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 වා� ය ෙපාළ ෙගා� ෙපාෙ�
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65,644

ප්ර�කාර ලබන ��ස 6,155

මරණ 
375

�ව�ණා �ෙ� ෙකා� සහ ස��ා ක� ණා ර�න

ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මහතා ඊෙ� (11) ෙපර ව �ෙ� පා�� ෙ� �� වට 
පැ� � ෙ�ය. ෙපර ව� 10.05ට පමණ ජනා � ප � ව රයා පා�� ෙ� �� වට පැ�� 

අතර පැය ෙදකක පමණ කාල ය� එ� �� �� ෙ�ය.

ජන ප� මැ� ස බ යට

ස�බා � �ෙලා වට �. 52�
නා� � �ෙලා වට �. 50�
��-ම� ෙමා� 
�� ය�ට ණය

ම��ද අ� �ෙග දර

මහ ක�න ෙ�� � ෙම�� ෙටා� 300,000� �ල � ගැ�ම සඳහා 
�� ය� ෙකා� 1,665ක (�� ය� �� යන 16,655) �ද ල� මහා 

භා�ඩා ගා රය ම�� ෙව� කර �ෙ�.

මහ ක�නෙ� 
� ග�න
ෙකා� 1,665�

�� ය �ද ල� 
නාෙකා � �ලාට 
ෙව� තැ�

සැක ක � ෙව� 
ඉ�� යා ෙ�� අ�අ ඩං �  වට

ර�ෂණ �ය�ත

ප� �ය 2017 වසෙ� ම�ද්ර� වැට � ම කට �ය ම�ද්ර� කා�යාං-
ශෙ� ෙපා�� �ල ධා � ය� සහ ඒ අසල �� �� ය කට ෙව� 

තබා ඝාත නය ��ම ෙම�ම තව� �� ස කට �වාල ��ම ස�බ-
�ධ ෙය� ප්රධාන සැක ක � ව� � ෙමාෙහා ම� මා�� ෙමාෙහා-

ම� නවා� නමැ�තා ඉ��ය ඉ�ට �ෙපා� ශාඛාව ම�� 
ෙපෙ�� (10) අ�අ ඩං � වට ෙගන ඇ� බව ෙමරට ඉ�ට-

�ෙපා� ශාඛාව ෙවත �ල වශ ෙය� ��� � �ෙ�.

�ව�ණා �ෙ� ෙකා� සහ 
ස��ා ක� ණා ර�න

ෙකා�� ආසා �ත මළ � �� �ම-
� නය ��ම ස�බ �ධ ෙය� 

අව ස� �ර ණය ග� ලබ�ෙ� ඒ ස�බ-
�ධ ෙය� ප� ෙකාට ඇ� �ෙ� ෂඥ 
ක� �ෙ� උප ෙද� අ�ව බව ප්රාථ �ක 
ෙසෟ� ෙ�වා හා වසං ගත ෙරාග සහ 
ෙකා�� ෙරාග පාලන කට �� රා� 
ඇමැ �� �ද �ශ� ප්රනා �� ��ෙ� 
මහ ��ය පා�� ෙ� �� ෙ�� ඊෙ� (11) 
ප්රකාශ කළාය.

ම��ද අ� �ෙග දර

ෙකාෙරානා ආසා � තව �ය යන ��ග ල ය�ෙ� මෘත ෙ�හ 
�ම � නය �� මට අව සර �ම ස�බ �ධ ෙය� �ෙද� 

රට වල ප්රසා දය ��ව �ෙ�.
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යනවා
�ව� ෙකා� කාර

පා�� ප්රහා ර යට වග �ව �� 
පා��ව ය�ට එෙර �ව ෙමරට 

��ය �� ෙලස �යා �මක ෙනා� ණ  
ෙහා� තමා අ�ත �ජා �ක අ� ක ර ණ-
ය කට යෑමට �� න� බව ෙකාළඹ අග-
ර ද �� අ� උ�� මැ�ක� 
කා� න� රං�� �� පා ෙණා 
ඊෙ� (11) පැව �හ.

ඇමැ� බ�� ල ෙග� උප ෙද�

�ම �න අව ස ර යට
�ෙද� ප්රසා දය

�ව� ෙකා� කාර

ෙමර ටට ලැ� ඇ� ෙකා� ��� ෙකා�� 
ම�දන එ�න� ෙතාගෙ� ඉ�� 

එ�න� ෙපෟ�ග �ක ෙරාහ� කා�ය ම�ඩ-
ල ව ලට, අව � න� ස�ත ක�ඩා ය �ව ලට සහ 
ආ��ක වශ ෙය� ස�ය �ය ක �ව ය� ෙදන 
ක�ඩා ය �ව ලට �මට ෙසෟ� අංශ �ර ණය 
කර �ෙ�.
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ෙ�ශ පා ලන ප�  ගැ �� 
වා�තා වට එෙර �ව 
එක ෙපර � ණ �� 
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අ�අ ඩං � වට
�� අ� අට� 
උ�ඩ 1,171�

ෙකා� ��� 
එ�න තට
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02 l 2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදා දැන්වීම් 

’ා”ය “වාස සහ ඉ• හා ෙගාඩනැ“ ”” ක•මා”ත “ව•ධන රා’ අමා“ාංශය 

2021 ව•ෂය සඳහා ය”ෙ–පකරණ ය”– “– 
සැප–’ කව” යාප”ං— •ම 

ජා“ක ය”ෙ–පකරණ ආයතනය (NEMO) ව”ෙ” ඉ•’ හා ය“තල පහ”ක’ 
සංවධන ”ාපෘ“ “යාමක •ෙ’ නව ’”ම•” –“ව – ලංකා රා’ ඉං“ෙ”” 
සං—ථාව යටෙ ”“•වා ඇ“ ආයතනය•. 

ජා“ක ය”ෙ–පකරණ ආයතනය ම“” ඉ’ෙ““ ඉ•’ කට–“ ආර’භ •මට 
“ය“ත ”ව”–ර අ“ෙ“” මාගය හා ආයතනය ම“” ’” කර• ලබන අෙන ඉ•’ 
කට–“ සඳහා අව“ පහත සඳහ” ය”– “– – පදනම මත සැප•ම සඳහා සැප–’ 
ක”ව” •යාපං— •ම සඳහා අය”’ප කැඳව• ලැෙ•. ඉ•’ කට–“ සඳහා පහත 
සඳහ” ය”– “– අව“ ෙ“. 

2021 වෂය සඳහා යෙ–පකරණ සැප–’ ක”ව” •යාපං— •ම රා’ හා ––ග•ක 
අංශෙය” අය”’ ප කැඳව• ලැෙ•. 

1.  සැප–’ක”ව” ය”ෙ–පකරණ සැප•ම ——” හා පළා ම”ටෙම” සඳහ” කළ 
–“ය. 

2.  සැප–’ක”ව” අවම වශෙය” න 60ක ණය පහ”ක’ ලබා ය –“ය. 

3.   ෙමම ය”ෙ–පකරණ •යාපං— •ෙ’ ගා—“ව වශෙය” ”. 3500.00 ක ආප” 
ෙනාෙගවන “දල” තැ”ප කළ –“ය. 

4.   ය”ෙ–පකරණ සඳහා පැයකට අයකර• ලබන •ය ඉ”ධන ස“තව හා ර“තව 
සඳහ” කළ –“ය. 

 1.1  එ—කැෙ“ටර ය”– 200 (Long Arm Short Arm) 

 1.2  ෙලඩ බැෙක JCB Multy Bucket 

 1.3  ෙමට ෙ“ඩ තලය අ• 12, 10 

 1.4  ෙරල ය”– (රබ ෙරල ෙටා” 10, 12) 

 1.5  “ප රථ •–• 3, 5 

 1.6  ෙ”” ෙටා” 05 

 1.7  ඇ—ෙප”” ෙ“ව න•න මා•ය 

 1.8  ව“ර බ–සර 

 1.9  ’ැ”ට ෙ”ල සමඟ 

 1.10  ව“ර ෙමටර (2" 3") “ෙලන 

ඉහත සඳහ” ”—තර වලට අ—ළව ඔබ ”’” සක— කරන ලද අය”’ප පහත සඳහ” 
•”නයට 2021-03-12 වන න ෙහ ඊට ෙපර •යාපං— තැපෑෙල” ෙහ ෙගන” භාර 
ය හැක. 

සභාප“,
ජා“ක ය”ෙ–පකරණ ආයතනය,
ෙ’මා උ—න ෙගාඩනැ“”ල,
”ග“ පාර, පෑයෙගාඩ.

ජා“ක ය”ෙ–පකරණ ආයතනය 
(– ලංකා රා’ ඉං“ෙ”” සංථාවට අ•බ–“ත ආයතනය•) 

”. අ. 0771201704 ,0771201686
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2021 ෙපබරවා� 12 ��රා�

���කා ඉ� ලාන

වැ� කඩ බ�ධ නා ගාර 
ක�මා�ත අංශෙ� ��� වැඩ 
ක�ඩා යෙ� ෙ�වෙ� ෙයාදවා 
�� �ර ක � ව� ෙපෙ�� (10) 
එම බ�ධ නා ගාර තා�ප ෙය� 
පැන ය�� බ�ධ නා ගාර �ල-
ධා �� ��� මහ� ප� ශ්ර ම ය� 
දරා අ�ලා ෙගන ඇත. 

ෙ� �ර ක� තා�ප ෙය� 
පැන බ�ධ නා ගාර �මා 
තා�ප යට යාබ දව ඇ� 
මා�ගෙ� �ව යන අව �ථා-
ෙ�� බ�ධ නා ගා රය �� පස 
ෙ�ර � වට �ට �� ෙ�වෙ� 
ෙයාදවා �� �ල ධා �යා �ක 
ඇ� අතර එම �ල ධා �යා 
රාජ කා� �� අ�ය �යා �මක 
�� මට ප්රථම �ර ක �ට නව-
�න ෙලස අන �� �ෙයා-
ග ය� කර �ය �ල නළාව 
නාද ෙකාට ඇත.එ�� ඒ අසල 

ඇ� අ� අංශ �ර අ�ටා ලෙ� 
රාජ කා� ෙයාදවා �� �ල-
ධා � යාද සහා යට පැ�ණ ඇ� 
අතර මහ� ප� ශ්ර ම ය �� ෙ� 
�ර ක� නැව ත� අ�අ ඩං � වට 
ෙගන �ෙ�.   

 ෙසාර ක� ��ම, මංෙකා-
�ල කෑම, ෙහෙරා �� 
තබා ගැ �ම යන ෙචාද නා ව-
ලට පාණ �ර මහා � ක ර ණය, 
කැ�බෑව, මා� ගා ක�ද, 
බ�ඩා ර ගම, ෙහාරණ හා 
ක� තර මෙ� �ත්රා� අ� ක ර-
ණ ව �� වසර 15� මාස 05ක 
�ර ද � ව� �යම කර ඇ� ෙ� 
�ර ක �ට �� �ධව තව� න� 
08 � �ස � මට ඉ� �ව ඇත.   
ෙ� වන �ට �ර ක� වැ� කඩ 
බ�ධ නා ගාර �ෙ�ෂ අංශෙ� 
රඳවා ඇ� අතර ���ය 
ස�බ �ධ ෙය� වැ� කඩ 
බ�ධ නා ගා රෙ� ෙ�ල �ව ර ය� 
ෙයාදවා ��ක �ම �ශ න ය� 

�� � �ම ආර�භ කර ඇතැ� 
බ�ධ නා ගාර ෙකාම සා �� 
(පාලන) බ�ධ නා ගාර මා� 
ප්රකා ශක ච�දන ඒක නා යක 
මහතා �ය�.     

��ර �ෙ� ෙ� කර- මාර �ල ස�හ

�ං ඔය ඉ�� ෙදපස අන ව සර ඉ� � ��, �ං ෙපා� ශාක 
ප� ��ධ සැර � � ව ලට ෙයා� ගැ�ම හා ��ධ ��� �යා-
කා ර ක� ෙ�� ෙව� �ං ෙපා� ප� සර ප�ධ �ය �නාශ �ෙ� 
ත�ජ න යට ල�ෙව �� පව �න බව ප� ස ර ෙ� �� ෙප�වා 
ෙද�.  

ෙව�න ��ව ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� ෙකා�ඨා සෙ� ෙබාල-
ව�ත ප්රෙ� ශ ෙය� ගලා බ�නා �ං ඔය ෙදපස ��� �ං 
ෙපා� ප� සර ප�ධ �ය සංර �ෂ ණය කර ස��ව හා වෘ�ෂ-
ලතා ආ� පනත යටෙ� අභ ය � � ය� ෙලස න� �� මට 
�ය වර ෙගන �ෙ�.   

 කෙඩා ලාන ශාක �ෙ� ෂ ය� වන �ං ෙපා� ශාකෙ� 
උ��ද �� �මක නාමය �පා � � ග න�ය. ලවණ �ශ්ර ජලජ 
ප� ස රෙ� වැෙඩන ෙ� ශාකය �ං ඔය ඉ�� ෙදපස බ� ලව 
ද�නට ලැෙ�.   

ඉ�� ෙදපස ඛාද නය වැළැ �� මට මහ� �� ව හ ල� වන 
ෙ� ප� ස රය ජලජ ���ට �ජ � ම� ෙ�ම ඔ��ෙ� ප්රජ-
නන �යා ව �ය පව�වා ගැ� මට ප� සර ප�ධ �ය මහ� 
�ය ක �ව ය� ලබා ෙද�.  

 ෙ� ප� සර ප�ධ �ය ආ� තව ආෙ� �ක ��� �ෙ�ෂ 
සැ� සැ �ම හා ප� ස රෙ� ��ද ර �වය ෙ�� ෙව� සංචා රක 
ආක �ෂ ණය වැ� �� මට හැ� ෙ�.  

 ෙම� සංර �ෂණ කට �� ක්රමා � � ලව �� ෙම� ප� 
සංචා රක ආක �ෂ ණය වැ� ��� �� ෙම� ප්රෙ� ශෙ� ජන-
තා වෙ� ආ��ක ත��වය නඟා � � �ය හැ��.  

ෙබා� වට කල බල ඇ�  කර ක�න එපා  �ළ�   
හරය වැට �ණා මට න� �� ෙදෙය�  �ම�   
පව ස නවා න� නාය ක �මා ෙනා�  අ��   
අ�� අය� ෙනාෙගන �� යා  න� ඉව රෙන  තැ��     

ෙකාෙරා නා ව �� �ය යන අයෙග  ��   
වළ ල න වද? නැ�ද? යන ගැට � වක  ��   
ඒ ගැන �ව අංශ �� �ර ණය  ��   
ඇතැ �� ල�� �ග �නට ෙපරට  ප�! 
  
කට �� කර� �ස ��ය අ�ව  ෙලාෙ�   
ගැට �ව ඇ�ෙත ජා�ය ආග මද  ෙනාෙ�   
ෙ� �� වසං ග ත ෙය� �� ෙලාවම  තැෙ�   
හ� මඟ �ෙයා� කාෙග� �� ක��  �ෙ�!   
 

රෙ� ��ෙ� �ද �නා යක    

� ලාං� කෙයා 423� 
ය�� ෙමරටට

ම��ද අ� �ෙග දර
  
ෙකා��-19 වසං ගත ත��වය ෙ��-
ෙව� � ලංකා වට පැ� � මට ෙනාහැ-
�ව �ෙ� ශ ය�� �� �� � ලාං�-

කෙයා 423� ය� ෙමර ටට ෙග�වා 
ෙගන �ෙ�.  

ඒ අ�ව එම � ලාං� ක ය� ��ස 
ඊෙ� (11) ෙපර ව� 8.30� අව ස� � 
පැය 24 �ළ �ව� ගම� 9� ම�� 

�ව� ෙතා� ෙපාළ ෙවත පැ�ණ 
�ෙබන බව �ව �ෙතා � ෙපාළ පව ස�.  

එම ��ස අත රට, ෙසෟ� අරා-
�ෙ� �ට පැ�� � ලාං� ක ය� 75 
ෙදෙන� සහ කටා� රා�ෙ� �ට 

පැ�� 45 ෙදෙන� ද ඇ� ළ� වන 
අතර �ව� ගම� 11 � �ළ� 495 
ෙදෙන� ��යා සඳහා �ෙ�ශ රට-
ව� බලා �ට�ව ෙගා� �ෙබන බවද 
�ව� ෙතා� ෙපාළ �ය�.    

�ං ඔය ඉ�ෙ� 
�ං ෙපා� අන�ෙ� 
ඉ�� බැ�ම� වැනෙ� 

වැ� කඩ තා�ප ෙය� පැ�න �රක� ෙකා�ෙව�
��න ද�වම අ��� 15�

ප� ස ර ෙ� �� ෙප�වා ෙද�

තව න� 8�



ෙකා�� 19 ෙගා�ය වසං ග තය හ�ෙ� �� ෙලාක ෙ�ම රට වල 
ආ��ක ව�ධන අ� පා තය පහළ යෑමට පට� ගැ��. ඒ අ�ව 
ආ��ක අව පා තය ඇ� �ම සඳහා ඒ ඒ රට ව� අ� ග ම නය කළ 
සමාජ අ�� ��� ද ෙ�� �ය. ෙමෙලස අ�� �� �ව �� �� 
නැවත ආ�� ක ය� බල ගැ �� මට සෑම රට කම �� හා ආ��ක 
ප්ර� ප�� ස�පා ද ක ��ෙ� කා�ය භා රය � �ෙ�. ෙකාෙරානා 
ආ��ක අව පා තය හ�ෙ� අෙම�කාව අ� ග ම නය කළ �� 
ප්ර� ප ��ය ෙ� වන �ට සමා ජෙ� ක� කා වට භාජ නය � ඇත. ඒ 
�� බ ඳව “ෙකාෙරානා ආ��ක අව පා තය හ�ෙ� අෙම�කා� මහ 
බැං�ෙ� ෙ�ශ ෙ� � �වය” මැෙය� � ලංකා මහ බැං�ෙ� �ට� 
�ෙයා� අ� ප � ව ර ය� � සහ රා� ආය තන හයක �ට� සභා-
ප � ව ර ය� සහ අ��ෂ ම�ඩල සාමා � ක ය� � �. සම ර �� 
මහතා ��� අද හ� ඇ� ෙර� ෙ� ��ය සක� ෙක��.  

ෙකාෙරානා වසං ග තය හට ග� 2020 මා�� මාසෙ� 
�ල �ටම අෙම�කා� මහ බැං� අ� ප� ම�ඩ-
ලෙ� සභා ප� වන ෙජෙරා� පව� (Jeromy 

Powell) මහතා ��� සෑම මා� සාක �ඡා ව ක �ම ප්රකාශ කර� 
ලැ�ෙ�, ආ�� කය නැවත ෙගාඩ ගැ � මට උද� �ම සඳහා මහ 
බැං�ව ස� �ය� ප්ර� ප�� උප ක රණ හැ� තර� අව� ඕනෑම 
කාල ය� �රා ෙයා� ගැ� මට කැප � ��න බව�. එ� මාෙ� අද හස 
ව�ෙ� ෙමම ආ��ක අව පා තය අප ��� වසං ග තය ම�ද නය 
��ම සඳහා ආර �භෙ� � අ� ග ම නය කළ සමාජ අ�� ��ම ෙ�� 
ෙකාට හට ග� බැ��, ආ�� කය නැවත ෙගාඩ ගැ�ම ද අපෙ� 
වග �ම බව�.   

අෙම � කා� මහ බැං�ෙ� �ව �ථා �ත අර �� පහත ප�� ෙ�. 
උප �ම ෙ�වා �� ��ය, �ථා� �ල ගණ� සහ �� කා�න පහළ 
ෙපා� අ� පා ත ය� පව�වා ගැ�ම අෙම � කා� මහ බැං�ෙ� 
�ව �ථා �ත අර � �ය. ෙමම අර �� ළඟා කර ගැ�ම ��ස 
ආ��ක �ළ ��වා� සහ �ථා� ණය සහ ආෙයා ජන ප්රවා හය 
අව� බැ�� �� ප�ධ �ෙ� �ථා� තා ව ද අ�ව� අර � ණ� 
ෙලස ��ෙව�.   

ෙමම අර �� ඉ� කර ගැ�ම සඳහා �� ප්ර� ප ��ය සහ ජා�ක 
බැං� �යා ම නය ��ෙ� �ව �ථා �ත බල තල මහ බැං�ව ෙවත 
රජය ��� 1913 � ෙෆඩ ර� සං�ත පනත (Federal Reserve Act) 
ම�� �� කර � ඇත.  

ෙකාෙරානා වසං ග තය ෙ�� ෙකාට ෙ��ය සහ ෙගා�ය සැප �� 
ජාල ය� කඩා වැ�ම ෙ��ෙව� හට ග� ආ��ක අව පා තය මැඬ-
�ම සඳහා මහ බැං�ෙ� ඍ� ප්ර� ප�� �යා �මක ��ම අ�-
ව� �ය. ඊට ෙ��ව, ��පා ද නය කඩා වැ�ම �සා 2020 ෙදවන 
කා��ෙ� ආ��ක ව�ධ නය 31.4%�� පහළ යෑම ��� ෙ�වා 
�� ��ය ෙපබ ර වා� මස 3.5% �ට අෙ�� මස 14.8% ද�වා �� 
ෙලස ඉහළ යෑම�, උ�ධ ම නය එ� ඉල �කය � 2% ට සාෙ� �ෂව 
ජන වා� මස 2.3% �ට මා�� මස 1.5% සහ අෙ�� මස 0.5% ද�වා 
�� ෙලස පහළ යෑම�, බැං� සහ �� ෙවෙළ ඳ ෙපා ළ වල හට ග� 
අ� � �� ත තා ව ෙ�� ෙකාට �� ප�ධ� අව � න ම� හට ගැ� ම� 
ම�� මහ බැං�ෙ� අර �� ප�� �ම�.   

එබැ ��, මහ බැං�ව ��� තම �� සහ �යා මන ෙපා� 
�ම �ශ නය �� මට ෙහා වසං ග තෙ� වග �ම රජ යට පැව � මට ෙහා 
කාලය නා�� කෙ� නැත. 2007/2009 ෙගා�ය �� සහ ආ��ක 
අ�� ද ෙය� ෙගාඩ ඒම සඳහා දශ ක ය� �රා අ� ග ම නය කළ ��� 
�� ප්ර� ප ��ය ඒ වන �ට� පැව �ණ. එෙහ�, �න ට ම� දශ-
ක ය� �රා පව �න ��� �� ප්ර� ප ��ය ෙකාෙරානා ආ��ක 
අව පා ත ෙය� ෙගාඩ ඒම සඳහා ද ප්රමා ණ ව� බව ප්රකාශ ෙකාට ක� 
මැ� මට උ�සාහ කෙ� නැත.  

2020 ෙපබ ර වා� 28 �න මහ බැං� සභා ප� ��� හ�� 
�ල �ෙ� ද න ය� ��� ෙකාට ආ�� කය ශ�� ම� �ව ද, 
ෙකාෙරානා ව� ර සය පැ� �ම ෙ��ෙව� ආ�� ක යට ඇ� �ය 
හැ� ගැට�/අව � න� �� බ ඳව ඉතා �ප ර �කා� වන බව�, 
ආ�� ක යට ෙයා� ප�� මහ බැං� ප්ර� ප�� ග�නා බව� 
ප්රකාශ කරන ල�. ඊට ප�, අෙම�කාෙ� ෙකාෙරානා ෙරා�� 
��ප ෙදෙන� �ය �ය බවට �වත සැල � ම� සමඟ 2020 
මා�� මස 03 ෙව� �න �ට ෙ�ග ව� හ�� ඓ� හා �ක ප්ර�-
ප�� පැෙ� ජ ය� අඛ �ඩව �යා �මක කරන ල�.  

 ෙපා� අ�පාත පහත ෙහ�ම
හ�� ප්ර� ප�� පැෙ� ජය ෙම� පළ� �ය වර �ෙ� 2020 

මා�� මස 03 �න හ� �ෙ� ප්ර� ප�� ෙපා� අ� පා තය �ය යට 
1.25 �ට �ය යට 1.00 ද�වා �ය යට 0.50�� අ� කරන ල�. ඒ 
සම ඟම මා�� මස 12 �න ෙඩාල� �� යන 1,500� පමණ �වට 
ෙවෙළ ඳ ෙපාෙ� රා� �� � �ප� �ල � ගැ�ම ම�� නව �ද� 
��� �� මට ෙව�ෙ�� කැඳ � ම�. අෙම�කා� මහ බැං�ෙ� 
එවක ෙ�ෂ පත්රෙ� ව� නා කම � ෙඩාල� �� යන 4,500 හා සැස-
�ෙ� �, ෙමය 33%ක පමණ හ�� ඉහළ �� ම� � අතර ෙමවැ� 
�ෂ�ක �ද� �ද්ර ණ ය� ඉ� හා සෙ� ප්රථම වරට �� �ව�.   

එෙ�ම, මා�� මස 15 �න නැවත ප්ර� ප�� ෙපා� අ� පා-
තය 1%�� 0.25% ද�වා ද, ෛත්රමා �ක ව�ට� ණය ෙපා� 
අ� පා තය (Discount Rate) 1.5% �� 0.25% ද�වා ද, �ව-
�ථා �ත සං�ත අ� පා තය (Statutory Reserve Ratio) 10% �ට 
3% ද�වා සහ ප�ව 0% �ට (��ය) ද�වා ද, අ� ��ත සං�ත 
ෙපා� අ� පා තය (Interest Rate on Excess Reserves) 1.10% 
�ට 0.10% ද�වා ද පහත ෙහළන ල�. ෙමත ර�, ඉහළ ප්රමා ණ ය-
�� සහ ෙ�ග ය �� ෙපා� අ� පා ත ය� ෙවන� ��ම සහ නව 
�ද� �ද්ර ණය සඳහා රා� �� � �ප� �ල � ගැ�ම ෙඵ� හා �ක 
��� ය� �ය.   

අෙම�කා� මහ බැං�ෙ� සාමා� ප්ර� ප ��ය ව�ෙ� එ� 
වර කට ෙපා� අ� පා තය 0.25%�� පමණ ෙවන� �� ම�, ඉ�� 
මාස ගණ න� �රා තව� එෙ� ක්රමා � � ලව ෙවන� �� ම� ය. 
2007/09 ෙගා�ය �� අ�� දය මැඬ �ම සඳහා ෙපා� අ� පා-
තය 5.25% �ට 0.25% ද�වා 5%�� පහළ ��ම මාස 14 � �ළ 
අව�ථා 9 ක � �� ක රන ල�.   

රා� �� � �ප �ව ලට �මා ෙනා� වා�ජ පත්ර ෙවෙළ ඳ ෙපාළ 
(Commercial Papers) සහ �ද� ෙවෙළ ඳ ෙපාළ අෙ�ා� අර �-
ද� (Money Market Mutual Funds) වැ� ආ�� ක යට සහ �� 
ප�ධ � යට වැද ග� � ��ධ ��ග �ක ණය ෙවෙළ ඳ ෙපා ළ ව ලට �ද� 
��� ��ෙ� ෙයාජනා ක්රම ය� ගණ නා ව� ඉ� � ප� කරන ල�. 
අෙ�� මස 9 ෙව� �න වන �ට මහ බැං�ව ��� ආ�� කෙ� 
ප්ර�ඛ අංශ සඳහා කා�න ණය ක්රම ය� 6 � යටෙ� ෙඩාල� �� යන 
2,300 ක ණය ��� �� මට සැල �� ඉ� � ප� කරන ල�. ෙමම ණය 
ෙබාෙහා ම ය� බැං� හරහා �� හා ම� ප� මාණ �ාපාර ��-
ක ර ණය සඳහා ෙයා� �ය. එෙ�ම, ජා� �තර වශ ෙය� ෙඩාල� 
ද්රව � ලතා ගැට� ඇ� �ම වැළැ ��ම සඳහා �ෙ� �ය මහ බැං� 
14� සමඟ �ද� �ව මා� �� �� සහ අෙම�කා� මහ බැං�ෙ� 
��� පව�වා ෙගන යන මහ බැං� ෙවත අෙම�කා� රා� ��-
� �ප� ප්ර� �ල� ගැ�� හරහා ෙඩාල� අර � ද� සැප �ම �� කරන 
ල�. ෙ� අ�ව, මහ බැං�ව ��� ��� ෙකෙරන නව �ද� ��� 
පැෙ� ජය ෙඩාල� �� යන 4,000� ෙලස ඇ�ත ෙ��� කළ අතර 
එය අෙම�කා� මහ බැං�ව එෙත� ��� ෙකාට ඇ� �ද� ප්රමා-
ණය � ෙඩාල� �� යන 4,500 හා සැස �ෙ� � 90%� පමණ ඉහළ 
යාම�. �� ප්ර� ප ��ය ෙමෙ� ��� කළ ද, බැං� ණය ප්ර� නය 
ෙකෙර� පව �න ��ධ ණය අව � න� කළ ම නා ක රණ �යා ම න ය� 
ෙ�� ෙකාට නව බැං� ණය ��� ��ම සහ ප්රසා ර ණය �� ම� 
ෙනාවන බැ�� එවැ� �යා ම න ය� රා� ය� ��� කරන ල�.   

ෙ�වා ෙබාෙහා ම ය� බැං� ප්රා�ධ නය, ද්රව � ල තා ව, ආත� ප�-
�ෂණ ��� ��ම සහ ණය වා�ක ආප� අය ��ම ක� ��ම 
සඳහා අ�ළ �ය. එෙ�ම, බැං� ��� තම ෙකාට� ආප� �ල � 
ගැ�ම සහ ලාභාංශ ෙබ�ම වැ� �යා ව� අ�� �වා, බැං� වල 
ණය අව � න� �ය �ම ��ස පව �න ප්රා�ධ නය ඉහළ නැං� මට 
අ� �ෂණ �යා මා�ග ය� ග� ලැ�ය.  

සම �ත ය� ෙලස ග� �ට ෙමම �� පැෙ� ජය ෙ�� ෙකාට 
මහ බැං� ෙව� ��� ෙකාට ඇ� �ද� ප්රමා ණය (මහ බැං�ෙ� 
�� ව�ක� ව� නා කම) 2019 අව සා නෙ� පැව� ෙඩාල� �� යන 
4,174 �ට 2021 ජන වා� 27 �න වන �ට ෙඩාල� �� යන 7,405 
ද�වා ෙඩාල� �� යන 3,201 ��, එන� 77% ��, ඉහළ යන ල�. 
ෙමය 2007/09 ෙගා�ය �� අ�� දය ෙ�� ෙකාට හට ග� ආ��ක 
අව පා ත ෙය� ෙගාඩ ඒම සඳහා දශ ක යක කාලය �ළ අ� ග ම නය 
කළ අ� ��� �� ප්ර� ප ��ය යටෙ� ��� කළ නව �ද� ප්රමා-
ණ යට (ෙඩාල� �� යන 3,500 � පමණ) ආස�න ෙව�. එබැ ��, 
ෙමම පැෙ� ජය ��� අෙම�කා� සහ ෙගා�ය ආ�� කය සහ �� 
ප�ධ �ය ෙකෙර� ��වා සය පව�වා ගැ� මට උප කා� �ය. එෙ� 
ෙනා� න�, ඇම � කා� සහ ෙගා�ය �� ප�ධ �ෙ� �ඳ වැ� ම� 
හට ෙගන ෙගා�ය ආ��ක අව පා තය තව� ද�� � ඉ� ෙගාඩ ඒ-
මට ගත වන කාලය තව� ඉහළ යා හැ�ව ��ණ.  

 �� ෙපා� අර�ද� ���ව
ප්ර� ප�� පැෙ� ජෙ� එළ �ම ඉහත ��� ප්ර� ප�� උප ක ර ණ-

ය� ෙයා� ගැ�ම ��ක අද හ� �ප ය� මත පද න� �ය. ඒ බව 
මහ බැං� සභා ප� ��� කරන ලද මා� සාක �ඡා ව �� පැහැ �� 
ෙව�.   

පළ �ව, අෙම�කා� �� ප�ධ �ය �� බ ඳව ��වා සය ආර�ෂා 
��ම සඳහා �� ෙවෙළ ඳ ෙපා ළ ව ලට �� යට ආස�න ෙපා� 
අ� පා ත ය� මත අර � ද� ��ම �ඟ ය� ෙනාමැ �ව ��� ��ම. 
ඊට ෙ��ව, වසං ග තය ෙ�� ෙකාට හට ග� අ� � �� ත භා වය 
��� ආෙයා ජ ක ය� සහ මහ ජ නයා ��� ද්රව �ල අර � ද� ලබා 
ගැ� මට ෙපල � ෙම� ඇ� �ය හැ� �� අ�� දය වැළැ ��ම 
සඳහා ය. මා�� මාසය �ළ ෙ�ග ෙය� රා� �� � �ප� ඉ��ම 
ඉහළ ෙගා� ඵල� අ� පා ත ය� ප්රථම වරට 1%ට වඩා පහළ යෑෙම� 

එය පැහැ �� �ය.  
ෙදව �ව, අ�ත� බැං� ෙපා� අ� පා ත ය� �� යට ආස�න 

ම�ට මක පව�වා ග� �� ��ධ ප� ණත කාල ය� ස�ත ණය 
��� නව �ද� �ද්ර ණය ��ම හරහා ආ�� කය �රා රජය, ���බ 
සහ �ාපා ර ය�ට අ� �� වැ ය� යටෙ� ණය ප්රවා හය �� ගැ��ම. 
ෙමය ආ��ක අව පා ත ෙය� ෙගාඩ ඒම සඳහා ආෙයා ජන සහ ප�-
ෙභා ජන �ය ද� ඉහළ නැං�ම ��ස අ�ව� �ය. අෙම�කා� 
රජය ��� ඓ� හා �ක ෙලස ෙඩාල� �� යන 5.5� ව�නා (�නට 
ෙයා�ත ෙඩාල� �� යන 1.9 ඇ� �ව) සහන පැෙ� ජ ය� ඉ� � ප� 
�� මට අව� ණය අර � ද� සපයා ගැ� මට ෙමම පහළ ෙපා� 
අ� පා ත ය� සහ මහ බැං�ව ��� රා� �� � �ප� �ශාල වශ-
ෙය� �ල � ගැ�ම උප කා� �ය.   

ෙතව �ව, මහ බැං� සභා ප� ��� �ර �ත ර ෙය� ප්රකාශ 
කර� ලැ�ෙ� මහ බැං� වට බල තල පව ��ෙ� ආප� ෙග� මට 
හැ� යා ව� ඇ� බවට සැල ෙකන අයට ණය ලබා �ම වන අතර 
�ය ද� ��ෙ� බල තල ෙනාමැ� බව�, ෙමම අව පා ත ෙය� ෙගාඩ 
ඒම සඳහා එය ප්රමා ණ ව� ෙනාවන බව�, රජය ��� තම බ� අය 
��ෙ� සහ �ය ද� ��ෙ� රා� බල තල උප ෙයා� කර ෙගන ��� 
���බ සහ �ාපා �ක සහ න ය� ප්ර� නය කළ �� බව�ය.   

 �ාපා�ක ��වාසය
��ව �ව, එ��න අ�ත� බැං� ෙපා� අ� පාත ඉල �කය මත 

පද න� � මෑත කා�න අෙම�කා� �� ප්ර� ප ��ය ෙව� වට 
ආ�� කෙ� ප්ර�ඛ අංශ ෙකෙර� ඉල�ක �� කා�න ණය ෙයාජනා 
ක්රම ය� පද න� � ��� �� ප්ර� ප�� ක්රම ෙ� ද ය� �යා �මක 
��ම. ෙමෙත� පැව� ක්රම ෙ� දය �ෙ� මහ බැං�ව ��� ප්ර�-
ප�� ෙපා� අ� පා තය වන එ� �න අ�ත� බැං� ෙපා� අ� පාත 
ඉල �කය (Federal Funds Rate Target) ක�� කලට ෙවන� 
ෙකාට සහ එය පව�වා ෙගන යෑම සඳහා ෙක� කා�න අ�ත� 
බැං� ද්රව � ල තා ව (අර � ද� ප්රමා ණය) පාල නය ��ම ��ස �වට 
ෙවෙළ ඳ ෙපාළ �ළ ෙව�ෙ�� හරහා ෙක� කා�න රා� �� �-
�ප� ප්ර� ගැ �� සහ ප්ර� �� �� ග� ෙද� ��ම, බැං� අ� ��ත 
සං�ත සඳහා ෙපා� ෙග�ම සහ ව�ට� අ� පා තය මත බැං� 
ෙවත මාස 3 ද�වා හ�� ණය සප යා �ම �. ෙම��, ආ�� කෙ� 
���බ, �ාපා �ක සහ රා� අංශ ය� ෙවත ණය ප්රවා හ ය� 
�ර ණය ව�ෙ� බැං� සහ �� ෙවෙළ ඳ ෙපාළ ප�ධ �ය හරහා 
ණය අව � න� පද න� කර ෙගන වන අතර මහ බැං�ෙ� �ෙ�ෂ 
ප්ර� ප �� මය මැ� හ� �ම� �� ෙනාෙ�. එෙහ�, ෙකාෙරානා 
ආ��ක අව පා තය ෙ�� ෙකාට ආ�� කෙ� �ය� අංශ ය� ස� 
ණය ආප� ෙග�ම අව � න මට ල� � බැ�� නව ණය ප්ර� නය 
සඳහා ��වා සය සහ අර � ද� �� බඳ �� �ඟ ය� ඇ� � බැ�� 
පව �න �� ප්ර� ප ��ය ෙමම අව �ථාෙ� ආ��ක ෙගාඩ ගැ �ම 
සඳහා ෙයා� ෙනා�ය. එබැ ��, නව ප්ර� ප ��ය යටෙ� ප්ර� ප�� 
ෙපා� අ� පාත (0.25%) ක්රම ෙ� ද යට අම ත රව ��ධ ෙපා� අ�-
පා ත ය� මත ��ධ ප� ණත කාල ය� ස�ත �ෙ�ෂ ණය ක්රම ය� 
10� පමණ �යා �මක කරන ලද අතර �� ණය ක්රම ය� �න� 
10%ක රා� අර � ද� සහ භා � �වය ඇ�ව �යා �මක ෙකෙ�. 
එන�, ආ�� කෙ� ප්ර�ඛ අංශ ෙකෙර� අර � ද� සංච ල නය ෙකෙරන 
ප�� මහ බැං�ෙ� ව�ක� (ණය ප්ර� නය සහ �� � �ප� �ල � 
ගැ�ම) සහ වග �� කළ ම නා ක ර ණය �� ම�. �ව�ථා සං�ත 
අ� පා තය ස�� �ණ ෙය� මා�� මස ඉව� කළ අතර �ෙ�ෂ ණය 
ක්රම ය�ට අම ත රව ආ�� ක යට නව අර � ද� ��� ��ම සඳහා 
මා� කව ෙඩාල� �� යන 80ක රා� �� � �ප� ද, ෙඩාල� �� යන 
40ක �වාස උක� බැ� �කර �� � �ප� (Mortgage-backed 
Securities) ද �වට ෙවෙළ ඳ ෙපාළ හරහා �ල � ගැ�ම �නට �� 

ෙකෙ�.   
ප�ව �ව, �� ප්ර� ප ��ෙ� � සාමා � ෙය� ෙක� කා�න 

පද න ම� මත අව � නම අ� අර � ද� ��� �� මට �යා කළ 
ද, ෙමම අව �ථාෙ� අව � න� ඉහළ �� කා�න අර � ද� ��� 
�� මට �යා කරන ල�. ඊට ෙ��ව, ෙමම අව �ථාෙ� �ර සර 
ආ��ක �න �� ව න ය� ඇ� ��ම සඳහා ආ�� ක යට �� කා-
�න පද න ම� මත ණය සහ ආෙයා ජන අර � ද� අව� බැ��. 
එ�ට, ආ�� කෙ� �ාපා �ක ��වා සය ඉහළ ය� ඇත. එබැ ��, 
අෙම�කා� මහ බැං�ෙ� ව�ක� �හය �ළ ව�ෂ 5� ෙහා 
ඊට වඩා වැ� ප� ණත කාල ය� ස�ත ව�ක� ප්රමා ණය �� 
ව�ක �ව �� 56% ද�වා ද, ව�ෂ ය� ෙහා ඊට වඩා වැ� ප� ණත 
කාල ය� ස�ත ව�ක� ප්රමා ණය 82% ද�වා ද ඉහළ �ෙ�ය. 
එෙහ�, සාමා � ෙය� මහ බැං� වක ව�ක� �හය ��ක වශ-
ෙය� ඉතා ෙක� කා�න රා� �� � �ප� සහ �ෙ�ශ �� මය 
ව�ක� ෙව�.   

සය ව �ව, ආ�� කය නැවත �ර සාර ෙලස ප්රකෘ � ම� වන 
ෙත� �� ප්ර� ප ��ෙ� ��ම ��� �� ම� ගැන �ත�ෙ� 
නැ� බව �ර �ත ර ෙය� ප්රකාශ ��ම. ෙමය �� ප්ර� ප�� 
අ� � �� ත තා ව ඉව� ෙකාට රජය ඇ�� �ය� පා��ව ය� 
��� ��වා ස ෙය� ��ව �� කා�න ආ��ක කට �� සැල �� 
��ම සහ �යා �මක ��ම සඳහා උප කා� ෙව�.   

ඉහත ෙගන හැර ��� අ� ��� �� සහ රා� �� 
ප්ර� ප �� වල සාධ �ය බල පෑම ෙ�� ෙකාට 2020 ෙදසැ �බ� 
මස වන �ට ෙ�වා �� ��ය 6.7% ද�වා පහළ යෑම ද, ආ��ක 
ව�ධ නය 2020 ෙතවන කා��ෙ� 33.4%�� සහ �� වන 
කා��ෙ� 4%�� ඉහළ යෑම ද, උ�ධ ම නය ෙදසැ �බ� මස 1.4% 
ද�වා ඉහළ යෑම ද ��� ආ�� කය නැව ත� ප්රකෘ � ම� �ෙ� 
�සා වට අව ��ණ � බව ෙපෙ�.   

එබැ ��, ෙකාෙරානා වසං ග තය මැඬ �ම සඳහා එ�න� 
ෙසායා ගැ�ම ඇ�� ෙසෟ� ආර �ෂණ �යා මා �ග ය� ග�නා 
අත රම �යා �� �� සහ රා� �� ප්ර� ප�� පැෙ� ජ ය� 
ක� න �� �යා �මක ��ම ෙ�� ෙකාට අෙම�කා� ආ�� කය 
නැව ත� �න �� ව නය ��ෙ� �යා ව �ය පහ� � �ෙබන බව 
පැව �ය හැ�ය. එම ත��වය අඛ �ඩව �යා �මක �ම� ��  
ව� ඇතැ� ද �ෙරා ක ථ නය කළ හැ�ය.   

ජය �� �ණ �ංහ    
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ලංකා �� සමා ගම ය� ෙ� �න වල කාෙ�� අව ධා-
න යට ල� වන ආද �ශ ව� රා� ආය ත න ෙය�. 
එම ආය ත නය �ය ක�මා �තය �ථාවර ම�ට ම කට 

ෙගන එ�� ලාභ ලබ �නට පට �ෙගන �ෙ�. �ය වසර �ළ 
ලැ� ලාභය �� ය� ෙකා� එක �ය  �හ� ෙලස සඳ හ�ය.  
ලංකා �� සමා ගම ලාභ ලබ�ෙ� එ�  ෙ�වක ම�ඩ ල යට 
ෙම�ම අ� ද්ර� සප යන ෙගා� යාට ද ���ය ඉ� කර ��ය. 
ෙ�ව ක ය� ෙදද හ ස� ��ර කර ඇ� අතර, ෙගා� යාට ෙදන 
ෙග�� වැ� කර ඇත.  ආය ත නය ෙකත ර� ජන � ත කා� � 
�ෙ� ද ය� පැ�ව�ෙ� උ� ෙගා� ය� �යා �� �ෙ� ලංකා 
�� සමා ගම ෙපෟ�ග � ක ර ණය කළ ෙහා� තම� �� නසා-
ග�නා බවය. රා� ආය ත න ය� ෙව� ෙව� ෙගා� ය� ෙප�  
��න අව �ථා ව� මෑත කාලෙ� වා�තා � නැත. 

රා� ආය ත න ය� පා� ලබ�ෙ� න� ඒ ගැන �� ව� ��ම 
ව�ෙ� නැත. ෙකා� ක� �ව ව�� වර ෙප�වා ෙදන අ�ද-
මට රා� ආය ත න ව �� වැ� හ� ය� අ�ක ෙලස පා� ලබ�. 
ඇතැ� ආය තන මහා භා�ඩා ගා ර යට බර� ෙලස පව�. ��ධ 

ආ�� රා� ආය තන ��ණා දම �නට ෙපල ෙඹ�ෙ� අ�ක 
පා�ව හා රජ යට එ� බර දර �නට �� �ම �සාය. ඇතැ� 
ආ�� ප්ර� ප �� ය� ෙලසම රා� ආය තන ��ණා ��ම කර-
ෙගන ෙගා� �ෙ�. ජන තා ක ර ණය යන ෙය�ම එජාප ආ��ව 
��� හ��වා ෙදන ල�. එ� ය� අර �ණ ජන තාව �ළා  ෙකාට 
රා� ආය තන ��ණා �� මය. ම��ද රාජ ප�ෂ මහතා �ය 
ෙ�ශ පා ලන �� තය �ළ එම ඊ�යා ජන තා ක ර ණ යට එෙර �ව 
සට� කෙ�ය. ඒ අ�ව රා� ආය තන ෙබාෙහා ම ය� ෙපෟ�ග-
� ක ර ණ ෙය� �ද හ� �ය. 

ලංකා �� සමා ගම ��ණා ��ෙ� උ�සා හ ය� ගණ නා ව� 
පැවැ ��.  යහ පා ලන ආ��ව ද එය ��ණා �� මට �� � ප� 
සකසා ���. ආ�� බලය ෙවන� �ම �සා එය නැව ��. 
එම ආය ත නය ප� �ය මාස ෙ�ළ හක කාලය �ළ �ඝ්ර �� �-
ව� �� ක ර ෙගන ඇත.  ඒ කා�ය �ෂම ෙ�වය හා කළ ම නා ක-
ර ණය �සාය. ආය ත නය �ට ෙපර ෙ�වක ප� - න� ෙගවා 
��ෙ� අප හ � ෙව�ය. ප්රසාද �මනා කපා හැර ���. අ� ය� 
ෙ�ව කෙයා �ශාල ප්රමා ණ ය� ද එ� ෙ�වය කළහ. ෙ� වන �ට 
වසර පහ කට වැ� ෙ�ව ය� ඇ� �ය � ෙදනා ��ර �� ම ට�, 
ප්රසාද �මනා �ම ට� ආය ත නය �යා කර ඇත. උ� ෙගා� ය�ට 
සහන �ස� ලබා � ම ට� ලංකා �� සමා ගම ඉ� � ප� � ඇත. 
අද ෙගා�යා තෘ�� ම�ය. ෙ�ව කයා ද තෘ�� ම�ය. 

උ� ෙගා�යා එත ර� සැල � �ලට ල� වන තැනැ �ෙත� 
ෙනාෙ�.  වගා වට ෙහාඳ �ජ සප යා �ම, අ�වැ�න සාධා රණ 
�ල කට ගැ�ම, ප්රවා හන පහ � ක� සැප �ම, වගාව ආර�ෂා 
කර ගැ�ම, ණය �ද� ��� ��ම �� ම� ආකා ර ය කට �� 
�ෙ� නැත. ෙ� අ�ව ෙගා�ෙයා උ� වගා ෙව� ඉව� ෙව�නට 
පට� ග�හ. එෙහ� �ය වසෙ�  ඇ� � ෙප� � ය� සමඟ 
පැ�ව�ත ප්රෙ� ශෙ� ෙහ�ට යා� ෙදද හ� ප�� ය යක අ� �� 
උ� වගා කර ඇත. ෙසව ණ ගල ප්රෙ� ශෙ� තව� ෙහ�ට යා� 
ප�� ය යක අ� �� උ� වගා කර ඇත. ලංකා �� සමා ගම 
ෙගා� ය�ට අ�� �ජ සප යා � මට ද ඉ� � ප� � ඇත.  උ� ය� 
�� ��පා ද නෙය ප්රධාන අ� ද්ර� ෙව�. උ� වගාව අසා �ථක 

න� �� ��පා ද න ය� අසා �ථ කය. 
ලංකා �� සමා ගම  ඇ� කර �ෙබන ආ��ක ෙපර �ය �සා 

තව� සමාජ ක�ඩා ය� ගණ නා වක ආ� ය� මා�ග ව�ධ නය 
ෙව�� පව�.  ස��ව ආහාර ��පා ද නය සඳහා ‘ෙබාලෑ-
ස�’ ෙහව� උ� ෙරා� ෙයා� ග� ලැෙ�.  එෙල සම ම�පැ� 
��පා ද නය සඳහා  ද ඒවා ෙයා� ග� ලැෙ�. එම ��පා-
දන ක�මා�ත ෙදකම �� ක�හල ��ක ෙකාට වැ�  ��� 
කළ හැ�ය. �� බාව වැ� රට වල ජා�ක ආ� ය ෙම� �ශාල 
ප්ර� ශ ත ය� උපයා ෙද� ලබ�ෙ� �� ක�මා �තය ���ය. 
අස �වැ� ඉ�� යාව ද �� ��පා ද න ෙය� �ශාල ආ� ය ම� 
ලබ�. � ලංකාෙ� �� අව � තා ෙව� 80% � පම ණම ස�රා 
ග�ෙ� ආන යන ඔ�ෙ�ය.  එෙහ� උ� වගා වට උ�ත ෙ�ශ-
� ණ ය� ෙම�ම ෙහාඳ පස� ද � ලංකාව ස�ය. අෙ� �� 
��පා ද නය �ඝ්ර ෙය� ��� කළ හැ� බව ලංකා �� සමා ගම 
ෙප�වා � �ෙ�. 

රා� ආය තන �ඳ වැෙට�ෙ� ද පා� ලබ�ෙ� ද කළ ම නා-
ක රණ ��ව ලතා �සා යැ� �ය� ලැෙ�.  රජ යට ෙවෙළ �ම 
බැ�  බවට ද ප්ර� � ෙය� �� ��පා දන ඇ� කළ ෙනාහැ� 
බවට ද ෙපා� මත ය� පව�.  එෙහ� එය අ� �ක ෙබා� ව� 
බව ලංකා �� සමා ගම ෙප�වා � ඇත. අද එ�  කළ ම නා කා-
� �වය යහ ප�ය. ෙ�වක සාප � තාව ඉහ ළය. ��පා දන ආය-
ත න ය� ��� �� මට න� ෙ�වක ප්රජා වෙ� ��වා සය �නා-
ගත ��ය. ෙ�ව ක ය� අතෘ �� ම� න�, ��ම ආය ත න යක 
උප �ම ��පා දන ධා� තාව �යා �මක ව�ෙ� නැත.  ෙ�වක 
ම�ඩල ඉෙ� තෘ�� ම� ව�ෙ� නැත. පළ �ව ආය ත න යක 
පැවැ�ම �ථාවර �ය ��ය. ෙදව �ව ෙ�වක ප්රජා වට ���ය 
ඉ� �ය ��ය. ආය ත න යක කළ ම නා ක � ව�ට පම ණ� ෙනාව, 
ෙ�වක ම�ඩ ල ව ලට ද වැ�� හා �මනා වැ� �ය ��ය. ලංකා 
�� සමා ගම ෙ� සෑම අංශ ය� ෙකෙර �ම අව ධා නය ෙයා� 
කර �� �ථාවර ගම න� ආර�භ කර �ෙ�. 

� ලංකාෙ� මා�ක �� අව � තාව ෙම.ෙටා� පන �ද-
හ ස� පමණ වන බව �ය�.  ලංකා �� සමා ග මට ෙ� �� 

අව � තාව ස� �ෙ� හැ� යා ව� �නට නැත. �� හා �� �� 
ස�බ �ධ ෙය� පව �න ෙ��ය  ඉ��ම ෙමරට ��පා ද න ව �� 
ස� �ම ��ක රය. එෙහ� �� අව � තා ෙව� අඩ �ව� ෙ��ය 
වශ ෙය� ස� රා ගත හැ� තැන කට අපට යා හැ�ය. ලංකා 
�� සමා ගම ෙප�වා ෙද�ෙ� එම ස� ය�. �� හා �� �� 
සඳහා රජය වා�� කව �ශාල �ෙ�ශ �� ම ය� ෙව� කළ ��ය.  
වාහන ආන ය නය නැවැ ��ය හැ�ය. අ� ෙමා ස� බ� ආන ය-
නය නැවැ ��ය හැ�ය. එෙහ� �� - �� �� වැ� අ� ව�  
ආහාර  ද්ර� ආන ය නය නැවැ ��ය ෙනාහැ �ය. 

ලංකා �� සමා ගම අපට ෙප�වා ෙදන වැද ග�ම කාර ණය 
ව�ම� ෙ��ය ක�මා�ත ශ�� ම�ව ඉ� � යට ෙගන යා හැ� 
බවය. අ�� ආ��ව යටෙ� ෙ��ය ක�මා�ත �� ප ය�ම �ය 
�ථාවර බව ෙප�වා ඇත. රජෙ� ��ක ඉල �ක ය� � ඇ�ෙ� 
ෙ��ය ක�මා�ත, ෙ��ය කෘ� ක �මය හා අප න යන �ෙ�ත්රය 
ශ�� ම� �� ෙම� රෙ� ආ�� කය ව�ධ නය �� ම ටය. ෙමය 
යථා �ථ ය� කර ගත හැ� බව ලංකා �� සමා ගම ෙහා�� 
ෙප�වා � ඇත. ආය ත නෙ� �ථාව ර �වය සඳහා ෙ�ශ පා ලන 
නාය ක �වය �� අය ද ෙම�� ජා�ෙ� ෙගෟර ව යට පාත්ර �ය 
��ය.

2021 ෙපබරවා� 12 ��රා�

��ත නැ� �� සමා ගම!

අප රා ධ ය� කළ �ට ද� ව ම�              ඇත
එය �� ෙය� ��  ෙව� වැර � ක�      ෙවත
ද� ව� ඉෙග න ෙගන �� ෙයා� ��  ෙපාත
වර ද� ෙනාකර යහ ප� ෙලස වැෙඩ�  ඇත 

ෙකාෙරානා මැද අෙම � කා� 
මහ බැං� ෙ�ශ ෙ� � �වය
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2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදා

පිර මීඩ සහ 
යුක්තිය

කලින් කලට විවිධ ජාවා ර මක
රුවවෝ බිහි වවති. මිනි සුන් 
මුළා  වකාට ඔවු න්වගෙන් මුදල් 

වංචා කිරීම ඔවුන්වගේ සිරි තයි. ඉතා 
දක්ෂ අයු රින් සූක්ෂම වලස ජන
තා වවගේ මුදල් වංචා කිරී මට වමම 
ජාවා ර මක රුවවෝ සැදී පැහැදී සිටිති. 
ඕනෑම මූල්ය ආය ත න ය කට අවශ්ය 
ලිය කි ය විලි සපුරා තිවේ නම මහා 
බැංකුවේ අනු මැ තිය ඒ සඳහා ලබා 
ගෙැනී මට පුළු වන.

පළ මු වකා ටම වම ජාවා ර මක රු
වන් පව සන කරුණ වන්වන් අපි මහ 
බැංකුවේ අව ස රය ලබා ගෙත් ආය ත න
යක බව පැව සී මය.  මහ බැංකු වවන් 
ලබා ගෙත්  එම සහ ති කය ඡායා පිට පත් 
වශ වයන් වහෝ  සිය මූල්ය ආය ත නවේ  
ජන තා වට වපවනන අයු රින් රාමු කර 
තැබී මට වමාවුන් වගෙ බලා ගෙනිති. 
ඉතාම වහාඳින් මිනි සුන් ආක ර්ෂ ණීය 
කර ගෙැ නී මට හැකි දක්ෂ තැරැ වු ක
රු වන් පිරි සක වමවැනි වංචා කාර 
මූල්ය ආය තන වටා ඒක රාශි වී සිටිති.  
ෆිනෑන්ස් සමා ගෙ මක නම වහාඳ ආක
ර්ෂ ණීය වපාලී අනු පා ත යක වපන්වා 
වදනු ලබයි.  ඉතාම දුක මහ න්සි වයන් 
මුළු ජීවිත කාලය පුරා ව ටම හමබ 
කර ගෙත් මුදල් අහිං සක ජනයා වමවැනි 
මූල්ය ආය ත න වල තැන්පත් කරන්වන් 
ඉහළ වපාලී අනු පා තය වේතු වවනි. 
මුල් මාස කීප යක තුළ වහාඳින් ගෙනු
වද නු ක රු වන් සමඟ ගෙනු වදනු කිරීම 
වමවැනි මූල්ය ආය ත න වල ස්වභා
ව යයි. වමවැනි ආය ත න ව ලට කදිම 
නිද සුන් වාරතා සමා ජවේ එමට ඇත.  
ඊ.ඒ.පී සමා ගෙම සිදු කර ඇති මූල්ය 
වංචාව තව මත් සමා ජය තුළ කතා බහ 
වකවර මින් තිවබන වමවැනි වංචා වකි. 
තව ද සකවිති රණ සිංහ නැමැත්තා 
වගෙන ගිය මූල්ය සමා ගෙම ද ජන තාව 
මුලා කළ තවත් මූල්ය අප රා ධ යකි. 
එවහත් වමවැනි වංචා ව ල ටත් එහා 
ගිය සූක්ෂම මුදල් වංචා වක වලස පිර
මීඩ ජාවා රම වපන්වා දීමට පුළු වන. 
ඔවුන් නිත රම ධනා ත්මක සිතු විලි 
සමඟ ඉතා ඉකම නින් ධන ප ති
යකු වීමට ඇති පහසු මඟ වශ වයන් 
වම පිර මීඩ ජාවා රම වපන්වා වදයි. 
වමාවුන් සාමාන්ය ජනයා පම ණක 
වනාව විවිධ ඉහළ වෘත්ති ක යන් පවා 
ඉතාම සූක්ෂම අයු රින් මුළා කිරී මට 
ඉතා   ද ක්ෂය. විවිධ වේශන පව ත්ව
මින් ඉතාම ලස්සන වචන පාවිච්චි 
කර මින් මිනි සුන් ඇද බැඳ තබා ගෙනිති. 
එක පුේගෙ ල වය කුට මුදල් තැන්ප
ත්වකාට බලා සිටී මට වනාහැකිය. තව 
පුේගෙ ල යන් ඊට දායක කිරී මට ඔහු වගෙ 
බලා ගෙත යුතුය. වම අයු රින් දිවනන් 
දින ඉහළ යන තැන්ප ත්ක රු වන්ට සුළු 
මූල්ය මය ප්රදා න යක නැති නම වකාමිස් 
මුද ලක හිමි වී වමන් කැරට් අල යක 
වපන්නූ අශව වයකු පරි ේවදන් දිව යේදී 
ඉහළ සිටින වංචා ක රු වන්වගේ වහාේද 
වබාර වීම වමහි ඇති විවශ ්ෂ ත්ව
යයි.  වනට්වරක බිස්නස් යනු වවන් 
හඳු න්වන වම මහා ජාවා ර මට දන්න 
වනාදන්න වබාවහෝ වදනා හසු වවති. 
විවිධ නමවලින් වපනී සිටින වමම 
වංචා කාර ආය තන සූරය වකෝ්ෂ (Solar 
power) වැනි භාණඩ පාරි වභෝ ගි
ක යන්ට ලබා වදමින් සිය විශවා සය 
තහ වුරු කර ගෙනිති. ඒ  Solar power 
එකක වටි නා ක මට වඩා වදගු ණ
යක මුද ලක පිර මීඩ ජාවා ර මට අල්ලා  
ගෙන්නා පුේගෙ ල යා වගෙන් ලබා  ගෙනියි.  
වම ප්රවයෝ ගෙ කාරී ඇස් බැන්දුම වංචා
ක රු වන්ට බිලි වවන ජනයා දිවනන් 
දින ඉහළ යන්වන්ය. විවශ ්ෂ වයන් 
ග්ාමීය ප්රවේ ශ වල ජනයා වම පිර මීඩ 
ජාවා ර මට තදින් හසු වවති. ඊට වේතුව 
වකවස් වහෝ දියුණු වී වහාඳ නි වව සක 
තනා වගෙන වහාඳ වාහ න යක පාවිච්චි 
කිරී මට ඕනෑම වකවන කුට ඇත්වත් 
දැඩි ආශා වකි.  ඉතා  සුළු වවලා ව
කින් මහා දන ප ති වයකු බවට මන සින් 
වගොඩ න ඟ න්නට වම වංචා කා රවයෝ 
ඉතා දක්ෂය. ඒ අනුව ඉතා පහ සු වවන් 
මුදල් ඉප යී මට හැකි මඟක වලස 
පිර මීඩ ජාවා ර මට වබාවහෝ ජනයා 
හවුල් වවති. එවහත් අන්ති මට සිදු 
වන්වන් වංචා කාර කප ටින්වගේ තවත් 
මර උගු ල කට වහවත් ණය කා ර යකු 
බවට පත්වීම හැර වවනත් කිසි වක සිදු 
වනාවවති.  වමවැනි වංචා කාරී ක්රියා
ව ලට ජන තා වට හසු වනාවන වලස 
වපාලී සිය නිර න්ත ර වයන් පැව සු වත් 
වංචා ක රු වන්වගේ සූක්ෂම ක්රවමෝ පා
යන් හමුවේ ජන තාව ඉතා ඉකම නින් 
මුළා වන්වන්ය. 

වම තත්ත්වය දිවනන් දින ඉහළ 
යේදී අනු රා ධ පුර මවේ ස්ත්ාත් අධි ක ර
ණවේ විභා ගෙය වූ පිර මීඩ මුල්ය වංචා 
නඩු ව කින් එවැනි මූල්ය වංචා වක සිදු 
කළ බවට සැක ය කින් වතාරව ඔප්පු 
කිරී මට හැකි වී ඇත. ජන තාව මුළා 
කරන පිර මීඩ වංචා වක සමබ න්ධ
වයන් වචෝදනා ඔප්පු කළ මුල්ම නඩුව 
වලස ඒ නඩුව ඉති හාස ගෙතවේ. 

අනු රා ධ පුර මවේ ස්ත්ාත් අධි ක ර
ණ වේදි විභා ගෙ යට ගෙැනුණ වම නඩුව 
2005 අංක 02 දරන බැංකු (සංවශෝ
ධන) පනවත් 83 (ඇ) (1) වගෙ න්තිය 
යටවත් තහ නම කර ඇති වයෝජනා 
ක්රම යක අන න්යා කා ර වයන් ප්රචා
ර ණය කිරී වමන් වර්ෂ 2005 අංක 
02 දරන පන තින් සංවශෝ ධිත වර්ෂ 
1988 අංක 30 දරන බැංකු පනවත් 
83 (ඇ) (2) වගෙ න්තිය යටවත් දඬු වම 
ලැබිය යුතු වර දක කර ඇති බවට 
වන වචෝද නාව පැමි ණිල්ල විසින් 
සාධා රණ සැක වයන් වතාරව වමහි 
වංචා වට සමබන්ධ පළ මු වැනි හා 
වදවවනි විත්ති ක රු වන්ට එවර හිව 
ඇති වචෝදනා ඔප්පු වකාට ඇත. වම 
අනුව වම පිර මීඩ ජාවා ර මට සමබන්ධ 
විත්ති ක රු වන් වදවද නාට වසර 10ක 
අත්හිටවූ සිර ද ඬු ව මක සහ ලක්ෂ 
පහ බැගින් දඩ මුදල් වගෙවන වලසත් 
නිවයෝ ගෙ වකාට ඇත. දීර්ඝ කාල
යක පටන් පැවැති වමම නඩු වවන් 
පිර මීඩ ජාවා ර මක රු වන්ට එවර හිව ඒ 
වචෝදනා සියල්ල ඔප්පු කිරී මට සම ත් 
වී වමන් වම රවට් ජීව ත් වන නීති ගෙ රුක 
අහිං සක දුප්පත් ජනයා ලද ජය ග් හ ණ
යකි. තව දු ර ටත් වමවැනි කූට වංචා ක
රු වන්වගේ අත වකාලු බවට පත් වනාවී 
බුේධි මත්ව සිතා තීරණ තීන්දු ගෙත 
හැකි ජන තා වක බිහි  විය යුතුය. තවද 
ඉදි රි ය ටත් වමවැනි වංචා ක රු වන්වගේ 
ග්හ ණ යට හසු වනාවී මට සියලු ජනයා 
අව දි වයන් සිටිය යුතුය. 

මහින්ද ආරි ය වංශ

වපබ ර වා රිය රකත වරණ
වයන් බැබ වළන මාස යකි. 
කඩ පි ල්වල, වීදි දිවගේ 

රතු වරෝස වපාකුරු පිටින් සැවලන, 
අලං කාර සිහි ව ටන බුරුතු පිටින් 
දිවලන, වසල්ලම වල සුන් රංචු පිටින් 
හිනැ වහන සම යකි. වපමව තුන්වගේ 
දිනය වයවදන වපබ ර වාරි 14 වැනි
දාට තරුණ තරු ණි යන් අතර අවංක 
ආදර හැඟු මව ලට වැඩි වයන් හුව මාරු 
වන්වන්, එකි වන කාවගේ වත්වපා වහා
ස ත්ක මවල තරම කියා පාන වසාඳුරු 
සිහි ව ට න යන් ය. විවටක වම ආද ර ව
න්ත යන්වගේ මාසය ද? නැති නම සිහි
ව ටන වවවළ න්දන්වගේ මාසය ද යැයි 
සිවතන තරම ය.

වපමව තුන්වගේ දිනය (Valentine’s 
Day) පිළි බඳ සංක ල්පය අතීත ශ්රී 
ලාංකික සමා ජය තුළ දකනට ලැබුණු 
සංක ල්ප යක වනාවු ණ මුත්, බට
හිර රට ව ලින් වමරට සංස්කෘ ති යට 
ආවරෝ පිත එකී සංක ල්පය ඉකුත් දශක 
වදක තුනක කාලය තුළ වඩා වැඩි 
වරධ න යක අත්ක ර වගෙන තිවබන බව 
පැහැ දි ලිව වපවන්.   

වත්මන් වගෙෝලීය සමා ජවේ වාණි
ජ වා දය නැත වහාත් පරි වභෝ ජ න වා දය 
තුළ වබාවහෝ දුරට මානව සබ ඳතා 
ජාලය පවා ක්රියා ත්මක වන්වන් ලාභය 
ප්රමුඛ වකාට ගෙත් ගෙනු වදනු න්යාය
කිනි. අතීත ශ්රී ලාංවකය සමා ජවේ 
වපමවතා, වපමව තිය නැති නම ස්වාමි, 
භාරයා එකි වන කාට දුන් වටි නා කම, 
වත්මන් වාණි ජ වාදී සමා ජය තුළ 
එකී පුේගෙ ල යන්ට  වදන වටි නා ක මට 
සාවප් ක්ෂව වවනස් ආකා ර යක ගෙනී. 
එකී වටි නා කම අද වන විට පහත වැටී 
ඇති බවක එක වහළා කිව වනාහැකි 
අතර එය තීර ණය වන්වන් වැඩි
හිටි සහ තරුණ පර මපරා ේවිත්වවේ 
දෘ්ෂටි යට සාවප් ක්ෂව ය. වැඩි හිටි 
පර පුර නිවයෝ ජ නය කරන කණඩා ය
මට අනුව වත්මන් තරුණ පර පුර අද 
වන විට වරේමය තුළ එකි වන කාට හා 
අවන්යෝන්ය හැඟීම බැඳී මව ලට තබා 
ඇත්වත් අඩු ලන්සු වක වුව ද තරුණ 
පර පුර වපන්වා වදන්වන් වැඩි හිටි පර
මප රා වට සාවප් ක්ෂව ඔවුන් තමන්වගේ 
ජීවි තය, වපමව තුන් වපමව ති යන් 
පිළි බ ඳව නව ආර කින්, සුභ වා දීව වඩා 
නිද හස්ව දකින යුගෙ යක එළැඹ ඇති 
බව ය.   

 අලුත් ෙර පුර
වමකී සාක ච්ඡාව විවා දා ත්මක ව 

ඉදි රි යට ඇවදන්වන් ඒ ඒ පුේගෙ ල
යන්වගේ පර මපරා පර ත රය, ආකල්ප 
හා දැකම අනුව ය. වැඩි හිටි පර මප රාව 
වත්මන තුළ වපමවතා වපමව ති යවගේ 
බැඳීම අඩු ලන්සු ව කට වැවටන බවක 
දකින විට, තරුණ පර මප රාව එය 
ඉහළ වටි නා ක ම කින් දැකිය හැකි ය. 
ඊට වේතුව වත්මන් තරුණ පර පුර 
පවත්නා වගෙෝලීය සමා ජය තුළ ම ඉපිද, 
එහි ම ජීව ත් වන පිරි සකි. එවහත් 
වැඩි හිටි පර පුර වගෙෝලීය සමා ජ යට, 
වාණි ජ වා ද යට වපර පැවති සරල 
සමාජ සංස්්ා වක ඇතු ළත ඉපිද හැදී 
වැඩුණ පිරි සකි.

සමා ජය වම වන විට වඩා සංකීරණ 
ස්වරූ ප යක වගෙන ඇත. එම තත්ත්වය 
තුළ එදා සමා ජ යට වැඩි වයන් අද සමා ජය තුළ 
වපමව තුන්වගේ දිනය වභෞතික අව ශ්යතා මත වභෞතික 
වශ වයන් සම රණ තත්ත්ව යක අපට හඳු නා ගෙත හැකි 
ය. පුේගෙ ල යන් ඔවු වනා වුන්වගේ යුතු කම, වගෙ කීම, 
කැප වීම කවර ආකා ර වයන් ඉටු කළත් ඊට වඩා වැඩි 
වටි නා ක මක ලබා වදන්වන් ඔවුන් හුව මාරු කර
ගෙන්නා භාණඩ ව ලට ය. ඇතැ මවිට ඒවා ඉතාම ඉහළ 
වටි නා ක ම කින් යුත් රන්රිදී, මුතු, මැණි කව ලින් කළ 
ඒවා විය හැකි ය. වනාඑවස් නම අගෙනා සිහි ව ටන, 
ඇඳුම පැල ඳුම, මිල අධික සුව ඳ වි ල වුන්, වරෝස මල්, 
වචාක ලට් වහෝ වවනස්ම ආකා රවේ හුව මාරු රටා වන් 
ද වම වාණි ජ වාදී සමා ජවේ ගෙනු වදනු ස්වරූ ප යත් 
සමඟ කර ළි යට පැමිණ ඇත.  

අද වන විට වපමව තුන්වගේ දිනය සැම රු මට 
පුේගෙ ල යන් තුළ වැඩි වපල ඹු මක ඇති කරන්වන්, 
වම වාණි ජ වාදී සමා ජය තුළ වවවළඳ වලෝකවේ 
ලාභය පර මා ර්ය කර වගෙන වනාවේද? වකවස් 
වවතත් පව තින තත්ත්වය වත්මන් පර පු රට එත
රම හිත කර වනාවේ.  වමවස් සිදු  වන විට ඔවුන් 
වපමව තුන්වගේ දිනය යනු වවන් අව වබෝධ කර ගෙන්වන් 
එවැනි දිනක හුව මාරු වන ත්ාගෙ වල වටි නා කම මිස 
තම තම න්වගෙන් ඉටු  විය යුතු යුතු කම වගෙ කීම වහෝ 
අවනකා වවනු වවන් ලබා දිය යුතු ආද රය, ආර ක්ෂාව, 
අවන්යෝන්ය ගෙරු ත්වය වැනි වේ වනාවේ. වම තත්ත්වය 
යටවත් ළවතත් බව, සුහද බව හීන වවමින් තිවේ. 
වපමවතා වපමව තිය එකි වනකා හඳුනා ගෙන්වන් ම 
වමකී භාණඩ හුව මා රුව තුළ පම ණක නම ඔවුන්වගේ 
පෑහීම, තම තමන්වගේ ධන පරා සය තුළ සිදු  වන යමක 
මිවස මාන සික වශ වයන්, අාධ්ා ත්මික වශ වයන් ඔවු
වනා වුන් අතර ඇති සබ ඳ තාව වහෝ ගෙැළ පීම පිළි බඳ 
කිසිදු තකවස්රු කිරී මක, අගෙය කිරී මක 
අනුව සිදු වන්නක වනාවනු ඇත.

 පේ්ද වා ච ක ය 
වපමව තුන්වගේ දින වේදී ඇතැම වපමව

ති යන් අත්ත වනෝ ම තික වලස හිරි ඔ තප් 
බිඳ ගෙන්වන් ජීවි තය දැඩි වේද වා ච ක ය කට 
ඇද ද ම මිනි. සිය වරේම ව න්ත යාට ලබා
දිය හැකි වවනත් වටිනා යමක තමා සතු 
වනාවන විටක, වරේම ව න්ත යන්වගේ දින
වේදී සිය කන්යා භා වය වපමවතා වවනු
වවන් පිදී මට තරම ඔවුහු වබාළඳ ය. වමය 
දරුණු වේද වා ච ක යකි. වපමව තුන්වගේ දින
වේදී ඔසු සල් හා වවනත් වව වළ ඳ ස ල්ව ලින් 
උපත් පාලන උප ක ර ණ වල වාරතා ගෙත 
අවල වි යක සිදු වේ. එහි අර්ය වන්වන් 
වම දිනය වබාවහෝ වපමව තුන් වපමව ති
යන් පූරව වවවා හක ලිංගික ක්රියා කා ර කම 
සඳහා භාවිත කරන බව ය. වම දින වේදී 
තම කන්යා භා වය වපමවතා වවනු වවන් 
පිදීම සඳහා ඇතැම ගෙැහැනු දරු වන් සැදී
පැ හැදී සිටින්වන් ජීවි තය පිළි බඳ ඔවුන් තුළ 

ඇති වනාදැ නු ව ත්භා වය වේතු වවනි. ඔවුන් මාන සික 
වශ වයන් අති විශාල වලස කන ගො ටු දා යක සහ නිද්රා
ශීලී භාව ය කට පත්ව සිටින අතර තමන් කරන්වන් 
කියන්වන් කුමකද? යන්න පිළි බ ඳව අව වබෝ ධ යක 
වනාමැති තරම ය. සැබැ වින් ම වපමව තුන්වගේ දිනය 
පූරව වවවා හක ලිංගික පැවැ ත්ම කට, අන වශ්ය ගෙැේ 
ගෙැනීම, අව දා නම සහ ගෙත ගෙේසා කිරීම, තනි මේපි යන් 
බවට පත්වීම, මත්්ර ව්ය ව ලට ඇේබැ හි වීම, ගෙණිකා 
වෘත්ති යට වයාමු වීම වැනි වේට මුල පාදන දින යක 
විය යුතු නැත. ඉන් ඔේබට ගිය ආධ්ා ත්මික යමක 
එතුළ ගෙැේ විය යුතු ය. වරේමය පැව තීම, ප්රකාශ කිරීම 
වහෝ වසවන හස දැකවීම එක දින කට වනාව ජීවිත 
කාල යට ම අදාළ විය යුතු ය.  

 දූර ්දර්ශී වීම
වයාවුන් වරේමය වබාවහෝ විට පව තින්වන් අඩ මා

නවේ ය. ඇතැ මවිට ගෙස කින් ගිලි වහ න්නට ඔන්න 
වමන්න ඇති පතක වලස පව තින වයාවුන් වරේමය 
විවා හ යක දකවා පව ත්වා වගෙන යෑවම සමභා වි තාව 
ඇත්වත් ඉතා අඩු ප්රති ශ ත යකි. වයාවුන් වපමව තුන් 
ජීවි තවේ මුහුණ පාන වනාවය කුත් අභි වයෝගෙ, කැල
ඹිලි, කුණාටු හමුවේ වබාවහෝ විට ඔවුන්වගේ වපම 
සබ ඳතා විවා හ යට මත්වතන් වකළ වර කරනු ඇත. 
වමකී ස්වභා වය වයෞවන වයෞව නි යන් පැහැ දි ලිව 
අව වබෝධ කර ගෙත යුතුම ය. වම දිනය වනාහී වපමව
තුන්ට ලිංගික සංස රගෙවේ වයදී මට  අව සර  වදන 
දින යක වනාවේ. යම විටක වපමවතා විසින් එවැනි 
හැසි රී මක වපමව ති ය වගෙන් අවප්ක්ෂා කරන බවක 
හැඟී යන විටක වපමව තිය ඉතා  දූර දරශී විය යුතු ය. 
වරේමය වවනු වට පහස වසායා එන ඇතැම වපමව

තුන්වගේ අභි ලා ශය සිය ලිංගික ආශා  සන්ත රප ණය 
කර ගෙත් පසු, වපමව තිය මඟ හැර දැමී මද විය හැකි ය. 
එනිසා ජීවි තය පිළි බඳ තීන්දු තීරණ ගෙැනීම, අව දා නම 
පිළි බඳ අව ධා න වයන් කළ යුත්තකි.  

 වැඩිහිටි අවධානය
වපමව තුන්වගේ දිනය සැම රීම වැඩි වයන් දකනට 

ලැවබන්වන්  විවි ධා කාර වූ අභි ම තා ර් මුල් කර
ගෙ නි මින් එය අව භා වි ත යට ලක කර න්නක වමනි. 
වම තත්ත්වය වපන්නුම කර නුවේ ඇතැම තරුණ 
තරු ණි යන් හැසි රීම ගින්නට ඇවදන පළ ගෙැ ටි යන් 
වස් ය. තරුණ  ජීවිත විනාශ මුඛ යට ඇද වැ වටන 
අයු රින් වපමව තුන්වගේ දිනවේ සිදු වකවරන ඇතැම 
ක්රියා කා ර කම වහා නවතා දැමිය යුතු ය. වැඩි හි ටි යන් 
දරු වන් පිළි බ ඳව මනා අව වබෝ ධ ය කින් අව ධා න ය
කින් සිටි මින්, ඔවුන් මඟ වරේදා ගෙැනී මට ආසන්න 
වන විට කදී ඉන් ගෙලවා ගෙැනී මට කට යුතු කළ යුතු ය.  
රවට් අනා ගෙත පර පු රට ඉවක බවක නැති විචා ර ය කින් 
වතාර වනාමනා හැසි රීම දැකවී මට ඉඩ තැබු ව වහාත් 
රට සංස්කෘ ති මය සහ සභ්ය ත්ව වයන් පිරි වහන්වන් ය.    

උදා වන වපමව තුන්වගේ දිනය වපමව තුන් වපමව
ති යන් බුේධි වයන් වතාරව හද ව තින් වැලඳ ගෙත වහාත් 
සිදු වන්වන් අන ර් යකි. එනිසා විචා ර ශී ලීව වමකී 
දිනය සැම රිය යුතුය. වම දිනය සැබ වින්ම වරේම
ණීය දින යක බවට පත් කිරී මට කළ හැකි වේ වබාවහෝ 
ය. එහි එක පිය ව රක වලස වමවර වපමව තුන්වගේ 
දිනය නිමිති කර ගෙ නි මින් විශව වි ද්යාල ආචා රය ව රුන් 
කණඩා ය මක විසින් රාජ්ය සහ වපෞේගෙ ලික විශව වි
ද්යාල ගෙණ නා වක ශිෂ්ය ශිෂ්යා වන් රැස්කර ගෙනි මින් 
පුරා සති යක වරේමය පිළි බඳ වැඩ ස ට හන් මාලා වක 

දියත් කිරී මට සූදා නම ය. විවිධ අංශ වල 
විේව තුන් හා තරුණ වපමව තුන් අතර 
මාරගෙ ගෙත ක්රමය ඔස්වස් (Online) 
දිගෙ හැ වරන සංවා ද යක ද වම දින වල 
පැවැත්වේ.

රාගෙවේ උම තු වවන් වහෝ බමන 
මතින් සාද පව ත්ව මින් වපමව තුන්වගේ 
දිනය සැම රීම වවනු වට නව අර්
ය කින්, දැකම කින් ඒ සඳහා වවනස් 
ම ආකා රවේ ප්රවේ ශ යක ලබා දී මට 
ඇතැම සංවි ධාන උත්සුක වූ ආකා
ර යක පසු ගිය කාලය තුළ වරි න්වර 
දකනට ලැබිණි. වමවර වකාවිඩ් අව දා
නම මඟ හ රවා ගෙනි මින් එවැනි වේ සිදු 
කිරී මට මාරගෙ ගෙත ක්රමය වයාදා ගෙැනීම 

නුව ණට හුරු ය.
රට තුළ පවත්නා වකාවිඩ්19 වසං ගෙ තය වේතු

වවන් ද නව වයෞවන වයෞව නි යන්, තරුණ තරු ණි
යන් සිටින්වන් අස හ න වයනි. ජීවි තය සුන්ද රව ගෙලා 
යා යුතු කාලවේ වකාවිඩ් නිසා ඔවුන් යම පම ණ කට 
වකාටු වී සිටී. සිර වී සිටී. එබැ වින් කලාව, සාහිත්  
මුසු කර මින් වරේමය පිළි බඳ නිවැ රදි සහ පැහැ දිලි 
දැකමක ඔවුන් තුළ ඇති කිරී මට වම වපමව තුන්වගේ 
දිනය වයාදා ගෙත හැකි ය. වත්මන් වපමව තුන්ට 
ජීවි තය සහ ආද රය පිළි බඳ මනා අව වබෝ ධ යක සහ 
දැකමක ලබා දීවම අව ශ්ය තා වක පැන නැඟී ඇති බව 
වපවන න්නට තිවේ. විවශ ්ෂ වයන් ම අනා ගෙත මේපි
යන් වීමට නිය මිත ඔවුන්, මේපිය පද විවේ තැබී මට 
සුදුසු පුේගෙ ල යන් බවට පත් කළ යුතු ය. ඒ වවනු වවන් 
වැඩි හිටි පර මප රාව විසින් තමන් සන්ත කවේ වන 
ගුණ ධරම,  ජීවි තා ව වබෝ ධය පිළි බඳ අත්දැ කීම දූ දරු
වන් අතට පත් කළ යුතුය. ඒ සඳහා වයාදා ගෙත හැකි 
කදිම දින යක වලස වපමව තුන්වගේ දිනය වපන්වා දිය 
හැකි ය. එදි නට වපමව තුන් සහ වරේමය ගෙැන කති කා
වක වගොඩ නැ ඟී මට වපමව තුන්ට ම ඉඩ දිය යුතු ය.  

 වග උ ත්්ත ර ක රුපවෝ
නූතන තරුණ පර පුර වනාමඟ යන බව කියන්වන් 

නම එහි වැඩි වගෙ කී මක ගෙත යුත්වත් ඔවුන්වගේ වැඩි හි
ටි යන් ය. වත්ම වනහි ඇතැම මේපි යන් තම දරු වන්ට 
අව වාද අනු ශා සනා දීමට සුදුසු මට්ට මක නැත. කකු
ළුවා ඇද යට යමින් පැට වුන්ට වකළින් යෑමට කීවමන් 
ඇති ඵලය කුම කදැයි විම සිය යුතුය. පැට වුන්ද 
උත්සාහ කරන්වන් මහ කකු ළුවා ගිය පාවර යෑමට ය. 

ඇතැම තරුණ තරු ණි යන්වගේ මවට, පියාට 
අනි යම සබ ඳතා එමට ය. එකී තත්ත්වය 
අත්ද කින දරු වවෝ එවැනි වේ සාමාන්ය 
සිදු වීම වලස පිළි ගෙැ නී මට උත්සාහ ගෙනිති. 
ඒ අතර වත්මන් ගීත නිරමාණ ආදිය තුළ ද 
අනි යම වරේමය ඉස්මතු කරන සහ සාධා ර
ණී ක ර ණය කරන වේ ගෙැේව පවතී. කලාව 
අව භා විත කරන ඇතැම කලා ක රු වවෝ ද 
වත්මන් තරුණ පර පු රට අත්ව ඇති ඉර
ණ මට වගෙ උ ත්ත ර ක රු වවෝ ය. වම ගෙැට ලුව 
ලිහා ගෙැ නීවම වගෙ කීම වැඩි හිටි පර පුර විසින් 
කරට ගෙත යුතු ය. තරුණ පර පු රට ජීවි තය, 
ආද රය සහ මානව සබ ඳතා පිළි බඳ නිසි 
අව වබෝ ධ යක වනාදු ණ වහාත් අප විසින් 
වගොඩ න ඟා වගෙන තිවබන ශි්ෂටා චා රය 
ඇස් පනා පිට කඩා වැවටනු ඇත. වමවර 
වපමව තුන්වගේ දිනය, පුහු ආවටෝ ප යට පම
ණක සීමා වනාවකාට, අර්ා න්විත සැම රු
මක කරා වගෙන යෑ මට සමස්ත සමා ජය තුළ 
ආක ල්ප මය වවන සක ඇති කළ යුතු  ය.    

