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TNPF ම�� ව�
එ�නත ���න හ�� 

ෙරාහ ලට එ�න බෑ �ය�

ෙත� ටැං� එක ඟ තාෙ� 
ෙතාර �� 
මහ ජ න තා වට
ෙ�ශ පා ලන ප�  ගැ �� 
��ෙ� ශ ව ලට එෙර �ව
�ප �ෂය එකම ෙ�� කා වක

ෙකා� 143ක වංචා ���ය:
�ක� �චා රක 
බ්රය�ට ඇප

රට �වෘත කළ ප�
සංචා ර කෙයා 3,820�

� ලංකා වට ඇ��
ව� � යාෙ� �� රන ද්ර� 
සමඟ ඇ�� සැක ක� 
ත්ර�ත ම�දන අංශ යට

කා�තා 
අසා ධා ර ණ ක� 

ෙසාය�න 
කාරක සභා ව� 

ෙපා� �� �
මළ � � රට 

ය� �� ආ� ඉ��
ෙප�සම ඉව තට
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රා� ආර �ෂක හා ආප� කළ ම නා ක රණ රා� ඇමැ � ව රයා ෙලස සහ �වෙ�ශ කට �� රා� ඇමැ � ව රයා ෙලස 
චම� රාජ ප�ෂ මහතා ජනා � ප� කා�යා ල ෙ�� ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මහතා ඉ� �ෙ� ඊෙ� (18) ප�ව �ෙ� 
�� �� �� අ��. ෙමෙත� පැව� රා� ආර �ෂක, �වෙ�ශ කට �� හා ආප� කළ ම නා ක රණ රා� අමා �ාං ශය 
රා� ආර �ෂක හා ආප� කළ ම නා ක රණ සහ �වෙ�ශ කට �� ෙලස රා� අමා �ාංශ ෙදක� යට තට ප� �� ම� 
සමඟ නව �� �� �ම �� ෙක�ණ.

චම�ට රා� ඇමැ� �ර ෙදක�

2018� ඇර�

මන �� �ය 
වැ� කැ��
�ාපෘ �ෙ� 

අයථා �යා �ස�
�ෙ�ෂ �ග ණ න ය �� ෙහ� ෙව�

වැ� මං ක ඩ ව �� 83%� 
�ද හ� �ප� රථ සංග ම යට

ඇමැ� ෙ�ක�ෙ� ලැ� �� වට පව රලා

ජන ප � ව ර ණ ෙය� ප� 
කා�යා ල යට �� �යලා

ධ��ක ෙගාඩ � �ර

යහ පා ලන ආ��ව බලෙ� �� 2018-2019 
කාල ව ක වා �ව �ළ මන �� �ය වැ� 

කැ�ෙ� �ාපෘ �ෙ� අයථා �යා �ස� 
��ව ඇ� බව �ෙ�ෂ �ග ණන වා�තා ව� 

ම�� ෙහ� ද ර� ෙකාට �ෙ�.

ක� 6,000� ෙග��ම ගැන
කා� න� ��ෙ� 
ෙප�සම 
මා�� 5 කැඳ ව�

�ව�ණා �ෙ� ෙකා�

ෙමරට කා�තා ව�ට එෙර� අසා ධා ර ණ ය� සහ අක ට � �-
ක� �ම �ශ නය ��ම සඳහා පා�� ෙ��� කාරක සභා-

ව� �ථා�ත කරන ෙලස කථා නා ය ක ව ර යා ෙග� ඉ�� ම� ��-
මට පා�� ෙ� ��ෙ� කා�තා ම�� ව � ය�ෙ� සංස දය �ර ණය 
කර �ෙ�. 

ෙන�කා මැද ෙග දර

�ය �ය ප� කළ �� ආ� ප� �ෂ ණ ය �� ෙකාෙරානා ව� ර සය 
ආසා ද නය � ඇ� බව තහ �� �ෙ� යැ� �යන �ය ��ෙ�  

මෘත ෙ�හය නැවත �� ආ� ප� �ෂා ව කට ල� කරන ෙලස ඉ�ලා 
�� ණා ම ලය ප්රෙ� ශෙ� ප�ං� �ය� ෙගා� කළ �� ෙප�ස ෙම� 
වග උ �ත ර ක � ව�ට ෙනා�� ��� ��ම ප්ර� �ෙ�ප කළ අ�-
යා ච නා � ක ර ණය එම ෙප�සම �භා ග යට ෙනාෙග නම ඉවත ��-
මට ඊෙ� (18) �ර ණය කෙ�ය.

�ෙද� රට වල ඇ�
ෙමරට �රා ව �� වල 

අ� �ය ග�න සැල ��

ම�� ව � ය�ෙ� 
සංස ද ෙය� �ර ණ ය�

ම��ද අ� �ෙග දර

එ�ස� ජා��ෙ� මානව �� ක� ෙකාම සා �� �ෙෂ� බැචෙ� 
� ලංකා වට එ�ල කරන ෙචාද නා ව ලට �ෙරා ධය පළ කර �� 

ප්රංසෙ� ෙවෙසන � ලාං� ක ය� පැ�� �ව ර� �ෙරා ධ තා වක 
�ර තව �ෙ�.

බැච ෙ�ට එෙර �ව
� ලාං� ක ෙයා 
පැ� � ෙ�� �ෙරා ධ තා වක

ෙගා�ඩ� � න�ව:
මහ බැං� අ� �ෂ ව � යට 

ෙනා��

ෙසෟ� උප ෙද� කැ�
බ� රථ 51ක
ගම �වාර අ�� � ව�

ර�ෂණ �ය�ත 

ෙකා�� 19 ආසා �ත හා 
ආසා � ත ය�ෙ� ආශ්ර ත-

ය� �ම ෙ�� ෙව� �වයං �ෙරා-

ධා න යට ෙයා� කර ඇ� �ෙව-
�වල ‘�ෙරා ධා නය වන �ෙව ස�‘ 
ය� ෙව� අලවා ඇ� ���ම 
ෙසෟ� බල ධා �� ඉව� කරන 
ෙත�ම �� ව� එම �ෙව �ව �� 

බැහැර යෑම ස�� �ණ ෙය�ම තහ-
න� බව ෙපා�� මා� ප්රකා ශක 
�ෙයා� ෙපා� �ප� ��ඥ අ��              
ෙරාහණ මහතා මා� යට ඊෙ� (18) 
පැව �ය.

�ෙරා ධා යන ���ම ගල වන ෙත� 
�ෙව �� යෑම තහ න�

බ� � ��  
ජය �ත ෙග� 
ව�� ඉ�ල�

ෙපා� �ප �ට-වග උ �ත ර ක � ව�ට ෙනා��

�ජා� 
����ලා
මා�� 
3 ද�වා 
�මා��

�ට
 6

�ට 6

�ට
 6

�ට
 6

ෙකර ව ල � �ය   
කසළ අංග ණෙ�   
හ�� ��න�  

�ට 06

�ට 06

�ට 06

�ට 06

�ට 06

�ට 06

�ට 06

පා�� ඉ� �න ත්ර�ත ප්රහාර ���ය ආ�ත කාල �මාෙ� 
�� ය� �� ස� ��� ක� 6,000� පමණ ෙමර ටට 

ආන ය නය කළැ� �යන ���ය �� බඳ �� ම� ප� �ෂ ණ-
ය� පව �වන ෙලස ආර �ෂක අංශ ව ලට �ෙයා ග ය� ��� 

කර �නැ� ඉ�ලා ෙකාළඹ අග ර ද �� මැ�ක� කා�-
න� රං�� �� පා ණ� ��� ෙගා� කළ �� ෙප�ස ම� 
මා�� මස 05 වැ�� කැඳ වන ෙලස අ� යා ච නා � ක ර ණය 
�යම කර �ෙ�.

2016 වසෙ� � බැ� �කර ෙව�ෙ�� 
ෙදකට අ� ළව �ට� �ද� 

ඇමැ� ර� ක� ණා නා යක, �ට� මහ 
බැං� අ� ප� අ��� මෙ� �ද්ර� ඇ�� 

��� ක � ව�ට එෙර� න� �භාග සඳහා 
අග � � � � ව රයා ��� �� �ගල මහා �-
ක රණ �� �� ම��  ෙදක� ඊෙ� (18) 
ප� කරන ල�.

බැ� �කර න� �භා ග යට
�� �ගල මහා � ක රණ 
�� �� ම�� 2�

��� ෙහ�� ආ ර��

ඡායා�පය-�ෙරා� බෙ�ෙපාල

ඡායා�පය-රාගම ස�හ

�ට
 6



ඊශ්රා ය ලය 26 වැ� �ථානෙ�

02
��ව

2021 ෙපබරවා� 19 ��රා�

ෙලාව ෙකාෙරානා 
ආසා � තෙයා 

ෙකා� 11 ඉ�ම ව� 

� ලංකා ෙව� ඊෙ� 
ආසා � තෙයා 722�: මරණ 13�  
� ලංකා ෙව� ඊෙ� 
ආසා � තෙයා 722�: මරණ 13�  

ෙලාව 
වටා

රට 
වටා 

��� ක� ණා ර�න  

ෙගා�ය ෙකාෙරානා ආසා � ත ය� 
ෙකා� 11� ද�වා වැ� � ඇ� ෙ� අව-
�ථාෙ� ෙකාෙරානා ෙරා�� ගණ �� 
ෙලාව 26 වැ� �ථානෙ� ප� ව�ෙ� 
ෙරා�� 738,629� ��න ඊශ්රා ය ල ය�. 
එරට සම�ත ෙකාෙරානා මරණ සං�ාව 
5,473�. ෙරා�� 681,249� �වය ලබා 
�ෙ�. ෙ� වන �ට ඊශ්රා ය ලෙ� �යා-
කා� ම�ටෙ� ��න ෙකාෙරානා ෙරා�� 
ගණන 51,907�. බර ප තළ ම�ටෙ� 
��න ෙකාෙරානා ෙරා�� 959� එරට 
���. ෙකාෙරානා ෙරාග ප� �ෂණ 
11,476,197� එරට �� කර �ෙ�. එෙහ� 
එරට ජන ග හ නය 9,197,590�. ෙ� අ�ව 
ජන ග හ නෙ� �� ය න ය කට ෙකාෙරානා 
ප� �ෂණ 1,247,740� �� කර �ෙ�. 
ජන ග හ නෙ� �� ය න ය කට මරණ 595� 
ද, ෙරා�� 80,307� ද වා�තා � �ෙ�. 
ෙ� අ�ව ඊශ්රා ය ලෙ� ජන ග හ න යට වඩා 
වැ� ෙය� ෙකාෙරානා ප� �ෂණ �� කර 

ඇත. මා�� අග භා ගය ද�වා 
එරට ෙකාෙරානා ෙරා�� වැ�-
�ෙ� ෙ�ග ව� බව� ෙප��� 
කෙ� නැත. එරට ෛද�ක 
ෙකාෙරානා ආසා � ත ය� සැල-
�ෙ� � ඉතා �� ම�ටෙ� සහ 
�ශාල ම�ටෙ� ෙකාෙරානා 
ෙරා��ෙ� වක්ර හත ර� ද�නට 
ඇත. පළ� වක්රය ඉතාම �� 
එක� වක අතර එය මා�� මැද 
�ට අෙ�� අග ද�වා ද�නට 
ලැෙ�. ෙදවැ� වක්රය �� �ල �ට 
අෙගා�� මැද ද�වා� ��වන වක්රය 
අෙගා�� මැද �ට ඔ�ෙතා බ� අග 
ද�වා� ��වැ� වක්රය ෙනාවැ �බ� මැද 
�ට ව�ත මා නය ද�වා� �ෙ�. ��වැ� 
වක්රය උප �ම ව�ධ න ය� ෙප��� 
කර�. එරට උප �ම ෛද�ක ෙකාෙරානා 
ෙරා�� ගණන වා�තා ව�ෙ� සැ�තැ-
�බ� 23 වැ� �ය, එය ගණ �� 11,316�. 
ෙපබ ර වා� 16 වැ�� ෙරා�� 4,282� 
වා�තා � ඇත.  

ෛද�ක මරණ අ� පා තය සලකා 
බැ�ෙ� � එ� ද ද�නට ඇ�ෙ� 
ෙකාෙරානා ෙරා��ෙ� වක්ර හත රට 
සමා �තර වක්ර හත ර�. එ� �න උප �ම 
මරණ ගණන වා�තා � ඇ�ෙ� ජන වා� 
20 වැ�� වන අතර එය ගණ �� 101�. 
ෙපබ ර වා� 17 වැ�� මරණ 32� වා�තා 
� ඇත. ෙ� අ�ව ඊශ්රා ය ලෙ� එ� �න 
මරණ අ� පා තෙ� උප � මය �තැ� � 
ඇ�ෙ� ෙදසැ �බ ර ෙය� ෙම�ට කාල-
ය ට�.  

ෙපා�ග හ ෙවල �ෙ�ෂ
ක� ණා ර�න ක� ආ ර��  

ෙපා� හැර ෙපා� �ෙ� 
�ල ධා �� ප�ෙද ෙන-
�ට ෙකාෙරානා ආසා �ත � 
ඇ� බවට තහ �� � ඇත.  
ෙකාෙරානා ආසා �ත � ඇ� ෙ� 
�ල ධා ��ෙ� ආ�ත �ල ධා �� 
17� ෙසෟ� �ල ධා �� ��� 
හ� නා ෙගන �වයං �ෙරා ධා ය-
න යට ෙයා� කර ඇත.  

�භා �� ෙ�නා නා යක සහ ර�ෂණ �ය�ත  

� ලංකා ෙව� ෙකා��-19 ආසා � ත ය� 
722� ඊෙ� (18) උ� සන වන �ට හ�-
නා ෙගන ඇ� අතර මරණ 13� වා�තා � 
ඇ� බව ෙකා��-19 පැ� �ම වැළැ ��ෙ� 
ජා�ක �යා ��ත ම� �ථා නය සඳ හ� 
කර�.   

එම ��ග ල ය� අත �� ��ග ල ය� 09� 
�ෙ�ශ ගතව �ට ෙමර ටට පැ�� අයය. 
අෙන �� �ය� ෙදනා ෙ�� යව හ� නා ග� 
ආසා � ත ය� ෙලස වා�තා ෙ�. හ� නා ග� 
ආසා � ත ය� අත �� වැ�ම ආසා � ත ය� 
�� ස� ෙකාළඹ ��� �ක ෙය� වා�තා 
වන අතර, ඒ ආසා � ත ය� 223� ෙලසය. 
ඊට අම ත රව, ග�පහ ��� �ක ෙය� ආසා-
� ත ය� 160� සහ මහ � වර ��� �ක-
ෙය� ආසා � ත ය� 49� ෙලස වා�තා ෙ�. 
අෙන� ආසා � ත ය� 281 ෙදනා �ව �ෙ� 
ෙස� ��� �ක ව �� වා�තා ෙ�.  

ඊෙ� (18) උ� සන වන �ට,�� ව �ෙගාඩ 
බ්රැ���� ෙපා� රට සහ ෙකාළඹ ම�� 
ෙවෙළ ඳ ෙපා ළට ස�බ�ධ ෙපා� ෙර� 
වා�තා � ෙකා��-19 ව� ර සය ආසා-

�ත ස���ණ ��ග ල ය� 
සං�ාව 74,375� ෙ�.ඉ� 
��ග ල ය� 69,782� ෙ� 
වන �ට ��ණ �වය ලබා 
ෙරාහ �ව �� බැහැ රව ෙගා� 
ඇත.   

ඊෙ� (18) උ� සන වන �ට, 
� ලංකාෙ� ෙකා��-19 ව� ර සය 
ආසා ද නය � ස���ණ ආසා � ත ය� 
සං�ාව 77,905� වන අතර ඉ� ��ග ල-
ය� 71,175� ��ණ �වය ලබා ෙරාහ �ව-
�� බැහැ රව ෙගා� ඇත. ඊෙ� (18) උ�-
සන වන �ට, ෙරාහ �ග තව සහ අත ර මැ� 
ප්ර� කාර ම� �ථා න වල ආසා � ත ය� 6,308 
ෙදෙන� තව � ර ට� ප්ර� කාර ලබ�.  

ඊෙ� (18)  උ� සන 06.00 � අව ස�� 
ගත� පැය 24 �ළ ෙරාහ �ග තව සහ අත-
ර මැ� ප්ර� කාර ම� �ථාන ��� ��ග ල-
�� 747 � ��ණ �වය ලබා �ටව ෙගා� 
ඇත.  ඊෙ� (18) උ� සන 6.00� අව ස�� 
ගත� පැය 24 �ළ � ලංකා ෙව� ෙකා��-
19 ව� ර සය ආසා ද නය � ��ග ල ය� 13 
ෙදෙන� �ය ෙගා� ඇත. ඔ�� වෑඋඩ, 
ක� තර ද�ණ, ම�ෙගාන,ෙබා�� වල, 

ක� තර, නෑෙබාඩ, �ව ර එ �ය, ආග ර ප-
තන, ග�ෙපාල, පෑ� ය ෙගාඩ, පාණ �ර සහ 
�ෙ� ෙගාඩ  ප්රෙ� ශ ය�� ප�ං� ��ග ල �� 
ෙලස වා�තා ෙ�. ඒ අ�ව, ඊෙ� (18) උ�-
සන වන �ට  � ලංකාව ��� ෙකා��-19 
ආසා �ත ස���ණ මරණ සං�ාව 422� 
ද�වා ඉහළ ෙගා� ඇත.  ඊෙ� (18)  ��ධ 
හ� �ව ම�� පාල නය කරන �ෙරා ධා-
යන ම� �ථාන 92� �ළ ��ග ල ය� 9,089 
ෙදෙන� �ෙරා ධා ය නය ෙව�� ���.  

ෙපෙ�� (17)  �.�.ආ� ප� �ෂණ 
13,585� �� කර ඇ� බව ෙකා��-19 පැ�-
�ම වැළැ ��ෙ� ජා�ක �යා ��ත ම�-
�ථා නය වැ� � ර ට� සඳ හ� කර�.    

අ�.එ�.�.�.
�ණ ෙ� කර- ඇ�� �ය ස�හ  

ඇ�� �ය ෙසෟ� ෛව� 
�ල ධා� ෙකා�ඨා ස යට අය� 
තල ග�ෙ� උ� � �ල ෙ�න ප්රෙ�-
ශෙ� �ෙව සක �ව� � ප�ෙ� 
�ය� ෙදනාම ෙකාෙරානා ආසා-
� ත ය� බවට තහ �� � ඇතැ� 
ඇ�� �ය ෙසෟ� ෛව� �ල-
ධා� කා�යා ලය පව ස�. ෙ�  
�ෙවෙ� ප�ං� ෙමා�� ෙසා� 
�� ව � ය� � කා�තාව ගා�ල 
කරා � �ය ෙරාහ ෙ�� කරන 
ලද �.�.ආ�.ප� �ෂ ණ ය �� 
ෙකාෙරානා ආසා � ත ය� බවට 
ඉ�� 31 වැ�� තහ � � � ෙම� 
ප� ෙරාහ� ගත කර ඇ� අතර 
ඒ අ�ව ඇයෙ� �වැ � ය� 
�ෙරා ධා ය න යට ෙයා� කර �� 
ඇත.ඉ�� 13 වැ�� ඔ��ෙ� 
�.�.ආ�.ප� �ෂණ �� කර ඇ� 
අතර  කා�තා වෙ� සැ�යා �ය-
�ය හා ෙ�� යද ෙකාෙරානා 
ආසා � ත ය� බවට ඉ��� (15) 
ලැ��  වා�තා ව �� තහ �� � 
බව එම ෙකා�ඨා සෙ� මහ ජන 
ෙසෟ� ප� �ෂක ෙ�.ඒ.අ�ණ 
ල�මා� මහතා පැව �ය. ෙ� 
ෙරා�� �ෙදනා අ�බ ල �ෙගාඩ 
ෙපා�ව�ත හා කර �ෙද �ය 
ෙරාහ� ෙවත යැ� බවද ල�මා� 
මහතා පැව �ය.    

ෙකා�� පැ� �ම වැළැ ��ෙ� 
ජා�ක �යා ��ත ම� �ථා නය

තල ග�ෙ� උ� � �ල ෙ�න
�ෙව සක ප�ෙ� 

�ය� ෙදනා ටම ෙකාෙරානා

ෙපා� හැර 
ෙපා� �ෙ�

පහ කට  
ෙකාෙරානා

ම�වර උ�ස ව ය� සහ උප� �න සාද ය කට සහ භා� � 22කට 
ෙකාෙරානා ආසා ද නය � ඇතැ� ර�න �ර වසං ගත ෙරාග ෛව� 
ල�මා� ෙකාණාර මහතා පැව �ය. පැ�ම ��ල පාත කඩ පහ ල ෙ�-
වා ෙ� ගම හා ෙල�ෙලා � �ය ප්රෙ� ශ ව ල� මහ ජන ෙසෟ� ෙව� 
�ල ධා ��ෙ� අව ස ර ය� ෙනාලබා ෙ� සාද පව�වා ඇතැ� ඒ 
මහතා �ය. ෙ� ෙ�� ෙව� ��ග ල ය� 205� �.�. ආ�.ප� �ෂ ණ-
යට ෙයා� කර �ෙ�.ඔ�� මංග �ෙ� සහ සාදෙ� ආ� ත ය� බව 
පැ�ම ��ල මහ ජන ෙසෟ� ෛව� �ල ධා� කා�යා ලය පව ස�.    

රාගම ස�හ   
වැ� සර �ෙ�ෂ ආ��ක ම� �ථා නෙ� ෙවෙළ-

ඳ ස� �� ය� ෙ�ව ක ය� ප්රවා හන ෙ�වෙ� �රත 
�යැ � ර� �ෙරාද රථ �යැ � ර� ඇ�� 380ක 
ෙකා�� වැ��� එ�නත ලබා �ම  ෙපෙ��(17) 

උ� සන �ට එම ප� ශ්ර ෙ�� �� ෙක��. ව�තල 
ෙසෟ� බල ප්රෙ� ශෙ� මහ ජන ෙසෟ� ප� �ෂ ක-
ව ��ෙ� සහ භා � �ව ෙය� එ�න �ක රණ වැඩ ස-
ට හන පැව� අතර එ�නත ලබා ග� ඔ�� මහ ජන 
ෙසෟ� ප� �ෂක ව��ට ���ය �� නැ �හ.  

අෙ�ල �� � වංශ  

ෙ�රා ෙද �ය �� මාෙවා 
බ�ඩා ර නා යක ළමා ෙරාහෙ� 
ප්ර� කාර ලබ �� �� ය� �ය-
�ය ෙකා�� ව� ර සය අාසා �ත 
මාස හත ර� වය සැ� �� �-
යෙ� ප�චා� මරණ ප� �ෂ-
ණය ෙ�රා ෙද �ය ��ව ��-
ලෙ� ෛව� �ඨෙ� අ� ක රණ 
ෛව� �ෙ� ෂඥ මහ චා�ය 
සර �ච�ද්ර ෙකා� කාර මහතා 
��� �� �� ෙම� ප� වැ� �ර 
ප� �ෂණ සඳහා ශ�ර ෙකාට� 
රජෙ� ෛව� ප�ෙ� ෂ ණා ය-
ත නය ෙවත ෙයා� කර �ෙ�.  

උණ සහ ��ම ගැ�ෙ� අප හ-
�තා ෙ�� ෙව� �� �ය ප� �ය 
13වැ� �න ෙරාහ ලට ඇ� ළ� 
�� ෙම� ප� එ� නම ප�ව �ෙ� 
�ය ෙගා� ඇත.  

මාස හත ෙ�� ලබා ෙදන ��ව 
එ�නත �� ෙම� ප� ද� වාට 
උණ සහ ��ම ගැ�ෙ� අප-
හ �තා ඇ�� බව මව ��� 
ප්රකාශ ��ම �සා ෙකා�� 
ආසා �ත මළ ��ර ආ� හ නය 
�� මට ෙපර ප�චා� මරණ ප�-
�ෂ ණ ය� �� ක ළ �� බවට �ර-
ණය කර ෙ�රා ෙද �ය ��ෂණ 
ෙරාහෙ� හ�� මරණ ප� �ෂක 
අම� ජය ව �ධන මහතා ��� 

��ර ෙ�රා ෙද �ය ��ව ��-
ලෙ� ෛව� �ඨෙ� අ� ක රණ 
ෛව� �ෙ� ෂඥ මහ චා�ය 
සර �ච�ද්ර ෙකා� කාර මහතා 
ෙවත ෙපෙ�� (17) ෙයා� කර� 
ලැ�ය.  ෙකා�� ආසා ද නය � 
මර ණ යට ප�වන ��ග ල ය�ෙ� 
මළ ��� ප�චා� මරණ ප�-
�ෂ ණ ය� ෙනාප ව�වා �ම �-
නය කරන ෙලස චක්ර ෙ�ඛ ය� 
ම�� ��� � �ෙබන බව� ෙ� 
ද�වා එ�න� �� ම� සමඟ 
ඇ�� උණ හා ��ම ගැ�ෙ� 
අප හ �තා �සා මර ණ යට ප�� 
බැ�� ප�චා� මරණ ප�-
�ෂ ණ ය� �� �� මට ෙසෟ� 

අ��ෂ ජන රා �ව ර යා ෙ�ද 
අ� මැ �ය ලැ� �ෙබන බව� 
මරණ ප� �ෂ ක ව රයා �ය.  

ශ�ර ෙකාට� රජෙ� ෛව� 
ප�ෙ� ෂණ ආය ත න යට ෙයා� 
කර �� ප�චා� මරණ ප�-
�ෂණ වා�තාව ලබා� �ෙබන 
බව� එ� ද� වාට ෙකා�� 
ආසා ද නය � �ෙබන බව තහ-
�� කර �ෙබන බව� ජය ව-
�ධන මහතා පැව �ය. මළ � �ර 
ආ� හ න යට අව සර �� බව� 
මර ණ යට ෙ��ව �ම�ද යන 
අව ස� ���ව අ�ළ වා�තා 
ලැ�� ප� ෙදන බව� ඒ මහතා 
ප්රකාශ කෙ�ය.    

වැ� සර �ෙ�ෂ ආ�� කෙ� 
කඩ � � ය�-ෙ�ව ක ය� ඇ�� 

380කට ෙකා�� එ�නත 

ම�වර උ�ස ව යට සහ
උප� �න සාද යට 

�ය 22කට ෙකාෙරානා

ෙකා�� ආසා � තව �ය �ය �� � යෙ� 
ශ�ර ෙකාට� ෛව� ප�ෙ� ෂ ණා ය ත න යට

කරා � �ය ස�හ - එ�. ෙලා� ක ර �ට  

ෙකාෙරානා ආසා �ත බව තහ �� � ගා�ල 
බ�ෙ� ගම නග රෙ� බාලක පාස ලක �� හ-
�ප � ව රයා ෙසෟ� අංශ මඟ හැර �ෙව �� 
පලා ෙගා� ඇතැ� බ�ෙ� ගම ෙසෟ� ෛව� 
�ල ධා� කා�යා ලය පව ස�. ඔ� වහාම 
ෙසායා ෙදන ෙලස ෙපා� � යට හා හ� � වට 
��� � ඇත.   

ෙ� �� හ �ප � ව රයා ෙරාග ල�ෂණ 
ෙප��ම ෙ�� ෙව� ස�� (15) �.�.ආ�. 
ප� �ෂ ණ ය කට ෙයා�  කර ���. එම ප�-

�ෂ ණෙ� වා�තාව ලැෙබ න �� �ෙව සට � 
�ෙරා ධා ය නය වන ෙලස උප ෙද� � ��ණ ද 
(16) ඔ� ගා�ල ��ම�� �� ල යට ද ෙගා� 
ඇ� බවට ෙ� වන �ට ෙසෟ� අංශ ෙවත 
ෙතාර �� වා�තා � ඇත.   

�� හ �ප � ව ර යාෙ� �.�.ආ�. ප� �ෂණ 
වා�තාව ලැ�� ප� �ර ක ථ න යට ඇම � ම� 
ෙගන ඔ� ආසා �ත බවට �� �ව� �� මට 
ෙසෟ� අංශ කට �� කර ඇ� අතර ඔ� 
ෙසායා ෙගාන � � වල ��� �ෙව සට යන-
�ට �ෙවස වසා දමා ප්රෙ� ශ ෙය� බැහැ රට 
ෙගා� ඇ� බව මහ ජන ෙසෟ� ප� �ෂ ක-

ව� �ය�. ෙ� �� හ �ප � ව රයා ෙ� වන �ට 
ඔ�ෙ� සහ �� යෙ� ජංගම �ර ක ථන ද �යා 
�ර �ත කර ඇ� බව� ඔ� යා හැ� යැ� �� 
�ථාන ප��ෂා කළ ද එම �ථාන ය�� පවා 
ෙසායා ගැ� මට ෙනාහැ �� බව� ෙසෟ� 
අංශ පව ස�. �� හ �ප � ව රයා ෙකාෙරානා 
ආසා � ත ය� බැ�� වහාම ෙසායා ෙදන ෙලස 
ෙසෟ� ෛව� �ල ධා� ��� ෙ� වන �ට 
ෙපා� � යට හා හ� � වට ��� � �ෙ�. �� හ-
�ප � ව ර යාෙ� ආ� ත ය� � ��� ෙ�ව ��� 
�� ලෙ� �� ව� 50කට වැ� �� ස� ෙ� 
වන �ට �ෙරා ධා ය න යට ෙයා�  කර �ෙ�.   

