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අහෙ� �ල�, ��ෙ� �ය�ව� ව��ෙ� උ�මය�. නගරෙ� �හය ෙකාෙත� 
�� ද �වෙහා� ඇය ද, මම ද ෙහ�බ� ��.

‘ෙමානා හ� ක�ද?' � මා ඇ�ෙ� පැය �පය� ���ෙ�ම අප ��ව� 
ෙනාකෑ බව �� කර��.

'ෙ� �ක� ෙබා� එෙහනං' � ඇය අ�මැ�ය පෑවාය. ඉ�ම යන ම�දහන බ� 
බඩ��න� මවාපා�.

'ඊට  වඩා ෙහාඳ නැ�ද බ� �ක�ම කන එක...?'
'අ�ෙමා... �ඟ� ස�� ය�. ඕ� නෑ... ඕ� නෑ... ඔය පැ��, ෙරා�� වෙ� 

ෙදය� කාලා ෙ� එක� ෙබා�'
ඇෙ� ���ධතාවය ෙනාතැ� මම ඉහළ ෙපෙ� ෙබා�� හලකට 

ෙගාඩවැ�ෙණ�.
'�කං අපරාෙද �යද� කරනවා' � ඇය ෙචාදනා කළාය.
'ෙ�කෙන මැඩ�, අ�ම උයලා අ�ම කන එකෙන ඉ�ං හැම�ම කර�ෙ�. 

ෙකාෙහාමට� මෙ� �ං� අ�මට ෙහාඳ කෑම ෙ�ල� අරං ෙද�න නං කාලය� 
��ෙ� �න මැ�වා...'

ඇය �නාව මැඬ ග�තාය.
'ඔයා ඉ�ං �යන ෙ� අහන ෙකෙන�යැ... හ� හ� 

ක�ෙකා... බ�ම ක�ෙකා... මං ද�නෑ ඔ�න... ෙහාඳ 
ගාණ� ය� ෙද�නටම...'

'අෙ� ඉ�ං අ� හැම�ම ෙහාට�ව�� 
කනවද...'

ඇය ෙසෙනෙහබර බැ�ම� ෙහ�වාය.
'හැම�ම ෙක�ෙව ඉ�ං ��ව�කාරක�ෙන...'
මම හඬ නඟා �නැ�ෙණ�.
'ඔය ඇ�ටර... �ර��... �යන ෙ� නාහන 

��ව�කාරෙයා ��� තමා ෙ� ෙලාෙක 
හැඩ�ෙ�... හ�ද ��� එ���ංහ' ඇය ද මෙ� 
�නාවට හ�� �වාය.

'හැෙමාම හැම�ම �ක�කමට ��ය නං �යන ෙ� අහෙගන ෙ� 
ෙලාෙකට අ�� ��ම ෙදය� එක� ෙව�ෙන නෑ... �හාෙව ඉ�න කාෙ� 
��දර ෙහායාග�� ��හ� �ං� පෙ� ��ව�කාරෙය� ෙව�න බෑ... ඒ� ඒ 
��ව�කාරකම මහා ජයග්රහණය�, ��ලවය� �ෙ� නැ�ද...'

'අ�ෙමා ඇ� ඇ�... �ං ඉ�ං කාලා ඉ�...'
ඇය ෙනත ද නැහැය ද �නවන බ�පතට වග �ය�නට පට� ග�තාය.
ප්ර�ත ආහාර ෙ�ල� ස�පාය� � අප ෙබා�� හෙල� �ට�ෙ� තෘ��ම�ව 

�ය ���. ක��. එෙහ� මහ මඟට බ��නට ද ෙපර ෙනත ගැ�� ද��� 
මම සසලව �ෙය�.

ෙබා��හල අ�යස වාසනාව ��ණ�නා �ස��ෙ� ප�වනවා �ය හැක. 
�ල අ�ක ඉ�තර� ආහාරපානය�� �ග�ධෙය� පමණ� සැනෙහ�නට �� 
� ��ම මෙ� හද පාර�.

සාව� පව�� ෙපෙළ�� ෙසා�චම� උපය�නට ෙවර දර�නා ෙදස මා 
බලා ��ෙ� වරදකා� හැ�ෙම�.

'අෙ� ��� �ත�න එපා ෙමෙහම අහනවට... දව�ට කාල ද ඉ�ෙ�?' � 
මම ඔ� ස�පයට ෙගා� ප්ර�න කෙළ�. �ෂ�කව කළ ඒ �යාව වළ�ව�නට 
�ං� අ�මා අෙපාෙහාස� �වාය. ඇය ��මෙය�  �වර කරග� ෙදඇ�� බලා 
��යාය. වාසනා ප� ��ණ�නා ෙවෙහසකර �නාව� පෑෙ�ය.

'ෙ� �ක� ��ණෙගනම තමා ය�ෙ�... බඩ��න, �බහ බලල බෑෙන 
ෙනානා...'

'මම කෑම එක� අරං ��නට කම� නැ�ද?'
යම� ෙදන කල ලබා ග�නාෙ� ආ�ම ග��වයට හා�ය� �� ව�ෙ� න� 

එ� ප්ර�නෙය� ෙහා ප��ාගෙය� ෙහා පල� නැ�ෙ�මය. අප ��� ��� � 

අෙ� තා�තාෙ� මහෙගදර ��ෙ� අද වන �ට ස�ගල ආර� 
ෙ�නාසනයය� න� ලද �කළාන මා�ෙ�ය. එ� දහ� නව�ය �ෙ� 

දශකෙ� � � ��ශංක මහතා බ�� වඩ�නට ��� වනෙපත� ෙසායා 
පැ�� ගමනක� වනය �ළ ��� කටාර� ෙක� ෙල� ආ�ය �ක, එතැනට 
ස�ගල යන නම ෙදන ෙත� අ�ත ගැ�ෙයා ඊට ෙකටැ��ල �කළාන යන නම 
�වහාර කළහ. එතැ� �ට ගැ�ය�ට ද එතැන ෙකටැ��ල ෙනාව ස�ගලම 
�ය.

�නට මහ ෙපාළව මත නැ� තා�තාෙ� මහෙගදර ඉ�ෙතා��වට�‚ 
��ලට� ෙකටැ��ල �කළාෙ� එ� ඉම� ඉතා ළ�� ද�ශනය ෙව�. වනෙ� 
ඇ� �ස� වන��, �� බඳ ෙවළාග� ��ධ හැඩෙ� වැ� ව�ග ගැ�ය�ෙ� 
ඉඩකඩ�ව�� ෙව�ෙකාට මැන�� හ�නාගත හැ�ය. අසල ෙවෙසන ගැ�ෙයා 
සහ ගැහැ� ද දර කඩ�නට, � කඩ�නට, හ� පලා ෙනළ�නට, බඹර 
කප�නට, දඩමස� සපයාග�නට, ෙගපැල� ෙගය� හදන �ට �වද� සපයා 
ග�නට වනයට ම ගෑ�හ.

අ��� ��සකට පමණ ඉහත අෙ� තා�තාෙ� මහෙගව� අසා නෑ�ෙය� 
අෙ� ෙගදර ආෙ� ය. 

“�කළාෙන ��ං ෙහාරහ� කැ�ව. මට ඉ�ං මත� �ණා. ෙහාර හ� 
මා�වට ආස ඇ�ෙන �යල. ඉ�ං �ක� ඇ�න ආවා.”

ෙහාර හ� �� �ට තා�තාෙ� ද ��ණ ���. අද තා�තා� ඒ නෑ�යා� 
ෙදෙදන ම �ව�� අතර නැත. 

ස�ගල පැ�ෙ� ෙහාර හ� ෙවන� ෙබාෙහා ප්රෙ�ශවල� අ�� හ� යන 
නම ලබ�. �ර�යගල, ���ගල පැ�ෙ� �කළාන ආ�ත ග�වල අයට ඒවා 
අ�� හ�ය. ෙහාර හ� යන නම ස�ගල ආ�තව සැ�� උප භාෂණය� ද 
යන සැකය මට �ෙටක ඇ� ෙව�.

�කළාෙ� අ�� හ� �ෙප�ෙ� අෙ�� හා මැ� මාසවල ය. �කළාෙ� 
ඇ� දං ග� යට, ෙහාර ග� යට, හ� ග� යට අ�� හ� �ෙප� ��ය 
හැක. ඇතැ� �ට ෙහාර ග� යට �ෙපන බැ�� අෙ� ග� පළාෙ� � අ�� 
හ� ෙහාර හ� ව�නට ඇත. අ�� හ�ත �� ඇ� �ට �� පැහැ�ය. ෙනළා 
ෙගන මඳ ෙවලාව�� ක� පැහැයට හැෙර�. ඉ�ෙම� ප� ද ක� පැහැ� 
ය. ෙනළා ගැ�ෙම� ප� ෙසෙම� වැ� ඉව� ෙකාට, ��වලට කපා ෙසෙම� 
ෙසා� ගත �� ය. පෙ� දමා, ෙපා� �ෙර� ත�බා ෙත� �� �පය� දමා ග� 
�ට රසව� වෑංජනය�. සමහ� ස�ෙබාල ෙ� සකසා අ�භව කර�නට ද �ය 
කර�. 

අ���වා හ� �කළා�වල �ෙපන හ� �ෙ�ෂය�. අ� අට� දහය� අතර 
පා��ය� වැ� ෙකාටසක කැෙ� ෙකාළ ෙරා� එක� වන තැ�වල අ���වා 
හ� �ෙප�. ෙමම හ� �ෙ�ෂය �� �ෙබ�ෙ� �න �නක පමණ කාලය�. 
හ�ෙ� උ� පැ�ත �� ෙ� පැහැයට �� පැහැය� ග�නා අතර, ය� 
පැ�ත �� පැහැ� ය. ෙනළා �ස ග� ප� ඉ�� හ� �ෙ� දමා �යළ� ලැෙ�. 
අ���වා හ� ස�බ�ධෙය� ��� හා තහං� ද�නට ලැෙ�. හ� ෙන�ම 
බවල��ට තහං�ය. මා� ���ය ඇ� වන කාලයට අ���වා හ� අ�භවය 

ඉඩකඩ�ව�� ෙව�ෙකාට මැන�� හ�නාගත හැ�ය. අසල ෙවෙසන ගැ�ෙයා 

කප�නට, දඩමස� සපයාග�නට, ෙගපැල� ෙගය� හදන �ට �වද� සපයා 

ෙසා� ගත �� ය. පෙ� දමා, ෙපා� �ෙර� ත�බා ෙත� �� �පය� දමා ග� 

අෙ� 
ග�වල 
හ� 
වෑංජෙ� 
ද ඇයට තහං� ෙව�. එෙහ� ගම ෙගදර බවල� ඇ��ය අ���වා හ�ත රසට 
���නට ද�� ය.

ඉඳෙලා� ගැ�ය� අතර ෙබෙහ�� ජන�ය හ� �ෙ�ෂය�. වසර� �ළ වැ� 
කාලෙ�� �ප වතාව� ම �ෙප�. ඉඳෙලා� හ�ත ෙවන� හ� ෙම� �ග හැෙර�ෙ� 
නැත. ��ළ� ෙම� �ෙප�. පෙ� මැ� බ�ල තැ�වල (�ඹ� වැ�) �� �ෙබ� ��ය 
හැක. හ�ෙ� ෙබා�� ෙකාටස සමඟ ��ය� පහළට එ�ෙල�. ඇතැ� ගැ�ෙයා එම 
ෙකාටස ‘හැ�ටය’ න�� හ��ව�. ඉඳෙලා� හ�ත අඟ� හතර� පමණ උ� ය. 
ඉඳෙලා� හ� ��බඳව ද පැර� ගැ�ය� �ළ ��� ෙම� ම තහං� ද ඇ�ෙ� ය. 
එක තැනක �ෙපන හ� �න හත� පමණ �� �ෙබ�. ඒ කාලය �රා ම හ� ෙනළ�ෙ� 
��� ෙන� තැනැ�තා ෙහා තැනැ��ය ම ය. ඔ� ෙහා ඇය කතා ෙනාකර ම හ� 
ෙනළා ෙගන ය�. 

වැ� ��මල ෙහව� වැ�හ�ත ද ග�මැ�ෙ� එ�තරා කලකට �ෙපන ��මල�. 
අඟ� හතර� පහ� පමණ උස එපමණකට ම ��ක�භය ඇ� ආහාරයට මනා 
��ම� ෙවෙසස�. 

ඌ� හ� �ශාල හ�ත�. අ�ය� පමණ ��ක�භය ඇ� හ� �ෙප�නට ඉඩ 
�ෙ�. එක තැනක �ෙප�ෙ� එක� ෙහා ෙදක�. ��මල දවසකට වඩා තබා ගත 

ෙනාහැ�ය. එක ප�ලකට එ� ෙ�ලකට එක හ�ත� සෑෙහ�. මැන�� පෙ� දමා 
�සග� කළ ඌ� හ� වෑංජනය ඌ�ම� ෙම� ම ප්ර�ත රසැ� ය.

අප වඩා ��ෙය� ආහාරයට ග� හ� �ෙ�ෂය ෙ�න හ� ෙහව� ෙ�න ��ම� 
ය. කඳ� ෙහා ෙකාට� වැ�සට ෙතෙමන �ට ඒ මත ��ම� �ෙප�. �ෙ�ෂෙය� ම 
රබ� දර කපන �ට, ඒවා වැ�සට ෙත�� ප� ෙ�න ��ම� �ෙප�. ��ම�වල ඇ� 
�ඩය� වැ� ෙකාටස ෙ�න ��මෙ� ද�නට නැත. �� ��ම� ෙහව� කඳ� ��ම� 
ම� ව�ෙ� ද කඳ�වල ය. �� පැහැ� �� ��ම� ෙ�න හ�වලට වඩා මඳ� 
�ශාලව �ඩය� නැ�ව ���ය� ෙ� �ෙප�න�.

��වැ�යා තැ� තැ�වල �ෙපන ��ම� ෙවෙසස�. ඒවා හ�ෙපාළක �ෙප�� 
ය�න ජන ��වාසය�. ��වැ�යා ��ම� ය� තැනක �� ඇ�න� මඳ �ර� යන 
�ට එවැ� ම ��ම� �� ඇ� තැන� හ�ෙව�� ය�න ජන ��වාසය�.  ඔ�වැ�යා 
න�� ද තව� ��ම� ෙවෙසස� ෙව�.

පැර� ෙකා�ග�වල ඝනක� ෙපා�ත මැ�� �ට ෙකා� ගෙ� �ල ෙකා� ��ම� 
�ෙප�. පැහැය කහ පැහැ� ය. ෙරාස ෙකා� ම�� පැහැ� ය. කං�� තව� හ� 
ෙවෙසස�. කඳ�වල හා ෙකාට�වල �ෙප�. �යාෙ� කනට සමාන හැඩය� ඇ�, ඊට 
වඩා ෙලා�, � කෙ� ඇ�� පැ�ෙ� පැහැයට සමාන පැහැය� ඇ� ��මල�.  න� 
��ම� හා �නා ��ම� වැ� ��� ආහාරයට �ෂ ස�ත ��ම� ���. ආහාරයට 
��� හ� ව�ග ෙම� ම ���� හ� ව�ග පර�පරා ��ෙව� ෙව� ෙකාට 
හ�නාග�නට අෙ� අය සම� �හ.එෙ� ම අ�මා, අ�ත�මා වැ� අයෙග� ලද 
පර�පරා ��ෙව� ��ධ හ� ව�ග ඒවාට ආෙ��ක රස �ණ හ�නාෙගන, රහට 
උය�නට අෙ� බවල� ඇ��ෙයා සම� �හ.

මහානාම ��මාල ප��
ාගය ���ෙ�ම අණෙබර ගසා යම� ෙද�නටය. �ඩා ��ණය� ෙහා ග�නා ද�ව� එ� 

ප��ාග��යාෙ� ෙදපා �ල වැඳ වැ�ය �� ද? �ඩා කල පට� අනාථ අසරණ බෙ� 
අ��  ���� අෙ� ද�වාට උ�ම කර �ය �� නැත. ���කම වනා� උ�සාහෙය� ජය 
ගත ��ත�. �වට �යා�ව හැ�� පැ�� ��ය ��ත� ෙනාෙ�.

'අෙ� කරදර ෙව�ඩ එපා ෙනානා... මට ���� බඩ��ෙන ඉඳලා...'
ෙකෙන� බඩ��ෙ� ���නට ��� �ම � ක� ෙ� සමාජෙ� අසමාන�වය හා 

ද�ද්රතාවට �ද�න� ෙනාෙ��� මට ��ණ.
'��ට� ඉ�නෙකා... මම ඉ�මනට කෑම එක� අරං එ�නං' � � මම ය�� 

ෙබා��හලට වැ�ෙණ�. ඊට ෙපර �ං�අ�මා ෙදස ෙනත�� බල�නට අමතක 
ෙනාකෙළ�. මා ෙවත තරව� බැ�ම� ෙහළනවා ෙව�වට ඇය �ක�පත� �ල� 
ග��� ��යාය. ඉරණම ෛදවය හා වාසනාව ��වාස කර�න� වැ� වනවා �ස අ� 
ෙනාවන බව �ත�� මම ���� ��.

'�ං��ධ ෙවනවා ෙනාෙ�'
කෑම පා�සලය ග��� �ක�ප� අෙල� කර�නා කෘතෙ�� �නාව� �වඟට නංවා 

ග�ෙ�ය. ඔ�ෙග� ස�ග� අ� ��� ��යට අව��ණ ��.
'ඒ ම��සයා ඇ�වෙ� ඒ ෙනා නෙග  මහ�තයා නැ� ෙවලාද �යලා' � �ං�අ�මා 

� කල මම �ම�යට ප� ෙනා��.
'මළ�ය ���ට �ං තකා එයාට කෑම එක� අරං ��නා �යලා �ත�න ඇ�...'
'එෙහමෙන ඉ�ං �ඟ� අය කර�ෙ�'
'එෙහම ෙන�ෙන කර�න ඕන. අ� ෙකන�ට ෙදය� ෙද�න ඕන �ං පතා ෙනෙ�... 

එයාට ඒ ෙ� ඒ ෙවලාෙව ඕන �සා. එයාෙ� ආ�ම ෙගෟරවය� �කෙගන...'
'ය�... ය�... ඉ�මනට ය�... තව� ෙවලා ��ෙයා� ඔයා තව ෙමානවා කර�ද ද�නෑ' 

� � ඇය මා ද ඇදෙගන බසයට නැංඟාය.
ඕනෑම ප��ාගය� සැබෑ හා �වඳව� ප��ාගය� ව�ෙ� ෙපරළා ��ව� 

අෙ��ෂා ෙනාකර�ෙ� න� ෙනාෙ��� �ත�නට අ� වගබලා ග�ෙ� න� ෙකාපමණ 
අ��ද...?

ශා�� �සානායක

ස�
ෙ�

 �
න

පහ
 ම

��
සෙ

�

අද
 ප

ත්ර
ය

 ස
මඟ

අද
 ප

ත්ර
ය

 ස
මඟ

�වර ක�මා �තෙ� ��පා දන �� වැය අ�-
ක ර �ම සදහා සහ න �� �ලට �� ෙත� 

සැප �ම ෙ�� ෙව� ලංකා ඛ�ජ ෙත� �� ගත 
සං�ථාව 2014-2020 කාල � මාව �ළ �� ය� 
ෙකා� 3915.4ක පා� ව� ලබා �ෙ�.

�වර ක�මා �ත යට  
�� ෙත� සැප � ෙම�

ෙත� 
සං�ථා වට 
ෙකා� 
3915.4ක 
පා� ව� ධ��ක ෙගාඩ � �ර

�ට 
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පාස� �ය ��ම �නෙ�

 �ං� 
‘ව��’ 
ක�ෙ� න ර යට 

��
ඌව පළා� ස�හ - ප්රස�න ප�ම ��

බ��ල සර �ව� ක��ඨ �� ලෙ� 1 
වස රට ��ව රට ඇ� ළ� � මට ��ත-

�ය සමඟ පාස ලට ය�� �� �� ව� 
ක�ෙ� න� රථ යක ගැ� �� � අන � ර �� 
ද�වා �ය ෙගා� ��ත �ය ෙරාහ�ගත කර 

ඇ� බව ෙපා� �ය �ය�.   
ෙමෙ� �ය ෙගා� ඇ�ෙ� බ��ල අෙ�-

ල �ර ප්රෙ� ශෙ� ප�ං� �ව ෙ� ෂ� ව�� 
ප්ර�� නමැ� සය හැ� �� �� ෙව�.

�ට 06

ඉ�� යාෙ� භාර �ය ජනතා ප�ෂය 
� ලංකාව �ළ ��මා ණය �� මට 

සැල �� කර ඇ� බවට එම ප�ෂෙ� 
ෙ��ඨ සාමා � ක ය� වන ඉ��ය 
�වාස ඇමැ� අ�� ශා� ප්රකා ශ  කර 
�ෙ�.  

ඉ�� යාෙ� පැවැ� මහ ජන ස� �-
වක � ඔ� ෙ� බව ප්රකා ශ  කර �ෙබන 
අතර අස �වැ� � ලංකාව �ළ භාර-
�ය ජනතා ප�ෂ ය� ඇ�  � � මට 
ප�ෂය ��� අද හ� කර ෙගන ඇ� 
බව සඳ හ � කර ඇත.

මැ�ඇමැ � ව ��ට
අද �ට ෙකා�� එ�නත 

ෙකා�� ආසා �ත ගණන
 75,000� ඉ�ම�

�ට 06

�ට 06

වසං ගත 
ෙරාග �� 
අංශය

ඉ��ය 
�වෙ�ශ 
කට�� 
ඇමැ� 

�ය�

ම��ද අ� �ෙග දර

�භා �� ෙ�නා නා යක සහ ර�ෂණ �ය�ත  

රට �රා අ� අව � න� කලාපවල ��ග ල ය�ට ඊෙ� (15) �ට 
ෙකා�� එ�නත ලබා � මට රජය �ර ණය කර �ෙබන බව 

ෙකා�� �ා��ය වැළැ ��ෙ� ජා�ක �යා ��ත ම� �ථා නය 
පව ස�.

න� මා� �කෙ�  

බලය ෙහාබ වන ආ��ව ��� රෙ� මානව 
�� ක� උ�ලං ඝ නය �� ෙම� ෙමරට 

අ� �තර ප්ර�න ව ලට මැ� හ � � මට අ� රා-
� වා ��ට පහ� බව ජනතා ���� ෙපර-
�ෙ� ප්රචා රක ෙ�ක� ��ත ෙ�ර� මහතා 
බ�ත ර ��ල ප�ෂ කා�යා ලෙ� ප� � ය� 
පැව� මා� හ� ෙ�� පැව � ෙ�ය.

“කැ�� �� උ�-
නය” ළමා �� 
ෙරාපණ ජා�ක 
වැඩ ස ට හන ජනා-
� ප� ෙගාඨා භය 
රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� 
ප්රධා න �ව ෙය� ඊෙ� 
(15) ෙපර ව �ෙ� 
ග�ෙපාළ අට බාෙ� 
�ම ල ධ�ම ජා�ක 
පාස� �� ෙ�� 
ආර�භ ෙක��. 
එ�� පාස� ද� ව �ට 
ජනා � ප� ෙගාඨා-
භය රාජ ප�ෂ මහතා 
පැළ ය� ��නැ� 
අ��.

ස� ප්ර සය 
ෙජා�� නය සහ
�බා� �ට 
පැ�� 
අය ෙග ��

නව ව� ර සය 
ආසා ද නය � �ෙබ�ෙ�

�ට 06

�ට 06

�ට 06 �ට 06

�ට 06

රෙ� මානව �� ක� 
උ�ලං ඝ නය

අ� රා � වා ��ට 
රටට මැ� හ � � මට 

පහ� කර ව නවා

අ� අව � න� කලාපවල 
ජන තා වට ස� පව 
කට �� කරන ��ග ල ය�ට 
ෙකා�� එ�නත

සා.ෙපළ 
ප්රෙ�ශ පත්ර 
අද තැපෑ ලට

මහා නගර සභා 
නගර සභා 
ආ� පන� සහ 
ප්රා.සභා පනෙ� 
සංෙශා ධන 
ක� න� කර�න �ට 06

ආ��ව 
ඇ�ෙ� 
ෙබ� ම�

�ට 06

නව �ක� �ව �ථා ව� 
සක ස �නැ�
�� ෙප�ස මට ක�� 
�ය�න
�ඩා ඇමැ �ට 
ෙනා�� �ට 06

��� ෙහ�� ආ ර��

ෙදවන බැ� �කර ෙව�ෙ� �ෙ� ෙදවන 
�න� රා� බැං� �න කට �� ය� 

�� යන 200කට අ�ක �ද ල� පා� කළ බවට 
�ට� �ද� අමා� ර� ක� ණා නා යක, �ට� 
මහ බැං� අ� ප� අ��න මෙ� �ද්ර� ඇ�� 
��� ක � ව� දස ෙදන �ට එෙර �ව අ�-
ෙචා දනා 22� යටෙ� �� ප � ව රයා ෙකාළඹ 
මහා � ක ර ණය හ�ෙ� න� පැව � මට ය�.

බැ� �කර වංචා වට 
ර�-අ��� ඇ�� 22කට න�?

�ට 06



02
පිටුව

2021 පෙබරවාරි 16 අඟහරුවාදා

බුද්ධි කරු ණා රත්න  

ක�ොක�ෝනො ක�ෝගීන් 761,963ක් වොර්ො වී ඇති රුකේ
නි යොව ක�ොක�ෝනො ආසො දන අතින් ක�ොව 25 වැනි 
ස්ොනකේ පව තියි. එ�ට ක�ොක�ෝනො ම�ණ 19,366කි. 
ක�ොකේ නි යොකේ සුවය �ැබූ ක�ොක�ෝනො ක�ෝගීන් ගණන 
708,151කි. කේ වන විට එ�ට ක්රියො �ොරී මටටකේ පසු  වන 
ක�ොක�ෝනො ක�ෝගීහු 34,446ක් සිටිති. බ� ප ් ළ මටටකේ 
සිටින ක�ොක�ෝනො ක�ෝගීන් 964කි. ක�ෝටි කද� �ට මඳක් 
අඩු ජන ග හ න යක් සිටින එ�ට ක�ොක�ෝනො පරී ක්්ෂණ 
5,719,598ක් සිදු �� තිකේ. කේ අනුව ජන ග හ නකේ මිලි
ය න ය �ට ක�ොක�ෝනො පරී ක්්ෂණ 298,563ක් ද, ම�ණ 
1,011ක් ද වොර්ො වී ඇති අ්� , ක�ෝගීහු 39,775ක් ද සිටිති.   

ක�ොකේ නි යොකේ ක�ොක�ෝනො ආසො දි ්  යන් ගණන මැයි 
මැද භොගය වන  තුරු ස්ොව �ව පැවැ ති කේය. ඉන්පසු 
ක්රමි �ව වර්ධ නය වීමට පට න්ගත් එය ඔක්ක්ෝ බර මුල් 
භොගකේ දී කේග වත් වර්ධ න යක් කපන්නුේ �කේය. එ�ට 
ක�ොක�ෝනො ක�ෝගීන් සේබන්්ධ කපන්නුේ ��න්කන් 
�ැපී කපකනන එක් වක්ර යක් පමණි. කමහි උප රිම වර්ධ
නය කනොවැ ේබර කදසැ ේබර �ො�කේ කපන්නුේ ��න 
අ්� කනොවැ ේබර 06 වැනිදා 10,260ක් ද, කනොවැ ේබර 18 
වැනිදා 10,269ක් ද ක�ෝගීන් වොර්ො වී තිකේ. කනොවැ ේබර 
අග භොගකේ පහළ බැසී මට පටන් ගන්නො ක�ොක�ෝනො 
ආසො දි ්  යින් ප්රමො ණය කපබ � වොරි 14 වැනිදා වන විට 
1,872ක් දක්වො පහ් වැටිණි.  

ක්රියො �ොරී ක�ෝගීන් ගණන 119,173ක් වන අ්� දැන් 
එය ක්රම කයන් පහ් බසි මින් පවතී. දදනි� ක�ොවිඩ් 
ම�ණ ගණන අනුව වක්ර තුනක් කපන්නුේ ��න අ්� 
පළමු වක්රය මොරතු අග සිට මැයි අග භොගය දක්වො විහිකේ. 
කදවැනි වක්රය ජූලි මැද සිට සැප්ැ ේබර මැද දක්වො 
විහිකේ. තුන්වැනි වක්රය සැප්ැ ේබර අග සිට වර් මො
නය දක්වො විහිකේ. ක�ොකේ නි යොකේ එක් දින� වොර්ො වී 
ඇති වැඩිම එක් දින ම�ණ ගණන කදසැ ේබර 08 වැනිදා 
213ක් ක�ස කපන්නුේ ��යි. කපබ � වොරි 14 වැනිදා සිදු වූ 
ක�ොක�ෝනො ම�ණ ගණන 41කි.    

වැල්ල වාය විශේෂ- 
ජී. අයි. ආර්. ගරු සිංහ
   වැල්� වොය අධ්ො පන 
ක�ොට්ො ස යට අයත් යො� කබෝව 
හො මල්ව ත්්ො ව� පොසල් කදකක් 
තුන කරේණිකේ හො හය කරේණිකේ 

දරු වන් කදකද න කුට ක�ොවිඩ් 
19 ආසො ද නය  වී ඇති බව ්හ
වුරු වී ඇ්ැයි කසෞඛ්ය අංශ 
පව සයි.  ඉකුත් 13දා  වැල්� වොය 
මුලි� ක�ෝහ ලින් �බො ගත් පී. සී. 
ආර. පරී ක්්ෂ ණ ව� ප්රති ඵ � ව �ට 

අනුව කේ දරු වන් ආසො දි් බව 
්හ වුරු �� කගන තිකේ. කේ 
අනුව එම පොසල් කදකක් දරු වන් 
ඉකග න ගත් පන්ති ව� දරු වන් 
50 කදකනකු සවයං නික�ෝ ්ධ
ය නට කයොමු �� ඇති අ්� 

දරු වන් හො ආශ්රි ්  යන්කගේ පී. සී. 
ආර. පරී ක්්ෂ ණ ව �ට සොේප� 
�බො ගැ නීම අද (16) වැල්� වොය 
මහින්ද �ොජ පක්්ෂ සේම න්්රණ 
ශො�ො පරි ශ්ර කේදි සිදු කි රී මට 
නිය මි ් ය.  

සීගි රිය විශේ ෂ
 

ද ඹුල්� ආරථි� මධ් ස්ො නකේ ඇතු ළ් සිදු ��න 
�ද පී. සී.ආර පරී ක්්ෂ ණ ව ලින් ක�ොවිඩ් වයි � සය ආසො
ද නය වූ පුේග � යන් දහ යක් කපකරදා (14) කසොයො
කගන ඇ්ැයි දඹුල්� නොග රි� කසෞඛ්ය ඒ� �ය කියයි. 
කමකස වයි � සය ආසො ද නය වී ඇති බව හඳු නො කගන 
ඇත්කත් ආරථි� මධ් ස්ො නකේ කසවය ��න �ේ�
රු වන් පිරි සක් ආරථි� මධ් ස්ො න යට පිට තින් පැමිණි 
පිරි සක් කමන්ම ක�ෝ රැයි අක�වි ��න පුේග � යකු 
බව හඳු නො කගන තිකේ.  

කමකස වයි � සය ආසො ද නය වූ පුේග � යන් ගකල්
කව�, බු� න වැව, දඹුල්�, කමො� කගොල්�, දඹුල්� 
ගේඋ දාව, වට ග� කේව හුව සහ ්වත් පිට ප්රකේ ශ ව� 
පදිංචි පුේග � යන් බව හඳු නො කගන තිකේ.  

එකමන්ම දඹුල්� ක�ෝහකල් �ළ හදිසි පී. සී.ආර පරී
ක්්ෂ ණ ය �දී ජනො ධි පති ආ� ක්්ෂ� අංශකේ නි� ්ධො රි ය
කු ටත් ක�ොවිඩ් ආසො ද නය වූ බව හඳු නො කගන තිකේ. 
ඔහු දඹුල්� තිත්් වැල්කගොල්� ප්රකේ ශකේ පදිං චි � රු
වකු බවත් නොග රි� කසෞඛ්ය ඒ� �ය කියයි.  

දඹුල්� ආරථි� මධ් ස්ො නකේ යේ පො� න යක් 
පහු ගිය �ො�ය පු�ො ව ටම පැවති බවත් ්ව දු � ටත් එම 
පො� නය සිදු �� කගන යන්නැයි කසෞඛ්ය අංශ ව්ොපො
රි � ය න්කගන් �ේ� රු ව න්කගන් කමන්ම ආරථි� 
මධ් ස්ො න යට පැමි කණන ජන ් ො ව කගන්ද ඉල්ලී
මක් �� සිටිති.කේ වයි � සය ආසො ද නය වූ පුේග � යන් 
සුදුසු ප්රති �ො� මධ් ස්ො න ය �ට රැකගන කගොස ප්රති
�ො� කිරී මට අවශ්ය පිය ව� ගන්නො බවත් එකමන්ම 
වයි � සය ආසො දි් වූ පුේග � යන් කසවය �ළ වි්ෂ බී
ජ හ � ණය ක�ොට එහි සිය ලුම �ොරය මණ්ඩ �ය ඉවත් 
ක�ොට කවනත් �ොරය මණ්ඩ �ය  කයොදවො කසවො පව
ත්වො කගන යෑමට අවශ්ය උප කදස �බො දුන් බව දඹුල්� 
නොග රි� කසෞඛ්ය පරී ක්්ෂ� ද සිල්වො මහ්ො පැව සීය.  

දඹුල්� ආරථි� මධ් ස්ො නය දැඩි කසෞඛ්ය ආ� ක්ෂි
්ව පව ත්වො කගන යෑම නිසො ක�ෝග පො� නය �� කගන 
තිබුණු බවත් ඒ  නිසො සියලු කදනො වග කී කමන් යුතුව 
�ට යුතු �කළොත් දඹුල්� මහ නග� සභො බ� ප්රකේ ශකේ 
්ත්ත්වය පො� නය �� ගැනී මට හැකි බව නග �ො ධි පති 
ජොලිය ඕපෝ මහ්ො පැව සීය.    

ල�ොව පුරො 
ල�ොවිඩ් මරණ 

�ක්ෂ 24 ඉකම වයි
මුළු ආසා දි ත ප�ෝ 109,388,463ක්

81,471,539කට පූර්ණ සුව�
මහින්ද අලු තශග ්දර
   

ක�ොව පු�ො ක�ොවිඩ්19 ආසො ද
න ය  වූ වන්කගේ ම�ණ සංඛ්යොව �ක්්ෂ 24 
ඉක්මවො කගොස තිකේ.   

ක�ෝ�කේ �ට වල් සහ සවයං පො�න 
ප්රකේශ 218කින් වොර්ො වන ක�ොවිඩ්19 
වසං ග ් ය කේතු කවන් මිය ගිය සංඛ්යොව 
2,411,471ක් වන අ්� මුළු ආසො දි ්  යන් 
සංඛ්යොව 109,388,463ක් කවයි. ඒ අ් රින් 
81,471,539 කදකනකු පූරණ සුවය �බො 
තිකබන බව වොර්ො කවයි.   

වැඩිම ආසො දි ්  යන් පිරිස අකම රි �ො
කවන් වොර්ො වන අ්� එම සංඛ්යොව 
කදක�ෝටි පනස �ක්්ෂය ඉක්මවො යොම 
විකේ ්ෂ ත්ව යකි. ඒ අනුව අකම රි �ොකේ 
ආසො දි ්  යන් සංඛ්යොව 28,261,470ක් වන 
අ්� එ�ට ම�ණ සංඛ්යොව 490,000 
ඉක්මවො යොම විකේ ්ෂ ත්ව යකි. ඒ අනුව 
එ�ට මිය ගිය සංඛ්යොව 497,174ක් කවයි. 
කේ අ්� ඉන්දි යොකේ ආසො දි ්  යන් 
10,916,172ක් සහ බ්රසී �කේ ආසො දි ්  යන් 
සංඛ්යොව 9,834,513ක් ක�ස වොර්ො වන 
අ්� රුසි යොව, ප්රංසය, එක්සත් �ොජ ්ධො

නිය, ඉ්ො ලිය, ක�ොක�ො ේබි යොව, කමක්සි
ක�ෝව, සපොඤ්ඤය, ආරජ න්ටි නොව, 
ජරම නිය, ඉ�ො නය, කපෝ� න්්ය, දකුණු 
අප්රි �ොව, යුක්කර නය, කපරු, කනද ර�
න්්ය යන �ට ව� ආසො දි ්  යන් සංඛ්යොව 
�ක්්ෂ 10 ඉක්මවො කගොස ඇ්.   

කේ වන  විට ක�ොවිඩ්19 ආසො ද නය වීම 
කේතු කවන් ක�ොව  පු�ො මිය ගිය සංඛ්යොව 
කද� ක්්ෂ ය �ට වැඩි පිරි සක් අකම රි�ො 
එක්සත් ජන ප ද කයන් වොර්ො වන අ්� 
ඉන්දි යො කවන් හො බ්රසී � කයන් �ක්්ෂ ය �ට 
වැඩි ම�ණ සංඛ්යො වක් වොර්ො කවයි. ඒ 
අනුව බ්රසී �කේ ම�ණ සංඛ්යොව 239,294 
ක් වන අ්� ඉන්දි යොකේ ම�ණ සංඛ්යොව 
155,764කි.   

අකම රි�ො එක්සත් ජන ප දකේ කජෝන්ස 
කහොපකින්ස විේව විද්යා �කේ සංඛ්යො 
කල්ඛන අනුව ක�ොවිඩ් 19 වයි � සය 
කේතු කවන් සපොඤ්ඤකේ 64747 ක්, 
ඉ්ො ලිකේ 93577 ක්, ප්රංසකේ 81814 ක්, 
බ්රි්ො න්යකේ 117166 ක්, බ්රසී �කේ 239294, 
රුසි යොව 80126, කබල්ජි යකේ 21634, ඉ�ො
නකේ 58945, කනද ර� න්්කේ 14816, 
කමක්සි ක�ෝකේ 174207, �ැන ්ඩොව 21293 

සහ ජරම නිකේ 65566 ක�ස ම�ණ වොර්ො 
වී තිකේ.   

කේ වන  විට ක�ොව වැඩිම ආසො දි
් යන් සංඛ්යො වක් වොර්ො වන �ට වල් 
�ැයි සතුකේ ්ව දු � ටත් කප� මුකණ පසු  
වන්කන් අකම රි �ොව වන අ්� ඉන්දි යොව 
කදවැනි ස්ොන කේත්, බ්රසී �ය ක්වන 
ස්ොන කේත්, රුසි යොව සිේවන ස්ොනකේ 
හො එක්සත් �ොජ ්ධො නිය පසවැනි ස්ොන
කේත් පසු කවයි.   

ක�ොවිඩ්19 ආසො දි ් ව සිට සුවය �ැබූ 
පුේග � යන්ට එක් එන්නත් මෝරො වක් පම
ණක් දීම ප්රමො ණ වත් බව ප්රංශ කසෞඛ්ය 
අංශ කපන්වො කදයි. සුවය �ැබූ වන්කගේ 
සිරුකර ක�ොවිඩ් ක�ෝග යට එක�හි ප්රති
ශ ක්තිය නිරමො ණය වී ඇති බැවින් කේ 
තීන්දු වට පැමිණ තිකබන අ්� එම ප්රති
ශ ක්තිය ඉදිරි මොස 3ත් 6ත් අ්� �ො� යක් 
සඳහො ප්රමො ණ වත් බවත් ඔවුහු කපන්වො 
කදති. කමක්ක් ක�ොව අනු ම ් ව ඇති 
ක�ොවිඩ් එන්නත් තුනම මෝරො කද�ක් 
�බො ගැ නී මට නිරකේශ වී තිකබන අ්� 
ප්රංසය දැනට එන්නත් මෝරො මිලි යන 2.8 
ඉක්මවො �බොදී තිකේ.     

යාලබ�ෝවහාමලවත්ාවලපාසලවල
බ�ාවිඩ්ආසාදි්සිසුහුබෙබෙබෙක්

ෙඹුලලආර්ථි�
මධ්යස්ාෙබේ

පකාවිඩ් 
ආසා දි තප�ෝ 10ක් 

රුබේනියාවබ�ාබ�ෝො
ආසාදි් යන්අතින්
බලාව25වැනි්ැෙට

දඹුල්ල නාග රික 
පසෞඛ්ය ඒක ක� 

පරෝගීහු 34,446ක්
මර්ණ 19,366ක්

සුව� ්ලැබූ පරෝගීහු 708,151ක්
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2021 ෙපබරවා� 16 අඟහ�වා�

 දමන �ෙ�ෂ -
නව ර�න සම ර �ංග  
 

අ�ක ර ප ��ව ප්රධාන 
මා�ගෙ� සංග ම �ක�ද 
ප්රෙ� ශ ෙ��  ෙපෙ�� 
(14) සවස 3.30ට පමණ 
වෑ� රථ ය� සහ 
ට්රැ�ට� රථ ය� �� ණට 
�� ණලා ගැ� ෙම� 
වෑ� රථෙ� �යැ �රා 
�ය ෙගා� ඇ� බව 
ෙපා� �ල ෙපා� �ය 
�ය�. 

ෙ� අන � �� �ය-
ෙගා� ඇ�ෙ� අ�පාර 
ගැ� � �ර �/101/1 
�� නෙ� ��� �ව�ණ 

�ය නෙ� නැම� අ�ක-
ෙර � ප ��ව නග රෙ� 
�යැ �� ��� පාස ලක 
�ය �� � ක � ව� ෙලස  
ෙ�වය කරන අෙය�.  

ෙපා� � ල� �ය ��� 
කට �� �� කර සවස 
අ�ක ර ප ��ව බලා 
ගම� කර �� ��-
ය� සංග ම �ක ක�ද ප්ර 
ෙ�ශ ෙ�� අ�ක ර ප ��ව 
ෙද�� පැ�� ට්රැ�ට-
ර යක �� ණට ��ණ ලා 
ගැ� ෙම� ��� අන �-
�� ඔ� �� ත �ෂ යට 
ප�ව ඇත.  

ෙපා� �ල ෙපා�-
�ය ���ය ස�බ �ධව 

අ� ක ර ණ යට ක�� 
වා�තා කර ඇ� අතර 
ප�චා� මරණ ප�-
�ෂ ණ ය� පැවැ �� මට 
මර ණ ක �ෙ� ෙ�හය 
ෙපා� �ල ෙරාහෙ� 
මෘත ශ� රා ගා රය ෙවත 
�ෙගන ෙගා� තැ�ප� 
කර ඇ� බව උස� 
ෙපා�� �ල ධා � ය� 
�න � ණට පැව �ය.   

ෙ� අන � �� �වාල 
ලබා ඇ� ට්රැ�ට� රථය 
පැද� �යැ �රා ෙපා� �ල 
ෙරාහ ලට ඇ� ළ� කර 
ඇ� අතර ඔ� අංක 04 
වා��ෙ� ප්ර� කාර ලබ-
�� ��.   

අ�පාර ෙ��ඨ 
ෙපා�� අ� කා� ජය�ත 
ර�නා යක මහ තාෙ� 
අ� �ෂ ණය මත සහ කාර 
ෙපා�� අ� කා� ප්ර�� 
�මාර මහ තාෙ� උප-
ෙද� අ�ව ෙපා� �ල 
ෙපා� �ෙ� වැඩ බලන 
�ථානා � ප� ප්රධාන 
ෙපා�� ප� �ෂක ඩ�.
උද ය පාල මහ තාෙ� 
ෙමෙහ යැ � ෙම� රථ වා-
හන අංශෙ� �ථානා �-
ප� ෙපා�� ප� �ෂක 
ෙ�ම�ත සහ ෙපා�� 
සැර ය�  ප්රස�න ඇ�� 
�ල ධා �� ප� �ෂණ 
පැවැ ��හ.   

ර�ෂණ �ය�ත
  

�බා� �ට ම�ද්ර� ජාවා රෙ� ��� 
බෙඩා �ට අසංක නැමැ �තාෙ� ෙගාල-
ය� ෙහෙරා �� ග්රෑ� 25 �� ග්රෑ� 05� 
සහ ෙහෙරා �� ජාවා ර ෙම� උපයා 
ග�නා ලද �ද� �� ය� 615000 ( හය 
ල�ෂ පහ ෙළා� දහ ස�) සමඟ වැ�ල-

ව�ත ෙපා�� වසෙ� ඇළ පාර හ��ය 
අස ල� ෙපෙ�� (14) ෙකාළඹ ම�ම 
�ෂ ම�ද්ර� ඒකෙ� �ල ධා �� �� ස� 
�� කළ වැට � ම ක� අ�අ ඩං � වට ෙගන 
�ෙ�.  

අ�අ ඩං � වට ග� සැක ක� වයස 
අ� �� 30� � බෙඩා �ට ප්රෙ� ශෙ� ප�ං-
� ක � ෙව�.  

අ�අ ඩං � වට ග� සැක ක� වැ�-
�ර �ම �ශන කට � � ව ලට වැ�ල ව�ත 
ෙපා�� �ථානය ෙවත ඉ� � ප� කර 
ඇත. සැක ක� ඊෙ� (15) ග���ස 
මෙ� �ත්රා� අ� ක ර ණය ෙවත ඉ� � ප� 
�� මට �ය � තව ���.  

වැ�ල ව�ත ෙපා� �ය වැ� �ර �ම-
�ශන �� කර�.  

ස��ා ක� ණා ර�න  

ෙමාළෙ� �� වන ��ර වහ න ය� ෙ��-
ෙව� ඇ� වන සං� ලතා අවම �� මට ෙ��-
යව ��පා �ත ‘�ෙමා � ��‘ (Nimodipine) 
නමැ� අ�� ඖෂ ධය ෙමරට ෙවෙළ ඳ ෙපා ළට 
හ� �වා �ම ඖෂධ ��පා ද නය, සැප �� සහ 
�යා මන රා� ඇමැ� මහා චා�ය ච�න ජය-
� මන මහ තාෙ� ප්රධා න �ව ෙය� අද (16) �� 
ෙකෙ�.   

ර�ම ලාෙ� ��� රා� ඖෂධ ��පා දන 

�� ගත සං�ථා ෙ�� ෙ� හ� �වා �ම �� කරන 
අතර ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� 
ෙසෟභා �ෙ� ��ම ප්ර� ප �� යට අ�ව ‘අ�� 
රටට - අ�� ෙබෙහ�‘ සංක �පය යටෙ� ෙ� 
හ� �වා �ම �� කර�. රා� ඖෂධ ��පා දන 
�� ගත සං�ථාව ම�� ෙ� ��පා ද නය �� 
කරන අතර ස� �න කට වර� නව ඖෂ ධ ය� 
ෙමර ට �ම ��පා ද නය ��ෙ� වැඩ � � ෙව ළට 
සම ගා �ව ඖෂ ධය ��පා ද නය කර �ෙ�.   

ෙ� ඖෂ ධෙ� ෙමරට වා��ක අව � තාව 
ෙප� ල�ෂ 15�.    

ර�ෂණ �ය�ත  

��� ආව රණ ෙනාප ල �න ��ග ල ය� අ�අ-
ඩං � වට ගැ� මට �ෙ�ෂ ෙපා�� ක�ඩා ය� 
ෙයාදවා ඇ� අතර �ෙරා ධා යන �� කඩ කළ 
��ග ල ය� 10� ඊෙ� (14) උ� සන 6.00� අව-
ස� � ගත� පැය �� හත රක කාලෙ� ෙපා� �ය 
��� අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙ�.  ��� ආව රණ 
ෙනාපැ ල �ම, �ර �ථ භා වය තබා ගැ�ම ෙම�ම 

අෙන �� �ෙරා ධා යන �� කඩ කළ ��ග ල ය� 
3131� අ�අ ඩං � වට ෙගන ඇ� බව ෙපා�� 
මා� ප්රකා ශ ක ව රයා �යා �� ෙ�ය.  

�මන ප්රෙ� ශ ය කට ගම� කළ� �ෙව �� 
�ට තට යන සෑම අව �ථා ව කම ��� ආව රණ 
පල �න ෙලස� එවැ� �ෙරා ධා යන �� උ�ලං-
ඝ ණය කරන ��ග ල ය� අ�අ ඩං � වට ගැ� මට 
�ෙ�ෂ ෙපා�� ක�ඩා ය� ෙයාදවා ඇ� බවද 
ෙපා�� මා� ප්රකා ශ ක ව රයා �යා �� ෙ�ය.    

�භා �� ෙ�නා නා යක

ඉ��� �� ප ය� �� කර ග � �� අද(16) 
අඟ හ � වා� පැවැ �� මට �ය �ත ෙපෟ�ග �ක 
බ� රථ වැඩ ව �ජ නය අ�� � � මට �ර ණය කළ 
බව ලංකා ෙපෟ�ග �ක බ� රථ �� ය�ෙ� සංග-
මෙ� සභා ප� ගැ�� �ෙ� ර�න මහතා පැවැ-
�ය.  ෙ� වන � ට� බ� �� ය� ඉ�ලා �� සහන 
ස�බ �ධ ෙය� �ද� රා� ඇමැ� අ�� �වා� 
ක�රා� මහතා සමඟ �� කළ සාක �ඡාෙ� ප්ර�-
ඵ ල ය� ෙලස සහන ලැ� ඇ� බව �යා �� ඒ 
මහතා ඒ අ�ව බ� ව�ජ නය නවතා �� බව 
�යා �� ෙ�ය. 

ෙ� වන �ට� �ද� රා� ඇමැ� අ�� �වා� 
ක�රා� මහතා බ� රථ ��ං ගැට � වට �ස �� 
ලබා � ඇ� බව� ඒ ස�බ �ධ ෙය� අ� මැ-
�ය ඉ�� �� රා� ලැ� ඇ� බව� �යා �� ඒ 
මහතා ය� සංෙශා ධන ඇ� ළ� කළ එම සහ නය 
ලබා �මට එක ග �වය පළ කර ඇ� බව� �යා 
�� ෙ�ය.  

බ� රථ ව ලට අ�ළ ෙලා� බල පත්ර ස�බ �ධ-
ෙය�ද �ය යට පන හක සහ න ය� ලැ� ඇ� 
බව� ෙ� වන �ට ෙලා� බල පත්ර සඳහා මා�� 31 
වන� දඩ �ද� අය ෙනා� �ෙ� සහ න ය� ලැ� 
ඇ� බව� �යා �� ඒ මහතා ඒ සඳහා ප්රවා හන 
ඇමැ� ගා�� ෙලා�ෙ� රා� ඇමැ� ��� 
අ� � ගම යන මහ �ව �� මැ� හ� � කට �� 
කළ බවද �යා �� ෙ�ය.  

ෙකා�� �ා��ය ෙ�� ෙව� ෙපෟ�ග �ක බ� 
රථ ධාව නෙ� ෙය�ෙ� නැහැ. ඒ අයට බැං� 
ම�� සහන ණය �ද ල� ලබා �මට කට �� 
කර �ෙබ නවා. ෙ� වන �ට සම�ත බ� රථ ව-
�� �ය යට 50� පම ණ� ධාව නය ෙකෙර නවා. 
පාස� ��ග �ක ප�� වෙ�ම ම�� තව ම� 
සංස ර ණය ව�ෙ� නැහැ. ෙකා�� �� ය� බ� 
රථ ධාව නය �� මට ය� ක්රම ෙ� ද ය� සක� කළ 
���. ඒ ස�බ �ධ ෙය� ��� �ය මා�ග ග�නා 
ෙලස ප්රවා හන ඇමැ� ගා�� ෙලා�ෙ� මහ තා-
ෙග� ඉ�� ම� �� කළා යැ�ද ඒ මහතා වැ� �-
ර ට� �යා �� ෙ�ය.  

ම��ද අ� �ෙග දර  
 

ඉතා �ෙ� �ලාෙනා � � ලංකා ෙකා�ස� 
ෙජන රා �ව ර ෙය� ෙනාමැ � �ම ෙ�� ෙව� 
එම නග රය සහ අවට ෙවෙසන � ලාං� ක ය� 
��ක රතා �ස කට �� ණපා ��න බවට ඔ�� 
ෙචාදනා කර�.   

එ� ෙ�වය කළ � ලංකා ෙකා�ස� ජන රා-
�ව රයා �ය ෙ�වා කාලය �ම කර � ලංකා වට 
පැ� �ම ෙ�� ෙව� අ�ළ තන �ර ෙ� වන �ට 
�ර �පා� � �ෙබන බවද ඒ අ�ව ඒ සඳහා ඉ�-
�ෙ� � ෙකා�ස �ව ර ෙය� ප�� � මට �ය �ත 
බවද �ෙ�ශ කට �� අමා �ාං ශය පව ස�.   

ෙකෙ� �වද ෙකා�ස �ව ර ෙය� ෙනාමැ �-
�ම ෙ�� ෙව� �ලාෙනා නග රෙ� සහ අවට 
නග ර ව �� පැ� ෙණන � ලාං� ක ය� ෙබාෙහා 
ගැට � ව ලට සහ අප හ � තා ව යට ප�ව ඇ� බවට 

ඉතා �ෙ� ෙවෙසන � ලාං� ක ය� ෙචාදනා 
කරන අතර වස ර කට වැ� කල� ෙකා�ස �ව-
ර ෙය� ෙනාමැ� බවද �යා ��.   

ෙකෙ� �වද ෙ� ස�බ �ධ ෙය� ජනා �-
ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� අව ධා නය 
ෙයා� කර හැ� ඉ�ම �� ෙකා�ස �ව ර ෙය� 
ප�ක රන ෙලස එරට � ලාං� ක ය� ඉ�� ම� 
කර�.   

� ලංකාව සමඟ අ�ත� ස�බ ��ත ෙලාකය 
�ළ රට ව� අතර අ�ත� සබ ඳ තාෙ� ඉහළ 
ම�ට මක පව �න �සා, එවැ� අ�ත� �යා-
කා � �ව ය� සඳහා උප කාර �� මට හා ඒවාට 
ඉඩ ලබා �ම සඳහා සෑම රටක රා� තා ��ක 
කා�යාල අව� වන අතර ෙමම රා� තා��ක 
සබ ඳ තා වල ප්ර� ඵල ෙලාකය �රා නග ර වල ��� 
තානා ප� කා�යාල සහ ෙකා�ස� කා�යාල 
බවද �ෙ�ශ අමා �ාං ශය ෙප�වා ෙද�.   

�භා �� ෙ�නා නා යක

ෙකා�� �ා��ය ෙ�� ෙව� ධාව නය ��-
මට ෙනාහැ� � ෙපෟ�ග �ක බ� රථ සඳහා රා� 
බැං� ව �� �� ය� ල�ෂ �න හමා රක සහන 
ණය �ද ල� ලබා �මට ප්රවා හන අමා �ාං ශය 
�ය වර ෙගන �ෙ�.  

ෙ� අ�ව ජා�ක ගම නා ග මන ෙකා� ෂ� 
සභාෙ� �යා ප �ං� �ය �ම බ� රථ ව ලට �ය-
යට 7.5ක සහන ෙපා� �ද ල� යටෙ� ෙ� ණය 

�දල ලබා ෙදන අතර වසර �නක කාල ය� �ළ 
ණය �දල ෙග� මට රා� බැං� එක ඟ �වය 
පළ කර �ෙ�.  ජා�ක ගම නා ග මන ෙකා� ෂ� 
සභාෙ� බල ප ත්ර ලා� �ය �ම බ� රථ සඳහා ෙ� 
ණය �දල �� නැ ෙමන අතර ෙකා� ෂ� සභාෙ� 
www.ntc.gov.lk ෙව� අඩ �ෙ� ඇ� ඉ��� 
පත්රය �රවා රා� බැං� වන ලංකා බැං�ව සහ 
මහ ජන බැං�ව ෙවත භාර � �න ෙදක� �ළ 
ණය �ද� ලබා ගත හැ� වන බව එ� සභා ප� 
ශ� ෙව�ගම මහතා පව ස�.  

ෙකාෙරා නාව �� ෙවන දට වැ� ෙය�  ඉහ ළ�  
එ� ෙරා� � ස� � �� ඔ�ෙකාම  ඉව ර�  
මංගල සහ අව මං ගල උ�සව  පම ණ�  
නැ�න� උ�සව නැ� අව ම � ල�  �ය ත�   

�� මක ක�� ය� එ� � කළ  �ෙ�  
නර කට-ෙහාඳට ෙදක ටම කට ��  සෑෙ�  
ෙවන වැඩ නැ�ව වාෙ� ෙ�  අප රාෙ�  
ෙමාෙ� කච� � �ම ෙ� ට�  �ෙ�!  

අ� නට �� ෙනාකර ෙබා� වට  ඇ��ල  
නවතා දමා ෙවන මා��  මැ��ල  
�ක ග�ෙතා� ෙහාඳ� තම ��  කැබැ�ල  
��කද? අ�ර ෙ�ෂා �ලෙග  නැ��ල  

රෙ� ��ෙ� �ද �නා යක   

නා�ක හ�� ෙමෙහ � �ව ��
�� �ෙරා� �වර ක�මා �තෙ� 
ෙය�� 179� ෙබා�� 42� අ�අ ඩං � වට

ර�ණ �ය�ත  

� ලංකා නා�ක හ� �ව ��� ජන-
වා� මස 01 වැ� �න �ට ෙපබ ර වා� 
මස 15 වැ� �න ද�වා බට �ර, නැෙඟ-
න �ර, උ�ර, වයඹ, උ� � මැද සහ 
ද��, නා�ක �ධාන ෙ��ද්ර කර ග�-
�� �� කළ ෙසා�� ෙමෙහ �� ම�� 
�� �ෙරා� ෙලස �වර ක�මා �තෙ� 
ෙය�� ��ග ල ය� 179�, �වර යාත්රා 
42�, ෙලා� ය� සහ �ෙරාද රථ ය� 
ඇ�� �වර ආ�ප�න �� ෙ� �හැ-
නට හ� කර � මට කට �� කර �ෙ�.  

ෙම�� වලං� �වර බල ප� ෙනාමැ-
�ව �වර ක�මා �තෙ� �යැ �ම, �� 
�ෙරා� �� භා�තා ��ම, බල පත්ර ර�-
තව රා� කාලෙ� �� �� කට �� කර-
�� �වර ක�මා �තෙ� �යැ �ම, �� 
�ෙරා� ෙලස ෙමාර වර� ළඟ තබා 
ගැ�ම, අන ව සර �වර කට ��  ��ම, 
�� �ෙරා� ෙලස හ�ෙබ �ල� හා 
��� �ඩැ �ල� ළඟ තබා ගැ�ම සහ 
කැ�බෑ ��තර අෙල� �� මට ප්රවා හ-
නය ��ම යන ෙ��� මත ෙ� ��ග ල-
ය� සහ �වර ආ�ප�න නා�ක හ�� 
භාර යට ගැ� මට කට �� ෙක��.  

ෙමෙලස නා�ක හ�� භාර යට ග� 
��ග ල ය� වයස අ� �� 19� 67� අතර 
වයෙ� ප� වන ම�නා රම, ප�ෙ�-
�ඩා, �න ��, ��නා ග�, වංකාෙ�, 
න���ඩා, ෙබාග �වැව, ෙව� ත ල-

��, අ���, උ�� ෙ��, ස�� සා �බ-
���,ක�� �ය, �ග �ව, ක�ද �� �ය, 
�ඩාව, ��ත ලම, ෙනාෙරා �ෙචාෙ�, 
ෙව�න ��ව, වා��ව, ��වැ�ල, 
ග�දර, ඉර න �ල, ජා ඇල, අල�ව 
හ�බ �ෙතාට, යාප නය යන ප්රෙ� ශ-
ය�� ප�ං � ක � ව� වන අතර, ෙ� 
��ග ල ය�, �වර යාත්රා සහ අෙන-
�� �වර ආ�ප�න ඉ�� ප� �ණ 
කට � � ව ලට �� ණා ම ලය, ම�නා-
රම, ෙ�සාෙ�, �ලා ව �ර, ක�� �ය, 
��ත ලම, හ�බ �ෙතාට, �� ෙනා ��ය 
සහ යාප නය �වර ප� �ක කා�යාල 
ෙවත�, �ට ෙකා �ව සහ ��වැ�ල 
ෙපා�� �ථාන ෙවත ෙම�ම පද �ය 
ජල �� සංව �ධන අ� කා �ය ෙවතද 
භාර � මට කට �� කර �ෙ�.  

 ෙ� �ය� ෙමෙහ �� ෙකා��-19 
�ා��ය වැළැ �� මට ලබා� ඇ� 
ෙසෟ� උප ෙද� හා ක්රම ෙ�ද අ� ග-

ම නය කර ��  �� මට නා�ක හ� �ව 
��� කට �� කර ඇත.  

මාරක �ය අන � � ව ��
07� ෙපෙ�� �ය � ��

ර�ෂණ �ය�ත  

�ව �ෙ� ��ධ ප්රෙ� ශ වල 
��� මාරක �ය අන � � ව �� 
��ග ල ය� 07� ෙපෙ�� (14) 
�ය ෙගා� ඇ� බව ෙපා� �ය 
පව ස�. එම මාරක �ය අන-
� � ව �� 05� ෙපෙ�� (14)  
��ව ඇ� අතර 02� ඊට ෙපර 
��ව ඇ� අතර එම අන � �-
ව �� බර ප තළ �වාල ලබා 
ෙරාහ� ගතව �� ��ග ල ය� 
ෙදෙද න� �ය ෙගා� ඇ� 
බව ෙපා�� මා� ප්රකා ශක 
�ෙයා� ෙපා� �ප� ��ඥ 
අ�� ෙරාහණ මහතා පැව �ය.  

එම මාරක �ය අන � � ව �� 
�ය �ය ��ග ල ය� 07 ෙදනා-

ෙග� 03 ෙදෙන� ප� ක ය� 
වන අතර එ� අය� �ෙරාද 
රථ යක ගම� කළ �� ය�, 
පාපැ � ක � ව�, ය� � පැ � ක-
� ව� සහ �ය � ෙර� �ය ෙගා� 
�ෙ�.  

ෙ� වන �ට මාරක �ය 
අන � � වල �ඝ්ර ව�ධ න ය� 
ද�නට ලැෙබන අතර �න කට 
�ය අන � � ව �� ��ග ල-
ය� 40� පමණ �වාල ලබන 
බව� 07 ෙදෙන� 08 ෙදෙන� 
වැ� සං�ා ව� �ය යන බවට 
වා�තා ව�ෙ� යැ� ෙපා�� 
මා� ප්රකා ශ ක ව රයා �යා ��.  

මා�ග �� ව ලට අ� ග තව 
කට �� කරන ෙලස� �ම�ව, 
අ�ක ෙ�ග ෙය� ෙම�ම අප-

� �ෂා කා� ෙලස �ය පැද �-
ෙම� වල �න ෙලස� ෙපා�� 
මා� ප්රකා ශ ක ව රයා ඉ�ලා 
��.    

ෙපා�� මා� ප්රකා ශක

ෙමාළෙ� ��ර වහ න යක සං� ලතා අවම �� මට 
ෙ��ය ��පා ද න ය� හ��වා ෙද�

අද තැ�� තැන වැ�:

උපා� ක� ණා ර�න 
 

සබ ර ග �ව, ම�ම, ඌව සහ ද�� පළා �ව ල� ක� තර 
��� �ක ෙ�� අද(16) සව� කාලෙ� ෙහා රා� කාලෙ� 
තැ�� තැන වැ� ෙහා �� �� ස�ත වැ� ඇ� වන බව� 
ෙස� ප්රෙ� ශ වල ප්රධාන වශ ෙය� වැ� ර�ත කාල �ණ 
ත��ව ය� පව �න බව� කාල �ණ �� ෙදපා �ත ෙ� ��ව 
කාල �ණ අනා වැ �ය ��� කර �� �යා ��.  

ඊෙ�(15)ෙපර ව� 8.30� අව ස� � පැය �� හ තෙ� ෙද�-
යා යට �.� 104ක ව�ෂා ප ත න ය�ද, �� ලට �.� 64.5 ක 
ව�ෂා ප ත න ය�ද, කහ ෙගා �ලට �.� 47ක ව�ෂා ප ත න ය�ද 
ලැ� �ෙ�. එෙම�ම ෙමාන රා ගල, වැ�ල වාය, ම�තල 
ප්රෙ� ශ ව ලද ම�ම ක� ක රෙ� කාස��, කැ� ෙයා�, ල�ෂ-
පාන ජලාශ ආ� ත වද තර මක ව�ෂා ප ත න ය� පැවැ ��.   

අද �නෙ� ම�ම, සබ ර ග �ව සහ ඌව පළා �ව ල� ගා�ල 
සහ මාතර ��� �ක ව ල� සම හර ප්රෙ� ශ වල උ� සන කාල-
ෙ�� ��� ස�ත ත��ව ය� ඇ� �ය හැ�ය. ෙකාළඹ �ට 
��ත ලම ද�වා සහ හ�බ �ෙතාට �ට ෙපා� �� ද�වා 
ෙවර ළට ඔ�ෙබන වන ��� ප්රෙ�ශ ��� �ට තර ම� ර� 
�ය හැ�ය.  

උපා� ක� ණා ර�න 
 

රා� �ත්ර ��� උෙලළ සහ රා� ළමා �ත්ර උෙල ළට 
(2021)  ��මාණ භාර ගැ �ම ��  ක රන බව සං�කෘ �ක 
කට �� ෙදපා �ත ෙ� ��ෙ� අ��ෂ තර� අෙනාජා 
ගමෙ� මහ ��ය ප්රකාශ කළාය.  

 �ත්ර ��� උෙලළ සඳහා ��මාණ භාර ග�නා අව-
ස� �නය මැ� 31 වැ� �න වන අතර රා� ළමා �ත්ර 
උෙල ළට ��මාණ භාර ග�නා අව ස� �නය මා�� 31 
වැ� �න ෙ�.  

අ�ළ අයැ � �පත සහ �ව �ථාව සං�කෘ �ක කට-
�� ෙදපා �ත ෙ� ��ව, රා� �� කලා උප ෙ� ශක 
සභාව, 8 වන මහල, ෙස�� � පාය බ�ත ර ��ල �� න-
ෙය� ලබා ගත හැ�ය. ඊට අම ත රව �ව �න �රා ඇ� 
���� ෙ�ක� කා�යාල, ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� කා�යා ල-
වල ෙ�වෙ� ��� සං�කෘ �ක �ල ධා �� ම�� ෙහා 
ෙදපා �ත ෙ� ��ෙ� Department of Cultural 
Affairs ෙ�� �� අඩ � යට �� � ෙම� ලබා ගත 
හැ�ය. 0112882551 අංක ෙය�ද �ම �ය හැ� බව ෙදපා-
�ත ෙ� ��ව සඳ හ� කර�.    

රට �රා 
�ය� කාල � ණ ය�

රා� �ත්ර ��� සහ
 රා� ළමා �ත්ර උෙල ළට
��මාණ භාර ග�

සංග ම �ක�ෙ�  �ය අන � ර �� 
�ය �� � ක � ෙව� �ය ය�

බෙඩා �ට අසං කෙ� ෙගාලයා ළඟ �� ස�� ල�ෂ 6� 
වැ�ල ව �ෙ�� අ�අ ඩං � වට

��� ආව රණ ෙනාප ල �න අය අ�ල�න 
�ෙ�ෂ ෙපා�� ක�ඩා ය�

�ෙරා ධා යන �� කැ� 10� �ෙ� 

ෙපෟ�ග �ක බ� ව�ජ නය අ�� � ව�

ඉතා �ෙ� �ලාෙනා � ලංකා   
ෙකා�ස� ජන රා� �ර �පා ��  

ෙපෟ�ග �ක බ� �� ය�ට සහන ණය�



04
��ව

2021 ෙපබරවා� 16 අඟහ�වා�

ජන තාව ෙ�ශ පා ල ක ය�ට බලය ෙද�. ෙ�ශ පා ල-
කෙයා එම බලය �ව - අ� ම තය ප��  භා�ත කර�. 

සම හ ර  �ට ජා�ක ස�ප� �� � ම ටය. තව සම හ ර  �ට ගජ 
�� ර�ට සැල � ම ටය. තව� සම හ ර �ට ආය තන ෙකා�ල-
කෑ ම ටය. යහ පා ලන ආ�� සමය �ළ ෙ�ශ පා ල කෙයා ��ප 
ෙදෙන� මහ බැං�ව ෙකා�ල කෑහ. බලය ය� කප � ක �� 
ද අ� බල ෙය� ද පව �වා ගත �� ෙදයකැ’� මැ� යා ෙව� 
�යා ��. ෙ�ශ පා ලන බලය ෙබාෙහා �ට �ෂ ණය හා වංචාව 
සඳහා ෙයා� ග� ලබන බව ��වා අෙචෙබ �යා ��. 
ෙ�වා ගැන වැට � ම� �� ණ� - නැත� බලය ඉ� �ෙ� ජන-
තාව අස ර ණය. එෙහ� ෙ�ශ පා ලන බලෙ� ෙකාට �කා ර ය� 
ෙලස �යා ��ෙ� අ� �ය ජන තා වට �ෙ�. ජන තාව එම 
අ� �ය භා� ත යට ග�ෙ� අ�ප වශ ෙය� ය. එෙල සම ෙ�ශ-
පා ල ක ය� එම අ� �ය ගැන සඳ හ� කර�ෙ� ද අ� ෙව�ය. 

අග මැ � ව රයා ෙපෙ�� ෙ�� වල � �වෘත ��ෙ� උ�ස-
ව ය කට සහ භා� ෙව�� ප්ර� ��ෙ� �යා ��ෙ� තම� 
ප� ක ර ග� ආ�� ෙව� �� ප්රෙයා ජන ගැ� මට ජන තාව 
උ��ක �ය �� බවය. තම� ප� කර ග� සභා ප � ව ර-

යා ෙග� ද, මහ ජන �ෙයා � ත යා ෙග� ද වැඩ� ගැ� මට 
ඡ�ද � ය කයා �න ග ත  �� යැ� ද අග මැ � ව රයා ෙප�වා 
ෙද�. ම�� ව රයා හා ඡ�ද � ය කයා අතර, පව�නා ඇ�ත 
ත��වය අව ධා ර ණය ��ම ගැන ම��ද රාජ ප�ෂ මහ තාට 
අපෙ� කෘත ඥ තාව ��  �ය ��ය. රෙ� නාය ක ය� ෙමබ� 
කතා �ය�ෙ� කලා � ර ��ය. බලය ලැෙබ�ෙ� ��ත 
කාල ය ක ටය. එම ��ත කාලය �ළ� මහ ජන �ෙයා � ත ය-
�ෙග� උප �ම ඵල ෙනළා ගත ��ය. එෙ� ෙනා� ණ ෙහා� 
ව�නා ඡ�දය අපෙ� �යා ෙව�. ඡ�දය ය� අපෙ� ��ය 
�� ෙදය� ෙනාෙ�.

� ලංකාෙ� ජන තා වට ස�ව ජන ඡ�ද බලය ��  ව�ෙ� 
1931�ටය. එව� පට� මහ ජන �ෙයා � ත ය� ප� ��ෙ� 
බලය ද ආ�� ප� ��ෙ� හා ඉව� ��ෙ� බලය ද ජන-
තාව  අතට ප� ෙව�.  ව�ම� ජනා � ප � ව රයා බල යට ප� 
ව�ෙ� හැට නම ල�ෂ යක ඡ�ද ෙය�ය. ජන තාව ව�ම� 
ආ��ව ප� කර�ෙ� ද �ෙන� ෙදකක බල ය� ස� ත-
වය. එ� අද හස ව�ෙ� ජනා � ප � ව රයා ෙකෙර� ෙම�ම 
ආ��ව ෙකෙර� ද බල ව�  මහ ජන ��වා ස ය� පව �න 
බවය. ආ�� වට  හා ජනා � ප � ව ර යාට ෙමත ර� �ශාල 
බල ය� ලැෙබ�ෙ� ඊට ෙපර  බලෙ� �� නාය ක ය�ෙ� හා 
මහ ජන �ෙයා � ත ය� වැ�� �සාය. යහ පා ලන නාය ක ය� 
ෙ�ම  එම ආ��ව ද මහ ජ න යාෙ� බල ව�  �ෙරා ධ යට 
ෙ�� ව� �ය.  යහ පා ලන ආ��ෙ� ප්ර� ප�� හා නාය ක-
ය�ෙ� හැ� �ම �ෙරා ධ යට පද නම �ය. 

ෙ��ය ස�ප�  �ට රට සමා ග �ව ලට �� ණන ආ��-
ව� ස�බ �ධ ෙය� මහ ජන ප්රසා ද ය�  ඇ�  ව�ෙ� නැත. 
ජා�ක ආර �ෂාව හෑ�� වට ග� ලබන ආ�� ව� ෙකෙර� 
ද මහ ජන ��වා ස ය� ෙගාඩ නැ ෙඟ�ෙ� නැත. යහ පා ලන 
ආ��ව එ�.�.�. �� �ම ඔ�ෙ� රෙ� පළා� �� ප ය� 
අෙම � කා වට  බ� �මට සැල �� කර ���. එය �යා �මක 
�ෙ� න�; ෙමරට ජන තා වෙ� �ද හස �� ම ��ම  ඇ�-
ෙර� ඇත. පා�� ප්රහා ර ෙය� සනාථ ව�ෙ� යහ පා ලන 
ආ��ව ජා�ක ආර �ෂාව �� බඳ �යා �මක � ආකා ර ය�. 

ෙ� හැෙර �නට යහ පා ලන ආ��ෙ� ආ��ක ප්ර� ප�� 
�සා අප න යන �ෙ�ත්රය කඩා වැ��. ඉ� � �� �ෙ�ත්රය 
ඇද වැ��. �� හා ම�ම ප්රමා ණෙ� �ාපාර වසා දමන 
ත��ව යට  ඇද වැ��. යහ පා ල නෙ� අව ස� කා��ව 
වන �ට ආ�� වට එෙර �ව �ශාල ජන ��ල� ෙගාඩ නැ� 
���.

අප අ� තය �� ප� කර�ෙ� ජන තාව අව � ෙය� තබා 
ගැ�ම සඳ හාය.  ජන තා වෙ� පැ�ෙත� බැ� ව ෙහා� 
යහ පා ලන ආ��ව කළ ෙ�ව� ව�ම� ආ��ව ෙනාකළ 
��ය. එෙල සම ව�ම� ආ��ව මහ ජ න යාට ඇ� �ක� �ය 
��ය. එ�.�.�. �� �ම අෙහා� කර �නට ආ��ව �ය වර 
ග�ෙ�ය. යහ පා ලන ආ��ව ෙකාළඹ වරාෙ� නැෙඟ න-
�ර ප�ය �තය ඉ�� යා වට ෙද�නට සැල �� කර ��ණ 
ද ව�ම� ආ��ව එය අෙහා� කෙ�ය. ෙ� �රණ �සා 
මහ ජන ��වා සය ආ��ව ෙකෙර� තව � ර ට� �� පව�. 
ෙකා�� වසං ගත  ත��වය යටෙ� �ව රෙ� ආ�� කය ඉ�-
� යට ත�� �� මට ආ��ව සම� � ඇත. අෙ� කෘ� ක �මය 
හා අප න යන �ෙ�ත්රය ව�ධ න ය�  ෙප��� කර�. ෙ�වා 
�බ � යක ත��ව ය� �ව තව � ර ට� ආ�� ෙව� වැඩ ගත 
��ය. 

අග මැ � ව රයා ෙප�වා ෙදන අ�ද මට රෙ� ප්රධාන �ර වැ-
�යා �න කට පැය පහ ෙළා ව� පමණ වැඩ කර�.  සෑම ස� 
අ�ත ය කම රෙ� ��ක රම ගම කට ෙගා� ගෙ� ජන තා වට 
ඇ� �ක� ෙද�. ඔ��ෙ� ගැට� �ස ඳ�. ගම සමඟ �� ස ඳ-
ර� වැඩ ස ට හන රෙ� ෙ�ශ පා ලන සං�කෘ �ය ද, සංව �ධන 
ආකෘ �ය ද ෙවන ස කට හරවා �ෙ�. බලය ඇ� ෙ�ශ පා ල-
කයා ගමට යා �� බව ඉහත වැඩ ස ට හන �යා ෙද�. ග්රාම 
සංව �ධ නෙ� � �ල ධා ��ෙ�  මත ව ලට වඩා ගැ� යාෙ� 
අද හස ව�නා බව ද ඉහත වැඩ ස ට හන ෙප�වා ෙද�. ෙ� 
වැඩ ස ට හ ෙන� දස වන �ය වර  ප� �ය � ��ෙ� න� 
�ෙද කලා ග�මා නෙ� � පැවැ ���. ගම සමඟ �� ස ඳ ර� 
ජා�ක වැඩ ස ට හන සා�ථක කර ගැ �ම සඳහා අ� ක �� 
පහ� ද ප� කර ඇත. ජන තාව ෙ�වා �� ප්රෙයා ජන ගත 

��ය.
ෙනා� �� ග� නඟා�� �ම, �� � කම �ර� ��ම හා 

ජා�ක කෘ� ක �මය ශ�� ම� ��ම රා� ප්ර� ප�� හා 
සැලැ � �වල ඉහ ��ම පව�. ග්රාම සංව �ධ නය ��-
බඳ  රා� අව ධා නය ෙයා� � ��ඝ  කාල ය� ගත � ඇත. 
��වන ෙලාකය ෙල�� �ට ෙපර හැ�� � ��ප� රට වල 
ග්රාම සංව �ධ නය ආර �භ � මට ෙපර � ලංකාෙ� ග්රාම සංව-
�ධ නය ආර�භ � �ෙ�. එෙහ� �� ප්ර� ඵ ලය ලැ� නැත. 
සංව �ධ නය න�� ��� ඇ�ෙ� ගැ� යාෙ� අව �තා ස�-
�ම ෙනාව; ෙ�ශ පා ල ක ය�ෙ� හා �ල ධා ��ෙ� අව �තා 
ස� රා ගැ � මය. අද ෙ� ක්රමය ෙවන � කර ඇත. රා� නාය-
කයා ගමට ය�. ගැ� යාට ඇ� �ක� ෙද�. �ල ධා ��ෙ� 
සැලැ � �ව ලට වඩා ගැ� ය�ෙ� ඉ�� �ව ලට ප්ර� ඛ තාව 
ලැෙබ�. ෙමය ග්රාම සංව �ධ නෙ� අ�� අව �ථා ව�.

අග මැ � ව රයා ජන තා ව ෙග� ඉ�ලා ���ෙ� ලැ� ඇ� 
අව �ථා ව �� ප්රෙයා ජන ග�නා හැ� ය ටය. එක  අත �� 
���� සංව �ධන ක�� �ෙ�. තව අෙත �� එ� ෙනක 
ග�මාන ෙවන ෙවනම සලකා බලන සංව �ධන සාක�ඡා 
�ෙ�. ෙ� අව �ථා ව �� ප්රෙයා ජන ගත  ෙහා� ෙබාෙහා වැඩ 
ෙකාට� ඉ�  කර ගත හැ�ය.

2021 ෙපබරවා� 16 අඟහ�වා�

ආ�� ෙව� වැඩ  ග�න ජන තාව ද�න වා ද?

�ව සා ය කයා ය� ෙමෙත� ඉ�  කර නැමැ� ඉ�� ම� 
හ� නා ෙගන එය සප ය �නට ක්රම ය� ෙසායා ග�නා  
සමා ජ යට වැඩ �� �ර වැ � ෙය�.  සාමා� ��ග ල-

ය �ට එහා ෙගා� ��මා ණ � � �වය ��� සමා ජ යට න� න �ව ය�  
�යාද ��ෙ�  උන �� ව� �ව සා ය ක ය �ට අ� වා �ය ෙය�ම ��ය 
�� ෙ�. �ෙ�ශ රට වල වස ර කට සැල�ය ��  �ව සා ය ක ය� 
ප්රමා ණ ය�  �� �ව ද,   ඒ හා සාෙ� �ෂව බල��  � ලංකාෙ� �ව-
සා ය ක �� �� ව�ෙ�  අවම වශ ෙය�.   � ලංකාෙ� ආ��ක, ෙ�ශ-
පා ලන, සමාජ සහ සං�කෘ �ක වප ස �ය ෙ�� ෙව� �ව සා ය ක �� 
�� �ෙ� ��ධ ගැට � කා� ත��ව ය� ඇ� � �ෙ�. එම ගැට � කා� 
ත��ව ය� �ස � ෙගන අප රෙ�  �� වන �ව සා ය ක ය� වැ� කර 
ගැ� මට �� ම�  සැල �� සක� කර ගත �� ය. 

�ට අ� �� 5- 10කට ෙපර අප බලා ෙපා ෙරා�� �� තරෙ� 
�ව සා ය ක �� ප්රමා ණ ය�  � ලංකාෙ� ��ෙ� නැත. එෙහ� 
ව�ත මා නය වන �ට �ව සා ය ක ය� �ශාල �� ස� �ව සා ය ක-
�ව යට උන �� ව� ද�වන  බව ෙප� ෙගා� �ෙ�.  එම �සා �ව-
සා ය ක �වය  ස�බ �ධ ෙය� කථා කරන �ට   �ට අ� �� 5 -10  
ෙපර ත��වය සහ ව�ත මා නෙ�  ත��වය අතර �ශාල ෙවන ස� 
පව�.  සැබැ �� ම ව�ත මා නය වන �ට  � ලංකාෙ�  �ව සා ය ක-
�වය  �භ �� ම�ට මක පව�. ෙකා�� 19  වසං ගත ත��වය  සහ  
�ත නෙ� පව �න සමාජ, ආ��ක, ෙ�ශ පා ලන සහ  සං�කෘ �ක 
වප ස �ය ෙ�� ෙව� ��යා ��ම �� බඳ �ශාල උන �� ව�  ���  
ත�ණ ප්රජාව න�න අ� �� �ව සා ය ක �වය �� බඳ �ත�න ��� 
� ���.

 ෙවෙළඳ අ� රා �ෙ� ආද �ශය 
සා�ප්ර � � කව ග� �ට  අ� තෙ� �ටම � ලාංෙ�ය  ජන තාව  ��-

යා ව� �� ෙම� ��ත ෙගාඩ නඟා ගැ� මට  ��� � �� යහ. ��-
යා ව �� තම�ෙ� �� තය ෙගාඩ නගා ගැ�ම සඳහා �� ආ��ක 
රටා ව� ��ම, ��යා සඳහා සමා ජෙ� යහ ප� �� ගැ � ම� ��ම 
වැ� කාරණා ෙ�� ෙව� �� යා ව� �� මට �� �� �� ෙලස 
ෙපළ �ණාහ.  අ�ත සමා ජෙ�  ��යා සඳහා  ���  �� �� ගැ �ම 
ෙ�� ෙව� තම �ෙ�ම  �ාපා ර ය� ආර�භ �� මට   නැ�� �ය.  
ධන වා දය �� �ම� සමඟ �ෙඛා ප ෙභා� �� ෙපෙව ත� ගත ��ෙ� 
අව � තා ව �සා �� �� �ව සා ය ක �ව යට නැ�� �ය. �ෙ� ෂ-
ෙය�ම බට �ර රට වල ෙවෙළඳ අ� රා � ය� ෙගාඩ නැ �ම  ආර�භ 
�� ෙම� ප� ධන ව �� �� �හ. ෙමම ෙවෙළඳ අ� රා� ��� �� 
වන ධන ව �� ආද �ශ යට ෙගන �� ෙලාක ෙ�ම ජනයා තම�ෙ� 
ධන යට  තව තව� ධනය එ� �� කර ගැ� මට උ�සාහ කළහ.  තව 
ද �� යා ව� කර ��ත �ද� ප්රමා ණ ය� උපයා ග�නවා ෙව� වට 
�ාව සා ය ක�ව කා�යෙ� �යැ �ම ම�� තම� බලා ෙපා ෙරා�� 
වන �න ව ලට යා හැ� බව අව ෙබාධ කර ග�හ. එෙම�ම  ����  
තම�ෙ� අව �තා වැ� වැ� ෙය� ස�රා ග�නට උ�සාහ කළහ. 
එම අව � තා ව�ට �� ධ කාර �ව මනා ඇ� �මට පට� ගැ� ෙම� 
���� �ව සා ය ක �ව යට වැ� වශ ෙය� නැ�� �හ. 

එෙලස �ව සා ය ක �ව යට ��� නැ� � තාව ෙ�� ෙව� ව�ත-
මා නය වන �ට ෙලාකෙ� ෙබාෙහා රට වල �ව සා ය ක ෙයා සැල-
�ය �� ප්රමා ණ ය� �� � ���. සාමා � ෙය� �ව සා ය ක �ව යට 
නැ� � තා ව � ද�වන රට වල �� ජන ග හ න ෙය� �ව සා ය ක ය� 
20 %� පමණ ��. ඒ හා සාෙ� �ෂව � ලංකාෙ� ��න  �ව සා-
ය ක ය� ප්රමා ණෙ� අ�කම� ද�නට ලැෙ�. � ලංකාෙ� සම�ත   
ජන ග හ න ෙය� �ව සා ය ක ය�  ���ෙ�  2% - 3% ප්රමා ණ ය�.  
��ව��ල �ෂ ය�, උස� අ�ා ප නය ලබන ආය ත න වල ��� 
සහ පාස �ව �� �ට වන �� ය�  යනා� ත�ණ  ප්රජා ව ෙග�    
බ� ත ර ය� අද ට� �� යා ව� �� මට බලා ෙපා ෙරා �� ෙව� ��. 
අද ට� � ලංකාෙ� ත�ණ ප්රජාව  �තා ෙගන ���ෙ� “අ� වා �ය-
ෙය�ම �� යා ව� කළ �� ය” ය�න ය.  ත�ණ ප්රජාව �ළ පව �න 
එම �� ��ල  ෙ�� ෙව� ලංකාෙ� �ව සා ය ක ය� �� �ෙ� �ඟ -
ය� ද�නට ලැෙ�.

