.00 පැය.

නිෙයා්ජ්ය සාමාන්යාධිකාරී (සබරගමුව) ශාඛාව, පධාන ඉංජිෙන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, රත්නපුර.  045-2225891-5 ෆැක්ස් - 045-2226084

1,000.00 NCB

ෙබ.අ. 03
(සබර)

SAB/EMB-V28/HV/2021/19
විදුලි ඉංජිෙන්රු (ඇඹිලිපිටිය) ඒකකයට අයත් ෙගාඩකෙවල පාරිෙභා්ගික ෙස්වා මධ්යස්ථානෙය් 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  4WD ඩබල් කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.

03/03/2021
14.00 පැය.

නිෙයා්ජ්ය සාමාන්යාධිකාරී (සබරගමුව) ශාඛාව, පධාන ඉංජිෙන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, රත්නපුර.  045-2225891-5 ෆැක්ස් - 045-2226084

1,000.00 NCB

ෙබ.අ. 03
(සබර)

SAB/RAT-V79/HV/2021/20
විදුලි ඉංජිෙන්රු (රත්නපුර) ඒකකෙය්  රාජකාරී කටයුතු සඳහා  තී ෙරා්ද රථ 1 ක් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම.

03/03/2021
14.00 පැය.

නිෙයා්ජ්ය සාමාන්යාධිකාරී (සබරගමුව) ශාඛාව, පධාන ඉංජිෙන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, රත්නපුර.  045-2225891-5 ෆැක්ස් - 045-2226084

1,000.00 NCB

ෙබ.අ. 03
(සබර)

SAB/RAT-V96/HV/2021/21
විදුලි ඉංජිෙන්රු (රත්නපුර) ඒකකෙය්  රාජකාරී කටයුතු සඳහා  වෑන් (ද්විත්ව කාර්යය) රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.

03/03/2021
14.00 පැය.

නිෙයා්ජ්ය සාමාන්යාධිකාරී (සබරගමුව) ශාඛාව, පධාන ඉංජිෙන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, රත්නපුර.  045-2225891-5 ෆැක්ස් - 045-2226084

1,000.00 NCB

ෙබ.අ. 03
(බපද II )

WPSII/T/2021/020
ෙහාරණ තැනීම් වැඩබිම පවත්වාෙගන යාම සඳහා සුදුසු ෙගාඩනැගිල්ලක් කුලියට ෙහා් බද්දට ලබා 
ගැනීම

24/02/2021
10.00 පැය.

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය, ලං. වී.ම, පලමු මහල, ෙනා. 644,  ශී ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුල්ෙකා්ට්ෙට්.

- NCB

ෙබ.අ. 03
(බපද II )

WPSII/T/2021/033
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් සඳහා වෑන් ෙහා් ඩබල් කැබ් ෙහා් කෲ කැබ් රථ 01ක් විදුලි 
ඉංජිෙන්රු (ෙහාරණ) - බුලත්සිංහල පා.ෙස්.ම. සඳහා

24/02/2021
10.00 පැය.

එම
500.00 NCB

ෙබ.අ. 03
(බපද II )

WPSII/T/2021/034
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් පධාන ඉංජිෙන්රු (ශී ජයවර්ධනපුර) - 
තලංගම පා.ෙස්.මධ්යස්ථානය සඳහා

24/02/2021
10.00 පැය.

එම
500.00 NCB

ෙබ.අ. 03
(බපද II )

WPSII/T/2021/035
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් පධාන ඉංජිෙන්රු (ශී ජයවර්ධනපුර) - 
වැලිවිට පා.ෙස්.මධ්යස්ථානය සඳහා

24/02/2021
10.00 පැය.

එම
500.00 NCB

ෙබ.අ. 03
(බපද II )

WPSII/T/2021/036
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංජිෙන්රු (බණ්ඩාරගම) - 
මිල්ලනිය පා.ෙස්.මධ්යස්ථානය සඳහා

24/02/2021
10.00 පැය.

එම
500.00 NCB

ලංකා ”•බල ම–ඩලය ෙවෙව” සපයාගැ”’ ක“•ෙ සභාප“ ”” හැ•යාවැ“ සැප’ක”ව” ෙව“”, ජා“”තර / ජා“ක තරගකා“ ලං” ඉ”’ප’ •“ෙ’ පදනම මත ““ තබන ලද ලං” කැඳවන අතර,එම ලං” ඉ”’ප’ කළ ’ෙ’ ලංකා ”•බල ම–ඩලය ෙව“” “ල“ 
ග”නා ලද ලං” ෙපා’ පමණ” උපෙය–” කරෙගනය.
අෙ“•ත ලං” ඉ”’ප’ කර”න”ට ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය”ට පමණ” ලං” ෙපා’ “—’ කර ලැෙ•. අව“  ”ටක ඔ–” 1987 අංක 3 දරන ෙපා ෙකා”–ා’ පනතට අ’ලව •යාප”ං— ”ය “ය.
ලං” භාර ග”නා අවසාන ”නයට ක•” ”න ද”වා සෑම ලං” ෙපාත” ෙවෙව”ම ඉහත 6 වන ””ෙ සඳහ” “දල ෙගවා ලංකා ”•බල ම–ඩලෙ“ අ—ළ “ෙය–’ සාමා—ා“කා“ / “ධාන ඉං“ෙ”” ෙවත •”තව ඉ”’ප’ කරන ලද ඉ”–ම” ම“”  0900 පැය ට 1500 පැය ද”වා 
සාමා— වැඩ කරන ”නය” “ළ “ල“ ගත හැක. ෙ’ සඳහා ලංකා ”•බල ම–ඩලෙ“ සාමා—ා“කා“ න“” •යන ලද බැං— අණකරය” ම“” ෙහ– “ද” ම“” ෙහ– ෙග”ය හැක.
”ෙ–—ය තානාප“ කා•යාල /ෙවළඳ ෙකා“ෂ”වලට, ලං” ෙපා’වල ෙතාර“” ”ටප’ •”ත අය’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” අ—ළ “ෙය–’ සාමා—ා“කා“ / “ධාන ඉං“ෙ”” කා•යාලෙ“ “ ෙනා“ෙ” ලබා ගත හැක. එෙම”ම ලං”  ෙපා’ අෙ“•ත ලං” ඉ”’ප’ කර”න” හා ඔ–”ෙ” 
“ෙය–“ත””ට අ—ළ “ෙය–’ සාමා—ා“කා“ / “ධාන ඉං“ෙ”” කා•යාලෙ“ “ ෙනා“ෙ” ප““ා කළ හැක.
ලං” ඉ”’ප’ කර”න” ෙහ– ඔ–”ෙ” අමැ“යල’ “ෙය–“ත”” ඉ”’”ට“ ඉහත ”” අංක 9 “ සඳහ” —ථානය”““ ලං” භාරගැ”ම අවස” කරන ෙලාෙ“ම, එෙ— ඉ”’ප’ කරන ලද ය—ම ලං” ”වෘත කර ලබන අතර, “මාදව ඉ”’ප’ කර ලබන ලං” ““ෙ”ප කර ලැෙ•.
”ට අ—ළ ය— ”—තර හා පැහැ”• •“’ ”මය ’ෙ’ ලං” ෙපා’ “—’ කර ලබන ලංකා ”•බල ම–ඩලෙ“ අ—ළ “ෙය–’ සාමා—ා“කා“/ “ධාන ඉං“ෙ”” ෙව““.
 �  ICB - අ”ත•ජා“ක තරගකා ලං,   NCB - ෙ–—ය තරගකා ලං

 සාමා—ා“කා ෙට”ඩ• අතමය” සඳහා අ—ළ ෙතාර“” ”ටප’
www.ceb.lk ල ෙව අඩ”ෙය” භාගත කරගැ”මට හැ•ය.”•බලෙය” ස’ම’ ””ය”



20 l 2021 පෙබරවාරි 11 බ්රහසෙතින්දා දැන්වීම් 

නම ෙවන— •“ම”
මඩකල–ව ”—කෙ“ ෙකරෙ 
ප’“ව බට“ර ඕ“ටමාව• “ාෙ–—ය 
ෙ”ක ෙකා”ඨාසෙ“ මා”ෙචෙ” ’ාම 
“ලධා’ වසම අංකය 207A. අංක 
- 207 අ””නා පාර, බ”’යා නග, 
“රාෙවෙඩ” 05. ඕ”ටමාව• යන 
•”නෙ“ ප”ං— වා“—  පාමා ර–සානා, 
ජා.හැ.ප. අංක 936272363v ““ මා 
“” ඉ”’යට මෙ” නම වා“” පාමා 
ෙරෟසානා ය•ෙව” භා”ත කරන බවට 
– ලංකා ජනරජයට’ මහ ජනතාවට’ 
ෙම”” ’• ෙද“. 

නම ෙවන— •“ම
ෙකාළඹ ”—කෙ“ ෙකාෙලා”නාව 
ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 
ෙනා. F 75, ෙටර”— ”වා මාවත, 
ෙකාෙලා”නාව •”නෙ“ ප”ං— 
ෆා“මා ෙස”න– ඔ—ම න“” 
හැ“”— මා ෙමතැ” පට” අ”ෂා 
ඔ—ම යෙව” භා”තා කරන බව 
 ලංකා රජයට’ මහජනතාවට’ 
ෙම”” ’’ ෙද“.

ෙමයට,
අ”ෂා ඔ—ම

ෙ•රාෙනාග’ ර” භා–ඩ ෙව”ෙෙ“ ’ම
මහජන බැං—ෙ“ ෙය–“ත” වන “/ස ඇ””“ය ””ධ ෙවා ස“පකාර ස““ෙ“
තලග—ෙප තලාව අ’තාව 
ඇ””ය / ඉගල කහ•ව ඕම’ත 
අටෙකාෙහාට කැටපල

ඉහත සඳහ” ’ාය බැං— ශාඛා ෙවත 2019.10.31 ද”වා උක කරන ල”ව 
ෙමෙත” ෙ•රා ෙනාග ර” භා–ඩ 2021 ෙපබරවා’ මස 27 වන ”න ෙප.ව. 9.30 
ට “/ස ඇ””ය ””ධ ෙවා ස“පකාර ස““ “ධාන කායාය ප’“ෙ““ “’–ධ 
ෙව”ෙ–’ෙ“ ”—ණ• ලැෙ•.

සාමා—ා“කා“,
2021.02.10
“/ස ඇ””“ය ””ධ ෙවා ස“පකාර ස““ය,
ඇ””“ය.
0912291289

“ස’පාදන ”•ම
හලාවත “ාෙ–—ය සභාව 
පහත උපෙ”ඛනෙ සඳහ” උපකරණ සැපම සඳහා 

මා ”’” “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.
ලං” ප’ “—’ •“ම -  2021/02/12 ”න ’ට 2021/03/04 ”න දවා රාජකා“ 

”නය” ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 දවා හලාවත 
“ාෙ–—ය සභා “ධාන කා•යාලෙ““ ආප” ෙනාෙගවන 
ලද ”. 1,000.00 ක “සපාදන ගා“ව ෙගවා 
ලං”ප’ හා අ—ළ ”’”තර ලබාගත හැය.

ලං” භාර ගැ”ම -  2021/03/05 ”න ෙප.ව. 10.30 දවා ස—•ණ කරන 
ලද ලං”ප’ හලාවත “ාෙ–—ය සභා “ධාන කා•යාලෙ“ 
ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා“ම ෙහ ෙ”ක, හලාවත 
“ාෙ–—ය සභාව, —”ණෑගල පාර, මාදෙ“ •”නයට 
•යාප”ං— තැපැ” ම“” එ”ය හැක. එ”න ෙප.ව. 11.00 
ට “ල ගණ” ”වෘත කර• ලබන අතර, එම අවථාවට 
“සපාදන අය”ක”ට ෙහ ඔ“ෙ” •”ත අවසරය 
ලද “ෙය“තෙය—ට සහභා“ ”ය හැය.

උපෙ”ඛනය 
01. සභා බල “ෙ–ශෙ“ •යාප”ං— ස““ සඳහා “ලා“ –• ලබාගැ”ම.
02.  සභා බල “ෙ–ශෙ“ මා•ග සංව•ධනයට ෙබාර” සැප–ක”ව” හා 

“වාහනක”ව” ෙතරා ගැ”ම
03.  සභා බල “ෙ–ශෙ“ මා•ග සංව•ධනයට අව“ – ප”“ප ලබාගැ”ම.

වැ• ”තර හලාවත “ාෙ–—ය සභාෙ“ ෙ”ක ෙහ සැප– “ලධා“ෙග” පහත 
”රකථන අංකෙය” ”ම’ය හැ”.

 ඩ•. සර’ ද ’”වා
 සභාප“,
 හලාවත “ාෙ–ය සභාව.
032-2247675
2021/02/08

“/ස උ—•වර ””ධ ෙවා සපකාර ස““ය 
ද–ලගල - හ”ෙද—ස 

–ර“පා— ’”•ම
“/ස උ—•වර ””ධ ෙවා සපකාර ස““ෙ“ –ර“පා—ව පව“න  
පහත සඳහ තන“ර සඳහා මහ•වර  ”—”කය “ළ ර ප”ං— 
වයස අ–””  18 - 45 අතර ”””ක’ල අයෙග  2021.03.03 
”නට ෙපර අය”’ප කැඳව• ලැෙ. 
සහකාර සාමාා“කා (“ද) 
  II  හා I වැ•“ අංක :  S.E.M.L 02:01 (2/2019  ච”ෙඛය අව)
වැ“ ප’මාණය :  22000 - 470x10-570x10 - 720x10= 39600/=
””ක’ : 
 අ)  ””ග ”•ව”—ලයක ගණකා“කරණ/ වා—ජ/ 

කළමනාකරණය ””බඳ උපා“ය” ෙහ– උස තා”ෂණ 
ආයතනෙ“  ගණකා“කරණ / වා—ජ •“ෙල–මාව” “—ම 

ෙහ–
 ආ)  වරල ගණකා“කා“ ආයතනෙ“  අ”යර II  (Level - 

II)/ “ ගණකා“කරණ –”•ය ආයතනෙ“ —•ණ 
සාමා“කවය  (A.A.T. Level-II) 

ෙහ–
 ඇ)   S.E.M.L.02:05  වැ. ප. අ”තර ”ගණක   ෙහ– S.E.M.L. 

02:06  වැ. බ. ’ා”ය බැං—  අ”තර ”ගණක තන“රක 
වසර 05 කට  ෙනාඅ— ර ෙවා පළ–”–ද” “—ම.

ෙහ–
 ඈ)   ගණකා“කරණ/ බැං— හා ”“ කළමනාකරණය 

””බඳ මාස 09 කට ෙනාඅ— අ–යන කාලය” ස“ත  
•“ෙල–මාව” සමග  S.E.M.L. 02:05 වැ.ප. අ”තර 
”ගණක ෙහ–  S.E.M.L. 02:06  වැ. ප. ’ා”ය බැං—  
අ”තර  ”ගණක  තන“රක වසර 02 කට ෙනාඅ— ර  
ෙවා පළ–”–ද” “—ම.

අය”’ප සමග ”””ක’ සනාථ •“ම සඳහා ’ය—ම ස“තකවල 
ඡායා”ටප  අණා ග” සභාප““මා “/ස උ—•වර ””ධ ෙවා 
සපකාර  ස““ය  ද–ලගල හෙදස යන  •”නයට •යාප”ං—  
තැපෑෙල එ”ය –“ය. 
ෙමයට - ස“පකා’ක
වැ. බ. සාමාා“කා’
2021.02.02

’”•ම
2007 අංක 07 දරන සමාග’ 
පනෙ 9(01) වග”“ය යටෙ  
කර• ලබන ෙ“දනය.
ස” ෙම’ ඉ”ඩ—“— 

(•) එ”–
යාප”ං— අංකය : 

• 00234108
සංථාගත කළ  ”නය : 

2021.02.02 
ෙ—රෙ” — ව“යාය, 

“”ව”ෙපාල,  ”’මල“’ය
පාර, –ං“’ය.

සමාග’ ෙ”ක’

“ස’පාදන ”•ම
(ජා“ක තරගකා ලං”කරණය)
වා’මා•ග අමා“ාංශය

ෙමාරගහක”ද ක”ගඟ 
සංවධන ”ාපෘය,

ෙමාරගහක”ද, ෙක–”ගහ ෙවල
වා’මා•ග අමා“ාංශය, ෙමාරගහක”ද හා කගඟ  සංව•ධන ”ාපෘය යටෙ ”ෙවල හා 
වැ”ෙ”ෙවල ෙකා”ඨාසය”“ නැවත ප”ං—  කරන ලද ප–” සඳහා 2021 මා•“  හා අෙ”” මාස 
සඳහා ”ය” ආහාර සලාකය ලබා“මට ““ තබන ලද  “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•. ෙමම  “ල ගණ” 
”වෘත කරන ”න ’ට ”න 60”   ද”වා වලං ”ය “ය.
සැප”ය –“ ය” ආහාර ව•ග හා —තර : 

ලං” කැඳ•ෙ’  අංකය  : MKDP/SUP/Q5176

අව“ ”ය” ආහාර ව•ගය  :  සහ”  (ෙ–ය බඩබ) නා—  =  125310 Kg

        හා”මැ—ෙස–  =  4115 Kg

        ප’“–  =  8235 Kg

        ““  =  8235 Kg

        සැම”  400g  =  “” 7875
        සැම” 200g  =   “” 715
        •’”“  =  පැක” 200
සැප”ය “  —ථානය    :  ෙමාරගහක”ද “ධාන ගබඩාව ෙවත

       උපෙද—  හා ෙකා”ෙ’
ෙට”ඩ• ප—කා ලබාගැම
1.   අ—ළ  ””වල ”—තර අඩං “ල ගණ” ඉ”’ප කළ “ ආකෘ ප– ක”ටලය  •”ත 
ඉ”–ම” ම“” පහත සඳහ” •”නය  ස“ත කා•යාලෙ“ “ස’පාදන අංශෙය” සෙ“ වැඩ 
කරන ”නය” “ළ“ 2021.02.12 ”න ’ට 2021.03.08 ”න දවා ෙප.ව.  9.00  ප.ව. 3.00 
 කාලය “ළ පැණ ”. 1000.00 ක ආප” ෙනාෙගව• ලබන ගා—“ව”  ““’ අංශයට 
ෙග•ෙම” ප”  ලබාගත හැ•ය.

 ල ගණ” ඉ”’ප “ම
  “ල ගණ” ඉ”’ප •“මට ලබාග”නා ආකෘ ප–යට අ•ව සක— කරන ලද  “ල ගණ” 
පහත සඳහ” •”නයට  ලැෙබන ෙ— 2021.03.09 ෙව“ ”න ප.ව. 2.30 ට ෙපර •යාප”ං— 
තැපෑෙල” ෙහ– ““ තබා කා•යා–ය ෙට”ඩ•  ෙප”“යට ෙයා“ කළ “ෙ“.

  “ල ගණ” බහාලන කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• ෙට”ඩ• අංකය සඳහ”  •“ම අ“ව“ 
ෙ“. 

  2021.03.09 ප.ව. 2.30 ට “ල ගණ” ප– ”වෘත කර• ලබන අතර, “ය“ත ෙ“ලාවට ඔබට ෙහ– 
ඔබෙ” බලයල  “ෙය–“තෙය—ට අව“ න’ එම අව—ථාවට සහභා“ ”ය හැ•ය.