කාංචනා සිරි ව ර්ධන

ආචාර්ය චනදිමා 
ගයාත්රි විපේ සු න්දර
පයෙෂ්ඨ කථි කා චාර්ය

සමාජ විද්යා 
අධ්ය ය නාං ශය

රුහුණ විශව වි ද්යා ලය

අඳුපරන එළියට යා යුතු
වැලනටයින සැමරුම

නූතන තරුණ 
පර පුර නනොමඟ 
යන බව කියනනන 
නම් එහි වැඩි 
වග කී මක් ගත 
යුතනත ඔවුනනගේ 
වැඩි හි ටි යන ය. 
වතම නනහි ඇතැම් 
මව්පි යන තම 
දරු වන්ට අව වොද 
අනු ශො සනො දීම්ට 
සුදුසු මට්ට මක 
නැත. කකු ළුවො 
ඇද ය්ට යමින 
පැටියන්ට නකළින 
යෑම්ට කීනමන 
ඇති ඵලය 
කුම ක් දැයි විම සිය 
යුතුය. පැටියන ද 
උතසොහ කරනනන 
මහ කකු ළුවො ගිය 
පොනේ යෑම්ට ය.
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පිටුව

2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදා

1 පිටුවෙන් ...

1 පිටුවෙන් ...

මහ කන්්නවේ... පාස්කු ප්රහා ර ය ගැ්න ...

මළ සි රුරු භූම දා ්නවේ...

පිළි ය න්්ද ලදී ...

ඉතිරි වකාවි ෂීල්ඩ් ...

ජ්න පති ...

භූම දා්න අෙ ස ර යට...

අත්ය වශ්ය භාණ්ඩ 27
හිඟ නැතිව පෙනන

ජනාධිපති ග�ෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ
රට හදන ග�ෞභාග්යගේ දැකමට අනුව මුදල්
ඇමැති, අ�මැති මහිනද රාජපක්ෂ මහතාගේ
උපගදස් පරිදි රජය විසින වී මිල දී �ැනීගේ
වැඩ�ටහන අඛණඩව ක්රියාතමක කරමින
2020/2021 මහ කනනගේ වී මිලදී �ැනීගේ
කටයුතුගේවනවිටතආරේභකරතිගේ.
ග�ාවියාට විගේ්ෂ වරප්ර�ාදයක දීගේ අර
මුණින ආරේභ කරන ලද ගතතමනය �හිත
වී මිල දී �ැනීගේක්රියාවලිය ගේ මහකනන
ගේදඑගල�මක්රියාතමකකිරීමටතීරණයකර
තිගෙනඅතර�ේො�හකීරි�ේොවීකිගලෝ
වක ග�ාවීනග�න මිල දී �නනා මිල ද ගේ
කනනගේදීරුපියල්2කිනඉහළදැමීමටතීර
ණයකරඇතැයිමුදල්අමාත්ාාංශයපව�යි.
ඒඅනුවඋපරිමගතතමනයසියයට14කවන
නිසිප්රමිතිගයනයුතු�ේො�හකීරි�ේොවී
කිගලෝේරෑේ01ක�ඳහාරුපියල්52කදඑමප්රමි
තිගයනයුතුනාඩුඇතුළුඅගනකුතවර�වලවී
කිගලෝේරෑේ 01ක �ඳහා රුපියල් 50කද ගදයි.
ගතතමනයසියයට14ඉකමවනහාසියයට22

ගහෝඊටවඩාඅඩු�ේො�හකීරි�ේොවර�
වලවීකිගලෝේරෑේ 01ක�ඳහාරුපියල් 46කද
එමප්රමිතිගේමනාඩුඇතුළුඅගනකුතවර�වල
වීකිගලෝේරෑේ01ක�ඳහාරුපියල්44කදගදයි.
දිස්්රික ගල්කේවරුන/ දි�ාපතිවරුනගේ
ගමගහයවීම මඟින සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වී
ගමෝල් හිමියන �හ �මුපකාර �මිති හරහා වී
මිලදී �ැනීගේ වැඩ�ටහන 2020/2021 මහ
කනනය�ඳහාදගපරපරිදිමක්රියාතමකකරනු
ලෙනඅතරගේ�ඳහාපළමුපියවරගල�රුපි
යල්මිලියන2,000කමහාභාණඩා�ාරයවිසින
ගේ වනවිටත දීඇත. දැනට �ේපූරණගයනම
පාගේඅක්රියතතතවගේපවතිනසුළුහාමධ්ය
පරිමාණවීගමෝල්හිමියනනඟාසිටුවීම�ඳහා
ඔවුනගවතවීමිලදී�ැනීම�ඳහාඔඩපණණය
(PledgeLoans)අරමුදල්රාජ්යෙැාංකුමඟින
දීමට රජයපියවර ග�නතිගෙනඅතර ගමහිදී
සුළුහාහාමධ්යපරිමාණවීගමෝල්හිමියනගේ
ආගයෝජන ණය අක්රිය �ණගේ පැවතියද
ඔවුනටඔඩපණණයපහසුකේ�තහැකිෙවද
මුදල්අමාත්ාාංශය�ඳහනකරයි.

2017 මැයි ම� 09 වන දින ගපාලිස් මත්රව්යකාරයාාංශගේ
ගපාලිස් පරීක්ෂක නිගයෝමාල් රාං�ජීව මහතා ඇතුළු නිලධාරි
කණඩායමක විසින පිළියනදල ප්රගේශගේ මත්රව්ය වැටලීමක
කරනලදඅවස්්ාගේදීඅදාළමත්රව්යජාවාරේකරුවන�ාංවිධා
නාතමක ගල�ක්රියාකර ගවඩිතැබීමකකරනලදි. එම ගවඩි
තැබීගමනගපාලිස්ගකාස්තාපල්වරයකුමියගියඅතරගපාලිස්
පරීක්ෂකනිගයෝමාල්රාං�ජීවමහතාඇතුළුතවතගපාලිස්පරී
ක්ෂකවරයකුට තුවාල සිදු විය. ගේ සිේධිගයන දරුවන තිගද
නකුටදතුවාල විය. එම දරුවනඅතරිනවය� 11ක වූදැරියක
ගරෝහගල්ප්රතිකාරලෙමිනසිටියදීමියගියාය.
ගේසිේධිය�ේෙනධගයනෙස්නාහිරදකුණඅපරාධවිමරශන
ඒකකයමගිනදීර්ඝවිමරශනයකකගේය.
ගමහිදීගපාලිස්ඔතතුකරුවකුගල�ගපනීසිටිමිනගේඅප
රාධය කළ පුේ�ලයකු ගල� ගමාගහාමඩ් මාහීර ගමාගහාමඩ්
නවාස්නැමැතතාහඳුනාග�නතිබුණි.
ගේපුේ�ලයාඅපාරාධයකිරීගමනඅනතුරුවඉනදියාවටපලා
ග�ාස්තිබුණි.
ගේඅපරාධයකිරීමටගවඩිකකකරුවනටගතාරතුරුදීමඅපා
රාධයටඅනුෙලදීමයනග�ෝදනාගමාහුටඑල්ලවීතිබුණි.
ඉනදියාගේ ඉනටරගපෝල් ශාඛාව මගින ගපගරදා (10) ගේ
පුේ�ලයාඅතඅඩාංගුවටග�නඇතිෙවනිලවශගයනගමරටට
දැනුේදීඇතිෙවගපාලිස්මාධ්යප්රකාශකනිගයෝජ්යගපාලිස්පති
නීතිඥඅජිතගරෝහණමහතාපැවසීය.
එම පුේ�ලයා ගේ වන විට ඉනදියාගේ මදුගරයි ප්රගේශගේ
මත්රව්ය කාරයාාංශගේ රඳවා තොග�න වැඩි දුර විමරශන
ගකගරන අතර ගමාහු ගකාච්චිකගඩ් ගපෝරුගතාට ප්රගේශගේ
ගමනමවැල්ලේපිටියගවනනවතතයනප්රගේශවලපදිාංචිවසිටි
ෙවටගපාලිස්පරීක්ෂණවලදීඅනාවරණයවීඇත.
ගේ�ැකකරුඉනදියාගේසිටශ්රීලාංකාවටග�නවා�ැනීමට
අවශ්යරාජ්යතාන්රිකක්රියාමාර�ගේවනවිටකරමිනපවතින
ෙවගපාලිස්මාධ්යප්රකාශකවරයාකියාසිටිගේය.
ගමාහු ඉනදියාගේදී අතඅඩාංගුවට පතව ඇතගතද මත්රව්ය
වරදක�ේෙනධගයනවනඅතරඑමවරදටඅදාළකරුණුගේ
වනවිටවිමරශනයගකගරමිනපවතිනෙවදඉනදියාගේඉනට
රගපෝල්ශාඛාවගමරටඉනටරගපෝල්ශාඛාවටදැනුේදීඇත.
ගමාහුපිළියනදලප්රගේශගේගවඩිතැබීගේසිේධිගේ�ැකකරු
ගමනම ගමරට මත්රව්ය�ේෙනධ වරදක �ේෙනධගයන අධි
කරණගේ විභා� ගවමින පවතින නඩුවක විතතිකරුවකු ෙවද
ගපාලිස්මාධ්යප්රකාශකවරයාවැඩිදුරටත�ඳහනකගේය.

සුභා ෂිණී වස්්නා ්නා යක සහ 
අනුර වරේම ලාල්

ගමරට ජනතාවට �හන �ැලසීම ගවනුගවන ස්්ාවරමිලකප්රකාශයටපතකළඅත්වශ්යභාණඩ27�ෑම
�ගතා�ශඛාවකටමඅඩුවකගනාවනගල�නිකුතකරනගල�
ගවගළඳඇමැතිආ�ාරයෙනදුලගුණවරධනමහතා�ගතා�
�භාපතිවරයාඇතුළුනිලධාරීනට උපගදස් දීඇත. ගකාවිඩ්
ව්යාප්තිය ගේතුගවන පීඩාවට පත ගමරට ජනතාවට �හන
�ැලසීමටස්්ාවරමිලකනියමකළගේභාණඩගේඅනුව�ෑම
�ගතා�ශාඛාවකටමස්්ාවරමිලනියමකළඉකුත08වැනිදා
සිටනිකුතකිරීමටකටයුතුකරතිගේ.
ජනතාවටදුන�හනයඒආකාරගයනලැගෙනගනදයනන
තමන නිරනතරගයන ග�ායා ෙලන ෙවත පාරිගභෝගිකයා
ගවතගුණතවගයනයුතුභාණඩ�ාධාරණමිලටදීමටතමන
භාණඩනිෂපාදකයන�මඟ�ාකච්්ාකරතිගෙනෙවතඉදි
රිගේදීඒ�හනතදීමටකටයුතුකරනෙවතගවගළඳඇමැති
ආ�ාරයෙනදුලගුණවරධනමහතාපැවසීය.

පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය පිළිෙඳ විමරශනය
කළජනාධිපතිගකාමි�ගේඅව�නවාරතාගේ
පිටපතක තමා ජනාධිපතිවරයාග�න ඉල්ලූ
නමුත ගේ ගවනගතක එය ගනාලැබුණු ෙව
අ�රදගුරු මැදුගර පැවති මාධ්ය හමුවකට
එකගවමිනඋනවහනගස්ප්රකාශකළහ.
“යේයේ ගේවල්වල�ත්තාව අපි ග�ායා
�ත යුතුමයි. ඒ නි�ා අපට ගේක ෙලාග�න
ඉනන ෙෑ. හැකි ඉකමනින ඒගක පිටපතක
ලැගෙනන �ලස්වනන. අනන එතගකාට
අපිටඒප්රේනයටවි�ඳුේග�ායා�නනපුළු
වනයැයිහිමිපාගණෝකීහ.
පාස්කු ප්රහාර ගකාමි�මට මාත �ාකෂි
දුනනා. ඒ ගවලාගවදීත මම ගකාමි�ගමන
ඉල්ලීමක කළා. ප්රහාරය වළකවනනට කට
යුතු ගනාකරපු අය �ැන විතරක ගනගමයි
ගේ ප්රහාරය පිටුප� ඉනගන කවුද කියලා
ගහායනනකියලා.ඉතිනමමෙලාගපාගරාතතු
ගවනවාගකාමි�මඒඉල්ලීමටසුභවාදීප්රති

�ාරයකදකවයියැයිමැල්කේකාදිනල්රාංජිත
හිමිපාගණෝ�ඳහනකළහ.
ගමහිදීපාස්කුප්රහාරයටඅදාළවශ්රීලාංකාව
තුළනීතිමයවශගයනයුකතියඉෂඨගනාවු
ගණාතඔෙවහනගස්කැමතිදඅනතරජාතික
අධිකරණයකටගිහිනයුකතියඉල්ලනනසූදා
නේදැයිමාධ්යගේදියකුනැඟුප්රේනයකටපිළි
තුරුදුනඋනවහනගස්.
“ සූදානේ. මම ෙලාගපාගරාතතු ගවනවා
අගප් නායකයන එගහම ගදයක ගවනනට
ඉඩගනාතියයිකියලා.ඒනි�ාමමෙලාගපා
ගරාතතු ගවනවා ඒ අය යහපත ප්රති�ාරයක
ගදයිකියලාගේනඩුගවනහාවාරතාතුළින.
වාරතාගවනපසුවරජයගමානවදකරනගන
කියලා අප ෙලනනටඕගන. එගහම ගනාවු
ණගහාතඅපඅනතරජාතික�ාංවිධානතිගය
නවාපිටරටවල.ඒ�ාංවිධානවල�හගයෝ�ය
අපිෙලාගපාගරාතතුගවනකටයුතුකරනවා.”
පැවසූහ.

බුද්ධිකා ඉඹු ලා්න
කෘඩියාග�ලනිකාගහවතපණුකරඳදුරලභශාකය�ේෙනධව
පැනනැඟීඇති�ැටලු�හ�තතතතවයඉස්මතුවතිගෙනගන
පරි�රඇ�යීේවාරතාවවිධිමතපරිදිගනාකිරීමෙැවිනඊටව�
කිවයුතතනග�ායාවිමරශනයකආරේභකිරීමටපරි�රඅමා
ත්ාාංශයතීරණයකරතිගේ.
එමවිමරශනගයනපසුගමයටව�කිවයුතතනටඑගරහිවවින
යානුකූලවපියවර�නනාෙවතඇමැතිවරයාඅවධාරණයකරයි.
කෘඩියාග�ලනිකාගහවතපණුකරඳශාකය�ේෙනධවඅව�න
තීරණය�නනාගතකඒ�ේෙනධවකිසිදුපියවරකගනා�නනා
ගල�වනජීවිඅධ්යක්ෂජනරාල්වරයාටහාමාර��ාංවරධනඅධි
කාරියටඋපගදස්දුනෙවපරි�රඇමැතිමහිනදඅමරවීරමහතා
පැවසීය.
ඊගේ(11)ගපරවරුගේපරි�ර�ාංවිධානනිගයෝජිතයනහාපාරි
�රික මාධ්යගේදීන පිරි�ක�මඟඇමැතිවරයා ගේ �ේෙනධව
කළ�ාකච්්ාවකදීගේෙැේඅනාවරණයකගේය.එහිදීපාරි�
රිකමාධ්යගේදීනගපනවාදුනගන�ාංවරධනව්යාපෘතික්රියාතමක
කිරීගේදීකරනපරි�රඅධ්යයනවාරතා�ැකසීගේකාරයාවලිගේ
�ැටලු�හ�තතතතවයනඇතිෙවයි.
�ේපහදාරළුව දුේරියගපාළඉදිරිපිටතිගෙනකෘඩියාග�ල
නිකා ගහවත පණුකරඳ ශාකය දුරලභ ශාකයක ෙව කල් තියා
අනාවරණයවීතිබුණතඅධිගේගීමාර�යඉදිකිරීගේදීඒ�ඳහා
කළපරි�රඅධ්යයනගේදීගේශාකයපිළිෙඳඅවධානයකගයාමු
කළානේදැනටඋේ�තවඇතිතතතවයවළකවා�ැනීමටහැකි
යාවතිබුණුෙවදඇමැතිවරයාපැවසීය.

මහින්්ද අලු තවග ්දර
ශ්රී ලාංකා ගටලිගකාේ �මා�ම ඉකුත 2020 ව�ගරදී රුපියල්
ගකෝටි2,400ක(රුපියල්බිලියන24)ආදායමකහිමිකර�ැනීමට
�මතවතිගේ.එමආදායමට�ාගප්ක්ෂවරුපියල්ගකෝටි1,710ක
(රුපියල්බිලියන17.1)මුදලක�ෘජුහාවක්රෙදුවශගයනරජයට
ග�වාතිගේ.
ඒඅනුවඑම�මා�ගේගමගහයුේලාභයසියයට27කිනපමණ
ඉහළ ග�ාස් තිගෙන අතර ෙදු පසු ලාභය සියයට 25ක කැපී
ගපගනන වරධනයක අත කර ග�න තිගෙන ෙවද ගකාවිඩ් 19
ව�ාං�තතතතවයගේතුගවනඅභිගයෝ�ාතමකතතතවයහමුගේ
වුවදරුපියල්ගකෝටි790කවරධනයකළඟාකර�ැනීමටහැකිව
තිගෙනෙවදශ්රීලාංකාගටලිගකාේආයතනයපව�යි.
�ත වූ මූල්ය වර්ෂය තුළ �මූහගේ ආදායම රුපියල් ගකෝටි
9,110ක(රුපියල්බිලියන91.1)දකවාවරධනයවූඅතරඑයසිය
යට 6කව�රිනව�රවරධනයකි.ෆයිෙර�ෙඳතාජාලයපුළුල්
කිරීම�ඳහා දියතකරනලදකඩිනේ වැඩපිළිගවළ �හ ජාං�ම
ග්ෝඩ්ෙෑනඩ් ගස්වා අාංශගේ ඇතිවූ වරධනය ගේතුගවන ඉහළ
නැාංවුණුග්ෝඩ්ෙෑනඩ්ආදායගේවරධනය�මූහගේ�මස්තආදා
යේවරධනයටප්රධානවශගයනගේතුවිය.PEOTV�හධාරක
ගස්වා(CarrierServices)ආදායමද�තවූමූල්යවර්ෂයතුළ
වරධනයවිය.

ව්නල්කා මැ්ද වග ්දර
මත්රව්යග�ෝදනා �ේෙනධගයනවරදකරුවනෙවටතීරණය
කර අධිකරණයවිසිනමරණදඬුවේනියම කරනුලැෙසිටින
සිරකරුවනඑල්ලාමැරීමටහිටපුජනාධිපතිමමත්රීපාලසිරිගස්න
මහතා�තතීරණයටඑගරහිවග�ානුකරතිබූමූලිකඅයිතිවාසි
කේගපත�ේලෙන�ැප්තැේෙරම�06වැනිදා�ලකාෙැලීමට
පාං�පුේ�ලගරේෂඨාධිකරණවිනිසුරුමඬුල්ලකඊගේ(11)තීනදු
කගේය.
හිටපුජනාධිපතිවරයාගේඑමතීරණයක්රියාතමකවීමවළකව
මිනනිකුතකරනලදඅතුරුතහනේනිගයෝ�යද�ැප්තැේෙරම�
07ගතකෙලපැවැතගවනපරිදිදීර්ඝකරනලදි.
විජිතමලල්ග�ාඩ,එල්.ටී.බී.ගදහිගදනිය,මුරදුප්රනානදු,එස්.
තුගරයිරාජා�හ�ාමිණීඅමරගස්කරයනමහතමමහතමීනග�න
යුතුපාං�පුේ�ලගරේෂඨාධිකරණවිනිසුරුමඬුල්ලකහමුගේගේ
ගපත�ේඊගේ(11)කැඳවනලදි.
ගරේෂඨාධිකරණයගේෙවතීනදුකරනුලැබුගේමරණදඬුවේ
නියමව සිටින සිරකරුවන පිරි�ක �හ සිවිල් ක්රියාකාරිකයන
ඇතුළුපිරි�කග�ානුකරතිබූමූලිකඅයිතිවාසිකේගපත�ේඅධි
කරණයහමුගේකැඳවූඅවස්්ාගේදීය.
දැනටමරණදඬුවමනියමවසිටිනඑස්.�ගනෂ,ගමාගහාමඩ්
මිතාර,හනීෆාප්රහීේනවාස්,එස්.ඒ.සුගරෂකුමාර,සු්මනියේ
ප්රනියමූරති,ගක.එච්.�මගේ�න්රදා�,එච්.ගක.ජයතිලක,එන.
ඒ.නිශානතඅල්විස්නැමැතතන�හවිකල්පප්රතිපතතිගකන්රය,
මහා�ාරයසී.ගුණරතන,ආ�ාරයකළණගස්නාරතනයනසිවිල්
ක්රියාකාරීනවිසිනගේගපත�ේග�ානුකරතිගේ.
ගේගපත�ේවලව�උතතරකරුවනවශගයනනීතිපති,අධික
රණඇමැතිවරයා,ජනාධිපතිගල්කේ,ෙනධනා�ාරගකාම�ාරිස්
ජනරාල්,ශ්රීලාංකානීතිඥ�ාං�මගේ�භාපතිජනාධිපතිනීතිඥ
කාලිාං�ඉනදතිස්�යනමහතමමහතමීනනේකරනුලැෙසිටිති.
ගේක්රියාවශ්රීලාංකාවඅස්�නකරඇතිඅනතරජාතිකප්රඥප්ති
උල්ලාං්ඝනය කිරීමකි. ගමගල� මරණ දඬුවම ලැබූ සිරකරුවන
අතරිනසිේගදනකුගතෝරාමරණදඬුවමනියමකිරීමමූලිකඅයි
තිවාසිකේඋල්ලාං්ඝනයකිරීමකි.එෙැවිනගේක්රියාවතුළිනතම
මූලිකඅයිතිවාසිකේකඩවීඇතිෙවටප්රකාශකරනගල�දගේ
ගපත�මවිභා�යටග�නඅව�නවනගතකමරණදඬුවමක්රියා
තමකකිරීමවළකවාලනඅතුරුනිගයෝ�යකනිකුතකරනගල�ද
ගපත�ේකරුගවෝසියගපත�ේවලිනඉල්ලාසිටිති.ගපත�ේකරු
වනගවනුගවනජනාධිපතිනීතිඥවරුනවනඑේ.ඒ.සුමනතිරන,
�ාංජීවජයවරධනයනමහතවරුගපනීසිටියහ.

ඇමැති බන්දු ල වගන් උප ව්දස්

රන්ජනපගේ මන්රී ධුර යට 
ෙැනවූ අතුරු නිපයෝ ගය 
16 දා පෙක් දීර්ඝ කරයි

ව්නල්කා මැ්ද වග ්දර
අධිකරණයට අපහා� කිරීගේ වරදට ව�ර හතරක ෙරපතළ
වැඩ�හිතසිරදඬුවේනියමවසිටිනරනජනරාමනායකමහ
තාගේපාරලිගේනතුමනත්රීධුරය�ේෙනධගයනකිසිදුපියවරක
ගනාග�නදැනටපවතිනතතතවගයනමපවතවාග�නයනගල�
පාරලිගේනතු මහ ගල්කේවරයාට නියම කරමින පනවා ඇති
අතුරුනිගයෝ�යලෙනමාරතුම�16වැනිදාගතකෙලපවතවන
පරිදිදීර්ඝකිරීමටඅභියා�නාධිකරණයඊගේ(11)තීරණයකගේය.
සියපාරලිගේනතුමනත්රීධුරයඅගහෝසිකිරීමවළකවනගල�
ඉල්ලාරනජනරාමනායකමහතාග�ානුකළරිට්ගපත�මදඑදින
�ලකාෙැලීමටතීරණයගකරිණ.
අභියා�නාධිකරණ�භාපතිවිනිසුරුඅරජුනඔගේගස්කර�හ
අභියා�නාධිකරණ විනිසුරු මායාදුනගන ගකාරයා යන මහ
තවරුනහමුගවහිගේගපත�මකැඳවනලදි.
එහිදීගපත�ේකරුගවනුගවනගපනීසිටීමටනියමිතජනාධි
පතිනීතිඥෆයි�රමුස්තාපාමහතාගඩාංගුගරෝ�යයැයි�ැකකළ
හැකිගරෝගීතතතවයකිනගපගළනෙැවිනඅධිකරණයටපැමිණී
මටගනාහැකිෙවදනවමිනගමෝ�මකග�ානුකරතිබුණි.
එම ගමෝ�ම �ලකා ෙැලූ විනිසුරු මඬුල්ල ගපත�ම ගවනත
දිනයකකැඳවනගල�ගමෝ�මමඟිනකරතිබූඉල්ලීමටඅව�ර
දුනගනය.
ගේගපත�මටඅදාළවනිකුතකරඇතිඅතුරුතහනේනිගයෝ
�ගයහි  'දැනට පවතින තතතවය' යනන පාරලිගේනතුගේ
ක්ානායකවරයාවිසිනවැරදිගල�අවගෙෝධකරග�නඇතැයි
ජනාධිපතිනීතිඥඑේ.ඒ.සුමනතිරනමහතා�ඳහනකගේය.ඒ
�ේෙනධවකිසිවකුටගෝ්ෂාගරෝපණයකළගනාහැකිෙවතඑය
ගමරටඅධ්යාපනක්රමගේවරදකෙවතඔහුප්රකාශකගේය.ගකගස්
වුවදඑමඅතුරුනිගයෝ�යඊළඟදිනයගතකදීර්ඝකරනගල�ඔහු
අධිකරණගයනඉල්ලාසිටිගේය.
එම ඉල්ලීම �ේෙනධගයන විරුේධතවයකනැති ෙවනීතිප
තිවරයා ගවනුගවන ගපනී සිටි රජගේනීතිඥආ�ාරය අවනති
ගපගරරාමහතමිය�ඳහනකළාය.
කරුණු�ලකාෙැලූඅධිකරණයගපත�මමාරතුම� 16 දින
කැඳවීමටතීරණයකගේය.

සුභා ෂිණී වස්්නා ්නා යක
ශ්රී ලාංකාව හා අගමරිකාව අතර කළ ෙවට �ැක කරන කුෂ
නැමැතිමහාපරිමාණමත්රව්යජාවාරමකගතාරතුරුඅනාවරණය
කර�ැනීමටශ්රීලාංකාගරගුමත්රව්යපාලනඅාංශය�මතවීතිගේ.
ගුවන තැපෑල ඔස්ගස් කටුනායක ගුවන ගතාටුගපාළට එවා
තිබූමත්රව්යග්ෑේ1,150කගේවනවිටගරගුඅතඅඩාංගුවටග�න
තිගෙනඅතරඑහිවටිනාකමරුපියල්ලක්ෂ80කටඅධිකෙවගරගු
අධ්යක්ෂජනරාල් විශ්ාමිකගේජරජනරාල් විජිත රවිප්රියමහතා
පැවසීය.
ගේමත්රව්යගතා�යපාර�ල්5කඅසුරාතිබීඇත.ගේමත්රව්ය
ගරගුවටපැමිණිපසුගරගුවටඅයතගුදමක�ෙඩාකරතිබීඇත.
ගමහිඅයිතිකරුවකුඑයමුදාග�නයෑමටගනාපැමිණීමගේතුගවන
�ැකසිතූගරගුනිලධාරීනඑමලිපිනඔස්ගස්විමරශනආරේභ
කිරීගමනපසුගේජාවාරමපිළිෙඳගතාරතුරුගහළිකර�ැනීමට
�මතවීතිගේ.ගකගස්ගවතතඑමපාර�ල්වලලිපිනව්යාජලිපින
ෙවටගතාරතුරුතහවුරුවීමත�මඟඅදාළපාර�ල්ගතා�යවිවෘත
කිරීමටගරගුඅධ්යක්ෂජනරාල්වරයාඋපගදස්දීඇත.
ශ්රීලාංකාගරගුමත්රව්යපාලනඅාංශගේවිසිනකරනලද�ාර්ක
වැටලීේවලිනඑකකවනගේකුෂමත්රව්යගතා�යවැඩිදුරවිම
රශන�ඳහාශ්රීලාංකාගපාලිසිගේමත්රව්යනාශකඅාංශයගවත
භාරදීතිගේ.

ස්ෙර්ා විවේ වකෝන් සහ සන්ධ්ා කරු ් ා රත්න 
පහගරේණිගේශිෂ්යතවවිභා�ගේකඩඉේලකුණුප්රමාණයඅනිසි
ගල�ඉහළදැමීමගේතුගවනඉහළලකුණු�තදරුවන�ැලකිය
යුතු�ාංඛ්ාවකටජනප්රියපා�ලකටඇතුළතවීගේඅවස්්ාවඅහිමි
වීඇතැයිවිපක්ෂනායක�ජිතගරේමදා�මහතාපාරලිගේනතුගේදී
ඊගේ(11)ප්රකාශකගේය.
ගේගේතුගවනදරුවනදැඩිඅ�හනයටත,මේපියනදැඩිඉච්්ා
භාං�තවයටතපතවඇතැයිදවිපක්ෂනායකවරයා පැවසීය.ගේ
�ේෙනධගයන�මාජයතුළදදැඩිකතාෙහකනිරමාණයවීඇති
ෙව�ජිතගරේමදා�මහතා�ඳහනකගේය.
පසුගියව�ගරශිෂ්යතවකඩඉේලකුණුප්රමාණය184කවූරාජ
කීයවිද්යාලගේ,ගමවරකඩඉේලකුණුප්රමාණය193කද,ගකාළඹ
විශාඛාවිද්යාලගේ186කවූකඩඉේලකුණුගමවර194කවශගයන
ද,මහනුවරධරමරාජවිද්යාලගේ182කවූකඩඉේලකුණුගමවර
192කගල�දඉහළග�ාස්තිබීමගේතතතවයපැහැදිලිවනිරූප
ණයකරනෙවදවැඩිදුරටතපැවසීය.

කුමුදු වහට්ටි ආ රච්චි සහ සුභා ෂිණී වස්්නා ්නා යක

රුපියල්බිලියන 51.98කමුදලක�ාවද්යගල�පරිහණයකළ
ගදවැනි ෙැදුේකර වාං�ාව �ේෙනධගයන එවකට හිටපු මුදල්
ඇමැතිරවිකරුණානායක,මහෙැාංකුහිටපුඅධිපතිඅරජුනමගේ
න්රන,පරපචුගවල්ගට්ෂරීස්�මා�ගේඅධ්යක්ෂඅරජුනඇගලෝසි
යස්ඇතුළු11ගදනකුටඑගරහිවනීතිපතිවරයාගකාළඹමහාධික
රණයහමුගේනඩුපැවරීමටසූදානේගවයි.
එමනඩුවවිභා�කිරීම�ඳහාවිගේ්ෂ්රිපුේ�ලවිනිසුරුමඬු
ල්ලක පත කරන ගල�ට නීතිපතිවරයා අ�විනිසුරුවරයාග�න
ඊගේ (11) ඉල්ලීමක කළ ෙව නීතිපතිවරයාගේ �ේෙනධීකරණ
නිලධරිණීරජගේඅධිනීතිඥනිශාරාජයරතනගමගනවියපැව
සුවාය.
හිටපුමුදල්ඇමැතිරවිකරුණානායක,හිටපුමහෙැාංකුඅධි
පතිඅරජුනමගේන්රන,පරපචුගවල්ගට්ෂරීස්�මා�ගේඅධ්යක්ෂ
අරජුනඇගලෝසියස්එහි�භාපතිගජෆ්රිගජෝශප්ඇගලෝසියස්එහි
අධ්යක්ෂවරුනවනකසුනපලිගස්න,අජාන�ාරදියපුාංචිගේවා,
�ාං�රපිල්ගල් පදුමනාදන, ඉනදික �මන කුමාර, රනජන හුලු
�ල්ගල්,පුෂපමිත්රගුණවරධනහාපරපචුගවල්ගට්ෂරීස්�මා�මට
එගරහිව එගස් අධිග�ෝදනා ග�ානුකරන ෙවනීතිපතිවරයාගේ
�ේෙනධීකරණ නිලධරිණී රජගේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරතන
ගමගනවියවැඩිදුරටතපැවසුවාය.
2016මාරතුම�29හාමාරතු31අතරකාලගේදීපැවැතිමහ
ෙැාංකුෙැඳුේකරගවනගේසිගදකකදීරුපියල්බිලියන51.98කමුද
ලක�ාවද්යගල�පරිහරණයඇතුළුඅධිග�ෝදනාමතවිතතිකරු
වනටඑගරහිවනඩුපැවරීමටගමගස්තීරණයකරතිගේ.
රහස්ගපාලිසියවිසිනපවරනලදගේසිේධිය�ේෙනධගයන
වනනඩුවගකාටුවමගේස්ත්රාතඅධිකරණයහමුගේදැනටපවතින
අතර�ැකකරුවන08ගදනකුහටමගේස්ත්රාතවරයාවිසිනඇප
නියමකරතිබිණි.
හිටපු මහ ෙැාංකු අධිපති අරජුන මගේන්රන හා පරපචුගවල්
ගට්ෂරීස්�මා�ගේඅධ්යක්ෂවරයකුවනඅජාන�ාරදියපුාංචිගේවා
යන�ැකකරුගවෝවිගදස්�තවසිටිති.
ගේ අතර මහ ෙැාංකු ෙැඳුේකර සිේධියට අදාළව හිටපු මුදල්
ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා ඇතුළු 12  ගදනකුට එගර
හිවපවරාඇතිනඩුගේවිමරශනඅව�නෙවඅපරාධපරීක්ෂණ
ගදපාරතගේනතුවගමෝ�මකග�ානුකරමිනගකාටුවමගේස්ත්රාත
ප්රියනතලියනගේමහතාහමුගේඊගේ(11)දැනුේදුනගනය.

මල්ල ෙ පි ටිය සමූහ අනුර දිසා ්නා යක

වයඹපළාතකෘෂිකරමගදපාරතගේනතුවයටගතපාල
නයවනවාරියගපාළකෘෂිකරමගදපාරතගේනතුගේකෘෂි
කරමග�ාවිගපාගේඅනියේපදනමමතව�ර25කපමණ
ගස්වයකළ26ගදනකුතමඅයිතිවාසිකේඉල්ලාවහලයක
උඩට නැඟ ගපගරදා (10) උදෑ�න සිට උේග්ඝෝ්ෂණයක
නිරතවසිටියහ.
ගේ26ගදනාඅතරින24ගදනකුකානතාවනවීමසුවි
ගේ්ෂතවයකි.

ශිවරෝමි අබ ය සිිංහ 

ගේශපාලන පළි�ැනීේ ග�වීගේ ගකාමි්ෂන �භා වාරතාව
�ේෙනධගයනවිපක්ෂයඑකගපරමුණකගල�අධිකරණයඉදි
රියටයෑම�ඳහා�ාංවිධානයවනගල�හිටපුඅග්ාමාත්එක�ත
ජාතිකපක්ෂනායකරනිල්වික්රමසිාංහමහතාපක්ෂගේනිලධා
රීනටඋපගදස්දීතිගේ.
�මඟි ජන ෙලගේ�ගේ පාරලිගේනතු මනත්රී හිටපු ඇමැති
හරීනප්රනානදුමහතාපසුගිය�ඳුදාරනිල්වික්රමසිාංහමහතාහමුවී
ආණඩුගේ ප්රජාතනත්ර විගරෝධී �මනට විගරෝධය දැකවීම �ඳහා
විපක්ෂගේපක්ෂඑකවී�ාදනගපරමුණටඑකවනනැයිඉල්ලීේ
කළඅවස්්ාගේදීගේ�ේෙනධගයනද�ාකච්්ාකළෙවටවාරතා
ගේ.
අධිකරණකටයුතු�ැන�ාකච්්ාකිරීම�ඳහාපක්ෂනායකයා
විසිනඅද(12)දිනහව�එක�තජාතිකපක්ෂනීතිඥකණඩායේ
රැස්වීමකදකැඳවාතිගේ.

කටාන, මිරිස්වතත ප්රගේශගේ නීතිවිගරෝධී අයුරින පවතවා
ග�නගියආයුධ�ෙඩාවකවටලාගිනිඅවි�හඋණඩගතා�යක
හා �ැකකරුවකු අතඅඩාංගුවට �ැනීමට ගපාලිස් විගේ්ෂ කාරය
ෙළකායඊගේ(11)�මතවිය.
ගුවනහමුදාබුේධිඒකකයටලදගතාරතුරකමතගේවැටලීම
කරඇති අතර ගිනි අවි 8ක�හඋණඩ 1,171ක ගමහිදී ග�ායා
ග�නතිගේ.
ගමගස්ග�ායා�තඇතැේගිනිඅවිවිගේශරටවලනිෂපාදිත
ගිනිඅවිෙවගපාලිස්විගේ්ෂකාරයෙළකායපව�යි.ග�ායා�ත
ගිනිඅවි, උණඩ�හ �ැකකරු වැඩි දුර විමරශන�ඳහා කටාන
ගපාලිස්ස්්ානයටභාරදුනෙවදගපාලිස්විගේ්ෂකාරයෙළකාය
�ඳහනකරයි.

බුද්ධි කරු ් ා රත්න
භාවිතය �ේෙනධගයන විවිධ රටවලින මතගේදාතමක අද
හස්පළගවමිනතිබුණදඔකස්ෆරඩ්ඇස්ට්ාග�නිකාගකාවිෂීල්ඩ්
ගකාගරෝනා මරදන එනනත ගලෝක ග�ෞඛ් �ාංවිධානය විසින
අනුමතකරතිගේ.
ගකාවිඩ්නවප්රගේදය�ඳහාදගේඑනනතභාවිතකළහැකි
ෙවටතවය�අවුරුදු65ටවැඩිපිරි��ඳහාදගේඑනනතනිරගේශ
කරනෙවටතගලෝකග�ෞඛ්�ාංවිධානයප්රකාශකරතිගේ.
වයස්�තපිරිස්�ඳහා ගේඑනනතගනාදීමටයුගරෝපා�ාං�
මගේරටවල්කිහිපයකදැනටමතතීරණයකරතිගෙනපසුබිමක
ගලෝකග�ෞඛ්�ාංවිධානයගේනිරගේශයදීමවිගේ්ෂතවයකි.

ගමරටටලැබුණුඇස්ට්ාග�ගනකාඑනනතමාත්රාලක්ෂපහ
ප්රමුඛතාවඅනුවග�ෞඛ්කාරයමණඩලයට�හආරක්ෂකඅාංශ
නිලධාරීනටලොදුනෙවතඑනනතලො�ැනීමටනියමිතවසිටි
පුේ�ලයනග�න ගොගහෝගදනකු එම එනනත ලොග�න අව
�නෙවතග�ෞඛ්ගස්වානිගයෝජ්යඅධ්යක්ෂජනරාල්විගේ්ෂඥ
මවද්යගේමනතගේරතමහතාපව�යි.
තවදමදනිකවගමමඑනනතලො�ැනීගේඅඩුවකගපනනුේ
කරනෙවදගහගතමපැවසීය.

ගකාවිඩ්මළසිරුරුභූමදානයකිරීම�ේෙ
නධගයනවන�ැ�ට්නිගේදනයනිකුතකිරීම
කවදාකරනගනදයනන�ේෙනධගයන�මඟි
ජනෙලගේ�යපක්ෂගේපාරලිගේනතුමනත්රී
මුජිෙර රහුමාන නැඟූ ප්රේනයකට පිළිතුරු
ගදමින රාජ්ය ඇමැතිවරිය ගේ ෙව ප්රකාශ
කළාය.
එහිදී වැඩි දුරටත අදහස් දැකවූ ඇමැතිව
රිය �ඳහන කගේ ගකාවිඩ් මරණ භූමදානය
�ේෙනධගයනඅව�නතීරණය�නුලෙනගන
ග�ෞඛ් අමාත්ාාංශය විසින පත කර ඇති

විගේ්ෂඥකමිටුවවිසිනෙවයි.
එම අවස්්ාගේදී නැඟී සිටි පාරලිගේනතු
මනත්රී රාවුෆ් හකීේ මහතා �ඳහන කගේ
ගකාවිඩ්ආ�ාදිතමළසිරුරුආදාහනය�ේෙ
නධගයනවනස්්ාවරයඅ�මැතිවරයාපාරලි
ගේනතුගේදී �ඳහන කළ ෙවයි. එෙැවින
ජනාධිපතිවරයා, අ�මැතිවරයා ප්රමුඛ රජගේ
ස්්ාවරය ප්රකාශ කර ඇති ෙැවින විගේ්ෂඥ
කමිටුගේ අව�න තීනදුව තව දුරටත අවශ්ය
ගනාවන ෙවද රවුෆ් හකීේ මහතා ප්රකාශ
කගේය.

පාකිස්තාන අ�මැති ඉේරාන ඛාන මහතා
ට්විටරපණිවිඩයකමඟිනසියප්ර�ාදයපළකර
ඇති අතර ශ්රී ලාංකාගේ අගමරිකානු තානාප
තිනිඇගලයිනාබී.ගටප්ගලට්ස්මහතමියදඑම
තීරණය අ�ය කරන ෙව ට්විටර පණිවිඩයක
මඟිනදනවාතිගේ.ට්විටරපණිවිඩයකනිකුත
කරනපාකිස්තානඅ�මැතිවරයාශ්රීලාංකාරජය
�තගේතීරණය�ේෙනධගයනසිය�තුටපළ
කරතිගෙනෙවදකියාසිටී.ශ්රීලාංකාඅ�මැති
මහිනද රාජපක්ෂ මහතා ශ්රී ලාංකා පාරලිගේ

නතුගේදීදුන�හතිකය�ාදරගයනපිළි�නනා
ෙවදගහගතමගපනවාදීඇත.
ගේ අතර ශ්රී ලාංකාගේ අගමරිකානු තානා
පතිනි ඇගලයිනා බී. ගටප්ගලට්ස් මහතමිය
ට්විටර පණිවුඩය නිකුත කරමින අ�මැතිව
රයාගේතීරණයඅ�යකරනඅතරශ්රීලාංකාව
අනතරජාතික ග�ෞඛ් පිළිගවතට අනු�තවීම
හා ආ�මික අයිතීනට �රු කිරීම ධනාතමක
පියවරක ගල� �ලකන ෙවට �ඳහන කර
තිගේ.

පාරලිගේනතුවටපැමිණීගමනපසුඅ�මැතිමහිනදරාජපක්ෂ
මහතා�මඟපාරලිගේනතුගේ�භා�රභයටපිවිසිජනාධිපතිව
රයාගපරවරු10.15සිට10.50දකවාවිනාඩි35කපමණකාලයක
එහිඅසුනග�නසිටිගේය.හිටපුජනාධිපතිමමත්රීපාලසිරිගස්න
මහතාදඒවනවිට�භා�රභගේඅසුනග�නසිටිගේය.
ජනාධිපති ග�ෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පාරලිගේනතුවට
පැමිණිඅතරඑතුමා�භාවටප්රවිෂටවනවිටරාජ්යඇමැතිඅජිත
නිවාඩ්කේරාල්මහතාමනත්රීවරයකුවිසිනවිම�නලදප්රේනය
කටපිළිතුරුගදමිනසිටිගේය.
අ�මැති මහිනද රාජපක්ෂ මහතා �මඟ �භා �රභය ගවත
පිවිසිජනාධිපතිවරයාපැයකටආ�නනකාලයකඑහිරැඳීසිටි
මිනමනත්රීවරුනගේකතාවලට�වනදුනගනය.

වාරි ය පොළ පගාවි පොපේ
අනි යම් පේවිකාපවෝ 24ක් 

වහ ල යට නැඟ විපරෝ ධ ො වක

පටලි පකාම් ආදා යම 
පකෝටි 2,400ක්

පේශ ො ලන ෙළි  ගැ නීම් 
වාරො වට එපර හිව 
එක පෙර මු ණ කින 

උසාවි යමු
- රනිල්

එලලා මැරී මට එපරහි
පෙතසම් සලකා බැලීම 

සැපෙැ ම්බර 6 දා

බැඳු ම්කර වංචා වට රවි-අරජුන
ඇපලෝ සි යේ ඇතුළු 11කට 
එපර හිව නඩු දානන සූදා නම් 

නීති පති

ක්ඩ ඉම් ලකුණු වැඩි කිරී පමන
සිසු ෙරු වනට ්ජන ප්රිය ොසල 

අහිමි පවලා -සජිත්

නීති වි පරෝධි අවි ගබ ්ඩා වක්
කටා පනන පසායා ගනී

අවයක් අතඅ ඩිං ගු ෙට
ගිනි අවි 8ක් - උණඩ 1,171ක්

ෙණුකරඳ ගපේ ගැට ලුව ආපේ 
ෙරි සර අග යී ම්වල 

වැරදි නිසයි
විම ර්ශ්න අර ඹයි

පකාවි ෂීලඩ් එනන ෙට
WHO අනු මැ තිය

මහා ෙරි මාණ කුෂ් මත්රව්ය 
්ජාවා ර මක සුල මුල 

පහළි පවයි
අවම රි කාවේ සිට ගුෙ නින් එෙලා
වටි නා කම ලක්ෂ 80කට අධි කයි
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2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදා

උතුරු පළාත් විශේෂ 
රසුල දිල්ාර ගමශේ
  
යාපනයශික්ෂණර�ෝහරේදී
පළමුවතාවටසිදුකළලිංගික
සිංක්ාන්ති සැතකම සාර්ථක
වීමතසමඟමරමරතකපිරිමි
යකු වශරයන් සිටි පුද්ගලයකු
කාන්තාවක බවට පත වූ බව

යාපනය ශික්ෂණ ර�ෝහරේ
ශල්ය වවද්ය විරේ්ෂඥ ඉල
න්රචෙලයන් පේලවන් මහතා
පැවසීය.  මඩකලපුරේ පදිංචි
22 හැවිරිද තරුණයකු රේ
අන්්දමට ලිංගික සිංක්ාන්ති
සැතකමට භාජනය රකාට
ඇතිඅත�ඒසඳහාපැය 12ක
කාලයක්ගතවීතිරේ.

රමා�ටුව, කේර්දමුේල, ඊබට් රේන් අිංක 84
බීනිරවරේපදිංචිඑච්.දීපා්දමයන්තිසිේවා (55)
මහතමිය්දරුණුවකු්ගඩුර�ෝ්ගයකින්රපරළයි.
ඇයටඉතා ඉකමණින්ඒ රපාසිටිේවර්ගරේ
වකු්ගඩුවකබද්ධකළයුතුබවවිරේ්ෂඥවවද්ය

ඒ.එේ.එේ.නසීරමහතා්දන්වාසිටී.එබැවින්පින්
කැමතිඅයකුර්ගන් වකු්ගඩුවකබලාරපාර�ාතතු
වනඅත�වකු්ගඩුවක්දන්දයහැකිඅයකුරවරතාත
දු�ක්ථනඅිංක0710992928ටරහෝ0769605674ට
දැනුේර්දනරලසකාරුණිකවඉේලාසිටී.

යාෙ නය ශික්ෂණ පරෝහ පේදී ෙළමු වතා වට 
ලිංගික සිංක්ාන්ති සැතක මකකෘෘඩියා සෙල නිකා ශාකය 

නිරු ප ද්රි තව ඉවත් කර 
සවන තැනක සරෝප ණය කළ හැකියි

රූට් පබෝේ කලා ශීේපී 
සූරි ය වැව ජනක ජය ලාේ 

සූරි ය වැව විශේෂ -
නුවන් ජය ශේ කර
   
්ගේපහ දා�ළුව ප්රරද
ශරේ ඇති රලෝකරේ ව්දවී
යාරේතරජනයටලකවඇති
කෘෘඩියා රසලනිකා ශාකය
මධ්යමඅධිරේගීමාර්ගරේඉද
කිරීේරේතුරවන්ඉවතකිරීමට
සිදු වීඇතිබවත එම ශාකය
එම ේ්ථානරයන් නිරුපද්රිතව
ඉවතක� රවනත ේ්ථානයක
ර�ෝපණයකිරීමටහැකිබවත
සූරියවැව වැලවැව පදිංචි
ප්රවීණඋද්යානඅලිංක�ණහා
රූට්රබෝේකලාශිේපීජනක
ජයලාේමහතාපැවසීය.
ප්රවීණ උද්යාන අලිංක�ණ
හා රූට් රබෝේ කලා ශිේපී
ජනකජයලාේමහතාරමරේ්ද
කීය.
වන සතව හා වෘක්ෂලතා
ආඥාපනතයටරතආ�කෂිත
ශාකයක රලස හඳුන්වන රේ
ශාකයරේවනවිටරලෝකරේ
ව්දවීයාරේතරජනයටලකව
ඇති ඉතා දුරලභ ශාකයක.
පසුගියදනකීපරේමමාමාධ්ය
මගින් දැකකා ්ගේපහ දා�ළුව
ප්රරදශරේ පිහිටා රේ අතිදු
රලභ ශාකය මධ්ය අධිරේගී
මාර්ගරේඉදකිරීේරේතුරවන්
කපාදැමීමටසිදුවඇතිබවයි.
එරමන්ම රේ සේබන්්ධරයන්
විවි්ධ ආචොරය, මහාචොරය

වරුන් හා පරිස�රේදීන් පවා
රේසේබන්්ධරයන්විවි්ධඅ්ද
හේපළක�නවාමාදැකකා.මා
පුිංචිකාරේසිටම්ගහරකාළ
සමඟ ජීවත වුණු අරයක. මා
වෘතතීය හැටියට ක�න්රන්
රූට්රබෝේකලාවහාඋද්යාන
අලිංක�ණයයි.
මම රබාරහාම ව්ගකී
රමන් කියනවා. රේ ශාකය
කපා ඉවතකළ යුතුනෑ. රේ
ශාකයට කිසිදු හානියක සිදු
රනාක� රේතිරයනේ්ථාන
රයන්  ශාකය ඉවත ක�
රවනත පරිස� පද්ධතියක
පිටුවීරේහැකියාවතිරබනවා.
මා රබාරහාම ව්ගකීරමන්
රේ ප්රකාශයක�න්රන්. රමහි
ඇති මුේ පද්ධතිය හා ්ගස
පිහිටා ඇති ේවභාවය පිළි
බඳව පරීක්ෂාවකින් පසු රේ
්ගසසිටුවීමහාඒපිළිබඳඅ්ද
හේදැකවියහැකියි.රමානවා
වුණත රේ ්ගස නිරුපද්රිතව
රවනත ේ්ථානයක ආ�කෂි
තවසිටුවියහැකිබවමාව්ග
කීරමන්කියනවා.ඒසඳහාවන
තාක්ෂණයහාදැනුමමාසතුව
තිරබනවායැයිපැවසීය.
ඒ අනුව අපි්ද ඔහුරේ වැඩ
පිළිබඳරසායාබැලීමකනි�ත
වුරණමු. එහිදී අපට දැකිය
හැකිවුරේජනකමහතාවිසින්
්දකුරේවිවි්ධසිංවර්ධනකට
යුතුවලදීඉවතකිරීමටරයෝජි

තව තිබූ රබාරහාමයක මහා
රූේස්ගේරූට්රබෝේකලාවට
අනුව එම ේ්ථානවලන් ඉවත
ක�රවනතේ්ථානවලර�ෝප
ණය ක� ඇති බවයි. ඕනෑම
ේ්ථානයකට පුිංචි පැළරේ
සිටර්ගඩිහැර්දනමහාරූේස
්ගසක වුව්ද නියම තාත්ෂණ
රයන් යුකතව ්ගලවා රැර්ග
නවිත සිටුවා නඩතතු ක�දී
මට ජනකමහතා ්දකවන්රන්
අපූරු සමතකමකි. එරමන්ම
මහා ්ගේවල අතු ්ගරේ තිබි
යදීම තාක්ෂණික ක්මයක
ඔේරේ මුේ අද්දවා රැර්ගන
ර්ගාේ සිටුවීම ක�න්රන් මේ
ශාකයට කිසිදු හානියක සිදු
රනාක�ය.
එරමන්ම පසුගිය උඳු
වප් රපාරහෝ දන ්දකෂිණ
ලිංකාරේ ප්ර්ධාන සිංඝනා
යක,ඇඹිලපිටිය රබෝධි�ාජ
විහා�ේ්ථානරේ විහාධිපති
ඕමේරප් රසෝභිත හිමිපා
ණන්රේ ඉේලීමකට අනුව
හලාවත, මා�විල,හාේපන්විල
ග්රීන් ෆාේ ආයතන පරිශ්රරේ
පිහිටාතිබුඅඩි110උසකරඳහි
වට ප්රමාණය අඩි 22ක වු හා

මූල පද්ධතිරේ
වට ප්රමාණය
අඩි 28කත�ේවු
විශාල රබෝධීන්
වහන්රේ නමක
්ගස පිහිටි
ේ්ථානරේ සිට
කිරලෝ මීටර
30කටත වඩා
වැඩි දු�කින් පිහිටි නිකවැ�
ටිය, බිිංගිරිය, �ේනායකපු�
අරිය්ධේමා�ාම විහා�ේ්ථාන
රේදීර�ෝපණකිරීම්දසිදුක�
තිබුරේඑහිසිටිසියලුර්දනා
පුදුමයටපතක�මිනි.එරමන්ම

ජනක මහතා රේ වන විට
�ට වටා රමවැනි විශාල
ප්රමාණරේ ්ගේ සිය ්ගණ
නකසිටුවාතිබීම්දවිරේ්ෂ
තවයකි.
0711692179ඔහුරේ  දු�
කතනඅිංකයයි.

වකු ග ඩු වක දන්දී ජීවි ත යක පේරා ගනිමු

ජනක ජයලාල් මහතා රසනායකපුර නැවත ඉන්දවූ අඩි 110ක් උස, වට අඩි 22ක් වූ බ�ෝ රුක

1986 අංක 32 දරන පන“” සංෙශ–ත 1961 අංක 29 දරන මහජන බැං— පනෙ’ 
29  වග”“ය යටෙ’ —“ ’”•ම

මහජන බැං—ව -  “”ව
ව“නා ෙ–පළ”

’–ධ ෙවෙ–’ෙ“ ”•ම
බ—නා“ර පළාෙ’, ගපහ ”—කෙ ”ග“ව ඉඩ •යාප”ං— “ෙ ෙකා”ඨාසයට අය’  ක•නායක 
“”ව නගර සභා “මාව “ළ ෙකා•ෙගාඩ පාෙ•, ප•ු”ගහව’ත නැමැ“ ඉඩම.

ඉඩෙ’ මාණය : අ”. - (අ”. 0 “. 0 ප. 3.65)
”ශාල ඉඩම සහ ෙගාඩනැ“”ල

මහජන බැං—ව ”’” අප ෙවත පවරන ලද බලය යටෙ’ අප ”’”  

2021 මා“ මස 03 වන බ—— ”න ෙප.ව. 11.00 ට 
මහජන බැංව, “”ව ශාඛා ප’“ෙ“ 
’–ධ ෙවෙ–’ෙ“ ”ණ• ලැෙ•.

ෙමම ෙව”ෙ–’ය  COVID 19 “යා ””ෙවළට අ•ගත ෙව“” ෙසෟ“ අමා“ාංශය ”’” “—’ කරන 
ලද ’• මා•ෙගපෙ–ශය”ට අ•’ලව පව’ව• ලැෙ•.

රජෙ ගැස” ප–ෙ 1998.05.06 ”නද, ෙ”• “–—, ”න“ණ සහ “නකර” –ව’ප’වල 1998.04.10 
”නද පළකර ඇ“ ෙව”ෙ–’ ෙයජනා ’”•මට අවධානය ෙයා“ කර”න.

ෙ–පළට ”“ම
“”ව හ””ෙය” ෙකා•ෙගාඩ පාරට හැ“ සැ. 3/4  පමණ “ය ”ට ප”•ය හ””ෙ ව ප’”  අ—ළ ෙ–පළ 
”“ටා ඇත.
ෙග•ෙ ”මය
ෙව”ෙ–’ය අවසානෙ සා•ථක ගැ•ක” ”’” පහත සඳහ” ප’” “” “ද”,  “ද•” ෙග”ය –“ය.
 01. ගැ• “ෙල” 10%  (’යයට දහය)
 02. පළා’ අ“කා’ෙ බ” සඳහා පළා’ අ“කා’යට 1%  (’යයට එක)
 03. ෙව”ෙ–’ක”ෙ” ෙකා“—  “දල වශෙය” ”—“ “ෙල” 2 1/2  (’යයට ෙදකහමාර)
 04. •”ක” හා “ෙ“දකෙ” ගා—“ වශෙය” ”. 1,500.00.
 05. ”—“ ”යද සමග ෙවන’ ගා—“ ෙවෙතා’ එම “දල
 06. ”—“ සහ“කය සඳහා “–දර ගා—“
ගැ• “ෙල” 90%  —  “දල ”—“ ”න ’ට ”න 30  ඇ“ළත කළමනාක” මහජන බැං—ව  “”ව 
ශාඛාව ෙවත ෙග”ය –“ය
ඉහත සඳහ” කරන ලද ප’” කළ “ද” ”න 30  ඇ“ළත  ෙනාෙග–වෙහා’,  ’නටම’ ෙගවා ඇ“ ගැ• 
“ද•” 10% ක “දල ආප” ෙනාෙග•මට සහ නැවත ෙ–පළ  ”’මට බැං—වට අ”“ය ඇත.

““ක ඔ“– සහ ෙවන’ අ—ළ ”—තර පහත සඳහ” •”නෙය” ලබාගත හැක.
ාෙ–—ය කළමනාකාර,
මහජන බැංව, ග’පහ ාෙ–—ය ධාන කායාලය,
අංක 131, •වර පාර,  බැ—’මහර, “”ෙගාඩ. 

”රකථන අංක : 033-2222325, 033-2225008, 033-2231901
ෆැ”— අංක : 033-2226165, 033-2226741

"ඉහත ෙව”ෙ–’ය ෙපර ’ “ම•” ෙතාරව නවතා ගැ”ෙ / අවලං• •“ෙ •ණ අ”“ය  බැං—ව ස“ය"

ෙෂා”ම සහ සමර””ම
එකම රට”, එකම ෙව”ෙ–’ක”ෙව”.
වසර 128ක ෙ—වා –’ට’වය සම“”.

“ධාන කා•යාලය   නගර ක•යාලය
24, ෙටා’”ට” පාර, මහවර. 6ඒ, ෙෆයා• ’”” ගා•ඩ”, ෙකාළඹ 8.
”රකථන : 081-2227593 ”රකථන : 0112671467, 0112671468
”රකථන/ෆැ”— : 081-2224371 ”රකථන / ෆැ”— : 0112671469
ඊෙ” : schokmankandy@sltnet.lk ඊෙ” : schokman@samera1892.com

ෙව• අඩය : www.sandslanka.com

SINCE 1892
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�.ෙ�.ම��ද - වැ� ගම ස�හ 

යැ�� මාන � ක �ව ෙය� ��, ත�-
ණ ය� ෙ�ශ පා ල න ඥ ය� ප� පස යන 
�ගය අව ස� කර ��, ත� ණ යාෙ� 
ආක�ප ෙවන ස� ඇ� කර �නට 
ෙයෟවන සමාජ �ාපා රය තව � ර ට� 
ශ�� ම� කළ �� බව මාතර ���� 
පා�� ෙ��� ම�� ��න රණ වක 
මහතා පැව �ය.  

ඒ මහතා ෙ� බව පැව �ෙ� ප� � ය� 
ජා�ක ත�ණ ෙ�වා සභාෙ� මාතර 
��� ම� �ථාන ශ්රව ණා ගා රෙ� පැව� 
මාතර ���� ෙයෟවන සමාජ ස�ෙ� ල-
න යට එ�ෙව ��. 

ම�� ව රයා එ�� ෙමෙ�ද අද හ� 
���ය.  

"ෙයෟවන සමාජ හා ෙයෟවන සමා-
ජ ව �� ප� භා � රව �තන ත�ණ 
��ස සමග ස�බ �ධව වැඩ �� ෙම� 
මට අ�� � ම� �ෙබ නවා. ෙයා�� 
පා�� ෙ��� ම�� ව �� සමග වැඩ 
කර �නට අව �ථාව ලැ�ණා. ෙ� 
යා�ත්ර ණය ��� එ� යට එන ත�ණ 
��ස අ�� �� ය කට �ත�න �� ව�. 
��ධ ෙ��� මත ෙ�ශ පා ලන කර� 
ලැ� ව� ඔ�� ��යා ප� පස ෙ�ශ පා ල-
නය කෙ� නැහැ. ත� ණ ය� ෙ�ශ පා ලන 
��� ම කට එන �ට බලා ෙපා ෙරා�� 

ෙව�ෙ� �� යා ව�. ෙ�ශ පා ලන ���-
ම කට ආව� ඇතැ� ත� ණ ය� ෙෆා� 
එ�ක ග� ෙද� කර ��, ප්ර�න ය� 
ඇ� ෙවා� එය ට� �� � ර� ලබා �, 
එ� �ෙයන අ�ස� කරන ෙ�ඛ න-
යට නම ඇ� ළ� කර ග�නවා. ඔ�� 
එත න� බලා ෙපා ෙරා�� ෙව�ෙ� 
�� යා ව� ලබා ගැ� ම�. ත� ණ යාෙ� 
ෙවන� �ය �� කාර ණය එය�. යැ�� 
මාන � ක �ව ෙය� ��ය ���. ආ�ම 
��වා ස ෙය� �� තය ජය ග�න ආකා-
රය ෙයෟවන සමාජ �ාපා රය ��� 
ලබා ෙදනවා. ෙ�ශ පා ල �ක �ත�න 
�� ව� ත�ණ, ත� � ය� රටට අව� 
ෙවනවා. ෙයෟවන සමා ජ ව �� එ� යට 
එන ෙබාෙහා ත� ණ ය� අෙන� ත�-
ණ ය�ට වඩා ෙවන�. ෙ� වැඩ � � ෙවළ 
තව � ර ට� ශ�� ම� කළ ���.  

�ෂණ කාලය �ළ �� � ත�ණ 
සංහා ර ෙය� ෙ� රටට අව� ��ග ල ය� 
අ�� � �ෙබ නවා. ඔ�� �ව ��ණා 
න� ඇතැ ම� පා�� ෙ� ��ෙ� ඉ�න 
��ණා. ෙ� ��ස නැ� �ෙම� පා��-
ෙ� ��ෙ�, ප්රාෙ� �ය සභාෙ� ��ත-
ය� ඇ� � �ෙබ නවා. ෙ� ෙ�� ෙව� 
ෙ�ශ පා ල � කව �ත�න බැ� ෙකාට ස� 
ඒ තැ�ව ලට ඇ�� �ෙබ නවා. ෙ� රෙ� 
ස�ප� �ෙබ නවා. ෙලාකෙ� ෙහාදම 
�� � ම� අෙ� රෙ� �ෙබ නවා. වසර 

2500 කට එහා �ය මානව ��ඨා චා ර ය� 
අෙ� රටට �ෙබ නවා. ෙලාකෙ� ෙවන� 
රජ ව� ��ෙ� නැ� ෙ�ලා වක අෙ� 
රජ ව� ෙලාකෙ� රට ව� ආක්ර ම ණය කර 
�ෙබ නවා. එෙහම රට� ෙ�ක.

ත� ණයා අ�� �� ය කට �තන තැන-
කට ෙයා� කළ ���. ඔ�� ෙ�ශ පා ල-
�ක වශ ෙය� �තන ෙදය� ෙනාෙව� 
මා අද හ� කර�ෙ�. �� තෙ� ප්ර�න ය� 
ආවම ෙ�ශ පා ල � කව ��� ගත ���. 
මට අ� �� 30ට ක�� පා�� ෙ� �� වට 
ය�නට ලැෙබ නවා. න�� ෙ� ක්රම ෙ�-
දය �ළ ත� ණ ය �ට නාම ෙයාජ නා ව-
�ව� ලැෙබ�ෙ� නැහැ.   

සැබැ ��ම ෙ�ශ පා ල න යට එන වා-
න� ය� ෙ�ශ පා ල �ක ප� ල කට ෙහා 
ස�බ �ධව ��ය ���.ෙ� ක්රම ෙ� දය 
ෙවන� �ය ���. ත� ණයා ෙ�ශ පා ල-
න යට පැ� �ය ��� .ඒ සදහා අව� 
ප� �ම සක� ��ම අෙ� වග � ම�" 
යැ� ��න රණ වක මහතා ෙප�වා 
��ෙ�ය.

ෙම�� අද හ� ��� මාතර අ� ෙ�ක 
���� ෙ�ක� ක�� වැ�ල ෙ�වා 
මහතා ෙයෟවන සමාජ �ාපා රය ��� 
��ධ �ෙ�ත්ර ව �� ත�ණ, ත� � ය� 
�� � ඇ� බව�, ජා�ක ත�ණ ෙ�වා 
සභාව ඉ� කර� ලබන ෙ�වාව ප්රසං ස-
�ය බව� ෙප�වා ��ෙ�ය.

�.එ�.ඒ.�.ෙ�ම පාල
නාෙගාඩ ස�හ  

 
ගා�ල ��� �කෙ� අ� පහ � ක� ස�ත 

පාස� සඳහා ��ත කාල ෙපා� ප� හා ඇ� �� 
�� මට අව� රා�ක ප��ා ��ෙ� වැඩ ස-
ට හ න� ප� � ය� උ� ගම ප්රෙ� ශ ෙ�� පැවැ-
���.  

එම අව �ථා වට ප්රධාන ආරා �ත අ��තා 
ෙලස සහ භා� � වැ� � ක �මා�ත අමා� 
ගා�ල ��� �කෙ� අ� පහ � ක� ස�ත පාස� 
සඳහා ෛව� රෙ�� ප� රණ මහතා ��ත-
කාල සඳහා ෙපා�ප� ප� �ාග කළ අ� �� 

ෙ�. ජපා නෙ� ප්ර�ඛ ෙපෙ� ආය ත න ය� 
ෙවන 'KIRIN BEVERAGE' ආය ත නය 
හා'ISOKURA' ආය ත නය ම�� �� මය 
�ය ක �වය  � ���.  

ෙමම අව �ථා වට �ට� �ෙයා� අමා� 
ෙබන� �ෙ�, ගා�ල ���� පා�� ෙ��� 
ම�� ඉ�� ෙ�ඩං ෙගාඩ, ෙන�ව ප්රාෙ�-
�ය සභා සභා ප� අ�.එ�.�.���, නාෙගාඩ 
ප්රාෙ� �ය සභා සභා ප� �ම� ��ට� නාෙගා-
ඩ � තාන, තව ලම ප්රාෙ� �ය සභා සභා ප� 
ෛව� බ��ල �ෙ� ෙ� කර යන මහ �ව �� 
හා �� හ �ප � ව ��, පාසැ� ද� �� ය� ඇ�� 
�� ස� සහ භා� �හ.    

ම��ද අ� �ෙග දර   

ආ��ක සහ ෙයා � තා වය ��� ��ම සඳහා � ලංකාව හා 
ජපා නය ක�� සමා ෙලා ච නය ෙකාට සම කා �න වශ ෙය� 
අ�ළ වන �ෙ�ත්ර ය�� සහ ෙයා � තාව තව � ර ට� තහ �� 
��ම සඳහා එකඟ � �ෙබන බව �ෙ�ශ කට �� අමා �ාං ශය 
පව ස�.   

� ලංකා - ජපාන ප්ර� ප�� සංවා දෙ� ෙදවැ� වටය �ෙ�ශ 
අමා �ාංශ ෙදෙක� ෙ��ඨ �ල ධා ��ෙ� ම�ට �� අ�ත-
�ජාල සාක �ඡා ව� වශ ෙය� ෙපෙ�� (10) පැවැ� අව �ථාෙ� 
ෙමම එක ඟ තා වට පැ�ණ �ෙ�.   

� ලංකාව සහ ජපා නය අතර වා�තා ගත ෙ�ශ පා ලන හා 
සං�කෘ �ක අ�ත� �යා කා � �වෙ� ශ�� ම� පද නම ��-
බ ඳව �� ප� කර ��, ෙදපා ��ව යම ජා�ක, කලා �ය හා 
ජා� �තර ම�ට �වල ප්ර� ප �� මය ප්ර� ඛතා රා� ය� �� බ-
ඳව සාක�ඡා කර �ෙබන අතර, ෙදරෙ� ෙපා� අ� ලා ෂ ය� 
ඉ� කර ගැ�ම සඳහා එ�ව කට �� �� මට �ර ණය කළ බවද 
එම අමා �ාං ශය �ය�. ඉ�� ය� සාග රය �ළ, �� �� පද-
න� කර ග� ස� �ය �� ෙව ළක වැද ග �කම හ� නා ග�නා ලද 
අතර, බ� පා ���ය ෙ�� කා වල ස� �ය සහ ෙයා � තාව සහ 
අෙ�ා� සහ ෙයා ගය වැ� � �� ��ම සඳහා වන ඒකා බ�ධ 
ප්රය �න ය� අඛ �ඩව �� මට ෙදපා ��ව යම �ර ණය කර 
�ෙ�. �ෙ�ශ අමා �ාං ශෙ� ෙ�ක� අ�� රා� මහා චා�ය ජය-
නා� ෙකාළ ඹෙ� මහතා � ලාං�ක �ත �� සට නාය ක �වය 
�� අතර, ජපා නෙ� �ෙ�ශ කට �� �� බඳ ෙ��ඨ �ෙයා� 
ඇමැ� ෙමා� ටෙකෙයා මහතා ජපාන පා��වය ෙමෙහ ය �ය.   

ම��ද අ� �ෙග දර  

� ලංකාව සහ එ�ස� ජන ප දය 
අතර පව �න ස�බ �ධ තා ව තව� ඉහළ 
තල ය කට ෙගන යාම අර �� කර ෙගන 
‘අම �කා-�ා�ත ලාං� ක ය�ෙ� ජාලය’ 
�� �වා �ෙබන බව අෙම �කා එ�ස� 
ජන ප දෙ� � ලංකා තානා ප� ර� නාථ 
ආ�ය �ංහ මහතා ප්රකාශ කර�.  

� ලංකා තානා ප � ව රයා ෙ� බව සඳ-
හ� කර ඇ�ෙ� � ලංකාෙ� අ� මා න ව� 
73 වැ� �ද හ� සැම �ම �� �ෙත� 
එ�ස� ජන ප දෙ� ෙවා�ං ට� නග රෙ� 
� පැවැ� සැම �� උ�ස ව යට සහ භා� 
ෙව��.   

� ලංකා රජෙ� ව�ත මාන ප්ර� ඛතා 
සහ � ලංකා - එ�ස� ජන පද හ� �කා-
� �වෙ� නව මාන ය� �� බ ඳව ක�� 
��� තානා ප � ව රයා, අෙම �කා එ�ස� 
ජන පද ජනා � ප� ෙජා බ� ඩ� මහතා 
ෙවත ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ 
මහතා ��� මෑතක � යැ� �බ පැ�� 
ප� � ඩ ෙය� ෙහෙතම ‘ෙපා� ජන තා වෙ� 
ජන ව ර ම� මත පද න� � මෙ� නාය ක-
�වය යටෙ� � ලංකාව, එ�ස� ජන ප දය 
සමඟ පව�නා බ� �ධ හ� �කා � �වය, 
අෙ�ා� ෙගෟර ව ය ��, හ�� ව� නා-
ක ම �� සහ ෙපා� අව �තා මත පද න�ව 
තව � ර ට� ශ�� ම� �� මට කැප � ��න 
බව සඳ හ� කළ බවද �� ප� කර �ෙ�.  

� ලංකාව හා එ�ස� ජන ප දය අතර 
ව�ත මා නෙ� පව�නා බ� �ධ සබ ඳතා 
ෙවත �ය අව ධා නය ෙයා� කළ තානා-
ප � ව රයා 2020 ඔ�ෙතා �බ� මාසෙ� 

� එ�ස� ජන පද රා� ෙ�ක� ම� ක� 
ෙපා��ෙයා මහ තාෙ� � ලංකා සංචා රය 
� ලංකාව ෙකෙර� එ�ස� ජන පද රජය 
ද�වන වැද ග �ක මට ක�ම සා�� ය� 
බවද පැව �ය. ෙමම සංචා රය ෙදර ට ටම 
��පා ���ක හා කලා �ය වැද ග �ක ම� 
ඇ� අංශ ගණ නා ව�ම ඉහ ළම ම�ට �� 
සාක�ඡා �� මට ෙ�� කා ව� සැප� බව� 
� ලංකාෙ� ආ��ක හා ජා�ක ආර �ෂක 
අ� ෙයා ග ය�ට ��ණ �ම, ප්ර� ස �ධා නය 
ශ�� ම� ��ම සහ ෙ��ය යා�ත්ර ණ-
ය� ��� මානව �� ක� ප්රව �ධ නය හා 
ආර�ෂා ��ම ස�බ �ධ ෙය� මානව 
�� ක� ස�බ�ධ �ම �ශන ෙකා� ෂ� 
සභාව ඇ� ඵව, නව රජය ��� ෙගන 
ඇ� �ය වර �� බ ඳව රා� ෙ�ක �ව රයා 
�� ව� �� මට ද එය අව �ථා ව�  �� 

බවද ෙහෙතම පවසා ඇත.  
අෙම �කා එ�ස� ජන ප දය �රා ��� 

��න � ලාං�ය ස�භ ව ය� ස�ත ��� 
ඒක රා� ��ම අර �� කර ග � �� ප� �ය 
ජන වා� 31 වන �න තානා ප� කා�යා-
ලය ��� �ය� කළ ‘අම �කා-�ා�ත 
ලාං� ක ය�ෙ� ජාලය’ �� � �ෙ� �� 
අර �ණ ඇම �කා එ�ස� ජන ප දය �රා 
��� ��න � ලාං�ය ස�භ ව ය� ස�ත 
��� ��� කර�නා � ��ධ �යා කා ර-
ක� සඳහා සහාය �ම�, එ�ස� ජන ප දය 
ස�බ �ධ ෙය� වන � ලංකාෙ� අව �තා, 
එන� � ලංකාව ෙව� ෙව� ෙප� ��ම, 
� ලංකාෙ� ආ��ක �� �ව සහ සමාජ-
සං�කෘ �ක කට �� සඳහා ඔ��ෙ� සහ-
ෙයා ගය ගැ� ම� බව පැහැ �� කර �ෙ�.  

එ�ස� ජන ප ද ෙය� ප්රා�ත 27 ක 
�ව �වන � ලාං�ක ��� ෙමම නව 
වැඩ � � ෙවළ ෙවත ද�වන ලද කැප-
�ම සහ සහ ෙයා ගය �� ෙම� තමා 
තව� ෛධ�ය ම� � බව පැව� ර� නාථ 
ආ�ය �ංහ මහතා එ�ස� ජන ප දෙ� 
�ය �ම ප්රා�ත ආව ර ණය වන ප�� ෙමම 
ජාලය ��� �� මට තානා ප� කා�යා ලය 
ඉ� �ෙ� � කට �� කරන බවද පැව �ය. 
ෙමම ජාලය හරහා එ�ස� ජන ප දෙ� 
� ලාං�ය ස�භ ව ය� ස�ත �� සෙ� 
අව �තා ස� රා �ම ද, ඔ��ව �ය ම��ම 
හා ස�බ�ධ කර තබා ගැ�ම ද ෙම�ම 
එ�ස� ජන පද - � ලංකා ස�බ �ධ තා-
වය තව� ඉහළ තල ය කට ෙගන යාෙ� � 
උ�ෙ� රක ෙලස කට �� ��ම ද �� ව� 
ඇතැ� ද ෙහෙතම ��වා සය පළ කර 
�ෙ�.   

���කා ඉ� ලාන  

ෙපබ ර වා� 14 �නට 
ෙයෙදන වැලැ �ට �� �නය 
ෙහව� ෙප�ව ��ෙ� �නය 
�� �ෙත� “ආද ර යට පැළ-
ය�”න�� නව �� ෙරාපණ 
වැඩ ස ට හ න� �යා �මක 
�� මට ප� සර අමා �ාං ශය 
��� �ය වර ෙගන ඇත.  

ප� සර අමා� ම��ද 
අම ර �ර මහ තාෙ� සංක �ප-
ය කට අ�ව �යා �මක වන 
ෙමම වැඩ ස ට හන, �ර �ල 
වැව ඉ�ම�ෙ� � අද (12) 
ඇමැ � ව ර යාෙ� ප්රධා න �ව-
ෙය� ඇ� ෙඹන අතර එ�� � 
පැළ 5,000� ෙරාප ණය ��-
මට �ය වර ෙගන �ෙ�.   

 ෙප� �ව ළ� ��� ෙමම 
� පැළ ය� ෙරාප ණය කරන 
අතර, ෙ� සඳහා එ�වන සෑම 
ෙප� �ව ළ කෙ� අතට පැළ 
ලබා �ම ප්රෙ� ශෙ� වෙයා-
වෘ�ධ ෙගා� මහ �ව �� 
ම�� �� මට කට �� ෙයා� 
ඇත. ෙප�ව ��ෙ� �නය 
�� �ෙත� ෙරාප ණය කරන 
ෙමම පැළ �ක බලා ගැ�ෙ� 
වග �ම ද එම ෙප� �ව ළට 
භාර �මට �ය � තය. ප�-
සර අමා �ාං ශය ��� ෙ� 
වන �ට ආර�භ කර �ෙබන 
"��ම ෙදන ��" ජා�ක 
�� ෙරාපණ වැඩ සට හ නට 
සම ගා �ව “ආද ර යට පැළ-
ය�” �� ෙරාපණ වැඩ ස ට-
හන �යා �මක ෙ�.    

�ස�� �තා රණ  

සැහැ�� ���ය �ාපෘ �ය නතර කෙ�, එම 
�ාපෘ � ෙය� ෙකා� ප්රෙකා� ගණ නක ෙකා�� 
�ද ල� ගැ� මට එ� යහ පා ලන ආ��ව සැලැ-
�ම� සක� කර ෙගන �� බැ�� �ස ජපා නය 
හා  ව�ම� ආ��ව අතර ඇ� ප්ර�න ය� 
ෙ�� ෙව� ෙනාවන බව මහා මා�ග අමා� 
ෙජා��ට� ප්රනා�� මහතා පැව �ය.   

මහා මා�ග අමා� ෙජා��ට� ප්රනා�� ෙ� 
බව ප්රකාශ කෙ� මා� ෙ� � ය� ��� සැහැ�� 
���ය �ාපෘ �ය �� බඳ අසන ලද ප්ර�න ය කට 

�� �� ෙද��.  
ඒ �� බ ඳව වැ� � ර ට� අද හ� ��� අමා �-

ව රයා ෙමෙ�ද �ය.  
"අ� සැහැ�� ���ය �ාපෘ �ය නතර 

කෙ� ජපා නය හා අෙ� ආ��ව අතර �ෙබන 
ප්ර�න ය කට ෙනෙව�. එම �ාපෘ � ෙය� ෙකා� 
ප්රෙකා� ගණ නක ෙකා�� �ද ල� ලබා ගැ� මට 
එ� යහ පා ලන ආ��ව සැලැ �ම� සක� කර-
ෙගන ��� �ස�. ෙ�ක අ� වෙ�ම ෙ� රෙ� 
ප්රග � �� ජන තා ව� ද�නවා. එම සැහැ�� 
���ය �ාපෘ �ය ෙව� වට නව කැල� පාලෙ� 
�ට අ� � � �ය ද�වා මං�� හත ර� ස�ත 
��� මත �ෙවන අ� ෙ�� මා�ග ය� ඉ� �-
� මට අපෙ� ආ��ව කට �� කර නවා. ෙමම 

මා�ගය ඉ� � �ම ��� ජන තා වට ප්රමා ද ය �� 
ෙතාරව ක� න �� පෑ� ය ෙගාඩ �ට අ� � �-
�ය ද�වා ගම� �� මට අව කාශ ලැෙබ නවා. 
ෙමම සැහැ�� ���ය �ාපෘ �ය සැල �� කෙ� 
ම��ද රාජ ප�ෂ මැ� �මා ෙ� රෙ� ජනා � ප� 
�රය දරන කාලෙ� �. න�� යහ පා ලන ආ�� 
සමෙ� එම �ාපෘ �ය භාරව �� අමා � ව රයා 
එම �ාපෘ �ය ෙවන� කරලා අ�ක �ය ද ම �� 
එය ආර�භ �� මට සැල �� සක� කළා. එම 
�සා ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මැ� �මා 
ප්ර� ඛව අෙ� ආ��ව එම �ාපෘ �ය අව ලං� 
�� මට ප්ර� ප �� මය ��� ව� ග�තා.  

අපෙ� ආ��ව �ෙ�ශ රට ව� සමග ��� 
ස�� �� අව ලං� කර නවා �යලා ජ� පය සමග 

�ප �ෂය අපට ෙචාදනා කර නවා. හ�බ �ෙතාට 
වරාය අ� �� 99 ඒවා ෙදක කට බ� ��නා ප�-
�ය යහ පා ලන ආ��ව. යහ පා ලන ආ��ව 
තම� ෙ�වා �ය�ල පැව �ෙ�. අද වරාය ෙව�-
ෙව� ෙප� ��න බ� ත රය එ� හ�බ �ෙතාට 
වරාය ෙව� ෙව� ෙප� ��ෙ� නැහැ. ඒ ෙව�-
ෙව� ෙප� �ට� �� ත රය �ෙ� �ලා යහ පා ල-
නය හ�බ �ෙතාට වරාය ��කා. අ� ෙලාකෙ� 
රට ව� සමග ගැ�� ඇ� කර ෙගන ස�� �� 
කඩ �� මට බලා ෙපා ෙරා�� ෙව�ෙ� නැහැ. 
අ� �ෙ�ශ රට ව� සමග �ත්ර �� �� ෙව ත� අ�-
ග ම නය කරන ආ�� ව�. 69 ල�ෂ ය� ජන තාව 
අ�ට ඡ�දය �ලා �ෙබ නවා. අ� ඒ හැෙමා ෙ�ම 
හඩට ඇ� �ක� �ය ���." ය� ෙව�ද පැව �ය.    

උ�� - ද�ණ, නැ     ෙගන �ර - බට �ර 
නැ ෙගන �ර ආ� ��� ෙවන ස �� ෙතාරව 
අ�ා පන අමා �ාං ශෙ� ස�ප� පාස �ව ලට 
ෙබ� �මට කට �� කරන බව අ�ා පන ඇමැ� 
මහා චා�ය �.එ�. ��� මහතා පැව� ය.   

ඇමැ � ව රයා ෙ� බව පැව �ෙ� ප� � ය� 
යාප නෙ� කළ සංචා රය අත ර �ර යාප නය රද-
�� ජ��� �න ප්ර ගා ස� �� ය� සමඟ රද �� 
�ල �ෙවෙ� කළ සාක �ඡා වක � ය.  

යාප නය රද �� �� ය� එ�� ම� කළ ක�� 
ද සලකා බල �� අද හ� ��� අමා � ව රයා,  

'ෙ� වන �ට අෙ� ආ��ව උ�ර හා නැෙග-
න �ර �ස �ය �� සහ මැ� හ ��ය �� ප්රධාන 
�ෙ�ත්ර ෙලස අ�ා ප නය, කෘ� ක�මා �තය 
සහ �වර ක�මා �තය හ� නා ෙගන �ෙබ නවා. 

ඒ ඒ �ෙ�ත්ර ය�ට �� ෙ� �ත වැඩ ස ට හ� සහ 
සැල �� ෙ� වන �ට� �යා �මක ම�ටෙ� පව-
� නවා. අ� වාද �වාද මත �ර සක ෙනා� ෙ� 
වැඩ ස ට හ �වල ප්ර� ඵල ගැ� මට උ��ක �ය 
���. �ෙ� ෂ ෙය� ම ෙ� පළා �වල � ද� ව�ට 
�ංහල භාෂාව ඉගැ ��ම ඉතා වැද ග�. ද�ෙ� 
පාස �වල ෙ� වන �ට ෙදමළ භාෂාව ඉගැ ��ම 
ඉතා සා�ථක ෙලස කර ෙගන යනවා. ඒවෙ� 
ම උ�� සහ ද�ෙ� පාස� අතර අෙ�ා� 
සබ ඳතා පව �වා ෙගන යෑම අ� ශ �� ම වැද-
ග�. �ංහල ඉෙගන ගැ� මට ෙ� පළා �වල ද�-
ව �ෙ�� �ෙබ�ෙ� ඉහළ උන �� ව�. ෙම� 
ප්රධාන ගැට �ව � �ෙබන �� �ඟය �ර �ම 
සඳහා අමා �ාංශ ම�ට �� අව� �ය� �ය වර 
ග�නට ෙපෙරා�� ෙවනවා'.  