වය ව සා ය ක ය� �� ව�ෙ� ෙකෙ� ද ය�න �� බ ඳව කථා කරන 
�ට එය �ශාල වප ස � යක ��� පව �න කාර ණා ව�. �ව සා ය ක ය� 
�� �ම  සඳහා ඒ ඒ ��ග ලයා ස�ව පව �න ��ගල සාධක ප්රධාන 
වශ ෙය� බල පා� ලබ�.  ෙකාත ර� හැ� යා ව� ��ණ ද, එම ��ග-
ල යාට  සමා �ය සාධක, පා� ස �ක  සාධක ෙම� ම ��ගල සාධක  ද 
වඩා� බල පා� ලබ�. ��ගල සාධක, සමා �ය සාධක ෙම� ම පා�-
ස �ක සාධක පද න� කර ග� �� ��ග ල ය� �ව සා ක ය�  වනවා 
ද නැ�ද ය�න �ර ණය  කර ගත හැ� ය. �ව සා ය ක ෙය� �ම 
සඳහා හැ� යා ව�, ධා� තා ව�,  නැත ෙහා� �ස ල තා ව�  ��ය �� 
ෙ�. �� ය� ��ග ල ය �ට  �ව සා ය ක ය� �ම සඳහා ය� �� �ස-
ලතා ස� හ ය� (Entrepreneurial efficacy)  අ�ප� කර ගත �� 
ෙ�. �� යා ව� ��ම සහ �ව සා ය ක ය� �ම අතර �ශාල ෙවන ස� 
පව�.   �� යාව සහ �ව සා ය ක �වය සම හර තැ�වල� බැ� �� 
වන අතර සම හර තැ�ව ල� සරල ෙ�.  �ව සා ය ක ය� �ම �ළ අව-
� නම බැ� �� ෙ�. එෙ� �ව�  තම�ෙ� �වන රටාෙ� පව �න  
න� � � භා වය  ෙ�� ෙව�  �ව සා ය ක ය� �ම වඩා� පහ� ය.

 �� අව � න මට ඔෙරා�� �ම 
ෙලාකෙ� ෙබාෙහා රට වල  ක� ව ��, ප�ෙ� ෂ ක ය� �ව සා-

ය ක�ව සාධක �� බ ඳව �� ම�ව සාක�ජා කර �ෙ�.  ෙවෙළ ඳ-
ෙපාළ අව�ථා හ�නා ගැ�ෙ� හැ� යාව,  �ච �ෂණ බව, සංෙ� �-
බව, ��මා ණ � � �වය, නෙවා �පා ද නය සහ  අව � න ම� ගැ�ෙ� 
හැ� යාව  ද වැ� කාරණා �ෙබන ��ග ල ය �ට ෙලෙහ � ෙය�ම  
�ව සා ය ක ය� �මට �� වන.  ෙවෙළ ඳ ෙපාෙ� අව �ථා ව� මත 
�ාපාර ජන න නය ෙ�. ෙබාෙහා ��ග ල ය�ට ෙවෙළ ඳ ෙපාළ 
අව�ථා හ�නා ගැ� මට හැ� �ව�, ෙවෙළ ඳ ෙපාළ අව �ථා ව� 
��මා ණ � �ව හ�නා ගත හැ� ව�ෙ� ෙබාෙහාම �� �� ස කට ය. 

ඒ ෙ�� ෙව� ��මා ණ �� ෙලස 
�� මට �ව සා ය ක �� ��� �ය 
�� ය.  උ� හ රණ වශ ෙය� ෙමම 
ෙකා�� - 19 වසං ගත ත��වය  
යටෙ�  ��මා ණය  �නට පව-
�න ��� ආව රණ ෙව� වට 
�� ෙපර ෙනා�� ව�ගෙ� �ෂ �ජ 
ශ� ර යට ඇ� ළ� ෙනාවන ආකා-
රෙ� ��මා ණ ��   ��� ආව-
රණ ��මා ණය ��ම, ෙප�වා 
�ය හැ� ය. 

 ව�ත මා නෙ� ද� ව�ට තම 
ම�� ය�  �ව සා ය ක ය� �මට  
ඉඩ ෙනාෙද�ෙ� �ව සා ය ක �වය �ළ �� අව � න ම� �� මට 
�� �ම �සා ය.  �ාපා ර ය� ආර�භ �� මට තම�ෙ�   ආ� යම 
�ර ��ත ෙනා�ම ෙ�� ෙව� ද �ව සා ය ක ය� �� �මට බල පෑ-
ම�  �� ෙ�. අව � න ම� �� මට �ය ��ග ල ෙයා �ව සා ය ක ය� 
ෙනා� �� යා ව� �� මට ෙපලෙඹ�. �ව සා ය ක ය�  �ම සඳහා  

�ය ෙනා� අව ධා න ම� �� මට 
හැ� එ� තර ��ග ල ෙය� �ය 
�� ය. ෙපර � සාධ ක ව ලට 
අම ත රව කැප �ම, උන ��ව, 
උ�ෙයා ගය, තම� �� බඳ �� 
��වා සය, ��ග ල �� සමඟ 
සහ ෙයා ග ෙය� වැඩ ��ෙ� 
හැ� යාව යනා� සාධක ම�� 
ද සා�ථක �ව සා ය ක ය�  �ය 
හැ� ය. 

�ස ල තාව සහ හැ� යාව 
��ණ ද ය� ��ග ල ය �ට 
�ව සා ය ක ය� ෙනා�  �� මට  

�� වන. ඒ සඳහා බල පාන කාර ණාව Entrepreneurial intention 
ය� ෙව� හ� �ව�.  එ�� ��ග ල ය �ට �ව සා ය ක ය� �මට 
ෙකාත ර� ඇ�ම� �ෙබ න වාද ය�න පැහැ �� ෙ�. �ව සා ය ක ය� 
ව�නට ඇ�ම� ඇ� �මට ෙහා ෙනා� මට  එම ��ග ල යාෙ�  බා�ර 
පා� ස �ක සාධක බල පා� ලබ�. �ව සා ය ක ය� �මට එම ��ග ල-

යාට තම�  ���ම �� කැමැ �ත� ඇ� �ය �� ය. අප රෙ� 
ෙබාෙහා ��ග ල ය�ට හැ� යාව �ස ලතා ��ණ ද ඔ��ට �ව සා-
ය ක ය� �මට ඇ�ම� නැත. �ව සා ය ක ය� �මට බලා ෙපා ෙරා�� 
වන ��ග ල ය� �ඩා කාලෙ� �ටම කවර� ෙහා සා�ථක �ව සා ය-
ක ය� වනවා ය�නට �ෙ� �� අ� �ඨා න ය� ඇ� කර ගත �� ය.

ඇතැ� ��ග ල ය�ට �ව සා ය ක ය� �මට ෙකාත ර� ඇ�ම� 
��ණ ද, එම ��ග ල යාෙ� ප�� ප� �ම අ�ව එම අව �ථාව ඔ�ට/ 
ඇයට අ�� � ය�. අ� වා �ය ෙය�ම �� යා ව� කළ ��ය ය�නට 
�ඩා කාලෙ� �ටම ම� � ය�  තම ද� ව�ෙ� �� �ළට කාව�� 
�ෙ�. ෙබාෙහා ම��ෙයා �ඩා කාලෙ� �ටම තම ද�වා ෛව�-
ව ර ෙය�, �� ව ර ෙය�, ��ඥ ෙය�, යනා� ස�ප්ර � � කව �� ෙගන 
�ෙබන වෘ���� �යැ � මට   උන�� කර ව�. එෙහ� තම�ෙ� 
හැ� යා ෙව�, ��මා ණ �� ෙලස තම �ෙ�ම �ාපා ර ය�  කර  
සා�ථක �ය �� බව   ම� � ය� තම ද� ව�ට ප්රකාශ කර�ෙ� 
නැ� තර�ය. ෙබාෙහා ම�� ය� �ළ �ව සා ය ක ය� ය� කව-
ෙර� ද?,එවැ� ��ග ල ය�ට සමා ජෙ� �ෙබන �� ගැ �ම �ම� 
ද? ය�න �� බ දව �� �� ම� නැත. ලංකාව �ළ ��  වන �ව-
සා ය ක ය� ප්රමා ණය වැ� කර ගැ�ම සඳහා �ඩා කාලෙ� �ටම 
ම� � ය�, �� ව ��  සහ අෙන �� වැ� � � ය�  ද� ව�ට �ව-
සා ය ක ය� �ෙ� �ෙබන වැද ග �කම �� බ ඳව පැහැ �� කර � ද�-
ව�ට �ව සා ය ක �ව යට උන�� කර �� ය.  �ව සා ය ක ය� �ම 
රටට ආඩ �බ ර ය� බව � ෙව ෙ�� සහ පාස ෙ��   ද� ව�ට ඒ�� 
ගැ��ය �� ය.

 ආය ත න වල කා�ය �ෂ ම තාව 
රෙ� �ව සා ය කය� �� ��ම සඳහා රෙ� අ�ළ රජෙ� සහ 

ෙපෟ�ග �ක ආය තන �� ම �භා ව ය �� ��ව කැප  � ෙම� �යා 
��ම වඩා� උ�ත ය. 

උ� හ ර ණ ය� වශ ෙය� අ� �� �ාපා ර ය� ආර�භ �� ෙ�� 
අ� මැ �ය ගැ�ම, �යා ප �ං� ��ම වැ�  ��ධ ෙ�වා  ලබා ගැ�ම 
සඳහා අප රෙ�  රජය සහ ඒ හා ස�බ�ධ ආය තන කා�ය �ෂ මව 
කට �� කළ �� ය.

 �ෙ�ශ රට වල  �ව සා ය ක ය� �ම, ඒ රටට ආඩ �බ ර ය� ෙම� 
ම රටට �� කරන ෙ�ව ය� ෙලස සල ක� ලබ�. ඒ අ�ව �ෙ�ශ 
රට වල �ව සා ය කය�ට ඒ රට වල රජ ෙය� �� කළ �� �ය� 
කා�ය භා�ය �� කර �� �ව සා ය ක �ව යට �� ��ව ෙයා� කර-
ව� ලබ�. �ෙ�ශ රට වල ය� ��ග ල ය �ට �ාපා ර ය� ආර�භ ��-
මට අද හ ස� සහ ආෙයා ජ නය �� මට �ද� �ෙ� න�, රජය ��� 
ඔ��ට අව� උප කාර ෙනා� � ෙහළා ඉ� �� මට සැ� පැහැ� ���. 
එෙහ� ලංකාෙ� �ව සා ය ක �වය නඟා �� �ම සඳහා �ථා�ත 
කර ඇ� ආය තන තම�ෙ� කා�ය භා රය ෙනා� � ෙහළා ඉ� ��ම 
ස�බ �ධව වැ� �ර අව ධා නය ෙයා� කළ �� ෙ�. 

ෙලාකෙ� ෙබාෙහා  රට වල �ව සා ය ක ය�ට  �ස ලතා සහ හැ�-
යා ව� �ෙ� න� එම ��ග ලයා අර � ද� සපයා ගැ�ෙ� බාධ ක-
ෙය� �ද හ� කර� ලැෙ�. ය� ��ග ල ය �ට හැ� යා ව�, �ස ල තා-
ව�, �ාපා �ක අද හ ස�, එය �යා �මක ��ෙ� ක්රම ෙ� ද ය� �ෙ� 
න� එවැ� ��ග ල ය�ට අර � ද� සැප�මට �වැ�ත ආෙයා ජ ක ෙයා  
කැප � ���. �ෙ�ශ රට වල ඉතා අවම ෙපා� අ� පා ත ය� යටෙ� 
ණය පහ � ක� සලසා ෙ�. 

��ධ රට වල �පාර ��ම ස�බ �ධ ෙය�  “රටක �ාපාර 
කර�න �ෙබන පහ �ව (Easy of doing Business) “  ය� ෙව� 
හ� �වන  ��� ද�ශ ක ය� �ෙ�. ෙමම ��� ද�ශ ක යට අ�ව  � 
ලංකාව ���ෙ� රට ව� �ය ය කට ප�ව ය. සැබෑ වශ ෙය�ම Easy 
of doing Business � � ලංකාව ���ෙ� ඉතාම අ�  ම�ට මක ය. 
�ලං කා වට වඩා ෙලාකෙ� රට ව� �ය ය� පමණ රට වල  �පාර 
ආර�භ ��ෙ� පහ � ක �ව �� උප ��ත ෙ�. 

රජෙ� �ය � ආය තන �ව සා ය කයා අ� �ඛ ආය තන බවට  ප� 
කළ �� ෙ�.  �ාපාර ආර�භ ��ම ස�බ �ධ ෙය� උප ෙද� ගැ�-
මට ෙහා  ඒ හා ස�බ�ධ ෙවන� කා�ය ය� �� කර ගැ� මට  පැ�-
ෙණන ��ග ල ය�ට, එම ආය ත න වල බල ධා �� ෙනාමඟ ෙනායවා, 
අයථා ෙලස �ද� හ�බකර ගැ�ෙ� අ� ලා ෂ ෙය� ෙතාරව 
තම�ෙ� රාජ කා �ය ඉ� කර �මට වග බලා ගත �� ය. එෙ� �ව  
ෙහා�  �ෙද� රට වල ෙම� ම � ලංකාෙ� ද  �ව සා ය ක �� ප්රමා-
ණය  ව�ධ නය කර ගැ� මට �� වන. 

ම�රා �ද �ෙ�

�ව සා ය ක ය �  �ම 
රටට ආඩ �බ ර ය�

� ජය ව �ධ න �ර ��ව � � ලෙ� 
�ව සා ය ක�ව හා 

නෙවා �පා දන ම� �ථා නෙ� 
සභා ප� සහ �ව සා ය ක�ව 

අ� ය නාං ශෙ� ෙ��ඨ 
ක� කා චා�ය, ආචා�ය 
��ම� �ර �ංහ

නැ�  කළ ව� ර සය කාෙග�  සැන ��ල
ෙද�පා ලන කඳ � ෙර� අර ග�        ��ල
ෙනානඟා �� �නට න� තව  මැ� ��ල
ෙකා� හැ� ය �� ෙහා කළ �� මය  ෙම�ල  

ෙවෙළ ඳ ෙපාළ අව�ථා හ�නා ගැ�ෙ� 
හැ� යාව,  �ච �ෂණ බව, සංෙ� � බව, 
��මා ණ � � �වය, නෙවා �පා ද නය සහ  
අව � න ම� ගැ�ෙ� හැ� යාව  ද වැ� 
කාරණා �ෙබන ��ග ල ය �ට ෙලෙහ-
� ෙය�ම  �ව සා ය ක ය� �මට ��-
වන.  ෙවෙළ ඳ ෙපාෙ� අව �ථා ව� මත 

�ාපාර ජන න නය ෙ�.
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සැරි සැ රීපේ 
තහංචි

සැරිසැරීමහෙවත්සංචාරයටතෙංචිබඳිනහනසහේතු
කවය.ජීවනසංසකාරකපිළිහවත්
අනුවඅවස්ානුකූලවසැරිසැරීහේ
තෙංචිපැනහේ.හබෝවනහරෝගො
වසංගතසමයනහිදීසැරිසැරීහේ
තෙංචිඅතබාලයාහේසිටඅහරෝබ
ලත්අත්තපපාවරුනදකවාමවලං
ගුය.ඒඅනුවවසංගතසමයතුනී
හවනතුරාහෙෝසෙමුලිනමඅකා
මකාවනතුරුසැරිසැරීහේතෙංචි
එයාකාරහයනමපිළිපැදීමටඅහප
මුතුනමිත්හතෝකටයුතුකළෙ.එබඳු
වසංගතසිරිත්පිළිහවත්නූතන
යිනටඅරුමයකවනහනජනසේමත
සිරිතකිසිදුසමාජඇසුරකිනවටො
හනාදුනහෙයිනි.
හේවනවිටවසංගතසැරිසැරීම
හේතුහවනවසංගතපැතිරීමවළකා
ගැනීහේඅභිහයෝගයකටඅපසැම
ලකවීසිටිනවගඅමුතුහවනවටො
දියයුතුහනාහවයි.‘සමාජදුරස්
භාවය’හලසඅද්යතනහේෙැඳිනවූව
දමුතුනමිත්තනටඅනුවවසංගත
සැරිසැරීහේතෙංචියයි.එහිතිබුහේ
නනතිකඑකඟතාහනාවජනස
ේමුතිරැකීහේපිළිහවතකි.වසංගත
උදාවනවිටහේජනසේමුතීනපිළි
බඳවබාලයනටකරුණුවටොදීහේ
පිළිහවතඅහෙෝසිවීඇතිබැවින
සමාජසැරිසැරීමසාමාන්යකටයු
ත්තකබවටපත්වීඇත.
වසංගතසමහේදීනිවසිනබැෙැර
රාජකාරිකටයුතුසිදුකළයුතුනේ
එයපවුහේකායශකතියහෙබි
අයකුටපැවරීමඅතීතපිළිහවතය.
එහසමඅත්යවශ්යහලසඉටුකළ
යුතුරාජකාරිෙැරහසසුසාමාන්ය
කටයුතුසියේලඅත්හිටුවාලීමට
අහපමුතුනමිත්හතෝසමත්වූෙ.
නිවහසසියලුහදනාඑකවරහගදරින
පිටතටහනායෑමහේඅතරප්රධානය.
බිලිඳුනහෙෝබාලදරුවනසිටිනවිට
ඔවුනනිහවසවලසිටමජීවනඅව
ශ්යතාඉටුකරගැනීමටයුහුසුළුහේ.
විහේෂහයනහබෝවනහරෝගහෙෝ
වසංගතපැතිහරනඅවස්ාවලදී
සංහේදීසමාජහකාටසනිහවසව
ලිනබැෙැරටහනායැවීමසිරිතකි.
එමවසංගතසිරිත්මඟිනෙැකිතාක
දුරටසමාජහේපැතිරීමඅවමකර
ගැනීමටෙැකිවිය.හේසමාජහුරු
කේඇතිවූහේදකුඩාකළසිටමය.
මනදයත්යේගමකටහබෝවන
හරෝගයකහෙෝවසංගතයකඋදා
වනවිටකරුණකවටොදියෙැකි
බිලිඳාහේසිටඅහරෝබලත්වැඩිහි
ටියාදකවාමසමාජසැරිසැරීහමන
සිදුවනවිපතහෙවත්වසංගතතව
තවත්උත්සනනවනවගකියා
දීහේසිරිතකතිබුණි.නූතනහේ
එවැනිසමාජසිරිත්සියේලඅතෙැර
දමාඇත.එහෙයිනඕනෑකමට
වඩාපුරුදදකහලසඑහෙහමහෙ
ඇවිදීමදැකගතෙැකිය.අතීතහේ
පැවැතිවසංගතසැරිසැරීහේතෙංචි
මඟිනඅහනකාහේ.ජීවිතසුරකෂාව
ප්රාර්නාකළවගඉතාහොඳින
ෙඳුනාගතෙැකිය.
ජීවත්හවනහගදරහදාරසීමාහේ
තිහබනනිදෙසටවඩාහගයිනපිට
වූතැනපටනහිමිවනහනහපාදු
සේමතසමාජවගකීමකි.වසං
ගතහරෝගපැතිරයෑමටහේහපාදු
සේමතසමාජවගකීමපැෙැර
ෙැරීහේආදීනවයඅහපමුතුන
මිත්හතෝහොඳිනවටොගත්තකි.
සැරිසැරීහේතෙංචිමඟිනඔවුනසිදු
කහේඑවැනිවගකීේකාටත්වටො
දීමය.සමාජයයනුසාමූහිකඑක
තුවය.එයටපුදගලහෙෝතරාතිරම
හවනසකේඅදාළහනාහවයි.හේ
ගැඹුරුජීවනදරශනයඅදවනවිට
වගකීේවිරහිතවභාවිතවනහෙයින
ආේඩුවඅණපනත්පනවාසමාජ
සැරිසැරීමතෙංචිකිරීමටකටයුතු
කළදඑහිදීපුදගලයාසතුවගකීේ
විරහිතසැරිසැරීමහේතුහවනවසං
ගතපැතිරීමටදැඩිදායකත්වයකසිදු
වනවගෙැඳිනගැනීමටෙැකිය.
ජීවනඅවශ්යතාඉටුකරගැනීහේදී
හවනදාපුරුදුඅතෙැරසමාජගත
වියයුතුඅවස්ාෙඳුනාහගනඋවම
නාවටත්වඩාඅත්යවශ්යඅවශ්යතා
වලටපමණකසැරිසැරීමමඟිනහේ
වසංගතඋවදුරටයේදුරකටවගකිව
ෙැකිය.අහනකඅතටඅතීතවසංගත
හුරුකේමඟිනෙැමනිතරමවටො
දුනහනපවුහේඋදවියආරකෂා
කරගැනීහේවගකීමපුවහේසැමට
පැවරීතිහබනවගවසංගතසිරිත්
මඟිනතෙවුරුකිරීහමනි.පවුහේ
සාමාජිකයිනපිළිබඳවහනාසලකන
විටඑවැනිතැනැත්තනවසංගත
සමහේඕනෑමතැනකනිදෙහස
සැරිසරනවගඅමුතුහවනකිවයුතු
හනාහේ.එයිනතමපවුහේසාමා
ජිකයිනසියලුහදනාමත්,හපාදුහේ
සමාජහේඅහනකුත්සාමාජිකයිනුත්
අතරවසංගතඋවදුරපැතිරයෑමට
දකවනදායකත්වයකැමැත්හතන
වසංගතහගටහගනඒමොසමා
නය.එහෙයිනවසංගතසමහේ
අතීතසමාජහේමිනිසුනඅනුගම
නයකළසැරිසැරීහේතෙංචිඑදා
හමනඅදටත්එකහසවලංගුබව
සකසුදකහසපැෙැදිලිය.

මහින්ද කුමාර 
්දළු පොත

ෙපුතහේකනදනැගෙපුතහේනගරහේ
සිටහත්වතුමැදහදනපෙළටබැස
යනවිටෙමුවනසුනදරෙපුතහේගම

ඔහුහේඋපනගමවිය.ඔහුවිහේසිංෙජයවීර
මුදියනහසලාහේහලාකුබේඩාරය.ඒමේපියන
උපපැනනසෙතිකහේලියාපදිංචිකළනාමයයි.
ඔහුහේඅධ්ාපනිකශාස්රීයජිවිතහේත්හදශ
පාලනජිවිතහේත්හේදිවයිහනහනාමැහකන
සනනාමයකඅපටඉතිරිකහේය.
ඒ.වි.ජ.මු.යනසනනාමයයි.වි.ජ.මු.යනන
හුහදකනමකපමණකමහනාවීය.ඒනමපිටු
පසඔහුටඅනන්යවූමොදරශනයක,චිනතන
යකඔහුඅපහවතප්රදානයකහේය.හේදිවයිනට
අනන්යවූසවහදශීයචිනතනයටඔහුඉතා
ඉෙළිනගරුකහේය.ඔහුහේසවිමත්අවියවූහේ
භාෂාවයි.ඒඔහුටහුරුසිංෙලයපමණකම
හනාවසිංෙලයාටනුහුරුනුපුරුදුසුදදනහේ
ඉංග්රිසියදඔහුඔහුටයටත්කරගනනාලදි.ඔහු
සිංෙලභාෂාවනිවැරැදිවහමහෙයවූවාහසම
ඉංග්රිසිභාෂාවදඉතාවියත්හලසකතාකිරීම
ටත්,ලිවීමටත්දකෂහයකවිය.ඒබවඔහුසීගිරි
ගීඇසුරිනකළපරහේෂණාත්මකග්රන්යන
වනඔහුවිසිනවිරචිත“සීගිරිගීසිරි”ග්රන්
හයනද“TheMystiqeofsigiriya”
යනඉංග්රිසිහයනවිරචිතග්රන්හයනදඉතා
පැෙැදිලිය.
ඔහුහේෙපුතහේසුනදරගේමානහේකුඹුහර
මෙනියරදිහේහගාසඔහුටකුඩාකළසිට
පරිසරයෙදාදුනඔහුහේනිවසටහගාඩවැදිය
ෙැකිය.අේමාත්,තාත්තාත්සමඟඔහුහේපවුහේ
හදාහළාසහදහනකි.ඒකියනහනෙරියටම
දුසිමකි.ඒපවුහේහලාකුඅයියාහකනකුටසෙ
අකකාහකනකුටපසුවපවුහේතුනවැනනා
වූහේහේආදරණීයචරිතයවි.ජ.මු.හලාකු
බේඩාරමෙතාහගනය.චූටිමනංගීකුමාරි
නැඟණියවිය.
ඔහුඅධ්ාපනයලබනකාලහේපියාහේමිය
යෑමනිසාහලාකුඅයියාටත්(වි.ජ.මු.සමරහස
කරබේඩාර)ඔහුටත්පවුහේඅනිත්සාමාජික
යිනපිළිබඳදැරියහනාෙැකිවගකීමකතරුණ
හලාකුබේඩාරමෙතාටදැරීමටසිදුවිය.ඔහු
අත්හනාෙළඒවගකීමතමනහමනමඅන
සහෙෝදරසහෙෝදරියනසමඟඅධ්ාපනහයන
ජයගැනීමටතීනදුකහේය.ඔහුහේදරශනහේ
හනාඅඩුවකියැවුණුවදනකවූහේ“උගතමනා
ශිේපයමයිමතුරැහකනා”පාඨයයි.
හේඅධ්ාපනයෙමුහේසුදදනහේඉංග්රිසි
කඩුවහලළදියයුතුතරමටඋගතයුතුබවඔහු
විේවාසකහේය.ඒඅනුවඔහුහමනමඅනඅයද
පූරණඉංග්රිසිභාෂාඋගතුනබවටපත්විය.ඔහු
විසිනමවඩාහගනෙැදූනැඟණියඉංග්රිසිගුරු
වරියකවූවාය.වි.ජ.මු.හලාකුබේඩාරයනහේ
ප්රා්මිකපාසලගහේජනානනදයවිය.ශිෂ්ය
ත්වහයනබේඩාරහවලමධ්විද්යාලයටඇතුළු
වූඔහුසාමාන්යහපළ,උසසහපළවිභාගසියේල
ලනඩනපරීකෂණයටහත්ඉංග්රිසිමාධ්හයන
සමත්විය.ඔහුඉංග්රිසිභාෂාහේවියතකුවූහේ
කළුසුදහදකුහලසඉංගිරිසියවැනීමටහනාව
එහසෙැසිහරනකළුසුදදනටසිංෙලසංසකකෘ
තිහයනහනළීමටය.එකලෙැඳිනවූ“අදවගාත්”
විභාගයසමත්වනීතිඥවරයකුහලසහේඅපූරව
අදවගාත්වරයාඅේමාහේහදපාමුලවැඳවැටී
ආශිරවාදලැබීමජීවිතහේසවකීයහදවත්වය
සෙආගමබවටපත්කරගත්විශිෂටහයකි.
“අේමා”යනනඔහුටඅනන්යදරශනහේ
මාතකෘහදවඟනකි.සියලුමේවරුඔහුඇදහූ
හේය.හදශපාලනජීවිතහේසියලුකිරිඅේමාවරු
සවකීයඡනදමනාපතුහනනඑකකබුදධපූජා
වටහමනවි.ජ.මු.යනශ්රීනාමයටහවනකර
තැබූෙ.එයෙපුතහේආසනහයනකිසිදිහනක
වි.ජ.මු.හනාපැරදවූබලහේගයබවටපත්විය.
ඔහුසිරිමාආර.ඩී.බේඩාරනායකරජහේනීති
හකටුේපත්සේපාදකවරයාය.
සවකීයහදශපාලනදරශනයොචිනතනය
දැඩිහදශමාමකප්රගතිශීලිඑකකවුවද1977
මොමැතිවරණහයනඔහුහදශපාලනහපාරපි
ටියටපිවිහසනහනඅධිරාජ්යවාදී
මතදරනපකෂයකහලසඑවකට
ෙැඳිනවූඑකසත්ජාතිකපකෂහයනි.
ඊටහේතුවූකරුණුකාරණාකීප
යකහවයි.ඒඔහුහේනීතිවිද්යාලහේ
ගුරුවරයකුවූඅභාවප්රාපතලලිත්
ඇතුළත්මුදලිමෙතාත්ගාමිණී
දිසානායකහදශපාලනහජ්යෂඨ
යාත්1977මැතිවරණයටතරග
කරනහලසකරනලදඉේලීමයි.
එහතකෙපුතහේඑකසත්ජාතික
පකෂපතාකහයෝධයකුවූහේජර
හමානහටේගුජයවික්රමවැලිගම
ආසනසංවිධායකහලසමාරුවී
යාමනිසාෙපුතහේආසනයපුර
පපාඩුවීමඊටහේතුවවිය.එකල
ෙපුතහේආසනහේමන්රීවරයා
වූහේපළාත්පාලනනිහයෝජ්ය
අමාත්යධුරයදැරූඩබ්.පී.ජී.ආරිය
දාසමෙතාය.ඔහුවි.ජ.මු.හලකුබ

ේඩාරයනහමනඋගතකුහනාවීය.
සියනීතිහකටුේපත්සේපාදනධුරහයන
ෙපුතහේආසනයටතරගවැදීමටසියමවහේ
කැමැත්තගතයුතුමය.
තරුණවි.ජ.මු.ෙපුතහේමන්රීවරයාහලසපත්
වීමසඳොතරගවැදීමටඅේමාහදපාමුලවැඳ

වැටුහේය.
“අහනමහගපුහත්උඹහමචචරදුකමෙනසි
හයනඉහගනගත්හත්අරආරියදාසයාහකාරපු
ටිකහකාරනඩද?”
වි.ජ.මු.අබියසප්රකාශවූඅේමාහේවදනඑදා
උගත්ඇයහේආදරණීයවි.ජ.මු.හලාකුබේඩාර

පුතණුවනටපමණකහනාවහදශපාලනයටඅත
හපාවනඅධ්ාපනහයනඥානයලැබූසැමට
හොඳඔවදනකැයිසිහත්.අේමාහේප්රකාශය
නිසාවි.ජ.මු.හේමුහේරැහඳනසිනෙවඅේමාදකි
නනටඇති.අවසානහේ1977ෙැමූඅලිසුළඟට
ෙසුවූවි.ජ.මු.හලාකුබේඩාරසූරීනෙපුතහේ
එකසත්ජාතිකපකෂමන්රීවරයාවිය.එහතක
ඔහුහේප්රගතිශීලිනෑසියහිතමිතුරනපකෂපාට
අතෙැරවි.ජ.මු.හේපකෂයටඑකතුවීමෙපුතහේ
අපූරවහදශපාලනදරශනයකවිය.
ඔහුහේඋගත්කමවියත්බසනිසාඔහුළඟා
වියහනාෙැකිහේ.ආර.ජයවරධනචරිතයදිනා
ගත්හත්ය.වි.ජ.මු.ෙටප්රගතිශීලිදරශනයොෙඬ
එකසත්ජාතිකපකෂයොයාහනාවනබවකො
ඔහුවිකේපමතධාරීමන්රීවරයකුහලස1977
නවරජහේෙංවඩුගැසිණි.ඔහුටතානාපතිකමක
දීපිටරටයවනබවටකටකතාපැතිරිණි.
අවසානහේහේ.ආර.ජයවරධනරජහේනව
හදශීයනවද්යව්ාපකෘතිඅමාත්යාංශයහසෞඛ්ය
අමාත්යාංශයවි.ජ.මු.ටභාරවිය.ඔහුහේෙඬඅඩු
වියවැඩවැඩිවිය.අපෙැමබලාඉදදීරූප
වාහිනිහයන,පත්තරවලිනහදශීයහවදමෙතා,
හදශීයහවදකමහකාළකැඳ,ඔසුපැන,අරිෂට
ආදීෙැමහදයකටමඅමුතුකාලයකඋදාවුණුබව
හනාරෙසකි.ඒනිසාසවහදශීයහවදකමසමඟ
අමුතුකාලයකදරහටේපැතිරුණුබවඔබසැමට
පසකකළයුතුය.
“ආයුහබෝවනහේහදශීයනවද්යඅමාත්යාං
ශය....”යනහයදුමසෑමදුරකතනයකටමපුරුදු
කළහයෝධහමහෙවරවි.ජ.මු.හේය.ඔහු“ෙහලෝ
ෙහලෝ...හවනුවටතරුපහේහෙෝටේදකවා
“ආයුහබෝවන.....”වචනයහලෝකයටශ්රීලාංහකය
සනනාමයබවටපත්කහේය.
ඒසඳොඔහුටහේතුවූහේඑකලජපානහේ
කළසංචාරයයි.ජපානහේසෑමතැනකමදුරක
තනයටඅමතනහන”හමාෂිහමාෂි...කියාය.ඒ
පිළිබඳවවිජමුහේඅවධානයහයාමුවිය.
“යහකෝමරුහන..ජපනනුඋනඇමරිකා
නුහවාහවලානෑහන..අපිහමාකටදහේසුදදහේ
HelloHelloගානහන.හිටපනහකෝකරනනට
හොඳවැඩක....”
හේසිතුවිේලඅනුවහපරළාදිවයිනටපැමිණි
ඔහුසවකීයකුඩාඅමාත්යාංශහේකාරයමේඩ
ලහයන“ආයුහබෝවන”භාවිතයආරේභකහේය.
එකලඔහුහේදුරකතනඇමතුේවලටෙහලෝ
ෙහලෝකීඉෙළනිලධාරීනටකේකරුවනටත්එක
හලසබැණුේඅෙගනනටසිදුවූහේනුහුරුනුපු
රුදු“ආයුහබෝවන”මුවඟටහනාගැනීහේවරදටය.
ඔහුහදශීයනවද්යඅමාත්යාංශයහකතරේ
හොඳටකළාදයනකාරණයටහොඳමනිදසුන
වූහේඔහුහවදමෙත්තයකුහලසප්රකටවීමය.පසු
කහලකබුදධශාසනඇමැතිකාලහේසාමාන්ය
ජනතාවවිේවාසකහේඔහුමෙණදේපිරූපසුව
උපැවිදිචරිතයකහලසටය.අධ්ාපනඅමාත්ය
ධුරයදරනකාලහේඔහුප්රශසතඅධ්ාපනඥයකු
විය.
ඒඅනුවඔහුටභාරවුණුවිෂයකහෂත්රයටඅන
න්යවඔහුඊටසවහදශීයඅපූරවමුහුණුවරකඑක
කහේය.නිදෙසඅධ්ාපනචිනතනයඔහුතවත්
පියවරගණනාවකඉදිරියටහගනයාමටකටයුතු
කිරීහමනජාතිකපාසේඅධ්ාපනහේහවන
සකේරාශියකඇතිකහේය.හුහදකවිෂයඥානය
පමණකමහනාවමානවීයගුණඇතිගුණනැණ
දවහයනමයුකතපුරවැසියකුබිහිකිරීහේඅවශ්ය
තාවඔහුහපනවාදුනි.හදශීයනවද්ය,අධ්ාපන,
සංසකකෘතික,බුදධශාසන,ප්රවකෘත්තිආදීවිෂය
ගණනාවකව්ාපකෘතිහමනමකැබිනටේඅමාත්ය
ධුරහෙබවූවි.ජ.මු.හලාකුබේඩාරයනශ්රීලංකා
පාරලිහේනතුහේක්ානායකධුරයටපත්වූහේ
අතිශයඅරබුදකාරීවාතාවරණයකතුළවිකේප
සෙරාජ්යබලදවහයනලදසොයත්මෙසඟ
රුවනහේආශිරවාදයත්මතවීමවිහේෂත්වයකි.
වාේවිද්යාව,සිංෙලභාෂාව,හබෞදධසංසකකෘ
තිය,හබෞදධදරශනය,පිළිබඳප්රශසතදැනුේ
සේභාරයකඔහුසතුවිය.හබෞදධසංසකකෘතිය
අගයමිනදෙමටඅනුවජීවිතයඔහුහේපරමආද

රශයවිය.
ඉංග්රිසිවියතකුවූවි.ජ.මු.හලාකුබ
ේඩාරයනඅපූරවහෙළයකුවිය.
ඉංග්රිසිමාධ්හයනඋගත්වි.ජ.මු.
නීතිඥයකුහලසදිවුරුේදුනහන
ආරයසිංෙලඇඳුහමනි.එහතක
ඔහුපැලඳිකලිසමත්ටයිපටි
යත්ඔහුඔළුහවනමගලවාදැමූ
බවප්රසිදධිහේප්රකාශකරමින
අපෙැමටඅපූරවහෙළදරශන
යකකියාදුනහනය.අවසානහේ
හකාවිඩ්වසංගතයටහගාදුරුවුණු
ඔහුහරෝෙලහවතඇවිදගිහේ
ආරයසිංෙලඇඳුහමනි.හනාහබෝදා
රාත්රිහේමියගිහේදහොඳසිහික
ේපනාහවනහතරුවනසිහිපත්
කිරීහමනි.

මහා චාර්ය 
ෙැට්ට්රික් රත්ා ්යක

ශ්රී ලාංපක්්ය පේශ ො ල ් පේ
සවපේ ශී්ය සන්ා ම්ය

වි.ජ.මු.

ඔහු අධ්ා ෙ ් ්ය ලබ් කාලපේ පි්යාපේ මි්ය ්යෑම නිසා පලාකු 
අයි ්යා ටත (වි.ජ.මු. සම ර පස කර බණ්ාර) ඔහු ටත ෙවුපේ අනිත 

සාමා ජි ක යින පිළි බඳ දැරි්ය ප්ාහැකි වග කී මක් තරුණ 
පලාකු බ ණ්ාර  මහ තාට දැරී මට සිදු වි්ය.  ඔහු අතප්ා හළ ඒ 
වග කීම තමන පමනම අන සපහෝ ්දර සපහෝ ්ද රි ්යන සමඟ අධ්ා

ෙ ්  ප්යන ජ්ය ගැනී මට තීනදු කපේ්ය. ඔහුපේ ්දරශ ් පේ 
ප්ාඅ ඩුව  කි්යැ වුණු ව්ද ් ක් වූපේ “උගත ම්ා 

ශිේෙ ්ය මයි මතු රැපක්ා” ොඨ ්යයි.
පේ අධ්ා ෙ ් ්ය හමුපේ සුේ්දනපේ ඉංග්රිසි කඩුව පලළ දි්ය යුතු 
තර මට උගත යුතු  බව ඔහු විශවාස කපේ්ය. ඒ අනුව ඔහු 

පමනම අන අ්ය ්ද පූරණ ඉංග්රිසි භාෂා උග තුන බවට ෙත වි්ය.
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පිටුව

2021 පෙබරවාරි 16 අඟහරුවාදා

1 පිටුවෙන් ...

1 පිටුවෙන් ...

මිත්ත නිය සමඟ ... 

අධි රා ජ්ය ො දීන්්ට ර්ට්ට ... 

ජන ්තා ේට සමී පෙ ... 

බැඳු ම්කර ෙංචා ේට ... 

භාර තීය ජන්තා ... 

ව්තල් සංස්ා ේට ... 

වනල්්කා මැද වෙ දර

ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආය ත නයේ මීළඟ නිල ව ර ණ යට යෙර නව ක්රිකට් 
ව්යව ස්ා වක් සක ස නනනැයි ඉලලා හිටපු යටසට් ක්රීඩ ය ක යන හා සිවිල 
ක්රියා කා රීන පිරි සක් ය�ානු කළ රිට් යෙතස මක් සම්බ න්ධ යයන කරුණු 
දැක්වී මට මාර්තු 15 වනැනිදා අධි ක ර ණය හමුයේ යෙනී සිටින යලස ක්රීඩා 
අමාත්ය නාමල රාජ ෙක්්ෂ, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආය ත නයේ සභා ෙ ති ව රයා 
සහ එහි වි්ධා යක කමි ටු වට නියයෝ� කර මින අභි යා ච නා ධි ක ර ණය ඊයේ 
(15) යනාතීසි නිකුත කයේය.  

වතමන ක්රිකට් ව්යව ස්ාව තුළ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ෙරි ො ල න යට යේශ
ො ලන සහ ්බාහිර ්බල ෙෑම දැඩි යලස එලල වන ්බනැවින කඩි න මින නව 
ව්යව ස්ා වක් සකස කළ යුතු ්බවට යමම යෙතසම මගින යෙනවා දී 
ඇත.  

අභි යා ච නා ධි ක රණ සභා ෙති විනි සුරු අර්ජුන ඔයේ යස කර සහ විනි
සුරු මායා දුනයන යකාරයා යන මහ තව රුන හමුයේ යමම යෙතසම 
කනැඳ විණි.  

එහිදී කරන ලද මූලික කරුණු දැක්වීම සනැල කි ලලට �ත විනි සුරු 
මඩුලල යමයලස යනාතීසි නිකුත කයේය.  

හිටපු යටසට් ක්රිකට් ක්රීඩ ක යන වන මුතත යියා මුර ලි ද රන, සිදත 
යවතත මුණි මයි කල තියසරා, ජනා ධි ෙති නීතිඥ ඩිනාල පිලිප්ස, විශ්ා
මික යරේෂ්ා ධි ක රණ විනි සුරු සලීම මර්ෂුප්, ආචාර්ය ොලිත යකායහාන, 
හිටපු ්බනැංකු සභා ෙ ති ව ර යකු වන රියනසි වියේ ති ලක, තිලාන වියේ සිංහ, 
විජය මල ල යස කර, ආනා පුංචි යේවා, ගුණ ජය සතුට ෙද නයම සභා ෙති 
කුෂිල ගුණ යස කර යන අය විසින යමම යෙතසම ය�ානු ඇත.  

ක්රීඩා අමාත්ය නාමල රාජ ෙක්්ෂ, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සභා ෙති ශමමි 
සිලවා, උෙ සභා ෙ ති ව රුන වන රවීන වික්ර ම රතන, ජයනත ්ධර්ම දාස 
, තිලක් වතතු යේවා සහ යලකම යමාහාන ද සිලවා යන මහ තව රුන 
ඇතුළු පිරි සක් ව� උ තත ර ක රු වන යලස නම කරනු ලනැ්බ සිටිති. යමම 
යෙතසම ල්බන මාර්තු 15 වනැනිදා කනැඳයේ.    

පහන් විවේ වස ්කර  

ආණ්ඩුව තුළ තීනදු තීරණ �නැනී මට ොර්්ශව යන යදකක් බිහිවී 
ඇති ්බනැවින ආණ්ඩුව අභ්ය නත රයේ විශාල ය්බදී මක් තිය්බන ්බව 
සමඟි ජන ්බල යේ �යේ ජාතික සංවි ්ධා යක ොර්ලි යමනතු මන්රී 
තිසස අතත නා යක මහතා ෙනැව සීය.   

ව්යව ස්ා වට අනුව රයට් තීනදු තීරණ �නු ල්බනයන ජන ෙති, 
අ� මනැති ප්රමුඛ කනැබි නට් මණ්ඩ ලය වුව ද අ� මනැ ති ව ර යායේ තීරණ 
වලට විරුේ්ධ වන ොර්ලි යමනතු මන්රී ව රුන ද ආණ්ඩුව තුළ 
සිටින ්බව ද ඔහු සඳ හන කයේය.  

ෙසු ගිය ජනා ධි ෙ ති ව ර ණයේ දී යොයරානදු ජනතා අයප් ක්්ෂා වන 
සියලල අද වන විට පුසසක් ්බවට ෙත වී ඇති ්බව යෙනවා යදන 
යහයතම, විසි වනැනි ව්යවස්ා සංයශෝ ්ධ නය සමමත වූ ෙසුව ද රයට් 
බිඳ වනැටීම නතර වී නනැතනැ යිද කියා සිටි යේය.  

ඔහු යම අද හස ෙළ කයේ යකාළඹ විෙක්්ෂ නායක කාර්යා ලයේ 
දී ඊයේ (15) ෙනැවති මාධ්ය සාක ච්ා ව කට සහ භාගී යවමිනි.    

සන්ධ්ා ්කරු ණා රතන  

යකාවිඩ්  19 වයි ර සය සම්බ න්ධ යයන අලු තින ඇති වී තිය්බන 
තතතවය කළ ම නා ක ර ණය කර �නැනීම සඳහා නව උෙ යදස මාලා වක් 
ල්බන සති යේදී හඳු නවා දී මට රජය තීර ණය කරයි.   

යමර ටින වාර්තා වී ඇති නව වයි රස ප්රයේ දය දැනට ල්බා යදන 
එනන යතන ොල නය කළ හනැකි වයි ර ස යක් ්බව ඖ්ෂ්ධ නිෂො ද නය, 
සනැෙ යීම සහ නියා ම නය රාජ්ය ඇමනැති මහා චාර්ය චනන ජය සු මන 
මහතා ෙනැව සු යේය.  දැනට අලු තින වාර්තා වන වයි ර සයේ ප්ර්බ ල
තාව ඉහළ වුවත ඒ සම්බ න්ධ යයන ජන තාව අනි යත බියක් ඇති කර 

සන්ධ්ා ්කරු ණා රතන  

යකාවිඩ්  19 වයි ර සය සමසත ආසා
දි ත යනයේ සංඛ්ාව 75,000 ඉක්ම වූ ්බව 
වසං �ත යරෝ� විද්යා අංශය යෙනවා යදයි.   

ෙසු ගිය ෙනැය 24 තුළදී ආසා දි ත යන 802 
ක් වාර්තා වීමත සමඟ සමසත ආසා දි
ත යනයේ සංඛ්ාව 75,654 ක් ්බව ද එම 
අංශය ෙව සයි.   

සමසත ආසා දි ත ය නය�න 68,696 ක් 

යම වන විට පූර්ණ සුවය ල්බා ඇති අතර 
ආසා දි ත යන 6561 යරෝහ ල� තව ප්රති කාර 
ල්බයි.   

වයි ර සය ආසා ද නය නිසා යම වන විට 
පුේ�ල මරණ 397ක් සිදුව තියේ.    

සෙරණා විවේ ව්කෝන්, සන්ධ්ා ්කරු ණා රතන  

ොර්ලි යමනතු මනැති ඇමනැ ති වරු සඳහා යකාවිඩ් එනනත (16) 
අද සිට ල්බා යදන ්බව ොර්ලි යමනතු යේත්ර ්ධාරි නයර්න්ර ප්රනානදු 
මහතා ෙව සයි.  

ඒ අනුව සිය ලුම ොර්ලි යමනතු මනැති ඇමනැ ති වරු හට අද (16) සිට 
සිකු රාදා දක්වා ඇසට්ා යසයනකා යකාවි ෂීලඩ් එනනත යකාළඹ 
යුද හමුදා යරෝහ යලදී ල්බා දීම සිදු ක රන ්බවද නයර්න්ර ප්රනානදු 
මහතා ෙනැව සීය.  

අද (16) යෙර වරු 8.30 සිට දහ වල 12.30 දක්වා යම එනනත ල්බා
දීම සිදු යකයර්. අද සිට සිකු රාදා (19) දක්වා යම එනනත ොර්ලි
යමනතු මනැති ඇමනැ ති ව රුනට ල්බා දීම සිදු වන ්බනැවින එනනත 
ල්බා �නැ නීම සඳහා ෙනැමි යණන යලස නව වනැනි ොර්ලි යම නතුයේ 
සියලු මනැති ඇමනැ ති ව රුනට දැනුම දී ඇත.    

සුභා ෂිණී වසනා නා ය්ක  

විෙක්්ෂ නායක සජිත යරේම දාස මහතා සහ එක්සත ජාතික 
ෙක්්ෂයේ නායක, හිටපු අග්ා මාත්ය රනිල වික්ර ම සිංහ මහතා ඉකුත 
සතියේ හමුවී යේශ ො ලන ෙළි �නැ නීම යකාමි ්ෂන සභා වාර්තාව 
සම්බ න්ධ යයන සාක ච්ා වක් සිදු කර ඇත.  

යම සාක ච්ාව හිටපු ඇමනැති මලික් සම ර වි ක්රම මහ තායේ නිව
යසදී ෙවතවා ඇති අතර යමම නාය ක යන යදයදනා හමු වීම සිදු 
කර ඇතයත යේශ ො ලන ෙළි �නැ නීම යකාමි සයම වාර්තාව සම්බ
න්ධ යයන ඉදි රි යේදී කට යුතු කරන ආකා රය පිළි ්බඳ ෙම ණක් 
සාකච්ා කිරී මට ්බව එහි ප්රකා ශ ක යයක් සඳ හන කයේය.  

යේශ ො ලන ෙළි �නැ නීම යකාමි සයම වාර්තා යවහි විෙ ක්්ෂ නා
ය ක ව රයා වන තමනයේ නම සඳ හනව නනැතත රජය විෙ ක්්ෂයේ 
මන්රී ව රුන �ණ නා ව ක ටම ඉන ්බල ෙෑම කිරී මට සූදා න මින සිටින 
නිසා විෙක්්ෂ නාය කයා වශ යයන ඔවුන සියලු යදනාම යවනු යවන 
තමනයේ ව� කීම උෙ රි ම යයන ඉටු කිරී මට පිය වර �නනා ්බව 
යමහිදී විෙ ක්්ෂ නා ය ක ව රයා අව ්ධා ර ණය කර ඇත.     සුභා ෂිණි වසනා නා ය්ක සහ රක්ෂණ ශ්රියන්්ත

  
යමරට දී හඳුනා �නු ලනැබූ නව බ්රිතා න්යය යකාවිඩ් වයි රස ප්රයේ දය 

ආසා ද නය වූ ්බවට වාර්තා වී ඇතයත සයි ප්ර සය, යජෝර්දා නය සහ ඩු්බායි 
රාජ්යයේ සිට යමර ටට ෙනැමිණි පුේ� ල ය නය�න ්බව යුද හමු දා ෙති ජන
රාල ශයේන්ර සිලවා මහතා ෙව සයි.  

නව යකාවිඩ් ප්රයේ දය ආසා ද නය වූ පුේ� ල යන සම්බ න්ධ යයන සහ 
රයට් ඉදිරි කට යුතු යකයස සිදු විය යුතුද යනන සම්බ න්ධ යයන යසෞඛ් 
අමා ත්යාං ශයේ පිහි ටුවා ඇති තාක්්ෂ ණික කමි ටුව සහ යකාවිඩ් මර්දන 
ක්රියා ව ලිය සම්බ න්ධ යයන ෙත කර ඇති ජාතික ක්රියා නවිත මධ්ය ස්ා
න යට සම්බන්ධ විය්ශ ්ෂඥ තාක්්ෂ ණික කමි ටුව විසින කරුණු යසායා 
්බලා ජනා ධි ෙ ති තුමා සමඟ සාකචජා යකාට තීර ණ යක් �නනා ්බවත 
යුද හමු දා ෙ ති ව රයා අව ්ධා රණ්ය කයේය.  

ශ්රී ජය ව ර්්ධ න පුර වි්ශව විද්යා ලයේ විද්යා ඥ යන පිරි සක් විසින සිදු කළ 
ෙර්යේ ්ෂ ණ යේදී බ්රිතා න්යයේ සහ යුයරෝ ෙයේ ව්යාප්ත යවන යම යකාවිඩ් 
ප්රයේ දය ආසා ද නය වූ පුේ� ල යන 16 යදනකු යමර ටින යසායා ය�න 
ඇති ්බවත ඒ මහතා කියා සිටි යේය.

මිය ගිය සිසු වායේ මිතත නිය යම දරු වාත 
ඔහුයේ නිවුන යසායු රාත සමඟ ොසල ්බලා ො 
�ම නින �ම නක ර මින සිටිය දී ්බදුලල යේවාල 
වීදිය අස ලදී කනයට් නර් ර් යක �නැටී අන තුර 
සිදුව ඇතනැයි යොලී සිය කියයි.   

අන තුයර් දී ්බර ෙ තළ තුවාල ලනැබූ මිය ගිය දරු
වායේ මිතත නිය ්බදුලල මහ යරෝහ ලට ඇතු
ළත කර තිය්බන ්බවත ඒ සමඟ ගිය අයනක් 

දරු වාට කිසිදු අන තු රක් සිදුව යනාමනැති ්බවත 
යොලී සිය කියයි.   

මිය ගිය සිසුවා සහ අන තු රින යේරුන දරුවා 
ද අද දින ජීවි තයේ මුල වරට ොස ලට යමින 
සිටින අත ර තුර යම යේද වා ච ක යට ලක්ව තියේ.   

යලාරි ර්ය හා එහි රිය දුරු අතය අ ඩං ගු වට 
ය�න තිය්බන අතර සිේධිය සම්බ න්ධ යයන 
්බදුලල යොලී සිය ෙරී ක්්ෂණ ෙව තවයි.    

රයට් ජන තා වයේ මූලික අයි ති වා සි කම ආරක්්ෂා 
කිරීම ්බලයේ සිටින ආණ්ඩු වක ප්ර්ධාන ව� කී මක් 
වුවද අද වන විට මාධ්ය යේ දීන විශාල ප්රමා ණ යක් 
අතඅ ඩං ගුයේ සිටින ්බව ෙනැවසූ ඒ මහතා යේශ
ො ලන ෙළි �නැ නීම පිළි ්බඳ යකාමි සම යන ය්බෝඩ් 
එකට මුවාවී යේශ ො ලන විරු ේ්ධ වා දීන මර්ද
නය කරන යමයහ යු මක් යම වන විට ක්රියා තමක 
වන ්බව අව ්ධා ර ණය කයේය.  ෙහු ගිය ආණ්ඩුව 

කාලයේ යමනම වර්ත මා න යේද ්බලය යහා්බ වන 
ආණ්ඩුව විසින රයට් මානව හිමි කම උලලං ඝ නය 
කර ඇති ්බවත එයින අධි රා ජ්ය වා දීනට යමරට 
අභ්ය නතර ප්ර්ශන ව ලට මනැදි හ තවී මට ඉඩ ලනැය්බන 
අතර මානව හිමි කම යවනු යවන මනැදි හත වීම 
සඳහා ජනා ධි ෙ ති ව රයා විසින ෙතකළ කමි ටු යවහි 
සම හර සාමා ජි ක යන යේතු යවන තව තවත රට 
හෑලලු වට ලක්යවන ්බවත කියා සිටි යේය.   

එම එනන තක රණ වනැඩ ස ට හන ඊයේ දිනයේ 
්බසනා හිර ෙළා යතන ආරමභ කළ ්බව යකාවිඩ් 
ව්යාප්තිය වනැළනැ ක්වීයම ජාතික ක්රියා නවිත මධ්ය
ස්ා නයේ ප්ර්ධානි යුද හමු දා ෙති යජන රාල 
ශයේන්ර සිලවා මහතා ෙනැව සීය.  ජනා ධි ෙ ති ව
ර යායේ නියයෝ � යක් අනුව යමම පිය වර �නනා 

්බව කියා සිටි ඒ මහතා යම වනැඩ ස ට හන රට පුරා 
ඉදිරි දින වල ක්රියා තමක කරන ්බවද කියා සිටි
යේය.  යම වන විට ඇණ වුම කර ඇති එනනත 
ලක්්ෂ ෙහ ඉදිරි සතියේ දිව යි නට ෙනැමි ණී මට 
නිය මිත ්බවත ඉන අන තු රුව කඩි න මින එනනත 
කිරිම සිදු කරන ්බවත ඒ මහතා කියා සිටි යේය.   විතති ක රු වනට එයරහි එම නඩුව විභා� කිරීම 

සඳහා ත්රිපු ේ�ල මහා ධි ක රණ විනි සුරු මඩු ලලක් 
ෙතක ර නනනැයි නීති ෙ ති ව රයා ඊයේ (15) අ� වි නි සු
රු ව ර යා ය�න ඉලලී මක් කළ ්බව නීති ෙ ති ව ර යායේ 
සම්බ නධී ක රණ නිල ්ධ රිණී රජයේ අධි නී තිඥ 
නිශාරා ජය රතන යමයන විය ෙනැව සු වාය.  

යමම නඩු කට යුතත සවිය්ශෂී නඩු කට යු තතක් 
යලස සල ක මින එය විභා� කිරී මට ත්රිපු ේ�ල මහා
ධි ක රණ විනි සුරු මඩු ලලක් ෙතකි රී මට නීති ෙ ති ව
රයා එයස අ� වි නි සු රු ව ර යා ය�න ඉලලා ඇත.  

2016 මාර්තු මස 31වනැනිදා සිදුවූ යමම යදවන 
්බනැඳු මකර යවනයේ සියේ යදවනැනි දින යේදී ලංකා 
්බනැංකුව, මහ ජන ්බනැංකුව හා ජාතික ඉකි රි කි රීයම් 

්බනැංකුව යන ්බනැංකු ව ලට යමයලස ොඩු කිරීම 
සම්බ න්ධ යයන නීති ෙ ති ව රයා යකාළඹ මහා ධි ක ර
ණය හමුයේ විතති ක රු වනට එයර හිව නඩු ෙනැව රී
මට සූදා නම යවයි.  

ෙර්ෙ චු යවල යට්ෂ රීස සමා �ම, හිටපු මුදල 
අමාත්ය රවී කරු ණා නා යක, මහ ්බනැංකු හිටපු අධි
ෙති අර්ජුන මයේ න්රන, ෙර්ෙ චු යවල යට්ෂ රීස 
සමා �යම සභා ෙති අර්ජුන ඇයලෝ සි යස එහි අධ්ය
ක්්ෂ ව රුන වන කසුන ෙලි යසන, යජෆ්රි යජෝශප් 
ඇයලා්සි යස, චිත්ර රනජන හුලු �ලයල, මුතු රාජා 
සුයර් න්රන, අජාන පුංචි යේවා හා ඉනදික සමන 
කුමාර යන විතති ක රු වනට එයර හිව එයස නඩු 
ෙනැව රී මට යයි.   

ඉදිරි කාලය තුළ යනො ලයේ ද සිය ෙක්්ෂයේ 
සංවි ්ධාන කට යුතු ආරමභ කරන ්බව ප්රකා ශ කර 
ඇති ඉනදීය නිවාස ඇමනැ ති ව රයා ශ්රී ලංකාව 
තුළ ෙක්්ෂය ස්ාෙ නය කිරී යමන ෙසු මනැති
ව ර ණ යනට ඉදි රි ෙත වන ්බවද සඳ හන කර 

ඇතනැයි වාර්තා යවයි.  
භාර තීය ජනතා ෙක්්ෂය ය�ෝලීය ෙක්්ෂ යක් 

්බවට ෙතකි රීයම අර මු ණින අදාළ කට යුතු සිදු
ක රන ්බවට ඉනදීය නිවාස ඇමනැති අමිත ශාේ 
වනැඩි දු ර ටත සඳ හන කර තියේ.   

භූමි යතල සහ නා ්ධා රය මත සිදු වන ොඩුව 
අවම කර ලීම සදහා මිල ස්ායි ක රණ අර මු ද ලක් 
පිහි ටු වී මට එව කට ෙනැවනැති රජය 2014 යදසනැ ම්බර් 
මස �ත තීර ණය ෙසුව ්බල යට ෙතවූ යහ ො ලන 
රජය විසින ක්රියා තමක යනායක රීම නිසා යම 
ොඩුව සිදුව ඇතනැයි අමා ත්යාංශ ආරං චි මාර්� 
යහළි ක යේය.  

2014 සිට 2015 අය�ෝසතු දක්වා කාල සී මාව 
තුළ සිදුවූ රුපි යල යකෝටි 535.2ක ොඩුව පිය
වීම සදහා රුපි යල යකෝටි 445.9ක මුද ලක් මහා 

භාණ්ඩා �ා ර යයන සංස්ා වට ල්බාදී ඇති නමුත 
20142020 කාල සී මායේ සිදුව ඇති සමසත 
ොඩුව පිය වී මට තවත යකෝටි 3469.5ක මුද ලක් 
ලනැබිය යුතුව තිය්බන ්බවත එම ආරං චි මාර්� 
ෙනැව සීය.  යම සහ නා ්ධා රය යේතු යවන වනැඩිම 
ොඩු වක් සිදුව ඇතයත 2018 වස යර්දී වන අතර 
එය රුපි යල යකෝටි 1473කි.   

යම ොඩුව පිය වී මට කඩි න මින පිය වර �නනා 
යලස අමා ත්යාං ශය යම වන විටත රජ යයන 
ඉලලා ඇති ්බවත වාර්තා යේ.   

රනිල්-සජිත් හමු වක්

සා.පෙළ ප්රපේශ ෙත්ර 
අද තැෙෑ ලට

ප�ාවිඩ් ආසා දිත ගණන 75,000ත් ඉක්්මයි

නිපරෝ ධා යන රීතී ව ලට අනු ග තව ක්රියා පනා�ළ ආය තන 1400�ට නඩු

්මැති ඇ්මැ ති ව රුනට
අද සිට ප�ාවිඩ් එනනත  

ආණ්ඩුව ඇතුපේ පබදී ්මක්

වනල්්කා මැද වෙ දර  

හදි සියේ මිය ගිය ෙසු සිදු කල පී.සී.ආර්.ෙරී ක්්ෂ ණ ය කින යකායරෝනා 
වවර සය ආසා ද නය වී ඇති ්බව තහ වුරු වූයේ යනැයි කියන සිය පුතුයේ 
මෘත යේහය නනැවත පී.සී.ආර්. ෙරී ක්්ෂා ව කට ලක් කරණ යලස ඉලලා 
ත්රිකු ණා ම ලය ප්රයේ ශයේ ෙදිංචි පියකු ය�ානු කළ යෙතස මක් සම්බ න්ධ
යයන කරුණු දැක්වී මට ල්බන 17 වනැනිදා අභි යා ච නා ධි ක ර ණයේ යෙනී 
සිටින යලස දකුණු යකාළඹ ශික්්ෂණ යරෝහයල අධ්ය ක්්ෂ ව ර යාට සහ 
එහි අධි ක රණ වවද්ය නිල ්ධා රී ව ර යාට නියම කර මින අභි යා ච නා ධි ක
ර ණය ඊයේ (15) යනාතීසි නිකුත කයේය.  යමායහා මඩ් හකීම යමායහා
මඩ් තිලශාඩ් නමනැති එම මර ණ ක රුයේ මෘත ශ රී රයේ අව සන කට යුතු 
සම්බ න්ධ යයන එයතක් කිසිදු පිය ව රක් යනා�නනා යලස ද ඔවුනට 
නියම යකරිණ.

සිය පුතුපේ ්මෘත ශරී රය යළි 
පීසීආර් ෙරී ක්්ෂ ණ යට  

ලක්�රනනැයි පෙත්ස ්මක්

මහින්ද අලු තවෙ දර  

මහා න�ර සභා, න�ර සභා ආඥා ෙනත 
සහ ප්රායේ ශීය සභා ෙනයත යයෝජිත සංයශෝ ්ධන 
කඩි නම කර නනනැයි අ� මනැති මහිනද රාජ ෙක්්ෂ 
මහතා උෙ යදස දී තියේ.  

ෙළාත ොලන ආය ත න යනයේ සංස
දයේ නියයෝ ජිත හමුව අර ලි ය �හ මනදි රයේ දී 
ෙනැවනැති අව ස්ායේ අ� මනැ ති ව රයා යම ්බව අව
්ධා ර ණය කයේය. ඒ අනුව අදාළ සංයශෝ ්ධ නය 
සඳහා දැන ට මත සූදා නම ්බවත ඊට අදාළ කනැබි
නට් ෙත්රි කාව යනාය්බෝ දින කින ඉදි රි ෙත කරන 
්බවත රාජ්ය යසවා, ෙළාත සභා හා ෙළාත 
ොලන ඇමනැති ජනක ්බණ්ඩාර යතනන යකෝන 
මහතා යමහි දී සහ තික විය.  

ෙළාත සභා හා ෙළාත ොලන අමා ත්යාං
ශය, නා� රික සංව ර්්ධන අධි කා රිය, වනැටුප් 
යකාමි ්ෂන සභාව, කළ ම නා ක රණ යසවා 
යදො ර්ත යම නතුව, තක්යසරු යදො ර්ත යම
නතුව සමඟ ෙව තින �නැටලු සහ කසළ කළ
ම නා ක ර ණය හා වි� ණ න යට අවශ්ය පිළි යම 
පිළි ්බ ඳව ෙළාත ොලන ආය තන නියයෝ ජි ත යන 

විසින යම හමුයේ දී අ� මනැ ති ව ර යාට කරුණු 
ඉදි රි ෙත කයේය. යකාවිඩ්19 තතතවය යේතු
යවන ෙළාත ොලන ආය ත න වල අදා යම ශීඝ්ර
යයන ෙහළ වනැටී ඇති ්බවත, යම ආය ත න වල 
ෙව තින යසවක හිඟය අර්බුද රැස කට මුල වී 
ඇති ්බවත යමාර ටුව මහ න �ර සභායේ න�
රා ධි ෙති සම නලාල ප්රනානදු මහතා යෙනවා 
දුන අතර රැකියා ලක්්ෂ යක් ල්බා දීයම වනැඩ පි
ළි යවළ ඔසයස ඊට අදාළ ්බඳවා �නැනීම සිදු කළ 
හනැකි ්බවත, ්බලය ල්බා �නැනීයම දී ඉදි රි ෙත 
කළ ජනතා යොයරානදු ඉටු කි රීම එම මහ ජන 
නියයෝ ජි ත යනයේ ව� කී මක් ්බවත අ� මනැති 
මහිනද රාජ ෙක්්ෂ මහතා ෙනැව සීය.  

2015 ්බල යට ෙතවූ රජය විසින නා� රික 
සංව ර්්ධන අධි කා රි යට ෙව රා �ත ්බල තල අ�
මනැ ති ව ර යායේ උෙ යදස ෙරිදි සිය යට 90ක් 
ෙමණ නනැවත ෙළාත ොලන ආය ත න ව ලට 
ෙවරා ඇතනැයි යම හමුයේ දී යහළි විය. එයසම 
ඒ ඒ ෙළාත ොලන ආය ත න ව ලට සනැල සුම 

ක්රියා තමක කිරීයම දී අනි වා ර්යයන එම ආය ත
නයේ නියයෝ ජ න යක් තිබිය යුතු යනැයි අ� මනැ ති
ව රයා නා� රික සංව ර්්ධන අධි කා රි යට උෙ යදස 
දුනයනය.   

ඒ අනුව මාර්තු 01 වනැනිදා සිට කිසි යම 
සනැල සු මක් ක්රියා තමක කිරී මට අදාළ නිල හමු
වීම සඳහා ෙළාත ොලන ආය තන නියයෝ
ජි ත යන සම්බන්ධ කර �නනා ්බව නා� රික 
සංව ර්්ධන අධි කා රියේ අධ්යක්්ෂ ජන රාල 
එම.පී.යක් රණ වීර මහතා ෙනැවනැ සීය. ෙළාත 
ොලන ආය ත න වල ෙව තින තක්යසරු නිල
්ධා රිනයේ හිඟය පිය වී මට පිය වර �නනනැයි 
අ� මනැ ති ව රයා ඒ යමායහා යතම අදාළ නිල ්ධා
රීනට දැනුම දුනයනය. ඒ අනුව අලු තින ්බඳවා 
�නනා තක්යසරු නිල ්ධා රින 263 යදනා ය�න 
යම හිඟය පිය වී මට කට යුතු කරන ්බව රජයේ 
තක්යසරු යදො ර්ත යම නතුයේ ප්ර්ධාන තක්යස
රු කරු පී.පී.ඩී.එස මුතු කු මා රණ මහ තමිය ෙනැව
සු වාය.

්මහා නගර සභා නගර සභා ආඥා ෙනත් සහ 
ප්රා.සභා ෙනපත් සංපශෝ ධන �ඩි නම් �රනන

අගමැතිගගන්උපගෙස්
සි්තාරා වසනානි

යමවර අධ්ය යන යොදු සහ තික ෙත්ර සාමාන්ය යෙළ විභා
�යේ ප්රයේශ ෙත්ර අදාළ ොස ලවල විදු හ ලෙ ති ව රුන යවත අද (16) 
තනැෙනැල කරන ්බව විභා� යකාම සා රිස ජන රාල බී.සනත පූජිත 
මහතා ෙනැව සීය.

එයසම, යෙෞේ� ලික විභා� අයප් ක්්ෂ ක යනයේ ප්රයේශ ෙත්ර ද යම 
සම ඟම තනැෙනැල කිරී මට කට යුතු කරන ්බවත විභා� යකාම සා රිස 
ජන රා ලව රයා කීය.

විභා� යකාම සා රිස ජන රාල බී.සනත පූජිත මහතා යම ්බව 
ෙනැව සුයේ දින මිණ යම සම්බ න්ධ යයන කළ විම සු ම කදී ය.

එයසම, යමම විභා � යට අදා ළව උෙ කා රක ෙනති සංවි ්ධා නය 
කිරීම සහ එම ෙනති යමයහ ය වීම, වි්ෂ යා නු ්බේ්ධ යේශන, සමම
නත්රණ, වනැඩ මුළු ෙනැවනැ තවීම, විභා �ය සඳහා අනු මාන ප්ර්ශන ඇතු
ළත ප්ර්ශන ෙත්ර මු්ර ණය කිරීම හා ඒවා ය්බදා හනැරීම, විභා� ප්ර්ශන 
ෙත්ර වල ප්ර්ශන ල්බා යදන ්බවට යහෝ ඒ හා සමාන ප්ර්ශන ල්බා 
යදන ්බවට යෙෝසටර්, ්බනැනර්, අතෙ ත්රිකා විද්යුත යහෝ මුද්රිත මාධ්ය 
මඟින ප්රසිේ්ධ කිරීම යහෝ එවනැනි දෑ ළඟ ත්බා �නැනීම යම මස 23 
වනැනිදා මධ්යම රා්රී 12.00 සිට විභා �ය සමපූ ර්ණ යයන අව සන 
වන යතක් ප්රසිේ්ධ විභා� ෙනයත 22 ව� නතිය යටයත නිකුත 
කර ඇති නියයෝ� අනුව සපුරා තහ නම ්බවත, විභා� යකාම සා
රිස ජන රා ලව රයා ෙනැව සීය. යම තනැනනැ තතකු යහෝ ආය ත න යක් 
යහෝ ොර්්ශව යක් යමම නියයෝ� කඩ කිරී මක් යහෝ උලලං ඝ ණය 
කිරී මක් සිදු ක ළ යහාත ළඟම ඇති යොලිස ස්ානය යහෝ යොලිස 
මූල ස්ා නයේ 0112 421111, යොලිස හදිසි ඇම තුම අංකය වන 119, 
ශ්රී ලංකා විභා� යදො ර්ත යම නතුයේ ක්්ෂණික ඇම තුම අංකය වන 
1911 යහෝ විභා� යකාම සා රිස ජන රාල කාර්යා ලයේ 0112 785211, 
0112785212, ොසල විභා� සංවි ්ධාන හා ප්රති ඵල ශාඛායේ 0112 
784208, 0112 784537 දුර ක ් න අංක අමතා එම ෙනැමි ණිලි ඉදි රි ෙත 
කළ හනැකිය.

වසංගතග�ෝගවිද්යාඅංශය

පාර්ලිගේන්තුමන්්රීතිස්සඅතතනායක

රක්ෂණ ශ්රියන්්ත
  
්බසනා හිර ෙළාත තුළ රාජ්ය සහ පුේ�

ලික ආය තන නියරෝ ්ධා යන රිතීනට අනු �
තව කට යුතු කර නයන දැයි යනන යසායා 
්බනැලීයම විය්ශ්ෂ යමයහ යු යමදී ආය තන 

12000ක් ෙරී ක්්ෂා වට ලක් කර ඇති අතර 
ඉන නියරෝ ්ධා යන රීතීනට අනු � තව කට
යුතු යනාකළ ආය තන 1400කට එයර හිව 
යොලි සිය නඩු ෙවරා තියේ.  

රාජ්ය හා පුේ� ලික ආය තන නියරෝ ්ධා
යන රීතීනට අනු � තව කට යුතු කර නයනද 

යනන යොලිස ෙරි සර යකාට්්ා සය සහ 
යසෞඛ් ්බල ්ධා රීන එක්ව ෙරි ක්්ෂා වට ලක් 
කරන ්බවද යම යමයහ යුම නිර නත ර යයන 
සිදු ක රන ්බවත යොලිස මාධ්ය ප්රකා
ශක නියයෝජ්ය යොලි සෙති නීතිඥ අජිත 
යරෝහණ මහතා ෙනැව සීය.  

නව වයි ර සය ආසා ද නය වී 
තිපබනපන සයි ප්ර සය ප�ෝර්දා නය 
සහ ඩුබායි සිට ෙැමිණි අය පග නුයි

නව ක්රි�ට් ව්යව ස්ා වක් 
ස� ස නනැයි

රීට් පෙසස ්මට �රුණු කියනන

ප�ාවිඩ් නව වයි රස ප්රපේ දය 
ගැන උෙ පදස ්මාලා වක්

යුෙහමුදාපති

ක්රීඩාඇමැතිටගනාතිසි

මහර / හේහේ ගම මධ්ය විද්යා
ලහේ විදු හ ල්පති විජය සත්ය ජිත් 
කුල රත්්න මහ තාහේ මෑණි යේ 
වු වෛද්ය චා රිනී දයා කුල රත්්න 
මහ ත්මිය ෛසර 97 ක් ආයු ෛළඳා 
හ්පහේදා ( 14 ෛැනිදා ) අභා ෛ ප්ාපත 
වුෛාය.   හේහය මහ ජ්න හගෞර ෛය 
සඳහා පුහගාඩ , දැතැ මුලල නිෛහේ 
තැේ්පත් කර ඇත.   අෛ සේ කට
යුතු අද ( 16 ෛැනිදා ) ්පේෛරු 6 .00 
ට පුහගාඩ , ්පැලපිට ආදා හ ්නා ගා ර
හේදී සිදු හකහේ.

මා්තවල් දිස්රික සමුහ ඒ. ඒ. එල්. ඩයස  

දඹුලල ්නගර මධ්යහේ හරෝගා තු රෛ 
ෛැටී සිටි ෛයස අවු රුදු හැත්තෑ ෛක ්පමණ 
කාේතා ෛක් සුෛ සැ රිය ගිල ේරථ හේෛා හෛේ 
්පසු ගිය හදසැ ම්බේ මස හදාහළාස ් ෛැනි දි්න 
දඹුලල වීර හඩේසිල හකාබ්බෑ ක ඩුෛ මූලික 
හරෝහ ලට ඇතු ළත් කිරී හමේ ්පසු ඇය හම 
මස 09 ෛැනි දි්න මිය හගාේ ඇත.  

පිය සීලි ්නමිේ හැඳි ේහෛ්න හම කාේතෛ 
පිළි ්බ ඳෛ හමහතක් හෛ්නත් කිසිදු හතාර
තු රක් අ්නා ෛ ර ණය වී හ්නාමැති නිසා හම 
සම්බ ේ්ධ හයේ නීති මය පිය ෛර ගැනී මට 
හ්පාලි සි යට අ්ප හසු වී ඇත. එනිසා හම කාේතාෛ හඳු ්නා ගැ නී මට දඹුලල 
හ්පාලි සිය මහ ජ්න සහාය අහපක්්ා කරයි.  හම මළ සි රුර හඳු ්නා ගැ
නී මට යමකිසි හතාර තු රක් හෛහතාත් ඒ ්බෛ දඹුලල හ්පාලි සි යට හහෝ 
0662284703 සහ 0662284722 දුර ක ථ්න අංක ෛ ලට දේෛ්න හලස 
දඹුලල හ්පාලි සිය මහ ජ ්න තා ෛ හගේ කාරු ණි කෛ ඉලලා සිටියි. 

විශ්ා මි� වවද්යා චා රි නය 
�ලු රිය �රයි

පතාර තු රක් ඇපතාත් 
දනවනන

හිටපු ඇ්මැති අතා වු දපේ
බිරිය අභා ව ප්රාපත පවයි

වි.�.මු පේ අව සන �ට යුතු 
නිපරෝ ධා යන නීතීනට 
අනු කූ ලව සිදු ප�පර්

හිටපු අමාත්ය අතා වුද යසයන වි රතන මහ තායේ බිරිය වූ යොඩි
මනැ ණියක් අතා වුද යසයන වි රතන මහ තමිය යෙයර්දා(14) යකාළඹ 
පිහිටි නිවයස දී අභා ව ප්රාප්ත විය. විශ්ා මික ගුරු ව රි යක වූ ඒ මහ
තමිය මිය යන විට 88 වන වියේ ෙසු වූවාය.   ප්රංශයේ හිටපු ශ්රී 
ලංකා තානා ෙති බුේධි මහතා ඇතුළු පුත්ර යන සිේ යදනකු හා එක් 
දිය ණි ය කයේ ආද ර ණීය මවක් වූ ඇය විශ්ාම යන විට යකාළඹ 
ආනනද විද්යා ලයේ ගුරු ව රි යක වශ යයන යසවය කළාය.  ‘අතු රු
ගි රිය මියල නි යම සිටි' යනා: 20 ෙනැර ඩ යිස යසෝන හි පිහිටි නිවයස 
දී තනැනෙත කර ඇති ඒ මහ තමි යයේ යේහය පිළි ්බඳ අව සන කට
යුතු යහට(17) ය්බාරැලල කනතයත දී සිදු කිරී මට නිය මි තය.    

හකාවිඩ්19 ආසා දි තෛ හ්පහේදා( 14) දි්න අභා ෛ ප්ාපත වූ හිටපු 
කතා ්නා ය ක ෛ ර හයකු වූ වි.ජ.මු හලාකු ්බණඩාර මහ තාහේ හේහය පිළි
්බඳ අෛ සේ කට යුතු ඊහේ(15) ්පේෛ රුහේ නිහරෝ ්ධා ය්න නීතීේට අනු
කූ ලෛ හකාටි කා ෛත්ත හ්පාදු සුසා්න භූමි හේදී සිදු හකරුණා.  

හලාකු ්බ ණඩාර මහ තාහේ ්පවුහල සාමා ජි ක යිේ ්පැපි ලි යා්න සුහේ
ත්ා හේවි පිරි හෛ ්නට හගාේ හේහය සම්බ ේ්ධ හයේ ආග මික කට යුතු සිදු 
කර්න ලදී.   

හකාවිඩ් ආසා ධි තෛ ්පසු ගි යදා හ්පෞේග ලික හරෝහ ල කට ඇතු ළත් 
කරණු ලැබූ හිටපු කතා ්නා ය ක ෛ රයා ්පසුෛ ෛැඩි දුර ප්ති කාර සඳහා 
ජාතික හ්බෝෛ්න හරෝග විද්යා ය ත ්නය හෛත මාරු හකරිණ. එහි දී වි.ජ.මු 
හලාකු ්බණඩාර මහතා(80) අභා ෛ ප්ාපත විය. 1977 ෛස හේදී එක්සත් 
ජාතික ්පක්් හයේ ්පාේලි හම ේතු ෛට හත්රී ්පත් වූ හලාකු ්බණඩාර 
මහතා හේශීය වෛද්ය කැබි ්නට් හ්නාෛ්න ඇමැති ධූරය, අධ්යා ්ප්න 
සංේකකෘ තික බුේ්ධ ශාස්න ඇතුලු කැබි ්නට් අමැ ති ධූර කිහි ්ප යක් දැරීය. 
20042010 කාලහේ ්පාේලි හම ේතුහේ කතා ්නා ය ක ෛ රයා හලස කට
යුතු කළ හලාකු ්බ ණඩාර මහතා 20102015 කාලහේ ස්බ ර ග මුෛ 
්පළාත් ආණඩු කා ර ෛ රයා හලස කට යුතු කහේය. අයි.ඩි.එච් හරෝහහල 
තිබූ වි.ජ.මු හලාකු ්බ ණඩාර මහ තාහේ හේහය ඊහේ ්පේෛ රුහේ හකාටි
කා ෛත්ත හ්පාදු සුසා්න භූමිය හෛත රැහග්න එනු ලැබුෛා. එහිදී හේහය 
අදා හ ්නය කරණු ලැබීය.    

යනා�ත යුතු ්බවත වයි ර ස යයන 
ආරක්්ෂා වීම සඳහා යකාවිඩ් 
මර්දන යසෞඛ් උෙ යදස නිර
නත යයන පිළි ෙනැ දීම සිදු කළ යුතු 
්බවත ඇමනැ ති ව රයා කීය.

 
ආදරෙය” ’“ප •ම

15, රෙ—කර මාවත, තලව“ෙගාඩ.

ෙජා”— •රෙ—කර

උපත 1926 ෙනාවැ’බ• 10 
”පත 2009 ෙපබරවා’ 08

ඔබ ෙදපළ අප අත’” ”ෙය–ම “සා ෙශ–කයට ප පෙ” සාමා“ක” හා 
ඔබට “තැ“ ළබැ“ය” ’ය”ල”ම ආදරෙය” ඔබ අ•—මරණය කර“.

උපත 1924 මැ 26
”පත 2011 ෙපබරවා’ 25

සහ ධනපාල •රෙ—කර



කුල දරු වෙක් පැවිදි බිමට

ප්රවීණ චිත්ර පට අධ්යක්්ෂ
 ජී.ඩී.එල්. වපවේරා

එංග ල න්ත වේදී අභා ෙ ප්රාප්ත වෙයි
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2021 වපබරොරි 16 අඟහරුොදා

චිත්රාරත්නකළුආරච්චි-හිදෝගමසමූහ

ජනාධිපති ග�ෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ
ග�ෞභාග්ා ග�වතු ව�ා �ංකලපයට �ම�ා
මීව පදවියසුදර්ශන�මකාබනික ග�වතුවලින්
ලැගබන ප්රගයෝජනය අතිවි්ශාලයැයි විදුලි බල
මණ්ඩලගේ �භාපති ඉංජිගන්රු විජිත ගේරත්
මහතාපදවිගේදීකීය.
 ග්ාමීය �මාජ �ංවර්ධන ආයතනය �මඟ
මාධ්යගේදීයකුකරනුලබනව�වි්ෂනැතිකාබ
නිකග�වතුබැලීමටපසුගියදාපදවියසුදර්ශන
�මටපැමිණිඅවස්ාගේදීවිදුලිබලමණ්ඩලගේ
�භාපතිවරයාගමගසදකීය.

පදවිය සුදර්ශන�ම කාබනික ගපාගහාර
ගයාදාගේකරනලදග�වතුව�ාවලින්ඇත්ත
ටමඑහිලැගබනප්රගයෝජනයඅතිවි්ශාලයි.අපි
අද පදවිය සුදර්ශන�මට ආවාම හැම ග�දර
කම කාබනික ගපාගහාර ගයදු ගභෝ� කුලුන,
කාබනික ගපාගහාර,කාබනික ගපාගහාර ගයාදා
�ෑදූව�වි්ෂනැතිඑළවළු,ඒවගේමගේකාබ
නිකග�වතුව�ාවටඅමතරවසවයංරැකියාවක
ගල� ගයෝ�ට්, වටලපපන් �ාදා තිබුණා. පංචි
කරමාන්ත �ගේ බිහිවීගමන් රගට් ආරථිකය
නැංගවනවා.අපිකාබනිකඑළවළුමිලදී�ත්තා.
ඒ ඔවුන්ගේ ක්රියාදාමයට අත්වැලක ගවන්නයි.

මහනුවරඅළුගදණිගේවැලිකන්ගදේපදංචිගක.පි.
කල්ාණි ගතන්නගකෝන් මැණිගක �හ පී.ගක.
දලාන් කුමාර  මහත්ම මහත්මීන්ගේ දයාබර පත්
පී.ගක.කැලුේතු්ෂාරකුලකුමරුවා�සුන්�තකිරීම
තලවත්තගබාලලෑ�ලශ්රීසුනන්දාරාම විහාරස්ා
නගේදීගේම�20වැනිදනසිදුගකගර.තලවත්ත,
ගබාලලෑ�ලශ්රීසුනන්දාරාමවිහාරස්ානගේවිහා

රාධිපති  අළුගදණිගේ සුමනරතන හිමිගේ ආචා
රයත්වගයන් හා ගකාළඹ නව ගකෝරගේ හා නව
ගතාටුමුගණ ප්ර්ධාන �ංඝනායක තැඹිලි�සමුලල
ශ්රී ධීරානන්ද විද්යායතනාධිපති ශ්රී සුදර්ශනාරා
මය ඇතුළු විහාරස්ානයන්හී ආධිපත්ය උසුලන
පානකාගේ ගපමරතන හිමිගේ උපාධ්යාත්වගයන්
හා ඓතිහාසික ගලන�ේපළ රාජමහා විහාරාධි

පති,පෑලියග�ා්ඩවිද්යාලංකාරපිරිගවන්ප්රවීණාචාරය
ගමාරවක්ධේමානන්දනායකහිමිගේකරමාචාරය
ත්වගයන්�හගහයියන්තුඩුවපූරාණවිහාරාධිපති,ශ්රී
ධීරානන්දමූලිකපිරුවන්පතිවැලමිටියාගේශ්රීසීර
ලරතනසියනෑගකෝරගේඅසගිරිපාර්ශවගේප්ර්ධාන
�ංඝනායකහිමියන්ඇතුළුමහ�ංඝරත්නගේ�හ
භාගිත්වගයන්ගේපින්කමපැවැත්ගේ.

ප්රවීණචිත්රපටඅධ්යක්ෂවරයකු
හාතිරකතාරචකයකුවනජී.ඩි.
ඒල.ගපගරරාමහතා(85)
ගපගරදා(14)එං�ලන්තගේදී
අභාවප්රාපතවිය.
ග�ෝනදූවහඳුන්ගේගදාන්
ලීලචන්්රගපගරරා1935
ව�ගරජුනිම�26වැනි
දනරත්නපරගේතිරුවා
නකැටිගේදීඋපතලැබීය.
රත්නපරතිරුවානකැටියමිශ්ර
පා�ගලන්මූලිකඅධ්යාපනය
ලබාපසුවගකාළඹ්ශාන්තගබනඩික
විද්යාලගයන්දගකාටගේනකුමාරවිද්යාල
ගයන්දඅධ්යාපනයලබාතිගේ.ඔහුදයණිය
කගේපිගයකි.
ඒමහතා1953ව�ගරදීශිෂ්යඅවධිගේදීම
ඔහු‘කුමාරරං�‘නමින්ගේදකානාට්ය
යකනිෂපාදනයකගේය.එහිඔහුත්,අමිත
මලලවාරච්චිත්,කල්ාණිගුණතුං�ත්රං�න
ශිලපීහුවූහ.එඩීජයමාන්නහාරුකමනීගදේවි
යගේප්ර්ධානත්වගයන්නාට්යයරඟදැකවීය.
එගසමව�රඅව�ානගේපැවැත්ගවනවිවි්ධ
ප්ර�ං�ය�ඳහාඔහු�මවයගසසිසුහුහා
එකවනාට්යනිෂපාදනයකරගපන්වූහ.පසුව
ඇසලැබීම’,‘කේබාගහාරු’එගසගේදකා
�තකළනාට්යනිරමාණගදකකි.
පසුව�ාමා,දහ�කසිතුවිලි,ගරාමිගයෝ
ජුලියට්කතාවක,ඉගිගලනකුරුලගලෝ,දුරගිය
�මනක,ගහාරාගපාලිසයනචිත්රපටඅධ්ය
ක්ෂණයකරතිගේ.තවත්ඉංග්රීසිභා්ෂාගවන්
නිපදවුPetteroftheElephants(1980)හා
WinnersAndLOSERS(1986)යනඉංග්රීසි
චිත්රපටඅධ්යක්ෂණයකරඇත.
1982ව�ගරදීලන්්ඩනගේදීප්ර්මවරට
ගටලිනාටකයකනිරමාණයකගේය.ඒ‘රට
ගියඇත්ගතෝ’නමිනි.‘WINNERSAND
LOOSERS’නමින්ඔහුගමරටප්ර්මගටලි
සිනමාපටයනිරමාණයකගේය.