වැ• ”තර සඳහා :
01.  සපාදන ඉං“ෙ””,       ”ාපෘ“ අ–”ෂ
 සපාදන අංශය,       ෙමාරගහක”ද - ක”ගඟ සංව•ධන ”ාපෘ“ය,
 ෙමාරගහක”ද - ක”ගඟ සංව•ධන ”ාපෘ“ය,   ෙමාරගහක”ද ෙක–”ගහෙවල.
 ”රකථන අංකය : 066-2053604      ”රකථන අංක   066-2053601

ෙට”ඩ• ’”ම
– ලංකා “පවා” සං—ථාව

පා”ය ජල ෙබ–ත සැප•ම
ෙට”ඩ• අංක : 13/2021.03.04

– ලංකා “පවා” සං—ථාව සඳහා පා”ය ජල ෙබත සැප•මට ඒ සඳහා ෙසෟ“ 
අමා“ාංශෙ“  සහ – ලංකා “““ කායාංශෙ“ අ•මැ“යල’ ආයතනය”ෙග”  
““ තබන ලද “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.
ෙට”ඩ •”ෙඛන ෙකාළඹ 07, “දහ— ච–ර“ෙ“ ”“ – ලංකා “පවා” 
සං—ථාෙ“  සහකාර අ–”ෂ  (“සපාදන) ෙවත •”ත ඉ–ම” ඉ”’ප’ කර 
කායාල ”නය” (ස“ ’ට ’—රා ද”වා ෙවළඳ “වා— ”නය”  හැර) ෙප.ව. 
09.30  ’ට ප.ව. 03.00 අතර කාලය “ළ 2021.03.03 ”න ෙහ ඊට “ථම  ලබාගත 
හැ•ය. ෙට”ඩ •”ෙඛන ක”ටලය” “—’ •“ම සඳහා . 2,000.00 ක 
(ෙදදහසක) ආප” ෙනාෙගවන ෙට”ඩ ගා—“ව” සං—ථාෙ“ “ධාන ගණකා“කා“ 
ෙවත ෙග”ය –“ය.  ෙට”ඩ •ය•ය”•  අය•“ම•” ෙතාරව – ලංකා “පවා” 
සං—ථාෙ“ සහකාර අ–”ෂ (“සපාදන) කායාලෙ““  ප“”ෂා කර බැ•ය හැක.
“’ ප’” ස—ණ කරන ලද •ය•ය”• ෙකාළඹ 07, “දහ— ච–ර“ෙ“  ”“ – 
ලංකා “පවා”  සං—ථාෙ“ “සපාදන ක“•ෙ“ සභාප“  ෙවත 2021.03.04 ”න  
ප.ව. 03.00 ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ—  එ”ය –“ය.  2021.03.04 ”න ප.ව. 03.00 ප” 
—  වහාම පැ“ණ ’“න ෙට”ඩක”ව” ෙහ  ඔ–”ෙ”  බලයල’ “ෙය“තය” 
ඉ”’”ට  ෙට”ඩ ප’ ”වෘත කර• ලැෙ•.

සභාප“,
ස’පාදන ක“ව,
– ලංකා “පවා“ සං—ථාව,
“දහ— චර“ය, ෙකාළඹ 07. 
(SLRC web site : http//www.rupavahini.lk)

නම මා” •“ම
ෙම” – ලංකා “ජාතා—ක 
සමාජවා ජනරජයට’  
මහජනතාවට’ •’ ෙදන 
ලෙ ෙකාළඹ 06, වැ”ලව’ත, 
පස” පමග,  අංක 39/2, “ 
ප”ං— ජා“ක  හැ“•’ප’ අංක 
200072204040 ““ ර’“තා 
ගාය— වා”ෙ–ව වන මා අද 
”න ’ට  මාෙ” නම අෙරරා – 
හා• ය•ෙව  ෙවන කර ඇ“ 
බව’, “ ඉ”’ෙ“  ෙමම නම 
භා”ත කරන බව’, ෙමම න“ම  
අ’ස කරන බව’ය.

ඇට•“ බලය අවලං කර “ා”’ඨ •“ම
මහ•වර, අ”“ෙපාල, ටක”ද පාෙ, අංක 112/A,  ප”ං— ජා“ක හැ“•’ප 
අංක. 618380793V දරන, ”ෙල–’ඩා ජය“• ෙරාසෙර– ෙජ–ශ වන 
මා ”’” ෙකාළඹ “’–ධ ෙනාතා’, D.C. •’ ”’” •යා සහ“ක කරන ලද 
පාන”ර, ෙ’න“”ල ක’මල පාෙ, අංක 66/44  ප”ං—, ජා“ක හැ“•’ප අංක. 
760770892 දරන, ෙමාහම” ග— ෙමාහම” ඉරා— යන අය ෙවත ඔ“ 
මාෙ” ඇට“ බලක” ෙලස පකර“” “—නය කරන ලද 2015 මා“ මස 21 
වන ”න —තම හා අංක 4778 දරන හා ෙකාළඹ ෙර“’ජ ජනරා” කායාලෙ“, 
”න ෙපා අංක. 2224  • අංක (ප ඉ” අංක) 86 , බලප ෙපාෙ. 12 වන 
වග”“ය යටෙ, 2015 අ“ෙය” මස 24 වන ”න •යාප”ං— කරන ලද ඇට“ 
බලය ෙම”” ““”’ට ෙකාට, අවංල• කර, අෙහ–’ කර, ’—කරන ලද බව – 
ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජයට, ෙපා” මහජනතාවට, ෙම”” ද”වා 
’““. තවද, ෙමතැ” පට” එම අය ”’” මා ෙව•ෙව” ඉ• කරන ලබන කවර ෙහ– 
“යාවකට බලයකට කායාලයකට, ෙදයකට, මම “” ම“ අපරා•මත •“ම, 
තහ–” •“ම ෙහ– වග–’ භාරය” ’“මට ’” ෙනාකර• ලබන බැ“ ද ද”වා 
’““.

”ෙල–’ඩා ජය“• ෙරාසෙර– ෙජ–ශ. 

ලංකා ”•බල ම–ඩලය
ෙට”ඩ• ’”ම

ඉඩම” “ල ගැ”ම ’ය”ක”•ය
” උපෙපාළ” ඉ”•“ම සඳහා අ”කර 5 ක (80m ග සහ 
80m පළල ෙහ– වැ•) පමණ වපස’ය” ඇ •’ය”ක”ය 
/ “”දලම අව“” ෙකාළඹ - –තලම “ධාන මා•ගෙ“ ’ට 
2Km ක ”ර” ඇ“ළත ”“ටා ඇ ඉඩම” “ල“ ගැ”මට ““ 
තබන ලද “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.

ෙමම වපස’ය ලබා ගැ”මට එක ළඟ ”““ —ඩා ඉඩ’ ද 
අ”ක”ව” එකඟව හා සා”“කව ඉ”’ප කළ හැක.

අළ ඉඩ’ “ර”, ව•” –’ ෙනාවන, ගංව“ර ත•ජන 
ර“ත ඉඩ’ ”ය –“ය. තවද එම ඉඩම අවම ”ට• 5 ක “ෙ“ශ 
මා•ගය” ස“ත ”ය –“ අතර, ජනා–•ණ  ෙනාවන “ෙ–ශයක 
”“ටා –ය –“ය.

2021 මා•“ මස 03 වන ”න ෙප.ව. 10.00 පැයට ෙපර ““ 
තබන ලද “ල ගණ” "ඉඩම” “ල ගැ”ම - ’ය”ක”ය" 
ය•ෙව” –’ කවරෙ“ ව’පස ඉ”’ ෙකළවෙර“ සඳහ” 
කර පහත සඳහ” ”—තරද ස“තව යාප”ං— තැපෑෙල” ෙහ– 
පැ“ණ පහත ’”ෙවන ”නයට එ”ය –“ය.

අව“ ”—තර,
01. අ”ක”ෙ” නම, ”නය හා ”රකථන අංකය
02. ඉඩමට ””ෙසන මා•ගෙ“ ”—තර
03. ඉඩෙ’ වපස’ය හා ”•’මට බලාෙපාෙරා“ වන “දල
04.  ඔ“–ෙව“ සහ ”•ෙර“ ”ටප

ෙය–’ සාමාා“කා“ (සෙෂණ අර““)
ලංකා ””•බල මඩලය,
1 වන මහල, ර..ය.ස. ෙගාඩනැ“”ල,
65/1, —’තපල ඒ ගාන• මාවත,
ෙකාළඹ 02.

”රකථන අංකය  : 94 11 2441556

"”•බල ෙය” ස’ම’ ””ය”"

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය, සමාජ බසාධන, ප’වාස හා 
ළමාර”ෂක, ාම සංව•ධන හා ා”ය ක•මා”ත අමා“ාංශය 

සබරග“ව පළා’ සභාව
ෙට”ඩ• කැඳම

සබරග“ව පළා’ සභාෙ ක•මා”ත අමා“ාංශෙ“ ක•මා”ත සංව•ධන අ“කායට අය’ ෙවර—ප 
අ’ක’ මැෙ• ඇ“ ””ධ “මාණෙ“ කඩ කාමර 09 ”, මා’ක – පදනම යටෙ’ වසර 03 ක කාලය” 
සඳහා යට “මට ජා“ක තරඟකා“ ලං” කැඳ•ම (NCB) යටෙ’ ”වෘත ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ෙමම කඩ කාමරවල ම’පැ” ෙහ ඒ ආ•ත “’පාදන අෙල” •“ම හා ම— මාංශ අෙල” •“ම ස–රා 
තහන’ වන අතර, සබරග“ව පළාෙ’ —–ර ප”ං—ය හා ”ාපාර නාම ආ” පනත, සමාග’ පනත ෙහ 
ජා“ක –”ප සභාව යටෙ’ යාප”ං—ය ඇ“ ක•මා”තක”ව”, ෙට”ඩ• ඉ”—’ •“මට ”—ෙස 
ෙව“.

එ” ක•මා”තක”වට ඉ”—’ කළ හැ• උපම කාමර “මාණය 02 •.

2021-02-12 ”න ’ට 2021-03-08 ”න ද”වා ස“ෙ“ කා•යාල ”නවල ෙප.ව 9.00 ’ට ප.ව 2.30 
ද”වා, අමා“ාංශ කා•යාලෙ“ “ ෙට”ඩ• ”ෙ”ඛණ ප“”ෂා කළ හැ• අතර, ලං” ඉ”ප’ •“ම 
සඳහා ”—ක’වය” ද”වන ඉ”—’ක”ව”ට ෙට”ඩ•ප’ ඉ”–ම සඳහා ””ක’ තහ–” •“ෙ’ 
”ෙ”ඛන සමඟ එ” කාමරය” සඳහා ” 1,000.00 ක ෙට”ඩ• ප– ගා—“ව” ෙග•ෙම” ෙමම 
අමා“ාංශ කා•යාලෙය” ෙට”ඩප” ලබාගත හැ•ය.

අ—ළ ’ය— ෙකා”ෙ–’ හා ”—තර ෙට”ඩ•ප’ සමඟ සපය• ලැෙ•.
එ–.. ’’ර - සහාප“,
ෙට”ඩ• ම–ඩලය සමාජ බසාධන,
පවාස හා ළමාර”ෂක, ’ාම සංව•ධන හා ’ා”ය ක•මා”ත අමාාංශය, 
සබරග“ව පළා’ සභාව, 
නව නගරය, ර’න–ර.

”රකථන - 045-2222145, 045-2228137

“ස’පාදන ”•ම
හලාවත “ාෙ–—ය සභාව

පහත උපෙ”ඛනෙ සඳහ” උපකරණ සැපම සඳහා 
මා ”’” “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.

ලං”ප’ ’ •“ම -
  2021.02.12 ”න ’ට 2021.03.04 ”න දවා රාජකා ”නය”“ ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 

දවා හලාවත ාෙ–—ය සභා ධාන කා•යාලෙ“ “ ආප” ෙනාෙගවන ලද ”. 1000.00 ක 
ස’පාදන ගා“ව ෙගවා ලං”ප’ හා අ—ළ ””තර ලබාගත හැය.

ලං” භාර ගැම -
  2021.03.05 ”න ෙප.ව. 10.30 දවා ස’—•ණ කරන ලද ලං”ප’ හලාවත ාෙ–—ය සභා 

ධාන කා•යාලෙ“ ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහාම ෙහ– ෙ”ක’, හලාවත ාෙද්—ය සභාව, 
—”ණෑගල පාර, මාද’ෙ“ •”නයට •යාප”ං— තැපැ” ම“” එ”ය හැක. එ”න ෙප.ව. 11.00 
ට “ල ගණ” ”වෘත කර• ලබන අතර, එම අවථාවට ස’පාදන අය”’ක”ට ෙහ– ඔ“ෙ” 
•”ත අවසරය ලද “ෙය–“තෙය—ට සහභා“ ”ය හැය.

උපෙ”ඛනය 
01.  සභා බල ෙ–ශෙ“ •යාප”ං— ස““ සඳහා “ලා“ –• ලබාගැ”ම.

02.   සභා බල ෙ–ශෙ“ මා•ග සංව•ධනයට ෙබාර” සැප–’ක”ව” හා වාහනක”ව” ෙත–රා 
ගැ”ම.

03.  සභා බල ෙ–ශෙ“ මා•ග සංව•ධනයට අව“ “–’ ප”“ප ලබාගැ”ම.

වැ• ”තර හලාවත ාෙ–—ය සභාෙ“ ෙ”ක’ ෙහ– සැප–’ “ලධාෙග” පහත ”රකථන අංකෙය” 
”ම’ය හැය.

  ඩ•. සර’ ද ”වා
032-2247675 සභාප“,
2021.02.08 හලාවත ාෙ–—ය සභාව



21
පිටුව

2021 පෙබරවාරි 11 බ්රහසෙතින්දා

ඌව පළාත් සමූහ 
ප්රසන්න පත්්ම සිරි  

බදුල්ල මහ නගර සභවේ 
බ්ලය මාස තුන කට විවේෂ 
වකාම සා රි ස්ව
ර ය කුට පැ්ව රීම 
මන්ත්රී ්ව රුන්තට ඉතා 
වහාඳ පාඩ මක් 
බ්වත් නැ්ව තත් 
නග රා ධි පති තන තුර 
මාස තුන කින්ත අනි
්වා රවයන්තම තමා ටම 
හිමි ්වන බ්වත්  
හිටපු නග රා ධි පති 
ප්රියන්තත අම ර සිරි 
මහතා දිණ මි ණට 
පැ්ව සීය.  

බදුල්ල මහ නගර සභාවේ 
නග රා ධි ප ති ්ව ර යාට මන්ත්රි ්ව
රුන්ත බහු ත ර ය කවේ සහ වයෝ
ගය වනා්ලැ බීම වේතු ව්වන්ත 
සභා්ව අක්රීය වී ඇති නිසා ඌ්ව 
පළාත් ආණ්ඩු කාර ඒ. වේ. එම් 
මුස ම්මිල මහතා වපවරදා (9) 
සභාවේ කට යුතු අත්හි ටු්වා, 
විවේෂ වකාම සා රි ස්ව ර යකු 
යට තට පත් කීරීවම් ගැසට් 
නිවේ ද නය නිකුත් කවේය. 
නගර සභා්ව සභි ක යන්ත 25 
වදවන කු වගන්ත සම න්තවිත ්වන 
අතර, ශ්රී ්ලංකා වපාදු ජන 
වපර මුණ හා ශ්රී ්ලංකා නිද හස 
පක්ෂය එක්්ව බ්ලය තහ වුරු 
කර වගන තිබිණි.  

හිටපු නග රා ධි පති ප්රියන්තත 
අම ර සිරි මහතා වමවසද පැ්ව
සීය. මා නග රා ධි පති ්වශ වයන්ත 
සභා්ව ආර ම්භ වේදී බදු ල්ලට 
්වැඩ වබාවහා ම යක් කළා. වම් 
්වැඩ සම හර වබෝන ස්ව ලින්ත 
පත්වුණ මන්ත්රි ්ව රුන්තට බ්ලා
වගන ඉන්තන බැරි නිසා කුම
න්ත්රණ කළා. සම හරු අවු රුදු 
වදවකන්ත තන තුර ගන්තන බ්ලා
වගන හිටියා. ්වසර වදවකන්ත 
තන තුර මාරු කරන්තන කියා 
මට අවේ නාය කවයෝ කියා 
තිබුවණ් නෑ.  

2021 අය්වැය පරා ජය 
කරන්තන මන්ත්රී ්ව රුන්ත කට යුතු 
කළත්, මා අය  ්වැය නීත්ය
නු කු ්ල්ව දිනු්වා. මා නීත්ය
නු කු ්ල ්වයි අය ්වැය ඉදි රි පත් 
කවේ. සභා්ව පිහි ටුවේ ශ්රී ්ලංකා 
වපාදු ජන වපරම්වණ් අට වදනා 

හා ශ්රී ්ලංකා නිද හස පක්ෂවේ 
පසවදනා සම ඟයි. වම් ්වන 
විට නග රා ධි ප ති කම ශ්රී ්ලංකා 

නාද හස පක්ෂ යට 
ඕනෑ වුණා.  ප්රේනය 
වුවණ් වමත නයි. 
නමුත් මාත් එක්ක 
අවේ පක්ෂවේ 
ශ්රී ්ලංකා වපාදු
ජන වපරම්වණ් 
මන්ත්රී ්වරු අට වදනා 
ඉන්තන්වා. අනිත් 
මන්ත්රී ්වරු උසාවි 
ගියා. උදවඝෝ ෂණ 
කළා. නීති ප තිට 
කී්වා. නීති පති මා්ව 
නි්වැ රදි බ්වට පිළි

වගන ලියු ම කුත් එ්වා තිබුණා. 
වම් මන්ත්රී ්ව රුන්තට තිවයන්තවන්ත 
බ්ල තණ්හා ්වයි.

සභා්ව ගැන පරී ක්ෂ ණ යක් 
කරන වතක් වකාම සා රිස ්වර
යකු යට තට පා්ල න යට පැ්ව රීම 
ඉතාම වහාඳයි. මා නි්වැ රදි බ්ව 
පරී ක්ෂ ණ වේදී ඔේපු වුණාම 
මාස තුන කින්ත මා නැ්ව තත් 
නග රාධි පුටුවේ ්වාඩි ව්වන්වා. 
ඒක කාට ්වත් නතර කරන්තන 
බෑ.  ත්ව මාස තුන කින්ත 
බදුලවල නග රා ධි පති  මායි. 
ඒක කාට ්වත් ්වළ ක්්වන්තන බෑ.  

සභාවේ මන්ත්රී ්වරු නීතිය 
පිළි ගන්තවන්ත නෑ. පද නම් විර
හිත ව�ෝදනා නැඟු්වා. සම්මත 
වූ අය  ්වැය කර වගන යන්තන 
දුන්තවන්ත නෑ. මට මන්ත්රී ්ව රුන්තට 
පගා්ව වදන්තන අවත් සලලි 
තිබුවණ් නෑ. ඒකයි වමතන 
ප්රේනය වුවණ්.  

මන්ත්රී ්වරු ඔවුන්තවේ රාජ
කා රිය වකේ නෑ. තන තුරු 
බ්ලා වගන කට යුතු කළා. වම්ක 
කාටත් වහාඳ පාඩ මක්.  

බදුල්ල නග රවේ පාර ්වල 
38ක් හදන්තන 2021 ්වස රට 
මුදල අනු මත කළා. මා හදපු 
අය  ්වැය විවේෂ වකාමා රිසට 
කර වගන යන්තන පුළු ්වන්ත. 

මාස තුනක් මා බ්ලා වගන 
ඉන්තන්වා. මා පරි හ ර ණය කළ 
සිය ලුම ්වාහන ඇතුළු උප ක
රණ සභා ්වට බාර වදන්වා මාස 
තුන කින්ත නැ්ව තත් නග රා ධි පති 
තන තුර රැවගන මා බදුලවල 
ජන තා ්වට ්වැඩ කර න්වා.  

සනධ්ා කරු ණා රත්්න  
සමා ජය තුළ අභි වයෝ ග යට ්ලක්්ව ඇති වරගු 

වදපා රත වම් න්තතුවේ ප්රති රූ පය යහ පත් අයු රින්ත 
නැ්වත නඟා සිටු වී මට වරගු වබෞද්ධ සංග ම
වයන්ත සිදු කරන සමාජ සත්කාර මනා පිටු බ ්ලක් 
්වන බ්ව වරගු අධ්යක්ෂ ජන රාල විශ්ා මික වම්ජර 
ජන රාල විජිත රවි ප්රිය මහතා පැ්ව සු වේය.  