බ�ෙ� ගම ෙකාෙරානා ආසා �ත 
�� හ �ප � ව ර ෙය� පැන ���
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�භා �� ෙ�නා නා යක  

කා�තා ව�, ත� � ය� �ලැ�ෙ�� 
(ත්රාසා �ග්ර හ ණය) �� කර �න�, පාතාල 
�යා කා ��, ක�ප� ලබා ග�න� ෙම�ම 
ම�ද්ර� ජාවා ර �ක � ව� ස�බ �ධ ෙය� 
�� ඉ� � යට ��ය ත�� �යා �මක කරන 
බව මහ ජන ආර �ෂක ඇමැ� �ශ්රා �ක �ය� 
අ�� රා� ආචා�ය සර� �ර ෙ� කර මහතා 
ෙපෙ�� (17) පැවැ �ය.   

ත� � ය� �ලැ�ෙ�� කර න �න� 
ස�බ �ධ ෙය� සහ ක�ප �ක � ව� ස�බ-

�ධ ෙය� �ර ක තන අංක 118� ම�ද්ර� 
ජාවා ර �ක � ව� තැ� �ක �� අෙල� කර-
�න� ස�බ �ධ ෙය� �ර ක තන අංක 1997 
��� ෙදන ෙලස� ඇමැ � ව රයා ඉ�ලා 
�� ෙ�ය.   

බ�ත ර ��ල  අමා �ං ශෙ� පැවැ� 
මා� හ� ව ක� ඒ මහතා ෙපෙ�� (17) ෙ� 
බව ප්රකාශ කෙ�ය.   

ෙමෙලස ලබා ෙදන ෙතාර �� අ� ශය 
රහ � ග තව තබා ග�නා බවට සහ �ක වන 
ඇමැ� �ර ෙ� කර මහතා සමා ජය �� �� 
�� මට න� ෙ� ෙතාර �� ෙදන ෙලස� 

ෙමෙලස �යා කර �න �ෙග� එෙ� ��ම 
නවතා දමන ෙලස� ඉ�ලා �� ෙ�ය.   

ගැහැ� ළම ෙය� සමඟ යා� ෙව නවා. ඒ 
ළමයා ෙකාහාට හ� එ�ක යනවා. ඒ ළමයා 
�ව�ව ��න තා� �ලැ�ෙ�� කර �� 
�ද�  ග�නවා. ෙපෙ�� ෙමෙලස ගැහැ� 
ළම ෙය� �ලැ�ෙ�� කර �� �� අෙය� 
අ�අ ඩං � වට ග�තා. ඔ�ට ගැල � ම� 
නැහැ. ෙ� වෙ� ෙ�ව �ව ලට ��� � ��න 
ත� � ය� �වා හක කා�තා ව� �ව� 
��� ෙද�න �ය �ය �� නැහැ. ෙ� අය 
ආර�ෂා කර�න අ� ��ව �යා කර නවා. 

ෙමෙලස �� කරන අය ස�බ �ධ ෙය� �ර-
ක තන අංක 118 කතා කරන ෙලස ෙමරට 
�ය �ම කා�තා ව�ට ��� �� ඇමැ � ව-
රයා එෙලස �� කරන අයට එෙර �ව ��ය 
ත�� �යා කර නවා යැ�ද ඒ මහතා �යා 
�� ෙ�ය.  

එෙම�ම ම�ද්ර� ජාවා ර �ක � ව� තැ�-
�ක � ව� අෙල� කර �න� ස�බ �ධ-
ෙය�ද ��ව ��ය �යා කරන බව �යා 
�� ඒ මහතා 1997ට ��� ෙදන ෙලස� 
රෙ� සංව �ධ න යට අව� පාස� ��� 
ත�ණ ප්රජාව ෙ�රා ගැ� මට වැට �� කරන 

බව� සෑම �ථර ය කම ෙ� ස�බ �ධ ෙය� 
ෙසායා බැ� මට �ල ධා �� ප� කර �ෙබන 
බව� �යා �� ෙ�ය.  

පාතාල �යා ක � ව �ටද තම�ෙ� අ� 
භාර ෙදන ෙලස ��� ෙදන ඇමැ� �ර ෙ�-
කර මහතා න� ව �� �ද හ� කරන ෙලස 
පැවැ � මට ෙනාහැ� බව� එෙහ� ඒ ස�බ-
�ධ ෙය� ෙසායා බලන බව� �යා ��-
ෙ�ය. පාතාල �යා ක � ව� ෙ� වන � ට� 
ම�ද නය කර �ෙබ නවා. ඉ� � ෙ�� ෙමවැ� 
අය අ�අ ඩං � වට ගැ� මට ��� ජාල ය� 
�යා �මක කර �ෙබ නවා.ෙලාකෙ� �� 

ද� �ම ත්ර�ත සං� ධා නය �නාශ කළ අෙ� 
රෙ� හ� � වට අ� ය� ෙදක� තබා ග�නා 
��ග ල ය� එත ර� ෙදය� ෙනාවන බව� 
ඔ��ට එෙර � ව� �� �ය වර ග�නා බව� 
�යා �� ෙ�ය.  

ක�ප� ඉ��ම සහ �ම වර ද� බව� ඒ 
ස�බ �ධ ෙය �� පැ� �� �ෙ� න� 118 
��� ෙදන ෙලස� �යා �� ෙ�ය. අ�ං-
සක ෙලස සාධා ර ණව �ද� හ�බ කරන 
��ග ල ය �ෙග� �ද� ක�ප� ෙලස  ගැ�ම 
වර ද� බව ෙප�වා �� �ර ෙ� කර මහතා 
ක�ප� �ය �� නැතැ �ද �යා �� ෙ�ය.  

ෙ��තර ස��ෙ� උප ෙද�  �� පැ දලා  
ෙතාරා ග� �� ස කට එ�නත  �දලා  
මහ ජ න යාට �� ෙ� මෑතක  ඉදලා  
ජංගම ෙ�ෙව ඇත වැඩ කට ��  ෙයාදලා 
 
ජංගම ෙ�වෙ� නායක හ�ම  වස�  
එ�නත සැම ෙදනට ෙදන වද?නැ�ද? අස�  
���� ෙව�න එ� මට ව� ර සය  නස�  
වැඩ �ක ��ද  ෙව�ෙ� ඔ� �යන  �ස�!  

රෙ� ��ෙ� �ද �නා යක   

��ලභ කරඳ ගස අ� ෙ� ගය  අ�ෙ�  
ෙනාකපා �� �නට කාෙග� අත  ඉ�ෙ�  
යන �ට සංව �ධ නය වන මාවත  ඔ�ෙ�  
ප� ස ර ය� ��ක ගත �� හැම  ��ෙ�    

ක��-ත� � ය� ‘�ලැ�ෙ��’
කෙළා� ගැල � ම� නෑ

�ය ව�න එපා: 
118-1997ට 
�ය�න

මහ ජන ආර �ෂක ඇමැ�, �ශ්රා �ක �ය� අ�� රා�, ආචා�ය සර� �ර ෙ� කර

��ර �ෙ� ෙ� කර -
මාර �ල ස�හ  

ඉ�� යාෙ� �ට ��� 
මා�ග ෙය� �� �ෙරා� 
ෙලස ෙගනා කහ ෙතාග-
ය� ��ත ලම ම�නා රම 
මා�ගෙ� �� ක�මා�ත 
ශාලා වක සඟවා �� ය� 
��ත ලම ෙකා�ඨාස �ෂ 
ම�ද්ර� ඒක කය ම�� 
අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙ�. 
��� යට ස�බ�ධ එ� 
සැක ක � ව� ද අ�අ ඩං �-
වට ෙගන �ෙ�.   

ෙපෙ��(17) සවස ෙ� 
අ�අ ඩං � වට ගැ�ම ��-
�ය. �� ය� ල�ෂ 50කට 

ආස�න කහ �� හා කහ 
කැබ� ෙලස �� උර 11ක 
සඟවා �� �ෙලා 265� හා 
�� ෙලස සක� කර උර 
42ක බහා �� කහ �� �ෙලා 
777� ෙමෙ� අ�අ ඩං � වට 
ෙගන ඇත.  

ආණ ම �ව ෙපා�-
�ය  ෙපෙ�� (17) අ� යම 
අ�අ ඩං � වට ෙගන �� 
�� පැක �ව ලට ය�� 
සඟවා කහ ප්රවා හ නය 
කර �� �� සැක ක � ව-
�ෙග� කළ ප්ර�න �� �ව-
�� ප� ෙහ�� ෙතාර �� 
මත ��ත ලම �� පැක� 
��ෙ� ක�මා�ත ශාලාව 
වටලා ෙ� කහ ෙතාගය 

අ�අ ඩං � වට ෙගන 
ඇත.  

අ�අ ඩං � වට ග� 
සැක ක� හා කහ 
ෙතාගය ��ත ලම 
�ල �ථාන ෙපා� � යට 
භාර � මට කට �� කර 
���.  

��ත ලම ෙකා�ඨාස 
භාර ෙ��ඨ ෙපා�� 
අ� කා� ෙ�.�.එ� 
.ජය මහ මහ තාෙ� 
උප ෙද� මත ��ත ලම 
ෙකා�ඨාස �ෂ ම�ද්ර� 
ඒක කෙ� උප ෙපා�� 
ප� �ෂක �ෂා�ත 
ෙපා�� සැර ය �ව �� 
වන ල��,  බ�ඩාර, 
ක� ණා �ස  �ල ධා �� 
ෙ� වැට � මට එ� �හ.   

��ත ලෙ� 
�� ගබ ඩා වක
ල�ෂ 50ක කහ



ෙකා�� 19 ව� ර සෙ� 
නව ප්රෙ� දය ෙමර-
�� වා�තා � �ෙ�. 

එංග ල �තෙ� �ා�ත ෙව�� �� 
ෙ� ව� ර සය ෙලාකෙ� රට ව� අත �� 
වා�තා වන �ට එම රට ව� අත රට �� 
� ලංකාව ද එ�ව �ෙ�.  ව� ර සෙ� 
�ා�ත ෙ�ගය �ය යට 70 �. ෙබාෙහා 
ෙ�ග ය �� �ා�ත වන ව� ර� ප්රෙ� දය 
න� කර ඇ�ෙ� B.1.1.7 ෙකා�� ප්රෙ�-
දය ෙල��. ව� ර සෙ� නව ප්රෙ� ද ය� 
වා�තා �වද එ� ෙරාග ල�ෂ ණ වල 
ෙවන ස� ෙනාමැත. ෙකා�� 19 ව� ර-
සෙ� පැවැ� ෙරාග ල�ෂණ නව ප්රෙ�-
දය �ළ ද පව ��. ෙවන ස කට ඇ�ෙ� 
�ා��ෙ� ෙ�ගය පම�. �ය යට 70ක ෙ�ග ය �� �ා�ත වන 
�සා ජන තාව ප්රෙ� ස� �ය ��ය. ෙනාඑෙ� න� ඉ�ම ��ම 
පැ� �ම �සා සම�ත රටම ෙලඩ �ෙ� අව � න ම� ඇත. ෙම� 
අව � නම ජය ගත හැ� ව�ෙ� අ� හැමෙදනා එකා ෙම� ව� ර-
ස ෙය� ආර�ෂා �මට කට �� ��ෙම�ය. ඒ සඳහා මහ ජ න තාව 
ෙලස අ� ග ම නය කළ ��ෙ� ව� ර සය ම�ද නය සඳහා වන 
ෙසෟ� උප ෙද� �� පැ � මය. 

ෙ� ව� ර සය ප්රථ ම ෙය�ම ෙමර �� වා�තා �ෙ� එංග ල�ත 
�ක� �ඩ ක ය � ෙග�. නව ව� ර සය ආසා �ත ��ග ල ය� 16� 
ෙ� වන �ට වා�තා � �ෙ�. �නට �� කර ඇ� ප�ෙ� ෂ ණ-
ය �� එය හංවැ�ල, �ය ගම, අ� �සා ෙ��ල, ව� � යාව වැ� 
�ථාන වල ද පව �න බවට අනා ව ර ණය  � �ෙ�. ෙ� අනා ව-
ර ණය �� කර ග� ලැ�ෙ� � ජය ව �ධ න �ර ��ව � � ල ෙය� 
�� කළ ප�ෙ� ෂ ණ ය ��. ෙකෙ� ෙවත� අනා ව ර ණ ය� 
සමඟ ජන තාව නැව ත� �යට ප�ව �ෙ�. ජන තාව අන-
ව� �ය� ඇ� කර ෙනාගත �� අතර �� �ය ��ෙ� 
ෙසෟ� උප ෙද� අ� ග ම නය ��ම පම ණ�. අන ව� 
සංච රණ �මා ��ම �ෙ� ෂ ෙය� කළ ��ය. ව� ර ස යට 
��ණ �ම සඳහා රජය ෙගන යන වැඩ � � ෙවළ යහ ප� 
ය. ව� ර සය ෙමර �� �ර� ��ම සඳහා රජය මැ� හ�ව 
කට �� කර� ලබන අතර ෙ� වන �ට ෙකා�� ම�දන 
එ�නත ලබා �ම ද ��  ෙකෙර �ෙ�ය.  ෙකා�� ම�ද නය 
සඳහා සාධ �ය �යා මා�ග රජය ��� අ� ග ම නය කරන 
ෙමාෙහා තක මහ ජ න තාව ෙලස අප රජ යට සහාය �ය 
��ය. 

 �වයං ආර�ෂාව
ඇසට ෙනාෙප ෙනන ෙකා�� මාර යා ෙග� ආර�ෂා 

�ම �ශාල අ� ෙයා ග ය�. න�� එයට ෙනා� යව ��ණ 
�ය ��ය. ෙවන �ට වඩා ෙ� වන �ට ජන තාව ෙකා�� 
ම�දන උප ෙද� ඉතා ෙහා�� අ� ග ම නය කරන බව� 
ද�නට ලැෙ�. �ව ෙස� එ� යට යන �ට සෑම අය �ම �ව 
ආව රණ පැල �ම ද�නට ලැෙබන �බල ද� න�. මහ මඟ 
යන �ට �ව ආව රණ ෙනාපැ ල� අෙය� ෙසායා ග�නට 
ෙනාහැ �ය. ඒ තර ම ටම අද ජන තාව ව� ර ස ෙය� ආර�ෂා 
�මට �ය වර ෙගන ඇත. එෙ�ම සෑම අෙය� ළඟම �ෂ �-
ජ හ රණ �ඩා ෙබාත ල ය� ළඟ �ෙබන බව ද�නට ඇත. ඒ 
�ය�ල ව� ර ස ෙය� ආර�ෂා �මට ය. ව� ර සය ෙසායා-
ෙගන ය�ෙ� අප බව අක මැ �ෙත� �ව �� ගැ � මට 
ඔබ ට� මට� �� ෙ�. �ව ෙස� එ� යට යාම ය� ව� ර ස-
යට ෙගා�� �ෙ� වැ� ඉඩ ක ඩ� පව � �න�. ව� ර සෙ� 
යථා �ථය අ� ෙ��� ග�ෙ� න� �� මය රා� ව� අව� 
ෙනාෙ�. �� මය රා� ව� පව �න �සා ය� තර ම කට ෙහා 
පාල නය � �ෙ�. ඇතැ� රට වල ඇ�� �� ය� ෙනාදමා 
ජන තා වට �වෙ� ��න ෙලස ��� � �ෙ�. �� මය 
රා� ව කට ඔ�� ෙකා� ෙනාක ළ� �වයං පාල න ය �� 
��ව �ෙව� �ළ ටම � ��ය �� බවට �වයං අව ෙබා ධ-
ය� ඔ�� ලබා ඇත. �ෙ� ෂ ෙය�ම ජපා නය වැ� රට ව� 
�වයං �නය සහ �වයං අව ෙබා ධය පව�වා ග� �� 
ව� ර සය රට �රා �ා�ත �� ෙම� වැළ� ඇත. ඉ�� ය� 

සාග රෙ� �� ඇටය ෙලස හ� �වන ෙ� �ං� රට �රා ව� ර සය 
�ා�ත �� ෙම� වැළ � මට න� ෙ� අව �ථාෙ� අව ධා ර ණ ෙය� 
�ව �� ව�ෙ� අෙ� ජන තාව අතර �වයං �නය සහ �වයං 
අව ෙබා ධය ඇ� කර ගැ�ම අ� වා�ය සාධ ක ය� වන බවය. 

 නව ප්ර ෙ�ද
ෙකා�� ව� ර ස ය� සමඟ ෙ� වන �ට රට ඉ� � යට �ෙගන 

යාම �� ෙ�. ෙනාඑෙ� න� ජන ��ත අඩාළ �ම වළ�වා 
ගත ෙනාහැක. සංච රණ �මා පැන � ෙම�ම පම ණ� ව� ර-
සෙ� �ා��ය වළ�වා ගත ෙනාහැ �ය. ��ය ෙකෙ� �ව� 
තම�ෙ� ආර �ෂාව තම� සලසා ගැ�ම ෙම�� වැද ග� ය. 
�ව ෙස� බැහැ රව යන ෙ�ලා වට නාසය, ඇස, කට ඇ��ම 
ෙනාකළ ��ය. �ට තට යන අෙය� ��� ආව ර ණ ය� පල-
��ෙ� න� නහය කට ෙහා�� වැෙසන ෙ� ��ය ��ය. ��� 

ආව ර ණය අ�� ඇ��ම ��� ෙ�ලා වක ෙනාකළ ��ය. ��� 
ආව රණ තැන තැන ෙනා� �ය ��ය. �ෙව සට පැ�ණ ඒවා වළ 
��ම ෙහා �� ��ම කළ ��ය.

ෙකා�� ව� ර සෙ� නව ප්රෙ� ද ය� ෙමර �� වා�තා �ම� 
සමඟ උ�සව අව �ථා ව�ට සහ භා� ව�න�ෙ� ��� �මා 
�� මට නැව ත� රජෙ� අව ධා නය ෙයා�ව �ෙ�. ප� �ය 
කාල ය ��� පවා ආසා � ත ය� වැ� �ර වා�තා �ම� �� �ෙ� 
උ�සව අව �ථා ව�ට සහ භා� �ම �සාය. �� ය� උ�ස ව යක 
එ� ආසා � ත ය� ෙහා �� ය ෙහා� එම ආසා � ත යා ෙග� ව� ර සය 
පැ�ර යාම ඉ�ම �� �� ෙ�. එම �සා උ�ස ව ව ලට සහ භා� 
ව�න�ෙ� ��ස �මා ��ම ඉතා වැද ග� ය. �වාහ උ�ස ව ය-
කට සහ භා� �ය �� සං�ාව 150කට ප� �ය �න ය ��� �මා 
කර ��ණ ද එය 50 කට �මා ��ම ෙකෙර� නැවත අව ධා නය 
ෙයා� කර �ෙ�. එෙ�ම මර ණ ය� �� �ව ෙහා� පැය 24 � �ළ 

අව ස� කට �� �� ��ම ෙකෙර� ද 
අව ධා නය ෙයා� කර �ෙ�. ෙ� �ය� 
ෙ� කර �ෙ� ජන තාව අප හ � තා වට ප� 
�� මට ෙනාව ඔ� �ෙ�ම ආර �ෂාව 
උෙද සාය. ඒ බව අව ෙබාධ කර ගැ� මට 
මහ ජ න තාව �ය වර ගත ��ය. ෙකා�� 
ම�ද නය සඳහා වැද ග�ම සාධ කය 
ව�ෙ� ජනතා සහාය ෙ�.  

 ��ම� ��ම
�ස �� ෙසාය �� පව �න ව� ර ස-

ෙය� ආර�ෂා �ම සඳහා උණ, ෙස�ප්ර-
� �ාව, කැ�ස, ඇඟ පත ෙ�ද නාව, 
�වසන අප හ �තා වැ� ෙරාග ල�ෂණ 
පව ��ෙ� න� ෛව� උප ෙද� අ�ව 
ෙරාහ �ගත �ම ඉතා වැද ග� ය. ෙරා�-
ෙය� �ම අප රා ධ ය� ෙනාෙ�. ඔ��ව 
ෙකා� ��ම, හා� ��ම, වපර ඇ�� 
බැ�ම ෙනාව කළ ��ෙ� ප්ර� කාර 
ගැ�ම සඳහා ඔ�� �� ම� ��ම ය. අප 
පාල නය � ඔ� �ෙග� ඈ� �ම �� කළ 
��ය. ෙකෙන �ට ඇ��ල �� කරන 
�ට තමා ෙදසට ඇ�� හත ර� ��ව 
�ෙබ �ෙ� වග �ම ෙප��ම සඳහා ය. 
ෙකාෙරානා ව� ර සය සහ සාමා� උණ 
අතර ෙබාෙහා සමාන ෙරාග ල�ෂණ 
��ම ෙ�� ෙව� �� ෛව� ප�-
�ෂ ණ ය �� ෙතාරව ෙරාග �� �චය 
අප හ �ය. ෙකාෙරානා ව� ර සෙ� 
අව ධා නය ෙයා� කළ �� ප්රධාන ෙරාග 
ල�ෂණ ව�ෙ� උණ සහ කැ�ස ය. 
සාමා� උණ ෙරාග ව ලට ෙබාෙහා �ට 
ෙස�ෙග� වැ� ෙවන� ෙරාග ල�ෂණ 
ඇ� වන න��, ෙකාෙරානා ව� ර සය 
ආසා ද නය �ව�ට ��ම ගැ�ෙ� අප හ-
� තා ව� �ෙන�. අ�ළ ෙරාග ල�ෂණ 
ඇ�න� ෙපා� ප්රවා හන ෙ�වාව භා�තා 
ෙනාකර 1390 �ර කතන අංක යට ��� 
� ෙරාහ �ගත �මට කට �� කර�ෙ� 

න� �ත ක රය. එෙ� නැ�න� ප්රෙ� ශය බාර මහ ජන ෙසෟ� 
ප� �ෂ ක ව ර යාට ��� � ප්ර� කාර සඳහා ෙයා� �ය ��ය. ව�-
ර සය ආසා ද නය � ��ග ල ෙය� ස� පව ඇ�� කෙ� න�, �වයං 
�ෙරා ධා ය න යට ල� �ම ඉතා වැද ග� ය. 

 කළ �� ෙ�
�වස �ළ ෙහා�� වාතා ශ්රය �ෙබන කාම ර යක ෙහා ය� 

ෙකාට සක �� ��ම, �වෙ� අ� ��ග ල ය �ෙග� ඈ�ව ��ම, 
�ව �� �ටත �යා කා ර ක� �මා ��ම, ෙපා� �ථාන ව ලට 
යාෙම� ස�� �ණ ෙය� වැළ �ම, ෙපා� ප්රවා හ නය ෙහා �� 
රථ භා�තා �� ෙම� ස�� �ණ ෙය� වැළ �ම, ආහාර සහ ඔබට 
අව� ෙ� අ�ළ කාම රය අසල තබා යන ෙලස ��� ෙහා ��-
ර�ට උප ෙද� ලබා �ම, හැ� න� ඔබ ෙවනම නාන කාම ර ය� 

භා�තා කළ �� වන අතර එෙ� නැ�න� අ� �ය� 
ෙදනා නාන කාම රය භා�ත �� ෙම� ප� ඔබ එය භා�තා 
��ම, �ව ෙ�� ඔබ භා�තා කරන ෙකා�පය, �ඟාන 
යනා �ය ෙවනම තැ�ම, �ව සට අ� �ත� පැ� �ම ස��-
�ණ ෙය� වළ �වා �ම, අව� ඕනෑම ෙමාෙහා තක ෛව� 
ප්ර� කාර සඳහා ෙයා� �ම යනා �ය �වයං �ෙරා ධා ය න-
ෙ�� අව ධා නය ෙයා� කළ �� ක�� ෙ�. 

ව� ර ස ෙය� ආර�ෂා �ම සඳහා �ත රම �� සබ� ගා 
ෙහා�� ෙසා� ගත �� අතර, ෙපා� �ථාන යක ගැව �-
ෙම� ප� එය අ� වා �ය ෙය� කළ ��ය. ෙදඅ� �� �� 
කර ගැ� මට ෙවන� ආෙ� ශක �ව ණ ය� (hand gel) �ව 
ද භා�ත කළ හැ�ය. කැ�ස සහ �� �� යාෙ�� �ඛය 
සහ නාසය ෙ��� ව� ෙහා �� කඩ � � ය �� ආව ර ණය 
කර ගත ��ය. භා� ත ෙය� ප� �� කඩ � �ය ක්රමා � �-
ලව ඉවත ��ය ��ය. �� කඩ �� ෙනාමැ� අව �ථා වක 
වැල �ට නවා අෙ� උඩ ෙකාට ෙස� ��ණ ආව ර ණය කර 
කැ�ස ෙහා �� �� යැ�ම �� කළ ��ය. ෙසා� ෙනාග� 
අ�ව �� ��ණ �ප�ශ ෙනාකළ ��ය. ආසා � ත ය� 
ස� ප යට යාෙම� වැළ� ��ය �� අතර, ෙපා� �ථාන වල 
�ක �ෙ� ගැව � ෙම� වැළ� ��ය ��ය.

ෙකා�� 19 ව� ර සය වැල �ණ ෙමරට ආසා � ත ය� 
සං�ාව ෙ� වන �ට 78,000 කට ආස�න ෙ�. එෙ�ම 
ව� ර සය ෙ�� ෙව� ��ව ඇ� මරණ සං�ාව 400 
ඉ�මවා ඇත. වය �ගත ��ග ල ය� අතර �� වන මරණ 
සං�ාව වැ� අග ය� ග��. ව� ර සය ආසා � ත ය� �� ම-
��ම ෙසායා ගැ�ම සඳහා ෙ� වන �ට �න කට �.�.ආ�. 
ප� �ෂණ 15,000 කට අ� කව �� කර�. �ෙ� ෂ ෙය�ම 
�නට ��ව ඇ� �ය� මරණ ෙකා�� ආසා ද න ය� 
සමඟ පව �න ව� ග� ෙරාග, හද ව� ෙරාග, �ය වැ � යාව 
වැ� �ද �ගත ෙරාග ය� ෙ�. එම �සා අ� ෙකාෙ� 
�ය� �වෙ� වැ� �� සහ �ඩා ද� ව� ���ෙ� න� 
ව� ර සය �වස �ළට �ෙගන ෙනායෑමට වග බලා ගත 
�� ය. �නෙ� �ෙබ� ප්රා�ත ෙය� ප්රථ ම ව රට වා�තා 
� ෙකාෙරානා ව� ර සය ෙ� වන �ට සම�ත ෙලාක යම 
ෙවළා ෙගන හමා රය.    

ස��ා ක� ණා ර�න 
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රාජ ප�ෂ ආ�� වල කැ� ෙපෙනන ල�ෂණ ෙදක� 
�ෙ�. එක: ජා�ක ආර �ෂාව තර �� මය. ෙදක: 
ආ�� කය ශ�� ම� �� මය. ත්ර�ත වා ��ෙ� ��ධ-

යට ��ණ ෙදන අත රම අ�� වරා ය� හද �නට, අ�� �ව� 
ෙතා� ෙපා ළ� හද �නට ම��ද රාජ ප�ෂ ආ��ව සම� 
�ය. එ� රෙ� ඉ� � �� �ෙ�ත්රය �ඝ්ර ෙය� ව�ධ නය �ය.  
අප න ය නය ශ�� ම� �ය. ඉ� � �� �ෙ�ත්රය �ශාල �� ස කට 
��යා සපයා ���. යහ පා ල නෙ� ආර �භ ය� සමඟ ඉ� �-
�� �ෙ�ත්රය කඩා වැ��. එම �ෙ�ත්ර යට ස�බ�ධ ෙපෟ�ග-
�ක ප්රවා හන ෙ�වා වල �� ක �ෙවා ණය හා ෙපා� ෙගවා ගත 
ෙනාහැ �ව බල ව� �ඩා ව කට ප� �හ. ෙකෙන� �� නසා 
ග�හ. තව ෙකෙන� �ය ෙලා� රථ ව ලට �� තැ�හ. එම 
�ගය අව ස� �ය. �� ය�� ඉ� � �� �ෙ�ත්රය �ස ඔසවා 
ඇත. 