ඉන්පසුවලංකාවටපැමිණිමහ
නුවරහතරලියදේදප්රගදේ්ශගේ
පදංචිවසිටිමින්රූපවාහිනි
අභ්ා�ආයතනයකදපව
ත්වාග�නග�ාසතිගේ.
එහිදීතරුණපරපරටඑම
දැනුමලබාගදන්නක්රියාකර
ඇත.එහිදගටලිනාට්යකද
නිෂපාදනයකගේය.
ඔහුඇ�යුමලකකළ

විග්ශ්ෂඅවස්ාගල�1964දී
ගතාටුගපාළනාට්ය(ජාතිකනාට්ය

කලා�ංස්ාව),ගහාඳමසිනමාත්මක
නිරමාණය‘�ාමා‘චිත්රපටය1965�ර�වි
�ේමානඋගළලජූරි�ේමානය,ගහාඳම
සිනමාඅධ්යක්ෂණය‘දහ�කසිතුවිලි‘1968
�ර�වි�ේමානඋගළලඑමචිත්රපටය�ඳහා
ගහාඳමතිරරචනයටත්�ේමානයකලබා�
ත්ගත්ය.

u චිත්රපට විචාරක හා ගලඛක �ං�
මගේ �ේමාන උගලගේදී ගදේශීය සින
මාගේ ප්රවර්ධනයට වු �ේමානය 2002
සිංහල �ංසකකෘතිකආයතනගේ 50 වැනි
�ංවත්�රප්රණාමඋගලළ.

u පගරෝ�ාමී සිනමාකරු ජනාධිපති
�ේමානය 2005 රාජ්ය සිනමා �ේමාන
උගලළ.
u ගුරුපූජාප්රණාම�ේමානයපනස
ව�රකකලාගසවයගවනුගවන්කගෂත්රගේ
ග�ෝලසිසුන්ගේඋපහාර�ේමානය.

u 2006රණති�ර�ේමානය.
u 2005ජී.ඩි.එල.උපහාර�ේමානය
 කලාලංකාපදනම.

u කලාව�ඳහාකැපගකරුණුඅදේවිතීය
ගසවයට ජිවිත කාලය තුළ එකවතාවක
පමණකපිරිනැගමන�ර�විය�ේමානය.

u �රුයාවජීව�ාමාජිකත්වයග�ංක
්ඩක�ලඡායාරූපකවය2008දී.

ජයසිරිමුණසිිංහ

“ග�ෞභාග්ගේදැකම”ජාතිකවැ්ඩපිළිගවළයටගත්
නවව්යව�ායක පිබිදීමකඇති කිරීමට නේ අනිවා
රයගයන්මව්යව�ායකයන්�ඳහාමගවන්වූව්යව�ා
යක�ංවර්ධනබැංකුවකඅලුතින්පිහිටුවියයුතුයැයි
ගකාළඹවිදුලිඋපකරණව්යාපාරිකයන්ගේ�ං�මගේ
�භාපති ්ධේමික �මරවික්රම මහතා ගයෝජනා කර
සිටියි. නවව්යව�ායකත්වශ්රීලංකාවකබිහිකිරීමට
දැඩිඋනන්දුවකතිගබනවත්මන්ජනාධිපති,අ�මැති

ප්රමුඛ රජයයටගත්ව්යව�ායකයන්�ඳහාම ගවන්වූ
�ංවර්ධනබැංකුවකබිහිවනුදැකීමව්යව�ායකප්රජා
වගේමඅදහ�කබව�ඳහන්කරමින්්ධේමික�මරවි
ක්රමමහතාගේපිළිබඳවගයෝජනාවඉදරිපත්කරඇත.
දැනටඅපරගට්ක්රියාත්මකශ්රීලංකාමහබැංකුගේ
බලපත්රලාභීවාණිජබැංකු,�ංවර්ධනබැංකු,විග්ශෂිත
බැංකු�හමූල්ආයතනවලටපමණකව්යව�ායක
ත්වයවැඩිදයුණුකිරීමටනවව්යව�ායකයකුටමූල්
මයආ්ධාර�හදැනුවත්වීේලබාදීමටහැකියාවකනැති

බවප්රාගයෝගිකවගහළිවීතිගබනබවකීගකාළඹවිදුලි
උපකරණ ව්යාපාරිකයන්ගේ �ං�මගේ �භාපතිව
රයාඒනි�ාකඩිනමින්ව්යව�ායක�ංවර්ධනබැංකු
වකපිහිටුවන්නැයිරජයටත්,ශ්රීලංකාමහබැංකුවටත්
ගයෝජනාකරසිටියි.
ගමරට �ංවර්ධනගේ �ාමක බලගේ�යක වන
ගපෞදේ�ලිකඅං්ශයදරිමත්කිරීමටගමවැනිබැංකුවක
පිහිටුවීම ඉතා කාගලෝචිත බව තම වි්ශවා�ය බව ද
�මරවික්රමමහතාවැඩිදුරටත්කියාසිටී.

පැපිලියාන,විහාරමාවත,අංක50නිගවගස
පදංචිවසිටිගබාරලැස�මුවන�ර�භාගේඋප
�භාපති ශ්රී ලාල සිගේරා (60) මහතා අභාව
ප්රාපතවිය.කලකගරෝ�ාතුරවසිටිඒමහතාදරු
වන්තිගදනකුගේආදරණියපියාණන්ය.�මාජ
ගසවයටදැඩිගල�ඇලුේකළඒමහතාක්රියා
කාරිගදේ්ශපාලනයටපිවි�2002ව�රකැසබෑව
ප්රාගදේශීය�භාගේ මභජනනිගයෝජිතයකු ගල�

ගත්රීපත්විය.
 2006ගබාරලැස�මුවන�ර�භාවඅභිනව
ගයන් පිහිටුවීගමන් පසු එහි ප්ර්ම උප�භාපති
වූගේදඒමහතාය.
ගදේහව පැපිලියාන අංක 50 දරණ නිගවගස
තැන්පත්කරඇතිඅතර,අව�න්කටයුතුඅද(16)
ප.ව.6.00ටගබාරලැස�මුවගපාදුසු�ානභූමි
ගේදීසිදුගකගර.

පද විය සුද ේ්ශ න ගම කාබ නික වගෙ තු ෙ ලින
ලැවබන ප්රවයෝ ජ නය අති වි ්ශා ලයි
විදුලි බල මණ්ඩ ලවේ සභා පති ඉංජි වනරු විජි්ත වේරත්

නෙ ව්යෙ සා යක පිබි දී ම කට අලු තින 
ව්යෙ සා යක සංෙ ේ්ධන බැංකු ෙක් පිහි ටු විය යුතුයි

වකාළඹ විදුලි උප ක රණ ව්යාපා රි ක යනවගේ සංග මවේ සභා පති

වබාර ලැ සග මුෙ නගර සභාවේ උප සභා පති 
ශ්රී ලාල් සිවගේරාවගේ අෙසන කටයුතු අද
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2021 පෙබරවාරි 16 අඟහරුවාදා

ප්රාර්ථනරා ලිය නගේ හිනි ඳුම සමූහ   

මාපලගමක�ාට්ාසඅධ්ාපන�ාර්ාලබලප්රකේශකේ
පාසල්වලපළමුකරේණි් ට2021න්ව්වර්ෂ්සඳහාසිසුන්
ඇතුළත්�රගැනීකේනිළඋත්ස්ව් ඊකේ (15) මාපලගම
සිරි සුනන්්ද විද්යාලකේදී පැ්වැත්විණි.කමහිදී රුක් කරෝපන
්වැඩසටහනක්්දප්වත්්වනුලැබිණි.කේඅතරඅලුකතන්ඇතු
ළුවූසි්ලුමසිසු්දරුදැරි් න්්ටසිටුවීමටපළතුරුපැළකබදා
දීමක්්ද සිදු ක�රිණි. ගාලල දිස්ත්රික් පාරලිකේන්තු මන්්රී
සේපත්අතුක�ෝරලමහතාපලතුරුපැළකරෝපන් ටඑක්වූ
අයුරුයිකේ.
කමම අ්වස්ත්ා්වට නාකගාඩ ප්රාකේශී් සභාකේ සභාපති
නිමල වික්ටර නාකගාඩවිතාන උඩුගම �ලාප අධ්ාපන
අධ්ක්්ෂඅකස්තනිපරණවිතානමාපලගමක�ාට්ාසඅධ්ා
පනඅධ්ක්්ෂසනත්ජාන�කමාකහාටටිමාපලගමසිරිසු
නන්්දවිද්යාලකේවිදුහලපතිඅජිත්පුෂපකුමාර්නමහත්ම
මහත්මීහු්දසහභාගීවූහ.චන්දිමරා කරු ණරා රතන  

දුෂ්කර පාස ල්වල ගුරු ්ව රුන්ගේ හා දරු
්වන්ගේ දැනුම යා්ව ත්කා ලීන කිරී මට ශ්රී 
ලං්කා ්පාදු ජන ්පර මු්ේ ඉංජි ් නරු 
සංග මය විසින ්වැඩ පි ළි්්වළක් ස්කස් ්කර 
ඇති බ්ව ශ්රී ලං්කා  ඉං ජි ් න රු ්ව රුන්ගේ 
සංගම්ේ සභා පති ඉංජි ් නරු විජිත ් ේරත 
මහතා පැ්වැ සීය .  

ඒ අනු්ව එම ඉගැ නවීම් ්කට යුතු සඳහා 
විශ්ව වි ද්යාල සිසුන්ගේ සහාය ලබා ගැනී
මට , රජය සමග සා්කච්ා ්කර  අදාළ 
පාසල ්්වත ්යාමු කිරී මට මැදි හත වීම 
සහ ස්මාර්ට් ක්ලාස් රූම් (smart class 
room) නිර්මා ණය කිරී මට සැල සුම් ්කරන 
බ්වත ්ේරත මහතා පැ්වැ සීය.  

smart class room නිර්මා ණය 

කිරී්ම් ක්රියා ්ව ලි යට වි්ේ ශීය රට ්වල ්ස්්වය 
්කරන ්ේශිය ඉංජි ් න රු ්ව රුන්ගේ සහාය 
ලැ්බන බ්වත ්හ්තම ප්ර්කාශ ්ක්ේය.  

්ම් ්වන විට ගුරු පුර පපාඩු ප්ව තින 
පාසල හඳුනා ගනි මින ප්ව තින බ්වත ත්රිකු
ණා ම ලය, අම්පාර දිස්ත්රි ක්්ක ්වල පාසල 
කිහි ප යක් හඳු නා ් ගන ඇති බ්වත අනා ්ව
ර ණය ්ක්ේ ය.  

ශ්රී ලං්කා ්පාදු ජන ඉංජි ් නරු ්පර මුණ 
නැ්ග න හිර පළාත දිස්ත්රික් සමුළු අම්පාර, 
මඩ ්ක ල පු්ව, ත්රිකු ණා ම ලය ප්ර්ේ ශ ්වල සංවි
ධා නය ්කළ බ්වත ්පන්වා දුන ඒ මහතා 
ශ්රී ලං්කා ්පාදු ජන ඉංජි ් නරු ්පර මුණ 
්ලස පාසැල දරු ්වනට අධ්ා ප නය ලබා 
දීම, ්වාරි පේධ තිය ‘්වාරි ්සෞභාග්ා‘, කුඩා 
හා මධ් පරි මාණ ්කර්මානත ශාලා සඳහා 
තාක්්ෂ ණි්ක සහාය හඳුන්වා දීම, කුඩා 

පාලම් ව්ාපෘති , හරිත සංග්ා මය ආදී ්වැඩ
ස ට හන ක්රියා තම්ක ්කරන බ්වත සභා ප ති
්ව රයා කීය.  

ජනා ධි පති ්ගෝඨා භය රාජ පක්්ෂ මහ
තා්ගේ සං්ව ර්ධන ්වැඩ පි ළි ් ්ව ළට දාය්ක 
්්වමින, බැසිල රාජ පක්්ෂ මහ තාත සමඟ 
යළි ගමට ්වැඩ පි ළි ් ්ව ළට අත්වැ ලක් 
්්වමින ඉංජි ් න රු ්ව රුන්ගේ සහාය ජාති්ක 
සං්ව ර්ධන ්කර්තව් ්්වනු ් ්වන ලබා දීමට 
්කට යුතු ්කරන බ්වත පැහැ දිළි ්ක්ේ ය. 
ඉංජි ් න රු ්වන සියලු ්දනා ටම ද්ව සට 
එ්ක පැයක් ර්ට් විවිධ සංවි ධාන  ්්වනු
්්වන ්පෞේග ලි ්ක්ව ්යද වී මට හැකි නම් 
විශාල සං්ව ර්ධ න යක් ්කරා රට ගමන ්කර
විය  හැකි බ්වත ්පන්වා දුන ඒ මහතා ඒ 
්්වනු ් ්වන සියලු ඉංජි ් න රු ්ව රුනට ආරා
ධනා ්ක්ේ ය.    

බුද්ධීකරා ඉඹු ලරාන   

උභය ජීවි වි්ශ්ෂ 35ක් පසු ගිය දශ ්ක ය්ක ්කාලය තුළ ් ලෝ්ක ් යන 
්වඳ වී ්ගාස් ඇතැයි රතු දතත ්පාත ්පන්වා ්දන බ්වත, ඉන 
21ක්ම ශ්රී ලං්කා ්වට ආ්ේ ණි්ක උභ ය ජීවි වි්ශ්ෂ යැයි පරි සර සංවි
ධා න ්වල නි්යෝ ජි ත යන හා පරි සර විද්යා ඥ්යෝ අ්ව ධා ර ණය ්කරති.   

 පරි සර සංවි ධා න ්වල නි්යෝ ජි ත යන, පරි සර විද්යා ඥ යන හා 
පරි සර මාධ් ් ේ දීන පිරි සක් පරි සර ඇමැති මහිනද අම ර වීර 
මහතා සමඟ , පරි සර සංර ක්්ෂ ණය උ්දසා ගත යුතු ඉදිරි ක්රියා
මාර්ග පිළි බ ඳ්ව ්කළ සා්ක ච්ා ්ව ්කදී ්ම් බැේ අනා ්ව ර ණය වී ති්ේ.   

එහිදී එම පිරිස ්පන්වා දී ඇත්ත අ්ප ර්ට් නිසි අ්ව ධා න යට 
්යාමු ්නාවීම නිසා ඇතැම් ගහ ්්කාළ ්මනම සත්ව වි්ශ්ෂ ද 
්වඳ වී යා්ම් තර්ජ න යට ලක් ්ව සිටින බ්වයි.   

වි්ශ ්ෂ ් යන ගම්පහ දාර ළු්ව පිහිටි, ්වඳ වි ්ගාස් ඇතැයි සැල
්්කන ්කෘෘඩියා ්සල නි්කා( Crudia Zeylanica) ශා්කය 
්මනම ්වඳ වි යා්ම් තර්ජ න යට ලක්්ව ඇති ත්වත ශා්ක වි්ශ්ෂ 
10්කට ආසනන ප්රමා ණ යක් ්මර ටින හඳු නා ් ගන ති්බන බ්වත, 
එම ශා්ක ්මනම ්වඳ වී යා්ම් තර්ජ න යට මුහුණ පා සිටින සත්ව 
වි්ශ්ෂ ආරක්්ෂා ්කර ගැනී මට ්කඩි න මින පිය ්වර ගත යුතු බ්වත 
පරි සර සංවි ධා න ්වල නි්යෝ ජි ත යින , පරි සර විද්යා ඥ යින හා පරි
සර මාධ් ් ේ දීහු  ්පන්වා ්දති.   

ඔවුන පරි සර ඇමැ ති ්ව ර යා ් ගන ඉලලා ඇත්ත එම පාරි ස
රි්ක සම්පත, ්කපා දැමීම ්හෝ විනාශ කිරීම තහ නම් ්කර මින ගැසට් 
නි්ේ ද න යක් පළ ්කරන ්ලසයි.   

්ම් පිළි බඳ අ්ව ධා නය ්යාමු ්කළ ඇමැ ති ්ව රයා පරි සර සංවි ධා
න ්ව ලින ඉලලි මක් ්කර ඇත්ත ්වඳ වී යා්ම් තර්ජ න යට මුහුණ පා 
සිටින එම ශා්ක හා සත්ව වි්ශ්ෂ සම්බ නධ්ව තමනට ්කඩි න මින 
විස්තර ලබා ්දන ්ලසයි. එම ලැයි ස්තු්ව ලැබුුණු පසු අදාළ අංශ 
සමඟ සා්කච්ා ්කර එ්ස් ්වඳ ්ව යා්ම් තර්ජ න යට ලක්්ව ඇති 
ශා්ක ්මනම සත්ව වි්ශ්ෂ ද ආරක්්ෂා ්කර ගැනීම සඳහා ගැසට් 
නි්ේ ද න යක් පළ කිරී මට ්මනම අ්වශ්ය සංර ක්්ෂණ පිය ්වර ගැනී
ම ටත තමන පිය ්වර ගනනා බ්වට අමා ත්ය ්ව රයා ප්රතිඥා දී ඇත.     

බුද්ධිකරා ඉඹු ලරාන  

ශ්රී ලං්කා්ේ මුහුදු කූඩැ ලලන අප න යන 
ගම්මාන ්වැඩ පි ළි ් ්ව ් ළහි පළමු පිය ්වර ධී්වර 
අමාත්ය ඩගේලස් ්ේ්වා නනදා මහ තා්ගේ ප්රධා න
ත්ව ් යන පසු ගි යදා (14 ) ඉර ණ තිවු හිදී ආරම්භ 
විය.්මම මුහුදු කූඩැ ලලන ගම්මා නය ,ජනා ධි පති 
්ගෝඨා භය රාජ පක්්ෂ මහ තා්ගේ සං්ක ලප යක් ්වන 
ග්ාමීය ආර්ථි ්කය සං්ව ර්ධ නය කිරී්ම් ්වැඩ පි ළි
්්වළ අනු්ව රාජ්ය හා ්පෞේග ලි්ක ව්්ව සා ය ්ක

ත්වය යට්ත ක්රියා තම්ක ්ේ.  
මුලි්ක සමී ක්්ෂ ණ ය කින පසු මුහුදු කූඩැ ලලන 

්වගා කිරීම සඳහා මුහු්ේ අක්්කර 01 බැගින වු 
ජල ්්කාටස් පවුල 83ක් සදහා ඊ්ේ(14) දින ධී්වර 
අමා ත්ය ්ව රයා විසින ්්වන්කර ලබා දුන අතර 
කුඩා පැට වුන ්බෝ ්කරන (නර්සරි) මාළු ත්වාන 
සඳහා ,‘සුගනතී‘ සමා ග මට අක්්කර 10්ක මුහුදු 
්්කාට සක්ද ්්වන ්කර දීම සිදු විණි.

්මම ගින මුහුදු කූඩැ ලලන ්මට්රික් ්ටාන 56ක් 
අප න යන කිරී මට බලා ් පා ් රා තතු ්වන අතර, 

රුපි යල මිලි යන 123්ක ්වාර්ෂි්ක අාදා ය මක් බලා
්පා ් රාතතු ්ේ.්මම ව්ාපෘ තිය ව්ාපත කිරී
මට ග්ාමීය ආර්ථි ්කය සං්ව ර්ධ නය කිරී්ම් ජාති්ක 
්වැඩ පි ළි ් ්වළ යට්ත ්කට යුතු ්කරන බ්ව ධී්වර 
අමා ත්ය ්ව රයා කියයි.  

මුහුදු කූඩැ ලලන අප න ය නය තුළින වි්ේශ 
විනි මය ඉපැ යීම ඉලක්්ක ්කර ් ගන ආරම්භ ්කරන 
්මම ව්ාපෘ තිය සිය ඉලලීම මත ජල ජීවී ්වගා 
සං්ව ර්ධන අධි ්කා රිය (නැක්ඩා) විසින ස්කස් ්කර 
ඇති බ්වද ්මය එම ආය ත නය විසින හඳුනා ගත 

වි්ශ්ෂ ව්ාපෘ ති යක් ්වන බ්වද ඒ මහතා 
සද හන ්කරයි.ධී්වර රාජ්ය අමාත්ය 
්කංචන වි්ේ ් ස් ්කර මහතා ද ්ම් 
සම්බ නධ ් යන වි්ශ්ෂ උනන දු ්ව කින 
්කට යුතු ්කරන බ්වද  ඇමැ ති ්ව රයා කීය.   

ශ්රී ලං්කා ජල ජීවී ්වගා සං්ව ර්ධන 
අධි ්කා රි යට විශාල අතදැ කීම් රාශි යක් 
්මම ව්පෘ තිය සම්බ න්ධ ් යන ප්ව තින 
බ්ව ්පන්වා ්දන අමා ත්ය ්ව රයා සමාජ 
ආර්ථි්ක තතත්වය ගැන සැල කි ලලට 
ගනි මින ්ම්වැනි මුහුදු කූඩැ ලලන අප
න යන ගම්මා න යන ආරම්භ කිරී මට සිය 
අමා ත්යාං ශය  අ්වශ්ය ්කට යුතු ස්කස් 
්කරන බ්වද ප්ව සයි. ජාති්ක ජල ජීවී ්වගා 
සං්ව ර්ධන අධි ්කා රි්ේ සම්පුර්ණ සහ
්යෝ ගය හා අධී ක්්ෂ ණය යට්ත මුහුදු 
කූඩැ ලලන අප න ය නය ්කරන ප්රධාන 
සමා ග මක් ්වන සුගනතී ඉනට ර්නැ ්ෂ
නල පුේග ලි්ක සමා ගම සහ ඉර ණ තිේ 
මුහුදු කූඩැ ලලන ්වගා කිරී්ම් සංග මය 
හා එ්කතු වී ්කට යුතු කිරීම පිළි බ ඳ්ව සිය 
ප්රශං සා්ව හිමි ්වන බ්වද ඇමැති ්ේ්වා

නනදා කියයි.  
්මම අ්ව ස්්ා ්වට ධී්වර රාජ්ය අමා ත්යාං ශ්ේ 

්ල්කම් ජයනත චන්ර ් සෝම මහතා, කිලි ් නාචචි 
නි්යෝජ්ය ්පාලිස් අධි ්කාරී , කිලි ් නාචචි දිස්ත්රික් 
්ල්කම් ්ක්තී ස්්වරී මහ තමිය , නාරා ආය ත න්ේ 
සභා පති ,ජාති්ක ජල ජීවි ්වගා සං්ව ර්ධන අධි
්කා රි්ේ සභා ප ති ්ව රයා , කිලි ් නාචචි ප්රා්ේ ශීය 
්ල්කම්, කිලි ් නාචචි පලලි්ේ පිය තු මන ඇතුළු 
ධී්වර සංගම් නි්යෝ ජිත පිරි සක්ද සහ භාගී වූහ.    

්ේ්වානි ජය ති ල්ක මහ තමිය , රාජ ්කා රි යට එහා 
ගිය සමාජ ්වග කීම ඉටු ්කරන නිල ධා රි නි යක් බැවින 
ඇය ආරක්්ෂා කිරී මට ්කට යුතු ්කරන බ්ව පරි සර 
අමාත්ය මහිනද අම ර වීර මහතා ප්ව සයි.   

රජ යක් ්වශ ් යන අප ්කළ යුත්ත එ්වැනි නිල ධා
රින ධධර්ය ්වත කිරීම මිස ඔවුන අ්ක ර්මණ්ය කිරීම 
්නා්වන බ්වද ඇමැ ති ්ව රයා කීය.  

අමා ත්ය ්ව රයා ්මම අද හස් පළ ්ක්ේ තිස්ස ම
හා රාම විහා ර මහා ්ේවි පුර ශ්රී සම්බු ේධත්ව විහා
ර්ේ භීක්ෂු න්ව හ න්ස්ට අ්වශ්ය පානීය ජලය ලබා 
ගැනීම සඳහා ස්්ාපිත ්කළ ප්රති ් ලෝම ඔස්්මෝ

සිස් ජල පවි ත්ර ්ක රණ පේධ තිය ( RO 
Plant Reverse Osmosis water 
purification Machine) වි්වෘත 
කිරී්ම් අ්ව ස්්ා ්වට සහ භාගි ්්වමිනි. 
්මම යනත්ර්ේ ්වටි නා ්කම රුපි යල මිලි
යන 1.5ක් පමණ ්වන අතර ජින ් ස්න 
සමුහ ව්ාපා රය විසින මුරු ත්ත ට්ටු්ේ 
ආනනද හිමි යන ්ගේ ඉලලීම පරිදි එම 
යනත්රය ලබා දීමට පිය ්ව ර ් ගන ඇත.  

එහිදි අද හස් දැක්වූ ඇමැ ති ්ව රයා ්මම 
අද හස් ද දැක්වීය.  

‘්ේ්වානි ජය ති ල්ක මහ තමිය කියන්න 
තම රාජ ්කා රි යට එහා ගිය සමාජ ්වග
කීම ඉටු ්කළ නිල ධා රි නි යක්. ඇය මැදි

හත ්නා්ව නනට දාර ළු්ව ්කෘෘඩියා සිල නි්කා (පඩු 
්කරඳ) ශාඛය ්කපා දම නනට ඉඩ තිබුණා. නමුත ඇය 
්කළ මැදි හත වීම නිසා මුළු ්ලෝ්ක ් යනම ්වඳ වී ගිය 
එම ශා්කය ්ේරා ග නනට හැකි වුණා. රටට අ්වශ්ය 
්වන්න තමනට පැ්වරී ඇති ්වග කීම ්කැප වී ් මන ඉටු 
්කරන නිල ධා රින. රජ යක් ්වශ ් යන අප ්කළ යුත්ත 
එ්වැනි නිල ධා රින ධධර්ය මත කිරීම මිස ඔවුන අ්ක
ර්මණ්ය කිරීම ්නා්ේ. අද රාජ ්කා රිය ්ේ්ව ්කා රිය 
්ස් සළ්කා ්කට යුතු ්කරන රාජ්ය ්ස්්ව ්ක යන හිඟයි. 
එ්වැනි තතත්ව යක් තුළ ්ේ්වානී ජය ති ල්ක කියන්න 
රැ්ක ගත යුතු නිල ධා රි නි යක්.   

්ේ්වානි ජය ති ල්ක මහ තමි යට රාජ ්කා රි මය ්වශ
්යන කිසිදු ගැට ලු ්වක් ඇති ්වනනට අපි ඉඩ 
තියන්න නැහැ. පරි සර අමා ත්ය ්ව රයා ්වශ ් යන 
ඇය ආරක්්ෂා කිරී මට මා ්පනී සිටි න්වා. පරි ස
රය ආරක්්ෂා ්කර ගැනී මට ්කට යුතු ්කරන සෑම 
්්ක්නක්ම ්්වනු ් ්වන මා ්පනී සිටින බ්ව අ්ව ධා
ර ණය ්කර න්වා.  

 රාජ්ය ්ස්්ව ්කයා  තමන්ගේ ්ස්්වා ්කාලය තුළ 
තමන රට ්්වනු ් ්වන හා මහ ජ න තා්ව ්්වනු ් ්වන 
ඉටු ්ක්ේ ්ක්වර ්ස්්වා ්වක් ද කියා ඔවුන විශ්ාම යන 
විට සිතා බැලිය යුතුයි.   

රාජ්ය ්ස්්ව ්කයා තමනට පැ්ව රුණ රාජ ්කාරි ්වප
ස රි ් යන එහා ්ගාස් සමාජ ්වග කී මක් හා යුතු ්ක
මක් ්ලස ්කට යුතු ්කළ යුතුයි. සමා ජය තුළ අග යනු 
ලබන්න එ්වැනි නිල ධා රීන. පරි සර අමා ත්යාං ශ යට 
අනු බේධ ආය තන යට්ත ්ස්්වය ්කරන නිල ධා රීන 
විශාල පිරි සක් ඉනන්වා. ඔවු න්ගන විශාල පිරි සක් 
තමනට පැ්වරී ඇති රාජ ්කා රිය ඉතා ්හාඳින ඉටු 
්කර න්වා. නමුත සුළු පිරි සක් ඉනන්වා තම රාජ ්කා
රි ය ්වත හරි හැටි ඉටු ්නා්ක රන. ්බා්හෝ අ්ව ස්්ා ්වල 
ගැටලු පැන නගින්න එ්වැනි නිල ධා රින නිසායි.   

්වන සංර ක්්ෂණ නිල ධා රි නි යක් ්වශ ් යන ්ේ්වානි 
ජය ති ල්ක මහ තමිය තමන්ගේ රාජ ්කා රිය ඉතා මත 
්හාඳින ඉටු ්කළ බ්ව මම පිළි ග නන්වා. ඔක්සි ජන 
්කනන දැයි සම හර ්ේශ පා ල න ඥ යන අසන විට ඇය 
නිර්භ ය්ව ඒ ගැන අද හස් පළ ්කළා. ්ක්ඩා ලාන පරි
ස රය ආරක්්ෂා ්කර ගැනී මට ඇය නිර්භී ත්ව ඉදි රි පත 
වුණා ්ව්ගේම දාර ළු්ව පඬු ්ක රඳ ශාඛය ආරක්්ෂා ්කර 
ගැනී ම ටත ඇය ඉදි රි පත වුණා. ර්ට් ජන තා්ව විසින 
එ්වැනි නිල ධා රින ආරක්්ෂා ්කර ගත යුතුයි. ඒ නිසා 
පරි සර අමා ත්ය ්ව රයා විදි යට මම එම නිල ධා රි නි ය්ව 
ආරක්්ෂා කිරී මට සෑම විටම ඉදි රි පත ්්වන්වා යැයි ද 
අමා ත්ය ්ව රයා ්වැඩි දු ර ටත පැ්වැ සීය.

්පාදු ජන ්පර මුණ ්වශ ් යන රටට ්වැරැ ේදක් වීමට කිසි දින්ක ඉඩ 
්නාත බන බ්ව ශ්රී ලං්කා ් පාදු ජන ් පර මුණ තරුණ සංවි ධා න්ේ බුේධි්ක 
වික්ර මා දර මහතා සඳ හන ්ක්ේය.   

ගාලල අක්මී මන ප්ර්ේ ශ්ේ පසු ගි යදා පැ්වති ජන හමු ්ව ්කදී ඒ මහතා 
්ම් බ්ව පැ්ව සීය.   

එහිදී ්වැඩි දු ර ටත අද හස් දැක් වූ බුේධි්ක වික්ර මා දර මහතා :   
ඔබ ටත මටත ්ම් බඩු මිල ්හාඳ ටම දැ්න න්වා. හැබැයි මත්ක තියා

ගනන යහ පා ලන ආේඩු්ව තිබුණා නම් අපට ්කනන ්න්ම් ්ල්ව 
්කනන ්වත හම්බ ්්වන්න නෑ. සා්ප ක්්ෂ්ව හිතනන පහු ගිය අවු රුදු 
ප්ේ වු්ේ ්මා්කක්ද.දැන අපට ්්වලා ති්යන්න ්මා්කක්ද කියලා. 
ඒ ්ව්ගේම, ආේඩු්ව අති විශාල ්වැඩ ්්කාට සක් ්කරල ති්බ න්වා. භාේඩ 
24 ්ක මිල ස්්ා්වර ්කරල ති්බ න්වා. ්පාදු ජන ්පර මුණ විදි යට ්ම් රටට 
්වැරැ ේදක් ්්වනන ්ක්ව දා ්වත ඉඩ තියන්න නෑ.   

බැසිල රාජ පක්්ෂ මහතා ්පාදු ජන ්පර මුණ ආරම්භ ්කරන විට, දිලුම් 
අමු ණු ගම, ලලිත ගම්ලත සහ නලිනද රණ සිංහ ඇතුළු තරුණ ්කේඩා
ය මට ්වග කීම් පැ්ව රුණා. හැ්මෝ ටම ගැට ලු ්වක් තිබුණා අලුතම පක්්ෂ
ය ්කට එ්කතු ්්වලා එම පක්්ෂය ජය ග් හ ණය ්කර ්වනන පුළු ්වන ්ේවිද, 
තරු ණ යනට යමක් ලැ්ේවි ද කියලා. නමුත අද ් ්වන ් ්කාට ඒ තතත්වය 
්්වනස් ්්වලා. ඒ ගැන ආඩ ම්බ ් රන ්කතා ්කරනන පුළු ්වන තතත්ව ය
්කට පත්්වලා. තරු ණ යන විදි හට අපට නැගී සිටිනන පුළු ්වන තතත්ව
ය ්කට පත්ව ති්බ න්වා.   ්වැවිලි ්කර්මානත ඇමැති ධ්වද්ය ර්ම්ෂ පති
රණ, පාර්ලි ් ම්නතු මන්රී ඉසුරු ්දාඩං ් ගාඩ මහ ත්වරු ද, ප්රා්ේ ශීය 
්ේශ පා ල න ඥ්යෝ රැසක් ද ්ම් අ්ව ස්්ා ්වට සහ භාගී වූහ. 

සුභරා ෂිණී ගේනරා නරා යක  

සබුේධි ්ක්ව ් යන ග්ම් පාස ලට ්තමා්ව 
යට්ත ආරම්භ ්කරන ලද “NLSL සබුේධි 
්පාතගුල” හම්බ න්තා ටින ආරම්භ ්කරනු 
ලැබීය.  

“කිය වීම සහ ක්රීඩා්ව යහ පත මිනි සකු බිහි 
්කරයි..“ යන න්ව සං්ක ලපය හඳුන්වා ්දමින 
සබුේධි ්ක්වය ක්රියා තම්ක ්කරන “NLSL 
සබුේධි ්පාතගුල” හම්බ න්තා ටින පසු ගි
යදා ආරම්භ විය.  

ඒ හම්බ න්තාට උඩ ම ලල මහා විද්යා ල
්ේදී හු්ව මාරු පුස්ත ්කා ලය ආරම්භ ්කර මිනි. 
සියරා ් ක්බලස් සමා ග්ම්  අනු ග් හ ් යන සහ 
හම්බ න්තාට මහ නගර සභා්ේ  සත්කා ර්ක 
දාය ්ක ත්ව ් යන එක් ්්වන ්මම ්වැඩ ස ට හ
නට පුමුඛ සංවි ධාන ශක්තිය ලබා ්දන්න 
ශ්රී ලං්කා ජාති්ක පුස්ත ්කා ලය (NLSL) යි.   

්වැඩ ස ට හ්න ප්රධාන ්දසුම ජාති්ක ක්රීඩා 
විද්යා ය ත න්ේ අධ්ක්්ෂ ජන රාල ධ්වද්ය 
ලාල ඒ්ක නා ය්ක මහතා සහ ශ්රී ලං්කා ජාති්ක 
පුස්ත ්කා ල්ේ සහ ්කාර අධ්ක්්ෂ මිහිර අර
විනද මහතා සිදු ්කළ අතර, විදු හ ලප තිනි  පී. 
අමාලි එරං ගි්කා මහ තමි ය්ගේ ප්රධා න ත්ව
්යන නිසි ්සෞඛ්ය මාර්්ගෝ ප ් ේ ශ යනට 
අනු්ව පැ්වැති ්මම ්වැඩ ස ට හ නට ප්රධාන 

ආරා ධිත අමුතතා ්වශ ් යන එක් වූ්ේ හම්බ
න්තාට නග රා ධි පති එරාේ ප්රනානදු මහ
තාය.  

්ම් අ්ව ස්්ා ්වට හම්බ න්තාට ්්කාට්ඨාස 
අධ්ා පන අධ් ක්ෂි්කා ප්රාර්්නා ජය සූ රිය 
මහ තමිය ඇතු ළු්ව පාසල දරු දැරි යන සහ 
ඔවුන්ගේ  මාපි්යෝ ද  එක්්ව සිටි යහ.  

“NLSL සබුේධි ්පාතගුල” හු්ව මාරු 
පුස්ත ්කාල සං්ක ලපය පද නම් ්කර ග නි මින 
ක්රියා තම්ක ්වන නව් තා ්ව ් යන යුත කිය
වී්ම් සහ නිර්මා ණා ශී ලි ත්වය ්වර්ධ නය 
කිරී්ම් ් පෞරු්ෂ සං්ව ර්ධන ්වැඩ ස ට හ නකි. ඒ 

යට්ත ් තෝරා ගනනා පාස ලක් ආශ්රි ත්ව හු්ව
මාරු පුස්ත ්කා ල යක් පිහි ටු වීම සහ පුස්ත්කාල 
සාමා ජි ්ක යින සඳහා කිය වී්ම් සහ නිර්මා
ණා තම්ක ්වැඩ මුළු පැ්වැ තවීම ප්රධාන ්වශ
්යන සිදු ් ්ක්ර්. සාමා ජි ්ක යින්ගේ නිර්මාණ 
ඇතු ළත ්කෘති යක් ප්ර්කා ශ යට පත කිරීම ද 
්මම ව්ාපෘ ති ් ේදී සිදු ්්ක ් රනු අැත. පහත 
්ායා රූ ප්ේ දැක්්්වන්න සබුේධි හු්ව
මාරු පුස්ත ්කා ලය සඳහා පරි ත්යාග ්්කරුණු 
්පාත නග රා ධි පති එරාේ ප්රනානදු මහතා 
විසින විද්යා ලීය විදු හ ලප ති නි යට භාර දුන 
අ්ව ස්්ා්වයි.

රතන සිරි පති රණ - රක්ෂණ ශ්රියන්්ත  

ශ්රී ලං්කා යුද හමු දා්ව විසින පසු ගිය 12 දා ආරම්භ ්කරන ලද 
හර්ම තාන ක්්ෂත්ර පුහුණු අභ්ා සය යාප නය මයි ලඩි ප්ර්ේ ශ ් යන 
ආරම්භ ්්කරිණි.්මම අභ්ා ස්ේ ප්රධාන අර මුණ ්වන්න නුදු
්ර්දී මාලි රාජ්ය්ේ 'ගා්ඩෝ'ප්ර්ේ ශ්ේ ස්්ාන ගත කිරී මට නිය මිත 
සංග්ා මි්ක ප්ර්වා හන රාජ ්කාරී සාර්් ්ක්ව ප්වත්වා ගැනී්ම් අර මු
ණිනි. ඒ සඳහා සහ භා ගී ්වන යුද හමුදා භට පිරි ස්්ව ලට ප්රා්යෝ ගි ්ක්ව 
පුහු ණු ්වක් ලබා දී මයි.්ම් අභ්ා සය සඳහා යාප න්ේ සිට මින්න
රිය දක්්වා ්තෝරා ් ගන ඇත්ත මාලි රාජ්ය්ේ 'ගා්ඩෝ' ප්ර්ේ ශය 
ද ඊට ්බ්හ වින සමාන භු වි්ෂ මතා ලක්්ෂණ පැ්ව තීම ්ේතු ් ්වනි.  

පසු ගිය 12 දා යාපන මයි ලඩි ප්ර්ේ ශ ් යන ආර ම්භ වුණු ්මම 
සංග්ා මි්ක අභ්ා සය 16 දින දක්්වා පුරා දින 05 පැ්වැ තවිණි.මාලි 
රාජ්ය්ේ රාජ ්කාරි සඳහා සහ භා ගි වී මට නිය මිත ගජ බා ් ර ජි ් ම්
නතු්ේ මූලි ්ක ත්ව ය  ය ට ් ත  ස නනා හ ස නන ේධ  බ ළ ්කාය, ඉංජි ් න
රු  ් ර ජි ් ම් නතු්ව, සංඥා බළ ්කාය, යානත්රි්ක පාබල ්රජි ් ම් නතු්ව, 
ඉංජි ් නරු ් ස්්වා බළ ්කාය, යුද හමුදා ් ස්්වා බළ ්කාය, ධ්වද්ය බළ
්කාය, යුේ්ධෝ ප ්ක රණ බළ ්කාය, විදුලි හා යානත්රි්ක ඉංජි ් නරු බළ
්කාය, ්පාලිස් ්ස්්වා බළ ්කාය සහ යුද හමුදා ්පාදු ්ස්්වා බළ ්කාය 
නි්යෝ ජ නය ්වන පරිදි නිළ ධා රීන 20 ක් හා ්සසු නිළ යන 223 ්ක 
භට පිරිස් ප්රමා ණ යක් සහ භාගී වී සිටි යහ.  

්මම සංග්ා මි්ක ර් ් පළ පා ලි්ේ ගමන මග ්වන්න මයි ලඩි,්පදු
රු තු ඩු්ව,නාගර් ්්කෝවිල,්්වතත ල යි ් ක්නි,පර නතන,විශ්ව
මඩු,පුදු කු ඩී රිපපු,මුල තිේ,නයාරු,්වැලි ඹය,පද විය,පුලමු්ේ,තාවුල 
්වැ්ව,්ගෝම ර න්ක ඩ ්වල,්රී මළය,කිනනියා,මුතූර්,්ස්රු  ,්කනද
්කාඩු,පුල ති සි ගම,්පා්ළා නන රු්ව,ගිරි ත්ල හරහා මින්න රිය 
පාබළ පුහුණු මධ් ස්්ා නය දක්්වාය.්මම ගමන මාර්ග්ේ දුර 
කි්ලෝ මීටර් 457.2 කි.එ්ස්ම ්මම සංග්ා මි්ක ප්ර්වා හන අභ්ා ස
යට අණ ් දනු ලබන්න ගජබා ්රජි ් ම් නතු්ේ ලුති නන ්කර්නල 
බී.ඒ.ඩී.එන.්ක්.බුල තසිං හල ්වන අතර ්ද්වැනි අණ ්දන නිළ
ධා රියා ්වන්න ශ්රී ලං්කා සනනාහ සනනේධ බළ ්කා්ේ ්ම්ජර් 
ලසනත උඩ ් ග දර විසිනි.සංග්ා මි්ක ර් ්පළ පා ලිය සඳහා 
සනනේධ ර් (06) ක් යුනි බෆල ර් (06) ක් භාේඩ ප්ර්වා හන ර් 
(19) ක්ද ඇතු ළු්ව යුද හමුදා ර් 47 ක් එක්්කර තිබිණි.  

වි්ශ ්ෂ ් යනම ්මම සංග්ා මි්ක ප්ර්වා හන රාජ ්කාරී ශ්රී ලං්කා යුද 
හමු දා්ව 2017 ්වස්ර් සිට ්ම් දක්්වා මාලි රාජ්ය තුළ අඛ ේඩ්ව සිදු 
්කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා ශ්රී ලං්කා යුද හමුදා පාබල හමු දා්ව හා 
විජ ය බාහු පාබල ්රජි ් ම්නතු නි්යෝ ජ නය ්කරන රණ වි රු ්වන 
සහ භාගී වී ඇත.    

මුහුදු කූඩැ ල්ලන් වගා වට 
මුහුපේ අක්ක රය බැගින් 

පවන්්කර පෙයි

ෙරි සර සංර ක්ෂ ණ යට 
පිය වර ගන්්න

පොදු  ජ්න පෙර මුපේ 
ඉංජි පන්රු සංග ම පයන් වැඩ පි ළි  පව ළක

සබුේධි පොත්ගු්ල හමබ න්පතා ටට

ශ්රී ්ලං්කා යුෙ හමු දාව  
වාර්ෂි්ක හර්ම තාන් 

කපෂේත්ර පුහුණුව අර ඹයි

ජ්න තා වට වර ෙක සිදු වීමට 
පොදු ජ්න පෙර මුණ 
ඉඩ තියන්පන් ්නෑ

සාමාන්ය පෙළ ලිය්න 
සිසුන්පගේ අ්න න්ය තාව 

සහ ති්ක කිරී මට ලිපි යක

ඇමැති හා 
පරි ස ර වේ දීන් සාකච්ාවක

මාෙ ්ල ගම විදු හ ලව්ල 
ෙළමු වසර ෙටන් ගනී්

දුෂකර ප්රවේ ශ වල ගුරු සිසු දැනුම යාව තකා ලීන කිරී මට

වපාදු ජන වපර මුණ තරුණ සංවි ධා නවේ 
බුේධික වික්ර මා දර

ෙඬු ්කරඳ ශා්කය සුරැ කී මට නිර්්භය වූ නි්ල ධා රීන් සුරැ කීම 
රජපේ වග කීමක - පරි සර ඇමැති මහින්ද අම ර වීර

විහාර මහා පේවි පුර ශ්රී සමබු ේධත්ව විහා රපේ 
ස්ාපිත ප්කරුණු ප්රති ප්ලෝම ඔසපමෝ සිස 

ජ්ල ෙවි ත්ර ්ක රණ ෙේධ තිය සඟ සතු ප්කපරයි

අමාත්යමහින්්දඅමරවීරමහතාජලපිරිපහදුඒ�
�්වි්වෘත�ළඅයුරු

නුවන් ගහට්ටි ආ රච්චි  

්ම්වර අධ්යන ්පාදු සහ ති්ක පත්ර (සාමාන්ය ්පළ) විභා ග යට 
්පනී සිටින අ්ප ක්්ෂ ්කයනට එම විභා ග යට ්පනී සිටී මට පම
ණක් තම අන න්ය තා ්වය තහ වුරු කිරී්ම් ලිපි යක් නිකුත ්කර ඇති 
බ්ව පුේග ල යන ලියා ප දිංචි කිරී්ම් ්දපා ර්ත ් ම් නතු්ේ ්්කාම සා
රිස් ජන රා ල්ව ර යා ඊ්ේ(15)පැ්වැ සීය.  

ර්ට් පැ්වති සහ ප්ව තින ් ්කාවිේ ්වසං ගත තතත්වය ් ේතු ් ්වන 
අධ්ා පන ්පාදු සහ ති්ක පත්ර(සාමාන්ය ්පළ)විභා ග යට ්පනී 
සිටින සිය ලුම ආ්ප ක්්ෂ යනට ජාති්ක හැඳු නු ම්පත නිකුත කිරී මට 
්නාහැකි ්වන නිසා ්ම්ස් තම අන න්ය තා ්වය තහ වුරු කිරී්ම් 
ලිපි යක් නිකුත කිරී මට පිය ්වර ගත බ්වත එම ්දපා ර්ත ් ම් නතු්ේ 
්්කාම සා රිස් ජන රාල වියානි ගුණ ති ල්ක මහතා කී්ේය.  

ඊට අදාළ ලිපි ප්රා්ේ ශීය ්ල්කම් ්කාර්යා ල්ේ පුේග ල යන ලියා
ප දිංචි කිරී්ම් උප ්කාර්යාල ්්වත ලබා දී ඇති බ්වත විදු හ ලප ති ්ව
රුන හරහා එම අන න්ය තා ්වය තහ වුරු කිරී්ම් ලිපි විභා ග යට ් පනී 
සිටින අ්ප ක්්ෂ ්කයනට ලබා දිමට ්කට යුතු ්කරන බ්වත සඳ හන 
්කරන ගුණ ති ල්ක මහතා අධ්යන ්පාදු සහ ති්ක පත්ර සාමාන්ය 
්පළ විභා ග යට ්පනී සිටින අ්ප ක්්ෂ ්කයනට ්හෝ ඔවුන්ගේ  
මාපි යනට ප්රා්ේ ශීය ්ල්කම් ්කාර්යා ල යට ්ගාස් අන න්ය තා ්වය 
තහ වුරු කිරී්ම් ලිපිය ලබා ගැනී මට හැකි බ්වත පැ්වැ සීය.
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2021 ෙපබරවා� 16 අඟහ�වා�

‘කැ�� �� උ� නය’ ළමා �� 
ෙරාපණ ජා�ක වැඩ ස ට හන ජනා �-
ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� 
ප්රධා න �ව ෙය� ඊෙ� (15) ෙපර ව �ෙ� 
ග�ෙපාළ අට බාෙ� �ම ල ධ�ම ජා�ක 
පාස� �� ෙ�� ආර�භ ෙක��. සෑම 
වස ර කම පළ� වැ� ෙ�� යට �� ෙසන 
ද� �� ය� සං�ාව �� ල�ෂ පන-
�ද හ ස කට ආස�න ෙහ�� ඔ�� ප�-
ස ර යට ආද රය කරන �ර වැ � ය� බවට 
ප� ��ම සහ “ෙසෟභා �ෙ� ��ම” 
හ��වා �� �ර සර ප� සර ප්ර� ප �� යට 
අ�ව අනා ගත පර � රට �ර ��ත ප� සර 
ප�ධ � ය� �යාද ��ම වැඩ ස ට හෙ� 
අර � ණ�.  

ජනා � ප � ව රයා සහ මැ� ඇමැ �-
ව�� ද� ව� සමඟ එ�ව පැළ ෙරාප-
ණය කර �� “කැ�� �� උ� නය” 
වැඩ ස ට හන ආර�භ කළ අතර සංෙ�-
තා �ම කව ද� ව� අතර පැළ ෙබ� �ම 
ජනා � ප � ව රයා අ�� �� ෙක��.  

ෙපාත ප තට ෙයා�ව �භාග මාන � ක-
�ව යක ප� වන ��� වගා වට උන�� 
කර � ෙම� යහ ප� මාන � ක �ව ය� ඇ� 
��ම ෙ� සංක �පෙ� අෙ� �ෂා ව යැ� � 
හා ධා�, කාබ �ක ආහාර, එළ ව�, පල-
��, ���, �� හා අ�තා ප� වගා ප්රව-
�ධන, �ජ ��පා දන හා උස� තා�ෂ-
�ක කෘ� ක�ම රා� ඇමැ� ශ��ද්ර 
රාජ ප�ෂ මහතා පැව �ය.  

කෘ� ක�ම සහ අ�ා පන අමා �ාංශ 
එ�ව වැඩ ස ට හන �යා වට නංව�. අද 
ඇර �� “කැ�� �� උ� නය” වා��-
කව ඉ� � යට ය�. වසර 05� ගත වන 
�ට ෙකා�, ෙද�, ෙපා�, අඹ ඇ�� පැළ 
ල�ෂ 17� ද� ව�ෙ� අ� �ෂ ණ ෙය� 
ප� ස ර යට එ� ��ම රජෙ� ඉල �ක ය�. 
නාග �ක ද� �� ය�ට තම ප්රෙ� ශ ව ලට 
ගැල ෙපන �ඩා ප්රමා ණෙ� ශාක සහ 
ෙගව� ර�ත �වා ස වල ප�ං� ද� ව�ට 
බ� �ගත පැළ ය� ලබා ෙද�.  

පැළ ෙබ� �ම කෘ� ක�ම රා� අමා-
�ාං ශය ම�� ෙකෙරන අතර, ෙගා� ජන 
ෙ�වා ෙදපා �ත ෙ� ��ෙ� කෘ� ක�ම 
ප�ෙ� ෂණ �ල ධා �� ම�� වා�� කව 
ද�වා සහ පැළය �� බඳ වා�තා ව� 
සැක � මට ද සැල �� කර ඇත.   

2021 වසෙ� පළ� ෙ�� යට ද�-

ව� ඇ� ළ� ��ම සංෙ� ත ව� කර �� 
ජනා � ප � ව රයා අට බාෙ� �ම ල ධ�ම 
�� ල යට ඇ� ළ� වන ද� ෙව �ෙ� 
නම �යා ප �ං� ෙකාට පාස� ෙලා� සට-
හ� ෙපාෙ� සට හ න� තැ�ය.  

ම�ම පළා� අ�ා පන ෙදපා �ත ෙ�-

��ව ෙකා�� අර � ද ලට �� කළ ��-
ය� ල�ෂ 63ක �ද ලට අ�ළ ෙච�පත 
ආ�� කාර ල�� �. ගමෙ� මහතා 
ජනා � ප � ව රයා ෙවත භාර ��ෙ�ය.   

ෙකා�� අර � ද ලට �ය මා�ක වැ�ප 
ප� �ාග කළ �� ව �� �ෙද ෙන �-

ටද  ෙම�� ප්රශංසා සහ �ක ප� ප්ර� නය 
ෙක��.   

ජනා � ප � ව රයා අට බාෙ� �ම ල ධ�ම 
ජා�ක පාස ලට පැ� �ම ගැන ෙගෟරව 
ද�ව �� �� හ �ප� �පහ ෙසා� �තර 
��ෙයා, ආචා�ය ම�ඩ ලය සහ ද� ව� 

සමඟ එ�ව උප හාර �� ණ ය� �� ගැ-
��හ.  

2021 වස රට �ම ල ධ�ම ජා�ක 
පාසෙ� පළ � වැ� ෙ�� යට ඇ� ළ� 
වන ��� සහ �� නායක නා� කා-
ව� සමඟ ජනා � ප � ව රයා ඇ�� මැ� 

ඇම � ව � ස�හ ඡායා � ප ය ක ටද ෙප� 
�� යහ.   

�� ලෙ� ඉෙග �ම ලැ� අ��ක 
ඉෙ� ෂා� තමා �� ව මට නැ� ජනා �-
ප �ෙ� �ව එ�මා ෙවත �� ගැ �� මද 
ෙම�� �� ෙක��.  

‘කැ�� �� උ� නය’ 
ග�ෙපාළ අට බාෙ� �ම ල ධ�ම  
ජා�ක පාස� �� ෙ��
ජන ප� අ�� ඇරෙ�

ගම කට ෙ�වය කර නවා න�   
ෙ�වය සපයන �ථානය   
ෙහාඳ ත��වෙ� ��ය ���  

ෙ�වෙ� �ණා�මක බවට වැඩ කරන තැන බල පා නවා   
ෙ�� වල ප්රාෙ� �ය සභා බ� කා�ය ෙගාඩ නැ ��ල �වෘත කර �� අග මැ� �ය�

ම��ද අ� �ෙග දර   

ගම කට ෙ�වය කර නවා න� ඒ ෙ�වය 
සපයන �ථානය ද ෙහාඳ ත��වෙ� පැව-
�ය �� බව අග මැ� ම��ද රාජ ප�ෂ මහතා 
ප්රකාශ කර�. ෙ�ව ෙ� �ණා�මක භාවයට ද 
ෙ�වය කරන �ථානය බල පාන බව ෙප�වා 
ෙදන ඒ මහතා ෙ� �සා ෙහාඳ ප� ස රය �ට 
තම ෙ�වාව කර�න �� ව �කම �ෙබන බවද 
ෙ�වය ලබා ග�නා තැනැ �තා ට� එ�� පහ-
� ව� වන බවද සඳ හ� කර�.   

අග මැ � ව රයා ෙ� බව සඳ හ� කෙ� අ� න-
ව ෙය� ඉ� කළ ෙ�� වල ප්රාෙ� �ය සභා බ�-
කා�ය ෙගාඩ නැ ��ල �වෘත ��ෙ� අව �ථා-
වට එ�ෙව ��. �� ය� ෙකා� 14ක �ය ද ෙම� 
ඉ� කර �ෙබන ෙගාඩ නැ ��ල මහ� හත ර �� 
සම ��ත ෙව�.   

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

��ඝ කථා �ප ය කට ඔබ ඇ� �ක� ��නා. 
�ය�න �ව මනා �ය� ෙ� අෙ� ඇමැ �� 
��වා. ඒ ෙකෙ� ෙවත� ෙ� ෙ�� වල ප්රාෙ�-
�ය සභා බ� කා�ය ෙගාඩ නැ ��ල �වෘත 
කර�න අව �ථා ව� ලැ�ණ එක ගැන මම 
ස�ෙතාෂ ෙවනවා. අ� ගම කට ෙ�වය කර-
නවා න� ඒ ෙ�වය ලබා ග�නා තැන ෙහාඳට 
�ෙය�න ඕනෑ �යා� අ� ��වාස කර�ෙ�. 
ෙ�ව ය� කර�න ෙ�වය කරන �ථානය 
බල පා නවා. අද සභා ප �ට නව ෙගාඩ නැ �-
�ල� ලැ� �ෙබ නවා. ෙම� එන ජන තා වට 
�ණ� ඉ�න තැන� �ෙය නවා. ඒ �සා ෙහාඳ 
ප� ස ර යක ඉඳ ෙගන තම ෙ�වය කර�න ෙම� 
ෙ�ව ක ය�ට �� ව �කම �ෙබ නවා. ෙ�වාව 
ලබා ග�නා තැන �තා ට� ඒ පහ �ව ලැෙබ-
නවා.   

ෙ� වෙ� සභා ප � ව ර ය� ගැන අ� 
ස�ෙතාෂ ෙවනවා. ෙමාකද තම�ට රජ-

ෙය� සහ අෙන �� 
අංශ ව �� ගත හැ� හැම උද �ව�ම අර ෙගන 
තම ප්රෙ� ශය සංව �ධ නය කර�න ඇමැ �ලා, 
ම�� � ම�ලා සමඟ එක � ෙවලා ෙම�මා 
කට �� කර �ෙය නවා. අ� අද ෙවන ෙකාට 
ආ�� බලය අර ෙගන අ� � �ද� වෙ� ෙක� 
කාල ය�. ඒ කාල ෙය �� මාස හත ර� වෙ� 
තම� ආ��ව කර�න �� ව� �ෙ�. අෙන� 
කාලය ගැන ප� �ය කාලෙ� ��� ත��වය 
ගැන අ� � ෙව� �ය�න අව� නැහැ.   

ෙකෙ� ෙවත� අද �ෙ� ෂ ෙය� නග ර යට 
වඩා ගම �� බ ඳව කට �� කර�න අ� �ය� 
ෙදනා මහ�� ෙවනවා. 

ගමට නග රෙ� �ෙබන පහ � ක� ලබා �ම 
අෙ� වග � ම� හා �� ක ම�. ඒ කා�ය අ� 
ඉ� කර නවා. ෙකෙන �ට ව�ර �ක, �� �ය, 
මහා මා�ග ලබා ෙද�න �� ව �න� �ය� 
කට � � ව �� ගම� ��� කර�න �� ව �කම 
�ෙය නවා. එම �� පළා ත� ��� කර�න 
�� ව �කම �ෙබ නවා. ඒ කා�ය භා ර යට අප 
��තැන � කට �� කර නවා.   

�ෙ� ෂ ෙය� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ ජනා �-
ප � ව රයා පැය 15� �තර වැඩ කරන නාය ක-
ෙය�. ඇ�ත �ය�න ඕනෑ. එ�චර න� මම 
වැඩ කර�ෙ� නැහැ. න�� එ�මා ඉඳ ෙගන 
ෙ� �ය� ආය තන ගැන, පළා� පාලන ආය-
තන ගැන, අව ෙබා ධ ය� ඇ�ව තම� තම�ෙ� 
වැඩ � � ෙවළ ඉ� � යට �යා �මක කර�ෙ�. 
ඒ �සා අ� ඉ� ප්රෙයා ජ නය ග�න ඕනෑ. 
ආ�� ව� �� � වලා ඒ ආ�� ෙව� �� ව� 
තර� ප්රෙයා ජ නය ගැ�ම ජන තාව ස� වග �-
ම� ෙලස මම ද� නවා. එෙහම නැ�ව ඇමැ �-
ව� ප� කරලා, ම�� ව� ප�ක රලා, සභා ව� 
ෙගාඩ න ඟලා, ම�� ව� ප� කළා. �� අපට 
වැෙ� ෙකෙර� �යා පැ�ත කට ෙවලා ඉ�න 
�ෙයා� ඉ� පළා තට වෙ�ම තම �ට� පා�-
ව� ෙව�ෙ�.   

ඒ �සා තම� ප� කරන ම�� ව රයා, තම� 
ප� කරන සභා ප � ව රයා, තම�ෙ� ෙ�ශ පා-
ලන නාය ක ය� ෙලස ප�ක ර ග �තාට ප� 
ඔෙ� වග �ම තම� ඔ� ෙග� ෙහා ඇය ෙග� 
ප්රෙ� ශ යට ඔ�� ලවා වැඩ ක රවා ගැ�ම. එය 
කර ගැ�ෙ� අ� �ය ඔබට �ෙය නවා. 

ඒ අ� �ය ඔබ පා��� කර� �යන ��වා-
සය අපට �ෙබ නවා. තම�ෙ� පළාත ��� 
�ෙණා� තම� අවට �ෙබන අෙන� පළා� 
��� කර�න �� ව� ෙව�ෙ�. ඔබ �ය� 
ෙදනා ටම �බ අනා ග ත ය� ෙ�වා.   

රා� ඇමැ � ව �� වන �ය� �ශා�ත, 
ජය�ත සම ර �ර, පා�� ෙ��� ම�� ව �� 
වන අ�ප ප�� ෙව�, සං�ව එ� � මා�න, 
ම�ජා� ෆ��, බ�නා �ර පළා� �ට� මහ 
ඇමැ� ඉ�ර ෙ�ව �ය, ෙ�� වල ප්රාෙ� �ය 
සභාෙ� සභා ප� ෙ�නක �ම ල ර�න ඇ�� 
ප්රාෙ� �ය සභා ම�� ව � හා ප්රෙ� ශ වා �� ��-
ස� ෙ� අව �ථා වට එ�ව �� යහ.   
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අනුරාධපුරමධ්යමවිශේෂ-බී.එම්.විශේසුරිය

නිර�ෝධායනනීතිඋල්ලංඝනයක�මින්කට
යුතුකිරීරේ ර�ෝදනාවට අනු�ාධපු� මහවීදිරේ
පිහිටිමූල්යසමාගමකකළමනාකාරීතවයටසහ
පාසලගුරුව�යකුටඑර�හිවඅනු�ාධපු�මරේ
ස්ත්ාතඅධික�ණයහමුරේනඩුපව�නබවඅනු
�ාධපු� මූ්ස්්ාන රපාලිසිරේ විවිධ පැමිණිලි
අලංශයපවසයි.
අනු�ාධපු� මහ නග� සභාරේ නාගරික
රකාමසාරිස්රුවන්විරේසිලංහමහතාවිසින්අනු
�ාධපු� මූ්ස්්ාන රපාලිසිරේ ස්්ානාධිපති
ප්රධානරපාලිස්පරීක්ෂකඊ.එේ.සලංජීවමහනාම
මහතාට සිදු ක� තිරබන පැමිණිල්කට අනුව
විමරශනආ�ේභවීතිරේ.
රකාවිඩ්ර�ෝග්ක්ෂණරපන්නුේක�මින්සිටි
රස්වකයන් පිරිසකආයතන රස්වරේ රයාදව
මින්ඔවුන්ප්රතිකා�සඳහාරයාමුරනාක�හිතා
මතා නිර�ෝධායන නීති උල්ලංඝනය කිරීරේ
ර�ෝදනාවටඅදාළමූල්යසමාගරේකළමනාකා
රීතවයඅතඅඩලංගුවටරගනඅධික�ණයටඉදිරි
පත කිරීමට නියමිත බව මූ්ස්්ාන රපාලිසිය
පවසයි.
එරමන්මඅදාළආයතනරේරස්වයකළසිය

බිරියටරකාවිඩ්වැළඳීඇදදයන්නතහවුරුකිරී
මටපීසීආරපරීක්ෂණසිදුක�නිරවරස්�ඳවා
තිබියදීඇරේසැමියාවූපාසලගුරුව�යකුහිතා
මතා රස්වයට වාරතා කිරීරමන් සහ අමත�
පන්ති පවතවමින්නිර�ෝධායනනීති උල්ලංඝ
නයකළබවරපාලිසියපවසයි.
ඒ අනුව �ජයට විශා් අ්ාභයක සිදු කිරීම
සහපාසලදරුවන්ඇතුළුවිශා්පිරිසකරකාවිඩ්
ආශ්රිතයන්බවටපතකිරීමනිසානීතිමයක්රියා
මාරග ගන්නා බව රපාලිසිය පැවැසුරේය. රේ
සේබන්ධරයන් අනු�ාධපු� මූ්ස්්ාන රපාලි
සිරේවිවිධපැමිණිලිඅලංශරයන්කළවිමසීමකදී
එම අලංශරේ උසස් නි්ධාරියකු කියා සිටිරේ
රකාමසාරිස්ව�යාරේ පැමිණිල්ට අනුව පරී
ක්ෂණසිදුරකර�නබවයි.
අදාළ ආයතනය රේ වන විට නීර�ෝධායන
ර�ගු් ාසිව් ට අනුව වසා දමා තිබීමත, එහි
කළමනාකාරීතවයඇතුළුපිරිසතවමතප්රතිකා�
ගතනිසාප්රකාශසටහන්ක�ගැනීමප්රමාදවීඇති
බවරපාලිසියපවසයි.ප්රකාශගැනීරමන්පසුව
මූල්යආයතනකළමනාකරුසහපාසලගුරුව
�යාඅධික�ණයටඉදිරිපතක�නබවඑමඅලංශය
වැඩිදු�ටතපැවැසුරේය.

මාතශේදිස්ත්රික්සමුහඒ.ඒ.එේ.ඩයස්ත

ශ්රී්ලංකාගමනාගමනමණඩ් යටඅයතමාතරල
ඩිරපෝරේරස්වරේනි�තඅවලංකබස්රකාන්රදාස්ත
�ව�යකුවිසින්සිදුක�න්දසතක්රියාවකපිළිබඳ
අ්රකා් මඩප්රරදශයරන්වාරතාරේ.
රේරකාන්රදාස්ත�ව�යාමාතරලසිටඅ්රකා
්මඩදකවාධාවනයරකර�නශ්රී්ලංකාගමනාගමන
මණඩ් යටඅයතඅලංකN.B6181ද�ණබස්�්රේ
රස්වරේනි�තවීසිටිනවිටඑහිගමන්කළමගිය
කුටඅයතමුදලපසුේබියකපසුගියදාහමුවීරමන්පසු
එයකාරේදැයිරසායාබැලීමටඑයවිවෘතක�බැලී
රේදීරේපසුේබිරේරුපියල9500කසමඟA.T.M
කාඩ්පතකසහජාතිකහැඳුනුේපතදතිබීඇත.
අනතුරුව අයි. ජී. ගුණ�තන නැමති රේ

රකාන්රදාස්ත�ව�යා රේගැනවැඩිදු�ටතරසායා
බැලීරේදීරේමුදලපසුේබිය�තරතාටදලංකන්දමහ
විදුහරලගුරුව�යකුවනආර.එේ.පී.එන්.�තනා
යකමහතාටඅයතබවදැනගැනීරමන්පසුඒබව
රේගුරුව�යාටදන්වාආපසුමුදලපසුේබියභා�දී
තිරේ.
රමහිදීරමාහුටස්තූතිකළගුරුව�යාපැවැසුරේ
රමවන් යුගයක රමවැනි අවලංක �ාජ්ය රස්වක
යකු රසායා ගැනීම ඉතා දුර්භ කරුණක බවයි.
එරමන්මරමාහුරේරේඅවලංකසතක්රියාවරවනත
�ාජ්යරස්වකයන්ටමහඟුආදරශයකබවදරහරතම
සඳහන්කරේය.

ඡායාරූපය-මාතලේදිස්ත්රික්සමූහ

කාටත් ආද ර්ශ යක් වූ නකාේනදා ස්තර

හැටන්අධ්ාපනකලාපයටඅයත්ගිනිගත්ලහේනප්ාථමිකවිදු-
හලේ 2021 පළමු වන ලරේණියසඳහා සිසුන්ඇතුළත්කිරීම
ඊලේ(15)දිනහැටන්අතිලේකකලාපඅධ්ක්්ෂඩී.එම්.නාමේ
චන්්දනකුමාරමහතාලේප්ධානත්වලයන්උත්සවාකාරලයන්
සිදුලකරිණි.එමඅවස්තථාවටඅඹගමුවලකාට්ාසඅධ්ාපන
අධ්ක්්ෂඑච්.ඩී.අගුණාවල,ගිනිගත්ලහේනප්ාථමිකවිදුහේපති
එච්.එම්.නිශාන්තවීරසිිංහමහත්වරුන්ඇතුළුඑමවිදුහලේ
සිසූහුසහගුරුවරුසහභාගිවුහ.

ඡායාරූපය-ගිනිගත්ලහේනවිලේ්ෂ

ගිනිගත්හේනප්රාථමික
විදුහ්ේපළමුවසරට
සිසුන්ඇතුළතකරගනී

සීගිරියවිශේෂ
තරුණ තරුණියන් පිරිසක ආද�වන්තයරේ
දිනය ළමා නිවාසයක සහ සාමරණ� භිකෂු
පුහුණුආයතනයක සැමරු අපුරු පුවතක දඹු
ලර්න්රපරරදා(14)දිනවාරතාවිය.
රේ අපුරු සැමරුම පින්කමක ර්ස පැවැ
තවුරේ දඹුල් උයන්වතත ශ්රී ජින�තන භිකෂු
පුහුණු මධ්යස්්ානරේ සහ ළමා නිවාස පරිශ්ර
රේදීය.
දඹුල්, පන්නේපිටිය මයි ජිේ කායවරධන
මධ්යස්්ානරේතරුණතරුණියන්පිරිසකදඹුල්
උයන්වතතපු�ාණවිහා�රේවිහා�ාධිපතිසහශ්රී
ජින�තනභිකෂුපුහුණුමධ්යස්්ානරේසහළමා
නිවාසරේ භා�කා� හලමිල්වැරේ රරේම�තන
නාහිමිරේ උපරදශකතවය ඇතිව රේ මාහැඟි
අපුරුආදරශමතසැමරුමසලංවිධානක�තිබිණි.
උදෑසන විහා�ස්්ානයට පැමිණි රේ තරුණ
පිරිස තම ශ්රම දායකතවරයන් භිකෂු පුහුණු
මධ්යස්්ානය සහ ළමා නිවාස පරිශ්රය පිරිසුදු
කිරීමට රමන්ම ළමා නිවාසරේ සිටින සියලුම
දරුවන්රේරකාණඩයකපාඔවුන්වපිරිසුදුකිරී
මටකටයුතුකළහ.

පසුවරේතරුණයන්එකවකුඩාහිමිවරුන්ට
ළමානිවාසරේසිටිනකුඩාදරුවන්ට�ාත්රීආහා
�ය දරුවන් ඇලුේ ක�න ආකා�රයන්ම එම
ස්්ානරේමසකස්ක�ඔවුන්ටදීමටකටයුතුකළ
අත�ඔවුන්ටපුලංචිතිළිණයකදරදන්නටකට
යුතුකළහ.එහිදීඅපසමඟරේකටයුතතටමුලවූ
තරුණයන්රමරස්අදහස්දැකවීය.
රක.පී.සුමිතජයශාන්තතරුණමහතා
අදවිරේ්ෂදවසක.ආද�වන්තයන්රේදවරස්
රවනස්මරදයකක�න්නඅපහිතුවා.සමාජරේ
මඟහැරීඉන්නපිරිසකඉන්නවා.ඒතමයිආද
�යඅවශ්යමපිරිස.රේළමානිවාරස්ඉන්නපුලංචි
දරුවන්එකකඑනිසයිඅපිආද�යරබදාගන්න
තී�ණයකරළ්.
අජිතවික්රමසිලංහතරුණමහතා
අපි උරදම රේ ස්්ානයට ඇවිල්ා රේ
ස්්ානය සේපූරණරයන්ම සුදධ පවිත් ක�
රමාවුන්ටරතපැන්සලංග්රහයකදීරේදරුවන්රේ
රකාණඩාටිකකපාපිරිසුදුක��ාත්රිරේදීසතුට
රබදාගන්නපුළුවන්විදිහටඔවුන්ට�ාත්රීආහා
�යසකස්ක�දීදුන්නා.

ඡායාරූපය-සීගිරියවිලේ්ෂ

ආද ර ව ේ්ත යේනගේ දිනය දා 
අපූරු සැම රුම් පිේක මක්

භා්ෂා ඥානරයන් පිරිපුන් වි.ජ.මු දැරයන්
සමුගැනීම සලංරේගය දනවන කා�ණයක බව
පාරලිරේන්තුරේ සභානායක හා විරදශ කට
යුතුඇමැතිදිරන්ෂ්ගුණවරධනමහතාප්රකාශ
ක�යි.
වි.ජ.මුර්ාකුබණඩා�මහතාරේහදිසිඅභා
වයසේබන්ධරයන්රශෝකපණිවුඩයකනිකුත
ක�නවිරදශඇමැතිව�යාවැඩිදු�ටතරමරස්
සඳහන්ක�යි.
ශ්රී්ලංකාපා�ලිරේන්තුරේහිටපුක්ානාය
කව�යකුවූදඅධ්යාපන,බුදධශාසන,සලංස්කෘ
තික, රදශීය වවද්ය හා අධික�ණ ඇමැති
ධු� රහබ වූ ද මෑත යුගරේ කීරතිමත රදශ
පා් නඥයකු වූ අධිනීතිඥ වි.ජ.මු ර්ාකුබ
ණඩා�මහතාරපරරදා(14)අනරේකෂිතර්ස
දැරයන්සමුගතරතඅපසැරවාමසලංරේගයට
පතක�වමිනි.
වස�30කටආසන්නකා්යකපාරලිරේන්තු
මන්ත්රීව�යකු වශරයන් කටයුතු කළ වි.ජ.මු
ර්ාකුබණඩා� මහතා ව�නරේ පරිසමාේත
රයන්මරහළරබාදුනුවකුවූරේය.1941අරරේල
මස05වැනිදාඋපත්බාඇතිඔහුකුඩාක්
සිටමඉරගනුමටඋපන්හපන්කේදැකවුරවක
විය.පාසලසමරේදීවිවාදත�ගව් ටසහභා
ගිවී ගත ආභා්ෂය ඔහුරේ රදශපා් න දිවියට

විශා්පිටිවහ් කක�රගනතිබුණි.
ඒමහතාරහළහවුරලසබැඳිරයකවූරේ
1957සිටයි.එතැන්පටන්සිලංහ්භා්ෂාරේඅභි
වෘදධියට රබාරහෝ රස් කටයුතු කළ බව අප
දනිමු.1977පැවතිමහමැතිව�ණරේදීමන්ත්රී
ව�යකුර්සශ්රී්ලංකාපාරලිරේන්තුවටරතරී
පතවූවි.ජ.මුර්ාකුබණඩා�මහතාරේ.ආර.
ජයවරධනආණඩුරේඇමැතිධු�කිහිපයකම
රහාබවනු්ැබීය.
ඒමහතාතුළතිබූභා්ෂාඥානය,වි�ක්ෂණ
ශීලීභාවය,ගැමිකමසහනීතිකරෂ්ත්රයන්් බා
තිබූපරි�යආදියඔහුදැරූතනතුරුසාර්ක
ක�ගන්නටරේතුවූරේය.
නීති රකටුේපත රදපාරතරේන්තුරේ භා්ෂා
පරිවරතකයකු ර්ස රැකියාව ආ�ේභ කළ
වි.ජ.මු ශ්රී ්ලංකා පාරලිරේන්තුරේ රහළ බස
සරු කිරීමට ද කටයුතු කළ බව කෘතරේදීව
සිහිපතකළයුතුය.
වි.ජ.මුරේ ඇවෑරමන් ඔහුරේ ආද�ණීය
පුතණුවන්වූඋදිත ර්ාකුබණඩා� රදශපා් 
නයටරයාමුකිරීමටකටයුතුකිරීමදඅපරේ
අවස්්ාරේ සිහිපත කළ යුතුය. හදිසිරේ අප
අතරින් විරයෝ වූ වි.ජ.මු ර්ාකුබණඩා� මහ
තාටඅජ�ාම�නිවන්සුවඅතරේවායිප්රාර්නා
ක�මු.

මහජනරස්වයඋතුේරකාටසැ්කූවි. ජ. මු ර්ාකුබණඩා�
මහතාරම�ටරදශපා් නයුගකිහිපයකරනාමැරකනමතකයක
බවඅගමැතිමහින්ද�ාජපක්ෂමහතාප්රකාශක�යි.
වි.ජ.මුර්ාකුබණඩා�මහතාරේහදිසිඅභාවයසේබන්ධරයන්
රශෝකපණිවුඩයකනිකුතක�නඅගමැතිව�යාවැඩිදු�ටතරමරස්
සඳහන්ක�යි.
හිටපුක්ානායකව�යකු,ඇමැතිව�යකුරමන්මආණඩුකා�ව
�යකුවූවි.ජ.මුර්ාකුබණඩා�මහතාරේහදිසිඅභාවයසැ්වී
රමන්මාඅතිශයසලංරේගයටපතවූරයමි.
රහළහවුරලසාහිත්යධ�යකුර්සරහළසාහිත්යයටඅනූපරේය
රස්වයකඉටුකළවි.ජ.මුර්ාකුබණඩා�මහතාරදශපා් නඥයකු
ර්සසියමාතෘභූමිරේඅභි් ාසයන්රවනුරවන්අමි්රමරහව
�කනි�තවිය.මහජනරස්වයඋතුේරකාටසැ්කූවි.ජ.මුර්ාකු

බණඩා�මහතාරම�ටරදශපා් නයුගකිහිපයකරනාමැරකන
මතකයකි.
�ටජාතියඋතුේරකාටසැ්කූවි.ජ.මුර්ාකුබණඩා�මහතාරේ
රදශපා් නදිශානතියදහැමවිටමඒහාබැඳීපැවතිණි.රදශපා
්නඥයකුර්සපමණකරනාවසමීපසහෘදයකුර්සදමාසමඟ
ඒමහතාකටයුතුකළඅයුරුඅදතමටසිහියටනැරඟයි.
අතීත කතාවක �ස බ� මතක සමඟ හැඩ වන සලංවාදයකට
වි.ජ.මු ර්ාකුබණඩා� මහතා නැවත රනාඑන බව ඇතතය.
එරහතවි.ජ.මුනමින්්ාලංරකයජනසමාජයතුළක්ානායකව
�යකුරමන්මජනතාහිවතෂීරදශපා් නඥයකුසහසාහිත්යධ
�යකුර්සඒමහතාතැබූ්කුණකිසිදාරම�ටජනහදවතවලින්
මැකීරනායනුඇත.
වි.ජ.මුර්ාකුබණඩා�මහතාටනිවන්සුවප්රාර්නාක�මි.

මහ ජන නසවය උතුම් නකාට සැලකූ වි. ජ. මු 
නේ්ශ ො ලන යුග කිහි ෙ යක නනාමැ නකන ම්ත ක යක් 

අරේ�රේජනතාරගෞ�වාද�යටපාත්ව
සිටිවිශිෂ්ටපු�වැසියකුසහරජ්යෂ්්ඨරදශ
පා් නඥයකුවූවි.ජ.මුර්ාකුබණඩා�මහ
තාරේඅභාවයපිළිබඳවබ්වතසලංරේගය
පළක�සිටිනබව ජනාධිපති රගෝ්ඨාභය
�ාජපක්ෂමහතාරශෝකපණිවුඩයකනිකුත
ක�මින්කියාසිටිරේය.
ඔහුක්ානායකව�යකු,කැබිනේඇමැ
තිව�යකුසහආණඩුකා�ව�යකු ර්ස ශ්රී
්ාලංකීයසමාජරේ රනාමැරකනනාමයක
තැබූවකුබවත,ජනතාභි් ාසයන්රකර�හි
දැඩිඅවධානයකින්පසුවූවි.ජ.මුර්ාකුබ
ණඩා�යන්රේ රදශපා් නභූමිකාව පක්ෂ

විපක්ෂ සියලු රදනාරේ බුහුමනට ්ක වූ
බවතරහරතමසඳහන්කරේය.
එමරශෝකපණිවුඩරේරමරස්දසඳහන්
විය.
සිලංහ් භා්ෂාව හා සිලංහ් සලංස්කෘ
තිය පිළිබඳ විමරශනශීලී ප්රාඥයකු වූ ඔහු
භකතිමතභා්ෂාරරේමිරයකි.ඔහුසියභා්ෂා
දැනුමහා් ැදියාවරහළහවු්ඔස්රස්�ටට
සමාජයටවිශදකරේය.ර්ාකුබණඩා�රයෝ
රහළ සාහිත්යරයහි රනාමැරකන සටහන්
ගණනාවකම තැබූහ. �තු� බරවන් පිරි
පුන්ඔහුරේහ�බ�රදසුේරස්මමනාවාේ
වි්ාසය සාහිත්යධ�යන් පමණක රනාව

සාමාන්යජනයාදඔහුරකර�හිඇදබැඳ
තැබීය. ආගම දහම වි්ෂයරයහි ඔහුරේ
නිපුණතාව හා දැකම සාේප්රදායික රහළ
රබාදුනුවකුරේ ජීවන �ටාවට කදිමආද
රශයකි.
ජනතාවාදී රදශපා් නඥයකු, සාහිත්ය
ධ�යකු, වි�ා�කයකු සහ ප්රාමාණික විය
තකු ර්ස වි.ජ.මු ර්ාකුබණඩා� මහතා
තැබූ ස්කුණු තවත රබාරහෝ කා්යක
සමාජරේ කතිකාවන්ට මූ් බීජ සප
යනුනිසැකය.මාහිතවතවි.ජ.මුර්ාකු
බණඩා� මහතාට අජ�ාම� නිවන් සුව
අතරේවායිපතමි.

ජන්තා නගෞර වා ද ර යට ොත්රව සිටි 
විශිෂ්ට පුර වැ සි නයක්-නයෙෂ්්ඨ නේ්ශ ො ල න ඥ නයක් 

රම�ට රදශීය වවද්ය කරෂ්ත්රේ පුනරුදය
රවනුරවන්පුර�ෝගාමීයුගරමරහව�කඉටුකළ
වි.ජ.මු ර්ාකුබණඩා� මහතාරේ අභාවය පිළි
බඳ සාතිශය සලංරේගය පළ ක�න බව රදශීය
රවදකේප්රවරධන,ග්රාමීයහාආයුරරේදර�ෝහල
සලංවරධනසහප්රජාරසෞඛ්ය�ාජ්යඇමැතිනීතිඥ
සිසි�ජයරකාඩිමහතානිරේදනයකනිකුතක�
මින්ප්රකාශක�යි.
එහිරමරස්දසඳහන්රේ.
හිටපුරදශීයවවද්ය,අධ්යාපන,සලංස්කෘතික
ඇමැති ධු�යන් ද, ආණඩුකා�ව�යකු, කතා
නායකව�යකු ර්ස ද වි.ජ.මු ර්ාකුබණඩා�
මහතාකටයුතුකළඅත�ඔහුරම�ටරදශපා් 
නරේකීරතිමතනායකරයකි.ඔහුරදශීයවවද්ය
ඇමැතිව�යාර්සවතුර�ෝහල�ජයටපව�ා
රගනආයුරරේදමධ්යමරබරහතශා්ාඇතික�
කරෂ්ත්ය වඩාත පුළුලකළ අත� පළාතආයු
රරේදර�ෝහලසලංවරධනයටමුලමදායකතවයක
්බා දුන්රන්ය. පරරේ්ෂණඔසුඋයන්ස්්ාපිත

කිරීරේපුර�ෝගාමීරමරහව�සිදුකරේදඔහුය.
ඒ මහතා රදශීයවවද්ය කරෂ්ත්රේ උන්නති
යටඇතිබාධකහඳුනාරගනශාස්ත්රීයරපාතපත
මුද්රණයටපියව�ගැනීමඋදා�කටයුතතකි.ආයු
රරේද සමීක්ෂා නේ පරරේ්ෂණ ග්රන්් මා්ාව
ඔහුරේසලංකලපයකටඅනුවආ�ේභවිය.
පා�ේපරික රදශීය වවද්ය ක්රමය නඟාසිටු
වීමටසුවිශා්කාරයයකඉටුකළඔහුපා�ේප
රිකදැනුමසලං�ක්ෂණයකිරීමරකර�හිඅසහාය
නායකතවයක දුන් බව රගෞ�වරයන් සිහි කළ
යුතුය.ඒමහතාආයුරරේදපරරේ්ෂණර්ාවට
රගන යෑමට ඉමහත කැපවීමක සිදු කරේය.
රදශීය රමන්ම විරදශීය වශරයන් ද සලං�ා�ක
ව්ාපා� කරෂ්ත්ය තුළ රදශීය වවද්ය ක්රමය
උපරයෝගීක�ගැනීමටමූලිකකාරයභා�යකඉටු
කරේය.ඒමහතාරේයුගකරතව්ඉදිරියටරගන
යමින් රම�ට රදශීයවවද්යක්රමරේ පුනරුදය
රවනුරවන්කටයුතුකිරීමසැමරේවගකීමකි.ඒ
මහතාටඅමාමහනිවන්සුවප්රාර්නාක�මු.

රායෙ ඇමැති නීතිඥ සිසිර ජය නකාඩි

ජන්තා හිත්තෂී කෘ්ත හස්ත 
නේ්ශ ො ල ක ය කුනගේ නික්ම යෑම

වි.ජ.මු ර්ාකුබණඩා� මහතා සිය දිවි ගමරනහි
ඉමහත අභිරයෝග මධ්යරේ කව� ප්රදිපස්්ේභයක
ක�ාළඟාවුවදතමන්ආ�ේභරේදීදැලවූපහරනහි
ආර්ෝකය අමතක රනාකළ අව්ාජ මිනිරසක බව
ඒ මහතාරේ අභාවය රවනුරවන් රශෝක පණිවුඩයක
නිකුතක�මින්ක්ානායකමහින්දයාපාඅරේවරධන
මහතාසඳහන්ක�යි.
ක්ානායකව�යාරේරශෝකපණිවිඩරේවැඩිදු�ටත
රමරස්්සඳහන්රවයි.
අප රබාරහෝ රදනා පක්ෂ පාට අමතක ක� ඔහු
රවතමුලින්මබැඳුරණමවුබසටඔහුදැකවූගරුතව
යත,එබසහැසි�වූ�තු�වි්ාසයතනිසයි.හපුතරල
ග්රාමරේ උපන් විරේසිලංහ ජයවී� මුදියන්රස්් ාරේ
ර්ාකුබණඩා�රහවතඔබඅපකවුරුතදන්නාවි.ජ.මු
ර්ාකුබණඩා�මුලින්යහළබැදදපාසර්න්ද,අනතු
රුව බණඩා�රව් මධ්යමහා විද්යා් රයන් ද පාසල
අධ්යාපනය හදාරේය. රේ�ාරදණිය විේවවිද්යා් රේ
මානව ශාස්ත් අලංශරේ උපාධිධාරියකු වූ රහරතම

්න්ඩන් විේවවිද්යා් රේ බාහි� උපාධිධ�රයක ද
විය. ඔහු වෘතතිරයන්නීතිඥව�රයකි. එවකට ජනා
ධිපතිරේ.ආර.ජයවරධනයන්රේඇ�යුරමන්රදශ
පා් නයට පිවිසි ර්ාකුබණඩා� මහතාකිසිකර්ක
සියසාහිත්යක්ා වි්ෂයයහා වූ සැබැඳියාව අමතක
රනාකළසැබෑභා්ෂාරරේමිරයකි.
1977 වසරරදී ප්ර්ම ව�ට පාරලිරේන්තුවට සිටිය
එම �ජරේකැබිනේරනාවනරදශීයවවද්යඇමැ
තිව�යාර්සකටයුතුකළඔහු1989දීසලංස්කෘතිකහා
මාධ්යකටයුතුඇමැතිව�යාර්සදකටයුතුකරේය.
සිලංහ් බසින් ලියැවුණු එවකට දු්බ, පැ�ණි කෘති
ගණනාවක රහරතම නැවත පළ ක� දිවයින පු�ා
රබදාහරින්නටරයදුරණරේවකවානුරේදීය.කැබිනේ
ඇමැතිධු�දැරුවදගැමිකමද,ස�් කමද,නිහතමා
නීකමදඔහුරේසිනහරවහිරනාමඳවදකනට්ැබිණ.
විජමුරදශපා් නඥයකුවුවකව�අභිරයෝගඉදිරිරේදී
වුවදසියමුදුන්මු්අමතකරනාකළමිනිරසකැයිමා
කියන්රන්එබැවිනි.