සැහැ�� ���ය �ාපෘ �ය නතර කෙ�
යහ පා ලනය ෙකා�� ග�න 
�� න� � �� �ස�

ආ��ක සහ ෙයා � තාව 
��� කර�න  

� ලංකා-ජපා න
එක ඟතා

වැල �ට �� �නයට 
'ආද ර යට පැළ ය�' 
�� ෙරාපණ වැඩ ස ට හන 
ප� සර අමා �ාං ශ ෙය�

ත� ණ ය�ෙ� ආක �පය ෙවන� කර�න
ෙයෟවන සමාජ �ාපා රය 
ශ�� ම� කළ ��� 

ම�� ��න රණ වක

‘අ ෙම �කා-�ා�ත ලාං� ක ය�ෙ� ජාලය’ හැ�ෙ� 
ෙදරට අතර ස�බ �ධ තාව ශ�� ම� �� ම ට�
අෙම�කාෙ� � ලංකා තානා ප� ර� නාථ ආ�ය �ංහ

උ�ර ට - ද� ණට ෙවන ස� නැ�ව 
අ�ා පන අමා �ාං ශෙ� ස�ප� 
පාස �ව ලට ෙබ� ෙදනවා

ඇමැ�, මහා චා�ය �.එ�. ���

ගා�ෙ� අ� පහ � ක� ස�ත පාස �වල 
��ත කා ල ව ලට ෙපා� හා රා�ක

ෙකා�� 19 ව� ර ස ෙය� අ� � �ෙබන ෙ�ද �ය ඉර-
ණම ගැන �තා ෙලාක රා� නාය ක ය� ඇ�� �ය� ජන 
ෙකාට� ආ�මා �ත කා� හැ� �ව �� ඉව� ව මානව ව�ග-
යාෙ� උ�න �ය ෙව� ෙව� �යා �� මට අ� �ටාන කර ගත 
�� යැ� අග්රා මා� ෙ�ශ පා ලන කට �� ෙ�ක� �මා ර �� 
ෙහ��ෙ� මහතා පැවැ �ය. මානව ව�ග යාෙ� පැවැ �මට 
අ� ෙයාග �ස� එ�ල ෙව�� �ෙබන ෙමව� අව �ථා වක 
�ය� ෙදනා එ� අර � ණ කට ෙගා� �ය �� කාලය පැ�ණ 
ඇතැ� ද ෙහෙතම සඳ හ� කෙ�ය.  

ෙහ��ෙ� මහතා ෙ� බව �ෙ� ෙකා�� 19 ව� ර සය �සා 
ෙරාගා � රව ��න ෙලාක වා� �ය� ෙදනාට ෙස� පතා 
පා��ක - අර කා �ල සඳ �ර �හා ර �ථා නෙ� ඉ�� � (7) 

පැවැ� ආ� �වාද �ජා ෙව� ප� පැ�ණ �� ��ස අම ත ��.  
ස� හ�ත වැ�� සමා ගම ම�� ප්රෙ�ශ වා��ට ෙනා�-

ලෙ� පැළ ෙබ� �මද ෙම� � �� �ය.  
එ�� �මා ර �� ෙහ��ෙ� මහතා ෙමෙ�ද �ය.  
අද වන �ට� ෙලාකෙ� වැ� ෙදනා ���ෙ� අස රණ 

ත��ව යක. හැම රට ක ටම ෙකා�� ව� ර සෙ� බල පෑම 
බර ප තළ ප්ර�න ඇ� කරලා. ෙලාක ෙ�ම �� �� ෙකා� 11 
කට ව� ර සය අසා ද නය �ණා .ෙ� වන �ට �� �� ල� �� 
දහ� ප�� ය ය කට වැ� �� ස� �ය ���. අෙ� රෙ� හැට 
අට දහ� හය �ය ය කට වැ� �� ස� ෙමයට ෙගා�� �ණා. 
ෙම�� ���ය පන� හත කට වැ� �� ස� �නට �ය ���. 
ෙලාකෙ� �ශාල �� ස� ෙ� ෙමාෙහා ෙ�� �� ත ය� මර ණ-

ය� අතර සට නක ���ෙන. ඒ �ය� ෙදනාම ෙව� ෙව� අ� 
ආ� �වාද කර�න ඕනෑ.  

ෙ� ව� ර සය පම ණ� ෙනාව ජා� -ආග� අතර මත ෙ�ද 
ෙම� ම ඇතැ� රට ව� අතර ගැ� �කා� �වභා ව ය� ද ම� 
ෙවලා. ෙ� �ය�ල සම�ත මානව ව�ගයා හ�ෙ� ඇ� 
අ� ෙයා ග�. ෙ� �සා අපට අ�� ��ත අනා ග ත ය� ගැන 
�ෙත නවා. ෙමවැ� වට �ටා වක ඊට �ස �ම ආ�මා �ථ කා� 
�� � � ව �� ඉව� � පරා �ථ කා� �� �� අ�ව කට �� 
�� ම�. එෙහම ෙනා� ෙනා� �� ෙව �ට යහ ප ත� ව�ෙ� 
නෑ. ෙලාකෙ� �ය� �� �� ෙකෙර� මානව දයාව ඇ� 
ෙව�න ඕනෑ. ෙමය ෙලාක නාය ක ය �ට� අව ෙබාධ ෙ�වා 
ය�න අෙ� පැ� ම�.  

ෙකාෙරා නාෙ� ෙ�ද �ය ඉර ණම ගැන �තා �ය� ෙදනා 
�� ��ෙ� උ�න�ය ෙව� ෙව� �යා කළ ���

අග්රා මා� ෙ�ශ පා ලන කට �� ෙ�ක� �මා ර �� ෙහ��ෙ�
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මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර  

නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්ය
ස්ාන භූමිහේ ස්ාපිත “State
Trust Center” (රජවාස)
හවහෙඳ සංකීර්්ණය, ජනාධිපති
හ�ෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාහේ
ප්රධානතවහයන් ඊහේ (11) විවෘත
හකරිණි.
ශ්රී ලංකා රාජ්ය වාණිජ (විවිධ)
නීති�ත සංස්ාහේ ප්රදර්්ශනා�ා

රය පුළුල්කර “රජවාස” හවහෙඳ
සංකීර්්ණය ඉදිකර තිහෙන අතර
එයරාජ්යසහහපෞද�ලිකහවහෙඳ
ආයතන78කින්සමන්විතහවයි.
“හසෞභාග්යහේ දැකම” ප්රති
පතතිප්රකා්ශයප්රකාරරාජ්යව්යව
සායකයන්හේ හා හදශීය නිෂපා
දකයන්හේගු්ණාතමකභාණ්ඩහා
හසවා එක වහලක යටදී සපයා
�ැනීමට පාරිහභෝගිකයාට අව
ස්ාවඋදාකිරීමව්යාපෘතිහේඅර

මු්ණයි.
 හදශීය නිෂපාදකයන් දිරි
�ැන්වීමට ඔවුන්හේ නිෂපාදන
භාණ්ඩ හවහෙඳසල්වලට සැප
යීහේ අවස්ාව සැලසීම ද නව
වැ්ඩපිළිහවෙටඅයතහේ.
 සමරු ඵලකය නිරාවර්ණය
කරමින්හවහෙඳසංකීර්්ණයවිවෘත
කෙජනාධිපතිවරයාහවහෙඳසල්
හවත යමින් නිෂපාදකයන් සහ
පාරිහභෝගිකයන් සමඟ අදහස

හුවමාරුකර�තහතය.
ඇමැතිවරුන් වන ආචාර්ය
ෙන්දුල ගු්ණවර්ධන, මහින්දා
නන්ද අලුත�මහේ, වවද්ය
රහේෂ පතිර්ණ, රාජ්ය ඇමැ
තිවරුන් වන ලසන්ත අලගිය
වන්න, ජානක වකකුඹුර, ්ශෂීන්්ර
රාජපක්ෂ, මහාචාර්ය චන්න
ජයසුමන මහතවරුන් ඇතුළු
පිරිසක හේ අවස්ාවට එකව
සිටියහ.

රපේ ඕනෑම අභි ප�ෝ ග �ක් හමුපේ  
මුල්තැන මහ ස ඟ රු වපේ අව වා ද ව ල ටයි

නාරාහේන්පිට‘රජවාස’
හවහෙඳසංකීර්ණය
ජනපතිඅතින්විවෘතහවයි

 අග මැති  ජිනීවා මානව 
හිමි කම් කවු ේසි ලපේ 

ප�ෝජනා ගතැන 
අග මතැති සංඝරතනපේ 

අද හස් විම සයි

මානවහිමිකම්හකාමිසහම්අරමු්ණරටහෙදාහවන්කිරීමයි
 මහා චාර්ය මැද ගගාඩ අභ ්ය තිස්ස හිමි  

මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර  
 
රටටඑහරහිඑකසත
ජාතීන්හේමානවහිමිකේ
කවුන්සිලහයෝජනාවලිය
සේෙන්ධහයන්මහාසංඝ
රතනහේඅදහසවිමසීමට
අ�මැතිමහින්දරාජපක්ෂ
මහතාතීර්ණයකරයි.
රටමුහු්ණහදනඕනෑම
අභිහයෝ�යකහමුහේමහා
සංඝරතනහේඅවවාදහා
අනු්ශාසනාවලටප්රමුඛස්ා
නයහදමින්ඒඅනුවක්රියා
කරනෙවඅ�මැතිමහින්ද
රාජපක්ෂමහතාප්රකා්ශ
කහේය.
ජිනීවාමානවහිමිකේ
සැසිවාරහේදීශ්රීලංකාවට
එහරහිවලෙනමාර්තුහේ
ඉදිරිපතවනහයෝජනා
සේෙන්ධහයන්සාකච්ා
කිරීමටමහාසංඝරතනයහා
අ�මැතිමහින්දරාජපක්ෂ
මහතාඅතරහමුවකඅරලි
ය�හමන්දිරහේදීහපහර්දා
(10)පැවැතිඅ�මැතිවරයා
එහිදීහේෙවප්රකා්ශකහේය.
ශ්රීලංකාවටඑහරහිවඉදිරි
පතවනහයෝජනාඇතුෙත
වාර්තාවහාඒසේෙන්ධ
හයන්�තයුතුඉදිරික්රියා
මාර්�පිළිෙඳමහාසංඝර
තනහේඅවවාදහාඋපහදස
ලො�ැනීහේඅරමුණින්හේ
සාකච්ාවපැවැතවිණි.
හකාවිඩ්19වසං�ත
තතතවයසාර්්කවමර්ද
නයකෙරටවල්අතරශ්රී
ලංකාවහලාවඉදිරිහයන්ම
සිටියදී,අපරටඅපකීර්ති
යටපතකිරීහේඅරමුණින්
වැරැදිමතවාදඇතුෙත
හකාටඉතාහප්රෝ්ඩාකාරීවහේ
මානවහිමිකේහයෝජනා
වලියනිර්මා්ණයකරඇති
ෙවවිහද්ශඇමැතිදිහන්ෂ
ගු්ණවර්ධනමහතාසඳහන්
කහේය.
රහේජයග්රහ්ණයටහමන්ම
සවවරීතවයටහානිවන
ආකාරහේකරුණු16කඇතු

ෙතකරමින්ජ�තමානව
හිමිකේමහහකාමසාරිසව
රියහේහයෝජනාවාර්තාව
ඉදිරිපතකරඇතිෙව
හමහිදීහහළිවිය.හේසේෙ

න්ධහයන්අදහසදකවමින්
මහාචාර්යමැදහ�ා්ඩඅභය
තිසසහිමියන්ප්රකා්ශකහේ
හමවැනිතීර්ණාතමකඅව
ස්ාවකමහාසංඝරතනහේ

අවවාදහාඅනු්ශාසනාලො
�ැනීමටතීර්ණයකිරීම
සේෙන්ධහයන්අ�මැතිවරයා
ඇතුළුපිරිසටසතූතිවන්ත
වනෙවයි.

හමවැනිඅවස්ාවක
ජිනීවාමානවහිමිකේ
හකාමිසමටප්රතිහයෝජනාවක
ඉදිරිපතකිරීමනුසුදුසුෙවත,
ඒහවනුවටඅපහේනිවැරැදි
භාවයසඳහන්කරමින්විතති
වාචකයකපම්ණකඉදිරිපත
කෙයුතුෙවතඋන්වහන්හස
පැවසූහ.

මානවහිමිකේහකාමිසහේ
අරමු්ණරටහෙදාහවන්කිරීම
ෙවහපන්වාදුන්මහාචාර්ය
මැදහ�ා්ඩඅභයතිසසහිමිහයෝ
මානුෂීයහමහහයුමකින්
ත්රසතවාදයඅවසන්කිරීම
යුදඅපරාධයකයැයිකීම
මහාඅපරාධයකෙවහපන්වා
දුන්හ.

හේහයෝජනාවලටඅදාෙව
ප්රතිසන්ධානයඉතාභයානක
ෙවතඑවැනිඑකඟවීම
කින්හතාරවකාලයහ�න
පාර්ලිහේන්තුහේහද්ශහරේමී
පනතකසේමතකර�ැනීම
උචිතෙවඋන්වහන්හස
පැවසූහ.හේතතතවයට
මුහු්ණදීමටහෙෞදධරටවලට
අපහේසවාමීන්වහන්හස
හරහායේෙලපෑමකකෙ
හැකිෙවත,ඒඔසහසසාධ
නීයපිළිතුරකටක්රියාකෙයුතු
ෙවතඋන්වහන්හසපැවසූහ.
බෙංගමුබේනාලකඅනු
නාහිමිබ�ෝ
මානුෂීයහමහහයුමකින්
දිනා�තනිදහසආරක්ෂා
කර�තයුතුෙවත,සිරිමාහවෝ
ෙණ්ඩාරනායකමැතිනියහා
ලකෂමන්කදිර්�ාමර්මහතා
අනු�මනයකෙවිහද්ශප්රති
පතතිසැලකිල්ලට�නිමින්
අපකටයුතුකෙයුතුෙවත
කීහ.මං�ලසමරවීරමහතා
එකඟවූ30(1)හයෝජනාහේ
ෙලපෑමදීර්ඝව්ශහයන්රටට
ඇතිෙවදඋන්වහන්හස
හපන්වාදුන්හ.
හේහයෝජනාවලිහයන්
සේොධකපැනවීම,රටවල්
අතර�මනා�මනයහා
විහදසරටවලසහහයෝ�ය
ලොහනාදීමවැනිකරුණු
කාර්ණාරැසකපිළිෙඳ�ැට
ලුකාරීතතතවයන්නිර්මා
්ණයවියහැකිෙවප්රකා්ශ
කෙඇමැතිවිමල්වීරවං්ශ
මහතාඑමහයෝජනාවලියට
විරුදධවඅපටපක්ෂවසිටින
රටවල්සංඛ්ාවඉහෙදමා
�ැනීමඉතාමවැද�තෙව
ප්රකා්ශකහේය.
නඩුඅහලාතීන්දුදීම
සාමාන්යක්රමහේදයවුවද
හමමහයෝජනාවලිහයන්
තීන්දුවඒමටතහපරතීන්දු
කරඉවරකිරීමයුකතිසහ
�තහනාවනෙවතයුකතිය
නීතියහාසාධාර්ණතවයහේ
හයෝජනාවලියට�ෑවිලාවත
නැතිෙවතඇමැතිජී.එල්.
පීරිසමහතාපැවසීය.
හමහිදීකිරින්හදඅසසජි
හිමිහයෝප්රකා්ශකහේහේ
අවදානේතතතවයටසුවි
හේෂීකරුණු2කෙලපාන
ෙවයි.ඉසලාේඅන්තවා
දයහානැහඟනහිරජැටිය
ඉන්දියාවටහනාදීම,අවසා
නහේඅහමරිකානුඅවශ්යතා
ඉටුවනතැනටතල්ලුවී
ඇතිෙවඋන්වහන්හසකීහ.
එහසමහේකාර්ණාහේදී

අහේරටයේකල්ඉල්ලීමක
සිදුකෙයුතුෙවදඋන්ව
හන්හසප්රකා්ශකෙහ.
කල්�ැනීමකටඑකඟවීම
අවමමේටමකපවතිනෙව
කීඇමැතිවිමල්වීරවං්ශ
මහතාශ්රීලංකාවටතර්ජ
නයඇතහතකුමනපැහැදිලි
කිරීමකෙතහවනසහනාවන
රටවලින්ෙවප්රකා්ශකහේය.
ඇතැේරටවලප්රතිපතතිය
හවනසහනාවනෙවත,
අපටවාසිසහ�තවපවතින
රටවල්දිනා�ැනීමඅපවිසින්
කෙයුතුෙවතඒමහතා
පැවසීය.නැද�මුහේවිජය
වමත්රීඅනුනාහිමියන්ප්රකා්ශ
කරසිටිහේවිහද්ශරටවල්වල
ප්රසාදයහමරටහවනුහවන්
නතුකර�ැනීමහමන්ම,
හදමේඩයසහපෝරාහේ
මතයටක්රියාතමකහනාවන
තානාපතිහසවයක්ශකති
මතකිරීහමන්හේතතතවයට
මුහු්ණදියහැකිෙවයි.
මහාසංඝරතනහේඅව
වාදහාඅනු්ශාසනාපිළිෙඳ
සතූතිවන්තවූඅ�මැතිව
රයාරටමුහු්ණහදනඕනෑම
අභිහයෝ�යකහමුහේමහා
සංඝරතනහේඅවවාදහා
අනු්ශාසනාසඳහාප්රමුඛ
ස්ානයලොහදනෙවහා
ඒඅනුවක්රියාකරනෙව
පැවසීය.
දිවියා�හයසසසි,ෙෙං
හ�ා්ඩහසෝභිත,මුරුතහත
ේටුහේආනන්ද,මහාචාර්ය
හකාල්ලුපිටිහේමහින්දසංඝ
රකඛිත,මහාචාර්යඉතත
හදමළිහේඉන්දසාර,ඇල්හල්
ගු්ණවං්ශ,ඕමාහර්කසසප,
නැද�මුහේවිජයවමත්රී,
හෙං�මුහේනාලක,අකමීමන
දයාරතන,මහාචාර්යමැද
හ�ා්ඩඅභයතිසස,කිරින්හද
අසසජි,වටිනාපහහසෝමා
නන්ද,අග්රහැහර්කසසප,
එහ�ා්ඩඋයහන්ඤා්ණවිමල,
කපුහ�ාල්ලෑහේආනන්ද
කිතති,තං�ල්හල්හ�ෝතම,
මැඬිල්හල්පඤ්ඤාහලෝක
නාහිමිවරුන්ඇතුළුමහා
සංඝරතනයද,ඇමැතිවරුන්
වනදිහන්ෂගු්ණවර්ධන,
මහාචාර්යජී.එල්.පීරිස,උදය
�ේමන්පිල,විමල්වීරවං්ශ
හාරාජ්යඇමැතිවරුන්
වනහලාහාන්රතවතහත,
අ�මැතිඅතිහර්කහල්කේ
චමින්දකුලරතනමහතව
රුන්ඇතුළුරාජ්යනිලධා
රීහුදහේඅවස්ාවටඑකව
සිටියහ.

ගෙංග මුගේ නාලක 
අනු නා හි මි 

මානුෂීයහමහෙයුමකින්
දිනාගත්නිදෙස

ආරක්ාකරගතයුතුයි
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�ව�ණා �ෙ� ෙකා� සහ ස��ා ක� ණා ර�න   

ෙමරට �� යෙ� අගය පව�වා ගැ� මට අ�ත�ජා�ක �� 
අර � ද ෙල� උප ෙද� ලබා ගැ�ම යහ පා ලන ආ��ව ෙම� 
ව�ම� රජෙ� ප්ර� ප ��ය ෙනාවන අතර ෙ��ය ආ�� ක ය� 
මත සංව �ධ නෙ� කට �� �� ��ම රජෙ� ඉල �කය බව 
�ද� හා ප්රා�ධන ෙවෙළ ඳ ෙපාළ සහ රා� �ව සාය ප්ර� සං-
�ක රණ රා� ඇමැ� අ�� �වා� ක�රා� මහතා පා�� ෙ�-
�� ෙ�� ඊෙ� (11) ප්රකාශ කෙ�ය.   

රජය ගම� ග�නා නව මාවත ඔ�ෙ� ආ�� කෙ� ව�ධන 
ෙ�ගය වැ� �� මට ෙ��ය ��පා ද නය නැං�ය �� බව� 
ආන යන �මා �ග ටම පව �වා ෙගන යෑම රජෙ� ප්ර� ප ��ය 
ෙනාවන අතර අව �තා අ�ව අ�ළ ��� ��� �� කරන 
බව� ඇමැ � ව රයා පැව �ය.   

ආන යන අප න යන පනත යටෙ� ෙර� ලා� �� බඳ �වා ද-
යට එ�ෙව �� ඇමැ � ව රයා ෙ� බව පැව �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� (11) �� �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 �ෙයා� කාරක සභ සභා ප� අංග-
ජ� රාම නා ද� මහතා �ල � නට පැ� � ෙ�ය.   

�ද� හා ප්රා�ධන ෙවෙළ ඳ ෙපාළ සහ රා� �ව සාය   
ප්ර� සං �ක රණ රා� ඇමැ� අ�� �වා� ක�රා� මහතා-   
ආන යන අප න යන ෙර� ලා� අ� ��� කර �ෙබ නවා. 

2014 අප න යන ආ� යම ��ෙ� අෙම � කා� ෙඩාල� �� යන 
11.1� �� යට. ඒ වසෙ� ආන යන �� යන 14.6� ��ණා.ආන-
යන අප න යන පර ත රය �ෙ� �� යන 8.3 �. ඍණ පර ත ය� 
��ෙ�. 2015 �ට 2019 ද�වා අප න යන අගය අෙම � කා� 
ෙඩාල� �� යන 11.1� �ත ර�. වසර පහ ක� ප� �ය ආ�� වට 
අප න යන ආ� යම වැ� කර ග�න බැ� �ණා. රට පාවා �-
ලා ව� එය කර ගත ෙනාහැ� �ණා. රෙ� ෙ�ෂණ වැ� කර 
ග�න� බැ� �ණා. ෙ� ත��ව ෙය� රට බාර � ම� සමඟ 
ෙකා�� වසං ග තය ආවා. ආන යන අප න යන පර ත රය �� යන 
1 �� වැ� කර තම� අපට රට බාර ��ෙ�. ආන ය න යට �මා 
��� කර ආන ය නය අෙම � කා� ෙඩාල� �� යන 16 � ද�වා 
අ� කර ගත හැ� �ණා. ෙවෙළඳ ෙ�ෂය අෙම � කා� ෙඩාල� 
�� යන 6 ද�වා අ� කර ගත හැ� �ණා. ප� �ය රජෙ� �� 
ෙවෙළඳ ෙ�ෂ යට වඩා �� යන 3� අපට අ� කර ගත හැ� 
�ණා.   

වන�� සහ වන සංර�ෂණ ඇමැ� �.�. ර�නා යක 
මහතා-   

�� ��ට �ෙනන �ක ෙ�ද නාව අ� හ� න නවා. සමා ජ යට 
ය� බාධා ව� ව�ෙ� න� එය සමා ජෙ� ගැට � ව�. අ�ං-
සක ජන තා වට ඒ අව �ථාව සලසා �ය ���. �ෂය අංක 1234 
ඉ� � ප� කර නවා. ෙවෙළඳ අමා �ාං ශය ෙලස ග� �ට භා�ඩ 
�ල ඉහළ යාම ජන තා වට �ෙන නවා. අෙ� ෙවෙළඳ ප්රජා වට, 
සම�ත ජන තා වට �� බ� �ද� ප� �ය කාලෙ� අ� කළා. 
එම �� ජන තා වට සහ නය ලැ�ණා. බැං� ණය ග�නා �ට 
ඉල �ක� ෙදෙ� ෙපා� �ද ල කට තම� ග�න �� �ෙ�. අෙ� 
රජය යටෙ� ත� ඉල �කෙ� අග ය� �� යට ණය ෙපා�ය ගත 
හැ��. �� � යා වට �� �� � �ෙබ නවා. ල�ෂ යක ��යා 
ෙදන ෙපාෙරා �� ෙව� 47,000 කට ��යා � �ෙබ නවා. උපා-
� ධා �� 60,000කට ��යා ��නා. ෙලාකෙ� �නට �ෙබන 
ෙගා�ය වසං ග ත ෙය� �� යන 2.6 � �යැ �ලා �ෙබ නවා. 
�� යන 106 � ෙරාග කාර ක ය� බවට ප�ව �ෙබ නවා. �� 
තම� එ�න ත� ඇ�� �ෙබ�ෙ�. මම� එ�නත ග�තා. 
අ� ජන තාව අත රට යන �සා එ�නත ගත ���.   

ෙකාළඹ ���� ම�� ඉරා� �ක්ර ම ර�න (ස.ජ.බ.)   
අද මම ෙ� �.�. ර�නා යක මහතා � ෙ�ට එකඟ ෙවනවා. 

11.30ට ආර�භ කර�න �� ප්රධාන කට �� අද ආර�භ කරන 
�ට 1.45 �ණා. කළ ම නා ක ර ණය �� බඳ ගැට� ෙම� �ෙබ-
නවා. ෙ� �න �ෙ�ම එෙහ ම�. ආ��ෙ� �ස � මට �ෙබන 
ගැට� පා�� ෙ� �� වට ෙගන ඒම �සා තම� එෙහම ෙවලා 
�ෙබ�ෙ�. කතා නා ය ක ව රයා ඒ සඳහා �ය වර ගත ���. 
ආ�� කය කඩා වැ� රා� ආ� යම ෙ� වන �ට �ඳ වැ�ලා.
ආන ය නය �ළ ප්ර�න �ස �� ඇ� කර �ෙබ නවා. ඉව� 
බව� නැ�ව ස�ල අ�� ගහන ක්රම ය කට ���. ඒ �සා බ� 
�ල ඉහළ යනවා. ගෑ� �ල� ඉහළ ය�න හද නවා. බ� �ල 
�ය යට ��� ය �� ඉහළ ��� �ෙබ නවා. ෙ� ආ�� වට 
ප්ර� ප �� ය� නැහැ.   

ෙපාෙළා �න �ව ���� ම�� ෛම� පාල �� ෙ�න මහතා 
(ෙපා.ජ.ෙප.)   

ආන යන සහ අප න යන පනෙ� ගැස� �ෙ� දන �ප ය� 
ස�බ �ධ ෙය� අද සාක �ඡා වට ල�ෙව නවා. ෙමරට ප� �ය 
දශක �නක කාලෙ� සෑම ආ�� ව කට �ද� අ�� දය, �ෙ�ශ 
ව�ක� ගැට � ව� යනා �ය ආවා. ඒ �සා සෑම ආ�� ව�ම 
�ද� අ�� ගැ�වා. ආ��ක අ�� ද යට අප ගත �� �යා මා�ග 
ෙමාන වාද �යන ගැට � ෙ�� අප ටම ආෙ� �ක � ෙ��ය ක්රම-
ය� අ� ග ම නය කළ ��� �යන �ස �ම තම� �ෙබ�ෙ�. 
1970 - 77 �� ආ��ක ක්රමය �ළ 77 ෙ�.ආ�. ජය ව �ධන මහ-
තාට හෙය� පහක බලය ලැ�ණා. එකල �� ආ��ක ක්රමය 
ෙ� ජය ග්ර හ ණ යට ෙ�� �ණා. සමාජ ප්රජා ත �ත්ර වා� ආ��ක 
ක්රම ය� ෙකෙර� තම� මෙ� න� ��වා සය �ෙබ�ෙ�. අ�-
�ඨා න � �ව ආ�ම ෛධ�ය ෙය� ��ව �වෙ� �ය ��ත න ය-
�� අ� ඔ�ව උ�ස�න අව ��. අපට වගා කළ හැ� ආහාර 
ෙග��ම සඳහා �� ය� �� යන 10 කට වැ� �ද ල� �ට ර ට-
ව ලට යව නවා. එය නැවැ ��ය හැ��. ඉල�ක සහ ග තව රට 
ෙගාඩ ගැ �ෙ� �ය ව ර� ෙවත අ� ගම� කළ ���.   

සමෘ�� ගෘහ ආ��ක, ��ද්ර �� �වයං ��යා, �ාපාර 
සංව �ධන හා ඌන උප ෙයා ජන රා� ස�ප� සංව �ධන රා� 
ඇමැ� ෙශහා� ෙ�ම �ංහ මහතා-  

ආන යන අප න යන ෙර� ලා� �� ප ය� සාක �ඡා වට අද 
ග�නවා. අ� රට බාර �� �� යට ෙනාෙව� අ�ට 2019 රජය 
බාර ග�න �ෙ�. �මන ගැට� �� ණ� ඒවා ජය ග්ර හ ණය 
කර�න කට �� කර නවා. �� �ටම යල ක�නෙ� අ�වැ-
�න� අ� ෙමවර ෙනළ�න කට �� කර �� �� නවා. 2019 
වන ෙත� රට පාල නය කෙ� �ප �ෂය �යා අද ඔ��ට 
අම තක ෙවලා. �ම �� ර� ම�� ව ර යාෙ� ආර �ෂාව කතා 
කරන �ප �ෂ යට අම තක ෙවලා. ම��ද රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� 
ආර �ෂාව නැ� කළ ��ය අම ත ක�. ත්ර�ත වා ද යට ��ණ 
�� නාය ක යාෙ� ආර �ෂාව යහ පා ල නය නැ� කළා. ෙමරට 
ආ�� කෙ� �ප �ෂය ද�න තර� අ�� ද ය� නැහැ. ෙකා�� 
ෙ�� ෙව� අම තර �ද� අ� �ය ද� කළා. �� ය� 5000 �ම-
නාව සඳහා �ද� ෙව� කළා. ෙමරට ආ�� කය ෙමෙහ ය වන 
�ට අපට ෙචාදනා කළා සං�ා ෙ�ඛන ��ජා ව� කර නවා 
�යා. අද තා�ෂ �ක ෙලස �� ��. සෑම රට ක ටම තව� රටක 
සං�ා ෙ�ඛන ගැන ද�ත ලබා ගත හැ��. ඒ �සා අ�ට 
��ජා ව� කළ ෙනාහැ ��. ෙසෟභා �ෙ� ස� ය� ප්රකා ශ යට 
ප� කර රෙ� සංව �ධන කට �� �� කර නවා. සමෘ�� සහ-
නා ධාර කට � � ව ලට නව �ය ව ර� තැ�ම මා�� 01 වැ�� 
ආර�භ කර නවා. කා�තා ව� ස� බල ගැ��ම �� කර නවා. 
මා�� 02 වැ� � �� ප�ව ස�ය ෙසෟභා �ෙ� ස�ය ෙලස 
න� කර කට �� කර නවා.   

පා�� ෙ��� ම�� හ�ෂණ රාජ ක �ණා මහතා �ල � නට 
පැ� � ෙ�ය.   

පා�� ෙ��� ම�� රං�� ම��ම බ�ඩාර මහතා (ස.ජ.බ.)   
ම��ද රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� ආර �ෂාව ෙව� ෙව� 200 

ආස�න �� ස� ලබා� ��ණා. ��ම අ� ව� කර ��ෙ� 
නැහැ. අස� ෙචාදනා කර�න එපා. ෙ� රජය ආන ය-
නය �මා කර �ෙබ�ෙ� �� වාට වඩා �ද� අ�� ගහ�න 
ඔ��ට ��ධ �ණ �ස�. ජන තාව රව ටන �ල ද�ශ න ය� දමා 
�� ණ� ජන තාව ඒවාට �ව ෙට�ෙ� නැහැ. ෙපාෙහාර සහ-
නා ධා රය පවා අ� කර �ෙබ නවා. �� ව ලට ගැස� ගහ නවා. 
ඒ වෙ�ම ප� ව �ට ඒවා අව ලං� කර නවා.   

සමා ග� ව� ප්ර� සං �ක රණ, ෙ� ව� ආ�ත ෙබාග වගා, 

ෙ� ක�මා�ත ශාලා න� ක ර ණය 
හා ෙ� අප න යන ප්රව �ධන රා� 
ඇමැ� කනක ෙ�ර� මහතා-   

අප න යන ආන යන �� බ ඳව අ�-
� ෙ�ෂ ගැස� පත්ර ස�බ �ධ ෙය� 
සාක �ඡාව �� ෙවනවා. �වෘත 
ආ�� කය �සා � බල පෑම ෙ��� 
ෙනාග� �ප �ෂ ය� තම� අපට 
���ෙ�. ෙ��ය ෙ�ව� ඉහළ 
නැං�ෙ� ප්ර� ප �� ය� අෙ� රජ යට 
�ෙබ නවා. උ� �ව� �ය ඹලා කහ 
ඉ�� ග�� �� තාව කා � කව ආන-
ය නය ��ම නතර කළා. එෙහම 
කළාම ඇතැ� අයට ��ණා. ප්ර� 
අප න ය නය �යන නම� �ෙගන 
ප� �ය ආ��ව ��ධ කට �� 
කළා. ෙ� රෙ� කහ වව�න එපා 
�ය ලාද �ප �ෂය �ය�ෙ�. �� 
මාස ෙදක �න කට ෙපර කහ වගා 
කළ �සා �� අ�වැ�න ෙනළ-
නවා. ඒ �සා කහ �ල අ� ෙවලා. 
පරණ ෙ�ව� තම� අෙ� රටට 
ෙග�ව�ෙ�. කෑග�ල ��� �ක-
යට �� �වන රථ ය� ලබා ෙද�න 
ව�ම� රජය කට �� කර �ෙබ-
නවා. ඒ ගැන අෙ� ���ය ප්රකාශ 
කර නවා.   

ගා�ල ���� ම�� ගය�ත 
ක� ණා � ලක මහතා (ස.ජ.බ.)-   

ෙකා�� - 19 ත��වය �ළ 
ෙහාඳම ව�ගෙ� ��� ආව රණ 
ෙමරට ෙවෙළඳ කලා පෙ� ��පා-
ද නය කර නවා. න�� ��� 
ආව රණ ෙබාෙහා ම ය� �ට ර-
�� ආන ය නය කර �ෙබ නවා. 
සාමා� �ව ආව ර ණ ය� භා�තා 
කළ හැ� උප �ම පැය ගණන පැය 
8 � �යා ෛව� ව �� පවසා 
�ෙබ නවා. න�� ග�වල ද� ව� 
ෙම�ම වැ� � � ය� ස� ය� 
පමණ ෙ� එ� �ව ආව ර ණ ය� 
භා�තා කර නවා. ඒ �සා �වසන 
ආබාධ ඇ�  �ෙ� ප්රව ණ තා-
ව� �ෙබ නවා. පාස� ද� ව�ට 
ෙනා�ෙ� �ව ආව රණ ලබා �ෙ� 
ක්රම ෙ� ද ය� රජ ෙය� �ථා�ත 
කරන ෙලස මම ඉ�ලා �� නවා. 
බ්ර� ලෙ� ද�� ව� ර ස ය� ෙ� 
වන �ට පැ�ර යනවා. ඒ �සා ෙ� 
ව� ර සය �ර� ෙවලා �යා අපට 
�ය�න බැහැ.   

පා�� ෙ��� ම�� ජනක 
��ස ��� ආ ර�� මහතා 
(ෙපා.ජ.ෙප.)   

�� මාෙවා මැ� � යෙ� ආ��-
කය ෙමරට ��ණා න� ෙ� වෙ� 

ෙදය� ව�ෙ� නැහැ. 77 බල යට පැ�ණ �ට ර �� හැම ෙද-
ය�ම ෙ�න �� යට එජා පය කට �� කළා. ෙ��ය ෙ�ව� ��� 
කර ගත ���. ��පා දන ආ�� කය �ළ කට �� ස�පා ද නය 
කළ ���. රෙ� �ය� ෙදනා එ�ව �වයං ආ�� ක ය� මත 
නඟා ���.   

පා�� ෙ��� ම�� පාඨ� ච��ක මහතා (ස.ජ.බ.)-   
ෙ��ය ක�මා�ත ෙගාඩ න ඟ න වාට අෙ� ��� අක මැ �ත� 

නැහැ. න�� රජෙ� ඉල �කය එය ෙනාෙ�. 2019 ෙදසැ-
�බ� 01 වැ�� ආ��ක �න �� වන ෙපා�ට �ය ෙගනාවා. 
ධන �ෙ� ර ය�ට සහන ලබා� ඔ��ෙ� �ද� වැ� කළා. ෙ� 
අ�� දය �සා තම� ආ��ක අ�� ද ය� ෙ� වන �ට ��මා ණය 
ෙවලා �ෙබ�ෙ�. ණය ගැ�ම ගැන අද හැෙමාම කතා කර-
නවා. ෙ��ය ෙහා �ෙ� �ය ෙවෙළ ඳ ෙපා ෙළ� අද වන �ට ණය 
ග�න බැ� ත��ව ය� ඇ� ෙවලා �ෙබ නවා. ඒ ත��ව යට 
අද රට ප� කර �ෙබ නවා. �.එ�.�. �ල� නතර �ෙ� අව-
� න ම� පැ�ණ �ෙබන බව මතක තබා ගත ���. ආන යන 
�මාව හරහා ජා�ක මංෙකා �ල ය� �� ෙව�� �ෙබ නවා.   

ෙකාළඹ ���� ම�� ම�ර �තා නෙ� මහතා (ෙපා.ජ.ෙප.)-   
යහ පා ලන අ�ප ��ලා �ක කතා කරන ��ය බැ� වාම ඔ�� 

ප� �ය කාලෙ� පාල නය කළ බව� ෙ��න නැහැ. තඹ, 
ක�ංකා ක�ෙ� න� ��� ආවා. ඒවාෙ� ඇමැ � ව ��ෙ� 
න� ෙ��න �යා �ෙබ නවා. ෙ��ව, ආ�.එ�.�., වෙ� ආය-
ත න ව ලට ��ත න� පට බැ �ලා �ෙබ�ෙ� �ල ධා � ය �ෙ� 
ෙද�ෙන �ෙ� වැඩ �ස�. ජනා � ප � ව රයා අපට පවරා 
�ෙබන �ය� රාජ කා� �� අ� �� අ� ඉ� කර නවා. ෙ�� 
�� ෙදක� �� රට� තම� අද එ� ෙ�� �� ය� යටෙ� 
�ව�ෙ�. �ය ව �නා වට ජන තාව ඇ��ල ��ක රන එක අ� 
නතර කළ ���.   

පා�� ෙ��� ම�� අෙශා� අෙ� �ංහ මහතා (ස.ජ.බ.)-   
ෙසෟභා �ෙ� ��ම ෙපාත� අද එ� ද�වා �ෙබ නවා. ෙ� 

ගැන ෙවනම �වා ද ය� කර�න දව ස� ඕනෑ ෙවනවා. �� 
සංග්ර හය �ළ 13 � ෙම� �� නවා. අ� ක ර ණ යට බල පෑ� 
ෙනාක රන බවට එ� පැව �වා. ��ාව මත රට පාල නය කර-
නවා. අ� රා ධ � රෙ� �නා අ�කා �යන �� යට තම� �� 
රට පාල නය කර�ෙ�.   

පා�� ෙ��� ම�� න�� �ව ��ව මහතා (ෙපා.ජ.ෙප.)-  
ආන යන අප න ය නය ස�බ �ධ ෙය� අද සාක�ඡා කර-

නවා. සංවෘත ආ�� ක ය කට අ� ය�න හද නවා, බ� �ල ඉහළ 
නංව නවා. ගජ � � ර�ට සල ක නවා �යා �ශාල ෙචාදනා අපට 
කර නවා. ග�� ��, ���, ඉ��, සා��කා වැ� ෙ� ෙමර ටම 
��පා ද නය කරන ��ෙ� ගැස� එක� ��� කළා. ෙමරට 
��පා ද නය කළ හැ�  ෙ� අ� ��පා ද නය කළ ���. ට�� 
ෙග��ම ගැන අ� සාක�ඡා කර නවා. බා��� උප ක රණ අප-
න ය නය කර�න අද �ට අව �ථාව ලබා ��නා. හ� ෙ� ගැන 
�ප �ෂය හ� �ව ���.   

පා�� ෙ��� ම�� �ෙරා ෂ� ෙපෙ�රා මහතා (ස.ජ.බ.)-  
පා�� �න ප්රහා රය ගැන කා� න �ව රයා ප්රකාශ කර ��ණා 

ෙමයට සාධා ර ණ ය� කෙ� නැ�න� අ�ත�ජා�ක අ� ක ර ණ-
ය කට ය�න ෙව� �යා. ව�ම� ආ��ව පාල න යට පැ�ණ 
වස ර කට වඩා ගත � �ෙබ නවා. පා�� �න ප්රහා ර යට ගහ�න 
ෙ� ආ�� ව� ස�බ�ධ ද �යා අපට ප්ර�න කර�න ෙවනවා.   

හ�බ �ෙතාට ���� ම�� උ�� ගල �ප�� මහතා 
(ෙපා.ජ.ෙප.)-   

ග�ෙප ර �ය වැඩ ස ට හන යටෙ� ගම මත� �ෙ� යහ පා ල-
න යට අ� �� හත ර� ගත �ණාට ප� ව�. උපා � ධා �� 61,000 
කට අ� ��යා ��නා. ගමට ��� අ� ෙ� වන �ට කට �� 
කර නවා. හ�බ �ෙතාට වරාය �� ණන �ට පාඨ� ��ෙ� 
ෙකාෙ�ද? ෙ��ය ආ�� ක ය� හදන ගම� අෙ� ස�ප� �ක 
�ක ග�න අ� කට �� කර නවා. රට සංව �ධ නය කර�න අ� 
කට �� කර නවා. ජා�ක ෙවෙළඳ ප්ර� ප �� ය� හද�න ක� �-
ව� ප� කර �ෙබ නවා.   

පා�� ෙ��� ම�� ෙරාහණ බ�ඩාර �ෙ� � �දර මහතා 
(ස.ජ.බ.)-  

�� ය� 5000 �ම නාව �� බව ආ��ව පව ස නවා. ආ��ව 
පව සන �� යට ප�� ල�ෂ 59 කට �ද� ලබා� �ෙබ නවා. ඒ 
ගණන ඇ�ත�ද �යලා ගැට � ව� �ෙබ නවා. අ� රා ධ � රෙ� 
ඉඩ� �� ය� ගැට� ගණ නා ව කට ��ණ � �� නවා.   

පා�� ෙ��� ම��� ෙකා�ලා �ණ ව �ධන මහ ��ය �ල-
� නට පැ� � යාය.   

පා�� ෙ��� ම�� චාමර ස�ප� දස නා යක මහතා 
(ෙපා.ජ.ෙප.)   

අද �වා ද ෙ�� වැ� � රම කතා කෙ� �ම �� ර� මහ තාෙ� 
ආර �ෂාව ගැන. ක�ණා අ�මා�ලා, ��ෙල යා�ලා ග�ෙ� 
ක�ද �යලා අද �ප �ෂ යට අම ත ක�. ෙදමළ ම�� ව ��ට 
අව� ව�ෙ� �ංහල ආර �ෂ ක ��. �ංහල ආර �ෂක හ�-
�ව ළඟ තබා ෙගන ත්ර�ත වා ��ෙ� �ණ ගය නවා. ඉ�ප �ව 
ෙදමළ ඩය �ෙපා රා වට �ය නවා අපට සල ක�ෙ� නැහැ 
�යලා. ෙදමළ ආර �ෂ ක ය� ඔ�� ළඟට ග�ෙ� නැහැ. මම 
�ත�ෙ� ෙදමළ ආර �ෂ ක �� ඔ��ට ��වාස නැ�ව ඇ�. 
රෙ� ෙමත ර� �ස න ය� �� ය� �ප �ෂය කතා කර�ෙ� 
ට�� ගැන.   

දහ �පා ස� , ��� අ�ා පන, �� ෙව� හා ෙබෟ�ධ ��ව �-
�ල රා� ඇමැ� ��ත ෙ�� ෙගාඩ මහතා   

ඔ්නෑම ආ�� ව කට ආ��ක ප්ර� ප �� ය� �ෙබ නවා. 
ව�ම� ආ�� ව ට� එෙහම �ෙබ නවා. ජනා � ප � ව රයා රට 
බාර ෙගන කර ෙගන යන �ට ෙලාක ෙ�ම �ා�ත වසං ග ත-
ය� රට �ළ ට� පැ� �යා. න�� ඒ ��� �ව� ආ��ව 
සංව �ධන කට �� නතර කෙ� නැහැ. ජන තාව �ඩ න යට 
ප� ෙනාකර කට �� ��ෙ� වග � ම� ආ��ව බාර ග�තා. 
�ෙ�ශ �ද� අපට අව � ය�. අෙ� රෙ� ශ්ර� ක ය� �ට රට 
ෙගා� කරන ෙ�වා ෙව� �ෙ�ශ �� මය ලැ�ණා. ඊට අම ත රව 
තව� �ෙ�ත්ර ගණ නා ව �� �ෙ�ශ �� මට අපට ලැ�ණා.   

ෙකාළඹ ���� ම�� හ�ෂ ද ��වා මහතා (ස.ජ.බ.)-  
ආ�� වට �ෙබන එකම �ක �පය ජා� �තර �� අර �-

දල. ෙඩාල රය �� �� ෙණ�ෙ� �� ය� 201 කට අද සවස 
වන �ට. ව�ම� ආ��ව �ද� අ�� ගැ�වා. ඒ �සා ෙඩාල-
රෙ� අගය ඉහළ යනවා. ��� ෙ�ෂෙ� �ශාල ප්ර�න ය කට 
අපට ��ණ ෙද�න ෙවනවා. ��ධ බැ� �කර �ද� සඳහා ඉ�� 
වස ෙ�� ෙඩාල� �� යන 6 ක ණය ෙග�ය ��ව �ෙබ නවා. 
ෙ� �ද� ෙසායා ග�ෙ� ෙකෙ�ද �යන ගැට �ව �ෙබ නවා. 
ලංකාෙ� ණය ප්ර� � හ ගත කරන තැනට අ� පැ�ණ �� නවා.   

කලා �ය සහ ෙයා �තා කට �� රා� ඇමැ� තාරක බාල �-
�ය මහතා-  

සංචා රක �ාපා ර ෙය� ලැ�� �ද� ෙකා�� �සා අ�� 
�ණා. ෙකා�� පාල නය කර නැවත සංචා රක �ෙ�ත්රය 
නැං�ම �� කරන �ට �ප �ෂය ෙචාදනා කර නවා, ෙකා�� 
නැවත �ා�ත කර�න හද නවා �යා. �ද� අ�� ගැ�ම 
ගැන� ��වා. ලංකාෙ� පම ණ� ෙනාෙ� අෙම � කා ෙ�� 
�ය යට 40�� �ද� අ�� ගැ�ම ෙකා�� කාලෙ� �� කර 
�ෙබ නවා. ෙකා�� වැළැ �� මට එ�න� වැඩ � � ෙව ළ� 
ෙමරට �යා �ම ක�. එය සා�ථක කර ග� �ට නැවත සාමා� 
ත��ව ය� යටෙ� රට ප� කර ග�න �� ව�. අ�ත�ජා�ක  
�� අර � දෙ� උප ෙද� ලබා ෙගන ��� � රට ව� ෙලාකෙ� 
නැහැ. ඔ�� �න ෙකා�ෙ�� �සා රෙ� ජන තා වට තව� 
ගැට� �ස කට ��ණ ෙද�න ෙවනවා. අප ටම ආෙ� �ක � 
ආ��ක කළ ම නා ක ර ණ ය� කර ගත ���. උ� හ ර ණ ය� ��-
යට කහ �ඟ ය� ප� �ය කාලෙ� ��ණා. න�� කහ වගා ව� 
සමඟ ෙ� වන �ට ඒ �ඟය �� නැ� ෙවලා �ෙබ නවා.   

ෙකාළඹ ���� ම�� �� බ� ර� මා� මහතා (ස.ජ.බ.)-   
ෙකා�� වසං ග තය �සා ජන තාව අප හ � තා වට ප�ව �ෙබ-

නවා. ෙ��ය �ාපා ර ක ය� ආර�ෂා ��ම සඳහා ආ��ව 
කට �� කර නවා. ට�� ෙහාඳම උ� හ ර ණය �� යට ෙප�වා 
ෙද�න �� ව�. ඒ ��� ආ��ෙ� ගජ �� ර�ෙ� �ද� 
තර කර ග�න අව �ථාව ලබා� �ෙබ නවා. �� ව ල ට� ෙවලා 
�ෙබ�ෙ� එෙහ ම�.   

පා�� ෙ� ��ව අද (12) උ� සන 10,00 ට නැවත �� ෙ�.     

ෙ��ය ආ�� ක ය� මත සංව �ධන කට ��   
කර ෙගන යෑම ආ��ෙ� ඉල �ක ය�  

රා� ඇමැ� අ�� �වා� ක�රා� පා�� ෙ� �� ෙ�� �ය�

ඇමැ� ම� �� න�ද අ��ග මෙ� 

තම ��පා දන අෙල�  �� මට
ෙගා� �ට� ආ��ක

ම� �ථා න වල කඩ කාමර

�ව�ණා �ෙ� ෙකා� සහ 
ස��ා ක� ණා ර�න  

අත ර මැ � ය�ෙ� ග ් රහ ණ-
යට හ� ෙනා� තම ��පා දන 
ෙක��ම පා� ෙභා � ක යාට 
අෙල� �� මට ෙගා� �ටද 
ආ��ක ම� �ථා න වල කඩ 
කාමර ලබා � මට �ර ණය කළ 
බව කෘ� ක�ම ඇමැ� ම�-
�� න�ද අ� �ග මෙ� මහතා 
පා�� ෙ� �� ෙ�� ඊෙ� (11) 

ප්රකාශ කෙ�ය.  
ෙ� ස�බ �ධ ෙය� ආ��ක 

ම� �ථා න වල �ල ධා �� 
කැඳවා ප� � ය� සාක�ඡා කළ 
බව� ෙමම �� ෙගා� යාට සහ 
පා� ෙභා � ක යාට සහ �ක �ල� 
ලැෙබන බවද සඳ හ� කෙ�ය.
පා�� ෙ��� ම�� ම�� 
�ෂාර ඉ� �� අම ර ෙ�න 
මහතා ම� කරන ලද ප්ර�න-
ය කට �� �� ෙද�� ඇමැ �-
ව රයා ෙ� බව සඳ හ� කෙ�ය.  

ඇමැ� ෙරා�ත අෙ� � ණ ව �ධන 

රා� ෙ�පළ �� ණා ෙගන කෑම
ආ��ෙ� ප්ර� ප ��ය ෙනාෙව�

�ව�ණා �ෙ� ෙකා� සහ 
ස��ා ක� ණා ර�න   

රටට අවා � � යක ��� 
�රණ රජය ��  � ෙට ක� 
ෙනාග�නා බව� රා� 
ෙ�පළ �� ණා  ෙගන කෑෙ� 
ෙහා බ� �ම ව�ම� රජෙ� 
ප්ර� ප ��ය ෙනාවන බව� 
වරාය සහ නා�ක කට �� 
ඇමැ� ෙරා�ත අෙ� � ණ ව-
�ධන මහතා පා�� ෙ� ��-
ෙ�� ඊෙ� (11) ප්රකාශ කෙ�ය. 
ෙමරට ��� ආ��ක ම�ම �ථා න ය� 
�ජා � ක ය�ට �� �ම �� ෙනාක රන 
බවට රජය පැහැ � �ව ප්රකාශ කර ඇ� 
අතර ෙකාළඹ වරාෙ� නැෙඟ න �ර ජැ�ය 
�ය යට �ය ය�ම වරාය අ� කා �ය යටෙ� 

�යා �මක කරන බවද 
ඇමැ � ව රයා අව ධා ර ණය 
කෙ�ය. එෙම�ම වරාෙ� 
බට �ර ප�ය �තය �ෙ�ශ 
ආෙයා ජ න ය� සමඟ එ�ව 
සංව �ධ නය �� මට කට-
�� කරන බවද ඇමැ � ව-
රයා පැව �ය.   

ඇමැ� ෙරා�ත අෙ�-
� ණ ව �ධන මහතා ෙ� 
බව සඳ හ� කෙ� වා�ක 
�� �� අෙ� �ෂා ෙව� 
ම� කරන ලද ප්ර�න ය කට 

�� �� ෙද��.   
එ�� වැ� � ර ට� අද හ� ��� ඇමැ � ව-

රයා සඳ හ� කෙ� රජය �� � ට ක� රටට 
අවා � � යක අ�ද �� කට �� ෙනාක රන 
බව ද ඇමැ � ව රයා වැ� � ර ට� �ය.     

අෙ� රෙ� ��� ආව රණ  
�ප ද ව ��� ර�� ෙ�නවා

ෙ��ය ක�මා�ත ෙගාඩනඟනවාට 
අෙ� ��ම අකමැ�ත� නෑ 

� ලංකාෙ� ණය ප්ර��හගත 
කරන තැනට �� අ� ඇ��

ම�� 
ගය�ත 
ක� ණා � ලක 
(ස.ජ.බ.)  

ම�� පාඨ� ච��ක (ස.ජ.බ.)

ම�� හ�ෂ ද ��වා
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»~‰p£ n…w§{£, Spodoptera frugiperda xp 
ýn³£l‰vY pñp‰ ƒ¥¼n™p‰»{p ~zwx£»[‰ Äfx£x. 
Wv Y¯ñx£»[‰ ëcïv Ulªy¥ ~ƒ nYªj§ R¥vùY£»N 
ë{Mlp ~ƒ RMo ë{Mlp Yz£rŸx yf{z‰x. Wv 
yf{z‰ {z th Sù[ª {[£{zf ƒ£ë Yyp r±o£p 
»r»…ˆ r…‹»t¤o»xYª »z~ »~ˆp£ n…w§{£ ~zYp§ 
ztõ. W»ƒl‰ »vv »nŠ|xp‰ƒ‹ ýýo r£ù~ùY ~£oY 
~ƒ {[£{p‰ ~½nƒ£ u£ýl£ Yyp Y¯}‹ l£Y‰}ÚY 
Y²v ë~£ »vv Y¯ñx£»[p‰ ~‹ã{p ƒ£ëx ~£MmY{ 
r£zpx »N.

2016 rfp‰ »vv r…‹»t¤o ëcï»vp‰ t¥ƒ¥y{ 
yf{z‰ Ãƒ‹rxYfv {³£r‰l þ R¥l. ]£p£{, ~§h£px, 
y¥{p‰h£{ {¥ë Rr±‹Y£p§ yf{z‰ {z n Èpx, Sp‰n˜x£{, 
r£Ã~‰m£px, »p‰r£zx, t¹[z£»nŠ|x, z¹Y£{ ~ƒ 
l£õzp‰lx R¥lªû R£~‹x£p§ yf{z‰ Ãƒ‹rxY n th 
Sù[ª {[£{p‰f ý|£z lMcpxY‰ Wz‰z Yyñp‰ ~‹Ò. 

»vv yf{z »~‰p£ n…w§{£ vMopx Ãúv ~½nƒ£ 
ýýo UrY²v »x£n£ »[p R¥l. »K{£õp‰ r±o£p 
{p‰»p‰ Y¯ñp£|Y ~ƒ ~‰{u£ýY ~lªyp‰ u£ýlxõ. 
z¹Y£»N n Y¯ñp£|Y u£ýlx R{v »Y£f ~‰{u£ýY 
Y²v v[‹p‰ r£zpx Ãú»K Rl‰ƒn£ t¥zŸvY‰ ~‹ã»{ñp‰ 
r{Ý. »vv ~ztx£ ~lª xK »»c{ ýn³£l‰vY zY‰}
j ë~£ »YÑ Y£zxY‰ lª… nš th Sù`ª {[£{p‰ƒ‹ 

Réýp£|Y£ú r…‹»t¤o»xYª t{f rl‰þ»K 
r±{jl£{xY‰ R¥l.

»vv Y¯ñx£»[‰ 
Ìýl Y£zx n˜p 45 
Y‰ rvj »N. ~§ƒ§w§zp‰f 
WY‰ n˜pY nš Ã»z¤òfM 1 0 0 
Y‰ {§{n r‹x£~y Ãú»K ƒ¥Ãx£{Y‰ R¥l. [¥ƒ¥j§ 
~ztx£»[‰ ~Ü 3 Y rvj Ìýl Y£zx lª… nš ïl‰ly 
1000 Y‰ rvj ïƒ‹ Y… ƒ¥Ãx. »K{£ nvp‰»p‰ 60 - 
100 nY‰{£ ~¹Z³£{Y‰ ~ƒ‹l »r£Yªy¥ »z~ rl² vlx. 
A{£ R† r¥ƒ¥Ü »Y£y»r£lª v[‹p‰ R£{yjx Yyõ. 
|£Yxf ƒ£ë ~‹ãYyñp‰ {Mopx ~Kr«Mj Yy 

[l‰ Äfx£ r~ lª…f ù¹[£ »~p‰Ñòfy 10 Y‰ rvj 
vlªr‹ff xÑp‰ »Y¤}xY‰ lp£»[p r‹z{£ t{f rl‰ 
»N. r‹z{£»[p‰ ~§ƒ§w§z£ ïƒ‹{p‰»p‰ n˜p 10 f r~§{x.

»vv r…‹»t¤ox£ r‹…‹t½n {¥n[l‰v Yy¥jY‰ 
{p‰»p‰ »v£ƒ§f |£Y ý»|‰} RÜý|£z ~¹Z³£{Y‰ vl 
Ì{l‰ þ»K ƒ¥Ãx£{õ. |£Y 353 Y‰ o£yY |£Y »z~ 
u£ýl Yyp t{f {£Ml£ þ R¥l. »K{£ Rly o£p³ 
»t¤[, W…{û »t¤[ ~ƒ r…lªy¥ »t¤[ y£|‹xY‰ »N.

»vv r…‹»t¤o vMopx Ãúvf Y¯}‹YMv 
»nr£Ml»Kp‰lª{ v[‹p‰ ëM»nŠ| Yy R¥Ü 

Y²v Ãƒ‹rxY‰ u£ýl£ Yyp§ z¥t«{n »K 
Y¯ñx£»[‰ Sƒl 

Ä [ªj£¹[ ë~£ vƒ Yp‰p»xˆ thSù[ª 
{[£{p‰ lª… X{§p‰»[‰ [ƒpx ~Ÿ]²»xp‰ {¥ÕþvY‰ 
{£Ml£ »N. r£zp Y²v {z r±o£p Ryv§j {[£{Y‰ 
lª… r…‹»t¤o [ƒpx R£MÞY ƒ£ën£xY vGfvf 
rƒ…‹p‰ r{l‰{£»[p x¦võ. th Sù`ª {[£{Y »~‰p£ 
n…w§{£»[‰ R£MÞY ƒ£ën£xY vGfv »z~ ~…Yp§ 
ztp‰»p‰ WY‰ |£YxY‰ vl nY‰pf z¥»tp Äfxp‰ 
~¹Z³£»N ~£v£p³ R[x 3 Y‰ »z~x. WpK {[£{Y‰ 
lª… WY‰ |£YxY‰ vl nY‰pf z¥»tp Äfxp‰»[‰ 
~¹Z³£»N ~£v£p³ R[x 3 f {¥Õ pK R£MÞY r£h§{Y‰ 
~‹ã{p§ R¥l.

»~‰p£ n…w§ r±ƒ£yxf zY‰ {« vƒ Yp‰p»xˆ {[£ 
Yyp§ z¥t« th Sù`ª {[£{p‰ y£|‹xY‰ z¹Y£»N 
»t£»ƒ¤ l¥p‰{z n¥pf r{Ý. »rty{£ù v£»~ˆ v¥n 
u£[»xˆ R~‰{p§ »pzp§ R¥l. »vv r…‹»t¤ox ë~£ 

r£h§ ~‹ã þ R¥l‰pK {p‰n˜ zt£ »np t{f ycx ý~‹p‰ 
n¥pfvl‰ np‰{£ Ü»J.

r…‹»t¤o [ƒpx R~‰{¥p‰p »pü r~§{l‰ {[£ 
Y‰»}ˆl²x lª… r{Ý. »vv r…‹»t¤oxp‰»[‰ ýýo 
R{~‰m£ ýp£| »p£Y…»ƒ£l‰ ~§ƒ§w§zp‰ ïƒ‹ þ »{pl‰ 
»t¤[ vlf r‹ý~Ÿvf r±{jl£{xY‰ R¥l. n˜pYf 
Ã»z¤òfM 100 Y‰ {§{n r‹x£~y Ãú»K ƒ¥Ãx£{ 
~§ƒ§w§zp‰f R¥l. X{§p‰»[‰ ~¹Z³£{ ï½n »ƒzŸvf [l 
ƒ¥Ã Ã²x£ v£M[ »v£p{£ n?

R~‰{p§ »pzŸ»vp‰ r~§ SÜù {p »t¤[ »Y£f~‰ 
r‹…‹~‰~Ÿ»vp‰ »~ˆp£ n…w§ ïl‰ly ~ƒ Äf R{~‰m£ n, 
~§ƒ§w§zp‰ n ýp£| Y… ƒ¥Ãx. W»ƒl‰ »võp‰ ~‹ã{p 
{£x§ ä}jx ë~£ »vx Rp§vl Y… »p£ƒ¥Y. »[£xK 
r‹ãy¥ r‹…‹~‰~Ÿ»vp‰ v¦lY nš p{n˜z‰z‹»xˆ ~‹ã {« {£x§ ä}

jx »vxf Un£ƒyjxÃ.
[‹ë lt£ ýp£| Ãúv »{p§{f u£ýl Y… 

ƒ¥Ã ýYz‰r Y²vxY‰ USAID v[‹p‰ SOLID
{³£r¯Üx ƒyƒ£ ƒ¼ãp‰{£ nš Ü»J. »vv 
rù~y ƒ‹lY£ñ "~õ»zˆF" ë}‰r£npx 

pñp‰ ƒ¥¼n™p‰»{p Ã²x£{z‹x v[‹p‰ {[£ 
Y‰»}ˆl²»xˆ SÜù {p |£Y »Y£f~‰ R[p£ 
[{ R£ƒ£yxY‰ t{f rù{Mlpx Yyp§ 

z¥»J. Y‰»}ˆl²x lª… nšv |£Y »Y£f~‰ 
Y¥tz‹ Yyp xp‰l² UrYyjxY‰ 
n¥p‰ z¹Y£»Nv ë}‰r£npx Yyp§ 

z¥»J. Sp‰ r~§ »vv »Y£f~‰ vû{z 
R~§y£ ëM{£x§ Ìþ Y²vxY‰ v[‹p‰ "~õ»zˆF" 

t{f rù{Mlpx Yyp§ z¥»J. »vv l£Y‰}jx 
Sl£ ~yz x. Wx »[£þp‰ ý~‹p‰ lë lëxv Y… 
»p£ƒ¥Ã pK Y¯}‹YMv »nr£Ml»Kp‰lª»N v¥n˜ƒl‰ 
þ»vp‰ rƒ~§»{p‰ Y… ƒ¥Ãx. »vv[‹p‰ th Sù`ª  
|£Y »Y£f~‰ {z ÷¼n™ ~‹Ñp ~‹xûv r…‹»t¤o R{~‰m£ 
ýp£| Y… ƒ¥Ãx. Sp‰r~§ »p£rv£{ {[£ Y‰»}ˆl²»xˆ 
~Ÿ ~¦»vp‰ Wƒ‹ r~ lª… ÷¼n™ ~‹Ñp r‹z{§p‰, rY‰}
Ÿp‰ ~ƒ »{pl‰ ý»z¤r‹Yõp‰»[‰ uY‰}jxf »x£v§ 
Y… ƒ¥Ã »N. "~õ»zˆF" [{ R£ƒ£yx Ãù»[£þp‰f 
ýÃÛ»vp‰ »[£þp‰f R£n£xvY‰ zt£ [l ƒ¥Ãx.

th Sù`ª {[£ Yyp ýf  »~‰p£ n…w§{£»[p‰ ~‹ã{p 
ƒ£ëx R{v Yy [¥ìvf »x£n£ [l ƒ¥Ã l{l‰ 
Y²vxY‰ R¥l. WpK th Sù`ª |£Yxv U[ªz‰ »t¤[xY‰ 
»z~ u£ýl£ Ãúv x. »vxf »[£ý vƒlªp‰»[‰ 

~ƒ»x¤[x Sl£ Rl³£{|³ »N. »vv Y²vx ~£MmY 
þvf pK xK Y‰»}ˆl²xY‰ lª… {[£ Yyp ~‹xûv 
»[£þp‰ Y¯}‹YMv »nr£Ml»Kp‰lª{ ý~‹p‰ ëM»nŠ| 
Yyp zn Y£z~fƒpf Rp§{ ðc ~‹fýx x§lªx.

U[ªz‰ »t¤[ Y²vx »x£n£ [p‰p UrY²vx »v»~ˆx. 
ëM»nŠ| Yy R¥Ü ðc ~‹fþ»K n˜pf n{~‰ 30 Yf 
rvj Yz‹p‰ {[£ Y‰»}ˆl²x lª… Rƒw§ »z~ »l¤y£ 
[p‰p£ Yªh£ ïK Y¥t¥z‹ Ãƒ‹rxY th Sù`ª ðc 
~‹f{p§ z¥»J.  »~‰p£ n…w§ ~§ƒ§w§z£f th Sù[ª {zf 
R¥Ü lntz R£YM|px ë~£l‰, X{§p‰»[‰ ãy r‹x£ô»K 
ƒ¥Ãx£{ ë~£l‰ {[£ Y‰»}ˆl²x R{f ~¥ù~yp ïc§ty 
[¥ƒ¥j§ ~…wõp‰ »vv Yªh£ Y‰»}ˆl²x lª… {¥»hp th 
Sù`ª r¥… vlf rÜl þ ïl‰ly nƒ~‰ [jpY‰ rl² vl 

l¥p‰rl‰ Yyp§ R¥l. ~Ü 4 Yf rvj r~§{ r…v§{p 
r…‹»t¤o ryKry£»N Äfõp‰ »vv Yªh£ Y‰»}ˆl² lª… 
n¥Y[l ƒ¥Ãx. Wýf Y¯}‹YMv »nr£Ml»Kp‰lª{ 
v[‹p‰ ëM»nŠ| Yyp Y¯ñ p£|YxY‰ »vv Yªh£ 
Y‰»}ˆl² {zf »x£n£ X{§p‰»[‰ [ƒpx ý|£z {|»xp‰ 
ýp£| Y… ƒ¥Ãx. Wýf vƒ£ rùv£j»xˆ {[£ Yyp 
thSù`ª »t¤[xf rÜl{p »~ˆp£ n…w§ ~…wxp‰»[‰ 
~¹Z³£{ R{v Yy [¥ìvf ƒ¥Ã »N.

~Y~‰ Y»…ˆ:
R£a£Mx Rõ»{¤ r±p£p‰ã
ý|²£ñY ~ƒY£y vƒ£a£Mx (~l‰{ ýn³£{) 
Y¥…Úx ý|‰{ýn³£zx

rù~y ƒ‹lY£ò Y²v»Nn »nYY‰

Réýp£|Y£ú r…‹»t¤o»xYª t{f rl‰þ»K 
r±{jl£{xY‰ R¥l.

»vv r…‹»t¤o vMopx Ãúvf Y¯}‹YMv 
»nr£Ml»Kp‰lª{ v[‹p‰ ëM»nŠ| Yy R¥Ü 

Y²v Ãƒ‹rxY‰ u£ýl£ Yyp§ z¥t«{n »K 
Y¯ñx£»[‰ Sƒl 

Ä [ªj£¹[ ë~£ vƒ Yp‰p»xˆ thSù[ª 
{[£{p‰ lª… X{§p‰»[‰ [ƒpx ~Ÿ]²»xp‰ {¥ÕþvY‰ 
{£Ml£ »N. r£zp Y²v {z r±o£p Ryv§j {[£{Y‰ 
lª… r…‹»t¤o [ƒpx R£MÞY ƒ£ën£xY vGfvf 

ƒ¥Ã Ã²x£ v£M[ »v£p{£ n?
R~‰{p§ »pzŸ»vp‰ r~§ SÜù {p »t¤[ »Y£f~‰ 

r‹…‹~‰~Ÿ»vp‰ »~ˆp£ n…w§ ïl‰ly ~ƒ Äf R{~‰m£ n, 
~§ƒ§w§zp‰ n ýp£| Y… ƒ¥Ãx. W»ƒl‰ »võp‰ ~‹ã{p 
{£x§ ä}jx ë~£ »vx Rp§vl Y… »p£ƒ¥Y. »[£xK 
r‹ãy¥ r‹…‹~‰~Ÿ»vp‰ v¦lY nš p{n˜z‰z‹»xˆ ~‹ã {« {£x§ ä}

jx »vxf Un£ƒyjxÃ.
[‹ë lt£ ýp£| Ãúv »{p§{f u£ýl Y… 

ƒ¥Ã ýYz‰r Y²vxY‰ 
{³£r¯Üx ƒyƒ£ ƒ¼ãp‰{£ nš Ü»J. »vv 
rù~y ƒ‹lY£ñ "~õ»zˆF" ë}‰r£npx 

pñp‰ ƒ¥¼n™p‰»{p Ã²x£{z‹x v[‹p‰ {[£ 

z¥»J. Sp‰ r~§ »vv »Y£f~‰ vû{z 
R~§y£ ëM{£x§ Ìþ Y²vxY‰ v[‹p‰ "~õ»zˆF" 

t{f rù{Mlpx Yyp§ z¥»J. »vv l£Y‰}jx 
Sl£ ~yz x. Wx »[£þp‰ ý~‹p‰ lë lëxv Y… 
»p£ƒ¥Ã pK Y¯}‹YMv »nr£Ml»Kp‰lª»N v¥n˜ƒl‰ 

Ìýl Y£zx n˜p 45 
Y‰ rvj »N. ~§ƒ§w§zp‰f 
WY‰ n˜pY nš Ã»z¤òfM 1 0 0 

lª… r…‹»t¤o [ƒpx R£MÞY ƒ£ën£xY vGfvf 
rƒ…‹p‰ r{l‰{£»[p x¦võ. th Sù`ª {[£{Y »~‰p£ 
n…w§{£»[‰ R£MÞY ƒ£ën£xY vGfv »z~ ~…Yp§ 
ztp‰»p‰ WY‰ |£YxY‰ vl nY‰pf z¥»tp Äfxp‰ 
~¹Z³£»N ~£v£p³ R[x 3 Y‰ »z~x. WpK {[£{Y‰ 
lª… WY‰ |£YxY‰ vl nY‰pf z¥»tp Äfxp‰»[‰ 

Ä [ªj£¹[ ë~£ vƒ Yp‰p»xˆ thSù[ª 
{[£{p‰ lª… X{§p‰»[‰ [ƒpx ~Ÿ]²»xp‰ {¥ÕþvY‰ 
{£Ml£ »N. r£zp Y²v {z r±o£p Ryv§j {[£{Y‰ 
lª… r…‹»t¤o [ƒpx R£MÞY ƒ£ën£xY vGfvf 

rù~y ƒ‹lY£ò Y²v»Nn »nYY‰
 »~‰p£ n…w§{p‰ vMnpxf 

{
M} 2016 nš Y‰}§æ v«z³ jx rƒ~§YK 
Ryv§j§ »Y£f »[p R£yKu {« Future 
Life Investment (FLi) ~v£[v, Rn {p 
ýf |£Z£ 22 Ãp‰ ƒ£ 25,000 RéY r{§z‰ 

r‹ù~Y»[‰ ý|‰{£~x ƒ£ ƒ‹l{l‰Yv, lv {³£r£y 
»~ˆ{»xˆ v§z‹Y ~‹n‰o£p‰lx ~ƒ ~£MmYl‰{x t{f 
lƒ{§y¥ Yy»[p ~‹Ò. FLi (W‡‰ Wz‰ Rõ) r±o£p 
R£xlx ƒyƒ£, {³£r£y ƒ£ ~‰{x¹ YMv£p‰l 
»{p§»{p‰ Ur»n~‰ ~ƒ v§z³ Rlƒ‹l zt£ [l ƒ¥Y. 
lv »~ˆ{Yxp‰»[‰ ƒ£ X{§p‰»[‰ r{§z‰ »{p§»{p‰n, 
FLi (W‡‰ Wz‰ Rõ) R£xl{xfv R£»NÚY Sl£vl‰ 
Sƒ… - ~§ƒn|ŸzŸ v£p{ Y…vp£Yyj Y²v»Nnxp‰ 

lª…‹p‰ zt£ n˜x ƒ¥Ã Urùv {y r±~£n zt£ »np 
Rly, ã}‰Yy r…£l‰ {z Rh§ rƒ~§YK vl 
r{l‰{£»[p xp r£~¥z‰ ~ƒ Rh§ R£n£xKz£uŸ 
r{§z‰{z ã ny¥{p‰ »{p§»{p‰ n v£ƒ¥`‹ ~v£Ìx 
»~ˆ{£{p‰ - {³r¯Ü ÷~Y‰ " FLi ~l‰Y£y" pñp‰ 
Ã²x£l‰vY »Y£f R¥l.

Sl£ »YÑ YzYnš lv »~ˆ{£ c£zx p{³ {« 
~¹Yz‰r ƒyƒ£ ýýo {« ry£~xp‰f v[ ý{y 
Yyñp‰, “FLi Super” (W‡‰ Wzˆ Rõ ~§rM) pñp‰ 
{£~‹ ~r‹ù ~§r‹ù »{…½n~¥z‰ c£zxY r±mv |£Z£{, 
2021 cp{£ù 21{p n£, ëY{¥yÑx - Yªy¥j¦[z 
r£»M, R¹Y 81/1 nyp ~‰m£p»xˆnš, ~§t »v£»ƒ£Üp‰ 

vƒcpl£{ »{p§»{p‰ ý{¯l ýx.
" ll‰{»xp‰ U~~‰ t{, [ªj£l‰vY 

t{, r±ñÜx, »{…½n»r£z Rh§v Rh§ 
ñz, ~§ƒn|ŸzŸ ~ƒ p{lv l£Y‰}ÚY 
Y²v»Nnxp‰ ƒyƒ£ YÕpK r£ù»u¤[‹Y 
»~ˆ{£{" lv Ryv§j§ Yy[l‰ “FLi 
Super” (W‡‰ Wzˆ Rõ ~§rM ) ~§r‹ù 
»{…½n~¥z‰ c£zx, l{ »p£»t¤ n˜pÃp‰ tYv§j, 
r§l‰lzv xp p[y ƒ£ v§† yfv R£{yjx 
{p rùn˜ |£Z£ 25Y‰ r‹ƒ‹f§ þvf ~‹xû Yfx§lª 
~Kr£npx Yy R¥l.

“Ro³Y‰} vj‰hzx ƒ£ »~ˆ{Y r‹ù~»[‰ vp£ 

R{»t¤ox 
ƒ£ Rl‰n¥ÄK 

vl {³£r‰l 
{p FLi Super 

(W‡‰ Wz‰ Rõ 
~§rM) »~ˆ{£ 

c£zx, ~¥výfv 
lv »~ˆ{£{ 

tz£»r£»y£l‰lª»{p‰ 
r¥ñ»jp r£ù»u¤[‹Yx£»[‰ y¥ÇYl‰{x 
ƒ¼ãp£»[p, r{§»zˆ ~¥vf rƒ~§{Y‰ »z~, Sl£vl‰ 
Rh§ ñzf - ll‰{»xp‰ U~~‰ u£j‰h ƒ£ »~ˆ{£{Y‰ 

zt£ nšv lª…‹p‰, X{§p‰ »{l Urùv ~ƒpxY‰ ƒ£ 
l¯r‰ÜxY‰ …`£ Yy nšv" lv Ru‹r±£x t{ Wƒ‹ 
r±o£p ýo£xY - op§}‰Y Uh§[v vƒl£ {¥Õ 
ãyfl‰ r¥{~«ƒ.

»vv ~§r‹ù »{…½n~¥z‰ c£zx lª…‹p‰, {¥Õ 
ýýol‰{xÃp‰ x§l‰ u£j‰h y£|‹xY‰ »vp‰v, 
pþp l£Y‰}jx ƒ£ Sn˜ùx »{p§»{p‰ r±£»x¤[‹Y 
p¥w§y¥l£{xp‰ ƒ£ ~¹Yz‰r ƒ¼ãp£»[p e-billing 
(T-ïz‹¹), Drive-Thru (h²õN) ~ƒ Delivery 
Service (ë{~fv »[p nš»K »~ˆ{£{p‰) lª…‹p‰n, 
rù~yxf »vp‰v ~v£Ìx »~°Z³£yY‰}‹ll£{xf 
n vƒl‰ n£xYl‰{xY‰ zt£ »nŠ.

p¥{§K Rl‰n¥ÄK ÷~Y‰ ~v[‹p‰ "{£~‹ ~r‹ù ~§r‹ù l¥p"
"FLi super" (W‡‰ Wz‰ Rõ ~§rM) n¥p‰ ëY{¥yÑ»xˆnŸ

Y²v»Nnxp‰ ƒyƒ£ YÕpK r£ù»u¤[‹Y 

»{…½n~¥z‰ c£zx, l{ »p£»t¤ n˜pÃp‰ tYv§j, 
r§l‰lzv xp p[y ƒ£ v§† yfv R£{yjx 

R{»t¤ox 
ƒ£ Rl‰n¥ÄK 

vl {³£r‰l 
FLi Super 

(W‡‰ Wz‰ Rõ 
~§rM) »~ˆ{£ 

c£zx, ~¥výfv 
lv »~ˆ{£{ 

tz£»r£»y£l‰lª»{p‰ 
»{…½n~¥z‰ c£zx, l{ »p£»t¤ n˜pÃp‰ tYv§j, 

ƒ£ Rl‰n¥ÄK 
vl {³£r‰l 

{p 
(W‡‰ Wz‰ Rõ 

~§rM) »~ˆ{£ 
c£zx, ~¥výfv 

lv »~ˆ{£{ 

රටවිරුවන්මෙරටටමෙන්වීමෙන්පසු
නිමරෝධායනයකිරීෙටඅවශ්ය
ෙධ්යස්ානකඩිනමින්ස්ාපිතකරන්න

අනුර ප්රේම ලාල්   

මව්රටටපැමිණීමටබලාපපාප්රා
ත්තුපෙන්සිටිනශ්රිලාංකිකවිගමණික
පේෙකයන්පම්රටටපගන්වීපමන්
පසුනිප්රෝධායනයකිරීමටඅෙශ්ය
මධ්යේ්ානකඩිනමින්ේ්ාපිතකිරීමට
අෙශ්යපියේරගන්නාපලසකමකරු
ඇමැතිනිමල්සිරිපාලදසිල්ොමහතා
අදාළබලධාරීන්ටඋපපදේදුන්පන්ය.
ඒමහතාපමඋපපදේදුන්පන්
පපපේදා(10)කමකරුඅමාත්ාංශපේ
පැෙැතිවිපේෂසාකච්ාෙකදීය.එහිදී
ෙැඩිදු්රටත්අදහේදැක්වුඇමැතිේරයා
පමපේදකීය.
විපේශගතෙසිටිනඅපපේවිගම
ණිකපේෙකයන්පම්රටටපගන්ො
ගැනීමප්රමාදවීමසමබන්ධෙජන
මාධ්යසහවිපක්ෂපේඇතැමබලපවග
විවිධවිපවචනඑල්ලක්රනනමුත්
ඊටබලපානය්ාේ්ොදීසැබෑසත්
තත්ත්ෙයසහඅපහසුතාඔවුන්පත්රුම
පනාපගනපමවිපවචනඑල්ලක්රන
බෙකීය.පකපේවුෙත්පමවිපේශගතෙ
සිටිනඅපපේශ්රීලාංකිකයන්පම්රටට
කඩිනමින්පගන්ොගැනීමටනෙෙැඩ
පිළිපෙළක්සියලුපදනාඑක්ෙආ්රම්භ
කළයුතුබෙපහපතමඅෙධා්රණය
කපේය.
විපදේපේොනියුක්තිකාේයාංශපේ

ලියාපදංචිවීගියවිගමනිකශ්රමික
යන්සඳහාපමණක්පමෙැඩසටහන
ක්රියාත්මකක්රනඅත්රකාේයාංශපේ
පනතටඅනුෙකාේයාංශපේඅ්රමුදල්
ෙැයකළහැක්පක්එමකාේහාංශපේ
ලියාපදංචිවීගියවිගමණිකශ්රමික
යන්ටපමණක්බැවින්,පෙනත්මාේග
ඔේපේවිපදේරැකියාසඳහාගියඅයට
පමප්රතිලා්භෙැයකළපනාහැකියි.
පම්රටදැනටක්රියාත්මකනිප්රෝධා
යනමධ්යේ්ානෙලප්රමාණෙත්ත්රම
ඉඩපහසුකමනැතිනිසායුදහමුදාපව
සහපසෞඛ්යඅංශෙලඋපපදේඇතිෙ
පෙනමනිප්රෝධායනමධ්යේ්ාන
පමවිගමණිකපේෙකයන්ටකඩින
මින්ආ්රම්භක්රනපලසඉල්ලීමක්ද

කපේය.
ඒසඳහාදෙයිපන්විවිධේ්ානෙල
දැනටෙසාදමාඇතිසංචා්රකපහෝටල්
ප්රපයෝජනයටගැනීමපිළිබඳපසායා
බලනපලසත්එමසංචා්රකපහෝටල්
පමනිප්රෝධායනමධ්යේ්ානෙලට
ලබාදීමටකැමතිපහෝටල්හිමියන්පගන්
ප්රසිේධදැන්වීමක්මගින්අයැදුමපත්
කැඳෙනපලසදපමහිදීඇමැතිේරයා
විපේශපේොනියුක්තිකාේයාංශයට
දැනුමදුන්පන්ය.

 යුද හමු දා පති ජෙන රාල් ශජේන්ද්ර 
සිල්්ා මහතා-
පමෙනවිටවිපේශගතෙසිටීශ්රී
ලාංකිකයන්අනූදහසකටආසන්න
ප්රමාණයක්නැෙතපම්රටටපගන්ො

ගැනීමටකටයුතුක්රඇතිබෙකීය.ඒ
සඳහාපහෝටල්දඇතුළුෙනිප්රෝධායන
මධ්යේ්ානඅසූහතක්ක්රියාත්මකයි.
නමුත්පමවිගමණිකපේෙකයන්ට
නිප්රෝධායනපහසුකමසමපාදනය
ක්රමින්ඔවුන්ටඋපරිමපයන්පේෙය
කිරීමටයුදහමුදාෙසූදානමින්සිටින
බෙඒමහතාෙැඩිදු්රටත්කීය.පම
පිළිබඳෙැඩිදු්රක්රියාකිරීමටවිපේශ
රැකියාප්රෙේධන්රාජ්යඅමාත්ාං
ශපේපල්කමඑේ.අ්රමමහිනායහම
මහතාපේප්රධානත්ෙපයන්පසෞඛ්ය,යුද
හමුදාෙ,විපේශපේොනියුක්තිකාේයාං
ශය,විපේශකටයුතුඅමාත්ාංශයහා
සිවිල්සංවිධානනිපයෝජිතයන්පේ
සහ්භාගිත්ෙපයන්විපේෂකමිටුෙක්ද
පත්පකරිණි.
විපේශරැකියාප්රෙේධන්රාජ්ය
ඇමැතිප්රියංක්රජය්රත්න,යුදහමුදා
පතිජන්රාල්ශපවන්්රසිල්ො,පකාවිඩ්
ෙැළැක්වීමපිළිබඳ්රාජ්යඅමාත්ාං
ශපේපල්කමමෙද්යඅමල්හේෂද
සිල්ො,විපේශකටයුතුඅමාත්ාංශපේ
නිලධාරින්,සේපෙෝදයව්ාපා්රපේ
ආචාේයවින්යාආරිය්රත්න,පැෆ
්රල්සංවිධානපේවිධායකඅධ්යක්ෂ
ප්රෝහණපහට්ටිආ්රචචි,විපේශපේො
නියුක්තිකාේයාංශපේස්භාපතිකමල්
්රත්ෙත්පත්මහත්ෙරුන්ඇතුළුනිලධා
රීහුරැසක්පමඅෙේ්ාෙටඑක්වූහ.