කෘ� කා ��ක රා� ය� නව කා�� ක ක ර ණ යට හ� කර 
ග� �� ඉ� � යට ත�� ��ම පහ� කට � �ත� ෙනාෙ�. ඒ 

සඳහා  �වැ �� සැල �� ෙම�ම කා�ය �ෂම වැඩ ස ට හ� ද 
පැව �ය ��ය. ෙසා� ය� ෙ�ශය ෙගාඩ නැ� �.අ�.ෙල�� 
�ට අ� ළව කරන ලද ප්ර��ධ ප්රකා ශ ය� �ෙ�. එම ප්රකා ශ-
යට අ�ව රට� න�න ��ම සඳහා අව� පළ� සාධ කය 
ව�ෙ� බල ශ �� ය�.  සාමා� වහෙ� � එය �� �ය ෙල�� 
හැ��ෙ�.  බල ශ ��ය නැ� තැන කා�� ක ක ර ණ ය� නැත.  
න� ක ර ණ ය� ද නැත. � ලංකාව ��ඝ කාල යක �ටම බල-
ශ�� අ�� ද ය කට ��ණ ෙදන රා� ය�. අප ���ම ��වා-
සය තබා ග�ෙ� ජල �� �ය ෙකෙර �ය. එෙහ� එ� �මා ව� 
�ෙ�. ජල �� � ෙය� � ලංකාව ස�තෘ�ත � අව ස�ය. ඒ 
අ�ව අපට �� � ඇ�ෙ� ඉ�ධන දහ නය කර �� වැ� �ලට 
�� �ය ��පා ද නය �� ම ටය.

ව�ම� ආ��ෙ� ස���ණ අව ධා නය බල ශ ��ය 
ෙකෙර� ෙයා� � ඇත. එ� අ�ථ ෙදක� �ෙ�. පළ � ව�න 
නව කා�� ක ක ර ණ යට අව� බල ශ ��ය සපයා ගැ� මය. 
ෙදව�න ෙ��ය පා� ෙභා � ක යාට අ� �ලට �� �ය සපයා 
�මය. ආ��ව ඒ ස�බ �ධ ෙය� �ක�ප �යා මා�ග ගණ නා-
ව� ෙගන �ෙ�. �ළං �� � බල �ාපෘ� �� ප ය� ෙ� වන 
�ට� �යා �ම කය. ප� � ය� ඒවා �වෘත �ය. බල ශ ��ය 
�පද �ම සඳහා ෙයා� ගැෙනන තව� වැද ග� �ාපෘ � ය� 
ව�ෙ� කස ළ ව �� �� �ය ��පා ද නය �� මය. එම ක�හල 
ෙපෙ�� වැඩ ආර�භ කෙ�ය.  �න කට ඝන අප ද්ර� ෙම.ෙටා. 
හය � ය ය� පමණ දහ නය ��ෙ� හැ� යාව එම ක�හ ලට 
ඇත. ෙකාළඹ නග ර ෙය� පම ණ� �න කට කසළ ෙම.ෙටා. 
600 - 700 අතර ප්රමා ණ ය� සපයා ගත හැ� බව පැවෙ�.  

කසළ බැහැර ��ම නාග �ක ප්රෙ� ශ වල පම ණ� ෙනාව 
ග්රා�ය ප්රෙ� ශ වල ද ගැට � ව� බවට ප� ෙව�� පව�. කසළ 
ප්රවා හ නය, කසළ ගබඩා ��ම හා ඒවා ප්ර� ච � ය ක ර ණය ��-
ම� ප්ර�න කා� තැෙනක පව�.  කසළ බැහැර �� මට �ථාන 
සපයා ගැ�ම ��ක රය. ෙසායා ග� ලබන ��� �ථාන ව ලට 

මහ ජ න යාෙ� �� �ෙරා ධය එ�ල ෙව�. ෙ� අ�ව කසළ 
බැහැර �� ම� ෙ�ශ පා ලන ප්ර�න ය� බවට ප� ව �ත නය � 
ඇත.  ෙ� �ය �ල ටම ෙහාඳ උ�ත ර ය� කසළ ව�� ��-
�ය ��පා ද නය ��ෙ� �යා ව �ය �ළ පව�. කසළ �� �ය 
��පා ද නය සඳහා ෙයා� ගැ� ෙම� ��පා දන �� වැය අ� 
කර ගත හැ�ය. පා� ස �ක ගැට � ව� � කසළ බැහැර �� මට 
ද ඒ ම�� �සැ � ම� ලැෙ�. යහ පා ලන ආ��ව ද ෙ� ගැන 
සංවාද පව�වා ���. එෙහ� එබ� ක�හ ල� ඉ� �ෙ� නැත. 

ෙලාකෙ� බල ශ�� ප්රභ ව ය�ෙ� �ා��ය ෙදස බැ�ව 
ෙහා� �� �ය ��පා ද නය සඳහා වැ� ෙය�ම භා�ත ව�ෙ� 
ග� අ� �ය. එ� ප්ර� ශ තය 40%� තර�ය.  ජල �� �ය 17�. 
ඉ�ධන �� �ය 17%�. අෙ� �� � බල සැප �ම �� බඳ අ��-
දය �� බඳ ��ඝ වශ ෙය� සාක�ඡා � ඇ� අතර, ඒ සෑම 
අව �ථා ව කම ග� අ�� බලා ගාර ගැන ෙයාජනා ඉ� � ප� � 
ඇත. ෙ�ශ පා ල ක ය� ෙයාජනා ඉ� � ප� �� මට ද�ෂ ව�ෙ� 
�ව වැඩ කර ෙප�� මට ද�ෂ බව� සනාථ කර�ෙ� අ�-
ෙව�ය.  ෙනාෙරා �ෙචාෙ� තාප බලා ගා රය යථා �ථ ය� බවට 
ප� ව�ෙ� ද ම��ද රාජ ප�ෂ ආ��ව යට ෙ�ය.  යහ පා-
ලන ආ��ව එම බලා ගා රය ද බ� �මට �ර ණය කර ���. 
ව�ම� ආ��ව යටෙ� එම ෙයාජ නාව ඉව� කර ෙගන 
�ෙ�. ෙ��ය ස�ප� �� �ම ෙහා බ� �ම ෙනාක රන බව 
ආ��ව �ය�. 

බල ශ�� �ෙ�ත්රය ඉතා ප්රෙ� ස ෙම� කළ ම නා ක ර ණය 
කර ගත �� �ෂ ය ය�. රෙ� සංව �ධ නය, අනා ග තය හා 
ආ�� ක ය� ඒ මත �� �ෙ�. අෙ� බල ශ �� යට අය� අ�� 
�ෙ�ත්ර �� ප ය� �ෙ�. ඉ�ධන, ගෑ�, ��ය තාපය ඒ අතර 
ප්රධාන ෙව�. ඉ�ධන ගත ෙහා� එය �� ප හ� ��ම, ගබඩා 
��ම ආ�ය �� බඳ ��ක ගැට� පව�. ගෑ� ස�බ �ධ ෙය� 
වග �ම දර�ෙ� සමා ග� �� ප ය�. එ� ප්ර�ඛ සමා ගම වන 
ෙෂ� ආය ත නය ‘පා��’ ෙපෟ�ග � ක රණ වැඩ ස ට හන යටෙ� 

� ලංකා වට ප්රෙ�ශ �ය. ගෑ�වල �ෙ� ෂ �වය ව�ෙ� ඉ��ම 
�ඝ්ර ෙය� ඉහළ යන අතර, �ල� ඉහළ යෑමය. � ලංකා වට 
ගෑ� ��පා ද නය ��ෙ� හැ� යා ව� ලැෙබ�ෙ� ම�නා ර� 
ෙ�� ෙය� ෙබාර ෙත� ලැ� ණ ෙහා� පම�. එම ෙ��ෙ� 
ගෙ� ෂණ කට �� සඳහා ද ආ��ෙ� අව ධා නය ෙයා� � 
ඇත. එය සාධ �ය ල�ෂ ණ ය�.

උදය ග�ම ��ල අමා � ව රයා ෙප�වා ෙදන අ�ද මට 
�� ණා ම ලෙ� ෙත� ටැං� වල අ� �ය � ලංකා වට �� කර 
ගැ�ම ෙකෙර� ද ම�නා ර� ෙ��ෙ� ෙත� ගෙ� ෂ ණය 
ෙකෙර� ද රජෙ� අව ධා නය ෙයා� � ඇත. ෙ� කා�ය ය� 
ෙදකම � ලංකාෙ� අනා ග ත යට අ� ළය. ෙ�� වා �ල ර�ත ර� 
��ය �� බඳ ක� කා ව�  ම� � ඉෙ�ම ෙම� එය යට ෙගා� 
ඇත. ම�නා ර� ෙ��ෙ� ෙත� කැ�ම ද �ට ෙපර අව�ථා 
�� ප ය ක� සාක �ඡා වට ල� � ඇත. වර� ෙහා ෙදව ර� ෙහා 
කැ�� කට �� ද �� �ය.  එෙහ� ඒවා �මා ව� ද�වා ෙගන 
�ෙ� නැත. ෙමවර එය අත ර මඟ ෙනාන ව �� ඇතැ’� ය� 
��වා ස ය� තබා ගත හැ�ය.
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�� කතා ඉවර ෙව� ද?

මහ ජන යාට �� තැන � �තැ�  මැඩ
සම හර මැ� ව �� ෙද� එ�න තට  ඉඩ
එය ආද �ශ ය� ග�නට ඇහැ�  වැඩ 
මහ අය ක�ෙන �ර වල ද� ව�ෙග  බඩ 

ප�ල �ර ��ත කර�
ෙකාෙරානා ෙගදර ෙනාෙගනය�

මෙ��ද්ර 
බාල � �ය

ෙ�ක�
� ලංකා 

මහ ජන ෙසෟ� 
ප� �ෂ ක ව ��ෙ� 

සංග මය
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ෙපබ ර වා� 15 වැ�� �ට බ�නා �ර 
පළාෙ� පාස � ආර�භ �ණා. ඔබෙ� 
�� �ෂ ණය අ�ව එය සා�ථක ද?

බ�නා �ර පළාත හැර අෙන-
�� �ය �ම පළා �වල පාස� 
ජන වා� 11 වැ�� �ට ආර�භ 
කර ල� ��ෙ�. ෙකා�� �ය සහ 
බ�නා �ර පළාත �ළ පැවැ� 
අව � න� සහ ගත ත��වය මත 
තම� අ� බ�නා �ර පාස� ඇර-
�ම ෙනාකෙ�. න�� සාමා� 
ෙපළ ���ට �භා ග යට ෙපර 
�ෂය ��ෙ�ශ ආව ර ණය කළ �� 
�සා ෙතාරා ග� �න ව ල� පාස-
�ව ලට ෙග�වා ඔ��ෙ� �ෂය 
��ෙ�ශ ආව ර ණය �� ෙක�ණා. 
15 වැ�� ෙක�ෙ�  2021 ව�ෂය 
සඳහා පළ� ෙ��ෙ� ��� 
බඳවා ගැ�ම. ඔ��ෙ� පළ� 
පාස� ආර �භය �සා ඒවා තවම 
ගණ නය කර නැහැ.  පාස� ෙවත 
පැ� � ෙ�� ඔ��ෙ� �ශාල 
උන �� ව� ෙප��� කළා. ම�-
� ය� අන ව� �ය �� ෙතාරව 
තම�ෙ� ද� ව� පාස� ෙවත 
භාර �මට �ෙගන ඒෙ� ප්රව ණ-
තා ව� අප ��කා. න�� සම�ත 
���ෙ� පැ� �ම ෙ� �න යට 
�ය යට 70කට වැ� ප්ර� ශ ත ය� 
ග� බව �ය �නට ඕනෑ. ඒ �සා 
අ� ග�� �ර ණය සා�ථක � ඇ� 
බව ෙ��න �ෙය නවා.

රජ ය� ෙලස පාස� ය� 
ඇර � මට ග� �ර ණය �වැ ර� 
ෙවලාෙව ග� �වැ ර� �ර ණ ය� 
�යලා ඔබ �ත නව ද?

රෙ� ම� � ය �ෙග� බ� ත-
ර ය� ඉ�ල�ෙන පාස� හැ� 
ඉ�ම �� ආර�භ කර�න 
�ය ල�. රෙ� �ෙබන ෙකා�� 
- 19 වසං ගත ත��වය �ස� 
බ�නා �ර පළාෙ� �ය �ම 
පාස�  ආර�භ කර�න ෙනාහැ� 
�ෙ�. �ය �ම පාස� ආර�භ 
කර�න, අපට තවම ෙසෟ� 
��ෙ�ශ ලැ�ලා නැහැ. ෙසෟ� 
��ෙ�ශ ලද පාස�, ෙ� �� යට 
ෙ� ෙවලාෙව ආර�භ කර�න 
�ය වර ග�තා. ඉ�� පාස� 
�ක� ආර�භ කර�න ��ෙ�ශ 
ලැෙබ�ෙන කව �ද �යලා අප බලා ෙගන ඉ�නවා. 
ෙසෟ� අංශ ව �� ලැෙබන සහා ය� එ�ක අ� 
ෙ� ෙ�ව� කර ෙගන යනවා.  ප්ර�න යට ෙක��ම 
ෙක� �� � ර� ෙදනවා න�, �වැ ර� �� යට �වැ ර� 
�ර ණ ය� තම� අ� ෙ� අර� �ෙබ�ෙ�. න��, 
�වැ ර� ෙවලා වද �යන එක  ගැට � ව�. ෙමාකද ෙ� 
ෙවලාෙව රෙ� �ෙයන ත��වය පාස� ඇර � මට 
��� නැ� ෙව�න �� ව�. න�� ඇතැ� ප්රෙ�-
ශ වල පාස �ව ලට ඒ අව � නම ඉතා අ��.  ඒ �සා 
ඒ ද� ව� �ෙව �වල රඳ වා ෙගන ��ම අනා ගත 
පර � රට කරන බර ප තළ අසා ධා ර ණ�. ඒ �ස� ෙ� 
�ර ණ යට අ� �ය� ෙදනාෙ� එක ඟ �ව ෙය� එළ-
�ෙ�. ද�ෙවා ආර�ෂා කර ග�න� ඕනෑ වෙ� ම 
අ�ා ප නය කඩා ක �ප� ෙව�න ෙද�න� බැහැ.

පාස� ආර �භ ය� සමඟ ද� ව�ෙ� ආර �ෂාව 
ස�බ �ධ ෙය� ෙගන �ෙබන වැඩ � � ෙවළ �ම� ද? 

ආර�භ කළ �ය� පාස �වල ද� ව�ට �� ෙසා� 
උණ බලා ඇ�� 
ෙව�න සල�වා 
�ෙබ නවා.  �ය� 
පාස �වල �ය� 
ප�� කාම ර�, 
පාස� �� ය� �ෂ �-
ජ හ ර ණ යට ල� ��-
ම ට� �ය වර ෙගන 
�ෙබ නවා. ඒ වෙ�ම 
�ර �ථ භා වය �යා-
ෙගන ඒ අ�ා පන 
කට �� �� ම ට� අ� 
උප ෙද� � �ෙබ නවා. 
පාස �වල ඉ�න 
��� ප්රමා ණය 
අ�ව �ර �ථ භා වය 
ස�බ �ධ ෙය� ගත 
හැ� �ය වර ෙසායා 
බල�න ෙසෟ� 
ප්රව �ධක ක�� ��-
�වා �ෙබ නවා. ඒවා 
�� බ ඳව ප� �ප ර� 
කර නවා. ඒ වෙ�ම 
පව �න ත��වය 
අ�ව පාස� ��� 
ෙකා�� ආසා � ත-
ෙය� ෙහා ආ� ත ෙය� හ�නා ගත ෙහා� ෙසෟ� 
ප්රව �ධන ක� � වල ඉ�න ෙසෟ� ෛව� �ල ධා-
��, මහ ජන ෙසෟ� ප� �ෂ ක ව�, ග්රාම �ල ධා ��, 
ම� � ය� ඒ අංශ එ�ක ඉතා �හ දව කට �� කරලා 
ඔ��ව අ�ළ ප්ර� කාර ෙහා �ෙරා ධා යන කට �-
� ව ලට ෙයා� කර�න �ය වර ග�නවා. එවැ� 
�� ප ය� හ� නා ෙගන ෙ� වන �ට එම කට �� 
�� කර �ෙබ නවා.  ඔ�� ගැව �� අ�ළ �ථාන 
නැවත �ෂ � ජ හ ර ණය කර ල� නැවත ආර�භ කර 
�ෙබ�ෙ�. ෙ� ආකා ර යට ද� ව�ෙ� ෙසෟ�ා-
ර �ෂාව ස�බ �ධ ෙය� අප ඉතා ෙහාඳ වැඩ � �-
ෙව ළ� �යා �මක කර �� යනවා. ඊට අම ත රව 
අමා � � මාෙ� උප ෙද �� � ලංකා ගම නා ග මන 
ම�ඩ ලය, අ�ත� පළා� පාස� ප්රවා හන සංග මය, 
සම�ත ලංකා ප්රවා හන සංග මය ආ� ය ට� ද� ව� 
ප්රවා හ නය ස�බ �ධ ෙය� ෙසෟ� අමා �ාං ශෙ� 
ප්රධා න �ව ෙය� �ෙ�ෂ උප ෙද� මාලා ව� � �ෙබ-
නවා. ඒ වෙ�ම ම� � ය �ෙ��, සමා ජ-
ෙ�� සහාය ඊට ලැෙබ නවා.

ෙපා� ප්රවා හන ෙ�වා ව �� පාස �ව ලට 
පැ� ෙණන ද� ව�ෙ� ආර �ෂාව ස�බ-
�ධ ෙය� වග �ම ග�න �� ව� ද?

� ලංකා ගම නා ග මන ම�ඩ ලෙ� 
සභා ප � �මා අෙ� අමා �ාං ශ ය� 
එ�ක ස�බ�ධ ෙවලා, ඇමැ� ගා�� 
ෙලා�ෙ� මහ තා ෙ��, ��� අ� � ගම 
රා� ඇමැ � � මා ෙ��, ප්රවා හන අමා-
�ාං ශෙ� ෙ�ක �� මා ෙ��, මා�ග�ථ 
ප්රවා හන අ� කා � ෙ�� සහා ෙය� අපට 
ෙසෟ�ා ර �� තව ��� ප්රවා හ න යට 
�� සැ�ය බ� රථ � �ෙබ නවා. ද� ව� 
සෑෙහන ප්රමා ණ ය� ෙ� හරහා ප්රවා හ නය 
ෙකෙර නවා. සෑම ප්රෙ� ශ ය�ම ආව ර ණය 
වන ප�� ෙ� ෙ�වාව �යා �මක �සා 
ද� ව�ට අෙන �� ෙපා� ප්රවා හන ෙ�වා-
වල පැ�ණ අව � න� ගැ�ෙ� අව � තා-
ව� නැහැ.

ෙ� ෙවලාෙව පාස� ආර�භ කෙ� ද� ව�ව 
ෙකා�� අව � න මට ල�ක ර�න යැ� ෙබාෙහා 
සංග�, සං� ධාන ෙචාදනා කර නවා. ඒ ගැන ඔෙ� 
අද හස �ම� ද?

ෙ� �� යට පාස� වහ ෙගන ඉ�න �� ව�ද? �ය-
ල� මට ඔ� �ෙග� අහ�න �ෙය�ෙ�.    කව� 
ෙවන ක� ෙ�ක කර �නද? ෙකා�� - 19 වසං ග තය 
�ර� ෙවන දව ස� ��� තව ප්රකාශ කළ හැ� 
න� අපට ඒ �� යට ද� ව� ෙගව �වල �යා ෙගන 
ඒ ෙවන ක� පාස� �ක� වහ ෙගන ඉ�න �� ව�. 
ඒ� එෙහම ���ත �න ය� ෙ��න නැහැ. ඒ �සා 
අ� හැ� ඉ�ම �� හැ� උප � ම ෙය� ෙසෟ� ආර-
�ෂාව සපයා ෙද�� පාස� �ක ආර�භ කර �නට 
ඕනෑ. අ� �ත� පාස� ආර�භ ෙනාකර ද�ෙවා  
ෙගද රට ෙවලා ඉ�න ව� �යලා, ෙ� ද�ෙවා අ�මා, 
තා�තා එ�ක ෙවෙළඳ සැළට, සා�� වට, පාරට, 
ප�ස ලට, ප�� යට ය�ෙන නැ�ද? ගම�  �ම� 
ය�ෙන නැ�ද? ඔ��ෙ� ම� � ය� �� යා ව ලට 

ය�ෙ� නැ�ද?  රට �වෘත කර ල� �ෙය�ෙන.  ඒ 
අය �යන �� යට පාස ලට එන එක �ත ර�ද  අව �-
න� ෙව�ෙන? එෙහම අව � න� ෙව�න ෙ�� ව� 
නැහැ. අෙන� හැම තැනම ය�න �� ව� න� 
පාස ලට ආවම ෙමාකද ෙව�ෙන? එතැන ෙසෟ� 
ආර �ෂාව ෙහාඳ න�, ද�ෙවා ෙසෟ�ා ර �� තව 
ඉ�නවා න� ගැට� ම� ෙව�ෙ� නැහැ. පාසල 
හා ෙගදර �ර �� ත�. ද� ව� යන එන ප්රවා හ නය 
තම� තර මක ගැට � ව කට �ෙය�ෙ�. ඊට� අපට 
හැ� පම �� �ස � ම� � �ෙබ නවා න� ඇ� ෙ� 
අ� පා �ම ෙසාය�ෙ�? ඒ �ත ර� ෙනෙව� අ� ද�-
ව�ට තම�ට ප�� ය�න �� ව� ළඟම පාස ලට 
��� අ�ා පන කට �� ��ෙ� අව �ථා ව� සලසා 
� �ෙබ නවා. ම�ම පළාත �ළ එය �න ට ම� �යා-
�ම ක�. අෙන� පළා �වල ද� ව �ට� ඊට අව �ථාව 
�ෙබ නවා. හැබැ� ��න ��න දව සට ය�න බෑ. 
ඒක ක්රම ව�ව �� කළ ���.

පාස� ආර �භ යට ග� ෙ� 
���ව  රජෙ� ත� ���-
ව�ද? නැ� න� �� හ �ප � ව�, 
�� ව� හා ම� � ය�ෙ� එක ඟ-
�ව ෙය� ග� එක� ද?

රජෙ� �ර ණ ය� තම�. 
හැබැ� රජෙ� ත� ���-
ව� ෙනෙව�. ස� �න 

හත රක ඉඳ� අ�ා පන ඇමැ � �මා අෙ� අමා-
�ාංශ �ල ධා ��, �� හ �ප � ව�, �� ව�, ආ� 
�� සංග�, ආර �ෂක ක��, ප්රවා හන, ආර �ෂක 
හා ෙසෟ� අංශ ආ� �ට ස�බ�ධ �ය� �ෙ�ත්ර 
සමඟ සාක�ඡා කරලා තම� ෙ� අව ස� ��� වට 
පැ� �ෙ�. �ය� ෙදනාෙ� ��ෙ�ශ මත� අව ස� 
වශ ෙය� පාස� ඇර �ෙ�.

�න �යම කළ ප� �ෙද�ම අෙපාස සාමා� 
ෙපළ ඇර � මට �� න� ද?

�යම � ප�� මා�� පළ� වැ�� �ට ඒ �භාග 
කට �� ආර�භ ෙකෙර නවා.

�භාග අෙ� �ෂ ක ය� වෙ�ම ප� �ෂ ක ව� හා 
�� �ෂ ක ව ��ෙ� ෙසෟ�ා ර �ෂා වට �ෙ�ෂ වැඩ-
� � ෙව ළ� �ෙබ නවා ද?

ඒ �� බ ඳව ෙලා� ගැට � ව� නැහැ. ෙමාකද 
ෙකා�� ම�ෙ� අෙපාස උස� ෙපළ අ� �න 22� 

පැවැ ��වා. ෙ�ක �ෙය�ෙ� �න 09�. සං�ා-
�ම කව �න කට එන ��� ගණන හා ම� �ථාන 
ගණන න� වැ��. ඒ �සාම අ� ම� �ථාන ප්රමා-
ණය වැ� කරලා �ෙය නවා. �ෙරා ධා ය නය ෙවන 
සහ ආසා �ත ද� ව�ට �ෙ�ෂ ආර �ෂාව යටෙ� 
ෙවනම ම� �ථා න වල �ට �භා ග යට ෙප� ���න 
අව �ථාව සලසා �ෙබ නවා. උස� ෙපළ �භා ග ෙ�� 
වෙ�ම ෙ�ෙක �� ඒ ස�බ �ධ ෙය� ගැට� ම� 
ෙනාවන ප�� කට �� කර�න අප වැඩ � � ෙව ළ� 
සකසා �ෙබ නවා.

සාමා� ෙපළ ප්රාෙයා �ක ප� �ෂණ ස�බ�ධ 
ගැට � වට ලැ�� අව ස� �ස �ම ෙමාක� ද?

ප්රාෙයා �ක ප� �ෂණ ෙහාඳ නැහැ �යලා සමා-
ජෙ� ෙනාෙය� කතා බහ ඇ� �ණා. න�� ප්රාෙයා-
�ක ප� �ෂණ සාමා� ප�� පව �ව�න අමා �-
�මා සමඟ සාක�ඡා කරලා අප අව ස� ��� ව කට 
එළැ �ණා.  ඒ ප� �ෂණ පැවැ �ෙව�ෙ� �භා ගය 

අව ස� � ප� ව�.
උස� ෙපළ ප්ර� ඵල ��� ��ම ස�බ �ධ ෙය� 
ෙ� වන �ට ත��වය ෙමාක� ද?

ඉතා සා�ථ කව �� �� ප� ප� �ෂාව හැ� 
ඉ�ම �� අව ස� කරලා එළැ ෙඹන අෙ�� මාසෙ� 
�� ස�ෙ� � ඒවාෙ� ප්ර� ඵල ��� කර �න� අ� 
බලා ෙපා ෙරා�� ෙවනවා. න�� ප්රාෙයා �ක ප�-
�ෂ ණ වල ගැට �ව �සා ඒ �න  එහා ෙමහා ෙව�න 
�� ව�. අ�  උප �ම උ�සා හය ග�ෙ� අෙ� �වල 
ප්ර� ඵල ෙද�න.

 ඔ�ල �� අ�ා ප නය �ය� ද� ව�ට සමා නව 
ලැ�ෙ� නැහැ.  පාස� ආර�භ කරලා එක සමා නව 
�ය� ද� ව�ට ඉගැ ��� කට �� කෙළා� අසා ධා-
ර ණ ය� ෙවනවා ෙ� ද?

ද� ව� එ�ක� කතා කරලා, අ� පා� බලලා, ඒවා 
හ� නා ෙගන �ර ණ ය� ග�න�, ඒ අ� පා� ම�ට� 
අ�ව අ�ා පන කට �� කර �න� �යලා අ� 
පාස �ව ලට, �� ව ��ට උප ෙද� �ල� �ෙබ�ෙන. 
අ� �� ව � �ෙග� ඉ�ලා ��යා සවස 3.30 ෙත� 
පාස� පව �ව�න වෙ�ම ස� අ�තෙ� ද� ව� 
පාස �ව ලට ෙග�වා �ෂය ��ෙ�ශ ආව ර ණ යට �ය-
වර ග�න �යලා. අ�ා පන අමා �ාං ශය පැ�ෙත� 
ඊට ��ම බාධා ව� නෑ.

වස ර කට වැ� කාල ය� ද� ව�ට අ�ා ප නය 
අ�� �ණා. �භාග ප්ර�න පත්ර සැක �ෙ� � ෙ� 

ස�බ �ධ ෙය� අව-
ධා නය ෙයා� කර නවා 
ද? 

2021 ජන වා� 11 
�ට �ෂය ��ෙ� ශ-
වල අ� පා�  සකසා 
ග�න අ� අව �ථාව � 
�ෙබ නවා. �න �-
�ෂණ පැවැ �ෙව-
නවා. අම තර ප�� 
පැවැ� ෙවනවා. 
ආද�ශ ප්ර�න පත්ර 
සපයා ෙද�� �භා-
ග ව ලට �� �� ම� 
�� කර නවා. මම 
ෙපෟ�ග � ක වම ඒ බව 
�� �ෂ ණය කළා. ඒ 
වෙ�ම ඉ� � ෙ� �� ඒ 
ස�බ �ධව ෙසායා 
බැ�� �� කර නවා.