නිදහසින් පසු රම�ට රසාරළාස් වන ක්ානාය
කව�යා ර්ස පත වූ වි.ජ.මු ර්ාකුබණඩා� මහතා
2004–2010දකවාසියධු�කා්රේඅපක්ෂපාතීතවය
ආ�ක්ෂාක�ගනිමින්කටයුතුකරේය.පසුවසබ�ග
මුරේආණඩුකා� ධු�ය රහබ වූකර්කපවා වි.ජ.මු
සියරලඛනයරනානැවැතවීය.
බසහැසි�වීරේනිපුණතාවසේබන්ධරයන්දසතින්
ඇගයුේ්දර්ාකුබණඩා�ශූරීහුසීගිරිගීසිරි,�සදී
පනි,ශාස්ත්රීයවාදලිපි,TheMysticofsigiriya
ආදී කෘති ගණනාවකකතුව�යාය. එරහයින්ම රහළ
හවු්සියසාමාජිකයකුවූඔහුඅගයා,බසරැසරදස
නලංවමින් කළ රේ අනුපරේය රස්වයට 'රහළ බස්
ඉසුරු' රගෞ�වනාමරයන් ද වි.ජ.මු ර්ාකුබණඩා�
යාරණෝපිදුේ්දහ.
ඔහුරේ අභාවරයන් දැඩිව රශෝක වන්නන් අත�ට
එක වන මා පවුරල ඥාතීන් රවත සමස්ත පාරලි
රේන්තු මන්ත්රීතුමන්්ා සහ කාරයය මණඩ් රේ ද
සලංරේගයඔවුන්රවතපුදක�සිටිමි.

සියමුදුන්මුලඅමතක්නරාකළඅව්ාජ මිනි නසක්

 ජනා ධි ෙති අග මැති

ඓ ති හ ා සි ක
ඌව ර ව ල්ස්ස
පු�ව�රේ වලංශවත
පවු් කින් පැව
රතන ගුණරස්
ක� බණඩා� මහතා
සහ ර්ාකු මැණිරක
මහතමියට දාව 1941
අරගෝස්තුමස05වැනිදින

හපුතරල දීවිරේසිලංහජයවී�
මුදියන්රස්් ාරේ ර්ාකුබණඩා�

නමින් පුත්�තනයක ජනිත වූ අත�
ඔහුසරහෝද�සරහෝදරියන්සයරදනකුරගන්

යුතු පවු් ක සාමාජිකයකු විය. උපතින්ම රසෞම්ය
ගැමිපරිස�යකපහසවිඳීමටභාග්යමතවූඔහුරකළි
ර්ාලළමාවියගතක�යහ් බැදදවිදුහර්න්මූලික
අධ්යාපනයත,බණඩා�රව්මධ්යමහාවිද්යා් රයන්
දවීතිකඅධ්යාපනයත,රේ�ාරදණියවිේවවිද්යා් රයන්
සහ එලංග් න්තරේ University of London
විේවවිද්යා් රයන් උසස් අධ්යාපනය හෑදෑරු අයකු
රේ.ඒඅන්කව�කුරනාවඔබතමමතරහාඳින්හඳු
නනවි.ජ.මුර්ාකුබණඩා�යි.
කුඩා කළ සිට ගේ රපරදරස් විහා�ස්්ානරයන්
්ැබූ රබෞදධ අධ්යාපනරයන් හා පාසල සහ විේව
විද්යා් අධ්යාපනරයන් පරිනත වූ රබෞදධ දාරශ
නිකවාදියකු වූ ඒ මහතා ඕනෑම ප්රේනයකපිළිබඳව
ගැඹුරින්සිතාබ්ාක්ෂණිකවුත,නිවැ�දිවූතතී�ණ
ගැනීරේහැකියාවකඇතිපුදග් යකුරමන්මසෑමවි

ටමනිරව්ාජසිනහවකින්මුවස�සාරගනයහපත
ව�නරයන්මහජනයාආමන්ත්ණයක�නනිවුණුගති
ඇති රරේෂ්්ඨ රබෞදධයකු සහ ගතකතුව�යකු ර්ස
ප්රසිදධියකඉසිලූ�රිතයකවිය.
1977දීඑකසතජාතිකපක්ෂයනිරයෝජනයක�මින්
පැවති මහ මැතිව�ණරයන් හපුතරල ආසනරයන්
ක්රියාකාරී රදශපා් නයට පිවිසි ඒ මහතා සලංස්කෘ
තික කටයුතු, අධ්යාපන හා මාධ්ය පිළිබඳ කැබිනේ
ඇමැති ධු�රයන් ද, රදශීය වවද්ය, නීති ප්රතිසලං
ස්ක�ණ, ජාතික ඒකාබදධතා සහ බුදධශාසන යන
කැබිනේඅමාත්යාලංශධූ�රයන්දපිදුේ්ැබූඒමහතා
අවලංක,කාරයශූ�රදශපා් නඥයකුරේ.1979වර්ෂරේ
තමන්රේරපෞදගලිකදිවිරේස්වරණමයයුගයටපිවි
රසනඒමහතාඑවකටසලංගීතගුරුවරියකුවූමා්තී
මැතිනියසමඟවිවාහගිවිසගතරතය.�ේමින්,උදිත
සහ දමිත පුතණුවන් තිරදනාරේ දයාබ� පියාණන්
වීරේ භාග්ය උදා ක� ගත ඒ මහතාරේ පුත උදිත
ර්ාකුබණඩා� අපකවුරුත රහාඳින්හඳුනන රදශ
පා් නඥයකුදරවයි.එයින්රනානැවතුණුඒමහතා
එදායුදධරේඅඳුරුරසවණැලිවලින්මේබිමරවලීතිබූ
රමාරහාතකතමරදශපා් නගමන්මඟපවාරවනස්
ක�මින් එවකට ජනාධිපති වරතමාන අග්රාමාත්ය
මහින්ද �ාජපක්ෂ මහතාරේ කාර්ෝචිත රදශරරේමී
ක්රියාපිළිරවතඅනුගමනයක�මින්ඒමහතාරේදෑත
ශකතිමතකිරීරේ අ�මුණින්මහින්ද �ාජපක්ෂ �ජය
සමඟඑකවිය.එපමණකරනාවඑම�ජරේක්ානා
යකධු�යද�මින්දතමවගකීේරකාටසමැනවින්ඉටු
කරේය.

2010වර්ෂරේදීතමහිසමතපැටවුණුබ�මඳක
හෑලලුකිරීමපිණිසක්රියාකාරීරදශපා් නයටසමුදුන්
ඒමහතාඑමවර්ෂරේමසබ�ගමුපළාරතප්රධානපු�
වැසියා වශරයන් තම වගකීම භා� ගතරතය. වර්ෂ
2015වනරතකසබ�ගමුපළාරතආණඩුකා�ව�ධු�ය
රහබවූඒමහතාසමඟ�ාජකාරික�න්දනි්ධා
රීන්අදටතඔහුරේගුණවරණනාක�යි.නි්ධාරියකු
කුමන රහෝ කටයුතතක සඳහාආණඩුකා� කාරයා
්යටපැමිණිපසුඔවුන්රේඑමකටයුතතඉටුක�දී
ත්යාගයකවශරයන්රපාතකපරිත්යාගකිරීමසිරිතක
වශරයන්පැවතිබවඔවුන්සිහික�නුරේරසරනරහ
බ�පියකුදරුවකුටදුන්ත්යාගයකපරිදරදනි.
රකරස්රවතතතමන්උපන්මාතෘභූමියටණයක
රනාවීසමස්තශ්රී් ලංකාවටතඑයින්ඉකබිතිවසබ�ගමු
පළාතටතඒමහතාවිසින්සිදුකළරදශපා් නිකසහ
සමාජරමරහව�රමරතකැයිකියානිමකළරනාහැ
කිය.අපරේරබෞදධදහමටඅනුවසස�ගමනින්නිකමී
නිවන්පු�ක�ාපියනැඟූමාහිතවතවි.ජ.මුර්ාකුබ
ණඩා�මහතාටඑතුමන්අරේක්ෂාකළපරිදිඋතුේවූ
නිරවාණයඅවරබෝධරේවායිප්රාර්නයක�නඅත�
එතුමන්රේදයාබ�බිරියටසහපුතුන්තිරදනාඇතුළු
පවුරලසාමාජිකයන්ටසබ�ගමුපළාතසභාවරවනු
රවන්සාතිශයසලංරේගයපුදක�සිටිමි.

සබරගමුපළාත්ආණ්ඩුකාර
ටිකිරි නකාබබෑ ක ඩුව   

භරාෂරාඥාන් යන්පිරි
වි.ජ.මු
දැ්යන්සමුගැනීම
සංනේ ග යට 
කාර ණ යක්

නේශීය තවද්ය ක්නෂ්ත්රනේ පුන රු ද යට 
පුනරෝ ගාමී යුග නමනහ ව රක් ඉටු කළා

කථා නා යක මහිේද යාො අනබ ව ර්ධන

නිනරෝ ්ධා යන නීති කැඩූ 
මූල්ය සමා ග මක කළ ම නා කා රී ත්ව යට

ොසල් ගුරු ව ර ය කුට නඩු
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ෙ�ශ පා ලන ෙපාර ��ෙ�
�� ද� � �ංහල �න මාෙ�

ර� සම න ලයා  

�� �රෙ� සහ ෙ�ශ පා ලන ෙපාර � �ෙ� 
ආක �ෂ�ය ප්ර� � ප ය� ෙගාඩ න ගා ෙගන 

�� �ජය �මා ර �ං ග ය�ෙ� 33 වැ� �ණා-
� �ම ර ණය අදට (16) ෙය� �ෙ�. 1945 වසෙ� 
ඔ�ෙතා බ රෙ� 9 වැ�� �ග �ව, ��ෙ� උපත 
ලැ� ෙ� මානව �ත වා �යා �ව ��ෙ� වසර 42� 
වැ� ෙක� කාල ය� පම�. 1988 ෙපබ ර වා �ෙ� 
16 වැ�� ඔ� ඝාත න යට ල��ෙ� �ංහල �න-
මා ෙ��,ෙ�ශ පා ලන �ෙ�ත්ර ෙ�� අ� �ත ජන �-
ය �ව ය කට �� ක� �ය �� �� ය �ය.  

�� ෙ�ශ පා ල �ය අර �ණ මත �� � �ජ යෙ� 
ඝාත නෙ� සැබෑ ෙතාර �� අද ට� අ� ර හ ස�. 
ජනතා ���� ෙපර �ෙ� අව � තාව අ�ව එව-
කට �යා �මක � එ� ස�න�ධ අංශය බව �යන 
ෙ�ශ ෙ�� ජනතා �ාපා රය ��� �� යට ග�නා 
ලද ඝාත ක ය� එය �� කළ බව �වද ප� කා � නව 
ජනා � ප� පද � යට ප� �ජය �මා ර �ං ග ය�ෙ� 
��ය ච��කා බ�ඩා ර නා යක �මා ර �ංග මහ-
��ය ෙ� ඝාත නය �� බඳ ෙසායා බැ� මට ප� 
කළ  �ෙ�ෂ ජනා � ප� ප� �ෂණ ෙකා� ෂ� සභා 
වා�තා වට අ�ව එ� ගැට� සහ ගත ක�� ගණ-
නා ව� අ�ත �ග තව ���. එව කට ෙ��ඨා � ක-
රණ �� �� ප�ම නා ද� රාම නා ද� මහ තාෙ� 
සභා ප � �ව ෙය� ��ව �ට� ෙ��ඨා � ක රණ 
�� �� සර� එ�. ��වා සහ මහා � ක රණ ��-
�� ධ�ම �� ජය � ක්රම මහ �ව � �ෙග� සම-
��ත � �ෙ�ෂ ජනා � ප� ප� �ෂණ ෙකා� ෂ� 
සභාෙ� �ග මන හා ��ෙ�ශ අ�ව එය මැන �� 
පැහැ �� ෙ�.  

ෙමරට ත�ණ පර �ර වාම වා� ෙ�ශ පා ල නය 
ෙවත වැ� නැ� � තා ව� ��� හැෙ� දශ ක ෙ�� 
�� ෙකා� � ��� �ත වා � ය� � �ජය �ය අව-
ස� කාල ෙ� �� වාම වා� ෙ�ශ පා ලන නාය ක ය� 
සමඟ අ�වැ� බැඳ ගැ�ම කැ� ෙප�� �� �-
ම�. ඔ� ඝාත න යට ල� වන �ට � ලංකා මහ ජන 
ප�ෂෙ� නාය කයා ෙලස කට �� කළ අතර,ලංකා 
සම ස මාජ ප�ෂය, ෙකා� � ��� ප�ෂය සහ නව 
සම ස මාජ ප�ෂය සමඟ එ�ව එ�ස� සමා ජ-
වා� ෙපර �ණ න�� නව ෙ�ශ පා ලන ප�ෂ ය� 
�� � වා ෙගන �� ෙ�ය. �ජය ඝාත නය �ෙ� එම 
ප�ෂය �යා ප �ං� �� ෙම� �න පහ කට ප� වය. 
එෙම�ම එ�ස� සමා ජ වා� ෙපර �ෙ� මංගල 
��� මට �න 5� �� ය �ය.  

ඒ වන �ට �ය� ෙ�ශ පා ලන ප�ෂ 1989 ජනා-
� ප � ව ර ණය ඉල�ක කර �� ඔ� ෙනා ��ෙ� 
ෙ�ශ පා ලන �ාය පත්ර සක� කර �� �� අතර, 
එ�ස� සමා ජ වා� ෙපර �ණ ෙලස වාමාං �ක 
ප�ෂ ස�ධාන ගත � ෙ�ද ජනා � ප � ව ර ණය 
ඉල�ක කර ��. එ�ස� සමා ජ වා� ෙපර �ෙ� 
ජනා � ප� අෙ� �ෂ කයා ෙලස �ජය ෙතාරා 
ගැ� මට �ය � තව ���. එම ෙපර �ෙ� ජා�ක 
සං� ධා යක ෙලස කට �� කර� ලැ�ෙ� ද ඔ� 
���. ඔ� ජන හද �� ජා�ක තලෙ� ෙ�ශ පා-
ලන නාය ක ය� ෙලස අ� � තව ජන � ය �ව යට 
ප�ව ��ම ඊට ෙ��ව �ය. මානව �ත වා� ජන 
නාය ක ය� ෙලස �ජය එව කට ලබා �� ජනතා 
ප්රසා දය ඔ�ෙ� අනා ගත ෙ�ශ පා ලන ගම �මඟ 
��� ෙකෙරන සාධ කය බවට  ප�ව ���. එබැ-
�� ඔ� ෙකෙර� ප්ර� වා� ෙ�ශ පා ල ක ය�ෙ� අව-
ධා නය �ර �ත ර ෙය� ෙයා�� ���. �ෙන� 
�න ෙ�ශ පා ල �ක වශ ෙය� අ� වැ� ෙනාමැ �ව 
��� බල ෙ�ග ෙම�ම ස�� බල ෙ�ග ද ෙගාඩ-
නැ ෙඟ �� ���. �ජය ඝාත න යට ල�ව�ෙ� 
එවැ� වාතා ව ර ණ ය ක �ය.  

ස�� බල ෙ�ග �ජ යෙ� ෙ�ශ පා ලන ගමන 
මැඩ පැවැ ��ෙ� ඉතා ��� අ�දෙ� මර ණ ය� 
ඔ�ට අ�කර ෙද��. එය මෑත ඉ� හා සෙ� ෙ�ශ-
පා ලන �ෙ�ත්රය �ළ ��� අවා ස නා ව �තම හා 
ද� � තම ඝාත නය බව �යැෙ�. ඔ� ෙපා�ෙ�-
�ෙගාඩ ��� �ය �ෙවස ඉ� � �ට �� ෙ�� අ� 
අ�ෙ� ඝාත න යට ල� �ෙ� 1988 ෙපබ ර වා� 16� 
ම��න 12.00 ප�� ���� �ප ය කට ප� වය. ඒ 
ෙමාෙහාෙ� ඔ� සමඟ ඔ�ෙ� ��� �� ක�� 
���� ද, �ය �ය ම�ෂා යෙශා ධරා �� මාෙවා ද 
�� යහ. ��ය ච��කා ��ෙ� �ෙවස �ළය.   

සහා ය ක ය� ��� පද වා ෙගන පැ�� ය�-
� පැ � යක ප� පස අ�ෙ� �� ඝාත කයා �ජය 
ඉල�ක කර �� ෙව� පහර �ප ය� එ�ල කළ 
අතර, ඔ� ��� අතට �ම ඇඳ වැ� ෙම� ප� 
��ණ �� ප �ට� � ය�නට �සට ෙව� �ට ෙව� 
ප්රහා ර ය� එ�ල ෙකාට නැවත ය�� පැ�ෙ� නැග 
පලා ෙගා� ���.   

මහ දවාෙ� ��� ෙ� ඝාත නය ඇ�� �� 
සා�� ක � ෙවා �ස�. �ජ යට ෙව� තැ� සැක-
ක� හා සහා ය කයා ඡායා �ප ම�� හ�නා 
ගැ� මට ඔ�� සම� �හ. ෙපා�ෙ� �ෙගාඩ සහ 
�� ළ පන, නාරා ෙ� ��ට �මාෙ� �ජය ඝාත-
න යට අ� බල �� �� ස� ද අ�අ ඩං � වට ප�ව 
���. න�� ඔ��ට එෙර �ව ��� අ� ක ර-
ණ යක න� ව� �භාග ෙනා� බව ෙකා� ස ෙ�� 
ෙහ� �ය. අ�අ ඩං � වට ප� ෙබාෙහා සැක-
ක �ෙවා අ� � ද� �හ. ඇතැ �� වට හා ගත 

ෙනාහැ� ක�� මත �ද හ� කර ���. ෙපා�-
�ය ��� ��  ක රන ලද ප� �ෂණ ඉතා ��වල 
ම�ට මක පැවැ� බව ෙකා� සම තහ �� කර ග-
�ෙ�ය.   

ඇ�� �� සා�� අ�ව ඝාත කයා ලය න� 
රණ �ංහ ෙහව� ගා� �ය. සහා ය කයා ටාස� 
�ර �ංහ ෙහව� ෙ�ර�ය. ඔ�� ෙදෙද නාම ජ�ෙප 
ස�න�ධ අංශය � ෙ�ශ ෙ�� ජනතා �ාපා-
රෙ� ඝාතන ෙකා�ත්රා �ක � ව� බව�, ප්රධාන 
සැක ක� ගා�� ඊට ෙපර ෙමරට ප්ර� ව �� හා 
ෙ�ශ පා ලන නාය ක ය� �ප ෙද න� ඝාත නය කර 
ඇ� බව� ෙපා�� වා�තා අ�ව �යැෙ�. �ජය 
ඝාත න ෙය� වස ර කට ප� ෙබා� �ෙ�� අහ� 
ෙලස අ�අ ඩං � වට ප�වන ප්රධාන සැක ක� 
ෙකා�ප �ඤ � �ය ෙපා�� �ථාන ෙ�� එව කට 
රා� ආර �ෂක ඇමැ � ව රයා ෙලස කට �� කළ 
ර�ජ� �ෙ� ර�න මහතා ��� ප්ර�න කර� 

ලැ�ම �ම � යට ක� ණ� බව ෙකා� සම �ය 
වා�තාෙ� සඳ හ� කර ���. එෙත� ෙපා�-
� යට ��� ප්රකා ශ ය� කර ෙනාමැ� භයා නක 
අප රා ධ ක � ව � ෙග� ප්ර�න �� මට ඇමැ � ව-
ර ය �ට අව �ථාව �ම ගැට � ව� බව�, එවැ� 
�යා ව කට �� ෙය� ඉඩ� ෙනාමැ� බව� 
ෙකා� සම අව ධා ර ණය කර ���.  

��� අ� ක රණ �යා මා �ග ය �� ෙතාරව 
මාස 6ක පමණ කාල ය� �.අ�.�.ය යටෙ� 
රඳවා තබා ග� ඝාත කයා ඉ�ප� වැ� �ර ප�-
�ෂණ සඳහා ෙහාමා ගම ෙපා� � යට �ෙගන 
ෙගා� �� අතර, �න හත ර� ෙහාමා ගම 
ෙපා� �ෙ� රඳවා �� සැක ක� ආ�ධ ෙතාග-
ය� සඟවා ඇ� �ථාන ය� අනා ව ර ණය ��ම 
�සා හංවැ�ල පාෙ� ��� එම �ථාන යට ඔ� 
�ෙගන �ය බව�, එ�� ය��� ක�ඩා ය ම� 
සමඟ ඇ�� ෙව� �ව මා � ව� අත ර �ර සැක-

ක� පළා ෙගා� �� බව� ෙපා� �ය ෙකා�-
සම හ�ෙ� ප�ව �යා ���. ප්රධාන සැක ක� 
ලය න� රණ �ංහ හැ�� �ට �ජය ඝාත න-
යට පැ�� ඔ�ෙ� සහා යක ටාස� �ර �ංහ 
ෙහා ෙ� න�ෙ� ෙවන� ��ම සැක ක � ව� 
ෙපා� �ය ��� ��� අව �ථා වක අ�අ ඩං �-
වට ෙනාග� බව ෙකා� සම හ�ෙ� සා�� �� 
ඝාත නෙ� ප� �ෂණ කට � � ව ලට ස�බ �ධව 
�� ෙපා�� �ල ධා �� පවසා ���.   

එෙ� �ව� 1990 සහ 1991 කාල ව ක වා �ව 
�ළ රහ� ෙපා� �ෙ� රඳවා  �� සැක ක � ව� 
�ප ෙද න� �ජය ඝාත න යට පැ�� සහා ය කයා 
� ටාස� �ර �ංහ රහ� ෙපා� �ෙ� රඳවා තබා 
��� �ක ���. ඒ අ�ව �ජය ඝාත නෙ� 
ප්රධා න තම සැක ක � ව� ෙදෙදනා අව�ථා 
ෙදක ක� ෙපා�� අ�අ ඩං �ෙ� ප�� ඇ� 
අතර, ප�ව ෙදෙද නාම අ� ර හ� ෙලස අ� �-
ද� � ���.  

�යා කා� ෙ�ශ පා ල නෙ� �ර තව �� කාලය 
�රාම බලෙ� �� එ�ස� ජා�ක ප�ෂෙ� 
ප්ර� ප�� හා ගැ�� �ජය �මා ර �ං ගට වැ�ම 
ස� ර� �� ස� �� ෙ�ද එ�ස� ජා�ක 
ප�ෂෙ� බවට ද මත පළ � ���. ඔ� ජන වා-
��ක අ�� ද ෙ�� සෘ� වම ඊට මැ� හ� �ය. ඔ� 
ආ�ධ ස�න�ධ ද�ළ ක�ඩා ය� සමඟ සෘ�ව 
සාක�ඡා කෙ�ය. එව කට උ�ෙ� සංචා රය කළ 
ද�ෙ� එකම ෙ�ශ පා ලන නාය කයා ද ඔ� �ය. 
වා��ක අ�� දය ස�බ �ධව ආ�ධ ස�න�ධ 
ද�ළ ක�ඩා ය� සමඟ සාක�ඡා �� මට ම�-
රා � යට ද �ෙ�ය. ඔ�ෙ� ජන � ය �වය ඉහළ 
යාමට ෙ� �� �� ප්රබල සාධක බවට ප� � 
���.  

�ජ යෙ� මර ණ ෙය� ප� ඇ�� �ඩැ �� 
�ංගා ග� ෙබාෙහා ��ග ල ය� ප� කා � නව 
ෙ�ශ පා ලන වශ ෙය� ඔ� ෙනා ��ෙ� අර �� 
කරා �ය අතර, �ජය �ව�ව �� යා න� අද 
වන �ට ෙමරට ෙ�ශ පා ලන �ෙ�ත්රෙ� ෙබාෙහා 
ෙවන �ක� �� ව �නට ද ඉඩ ���. ��� ම� 
ජන නා ය ක ය� ෙලස යා හැ� ඉහ ළම තැනට 
යාමට ද ඉඩ ���. ෙනාඑ ෙ�  න� ඔ� ෙවන� 
අව �ථා ව ක� ඝාත නය �මට ද ඉඩ කඩ ���. 
ම�ද ෙමරට ෙ�ශ පා ලන �ෙ�ත්රෙ� ඔ�ෙ� 
නැ� �ම ස�� බල ෙ�ග අව� කර � මට සම� 
� බැ��.  

ෆ�� ෙමාෙහා ම�     

�ම� අන ගා �ක ධ�ම පා ල � මාෙ� 156 ජ�ම 
�න  �ණ සැම �ම සහ �ම� අන ගා �ක ධ�ම-
පාල පෙරා ප කාර පද නෙ� 50 වැ� සංව �ස ර-
යට සම ගා �ව පැවැ �ෙවන, ජා�ක ශාස �ක හා 
සමා �ය වශ ෙය� �� කළ ෙගෟර ව �ය ෙ�වය 
අග ය �� �� ෙකෙරන “�ව�ණ ��බ ෙගෟරව 
ස�මාන උපා� ප්ර� ෙනා �ස වය 2020” බ�නා-
�ර පළා� වැඩ ස ට හන ෙහාමා ගම �රාණ �හා ර-
�ථා න ෙ�� ප� � ය� (07)  පැවැ ���.  

එ�� ජා�ක, ශාස �ක හා සමා �ය වශ ෙය� 
�� කළ ඉම හ� ෙ�වය අග ය �� �ව �න �රා 
�� පැ�� 42 ෙදන �ට ස�මාන ප්ර� නය ෙක��.  

� ලංකා අම ර �ර මහා �කාෙ� මෙහා පා �ාය 
ෙ�ඩ �ප හල ච�ද්ර �� මහා නා� � ය�ෙ� ප්රධා-
න �ව ෙය� පැවැ� ෙ� ස�මාන උපා� ප්ර� ෙනා-
�ස ව ෙ�� මා� හා කලා �ෙ�ත්ර ෙව� ෙව� �� 
කළ �� ෙ�� ෙමෙහ වර අග ය �� මා� ෙ�� 
�ල� ෙ�� වර මහතා ෙ�ශා � මා� මා� කලා-
�� ස�මා න ෙය� ��� ලැ� අතර, ශාස �ක 
ෙ�වාව ෙව� ෙව� �� කළ �ෙ�ෂ ෙ�වය අග-
ය �� �ාපා �ක ��� සඳ � ව� ප්රනා�� මහතා 
ශාස �ක ��� ෙ�ශ බ�� ස�මා න ෙය� ��� 
ලැ�ය.  ධ�ම පාල පද නෙ� �ෙයා � ත ය� ඇ�� 
�� පැ �� �ශාල �� ස� ෙ� අව �ථා වට එ��හ.    

ජා�ක මහ ජන සහෘද සංසදය වා�� කව සං� ධා නය කරන 
ලද �ජය �මා ර �ංග 33 වන �ණ සම �ව අද (16) සවස 3.00ට 
ෙකාළඹ 07 ආන�ද �මා ර �වා� මාවෙ� නව නගර ශාලා ෙ�� 
පැවැ�ෙ�.    

�ව�ණ ��බ ෙගෟරව ස�මාන 
උපා� ප්ර� ෙනා �ස ව ෙය�.... 

ප්ර�ණ න� �ජය �මා ර �ංග  
33 වන �ණ සම �ව අද  

ම��ද අ� �ෙග දර  

එ�ස� රාජ ධා �ෙ� උස� අ�ා ප නය හ�-
රන � ලාං�ක ���ට ද ෙකා��-19 එ�නත 
ලබා � මට �තා� රජය �ය වර ෙගන �ෙ�. 
�තා� �රා ෙ� වන �ට ලබා ෙදන ෙකා�� -19 
වැළැ ��ෙ� Pfizer/BioNTech එ�න� එ�ස� 
රාජ ධා �ෙ� උස� අ�ා ප නය හ� රන � ලාං�ක 
���ට ද ලබා ගැ�ෙ� අව �ථාව උ� කර � 
�ෙබන අතර ෙකා�� -19 වසං ගත ත��ව යට 
අ�ත �ජා �ක ���ට සහ ෙයා ගය ��� මට �ය 
කැප �ම ප්රකාශ කර ඇ� එ�ස� රාජ ධා� රජය 
ඒ ස�බ �ධ ෙය� ප්රකාශ කර �ෙබන බව වා�තා 
ෙව�.  

ඒ අ�ව ��ව ��ල ඇමැ� �ෙෂ� ෙඩාෙන-
ල� ව� ර සය පැ� �ම වැළැ �� මට හ��වා � 
ඇ� ප්ර� පා දන �� බඳ ඉව � ෙම� කට �� ��ම 
ස�බ �ධ ෙය� �� ය� ම�� ���ට ���ය පළ 
කර �ෙබන අතර එම �� යට අ�ව ෙකා�� -19 
සඳහා වන ප� �ෂණ ෙහා ප්ර� කාර සඳහා අයැ �� 
�� මට �� �ෙග� අය �� ම� ෙනාක රන බවද 
ඇය තහ �� කර ඇත.  

�තා� රජය ��� ෙ� සම�ත එ�න� 
මාත්රාව �� යන 40� ඇණ �� කර ඇ� අතර එය 
එරට ජන ග හ න ෙය� �ෙන� එකක �� ස කෙ� 
ප්ර� ශ �� ක ර ණ යට ප්රමා ණ ව� වන බවට වා�තා 
වන අතර �තා� රජය එ�න� ��පා ද ක ය� 
�ප ෙද ෙන� හරහා එ�න� මාත්රා �� යන 357 
කට වැ� ප්රමා ණ ය� ක� න �� ලබා ගැ � මට �ය-
� තය. ෙ� අ�ව වැ� �� ��� සහ ෙසෟ� අව-
�තා ඇ�ව ප්ර� ඛතා කා�ඩ වල �� ��න අයට 
ෙම�ම එරට �� ��න අ�ත �ජා �ක ���ට ද 
සාමා� ෙසෟ� ෙ�වා ෙව� ෙ� එ�නත ලබා-
ගැ � මට අව �ථාව සැලෙ�.  

එ�ස� රාජ ධා �ෙ� සහ අ� යන ස� හෙ� 
�ෙරාපා සංග� කළ ම නා කාර අ��ෂ ෙ��� 
��ම� මහතා එ�නත �� බඳ ක�� ද�වා 
�ෙ�. “එළැ ෙඹන අ� යන ව�ෂය �� බඳ ධනා-
�මක අෙ� �ෂා ව� තබන අතර ෙ� ෙගා�ය 
වසං ගත ත��වය මනාව අව ෙබාධ කර ෙගන ඉව-
� ෙම� කට �� කළ ���ට ��� �� මට ෙමය 
අව �ථා ව� කර ග �නවා. ෙකා��-19 පාල නය කළ 
හැ� ෙරාග ය� බවට ප�� �ෙ� � ඵල �� ප්ර� කාර 
සමඟ ඒකා බ �ධව ෙ� එ�නත වැද ග� කා�ය-
භා ර ය� ඉ� ක රන අතර එම �� යථා ත��ව යට 
ප�� මට අව කා ශය සල ස� ඇත.   

එෙලස ඉ� � යට ගම� ��ෙ� � � ලාං�ක 
��� �ශාල �� ස කට �තා �ෙ� අව කා ශය 
සලසා �මට අපට හැ� ව� ඇත. �තා� �ය 
අ�ත �ජා �ක ���ට �තා� ෙකෙර� පව�නා 
ජන � ය �වය ව�ධ නය කර �� ඇ� අතර �ය ��-
� ක� ස�රා ගැ�ෙ� අ� ලා ෂ ෙය� ��ව ��� 
දහ� ගණ න� ජා� �තර ම�ටෙ� �තා �ය 
��ව � �ල ෙබාෙහා ප්රමා ණ ය� ෙතාරා ෙගන 
��. උස� අ�ා පන සං�ා ෙ�ඛන ඒජ ��ෙ� 
(HESA) 2018/2019 සං�ා ෙ�ඛ න ව ලට අ�ව 
�නට එ�ස� රාජ ධා �ෙ� උපා� හ� රන �ෙ�-
�ය ��� ප්රමා ණය 485,645 �. ෙගා�ය වසං ගත 
ත��වය හ�ෙ� ෙ�ශ �මා අ�� ���.   

න�� එ�ස� රාජ ධා �ෙ� ��ව ��ල සහ 
ඔ��ෙ� ජා� �තර අ� යන ම� �ථාන ෙ� 
වසෙ� � ���ට �� ණට ��ණ ඉගැ ��ම සහ 
virtual teacher ඉගැ �� �වල ස�� ශ්ර ණ ය� 
ම�� ඉෙග �� අව�ථා ලබා� �ෙ�. ඉ� �ෙ� � 
Pfizer/BioNTech එ�න� ලබා ගැ� ම� සමඟ 
� ලාං�ක ���ට ලබන වසර �ල� නැවත ��ව-
� �ල ෙවත පැ� � මට ඇ� හැ� යාව සහ �ක 
��ම ද අෙ��ෂා ෙකෙ�.    

���කා ඉ� ලාන
  

ෙකා�� ම�දන එ�නත 
බ�ධ නා ගාර �ල ධා ��ට 
ලබා �ම අද(16) �ට �යා �මක 
ෙව�.  

බ�ධ නා ගාර ෙකාම සා �� 
(පාලන) බ�ධ නා ගාර මා� 
ප්රකා ශක ච�දන ඒක නා යක 
මහතා පැවැ �ෙ� ෙම� ප්රථම 
අ� යර ෙලස බ�නා �ර පළාෙ� 
බ�ධ නා ගා ර වල �ය �ම �ල-
ධා ��ට අද(16)  ෙ� එ�නත 
වැ� කඩ බ�ධ නා ගාර ��� 
පාස � ම� �ථා න ෙ�� ලබා �ම 
අර ඹන බව�.  

ෙ� යටෙ� බ�ධ නා ගාර 
�ල ධා �� 5100කට එ�න-
�ක ර ණය �� ෙකෙ�.ලංකාෙ� 
ෙස� බ�ධ නා ගා ර වල �ය-
�ම �ල ධා � �ටද ෙ� ෙකා�� 
ම�දන එ�නත ඉ�ප �ව 

ලබා � මට බ�ධ නා ගාර ෙසෟ� 
අංශය �ය වර ෙගන ඇ� බවද 
ඒක නා යක මහතා �ය�.  

බ�ධ නා ගාර �ල ධා �� 
ෙකා�� ආසා �ත �ර ක �-
ව� ��න බ�ධ නා ගා ර වල 
ෙම�ම,ආසා �ත �ඳ � ව� 
ෙයා� කර ��න ප්ර� කාර ම�-
�ථා න වල අව � න� රාජ කා� 
�� ම�,ෙපා� ප්රවා හ න වල රාජ-
කා � යට වා�තා �� ම� ඇ�� 
ක�� �ස� �සා බ�ධ නා-
ගාර �ල ධා � �ටද ෙ� ෙකා�� 
ම�දන එ�නත ලබා �ෙ� ප්ර�-
ඛ තා ව�  ෙදන බව ද ෙකාම සා-
� �ව රයා අව ධා ර ණය කර�.  

ෙ� වන �ට බ�ධ නා-
ගාර ෙකා�� ආසා �ත ෙපා�ර 
4700 ද�වා ඉහළ ෙගා� ඇ� 
අතර 4549 � ෙදනා �වය 
ලබා ඇත.ෙ� වන �ට ප්ර� කාර 
ලබ�ෙ� 171 ෙදන� පම�.  

�භා �� ෙ�නා නා යක 
  

යාප නෙ� ව� කා ම� අ�ා පන 
කලා පෙ� පාස� ��� 72කෙ� 
�ල ඇ�� ගල ව �� �� ව �� �� 
කළ ප� �ෂ ණ ය� ස�බ �ධ ෙය� 
මානව �� ක� ෙකා� ස මට ලැ�� 
ඉ�� 12 � ලැ�� පැ� � �ල කට 
අ�ව ප� �ෂ ණ ය� ආර�භ කළ බව 

මානව �� ක� ෙකා� සෙ� යාප නය 
ශාඛාව පව ස�.   

ඉ�� 12�  ���ෙ� ම�� ය-
�ෙග� ලැ�� ��ත පැ� � �ල-
කට අ�ව ෙ� ප� �ෂ ණය ආර�භ 
කළ බව එම ශාඛාෙ� කලා �ය 
ස�බ �� කා රක කන ක රාජා මහතා 
පැවැ �ය.  

අ�ළ පාසෙ� 11 වන වසර ��� 

�ප ෙද ෙන �ෙ� ශ� රෙ� ප�ච 
ෙකාටා ඇ� බවට ලැ�� ෙතාර-
� ර කට අ�ව ෙ� ප��ෂා ��� 
�� කර ඇ� බව� එම ප��ෂා 
��� ප්ර� �ෙ�ප කළ ���ට ��-
ව �� ��� බැණ වැ� ඇ� බව�  
���ෙ� ම� � ය� අ�ළ පැ�-
��ෙ� සඳ හ� කර ඇත.  

ෙ� ���ය ස�බ �ධ ෙය� වහාම 

�ම �ශ න ය� ආර�භ කරන ෙලස 
ෙකා� සෙ� සභා ප� ආචා�ය ජග� 
බාල � �ය මහතා උප ෙද� � ඇ� 
බව� ඒ අ�ව ෙ� වන �ට ���ෙ� 
සහ �� ව ��ෙ� ප්රකාශ සට හ� 
කර ග � �� පව �න බව� ෙකා�-
සෙ� යාප නය ශාඛාෙ� ස�බ ��-
කා රක කන ක රාජා මහතා වැ� � ර-
ට� පැවැ �ය.    

ඌව පළා� ස�හ- 
ප්රස�න ප�ම ��  

�තා �ෙ� ��ට� 
ෙ��� ක� ��-
ලය (Milton keyns 
council) සඳහා ෙකා�ස-
�ෙ� �� ප�ෂය �ෙයා ජ නය 
කර �� ලබන මා�� මස 
06 වැ� �න පැවැ �ෙවන 
මැ� ව ර ණ යට ඌව පළා� 
ආ�� කා ර වර ඒ. ෙ�. එ�. 
�ස ��� මහ තාෙ� �ය �ය 
ඉ� � ප�ව ���.  

එංග ල �තෙ� ��ට� 
ෙ��� ප්රෙ� ශෙ� ප�ං� 
ෂ�නා �ස ��� මහ ��ය 

එ�ස� රාජ ධා �ෙ� කා�� 
ෙමෙට්රා ෙපා � ට� ��ව ��-
ල ෙය� ඒ�. �. ඒ උපා �ය හා 
එරට �වෘත ��ව �� ෙල-
ය� එ�. එ�. � සංව �ධන 

කළ ම නා ක ර ණය උපා �ය 
හ�රා �ෙ�. 

ඇය � ලංකාෙ� ප�ං �ව 
�� ය� ෙකාළඹ මහ නගර 
සභාෙ� නග රා � ප �ෙ� 
ෙපෟ�ග �ක ෙ�ක� වශ ෙය� 
හා � ලංකාෙ� �ෙ��ඡා 
සං� ධාන �සක  

ෙ�වය කළ සමාජ ෙ��-
කා ව�. වැ� �ර අ�ා ප න-
යට හා ප�ං � යට �තා �ට 
ෙගා� ��ව ��ල �ප යක 
අ�ා ප නය හැ� � ෙම� අන-
� �ව සමාජ ෙ�වා කට � �-
වල �ර තව ��න අත ර �ර 
ඇය මැ� ව ර ණ යට ඉ� � ප�ව 
���.    

�තා �ෙ� උස� අ�ා ප නෙ� 
�යැ� � ලාං�ක �� �ට�
 ෙකා��-19 එ�නත ෙද�

�තා �ෙ� ��ට� ෙ��� ක� ��ල 
මැ� ව ර ණ යට ඌව ආ�� කා ර යාෙ�

�ය � ය� තරග �ෙ�

බ�ධ නා ගාර �ල ධා ��ට
ෙකා�� ම�දන 

එ�න �න ර ණය අද �ට

ප�ච ෙක� ම� ගැන ෙසාය�න
ව� කා ම�� ���ෙ� �ල ඇ�� ගල වලා

මානව �� ක� ක���ලය ප� �ෂ ණ ය� අර ඹ�

ප්රධාන සැක ක� ලය න� රණ �ංහ 
හැ�� �ට �ජය ඝාත න යට පැ�� 

ඔ�ෙ� සහා යක ටාස� �ර-
�ංහ ෙහා ෙ� න�ෙ� ෙවන� 
��ම සැක ක � ව� ෙපා�-
�ය ��� ��� අව �ථා වක 
අ�අ ඩං � වට ෙනාග� බව 
ෙකා� සම හ�ෙ� සා�� 
�� ඝාත නෙ� ප� �ෂණ 
කට � � ව ලට ස�බ �ධව 
�� ෙපා�� �ල ධා �� 
පවසා ���.   



ඉහළ �� � ක� ලැ� 
කබ� �� � ක� 
තව ම� ෙගදර

 
ර� ච �ද්ර� අ���ෙ� ���ට ශත කය ෙ�� ෙව� �ය 

ෙදවැ� ඉ�ම සඳහා ල�� 286� �� කළ ඉ��ය �ල 
ෙච�නා� �වර පැවැ �ෙවන ෙදවැ� ෙට�� තර ගෙ� 
��වැ� �න ෙ�� එංග ල�ත �ලට ජය ග්ර හ ණය සඳහා 
ල�� 482ක �වැ�ත ඉල �ක ය� ��ෙ�ය.  

ල�� 28�, 56 � සහ 70 � වශ ෙය� අව�ථා �න-
ක� �� යා� ��ව ය �� ක��ල ෙ�රා ග� ෙ� දඟ ප�� 
යව�නා ඊෙ� වා�තා කෙ� �ය ෙට�� තරග ��ෙ� ප�වැ� 
ශත ක ය�.  

කා�ෙ� වා�ය �නා පළ �ව ප�� වට පහර �� ඉ��ය �ල 
�ය පළ� ඉ� මට ල�� 329� �� කළ අතර, එංග ල �තය 
�ය පළ� ඉ�ම සඳහා �� කෙ� ල�� 134� පම�.   

එංග ල�ත පළ� ඉ� ෙ�� ක�� 5� දවා� අ��� ඉ��ය 
ෙදවැ� ඉ� ෙ�� ද �ය ක�ඩා යෙ� ගැල � �කා රයා 
බවට ප� � අතර, නායක �රා� ෙකා� සමග එ�ව 
7 වැ� ක� �ලට ල�� 96ක ස�බ �ධ තා ව� ද ෙගාඩ 
නැ� ෙ�ය. ෙකා� ල�� 62කට �� යෑෙම� ප� ඉ��ය 
ඉ�ම ඉහ ළට ඔසවා තැ� අ��� ���� 235� ක��ෙ� 
�� �� �� ල�� 106� �� කළ අතර, ඊට හතෙ� පහර 
14� සහ හෙ� පහ ර� ඇ� ළ� �ය.  

�නය �මා වන �ට �ය ෙදවැ� ඉ�ම �ඩා කර �� ��න 
එංග ල �තය ක�� 3� �� ල�� 53� ලබා �� ෙ�ය. අද 
තර ගෙ� �� වැ� �න ය�.  

ෙකාළඹ ෙට�� තර ග �ෙ� 

105 වැ� ෙකාළඹ ෙට�� �ර තා ව �ෙ� �වෘත කා�තා ඒකල �ර තා ව�, �ය ෙසාෙහා� �ය අෙ�නා 
සමග එ�ව �ගල �ර තා ව� �නා ගැ� මට ජා�ක ෙට�� ��ය අ�කා ෙසෙන � ර�න 

සම� �වාය. ෙකාළඹ ෙට�� සංග� �� ෙ�� ෙපෙ�� �මා වට ප� � ෙ� තර ගා ව �ෙ� 
කා�තා �වෘත ඒකල අව ස� මහා තර ග ෙ�� ස�� ජය � �ය ල�� 7-5�, 3-6� 
සහ 6-3� ෙලස පරා ජ යට ප� කර �� ඒකල �ර තාව 

�� අ�කා ජන� මන �ෙ�� සහ ස�� 
ජය � �ය ල�� 6-3� සහ 6-0� ෙලස 

පරා ජය කර �� �ගල �ර තා වට ��-
ක� �වාය.  

ෙ� �රතා ���ව ය� සමග 
ෙමරට ෙට�� තරග �ෙ� ව�ෂ-

ය� ඇ� ළත ප්රධාන ම�ටෙ� 
�රතා ��ව ය� �නා ග� පළ� 

�� කාව ෙලස ඇය වා�තා ෙපා තට 
එ� �වාය.   ෙ� අතර ��� 

ඒකල �වෘත අව ස� මහා 
තර ග ෙ�� ��ද �ෙ� බ �ඩාර පරා ජය කර �� �ර තාව 

�නා ගැ� මට �කා �ෙ�� සම� �ය. එ� �ගල �ර තාව 
�නා ග� ලැ�ෙ� චා��ය �ල �ර සහ ෙටහා� �ෙ�-

මා�න පරා ජය කළ ��ද �ෙ� බ �ඩාර සහ 
ස�� �ර �ංහ ���.  

2021 ෙපබරවා� 16 අඟහ�වා�
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ජා�ක 
ෙවා� ෙබා� 
�ප� �� වටය

20 � ඇරෙ�
කා�තා හා ��� 
ක�ඩා ය� 
18�

 තරග �ෙ�

ෆ�� ෙමාෙහා ම� 

ම�� �ස ලාන ජා�ක ෙවා� ෙබා� 
තර ගා ව �ෙ� කා�තා හා ��� �ප� 
�� වටෙ� තරග ෙ� මස 20 වැ�� 
�ට ගා�ල දඩැ�ල ෙවා� ෙබා� හ�� 
ගෘහ�ථ �ඩා ගා ර ෙ�� පැවැ �ෙව�. 
කා�තා තරග 20 වැ�� �ට 22 ද�වා 
පැව �ෙවන අතර, ��� තරග 23 � 
�ට 27 ද�වා පැව �� මට �ය � තය. 

‘ඒ‘ සහ ‘�‘ කා�ඩ යටෙ� කා�තා 
�ප� �� තරග වට යට ක�ඩා ය� 8� 
ඇ� ළ� වන අතර, ��� තරග වට යට 
ක�ඩා ය� 10� එ�� ��. එම තරග 

වට ෙය� ප� ක�ර ක්රමය යටෙ� පැව-
�ෙවන තරග වටය ෙ� මස 28 �න එම 
�ඩා ගා ර ෙ� �ම පැව �� මට �ය � තය. 

ෙමවර ජා�ක ෙවා� ෙබා� තර ගා-
ව �ෙ� අව ස� මහා තරග මා�� මස 
13 �න �ඩා හා ත�ණ කට�� අමා� 
නාම� රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� ප්රධා න �ව-
ෙය� මහ ර ගම ජා�ක ත�ණ ෙ�වා 
ගෘහ�ත �ඩාං ග ණ ෙ�� පැව �� මට 
�ය � තය. 

� ලංකා �ව� හ� �ව, � ලංකා 
වරාය අ� කා �ය, මා� කැ� ව ල �� 
සහ හ� ඩ්රා ම� �ඩා සමා ජය �ප� �� 
කා�තා තරග වටෙ� ‘ඒ‘ කා�ඩ යට 

ඇ� ළ� වන අතර, � ලංකා නා�ක 
හ� �ව, � ලංකා �ද හ� �ව, ජා�ක 
ත�ණ ෙ�වා සභාව සහ මහ උ �වැව 
�ඩා සමා ජය ‘�‘ කා�ඩ යට ඇ� ළ� ය. 

�ප� �� ��� තරග වටෙ� ‘ඒ‘ 
කා�ඩ යට � ලංකා �ද හ� �ව, ලංකා 
�� � බල ම�ඩ ලය, � ලංකා නා�ක 
හ� �ව, � ලංකා ෙපා� �ය, ඕෂ� 
ලංකා �ඩා සමා ජය ඇ� ළ� වන අතර, 
‘�‘ කා�ඩ යට � ලංකා වරාය අ� කා-
�ය, �� ��� ගෘ� �ඩා සමා ජය, � 
ලංකා �ව� හ� �ව, ජා�ක ත�ණ 
ෙ�වා සභාව සහ වාසනා ෙ�ක�� �ඩා 
සමා ජය ඇ� ළ� ය.

ෆ�� ෙමාෙහා ම�   
ජා�ක �ඩා �� ය තන කබ� පළ� 

ෙ��ෙ� (LEVEL 1 ) �� � කාර පාඨ මා ලාව 
ස���ණ කර �� ෙමරට කබ� �� � ක � ව� 
ලැ�ය හැ� ඉහ ළම �� � කම ස���ණ කළ 
ජා�ක සං� තෙ� �ට� �ඩ ක ය�, � ලංකා �ද 
හ�� කබ� ක�ඩා යෙ� �ට� �ඩ ක ය� සහ 
ව�ණ ලා � ය� වන 35 හැ� �� සම�ත �ෙ�� 
�මාර මහතා ජා�ක ම�ටෙ� ෙහා පාස� 
ම�ටෙ� �� � ක � ව� ෙලස ප� කර �� 
���ට �ඩක �� කා ව� �� �� මට �ය ක-
�වය ලබා ගැ� මට � ලංකා කබ� ස�ෙ�-
ල නෙ� අව ධා නය ෙමෙත� ෙයා� ෙනා�ම 
ස�බ �ධව ෙබාෙහා පා��ව �ම �ය පළ කර�.  

කෑග�ල, ර�වල මහා නාග මහා �� ල-
ෙය� �� � ���ට �ඩ ක ය� වන ඒ මහතා, 
�ඩ ක ය� ෙලස�, �� � ක � ව� ෙලස� වසර 
20කට අ�ක කාල ය� කට �� කර ඇ� අතර, 
කල� �ද හ�� �ංහ ෙර� ෙ��� කබ� ක�ඩා යෙ� �� � ක� ෙලස ද 
ෙ�වය කර ඇත. �ට අම ත රව ඔ� වසර 2014� � ලංකා පද න� ආය ත-
නය ම�� ෙමෙහ ය� �ඩා ස�භා හක ��� පාඨ මා ලා ව�, වසර 2018� � 
ලංකා කබ� ස�ෙ� ල නය ෙමෙහ ය� තරග �� �� වැඩ � � ව� ස���ණ 
කර �� කබ� �ඩාෙ� �� �� ෙපාෂ ණය � ��. �ඩාව ෙව� ෙව� කැප-
�� ගණ නා ව� කර �� ෙමරට කබ� �ඩාව ෙපාෂ ණය �� මට ඔ� ��� 
�ය ක �වය ෙනාස ළකා හැ�ම �ඩා වට ස�බ�ධ පා��ව ගණ නා ව කෙ� 
කන ගා � වට ක� ණ� � �ෙ�.   

ෙහෙතම කෑග�ල ර�වල මහා නාග මහා �� ල �ය පළ� ෙපළ කබ� 
ක�ඩා ය මට එ�� �ය ද�ක� �ව හ� කර ගැ � ෙම� ප� කෑග�ල ���� 
කබ� ක�ඩා යම �ෙයා ජ නය කර �� ජා�ක මහා �ඩා උෙලළ, අ� �� 
25� පහළ ���� ක�ඩා යම �ෙයා ජ නය කර �� ජා�ක කබ� �ර-
තා ව �ය, �ද හ�� කබ� ක�ඩා යම �ෙයා ජ නය කර �� ජා�ක කබ� 
�ර තා ව �ය,ආර �ෂක ෙ�වා �ඩා උෙලෙ� කබ� තර ගා ව �ය සඳහා සහ-
භා� ෙව�� �ය ක�ඩා ය� ජය ග්ර හණ සඳහා �ෙගන යෑමට සම �� ෙව�. 
වසර 2008� � ලංකා �ද හ� �ව �ංහ ෙර� ෙ� �� වට බැ�� සම�ත 
�ෙ�� මහතා වසර 12ක ෙ�වා කාල ය �� ප� 2020� ��ා � � ලව හ�� 
ෙ�ව ෙය� ඉව� � ��න අතර, �ඩ ක ය� ෙලස අ� �� 16ක අ�� �� සහ 
�� � ක � ව� ෙලස වසර 5ක අ�� �� ස� ඉහ ළම �� � ක� ල� �� �-
ක � ෙව�.   

කල� මාව නැ�ල �� සඳ මහා �� ලෙ� කබ� �� � ක� ෙලස කට �� 
කළ ඒ මහතා 2019 වසෙ� ඉරා නෙ� සංචා රය කළ කෑග�ල ���� කබ� 
ක�ඩා යෙ� ස�භා හක ෙලස කට �� කළ අතර, ඉරාන ක�ඩා යම � 
ලංකාෙ� සංචා රය කළ එම වස ෙ� �ම තරග �� � � ව ර ය� ෙලස කට �� 
කෙ�ය. �ට අම ත රව �� ණෑ ගල �ඩා සමා ජය, පාන �ර �ක� සමා ජය, 
රාගම �ක� සමා ජය, �� ණෑ ගල �ක� සමා ජය සහ ෙ�� අ� කා� �ක� 

සමා ජය වැ� ප්රබල ක�ඩා ය� 
�සක ස�භා හක ෙලස කට �� 
කර ඇ� සම�ත �ෙ�� �මාර 
මහතා ෙමරට කබ� �ඩාෙ� 
උ�න �ය ෙව� ෙව� සා�ථක 
ඵල ෙනලා ගත හැ� අන� 
ස�ප ත� බව ඔ�ෙ� හැ�-
යාව �� බඳ ද�නා කබ� 
�ෙ�ත්රය �ළ ��න බ� ත-
ර ය කෙ� අද හස � ඇත.  

�� � ක� ෙනාලැ� ��-
� ක � ව� වැ� �� ස� 
�නට පාස� ම�ට ��, 
පළා� ම�ට �� සහ ජා�ක 
ම�ට �� ක�� �� � ක �-
ව� ෙලස කට �� කර �� 

��න ප� � මක ෙමවැ� 
�� � ක � ව �ෙ� ෙ�වය ලබා ගැ�-
මට කබ� ස�ෙ� ල නෙ� අව ධා නය 
ෙයා� ෙනා�ම �ඩාෙ� අනා ග ත යට 
�� බල පෑ ම� එ�ල වන ක�-
ණ�. ජා�ක �ඩා �� ය තන 
කබ� පළ� ෙ��ෙ� (LEVEL 1 ) 
�� � කාර පාඨ මා ලාව ස���ණ 
කළ �� � ක � ව� ���ෙ� 
අත ෙලා �ස� පම ණ� බව ද 
වා�තා ෙ�.  

ෙමරට �ඩා �� � ක �-
ව�ෙ� �� � ක� �� බඳ �ශාල 
ගැට � ව� පව �න බව �ඩා හා 
ත�ණ කට�� ඇමැ� නාම� 
රාජ ප�ෂ මහතා ද ප� �-
ය� පා�� ෙ� ��ෙ� � ප්රකාශ 
කෙ�ය. ජා�ක හා අ�ත �ජා �ක 
�ඩා සංග� සමග ඒකා බ �ධව 
�ඩා �� � ක � ව� �යා ම නය 
�� මට කට �� කළ �� බව ද 
අව ධා ර ණය කර ඇත. එවැ� ප�-
� මක සම�ත �ෙ�� �මාර මහතා 
වැ� ඉහ ළම �� � ක� ල� කබ� ��-
� ක � ව�ට සාධා ර ණය ඉ� �ය �� 
කාලය එළැඹ ඇතැ� පා��ව ගණ නා ව-
කෙ� මතය � �ෙ�.  

සම�ත �ෙ�� �මාර අ� කාට
���ව �රතා

අ�� �ෙග�
ශත ක ය�

සම�ත ලංකා 
ෙ�ස ප�� �රයා

ච�ර
කා�තා �ර තාව ඉෂා රාට

ෆ�� ෙමාෙහා ම�

අ� ශය උ� �� �� � ව ර� 
ග� �වෘත තරග ඉස�ෙ� අව ස� 
මහා තර ග ෙය� ෙකාළඹ ආන�ද 
�� හෙ� ෙස�ර ��වා තරග වට 
3-2�� පරා ජ යට ප� කළ වසර 
2019 � ජා�ක ෙ�ස ප�� �රයා වන 
� ජය ව �ධ න �ර ��ව �� ල �ය 
�ෙ� ච�ර ��ෙ� සම�ත ලංකා 
ෙ�ස ප�� තර ගා ව �ෙ� ධන �� 
අම ර �ංග අ� ෙයා ගතා �ස ලා නය 
�නා ගැ� මට සම� �ය. 

ග���ස සා�ත ෙතාම� �� හ� 
ගෘහ�ත �ඩා ගා රෙ� ප� � ය� 
පැව� ෙ� තර ගා ව �ෙ� ��� �වෘත 
අව ස� මහා තර ග යට ච�ර එ� 
�ෙ� �ෂා� �ක්ර ම ර �නට එෙර �ව 
තරග වට 3-2�� අව ස� ��ව තර-
ගය ජය ග� ��. 

ෙකා�� වසං ග තය ෙ�� ෙව� 
ප� �ය වසෙ� පැව �� මට ෙනාහැ� 
� ෙ� තර ගා ව �ය ෙ�� ගත 
��ෙ� තර ගා ව � ය� වන 
අතර, බ�නා �ර පළා� 

ෙ�ස ප�� සංග මය සමග එ�ව � 
ලංකා ෙ�ස ප�� සංග මය ��� 
තර ගා ව �ය සං� ධාන කර� ලැ�ය.

�ඩ ක ය� 100� සහ �� කා-
ව� 70� �ඩා කළ සම�ත ලංකා 
ෙ�ස ප�� තර ගා ව �ෙ� කා�තා 
අංශෙ� �වෘත තර ගෙ� �ර තාව 
�නා ගැ � මට වරාය අ� කා �ෙ� 
ඉෂාරා ම� රං� සම� �වාය. අව-
ස� මහා තර ග-
ෙ�� ඇය ෙව�� 
තරග වට 3-0�� 
පරා ජ යට ප� �ෙ� 
නා�ක හ� �ව 
�ෙයා ජ නය කළ 
�� මා� �ය ද �ශ-
�ය. ඉෂාරා අව ස� 
මහා තර ග යට එ� 
�ෙ� ප්රබල �� කා වක 
වන එර�� ව� ස �-
තාන තරග වට 3-0�� 
අව ස� ��ව වට ෙ�� 

පරා ජ යට ප� කර-
��.

ඡායා�ප -ජග� ඉෙරාෂණ

��
� 

�ර
 ත

ාව
 �

�
 �

�
 �

ෙ�
�

 

අව ස� ��ස�20 පා� �තා නය ජය ග�
සංචා රක ද�� අ� කා� �ල සමග පැව� අව ස� ��ස�20 තර ගය ක�� 4�� 

ජය ගැ� මට පා� �තා නය සම� �ය. කා�ෙ� වා�ය �� පා� �තාන �ෙ� ඇ� �-
ෙම� පළ �ව ප�� වට පහ ර �� ද�� අ� කා� �ල ඕවර 20 �මා වන �ට ක�� 8 
� �� ල�� 164� �� කළ අතර, �ය �ත ඉල �කය ඕව ර ය ��, ප�� 2� ඉ� �ව 
�� ය� ස�රා ගැ� මට පා� �තා නය සම� �ය. එෙ� �ව� තරග 3�� සම ��ත 
ෙ� තර ගා ව �ෙ� ජය 2-1�� �� කර ග� ලැ�ෙ� ද�� අ� කා� �ල ���.

ලාෙහා� �වර ෙපෙ�� පැව� ෙ� තර ගෙ� ද�� අ� කා� ඉ�ම ව�ණ ව� කළ 
මැද ෙපළ �� ක� ෙ��� �ල� ෙනා�� ල�� 85� �� කෙ�ය. 

ජය ග්ර හ ණය හඹා �ය පා� �තාන �ලට ආර �භක �� ක� ෙමාෙහා ම� ��වා� 
ල�� 42� ද, නායක බාබ� අසා� ල�� 44� ද ලබා �� අතර, ක�� 6� �ඳ 
වැ� ෙම� ප� ෙමාෙහා ම� නවා� සහ හස� අ� එ�ව �ය ක�ඩා යම ජය ග්ර හ ණය 
ද�වා �ෙගන �යහ.      
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අහෙ� �ල�, ��ෙ� �ය�ව� ව��ෙ� උ�මය�. නගරෙ� �හය ෙකාෙත� 
�� ද �වෙහා� ඇය ද, මම ද ෙහ�බ� ��.

‘ෙමානා හ� ක�ද?' � මා ඇ�ෙ� පැය �පය� ���ෙ�ම අප ��ව� 
ෙනාකෑ බව �� කර��.

'ෙ� �ක� ෙබා� එෙහනං' � ඇය අ�මැ�ය පෑවාය. ඉ�ම යන ම�දහන බ� 
බඩ��න� මවාපා�.

'ඊට  වඩා ෙහාඳ නැ�ද බ� �ක�ම කන එක...?'
'අ�ෙමා... �ඟ� ස�� ය�. ඕ� නෑ... ඕ� නෑ... ඔය පැ��, ෙරා�� වෙ� 

ෙදය� කාලා ෙ� එක� ෙබා�'
ඇෙ� ���ධතාවය ෙනාතැ� මම ඉහළ ෙපෙ� ෙබා�� හලකට 

ෙගාඩවැ�ෙණ�.
'�කං අපරාෙද �යද� කරනවා' � ඇය ෙචාදනා කළාය.
'ෙ�කෙන මැඩ�, අ�ම උයලා අ�ම කන එකෙන ඉ�ං හැම�ම කර�ෙ�. 

ෙකාෙහාමට� මෙ� �ං� අ�මට ෙහාඳ කෑම ෙ�ල� අරං ෙද�න නං කාලය� 
��ෙ� �න මැ�වා...'

ඇය �නාව මැඬ ග�තාය.
'ඔයා ඉ�ං �යන ෙ� අහන ෙකෙන�යැ... හ� හ� 

ක�ෙකා... බ�ම ක�ෙකා... මං ද�නෑ ඔ�න... ෙහාඳ 
ගාණ� ය� ෙද�නටම...'

'අෙ� ඉ�ං අ� හැම�ම ෙහාට�ව�� 
කනවද...'

ඇය ෙසෙනෙහබර බැ�ම� ෙහ�වාය.
'හැම�ම ෙක�ෙව ඉ�ං ��ව�කාරක�ෙන...'
මම හඬ නඟා �නැ�ෙණ�.
'ඔය ඇ�ටර... �ර��... �යන ෙ� නාහන 

��ව�කාරෙයා ��� තමා ෙ� ෙලාෙක 
හැඩ�ෙ�... හ�ද ��� එ���ංහ' ඇය ද මෙ� 
�නාවට හ�� �වාය.

'හැෙමාම හැම�ම �ක�කමට ��ය නං �යන ෙ� අහෙගන ෙ� 
ෙලාෙකට අ�� ��ම ෙදය� එක� ෙව�ෙන නෑ... �හාෙව ඉ�න කාෙ� 
��දර ෙහායාග�� ��හ� �ං� පෙ� ��ව�කාරෙය� ෙව�න බෑ... ඒ� ඒ 
��ව�කාරකම මහා ජයග්රහණය�, ��ලවය� �ෙ� නැ�ද...'

'අ�ෙමා ඇ� ඇ�... �ං ඉ�ං කාලා ඉ�...'
ඇය ෙනත ද නැහැය ද �නවන බ�පතට වග �ය�නට පට� ග�තාය.
ප්ර�ත ආහාර ෙ�ල� ස�පාය� � අප ෙබා�� හෙල� �ට�ෙ� තෘ��ම�ව 

�ය ���. ක��. එෙහ� මහ මඟට බ��නට ද ෙපර ෙනත ගැ�� ද��� 
මම සසලව �ෙය�.

ෙබා��හල අ�යස වාසනාව ��ණ�නා �ස��ෙ� ප�වනවා �ය හැක. 
�ල අ�ක ඉ�තර� ආහාරපානය�� �ග�ධෙය� පමණ� සැනෙහ�නට �� 
� ��ම මෙ� හද පාර�.

සාව� පව�� ෙපෙළ�� ෙසා�චම� උපය�නට ෙවර දර�නා ෙදස මා 
බලා ��ෙ� වරදකා� හැ�ෙම�.

'අෙ� ��� �ත�න එපා ෙමෙහම අහනවට... දව�ට කාල ද ඉ�ෙ�?' � 
මම ඔ� ස�පයට ෙගා� ප්ර�න කෙළ�. �ෂ�කව කළ ඒ �යාව වළ�ව�නට 
�ං� අ�මා අෙපාෙහාස� �වාය. ඇය ��මෙය�  �වර කරග� ෙදඇ�� බලා 
��යාය. වාසනා ප� ��ණ�නා ෙවෙහසකර �නාව� පෑෙ�ය.

'ෙ� �ක� ��ණෙගනම තමා ය�ෙ�... බඩ��න, �බහ බලල බෑෙන 
ෙනානා...'

'මම කෑම එක� අරං ��නට කම� නැ�ද?'
යම� ෙදන කල ලබා ග�නාෙ� ආ�ම ග��වයට හා�ය� �� ව�ෙ� න� 

එ� ප්ර�නෙය� ෙහා ප��ාගෙය� ෙහා පල� නැ�ෙ�මය. අප ��� ��� � 

අෙ� තා�තාෙ� මහෙගදර ��ෙ� අද වන �ට ස�ගල ආර� 
ෙ�නාසනයය� න� ලද �කළාන මා�ෙ�ය. එ� දහ� නව�ය �ෙ� 

දශකෙ� � � ��ශංක මහතා බ�� වඩ�නට ��� වනෙපත� ෙසායා 
පැ�� ගමනක� වනය �ළ ��� කටාර� ෙක� ෙල� ආ�ය �ක, එතැනට 
ස�ගල යන නම ෙදන ෙත� අ�ත ගැ�ෙයා ඊට ෙකටැ��ල �කළාන යන නම 
�වහාර කළහ. එතැ� �ට ගැ�ය�ට ද එතැන ෙකටැ��ල ෙනාව ස�ගලම 
�ය.

�නට මහ ෙපාළව මත නැ� තා�තාෙ� මහෙගදර ඉ�ෙතා��වට�‚ 
��ලට� ෙකටැ��ල �කළාෙ� එ� ඉම� ඉතා ළ�� ද�ශනය ෙව�. වනෙ� 
ඇ� �ස� වන��, �� බඳ ෙවළාග� ��ධ හැඩෙ� වැ� ව�ග ගැ�ය�ෙ� 
ඉඩකඩ�ව�� ෙව�ෙකාට මැන�� හ�නාගත හැ�ය. අසල ෙවෙසන ගැ�ෙයා 
සහ ගැහැ� ද දර කඩ�නට, � කඩ�නට, හ� පලා ෙනළ�නට, බඹර 
කප�නට, දඩමස� සපයාග�නට, ෙගපැල� ෙගය� හදන �ට �වද� සපයා 
ග�නට වනයට ම ගෑ�හ.

අ��� ��සකට පමණ ඉහත අෙ� තා�තාෙ� මහෙගව� අසා නෑ�ෙය� 
අෙ� ෙගදර ආෙ� ය. 

“�කළාෙන ��ං ෙහාරහ� කැ�ව. මට ඉ�ං මත� �ණා. ෙහාර හ� 
මා�වට ආස ඇ�ෙන �යල. ඉ�ං �ක� ඇ�න ආවා.”

ෙහාර හ� �� �ට තා�තාෙ� ද ��ණ ���. අද තා�තා� ඒ නෑ�යා� 
ෙදෙදන ම �ව�� අතර නැත. 

ස�ගල පැ�ෙ� ෙහාර හ� ෙවන� ෙබාෙහා ප්රෙ�ශවල� අ�� හ� යන 
නම ලබ�. �ර�යගල, ���ගල පැ�ෙ� �කළාන ආ�ත ග�වල අයට ඒවා 
අ�� හ�ය. ෙහාර හ� යන නම ස�ගල ආ�තව සැ�� උප භාෂණය� ද 
යන සැකය මට �ෙටක ඇ� ෙව�.

�කළාෙ� අ�� හ� �ෙප�ෙ� අෙ�� හා මැ� මාසවල ය. �කළාෙ� 
ඇ� දං ග� යට, ෙහාර ග� යට, හ� ග� යට අ�� හ� �ෙප� ��ය 
හැක. ඇතැ� �ට ෙහාර ග� යට �ෙපන බැ�� අෙ� ග� පළාෙ� � අ�� 
හ� ෙහාර හ� ව�නට ඇත. අ�� හ�ත �� ඇ� �ට �� පැහැ�ය. ෙනළා 
ෙගන මඳ ෙවලාව�� ක� පැහැයට හැෙර�. ඉ�ෙම� ප� ද ක� පැහැ� 
ය. ෙනළා ගැ�ෙම� ප� ෙසෙම� වැ� ඉව� ෙකාට, ��වලට කපා ෙසෙම� 
ෙසා� ගත �� ය. පෙ� දමා, ෙපා� �ෙර� ත�බා ෙත� �� �පය� දමා ග� 
�ට රසව� වෑංජනය�. සමහ� ස�ෙබාල ෙ� සකසා අ�භව කර�නට ද �ය 
කර�. 

අ���වා හ� �කළා�වල �ෙපන හ� �ෙ�ෂය�. අ� අට� දහය� අතර 
පා��ය� වැ� ෙකාටසක කැෙ� ෙකාළ ෙරා� එක� වන තැ�වල අ���වා 
හ� �ෙප�. ෙමම හ� �ෙ�ෂය �� �ෙබ�ෙ� �න �නක පමණ කාලය�. 
හ�ෙ� උ� පැ�ත �� ෙ� පැහැයට �� පැහැය� ග�නා අතර, ය� 
පැ�ත �� පැහැ� ය. ෙනළා �ස ග� ප� ඉ�� හ� �ෙ� දමා �යළ� ලැෙ�. 
අ���වා හ� ස�බ�ධෙය� ��� හා තහං� ද�නට ලැෙ�. හ� ෙන�ම 
බවල��ට තහං�ය. මා� ���ය ඇ� වන කාලයට අ���වා හ� අ�භවය 

ඉඩකඩ�ව�� ෙව�ෙකාට මැන�� හ�නාගත හැ�ය. අසල ෙවෙසන ගැ�ෙයා 

කප�නට, දඩමස� සපයාග�නට, ෙගපැල� ෙගය� හදන �ට �වද� සපයා 

ෙසා� ගත �� ය. පෙ� දමා, ෙපා� �ෙර� ත�බා ෙත� �� �පය� දමා ග� 

අෙ� 
ග�වල 
හ� 
වෑංජෙ� 
ද ඇයට තහං� ෙව�. එෙහ� ගම ෙගදර බවල� ඇ��ය අ���වා හ�ත රසට 
���නට ද�� ය.

ඉඳෙලා� ගැ�ය� අතර ෙබෙහ�� ජන�ය හ� �ෙ�ෂය�. වසර� �ළ වැ� 
කාලෙ�� �ප වතාව� ම �ෙප�. ඉඳෙලා� හ�ත ෙවන� හ� ෙම� �ග හැෙර�ෙ� 
නැත. ��ළ� ෙම� �ෙප�. පෙ� මැ� බ�ල තැ�වල (�ඹ� වැ�) �� �ෙබ� ��ය 
හැක. හ�ෙ� ෙබා�� ෙකාටස සමඟ ��ය� පහළට එ�ෙල�. ඇතැ� ගැ�ෙයා එම 
ෙකාටස ‘හැ�ටය’ න�� හ��ව�. ඉඳෙලා� හ�ත අඟ� හතර� පමණ උ� ය. 
ඉඳෙලා� හ� ��බඳව ද පැර� ගැ�ය� �ළ ��� ෙම� ම තහං� ද ඇ�ෙ� ය. 
එක තැනක �ෙපන හ� �න හත� පමණ �� �ෙබ�. ඒ කාලය �රා ම හ� ෙනළ�ෙ� 
��� ෙන� තැනැ�තා ෙහා තැනැ��ය ම ය. ඔ� ෙහා ඇය කතා ෙනාකර ම හ� 
ෙනළා ෙගන ය�. 

වැ� ��මල ෙහව� වැ�හ�ත ද ග�මැ�ෙ� එ�තරා කලකට �ෙපන ��මල�. 
අඟ� හතර� පහ� පමණ උස එපමණකට ම ��ක�භය ඇ� ආහාරයට මනා 
��ම� ෙවෙසස�. 

ඌ� හ� �ශාල හ�ත�. අ�ය� පමණ ��ක�භය ඇ� හ� �ෙප�නට ඉඩ 
�ෙ�. එක තැනක �ෙප�ෙ� එක� ෙහා ෙදක�. ��මල දවසකට වඩා තබා ගත 

ෙනාහැ�ය. එක ප�ලකට එ� ෙ�ලකට එක හ�ත� සෑෙහ�. මැන�� පෙ� දමා 
�සග� කළ ඌ� හ� වෑංජනය ඌ�ම� ෙම� ම ප්ර�ත රසැ� ය.

අප වඩා ��ෙය� ආහාරයට ග� හ� �ෙ�ෂය ෙ�න හ� ෙහව� ෙ�න ��ම� 
ය. කඳ� ෙහා ෙකාට� වැ�සට ෙතෙමන �ට ඒ මත ��ම� �ෙප�. �ෙ�ෂෙය� ම 
රබ� දර කපන �ට, ඒවා වැ�සට ෙත�� ප� ෙ�න ��ම� �ෙප�. ��ම�වල ඇ� 
�ඩය� වැ� ෙකාටස ෙ�න ��මෙ� ද�නට නැත. �� ��ම� ෙහව� කඳ� ��ම� 
ම� ව�ෙ� ද කඳ�වල ය. �� පැහැ� �� ��ම� ෙ�න හ�වලට වඩා මඳ� 
�ශාලව �ඩය� නැ�ව ���ය� ෙ� �ෙප�න�.

��වැ�යා තැ� තැ�වල �ෙපන ��ම� ෙවෙසස�. ඒවා හ�ෙපාළක �ෙප�� 
ය�න ජන ��වාසය�. ��වැ�යා ��ම� ය� තැනක �� ඇ�න� මඳ �ර� යන 
�ට එවැ� ම ��ම� �� ඇ� තැන� හ�ෙව�� ය�න ජන ��වාසය�.  ඔ�වැ�යා 
න�� ද තව� ��ම� ෙවෙසස� ෙව�.

පැර� ෙකා�ග�වල ඝනක� ෙපා�ත මැ�� �ට ෙකා� ගෙ� �ල ෙකා� ��ම� 
�ෙප�. පැහැය කහ පැහැ� ය. ෙරාස ෙකා� ම�� පැහැ� ය. කං�� තව� හ� 
ෙවෙසස�. කඳ�වල හා ෙකාට�වල �ෙප�. �යාෙ� කනට සමාන හැඩය� ඇ�, ඊට 
වඩා ෙලා�, � කෙ� ඇ�� පැ�ෙ� පැහැයට සමාන පැහැය� ඇ� ��මල�.  න� 
��ම� හා �නා ��ම� වැ� ��� ආහාරයට �ෂ ස�ත ��ම� ���. ආහාරයට 
��� හ� ව�ග ෙම� ම ���� හ� ව�ග පර�පරා ��ෙව� ෙව� ෙකාට 
හ�නාග�නට අෙ� අය සම� �හ.එෙ� ම අ�මා, අ�ත�මා වැ� අයෙග� ලද 
පර�පරා ��ෙව� ��ධ හ� ව�ග ඒවාට ආෙ��ක රස �ණ හ�නාෙගන, රහට 
උය�නට අෙ� බවල� ඇ��ෙයා සම� �හ.

මහානාම ��මාල ප��
ාගය ���ෙ�ම අණෙබර ගසා යම� ෙද�නටය. �ඩා ��ණය� ෙහා ග�නා ද�ව� එ� 

ප��ාග��යාෙ� ෙදපා �ල වැඳ වැ�ය �� ද? �ඩා කල පට� අනාථ අසරණ බෙ� 
අ��  ���� අෙ� ද�වාට උ�ම කර �ය �� නැත. ���කම වනා� උ�සාහෙය� ජය 
ගත ��ත�. �වට �යා�ව හැ�� පැ�� ��ය ��ත� ෙනාෙ�.

'අෙ� කරදර ෙව�ඩ එපා ෙනානා... මට ���� බඩ��ෙන ඉඳලා...'
ෙකෙන� බඩ��ෙ� ���නට ��� �ම � ක� ෙ� සමාජෙ� අසමාන�වය හා 

ද�ද්රතාවට �ද�න� ෙනාෙ��� මට ��ණ.
'��ට� ඉ�නෙකා... මම ඉ�මනට කෑම එක� අරං එ�නං' � � මම ය�� 

ෙබා��හලට වැ�ෙණ�. ඊට ෙපර �ං�අ�මා ෙදස ෙනත�� බල�නට අමතක 
ෙනාකෙළ�. මා ෙවත තරව� බැ�ම� ෙහළනවා ෙව�වට ඇය �ක�පත� �ල� 
ග��� ��යාය. ඉරණම ෛදවය හා වාසනාව ��වාස කර�න� වැ� වනවා �ස අ� 
ෙනාවන බව �ත�� මම ���� ��.

'�ං��ධ ෙවනවා ෙනාෙ�'
කෑම පා�සලය ග��� �ක�ප� අෙල� කර�නා කෘතෙ�� �නාව� �වඟට නංවා 

ග�ෙ�ය. ඔ�ෙග� ස�ග� අ� ��� ��යට අව��ණ ��.
'ඒ ම��සයා ඇ�වෙ� ඒ ෙනා නෙග  මහ�තයා නැ� ෙවලාද �යලා' � �ං�අ�මා 

� කල මම �ම�යට ප� ෙනා��.
'මළ�ය ���ට �ං තකා එයාට කෑම එක� අරං ��නා �යලා �ත�න ඇ�...'
'එෙහමෙන ඉ�ං �ඟ� අය කර�ෙ�'
'එෙහම ෙන�ෙන කර�න ඕන. අ� ෙකන�ට ෙදය� ෙද�න ඕන �ං පතා ෙනෙ�... 

එයාට ඒ ෙ� ඒ ෙවලාෙව ඕන �සා. එයාෙ� ආ�ම ෙගෟරවය� �කෙගන...'
'ය�... ය�... ඉ�මනට ය�... තව� ෙවලා ��ෙයා� ඔයා තව ෙමානවා කර�ද ද�නෑ' 

� � ඇය මා ද ඇදෙගන බසයට නැංඟාය.
ඕනෑම ප��ාගය� සැබෑ හා �වඳව� ප��ාගය� ව�ෙ� ෙපරළා ��ව� 

අෙ��ෂා ෙනාකර�ෙ� න� ෙනාෙ��� �ත�නට අ� වගබලා ග�ෙ� න� ෙකාපමණ 
අ��ද...?

ශා�� �සානායක
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අප ඔ� හ�න�ෙන �ලකර�න ��වා න��. ෙ�� හ��යට ස�බ�ධ �ව�ප� 
කලාෙ��ය� ෙලසය. ප�ව 'ල�සන' න� ටැ�ෙලා�� පත්රයට ස�බ�ධව �� සමෙ� 

එ� ක� ��ෙ� අපෙ� �� කා�න ක� උ�සාහය�ට අ�ග්රහය �� � බව ද මතකය. 
හැ�තෑව දශකෙ� අප ක� ��ම ආර�භ කෙ� පළ�ෙව� �ව�ප� ක� �� ඔ�ෙ�ය.  ඒ 
වකවා�ව වන �ට �ලකර�න ��වා වැ� �ව�ප� කලාෙ��� ක�� ෙලස ද ප්රකටව �� 
බව ඔ��ෙ� කා� ��මාණ සංග්රහ �ය� අපට මතකය. 

ල�සන පත්රෙ� �ට ය� ෙ�� හ��යට එන �ලකර�න ��වා �ලකර�න ���ට 
බ�ඩාර ෙලස �ශ්රාම යන ෙත� ම එ� ��ධ තන�� ෙහාබව�� �� අතර වෘ��ය 
�ව�ප� කලාෙ�� ��කාව අ� ෙනාහැර ��ෙ�ය. �න�ණ ක�තෘ ම�ඩලෙ� ද සරස�ය 
ක�තෘ�වය ද �� ඔ� ෙ�� හ��ෙ� ���ම�  �ව�ප� කලාෙ���ෙ� නාමාව�යට 
එක�ව�ෙ� අ�ව දශකෙ� මැද භාගෙ� � ���ණ  ක�තෘ ෙලස ���ණ �� ��ෙව� 
අ�� ග���. ෙ�� හ��ෙය� ඉව�ව �ය ද ප�තර වෘ��ය අ� ෙනාහළ �ල� ම��ම, 
ඉ��න හා �යත ස�අ�ත �ව�ප� කතෘවරයා ෙලස ද තම මා� ��තෙ� ��ධ ��කා 
රඟ පෑ බව අපට මතකය. ඔ� ��� � ලංකා �ව� ��� සං�ථාව හා එ�ව හඬ ත්ර�මා�කය 
සං�කාරක ෙලස අප හා එ� � ��. 

මා� ��තෙය� ම ��ව� � සා�� ෙ�ඛනෙය� ද �රතව ��න �ලකර�න 
���ට බ�ඩාර ක�ය� ෙලස වඩා� ම ප්රකටය. ���ෙ�ෂ න�� ඔ� ��� පළ ෙකාට 
ඇ� මාහැ� ග්ර�ථය ඔ�ෙ� නවතම ෙ�ඛන �ායාමය ෙ�. ���ෙ�ෂ ය� ���රා�ය 
පමණ� ඉ���ම ය�ෙව� �මංගල ශ�ද ෙකාෂය අ�ථ ග�ව�. සරස� ප්රකාශනය� � 
���ෙ�ෂ �ළ � ලංකාෙ� සා�� කලා, ජනමා�,  ෙ��කා නා�, �� නා�, නාඩග�, 
�නමා, �ත්ර හා න�තන, සං�ත, �චාර, ��� ��පය, බ�� කලාව, ෙ�ය කා�, කා�� 
�ත්ර කලාව  ආ� කලා, භාෂා හා සං�කෘ�ක �ෙ�ත්ර �සක ���ම� කා�තාව� �ෙදන� 
හා ���ට ��ෂය� හත�� නව ෙදන�ෙ� ස�ප්ර�න ��බඳ ෙතාර�� හ� ෙ�. ෙමම 

සංග්රහය �ලකර�න ���ට බ�ඩාර 
න� ෙ�ඛකයා ෙ� ෙ�ඛන අ�වැ�ෙන� 
අග්ර ඵලය ෙලස මම ද��. �ලකර�න 
���ට බ�ඩාර අපට හ�වන 
වකවා�ෙ� ඔ� �ලකර�න ��වාය. 
හැ�තෑව දශකය ආර�භයට ෙපර �ටම 
�ලකර�න ��වාෙ� ක� අ� �ය��. 
��තය ෙබෙහ�� ෙඛදජනක�, අ��ම� 
� ෙ�� ෙමෙලාව ෙ�මය න�නා හා 
ෙද�ෙයා තැ�ෙගන මහ ෙපාෙළාවට 
එ� (1971) ඔ�ෙ� �� කා�න කා� 
සංග්රහ ෙ�. 'ෙද�ෙයා තැ�ෙගන මහ 
ෙපාෙළාවට එ�' කෘ�ෙ� හා 'අ��ම� � ෙ�� ෙමෙලාව ෙ�මය න�නා' වැ� කෘ��� 
රචනා, �චාරක අවධානයට ෙයා� �ණ. ඔ�න �ෙ� ��ව�නං අ�ල ග�ං (අ��ම� � 
ෙ�� ෙමෙලාව ෙ�මය න�නා - 1969) එබ� එ� ��මාණය�.1972 � ම��� පළ කරන ලද 
මෙ� පළ� ක� ෙපාත, කැටප� ප�ෙර� ක� �යවා බලා ඒ ��බඳ උපෙද� �� �ලකර�න 
��වාට මෙ� ���ය ��වන බව කැටප� ප�ෙර� සටහ� ෙකාට ඇ�ෙ� ෙ��ඨය� 
ෙලස ඔ� අපට මග �යා �� බැ��. ප� කෙලක ඔ� තම වාසගම වන ���ට බ�ඩාර 
භා�ත කළ ද ඔ� ෙසා�� මහාචා�ය ��� ආ�යර�න ෙමෙත� තම ශා��ය හා ��මාණ 
��තෙ� � වාසගම භා�ත ෙනාකර�. ඔ� ��� ��වා ෙහා ��� ���ට බ�ඩාර ෙනා� 
��� ආ�යර�න යන න��ම ��. �ලකර�න ���ට බ�ඩාර �ව�ප� කලාෙ��ය� 
�ව� ��මාණ ��තෙ� � අප ද�නා ෙබාෙහා �ව�ප� කලාෙ��� ෙම� (� ච�ද්රර�න 
මානව�ංහ,මා��� �ක්රම�ංහ, මහගම ෙ�කර, දයාෙ�න �ණ�ංහ) ��මාෙණා�ත භාෂා 

�වහාරය�  භා�ත ��මට සම� ෙව�. ���ෙ�ෂ ච�තාප�න රචනා �ළ එම �ණය �ශද 
ෙ�. මා�ෙ��ය� ෙලස මා� භාෂා භා�තාව  ද අ� වැ� වශෙය� අපට ෙපෙන�ෙ� 
ෙබාෙහා ච�ත හ��වා �ම සඳහා උප��ත ��ෂ �ළය. මානව�ංහ - ��ත්ර කා��කාරයා, 
�ත්රෙ�න - �ංහෙ� න�තන ප්රාඥයා, ��ම� ෙ�� - ජන�ය සං�කෘ�ෙ� ප්රථම කා�තා 
ප්ර��පය, ෙ�ම��� ද අ��� - සමනලය�ට ෙව� තැ�ම, ගා�� ෙෆා�ෙ�කා - �ංහාසන 
ෙයාගය, �ච�ත ග�ල� -භාෂා පරෙ��වර, ෙ�ම�� ෙ�ම�ස - ජා�ෙ� සං�ත ප්රාඥයා, 
දයාෙ�න �ණ�ංහ - �� �� කලාෙ� අ�පත, ධ�ම�� ගමෙ� - ෙයෟවනය�ෙ� ඉෙ� 
��� මල, ෙ�මා �ණව�ධන - රසව�ය - ���ම�ය - �තව�ය ඉ� ��පය� පම�.