කමකරු ඇමැ ති ප්ෙන් අදාළ බල ධා රීන්්ට උප ප්ෙස්

ආණ්ඩුවම�ාකුලූනුමොවීන්ටදුන්
බීජසහනයනි�ධාරීන්ප්රොදකරනවා
ෙඹුල්ල මහ වැලි ප්ොවී න්ප්ෙන් ප්�ෝෙනා 

සීගි රිය විප්ේෂ 

පේශීයපලාකුලූනුපගාවීන්ට
්රජය විසින් ලබාපදන බීජ
සහනාධා්ර මුදල දඹුල්ල මහ
ෙැලිකාේයාලයටලැබීඇතත්
විශාල පගාවීන් පිරිසකට එය
කඩිනමින් ලබා පනාදීමනිසා
පගාවීන් දැඩි අපහසුතාෙට
පත්ෙඇතැයිදඹුල්පල්මහෙැලි
කලාපපේපගාවීහුපෙසති.
දඹුල්ල මහෙැලි කාේයාලය
ඉදරිපිට  ඊපේ (11) පගාවීන්
පිරිසක් රැේවී කෑපකෝ ගස
මින් තමාට ්රජපයන් ලබා
පදන මුදල කාේයාලයට ලැබී
ඇතත් නිලධාරීන්පේ උන
න්දුෙපනාමැතිවීපමන්පගාවීහු
දනපතා ්රේතියාදු ක්රන බෙ
පචෝදනාකළහ.
මහෙැලි කලාපපේ පලාකු
ලූනු පගාවීන්පේ බීජෙලට
්රජය විසින් ලබාපදන සහ
නාධා්ර මුදල පලස රුපියල්
ලක්ෂ 260ක මුදලක් පසුගිය
පදසැමබේ මාසපේ මහෙැලි
කාේයාලයට්රජයලබාදීතිබි
යදී පපබ්රොරි මාසය ෙනතු
රුත්පගාවීන්ටඒොපබදාදීමට
පනාහැකිෙ ප්රමාද කිරීම නිසා
පගාවීන් අෙේ්ා ගණනාෙක්
මාසපදකක්කාලයක්මහෙැලි
කාේයාලයටපැමිණ්රේතියාදු
වීයන්නසිදුවුණුබෙපගාවීහු
පෙසති.
පගාවීන්සුළුපිරිසකටමහ
ෙැලි නිලධාරීන්  ෙන්ද මුදල්
ලබාදී තිපබන බෙත් බහුත්ර

පගාවීන්ටපමොලබාගැනීමට
යේදී මහෙැලි නිලධාරීන්පේ
විවිධ තාඩන පීඩනෙලට ලක්
වීමට සිදුෙ ඇති බෙද පම
කරුණු විමසීමට කාේයාල
යට ගමන් කිරීමට පො ලබා
පනාපදන බෙද මහෙැලි
පගාවීහුපචෝදනාක්රති.
 පේශීය කෘෂිකේමාන්තය
ඉහළ නැංවීමට කෘෂිකේම
පදපාේතපමන්තුෙ සහ ්රජය
පසුගිය ෙසපේ පබෝග ෙේග
කීපයකබිජෙලට ්රජපේසහ
නාධා්රමුදල්ලබාදීතිබුණි.එම
මුදලලබාගැනීමට ්රජයමුදල්
ලබා දී තිබියදීත් නිලධාරීන්
එය ප්රමාද ක්රන බෙ පගාවීහු
පපන්ොපදති.
අප පම පිළිබඳ විමසීමට
දඹුල්ල මහෙැලි කාේයාලපේ
නිපයෝජ්ය ව්ාපෘති කළමනා
කාරිනී (කෘෂිකේම )සී .ඩී.එම.
ලියනආ්රචචි මහත්මියපගන්
විමසීමක්කපළමු.
පගාවීන් දැනුත් ඇවිල්ලා
ඉන්නො අපේ කාේයාලය
ඉදරිපිටට. ඒ අය කියන පේ

අහන්පන නෑ. අපි පමානෙ
ක්රන්නද පගාවීන් පන්දහ
සකට විත්ර සල්ලි ඇවිල්ලා
තිපයනො.රුපියල් ලක්ෂ
260ක්විත්රපසුගියපදසැමබේ
මාපේ තමයි සල්ලි ඇවිල්ලා
තිපබන්පන්.පගාවීන්ට පමක
පබදලා පදන්න කාලයක්
පදන්නකීොමඅහන්පන්නෑ.
හැබැයි අපි පකාටසකට
පගොතිපබනො. තෙ පකාට
සකට බැංකු ගත ක්ර.ලා
තිපබනො. විවිධ අඩුපාඩුකම
තිපබන නිසා තමයි ප්රමාද වී
තිපබන්න්පන්.ඒ ෙපේම පහු
ගිය කාලපේ මඩාටුගම ප්රපේ
ශපේ නිලධාරිනියන් පදපද
පනක් පකාප්රාන්ටයින් ක්ර
තිබුණා .ඒ ෙපේම පුහුණුෙ
ලට කැඳෙලා තිබුණා. පහු
ගිය කාලපේ තෙත් නිලධා
රීන් නිසා තමයි ප්රමාද පෙලා
තිපබන්පන්.හැබැයිඅපිපමො
ලබා පදනො පනාදී ඉන්පන්
නෑ.පගාවීන්ටපමොකීොමඒ
අය පත්රුම ගන්පන්නෑ. මම
දැනුත්ගිහිල්ලාකිවො.

අපි ප්ම බීජ සහ නය 
ප්නාදී ඉන්ප්න් නෑ
දඹුල�ෙහවැලිකාරයා�මේ
නිමයෝජ්යව්ාපෘතිකළෙනාකාරිනී



ව�ම� 
��ය 
ක��ම 
ඉව තට

��� �ණ ෙ� කර

� ලංකා පාප�� ස�ෙ�-
ල නය ක�ඩා ය� 
10ක සහ භා � �ව ෙය� 

පැවැ �� මට �� න� වන 
වෘ��ය පාප�� තර ගා ව �ය 
රටක �ඩාව ��� �� මට 
අ� ව� සාධ ක ය� බව � 
ලංකා පාප�� නායක �ජා� 
ෙපෙ�රා පව ස�. මාල � ව �ෙ� 
වසර 6� වෘ��ය පාප�� 
තර ගා ව � ය කට �ඩා �� ෙම� 
තමා ඒ �� බඳ �ශාල අ��-
� ම� ලබා ග� බව ෙහෙතම 
පැව �ය.

“රෙ� ජා�ක පාප�� 
�ලට ෙහාඳම ස�ප� ෙසායා 
ගැ� මට න� වෘ��ය පාප�� 
තර ගා ව � ය� අව ��. ෙ�ක � ලංකා වට 
ෙහාඳ ආර �භ ය�. තව වසර 3�� පමණ 
ෙ� ග� උ�ස හෙ� ප්ර� ඵල �ෙන�. ෙ� 
තර ගා ව �ය ආර�භ �ම� සමඟ ආ��ක 
අ�� ��ක ර තා වට ප�ව �� �ඩ ක ය�ට 
මාන �ක සහ න ය� �ෙන නවා. �� ඔ�� 
ප� ලබන �ඩ ක ය�. ෙගදර ප්ර�න ඔ�ෙ� 
�යා ෙගන ��ට � යට ය�න ඕෙ� නෑ. 
සැහැ�� මන ස �� �ඩා කර උප �ම 
ද�ෂතා ���ම ෙ� තර ගා ව � ය� සමඟ 
හැම පැ�ත ��ම �� ෙවනවා” � ලංකා 
පාප�� නාය කයා පැව �ය.

ඔ� ෙ� අද හ� පළ කෙ� �ඩා අමා-
�ාං ශෙ� ඩ�ක� ව�� ශ්රව ණා ගා රෙ� 
පැවැ� මා� හ� ව ක �ය. වසර 82ක � 
ලංකා පාප�� ඉ� හා සෙ� පාප�� �ඩ-
ක ය�ට මා�ක වැ� ප� ෙගවා තර ගා ව-
� ය� පව �වන �ව�ණ මය අව �ථා ව� 
ෙලස ෙමය හැ� ���. ෙපබ ර වා� 17 
වැ�� ෙකාළඹ �ග ත �ස �ඩාං ග ණ ෙ�� 
ආර�භ වන තර ගා ව �ෙ� ‘ඒ’ කා�ඩ යට 
�න ��, ර�න�, ���ටා�, �ෙෆ �ඩ�� 
හා ෙර��ටා� යන ක�ඩා ය� එ�ව 
��න අතර, ‘�’ කා�ඩ ෙය� අ�ක�� 
ලය��, � ෙහා��, �� යං��, ෙකාළඹ 
පාප�� සමා ජය හා �� ඊග�� �ඩා 
කර�. එ� කා�ඩ යක �ඩා සමා ජ ය-
කට තරග 4 බැ�� �� වන අතර, ෙ� 
පළ� වටය ��� තර ගා ව � ය� ෙලස 
පැවැ�ෙ�.

��� තර ගා ව � ෙය� ප� අෙ�� 17 
වැ�� �ට පැවැ �ෙවන වෘ��ය පාප�� 
තර ගා ව �ෙ� තරග  90� �� ක්රම යට 
සං� ධාන ෙ�. තර ගා ව �ය සඳහා � ලංකා 
පාප�� ස�ෙ� ල නය ෙකා� 9කට අ�ක 
�ද ල� වැය කරන අතර, තර ගා ව � යට 
එ�වන සෑම ක�ඩා ය ම ක ටම �� ය� 

�� ය න යක �ද� �න ට ම� �ද හ� කර 
ඇත. �� ය� �� යන �නක �ද� ඉ� �-
ෙ�� අ� යර �� ප ය� යටෙ� �මට කට-
�� ෙයා� ඇත. ෙ� තර ගා ව �ෙ� ජය ග්රා� 
ක�ඩා ය මට �� ය� ල�ෂ 20� හා අ� 
�ර ය�ට �� ය� ල�ෂ 10� �� නැ � මට 
කට �� ෙයා� �ෙ�.

මා� හ� වට එ� � � ලංකා පාප�� 
ස�ෙ� ල නෙ� සභා ප� අ�ර ද ��වා 
මහතා පැව �ෙ� ෙ� තර ගා ව � ෙය� රෙ� 
පාප�� සං�කෘ �ෙ� ෙවන ස� ඇ� වන 
බව�. පාප�� �ඩාව ස�බ �ධ ෙය� 
�ඩා හා ත�ණ කට �� ඇමැ� නාම� 
රාජ ප�ෂ මහතා ද�වන උන ��ව අගය 
කරන බව ඒ මහතා පැව �ය. ෙ� තර ගා-
ව � යට �ෙද� �ඩ ක ය� හා �� � ක �-
ව� ��ප ෙදන� සහ භා� වන බැ�� 
� ලංකා පාප�� �ඩ ක ය�ට අ�� �� 
�ස� එ�වන බවට පාප�� සභා ප � ව-
රයා ��වා සය පළ කෙ�ය. 

“රෙ� ෙසෟ� ප්ර� ප�� ��ව අ� ග ම-
ණය කර �� ෙ� තර ගා ව �ය පව �ව නවා. 
ය� ක�ඩා ය මක �ඩ ක ෙය� ෙකාෙරානා 
ෙරා� ය� බව හ� නා ග ත ෙහා� ඒ 
�ඩ කයා තාව කා � කව ඉව� කර නවා. 
ක�ඩා ය මක �ඩ ක ය� �ෙද ෙන� 
ෙකාෙරානා ෙරා�� බවට හ� නා ග ත-
ෙහා� එම ක�ඩා යම තර ගා ව � ෙය� 
තාව කා � කව ඉව� කර නවා. තර ග යට 
�න 4කට ෙපර සෑම ක�ඩා ය ම� �� ආ� 
ප� �ෂ ණ යට ල� කර නවා. තර ග යට පැය 
5කට ෙපර ක�ඩා යම �ෂ�ක ප්ර� ෙ�හ 
ප� �ෂ ණ ය කට ෙයා� කර නවා” ��වා 
මහතා පැව �ය.  

� ලංකා පාප�� ස�ෙ� ල නෙ� ෙ�ක� 
�.එ�.ජ�ව� මහතා සද හ� කෙ� ෙමය 
පාප�� ��න සැබෑ � ම� බව�.  

“ෙ� තර ගා ව �ය අපට නැ�� අ��-
� ම�. ඒ �සා ක�ඩා ය �ව ලට හැඩ 
ගැෙහ�න ���ම ��� තර ගා ව �-
ය� සං� ධාන කෙ�. තර ගා ව �ය මාස 
7� �රා පැවැ �ෙව නවා. රට �රා 
පාප�� �ඩා වට සෘ�ව ස�බ �ධ වන 
�� � ක � ව�, �ඩ ක ය� හා කා�ය 
ම�ඩ ලය වැ� අංශ වල 300� පමණ 
වෘ�� මය ත��ව යට ෙම�� උස� 
ෙවනවා. ඔ��ට අව� �ය� පහ �-
ක� �මට කට �� ෙයා� �ෙබ නවා” 
පාප�� ෙ�ක �ව රයා පැව �ය.

මැ� මස 31 වැ� �නට ෙපර 
පව �වන පාප�� �ල ව ර ණය ෙ� 
තර ගා ව � යට අ�ළ ෙනාවන බව� 
වෘ��ය පාප�� තර ගා ව �ය ��-
බඳ �නට ෙගන ඇ� ප්ර� ප ��-
මය ��� ස�ෙ� ල නෙ� ෙ�වක 
ම�ඩ ලය ඉ� � යට ෙගන ය� ඇ� 
බව� ජ�ව� මහතා පැව �ය.
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වෘ��ය පාප�� තර ගා ව � ය� 
�ඩාෙ� �� � වට අව ��

ජා�ක �ෙ� නායක �ජා� ෙපෙ�රා

�ව�ණා �ෙ� ෙකා� සහ
ස��ා ක� ණා ර�න

�ඩ ක ය�ට ර�ෂ ණා-
ව ර ණ ය� �� නැ �ම 
ස�බ �ධ ෙය� � 

ලංකා ඉ�� ව ර�� ආය ත-
නය සම ඟග සාක�ඡා කරන 
බව �ඩා හා ත�ණ කට �� 
ඇමැ� නාම� රාජ ප�ෂ 
මහතා පා�� ෙ� �� ෙ�� 
ඊෙ� (11) ප්රකාශ කෙ�ය.

ෙ� වන �ට ර�ෂ ණා ව-
ර ණ ය� පව ��ෙ� �ක� 
�ඩ ක ය�ට පම ණ� බැ�� 
අෙන �� �ඩ ක ය�ට ද 
ර�ෂ ණා ව ර ණය �ය �� බව 
ද ඇමැ � ව රයා පැව �ය.

�ඩා �� � ක � ව�ෙ� 
�� � ක� ස�බ �ධ ෙය� 
�ශාල ගැට � ව� පව �න 
බව පැව� අමා � ව රයා 
�ඩා �� � ක � ව�ෙ� 
�යා ම න ය� �� කළ �� 
බව ද ෙප�වා ��ෙ�ය. 

එෙම�ම කාය ව �ධන 
ම� �ථාන පවා �� �යා-
ම න යට ල� ෙනාවන අතර, 
ඉ� � ෙ�� කාය ව �ධන ම�-
�ථාන පවා �� �යා ම න-
ය කට ල� ��ම �� කරන 
බවද ඇමැ � ව රයා පැව �ය.

�ඩා ඇමැ � ව රයා ෙ� 
බව සඳ හ� කෙ� පා��-
ෙ��� ම�� ���ක ප�-
රණ මහතා ම� ක රන ලද 
ප්ර�න ය කට �� �� ෙද��.

එ�� වැ� � ර ට� අද හ� 
��� ඇම � ව රයා සඳ හ� 
කෙ� ජා�ක සහ අ�ත-
�ජා �ක �ඩා සංග� සමඟ 
ඒකා බ �ධ ෙව �� �ඩා 
�� � ක � ව� �යා ම නය 

��ම ��� ඔ�� වෘ��-
මය ත�ව යට ප� වන 
බව�. ඒ අ�ව �� � ක-
� ව� නඟා �� �ෙ� ඉ�� 
වැඩ � � ෙව ළ� �යා �මක 
කළ හැ� බවද ඇමැ � ව රයා 
�ය. එෙම�ම �ක� �ඩාව 
ස�බ �ධ ෙය�ද ���ක 
ප� රණ මහතා �ම� අතර, 
ෙකා� ක� �ෙ� ��ෙ�ශ 
�යා �මක �� මට තම� 
බැ� ��න බව �ඩා ඇමැ� 
නාම� රාජ ප�ෂ මහතා 
�යා ��ෙ� ය.

ෙම�� පා�� ෙ��� 
ම�� ර�� හ�� මහතා 
මාතෙ� ���� ෙහා� 
�ඩාව ස�බ �ධ ෙය� 
ෙයා� කළ වා�ක ප්ර�න-
යට �� �� ෙද�� �ඩා 
අමා � ව රයා පැව �ෙ� 
ෙහා� �ඩාව නඟා �� �ම 
ස�බ �ධ ෙය�ද ��-
ය� �� යන 50ක �ද ල� 
ෙමවර අය වැ ෙය� ෙව� 
කර ඇ� බව�. � ලංකා 
ෙහා� සංග මෙ� අ� �තර 
ගැට� රා� ය� පව �න බව 
පැව� අමා � ව රයා ඉ�� 
මාස 02 �ළ ෙහා� සංග� 
�ල ව ර ණය පැවැ �� මට 
�ඩා අ��ෂ ජන රා �ව රයා 
සමඟ සාක�ඡා කර ඇ� 
බව� �ල ව ර ණය පැවැ-
�� ෙම� ප� ප�වන නව 
ප� පා ල න ය� සමඟ ෙහා� 
�ඩාව ��� �� මට කට �� 
කරන බව ද �ය. මාතෙ�, 
�වර සහ ෙකාළඹ ඇ� 
ෙහා� �ඩාං ගණ සංව �ධ-
නය �� මට ඒ අ�ව කට �� 
කරන බව අමා � ව රයා 
පැහැ �� කෙ�ය.  

�ය� �ඩ ක ය�ට 

අව ධා නය
�ඩා �� � ක � ව�ෙ� �යා ම න ය�

�� කළ ��  බව� �ඩා ඇමැ� 
පා�� ෙ� �� ෙ�� �ය�

ජා�ක බැ�� �ට� �ර තා ව � යට 
�ඩක �� කාෙවා 800�

අ� �� නව තම ෙට�� 
�� ක � ව� ෙ��-
ගත �� �වල ෙතවැ� 

�ථානය ද�වා ඉ� � යට ඒමට 
එංග ල�ත නායක ෙජා �� 
සම� ෙව�.  

ඉ��ය �ල සමඟ 
ෙච�නා � �� පැවැ� 
පළ� ෙට�� තර ග-
ෙ�� �� කළ ���ට 
���ව ශත කය 
ෙ�� ෙව� �� 5 
වැ� �ථානෙ� �ට 
�ථාන 2� ඉ� � යට 
පැ�ණ ඇ� අතර, 
��වැ� තැන �� 

ඉ��ය නායක 
�රා� ෙකා� 5 
වැ� �ථානය 
ද�වා පහත වැ� 

�ෙ�.  
ඔ�ෙ� � යාෙ� 

මාන� ලැ� �ෙ�� 
ද එ� �ථාන ය� 
(4) පහ තට වැ� 
ඇ� අතර, නව-
� ල�ත නායක 
ෙ�� �� ය �ස� 
�� ක � ව� අතර, 
පළ� �ථාන ෙ�� 
ඔ�ෙ� � යාෙ� 
��� ��� 
ෙදවැ� 
�ථාන ෙ�� 
ප� 

ෙව�.  ද�� අ� කාව සමඟ 
පැවැ� තර ගා ව � ෙ�� ද�ක� 
��� පා� �තාන ��-
ක� බාබ� අසා� (6) එ� 
�ථාන ය� ඉ� � යට පැ�ණ 

ඇ� අතර, බං�ලා-
ෙ� ශය සමඟ පැවැ� 
පළ� ෙට�� තර ග ෙ�� 
ෙදවැ� ඉ� ෙ�� ���ව 
ශත ක ය� �� කර �� 
මංගල තර ග ෙ�� එම 
ද�කම ��� �ඩ කයා 
ෙලස ඉ� හා ස යට එ� � 
ෙකාෙද� �� ක� ක�� 
ෙ�ය�� පළ� වරට 

70 වැ� �ථාන යට 
ප�ව ඇත.  

ඉ��ය �ල 
සමඟ පළ� 
තර ග ෙ�� 
ක�� 5� �ඳ 

�� ෙජ�� 
ඇ�ඩ �ස� 
�ථාන 3� 
ඉ� � යට පැ�ණ 

ෙතවැ� �ථානය 
අ� කර ෙගන ��. 

පැ� ක��� (ඔ�ෙ�-
� යාව) සහ ��ව�� 
ෙබ්රා� �� ෙව �� අංක 1 
සහ 2 �ථාන ව ලම ප�-
වන අතර, ඉ�� යාෙ� 
ර� ච �ද්ර� අ��� (7) 
සහ ජ��� ��රා (8) 
එ� �ථාන ය� බැ�� 
ඉ� � යට පැ�ණ ���.     

�ඩාව හා ත� �ය ෙ��ද්ර කර ග� �� 
ෙක�, ම� හා �� කා�න ඉල�ක 
ගත වැඩ � � ෙව ළ� සක� �� මට �ඩා 

හා ත�ණ කට �� අමා �ාං ශය �ය වර �ස� 
ෙගන �ෙ�.   

එ� ��ක �ය ව ර� ෙලස ග්රා�ය �ඩාව නඟා 
�� �ෙ� අර � �� �ව �ෙ� සෑම ප්රාෙ� �ය 
ෙ�ක� ෙකා�ඨා ස ය ක ටම එ� �ඩා �� ය� 
බැ�� ඉ� � � � මට �ඩා අමා �ාංශය සැල �� 
කර ඇත.   

ඒ අ�ව එ� �ඩාං ග ණ ය කට �� ය� ල�ෂ 
15 බැ�� �ඩාං ගණ 342� සංව �ධ නය ��ම 
ලබන මස 2 වැ�� ආර�භ වන බව �ඩා හා 
ත�ණ කට �� ඇමැ� නාම� රාජ ප�ෂ මහතා 
පව ස�.   

ඒ සඳහා ආස�න වශ ෙය� �� ය� 
513,000,000ක �ද ල� වැය ව� ඇත.   

ග්රා�ය හා පාස� �ඩා ය� තල පහ � ක� ප්රව-
�ධන රා� අමා �ාං ශෙ� සහ ෙයා ගය ඇ�ව 
�ඩා අමා �ාං ශය �යා �මක කරන ෙ� වැඩ-
� � ෙවළ ස�බ �ධ ෙය� �� ව� ��ම සඳහා 
ජන මා� අමා �ාං ශෙ� පැවැ� �ෙ�ෂ මා� 
හ� ව කට එ� ෙව�� ෙ� බව පැව� �ඩා 
ඇමැ � ව රයා ෙ� �ඩා ප්රව �ධන කට �� සඳහා 
�� ය� ෙකා� 3000කට ආස�න �ද ල� ෙව� 
කර ඇ� බව ද �යා �� ෙ�ය.   

ෙ� �ාපෘ� ��� ඉ� හා සෙ� ප්රථම වරට 
�ඩා අමා �ාං ශ ෙය� පාස� සඳහා �ද� ෙව� 
කර ��ම �ෙ� ෂ �ව ය�.   

මහා ප� මාණ �ඩාව හා ෙගාඩ නැ �� සංව-
�ධ නය සඳහා ඉ� හා සෙ� ෙබාෙහා අව �ථා-
ව ල� �� ක �වය � ඇ� බව�, තම� �ඩා 
ඇමැ � ව රයා �ෙම� ප� ප� කළ නව �ඩා 
ක� �� ලෙ� සාක �ඡා වල ප්ර� ඵ ල ය� ෙලස 
ග්රා�ය �ඩා �� ප්ර� � ගත �� ම ට�, �ඩා 
�� ය�� ප්ර� ඛ තා ව� හ� නා ෙගන කට �� ��-
ම ට� අව ධා නය ෙයා�ව ඇ� බව ඇමැ � ව රයා 
ෙම�� �යා �� ෙ�ය.   

ඒ අ�ව �ව �න �රා පාස� 10175 අතර ��� 
ෙබාෙහා  පාස �වල �ඩා �� ද� ව�ට �ඩා 
�� මට ��� ත��ව යක නැ� බැ�� �ය� 
අ�ා පන කලාප අත �� එ� කලා ප ය කට 
එ� පාස ල� වන ෙ� ෙතාරා ෙගන �ඩා �� 
සංව �ධ නය �� මට සැල �� කර �ෙ�. ඒ අ�ව 
පාසල �ළ �ඩා සං�කෘ � ය� �� ��ෙ� 
අර � �� පාස� 99� ෙතාරා ග�නා අතර, 
ඒවාෙ� �ඩා �� �� ස කර ��ම, වැ� �� 
කැ� �� ඇ�� ස� පා ර �ෂක පහ � ක� හා 
ඇ�� මා� ��ෙ� කමර ඉ� � �ම ෙහා අ�� 
වැ�යා ��ම �� �� මට �ය �ත අතර, ඒ 

සඳහා එ� පාස ල කට ෙව� කර ඇ� �දල ��-
ය� �� යන 3.2�.   

�ඩා �� ද� ව� පාස�ව�� �� ��ෙ� 
අර � �� පාස� සඳහා �ඩා පහ � ක� සැප-
�ෙ� අර � �� �ඩා භා�ඩ හා ෙවන� �ඩා 
පහ � ක� �ම ෙව� ෙව� �� ය� �� යන 
380� ෙව� �� මට �ඩා අමා �ාං ශය කට �� 
කර ඇත. අ�ා පන අමා �ාං ශය හරහා ෙ� 
පාස �ව ලට �ඩා උප ක රණ ෙබ� ෙදන අතර, 
කලාප ම�ට �� එ� පාස ල� බැ�� ෙ�රා 
අවට පාස �වල භා� ත යට ද ගත හැ� වන 
ෙ� �ෙ� �ත �ඩා උප ක රණ ක�ට ල ය� �මට 
සැල �� කර ඇත.   

�නට �ව �න �රා �ඩා පාස� 30� පමණ 
�යා �මක වන අතර, එම �ඩා පාස �වල 
අ�ා පන ලබන ද� ව�ෙ� �� ෙ�� �ඩා 
ද�ෂ තා ව �ෙග� ජා�ක හා අ�ත �ජා �ක 
ජය ග්ර හණ අ� කර ගැ�ම අව� ��ක ය� තල 
පහ � ක� සැප �ෙ� අර � �� ෙව� කර ඇ� 
�දල �� ය� �� යන 250�. ප� �ය වසෙ� 
ෙ� පාස� අත �� 5� සංව �ධ නය කර �ෙබන 
අතර, ෙ� වසෙ� තව� පාස� 12� සංව �ධ නය 
�� මට එම �� අෙ��ෂා ෙකෙ�. ෙ� සඳහා 
��ධ හ� �ෙ� ශ්රම �ය ක �වය ලබා ග� ඇත.   

ෙ� වැඩ ස ට හන යටෙ� ෙ� වසර �ළ රට 
�ළ ��� මහ ජන �ඩාං ගණ 200� සංව �ධ නය 
�� මට කට �� කරන අතර, එ� �ාපෘ � ය� 
සඳහා �� ය� �� යන 5� බැ�� ඊට �� යන 
1000� වැය කර� ඇත.   

�ට අම ත රව ෙයා�ත �ඩා සංව �ධන වැඩ 

සට හන යටෙ� ත� ණ ය� සමාජ �ෙරා� 
�යා ව �� ඈ� ��ෙ� ��ක අර � �� �ඩා 
සමාජ හා ෙයෟවන සමාජ නඟා �� �ම ෙව�-
ෙව� �� ය� �� යන 350� ෙව� කර ඇ� 
අතර, එම �� �ඩා හා ෙයෟවන සමා ජ ව ලට 
අව� �ඩා උප ක රණ සපයා �මට බලා ෙපා-
ෙරා�� ෙ�. සා�ප්ර � �ක �ඩා සංව �ධ නය 
��ෙ� වැඩ ස ට හන සඳහා �� ය� �� යන 25� 
ෙව� කර ඇ� අතර, �ඩාව ෙකෙර� මහ ජන 
ආක �ෂ ණය ඇ� කරවා ගැ�ම සඳහා ප්රචා රණ 
වැඩ ස ට හ� සඳහා �� ය� �� යන 100� ෙව� 
ෙකෙ�.   

�ඩාව ෙකෙර� මහ ජන �� � ම� ඇ� ��-
මට හා �ඩා කරන ��ස වැ� �ර �ඩා තර ග ව-
ලට ෙයා� �� මට අව �ථාව �ම සඳහා ග්රා�ය 
හා ප්රාෙ� �ය ම�ටෙ� �ඩා තර ගා ව� සං� ධාන 
�� මට සැල �� කර �ෙ�. ෙ� සඳහා �� ය� 
�� යන 15� ෙව� කර ඇ� අතර, මැර ත�, 
බ� � ක� ධාවන තරග ෙම�ම �ඩා අමා �ාං-
ශය ම�� සංව �ධ නය කරන �ඩාං ගණ ෙයා� 
ෙගන �� ෙ�� �ඩා තරග සං� ධාන �� මට ද 
ෙමම �� කට �� කර� ඇත.   

ප්රධාන පාස� ඉල�ක කර ෙකාටා ක්රම ය-
කට �ඩා ද�ෂතා ඇ� ද� ව� පාස� සඳහා 
ඇ� ළ� ��ෙ� වැඩ � � ෙව ළ� සක� �� මට 
අ�ා පන අමා �ාං ශ යට ෙයාජනා කර ඇතැ� 
පැව� �ඩා ඇමැ� නාම� රාජ ප�ෂ මහතා ෙ� 
සඳහා පාස� 150� ��ෙ�ශ කර ඇතැ� ද �ය.   

�ට අම ත රව රෙ� අනා ගත ශ්රම බළ කාය වන 
ෙයා�� පර �ර මාන � කව ෙම�ම අා�ා ��ක 

වශ ෙය� ස� බල ගැ��ම සඳහා ‘ෙයා�� 
�ව යට �ඩාව’ වැඩ ස ට හන ෙයා� ගැ� මට 
සැල �� කර ඇත. පාස� ���, බ�ධ නා-
ගා ර ග තව ��න ත�ණ ���, ෙයෟවන සමාජ 
සාමා �ක සාමා � කා ව� ඉල�ක කර �ව �න 
�රා �යා �මක ෙ� වැඩ ස ට හන ෙපා�� ෙදපා-
�ත ෙ� ��ව, � ජය ව �ධ න �ර �� ලය සහ 
ජා�ක ත�ණ ෙ�වා සභාව සමඟ එ�ව �� 
�� මට �ය � තය.   

ෙ� අතර, ජා�ක තලෙ� �ඩ ක ය� වෘ��-
මය �ඩ ක ය� බවට ප� ��ම සඳහා වන 
�� � �ගත ��ෙ� වැඩ �� ෙව ළ� ද සකසා 
�ෙ�. ඒ අ� ව � ලංකා �ක� ආය ත නය �ය 
�ඩ ක ය� සඳහා වා��ක ෙකා�ත්රා� ලබා ෙදන 
අ� �� අෙන �� �ඩා සංග මය ද �ය �ඩක 
�� කා ව� සඳහා වා��ක ෙකා�ත්රා� ක්රම ය� 
�යා �මක �� මට එකඟ � ඇතැ� ද මා� 
හ� ෙ�� අනා ව ර ණය �ය. ඒ අ�ව �� �ය ව-
ෙ�� මලල �ඩා සංග මය ද�ෂ තාව හා ජය ග්ර-
හණ පද න� කර ග� �� ඔ� ��� හා ආ� යා� 
තරග ඉල�ක කර �ඩක �� කා ව� 51 ෙදන� 
�� � �ගත කර ඇ� බව ද �ඩා ඇමැ � ව රයා 
පැව �ය.   

ෙ� අව �ථා වට ජන මා� ඇමැ�, ආචා�ය 
ෙකෙහ�ය ර� �වැ�ල, ග්රා�ය හා පාස� 
�ඩා ය� තල පහ � ක� ප්රව �ධන රා� ඇමැ� 
ෙ��ක �� න ග මෙ� මහ �ව �� සමඟ �ඩා, 
ජන මා� සහ ග්රා�ය හා පාස� �ඩා ය� තල 
පහ � ක� ප්රව �ධන රා� අමා �ාං ශ වල �ල-
ධා �� ප� ස� ද එ�ව �� යහ. 

�� ය� ෙකා� 51ක �ය ද �� 
ග්රා�ය �ඩාං ගණ 342ක සංව �ධ නය ඇරෙ�

ෙපා� �ඩා �� න� ක ර ණ යට �.1000�

ෙකා�ත්රා� �� �� යටෙ� මලල �ඩ ක ය�ට �මනා  
�ඩා හා ෙයෟවන සමා ජ ව ල ට� �.350� 
පාස �ව ලට �� යන 380ක �ඩා භා�ඩ 

�ඩා ඇමැ� නාම� රාජ ප�ෂ මහතා මා� අමත��.

ර�ෂ ණා ව ර ණය� �මට 

� ලංකා පාප�� නායක �ජා� ෙපෙ�රා, පාප�� ස�ෙ� ල නෙ� සභා ප� අ�ර ද ��වා හා ෙ�ක� 
�.එ�. ජ�ව� යන මහ �ව� මා� හ� ෙ��.           ඡායා � පය - �ර�ත �ණ � ලක

ඔ�ෙ� � යා� �වෘත ෙට�� තර ගා ව �ෙ� 
ව�ම� ��ය වන අෙම � කා� ��කා 
ෙසා�යා ෙක��ට ෙමවර තර ගා ව � ෙ�� 

ෙ�ලා ස ��ම ඉව තට �� � මට �� �වාය.  
ඒ ඊෙ� පැවැ� තර ගා ව �ෙ� ෙදවැ� වටෙ� 

තර ග ෙය� එ�ෙතා � යා� ��කා ක�යා කෙන� 
හ�ෙ� පරා ජ යට ප� �ෙම�.   

ෙ� 22 හැ� �� ෙයා�� �� කාව තර ගෙ� 
පළ� වට ෙ�� ල�� 6-3� ෙලස පරා ජය කළ 35 
හැ� �� කෙන� ෙදවැ� වටය ජය ග�ෙ� 6-2� 
ෙල��.   

ෙසා�යා ප� �ය වසෙ� පැවැ� ඔ�ෙ� � යා� 
�වෘත තර ගා ව �ෙ� කා�තා අව ස� තර ග ෙ�� 

�පා�ඤ ��කා ගා��ෙ� �� �සා පරා ජය 
කර �� පළ� වරට ඔ�ෙ� � යා� ��ළ �නා 
ග�තාය. එම වස ෙ�ම ප්රංශ �වෘත තර ගා ව �ෙ� 
අව ස� තර ග යට �� � මට ද සම� � ඇය එ�� 
ෙපාල�ත ��කා ඉගා ��ෙට� හ�ෙ� පරා ජය 
�ෙම� අ� � �ය බවට ප� �වාය.  

පළ� වටෙ� ජය ග්ර හ ණ ෙය� ප� කෙන� එෙර-
�ව �� යට ��� ෙසා�යා ව�ම� ��ය ෙලස 
�ඩ න ය� ද සම �� තරග කළ බව� තම ෙහාඳම 
�ඩාව �� මට ෙනාහැ� � බව� පැව �ය.  

ෙසා�යා පරා ජය කළ කෙන� අද ෙකා�ට �කා 
��කා ෙඩානා ෙව�� සම �� ෙතවැ� වටෙ� 
තර ග යට එ�� මට �ය � තය.     

ෆ�� ෙමාෙහා ම�  

ෙකා�� වසං ග-
තය ෙ��-
ෙව� ක� 

�� ප� �ය වස රට �ය �ත 
ජා�ක බැ�� �ට� �ර තා ව-
�ය ෙ� මස 17 වැ�� �ඩා 
සංග �ශාලා �න ක� ආර�භ 
ෙ�. ප� �ය 
වසෙ� 
ෙදසැ �බ� 
මාස ෙ�� 

පැවැ �� මට �ය �ත � ෙ� 
තර ගා ව �ය � ලංකා බැ��-
�ට� ආය තන �ඩා ගා රය, 
ෙවෙළඳ ෙ�වා බැ�� �ට� 
�ඩා ගා රය සහ ඔට�� බැ��-
�ට� �ඩා ගා රය ෙ��ද්ර 
කර �� 21 වැ�� ද�වා 
පැවැ�ෙ�. 

ෙමවර තර ගා ව � යට 
�ඩක �� කා ව� අට � ය ය-

කට ආස�න සං�ා ව� 
අයැ � �ප� ෙයා� කර 
ඇ� අතර, තරග �ශාල 
ප්රමා ණ ය� පැවැ ��ය 
�� බැ�� අව ස� 

ෙමාෙහාෙ� ඔට�� 
බැ�� �ට� �ඩා ගා ර ය� 
ෙව� කර ගැ� මට බැ��-
�ට� ආය ත න යට �� �ය.   

තරග 762�� සම �� තව 
�න 5� �රා පැව �ෙවන 
ජා�ක බැ�� �ට� �ර තා-

ව � යට ෙමරට බැ�� �ට� 
ෙ�� ගත �� �වල ඉ� � ෙය� 
ප� වන �ය �ම �ඩක ��-
කාෙවා �ඩා කර�. 

ජා�ක බැ�� �ට� තරග 
�ෙ� ව�ම� �රයා වන 
��ක ක� ණා ර �නට අ�-
ෙයාග කර �� ෙලාචන ද 
��වා, ර���ක �ණ � ලක, 
චම� ඩය�, ��ක ක�-
ණා ර�න ��ළ හඹා යෑෙ� 
සට නට එ�� ��න අතර, 
ව�ම� ජා�ක ��ය ��� 
ඩය�ට අ� ෙයාග කර �� 
හ�� අ�බ ල �ෙගා ඩෙ�, 
ම� �කා �����, න�ෂා 
ගයා� සහ ප්ර�ණ ��කා 
ච��කා ද ��වා තරග �මට 
�� ෙස�.   

�වෘත තර ග යට අම ත රව 
අ� �� 15� පහළ, 17� පහළ 
සහ 19� පහළ බාලක සහ 

බා�කා ��ධ වය� කා�ඩ 
තරග ඉස� ඇ� ළ� ජා�ක 
බැ�� �ට� �ර තා ව �-
යට අ� �� 35� පහළ තරග 
ඉස�ෙ� �ට අ� �� 65ට 
වැ� තරග ඉස� �ස� ඒකල 
හා �ගල ෙලස, කා�තා හා 
��� වශ ෙය� පැවැ �� මට 
�ය � තය.   

�ඩා අමා �ාං ශෙ� අ�-
මැ �ය යටෙ� පැවැ �ෙවන 
ජා�ක බැ�� �ට� �ර තා ව-
�ය ෙසෟ� මා�ෙගා ප ෙ�ශ 
යටෙ� �� ෙකෙ�. තර ගා-
ව �ෙ� අව ස� �නය වන 
ජය ග්රා හ ක ය�ට �ාග ප්ර� නය 
�� ෙකෙරන 21 වැ�� අව-
ස� තරග නැර � මට එ�ව-
�නැ� බැ�� �ට� ආය ත-
නය �ට� පැර� බැ�� �ට� 
�ර ය�ට සහ �� ය�ට �වෘත 
ආරා ධ න ය� ද කර�.   
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ක�ක�වෙය� 
ඔ��ෆ�� ජයග�ඔ��ෆ�� ජයග�

ෙසාලම� ෙව�� ��ෙ� ඩය� බ�ඩාරනායක ළද�වා උප�ෙ� 
1899 ජනවා� 8 වැ��ය. ඔ�ෙ� �යා ෙසාලම� ඩය� 
බ�ඩාරනායක එවකට එංගල�ත ආ��ව සමඟ �� ස�ප 

බව�� ප�� මහ�ද�වරයාය. බ�ඩාරනායක ළද�වාෙ� මව �ෙ� ෙ�� 
ඩය� බ�ඩාරනායකය.

ෙබාෙහා �ංහල ප්ර�ව� එකල ඉං�� ප�නයට හැඩගැ� ��යහ. ෙසාලම� 
ඩය� බ�ඩාරනායක මහ�ද�වරයා ද එවැ� ආෙටාප-සාෙටාපවලට තැන �� 
අෙය�. එ�සාම �� කල එළ� කල ඇ�. ඩ���. ආ�. �. බ�ඩාරනායක ද�වාට 
අ�� කරවන ල�ෙ� එංගල�තෙ� ෙ���� ��ව��ලෙ� අ�ාපනය හැ�� 
රද�ෆ�� නමැ� ඉං�� ආචා�යවරයා තම වල�වට ෙග�වා ගැ�ෙම�.

අටවැ� �ය ද�වා �ෙවෙ�� අ�ාපනය ලද ප� ඔ� ග���ස ශා�ත 
ෙතාම� ��හලට ඇ�ළ� ෙක��. එ�� බ�ඩාරනායක ශා. ෙතාම� 
��හෙ� කැ�ෙපෙනන �ච�ෂණ�� ��ය� බවට ප� �ය.

ශා�ත ෙතාම� ��හ�� ලද අ�ාපනෙය� ප� වැ� �ර ඉෙග�ම 
සඳහා ඔ� එංගල�තයට යැ��. ඒ, ඔ��ෆ�� ��ව���ය 
ක්ර���ච�� ��හලටය. �තා� අගමැ� ��ෙ� මැ�ෙඩාන�� 
මහතාෙ� �� මැ�ක� මැ�ෙඩා�� ද, ප� කෙලක �තා� 
අගමැ�වරය� � ස� ඇ�ත� ඊ�� ද උග�ෙ� බ�ඩාරනායක 
සමඟ සමකා�න එකම ��හෙ�ය.

ඔ��ෆ�� ��ව��ලෙ� ෙග� පළ� වසෙ�� ඔ� “කා�න�ෙ� 
��වැ�ම” න�� �ඩා කතා �ංච� රචනා කෙ�ය. ප� කෙලක 
තම�ෙ� ඔ��ෆ�� ��තය ගැන ෙහෙතම කෘ�ය� ද �යා පළ 
කෙ�ය. එ� ෙමෙ� සඳහ� කර ���.

“මෙ� අ�ාපන කට�� ෙබෙහ��ම ස���යක බව මෙ� 
හැ�ම�. පළ�වැ� පං�යට සම��මට මා �ළ �� �� ආශාව 
ෙවන ��ම ��ව�ට නැ� බව වර� මෙ� ආචා�යවරයා 
�ෙ�ය.”

බ�ඩාරනායක ��යා ඔ��ෆ�� ��ව��ලෙ� මහා 
�� සංගමය ඉ��ෙ� ��ම කතාව පව�වන ල�ෙ� 1921 
ෙනාවැ�බ� 17 වැ��ය. ඔ�ෙ� මාතෘකාව � �බ ුෙ� “අද 
පව�නා පා��ෙ��� ක්රමය ව�තමාන ප්රජාත�ත්රවා� අදහ� 
හා අව�තා ඉ� ෙනාකර�” ය�නය.

ෙ� කතාව ��ම සඳහා ඔ� අ��� නැ� ��ය� තම ෙදපා 
සට... සට... ගා ෙව�ල�නට පට� ග� බව ෙහෙතම 
ප� කෙලක සඳහ� කෙ�ය. එන�� ඉ�ප� 
එළ� සෑම ���මක�ම කතා කර�� ඔ� ච�ර 
ක�කය� බව ෙප��� කෙ�ය. අවසානෙ� 
බ�ඩාරනායක ��යා ‘ආ�යාෙ� �� ��ව’ 
බවට ප� �ෙ� ඒ ච�ර ක�ක�වය �සාය.

��ව��ල�ය �වාද ක�ඩායෙ�� කතා 
කළ බ�ඩාරනායක ��යා ආ�යාෙ� �දහස 
අෙ��ෂා කරන රටවල පැ�ත ෙගන කතා කර�� 
අ�රා�වා� ��� අතර ෙපර�කාරය� බවට ද ප� 
�ය. භාරතෙ� එ� ඇ�ෙළ�� �� �දහ� සටන 
අගය කර�� කතා කළ ඔ� අ� ආ�යා� ��ය� 
අතර කැ� ෙපෙනන �රය� බවට ප� �ය.

1922 � ඔ� ඔ��ෆ�� මහා �� සංගමය 
අමත�� කළ කතාව ��බඳව ඉං�� ජා�ක 
එ�ව� මාජ� බෑ��� ෙමෙ� පවසා ඇත.

“ඔ� ච�ර ක�කෙය�. මා �තන හැ�යට ඔ��ෆ�� 
��ව��ලෙ� ��න ඉතාම උස� ක�කයා ඔ�ය.”

බ�ඩාරනායක ත�ණයා එ�� ��, ල�� භාෂා ��බඳව 
ද හසළ ��ම� ලබා ග�ෙ�ය. එ�සා ��ව��ල සංගමෙ� 
වා��ක �ලවරණයට ඉ��ප� �මට තර� හැ�යාව�, ෛධ�යය� 
හා ���කම� ඔ� ස� �ය.

ඒ �ලවරණය සඳහා ප� කෙලක ඉ��යාෙ� �තා� මහ ෙකාමසා�� 
�රයට ප� මැ�ක� මැ�ෙඩාන�� වැ� ප්රබල 
අෙ��ෂකෙයා ද ඉ��ප�ව ��යහ. ඔ� සංගමෙ� 
ෙ�ක� �රයට ප� �ෙ� ප්රබල �� ජා�ක ��ය� 
�ස� පරාජයට ප� කර��.

එය එෙත� ෙපර�ග ��ය�ට එම ��ව��ලෙ�� 
අ�කර ගැ�මට ෙනාහැ� � අව�ථාව�. උපා�ය 
අ�ප� කරග� ප� එ� �� �ශාරද�වය ස�තව 
��ෙ�� ම�ඩලයට ඇ�ළ� � බ�ඩාරනායක 
ත�ණයා �තා�ෙ� ඉ�� සංගමෙ� සභාප� 
�රයට ප� �ෙ� එවකට ඉ��යාෙ� නායකය� 
අ�රා� �ෙරා� භාරත �දහ� සටන උෙ�ගෙය� 
ෙමෙහය වන �ගයක�ය.

භාෂා�තර, සමයා�තර, ශා�ත්රා�තර සහ 
ද�ශනා�තර ��බඳ අවෙබාධය� ලැ� ෙහෙතම 
සා�� කලා ද�ශනා�ය හැ��ෙම� ��ෂණයට 
ප� �ෙ�ය.

ඔ��ෆ�� �� ��තෙ�� ෙහෙතම ��ණපෑ 
ප්ර�න තමාටම ආෙ��ක � ඒවා බව� එ�සා 
ව��වර පැන නැ�� ප්ර�නවලට �ස�ම� ලබා 
ගැ�මට අ�� � බව� ඒවා තම�ටම �ස� ගැ�මට 
��� බව� පවසා ඇත.

එ�� ෙ�ශෙ�මය, ෙපා� ජන හැ�ම හා ෙ�වයට 
ඇප කැප�ම �සා ලද ආභාෂය ඊට ප� �ගවල ඇ�� 
�දහ� ��තනෙය� ඔ�නංවා ග� බ�ඩාරනායක 
ත�ණයා එ�� ප්ර����ධ මත ඉවස�නට ද ��� 
��� �ෙ�ය.

එකල �තා�ය� �ළ පැව� �� අ�රා�වා� 
මානය�, ව�ණෙ�ද වාදය� වැ� ���ණ �සා 
එකල ප්රච�තව පැව� ෙ�ශපාලන හා සමාජවාදය ද 
�සා බලව� අ�රා� �ෙරා�භාවය� ද ඇ� කර 
ග�ෙ�ය.

ඔ��ෆ�� ��ව��ලෙ�� ත�ණ බ�ඩාරනායකෙ� අ�ටන � ��ෙ� “ඉං��� 
හා සමව�නට ෙපර මම ඔ��ට වඩා උස� ව�ෙන�” ය�න බව ඔ� ප� කෙලක 
�ය ��ව��ල ��තය ගැන මතකයට නඟ�� පැව�ෙ�ය. ෙ� අ��ඨානය �සා 
ෙස�ස�ට � ප�� ආ�ම �න�වය�� �ඩා ���නට ඔ�ට �� �ෙ� නැත.

එ�සා ඔ� ��ව��ලෙය� �ට �ෙ� ආ�ම ��වාසෙය�, අ�මානෙය� හා 
ජන�තකා��වෙය� ෙම�ම න�න ��තනය�� ද ��වය.

ඔ��ෆ�� ��ව��ලෙ� උස� අ�ාපනය �සා �දහ� ෙලස, �වහ� ෙලස 
�ත�නට ��� � බ�ඩාරනායක මහතා එරට එ� ��ව පැව� ව�ණෙ�දවාදය �සා 
අ���යට හා අසාධාරණයට ���ධව සට� ��ෙ� ෙ�තනාව� �තැ��ම �ත �ළ 
ව�ධනය කර ග� බව පවසා �ෙ�.

��ව��ල�ය අ�ාපනෙය� ප� ෙමරටට �� ෙ�ශපාලන ෙ��කාෙ�� 
අ�ත�ජා�ක අ��දකා� ත��වය� �රාකරණය කර ගැ�ම සඳහා එ�මා 
ෙප�වා �� මැද මාවත හා සාමකා� සහ�වනය ��බඳ ��ෂණය ඇ� කරන 
ල�ෙ� ඔ��ෆ���� ��ණ ෙද�නට �� � ප�සරය ෙ��ෙකාට ෙගන බව ද වර� 
බ�ඩානායක මහතා පවසා � ��.

එකල ආ�යා� අ�කා� ෙහා ක� ෙහා ��� පැහැ සම ඇ� �ෙ�ෂය�ට තම�ෙ� 
ම� රටව� �තා� අ�රා�වාදය යටෙ� පව��� ඊට එෙර�ව කට�� ��මට තර� 
උග්ර හැ�� ඇ� කර ගැ�ම හා ඒ අ�ව කට�� ��ම අව�ථාෙ� හැ�යට �වණට �� 
ෙනා�ය. එ�� බ�ඩාරනායක ��යා එවැ� ��ධ මාන�ක �ඩනය� �ඳ දරාෙගන 

ය� � ලංකාවට පැ�ණ තම�ෙ� ෙ�වය ජනතාවට �මට ඉ��ප� 
ව න ෙත� ඒ �හඬ ප්ර�ප��ය �ගටම අ�ගමනය කෙ�ය.

එවැ� ��තකම� හා තැ�ප�බව� බ�ඩාරනායක ත�ණයා �ළ ඇ� �මට 
බලපෑ ෙ��ව �ය ��ව���ය මහාචා�යව��ෙ� පා ෙසවෙ� ලද ��ව සා��ය 
��බඳ ��ෂණයයැ� එ�මා පවසා ඇත. �ය ඔ��ෆ�� ��ය ගැන �� බ�ඩාණායක 
මහතා ෙමෙ� සඳහ� කර�.

“��ස� ෙබා��ය� ��තකාලෙය� ��තර සඳහා බැ�ය �� ෙපා� බල�� ෙහා 
ඈ�ෙමා�ය� ෙකෟ�කාගාරෙ� ��� කාමරවලට වැෙද�� ෙමාෙහාතකට පහළ�� 
����, ���� බව ��ග�ෙඬ� අමර�ය�වයට ප� ෙමෙලා ඇ�ෙරාඩ�� �ෙව� 
��� සර ගා�න� මහාචා�යය� සමඟ සලකා බල�� ෙහා ඕම�ෙ� ආඩාපා�වලට, 
හැෙරා� මහාචා�යය�ෙ� චා��යයට, එෙ� නැ�න� ��බ� මෙ� ඇජර�ෙ� කා� 
රස�නයට සව� ෙද�� ෙහා මෙ� ��ය �ළට � එ� යවන ස��ව සමාර�භෙය� 
�� �ර ��ගලය�ෙ� උපචාර ��වක උ�ර�වය, ��වා� බව, ෙකාපය, ආලය 
යනා�� ��� �ගය �ළට ෙහාම�ෙ� කෘ� ��� ��ෙස�� භා� ස�ප�න 
� ඇතැ�� �වර සඳ��� එක� � පහ� �� වණ�� ඉ����� ගැ� ���� � 

ත�වල  රස���� එ� ෙම��ර ෙලාව �� වද�ප�යා වන �ෙමා���� �ය 
��තය සහ ෙගෟරවය උෙදසා කළ චා��යෙ� අමර�ය�වයට �ය කතා අස��, 
නැතෙහා� �සෙරාෙ� කාලෙ� �� අ�� ���ය ෙමෙන� කර�� ෙහා ෙ� 
කවර අ�ර�� �ව ද එෙත� මා ෙනාද� �� ��ත සමා�නය��, ප්රසාද 
��ණ ප්ර�ඵලය�� මා ෙවත ��ෙ�ය.”

ෙමෙලස ඔ��ෆ�� ��ව��ලෙ� උග� ��ව සා�� ම�� ෙමාහනයට 
ප� බ�ඩාරනායක ��වා එ� �� සංගමෙ� ෙ�ක� වශෙය� ප�ව එ� 
කට�� කරෙගන �ය න�� එ�� තමාෙ� ත��වය ෙමෙ� පැහැ�� කර 
�ෙ�.

“සංගමෙ� �ලතල ��ව� තර� අ�ලා ගැ�ම හැම ප�ෂයකම අ�ප්රාය 
� ෙහ�� �ලතල සඳහා � තරග ඉතා ��� �ය. එෙහ� ඡ�දය �ම 
සෑම�ටම �� ප�ෂ ක්රම අ�ව �� �ෙ� නැත. කැ� ෙපෙනන ��ගලය� 

� න� ඔ� ෙබාෙහා�ට ෙ�� ප� ��... මම ද බලග� ෙකා�ස�ෙව��, 
�බර� සහ ක�ක� ප්ර�වා�� පැරද�ෙය�. ඔ��ෆ��� කවර ප�ෂයකට ෙහා 

බැ�ම මම හැම�ටම ප්ර��ෙ�ප කෙළ�. ��ය� ඉං�� ප�ෂය� ගැන මෙ� 
සැල��ල� ෙනා�ය. මම ජා�වා�ය� ෙලස පමණ� හ��වා ග��.

ඔ��ෆ��� ෙ�ශපාලනය ය� ෙකා� ��ස� තම තම�ට ක�මැ� 
අව�ථාවල ලබන �ෙනාදයකට වැ� ෙද ය� ෙනාෙවතැ� යන අදහස� 
සමහ�� �ළ පව�. ෙ� �ෙ�චකය� ��ග�නට කැමැ�වාට ඉතා 
වැ� භාර�ර බව� හා අ�ථය� ඔ��ෆ�� ෙ�ශපාලනෙ� පව�නා බව 
පැහැ�� ව� ඇත.

එෙ�ම ඔ��ෆ�� ��ව��ලය �ෙ�ෂෙය� එම සංගමය මෙ� �� 
මහ� �� ෙපෙවත� අදහ� උදහ�� ෙකෙර� අ��තෙය� බලපෑ 
හැ� ද සමහර�ට එ�� ෙ��� ය� ඇත.”

ෙලාකෙ� ෙම�ම ���ක� ��බඳ කට��වල� ��ස�ට 
��ණපා�නට වන ගැට� �රාකරණය ��ෙ� ෙකළවර� නැත. එව� 

���� බ�ඩාරනායක මහතාෙ� ��තෙ� සෑම කාලයක�ම �� බව 
එ�මාම පවසා ඇත. ඒ ස�බ�ධෙය� ඔ��ෆ�� ��ය ඇ��� �යන 

බ�ඩාරනායක මහතා ෙමෙ� �ය�.

“පාස� ද�ව� වශෙය��, ඔ��ෆ�� � උපා� අෙ��ෂකය� වශෙය�� �� 
��� ��ත ප්රවෘ��යක ����� සෑම �ටකම මා ��� ඉ� කර� ලැ�ය 

�� ය� ෙමෙහවර� ��බඳව, ෙකළවර� නැ� ෙ� ෙප�යන, 
එෙහ� ෙපා�ණ මත ��� යන �� ෙපළ� ෙම� ෙකෙම� 

��� වන ප්රය�නයක හා උ�සාහයක අව�තාව ��බඳ 
හැ�ම�� ��ෙය�. ෙමෙ� �ව ද ඒ සමඟම පහ�ව 
සහ �ෙ�කය මම ��ෙය�. �ය අරෙ� �ෙ��ව ඉ�න 

පැ��ද�ෙ� ස��� ස����ය ෙහා අව�� � ගයන 
���ල� ද, උ�� �� අහස ද ඇ� වන වැ�ය�ෙ� 
��යබ�� ෙතාර ��ය ෙහා සාමා� ��සා ස� 
ෙපා� ෙපා� සැප හා ෙපා� ෙපා� කරදර ස�ත 
කලබල ��ත පවා ෙහා ඇතැ��ට �� ෙලා�� මම 
ඇ�� කෙළ�. එෙහ� අෙහා එය �ය ෙනාහැ��...”

ද�ශනය, ෙ�ශපාලන ��ව, ආ��ක ��ව 
ෙම�ම ��ව සා��ය ��බඳ ��� ��ම� ග� 
ෙමරට ෙ�ශපාලනඥය� අතර ප්ර�ඛයා එ�. ඩ���. 
ආ�. �. බ�ඩාරනායක මහතා බවට න� ��ම 
�වැ��ය.

එ�මා අ�ාපනය හා අ�ාපන ආයතන ��බඳව 
මහ� ළැ� කම�� හා ෙගෟරවය�� කට�� කෙ�ය. 
1944� අ�ාපනය ��බඳ �ෙ�ෂ කාරක සභාව� 
ම�� ඉ��ප� කළ � �ෙ�ශ ��බඳව සාක�ඡා ��ම 
සඳහා රා� ම�ත්රණ සභාෙ� පැවැ� �වාදයක� 

එ�මා අ�ාපනය ��බඳ ��� උන��ව මනාව 
පැහැ�� �ය. අද ෙම� රටව� අතර හා ජා�� අතර 

එ� ��� ස�බ�ධය� ෙනාපැව� න�� බ�ඩාරනායක 
මහතා ��යාෙ�, ඇෙම�කාෙ�, ඉ��යාෙ� හා 
එංගල�තෙ� අ�ාපන ක්රම ��බඳව ��� ��ම� 
ඇ� කර ෙගන ෙ� රෙ� අ�ාපන ක්රමය සක� ��මට ද 

උපෙද� ��ෙ�ය.

එ� අ�ාපනය ��බඳ �ෙ�ෂ කාරක 
සභාව ම�� ��ෙ�ශ කළ අ�ාපන 
වැඩ ��ෙවළ තරෙ� �ෙ�චනය කළ 
බ�ඩාරනායක මහතා, එම ෙයාජනා හා 
�� වා�තාවම තමා �තන හැ�යට අරා� 
�ෙසා�ලාසෙ� එන කතාවකට සමාන 
කර�� ප්ර��ෙ�ප කෙ�ය.

එම �ෙ�ෂ කාරක සභාෙ� වා�තාව 
රා� ම�ත්රණ සභාවට ඉ��ප� කර�� 
අ�ාපන ඇමැ� �. ඩ���. ඩ���. 
ක�න�ගර මහතා “ඊන�” නමැ� 
කෘ�ෙ� ෙ�ද ��පය� උ�හරණ හැ�යට 
ෙගනහැර පා�� �ය කතාව තහ�� කර 
ගැ�මට උ�සාහ කෙ�ය.

එ�� බ�ඩාරනායක මහතා ‘ඊන�’ 
නවකතාෙ� තව� ෙකාට� උ�ටා ද�ව�� 
ෙමෙ� පැව�ෙ� සභාව �ම�යට ප� 
කර��.

“මෙ� ග� �ත්ර අ�ාපන ඇමැ��මා 
කළ ඉතාම� ච�ර කතාෙ� අවසානෙ� 
‘ඊන�’ නමැ�  ෙපාත�� ෙකාටස� 
ෙගනහැර ���වා. අවාසනාවකට ෙම� 
එය මා ෙහා�� �යවා ඇ� ෙපාත�. 
එ�මා ��� ��� ෙකාටස �ම� ද? 
ෙමය �� සා��ෙ�ම ඉතාම ���ටම 
ෙකාටස�.

ඒ�ය�, ��� ද කැ�ව පාතාල 
ෙලාකය නැර�මට ය�. පාතාල ෙලාකය 
අත�� ගම� කර�� ඔ� මරණෙ� අ�� 

ගංගාව ෙවත එළෙඹ�. මරණෙ� ෙතා�යා වන ෙ�ර� ලවා ග�� එෙතර 
කරවා ගැ�ම සඳහා බැගෑප�ව අ� �� කර�� ��ඵල �ායාමයක ෙය� ��න, 
��මැ�, බලාෙපාෙරා�� ර�ත ෙසවණැ� ගණනාව� එෙතර ඉ�ෙ� �ෙබ� 
ඔ� ඉ�ෙ�ය. එම බැගෑප� ඉ��� ෙතා�යා ඉවත ලෑෙ�ය. ෙමම අවාසනාව�ත 
ස��ව�� අෙන� ඉ�ෙ� රට රා�ය� ෙවත ෙගන ෙනාය�ෙ� �ම� �සා �� 
ඒ�ය� �ය මා�ෙගාපෙ�ශකයාෙග� අස�. ඔ��ෙ� ��� �ම�න ෙකාට මළ�� 
ෙව�ෙව� අවම�� චා�ත්ර ඉ� කරන �� ඔ��ට ගෙඟ� එෙතර �ය ෙනාහැ�යැ� 
මා�ෙගාපෙ�ශකයා සැල කර�. ෙ� කට�� �� ෙකෙරන �� ප්රෙබාධව� ��යට 
එෙතර �ය ෙනාහැ�ය. ෙ� �ෙ�ෂ ක��ෙ� ��ෙ�ශය යටෙ� ෙ� රෙ� ජනතාවෙ� 
�යම ත��වය එය �සා මෙ� ග� �ත්රයා ��� ෙගන හැර ��� උධෘත පාඨය අ�� 
ෙපර��� ස�ත අ�ත එක�...”

බ�ඩාරනායක මහතා එම කතාෙව� අ�රා�වා� අර�� ෙබාෙහා �රට ෙවන� 
� ජා�ක ���වර� දර�� ජා�ක පරමා�ථ ඉ� කර ගැ�මට �� ක�පනාෙව� 
�ය�ම පාස� ඒ කාලය වන �ට කට�� කරෙගන යා �� බව පැහැ�� කර ��ෙ�ය.

එව� ���ට අ�ාපන ��ෂණය� ලැ� එ�. ඩ���. ආ�. �. බ�ඩාරනායක 
මහතා එංගල�තෙ� ඔ��ෆ�� ��ව��ල �ය උස� අ�ාපනය අවස�ෙකාට 
ය� ෙකාළඹ වරායට ෙ��� �ෙ� 1926 ෙපබරවා� 24 වැ��ය.
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 �.ඇ�. ෙ�නාර�න

 ම�� ච��ද ධ�මව�ධන

භාරතෙ� උප�ෙ� න� ඔ� ෙද�ෙය�

ෙපබරවා� මාසෙ� �දහස සැම� අපට 
�දහෙ� �රය�ෙ� නාමාව�යට �ම� 
බාෙරා� ජය�ලක මහතාෙ� නම 

��ව�ෙ� �තැ��. ජය�ලක මහතා ජනතා ෙ�වයට 
එළෙඹ�ෙ� ෙබෟ�ධ ප�සරය� ��මාණය කරෙගනය. 
ආන�ද ��ලෙ� උප ��හ�ප� පද�ය ලැ�මට ද 
එයට ෙ�� �ය.

��ලංකාර ��ෙවෙ�� �ංහල, පා�, සං�කෘත ��බඳ 
හසල ��ම� ලැ�ම� ෙබෟ�ධ ධ�මය ��බඳ ගැ�� 
අවෙබාධය� ලැ�ම� �සා ඔ�ෙ� ෙබෟ�ධ පදනම සක� 
�ෙ�ය.

�ගෙ� අව�තාවයට ඉං�� අ�ාපනය ලැ�මට 
ෙකාළඹ ෙව�� ෙකා��යට� (1881) සව� කාලෙ� 
��ලංකාර ��ෙවනට� ෙගා� ප්රා�න භාෂා හැ��ෙ�ය. 
පාස� අ�ාපනෙ� �ළනා�මක බව� ඇ�කරග� 
න�� තමාෙ� ��තෙ� පදනම සක�කර ග�ෙ� 
��ලංකාර ��ෙවෙන�ය. 1890 වසෙ� ෙ���් ර� ��ය� 
�භාගෙය�ද අන��ව ෙ���් ර� ��ය� �භාගෙය� ද 
සම�ව ක�කටා ��ව��ලෙ� �.ඒ. �භාගයට ���ක� 
ල� අෙය� �ය. 1890 � ඕ�ක��මාෙ� මඟ ෙප��ම 
අ�ව පරම �ඥනා�ථ සමාගම ම�� ආර�භ කර� ලැ� 
මහ�වර ධ�මරාජ ��ලෙ� ��හ�ප� ෙලස ත�ණ 
ජය�ලක ප�කර� ලැ�ණ. 

1898 � ලංකාව ආග�ක උ�ෙයාගය�� ඇල� �ය 
වකවා�ව� �ය. ��� භ��කෙයාද ෙබෟ�ධෙයාද 
ප්ර���ෙ�ම වාද �වාද වල �රත�හ. ���යා� 
�ජකව��ෙ� කා�ය �ෙ� ෙබෟ�ධ ජනයා ���යා� 
ආගමට හරවා ගැ�මය. ත�ණ ���යා� සංගමය වැ� 
සං�ධානය� ���වා ගැ�මට ජය�ලක මහතාට ඕනෑ 
�ය. ෙකාළඹ ත�ණ ෙබෟ�ධ සංගමය න�� සං�ධානය� 
ඔ� ඇ� කෙ�ය. ෙමම සංගමෙ� ප්රධාන සභාප� �ෙ� ද 
ජය�ලක මහතාය. 1944 ඔ�ෙ� අභාවය ��වන ��ම 
වා��කව අඛ�ඩව එ�මාම සභාප� වශෙය� ප��ය. 
අද ලංකාෙ� සෑම නගරය�ම ත�ණ ෙබෟ�ධ ස�� 
���වා �ෙ�. අද ෙබා��ෙ� ත�ණ ෙබෟ�ධ ස�� 

ෙගාඩනැ��ල ��� ��භාගය �ල� ගැ�මට එ�.ආ�. 
ෙ�නානායක මහතා සමඟ කට�� කෙ� ජය�ලක 
මහතාය.

ජය�ලක මහතාෙ� කා�ය �රභාවය ��බඳ පැහැ�� 
පරම �ඥනා�ථ ස��ය ඔ� ආන�ද ��ලෙ� උප 
ප්රධානාචා�ය �රයට ප� කර� ලැ�ණ. 1900 � ඒ.ඊ. 
��ජ�� මහතා ආන�ද ��ලෙය� �ශ්රාම ග�ෙ�ය. 
එම තන�ර සඳහා ස��සා �ෙ� උප ��හ�ප� �.�. 
ජය�ලක මහතාය.

� ලංකාෙ� මෑත ඉ�හාසෙ� පහළ�� ෙ�ශපාලඥය� 
හා ජන නායකය� අතර ���ටතම ශ්රා�ත්රව�තෙය� 
� න� �ම� �.�. ජය�ලක (1868-1944) මහතා බව 
මහාචා�ය ෙ�.එ�.ඕ. ධ�ම�ස මහතා ඔයැ ඊමාාය�එ 
සඟරාවට (2019 ෙපබරවා� කලාපය) ��ය� �ය�� 
ප්රකාශ කර ඇත. ඉ��යාවට මහ�මා ගා��ෙම� 
ලංකාවට ස� �.�. ජය�ලක යැ� මහාචා�ය ෙ�.�. 
�සානායක මහතා ප්රකාශ කර ඇත. (19.02.2018 
ෙ�රමඬලාව)

ෙ� �යම� ව�� ෙ��ට ��ගල��ෙ� �වන ච�ත 
අපට අපෙ� ��ත උ�කෘ�ඨ�වයට ප�කරගත හැ� 
බව� ෙමම ��ය හැරයන �නයක අපෙ� ��තවල ප්ර�ඵල 
ෙලාකයට ඉ��ෙකාට යා හැ� බව� මනාව ෙප��� 
ෙකෙ�.

��ධ අංගය�ෙග� උපල��ත ච�තය� � �ම� 
බාෙරා� ජය�ලකෙ� ච�තෙය� ෙයා�� පර�රට 
උගතහැ� ආද�ශ රා�ය� ඇත.

ඒවා ෙමප��ය - ෙ�ශපාලන �ෙ�ත්රෙ� ෙ�වය, 
අ�ාපන හා සා�� �ෙ�ත්රෙ� ෙ�වය, ශාස�ක ෙ�වය

එ�මා ෙ�ශපාලන �ෙ�ත්රෙ� ඉ�කල ෙ�වය� ෙමෙ� 
හ�ළා ���ය හැක.

1923 � ලංකා ජා�ක සංගමෙ� සභාප� තන�රට 
ෙතාරා ප�කර ගැ�ම.

1930 � ලංකා �ව�ථා�යක ම�ත්රණ සභාෙ� 
උපසභාප� හා �වෙ�ශ කට�� ඇම� �ම.

1931 � ලංකා රා�ම�ත්රණ සභාෙ� කැල�ය 
ෙකා�ඨාශෙ� �ෙයා�ත ම��වරයා වශෙය� 
�තරඟෙය� ප��ම.

1936 � ලංකා රා�ම�ත්රණ සභාෙ� කැල�ය 
ෙකා�ඨාසෙ� �ෙයා�ත ම��වරයා වශෙය� ප��ම.

1943 ඉ��යාෙ� ලංකා රා� �ෙයා�තයා (තානාප�) 
�ම.

එ�මා අ�ාපන, සා�� හා ආග�ක �ෙ�ත්රය�� 
ඉ�කළ ෙ�වය ෙ� අ��� කැ� ෙකාට ���ය හැ�ය.

මහ�වර ධ�මරාජ ��ලෙ��, ෙකාළඹ ආන�ද 
��ලෙ�� ��හ�ප� තන�ර ඉ��ම.

ව�තමානෙ� ���ම� ජා�ක පාසල� බවට ප�ව 
�ෙබන කැල�ෙ� � ධ�මාෙලාක මහා ��ලය 
����ෙ� කා�යෙය� ��ක�වය ෙගන �යා ��ම.

1935-1941 රාජ�ය ආ�යා�ක සංගමෙ� සභාප� 
තන�ර ඉ��ම.

1914 ලංකා අම�ප �ාපාරෙ� සම ආර�භකෙය� �ම.
තවද �.ඊ. මා�ෙට�� ෙනාතා��, ��ඥ තැන ��� 

�යා සහ�ක කරන ලද ස� �.�. ජය�ලක මහතාෙ� 
අ��ම කැම�පත්රයට අ�ව �නට මහාභාර කා�යාලය 
��� ත�බ� හ�� ��ස� ම��රය�, ව�යාය��, 
�යරටටද, ��තකාලය, ව�.එ�.�් ර.ඒ. සංගමයට ද 
ෙවන� ප��ාග, ��ලංකාර ��ෙවන, ෙව��, 
ආන�ද, �ශාඛා, ධ�මරාජ යනා� පාඨශාලාවලට කෙ�ය.

�ම� බාෙරා� ජා�ක �රෙය�, ෙ�ශෙ��ෙය�, 
�ව�ථා ප්ර�සං�කරණ හා ජා�ක �දහස උෙදසා 
සට�කළ �ම� �රෙය�, අ�ාපනඥෙය�, 
ප��ාග��ෙය� වශෙය�ද, “ෙපා� ජනතාව සමඟ 
ස� ආශ්රය පව�ව�� ර�� සමඟ ගැව��” රා� 
තා��කෙය� වශෙය� �වහාරෙ� හ��ව� ලැ�ය.

�දහ� මාසෙ� 
�� වන �රයා

‘‘භාරතෙ� උපත ලැ�ෙ� න� ඔ� එ�� ෙද�ය� වශෙය� �ද ලබන ඇත” 
� ලංකාෙ� ඉ��ය මහ ෙකාමසා��වරයා �  එ�.එ�. ආ� මහතා 1945� 
�.ඩ���.ඩ���. ක�න�ගර මහතාෙ� ෙ�වය අගය�� පවසා ���. 
ලාංෙ�ය “�දහ� අ�ාපනෙ� �යා” ෙලස ���ව�ය ල� ක�න�ගර 
මහතා එවැ� ෙගෟරවයකට, ප්රසාදයකට ප��ෙ� �වපහ� මාවත� ඔ�ෙ� 
ගම�කර ෙනාෙ�. එය ම� ෙම�ම ක�ක, ර� ග� ව�� ��� මාවත� �ය. 
එෙලස ලාං�ය ජනතාව ෙව�ෙව� ��ස� ෙ�වය� කළද ඔ�ට අවසානෙ� 
ගත කර�නට �� �ෙ� ද �වපහ� ��ෙපෙවත� ෙනාෙ�. 

එය 1897 ව�ෂෙ� �න�. එ�න අ�බල�ෙගාඩ ර�ෙ�ෙ� ෙව��යා� උස� 
පාසෙ� තෑ� ෙබ��ෙ� උ�සවය ව�ණව� කළ ��ව� ෙවත කාෙ�� ඇ� 
ෙයා�� ���. 14 වතාව�ම තෑ� �නාග� ෙ� ද�වා ��බඳ ගා�ල ��ම�� 
��ලෙ� එවක ��හ�ප� ෙ��� ෙහා� ඩැර� �ය�මාෙ� අවධානය ෙයා� 
�ය. ෙක� කතා බහ�� ��ෙටාප� ��ය� �ෙ�ෙකා� ක�න�ගර ෙල�� 
හ�නාග� ෙමම ��ාට තම පාසලට ඇ�ළ� �ම සඳහා පැවැ�ෙවන ���ව 
�භාගය සඳහා ෙප� ��න ෙලස ද�ව� ලැ�ය.

���වය සම� � �ඩා ක�න�ගර ��ම�� ��ලයට ඇ�ළ��මට සම� 
�ෙ�ය. ෙකෙ� ෙවත� ඔ�ට ��ව ��ෙ� ��වැ� ප��ෙ� ���වය�. 
ඒ අ�ව ���ෙ� අවම පහ�ක�ව�� ��ත � ෙ�වා�කාගාරය�. ෙමම 
ෙ�වා�කාගාරෙ� �� අයට පළ� ප��ෙ� ෙ�වා�කාගාර �� ��ය�ෙ� 
උ�� ���  වලට ල��හ. ෙම�� ඔ�� �ඩා ක�න�ගරට සම�ච� කෙ� 
“ර�ෙ�ෙ� ෙගාඩයා“ �ය��.

ඔ� ෙ� ��ව� ගැන උන�� �ෙ� නැත. ඔ�ෙ� එකම ඉල�කය � ��ෙ� 
තමා �ඩාකල �ම �ය �ය මවෙ� ෙගෟරවය�, ��යාව� ෙනාමැ�ව �ඩා ��න 
�යාට සහනය� �ම�ය. පාසෙ� � අෙන� ද�ව�ට ෙම� �යාෙග� ආහාර 
පාන, ෙපා� ප� සඳහා ඔ�ට �ද� ලබා ගැ�ෙ� හැ�යාව� ෙනා���. 
එෙහ� ඔ�ෙ� අ��ඨානය සහ �� කැප�ම මත ���ව �ස� �නා ගැ�මට 
හැ��ය. ආග�ක ��ම සඳහා ���ටතම ��යා, ඉං�� භාෂාව සඳහා ���ට 
��යා, ග�තය සඳහා ���ට ��යා සහ ස�චාරා�මක  ෙ�වා�ක ��යා 
සඳහා ��හ�ප� ��නමන ���වය වැ� ���ව ෙගා�න� ඒ අතර �ය. 
ෙ� �ාග �සා �යාෙග� �ද� ලබා ගැ�ෙ� අව�තාව� ඔ�ට ලැ�ෙ� 
නැත.

ඔ�ෙ�  ද�ෂතා �ෂය සමගා� �යාව��ද කැ� ෙප��.  �ෙටක ෙ��කා 
න�ව� �ය. තව� �ටක ද�ෂ ක�කය� ද �ය. එෙම�ම ෙ���� ��ය� 
�භාගෙය� �තා� අ�රා�යට අය�ව �� රටව� 54� ම පළ� වැ�යා 
ෙලස සම� �ය. තවද ��ම�� ��ලෙ�  �ක� ක�ඩායෙ� ආර�භක 
��ක� ෙම�ම නායකයා ද �ය. ��ම වරට 1904 ව�ෂෙ� පැවැ� ගා�ල 
ම��ද - ��ම�� �ක� තරගෙ� ��ම�� ක�ඩායෙ� නායකයා �ෙ�ද 
ඔ�ය. ප�ව ��ම�� ��ලෙ� ම ��වරය� ෙලස ෙ�වයට බැ�� ඔ� ප� 
��ඥය� වෘ��යට ���ෙ�ය.

අග�ගතා �� �ය තමාෙ� ළමා කාලය ෙග� �ය ආකාරය ��බඳ ප�කෙලක 
අ�ාපන අ��ෂකවරය� � එ�. එ�. ද ��වා මහතාට ක�න�ගර මහතා 
��� ෙමෙ� ප්රකාශ කර ���.

“කව�ව� මා ද�නා තර� ��ප�කම ගැන ද�නවාද? ��ග�ෙ� එ�ෙකා පැ�රක 
නැ�න� මහ ෙපාළෙ�. ක�ෙ� බ�� ස�ෙබාල�. ගෙ� ෙකා�ව�ට �ට වඩා ෙහාඳ 
අ�පනය� ලබා ෙද�න ඕෙ�“

��ඥ වෘ��යට ���ෙම� අන��ව අනගා�ක ධ�මපාල�මාෙ� ජා�ක 
�ාපාරය ��බඳ උන�� � ත�ණ ක�න�ගර එ��  ස�. �. �. ජය�ලක, �. ඇ�. 
ෙ�නානායක, එ�. ආ�. ෙ�නානායක, ආත� �. �ෙය� ආ�� සමග කට�� කර�නට 
�ය.  1915 � �ංහල- ���� ෙකාලාහලය ඇ�� අව�ථාෙ�  ඉං��� ��� පනවන 
ලද �ධ ��ය ම�� �ඩාවට ප� � ��� ෙව�ෙව� ඔ� අ�කරණෙ� ෙප�  ��ෙ� 
ගා�� අය ��ම�� ද ෙතාරවය.  ජා�ක �ාපාරයට ස�බ�ධව �ට ලද ප�නරය 
ඔ�ෙ� 1923 ගා�ල මැ�වරණ ෙකා�ඨාසය සඳහා පැව� අ�� මැ�වරණයට 
ෙහෙතම තරග කෙ�ය. එ�� �ශාල වැ� ඡ�ද ප්ර�ශ�ය�� �ව�ථා�යක සභාවට 
ප��මට ක�න�ගර මහතාට හැ��ය. 1924 � නැවත වර� එම අ�නටම ඔ� ෙ�� 
ප� �ෙ� ෙද�ණයකට� වඩා වැ� ඡ�ද සං�ාව� 
ලබ��.

  1931 � ජා�ක ම�ත්රණ සභාවට ෙ�� ප��මට 
ක�න�ගර මහතාට හැ�යාව ලැ��. ෙඩානෙමා� ක්රමය 
අ�ව, ප� � �ය�ම ම��ව�� �ධායක ක��වලට ප� 
කරන ලද අතර, එම ක��වල සභාප�වරයා එම �ෂෙය� 
ලා අමා�වරයා ද ��. ෙ� අ�ව අ�ාපන ක��ෙ� 
සභාප�වරයා �ෙ� ක�න�ගර මහතා �. 

රෙ� සම�ත අ�ාපනයට අ�ව ඇ� ඉරණම ��බඳ 
ක�න�ගර මහතාට ෙහාඳ අවෙබාධය� �ය. තමා 
ලැ� අ���� ද ඔ� ට ෙම�� බලපා�නට ඇත. 
වෙරක ජවහ�ලා� ෙ�� මහතා ප්රකාශ කළ ප�� 
උග�කම� සමඟ වහ�භාවය �ර� ��මට ෙමම 
�දහ� අ�ාපනයට හැ� බව ඔ� අවෙබාධ කරෙගන 
�ෙබ�නට ඇත.

ෙ� අව�ෙ� ෙමරට පාස� ව�ග ෙදක� �ය. ඒ �ද� 
අය කළ ඉං�� පාස� හා ��ෙව� ඇ�� �වභාෂා පාසල 
ෙලසය. නාග�ක හා ග�බද ෙපාෙහාස��ෙ� ද�ව�ට 
�වෘතව �� ඉං�� පාස� ��� පමණ� රා�, ���, 
ෛව� ෙහා �� යන වැදග� ෙ�වාවකට ඇ���ෙ� 
හැ�යාව ලැ��. එබැ�� ඉං�� පාස� ඉහළ ආ��ක 
ව�නාකම� �නාග�ෙ�ය. ෙ� සඳහා �ශාල �දල� වැය 
කළ �� � ෙහ�� එය වැඩ�යක �ෙ� ��ප ෙදන�ටය.

�ව භාෂා පාස�ව�� ��ක ෙලස අදහ� කරන ල�ෙ� 
ම� බස ��බඳ ��ම� ද�වනට �මය. ළම��ෙග� �� 
ඉ�� �ය ශාලාව�� �� ��ගාර, ��තකාල හා �ඩා 

උපකරණ ව��ද ෙවන� පහ�ක� ව��ද �න �ෙද� ග්රා�ය ම�ටෙ� � �ෙදකලා 
පාස� ප�ධ�ය� ෙ� සඳහා �ය.

ෙ� �ෂමතාව අ�ාපන ක්රමෙ� ද�නට ලැ�� අතර ෙ� �සා ලාං�කය� ප�� 
ෙදක� ෙලස ෙව�� ��ම ද�නට ලැ��. ඔ�� එ� ජා�ය� ෙලස ෙගාඩ නැ�ම 
ගැට� සහගත �ය.

ෙ� �ය�ල හ�නාග���  අ�ාපන ක�� වා�තාව එ� ����. 1940 �ට 1943 
ද�වා ක�� �භාග කර සක� කළ අ�ාපන �ෙ�ෂ ක��ෙ� වා�තාව ෙමරට 
අ�ාපනය ස�බ�ධෙය� �යාවට නැං� එකම අ�ථව� වා�තාව ෙලස ෙබාෙහා 
��ව��ෙ�ද ��ගැ�මට ල�ෙ�.

එම ක�� වා�තාෙ� ��ෙ�ශ 1943 � ඉ��ප� කළ අතර එම ��ෙ�ශ අ�ව ය�� 
1944 � මැ� මස 30 ෙව�� අ�ාපන සංෙශාධන ආ� පනත ඔ�ෙ� �දහ� 
අ�ාපන ෙයාජනා ම�ත්රණ සභාවට ක�න�ගර මහතා ��� ඉ��ප� කර� 
ලැ��.

ඉතා යහප� අර�ණ�� ��ව ඉ��ප� ෙක�ණද ක�න�ගර මහතාෙ� �දහ� 
අ�ාපන ෙයාජන ඇතැ� ��සකෙ� ගැර�මට පාත්ර �ය. ගහකට නැග ග�නට 
ව� ��ස� ෙහායා ග�නට බැ�ෙවන බව ඇතැ� ��� �හ.

 ඒ ෙකෙ� �වද ක�න�ගර මහතා සමඟ අ�ාපන පනත ෙව�ෙව� ෙප��� 
��ස�ද �හ. ෙ�ර� නායක, ඊ.ඒ. �ගෙවල, ආචා�ය ඇ�. ඇ�. ෙපෙ�රා, ෙ��තර 
එ�.ඒ. �ක්රම�ංහ, එ�. ඩ���. අමර��ය, ඩ�� ෙ�නානායක, ෙ�.ආ� ජයව�ධන, 
ඔ�ව� �ණ�ලක යන ම�ත්රණ සභා �ෙයා�තය�ෙ� සහය ෙම�ම ආචා�ය 
ඊ.ඩ���. අ�කාර�, මහාචා�ය �ණපාල මලලෙ�කර, එ�.එ�. ෙම�තාන�ද, 
ඇ�. ��. �ෙය� යන සමාජ �යාකා��ෙ� ද සහය ද ඔ�ට ���ය. 

�දහ� අ�ාපන ෙයාජනාව�ය ��බඳ �වාදෙ�� ක�නංගර මහතා 1944 �� 
මස 4 වැ� �න පැය හයකට අ�ක කාලයක ඓ�හා�ක කතාව� රා�ය ම�ත්රණ 
සභාෙ�� කරන ල�.

"ගෙඩා�� තනා �� ෙරාමය �� ග��� �ම කළ බව ෙ��ඨ ඔග�ට� 
අ�රා�යා ආඩ�බරෙය� පැව�වා. �ල අ�කව �� අ�ාපනෙ� �ල අ� කළ 
බව�, වසා �� ෙපාත� ��යට අපට �� �� අ�ාපනය �වෘත �ය��ල� බවට 
ප� කළ බව�, ධනව� අයට උ�මව �� අ�ාපනය, ���ද�ෙ� උ�මය� 
බවට ප� කර� බව�, සාඩ�බරෙය� පවස�නට රා� ම�ත්රණ සභාවට ��ව� 
ෙ� න� ඒ ආ�ම ව�ණනාව ඔග�ට� අ�රා�යාෙ� ආ�ම ව�ණනාවට වඩා 
ෙකාතර� ෙ��ඨ ද?" ෙම�� ඔ� �ෙ�ය.