ෙකා�� ෙ��-
ෙව� �� � අ�ා-
ප නෙ� �ඳ වැ �ම 
යථා ත��ව යට ප� 
�� මට ග�න �ෙ�ෂ 

�ය වර ෙමානව ද?
පාස� ෙවත ද� ව� ෙකෙ� ෙහා සාමා� ප�� 

ෙග�වා ග�න අ� බලා ෙපා ෙරා�� ෙවනවා. 
�� ව�  �ය යට 88� 90� පමණ පැ� ෙණන �සා 
ගැට � ව� නැහැ. �� ෙග දර, ඊ ත�ස ලාව වෙ� 
වැඩ ස ට හ� යට ෙ��, ෙ� �ර �ථ භා වය ස�ත පාස� 
අ�ා ප නය යට ෙ�� අත ප� � �ය� අ�ා පන 
කට �� යථා ව� කර�න බලා ෙපා ෙරා�� ෙවනවා. 
පළා� ම�ට �� අ�ා ප �ක වැඩ ස ට හ�  �යා-
�මක කළා.  ඒවා �� ද� ව�ට ෙහාඳම අ�ා ප නය 
ෙද�න බලා ෙපා ෙරා�� ෙවනවා. ඉගැ �� මට 
අම ත රව ද� ව�ෙ� සාධ �ය ම�ටම බල �න� 
බලා ෙපා ෙරා�� ෙවනවා.  පාස �ව �� �� ෙහන 
ද� ව� ප්රමා ණය අ� කර ග�න ද� ව�ට මාන-
�ක වශ ෙය� �� �ව �භා ව ය� ��කර ෙද�න� 
බලා ෙපා ෙරා�� ෙවනවා. පාස� ආර�භ කරලා, 
අත ප� �� වැඩ �ක ක� න �� ෙසෟ�ා ර �� තව 
�� කර�න සමා ජෙ� හා ම� � ය�ෙ� සහ ෙයා-

ගය ලැෙබ� �යා අප ��වාස කර නවා.  
තම�ෙ� ද� ව� පාස ලට ෙගන ඒෙ�� 
පරා �ථ කා� ෙව�න �යා අ� ම�� ය-
�ෙග� ඉ�ලා �� නවා. �ෙරා ධා ය නය 
ෙව�� ඉ�නවා න� ෙහා �� ආ� කරලා 
ෙගදර ක�� හ� ඉ�නවා න� ද�වා 
පාස ලට එව�න එපා.

සාමා� ෙපළ �භා ගය අත ර �ර 
උප කා රක ප�� තහ න� කර�න �ය වර 
ග�ෙත ඇ�?

අ� එෙහම �ර ණ ය� ග�ෙත ද�-
ව�ෙග ආර �ෂාව ගැන �ත ල�. අ� 
��වට ඕක නව �ව�ෙ� නැහැ. වාර ණ-
ය� ��නට ඕනෑ. �භා ගය ආස �නෙ� 
�� ෂ� ප�� ය කට ��� ද� ෙව� 
ආසා � ත ෙය� �ෙණා� ඒක �ශාල ගැට-
� ව�. ඒ �සා එවැ� ��� �රණ අපට 
ග�න �� ෙවනවා. 

චා�කා �ණ �ංහ

1880 මැ� 17 �න ගා�ල වරා ෙය� � 
ලංකා වට සැප� � ෙස�ප� ෙහ�� 
���  ඕ�ෙකා ��මා වස ර කට වතා ව� 

ෙහා �ංහල ෙබෟ�ධ ය� ���  අ� �ම-
ර ණය කළ ��ය. අවම වශ ෙය� �ංහල 
ෙබෟ�ධ පාස �වල අ�ා ප නය ලැ� සහ  
ව�ත මා නෙ� අනා ග තෙ� අ�ා ප නය ලබන 
සෑම �ර වැ � ෙය�ම තම ෙදමා � ය� ෙම� 
�� ප� කළ ��ය. 

� ලංකාෙ� ��� පාස� ෙහව� ජා�ක 
පාස� ෙලස න� කර ඇ� පාස� ෙබාෙහා-
ම යක ��මා තෘ ව රයා �ෙ� ෙහ�� ���  
ඕ�ෙකා ��මා බව ෙනාද�නා අය� ���. 
න�� ප�ං �ය තහ �� �� මට ��ා �-
�ල ෙහා අ� ක්ර ම ය� භා�ත කර �� තම 
ද�වා ඇ� ළ� කර ගැ� මට ��ධ උප ක්රම 
භා�ත කරන ෙදමා � ය�  ද�වා ඇ�-
ළ� කර ගැ� මට ෙනාහැ �� �ට මහ මඟ 
උ�ෙඝා ෂණ කර ��,  අ� යා චනා ඉ� �-
ප� කර ��,  න� මඟට ය�� මාන �ක 
�ඩ න යට ල� ෙව�� තම අ� ප්රා ය� ඉ� 
කර ගැ� මට මහ� ෙවෙහ ස� දරන න�� 
තමා ෙ� සට� කර�ෙ� ෙහ�� ���  
ඕ�ෙකා ��මා ආර�භ කළ පාස ල කට බව  
වැ� ෙදෙන� ෙනාද�නා ක� ණ�. එම 
පාස �වල අ�ා ප නය ලබා උස� තන �� 
දර �� උ�� ම යට ප� සම හර ��ග ල �� 
මෑත ක � ආර�භ කළ ජා� �තර පාස� 
කරා තම ද� ව� �ෙගන ය�ෙ� තම ��-
හ� මෑ� ය �ටද ප� භව කර ��. 

1832 අෙගා�� මස 02 වැ��  ඇෙම �-
කාෙ� �� ජ�� ප්රා�ත ෙ� �  ජ�ම ලාභය 
ලැ�  ඕ�ෙකා� ද�වා කෘ� �� ඥ ය� 
ෙම�ම �� ෙ� � ය� වශ ෙය� උග ෙත� 
�ය. බට �ර සං�කෘ �ය සමඟ බැ�� 
�ෙනා ද කා � ය� �  ඕ�ෙකා� ��ෙයා�� 
�� ෙරාච�� ��� ��න� ෙ�ව �ථා නෙ� 
භාර කාර ෙ�ව ධ �මා චා�ය �ච� ෙමාග ��-
මාෙ� �ය � යක � ෙහෙ�නා �ලැවැ��� 
ත� �ය සමඟ �වාහ �හ. 

උප �� �� � ව� � ඕ�ෙකා �� මාට 
ආග ෙම� උග �වන පර මා�ථ ස�ය 
ෙහව� පරම �� නා �ථය �� බඳ සෑ� ම කට 
ප�ව �නට ෙනාහැ� � �සා එ් �� බ ඳව 
ෙසාය �නට අද හ ස� ඇ� �ය. එ් අ�ව 
��ධ ආග�� ඉගැ ��� �� බ ඳව �ම �ශ නය 
කර �� ��න අතර �ර,  1873 අෙගා�� 
26,  27,  28  �න ය �� �  �� ��ක �ෙ� � 
�මං ගල නා� � ය� සහ වා� භ �ංහ �ෙග-
�� ව�ෙ� �ණා න�ද �� ය� ඇ�� මහා 
ප්රාඥ �� �� ස� ��� කෙතා �ක �ය �-
ම�ලා සමඟ ඇ� � පාන � රා වා දය පද න� 
කර ෙගන ෙ��තර ෙ�.එ�. �බ ල� මහතා 
වා�තා කළ �� ඇෙම � කාෙ�  �ව �ප �වල 
පළ� �� අතර එය �� ෙම� ලංකා වට 
පැ�� බව එ� මාෙ� �න ෙපා �වල සට හ� 
තැ� ඇත. 

1880 මැ� 19 �න ගා�ල �ජ යා න�ද 
�� ෙව ෙන � � ප��� සමා ද� � ෙබෟ�ධ-
ය� � ෙහ�� ���  ඕ�ෙකා ��මා සහ 
�ලැවැ��� මැ� �ය ෙකාළ ඹට පැ�ණ,  
එව කට යට� ��ත පාල න ෙය� ෙහ�බ� �  
�� පැ�� � ලාං� ක �� �� වරා 1880 �� 
17 �න ෙකාළඹ ‘‘පරම �� නා�ථ ෙබෟ�ධ 
සංග මය’’ �� �වා ග�නා ල�. 

එ� පර මා�ථ �ෙ� ජා�,  ආග�,  �ල,   
�කාය ෙ�ද ෙනාස ලකා සෙහා ද ර �වය 
ෙගාඩනැ�ම,   ��මා ණ වා දය ෙහව� මැ�-
�වා දය �� ෙනා ගැ �ම ෙම�ම ��ා වා �-
�ෙග� ��ධ ශාස න යට පැ� ෙණන අන �� 
වළ �වා �ම සහ ��ප ශා�ත්ර ප්ර�ණ කර �ම 
ෙම�ම ෙපා�ප� සඟරා �ද්ර ණය ��ම පද-
නම කර ග� �� �� �වා ග� ‘‘පරම �ඥ-
නා�ථ ෙබෟ�ධ සංග මය’’ සමඟ අන ගා �ක 
ධ�ම පා ල �මා වැ� ජා� �ෛත �� ෙබාෙහා 
ෙදෙන� එක� �ය. 

 සංග මෙ� �ය� ෙ�වා ව� ජන ගත ��ම 
සඳහා 1880.12.03  �න ‘‘සර ස� සඳ �ස’’ 
�ව �පත අර�භ කරන ල�. එය ෙනාෙබා 
කල �� ජා�ක �ව �ප ත� ෙලස රට �රා 
පාඨක ප්රසා දය �නා ග�හ. 

ඈත අ� තෙ� �ට ප�සෙ� අ�� කළ 
�ංහ ල යාෙ� සං�කෘ �ය,  ස� �වය, සහ-
� ව නය �නාශ කර ��  ජන ��ත ප්රපා ත යට 
ඇද �� යට� ��ත �ගෙ� �ංහ ල යාට 
මහ� අ�වැ � �ල� ශ�� ය� �  ඕ�ෙකා-
��මා වටා එ�� �ංහ ල ය�ට �� ප්රධාන 
ගැට � ව� �ෙ� අ�ා ප නය සඳහා පාස� 
ෙනා� � ම�.  බට �ර ගැ� ධන ප � ය� 
සඳහා කෙතා �ක පාස� �� අතර එ්වාෙ� 
අ�ා ප නය ලැ� මට ��ක �� � කම �ෙ� 
�� දහම වැල ඳ ගැ � ම�. එයට �ස � ම� 
ෙලස පළ � ෙව� ෙබෟ�ධ ඉං�� පාඨ ශාලා 
ෙලස ෙකාළඹ ආන�ද,  මහ � වර ධ�ම-
රාජ,  ගා�ල ම��ද,  �� ණෑ ගල ම� ය ෙ�ව 
වැ� පාඨ ශාලා 142 � �ව �න �රා �� � ව� 
ලැ�ය. 

ඉ�ප�  ‘‘පරම �� නා�ථ ෙබෟ�ධ සංග-
මය’’ ��ක � ���ි�ක ම�ට ��  �ංහල 
මා� ෙබෟ�ධ පාඨ ශාලා 400 � පමණ 
ආර�භ කරන ල�. එ් සම ගම දහ� පාස� 
ආර�භ �� මද �� �ය.

ඉං�� ආ��ව තහ න� කර �� ෙවස� 
ෙපාය �වා �ව නැවත ��කර ගැ�ම සහ 
ෙබෟ�ධ උ�සව පැවැ ��ම ඇ�� ක�� 
�ප ය� �� බ ඳව අව සර ගැ�ම සඳහා �� 
ජා� ක ය� � ඕ�ෙකා ��මා එංග ල �තෙ� 
යට� ��ත භාර ෙ�ක �ව රයා හ� � මට 
�ට� කර යැ�ය. එ� ප්ර� ඵ ල ය� ෙලස 
ෙවස� ෙපාය �නය �වා� �ය� ෙලස 
අ� මත කර ��  1885 මා�� 27 � �� ය� 
ලැ�ණ.

එ් සම ඟම ෙබෟ�ධ උ�සව පැවැ �� මට 
සැල �� කළ  ඕ�ෙකා ��මා ඇ�� ��ස 
ෙබෟ�ධ ෙකා� ය� ��මා ණය කළහ.  1885 
අෙ�� 27 �න ෙවස� ෙපාය �න ය�. එ�න 
ෙකාළඹ ඇ�� �ව �ෙ� �හා ර �ථා න වල අද 
අප ද�න ෙලාකය �රා ෙළල ෙදන ෙබෟ�ධ 
ෙකා�ය  පළ � ෙව� �ඹ ගත කරන ල�. 

ඇම � කාෙ� �ට ඉ�� යා වට සහ � 
ලංකා වට පැ�ණ ෙබෟ�ධ ජන තා වෙ� අ�-
වෘ ��ය ෙව� ෙව� අන� ෙ�ව ය� ඉ� කර 
� ලංකා ෙබෟ�ධ ඉ� හා සෙ� ෙනාමැ ෙකන 
�� ව ටන �ස� තබා 1906 � ඉ�� යාෙ� 
අ�යා�� ���  පරම �� නා�ථ ෙබෟ�ධ 
සංග මෙ� �ල �ථා න යට �ෙ�ය. තම කාලය,  
ධනය,  ශ්රමය කැප ක ර �� වසර 26� ල� 
වැ� ය�ට ෙ�වා කැප කළ  ඕ�ෙකා-
��මා ලාං�ක ෙබෟ�ධ ය�ෙ� සහ ���� 
වහ �ෙ� ලාෙ� ම�ෙ� �සා� �වභා වය 
හා ආ�මා �ථ කා � �වය �� බ ඳව කල � �-
ම� ද එ� මාට ඇ� � බව සඳ හ�ව ඇත. 
’’ස� යට වඩා උස� ආග ම� නැත. ම�� 
ව�ග යාෙ� �� �ව ර� පව ��ෙ� සම�ත 
සෙහා ද ර �වය මතය’’ යන ආද�ශ පාඨය 
ෙලාව හ�ෙ� තබා 1907 ෙපබ ර වා� මස 17 
� ම� රා � ෙ� � අව ස� ��ම ෙහ�ය.

ආන�ද �ෙ� � ලක 
මාව ත ගම �ෙ�ෂ

ෙහ�� ���  ඕ�ෙකා ��මා

ස� යට වඩා 
උස� ආග ම� නැතෙකා�� - 19 වසං ග ත යට �ෙය� හැම � ම� රට වසා ෙගන, �ය� කට �� ප�සට දම �� ��ෙ� හැ� යා ව� අපට නැත. ප� �ය ජන වා� 11 වැ�� �ට 

රා� ෙ�වෙ� �ය� ෙ�ව ක ය� රාජ කා � යට ෙග�� ම ට�, ආය තන ප්රධා ��ෙ� අ� ම තය ප�� ෙපෟ�ග �ක අංශෙ� ෙ�ව ක ය� ෙග�ව �� රාජ-
කා� යථා ත��ව යට ප� �� ම ට�, ප්රවා හන ෙ�වා යථා ව� �� ම ට� �ර ණය ෙක�ෙ� ෙ� �සා මය. මද කට ෙහා ප�සට දම �� ��ෙ� පාස� 

ආර �භය පම�. ඒ ද� ව�ට වැ� � � ය� තර� ෙකා�� අ� ෙයා ග යට ��ණ �මට ශ�� ය� ෙනාමැ� බවට � ෙසෟ� ��ෙ� ශ ය� මතය. ෙ� �ය� ක�� කාරණා 
සලකා බල �� ප� �ය 15 වැ�� අෙන� පළා �වල ෙම�ම බ�නා �ර පළා ෙ�� පාස � ය� ඇර � මට �ර ණය ෙක��. ෙකෙ� ෙවත� පළ� �න ෙ� �ම ද� ව� උන-
�� ෙව� පාස� ෙවත යන ආකා රය �ක ගත හැ� �ය. ෙ� ඒ �� බඳ කළ කතා බහ�. 

ෙ��ඨ මහා චා�ය 
ෙ�. ක�ල �. ෙ�. ෙපෙ�රා
අ�ා පන අමා �ාං ශෙ� ෙ�ක�,

ඇතැ� ප්රෙ� ශ වල 
පාස �ව ලට ඒ අව � නම

ඉතා අ��

ද�ෙවා ෙසෟ�ා ර �� තව
ඉ�නවා න� ගැට� ම� 

ෙව�ෙ� නැහැ

ෙසෟ� ප්රව �ධක 
ක�� �� �වා �ෙබ නවා

ප්රාෙයා �ක ප� �ෂණ සාමා� 
ප�� පව �ව�න අමා � �මා 

සමඟ සාක�ඡා කරලා
ද�ෙවා අ�මා, තා�තා එ�ක 
ෙවෙළඳ සැළට, සා�� වට, 
පාරට, ප�ස ලට, ප�� යට 

ය�ෙන නැ�ද?

�� ව� �ය යට 88� 
90� පමණ පැ� ෙණන �සා 

ගැට � ව� නැහැ

අව � නම 
�ෙය�ෙ� 
පාසෙ� 
�තරද?
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2021 පෙබරවාරි 19 සිකුරාදා

ඡායාරූපමුද්රණශිල්පී
කේ.එම්.මලින්පාලිතඅභාවප්ාපතකවයි

 විමල් කරුණාතිලක 
අම්බලන්ගොඩ ප්ර්ේශ්ේ
පදිංචිව සිටි ඡොයොරූප මුද්රණ
ශිල්පී ්ේ.එම. මලින පොලිත
මහතො අභොවප්රොපත විය.  වසර
38ක පමණ කොලයේ අම්බල
න්ගොඩ, ඇඩ්විනස් ආයතන්ේ
්ස්වයකරඇතිඒමහතොඡොයො
රූප මුද්රණ ේ්ෂේත්ර්ේ ප්රවීණ
්යකි.ඒමහතෝේ්ේහයඅම්බ
ලන්ගොඩ, සේ්ෝ ස්න මොව්ේ
පිහිටිඅිංක38නි්ව්ස්තැනපේ
කරති්්බනඅතර අවසනකට
යුතුඅම්බලන්ගොඩ්පොදුසුසොන
භූමි්ේදීඅද(19)සිදු්ක්ේ.

1 පිටුවෙන් ...

1 පිටුවෙන් ...

බැඳු මකර නඩු විභා ග යට ... කඩු 6,000ක් ... 

බැච වල්ට එවර හිෙ ... 

නිවරෝ ධා යන දැන්වීම ... 

කාන්්ා අසා ධා ර ණ කම ... 

2018 දී ඇරඹූ... 

ව�ාසි ටිව් වූ ... 

නීතිපතිවරයොවිසිනකළඉල්ලීමේඅනුවඅගවිනිසුරුවරයොවිසින
්මත්රිපුේගලමහොධිකරණවිනිසුරුමඩුලුපේකිරීමකළ්බවනීති
පතිවරයෝේ සම්බනධීකරණනිල් ොරිණි රජ්ේ අධිනීතිඥනිශොරො
ජයරේන්ම්නවියපැවසුවොය.පළමුවිනිසුරුමඬුල්ලසඳහොමහො
ධිකරණවිනිසුරුවරුනවනදමිේ්තොටවේත,මිංජුලතිලකරේනහො
එමඉේ්ෂඩීනයනමහේවරුන්ගනසැදුමලේත්රිපුේගලමහොධිකරණ
විනිසුරු මඬුල්ලේ පේ්කොට ඇත.්දවන විනිසුරු මඬුල්ල සඳහො
මහොධිකරණවිනිසුරුවරුනවනඅමල්රණරොජො,නොමල්්බලල්්ල්හො
ආදත්යපට්බැද්ේයනමහේවරුනපේ්කොටඇත.2016මොේතුමස
31වැනිදාවූ්දවැනි්බැඳුමකර්වන්ේසි්ේ්දවැනිදන් ේදීරුපි
යල්මිලියන200කටඅධිකමුදලේසොවද්ය්ලසපරිහරණයහොඑම
වස් ේදීම්දවැනි්බැඳුමකර්වන්ේසි් ේදීරුපියල්බිලියන51.98ේ
සොවද්යපරිහරණයකිරීමසම්බන්් යනවූනඩු්දකවිභොගයසඳහො
්මත්රිපුේගලමහොධිකරණවිනිසුරුමඩුලුපේ්කොටඇත.

එදන එම සිේධිය සම්බන්් යන කර ති්්බන විමේශනවල
තේේවයපිළි්බඳපැහැදලිකරන්ලස දනවමිනඅභියොචනොධිකර
ණයවිසින්පොලිස්පතිසී. ඩී. වික්රමරේනඇතුළුඅදාළ්පේස්ම
වගඋේතරකරුවන්ලසනමකරතිබූආරේ්ෂකඅිංශප්ර්ොනීන්වත
අභියොචනොධිකරණයවිසින්නොතිසිනිකුේකරනුලැබීය.
අභියොචනොධිකරණ්ේසභොපතිවිනිසුරුඅේජුනඔ්ේ් ස්කරසහ

මොයොදුන්න්කොරයොයනමහේවරුන්ගනසමනවිතඅභියොචනො
ධිකරණවිනිසුරුමඬුල්ලවිසිනඑම්නොතිසිනිකුේකිරීමකරති්ේ.
්පේසමකොර කොදනල් හිමිපොණන ්වනු් වන ්පනී සිටි ජනො

ධිපතිනීතිඥ සිංජීව ජයවේ්න මහතො අධිකරණය හමු්ේ කරුණු
දේවමින පොස්කු ඉරු දන එල්ල ්කරුණු ත්රස්ත ප්රහොර සිේධි් යන
පසුකිසියමපිරිසේ්මරටටකඩු6,000ේපමණආනයනයකරඇති
්බවට්තොරතුරුලැබීඇතැයිපැවසීය.

්ම වි්රෝ් තොවට එේ වූ ශ්රී ලොිංකිකයන එහිදී සඳහන ක්ේ
ප්රිංශ්ේඇතුළු්ලොවපුරොසිටිනඑල්ටීටීඊහිතවොදීනයුදඅපරෝ
සම්බන්් යනඅසත්යප්රචොර්ගනයමිනසිටින්බවයි.
එේසේජොතීන්ේමොනවහිමිකම්කොමසොරිස්මි්්ෂල්්බැච්ල්
ශ්රී ලිංකොවට එල්ල කරන ්චෝදනොවලට වි්රෝ් ය පළ කරමින
යු්රෝප්ේ්ව්සනශ්රීලොිංකිකයනඉදරිදනවලදීතවේවි්රෝ් තො
සිංවි් ොනකිරීමටසැලසුමකරති්්බන්බවවොේතෝවයි.
එේසේජොතීන්ේමොනවහිමිකමකවුනසිල්ේ 46වැනිසැසි
වොරයස්විටසේලනත්ේජිනීවොනුවරදීල්බන22වැනිදාආරමභ
වීමටනියමිතයි.

නි්රෝ් ොයනයට්යොමුකරසිටිනපිරිස් එමනි්වස්හොපරි
ශ්රවලින ්බැහැරට පැමි් ණන ්බවට ්පොලිසිය ්වත ්තොරතුරු
ලැබීඇති්බවේඑවැනිපුේගලයනඅේඅඩිංගුවට්ගනනි්රෝ් ො
යනනීතියයට්ේඔවුනටනීතියතදනමක්රියොේමකකරන්බවද
්හ්තමකියොසිටි් ේය.

කථොනොයකවරයෝේඅනුමැතියසහිතවඅනතේජොතිකකොනතො
දනයටසමගොමීව, එළ් ෙනමොේතු 09 වැනිදා ්මකොරකසභොව
පිහිටුවීමප්රකොශයටපේකිරීමටදතීරණයකරඇත.එ්මනම්ම
කමිටුවටකොනතොපුරු්ෂ්දපොේ්ශවයමඇතුළේවීමදවි්්ශ්ෂේව
යකි.
කිසියම තනතුරක තම දේ්ෂතොව, කුසලතොව සහ හැකියොව
මතඉහළටයෑ්මදීකොනතොවනටවනවිවි්හිිංසන,ප්රචණඩේව,
්වනස්්කොටසැලකීමවැනිඅකටයුතුකමවිමේශනයකිරී්මහැකි
යොවඇතිපූේණ්බලතලසහිතව්මපොේලි් මනතුකොරකසභොව
ස්ථොපිතවියයුතුයැයිකොනතොමන්රීවරියන්ේසිංසද්ේසභො
පතිනි, ්සෞඛ්ය්ස්වො, වසිංගත්රෝගහො ්කොවිඩ්්රෝගපොලන
කටයුතුරොජ්යඇමැතිනිවවද්යසුදේශනීප්රනොනදුපුල්්ල්මහේමිය
ඊ්ේ(18)පැවැතිමොධ්යහමුවකදීප්රකොශකළොය.

්පෝළොනනරුවනිදහස් ටිපේ රථ සිංග
ම්ේ සොමොජිකයන හට විනිවිදභොව් යන
්තොර ක්රම් ේදයේ අනුගමනය කරමින
වැලිමිංකඩ භොරදීමට පියවර ගැනීම ්ම
අයථො ක්රියොවනට මඟ පොදාඇති ්බවේ එම
වොේතෝේදැේ්ේ.
එමසිංගම්ේසොමොජිකයනහටවැලිමිං

කඩපවරොඇේ්ේඑවකටපරිසරඇමැතිව
රයෝේසම්බනධීකරණ්ල්කමවරයකුවිසින
නිේ්ේශ කරන ලද ලයිස්තුවේ පදනම කර
්ගන ්බවේ විගණකොධිපතිවරයො ්හළි කර
ඇත.
්පෝළොනනරුවනිදහස් ටිපේ රථ සිංග

ම්ේසොමොජිකයනයැයිකියමින120්දන
කු්ේ නම ලැයිස්තුවේ ්ම්ස් එවො ඇති
අතර ඔවුන වැලිමිංකඩ නි්යෝජිතයන
්ලසපේ්කොටඇේ්ේනිසිඅවසරයකින
්තොරව්බවේඑහිදැේ්ේ.
එම සොමොජිකයන ්වත ලිඛිතව මිංකඩ

පැවරීමට්හෝලිඛිතගිවිසුමඅේසනකිරීමට
පියවර ්ගන නැති ්බවේ විගණකොධිපති
වරයෝමවස්ේජනවොරිමස29වැනිදන
නිකුේකළවොේතොවමඟින්පනවොදීඇත.
කැණීම කරන වැලි ප්රමොණ් යන සියයට

50ේ නිදහස් ටිපේ රථ සිංගම්ේ වැලිමිං

කඩනි්යෝජිතයනටලැබීම්ේතු් වනවැලි
සැපයුම වැඩි කර සිය ප්රතිලොභ වැඩි කර
ගැනීමටඔවුනටඅවස්ථොවලැබීඇති්බවේ
එහිදැේ්ේ.
2019වේ්ෂයවනවිටලියොපදිංචිවැලිමිං

කඩ 261න 217ේම ්හවේ සියයට 83ේම
නිදහස් ටිපේ රථ සිංගම්ේ නි්යෝජිතයන
්වත දී තිබීමේ කැණීම කරන වැලිවලින
සියයට 50ේ සමොගමට මුදල් ්ගවො ඔවු
නටමගැනීමටහැකිවීමේ්ේතු්කොට් ගන
අ්නකුේටිපේරථවලටසීමිතවැලිප්රමොණය
දී්මදීගැටලුමතුවති්ේ.
2018 මොේතු මස සිට 2019 මැයි දේවො
කොලයතුළප්රමුඛතොපදනමමතනිකුේකළ
වැලිකියුේ48,623කිනවැලිකියුේ13,624ේම
්පෝළොනනරුව දස්ත්රිේක්ේ ප්ර්ොනසමො
ගමතුනේ්වතනිකුේ්කොටති්ේ.
2019 ්නොවැම්බේ මොස් යන පසුව ්ම

ප්ර්ේශ්ේවැලිකැණීමනවතොදමොතිබූඅතර
ජනොධිපතිවරණ් යනදනතුනකටපසුඑනම
්නොවැම්බේ මස 19 වැනි දන මනමපිටිය
ව්ොපෘති කොේයොලය ගිනි ගැනීමකට ලේව
ති්ේ.
ගිනිගැනීමවනවිටසීසීටීවීකැමරොපේ්

තියඅක්රියවපැවැති්බව්පොලිස්පරීේ්ෂණ

වලදී්හළිවඇතිඅතර්මක්රියොවසිතොමතො
හො මනොව සැලසුම ්කොට කළ එකේ ්බව
ප්ර්ොනකොේයොල්ේනිල් ොරීනවිසිනකරන
ලද පරීේ්ෂණවලින අනතුරුව නිකුේ කළ
වොේතෝේඇතුළේවඇති්බවේඑහිදැේ්ේ.
ගිංවතුර පොලනය කිරීම සහ ්කොළෙ හො

අ්නකුේ ප්ර්ේශවල පවතින වැලි හිඟය
අවම කරලීම සඳහො මනමපිටිය ප්ර්ේශ්ේ
වැලි කැණීම භූ විද්යා සමීේ්ෂණ හො පතල්
කොේයොිංශයටඅයේරොජ්යසමොගමේවූජීඑ
ස්එමබී තොේ්ෂණ ්ස්වො සමොගමට පවරො
්දනලේ්ේ්රේෂේ්ොධිකරණයවිසිනි.
ඒ අනුව මනමපිටිය ප්ර්ේශ්ේ වැලි

කැණීම ග්ඟන ඉහළ සහ ග්ඟන පහළ
්ලසව්ොපෘති්දකේ්ලස 2018 ජූනිමස
සිට2019්නොවැම්බේමස19වැනිදාදේවොේ
2020 ජනවොරි මස සිට විගණන වොේතොව
නිකුේ කරන ලද දනය දේවොේ ක්රම් ේද
්දකේයට්ේක්රියොවටනිංවොතිබුණි.
විගණකොධිපතිඩේලිේ.පී.සී. වික්රමරේන

මහතෝමවස්ේජනවොරිමස29වැනිදන
නිකුේකළවි්්ශ්ෂවිගණනවොේතොවමඟින
්පනවොදීඇේ්ේ2018ජූනිමසසිට2019
්නොවැම්බේ දේවොක්රියොේමක වූක්රම් ේදය
විනිවිදභොව් යන්තොර්බවය.