සාර ්ධරම පිරිහී ඇති මුදල පසු පස හඹා යන 
සමා ජ යක් තුළ ජී්වත් ව්වමින්ත වමම වදපා රත වම්
න්තතුවේ ස්වලප වදවනක් එක්්ව සිදු කරන වමම 
්ධරම පුසතක වබදා දීවම් ්වැඩ පි ළි ව්වළ ප්රශං සා
්වට ්ලක් කළ යුතු බ්ව ද ඒ මහතා ප්රකාශ කවේය.  

ශ්රී ්ලංකා වරගු වබෞද්ධ සංග මවේ 16 ්වැනි 
සං්ව ත්ස රික මහා සභා රැසවී මට සහ භාගි 
ව්වමින්ත ඒ මහතා වම් බ්ව පසු ගි යදා (3) පැ්ව සීය.   

වරගු වදපා රත වම් න්තතුවේ වස්වවේ නියු තු්ව 
විශ්ාම ගත් වරගු වබෞද්ධ සංග මවේ භාණ්ඩා
ගා රික නිවයෝජ්ය වරගු අධ්යක්ෂ ඩබ්ලිේ.එම්. 
වසවන වි රත්න බණ්ඩා සහ සංග මවේ වලකම් 
නිවයෝජ්ය වරගු අධ්යක්ෂ එස.වක්.එස. වසනා
නා යක මහ ත්්ව රුන්තවේ වස්වා්ව ඇගැ යීම ද 
වමහිදී සිදු වක රිණි. ඔවුන්ත සිදු කළ වමවහ ්ව රට 
උප හා ර යක් ව්ලස වරගු ඉති හා සවේ ්වැද ගත් 
සන්තධි ස්ා න යක් සනි ටු හන්ත කර මින්ත තලප ත්්ව්ල 
රචිත පිරු ්වානා වපාත් ්වහන්තවස වදන මක් පූජා 
කිරීම සිදු වකරිණ. මහ නු ්වර, එර මු දු ලි යදද ශ්රී 
වබෝධි රු ක්්ා රා මා ධි පති, වකාලු ග්ල රජ මහා 
විහා රා ධි පති, රත්වත පි ටිය ශ්රී සිද්ධාර් පිරි ව්ව
වණහි නිවයෝජ්ය පරි ව්ව ණා ධි පති, සමසත ්ලංකා 
සාම වි නි සුරු ශාස්ර පති පණ්ඩිත තුඹුලවල 
විපසසී ස්වාමීන්ත ්වහන්තවස සහ අනු රා ්ධ පුර, 

සිය ඹ ්ලා ග ස්වැ්ව ශ්රී වබෝධි රු ක්්ා
රාම විහා රා ධි පති පූජ්ය ශාස්ර වේදී 
ඉලු ක්වමෝ දර ්වජි ර සිරි ස්වාමීන්ත 
්වහන්තවස වමම පිරු ්වානා වපාත් 
්වහන්තවස වදනම පිළිගත්හ.   

වරගු අධ්යක්ෂ ජන රා ල්ව රයා 
වමවසද පැ්ව සීය. වමම සමාජ 
සත්කා රය ගැන මම සතුටු ්වන්වා. 
2020 ්වස වරදී වමම ස්ානවේ 
්වැඩ බාර ගත් අ්ව ස්ාවේ මට 
පළ මු්ව හමු වූ පිරිස තමයි වසනා
නා යක මහ ත්මයා ඇතුළු පිරිස. 
වම් අය මා හමු ්වට පැමිණ වබෞද්ධ 
කට යුතු ගැන සාකච්ා කළා. 
වබෞද්ධ යකු ව්ලස වබෞද්ධ පරි ස ර
යක හැදී ්වැඩුණ අයකු ව්ලස හමුදා 
වස්වවේ නිර ත්ව සිටි යත් වබෞද්ධ 
කට යුතු සඳහා ක්රියා කා රී්ව මම 
සහ භාගි වුණා. ්වසර 35 ක හමුදා 
වස්වය තුළ වබෞද්ධ කට යුතු සඳහා 
ද වයාමු්ව සිටි නිසා වම්වැනි 
කට යුතු සඳහා ක්රියා කා රී්ව සම්බන්ත්ධ වීමට මට 
හැකි යා්ව තිවබ න්වා. වම්වැනි සමාජ සත්කාර 
සඳහා ඉදි රි ය ටත් මම සහාය වදන්වා. වරගු 
වදපා රත වම් න්තතු ව්වන්ත මීට ්වඩා කාරය භා ර යක් 
පසු ගිය ්වසවර කරන්තන සිටි යත් වකාවිඩ් නිසා 
අභි වයෝග පැමි ණියා. 

වරගු නි්ල ්ධා රීන්ත ආරක්ෂා කර මින්ත රටට 
අ්වශ්ය වස්වය ්ලබා දී මට සිදු වූ නිසා අප අද හස 
කළ හා සැ්ල සුම් කළ විදි යට කාරයන්ත කර ගත 
වනාහැකි වුණා. වරගු වබෞද්ධ සංග ම යට අලුත් 

නි්ල ්ධා රීන්ත පිරි සක් පත්්ව සිටි න්වා. අලුත් සාමා
ජි ක යන්ත පිරි සක් සමඟ රාජ කාරී කරන්තන මට සිදු 
්වන්වා. වබෞද්ධ කට යුතු සඳහා බ්ල හ ත්කා ර වයන්ත 
වගන්ත්වන්තන බැහැ. 

ස්ව කැමැ ත්වතන්ත එන පිරි සක් තමයි වමතැන 
සිටින්තවන්ත. වමතැන සිටින පිරි වසන්තම අපට 
වත්රුම් ගත හැකියි වම්වැනි ්වැඩ කට යුතු 
සඳහා සහාය වදන්තවන්ත ඉතා සුළු පිරි සක් බ්ව. 
අපට තිවබන්තවන්ත අවි නි ේචිත ජීවි ත යක්. වකායි 
ව්ව්ලාවේ අවපන්ත ජීවි තය ගිලි වහ යිද දන්තවන්ත 
නැහැ. එ්වැනි අ්ව ස්ා ්වක වබෞද්ධ සාර ්ධරම 

ආරක්ෂා කර මින්ත කට යුතු කිරීම 
ඉතා ්වැද ගත්. වබාදු මඟ ගමන්ත 
කරන්තවන්ත නම් ඉදිරි අනා ග තය 
සර්ල සාර්ක කර ගන්තන අපට 
පුළු ්වන්ත. අද හැම ආය ත න ය
කම තිවබන්තවන්ත ව්වනස මඟක්. 
සමාජ පරි හා නි යට ්ලක් ්වන වද 
තමයි අපට අහන්තන දකින්තන 
්ලැවබන්තවන්ත. තමන්තවේ සහෘ
ද යන්ත වම්වැනි කට යුතු සඳහා 
වයාමු කර ගන්තන අපි හිතට ගත 
යුතුයි. වබෞද්ධ සංග මවේ රාජ කාරී 
වහාඳින්ත ඉටු කර දැනට විශ්ාම 
වගන සිටින වසවන වි රත්න සහ 
වසනා නා යක මහ ත්්ව රුන්තට මවේ 
ප්රණා මය පුද කර න්වා. අද පත්්වන 
න්ව නි්ල ්ධාරී මඬුල්ල අප සමඟ 
සාකච්ා කර සංග මවේ කට යුතු 
ඉදි රි යට වගන යාම සිදු කළ යුතුයි. 
වකාවිඩ් ව්යස නය ඒමට වපර වමම 
වදපා රත වම් න්තතු්ව තුළ භා්වනා 

්වැඩ ස ට හ නක් කර වගන ගියා. අවේ ජීවිත හදා 
ගන්තන භා්වනා ්වැඩ ස ට හන්ත ඉතා ්වැද ගත්. 
වකාවරෝනා නිසා එය තා්ව කා ලි ක්ව න්වතා 
තිවබ න්වා. නැ්වත එය ආරම්භ කළ යුතුයි.   

වමම අ්ව ස්ා ්වට වරගු වබෞද්ධ සංග මවේ 
ප්ර්ධාන අනු ශා සක වකාළඹ දිස්රි ක්කවේ ප්ර්ධාන 
සංඝ නා යක ශ්රී වබෝධි රා ජා රා මා ධි පති නිකු්ල 
පඤ්ඤා සාර ස්වාමීන්ත ්වහන්තවස, වරගු වබෞද්ධ 
සංග මවේ සභා පති වරගු අධ්යක්ෂ එම්.ආර. 
රණ රාජා මහතා ඇතුළු පිරි සක් සහ භාගී වූහ.   

සිංහ්ල  වදමළ ජන තා්ව අතර සන්තනි වේ ද නය නිසි 
ව්ලස සිදු කර ගැනී මට නම් දකුවණ් ජන තා්ව වදමළ 
ඉවගන ගන්තනා අතර, උතුවර ජන තා ්වට සිංහ්ල 
භාෂා්ව ඉගැ න්තවිය යුතු බ්වත්, අධ්යා පන අමාත්ය 
මහා�ාරය ජී.එල. පීරිස මහතා පැ්ව සීය.  

සිංහ්ල භාෂා්ව ඉවගන ගැනී මට උතුවර පාසල දරු
්වන්ත වබාවහෝ      කැ මැ ත්වතන්ත සිටින බ්වත්, ඒ කට යුත්ත 
පාසල මට්ට මින්ත ඉටු කිරී මට රජය කට යුතු කරන 
බ්වත්, ඇමැ ති ්ව රයා සඳ හන්ත කරයි.   

අමා ත්ය ්ව රයා වම් බ්ව පැ්ව සුවේ, අනු රා ්ධ පුර 
්ලංකා රා මා ධි පති රළ ප නාවේ ්ධම්ම වජෝති හිමි යන්ත 
පසු ගි යදා බැහැ දැක ආ ශී ර ්වා ද ්ලබා ගැනී වමන්ත 
අන තු රු ්වය.   

වියළි ක්ලා පවේ කෘ ෂි ක ර ම සං ්ව ර ්ධ න ය ට 
අදාළ සියලු ම අංශ ය න්තවගන්ත සම න්තවිත අංග ස ම් පූ 
ර ණ කෘෂි කරම පීඨ වගාඩ නැ ඟි ල්ලක් ජපන්ත රජවේ 
ආ්ධාර යටවත් අපට ්ලැබුණා. විවේ ෂ වයන්ත ම අව්ල
වි ක ර ණය, නිෂපා දන ්ව ර ්ධ න ය ආදි යට ප්රමු ්  තා්ව 
වදමින්ත එහි කට යුතු ක්රියා ත්මක කර න්තනට අපි සැ්ල
සුම් සකස කර තිවබ න්වා. උතුරු පළාවත් ජන තා ්වවේ 
අධ්යා ප නය, කෘෂි ක ර මා න්ත ත ය සහ ධී්වර ක ර මා 
න්ත ත ය නඟා සිටු වීම සඳහා අවේ රජය වම් ්වන විට සැ්ල සුම් 
සකස වකාට ක්රියා ත්මක කර මින්ත ප්ව ති න්වා යැයි ද ඇමැ ති ්ව රයා 
පැ්ව සීය.   

වමම සං�ා රවේ දී අධ්යා ප නය සම්බ න්ත්ධ්ව විවේ ෂ වයන්ත 
වසායා බැලී මට තමාට හැකි වූ බ්වද, උතුරු පළාවත් සියලු ම 
අධ්යා පන වජ්යෂඨ නි්ල ්ධා රීන්ත මුණ ගැසී, ඒ ඒ පාස ල්ව්ල ප්ව තින 
ගුරු හිඟය, ගුරු පුහුණු අ්ව ශ්යතා, ජාතික පාසල හඳුනා ගැනීම, 
ආදී වපාදු ගැටලු පිළි බඳ වතාර තුරු ්ලබා ග නි මින්ත ඒ් පිළි බඳ කට

යුතු කරන ආකා රය සම්බන්ත්ධ ්ව සති වදවකන්ත වදකට ්වා ර තා 
කැඳ ්ව මින්ත පසු වි ප රම් කිරී මට කට යුතු කරන බ්ව ද අමා ත්ය ්ව රයා 
සඳ හන්ත ක වේය.  

'සිංහ්ලවදමළ ජාතීන්ත අතර තිවබන භාෂා ගැට ලු්ව අප 
ඉක්මනි න්ත විස ඳිය යුත්තක්. සිංහ්ල භාෂා්ව ඉවගන ගන්තනට දමිළ 
දරු ්වන්ත වබාවහා ම යක් උන න්තදුයි. ඔවුන්තට ඒ පහ සු කම් ්ලබා දී මට 
අපි බ්ලා වපා වරාත්තු ව්වන්වා. ඒ තුළින්ත අවනකා හඳුනා ගැනී මට 
ඔවු වනා වුන්තට හැකි යා්ව ්ලැවබ න්වා යනු ව්වන්ත ද අමා ත්ය ්ව රයා 
්වැඩි දුර ටත් පැ්වසී ය.  

‘මහ නු ්වර අපි’ සංවි ්ධා නය සැබැ වින්තම 
මහ නු ්වර දිස්රික් ප්රජා වස්වා  අරමුණු කර ගත් 
සවේච්ා සංවි ්ධා න යක් බ්ව අපි සතු ටින්ත ප්රකාශ 
කර න්තවනමු. ඒ අනු්ව කාලීන ්වශ වයන්ත මහ නු ්වර 
ප්රවද ශ යට තදින්ත බ්ලපා ඇති ද ැව්වන ප්රේන යක් 
වූ පාරි ස රික ගැට ලු ්වට අප මැදි හ ත්වීම අපවේ 
ප්ර්ධා න තම සමාජ වමවහ ්ව රකි. 

ශ්රී ්ලංකාවේ අති රම ණීය ස්වභා වික සුන්තද ර
ත්්ව වයන්ත අනූන මහ නු ්වර හා අ්වට ප්රවද ශ යන්තහි 
අද ්වන විට ප්ර්ධාන පාරි ස රික ගැටලු රැසක් ප්රති
නි රමා ණය වී ඇත. අධික ජන ග හන ව්යාේතිය 
හා බැඳුණු අක්ර ම ්වත් සං්ව ර්ධන ව්යාපා ර යන්ත 
නිසාත් විවි්ධ කාරණා වේතු වකා ට වගන කඳු 
මුදුන්ත එළි වපවහළි කිරීම නිසාත් නග රය තුළ 
අධික ්වාහන තද බ දය නිසාත්, ප්රබ්ල පාරි ස
රික ගැටලු කිහි ප යක් උදගත වී ඇත. වමම 
පාරි ස රික ගැට ලු ්ව්ල අතුරු ඵ්ල යන්ත ව්ලස කඳු 
නාය යෑම්, කඩා ්වැටීම්, ස්වභා වික ජ්ල නිධි සිඳී 
යාම, සුන්තදර ඇළ වදාළ සිඳී යාම හා කඳු මුදුන්ත 
වසෝදා පාළු ්වට ්ලක්වීම සහ මහ නු ්වර නග රවේ 
ඉහළ ්වායු ස්රය අති ශ යන්ත දූෂ ණ යට ්ලක්වීම 
්වැනි පාරි ස රික ගැටලු රැසක් ඇති වී ඇත. 
වමව්ලස වසංක ඩ ග්ල පුර ්ව රය මැදි වකාට ගත් 
මහ නු ්වර ප්රවද ශ යට බ්ලපා ඇති දුක්මුසු පාරි ස
රික ගැටලු සිය ල්ල ටම අර් ්වත් විස ඳු මක් ව්ලස 
රුක් වරෝපණ ්වගා ව්යාපෘ ති යක් ්වඩාත් උචිත 
යැයි ‘මහ නු ්වර අපි’ සංවි ්ධා න යට හැඟුණි.  

සැබැ වින්තම අප ජී්වත් කර වී මට අත්ය ්ව ශ්යම 
සා්ධ ක යක් ්වන ඔක්සි ජන්ත ්වායු්ව නිප ද ්වනු 
්ලබන්තවන්ත අප අ්වට තුරු ්ල තා ව්වෝය. විද්යා ඥ
යින්තවේ මතය අනු්ව එක් රා්රි ය කදී එක් ගසක් 
ග්ෑම් 500ක පමණ ඔක්සි ජන්ත නිෂපා ද න යට 
සමත් ්වන්තවන්තය. එවසම අපට ඉතා අහි ත කර 
කාබ න්තඩ වයා ක්ස යිඩ් කිව්ලෝ ග්ෑම් 1ක ප්රමා ණ යක් 
අ්ව වශෝ ෂ ණය කර ගැ නී මට සමත් ්වන්තවන්තය. 
එවසම ජන ජීවි ත යට භයා නක ව්ලස බ්ලපෑ 
ඇති නාය යෑම් කඳු කඩා ්වැටීම් හා පානීය ජ්ල 
හිඟය ද පිරි සුදු ්වාතය වමන්තම සු්ව දා යක වදශ
ගු ණය අද ්වන විට මහ නු ්වර ප්රවද ශ යට තදින්ත 
බ්ලපා ඇති ත්වත් පාරි ස රික ගැට ලු ්වන්තය. වම් 
හැරුණු විට කන්තද උඩ රට දරශ නීය, අදවි තීය 
භූ්ල ක්ෂ ණ යන්ත හා ස්වාභා වික පරි සර පද්ධ
තීන්ත නැති වී යෑම ්වැනි පාරි ස රික ගැටලු සඳහා 
ද ්වඩාත් ඵ්ල දායි විස ඳු මක් ව්ලස වමම රුක් 
 වරෝ පණ ්ලක්ෂ යක් සිටු වීවම් ්වැඩ ස ට හන ක්රියා
්වට නඟ න්තනට අප හට ්ධනා ත්මක සිති වි ල්ලක් 
පහළ විණි.  

එවමන්තම වමකී පාරි ස රික ගැට ලු ්ව ්ලට පිළි
ය ම්්ව ්ලට සම ඟා මී්ව මහ නු ්වර අ්වට ප්රවද ශවේ 
ගෘහ ජන ජීවි තය හා රැකියා වියු ක්ති යට විස ඳු
මක් ව්ලස ස්වයං රැකියා බිහි කිරී මත් ඒ තුළින්ත 
රවට් අප න යන ආදා යම ඉහළ නැංවී ම ටත් 
ආ්ධා ර ක යක් ව්ලස වමම රුක්වරෝ පණ ව්යාපෘ
තිය යටවත් සුළු අප න යන වභෝග පැළ වබදා 

දීවම් සමාජ වමවහ ්වර 
දියත් කිරී මට ද ත්වත් 
්වැඩ දායී අපවේ අර මු
ණක් විය. වම් හැරුණු 
විට උඩ ර ටට ආවේ
ණික වදශීය ශාක යන්ත 
්වඳවී යෑමත්, සත්ත්්ව 
ප්රජා්ව ප්රවද ශ වයන්ත ඈත් වී යෑම ටත් විස ඳු මක් 
ව්ලස වමම රුක්වරෝ පණ ්වැඩ ස ට හවන්ත ත්වත් 
අතුරු පර මා ර් යන්ත කිහි ප යකි. ඉහත දැක් වූ 
සියලු අර මු ණු ්ව ්ලට අම ත ර්ව අනා දි මත් කා්ල යක් 
මුලුලවල ශ්රී ්ලංකා වදශවේ දැකු ම්කලු මහ
නු ්වර ප්රවද ශවේ පරි සර පද්ධ තිය මතු පර පුර 
උවදසා සංර ක්ෂ ණය කිරීම ත්වත් පර මා ර් යකි. 
ඉහත දැක් වූ සියලු පර මා ර් යන්ත ඉටු කර ගැ
නීවම් අර මු ණින්ත ‘මහ නු ්වර අපි’ සංවි ්ධා න වයන්ත 
දියත් කිරී මට සැ්ල සුම් කර ඇති පැළ ්ලක්ෂ
යක් සිටු වීවම් වයෝ්ධ ව්යාපෘ තිවේ සමා ර ම්භක 
අ්ව ස්ා්ව මහ නු ්වර කුණ්ඩ සාවල, වකන්තගල්ල 
මහා විදු හවල පාසල පරි ශ් වේදී ඇමැති වකවහ
ළිය රඹු ක්්වැල්ල මහ තාවේ ප්ර්ධා න ත්්ව වයන්ත 
හා මහ නු ්වර දිස්රික් ත්වත් මන්ත්රී ්ව රුන්ත සහ 
ප්රභූ ්ව රුන්තවේ සහ භා ගි ත්්ව වයන්ත 15දා උවද 10ට 
පැ්වැත්වේ.  