ෙ� ආකාරෙය� 1945 �� මාසෙ� � �දහ� අ�ාපන පනත ස�මත �ය. එම 
වසෙ� ඔ�ෙතා�බ� මස පළෙව�� �ට එය බලා�මක ෙක�ෙ� දහස� � 
ද�ව�ෙ� හා මා�ය�ෙ� අෙ��ෂා ම�ඵල ග�ව��.

හ��වා �� නව අ�ාපන පනත ම�� අර�� හා ඉල�ක �ස� ඉ� �ය. 
පළ� ෙ��ෙ� �ට ��ව��ලය ද�වා ෙනා�ෙ� අ�ාපනය ලබා�ම, ප්රාථ�ක 
පාස�වල අ�ාපනය ම� භාෂාව ම�� පැවැ��ම. ��වන ප��ෙ� �ට ඉං�� 
අ�ාපන ලබා �ම. ��� ප��යට ෙව�කර �� ඉං�� අ�ාපනය ෙ� රෙ� 
සාමා�ය ද�ව�ට ඉෙගන ගැ�මට අව�ථාව ලැ�ම, ම� මහා ��ල �� 
��ම. ද�වාෙ� "�ස, හදවත හා ��" ව�ධනය වන ආකාරෙ� �ෂය මාලාව� 
හ��වා �ම �� �ය. 

ක�නන�ගර මහතා ��� ෙමෙ� හ��වා ෙදන ලැ� �දහ� අ�ාපන 
ෙයාජනාවල ප්ර�ඵල  ෙක� කල��ම �ක ගැ�මට හැ��ය. 1931 වන �ට 89%� 
� පාස� ෙනා�ය ළම� ගණන 1947 � 37% � ද�වා අ��ය.  1967 � ��ව��ල 
ළ��ෙග� 76%�ම ග�බද ද�ව� අත�� ���ය. ෙ� ත��වය පැහැ��ව 
�යාපා�ෙ� ක�න�ගර ප්ර�ප�� ඔ�ෙ� අ�ාපනය ගමට ගලා ෙගා� �� 
ආකාරය�.

1931 �ට අ��� 16� ෙමවැ� ���ට ෙ�වය�  කළද, ක�න�ගර මහතා 1947 
පැව� අ�� මැ�වරණෙය�, ��ම� ඒ. ෙපෙ�රා මහතාට පරාජය �ය. එම 
පරාජයට ෙ��ය ෙම�ම �ෙ��ය බලපෑ�ද � බව �යැෙ�. ෙමය ෙහා��ම තහ�� 
ව�ෙ� 1947 එ�මාෙ� පරාජය �සා ඇතැ� ආග�ක �ථානවල ග�ටාර පවා 
නාද කර ස�ට ප්රකාශ කර ��ෙම�.

ඉ�ප�ව 1952 � පැව� මහ මැ�වරණෙ� � අගලව�ත ආසනය ජයග්රහණය කළ 
එ�මා නැවත වර� පා��ෙ��� ම��වරෙය� ෙලස ප��ය. ඒ සමඟම අ�ාපන 
ඇමැ�වරයා ෙලස තව�රට� ක�න�ගර මහතාෙ� ෙ�වය ඉ��යට� රෙ� යහපතට 
බලපා� ඇතැ� ෙබාෙහා ෙදෙන� ��වාස කළහ. එෙහ� ඩ�� ෙ�නානායක රජෙ� 
අ�ාපන ඇමැ�වරයා බවට ප�ව�ෙ� එ� �. බ�ඩා  මහතාය. ක�න�ගරය�ට 
���ෙ� පළා� පාලන ඇම��රය �. ෙම�� ක�න�ගර මහතාෙ� ෙ�වය 
තව�රට� ග� දන� කරා ��� යාෙම� බ�� �ලවලට බරපතළ ත�ජනය� �ය 
හැ� බවට ඔ�ට ���ධ � ෙ� ��� ��වාස කළ බව �චාරක මතය�.

ෙ� �මන අ��� තම ��තය රෙ� ජනතාවෙ� අනාගතය ෙව�ෙව� කැපකළද 
ක�න�ගර මහතාෙ� අවසාන කාලය ෙග� �ෙ� ෙ�දජනක ෙලස බව ෙපෙ�. 
�ෙ�ෂෙය�ම රටට ජනතාවට ෙ�වය කළා �නා ඔ� ඉ� ආ��ක වා�ය� ලබා 
ගැ�මට කට�� කර ��ෙ� නැත. ෙ� �සා අවසාන කාලෙ� ආ��ක අ�� ඔ� 
�ඩාවට ප�ව ��ෙ�ය. 

1961 ඔ�ෙතාබ� මාසෙ� 26 වැ� �න ක�න�ගර මහතා තමා ��ණ � �ෙබන 
ත��වය ��බඳ කතානායකවරයාට පවා 
�යා ���ය. �ශ්රාම වැ�ප� පා��ෙ��� 
�ෙයා�තය�ට ෙව�ව ෙනා�� සමෙ� 
තමාට ආ��ක වශෙය� සහනය� ලබා�මට 
කට�� කරන ෙම� ඔ� එ�� ඉ�ලා ��. 

“ආෙයාජනව��, �වාසව��, 
ඉඩකඩ�ව�� ෙහා ෙවන� ප්රභවය�ෙග� 
මට ��� ෙපෟ�ග�ක ආ�යම� ෙනාලැෙබන 
බැ�� මා වසර ගණනාව�ම යැ�ෙ� මාෙ� 
�ත්රය�ෙග� හා �තව��ෙග� ලැෙබන 
ප��ාගව��. මාෙ� ෙසෟ� �ක ගැ�ම 
සඳහා කළ �� අ�ව�ම �යද� ෙව�ෙව� 
ෙග�ය �� ��ප� �නපතා ෙගාඩ ගැෙස�� 
පව�.”

රට ෙව�ෙව� කළ ෙ�වය ෙව�ෙව� 
ආ��කමය වශෙය� ඔ� ලබාග� ෙ� අවම 
�ව�, සමාජමය වශෙය� ඔ� ඉප� ෙ� 
��ශාලය. ඉ��යා� මහෙකාමසා��වරයා 
�� ප�� ෙද�ය� බවට �� ෙනාගැ�නද 
එ� ෙම��ර ල�ෂ සං�ාත ��ප� �වා 
ද�ව�ෙ� ��තයට ආෙලාකය ලබා� ��න 
සැබෑ කළ ෙද�යා ආචා�ය �.ඩ���. ඩ���. 
ක�න�ගර බව �දහ� අ�ාපනෙ� පල 
ලැ� ක��� ද��. 

�ම� බාෙරා� ජය�ලක

1953 අමා� ම�ඩලය

 �.ඩ���.ඩ���. ක�න�ගර
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»Y£ýH 19 {~¹[l ll‰l‰{x »ƒ‰lª»{p‰ »K 

{pýf y»G ýýo Y‰»}ˆl²{zf n¥Õ tzr¦vY‰ 

Wz‰zYy Ü»J. y»G ~v~‰l R£MÞYx n xK 

r~§t¦vf zY‰{ Ü»tp r~§ïvY {¥ýz‹ YMv£p‰lxf 

Wz‰z þ Ü»tp lMcp, ý»|‰}»xp‰v  |››² z¹Y£»N 

»l‰ YMv£p‰lxf Wz‰z þ Ü»tp Ru‹»x¤[, r{Üp 

ll‰l‰{x ƒv§»N Sn˜ùxf [vp‰ Ãúv »vp‰v Rp£[l 

~¥z~§K R£n˜x ~Ktp‰o»xp‰ y£c³ {¥ýz‹ ~¹~‰m£»N 

~u£rÜ ìÝe  |››²v£z‰ ý»F»~ˆYy vƒl£ ~v` Y… 

~¹{£½nxÃ.

»Y£ýH 19 {~¹[l»xˆ {³£r‰Üx »ƒ‰lª»{p‰ 
»K y»G ~¦v Y‰»}ˆl²xYfv n¥Õ tzr¦vY‰ 
Wz‰z þ Ü»tp{£. cpl£{»[‰ R£n£xK Rƒ‹ñ þ 
Ü»tp ll‰l‰{xY‰ n¥Y [p‰p r§†{p‰. W{¥ë 
r~§ïvY‰ lª… »K y»G {¥ýz‹ YMv£p‰lxf 
Wz‰z þ Ü»tp lMcp »v£p{£ n ?

»K y»G ýýo R¹|xp‰f ý|£z {|»xp‰ »Y£ýH 

19 {~¹[l ll‰l‰{x t£o£{Y‰ {§j£. pv§l‰ W{p‰ 

r~§ïvY t£o£{Ãp‰ »l£y{ r{l‰{£»[p [‹x 

WYv YMv£p‰lx »z~ {¥ýz‹ Rv£l³£¹|x xf»l‰ 

R¥Ü »l‰ YMv£p‰lx ~ƒ R»pYªl‰ R¹| ~nƒp‰ 

Yyp‰p r§†{p‰. p{ ycx r¥ñÚ r~§{ cp£érÜ 

»[¤g£ux y£crY‰} vƒl£»[‰ p£xYl‰{x xf»l‰ 

[p‰p£ zn r‹x{yl‰ ~v` r~§[‹x 2020 {~»M v£Mlª 

v£~»xˆ nš »Y£ýH r¥ñÚ r~§{ cp£érÜlªv£»[‰l‰  

R[v¥Ülªv£l‰ {¥ýz‹ YMv£p‰l R¥v¥Ü »»{n³ y»K}‰ 

rÜyj vƒl£»[‰ v¥n˜ƒl‰þv ~ƒ v` »rp‰þv 

xf»l‰ Ã~‹¼ã t£o£{Ãp‰ »l£y{ {lª ~‹xz‰z 

r{l‰{£»[p xp‰p ƒ¥Ã{ Ü»tp{£. y£c³ {¥ýz‹ 

~¹~‰m£{ xf»l‰ {lª Ü»tp{£ r±o£p {|»xp‰ r…£l‰ 

»nYY. vo³v r…£»l‰ {lª 16Y‰ Ü»tp{£. [z‰z, 

{zƒp‰ä{ WY {l‰lY‰ Ü»tp{£. ~£v£p³»xp‰ {lª 

YKYy¥{p‰ 3000 l‰ 4000l‰ Rly ~‹Ñp{£. R»rˆ 

{lª{z ~‹xû Yfx§lª »ƒ£¼n™p‰ r{l‰{£»[p xp{£. 

Rr‹f Rxl‰ »l‰ YMv£p‰l |£z£ lªpY‰ Ü»tp{£. 

»vv »~ˆ{Y r‹ù~ xf»l‰ 30000 Y‰ rvj r‹ù~Y‰ 

phl‰lª »{p{£. 

»~°Z³ R¹| zt£nš Ü»tp ëM»nŠ| r‹…‹rn˜ñp‰ 

Rr‹ A YMv£p‰l |£z£{z Yfx§lª Yy»[p xp{£. 

WYY{l‰ {¥hYfx§lª p{l£ p¥ƒ¥. »~°Z³ R¹|, 

R£yY‰}Y R¹|{z ~ƒ»x¤`»xp‰ Rr‹ Yfx§lª 

Yy»[p xp{£. vo³v r…£l‰ R£j‰h§Y£y zz‹l‰ x« 

[v»[‰ vƒl£ n Rr‹f ý|£z ~ƒ£xY‰ zt£»np{£. 

{lª ë{£~{z Sp‰»p‰ {lª{z »~ˆ{x Yyp r‹ù~v 

rvjY‰ »p£»{õ. »Y£…w ƒ£ »{pl‰ l¥p‰{z Sp‰p 

Rxl‰ Sp‰p{£. »Y£»y¤p£ ll‰l‰{x xf»l‰ »{pl‰ 

r±»nŠ|{z ~‹f »K {lª ë{£~{zf xK xK r‹ù~‰ 

r¥ñÚx£. W{¥ë R{~‰m£{z Rr‹f xK xK [¥f† 

R¥Ü{§j£. A ~Ktp‰o»xp‰ Rr‹ »l£ylªy¥ zt£»[p 

vƒcp »~°Z³ rúY‰}j ëzo£úp‰ ~ƒ R»pYªl‰ 

ëzo£úp‰f »l£ylªy¥ »np‰p ~‹ã{§j£. A ƒ¥»yp‰pf 

»Y£ýH 19 »ƒ‰lª»{p‰ R»rˆ YMv£p‰lxf [¥f†{Y‰ 

R¥Ü{§»j‰ p¥ƒ¥.  

{l‰vp‰ cp£érÜ »[¤g£ux y£crY‰} ~ƒ R[v¥Ü 

vƒ‹p‰n y£crY‰} vƒl‰{y¥p‰»[‰ p£xYl‰{»xp‰ x§lª 

ycx xf»l‰ {¥ýz‹ Rv£l³£¹|x Sl£ v¥pýp‰ »K 

ll‰l‰{x Y…vp£Yyjx Yyñp‰ {¥ýz‹ YMv£p‰l 

R¥vÜ y»K}ˆ rÜyj vƒl£»[‰ v`»rp‰þv xf»l‰ 

»Y£ýH 19 {~¹[lx r¥{lªjl‰ »ƒ£½n ñzY‰ 

zt£[p‰p r§†{p‰ {§»j‰. z¹Y£»N »l‰ vj‰hzx 

A »{p§»{p‰ {¥Õ n£xYl‰{xY‰ n¥Y‰{§{£. t¥~‹z‰ 

y£crY‰} vƒl£ n cp£érÜ Y£Mx ~£op tzY£x 

xf»l‰ {¥ýz‹ YMv£p‰lx p`£ ~‹f§{p‰p ý|£z 

r‹x{yY‰ Ry»[p Ü»tp{£. 

y£c³ {¥ýz‹ ~¹~‰m£{f Rxl‰ {lª »Y£rvj 
Ü»tp{£ n ? Wƒ‹ ë}‰r£np Yfx§lª ~‹ã{p‰»p‰ 
»Y»~ˆ n ?

vo³v r…£lf Rxl‰ vƒp§{y ~ƒ v£l»zˆ 

n˜~‰Ü²Y‰Yxp‰ ƒ‹ {lª 16Y‰ rvj Ü»tp{£. 

Y¥z¦»t£Y‰Y {lªx£»xˆ R»rˆ ý|£zlv »l‰ YMv£p‰l 

|£z£{ r‹ƒ‹f£ Ü»tp‰»p‰. ñHzp‰H {lªx£x v£l»zˆ 

Ü»tp{£. y¹[z l{l‰ YMv£p‰l |£z£{Y‰ 

Ü»tp{£. Rr‹f Rxl‰ {lª{z n† rvjY‰ »l‰ 

ë}‰r£npx »{p§»{p‰ »x£n£ [p‰p{£. R¥l¥K {lª{z 

ë}‰r£npx Yyp n† R»rˆ YMv£p‰l |£z£{z 

»{pl‰ l¥p‰{zfl‰ ýYªjp{£. Y¥z¦»t£Y‰Y {lª 

x£»xˆ »»nëY o£ùl£{x Ã»z¤ [‰øK 14,000Y‰ 

rvj »{p{£. y£c³ {¥ýz‹ ~¹~‰m£{f Rxl‰ {lª 

ý|£z r±v£jxY‰ Ü»tp‰»p‰ pYz‰~‰ »z£‰Y Uy¥vxl‰ 

x£tn{ pYz‰~‰ Y¼ã{¥Ñx R£|²‹l{ lvõ »K {lª 

r‹ƒ‹f£ Ü»tp‰»p‰. R»rˆ YMv£p‰l |£z£{z  ëñ »l‰ 

Ã»z¤ [‰øK 75,000Y‰ rvj »»nëY{ ë}‰r£npx 

Yyp{£.   

y£c³ R¹|»xˆ »ƒ¤ »r°n‰[z‹Y R¹|»xˆ 
R£xlpxY‰ r{l‰{£»[p x£»K nš »~ˆ{Y 
~§t~£opx ~Ktp‰o»xp‰ n R{o£px »x£v§ 
Yyp{£. X»J R£xlpx »~ˆ{Y ~§t~£opx 
»{p§»{p‰ »[p Ü»tp Ã²x£v£M[ »v£p{£ 
n ? 

YKYy¥ cpl£{»[‰ R{|³l£ Sf§Yyp‰p r‹x{y 

»[p Ü»tp{£. Rr‹ ý~‹p‰ r{l‰{£»[p xp ~v«rY£y 

~¦v {l‰lYv {»[‰ Ü»tp{£. A A {lª{z cpl£{f 

R{|³ ýxz‹ ~z£Y Rr‹ zt£ »np{£. {l‰lY‰ 

r{l‰{£»[p x£»K nš Yªh£ ny¥{p‰ ÷Y tz£ [p‰p£ 

vo³~‰m£p Ü»tp{£. Rr‹f ƒ¥Ã rvÚp‰ »ƒfl‰ 

A Yfx§lª r{l‰{£»[p xp{£. {lª RéY£ú{y¥p‰ 

ƒyƒ£ »K Yfx§lª Rr‹ Yy»[p xp{£. Sn˜ùxfl‰ 

~§t~£op Yfx§lª Yy»[p xp‰p tz£»r£»y£l‰lª 

»{p{£. r~§[‹x Y£z»xˆ »~ˆ{Y RMm~£oY Ryv§nz‰ 

ë~‹»z~ »[{£ Üt§»p‰ p¥ƒ¥. 2019 R»r±ˆz‰ ~‹f ply 

Yy Üt§p£. Rr‹ x…‹l‰ Wv nšvp£ »[{p‰p R£yKu 

Y…£. 2020 {~»M R»r±ˆz‰{z‹p‰ r~§{ p¥{l »[{p‰p 

r‹x{y »[p Ü»tp{£. »~ˆ{Yxp‰ »{p§»{p‰ »[ýx 

x§lª v§nz‰ ñz‹xp [jpY‰ r~§[‹x {Y{£p§»{ »[{£ 

p¥ƒ¥. A ~½nƒ£ ph§ r{y£ Ü»tp{£. A 

ph§{zfl‰ Rr‹ ~¥zÃx x§lª v§nzY‰ 

v£~‹Y{ »[{p{£. A Rp§{ zY‰} 

400 Y‰ rvj r~§[‹x {~y{z 

»p£»[{§ {³{~‰m£r‹l nšvp£ ~nƒ£ 

RéYyj{zf »vv {~y lª… »[ývf 

r‹x{y [p‰p{£.

»l‰ YMv£p‰l |£z£ r{l‰{£»[p x£v ~ƒ 
phl‰lª Yfx§lª ~‹ã{p‰»p‰ »Y»~ˆ n ? 

{l‰vp‰ ycx xf»l‰ Rr‹ t£y [p‰p£ R{~‰m£{ 

{pýf »l‰ YMv£p‰l |£z£ Urùv {|»xp‰ 

Ã²x£l‰vY {§»j‰ p¥ƒ¥. »K ~½nƒ£ ýýo »ƒ‰lª Üt§j£. 

r~§[‹x Y£z»xˆ »K »l‰ YMv£p‰l |£z£ pþYyjx 

Yy ƒùxf phl‰lª Yy Üt§»j‰ p¥ƒ¥. A ë~£ Urùv 

o£ùl£{»xp‰ Ã²x£l‰vY {p‰p »p£ƒ¥Ã {§j£. R¥l¥K 

R{~‰m£{z Urùv o£ùl£{xf R{|³ n† r±v£jx 

zt£nš Üt§»jl‰ p¥ƒ¥. {¥ýz‹ YMv£p‰l R¥v¥Ü y»K}‰ 

rÜyj vƒl£»[‰ Ur»n~‰ Rp§{ Rr‹ r‹x{y [l‰l£ 

Urùv r±v£j»xp‰ ëñ »l‰ ë}‰r£npx Yyp‰p. 

A Yfx§l‰l Yypýf Rr‹f  {lªx£xp‰ v[‹p‰ »ƒ£n 

n† ë}‰r£npx Yyp‰p Rr‹ r‹x{y »[p Ü»tp{£. 

r~§[‹x {Y{£p§{ ë~‹ rùn˜ »r£»ƒ£y »x£n£ p¥ƒ¥. 

YMv£p‰l|£z£ pþYyj Yfx§lª ~½nƒ£ r~§[‹x 

Y£z»xˆ v§nz‰ »x£n{z£v p¥ƒ¥. »l‰ »{p‰»nŠ~‹»xp‰ 

Rrf »ƒ£n ñzY‰ z¥»tp‰»p‰ p¥ƒ¥. r~§[‹x Y£z»xˆ 

»l‰{z »ƒ£½n r±ñÜxY‰ Üt§»p‰ p¥ƒ¥. YMv£p‰l 

|£z£»N xp‰l²{z r¥{¥Ü Rh§r£h§{ Tf »ƒ‰lª {§j£. 

Rr‹ r…v§ r‹x{y xf»l‰ Sl£ SY‰vëp‰ r±o£pv 

YMv£p‰l|z£{ {p Y¥z¦»t£Y‰Y YMv£p‰l|£z£{ 

pþYyjx Y…£. Y¥z¦»t£Y‰Y {lªx£ »xˆ R~‰{¥p‰p 

n Sl£v rƒ… vGfvY r¥{Üx£. {lª{z n†{z 

r±ñÜx ë~‹»z~ Üt§»jl‰ p¥ƒ¥. AYl‰ WY‰ »ƒ‰lª{Y‰ 

»{p{£ »ƒ£½n »l‰ WYY‰ ë}‰r£npx »p£Yyp‰p. 

»K ll‰l‰{xp‰ Rr‹ ƒãp£ [l‰l£. ë~‹ »{z£{f 

»r£»ƒ£y n£z£ p¥ƒ¥. Rr‹ »r£»ƒ£y R{|³ rvj 

zt£[p‰p Ul‰~£ƒ [l‰l£. »K ll‰l‰{xp‰ lª… ëñ 

»l‰ ë}‰r£np »xˆ r±ñÜx Sƒ… p¹{p‰p ƒ¥Ãx£{ 

z¥t§j£. R£~p‰p n˜p{z r¥{¥Ü »l‰ »{p‰»nŠ~‹»xp‰ 

y£c³ {¥ýz‹ ~¹~‰m£ SÜƒ£~»xˆ {¥Õv ñzYf »l‰ 

ýÃj£[¥ìvf ƒ¥Ã {§»p‰ Rr ý~‹p‰ W»z~ Sl£ 

»YÑYzY‰ lªz [l‰ Ã²x£v£M[ »ƒ‰lª»N.

R»rˆ y»G R¥l¥v§p‰»[‰ RY²ñYl£ »ƒ‰lª»{p‰ 
Y~… »l‰ c£l³p‰ly »{»…½n»r£zf »x£v§ 
»{p{£. »K ll‰l‰{x lª…  |››² z¹Y£»N »l‰ 
~½nƒ£ r{Üp ÄMÜp£vxf ƒ£ë »{p{£ 
»p‰n ?

R¥l‰l {|»xp‰v Xý. »K ll‰l‰{x »l‰ 

YMv£p‰l»xˆ Ü»tp r±o£p [¥f†{Y‰ »{p{£. 

pv§l‰ y£c³ {¥ýz‹ ~¹~‰m£{f Rxl‰ Ã~‹¼ã YMv£p‰l 

|£z£{Ãp‰ W{¥p‰pY‰ ~‹ã{p‰»p‰ p¥ƒ¥. xK xK 

{³£r£ùYxp‰ ý~‹p‰ »l‰ ñzf »[p Yyp »v{¥ë 

»nŠ ~Ktp‰o»xp‰ {¥ýz‹ YMv£p‰l R¥v¥Ü y»K}ˆ 

rÜyj vƒl£ ~ƒ ycx r‹x{y [ëñp‰ Sp‰p{£. 

W{¥ë »nŠ Y… YMv£p‰l |£z£ ~¥zÃx x§lª 

r±v£jxYf W»yƒ‹{ ìÜvx r‹x{y »vv ycx 

tzxf r¥ñÚ»vp‰ r~§ »[p Ü»tp{£. Tf Rvly{ 

 |››² z¹Y£»N »l‰ p£vx p¥{l p`£~‹f§{p‰p r‹x{y 

÷~Y‰ »[p Ü»tp{£. Rx{¥x »x¤cp£{z nš A 

~Ktp‰o»xp‰ ~£YDb£ Yy Ü»tp{£. »v{¥ë 

â ~Ktp‰o»xp‰ {¥n[l‰ {p ìÜúÜ ~Kr£npx 

Yyp‰pl‰ Sn˜ùxf Ã²x£Yyp t{ R[v¥Ülªv£»[‰ 

Rx{¥x Ym£»{p‰ ~nƒp‰ Yz£. y£c³ {¥ýz‹ ~¹~‰m£{ 

ý~‹p‰ ë}‰r£npx Yy Sl£ Sƒz r±ñÜ»xp‰ x§lª »l‰ 

~¹~‰m£ »l‰ pñp‰ |Ÿ z£¹ÃY r£ù»u¤[‹Yõp‰ Rly 

r±az‹l Ãùvf Rr r‹x{y [l‰l. Wv »l‰{z Ã~‹ã 

y~£xëY æ{³ Rh¹[ª p¥ƒ¥. Sƒzv r±ñÜ»xp‰ x§lª 

»l‰ Rr ý~‹p‰ »r°n‰[z‹Y R¹|»xˆ ë}‰r£npxf {h£ 

Rh§ñzf »{zn»r£zf ~Y~‰ Yyp{£. Sn˜ù»xˆ n˜ Wx 

Rûl‰ v§ƒ§p§{yÃp‰ cpl£{f rl‰ Ãùvfl‰ r‹x{y 

[ëñp‰ ~‹Ñp{£.

y£c³ R¹|»xˆ R£xlpxY‰ {|»xp‰ y£c³ 
{¥ýz‹ ~¹~‰m£{ r~§[‹x Y£zx r§y£{f y£c³ 
{¥ýz‹ ~¹~‰m£{ r£h§ z¥t§{£. »ƒ£½n Y…
vp£YyjxÃp‰ x§lª{ z£u ztp R£xlpxY‰ 
t{f rl‰Yyp‰f »[p Ü»tp Ã²x£v£M[ 
»v£p{£ n ?

vv »K R£xlp»xˆ ~u£rÜ{yx£ {|»xp‰ {¥h 

t£y [l‰»l‰ r~§[‹x 2020 {~»M »rty{£ù v£~»xˆ. 

A {pýf v£~xYf n… {|»xp‰ y¥r‹xz‰ zY‰} 200Y‰ 

rvj r£h§{Y‰ ztñp‰ ~‹Ñx£. AYf »ƒ‰lª Ãƒ‹rxY‰ 

Ü»tp{£. »vx 1957 {~»M nš tj‰h£yp£xY 

vƒl£»[‰ ycx xf»l‰ r‹ƒ‹f{« R£xlpxY‰ »{p{£. 

A Y£z»xˆ r§n‰[z‹Y {lª ~v` ly[ Yyñp‰ y£c³ 

R£xlpxY‰ »z~ »[pxp‰p 1958 {~»M nš 

rplÃp‰ ~¹~‰m£rpx Yy R£yKu Yy Ü»tp{£. 

A ë~£ {¥ýz‹ ~¹~‰m£{ ý~‹p‰v A Y£z»xˆ ñznš [l‰ 

{lª ý|£z {|»xp‰ Üïz£ Ü»xp{£. Tf Rvly{ 

yc»xp‰ z¥»tp ShK n ~¹~‰m£{f Rxl‰{ Üt§j£. 

ýýo R£Y£yxf RõÜ {§ ShK n Üt§j£. A Rp§{ Sl£v 

~ |››²Y{ r¥{¥Ü y£c³ ~¹~‰m£{Y‰ »z~ »vx r¥{l 

Üt§p£. 1972 ShK r±Ü~¹~‰Yyj ìÜx Ã²x£l‰vY 

{§j£f r~‰»~ˆ ý|£z ShK r±v£jxY‰. »vv ~¹~‰m£{  

1992 f »ry yfr§y£v ý~‹y¥j§ n¥{¥p‰l y£c³ 

R£xlpxY‰ {§p£. pv§l‰ 1992 {~»M nš y£c³ {lª 

ShK r±Ü{³§ƒ[l Ãúvf [l‰ Üyjxl‰ WY‰Y R»rˆ 

Üt§j§ {lª lvõ r±£»nŠ|Ÿx {¥ýz‹ ~v£[K t{f rl‰{ 

Ü»tp‰»p‰. SÜù {lª lvõ Rr‹ n¥p‰ Yy»[p xp‰»p‰. 

»vlp l{l‰ ShK Ü»tp{£. r§n‰[z‹Y R¹|xf tã 

ãp‰p£f r~§{ Rlƒ¥y n¥Kv ShK n Ü»tp{£. ýýo 

»ƒ‰lª vl r£h§ ztñp‰ Üt§j§ ShK Ü»tp{£. r~§[‹x 

Y£z»xˆ »r£»ƒ£y ÑY{l‰ ƒùxf n£z£ Üt§»j‰ p¥ƒ¥. 

ëxv »fp‰hM rÑr£Ñxf Rv§n† ýÃÚv r~§[‹x 

ycx Y£z»xˆ Yfx§lª ~‹ã{§»j‰ p¥ƒ¥. A{£ ë{¥÷n˜ 

Yyp‰p Rr‹ r‹x{y [l‰l£. ýëýnu£{xÃp‰ Yfx§lª 

Yyp‰p »K {pýf r‹x{y »[p Ü»tp{£. A ë~£ 

Rr‹f Urùv ñzÃp‰ »l‰ n† ýYªjp‰p r§†{p‰ {§j£. 

»l‰ ýÃÛ»vp‰ z¥»tp v§nz‰ Ã~‹¼ã Rlyv¥n˜»xYªf 

»p£x£ {¥ýz‹ ~¹~‰m£{fv zt£[p‰p »vv {~y lªz 

r‹x{y »[p Ü»tp{£. A lª… Rr‹f ý|£z R£n£xvY‰ 

zt£[p‰p r§†{p‰ »{z£ Ü»tp{£. 

r±ñÜ»xp‰ x§lª »l‰ »{p‰»nŠ~‹xf Sn˜ùrl‰ 

Ãùv ~½nƒ£ YMv£p‰l|£z£ SY‰vëp‰ Rûl‰{¥Õx£ 

Ãùvf r‹x{y [l‰l. ly`Y£ú ýn˜xf R»rp‰ »l‰ 

[p‰p r§†{p‰. y£c³  R¹|»xˆ [¥j§KYy¥{p‰ »{l 

ý|‰{£~xÃp‰ x§lª{ »ƒ£½n »l‰ [p‰p r§†{p‰ R{~‰m£{ 

~z~£ Ü»tp{£. r~§[‹x Y£zx r§y£v »K R£xlpx 

vƒ£ u£j‰h£[£y»xp‰ {£M}‹Y{ ñz‹xp 200Y‰ 

rvj v§nz‰ zt£nš  Ü»tp{£. r~§[‹x 2020 {~»M nš 

Rr‹ vƒ£ u£j‰h£[£y»xp‰ Ã~‹¼ã v§nzY‰ zt£[l‰»l‰ 

p¥ƒ¥. A ll‰l‰{x lª… n Rr‹ ýëýnu£{»xp‰ Yfx§lª 

Yyñp‰ R£xlpx xKÃ~‹ vGfvÃp‰ Sn˜ùxf xp‰p 

ƒ¥Ã{ Ü»tp{£. A ë~£ 2019 {~yf ~£»rˆY‰}

{ 2020 {~y {pýf R£~p‰p {|»xp‰ ñz‹xp 

200 Ãp‰ rvj Rz£ux R{v Yyp‰p Rr‹f r§†{p‰ 

þ Ü»tp{£. »K R£xlpx z£u ztp ll‰l‰{xf 

»[‰p‰p pK v£~‹Y{ Rv§n† Ã»z¤ ñz‹xpx nY‰{£ 

ë}‰r£npx {¥Õ Yyp‰p Bp. »r£»ƒ£y n£p WY ~ƒ 

p{ {[£{p‰ R¥Ü Yyp‰p Bp. A Rp§{ Rr‹ »K {~»M 

nš Rlƒ¥y nv£ Ü»tp ShK{z »l‰ ~ƒ R»pYªl‰ 

»u¤[ {[£Yyp‰p ~¥z~§K Yy Ü»tp{£. 

R£~p‰p {|»xp‰ RY‰Yy 50Y‰ rvj r~§[‹x 

2020 {~»M nš RûÜp‰ {[£Yy Ü»tp{£. r~§[‹x 

{~y nƒxY Y£z»xˆ nš Ã~‹¼ã {[£{Y‰ Yy p¥ƒ¥. 

yc»xˆ r±Ür£np »p£v¥Ü{ Rr‹ »K {[£{p‰ Yyp{£. 

Sn˜ù»xˆ nš »K ~nƒ£ »l‰ vj‰hzx ~v` WY‰{ 

Yfx§lª Ãùvf tz»r£»y£l‰lª »{p{£. R{|³ 

r±ñÜ»xp‰ x§lª{ »r£»ƒ£y n¥òv Yyp{£. »K 

Ü»tp ll‰l‰{x lª… zY‰} 10 Y rvj Rv§ n† 

ë}‰r£npxY‰ SzY‰Y Yy»[p R£xlpx z£u ztp 

R£xlpxY‰ t{f rl‰Yyp‰p ~¥z~§K ~Y~‰ Yy 

Ü»tp{£. {¥ýz‹ YMv£p‰lx »{p§»{p‰ Y£z[ªjx 

tzr£p{£. pv§l‰ Rr‹ ~¥z~§K Rp§{ Yfx§lª Yyp‰p 

R{|³xõ. n¥pf r±»x¤cpxf »p£»[p Ü»tp 

ShK »K {pýf ƒãp£»[p xp{£. A ~‹xz‰z Rr‹ 

ycxf R£n£xK Ul‰r£npx Yy[l ƒ¥Ã ShK t{f 

rl‰Yyp‰p R{|³ ~¥z~§K ~Y~‰ Yyñp‰ Sp‰p{£.

cp£érÜlªv£»[‰ »~°u£[³»xˆ n¥Y‰v {¥hr‹…‹»{z 

xf»l‰ Rr y»G ë}‰r£npx Yy[l ƒ¥Ã Yª† th§ 

R£pxpx p{l£ Ü»tp{£. A lª… {¥ýz‹ ~¹~‰m£{ 

~lª{ Üt§j§ Wp~z‰ {[£{f »ƒ£½n R{~‰m£{Y‰ z¥ð 

Ü»tp{£. ~£v£p³»xp‰ Wp~z‰ Ã»z¤ [‰øvxY‰ 

Sƒz ñzYf n¥p‰ R»zý Yz ƒ¥Ãõ. p¥{l »K{£ 

{[£ Yyp‰p r‹x{y »[p Ü»tp{£. »K{£ ý|£z 

{|»xp‰ pYz‰~‰ yY‰}‹lxf »[£~‰ Ü»tp{£. pv§l‰ 

Ã~‹ã rù~y ƒ£ëxY‰ ~‹ã»p£Yy {p ~¹yY‰}j 

»nr£Ml»Kp‰lª{ ~v` WY‰{ X{§p‰»[‰ R{~y vl 

Yfx§lª Yy»[p xp{£. pYz‰~‰ yY‰}‹lx R£|²‹l{ 

{lª r‹ƒ‹f£ Üðv »ƒ‰lª»{p‰ Wv yY‰}‹lxfl‰ ý|£z 

R£yY‰}£{Y‰ ~¥z~Ÿ Ü»tp{£. pYz‰~‰ yY‰}‹l»xˆ 

Uy¥vxf Ã~‹¼ã ƒ£ëxY‰ ~‹ã»p£{p R£Y£y»xp‰ 

R»rˆ {¥ýz‹ YMv£p‰lx r{l‰{£»[p xp‰p Yfx§lª 

Yyp{£. {lª R£|²‹l{ Rr‹f {£Úc {p {[£{p‰ 

Ü»tp{£. n¥{ zt£[p‰p{£. ýýo R£xlp{z 

Rp§v¥Üx Rp§{ Rr‹ »K {[£{p‰ Yyp{£. R»rˆ {lª 

R£|²‹l{ RûÜp‰ {p {[£{p‰ ý|£z {|»xp‰ Rr 

~‹ãYy Ü»tp{£. 

{¥ýz‹ YMv£p‰l»xˆ »ƒf n{~ ~ƒ y»G 
R£MÞYx ~ývl‰ Ãú»vƒ‹ z£ Rp£[l ~¥z~§K 
»v£p{£ n ?

y»G »l‰ ë}‰r£npx {¥Õ Yyp‰p ycx ~¥z~§K 

~Y~‰ Yy Ü»tp{£. A Rp§{ Rr R£xlpx ~lª ƒ¥v 

{l‰lY‰ R£|²‹l{v Rûl‰ »l‰ l{£p‰ R¥Ü Yyp‰p 

r‹x{y »[p Ü»tp{£. ~£v£p³»xp‰ R»rˆ SzY‰Y 

{p‰»p‰ r¥… zY‰} 23Y‰ RûÜp‰ {[£Ãúvõ. »K ~½nƒ£ 

Rr‹f Rv£l³£¹|»xˆ ~ƒ »l‰ vj‰hz»xp‰ ý»|‰} 

Rp§[²ƒxY‰ z¥ð Ü»tp{£. Sn˜ù {~y lªp R¥lªzl 

»ƒY‰fx£M 300 Y‰ Rr‹ RûÜp‰ {[£ Yyp‰p R»rˆY‰}£ 

Yyp{£. R¥l¥K ýf n¥pf R£n£xK zt£[p‰»p‰ ý|£z 

Y£zxYf »ry ~‹ãYz  »l‰ {[£{p‰{z‹p‰. A ë~£ Rr‹ 

Rûl‰ {[£{p‰ »{l x£x§lª »{p{£. W»~ˆ »p£»{p‰»p‰ 

pK ~¹~‰m£{f R{|³ R£n£xv zt£[p‰p »p£ƒ¥Ã 

»{p{£. Tf Rvly{ R£xlpx r{l‰{£»[p x£»K 

[¥f† Ü»tp{£. A ë~£ »K ~‹xû Yfx§lª »{p§»{p‰ 

R{o£px »x£v§{ Ü»tp{£. »K Rly »v»lY‰ 

{[£ »p£Yy Ü»tp {lª{z ƒ¥v ïK R`zY‰v 

r±»x¤cpxf [lƒ¥Ã ll‰{xf rl‰ Yy[p‰p r‹x{y 

[p‰p{£. 

»vƒ‹nš Rr‹ ~¹a£yY YMv£p‰lx ~Ktp‰o»xp‰ 

n R{o£px »x£v§Yy Ü»tp{£. pYz‰~‰ »z¤Y 

Uy¥vx R£|²‹l{ {lª x£x{z‰ »K ~½nƒ£ n˜x§j§ Yyp‰p 

R»rˆY‰}£ Yyp{£. »vƒ‹n˜ ù{~‰fp‰ r‹ý~§ñ v£M[x 
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~¹{£½nx - vƒ‹p‰n Rûl‰»[ny

b£x£y¦r - Y¥†K z‹xp»[‰ 

Y…£. 2020 {~»M R»r±ˆz‰{z‹p‰ r~§{ p¥{l »[{p‰p 

r‹x{y »[p Ü»tp{£. »~ˆ{Yxp‰ »{p§»{p‰ »[ýx 

x§lª v§nz‰ ñz‹xp [jpY‰ r~§[‹x {Y{£p§»{ »[{£ 

p¥ƒ¥. A ~½nƒ£ ph§ r{y£ Ü»tp{£. A 

ph§{zfl‰ Rr‹ ~¥zÃx x§lª v§nzY‰ 

RéYyj{zf »vv {~y lª… »[ývf 

r‹x{y [p‰p{£.

»l‰ YMv£p‰l |£z£ r{l‰{£»[p x£v ~ƒ 
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Ã²x£l‰vY {§»j‰ p¥ƒ¥. »K ~½nƒ£ ýýo »ƒ‰lª Üt§j£. 

r~§[‹x Y£z»xˆ »K »l‰ YMv£p‰l |£z£ pþYyjx 

Yy ƒùxf phl‰lª Yy Üt§»j‰ p¥ƒ¥. A ë~£ Urùv 
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»Y£ýH {~¹[lx ƒv¨»N {§{n »l‰ YMv£p‰lx 
t£o£{Ãp‰ »l£y{ Yy»[p x£vf ƒ¥Ã {§p£

අවිස්සාවේල්ලමූලිකව�ෝහ්ලට
පිළිකා ඒක ක යක් 
ෙරි ත්ාග පකපේ  

අවිස්සාවේල්ලනගරවේප්රකටවෙවෙඳ
ව්සාපසාරිකයකුෙනඑච්.ආර්.දසිලෙසා(රතු
මහත්තයසා)මහ්තසාවේසිේේරකටවපර
නැසීගියආදරණීයබිරියවූපසාඨශසා්ලසාචසාරිනී
තී්ලකසාදසිලෙසාජයවසකරමහතමියසිහි
කිරීමපිණි්සියවපෞදගලිකධනපරිත්සාග
වයන්රුපියලවකෝටිතුනහමසාරක්ෙැයකර
අවිස්සාවේල්ලමූලිකවරෝහ්ලටඅත්ෙශ්යෙ
පැෙැතිවන්ෙසාසිකපිළිකසාප්රතිකසාරඒකකයක්
ඉදිකරදීතිවේ.පිළිකසාවරෝගීන්වේයහප්ත
උවද්සාඑව්ල්ඉදිකරදුන්'ති්ලකසාදසිලෙසා
ජයවසකරසුෙපිය්'පසුගියදාප්රකටකසායික
විවේෂඥවෙද්යප්රියංකරජයෙර්ධනමහ්තසා

අතින්සුබවමසාවහසාතින්ජන්තසාඅයිතියටපත
වකරුණුඅෙස්සාෙයිවේ.
'සුෙපිය්'පිළිකසාඒකකයවිෙෘ්තකිරීවේ
්තකසාරයටඅවිස්සාවේල්ලමූලිකවරෝහවල
පසා්ලනඅධ්යක්ෂිකසාදිමුතුරතනසායක,පිළිකසා
ඒකකය්සාදානිමවකවරනව්තක්්තම්හ
වයෝගයවනසාමසුරුේලබසාදුන්එමඅංශයභසාර
ප්රධසානවිවේෂඥවෙද්යජසාලියජයවසකර,
විවේෂආරසාධි්ත්තසාරකසාවිද්යාඥඅනුරසී.
වපවර්රසා්හවරෝහවලවහදවහදිකසාර්ය
මණ්ඩ්ලය,එච්.ආර්.දසිලෙසාමහ්තසාවේපවුවල
ඥාතීහුඇතුළුප්රභූන්රැ්ක්වේඋත්ෙඅෙ
ස්සාෙට්හභසාගීවූහ.

1948 වපබරෙසාරි 04 ෙැනි දිනය ශ්රී ්ලංකසා
ෙට නිදහ් ්ලැබුණු දිනයයි. වදවුන්දරතුඩුවේ
සිටත වේදුරුතුඩුවේ සිටත නිදහස පණිවි්ඩය
වකසාෙඹනිදහසචතුරශ්රයටරැවගනඒමටදිෙ
යිවන්්ෑමවපසාලිසබ්ලප්රවදශයකින්ම්තමගේ
සීමසාෙ නිවයෝජනය කරමින් රණශූරයකු එදා
ව්තෝරසාගන්නසා්ලදී. එෙකටෙසාදදුෙමධ්යමහසා
විදුහවලඉවගනුම්ලබමින්සිටිඒ.එේ.දසිලෙසා
මහ්තසා දක්ෂ රණශූරයකු බැවින්  වපෝහදදර
මුල්ලගේසීමසාවේසිටවමසාලලිවගසා්ඩගේසීමසාෙ
දක්ෙසානිදහසපණිවි්ඩයරැවගනයසාමටකටයුතු

කවේය. 1930ජනෙසාරි 17ෙැනිදිනඋපන්ඔහු
ෙසාදදුෙ මැදි විදුහවල සිේ ්්තර හදාරසා පසුෙ
ඉංග්රීසි ගුරුෙරයකු ෙශවයන් මැදෙච්චිය විදු
හවලපෙමුපතවීම්ලැබදිෙයිවන්පසා්ලගණ
නසාෙකෙමයින්ටඉංග්රීසිදැනුම්ලබසාදීවිශ්රසාමගිය
පසුඉංග්රීසිපුෙතපතආය්තනය(TheIsland)
ේරගණනසාෙක්වසෙයවකසාටඑයිනුතවිශ්රසාම
වගසාස වපෝහදදරමුල්ල ්ණ් ආය්තනවේ
වලකේ ෙශවයන් කටයුතු වකසාට දිෙයිනටම
්සාමවිනිසුරුපදවියදැරූඒමහ්තසා2020/11/16
ෙැනිදිනදැවයන්්මුගතවතය.

පළමු නිද හස් පණි වි ඩය රැගෙන ගිය 
ගපෝහ දද ර මුලගල ඒ.එම්. ද සිල්වා රණ ශූ රයවා   

ලේක්හවුස්හිටපු
ලස්වාකළමනාකරු
ජයසිරිගලපිටලේ
අභාවප්ාප්තලවයි

වලක්හවුස ආය්තනවේ
හිටපු වසෙසා කෙමනසාකසා
රෙරයකුෙනජයසිරිග්ල
පිටවේමහ්තසාඅභසාෙප්රසාේ්ත
විය.
පස දරු පිවයකු ෙන
ග්ලපිටවේමහ්තසාමියයන
විටඅසූවදෙැනිවිවේපසු
විය.
යුද හමුදාවේ ්න්නසාහ
්න්නදධ බෙකසාවේ බ්ල
්ලතනි්ලධසාරියකුෙශවයන්
රැකියසාෙ ආරේභ වකසාට
ඉන්පසුෙශ්රී්ලංකසානිදහස
පක්ෂවේනි්ලපුෙතප්තවූ
සිරි්ලක පුෙතපවත පිරිස
කෙමනසාකරු,වීරවක්් රි
පුෙතපවතපිරිසකෙමනසා
කරු හසා එක්්ත ප්රෙෘතති
පත්ර ්මසාගවේ වසෙසා
කෙමනසාකරු ෙශවයන් ඒ
මහ්තසා වසෙය කර තිවේ.
ග්ලපිටවේ මහ්තසාවේ
වදහය මහජන වගෞරය
්ඳහසා අේපිටිය උඩුවේල
පසාවර් අංක 148 නිවෙවස
්තැන්පතකරඇ්ත.අේ න්
කටයුතුවහට (13)පසෙරු
3.00ට අේපිටිය මැදවද
ප්තන වපසාදු සු්සාන භූමි
ආදාහනසාගසාරවේ දී සිදු
කිරීමටනියමි්තය.
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�තාරා ෙ�නා�  

බ�නා �ර පළාෙ� �� අව � න ම� 
නැ� ප්රෙ� ශ වල ෙපර පාස� ෙසෟ� 
මා�ෙගා ප ෙ� ශ ය�ට යට�ව ලබන 
ස�� (15) �ට ආර�භ �� මට අව සර 
ෙදන බව ෙපර පාස� හා ප්රාථ �ක 
අ�ා පන, පාස� ය� තල පහ � ක� හා 
අ�ා පන ෙ�වා රා� ඇමැ� �ය� 
�ශා�ත ද ��වා මහතා පැව �ය.  

ෙසෟ� අමා �ං ශෙ� ෙකා�� 
ම�ද නය �� බඳ �ෙ� ෂඥ ක� �ෙ� 
මා�ෙගා ප ෙ�ශ, අ�ා පන අමා �ාං-
ශෙ� උප ෙද� ෙම�ම,  ���� හා 

ප්රාෙ� �ය ස�බ �� ක රණ ක� � වල 
��ෙ�ශ මත ෙමම �ර ණය ග� බවද 
රා� ඇමැ � ව රයා සඳ හ� කෙ�ය.  

එම අමා �ං ශෙ� ෙපෙ�� (10) 
පැව� මා� සාක �ඡා ව ක� රා� 
ඇමැ � ව රයා ෙ� බව �ය.   

ස�� �ට ආර�භ කරන ෙපර  
පාස� �� ෙසෟ� ආර �ත ක්රම ෙ�-
ද ය� අ� ග ම නය කළ �� අතර, එෙ� 
ෙනාක රන ෙපර පාස� �� ව �� 
ස�බ �ධ ෙය� අව� �� මය �යා 
මා�ග ගැ� මට �යා කරන බවද රා� 
අමැ � ව රයා ඒ�� පැව �ය.  

ෙපර පාස� වයෙ� ද� ව�ට එම 

අ�ා ප නය ලැ� මට හැ� ව�ෙ� අ�-
�� ෙදකක කාල �මා ව� පම ණ� වන 
අතර, ඉ� ප� ද�වා �� ම� අ�ා ප-
න ය� ලැ�ම සඳහා ප්රාථ �ක පාස ල-
කට ඇ� ළ� වන බැ�� �� ෙම�, 
�ස ල තා ව ෙය�, ආක �ප ව �� �� ද� 
පර � ර� �� ��ම සඳහා ෙපර පාස� 
අ�ා ප නය �� වය ෙ�� ලබා �ය �� 
බව ඒ මහතා සඳ හ� කෙ�ය. නැවත 
ආර�භ වන ෙපර පා ස� සඳහා උ�ණ-
�ව මාන, අ� ෙසාදන ජල බ�� සහ 
ම� � ය� හා �� ව �� සඳහා උප ෙද� 
මාලා ව� පවා ෙ� වන �ට � ඇ� බවද 
රා� ඇමැ � ව රයා �ෙ�ය.  

වැ� � ර ට� අද හ� ��� රා� 
අමැ� �ය� �ශා�ත ද ��වා මහතා 
පැව �ෙ�,  ද� ව�ෙ� ෙසෟ� හා ආර-
�ෂාව �� බඳ රජය ෙම�ම, �ල ධා ��, 
ම� � ය�, �� ව �� ඇ�� සම�ත 
සමා ජ යම එ�ව කට �� කළ �� 
බව�, එය �ය� ෙදනා ෙ�ම වග � ම� 
බව�ය. ෙපර පාස� ආර�භ �� මට 
�ර ණය ගැ�ම සඳහා ���� ෙ�ක-
�ව ��ට, ප්රාෙ� �ය ෙ�ක �ව ��ට, 
ප්රාෙ� �ය ස�බ �� ක රණ ක� � ව ලට 
ෙම�ම ���� හා ප්රාෙ� �ය �� ළමා 
�ය සංව �ධන �ල ධා ��ට උප ෙද� � 
ඇ� බවද සඳ හ� කෙ�ය. 

�භා �� ෙ�නා නා යක  

ෙකා�� ආසා ද නය � 
�� වන මරණ �ම � නය 
��ම සඳහා අව සර ෙදන 
බවට අග්රා මා� ම��ද 
රාජ ප� මහතා ��� 
�� කරන ලද ප්රකා ශය 
�� බ ඳ  ත ම� ප්රසා දය 
පළ කරන බව සාධා රණ 
සමා ජ ය� සඳහා වන ජා�ක 
�ාපා රෙ� සභා ප� ක� 
ජය � �ය මහතා පව ස�.  

රෙ� සං� � යාව ��-
බඳ සැල � ෙ�� එය අ� ශය 
වැද ග� �ර ණ ය� බව ද ඒ 
මහතා �ෙ� ද න ය� ��� 
කර �� �යා ���.  

එෙම�ම ආ��ව ග� 
ෙමම �ර ණය ෙලාක ෙසෟ� 
සං� ධා නය, � ලංකාෙ� 
�ෙ� ෂඥ ක�� වා�තා 
ෙදක� හා � ලංකා මානව 
�� ක� ෙකා� සම ෙම�ම 
එ�ස� ජා��ෙ�  මානව 
�� ක� ක� �� ලය  කරන 

ලද ��ෙ� ශ ය� ද 
සැල� �ලට ෙගන කරන ලද 
�ර ණ ය� ව�ෙ� යැ� තම 
සං� ධා නෙ� ��වා සය බව� 
ඒ මහතා සඳ හ� කර ���. 
එෙම�ම එය රෙ� සං� � යාව 
�� බ ඳව සැල � ෙ�� අ� ශය 
වැද ග� �ර ණ ය� බව� 
ඒ මහතා �යා ���. ෙ� 
�ර ණය ආග �ක හා වා��ක 
ෙවන �ක� �� �� ම� 
බව� සම �ත ය� වශ ෙය� 
සැල � ෙ�� �� �මක 
පද න මක ��ටා ග� ලැ� 
�ර ණ ය� ෙලසද සැල �ය 
හැ� බව� ඒ මහතා ෙප�වා 
ෙද�.  

අග මැ� ම��ද රාජ ප�ෂ මහ-
තාෙ� නාය ක �වය රටට, ජන තා වට 
වෙ�ම ප�ෂ ය ට� අ� ව� බව 
පා�� ෙ��� ම��� ෙකා�ලා 
�ණ ව �ධන මහ ��ය ඊෙ� (11) පැවැ-
� වාය.   

බ�ත ර ��ල ෙන�� මාවෙ� � 
ලංකා ෙපා� ජන ෙපර �� ප�ෂ 
කා�යා ලෙ� ඊෙ� (11) පැවැ� මා� 
හ� ෙ�� ඇය ෙ� බව �වාය.   

එ�� අද හ� ��� ඒ මහ ��ය 
ෙමෙ� ද �වාය.   

� ලංකා ෙපා� ජන ෙපර �ණ අද 
රෙ� �ෙයන ශ�� ම� ෙ�ශ පා ලන 
ප�ෂ ය�. ව�ත මාන නාය කයා, පර-
මා ද�� නාය කයා ම��ද රාජ ප�ෂ 
අගමැ��මා. එ� මාෙ� නාය ක-
�ව ෙය� අ� ෙපා� ජන ෙපර �ණ 
වශ ෙය� ෙ� රෙ� අ� �� පහක 
��බ යහ පා ලන ආ��ව �ළ ��� 
����ත පාල න ය� නැ� කරලා 
ෙහාඳ පාල න ය� ෙගන යනවා. 
ෙකාෙරානා වසං ග තය �ෙය�� රෙ� 
�වැ�ත සංව �ධ න ය� සහ රට ෙහාඳ 
තැන කට ෙගන ය�න වැඩ � � ෙව ළක 
ඉ�ෙ�. ෙ� රෙ� සංව �ධ න ය� ජන-
තා වෙ� �වන ත�ව ය� ෙහාඳ ම�ට-
ම කට නංවා � මට �ශාල ෙමෙහ ය� 

�� මට �� ව� �ණා. ෙ� රෙ� 
සහ ෙ� ෙලාකෙ� අද ව�ත මා-
නය වන �ට ම��ද රාජ ප�ෂ 
තර� නාය ක �ව යට ��� 
නාය ක ෙය� ෙ� ෙවන ෙකාට� 
ෙකාෙහ ව� නෑ. රටට ආද රය 
කරන ජන තා වට ඇ� �ක� 
��න නාය ක ෙය� එ�මා. ජන-
තාව පැ�ෙ� �ට ෙ��� ග�ත 
නාය ක ෙය�. ෙම�මා රටට 
අව �ම නාය ක ෙය� හැ� යට 
��වාස කර නවා. අ� �ත ර� 
ෙනෙ� �ප �ෂ යද ඒ �� බ ඳව 
කතා කර නවා. �මාර ෙව�ගම 
ම�� �මා ද �ය නවා ම��ද 
රාජ ප�ෂ මැ� �මා තර� ��� 
නාය ක ෙය� නෑ �යලා. සම හර 
අව �ථා ව ල� අ�ට සහ ෙයා-
ගය ෙදන ඇතැ� ප�ෂ අ� ද� නවා 
ම��ද රාජ ප�ෂ අගමැ� � මාෙ� 
නාය ක �වය �ෙ� ච නය කර නවා. � 
ලංකා ෙපා� ජන ෙපර �ණ හැ� යට 
ෙවන නාය කෙයා ෙනෙ�. අ�ට ඕන 
අ�ට සැබෑ වට බලා ෙපා ෙරා�� ෙවන 
එකම නාය කයා ම��ද රාජ ප�ෂ 
අගමැ � �මා. එ� මාෙ� නාය ක �වය 
අ� ෙයා ග ය කට ල� කර�න බෑ. 
එ� මාෙ� නාය ක �වය ෙ� රටට හා 

� ලංකා ෙපා� ජන ෙපර �ණ ප�ෂ යට 
අව � ය ම�. 

� ලංකා ෙපා� ජන ෙපර �ණ 
ශ�� ම� �වැ�ත ප�ෂය ��-
ෙව�ෙ� එ� මාෙ� ෙ�ව ෙන� සහ 
ෙගාඨා භය රාජ ප �ෂ   ජ නා � ප �මා 
�� ෙව�ෙ� ම��ද රාජ ප�ෂ මැ�-
� මාෙ� ෙසව ෙන�. අපට �ෙන� 
ෙදෙ� බල ය� �� �වා ග�න 
�� ව� �ෙ� ම��ද රාජ ප�ෂ 

මැ� � මාෙ� නාය ක �ව ෙය�. ප�-
�ය කාලය �ළ �ම� �ර වංශ මැ�-
�මා වග �� ර�ත ප්රකාශ කර නවා. 
�ම� ඇම � � මාට �ය�න කැම� 
ෙපාෙහා ��ෙ� නාය කයා ම��ද 
රාජ ප�ෂ අගමැ� �මා තම�. ඒ 
�� බ ඳව අ� ��� ග�නවා. ඔබ �මා 
සා� �ක වග � ෙම� �ෙද�න එපා. 
කැ� ෙන� ම�ඩ ලෙ� ඉඳ� ආ��ව 
�ෙ� ච නය කර�න එපා.  

පා�� ෙ��� ම�� රා�කා 
�ක්ර ම �ංහ මහ ��ය,   

�ප �ෂය නඟන ෙචාද නා ව-
ලට අ� අද ආ�� ව� �� හට 
�� �� �ලා �ෙය නවා. අ�-
ව� භා�ඩ 27 ක �ල පහත 
�ලා ජන තා වෙ� ආ�� කය හා 
ජන තා වෙ� බඩ ��න ගැන 
�ත�න �� ව� ආ�� ව� 
�� කරලා �ෙය නවා. �ප-
�ෂ ෙය� ෙචාදනා කර නවා 
ජන තා වෙ� ප්ර�න ගැට� අම-
තක කරලා �යලා. ජන තා වෙ� 
ප්ර�න ගැට� ෙකා� ෙමාෙහා-
ත ක ව� අම තක කරලා නෑ. 
රට ගැන �තන, ජන තාව ගැන 
�තන නාය ක ෙය� ෙසෟභා� 
��ම යථා �ථ ව� කරන ෙකාට, 

රෙ� සංව �ධ නය, ආ�� කය ෙගාඩ-
න ගන ෙකාට ජන තා වෙ� එ� ෙන� 
�� ත යට ශ�� ය� ෙව�න �� ව� 
වැඩ � � ෙව ල� �යා �මක කරලා 
�ෙය නවා. එ�සා 69 ල�ෂෙ� 
ෙකාට �ක � ෙව� �� හට ජන තාව 
ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ ජනා � ප � �-
මාෙ� නාය ක �වය ��වාස කර �� 
ඉ�� සංව �ධ න යට මහ� ශ�� ය� � 
�ෙය නවා. 

පහ� �ෙ� ෙ� කර   

ෙකා�� මළ ��� ආ� හ නය ස�බ �ධ ෙය� 
ෙලාක ෙසෟ� සං� ධා නෙ� ��ෙ� ශ ව ලට පට හැ-
�ව හා �� �මක ෙ�� �ව �� ෙතාරව ��ාව 
පද න� කර ෙගන ආ��ව කට �� කරන �ට සම� 
ජන බල ෙ� ගය �ංහල, කෙතා �ක, ���� ජන තා-
වෙ� අ� �ය ෙව� ෙව� ෙප� �� බව පා�� ෙ��� 
ම�� එ�.එ�. ම� �කා� මහතා �ප�ෂ නායක 
කා�යා ලෙ� � පැවැ� මා� හ� ෙ�� ඊෙ� (11) 
පැවැ �ය.   

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

සම� ජන බල ෙ� ගය අ� ��වාස කර�ෙ� � 
ලාං�ක �ය �ම ෙදනාට මානව අ� � වා � ක �ව-
�� �� �� �� ත ය� ගත ��ෙ� �ද හස ��ය 
�� බව�. ෙලාක ෙසෟ� සං� ධා නෙ� ��ෙ� ශ ව-

ලට පට හැ �ව �� �මක 
ෙ�� �ව �� ෙතාරව ��ාව 
පද න� කර ෙගන ආ��ව 
ෙකා�� මළ ��� �ංහල, 
කෙතා �ක, ���� මළ 
��� අ� හ නය ��ම ගැන 
සම� ජන බල ෙ� ගය අ� 
ස�� ෙ�ම �ස මැ� � මාෙ� 
නාය ක �ව ෙය� සට� කළා. 
ෙපෙ�� පා�� ෙ� ��ව �ළ 
ෛව� �ද �ශ� ඇම � � �ය ප්රකාශ කරා ජල ෙය� 
ෙකා�� පැ� ෙර�ෙ� නැ �යලා. මම පා�� ෙ�-
�� ෙ�� අග්රා මා � � මා ෙග� අසා ��යා ෙකා�� 
ජල ෙය� පැ� ෙර�ෙ� නැ�න� ඇ� �ම � න යට 
අව සර ෙනාෙද�ෙ� �යලා. කථා නා ය ක �මා එය 
�� ප්ර�න ය� ෙනාෙව� ෙවන ප්ර�න ම� කර�න 
හද නවා �යලා ��වට අග මැ � �මා ප�ව නැ�ට 

��වා ම� �කා� ම�� ව ර යාෙ� ප්ර�න යට 
�ම � න යට අව සර ෙදනවා �යලා. �ක� 
මරණ �ම � න යට ��� අව සර ෙදනවා. 
සම හර අය ෙමය පට ල ව�න යනවා. එම 
�සා පා�� ෙ��� හැ�සා� ෙදපා �ත-
ෙ� �� වට කථා කර �� එය කපා හැ�� 
කර�න එපා �යලා ��� ��නා .එයට 
අ�ළ ��ෙයා පට ය� අහ�න ෙද�න� 
ෙවන� ��� කර�න එපා �යලා ��වා.  

 අ�ට ෙ�ශ පා ල න යට වඩා ප්ර�ඛ රට�. 
��වා මානව �� ක� ෙකා� ස ෙ�� 
ෙ�ෙර�න ඕෙ� අෙ� රට. එය ෙ�රා 
ගත හැ� ව�ෙ� කාටද. ප� �ය කාෙල� 
ෙ��ෙ� මැද ෙප ර �ග ඡ�ද උප කා රය අපට 

ලැ�� �සා. ෙ� ෙකාෙරානා මෘත ෙ�හ �ම � න-
යට අව සර ලබා �ෙ� ප්රකා ශය ��වා මානව �� ක� 
මැද ෙප ර �ග ඡ�ද ලබා ගැ� මට කළ ��� ව� 
කර�න ඉඩ ෙද�න බෑ. පා� �තා නෙ� ඉ�රා� 
ඛා� ෙමරට පා�� ෙ� ��ව අම ත�න �� න�. 
එ�මා ඇ�� යන ක� �ත ර� ෙමයට ඉඩ �ම� 
ෙව�න  බෑ. 

ර�ල ��හාර ගමෙ� 
උ�� පළා� �ෙ�ෂ 

��වා මානව �� ක� ම�ඩ ලෙ� 46 වැ� 
සැ� වාර යට ෙපර ෙදමළ ජා�ක ස�ධා නය 
හා ෙස� ෙදමළ ප�ෂ ��� ඉ� � ප� කර� 
ලබන ෙයාජනා �� බ ඳව �ෙ�ෂ සාක �ඡා ව� 
� ලංකාෙ� ��න �තා� තානා ප �ය වන 
සාරා ��ට� (Sarah Hulton) මහ ��ය හා 
ෙදමළ ජා�ක ස�ධා නෙ� ම�� එ�. ඒ. �ම-
�� ර� මහතා අතර ෙප ෙ�� (10) ෙකාළ ඹ� 
පැවැ ���.  

ෙම�� ෙදමළ ජා�ක ස�ධා නය හා උ�ෙ� 
ෙස� ෙදමළ ෙ�ශ පා ලන ප�ෂ ��� ��වා 
මානව �� ක� ක� � වට ෙමවර ඉ� � ප� කර� 

ලබන ෙයාජ නා ව� �ම �� ර� ම�� ව-
රයා ��� �තා� තානා ප � ව � යට ප්රකාශ 
ෙකාට ඇ� අතර ප� �ය �න වල ෙපා� �� 
�ට යාප නය ද�වා ගම� කළ ෙපළ පා �ය 
�� බ ඳ වද ෙතාර �� තානා ප � ව � යට ප්රකාශ 
ෙකාට �ෙ�. ෙදමළ ජා�ක ස�ධා නය පව-
ස�ෙ� �ම �� ර� ම�� ව ර යාෙ� ආර �ෂාව 
අ� ��ම ස�බ �ධ ෙය�ද ෙ� සාක �ඡා ෙ�� 
ක�� සාක�ඡා � බව�.  

�ම �� ර� ම�� ව රයා ෙම�� ප්රකාශ 
ෙකාට ඇ�ෙ� �නට උ�ග තව ඇ� ප්ර�න 
ස�බ �ධ ෙය� �තා� ඇ�� ෙස� අ�ත-
�ජා �ක රට ව� වහාම මැ� හ� � සාධා රණ 
�යා � ම ය කට ආ��ව ෙයා� කර �ම කළ �� 
බව�.  ආ� ය ර�න ගෙ� ෙගාඩ 

මැද ෙකා ළඹ ස�හ  

ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ 
ජනා � ප � ව රයා ඉ�� යා-
ෙව�, �න ෙය� හා ෙසා�-
ය� ෙ�ශ ෙය� ෙකා�� 
එ�නත ඉ�ලා �� ය� 
ෙමෙත� ෙකා�� එ�න-
ත� � �ෙබ�ෙ� ඉ��-
යා ෙව� පම ණ� බව� 
ඒ අ�ව ෙමරට ෙසෟ� 
අංශ යට, ��ධ හ� � ව�ට 
�� එ�නෙ� ෙදවන එ�නත මා�� වට 
ෙපර ලබා �ය �� �ව� ඒ සඳහා ෙයා� 
ෙගන �ෙබන වැඩ � � ෙවළ �ම� 
�� ෙසෟ� ඇමැ �� ��ඥ ප� ත්රා-
ෙ�� ව�� ආ ර�� හා රා� ඇමැ �� 
�ෙ� ෂඥ ෛව� �ද �ශ� ප්රනා�� 
��ෙ� මහ �� �ෙග� �මසා ��න 
බව� මහ � වර ���� එජාප නා�කා 
�ට� පළා� සභා ම��� ශා��� 
ෙකා�ග හෙ� මහ ��ය �ම � වාය.   

ඒ මහ ��ය ෙ� බව �මසා ��ෙ� 
�ට ෙකා�ෙ� එජාප �ල �ථා නෙ� 
පැවැ� මා� හ� ව ක �ය.  

 එ�� අද හ� ��� ශා��� 
ෙකා�ග හෙ� මහ ��ය,

ෙකා�� 19 එ�නත 
අව� මාත්රා වල �ශාල 
�ඟ ය� �ෙබ නවා. 
ෙලාක ෙසෟ� සං� ධා න-
ෙය� �� යන 1.6 ලැ�-
මට �ෙබන බව සඳ හ� 
කර �� �� ය� රජය 
�ය�ෙ� එම සං�ාව 
�� යන 04� ලැෙබන 
බව�. රජය ෙමවැ� ද�ත 
ඉ� � ප� කර�ෙ� ෙමාන 
සැලැ �ම� අ�ව �� මා 

ෙසෟ� බල ධා � �ෙග� �මසා �� නවා  
රජෙ� �ෙරා ධා යන ම� �ථා න ව ලට 

ඇ�� කරන ෙකා�� ආසා � ත ය�ට 
සම හර �ට ෙ�ල� ෙදක� බඩ ��ෙ� 
�� මට �� වන අව�ථා �ෙබ නවා. 
වැ� �� කැ� �� ප්ර�න� පැන නැඟ 
�ෙබ නවා. 

එ�ස� ජා�ක ප�ෂෙ� නායක �ට� 
අග්රා මා � ව රයා ෙප�නා ෙද�ෙ� 
තව තව� �ෙරා ධා යන ම� �ථාන 
ශ�� ම� ෙකාට ඒවාෙ� ෙවෙසන 
ආසා � ත ය� සඳහා ඉතා ක� න �� 
සැල � �ව �� ��ව ප්ර� කාර සල සා �ය 
��� �යලා. ඒ සඳහා එ�ස� ජා�ක 
ප�ෂෙ� ��ණ සහාය ෙදනවා.  

අග මැ� ම��ද රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� 
නාය ක �වය රටට අ� ව �� 

පා�� ෙ��� ම��� ෙකා�ලා �ණ ව �ධන

ෙකා�� මරණ �ම � න යට 
අව සර �� අග මැ �ෙ� 
ප්රකා ශය ප්රශං ස � ය�
සාධා රණ සමා ජ ය� සඳහා වන 
ජා�ක �ාපා රෙ� සභා ප� 
ක� ජය � �ය

��ම සඳහා අව සර ෙදන 

ක� ජය � �ය

ෙදමළ ප�ෂ වල මානව �� ක� ෙයාජනා ගැන
ම�� �ම �� ර� හා � ලංකාෙ� �තා� 
තානා ප � �ය අතර සාක �ඡා ව�

බ�නා �ර අව � න� අ� ප්රෙ� ශ වල 
ෙපරපාස� ලබන ස�� �ට 
අර ඹ�න ��ව�

රා� ඇමැ� �ය� �ශා�ත

ආ��ව ෙකා�� ෙ�හ ගැන අ� � ෙව� කට �� කර�� 
සම� ජන බල ෙ� ගය ජනතා අ� �ය ෙව� ෙව� ෙප� ��යා

ම�� එ�. එ�. ම� �කා� 

ෙකා�� එ�නෙ�  ෙදවැ� මාත්රාව �ෙ� 
වැඩ � � ෙවළ �ම� ද?

ෙ�. �ෙ� �� ��ශංක   
කර �� ය�ද ස�හ   

ෙ� රෙ� ෙ�ශ ෙ�� ජන-
තාව ඉ��ය ආ� ප � යට 
එෙර �ව නැ� ��න බව 
ජනතා ���� ෙපර �ෙ� 
�ට� පා�� ෙම�� ම�� 
ෛව� න��ද ජය ��ස 
මහතා ප� � ය� (30) 
��ඩ සාෙ�, ෙක�ග �ෙ�� 
පැව � ෙ�ය.   

ඒ මහතා එෙ� ප්රකාශ කෙ� ��ඩ-
සාෙ� ෙක�ග�ල ම��කා ශලා ෙ�� 
පැවැ� "sorry ක�ද ���" සංවා ද �� 
ස�ම �ත්ර ණ යට සහා භා� ෙව��.   

එ� � වැ� � ර ට� අද හ� ද�ව �� 
�ට� පා�� ෙ��� ම��, ෛව� 
න��ද ජය ��ස මහතා, 

ෙකාෙරානා ෙදවැ� ��ල ආර�භ � 
මාස හත ර කට ආස�න කාල ය� ගත 
ෙවලා. එ�� මරණ සැෙහන ප්රමා-
ණ ය� �� �ණා. හැට දහ ස� �තර 
අසා � ත ය� �ණ� තාම� ෙදවන ��ල 
ආර�භ � ආක රය ආ�� වට �යා ග�න 
බැහැ. පළ� ��ෙ� ��� අංශ අප රාධ 
ප� �ෂණ ෙදපා �ත ෙ� ��ව ෙයාද වලා 
ඕනෑම අසා � ත ෙය� හඹා ��� �ල 
ෙහායා ග�නා බව ආ��ව ��වා.   

එෙහ� ෙදවන ��ල 
ෙහායා ග�න �අ �� 
කා�ඩා ය� ෙයාද ව ල� 
හැ� � නැහැ. ��ෙ�න 
ජා� ක ය � ෙග� බ්රැ���� 
සමා ග මට ව� ර සය ඇ�� 
ෙදවන ��ල ආර�භ � බව 
�ය නවා. එෙහම ත��ව-
ය ක� ��ෙ�න සංචා රක 
��� ෙග�වා ෙගන තව 
��ල� ආෙවා� ඒ වග �ම 
භාර ග�ෙ� ක�ද? ෙ� 

කලා ප යට අ ෙම� කාව මැ� හ� වන �ට 
ඉ�� යාව එ� කට �� කළ ආක රය 
අපට මත ක�. අද අෙම � කාව මැ� හ� 
ව�ෙ� ඉ�� යාෙ� ��ණ ආ� �වාද 
මැද�. ඉ�� යා ෙව� ෙනා� ලෙ� ලැ�� 
එ�න� ල�ෂ පහ තම� �� ෙබ� 
ෙගන ය�ෙ�. �න ෙය� ල�ෂ �නක 
�තර ලබා ෙදනවා �යලා �ෙබ නවා. 
ෙලාකෙ� එ�න� ව�ග �� ප ය� 
�ෙබ නවා. ඒක� ෙනා� ලෙ� ලැෙබ-
න ක� වෙ� ආ��ව ඉ�ෙ�. ඒක හ� 
ය�ෙ� නැහැ. එ�න� ෙපා� ප්රමා ණ-
ය� එ�න� �� ෙම� ෙලා� වා� ය� 
අ�ව�ෙ� නැහැ. ෙලාක ෙසා� 
සං� ධා නය �යන �� ය ට� සමා ජ යට 
බල පෑ ම� ෙවන �� යට එ�න� ලබා 
ෙද�න ඕනෑ.   

 �ට� පළා� සභා ම��� 
ශා��� ෙකා�ග හෙ�

ෙ�ශ ෙ�� ජන තාව ඉ��ය
ආ� ප �යට එෙර �ව නැ� �� නවා   

�ට� පා�� ෙ��� ම�� 
ෛව� න��ද ජය ��ස   



17l 2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදාදැන්වීම් 

’ා”ය “වාස සහ ඉ• හා ෙගාඩනැ“ ”” ක•මා”ත “ව•ධන රා’ අමා“ාංශය

ජා“ක ය”ෙ–පකරණ ආයතනය 
(– ලංකා රා’ ඉං“ෙ” සං—ථාවට අ•බත ආයතනය)

”.ක. 077-1201704 / 077-1201673

2021 ව•ෂය සඳහා සැප–කව” හා උපෙකා”–ා’කව” •යාප”ං “ම
ජා“ක ය”ෙ–පකරණ ආයතනය (ෙම) ව”ෙ” ඉ•“’ හා ය“තල පහ”ක’ සංවධන ”ාපෘ“ “යාමක •“ෙ’ නව ’”ම•” –“ව – ලංකා 
රා’ ඉං“ෙ”” සං—ථාව යටෙ ”“•වා ඇ“ ආයතනය•. 
2021 වෂය සඳහා පහත සඳහ” ””, භා–ඩ හා ෙ—වා සැප•ම සඳහා ෙමම ආයතනෙ“ •යාපං •මට රා’, ෙපෟ–ග•ක සමාග’ ෙව“” අය”’ප 
කැඳව• ලැෙ•. 
01.   ඉ”—’ක”ව” පහත සඳහ” කා–ඩවලට අය ””/ භා–ඩ හා ෙ—වා සැප•මට හැ• “ෙ–ශ, ——”ක/පළා ම”ට“” සඳහ” කළ –“ය. 
02.   සැප–’ක”ව” අවම වශෙය” න 60 ක ණය පහ”ක’ ලබාය –“”. 
”” භා–ඩ
 1.1  ඉ•’’ ”” හා ෙගාඩනැ“• ”” (Construction Items & Building Materials) 
 1.2  රථ වාහන හා ය”ෙ–පකරණ අමතර ෙකාට— (Vehicles & Heavy Machinery Spare Parts) 
 1.3  ””• අ”තම හා උපාංග (Electrical Items & Fittings/ Accessories) 
 1.4  ජල නල උපාංග හා ස” •“’ (Plumbing Items/Fitting) 
 1.5  ””ත වග (Paints & Other Materials) 
 1.6  •” ”” (Stationery) 
 1.7  කායා–ය උපකරණ (Office Equipment)
 1.8  ආර”ෂක හා ආර”ෂක උපාංග (Security & Safety Items) 

ෙ—වා කා–ඩ 
 2.1  රථවාහන හා ය”ෙ–පකරණ —•යට ගැ”ම (Vehicles & Heavy Machinery Hiring) 
 2.2  රථ වාහන අ—වැ•යාව හා ෙ—වා (Vehicles & Heavy Machinery Repairing & Services) 
 2.3  •” ”” හා ෙපාප “”ණය •“’ (Printing) 
 2.4  අෙන— ෙ—වා (Other Services)

•යාප”ං ගා—“ව  3500/-

අ. උප ෙකා–ා’ වැඩ (”” ස“තව) 

අ.1  ප— වැඩ අ.11  ””තා” •“’ වැඩ 

අ.2  ප”•ං වැඩ අ.12 ””• හා යා”—ක වැඩ 

 අ.3 වාෙ” වැඩ අ.13 වා– ස”කරණ වැඩ

අ. 4 ’””/ඇ—“—ය’ වහල වැඩ අ.14  “ •’ කට–“ හා ආර”ෂණ උපකරණ ස” •“ම,

අ.5 ඇ—“ය’ වැඩ අ.15 ”රකථන හා දත ප–ධ“ සැප•ම 

අ.6 ’”•ං වැඩ අ.16 එ•ෙ“ට ස” •“ම 

අ.7 ව— වැඩ අ.17 ““ අලංකරණ කට–“ 

අ.8 ”” යකඩ වැඩ අ.18 මාග ඉ•“’ වැඩ/ෙගාඩනැ“• ඉ•“’ වැඩ 

අ.9 ජල ෙරදක වැඩ අ.19 ප”“ප වැඩ 

අ.10 ප”ෙබධ පාලන වැඩ අ.20 ෙපාළව මා •“ෙ’ වැඩ 

ආ.   උප ෙකා–ා’ වැඩ (ෙකා”” හා වාෙ, ජාක යෙ–පකරණ ආයතනය ම“ සැපෙ“) •යාප”ං— ගා“ව ”. 6500/-
ඇ.   ෂට වැඩ (”” ඇ“ළ’ව) වැරගැ— වැඩ හා ෙකා”” ඇ“ම. 
ඈ.   ක’ක” උප ෙකා–ා’ වැඩ 

ඇ.1 ප— වැඩ ඇ.8 වාෙ” වැඩ 

ඇ.2 ප”•ං වැඩ ඇ.9 ””තා” වැඩ 

ඇ.3 ආකෘ“ වැඩ ඇ.10 ””•මය වැඩ

ඇ.4 ක’– නැ–’ වැඩ ඇ.11 ප”“ප වැ”’ වැඩ 

ඇ.5 ෙකා””” වැඩ ඇ.12 මාබ” ඇ““ම

ඇ.6 ෙපදෙ” වැඩ ඇ.13 ෙපරවැර උපාංග භා”ත කර“” ෙගාඩනැ“• ඉ•“’

ඇ.7 ව— වැඩ ඇ.14 –““/•–““ ක’ක” ”මය සැප•ම

•යාප”ං ගා—“ව . 2,500/-

””/භා–ඩ, උප ෙකා”–ා“ හා ෙ—වා ”—තර හා ෙකා”ෙ–’ ඇ“ළ අය”’ප එයට ය“ත ආප” ෙනාෙගවන “ද” තැ”ප“ව” ෙගවා පහත 
සඳහ” •”නෙය” ලබාගත හැ• අතර, ස’—ණ කරන ලද අය”’ප 2021,03.12 ෙහ ඊට ෙපර එම •”නයට ෙගන” භාර ය –“”, 

සභාප, ජාක යෙ–පකරණ ආයතනය
ෙ’මා උ—න ෙගාඩනැ“”ල, ”ග“ පාර, පෑ•යෙගාඩ,

1986 අංක 32 දරන පනත ම“” සංෙශ–ත 
1961 අංක 29 දරන මහජන බැං— පනෙ’ 29  

වග”“ය යටෙ’ —“ ’”•ම

ෙව”ෙ–’ෙ“ ’ම
මහජන බැං—ව

’බ’ෙගාඩ ශාඛාව
බ—නා“ර පළාෙ’, ගපහ ”—කෙ, අ“කා“ ප’“ෙ“ ’යනෑ ෙක–රෙ” 
මහර “ාෙ—ය සභා “මාව “ළ ද””“ය ’ාම “ලධා“ ෙකා”ඨාසය 
සහ මහර “ාෙ—ය ෙ”ක ෙකා”ඨාසය “ළ ද””“ය ’ාමෙ ”““ 
අඹගහව’ත නැම“ ඉඩමට බලයල’ ““”ෙ—” –.“.එ.එ—. ”මලර’න 
මහතා ”’” 2003-10-10 ”න මැන සක— කරන ලද අංක 311 A/2003 
දරන ”•ෙ “කාර ෙලා” අංක ඒ දරන ඉඩම “මාණෙය” පච— 
එෙකාළහ” දශම ෙදක— (අ.0 “.0 ප. 11.20) ”ශාල ඉඩම සහ ඒ 
“ළ ”““ ගහෙකාළ පළ“” ෙගාඩනැ“• ඇ“” මාග අ”“ය ද ෙ“. 
ෙමම ඉඩම ගපහ ඉඩ •යාප”ං— කායාලෙ අංක C1019/33 යටෙ’ 
•යාප”ං— කර ඇත.

මහජන බැං—ෙව” මා ෙවත පවරන ලද බලය යටෙ’ මා ”’” 2021 මා“ 
5 වන ”න ෙප.ව. 11.30ට ෙපල ”““ —ථානෙ“ “’ධ ෙව”ෙ’ෙ 
”—ණ• ලැෙ•.

ෙමම ෙව”ෙ’ය COVID 19 “යා ””ෙවලට අ•ගත ෙව“” ෙසෟ“ 
අමා“ාංශය ”’” “—’ කරන ලද ’• මාෙග–පෙශය”ට අ•’ලවම 
පව’ව• ලැෙ•.

වැ• ”—තර සඳහා : 13-03-2015 වන ”න රජෙය් ගැස” ප–ෙ ද 
02-03-2015 වන ”න ”න“ණ, ෙ”•“–— සහ “නකර” –ව’වල පළකර 
ඇ“ ෙව”ෙ’ ෙය–ජනා ’”•මට අවධානය ෙයා“ කර”න.

ෙ–පළට ”ෙසන මාගය : ෙකාළඹ ’ට මහ•වර ෙදසට වන “ධාන 
මාගය ඔ—ෙ— මහර හ””ය දවා •.”. 14  පමණ ෙගා— වපසට ඇ“ 
ද””“ය මාගයට හැ’ එම මාගෙ •.”. 1.4  පමණ ඉ”’යට “ය ප” 
මාගයට යාබදව ඔබෙ” ද—“ අත පැ’ෙත” ෙමම ෙපළ ”—ව• ඇත. (6 
වන සැත– ක“ව ප”කර ”ට 50  පමණ “ය ”ට)

ෙග•ෙ ”මය :

 1. ගැ• “ෙල” 10%  ද,

 2.  පළා’ අ“කා’ෙ බ” සඳහා පළා’ අ“කා’යට 1% ද,

 3. ෙව”ෙ’ක” ෙ” ෙකා“— වශෙය” ”—“ “ෙල” 2 1/2% ද,

 4. •”ක” හා “ෙ“දකෙ” ගා—“ වශෙය” ”. 1000/- ද,

 5. ”—“ ”යද සමඟ ෙවන’ ගා—“ ඇෙතා’ එම “දල ද,

 6. ”—“ සහ“කය හා “දර ගා—“ ද

ගැ• “ලෙ” 90%  — “දල ”—“ ”න 30  ඇ“ළත “ධාන 
කළමනාක” (අය•“) මහජන බැං—ව “ාෙ—ය “ධාන කායාලය, 131, 
•වර පාර, බැ—මහර, “””ෙගාඩ යන •”නය ෙවත ෙග”ය –“ය.

”රකථන : 033-2223880, 2225008, 2226909 

ෆැ”— : 033-2226165

““ක ඔ“–ව සහ ෙවන’ අ—ළ ”—තර ඉහත •”නෙය” ලබා ගත හැක.

ඉහත සඳහ” කරන ලද “ද” ”න “හ (30)  ඇ“ළත ෙනාෙග–වෙහා’ 
’නටම’ ෙගවා ඇ“ ගැ• “දෙල” 10%ක “දල ආප” ෙනාෙග•මට සහ 
නැවත ෙපළ ”•’මට බැං—වට අ”“ය ඇත.