���ෙ�ෂ සංග්රහය �ළ හ�වන ���ටය� අතර බ�තරය� ජන මා�යට, �ව�ප� 
කලාවට ස�බ�ධ ��� �ම පහැ��ව ෙපෙනන ල�ෂණය�. ක�වරයා �ව�ප� 
කලාෙ��ය� �ම ඊට ෙ�� ව�නට ඇතැ� හැ� �ය ද, ඔ� ��� අප හ�වට �ෙගන එන 
���ය ඉ�� කළ ඇතැ� ච�ත ��බඳ ව�තමාන පාඨකය� ඔ�� ක��� ද �යා අසාව� 
නැතැ� �ෙ�. එන�� ෙමම ස�කාරෙය� අගය අ�ලය. �ද�� ෙලස �.එ�.ප්රනා��, 
ධ�මපාල ෙව�ත�ංහ, ��ව�ධන �බ�ංහ, �ෙගාඩ �ය�ස, ��� කලෙ�, ��ස �ණ�ලක, 
��ස එ���ංහ, ඇ�.ක�ණා�ස ෙහා �ෙනා� �ෙ��ද්ර  ආ�� ෙව�ෙව� �යැ�� 
සටහ� ද�ව�. �ල� ���ට බ�ඩාරට ෙමම ���ටය� ෙතාරා ගැ�ම අ�ශය ��කර 
හා අ�ෙයාගා�මක ක�ත�ය� �වාට ��� සැකය� නැත. එෙලස අපට �ත�නට �� 
ෙද�ෙ� ඇතැ� ���ම� ච�ත '���ෙ�ෂ' අතරට එ� ෙනා�ෙ� ෙකෙ��� ක�පනා 
වන ක��ය. සර�ච�ද්ර, ගල�ප�� නා�ෙ��� අතර �සැකවම ��ය �� �ගතපාල ද 
��වා, දයාන�ද �ණව�ධන හා ෙහ�� ජයෙ�න ආ��ෙ� ���ම කැ� ෙපෙ�. එෙහ� 
ඔ�� �රත � කලාව�� මා�ෙය�, ���ටය� අතර ���ටය� ෙ� ර�ක �චාරක 
පර�පරාව ��� කෘතෙ���වෙය� සලක� ලබන  බ�තරයක ෙ� ���ෙ�ෂ ��� නව 
පර�පරාවට උගත හැ� � අපමණය. �නමාෙව� ගා�� ෙෆා�ෙ�කා, ආචා�ය ෙල�ට�, 
��ස අෙ�ෙ�කර, ��ම� ෙ��, ෙ��කා හා ��  නා�ෙය�, න�තනෙය�, නාඩග� 
නා� රචනෙය� සං�තෙය�  මහා ��ෂය� � එ���ර සර�ච�ද්ර, �ණෙ�න ගල�ප��, 
�ත්රෙ�න, ෙ�ම�මාර එ�ටවල, ප�භාරත, චා�� ��වා �ණ�ංහ ���නා�ෙ� ආ�� 
��බඳ ෙමම කෘ�ෙය� ප්රකා�ත ෙබාෙහා ෙතාර�� ��� ච�තාප�නයක ල�ෂණව�� 
ඔ�බට �ය ෙම� කලාක�ව�ෙ� කා�ය සාධනෙය� අප ෙනාද� � �නග�නට ලැෙබන 
බව �ව ��ය. සර�ච�ද්රෙ� ෙ��කා නා� ම� ෙනාව ෙබාෙහා ර�කය� ෙනාද�නා 
එ�ම� �ර�ත �ව� ��� �ත නාටක ��බඳ �රල ෙතාර�� ���ෙ�ෂ �ළ අපට හ� ෙ�. 

1969 � �ව� ���යට රචනා කළ 'ඈ �ව� ලැ�වා' �ත නාටකය ගැන ෙබාෙහා ෙදනා 
ෙනාද��. �භා ෙථර�යෙ� ෙන� කා��යට ව�කෘත � ත�ණයා ��බඳ ෙ�� ගාථාව 
ඇ��� 'ඈ �ව� ලැ�වා' රචනා � ඇ� බව �යැෙ�. සර�ච�ද්රය� ස� � �ව���ණ 
රංෙගා�ත භාෂාව ස�ද�ශන ම�� ව�ණනා ��මට ක�වරයා සම� ෙ�. ඒ සඳහා, ඔ� 
��� මනෙ�, �ංහබා�, ෙපමෙතා ජාය� ෙසාෙකා, ෙව�ස�තර හා ෙලාමහංස ආ� නා� 
�ත ඇ�� කර�� රස ��දනය කර� ලැබ ඇත. සර�ච�ද්ර රංග ��ෙ� අ�ව�ධකයා 
� �ණෙ�න ගල�ප�� ෙ� ��පාදන ෛශ �ය ��බඳව ෙවන� අ�ර�� ෙතාර�� 
ෙගන එ�. උපෙ�න �ණව�ධන, ෙජා�� ��, ��ල ධ�මව�ධන, මාපලගම ��ලසාර 
�� ආ��ෙ� ��මාණ කලා භා�තාව� ��බඳව ෙම� ම ඇ�. ක�ණා�ස ෙහා �.එ�. 
ප්රනා��  වැ�ෙන�ෙ� කා�� �ත්ර කලාව ��බඳව ද �යැ�� සටහ� �ළ ඇ�ෙ� �ලබ 
ෙතාර��ය. 

� ච�ද්රර�න මානව�ංහ න� �ව�ප� කලාෙ��යා හා ෙ�ය කා� රචකයා ෙ� ��කා 
��බඳ සටහ� ෙදක� ම�� ��ඝව �ම�ශනයට ��ෙසන කතෘවරයා, ප��� අමරෙ�වෙ� 
සං�ත ��මාණ හා සං�ත භා�තාව ෙව�ෙව� ද ��ස අෙ�ෙ�කරෙ� �නමා කා�යය, 
�චාරය, �ර රචනය , සා�� ෙ�ඛනය සඳහා ද ��ඝ සටහ� ෙදක� ෙව� කර�. �ව�ප� 
කලාෙව� ���ෙ�ෂ ���ට ච�ත අතර �ලකර�න ���ට බ�ඩාර ��� එ� ආර�භෙ� 
�ට මෑත� වන ෙත� ම තම ප��ඳ ෙමෙහය � �ද�ධය� බ�තරය� ච�ත ��බඳ �යා 
ඇ� සටහ� ��� ලැ�ය හැ� ආද�ශ අගෙ�ය. �.ආ�.�ජයව�ධන, මා��� �ක්රම�ංහ, 
�යෙ�න ��ශංක, ධ�මපාල ෙව�ත�ංහ, �.�.ෙපර�ෙ� �ලක, දයාෙ�න �ණ�ංහ, �.එ�.
කා�යකරවන, ධ�ම�� ගමෙ�, ෙබන��� ෙ�ඩ�ෙපගම, ෙ�මා �ණව�ධන, ෙසාමාෙ�� 
පරණයාපා ආ�� ඒ අතර ෙ�. ෙවෙස��ම සඳහ� කළ �� ච�තය� ෙලස �ලකර�න 
���ට බ�ඩාර ��� හ�නා ග�නා ලද ධ�ම�� ගමෙ� ���ෙ�ෂය ��බඳ �යැ�� 
��ඝ රචනය �ව�ප� කලාෙ��ය�ෙ� හා සා��ධරය�ෙ�  ��මාණ කා�යෙය�  ��� 
පරාසය ��බඳ �යැ�� අ�� ගෙ�ෂණා�මක �යැ��ල� වැ�න. ගමෙ� න� චා�කා 
සටහ� රචකයා, ප�සරෙ��යා, සා��ධරයා, �ත්රපට �ර රචකයා, අ��ෂවරයා, ප� 
කා� හා ෙ�ය කා� රචකයා ෙ� �ව�ප� කලා ��ෙය� මහා�ඝ අ�වැ�න ෙලස මා 
ද��ෙ� ඔ� ��� ෙයා�� ජනතා පත්රෙ� ක�වරයා ෙලස ඔ�ෙ� සංක�පය� �� 
ෙකාට ඇ�� ෙයා�� පහ� වැට�. ෙයා�� පහ� වැට ��� ෙමරට ��මාණ සා�� 
�ෙෂත්රයට �යාද කළ ෙයෟවන ෙයෟව�ය� ෙබාෙහා ෙදනා සා�� කලා �ෙෂත්රය�� ජය 
දද බැ� ච�ත බවට ප� � ��ම ධ�ම�� ගමෙ� න� ���ෙ�ෂ ���ටයාට ��� අ�� 
උපහාරය�. 

�ලකර�න ���ට බ�ඩාරෙ� ෙමම �� සර�ය ව�තමාන ෙබාෙහා �ව�ප� 
කලාෙ���ට ආද�ශයකැ� මට �ෙ�. කා�යාලෙ� ෙකාෙත� රාජකා� ��ණ ද 
��මාණාෙ�ශෙය� �� �ව�ප� කලාෙ��� ඔ�� ස� ��මාණ හා සා�� �සලතා 
ප්ර�ණ කර�� ���ට ස�ප්ර�න අපට ලබා � ඇ� බව ෙනාරහස�. මා��� �ක්රම�ංහ, �.�.
ෙ�නානයක, මඩවල ර�නායක, � ච�ද්රර�න මානව�ංහ, දයාෙ�න �ණ�ංහ, ධ�ම�� 
ගමෙ� ආ�� ෙම� � ��යට නැෙ�. �ලකර�න ���ට බ�ඩාර �ව�ප� කලාෙ��යා 
එ� ���ෙ�ෂ ���ටය� ග� මග ය�� අද ද ස�යව ෙ�ඛනෙය� �� ��� ද�නට 
ලැ�ම ආ�වාදජනකය. ඔ� �ව�ප� බ�� ෙනාව ��මාණා�මක සා��මය බ�� 
�ය�. එ�සා �ය�ෙ� ��ෙය� ��ය. ඇතැ� ච�ත හා ඔ� සහ සහභා��වෙය� ලද 
අ���� ��ග�නා අ��� සරලව  පවස�.

�ලකර�න ���ට බ�ඩාර න� සා��ධර �ව�ප� කලාෙ��යා ��� ���ෙ�ෂ 
න�� පළ කරන ලද ෙමම �� සර�ය අපෙ� සා�� කලා ප්ර�ඛ සං�කෘ�ක උ�මය� 
ෙසායා ය�නා � ප�ෙ�ෂකය�ට ෙම� ම පාස�, ��ව��ල �����ට හා සාමා� 
ර�ක පාඨක ජනයාට ද හ�තසාර ග්ර�ථය� ෙ� අ�ශය වැඩ�� ��ල ඵල ලබා ෙද�න�.

��ධ�ස ගල�ප��  

ම��� ගැන �ං� ස��ෙ� මතක ෙලා� ෙවනක�� �ෙ� �ෙය�ෙන හ�ම 
කලා�ර�� ෙකන�ට �තර�. අ��� හතර පහ ෙවනක� අ�මට ��� 

ෙවලා �� �� ෙකන�ට ඇෙර�න, �ං� ස��ෙ� අ���ෙද� ෙදෙක� �� වර� 
ද�ෙවා වැ���ෙයා ෙව�� ඒ ගැන මතක �ෙ� �ෙද�ෙන නෑ. අ��� ගණනාව� 
තම�ෙග� �� �� ද�ෙවා ගැන අ�මලා කතා කර�ෙන හ�ම ආඩ�බෙ���.

"ෙමයා න� ඉ�ෙකාෙ� ���ලා ඇ��ල� මෙග� �� ��වා." �යලා 
ද�න අ�නන ෙකෙන� එ�ක අ�ත මතක හාර අ��ස�� ඒ අ�මලාෙ� �ෙණ 
�ෙප�ෙ� ආඩ�බරකාර �නාව�.

ලංකාෙව අ� �තන ප�ෙන හැ�යට ��ව� තර� වැ�ම කාලය� �� ෙදන 
අ�මා 'ෙහාඳම අ�මා' ෙවන හ�� �ඟා� අ�මලා ��ව� තර� ක� ම��� 

ෙදනවා. අ��� හතරපහ යනක� �� ��නාම අ�මාෙ� ෙසෟ�ට 
ෙවන බලපෑම ගැන ක��ව� කතා කර�ෙන නෑ. අ�මා 

�ය�ෙ� තම�ෙ� ��යාව, හැ�යාව �තර� ෙනෙව� 
ශා��ක ෙසෟ�ය� ද�ව� ෙව�ෙව� කැප කළ �� 

ෙකෙන�ය �යලා �තන ���මෙ� ම�� අ� 
'�� ෙදන අ�මා' ගැන වැ�ය �ත�ෙන නැ�ව, 

'�� ෙබාන ද�වා' ගැන �තර� �තනවා.
ද�වා ලැෙබනක�, ද�ගැබ ගැන 
�ෙ� බෙර�, අපහ�ක� දරාෙගන 
ඉ�න අ�ෙම�ට �� ගැන �ෙ� බර 

ඉපෙද�ෙන ද�වා ලැ�ණ� එ�කම�. 
ඉප��ච හැ�ෙ� ද�ෙව� අ�මාෙග 
තන ��ව ල�� තැ�වාම 
උ�ප��ෙය�ම ඉ ෙගනෙගන 

එන එකම හැ�යාෙව� ප්රෙයාජන 
අරෙගන ෙහ� ෙහ�� �� උර�න 

පට� ග�න ෙපා� ද�වා ඊට ප�ෙස 
මාස පහ හය�ම ත�කරම 

��ව�� �තර�ම යැෙපනවා. 
"ඔයාෙග ��ද ����ද 

ෙද�ෙ�?" අ�ත උප� 
ද�වා ළඟට කර�න ක�� 

�ටරට ෙහ�ෙයා එෙහම 
ඇ�වට ලංකාෙව ඒ 

ප්ර�ෙන අහ�ෙන 
හ�ම කලා�ර��. 
�ඟ� ෙවලාවට 
අ�මට ඒ ගැන 
ෙතාරාගැ�ම� 
ලංකාව ඇ�ෙ� 
නෑ.

ප්ර�න උප��න 
පටනග�ෙන 
ඉප�ලා පළෙව� 
එෙහම නැ�න� 
ෙදව� දවෙසම 
ද�වා �ක� 
වැ��ර හ�ෙය� 
අඬ�න පට� 
ග�තාම�.

"ඔයාෙග �� 
ම�ද ද�ෙන 
නෑ..." ප�ෙ� 
වැ��� උද�ය 
�තර� ෙනෙම�, 
ඉ���තාෙල 
පළ��� 

ෙහ�ය�� සමහර ෙවලාවට ෙ� ප්ර�ෙන අහනවා. එෙහම අහ�ෙ� අ�මාෙග� 
න� ෙනෙම�. ප්ර�ෙන �� අහසට �� කරන �ලාෙව�. හැබැ� ෙ� ප්ර�ෙන� 
අ�මා කලබල ෙවනවා.

"ඇ�තටම �� ම�ද ද�ෙන නෑ." 
එයාෙග �ත එයාෙග කනට කරලා �යනවා. 

ඒ අතෙර අ�ත ඉප�න ද� පැ�ය� නව�ත�ෙ� 
නැ�වම අඬනවා.

  "���� ව� ෙද�ද?"
සමහර ෙහ�ෙයා එෙහම අහ�ෙන, එයාලෙග  කරදර 

අ�කරග�න ���ය ෙනාෙ�ෙරන අ�� අ�මලා ඒ 
ෙයාජනාවට "හා" �ය�ෙන �ෙ� කන�ස� ම� 
�ෙරාෙගන. ද�ෙව� ඉප�ලා පැය 36� 72� අතර 
කාලය� අ�මට ඉපෙද�ෙන "ෙකාල�ට�" 
�යන �� �� �තර�. ඒක� �ඟ� ෙවලාවට 
එක ෙ�ලකට �� �ට� 3-5� අතර ප�මාණය� 
�තර�.

"අ ඬ�න ඕනෑ� �� එෙර�න." �යන 
�රාතන �යමන �� �යයට ෙද�ය�ම 
���මකව� ඇ�ත� �යලා ��අරෙගන 
අහවර�. �� එෙර�ෙන ද�වා �� ඉ�ලනෙකාට. 
ඒ වෙ�ම එයා ෙනානව�වා �� උරනෙකාට. 
ෙකාල�ට� �ක අහවරෙව�න ��වට ප�ෙස "��" 
උප��න පට� ග�නවා. ෙදව� දවස ෙවනෙකාට 
වැ��ර බඩ�� �ෙනන ෙපා� ද�ෙවා �ක� වැ��ර 
හ�ෙය� අඬ�න පට� ග�නවා. ඒක �වාභා�ක�. ඒ 
හැ�� ස�ෙදට බය ෙවලා ���� ෙද�න පට� ග�ෙතා� 
ද�වා �� උරනවා අ�ෙවන හ�� සමහර අ�� අ�මලාට 
ෙකාෙහාමට� "��" උප��ෙ� නෑ. අ�ක ෙබාතෙල� ෙබාන එක මහ�� අ�, 
හ�ම ෙ�� වැඩ� හ��, ෙබාතෙල� ෙබා�න ��� �ණ �� ද�ෙවා �ඟ� 
ෙවලාවට ආෙය අ�මෙග� �� ෙබා�න මහ�� ෙව�න කැම� නෑ. පළෙව� 
දවෙස එෙහම නැ�න� ෙදව� දවෙසම ���� ෙදන ෙපා� ද�ව�ෙග අ�මලා 
�ඟ� ෙවලාවට සමාජ ස�මෙ�ට අ�ව "�� නැ� නරක අ�මලාෙග" ගෙ�ට 
වැෙට�ෙන ඒ හ�ද�. 

ද�ෙව�ට වඩා�ම ගැලෙප�ෙ� ද�වෙ� අ�මෙ� ඇෙ� එයා ෙව�ෙව�ම 
ඉපෙදන �� ���ය ��ම ��ෙහ� ���ධ ත�කය� නැ� ඇ�ත�. ඒ� �ඟා� 

උද�ය �තන සහ ප්ර���ෙ� �යන ��හට "ම��� 
�ය�ෙ� ළමයාෙ� අ��ය�." �යලා මට 
ෙනා�ෙත�ෙ� මෙ� �තන �ලාෙස ස�මෙ�ට 
ෙවන� හ�� ෙව�න ඇ�. මට �ෙත�ෙ� "ම��� �ම ෙහා ෙනා�ම 
අ�මාෙ� �රණය�." ය �යල�. වට�ෙ� උද�ය ම�මතා�තර ප්රකාශ ෙනාකර ඒ 
�රෙ�ට ග� කර�න ඕනෑය �යල�.

ම���ව�� �තර�ම ෙපා� ද�ෙව� මාස පහ හය� ෙපාෂණය කරනවා 
�ය�ෙ� හ�ම භාර�ර වග�ම�. ඒ ��� අ�මා ම��� �තර�ම ෙනා� ම���� 
එ�ක ළද� ���� ෙද�න හ�, එෙහම නැ�න� ළද� ���� �තර�ම ෙද�න 
හ� �රණය කෙළා� ඒ අ�මා නරක අ�ෙම� ෙව�ෙන නෑ. ම��� ෙනා��න 
��� ඒ අ�මෙ� ආදෙ� අ�ව� ෙව�ෙනව�, "අ�මා" කම හෑ�� ෙව�ෙනව� 
නෑ. අවට ���� "ෙහාඳ නැ� අ�ෙම�" ��හට ෙ�බ� ඇෙල�ව�, �නාෙවලා 
මගඇරලා ය�න තර� ආ�ම ��වාසය� �තර� අ�� අ�ෙම�ට උවමනා 
කර�ෙන.

අ��� හතරකට එ�ට �ව ෙ� ෙලාෙකට ආ� අ�ත මම මෙ� ��ව�� �තර�ම 
ද�වට ෙද�න ඕනෑ �යන �� මෙ�ම ඉඳෙගන ඒ ෙව�ෙව� ෙනාසෑෙහන 
මහ�� �ණා. ද�වා �� ෙවලාවලට �� ෙ�වලා �යලා උවමනා ෙවලාවලට ෙදන 

තරමට ඒ උ�සාහය �� �ණා. ෙ�ව� �� ෙද�න උවමනා ෙබාත� අෙ� 
ෙගදර ඇ�වලට අ�ෙවන මාෙන �ඟ� තැ�වල ��ණා.

ද�වා බල�න ආ� �තව� ඇ��ය� ෙ� �� 
ෙබාත�ව�� ��මයට ප� �ණා.

"����ද ෙද�ෙන?"
"නෑ මෙ� ��"

ඊට ප�ෙස ��මයා�ථ ල�� �පය� එ�ක 
��තැන� ඉ�� �ණා.

"ආ ඔයාෙග �� ෙ�වලද ෙද�ෙන?" ඊට 
ප�ෙස කාරණා වැට�� හඬ�� අ�� 
ප්ර�නය� නැ�නා.

"ඔ� ෙ�වල� ෙදනවා."
"එතෙකාට ද�වට මැනලද �� ෙද�න?"

මං උ�තරය� ෙනා� �හඬව �නා�න �සා 
ප්ර�න එත�� නැව�නා.
අ�මෙග �� ද�වෙග අ��ය� �තර� 

ෙනෙම�ය, �� ෙදන ඉ�ය�ව� අ�� උද�යට 
ප්ර�න ඇ� කරන ��ය �යලා  මට ෙහා�� 
අවෙබාධ �ණ� මම මට ෙහාඳය �යලා �ෙතන 
��හට ද�වාට �� ��නා.

ශ�රෙ� හැඩය පව�වාෙගන යා �� 
ර�සාව� කරන ගැහැ� උද�ය ෙ�වලා 

����ෙ� අ�ව දශකෙ� �ල භාෙ� ඉඳල�. 
ද�වා ��ෙබාන ප�මාව� මැෙනන හ�� යහප� 
බෙර� �� ද�ව� ෙගාඩනඟ�නට "මැනලා �� ��" උපකාර �ෙ� 
අද ඊෙයක ෙනෙම�.

ද�වාට ���ම වැදග�, න�� ද�වාට වැ�ය වැදග� ෙව�ෙ� සංෙතාස �ත� 
ඇ�, මාන�කව ���ෙ� නැ� ආදර�ය අ�ෙම�ව�.

ඒ හ�� වඩා�ම වැදග� ෙව�ෙ� අ�මාෙ� �ෙ� සංෙතාෙස�.

ද�� ෙහ��ආර�� 

���ම� ගැහැ�� හා 
���� ෙ� ච�ත �� 
�ව�ප� කලාෙ��යා 

මැනල� �ෙ� 
�� ��ෙ� 
මා �ඹට 
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�ෙරා� අබ ය �ංහ  

එ�ස� ජා�ක ප�ෂය 
�නාශ �� මට ෙකා�ත්රා� 
අර ෙගන ��න අය ර�� 
�ක්ර ම �ංහ මහතා �නාශ 
�� මට උ�සාහ ග�නා බව 
එ�ස� ජා�ක ප�ෂෙ� 
සභා ප�, �ට� ඇමැ� 
ව�ර අෙ� ව �ධන මහතා 
පැවැ �ය.   

ඒ මහතා ෙ� බව පැවැ-
�ෙ� ගා�ල ��ම�� 
ක�ද එ�ස� ජා�ක ප�ෂ 
මහ ජන කා�යා ල ෙ�� 
ප� � ය� (06) පැව� මා� 
හ� ෙ� �ය.   

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

'එ� ප්ර� ඵල �� ලැෙබ �� පව � නවා. 2022 
අෙගා�� මාසය වන �ට එය ස�� �ණ ෙය�ම 
කණ �ට ෙපර ෙළ නවා. උෙ� බලලා හවස නාය-
ක ය� හද�න බෑ. රෙ� ආ��ක ත��ව ය�, 
අ�ත �ජා � කව �� කරන ග� ෙද� �යා ව �-
ය� ඉතා ම� අය හ ප� තැන කට පැ� �ලා. ඒ 
�සා මා �ත නවා, රට� ෙලස අ�ත �ජා � කව 
ගත �� ��� �රණ ඉතා ම� ක�ප නා ෙව� 
�� කෙ� නැ�න� ඒකට ව�� ෙගව�න 
ෙව�ෙ� ෙ� රෙ� උප ��න ඉ�න ඊළඟ පර-
�ප රා වට නැ�න� පාස� යන � ද� ව�ට.   

රට� අ�ත �ජා � කව ග�න වැද ග� ��� 
�වැ ��ව ෙනාගැ � ෙම� ඇ� ව�ෙ� ඒ රටට 
ඉතාම නරක ත��ව ය�. ඇතැ� අව �ථා වල 
වැර� �රණ �යා �මක කර �� ණ�, ��ධ 
රා� නාය ක ය� �යා කෙ� ෙලාකෙ� �ත-
ව �කම �නා ෙගන �යා කරන ම� �ථා න ය� 
ෙලස. එෙ� ෙනාමැ �ව එ�තරා පා��ව ය කට, 
එ�තරා කඳ � ර කට ප�ෂ ය� �නා ග�න �යා 
කෙ� නෑ. 

ෙලාකය �රා ඇ� ෙවලා �ෙබන ෙකා�� 
වසං ග තය ඇතැ� රට ව� ඉතාම සා�ථ කව 
මැඬ ප ව�වා �ෙබ නවා. උ� හ ර ණ ය� තම�, 
නව � ල �තෙ� එකම ෙකා�� ෙරා� ෙය �ව� 
නැ� රට බවට ප� කර ෙගන �ෙබ නවා. ඒ 
රට ව� �යා �මක කර �ෙබන, කඩා වැෙටන 
ආ�� ක යට � �ෙබන �ස �� ෙදස බැ� වාම � 
ලංකාව ඒ සෑම පැ�ත ��ම අස ම� ෙවලා. 

ෙමවැ� ත��ව ය� �ළ එ�ස� ජා�ක 

ප�ෂය රෙ� අනා ග තය 
සක� �� මට අව� කරන 
�ය �ම වැඩ � � ෙවළ සං�-
ධාන කර �� ඉ�නවා. ඒ 
ආ�� ක ය�, ජන තා ව�, 
අනා ග ත ය� ශ�� ම� 
කර�න.   

 �� නැෙඟ න �ර ජැ�ය 
ජව � කාව අව ස� ෙවලා. 
අප පා�� ෙ� ��ෙ� ඉ�න 
කාලෙ� ක�පනා කෙ� 
ජපා නෙ� තා�ෂ ණ ය�, 
ඉ�� යාෙ� සහ භා � �ව-
ය� ෙගන � ලංකා වට වැ� 
ෙකාට ස� තබා ග� �� 
වරාය සංව �ධ නය ��ම 
ගැන. හ�බ �ෙතාට වරාය 
��ටා �ෙබ�ෙ� නැ� 
ගම� ග�නා මා�ගෙ�. 

න�� හ�බ �ෙතාට වරා යට නැ� ගම� 
ග�ෙ� නැ�ව �� එෙක� �ට �ෙබන 
ෙකාළඹ වරා යට තම� නැ� එ�ෙන්. එ�ට අප 
ද�ෂ ෙව�න ඕනෑ ��� �� එෙ� වරා ය� 
�� ණ�, ඒෙක� �ට වරා ය� �� ණ�, නැ� 
නව �වන වරා ය� බවට ප� කරන එක. ඒ 
�සා තම� අප හ�බ �ෙතාට වරාය ආ��ක 
වශ ෙය� ශ�� ම� කළ �� �සා �න යට 
ඒ අව �ථාව ��ෙ�. කාල ය� යන �ට නැ� 
නව �වන වරා ය� බවට ප� කර�න �� ව� 
ෙව� හ�බ �ෙතාට. ඒ �සා තම� අප එය �� 
කෙ�. 

�� රජය ඊට වැ�ය බර ප තළ ෙ�ද වා ච ක-
ය කට ��ණ ෙද�� ඉ�නවා. අ�ත �ජා �ක 
වශ ෙය� �ෙබන �� �� රටට අ� ත කර ෙලස 
�� ��ම ලංකා ඉ� හා සෙ� ෙමෙත� �� 
ෙනාකළ ෙදය�. එෙහම කෙළා� ෙලාක ප්රජාව 
� ලාං�ක ජන තාව ග�නා ��� �රණ ගැන 
��වා ස ය� තැ�ව යනවා. එෙහම ��වා ස-
ය� නැ� �ෙණා� � ලංකා වට �� ෙකෙන� 
ආෙයා ජන ෙදන එක� නෑ. 

 ඉතාම නරක තැන කට රට ත�� කර �ෙබ-
නවා. �� මහ ජ න තා වට එ� ෙන� �ව� �ෙ� 
අ� �ය නැ� ෙවලා. හා�, ෙපා�, ��, �� 
ඉඳලා �ය �ම අ� ව� ආහා ර වල �ල ඉහළ 
දමලා. ෙ� ගැන ෙමරට අනා ගත පර �ප-
රාව �� �ව� ��ම එ�ස� ජා�ක ප�ෂය 
ආර�භ කර �ෙබ නවා. ෙ� රට ෙගාඩ ග�න 
�� ව� එ�ස� ජා�ක ප�ෂ යට �ත ර�.'    

එජා පය �නාශ ��ෙ� 
ෙකා�ත්රා ��ව ෙගන ��න අය 

ර�� �නාශ �� මට උ�සාහ කර නවා 

�භා �� ෙ�නා නා යක සහ 
ෙරාෂ� �ෂාර   

අ� ක රණ ප�ධ �ෙ� 
�� වන �ය� ප්ර� සං-
�ක රණ සහ ය� තල පහ-
� ක� සැප �ම වෙ� කට-
� � වල වා�ය සාමා� 
ජන තාව ෙවත ගලා යා 
�� බව අ� ක රණ ඇමැ� 
ජනා � ප� ��ඥ අ� 
ස�� මහතා පව ස�.   

ඇමැ � ව රයා ෙ� බව 
පැවැ �ෙ� හ�බ �ෙතාට 
��� �කෙ� අ� ක ර ණ-
වල පව �න අව �තා 
ෙසායා බැ�ෙ� ��-
�ෂණ චා� කා ව කට එ� 
ෙව��.   

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

'න� ප්රමා දය අවම කර �� පව �න න� 
ක� න �� �ස ඳ �� ජන තා වට අ� ක ර-
ණ ෙය� �ය හැ� උප�ම සහන සැල �ම 
ව�ම� රජෙ� ��ක අර �ණ ෙවනවා. ඒ 
සඳහා  ජනා � ප � ව රයා උප ෙද� � �ෙබ-
නවා. අ� ක රණ ප�ධ �ෙ� �� වන �ය� 
ප්ර� සං �ක රණ සහ ය� තල පහ � ක� සැප �ම 
වෙ� කට � � වල වා�ය සාමා� ජන තාව 
ෙවත ගලා යා ���.   අ� ක ර ණ වල සංව-
�ධන කට �� �� �� ෙ�� ��ඥ සංග �වල 
අද හ� ගැ�ම වැද ග�. අ� ක රණ කට �� 
ක� න �� �� ��ම ෙ� වන �ට ආර�භ කර 
�ෙබ නවා. සම�ත අ� ක රණ ප�ධ � යම ��-
ට �ක ර ණය ��ෙ� කට �� ��ක වශ ෙය� 
අ� ක රණ 42�� ආර�භ කර අ� යර හත ර� 
යටෙ� �ය� අ� ක රණ ෙවත ෙමය හ��වා 
�මට කට �� කර නවා. අ� ක රණ �ෙ�ත්රෙ� 
�� �ය �� ප්ර� සං �ක රණ සහ සංෙශා ධන 
�� බ ඳව ෙසායා බැ� මට �ෙ�ෂ ක�� පහ� 
ප� කර �ෙබ නවා. �� ඥ ව ��ට ඒ සඳහා 

ෙයාජනා එ� මට හැ�-
යාව පව � නවා.

රස ප� �ෂක ෙදපා-
�ත ෙ� ��ෙ� කට �� 
කා�ය �ෂම ��ෙ� 
අර � �� එ� ධා� තාව 
වැ� කර ෙ�වක සං�ාව 
වැ� ��ම �� කර �ෙබ-
නවා. අවම වශ ෙය� 
මස ක� වා�තා �ය හැ� 
ම�ට මට රස ප� �ෂක 
ෙදපා �ත ෙ� ��ව ෙගන 
එනවා. උ�� මැද හා 
ද�� පළා� සඳහා රස 
ප� �ෂක ෙදපා �ත ෙ�-
��ෙ� කා�යාල �� � �-
මට අෙ��ෂා කර නවා.   

අ� ක ර ණෙ� �වා�-
න �වය සහ ��ෙ� 
ආ� ප� �ථා�ත �මට 

න� අ� ක ර ණය �� බ ඳව ජනතා ��වා සය 
ඇ� �ය ���. ඒ සඳහා න� �ස �ම ක� න� 
�ය ���. ව�ම� රජය එය මැන �� අව-
ෙබාධ කර ෙගන �ෙබ නවා. ඉ�� වසර පහක 
කාලෙ� �� � � ව �� සං�ාව වැ� කර 
අ� ක රණ ප�ධ �ෙ� ය� තල පහ � ක� වැ� 
�� මට ෙම�ම සම�ත ජන තා වට අ� ක රණ 
ප�ධ �ය �� බ ඳව ��වා සය ඇ� �� මට 
අව� �ය� කට �� �� කර �ෙබ නවා.   

�ෙ� ෂ ෙය� හ�බ �ෙතාට සහ ��ස ම හා-
රාම අ� ක ර ණ වල පව �න න� සං�ාව වැ� 
�සා එම අ� ක රණ ෙදෙ� ඇ� න� ක� න-
�� �ස � මට නව අ� ක රණ ෙදක� �ථා�ත 
කළ ���.'   

වා�මා�ග ඇමැ� චම� රාජ ප�ෂ, ජනා-
� ප� ��ඥ �. ආ�. ද ��වා, ෙ�ශ පා ලන 
�ෙයා � ත ය� අ� ක රණ අමා �ාං ශෙ� 
අ� ෙ�ක ෙ�ක� (සංව �ධන) ල��� �මා� 
මහ�ම මහ ��� ඇ�� අමා �ාංශ �ල ධා-
�� ද, ��ඥ සංග �වල සාමා � කෙයා ද ෙ� 
අව �ථා වට එ� �හ.     

අ� ක රණ ප�ධ �ෙ� �� වන 
ප්ර� සං �ක ර ණ වල වා�ය 

සාමා� ජන තා වට ලැ�ය ���

ච��මා ක� ණා ර�න  
ෙකා�� හ�ෙ� ෙලාක 

ආ��ක අව පා තෙ� බල-
පෑම ෙමරට ජන තා වෙ� 
�වන ත��ව යට ගැට �-
ව� ෙනාවන අ� �� �� 
ෙලස කළ ම නා ක ර ණය 
කර  ගැ � මට ජනා � ප� 
ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මහතා 
සම� � ඇ� බව මහ වැ� 
කලාප ආ�ත ඇළ ෙ�� 
හා ජනා වාස ෙපා� ය� තල 
පහ � ක� සංව �ධන රා� 
ඇමැ� �� පාල ග�ල� 
මහතා අව ධා ර ණය කර�.  

රා� ඇමැ � ව රයා ෙ� 
බව පැවැ �ෙ� ප� � ය� 
(13) � ලංකා ෙපා� ජන 
ෙපර �ෙ� මැ� � � �ය, 
ආසන බල ම �ඩල ��� මට සහ භා� ෙව��.  

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

'පා�� ඉ�� ප්රහා රය සහ ෙකා�� වසං-
ග තය හ�ෙ� රටට �ෙ�ශ �� මය උපයා 
ගැ�ෙ� ගැට� ඇ�ව �ෙබ නවා. න�� 
රෙ� ය� තල පහ � ක� සංව �ධ නය අඛ �ඩව 
පව�වා ෙගන යෑමට රජය �ය වර ෙගන 
�ෙබ නවා. ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ 
මහතා සහ � ලංකා ෙපා� ජන ෙපර �� 
රජෙ� ජන තා වා� ෙපාෙරා�� යථා �ථ ය� 
බවට ප� ෙව�� �ෙබ නවා. 

��� අනා ග තෙ�� එ� ප්ර� ලාභ ජන තා-
වට �� ෙවනවා. ඊට අ�ළ �ය� සැල �� 
සක� කර අව ස�. එෙම�ම රෙ� ආ�� කය 
�� කළ ම නා ක ර ණය යටෙ� පව �වා ෙගන 
ය�� ජන තා වෙ� �වන ත��වය උස� 
තල ය කට ෙගන ඒමට �ය වර ෙගන �ෙබ-

නවා. සංව �ධ නය සඳහා 
රජය �� කරන කැප 
��ම අගය කළ ���. 
'ගම සමඟ �� ස ඳ ර�' 
වැඩ ස ට හ ෙන� ෙපා� 
ජන තා වෙ� ගැට� සඳහා 
�ෂ�ක �ස �� ළඟා කර  
� මට ජනා � ප� ෙගාඨා-
භය රාජ ප�ෂ මහතා 
�යා කර �� �� නවා. 
ඇතැ ��ට ෙ� ජන තා වා� 
�යා ව �ය දරා ගැ� මට 
ෙනාහැ� � �ෙබ නවා. 
රටට අව� සංව �ධන 
වැඩ ස ට හ� �යා �මක 
�� ෙ�� ඊට බාධා ප�-
� ව �� ඇතැ� ක�ඩා-
ය� ජන තාව �ළ �ාජ 
ෙතාර �� සමාජ ගත 

�� මට උ�සාහ කර නවා. ඊට ජන තාව හ� 
ෙනා�ය ���.  

මැ� � � �ය සහ ලංකා �ර ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� 
ෙකා�ඨා ස ව ලට අය� ග්රාම �ල ධා� වස� 
53ක �� ය� ල�ෂ 10 �ාපෘ� �යා �මක 
��ම �� ෙ�� ආර�භ කර නවා. �ෙලා�ට� 
ල�ෂෙ� වැඩ ස ට හන යටෙ� ෙපාෙළා �න-
�ව ��� �කෙ� මා�ග �ස� ප්ර� සං �ක ර-
ණය කර නවා.'  

ප්රෙ� ශෙ� �හා ර �ථාන �හා රා � ප� �� ව-
�� සහ �� ණා ම ලය ���� පා�� ෙ��� 
ම�� ක�ල අ� ෙකා රල, මැ� � � �ය ප්රාෙ� �ය 
සභාෙ� සභා ප� ශා�ත �මාර �ක්ර මා ර��, 
ඇල හැර ප්රාෙ� �ය සභාෙ� සභා ප� ජානක 
න�� �මාර මහ �ව �� ඇ�� ප්රාෙ� �ය 
සභා ම�� ව� ද, මැ� � � �ය ප්රෙ� ශෙ� � 
ලංකා ෙපා� ජන ෙපර �ෙ� සාමා � කෙයා ද 
ෙ� අව �ථා වට එ�ව �� යහ.  

ෙකා�� හ�ෙ� �ව� 
ජන �� තය �� ෙලස 

කළ ම නා ක ර ණය කර  ගැ � මට 
ජන ප� සම� ෙවලා 

ම��ද අ� �ෙග දර  
ෙසෟ� මා�ෙගා ප ෙ�ශ 

අ�ව සංචා ර ක ය� ප්රවා-
හ න යට ෙදන Safe and 
security අව සර පත්රය 
��� �� මට එ�තරා 
සංචා රක �යැ �� සංග ම-
ය� �� ය� 2000� අය 
��ෙ� ���ය �� බඳ ��� 
�ම �ශ න ය� �� කරන 
ෙලසට සංචා රක ඇමැ� 
ප්රස�න රණ �ංග මහතා 
සංචා රක සංව �ධන අ� කා-
� යට උප ෙද� � �ෙ�.  

සංචා ර ක ය�ට රට �වෘත 
�� ෙම� ප� සංචා ර ක ය� 
ෙමර ටට පැ�� �ට ඔ��ට 
නතර �ය හැ�ෙ� ෙසෟ� 
මා�ෙගා ප ෙ�ශ අ� ග ම නය 
කරන බවට සහ � ක ල� 
ෙහාට� සහ වාස �ථා න වල පම ණ� වන 
අතර ෙ� ෙහාට� සහ වාස �ථා න ව ලට අ�ළ 
සහ � කය සංචා රක සංව �ධන අ� කා � ෙය� 
ෙනා�ෙ� ෙදන බව ද, ඒ සඳහා ��� �ද ල� 
අය ෙනාක රන බව ද සංචා රක අමා �ාං ශය 
පව ස�.  

සංචා රක �� ල� යටෙ� සංචා ර ක ය� 

රට �ළ සංචා රය ��ෙ� � 
සංචා ර ක ය� ප්රවා හ න යට 
ෙයා� ග� ලබන �යැ � ර� 
ද අ�ළ �� ලට ඇ� ළ� 
වන අතර ඔ�� ද සංචා රක 
සංව �ධන අ� කා � ෙය� 
ෙදන සහ � කය ගත ��ෙ�.  

එම සහ � කය �මට 
සංචා රක සංව �ධන අ�-
කා �ය තම�ට අව ස රය � 
ඇ� බව�, ඒ අ�ව එම 
සහ � කය ගැ� මට ඔ��ෙ� 
සං� ධා නෙ� සාමා � ක �වය 
ගැ�ම අ� වා �යය බව�, 
ඒ සඳහා �� ය� 2000� 
අව� බව� අ�ළ �යැ-
�� සංග මය සමාජ මා� 
ඔ�ෙ� ��� ම� පළ කර 
�ෙ�.  

ෙ� �� බ ඳව පැ� �� 
�ස� ඇ� බැ�� එවැ� බල පත්ර �මට ��-
ය� සං� ධා න ය කට අව සර � ඇ�න� එය 
වහා අ�� �වා ඒ �� බඳ �ම �ශ න ය� �� 
කර තම� ෙවත වා�තා ව� ෙදන ෙලස ද 
ඇමැ � ව රයා සංචා රක සංව �ධන අ� කා �ෙ� 
අ��ෂ ජන රා �ව � යට උප ෙද� � ඇත.    

Safe and security 
��� �� මට �ද� අය කළ 
සංචා රක �යැ �� සංග මය ගැන 
��� �ම �ශ න ය� කර�න 

ම��ද අ� �ෙග දර  
පා� �ථාන අග මැ� ඉ�රා� ඛා� 

මහ තාෙ� � ලංකා සංචා රෙ�� ෙදරට 
අතර සහ ෙයා � තා වට අ� ශය වැද ග� 
වන අව ෙබා ධතා �� �� �� ප ය කට 
අ�ස� තැ� මට �ය �ත බව �ෙ�ශ 
සබ ඳතා ඇමැ� �ෙ�� �ණ ව �ධන 
මහතා පව ස�.  

පා� �ථාන අග මැ � ව ර යාෙ� � 
ලංකා �ල සංචා රය එළ ෙඹන 22 
වැ�� ��  � මට �ය � තව �ෙබන 
අතර එ�� � ලංකාව සහ පා� �ථා නය 
අතර �නට �යා �මක �� �� �� ප-
ය� අ�� �� මට ද �ය � තව �ෙබන 
බව �ෙ�ශ ඇමැ � ව රයා සඳ හ� කර�.  

ඉ�රා� ඛා� මහ තාෙ� ෙ� සංචා-

රය �� ව�ෙ� � ලංකාව එ�ස� 
ජා��ෙ� මානව �� ක� ක� �� ලෙ� 
සාමා �ක රට වල සහ ෙයා ගය ගැ� මට 
රා� තා ��ක ෙමෙහ � මක ෙය� ��න 
අව �ථා වක �ම �ෙ� ෂ �ව ය�. ඒ අ�ව 
� ලංකාව ස�බ �ධ ෙය� ෙයාජ නා ව� 
ෙගන ඒමට දරන ඕනෑම උ�සා හ ය� 
වැළැ �� මට පා� �ථා නය � ලංකා වට 

සහාය ෙද� ඇතැ� ද ඇමැ � ව රයා 
��වා සය පළ කර�.  

පා� �ථා නය එ�ස� ජා��ෙ� 
මානව �� ක� ක� �� ලෙ�� � 
ලංකාෙ� ආධා ර ක � ව� වශ ෙය� 
කට �� කරන අතර පා� �ථා නය 
ඉ�ලා �ය රට ව� සං� ධා නෙ� (OIC) 
�යා කා� සාමා � ක ය� ද ෙව�.  

ප� �ථාන අග මැ �ෙ� 
ෙමරට සංචා ර ෙ�� ෙදරට අතර 
අව ෙබා ධතා �� � �ව ලට 
අ�ස� තැෙබ නවා 

 �ෙ�ශ සබ ඳතා ඇමැ� �ෙ�� �ණ ව �ධන

 සංචා රක ඇමැ � ෙග� 
සංචා රක සංව �ධන අ� කා � යට උප ෙද�

 ඇමැ� ජනා � ප� ��ඥ අ� ස��

 රා� ඇමැ� �� පාල ග�ල�

 �ට� ඇමැ� ව�ර අෙ� ව �ධන

පහ� �ෙ� ෙ� කර  
පාස� ද� ව� �ළ 

�ෙබන පහ වසර 
���ව �භා ගය සම� 
�ෙ� �� නය ආ��ව 
ෙබාඳ කර �� ��න බව 
සම� ජන බල ෙ� ගෙ� 
පා�� ෙ��� ම�� 
ගය�ත ක� ණා � ලක 
මහතා පැවැ �ය.  

ම�� ව රයා ෙ� බව 
පැවැ �ෙ� ෙකාළඹ 
�ප�ෂ නායක කා�යා-
ල ෙ�� ෙපෙ�� (14) 
පැව� මා� හ� ව කට 
සහ භා� ෙව��.  

එ�� වැ� � ර ට� අද-
හ� ��� ම�� ව රයා ෙමෙ� ද සඳ හ� කෙ�ය.  

'ෙමර �� �න පතා ෙකා�� ෙරා�� 900කට ආස�න 
ප්රමා ණ ය� හ� ෙවනවා. ඒ අතර නව ව� රස ප්රෙ� දය 
හ� වන බව ෙසෟ� අංශ පව ස නවා. බ්ර� ල ෙය� ද� ව� 
අතර පැ� ෙරන ව� ර ස� හ� නා ෙගන �ෙබ නවා. ඒ �සා 
ෙ� ෙව�� අෙ� රෙ� ද� ව� �� බ ඳ ව� අව ධා නය ෙයා� 
��ම වග � ම� ෙවනවා.   ෙ� ෙව�� රෙ� පාස� �වෘත 
කර �ෙබ�ෙ�. බ�නා �ර පළා ෙත� මා�� මාස ෙ�� 
පාස� ආර�භ කර�න යනවා. ෙ� ක�� ��� පාස� 
ද� ව�ෙ� ෙසෟ�ා ර ��ත භාවය �� බඳ සැල � �ල� 
���ය ���. ඒ සම ඟම රෙ� ජන තාව �ශාල ආ��ක 
අ�� ද ය කට ��ණ ෙද�� �� නවා. ද� ව� 3 ෙදෙන� 
��න ප� ල කට �න පතා �ව ආව රණ ෙද�න අප හ-
��. �වන �ය දම දරා ග�න ගම� ඉතාම අප හ � ෙව� 
තම� ඒ කට �� ගැන� අව ධා නය ෙයා� කර�න ෙවලා. 
ෙසෟ� අංශ පව ස�ෙ� එ� �ව ආව ර ණ ය� පැය 8�� 
ඉව� කර�න �යලා. න�� ��ප� ප� �වල ද� ව� එය 
ස� ය� පා��� කරන බව අප ද�නවා. ඇ�ත ටම සම-
හර අය �ව ආව රණ ��ෙ� ෙකා�� �සාම ෙනාෙව�. 
ෙපා� � ෙය� ෙ�� ම ට�.   

  ෙවෙළ ඳ ෙපාෙ� �ව ආව ර ණ යක �ල �� ය� 20කට 
වඩා වැ��. ඒ �සා ද� ව� 3 ෙදෙන� ��න ප� ල-
කට ද� ව� පාස� යව�න �න පතා �ව ආව රණ �ල� 
ග�න අප හ ��. අෙ� රෙ� �ව ආව රණ ��පා ද නය 
කර නවා ඒ වෙ�ම ආන ය න ය� කර නවා. �� ආන යන 
�මා කර �ෙබ නවා. ද� ව� රෙ� අනා ග තය �ය ල� 
�ය�ෙ�. ෙ� අව �ථාෙ� අප �ප �ෂය �� යට අව ධා ර-
ණය කර�ෙ� පාස� ද� ව�ට ෙනා�ෙ� �ව ආව රණ 
�මට කට �� කරන ෙලස�.  

ෙ� �න වල මා� ෙය� අප ද� නවා ජනා � ප � ව රයා 
ගම සමඟ �� ස ඳ ර� කර �� ග�� ගමට යනවා. එ�� 
පාස� ද� ව� පාසෙ� �ඩා ��ය, ෙගාඩ නැ ��ල හදලා 
ෙද�න �� වාම ඉ�ම �� හදලා ෙදන බවට ෙපාෙරා�� 
ෙවනවා. න�� තවම පාස� �ල ඇ��, ෙපළ ෙපා� 
�ක ෙබ� ෙද�න ආ�� වට බැ� ෙවලා. �ප�ෂ නායක 
ස�� ෙ�ම �ස මහතා ඒ ස�බ �ධ ෙය� පා�� ෙ� ��ෙ� 
� �ත රම ප්ර�න කර නවා. ඒ �ත ර� ෙනාෙව� �ඩා ද�-
ව�ෙ� �ෙපාෂ �ක ෙද�න� ෙ� ආ�� වට ෙනාහැ� 
� �ෙබ නවා.  

ෙකා�චර �ෙ� චන කළ� පහ වසර ���ව �භා-
ගය �ය�ෙ� ද� ව�ට උඩට එ�න �� ඉ� ම ඟ�. 
ද� ව�ෙ� ඒ �� නය ෙ� ආ��ව ෙබාඳ කර �� යනවා. 
ෙ� ��� අ�� ව�ෙ� ද� ව�ෙ� ද�ෂ තාව බව අප 
මත� කර නවා. ෙ� රජ යට ජන තාව බලය ��ෙ� ��� 
රජ යට වඩා ෙහාඳ �ස �� ලැෙබ� �යලා බලා ෙපා ෙරා-
�� ෙව�. �� එම ජනතා බලා ෙපා ෙරා�� ��ස� බවට 
ප� ෙව�� යනවා.   

ෙවෙළඳ ඇමැ� බ��ල �ණ ව �ධන මහතා ප� �ය 
ස�ෙ� භා�ඩ 27ක �ල අ� කරන බව පා�� ෙ� ��-
ෙ�� එ�� �ට� ප්රකාශ කළා. එම �ලට ��ම භා�ඩ-
ය� නෑ �� වාම ෙවෙළඳ ඇමැ� සෙතා සට ය�න 
��වා. එෙහම �යාම ඒ �ලට ග�න භා�ඩ නෑ. �ෙබන 
භා�ඩ� �ෙලා එක� ෙදක� ලැෙබ�ෙ�. භා�ඩ 
27ක �ල� ප� �ය කාලෙ� ගහ� ගැස� වෙග�. ෙ� 
ආ��ෙ� මා� සංද �ශන �ත ර�. ෙ�ක හ� යට � ��-
ෙය� දව� �ෙග� ආ�� ව�. ඒ� එ�කම �ම� �ර වංශ 
ඇමැ � ව ර යාෙ� නා� ය� ෙ� �න වල යනවා. ප��-
�ව �� �සා වා� �� පදය කඩන ෙකෙන� තම� �ම� 
�ර වංශ �ය�ෙ�.'  

සම� ජන බල ෙ� ගය ජා�ක වෘ��ය ස�� ෙ�ක� 
�ය�ත ප�ෙ� �ය මහතා

'ෙ� රෙ� �ද හ� අ�ා ප නෙ� �යා �. ඩ���. 
ඩ���. ක�නං ගර මහ �තයා. එ�මා �� �ද හ� අ�ා-
ප නය ෙ� රජය �� බ�� යට දම �� �� ය�ෙ�. පහ 
වසර �� �වය �භා ග යට ද� ව� වෙ�ම ම� � ය� ද 
ෙවෙහ �ණා තම�ෙ� ද� ව�ෙ� අනා ග තය ෙව� ෙව�. 
න�� �� ද� ව� මාන � කව වැ�ලා ඉ�ෙ� කඩ ඉ� 
ල�� ගැට �ව ���. �� �වය �ය�ෙ� ද� ව�ෙ� 
අ�ා ප නෙ� අ� තා ල ම�. ෙලාකෙ� ඕනෑම රටක ��� 
�ය ��ෙ� අ�ා ප න ය�.  

අද ���ව කඩ �� ල�� �ශාල ගැට � ව� ෙවලා. 
ෙකාළඹ රාජ �ය �� ල යට 196� බඳවා ග�ෙ�. ල�� 
195 ග� ළම යාට ය�න� බෑ. න�� ආ��ව පාස ලට 
බඳවා ග�නා ද� ව�ෙ� ප්රමා ණය අ� කරලා, ධනය 
බලය �ෙබන අයෙ� ද� ව� අමා �ාං ශෙ� ෙ�ක �ලෙ� 
�� ව �� බඳවා ග�නවා. ඒක �ද� මත ��ධ වන කාර-
ණ ය� බව සමා ජෙ� කතා බහ� �ෙබ නවා.'    

 පා�� ෙ��� ම�� 
ගය�ත ක� ණා � ලක

ව�ම� ආ��ව 
�� �වය 

සම� �ෙ� �� නය 
ෙබාඳ කර �� �� නවා

උපා� ක� ණා ර�න  
කා� උසා �ෙ� �ෙබන මානව �ෙරා�, අග � ගා�, �� ෂා-

� ප� සහ කා�තා ව� �ංස න යට ප� ��ම ආ� කාර ණා-
ව ලට එෙර �ව ���� කා�තා ව� සහ ප්රග � �� ���� 
�� ෂ ය� එ� කර ග� �� අර ගල කරන බව පා�� ෙ��� 
ම�� අ� ර �ෙ� රතන ��ෙයා පැවැ �හ.  

උ� වහ�ෙ� එෙ� ප්රකාශ කෙ� ඊෙ� (15) රාජ � �ය සඳ-
හ� ෙසවෙ� පැව� මා� හ� ව කට සහ භා� ෙව��.  

එ�� වැ� � ර ට� අද හ� ��� උ� වහ�ෙ� ෙමෙ� ද 
�හ.

'අ� තෙ� රාජ �� ෙගෙන�න �යා මා �ය�ෙ� නෑ. 
�� සක� �� ෙ�� රෙ� ජා�ක ස�ප්ර �ෙ� වැද ග �කම සහ 
�� ෙදය �ක ග� �� ෙලාකෙ� �ෙබන මානව �� ක� 
ප්රඥ�� අ�ව කට �� කළ ���.  

මා ඉ�ලා� ��ය �ෙ� ච නය කර�ෙ� නෑ. ���� �වාහ 
ස�බ �ධ ෙය� උග� ���� සමා ජය �ළ �වැ�ත සාක-
�ඡා ව� පව � නවා. ෙ� රෙ� ���� අ�ත වා දය �යා �මක 
�� මට �ට අ� � �ද කට ෙපර පට� ස�� අරා � ෙය� �ශාල 
�ද� ලැ�ණා. ඒවා �� බ ඳව ෙසායා බැ�ය ���.'    

කා� උසා �ෙ� �ෙබන 
මානව �ෙරා� �යා ව ලට 
එෙර �ව අර ගල කර නවා 

 පා�� ෙ��� ම�� අ� ර �ෙ� රතන ��



HNB ඇෂු ව රන්ස්හි 
MDRT සුදු සු කම් ලත් 

විශි ෂ්ට යන් 113ක්

ඩීම�ෝ ‘footprints‘ ස්වයං වගා කට්ටල හඳුන්වා මෙයි

ශ්රී ලංකාවේ බැංකු ව�ාව� ප්රමු ඛ තම මූල්ය ආය ත �ය ව� පීපල්ස් ලීසං ඇන්ඩ් 
ෆි�ෑන්ස් සමා ගම වාර්ෂික වාර්තා වවනු වවන් සමමා� පිවෙ� CMA Excellence in 
Integrated Reporting Awards – 2020 සමමා� උවලවේ ප්රමු ඛ තම සමමා� 2ක් දි�ා 
ගැනී මට සමත් විය. ඒ  'The Potent power of a Leader' �ම වත්මා වවන් ප්රකා ශ යට 
පත් කළ පීපල්ස් ලීිසං සමා ගවම සත්වැනි ඒකා බද්ධ වාර්ෂික වාර්තාව මූල්ය හා ලීසං 
අංශය වවනු වවන් පිරි � ම� සමමා �ය හා 'Ten Best integrated Reports’ වවනු
වවන් පිරි � ම� සමමා � යක් හිමි කර ගැනී මට සම ත්විය. 

වසර 2020 මාර්තු මස පැතිර ගිය වකාවිඩ් 19 වසං ගත තත්ත්වය යටවත් අභි වයෝග 
රැස කට මුහු ණ දී මට වුවත් සයලු පාර්්ශව ක රු වන්වගේ වතාර තුරු අව ශ්යතා නිස වලස 
සප ය මින් වාර්ෂික මූල්ය වාර්තා ක ර ණ වයහි නිර්ණා යක පිළි ප දි මින් වසර 2019/20 සඳහා 
වාර්ෂික මූල්ය වාර්තාව නිස වලස සමපා ෙ �ය කර ගැනී මට පීපල්ස් ලීසං සමා ගම සම
ත්වීම විව්ශ ෂ ත්ව යකි. වමවහ යුම පරි ස රවේ අසී රු තා වන්ට මුහු ණ දීම සඳහා සමා ගම සතු 
ඔවරාත්තු දීවම හැකි යාව, ව්ාපාර ආකෘ තිවේ කාර්ය ශූ ර ත්වය හා ශක්ති මත් බව පිළි බිඹු 
කර මින් වම වාර්ෂික වාර්තාව තුළ සමා ගවම වටි �ා කම වගාඩ �ැ ඟීවම ක්රියා ව ලිය නිරූ
ප ණය කර ඇත.  

2020 වසවර් අවම රිකා එක්සත් ජ� ප ෙවේ කීර්ති මත් වඩාලර් 
මිලි ය� වට වමස සමු ළුව (MDRT) සඳහා සහ භාගී වීමට සමා
ගවම විශි ෂට යන් 113ක් සුදු සු කම ලබා ගත් බව HNB ඇෂු ව
රන්ස් PLC (HNBA) මෑත කදී නිවේ ෙ �ය කවේය. අභි වයෝග 
මධ්යවේ වපර වස වර්දී සුදු සු කම ලැබූ සංඛ්ාව අබි බවා යමින් 
ලත් වම අතිවිශිෂට ජය ග්ර හ ණය ඉතා වැෙ ගත් වලස සැලවක්. 
වම ජය ග්රා හ ක යන් අතර Court  of the Table (COT) සුදු සු කම 
ලත් විශි ෂට යන් 8ක් ෙ,Top of the Table (TOT) සුදු සු කම ලත් 
විශි ෂටවයෝ වෙවෙ � කුෙ සටිති.

වම විශිෂට ප්රති ඵල අගය කර මින් HNBA සහ HNB වජ�
රල් ඉන්ෂු ව රන්ස් ලිමි ටඩ් (HNBGI) හි ප්ර්ධා� වි්ධා යක නිල
්ධාරි, ප්රසන්ත ප්ර�ාන්දු මහතා වමවස් පැව සීය. “වම විශිෂට 
ප්රති ඵල සම ඟින් අපවගේ ශූර යන් අප සමා ග මට විශාල වගෞර
ව යක් වග� දී තිවබ �වා. වමවස් MDRT සුදු සු කම අත්පත් 
කර ගැනීම සමා ග මක් වලස HNB ඇෂු ව රන්ස් හට සහ 
වපාදුවේ ශ්රී ලාංකි ක යන් ව� අපට වලාව පුරා සටි� ෙක්ෂ
තම රක්ෂණ වෘත්ති ක යන් සමඟ කරට කර සට ගත හැකි බව 
මැ� වින් වපන්නුම කරයි. සැබ වින්ම වබදා හැ රීම කළ ම �ා
ක ර ණය, බැංකු ආශ්රිත රක්ෂණ වස්වා කණඩා යම සහ අවලවි 
පුහුණු කණඩා යම අස ම සම කැප වී ම කින් යුතුව එක්  බල ගතු 
කණඩා ය මක් වලස ක්රියා කර මින් වමවැනි අභි වයෝ ගා ත්මක 
වස රක පවා වම විශිෂට ප්රති ඵල අත්පත් කර ගැනී මට අපවගේ 
අවලවි කණඩා යම හට ඉම හත් සවි යක් විය. වම කණඩා යම 
හට වමන්ම MDRT සුදු සු කම ලබ මින් තමන් හට හිමි ව�ා 
මැවක� වෘත්තීය වගෞර වය සලසා ගත් අපවගේ ජය ග්රා හ ක යන් 
හට මාවගේ කෘත ඥ තාව පළ කරමි. වම ආකා රවේ වෘත්තීය 
ජය ග්ර හ ණ යන් අපවගේ අවලවි කණඩා යවම �ව ක ය න්ටෙ 
ඔවුන්වගේ අර මුණු හා අභි ලා ෂ යන් ලුහුබැඳ යෑමට කට යුතු 
කිරී මට ධ්ධර්ය යක් සල සනු ව�ාඅ නු මා �ය.‘‘

ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ වපවේ සමා ග මක් ව� 
ඩීවමෝ, වගවතු වගාව ප්රව ර්්ධ �ය කිරීවම 
අර මුණ ඇතුව footprints ස්වයං වගවතු 
වගා කටටල (footprints DoItYourself 
home gardening kits) හඳුන්වා දීම සදු 
වකරිණි. 

වම �ව සංක ල්පය හඳුන්වා දීම පසු ගිය 
දා �ව තම මුහු ණු ව ර කින් පැවැ ත්වුණු අතර, 
ඒ සඳහා ඩීවමෝ හි සභා පති සහ කළ ම �ා
කාර අධ්යක්ෂ රංජිත් පණඩි තවගේ මහතා 
ප්රමුඛ වගෞර ව නීය ආරා ධිත අමු ත්තන් සහ 
ප්රසද්ධ සමාජ මාධ්ය ක්රියා කා රීහු කිහිප 
වෙ�කු සහ භාගි වී සටි යහ. 

ව්ාපා රික ක්වෂත්ර ගණ �ා වක ඉහළ 
පාරි වභෝ ගික වි්ශවා සය දි�ා ගත් ඩීවමෝ 
ඔවුන්වගේ අසමසම භාණඩ හා වස්වා විව්ශ

ෂ ඥ තාව වේතු වවන්  ඉහළ කීර්ති යක් දි�ා 
ගත් සමා ග මකි. වදශීය කෘෂි ක ර්මා න්තවේ 
වර්්ධ �ය උවෙසා විවි්ධ කාර්ය යන් සහ 

�වවෝ ත්පා ෙ� කර මින් ක්වෂත්ර වර්්ධ �ය 
වවනු වවන් කැපවී ක්රියා කර� ඩීවමෝ, ඉදිරි 
පර මප රා වට කෘෂි ක ර්මා න්තය ප්රව ර්්ධ �ය 

කිරීම උවෙසා විශාල කාර්යභාර යක් ඉටු 
කරයි.  

වගාව තුළින් නිවව සක එකි ව�කා අතර 
ඇති සමබ න්්ධ තා වන් සහ බැඳීම වර්්ධ �ය 
කර මින් ප්රීති මත් මතක ජීවි ත යට එක් කිරීවම 
ප්රමුඛ අර මුණ ඇතිව වම �ව footprints 
වගා කටටල ඩීවමෝ විසන් හඳුන්වාදී තිවේ. 

වම �ව තම වගා කටටල තුළ පැළ යක් 
වගා කිරීම සඳහා මූලික අදි යවර් සට (බීජ 
අව ස්්ාවේ) අව සා� අදි යර ෙක්වා (ඵල
දාව ව�ළ� අව ස්්ාව සඳහා) අවශ්ය කර� 
සමපත් සයල්ල අන්ත ර්ගත වේ. වගවතු 
වගා වට ප්රවේශ වීමට බලා වපා වරා ත්තු වවන් 
සටි� ඕ�ෑම අය කුට ඉතා පහ සු වවන් සහ 
ඉක්ම නින්  වගා වට වයාමු වීවම අව ස්්ාව 
footprints හරහා දැන් හිමි වේ. 

ශ්රී ලංකාවේ වසෞඛ් සත්කා රක වස්වා 
සැප යීවම පුවරෝ ගා මි යකු ව� ලංකා 
වහාස්පි ටල්ස් වරෝහල් පිවි සු වම දීම 
වකාවිඩ් ආසා දි ත යන් හඳු�ා ගත හැකි 
�ව ක්රම වේ ෙ යක් හඳුන්වා වෙයි. �ව 
ක්රමය යටවත් වරෝහල් වගේටටු වවන් ඇතුළු 
ව� තැ�ැත්තා සය ජංගම දුර ක ත � වයන් 
QR Code එක ස්කෑන් කළ යුතුය. එවිට 
‘ඔේ’ සහ ‘�ැහැ’ වලස පිළි තුරු සැප යිය 
යුතු වකටි ප්ර්ශ� කිහි ප යක් දුර ක ත � යට 
ලැවේ. ඒවාට පිළි තුරු සැපයූ පසු වකටි 
පණි වි ඩ යක් ලැවේ. ඒ සමඟ වර්ණ යක් 
ෙ ෙක්වනු ලැවේ. වකාළ වර්ණය දැක්වු
ව වහාත් අදාළ තැ�ැත්තා වකාවිඩ් අව
දා � ම කින් වතාර අයකු ව� අතර ඔහුට 
නිෙ හවස් වරෝහල් පරි ශ්රය තුළ සැරි සැරී
මට අව සර ලැවේ. කහ වර්ණය දැක්වු ව
වහාත් අදාළ �ැතැත්තා වරෝහවල් හදිස 
පරී ක්ෂණ ඒක ක වේදී වැඩි දුර පරී ක්ෂා වට 
ලක් විය යුතුය. 

රතු වර්ණ වයන් ඔහුට වකාවිඩ් 19 වරෝග 
ලක්ෂණ පව ති� බව කියවේ. රතු නිවේ ෙ
� යක් ලැවබ� සයලු වෙ�ා රජවේ ජාතික 
වසෞඛ් හා සුර ක්ෂි තතා ක්රම වේ ෙ යට අනුව වහාම 
වසෞඛ් බල ්ධා රීන් වවත වයාමු කරනු ලැවේ. QR 
Code ක්රම ය කින් සම න්විත �ව වකාවිඩ් හඳු�ා 
ගැනීවම ක්රමය වරෝහ ලට පැමි වණ� වරෝගීන්ට හා 
අව� කුත් පුදග ල යන්ට වපෝරම පිර වී ම කින් වතාරව 
කට යුතු කිරීවම පහ සු වෙ සල සයි. �ව තාක්ෂ ණවේ 

ආ්ධා ර වයන්
ඔවුන්වගේ වතාර තුරු වරෝහල් ෙත්ත ගබ ඩා වට එක් 

වකවරයි. �ව ස්වයං ඇග යීම ක්රියා ව ලිය කඩි �ම, 
පහසු හා ආර ක්ෂිත එකක් බැවින් වරෝහල් පිවි සුම 
අසල දිගු වපෝලිම හට ගැනීම වැළවක්.

“අවේ ඉහ ළම ප්රමු ඛ තාව වන්වන් වරෝහ ලට පැමි

වණ� වරෝගීන්, වරෝගීන් 
බැලී මට පැමි වණ න්�න් හා 
කාර්ය මණඩ ලය ය� සය
ල්ල න්වගේම සුර ක්ෂි ත තාව 
තහ වුරු කිරී මයි. වකාවිඩ් 
ආසා දි ත යන්වගේ සංඛ්ාව 
ඉහළ යෑමත් සමඟ සුර ක්ෂි
තතා කළ ම �ා ක රණ ක්රම
වේෙ දැඩි කිරී මට අප පිය වර 
වග� තිවබ �වා. 

වම �ව යාන්ත්ර ණය මඟින් 
අවේ වස්වා උසස්ම මටට
මින් සප ය න්�ට අව කාශ 
ලැවබ �වා.” ලංකා වහාස්පි
ටල්ස් සමූ හවේ ප්ර්ධා� වි්ධා
යක නිල ්ධාරී දීේති වලාකු ආ
රච්චි මහතා පැව සීය. “ලංකා 
වහාස්පි ටල්ස් යනු දැඩි සුර
ක්ෂි තතා පිය වර අනු ග ම �ය 
කර� ප්රමුඛ වපවේ වපෞදග
ලික වරෝහ ලක්. වරෝහවල් 
සෑම ස්්ා� යක්ම දි� පතා 
නිතර නිතර විෂ බී ජ හ ර ණය 

කර �වා. වරෝහවල් වන්වා සක හා බාහිර වරෝගීන් 
වවනු වවන් ඉතා දැඩි වසෞඛ්ා ර ක්ෂණ පිය වර අනු
ග ම �ය කර �වා. අවේ කාර්ය මණඩ ලය නිතර පී.සී.
ආර්. පරී ක්ෂා වට ලක් කර �වා.” ලංකා වහාස්පි
ටල්ස් ධවද්ය වස්වා අධ්යක්ෂ ධවද්ය විමල් කර ඳ
වගාඩ මහතා පැව සීය.

2006 වසවර් සට 
පැරා ඔ ලි මපික් තර ගා
ව ලිය සමඟ සහ වයෝ ග
වයන් කට යුතු කර මින් 
සටි� අලි යාන්ස් පසු ගිය 
ජ� වාරි 1 වැනිදා 
ඔලි මපික් හා පැරා ඔ ලි මපික් තර ගා වලි සමඟ 
අට වස රක වලෝක ව්ාේත හවු ල්කා රී ත්ව යක් 
ආරමභ කරනු ලැබීය.

අලි යාන්ස් SE හි ප්ර්ධා� වි්ධා යක නිල ්ධාරී 
ඔලි වර් වේට මහතා වම සමබ න්්ධ වයන් අෙ හස් 
ෙක්ව මින් “වලෝකය පුරා රක්ෂණ සහ කරු වලස 
අලි යාන්ස් පත් වීම පිළි බඳ ඉතා සතු ටුයි. ක්රීඩා 
කට යුතු සඳහා නිර න්ත ර වයන් සහ වයෝ ගය වෙ� 
සහ ක රු වකු වශ වයන් වමන්ම විශි ෂට ත්වය, මිත්ර
ත්වය, අන්ත ර්ග තය හා වගෞර වය ය�ාදී මූලික 
සාර ්ධර්ම තුළින් අලි යාන්ස් සමා ගම, 148,000ක් 
පමණ ව� වස්වක ප්රජාව වමන්ම 10,000ක් 
පමණ ව� නිවයෝ ජිත පිරි සක් වම සමඟ එක්ව 
සටි �වා.  ඔවුන් ක්රීඩක ක්රීඩි කා වන් සහ ඔවුන්වගේ 
පවු ල්වල සාමා ජි ක යන් වමන්ම ඔවුන්වගේ අභි

ම තා ර්් යන් ඉටු කර 
ගැනීම උවෙසා ඔවුන්ව  
ආරක්ෂා කිරීම හා දිරි
මත් කිරීම වවනු වවන් 
කට යුතු කරනු ඇත.” 
යනු වවන් පැව සීය.

වම පිළි බඳ අෙ හස් දැක්වූ අලි යාන්ස් ඉන්ෂු ව
රන්ස් ලංකා ලිමි ටඩ්හි අධ්යක්ෂ/ ප්ර්ධා� වි්ධා යක 
නිල ්ධාරී ගානි සුබ්ර ම නි යම මහතා සඳ හන් කර 
සටිවේ  ‘‘අපවගේ ආචාර ්ධර්ම වබදා හදා ගනි
මින්  ආය ත� සමඟ අඛණඩ සහ වයෝ ගී තා වවන් 
කට යුතු කර� අප මිනි සාවගේ ජය ග්ර හණ සැම රීම 
සහ මිලි ය� ගණ � කවගේ දිරි මත් කිරීම වවනු
වවන් ඔලි මපික් සහ පැරා ඔ ලි මපික් තර ගා වලි 
සමඟ අත්වැල් බැඳ ගැනී මට ලැබීම පිළි බඳ 
සතු ටට පත් වව�වා. මලල ක්රීඩක ක්රීඩි කා වන් 
සහ පැරා ඔ ලි මපික් ක්රීඩක ක්රීඩි කා වන් වවනු වවන් 
ජය ව�ෝෂා �ඟ මින් නිර න්ත ර වයන් ඔවුන්ට 
සහාය වනු පිණිස වලාව පුරා සටි� අලි යාන්ස් 
කණඩා යම සාමා ජි ක යන් සමඟ එක් වීමට අපි 
බලා වපා වරාත්තු ව�වා.” යනු වවනි.

වදශීය ඖෂ්ධ සහ වතාවිල් භාණඩ 
ක්වෂත්රවේ වි්ශවා ස නීය �ාම
යක් දි�ා සටි� සුර ඟ� නිෂපා ෙ� 
ආය ත � යට සබ ර ග මුව වාණිජ හා 
කර්මාන්ත මණඩල ව්ව සා ය කත්ව 
සමමා� උවල වේදී කුඩා පරි මාණ 
කර්මාන්ත අංශවේ රිදී සමමා �ය හිමි 
විය. සබ ර ග මුව වාණිජ හා කර්මාන්ත 
මණඩ ලය සහ ජාතික ව්ාව සාය 
සංව ර්්ධ� අධි කා රිය එක්ව සංවි ්ධා� 
කළ සමමා� උවළල පසු ගි යදා අති 
උත්ක ර්ෂ වත්ව පැවැ ත්විණ. සුර ඟ� 
නිෂපා ෙ� ආය ත �වේ

හිමි කරු ව� සුරංග රුවන් මහතා 
පාසල් අධ්යා ප � යට සමු දීවමන් 
පසු විදුලි උප ක රණ අලු ත්වැ ඩියා 
කිරීවම වවවළ ඳ ස ලක් පවත්වා වග� 
ගිය අතර අහඹු සදු වීමක් වලස 
ඔහුට සමී ප තම වදවා ල යක් හරහා 
සුර පිළි බඳ �ව අත්දැ කී මක් ලැබීය. 
එයින් ඇති වූ ආශාව හා කුතු හ ලය 
සමඟ ඔහු සුර නිෂපා ෙ� ක්වෂත්ර
යට පිවි සු වණය. වම ව� විට අංග 
සමපූර්ණ පස්වලෝ සුර ඇතුළු සයලු 
වර්ගවේ සුර, අභි ස මභි ්ධා� හා 
ජල � න්ෙ� ආදී අතින්ම ලියූ යන්ත්ර, 
පන්ෙම, විලක්කු, පිරි සදු එළි ඟි වතල් 
පහන් ආදී නිෂපා ෙ� වි්ශවා ස නීය 

�ාම යක් යටවත් වවවළ ඳ වපා ළට 
පැමි වණන්වන් ඔහුවගේ උත්සා හය හා 
වීර්යය නිසාය.

විසුල වහළ ඔසු හල �මින් සංහල 
වබවහත් වවවළ ඳ සල් වෙකක්ෙ සුර
ඟ� ව්ාපාර ජාලය සතුය. එහිදී 
සයලු ඖෂ්ධ ඉතා පිරි සු දුව ඇසු රුම 
කර වෙ� අතර

පාරි වභෝ ගි ක යන්ට ඔසු පැන් වීදු
රු ව කින් සංග්රහ කර මින් සුහ ෙ ශීලී 
වස්ව යක් සප යයි. 

සයලු භික්ෂුන් වහ න්වස් ලාට 
ඖෂ්ධ වටවටෝරු ව�ාමිවල් දීමට 
කට යුතු කරන්වන් විසුල සංහල 
වබවහත් වවවළ ඳ ස ල්වල සුවි ව්ශ
ෂ ත්වය විෙහා ෙක්ව මිනි. සුර ඟ� 
ව්ාපාර ජාලය වමත රම සාර්්ක ෙස 
වස රක් පසු කිරී මට ප්ර්ධා �ම සා්ධ
කය වූවේ එහි හිමි කරු සුරංග රුවන් 
මහතා සය නිෂපා ෙ � වල ගුණා ත්ම
ක භා වය 100%ක් රකි මින් නිවැ ර දිම 
නිෂපා ෙ�

වවවළ ඳ වපා ළට මුදා හැරී මය. සුර
ඟ� ආය ත � වයහි කාර්ය මණඩ ලය 
25 වෙ� කු වගන් පමණ සම න්විත 
ව� අතර වම තරම දුරක් පැමි ණී මට 
ශක්ති යක් වූ ඔවුන්ට කෘත ඥ තාව පළ 
කිරී මට ඔහු අම තක ව�ාක වේය. 

සුව නින්ද කට මඟ පෙනවන නිෂෙපා ්දන සමූ හ යක් හඳුනවපා දුන කම්ෆර්ට් වර්ල්ඩ් ජපාත්ය න්තර පුද්ග ලික ආය
්ත නය, කිඩීස් ඇනඩ් පටපායිස් ජපාත්ය න්තර පුද්ග ලික ආය ්ත නය සමඟ එක්ව  සිය නව ්තම නිෂෙපා ්ද නය නැෙර් 
ප්තපාටිලි පමට්ටය ෙසු ගි යදා පකපාළඹ 04, කූල් කිඩ්ස් ප්ර්ද ර්්ශ නපා ්ගපා ර පේදී පවපළ ඳ පෙපා ළට හඳුනවපා දුනපනය. 
කම්ෆර්ට් වර්ල්ඩ් ජපාත්ය න්තර පුද්ග ලික ආය ්ත නපේ සභපා ෙති නව්පාඩ් පමපාහි ඩීන, නිෂෙපා ්දන ෙපාලක ආකිල් 
පමපාහි ඩීන, කිඩීස් ඇනඩ් පටෝයිස් ජපාත්ය න්තර පුද්ග ලික ආය ්ත නපේ පවපළඳ ප්රධපානි රවීන කුපල් න්රන, 
කම්ෆර්ට් වර්ල්ඩ් ජපාත්ය න්තර පුද්ග ලික ආය ්ත නපේ පවපළඳ හපා අපලවි සමූහ ප්රධපානි ්ෆපාමිඩපා එම. බුල
තසිිං හල, මපානව සමෙත සහ ෙරි ෙපා ලන කළ ම නපා කපා රි නිය දිලිනි රිපේරපා සහ ප්ර්ද ර්්ශ නපා ්ගපාර කළ ම නපා කරු 
පමපාපහපා මඩ් ඉහසපාන  මහතම මහ තමීහු එම අව ස්්පා වට එක්වූ අයුරු. 

ජ�ා ධි පති වගෝඨා භය රාජ පක්ෂ මහතා පසු
ගිය දා (15) මීග මුවේ BCI සර ස විවේ (16 වැනි 
වබ� ඩික්ට කවතෝ ලික උසස් අධ්යා ප� සර ස විය) 
විව්ශෂ චාරි කා වක නිරත විය.

 ඒ වකාළඹ අග ර ෙ ගුරු අති උ තුම මැල්කම 
කාදි �ල් රංජිත් හිමි පා ණන්වගේ ආරා ්ධ �ා ව කට 
අනු වය. වම වැඩ ස ට හ� දැඩි වසෞඛ්ා ර ක්ෂිත 
ක්රියා පිළි වවත් අනු ග ම �ය කර මින් හා සීමා
ස හිත සහ භා ගී ත්ව ය කින් යුතුව සංවි ්ධා� කර 
තිබිණි. 

වම වැඩ සට හ� සඳහා අති උ තුම මැල්කම 
කාදි �ල් රංජිත් හිමි පා ණන්, BCI සර ස විවේ 
අධ්යක්ෂ ක්වින්ටස් ප්ර�ාන්දු පිය තු මන්, අධ්යා
ප� ඇමැති මහා චාර්ය ජී. එල්. පීරිස්, සංචා රක 
ඇමැති ප්රසන්� රණ තුංග, �ාග රික සංව ර්්ධ�, 
වවරළ සංර ක්ෂණ, අප ද්රව් බැහැ ර ලීම හා ප්රජා 

පවි ත්රතා කට යුතු රාජ්ය ඇමැති ආචාර්ය �ාලක 
වගාඩ වේවා, ප්රා් මික වසෞඛ් වස්වා, වසං ගත 
වරෝග හා වකාවිඩ් වරෝග පාල� කට යුතු පිළි
බඳ රාජ්ය ඇමැ තිනී සුෙ ර්ශනී ප්ර�ා න්දු පුල්වල්, 
ග්රාමීය මාර්ග හා අව ව්ශෂ යටි තල පහ සු කම 
රාජ්ය ඇමැති නිමල් ලාන්සා, බස්�ා හිර පළාත් 
ආණඩු කාර එයාර් චීෆ් මාෂල් වරාෂාන් ගුණ ති
ලක, අධ්යා ප� අමා ත්ාං ශවේ වල්කම මහා
චාර්ය කපිල වපවර්රා, වි්ශව වි ද්යාල ප්රති පා ෙ� 
වකාමි ෂන් සභාවේ සභා පති මහා චාර්ය සමපත් 
අම ර තුංග, ශ්රී ජය ව ර්්ධ � පුර වි්ශව වි ද්යා ලවේ උප
කු ල පති මහා චාර්ය සුෙන්ත ලිය �වගේ, කළ ම
�ා ක රණ ප්ශචාත් උපාධි ආය ත �වේ සභා පති 
මහා චාර්ය අජන්ත ්ධර්ම සරි, BCI සර ස විවේ 
අධ්ය ය� සභාවේ සාමා ජි ක යන් ඇතුළු සමභා ව
නීය අමු ත්වතෝ රැසක් සහ භාගි වූහ.

මහින්්රා අයි ඩි යල් ලංකා පුදග
ලික සමා ගවම (MILPL) වැලි පැන්� 
කර්මාන්ත ශාලාවේ ප්ර්ධා නියා වශ
වයන් කට යුතු කළ සදා ස වම දුවර යි
රාජ් මහතා �ම ඉන්දි යානු වමෝටර් 
ර් ඉංජි වන් රු ව රයා විසන් වමවහ ය
වනු ලැබූ පුහුණු වැඩ ස ට හ� පසු ගි යදා 
සාර්් කව අව සන් වූ අතර මින් ඉදි රි
යට MILPL කර්මාන්ත ශාලාවේ වැඩ
ක ට යුතු 100%ක් ශ්රී ලාංකික තාක්ෂණ 
ශිල්පීන්වගේ ශ්රම දාය ක ත්වය යටවත් කිරී මට 
නිය මි තය.

ඉංජි වන්රු සදා ස වම දුවර යි රාජ් මහතා මාධ්ය 
වවත අෙ හස් ෙක්ව මින් කියා සටිවේ වසර වෙකක 
කාල යක් පුරා ක්රියා ත්මක වකරුණු තාක්ෂණ 
හුව ර මාරු වැඩ ස ට හ� සහ අංශ ප්ර්ධානී වලස 
එතු මන් විසන් වහාබ වනු ලැබූ වස්වා කාලය 
පසු ගිය ජ� වාරි 31 වැනි දා යින් අව සන් කළ බවත් 
වම පුහු ණුව හරහා ශ්රී ලාංකික තාක්ෂණ ශිල්පීන් 
දැනුම හා නිපු ණ ත්වය අතින් ඉතා සතු ටු දා යක 
තල ය කට පත් කර න්�ට හැකි වීම ගැ� තමන් 
සතු ටට පත් ව� අත රම ඉන්දි යාවේ Mahindra 

& Mahindra සමා ගවම ක්රියා ව ලි යට 
අනු කූ ලව ඉදිරි වමවහ යුම කට යුතු 
කර න්�ට ඔවුන්ට හැකි වනු ඇතැයි 
තමන් තරවේ වි්ශවාස කර� බවයි. 
“වම පුහු ණු වේදී ලාංකික තාක්ෂණ 
ශිල්පීන් 50ක් පමණ මා යටවත් පුහු
ණුව ලැබුවා. ඔවුන්ට ගුණා ත්මක 
නිෂපා ෙ � යක් එක ලස් කිරීවම ඒක
ක යක වැඩ කිරීවම අව ස්්ාව වම 
හරහා නිතැ තින්ම ලැබුණා. එය මවගේ 

වෘත්ති යත් පහසු සහ තෘේති මත් එකක් කර
න්�ට සමත් වුණා. මා පළ මු ව රට ඔවුන් සමඟ 
පැවැත්වූ සමමුඛ සාක ච්්ා වේදී ඔවු න්වගන් 
සරල ප්ර්ශ� කිහි ප යක් අස න්�ට සූදා � මින් 
සටි යත් ඔවුන් මා පුදු ම යට පත් කර මින් වාහ� 
අම තර වකාටස්, වමෝටර් ර් පද්ධ ති වල වැෙ ග
ත්කම සහ මූල වේතු වැනි කාරණා පිළි බඳ ඉතා 
වහාඳ අව වබෝ ්ධ යක් ඇතිව කතා කළා. අ�ා
ග තවේ ෙව සක ජාත් න්තර ප්රමි ති වයන් යුතු 
වමෝටර් ර් යක් ශ්රී ලංකාවේ නිෂපා ෙ �ය කර
න්�ට හැකි වනු ඇතැයි එයින් මා තුළ වලාකු 
වි්ශවා ස යක් ඇති වුණා. ”

bIZ LIne16පිටු
ව

biz.dinamina@lakehouse.lk

2021 මෙබරවාරි 16 අඟහරුවාදා

bLපීෙල්ස් ලීසං ස�ා ග �්ට 

ප්රමුඛ මෙමේ 
සම්�ාන 2ක්

BCI සර ස විමේ 
ප්රථම ශිෂ්යාගේ 

ඇතු ළත් වීගේ ලිපිය 
ජන ෙති සුර තින්

අලි යාන්ස් ඔලි ම්පික් සහ 
ෙැරා ඔ ලි ම්පික් ස�ඟ එක් මවයි

�හින්්රා අයි ඩි යල් ලංකා 
තාක්්ෂණ හුව �ා රුව සාර්ථ කව අව සන්

 සදා සි වම දුපර යි රපාජ්

සුර ඟන ආය ත නය
සම්�ාන ලබයි

මකාවිඩ්-19 ස්වයං ෙරී ක්්ෂණ 
ක්ර� මේ ෙ යක් හඳුන්වා මෙයි

ලංකා මහාස්පි ්ටල්ස් මවතින් 
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ස්වර්ණා විජේ ජ�ෝන් සහ නු්වන් ජ�ණාඩි �ණාර  
ශ්රී ලංකාවේ දුම්රි වෙන් සිදු කරන භාණ්ඩ 

ප්රවා හන කට යුතු ව්ඩාත් විධි මත් වකාට ප්රව
ර්ධ න ෙට ක්රිො කාරී වැ්ඩ පි ළි වව ළක් කඩි න මින් 
සක සන වලස රජවේ ගිණුම් පිළි බඳ කාරක 
සභාව (වකෝපා කමි ටුව) ප්රවා හන අමා ත්ාං ශ ෙට 
නිරවදේශ කර ඇත.   