සිර න්්ජනි කුමාරි
  
්කෝටිඑකසියහතළිස්තුනක

මුදල් විංචොවේ කිරී්ම සිේධිය
සම්බන්් යන රේෂිත ්බන්
නොගොරගත කර සිටි ශ්රී ලිංකො
ක්රිකට විස්තර විචොරක බ්රයන
්තෝමස් මහතො ඇප මත මුදා
හැරීමට ්කොළෙ ප්ර්ොන ම්ේ
ස්ත්රොේ බුේධික ශ්රී රොගල මහතො
ඊ්ේ(18)නි්යෝගක්ේය.
රුපියල් 25,000ක මුදල් හො

ලේ්ෂ පහ ්බැගින ශරීර ඇප
්දකේ නියම කළ ම්ේස්ත්රො
ේවරයො ඔහු්ේ වි්දස් ගමන
තහනමක්ේය.
ව්ොපොරිකයකු වන ද්නෂේ

සොෆටරි මහතො විසින අපරෝ
පරීේ්ෂණ ්දපොේත් මනතුව
්වත පසුගිය 2019 මොේතු මස
20වැනිදනකරනුලැබූපැමිණි
ල්ලේමත්මවිමේශනආරමභ
කළ ්බව අපරෝ පරීේ්ෂණ
්දපොේත් මනතුව අධිකරණයට
දනවොසිටි් ේය.
ප්රසිේ්නිමිඇඳුම සමොගමක

ආ්යෝජනය කිරීමට අතරමැ
දයකු වශ් යන සිටිමින පැමි
ණිලිකරු් ගන රුපියල් ්කෝටි
එකසිය හතළිස් තුනක මුදලේ
විංචොකළ්බවඑමපැමිණිල්්ල්
සඳහනය.
පැමිණිල්ල්වනු් වනනීතිඥ

අ්සෝක වීරසූරිය මහතො ්පනී
සිටිමිනසඳහනක්ේපැමිණිලි
කොරආයතනයයමයමව්ොපෘ
තීන සඳහො ආ්යෝජන කරන
්බවේඒඅනුව්මසැකකරුදැන
හඳුනෝ ගන ප්රසිේ් ්රද පිළි
ආයතනයක නිමි ඇඳුම ්ගන
වනඅතරමැදයකු්ලසකටයුතු

කරන්බවදැනුමදී්මනපසුඔහු
සමඟසම්බන් වීකටයුතුකළ
්බවය.
ඒ අනුව ්කෝටි සියයකට

අධික මුදලේ ්ම සැකකරු
විසිනපැමිණිලිකරුටවිංචොකර
ඇති ්බව නීතිඥවරයො අධිකර
ණයහමු්ේප්රකොශක්ේය.
සැකකරු1996දීදක්රීඩකයන

පිරිසක් ගන විවි් ්ේතු මත
මුදල් අය කර ්ගන විංචො කර
ඇති්බවේකූට්ල්ඛන්පනවො
පුේගලයන 15ක්ේ පමණමුදල්
විංචොකරඇති්බවේ්මසැක
කරු පිළි්බඳ ්වනේ අධිකර
ණයකද නඩුවේ පවතින අතර
්මොහුට හැඳුනුමපේ ්දකේද
ඇති ්බව නීතිඥවරයො අධිකර
ණයහමු්ේකරුණුඅනොවරණය
ක්ේය.
එ්ස්ම සැකකරු පිළි්බඳ තව

දුරටේ විමේශන කරන අතර
සැකකරුව ඇප පන්ේ 14
වගනතිප්රකොරව රේෂිත්බන්
නොගොරගතකරන්ලසඅපරෝ
පරීේ්ෂණ ්දපොේත් මනතුව
ඇපදීමටවිරුේ්විය.
සැකකරු ්ම වන ්තේ

විමේශන සඳහො සහොය දී ඇති
්බැවින ඔහු කිසි වි්ටකේ අධි
කරණය මඟ ්නොහරින ්බවේ
ඔහු්ේ වයස හො ්කෝරෝනො
අවදානම සැලකිල්ලට ්ගන
සුදුසුඇපයේනියමකරන්මන
විේතිය ්වනු් වන ්පනී සිටි
නීතිඥවරයො අධිකරණ් යන
ඉල්ලොසිටි් ේය.
සියලු කරුණු සලකො ්බැලූ

ම්ේස්ත්රොේවරයො සැකකරුට
ඇපදීමටනි්යෝගක්ේය.

උතුරු �ළාත් විවේෂ - රසුල දිල්්ාර ගමවේ

්දමළජොතිකජනතෝපරමු්ණමන්රීවරුනහමුදා්රෝහලකින
්කෝරෝනොඑනනතගැනීමටසූදානම්නොමැති්බවඑමපේ්ෂ්ේ
නොයකග්ේනද්රකුමොේ්පොනනම්බලමමන්රීවරයො17දාපැවසීය.
තමනහොඅ්නේමන්රීවරයොවන්සල්වරොසොග්ේනද්රනද්ම

ස්ථොවර් ේම සිටින ්බව පවසන ග්ේනද්රකුමොේ මන්රීවරයො කියො
සිටින්න්දමළජොතිකසන්ොනයද්මස්ථොවර්ේසිටීමටගනනො
ලදතීරණය්ක්රහිසතුටුවන්බවයි.
්දමළ ්ේශපොලන පේ්ෂ හමුදා නිල් ොරීන ්හෝ හමුදා කඳවුරු

සමඟ කිසිම සම්බන්තොවේ පැවැේවීමට අකමැති ්බව පවසන
ග්ේනද්රකුමොේ්පොනනම්බලමමන්රීවරයොඑමඑනනතදීමසඳහො
්රෝහල්අවශ්යතරමටතිබියදීහමුදාකඳවුරුවලදීඑනනතදීමඅනුමත
්නොකරන්බවදසඳහනකරයි.

සුභා ෂිණී වේනා නා යක

්සෞඛ්යොරේෂිත උප් දස් උල්ලිංඝනය කරමින ආසන ගණන
ඉේමවොමගීනප්රවොහනයකළ්බස්නොහිරපළෝේ් පෞේගලික්බස්රථ
51කවදනිකගමනවොරතොවකොලිකවඅේහිටුවීමටපියවරගේ්බව
පළොේමොේගස්ථමගීප්රවොහනඅධිකොරි්ේසභොපතිප්රසනනසිංජීව
මහතොපැවසීය.
ඒසමඟමරියැදුරුහෝකොන්දාස්තරවරයෝේ්ස්වයදඅේහිටුවී

මටපියවරගේ්බවදඒමහතොකියොසිටි් ේය.
්බස්නොහිරපළොේමොේගස්ථමගීප්රවොහනඅධිකොරි්ේමොේගපරී

ේ්ෂකනිල් ොරීන්යොදවෝකොළෙඅිංක4කොේයොලයයට්ේපොල
නය වන ්පෞේගලික ්බස් රථ 1,078ේ ්ම්ලස පරීේ්ෂොවට ලේ
කරඇතිඅතරඑහිදීආසනගණනඉේමවොමගීනප්රවොහනයකළ
්පෞේගලික්බස්රථපනස්එකේහමුවීති්ේ.
්මවැටලීම2021වස්ේජනවොරිමසපළමුවැනිදාසිටඉකුේ17

දනදේවොකළවැටලීමවනඅතරපිට් කොටුවසිට් කොටටොව,් හෝමො
ගම,මහරගම,මේ්ේ් ගොඩ,මහරගමපිළියනදල,මහරගමකටුවො
වල,්මොරගහ් ේන්කොටටොව,්කොටටොවතලගල,අවිස්සෝ ේල්ල,
්කොටටොවපිළියනදලසහ්හෝමොගමසහහිංවැල්ලයනමොේගවල
්ොවනයවන්පෞේගලික්බස්රථ්ේ.්මවැටලීමඉදරියටේකරන
්බවසභොපතිවරයොකියොසිටි් ේය.

උ�ාලි කරු ණා රත්න

පිට රටවල ති්්බන ශ්රී ලොිං්ේය පුරොවස්තුවල නීතිමය අයිතිය
ගැනීමටඋේසොහකරන්බවපුරොවිද්යාඅධ්යේ්ෂජනරොල්මහොචොේය
අනුරමනතුිංගමහතොපැවසීය.
ඒසඳහොරොජ්යතොනත්රිකවකටයුතුකළයුතු්බවදමහොචොේයවරයො

කීය.
මහොචොේයඅනුරමනතුිංගමහතෝමඅදහස්පළක්ේදනමිණ

කළවිමසීමකදීය.
ජනොධිපතිවරයො, අගමැතිවරයො, වි්ෂය භොර රොජ්ය ඇමැතිවරයො

ර්ටපුරොවස්තුරැකගැනීමපිළි්බඳදැඩිඋනනදුවකිනකටයුතුකරන
්බවදකීඅධ්යේ්ෂජනරොල්වරයොපුරොවස්තුවිනොශකිරීමපිළි්බඳනඩු
සඳහොඉදරිපේකළයුතුලිපිදහයකටපමණදනකටතමොඅේසන
කරන්බවදකීය.
ශ්රීලිංකොවටඅයිතිපුරොවස්තුවිශොලප්රමොණයේමහොබ්රිතොන්යසතු

්බවකී මහොචොේයවරයො ශ්රී ලිංකොවට අයිති  බුදු පිළිම,කොසි, ්වස්
මුහුණු, පුස්්කොල ්පොේ, ඇේ දළ කැටයම, ජන ජීවිතයට අදාළ
හටටිමුටටි,කෘෂිඋපකරණ,ධීවරඋපකරණ,අිංගමසටනකලොවට
අදාළආයුද,කොලතුවේකුආදයඑහිපවතින්බවපැවසීය.එ්මනම
්නදේලනතය, ජේමනිය, අ්මරිකොව ආද රටවලද ්මරටට අයිති
එවැනි උපකරණ ඇති ්බවද තවදුරටේ මහොචොේයවරයො ප්රකොශ
ක්ේය.්මරටප්රොේඓතිහොසිකකැනීමවලටඅයේ්ේදවි්දස්රට
වලපවතින්බවකීය.
වි්දස්රටවලති්්බනපුරොවස්තු්මරටටගැනීමට්හෝඒපිළි
්බඳ නීතිමය අයිතියේ ගැනීම ්මනම ්මරටින නීති වි්රෝධීව
වි්දස්ගතවනපුරොවස්තුරැකගැනීමටදැඩිවක්රියොකළයුතු්බවද
මහොචොේයඅනුරමනතුිංගමහතොකීය.

කුමුදු ව්ට්ටි ආ රච්චි

ශ්රීලිංකොමහ්බැිංකු්ේ්රගුලොසිවලටපටහැණිවමූල්යආතනයේ
ආරමභකරගනු් දනුකරුවනතැනපේකළරුපියල්ලේ්ෂ720කට
අධිකමුදලේසොපරොධිසොවද්යපරිහරණයකිරීමඇතුළුඅධි් චෝදනො
ලැ්බ සිටින ්ගෝල්ඩන කී සමොග්ම සභොපති ලලිේ ්කොතලොවල
මහතොඇතුළුවිේතිකරුවනටඑ්රහිනඩු්ේපැමිණිල්ල්වනු් වන
සොේකිදීමසඳහොල්බනජූනි16දාඅධිකරණයහමු්ේ්පනීසිටින
්ලසදනවොශ්රීලිංකොමහ්බැිංකු්ේමූල්ය්නොවනආයතනඅිංශ්ේ
අධ්යේ්ෂවරිය්වතඊ්ේ(18)්නොතිසිනිකුේ්කරුණි.
්කොළෙ මහොධිකරණ විනිසුරු ආදත්ය පට්බැද්ේ මහතො විසින

එ්ස්්නොතිසිනිකුේකරනලද.

අනුර වරේම ලාල්  

්කරවලපිටියකසළ අිංගණ්ේහදසිගිනනේඊ්ේ (18) පස්ව
රු්ේහටගේ්බව්කොළෙගිනිනිවී්මඒකක්ේප්රකොශකයකුපැව
සීය.එමගිනනපොලනයකිරීමසඳහෝකොළෙගිනිනිවී්මඒකකය
හොනොවිකහමුදාගිනිනිවී්මඒකකයඑේවකටයුතුකරමිනසිටින
්බවපැවසූඒමහතෝමගිනනට්ේතුවමේද්රව්භොවිතකරනනන
වියහැකි්බවදකීය.කසළඅිංගණ්ේ් පොලිතිනහොපලොස්ටිේසහිත
විශොල කුණු කනදේ ්ගොඩ ගැසී ඇති ්බැවින ගිනන ඉතො දරුණු
තේේව් යන ්ේග් යනව්ොපත වීමේ සමඟ ගුවන හමුදා ්හලි
්කොපටේයොනෝයොදාගනිමින්මවනවිටගිනනමැඬපවේවමින
සිටි අතර ගිනනට ්ේතුව ගැනනි්ශචිතවමකීමට ්නොහැකි ්බවද
්හ්තමකී්ේය.

වරෝෂන් තුෂාර

පොස්කුප්රහොරයසම්බන්් යනප්රකොශයේකරමිනසියකීේතිනොම
යටහොනික්ේයැයිදඑමගිනවූහොනියටරුපියල්බිලියනයකවනද
යේරොජ්යඇමැතිජයනතසමරවීරමහතෝ ගනඅයකර්දනනැයිද
ඉල්ලො හිටපුඇමැති රි්ෂොඩ් ්බදයුදීන මහතො ්කොළෙ දසො අධිකර
ණ්ේනඩුපවරොඇත.
2019ජුනිමස 09 දනකළුතරපැවතිමහජනරැලියේඅමතමින

කරනලදඑමප්රකොශයේ්ේශසහගතහොපොස්කුප්රහොරයටකිසි් ස්ේ
සම්බන් ්නොමැති තමනට අපකීේතිදායක ්බවද එම ප්රකොශයට
මොධ්යමගිනපුළුල්ප්රචොරයේදීඇති්බවද්බදයුදීනමහතොසියපැමි
ණිල්්ල්සඳහනකරඇත.

මිනුවන්ගොඩඅධිකරණ්ේ්ජ්යෂේ්නිල් ොරිනසමඟසොදයකට
සහභොගි වු කොේයොල කොේය සහොයකයො ්කොවිඩ් ආසොදතයකු ්බව
හඳුනොගේතේඑමනිල් ොරිනකීප් දනකුමල්බොදීඇති්සෞඛ්යඋප
්දස්හොනීතිරීතිඅනුගමනය්නොකරස්වයිංනි්රෝ් ොයනය්නොවී
්ස්වයටපැමි් ණන්බවවොේතෝේ.
්මකොේයොලසහොයකයොමිනුවන්ගොඩඅධිකරණ්ේසිටමොරවිල

අධිකරණයටස්ථොනමොරුවීමල්බොඇත.ඉකුේදා(13)එහි්වන්ේසි
යේපැවැතිඅතරඉනපසුව්ම්ජ්යෂේ්නිල් ොරිනසමඟකොේයොල
සහොයකයොසොදයකටඑේවීති්ේ.
්මකොේයොලසහොයකයෝප්ේදා(17)්කොවිඩ්ආසොදතයකු්ලස

හඳුනොගේපසුසොදයටසහභොගිවුසියලුම්ජ්යෂේ්නිල් ොරිනස්වයිං
නි්රෝ් ොයනයටලේකරති්්බනඅතරපවතින්සෞඛ්යනීතිප්ස
කලොඇතැම්ජ්යෂේ්නිල් ොරීහු්ස්වයටපැමි් ණති.
එපමණේ ්නොව ්ම අධිකරණයට පැමි් ණන ජනතොවට හො

්ස්වකයන්සෞඛ්යොරේෂිතක්රමභොවිතොකිරීමටඅවශ්යපහසුකමද
්නොලැ්ේ.්මහිදනීතිඥසිංගමයමගින්ස්වකයනසියලු්දනොට
පී.සි.ආේ. පරීේ්ෂණ සිදුකරන ්ලස ඉල්ලො ලිපියේ භොරදුනනේ
්මවනවිටඊටකිසිදුක්රියොමොේගයේ්නෝගනති්්බන්බවදවොේතො
්ේ.්මපිළි්බඳඅදාළ්බල් ොරිනඅව් ොනය්යොමුකරන්ලසඉල්ලො
සිටිමු.

මහින්්ද අලු ත්වග ්දර

්කොවිඩ්19වසිංගතතේේවය්ේතු් වන
වසොදමොතිබූරටයළිේවරේවි්දස්සිංචො
රකයනසඳහොසමපූේණ් යනමවිවෘතකළ
පසු්මදේවොකොල් ේදීවි්දස්සිංචොරකයන
3,820 ්දනකු ්මරටට පැමිණ ති්්බන ්බව
සිංචොරකඅමොත්යොිංශයප්රකොශකරයි.

ඊට අමතරව ගුවන සමොගම 05ේ ශ්රී
ලිංකොව සමඟ සෘජු ගුවන ගමන ආරමභ
කිරීමටඑකඟතොවපළකරති්්බන්බවදඑම
අමොත්යොිංශයකියයි.
පසුගියජනවොරි21වැනිදාසිටරටසිංචො

රකයනටවිවෘතකිරී් මනපසුගතවූකොලය
තුළ සිංචොරක්යෝ 3,820ේ ්මරටට පැමිණ
ති්්බන අතර ඔවුන්ගන වැඩිම පිරිස

පැමිණ ඇේ්ේ යුේ්ේන් යන ්බවද එම
සිංඛ්යොව1,374ේ්බවදසිංචොරකඅමොත්යොිං
ශය ්පනවො ්දයි. කසකස්ථොන්ේ සිංචො
රකයන526ේ්මවනවිටපැමිණති්්බන
අතර ඊළඟට වැඩිම සිංචොරකයන පිරිසේ
පැමිණඇේ්ේඅසල්වැසිඉනදයෝ වනි.එය
4443ේ්බවදඅනොවරණය්වයි.

ක්රිසන්ති වි්ා රණ 

ත්රිකුණොමල්ේ ්තල් ටැිංකි සම්බන්
්යන වන එකඟතොව්ේ සියලු කරුණු
විවෘත පත්රිකොවේ මඟින ජනතොව හමු්ේ
ත්බන ්බව ්බලශේති ඇමැති නීතිඥ උදය
ගමමනපිලමහතොඊ්ේ(18)පැවසීය.
්ම ්තල් ටැිංකි පොලනය වන්න විග

ණකොධිපතිවරයො විසින ගිණුම විගණනය
කරන පොේලි් මනතු්ේ ්කෝප කමිටුවට
අධ්යේ්ෂවරුන කැඳවො ප්ර්ශන කළ හැකි
්මනමඑමසමොග්මකටයුතුගැනපොේලි
්මනතුමන්රීවරුනටවි්ෂයභොරඇමැතිව
රයෝ ගනප්ර්ශනකළහැකිරොජ්යසමොගමේ
යට්ේ්බවද්හ්තමප්රකොශක්ේය.

ඒ මහතො ්ම ්බව පැවසු්ේ ත්රිකුණොම
ල්ේ ්තල් ටැිංකි සම්බන්් යන කරුණු
දැේවීමට ්බලශේති අමොත්යොිංශ්ේ පැවැති
මොධ්යහමුවකටඊ්ේ(18)එේ්වමිනි.
ශ්රීලිංකොවටනිදහසලැබුණද්තල්ටැිංකි

බ්රිතොන්ය ආණඩුව භොර්ේ පැවැති ්බවේ
1964 දී අගමැතිනි සිරිමෝවෝ ්බණඩොරනො
යක මහේමිය බ්රිතොන්යයට ස්ටලින පවුම
්දලේ්ෂ පනස්දහසේ ්ගවො ්ම ්තල්
ටැිංකි ඛනිජ ්තල් නීතිගත සිංස්ථොව සතු
කළනමුේ2003එේසේජොතිකපේ්ෂරජය
එේටැිංකියේ්ඩොලේ100ේවැනිමුදලකට
ටැිංකි99ේලිංකොඉනදයොනු්තල්සමොග
මටවසර35ේසඳහෝබදුදුන්බවේ්හ්තම
කී්ේය.

එය වසර 2038 දේවො වලිංගු ්බවේ ්ම
වන විට ඉන වසර 18ේ ්ගවීඇති ්බවේ
ඇමැතිවරයෝපනවොදුන්නය.්ම්ස්්බදු
දී තිබුණේ ්ම්තේ රජයන ඒ සම්බන්
්යන විස්තරොේමක ්බදු ගිවිසුමේ අේසන
කරනැති්බවේ්මවොවිනොශමුඛයටයමින
ති්්බන ්බවේ කී ඇමැතිවරයො, ඉනදයොනු
්තල් සමොගම ්මයින භොවිත කරන්න
්තල්ටැිංකි15ේපමණේයැයිදකී්ේය.
්මනිසොඉනදයොවසමඟසොකචඡොකර
්ම්තල්ටැිංකිනිදහස්කරගැනීමටකට
යුතුකරන්බවේ් මසොකචඡොඅවසනවූපසු
කැබිනටපත්රිකොවේඉදරිපේකිරීමට්බලො
්පෝ රොේතුවන්බවේ්හ්තමකී්ේය.

වවුනියොව, ්නදුනකේනි, ්ස්නපිලේ
ප්ර්ේශ් ේදීටීඑනටීවේග්ේඅධි්බලැතිපුපු
රන ද්රව්සමඟ ්ප්ේදා (17) අේඅඩිංගුවට
ගේ 32හැවිරිදසැකකරුවැඩි දුරවිමේශන
සඳහොත්රස්තමේදන්කොට්ොසය්වතභොර
දීති්ේ.
පුපුරන ද්රව් ජොවොරමේ සම්බන්් යන

ලද ්තොරතුරු මත ්නදුනකේනි ්පොලිසිය
කළ විමේශනයකදී ඔහු අේඅඩිංගුවට ්ගන
්ගනති්ේ.
එහිදීසැකකරුසතුවතිබීටීඑනටීවේග්ේ

පුපුරන ද්රව් කි්ලෝග්ෑම 21යි ග්ෑම 635ේ,
පීඊ 1 වේග්ේ පුපුරන ද්රව්කි්ලෝග්ෑම 1යි
ග්ෑම610ේසහපුේගලනොශක්්බෝම්බසහ
්කොටස්150කටආසනනප්රමොණයේ්පොලි
සියවිසින්සොයොගේ්ේය.
්සොයො ගනනො ලද එම පුේගල නොශක

්්බෝම්බවලින 22ේ සජීව මටට්ම පවතින
්බවද්පොලිසියකළවිමේශනවලදීඅනොවර
ණයවීති්ේ.
සැකකරුසම්බන්් යනකළමූලිකවිම

ේශනවලදී අනොවරණය වී ඇේ්ේ ්මොහු
රොජ්ය ්නොවන සිංවි් ොනයක ්ස්වය කළ
පුේගලයකු්බවය.
උතු්ේබිම්්බෝම්බඉවේකිරී්ම්ම්හ

යුමසඳහොඑමසැකකරුසියසහ් යෝගයදී
ඇති්බවකළමූලිකවිමේශනවලදීඅනොවර
ණයවීති්ේ.ඒඅනුවසැකකරුවැඩිදුරවිම
ේශනසඳහෝකොළෙත්රස්තවිමේශනඒකක
යටභොරදීඇති්බව්නදුනකේනි්පොලිසිය
සඳහනක්ේය.
්ම්ලස්සොයොගේපුපුරනද්රව්සම්බ

න්් යන මහජන ආරේ්ෂක ඇමැති රියේ
අේමිරොල් ආචොේය සරේ වීර් ස්කර මහතො

මොධ්ය හමුවේ පවේවමින කරුණු පැහැදලි
ක්ේය.
“අඩි්දකේපමණයටිනවළලොතිබූමරො

්ගනමැ්රන්්බෝම්බකටටල්දකේහමු
වුණො.යුදහමුදාවඒවොනිෂේක්රීයකළො.්නදු
නකේනිවල් ්බෝම්බනිෂේක්රියකිරී්මකණඩො
යමකහිටපුඅයකුගැනලැබුණු්තොරතුරේ
අනුවඔහු්ේනි්ව්ස්තිබීටීඑනටීපුපුරන
ද්රව් කි්ලෝ ග්ෑම 21ේ හමු වුණො. ්්බෝහෝ
දුරට ්මොවුන කරන්න ්්බෝම්බ ලැබුණු
විගස යුද හමුදාවට භොර දය යුතුයි. සම
හර්වලොවට්හෝරන්ගනගිහිනමසුන
මරනනධීවරයනට්දනවො. එල්ටීටීඊයහිස
ඔසවනවො නම තරොතිරම ්නෝබලො අේඅ
ඩිංගුවට ්ගන නීතිය ක්රියොේමක කරනවො.
විශොලජොලයේති්යනවොඒකයිඅපපරිස්ස
මිනවැඩකරන්න.“

සුභා ෂිණී වේනා නා යක   

පොස්කුඉරුදනප්රහොරඑල්ලකළත්රස්ත
වොදීනසමඟසමීපස්බඳතොපැවැේවීමසහ
පුේතලම ප්ර්ේශ්ේ මද්රසො පොසලේ තුළ
අනතවොදී ඉගැනවීම කිරීම යන ්චෝදනො
රැසේ එල්ල වූ නීතිඥ හිජොස් හිස්බුල්ලො
සහඑමපොස්ල්විදුහල්පතිවරයොමොේතු03
වැනිදා්තේරේෂිත්බන්නොගොරගතකරන
්ලස්කොටුවම්ේස්ත්රොේප්රියනතලියන්ේ
මහතොඊ්ේ(18)නි්යෝගක්ේය.
සිේධිය සම්බන්් යන වන නඩුව ල්බන

මොේතුමස24වැනිදාකැඳවන්ලසේඑද
නට සිේධියට අදාළව සොේෂි සමපිණඩන
වොේතොඉදරිපේකරන්ලසටේම්ේස්ත්රො
ේවරයොරහස්්පොලිසියටනි්යෝගක්ේය.
 නීතිඥ හිජොස් හිස්බුල්ලොට දණඩ නීති

සිංග්හ්ේ 102 සහ 113 ( ආ ) වගනතිය,
ත්රස්තවොදය වැළැේවී්ම පන්ේ 2(1) ඌ
වගනතිය සහ සිවිල් සහ ්ේශපොලන අයි
තීන පිළි්බඳ අනතේජොතික සමමුති පන්ේ
3(1)වගනතියයට්ේ්චෝදනෝගොනුකරන
්ලස නීතිපතිවරයො උප් දස් දී තිබූ ්බව
සැකකරුවනඅධිකරණයටඉදරිපේකරමින
නි්යෝජ්ය්සොලිසිටේදලීපපීරිස්මහතොඅධි
කරණයටදැනුමදුන්නය.
්මඅතරනීතිඥහිජොස්හිස්බුල්ලොවිසින

පවේවෝ ගනගි්ේයැයිසැල් කනඅනත
වොදීඉගැනවීමකළ්බවකියැවුණුපුේතලම
මුනදලමප්ර්ේශ්ේමද්රසොපොස්ල්විදුහල්ප

තිවරයො වූ ්මෝහොමඩ් ්ෂකීල් නැමැේතොව
්ප්ේදා (16) රොත්රි්ේ අපරෝ පරීේ්ෂණ
්දපොේත් මනතුවවිසිනඅේඅඩිංගුවට්ගන
අධිකරණයටඉදරිපේකරතිබුණි.
සැකකොර හිජොස් හිස්බුල්ලො ඊ්ේ අධි

කරණයට ඉදරිපේ ්කරු්ණ මොස 10කට
ආසනනකොලයේඅපරෝපරීේ්ෂණ්දපො
ේත් මනතුව යට්ේ රඳවෝ ගන විමේශන
කිරී් මන පසුව වන අතර ඔහු සමඟ අධි
කරණයටඉදරිපේකළමද්රසොපොස්ල්විදු
හල්පතිවරයෝලසකටයුතුකළසලීමඛොන
්ම්හොමඩ්සකීේයනඅයද රේෂිත්බන්
නොගොරගත්කරිණි.
පොස්කුඉරුදනප්රහොරඑල්ලකළත්රස්ත

වොදීන සමඟ සමීප ස්බඳතො පැවැේවීම,
පුේතල්ම මද්රසො පොසලේ තුළ අනතවොදී
ඉගැනවීම කිරීම යන ්චෝදනො මත නීතිඥ
හිජොස් හිස්බුල්ලො අපරෝ පරීේ්ෂණ ්දපො
ේත් මනතුව විසින අේඅඩිංගුවට ගැනු්ණ
පසුගියවස්ේඅ්රේල් 14වැනිදා්බවේඑම
්දපොේත් මනතුව හිජොස් හිස්බුල්ලො සම්බ
න්් යන මොස 10කට ආසනන කොලයේ
දීේඝ විමේශනයේ කළ ්බවේ අධිකරණයට
විමේශනප්රගතියසම්බන්් යනකරුණුඉද
රිපේකළනි්යෝජ්ය්සොලිසිටේදලීපපිරිස්
මහතොඅධිකරණයටදැනුමදුන්නය.
ත්රස්තවොදය වැළැේවී්ම පනත යට්ේ

ඔහු සම්බන්් යන ගේ රැඳවුම නි්යෝගය
අවස්ථොකිහිපයකදීදේඝකළ්බවේඑමවිම
ේශන්ේ උදෘත අධ්යයනය කළ නීතිපතිව

රයො ්ප්ේදා ්පොලිස්පතිවරයොට අපරෝ
නඩු වි්ොන සිංග්හ්ේ ප්රතිපොදන ප්රකොරව
නීතිඥ හිජොස් හිස්බුල්ලො සහ එම පොස්ල්
විදුහල්පතිවරයොසැකකරුවන්ලසනමකර
අධිකරණයට ඉදරිපේ කරන ්ලසට දැනුම
දුන ්බවේ දලීප පීරිස් මහතො අධිකරණයට
දැනුමදුන්නය.හිජොස්හිස්බුල්ලොනැමැති
සැකකරු පුේතලම කොරතිේ ප්ර්ේශ්ේ අල්
සුහොරියො නැමැති මද්රසො පොස්ල් අනතවොදී
ඉගැනවීමකිරීමටසම්බන්්බවේඔහු
ඔහු සභොපති ධුරය දැරූ ්ස්ේ ද පේල්

නැමැති සිංවි් ොනය ්ම මද්රසො පොසලට
පූේණ අනුග්හය දී ඇති ්බවේ දරුවන 56
්දනකුටඑහිඉගැනවීමකරඇති්බවේදලීප
පීරිස්මහතොසඳහනක්ේය.
ඉනළමුන26්දනකු්වනමපනතිකොම

රයේ තුළ රඳවො 2018 සිට පොස්කු ප්රහොරය
දේවොවූකොලවකවොනුවතුළවි්්ශ්ෂ්නවො
සිකපුහුණුවේදීඇති්බවේ
සැකකරු එම පොසලට පැමිණ ඊශ්රොය

ලයසහපලස්තීනයඅතරයුේ්යකවීඩි්යෝ
දේශනයේ ්පනවො ඊශ්රොයල්ේ කිතුනුවන
මුස්ලිම පල්ලි පොලනය කරන ්බවේ ඔවුන
බියගැනවියහැකිඑකමක්රමයශ්රීලිංකෝේ
කිතුනුවනට පහර දීම යැයි ඉගැනවූ ්බවේ
ඉනඑේසිසුවකුවිමේශනවලදීඅපරෝපරී
ේ්ෂණ් දපොේත් මනතුවටසොේෂිදීඇතැයිද
නි්යෝජ්ය්සොලිසිටේජනරොල්වරයොඅධිකර
ණයටප්රකොශක්ේය.