ෙනා.11/55, ෙබගහව’ත, ඊ.එ—. රාමනායක,
ඩා’ග“ව, අංෙගාඩ. උසා” ෙකාමසා’—,
”රකථන : 011-2053286/072-3207533 බලයල’ ෙව”ෙ–’ක” සහ
                076-9217329 ත”ෙ—”ක”, සාම””” 
 (“” ”ව”නටම)

“මාසත රා’ ෙ—වා ස“පකාර ණය “ෙ හා ඉ“’ •“ෙ ස““ය

ර”ද “ණාම –”ාධාර “නය •“ම
ස“ය ම“” “යා’මක ෙකෙරන ඉහත සඳහ” වැඩසටහන යටෙ’ 2019 හා 2020 ව•ෂවලට 
අ—ළව –ාධාර “—නය “ම සඳහා ඉහත  ව•ෂය”“ “ය“ත ල“ ලබා 5 වසර –’වය 
සම’ හා එම ව•ෂය”“ ”•ව”—ල අාපනයට ”””ක ලැ“ සාමා“ක • ද”ව” ෙව•ෙව” 
ඉ”—ප’ කැඳව• ලැෙ•.

සාමා“කයා ”’” ස“ කා•යාලෙය” ලබාග”නා ඉ”—ප–ය “’ප’” ස—•ණ කර “ය“ත 
ෙ”ඛන සමග 2021-03-05 ”නට ෙපර ස“ෙ“ සභාප නමට පහත සඳහ” •”නයට 
•යාප”ං— තැපෑෙල” ෙහ– අ” භාර”ය –“ය.

’නටම’ ඉ”—ප’ ඉ”’ප’ කර ඇ සාමා“ක”” නැවත ඉ”’ප’ “ම අව“ ෙනාෙ“.

ෙමයට,
ග” සභාප“,
මාස“ත රා’ ෙ—වා ස“පකාර ණය “ෙ හා ඉ“’ •“ෙ ස““ය,
අංක 19, ෙස–ඩ— ෙපෙදස, ෙකාළඹ 12.
”රකථන : 0112-327640, 0112-327643, 0112-327649.

මහජන බැං—ව
වැ•ගම ශාඛාව

1986 අංක 32 දරන පන“” සංෙශ–ධනය — 
1961 අංක 29 දරන මහජන බැං පනෙ’ 
29  වග”“ය යටෙ’  ’”•ම

ද—“ පළාෙ’, මාතර ”—කෙ, වැ•ග ෙක–රළෙ, වැ•ගම 
“ාෙ—ය ෙ”ක  ෙකා”ඨාසයට අය’, වැ•ගම  “ාෙ—ය සභා “මාෙ“ 
අංක 405 ඒ උ—”ල ’ාම “ලධා“  වසම “ළ “’ස ”““  "’ංහරාලවැ“ 
ව’ත ෙහව’ ක”රෙග සාෙම” වැ“ව’ත ෙහව’  ’ංහරාලෙගව’ත" 
නමැ“ ඉඩමට බලයල’ ““”ෙ—” එ”. . —ඩාෙහ”“ මහතා ”’”  
මැන සාදන ලද 1972.04.15 ”න අංක 2053 දරන ”•ෙ• ෙබ— ෙව” කළ 
අංක 8 දරන  ප•ච දහය” දශම එක” එක (අ.0. “.0. ප•. 10.11) 
”ශාල ඉඩම.....
නැවත ම“න ලද බලයල’ ““”ෙ—” එ. එ”. එ. ර•“ මහතාෙ”  
2013.01.18 ”න  අංක 4102 ”•ෙ• ෙබ— ෙව” කළ ෙලා” අංක 8 
වශෙය” ’ෙවන ප•ච අට” දශම  නවය (අ0. “.0. ප•. 8.9) ”ශාල 
ඉඩම සහ ඒ “ළ ”““ වැ”•, ෙගාඩනැ“• ආ“ සෑම ’ය—ම ෙ’....
මහජන බැං—ව ”’” මා ෙවත පවරන ලද බලය මත ම ”’” 
2021.03.05 ”න ෙප.ව. 10.30 ’ට  “’ධ ෙව”ෙ’ෙ ෙපළ ”““ 
ථානෙ “ ”—ණ• ලැෙ•.
2018.06.22 ”න රජෙ ගැස” ප–ෙ සහ ”න“ණ, ෙ”•“– සහ 
“නකර” –ව’ප’වල පළකර ඇ“ ෙපළ ෙව”ෙ’ ෙය–ජනා ’”•මට 
අවධානය  ෙයා“ කර”න. 
ෙ–පළට ”“ම : 
  වැ•ගම නගරෙ ’ට මාතර පාර ඔෙ  මාතර ෙදසට •. ”. 5.8   
“ය ”ට හ“වන “’ස උ—”ල හ””ෙය” වමට වැ” ඇ“ උ—”ල  
පාෙ• ”ටර 50  පමණ ඉ”’යට “ය ”ට පාෙ• ද—“ ප’” ෙමම 
ෙපළ ”“ටා ඇත. 

ෙග•ෙ ”මය : 
  ෙව”ෙ’ය අවසානෙ සා•ථක ගැ“ක” ”’” පහත සඳහ”  
ප’” “ද•” ෙග• කළ –“ය.

 1.  ගැ“’ ෙල” 10% ද, 
 2.  පළා අ“කා’ෙ“ බ” සඳහා පළා අ“කා’යට 1% ද, 
 3.   ෙව”ෙ–’ක”ව” ෙකා— වශෙය” ”“’ ෙල” 2 1/2% 

ද,  
 4.  රජෙ“ “යත බ” “ද”ද, 
 5.  ’ය—ම “චාරක ”යද’,
 6. •”ක” හා ෙඝෂකෙ” ගා—“ව ”. 1,500/=
 7.   ”“’ ෙකා”ෙ–’ සහ“ක “ෙ’ ෙනාතා’— ගා—“ව ”. 

2,000/=
ගැ“ “ෙල” ඉ“’ 90% ”•’ෙ ”න ’ට ”න 30  ඇ“ළත මහජන 
බැං—,  මාතර “ාෙ—ය “ධාන කා•යාලයට ෙග”ය –“ය.
ඉහත සඳහ” ප’” ඉ“’ය ”න 30  ඇ“ළත ෙනාෙග–වෙහා’ ’නටම’  
ෙගවා ඇ“ ගැ“ “ෙල” 10% ආප” ෙනාෙග•මට’ සහ නැවත එම 
ෙපළ  ”•’මට බැං—වට අ”“ය ඇත. 

මහජන බැංව (“ාෙ–—ය “ධාන කායාලය)
අනගා’ක ධමපාල මාවත, මාතර.

”රකථන අංක : 041-2222822/ 041-2226481/ 041-4922490
““ක ඔ“– සහ ෙවන’ අ—ළ —තර ඉහත සඳහ” •”නෙය” 
ලබාගත  හැ•ය. 
”“ව’ත, ව”ගම, මාතර
”රකථන අංක - 0711885677/ 0773281956

එ”. එ–. •. •. ආ’යර’න
උසා ෙකාමසා’—, ත”ෙ—”ක” සහ බලයල’ ෙව”ෙ–’ක”

ගෘහ භාණ්ඩ විකි ණී මට 
තිබේ. (අඩුම මිලට) තවත් 
බෙව ලට අවශ්ය කරන බඩු. 
අම තනන. 0729193467
  010980



18 l 2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදා දැන්වීම් 

ලං” සඳහා ආරාධනය (IFB)

(–”’ව-කවර ලං “යාපපාය)
“ද” අමා“ාංශය

 ලංකා ෙ• ෙදපා•තෙ”“ව
– ලංකා ෙ•ෙ“ ෙ“ශ ජාලකරණ ය“තල පහ”ක’ හා ආර”ෂාව

උෙ”—ගත •“ම සඳහා ස’පාදනය
(UPGRADING OF SRI LANKA CUSTOMS' ACCESS NETWORK 

INFRASTRUCTURE AND SECURITY)
ලං ෙය“ අංකය : Log/S/12/DMS

01.  – ලංකා ෙ•ෙ“ අ”ෂ ජනරා ෙව•ෙව”, ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ 
””, – ලංකා ෙ•ෙ“ “ෙ“ශ ජාලකරණ ය“තල පහ”ක’ හා ආර“ාව උ’ෙ”—ගත •“ම 
සඳහා, ”””ක’ල’ හා “–ණතා•ණ ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

02.  අ—ළ ”—තරා’මක ෙතාර”, ලං” ෙඛනය”“ අව“තා උපෙඛනෙය“ සඳහ”ව ඇත.

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

04.  උන””ව” ද”වන ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”හට අව“ වැ•”ර ”—තර – ලංකා ෙ•ෙ“ 
ෙ• අ”ෂ (ෙ—වා සැප–’) ෙව“” ලබාගත හැ• අතර, ෙකාළඹ 11, ෙක”” •”ෙ“, අංක 
40, – ලංකා ෙ•ෙ“, ක—ට’— හ–— “, 06 වන මහෙ, ෙ—වා සැ–’ අ”ෂ ම–ඩලෙ““, 
2021 ෙපබරවා’ 15 ”න ට, රාජකා“ ”නවල, ෙපරව” 9.00 හා ප—ව” 3.00 අතර කාලය 
ළ, ලං” ෙඛන ප“”ෂා ෙකාට බැ•ය හැක.

05.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා— ””ය ” දහස” (– ලංකා ””ය 20,000/-) – ලංකා 
ෙ•ෙ“, 02 වන මහෙ, “ධාන සර“ ෙවත ෙග•ෙම” හා පහත •”නයට •”ත අය”’පත” 
ඉ”’ප’ •“ෙම”, 2021 මා• 05 වන ”න ද”වා, ෙපරව” 9.00 හා ප—ව” 3.00 අතර කාලය 
ළ, රාජකා“ ”නවල, උන””ව” ද”වන ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”හට, ඉං“ භාෂාෙව” 
සක— කරන ලද ස’•ණ ලං”ෙඛන ක”ටලය” “ල“ ගත හැක. ෙග•’, “ද•” පමණ” 
කළ –ෙ“.

06.  ලං” ෙ• අ”ෂ (ෙ—වා සැප–’), ෙ—වා සැප–’ අ”ෂ ම–ඩලය, 06 වන මහල, – ලංකා 
ෙ• ෙදපා•තෙ’”ව, ක—ට’— හ–—, අංක 40, ෙක”” •”ය, ෙකාළඹ 11 යන •”නයට, 
2021 මා• 8 වන ”න ප—ව” 2.00 ට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –ය. ඉෙල”ෙ’ා“” 
මා•ගෙය” ලං” ඉ”’ප’ •“මට අවසර ෙනාලැෙ•. “මාද• ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. 
"ලං” “ ”ටපත" ෙලසට සඳහ” ෙකාට ඇ“ බා“ර කවරය හා "තාණ ”ටපත" ෙලසට 
සඳහ” ෙකාට ඇ“ ඇළත කවරය, ෙකාළඹ 11, ෙක”” •”ෙ“, අංක 40, ක—ට’— හ–—“, 
– ලංකා ෙ• ෙදපා•තෙ’”ෙ“, 06 වන මහෙ, ෙ—වා සැප–’ අ”ෂ ම–ඩලෙය්“, 
පැ“ණ ”මට අවසරල’ ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“තය”ෙ” ඉ”’ෙ“ “–“ෙ“ ”වෘත කර• 
ලැෙ•. "ෙදවන කවරය : ”“ ෙකාටස" ෙලස සඳහ” ය—ම කවර ”වෘත ෙනාෙකාට තබ• 
ඇ“ අතර, ෙදවන “–ධ ”වෘත •“ෙ’ අව—ථාව ද”වා, එම කවර ගැ•’ක”ව” භාරෙ“ 
ආර”“තව තබා ග• ඇත.

07.  ය—ම ලං” සමග, – ලංකා ””ය “•යනය” (– ලං. ””ය 1,000,000/-) ව“නාක“” 
–’, ලං” ෙඛනය”“ සඳහ” ආකෘ“ෙය” –’ බැං— ඇපකරය” ෙලසට — ලං” ඇපකරය” 
බැ“” “–ය –ය.

08.  ලං”, අ—ළ භාරගැ”ම අවස” කර• ලබන ”න ට ”න 90 ක කාලය” සඳහා වලං ”ය –ය.

09.  ෙ’ ස’බ”ධව ෙපර - ලං” හ“ව”, 2021 ෙපබරවා’ 23 වන ”න ෙපරව” 11.00 ට 
පැවැ’•මට “ය“තය. ෙමම ෙපර - ලං” හ“ෙ“ ”—තර, ප”ව ’•’ ෙද• ලැෙ•.

10.  ලං” ””ෙයල •“ෙ’“ ෙහ– ෙගනැ”’ භාර“ෙ’“ ලං”ක”ව”හට ””ය හැ• ය’ ”’වැය 
ෙහ– ”යද’ ස’බ”ධෙය” – ලංකා ෙ• ෙදපා•තෙ’”ෙ“ •” වග–ම” නැත.

11.  ඉහ“” ෙයා“ කළ •”නය ව•ෙ“ :

සභාප“,
ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන ක“ව,
– ලංකා ෙ•• ෙදපා•තෙ’”ව, 
ක—ට’— හ—, අංක 40, ෙක” •”ය, ෙකාළඹ 11.

”රකථනය : 011-2221680

ෙකාළඹ 
මහා නගර සභාව

“ස’පාදන ”•ම
පහත සඳහ” ෙ—වාව සහ අතමය “ස’පාදනය සඳහා ෙකාළඹ මහානගර සභාෙ නාගක 
ෙකාමසා—වරයා ”’” ෙය–”තා•ණ හා ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”ෙග” ““ තැ“ ලං” කැඳව 
ලැෙ•.

ෙයා“ අංකය ”—තරය

01. CPD12/120/2021 •””” සහ කා•යාල අව“තා “ස’පාදනය

02. CPD16/30/2021 ෙකාළඹ මහා නගර සභා “මා ප“ය” ෙවත 
ආර”ෂක ෙ—වා සැප•ම 2021-01 (—ථාන 10 ”)

ලං” ෙ”ඛනය (“””ටපත සහ අ ”ටපත) ”ම ෙදක” ම“” ලබාගත හැක.

(01)  ෙකාළඹ මහා නගර සභා ෙව• අඩ”ෙය” බාගත කරගැ”ම (www.colombo.mc.gov.lk)

 (i)  පහත සඳහ” ”මයට ”. 5400/- ක ආප” ෙනාෙගවන ලං” ෙ”ඛන ගා—“ව” ෙග”ය 
හැක.

  (a)   ඕනෑම මහජන බැං— ශාඛාව•”, මහජන බැං—ෙ“ –රහල ශාඛාෙ“ (Town Hall 
branch) “’ අංක : 167-1-001-6-3169425 ෙවත බැරකළ හැක.

  (b)  පහත සඳහ” ෙකාළඹ නගර “මාෙ මහා නගර සභා ප“ෙ“ ෙග•’ ක”ටර 
ෙවත, ස“ෙ“ ”නවල ෙප.ව. 9.00 - ප.ව. 3.00 ’ අතර,

   —” කා•යාලය 04,
   ෙනා. 147, හ”ෙලව” පාර, ”ළපන,
   ෙකාළඹ 06.

   ජලාපවහන සහ ජල ස’පාදන අංශය,
   මා•ගාක”ද, ෙකාළඹ 10.

 (ii) ලං” ෙ”ඛනය සමග ල”පත අ“ණා එ•ම අ“වා•ය ෙ.

(02)  –රහල ප“ෙය” ලබාගැ”ම.

 (i)  "“ධාන ගණකා“කා“ (“ස’පාදන), මම “ල“ගැ”ෙ’ ෙදපා•තෙ’“ව, ෙකාළඹ 
මහා නගර සභාව, –රහල, ෙකාළඹ 07" යන ”නෙය, ”ත ඉ”–ම” සහ එ” 
ෙ”ඛනයකට ”. 5400/- ආප” ෙනාෙගවන ලං” ෙ”ඛන ගා“ව” –රහල ප“ෙ“ 
සර“ ක–ටර ෙවත ෙග•ම ම, 2021 මා•“ 04 වන ”න ද”වා, රාජකා ”නවල 
ෙප.ව. 9.00 - ප.ව. 3.00 අතර, ලං”ෙ”ඛන ලබාගත හැක.

 ලං” ෙ”ඛන, 2021 මා•“ 04 වන ”න ප.ව. 3.00 ” ප”ව ෙව• අඩ”ෙය” බාගත කරගැ”ම ෙහ– 
“—’ •“ම ’”කළ ෙනාහැක.

“’ෙලස ස’•ණ කරන ලද ““තැ“ ලං” ෙ”ඛන, “” ”ටප’ සහ අ”ටප’ සමග, "නාගක 
ෙ”ක’ ෙදපා•තෙ’“ව, –රහල, ෙකාළඹ 07" යන •”නෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට (ලං” 
ෙප”“ය) 2021 මා•“ මස 05 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර බහා•ය –“ය.

ලං” භාරගැ”ම 2021 මා•“ මස 05 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ට අවස” ෙ. එ”ගසම ලං” ”වෘත 
ෙකෙ•. ලං”ක”ව”ෙ” බලයල’ “ෙය–“ත”හට ලං” ”වෘත •“ෙ’ අව—ථාවට සහභා“ ”ය 
හැක.

ය’ පැහැ”” •“ම” (අව“ න’) “ධාන ගණකා“කා“ (“ස’පාදන) ෙව“” ”.ක. අංක : 0112686389  
/ 0112673173 ලබාගත හැක.

ෙරාෂා— සානායක - ”ඥ,
නාගක ෙකාමසා—, ෙකාළඹ මහා නගර සභාව.

මාතර ”සා අ“කරණෙ“ය
—ක” ෙව”ෙ–’ෙ ”•ම” 

“ෙම–ද ශ” ’— ඇ”” ඉ”ෙව—ම” •ට” සමාගම, 
අංක 02, ෙවලවත, වැ•”“ය, වැ•ගම.

පැ“ක”
න— අංකය : MB/3189

ඉ”’ව
න•” “යනා “ග“, 'න”', බ”ගම, ””වැ”ල.

”’“ක”
ඉහත සඳහ” න—ෙ“ වෂ 2019 — ”• මස 25 වන ”න 
“ ඇ“කරග සමථ ””” “කාශය “කාරව පැ”ෙ” 
වා’යට සහන ලබා ෙද” සමථය “කාරව ”“ක” 
”’” පැ•කාර සමාගමට ෙග”ය –“ ”. 6000000/- 
ක “දල ෙනාෙගවා පැහැර හැර ඇ“ බැ”” එම                                     
”. 6000000/- ක “ද” සහ ඇ—–’ “යාමක •“ම 
සඳහා වැයවන “ද”ද අයකර ග”නා ෙලස අණකර ””” 
“කාශ කර ඇත. ඒ අ•ව එ– න—ෙව” මා ෙවත “— 
කර ඇ“ ඇ—–’ බලප–ෙ“ බලය ”ට ෙම“ පහත 
උපෙ”ඛනෙ“ ස”—තරව ද”වා ඇ“ “•චල ෙ–පල වෂ 
2021 ”— 03 මස 25 වන ”න ෙප.ව. 11.00 ට ෙ–පල ”““ 
—ථානෙ““ “’–ධ ෙව”ෙ–’ෙ“ ”—ණ• ලැෙ•.

 ඉහත  උපෙ”ඛනය
ද—“ පළාෙ, මාතර ”——”කෙ“, වැ”ලබඩ ප“ෙ“, 
””වැ”ල සභා “මාව “ළ, ””වැ”ල “ාෙ–—ය ෙ”ක’ 
ෙකාඨාසෙ“ බ”ගම නැෙගන“ර ’ාම “ලධා“ වසෙ’, 
වෙගම ”““ වැවෙගාඩවත ඉඩම මැන ෙබ— 
ෙව”කළ අංක 01 දරන කැබැ”ලට බලයල “”ෙ—” 
එ’. ”මල“’ය මහතා ”’” මැන සක— කරන ලද අංක 
494 සහ 1967.11.28 ”නැ“ සැලැ—ම “කාිර මා”’
 උ“රට :  කඩ”—“ෙගවත ෙනාෙහා 

”ගන අ“– ප”ං—ව ““යවතද, 
 නැෙගනරට :  ෙමම ඉඩෙ’ අංක 02 දරන කැබැ”ල 

ද,
 ද—ණට : පාර ද,
 බනාරට : •’ම—ව ෙ’න ද,

යන මා”’ “ළ ”““ “” එක” පච— දහසය” 
දශම නවය (අ00, “. 01 ප. 16.9) ” ”ශාල ඉඩෙ’ 
’ය— ගහෙකාළ පළ“” සමග –ම සහ ඊට අය ’ය— 
ෙගාඩනැ“• ආ“ ’ය— ෙ–ද ෙ“.
02.  ද—“ පළාෙ, මාතර ”——”කෙ“, වැ”ලබඩ 
ප“ෙ“, ””වැ”ල සභා “මාව “ළ, ””වැ”ල 
“ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකාඨාසෙ“, බ”ගම නැෙගන“ර 
’ාම “ලධා“ වසෙ’, වෙගම සහ බ“ගම යන 
ග’වලට හ”ව ”““ •’ම—ෙ“ෙ’න නමැ“  ඉඩෙ’ 
'“' අ”ෂරය ෙබ— ෙව”කළ අංක 03 දරන කැබැ”ලට 
බලයල “”ෙ—” එ—. ””ම“’ය මහතාෙ” අංක 
438 සහ 1989.03.23 ”නැ“ සැලැ—ම “කාර මා”’

 උ“රට : ෙ“රග’”“ ෙගදර වත ද,
 නැෙගනරට : වැවෙගාඩවත ද,
 ද—ණට : රමෙ” ’ට ෙද”ගහ හ””යට ඇ“  
    ග’සභා පාර ද,
 බනාරට :  ෙමම ඉඩෙ’ අංක 02 දරන කැබැ”ල 

ද,
යන මා”’ “ළ ”““ පච— “හ” දශම හය” අට             
(අ00, “. 00, ප. 30.68) ” ”ශාල ඉඩෙ’ ’ය— ගහෙකාළ 
පළ“” සමග –ම සහ ඊට අය ’ය— ෙගාඩනැ“• ආ“ 
’ය— ෙ–ද ෙ“.

ෙ–පල ““ —ථානයට “ෙ“ශ වන මා•ගය :
””වැ”ල නගරෙ“ ’ට මාතර ෙදසට •ෙල–”ට 1/2 
ගම” කළ ප” ද—“ පැෙ “ඝවා—කාරාමය ප”සලට 
යන පාෙර” ෙගා— ප”සල ප”කර ”ට 150 ” ඉ”’යට 
ෙගා— ද—“ පැෙ උ•” පාරට ““ණලා ඉහත ෙ–පල 
”“ටා ඇත.

ෙග•ෙ’ ”මය
ෙව”ෙ–’ය අවස” — වහාම ගැ•’ක” ”’” ”—“’ 
ෙල” ’යයට 25% ක “දල”ද, ’”” න— ”ධාන 
සං’හෙ“ 258 වග”“ය “කාර ”—ක” ”’” අය කර• 
ලබන රජෙ“ ගා—“ද, පළා පාලන ආයතන ගා—“ 
ෙලස ’යයට 1% ක “දල”ද, ෙව”ෙ–’ය සඳහා— ’ය—ම 
”යද’ද, එෙවෙ”ම ෙග”ය –“ය.
තවද, ගැ“’ක” ”’” ඉ“’ ’යයට හැතෑ පහ 75% 
” — “දල ”න 30 ” ඇ“ළත එ– න—ෙ“ බැරට එ– 
අ“කරණෙ“ තැ”ප කළ–“ වන අතර, ඒ සඳහා ””ගත 
හැ• ඇපක”ව” ෙදෙදෙන— එම අව—ථාෙ“”ම ඉ”’ප 
කර” ”—“’ ෙකා”ෙ–’ අස” තැ–ය –“ය.

                                      ෙර“—’ා• / “ෙය–’ —ක”

”ෙ•“ත ස’පාදන ම” 
ලං” සඳහා ඉ–ම”

භාඩ
(ත“ කවර ලං”කරණ යාව•ය)

රට : – ලංකාව
”ාපෘ“ෙ“ නම :  – ලංකා ෙකා” 19 හ”’ “චාර ”•’ හා ෙසෟ“ පධ ෙපර“—න’ 

“ෙ’ ”ාපෘය.
ෙකා–ා’“ෙ“ නම :  ෙසෟ“ අමා“ාංශය සඳහා භා”ත ෙනාකරන ලද “ල”රථ 60 ” සැප•ම 

සහ ෙගනැ”’ භාර “ම..
 ණයවර අංකය./ණය අංකය/ —න අංකය : Cr 6595 - lk

RFB ෙයා“ අංකය : LK-MOH-201484-GO-RFB

01.  – ලංකා “ජාතා”ක සමාජවා“ ජනරජය ෙවත ෙල–ක බැං—ව ෙව” – ලංකා ෙකා” 19 
හ”’ “චාර ”•’ හා ෙසෟ“ පධ ෙපර “—න’ “ෙ’ ”ාපෘෙ“ ”’වැය අරභයා 
ණය “දල” ලැ— ඇ අතර, එම ණය “ද•” ෙකාටස” ෙසෟ“ අමා“ාංශය සඳහා භා”තා 
ෙනාකරන ලද “ල” රථ 60 ” සැප•ම සහ ෙගනැ”’ භාර “ම සඳහා වන ෙකා”–ා’“ව යටෙ’ 
ෙග•’ ’” “ම සඳහා ෙයා— ගැ”මට අෙ“”ෂා ෙකෙ•.

02.  – ලංකා ෙකා” 19 හ”’ “චාර ””’ හා ෙසෟ“ පධ ෙපර“—න’ “ෙ’ ”ාපෘෙ“ 
”ාපෘ කළමනාකරණ ඒකකය ”’” ෙසෟ“ අමා“ාංශය සඳහා භා”තා ෙනාකරන ලද “ල” 
රථ 60 ” සැප•ම සහ ෙගැන”’ භාර“ම සඳහා ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව” ෙව” ““ තබන 
ලද ලං” කැඳව• ලබන අතර, එම භා–ඩ – ලංකාව, ෙකාළඹ 10, —’ බෙගම ”මලවංශ 
““ මාවෙ’ අංක 385 ”““ "”ව’’පාය", ෙසෟ“ හා ෙ—ය ෛව– ෙ—වා අමා“ාංශය ෙවත 
ෙගනැ”’ භාර”ය –“ය.

03.  2016 ”• —තම, 2017 ෙනාවැ’බ• සහ 2018 අෙග–—“ මාසවල“ සංෙශ–ධනය කරන ලද ෙල–ක 
බැං—ෙ“ "IPF ණය ““ය” සඳහා වන “ස’පාදන ෙර•ලා’වල" (“ස’පාදන ෙර•ලා’) 
”ෙ•“තව සඳහ” කර ඇ ප’” ලං” සඳහා ඉ”–ම භා”ත කර“” ජා“”තර තරගකා“ 
“ස’පාදනය ම“” ලං”කරණය ෙමෙහයව• ලබන අතර, “ස’පාදන ෙර•ලා’වල “•ණය 
ෙකාට ඇ ප’” ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව” සඳහා ”වෘතව පව”.

04.  ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා ”””ක’ ලැ—මට සා•ථක ලං”ක” අසා“ ෙ”ඛනගත ෙනා• ’“ය 
–“ අතර, අ—ළ බලධා“”ෙ” වලං• •යාප”ං—ය” ස“ත රා’ සමාගම”/ කා•යාංශය”/ 
–ග•ක සමාගම”/ හ–” ”ාපාරය”/ ෙ”වල ““ක” යන අව“තාවය ස–රා –ය –“ය.

05.  ලං”ක” ”’” ෙලා” “ හා අව“තා උපෙ”ඛනෙ“ ස’—•ණ “මාණය සඳහා “ල ගණ” 
ඉ”’ප’ කළ –“ය. ලං” සමග ක•” සපයන ලද ගැ•’ක”ව”ෙ” සහක සහ – ලංකාව “ළ 
ෙ—වාව” හා නඩ’“ පහ”ක’ ස’බ”ධෙය” ෙ”ඛනගත සා• ඉ”’ප’ කළ –“ය. ෙකා”–ා’ 
“—නය සඳහා ”””ක’ ලැ—මට අව“ ”””ක’වලට ෙමයද ඇ“ළ’ෙ“. සමාන ව•ගෙ“ 
සැප–’ සඳහා – ලංකාෙ“ “ෙය–“තෙය— (එකම ෙහ– බලයල’) ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව” 
ස“ව ’“ය –“ය.

06.  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව” වැ•”ර ෙතාර“” – ලංකා ෙකා” 
19 හ”’ “චාර ”•’ හා ෙසෟ“ පධ ෙපර “—න’ “ෙ’ ”ාපෘෙ“ ”ාපෘ අ–“ 
ෙව” ලබා ගත හැ අතර, පහත සඳහ” •”නෙ““ 0900 පැය හා 1500 පැය අතර කා•යාල 
ෙ“ලාව “ළ“ ලං” •ි”ෙ”ඛන ප““ා කර බැ•ය හැය. ප““ා කර බැ–ම සඳහා පමණ” 
ලං” •”ෙ”ඛන www.pssp.health.gov.lk සහ www.health.gov.lk යන ෙව• 
අඩ”වල “ද•ශනය ෙකාට ඇත.

07.  —•ව ලං” –—•ම” 2021 මා•“ 05 ෙව“ ”න ෙ—ය ෙ“ලාෙව” 10.00 පැෙ““ ”ාපෘ අ–“ 
කා•යාලෙ“ පැවැ’ෙවන අතර, එම –—”ෙ’“ අෙ“”“ත ලං”ක”ව” සැප–’ අව“තා 
””බඳව පැහැ”” “’ ඉ”ලා ’“ය හැය. —•ව ලං” –—•මට සහභා“ •ම අ“වා•ය ෙ“.

08.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන – ලංකා ””ය” (”.) 60,000.00 ක ගා—“ව” ෙග•ෙම” අන“”ව 
පහත සඳහ” •”නය ෙවත •”ත අය”’පත” සහ ෙට”ඩරය •යාප”ං— කළ සහකෙ“ “” 
”ටපත ෙහ– එම සහකෙ“ (P.C.A.3) ස“ ”ටපත” ෙලස සහක කරන ලද ”ටපත” 
ඉ”’ප’ “ෙම” ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” ඉං“’ බ’” සක— කරන ලද 
ලං” •”ෙ”ඛන ස’—•ණ ක”ටලය” 2021 ෙපබරවා’ 12 ෙව“ ”න ’ට 2021 මා•“ 26 
ෙව“ ”න ද”වා සෙ“ ”නවල ෙ—ය ෙ“ලාෙව” 0900 පැය හා 1500 පැය අතර ලබාගත 
හැය. ෙග•’ ලංකා බැං—ෙ“ තැ“ෙරාෙ•” ශාඛාෙ“ ෙසෟ“ ෙ—වා අ–“ ජනරා” න“” 
පව’වාෙගන ය• ලබන අංක 7040244 දරන ““ෙ’ තැ”ප’ කර ඒ සඳහා ලබාග’ ල”පත 
ලං” •” ෙ”ඛන ලබාගැ”ම සඳහා ඉ”’ප’ කළ –“ය.

09.  ලං” 2021 මා•“ 29 ෙව“ ”න 14.00 පැයට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” පහත සඳහ” •”නය 
ෙවත ෙගනැ”’ භාර”ය –“ය. ”–’ මා•ගෙය” ලං” ඉ”’ප’ “මට අවසර ෙනාමැත. “මාද 
• ලැෙබන ලං” “ෙ”ප කර• ලැෙ•. 2021 මා•“ 29 ෙව“ ”න 14.00 පැෙ““ පහත සඳහ” 
•”නෙ““ එම අව—ථාවට පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”ව”ෙ” න’ කරන ලද 
“ෙය–“තය” ඉ”’ෙ“ ලං” “’“ෙ“ ”වෘත කර• ලැෙ•.

10.  ලං”, 2021 අෙග–—“ 23 ෙව“ ”න ද”වා වලං• ”ය –“ අතර, ලං” •”ෙ”ඛනෙ“ ලබා“ ඇ ආකෘය 
මත ”. “•යන 9 ක ව“නාක“” –’ ලං” ඇපකරය” ලං” සමග අ“ණා එ”ය –“ය. ලං” ඇපකරය 
බැං— ඇපකරය” ”ය –“ අතර, 2021 සැ“තැ’බ• 20 ෙව“ ”න ද”වා වලං• ”ය –“ය.

11. ඉහත සඳහ” කරන ලද •”නය න’,

ෛව ෙ’.එ’.ඩ••“. ජය”දර බ–ඩාර,
”ාපෘ“ අ–“,
– ලංකා ෙකා”” - 19, හ”’ “චාර ”’ හා
ෙසෟ“ ප–ධ“ ෙපර“—න’ •“ෙ’ ”ාපෘ“ය,
3 වන මහල, ෙ’.ආ•. ජයව•ධන ම–ථානය,
191, ධ•මපාල මාවත, ෙකාළඹ 07.
– ලංකාව.

”රකථන අංක : +94112680490/+94112680549
ෆැ” අංකය : +94112680490
ඊෙ’” : srilankacovid@gmail.com
ෙව• අඩ”ය : www.pssp.health.gov.lk



19l 2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදාදැන්වීම් 

නම ෙවන— •“ම
–’තලම ”—කෙ“ –’තලම ාෙ—ය 
ෙ”ක ෙකා”ඨාසෙ“ අංක 12, 07 වන ප•මග, 
නවජනපද පාර, –’තලම යන ”නෙ“ ප”ං— 
මම, මාෙ” උ“පැ”න සහ“කෙ“ සඳහ” 
ෙස”• ආ“” ෙමාහ’ම” • යන නම 
ෙස”• ආ“” ෙමාහ’ම” —• ෙලස නම 
ෙවන— කර ඇ“ බව – ලංකා ජාත”–වා“ 
සමාජවා“ ජනරජයට’, මහජනතාවට’ 
ෙම”” ’• ෙද“.
ෙස”• ආ“” ෙමාහ’ම” —•

“ස’පාදන ”•ම
අ’තනග”ල “ාෙ–—ය සභාව
ෙමම “ාෙ–—ය සභාවට .එ.එ”.ආ•. (Digital Single Lens 
Reflect) කැමරාව සැපම සඳහා ලං” කැඳව• ලැෙ•. ඒ 
සඳහා වන ඔබෙ” ලං” 2021.02.25 ”න ප.ව. 2.00 දවා ම”’” 
භාරග• ලැෙ•. එ”න ප.ව. 2.00 ” ප”ව ලං” ”වෘත •ම ’” 
කර• ලැෙ•.

ඔබෙ” ලං” "සභාප“, අ’තනගල ාෙ–—ය සභාව, “”ට•ව" 
යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල”  එ•ම ෙහ– අ“” ෙගන” 
ලං” ෙප”“ෙ“ බහා–ම ’” කළ හැ•ය. ලං” බහාලන කවරෙ“ 
ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "කැමරා සඳහා ලං” ඉ”ප’ “ම" 
ය•ෙව” සඳහ” කර “–ය –“ය. ඔබෙ” ලං” “” ”ටපත හා අ• 
”ටපත වශෙය” ”ටප ෙදක•” කවර ෙදකක බහා ඉ”’ප 
කළ –“ය.

ෙමම සභාෙ“ පනවා ඇ“ හා ම“වට පනව• ලබන ෙකා”ෙ–’වලට 
ලං”ක”ව” එකඟ ”ය –“ය. ෙමම සභාෙ“ ”රණය අවස” 
”රණය ෙ“. ”’”තර, ලං” ඉ”’ප කළ –“ ආකෘ“ය හා 
ෙකා”ෙ–’ ෙමම සභාෙව” ලබාගත හැ•ය. එම ෙකා”ෙ–’ 
ෙහා“” •යවා බලා, ඒ අ•ව ලං” ඉ”’ප කළ –“ය. වැ• ”තර 
033-2050484 අංකය අමතා ලබාග”න.

සභාප“,
අ’තනග”ල ාෙ–—ය සභාව.
2021.02.08

VISA Platinum Debit Cards 500,000 ” “ල ගැම (Personalization ස“තව ෙහ– 
ර“තව “ල ගණ” ෙවන ෙවනම ඉ”’ප කළ “ය) සඳහා ””ග “’පාදකය” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල 
ෙ–—ය “ෙය–“තය”ෙග” ““ තබන ලද ෙට”ඩ•ප කැඳව ලැෙ•. ෙට”ඩ• ”තර පහත ප’” ෙ“.

ෙට”ඩ• 
අංකය අතම ””බඳ ”—තරය අය”’ප “ 

කරන අවසාන ”නය
ෙට”ඩරය වස 
ලබන ”නය 

P/024/ 
2021

VISA Platinum Debit Cards 

Quantity - 500,000 Nos
04-03-2021 05-03-2021

01.  ෙට”ඩ• අය”’ප 2021-02-12 ”න ’ට 2021-03-04 ”න ද”වා බැං— වැඩ කරන ”නය”“ 
ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 2.00 ද”වා ෙකාළඹ 02, •“ පාර. 30/101, ”““  මහජන  බැං—ෙ“ සැප•’ 
ෙදපා•තෙ’”“ෙව” ඊෙ’” ඔෙ ලබා ගත හැ• අතර, ඒ සඳහා එ” ෙට”ඩ• අය”’පත” 
ෙවෙව” ආප” ෙනාෙගව ලබන ”. 1,500/- ක ගා“ව” සැප’ ෙදපා•තෙ’”“ව න“” 
පවවාෙගන ය ලබන මහජන බැං—ෙ“ ““’ අංක 204100120011913 ට ”ව”ෙ” ඕනෑම 
මහජන බැං— ශාඛාවක තැ”ප ෙකාට එ“ අ”ටපත, අ—ළ ආයතනෙ“ අය”’ •”ය”ද සමග 
මහජන බැං—ව සැප’ ෙදපා•තෙ’”“ව ෙවත ඊ ෙ’” ඔෙ ඉ”’ප කළ “ය.

02.  ෙට”ඩ• ස’බ”ධෙය” අ—ළ වන ෙකා”ෙ–’ හා “යමය” ස“ත ෙට”ඩ• අය”’ප “— •“ම 
’නට රෙ” උ–ගතව ඇ“ ෙකා”” ෙර–ගය ෙ’“ ෙකාටෙගන ඊෙ’” ඔෙ ’” •“මට බැං—ව 
”රණය කර ඇ“ බැ”” සෑම අවථාවකම ඊ ෙ’” ඔෙ ෙට”ඩ• අය”’ප ලබාගැම ’”කරන 
ෙලස ද”වා ’““.

03.  එෙ –ව ෙට”ඩ• අය”’ක” ”’” ඉ”’ප කරන ෙට”ඩ• අය”’ප ““ ස“තව ඉ”’ප 
කළ“ ෙ“.

04.   “’ ප’” සක කරන ලද ෙට”ඩ•ප සමග ”. 500,000/- ” ව“නා ලං” ඇපකරය” ””ග 
වා—ජ බැං—ව•” (මහජන බැං—ව හැර) ලබාෙගන ඉ”’ප කළ“ අතර, එය ෙට”ඩරය ”වෘත 
කරන ”න ’ට ”න 180 කට වලං• ”ය “ය. ෙ’ සඳහා බැං— ෙග”’ ඇණ–’ ෙහ– අණකර (මහජන 
බැං—ව හැර -”න 180 කට වලං•) ඉ”’ප කළ හැ• අතර, ––ග•ක ෙච”ප භාරග ෙනාලැෙ•.

05.  ““ තබන ලද ෙට”ඩ• ප මහජන බැං—ව, සැප”’ ෙදපා•තෙ’”“ව, 30/101, •“ පාර, ෙකාළඹ 
02 •”නෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා•ය “ය. නැතෙහා •යාප”ං— තැපැෙල” එ”ය 
“ය. ෙට”ඩරය 2021-03-05 ”න ප.ව. 2.00 ට ”වෘත කර ලැෙ•. ෙට”ඩරය ”වෘත කරන ”න 
ප.ව. 2.00 ” ප”ව ලැෙබන  ෙට”ඩ•ප ”වෘත ෙනාකරම ආප” භාරෙද ලැෙ•.

06.  ’ය—ම ෙහ– ඕනෑම ෙට”ඩරය” ””ගැම ෙහ– ““”ෙ’ප •“ම ෙහ– ෙට”ඩරය අවලං• •“ම ෙහ– 
•’” ෙ’“ව” ෙනාද”වා ෙට”ඩරයක ඕනෑම ෙකාටස” ””ගැෙ’ ෙහා් අ”“ය මහජන බැං—ව 
ස“ය. අවම “ල ””ගැමට බැං—ව බැ” ෙනාමැත.

07. ෙ’ ””බඳ වැ• ”තර පහත ”රකථන අංක ම“” “ධාන කළමනාකාර (සැප•’) ෙව“” ලබා ගත හැ•ය.
ධාන කළමනාකාර (සැප•’)   ”රකථන අංක : 2439577-8
මහජන බැංව,    ෆැ”— : 2439576
සැප•’ ෙදපා•තෙ’”“ව,   ෙව• අඩ”ය : www.peoplesbank.lk
30/101, •“ පාර, ෙකාළඹ 02.   ඊ ෙ’” : supplies@peoplesbank.lk

මහජන බැංව
ෙට”ඩ• ’”ම

2007 අංක 07 දරන සමාග’ පනෙ 4(1) වග”“ය යටෙ 
ෙහ ෙකයා• එෙස”ෂ— (•”) එ”–

සං—ථාගත •ම ””බඳව 
මහජනයා ෙවත ෙකෙරන ’”•ම”.

ෙහ”’ ෙකයා• එෙසෂ”— (•”) එ””– නාමය යටෙ’ නව  
සමාගම” අංක .•. 00232940 දරන සමාග •යාප”ං •“ෙ 
අංකය යටෙ’ 2021 ජනවා’ මස 11 ෙව ”න සං—ථාගත කර 
ඇ“ අතර, නව  සමාගම •යාප”ං •“ෙ කා•යාලෙ“ •”නය 
ෙනා.03, “ලා“’ය ඇව“, ෙකාළඹ 04 වන බව අ” මහජනයා 
ෙවත ෙම” ’• ෙද“.
“නව ”ලක”ඩ”,
අ”ෂක,
එ” ඇ”” එ” ෙස”ට— (“”ව”) •“ට”,
(සමාගෙ’ සමාග’ ෙක’ව”)
එ’.ඇ”” එ” –•” (ෙලව 5)
අංක 02, – ෙපෙදස, ෙකාළඹ 03.

පළා’ පාලන ෙදපා•තෙ”“ව
නැෙගනර පළාත

2012 අංක 22 දරන පළා’ පාලන ආයතන ඡ”ද ම“ 
(සංෙශ–ත) පනත යටෙ’ —•ම ’ “ම

නැෙගන“ර පළාෙ’ පළා’ පාලන ෙකාමසා— නාගරාසා 
මව”න” වන මා ’” 2021 ජනවා මාසෙ“ 29 වන ”න අංක 
2212/55 දරන – ලංකා “ජාතා”ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ ගැස” 
පය (අ“ ෙ•ෂ) හා 2021.02.02 වැ ”න “නකර”, ”න“ණ හා 
ෙ”–— –ව’ප’වල පළ කරන ලද —ණාමලය ”—”කෙ“ 
ෙ—”ල “ාෙ–—ය සභාෙ“ නව සභාප“ ෙත–රා ගැ”ෙ’ 
2021.02.10 වැ ”න ෙප.ව. 11.30 ට පැවැ’•මට ““ –—•ම – 
ලංකා “ජාතා”ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ අ’යාචනා“කරණෙ“ 
CA(Writ) Application No. 61/2021 දරන ෙය–ගය අ•ව 
ෙනාපැවැ’ෙවන බව ෙම”” ද”වා ’““. තවද, ෙ’ ස’බ”ධෙය” 
මා ’” අංක 2214/42 හා 2021.02.10 වැ ”න දරන – ලංකා 
“ජාතා”ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ ගැස” පය (අ“ ෙ•ෂ) “ 
’”•’ පළ කර ඇ“ බව ද”වා ’““.

එ”. ම“ව”න”,
පළා’ පාලන ෙකාමසා—,
පළා’ පාලන ෙදපා•තෙ’”ව,
නැෙගන“ර පළාත.

ර”භා–ඩ “’ධ ෙව”ෙ’ෙ 
•ම

“/ස ගඟ ඉහළ ෙක–රෙ ””ධ ෙ—වා ස“පකාර ස““ෙ“ “ව’ත / උලපෙ” / 
ෙ—ෙළා—බාෙ” / මාව“ර / සා•” / ඇ’ගාල / වැටෙ”ෙද—ය යන ා”ය බැං ශාඛාවල 
2019.01.01 - 2019.12.31 ද”වා උක— තබන ලද එෙහ’ 2021.03.05 ”න ෙත” 
ෙරාෙනාග’ උක— ර”භාඩ 2021.03.06 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ස““ “ධාන කා•යාලෙ““ 
“’–ධ ෙව”ෙ–’ෙ“ ”ණ• ලැෙ.

ෙමයට,
අ–”ෂ මඩලෙ“ යමය ප’,
සාමා—ා“කා“,

“/ස ගඟ ඉහළ ෙක–රෙ“ ””ධ ෙවා ස“පකාර ස““ය,
ස“පකාර ම”රය - —”“වත කඩ•ය,
(ග’ෙපාල හරහා)

”රකථන අංකය : 0814-953866, 0814-953864

”ෙ•“ත ස’පාදන ම” 
ලං” සඳහා ඉ–ම”

භාඩ
(ත“ කවර ලං”කරණ යාව•ය)

රට : – ලංකාව
”ාපෘ“ෙ“ නම :  – ලංකා ෙකා” 19 හ”’ “චාර ”•’ හා ෙසෟ“ පධ ෙපර“—න’ 

“ෙ’ ”ාපෘය.
ෙකා–ා’“ෙ“ නම :  ෙසෟ“ අමා“ාංශය - ප–” ෙසෟ“ ෙවා “ලධා’“ය” සඳහා භා”ත 

ෙනාකරන ලද ’ට• 2,087 ” සැප•ම සහ ෙගනැ”’ භාර“ම.
 ණයවර අංකය./ණය අංකය/ —න අංකය : Cr 6595 - lk

RFB ෙයා“ අංකය : LK-MOH-176198-GO-RFB

01.  – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජය ෙවත ෙල–ක බැං—ව ෙව” – ලංකා ෙකා” 19 
හ”’ “චාර ”•’ හා ෙසෟ“ පධ ෙපර “—න’ “ෙ’ ”ාපෘෙ“ ”’වැය අරභයා ණය 
“දල” ලැ— ඇ අතර, එම ණය “ද•” ෙකාටස” ෙසෟ“ අමා“ාංශෙ“ ප–” ෙසෟ“ ෙවා 
“ලධා’“ය” සඳහා භා”ත ෙනාකරන ලද ’ට• 2,087 ” සැප•ම සහ ෙගනැ”’ භාර“ම 
සඳහා වන ෙකා”–ා’“ව යටෙ’ ෙග•’ ’” “ම සඳහා ෙයා—ගැ”මට අෙ““ා ෙකෙ•.

02.  – ලංකා ෙකා” 19 හ”’ “චාර ””’ හා ෙසෟ“ පධ ෙපර“—න’ “ෙ’ ”ාපෘෙ“ 
”ාපෘ කළමනාකරණ ඒකකය ”’” ෙසෟ“ අමා“ාංශෙය් ප–” ෙසෟ“ ෙවා “ලධා’“ය” 
සඳහා භා”ත ෙනාකරන ලද ’ට• 2,087 ” සැප•ම සහ ෙගනැ”’ භාර“ම සඳහා 
ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව” ෙව” ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලබන අතර එම භා–ඩ – 
ලංකාව, ෙකාළඹ 10, —’ බෙගම ”මලවංශ ““ මාවෙ’, අංක 385 ”““ "”ව’’පාය" 
ෙසෟ“ හා ෙ—ය ෛව– ෙවා අමා“ාංශය ෙවත ෙගනැ”’ භාර”ය –“ය.

03.  2016 ”• —තම, 2017 ෙනාවැ’බ• සහ 2018 අෙග–“ මාසවල“ සංෙශ–ධනය කරන ලද ෙල–ක 
බැං—ෙ“ "IPF ණය ““ය” සඳහා වන “ස’පාදන ෙර•ලා’වල" (“ස’පාදන ෙර•ලා’) 
”ෙ•“තව සඳහ” කර ඇ ප’” ලං” සඳහා ඉ”–ම භා”ත කර“” ජා“”තර තරඟකා“ 
“ස’පාදනය ම“” ලං”කරණය ෙමෙහයව• ලබන අතර, “ස’පාදන ෙර•ලා’වල “•ණය 
ෙකාට ඇ ප’” ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව” සඳහා ”වෘතව පව”.

04.  ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා ”””ක’ ලැ—මට සා•ථක ලං”ක” අසා“ ෙ”ඛනගත ෙනා• ’“ය 
–“ අතර, අ—ළ බලධා“”ෙ” වලං• •යාප”ං—ය” ස“ත රා’ සමාගම”/ කා•යාංශය”/ 
–ග•ක සමාගම”/ හ–” ”ාපාරය”/ ෙ”වල ““ක” යන අව“තාවය ස–රා –ය –“ය.

05.  ලං”ක” ”’” ෙලා” “ හා අව“තා උපෙ”ඛනෙ“ ස’—•ණ “මාණය සඳහා “ල ගණ” 
ඉ”’ප’ කළ –“ය ලං” සමග ක•” සපයන ලද ගැ•’ක””ෙ” සහක සහ – ලංකාව “ළ 
ෙවාව” හා නඩ’“ පහ”ක’ ස’බ”ධෙය” ෙ”ඛනගත සා• ඉ”’ප’ කළ –“ය. ෙකා”–ා’ 
“—නය සඳහා ”””ක’ ලැ—මට අව“ ”””ක’වලට ෙමයද ඇ“ළ’ෙ“. සමාන ව•ගෙ“ 
සැප–’ සඳහා – ලංකාෙ“ “ෙය–“තෙය— (එකම ෙහ– බලයල’) ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව” 
ස“ව ’“ය –“ය.

06.  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව” වැ•”ර ෙතාර“” – ලංකා ෙකා” 
19 හ”’ “චාර ”•’ හා ෙසෟ“ පධ ෙපර “—න’ “ෙ’ ”ාපෘෙ“ ”ාපෘ අ–“ 
ෙව” ලබා ගත හැ අතර, පහත සඳහ” •”නෙ““ 0900 පැය හා 1500 පැය අතර කා•යාල 
ෙ“ලාව “ළ“ ලං” •ි”ෙ”ඛන ප““ා කර බැ•ය හැය. ප““ා කර බැ–ම සඳහා පමණ” 
ලං” •”ෙ”ඛන www.pssp.health.gov.lk සහ www.health.gov.lk යන ෙව• 
අඩ”වල “ද•ශනය ෙකාට ඇත.

07.  —•ව ලං” –•ම” 2021 මා•“ 05 ෙව“ ”න ෙ—ය ෙ“ලාෙව” 1100 පැෙ““ ”ාපෘ අ–“ 
කා•යාලෙ“ පැවැ’ෙවන අතර, එම –”ෙ’“ අෙ“”“ත ලං”ක”ව” සැප–’ අව“තා 
””බඳව පැහැ”” “’ ඉ”ලා ’“ය හැය. —•ව ලං” –•මට සහභා“ •ම අ“වා•ය ෙ“.

08.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන – ලංකා ””ය” (”.) 50,000.00 ක ගා“ව” ෙග•ෙම” අන“”ව 
පහත සඳහ” •”නය ෙවත •”ත අය”’පත” සහ ෙට”ඩරය •යාප”ං— කළ සහකෙ“ “” 
”ටපත ෙහ– එම සහකෙ“ (P.C.A.3) ස“ ”ටපත” ෙලස සහක කරන ලද ”ටපත” 
ඉ”’ප’ “ෙම” ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” ඉං“’ බ’” සක කරන ලද 
ලං” •”ෙ”ඛන ස’—•ණ ක”ටලය” 2021 ෙපබරවා’ 12 ෙව“ ”න ’ට 2021 මා•“ 26 
ෙව“ ”න ද”වා සෙ“ ”නවල ෙ—ය ෙ“ලාෙව” 0900 පැය හා 1500 පැය අතර ලබාගත 
හැය. ෙග•’ ලංකා බැං—ෙ“ තැ“ෙරාෙ•” ශාඛාෙ“ ෙසෟ“ ෙවා අ–“ ජනරා” න“” 
පව’වාෙගන ය• ලබන අංක 7040244 දරන ““ෙ’ තැ”ප’ කර ඒ සඳහා ලබාග’ ල”පත 
ලං” •” ෙ”ඛන ලබාගැ”ම සඳහා ඉ”’ප’ කළ –“ය.

09.  ලං” 2021 මා•“ 29 ෙව“ ”න 10.00 පැයට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” පහත සඳහ” •”නය 
ෙවත ෙගනැ”’ භාර”ය –“ය. ”–’ මා•ගෙය” ලං” ඉ”’ප’ “මට අවසර ෙනාමැත. “මාද 
• ලැෙබන ලං” “ෙ”ප කර• ලැෙ•. 2021 මා•“ 29 ෙව“ ”න 10.00 පැෙ““ පහත සඳහ” 
•”නෙ““ එම අවථාවට පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”ව”ෙ” න’කරන ලද 
“ෙය–“තය” ඉ”’ෙ“ ලං” “’“ෙ“ ”වෘත කර• ලැෙ•.

10.  ලං”, 2021 අෙග–“ 23 ෙව“ ”න ද”වා වලං• ”ය –“ අතර, ලං” •”ෙ”ඛනෙ“ ලබා“ ඇ ආකෘය 
මත ”. “•යන 5.5 ක ව“නාක“” –’ ලං” ඇපකරය” ලං” සමග අ“ණා එ”ය –“ය. ලං” ඇපකරය 
බැං— ඇපකරය” ”ය –“ අතර, 2021 සැ“තැ’බ• 20 ෙව“ ”න ද”වා වලං• ”ය –“ය.

11. ඉහත සඳහ” කරන ලද •”නය න’,

ෛව ෙ’.එ’.ඩ••“. ජය”දර බ–ඩාර,
”ාපෘ“ අ–“,
– ලංකා ෙකා”” - 19, හ”’ “චාර ”’ හා
ෙසෟ“ ප–ධ“ ෙපර“—න’ •“ෙ’ ”ාපෘ“ය,
3 වන මහල, ෙ’.ආ•. ජයව•ධන ම–ථානය,
191, ධ•මපාල මාවත, ෙකාළඹ 07.
– ලංකාව.

”රකථන අංක : +94112680490/+94112680549
ෆැ” අංකය : +94112680490
ඊෙ’” : srilankacovid@gmail.com
ෙව• අඩ”ය : www.pssp.health.gov.lk



20 l 2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදා දැන්වීම් 

පාන”ර, බට“ර මාලල, අංක 12, “’ත “ ප”ං— 
ල’ත ඉසංක මලලෙ—කර වන මම, ”“ඥ සහ 
“’–ධ ෙනාතා ”ෙලචනා මන’ෙ“ මහ’“ය 
”’” •යා සහ“ක කළ අංක 5235 සහ 22-03-2018 
”නැ“ ඇෙට“ බලප–ය ම“” මාෙ” ඇෙට“ 
බලක” ෙලස, පාන”ර, බට“ර මාලල, අංක 7/2 “ 
ප”ං— මලලෙ” බ“ ලාල •— මලලෙ—කර 
යන අය ප’ •“ම 2021-02-25 ”න ’ට ”“ා•’ලව 
අවලං• කරන බව ෙම”” ’ය— ෙදනාටම ’න ගැ”ම 
”—ස “ෙ“දනය කර• ලැෙ•.

“මාසත රා’ ෙ—වා ස“පකාර ණය“ෙ හා 
ඉ“’•“ෙ ස““ය

 E.1.3  ෙ”—ෙ“ සාමාාකා’ තන“ර
“මාසත  රා’ ෙ—වා ස“පකාර ස““ෙ“ සාමාා“කා තන“ර සඳහා ”—ස— බඳවා ගැ”ම සඳහා පහත  සඳහ”  
””ක’ ඇ“ අයෙග” ඉ”—’ප’ කැඳව• ලැෙ.

””ක :
1.   ””ග’  ”•ව”—ලයක වා—ජ, කළමනාකරණ, ආ•–ක ”—ව, ගණකා“කරණය, මානව ස’ප’  කළමනාකරණය, 
”“ය, සමාජ ”—ව යන ”ෂය”  එක” ෙහ ඇ“ළ’ වන ප” ප•චා’ උපා“ය” සමග  ””ග’ වා—ජ/ කා•“ක 
ආයතනයක ”ධායක ම”ටෙ’ වසර 02 ක පළ–”–ද    ෙහ–

2.   ””ග’ ”•ව”—ලයක වා—ජ, කළමනාකරණ, ආ•–ක ”—ව, ගණකා“කරණය, මානව  ස’ප’  කළමනාකරණය, 
”“ය, සමාජ ”—ව යන ”ෂය” එක” ෙහ ඇ“ළ’ වන ප” උපා“ය”  සමග ””ග’  වා—ජ/ කා•“ක ආයතනයක 
”ධායක ම”ටෙ’ වසර 05 ක පළ–”–ද    ෙහ–

3.   කා•“ක ”—ලෙ“ ෙහ උස— තා”ෂණ අ–ාපන ආයතනයක අ—ළ ”ෙ’–ය ””බඳ උස— •“ෙලමාව සමග ””ග’ 
වා—ජ/ කා•“ක ආයතනයක ”ධායක  ම”ටෙ’ වසර 06 ක පළ–”–ද  ෙහ–

4.   ෙපා”ෙගා”ල ජා“ක ස“පකාර සංව•ධන ආයතනෙ“ ”ාපාර කළමනාකරණය ””බඳ •“ෙලමාව සමග  ””ග’ 
වා—ජ/ කා•“ක ආයතනයක ”ධායක ම”ටෙ’ වසර 07 ක පළ–”–ද.   ෙහ–

5.   – ලංකා ජා“ක ස“පකාර  ම–ඩලෙ“ ස“පකාර සංව•ධන සහ“ක ප– උස—ෙපළ සම’•ම සමග ””ග’  වා—ජ/ 
කා•“ක ආයතනයක ”ධායක ම”ටෙ’ වසර 08 ක පළ–”–ද.

   වැ•“ ප’මාණය   :  37,400 - 53,900
      800x10 -  850x10
  ඉහත සඳහ”  ”•ක වැ•පට ස“පකාර ෙකා“ෂ” සභාෙව” අ•මත  “මනා එක“ ව• ඇත.
  ඉ”—’ප’ ෙයා“කරන •” කවරෙ“ ඉහළ ව’පස ෙකළවෙ• "සාමා—ාකා“ තන“ර'' ය•ෙව” සඳහ” කර  

2021.03.05 ”න ෙහ ඊට ෙපර •යාප”ං— තැපෑෙල” ස““ෙ“ සභාප“ ෙවත පහත •”නයට ෙයා“ කළ –“ය.  

ග” සභාප“,
මාස“ත රා’ ෙ—වා  ස“පකාර ණය“ෙ හා ඉ“’•“ෙ ස““ය,
අංක 19, ෙස–ඩ— ෙපෙදස, ෙකාළඹ 12. 
”රකථන  - 0112327640, 0112327643, 0112327649

බප/ජය/ෙකා”ටාව ධ•මපාල මහා —ලය
“ල ගණ” කැඳ•ම

2021 ව•ෂය සඳහා ”—ලෙ“ සපාර”ෂක පහ”ක’ සැප’ 
ෙව•ෙව” ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•. අළ ”—තර හා අය”’ප 
2021.02.15 ’ට 2021.02.19 ද”වා ස“ෙ“ ”නවල ෙප.ව. 8.30 
’ට දහව” 12.30 ද”වා ”—ලය ““’ අංශෙය” ලබාගත හැක.

අය”’ප ගා— ”. 1,000/- .
”ම“’ : භා–ඩාගා’ක : 0719961157

පාස” සංව•ධන ධායක ක“ව,
ෙකා”ටාව ධ•මපාල මහා —ලය,
ෙහාරණ පාර, ෙකා”ටාව.

උක— ර” භා–ඩ ෙව”ෙ’ය
“ාෙ–—ය ෙ”ක’ කා•යාලය ම උක බලප ලබාෙගන 
ඇ“ “/ස ක”තර ”—”කෙ“ ස“පකාර ා”ය බැං— 
සංගමෙ“ අංක 252, ගා— පාර, ක”තර උ“ර, අංක 111 
1/1, ෙක •”ය, ක”තර ද—ණ, ෙනා. 13, ම“ගම පාර, 
ක•—”ද හා ෙනා. 15, ”’’යපළ පාර, පාන”ර යන උක 
ම–ථානවල 2018.03.23 ”න ද”වා සහ 2019.01.01 ”න 
’ට 2019.12.31 ද”වා උක කරන ල”ව ෙමෙත” ෙ•රා 
ෙනාග’ උක ර භ–ඩ 2021.03.27 ෙසන”රා— ”න ෙප.ව. 
10.00 ට “/ස ක”තර ”—”කෙ“ ස“පකාර ා”ය බැං— 
සංග’ ශාලා ප’“ෙ““ ෙවෙ–’ෙ“ ”—ණ• ලැෙ•.

ෙමයට,
“ධාන ”ධායක ලධා“,
“/ස කතර ”—”කෙ“ ස“පකාර ’ා”ය බැං— සංගමය,
252, ගා— පාර, කතර උ“ර.

”රකථන : 034-2237462, 034-2237230, 034-2223233, 
034-2236711, 038-2245111
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2021 ෙපබරවා� 12 ��රා�

�ර � ෙව�
කෘෘ�යා ෙසල �කා  

කතා කර�ග�පහ නග රය ය� අද වන �ට 
ෙකාළ ඹට පම ණ� ෙදවැ�  වන 

��� �කෙ� ප්රධාන නග ර යය. �ට දශක 
ෙදක කට ෙපර �� ණාට වඩා අද ග�පහ 
නග රය ඉතා  කා�ය බ�ල සහ සං��ණ 
නග ර ය�. ජන ග හ න ය ද අ� කය. එෙහ� 
ග�පහ නග රය ප�  කර ���ය මෙ� 
�ෙලා �ට� ෙදක� ගම� කළ ප� අපට 
හ� වන උප ���ය �ථානය වන �ර �ව 
තාම� ගැ� ��ද ර �වය �යැ� ෙනා�ය 
ප්රෙ� ශ ය�. ග�පහ ��� �කෙ� ගැ� 
��ද ර �වය මනා ෙලස �� � � වන �ර-
�ව ග�මා නය අද �� රෙ�ම කතා බහට 
ල�ව �ෙ�. ඒ ෙනාව ෙලාක ෙය� වඳ � 
යන ර� ද�ත ලැ� �� වට ද එ�ව �ෙබන 
ගස� ෙ� ප්රෙ� ශ ෙය� හ� �ම� ෙකාළඹ 
මහ � වර අ� ෙ�� මා�ගෙ� ඉ� � �� කට-
� � ව ලට එ� ගස ඉව� �� මට �� �ම 
යන කාර ණය �සා ය. ඉහත � කාර ණය 
ගැන ෙ� වන �ට ප්රබල සමාජ ක� කා-
ව� බවට ප�ව ඇත. ප� සර �ත කා �� 
crudia zeylanika ෙහව� ගැ� ව හ-
රට අ�ව ප� කරඳ ගස එම �ථාන ෙය� 
ඉව� ��ම තාව කා � කව නතර කර �ෙ�.  
ගස ආර�ෂා කර �� මා�ගය ඉ� � �ම 
ගැන ��ධ ෙයාජනා ඉ� � ප�ව �ෙ�. 

 ෙම�� අ� ෙ�� මා�ගය ඉ� � �ම 
කා�න අව � තා ව�. ප� ස රය ආර �ෂාව 
ද ඇ� කර �� අ� ෙ�� මා�ගය ඉ� �-
�ම වඩා� ��� ය. ඒ ගැන ස�ප්ර � �ක 
මා� සහ නව මා� ඔ�ෙ� ��ධ අද-
හ� මත පළ කළ ද ෙ� ගස ඇ�ෙ� �� 
පාර �ප �ක උ� ම ෙය� ඒ  ගැන ද�නා 
�ර �ව ගෙ� ගැ� ය� ගස ඉව� ��ම 
සහ මා�ග �ාපෘ �ය ගැන ද�ව�ෙ� 
මැද හ� මත ය�. ඔ�� �� ව�  අ� ෙ�� 
මා�ගය ඉ� � � මට ���ධ නැත. එෙහ� 
ඔ�� �ය �ෙ� ගෙ� ප� සර ව� නා ක� 
�නාශ ෙනාවන ප�� මා�ගය ඉ� � �ම 
�� කර�ෙ� න� යහ ප� බව ය. ගැ�-
ය�ෙ� හඬ ගැන ෙසායා බැ�ය ��ය. ෙ� 
ගැන වඩා වැ� �� ම� හා අව ෙබා ධ ය� 
ඇ�ෙ� ඔ� නට ය.  

එ�� අප සමඟ ���ම කතා බ හට එ� 
�ෙ� ග�මා නෙ� සා�ප්ර � �ක ගැ� ත�-
ණ ය� වන උ�� ච�� මා� මහ තාය 

 “අ� ෙගාඩ� කැම �� අ� ෙ�� මා�ග 
හැ�ල ��� ෙවන ව න�. ද�� අ� ෙ�� 
මා�ගය �සා වට ර�� මා�ගය �සා 
ජන තා වට ෙලා� පහ� ව� වෙ�ම රටට 
ෙලා� ව� නා ක ම� ලැ�ණා. ඒ �සා මහ-
� වර අ� ෙ� ග ය� ඉ�ම �� හැෙද�න 
ඕනෑ. ඒ� ෙ� වෙ� ආෙ� �ක ග� �නාශ 
ෙවලා සංව �ධ න ය� �ත ර� වැඩ� නැහැ. 
ඒ �සා ෙ� මා�ගය ඉ� ක රලා, ප� ස ර ය� 
�කලා ෙද�න �යලා මම බල ධා � �ෙග� 
ඉ�ලා �� නවා‘‘            

උ�� මහ තා ෙග� ප� අප සමඟ කතා 
බහට එ� �ෙ� ��ලභ ගස ඇ� ඉඩෙ� 
පාර �ප �ක අ� � ක �  වන හැ�තෑ �ෙ� 
ප� වන �ය �ස ජය ර�න මහ තාය. ඔ� 
පව සන ආකා ර යට �ඩා අව �ෙ� �ටම 
ෙගව�ත පහළ ෙ� ගස ෙ� ආකා ර ය ටම 
�� ඇත. එ� ඔ�� ඒ ගෙ� �ෙ� ෂ �ව-
ය� ෙහා උ��ද �� �මක ව� නා ක ම� 
ෙනා�න �� ය� ගසට ග� �ව ෙය� 
සලකා ඇත. 

“ෙ� වෙ� ග� ෙලාෙක ටම එක� න� 
�ෙය�ෙන ඒ ගස �ෙබන ගෙ� වැ� ය� 
�� හට අ� ෙගාඩ� ආඩ �බර ෙවනවා. 
ඇ�ෙත�ම ෙ� ගස ෙ�රල පාර හද�න 
�� ව�. ගසට ද�� පැ�තට බරව පාර 
හැ� ෙවා� ගහ ෙ�ෙර නවා. ඒකට �ල-
ධා ��ෙ� අව ධා නය ෙයා� ෙව�න ඕනෑ. 
ඇ�ෙත�ම රෙ� ෙගාඩ� තැ�වල �ෙ�ෂ 
ග� ෙ�රල මා�ග ඉ� ක රල �ෙය නව. ඒ 
ගැන ෙසායා බලා ඒවා ආද �ශ යට ෙගන 

මා�ගය ඉ� ක ර�න. ගහ ෙ�ර�න �යන 
ඉ��ම තම� මට කර�න �ෙය�ෙන. 
ෙවන ගහ� න� කප න වට අ� ���ධ 
ෙව�ෙන නැහැ. ඒ� ෙලාෙක�ම එක� 
ෙවලා �ෙයන ෙ� ��ලභ ගස ෙකෙ� 
ෙහා ෙ�ර�න ඕනෑ. මම ��වාස කර-
නවා ජනා � ප � �මා ෙ� ප්ර�ෙනට මැ�-
හ� ෙවලා ෙහා සාධා රණ �ස � ම� ෙද� 
�යලා. ඇ�ත ටම ෙ�වා� මහ �� යට 
���ය පළ කර �න� ඕනෑ. ඇය තම� 
අ�ට ෙ� ගෙ� ව� නා ක ම� එ� �ෙබන 
වැද ග �ක ම� ෙප�නලා ��ෙ�. ගස 
��� තැනට ��� අයට තම�ෙ� ඉඩ �ව-
�� �� ප්රමා ණ ය� මා�ග යට ��ෙනා� 
ගහ ෙ�ර ග�න �� ව�.‘‘   

ප්රෙ� ශෙ� ත�ණ �යා කා � ක ය �-
වන ��ණ ව� ග �ංහ මහතා ෙ� ගැන 
ද�ව�ෙ� ෙමවැ� අද හ ස�.                             

‘‘ෙ� රට ප්රධා නම ෙබා�� ක� පා�� 
එකට ෙමතැන ඉඳ� �ෙලා �ට� හත-
ර� නැහැ. ෙ� තැ�වල ඉ�ෙන ෙ� ගැන 
�ශාල අව ෙබා ධ ය� ඇ� අය. ඒ� ��ම 
ෙකෙන� ෙ� ගැන ගෙ� අයව �� ව� 
කෙ� නැහැ. පාර� හද න ෙකාට ප� සර 
වා�තා ග�ෙන නැ�ද? ෙ� වෙ� ඒවාට 
�ෂය ��ම �ෙයන අය මැ� හ� ෙව�ෙන 
නැ�ද? �යන එක ප්ර�න ය�. ඇ�ෙත�ම 
පාර හදන අය ව� ෙ�ශ පා ලන අ� කා-
� ය ව� වැර �� �යල අෙන� අයට අ� 
ෙහාද ෙගන පැ�ත කට ෙව�න බැහැ. 
රෙ�ම ෙව�ෙන ෙ� ෙ� තම�. වග � ව �� 
සහ �� ව� අය පැ�ත කට ෙවනවා. අෙ� 
ගෙම� ෙවලා �ෙය�ෙන ඒක. ඒ �සා 
අ� ඔ�ෙකාම සා� � කව එක� ෙවලා ෙ� 
වෙ� ෙ�ව� වළ �ව�න ඕනෑ. අ� හ�ෙ� 
එක හද න වට �� �ධව ෙ� ��ෙහ මත ය� 
ඇ� කර නව �යලා වැර� අද හ ස� පැ�-
ෙර නවා. හ�ෙ� එක හද�න අෙ� ��ණ 
සහය පළ කර නවා. ඒ� අෙ� රටට ���-
ය� ග�න �� ව� ෙ� ගස ර��න �යන 
ඉ��ම අ� කර නවා. ෙමතැන ප� ස රය 
එ�ක බැ�ණ තැන� �� හට සංව �ධ නය 
කර�න �� ව�. ඒකට ෙලාකෙ� ඕනෑ 
තර� උ� හ රණ �ෙය නව. �ග� එක ස�� 
කෙළා� එෙහම කර�ෙන ෙකාෙහා මද 
�යල �� �ෂ ණය කර�න �� ව�.‘‘   

�� ණ ෙග� ප� අප සමඟ කතා බ හට 
එ� �ෙ� ර��ක අව�ත මහ තාය.   

‘‘මම �ය �ෙන� ෙ� ගහ ෙමත �� 
ඉව� කර�න එපා �ය ල�. �� සම-
හ� �ය නව ෙ� ගහ ෙමත �� ඉව �ක-
රලා ෙවන� තැනක ෙරාප ණය කර නවා 
�යලා.  ඒ� ඒක �� ෙ��ම සා�ථක 
ෙව�ෙන නැහැ. ගහ අන �ෙ� ෙහලළා 
වැඩ කර�න එපා. ෙමාකද ෙ� ගස �ෙ�-

ෂ�. එෙහම  ගහ� අන �ෙ� දම�න 
එපා.‘‘ 

ඔ� ෙම�ම ගෙ� පැ� �ය� වන 
පැ�� ෙව�ඩ�ෙලා මහතා ද�ව-
�ෙ�ද එවැ �ම අද හ ස�.  ඩ��� � 
එ� �ෙ� ර�න මහතා �ර �ව ගෙ� 
වැ� ෙය� ෙනාෙ�. ඔ� �� උ�ෙ� �ට 
පැ�� ��ග ල  ෙය�. 

‘‘මම ප� ස ර යට ආද රය �සා තම� 
ෙමතැ නට ආෙ�. මම කැම� නැහැ 
ප� ස රය �නාශ ෙවන වට ඒ �සා 
ඕනෑම පාර� හද�න. ඒකට කම� 
නැහැ. ඒ� ෙ� වෙ� ජා�ක වැද ග �ක-
ම� ඇ� ග� ර��න. ඒ වෙ�ම ෙ� 
ගස �ත ර� �යල කතා කර කර ඉදල 
වැඩ� නැහැ. ඒ ගහ ර�න අතර ගස 
ෙබාකර ගැ� මට �� හ� බල�න ඕනෑ. 
එෙහම �ෙණා� අපට ස�� ෙව�න 
�� ව�.                 

�� � �ර ජනා න�ද �� ෙයා ද  ෙ� 
��ලභ ගස �ක ගැ� මට අද හ� 
ෙයාජනා �ස� ඉ� � ප� කළහ.  

‘‘ගහ� කප නවා �යන කාර ණ යට 
වඩා ෙ� ගැන ෙවන� �� හට බල�න 
ඕනෑ. උ� හ ර ණ ය කට මා�ග ය� අසල 
ෙබා� ය� �ෙය නවා. ඒ ෙබා�ය �නාශ 
කරලා පාර� හද�ෙන නැහැ. ෙ� 
ගස ට� �ශාල උ��ද �� ව� නා-
ක ම� �ෙය නවා. ��ලභ ශාක ය�. 
ෙ� ගස ආර�ෂා කර ග�න ඕනෑ. 
�වා�� වහ�ෙ� නම� �� හට ගෙ� 
�� ���ෙග මතෙය මම� ඉ�නවා. 
මෙ� එකම ඉ��ම පාර හද�න. ඒ� 
ගහ කප�න න� එපා.“

උ�ව හ�ෙ� ෙම�ම ග�වැ� 
කා�තා ව � වන ��� ෙනානා මහ-
�� ය ද ගෙ� �ර �� ත භා වය ෙව�-
ෙව� තම හඬ අව� කළාය. ‘‘මම ද�න 
කාෙල ඉඳ� ෙ� ගස ��ණා. ඒ ගහ 
�ෙයන හ� යට ඉ�සර ගෙ� ක� �� 
�ෙ� නැහැ. ��� අය �ත ර� ය�ෙන. 
අෙ� පරණ අය �යන �� හට ෙ� ගස 
අ� �� ප�� ය කට වඩා පර ණ�. මා� 
ෙකාෙහ ව� ෙ� වෙ� ගස� �කල 
නැහැ. ඒවෙ� ගහ� අෙ� ගමට වෙ�ම 
රට ට� ��� ය�.‘‘  

ප� කරඳ ෙහව� කෲ�යා ෙසල-
�කා ගස ඉව� ෙනාකර අ� ෙ�� 
මා�ගය ඉ� � �� �� කළ ��ය ය�න 
�ර �ව ග�වා �  ෙබාෙහා  ෙදන�ෙ� 
අද හ ස ෙ�.

  

�ය �ස 

 ��� ෙනානා 

උ�� 

 �ෙ� ර�න

ර��ක

පැ�� 

��ණ 

ජනා න�ද ��

උ�ත �ණ ව �ධන                
ඡායා�ප  - සම�ත �ර ��        

අ� ෙ�� මා�ගය ඉ�  � �ම කා�න අව � තා ව�. ප� ස රය ආර �ෂාව ද ඇ� කර �� අ�-
ෙ�� මා�ගය ඉ�  � �ම වඩා� ��� ය. ඒ ගැන සා�ප්ර � �ක මා� සහ නව මා� ඔ�ෙ� 
��ධ අද හ� මත පළ කළ ද ෙ� ගස ඇ�ෙ� �� පාර �ප �ක උ� ම ෙය� ඒ  ගැන ද�නා 

�ර �ව ගෙ� ගැ� ය� ගස ඉව� ��ම සහ මා�ග �ාපෘ �ය ගැන ද�ව�ෙ� මැද හ� මත ය�. 
ඔ�� �� ව�  අ� ෙ�� මා�ගය ඉ�  � � මට ���ධ නැත. එෙහ� ඔ�� �ය �ෙ� ගෙ� 
ප� සර ව� නා ක� �නාශ ෙනාවන ප�� මා�ගය ඉ�  � �ම �� කර�ෙ� න� යහ ප� බව ය.
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��� ප්රනා����ෙ� - ෙව�න��ව �ෙ�ෂ

���ය �ෙ�ෂ �. ����ල - ෙකා��කෙ� �ෙ�ෂ

ෙව�න��ව හා ඒ අවට ��� ෙවරළ ආ�තව 
�ව�වන ��යා �ර�ත අසරණ ජනතාවෙග� 
වැ�ෙදනා �වයං ��යාව� ෙලස ෙ� ද�වා 
කරෙගන ආෙ� හා�මැ�සා, �ඩයා, සාලයා 
වැ� ස�� අ� �ලට ෙගන ඒවා අ�ෙ� ෙ�ළා 
කරවල කර එ�� �ය� ෙහා ෙසායාෙගන තම 
��තය ගැටගසා ගැ�ම�. 

ෙ� ජනතාව �නපතාම ෙ� �ං� ම�� අ� 
�ලට �ල � ගැ�ම සඳහා ෙබා�� ��ය� 
ෙවත ෙගා� ඔ�නට සහාය � එම �ං� ම�� 
අ� �ලට ෙහා ෙනා�ෙ� ෙගන ෙ� ���� 
��යාව කරෙගන යන බව අප කළ �ම�මක� 
ඔ�� පැවැ�හ.  

ෙව�න��ව ප්රෙ�ශෙ� මහ ��ද අ�ෙ� 
�යන ලද ෙපා�අ� ��පය� �ම එළාෙගන 
ඒ මත �ං� සාල පැට�� ෙ�ළ�� �� 
වෙයාවෘ�ධ ��ගලය�ෙග� ෙ� ��යාව 

��බඳ ��තර ඇ� �ට ඔ� 
ෙමෙ� පැව�ය.

"මහ�තෙයා අපට �යල 
��ර ��යාව� නැහැ. අපට 
ෙබා�� ග�න ස��� නැහැ. අපට 
බැං�ව�� ණය� ෙද�ෙන� 
නැහැ. ඒ� අ�� ෙ�ශපාලන 
බලධා�� හා මහා ප�මාණෙ� �වර 
ෙබා�� ��ය� ෙ�ම ෙ� රෙ� යම� කාල 
�ල �ව��ය �� ��ස�. ඒ� අෙ� �ක 
බල�න ක��� නෑ.  �ය�න ෙකෙන�� 
නෑ. ජා� ප�ෂ ආග� ෙ�ද ��� ෙනාසලකා 
ජනතාවට ෙ�වය කරන බව �යා බලයට 
එන ��ම රජය�� අ� වෙ� ෙපා���ට 
සහනය� සලස� නෑ. 

හැබැ� ෙ� �ය�ම ෙ�ද නැ�ව තම� අ� 
ය� රජය� බලයට ප� කර�ෙන. අ� ඒ අයව 

බලයට 
ප�කර�න ගහන ක�රයට 

��ප� ෙපාස� ෙ�දය� නෑ. 
බලයට ප�� අය ෙකා�ප�ය� ෙව�� අ�ව 
පාෙර යන ��� තරමටව� ගණ� ග�න 
ෙකෙන� නෑ. ෙ� �ං� මා� ෙ�ළන ��යාව 

ෙනාකර�න අ� බඩ��ෙ� මැෙරනවා. ෙ� 
ෙපා� මා� �ක ෙහායාග�න ෙනාග�නා 
උ�සාහය� නෑ. ඒව ෙගන� ��ධ කරල 
ෙ�ළ�න �නව �ෙලා එක� ��ය� 50කට 
�තර �ල � ෙගන අ�ෙ� ෙ�ළා �න 7�� �තර 
ගෙ� කඩවලට ��ණල �ය� ෙහා ෙහායා 
ග�නවා. 

�ෙලා එක� ��ය� 300කට �තර ��ණ 
ග�ෙතා� අපට ඇ�. ඒ� ව�ෂාව� සමඟම 
අ� අ�ත අසරණ ෙවන අව�ථා �ෙයනවා. 
ෙ�වා ගබඩාකර තබාග�න අපට තැන� 
නැහැ. ඒ �සා ඉතාම අමා�ෙව� තම� ෙ�ක 
කරෙගන ය�ෙ�."

ෙබා�� ග�න ස��� නැහැ. අපට 
බැං�ව�� ණය� ෙද�ෙන� 

බලධා�� හා මහා ප�මාණෙ� �වර 
ෙබා�� ��ය� ෙ�ම ෙ� රෙ� යම� කාල 
�ල �ව��ය �� ��ස�. ඒ� අෙ� �ක 
බල�න ක��� නෑ.  �ය�න ෙකෙන�� 
නෑ. ජා� ප�ෂ ආග� ෙ�ද ��� ෙනාසලකා 
ජනතාවට ෙ�වය කරන බව �යා බලයට 

බලයට 
ප�කර�න ගහන ක�රයට 

දස අත ම එක තැන

බලයට ප� �ණ අය ෙකා�ප�ෙයා් ෙව��
අ�ව ���ල� තරමටව� 
ගණ� ග�න ෙකෙන� නෑ

රජය ම�� ප��ය� (08) 
�ට පා�ෙභා�ක භා�ඩ 
�සක �ල අ� ��ම� සමඟ 
ද��ල නගරෙ� ලංකා 
සෙතාස ෙවෙළඳ ආයතනෙ� 
පා�ෙභා�කය�ට අ�ළ අ� 
කළ �ලට භා�ඩ ��� 
ෙක�� අතර ද��ල ��ධ 
ෙ�වා ස�පකාරයට අය� 
ෙවෙළඳසෙ� ෙමෙත� 
සහන �ලට භා�ඩ අෙල� 
ෙනාකරනා බව ජනතාව 
ෙප�වා ෙද�. 

ලංකා සෙතාස ද��ල 
ෙවෙළඳසෙ� �ශාල වශෙය� 
ප��ය� (08) ෙපරව�ෙ� 
�ටම රජෙ� සහන �ල ගණ� 
යටෙ� භා�ඩ �ල � ගැ�ම 
සඳහා �ශාල පා�ෙභා�ක 
ජනතාව� �� ��� එ� �ය 
අපට �ක ගැ�මට හැ�යාව 
ලැ��. 

පා�ෙභා�කය� �යා ��ෙ� 
තම�ට රජය ��� කරන 
ලද �ල ගණ� යටෙ� භා�ඩ 
�ල � ගැ�මට ද��ල ලංකා 
සෙතාස ෙව�� ලැ�� බවය. 
එ� කළමනාකාරවරයාද �යා 
��ෙ� රජය ��� �� ප�� 

පා�ෙභා�ක භා�ඩවල �ල 
අ�ෙව� ලබා �ම ආර�භ 
කළ බව� �ශාල පා�ෙභා�ක 
ජනතාව� සෙතාස ෙවත 
පැ�ණ භා�ඩ �ල � ගැ�ම 
�� කරනා බව�ය. 

ප�ව අප ද��ල ��ධ 
ෙ�වා ස�පකාර ස��යට 
අය� පා�ෙභා�ක භා�ඩ 
අෙල� කරනා ම��ථානයට 
ෙගා� �ම�ෙ�� එ� 
කළමනාකා��ය පවසා ��ෙ� 
තම�ට ෙමෙත� අ��ෂ 
ම�ඩලෙය� ෙහා ��ධ ෙ�වා 
ස�පකාරෙ� බලධා�ය� 
රජෙ� පාලන �ල ගණ� 
යටෙ� අෙල� කරනා ෙලස 
උපෙද� � නැ� බවටය. 

එම �සා පැර� �ල 
ගණ� යටෙ� භා�ඩ �ය�ල 
අෙල� ��ම �� කරනා බව� 
වැ��රට� ඇය පවසා ��යාය. 

ප�ව අප ද��ල 
��ධ ෙ�වා ස�පකාර 
ස��ෙ� සභාප�වරයාව, 
සාමා�ා�කා�ව�ය 
ෙහා වග�ව �� අය� 

හ��ම සඳහා ��ධ ෙ�වා 
ස�පකාර ස��ය ප්රධාන 
කා�යාලයට ෙගා� �ම�ෙ�� 
එ� උස� �ලධා�ය� �යා 
��ෙ� සභාප�වරයා ෙහා 
සාමා�ා�කා�ව�ය ෙම�න 
හ�� අව�තාව� සඳහා 
කා�යාලෙය� �ටතට ෙගා� 
ඇ� බවය. 