මාර්ග තද බ දෙ,පරි සර දූෂ ණෙ වැනි ්ගැටලු 
සලකා බැලී වම්දී විශාල කන්වටේ නර රථ මාර්ග
ෙට ප්රවිෂට වීම අවම කිරීම වවනු වවන් දුම්රිෙ 
වේව වෙන් භාණ්ඩ ප්රවා හ නෙ විධි මත් කිරීම 
අති ශෙ වැද ්ගත් බව කමි ටුව අව ්ධා ර ණෙ කර 
තිවේ.   

රජවේ ගිණුම් කාරක සභාව පසු ගි ෙදා රැේවූ 
අව ේථා වේදී ප්රවා හන අමා ත්ාං ශෙ වවත වම් 
නිරවදේ ශෙ ලබාදී ඇත.   

දුම්රිෙ වේවෙ ආරම්භ වූ 1867 වසවර සිට 
1934 වසර දක්වා වදපා රත වම් න්තුවේ සමේත 
ආදා ෙ වමන් භාණ්ඩ ප්රවා හන ආදා ෙම සිෙ

ෙට පනේ හතක් බවත් එෙ 2017 වස වරදී 9.3% 
දක්වාද 2018 වස වරදී 8.5% දක්වාද 2019 වස වරදී 
7.1% දක්වාද අඩු වී ඇති බව වමහිදී අනා ව ර ණෙ 
වී ඇත.  ඒ අනුව වම් වන විට භාණ්ඩ ප්රවා හ නෙ 
වදපා රත වම් න්තුවේ කාරෙ භාර වෙන් ඈත්වී 
ඇති බවත්  එෙ වදපා රත වම් න්තුව පාඩු ලැබී මට 
ප්ර්ධාන වේතු වක් වලස හඳු නා ව්ගන ඇති බවත් 
වමහිදී වහළි  විෙ.  රාජ්ය ඇමැති දො සිරි ජෙ
වේ කර මහ තාවේ ප්ර්ධා න ත්ව වෙන් පැවති වම් 
රැේවී වම්දී භාණ්ඩ ප්රවා හ න ෙට දුම්රිෙ වේවෙ 
භාවිතා කිරී ම ඇ්ග යීම සඳහා වූ විවේෂ වි්ග ණන 
වාරතාව සලකා බැලීෙ.   

දුම්රිෙ වේවෙ අවම වශ වෙන් මහා භාණ්ඩා
්ගා ර ෙට විශාල බරක් වනාවී වම් අලා භෙ අවම 
කර ්ගැ නී මට කට යුතු කිරීවම් වැද ්ග ත්කම වමහිදී 
සාකච්ා විෙ.තවද දුම්රිෙ වේවෙ වම් වන විට 
ප්ර්ධාන වශ වෙන් මගී ප්රවා හ නෙ සිදු ක රන බවත් 
භාණ්ඩ ප්රවා හ න ෙට දැනට පව තින ෙටි තල පහ
සු කම් තව දු ර ටත් දියුණු කළ යුතු බවත් වමහිදී 

දුම්රිෙ සාමා න්ා ධි කාරි ඩිලන්ත ප්රනාන්දු මහතා 
පැව සීෙ.  දුම්රි වෙන් සිවමන්ති කරමා න්තෙ 
ආශ්රිත ප්රවා හන කට යුතු සඳහා ප්ර්ධාන සිවමන්ති 
සමා ්ග මක් සමඟ ගිවි සුම් තුනක් පැව ති ෙද දුම්රිෙ 
වදපා රත වම් න්තුවේ ෙටි තල පහ සු කම් සංව
ර්ධ නෙ වනාවී වමන් වම් වන විට අරු ව ක්කාරු 
සිට පුත්ත ලම දක්වා හුණු ්ගල් ප්රවා හ නෙ කරන 
ගිවි සුම පම ණක් ක්රිො ත්මක වන බවත් අනා
ව ර ණෙ විෙ.  ප්ර්ධාන දුම්රිෙ ්ගනු වද නු ක රු වන් 
පසු ගිෙ කාලවේ අහි මිව ඇති බවත් ඒ අනුව 
අදාළ පාරේව ක රු වන් සමඟ සාකච්ා වකාට 
ඔවුන්වේ අව ශ්ය තාද සලකා බලා ඔවුන් නැවත 
සම්බන්්ධ කර ්ගැ නී ම ටත් පව තින ්ගනු වද නු ක රු
වන් රඳවා ්ගැනී ම ටත් කට යුතු කරන වලස කමි
ටුව උප වදේ  දුන්වන්ෙ. එවේම භාණ්ඩ ප්රවා හන 
්ගාේතු පිළි බඳ විද්යා ත්මක නිසි වැ්ඩ පි ළි වව ළක් 
වනාමැ ති වීම පිළි බ ඳ වද අව ්ධා නෙ වොමු කළ 
කමි ටුව ඒ සඳහා විධි මත් වැ්ඩ පි ළි වව ළක් සකේ 
කරන වලස ද නිරවදේශ කවේෙ.  

එවේම ඉ්ඩම්, වවනත් උප ක රණ ඇතුළු 
භාවි ත ෙට වනා්ගන්නා සම්පත් විශාල ප්රමා ණ
ෙක් සහ තැන තැන දිරා පත් වන අබලි ද්රව්ය 
විශාල ප්රමා ණ ෙක් දුම්රිෙ වදපා රත වම් න්තුව 
සතු වන බවත් ඒවා වම් වන වතක් නිසි වලස 
හඳු නා ව්ගන  ආෙත නවේ අභි වෘ දේධි ෙට වොදා 
වනා්ගැ නීම බල වත් කන ්ගා ටු වට කරු ණක් 
බවත් කමි ටු වේදී දීර්ඝ වලස සාකච්ා වූ අතර 
ඒ පිළි බඳ වසාො බලා වාරතා වක් කඩි න මින් 
වදන වලස ප්රවා හන අමා ත්ාංශ වල්ක ම්ව ර ොට 
උප වදේ  දුන්වන්ෙ. 

රාජ්ය අමා ත් ව රුන් වන ලසන්ත අල ගි ෙ
වන්න,දුමින්ද දිසා නා ෙක, පාරලි වම්න්තු මන්්රී
ව රුන් වන තිේස අත්ත නා ෙක,මහා චාරෙ රංජිත් 
බණ්ඩාර, වවද්ය උපුල් ්ගල පපත්ති, බී.වයි.
ජී රත්න වේ කර,නිවරෝ ෂන් වපවරරා, වීර සිංහ 
වීර සු මන,ආචාරෙ හරිනි අම සූ රිෙ  මහත්ම මහ
ත්මී හූද රාජ්ය නිල ්ධා රීහු රැසක්ද වම් අව ේථා වට 
එක්වූහ.  

අධ්ා ෙන පේව ක යනපගේ සමු ෙ කාර සමි ති පයන 
පේවක සුබසා ධ න යට පේවා වන රැසක්

("අධ්යාපනසේවකයනසගේසමුපකයාරසමිතිසේපයාලකයනසයාමයා
ජිකමුදල්අවභයාවිතයාකරනවයා"මැසයනශීර්ෂගතකරුණසම්බ
න්ධවඔ්බසමයාගමටඅයත්වර්ෂ2021.01.26වනඅඟහරුවයාදා
දිනමිණපුවත්පසත්පළවූප්රවෘත්තියසම්බන්ධසයනි).

01. අධ්ා පන වේව ක ෙන්වේ සමු ප කාර සමි තිෙ ශ්රී ලංකාවේ අධ්ා පන ක්වෂත්රෙ නිවෙෝ
ජ නෙ කරන තුන්ලක්ෂ පන ේද හ ස කට ආසන්න වේවා නියු ක්ති ක ෙ න්ව්ගන් ලක්ෂ 
වදක කට ආසන්න සාමා ජි ක ත්ව ෙක් දරන අේනි දි්ග ආසි ොවේ විශා ල තම සාමා ජි ක
ත්වෙ දරන 1930 සමු ප කාර නීතිෙ ෙටවත් සමු ප කාර සංව ර්ධන වදපා රත වම් න්තුවේ 
ලිො ප දිංචි සමි ති ෙකි. සමු ප කා රික සංකල්ප වැඩි දි යුණු කිරී මට සාමා ජි ක ෙන් වවත 
ලිහිල් හා සා්ධා රණ වපාලී ප්රති ශ ත ෙක් ෙටවත් ණෙ ලබා දී මත්,එවේ ලබා දී වමන් 
ජනිත වන ආදා ෙ වමන් ඇති වන අති රි ක්තෙ හා විවි්ධ අර මු ද ල්ව ලින් ලැවබන මුදල් 
උප වෙෝගී කර ව්ගන වේවවේ වෙදී සිටි ෙදී හා වේව වෙන් විශ්ාම ්ගැන්වී වමන් පසු
වත්, ලක්ෂ වදක ඉක්මවූ සාමා ජි ක ෙන් සංඛ්ා ව කට සුභ සා ්ධන කට යුතු හා සමාජ 
සත්කාර වැ්ඩ ස ට හන් ක්රිො ත්මක කරනු ලබන අධ්ා පන වේව ක ෙන්වේ අනා ්ගත 
අභි වෘ දේධි ෙට නිර තු රු වම ක්රිො කරනු ලබන සිෙ ව ස කට ආසන්න වප්රරෞඪ ඉති හා ස ෙ
කට උරු ම කම් කිෙන දිව යිවන් කීරති මත් සමු ප කාර සමි ති ෙක් බව වපන්වා වදමි.   

02. වම් සමි ති ෙට අධ්ක්ෂ මණ්ඩ ල ෙක් වතෝරා ්ගැනීම පිණිස 2019 වරෂවේ දිව යින පුරා 
පව ත්වන ලද නිල ව ර ණ වෙන් වතෝරා ්ගත් අධ්ක්ෂ මණ්ඩ ල ෙක් මගින් වරත මා නවේ 
සමි තිෙ පාල නෙ කරයි.   

03.නව අධ්ක්ෂ මණ්ඩ ලෙ හා මහ සභාව එක්ව බල ෙට පැමිණි වි්ගස සමේත සාමා
ජි ක ෙන්ට ණෙ පහ සු කම් ලබා දීම වැඩි දි යුණු කිරී මට කට යුතු කරනු ලැබූ අතර වම් 
වර ප්ර සාද වම් වන විට සාමා ජි ක ෙන් භුක්ති විඳි මින් සිටී. මීට අම ත රව වරත මා නවේ 
වදනු ලබන සුභ සා ්ධන සමාජ සත්කාර ප්රති ලාභ වැඩි දි යුණු කිරීම පිණිස 2020 වරෂ
වේදී අධ්ක්ෂ මණ්ඩල වෙෝජ නා වක් මත විවි්ධ ව්යාපෘති රැසක් මහ ස භාව විසින් 
ඒක ම ති කව අනු මත කර ඇති බව ඉතා සතු ටින් දැනුම් වදමි.   

04. එම ව්යාපෘති අතර විශ්ාම ෙන සාමා ජි ක ෙන්ට මූල්ා ්ධාර ලබා දීම, වැඩි හිටි නිවාස 
ඇති කර විශ්ාම ෙන සාමා ජි ක යින් රැක බලා ්ගැනීම හා ගුරු ්ගම්මාන ව්යාපෘති 
හඳුන්වා දිෙ හැකිෙ.   

05. වම් සඳහා අර මු දල් ව්ගා්ඩ නැ ගී මට තෑගි හා මුදල් ලබා දීවම් වලාත රැයි ක්රම ෙක් 

සාමා ජි ක ෙන් අතවර හඳුන්වා දීම සඳහා 2020.09.27 වන දින පැවති මහ සභාව 
විසින් අනු මැ තිෙ ලබා දී ඇති අතර එෙ ක්රිො ත්මක කිරීම මා ඇතුළු අධ්ක්ෂ මණ්ඩ
ලවේ පූරණ ව්ග කී මක් බව වපන්වා වදමි.   

06. එම තෑගි අර මු දල් ව්යාපෘ තිෙ පිළි බඳ හඳුන්වා වදන්වන් නම් සෑම සාමා ජික මහත්ම, 
මහ ත්මි ෙ ක වේම ඔවුන්වේ පූරණ එක ඟ තාව මත රු. 100 ක මුද ලක් අෙ කර ්ගනි මින් 
ඔවුන් ඇතුළු කුටු ම්බ ෙන්වේ සුභ සා ්ධන කට යුතු සඳ හාම ක්රිො ත්මක කරන ව්යාපෘ
ති ෙක් වන අතර එම ව්යාපා තිෙ ක්රිො ත්මක කිරී මට අර මු දල් ප්රමා ණ වත් වනාවන්වන් 
නම් සමි තිවේ ලාභ වෙන් ෙම්කිසි මුද ලක් බැර කර පහත සඳ හන් ත්ා්ග ලබා දී මට 
තාරකික සංවි ධිත සංක ල්ප ෙක් නිරමා ණෙ කර ඇත.   

• එම ව්යාපෘ තිෙ මගින් සමේත සාමා ජි ක ෙන් වවත මාේ පතා රුපි ෙල් ලක්ෂ දහෙ, 
ලක්ෂ පහ, ලක්ෂ වදක, පන ේද හස බැගින් මූල් ත්ා්ග ලබා දීම.  

• භාණ්ඩ ත්ා්ග වශ වෙන් වත්රමා සි කව කාර රථ, ේකූටි වර්ගවේ ෙතු රු පැදි ලබා
දීම.   

• තවද සමි තිෙ මගින් වම් වන විට වමම ගින් සාමා ජි ක ත්වෙ දරන සාමා ජි ක ෙන්වේ 
දරු, දැරි ෙන්ට දිව යිවන් 5 වසර ශිෂ්ය ත්ව වෙන් වැඩිම ලකුණු ්ගන්නා දරු වන් 100කට 
රු. 10,000 බැගින් ලබා දී මත්,  

• අ.වපා.ස. සා/වපළ විභා ්ග වෙන් ඒ 09 සාමාරථ ලබා ්ගන්නා සාමා ජික දරු, දැරි
ෙන් සඳහා රු. 10000/= බැගින් ලබා දීම.  

• සාමා ජික සුවි වේෂී දක්ෂතා ඇති දරු, දැරි ෙන් අ්ගෙ කිරීම හා දිරි ්ගැන්වීම පිණිස 
රු. 50000/= මූල්ා ්ධා ර ෙක් ඔවුන් වවත ලබා දීම.  

• වමහි සුවි වේෂී ලක්ෂ ණෙ වන්වන් මීට අම ත රව සමි තිෙ සමඟ වම් දක්වා සාමා
ජි ක ත්වෙ දර මින් සමි තිවේ උන්න තිෙ හා දියු ණුව පිණිස අත්වැල් බැඳ ්ගනි මින් සිටි 
සාමා ජික, සාමා ජි ක ෙන් අ්ග ෙනු පිණිස ඔවුන් රාජ්ය වේව වෙන් විශ්ාම ෙන විට 
ඔවුන්වේ විශ්ාම දිවිෙ සුව බර කිරී මට සාමා ජි ක ත්වෙ කාලෙ පද නම් කර ්ග නි මින් 
විශ්ාම දිනට මූල් තිළි ණ ෙක් වලස රු. 50000ක සත්කාර මුද ලක් ලබා දී මත් වමහි 
මුඛ් අර මුණ වේ. ඒ අනුව ලංකා ගුරු සං්ග මෙ විසින් වපන්වා දී ඇති කූට වලාත රැයි 
ක්රම ෙක් වශ වෙන් හඳුන්වා දී ඇති වම් සමාජ සත්කාර වේවාව ඉහත වතාර තුරු මත 
වමහි කූට භා ව ෙක් වනාමැති බවත්, එෙ සාමා ජික සත්කාර වේවා වැ්ඩ ස ට හ නක් බවත් 
ඉඳු රාම ප්රකාශ කරමි.   

07. සමු පකා ර ප්රති ප ත්ති වල පළමු ප්රති ප ත්තිෙ වන ප්රජා ත න්ත්ර වාදී පාලන ක්රම ෙක් 
මත සමේත සාමා ජි ක ත්වෙ දැනු වත් කිරී මට අත්ප ත්රි කා වක් මුද්ර ණෙ කර සෑම සාමා ජි ක
ෙකු වවතම සාමාන් තැපෑ වලන් තැපැල් කර වම් ක්රම ෙට දාෙක වීම සඳහා අක මැ ත්තක් 
දක්වන්වන් නම් එම අක මැත්ත ලිඛි තව දැන්වී මට ක්රිො ක රන වලස එම අත්ප ත්රි කා වවන් 
දන්වන ලදී. ඒ අනුව සාමා ජි ක ෙන්වේ කැමැත්ත මත කට යුතු කිරීම නීති වි වරෝධී ක්රිො

වක් වනාවන බව දන්වනු කැමැ ත්වතමි.   

08. වම් සඳහා ආෙ ත නවේ සැප යුම් අංශෙ මගින් පිළි ්ගත් ප්රස ම්පා දන ක්රිො ව ලිෙ 
අනු ්ග ම නෙ කර මින් මිල ්ගණන් කැඳවා ඇති අතර එම මිල ්ගණන් හා මිල ්ගණන් ඉදි රි
පත් කරනු ලබන ආෙ තන පහත සඳන් කරමි. 

  
අනු අංකෙ ආෙ ත නෙ   සිංහල මාධ් වදමළ මාධ්  
1  දිමුතු ප්රකා ශ කවෙෝ   රු. 3.49  රු.3.49  
2  ශාන් ප්රින්ටරේ  රු.3.58  රු.3.58  
3.  සසුර ප්රින්ටරේ  රු.3.61  රු.3.61  

වම් අත රින් වරණ හත ර කින් යුත් පත්රි කා වක් මුද්ර ණෙ කිරීම සඳහා අනු අංක 1 සඳ හන් 
ආෙ ත නෙ වන දිමුතු ප්රකා ශ කවෙෝ ආෙ ත න ෙට රු. 3.49 කට අත්ප ත්රිකා වදලක්ෂ පන
ේද හ සක් මුද්ර ණෙ කිරීම සඳහා ඇණ වුම භාර දී රුපි ෙල් අට ලක්ෂ හැත්ත ද හේ පන්සි ෙ
ෙක මුද ලක් ව්ගවීම් කර ඇත.   

ඉහත කරුණු අනුව ඔබ පුව ත්පවත් සඳ හන් කර ඇත්වත් රු. 1.60/=, රු. 2.80/=, රු. 
3. 60/= වශ වෙන් මිල ්ගණන් ලැබී ඇති බවත්, එම මිල ්ගණන් අත රින් රු. 3. 60/=කට 
පාණ දුර සසුර ප්රින්ටරේ ආෙ ත න ෙට එකී කාරෙෙ පවරා ඇති බවත්, ඒ සඳහා එම සසුර 
ප්රින්ටරේ ආෙ ත න ෙට රු. 800000/= මුද ලක් ව්ගවා ඇති බවයි.ඒ ව්ග කීම් විර හිත වාරතා
වකි.  

වම් සඳහා අත්ප ත්රිකා 129509 ක් සාමා ජි ක ෙන් වවත තැපැල් කර ෙවා ඇති අතර ඒ 
සඳහා රු. 1488246/=ක මුද ලක් තැපැල් විෙ දම් වශ වෙන් සමි තිෙ විසින් විෙ දම් දරා ඇති 
අතර කාරෙ මණ්ඩ ලෙ සඳහා වම් වවනු වවන් කිසිදු අති කාල ව්ගවී මක් සිදු කර වනාමැත.   

තැපැල් විෙ දම් වශ වෙන් රු. 5000000/=ක මුද ලක් වැෙ කර ඇති බවත්, ඒ සඳහා අති
කාල වශ වෙන් රු. 1000000/=ක මුද ලක් දරා ඇති බව සඳ හන් කර ඇතත්, එවේ විෙ ද මක් 
දරා වනාමැති අතර පුව ත්පවත් සඳ හන් කර ඇති ආකා ර ෙට DSP/2017/61 අංක දරන 
වකාළඹ දිසා අධි ක ර ණෙ මගින් වේව ක ෙන් බඳවා ්ගැනීම්, උසේ කිරීම්, ේථාන මාරු කි
රීම් ආෙ තන සංග්ර හ ෙට පට හැ නිව සිදු වනාක රන වලස වාරණ නිවෙෝ ්ග ෙක් පනවා ඇති 
බව සත් ෙකි.  

වම් නඩුව වරෂ 2017 පනවා ඇති නඩු වක් වන අතර වම් වන විට අවු 04කට ආසන්න 
වවමින් පවතී. වම් කාලවේ සමි තිවේ වේවෙ කරන කාරෙ මණ්ඩ ලෙ විශාල සංඛ්ා වක් 
විශ්ාම ව්ගාේ ඇත. සමි තිවේ වදනික වේවා කට යුතු ලබා ්ගැ නී මට වේවා ලා භීන් විශාල 
සංඛ්ා වක් ප්ර්ධාන කාරො ල ෙට හා දිේත්රික් කාරො ල ව ලට පැමි වණන අතර ඔවු නට 
කඩි නම් ප්රශේත වේවා වක් ලබා දී මට ප්රමා ණ වත් වේවක සංඛ්ා වක් වම් ආෙ ත නවේ 
සිටිෙ යුතුෙ. ඒ අනුව ප්රශේත වේවා වක් ලබා දී මට අවම වේවක සංඛ්ා වක් වදනික 
පද නම මත වේව ෙට එක්කර ව්ගන ඇති අතර එම සංඛ්ාව 300ක් පමණ වේ.   

දුම්රි පයන භාණ්ඩ ප්රවා හනය

ක�ෝපා �මි ටුව ප්රවා හන අමා ත්ාාං ශ යට නිරකදේශ �රයි

සුභණා ෂිණී ජසනණා නණා ය�  

භාර තීෙ ජනතා පක්ෂවේ ශාඛාවක් ශ්රී ලංකාවේ නිරමා ණෙ 
කිරී මට නීති වෙන් කිසිම ඉ්ඩක් වනාමැති බවත් එවැනි සැලැ ේමක් 
ඇති බවට එම පක්ෂවේ වජ්යෂ්ඨ සාමා ජි ක ෙකු කර තිවබන ප්රකා
ශෙ පසු පස ජිනීවා මානව හිමි කම් කවු න්සි ල වෙන් වමර ටට කර 
තිවබන බල පෑම අන්ත ර්ග තව තිබිෙ හැකි බවත් ශ්රී ලංකා මානව 
හිමි කම් වකාමි සවම් හිටපු සභා පති නීතිඥ මහා චාරෙ ප්රතිභා මහා
නා ම වේවා මහතා සඳ හන් කවේෙ.  

එවමන්ම පසු ගිෙ දින වල දැඩි අව ්ධා න ෙක් වොමු වූ නැවඟ
න හිර ජැටිෙ සම්බන්්ධ සිදු වීම්ද ඊට වේතු වක් විෙ හැකි බවද ඒ 
මහතා කිො සිටි වේෙ.  

එවලස ප්රකා ශ ෙක් සිදු කිරී මම ආණඩු ක්රම ව්යව ේථාව හා ප්රජා
ත න්ත්ර වා දෙ ්ගැන කිසිදු හැඟී ම කින් කරන ලදේදක් වනාවන බවත් 
ඉන්දි ොව කලා පවේ බල වතා විෙ හැකි වුවත් එක්සත් ජාතීන්වේ 
සංවි ්ධා න ෙට අනුව සෑම රටක්ම සමාන බව පිළි ව්ගන තිවබන 
බවත් කිො සිටි ඒ මහතා මානව හිමි කම් වකාමි සවම් හිටපු සභා
ප ති ව රො පැව සුවේ රටක ේවාධී න ත්වෙ, ේවාධි පත්, ඒකී ෙ භා වෙ 
සම්පූ රණ වෙන්ම පිළි ව්ගන ඇති බව ෙැයිද කීෙ.  

ජිනීවා මානව හිමි කම් කවු න්සි ල වේදී ඉන්දි ොවේ සහාෙ ශ්රී 
ලංකා වට වැද ්ගත් වහයින් ඒ මත පිහිටා වමවැනි සැලැ ේමක් 
ක්රිො ත්මක කිරීවම් වුව ම නා වක් ඉන්දි ො වට තිබිෙ හැකි බවද 
ප්රතිභා මහා නා ම වේවා මහතා අව ්ධා ර ණෙ කවේෙ.  

නීතිෙ අනුව ඉන්දි ොවේ වදේශ පා ලන පක්ෂ ෙක් වහෝ පක්ෂ ෙ
කට අනු බදේ්ධ ශාඛා වක් ලංකාවේ ලිො ප දිංචි කළ වනාහැ කියි. එම 
ප්රකා ශවේ වක්රව ෙම් ෙට ත්වි ජි ත ව ද ෙක් වපවනන්න තිවබ නවා. 
වමෙ ඉන්දි ොවේ වදේශ පා ලන ව්යාපත වා දවේ නව වමා්ඩල් එකක් 
විෙ හැකියි. ඔවුන් හිත නවා ඇති ලංකාව, වන්පා ලෙ වවේ රට වල 
දුරවල ආණඩු තිවබන බවට ඔවුන්ට අවශ්ය වදේවල් හරි වල්සි වෙන් 
කරන්න. එෙ සම්පූ රණ වෙන්ම ප්රජා ත න්ත්ර වා ද ෙට මරු පහ රක්. 
එෙ රටක අභ්ය න්තර කට යු තු ව ලට අත දැ මී මක්. රටක අභ්ය න්තර 
වදේශ පා ල න ෙට මැදි හත් වවලා අවුල් කිරීවම් උත්සා හ ෙක්. වමෙ 
එක්සත් ජාතීන්වේ සංවි ්ධා නවේ ජිනීවා මානව හිමි කම් කවු න්සි
ලවේ වදේශ පා ලන අයි තීන් පිළි බඳ කමි ටු වට ඉදි රි පත් කර එවැනි 
සැලැ ේමක් ඇත්නම් එෙ පරා ජෙ කිරී මට කට යුතු කළ යුතු බව 
ප්රතිභා මහා නා ම වේවා මහතා වැඩි දු ර ටත් කීෙ.  

ඒ මහතා වම් බව කිො සිටිවේ ඊවේ (15) වකාළ ඹදී මාධ් වවත 
අද හේ දක්ව මිනි.    

සුභණා ෂිණී ජසනණා නණා ය�  
පාේකු  දින ප්රහා රෙ සම්බ න්්ධ වෙන් විම රශ න ෙට පත්කළ ජනා

ධි පති පරී ක්ෂණ වකාමි ෂන් සභාවේ වාරතාව අනුව නඩු පැව
රීම,වමන්ම එම නඩු විභා ්ගෙ සඳහා ත්රි පුදේ්ගල විනි සුරු මඩු ල්ලක් 
පත් කරන වලස අ්ග වි නි සු රු ව ර ො ව්ගන් ඉල්ලා සිටී මට නීති ප ති
ව ර ොට බල ෙක් තිවබන අතර ඉදි රි වේදී එම කට යුතු නිසි පරිදි 
සිදු වනු ඇති බව අධි ක රණ අමා ත්ාං ශවේ උප වදේ ශක ජනා ධි පති 
නීතිඥ යූ.ආර ද සිල්වා මහතා අව ්ධා ර ණෙ කවේෙ. 

වම් වන විට එම වාරතාව කැබි නටේ මණ්ඩ ල ෙට ඉදි රි පත් කර 
තිවබන අතර ඉදි රි වේදී එෙ සිෙලු වදනා ටම ලබා ්ගත හැකි වනු 
ඇති බවද කිො සිටි ඒ මහතා රවටේ ආර ක්ෂා වට බා්ධා වක් වන ෙම් 
වතාර තුරු ඇත්නම් එෙ ලබා වනාදී සිටීවම් අයි ති ෙද නීති ප ති ව
රො සතු වන බවත් එවේ ලබා වනාදිෙ යුතු වදේවල් සම්බ න්්ධ වෙන් 
නීති ප ති ව රො තීර ණෙ කරනු ඇති බවත් කිො සිටි වේෙ.  

තමන් එවේ පව සන්වන් ඇතැම් සාක්ෂි විම සීම මාධ් ෙට වහෝ 
අනා ව ර ණෙ වනාකර රහ සි ්ග තව විමසා තිවබන නිසා බව කිො 
සිටි සිල්වා මහතා ආර ක්ෂාව සම්බ න්්ධ වෙන් සංවේදී කාරණා 
වහළි වනාකි රී මට වතාර තුරු දැන ්ගැනීවම් පන තින්ද ප්රති පා දන 
ලබා දී තිවබන පසු බි මක බවද සඳ හන් කවේෙ.  

එම වාරතාවේ සඳ හන් වන කරුණු පරිදි වචෝදනා ව්ගානු 
වකවරනු ඇති බවත් අවශ්ය නම් තව දු ර ටත් ප්රකාශ ලබා ්ගත හැකි 
බවත් ඒ අනුව ඉදි රි වේදී එම කට යුතු නිසි පරිදි සිදු වනු ඇති බවත් 
කිො සිටි ජනා ධි පති නීති ඥ ව රො ශ්රී ලංකාවේ භාර තීෙ ජනතා 
පක්ෂෙ නිරමා ණෙ කිරී මට සැල සුම් කර ඇති බවට එම පක්ෂවේ 
වජ්යෂ්ඨ සාමා ජි ක ෙකු කර තිවබන ප්රකා ශෙ රටක ේවවරී ත්ව ෙට 
බා්ධා කිරීවම් ප්රකා ශ ෙක් බවද කීෙ.  

රටක ේවවරී ත්ව ෙට බා්ධා කිරී මට වවනත් කිසිදු රට කට 
ඉ්ඩක් නැහැ. එවලස පක්ෂ ෙක් සෑදී මට වපර ඔවුන්වේ පක්ෂ
වෙන්ම අව සර ්ගත යුතුයි. එවේ අව සර ්ගත්තද වමරට මැති ව රණ 
වකාමි සම් එෙ ප්රති ක්වෂප කරන්වන් නම එවලස පක්ෂ පිහි ටු විෙ 
වනාහැ කියි. එවැනි වෙෝජ නා වක් පහ සු වවන් ප්රති ක්වෂප කිරීවම් 
හැකි ොව වමරට මැති ව රණ වකාමි ස මට පව ති න වා ෙැ යිද ඒ මහතා 
වැඩි දු ර ටත් කිො සිටි වේෙ.    

ශ්රී ලංකාපේ භාර තීය 
ජනතා ෙක්්ෂ ශාඛාවක් 

නිර්ා ණය කිරී ් ට 
නීති පයන කිසි් ඉ්ඩක් නෑ

මහා චාරය ප්රතිභා මහා නා ම කේවා

සුභණා ෂිණී ජසනණා නණා ය�  

වකාවිඩ් අභි වෙෝ්ග හමුවේ වසරෞඛ් උප
වදේ පිළි ප දි මින් මගී ජන තා වවේ පහ සු වට 
බේ රථ ්ධාව න ෙට එක් කළ සිෙ ලුම බේරථ 
හිමි ෙන්ට ප්රවා හන ඇමැ ති ව රො වලස සහ 
රජවේ ේතූතිෙ පුද කරන බව ප්රවා හන ඇමැති 
්ගාමිණි වලාකුවේ මහතා පැවැ සීෙ. ජනා ධි පති 
ව්ගෝ්ඨා භෙ රාජ පක්ෂ මහ තාවේ උප වදේ මත 
වපරෞදේ්ග ලික බේ කරමා න්තෙ ක්ඩා වනාවැටී 
පව ත්වා ව්ගන ෙෑමට ්ගත හැකි සෑම පිෙ ව රක්ම 
්ගැනී ම ටත්, මගී ජන තා වට අප හ සු වවන් වතාරව 
සුව පහසු ප්රවා හන වේවා වක් ලබා දී මත් රජවේ 
මූලික අර මුණ බව ඒ මහතා කිො සිටි වේෙ.  

වම් තත්ත්වෙ හමුවේ වපරෞදේ්ග ලික බේරථ 
හිමි ෙන් හා වපාදුවේ බේරථ හිමි ෙන් විසින් 
රජ වෙන් කරන ලද ඉල්ලී ම කට අනුව ප්රවා හන 
අමා ත්ාං ශෙ, ජාතික ්ගම නා ්ග මන වකාමි ෂන් 
සභාව හා පළා ත්බද මාර්ගේථ මගී ප්රවා හන අධි
කා රිෙ සමඟ එක්ව රාජ්ය බැංකු හරහා වපරෞදේ්ග
ලික බේරථ හිමි ෙන්ට රුපි ෙල් ලක්ෂ 03ක ණෙ 
මුද ලක් හා ටික ටේපත් ෙන්ත්ර මිලදී ්ගැනී මට තවත් 
රු. 50000 ක මුද ලක් ලබා දීවම් ජාතික ්ගමනා 
්ගමන වකාමි සම් සභාවේ පැවැති වැ්ඩ ස ට හ නට 
ඊවේ (15) එක්වව මින් ඇමැ ති ව රො වම් බව කිො 
සිටි වේෙ.  

වම් ෙටවත් සංවක් තා ත්ම කව වපරෞදේ්ග ලික 
බේරථ හිමි ෙන් 27කට එම ණෙ මුදල ලබා 
්ගැනී මට අවශ්ය ණෙ ප්රදාන ලිපි ලබා දීම ඊවේ 
(15) ප්රවා හන ඇමැති ්ගාමිණි වලාකුවේ මහ
තාවේ ප්ර්ධා න ත්ව වෙන් ජාතික ්ගම නා ්ග මන 
වකාමි ෂන් සභා ශ්ව ණා ්ගා රවේ දී පැවැ ත්විණි.  

ජාතික ්ගම නා ්ග මන වකාමි ෂන් සභාව සමඟ 
ලංකා බැංකු හා මහ ජන බැංකු නිවෙෝ ජි ත ෙන් 
වම් ණෙ නිකුත් කිරීම ්ගැන ගිවි සුම් අත්සන් 
කිරී මද වමහිදී සිදු විෙ.  

වමහිදී ප්රවා හන ඇමැති  ්ගාමිණි වලාකුවේ 

මහතා වමවේද කීෙ.
 වපරෞදේ්ග ලික බේරථ හිමි ෙන් මුහුණ පා සිටින 

දුෂක ර තා වන් පිළි බඳ රජෙ ඉතා වහාඳ අව
වබෝ ්ධ ෙ කින් සිටින අතර එම දුෂක ර තා වන් මඟ 
හරවා ්ගැනී මට වම් ණෙ මුදල් ලබා දී මට ලංකා 
බැංකුව හා මහ ජන බැංකුව ඉදි රි ප ත්වීම පිළි බඳ 
එම ආෙ තන වවත මවේ ප්රශං සාව පළ කර 
සිටි නවා. වකාවිඩ් වසං ්ග තෙ නිසා ආරථික වශ
වෙන් දුෂක ර තා වට වම් වන විට විශාල පිරි සක් 
පත්ව තිවබ නවා. වලෝක වේම වකාවිඩ් ඇති
වවලා ආරථි කෙ විශාල දුෂක ර තා ව ලට පත්ව 
ලංකා වත් ඒ තත්ත්වෙ මුහුණ දී තිවබ නවා. එහි 
ප්ර්ධාන ේථාන ෙක් ප්රවා හන වේවෙ ්ගන්නවා. ශ්රී 
ලංකා ්ගමනා ්ගමන මණ්ඩ ලෙ, දුම්රිෙ වදපා

රත වම් න්තුව සහ වපරෞදේ්ග ලික බේ රථ වම් සඳහා 
මුහුණ දී තිවබ නවා. ලං්ගම සහ දුම්රිෙ අපි පාල
නෙ කරන නිසා එහි දුෂක ර තාව අපි වහාඳට 
දන්නවා. වකාවිඩ් නීති රීති සහ වසරෞඛ් උප වදේ 
මත කට යුතු කිරී මට සිදුව තිවබ නවා .රජ ෙක් 
වලස වම් දුෂක ර තා ව ලට මුහුණ වදන අෙට 
සහන වදන්න ඕනෑ බව අපි කල්පනා කළා. 
වසරෞඛ් නීති රීති මත බේ රථ ෙක ව්ගන ෙන්න 
පුළු වන් සීටේ ්ගණ නට පම ණයි. රාජ්ය ඇමැති 
දිලුම් අමු ණු ්ගම මහතා ජනා ධි ප තුමා සමඟ 
සාකච්ා කළ සීටේ ්ගණ නට මගීන් ව්ගන ොමට 
සිෙ ෙට 20 කින් බේ ්ගාේතු වැඩි වී මක් සිදු කළා. 
පසු ගිෙ 21 වන වතක් කාල ස ට හන් ්ගාේතු අෙ 
කරන්න එපා කිො අපි දැනුම් දී තිවබ නවා. ඒ 

සහන සහ දිෙ හැකි සහන අපි දීලා තිවබ නවා. 
ජනා ධි පති සමඟ සාක ච්ා වේදී ණෙක් වදන්න 
ලංකා බැංකුව සහ මහ ජන බැංකුව සමඟ 
එහි සභා ප ති ව රුන් සමඟ සාකච්ා කළා. එහි 
ප්රති ඵ ල ෙක් වලස වම් ණෙ මුදල අද ලබා දීමට 
අපිට හැකිව තිවබ නවා. ණෙ මුදල ලබා දීම 
සඳහා බලන්වන් බේ ්ධාවන බල ප ත්රෙ පම ණයි. 
එහිදී ජාතික ්ගමනා ්ගමන වකාමි ෂන් සභාව 
ඇප ක රු වවක් වලස අත්සන් කර නවා. වපරෞදේ්ග
ලික බේරථ හිමි ෙන්ට තමන්වේ බේරථ මාස 
්ගණ නා වක් ්ධාව නෙ වනාකි රීම නිසා න්ඩත්තු 
හා අලු ත්වැ ඩිො  කර ්ගැනී මට වනාහැ කි වී
වමන් අසී රු තා වට පත් වී තිවබ නවා. මම මෑත 
කාලවේ දුටුවා සෑම අව ේථා ව ක දීම වැ්ඩ වරජන 
වලට අව තී රණ වවනවා. ලං්ගම විත රයි එවහම 
කරන්වන් නැත්වත්. මමත් වෘත්තිෙ සමිති 
කාර වෙක් වලස සිතන්වන් වැ්ඩ වරජ න ෙක් සිදු 
කළ යුත්වත් ඉල්ලීම් වනාලැ වබන අව සන් අව
ේථාවේ පම ණක් කිෙ ලායි. අපි ආණඩු වක් පිහි
ට වූවේ වම් රවටේ මහ ජ න තා වට හිරි හැර කරන්න 
වනවමයි. ඒ වවේම රවටේ ව්යාපාර දියුණු වවන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා දිෙ හැකි ඕනෑම සහා ෙක් වදන්න 
අපි සූදා නම්. වම් දුෂකර අව ේථා වේත් ්ධාව නෙ 
වන සිෙ ෙට 50ක් පමණ වන බේර ථ ව ලට මම 
මවේ ේතූතිෙ පුද කර නවා.  

ප්රවා හන අමා ත්ාංශ වල්කම් වමාන්ටි රණ
තුං්ග, ප්රවා හන රාජ්ය අමා ත්ාංශ වල්කම් එේ.
එම්.ඩී.එල්.වක්. ද අල්විේ, ජාතික ්ගම නා ්ග මන 
වකාමි ෂන් සභාවේ සභා පති ශෂි වවල්්ගම, 
වපාදු ජන වපරෞදේ්ග ලික බේ වෘත්ති ක ෙන්වේ 
සං්ග මවේ සභා පති සම්පත් රණ සිංහ ඇතුළු 
වපරෞදේ්ග ලික බේරථ හිමි වෙෝ පිරි සක්ද වම් අව
ේථා වට සහ භාගි වූහ.  

ඡායාරූපය-ගයාන්පුෂ්පික

පෙෞද්ග ලික බේ කර්ා නතය ක්ඩා පනාවැටී 
ෙවතවා ්ගැනී ් ට සෑ් පිය ව රක්් ්ගනනවා

ප්රවා හන ඇමැති ගාමිණි ක�ාකුකේ
ොේකු දින ප්රහාරපේ නඩු ඇසී් 

පහෝ නඩු විභා ්ගය ඉදි රි පේදී 
සිදු  වනපන ජනා ධි ෙති

පකාමි සම් සභා වාරතා වට අනු වයි
ජනා ධි පති නීතිඥ යූ.ආර ද සිලවා

ව්ඩාත විධි ් ත කිරී ් ට ක්රියා කාරී 
වැ්ඩ පි ළි පව ළක් කඩි න මින සක සනන
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�ය �මා රෙ� ප්රධාන නගර �සක ස�න�ධ හ�� රථ 
ද�නට ඇත� �ඩා ක�ඩා ය� ෙලස �� ෙව �� ජන තාව 
�ෙරා ධතා පව �වන බව �ෙද� වා�තා සඳ හ� කර�. ෙමත ර� 
හ�� වාහන ද�නට ඇ�ෙ� ���ධ ප�ෂය තළා දමා හ�� 
පාල නය තව� ශ�� ම� �� මට යැ� �චා ර කෙයා පව ස�. 
ප්රජා ත �ත්ර වා දය නැවත �ථා�ත කරන ෙලස ඉ�ල �� ල�ෂ 

සං�ාත ජන තාව ප� � ය� �ප ෙ�ම �ෙරා ධතා ම� කළහ. 
අ�අ ඩං �ෙ� ප� වන ඡ�ද ෙය� ෙ�� ප� � නාය ක ය� �ද-
හ� කරන ෙලස ද උ�ෙඝා ෂ කෙයා ඉ�ලා ���. ��� නා�කා 
අ� �සා� ��ෙ� ��ඥ �� ම��� ෙසා පව සන ප�� ඇය 
තව �න ෙදක� රඳවා තැ� මට �ය � තව ඇතැ� වා�තා � 
�ෙ�.  

ෙමෙත� ��සා 
අ�� �� � ��� තම 
කට ��ත ෙ�ශ � �ක 
�ප �යාස �සැ � ම-
යැ� ම� ෙක්රා ෙසා�� 
��මාතෘ ප්රෙකා � ප� 
�ාපා �ක �� ෙ��� 
පව ස�. ෙ� අ�ව 
බලන �ට ෙකාෙරානා 
වසං ග තය �සැ �ම 
ඉතාම පහ� කට �-
�ත �යැ� ද ඔ� �ය. 
ෙ�ශ � �ක �ප �යාස 
�� ද ��ෙ� ෙකෙ�ද 
යන අ�ථය ඇ� �� 
ෙ���ෙ� හ� � 
අෙවා �� �ල� ෙ�� 
�සා �ට� නමැ� 
ග්ර�ථෙ� ෙ� බව 
සඳ හ� ෙ�. ෙ� ස�බ-
�ධ ෙය� ඇ� අ�-
ෙයා ගය අව ත �ෙ�� 
ෙනාක ර �නැ� ඔ� 
��� ප්රධාන පා� ස-
�ක ක�තෘ ජ��� 
ෙරා�ල� සමඟ 
පැවැ� සාක �ඡා වක � 
�යා ඇත. ඉ�� වසර 
30 ඇ� ළත කරන 
කට �� ගැන අප තව-
ම� �ත නවා ම� යැ� 
ද ඔ� ෙම�� �යා 
ඇත. සෑම වස ර කම 
ෙලාකෙ� අ� හ� තා-
ග රණ ආව රණ වා� 
ෙම�� ෙටා� �� යන 
පන� එක� �� හ �න 
බව ඔ� වැ� � ර ට� 
�යා ඇත.   

��සා අ�� �� � 
��� තම ෙ�
ෙ�ශ � �ක 
�ප �යාස �ස � ම�

�ය �මා රෙ� 
ප්රධාන නග ර වල

�ඩා ක�ඩා ය� 
�ෙරා ධ තාෙ�

ම� ෙක්රා ෙසා�� ��මාතෘ 
ප්රෙකා � ප� �ාපා �ක �� ෙ���

හැ� �ම� සහ ෙ�ග� �ම-
�ය �ය ෙදවන ද�වා අෙ�-
�ෂා ෙව� ප� වන බව ඔ��ෙ� 
ප්රකා ශ කයා පව ස�. ෙ� �සා 
ඔ�� ඉතාම ස� ටට ප� � ��න 
බව ද ප්රකා ශ ක ව රයා වැ� � ර ට� 
�ය�. ෙ� ආරං �ය ඇ� ෙම� 
මහ �ජන, එ� �බෙරා ආ� පා-
ද ව රයා, ඔ��න �� �මා රයා 
සහ රජ ප�ෙ� �ය � ෙදනා ස�-
ටට ප�ව ඔ��ට �බ පැ �� එ� 
කර ඇතැ� බ�ං හැ� මා� ගෙ� 
ප්රකා ශ ක ෙය� පවසා �ෙ�. ෙ� 
�� �ෙත� හැ� සහ ෙ�ග� �� 
ෙසවණක සැහැ �� ෙව� �ෙ�-
�ව ��න ආකා රය ��ෙවන 
ඡායා � ප ය� ප්ර� �� යට ප� කර 
�ෙ�.   

��ෙයා�� �වර
උමං මා�ග යක 
�� ඇ�� මාලා ව�

සැක ක� අ�අ ඩං � වට
��ෙයා�� �වර උමං මා�ග-

යක �� ඇ�� මාලා ව� ��  
ක ර �� ෙදෙද න� ඝාත නය කර 
තව� ෙදෙද න �ට �වාල කළ 
��ග ල ය� ෙපා� �ය ��� අ�අ-
ඩං � වට ෙගන �ෙ�. මෑ�හැ ට� 
සහ ����� උමං ���ය �ථාන 
ෙදකක � ෙමෙ� ඝාතන වැල� �� 
කර ඇ�ෙ� �ෙගා බ�ෙටා ෙලාප� 
න� අෙය�. �ප තට ප� �ය� 
ෙදනා �වාස අ�� ජන තාව බව 
වා�තා වැ� � ර ට� �ය�. ෙපා�-
�ය ප්රහා ර යට ෙයා� ග� ��ෙ� 
ඡායා � ප ය� ප්ර� �� යට ප� කර 
ඇත. අ�අ ඩං � වට ප� 21 හැ�-
�� තැනැ �තාද �වාස අ�� අය� 
වන අතර �� රය වැ�� ඇ�� 
ඇඳ ෙගන �� ය� ඔ� අ�අ ඩං � වට 
ෙගන ඇත.   

ට්ර�� ෙ�ෂා � ෙයා ග ෙය� �ද හ� �ම

අෙම � කා� ජනා � ප� ෙජා බ� ඩ�

ප්රජා ත �ත්ර වා දය �� ම� තම�ට ක�� �රය �� ෙඩාන�� ට්ර�� 
ෙ�ෂා � ෙයා ග ෙය� �ද හස ලැ�ම �සා ප්රජා-
ත �ත්ර වා දය �� මට ල� � ඇතැ� අෙම � කා� 
ජනා � ප� ෙජා බ� ඩ� පව ස�. ෙ� ඡ�ද 
�ම �ෙ� � �ප �� ක� ම�� ව� 7 ෙදෙන�ද 
ට්ර��ට එෙර �ව ඡ�දය ප්රකාශ කළ ද ෙයාජ නාව 
ස�මත �මට අව� �ෙන� ෙදෙ� බ� ත රය 
ලබා ගැ � මට ෙනාහැ� �ය. කැ� ට� ෙගාඩ-
නැ ��ෙ� �� � කැ� � කාර ��� යට ට්ර��ෙ� 
ඇ� ස�බ �ධය ගැන ඉ�� කට � � ව ලට ෙමය 
බාධා ව� ෙනාවන බව බ� ඩ� වැ� � ර ට� �යා 
�ෙ�. ෙමය තමා ඉල�ක කර ග� දඩ ය ම� බව 
ට්ර�� �� �� වශ ෙය� �යා ඇත.    

හැ� සහ ෙ�ග� 
ෙදවන ද�වා අෙ� �ෂා ෙව�
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ප්ර�ඛ ෙපෙ� ප්රවාහන ආය ත-
න ය කට (10 Wheel Full 
Body) �ය � ර� බඳවා 
ගැ�ම සඳහා පහත සඳ-
හ� �� න යට ෙහා �ර-
ක ථන අංක යට ස�ෙ� 
�න වල �ය �� බල පත්රය 
සමග පැ� ෙණ�න. 
ඩ�මා� ෙලා� ���,  
520,  අ� �සා ෙ��ල පාර,  
ක� ෙවල. 0777-771074.
 011982
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ප•පාලක සභා ආ” පනත
“ෙදනය”

රබ වැ•ෙ’ හා දල රබ සැක“ෙ’ 
කමාතය ””බඳ ප•පාලක සභාව 

රබ• වැෙ’ හා දල රබ• සැක“ෙ’  ක•මා”තය ”බඳ 
ප•පාලක සභාෙ ෙ—” “ෙය–“තෙය වශෙය” “ ව“රා 
මාපලගම මහ’“ය ෙව•වට අ”.ඩ•. ච””’ මහතා ප’ කළ 
බව ප•පාලක සභා ආ” පනෙ’ (136 වන අ“කාරය) 9 වන 
වග”“ය යටෙ’ ග” ක’ක” අමා““ම” ”” ව•ෂ 1971 
ප•පාලක සභා ආ” පනෙ’ 30 වැ“ “ෙය–ගය යටෙ’ ෙම”” 
“ෙදනය කර• ලෙ•. ෙමම ප’•“ම 2024 ජනවා’ 31 ”න 
ද”වා පමණ” වලං• ෙ.
 එ’.•.–.—.ෙ”. මාපා පරණ
 ෙ”ක’,
 ක’ක” අමා“ාංශය.
2021 ෙපබරවා 15 ”න
ෙකාළඹ 05, ෙමෙහවර ”ෙයස“ය.

ෙද“ඕ”ට ාෙ–—ය සභාව
ෙද“ඕ”ට නව ෙවළඳ සං–•ණෙ 
කඩ කාමර බ“ම සඳහා ලං” කැඳම

ෙද“ඕ”ට නගර ම–ෙ අ”—සාෙ“ල හැට”  මා•ගයට ““ණලා ඉ”කර ලැ“ අංග ස’•ණ 
“ මහ  බ“කා•ය ෙවළඳ සං•ණෙ පහත උපෙඛනෙ ”—තර කර ඇ“ කඩ කාමර ෙපර 
”—“’ බ”  —•ය මත   (Key Money)  ෙව” කරවා “ම ”—ස ඉ”’ප’ කර ලබන “ තැ“ 
ලං” ප’ 2021.03.18 ”න  ෙප.ව.  10.00 ද”වා ම”” භාරග ලැෙ•. 
ලං”ප’ “—’ •ම  -  2021.02.16  වන න ට 2021.03.17  ප.ව. 03.00 ද”වා
ලං”ප’ භාර ගැ”ම   -  2021.03.18 වන න ෙප.ව. 10.00 ද”වා
ලං”ප’ ”වෘත •ම  -  2021.03.18 න ෙප.ව 10.30 ට
තම ජා“ක හැ“’පත ෙහ– තම අන—තාවය ””ගත හැ• •ය”ල” ඉ”’ප’ •“ෙම” ප” 
ආප”  ෙගවන ”. 5,000.00 ක ලං” ඇප “දල”ද, ආප” ෙනාෙගවන ”. 5,000.00 ක ෙට”ඩ•  
ෙප–රම  ගා—“ව” ෙද“ඕ”ට “ාෙ–—ය සභා කා•යාලයට ෙග•ෙම” ප” ලබාග”නා ලද ලං” 
අය”’ප’ ම“”  පමණ” ලං” ඉ”’ප’ කළ –“ය. ෙම සඳහා ෙග•’ කළ –’ෙ’ “ද•” පමණ” 
වන අතර. ෙච”ප’ භාරග ලැෙ•.
වැ• ”—තර කා•යාලෙය” ලබාගත හැක.

උපෙඛනය 

මහල කඩ කාමර ව•ග ඵලය අවම ලං”ව (”.) මා’ක —•ය (”.)

–’ මහල
 10 ව•ග අ• 175 2,349,000.00 4,000.00

12 ව•ග අ• 175 2,505,000.00 5,000.00

පළ“ මහල 24 ව•ග අ• 170 663,000.00 2,250.00

2021.02.15 වන න,  ඒ. ”. ද““ “ා“”ද,
ෙද“ඕ”ට “ාෙ–ය සභාෙ““ය. සභාප“,
036-2222575 ෙද“ඕ”ට “ාෙ–ය සභාව

”වර අමා“ාංශය
”’“ ම””, ”ය ම’• හා ඉ—ස” ඇ“ “ම, 
”වර වරාය සංව•ධන, බ“”න ”වර කට–“ හා 

ම’• අපනයන රා’ අමා“ශය
– ලංකා ජාක ජල• වගා සංවධන අ“කා’ය

(NAQDA)  

ෙයජනා සඳහා ඉ”–’ (REP)
“”තෙවල ජල• වගා සංවධන ම–—ථානය, ද•”ල ම’• ජානමය ඒකකය, 
කලාවැව ජාක “”ය ”වර හා ජල• වගා ““ ආයතනය, සලබංගෙද“ය 
ෙ“”කයා ෙබ– •“ෙ’ සං–ණය, බංගෙද—ය ස“”ක ”’“” ම’•ය” ෙබ– 
•“ෙ’ ම–—ථාපනය, ෙසවන”“ය ”’“” ම’• ෙබ– •“ෙ’ සහ ඇ’• 
•“ෙ’ ම–—ථානය” “ ඉ වැඩ අ””ෂණ උපෙ–ශන ෙ—වා

ෙකා”–ා’ අංක  : NAQDA/CONSL/FB/SP/OF/02

(QCBS ”මය).

“”තෙවල ජල• වගා සංවධන ම–—ථානය, ද•”ල ම’• ජානමය ඒකකය, 
කලාවැව ජාක “”ය ”වර හා ජල• වගා ““ ආයතනය, සලබංගෙද“ය 
ෙ“”කයා ෙබ– •“ෙ’ සං–ණය, බංගෙද—ය ස“”ක ”’“” ම’•ය” ෙබ– 
•“ෙ’ ම–—ථානය, ෙසවන”“ය ”’“” ම’• ෙබ– •“ෙ’ සහ ඇ’• •“ෙ’ 
ම–—ථානය” සඳහා අ””ෂණ උපෙ–ශක ෙ—වා සැප•මට ””ග’ ගෘහ “මාණ 
සහ ඉං“”ෙ”” ආයතනව•” 2021 මා“ 17 ද”වා ෙය–ජනා සඳහා ඉ”–’ 
භාරග• ලැෙ•.

වැ• ”ර ෙතාර“” සඳහා ක”ණාකර www.naqda.gov.lk ෙවත ””ෙස”න.

සභාප“, 
ෙදපා•තෙ’”“ උපෙ–ශන “ස’පාදන ක•ව(“ධාන), 
– ලංකා ජා“ක ජල”• වගා සංව•ධන අ“කාය,
ෙනා 41/1, නව පා••ෙ’”“ පාර, 
පැලව’ත, බ’තර“”ල. 
2021/02/11
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��ව16 අඟහ�වා�

දස අත ම එක තැන

ආ�. එ�. �යගහෙ� - අහංගම ස�හ

වැ���ය ප්රාෙ��ය ෙ�ක� 
ෙකා�ඨාසෙ� කන�ෙ�, �ව�ෙ�ළ 
ප්රෙ�ශෙ� ඉ� කරන ලද ප්රජා ශාලාවක 
වැඩ නවතා දමා වසර 14� ගත � 
ඇත�, තවම� ��� ප්රෙයාජනයකට 
ෙනාෙගන අතහැර දමා ඇතැ� 
ප්රෙ�ශවා�� පවස�. ද�� පළා� 
සභාෙ� කෘ�ක�ම අමා�ාංශය ම�� 
��� ම��ථානය� ෙලස ෙමය ඉ� 

��මට  සැල��  කර ඇත. ඒ සඳහා 
වැය කර ඇ� �දල ��ය� ල�ෂ 50�  
පමණ ෙ�. ෙ� වන �ට එය ස�� ගා� 
කරනා තැන� බවට ප�ව ඇ� අතර 
ඇතැ�� ��ධ අපචාර �යා සඳහා 
ෙයා� ග�නා බවට ද ප්රෙ�ශවා�� 
ෙචාදනා කර ���.

ෙම�� ප්රෙ�ශවා�ය� වන �ෙ�ත්රා 
දමය�� මහ��ය ෙමෙ� පැව�ය.

"අෙ� ස��යක ඉ��ම� මත� 
ෙමය ආර�භ කෙ�. ෙ� ප්රෙ�ශෙ� 
�වාස 50� �තර �ෙයනවා. ෙම� 
ස�� සමාග� පව�ව�න ��ව�. 
එෙහම� නැ�න� ෙපරපාසල� ෙහා 
පට� ග�න. �ශාල ��ස� ��යා 
නැ�ව ඉ�නවා. අ�ම ගාෙ� �වයං 
��යා ම��ථානය�ව� පට�ග�න 
��ව�. ෙ�වා ජනතාවෙ� �ද�. අ�ට 

අ��� 14� ��ෙ� පා�වට �ය

�ව�ෙ�ළ ප්රජා ශාලාව 
�ට �ට �� ��ය� ෙවලා

�ෙය�ෙ� ෙලා� කනගා�ව�. 
ඇතැ�� �� ෙක�නවා. ෙනාය�� 
අපචාර ෙම� �� ෙවනවා."

ඩ���. ඒ. ච�ද්රෙ�න,
"ෙ� ප්රෙ�ශෙ� ත�ණ ත��ය� 

�ශාල ��ස� ��යා නැ�ව ඉ�නවා. 
ඔ��ට වෘ��ය ���ව� ෙද�න 
��ව�. ෙ� ��යට ම��ථානය 
පැව�ෙණා� කව� හ� අපරාධය� 
�ණ� ෙව�න ��ව�."

ආ�. �. �යෙ�න,
"ඡ�ෙද කාෙලට න� ෙ� ප්රෙ�ශයට 

මැ�ඇම�ව� එනවා. ඊට ප�ෙස 
��ම ෙකෙන� අ� ගැන බල�ෙ� 
නෑ. ෙ� ප්රෙ�ශයට ෙ�වය කරන රා� 
ෙ�වකය�ට ෙ�වා�ක �ථානය� 
නෑ. ග්රාම ෙ�වක, කෘ�ක�ම ප��ෂක 
ඇ�� �ය� �ලධා�� අවට  
�ෙව�වල කාමර අරෙගන ෙ�වය 
කර�ෙ�. බල�න ෙ� වෙ� තැන� 
ඒ සඳහා ෙයා� ග�න ��ව�. ෙ�ක 
අය� ෙව�ෙ� ප්රාෙ��ය ෙ�ක� 
කා�යාලයට�. හැම�ම බලනවා. වැඩ 
පට� ග�න බව පැව�ව� තවම� 
��� �යවර� ෙගන නෑ."

ප්රාෙ��ය සභා ම�� ෙ�ම�ත 
ගමෙ�,

"ග�වැ�ය�ෙග� ඉඩ� පවරාෙගන 
ෙ� ෙගාඩනැ��ල ඉ� කර �ෙබනවා. 
අද වන �ට කැලෑ ෙවලා �ෙය�ෙ�. 
ෙ� ස�බ�ධෙය� ස�බ��කරණ 
ක��ෙ� අවධානයට ෙයා� කර 
�ෙබනවා. ගම� එ�ක ��සඳර� 
වැඩසටහෙ�� වෘ��ය ��� 
ම��ථානය� බවට ප�කර�නට 
ගමට වැඩ� වැඩසටහන යටෙ�� 
අප ෙයාජනාව� ෙගනැ�� �ෙබනවා. 
ෙ� වාෙ� �ථාන ��පය� �ෙබනවා. 
ෙ�වාට �යාමා�ග ෙනාගැ�ම 
ගැන ඇ�ෙ� කනගා�ව�. ෙම� 
�ම�ශනය� �� කර ගමට ��� 
වැඩ��ෙවළ� ෙම� �යා�මක 
කරන ෙලස බලධා��ෙග� ඉ�ලා 
��නවා."

ෙද� �ෙද� සංචාරකය�ෙ� ආක�ෂණය �� ��ප��ව ජා�ක 
වෙනා�නයට ද�� මා��ව ගෙ�වා�ය ��නෙ� ��� වසර 
දහ� ගණන� ඉපැර� ෙපෟරා�ක අ� ගස �� ෙලස ඛාදනයට 
ල�ව �නාශයට න�ව ඇ� බවට ෙද� �ෙද� සංචාරකෙයා �ය 
අප්රසාදය පළ කර�. �ෙද� රටවල �ට පැ�ෙණන බ�තරය� 
සංචාරකය� ගෙ�වා�ය සංචාරක �රවරය ඉල�ක කරෙගන 
පැ��මට බලපා ඇ� ප්රධාන සාධකය ෙලස සංචාරක 
ක�මා�තය ආ�තව �යැෙළ�න� පවා ෙප�වා ෙද�ෙ� ෙ� 
අ� ගස නැර�ම ඔ��ෙ� එකම ඉල�කය සහ �ෙනා�ංශය බව�. 
න�� අද වන �ට �� ෙලස කල� ජලය ගලා ඒම ෙ��ෙව� ෙ� 
අ� ගස ස���ණෙය�ම ඛාදනය �මට ල�ව ගෙ�  �ල ප�ධ�ය 
ස���ණෙය� ඛාදනයට හ�ව ඇත. ෙ� අ� ගස නැර�ම සඳහා 
�නකට ෙද� �ෙද� සංචාරකය� 100කට අ�ක ප්රමාණය� 
ෙ� �ථානය කරා එන බව� එය නැර�ෙම� අන��ව ඔ�� 
��ප��ව ජා�ක වෙනා�නය නැර�ටද අමතක ෙනාකරනා 
බව� මඟෙප�ව�ෙනා �යා ���. 

න�� අද වන �ට ෙ� අ� ගසට අ�ව ඇ�  ඉරණම හ�ෙ� 
��ෙ�� ගෙ�වා�ය සංචාරක ක�මා�තයට කණ ෙකාකා 
හැ�ෙ� ෙපර ��� පහළ ෙව�� �ෙබනා බව� ද�නට ලැෙ�. 
වන�� �ලධා��ෙ� �� අ��ෂණය�� ෙහා නඩ��ව�� 
ෙතාරව ��� ෙ� අ� ගස ෙමෙලස �ෙන� �න වැන� ය�ෙ� 
න� ��ෙ�� ෙමවැ� අ� ගස� නැර�මට ඇ� ඉඩ ප්ර�ථාව 
සංචාරකය�ට ද අ�� වන බවට සංචාරක මඟෙප�ව�ෙනා 
පවස�.

ෙ�. �යංකර - වනාත���ව ස�හ

ගෙ�වා�ෙ� 
අ� ගෙ� �ල පෑ�ලා

වැ�ගම අ�මානගම ප�ං� 
ෙකාළඹ ෙසෟ�ද�ය කලා 
��ව��ලෙ� ප්රාසාං�ක 
කලා �ෙ�ෂ උපා�ධා��ය� 
වන වැ�ගම ප්රාෙ��ය ෙ�ක� 
කා�යාලෙ� ��� අ�ාසලා� 
28 හැ��� ඩ���. ඒ. ච��කා 
ම�ෂා� ෙමෙණ�ය ද�� 
��ෙ��යා ��කා ෙරාගයකට 
ෙගා�� � මහරගම අෙ��ෂා 
ෙරාහෙ� 23 වැ� වා��ෙ� 
ෙ�වා�කව ප්ර�කාර ලබ�� 
��. ඇෙ� ෙරා� ත��වය අ�ව 
��තය ෙ�රා ගැ�මට න� අ�ළ  සැ�කම � ලංකාෙ�� කළ 
ෙනාහැ� අතර එම සැ�කම ඉ��යාෙ� ෙවෙලා� ෙරාහෙ�� 
�� කළ �� බව ඇයට ප්ර�කාර කරනා මහරගම අෙ��ෂා 
ෙරාහෙ� ෛව� ���ක ෙසාමව�ධන මහතා පැව�ය. මාස 
ෙදක� වැ� ෙක� කාලය� �ළ� ෙ� සැ�කම �� කළ �� 
අතර ඒ සඳහා ��ය� ල�ෂ එක�ය �හක �දල� වැය 
ෙවතැ� ගණ� බලා �ෙ�. එෙහ� එතර� �ශාල �දල� 
ඇයට ෙහා ප�ෙ� ���ට ෙසායා ගැ�මට ෙනාහැ� 
�ෙම� ඒ සඳහා මහජනතාවෙ� උපකාර අෙ��ෂා කර�. 
ෙ� උපා�ධා� ත��යෙ� ��තය ෙ�රා ගැ�ම සඳහා �ද� 
ප��ාග ��මට කැම� ප��ාග���ට වැ�ගම ලංකා 
බැං� ශාඛාෙ� ඩ���. ඒ. චානක ම�රංගෙ� න�� ඇ� 
87072403 ��මට �ද� ප��ාග කළ හැ�ය. 

ෙකාළඹ සරස�ෙ� 
ච��කාට

ඔෙ� ��ට ලබා ෙද�න

��තලම ව��යාම ර��තෙ� වැ� 
ජාවාර�ක�ව� ප�පස හඹා ය�� �� වන 
සංර�ෂණ �ලධා�ය�  ඇත�ෙ� ප්රහාරයකට 
ල�ව ��තලම ��ක ෙරාහලට ඇ�ළ� 
කර �ෙ�. ප��ය� (07) ෙ� අන�ර �� 
� ඇත. ෙමෙ� වන අ� ප්රහාරයකට ල�ව 
ඇ�ෙ� ව��යාගම ර��තෙ� ��� වන 
�ලධා�යා වන ෙ�. ෙ�. ර�ස� නමැ�ෙත�. 
වන සංර�ෂණ �ලධා�යා ඔ�ෙ� සහායක 

�ලධා�යා සමඟ ය��පැ� ෙදක�� ව��යාම 
ර��තෙ� �� කරනා වැ� ජාවාරම� ෙසායා 
බැ�මට ගම� කර�� ��ය� ෙමෙ� ඇ� 
ප්රහාරයට ල�ව ඇත. 

අ�ළ ��� වන �ලධා�යා ෙපා��යට 
පවසා ඇ�ෙ� ර��තය �ළට ගම� කර�� 
�� වැ� ජාවාර�ක�ව� ප�පස ගම� කර�� 
��ය� එකවර ඇතා ඉ��යට කඩා වැ�ම� 
සමඟ ය��පැ�ය ෙපර� ඇ� ප්රහාරයට ල�� 

බව�. ඉ��ෙය� ගම�ග� තම �ලධා�යා 
ඇතා ��ම� සමඟ ය��පැ�ෙය� වැ�� 
බව ද තම� ය��පැ�ය නවතාෙගන �� �� 
බව� අ�යා වැ� �� �ලධා�යා පාගා ��මට 
උ�සාහ ��ෙ��, තම�ෙ� කෑගැ�ම� සමඟ 
වන අ�යා �ල�� � ඉවතට �ව �ය බව� 
අෙන� �ලධා�යා ෙපා��ය හ�ෙ� පවසා 
�ෙ�.

��තලම වන සංර�ෂණ �ලධා�� 

ක�න�� ව��යාගම ර��තයට ෙගා� 
අන�රට ල�ව �� ��� වන �ලධා�යා 
��තලම ��ක ෙරාහලට �ෙගන එ්මට 
කට�� කර �ෙ�.  ���ෙය� ප�ව වන 
�ලධා�� හඹා �ය වැ� ජාවාර�ක�ද 
තම�ටද අ�ය� පහර �� බවට පවසා 
��තලම ��ක ෙරාහලට ඇ�� � ප්ර�කාර 
ලබ�� ��නා බව ක�වලග�වැව ෙපා��ය 
ප්රකාශ කෙ�ය. 

වැ� ජාවාර�ක�ෙව� අ�ල�න �ය
වන�� �ලධා�ය�ට අ�ෙය� පහර �ලා

��ර �ෙ�ෙ�කර - මාර�ල ස�හ 

ය��පැ�ය�� ෙක� �ර� යන 
අව�ථාවක� �වද ආර��ත �� වැ�� 
පැල�ම ඉතා වැදග� බව� එෙ� ��වැ�� 
පැලඳ �යා න� ෙමව� අවසනාව�ත 
මරණය� �� ෙනාෙව�නට ඉඩ �� 
බව� තවා��ල ෙකා�ඨාසෙ� හ�� 
මරණ ප��ෂක ෛව� ආ�. �. එ�. 
�ණව�ධන මහතා පැව�ය. ඒ මහතා 
ෙ� බව පැව�ෙ� ර�ම�වල �ක්රම�ර� 
ය��පැ� ෙදක� එ�ෙනක ගැ�ෙම� �� 
� අන�ෙර� �ය�ය එ� ය��පැ�යක 
ප�පස ආසනෙ� ගම� කළ අ�වාහක 
කා�තාවකෙ� මරණය ස�බ�ධෙය� 
පැව� හ�� මරණ ප��ෂණෙ�� �වෘත 
ප්රකාශය� කර��. ෙ� අන�ෙර� 
�යෙගා� ��ෙ� ර�ම�වල �ක්රම�ර 
ප්රෙ�ශෙ� ප�ං�ව �� ෙ�වා �ගනෙ� 
මාල� �ෙ�ලතා (48) නමැ��ය�. 

ෙ� හ�� මරණ ප��ෂණෙ�� සා�� 
�� �ය�ය කා�තාවෙ� මව වන 

���ග�වෙ� �මලාව� (71) මහ��ය 
ෙමෙ� �වාය. 

"�යෙගා� ���ෙ� මෙ� වැ�මහ� 
�ය�ය�. ෙ� ���ය � �න රා� අටට පමණ 
ඇය �වෙ� �� ය��පැ�ෙය� බාල 
�තාෙ� ��ය වන ��� �සංසලා සමඟ 
මෙ� නෑනාෙ� ෙගදරට �යා. ය��පැ�ය 
පදවාෙගන �ෙ� ��� �සංසලා. මම 
��ෙ� ඉඳ� ඔ�� ෙදෙදනා ය��පැ�ෙ� 
නැ� යනවා බලාෙගන ��යා. නෑනාෙ� 
ෙගදරට �ය ඔ�� ෙදෙදනා ඉ�ම�� 
ආප� ආවා. ඒ ෙවලාෙව� මම ��ෙ� 
��ෙ��. ඔ��ෙ� ය��පැ�ය �ෙවස 
ෙදසට හරවනවා� සමඟම පාර ෙද�� 
“දඩ� ’’ ගාල ශ�දය� ඇ�ණ �සා මම 
පාරට �වල �යා. ය��පැ�ය �ෙවස 
ෙදසට හරවනවා� සමඟම ���ගල ෙදස 
�ට පැ�� ය��පැ�ය� �ව පැ�� 
ය��පැ�ෙ� හැ� ��ණා. �ව �ම වැ� 
��නවා ��කා. ය��පැ�ය පදවාෙගන 

ආ මෙ� ෙ��ය ඉ�ම�� නැ��ටා. 
න�� මෙ� �ව නැ��ෙ� නෑ. ඇයෙ� 
නහෙය� ක�� ෙ� ආ� බව මම ��කා. 
මම ඇයට කතා කළ� උ�තරය� ��ෙ� 
නෑ. එතනට අහල පහළ අය එක� �ණා. 
ෙගදර �� �ෙරාද රථෙය� ඇය ���ගල 
ෙරාහලට ෙගන ආවා. ෙරාහලට ෙගන 
එන අතර�ෙ�ව� ඇය කතා කෙ� නෑ. 
ෙක�� ගෑෙවව� නෑ. ෙරාහෙ� �� 
ෛව�වරෙය� �ව ප��ෂා කර බලා ඒ 
වන �ට� ඇය �යෙගා� ඇතැ� ��වා." 

ඉ��ප� � සා�� සහ ඇ����ය 
���� මහ ෙරාහෙ� අ�කරණ ෛව� 
�ලධා�� �. ආ�. එ�. �. ග�ල� 
මහ��යෙ� ප�චා� මරණ ප��ෂණ 
වා�තාව සැල��ලට ග� හ�� මරණ 
ප��ෂකවරයා ෙ� මරණය ය��පැ� 
අන�රකට ල��ෙම� �සට �� � 
අ��තර සහ බා�ර �වාල ෙ��ෙව� � 
හ�� මරණය� බවට �රණය කෙ�ය.

�වෙ� නහෙය� ක�� ෙ� ආවා
�වට කතා කළ� උ�තරය� නෑ

ඒ. �. කහ�ෙගාඩ - �රකැ�ය ස�හ

මව හැ� ක��� �ය�

අරණායක ෙමාරාග�මන � ම�රපාද දහ� පාසල සඳහා 
ව�නා ධ�ම ග්ර�ථ �ස� �යගම ප්රෙ�ශෙ� ප�ං� ප්ර��ධ 
සමාජ ෙ�වකය� වන �ශ්රා�ක නා�ක හ�� �ලධා� 
�ෙ�ර�න නා�ලෙ� මහතා ��� ප��ාග කරන ල�. 
ෙමාරාග�මන � ම�රපාද රජමහ �හාරා�ප� ��ෙ� 
ඉ��ම� මත එම �හාර�ථානෙ� දහ� පාසල සඳහා ෙ� 
ධ�ම ග්ර�ථ ෙතාගය ප��ාග කර තෙ�. ඊට අමතරව ෙම�� 
අවට  ග�වා�� සඳහා ව�නා ඖෂධ ෙත� ව�ග ඇ�� 
උපකරණ �ස�ද ෙබ� � ඇත. ෙ� අව�ථාවට �ෙ�ර�න 
මහතාෙ� �තව� �ාපා�ක ��ර� ��ස� ද ෙමාරාග�මන 
ගැටෙබ�ය �ංහල, ���� ජනතාවද සහභා� � ��යහ. 

අරණායක � ම�රපාද 
දහ�පාසලට
ධ�ම ග්ර�ථ ප��ාගය�

කෘ�රසාය�ක ෙබෙහ� ව�ග අෙල�ස� ම�� 
ෙගා��ට ��� ��ෙ�� කෘ�ක�ම උපෙ�ශකවරය�ෙ� 
අ�මත ���වකට පමණ� ඒවා ��� ��මට 
වැඩ��ෙවළ� සක� ��ෙ� අව�තාව ම� � �ෙබනා 
බව ���ඔය ඒකාබ�ධ ෙගා� සං�ධානෙ� ෙ�ක� 
උපා� අරඹෙ� මහතා පැව�ය. ඖෂධ �ල � ගැ�ෙ�� 
ඔ�ස�ව�� ෛව�වරය�ෙ� ��ෙ�ශ නැ�ව ෙබෙහ� 
��� ෙනාකරනා ෙහ�� වගාව� සඳහා ද ව�නාශක ෙහා 
කෘ�නාශක ��� ��ෙ�� කෘ�ක�ම උපෙ�ශකවරය�ෙ� 
��ෙ�ශය ඉ��ප� කර�ෙ�න� වැල� ඇ� ෙරාගයට 
හ�යට ෙබෙහ� ගැ�මට ෙගා�යාට හැ� වන බව උපා� 
අරඹෙ� මහතා පවසා ��ෙ�ය. 

අ�මත ���වකට කෘ� 
රසායන ��� කර�න

සන� ගමෙ� - �ණම ස�හ

�වාහ ෙපාෙරා�� � 
ර� අබරණ ෙකා�ල කාලා
�වාහ කර ග�නා බවට කා�තාව�ට ෙපාෙරා�� � 

ඔ�� ස� ර� මාල, �ද� වංචාසහගතව ග�නා ��ගලය� 
අ���ස, �ලං�ව ප්රෙ�ශෙ��  සැක�ට අ�අඩං�වට 
ග� බව අ���ස ෙපා��ය ප්රකාශ කෙ�ය. වල���ල 
ප්රෙ�ශෙ� කා�තාව� ��� අ���ස ෙපා��ය ෙවත 
කරනා ලද පැ���ල� අ�ව �යා�මක � අ���ස 
ෙපා��ය ම�� ෙ� ��ගලයා අ�අඩං�වට ෙගන �ෙ�. 
සැකක� තමාව �වාහ කර ග�නා බවට රවටා 2011 සහ 
2018 යන ව�ෂවල� ��ය� ල�ෂ 03� පමණ ව�නා ර� 
භා�ඩ සහ බැං� ෙපාෙත� ��ය� 50,000ක �දල� වංචා 
කර ඇ� බව� ෙමෙත� තමාව �වාහ කර ෙනාග� බව� 
පවස�� ෙ� කා�තාව අ���ස ෙපා��ය ෙවත පැ��� 
කර ���. අ��� 48� වයසැ� ෙ� සැකක� ෙ� වන 
�ට� ෙමෙලස කා�තාව� ��ප ෙදෙන�ම �වාහ කර 
ග�නා බවට ෙපාෙරා�� ෙද�� ඔ��ෙග� �ද� හා ර� 
භා�ඩ වංචා සහගතව ලබාග�නා අය� බව ��ක ෙපා�� 
ප��ෂණවල� අනාවරණය කරෙගන ඇත. 

��ත ස�ගා� - අ���ස ම�ම �ෙ�ෂ 

ස�� දඩය� ��ම සඳහා ය�� �� සැකක�ව� හා 
ඔ�ෙ� ෙගාලබාලය� �ෙදන� බලපත්රය� නැ� ��යාෙ� 
��පා�ත බ�කා� ව�ගෙ� �ව��ව� සමඟ ඕපාත ප්රෙ�ශෙ�� 
අ�අඩං�වට ග� බව ���ම ෙපා��ය ප්රකාශ කෙ�ය. බලපත්රය� 
නැ�ව ෙවන� අය�ෙ� ��අ�ය� �ෙගන යෑම ස�බ�ධෙය� 
අ�අඩං�වට ෙගන ඇ�ෙ� ���ම ම�ග�ල ප්රෙ�ශෙ� ප�ං� 
අෙය�. ෙමා� ෙවන� ��ගලය�ෙග� ෙ� ��අ�ය ඉ�ලාෙගන 
තම ෙගාලය� �ෙදන� සමඟ ස�� දඩය� ��ම සඳහා 
ෙගා� ��ය� ෙපා��ය ම�� අ�අඩං�වට ෙගන ඇත. ප�ව 
ෙ� ��අ�ෙ� ��ක� ෙපා��යට භාර � ඇ� අතර බලපත්ර 
ෙකා�ෙද� උ�ලංඝනය ��ම ස�බ�ධෙය� ඔ� අ�අඩං�වට 
ෙගන ඇත. සැකක�ෙ� ෙගාලබාලය� අ�අඩං�වට ෙගන 
ඇ�ෙ� ෙ� සඳහා ආධාර අ�බල �ෙ� ෙචාදනා යටෙ�ය. 
සැකක�ව� අ�කරණය ෙවත ඉ��ප� ��මට �ය�තව ���.

ගා�ල �සා ස�හ 

බලපත්ර නැ� 
�ව��ව� අර� 
දඩයෙ� ���

ඩ���. ඒ. ච�ද්රෙ�න,

ප්රාෙ��ය සභා ම�� 
ෙ�ම�ත ගමෙ�,

 �ෙ�ත්රා දමය��

ප්රාෙ��ය ෙ�ක� තවම� 
�� �යවර� අර� නෑ

ර�ම�වල මාරක ය�� පැ� ගැ�ම

අරනායක- ප්ර�� �මාර ධ�මර�න

අ�. එ�. �. �. �ණෙ�කර - ඇ���ය ස�හ 

ඇ���ය ���ගහහැතැ�ම ප්රෙ�ශෙ� ��� 
ක�මා�තශාලා ��ය�ෙග� � �ය� ල�ෂ දහයක ක�පම� 
ගැ�මට යෑෙ� ���ය ස�බ�ධෙය� ෙපා��ය ෙසාය�� 
�� සැකක�ව� ඉ��� ඇ���ය මෙහ�ත්රා� අ�කරණය 
ෙවත ඉ��ප� �ෙම� අන��ව ඔ� ලබන 16 වැ�� ද�වා 
ර��ත බ�ධනාගාරගත කරන ෙලස ඇ���ය මෙහ�ත්රා� 
ස�ර ෙ�ඩ�ෙගාඩ මහතා �ෙයාග කර �ෙ�. ෙමෙ� ර��ත 
බ�ධනාගාරගත කරන ල�ෙ� කහ�ව ��කහන ��නෙ� 
ප�ං� �ව� චාමර නමැ�ෙත�. 

ෙ� ���යට ස�බ�ධ බව �යනා ඇ���ය ෙපා�� 
�ෙ�ෂ කා�ංශෙ� ආ��ක ෙපා�� ෙකා�තාප�වරය� 
ඇ���ය ෙපා��ය ම�� අ�අඩං�වට ෙගන අ�කරණයට 
ඉ��ප� ��ෙම� අන��ව ර��ත බ�ධනාගාරගත 
කර ඇ� අතර ඔ� ප��ය ස�ෙ� ඇප ෙකා�ෙ�� මත 
��හැර �ෙ�. අ�කරණයට භාර � සැකක� හා ඇප මත 
��හැ�ය සැකක�ට අමතරව තව� සැකක�ව� ෙදෙදන� 
අ�අඩං�වට ගැ�මට �ය�ව ඇත. ඇ���ය ෙපා��ෙ� උප 
ෙපා�� ප��ෂක සන� ෙම��� මහතා සැකක� ඉ��ප� 
කර� ලැ�ය.

ඇ���ෙ� �ාපා�කය�ෙග� ක�ප� ඉ��ම:

උසා�යට භාර � 
සැකක� බ�ධනාගාරයට
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 ටව �ෙහා� රඟ හල පද නෙ� අ��ෂ 
ජන රා �ව රයා ෙලස කා�ය බ �ල වන ඔබ 
ෙ��කා  නා� කලාව සමඟ �� බැ� ෙම� 
�� ඈ�ෙව ලාද?

ඒ බැ�ම තාම� එෙහ ම ම�. ෙකා�� - 19 
�සා  නා� ය� ��ෙ� අද හස අ�හැ �නා. 
ඒ �ණ� ඉ�ම �� නා� ය� අ� �ෂ ණය 
��ෙ� අද හ ස� මා �ළ �ෙය නවා. ටව� 
ෙහා� රඟ හල පද නෙ� අ��ෂ ජන රා �ව රයා 
වශ ෙය� මෙ� ෙ�වා කාලය ෙ� මාසෙ� 28 
වැ� � �� අව ස� ෙවනවා. එ�ට මම ආය ත-
නෙ� රාජ කා � ව �� ඉව� ෙවනවා. ඒ�  නා� 
කලා ෙව� න� �� �ක ඉව� ෙව�ෙන නෑ. 
හැ� තා� �රට ටව� එෙ�� අ� ආර�භ කර� 
වැඩ කට �� ඉ� � යට ෙගන යෑ මට නා� ක �-
ෙව� හැ� යට මට හැ� අ� �� කට �� කර-
ෙගන යනවා. ඒ වෙ�ම ආය ත නෙ� රාජ කා �-
ව �� ඉව� �ණාම මම මෙ� ඊළඟ ��මා ණය 
ගැන සැළ �� කර නවා. 

 එ� අද හස ෙකා�� -19 වසං ගත ත��වය 
�ළ පවා ෙ�� කාව නා� කලාෙ� උ�න �ය 
ෙව� ෙව� ඔබ කැප ෙව නවා �යන එක ද?

  ෙකා�� - 19 �සා ප� �ය වසර �ළ �� 
වැඩ� හ� යට කර�න ලැ�ෙණ නෑ. ෙ��කා 
නා� කලා ව ට� උ� � ��ෙ� ෙබාෙහාම 
කන ගා � � යක ත��ව ය�. ඉ��  ඒ කාලය 
�ළ� නා� ක � ව� රංග ශා ලා ව ලට ෙග�නා 
ගැ�ෙ� අර � ෙණ� අප, "ෙ��ෂා" න�� 
නා� උෙල ළ� පැවැ ��වා.  ඒ නා� උෙළ-
ෙල� අපට හැ� �ණා ඉතා ම�ම සා�ථක ෙලස 
ටව� සහ එ�� ��ට� රංග ශාලා ෙදෙ� නා� 
�ය ය කට අ�ක සං�ා ව� ෙ�� කා ගත කර�න. 
අ� ශය සා�ථ ක �ව යට ප� නා� උෙළ ල� 
ෙලස ‘ෙ��ෂා’ ගැන මට ඇ�ෙ� �ශාල ස�-
ට�. 

 ෙ��කා නා� කලාෙ� �රත නා� 
���� ෙව� ෙව� ර�ෂ ණා ව ර ණ ය� ලබා �ම 
ගැන ෙ� �න වල කතා බ හ� පව � නවා ෙ�ද?

ටව� ෙහා� රඟ හල පද නෙ� අ��ෂ ජන-
රා �ව රයා වශ ෙය� ෙ� �න වල ඒ ස�බ �ධ-
ෙය� කට �� කර ෙගන යනවා. ඒ අ�ව අෙ� 
කලා ක � ව� 500 ෙදෙන� ෙ� සඳහා ෙතාරා-
ෙගන �ෙය නවා. ඒ ��ස අතර වයස අ� �� 35 
�ට 93 ද�වා වය� කා�ඩ වල කලා ���� 
�� නවා. ෙතාරා ග� ����ට අග මැ � �මා 
අ�� එම ර�ෂ ණා ව රණ ප්ර� නය ��ෙ� කට-
�� �ක තම� �� කර�න �ෙය�ෙ�. 