වමම උත්ස ්වවේ ආර ම්භක අ්ව ස්ා්ව සංවි
්ධාන කට යුතු සඳහා වකන්තගල්ල මහා විදු හවල 
විදු හ ලපති හා ආ�ාරය මණ්ඩ ්ල වේ මවු පිය 

ප්රජා ්වවේ වනාම සුරු සහ වයෝ ග යත් දුන්ත අතර, 
ඒ සඳහා ‘මහ නු ්වර අපි’ සංවි ්ධා නවේ  සභා
පති ව්වෝලටර රණ සිංහ මහතා ඇතුළු සමසත 
සාමා ජි ක යන්තවේ වගෞර ්ව නීය සතුතිය පිරි න ම
න්තවනමු.

ව්යාපෘති සඳහා අ්වශ්ය මූලික ප්රති පා දන 
මුළු ම නින්තම වපෞදග ලික අනු ග් හය යටවත් 
ක්රියා ත්මක වීම වමහි ත්වත් විවේ ෂ ත්්ව යකි. 
වම් සඳහා වම් ්වන විට වපෞදග ලි ක්ව අනු ග්
හය දැක්වූ සියලු වදනා ටත් අපවේ වගෞර ්ව නීය 
සතුතිය පිරි න මමු. එවමන්තම පැළ ්ලක්ෂ යක් 
සිටු වීවම් හා රැක බ්ලා ගැ නීවම් ව්යාපෘ තිවේ ඉදිරි 
කට යුතු දිස්රි ක්කය පුරාම ක්රියා ත්මක කිරී මට 
සැ්ල සුම් කර ඇති බැවින්ත වම් සඳහා දාය ක ත්්වය 
දිය හැකි වපෞදග ලික ආය ත න ්ව ්ලට, වපෞදග
ලික සංවි ්ධා න ්ව ්ලට වමන්තම උඩ ර ටට ළැදි සියලු 
ජන තා ්වට අනු ග් හය දක්්වන වමන්ත අපි ඇරි යුම් 
කර න්තවනමු.  

සභා ෙති - පවෝල්ටර් රණ සිංහ  
‘මහ නු වර අපි’  

ශ්රී ්ලංකාවේ ජන මා ධ්ය වේ
දීන්ත බහු ත ර යක් සංවි ්ධා න ග ත  
 වනාවූ පරි ස ර යක '්වෘත්තීය 
ජන මා ධ්ය වේ දීන්තවේ සංවි ්ධාන 
අත්වපාත' මඟින්ත වගවනන 
කරුණු ජන මා ධ්ය වේ දීන්තට 
සංවි ්ධා නය වීවම් අගය පසක් 
කරන උප වදස රැස කින්ත සම
න්තවි තය. 

මාධ්ය වස්වක ්වෘත්තීය 
සමිති සම්වම් ්ල නය වබාවහෝ 
ක්ලක සිට ප්රාවද ශීය මාධ්ය වේ
දීන්තවේ සහ මාධ්ය ්වෘත්ති ක යන්ත 
ව්වනු ව්වන්ත වපනී සිටීම අගය 
කළ යුතුය. ජන මා ධ්ය වේ දීන්තවේ 
ජාත්ය න්තතර සම්වම් ්ල නවේ ද 
(IFJ)  පූරණ සාමා ජි ක ත්්වය 
හිමි මාධ්ය වස්වක ්වෘත්තීය 
සමිති සම්වම් ්ල නය විසින්ත 
නිකු ත්වකාට ඇති '්වෘත්තීය 
ජන මා ධ්ය වේ ධීන්තවේ සංවි
්ධාන අත්වපාත' මඟින්ත වමරට 
ජන මාධ්ය කරමා න්තතවේ ඇර
ඹුවම් සිට අද දක්්වා ජන මාධ්ය  
කරමා න්තතය සහ ජන මා ධ්ය
වේ දීන්ත මුහු ණපා සිටින ගැටලු 
රැසක් පිළි බ ඳ්ව කිය ව්වයි. එකී 
ගැටලු නිරා ක ර ණය ව්වනු
ව්වන්ත සහ ජන මා ධ්ය වේ දීන්තවේ 
්වෘත්තීය අයි තිය ව්වනු ව්වන්ත 
කුමක් කළ යුතු ද යන්තන පිළි
බ ඳ ්වත් ඉතා වහාඳ වි්ව ර ණ යක්  
දී ඇත. 

්වෘත්තීය ආ�ාර ්ධරම ගරු 
කරන ජන මා ධ්ය වේ දි යකු 
බිහි කර ගැනී මත්, ජන මාධ්ය 
්වෘත්තිවේ ්වෘත්තී ය භා ්වය 
රැක ගැ නීම සහ ්වෘත්තී ය භා ්වය 
ඇති කර ගැනීම ව්වනු ව්වන්ත 
ජන මාධ්ය  සතු කාරයය භාරය 
කුමක්ද යන්තනත් වමම වපාත 
මඟින්ත වහළි ද රේ කිරී මට වගන 
ඇති උත්සා හය ප්රශං ස නී යය. 

ශ්රී ්ලංකා්ව තුළ ජන මාධ්ය 
ආය තන සංඛ්ා ත්ම ක්ව ඉහළ 
ප්රමා ණ යක් පැ්ව තිය ද ඒ්වාවේ 
ගුණා ත්මක බ්ව සහ මහ
ජන වස්වා මාධ්ය යක් ව්ලස 
මාධ්ය භාවි තා්ව වකත රම් 
දුරට ප්රශසත මට්ට මක ප්වතී 
ද යන්තන අද ද්වවස ප්ව තින 
ප්ර්ධාන ගැට ලු ්වකි. 

ඇතැම් ජන මාධ්ය හැසි රීම 
පිළි බ ඳ්ව වමරට ජන තා්ව තුළ 
අද ද්වවස ඇත්වත් පිළි කු
්ලකි. ඊට වේතු්ව ජන මාධ්ය 
භාවි තා්ව මහ ජන වස්ව වයන්ත 
ඉ්වත්්ව, අයි ති ක රු ්වන්තවේ ඕනෑ 
එපා කම් මත හසු රු ්වන මාධ්ය 
සම්ප්ර දා යක් බිහි වී මය. 

වමය ව්වනස කළ හැක්වක් 
ජන මා ධ්ය වේ දීන්තට පමණි. ඒ 
සඳහා ජන මා ධ්ය වේ දියා දැනු
වමන්ත වමන්තම සිය ්වෘත්තීය 

අයි ති ්වා සි කම් පිළි බ ඳ ්වද දැනු
්වත් කිරීම යුගවේ අ්ව ශ්ය තා
්වකි. වමකී කාරණා අ්ව වබෝ්ධ 
වකාට වගන වමම වපාත 
සැකසී තිවබ්. 

මාධ්යවේ සම අයි ති ්වා සි
කම් සෑම භාෂා ්ව ක ටම හිමි විය 
යුතු බ්ව පසක් කර මින්ත වමරට 
භාවිත භාෂා ්රිත්්ව වයන්තම 
වපාත පළ කිරීම ද අගය කළ 
යුත්තකි.

රාජ්ය මාධ්ය,  බ්ල යට 
පත්්වන වදශ පා ්ලන පක්ෂ ්ව්ල 
අත වකාලු බ්වට පත්වී මත් ඒ 
අනු්ව රාජ්ය මාධ්ය ආය තන 
වස්ව ක යින්ත ඊට අනු ග ත වී මත් 
වේතු ව්වන්ත රාජ්ය මාධ්ය ්ව්ල 
ගුණා ත්මක බ්වත්, එම ආය ත
න ්ව්ල ආරථික තත්ත්්වය පහළ 
යාම පිළි බ ඳ්ව මාධ්ය වේ දීන්ත තුළ 
හරි හැදෑ රී මක් ත්ව මත් සිදු්ව 
ඇත්දැයි යන්තන විමසා බැලිය 
යුත්තකි. 

රාජ්ය මාධ්ය එම ග්හ ණ වයන්ත 
ඉ්ව ත්කර ගැනීම ව්වනු ව්වන්ත 
මාධ්ය සංවි ්ධාන වබාවහෝ 
ක්ලක සිට අද හස හු්ව මාරු 
කර ග ත්තද ත්ව මත් ඊට අ්වශ්ය 
කට යුතු සිදු වනාවීම කන ගා
ටු ්වට කරු ණක් බ්වත් වමම 
වපාතින්ත ජන මාධ්ය සමා ජය 
දැනු ්වත් කිරී මට වගන ඇති 
උත්සා හය අග වන්තය.  ජන මා
ධ්ය වේ දියා යනු එක් අත කින්ත 
සිය ජීවි තය ප්වා පර දු ්වට 
තබ මින්ත තම ්වෘත්තිවේ නියැ
වළ න්තවනකි. එ්වන්ත වස්වා ්වක් 
ඉටු ක රන ජන මා ධ්ය වේ දි යාට 
පත්වීම් ලිපිය, වස්වක අර්
සා ්ධ කය, වස්වක භාරය, වස්වා 
පාරි වතෝ ෂි තය ්වැනි සාමාන්ය 
හිමි කම පම ණක් වනා්ව 
වබාවහෝ මාධ්ය වේ දීන්තට සිය 
මාධ්ය හැඳු නු ම්පත ද අහි මි්ව 
ඇති පරි ස ර යක තම අයි ති ්වා
සි කම් දිනා ගැ නීම ව්වනු ව්වන්ත 
මාධ්ය වේ දි යාට ඉති රි්ව ඇත.

දුමින්්ද සමෙත්

මවා ඉඩ පුව ත්පත කවි ලියූ මධු  මිහිර  
්පෑන්තුඩ මියෙන තුරු රජ වුයේ ්පත  අතර  
වලා කඩ යෙවයෙ ෙැඟ වුො යේ ෙද  මධුර  
වද කඩ නව රතන ගිහින් යනාවැ අ්ප  අතැර  

ගමන ඒ තරම් දිගු යනාවුෙ මුත දිවි  කතර  
මැවුෙ රන් දිෙ ය්පාදකි ෙර තැ ෙට වැලි  අතර  
මැරුෙ ්පසු ගුෙ වො කුමට හිත වත  මිතුර  
අරුෙ පිනි දිෙ ය්පාදකි ජීවි තෙ අය්ප  අතිර  
  
ෙනා තන දහ ම ටම අතැර ෙන රජ  කිරුළ  
සිනා යෙන ජීවි තෙ හඩන නැති මුත  විරල  
ගලා ෙන දිෙ වැලක වුව සියද න දිෙ  සුනිල  
බලා ඇත එන තුරා කිවිද ඔබ සුර  ්පවුල  

ලැබ ඔයේ අත ්පසුර කවි ලියූ යොවුන්  ය්පළ  
සුබ ගමන් ෙන අයුරු ය්පයන් රෙ ්පහන්  කළ  
නුඹ ෙපිරි කසු න්තරු දැක පිපුණු ය්පළින්  ය්පළ  
ඔබට ෙළි සිහි යව හිද යගවී ගිෙ වෙත  කල  

ලිෙ න්නට යේම කවි කිෙ න්ටත  හැකි වීම  
උ්පන් ශක්ති යෙන් මෙ මිනි යෙ කු ට  හි මි වීම  
්පහන් කළ මිහි ක තම රෙ බසින්  හැම දාම  
ඉදින් සුමි තුර ෙයෙන් ඔබ මිදුණි  ඉඳු රාම   

කලා භූ ෂණ කිවි ෙති කවි ධජ - ඩබ්ලිව්.පේ. සරත් විම ල සරි   

රේගු අධ්යක්ෂ ජන රාල් විජිත රවි ප්රිය

පර්ගු පව් ප්රති රූ ෙය යළි නිංවන්න
පබෞදධ සිංග ම පයන් 

විශාල පිටු බ ලයේ ලැපබ නවා
හිටපු නග රා ධි පති ප්රියනත අම ර සිරි

බදුලල මහ නගර සභාපව් බලය 
පකාම සා රි සව ර ය කු්ට ෙැව රීම
මන්්රී ව රුන්්ට ඉතා 
පහාඳ ොඩ මේ

වදා කඩ නව රත්න නිේම යයි

සිංවි ධා නය වීපම අගය 
මාධ්ය පව් දීන්්ට කියන 
අත්පො තේ

‘මහ නු වර අපි’ 
ෙැළ ලේෂ යේ සටු වයි

සමා ර ම්භක උරෙළ 
15 දා කුණ්ඩ සාරල් 

රකනගල්ෙ මහ විදු හල්
පරි ශ්ර රේදී

ඇමැති රකරහලිය 
ප්රධා න ත්ව රයන

සිංහල - ප්දමළ ජන තාව අතර
නිස සන්නි පව් ්ද න ය්ට
භාෂා ප්දකම ඉගැ න්විය යුතුයි

අධ්යාපන ඇමැති මහා චාේය ජී.එල්. පීරිස් 

රක්ෂණ ශ්රියන්ත  
සාම්පූර වපාලිස ්වසවම් ්වන්තද

න ව්වට්ටි ප්රවද ශවේ අන ්ව සර 
විදුලි රැහැ නක පැටලී ්වයස අවු
රුදු 8ක දරු ්වකු වපවරදා (9) මිය 
වගාස තිවබ්.  

අ්ව සර විදුලි රැහ නක පැටලී 
බර ප තළ තත්ත්්ව යට පත්්ව තිබූ 
දරු්වා මුතූර වරෝහ ්ලට ඇතු ළත් 
කිරී වම්දී මිය වගාස ඇති බ්ව 

වපාලි සිය ප්ව සයි.  
මිය ගිය දරු්වා  මුතූර කට්ට ප රි

ච�ාන්ත ප්රවද ශවේ පදිං චි ක රු ව්වකි.  
මෘත ශරී රය මුතූර වරෝහවල 
මෘත ශරී රා ගා රවේ තැන්තපත් කර 
ඇත. සිදධිය සම්බ න්ත්ධ වයන්ත 
විම රශන සිදු කර වමම අන ්ව සර 
විදුලි රැහැන්ත අැටවූ පුදග ්ල යන්ත 
වදවද නකු සාම්පූර වපාලි සිය 
අත්අ ඩං ගු ්වට වගන ඇත.  

වන්්ද න පව ට්ටිහිදී
අන ව සර විදුලි රැහැ නක ෙැ්ටලී
අ්ට හැවි රිදි ්දරුවා මරු්ට
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ර�ල ��හාර ගමෙ� - උ�� පළා� �ෙ�ෂ

න�ද�� වැ�ගමෙ� - ගා�ල �සා ස�හ

ර�න �� ප� රණ   

එ�. එ�. න��ව� ප�රාජ - වා�යෙපාළ ම�ම ස�හ

අ�රාධ�ර නගරෙ� ��� ප්රධාන 
ෙපෙ� පාසලක ෙ�වෙ� ��� �ෙයා� 
��හ�ප��යකට තන�රට අ�ව ඇයට 
�� කා�යාල �ථානය� ෙහා පහ�කම� 
ෙනාෙද�� ඇයව පැර� ��ගාරයක 
ෙ�වා කාලය �ළ ෙකා� ��මට ��ලෙ� 
��හ�ප��යක කට�� ��ෙ� ���ය� 
ප��ය� �න�ණට අනාවරණය කර ගැ�මට 
හැ� �ය. ද�ෂ �ෙයා� ��හ�ප��යක 
වන ඇයට එම ��ලෙ� අතහැර දමා ඇ� 
අබල� � ��ගාරයක පැර� ෙපා�ප� 
ෙගාඩ ගසා ඇ� �ථානයක ��ව� පමණ� 
තබා ඇ� අතර ඇයට පාසෙ� කාලසටහනට 
අ�ව රාජකා� �� ��මට ඇ� අ��ය පවා 
��හ�ප��ය ��� අව�ර කර ඇ� බව 

වා�තා �ය. 
��හ�ප��ය අ�තෙනාම�ක ෙලස 

��ලෙ� ෙ�වෙ� ��� ��ව�� ෙදෙදන� 
�ෙයා� ��හප�ව� ෙලස ප�කර ��හ�ප� 
කා�යාලෙ� �ථානය� � �ෙබනා අතර 
�ෙයා� ��හ�ප� තන�ෙ� ෙ�වෙ� ��� 
ඇයට ��� පහ�කම� නැ� ගරා වැ�� 
��ගාරය� � �ෙ�.

ඇය ��ගාරෙ� �ෙබනා කැ� �ය 
�ෙම��ෙය� බැ� බැ�මක අ�බෑගය හා 
ෙස� උපකරණ තබාෙගන ��නා අ�� ��� 
��ස� ��� ඡායා�ප ගත කර මා� ෙවත 
�මට කට�� කරන ල�. 

ෙ� ��හ�ප��ය �ට ෙපර අ�රාධ�ර 
නගරෙ� ��� ප්ර��ධ �ශ්ර පාසලක ෙ�වෙ� 

�රත ෙව�� ��ය� පාසෙ� ප�� කාමරය� 
�ළ අෙශාභන ෙලස හැ�ෙර�� �� 
�වළකෙ� ද�� ප්රහාරයකට ද ල�ව ��ට 
බරපතළ �වාල ලබා ප්ර�කාර ලබා ඇත. 

ඇය එම ���ම� සමඟ �� මාන�ක 
ක�පනයකට ල� � �නට ෙ�වය කරනා 
අ�රාධ�ර අ�ාපන කලාපයට අය� 
��හලට �ථාන මා� ලබා පැ�� �න 
�ටම ��හ�ප��ය ඇයට ද�� මාන�ක 
වද�ංසාව� සලසනා බව ��ලෙය� වා�තා 
�ය. 

�නය �රා ��� කාලසටහනකට ඇයට 
ඉගැ��� සඳහා අවසර � නැ� අතර �� 
���ය�ට හා �� ම�ඩලයට කතාබ� 
��මට� අවසර � නැ� බව අනාවරණය �ය.

�ෙයා� ��හ�ප��ය� වන ඇයට 
පාසෙ� ��හ�ප��ය �� කරනා ද�� 
මාන�ක �ඩාව� හා අ��වා�ක� අ�� ��ම 
ස�බ�ධෙය� අ�රාධ�ර ��ෂණ ෙරාහෙ� 
ෙ�වෙ� ��� ෛව�වරය� � ලංකා මානව 
��ක� ෙකා�ෂ� සභාෙ� අ�රාධ�ර ���� 
කා�යාලයට පැ���ල� ද ඉ��ප� කර �ෙ�.

ෙ� ස�බ�ධෙය� අ�රාධ�ර කලාප 
අ�ාපන අ���කා මෙ�ෂා මංජ�කා 
ෙහ��ආර�� මහ��යෙග� �රකතනෙය� 
කළ �ම�මක� ඇය �යා ��ෙ� තම� 
එවැ� ���ම� ��බඳ ෙනාද�නා බව�. 
ඒ ස�බ�ධෙය� වහාම ෙසායා බලා 
අව� කට�� කරනා බව කලාප අ�ාපන 
අ��ෂව�ය පවසා ��යාය.