ශිවරෝමි අබ ය සිිං් 

්ේශපොලනපළිගැනීමපිළි්බඳ්සොයෝබැලූජනොධිපති්කොමිස්ම
නිේ්ේශසම්බන්් යනඑකම්ේදකොවකසිට ජනතොවදැනුමවේ
කිරීම සඳහො විපේ්ෂ්ේ ්ේශපොලන පේ්ෂ ්ම වන විට සොකචඡො
අරෙොති්ේ.
ජනොධිපති ්කොමිසම වොේතොවට එ්රහිව ක්රියො කළ යුේ්ේ

්ක්ස්දයනනපිළි්බඳහිටපුඅග්ොමොත්යඑේසේජොතිකපේ්ෂනොයක
රනිල්වික්රමසිිංහ,සමඟිජන්බල් ේග්ේනොයකසහවිපේ්ෂනොයක
සජිේ්රේමදාස,ජනතොවිමුේති්පරමු්ණනොයකඅනුරදසොනොයක,
්දමළ ජොතික සන්ොන්ේ නොයක ආේ. සම්බන්න මහේවරුන
්වන්වනවශ් යනසොකචඡොපවේවොති්ේ.
ජනොධිපති ්කොමිස්ම වොේතොව මගිනචූදතයන ්ලසනමකර

ති්්බන පොේලි් මනතු මන්රීවරුනද රනිල් වික්රමසිිංහ සහ සජිේ
්රේමදාසමහේවරුනහමුවීගතයුතුපියවරසම්බන්් යනසොකචඡො
කරඇත.

ක�ෝටි143�වංචාසිද්ධිය:
ක්රි�ට්විචාර�බ්රයන්්ටඇප

TNPFමන්්රීවරුඑන්්නතවිදින්්න
හමුදාකරෝහල්ටඑන්්නබෑකියයි

ක�ෞඛ්යඋපකෙස්�ැඩූබස්රථ51�
ගමන්වාරඅත්හිටුවයි

විකෙස්ර්ටවලඇතිකමර්ට
පුරාවස්තුවලඅයිතියගන්්න�ැලසුම්

කගෝල්්ඩන්කී්නඩුව:
මහබැංකුඅධ්යේ්ෂවරිය්ටක්නාතිසි

ක�රවලපිටිය��ළඅංගණකේ
හදිසිගින්්නේ

බදියුදීන්රාජ්යඇමැති
ජයන්තකගන්වන්දිඉල්ලයි

මිනුවන්කගා්ඩඅධි�රණකේ
�ාරයාල�හාය�යා්ටක�ාවිඩ්:

ර්ටවිවෘත�ළපසු�ංචාර�කයෝ3,820ේශ්රීලං�ාව්ටඇවිත්

කතල්්ටැංකිඑ�ඟතාකේකතාරතුරුමහජ්නතාව්ට

වවුනියාකේපුපුර්නද්රව්ය�මඟඇල්ලූ�ැ��රුත්රස්තමරේනඅංශය්ට

හිජාස්හිස්බුල්ලාමාරතු3ෙේවාරිමාන්ඩ්

කද්ශපාල්නපළිගැනීම්නිරකද්ශවල්ට
එකරහිවවිපේ්ෂයඑ�මකේදි�ාව�

ඇමැති නීතිඥ උදය ගමම න්පිල

ඇතැම්නිලධාරීහුනිකරෝධාය්නයක්නාවී
කස්වය්ටඑති

්පේසම සම්බන් මූලික
කරුණුසලකෝබැලී් මනඅන
තුරුවඅභියොචනොධිකරණසභො
පති විනිසුරු අේජුන ඔ්ේ් ස්
කර සහ විනිසුරු මොයොදුන්න
්කොරයො යන මහේවරු විසින
්ම්බවප්රකොශකරනලද.
්මෝහොමඩ් ඊබ්රො ්ලේ්්බ

්මෝහොමඩ් හකීම විසින ්ම
්පේසම්ගොනුකරතිබුණි.
දකුණු ්කොළෙ ශිේ්ෂණ

්රෝහ්ල් අධ්යේ්ෂවරයො, එහි
අධිකරණ වවද්ය නිල් ොරිව
රයෝසෞඛ්යඇමැතිවරියඇතුළු
පස් ්දනකු ්මහි වගඋේතර
කරු්වෝ ්වති.ඉතො නි්රෝගීව

සිටි 26 හැවිරිද  සිය පුතු අස
නීප තේේවයේ ්ේතු් වන
ඉකුේ ජනවොරි 31වැනිදා හද
සි්ේමියගිය්බවදැනගේ්බව
්පේසමකරු කියයි.එම මෘත
ශරීර දකුණු ්කොළෙ ශිේ්ෂණ
්රෝහ්ල්ත්බොඇති්බව් පේස
මකරුකියයි.

පසුව මෘත ්ේහයට කළ
පීසීආේ පරීේ්ෂණ අනුව ඔහුට
්කෝරෝනො වයිරසය ආසොද
නයවීඇති්බවතහවුරුවූ්බවට
්කොතලොවල ආරේ්ෂක විද්යා
ල්ේ්රෝහල්්බල් ොරීනපැවසූ
්බව ්පේසමකරු සඳහන කර
ඇත.

  



07l 2021 පෙබරවාරි 19 සිකුරාදාදැන්වීම් 

කෑග”ල —”කෙ“ වරකාෙපාල 
ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසෙ“ 
82B ග—නාව ාමෙ—වා වසෙ’ 
B82/A ග—නාව, ෙතලංග“ව 
•”නෙ“ පං— “භා ෙ’ධා• 
ෙ”මංහ යන මම ෙමතැ” පට” 
”මංහ ප“රණෙ” “භා 
ෙ’ධා• ෙ“්මංහ යෙව” භා”තා 
කරන බවට – ලංකා ජනරජයට’ 
මහජනතාවට’ ෙම”” ’’ ෙද“. 

”මංහ ප“රණෙ” “භා 
ෙ’ධා• ෙ”මංහ

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

මහජන බැං—ව - ග’පහ ශාඛාව
ව“නා ෙපළ”

“’ධ ෙව”ෙ’ෙ“ ’ම
ද—“ පළාෙ’ ගා”ල —”කෙ ත”ෙ“ ප’“ෙ“ හබරා•ව “ාෙ–—ය සභා “මාවට අය’ හබරා•ව “ාෙ–—ය ෙ”ක 
ෙකා”ඨාසෙ අංක 160 ”යගම නැෙගන“ර ’ාම “ලධා“ වසෙ හ“වා”යගම ’ාමෙ ”““ “’ග”ව’ත පෙහ” 
පංෙ“ නැෙගන“’” ෙබ— ෙව” කළ ෙලා” 1 ’ට 8 සහ පැල• ගහව’ත සහ අ”“”කගහ ෙකාර•ව, ගජනායකව’ෙ’ 
කැබ”ල සහ අ”“”කගහ ෙකාර•ෙ“ ෙලා” 1-6 නැමැ“ ඉඩමට බලයල’ ““”ෙ—” ඩ•.•. ”“” මහතා ”’” 
2006.12.22 න මැන සාදන ලද 1297 දරන ”•ෙ• ““”ත ෙලා” අංක ඒ දරන ඉඩම.

ඉඩෙ “මාණය : (අ”. 1 “”. 1 ප•. 18.74)
”ශාල ඉඩම සහ එ“ ”““ වැ”•, ෙගාඩනැ“• ’ය—  ෙ–’ ෙ“.

ෙමම ඉඩම ගා”ල ඉඩ •යාපං— •“ෙ කා•යාලෙ අංක S99/130 •යාපං— කර ඇත.
ඉහත  ”•ෙ• පාරව” සඳහා ෙව” කළ ෙකාටවල මා•ග අ”“යද සමග ෙ“.

මහජන බැං—ව ”’” අප ෙවත පවරන ලද බලය යටෙ’ අප ”’”
2021 මා•“ මස 09 වන අඟහ”වා ”න ෙප.ව. 11.00 ට

මහජන බැං—ව, ගපහ ශාඛා ප’“ෙ“
“’ධ ෙව”ෙ’ෙ“ —ණ• ලැෙ•.

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

රජෙ ගැස” ප–ෙ 2019.12.06 නද, ෙ”• ““, න“ණ සහ “නකර” –ව’ප’වල 2019.12.06 නද 
පළකර ඇ“ ෙව”ෙ–’ ෙය–ජනා ’”•මට අවධානය ෙයා“ කර”න.
ෙපළට ”“ම
ගා”ල නගරෙ ’ට මාතර පාෙ• •.”. 19.5 ” ඉ’යට යන ”ට අහංගම ද”වා ෙගා වමට ඇ“ රණ”” ෙ”.එ–. 
ප–ම’’ මාවෙ’ ”ට• 100 ” පමණ ගම” කරන ”ට අ—ළ ෙ–පළ හ“ෙ“.
ෙග•ෙ ”මය
ෙව”ෙ–’ය අවසානෙ සා•ථක ගැ•ක” ”’” පහත සඳහ” ප’ “” “ද”, “ද•” ෙග”ය –“ය.
01. ගැ• “ෙල” 10% ” (’යයට දහය”)
02. පළා’ අ“කා’ෙ බ” සඳහා පළා’ අ“කා’යට 1% ” (’යයට එක”)
03. ෙව”ෙ–’ක”ෙ” ෙකා“ “දල වශෙය” ”—“ “ෙල” 2 1/2% ” (’යයට ෙදකහමාර”)
04. •”ක” හා “ෙ“දකෙ” ගා“ වශෙය” ”. 1,500.00 ”
05. ”—“ ”යද සමග ෙවන’ ගා“ ෙවෙතා’ එම “දල
06. ”—“ සහ“කය සඳහා “–දර ගා“
ගැ• “ෙල” ඉ“’ 90% ” — “දල ”—“ න ’ට න 30 ” ඇ“ළත කළමනාක” මහජන බැං—ව ගපහ 
ශාඛාව ෙවත ෙග”ය –“ය.

ඉහත සඳහ” කරන ප’, සඳහ” කළ “ද” න 30 ” ඇ“ළත ෙනාෙග–වෙහා’, ’නටම’ ෙගවා ඇ“ ගැ• 
“ද•” 10% ක “දල ආප” ෙනාෙග•මට සහ නැවත ෙ–පළ ”•’මට බැං—වට අ”“ය ඇත.

““ක ඔ“– සහ ෙවන’ අ—ළ ”තර පහත සඳහ” •”නෙය” ලබාගත හැක.

“ාෙ—ය කළමනාකාර,
මහජන බැං—ව,
ගපහ “ාෙ—ය “ධාන කා•යාලය,
අංක 131, •වර පාර, බැ—මහර, “””ෙගාඩ.

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

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

ෙෂා”ම” සහ සමර”ම
එකම රට”. එකම ෙව”ෙ–ක”ෙව”.
වසර 129ක ෙ—වා ”–’ට’වය සම“”

“ධාන කා•යාලය නගර කා•යාලය
24, ෙටා’”ට” පාර, 6A, ෙෆයා• ’”” ගා•””—,
මහ•වර. ෙකාළඹ 8.
”රකථන - 081-2227593 ”රකථන - 011-2671467, 011-2671468
”රකථන / ෆැ”— - 081-2224371 ”රකථන / ෆැ”— - 011-2671469
ඊෙ’” : schokmankandy@sltnet.lk ඊෙ’” : schokman@samera1892.com

ෙව• අඩ”ය : www.sandslanka.com

SINCE 1892

මහජන ’”•ම
සමාග’ සං—ථා”ත •“ෙ’ 
–ධ “ෙ“දනය.

2007 අංක 07 දරන සමාගෙ’ 
ආ” පනත  යටෙ 09 වන 
වග“ය කාරව කර• ලබන  

“ෙ“දනය”.
සමාගෙ’ නම : 

ෙසා—”ෙනාෙලා“ (”ව”) “ට” 
සමාගෙ’ අංකය : • 00223627

•යාප”ං— කළ ”නය : 
02/07/2020

සමාගෙ’ •නය : ෙනා. 295, 
ම”ග“ව, උ”ල, ”ණෑගල.

සමාගෙ’ නම : 
ර” ’න•“ (”ව”) “ට” 
සමාගෙ’ අංකය : • 00229691
•යාප”ං— කළ ”නය : 28.10.2020
සමාගෙ’ •නය : ෙනා 55/5, 

“කෙ“, ෙද“වල.
සමාගෙ’ නම : 

’නා“ (”ව”) “ට” 
සමාගෙ’ අංකය : • 00229323
•යාප”ං— කළ ”නය : 20.10.2020
සමාගෙ’ •නය : ෙනා 368/3A,  
ෙකාළඹ පාර, ෙබ–”දර, 

”ය”දල.
සමාගෙ’ ෙ”ක’,

ඒ. ඇ” එ–. න ’ට’ 
(”ව”) “ට” 

’”•ම
2007 අංක 07 දරන සමාග’ පනෙ 
9(1) වග”“ය යටෙ පහත සඳහ” 
සමාගම  සං—ථාපනය කළ බවට 
කර• ලබන ෙ“දනය.
සමාගෙ’ නම

අ”– ’ෙල —ප”ස— (•”) 
එ””–

යාප”ං අංකය : • 00234030
යාප”ං ”නය :

257/2, —ටැ”• පාර, යාපනය
සං—ථාගත කළ ”නය : 
2021 ජනවා’ 31 න
මෙ’—වර” “නව”

ෙ පා•”න•“ (•”) එ””– 
කපැ— 

ෙ”කව”

මහජනතාව ෙවත ෙකෙරන ’•“ම” 
ෙපර පැව“ මානව “ක’ ෙකා“ෂ” සභාව සහ ක“• හා එම ෙකා“ෂ” සභාව හරහා 

ලබා” ”” ”මශනය •“ම, ”ම“ම සහ ලබා“ ඇ“ “ෙය–ග මත 
අව“ ”යවර ගැ”ම සඳහා ”•වන ලද ජනා“ප“ ෙකා“ෂ” සභාව

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජෙ“ අ“ග ජනා“ප“ ෙගඨාභය රාජප”ෂ මහතා ”’” 
1948 අංක 17 දරන ”ම•ශන ෙකා“ෂ” සභා පනෙ 02 වන වග”“යට අ’ලව “ කරන ලද 
අ“ ”ෙ•ෂ ගැස” “ෙ“දන 2021 ජනවා’ 21 ”නැ“, අංක 2211/55 සහ 2021 ෙපබරවා’ 12 ”නැ“ 
අංක 2214/75 ට අ’ලව පහත සඳහ” ක“ ”ම•ශනය •“ම සඳහා අව“ ”යවර ගැ”මට ඉහත 
සඳහ” ෙකා“ෂ” සභාව ප කර ඇත.

 අ)   මානව ““ක’ උ”ලංඝනය •ම ””බඳව ”ම•ශනය •“ම සඳහා —•වගා”ව පකරන ලද 
ෙකා“ෂ” සභා සහ ක“• ම“” ’”කරන ලද ”ම•ශනය”“  බරපතළ ගණෙ“ මානව 
““ක’ උ”ලංඝනය •’, බරපතල ගණෙ“ ජා“”තර මා”ය ”“ කඩ•“’ සහ ෙවන 
එවැ“ බරපතල වරදව” ””බඳව අනාවරණය කරෙගන “ෙ•ද යන වග; 

 ආ)  එ– ප“”ෂණ ෙකා“ෂ” සභා ක“• ම“” උ”ත බරපතළ ගණෙ“ මානව ““ක’ 
උ”ලංඝනය •’, බරපතළ ගණෙ“ ජා“”තර මා”ය ”“ කඩ•“’ හා ෙවන එවැ“ 
වරදව” ස’බ”ධව ෙසායාග ක“ කවෙ•ද ය”න හ“නා ගැ”ම සහ එ– ක“ 
””බඳව කට–“ කළ –“ ආකාරය ස’බ”ධෙය” “•ෙ–ශ ලබා “ෙ• ද යන වග; 

 ඇ)  එ– “ෙ–ශය” ස’බ”ධෙය” පවනා ”“ය “කාරව ෙමෙත” කට–“ කර ඇ“ ආකාරය 
හා ව•තමාන රා’ ““ප“යට අ’ලව තව ”රට එම “•ෙ–ශ “යාමක •“මට 
ගත –“ ”යවරය” ෙමානවාද ය”න;

 ඈ)  ඉහත (ආ) සහ (ඇ) “කාරව කට–“ කර ලබ”ෙ”ද ය”න ස’බ”ධව අ””ෂණය;

   ඉහත ක“ ස’බ”ධෙය” •”ත පැ“—• ෙහ ෙතාර“ ෙහ ෙවන ක“ 
”ම•ශනය සඳහා ෙකා“සම ෙවත ඉ”’ප කරන ෙලස ෙමම ෙකා“ෂ” සභාව ”’” කවර 
— ––ගලෙය ට, ––ගල”” ට ෙහ සං”ධානවලට ෙම”” ඇර–’ කර ලැෙ•.

   ’–“මය ක“ වලට අ—ළ ය’ පැ“—• ෙහ “කාශ හැ• සෑම ”ටකම ”–’ “කාශය” 
ම“” තහ– කළ –“ය.  ඉහත ෙ’දෙ“  සඳහ” ’ය—ම සහ ඕනෑම කාරණය” 
ස’බ”ධෙය” එවැ“ පැ“—• ’ංහල, ෙදමළ ෙහ ඉං“’ භාෂාෙව” ඉ”’ප කළ හැක.

   එවැ“ ’ය—ම ඉ”’ප •“’ 2021 මා•“ මස 12 වන ”නට ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— පහත 

•”නයට ජනා“ප“ ෙකා“ෂ” සභාෙ“ ෙ”ක’ ෙවතට එ”ය –“ ය. ෙමය •යාප”ං— තැපැ” 
මා•ගෙය” එ•ම වඩා ””” ය. එවැ“ ’ය—ම ඉ”’ප •“’වල, අ—ළ  පැ“—•කෙ” 
ෙහ ෙතාර“ සපය”නාෙ” නම, •”නය, ”රකථන අංකය සහ ”–– තැපැ” •”නය 
පැහැ”•ව සඳහ” කළ –“ය. ලැ’“ •”ත ඉ”’ප •“’ ප’”ෂා •“ෙම” අන“ව, 
ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ඕනෑම ––ගලයට, ––ගල””ට ෙහ සං”ධානයකට වා—කව 
සා”“ ලබාම සඳහා ෙකා“ෂ” සභාෙ“ අ’මතය ප’” ආරාධනා ලැ–ය හැක. වා—ක සා”“ 
ලබා”ය –“ ”නය” “’ ප’” ’’ ෙද ලැෙ•. ෙකා“ෂ” සභාව හ“ෙ“ සා”“ ෙදන සෑම 
––ගලයටම ෙහ ––ගල””ට සංෙශ“ත 1948 අංක 17 දරන ප“”ෂණ ෙකා“ෂ” සභා 
පනෙ ”“”ධාන සලසා ඇ“ ප’” එය සා”“කව” සඳහා — වර“සාද සහ සංෙශ“ත 
2015 අංක 4 දරන අපරාධ ”””තය”ට සහ සා”“කව”ට සහය හා ආර”ෂාව ””බඳ 
පනෙත“ ”“”ධාන සලසා ඇ“ ප’” අපරාධ ”””තය”ෙ” සහ සා”“කව”ෙ” 
අ”“වා’ක’ හා ““ක’ ලැ–ය –“ය.

ෙකා“ෂ” සභාෙ“ අණ ප”, 
ෙකා“ෂ” සභාෙ“ ෙ”ක’

වෂ 2021 ” — ෙපබරවා මස 19 වන ”න.

’ය— ත ’• “ම පහත අය ෙවත යැ”ය – ෙ“.
ෙ”ක’, ෙපර පැව“ මානව ““ක’ ෙකා“ෂ” සභාව සහ ක“• හා ෙකා“ෂ” සභාව හරහා ලබා 
”” ””” ”ම•ශනය •“ම, ”ම“ම සහ ලබා  ඇ“ “ෙයග මත අව“ ”යවර ගැ”ම සඳහා 
”“• වන ලද ජනා“ප“ ෙකා“ෂ” සභාව, 
ඕෙලා” අංක 02, 01 වන මහල, 
කාමර අංක 102, 
බඩාරනායක අ•මරණ ජා“”තර ස’ම”–ණ ශාලාව,
ෙබෟ–ධාෙල–ක මාවත, 
ෙකාළඹ 07. 
”ද–’ තැපැ” •”නය : secretary@pcihr.gov.lk
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අ�ර ෙ�ම ලා�   

පෑ� ය ෙගාඩ මැ�ං එළ ව� ෙවෙළඳ සං�-
�ණය හා මා� ෙවෙළඳ සං� �ණය යාබද මා�ග 
ඔ�ෙ� �ග� පාෙ� හා �වර පාෙ� බ�ල වශ-
ෙය� ධාව නය කරන බ� රථ මා�ග අංක ය� 
ෙහා ෙදක� ගම� කර වන ෙලස රජෙ� බල ධා-
� �ෙග� ඉ�ලා ��න බව �මා ස �ත ඒකා බ�ධ 
ආ��ක ම� �ථාන හා මැ�ං ෙපා� ෙවෙළ ඳ-
ෙපාළ සං� ධා නෙ� ජා�ක සං� ධා යක එ�.එ�.
උප ෙ�න මහතා ප්රකාශ කර�.  

ඒ මහතා ෙ� බව පැව �ෙ� පා� ෙභා � ක �� 
ෙම�ම ඇතැ� ෙවෙළ � �ටද ෙ� �ථානය කරා 
ගම� ��ෙ� ගම� පහ �ව �ක� ��කර ඇ� 
� �ෙබන බැ�� එම පා� ෙභා � ක ය�, ෙවෙළ-
�� තම සංග ම ෙය� �� කළ ඉ�� ම� අ� වය. 
ඒ අ�ව �ග� පාෙ� ධාව නය වන ෙතාරා-
ග� එ� මා�ග අංක ය� හා �වර පාෙ� 138 
වැ� එ� මා�ග ධාවන අංක ය� ෙ� ෙවෙළඳ 
සං��ණ යාබද මා�ග හරහා ධාව නය �� මට 
�ය වර ග�ෙ� ඉතාම අගය කළ ��ය ෙදය� 
බවය.    

�ෙරා� අබ ය �ංහ   

ළමා �ංස න යට �ත පද නෙ� ��වන සංව-
�ස රය ෙව� ෙව� ළමා ආර �ෂණ අ�� දය 
�� බඳ �ෙ� ෂ ඥ ය� �� ස� ��� ෙයාජනා 
කරන ලද ප්රාෙයා �ක ෙයාජනා ඇ� ළ� ළමා 
ආර �ෂණ අ�� දෙ� තරම පැහැ �� කරන 
“අ�� උ� මය නව ත�“ මැෙය� වන ස��ඛ 
සාක�ඡා වැඩ ස ට හ� මාලා ව� ෙපබ ර වා� 04 
� ආර�භ ෙක��.   

 පද නෙ� ��මාතෘ හා සභා ප� ෛව� �� 
�ක්ර ම නා යක මහ ��ය අ�ත �ජා ලෙ� ස��ඛ 
සාක�ඡා ෙමෙහ ය ව�.ළම ��ට එෙර� ශා� �ක 
ද� ව �ව ලට එෙර �ව එ�ස� ජා��ෙ� මානව 
�� ක� ක� �� ලය ෙවත ඉ� � ප� කරන ලද 
වයස අ� �� 11ක � ලාං�ක �� යෙ� ඓ�-
හා �ක අ� යා ච නය, �ය� ද� ව�ෙ� අ� �-
වා � ක� ආර�ෂා ��ම හා ප්රව �ධ නය ��ම 
ෙව� ෙව� අ� �ඨා න �� �යා ව � යක �රත 

�මට ලද මහ� අව �ථා ව� බව ෛව� �ක්ර ම-
නා යක අව ධා ර ණය කර�.  

ෙ� ස��ඛ සාක �ජා ව ක� අද හ� ��� �ට� 
� ලංකා �ක� �ඩක �ද� ෙව�ත �� මහතා 
පැහැ �� කෙ� �ඩාව අය හ ප� තර ග කා � බ �� 
හා ළම ��ට එෙර� ප්රච �ඩ �ව ෙය� ෙතාර 
�ය �� අතර වා��ක සම �ය ප්රව �ධ නය කර-
�න� �ය �� බව�.  

ෙකාළඹ ��ව �� ලෙ� ��ය �� බඳ �ශ්රා-
�ක මහා චා�ය සා�� �ණ ෙ� කර මහ ��ය 
පැව �ෙ� ��ය ක� න �� �යා �මක ෙනා�-
� ෙම� ළමා ආර �ෂාව අ�� ද ය කට ප� වන 
බව� � ලංකාව වැ� � ක � ව�ට ද�ඩ ���ය 
�� න මන රට� බවට ප�වන බව�ය.   

�ට� � ලංකා �වා හක � ��� ච�� අ� �-
හාෙ� මහ ��ය සඳ හ� කෙ� ළමා ආර �ෂ ණය 
ස�බ �ධ ෙය� වග �ව �� ��ග ල ය�ට කළ 
හැ�ෙ� නරක අතට හැෙරන ත��වය ��-
බඳ සං�ා ෙ� ඛන ප්රකාශ ��ම පම ණ� න� 

ඔ�� �ය තන � � ව �� ඉ�ලා අ��ය �� 
බව� එෙ� නැ� න� ඔ�� එම තන � � ව �� 
ෙනරපා උ�ෙයා � ම� සහ ක �ප න ෙය� �� 
��ග ල ය� ප� කළ �� බව�ය.   

ළම �� අ� � වා � ක� දර �න� ෙ� සලකා 
අපෙ� අනා ග තෙ� සැබෑ ප්ර� ලා �� වන ළම-
�� සඳහා රජය ��� සමා නා �ම තාව ���ය 
සහ බලා ෙපා ෙරා ��ව සහ �ක කළ �� බව 
සමාජ �යා කා � � යක වන �� නෙ� �ද්ර� 
එ�� ��වාස කර�.   