ෙ� වන �ට නාඩ ග� �ත සං��ත තැ�-
ය� එ� � �� මට කට �� �� න� කළා. ඒ 
වෙ� ම ‘�ං� අපට �� ෙ�ෙර�’ සහ ‘ෙතා�� 
ෙවෙළ��’ ළමා නා� ෙදක ෙදමළ භාෂා-
වට ප� ව �ත නය කරලා එ� � �� මට �� න� 
ෙවනවා. ෙ��කා නා� ෙ� ��ෙ� නාමා ව � ය-
�� සක� කර ෙගන යනවා. එවැ� කා�ය ය� 
එ�ක තම� ෙ� �න වල කාලය ගත කර�ෙ�. 

 ප්ර�ණ නා� ෙ� � ය� වන  ඔබ ෙමරට 
ෙ��කා නා� කලාව ෙව� ෙව� කළ ෙමෙහ වර 
අප ම ණ�.   නා� කලාව සඳහා ඔබව ෙපාළ ඹ-
ව�ෙ� �මන කාර ණාද?

ෙහාරණ �� ර�න ��ව �� �ඨ ෙය� 
තම� මෙ� කලා �� තය ඇ� ෙඹ�ෙන. ඒ ආය-
ත නය �ළ ��  මා �ළ නා� කලා වට ��� 
ලැ� යාව වැ� �ෙ�. එ�� මා ලැ� අ�� �� 
සහ ප�න රය මෙ� ගම නට �ශාල �� බ-

ල ය� �ණා. මා �ළ නා� කලාව �� බ ඳව 
එත ර� ප්රෙබා ධ ය� ඇ� ��ම ස�බ �ධ ෙය� 
ෙහාරණ �� ර �නය �� බ ඳව මට ඇ�ෙ� 
�ශාල ෙගෟර ව ය�. ෙහාරණ �� ර �නය �ළ 
අෙ� නැ�� �� ව ර ෙය� ��යා ස� �ච�ද්ර 
එ� � �ංහ �යලා. එ� මාෙ� �� නා� �� ප-
ය� ම ෙහාරණ �� ර �නය ම�� එ� ද�වා 
��ණා. ඒ වෙ� ම එ�මා කළ නා� ��� 
අෙ� පාසල නා� කලාව �� බඳ ය� �� ෙ�� 
�ථාන ය� ද �� කර ග�තා. ඒ අතර ච�ද්ර-
ෙ�න දස නා යක මහතා අෙ� පාස ලට ප�ෙවලා 
ආවා �� ව ර ෙය� �� හට. එ�මා ��� ‘හැම� 
�යං’, ‘ස�කර ���ය’ වැ� නා� �� ප ය� 
ම ��මා ණය කළා. ඒවා ෙය� අප නව �ව-
ය� ලබා ග�තා. ‘හැම� �යං’, ‘අ�ධ ළම�’, 
‘ෙපාතක සට හ�’, ‘ස�කර ���ය’ වැ� නා� 
අෙ� �� ත ව ලට ත��ම බල පෑවා. ඒ ��මාණ 
තම� අප �ළ නා� ක ර ණ යට �ශාල ෙපළ ඹ �-
ම� ඇ� කෙ�.  

 ෙ��කා නා� කලාව  �ළ � ඔබට මතක 
සහ අ�� �� ෙගා�න�  ඇ�. ඒ අතර, ��� 
මත ක ෙය�  බැහැ රට ෙනායන  අ�� � ම� 
ගැන �� ප� කර�?

අම තක කළ ෙනාහැ� මතක, අ�� �� රා�-
ය� �ෙය නවා. ඒ අත �� එක� ෙ� ෙවලාෙ� 
මෙ� මත ක යට එනවා. 

ධ�ම ෙ�න බ�ඩා ර නා යක, ලා� �ල � ලක 
වැ� සම වයෙ� ක�ඩා ය ම� සමඟ එක� 
ෙවලා නා� උෙල ළ� කළා. ඒ නා� උෙළ ෙ�� 
පාසෙ� කර� කතා ව� මත අෙ� එ� �� ව-
ර ෙය� �ෙ� ච නය ��ම ෙ�� ෙව� අපට �� 
�ණා පාස ෙල� අ� ෙව�න. එය මෙ� පාස� 
��ෙ� �ෙ�ෂ අව �ථා ව�. පාසෙ� �නය මත 

අපව ඒ ෙවලාෙ� එ� යට ��ම� ඊට වසර 
�� ප ය කට ප�ව මම ලංකාෙ� ෙහාඳම නා� 
�ට ප තට �� ස�මා නය �නා ග� �ට මාව ආ� 
�� ෙය� �� හට පාස ලට ෙග�වලා උප හා-
ර ය� පවා ලබා ��නා. ඒ තම� අෙ� පාසෙ� 
�ෙයන ෙහාඳ කම. වර ද� කළාම ද� ව� කළා 
වෙ� ම  ෙහාඳ ෙදය� කළාම ඇග � ම� කර-
�න� අම තක කෙ� නෑ.

 ඔබ පාස ෙල� ඇග �� ලබ�ෙ�,  1972 
වස ෙ�� ,  ‘අ�ෙතා ජටා’ නා�ය ෙව� ෙව� 
ෙහාඳම නා� රච කයා ෙලස. එ�� ප�  ඔෙ� 
නා� කලා �� තය ඇර ෙඹ�ෙ� ෙකාෙහා මද?

  ෙහාඳම නා�ය රච කයා �ෙම� ලද 
උ�ෙ� ජ න ෙය�  �ග ටම නා�ය �ට ප� රච-
නෙ� �යැ ෙළ නවා. ඒ වස ෙ�� තව� ස�මාන 
උෙලළ ෙදක �� ෙහාඳම නා� රච ක යාට 
�� ස�මා නය �නා ගැ � මට මට හැ� �ෙ� ඒ 
සම ඟ�. 1976 වස ෙ��  ��මා ණය �� මෙ�     
‘අ� සැ �ෙයා’ නා�ෙ� ෙ�මාව �ෙ� �වාහ 
�� ත ය�. මා ��� අ� �ෂ ණය ෙකාට ප්ර��ධ 
ෙ�� කා වට ෙගනා පළ� නා�ය � එය ඉතාම 
ජන �ය නා� ය� බවට ප��ණා. 1982 වස ෙ�� 
මම ‘�බ සැ�� ව�’ නා� ��මා ණය කළා. 
ෙ�ශ පා ල න මය නා� ය� � එය ෙ��ෂ ක යාෙ� 
වැ� අව ධා න ය� �නා  ග�තා.1986 වසෙ� � 
මම  ‘��ල�’ නා�ය ��මා ණය කළා. ෙදවැ� 
ෙලාක ��ධය පාදක කර ෙගන කර� "��ල�"  
නා�ෙ� ��ල�ෙ� ��ත ෙතාර ��, ස� 
ෙතාර �� ඇ� ළ� �ත්ර ප � ය �� ඒ නා� සමග 
ප්රද �ශ නය කළා. ඉ� අන � �ව මම ��මා ණය 
කෙ� ‘�හල වංශලා’ න� නා�ය. සම කා �න 
ත�ණ ත� � ය� ��ණ පාන ��ඛ ෙ�ම න-
�ස ය� තම� ඒ නා� යට පාදක �ෙ�. 

 ටව �ෙහා� රඟ හල පද නෙ� අ��ෂ 
ජන රා �ව රයා වශ ෙය� ඔබට කළ හැ� � සහ 
ෙනාහැ� � ෙ� �� බ ඳව �� කෙළා�?

අප ෙබාෙහා ෙ� කළා. තව� ෙ� අපට කර-
ගත ෙනාහැ� �ණා. මම ��ව රට ටව� ෙහා� 
රඟ හල පද නෙ� අ��ෂ ජන රා� �ර යට ප� 
�ෙ� 2006 වස ෙ��. මෙ� �ර කාල ෙ�� මට 
හැ� �ණා රජෙ� �ද �� එ�� ��ට�, ටව�, 
��ම� ෙ�� රංග ශාලා ස�� �ණ ෙය� ම 
න� ක ර ණය කර�න. ඒ වෙ� ම ටව� ෙහා� 
ශ�� ගා රය න� ක ර ණය ෙකාට නව තා�ෂ-
�ක ෙමව ල� ෙගනැ� ස�  කළා. ඊළ ඟට මෙ� 
උ�සා හය ��ෙණ ජා�ක ම�ටෙ� නා� 
පාස ල� ඇ� �� මට. ඒ අ� ව� 2008 වස ෙ�� 
ටව �ෙහා� නා� හා රංග කලා පාසල ආර�භ 
කෙ�. ��� බඳ වා ෙගන පං� ආර�භ කළ ප� 
ඒ පාසෙ� ��� සමඟ මම ��මා ණය කළ 
‘ෙගා��’ න� ෙ��කා නා�, අමා �ං ශ ෙය� 
ෙතාරා  ග�තා ජා� �තර නා� උෙල ළට 
යව�න. ‘ෙගා��’ ෙ��කා ගත �ෙ� අ� ශය 
සා�ථක නා� ය� ෙලස. ‘ස�ඛාය ���’ න�� 
මම ආචා�ය එ�. එ�. �ණ � ල කෙ� නා� ය� 
ප්ර� � �මා ණය කළා. ඒ නා� ය� ලංකාෙ� 
ජන �ය නා� ය� ෙලස ෙ�� කා ගත කර�න 
ලැ�ණා. අ� ශය ජන � ය �ව යට ප� ‘ෙබර හඬ’ 
තම� මම අව සා න යට කළ නා�. 

ෙ� රෙ� ෙ��කා නා� කලාෙ� උ�න � යට 
ප� �ම සක� �� මට න� පළ �ව ලංකාව �රාම 
ෙහාඳ ත��වෙ� අංග ස���ණ රංග ශාලා 
ඇ� �ය ���. 

එවැ� බලා ෙපා ෙරා �� ව� �� ණ� එය 
තවම ඉ� කර ගත ෙනාහැ� �ණා. අෙ� කලා ක-
� ව�ට ෙකාළ �� �ටත නව ��න තැන� නෑ. 
ඒ වෙ� ම �ර බැ හැර කලා ක � ව�ට ෙකාළඹ 
ආවම නව ��න තැන� නෑ. ඒ �සා අ� රා ධ-
� රය, කත ර ගම, �ව ර එ �ය, යාප නය, ෙකාළඹ 
�වා� �ෙ� තන පහ� හද�න ටව �ෙහා� 
රඟ හල පද නෙ� අ��ෂ ජන රා� �� හට මම 
උ�සාහ ග�තා. ඒ� ෙකා�� - 19 වසං ගත 
ත��වය �සා ප� �ය කාලෙ� අපට එය ඉ� 
කර ගැ � මට අව �ථා ව� උ� �ෙ� නෑ. ඒ වෙ� 
ම නා� ක � ව�ට ජා� �තර නා� ආය-
ත නෙ� සාමා � ක �වය ස�ත හැ� � �ප ත� 
ලබා � මට �� න �� �� ය� එය� ඉ� කර ගත 
ෙනාහැ� �ණා. ෙ� ෙ�ව� ඉ� � ෙ�� ෙහා ඉ� 
�ය ���. ඒ වෙ� ම අෙ� �ෙ�ත්රෙ� නව ක-
��ට නා� �� � �ෙ� ම� �ථාන ද ඇ� 
��ම අව ��. ෙ� රෙ� නා� හා රංග කලාව 
�ෂ ය� ෙලස හ� රන ද� ව� �ශාල �� ස� 
�� නවා. ඔ�� ෙව� ෙව� නා� ��මා ණය 
�� මට ෙහාඳ ත��වෙ� රංග ශාලා ලැ�ය 
�� ම�. ටව� ෙහා� රඟ හල පද නෙ� �� ක-
�ව ෙය� නා� හා රංග කලාව �� බද ප්රාෙයා-
�ක පාඨ මා ලා ව� ද පැවැ �ෙව නවා. ද�ෂ 
ෙ��කා න� �� ය�, �ප වා �� න� �� ය�, 
හඬ කැ �� ���� �� �� මට එම පාඨ මා-
ලාව සප ය�ෙ� මහ� �� ව හ ල�. අෙ� නා� 
පාසෙ� අ�ා පන කට �� අව ස� කළ ෙබාෙහා  
ෙද න �ට �� ප��� ලැ�ණා. නා� හා රංග 
කලාව උග �වන �� ව ��ට ෙහාඳ �� � ව� 
�ලා පාස �වල ඉගැ ��� කට � � ව ලට ෙයා� 
කළ ෙහා� එ� �� රටට සහ රෙ� කලා වට යහ-
ප� ත��ව ය� උ� ෙ��.  

කාංචනා �� ව �ධන

ෙට�,   �නමා ෙහා ෙ��කා ��මා-
ණ යක රංගන කා�යය සඳහා 
පැ� ෙණන ����   කැම-

රාව ඉ� � � ටට ෙහා ෙ�� කාව මතට ව�ෙ� 
��� ෙම�ම ග��ද ච� තය ෙවත අව ��ණ 
ෙව��. රංගන ��� යාට හද ව �� ච� ත යට 
�� ෙස �නට �ය හැ� යාව ප්රමාණව� �ව ද 
ඔ�ෙ� �ව ච� ත යට ඔ�න ෙලස හැඩ ග�ව-
�නට අංග රචනා ��� ය� ��ය �� මය. 

  � ලංකාෙ� ��ද රම ඉස �ව� වන �ව ර-
එ �ය  ප්රෙ� ශෙ� ���  ගා��  ��ලෙය� 
අ�ාප නය හැ�� ත�� ප� ර�න �නට 
කලා �ෙ�ත්රෙය� ��න අංග රචනා ���� 
අතර ලාබා ල තම ��� ෙය�. වය �� �� �රා 
ෙනා�ය ද ඔ� හැ� යා ෙව� ප� ණත ය.

  "නා� හා රංග කලා වට පාස� වයෙ� 
�ටම මම ඉතාම ත�� කැමැ �ත� ��� 
�ෂ ය�. පාස ෙල� ප� ටව� ෙහා� පද න ෙම� 
නා� හා රංග කලාව �� බඳ ෙදව ස රක උස� 
��ෙලාමා පාඨ මා ලා ව� හ� ර �නට මට 
හැ� �ණා. එ�  � මට ජය�තා රණ ව ක ය� 
�ණ ගැ �නා. ඔ� යටෙ� අංග ර චන ��පය 
හ� ර �නට මට අව �ථාව �� �ණා.  එම  
�� � ෙව� ප� වෘ��ය අංග ර චනා ��� ය� 
ෙලස �ෙ�ත්රයට එක� ෙව�නට මට හැ�-
යාව ලැ�ණා."

  2017 වසෙ� ෙදසැ �බ� 25 වන� ත�� ෙ� 
�� තෙ� �� ෙ�� ම �නය බව ඔ� පව ස�ෙ� 
ඔ� වෘ�� මය අංග ර චන ��� ය� ෙලස 
�ෙ�ත්ර යට පා තබ�ෙ� එ�න �ම ෙ�� ෙව�. 
�වා�න �ප වා � �ෙ� �කා ශය � 'යං' ෙට� 
නා�ෙය� ෙය� අංග ර චනා ��� ෙය� ෙලස 
�වා�න ගම න කට පය තැ� ත��,   �ංගෙ�,   
තා  � ආ� ෙට� නා� �� ප යක අංග රචනා 
���යා ෙලස කට �� කර �ෙ�. ��ෙන� 
උප� �තල' �ත්රපටය සමඟ සහය අංග ර චනා 
��� ය� ෙලස �න මා වට ද පා තබ �නට  
ත� �ට හැ� �ය.

  ෙ� වන �ට වෘ�� යමය අංග ර චනා 
��� ෙය � වන ත��  �� ෙ� �ම ඔ� �� තව� 

�� න ය� සැබෑ කර ග�නට �� න-
�� ප� ෙව�. 

  "ඉතා ඉ�ම ��ම �න යක නා� 
හා රංග කලාව �ෂ යට අ�ළ �� 
�� වෘ�� ක ය� ෙලස ෙ�ව යට එ� 
ව�නට මම �� න �� �� නවා. ෙ� 
�න වල මා �� කර ග�නා ��ම 
ඉ� �ෙ�   � �� වෘ��ය සඳ හා� 
උප ෙයා� කර ග �නට මට හැ�-
ෙව� ඇතැ� මම බලා ෙපා ෙරා�� 
ෙවනවා."

  අංග ර චන ��� යා ෙග� �� 
�� කාව ෙවත මා� �ම �� බ ඳව ද 
ත�� �ළ ඇ�ෙ� ෙවන� අද හ� 
�ප ය�. 

  "ඕනෑම �ෙ�ත්ර යක ර� පැවැ�ම 
�ෙබ�ෙ� අ�� ��� ඒ �ෙ�ත්රය 
ෙවත ස�බ�ධ �ම �ළ�.  අ�� 
����,   ද�ෂ තා වය ෙම�ම �වැ ර� ��-
ෙම �� ප� ��ණ ව �� නවා න� පම ණ� ඒ 
�ෙ�ත්රය �ළ සා�ථක ව�නට හැ� ෙව�ෙ�. 
මට අව �ද අෙ� ෙට� නා�,    �ත්රපට,   
ෙ��කා නා�' �ෙ�ත්රය �ළ වඩා� ��-
�� ස�න�ධ ද�ෂ ��ග ල ය� �� කර �නට 

�යක ෙව�න�. එ�ට අපට කලා �ෙ�ත්රෙ� 
අනා ග තය �� බඳ ව �� �ෙට ක� �ය� ඇ� 
කර ග�නට අව�  ව�ෙ� නැහැ."

  කලාව වෘ��ය බවට ප�කර ග�නා 
ෙබාෙහා ෙදෙන� අත ර ම ග  � අත හැර දමන 
ප්රව ණ තා ව� ද ද�නට ලැෙ�. 

  "කලාව ඉතාම ෙහාඳ වෘ�� ය�. කලා-

ක � ව� ව�නට වාස නා ව �� ��ය ���. 
න�� අ� ෙත� එ�වන ��� සඳහා කලා 
�ෙ�ත්රය �ළ �ෙබන �� ගැ � ෙම� ය� ය� 
අ� පා� �ෙබ නවා. නව ක ��ට අත �ම සහ 
ශ�� ය� �ම ෙව� වට ඔ�� �ඳ දමා ඉව� 
කර �නට උ�සාහ දරන �� ස �� ඕනෑම 
�ෙ�ත්රයක වෙ� කලා �ෙ�ත්රය �ළ� ��-
නවා. ඔ��ට වැට ෙහ�ෙ� නෑ ඒ ��� ��-
වන හා�ය �� බ ඳව. ෙබාෙහා ෙදනා කලාව 
අත හැර දම �නට ෙ�� ව� එය�. මම �� 
�ෙනක ෙ� කලා ෙව� ස� ග�නට අද හ� 
කර�ෙ� නැහැ. �� ව ර ය� ෙලස තව� ��-
ස� කලා ෙලාකය ෙවත �යාද කර �� මා ලද 
��ම සහ මෙ� ද�ෂ තා ව� ම�� තව � ර ට� 
ද�ෂ අංග ර චනා ��� ෙය� ෙලස කලා ෙව� 
���ත �ම� මෙ� අනා ගත අ� ප්රාය."

��� ජය ෙ� කර.

ත��ෙ�
 ��නය

ෙ��කා නා� කලාව වනා� 
�ග ගණ න� ���ෙ� 

නා� ෙලා�� ප්රෙබා ධ යට ප� 
කරන, අම �� න �ද යට ප� කරන 
�� ෙ�� කලාං ග ය�. නා� ක �වා 
ද එව� � �� ෙ�ෂ කලාං ග යක 
අ� ප්රබල සහ අ� ව� සාධ-
ක ය�. ම�ද ය� ෙ��කා නා� 
කලාව ර� පව ��ෙ� ම එ� 
කලාව �� බඳ ගැ�� ��ම� 
සහ ඇ�ම� ඇ� සැබෑ නා�-
ක � ව�ෙ� උර මත ය. ෙ�� කා වට 
වස �තය උ� කර �නට කව ද� 
ෙනාම �� ව ෙවෙහ �� ප්ර�ණ 
නා� ෙ�� , ටව� ෙහා� රඟ හල 
පද නෙ� අ��ෂ ජන රා� ��ඥ 
ඩ�ල� �� ව �ධන සමඟ කළ 
සංවා ද ය�  ෙ�. 

නා� පාසෙ� �� ව �� 
පාස �ව ලට ෙයා� කෙළා� 
රට ට� කලා ව ට� 
යහ ප ත� ෙ��!

කලා ����ට 
ර�ෂ ණා ව රණ ප්ර� නය කර නවා

ටව� ෙහා� රඟ හල පද නෙ� අ��ෂ ජන රා� 
��ඥ ඩ�ල� �� ව �ධන

වා�තා �ත්ර පට අ� �� කා වක සහ අ�ත �ජා �ක 
�නමා උෙළල සං� ධා � කා වක ෙලස ප්රච �ත අෙනාමා 
රාජ ක �ණා ප� �ය �  ආර�භ � 25 ෙව� ෙ�රළ අ�ත-
�ජා �ක �නමා උෙලෙ�  (International Film 
Festival of Kerala) ප්රධාන ��ය වන  අ�ත �ජා �ක 
�� යට (International Jury)  ෙතාරා ප�ක ර ෙගන 
ඇත. ද�� ෙකා� යා� �ත්ර පට අ� �ෂක �� ෙහාං �� 
සභා ප � �වය දරන ෙමම ��ෙ� අෙනාමා රාජ ක � ණාට 
අම ත රව, ඉ�� යා� �ත්ර පට අ��ෂ අ�� ���, �ංග-
��� ජා�ක �න මා පට �චා රක ��� ෙචයා සහ න� � �-
යා� �න මා පට අ� �ෂක ��ට� අ� අකා සමා � ක �වය 
දර� ඇත.

1994 වස ෙ�� ආර�භ � ෙ�රළ අ�ත �ජා �ක �නමා 
උෙළෙ� �� ය� �ෙයා ජ නය �� මට � ලාං� ක ෙය� 
ෙතාරා ග� 10 ෙව� අව �ථාව ෙමය වන අතර, ඒ අ� �� 
උෙළෙ� ප්රධාන ��ය �ෙයා ජ නය �� මට � ලාං� ක-
ෙය� �� � ක� ලද ��වැ� අව �ථාව ෙමය ෙ�. �ට 
ෙපර 2002 ව�ෂ ෙ�� �ත්ර පට අ� �ෂක , ආචා�ය ��ස 
අෙ� ෙ� ක ර�, 2009 වසෙර්� �ත්ර පට අ� �ෂක ප්රස�න 
�තා න ෙ��, 2018 වස ෙ�� �ත්ර පට අ� ��කා �ම� 
�ව ෙමා හ �� ෙ�රළ උෙ�ෙ� ප්රධාන අ�ත �ජා �ක 
��ය �ෙයා ජ නය කළහ. �ඇ�� (FIAPF)  අ� මැ-
�ය �� "තර ග කා� �ෙ� �ත වෘ�තා�ත �න මා පට 
උෙළල" (Competitive Specialized Feature 
Film Festivals) ෙහව� ෙලාව "�" ෙ��ෙ� �නමා 
උෙළල 22 අ� �� එක� වන ෙ�රළ උෙළල, ඉ�� යාෙ� 
�� මහ අ�ත �ජා �ක �නමා උෙළල (ඉ�� යා�-ෙගාව, 
ෙකා�කටා, ��බා�, ෙ�රළ) අ� �� එක�ද ෙ�.

අෙනාමා අ�ත �ජා �ක 
�නමා උෙළල �� යට

ෙමරට වැ�ම 
�ත්ර පට සං�ා ව� 
��පා ද නය කළ ��� �. 
ප්රනා ��ෙ� හැ�තෑ ෙදවැ� �නමා ��පා ද නය � “අපට 
සැ�� අෙ� ෙලාකය” �න මා ප ටය  �ව �න �රා �නමා 
ශාලා වල �ර ගත ෙ�. ෙමය ��� �. ප්රනා ��ෙ� හැ�තෑ 
ෙදවැ� �නමා ��පා ද නය බැ�� �නමා ශාලා හැ�තෑ 
ෙදකක ප්රද �ශ නය ෙ�. "අපට සැ�� අෙ� ෙලාකය"  ලා� 
�ය ෙ� වෙ� අ� �ෂ ණ ය�. 

 ෙ� වන �ට ලා� �ය ෙ�ව �ත්ර පට දහ ස ය� අ�-
�ෂ ණය  කර ඇත. ළම �� ෙව� ෙව� ��මා ණය කළ 
�ත්ර ප ට ය� වන "අ�ට සැ�� අෙ� ෙලාකය" �න මා ප ටෙ� 
ෙ�නක රාජ ප�ෂ, ෙනහාරා ���, ර�� නානා ය �කාර, 
ර�ත ෙරා�ෙගා, ල��� ෙබාෙගාඩ, ��ණ ල�මා�, �යා 
ෙස�ව�, අම�� ආ��ා, ක�තා අංජ�, රා� ෙම��� 
ආ�� රංග න ෙය� �යක ෙව�.

ජ�� �ණ ෙ� කර ෙම� කැමරා අ� �ෂ ව ර යාය. සහාය 
අ� �ෂ ණ ෙය� ෙෂහා� ත��, ��කා මංග �කා සහ චම� 
ඉප ළ ව�ත �යක ෙව�.

‘අපට සැ�� අෙ� ෙලාකය’ 
�ව �න �රා

ෙමරට වැ�ම 
�ත්ර පට සං�ා ව� 

අ�ර වරා ෙගාඩ අ� �ෂ ණය කරන  ෙට�ප� �ෙ� ෂ� 
��පා ද නය කරන අ��ම ෙට� නා�ය ��මා ණය සඳහා 
ප්රධාන ච�ත �ප ය කට සහ ෙස� ච� ත ව ලට ආ� �ක න� 
�� ය�ට ෙනා�ෙ� අව �ථාව ලබා � මට ��පා ද ක ය� �ර-
ණය කර ඇත.

රංග න යට කැමැ� අය ෙපබ ර වා� 20 �න උෙ� 10.00 
�ට සවස 3.00 ද�වා ෙකාළඹ 07 ග්රහ ෙලා කා ගා රය ඉ� � �ට 
බ�නා �ර පළා� ෙසෟ�ද�ය �ෙ� ත න යට (නාඩා) ප�-
�ෂණ සඳහා පැ� ෙණන ෙලස ආරා ධ නය කර ��.

ෙනා�ෙ� 
රඟ පෑ මට වර�

ජන �ය පැ�� �න මා පට ���ව ය� වන "�ං �ං 
ෙනානා" සහ "ජය � � ��" �. �. �. මා� ෙය� ප��ය� 
එ� � ��ය. ඒ න�න තා�ෂ ණ ෙය� ��ව උස� අ�ද �� 
රස � �ය හැ� ප� �ය. ෙමම �.�.� තැ� �රංග ද අ���ෙ� 
��පා ද න ය�. �ංහල �න මාෙ� රස සාග ර ය� මැ� යස-
පා �ත නානා ය �කාර ��පා ද නය ෙකාට අ� �ෂ ණය කළ 
"ජය � � ��" �න මා ප ටෙ� �ජය �මා ර �ංග, �තා �මා-
ර �ංහ, අ�� �න �ස, �රා� �ෙ�රා, �� �තා �ර �ංහ, 
�ව� �මා ර �ංග, ෙප්ර� ��වා, සම�� ලැන ෙරා�, ��� 
ෙසාම ���, මා� සම ර නා යක, ම��� ජය �ංග, ෙට� ��-
ලං කාර ඇ�� න� ��ෙයා �ස� රංග නෙ� ෙයෙද�. සර� 
දස නා ය කෙ� ��� සං� ත ෙය� "ජය �� ��" �න මා ප ටය 
රස ව�ව ඇත. ෙ�. ෙස�ව ර �න� අ� �ෂ ණය කළ "�ං 
�ං ෙනානා" �න මා ප ටෙ� ෙහළ �නමා ස��� ගා�� 
ෙෆා�ෙ�කා ප්රධාන ච� තය රඟ පා�. ඔ� සමඟ ෆ�නා ලා�, 
�යා� ෙෆා�ෙ�කා, ලය න� �ර � ය ගල, ��ෙගා ප්රනා��, 
බැ���� ප්රනා��, ��ම� ෙ��, ෙ�� �� ෙ�න, ෙෆ්ර� 
��වා, �. එ�. ෙපෙ�රා, ෙර�� ෙකා� ���, එ� �� ය�, 
ෙසා�යා �සා, ශා�� ෙ�ඛා, ඇ�ත� �. ෙපෙ�රා රංග-
න ෙය� �යක ෙව�. ෙම�  සං�ත අ� �ෂ ණය ෙරා�සා� 
මා�ට �ෙග�.

�ං�ං  ෙනානා සහ 
ජය �� �� �.�.�. මා� යට
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වසා ඇ� ෙ�ර�� �වර කර�නට ෙපා��යට �� උ�සාහය� 
ග�නට ���ය. එ� අ��  ලෑමට අමතරව හතර වෙ� ග� 

ෙ��ව�� අලවා ඇ�ෙ�ය. මහ� වෑයම�� ෙගදරට ඇ�� � 
ෙපා�� �ලධා��ට �ෙන�ෙ� �� ��ග�ධය�. අ��ෙව� 
කාමරයකට කඩාව�න ඔ�� ද��ෙ� මහ� කා�තාවකෙ� 
මළ��ර�. ��ස� ඇඳක වැ�ර ඇ� එය ම� ෙගා�න�� 
වසා ඇත.  ෙ� ඉතා සැල�� ෙලස තැ�ප� කර ඇ� එක�. ෙ� 
මළ��ර කාෙ� ද? අපට නැෙඟන ප්ර�නය එය�.

  2011 වසෙ� Palme d'Or ස�මානෙය� ��� ලැ� එෙම�ම 
එම වසෙ� ඇකඩ� ස�මාන උෙලෙ�  ෙහාඳම �ෙ�ශ භාෂා 
�ත්රපටයට �� ස�මානය �නා ග� ෙ� අ�� �ත්රපටෙ� �ංහල 
අ�ථය 'ආදරය'�. ෙලාකෙ� ෙබාෙහා �නමා කෘ�වලට ෙ�මය 
පාදක �වද ඒ අත�� අ����ට ෙ�ම වෘ�තා�තය   Amour 
න� ෙමම �ත්රපටය බව මෙ� ෙපෟ�ග�ක අදහස�.  මා ��� 
ෙබාෙහා ෙ�ම කතා ස�ත �ත්රපට රා�ය� �ක ඇ� අතර එෙහ� 
ෙ� තර� අ�� ෙ�ම ��දනය� ��ම �ත්රපටයක � �කගත 
ෙනාහැක.  එයට ෙ��ව ව�ෙ� ෙ�මය ය� කවෙර��� ෙ� 
�ත්රපටය අපට පස� කරෙදන �සා ෙනාෙ�; ��තය ��බඳ අපට 
ඇ� කරන අ�යත �ය ද ඒ සමඟ �� කරන �සාය.

   ප්රධාන වශෙය� අප ද��ෙ� ෙහාඳ �ත්රපට හා නරක �ත්රපට 
යන ෙදව�ගය�. ෙම�� ෙහාඳ �ත්රපට අතර සමහර �ත්රපට 
ඉතා ඉහ�� අගය කළ ��ය. ඒවා ස�ව කා�න අගෙය� ��ය. 
එෙම�ම �ත්රපටය ��තයට වඩා �ශාල අ���ම� ෙගන ෙද�. 
�ත්රපටය� නරඹා ��තය ��බඳ ක�පනය� ෙගන ෙද�නට 
සම� ව�ෙ� න� එ� අගය වැ�ය. Amour ෙම�න ෙ� ජා�ෙ� 
�ත්රපටය�. ආදරය ��බඳ �ය�ය ෙනාහැ� තර� සංෙ�� �වත� 
එයට ඇ�ල�ය. එය ආදරය ��බඳ නව ඉස�වකට අප ෙයා� 
කර�.

ඇතැ� ආදර කතා, ෙ�මය ජය ගැ�ම ��බඳවය. එෙහ� 
Amour කතා කර�ෙ� එබ� ආදරය� ��බඳව ෙනාෙ�.  
"�වාහ මංග�ය පැවැ��ය �� �වාහෙය� අ��� දහයකට 
පමණ ප�වය." � ප��ය කාලෙ� මම  �ය� ��යක ��ෙව�.  
ෙබාෙහා ආදර කතා �වාහෙය� ෙකළවර ෙ�. ඇතැ� �වාහ 
මංගල උ�සව පව�ව�ෙ� ��ය� ෙකා� ගණ� වැය කර��. 
එෙහ� ඒවා ��කසාදෙය� ෙහා ��මැ��ව�� අවස� �මට 
ෙබාෙහා �රට ඉඩ �ෙ�. එෙහ� Amour ආදරය ��බඳ අපට 
අ�ෙත� �ත�නට �� කර�. ��මය න� �නමාක� ෙප�වන 
ඒ ආදරය අපට අ�ම ��ම ෙදය� ෙනාෙ�. එය අප අතෙ� �තරම 
ද�න අ���ම�. ෙකෙ� ෙවත� Amour තැ� ජ�මා� සහ 
ඔ��යා� �නමාක�  Michael Haneke, එය අපට අ�� 
අ���ම� බවට ප�ව�තනය කර ෙද�. එ� ඇ� චම�කාරය ද 
එය�.

  නගරයක  ��ස�  මහ� �වාසයක ෙවෙසන  �ශ්රාම �ය 
සං�ත �� �වළ�. ඇනා සහ ෙජා�� ඔ��ෙ� න�ය. ඔ��ෙ� 
එකම �ය�ය �ව� �ෙ� �ෙ�ශයකය. ෙ� මහ� �වාසෙ� ෙ� 
ෙදෙදන �ව� ව�ෙ� ත�වමය. බැ� බැ�මට ඔ��ට ෙවන� 
අ�පා�ව� ද නැත. එ� අ�� උ�සනක ෙ� මහ� �වළ  උ�සන 
ආහාර ෙ�ල ග��. එ�වරම සැ�යා ද��ෙ� ���� ��� 
කතාබහ�� ෙතාරව අ�දම�ද � ��න අ��ය. ඇෙ� ��ණට 
ව�ර �� ��පය� ගැ�ව ද එ�� ප්ර�චාරය� ෙනාලැෙබ�. 
තරම� �ම��ම� වන ඔ� අන��ව කාමරයට ය�ෙ� තම ��ය 
ෙව�ෙව� �ම� කළ �� �� �තාගත ෙනාහැ�වය. අ� හැ��� 
�ෙ� අෙ� ��ත අ���ම කවර� ව� ඇ��� අපට ෙහ��ට 
�ෙන�නට පට� ග�. ෙ� ඇෙ� සාමා� ��ත ෙනාෙ�. ඔ� 
ෙකාතර� කලබල වනවාද ය�, �වය�ෙ� ���ෙ� ව�ර කරාමය 
වසා ෙනාදම��. ෙ� හ���ෙ� �ම� කළ �� �� �තා ග�නට 
ඔ�ට �න�ව� නැ� ෙ�ය. වහා  ඇ�ම� ෙසායා ග�නට යන 
ඔ�ට ඇෙස�ෙන ජල කරාමය වැ� හඬය. ඔ� ආප� ���යට 
ය�� ��ය ඇනා ෙ�� පවර�ෙ� ජල කරාමය හැරදමා එත�� 
�ය එකටය. ඇයට �ම� ��� ද ය�න මතකය� නැත. ඇය එක 
ෙහළාම පවස�ෙ� තම�ට ��ව� �� ෙනා� බව ය. එෙහ� 
ඇයෙ� ��ණට වැ�� ව�ර හා  ඇ�ෙ� ��  ෙතත ඇ�ෙ� 
ෙකෙලස�� �� ඇයට �ව ෙනාහැක. එෙහ� ��ව� �� � 
අ�� ඇෙ� සැ�යා ෙජා�� ෙප�වා ෙද�.

අන��ව අප ද��ෙ� �වසට ෙගන එන ෙරා�ය� සඳහා 
� ඇඳ�. එවර ඇනා ෙවන� ෙම� ෙනාෙ�. ඇය ෙබෙහ�� 
�යප�ය. අංශභාග ෙරාගයට ෙගා�� � ඇ� ෙ�ය. ෙරාහ�ගත 
කර �ට ඇය �වසට �ෙගන �ෙ� එ� �ට ප්ර�කාර ලබ�නටය. 
ෙවන� ක්රමෙ�දය� නැත. වඩා� �වපහ� ඇඳ� සහ ෙරාද 
��ව� ඇයට ලැෙබ�. සා�� ෙ�වකෙය� ඇය �� ෙලස ඇෙඳ� 
��ග�වා ආප� ය�. ෙජා�� ඇයෙ� අ�� අ�ලා ග��. ඇනා 
වැර වෑයෙම� ෙක��ගා�� ඉ�ලා ���ෙ� එ� ෙදය�. "අෙ� 
මාව ආප� ඉ���තාෙලට යව�න එපා." එතැ� පට� ඇෙ� 
��තය ෙරාද ��වට� ඇඳට� �මාෙව�. ඉඳ�ට පැ�ෙණන 

�ය�ය අ�මා ඉතා ඉහළ සා�� �වාසයක නතර කර�නට 
ෙයාජනා කළ� තා�තා ෙග� ලැෙබ�ෙ� ෙරෟද්ර ප්ර�චාරය�. 
ව��වර උද�වට පැ�ෙණන සා�� ෙ��කාවෙග�  �� ��ය� 
ෙනාලැෙබන බව ඔ�ෙ� ��වාසය�.  ප්ර�ඵලය න� සා�� 
ෙ��කාව ද පලවා හැ�මය.

ළඟ �ට ඈට ��ද යන �� කතා �ය�ෙ� ඔ�ය. ඇය 
��� �ස සඳහා ෙගන ය�ෙ� ද ඔ�ය. �නමා කෘ� ෙබාෙහා 
�ට ෙගාඩනැෙඟ�ෙ� ��ත අ���� ඇ���. ඒවා වඩා 
���ාජ අ���� ෙලස ෙ�රණය ��මට සම� ව�ෙ� ���ට 
�නමාක�ව� ය. Michael Haneke එබ�ෙද� බැ� ෙමයට 
ෙපර සනාථ කළ අව�ථාව� ෙදක� මෙ� මතකයට එ�. ඉ� 
එක� න� The Piano Teacherය. අෙන� �ත්රපටය වසර 
ගණනාවකට ෙපර ඔ� ��� ෙට��ෂනය ෙව�ෙව� ��මාණය 
කරන ලද Three Paths to the Lake ��මාණය ෙ�. හන� 
��බඳව ක��� ෙනාද�නා අව�ෙ� එන� 1986 වසෙ�� ෙ� 
Three Paths to the Lake �ත්රපටය ෙකාළඹ ජ�මා� 
සං�කෘ�ක ම��ථානෙ� � ද ප්රද�ශනය ෙක��. ෙහෙතම 
ෙට��ෂනය, �නමාව සහ ෙ��කාව යන මා� ��වෙය�ම 

�ය ��මාණ�� ප්ර�භාව පළ කළ තැනැ�ෙත�. ඔ�ෙ� �ත්රපට 
�චාරක අවධානය �නාගැ�මට සම� � න�� වා�ජමය වශෙය� 
න� සා�ථක �ෙ� මඳ  වශෙය�. ෙකෙ� ෙවත� කා�� �නමා 
උෙලෙ� ෙදවර�ම Palme d'Or ස�මානය �නා ගැ�මට 
සම� � �නමා ක�ව� හ� ෙදනාෙග� එ� අය� ව�ෙ� 
හන�ය. ඔ� ෙ� ස�මානය ��වරට �නා ග�ෙ� The White 
Ribbon �ත්රපටය සඳහාය. Amour ෙදවන වතාවය. ජ�මා� 
�නමාක�ව� වන  Fritz Haneke සහ �නමා �� Beatrix 
von Degenschildට �ව 1942 වසෙ� � ජ�ම�ෙ� උප� 
ම�ක� �ය ��තෙ� �� කාලෙ�� ඉෙග�ම ලැ�ෙ� ඔ��යාෙ� 
ය. එෙහ� viana ��ව��ලෙය� ද�ශනය සහ මෙනා ��ව  
හැ�� ඔ� අන��ව පතළ �ෙ� �නමා �චාරකය� හැ�යටය. 
ප�ව ජ�මා� ෙට��ෂනය සඳහා ��මාණ රා�ය� තැ� ඔ� �ය 
��ම �ත්රපටය � The Seventh Continent ��මාණය කෙ� 
1989 වසෙ��ය. Benny's Video  න� ඔ�ෙ� ඊළඟ ��මාණය 
ෙබාෙහා ෙදනාෙ� අවධානයට පාත්ර � ��ම �ත්රපටය�. The 
Piano Teacher ඔ�ෙ� ��ෙ�� ��මාණ අතර කැ� ෙපෙන�. 
Amour  ඔ� ��මාණය කර�ෙ� �ය ප�ෙ� සාමා�කය� ෙ� 

අ���� ඇ��� බව ඔ� �යා ��ණ. මහ� �යට උ�ම එ� 
ත�කම සහ ඉ� අන��ව එළෙඹන එ�ෙනකා අතර ඇ�වන 
අවෙබාධය ෙලාව සනාත�ක දහම�. Amour �ත්රපටය 
��ම��ම � ගත ව�ෙ� �වාස සං��ණයක පමණ�. 
තා�තෙ� �තැ� හා �ය�යෙ� ����  අතර පර�පර බව� ඇ� 
�ව ද ��ව�ට ෙ�� පවර�නට අපට ෙනාහැ�ය. ඒ ෙව�වට 
ෙ� පාත්රව�ගයා ෙදස ඇ�වන ක�පාෙව� සහ ෙ� ���මට වඩා 
සැත�� ගණන� ෙවන රටක �ව�වන  අප වැ�ම �����ෙ� 
ෙමබ� අ���� හා ��� සමාන කර�නට ��ව�ෙ� 
ෙනා��ව�වමය. එය ��තය ��බඳ අ�යත �ය� ප�රව�නට 
සම� ව�ෙ� ඉ�ප�වය. ��ය� �ෙනක �ය� යස ඉ�� මැද 
�වද ෙමබ� ඉරණමකට අ� ��ණ �නෙහා� යන ෙ��ව�. ඇනා 
අසලට � ෙපාත� �යව�නට �� �ය �රා ඇය අසල ���නට 
ෙජා�� ෙදවර� ෙනා�ත�. "ෙ�මය න� රාගෙය� ෙතාර සඳ 
එ�ය ෙ� අ����" මහාචා�ය  ��� ආ�යර�නය� කලකට 
ෙපර  �යා තැ�ෙ� ෙ� ආකාරෙ� ෙ�මය� ගැන ෙනාව�ෙ� ද? 
එෙහ� ෙ� ෙ�ම කතාෙ� අවසානය ද��ය. එයට එකඟ ෙනා� 
අප ෙවන �ම� කර�න ද?

�ය �� වරා ඔ� ඇය �ක බලා ග�ෙ� න�� �ෙන� �න 
ඇෙ� ත��වය බරපතළ අතට යනවා �නා ෙවන� ��ව� �� 
ෙනාෙ�. කල� ෙ� අ�� �ව�ය අද මහ� �යට ප�ව එ�තැ� 
� �� ��න අ�� බලා ���නට ඔ�ට තව� ෙනාහැ�ය. ඔ� 
���ව� ග�ෙ� ඒ �සාය. අවසානෙ� ඔ� ඇයෙ�ම ෙකා�ටය 
��ණට තද කර ඇය මරා දම�. ඒ මරණය ආදෙ� �නා ගත 
ෙනාහැ�ව ��ෙය� ඇන මරා දම�නා � ඝාතනය�; ��� 
��මැ�ම� ෙනාෙ�. ෙ� මරණය ද �� කර�ෙ� ආදරෙය�ම 
ෙනාව�ෙ� ද? තමාට �නාගත ෙනාහැ� ආදරය� ෙව�ෙව� 
��ෙය� ඇන මරා ��ම අපරාධය�. එෙහ� ඇයෙ� ��තය 
ෙතාර කර�නට ෙජා��  එක වරම ෙමෙහයව�ෙ� ද ආදරයමය. 
ඔ� ද දව�� දවස මහ� ෙව�� ���. තව�රට� ඇය ත� 
ෙනාකර �ව� �ය ��ය. ෙහට දවස එතර� අ����තය.

ෙ� �ත්රපටය �ම වන �ට මා �ළ ඇ� �ෙ� ෙමම මහ� �වළ  
��බඳ ෙශාකාලාපය� ම ෙනාෙ�. ඊට වඩා අෙ�ම අනාගතය 
��බඳ අනාර��ත බව�. ර�ෂණ සමාග� ෙහා ෙබාෙහා අය 
මහ��ෙ� ෙහා�� �ව��ම ��බඳව උෙ� �වා � ��ෙ� �යා 
��යද, �ෙදකලාව ම ෙහා ෙ� හා සමාන අ���� ලබාග�න අප 
අසරණ �ම වල�ව�ෙ� ක��� ද?

�� කලකට ප� මානව ස�බ�ධතාව� ��බඳ ෙහාඳම 
�ත්රපටය� ෙලස 
අ�ත�ජා�ක �චාරකෙයා 
අෙමාෙ� අවධාරණය 
කර�. ඒ හැ�ණ �ට ෙ� 
�ත්රපටය �ඨප්රා��යට 
ෙ�� ෙලස ඔ�� ද��ෙ� 
�නමාක�ෙ� ���ට�වය 
ෙම�ම එ� රඟපාන න� 
��ය�ෙ� අග්රග� රංගන 
ප්ර�භාව �. ඒ වන �ට අ� 
ප� හැ��� �ෙ� ප�� 2017 
වසෙ� � ෙමෙලා�� ස�ග� 
Emmanuelle Riva 
එ� රඟපා�ෙ� ඇනා ෙ� 
ච�තය�. හැෙ� දශකෙ� � 
ෙලාව �රා �චාරකය�ෙ� 
අවධානයට පාත්ර � 

Hiroshima, My Love � ප්රධාන ච�තය රඟපෑෙ� ද ඇය�. 
අ� ෙදහැ��� Jean-Louis Trintignant එ� ෙජා�� ෙ� 
ච�තය ��පණය කෙ�ය. 1959 වසෙ� ෙලාව කළඹ�� �රගත� 
ෙරාජ� වා�� ෙ� An God Created Woman

1959 �ත්රපටෙ� ප්රධාන ච�තය රඟපෑෙ� ඔ�ය.  ව�තමාන ප්රංශ 
�නමාෙ� ��න අග්රග� ��යක වන Isabelle

Huppert එ� Eva ෙ� ච�තයට පණ ෙපාව��ය.  ඇය 
ම�ක�ෙ�ම Piano Teacher �ත්රපටෙ� ප්රධාන ච�තය ද 
රඟපෑවාය.

අවසාන වශෙය� �ව��ෙ� ෙමය�. �රා පැය ෙදක� ඔබට 
ත�වම කාමරයක �� ��ය හැ� ද? මට න� එය අ�� ය. 
එෙහ� ෙ� මහ� �වළ සමග පැය ෙදක� ත� කාමරයක �ව� 
ෙව�� ��තෙ� හ� අඩක �වඳ �ෙනන බවට සහ�ක �ය හැ�ය. 
ඒ ��තය ��බඳ අ��� �ත�නට �� කර�� �නමාව ස� 
මෙ�ශා� බව ද පස� කර ��න �සාය.

අ�ණ �ණර�න

එෙහම එක පාරට ර��තය� මැ�� පාර� ෙද�න බෑ. ඒ වෙ� �රණ ග�නට 
ඕන අ�ළ �ලධා�� එ�ක සාක�ඡා කරල�."

 ෙගාඨාභය ජනා�ප��මා එවැ� ���ර� ලබා � ��ෙ� ෙපබරවා� මස 
06 වැ� ෙසන�රා� �ර�යගල� පැවැ� ජනහ�වක� නැ�� ෙයාජනාවකට 
���� වශෙය�. 

ෙයාජනාව ඉ��ප� � ��ෙ�  කෑග�ල ���� සංව�ධන ක��ව ම��.  
�ර�යගල �ට ���ගල ද�වා පැයකට අ� කාලය�� ගම� කළ හැ� වන 
ෙ� ���ගල - ප�ෙලබාෙ� අතර මහා මා�ගය� ඉ��ය �� බවට ඉ� �යැ�� 
.  �ෙලා�ට� ෙදක� පමණ වන එ� ෙක� මා�ගය ඉ� කළ �� ව�ෙ� ���ගල 
මාක��ව ර��ත වනා�තරෙ� ��� කැලෑව ඔ�ෙ�ය. 

රෙ� සාමා� ජනතාවට මාක��ව ර��තය ය� ��� ප�සර ප�ධ�ය� �ය 
හැ�ය. එෙහ� සැබ��ම මාක��ව ෙබාෙහා �රට �ංහරාජයට සමානක� ඇ� 
අ��වතම  � ප�සර ප�ධ�ය�.

ෙහ�ටයා� 1155 ක වපස�ය�� ��ත මාක��ව ර��තය �වරඑ�ය 
����කෙ� හැට� ප්රෙ�ශය ද�වාම ��� ඇත. ඉ� ෙහ�ටයාර 195 
� � ���කැෙ� න�� හ��වන වන ප්රෙ�ශය අය� ව�ෙ� 
ය�ය�ෙතාට ප්රාෙ��ය ෙ�ක� කා�ාලය ම�� පාලනය වන 
කැල�වැ� ර��තයටය. ඊට යාව ඇ� ෙහ�ටයාර 66.5� 
වන බ�ඩාරකැෙ� අය� ව�ෙ� ද මාක��වටය. 
මාක��ව ස���ණ �� භාගය වන ර��තය� බවට 
ප�ව ඇ�ෙ� 1903 වසෙ��ය .

1950 දශකෙ� මැද භාගෙ�� ෙ��� �� නමැ� 
ෙලාක ��ත �ත්රපට ��පාදකවරයා 'The Bidge on 
The River Kwai ' (�වා� ගෙ� පාලම)  නමැ� �වැ�ත �නමාපටය සඳහා 
කැළ� ගඟට මා��ව ��� මාක��ව වනා�තරය ෙතාරා ග�ෙ� එය එතර�ම 
��ෙ�� මනර� ද�ශන තල ස�ත වන ගහණය� � ෙහ�� �ය ��ය.

" ෙලාෙක රටව� �ෙපකටම ��� ��ෙ�  ෙහායා බලලා �ෙයනවා පාලම 
හද�ඩ ෙහාඳ තැන�. අ��මට ���ගල මාක��ව තම� �තට අ�ලලා 
�ෙය�ෙන ."

එකල �වා� ගෙ� පාලම ඉ�කර�නට �යක � අෙ� ගෙ� වැ���ය� පවස� 
මා අසා ඇත.

මාක��ව ර��තයට මා�� ව ��� කැල� ගඟට සමා�තරව වැ� ඇ� මහා 
මා�ගය  ඔ�ෙ�  ඒ �නවල අප හැම�ම� පාසැ� �ෙ� එ� වනා�තරය ෙදස 
ෙගෟරව��වක බැ�� ෙහල��. ඒ අ� ��ව� �සා ෙනාව එ��� ග�මාන � 
�හඬ, ��චල ග��රභාවය �සාමය. එෙ� ෙවත� කාෙ� , ෙකාතැන  ෙහා වරද� 
ෙ��ෙව� එම අගනා පා�ස�ක කලාපය ��බඳව ඒ අව�ෙ�� අප ���ව�ව 
��ෙ� ඉතා අ�ෙව�.. 

මාක��වට ��� ෙනා�ය ���ගල අවට අෙ� ග�වැ� පාසැ� ද�ෙවා 
ෙබාෙහා ෙව�.   එෙහ� බ��� ද බැඳෙගන ����ෙ� බසයක නැ� �ෙලා�ට� 
�යයකට� වැ� �ර� ෙගවා �ංහරාජය නරඹ�නට ය�නට �� �� ෙදප�ෂය ම 
ද�ව�ෙ� මහ� උන��ව�.

ෙකෙ� න�� පාසැ� අව�ෙ�� අ� ඉඳ�ට මාක��ෙ� ��� කැලයට �ෙය�. 
ඒ ���ල� නරඹ�නට ය. ෙතාරෙතාං�ය� ෙනාමැ�ව ඇෙසන ��� �ජන 
ෙකාලාහලය �සාෙ� අවට වැ�ය� එම වන අඩ�ය හැ���ෙ� '��� කැෙ�' 
ය�ෙව�.

අෙ� රටට ආෙ��ක � ඉතා ��ලභ ගණෙ� ��� �ෙ�ෂ පන� හතර� එ� 
වාසය කරන බව අප �නග�ෙ� ප� කෙලක ය. ඒ අතර ප�ව� බ�සා, �� 
ෙදම��චා , ර� ��ණැ� ම�ෙකාහා, ක�කර ම�නා වැ� ප��� ද ෙව�.

ඒ හැ�� �ට �ලබ  �ෙ�ෂය�ට අය�  ද� ෙලෙහ��ද, උණ හ��ව� ද , 

බ� �ර� ද, තව� ෙබාෙහා ��පා බ�පා, ස�ව�� ද එ� �දහෙ� වාසය කර�.
               ********************
���ගල තානායම ��පස ���  ගං ඉ�රට ඔ�ෙබ� ඔ� කඳට ෙගාඩවන අප 

එහා ඉ�රට ඇෙදන �� ෙනාඉව��ම� ව�ෙ�  තරම� සසල � ��ව��. ගඟ 
ම�ෙය� අ�� හා �සල �ය කඳ අපට ඉ�ෙකාට පැව�ෙ� එම අඩ�ෙ� ගැ�ර 
ෙකාපමණ ද ය�න�.

ඔ�ෙව� බැස ෙතතබ�ත අ� පාර� �ෙ� ඇ�ද �ය අපට ��� කාහල නද 
ඇෙස�නට �ෙ� වනයට ��ෙස�නට� ෙපරා�වමය. තව�රට� ඉ��යට ය�� 
��ස �� ��� අත�� ම�ව ආ �� නාදය  ම�ා�නෙ�� න��  අපට ��ප� 
ෙකාට ��ෙ� අ�ධකාර ස��ාව�.

�වැ�ත ම�� ��  මත �ෙසා�ම�ව ෙගා�රකට ඉව අ�ලන ව�ණව� 
ම��ව� අප �� �ළ ජ�ත කෙ� ��මය�. �ඩා ම��ෙව�ට එතර� අ��ව � 
��මාණය� කළ හැ��� අප ��ෙව� ෙහා ඉ� ෙපර �න ��ෙ� නැත. 

වනා�තරය අඅ��තරෙය� සැඟ�ග�  ම�� ඇ�ල�, ෙ�න�� ඇ�ල� 
ෙසාබාදහෙ� තව� ෙසා��තම ��මාණය� ෙ�.

වනෙ� තැන තැන ��� ඇළෙ�ෙළ� ජල තලය ඉතා ���� ��� තලය� 
ෙ� පැහැ�� �ය. �ය ප�ෙල� බැබෙළන ෙලා� �ඩා ර� පැහැ ර�� 

��වානා ග� ද ඒ අතරමැද සැෙලන හ�තව� ජලජ ශාක ද නා නා 
ව�ණෙ� �� රළ ද සැබ�� ම  ෙසාබාද� ���යෙ� අ��ම� 
�මැ��ය. 

ර� පැහැයට �ු�  �ඩා ��ර අග �� පැහැ වර� ස�ත 
අලංකාර ත�ෙකා�ස� ද, වැ�  ෙගා�ව� ද තව� ෙනාෙය�� 
ව�ගෙ� ම�� ද ඒ ��ි���ු �ිෙය� රං� ��� ��නා �ෙ� අ��ත 
�දහස��.

ප��� ෙම�ම � ලංකාවට ආෙ��ක ම�� �ෙ�ෂය� 
��පය�ම මාක��ව �ළ� අපට �කගත හැ�ය . ඉතා ��ලභ 

ගණෙ� ම��ය� වන අෙශාක ෙප�යා ඒ අතර ප්ර�ඛ ෙ�. ��� 
අ�රාවා  ( Black Ruby Barb), ඉ� අ�රාවා ( Black Lined Barb ) සහ 
Stone Sucker වැ� ම�� ද ඒ අතර ෙ�.

ඒ හැ�� �ට අප රටට ආෙ��ක වන සමනල, උරග, ��රපා� සහ උභය��  
�ෙ�ෂය� �ස� ද මාක��ෙව� හ�� ඇත. 

ෙලාකෙ� අ� ෙකාතැනකව� ෙමෙත� හ�� ෙනාමැ� ෙහාර �ලයට අය� " 
බැලෙනාකාප� ���ගල���" (Balanocarpus Kitulgallensis) ශාකය ද  
Tropidia Bambusifolia  නමැ� උඩවැ�යා �ෙ�ෂය ද අපට ෙම�� �කගත 
හැ�ය.

සම�තය� වශෙය� ග� කල ���ගල මාක��ව ය� 29% � තර� ඉහළ 
අගයක ස�ව හා ශාක  ආෙ��කතා ප්ර�ශතය� ස�ත වන ගහණය�. ෛජව 
���මක වශෙය� එ� අගය ��ය ෙනාහැ�ය .

ෛජව ��ධ�වය අ�� එයාකාරෙය� ෙපාෙහාස� �  �වභාව ධ�මෙ� 
අ�ශය ෙසා�� ��මාණය� වන මාක��ව ර��තය මැ�� ක� කලහෙය� 
��� මහා මා�ගය� ඉ� ෙ� න� ��වන ප�සර හා�ය ��බඳව ෙනා �වමනා 
ය.  ප�සරකා� , ජන�තවා�  ව�ම� ජනා�ප��මා ��ෙ��ම එවැ�නකට 
අවසර ෙනාෙද� ඇතැ� අ� උද� ම බලාෙපාෙරා�� ෙව�.

ර��තය මග හැර එ� ෙයා�ත මහා මා�ගය ඉ�කළ හැ� �ක�ප මාවත� 
ප�සරෙ��� ��� ෙ� වන �ට� ෙප�වා � ඇත. ඒ ර��තයට යාබදව ��ටා 
ඇ� නාෙවල ග�මානය හරහාය.

��ලා �ෙ��ංහ 

��ෙ�� මනර� ද�ශන තල ස�ත වන ගහණය� � ෙහ�� �ය ��ය. ��පය�ම මාක��ව �ළ� අපට �කගත හැ�ය . ඉතා ��ලභ 

����කෙ� හැට� ප්රෙ�ශය ද�වාම ��� ඇත. ඉ� ෙහ�ටයාර 195 
� � ���කැෙ� න�� හ��වන වන ප්රෙ�ශය අය� ව�ෙ� 
ය�ය�ෙතාට ප්රාෙ��ය ෙ�ක� කා�ාලය ම�� පාලනය වන 
කැල�වැ� ර��තයටය. ඊට යාව ඇ� ෙහ�ටයාර 66.5� 

ෙලාක ��ත �ත්රපට ��පාදකවරයා 'The Bidge on 
The River Kwai ' (�වා� ගෙ� පාලම)  නමැ� �වැ�ත �නමාපටය සඳහා 
ෙලාක ��ත �ත්රපට ��පාදකවරයා 'The Bidge on 
The River Kwai ' (�වා� ගෙ� පාලම)  නමැ� �වැ�ත �නමාපටය සඳහා 
ෙලාක ��ත �ත්රපට ��පාදකවරයා 'The Bidge on 

කැළ� ගඟට මා��ව ��� මාක��ව වනා�තරය ෙතාරා ග�ෙ� එය එතර�ම 
��ෙ�� මනර� ද�ශන තල ස�ත වන ගහණය� � ෙහ�� �ය ��ය.

ෙසාබාදහෙ� තව� ෙසා��තම ��මාණය� ෙ�.
වනෙ� තැන තැන ��� ඇළෙ�ෙළ� ජල තලය ඉතා ���� ��� තලය� 
ෙ� පැහැ�� �ය. �ය ප�ෙල� බැබෙළන ෙලා� �ඩා ර� පැහැ ර�� 

��වානා ග� ද ඒ අතරමැද සැෙලන හ�තව� ජලජ ශාක ද නා නා 

අලංකාර ත�ෙකා�ස� ද, වැ�  ෙගා�ව� ද තව� ෙනාෙය�� 
ව�ගෙ� ම�� ද ඒ ��ි���ු �ිෙය� රං� ��� ��නා �ෙ� අ��ත 
�දහස��.

��පය�ම මාක��ව �ළ� අපට �කගත හැ�ය . ඉතා ��ලභ 

ෙසාබාදහෙ� තව� ෙසා��තම ��මාණය� ෙ�.
වනෙ� තැන තැන ��� ඇළෙ�ෙළ� ජල තලය ඉතා ���� ��� තලය� 
ෙ� පැහැ�� �ය. �ය ප�ෙල� බැබෙළන ෙලා� �ඩා ර� පැහැ ර�� 

��වානා ග� ද ඒ අතරමැද සැෙලන හ�තව� ජලජ ශාක ද නා නා 

අලංකාර ත�ෙකා�ස� ද, වැ�  ෙගා�ව� ද තව� ෙනාෙය�� 
ව�ගෙ� ම�� ද ඒ ��ි���ු �ිෙය� රං� ��� ��නා �ෙ� අ��ත 

කැළ� ගඟට මා��ව ��� මාක��ව වනා�තරය ෙතාරා ග�ෙ� එය එතර�ම 
��ෙ�� මනර� ද�ශන තල ස�ත වන ගහණය� � ෙහ�� �ය ��ය.

�දහස��.

��පය�ම මාක��ව �ළ� අපට �කගත හැ�ය . ඉතා ��ලභ 
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� � ���කැෙ� න�� හ��වන වන ප්රෙ�ශය අය� ව�ෙ� 
ය�ය�ෙතාට ප්රාෙ��ය ෙ�ක� කා�ාලය ම�� පාලනය වන 
කැල�වැ� ර��තයටය. ඊට යාව ඇ� ෙහ�ටයාර 66.5� 

The River Kwai ' (�වා� ගෙ� පාලම)  නමැ� �වැ�ත �නමාපටය සඳහා 
කැළ� ගඟට මා��ව ��� මාක��ව වනා�තරය ෙතාරා ග�ෙ� එය එතර�ම 

ෙසාබාදහෙ� තව� ෙසා��තම ��මාණය� ෙ�.����කෙ� හැට� ප්රෙ�ශය ද�වාම ��� ඇත. ඉ� ෙහ�ටයාර 195 
� � ���කැෙ� න�� හ��වන වන ප්රෙ�ශය අය� ව�ෙ� 
ය�ය�ෙතාට ප්රාෙ��ය ෙ�ක� කා�ාලය ම�� පාලනය වන 
කැල�වැ� ර��තයටය. ඊට යාව ඇ� ෙහ�ටයාර 66.5� 

The River Kwai ' (�වා� ගෙ� පාලම)  නමැ� �වැ�ත �නමාපටය සඳහා 
කැළ� ගඟට මා��ව ��� මාක��ව වනා�තරය ෙතාරා ග�ෙ� එය එතර�ම 

ෙසාබාදහෙ� තව� ෙසා��තම ��මාණය� ෙ�.
වනෙ� තැන තැන ��� ඇළෙ�ෙළ� ජල තලය ඉතා ���� ��� තලය� 
ෙ� පැහැ�� �ය. �ය ප�ෙල� බැබෙළන ෙලා� �ඩා ර� පැහැ ර�� 

��වානා ග� ද ඒ අතරමැද සැෙලන හ�තව� ජලජ ශාක ද නා නා 

අලංකාර ත�ෙකා�ස� ද, වැ�  ෙගා�ව� ද තව� ෙනාෙය�� 
ව�ගෙ� ම�� ද ඒ ��ි���ු �ිෙය� රං� ��� ��නා �ෙ� අ��ත 
�දහස��.

අ��ත ආදරය 
මාරා��කය

මාක��ව 



සං�කරණය - ��� ජයෙ�කර

‘බ�දර ම�ල’ ගැන ඔෙ� අදහ� අපට �ය�න
‘බ�දර ම�ල’, �න�ණ, අංක 35, ෙ�� හ��,

�.ආ�. �ජයව�ධන මාවත, ෙකාළඹ 10.

baddaramalla@lakehouse.lk

2021 ෙපබරවා� 16 අඟහ�වා� ෙකාළඹ �. ආ�. �ජයව�ධන මාවෙ� අංක 35 දරණ �ථානෙ� ��� ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම ��� �ද්රණය කරවා ප්ර��ධ කරන ල�.

24
��ව 2021 ෙපබරවා� 16 අඟහ�වා�

 

යාපෙ�ට 
ආචාරය

�තා�ෙය� වසෙ� ���ටතම ඉං�� කා� කෘ�ය සඳහා 
��නැෙමන �. එ�. එ�ය� ස�මානය (2020) ෙමවර �� 

�ෙ� භා� ක�� (Bhanu Kapil) ���යට�. එරට ක�ය�ට 
ෙහා ���යකට �නා ගත හැ� ���ම� ස�මානය� ෙලස 
��ග ැෙනන එ�ය� ස�මානය සඳහා ප්රකට හා නවක ක�� 
දස ෙදන�ෙ� කෘ�� අවස� වටයට ��ෙ�ශ � ���. 
අය�ල�ත හා �තා� ග්ර�ථ ප්රකාශක�� ��� ඉ��ප� 
ෙක�� කා� කෘ� 153�, ���චය ම�ඩලෙ� �යැ�මට 
ල� � අතර, භා� ක��ෙ� “How to Wash A Heart” 
(ෙකෙලස ���� කර� හදවත) කෘ�ය ජයග්රහණය කර�ෙ� 
නටා� ඩය� හා ෙ�. ඕ. ෙමා�ග� වැ� ප්රකට ක� ���ය� ද 
අ�භව�� �ම �ෙ�ෂය�.

එ�ය� ස�මානය සමඟ ප�� 25,000ක (��ය� 50,00000� 
පමණ) �ාගය� ද ��නැෙම�. ෙස� ��ෙ��ත�නට ප�� 
1500 බැ�� ��නැෙම�. ෙමවර එ�ය� ස�මාන ���චය 
ම�ඩලය සම��ත �ෙ� ෙමානා අ��, ඇ�ඩෲ මැ��ල� 
සහ ලැ��යා ��ෙලා (ක�� ප්රධා�) යන ප්රකට ක�, 
���ය�ෙග�.

52 හැ��� භා�, එංගල�තෙ� � උපත ලබන න��, 
ඇයෙ� �� �ව ය�ෙ� ඉ��යාෙ� පංජා� ප්රා�තයටය. ප� 
කාලයක අෙම�කාෙ� ප�ං�යට යන ඇය, එ�� ��ව��ල 
ක�කාචා�යව�යක ෙලස ද කට�� කර�. භා�ෙ� �� ක� 
එක� පළව�ෙ� අෙම�කාෙ��ය. දශක ෙදකකට ප� ඇය ය� 
එංගල�තයට පැ�ෙණ�.

��ව��ල සමෙ� � ඇය තම ���යකෙ� ෙව� අඩ�යකට 
ක� �ය�නට ග�. එෙහ� ෙ��කාවක ෙහා ���යක ෙලස 
ඉ��යට ඒමට අර�ණ� ඇය �ළ නැත. ෙ� අතර, භා�ෙ� 
ප්රථම කා� සංග්රහය ඇෙ� ප�ගණකෙය� �� ���යක 
එය ප්රකාශකය� ෙවත යව�. එෙ� ෙනාව�නට එය ‘මැ� 
ය�නට’ ඉඩ �� බව භා� පවස�. ඇයට සා�� �ෙ�ත්රයට 
��ෙස�නට ෙපලඹ�ම� ඇ� ව�ෙ� ස�ම� ���ෙ� 
කෘ�� �යැ�ෙම�. ��� ද ඉ��යා� ස�භවය� ඇ�ෙත�.

��� ෙම�ම තම�ටම ආෙ��ක ෙවන� ��මක ෙය�ය 
හැ� ෙනාෙ��� භා� ක�පනා කෙ�ය. 
එය �යාවට නැං�වාය. එ�ය� 
ස�මාන ක��ෙ� ප්රධා� ලැ��යා 
��ෙලා සඳහ� කළ අ�දමට භා� 
ක��ෙ� ස�මානය �� කෘ�ය, 
�යැ�ම අරඹන හැම වාරයකම 
එය අවසානය ද�වාම ය�නට 
ඔබට ��ෙව�. තව� �චාරකය� 
පැව�ෙ� ෙබාෙහා ක� ෙපා� ෙම� 
ෙනාව භා�ෙ� ක� ��� ��� 
ෙනායන බවය. ඇය ��ක� ���ය� බව එ�ය� 
ස�මාන ෙ�� පාඨෙය� ද සඳහ� ෙක��.

භා�ෙ� ක�ය ෙබාෙහා �ට ළං ව�ෙ� ග� කා� 
(Prose Poems) ශානරයටය. ඇෙ� ක� ��ය. සං��ණය. 
�දහ�ය. ෙපර�කාරය. ඇෙ� කා� රචනා ෛශ�ය හ�නා 
ගැ�ම සඳහා “What are the consequences of silence” යන 
ක�ෙය� ප�ව�තනය� ද�ව�.

�හඬ බෙව� ප්ර�ඵල ෙකෙලස න� ෙ�ද?
ර� කැනා ���ය
ෙපෙන� මට ඔබ, ��ෙ� �ම� ද මා
මෙග ෙනත නැව�� මා�ම අ�දර
මල� �ෙප� ම�දගා� ෙලස
එතර� පැහැ�� බව� නැ� ��
ඊට ක� නැ�
ෙනාහැ�ය එෙ� ව�නට
ර� කැනා ���ය, හැෙර� මම �ඹ ෙවත
ගමෙ� ෙනාෙය� ඒකාකා� ඍ� සරල ෙ�ඛාවක
ර� කැනා ���ය, ද�� මම ඔබ
එ�දහ� නව�ය හතර, ඇ�ෙසානා කලා
ෙකෟ�කාගාරෙය� �ක�ත ව� ම�දගා�ව;
ඔබ ��ප�තව ද? ඔබ ෙයෙහ�ද:
ඔබට මා ඇෙස� ද?
(මට ඔබ නෑෙ�ය)
එ� ආර�භය එෙලසය. අපාර ග�ය
ගැ�ර ���ද ��ය ෙනාහැ�ය
වද� �ගලයක ��තකය�, මා ෙනත ��ණ
�� ප�රක, �� අ�� ��� එ� ම�දගා� බව
ෙ� වද� ෙමෙ� ගලා එ�නට ගත��
වසර ගණන�ම.

ෙමම ක�ය ඇ�ළ� ව�ෙ� භා�ෙ� ��ම ක� එක�ව වන 
“The Verticle Interrogation of Strangers” “ආග��ක��ෙ� 
�රෙ� ප්ර�නාව�ය” ටය. ඉ��යාව හා එංගල�තය යන 

ෙදරෙට�ම ෙවෙසන ත��යකෙ� ���� හා අ���� එ�ළ 
වද� �ත්ර බවට හැෙර�.

ස�මානයට පාත්ර � “How to Wash a Heart” කෘ�යද 
ඉ��යාව, අෙම�කාව, එංගල�තය යන රටව� �ෙන�ම 
��ර �ය අ���� ස��යක ප්ර�ඵලය� ෙලස භා� ද��. 
ෙ�ශ�මා සහ සංක්රම�ක ගැට� භා�ෙ� �යතම ෙ�මාව�. 
ෙමම කා�යට ��� ව�ෙ� ද, කලකට ඉහත ��, සංක්රම�ක 
�වළකෙ� ඡායා�පය� බව ඇය පවස�. අ�අඩං�වට 
ප� ��ම, ප�� �ර� ��ම, සංක්රම�කය� ආප� යැ�ෙ� 
එංගල�ත ��ය, ඉ��යාෙ� �� ජන ව�ගය�ට �� 
ෙකෙරන අක්ර�කතා වැ� ක�� ඇෙ� අවධානයට ල�ෙව�. 
මා� සාක�ඡාවක � එ� ප්ර�නයකට ���� ෙද��, භා� 
�යා ��ෙ� තම සා��ය, සා��ය ෙනාවන ��මාණය 
කර�න� බවය. ෙමය උ�ප්රාසා�මක ��ම� ෙලස ෙප�න ද 
එ� ක�කශ ෙ�ශපාල�ක ය�ෙපළ� ද ඇත.

1921 � ෙබංගාලෙ� වනා�තරයක � ෙසායා ග� ලැ� 
වෘකය� අතර ඇ� �� �� �ඩා ගැහැ� ළ�� ෙදෙදනා 
(ප�ව, ඔ�� කමලා සහ අමලා ය�ෙව� න� ෙක��) 
��බඳ �වත ෙලාව �රා පැ�ර �ෙ�ය. භා� ක��, ඇයෙ� 
Humanimal (��ස� - ම�) නමැ� �� කවට ෙ�මා කර 
ග�ෙ�, එම පැ�� සැබෑ �වත�. එම ද�ව� ෙදෙදනා නැවත 
��� සමාජයට ෙගන ‘���’ ��මට ය� ෙව�වට, වෘකය� 
අතරම හැෙද�නට හැ�ෙ� වරද� ෙ� �� භා� �මස�ෙ� 
ෙසාපහාසෙය�. හැම �ටම වාෙ� ��සා හා සමාජය ��දය 
ෙලස ප්ර�න ��ම භා� ක��ෙ� ක�ෙ� �වභාවය�.

ෙ� ඇයෙ� එම කෙව� උ�ටා ග� ෙකාටස�.
“මල වැ� ද�ව� තරබා�ය, �ඪය, අන�ය
ග්රහණයට ග� කල එද�ව�
ඔබට �� �ය, හැඩප� ගැ�� ඔ�� �ෙස�
ගැට කඩා හැර �රා,
අන��ව පනාෙව� �� “ඝන ෙවඬ�” �රා දම�නට

ෙපළපත හා ��� උ� දස�
අනවැ�ය මට නඟ�, එව� ප්රාථ�ක 

ප්ර�න
කමලා �ටා ෙගා�� උය� ප�ර 

ම��
ඈ ෙසා��ය සමඟ, �ව ය� හතර 

ගාෙත�
��නා �� සහ එ� ස��රය 

අත��
පැට�� ස�ත ���ජය ද�නට
��ස� ම� ��ත එයය

��ණ ෙලස ම ��ෙර� සැමත
��ර ඇ�ෙ� සාංකාවමය.”

වෘක ෙසාෙහා��ෙයා ඈත �� වන නගරය ෙදස �ම�ෙය� 
හා ��ෙය� බලා ���. සැබැ��ම නගරය, වනයට වඩා 
�යක� බව ���ය ඉ� කර�.

භා� ක�� �� Ban en Banliene (2015) නමැ� 
නවකතාවට ප��� �ෙ� 1979 � ල�ඩනෙ� හටග� ජා�වා� 
ෙකාලාහලවල� එයට මැ� � ��� සමැ� “බැ�” නමැ� පාස� 
���යකෙ� ෙ�දවාචකය�. ෙබාෙහා ෙදනා ෙමම කෘ�ය 
හැ���ෙ� ප්ර� - නවකතාව� (Anti – Novel) ෙලසය. ෙම�� 
ද භා� නගරය හා ��සා අ�අඩං�වට ෙගන ප්ර�න කර�. 
නගරෙ� ��යක � ��� ��ර� “ආහාරය�” (ෙගා�ර�) බවට 
ප�ව�ෙ� ෙකෙ�ද? සංක්රම�කයා හා �රවැ�යා අතර ගැ�ම 
ෙහා සබඳතාව (Guest – host Praxis) ය�� වර� භා�ෙ� 
���ෂණා��යට (‘හදව� ����ෙ�’ � ෙම�ම) ල� ෙව�.

භා� ක�� සා�� ෙනාවන තලයක �ඳ සා��ෙ� 
ෙයෙද�. ක��ට ��කර ෙනාවන ෙද�� ක� �ය�. එෙහ� 
භා� ප්රසා� අමතක ෙනාකළැ� ���යක බව �චාරකෙයා 
��ග��. � ලාං�ය සා�� සමාජයට ඇය හ��වා�ම පමා 
�වා වැ� යැ� හැෙ�. අපෙ� ක�ය ත�ෙ��වට භා� වැ� 
��ක� ���ය� ද ඇ�� කළ ��ය.

භා� ක��ෙ� ක� �� අවකාශයක ඇ ෙඳන, �ශාල, ���, 
ක� සහ ර� �� බ�ය. ෙකෙම� �ස� වන එම �� ෙනත �ත 
ෙ�දනාවට ප� කරව�. හද ��� කැ� කරව�. ඉ� ගැල� 
�වප� �ය හැ�ෙ� ප්ර��ධ ර�ක�නට පමණ�. භා�ෙ� ක� 
�ෙස� �ස නසන ඔ�වකැ� �ව හැ�ෙ� ද එෙහ��.

(ෙමම ��ය සඳහාම භා� ක��ෙ� ක� 2� �ංහලට 
ප�ව�තනය කළ �ෙ�ත්රා අ����න ���යට මහ�ෙ� 
කෘතඥ  ෙව�)

ක�ල �මාර කා�ංග

ඇ�තටම අ� �ඟ� ෙ� ගැන වැර�යට ෙ�ද 
�තා ෙගන ��ෙ� ෙටා�ස� මහ�තයා...” 

�යා ඇ�බ� මහ�තයා ඇ�ෙ� පාෙ� ඇ�ද ෙගන 
යන ගම�ය. ෙටා�ස� මහ�තයා හැ� බැ�ෙ�ය.

“ෙමාක� හ� ෙදය� ගැනද ඇ�බ� මහ�තයා 
�ය�ෙ�...?” �යා ෙටා�ස� මහ�තයා ඇ�ෙ�ය.

“ඔ� ෙටා�ස� මහ�තයා... යාපෙ� ගැන අ�ට 
�ෙන�ෙ� එකම ��හ� �තර� ෙ�... ඒ �ණාට 
ඒක ෙකා� තර� වැර�ද? �� බල�න ෙටා�ස� 
මහ�තයා අර යාපෙ� �දහස සමර� ද්ර�ඩ 
ත�ණ ත��ය�... ඒ වෙ�ම ඒ �දහ� සැම�ම 
සං�ධානය කර� යාපනය ��� සමාජ ෙ��ද්රයට� 
අෙ� ආචාරය �ද කර�න ඕනෑ...” �යා ඇ�බ� 
මහ�තයා �ෙ�ය. 

“ඒක ඇ�තටම හ� ඇ�බ� මහ�තයා... �� 
ඔය උ�ෙ� නැෙඟන�ර ද්ර�ඩ ෙ�ශපාලනඥෙයා 
ජනතාව �ළා කර ෙගන උ�ෙඝාෂණ කළාෙ�... අර 
එක ෙ�ශපා�ෙව� ��ෙ� අ� ජා�ක ෙකා�ය �� 
ග�ෙ� නෑ �යලා...” ෙටා�ස� මහ�තයා පාර 
අ�ෙ� �� බං�වක ඉඳ ග�ෙ�ය. 

“ඒක හ�ම �කාරය� ෙටා�ස� මහ�තයා... 
ඔය අද �ෙයන ජා�ක ෙකා�ය හැ�ව ක��ෙ� 
ෙපා�න�බල� රාමනාද� මහ�තය�, එ�.
නෙ�ස� මහ�තය�, �.�.ඡයා මහ�තය� 
��යාෙ�.  එෙහම හැෙමාම එක� ෙවලා හ�� 
ජා�ක ෙකා�ය අද ෙමාකද නරක �ෙ�. ෙ�වා 
ෙ� ෙ�ශපාලන �හක ක�... තම�ට ඡ�ෙද ග�න 
තම�ෙ�ම ජනතාව ෙගානාට අ�ද�න ෙ� ෙ�වා 
�ය�ෙ�...” �ය�� ඇ�බ� මහ�තයාද පෙස�� 
�ඳ ග�ෙ�ය. 

ඒ අතර උ�නැෙ� ෙකාෙ�ෙ� �ට එතැනට පා� 
�ෙ�ය. 

“අ� ��වා උ�නැෙ� යාපෙ�ට �යා ව�ද 
�යලා... අර ෙපළපා�වලට ස�බ�ධ ෙව�න...” 
�යා ෙටා�ස� මහ�තයා �නහෙස�� �ෙ�ය. 

“මට ෙවලාව� ��ෙ� නෑ ෙටා�ස� මහ�තයා... 
නැ�න� මං යනවා අර අ�� ��ධා�ථ මහ�තයා 
යාපනය ��� සමාජ ෙ��ද්රෙය� සං�ධානය 
කර� �දහ� සැම�මට... ඒකට ඇ�තටම අෙ� 
පැ�ෙත� හ� සාධාරණය� ඉ� �ෙ� නෑ �යල� 
මට න� �ෙත�ෙ�...” �යා උ�නැෙ� �ෙ�ය. 

“මට ෙ��ෙ� නෑ ඒක...” �යා ඇ�බ� 
මහ�තයා�, ෙටා�ස� මහ�තයා� එ� වරම 
�ෙවාය. 

“ඇ� ෙටා�ස� මහ�තයා... ඒක හ�ම 
ෙ��ඨ වැඩ� ෙ�... අෙ� ෙ� ජා�ක ෙකා�ය 
යටෙ� ���� �ලා අ��� �හ හත�හ� ෙ� 
රෙ� අ�කරණවල වැඩ කර� ��ෙ��වර� 
උ�නැෙ�ට�, �ම��ර� උ�නැෙ�ට� ෙ� සැෙ� 
අෙ� ජා�ක �දහ� �නය වහ ක�� ෙව�� එක 
ෙ� ��ෙ�... ෙ�වා ��� ෙදෙ� ෙ�ශපාලන වැඩ...” 
�යා උ�නැෙ� �ෙ�ය. 

“ඒක ෙනෙව� මං ඇ�ෙ� උ�නැෙ�... ෙමාක�ද 
අර සාධාරණය� �ෙ� නෑ ��ෙ�...?” �යා 
ෙටා�ස� මහ�තයා නැවත ඇ�ෙ�ය. 

“ආ... ඒකද? මට නං �ෙත�ෙ� එක ක��ය� 
අර තර� �ෙරාධය� ද�ව��, යාපෙ� �දහ� �නය 
සමර� ද්ර�ඩ ත�ණ ත��ය�ට�, ඒක සං�ධානය 
කර� යාපෙ� ��� සමාජ ෙ��ද්රයට�, අ�� 
��ධා�ථ උ�නැෙ�ට� අෙ� මා� හ� ව�නාකම� 
��ෙ� නෑෙ�... ඒක �ක� ෙපා� ප්රවෘ��ය� 
හැ�යට �ලා �කං ��යා... ඇ�තටම න� ඒ ත�ණ 
ත��ය�ට අ� �ට වඩා අෙ� ආචාරය ��නම�න 
ඕනෑ... ” �යා උ�නැෙ� �� හඬ�� �ෙ�ය. 

“ඒක නං ඇ�ත තම� ෙටා�ස�  මහ�තයා...” 
�යා උ�නැෙ� �ෙ�ය. “ඒක ෙ� ෙපා� ��� 
එකකට ල� කරන එක වැර��... ඒ ක�ඩායම අපට 
ෙප��ෙ� උ�ෙ� ජා�කවා�� ඉ�නවා �යලා 
ෙ�... එක පැ�ත�� ජා�වා�� ඉ�න අතෙ� 
එෙහම �� ��ස� හ� ජා�කවා�� හැ�යට ��ම 
ෙකා�චර ෙලා� ෙදය�ද? ඒ ��හට ප්ර���ෙ� 
�දහස සමර�න ඒ ත�ණ ත��ය�ට ��� 
අ�මානය - ෛධ�යය ගැන මම න� ��ම ෙවනවා... 
හ� න� ඒ ෙගා�ෙලා ෙකාළඹට ෙගන�ලා ෙහාඳ 
සංවාදය� - සාක�ඡාව� �ය�න ��ණා...” 

“උ�නැෙ� �යන එක න� හ�යටම ඇ�ත.... 
ඕක අෙ� සහ�වනය ගැන ප්ර�නය� ෙ�... අ� 
බල� ෙ� ඊෙ� ෙපෙ�� ප� කළා ෙ� අෙ� සාමය 
හා සහ�වන ක��ය�. සභාප�ලා. අ��ෂ 
ජනරා�ලා, අ�ෙ�ක අ��ෂ ජනරා�ලා...” 

“හැබෑට... මං ද�ෙන නෑෙ� එෙහම ප� ��ම� 
ගැන...” �යා ඇ�බ� මහ�තයා ��මෙය� �ෙ�ය. 

ෙටා�ස� මහ�තයා ‘ෙහා� ෙහා�’ ගා 
�නහ�ෙ�ය.

“ඒක ෙමාකද ඇ�බ� මහ�තයා... ප� �� ලබා� 
උද�යට ද�නලාෙ� �ෙය�ෙ�... ඒ අය �� 
වැඩ භාර අර ෙගන �ෙය�ෙ�... ඒ ගැන ඔය ඊෙ� 
ෙපෙ�� ප�තරවල� ��ෙ�...” 

“හ� ඉ��... ෙටා�ස� මහ�තයා �ය�ෙ� 
ෙමාක�ද? ඒ ෙගා�ෙලා ඒ තන��වලට ප� �ණාම 
ෙ� රෙ� සාමය සහ සහ�වනය ඇ� ෙවනවාද?” 
�යා උ�නැෙ� ඇ�ෙ�ය. 

“එෙහම ඇ�... ඇ� අර ��යෙ� කාෙල� 
සෑෙහන ස��ය� �යද� ෙක�වා සහ�වනය ඇ� 
කර�න... ඒෙ� ප්ර�ඵල තම� ඔය �ම��ර�ලා, 
��ෙ��වර�ලා... අද ෙමාකද කර�ෙ�... ෙ� රෙ� 
සාමයට - සහ�වනයට අ�ෙයාග කරනවා.. ෙ� රෙ� 
සාමා� ෙපා� ජනතාව ඒ අ�� ���ම� �යලා 
�ෙතනවා... ”

“ඒ ෙකාෙහාමද ���ම� ෙව�ෙ� ෙටා�ස� 
මහ�තයා..?” 

“නෑ.. ඉ�� ඔය ෙබා� වාචාල කතා වලට 
�ව�ලා සාමා� ජනතාව� ප්ර�චාර ද�ව�න 
�යා න� ෙමාකද ෙව�ෙ�... ඇ�ෙත�ම ෙ� 
රෙ� සාමා� ජනතාව ළඟ සාමය� �ෙයනවා... 
සහ�වනය� �ෙයනවා... ඒකෙ� උ�ෙර� - 
ද�ෙණ� ෙ��ෙ�... නැෙඟන�ර� එෙහම තම�...”

“හ� ඉ�� ෙටා�ස� මහ�තයා... අර ප� ෙව�� 
උද�ය ෙමාක�ද කර�න ඕනෑ...” �යා ඇ�බ� 
මහ�තයා ඇ�ෙ�ය. 