�ෙයා� ��හ�ප��යක
පැර� ��ගාරයක රඳවා
�ඩ�මාෙ� සැල��

දස අත ම එක තැන

ම�ම පළා� අ�ාපන 
ෙදපා�තෙ���ව ම�� ම�ම 
පළාෙ� �ය� පාස�වල අ.ෙපා.ස. සා. 
ෙපළ ���ට ෙදන ෙපර�� ප��ෂණ 
�භාගෙ� ඊෙ� (08) පැවැ��මට 
�ය�තව �� ග�තය ප�න පත්රය 
�ට �න ��පයකට ඉහත� ම�ම 
පළාෙ� පාස� ළම�� අතට ප�ව 
ඇතැ� ම��ෙයා පවස�. සෑම වසරකම 
පළා� සභා ම�ටෙම� සා. ෙපළ �භාග 
ෙපර�� ප්ර�න පත්රය, පාස� ම�ට�� 
සාමා� ෙපළ �භාගය පැවැ�ෙවන 
ආකාරයටම පැවැ��ම සඳහා රජය 
�ශාල �දල� �යද� කර�� �� කර�. 
11 වැ� ෙ��වල ද�ව�ට පාසෙ�ම 
ෙසෟ�ාර��තව �භාගය පැවැ��ම 
සඳහා අව� වට�ටාව ��න� 
කර ��ය� ම�ම පළාෙ� පාස� 
ෙබාෙහාමයක �භාගය පැවැ��මට ෙපර 
ග�තය, ඉං��, ��ධ ධ�මය, ප්ර�න පත්ර 
�ය�ලම ද�ව� අතට ප�ව ද�ව� 
�ෙව�වල �ට ඒ �ය� �භාග ප්ර�න 
පත්රවලට උ�තර සපයාෙගන �භාගයට 
පාස� යන බවට ම��ෙයා ෙචාදනා 
කර�. 

ෙ� වන �ට� ද�ව�ෙ� ජංගම 
�රකතනවල ම�ම පළා� අ�ාපන 

ෙදපා�තෙ���ව ම�� ඊෙ� (08) �නට 
පැවැ��මට �ය�තව �� ග�තය ප්ර�න 
පත්රය පව�න බවට ෙප�වා ෙද�� 
ඔ�� අසා ���ෙ� ෙමවැ� �භාගය� 
පැවැ��ම සඳහා ම�ම පළා� අ�ාපන 
බලධා��ට �� වග�ම� නැ��� 
ය�ෙව�. පළාෙ� ��හ�ප�ව�� 
��පෙදන�ෙග� ෙ� ��බඳ �ම�ෙ�� 

ඔ�� �යා ��ෙ� ප්ර�න පත්ර ක�ටල 
තම පාස�වලට ලැ�මට ෙපර �ටම 
පළා� සභාවට අය� පළා� අ�ාපන 
ෙදපා�තෙ���ෙ� ෙ� ප්ර�න පත්ර 
�ට � ඇ� බවට තම�ට �නග�නට 
ඇ� බවය. ��ව� ද ෙ�  ප්ර�න පත්ර 
ද�ව� අතට ප��ම ස�බ�ධෙය� �� 
කන�ස�ෙල� ප�ෙව�. ම�ම පළා� 
අ�ාපන අ��ෂ �ල� ඒකනායක 
මහතාෙග� ෙ� ස�බ�ධෙය� ක�� 
�ම�ෙ�� �යා ��ෙ� එවැ�න� තමා 
ෙනාද�නා බවය.

ෙකෙ� ෙවත� ව�රසය ෙ��ෙව� 
��ලවලට ෙ� ප්ර�න පත්ර යැ�ම 
�සා ෙමය �� �ෙ� �� ෙසායා 
බලනා බව ඒ මහතා සඳහ� කෙ�ය. 
ප��ය� ව�කරෙ� පාස� ව�ජනය� 
පැව� බව� ඇතැ� �ට එම ව�ජනය 
ෙ��ෙව� ප්ර�න පත්ර එ�යට �ෙ� ද 
ය�න ප්ර�නය� පව�න බව ද ඒ මහතා 
පැව�ය. 

ප්ර�න පත්ර ද�ව� අතට ප� �ෙ� 
ෙකෙ�ද ය�න තමා ක�න�� ෙසායා 
බලනා බව� ෙ� ��බඳ තමාව ���ව� 
��ම ස�බ�ධෙය� මා�ට ���ව�ත 
වන බව� පළා� අ�ාපන අ��ෂවරයා 
වැ��රට� සඳහ� කෙ�ය.

සා. ෙපළ ෙපර�� ප්ර�න පත්ර 
�භාගයට� ක�� ළම��ට ලැ�ලා

�ජ පනෙ� ද�වා ඇ� කා�යය� ඉ���ෙම�ලා 
�ථා�ත කර� ලැ� ජා�ක �ජ සභාව පළ�වරට 
��� ඇ�ෙ� �ජ පනත ස�මත ��ෙම� වසර 
14කට පමණ ප� බැ� ජා�ක �ගණන කා�යාලය 
ම�� ���ෙකාට ඇ� �ගණන වා�තාවක 
සඳහ� ෙ�. 

�ජ ��පාදනය හා ආනයනය ��ෙ�� ��ධ 
ගැට� ම� �ම ෙ��ෙව� එම ගැට� අවම ��ෙ� 
අර��� 2003 අංක 22 දරන �ජ පනත ස�මත 
කර ���. �ජ පනත ස�මත �ෙම� අන��ව 
වසර 14කට ප� එන� 2017 ෙනාවැ�බ� මස 29 
වැ� �න පළ�වරට �ජ සභාව ��� �� බව ද 
�ගණනෙ�� අනාවරණය � ඇත. 

ඉ�ප� 2019 ව�ෂෙ� ෙදසැ�බ� 31 වැ� �න 
ද�වා කාල �මාව �ළ ��ව ��ෙ� අව�ථා 
�නක� පමණ� බව ද �ගණන වා�තාෙ� ��ෙ�. 
ෙ� ත��වය �ළ ෙ��ය �ජ ��පාදනෙ� ප්රග�ය 

ඇග�ම ඇ�� අ�ළ අෙන�� ප්ර�ප�� සැ��ම 
හා අව� �රණ ගැ�ෙ� �යාව�ය �යාකා�ව 
�� � ෙනා�� බව ද �ගණනය ම�� අනාවරණය 
ෙකාට ඇත. 

එෙම�ම 1997 ව�ෂෙ�� �ජ හා ෙරාපණ ද්ර� 
ක�මා�තය ��බඳ රා� ප්ර�ප��ය �ජ ස�බ�ධ 
ප්ර�ප��ය ෙලස සලක� ලබන බව සඳහ� කර 
��ණ ද 2021 ජනවා� 01 වැ� �න වන �ට� එය 
ගැස� ම�� ප්රකාශයට ප�කර ෙනා���. 

එෙම�ම වා��කව අව� �ජ ප්රමාණය ��බඳ 
�වැර� �ෙරාකථනය� �� කර ෙනා��ම, 
අව�තාවට ගැළෙපන ප�� �ජ ��පාදනය 
ෙනා��ම, �ජ ෙතාග ගබඩා ��ෙ� ගැට� 
පැව�ම ෙ��ෙව� 2014 �ට 2019 ව�ෂ ද�වා 
��ය� ��යන 38� ව�නා එළව� �ජ පැළ�ම 
��වල �ම මත අපහරණය ��මට �ය�තව �� 
බව ද �ගණනය ම�� අනාවරණය ෙකාට ඇත. 

�ාෙමාපා� වං�ක මහ �කාෙ� ම�ව� පා��වෙ� කාරක 
සංඝ සභාව ෙව�� ��නැ� �යනෑ - අ���� ෙදෙකාරළෙ� 
ප්රධාන සංඝනායක පද�ෙය� ��� ලැ� ඉහළ �ය��ල 
� ෙසාමව�ධනාරාමා�ප� ෙගානෙ�ෙ� �මලාන�ද 
නා��ය� ��ගැ�ෙ� උ�සවය� ප��ය� (6) ප�ව�ෙ� 
එම �හාර�ථානෙ�� අ�උ�ක�ෂව� අ�ද�� පැවැ���. 
ෙම� �ල�න අ�තනග�ල අරහ�ත රාජමහා �හාරා�ප� හා 
�නා� �� ෙකාරළෙ� ප්රධාන සංඝනායක ආචා�ය ප��ල 
� ආන�ද නා��ෙයා ඉ��හ. ෙම�� අ�නව නා��ය�ට 
අ�නව නායක පද�ය ��බඳ ස�න� පත ��ගැ��ම 
ස�පකාර ෙ�වා රා� ඇමැ� ලස�ත අල�යව�න මහතා 
��� ද ��� පත ��ගැ��ම ෙ��ය ෙවදක� ප්රව�ධන රා� 
ඇම� ��ර ජයෙකා� මහතා ��� ද අට��කර �ජා ��ම 
ග්රා�ය ක�මා�ත ප්රව�ධන රා� ඇමැ� ප්රස�න රණ�ර 
මහතා ��� ද �� කරන ල�. 

මහානාම �තානෙ� - ම�වාන ස�හ සහ 
�ද� ��� ��� - ෙද�ෙගාඩ ස�හ

ෙගානෙ�ෙ� 
�මලාන�ද නා�� 

��ගැ�ෙ� උ�සවය

�ෙවසකට ඇ�� � 
ර� මාලය උ�සලා

අනාර��ත ��� වැෙට�
ඇහැ�වැෙ� මරණ ෙදක� 

�ල ඇ�ම 
ෙවන� අය�ට ��

ෙකා�තාප� අ�අඩං�වට 

අ�බ ල �ෙගාඩ නව 
කලාප අ�ා පන අ��ෂ

එ�. �. �මාර - ෙකාටෙද�යාව ස�හ සහ 
ජය�ර �ගතපාල - අ�තනග�ල 

ෙ�වැ�ෙද�ෙ� 
��ස� �ෙවසක
ක��� ��ෙපාළ�

ෙකාළඹ මහ�වර මහා මා�ගයට ��� ෙ�වැ�ෙද�ය 
ඉහළගම ප්රෙ�ශෙ� ��ස� ෙදමහ� �ෙවසක පව�වාෙගන 
�ය ක��� ��ෙපාළ� වැට� වලාන �ෂණ ම�දන ඒකකය 
��ය� ල�ෂ ගණනක ෙ�පළ සමඟ අ�අඩං�වට ග� 
සැකක�ව� �ෙදන� ��ගම ෙපා��යට භාර � �ෙ�.

ෙමෙ� අ�අඩං�වට ෙගන ඇ�ෙ� කටාන, ක�නායක 
හා ම�යංගණය යන ප්රෙ�ශවල ප�ං�ක�ව� �ෙදෙන�. 
රබ� ව�ත� මැද ��� ��ස� �ෙවසක ක��� 
��පාදනාගාරය� පව�වාෙගන යන බවට වලාන �ෂණ  
ම�දන ඒකකයට ල� ෙතාර�ර� අ�ව ෙ� වැට�ම �� 
කර ���. 

ෙගාඩා ෙබාත� 400�, ක��� ෙබාත� 200�, ක��� 
ප්රවාහනයට ෙයා�ග� ෙමාට��ය�ද ෙපා��ය ම�� 
අ�අඩං�වට ෙගන ඇත. 

ෙකාළඹ ප්රෙ�ශෙ� ��ගලය�ට අය� බව �යනා ෙ�  
�ෙවස මා�කව ��ය� ��දහසක �� පදනම මත ෙගන 
ෙ� ෙහාර �ාපාරය කරෙගන ෙගා� ඇත. �ෙවස ��යට 
ෙගන මාස ෙදක �න� පමණ  වන බවද ෙහ� � �ෙ�. 

ෙගාඩනැ��ෙ� ඉහළ හා පහළ මාලය�� ක��� 
ගබඩා කර �� ඇත. වලාන �ෂණ ම�දන අංශෙ� 
අ��ෂ  ෙ��ඨ ෙපා�� අ�කා� ෙ�මා� ප්රශා�ත 
මහතාෙ� ෙමෙහය�ම යටෙ� ප්රධාන ෙපා�� ප��ෂක 
රං�� රාජප�ෂ, ෙපා�� ප��ෂක උපා� ජය�ර ඇ�� 
�ලධා�� වැට�මට එ�ව ��යහ. 

යාපනෙ� �ට ෙකාළඹට ��ය� ෙකා� 
එකහමාර� පමණ ව�නා ෙ�රළ ගංජා 
�ෙලාග්රෑ� 25� ප්රවාහනය කර�� �� 
ත�ණය� ෙදෙදන� ඔ��ෙ� ෙමාට� රථය 
සමඟ ව��යාව ඊර�ටෙප�ය�ලෙ�� �ද 
හ��ව හා ෙපා�� �ෙ�ෂ කා�ය බළකාය 
��� ප��ය� (06) අ�අඩං�වට ෙගන �ෙ�. 

�ද හ�� ��� අංශෙ� �ලධා�ට ලැ�� 
ෙතාර�ර� මත ෙ� ෙ�රළ ගංජා ෙතාගය 
අ�අඩං�වට ගැ�මට හැ� � �ෙ�. 
අ�අඩං�වට ප� � ත�ණය� ෙදෙදනා 
කාලයක �ට ෙ� ෙ�රළ ගංජා ජාවාරම 
උ�ෙ� �ට ෙකාළඹට �� ෙකාට ඇ� බවට 
�ද හ�� ��� අංශයට ෙතාර�� ලැ� 
�ෙ�. සැකක�ව� ෙදෙදනා සමඟ ෙ�රළ 
ගංජා ෙතාගය ඉ�� �ම�ශන කට�� සඳහා 
කැ��ෙගා�ලෑව ෙපා�� �ෙ�ෂ කා�ය 
බළකා කඳ�ර ෙවත �ෙගන ෙගා� �ෙ�.

ව�ම� රජෙ� 
‘ෙසෟභා�ෙ� ��ම 
ප්ර�ප��’ ප්රකාශයට අ�ව 
ජා�ක �වාස සංව�ධන 
අ�කා�ය ම�� �යා�මක 
ෙකෙරනා ‘ඔබට ෙගය� රටට 
ෙහට�’ �වාස වැඩසටහන 
යටෙ� වා�යෙපාළ ප්රාෙ��ය 
ෙ�ක� ෙකා�ඨාසෙ� 
ෙහාෙරා��ව ග්රාම �ලධා� 
වසෙ� ආ��ක අපහ�තා 
ඇ� ප�ල� උෙදසා නව 
�ෙවස� ඉ� කර එම 
�ෙවෙ� අ��ය පවරා �ම 
ප��ය� (01) ප� ස�ප� 
ෙගා�පළ ප්රව�ධන ��, 
��තර ආ�ත රා� අමා� 
එ�. එ�. �. �. ෙ�ර� 
මහතාෙ� ප්රධාන�වෙය� �� 
ෙක��.

ෙහාෙරා��ව ග්රාම 
�ලධා� වසෙ� ප�ං� ෙ�. 
�. ��බ� ෙපෙ�රා මහතාට 
එම �ෙවෙ� අ��ය භාර 
�ම �� �ය. ෙහාෙරා��ව 

ග්රාම �ලධා� ෙකා�ඨාසය 
�ෙයාජනය ෙකෙරනා 
ප්රාෙ��ය සභා ම�� 

�ෙ��ලක මහතා සහ එම 
ප්රෙ�ශවා�� ෙ� අව�ථාව 
සං�ධාන කර ���.

ව��යාෙ�� ඇ�� ෙමාට� රථෙ� 
ෙකා� එකහමාරක ෙ�රළ ගංජා

තම ෙපා�� �ල ඇ�ම ෙවන� අය�ට �ම ස�බ�ධෙය� 
ෙපා�� ෙකා�තාප�වරය� අ�අඩං�වට ග� බව  බ�ෙ�ගම 
ෙපා��ය ප්රකාශ කෙ�ය. 

ෙමෙ� අ�අඩං�වට ෙගන ඇ�ෙ� අ��වල ප�ං� මහරගම 
ෙපා��ෙ� රාජකා� කර� ලබන ෙකා�තාප�වරෙය�. 

�ට �න ��පයකට ෙපර බ�ෙ�ගම ෙපා��ෙ� �ලධා�� 
ක�ඩායම� ��� ෙහෙරා�� සමඟ අ�අඩං�වට ග�නා 
ලද ඇ�ක�ර ප්රෙ�ශෙ� ප�ං� සැකක�ව�ෙ� ���ෙපාත 
ප��ෂා ��ෙ�� සැකක� ෙපා�� �ල ඇ��� සැර� 
��නා ඡායා�පය� �� ඇ� අතර ඒ ස�බ�ධෙය� 
කරනා ලද �ම�ශනයක�  ෙපා�� �ල ඇ�ෙ� ��ක� 
ෙ� ෙකා�තාප�වරයා බවට හ�නාෙගන ඇත. අන��ව 
ෙකා�තාප�වරයා ඒ ස��ධෙය� ප්රකාශය� �මට පැ�� 
අව�ථාෙ� �ල ඇ�ම ෙවන� අය�ට �ෙ� ෙචාදනාව යටෙ� 
අ�අඩං�වට ෙගන ඇත. ෙකා�තාප�වරයා බ�ෙ�ගම 
මෙහ�ත්රා�වරයා ෙවත ඉ��ප� ��මට �ය�තව ���.

එ�. �යගහෙ� - ද�� පළා� සංචාරක

අ�බ ල �ෙගාඩ ස�හ

��ත ස�ගා� - අ���ස ම�ම �ෙ�ෂ

ස��තලා ජය�ංහ - අඹ�ෙපාළ �ෙ�ෂ

අ���ස, ���ට ප්රෙ�ශෙ� �ෙවසකට රහ�ගතව ඇ�� � 
��ය� 2,25,000ක ව�නාකම�� �� ර� මාලය� ෙසාරක� 
��ෙ� ���ය� මත ���ට ප්රෙ�ශෙ�ම ප�ං� 18 හැ��� 
ත�ණය� 6 වැ� �න සවස සැක�ට අ�අඩං�වට ග� බව 
අ���ස ෙපා��ය ප්රකාශ කෙ�ය.

එම �වෙ� ප�ං� �වළ ��� අ���ස ෙපා��ය ෙවත 
කරනා ලද පැ���ලකට අ�ව අ���ස ෙපා��ය ම�� 
ෙමෙහ�ම� �� කර සැකක� අ�අඩං�වට ෙගන ඇත. ෙ� 
�වළ ඉ�� 05 වැ� �න ෙ�වය සඳහා ෙගා� ��ය� එම 
�වෙ� ජෙ�ලෙය� ඇ�� � එ� �� ර� මාලය ෙසාරක� 
කරෙගන ෙගා� ඇ� බවට ��ක ෙපා�� ප��ෂණවල� 
අනාවරණය කරෙගන ඇත. 

වන ස��ෙග� වගා �� ආර�ෂා කර ගැ�ෙ� අර��� 
ඉ� කරනා අනාර��ත ��� වැට ෙ��ෙව� ඇහැ�වැව 
ප්රාෙ��ය ෙ�ක� ෙකා�ඨාසෙ� ෙග� �ය මාස ෙදක �ළ 
��� මරණ ෙදක� �� � �ෙ�. වන අ�, ෙමාන��, ව� 
ඌර�, ඉ�තෑව� ආ� වන ස��ෙග� වගා ��වලට එ�ල 
� ඇ� ත�ජන ෙ��ෙව� ෙගා�තැ� කට�� ආර�ෂා කර 
ගැ�ම සඳහා ෙ�  අනාර��ත ��� වැටව� ස� ��මට 
ජනතාව ෙපල� ���. �ෙව�වලට ස� කර ඇ� ප්රධාන 
��� �හැ�ව�� ���ය ෙගන ෙගා���වලට ��� බලය 
ලබාෙගන ඇ� ෙ�  ක්රමෙ�දය ඉතාම� අනාර��ත �ව� ඒ 
ගැන ෙනාතකා සහ ෙනා��ව�කම ෙ��ෙව� ෙ�  අන�� 
��ව �ෙ�. �ට මාසයකට පමණ ෙපර නාෙකාළගෙ� ග්රාම 
�ලධා� ෙකා�ඨසෙ� පාස� ද�ව� ��� �හැනක පැට� 
�ය ෙගා� ඇ� අතර ඉ��� � ගව පාලනෙ� ෙයෙදනා 
��ගලය� අනවසර ��� �හැනක පැට� �යෙගා� �ෙ�.