ෙකාළඹ ��ව �� ලෙ� �ංහල අ� යන 
අංශෙ� මහා චා�ය සර� �ෙ� � �ය  මහතා 
පැව �ෙ� �ද හස ය� ධජ ය� ෙලළ �ම ෙහා 
ෙපළ පා � යක ගම� ෙනා� �ම ෙනාව ද� ව �ට 
�ර �� තව �ව �� මට ඇ� �ද හස තහ �� 
කරන මානව නාය ක �ව ය� ඇ� රට� ෙගාඩ-
නැ �ම බව�.   

ද� ව�ට එෙර� ප්රච �ඩ �වය නැවැ ��-
මට �ෙ� ෂ ෙය� පාස �වල ශා� �ක ද� ව� 

නැවැ ��ෙ� අර � �� 2018 වස ෙ�� �� �-
වන ලද ළමා �ංස න යට �ත පද නම (scc), 
ශා� �ක ද� ව� නැවැ ��ෙ� ෙගා�ය සං� ධා-
නය(එ�ස� රාජ ධා �ය) සහ ප්රච �ඩ �වය අව-
ස� ��ෙ� ෙගා�ය සං� ධා න ෙය� (අෙම �කා 
එ�ස� ජන ප දය) ජා� �තර �� ගැ � මට 
පාත්රව �ෙ�.  

ෙ� පද නම �ර වැ � ය� �� ව� ��ම සහ 
ඔ�� ස� බල ගැ��ම උෙදසා ඝෘ� වම ෙප� 
��න අතර වසර ගණ නා ව� ��ෙ� ��ස� 
� ෙපාෙරා�� ඉ� �� මට රජය �� ම� කර�. 
එෙ�ම  සං� ධා නය ළමා අ� � වා � ක� �� බඳ 
එ�ස� ජා��ෙ� ක� �ව ( UNCRC) සමඟ 
ඇ� බැ� �ව ලට ග� කර �� කට �� කර�.   

 ෙ� පද නම �� බඳ වැ� �ර ෙතාර �� 
www.stopchildcruelty.com ෙව� අඩ-
� ෙය� �න ගත හැ� අතර ඒ �� බඳ �ම �� 
info@stopchildcruelty.com  ඊෙ�� 
�� න යට ෙයා� කළ හැ��.   

මැ�ං හා මා� මාක� 
යාබද පාෙ�� බ� �ව ව�න
බල ධා � �ෙග� ඉ�ල�

ළමා ආර �ෂණ අ�� දෙ� තරම: 
‘අ�� උ� මය නව ත�’ 
ස��ඛ සාක�ඡා වැඩ ස ට හ� මාලා ව� 

ය� � පැ� ගා� කර�ෙ� බලා ෙගන:
රට �රා ය� � පැ� 
ෙසාර ක� ��� 06�

ර�ෂණ �ය�ත  
�ව �ෙ� ��ධ ප්රෙ� ශ ව �� ෙපෙ�� (17)ය� � පැ� 

ෙසාර ක� ��ෙ� ���� 06� ෙපා� � යට වා�තා � �ෙ�. 
ෙ� ය� � පැ� ෙසාර ක� ��ෙ� ���� වා�තා � ඇ�ෙ� 
��නා �ක�,කටාන, ��ත ලම, �න වරාය,ෙපා�� � ගම 
සහ අ� රා ධ �ර  ප්රෙ� ශ ව �� බව ෙපා�� මා� ප්රකා ශක 
�ෙයා� ෙපා� �ප� ��ඥ අ�� ෙරාහණ මහතා පැව �ය.  

ෙ� වන �ට ය� � පැ� ෙසාර ක� ��ෙ� ප්රව ණ තා ව� ඇ� 
බව� සං� ධා නා �මක අප රා ධ ක � ව� ��� ෙමය �� කරන 
බවට ෙපා� � යට වා�තා � ඇ� බව� ෙපා�� මා� ප්රකා ශ-
ක ව රයා �යා �� ෙ�ය.  

ය� � පැ� ෙසාරා ග� �ගස ඒවා කැබ � ව ලට ගලවා අම තර 
ෙකාට� ෙලස �� ණන බවට වා�තා වන ෙහ�� ඒ �සා 
නැවත එම ය� � පැ �ය ෙසායා ගැ � මට හැ� යා ව� ෙනාලැ-
ෙබන බවද ෙපා�� මා� ප්රකා ශ ක ව රයා ෙප�වා ෙද�.  

එම �සා ය�� පැ�ය ය� �� �ථාන යක ගා� කර තබ-
න වා න� ගා� කර තබන �ථානය �ර ��ත �ථාන ය� බවට 
වග බලා ග�නා ෙලස� �ය� ආර �ෂක �� අ� ග ම නය 
කරන ෙලස� ෙපා�� මා� ප්රකා ශ ක ව රයා ඉ�ලා ��.   

ෙසාරා ග� �ගස 
කෑ� ගලවා �� ණ නවා 

ෙපා�� 
මා� 
ප්රකා ශක

ක�� /  සැට �� - උප 
ෙකා�ත්රා�ක� ව� - 
ෙමාර �ව �ශාල ප්රමාණෙ� 
වැඩ � ම කට වහාම 
අව��. (ෙබ��� මැ�-
�ව �� ක�� නැ� මට 
��ම අව��) �න පතා 
�ය ද� �ද� /  නවා තැ� /  
�න 15 � කරන ලද වැඩ 
සඳහා 75% ක අ�� කා ර� 
�ද� /  මාසය අව සා නෙ� 
�ල මැන ��ප� �ද� 
ෙගව� ලැෙ�. �ම ස�න. 
0702691786 /  0702206944.
 013003

ම��ද අ� �ෙග දර  

ෙකා�� 19 වසං ගත ත��වය ෙ��-
ෙව� � ලංකාව සමඟ �ව� ගම� 
ස�බ �ධතා නවතා දමා �� �ල� 
�බා� �ව� ෙ�වය ය� � ලංකාව 
සමඟ �ව� ගම� ආර�භ �� මට 
�ර ණය කර �ෙ�.  

ඒ අ�ව ඊෙ� (18) අ� යම �ට ය� 
�ව� ගම� ආර�භ කර �ෙබන 
බව �ව� ෙතා� ෙපාළ පව ස�. �ල� 
�බා� �ව� ෙ�වෙ� පළ� �ව� 
යානය �බා� �ට ම�� 58� �ෙගන 

ඊෙ�(18) අ� යම 12.50 ට ක� නා යක 
�ව� ෙතා� ෙපාළ ෙවත පැ� �-
ෙ�ය. එම �ව� යානය අ� යම 1.50ට 
�ව� ම�� 166� �ෙගන ක� නා යක 
�ව� ෙතා� ෙපා �� ය� �බා� බලා 
�ට�ව �ය අතර �ල� �බා� �ව� 
ෙ�වෙ� �ව� යානා සෑම ස� ය ක ටම 
�න ෙදක�, එන� අඟ හ � වා� සහ 
බ්රහ �ප ��� අ� යම �බා� �ට ක�-
නා යක බ�ඩා ර නා යක අ�ත �ජා �ක 
�ව� ෙතා� ෙපාළ ෙවත ඍ� �ව� 
ගම� ෙ�වා �යා �මක කරන බව 
�ව� ෙතා� ෙපාළ සඳ හ� කර�.    

�ද හ�� සං� 
සංග මෙ�

���ම  28�  
2021 ෙපබ ර වා� 28 වැ�� පැවැ �ෙවන �ද හ�� සං� 

සංග මෙ� ���  ෙ� මස 28 වැ�� පැවැ �ෙවන අතර 
එයට පැ� �ය හැ� සං�ාව ���� ෙසෟ� ෛව� �ල-
ධා� ��� ෙදන ෙ�ඛ න යට අ�ව 50කට �මා කර ඇත. 
ෙපෟ�ග �ක වාහන සපයා ගත හැ� අය පම ණ� එයට සහ-
භා� වන ෙලස �ද හ�� සං� සංග මෙ� ෙ�ක� ඇ�� 
ක� �ව ඉ�ලා ��.  

�ල� �බා� �ව� ෙ�වය
ය� � ලංකාව සමඟ
�ව� ගම� අර ඹ�

�තා �ෙ� �ට එන 
�ව� යානා ව ලට පැන �
තාව කා �ක �ව� තහ නම ඉව තට
ම��ද අ� �ෙග දර  

�තා �ෙ� �ා�ත වන නව 
ෙකා�� -19 ප්රෙ� දය ෙ�� ෙව� එරට 
�ට � ලංකා වට පැ� ෙණන �ව� 
යානා ව ලට පනවා �� තාව කා �ක 
�ව� ගම� තහ නම වහාම �යා �මක 
වන ප�� ඉව� �� මට රජය �ර ණය 
කර�. ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ 
මහතා ��� ලබා �� උප ෙද� අ�ව 
එම �ව� තහ නම ෙපෙ�� (17) �ට 
බල පැ වැ �ෙවන ප�� වහාම ඉව� 
ෙකෙරන බවද �ෙ�ශ කට �� අමා-
�ාං ශය සඳ හ� කර�.  

ඒ අ�ව � ලංකා සංචා රක සංව-
�ධන අ� කා �ය ��� හ��වා � 
ඇ� සංචා රක මා�ෙගා ප ෙ�ශ යටෙ� 

එ�ස� රාජ ධා �ෙ� සංචා ර ක ��ෙ� 
පැ� �ම ද නැවත ආර�භ ෙකෙරන 
බව එම අමා �ාං ශය පව ස�.  

ජනා � ප � ව ර යාෙ� ප්රධා න �ව ෙය� 
පැව� ��� මක � ෙසෟ� බල ධා �� 
��� �ර ණය කර ඇ�ෙ� �න 14ක 
�ෙරා ධා යන හා PCR ප� �ෂ ණ ව-
ලට යට�ව �තා �ෙ� �ට ෙමර ටට 
සංචා ර ක ��ට පැ� � මට හැ� වන 
ප�� පනවා �� �මා ව� ��� �� මට 
බවද �ෙ�ශ අමා �ාං ශය �යා ��.  

ෙකා�� 19 ව� ර සෙ� නව ප්ර ෙ�ද-
ය� �ඝ්ර ෙය� �තා �ෙ� පැ�ර 
යාම� සමඟ ඉ�� ෙදසැ �බ� මාසෙ� 
මැද භාගෙ� �ට එරට �ට  ෙමර ටට 
පැ� ෙණන �ය� �ව� ගම� අ��-
� � මට රජය �ර ණය කෙ�ය.    
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මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර සහ 
සුභා ෂිණී ්ේනා නා යක  

ඝන අප ද්රව්ය විදුලි බලා ගා ර යක් 
රටේ ස්ාපිත කිරීම කසළ අකු
ස ල ටයන් රට මුදා ගැනීටේ ටයෝධ 
පිය ව රක් බව විදු ලි බල ඇමැති 
ඩලස අල හපටප රුම මහතා 
ප්රකාශ කරයි.   

පළමු වතා වට ශ්රී ලාංකීය බල
ශක්ති ක්ටෂේත්ර යට ඝන අප ද්රව්ය 
දහ න ටයන් බල ශ ක්තිය ලබා ගැ
නීම ආරේ්භ වන බව ටපන්වා 
ටදන ඒ මහතා ටමය බල ශක්ති 
විපල වටේ තීර ණා තමක අව ස්ා
වක් බවද ටමය ජාතික බල පදධ තිය පණ
ගැ න්වීම පම ණක් ටනාව පරි ස ර යට ආද රය 
කරන, ලසසන රටක හීනය සඳහා තබන 
ටයෝධ පිය ව රක් බවද කියා සිටී.   

ඇමැ ති ව රයා ටේ බව සඳ හන් කටේ 
ටකර ව ල පි ටිය ඉදිවූ ඝන අප ද්රව්ය ටයාදා 
ගනි මින් විදු ලිය නිප ද වීටේ පළමු බලා ගා රය 
ජාති යට දායාද කිරීටේ අව ස්ා වට එක්ටව
මිනි. එය ටපටේදා (17) ටපර ව රුටේ අග මැති 
මහින්ද රාජ පක්්ෂ මහ තාටේ ප්රධා න තව
ටයන් පැවැ තවිණි.   

ටේ බලා ගා ර ටයන් කසළ ටටාන් 700ක් 
ටයාදා ගනි මින් ටමගා ටවාේ 10ක් ජාතික 
විදු ලි බල පදධ ති යට එක් කිරී මට බලා ටපා
ටරාතතු වන අතර ටකාළඹ මහා නගර 
ස්භාව විසින් සප යනු ලබන නාග රික ඝන 
අප ද්රව්ය යන් මගින් ටේ බලා ගා රය ක්රියා
තමක ටේ. ටසෞ්භා ග්යටේ දැක්ම ප්රකා
රව පුන ේජ න නීය බල ශක්ති දාය ක තවය 
වේධ නය කර මින්, රටේ බල ශක්ති ගැට ලු වට 
සථිර සාර විස ඳුේ ලබා ගැ නී මට අම ත
රව, රටේ කසල ගැට ලු ව ටද ටේ බලා ගාර 
ඉදි කි රීම කදිම විස ඳු මක් ටලස හඳු න්වා දිය 
හැකිය.   

ඇමැති ඩලස අල හ පටප රුම මහතා 
වැඩි දු ර ටත ටමටසද කීය.

ශ්රී ලාංකීය විදු ලි බල ක්ටෂේත්රටේ තවත 
එක් වේත නීය ලකු ණක් ඉදි රිටේ, ඇසින් 
දුටු සාක්ෂි ක රු වන් බවට අද අපි පතටවලා. 
පළමු වතා වට ශ්රී ලාංකීය බල ශක්ති ක්ටෂේත්ර
යට ඝන අප ද්රව්ය දහ න ටයන් බල ශ ක්තිය 
ලබා ගැ නීම අද ආරේ්භ ටවනවා. ටමය බල
ශක්ති විපල වටේ තීර ණා තමක අව ස්ා වක්. 
ඒ වටේම අද දවටස අපි  ටේ සිදු ක රන්ටන්, 

ජාතික බල පදධ තිය පණ ගැ න්වී මම පම
ණක් ටනාටවයි. ඊට අම ත රව පරි ස ර යට 
ආද රය කරන, ලසසන රටක හීනය සඳහා 
තබන ටයෝධ පිය ව රක් වශ ටයන් ටේ අව
ස්ාව ඉති හා ස ගත ටේවි. ටමය ටමගා ටවාේ 
10ක විදුලි බලා ගා ර යක් ටලස පම ණක් ලඝු 
කර න්ටනපා. කසළ අකු ස ල ටයන් රට මුදා 
ගැනීටේ ටයෝධ පිය ව රක් තමයි අද ටේ අපි 
තබන්ටන්.   

අප 21 වන ශත වේ්ෂ යට පා තබන විට 
අපට තිබුටේ, ජල විදු ලි යත, ටපාසිල 
ඉන්ධන දහ න ටයන් උපයා ගන්න බල ශ
ක්ති යත පම ණයි. නමුත 21 ශත ව ේ්ෂටේ 3 
වන දශ ක යට අපි පා තබන විට දැවැන්ත 
ටවන සකේ රාශි යක් සිදු ටවලා. ටේ.ආේ. 
ජය ව ේධන මහතා ශ්රී ලාංකීය බල ශක්ති 
ක්ටෂේත්රටේ ප්රග ති ශීලී තීන්දු තීරණ රාශි යක් 
ගත නාය ක ටයක්. අග මැති මහින්ද රාජ
පක්්ෂ මහතා ඉන් ටබාටහෝ ඉදි රි යට ගිය 
නාය ක ටයක්. ඒ වටේම අද ඝන අප ද්ර ව්ය
ව ලින් විදු ලිය නිප ද වී මත එතු මාටේ නමින් 
ඉති හා ස ගත වුණා. ඒ වටේම පළමු එල්.
එන්.ජී. බලා ගා රටේ සමා ර ේ්භ යත මාේතු 
05 දා ටකර ව ල පි ටිය ප්රටද ශටේ දී එතු මාටේ 
නමින්ම ඉති හා ස ගත වීමට නිය මි තයි.   

ඩීස ල්ව ලට වඩා වැඩි මුද ලක් එක ඒක ක
ය කට ටගවන්න, ලංකා විදු ලි බල මේඩ ලය 
ටේ තීන්දුව ගතටත පහ සු ටවන් ටනාටවයි. 
විදුලි බල මේඩ ලය ටේ අව ස්ාටේ ඔවුන් 
මිල ගැන සිතුටේ නැහැ. ඔවුන් සිතුටේ 
ටමය ජාතික යුතු ක මක් හැටි ය ටයි. එහි 
ටගෞර වය විදු ලි බල මේඩ ල යට ලැබිය 
යුතුයි. පාේ්ශව 03ක් සේබන්ධ ටවනවා. 
ආේඩුව,ටපෞදග ලික අංශටේ සමා ගේ සහ 
පළාත පාලන ආය තන. ජාතික උව දු රක දී 

ටගෝත්රි කව, ප්රා් මි කව ටබටදන්ටන් 
නැති ටදශ පා ලන සංසකකෘ ති යක් 
රටේ නිේමා ණය විය යුතුයි. රටේ 
අග නග රය කස ළ ව ලින් ටතාර, 
අප ද්ර ව්ය ව ලින් ශූන්ය නග ර යක් 
බවට පතකි රීම ජනා ධි ප තිටේ 
සිහි න යයි. එප ම ණ කින් ටනානැ
වතී එතැ නින් ඔබබ ටත සමසත 
දිව යි න ටම ටමය ටගන යා යුතුයි.   

ටේ සතිය ශ්රී ලාංකීය බල ශක්ති 
ක්ටෂේත්රටේ සුවි ට්ශෂී සති යක්. 
ලංකාටේ කුඩා සූේය බලා ගාර 
7000ක් ස්ාපිත කිරී මට 15දා 
කැබි නේ අනු මැ තිය ලැබුණා.  
පළමු කසළ ව්යාපකෘ තිය ජාති යට 

දායාද කර නවා. ලංකා වට සව්භා වික වායු 
සැප යීටේ ජාත්ය න්තර ටටන්ඩ රය ටලෝක යට 
විවකෘත කර නවා. ටේ සතිය ටවනස සති යක්. 
ටේ සතිටේ අපි ඉති හා සය අලු ටතන් ලිය
නවා. බටයෝ ගෑසව ලින් විදු ලිය නිප ද වීටේ 
පළමු ව්යාපකෘ තිය එළ ටඹන ඔක්ටතෝ ේබේ 
මස 01 දා ජාති යට දායාද කර මින්, ජනා ධි ප
තිටේ, අග මැ තිටේ ජන්ම භූමිය වන මාතර, 
ලංකාටේ පළමු හරිත නග රය බවට පතකි
රී ම ටත ටේ වන විට සූදා න මින් සිටි නවා. 
අපි රටක් විදි යට පාට පාට කේණා ඩි ව ලින් 
ටතාර ටවලා, ටේ සිය ලුම තාක්්ෂ ණ යන් 
ඒක රාශි කර ටගන ටේ ගමන ඉදි රි යට යා 
යුතු යැයි පැව සීය.   

පරි සර ඇමැති මහින්ද අම ර වීර, වන ජීවී 
හා වන සංර ක්්ෂණ ඇමැති සී.බී. රතනා
යක, සූේය බල, සුළං සහ ජල විදුලි ජනන 
ව්යාපකෘති සංව ේධන රාජ්ය ඇමැති දුමින්ද 
දිසා නා යක, නාග රික සංව ේධන ටවරළ 
සංර ක්්ෂණ අප ද්රව්ය බැහැ ර ලීම හා ප්රජා 
පවි ත්රතා කට යුතු රාජ්ය ඇමැති නාලක 
ටගාඩ ටේවා, නිපු ණතා සංව ේධන වකෘතතීය 
අධ්ා පන පේටේ ්ෂණ හා නව නිපැ යුේ 
රාජ්ය ඇමැ තිනී සීතා අර ටඹ ටපාල, ග්ාමීය 
මාේග හා අව ට්ශ්ෂ යටි තල පහ සු කේ රාජ්ය 
ඇමැති නිමල් ලාන්සා, බසනා හිර පළාත 
ආේඩු කාර ටරා්ෂාන් ගුණ ති ලක, ටකාළඹ 
නග රා ධි ප තිනි ටරෝසි ටසනා නා යක, එයි
ේකන් සටපන්ස සමා ගටේ ස්භා පති හැරී 
ජය ව ේධන, විදු ලි බල අමා ත්යාංශ ටල්කේ 
වසන්තා ටපටේරා, ලංකා විදු ලි බල මේඩ
ලටේ ස්භා පති විජිත ටේරත මහතම මහ
තමීන් ඇතුළු අදාළ ආය ත න යන්හි ටජ්යෂේ්ඨ 
නිල ධා රීහු ටේ අව ස්ා වට සහ ්භාගි වූහ.   

දිව යිටන් සිය ලුම පාස ල්ව
ලට  සවයං ක්රිය සැනි ට යි සේ 
උප ක රණ ටනාමිටල් ලබා
දීටේ වැඩ ස ට හ නක් Q.I.B 
ටපෞදග ලික වි්ශව වි ද්යා ලය 
ආරේ්භ කර තිටබ. කාන්තා 
හා ළමා සංව ේධන, ටපර 
පාසල් හා ප්රා් මික අධ්ා පන, 

පාසල් යටි තල පහ සු කේ හා 
අධ්ා පන ටසවා රාජ්ය ඇමැති 
පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා 
මහතා ටවත එම උප ක රණ 
සංටක් තා තම කව ්භාර දීම 
ටපටේදා (17) සිදු විය. සවයං
ක්රිය සැනි ට යි සේ උප ක රණ 
මගින් ඉතා මත අඩු වි්ෂ බීජ 

නාශක දියර ප්රමා ණ යක් ්භාවි
ත ටයන් අත ටසෝදා ගත හැකි 
අතර එම අව ස්ා ටේ දීම තම 
ශරීර උෂේණ තවය මැන ගැ නීම 
ද සවයං ක්රී යව සිදු කර ගත 
හැකිය. එම නිසා ටකාවිඩ්19 
ශරී ර ගත වී ඇති පුදග ල යන් 
හඳු නා ගත හැකි වන අතර, එය 
වඩාත තහ වුරු කර ගැනී මට 
PCR ටහෝ රැපිඩ් ඇන්ටි ජන් 
පරී ක්්ෂණ සිදු කර ගැනී මට 
ටේ උප ක ර ණය වඩාත ඉව හල් 
වනු ඇති බව Q.I.B ටපෞදග
ලික වි්ශව වි ද්යා ලටේ ස්භා පති 
ආචාේය අටසල පේඩිත 
මහතා එහිදී පැව සීය.   

ඉතා සරල උප ක ර ණ යක් 
වන ටමය කුඩා බැටරි (AA) 
මගින් ක්රියා තමක කළ හැකි 
අතර, ගකෘහස් විදුලි පදධ තිය 
මගින්ද ක්රියා කළ හැකිය. 

සීගි රිය වි්ේෂ  

සීගි රිය අ්භය භූමි යට යාබ දව පිහිටි 
ටපාතාන ප්රටද ශටේ සහ අවු ඩං ගාව ප්රටද
ශටේ මහා පරි මාණ රජටේ ඉඩේ ටහළි 
ටපටහළි ටකාට අතපත කර ගැනීටේ 
සිදධිය සේබ න්ධ ටයන් රාජ්ය නිල ධා රීන් 
පිළි බඳ වහාම පරී ක්්ෂ ණ යක් පව තව
න්නැයි ආේඩු ටවන් ඉල්ලා සිටින බව 
සිංහටල් අපි ජාතික සංවි ධා නටේ ස්භා පති 
ජඹු ටේ ටවල චන්ද ර තන හිමිටයෝ පව සති.   

ටේ අ්භය භූමිටේ ඇති රජය සතු ඉඩ ක
ඩේ සංවි ධා නා තමක පිරි සක් විසින් ටහළි 
ටපටහළි කර මින් අතපත කර ගන්න බව 
ජන මාධ් මගින් ප්රකා ශ යට පත කිරී මත 
සමඟ සිංහටල් අපි ජාතික සංවි ධා නටේ 
ස්භා පති ජඹු ටේ ටවල චන්ද ර තන හිමි යන් 
ඇතුළු හිමි ව රුන් පිරි සක් ඊටේ(18) සීගි රිය 
ප්රටද ශටේ ටේ ඉඩේ අතපත කර ගැනීටේ 
සිදධි නිරී ක්්ෂ ණ යට පැමිණ ටේ බව සඳ
හන් කළහ.   

මුලින්ම සීගි රිය ටපාතාන ප්රටද ශටේ 
රජටේ රක්ෂිත අතපත කර ගැ නීටේ 
ස්ාන යට ගිය සංවි ධා නටේ භික්ෂූන් 
වහන්ටස ග්ාම නිල ධා රි ව රයා විසින් අල
වන ලද ලිපි යක් ද එහි ගසවල තිබී ප්රාටද
ශීය ටල්කේ කාේයා ලටේ ඉඩේ නිල ධා රියා 
විසින් ටපන්වනු ලැබීය.   

ටකටස ටවතත ප්රටද ශටේ මහා වනා

න්ත රය මැද විවිධ ගහ ටකාළ සිටුවා ඉඩේ 
අතපත කර ගැනීම සිදු කරන බව අනා ව
ර ණය කර ගැනීම සිදු කළහ.   

පසුව පිරිස සීගි රිය අවු ඩං ගාව ප්රටද
ශටේ රජටේ ආර ක්ෂිත ටහළි ටප ටහළි 
ටකාට ඇති ආකා ර යත තව දු ර ටත වනය 
ඇතු ළට ටගාස ටසායා බැලී ටේදී අති 
විශාල භූමි ප්රමා ණ යක් අතපත කර ටගන 
වැට කණු ටයාදා තිටබන අයුරු අනා ව ර
ණය කර ගැනී ටමන් පසු ජාවා ර ේක රු වන් 
විසින් රක්ෂිත මැද ඉඩේ ටවන් කිරීම 
සඳහා සිටුවා ඇති කණු රැසක් උන්ව

හන්ටස විසින් ගලවා ගැනී මට පිය වර 
ගතහ.   

ආර ක්්ෂක ටල්ක ේව රයා මාධ් යට 
ප්රකාශ කළ පරිදි ඉඩේ විවිධ බල පත්ර 
යටටත ටපෞදග ලික ආය ත න ව ලට ලබා
දීටේ කූට ජාවා ර මක් පිළි බ ඳව ද උන්ව
හන්ටස ටහළි ද රේ කර මින් කියා සිටිටේ 
සීගි රිය ප්රටද ශටේ ලබාදී ඇති බල පත්ර 
ඉඩේ පිළි බඳ සහ ලබා දුන් ආකා රය පිළි බ
ඳව පරී ක්්ෂ ණ යක් කරන ටලසය.   

එටමන්ම සීගි රිය අවු ඩං ගාව ප්රටද ශටේ 
මහා වන විනා ශය සහ ඉඩේ ජාවා රම 
පිළි බඳ අද හස දක්ව මින් උන්ව හන්ටස 
කියා සිටිටේ වහාම ටේ පිටි පස සිටින 
රාජ්ය නිල ධා රීන්ටේ ක්රියා ක ලා පය පිළි බඳ 
සෑහී ම කට පතවිය ටනාහැකි බවය. ජන
තා වටේ බදු මුද ලින් ටේ වනය ආරක්්ෂා 
කිරී මට පැවරී ඇති බල ධා රීන් තම රාජ
කා රිය ඉටු ටනාකි රීම නිසා ජන මා ධ් යට 
එම කාේයය සිදු කිරී මට සිදුවී ඇතැයි 
උන්ව හන්ටස ටපන්වා දුන්හ.   

පසුව උන්ව හන්ටස සීගි රිය ඉනා ම ළුව 
ප්රටද ශටේ වන සංර ක්්ෂණ නිල ධා රීන් පිරි
සක් හමු වී මට ගිය අව ස්ා ටේදී එහි ටසව
ක යන් පිරි සක් කියා සිටිටේ ටේ ඉඩේ වන 
සංර ක්්ෂක ටදපා ේත ටේ න්තුව සතුව තිබුණ 
ද ග්ාම නිල ධා රී ව රුන් සහ හිටපු ප්රාටද
ශීය ටල්ක ේව රුන් ඉතා සූක්ෂේම ටලස ටේ 
ඉඩේ අතපත කර ගැ නී මට අවශ්ය පිඹු රු
පත සකසා ඇති බව ටහළි ද රේ විය.   

‘හ�ොඳ හිත හෙළුම් බුදු කුලුෙ’
අග මැති අතින් විවෘත හවයි

තිසස ම හා රාම,ටපාල්ග හ වැ ලෑන, 
පන්ටන ග මුව පාටේ පිහිටි ටහාඳ හිත 
සිති විලි මන්දිර පරි ශ්රටේ ඉදි කළ අඩි 
127ක් උස “ටහාඳ හිත ටනළුේ බුදු 
කුලුන”අග මැති මහින්ද රාජ පක්්ෂ මහතා 
අතින් ඊටේ (18) විවකෘත ටකරිණි.  