“ෙවන ��� ෙනෙව�... අර යාපෙ� ජා�ක 
�දහස සමර� ද්ර�ඩ ත�ණ ත��ෙයා, ඒ �තර� 
ෙනෙව� අ�� ��ධා�ථ මහ�තය�, එයාෙ� 
ක�ඩායෙම� සැබෑ මතය ෙ� රට �රා ම� කර�න 
ඕනෑ... ඒක තම� ෙ� ෙවලාෙ� ෙබ��වා��ට... 
ජා�වා��ට ෙද�න �ෙයන ෙහාඳම ���ර... බල� 
සාමය හා සහ�වනය ක��ය ෙමාකද කර�ෙ� 
�යලා...” �ය�� ෙටා�ස� මහ�තයා �ඳ ග� 
තැ�� නැ��ෙ�ය. 

බ��ල �. දයාර�න  

ඔෙහාම� ෙගෙවනවා �න    ආදරව�ත 

අන��ව පනාෙව� �� “ඝන ෙවඬ�” �රා දම�නට��� ෙම�ම තම�ටම ආෙ��ක ෙවන� ��මක ෙය�ය 
කෙ�ය. 

ගැට කඩා හැර �රා,
අන��ව පනාෙව� �� “ඝන ෙවඬ�” �රා දම�නටකෙ�ය. අන��ව පනාෙව� �� “ඝන ෙවඬ�” �රා දම�නට

��� වග ���සන
භා�ෙ� ක� සැත

ෙජ� ගා උඩට උ�සා ��            ෙකා�ෙ�
ෙඩ�මට හැඩ� පැ�තක � ��     අ�ෙ� 
ම� සර �ය වැ�ණා වාෙග�          උ�ෙ�
��ෙ� ��� මැ� එක දවෙස�      ව� ෙ� 

බැ�ෙ� ��ම ද�ෙන� ෙන� සර       �ෙ� 
ෂා�� වෙග� ඇ� ෙවන ෙමානවද    ආෙ�
�ත �� වැ�ණ පාරට �� නැ�         �ෙ�
පැනලා ආෙව ඉහළම තැන�ය            ගාෙ� 

ෙ�ෙළා� මහ� ය�ත� ගතෙවන       �ට�
එෙක� අතට � තෙවෙක� බඩට�          �
අත� කට� �ර කරෙගන ෙගටම        වැ�
උ�නා  කර ග�ත ක�ෙමට සාප        ෙනා�

ඇඳෙගන ජැ��යට උදෙයම �ට      ෙවනවා
රට සැ�� �වඳ මග �ගටම       පැ�ෙරනවා
මං පැට�� එ�ක තව ෙග�       �ර ෙවනවා 
උ�� ���ලා වාෙ�                   ඉ�ෙලනවා

�ක �ක වැ� �ණා එනෙකාට               � �ම
වැ���ෙය�� ඇෙහනව �� ��         ගෑම
ෙමානවා න�� ෙවනස�ම�              ඉ�රාම
ඇහැ ගහෙගන ��ෙය ��ව�   ෙනා�යාම

ආවා නව� මාෙ� � හතර                      �ෙ�
උදෙයම නාෙගනය හැඩ � �ට�         �ෙ�
ෙනාෙපෙනන ෙල�� ප�ෙස� යන �ට�   අෙ�
ෂ�ෙලා� ෙහා�� වාෙ� මට මාව  �ෙ�

බැ�සා ට�ෙම ෆැ�ට� කඩය�          ගාවා
ඇ�ළට ��� ෙමාන ෙමානවද ෙගන  ආවා
ත� ර� ෙරාස ෙපා�ෙ� ඇ� ෙදක       ගාවා
මම ��ලරෙ� ෙකළවරටම                   �වා

අත �� කලා ග�තා ටැ��ය�           එයා
ඒ යන අතට ඒ ප�ෙසම මම�             �යා
�� � ද�� අත ෙමාන ෙමානවාද  ෙසායා
මග � නැඟ� එ�යෙග කර වෙ�       �යා

�� �යා ���ම� ගහ�                     තැන
බැ�සා ෙජා�වම �ත� පටල              ෙගන
��ෙ� ඇ�තම� ගැ�නා වාෙග             උණ
ගැ� ගැ� පැ�ෙන ද��ය ෙදක�ලට  ෙගන 

අ�මප බල�නට ව�නව ඒ                  �ණ
ඇ� ෙදක නළල උඩ ය� පහළට        ෙ�න
අතටම අ�ෙවලා තව ෙමානවද           ඕන
ඇ�ණා ද� ඇ�ෙද හඬ සට සට          ගාන 

��යා න� සා� සා�ත                වැල�ට��
ෙ� වෙග එ�� හට අ�මප ගහ�          ප��
අරෙගන ම� කළඹ ��ෙ� පහර           එ��
එෙහ ෙමෙහ පැ�ෙන ෙබා��කා වාෙග  ව�� 

"පාගා අහවර� �� ප�                  එ�ප�ත 
පලයං ඕන ම�ලක ෙනාදමා            ෙමා�ත
�යනව න� ��නට ඕනෑ                     ද�ත"
ඔෙහාම� ෙගෙවනවා �න        "ආදරව�ත"

��� ජයෙ�කර 
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ගා”ල —”කෙ“ ය”කල”ල, 
“ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 
177D, ය”කල”ල නැෙගන“ර 
ාම “ලධා“ වසෙ’ හබව, 
ඉග—•ව, ය”කල”ල  ”නෙ“ 
පං— ’” දහනායක  වන 
මාෙ” 2082 ගා”ල ෙකා”ඨාසෙ“ 
යාපං— උ“පැ”න සහ“කෙ“ 
යා ඇ’ෙ’ ’පාල දහනායක 
ය. ’නට භා”තා කරන නම 
’” දහනායක ඒ බැ”” මා “” 
ඉ’යට’ ’” දහනායක ෙලස  
භා”තා කරන බවට  ලංකා 
ජනරජයට’, මහජනතාවට’ 
ෙම”” ’•’ ෙද“.

“’–ධ ”•ම 
සමාගෙම“ නම - ”ෙලබ” ඊ එ’ එ— ෙහ”ං”—   
  (––ග•ක) සමාගම
සමාගෙම“ •යාප”ං— අංකය - • 00232154
සංථාපනය කරන ලද ”නය - 2020 ෙදසැ’බ• මස 22
•යාප”ං— කායාලෙ •නය - අංක 142 ඒ/4, පහළ කරගහ”ණ පාර, කඩවත. 
                                             අ–”ෂ ම–ඩලෙ “යමය ප’”

“’–ධ ”•ම
සමාගෙම“ නම - ස”බ•ෙජ (–ගක) සමාගම
සමාගෙම“ •යාප”ං— අංකය  :  • 00225393
සංථාපනය කරන ලද ”නය  :  2020 අෙග–—“ 03
•යාප”ං— කායාලෙ •නය  :  අංක 1/1ඒ, පහළ ඉ•”ෙගාඩ. 

අ–”ෂ මඩලෙ“ යමය ප’

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය

මහාමා•ග අමා“ාංශය

ද“ණ අ“ෙ“” මා•ගෙ“ වැපැ”න ’ට බෙගම දවා වන ෙකාටෙ 
නඩ“ කට–“ ෙව•ෙව” ක’ක” සැප•ම සඳහා “ල ගණ” කැඳ•ම 

01.  මා•ග සංව•ධන අ“කා’ෙ “සපාදන ක“ෙ“ සභාප“ ”’, මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය ෙව•ෙව ද”“ණ අ“ෙ“” මා•ග 
ෙකාටෙ— පහත ’”ෙවන ”ාපෘ“ය සඳහා ෙය–”තා•ණ ”””කල’ ලං”ක”වෙග ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ෙකා”–ා අංකය ”ාපෘ“ෙ“ නම එ ”නකට 
ක’ක” “මාණය

ෙකා”–ා කාලය 
(මාස)

“” ක’ක” ”න 
“මාණය

ලං” 
ආරෂණය 

(”.)
RDA/EOM&M/
GOSL/SP/
MNT/2020/33

ද”“ණ අ“ෙ“” මා•ගෙ 
වැ•පැන ’ට බෙගම 
ද”වා වන ෙකාටෙ— නඩ’“ 
කට–“ සඳහා කක”ව 
ෙකා–ා’ පදනම මත 
සැප•ම.

60 12 18,000 400,000.00

02. මා•ග සංව•ධන අ“කා’ෙ අ.මා.ෙම.න හා ක ඒකකය “යා’මක “ෙය–“තායතනය ෙ“.
03. ලං” කැඳ•ම ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ ප“පා“යට අ•ව ’”කර• ලැෙ•.
04.  ෙකා–ා’ “—නය සඳහා ලං”ක”ව, ෙ හා සමාන ධා’තාවය• –’ කක” සැප–ම ””බඳ පළ–”ද “—ම ”””කම” ෙ— 

සැලෙ”.
05. ලං” අවස කරන ”න ’ට කැලැඩ• ”න 91 ” (2021.06.16) ද”වා ලං”ව වලං• ”ය –“ය.
06.  ලං”, ඉහත ව•ෙව“ ’”ෙවන ව“නාක“ –’ ලං” ආර”ෂණය• සම”ත ”ය –“ය. (2021.07.14 ”න ද”වා වලං• ”ය 

–“ය) වලං• ලං” ආර”ෂණය• සම”ත ෙනාවන ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.
07. ලං”ක” ”’ ලං” •ය•ය”• වලට අය’ සෑම ”වකම අ’ස ෙයා— කා•යා–ය ““ව තැ–ය –“ය.
08.  •ව ලං” –—•ම 2021.03.08 වන ”න ෙප.ව. 11.00 පැයට කහටගහෙ’න, ව”ගම, බ–ඩාරගම දරන —ථානෙ ”““ මා•ග 

සංව•ධන අ“කා’යට අය’ "අ“ෙ” මා•ග ෙමෙහ–’, නඩ“ හා කළමනාකරණ ඒකකෙ“ “ස’පාදන අංශ කා•යාලෙ““ 
පැවැෙ".

09.  ෙ සඳහා උන”ව” ද”වන ලං”ක”ව හට ’ංහල භාෂාෙව සක— කරන ලද අංගස•ණ ලං” •”ෙ”ඛන ක”ටලය”, 
ආප” ෙනාෙගව• ලබන ”. 6,000.00 + 480.00 (VAT) ගා—“ව” “ද• ෙග•ෙම කහටගහෙ’න, ව”ගම, බ–ඩාරගම 
දරන —ථාෙන ”““ මා•ග සංව•ධන අ“කා’යට අය’ "අ“ෙ” මා•ග ෙමෙහ–’, නඩ“ හා කළමනාකරණ ඒකකෙ“ 
අෂ කා•යාලය" ෙවත •”ත අය”පත” ඉ”’ප’ •“ෙම අන“”ව 2021.02.16 ”න ’ට 2021.03.16 ”න ද”වා ෙප.ව. 9.00 
පැය ’ට ප.ව. 2.45 පැය කාලය “ළ ලබාගත හැ•ය. 1987 අංක 03 දරන ෙපා” කා–ා’ පනත “කාරව, ඒජත / “ෙය–“තවරයා 
සහ ෙටඩරෙ සා•ථක ජය’ාහක” සමාග ෙර“—’ා• ෙදපා•තෙ“ෙව“ •යා”ං— ”ය –“ය. 2021.03.17 වන ”න                    
ප.ව. 2.00 ට ලං” භාර ගැ”ම අවස ෙ“.

10.  ““ තබන ලද ලං” ”ටප’ ෙදක• –”තව 2021.03.17 වන ”න ප. ව. 02.00 ට ෙපර සභාප“, මා•ග සංව•ධන අ“කා’ෙ 
“සපාදන ක“ව, මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය, 01 වන මහල, මඟනැ•ම මහමැ”ර, ෙනා. 216, ෙඩ’” ෙකා•බෑක—ව මාවත, 
ෙකා—ව’ත. බ’තර“”ල යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල ෙහ– අ“ ෙගන”’ භාර”ය –“ය. ලං”ප’ බහා— •”කවරෙ 
වපස ඉහළ ෙකළවෙර“ "ද“ණ අ“ෙ” මා•ගෙ“ වැපැ”න ’ට බ–ෙ–ගම දවා වන ෙකාටෙ— නඩ“ කට–“ සඳහා 
ක’ක”ව” ෙකා”–ා පදනම මත සැප•ම" ය•ෙව සඳහ කළ –“ය.

11.  මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය, 01 වන මහල, මඟනැ•ම මහමැ”ර, ෙනා. 216, ෙඩ’” ෙකා•බෑක—ව මාවත, ෙකා—ව’ත, බ’තර“”ල 
දරන —ථානෙ ”““ අ–”ෂ ජනරා” කා•යාලෙ“ ලං” භාරගැ”ම අවස — වහාම එ– ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. ලං”ක”වට 
ෙහ– ඔ–ෙ” බලල’ “ෙය–“ත”ට එම අව—ථාවට සහභා“ ”ය හැක.

12. වැ• ”—තර සඳහා ”රකථන අංක :
  ඉං“ෙ” (නඩ’“ - අ.මා.ෙම.න. හා ක ඒකකය), මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය, ”.ක. 011-3047806

සභාප“,
මා•ග සංව•ධන අ“කා’ෙ“ “ස’පාදන ක“•ව,
මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය,
01 වන මහල, මඟනැ•ම මහමැ”ර, ෙනා. 216, ෙඩ”’” ෙකා•බෑක—ව මාවත,
ෙකාවත, බතර“”ල.

ලං” කැඳ•ම සැප–’ක”ව •යාප”ං— “ම - 2021

ෙමම ආයතනය හා ෙමම ආයතනය යටෙ’ පාලනය වන ෙබා–”ල මම ළය —•’සාගාරය, ගපහ 
ළය —•’සාගාරය, ජා“ක වැසර ජා“ක යෙර–ග රසායනාගාරය සඳහා පහත සඳහ භා–ඩ හා 
ෙවා ලබාගැ”ම සඳහා සැප–ක”ව යාප”ං— •“ම 2021.02.16 ’ට 2021.03.09 ”න ද”වා 
අය”ප’ කැඳව• ලැෙ•.

01.  ස—•ණ කරන ලද අය”ප’ බහා එවන කවරෙය් වපස ඉහළ ෙකළවෙ• "සැප–’ක”ව 
•යාප”ං— “ම 2021" ය•ෙව පැහැ”ව සටහ කර යාප”ං— තැපෑෙල එ”ය –“ය.

02.  යාප”ං— •“ෙ ගා“ව එ” අ”තමය” සඳහා ””ය” 500.00 (ආප” ෙනාෙගවන) වන 
අතර, ස“ෙ“ ”නවල ෙපරව” 9.00 ’ට පව” 3.00 ද”වා ෙමම ආයතනෙ“ ගණකා“කා“ 
ෙවත ෙග”ය හැ•ය. ෙමම ආයතනෙය ලබාෙගන ස—•ණ කරග’ ඔබෙ” අය”ප–ය, 
“ද” ෙගවා ලබාගනා ලද ’’”පත සමග 2021.03.10 ”න පව” 3.00 ෙපර යාප”ං— 
තැපෑෙල ෙහ– අ“ ෙගන”’ භාර”ය හැ•ය. “ද” ඇන– භාරග• ෙනාලැෙ•.

03. “ය“ත ”නට ප”ව ලැෙබන අය”ප’ භාාරග• ෙනාලැෙ•.

භාඩ සැප•ම
 01. කා•යාල ””” (ප’ගණක, ””” ඇ“”ව)
 02. ගෘහ භා–ඩ (–, වාෙ, ෆ”බ•)
 03. ’ය—ම ව•ග වල සබ, ෙස–දන ——, වාහන ෙ“මට ගනා ”යර
 04. “ලා“” භාජන (ෙය–ග” ෙක–“ප)
 05.  ”” උපකරණ - —තකරණ, වා–ස”කරණ, ”” පංකා “–• ල”” සහ අමතර 

ෙකාට
 06. රසායනාගාර උපකරණ සහ ෛව– උපකරණ
 07. වාහන සඳහා ටය•, “–• සහ බැට’
 08. ’ය—ම “”ණ කට–“ (අ’ප—කා, බැන•, ෙප–ට•, නාම–ව”)
 09.  ප’ගණක ය–, ඡායා ”ටප’ ය–, ෆැ” ය–, “”ණ ය–, එක“ •“ෙ ය– 

හා අමතර ෙකාට
ෙවා සැප•ම
 01. වා– ස”කරණ, —තකරණ අ—’වැ•යා හා නඩ’“ කට–“
 02. වාහන අ—’වැ•යා කට–“
 03. ප’ගණක ය–, “”ණ ය– අ—’වැ•යා හා නඩ’“ කට–“
 04. රසායනාගාර උපකරණ සහ ෛව– උපකරණ අ—’වැ•යා හා නඩ’“ කට–“
 05. ”” අ—’වැ•යා හා නඩ’“ කට–“ 
 06. – හා වාෙ ගෘහ භා–ඩ අ—’වැ•යා කට–“ (—ෂ වැඩ ඇ“”ව)
 07. ෙගාඩනැ“ ඉ”•“ හා නඩ’“ කට–“ (“ 06, “ 07, “ 08, “ 09)
 08. ”” ජනක ය–ය නඩ’“ හා ෙවා •“ම (Cummins Diesel 150 KVA) 
 09. ෙක“ ආහාර, —ම ව•ග සහ ”“ ආහාර පා•ස”

ෙකාෙ– :
 01.  යාප”ං— සැප•ක”වෙග බා“රව ද ෙටඩ• කැඳ• ෙ අ”“ය ෙමම ආයතනය 

ස“ය.
 02.  සැප–ක”ව වශෙය යාප”ං— වන අය තම ”””ක තහ–” •“ම සඳහා ”ත 

සා”“ (යාප”ං— •“ෙ සහ“ක ඇ“”ව) ඉ”’ප’ •“ම අව“ ෙ“.
 03.  වසරක කාලය” සඳහා සැප–ක”ව යාප”ං— කරන අතර එය ආරභ වෙ 

2021.03.12 ”න ’ටය.

අ–”ෂ,
යෙර–ග ම•දන හා ළයෙර–ග ””බඳ ජා“ක වැඩසටහන,
මහජන ෙසෟ“ සං–•ණය (4 වන මහල),
අංක 555/5, ඇ””“ගල මාවත, නාරාෙ’”ට.
”රකථන අංක - 0112368274

යෙර–ග ම•දන හා ළයෙර–ග ””බඳ 
ජා“ක වැඩසටහන

“ස’පාදන ”•ම
ස’’ව “පාදන හා ෙසෟ ෙදපා•තෙ’”“ව

ඌව පළාත
ඌව පළා’ ස’’ව “පාදන හා ෙසෟ ෙදපා•තෙ’”“ව 
සඳහා අව“ ප’ ඖෂධ ව•ග ව•ෂය  –රා ෙදපා•තෙ’”“ව 
ෙවත “වාහනය කර සැපම සඳහා ජා“ක තරඟකා’’ව ලං 
කැඳ•ෙ’ ”මය යටෙ’ ලං කැඳව• ලැෙ•.
ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ අව“තාවය අ•ව 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.
ලං ඉ”’ප’ •“ෙ’“ ඔබ ආයතනෙ“ •යාප”ං— සහ“කෙ“ 
”ටපත” ද VAT •යාප”ං— සහ“කෙ“ ”ටපත” හා ලං 
ඉ”’ප’ කරන ප’ ඖෂධ ස’බ”ධෙය” “““ය සනාථ •“ම 
සඳහා VDCA “ •යාප”ං— සහ“කෙ“ ”ටපත” ද ඇ“—ය 
–“ය. තව ද, ’ය—ම ප’ ඖෂධ සඳහා ක” ඉ—’ •ෙ’ කාලය 
“ල“ ග”නා ”නෙ“ ’ට අවම වශෙය” වසර ෙදක” ව’ ”ය 
–“ය.
“ල ගණ” ඉ”’ප’ •“මට අෙප්”ෂා කර• ලබන ආයතන 
ෙහ ––ගලය” ”’” පහත සඳහ” •”නයට •”ත ඉ”–ම” 
ඉ”’ප’ •“ෙම” හා “ද•” ”. 3,000.00 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 2021.02.16 ’ට 2021.03.08 ද”වා 
”නය”“ රාජකා“ ෙ“ලාව “ළ ෙප.ව. 9.30 ’ ප.ව. 3.00 අතර 
කාලෙ“ අ—ළ ලං ෙ”ඛන ලබාගත හැ•ය.
•” කවරෙ“ ව’ පස ඉහළ ෙකළවෙ• "සව “’පාදන 
හා ෙසෟ“ ෙදපාතෙ’”“ව සඳහා අව“ ප’ ඖෂධ වග 
ෙව•ෙව” “ල ගණ” ඉ”’ප •“ම" ය•ෙව” සඳහ” කළ 
–“ය.
2021.03.08 ”න ප. ව. 2.00 ට ලංප’ ”වෘත •“මට “ය“ත 
අතර, එ් සඳහා ඔබට ෙහ ඔබෙ” බලයල’ “ෙය“තෙය—ට 
සහභා“ ”ය හැ•ය.
ඉහත සැප’ ස’බ”ධෙය” සැප–’ක” ”’” ෙමම 
ෙදපා•තෙ’”“ව සමග “”මකට එළ“ය –“ අතර, 
ෙතරාග’ සැප–’ක”ව” ”’” ෙකා”–ා’ ව“නාක“” 
10% ක බැං— ඇපකරය” (On demand bank guarantee)  
“ය“ත ආකෘ“ ප’” ඉ”’ප’ කළ –“ය.
ඉහත කර“ ස’බ”ධව ය’ ”ම“ම” •“මට අව“ ෙ“ න’ 
පහත න’ සඳහ” “ලධා“ ස’බ”ධ කර ගත හැ•ය. 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”ද,
පළා’ අ”ෂ (ඌව),
සභාප“ - “ස’පාදන ක“ව,
ස’’ව “’පාදන හා ෙසෟ“ ෙදපා•තෙ’”“ව.
”.ක. 055-2222698
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26 l 2021 පෙබරවාරි 16 අඟහරුවාදා දැන්වීම් 

ම–ම පළාත - 1 

”• පා’ෙභ“ක””ට අනඝ සැප–ම” හා ෙ—වාව” ලබාෙ අර“ණ ස–රා ග• ව—,  ලංකා ”•බල ම–ඩලය පහත සඳහ” “ෙ–ශවල ”• ප–ධ“ෙ“ නඩ’“,  –න”’ථාපන ෙහ තැ” කට–“ •“මට 
අදහ— කර”. ෙ “සාෙව”,  එම “ෙ–ශවල ”•බල සැප–ම,  පහත ද”වා ඇ“ ”නය” “ / ෙ“ලාව” “ තාවකා•කව අ’“••මට ’ෙ“. ෙ “සා ”• පා’ෙභ“ක””ට ’වන අපහ”තාවයට අපෙ” 
කණගා•ව “කාශ කරන අතරම,  සැල” කරන ලද වැඩ අවස”  වහාම නැවත ”• සැප–ම යථා ත’’වයට ප’ •“මට ලංකා ”•බල ම–ඩලය ”’” ”යවර ග• ලැෙ•. 

පළාත : ම–ම පළාත - 01

—–ඩසාෙ” ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

”’බර පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.18 ෙප.ව. ප.ව.13.00 ’ට15: 00 ප.ව. 
ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : පෙකැෙ හ“— කඳ–ර, ජනස”ගම-ii, පෙකැෙ 
ෙසයා ”ාපෘය i, පෙකැෙ ෙසයා ”ාපෘය ii, “” ලෑ”” ෙර’ඩ”, සාසා “වාස 
ෙයජනා ”මය, කා•“ක කළමනාකරණ සංව•ධන හා –““ ආයතනය, මා•” ෂ•” ඇඟ— 
කහල, ජා“”තර ෙබෟ–ධ ම–ථානය, පෙකැෙ ගමානය, ල”ෙස”පාය හ“’ කඳ–ර, 
ෙටෙකා - —–ඩසාෙ, ජනස”ගම, පළා’ සභා කා•යාලය, ෙජ“කා කලා “ෙ”තනය, 
රණස”ගම පාර

2021.02.17 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : මාෙ•’යතැ”න i(ෙපා එක“ •“ෙ ම–ථානය), 
””ෙට’යා ”” (ෙ’ලෑ””), A.R.M  –ඩ•, අඹගහල”ද, අඹගහල”ද ගමැ–ද, 
—•”ක“ර - i, —•”ක“ර  පය පාර, දනන”දන – ෙමල, ෙසනර’ෙවල, ““ෙමඩ, 
““ෙමඩ පරකැටෙවල, රජවැල ෙහ•”, මාෙ•’යතැ”න - ii, රජවැල ෙගා—, 
ෙගා— ”ල•, මාෙ•’යතැ”න කා•යාලය 

2021.02.19 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : මහෙම“නා අස–ව, මහව’ත-i, මහව’ත-ii

2021.02.25 ෙප.ව. 08.30 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ස”මැ– රජවැල (අ—’ව’ත), ”ගන - ලං.”.ම. “ල“වාස

2021.02.21 ෙප.ව. 09.00 ’ට 15: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : කලා–රය, ගම—ව ව’ත, අරංගල හ””ය, ජල සැප–ම 
න’තරෙපාත, ය”ගහ”“ය, ය”ගහ”“ය පාර නව,  ’’මව’ත, බාබරා ව’ත

හසලක පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.22 ෙප.ව. 08.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : 34 ගෙව’ත රබ•ව’ත, 33 ඇල - ගෙයාය ජල 
”ාපෘය, ර•ෙ”ඇල 29 ඇල  ෙයජනා ”මය, 2 වන සැත– ක“ව, ක–ව’ත, ක–ව’ත 25 
ඇල, හඳගනාව ’ා”ය ”” ෙයජනා ”මය,  5 වන සැත– ක“ව, උඩයාගල, 6 ෙව“ සැත– 
ක“ව (අඹගහපැලැස), ““ෙ“ 12 ඇල, 7 ෙව“ සැත– ක“ව (අඹගහපැලැස), තණෙකා•ව, 
ෙකාෙලා”යාය, මහවැ ෙපාපාගාරය  ර”ෙද“ගල, මහවැ ෙගාඩනැ“  “ෙ–ශය ර”ෙද“ගල, 
N.C.C කඳ–ර  ර”ටැෙ”, ලං.”.ම.  කඳ–ර  ර”ටැෙ”, බැ“ය, 9 ෙව“ සැත– ක“ව 
අඹගහපැලැස, නව උඩ”බර හාෙමල , ර”ෙද“ගල ඩෑ ෙපෙදස

2021.02.19 ෙප.ව. 08.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙබම”ව  රණ”” මාවත, •””ෙපාත, •””ෙපාත හා ෙමල

2021.02.24 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙ–ව“’ය, ෙ–ව“’ය එෙගාඩගම, අෙ•නායක ග ෙමල, 
ෙබගවැව අංක 02 ෙයජනා ”මය, ද“’ ගෙමල - •”ෙවල යාය, •”ෙවලයාය ෙයජනා 
”මය, මගමන, මාරක

2021.02.18 ෙප.ව. 08.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : වරාෙගාල, හසලක නගරය, • අෙල” ම–ඩලය, ”“–ා 
ඇඟ—, ර’නැල දඹවැෙගාල, මහඅවැ–”ම, කා•“ක ”—ලය - හසලක, 2 ඇල, හසලක 
ඇෙ’න , එළ•වාව’ත, –නපැලැස, ෙතර”“ය ඉ—ක, ෙතර”“ය වැගහවා•ය, 4 ඇල, 
5 ඇල ෙයජනා ”මය, 7 ඇල ෙයජනා ”මය, – ”යද’ මාවත, 8 ඇල ෙයජනා ”මය, 10 
ඇල උප’ගම, දෙ””“ය ප”සල පාර, ——ගලයාය මහයාය උ“ර, 12 ඇල ග ෙ– යාය, 14 
ඇල අඹෙගාල, 17 ඇල, ”යෙබ”මඋඩ’තව  ෙයජනා ”මය, උඩ’තව ෙන”වල, ”ගහමඩ, 
ප“ණ–ර“ාථ“ක පාසල අසළ, ප“ණ–ර ෙගා”ගමානය සහ ක”ෙ–යාය, ප““–ර 
ෙකාල”“ය ෙයජනා ”මය - අ”යර 11, උඩෙවල, 25 ඇල ••ල ඇල, ඉහල ••ල ඇල, 
ක”ෙ–—•ර  “—යාකැ“ය, දඹගහෙවල, බරව•ධන ඔය -”ෙගාල, ”ෙගාල, “••වගම, 
’හැ“ගම, ෙකාෙලා”ෙගාඩ (ප—ෙගාල), ”ෙයාය, ”ෙයායගෙ” යාය, ෙකාෙලා”ෙගාඩ 
නගරය, 32 ඇල , 32 ඇල - ෙකාටය, 34 ඇල, ඇඳගලයාය

2021.02.18 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙ–ව“’ය, ෙ–ව“’ය එෙගාඩගම, අෙ•නායක ග ෙමල, 
ෙබගවැව අංක 02 ෙයජනා ”මය, ද“’ ගෙමල - •”ෙවල යාය, •”ෙවලයාය ෙයජනා 
”මය, මගමන, මාරක

උඩ”’බර පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.16 ෙප.ව. 08.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : මැදමහ•වර ෙරහල, ෙ—ඩෙගාල, වැවතැ”න රජවැල, 
මැදමහ•වර, තැ”නල”ද, අඹාෙ, ෙකමල”“ය –ව”ගහ”ෙවල, –ෙගාෙහාව, ෙක” 
ෙකාල“ය, මැදමහ•වර  RBS, බඹරබැ–ද, ”•”ල, ෙ“ඩ”ව, මැ“ෙද“ය, ෛවතලාව ව’ත, ආ” 
ෙල–ච“ හ”ෙ”ා පව• ”ාපෘය, ෙබ“ෙ• , ෙටෙකා “”න“’ය, ර•”ෙපාත මාංෙගාඩ, 
“”න“’ය, නවදගල –, නවදගල –”ට”, වැටෙ”ෙද“ය ක”ෙ–ව’ත, මා” ෂ•”, 
•ෙ”තැ”න, ෙක–ගම, ”“ෙගාඩ (උඩ”බර), •’ප””ය ර•”වැල

2021.02.17 ෙප.ව. 08.30 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : මැ”වක ගංෙගාඩ, ක””තැ”න, මහෙවල, උඩ”ටවල, පෙල 
”ටවල, හ–ක”ද, ෙ–වහ””ය, මැ“වලතැ”න, කලග“ව, ගල”ටගම “•ව”ග“ව, ම—ගල, 
එයා• ෙට  —”ණ ගල”ටමඩ - ම—ගල, නව ම—ගල, කලවල, උඩ”බර - කලවැල

2021.02.19 ෙප.ව. 08.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : C.T.C උඩ”බර , ත““යාන, ෙපා“”“ය - 1, ඔයතැ”න 
ෙපා“”“ය, ඉ—”තැ”න, ප”ෙපාල 

2021.02.23 ෙප.ව. 08.30 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : මැ”වක ගංෙගාඩ, ක””තැ”න, මහෙවල, උඩ”ටවල, පෙල 
”ටවල, හ–ක”ද, ෙ–වහ””ය, මැ“වලතැ”න, කලග“ව, ගල”ටගම “•ව”ග“ව, ම—ගල, 
එයා• ෙට  —”ණ ගල”ටමඩ - ම—ගල, නව ම—ගල, කලවල, උඩ”බර - කලවැල

කර•ය–ද පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.16 ෙප.ව. 08.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන :  උඩෙවල, ප“”ෙගාල බංගලාව, ප“”ෙගාල ගම, වෑගල 
- i, වෑගල ක–ෙ’න - ii

ක•ග—ෙතාට ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

අරණ පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.16 ෙප.ව. 08.30’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : රණවන  ග වැඩපල, අරෙ”ෙපාළ, මාව“ෙපාළ(9 වන 
සැත– ක“ව)

මෙඩාකැෙ පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.20 ෙප.ව. 09.00’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : උන”ගල (මෙඩාකැෙ),  ම–”” “”න“’ය ගවතැ”න,  
උන”ගල ෙ’ කහල,  මෙඩාකැෙ බසා•, අර’තන නව - 1, අර’තන ෙපාපාගාරය, 
අර’තන(පාසල), අර’තන නව - 2, බැ–ෙ–ගම ෙ’ කහල, අය–ද ක•ගහ“ල, ෙ’ලෑ”” 
ෙකාල“ය, හාතෙ ඉහල ෙකාටස,  හාතෙ ෙ’ කහල,  හාතෙ ඉහල ෙකාටස (ෙකාල“), 
ර”ෂාව ෙ’ කහල,  ෙමාරෙහල,  ප””ල,  ප””ල අංගමන ග”“ල ව’ත,  අ“පලාබැ–ද,  
ෙප”•”” (—”ඩ”මා) ගාම””, ග”“ල, ”ටවල හ””ය, අ”ගමන, ග”“ල ෙ’ 
කහල

ව’ෙ’ගම පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.20 ෙප.ව. 09.00’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ම”කා“ගම, උ“ෙගාඩ, උ“ෙගාඩ ක•මා”ත–රය

2021.02.19 ෙප.ව. 09.00’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : “”ගඟ බසා•,  හාගල ව’ත,  තවල”තැ”න,  හාගල ෙ’  
කහල,  තවල”තැ”න ර’න“’ව’ත,  ෙලබන” ෙ’ කහල,  ෙගමෙ• පහල ෙකාල“ය,  
ෙගමරය

මහ•වර ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

මහවර පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.18 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ය“වාවල , මහජන බැං—ව - ක•ගෙතාට

2021.02.24 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ය“වාවල , මහජන බැං—ව - ක•ගෙතාට

මාතෙ” ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

පෙලෙපාළ පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.23 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙමාරගහමඩ, ෙද•දව’ත, හත“නගල ව’ත ෙමාරගහමඩ, 
හත“නගාල, ESCPS අ”ක”ද (––) සමාගම, හ”රා ෆා අ”ක”ද

2021.02.20 ෙප.ව. 08.30 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : එ•බාවල “““’ය, අ—’ගම මන”ව’ත, කබලෙගායාය

2021.02.23 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : අලෙකාළගම නව, අඹ”ෙපාල, ඉඩගම

2021.02.16 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : අලෙකාළගම නව, අඹ”ෙපාල, ඉඩගම

2021.02.18 ෙප.ව. 09.30 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ඇ“පලාව

2021.02.18 ෙප.ව. 08.30 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ගව——•ර වවල, ෙප”ස”ෙප තවාන- ක–—පැලැල, 
ක–—පැලැල, ඊඑ“ඒඑ ””ගල, –ව””“ය ජල ෙපාපාගාරය, හ–ගහල”ද - අ”ක”ද, 
“•රාන •’ ෙගා”ෙපාළ, මාතෙ - උ“ර, මාතෙ - උ“ර-11 ෙයජනා ”මය, ”•ග“ව, ඕ” 
ෙ• - මඩවල උපත, ”•ග“ව “ාථ“ක පාසල, ෙමාරගහමඩ, ෙද•දව’ත, හත“නගල ව’ත 
ෙමාරගහමඩ, හත“නගාල, ESCPS අ”ක”ද (––) සමාගම, හ”රා ෆා අ”ක”ද, අ”ක”දනව

ෙරගම පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.16 ෙප.ව. 08.30 ’ට17: 00ප.ව.ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : •–ල, ක”ෙනාක හ””ය, උඩෙ“රගම

2021.02.20 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : උ—ෙවල නගරය, තවල”ෙකාය, උ—ෙවලව’ත

2021.02.18 ෙප.ව. 08.30 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : අලෙකාලමඩ, අලෙකාලමඩ (ආන”ද ෙවෙළඳසල අසළ), 
ග”සරෙපාල ”ටක”ද, ෙකාවාන, ෙකාවාන ද—ණ, ෙබගබර, 

මාතෙ පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.25 ෙප.ව. 08.30 ’ට17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : කන”ග“ව - i,   කන”ග“ව - ii

2021.02.20 ෙප.ව. 09.00 ’ට17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : උ—ෙවලව’ත, තවල”ෙකාය, උ—ෙවලව’ත

2021.02.18 ප.ව.13.00 ’ට17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ස–මගම, බ–ඩාරෙපාල ෙ’ ක•මා”ත ශාලාව, 
ක”ෙ–•වර, හඟරංක”ද , ෙමා–ෙට ලංකා (––.) සමාගම, ඇක—ව ෙ—තලාව, “•ගල, 
ෙස—වක”ද, ”ටක”දගම, –ං— ෙස—වක”ද, ”ටක”ද ව’ත

ද•”ල ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

ගෙෙවල පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.25 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : වල—•ර, ෙහාබාව, ෙකාෙපාත, ප—ෙහාබාව 
(ප’ෙකාලෙගාල -11), “ලැ“න –ඩ• ––ගක සමාගම,  ගෙෙවල (ප’ෙකාලෙගාල 
-111), ආ—ගල, “ලගම හ•’ල, “ලගම, බඹරගවැව -1, ’න රා’ ඉ”•“ - බඹරගවැව 
අ—’වැව  එෙගාඩයාය, අ—’වැව එ“ෙසලා” ඩයෙලා” —”ණ, 

2021.02.20 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : වහෙක”ෙ” නව, ඉලෙගාල

2021.02.25 ෙප.ව. 08.30 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : වලවැව,  ගවංෙග•ෙ’න • ෙමල, —න රා’ ඉ”•“ 
(–ව””“ය), ය“ගෙපා’ත වා—ජ ෙගාඩනැ“ල, ගලපාඋල ෙයජනා ”මය - ද•ල, 
–ව””“ය ගැ“ ””ය, කලහකැෙ ’–ඕ, “ාෙ–—ය ෙක කා•යාලය, ගෙෙවල නගරය (නව 
බ නැව“ෙපාළ අසළ), දඹෙගාල, “”  ’“ - ගෙෙවල, ගෙෙවල නගරය, ගෙෙවල නගරය( 
මහජන බැං—ව අසළ), ගෙෙවල නගරය - නව, ගෙෙවළ ෙපාල, බබාව, ර”වැ”යාව, ගෙෙවල 
නගරය(ප’ෙකාළෙගාල පාර) , ගෙෙවලප’ෙකාළෙගාල - 1, ගෙෙවලනගරය(පව• ’), 
ගෙෙවල ෙටෙකා, ’ර“ය ඉහලෙවළ, රාළ ෙරාටවැව නව, “”න”ට ෙගාඩැල, ෙමාරෙගාල 
ගැ“ ””ය, ”–”•ගම, ෙකාරකෙගාල ගෙෙවල, අ—’වැව එ“සලා” සහ ඩයෙලා” —”න, 
අ—’වැවඑෙගාඩයාය,  ’න රා’ ඉ”•“ - බඹරගවැව, බඹරගවැව - 1, “ලගම හැ•’ල, 
“ලගම, ආ—ගල, පා—ෙහාබාව(ප’ෙකාළෙගාල -ii), “ලැ“න –ඩ• ––ගක සමාගම, 
ගෙෙවලප’ෙකාළෙගාල - iii, ෙකාෙපාත, ෙහාබාව, වල—•ර, කනදන, ”–ලගෙකා•ව, 
ෙබග“ව ෙගා”ෙපාළ, ෙබග“ව, ෙබග“වවැරල”ද, මැදබැ–ද, වහෙක”ෙ”  පය, 
වහෙක”ෙ” - බතලයාය, වහෙක”ෙ” ගැ“ ””ය,  vhf, d.al ඩයෙලා” —”ණ - ෙනාවල 
’යඹලාගහෙවල ගැ ””ය, –ං— රෙබාඩගල

ද•ල පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.18 ෙප.ව. 9.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : “ඹග“ව, වෑවල ෙවල”ෙගාල, ෙවල”ෙගාල - 2, වෑවලවැව 
ද•—වැ•ය, වෑවලවැව ඉහලයාය ෙයජනා ”මය, වෑවලවැව, වෑවලවැව වහෙක”ෙ”යාය ෙයජනා 
”මය, ’ර“යාය ෙයජනා ”මය, ෙක”ගහ“ල, අලෙකාලවැව, “කවටවාන අ”ෙනදයගම, 
“කවටවාන හ””ය, ඉහල ඇ–“වල, ඉහල ඇ–“වල ෙවලක”ද පරනයාය ෙයජනා ”මය, පහල 
ඇ–“වල, පහල ඇ–“වල පරනගම, ඇ–“වල, ෙහට සං–•ණය ක”ඩලම, ෙකාෙළා”ගහ 
ඇළ 01 - (ක–ඩලම පාර), ”“ල ”කලාන, ක”ඩලම වැව, ”හත (29 ෙකාටස), ය”—”ගල, 
ෙකාෙලා”ගහ ඇල 1, ෙකාෙලා”ගහ ඇල 2, ෙකාෙලා”ගහ ඇල 3, ඇ–“වල 1 ක–ඩලම පාර 
2 ෙව“ සැත– ක“ව, ෙසෙට —”ණ, ක”ඩලම පාර 1 ෙව“ සැත– ක“ව, වස”ත හා 
ෙමල, ඇෙහ“ ෙහ” ෙමට, රං“’ හාෙමල, මා ෙ’ා”ක “” “’පාදන, ද•ල සංව•ධන 
සැලැම

2021.02.18 ෙප.ව. 08.30 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : “ඹග“ව, වෑවල ෙවල”ෙගාල, ෙවල”ෙගාල - 2, වෑවලවැව 
ද•—වැ•ය, වෑවලවැව ඉහලයාය ෙයජනා ”මය, වෑවලවැව, වෑවලවැව වහෙක”ෙ”යාය ෙයජනා 
”මය, ’ර“යාය ෙයජනා ”මය, ෙක”ගහ“ල, අලෙකාලවැව, “කවටවාන අ”ෙනදයගම, 
“කවටවාන හ””ය, ඉහල ඇ–“වල, ඉහල ඇ–“වල ෙවලක”ද පරනයාය ෙයජනා ”මය, පහල 
ඇ–“වල, පහල ඇ–“වල පරනගම, ඇ–“වල, ෙහට සං–•ණය ක”ඩලම, ”“ල ”කලාන, 
ක”ඩලම වැව, ”හත (29 ෙකාටස), ය”—”ගල, ෙකාෙලා”ගහ ඇල 1, ෙකාෙලා”ගහ ඇල 2, 
ෙකාෙලා”ගහ ඇල 3, ඇ–“වල 1 ක–ඩලම පාර 2 ෙව“ සැත– ක“ව, ෙසෙට —”ණ, 
ක”ඩලම පාර 1 ෙව“ සැත– ක“ව, වස”ත හා ෙමල, ෙහාෙට ස”නස, ඇෙහ“ ෙහ” 
ෙමට, රං“’ හාෙමල, මා ෙ’ා”ක “” “’පාදන, ද•ල සංව•ධන සැලැම

නා–ල පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.23 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙදවරදෙපාළ, ’”වාට එ–අ” (––.) සමාගම, ”“යම, 
ෙපාගහ”’ය, ඉෙ’ ඉ”ඩ” (––) සමාගම, රජමඋයන, ඇමෙ, කැටවල, “ට• 
ප”” ෙ”ෂ”, ර’ජමන ජල සැප–ම, ඉ”ෙ”” ප“ හ– - මඩවල, තලගහෙකා•ව 
(ර’ජමන), —ඹඔ—ව හ””ය (ආ—වල ”කල”යාය), ආ—වල ““”“ය, අකරහ—ව, 
අකරහ—ව අ”යර ii, ආ—වල, නාගල ෙකාල—ය, ෙනගම, ඕපගල, ඕපගල ව’ත

2021.02.24 ෙප.ව. 08.30 ’ට 12: 30 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙලනෙ—ර - ගැ“ ””ය, “ලා“ෙෂ                                                          
කහල

2021.02.22 ෙප.ව. 08.30 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : •’ඔය, මා ඔය නැවත ප”ං— •’ෙ ”ාපෘය, ක”ෙ–”ටවල 
නව ප”ං—•’ම, ෙගාමහ””ය, ෙතර”“ය - 1, ෙතර”“ය - 2, ෙතර”“ය - 3, ෙතර”“ය  
ෙහටලය I අ”යර 02, —“’ය, මා ඔය හැල”, —“’ය නව, ක–යාය ඇටඹෙගාල, ක”ගඟ, 
ෙෙලාය - අකරහ—ව, ෙෙලාය නව

ගලෙගදර ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

ගෙවල පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.18 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ජැ”ෙටා“ ලංකා ––ගක සමාගම, ඩයෙලා” ෙ• , හඔ”ව 
ජනරජ මාවත, ඉ“ඟල (“ පය අසල), ජාක ජල සපාදන සහ ජලාපවහන ම–ඩලය, 
ෙකා–ඩෙද“ය, ඉ“ගල, ජලය ”’’” •“ෙ ම–ථානය (ෙගාහාෙගාඩ), ජලය ”’’” •“ෙ 
ම–ථානය (ෙගාහාෙගාඩ), ඉ“ගල ජල ”ාපෘය, ෙ““’ය, ෙගාහාෙගාඩ(ෙපාව’ත), 
ෙ’”කව’ත, ෙගාහාෙගාඩ “ධාන ජල ”ාපෘය, කැට”ඩැල, ෙගාහාෙගාඩ (පාසල අසල), 
ෙගාහාෙගාඩ ෙබගහෙවල උඩ“ල

2021.02.22 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ලං.ග.ම. •ගෙවල, බ•අෙ”, එඬ”තැ”න

2021.02.24 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ජැ”ෙටා“ ලංකා ––ගක සමාගම, ඩයෙලා” ෙ• , හඔ”ව 
ජනරජ මාවත, ඉ“ඟල (“ පය අසල), ජාක ජල සපාදන සහ ජලාපවහන ම–ඩලය, 
ෙකා–ඩෙද“ය, ඉ“ගල, ජලය ”’’” •“ෙ ම–ථානය (ෙගාහාෙගාඩ), ජලය ”’’” •“ෙ 
ම–ථානය (ෙගාහාෙගාඩ), ඉ“ගල ජල ”ාපෘය, ෙ““’ය, ෙගාහාෙගාඩ(ෙපාව’ත), 
ෙ’”කව’ත, ෙගාහාෙගාඩ “ධාන ජල ”ාපෘය, කැට”ඩැල, ෙගාහාෙගාඩ (පාසල අසල), 
ෙගාහාෙගාඩ ෙබගහෙවල උඩ“ල

—ජා”“ය පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.23 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 30 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ප”සතැ”න ෙකාල“ය, ර•ෙ”ඇල

2021.02.23 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 30 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : අං—•ර 111 (එෙගාඩ“ල), අං—•ර 11 (එෙගාඩ“ල), 
“’සල (තැ”ෙ” ගමැ–ද), “’සල –ෙමල, “’සල අඹතැ”න

හතර•ය–ද පාෙභ“ක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.17 ෙප.ව. 09.00 ’ට 17: 30 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙකා“කෙ”, පැලෑන, පැලෑන  හ””ය, ෙකා“කෙ” ගාම””, 
ර”ග“ව

2021.02.22 ෙප.ව. 09.00’ට 17: 00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙකා“කෙ”, පැලෑන, පැලෑන  හ””ය, ෙකා“කෙ” ගාම””, 
ර”ග“ව

                                                                                               

                                                                                        ”• බලෙය” ස’ම’ ””ය”

ඔබෙ” මා’ක ”• –ල www.ceb.lk ෙව• අඩ”ය ම“” ෙග”ය හැක

“ෙය’ සාමා—ා“කා“ (ම–ම පළාත), 
ලංකා ”•බල ම–ඩලය, 
අංක. 04, අ—“’ය පාර, 
මහ•වර.
රකථන අංක : 081-2234000
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ම–ම පළාත - 02 

”• පා’ෙභ“ක””ට අනඝ සැප–ම” හා ෙ—වාව” ලබාෙ අර“ණ ස–රා ග• ව—,  ලංකා ”•බල ම–ඩලය පහත සඳහ” “ෙ–ශවල ”• ප–ධ“ෙ“ නඩ’“,  –න”’ථාපන ෙහ තැ” කට–“ •“මට 
අදහ— කර”. ෙ “සාෙව”,  එම “ෙ–ශවල ”•බල සැප–ම,  පහත ද”වා ඇ“ ”නය” “ / ෙ“ලාව” “ තාවකා•කව අ’“••මට ’ෙ“. ෙ “සා ”• පා’ෙභ“ක””ට ’වන අපහ”තාවයට අපෙ” 
කණගා•ව “කාශ කරන අතරම,  සැල” කරන ලද වැඩ අවස”  වහාම නැවත ”• සැප–ම යථා ත’’වයට ප’ •“මට ලංකා ”•බල ම–ඩලය ”’” ”යවර ග• ලැෙ•. 

පළාත : ම–ම පළාත  - 02

ෙ“රාෙද—ය ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

අ’”“ය පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.17 ෙප.ව.09.00  ’ට12:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙමාරෙන ෙර–හල, “ගම, ෙමාරෙන

ය“•වර පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.17 ෙප.ව.08.30 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ඉෂාරා සං•ණය - ”මතලාව, ෙගාඩනැල අංක.246, 
”මතලාව, ය“•වර, ”ය සංව•ධන ම–ඩලය ”මතලාව, කලා“”ෙකා•ව, ඩයම”” 
“ලා—“” ”මතලාව, ඇ”වැ”ඩ” ෙ’ ක•මා”ත ශාලාව, ”ෙ’“ංග මාවත,  ල””ව - 
”මතලාව, හැ’ස”  ’ය”” පාසල - ”මතලාව, ”ෙ’’’ ෙවළඳ සං•ණය, “තා ෙර—•ර””, 
නවර’න ෙවළඳ සං•ණය

ඊයගම පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.18 ෙප.ව.08.30 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : – ලංකා •ව” ”” ”කාශන ම–—ථානය  -ෙසංකඩගල, 
ඛජ ෙත ”“ගත  සං—ථාව

2021.02.18 ෙප.ව.10.00 ’ට 12:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : අ“ල”” ෙගා”පල

2021.02.18 ප.ව.14.00 ’ට 16:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන :  අ“ල”— ක•මා”ත ශාලාව

2021.02.18 ෙප.ව.08.00 ’ට10:00 ෙප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ඛජ ෙත ”“ගත  සං—ථාව

•වරඑ”ය ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

ලග—කඩ පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.23 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙදෙ”, ම—”“ප, පෙලෙවල - ලැම“’ය, ’•ලග—කඩ, 
’•ලග—කඩ ෙර–හල, ’•ලග—කඩ – ලංකා ෙටෙකා’, හ–ග—ෙදය ෙකාළය, 
ෙපාරම—ල, සාය–ර ග’මානය, ෙජා”—ට” ව’ත, ම–ම ප”“ක “වාස ෙය–ජනා ”මය, 
ර’මැ“ය 11 (සැ“ෙකා), ර’මැ“ය 1, ’•ලග—කඩ - iiඅෙ••ණෙ—කර ෙගාඩනැල, 
’•ලග—කඩ ජ’’ව’ත මාන”“ය, ගැට“—ව, ”ම–ර අ”යර ii, වැවතැ”න, ”•—•ර, 
ෙකා”ඩතැ”න කහටග—තැ”න, ෙමාරෙගාල ෙකා”ඩතැ”න, උඩගලඋඩ පෙගලඋඩ, උඩව’ත 
පාර - පෙගලඋඩ ෙය–ජනා”මය, නාර”බැ–ද ගා”” ෙහ–ටලය, ෙමාරෙගාල ඉලෙගාල, 
ර’මක“ර ඉලෙගාල  , අලෙකාලම•’ත ෙය–ජනා”මය, “ජා“ල ජල ස’පාදන ම–ඩලය, 
ලැම“’ය,සර””තැ”න ලැම“’ය,හ“පාවර, ක•ග—“”න, හ–ෙවල, උන”තැ”න,උන”තැ”න 
ප”සල පාර, පහලව’ත, අඹය–ද, මාඔය ජලස’පාදන ම–ඩලය, මාඔය

2021.02.23 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : හ–ග—ෙදය ෙකාළය, ෙපාරම—ල, සාය–ර ග’මානය, 
ෙජා”—ට” ව’ත, ම–ම ප”“ක “වාස ෙය–ජනා ”මය, ර’මැ“ය 11 (සැ“ෙකා), ර’මැ“ය 1

2021.02.25 ෙප.ව.08.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන :  ප”යපැලැල නව, ය”වල, මැදක“ර, “ංව’ත, ෙද“ෙ“, 
ර“ —”ස, ’—ගහ”“ය, එනසා අරාව  නාර’මැ”ල,’—ගහ”“ය ආද•ශ ග’මානය, ම—මාන, 
රහ“”ෙගාඩ, රහ“”ෙගාඩ ජලස’පාදන ම–ඩලය, —” –”, ඊ—”ල”” ”කඔය, “ ඔය, 
“ඔය නව, ෙහ–“ ව’ත, ප’තරමෙ , හදවල”“ය, හඳවල”“ය වැවතැ”න, ’ක“ර, ග”නාව 
නව වරකලා”ට, කරඳෙගාල

•වරඑ”ය පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.20 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : •ලැ”— 1,බංගලාහත ගම, එ•”බෙර– ව’ත, නා•ඔය 
නගරය, ”ලා—ෙග– ව’ත,—මා•” ෆැෂ”, ර’ල, නා• ඔය,”ලැෙර”ඩ” ව’ත, ෙ— නා•ඔය, 
කැෙස මහඑය ව’ත, පැර—’ –ර, ඇෙබා—ට– ෙඩ—ෙෆ–” , ෙඩ—ෙෆ–” ව’ත

2021.02.21 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : •ලැ”— 1,බංගලාහත ගම, එ•”බෙර– ව’ත, නා•ඔය 
නගරය, ”ලා—ෙග– ව’ත,—මා•” ෆැෂ” -ර’ල, නා• ඔය ”ලැෙර”ඩ” ව’ත, ෙ— නා•ඔය, 
කැෙස මහඑය ව’ත, පැර—’ –ර, ඇෙබා—ට– ෙඩ—ෙෆ–” , ෙඩ—ෙෆ–” ව’ත

2021.02.19 ෙප.ව.08.00  ’ට 16:30 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ඊට” ව’ත

2021.02.19 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : බඹරකැෙ “වාස ෙය–ජනා ”මය, S.O.S ග’මානය, 
කා— ”ඩාංගනය, කා— ””  ’“, “බෑ”” ෙර—”, ජනා“ප“ ම””රය, පරන කඩ•”ය, 
ශා”ත ඇ”ඩෘ ෙහ–ටලය, අ”ඩ• බෑ”” ගම, ”””තලාගල ෙ•ඩා• ම–—ථානය, ”””තලාගල 
“පවා“” ම–—ථානය, කාට” —ෙප–”— මා– ජාලය, •ව” හ“— කඳ–ර ”””තලාගල

2021.02.27 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : මාග—ෙතාට ෙබ–” යා”, •වරඑ”ය නගරය -බ”ල පාර, 
මාග—ෙතාට නගරය, ඩයම”” ක“”, ෙ” ඉ” ෙහ–ටලය, ක•මාන ගම, “තාඑය, අ’ෙෆා” 
ෙහාෙට - වැමඩ පාර,  මාග—ෙතාට ව’ත, අ•තාප ෙගා”පල ””මාන, “–“ ඉ”ට•නැෂන 
(””මාන),ඊ—ට” ඇ”” අල”” ඒජ”’,  ජයව•ධන–ර පාර ””මාන,  ””මාන, ”““ගම, 
ක”ෙද ඇල සංචාරක බංගලාව, ක”ෙදඇල, අෙ”ෙවල •ව””” සං—ථාව, ඩ– ෙම–ටා,ර•ා 
උ—න පාලන ––ගක සමාගම, ””’ —ෙල–රා අෙ”ෙවල, අෙ”ෙවල නව ක’හල, කැ” ෆා’  
අෙ”ෙවල, ත”ණ ”ාපෘ“ය අෙ”ෙවල, “““ල”” ෙගා”පල, ෙපා’පාගාරය අෙ”ෙවල, 
අෙ”ෙවල ෙගා”ෙපාල, ’’සම”ගම, “ෙක–, අෙ”ෙවල, “ෙක–, ––ගක සමාගම අෙ”ෙවල, 
ප”“ෙපාල, ””ට• ව” ඇඟ”’, ෙද”“ය සහ ––ෙය– (––) සමාගම, මාග—ෙතාට, බලෙ“ග 
ෙපෙහක’හල මාග—ෙතාට

2021.02.28 ෙප.ව.09.00 ’ට17:00ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන :  මාග—ෙතාට ෙබ–” යා”, •වරඑ”ය නගරය -බ”ල පාර, 
මාග—ෙතාට නගරය, ඩයම”” ක“”, ෙ” ඉ” ෙහ–ටලය, ක•මාන ගම, “තාඑය, අ’ෙෆා” 
ෙහාෙට - වැමඩ පාර,  මාග—ෙතාට ව’ත, අ•තාප ෙගා”පල ””මාන, “–“ ඉ”ට•නැෂන 
(””මාන),ඊ—ට” ඇ”” අල”” ඒජ”’,  ජයව•ධන–ර පාර ””මාන,  ””මාන, ”““ගම, 
ක”ෙද ඇල සංචාරක බංගලාව, ක”ෙදඇල, අෙ”ෙවල •ව””” සං—ථාව, ඩ– ෙම–ටා,ර•ා 
උ—න පාලන ––ගක සමාගම, ””’ —ෙල–රා අෙ”ෙවල, අෙ”ෙවල නව ක’හල, කැ” ෆා’  
අෙ”ෙවල, ත”ණ ”ාපෘ“ය අෙ”ෙවල, “““ල”” ෙගා”පල, ෙපා’පාගාරය අෙ”ෙවල, 
අෙ”ෙවල ෙගා”ෙපාල, ’’සම”ගම, “ෙක–, අෙ”ෙවල, “ෙක–, ––ගක සමාගම අෙ”ෙවල, 
ප”“ෙපාල, ””ට• ව” ඇඟ”’, ෙද”“ය සහ ––ෙය– (––) සමාගම, මාග—ෙතාට, බලෙ“ග 
ෙපෙහක’හල මාග—ෙතාට

2021.02.16 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන :  ලං.”.ම. “වාස ෙය–ජනා ”මය මහග—ෙතාට, ””“ෙ”, 
“ලා—“” සහ ෙපා“” ““ච”කරණ ඒකකය, “තාඑය ෙගා”පල,නව “වාස සං•ණය 
- “තා එ”ය, සඳතැ”න “වාස ෙය–ජනා ”මය, ෙෆාර—” ””හල, ෙ”ෙ—  ක’හල, ෙ”ෙ— ගම, 
ෙබාරල”ද ගම, කඳෙපාල ෙනා.3 සම• “, කඳෙපාල 2 ගපාලම, HF •ව” හ“— කඳ–ර, 
ෙක–”ෙලා’ ව’ත, ෙ”ෙ— ෙගා”පල, ෙක–”ෙලා’ ගම, පා” ව’ත, පා” ගම, ඩයෙලා” 
කඳෙපාල, කඳෙපාල 6  වන සැත–’ ක“ව, කඳෙපාල නගරය, ෙකාල’’ ෙකාමා•ෂ ක’ප“, 
ෙකා”ෙක–•යා ව’ත, ෙ’ ක’හ ෙහ–ටලය, එ—කැෙද ව’ත

වලපෙ” පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.17 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙදමට අරාව, ම—ල, ක”දයාය වරාතැ”න, ක”දයාය, 
“”““යාව ය“මැ”ර, වලපෙ” ය“මා”ර ”ෙගාල, ය“මැ”ර“ාථ“ක පාසල

තවල”තැ”න පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.27 ෙප.ව.08.30 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ”ටක”ද, ම”’ෙග ව’ත, ව“ග”“ය, පාරෙදක

2021.02.19 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : වැවකැෙ, ප”නල, නාර”තලාව මලප”ටව 1, නාර”තලාව 
මලප”ටව 11, •“බ–ඩාර –ර, ”රා පැෂ” ඇඟ”’, •“බ–ඩාර –ර ”ස’බලව, ’තාරා 
ඇඟ”’, ෙ—””“ය, —•ගම ප”නල,

•“ල පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.16 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : “ල ෙර–හල, “ල නගරය, ලැ“යා ව’ත, ෙට–•ෙය– 
ෙෆාර ලංකා  සමාගම, ම”ටකැෙ ව’ත,TRI – ii, TRI - i, පා’—ට” ව’ත, ගක”දව’ත, 
සම•ෙස” බංගලාව, ලංගඩෙ ’ෙස–”, ර’ල  සමාජ ශාලාව, වංඔය ව’ත, ර’ල ව’ත, 
උඩර’ල ව’ත, උඩර’ල •ව” ”” සං—ථාව, සම•ෙස” ව’ත, ’ා”—පැෂ” ව’ත

මාවනැ”ල ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

”“”“ය පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.24 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : අ’බලක”ද,  බැ”’ගල ස”ගරමෙ,  ම–”” කාම ෙ’ 
ක•මා”ත ශාලාව,  “ලංකෙපාල

2021.02.24 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ෙප.ව.ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙපාඅෙ”ෙගාඩ අ—ෙපාත

2021.02.18 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ගං“න උඩගම

ෙහ’මාතගම පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.23 ෙප.ව.09.00 ’ට17:00ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන :පහළ තඹ”ට ම–”” ෙෆාෙර—” ව’ත

2021.02.18 ෙප.ව.09.00 ’ට15:00ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : උය”ව’ත,  කරහ’”“ෙගාඩ,  මා•ග සංව•ධන ”ාපෘ“ය 
- කඳ–ර ෙපෙදස,  අයගම,  ”කලගම

2021.02.16 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : අඹ”“ප ඔලාන,  නව “’රාගම ග’මානය,  තඹ”ට,  
ෙකෙහප”නල,  අ’බලාව (බාල’ගම) ,ෙකෙහප”නල - පහලගම,  –“ෙන,  ෙකාෙ”ෙගාඩ,  
”’’”වාව ’ංහලගම

මාවනැල පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.18 ෙප.ව.09.00  ’ට 14:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙමාෙගාඩ ජල සැප–ම,  උඩ ෙමාෙගාඩ,  කහව”දල 
වැව“ර,  ”ව”–ර,  ”නැ“පන

2021.02.18 ෙප.ව.09.00  ’ට 15:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ”ව”ෙද“ය, කැ•’ගල

2021.02.25 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ““ල නගරය, ෙමෙ”’ගම, මා“”කාව, මා“”කාව නව,”ප• 
’” ඒද”වාව

2021.02.24 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ජය’’ ඔෙට– ඉ”““ය“”, ෙ——ෙ“ ක•මා”ත ශාලාව, 
•න— ෙහ–, තැපැ කා•යාලය - මාවනැල 03, හස” මාවත,  ෙකා”ටව’ත,  නා”—”ගම,  ජල 
ස’පාදනය ෙකා”ටව’ත,  ක“පාෙගාඩ,  ජල සැප–ම, ෙලාෙල–ගම, ඇෙර–මා රබ• ක•මා”ත 
ශාලාව,  ස–ම ක•මා”ත ශාලාව

2021.02.20 ෙප.ව.09.00  ’ට 11:00 ෙප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : “”තෙවල

2021.02.17 ෙප.ව.09.00  ’ට 11:00 ෙප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙමෙ”’ගම

2021.02.19 ෙප.ව.09.00  ’ට 13:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : මාරාව පාර - මාවනැල, ත•යා පාර - මාවනැල, මාරාව

““ග’ෙ’න ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

ෙනා•ට” පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.19 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ටැ“ෙල– ගම,  ඇබ•–”,  කලවැෙද“ය,  අ•සනා,  ටැ“ෙල– 
ජනපදය,  ෙලානැ” ව’ත,  ෙබනා— II,  ශා”ත ඔ–ය”—,  ෙලානැ” “” හ–—,   ෙද“ග—තැ”න 
අඹතැ”න නව උපෙපාල,  ෙද“ග—තැ”න,  ”යගල ජල ස’පාදන ම–ඩලය

2021.02.16 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ඔ—ෙබ–” ව’ත,  කාස’ කා•“ක –““ ම–—ථානය,  
ෙලත”“ ව’ත, කාස’ ෙ“ල,  කාස’ ව’ත

2021.02.18 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන :  ෙසව”“ ෙගා”පල,  අ—ඔය,  හ–ග—තැ”න නව,  කැ“ෙයා” 
ෙ“ල,  කැ“ෙයා” ”” බලාගාරය,  හ–ග—තැ”න ව’ත

2021.02.25 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන :   ෙරා”–” ෙකාටස,  ““ ෙජනෙ•ෂ” ”ෙල–“” ––. සමාගම,  
ෙන–•–” ව’ත ,  ෙන–•–”  නගරය,  •’ ම–ඩලය ෙන–•–” ,  ෙප–” ව’ත,  ෙව”ච• ව’ත,  
ක•ක—ව” ක’හල,   

හැට” පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.20 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : වනරාජා පහළ ෙකාටස, ඉ”ව’, ඔට’, ගවන— ෙම”ෂ” බංගලාව

2021.02.17 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ”•ල පතන P.W.D.,  – පාද •” අ”ාස ””හල

ම—ෙක”ය පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.22 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ම—ෙකය නගරය - 02,  ජල ප”–ාගාරය,  ම—ෙකය 
ෙපා’පාගාරය,  බැ“ය” බංගලාව,  ”•”—ල””  ව’ත, “–”—”” ව’ත,  “–”—”” 
ගම,  ”ෙල•“ ව’ත,  ෙටෙකා’ අ“ෙකා”,  –ස”” ව’ත,  ෙම–චා ව’ත,  එමනා ෙකාටස,  
—ෙටා”ෙහ–’ ව’ත,  මහ“—ව ව’ත,  ගවර”ල ව’ත,  ගවර”ල ජනපදය,  —කාෙ“– ෙකාටස,  
—’ැ’—” ව’ත,  ෙ’’යා ෙකාටස අ”යර  ii,  —’ැ’—” ගම,  ඕට” ගම,  ඕට” ව’ත,  අ“ක” 
නගරය,  “”න ෙකාටස,  “”’””ෙ” ව’ත,  ෙෆයාෙල–”,  ”’ය ෙකාටස නව ෙය–ජනා ”මය

2021.02.20 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙටෙකා’ ෙරා”–”,  ”ෙල”“” ව’ත,  ම—ෙකය ෙර–හල,  
ම—ෙකය ව’ත,  “–”—”” ෙපා’පාගාරය,  ම—ෙකය  නගරය - 01,   —ඩා ම—ෙකය, 
•ෙලයා•ෙත– ඩ”ක” ඉහළ ෙකාටස, ඩ”ක” ෙකාටස, ඩ”ක” ව’ත , ””ඔය  ඩ”ක” ව’ත

2021.02.18 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : කැ“ෙයා” “වාස ෙපෙදස,  ලක’ෙ”  ගම,  ලක’ෙ” ව’ත,  
ලක’ෙ” ෙපෟ–ගක ව’ත,  එෙකාස”” ව’ත,  ’කාට” ජනපදය,  ල”ෂපාන ව’ත,  හැ“ට”  
ෙකාටස,  ෙස”” ඇ”ඩෘ—,  ෙඩහ–—  නගරය,  ෙඩහ–— ෙ’ ක’හල,  “ත ග“ල,  ඉ“ක•පාන,  
වන”” “වාසය ,  මෙ• ව’ත,  වලෙඩා” ෙපෙදස,  මා–—සාකැෙ ව’ත,  මා–—සාකැෙ සම” 
ෙ–වාලය,  කැළය ව’ත,  “–”ෙල– ව’ත,  “–”ෙල– ගම - 02,  “–”ෙල– බංගලාව,  ”ෙ•ෂ 
කා•යය බලකාය හ“’ කද–ර

2021.02.25 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙරා”–” ෙකාටස,  ““ ෙජනෙ•ෂ” ”ෙල–“” ––. සමාගම,  
ෙන–•–” ව’ත ,   ෙහාෙට ” ෙ“— ––ගක සමාගම, ෙන–•–”  නගරය,  •’ ම–ඩලය 
ෙන–•–” ,  ෙප–” ව’ත,  ෙව”ච• ව’ත,  ක•ක—ව” ක’හල,    ෙස”” ෙජ–”— •ල’ ,  •“ 
ව’ත,  “ය”’”” ව’ත, ෙම–රා ව’ත,  ෙබාගව”තලාව ව’ත,  ෙ’ෙ•’යා ව’ත,  ’”’ා ව’ත,  
ෙරා•“ උඩ ෙකාටස,  ආ’ය–ර ’’–ර,  බගව”තලාව නගරය,  ෙබාගවානා ක’හල,  ෙබාගවානා 
ගම ,  ෙකා“යාගල ව’ත,  ෙකා“යාගල ඉහල ෙකාටස,  කැ’”ය” ව’ත,  කැ’”ය” කඩ •”ය,  
ෙලා”ෙන–” ව’ත,  ආ•,  ෙෆෙ’ෙස– ෙ’ ක’හල,  ෙෆෙ’ෙස– ගම

නාවල”“ය ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

ග’ෙපාළ පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.27 ෙප.ව.08.30 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : —ෙට–’”, ව’තෙන- “’රාගම, ලං.ග.ම. ’”“ය, 
ෙසවන” ජනපදය, ’”“ය, අටබාෙ” පෙගම, අටබාෙ” අඹ”ව’ත මාඋ—සාවල 
ෙ“රල”“ය,’ව• බෑ”” ’ෙස–” අටබාෙ”, ගලහ ව’ත,අටබාෙ” ”““ (ගලපාත), ස”—වා• 
ජල ම–ඩලය, ස”—වා•, ස”—වා• ක’හල, ““  •ෙකා” ව’ත, නයාපාන ව’ත, නයාපාන 
ජනපදය -ෙන–නාමෙ, •ෙකා” “, ෙ—රගල, නයාපාන ජනපදය -  ෙ’මෙ, ““ •ෙකා” එ”” 
ෙකාටස, දවටග—ෙකාටස, ෙ—රගල ෙටෙකා’, ර“”ල”” ක’හල, ෙසාගමා ව’ත, උඩගම - 
කලවැෙගාල, අටබාෙ” - උඩගම

2021.02.23 ෙප.ව.09.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : අඹ”ෙවල, ෙද““යාෙවල, ෙන–නාව’ත, ෙව’•ව’ත 11 
-ෙන–නාව’ත, මා•—•ර, ෙග–නා“ක ව’ත, ය”ගහෙවල, “ව– “ ෙ’ක’හල (––.)සමාගම, 
ෙව’ව’ත, “කහැ“ය, ඇ”“ක”ද ෙ’ ක’හල, ව”ට“ෙපාල

2021.02.25 ෙප.ව.09.00 ’ට 16:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : වැටෙ”ෙද“ය ඉහල ෙකාටස, රහලගල ග’මානය , ”ටක”ද ”කලාන

”“ව’ත පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.16 ෙප.ව.09.00 ’ට 16:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන :මෙගාල ෙ’ ක’හල, ඉ“”ගල ව’ත, ඉ“”ගල 
අ’බලක”ද, ප“තලාව, ෙ” ගෘ“ ෙ’ ක’හල, ෙෆයා–” ෙගා”පල, ෙ” ජනපදය, ෙක ගෘ“, 
ෙ—තඔය ව’ත, ෙ—තඔය ව’ත ෙය–ජනා ”මය

2021.02.17 ෙප.ව.09.00 ’ට 16:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ලැ”ට”“ - ගපාය - 1, තැ“”න, පෙ”“ය - 
ඔයාව’ත,ලැ”ට•” “ හ””ය —”“ව’ත, ගපාය

2021.02.25 ෙප.ව.09.00 ’ට 16:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : වැටෙ”ෙද“ය ඉහල ෙකාටස, රහලගල ග’මානය , ”ටක”ද ”කලාන

නාවල”“ය පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.28 ෙප.ව.08.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : උලපෙ” නගරය, උලපෙ” - 11 (”’’ය ෙපාල පාර), රජඇල 
ව’ත (ෙ’ ක•මා”ත ශාලාව), උඩගමක”ද

2021.02.20 ෙප.ව.08.00 ’ට 12:00 ප.ව. ද”වා

”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ක•යෙලන ව’ත, ෙව—”ෙහ– ව’ත, කැට•ලාව’ත, 
““ෙකා•ව ව’ත,හරංගල ව’ත ““ගඔය, ෙනාවල, නව “—පෙ”, හරංගලගම, “—පෙ” 
ක”ද, ක•ෙගාල (““ගඔය - 11), “—පෙ” ව’ත, ෙමා–චෙකා”ට, ෙරාජස”ගම

2021.02.27 ෙප.ව.08.30 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : මහවැ මහ සෑය, ෙත–ල”ෙද“ය, •“බැ–ද - ෙකා’මෙ, ඇ—පල”” 
“ලා”” - ෙකා’මෙ සං•ණය CECB, S.T.C මා—ෙවල (ෙකා’මෙ ”ාපෘ“ය), ෙකාටග”“ය

2021.02.21 ෙප.ව.08.00 ’ට 12:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ගඔය, “”–” ව’ත, ෙරව”—ෙ”” ව’ත (ෙ’ ශ”“), 
”ව”–ර, හ–ග—තලාව, මා”–ර - හ–ග—තලාව, හෙගාල - 1, හෙගාල - 11, ෙබ–“ 
ව’ත, ක•යෙලන කඩ•”ය, කැට•ලා පහල ෙකාටස

2021.02.22 ෙප.ව.08.30 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : වැගඟ, කනප“ව’ත ජනපදය, කනප“ව’ත ව’ත, 
ෙකා’මෙ ඉං“ෙ”” කඳ–ර, වන”” ෙකාටස, කඳ–” ෙපෙදස, මහවැ  ෙපා’පාගාරය, 
කඳ–” ෙපෙදස - උපෙපාල 1, කඳ–” ෙපෙදස - උපෙපාල 2, නයාපාන, •ගෙවල , හ“’ කඳ–ර 
-  නාවල”“ය, ෙමාරෙගාල ව’ත “”’ලෑ”” (––.) සමාගම, ගලත ෙමාරෙගාල

කෑග”ල ”• ඉං“ෙ”” කායාලය

““ය පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.17  ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ක”ෙ–ගම, පරණාතල, උ—වක

2021.02.24  ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ක”ෙ–ගම, පරණාතල, උ—වක

2021.02.16 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : හැවෙ”ෙගදර (’“ෙකා•ව), හතෙගාඩ - පරගහය–ද 02

ෙමාෙරා”ෙතාට පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.18 ෙප.ව.08.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : සා” ගරාෙ’, උ“ෙගාඩ, උ“ෙගාඩ ෙගා”ෙපාල, ඕ”“ග“ව, 
ෙබ“වන “ක”“ය, ය“’’ය, ය“’’ය රබ• ක•මා”ත ශාලාව

2021.02.28 ෙප.ව.08.00 ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙමා–ෙට අල“ව, ෙමා–ෙට —”ණ ව–ෙද“ය, ව–ෙද“ය, 
ෙව“වැලක—ව,  ”මලගම නව, ෙව“වැක—ව

කෑගල පාෙභක ෙ—වා ම–—ථානය

2021.02.24 ෙප.ව.08.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : යට’තාවල, —”“ව’ත (ඉ•ග—ෙද“ය),  අ•ව”ගල, 
“’ය–ර, ෙපාරෙ”, ෙ”සල ෙ“’- ෙද“දෙ—න,  ව”ටාරම, ෙෆ’ පෘ”, මෙබ’ව’ත

2021.02.17 ෙප.ව.08.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : —නපාන, කල”නායක නව, ’”ගහෙද“ය, හ’—•ර,  
අ•ෙගාඩ ද““ෙපාල, –—සැලෙද“ය, අ•ෙගාඩ පහළගම, ෙග–”ද ව“යාය, අ•ෙගාඩ බැං—ගම

2021.02.17 ෙප.ව.09.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : පරග’මන, ඇ•’යගල, මව’ත  “මෙගාඩ, සණස, 
’”“ප —නපාන, කල”නායක නව, ’”ගහෙද“ය, හ’—•ර, අ•ෙගාඩ ද““ෙපාල, 
–—සැලෙද“ය, ෙග–”ද ව“යාය, අ•ෙගාඩ බැං—ගම 

2021.02.20 ෙප.ව.08.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ඇ“රාෙපාත, පානකාව, බටවං•ව, —මාරෙ” මාවත, 
සරණපාල මාවත, ඇ’’යෙගාල, අ”ල”” ෙ”’— ––.සමාගම, අඹ””“ය ව“යාය

2021.02.18 ෙප.ව.08.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : මා—ර, ෙහ”“ “ල ඩයෙලා” —”ණ(ඩයෙලා” ක”ෙ”’ය), 
ක–—ගම නව, අ’බල””“ය, “•ව”ග“ව (ෙබ–ම”ව), “•ව”ග“ව  (ල”” ඉ”““ය’”), “වල 
පෙලගම, “වල මව’ත ක”ද, නාමගම

2021.02.22 ෙප.ව.08.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : –—සැල, නවග“ව, පහල කහගල, ෙව”වනක”ද, 
—•”ගම, නවග“ව, මැදල”ද (උ”ලෙද“ය), ”වාන, ෙ–වාෙගම, වලගම ද—ණ, වගම  
අහඹෙද’ය, ’යඹලා”“ය (ෙය–නකගම), 

2021.02.28 ෙප.ව.08.00  ’ට 17:00 ප.ව. ද”වා
”•ය ”ස”“ කර ලබන —ථාන : ෙව–ට• ඉ”ෙ”” - හැලමඩ, ජල ”’පහ” ඒකකය

                                                                                               

                                                                                        ”• බලෙය” ස’ම’ ””ය”

ඔබෙ” මා’ක ”• –ල www.ceb.lk ෙව• අඩ”ය ම“” ෙග”ය හැක

“ෙය’ සාමා—ා“කා“ (ම–ම පලාත), 
ලංකා ”•බල ම–ඩලය, 
අංක. 04, අ—“’ය පාර, 
මහ•වර.
රකථන අංක : 081-2234000



28 l 2021 පෙබරවාරි 16 අඟහරුවාදා දැන්වීම් 

2021 පෙබරවාරි 16 අඟහරුවාදා ප�ාළඹ ඩී. ආර්. විජයවර්්ධන මාවපේ අං� 35 දරණ ස්ානපේ පිහිටි ලං�ාපේ සීමාසහිත එකසේ ප්රවෘේති ෙත්ර සමාගම විසින් මුද්රණය �රවා ප්රසිද්ධ �රන ලදී.

අබ• ” සඳහා ෙට”ඩ කැඳ•ම” 
– ලංකා රා’ ඖෂධ ”“ගත සං—ථාව

ෙටඩ• අංකය : AD/2/RI/25/2021 
අවසාන ”නය හා ෙලාව : 2021 මා•“ මස 05 වන ”න ෙප.ව 11.00

– ලංකා රා’ ඖෂධ ”“ගත සං—ථාව ” භාතෙය” ඉව’ කරන ලද කා•යාය 
උපකරණ / අබ ”” •’ම සඳහා “ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•.

එම අබ ”” 2021.02. 17 ”න ට 2021.03.04 ”න ද”වා රා’ ඔ”සල, ෙනා. 255, 
ධ•මපාල මාවත, ෙකාළඹ 01 ”නෙය“ තබා ඇ“ අතර, රාජකා“ ”නවල ෙප.ව. 9.00 ට 
ප.ව 3.00 ද”වා භා–ඩ ප’”ෂා කර බැය හැක.

ආප” ෙගව• ෙනාලබන ””ය” 500.00 + VAT ක දල” 2021.02.17 ”න ට 2021.03.04 
වන ”න ප—ව” 3.00 ද”වා රාජකා“ ”නය” “ළ “ සං—ථා “ධාන කා•යාලෙය” ද” 
අයකැ“වරයා ෙවත ෙග•ෙම” අන“”ව ””ගැ”ෙ’ ක–”ටරෙය” අළ භා–ඩ ෙ”ඛනය 
හා “ල ගණ” ඉ”“ප’ කරන ෙප–රම ලබා ගත හැ• අතර, අළ ෙප–රමවල ඉ”’ප’ කරන 
“ල ගණ” ප’ පමණ” ””ග• ලැෙ•. ද” අයකැ“ ” ෙදන ලද ල”පෙත“ ”ටපත” 
ලං”ව සමග ඇ“—ය –“ය.

“ තබන ලද ලං” "සභාප“ ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන ක“ව" න“” පහත සඳහ” ”නයට 
2021 මා•“ මස 05 වන ”න ෙප.ව 11.00ට ෙහ– ඊට “ථම ලැෙබන ෙ— යාප”ං— තැපෑෙල” එය 
–“ය. නැතෙහා’ එම ”නෙය“ම තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙය“ බහාය –“ය.

ෙට”ඩ•කව” පහත සඳහ” ෙකා”ෙ– තරෙ“ ””පැ”ය ය : 

1.  “ල ගණ” ”ටප’ ෙදක•” –“ව ඉ”’ප’ කළ –“ අතර "“” ”ටපත" හා "අ• ”ටප’" 
වශෙය” සල—“ කර, “ ප’” “ තබා ෙවන ෙවනම කවර ෙදකක බහාය –“ය. 

2.    ෙට”ඩ• අංකය සහ ෙට”ඩ• භාරග”නා අවසාන ”නය හා ෙ“ලාව, කවරෙය“ ව’පස 
ඉහළ ෙකළවෙ• සඳහ” කළ –“ය. 

3.  ක”ප “ල ගණ” ””ග• ෙනාලැෙ•.

ෙට”ඩ• භාරගැ”ම අවස” — වහාම ෙට”ඩ• වෘත •“ම ”කර• ලබන අතර, ෙට”ඩ• 
වෘත කරන අව—ථාවට ෙට”ඩ•ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය”ට පැ“’මට 
අවසර ලබා ෙද• ඇත. ෙට”ඩ• ස’බ”ධ අවස” ”””ව – ලංකා රා’ ඖෂධ ”“ගත 
සං—ථාව ස“ ෙ“. ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ• —තර 0112 - 320007 ”රකථන අංකය අමතා 
ලබා ගත හැක.

සභාප“, ෙදපා•“ෙ“ “සපාදන ක“ව,

– ලංකා රා’ ඖෂධ ”“ගත සං—ථාව, 
අංක 75, –ම’ බාෙරා ජය“ලක මාවත, ෙකාළඹ 01

011 2-320356

“ස’පාදන ”•ම” ලං”ප’ කැඳ•ම
අඹග“ව ාෙ–—ය සභාව - ““ග’ෙන

2021 ව•ෂය ස ඳහා අඹග“ව ාෙ–—ය සභාවට අය’ පහත සඳහ” ෙ–පළ ඊට අළ ෙ—වාව” පව’වාෙගන යාම සඳහා බ “ම ”—ස 
ලං”ප’ කැඳව ලැෙ•.

අ• 
අංකය

බ” ෙද• ලබන ෙ—වාව අවම ලංව
”. ශත

ආප ෙගවන 
ෙට”ඩ තැ”ප’

2% ”. ශත

ආප ෙනාෙගවන 
ෙට”ඩ තැ”ප’ 
”. ශත

ඉ”ප– ගා—“ව 
”. ශත

01 ““ග’ෙන නව බ— නැව“’ 
පළ අ””තර වැ’•” ප–ධ“

334,585.00 6695.00 2000.00 500.00

  අය”’ප “— •ම
  2021.02.16 ”න ෙප.ව. 9.00 ’ට 2021.03.01 ”න ප.ව. 3.00 ද”වා අඹග“ව ාෙ–—ය සභා කා•යාලෙ““ අළ ගා—“ ෙගවා ලබා 

ගත හැ•ය.
 අය”’ප භාර ගැම

 2021.03.02 ”න ෙප.ව. 10.00  ද”වා අඹග“ව ාෙ–—ය සභා කා•යාලය ෙවත භාර”ය හැ•ය.
 ”වෘත •ම

 2021.03.02  ”න ෙප.ව. 10.00 අඹග“ව ාෙ–—ය සභා ““ග’ෙන කා•යාලෙ“ “ ’ ෙකෙ•.
 බ කාල“මාව 2021.03.02 ”න ’ට 2021.12.31 ”න ද”වා.
  අඹග“ව ාෙ–—ය සභාවට “ඟ “ද” ෙග•මට ඇ“ –ගලය”ට එම “ඟ “ද” ෙග•ෙම” ප”ව පමණ”  අය’ප’ “—’ කර 
ලැෙ•.

 අය’ප’ ලබාගැ”ම සඳහා ජා“ක හැ“’පත හා ’ාම ෙ—වා සහ“කය ඉ”’ප’ කළ –“ය.
 අඹග“ව ාෙ–—ය සභාෙ“ ෙට”ඩ• ෙ”ඛනෙ“ අසා“ගත ලං”ක”ව”ට අය’ප’ “—’  ෙනාෙකෙ•.
 වැ• ”—තර රකථන අංක 051-2242224/ 051-4924824 ඇම”ෙම” ලබාගත හැ•ය.
  ලං” ””ගැ”ම  හා නය අවස” කළ ප”ව ”න 14 ” ඇ“ළත ෙත–රා ග ලැ“ ලං”ක”ව”ෙ” හැර  “”ෙ’”ත  ලං”ක”ව” 
ඉ”’ප’ කරන ලද ෙට”ඩ• ”–—’ (ආප” ෙගවන තැ”ප’) ඔ–” ෙවත  ආප” ෙගවන අතර, ඒ සඳහා •’ ෙපා•ය” ෙගව 
ෙනාලැෙ•. 

  අඹග“ව ාෙ–—ය සභාව ”’” “—’ කර ලබන අය’ප’ ම“” පමණ” ලං” ඉ”’ප’  කළ –“ ෙ“.
 ලං” ව“නාකෙම” 50% හා 1%  “–දර ගා—“ව ලං” ”වෘත කරන ”න ෙග”ය –“ ෙ“.
  ලං” අය’ප’ “—’ •“ම, භාර ගැ”ම, ”වෘත •“ම හා නය ””බඳ බලය අඹග“ව ාෙ–—ය සභාෙ“ ස’පාදන ක“•ව 
ස“ෙ“.

 මා’ක ජල –”ප’ ””ග’ ලං”ක”ව” ”’” ෙග”ය –“”.
 ග• අප”” ඉව’ •“මට අළ ගා—“ ලං”ක” ”’” සභාව ෙවත ෙග”ය –“ෙ“.

එ”.•. ජයසංඛ ෙපෙරා,
සභාප, (“සපාදන ක“•ව),
අඹග“ව “ාෙ—ය සභාව, ““ග’ෙ’න.
2021.02.12
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