වා�යෙපාළ ෙහාෙරා��ෙ� 
ප�ලකට නව �ෙවස�

�ං ගඟ ��� කර සංව�ධනය ��ෙ� �ාපෘ�ය ෙද�යාෙය� අරඹ�
�ං ගඟ ��� කර සංව�ධනය 

��ෙ� �ාපෘ�ය� ප��ය� (06) 
ෙද�යාය නගරෙ�� පා��ෙ��� 
ම�� හා මාතර ���� 
ස�බ��කරණ ක��ෙ� සභාප� 
��ණ රණවක මහතාෙ� 
ප්රධාන�වෙය� ආර�භ ෙක��. 

�ං ගෙ� ෙදපස ෙකටල, 
හබරල, මානං වැ� ආක්රම�ක 

ශාක ව�ධනය �ම ෙ��ෙව� 
��ධ �ථානවල අපද්ර� ඒකරා� 
�ෙම� ගංව�ර ම�ටම පවා ඉහළ 
යෑමට ෙ��ව� � ඇත. 

තවද ෙද�යාය සංචාරක 
කලාපය� ෙලස සංව�ධනය 
��ෙ�� ෙද�යාය නගරය 
ම�ෙය� ගලා බ�නා �ං ගඟට 
��ව�ෙ� ��ෙ�� �ථානය�. 

ආර�භ කරන ලද ෙ� �ාපෘ�ය 
ම�� �ං ගඟ ෙදපස ��ධ ප�ත්ර 
කර�� ගෙ� ��දර�වය වැ� 
��� ��ම ෙම�ම ගංව�ර 
අව�නම ද පහත වැෙටනා බව� 
එම�� ගං �රෙ� �ව�වන 
ජනතාවෙ� ආර�ෂාව ද තහ�� 
ව� ඇ� බව� ම��වරයා පවසා 
��ෙ�ය.

��ත ස�ගා� - අ���ස ම�ම �ෙ�ෂ

�ජ පනත ස�මත කර වසර 14කට ප�
�ජ සභාව පළ�වරට �� ෙව�

ඉ�සර අෙ� පැ��ෙනා ගම� �ම� �ෙ� 
ෙගා� බැ� කර �ත ෙය�, එෙහම නැ�න� 
ප��. දහ ස �� එක� ��ක රතා මැ�ෙද ��-
පා ර ව �ව ��, අ� පා ර ව �ව �� එෙහම නැ�න� 
�� � යාය මැ�ෙද� තම� ගම� �ම� �ෙ�. �ර 
පළා ත කට යන අෙ� පැ��ෙනා ඒ යන ගමන 
අතර මග� � ෙබා �ෙණා� �ඩා ව� මහ �� ය� 
��ණා ම �ක� �ෙ�ක ග�ෙත අ�බ ල ම කට 
ෙගාඩ වැ �ල. සම හ� �ය පහ �කෙ� අ�බ ලෙම. 
ප�� පා�ද රම අව� ෙවලා ය� ගම� ආර�භ 
කළා. ගෙ� ���� පාර ව� අ�ෙන ෙ�ව ඉ�-
කෙ� �� තකා. අ�වැ � ව �� ෙ�� මට වෙ�ම 

මහ ��ය �වා ග �න� �� ට �ෙ� අ�බ ල ම�. 
මංමා ව� ඉ� ෙවලා ෙ�ෙ�ර යාන වාහන බ� ල-
� ම� සම ඟම අ�බ ල ම� අෙ� සමා ජ ෙය� ඈ� 
�ණා. රෙ� �නට ඉ� �ව ඇ� අ�බ ල� අතර, 
�� ණෑ ගල ��� �කෙ� නාර �මල ප්රෙ� ශෙ� 
ඇ� පනා � �ය අ�බ ලම හැ� ��ය හැ�ය. ෙමම 
අ�බ ලම � කැට ය �ව �� අලං කාර කර ඇ� ඉතා 
��ලභ ගණෙ� අ�බ ල ම� ෙලස ප්රක ටව පව�.  

පාඨක ඔබ ෙමම ඡායා � ප ෙය� ද�න අ�බ-
ලම ද ��ටා ඇ�ෙ� �� ණෑ ගල ��� �කෙ� 
ප�නල ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� ෙකා�ඨා සෙ� �ම 
�ෙ� ෂ �ව ය�. ඉහළ ෙකා� වැ�ල න� � ��දර 
ග�මා න යක ��� ෙමම අ�බ ලම 1916 වසෙ� 
ඉ� කළ එක�. කාල යාෙ� ඇවෑ ෙම� ගරා වැ� 
�නාශ ෙව�� �� ෙමම අ�බ ලම 2004 වස ෙ�� 
ය� ප්ර� සං �ක ර ණය කර �නට �ය වර ග�ෙ� 
ප�නල ප්රාෙ� �ය සභා ව�. ඒ සඳහා �� කව 
කට �� කර ඇ�ෙ� ප�නල ප්රා ෙ��ය සභාෙ� 
ම�� ෙ�ම �� නය නා න�ද මහතා ය. �� ෙමම 
අ�බ ලම ප�නල ප්රාෙ� �ය සභාව ම�� සංර-
�ෂ ණය කර �� ම� පර �ර ෙව� ෙව� ආර�ෂා 
කර � ඇත.  

ෙකා� වැ�ල අ�බ ලම සංර �ෂ ණ යට �ය වර

 අ�බ ල �ෙගාඩ නව කලාප අ�ා පන 
අ� �ෂ ව රයා ෙලස අ�ා පන �ෙ�ෙත්ර� 
පළ � �� �ල ධා � ය� වන ��� පරා ක්ර ම-
වංශ මහතා ප� ෙකාට ඇ� අතර ඒ මහතා 
ප� �ය 1 වැ�� �ය තන �ෙ� වැඩ භාර 
ග�ෙ�ය.  

 ��� පරා ක්ර ම වංශ මහතා ෙමයට ෙපර 
අ�බ ල �ෙගාඩ ධ�මා ෙශාක �� ලෙ� 
�� ව ර ය� හා �� හ �ප � ව ර ය� වශ ෙය� 
ෙ�වය ෙකාට ඇ� අතර ඉ� ප�ව ඇ�� �ය කලාප අ�ා-
පන අ� �ෂ ව රයා ෙලස ද ද�� පළා� අ�ා පන ෙදපා �ත-
ෙ� ��ෙ� �ෙයා� අ�ා පන අ��ෂ (සැල ��) ෙලස ද 
ෙ�වය ෙකාට ඇත.  



2021 ෙපබරවා� 11 බ්රහ�ප���
23
��ව

අද � ලංකාෙ� ග්රාම නාම සහ �යඇ� නාම ෙබාෙහාමය� 
රාවණාට ස�බ�ධ � ඇත. එන� රාවණ ඇ�ල, රාවණ ගම 
ආ� වශෙය�. බලංෙගාඩ එ�තරා ප�ලක ෙපළප� නාමය 

රාවණ ෙ� ය�නය. ෙපළප� නාමය සඳහා ��ඝ ඉ�හාසය� 
ඇ�ෙ� � ලංකාවටය. ෙලාකෙ� ෙබාෙහා රටව�වල ෙපළප� 
නාමය ෙලස හ��ව�ෙ� ෙපළපෙ� �� අ��ක�වා ෙහා 
ව�තමානෙ� �යාෙ� නමය. ක��� සා�ෙ� �තාෙ� නම 
ෙස�ල�යා �ව� ඔ� ක��� සා� ෙස�ල�යාය. ෙස�ල�යාෙ� 
�තා ආ��ග� �ව� ඔ� ක��� සා� ආ��ග� ෙනාව 
ෙස�ල�යා ආ��ග�ය.

මැ�ටා�� එංගල�තෙ� ��ගලෙය�. මැ�ටා�� ෙපළප� 
නාමය� ෙලස ඉ��යට එ�ෙ�ය. මැ�ටා�� ෙපළපෙ� ආර�භකයා 
ඔ�ය. ප්රනා��ලා ද එෙ�ය. ��වාව� ද එෙ�ය. ෙම�ව� ද එෙ�ය. 
න�� � ලංකාෙ� පමණ� �යවාගත ෙනාහැ� තර� �ග ෙපළප� 
නාමය� ඇත.

“රාජ�� නාරායන බ්රා�මණ ප��ත වැ�ක�ෙ� �ෙ���දර 
වාසල ෙමාෙහා�ටාලලාෙ� උඩවල�ෙ� ��ෙමව� බ�ඩාර” ෙ� 
එක ෙපළප� නාමය�. මම ක�ෙ� ගමරාළලාෙ� �ලකර�නය. 
ඕනෑම ෙකෙන�ට ඔ�ෙ� වැෙ� හැ�යට ඔ� ෙව�ෙව� 
හැඩගැ�� ව�ණනාව� ඇත. ඒ නෙ� ව�ණනාවය. එන� න� 
වන�ය. න� වන� අතර මට ��� ��ෙ� �ල� ක�ෙ�ගම සහ 
බංඩා ය�නය.

බංඩා ය� බංඩාරය. �ඩා මට බ�ඩාර වැ� �සා බ�ඩා �ය. 
බ�ඩා ය� බඩ ඇ�තාය. බඩ ෙලා� ඇ�තා ෙලා� බ�ඩාය. 
�ඩා බඩ� ඇ�තා �ං� බ�ඩාය. බං� රාළලා� ඇත. ඔ� ගෙ� 
රාළ � �සා එෙ� �ය. � ලංකාෙ� ෙපළප� නාම සෑ� ��ෙ� ෙහා 
සා� ��ෙ� ෙ� ආකාරෙය�ය. ෙමම ත�කය මත මා ඔෙබ� 
�මස�ෙ� බලංෙගාඩ ඇ� රාවණා ෙපළප� නාමයට ඉ�හාසය� 
නැ�ද ය�නය. එම �සා රාවණ �වත ����ෙ� ��ව�� මකා 
��ව� ගංව�� මකා ��මට ෙනාහැ� බව පර�ෙර� ෙනරපා 
��මට ෙනාහැ� බව මම අ�යනය කර ඇත.

ව�තමානෙ� � ලංකාෙ� නව ��ල� ඇ� ෙව�� ඇත. ඒ ��ල 
රාවණා ��ල�. ��ලට අ�� ගසාෙගන යන ෙබාෙහා � අතර 
ව�නා ෙ� ද ෙනාව�නා ෙ� ද ඇත. එ�� අප ෙතාරා ෙ�රාගත 
��ෙ� ව�නා ෙ�ය. “අ�බර” ය� ව�නා ෙදය�. වා�කරණ 
ඖෂධය�. ඈත ��ෙ� සැ�සරන ග� මත ල�න රාජා�ය�ෙ� 
ව�� ��� �ළඟ සහ අ�වට ��ෙව�� ඇ�කරන ඒ වා�කරණ 
ත��වය ස�ත ව�� ත�� ගැල� ��දට වැ�� ප� ��ලට අ�� 
ෙගාඩ�මට ගලා එ�. ෙලාකෙ� රටව�වල වාසනාව අ�ව ෙමය 
රටට ලැ�ම ��� � ඇත.

අ�බර ඇ��මට ��� ෙවරළට යන ���� ෙ�වා ඇ�දග� 
ප� එම කෑ�ල ෙදකට කඩා �වඳ බැ�ය ��ය. ෙ�වා අ�ශ�� 
�වඳය. එය �ල ��මට ��� වන අතර එය අ�ක �ල�. අ�බර 
���ම සඳහා සා��ෙ� බහාගත ��ය. සමහර�ට ෙවරෙ� �� 
බ�ල�ෙ� අ�� අ�වට ෙ�� ග�� ��� ��ලට අ�� ආප� 
ෙවරළට පැ��ය හැ�ය. එයද අ�බර ෙලස ද�ශනය වන �සා 
අ�බර ද? ය�න අ�යනය ��ම සඳහා කඩා ��මට ��ෙව�.

ග්රා�ය වචනෙය� �වෙහා� එය බ� ෙබ�ට�. එය වහා �� කළ 
��ය. ම�ද ය� ගඳ ගහන �සාය. එම �සා රාවණ ��ල ෙහා�� 
���ෂණය කර එ� ඇ� ස�ය ���ය �ළට එක� කර ගත ��ය. 
අෙන� �ය�ල බැහැර කළ ��ය. ෙ� වන�ට ��මාණය ෙව�� 
පව�න රාවණ ��ල ප්රබලය. කව�ව� ��ාව ��වාස ෙනාකරන 
ත�ණය� ද රාවණ ��වාස කර�� ඇත. පාෙ� තා�පවල ඔ�� 
අ�න ලද ���රවල රාවණය� �� බව මම ��ෙව�. ඔ��ෙ� 
හදව� �ළ �ව� වන සැබෑ රාවණය� ෙසාය�� ඔ�� ගම� 
ග�නා මා�ගෙ� ෙබාෙහා�ට �වැර� මා�ගය� නැත. මා�ග අ�� 
�ය�� ස�තය. 

ඔ��ෙ� ගම� මඟ අ�� ��ම සඳහා ��ධ පැ�කඩය� ඔ�ෙ� 
ඔ�� ෙයා� කර�� ඇත. ෙබාෙහා අය ��ෙ�� �රා��ෙව� 
ඔ�� ��මට ෙනාහැ� සා�� ෙසාය�� සාමා� ග� ප�වතවල 
ඇ� �වභා�ක ��මාණ රාවණ �ගයට ස�බ�ධ කර�� ඇත. 
සමහර අය රාමායණෙ� එන අ�ශෙයා��ෙ� එන රාම රාවණ 
�වත ෙමයට ගැළ�මට උ�සාහ ග��.

සමහර අය �� දහෙ� එන සමහර ෙකාට� ඉ��යට ග��� 
ඇත. ෙමා��ෙ� ෙමම උ�සාහය ����ෙ� ��හලය ඇ� 
��මට පමණ� ෙනාව ඉ��යට ඇ� ගම� මඟ� ෙලස ෙප��ම 
ඔ��ෙ� ��කමය. ඔ�� එෙ� ��මට උ�සාහ ග�නා බව� 
ෙනාෙපෙන�ෙ� ඔ�� ද අතරමඟ� ෙසායා ගත ෙනාහැ� ෙලස 
අ��දහ� වන �සාය.

ඒ �සා රාවණය� ��බඳ මෙ� ��වාස මත ෙ� ��බඳව 
උන�� වන ෙබාෙහා අයෙ� අවධානය ��ස මා ඉ��ප� කළ 
��ව ඇත. මා ��වාස කර�ෙ� රාවණ එ�ෙකෙන� ෙනාව එය 
ෙපළපතක, ෙපළප� නාමය බවය. ඒ ෙපළප� නාමෙය� හැ�� � 
ෙබාෙහා රාවණව� � ලංකාෙ� සහ ෙලාකෙ� ෙබාෙහා තැ�වල 
තම ෙපළපත හ��ව�� �ට ඇත. ත�, බ�, ප�ත, න�ත ,ර�� 
ආ� වශෙය� රාවණව� �ට ඇ� බව ජනවහෙ� ඇ� සා��ව�� 
ඔ�� ෙ�.

ෙලාකෙ� ෙබාෙහා භාෂාවල රාවණ ය�ෙ� අ�ථය ��ය. �� 
ෙද�ය� ඇද�ම ෙලාකෙ� ෙබාෙහා රටව� අද ද ��ෙව�. �වෙ� 
ස�භවය ��බඳව අවෙබාධය� ලබාගත ෙනාහැ� � ���� 
�ය�ල ෙද�ය�ෙ� ��මාණය� ෙලස සැල�ම එ� වැර� නැත. 
එම �සා ����ට �ය� ෙ� ලබා �� ��යයා ෙද�ය� �ය. 
��යයා අ��කරග� ���� ඔ��ෙ� වංශය ෙනාෙහා� ෙපළපත 
��යය වංශය ෙලස සැල�හ.

ජපානෙ� ��යයා ෙකා�යට ග� බව මා ඔබට ප්රකාශ කර ඇත. 
එංගල�තය ��යයා ���වලට ග� බව ද මා ප්රකාශ කර ඇත. 
ලංකාව ��යයා ලංකාෙ� මැදට ෙගන �වභා�ක 
�ර�ඩය� � ගලකට ඉල�ක ෙකාට එය ඉල�ක 
ගල ෙලස ප්රකාශ කෙ�ය. ඒ ල�ගල 
ෙනාෙහා� ලෙ�ගලය. ල�ගලට 
ඉර ���වන �නය ඔ��ෙ� 
අ���ද�. එ� දව� 12 ට 
ල�ගල ෙසවණැ�ල අ��දහ� 
� ය�. ඒ �සා සැබෑ රාවණව� 
ෙමය ෙසායා ග� අයය. ඔ�� 
තාරකා ��ඥ��ය.

තාරකා ය� ��යය�ය. 
��යයාෙ� ශ��ය 
වටහාග� ෙමම 
ත ා ර ක ා 

��ඥ�� ��යයාෙ� හැ��ම අ�ව ෙබාෙහා ෙ� හ��වා ග�හ. 
එ�� කෘ�ක�මය ප්රබලය. ඔ�� ඒ සඳහා වසර ෙකාට� ෙදකකට 
ෙබ� �යා කළ බව රාවණ ඉ�හාසෙ� සා��ව�� ඔ�� ෙව�.

� ලංකාව ��ටා ඇ�ෙ� පෘ��ෙ� හ� මැද � සමකය මත 
න� මම ෙ� ත�කය ඔබට ඉ��ප� ෙනාකර�. හ� මැද ��� � 
ලංකාව පෘ��ෙ� අංශක 23 ½ ක ඇල�ම �සා සමකෙය� අංශක 
6 ½ � උ�රට �ෙ�ය. සමකෙ� �ට �� උ�රට එ�ල ෙව�ෙ� 
උප�මය අංශක 23 ½ වශෙය�. එම �සා එම �ථානය හ��ව�ෙ� 
ක�කටක �ව�තනය ෙලසය. සමකෙ� �ට ක�කටක �ව�තනයට 
එ�ල�මට ගත වන කාලය දව� 92 කට ආස�න ගණන�. 
��යයාෙ� එ�ල�ෙ� රටාව අ�ව ශාකයක ව�ධනය හැඩ ගැ� 
ඇත. ඒ අ�ව ශාකයකට ව�ධනය �ය හැ�ෙ� �න 92 �. සමකෙ� 
�ට ලංකාවට එ�ල�මට �න 23 ½ � ගත ෙව�. මා�� 21 වැ� �න 
සමකයට එ�ල වන ��යයා ෙනාෙහා� රාවණ ලංකාෙ� ඉල�ක 
ගලට පැ�ෙණ�ෙ� අෙ�� 13 වැ�� දව�ය. ෙ� � ලංකාෙ� 
රාවණ රජකරන �නය�. රාවණ වං�කය� ෙනාෙහා� ��යය 
වං�කය� වන පැර� ෙහළය� ඒ සඳහා ��මාණය කළ උ�සවය 
��යය මංග�ය�.

මා ඉ��ප� කරන ත�කය ශ��ම� කර�ෙ� ෙමම  ශාකෙය�. 
��යයා තම�ෙ� ප්රධා�යා �සා ෙනාෙහා� රාවණ ප්රධා�යා �සා 
� ලංකාෙ� සෑම උ�සවයක�ම ඔ� �ලාසනෙ� තැ�ය ��ය. එම 
�සා �� සංෙ�තව� කරන ෙනාෙහා� රාවණ සංෙ�තව� කරන 
පහනට �� තැන �ය ��ව ඇත. පහන ප�� ��ෙ� ��ක අර�ණ 
ව�ෙ� රාවණ උ�සවයට කැඳ�ම බව ෙමම උ�සව සං�ධානය 
කර�න�� වටහා ගත ��ව ඇත. ඔබ එම පහන ද�ව�ෙ� න� 
එය නැෙගන�ර ෙදසට හැර�ම ඔෙ� ��කමයය. එෙ� න� ඔබ 
රාවණවරෙය�.