ප�ව එ� බැං� අංශ ඉහළ 
�ලධා�ය� ද��ල ��ධ ෙ�වා 
ස�පකාර ස��ෙ� සභාප� 
ෙ�. �. අෙ�ර�න මහතා 
සමඟ �රකතනෙය� සාක�ඡා 
ෙකාට මා�ට ���� ��ෙ� 
ෙමෙත� රජෙය� එවැ� �ල 
අ� �ම� ෙහා �ල අ�ෙව� 
භා�ඩ �මට ��ධ ෙ�වා 
ස�පකාර ස��යට ද�වා තැ� 
බවය.

සෙතාෙ� බ� �ල අ� ෙව��
ස�පකාර ෙවෙළඳසෙ� 
ගණ� ���

ගා�ල �සා ස�හ

�. එ�. �ෙ���ය - අ�රාධ�ර ම�ම �ෙ�ෂ

ප්ර�� �මාර ධ�මර�න - අරණායක

�. එ�. �ෙ���ය - අ�රාධ�ර ම�ම �ෙ�ෂ

ප්රසා� ��ණමා� - ��තලම �සා ස�හ

හැට� ම�ම �ෙ�ෂ�. එ�. තැ�ගම - ���වැල ස�හ

�. එ�. �ෙ���ය - අ�රාධ�ර ම�ම �ෙ�ෂ

ධ�ම�ස ��ව�ධන - ගා�ල ���� සංචාරක

ම�ෙලා�� �න��ථාපනය කරන ක�දකා� 
�න��ථාපන ම��ථානෙ� �න��ථාපනය � පැ�� ම� 
ෙලා�ය� ම��� ග්රෑ� 3� හා ��ග්රෑ� 180� සමඟ ප��ය� 
(07) ප�ව�ෙ�� අ�අඩං�වට ග�බැ� ෙත�කඩ ෙපා��ය 
ප්රකාශ කෙ�ය. අ�අඩං�වට ග� ��ගලයා ෙත�කඩ ෙපා�� 
වසෙ� ම�ල ව�ෙගාඩ ප්රෙ�ශෙ� ප�ං� 23 හැ��� �ෙ� 
ප�වන එ� ද��ෙය�.

ෙමා� �� ෙලස ම���වලට ඇ�බැ� � ��නා අය� 
වන බව ද ෙපා��ය ප්රකාශ කෙ�ය. ෙමා� �ය �ෙවස අසල 
��ය� ෙපා��ය ම�� ප��ෂා ෙකාට ඇත. ෙමා�ෙ� ක�ස� 
සා��ෙ� �� ම��� ෙසායාග� බව ෙපා��ය ප්රකාශ 
කෙ�ය. ම��� ළඟ තබා ගැ�ම ස�බ�ධෙය� ෙමා�ට �ට 
ෙපර මහා�කරණෙ�ද න�ව� �� ඇ� බව ෙප��ය ප්රකාශ 
කෙ�ය. සැකක� අ�කරණය ෙවත ඉ��ප� ��මට �ය�තව 
���. 

�න��ථාපනය � ඇ��
ම��� ළඟ �යාෙගන

ෙහෙරා�� සමඟ හ� �
'ච�වා' සහ ෙගාලයා 

�මා��

කප�න ��න 
ප��� එෙක� ෙකා� 
ලෑ� අරෙගන ���

අ�රාධ�ර
බ�ධනාගාරයට ෙගනා 
�� මා� හරවා යව�

අ�බල�ෙගාඩ ප�ලකට 
නව �ෙවස�

ත��ෙ�ගම ෙපා�� වසෙ� මාස ��පයක �ට ෙහෙරා�� 
ජාවාර� කළ 'ච�වා' හා ඔ�ෙ� ෙගාලය� ෙහෙරා�� ග්රෑ� 
අටකට ආස�න ප්රමාණය� සමඟ අ�රාධ�ර ෙකා�ඨාස 
අපරාධ �ම�ශන අංශෙ� �ලධා�� ��� සැක�ට 
අ�අඩං�වට ෙගන �ෙ�. 

අ�අඩං�වට ග� 'ච�වා' යන අ�ව�ථ නාමෙය� 
හ��වන ��ගලයා හා ඔ�ෙ� ෙගාලයා ත��ෙ�ගම 
�ල�ථාන ෙපා��ෙ� අපරාධ �ම�ශන අංශයට වැ��ර 
ප��ෂණ සඳහා භාර � �ෙබනා අතර ඔ�� ත��ෙ�ගම 
මෙහ�ත්රා� අ�කරණයට ඉ��ප� ��ෙම� අන��ව ෙ� 
මස 15 වැ�� ද�වා ර��ත බ�ධනාගාරගත කර �ෙ�. 

ප්රවාහන බලපත්ර නැ�ව ඉරන ලද ෙකා� ලෑ� ෙතාගය� 
ෙලා� රථය�� ප්රවාහනය කර�� �� 56 හැ��� ��ගලෙය�, 
ෙකා� ලෑ� ෙතාගය� සහ ෙලා� රථය� ෙපා�අෙ�ෙගාඩ 
ෙගා�ග�ව ප්රෙ�ශෙ�� ප��ය� (07) ප�ව�ෙ� අරණායක 
ෙපා��ය ම�� අ�අඩං�වට ෙගන �ෙ�. අරණායක 
ෙපා��ෙ� ��� අංශෙ� සැරය� ��ප �මාර මහතාට 
ලද ෙතාර�ර� මත ෙගා�ග�ව ප්රෙ�ශෙ� �ෙවසකට යන 
මා�ගයක සඟවා �� ෙලා� රථය අ�අඩං�වට ෙගන ප��ෂා 
��ෙ�� ෙ� ලෑ� ෙතාගය ෙසායාෙගන ඇත. 

අ�අඩං�වට ග� ලෑ� සහ � ෙතාගෙ� ව�නාකම ර�ය� 
ල�ෂ ෙදකකට අ�ක වන බව ෙපා��ය ප්රකාශ කෙ�ය.  

����ය ප්රෙ�ශෙ� ප�ං� සැකක� ෙපා��යට ඉ��ප� 
කර ඇ�ෙ� ෙගා�ග�ව ප්රෙ�ශෙ� ඉඩමක ෙකා� ග� 
ෙදක� කැ�මට � �� බලපත්රය�. එය ප්රවාහනය සඳහා ග� 
බලපත්රය� ෙනාවනා බව ෙපා��ය ප්රකාශ කෙ�ය. සැකක� 
ලබන 16 වැ�� අ�කරණයට ඉ��ප� කරනා �� ෙපා�� 
ඇප මත ��හැර �ෙ�.

අ�රාධ�ර එ�මහ� බ�ධනාගාර �ඳ�ව�ෙ� ආහාර 
සඳහා �මට ෙගනා ම�� ප�ෙභාජනයට ���� ���ය ම�� 
ෙතාගය� නැවත හරවා යැ�මට අ�රාධ�ර බ�ධනාගාරෙ� 
අ��ෂණ කට��තකට ෙකාළඹ �ට පැ�� මහජන ෙසෟ� 
ප��ෂක �ලධා�� ��� ප��ය� (08) �යවර ෙගන �ෙ�. 

බ�ධනාගාරයට ම�� සපයන ෙවෙළ�� ප��ය� 
(08) දහව� ම�� �ෙගන බ�ධනාගාරයට පැ�ණ �ෙ�. 
ඒ අව�ථාෙ� ���� ෙ���ෙ� රාජකා�වල �රතව �� 
�ලධා�ය�ට ෙලා� රථෙය� අ�ක ��ග�ධය� හැ�ම 
ෙ��ෙව� ඔ� මා� නර� ෙවලා වෙ� ෙ�ද ය�ෙව� 
ෙවෙළ��ෙග� �මසා ඇ� අතර ෙවෙළ�� එෙ� � නැ� 
බව පවසා �ෙ�. 

ම�� ෙහාඳ ත��වෙ� ඇ�ද ය�න ප��ෂා ��මට 
මහජන ෙසෟ� ප��ෂක �ලධා�� හ�වට ඔ� ඉ��ප� 
��මට �ලධා�යා කට�� කර �ෙබනා අතර ෙවෙළ�� 
��� �ඳ�ව�ෙ� ආහාර සඳහා �ෙගනැ�� �� ම�� 
ෙතාගය ම�� ප�ෙභාජනයට ���� බව මහජන ෙසෟ� 
ප��ෂක �ලධා�� �ගමනය කර ���. 

අ�ළ ම�� ෙතාගය ම�� ප�ෙභාජනයට ���� බැ�� 
ඒවා �නාශ කර දමනා ෙලස මහජන ෙසෟ� ප��ෂක 
�ලධා�� ෙවෙළ��ට �ෙයාග කර ���. ෙ� �ලධා�� 
ක�ඩායම ෙකාළඹ �ට බ�ධනාගාරෙ� �� කරනා ��� 
ඇ��ජ�� ප ��ෂණ අ��ෂණය සඳහා පැ�ණ ���. 

සමෘ�� �ලධා��යෙ� 
අ� බෑගය 

ය��පැ�ය�� 
ඇ�� උ�සලා
ෙකා��කෙ� පළඟ�ෙ� සමෘ�� බැං�ෙ� සමෘ�� 

සංව�ධන �ලධා��ය� ��යාවට ය�� ��ය� ඇය 
ගම� කළ පාපැ�ෙ� ඉ��පස ���ෙ� �ෙගන �ය අ� 
බෑගය ය��පැ�ය�� පැ�ණ පැහැරෙගන �ය බව �යනා 
��ගලය� ෙදෙදන� �ග�ව ෙපා��ෙ� අපරාධ �ම�ශන 
අංශය ම�� අ�අඩං�වට ෙගන �ෙ�. 

ෙමෙලස අ�අඩං�වට ෙගන ඇ�ෙ� පළඟ�රය 
ෙකා��කෙ� ප�ං� ෙදෙදෙන�. අපරාධක�ව� 
පැහැරෙගන �ය අ� බෑගෙ� බැං� කා�ප� ෙදක�, 
��ය� 7000 �දල� සහ බැං� ෙපා� ෙදක� ද �� බව 
පැ���ෙ� සඳහ� ෙ�. 

මංෙකා�ලකෑම සඳහා ෙයා�ග� ය��පැ�ය හ�නා 
ගැ�ෙම� අන��ව �� කළ �ම�ශනව�� ප� 
සැකක�ව� අ�අඩං�වට ෙගන ඇත. සැකක�ව�ෙග� 
ප්ර�න ���වල� ෙහ�දර� � ෙතාර�� මත අපරාධයට 
ෙයා�ග� ය��පැ�ය සහ ක�ම�ෙතාට ෙමාය කට 
ප්රෙ�ශෙ� කැෙ�ට ��කර �� පැ���කා�යට අය� 
අ�බෑගය ද ෙසායා ෙගන ���.

�ග�ව �ල�ථාන ෙපා��ෙ� �ථානා�ප� ප්රධාන 
ෙපා�� ප��ෂක උදය �මාර ��ල� මහතාෙ� 
උපෙද� මත අපරාධ �ම�ශන අංශෙ� �ථානා�ප� 
ෙපා�� ප��ෂක ෙ�. එ�. එ�. ජයනාත මහතාෙ� 
ෙමෙහය�ෙම� ෙපා�� සැරය� (53223) බ�ඩාර, ෙපා�� 
ෙකා�තාප�ව�� වන �සානායක (37934), හ��ෙන�� 
(88256) යන �ලධා�� වැට�මට එ�ව ��යහ. 
සැකක�ව� අ�කරණයට ඉ��ප� ��මට �ය�තව 
���.

�ෙවස� නැ�ක�� අසරණ ෙලස �ව� � �යා අ�� 
ද� �ෙදන�ෙග� �� ප�ල� ��බඳ 82 - �ෙ�ව�ත ග්රාම 
�ලධා� එ�. එ�. මානව� මහතා ��� �� �ජයාරාමා�ප� 
මහාචා�ය අ�බල�ෙගාඩ �ධ�ම �� ���ව� කර 
උ�වහ�ෙ�ෙ� ඉ��ම මත ෙ�ෙළා�මෙ� �ාපාර අ�ප� 
ල�� හැළඹෙ� මහතා ෙ� �ෙවස ඉ� කර � ඇත.

�ෙ�ව�ත ප්රෙ�ශෙ� ප�ං� එ�. එ�. ඉ��� (63), එ�. 
ඩ���. ගය� (35), ඒ. �ර� (11 වසර), ඒ. �හා� (10 වසර), ඒ. 
සහ�යා (02 වසර) අ�ාපනය ලබන ද�ව� ෙ� �වස ලබා 
ගැ�මට වාසනාව�ත �ය. 

ක�ව���ල �� �ජයාරාමා�ප� මහාචා�ය �ෙ�ෙගාඩ 
අ�යෙ�ව ��ය� ඇ�� මහා සංඝර�නය ෙ� අව�ථාවට 
වැඩම කර ෙස� ��� ස�ඣායනය කර �ෙ�ෂ අ�ශාසනාව� 
ද �� කළ අතර උ� වහ�ෙ� ��� ෙ� කා�යෙ� අගය 
��බඳ  පැහැ�� කෙ�ය. 

ෙම�� ල�� හැලඹෙ� මහතා පැව�ෙ� ඉ��ෙ�� සෑම ග්රාම 
�ලධා� වසමකම �ෙවස� අ�� ප�ල� ෙහා ෙදක� ෙතාරා 
ෙමෙ� �වාස ඉ� කර ෙදන බවට�. ෙ� �ෙවසට අව� බ� 
��� සපයනා බව� ද�ව�ෙ� අ�ාපන කට�� ෙව�ෙව� 
උපකාර කරනා බව� ඔ� වැ��රට� �ය. �වෙ� ය�ර භාර 
ග��� ස�� ක�� වැ�� ඩ���. ගය� මහ��ය පැව�ෙ� 
ෙ� ��කම ජා� ජා�� �ව� ද�න ��කම� බවය. 

වැ� කැ��වලට �ෙරාධය පළ කර�� හා 
වැ� කැ��වලට සහාය පළ කර�� පැව� 
�ෙරාධතා ෙදක� ප��ය� (08) ෙපරව�ෙ� 
හලාවත මාද�ෙ� ප්රෙ�ශ ෙදකක� පැවැ���. 
වැ� කැ��වලට සහාය පළ කර�� පැව� 
�ෙරාධතාව පැව�ෙ� හලාවත ෙකාළඹ 
ප්රධාන මා�ගෙ� මාද�ෙ� පැර� නගරෙ��ය. 
ෙ� �ෙරාධතාවය සං�ධාන කර ��ෙ� 
��කා වැ� කැ��  �� කරනා �ාපා�කය� 
�පෙදන� ��� වන අතර ඒ සඳහා ප්රෙ�ශෙ� 
�ප� රථ �යයකට ආස�න ප්රමාණය� හා එම 
රථවල ෙ�වකෙයා සහභා� � ��යහ. 

ෙම�� වැ� �ාපා�කය� මා�ට �යා 
��ෙ� තම� ෙ� �ය� කැ��  �� කර�ෙ� 

����ලව බව�. ඒ �සා මා� ��� 
ෙ� �ාපාර ජාවාර� ෙලස හැ���ම �ශාල 
වරද� ෙලස ෙප�වා ෙදන ල�. 

�ට අමතරව වැ� �ාපාරව�� ක�ප� 
ග�නා බව �යන ��ෙයාව�ද මා�ට ��� 
කළ �ෙරාධතාක�ව� තම� ෙ� �ෙරාධය 
පළ කර�ෙ� තම�ෙග� ක�ප� ඉ�ලන හා 
වැ� �ාපාර නැවැ��ම සඳහා නායක�වය 
ෙදන රා� ෙනාවන සං�ධානවලට බව�. 
ඉ��ෙ�� තමනට �දහෙ� වැ� �ාපාර ��ම 
සඳහා අව� වට�ටාව රජය ��� සක� 
කර �ය �� බවද ෙ� �ෙරාධතාවයට එ�ව 
�� ධ�ම�� නානාය�කාර මහතා පවසා 
��ෙ�ය.

එකම ගෙ� වැ� කැ��වලට
�ෙරාධය සහ සහාය

වග�� �ර�ත ආකාරයට කට�� කර�� 
අ�රාධ�ර නගරෙ� හ�� ෙකා�� අව�නම� 
ඇ� ��ම සඳහා කට�� කළ බව �යනා 
�ව�ෙ� ප්ර��ධ �� සමාගමකට හා රජෙ� 
��හලක ��වරය�ට එෙර�ව ��ය 
�යා�මක ��මට අ�රාධ�ර මහ නගර 
සභාව �යවර ෙගන �ෙ�. 

අ�රාධ�ර මහ ��ෙ� ��� �ව�ෙ� 
ප්ර��ධ �� සමාගම�� ෙකා�� - 19 
ව�රසය වැල�� ෙ�වකය� �ස� ප��ය� 
හ��ෙම� අන��ව එම ආයතනෙ� 
ප�පාලනය හා ෙ�වකය� වග�� �ර�තව 
කට�� කර �ෙබනා බව අ�රාධ�ර නාග�ක 
ෙසෟ� ඒකකය තහ�� කරෙගන ���. 

ෙ� ��ල සමඟ අ�රාධ�ර නගරෙ� 
ෙකා�� ආසා�තය� 45 ෙදන� පමණ 
අ��� වා�තා � �ෙබනා බව ෙසෟ� 
අංශ ප්රකාශ කරනා අතර අ�රාධ�ර ප්රධාන 
ෙපෙ� පාසලක ��වරය� �ය ��ය �.�.
ආ�. ප��ෂණය �� කර �ෙවෙ� ��ය� 

ෙ�වයට වා�තා කර�� හා අමතර ප�� 
පැවැ��ෙම� පාස� ප�ධ�ය �ළ� 
අව�නම� ඇ� � �ෙබනා බව නගර සභාව 
ප්රකාශ කෙ�ය. 

එම ���ම� සමඟ අ�ළ පාසෙ� ප�� 
කාමර අට� තාවකා�කව වසා දමා ඇ� අතර 
��වර ��ව�ය� 12� ඇ�� �� ���ය� 
67� �වයං �ෙරාධායනයට ෙයා� කර �ෙ�. 

අ�රාධ�ර නගර �මාව �ළ ෙකා�� 
අව�නම� �තාමතා ඇ� ��ම 
ස�බ�ධෙය� අව� ��මය කට�� ��මට 
ඉ��ෙ�� අ�රාධ�ර �ල�ථාන ෙපා��යට 
පැ���ල� ඉ��ප� කරනා බව නගර සභාව 
පවසන අතර ෙ� ��බඳ අ�රාධ�ර මහ නගර 
සභාෙ� නාග�ක ෙසෟ� ඒකකෙ� ප�පාලන 
මහජන ෙසෟ� ප��ෂක ජය�ප� බ�ඩාර 
මහතාෙග� කළ �ම�මක� �යා ��ෙ� එම 
��� ��බඳ අ�යනය කර�� ��නා බව� 
ඉ�� ප්රග�ය අ�ව කට�� කර අව� �යවර 
ග�නා බව�ය.

ෙසෟ� �� කැ� 
�� ආයතනයකට සහ 
��වරය�ට න�

හැට� ම��අ��ව ව�යාෙ� 
ඉ� කර ඇ� ��� ෙ�ව�ථානෙ� 
තැ�ප� ��ම සඳහා සක� කරනා 
ලද ෙ�ව ප්ර�මා හා ෙ�ව ආභරණ 
එම ෙ�වාලය ෙවත ප��ය� 
(08) �ය ෙපරහැර�� වැඩම 
කරවන ල�. එම ෙ�ව ප්ර�මා හා 
ෙ�ව ආභරණ හැට� ��ෆ්ර� �ර 
ප��� ෙ�වාලෙ� �ට හැට� 
ම��අ��ව ෙ�වාලය ද�වා වැඩම 
කර�ම �� කළ අතර ෙ� ෙ�ව 
ප්ර�මා එම ෙ�ව�ථානෙ� තැ�ප� 
��ෙම� අන��ව එ� ෙ�� 
උ�සවය පැවැ��මට �යවර 
ග�නා බව එම ෙ�ව�ථානෙ� 
�ජක�මා පවසා ��ෙ�ය.

හැට� ම��අ��ව ��� ෙ�ව�ථානයට
ෙ�ව ප්ර�මා වැඩම කර�ම�ෙගාඩ ෙපා�� වසෙ� 

පැ��යවල ඇළ පාෙ� 
ප��ය� (04) දහව� ගම� 
කර�� �� කා�තාවකෙ� 
ඉ��ප�� ය��පැ�ය�� 
පැ�� ත�ණය� ෙදෙදන� 
ඇයෙ� ෙගල බැඳ �� ර� 
මාලය කඩාෙගන පලා ෙගා� 
ඇත. 

එ�� එම කා�තාව තම ර� 
මාලය �ක ගැ�මට උ�සාහ 
කළ අව�ථාෙ� ර� මාලෙය� 
ෙකාටස� පමණ� ඔ�නට 
�ෙගන යෑමට හැ� � �ෙ�. 

ෙ� ස�බ�ධෙය� 
�ෙගාඩ ෙපා��යට කරනා 
ලද පැ���ල� අ�ව වහා 
�යා�මක � එම ෙපා��ෙ� 

�ලධා�� කරන ලද ප��ෂණ 
අ�ව ය��පැ�ය කඩවත 
වෑබඩ ප්රෙ�ශෙ� �ෙවසක �� 
අ�අඩං�වට ගැ�මට හැ� � 
ඇත. 

අන��ව ය��පැ�ෙ� 
��ක�ෙග� කරනා ලද ප්ර�න 
���වල� ය��පැ�ය �ෙගන 
�ය අය �යඹලාෙ� �ගහව�ත 
ප්රෙ�ශෙ�� අ�අඩං�වට 
ෙගන ප්ර�න ��ෙ�� 
ඔ�� ෙදෙදනාට සහාය 
�� තව� එ� ත�ණය� 
�ෙගාඩ කෑරගල ප්රෙ�ශෙ�� 
අ�අඩං�වට ගැ�මට හැ� � 
�ෙ�. ඔ�� �ෙදනාම අ�. 30 
- 32 වය� කා�ඩෙ� අය බව 
හ�නාෙගන ඇත. 

ර� මාලය� ෙකා�ලකෑ 
සැකක�ෙවා අ�අඩං�වට
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��ධ ජන ෙකාට� වාසය කරන ලාංෙ�ය සමාජෙ� �ය� ජන ෙකාට�වල ආදරය සහ 
��වාසය හෘදයාංගමව �නාග� නායකය� �කගැ�ම ��ලභය.ඩ�� ෙ�නානායක මහතා 
සැබ��ම එව� ��ලභ නායකෙය�.“ජනරංජන ජනනායක”ෙල�� ෙගෟරව�යව හැ��� 

ඩ�� ෙ�නානායක මහතා ���ට ගණෙ� රා� තා��කෙය�. උ�� �ණ දහ�� ���� 
අවංක කා��ක මානව �තවා� ස� ��ෂෙය�. එෙම�ම ප�බට ෙනා� ෙ�ශපාලන නායකය� 
වශෙය� ෙමරට ෙ�ශපාලන ඉ�හාසයෙ� නම තැ�ෙව�.

ෙගා�ක� හා ඉඩ� ඇම�කම න� � එම පද� තම� ෙවත පැෙවෙර�� �ෙද�ම ඩ�� 
ෙ�නානායකය� ��ෙ� එම�� තම� බැබ�මට ෙනාෙ�. ග���ස ශා�ත ෙතාම� ��හෙල� 
��ක අ�ාපනය ලැ� ඔ� ඉෙග�මට ෙම�ම ��ධ �ඩාව�ටද ද�ක� පෑෙ�ය. වැ��ර 
අ�ාපනය සඳහා එංගල�තෙ� ෙ���� සරස�යට ඇ�� � ඔ� කෘ� ක�මය ��බඳ උස� 
උපා�ය� ලබා ඔ� ��යද හ�රා බැ��ට� �භාගය සම�ව අ���ඥය� ෙලස ෙමරටට 
පැ��ෙ�ය.  �ය �යාණ�ෙ� අ�පාෙ� ය�� ෙ�ශපාලනයට ��ෙසන ෙලස ��� ප�ෙ� 
�තව�� ෙම�ම ����වහ�ෙ�ලාෙ� ඉ��ම ප�� 25 හැ��� ත�ණය�ව ��ය� 1936 
වසෙ�� ��ගම අ�න සඳහා තරග කර ජයග්රහණය ලැබ රා� ම�ත්රණ සභාවට ෙ�� ප� �ය. 
�ය ෙයා�� �ෙය��ම ලංකා ජා�ක සංගමයට එ�� ඔ� 1939 වසෙ�� එ� සමෙ�ක��රයට 
ප��ය. 1947 ෙසා�බ� ෙකා�ෂ� සභාෙ� ��ෙ�ශය අ�ව ��� ලංකා පා��ෙ���ෙ� 
�ෙයා�ත ම�� ම�ඩලෙ� ��ගම අ�න තරග ෙකාට වා�තා ගත වැ� ඡ�ද සං�ාව�� ජය 
ලබා �ය �ය �යාණ� � � එ� ෙ�නානායක මහතාෙ�  නායක�වෙය� ���ව� ලැ� �දහ� 
ලංකාෙ� ප්රථම ඇම� ම�ඩලෙ� කෘ� ක�ම හා ඉඩ� ඇම� �රයට ප��ය. �යාෙ� කෘ�කා��ක 
ප්ර�ප��ය� අ�ාපනෙය� ලබා ග� ��ම� භා�ත කර ෙ��ය ජනතාවට ෙසත සැල�ම ඩ�� 
ෙ�නානායකය� තම අර�ණ කරග�ෙ�ය. ඊට අමතරව ඉ��යාගල ��� බලාගාරය, ��රාන 
�� ක�හල හා අ�පාර හා� ��හල වැ� සංව�ධනා�මක �යා මා�ගද ඔ�ෙ� ෙ�වාව� අතර 
�ය. සැබ��ම ��ප� ජනතාවෙ� හදගැ�ම හ�නාග� ත�ණ නායකයා කාෙ�� ප්රශංසාවට 
ල��ය.

1952 මා�� 22 වැ�� �ය �යාණ�ෙ� හ�� අභාවෙය� ��� අග්රාමා� �රයට ප�� ඩ�� 
ෙ�නානායකය� ඇමැ�වරය� වශෙය�ද ෙමරට කෘ� ක�මය නගා ��වා ආහාර අ�� ෙ� 
රට �වයංෙපා�ත ��මට �� උ�සාහය� ��ෙ�ය. වැව� �ගැබ� ගම� ප�සල� සංෙ�ත 
කරග� �වහ� සමෘ��ම� �හැ� ෙ�ශය� ����ම ��ක අර�ණ ෙ� සලකා කට�� කළ එ�මා 
��වර�ම � ලංකාෙ� අගමැ� පද�ය ෙහබ�මට තර� වාසනාව�ත �ය.

කෘ�කා��ක ෙ�ත්රයට ඩ�� ෙ�නානායකය�ෙග� ලැ�� ��� �යක�වය වඩා� පැහැ�� 
ව�ෙ� 1965-70 �ගෙ� � “හ�ත ��ලවය” ඔ�ෙ� අ�කරය�� ලබා ග� � ඵල�ව 1965-70 
�ගය සම�ත සහ� ��පාදනය 1965 � �� �ස� දසල� 36 ප්රමාණය 1970 වන �ට �ස� 
දසල� 77 ද�වා �යයට �යයකට� වඩා වැ� ප්රමාණය�� වැ� �ය එය ඒ වන �ට ජා�ක සහ� 
අව�තාවෙය� ෙහව� �වයංෙපා�ත ඉල�කෙය� 74 � � අතර සැල�� සහගත වැඩ��ෙවළ 
අඛ�ඩව ඉ��යට ෙගන �ෙ� න� 1972 වන �ට �වයංෙපා�ත ඉල�කය � ලංකාව ජය ගැ�මට 
හැ�යාව ���.අවාසනාවකට 1970 � බලයට ප�� රජය ඩ�� ෙ�නානායක රජය හ�ත 
��ලවයට �� ප්ර�ඛ�වය ලබා ෙනා� ඉඩ� ප්ර�සං�කරණය ඔ�ෙ� �වෙ��ය ඉඩ� �� පං�ය 
�නාශ ��මට ග� �යවෙ� අවසාන ප්ර�ඵලය �ෙ� ද�� ආහාර �ඟයකට ��මහ� � ලංකාවම 
1975 පමණ වන �ට ෙගා�� �මය. තවද ඩ�� ෙ�නානායක මහතා සාමා� ජනයාට සහන �ලට 
�� හා� ෙ�� ෙදක ෙව�වට එක ෙ��ව� ෙනා�ෙ� ලබා �මටද කට�� කළ සහන �ලට �� 
හා� ෙ�� ෙදෙ� �ල  හා� ෙ��වක �ලට වඩා අ� �ය.ඒ අ�ව එ� �ට ඩ�� ෙ�නානායකය� 
සාමා� ජනයා අතර “බ� �� �යා” න�� හ��ව� ලැ�ය. 1965 -70 කාල ප��ෙ�දෙ�� ඩ�� 
ෙ�නානායක රජය හ�ත ��ලවය �යා�මක ��ෙම� ෙනානැව� මහවැ� සංව�ධන ම�ඩලය 
�ථා�ත කර මහවැ� සංව�ධන �ාපාරෙ� ප්රථම �ාපෘ�ය ෙලස ෙබාවතැ�න ��� බලාගාරය 
ඉ� ��ම සඳහා ජලය ෙගන යෑමට මහ�වර ෙපා�ෙගා�ල ජලාශය ඉ� ��ම ආර�භ කර� 
ලැ�ෙ�ය. මහවැ� ජලය උපෙයා� කරෙගන ෙමෙත� වගා  ඉඩ� අ�කර හය ල�යකට වා� 
මා�ග පහ�ක� සැප�මට ඒ වන �ට වගා කර�� �� තව� අ�කර ල� �නකට ෙදක�නයම 
වගා ��ම සඳහා ජලය සැප�ම� සැල��කර ���. එෙම�ම එයට සමගා�ව එවකට රටට 
අව� � ���ය සැප�ම සඳහා ජල ��� බලාගාර ප�ධ�ය� ඉ�කර�� නව නගර හා ජනපද ඉ� 
��ම� එම මහා සංව�ධන ෙයාජනා ක්රමෙ� අ�වා�ය අංගය� �ය.

ඩ�� ෙ�නානායකය� සෑම �ෙටකම අෙනකා ඔ��ෙ� ව�නාකමට අ�ව ෙගෟරවයට පාත්ර 
�ය �� යැ� තරෙ� ��වාස කළ අය� �ය. ජා� ආග� �සා ��ෙව�� ව�ග ෙනාකළ �� 
යැ� ඔ� පැව�ය.ඔ� තම ��තනෙ�ම ප්රබල �බර� ප්රජාත�ත්රවා�ෙය� �ය.ෙබා� උ�මය 
���ෙම�ලා කට�� කළ අ� ජා�ක ආග�ක ල��ක ජනෙකාට�වලද සාධාරණ අ��ය �මට 
ඔ� ���ෙටක� ප�බට ෙනා�ය. �ය� වාද ෙ�දය�ෙග� ෙතාර එ�ස� � ලංකාව� ඔ�ෙ� 
එකම ��නය �ය. ජා�ක සම�ය  ආග�ක සහ�වනය සැම�ටම අගය කෙ�ය. 1966 � ඩ�� 
ෙ�නානායක රජය ��� � ලංකා ෙ�ශපාලනය ඔ� �ව�� �� �ංහල - ද්ර�ඩ මතෙ�ද අවස� 
කර�නට ද්ර�ඩ භාෂාව බ�තරය� ��න  ප�පාලන භාෂාව ෙලස ද්ර�ඩ භාෂාව තැන� ලබා 
�මට“ද්ර�ඩ භාෂා ���ධාන පනත” ඉ��ප� කළ අතර එය �යා�මක ��මටද ඩ�� ෙ�නානායක 
රජයට හැ� �ය. න�� ���ධ පා�කය� “ඩ��ෙ� බෙ� - මසල වෙ�” වැ� සට� පාඨ 
�ය��  ජනවා��ක ගැට�ව �ස�මට තව� �යවර� ඉ��යට තබ�� ඩ�� ෙ�නානායක - 
ෙච�වනායග� ���ම ම�� බලය ���� ම�ට�� ෙබ� හැ�මට පා��ෙ��� පනත� ම�� 
1968 � ෙයාජනා කර� ලැ�ය. ඇතැ�� ෙමම ���ම බ�ඩාරනායක - ෙච�වනායග� ���ම 
හා සමාන කර�නටද අද වන�ට� උ�සාහ දර�.න�� බ�ඩාරනායක - ෙච�වනායග� ���ම 
ම�� ෙයාජනා කර� ලැ�ෙ�  රට සභාව� වන අතර අව� න� එම රට සභාවලට තම අ�මතය 
ප��  �මාව� ඉ�මවා ය�� එ�ෙනකට එ� �මට  �වද හැ�වන ෙලස ���ධාන ෙයා� 
���. න�� ඩ�� ෙච�වනායග� ���ම ���� සභාව� වන අතර එම ���� සභා සඳහා 
ඩ�� ෙ�නානායක රජෙ� එ� �� ෙකාට�ක�ව� 
� ප්රධාන ද්ර�ඩ ෙ�ශපාලන ප� ෙදක� �ංහල 
ජා�වාදෙ� එවකට අ�තය ෙලස සැල� රාජර�න 
මහතාෙ� ජා�ක ���� ෙපර�ණ� ��න�ව 
��යහ. එෙහ� එම �ව�ණමය අව�ථාව 
රටට අ��කර�� රට �ළ ජා�වා� �ෙරාධය 
�සා සැබෑ ප්රජාත�ත්රවා�ෙය� ෙලස ඩ�� 
ෙ�නානායක මහතා ���� සභා පනත ඉ�ලා 
අ�කර ග� අතර නැවත� ද්ර�ඩ ෙ�ශපාලන 
ප� �ප� ෙ�ශපාලනයට ත�� �මට ෙමය 
ෙ��ව� �ය. උප��ම ධනවෙත� �� �� 
වර�ම අගමැ� �රයට ෙ��ප� � ඩ�� 
ෙ�නානායකය� �ය යන �ට බැං� ��ෙ� 
�� �දල ��ය� හාර�ය ගණන� බව 
සඳහ� ෙ�. ෙ�ශපාලනය �වන වෘ��ය� 
කර ෙනාෙගන ග� ෙ�වය� ෙලස ඉ� කළ 
ෙ�නානායක මහතා ��� ෙ�දය�� ෙතාරව 
� ලාං�ක සැමෙ� ආදරයට සහ ග��වයට 
අද� ල�ෙව�. 

���. න�� ඩ�� ෙච�වනායග� ���ම ���� සභාව� වන අතර එම ���� සභා සඳහා 
ඩ�� ෙ�නානායක රජෙ� එ� �� ෙකාට�ක�ව� 
� ප්රධාන ද්ර�ඩ ෙ�ශපාලන ප� ෙදක� �ංහල 
ජා�වාදෙ� එවකට අ�තය ෙලස සැල� රාජර�න 
මහතාෙ� ජා�ක ���� ෙපර�ණ� ��න�ව 
��යහ. එෙහ� එම �ව�ණමය අව�ථාව 
රටට අ��කර�� රට �ළ ජා�වා� �ෙරාධය 
�සා සැබෑ ප්රජාත�ත්රවා�ෙය� ෙලස ඩ�� 
ෙ�නානායක මහතා ���� සභා පනත ඉ�ලා 
අ�කර ග� අතර නැවත� ද්ර�ඩ ෙ�ශපාලන 
ප� �ප� ෙ�ශපාලනයට ත�� �මට ෙමය 
ෙ��ව� �ය. උප��ම ධනවෙත� �� �� 
වර�ම අගමැ� �රයට ෙ��ප� � ඩ�� 
ෙ�නානායකය� �ය යන �ට බැං� ��ෙ� 
�� �දල ��ය� හාර�ය ගණන� බව 
සඳහ� ෙ�. ෙ�ශපාලනය �වන වෘ��ය� 
කර ෙනාෙගන ග� ෙ�වය� ෙලස ඉ� කළ 
ෙ�නානායක මහතා ��� ෙ�දය�� ෙතාරව 
� ලාං�ක සැමෙ� ආදරයට සහ ග��වයට 
අද� ල�ෙව�. 

එජාපෙ�
ෙහාඳම කාලය
ඩ�� �ගය ද?

ෙකා� සං�ධානය ��� ���� ෙකා��ෙ� මහජන 
ෙපර�ණ න�� �ය ෙ�ශපාලන ප�ෂය ෙමරට 
�යාප�ං� කෙ� 1989 � ය. ඉං�� බ�� ෙක�ෙය� 

�.එ�.එ�.�. (People's Front of Liberation Tigers) යැ� හ��ව� 
ලැ��.

ෙමම ප�ෂය හ��වා�ම ෙව�ෙව� ෙකා� සං�ධානය ෙකාළඹ � මා� 
හ�ව� පව�ව� ලැ�ය. ඊට එවකට පැවැ� රණ�ංහ ෙ�ම�ස ආ��ෙ� 
අ�ග්රහය හා අවසරය ලැ��. ර� පැහැ� ප��ෙ� ෙකා�යාෙ� �ස 
ෙමම ප�ෂෙ� ලාංඡනය ෙලස හ��වාෙද� ලැ�ය. ෙකා� සං�ධානය 
අ�මැ�ෙය� ෙයාජනා කළ නාමය මැ�වරණ ෙදපා�තෙ���ව ම�� 
ලබා��හ.

ෙකාළඹ පැවැ� මා� හ�වට ෙකා� සං�ධානෙ� ෙ�ශපාලන 
�යාචා�ය ඇ�ට� බාල�ංහ�, නව ප�ෂෙ� ෙ�ක� ෙයා� යන අය 
සහභා� �හ. එ� � සඳහ� කළ වැදග�ම කාරණය ව�ෙ�, ෙ�ශපාලන, 
ස�න�ධ සං�ධානය� � ෙදමළ ඊල� ���� ෙකා� සං�ධානය ���� 
ෙකා� ජනතා ෙපර�ණ න�� ෙ�ශපාලන ප�ෂය� ෙලස � ලංකා රජය 
අ�මත කර �ෙ�.

ඒ සමඟ ���� ෙකා� සං�ධානෙ� ස�න�ධ අංශය ද එෙල��ම 
�යා�මක �ය. ෙදමළ ඊලා� ���� ෙකා� සං�ධානය නමැ� ජා�ක 
���� සං�ධානෙ� නායකයා ෙලස�, ස�න�ධ අංශෙ� ප්රධා�යා 
ෙලස� ෙ����ෙ� ප්රභාකර� �ගටම කට�� කෙ�ය. 

���� ෙකා� ජනතා ෙපර�ණ නමැ� ෙ�ශපාලන ප�ෂෙ� සභාප� 
ෙලස මෙ��ද්රරාජා ෙහව� මහ�තයා ද ෙ�ක� ෙලස ෙයාගර�න� ෙයා� 
ද කට�� කර� ලැ�ය. ෙමම ප�ෂය ����ෙම� ප�  උ�� නැෙගන�ර 
පළා� සභා මැ�වරණය ය�� පැවැ��වෙහා� ඊට තරග කර�ෙ� �� 
මා�ෙ��� ඇ�ට� බාල�ංහ�ෙග� �ම�හ.

ඇ�ට� බාල�ංහ� එම ප්ර�නයට ඉතා ප්රෙ�ශෙම� ���� ��ෙ�ය.“ 
පළා� සභාව එ�තරා අ�� ඵලය� ෙලස ��ෙගන මැ�වරණයට තරග 
කරනවා. ෙදමළ ඊලා� ජනතාවෙ� ��ණ සහය ෙකා� සං�ධානයට ඇ� 
බව ඔ�� ��ම සඳහා ෙමම පළා� සභා මැ�වරණය භා�ත කරනවා.“ යැ� 
�ය�� ඇ�ට� බාල�ංහ� තව� ක�ණ� පැහැ��ව සඳහ� කෙ�ය, 
ෙකා�ෙ�� ෙදක� ඉ�කර�නට ආ��ව �යවර ගතෙහා� පමණ� 
පළා� සභා මැ�වරණයට තරග කර�ෙ�. එම ෙකා�ෙ�� �ම��� 
මා�ෙ��� �ම� �ට ලබා�� ���ෙ� රා�තා��කභාවය�ද ද�නට 
���.

 පළ� වැ�න ඉ��ය හ��ව ��ම��ම �ටමං කළ ���. ෙදවැ�න 
��ත මැ�වරණය� ��� ඉ��ය හ��ව ��� බලයට ප�කළ  
උ�� නැෙගන�ර පළා� සභාව ���වා හැ�ය ���. ඉ�ප�ව� අ� 
මැ�වරණයට තරග කර�ෙ�. යැ�ද බාල�ංහ� සඳහ� කෙ�ය. ඉ��ය 
හා � ලංකා ආ�� �ය අව�තාවය මත ඇ�කරන ලද ���ම�, 
එ� ප්ර�ඵලය� � ඉ��ය හ��වට හා පළා� සභාවට ආ��ව ලවාම 
�යවර� ගැ�ම ෙකා��ෙ� රා�තා��ක උපක්රමය �ය. � ලංකා රජය 
හා ෙකා� සං�ධානය අතර � අරගලය උපෙයා� කරෙගන ඉ��ය රජය 
ඵල ෙනළ�නට �ය.

ෙ� අතර � ලංකා රජය හා ඉ��ය රජය අතර � �තල ��ධය උපෙයා� 
කරෙගන ෙකා� ඵල ෙනළාග�නට �ය. පළා� මැ�වරණයට තරඟ 
කර�න ��න� යැ� සඳහ� ��ම�, ���� ෙකා� ජනතා ෙපර�ණ 
ෙ�ශපාලන ප�ෂය� ෙලස �යාප�ං� ��ම� ෙකා��ෙ� රා�තා��ක 
�යා�මය�.

ෙ�ම�ස රජය සමඟ සාක�ඡා ��ෙ� � තම� �ෙද�ම ස�න�ධ 
සං�ධානය� පමණ� ෙනාෙව� ෙමය ෙ�ශපාලන ස�න�ධ සං�ධානය� 
බව ෙකා� ඔ��කර�නට �ය. මඩකල�ව, ව��යාව, අ�පාර වැ� 
����ක ෙකා��ෙ� පාලනයට ල��ය. එම ����කව�� ඉ��ය 
හ��ව ඉව�ව�නට� ෙපරා�ව ඔ�� සමඟ එ�ව කට�� කළ ෙදමළ 
සං�ධාන ඉව�ව ය�නට �ය.

ඉ��ය හ��ව ඉව��ම� සමඟ එම ප්රෙ�ශ �ළ ජංගම සංචාරෙ� 
�රත�මට �ය ෙපා��යට හා හ��වට ෙකා��ෙ� ප්රහාරය�ට ල��ය. 
ඉ��ය හ��ව ඉව� � ප්රෙ�ශ හ��වට අ�ප�කර ග�නට ඉඩ ෙනා�ය 
��� යැ� ප්රභාකර� �ෙයාග කර�නට �හ. මඩකල�ව ����කෙ� 
ෙකා� �ය �ල ඇ�� ��� ආ�ධ ස�න�ධව සංචාරය කළහ. ජංගම 
�ර ෙ�වාවල �රත �හ. සමහර ප්රෙ�ශවල හ��වට ෙපා��යට �ය 
කඳ��ව�� එ�යට එ�නට ෙකා��ෙග� අවසර ගත��ව ���.

මඩකල�ව, ව��යාව, අ�පාර  ����කවල ��ඝ කාලයකට ප� 1989 
� න�ත� උ�සවය උ�ක�ෂව� ෙලස පැවැ���. � ලංකා හ��ව හා 
ඉ��ය හ��ව ර��� ප����ම තහන� කර ���. ඉ��ය හ��ව 
ඉව�ව යාම �සා �ඩා ද�ව� ර��� ප��කර�� ස�� �හ.

ඉ�ප� ෙකා� ෙ�ශපාලන �ායාචා�ය ඇ�ට� බාල�ංහ� හා 
ෙයාගර�න� ෙයා� ත��නා� මහ ඇමැ� ක�ණා�� හ��ම ��ස 
ත��නා�වට �යහ. එම හ�ෙව� ප� ක���� මා� හ�ව� 
පැවැ��ය.

“ෙකා��ට ජනතා සහය �ෙබනවා. එය සනාථ ෙකෙරන ��ෙයාව� 
මම ��වා. ඔ�� පව�වන ලද ��යකට �ශාල ��ස� �� උන��ෙව� 
සහභා� � ��� මා ��වා.“ යැ� ක�ණා�� �ය�නට �ය. ෙකා� 
සං�ධානෙ� �ෙයා�ත�� සමඟ පැය එකහමාරක කාලය� සාක�ඡා 
කළා.

ෙදමළ ඊලෙ� ��ර සාමය� ඇ� කර�නට�, ෙදමළ ඊලා� ජනතාවට 
ස�කා�ක ආර�ෂාව�, ෙසෟභා�ම� අනාගතය� ඇ�කර�නට මඟ 
සැල��ය ��� යන ෙ�මාෙව� ෙමම සාක�ඡාව පැවැ��ණා යැ�ද 
ක�ණා�� �ෙ�ය.

එ�ට මා�ෙ��ය� ප්ර�නය� නග�� ෙකා� සං�ධානෙ� 
�ෙයා�ත�� සමඟ පැවැ� සාක�ඡාව ගැන ඔබට ��වාසය� 
�ෙයනවා�� �ම�ෙ�ය. මෙ� �හා බැ�වාම ඒ බව ෙ��ෙ� නැ��� 
ක�ණා�� �නා�� ���� �ම�ෙ�ය. ෙකා� �ෙයා�ත�� සමඟ 
පැවැ� සාක�ඡාව ගැන නව ���යට ෙගා� අගමැ� �.�.�ං  ��ව� 
��මට අදහ� කරන බව� ඔ� �ෙ�ය.

1989 ව�ෂෙ� පට� �යාප�ං� ෙ�ශපාලන ප�ෂය�ව පැවැ� 
ෙකා� සං�ධානය අවලං� ප�ෂය� බවට ප��ෙ� වා��කව ප�ෂෙ� 
�යාකා��වය ��බඳ �ය�ය�� ඉ��ප� ෙනා��ම ෙ��ෙව�. ඒ අ�ව 
2012 ව�ෂෙ� � එම ප�ෂය අෙහා්�ය �ය. 

ෙකා�� හැ� 
ෙ�ශපාලන ප�ෂය

සාම 
���ම 
අ�ෙ� 

 ෙ�. ප�මනාද�

 �.ච�ෙද්ර�කර

ෙයාගර�න� ෙයා�

 ඇ�ට� බාල�ංහ�
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ෙ�ශපාලනය හා ස�බ�ධ ඔෙ� �� අපට එව�න.
සං�කරණය - උ�ත �ණව�ධන ‘ෙ�ශවංශය’, �න�ණ, අංක 35, ෙ�� හ��, �.ආ�. �ජයව�ධන මාවත, ෙකාළඹ 10.

ෙමම �ය� �� සංවාදයට �වෘත බව සලක�න.

සං�කරණය - උ�ත �ණව�ධන
deshawanshaya@lakehouse.lk

  එ�. තා��

 ��ඥ එ�. එ�. ජය��ය

� ලංකා ප්රජාත�ත්රවා� සමාජවා� ජනරජෙ� ආ��ක්රම 
�ව�ථාෙ� 14(1) (අ) අ� �ව�ථාව ප්රකාරව සෑම 
�රවැ�ය�ටම භාෂණෙ� �දහස හා ප්රකාශනය 

ඇ��ව අදහ� පළ ��ෙ� �දහසට ��කම ඇ�ෙ�ය. 
ෙකෙ� ව�� 15 (2) අ� �ව�ථාෙ� ෙමෙ� ��ෙ�.

‘14 වන �ව�ථාෙ� (1) වන අ� �ව�ථාෙ� (අ) ෙ�දෙය� 
ප්රකාශ ෙකාට ��ෙගන ඇ� ��ක අ��වා�ක� ��� ��ය 
හැ�ෙ� ද �යා�මක �ය හැ�ෙ� ද වා��ක සහ ආග�ක 
සහෙයා�තාව තහ�� ��ම සඳහා ෙහා පා��ෙ��� 
වරප්රසාද, අ�කරණයට අපහාස ��ම, අපහාස ෙහා වරදකට 
ෙපල�ම හා ස�බ�ධ ��ෙය� �යම කර� ලැ�ය හැ� 
�මා ���වලට යට�වය.’

ෙම�� ග�මාන ව�ෙ� භාෂණෙ� �දහසට ඇ� 
අ��යට �මා ��� ඇ� බව�. එ� �මාව� ෙලස 
පා��ෙ��� වරප්රසාද සැල�ය හැක. පා��ෙ��� වරප්රසාද 
ෙලස හ��ව�ෙ� පා��ෙ���ව ආයතනය� වශෙය� 
ද එ� සාමා�ක�� ��ග�ක ම�ට�� ද ��� ��න 
පා��ෙ���වට ෙව� � අ���ය.

භාෂණෙ� අ��යට ඇ� �මා කවෙ�ද ය�න අවෙබාධ කර 
ගැ�මට උ�ත ක�ණ හා ස�බ�ධව අ�කරණය ��� ��ධ 
අව�ථාවල� � ඇ� න� ��� අ�ශ�� වැදග� ෙ�.

��ගල��ට ��ධ ආකාරයට තම අදහ� පළ කළ හැක. 
එය �ව�ප�, �ත්රපට, �පවා��ය, නා�ය, කා�ය, �ව� 
���ය, බැන�, ෙපා�ට�, අ� ප�කා, ���  ෙපාත ආ� 
න�වැ��� ප්රකාශන මා�ය� �ය හැ�ය.

අමර�ංග එ��ව ��ම� හා අෙන� අය න�ෙ�� ප්රනා�� 
�����මා ප්රකාශ කෙ� ��ගල��ට වා�කව ෙහා වා�ක 
ෙනාවන ආකාරයට සට� පාඨ �ය��, බැන�, �ව� 
ප්රද�ශනය කර�� ආ� ඕනෑම ක්රමය� භා�ත 
කර�� අදහ� ප්රකාශ ��මට අ��ය� ඇ� 
බව�. ��ව�ංග� එ��ව 

�යනෙ� න�ෙ� �රණය �ෙ� ෙතාර�� ලබා ගැ�ෙ� 
අ��යද අදහ� පළ ��ෙ� �දහස ය�නට ඇ�ළ� වන ප�� 
අ�ථ ��පණය කළ හැ� බව�. හ�� ��ය යටෙ� �ව�ප� 
ආයතනය� වසා ��ෙ� �රණය� උ�ත න�වට පාදක 
� අතර එ� � �රණය �ෙ� අව�ථා�ගත ක�� යටෙ� 
�ව�ප� ආයතනය� වසා ��ෙ� �ෙයාගය අසාධාරණ 
ෙනාවන බව�, එෙහ� අදහ� පළ ��ෙ� �දහස ය�නට 
ෙතාර�� ලබා ගැ�ෙ� අ��ය ද ඇ�ළ� වන බව�. ෙමය 
භාෂණය ��බඳව ඉතා ��� අ�ථකථනය� ෙලස සැල�ය 
හැක.

ෂ�වාන�ද �����මා ‘� ලංකාෙ� මානව අ��වා�ක�’ 
න� �ය ග්ර�ථෙ� සඳහ� කරන ආකාරයට ආ��ක්රම 
�ව�ථාෙ� 67 වන වග��ය ප්රකාරව පා��ෙ��� වරප්රසාද, 
පා��ෙ���ව ස� බලතල ෙහා එ� සාමා�ක�� ස� බලතල 
��ණය ��මට ෙහා පාලනය ��මට පා��ෙ���වට 
��මය බලය� ඇත. පාෙ��ෙ��� වරප්රසාද ��බඳ ��ය 
පාලනය ව�ෙ� 1953 අංක 21 දරන පා��ෙ���ෙ� බලය 
හා වරප්රසාද ��බඳ පනත ම��. ෙමම පනත 1978 අංක 05 
දරණ පනත හා 1980 අංක 11 දරණ පනත ම�� ෙම�ම 1984 
අංක 25 දරන පනත ම��ද සංෙශාධනය කරන ල�.

1978 අංක 05 දරන සංෙශාධනයට ෙපර පා��ෙ��� 
වරප්රසාද කඩ ��ම� ස�බ�ධව පා��ෙ���වට කළ හැ�ව 
��ෙ� අ�ළ තැනැ�තාට අවවාද ��ම�. දඩ �දල� �යම 
��ම හා බ�ධනාගාරගත ��ම යන ද�ව� �යම ��ෙ� 
බලය ��ෙ� ෙ��ඨා�කරණයට පම�. එෙහ� 1978 
අංක 05 දරන සංෙශාධනය ම�� ෙ��ඨා�කරණයට 
ෙම�ම පා��ෙ���වට ද පා��ෙ��� වරප්රසාද 
උ�ලංඝනය කරන අෙය�ට එෙර�ව දඩ 
�දල� �යම ��ම හා බ�ධනාගාරගත 
��ම යන ද�ව� පැන�ෙ� 
බලය ලැ��.

පා��ෙ���� වරප්රසාද පනතට අ�ව පහත සඳහ� 
�යාව� ද�ව� ලැ�ය හැ� වැර� ෙ�.

1. පා��ෙ��� �වාදය� ෙහා පා��ෙ���ෙ� ෙහා එ� 
ක��වක �යා�මය� �තාමතා අස� ෙහා වැර� සහගත 
ෙලස ප්ර���යට ප� ��ම.

2. පා��ෙ��� සාමා�කය� ��� පා��ෙ���ෙ�� ෙහා 
එ� ක��වක � කර� ලබන කතාව� �තාමතා වැ�� 
ෙලස ���ම.

3. පා��ෙ���ෙ� �යා�මය� ෙහා පා��ෙ���ෙ� 
�වභාවය අපහාසයට ල�වන ප්රකාශය� ��ම.

4. පා��ෙ���ෙ� �ෙයා�තය� වන ය� ��ගලය�ෙ� 
හැ��ම ��බඳව අපහාසා�මක ප්ර��ධ ��ම.

5. රජය ���  ෙහා පා��ෙ��තෙ� ෙහා එ� ක��වක 
අවසරය යටෙ� �ද්රණය ��මට අදහ� කරන ලද එෙහ� 
ෙමෙත� �ද්රණය කර නැ� ය� පනතක ෙකා�ය� 
ෙහා වා�තාව� ෙහා �ය��ල� ෙහා ��� සටහ�  ෙහා 
අෙන�� සටහ� ෙහා පා��ෙ���ෙ� �යා ප�පා�ය� 
��බඳව �ද්රණය ��ම� ද එවැ� ෙ�ඛනයක ෙකා�ය� 
යැ� ෙපෙන�නා � ෙ�ඛනය� �ද්රණය ��ම.

6. පා��ෙ���ව ෙහා එ� ක��ව� ��� ප්ර��ධ ��ම 
තහන� ෙකාට ඇ� පා��ෙ���ෙ� ෙහා එ� ක��වක 
�වාදය� ෙහා �යා�මය� �තාමතාම වා�තා ��ම.

පා��ෙ��� වරප්රසාද ස�බ�ධව අ�කරණය ලබා � 
ඇ� න� ��� �පය� සලකා බැ�ම ෙම�� වැදග� 

ෙ�. පා��ෙ��� වරප්රසාද ස�බ�ධෙය� 
��ප� එ��ව නෙ�ස� න�ෙ� �රණය 

ඉතා වැදග� ෙ�. ම��සාදය� 
පා��ෙ���ව හා එ� 

සාමා�කය� �ෙ�චනය ��මට ය�තා� �රකට රෙ� 
�රවැ�ය�ට අ��ය� ඇ� බව ද එම �ෙ�චනය ��ෙ� 
ප�මාණය ��බඳව ද අදහස� ෙමම න� ���ෙ� අ�ත�ගත 
වන බැ��.

එවකට පැව� ජා�ක රා� සභාව, එ� �ව�පය හා 
එ� �යා ප�පා�ය අපහාසා�මක ෙලස �වා ද�ව�� 
Observer පත්රෙ� පළ කර �� ඡායා�පය� හා ��තරය� 
�සා Observer පත්රෙ� ක�ව�� ෙදෙදන�ට ජා�ක රා� 
සභාව (1972 �ව�ථාව යටෙ� �ව�ථා�යකය හ��වන 
ල�ෙ� ජා�ක රා� සභාව ෙලසය, ද�ව� කළ අතර, එය 
�ෙ�චනය කර�� නෙ�ස� මහතා Sun පත්රෙ� පළ කරන 
ලද ��ය� �සා පා��ෙ���ෙ� වරප්රසාද උ�ලංඝණය � 
ඇ� බව ෙමම න�ෙ�� ඉ��ප� කළ ෙචාදනාව�. ෙම�� 
ෙ��ඨා�කරණෙ� ���ව �ෙ� පා��ෙ���ව හා එ� 
සාමා�ක�� �ෙ�චනය ��මට �රවැ�ය�ට ය� �දහස� 
ඇ� බව� එෙහ� එම �දහස �මා ස�ත �දහස� බව�ය. 
ෙම�� වගඋ�තරක� එම �මාව අ�ක්රමණය කර නැතැ� 
ය�න ���ෙ� වැ��රට� සඳහ� �ය.

��ප� එ��ව ��ව�ධන න�ෙ� � එවකට උ���බර 
ආසනය �ෙයාජනය කළ ම��වරයා කා� මාක� හා 
ඔ�ෙ� ‘�� කැ�ට�” න� කෘ�ය ��බඳව පා��ෙ���ෙ� 
� ප්රකාශය� කෙ�ය. එම ප්රකාය ‘ඇ�ත’ පත්රෙ� ක�වර �. 
ඒ. ��ව�ධන �ය පත්රෙ� ක�වැ�ය ම�� ��දය ෙලස 
(Strongly Worded) �ෙ�චනය කෙ�ය. ඔ� තම 
ක�වැ�ය ම�� පා��ෙ��� ම��ව� ෙගා��, ��ව� 
හා ��� �නය� ෙලස හ��වන ල�. ෙ��ඨා�කරණෙ� 
�රණය �ෙ� එම ක�වැ�ය ම�� පා��ෙ��� වරප්රසාද 
උ�ලංඝනය � ඇ� බව�, එ�� පා��ෙ���වට අපහාසය� 
�� � ඇ� බව�ය.

භාෂණෙ� �දහස පා��ෙ���වට යට� ද?

 ��ඥ එ�. එ�. ජය��ය

���ය, බැන�, ෙපා�ට�, අ� ප�කා, ���  ෙපාත ආ� 
න�වැ��� ප්රකාශන මා�ය� �ය හැ�ය.

අමර�ංග එ��ව ��ම� හා අෙන� අය න�ෙ�� ප්රනා�� 
�����මා ප්රකාශ කෙ� ��ගල��ට වා�කව ෙහා වා�ක 
ෙනාවන ආකාරයට සට� පාඨ �ය��, බැන�, �ව� 
ප්රද�ශනය කර�� ආ� ඕනෑම ක්රමය� භා�ත 
කර�� අදහ� ප්රකාශ ��මට අ��ය� ඇ� 
බව�. ��ව�ංග� එ��ව 

බලය ��ෙ� ෙ��ඨා�කරණයට පම�. එෙහ� 1978 
අංක 05 දරන සංෙශාධනය ම�� ෙ��ඨා�කරණයට 
ෙම�ම පා��ෙ���වට ද පා��ෙ��� වරප්රසාද 
උ�ලංඝනය කරන අෙය�ට එෙර�ව දඩ 
�දල� �යම ��ම හා බ�ධනාගාරගත 
��ම යන ද�ව� පැන�ෙ� 
බලය ලැ��.

පා��ෙ��� වරප්රසාද ස�බ�ධව අ�කරණය ලබා � 
ඇ� න� ��� �පය� සලකා බැ�ම ෙම�� වැදග� 

ෙ�. පා��ෙ��� වරප්රසාද ස�බ�ධෙය� 
��ප� එ��ව නෙ�ස� න�ෙ� �රණය 

ඉතා වැදග� ෙ�. ම��සාදය� 
පා��ෙ���ව හා එ� 

ක�වැ�ය ම�� පා��ෙ��� ම��ව� ෙගා��, ��ව� 
හා ��� �නය� ෙලස හ��වන ල�. ෙ��ඨා�කරණෙ� 
�රණය �ෙ� එම ක�වැ�ය ම�� පා��ෙ��� වරප්රසාද 
උ�ලංඝනය � ඇ� බව�, එ�� පා��ෙ���වට අපහාසය� 
�� � ඇ� බව�ය.

ජනතා ���� ෙපර�ෙ� නායක ෙරාහණ �ෙ��ර හා ප්රධාන ෙ�ක� 
උප��ස ගමනායක ඇ�� ප�ෙ� ප්ර�ඛ ෙපෙ� නායකය� 1989 
ෙනාවැ�බ� මස ඝාතනයට ල� � ජනතා ���� ෙපර�ෙ� සං�ධාන 

�හය අ��ව �යප� ඇ� � ප�බෑම එෙත� ප�ය ��ණ � �� �ය� 
ප�බෑ�වලට වඩා �ශාල �ය. ෙරාහණ �ෙ��රෙ� ඝාතනෙය� ප� ප�ෙ� 
ෙ�ශපාලන ම�ඩලෙ� අෙන�� සාමා�කය� පැව� ත��වය අ�ව අදහ� 
�වමා� කර ග��� ප�ය ඉ��යට ෙගන යෑම සඳහා ප�ෙ� නායක�වයට 
සම� �ය�� ප්රනා�� ෙනාෙහා� ��� �ෙ�බා� ෙතාරා ග�නා ල�. ඒ අ�ව 
සම� �ය�� ප්රනා�� ප� නායක�වයට ප� ව�ෙ� 1989 ෙනාවැ�බ� මස 28 
වැ�� ර�න�ර ���ලනට ���ව ප�කරා��ෙ� ��� ර�න�ර ස�න�ධ 
නායක �ණර�නෙ� � ෙවෙ�� ෙ�ශපාලන ම�ඩලය �� � අව�ථාෙ��ය. 
ජනතා ���� ෙපර�ෙ� ෙ�ශපාලන ම�ඩල ස�කය�ෙග� ඉ��ව �� 
සම� �ය��, ශා�ත බ�ඩාර, ල�� �ෙ�ර�න ඇ�� ��ස� එයට සහභා� � 
අතර ෙ�ශපාලනය හා සං�ධානා�මක �යා ස�බ�ධෙය� ඉ��ව �� ද�තම 
��ගලයා සම� �ය�� ප්රනා�� බැ�� ප� නායක�වය සඳහා �ය�ල�ෙ� 
සහාය ඔ�ට �� �ය.

1984 වසර අග භාගය වන �ට ජනතා ���� ෙපර�ෙ� ෙ�ශපාලන ම�ඩලය 
��� ස�න�ධ අංශය� ����ම සඳහා ෙයාජනා �ය. ඒ අ�ව ෙ�ශෙ���වය 
ෙ�මා කරග� රණ�ර�වය තරමටම උපාය���වයද ��කරග� සටනක �රත 
�ය �� බවට �රණය �ය. ප�ව ආ��ෙ� �ල ෙනාවන ඝාතක ක��වල සහ 
රා� ම�දනයට ��ණ �මට ෙ�ශෙ�� ජනතා �ාපාරය ෙගාඩනඟ�� ප්ර���ල�ය 
�යාව�ය �ව්ර කරන ල�. ප�කා�නව ජනතා ���� ෙපර�ෙ� ස�න�ධ අංශය 
� ෙ�ශෙ�� ජනතා �ාපාරෙ� නායකයා සහ අණෙද�නා �ෙ� සම� �ය�� 
ප්රනා�� ය. ඔ� ��� �ෙ�බා�, ක�රා�, ෙම��� අංක�, ධ��ක හා ජනක යන 
අ�ව�ත නාමය�ෙග� හ��වන ල�.

1958 මා�� 23 වැ� �න ෙමාර�ෙ� උප� ෙස�ල�ෙප�මෙ� සම� �ය�� 
ප්රනා�� පාස� අ�ාපනය අවස�කර උස� අ�ාපනය සඳහා 1978 � කැල�ය 
��ව��ලෙ� වා�ජ ���ඨයට ඇ�ළ� �ය. සම� �ය�� ය� සරස� 
ඉ�හාසෙ� ෙදවන �ථානයට වැ�ම ල�� ප්රමාණය� ලබා ග� ද�තම ��ය�. 
1978 � ජනතා ���� ෙපර�ෙ� සමාජවා� �� සංගමයට ස�බ�ධ වන සම� 
�ය��, �� අංශය නඟා ���මට �යාකා�ව හ�� �ය. ඔ� වා�ජ උපා�ය සම� 
�ෙම� ප�ව ��ණ කා�න ජනතා ���� ෙපර�ෙ� ෙ�ශපාලනය ෙතාරා ග�ෙ�ය. 

බ�නා�ර, සබරග�ව හා ද�� කලාපෙ� �ද ෙ�ක� වශෙය� කට�� කළ සම� 
�ය�� ප්රනා��, ෙ�ශෙ�� ජනතා �ාපාරය ඉතා ෙක� කාලය� �ළ ආක�ෂ�ය 
හා ජව ස�ප�න ස�න�ධ අංශය� බවට ප�ව�තනය කර� ලැ�ෙ� ඔ�ෙ� 
නායක�වෙය� 1989 අගභාගෙය� රා� ම�දනය හ�ෙ� ජනතා ���� ෙපර�ෙ� 
�යාකා�කය�ෙ� �� ම� ෙ� ද� ප්රකෘ� ��ෙය� ගලව�� හා ඉව� කර�� ඒ 
ම�දනයට එෙර�ව ප�යට නායක�වය ��ෙ� සම� �ය�� ෙහව� ��� 
�ෙ�බා�ය. ��� �ෙ�බා� නම ආ��වට මහා ��කාව� �ය. දතට දත ඇසට 
ඇස �සට �ස ෙව� ��ෙ�� “එකට එක ” �ාෙය� නායකයා ��� �ෙ�බා�ය. 
ඔ� ෙකාතර� අ�තද ය� ම�දනය �ව්ර අව�ෙ�� පවා සැඟ� �� ච�තය� ෙනාෙ�. 
ඔ�ෙ� ගම� �ම� �දහෙ�ම �ය. ඔ� හැම �ටම බ� රථවල ය�� පාෙ� ප්ර���ෙ� 
ඇ���� ෙ�ශපාලන සං�ධානය ෙ�ගව� කළ සගෙය�. 

ස�න�ධ අංශයට බැ�� ප� �යාධරෙයා බ�තරය ��ලවයට ෙ�ම කළ, 
ප�යට ආදරය කළ, ජනතාවෙ� ����ය ප්රග�ය සහ ජයග්රහණය උෙදසා කැප 
� �� ග��ලා භටයෙයා ��ස� �හ. එෙම�ම ස�න�ධ අංශෙ� ���ව, ශ��ය, 
උපක්රම, ඇතැ� ආර�ක හ�� සාමා�ක�� සමඟ ෙගාඩ නඟා ඇ� ස�බ�ධතා 
��බඳව ෙබාෙහා ෙදනා ම�තයට ප��හ. අ� පැහැර ගැ�ෙ� ප්රහාරය�ට ස�බ�ධ 
� කැර�ක�ව� සඳහා ස� �නක ෙහා ෙදස�යක රහ�ගත ���ව� ස�න�ධ 
අංශෙ� නායක�වය ��� ර�ත වනා�තරය�� තාවකා�කව ඉ�කරන ලද අ� 
��� ��ෙ� කඳ�� 100ක� පමණ �� කරන ල�. එ� ���ව භාරව ෙබාෙහා �ට 
කට�� කෙ� ආර�ක අංශ ෙව�� පළා�� ප�යට ස�බ�ධ� හ�� භට ��� 
���. ��� කඳ�� ෙමානරාගල, ෙපා���, අ�පාර, ��ණාමලය, හ�බ�ෙතාට, 
ර�න�ර ද��ල, මාතෙ�, �ංහරාජ හා හ�ෙබග�ව ඇ�� ප්රෙ�ශ ගණනාවක 
�යා�මක �ය. �ෙ�ෂෙය� ද�ෙ� කැලෑබදවද රජරට ර�තය���ද � පාදෙ� 
එර�න �සාෙ� සහ මාතෙ� නක�� � ��ටා �� කඳ�� වඩා� ෙහා�� �යා�මක 
�ය. එෙ� ��� කඳ�� භාරව සම� �ය��ෙ� නායක�වය යටෙ� �ක්රම, ආත�, 
�ෙ�� ඇ�� ��ප ෙදෙන�ම �හ. ස�න�ධ ����� අවසානෙ�� ��ර යෑෙ� 
ෙපර�� ��පයකටද සම� �ය�� සහභා� � බව සඳහ� ෙ�. ෙ�ශෙ�� ජනතා 
�ාපාරය  හ�� කඳව� සහ ෙපා�� �ථාන ��පයකටද ප්රහාර එ�ල කර �ද අ� 
පැහැර ගැ�මට සම� �ය. ක�නායක �ව� හ�� කඳ�රට ද, ෙකාතලාවල ආර�ක 
�ඨයටද, ප�නල හ�� කඳ�රට සහ ෙපා�� ෙ�ත්ර බළකා �ල�ථානයටද ඇ��ව 
තව� ෙපා�� �ථාන ��පයකට ප්රහාර එ�ල ��ම බාරව ��ෙ�ද සම� �ය�� 
ප්රනා�� ෙනාෙහා� ��� �ෙ�බා� ය. එෙ�ම ෙකාළඹ ඔබෙරා� ෙහාටලෙ�� 
ආර�ක රා� ඇම� ර�ජ� �ෙ�ර�න ප්ර�ඛ ෙ��ඨ හ�� �ලධා�� හා ෙපා�� 
�ලධා��ෙ� හ�වක� ඔ��ට වස� ඝාතනය ��ෙ� සැල�ම� සම� �ය��ෙ� 
��ක�වෙය� සක� කළ ද අවසාන ෙමාෙහාෙ� එය අසා�ථක �ය.

ජනතා ���� ෙපර�ෙ� ග��ලා සාමා�කය� �ෙ�ශ රටව�� ���ව ලැ� 
බවට�, �ෙ�ශ රහ� ඔ�� ෙ�වා සමඟ ස�බ�ධතා ඇ� බවට�, ඒවාෙ� උද� 
ඇ�ව පහර�� සැල�� කරන බවට�, ආර�ක අංශ �ෙටක අ�මාන කළද එය 
වැර� මතය� �ය. ෙකෙ� �වද ජනතා ���� ෙපර�ෙ� ස�න�ධ අංශය � 
ෙ�ශෙ�� ජනතා �ාපාරයට අ��� එ�� නව ත�ණ බලෙ�ගෙ� �යාකා��වය, 
හැ�යාව� සහ ද�තාවය� අතර ඉහළම තැන� ග�තද ෙ�ශපාලන ��ම අ�� 
අ�ශය ��වල ��ගලය� ��ස� � බව සඳහ� කළ ��ය. අ���� සහ ෙ�ශපාලන 
ප�ණත බව පැර� සාමා�කය�ෙග� �කගත හැ� �වද නව සාමා�කය�ෙ� 
ෙ�ශපාලන ���ෙ� ෙනාෙ�� බව �සා ජනතා ���� ෙපර�ෙ� ���ෙ� 
ල�ණ ඇර�� බව සඳහ� ��ම වැදග�ෙ�. අවසානෙ� එය ප�ෙ� අරගලය 
��ල�ය අවසානය� ද�වා ෙගන යෑම ෙව�වට බරපතළ �වසනය�� අවස� 
�මට ෙ�� �ය.  

1989 ෙනාවැ�බ� මස එ�තරා ෛදෙවාපගත ���ම� ���ය. ෙබාරලැ�ග�ව 
��� ප� �තවත�ෙ� � ෙවෙ� රා�ය ගත කර�� �� සම� �ය�� ශා��ක 
අව�තාව� සඳහා � ෙව�� �ටතට පැ�� අව�ථාෙ� ��ෙ� ආර�ක අංශවල 
හ�� වැට�ම�. එසැ�� ඔ� අසල කපා දමා �� ෙකා� අ� ෙගාඩ� �ළ සැඟව 

ග�ෙ�ය. ෙ� ෙකා� අ� හව�ව�ෙ� කපා දමා �� ෙහ�� ��ෙගා� ඇ��� සම� 
�ය��ෙ� �ෙයාලඟ �රා �� �ව�� ���නට� �ය. න�� �ටතට පැ��මට ෙහා 
ෙසල�මට ෙක��ය� නැ�මට ෙහා ෙනාහැ�ය. උ�සන වන �ට වැට�� අවස� 
� සැ�� ෙකා� අ� ෙගා�� �ටතට පැ�� සම� �ය�� � ෙවසට ඇ�� � 
�වැ�ය�ට පවසා, අන��ව ��යාවකට යන අෙය� ෙලස  �ෙව�� �ට�ව 
�ෙ�ය. න�� නැවත එවැ� වා�සහගත ���ම�� තම �� ෙ�රා ගැ�මට සම� 
�ය�� ට ෙනාහැ� �ය.

ෙරාහණ �ෙ��රෙ� ඝාතනෙය� ප�ව ප�ෙ� ඉ�� කට�� සම� �ය�� 
��� ෙගනයාමට �රණය ��ෙම� ප�ව, ෙරාහණ �ෙ��රෙ� ඝාතනෙය� 
මස� ගත� �න ප�ය ��� රට �රා �ෙරාධතාවය� �ය� කර නායකයා ඝාතනය 
කළ ��සට ප්ර��ෙරාධය ���ම� ��කරන ල�. එය සැල�ය �� ප්රමාණය�� 
සා�ථක �වද ආ��ව �ය� කර�� �� ම�දනය �ළ අ�අඩං�වට ප��� හා 
ඝාතනයට ල��� ��� �ගටම ���ය. ෙ� වන �ට ප�ෙ� ෙබාෙහා රහ� හා 
ෙතාර�� ��ගල නාම සං�ධාන රටාව� ආ� �ය�ල ආ��ෙ� ආර�ක අංශ 
අතට ප�ව ���. ඒවා ඔ�� අතට ප� �ෙ� ඔ��ෙ� ද�තා මත ෙනාව පාවා 
ෙද�න�ෙ� හා ��වලය�ෙ� ෙහ�දර� ��� �සාය.

පව�න ත�ජනය හ�ෙ� තම මවෙග� හා නැග�යෙග� ෙව�ව �� සම� 
�ය��, 1989 ෙදසැ�බ� 25 වන �න නාවල ��� මවෙ� � ෙවස ෙවත පැ��ෙ�ය. 
ඔ�ෙ� ෙයාජනාව �ෙ� ප�ං�ය ෙවන� කල �� බවය. න�� ���� ෙපළගැ� 
��ෙ� යහප� අ�දමට ෙනාෙ�. එ�න රා�ය ඔ� ග��ලා සට� ��බඳ ෙපාත� 
�යව�� ��ය� අ��ෙගන �� ��ෙ�ම ��ද ෙගා� ���. අ�යම  උ� �මට� 
ෙපර ආර�ක අංශ �ලධා��ෙග� නාවල � ෙවස �� �ෙ�ය. �� �ය�ල 
��� අවස�ය. අ�අඩං�වට ගැ�ෙම� ප� සම� �ය�� ඒකාබ�ධ ෙමෙහ�� 
�ල�ථානයට �ෙගන එ� ලැ�ය. එෙ� ඔ� �ෙගන ආ ෙමාෙහාෙ� �ටම ඔ� කළ 
සමාජවාදය ��බඳ ෙ�ශනෙය� පහළ හ�� සාමා�කය� ප්රසාදය� ඇ� කරෙගන 
��යහ. එතැනම ඉහළ හ�� �ලධා��ද �� අතර ඔ�� ��ත � ��යහ. “තව� 
�ක ෙ�ලාව� ෙ� කතාව ��ෙණා� පහළ හ�� සාමා�කය� �ව�� තම� ෙවත 
හරව� ඇ� බව”  ඉහළ හ�� �ලධා�� ��හ. 

අන��ව ම�ෙ�ෙගාඩ පව�වාෙගන �ය �ඳ�� කඳ�ර ෙවත සම� �ය��ව 
�ෙගන �ය අතර රා� ම�දනෙ� කෲර වධ බ�ධනය�ට ල�කර�� ඔ�ෙග� 

ප්ර�න කරන ල�. ඉතා ��කරම ෙමාෙහාතක �වද ෛධ�ය 
�න කර ෙනාග�නා අ��වතම සට�කා�ෙය� � සම� 
�ය��ට ඒ ෙමාෙහාෙ�ද තම�ට ෙපෟ�ග�ක අර�� 
නැතැ�ද ��ෙ� ෙපා� අර�ණ� උෙදසා සට� ��ම 
බව�, තම� �� වග�ම බාර ගැ�මට තව� අය ��වන 
බැ�� ෙමම මරණය තම�ට ෙ�දනාව� නැ� බව�, 
මරණයට ෙපර ඔ� ප්රකාශය� කෙ�ය. එෙ�ම �� ෙ�රා 
ගැ�මට ය� �තා ය� ය� ෙතාර�� ෙහ� කළ අයද සම� 
�ය�� හ�වට ෙගන එ� ලැ� අතර ඔ��ෙග� ඇතැ� 
අය සම� �ය��ට පවසා ඇ�ෙ�, ෙරාහණ �ෙ��ර 
ඇ�� �ය� ෙදනා �යෙගා� ඇ� ත��වය� �ළ තව� 
ආර�ා ��මට ෙදය� ෙනාමැ� බවය. ඒ �සා ද�නා 
ෙදය� �යා ��තය ෙ�රා ග�න බල� වැ� අදහ�ය. 
න�� එෙ� � අයෙග� සම� �ය�� අසා ඇ�ෙ� 
“නැහැ ඒක වැර� සෙහාදරයා, ෙහ�ෙව�න තව� ෙ�ව� 
නැ�න� ඔ�� අපට ෙ� තර� වද ෙද�� ෙ� ෙතාර�� 
ෙහ� කර ගැ�මට උ�සාහ දර�ෙ� ඇ�?” ය�ෙව�. 
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��ය අවස� කර�.

වැෙ� මැද ��� �ව�� සම�          මල
කැෙ� �� බම� ඩැහැෙගන �ෙය          එකල
�ෙ� එක� � වැන� ��              �මල
බෙ� ම�� පව� එ� �වඳ             කැල

ක�ද ෙ� 
��� �ෙ�බා�..?



25l 2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදාදැන්වීම් 

– ලංකා ෙ• ෙදපා•තෙ’”“ව

 
2021 ව•ෂය සඳහා සැප’කව” •යාප”ං— •ම

කා–ඩය - 1. භා–ඩ
 1.1  ප’ගණක හා ප’ගණක උපාංග, ප’ගණක “”ණ ය–, ෆැ”— ය–, 

ඡායා ”ටප ය–, —කෑන• යත, Binding Machine, Laminating 
Machine

 1.2 ” ”” හා කා•යාල උපකරණ
 1.3 ෙටන• හා ’බ
 1.4  ජංගම ”රකථන
 1.5  ෙකා”” - 19 ෙසෟ ආර”“ත උපාංග (Face Masks, Face Visors, 

Protective kits, Han Sanitizer, Hand Gloves, Shoe Covers 
ect.) 

 1.6  ’ය ආකාරෙ“ “”ණ කට–“ (” —•ෂ, ෙප—ට•, ෙපා, “කාශන, 
බැන•, සංෙ”ත –ව”, —“ක•, සම” පලක ආ”ය)

 1.7 රබ• ““
 1.8 හැ“•’ප කවර සහ උපාංග
 1.9 Bottle Shape bold Seal
 1.10  “ල ඇ“’ ෙර” ව•ග / උර ප“ / කර ප“ / බඳ ප“ / පාවහ (”’“ / 

කාතා) ෙ’— / අවැ”’
 1.11 “ල ඇ“’ උපාංග (ෙලහමය බැ’ / ත” ආ”ය)
 1.12 ෙපාසැ” ම
 1.13 කා•යා–ය ගෘහ භා–ඩ
 1.14 ඇඳ, ත”• ඇඳ, ෙකා”ට, ෙම”ට, ඇඳ ඇ“’, ෙකා”ට උර, ම”” ’”
 1.15 “”තැ ෙග” උපකරණ (”ඟ, ෙක“ප, •”” ආ”ය)
 1.16 Water Dispenser, පා”ය ජල ෙබත”
 1.17 ෙලද• බෑ”, –— ෙ”— (Briefcase)
 1.18 —ඩ, වැ“ කබා
 1.19 ජල නළ, මළාපවහන පදධ“ය නඩ“ව සඳහා අව“ උපාංග
 1.20 නාම –ව” (“ලා—“” / ”තල / ෙලහ)
 1.21  ”” ස”•“’ සඳහා අව“ උපකරණ හා උපාංග (ආ–ද, –හැ, ”” 

’’”, ෙ“•, ”” ෙකෂ, බැට’) සහ අමතර ෙකාට— ආ”ය (ධා’–ක, 
’ා’—ට•, ’ා—ෙෆම• ආ”ය)

 1.22 ජල ෙපා’ප හා එ් ආ•ත උපාංග සහ අමතර ෙකාට—
 1.23 ”” ෙමට• හා ඒ ආ•ත උපාංග සහ අමතර ෙකාට—
 1.24  හා”ෙවයා• උපකරණ (ෙගාඩනැ“ ””, ”ත, යකඩ, න” ව•ග, ෙබ”” 

ඇණ ආ”ය)
 1.25 උ—න අලංකරණය සඳහා අව“ උපකරණ
 1.26  වා– ස”කරණ ප–ධ“ හා වා– ස”කරණ ය– නඩ“ කට–“ සඳහා 

අව“ ”” (ප’වාරක, පැ•ං —”, තඹ බට, —තකරණ හා වා– ස”කරණ 
”’’”කාරක ආ”ය)

 1.27 “’ ””, ”’’” කාරක 
 1.28  ෙ—ර ජෙන” ආ•ත අමතර ෙකාට— (Door Spring, Tower bolt ect)

 1.29 ”’“” පැළ

කා–ඩය - 2 ෙවාව”
 2.1 ප’ගණක ය– සහ උපාංග ෙ—වා •“ම / අවැ•යා •“ම
 2.2 ඡායා”ටප / ’ෙසා’ා—” ය– ෙ—වා •“ම හා අවැ•යා •“ම
 2.3  ම–ම වා– ස”කරණ ප–ධ“ෙ“ ෙ—වා කට–“ හා අවැ•යා, වා– 

ස”කරණ ය– අවැ•යා •“ම සහ ෙ—වා කට–“, —තකරණ 
අවැ•යාව

 2.4 කා•යාල උපකරණ ෙ—වා •“ම හා අවැ•යා •“ම
 2.5  කා•යා–ය ගෘහ භා–ඩ සහ වාෙ අ”තමය අවැ•යා •“ම සහ 

ය“”, ’යම ඇ“” ව•ග, ෙ—“–, වාෙ කබ” ආ”ය අවැ•යාව
 2.5  ෙගාඩනැ“ ඉ”•“’ / අවැ•යා / නඩ“ කට–“ (CIDA ආයතනෙ“ 

යාප”ං— ෙකා–ාක”ව ”ය –“ය)
 2.6 ෙගාඩනැ“ ප’“ ෙබ— ෙව •“ම හා ඒ ආ•ත ෙ—වා
 2.7 ඡායා”ටප / ’ෙසා’ා—” ය– අවැ•යා •“ම
 2.8  – ලංකා ෙ•• ෙදපා•තෙ’“ව ”’ රාජසතක කරන ලද හා ෙවන 

අපහරණය කළ –“ භා–ඩ “යම කර• ලබන ”මෙ“දයට අ•ව 
අපහරණය •“ම

 2.9 ඉවතලන කඩ—’ ““ච”කරණය •“ම
 2.10 —– පදනම යටෙ වාහන සැප•ම / වාහන ඇදෙගන යාෙ’ ෙ—වා
 2.11 ෙගාඩනැ“ යා—ක, ”” හා ඉෙල”ෙ’ා“” ප–ධ“ අවැ•යා •“ම
 2.12 “ද•ශන —“ හා “ව•ධන —“ ඉ” •“ම
 2.13  ජල නළ, මළාපවහන ප–ධ“ය හා නාන කාමර අවැ•යාව, උපාංග ස” 

•“ම සහ උපාංග අවැ•යාව
 2.14 වෑ–”’ වැඩ
 2.15 ෙගාඩනැ“වල අ“තකර කෘ” ම•දන කට–“
 2.16 —– පදනම යටෙ උපකරණ ලබා ගැ”ම. (ඉ“මඟ, ෙපා’ප, ””න ආ”ය)
 2.17 ෙ—ර ජෙන”, ’”, ට””, ආ•ත අවැ•යා කට–“
 2.18  යා—ක, ””, ජලනළ හා අෙන— ප”“ප වැඩ සඳහා නඩ“ හා ෙ—වා 

කට–“ (MEP Works) 
 2.19  ෙ’ස වැඩ, ව— වැඩ, ට”” වැඩ, ”” කා•“ක වැඩ, ජල නළ ෙ—වා 

කට–“ සඳහා –““ / •–““ ““ක” සැප•ම
 2.20 —– පදනම මත කා•“ක උපකරණ සැප•ම
 2.21 —– පදනම මත ක’ක” ෙ—වය සැප•ම
 2.22 ඡායා“ප ගැ”ම සහ ••ෙයගත •“ම
 2.23 ජංගම වැ’•” සහ ග– රථ ෙ—වාව සැප•ම
 2.24 ග— කපා  ඉව •“ම
 2.25 —– පදනම මත උසව භා–ඩ හා උපාංග සැප•ම
 2.26 උසව අව—ථා සඳහා ආහාර පාන සැප•ම
 2.27 උසව අව—ථාව සඳහා ෙගාඩනැ“ ”” ’’”ව අලංකාර •“ම

කා–ඩය - 3 වාහන අ—වැ•යාව / ෙවා •’ම / වාහන ස ඳහා උපාංග සැප•ම
 3.1  ෙමට• රථ / බ— රථ / ෙලා’ රථ කැ• හා ”“ රථ ආ“ ෙමට• වාහනවල 

යා—ක අවැ•යාව •“ම
 3.2  ටය•, “–• හා ’’ ෙ”“ සැප•ම, •” බැල— •“ම හා එල”ම” සක— 

•“ම
 3.3 බැට’ සැප•ම හා නඩ“ කට–“
 3.4 වාහනවල ””’ අවැ•යාව / තහ— වැඩ හා ”ත ආෙ”ප •“ම
 3.5 වාහනවල වා–සමන ය– අවැ•යාව සහ අ“ සපයා ස” •“ම
 3.6  —ෂ වැඩ / අ“ ෙහා”—ට’ වැඩ / අාසන අවැ•යා •“ම / ආසන කවර 

හා කලාල ’”ම / කැන” හ” ස” •“ම
 3.7  ෙමට• රථ / බ— රථ / ෙලා’ රථ කැ• හා ”“ රථ ෙ—වා •“ම, වාහන වාර 

ෙ—වා ’” •“ම, අ”තර ”’’” •“ම, ”ටත ඔප ’”ම
 3.8   ෙමට• වාහනවල ”” ප–ධ“ෙ“ අවැ•යා •“ම සහ ෙ—වා •“ම

•යාප”ං— ගා“

කා–ඩය •යාප”ං— ගා“ 
(.) එ” අ”තමය” 

සඳහා

01 භා–ඩ 500.00

02 ෙ—වාව (ඉ”•“’ ෙකා–ා හැර) 1,000.00

03 වාහන අවැ•යාව / ෙ—වා •“ම / වාහන 
සඳහා උපාංග සැප•ම

1,500.00

ඉ”•’ ෙකා”–ා සඳහා

අ• 
අංකය

ෙකා”–ා ව“නාකම •යාප”ං— ගා“ 
(.)