��� මා ම� ��මට �ය උ�සාහයට මා නැවත අව��ණ ෙව�. 
ය� ක�නෙ�� ��යයා අපට ලබා ෙද�ෙ� �න 92 � �න 23 ½ � 
ෙගවා දමා ඉ�� දව� 61 ½ ය. එම �සා ය� ක�න ෙ� අපට ලැෙබන 
අ�වැ�න ප්රමාණය අ�ය. ඒ සඳහා කාලය සහ ශ්රමය �යද� ��ම 
අ�වණ �යාව�. වගා��ම සඳහා ඔබ ෙතාරාගත ��ව ඇ�ෙ� 
��යයා සමකෙය� ද�ෙ� ගතකරන දව� 92 � � කාලයට 
ලංකාෙ� �ට සමකයට ගම� ��මට ගත වන කාලය � දව� 23 
½ � එක� � දව� 115 ක ව�ධන කාලය�. එය මහ ක�නය�. 
මහ ක�නෙ�� ��යයා ෙහා�� ප්ර�ඵල ෙද�ෙ� � ලංකාෙ� 
�� �වා වන බට�ර කලාපෙ�� ෙනාව ෙහා�� ඉර ද�ශනය වන 
නැෙගන�ර කලාපෙ�ය. නැෙගන�ර කලාපෙ� අ�පාෙ� �ට 
ෙමානරාගල ම�යංගනය ද�වා එම කලාපය ��� ඇත. එම �සා 
ර�� රාවණෙ� ෙසාෙහා�රා � ��භකරණ තම�ෙ� ප්රාෙ��ය 
රා� ෙලස ෙතාරාෙගන ��ෙ� ෙමානරාගල ෙහා�� ජලය ඇ� 
ඔය� අසල �ථානය�.

��භකරණෙ� න�� න� � ඇ� ෙමම ඔය ��භකරණ ඔය 
ෙනාෙහා� ��ක� ඔයය. ඔ� ෙමය හර�ෙකාට එ�� ජලය 
ලබාෙගන ෙගා�තැ� කළ බව වනයට යට � යාල අද ද සා�� 
දර�. අ���දටම අව� තර� ආහාර ෙමම ප්රෙ�ශෙ�� මාස 06 ක� 
ලබාගත හැ�ය. ව�තමානෙ� මෑත ඉ�හාසෙ� ��ගැ��ෙ� ම�� 
��ස ෙතාරාෙගන ��ෙ� ද ෙමම ප්රෙ�ශයම බව ජනප්රවාදෙ� 
සඳහ� ෙ�. ම��ෙ� ෙගා�තැ� වැඩ ���ෂණය ��මට �ය 
��ගැ�� ර� ඔ�ෙ� ධා� ගබඩාව �ක “ඇ� මෙ�” යැ� �� 
�සා අද ද එම ප්රෙ�ශය ඇ�මෙ�ය. ලංකාව යට� කරගැ�මට 
පැ�� ���ට ඔ�ෙ� කැ��ම� �ෙ� ද ෙමම ප්රෙ�ශයමය. එය 
ඌව ෙව�ල�සය.

එ� ෙව� ල�ෂය� �ය. එය �නාශ ��ම සඳහා ��� ෙක� 
ව� �� තැ�ය. ත�ණය� මරා ��හ. ගවය� මරා ��හ. ෙමම 
ප්රෙ�ශය සංව�ධනය කළ ��භකරණ මාස 6 � වැඩ කර මාස 6 � 
�ෙ�ක ග�ෙ�ය. ෙමය ෙ��� ෙනාග� ව�තමාන � ලාං�කය� 
කාෙගෙ� අ�ථකතනය� ��වාස කර�� ඔ� මාස 6 � �� ග�නා 
බව ��වාස කර�ෙ�ය. එම �සා සමහර ����ට ��භකරණ 
යැ� �මට අද ද ෙපළෙ�.

ආවාට �යාට ෙගා�තැන කළ ෙනාහැ� බව ඔ�� �නෙගන 
��යහ. ඔ�� ��යයාෙ� ����ය. ��යය වං�ක රාවණව� ඒ 
සඳහා තම �ලධා�� ෙමෙහය � බව ��වාස කළ බව ෙලාකෙ� 
අවස� රාවණවරයා � ර�� ෙ� සඳහා තමාෙ� සෙහාදරයා � 
��භකරණ ෙතාරා ගැ�ෙම�ම පැහැ��ය. ව�තමාන � ලංකාෙ� 
ජනා�ප�ව� සහ ව�තමාන කෘ�ක�මය සඳහා කැප�� �ලධා�� 
ෙමය වටහාග� �නෙ� නැවත� කෘ�ක�මය ෙගා�තැන � රාවණ 
�ගය� ��වන බව මට ��වාසය. ආ� අෙ� �� ��ත� ෙම� අ� 
ද ඉෙර� හ ෙඳ� වැඩ ගත ��ය. එම �සා අප කළ ��ව ඇ�ෙ� 
��ෙ� ගසාෙගන එන ���� එක� ��ම ෙනාව ���� ෙතාරා 
ගැ�මය. මට රාවණ ඉ�හාසෙ� නට�� ෙස�මට අව� නැත. මට 
අව� � ඇ�ෙ� රාවණව� ෙසායා ග� රාවණ ශ��� හ�නා 
ගැ�මය. එන� ��යය ශ��� හ�නා ගැ�මය. එවැ� ශ��� 10 

� අවස� රාවණ �, ර�� රාවණ ප්රෙයාජනයට 
ග� �සා ඔ� ද�� රාවණය�ය. ඔ�ෙ� �� 

10 ෙනාෙහා� ���� 10 මම ෙසාය�� 
ප්රෙයාජනයට ග��� ඇත. ඉ��ෙ�� 

ඒ මහා රාවණය� ෙව�ෙව� ඔබ 
සමඟ සාක�ඡා කර�.

මහාරාවණා �රාවත 10
රාවණ ර� හා බැ�� මහා 
රාවණ �රාවත �� ෙපළ 
ෙවන� මානයකට ෙයා� ��ම 
ප��ය ස�ෙ� ඇ���. 
එම ෙවන� ගම� මෙ� තව� 
�ර ගම� කරන  ෙතාර�� ෙගන 
එ�ෙ� ඉ�හාස ගෙ�ශක / 
ප�සරෙ�� �ල� ක�ෙදගම 
මහතාය.

 භා�ය මදනායක

��ය ශ��� දහය�� වැඩ ග�

ද�� රාවණ
අ�ෂර ��ෙ� කලාව 

ෙලාක ඉ�හාසෙ� 
බැ�ෙලා�යාව හා ඉ��යාෙ� 

ෙමාෙහ�ෙජා�ෙරා හර�පා 
��ටාචාරය ෙත� �ව ය�. ඔ�� 
තම අදහ� ෙලාහ, මැ� තහ�වල 
�යා තැ�ම �� කර ඇත.

මානවයා ��� ත��වයට 
ප� වන �ට වඩා� පහ� ��ෙ� 
උපකරණ සඳහා ග�වල ෙපා�, පත්ර, 
උණ ශාකය, ත� ගෙ� පත්ර උපෙයා� 
කරෙගන ඇත. ෙපර�ග රටවල ���� 
ශාක පත්රවල ��ෙ� ක්රමෙ�ද ෙසායාෙගන 
�ෙ�.

��ෙකාළවල අ�� ��ෙ� ක්රමය ��ධ කාලයට� 
වඩා පැර� ඉ�හාසයකට නෑක� �ය�. ප��ඳ හා 
උ�ක�ව භා�තය ෙ�ඛන කලාෙ� �ෙ�ෂ ක්රමෙ�ද 
අතර ෙ�. ��ධ කා�න භාරතෙ� එන ධ�ම පද�ඨ 
කතාෙ� ��ධ කා�න සමාජෙ� ත�ෙකාළවල 
��ෙ� කලාව පැව� බවට ෙතාර�� එ�. එ� එන 
ෙඝාෂක කතා ව��ව, ��ලව�ග ව�ණනා හා 
සම�තපාසා�කාෙ� ද ��ෙකාළ ෙපා� ��ම ගැන 
සඳහ� ෙකාට �ෙ�. ���සා� ර�ට ත�ප�වල 
�යා �තය� අත ප��ඩ යැ� බව ද ෙබෟ�ධ ඉ�හාස 
ග්ර�ථවල සඳහ� ෙ�.

ෙමරට ��ෙකාළ ෙපා� ��ෙ� කලාව 05 වැ� ශත 
ව�ෂෙ� වළග�බා රජ සමෙ�� ��දහම ග්ර�ථා�ඪ 
��ෙම� ඇර��. මාතෙ� අ� �හාරෙ�� ��දහම 
��ෙකාළ ක�බවල �යා තැ�ම �� කර ඇත. ත�පත, 
කඩ��ය ෙලස� ��ෙ� උපකරණය ප��ඳ ෙලස� 
භා�ත කර ඇත. තවද මානවයාෙ� වතෙගාත �යා 
තැ�ම සඳහා ෙතා�� න�� �ය��ල� ද ෙ� සඳහා 
උපෙයා� කරෙගන �ෙ�.

1505 � පෘ���� ��� ��ෙකාළවල ස�න� 
��ම අරඹා ඇත. �ජයබා ෙකා�ලය ග්ර�ථෙ� 
(�� අංක 36) නයනාන�ද න� චර��ෂය�ට තම 
ෙප�ව�ය වන �ලම�ට ��ෙකාළයක ෙප� හ�න� 
ඊතලයක බැඳ � සැරය� යැ� බව සඳහ� ෙ�.

ත� ෙපා� කලාෙ� ප්රධාන අංග 

1. ත�ප� ��ෙයල ��ම, 2. ෙපා� ෙග�ය� 
��මාණය, 3. අ�� ��ෙම� ��ව, 4. අ�� 
ෛශ�ය, 5. අ�� ප්රමාණ, 6. ��ඩ�ය, 7. ප��ඳ, 
8. උ�ක�ව, 9. ක� මැ�ම, 10. ෙපා� ක�බය, 11. �ය, 
12. ඉල�ක� ෙව�වට අ�ෂර, 13. ෙපාත බැ�ම, 14. 
පා�භා�ත වචන, 15. �ත්ර සටහ� ෙය�ම, 16. ත�ප� 
��ෙයල කරගැ�ම.

තල, ත� ය� ෙදව�ගය�. 
��ෙකාළ ෙපාත සා� ග�ෙ� �� 
ත� ගෙ�  ෙගාබව��. ෙගාබය 
කපා ගැ�මට ෙපර ත� ෙගාබය 
වටා �� ��ම කළ �� ෙ�. 
මාසයකට පමණ ප� එය ගෙස� 
�මට බාග�. ඉ�ප� ඉර� ඉව� 
කර�. ෙකාළ ව��ව සක� කර 
කැ�ෙප�යාෙකාළ පැෙපා� ෙකාළ 
දමා ඒ උඩ ත� ෙගාබය තබ�. 
එයට ජලය දමා තැ��ම කර�. ඉ� 
ප� එය භාජනෙය� �මට ෙගන 
ත�ෙකාළ ව�� �හා කැර�වලට 
බැඳ අ�ෙ� දමා ෙ�ළා ඉ�ප� සඳ 
එ�ෙය� ��පැහැ ග�වා ��නට හ���ෙම� ඝන 
බවට ප� කර ගැ�ම සා�ප්ර��ක ක්රමෙ�දය ෙ�.

ෙපා� ෙග�ය� සෑ�ම.
ෙපාත සෑ�මට ෙකාළ සෑ�ය ��ය. ෙකාළ මැ�ම 

සඳහා �ව� කඳ� භා�තා කර�. අ� 06 � උ�� 
�ව� කඳ� බැඳෙගන ප�ව ෙකාළෙ� අග රා�ත� 
14 ක බර� එ�ලා අෙන� පැ�ෙ� � කෑ�ල� බැඳ 
ව�ර ගා�� උඩට පහතට ඇ�ය �� ෙ�.

එ�ට ෙකාළය පදමට ඔප වැ�ම �� ෙ�. ඉ� ප� 
ෙපා� ෙග�ය සාද�.

ආයා ෙමන ච��භාගං �භාගං �ණෙරවච
උභෙයා �ත්රෙයා මෙජඣ - �����ම ල�ඛණං
ෙකාළෙ� �ග ප්රථමෙය� හතරට ෙබද�. ඉ�ප� 

එම ෙකාළයම �නට ෙබද�. ෙ� අතෙර� ඇ� ඉර 
ගණ� ��ම�. ඒ �ළ ��ය කපා ග��.

ඉ� අන��ව �ග පළල අර�ව ස�ත ��� 
ලෑ� ප� ෙදක� ය� හා ��ධ ෙකාට �� �ද �� 
ෙදෙක� ඇණ ෙදක� ෙයා� ඉහ�� ග� ��ෙකාළ 
ෙපාත අ�ණා ග��. ර� කළ යකඩය� ෙගන හතර 
වට ���සා ග��. ෙමය ෙපා� ෙග�ය වශෙය� 
හ��ව�.

අ�� ��ම
ද�ව�ට අ�� උග�ව�ෙ� ���� 

වහ�ෙ�ලාය. �ව�� ��ධ� (යහපත�ම ෙ�වා) 
ය�ෙව� �යවා ප�ව “අ” ය� “ආ” ය� වශෙය� 
�යව�. අ�� උග�ව�ෙ� � තාලයට ශ�ද නගා 
�න �නා �ෙම�. ෙහා�ය කටපාඩ� � ප� අ�� 
��ම කර�. වැ� අ�රන වැ��ල න� ලෑ�ල� මත 
අ�� කරව�.

��වරයා බාලයාට අ�� කර�ෙ�� අතට ප��ඳ 
ලබා ෙද�. එ�� සටහ� කැ�ම, අ�ත� ෙකාළ මත 
�ය�ම කරව�.

අ�� ෛශ��
1. හ��

2. හංස සහ කාක ෛශ�ය වශෙය�.

හ�� ෛශ�ය ය� ��� ෙපා� ��ම සඳහා භා�ත 
ෛශ�ය ෙ�. ඇතාෙ� පාදය වට��ය. ඒ අ��� 
ෙමම අ�� ද වට�� ෙ�.

හංස ෛශ�ය, ��ටක ෙපා� ��ම සඳහා ෙමය 
භා�ත ෙ�. ෙමම අ�� �ග�ය ලතාවකට �ය�. 
හංසය�ෙ� ල�ෂණ ඇත.

කාක ෛශ�ය ෙයා� ගැෙන�ෙන ම�ත්ර ��ක� 
වැ� ග්ර�ථ ��මටය. ක�ට�ෙ� �හා� ��� ඇ� 
ආකාරයට ඉ��� පා�� කපාෙගන යන ආකාරයට 
��ම කර�.

අ�� ප්රමාණ
ෙන�� ෙග�, කඩල ඇට සහ �ං ඇට ප්රමාණ 

වශෙය�.

��� 
ෙපාත �ය�ෙ� 

ෙන�� ෙග� ප්රමාණයටය. ෙ�වා 
වට��ය.

��ටකය වැ� බණ ෙපා� �ය�ෙ� කඩල ඇට 
ප්රමාණයටය.

ෙතා��, ප�ඉ�, ස�න� �ය�ෙ� �ං ඇට 
ප්රමාණෙ� අ��ව��.

ය��� ෙදය� �යා අවස� � ප� නැව�ෙ� 
ල�ණට �ත� තබ�. න�� ෙම�� අගට ෙයාද�ෙන 
��ඝ ��ඩ�ය�. එය ස�පය� �ග ඇ� ඉ�නා 
ආකාරයට ෙයාද�.

��ෙකාළ ෙපා� �යන පෑන ව�ෙ� ප��ඳ සහ 
උ�ක�ව�. ෙදෙක�ම එකම කා�ය ඉ� කර�. ර�, 
��, ෙලාකඩ ෙහා වාෙ�ව�� ෙමය සා� ඇත. �වහ� 
ෙකාටස වාෙ�ව�� ප�නරය තබා ඇත. ප��ඳ 
අඟ� 20 – 22 ප්රමාණයට �ග�� �� අතර බහා�මට 
ඇ�ද� ෙහා ��ව�� ෙකා�ව� තනා භා�ත ෙකෙ�.

ප��ඳක ෙකාට�
ජත්ර පත්ර නාල ග�ඩං - ච�� �� �එක මංගල�
ෙ�ඛ�ය දශංගව ඒව - ස�ව �ස� මංගල�
ඡත්ර, පත්ර, නාල, ග�ඩ සහ ෙ�ඛ�ය වශෙය�.

ඡත්ර - අඟ� 4 �, පත්ර - අඟ� 2 �, නාල - අඟ� 3 �, 
ග�ඩ - අඟ� 1 �, ෙ�ඛ�ය - අඟ� 10 �.

උ�ක�ව - ත�ප� ��ම ආර�භ කර�ෙ� 
උ�ක�වට හා ප��ඳට වැඳ නම�කාර ��ෙම�.

��ෙකාළ ෙපාෙ� �යන ලද අ��වල හ� වැර� 
බලා අ�� ෙප�ම උෙදසා ක� මැ�ම කර� ල ැෙ�. 
 ෙ� සඳහා ��මල ෙත�, ගැ�ඹ අ�� හා �� 
ප්රෙයාජනයට ග��. ඒවා ප�ඉ�ෙ� ආෙ�ප ෙකාට 
ෙර�කඩ�� �ස දමා ගැෙ�. ෙප�ම ලබා ගැ�ම 
උෙදසා හා�වල ��ව�� ම�� ලැෙ�. ��මල ෙත� 
�සා ප�ඉ� කෘ��ෙග� ආර�ෂා ෙ�.

ෙපා� ක�බය
�ම කරන ලද ග්ර�ථෙ� ආර�ෂාව සඳහා � ෙපා� 

කවරය� සා� එය කැටය� ෙකාට �ත්ර ඇඳ ��ෙය� 
හා ඇ�ද�ව�� කැටය� ඔ�බවා අලංකාර ෙකෙ�. 
අ�නා� මල, අ���ව, ග��ං�ව වැ� ෙමා�තර 
ෙමම ෙපා� ක�බයට භා�ත කර අලංකාර ෙකෙ�.

�ය (�ල)
ෙපාත ��� යාම සඳහා එකට අ�ණන �ල �ය 

වශෙය� හ��ව� ලැෙ�.

ඉල�ක� ෙව�වට ත�ප�වල ෙයාද�ෙ� අ, ආ, 
ඇ, ඇ, ඉ, ඊ, උ, ඌ, එ, ඒ, ඓ, ඔ, ඕ, ඖ, අං, ඈ යන 
අ�ෂරය.

��ෙකාළ ෙපා� ��ව�
අ�රාධ�ර �ගෙ� හා ෙපාෙළා�න� �ගෙ� 

��ෙකාළ ෙපා� මත ��ව� අ�න ලද බවට 
�රා���මක සාධක හ� ෙනාෙ�. න�� දඹෙද�ය, 
යාප�ව, ��ණෑගල, ග�ෙපාළ, ෙකා�ෙ� අව�ෙ�� 
��ෙකාළ ෙපා�වල �ත්ර ඇ� බවට සාධක හ� ෙව�.

ෙද වැ� පරාක්රමබා� රා� කාලෙ� �යන ලද 
��ල ව�ගපා� ��ෙකාළ ෙපාෙ� බ�වා��ක 
�ප ද�වා ඇත. එම අව�ෙ� �නය �කා ග්ර�ථෙ� 
ඒකව��ක �ප ද�වා ඇත. ෙපා�ක�බා �ත්රවල� 
ල�ෂා ක්රමෙ�ද හා භා�ත �ටත ��ව� ඇ�ම ද ඉතා 
��� ෙලස �ම ෙකාට ඇත.

ෙමම ෙපා� ක�බා සඳහා ෙලාහ සහ ��ෙකාළ 
භා�තයට ෙගන �ෙ�. ෙමම �ත්ර ප්ර�ණ ��ව� 
���� අ�න ලද ඒවා ෙනාව එම ��ෙකාළ �� 
����ෙ�ම ��ව�ය.

ඉ��යාෙ� ෙමාග� අ�රා�ෙ� �.ව. 11 වැ� 
�යවෙ� �� � ල� �ත්ර කලාව (Miniature) 
කලා ස�ප්ර�යට සමාන ප��ම� ෙමම ��ෙකාළ 
ෙපා� �ත්ර කලාව හා බැ ෙ�. මහ�වර �ගෙ� �ත්රවල 
ආභාසය ෙමම කලාවට සෘ�වම බලපා ඇත. �ත්රවල 
අඛ�ඩ කථන ක්රමය (���ෙය� ���ය ��පණය 
��ම) ෙම� අ�ත�ගතය. ෙමම �ත්ර ඇ�මට ප��ඳ 
භා�තා ��ම �ා��ක රටා භා�තය ෙකා�ව භා�තය, 
කවක�ව භා�තය �� ෙකාට ඇත.

ෙමම �ත්රවල � ෙ�ෂය ව�ෙ� �ත්ර එකපා�� 
��ව� කළ �� �මය. ඒවා ක�ෙව� ඇ�ය ��ව 
ඇත. ඉ� අන��ව ක� මැ�ම ��� �ත්රය ම� කර 
ගත ��ව ඇත. මකා ��ම� කළ ෙනාහැක. �රාණ 
��තර ෙ�ඛන කලාව �ළ තම�ෙ� ෙසෟ�ද�ය 
ප්රා��තාව ෙමම කලාව �ළ ��මාන ෙකාට 
ඇත. ��ෙකාළ ෙපා� කලාව ෙබාෙහා�ට ���� 
වහ�ෙ�ලා අතර �ා�තව ඇත. ඊට රා� අ�ග්රහය 
� ෙ� අගනා කලා �ෙ�ත්රය �යැ� යාමට ෙනා� 
�කබලා ගැ�ම ජා�ක වග�ම� ෙලස සැල�ම ව�.

 එ�. ඩ���. �මාර�ංග

බැ�ෙලා�යාව හා ඉ��යාෙ� 

ප� වන �ට වඩා� පහ� ��ෙ� 
උපකරණ සඳහා ග�වල ෙපා�, පත්ර, 
උණ ශාකය, ත� ගෙ� පත්ර උපෙයා� 
කරෙගන ඇත. ෙපර�ග රටවල ���� 
ශාක පත්රවල ��ෙ� ක්රමෙ�ද ෙසායාෙගන 

��ෙකාළ ෙපා� ක�බකලාව
��� �ය



� ලංකාව ඉ��යා� උප මහා��පයට ආස�නව ���ම 
�සා ��� �ට ද�� ඉ��යා� ප්රෙ�ශව�� ආක්රමණ 
ෙවෙළ�ම, සං�කෘ�ක ස�බ�ධතා, ෙ�ශපාල�ක 

ස�බ�ධතා හා ��ධ ��යාව� සඳහා, හ�� ෙ�වය සඳහා 
ද�� ඉ��යා� ද්ර�ඩ - ��� ජනතාව ෙමරටට පැ�ණ 
ජනාවාස ���වා ග�හ. එ�� ඔ��ෙ� සං�කෘ�ෙ� බලපෑම 
� ලාංෙ�ය සං�කෘ�ය ෙකෙර� ද බලපෑෙ�ය. ෙමරට කලා 
��ප ෙකෙර�ද එම�� ඍ� බලපෑම� ��ෙක��. ඒ අ�ව 
ලාංෙ�ය ගෘහ ��මාණ ��පයට ද ��� ගෘහ ��මාණ 
��පෙ� ඍ� බලපෑම� කර ඇ� ආකාරය ෙමරට ල�ත 
කලා ඉ�හාසය අ�යනෙ� � හ�නාගත හැ�ය.

ෙමරට ��� ගෘහ ��මාණය ��බඳව සා�� �ලාශ්ර �ළ 
���ම ෙතාර�� සඳහ� ව�ෙ� ප��කාභය රා� කාලය 
��බඳව සඳහ� ��තරෙ�ය. මහාවංශය �ළ ප��කාභය 
ර� ��� අ�රාධ�ර නගරය අග�වර ෙලස ෙතාරාෙගන එ� 
නගර සැලැ�ම සක� ��ම ස�බ�ධ ��තරෙ� � ��කා සහ 
ෙසා��ශාලා ය�ෙව� ෙගාඩනැ�� �ෙ�ෂය� ඉ�කළ බව 
වා�තා ෙකාට ඇත. එම �ථාන ���වය ��බඳව පැහැ�� 
කරන වංස�ථ�පකා��ෙ�, ��කා ශාලා ය�, ‘�ව �ංගය� 
��ට � ශාලා’ ෙලස�, ෙසා��ශාලා ය�, ‘බ්රා�මණ�� ��� 
�ව�� වචන උ��වන ශාලා’ එ� අ�ථකතනය� ලබා � ඇත. 
එම අ�ථ ���මට අ�ව ෙමම ගෘහ ��මාණ අංග ���වය 
��� සං�කෘ�ෙ� ආභාසය ස�තව ��මාණය � ��ම ��� 
ෙ�වාල වශෙය� හ�නාගත හැ�ය. එෙහ� පව�න ගැට�ව 
ව�ෙ� ෙමම ග්ර�ථ, ඉ�හාසගත ක�� ඉ��ප� ��ෙ�� ඒවා 
ව�තමාන ���ෙකාණෙය� ��ව වා�තාෙකාට ��මය.

��� ජනතාව හා ඔ��ෙ� ඇද�� ��වාසය� �යව� 
�පයක �ට ෙමරට �ා�ත � �� බවට සාධක ඉ�හාසය 
අ�යනෙ� � හ� ෙ�. ජනප්රවාදවලට අ�ව කතරගම මහා 
ෙ�වාලය ඉ� ෙකාට ඇ�ෙ� ��ගැ�� රජ�මාය. එම කථා 
�වතට අ�ව �.�. 02 �යවස තර� ඈත අව�යක � ෙමරට 
‘�ක�ධ �මාර ෙ�ව’ ව�දනය �ා�තව �� බව ��ය 
හැ�ය. ඒ අ�ව එම කාලය වන �ට ��� ෙ�ව ��වාස ෙමරට 
�ා�තව ��ෙ� න� ඔ��ෙ� ගෘහ��මාණ ��පය ද 
ෙමරට �ා�තව �� බව අ�මාන කළ හැ�ය.

වංස�ථ�පකා��ය �ළ මහෙස� රා�ය කාලෙ� 
� (�.ව. 274 – 301) ��ණාමලෙ� පැව� ��� 
ෙ�වාල �න� �ඳ එම �ථානවල ෙබෟ�ධ 
�හාර කර � බව සඳහ�ෙකාට ඇත. 
එම සඳහනට අ�ව එම කාලය �ළ 
ෙමරට ��� ගෘහ��මාණ ��පය 
�ා�තව �� බව තහ�� ෙ�. 
එෙම�ම එ�.�.�. ෙබ� මහතා 
�ය කැ�� ම�� අ�රාධ�ර 
නගරෙ� �� �ව �ංග තැ�ප� 
කරන ලද ��� ෙ�වාල 
��පය� ෙසායා ග� බව 
වා�තා ෙකාට ඇත. එෙම�ම 
ඉ� කළ කාලය ��බඳව 
අ����ත ��ණාමලෙ� 
ෙකාෙ��වර�, ම�නාරෙ� 
��ෙ��වර� හා හලාවත 
��ෙ��වර� යන ෙකා�� 
අ�රාධ�ර �ගෙ� අවසාන 
භාගෙ� ඉ� � ��� ගෘහ 
��මාණ බවට සැලෙ�. 
එපමණ� ෙනාව අ�රාධ�ර 
�ගෙ� ඉ� � ෙබෟ�ධ ගෘහ 
��මාණ වන නාල�� 
ෙග�ෙ� හා ෙ�තවනය ෙග�ෙ� 
ආ� ෙග�ෙ� ස�ප්ර�ෙ� ගෘහ 
��මාණ ��� ද ��ද ගෘහ 
��මාණ ��පෙ� බලපෑ� ලැ� ඇ� 
බව හ�නාගත හැ�ය.

අ�රාධ�ර �ගෙ� අවසාන භාගෙ� � ෙචාළ ආ�ප�යට 
ෙමරට (�.ව. 1017 – 1070) න� �ෙම� ප්ර�ඵලය� වශෙය� 
��� සං�කෘ�ය �ා�ත � අතර ඒ අ�ව ��� ගෘහ 
��මාණ ��පය ෙමරට �ා�ත �ය. ඒ බව ෙමම �ගෙ� ඉ� � 
බව සැලෙකන ෙපාෙළා�න�ව, පද�ය, ක�තෙ�, ම�නාරම 
වැ� �ථානව�� හ�වන ��� ෙකා�� ෙම�ම ෙව�ග� 
ෙවෙහර වැ� ෙබෟ�ධ �ථානව�� ද ද�� ඉ��යා� ��� 
ගෘහ ��මාණ ��පෙ� බලපෑම හ�නාගත හැ�ය. ෙචාල 
අ�ප�ෙය� ෙමරට �දහ� කර ග�නා 1 වන �ජයබා� ර� 
(�.ව. 1055 – 1110) ක�තෙ� ප්රෙ�ශෙ� �ජයරාජ ඊ�වර� 
න�� �ව ෙ�වාලය� ඉ� කළ බව සඳහ� ෙ�. ඒ අ�ව ෙප� 
ය�ෙ� ෙමරට �ව� � ��� - ද්ර�ඩ ජනතාවෙ� අව�තා 
සඳහා   ෙමම ��� ෙ�වාල ඉ� � බව�.

එෙම�ම ෙපාෙළා�න� �ගෙ� ��� ෙ�වාල ෙම�ම 
ෙබෟ�ධ �හාර�ථාන සඳහා ද ද�� ඉ��යා� 

��� ගෘහ ��මාණ ��පෙ� ඍ� ආභාසය 
ලැ� ඇ� ආකාරය හ�නාගත හැ�ය.

ෙපාෙළා�න�ව රාජධා�ෙ� 
අවසාන සමෙ� එ�ලවන කා�ංග 

- මාඝ ආක්රමණය� සමඟ 
රාජධා�ය ��ත �ගට �තැ� 
�ය. ෙමම කාල ප��ෙ�දයට 
ලංකාෙ� උ�� ප්රෙ�ශවල 
ද්ර�ඩ බලය ව�ධනය වන 
අතර ඒ සමග ඔ��ෙ� 
ගෘහ ��මාණ ද ද�� 
ඉ��යා� ��� ගෘහ 
��මාණ ��පෙ� 
ආභාසය ස�තව ඉ� 
�ය. එම ප්රෙ�ශවල 
පමණ� ෙනාව ලංකාෙ� 
අ��� ප්රෙ�ශවල ද 
��� ගෘහ ��මාණ 
ෙකෙර� ෙම�ම ෙබෟ�ධ 
ගෘහ ��මාණ ෙකෙර� 

ද ද�� ඉ��යා� 
ප�ලව, ෙචාළ, �ජයනග� 

යන කලා ස�ප්ර�ය�� 
බලපෑමට න�වන ආකාරය� 

හ�නාගත හැ�ය. තව ද � 
ලංකාෙ� අවසාන රාජධා�ය 

වන ෙසංකඩගල රාජධා� සමෙ� 
� ෙමරට පාලනය කළ නාය�කාර 

රාජවංශෙ� අ�ග්රහය යටෙ� ඉ� � ෙබෟ�ධ හා ��� ආග�ක 
�ථානවල ෙම�ම ෙලෟ�ක ��මාණ �ළ ද ෙමම ගෘහ 
��මාණ ��පෙ� ආභාසය හ�නාගත හැ�ය.

ෙබෟ�ධ ගෘහ ��මාණ ��පය ෙකෙර� ද�� ඉ��යා� 
ගෘහ ��මාණ ��පෙ� බලපෑම �මසන �ට ෙපෙන�ෙ� 
ලාංෙ�ය ෙබෟ�ධ ගෘහ ��මාණ ��පය ��ක වශෙය� 
ෙපාෂණය � ඇ�ෙ� ෙමෟ�ය ස�ප්ර�ය ඇ�� අ��� උ�� 
ඉ��යා� ෙබෟ�ධ කලා ස�ප්ර�ය�ෙ� ආභාසෙය� බවය. 
එෙම�ම ප�කා�නව එම ස�ප්ර�ය ව�ධනය �ම සඳහා ��� 
ගෘහ ��මාණ ��පෙ� ඍ� බලපෑම ලැ� ඇත. ඒ අ�ව 
ෙබෟ�ධ ගෘහ ��මාණ වන ��ප, ෛච�ඝර, ෙබා�ඝර 
හා ප්ර�මාඝර වැ� ��මාණව�� ��ක වශෙය� ��� 
ගෘහ ��මාණෙ� බලපෑම �ක ගත හැ� ව�ෙ� ප්ර�මාඝර 
��මාණෙ� � ය.

ෙමරට ප්ර�මාඝර ස�ප්ර�ය� සතර� �කගත හැ�ය. 
ඒ අ�ව ග�ධ ��, පාසාද, ෙග� ෙගව� හා ෙල� �හාර 
වශෙය�. ෙම�� පැර�ම ස�ප්ර�ය වශෙය� ග�ධ �� 
ස�ප්ර�ය සැල�ය හැ�ය. ෙමම ස�ප්ර�ය දඹ�ව සැවැ��වර 
ෙ�තවනාරාමෙ� ග�ධ��ෙ� සැලැ�ම �ලාධාර කරග��� 
ප්රභවය � බව ��වාස ෙකෙ�. අභය�� �ලා ෙ�ඛනයක ‘ගද�’ 
වශෙය� එය හ��වා ඇත. ෙග�ෙ� ස�ප්ර�ෙ� ��ම අ�යෙ� 
��මාණය� වශෙය� අ�රාධ�ර ��බ� ෙවෙහර හ�නාගත 
හැ�ය. ෙමම ස�ප්ර�ෙ� ෙදවන අ�යෙ� � ද�� ඉ��යා� 
ගෘහ ��මාණ ��පෙ� අංග ල�ෂණ වන අ�තරාලය, 
ම�ඩපය යන අංග ද එක� � ව�ධනය � ඇත.

ෙබෟ�ධ ප්ර�මාඝර ��මාණ ස�ප්ර�ය�ව�� ද�� 
ඉ��යා� ��� ගෘහ ��මාණ ��පෙ� ඍ� ආභාසය ලද 
ස�ප්ර�ය� වශෙය� ෙග�ෙ� ස�ප්ර�ය සැල�ය හැ�ෙ�. 
එන��   ‘ෙග�ෙ�’ යන නාමය කව� භා�තයට පැ��ෙ� ද 
ය�න අ����තය. ෙ� ස�බ�ධෙය� අදහ� ද�වන එ�.
�.�. ෙබ� මහතා ද�ව�ෙ� එය ද්ර�ඩ භාෂාෙ� ‘ ෙෙගඩ ෙෙග’ 
යන වචනෙය� ෙහා සං�කෘත භාෂාෙව� ‘ඝ�කා’ යන 
වචනෙය� ප්රභවය �ව� බව�. එෙම�ම ��ණා ශා�� 
ද�වන ආකාරයට ෙදමළ භාෂාෙව� නැව��පළ, අ�බලම 
යන අ�ථය ඇ� ‘ෙග�’ යන වචනෙය� ෙහා ���වකෙ� 
පාත්රය යන අ�ථය ඇ� වචනය�� සක� � බව ෙප�වා 
ෙද�. එෙම�ම ඔ� ෙග�ෙ� හා  ෙෙගඩ ෙෙග යන පද සං�කෘත 
භාෂාෙ� ‘ඝ�කා’ ය�ෙන� සක� � බව� ෙප�වා ෙද�. ඒ 
අ�ව ෙමම �හාර ස�ප්ර�ෙ� නාමය සඳහා ද ද�� ඉ��යා� 
ආභාසය ලැ� ඇත.

එෙහ� මහාචා�ය 
ෙසනර� පරණ�තාන 
�ට වඩා ෙවන� අ�ථ 
කථනය� ද�වා ඇත. 
ෙමම ස�ප්ර�යට අය� 
�හාර ෙලස මාතෙ� 
නාල�� ෙග�ෙ�, 
ෙපාෙළා�න�ව �පාරාම 
��මෙගය, ලංකාරාම 
��මෙගය, �වංක 
��මෙගය, ග�ෙපාළ 
ගඩලාෙද�ය ෙග�ෙ� 
�හාරය, ලංකා�ලකය 
�හාරය, මහ�වර නාථ 
ෙ�වාලය, ග�ම�ව �හාරය 
හා අ���ය ආ�හන 
ෙග�ෙ� �හාරය ද��ය 
හැ�ය. ෙමම �හාරවල 
ගෘහ ��මාණ ල�ෂණ 
��බඳව අ�යනෙ� � 
ප�ලව, ෙචාල, �ජයනග� 
යන ද�� ඉ��යා� 
��� ගෘහ ��මාණ 
ස�ප්ර�ය� ෙබෟ�ධ 
�හාරයකට උ�ත ෙලස 
ෙයා� ෙගන ඇ� ආකාරය 
හ�නාගත හැ�ය.

ෙමෙ� ෙබෟ�ධ ගෘහ ��මාණ ෙකෙර� ද ද��ඉ��යා� 
��� ගෘහ ��මාණ ��පෙ� බලපෑම ලැ�ණා ෙ�ම ��ධ 
කාලවල � ����ෙ� ආග�ක අව�තාවය සඳහා ඉ� � 
ආග�ක �ථාන ෙකෙර� ද ද�� ඉ��යා� ගෘහ ��මාණෙ� 
ආභාසය ලාංෙ�ය ගෘහ ��මාණ ��පය සඳහා ප්රබල 
බලපෑම� �� කර ඇ� බව ෙපෙ�.
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2021 ෙපබරවා� 11 බ්රහ�ප���

2021 ෙපබරවා� 11 බ්රහ�ප��� ෙකාළඹ �. ආ�. �ජයව�ධන මාවෙ� අංක 35 දරණ �ථානෙ� ��� ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම ��� �ද්රණය කරවා ප්ර��ධ කරන ල�.

‘කටාරම’, �න�ණ -ෙ�� හ��, අංක 35, �.ආ�. �ජයව�ධන මාවත, ෙකාළඹ 10.
katarama@lakehouse.lk

නාල�ද ෙග�ෙ�

ලංකා�ලක �හාරය

ෙපාෙලා�න�ෙ� ලංකා�ලකය

ෙබෟ�ධ ගෘහ ��මාණයට 
��� 

ස�ප්ර�ෙය� �
බලපෑම

 ඩ���. එ�.එ�. සංජය �රෙකා�

සං�කරණය 
බ��ල �ණර�න

ෙපාෙළා�න�ව රාජධා�ෙ� අවසාන සමෙ� 
එ�ලවන කා�ංග - මාඝ ආක්රමණය� සමඟ 
රාජධා�ය ��ත �ගට �තැ� �ය. ෙමම කාල 

ප��ෙ�දයට ලංකාෙ� උ�� ප්රෙ�ශවල ද්ර�ඩ බලය 
ව�ධනය වන අතර ඒ සමග ඔ��ෙ� ගෘහ ��මාණ 
ද ද�� ඉ��යා� ��� ගෘහ ��මාණ ��පෙ� 

ආභාසය ස�තව ඉ� �ය.
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