01 ””ය” 50,000.00 ද”වා 500.00

02 ””ය” 50,001.00 ’ට 100,000.00 ද”වා 1,000.00

03 ””ය” 100,001.00 ’ට 500,000.00 ද”වා 1,500.00

04 ””ය” 500,001.00 ’ට 1,000,000.00 ද”වා 2,000.00

05 ””ය” 1,000,001.00 ’ට 2,000,000.00 ද”වා 2,500.00

06 ””ය” 2,000,000.00 ට වැ• 3,500.00

ෙපා” ෙකා”ෙ–’ 
01.  සැප–’ක”ව යාප”ං— •“ම යාප”ං— ”නෙ“ ’ට ව•ෂය” සඳහා 

පමණ” වලං• ෙ“.
02.  ව•තමානෙ“ වලං•ව පව“න රජෙ“ “ස’පාදන මා•ෙගපෙ–ශ සං’හෙ“ 

සහ ඒ සඳහා ක කලට “— කරන ලද අ“ෙ•ක හා ච”ෙ”ඛ 
”“”ධානවලට අ•ව ෙවළඳපල “ල සඳ“’ ”මය යටෙ “ල ගණ 
කැඳ•ෙ’“ ෙමම යාප”ං— සැප–’ක”ව ෙග ෙමම – ලංකා ෙටෙකා’ 
ආයතනය ”’ වා•“කව “— කර• ලබන ෙ–”“ (Rainbow Pages) 
සඳහ සැප–’ක”ව ෙගද “ල ගණ කැඳව• ලැෙ•.

03.  යාප”ං—ය සඳහා වන අය”’ප – ලංකා ෙ•• ෙදපා•තෙ’“ෙ“ 
“ධාන කා•යාලෙ“ ෙ—වා හා සැප•’ අංශය ෙව“ 2021.02.13 ”න ’ට 
2021.02.25 ද”වා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නය““ ෙප. ව. 10.00 ’ට ප.ව. 2.00 
අතර කාලෙ““ ලබාගත හැ•ය.

04.  එ” එ” කා–ඩය සඳහා ආප” ෙනාෙගව• ලබන යාප”ං— ගා—“ව                 
– ලංකා ෙ•• ෙදපා•තෙ’“ෙ“ සර“ ෙවත “ද ෙගවා ලබා ගනා 
ලද —”තා’ය සමග යාප”ං—ය සඳහා වන අය”’ප 2021.03.01 
”න ප.ව. 2.00 ට ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— "ෙ• අ–”ෂ, ෙ—වා සැප•’ 
අංශය, 6 වන මහල, ෙ• ම”රය, අංක 40, ෙක• •”ය, ෙකාළඹ 11" 
ෙවත යාප”ං— තැපෑෙල එ•ම ෙහ ඉහත ”නෙ“ තබා ඇ“ ෙටඩ• 
ෙප”“යට බහාය හැ•ය. අය”’ප එව• ලබන –’ කවරෙ“ ව’පස උඩ 
ෙකළවෙ• "2021 ව•ෂය සඳහා සැප’ක”ව •යාප”ං •“ම - – ලංකා 
ෙ• ෙදපා•තෙ’ව" ය•ෙව සඳහ ෙකාට එ”ය –“”. එ”නට ප”ව 
ලැෙබන අය”’ප ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

05.  අය”’ප සමග සහ“ක කරන ලද ”ාපාර යාප”ං— •“ෙ’ සහ“කෙ“ 
”ටපත”, ෙවළඳ බලප–ෙ“ ”ටපත” (සමාග’ ෙර“—’ා•, මහ නගර සභාව, 
නගර සභාව, “ාෙ–—ය සභාව ”’ “— කරන ලද) හා වැ” යාප”ං— 
සහ“කෙ“ ”ටපත” ඉ”’ප කළ –“ය.

06.  යාප”ං—ය සඳහා ලැෙබන අය”’ප– •’” ෙ’“ ’”•ම• ෙතාරව භාර 
ගැ”ම ෙහ ““”ෙ’ප •“ම  ෙ•• අ–”ෂ ජනරා” ස“ෙ“. ෙ’ සඳහා වන 
අ’යාචනා භාර ග• ෙනාලැෙ•.

07.  අය”’ප යාප”ං— ”“ම ”ෙ”ඛන හා —ථා”ය ප’”ෂාවට යටව 
’” කර• ලැෙ•.

08.  ”ාපාර යාප”ං— සහ“කෙ“ සඳහ භා–ඩ ෙහ ෙ—වාව සඳහා පමණ” 
සැප–’ක”ව යාප”ං— කරග• ලැෙ•.

09.  යාප”ං—ය සඳහා අය”’ප ඉ”’ප කර• ලබන ආයතනෙ“ එ” ශාඛාව” 
(Branch) එ” අංශය”, එ” “ද•ශන —“ය” ෙහ බලය ල අෙල” 
“ෙය“තවරෙය” ෙහ බ—නා“ර පළාෙ ”“ටා “–ය –“ය.

10.  භා–ඩ හා ෙ—වා ස’ප•ම ෙව•ෙව අ“කාර’ “ද” ෙග•ම• ’” කර• 
ෙනාලැෙ•.

11.  යාප”ං— සැප–’ක”ව ”’ “ල ගණ ඉ”’ප ෙනා•“ම, “’ 
ෙ“ලාවට ඇණ–’ සැප•මට අෙපාෙහාස •ම හා “ල ගණ කැඳ•ෙ’ 
ෙකාෙ–’වලට අ•’ලව “යා ෙනා•“ම යන ෙ’“ මත •’” ’•’“ම• 
ෙතාරව එම සැප–’ක”වෙ” යාප”ං—ය අවලං• කර• ලැෙ•.

ෙ• අ–”ෂ ජනරා”
– ලංකා ෙ• ෙදපා•තෙ’”“ව,
අංක 40, ෙක•” •”ය, ෙකාළඹ 11.

2021 ව•ෂය සඳහා – ලංකා ෙ•• ෙදපා•තෙ’“වට පහත සඳහ භා–ඩ හා ෙ—වාව සැප•මට අෙ“”ෂා කරන සැප–’ක”ව, 
“’පාදකය, ඒජතව” සහ ––ගල” යාප”ං— කර ගැ”ම සඳහා අය”’ප කැඳව• ලැෙ•.

– ජයව•ධනර මහාෙර–”ශාලාව

පහත සඳහ” ඖෂධ අතම සැප•ම සඳහා ෙට”ඩරය
01.  •ෙ”ෙගාඩ, තලප’“ය, – ජයවධනර මහාෙර–” ශාලාෙ ෙදපාතෙ”“ “සපාදන 

ක“•ෙ සභාප“ ”’”, පහත සඳහ” ඖෂධ හා සැර“ අ”තම සැප•ම සඳහා, ජා“ක 
තරගකා’ ලං”කරණ “යාප“පා“ය (NCB) “””, 2021.03.04 ”න ෙපරව” 10.00 ද”වා 
““ තැ“ ෙට”ඩ කැඳව• ලැෙ•.

ෙට”ඩ• 
අංකය

අතමය “මාණය
ආප” ෙනාෙගවන 
ගා— - ””ය” -

Q 78/21
Drugs - Amoxicillin with Clavulanic 
Acid 1.2g Injection

99,000 Vials Rs. 2,500.00

Q 79/21
Drugs for Cardiovascular System - IV 
- Enoxaparine 40mg & 60mg Injection

LOT Rs. 2,500.00

Q 80/21
Drugs - Human Albumin 20% 50ml 
Low Salt Injection

9,000 Vials Rs. 2,500.00

Q 81/21
Sodium Chloride 0.9% 500ml 
Solution

260,000 Bot Rs. 2,500.00

Q 82/21 Hand Sanitizer 5L 1,040 Cans Rs. 2,500.00

Q 83/21
Blood Glucose Monitor Test Strips 
For Adults

330,000 
Strips

Rs. 2,500.00

පහත සඳහ” ෙ”ඛන ඉ”’ප’ •’ෙම”, උන””ව” ද”වන ”””කල’ “ෙය–“තය” ෙහ– 
“’පාදක ෙහ– ෙට”ඩක” ෙව•ෙව” න කළ අය—හට ටපත” ස“ත සණ ෙට”ඩ 
ෙ”ඛන ක”ටලය” “ල“ ගත හැක :

 i.  – ජයවධනර මහාෙර–” ශාලාෙ අ–”ෂ ෙවත •”ත ඉ”–ම”.

 ii.  ව•ෙ සඳහ” ප’” — ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ – ජයවධනර මහාෙර–”ශාලාෙ 
ගණකා“කා’ ෙවත ෙග•ම

 iii.  ”ාපාර •යාප”ං— සහ“කෙ“ ඡායාටපත”

02.  ෙපා” ෙකා”–ා’ පනෙ’ 08 ෙ’දය යටෙ’ සමාග ෙර“—’ාවරයා (සමාග මැ“ර) ”’” 
“—’ කරන ලද •යාප”ං— සහ“කය” “ල ගණ” සමග අ“ණා “–ය –“ය.

03.  ෙර–හල ම“” “—’ කර• ලබන ආකෘ“ ප– ම“” පමණ” ෙට”ඩ ඉ”’ප’ කළ –“ෙ. 
ෙර–හල ම“” “—’ ෙනාකළ ෙවන’ ආකෘ“ ප– ම“” ඉ”’ප’ කර• ලබන ෙට”ඩ 
““”ෙ’ප ෙකෙ.

04.  අ—ළ ෙට”ඩ ෙ”ඛන, ෙර–හෙ” සැප– කායාලෙ““ ෙනා“ලෙ“ ප“”ෂා ෙකාට බැ•ය හැක.

05.  ෙර–හෙ” සැප– කායාලෙ““, 2021.03.03 ”න ද”වා, ෙපරව” 9.00 හා ප—ව” 3.00 අතර 
කාලය “ළ, රාජකා’ ”නවල ෙට”ඩ ෙ”ඛන ලබාගත හැක.

06.  – ජයවධනර මහාෙර–” ශාලාෙ ෙ–ශන ශාලාෙ“, 2021.03.04 න ෙපරව” 10.00 ට, 
භාර ගැ”ම අවස” ෙකාට ඒ හා සමගම ලැ— ඇ“ ෙට”ඩ ”වෘත කර• ලැෙ•. ෙට”ඩක”ෙ” 
“ෙ““තෙය—හට එම අව—ථාවට පැ“ණ ’”මට අවසර ඇත.

07.  ලැ— ඇ“ ’ය—ම ෙට”ඩ ෙහ– ඉ” ෙකාටස” ෙහ– ”ගැ”ෙ ෙහ– ““”ෙ’ප •’ෙ ෙහ– 
ණ අ”“ය ෙදපාතෙ”“ “සපාදන ක“•ෙ සභාප“ ස“ෙ.

සභාප“,
ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන ක“ව,
– ජයව•ධනර මහාෙර–” ශාලාව,
තලප”“ය, 
•ෙ”ෙගාඩ.

ලං” සඳහා ආරාධනය
—ඩා ප’මාණ කෘ“”ාපාර 
සහභාව වැඩසටහන
කෘ“ක•ම අමාාංශය

කහ’ෙ’ ෙවල අ•තාප” අල ”ාපෘ“ය සඳහා 
ය”ෙ–පකරණ සහ උපකරණ “සපාදනය
ෙකා”–ා’ අංකය : SAPP/PR/4P/POTATO/21 

01.  – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය ෙවත කෘ“ක•ම සංව•ධනය සඳහා වන 
ජා“”තර අර“දල ෙව“” ඩා ප’මාණ කෘ“ාපාර සහභා“ව වැඩසටහෙ” ”’වැය 
අරභයා ණය “දල” ලැ— ඇ“ අතර, එම ණය “ද” ෙකාටස” ඉහත “ස’පාදනය සඳහා වන 
ෙකා”ා“ව යටෙ ෙග•’ •“ම සඳහා ෙයා— ගැ”මට අෙ“”ෂා ෙකෙ•.

02.  ඩා ප’මාණ කෘ“ාපාර සහභා“ව වැඩසටහන ෙව•ෙව” වැඩසටහ” “ස’පාදන 
ක“•ෙ“ සභාප“ ”’” ජනතා ෙගා” සමාගම ම“” “යාමක කර• ලබන කහෙෙවල 
අ•තාප” අල ාපෘ“ය සඳහා පහත සඳහ” ප’” ය”ෙ–පකරණ සහ උපකරණ සැප•ම 
සඳහා ෙය–”තා—•ණ සහ ”””ක’ල ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තබන ලද ලං” කැඳව• 
ලැෙ•. වැ•”ර ෙතාර“” ලං” ”ෙ”ඛනවල ලබා ඇත.

අ අංකය අතමෙ“ නම “මාණය
01 Potato Peeler 1

02 French fry strip cutter machine 1
03 Spinning machine for removal of surface water 1
04 Spinning machine for removal of surface oil 1
05 Batter coat machine 1
06 Deep fryer 1
07 Blancher (Bucket type) 1
08 Continuous French fry strip suface dryer 1
09 Quality Checking Conveyor 1
10 Blast Freezer 1
11 Freeze storage for frozen French fries 1

03. ජා“ක තරඟකා’ ලං”කරණ ප’පා“ය ම“” ලං” ෙමෙහයව• ලැෙ•.

04.  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව” ලං” ”ෙ”ඛන                                                    
www.sapp.lk යන අපෙ” ෙව• අඩ”ෙය” භාගත කරගත හැ•ය. (Download යන 
“ස’පාදන උප —•ෂයට ෙයා“ව”න)

05.  ලං”, 2021 ෙපබරවා’ 26 ෙව“ ”න ප.ව. 2.30 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” පහත සඳහ” 
”නයට ෙගනැ” භාර”ය –“ය. “මාද • ලැෙබන ලං” ““”ප කර• ලැෙ•. ලං” භාරගැ”ම 
අවස” — වහාම 2021 ෙපබරවා’ 26 ෙව“ ”න එම ”නෙ“ ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” 
“ෙය–“තය”  ඉ”’ෙ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. ’ය—ම ලං” සමග ලං” ”ෙ”ඛනෙ“ සඳහ” 
කර ඇ“ ආකාරෙ“ ලං” ඇපකර “කාශනය” අ“ණා එ”ය –“ය.

සභාප“,
වැඩසටහ” “සපාදන ක“•ව,
—ඩා ප’මාණ කෘ“”ාපාර සහභා“’ව වැඩසටහන,
අංක 288, DPJ —න,
5 වන මහල, – ජයව•ධන–ර මාවත, රාජ“’ය.

“’–ධ ”•ම
පැ”ර— ෙක–පෙ•ෂ (“”ව”) ට” සමාගම, 

පැ”ර— ෙ“ප•— (“”ව”) ට” සමාගම සමඟ ඒකාබධ •“ම
ෙකාළඹ 05, ගව• ”ෙ“, අංක 38/17  •යාප”ං— •නය සත පැර 
ෙක–පෙ•ෂ” (“”ව”) •“ට” (• 102381) (ෙමය, පැර ෙ“ප• 
(“”ව”) •“ට” සමාගෙ’ —•ණ අ”“ය සත පපා•ත ආයතනය•) 
හා ෙකාළඹ 05, ගව• ”ෙ“ අංක 38/17  •යාප”ං— •නය සත 
පැර ෙ“ප• (“”ව”) •“ට” (• 5232) යන සමාග’වල එ” එ” 
අ”ෂ ම–ඩල ”’” ’” කළ සභා ස’මතය” “”” 2007 අංක 07 
දරන සමාග’ පනෙ’ ("පනත") 241(1) වග”“ය “කාරව එම සමාග’ 
ෙදක  ඒකාබ–ධ ෙකෙර• ලබන බව, එම පනෙ’ 242(3)(—) වග”“ය 
“කාරව ෙම”” ’• ෙද• ලැෙ.
ඒ අ•ව, ඒකාබ–ධ කර• ලබන සමාගෙ’ නාමය පැ”ර— ෙ“ප•— (ව”) 
•“ට” වන අතර, •යාප”ං— •නය, අංක 38/17, ගව• ”ය, ෙකාළඹ 05 
ය•ෙව” ෙ“.
අ–”ෂ ම–ඩලෙ“ අණ ප’”,
පැ”ර— ෙක–පෙ•ෂ (“”ව”) ට”,
සමාග ෙ”කව”.

2007 අංක 07 දරන සමාග’ පනෙ 
අංක 9(1) වග”“ය කාර පහත සඳහ” 
සමාගම සං—ථාපනය කර ඇ“ බැ“ 
ෙම” ’•’ ෙද• ලැෙ.

සමාගෙ’ නම :
ෙහ”’ එ— •“ට” (•”) එ””–

සමාගෙ’ අංකය : • 00232265, 
•යාප”ං කා•යාලෙ“ •”නය : 

ෙනා. 10, ••“ •ණව•ධන මාවත, ෙකාළඹ 07, 
•යාප”ං කළ ”නය : 24/12/2020.
අ–”ෂ මඩලෙ“ “ෙය–ග ප’”

සමාග’ ෙ”ක’
ස”වෙ• ආර–—ෙ ගය” ද•ශන

“’–ධ ”•ම
පැ”ර— ෙක–පෙ•ෂ (“”ව”) ට” සමාගම, 

පැ”ර— ෙ“ප•— (“”ව”) ට” සමාගම සමඟ ඒකාබධ •“ම
ෙකාළඹ 05, ගව• ”ෙ“, අංක 38/17  •යාප”ං— •නය සත පැර 
ෙක–පෙ•ෂ” (“”ව”) •“ට” (• 102381) (ෙමය, පැර ෙ“ප• 
(“”ව”) •“ට” සමාගෙ’ —•ණ අ”“ය සත පපා•ත ආයතනය•) 
හා ෙකාළඹ 05, ගව• ”ෙ“ අංක 38/17  •යාප”ං— •නය සත 
පැර ෙ“ප• (“”ව”) •“ට” (• 5232) යන සමාග’වල එ” එ” 
අ”ෂ ම–ඩල ”’” ’” කළ සභා ස’මතය” “”” 2007 අංක 07 
දරන සමාග’ පනෙ’ ("පනත") 242(1) වග”“ය “කාරව එම සමාග’ 
ෙදක  ඒකාබ–ධ ෙකෙර• ලබන බව, එම පනෙ’ 242(3)(—) වග”“ය 
“කාරව ෙම”” ’•’ ෙද• ලැෙ•.
ඒ අ•ව, ඒකාබ–ධ කර• ලබන සමාගෙ’ නාමය පැර ෙ“ප• (“”ව”) 
•“ට” වන අතර, •යාප”ං— •නය, අංක 38/17, ගව• ”ය, ෙකාළඹ 05 
ය•ෙව” ෙ“.
අ–”ෂ ම–ඩලෙ“ අණ ප’”,
පැ”ර— ෙ“ප•— (“”ව”) ට”,
සමාග ෙ”කව”.

 ටෙන්ඩර් හා අටෙකුත් දැනවීම්



26 l 2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදා දැන්වීම් 

ග’පහ ”—කෙ“ •ව”ෙගාඩ 
“ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 
135/2, අ—“ව”ෙපාල (බට“ර) 
’ාම “ලධා“ වසෙ’ 217/12 
අ—“ව”ෙපාල උ—ග’ෙපාල යන 
”නෙ“ ප”ං— “ප–ඛා •ණාං 
යන අයෙ” නම ” ඉ”යට ”““ 
තාකා ය•ෙව” භා”ත කරන 
බවට  ලංකා ජනරජයට’, 
මහජනතාවට’ ෙම”” ’•’ 
ෙද.

“ස’පාදන ”•ම
ස’’ව “පාදන හා ෙසෟ ෙදපා•තෙ’”“ව

ඌව පළාත
ෙබාරල”ද රජෙ“ ස’’ව ෙගාපළ සඳහා අව වන ස’’ව ආහාර, ඛ—ජ ““ණ, එ”න’, ඇ”” 
භාජන හා ”•” පැහැ“ ” පැට– පහත සඳහ” ප’” ව•ෂය රා ෙගාපළ ෙවත “වාහනය කර 
සැප•ම සඳහා ජා“ක තරගකා“’ව ලං” කැඳ•ෙ ”මය යටෙ’ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ආහාර ව•ග වා•“ක අව “මාණය

01. ” පැට–” සඳහා පැට– අව”ෙ“ ආහාර සලාකය - 
(Chick Starter) (25 .’ෑ. ““)

.’ෑ. 50,000

02. ” පැට–” සඳහා ව•ධන අව“ෙ“ ආහාර සලාකය - 
(Grower Feed) (50 .’ෑ. ““)

.’ෑ. 7,000

03. –’තර දමන ”ය” සඳහා වන ආහාර සලාකය - 
(Layer Feed) (50 .’ෑ. ““)

.’ෑ. 95,000

04. ගව ආහාර - (Cattle Feed) (50 .’ෑ. ““) .’ෑ. 250,000
05. ගව පැට– ආහාර - (Calf Feed) (50 .’ෑ. ““) .’ෑ. 10,000
06. ’“” ක• - (Shell grits) (50 .’ෑ. ““) .’ෑ. 800
07. ඛ“ජ ““ණය - .’ෑ. 1 පැක” .ගෑ. 2,500
08. DL Methionin - (5 .’ෑ. ““) ““ 50
09. “”ණය කරන ලද 500ml ” ’ ක“ ”ය” ස“තව (ෙප–ෂණ 

අ”ත•ගතය ””බඳ ෙතාර“” හා අළ ව•ණ සංෙය–ජනය ස“තව)
ක“ 50,000

10. Alufoil Yoghut ”ය” (ලා ෙකාළ පැහැ“) (“”ණය ෙනාකළ) ක“ 100,000
11. “”ණය කරන ලද 80ml ෙය–ග” ඇ”” භාජන හැ”ද සමග 

(ෙප–ෂණ අ”ත•ගතය ””බඳ ෙතාර“” හා අළ ව•ණ 
සංෙය–ජනය ස“තව)

ක“ 100,000

12. ගෙබාෙර– එ”න’ (මා–ා 1000 —“”) —“” 80
13. ”න” වයසැ“ ”•” පැහැ“ –’තර දමන ” පැට– (5000 

කා–ඩ වශෙය”)
පැට– 80,000

ෙගාපෙ“ අවතාවය අ•ව ස“ ෙදකකට වර” (ගව ආහාර හා පැට– ආහාර හා ——” ආහාර හා 
”•” පැහැ“ ” පැට–) ෙහ– ඉ”— කරන ප’” ෙමම ව•ෂය රා ඉහත ”” සපයා “වාහනය 
“ම ෙව•ෙව” ඔබෙ” “ල ගණ” 2021.03.08 ”න ප.ව. 2.00 ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— සභාප“, 
ස’පාදන ක“•ව, සව “’පාදන හා ෙසෟ“ ෙදපාතෙ’“ව, දයා •ණෙ—කර මාවත, බ””ල 
යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” ෙහ– ඉහත •”නෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–ෙම” 
ලබා”ය හැක.

ස’’ව ආහාර ව•ග සඳහා ස’’ව ආහාර පනත යටෙ’ ෙ“රාෙද—ය ස’’ව “’පාදන හා ෙසෟ“ 
ෙදපා•තෙ”“ෙ“ ස’’ව ආහාර ෙ”ඛකා“කා“ ම“” “““ෙය” –“ වා—ජ “’පාදනය” බව 
තහ–” “ම සඳහා “—’ කරන ලද •යාප”ං— සහ“කය (2020 ෙහ– 2021) ඉ”’ප’ කළ –“ය. 
තව ද ස’’ව ආහාර සබ”ධව මෑතක“ ලබාග’ •ෙ”ෂණ වා•තාව” ලං” ප’ සමග ඉ”’ප’ 
කළ –“ය. ලං” ඉ”’ප’ “ෙ“ ඔබ ආයතනෙ“ •යාප”ං— සහ“කෙ“ ”ටපත” ද VAT 
•යාප”ං— සහ“කෙ“ ”ටපත” හා ලං” ඉ”’ප’ කරන ප’ ඖෂධ සබ”ධෙය” “““ය සනාථ 
“ම සඳහා VDCA “ •යාප”ං— සහ“කෙ“ ”ටපත” ද ඇ“—ය –ු“ය.

“ල ගණ” ඉ”’ප’ ’මට අෙ“”ෂා කර• ලබන ආයතන ෙහ– –ගලය” ’” පහත සඳහ” 
•”නයට •”ත ඉ”–ම” ඉ”’ප’ “ෙම” හා “ද•” ”. 1,000.00 ක ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ව” 
සහ ””ය” 10,000.00 ක ආප” ෙගවන ලං” ”ර”ෂණය” ස’’ව “’පාදන හා ෙසෟ“ 
ෙදපා•තෙ”“ව ෙවත ෙග•ෙම” අන“”ව 2021.02.15 ’ට 2021.03.08 ද”වා ”නය”“ රාජකා“ 
ෙ“ලාව “ළ ෙප.ව. 9.30  ප.ව. 3.00 අතර කාලෙ“ අළ ලං” ෙ”ඛන ලබාගත හැය.

•” කවරෙ“ ව ඉහළ ෙකළවෙ• "ෙබාරලද සව ෙගා”පළ සඳහා අව“ ”” ෙව•ෙව “ල 
ගණ ඉ”’ප •“ම" ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ය.

2021.03.08 ”න ප.ව. 2.00 ට ලං” ප’ වෘත “මට “ය“ත අතර, ඒ සඳහා ඔබට ෙහ– ඔබෙ” 
බලයල’ “ෙය–“තෙය—ට සහභා“ ය හැය.

ඉහත සැප• සබ”ධෙය” සැප–ක” ’” ෙමම ෙදපා•තෙ”“ව සමග “”මකට එළ“ය 
–“ අතර, ෙත–රාග’ සැප–ක”ව” ’” ෙකා”–ා’ ව“නාක“” 10% ක බැං— ඇපකරය” (on 
demand bank guarantee) “ය“ත ආකෘ“ ප’” ඉ”’ප’ කළ –“ය.

ඉහත ක”“ සබ”ධව ය ම“ම” “මට අව ෙ“ න පහත න සඳහ” “ලධා“ 
සබ”ධ කර ගත හැය. නම - එ.–.එ”. නැ””ෙගාඩ, තන“ර-සංව•ධන “ලධා“, ”රකථන 
අංකය : 0552222698 / 0552228646, ෆැ”— අංකය : 0552231243, ––’ තැපැ” •”නය :                             
bids.daphuva@gmail.com

ෛව– එ—.ෙ”. ර”දර - පළා’ අ”ෂ (ඌව),
සභාප“ - “සපාදන ක“•ව, 
ස’’ව “’පාදන හා ෙසෟ“ ෙදපා•තෙ”“ව.

”.ක. 055 2222698

’”•ම
ෙමම ’”•ම 2007 අංක 07 දරන සමාග පනෙ’ 

9(1) වග”“ය යටෙ’ කර ලබන ’”•ම
සමාගෙ නම : 

”“ •—–ට— (––ග•ක) සමාගම
•යාපං— •”නය : ෙනා. 242/1V/22, 
ආ’ මාවත, පහල කරගහ“ණ, කඩවත. 
සමාගෙ •යාපං— අංකය : PV 65858, 
සංථාගත කළ නය : 2008.10.13

ෙ”ක’

ලං” කැඳ•ෙ’ “ෙදනය
ෙමම ෙර–හෙ” පහත සඳහ වැඩ ”ෂයය ෙව•ෙව 

ජා“ක ල සැද“’ ලං” ”මය යටෙ 
““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ.

ලං” අංකය වැඩ ෂය අවම ICTAD 
”””ක’

ආප” 
ෙනාෙගවන 
ලං” ගා—“

ලං” ඇපකරෙ 
ව“නාකම ආප” 
ෙගවන

ෙව”කළ 
““පාදන

DGH/NE/
AL/ NCB/03/ 

01/2021

පැර— අංක 01 
වා”•ව ෙකා” 
වා”•ව ෙලස 
නකරණය •“ම

C 07 ”. 2,000.00 ”. 40,000.00 ”. . 8

DGH/NE/
AL/ NCB/03/ 

02/2021

ඔෟෂධ ගබඩාව 
සඳහා රා”ක 
සපයා ස •“ම 
හා වැ• ”–“  
•“ම

C 07 ”. 2,000.00 ”. 30,000.00 ”. . 6

01. ජා“ක ල සැද“’ ලං” ”මය අ•ව ලං” කැඳව• ලැෙ•.

02.  ලං” පකා •වරඑ”ය ”—” මහ ෙරහෙ” “ධාන කා•යාලෙය” 2021-02-12 ”න ට 2021-02-28 ”න ද”වා ෙපරව” 9.00 
ට ප—ව” 3.00 ද”වා හා 2021-03-01 ෙපරව” 9.00 ට ෙපරව” 11.00 ද”වා ලබා ගත හැ•ය.

03.  ඉ”’ප’ කර• ලබන ල ගණ” “” ”ටපත හා අ• ”ටපත බැ“” ෙවන ෙවනම ““ තබා ප”ව එම කවර ෙදකම එ” කවරයක 
බහා ““ තබා කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙර“ "පැර— අංක 01 වා”•ව ෙකා” වා”•ව ෙලස නකරණය/ ඖෂධ ගබඩාව 
සඳහා රා”ක සපයා ස •“ම හා වැ• ”–“•“ම, සඳහා ලං”  ල ගණ” ෙලස ද”වා 2021-03-01 ”න ෙපරව” 11.30 ට ෙපර 
සභාප“, “ාෙ–ය “ස’පාදන ක“•ව, ”——” මහ ෙරහල, වරඑ”ය යන •”නයට •යාප”ං— තැපැෙල” ෙහ අ“” 
ෙගනැ’ ගණකා“කා“ කා•යාලෙ“ ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා•ය හැ•ය.

04.  2021-03-01 ”න ෙපරව” 11.30 ට ලං” වෘත කර• ලැෙ•. එම අව—ථාව සඳහා ලං”ක”ට ෙහ ලං”ක”ෙ” බලයල’ 
“ෙය“තෙය—ට සහභා”ය හැ•ය.

05. ලං” ල ගණ” ””බඳව අවස” ”රණය “ාෙ–—ය “ස’පාදන ක•ව ස“ය.

සභාප“, “ාෙ–ය “ස’පාදන ක“•ව,
”——” මහ ෙරහල, වරඑ”ය.
”රකථන අංකය : 052-2224307

උක— ර’තර” බ
උක— ම–—ථානවල 

උකසට තබා ඇ“ ර’තර” 
බ ෙ•රා ෙද ලැෙ•.

070-3755833

’”•ම
2007 අංක 7 දරන සමාග’ පනෙ 
9(2) වග”“ය යටෙ කර• ලබන 
ෙ“දනය.
සමාගෙ’ ක•” “ නම :

ඇ”ෙව”ච ෆැ”ට’ (“ව”) •“ට”
සමාගෙ’ අංකය : • • 00204455

•යාපං— •”නය :
අංක 15, රාජ“’ය උ—නය, රාජ“’ය.

සමාගෙ’ නව නාමය :
” ඇ”” එ”•’ය” ෆැ”ට’ 

(“ව”) •“ට”
ෙවන කළ නය : 2020.12.21

2007 අංක 07 දරන සමාග’ පනෙ 
අංක 9(1) වග”“ය  කාර  පහත  
සඳහ” සමාගම සං—ථාපනය කර ඇ“  
බැ“ ෙම” ’•’ ෙද• ලැෙ.

සමාගෙ’ නම : 
—. ”. •“ට (”ව”) “ට” 
සමාගෙ’ අංකය : • 00229771
•යාප”ං කා•යාලෙ“ •”නය : 
ෙනා. 10, ”•“ •ණව•ධන මාවත,  

ෙකාළඹ 07. 
•යාප”ං කළ ”නය : 29/10/2020
අ–ෂ මඩලෙ “ෙය–ග ප’”,

සමාග ෙ”ක,
ස”ව“ෙ• ආර–—ෙ” ගය” ද•ශන

න’ ෙවන— •“ම
ෙකාළඹ ”—කෙ“ ෙකාෙළා”නාව               
ා.ෙ”. ෙකා”ඨාසෙ“ අංෙගාඩ, 
“•ටාන ෙනා. 305/4/7 දරන “වෙ— 
ප”ං— මාෙතාට ආර–—ෙ” එරංගා 
ෙසෟ• මා“ ජයවධන වන මා 
මාෙතාට ආර–—ලාෙ” එරංගා 
ෙසෟ•ා මා“ ජයවධන යන 
නාමය භා”ත කරන බව – ලංකා 
ජාතා”ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ 
’ය— ජනතාවට ෙම”” ද”වා ’““.
මාෙතාට ආර–—ලාෙ” එරංගා 
ෙසෟ•ා මා“ ජයවධන

’”•ම
වැ”• අමා“ාංශය

– ලංකා ෙ’ මඩලය
ෙ’ ෙකාමසා— අංශය

රග ෙක–රෙ“ ෙ’ ශ” ෙ’ කමා”තශාලාව - MF 1481
ෙප–වදඩ, මා–ගල, ෙහාරණ

ර”ග’ ෙක–රෙ“ ෙ ශ ෙ ක•මා”තශාලාව (MF 1481) ෙවත 2015 ෙදසැ’බ•, 2016 
ජනවා’, 2017 මැ”, ““, ”, 2018 ෙදසැ’බ• සහ 2019 ජනවා’, ෙපබරවා’, මා•“ යන මාස 
සඳහා අ“ ෙ ද— සැප ද” ““ය”, තම” සැප ද” සඳහා “ද” ලැ— ෙනාමැ න’, 2021 මා•“ 
10 ”න ෙහ– එ”නට ෙපර – ලංකා ෙ ම–ඩලෙ“ බ”රය “ාෙ–—ය කා•යාලය ෙවත, ද— සැප 
ෙ”ඛන ස“තව ’”•මට කට“ කරන ෙලස ෙම”” ද”ව“.

කා•යාලෙ“ ”නය : සහකාර ෙ’ ෙකාමසා—,
 – ලංකා ෙ’ මඩලය,
 ාෙ–ය කා•යාලය,
 ව“රාන පාර, බරය.

රකථන / ෆැ”— අංකය : 034-2247444

ෙමම ’”•මට “චාර වශෙය” ලැෙබන ඉ”–’වලට අ•ව අවස” ෙග•’ ෙ”ඛනය සක— කරන 
බැ””, 2021 මා•“ 10 වැ“ ”නට ප”ව ලැෙබන ඉ”—’ ප– / ඉ”—’ සලකා බල• ෙනාලැෙ•.

ෙ’ ෙකාමසා—,
– ලංකා ෙ’ මඩලය,
අංක 574, ගා පාර, ෙකාළඹ - 03.

“ඟ ද— “ද” ෙග•ම

සැප–’ක”ව හා ෙ—වා සපයන 
•යාප”ං “ම - 2021/2022

 ලංකා නැෙන– තාණ (“““) ආයතනය (SLINTEC)
– ලංකා නැෙන තා“ණ (“) ආයතනය ”’, 2021/ 2022 ව•ෂය සඳහා පහත සඳහ භා–ඩ හා ෙ—වා සැපම සඳහා •යාප”ං•මට කැම“ “’–ධ 
පාදකය, සැප–’ක”ව, ෙය“තය, ආනයනක”ව, අෙල”ක”ව හා ෙ—වා සපයන ෙව“ අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

සැප–’ හා ෙ—වා

ආද•ශ අය”’පත සක— කළ –“ ”ෙවල.
01.  අය”’කර• ලබන ව•”කරණ අංකය/ අංක (බ“”ධ ව•”කරණය සඳහා 
එ” අය”’පත” භා”ත කළ හැක)

02. සමාගෙ’ ෛන“ක නාමය

03. ”ාපා’ක •”නය

04.  සමාගම ඇම“ය හැ• ෙපා” ”මෙ“දය - ”රකථන අංක/ ෆැ”— අංක/ ඊෙ’” 
•”නය/ ”ාපා’ක ෙව• අඩ”.

05. සමාගෙ’ අ–“ව”ෙ” ”—තර

06. ”ාපාර •යාප”ං අංකය හා ”නය

07. ”ාපාරෙ“ ව•ගය (අ”“ය)

08.  ”ාපාරෙ“ —වභාවය (පාදන/ ෙබ—හැ“ම/ අෙල”ක”/ ෙ—වා සපයනා/ 
ආනයනක”/ ෙය“ත/ නඩ’“ ෙ—වා.

09.  එ” එ” ව•”කරණය” ම“ ලබා“මට අෙ“”“ත “ධාන භා–ඩ/ ෙ—වා 
දහය” (10) ද”වා — ලැ”—“ව” ඉ”’ප’ කරන.

10. “ධානව ඇම“ය හැ• අය/ ජංගම/ ”රකථන/ ෆැ”—/ ඊෙ’” අංක

11.  “ධාන ග“ෙද•කාර •ෙ–ශකය (ඔබෙ” ”ාපාරය  ම“ සපය• ලැ“ 
ෙ—වා ””බඳව ”ම“මට හැ•යාව ස“ත ”ලා“ ෙදක” ස’බධ ”—තර 
ද”වන.)

12. ලබා”ය හැ• ණය සහන කාලය.

13. ඔබෙ” අය”’පත සමග පහත සඳහ ෙ”ඛන අ“ණා “–ය –“ය.

   ”ාපාර •යාප”ං සහ“කෙ“ ”ටපත”.

    පාදන ”—තර ප—කා හා ඇෙතා’, ත’’ව සහ“ක.

   ”ාපාරය ””බඳව ”—තරය”.

   වැ” සහ“කෙ“ ”ටපත” (ඇෙතා’)

   ප”“ය වසර සඳහා වන වා•“ක වා•තාව ෙහ (ඇෙතා’) ”“ “කාශ.

    ’නට ’“න ෙ—වා—යකයෙ” ලැ”—“ව”.

ෙපා” ෙකා”ෙ හා යමය” :
     තම ”’ම ””ෙයල කර ගත –“ අය”’පත,  ඉහත සඳහ ආද•ශ 

අය”’පත අ•වම සක— ෙකාට ගත –“ෙ“.

    අය”’ක”ව ”’, අ—ළ ආප” ෙනාෙගවන ෙ”ඛන ගා—“ ””ය” 
2,000/- ”, (දහ— ච“ර“ ලංකා බැං— ශාඛාෙ“) පව’නා ““’ අංක 
0008603854 ෙවත තැප’ ෙකාට ලබා ග’ බැං— ෙග–’පත අය”’පත 
සමග අ“ණා “–ය –“ය. අය”’ක”ව, ත තැප“ව” යටෙ’ 
බ“”ධ ව•”කරණය” සඳහා අය”’•“මට උන” කර• ලබන අතර, 
ඒ සඳහා අමතර තැප“ අව“ ෙනාෙ“.

    ලැ— ඇ“ ඕනෑම අය”’පත” තම අ’මතය ප’” ””ගැ”ෙ’ ෙහ 
““ෙ”ප •“ෙ’ අ”“ය SLINTEC ආයතනය ස“වන අතර, 
ස’—•ණ •යාප”ං •“ෙ’ “යාප“පා“යම අවලං• •“ෙ’ අ”“ය ද 
පව”.

    අය”’ප’ බහා’ කවරෙ“ ව’ ඉහළ ෙකළවෙ• "සැප–’ක”ව” 
යාප”ං •“ම - ව•ෂ 2021/2022" ෙලස සඳහ ෙකාට, •යාප”ං 
තැපැෙල එ•ෙම ෙහ ෙගනැ”’ භාර“ෙම, පහත සඳහ •”නය 
ෙවත, 2021 ෙපබරවා’ 28 වන”නට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය.

    වැ•”ර ”—තර අව“ ෙවෙතා’, ෙ—වා සැප–’ කළමනාක” (”රකථනය 
: 0114-650508) ෙව“ ලබාගත හැක.

– ලංකා නැෙන– තා“ණ (“) ආයතනය,
නැෙන– තා”ෂණ (“) හා ”— උ—නය,
මාෙ’”ව’ත, “පන, ෙහ–මාගම.
”රකථනය : 011-4650500/ ෆැ”— : 011-4650532
www.slintec.lk

ව•”කරණ 
අංක භා–ඩ ”—තරය

G-A 0001 වා– ස”කරණ ය– හා ෙපා” වාය 
ස”කරණ කට–“ සඳහා අව“ අමතර ෙකාට—

G-A 0002 ඇ—“ය’ පාදන
G-B 0001 ෙගාඩනැ“• ”” හා සාමා— හා”ෙවයා• 

අ”තම
G-B 0002 බ”•, ලා’–, ආෙලක වැ–”’ හා ස”•“’
G-C 0001 ෙ”බ” - ””•බල ෙ”බ”, ත’ඇ“’ සඳහා 

ෙ”බ” හා ඕව•ෙහ” ල” සනායක හා 
උපාංග

G-C 0002 රසායන”” හා රසායනාගාර පා’ ෙභා්’ ””
G-C 0003 ’”” ඉ”•“’ වැඩ
G-C 0004 ප”–කරණ ””
G-C 0005 ප’ගණක, ලැ“ෙටා“, “ට•, 

ෙටා්න•, ජාලකරණ උපාංග, මෘ”කාංග හා 
ම”“”•යා උපාංග.

G-C 0006 ”ඟ භා–ඩ හා හැ“ ගෑ”“– ආ“  ෙභා්ජන 
උපකරණ

G-C 0007 “ර, කාප”, •න හා ම””’” ආ”ය
G-D 0001 පා”ය ජලය (””’’” කළ හා ෙබත” කළ)
G-E 0001 ඉෙල”ෙ’ා” හා ගෘහ—ථ උපකරණ
G-E 0002 ””• අ”තම හා උපාංග
G-F 0001 වාෙ/ යකඩ •හය සක— ෙකාට සැපම
G-F 0002 ෙපාෙහාර හා කෘ“ රසායන ””
G-F 0003 ගෘහභා–ඩ (වාෙ/ ’වමය/ “ලා—“”)
G-G 0001 ෙගව“ වගාව හා සැර’• කට–“

G-G 0002 ෙ’ාස’ අ”තම
G-I 0001 කා•“ක වා– සැප–ම
G-L 0001 රසායනාගාර උපකරණ හා උපාංග
G-O 0001 ෙත”. •“’ ෙත” හා ඉධන
G-P 0001 “ලා—“” පාදන
G-P 0002 වාය•ය (Pneumatic) උපාංග හා පාලක
G-P 0003 ෙපා•” ආ•ත භා–ඩ පාදනය.
G-P 0004 ”” “”ණ කට–“ (”ාපා’ක කා”ප’/ ෙපා’/ 

•”—•ෂ/ සනාම •–’කවර/ ’•’ ””).
G-P 0005 “කාශන හා ෙපා’
G-S 0001 ආරක ්ෂක උපකරණ/ “ •ෙ’ උපකරණ හා 

උපාංග, අමතර ෙකාට— හා “— රසායන ””.
G-S 0002 ස”පාරක ්ෂක වැ–”’, ට””. නාන කාමර 

ස”•“’ හා උපාංග
G-S 0003 ආරක ්ෂක උපකරණ (CCTV/“ෙ“ශ පාලක 

ස“ත)
G-S 0004 ”ඩා උපකරණ
G-S 0005 •” ””
G-S 0006 “•ය පැනල හා –න•ජන”ය බලශ”“ ප–ධ“
G-T 0001 ෙටා”ල” කඩ—’ හා “” කඩ—’

ව•”කරණ 
අංක

ෙ—වා ”—තරය

S-A0001 වා– ස”කරණ ෙ—වා •“’ හා නඩ’“ කට–“
S-C0001 ආපනශාලා ෙ—වය
S-C0002 ෙ”ට’ං ෙ—වා

S-C0003 “”•ත ෙ—වා
S-C0004 ෙ•• කාෂණ ෙය“තව”
S-F0001 නා”ක භා–ඩ “වාහනය
S-H0001 සැහැ”— හා බරවාහන —•යට සැපම (කා• 

රථ/ වෑ රථ/ ෙලා’ රථ/ බ— රථ/  ෙෆා්”•—” 
ය–)

S-I0001 රක ්ෂණ ෙ—වා
S-I0002 ෙතාර“” තා”ෂණ (IT) ආ•ත ෙ—වා.
S-J0001 ජැෙට’ය” ෙ—වා
S-L0001 ක’ක” ෙකා–ා’
S-L0002 ෙලාඩ’ හා ”’’” •“’ ෙ—වා
S-L0003 රසායනාගාර අප”” බැහැර •“ෙ’ ෙ—වා
S-M0001 “— බල ෙ—වා
S-P0001 ”තා” •“ෙ’ වැඩ
S-P0002 ප•ෙබධ හා කෘ“ පාලන ෙ—වා
S-R0001 ඉධන හා —තක (Coolant) ප“ක ්ෂණ 

ඇ“ළ’ව ෙජනෙ•ට• අ—’වැ•යා හා ෙ—වා 
කට–“

S-R0002 •”” ෙ—රව” හා ෙරල• ෂට• ෙ—රව” අ—’ 
වැ•යා කට–“ හා ෙ—වා •“’.

S-S0001 —“ “”ණ වැඩ
S-S0002 ආරක ්ෂක ෙ—වා
S-T0001 භාෂා ප’ව•තන ෙ—වා
S-E0001 ඉෙල”ෙ’ා” අප”” (E-Waste) 

බැහැර–ෙ’ ෙ—වා

මාතර ”—කෙ“ ල“යන 
“ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 
අංක 408/A/1, ”ටව”ගව, 
ෙදනගම, හමණ ප”ං— 
ජා“ක හැ“•’ප අංක 
871182396V දරන අම” . 
සංව වන මා ෙමතැ” පට” 
අම” ග”’ංහ සංව ය•ෙව” 
හ“”වන බවට  ලංකා 
රජයට ජනතාවට ෙම”” 
’•’ ෙද“.
ෙමයට, අම” ග”’ංහ සංව



27l 2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදාදැන්වීම් 

                                                                                                                නායක’ව සංව•ධන ජා“ක ම–—ථානය 
ඇ”“ය

2021 ව•ෂය සඳහා
සැප–’ක”ව  නැවත යාප”ං— •“ම

2021 ව•ෂය සඳහා ෙමම ම–—ථානයට අව“ භාඩ, උපකරණ හා ෙ—වාව” සැපමට අෙෂා කරන ””ග’ 
සැප–ක”ව”ෙග” / “’පාදක””ෙග” / ආයතන ““ක”ව”ෙග” / ඒජ”තව””ෙග” / ෙකා”–ා’ක”ව”ෙග” / 
ෙවන’ ––ග•ක සැප–ක”ව”ෙග” හා රජෙ“ ආයතනව•” අය”ප’ කැඳව• ලැෙ•.  

ෙම“ පහත දවා ඇ“ ලැ”—“ෙ“ සඳහ” සැප– භාඩ හා ෙ—වාව•” එ අ”තමය සඳහා ආප” ෙනාෙගවන ” : 
500/-  බැ“” “ය“ත ගා—“ ස“ෙ“ ”නවල කා•යාල ෙ“ලාව “ළ“ “ද•” ෙගවා ෙහ– අ–ෂ, නායක’ව සංව•ධන 
ජා“ක ම–—ථානය නමට •යා ෙ•ඛනය කරන ලද ෙචපත•”, •යාප”ං •මට අෙ“ත සැප– / ෙ—වාව සඳහ” 
කරන ලද •”ය සමඟ 2021.03.09 ”නට ෙපර •යාප”ං තැපෑෙල” ෙහ– අ“” ෙගන”’ භාර“ෙම” අ—ළ අය”ප’ ලබා 
ගත හැක. අය”ප’ “—’ කරන හා සැප–ක”ව” •යාප”ං කරන අවසාන ”නය 2021.03.10 ”න ෙ“. 

ෙ—වා /සැප•’ අංකය ”—තරය/ අතම

ෙ—වා 01 ””• උපකරණ හා ය”– අ—’වැ•යා •“ම හා ෙ—වා •“ම

02 වාහන ෙ—වා •“

03 ඉෙලෙ’ා“  උපකරණ අ—’වැ•යා හා ෙ—වා •“ (ප’ගණක, ඡායා ”ටප’ ය”–, ය“” 
•යන, ෆැ— ය”–, ’ෙස– මැ“” ආ”ය)

04 ’ය—ම —ෂ” වැඩ

05 ෙර” ”’’” •“ම

06 වා– ස”කරණ ය”–, ෙජනෙ•ට•, තණෙකාළ මැ“”, —තකරණ අ—’වැ•යාව හා නඩ’“ 
ෙ—වා

07 –• ”•ම හා ගෘහ භාඩ (– බ— හා වාෙ” භාඩ) අ—’වැ•යාව 

08 ඡායා“ප ගැ”ම හා ••ෙය–ගත •“ම, කැමරා අ—’වැ•යාව හා ෙ—වා •“ම  

09 —– පදනම මත වාහන (බ— රථ) ලබා ගැ”ම 

10 වාහන අ—’වැ•යාව (–ස”, ෙප’”) යා”—ක තහ— වැඩ, ””ත ආෙ”ප, ””• ප–ධ“ 
අ—’වැ•යා, කාප”, ”” කවර සැක“ම, වා–ස”කරණය •“ම හා අ—’වැ•යාව.

11 ප”–තා ෙ—වා සැපම

12 ආරෂක ෙ—වා සැපම

13 ෙගාඩනැ“• අ—’වැ•යා හා ඉ”•“

14 ““ ආරෂණ උපකරණ

සැප• 15 ආහාර පාන සැපම - ”ය” ආහාර ”” (හා”, ““, ප’–, —”බ— ව•ග ආ”ය), එළව”, 
පල“”, ම—, මා”, –’තර, අ“”පස ව•ග, ෙ•ක’ කෑම, උ“සන ආහාර හා ෙක“ කෑම ව•ග)

16 කා•යාල •” ”” හා උපකරණ (හා— ””, ෙර–“ෙය– ””, ෙෆාෙට– ෙකා”, ය“”•යන කඩ—’, 
කාබ” ෙකාළ ඇ“” ’ය—ම කඩ—’ ව•ග, —ෙටල• මැ“”, ගණක ය”– හා ’ය—ම  ව•ගෙ“ 
පෑ”, පැ”ස”, ප”ච•, ””ත පෑ” ඇ“”  අෙන—’ •” ””)

17 වාහන බැට’ හා ටය•, “–•

18 ෙම–ට• රථ අමතර ෙකාට—

19 කා•යාල උපකරණ (කා•යාල ය”– “–, ය“” •යන, ෙර–“ෙය– ය”–, ඡායා ”ටප’ ය”–, 
ෙ“ලා සටහ” •“ෙ ය”–, ෆැ— ය”– ”රකථන ප–ධ“ ආ”ය)

20 කා•යා–ය – බ— වාෙ” ගෘහ භාඩ

21 ප’ගණක ය”– හා ප’ගණක උපාංග

22 “” –“ අ–ාපන ”” (“පවා“”, ඕව•ෙහ”, ෙ“ෙජට• ය”–, ම”“”•යා ආ“ උපකරණ)

23 ””• උපකරණ (””• පංකා, ලා–, ””• ’’”, වය•, —”– යනා“ )

24 ෙගාඩනැ“• ”” හා උපකරණ ( ’ෙම”“, යකඩ, ““, ට””—, ””ත ව•ග, ෙස” හැ“, 
සව”, යකඩ තා–), ආ“ උපකරණ. වැ•, ගෙඩා”, •ෙලා ග”, ෂට’” ලෑ•, ඉරා– ’ව, උ”, 
යකඩ හා ”’තලව•” “ම— සරෙ””, “ළං ෙකා—, ෙසා”බ, ය“” තහ—, ෙ—ර “” යනා“ 
ඉ”•“ කට–“ සඳහා අව“ ’ය—ම උපකරණ හා ””

25 ෙර” ”” (“ල ඇ“)

26 ෙ”වා’කාගාර උපකරණ හා ”” (වාෙ” හා ’ව ව•” “ම— ඇඳ”, ඇ“ රාක, කබ” 
ආ”ය, ම”” ’”, ෙකා”ට, ෙම”ට, “වා, ෙකා”ට උර, ඇඳ ඇ“’•, අ’ ”’නා, පා”’, (රබ• හා 
ෙපා” ෙකා“ ව•” “ම—) ව“ර ෙපරන ය”– (—”ට•), ෙකා“, ඉද”, ෙමා• ආ”ය)

27 ෙගව“ අලංකරණය •“ෙ කට–“

28 ෙ”වා’කාගාර උපකරණ හා ”” (ම”” ’”, ෙකා”ට, ෙකා”ට උර, ෙම”ට, ෙම”ට කවර, ඇඳ 
ඇ“’•, අ’ ”—නා, පා”’ (රබ• හා ෙපා” ෙකා“ව•” “ම—), ව“ර ෙපරන ය”– (—”ට•), 
ෙකා”, ඉද”, ෙමා• ආ”ය.

29 “”තැ”ෙග” උපකරණ (සා—පා” ”ශාල හා —ඩා “මාණෙ“, ෙපා” ගාන මැ“”, ෙකාළ කැඳ 
මැ“”, ගෑ— බ•න•, •ෙල”ඩ•, ”ඟ”, ෙක–ප, ව“ර ෙබාන •””, ෙ’ ෙප––, ෙ’ ෙජ–•, 
ෙත”, හැ“ යනා”ය)

30 ’ය—ම ව•ගෙ“ ෙපාෙහාර ව•ග, කෘ“නාශක ව•ග, කෘ“නාශක ෙබෙහ’, ’ය—ම ව•ගෙ“ 
—ජ හා ෙර–පණ ””

31 ඇ”““ය ෙයා— කාමර ෙව” •“ම / අ— ”යද ’”• / ”” යකඩ වැඩ

18 නාම –ව” සැක“ම (”’තල, ””  යකඩ, ලා—“, •“ට” / ලැ•” ) ”න ““, “ල ““, 
’”• –ව”, බැන• හා —“ක•.

ෙකා”ෙ–
01.  අ”තමය” එකකට වැ•ෙය” •යාප”ං •මට කැම“ අය”ක”ව” ඒ ඒ අ”තමය” සඳහා ෙවන ෙවනම අය”ප’ 
ඉ”’ප’ කළ –“ අතර, සෑම අය”පත සමඟම ”ාපාර •යාප”ං •“ෙ සහ“ක කරන ලද ”ටපත අ“ණා “–ය 
–“ය.

02.    අස—•ණ ෙහ– අසා“ ෙ”ඛනගත අය”ප’ ෙ’“ ෙනාද”වා ““ෙ’ප •“ෙ අ”“ය නායක’ව සංව•ධන ජා“ක 
ම–—ථානෙ“ අ–ෂ ස“ය.

03.  “ල ගණ” කැඳ•ම •යාප”ං සැප–ක”ව”ෙග” ෙක”ණ ද හ”’ අව“තා මත ෙහ– රා’ ආයතනය •ම පදන 
කරෙගන •යාප”ං ෙනා— අයෙග” “ල ගණ” කැඳ•ෙ අ”“ය නායක’ව සංව•ධන ජා“ක ම–—ථානෙ“ අ–ෂ 
ස“ය.

04.  ම–—ථානයට ආහාර ”” සැපෙ“ ඉතාම’ ”’’” හා •ණා’මක ත’’වෙය” –“ ආහාර ””  සැප”ය –“ අතර, 
ෙ ””බඳව මහජන ෙසෟ“ ප“ෂකව””ෙ” අ”ෂණය යටෙ’ “ර”තර ප“ෂාවට භාජනය ෙකෙර• ඇත.

05.   අය”ප–ය ස—•ණ කර 2021.03.10  ”න ෙහ– ඊට ෙපර •යාප”ං තැපෑෙල” අ–”ෂ, නායක’ව සංව•ධන ජා“ක 
ම–—ථානය, ෙයධගම, ඇ“ය යන •”නයට ලැ ෙබ”නට සැලැ—”ය –“ය. නැතෙහා’ අ“” ෙගන”’ ආයතනෙ“ 
ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා•ය –“ය. •– කවරෙ“ වපස ඉහළ ෙකළවෙ• සැප–ක”ව” යාප”ං •“ම - 2021  
ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ය. “ය“ත ”නට ප” ලැෙබන අය”ප’ ““ෙ’ප කර• ලැෙ•.

අ”ෂ,
නායක’ව සංවධන ජා“ක ම—ථානය,
ෙය–ධගම, ඇ•”“ය.

”. ක. 047- 2230246

– 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)

ෙසෟ“ අමාාංශය, මහ ෙර–හල, කෑග”ල
01.  කෑග”ල මහ ෙර–හෙ” අෂ ”’” පහත උප ෙ”ඛනෙ“ ෙවන ඉ”•’’ සඳහා ෙකා”–ා’ක”ව”ෙග” 

2021-03-08 වැ ”න ෙප.ව. 10.30 දවා ““ තබන ලද ලං”ප’ භාරග ලැෙ•. ලං”ප’ එ”නම ෙප.ව. 10.30 ට 
”වෘත කර ලැෙ•. 

අ• 
අංකය

I
වැඩ —තරය

II 
ඉං“ෙ”” 
ඇ—තෙ’”“ 
“දල

III
අවම 

යාප”ංය

IV 
ලං” ආර”ෂණ 
ඇපකර 

ව“නාකම ”.

V
ෙට”ඩ• 
අය”’ප 
ගා—“ (”.)

VI
ෙකා”ා 
කාලය

01 පැර— රසායනාගාරෙ“ 
වහලය අ’වැ•යාකර 
““සං—කරණය •“ම

”. “•යන 9.9 CIDA C7 150,000.00 3500.00 ”න 180

02 ඖෂධ ගබඩාෙ“ පහ”ක’ 
වැ•”–“ •“ම

”. “•යන 5.9 CIDA C7 90,000.00 2500.00 ”න 90

02.  ඉහත වැඩ ”ෂය සඳහා ඉ”•“’ සංව•ධන ආයතනෙ“ (CIDA C7) හා ජා“ක ඉ”•“’ ෙකා”–ා’ක”ව”ෙ” 
සංගමෙ“ සාමා“ක’වය ඇ“ ෙහ– ඊට සමාන ”””ක’ල’ ආයතනයක ඉහත උප ෙ”ඛනෙ“ (11) වන ””ෙ“ 
සඳහ” ව“නාකමකට ෙහ– ඊට වැ• ව“නාකමකට •යාප”ං— • ඇ“ ෙකා”–ා’ක”ව” ෙමම ලං” ඉ”’ප’ •’මට 
””—ෙස– ෙව“. 

03.  2021-02-15 ”න ’ට 2021-03-07 ”න දවා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 2.30 දවා — කාලය “ළ 
උපෙ”ඛෙන“ (V) “ සඳහ” ව“නාක’ ෙගවා කෑග”ල මහ ෙර–හෙ” ආයතන අංශෙය” ලං”ප’ ලබාගත හැක. 

04.  ස’—•ණ කරන ලද ලං” ”ටප’ ෙදක•” –තව රජෙ“ ””ග’ බැං—ව•” ලබාග’ බැ“’කරයද ස“තව 
2021-03-08 ”න ෙප.ව. 10.30 ට ෙහ– ඊට ෙපර කෑග”ල මහ ෙර–හෙ” ““’ අංශෙ“ ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට 
ෙගන”’ ”ම ෙහ– අෂ, මහ ෙර–හල, කැග”ල යන •”නයට •යාව”ං— තැපෑෙල” ෙයා“කළ –“ය. ඔබ 
”’” ලං” බහාල කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• (උප ෙ”ඛනෙ“ 1 “ ප’” වැඩ ”—තරය) යෙව” සඳහ” 
කළ –“ය. 

05.  ඉහත වැඩ ”ෂය” ස’බ”ධව ලං”ප’ ඉ”’ප’ •’මට ෙපර සාක–ඡාව 2021-03-01 ”න ෙප.ව. 10.00 ට අෂ 
කා•යාලෙ““ පව’ව ලැෙ•. 

06.  ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ• ”—තර කා•යාල ෙ“ලාව”““ කෑග”ල මහ ෙර–හෙ” ආයතන අංශෙය” ලබාගත හැක. 
 ”රකථන අංකය : 035-2222261 (330 ”•ව)
07.  “ස’පාදන ක“•ෙ“ ”රණය අවසාන ”රණය බව ක”ණාෙව” සලක”න. 

සභාප“,
“ාෙ–—ය “ස’පාදන ක“•ව,
මහ ෙර–හල, කෑග”ල.      

“ස’පාදන ”•ම



28 l 2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදා දැන්වීම් 

2021 පෙබරවාරි 12 සිකුරාදා ප�ාළඹ ඩී. ආර්. විජයවර්්ධන මාවපේ අං� 35 දරණ ස්ානපේ පිහිටි ලං�ාපේ සීමාසහිත එකසේ ප්රවෘේති ෙත්ර සමාගම විසින් මුද්රණය �රවා ප්රසිද්ධ �රන ලදී.

මහජන බැං—ව
ෙට”ඩ• ’”ම
ෙ“– වාහනය

ෙ—“– වාහනය •“ම සඳහා ”ග’ ෙ—වා සැපක”ව”ෙග” ““ තබන ලද ෙට”ඩප’ කැඳව• ලැෙ•

ෙට”ඩ• අංකය අතම ””බඳ ”—තර
ලං” ඇපකරෙ“ 
වනාකම 

(”.)

අය”’ප “ කරන 
අවසාන ”නය හා 
ෙ“ලාව

ෙට”ඩරය වස ලබන 
”නය හා ෙ“ලාව

T 023/2021 ෙ—“– වාහනය 25,000.00 2021.02.24 ”න 
ප.ව 2.00

2021.02.25 ”න 
ප.ව 2.00

1.   ෙට”ඩ අය”ප’ 2021.02.12 ”න ’ට 2021.02.24 ”න ද”වා බැං වැඩ කරන ”නය”““ ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව.2.00 ද”වා 
ෙකාළඹ 02, •“ පාර, 30/101, ”““ මහජන බැංෙ“ සැප ෙදපාතෙ”“ෙව” ෙහ– ඊෙ” ඔ—ෙ— (supplies@
peoplesbank.lk) ලබා ගත හැ• අතර, ඒ සඳහා එ” ෙට”ඩ අය”පත” ෙව•ෙව” ආප” ෙනාෙගව• ලබන ”. 1,500/- 
ක ගා—“ව” සැප ෙදපාතෙ”“ව න“” පව’වාෙගන ය• ලබන මහජන බැංෙ“ ““ අංක 204100120011913 ට 
”ව”ෙ” ඕනෑම මහජන බැං ශාඛාවක“ තැ”ප’ෙකාට එ“ අ•”ටපත, අ—ළ ආයතනෙ“ අය” •”ය”ද සමඟ මහජන බැංව 
සැප ෙදපාතෙ”“ව ෙවත ඊ-ෙ” ඔ—ෙ— ඉ”’ප’ කළ “ය. 

2.   ෙට”ඩ සබ”ධෙය” අ—ළ වන ෙකා”ෙ–’ හා “යමය” ස“ත ෙට”ඩ අය”ප’ “’ •“ම ඊ-ෙ” ඔ—ෙ— ’”කර• ඇත. 
මන ත’වය” යටෙ’ –වද ෙට”ඩ අය”“පත සැප• ෙදපාතෙ”“ ක–”ෙ““ “’ ෙනාකර• ඇත. 

3.   එෙ— –ව’, ෙට”ඩ අය”ක” ”’” ඉ”’ප’ කරන ෙට”ඩ ““ ස“තව ඉ”’ප’ කළ “ ෙ“.

4.   “’ ප’” සක— කරන ලද එ” එ” ෙට”ඩ පත සමග ”. 25,000/- ක ව“නාකමට ලං” ඇපකරය” ”ග’ වා—ජ බැංව•” 
(මහජන බැංව හැර) ලබාෙගන ඉ”’ප’ කළ “ අතර, එය ෙට”ඩරය ”වෘත කරන ”න ’ට ”න 180 කට වලං• ”ය “ය. ෙ 
සඳහා ”න 180 කට වලං• බැං ෙග”“ ඇණ– ෙහ– අණකර ඉ”’ප’ කළහැ• අතර (”න 180 කට වලං•), ––ග•ක ෙව”ප’ 
බාරග• ෙනාලැෙ•. 

5.   ““ තබන ලද ෙට”ඩප’ මහජන බැංව, සැප ෙදපාතෙ”“ව, 30/101, •“ පාර, ෙකාළඹ 02 •”නෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ 
ෙප”“යට බහා•ය “ය. නැතෙහා’ •යාප”ං— තැපෑෙල” ෙහ– “”•ත ෙ—වාව ම“” ධාන කළමනාකාර (සැප•), මහජන 
බැංව, සැප• ෙදපාතෙ”“ව, 30/101, •“ පාර, ෙකාළඹ 02 යන •”නය ෙවත එ”ය “ය. 2021.02.25 ”න ප.ව. 2.00 ට 
ෙට”ඩරය ”වෘත කර• ලබන අතර, එ”න ප.ව.2.00 ” ප” ලැෙබන ෙට”ඩප’ ”වෘත ෙනාකරම ආප” බාරෙද• ලැෙ•. 

6.   ’ය”ම ෙහ– ඕනැම ෙට”ඩරය” ”ගැ”ම ෙහ– “”ෙ’ප •“ම සහ •’” ෙ’“ව” ෙනාද”වා ෙට”ඩරයක ඕනැම ෙකාටස” ෙහ– 
”ගැ”ෙ අ”“ය මහජන බැංව ස“ය. අවම “ල ”ගැ”මට බැංව බැ” ෙනාමැත. බැංෙ“ අ’මතය ප’” ””ධ ධා’තාවය” 
සඳහා ෙමම ෙට”ඩරය සැපක”ව” •“පෙදෙන අතෙ –වද ෙබ—”ය හැක. 

7.   ෙ ”බඳ වැ• ”—තර ධාන කළමනාකාර (සැප) ෙව“” පහත සඳහ” ”රකථන අංක ම“” ද ලබාගත හැ•ය. 

“ධාන කළමනාකාර (සැප•’) 
මහජන බැංව,
සැප•’ ෙදපා•තෙ’”“ව, 
30/101, •“ පාර, 
ෙකාළඹ 02.
”රකථන  අංක  : 0112439577, 0112439578 
ෆැ”—   : 011 2439576, 0112433048 
ෙව• අඩ”ය   : www.peoplesbank.lk

ලං” කැඳ•ෙ’ ආරාධනාව
බ—නා“ර පළා’ අ–ාපන ෙදපා•තෙ”ව

 

ෙකාළඹ කලාප අ–ාපන කා•යාලය ෙවෙව” එ“ ාෙ—ය ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ” පහත සඳහ” ෙවා 
සැප•ම, භා–ඩ “ල“ ගැ”ම සඳහා 2021.03.08 ෙප.ව. 10.00 ද”වා ”””ක’ ස–රා අැ“ ලං”ක”ව”ෙග” ““ තැ“ ලං” 
කැඳව ලැෙ•.
වග–ම ෙකාළඹ කලාප අාපන කායාලෙ“ ස’පාදන ක“•ව

අ• 
අංකය

භා–ඩ / උපකරණ / ෙ—වා වගය ආප” ෙගවන ඇප 
තැ”ප“ව ”. ශත

ආප” ෙනාෙගවන 
ගා—“ව ”. ශත

01 ෙගා්ත” බා•කා ”හලට ආර”ෂක ෙවය ලබා“ම 20,000.00 500.00

02 ය ෙශා්ධරා බා•කා ”හලට ආර”ෂක ෙවය ලබා“ම 20,000.00 500.00

03 ය ෙශා්ධරා බා•කා ”හලට ස”පාර”ෂක ෙවය ලබා“ම 20,000.00 500.00

04 ආන”ද ”හෙ” —ලර’න ශාලාවට –• 810 ” ලබා“ම 20,000.00 500.00

05 ආන”ද ”හලට ඊෙබ–” 10 ” “ල“ ගැ”ම 20,000.00 500.00

06 ෙවථ සැ / උ’සව සඳහා ආහාරපාන හා අෙන—’ ”” ලබා“ම 10,000.00 500.00

07 ෙකාළඹ කළාප අ–ාපන කා•යාලෙ“ ”• පධ“, ජලනළ, 
වැ•” පධ“ අ—’වැ•යාව නඩ’“ කට–“, නව ස•“’ හා 
ෙගාඩනැ“• අ—’වැ•යාව හා නඩ’“ කට–“ •“ම

10,000.00 500.00

08 අබ• ෙපා’ හා අබ• ”” “ල“ ගැ”ම 5,000.00 500.00

02. ලං” කැඳ•ම ජා“ක තරගකා“ ලං” කැඳ•ෙ’ ”මය යටෙ’ ” කර ඇත.
03.  “ල“ ග ලබන මාණය ඉහත ඇතෙ’”“ “දල හා එ” ඒකකයක “ල මත ”රණය කර“ ඇත. (“ල“ ග”නා 
මාණය” “දල අව ෙවන ය හැ•ය)

04.  ඉහත සඳහ” ලං”ව සඳහා 2021.02.12 ”න ෙප.ව. 9.00 ට 2021.03.05 ”න ප.ව. 3.00 ද”වා රාජකා“ ”නය”“ 
(ෙප.ව. 9.00 ට ප.ව. 3.00 ද”වා) “—’ කර ලබන ලං” •ය•වල ”ටප’ ඉහත උප ෙ”ඛනෙ“ ද”වා ඇ“ 
ප’” ආප” ෙනාෙගවන ගා“ කලාප අ–ාපන කා•යාලෙ“ සර“ ෙවත ෙගවා ල”පත ස’පාදන අංශයට ඉ”’ප’ 
•“ෙම” ලබාගත හැක.

05.  ෙකාළඹ කලාප අ–ාපන අ–”ෂක නමට ආප” ෙනාෙගවන ගා“ව (”. 500.00) ෙගවන ලද බවට ලබාග”නා ලද 
’”පත හා ආයතනෙ“ •” –•ෂය ස“ත •”ය•” කරන ලද ඉ”–ම ඉ”’ප’ කළ –“ය.

06.  ““ තැ“ ලං” 2021.03.08 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙපර ෙකාළඹ කලාප අ–ාපන කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ ලං” ෙප”“යට 
බහා–ම ෙහ– කලාප අ–ාපන අ–”ෂ ෙකාළඹ කලාප අ–ාපන කා•යාලය තානෙ” මාවත ෙකාළඹ 02 යන 
•”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එය –“ය. ලං”ප– බහාලන කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• ............................ සඳහා “ල 
ගණ” ය”න “වැර”ව සටහ” කළ –“ය.

07. ““ තැ“ ලං” “” ”ටපත හා අ ”ටපත යෙව” ”ටප’ ෙදක•” ඉ”’ප’ කළ –“ය.
08.  ලං” භාරගැ”ම අවස” — වහාම 2021.03.08 ”න ෙප.ව. 10.30 ට ලං” වෘත •“ම ෙකාළඹ කලාප අ–ාපන 
කා•යාලෙ““ ” කර ලෙ•. ෙමම අවථාවට ලං”ක”ට ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල’ “ෙය–“තෙය—ට සහභා“ ය හැක.

09.  උන””ව” ද”වන ”””ක’ ස“ත ලං”ක”ව” ෙවත ”රකථන අංක 0112447116 ම“” කලාප අ–ාපන 
කා•යාලෙ“ ගණකා“කා“ ෙව“” වැ•මන’ ෙතාර“” ලබාගත හැක.

සභාප“,
ාෙ–ය ස’පාදන ක“•ව,
ෙකාළඹ කලාප අාපන කායාලය,
”තානෙ” මාවත, ෙකාළඹ 02.
2021.02.12

ෙකාළඹ කලාප අාපන කායාලය 
පාසැ” උපකරණ හා වාහන “ල“ ගැ”ම - 2021

1986 අංක 32 දරන පනත ම“” සංෙශ–ත 1961 අංක 29 දරන මහජන බැං— පනෙ’ 
29 වන (අෑ) වග”“ය යටෙ’ —“ ’”•ම 

ව“නා ෙ–පළ” ’–ධ ෙවෙ–’ෙ“ ”•ම
මහජන බැං—ව
ආයත“ක බැං— අංශය

බ—නා“ර පළාෙ’, ෙකාළඹ ”—කෙ ෙකාළඹ මහ නගර සභා “මාව “ළ ““ග—යාය ”““ ඇ””“ගල මාවත, වපන’ අංක 
166/25B දරන ඉඩමට බලයල’ ““”ෙ—” ෙ.•. ”ෙ’ර ”’” සක—කළ 1998-03-20 ”නැ“ අංක 1256 A දරන ”•ෙ• “””ත 
ෙලා” A දරන ඉඩම “මාණෙය” ප•ච— අට” දශම නවය” –ං”ව  (අ.0 “0 ප• 8.90) ෙහ– ෙහටයා• 0.0225  ”ශාල ඉඩම සහ 
ඒ “ළ ”““ ගහෙකාළ පළ“” ෙගාඩනැ“• සමග ෙ“. 

මහජන බැං—ෙව” මා ෙවත පවරන ලද බලය යටෙ’ මා ” 
2021 මා•“ 20 වන ”න ෙප.ව 11.30 ට ෙ–පල ”“ ථානෙ“ “ “–ධ ෙව”ෙ–ෙ“ —ණ ලැෙ•. 
ෙමම ෙව”ෙ–’ය covid 19 “යා ””ෙවලට අ•ගත ෙව“” ෙසෟ“ අමා“ාංශය ”’” “—’ කරන ලද ’• මා•ෙග–පෙ–ශය”ට 
අ•’ලවම පව’ව• ලැෙ•.

වැ තර සඳහා : 
2014.06.13 වන ”න රජෙ ගැස” ප–ෙ ද 2014.05.29 වන ”න ”න“ණ. ෙ”•“— සහ “නකර” –ව’වල පළකර ඇ“ ෙව”ෙ–’ 
ෙය–ජනා ’”මට අවධානය ෙයා“ කර”න.
ෙපළට ”ෙසන මා•ගය : 
ෙකාළඹ ’ට ෙබා–”ල ෙදසට ගම” කර ඔබෙ” ද—“ ප’” ඇ“ –.එ—. ෙ—නානායක මාවතට හැ“ ෙබා–”ල ”සාන““ය ෙදසට 
ඉ”යට ගම” කර ඇ””“ගල මාවතට පැ“ණ •.” 1  පමණ ඉ”යට ගම” කර”න. එ”ට ෙබා–”ල මංස””ය ෙදසට ඇ“ පාෙ• 
ද—“ අත පැ’ෙ’ ෙමම ”ෂය ව—“වට අ—ළ ෙ–පළ ඔබට හ“ව• ඇත. 

ෙග•ෙ ”මය :

1.  ගැ•’ “ෙල” 10%  ද. 
2.  පළා’ අ“කායට ෙග”ය –“ 1% ෙ–—ය ”—“’ බ–ද. 
3.   ෙව”ෙ–’ක”ෙ” ෙකා“— වශෙය” ”—“’ “ෙල” 2 1/2%  ද 
4.  •”ක” හා “ෙ“දකෙ” ගා—“ වශෙය” ”. 1000/-  ද 
5.  ”—“’ ”යද’ සමඟ ෙවන’ ගා—“ ඇෙතා’ එම “දල ද 
6.  ”—“’ සහ“කයට අ—ළ “–දර ගා—“ ද

ගැ’ “ෙල” 90% ” — “දල —“’ ”න ට ”න 30 ” ඇ“ළත “ධාන කළමනාක” (අය•“’). මහජන බැං—ව, අය•“’ 
ෙදපා•තෙ’”“ව, “ධාන කා•යාලය, අංක 75, 10 වැ“ මහල, ම’ —’ත’පල’ ඒ ගා•න• මාවත, ෙකාළඹ 02. •”නයට ෙගය –“ ය.

  ”රකථන : 011-2481443, 011-2481680  ෆැ” : 011-2324958

““ක’ ඔ“–ව සහ ෙවන’ අ—ළ ”—තර ඉහත •”නෙය” ලබාගත හැක. ඉහත සඳහ” කරන ලද “ද” ”න “හ (30)  ඇ“ළත 
ෙනාෙගවෙහා’ ’නටම’ ෙගවා ඇ“ ගැ•’ “දෙල” 10% ක “දල ආප” ෙනාෙගමට සහ නැවත ෙ–පල ”•’මට බැං—වට අ”“ය 
ඇත. ඉහත ෙව”ෙ–’ය ෙපර ’•’ “ම•” ෙතාරව නවතා ගැ”ෙ’, අවලං• •“ෙ’ –•ණ අ”“ය බැං—ව ස“ ය.

ෙනා. 11/55. ෙබ–ගහව’ත,  ඊ. එ. රාමනායක
—ඩා’’ග“ව, උසා ෙකාමසා’
අංෙගාඩ.  බලයල’ ෙව”ෙ–ක” සහ
”රකථන : 011 2053286 / 072 3207533 ත”ෙ”ක” සාම“”” (“” ”ව”නටම)
  076 9217329

“ස’පාදන ”•ම
ලං” සඳහා ආරාධනය

’ාය සහ “ාෙ–—ය පා”ය ජල සැප’ ”ාපෘ සංවධන 
රා’ අමා“ාංශය

ජා“ක ජා ජල සැප–’ ෙදපා•තෙ’”“ව
“ස’පාදන ක•ව ” පහත සඳහ කාය සඳහා ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ෙකා”–ා’“ෙ නම ”ක

ලං ර”ෂණය 
(”.) 

(බැං— අැපකරය 
සහ වලං• 
කාලය)

නැවත 
ෙනාෙගවන 
ගා“ 
(”.)

ලං 
වලං• 
කාල“මාව 

(”න)

ලං ෙ”ඛන “—’ 
ෙකෙරන ථානය, සබ”ධ 
කරගත“ අය සහ ලං 
භාරගැ”ෙ අවසාන ”නය

01.  අාවරණ “වාසය” 
ස“ත නැෙන– 
ෙම’ෙ” ජල ”’පහ” 
පධ“ය” ඉ”•“ම, 
සැප•ම, —ථා”ත •“ම 
සහ “යා’මක කර 
ෙප•ම සඳහා ල 
ගණ ෙටඩර.

ෙකා”–ා’ අංක : 
DNCWS/PRO/2021/
Nano Filter/01

අවම වශෙය 
ප”“ය වසර 05 “ළ 
නැෙන– ෙම’ෙ• 
”ටර සැප•ම, ඒ 
හා ස’බධ ජල 
”’පහ” වැඩ සහ / ෙහ– 
ෙම’ෙ” ආ•ත ජල 
”’පහ” පළ–”ද

1,000,000/= 
2021 ෙදසැ’බ 
31 වන— ද”වා 
වලං• ෙ“

20,000/- 
ක”ණාකර 
තලව“ෙගාඩ 
ලංකා බැං— 
ශාඛාෙ“ 
““’ අංක 

0007040440 
ෙවත 

බැරකරන.

322 ලං ෙ”ඛන “—’ 
ෙකෙරන ථානය, ”ම 
––ගලයා සහ ලං 

භාරගැ”ෙ අවසාන ”නය :

අධ”ෂ (“ස’පාදන) 
ජා“ක “ජා ජල සැප–’ 
ෙදපාතෙ’“ව,
ෙනා. 1114, ප“”“ය 
පාර, තලව“ෙගාඩ.

”.ක. 0112774927

ලං භාරගැ”ෙ අවසාන 
”නය :

2021 මා“ 05 
ෙප.ව. 10.00 ට

ඉහත කා•යය සඳහා ෙපා” උපෙද— සහ ෙකාෙ–’

උපෙද—
01.  අය”’ක”ෙ” •” —ෂය ස“තව, •”ත අය”’ප–ය” ජා“ක “ජා ජල සැප–’ ෙදපාතෙ’“ව ෙවත ඉ”’ප’ •“ම ම“ 

ලං” ෙ”ඛන ලබාගත හැක.

02.  2021 මා“ මස 04 වන ”න ද”වා, සාමා— රාජකා’ ”නවල 09.00 පැය ට 15.00 වන පැය ද”වා ලං” ෙ”ඛන ලබාගත හැක. 
(ක”ණාකර ලං” ෙ”ඛන ලබාගැ”මට ”රකථනෙය ෙ“ලාව” ෙවකරගන)

03.  අ’ලා” ලං”ක”වහට ෙ’ ””බඳ වැ•”ර ”—තර ජා“ක “ජා ජල සැප–’ ෙදපාතෙ’“ෙව ලබාගත හැ• අතර, ලං” 
ෙ”ඛන ප“”ෂාව, ෙ”ඛන “—’ ෙකෙරන —ථානෙ““ සාමා— රාජකා“ ෙ“ලාව “ළ, “ද” ෙග•ම• ෙතාරව ”කළ හැක.

04.  “ෙලස ස’—ණ කරන ලද ලං”, ෙදපාතෙ’“ෙ“ ෙදවන මහෙ” තබා ඇ“ ෙටඩ ෙප”“යට බහා–ම ෙහ– පහත සඳහ 
•”නයට •යාප”ං— තැපැ” මාගෙය ෙහ– —’ය ෙ—වාව ම“, 2021 මා“ මස 05 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර 
ලැෙබන ෙ— එ”ය –“ය.

05.  ය—ම ලං”, එම •”නෙ““ම 2021 මා“ 05 වන ”න ෙප.ව. 10.15 ට, එ”නට පැෙණන ලං”ක”වෙ” “ෙය–“ත” ඉ”’ෙ““ 
”වෘත ෙකෙර• ඇත. “මාද• ලැෙබන ලං” ”වෘත ෙනාකරම ආප” එව• ලැෙ•.

06.  ලං” ”ර”ෂණය, අ–”ෂ ජනරා”, ජා“ක “ජා ජල සැප–’ ෙදපාතෙ’“ව, ෙනා. 1114, ප“”“ය පාර, තලව“ෙගාඩ යන 
•”නය ෙවත එ”ය –“”.

සභාප“,
ෙදපා•තෙ “සපාදන ක“ව,
ජා“ක “ජා ජල සැප ෙදපා•තෙව,
ෙනා. 1114, ප“”“ය පාර, තලවෙගාඩ.

2021.02.10
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