“ටහාඳ හිත ටනළුේ බුදු කුලුන” මසත
කටේ උසින් අඩි 16ක්, දිගින් අඩි 18ක් 
හා පළ ලින් අඩි 09ක් වූ ධේම චක්ර මුද්රාටේ 
සමාධි බුදධ ප්රති මා වක් වන අතර ශාසන 
කීේති ශ්රී කලා ශූරි  රතන පුටේ නන්ද හිමි 
ටේ බුදු පිළිම වහන්ටස නිේමා ණය කර 
තිටබ.  

“ටහාඳ හිත ටනළුේ බුදු කුලුන” විවකෘත 
කිරී ටමන් අන තු රුව අග මැති මහින්ද 
රාජ පක්්ෂ මහතා එම පරි ශ්රටේ සල් පැළ
යක් ටරෝප ණය කළ අතර අන තු රුව මහා 
සංඝ ර තනය උටදසා පැවැති සංඝ ගත 

දක්ෂි ණා වට එක්ටව මින් මහා සංඝ ර
තන යට දන් පිළි ගැ න්නු ටේය.  

බසනා හිර පළාත ප්රධාන අධි ක රණ 
සංඝ නා යක නාරා ටේ න්පිට අ්භ යා රා මා
ධි පති  මුරු තටත ේටුටේ ආනන්ද නාහිමි, 
තිසස ම හා රාම රාජ මහා විහා රා ධි පති  
ටදවා ටල් ගම ධේම ටසන හිමි, මහා චාේය 
මැද ටගාඩ අ්භ ය තිසස හිමි, විටයෝ දය 
පරි ටව ණා ධි පති බලං ටගාඩ ටසෝභිත හිමි, 
නැදි ග ේවිල විල්පිට රාජ මහා විහා රා ධි
පති උය න්වතටත සදධා රාම හිමි ඇතුළු 
මහා සංඝ ර තනය  ටේ පින්ක මට වැඩම 
කළහ. දකුණු පළාත ස්භා පති ටසෝම
වංශ ටකෝදා ටගාඩ, ටදශ බන්දු ලංකා 
කීේති මාන ව ති ලක වේ්ෂා හැ න්නැ දිටේ 
මහ තව රුන් ඇතුළු  ඒ මහ තාටේ පවුටල් 
සාමා ජි ක යන් සහ බැති ම තහු පිරි සක්  
ටේ අව ස්ා වට එක්ව සිටි යහ.  

මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර   

තිර සර සංව ේධන අර මුණු සඳහා වන 
ටමටහ යුේ කමිටු සමා ර ේ්භක රැසවීම අග
මැති මහින්ද රාජ පක්්ෂ මහ තාටේ ප්රධා න
තව ටයන් අර ලි ය ගහ මන්දි රටේ දී ටපටේදා 
(17) රැස විය.   

විටදශ ඇමැති දිටන්ෂේ ගුණ ව ේධන 
මහතා ටමහිදී තිර සර සංව ේධන ටමටහ
යුේ කමිටු පතකි රීටේ පසු බිම සහ අර මුණ 
පැහැ දිලි කළ අතර තිර සර සංව ේධන 
න්යාය පත්රය අනුව සංව ේධන අර මුණු 
17ක් හා ඉලක්ක 169ක් බව අනා ව ර ණය 
ටකරිණි.   

2030 වසර වන විට ටේ අර මුණු කරා 
යාම ටේග වත කිරී මට අග මැ ති ව ර යාටේ 
ප්රධා න තව ටයන් ටමටහ යුේ කමි ටු වක් පත 
කර තිටබන අතර ශ්රී ලංකාව සේබ න්ධ

ටයන් පව තින දතත විධි මතව ඒක රාශී 
කර මින් ටගෝලීය තිර සර සංව ේධන ඉලක්ක 
ජය ගැ නී මට ඉටු ක ළ යුතු කාේය ්භා රය අමා
ත්යාංශ මේට මින් ඉටු කර න්නැයි අග මැති 
මහින්ද රාජ පක්්ෂ මහතා ටමහිදී උප ටදස 
දුන්ටන්ය. ටලෝක මේට ටමන් තිර සර බව 
සලකා බලන දේශ ක වල ඉහ ළට ඒම 
වැද ගත බව ්භාේඩා ගාර ටල්කේ එස.ආේ 
ආටි ගල මහතා ටමහිදී සඳ හන් කටේය.   

අදාළ කට යුතු විධි මත කිරී මට කළ යුතු 
ක්රියා මාේග ඊට අදාළ අමා ත්යාංශ උටදසා 
කඩි න මින් දැනු වත කරන බව අග මැති 
ටල්කේ ගාමිණී ටසන රත මහතා වි්ශවා සය 
පළ කටේය.   

ඇමැ ති ව රුන්, අමා ත්යාංශ ටල්ක ේව රුන්, 
තිර සර සංව ේධන ස්භාටේ අධ්ක්්ෂ ජන
රා ල්ව රිය ඇතුළු රාජ්ය නිල ධා රීහු පිරි සක් 
ටේ අව ස්ා වට එක්ව සිටි යහ.     

තිරසරසංවර්ධනඅරමුණු
මෙමෙයුම්කමිටුෙමුව

අග මැති ප්රධො ෙ තව හෙන් රැස් හවයි

සීගි රිය අභය භූමිය ආස න්නපේ
මහා ෙරි මාණ ඉඩම් එළි කිරී මක්

වොපරීක්ෂණයකඅරඹනන
සිංහ්ේ අපි ජාතික සිංවි ධා න්ේ සභා පති 

ජඹු ් ේ ් ෙල චන්ද ර තන හිමි

QIB හ�ෞදග ලික විශව වි ද්යා ල හෙන්
සිෙ ලු �ොස ලව ලට ස්වෙං ක්රිෙ 

සැනි ට යි සර් උ� ක රණ හෙොමිහල 
අනුර ්රේම ලාේ   

රැකි යා වට අවශ්ය උග තුන් බිහි ටනාවී
මත,උග තුන්ට සරි ලන රැකියා ටනාමැ
ති වී මත ගැට ලු වක් බව ටවටළඳ ඇමැති 
ආචාේය බන්දුල ගුණ ව ේධන මහතා 
ප්රකාශ කරයි.

ඒ මහතා ටේ බව සඳ හන් කටේ 
ඊටේ(18) මීටප පිහිටි ශ්රී ලංකා තාක්්ෂ
ණික වි්ශව වි ද්යා ලටේ අභි නව ටගාඩ නැ
ඟිලි සංකී ේණය විවකෘත කිරීටේ අව ස්ා
වට එක්ටව මිනි. එහිදී වැඩි දු ර ටත අද හස 
දැක්වු ඇමැ ති ව රයා ටමටසද කීය.

දශක ගණ නා වක් අධ්ා පන ක්රමටේ 
අස හ න යට පත ලාංකික තාරුණ්ය 1970 
සහ 1980 ගණ න්වල සමා ජය ටකටර හිම 
වවර ටයන් පසු වූ තාරු ණ්ය යට, මහින්ද 
චින්තන ඉදිරි දැක්ටමන් ශ්රී ලාංකීය නිද
හස අධ්ා ප න යට තාක්්ෂ ණ ටේදී වි්ෂය 
හඳු න්වා දීම හරහා දැවැන්ත ටවන සක් 
සිදු කිරී මට හැකි වූණා.  

රාජ්ය වි්ශව වි ද්යා ල ව ලට ඇතු ළු වී
මට ටනාහැකි දරු වන් ගැන සිතා නව 
දැක්ම කින් ආරේ්භ වූ ශ්රී ලංකා තාක්්ෂ
ණික වි්ශව වි ද්යා ලය රටේ අත්යා ව ශ්ය
ටයන්ම පිර විය යුතු හිඩැ සක් සංව
ේධ නය කිරී මට දරන්නා වූ උතසා හය 

ප්රශං සා වට  ලක් විය යුතුයි.   
ශ්රී ලංකාටේ ටබාටහෝ ම යක් වි්ශව 

විද්යාල නගර ආශ්රි තව ටක්න්ද්ර ගත වී 
ඇති බවත , ජාතික සහ ටපෞදග ලික 
වි්ශව විද්යාල ටකාළඹ නග ර ටයන් පිට
තට ටගන යාටේ ආර ේ්භය සට හන් 

කර මින් ජය ව ේධ න පුර වි්ශව වි ද්යා ලටේ 
ඉංජි ටන්රු පී්ඨය මතටත ටගාඩ ප්රටද
ශ ටේත, ටහෝමා ගම අක්කර 11ක භූමි 
ප්රටද ශ යක් පුරා නටවෝ තපා දන උද්යා න
යක් නිේමා ණය ටකටර නවා.   

රටට සහ ජාත්ය න්ත ර යට ටගන යා 
හැකි මානව සේප තක් ටමර ටට උරුම 
බවත ඔවු නට අවශ්ය නිවැ රැදි මඟ 
ටපන්වීම ලබා දී මට තව තවත ටමවැනි 
ආය තන පුළුල් කිරී මට සියලු ටදනා 
එක්ව කට යුතු කළ යුතුයි.  

අධ්ා පන ඇමැති ජී.එල්.පීරිස, ශ්රී 
ලංකා තාක්්ෂ ණික වි්ශව විද්යා ලටේ 
නිේමාතකෘ සහ ස්භා පති ඉංජි ටන්රු රංජිත 
ජී රූබ සිංහ, ක්රීඩා සහ තරුණ කට යුතු 
අමා ත්යාංශ ටල්කේ අනු රාධ විටේ
ටකෝන්, ආචාේය, මහා චා ේය වරු සහ 
තාක්්ෂණ වි්ශව විද්යා ලටේ විද්යා ේථීන් 
ඇතුළු සේ්භා ව නීය අමු තටතෝ රැසක් ටේ 
අව ස්ා වට සහ ්භාගි වූහ.    

දැනකුණුකතාඉවරයි:
ප�ාළඹ කුණු ව ලින
විදුලි බලා ගා ර යක්
විදු ලි බල ඇමැති ඩලස් අල �පහ� රුම

රැකි ෙො වට අවශ්ය උග තුන් බිහි හෙොවී මත
උග තුන්ට සරි ලෙ රැකිෙො ෙැතිකමත ගැට ලු වක්

්ේෙඳ ඇමැති, ආචාේය බනදුල ගුණ ෙ ේධන

අලුත අවු රු ද්දට රුපි ෙල 97ට ස�ල හ්දන්ෙ ආණ්ඩුහේ ජොතික වැඩ පි ළි හව ළට ස�ොෙ හ්දන්ෙ
නදී මාණි කක්ේ  

ආේඩුටේ ජාතික වැඩ පි ළි ටව ළට සහාය 
ටනාටදන ටගාවීන්ට ඊළඟ කන්න යට ටපාටහාර 
ලබා ගැ නී මට සිදු වන්ටන් කිටලෝ 50ක මිටි යක් 
රුපි යල් 4000ක ටවටළ ඳ ටපාළ මිලට වන අතර 
එම ටගාවීන් සඳහා කකෘෂි රක්්ෂ ණ යද අහිමි වන 
බව කකෘෂි කේම ඇමැති මහි න්දා නන්ද අලු තග
මටේ මහතා ටපටේදා (17) කකෘෂි කේම අමා ත්යාං
ශටේ පැවති මාධ් හමු ටේදී පැව සීය.  

කැබි නේ මේඩ ලය ගත තීර ණ ය කට අනුව ටේ 
ජාතික වැඩ පි ළි ටවළ ක්රියා තමක ටකටරන අතර 
කුමන තතතව යක් යටටත වුවද එළැ ටඹන අලුත 
අවු රුදද වන විට පාරි ට්භෝ ගි ක යාට රුපි යල් 97කට 
සහල් ලබා දීම සහ තික වශ ටයන්ම සිදු ක රන බව 

ටහටතම පැව සීය. ටේ වන විට ටගාවි යා ටගන් වී 
කිටලෝ ව කට රුපි යල් 50ක සහ තික මිලට වී ලබා
දීම සිදු කර තිටබන බවත රජය විසින් ටපාටහාර 
සහ නා ධා රය ලබා ටදන ටගාවී න්ටගන් ටහක්ට
යාේ එක කින් වී කිටලෝ දාහක් ලබා ටගන ටේ 

ජාතික වැඩ පි ළි ටවළ ක්රියා තමක කරන බවත  
ඇමැ ති ව රයා පැව සීය.විපක්්ෂ නායක සජිත 
ටරේම දාස මහතා විසින් රටට ඉතා වැද ගත ටේ 
ජාතික වැඩ පි ළි ටවළ ටදශ පා ල නී ය ක ර ණය 
ටකාට වාසි ලබා ගැ නී මට කට යුතු කිරී මත වී සහ 
සහල් මාෆි යා වට වක්රව උදේ ටකාට රටේ ජන
තාව ටබාරු ටවන් මුලා කිරී මට තැත කිරී මත ඉතා 
පිළි කුල් සහ ගත බව කියා සිටි ටේය.  

ටගාවි යන්ටග් ටපාටහාර සහ නා ධා රය කැපු

ටවාත ටගාවීන් සමඟ ටරේම දාස මහ තතයා පාරට 
බහින බව කියා තිබුණා. වී මිලදී ගැනීටේ ජාතික 
වැඩ පි ළි ටවළ පිළි බඳ විපක්්ෂ නායක සජිත ටරේම
දාස මහතා ටගන යන ප්රචා රය මුළු ම නින්ම අසත්ය 
හා කඩා ක පප ල්කාරී සැල සුේ සහ ගත වැඩ පි ළි
ටව ළක්. පසු ගිය දව සක විපක්්ෂ නාය ක ය ව රයා 
මාධ් යට ප්රකාශ කටේ වී මිලදී ගැනී මට මුවා වී 
රජය ටපාටහාර සහ නා ධා රය කපා හැරීටේ වැඩ
පි ළි ටව ළක නිරත ටවනවා කියා.” පැවසීය.

කෘෂි කේම ඇමැති මහි නදා නන්ද
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පිටුව

2021 පෙබරවාරි 19 සිකුරාදා

මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර   
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමු දාවේ 70 

වැනි සංව තසර සැම රුම් උ වලළ 
මාර්තු 2 දා පැවැතවේ.   

 ඒ වවනු වවන් ගුවන් හමු දා පති 
එයාර් මාර්්ෂල් සුද ර්්ශන පති රන 
මහ තාවේ මඟ වපන්වීම සහ 
අධී ක්ෂ ණය යටවත රටම ආව
ර ණය වන පරිදි වැඩ ස ට හන් 
රැසක ක්රියා තමක කිරී මට කට
යුතු වයාදා ඇත.   

ප්රධාන සැම රුම් උ වලළ  කටු
නා යක ගුවන් හමුදා කඳ වුවර් දී 
පැවැ තවී මට නිය මි තව තිවෙන 
අතර ඊට සම ගා මීව රට පුරා 
පිහිටි ගුවන් හමුදා කඳ වුරු 24 
තුළ වැඩ ස ට හන් සංවි ධා නය කර 
ඇත. මාර්තු මස 01 වැනිදා කැල
ණිය රාජ මහා විහා ර ස්ා නවේ 
දී ආග මික වැඩ ස ට හන් පැවැ
තවී මට නිය මි තව ඇති අතර 02 
වැනිදා කටු නා යක ගුවන් හමුදා 
මූලික කඳ වුවර් දී ආචාර වපළ
පා ළි යක, රුක වරෝපණ වැඩ ස
ට හ නක සහ සමරු මුදද ර යක 
නිකුත කිරී මට නිය මි තය.   

මාර්තු මාසවේ 02 දා ගුවන් 
හමුදා දිනය වලස නම් කර 
තිවෙන අතර 03, 04 සහ 05 දින
යන් හි ඉන්දීය ගුවන් හමු දාවේ ද 
සහාය ඇතිව වකාළඹ ගාලු මුව
වදා රට ආස න්නවේ ගුවන් කර
ණම් ඇතුළු සන්ද ර්්ශන මාලා
වක පැවැ තවී මට කට යුතු වයාදා 
තිවේ.   

වම් සම්ෙ න්ධ වයන් මාධ්ය 
දැනු වත කිරීවම් මාධ්ය හමු
වක ගුවන් හමු දා පති එයාර් 
මාර්්ෂල් සුද ර්්ශන පති රණ මහ
තාවේ ප්රධා න තව වයන් ගුවන් 
හමුදා මූල ස්ා නවේ දී වපවර්දා 
(17) පැවැති අතර එහිදී අද හස 
දකව මින් ගුවන් හමු දා ප ති ව රයා 
සඳ හන් කවේ ශ්රී ලංකා ගුවන් 
හමු දාවේ 70 වැනි සංව තස
රය සම රන අව ස්ාව වන විට 
18 වැනි ගුවන් හමු දා ප ති ව රයා 

ව්ශ වයන් කට යුතු කිරී මට තමාට 
අව ස්ාව ලැබීම සම්ෙ න්ධ වයන් 
අති ්ශය සතු ටට පතවන ෙවයි. 
එවසම වසර 70ක කාල පරි
චවඡේ දවේ ගුවන් හමු දාව වවනු
වවන් වසවය කළ සියලු විරු වන් 
කෘත වේ දීව සිහි පත කරන ෙවත 
සඳ හන් කවේය.   

පසු ගිය 2009 වස රට වපර 
පැවැති මානු ෂීය වමවහ යුවම් දී 
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමු දාවේ ගුවන් 
නිය මු වන් 43 වදනකු ඇතු ළුව 
සාමා ජි ක යන් 443 වදනකු දිවි 
පුදා තිවෙන ෙව සිහි පත කළ ඒ 
මහතා ඊට අම ත රව එම වමවහ
යු ම්වල දී වි්ශාල පිරි සක ආො ධිත 
තතතව යට පතව තිවෙන ෙවද ඒ 
සියලු වදනා ටම තමාවේ වගෞර
වය පිරි න මන ෙවද පැව සු වේය. 
කණු ග සවැව ග්ාමය දියුණු කිරීම 
සඳහා ජනා ධි පති වගෝඨා භය 
රාජ පක්ෂ මහතා විසින් ශ්රී ලංකා 
ගුවන් හමු දා වට භාර දී තිවෙන 
ෙව වපන්වා දුන් ඒ මහතා සමා
ජය වවනු වවන් සිදු විය යුතු 
ජාතික වග කී මක වස සලකා එය 
ඉටු කරන ෙවද අදි යර කිහි ප යක 
යටවත වමම ග්ාමය සංව ර්ධ නය 
කිරී මට පිය වර වගන තිවෙන 

ෙවද කීවේය.   
වකටි කාලීන, මධ්ය කාලීන 

සහ දීර්්ඝ කාලීන වැඩ පි ළි වව ළක 
යටවත එම ග්ාමය නඟා සි ටු වීවම් 
වැඩ පි ළි වවළ ක්රියා තමක කර 
තිවෙන ෙව වපන්වා දුන් ගුවන් 
හමු දා ප ති ව රයා වකටි කා ලීන 
වැඩ පි ළි වවළ මාර්තු මාසවේ 
මුල් සතිවේ දී අව සන් වකාට 
එම ගම්වැ සි යන්ට භාර දී මට 
අවේක්ෂා කරන ෙවද වම් වන 
විට නිවාස 13ක ඉදි කර අව සන් 
වන ෙවද වපන්වා දුන්වන්ය.   

විවේ ෂිත වූ සැලැ සම කට 
අනුව මාර්ග සංව ර්ධන අධි කා රිය 
සමඟ එකව සංව ර්ධන කට යුතු 
සිදු කි රී මට අවේක්ෂා කර තිවෙන 
අතර දීර්්ඝ කාලීන වැඩ පි ළි
වවළ යටවත මාර්ග, විදු ලිය සහ 
ජල නළ පදධ තිය නවී ක ර ණය 
කිරී මට පිය වර වගන තිවෙන 
ෙව සඳ හන් කළ සුද ර්්ශන පති
රන මහතා ඒ අනුව මාස හයක 
වැනි කාල යක තුළ කණු ග සවැව 
ව්ාපෘ තිය සම්පූ ර්ණ වයන්ම 
අව සන් වකාට එම ගම්වැ සි යන්ට 
භාර දී මට අවේක්ෂා කරන ෙවද 
කියා සිටි වේය.   

ඡායා රූ පය - සමන්ත වීර සිරි  

නුවන ්�ාඩි �ාර සහ ගෙම්පාළ සමූහ 
ගෙම්පාළ සිට...  

කෘෂි ද්රව් නිෂපා ද නවේ දී පරි වභෝ ජ
න යට පම ණක සීමා වනාවී අප න ය නය 
සඳහා ද අවශ්ය වලස එම නිෂපා දන 
සිදු ක ර න්නැයි වගාවි ජන තා ව වගන් 
ඉල්ලා සිටින ෙව වාර්මාර්ග ඇමැති චමල් 
රාජ පක්ෂ මහතා පැවැ සීය.   

එවස නිෂපා ද නය කළ වහාත රට කෘෂි 
ද්රව් ව ලින් සවයං වපෝ ෂිත වන වා වසම 
විවදස විනි ම යද උපයා ගනි මින් ආර්ථි කය 
ද ්ශකති මත කිරී මට හැකි වන ෙව ඇමැ
ති ව රයා කීවේය.   

විවදස රට ව ලින් වමර ටට වගන්වනු 
ලෙන වොවහෝ ද්රව් වගන්වීම නතර කර 
ඇති ෙවත ඉන් වදශීය වගාවි තැ නත, 
වගාවි ජන තා වත ආරක්ෂා කර ගැනී මට 
හැකි වනු ඇති ෙවත රුපි යල් මිලි යන 
10ක මුද ලක වැය ක ර මින් ඉදි ක රනු ලෙන 
මහ ර වවල රජ ඇළ සංව ර්ධ නය කිරීවම් 
සමා ර ම්භක අව ස්ා වට වපවර්දා (17) 
සහ භාගි වවමින් ඇමැ ති ව රයා කියා 
සිටි වේය.   

වමය වාරි වසෞභාග්ය වැඩ ස ට හන 
යටවත මහ නු වර දිස්රි කකවේ ආරම්භ 
කළ පළමු ව්ාපෘ තිය වන අතර වම් මගින් 
අකකර 108 ක වපෝ්ෂ ණය වන අතර ඉන් 
වගාවි පවුල් 106 කට වසත සැල වස.   

එහිදී ඇමැ ති ව රයා වැඩි දු ර ටත වමවසද 
කියා සිටි වේය.   

"අවේ දිවං ගත හිටපු අග මැති දී.මු ජය
රතන මහ තාවේ ගම් ප්රවද ්ශ යට පැමිණ 
සංව ර්ධන කට යු තු ව ලට සහ භාගි වවන්න 
ලැබීම මම ලැබූ භාග්ය යක. වමාකද 
එතුමා කෘෂි කර්ම ඇමැ ති ව රයා වලස 
සිට යදී මම එතු මන්වේ නිවයෝජ්ය ඇමැ ති
ව රයා වලස කට යුතු කළා. අද එතු මන්වේ 
පුතා අවේ අමා ත්ාං ්ශවේ රාජ්ය ඇමැ ති
ව රයා විදි යට වැඩ කර නවා. දී.මූ ජය රතන 
මහ තමයා කෘෂි කර්ම ඇමැ ති ව රයා විදි යට 
සිට යදී තමයි බිම් සවිය වැඩ ස ට හන 
ආරම්භ කවේ. එතු මන් කෘෂි ක ර්මා න්තය 
වවනු වවන් සුවි වේෂී වැඩ වකාට සක 
කළ නාය ක වයක වලස ඉති හා ස යට එක 
වවලා තිවෙ නවා. අවේ රවේ වැේ අමුණු 
හැට දහ සක පමණ තිවෙ නවා. ඒ සියල්ල 
නිසි වලස සංව ර්ධ නය කර ගන්න හැකි 
වුවණාත අපිට රට සවයං වපෝ ෂිත කර ගත 

හැකියි. අපි වම් වන විට උතු රට, වය ඹට 
ජලය වගන යන්න සංව ර්ධන කට යුතු 
රැසක ආරම්භ කළා.   

ගමක වැවක හදන වකාට එහි වග කීම 
කාට වහෝ භාර දිය යුතුයි. ඒ නිසා අප 
තීර ණය කළා ගවම් පන්සවල් නායක 
හාමු දු රුවවෝ, අවනක රාජ්ය නිල ධා රීන් 
සහ ගවම් වගාවි සමිති එක කර කමි ටු වක 
සකස කරලා ඔවුන්ට වැව, අමුණු භාර 
වදන්න. ආණ්ඩුව වි්ශාල මුද ලක වැය 
කරලා වැේ හදලා නැවත එය ප්රති සං සක
ර ණය කරන්න ආණ්ඩු ව ටම වි්ශාල මුද ලක 
වැය කරන්න වවනවා. එම නිසා යම් 
කමි ටු ව කට එය භාර දුන්නම ඒ අය එම 
වග කීම භාර වගන වැව ආරක්ෂා කරාවි 
කියලා අප විේවාස කර නවා.   

අප වම් සංව ර්ධන කට යුතු දකු ණට 
පම ණක සීමා කරලා නැහැ. වමාකද ඒ 
ප්රවද්ශ නිවයෝ ජ නය කර මින් වකායි ත
රම් මහ ජන නිවයෝ ජි තවයෝ හිටි යත ඒ 
අය වගන් එම ප්රවද ්ශ ව ලට වැඩක වවලා 
නැහැ. අප වම් වන විට උතු රට අවශ්ය 
පානීය ජල අව ශ්ය තාව සපු රා ලන්න 
කට යුතු කර මින් ඉන්නවා. අප ජන තා
වට අවශ්ය පහ සු කම්  වදනවා වවේම, 
අප හිත නවා ජන තාව රවේ ආර්ථි කය 
්ශකති මත කරන්න ්ශකතිය  වදවි කියලා. 
අප අධි ෂඨාන කර ගනිමු අවේ රට කෘෂි
ක ර්මා න්ත වයන් සවයං වපෝ ෂිත කර නවා 

කියලා.   
ග්ාමීය කුඹුරු, ආශ්රිත වැේ, ජලා්ශ සහ 

වාරි මාර්ග සංව ර්ධන රාජ්ය ඇමැති අනු
රාධ ජය රතන මහතා,   

මහ වවල කියන ප්රවද ්ශය පසු කා ලී
නව මහ ර වවල වලස වවනස වවලයි 
තිවෙන්වන්. වමහි කුඹු අකකර 108 කට 
වැඩි ප්රමා ණ යක තිවෙ නවා. පසු ගිය කාල
වල අපි වම් ප්රවද ්ශ ව ලට එන වකාට ජන
තාව අහපු ප්රේන යක තමයි වම් තිවෙන 
වාරි පදධ තිය කව දද හදන්වන් කියලා. 
වගා කරන්න අවශ්ය ජලය  වදන්න 
කියලා. අප අද එය ආරම්භ කළා වවේම 
එය අව සන් කරල තමයි නැවත ආප සසට 
හැවරන්වන්. වම් මහ ර වවල කියන්වන් 
හිටපු අග මැති දී.මූ ජය රතන මහ තාට 
ගම් සභාවේ සිට රවේ වදවැනි පුර වැ
සියා දකවා එන ගම නට වි්ශාල ්ශකති යක 
වුණ ජන තා වක ජීවත වවන ගමක. අවේ 
වගෞර වය වම් ප්රවද ්ශ යට හැම දම තිවෙ
නවා.   

අද වම් රවේ ජන තා වට පාරට ෙැහැලා 
ඇළ හදන්න, පාර වකාන්්රීේ කරන්න 
කියලා ඉල්ලන්න අවශ්ය නැහැ. වමාකද 
ඒ සඳහා අවශ්ය වැඩ වකා ටස වම් ආණ්ඩුව 
කර මින් ඉන්නවා. ගම සමග පිළි ස ඳ රක 
වැඩ ස ට හන හරහා ගමින් ගමට වගාස 
ජන තාව එකක කතා කරලා ඒ අයට 
අවශ්ය වදයි වම් ආණ්ඩුව වදන්වන්. වම් 

ඇළ ලැබිලා වදකන්න වගා කරන වකාට 
ඒ වභෝග ව ලින් අවේ රට සවයං වපෝ ෂිත 
වවලා ආර්ථි කට ්ශකති මත කරන්න හැකි
යාව ලැවෙ නවා. අපට වදප යින් නැඟී 
සිටින්න ්ශකතිය ලැවෙ නවා.  ජන තාව ඒ 
ෙලා වපා වරා තතු වවන් තමයි වගෝඨා භය 
රාජ පක්ෂ මහ තම යව ජනා ධි ප ති ව රයා 
ෙවට පත කර ගතවත. වම් ව්ව ස්ා වවන් 
හදන්න ෙැහැ කියපු තුවනන් වදවක ෙලය 
පවා වදන්න කට යුතු කවේ අප ගැන 
තිබුණ විේවා සය නිසයි.   

ජන තාව තැබූ විේවා සය දව සින් 
දවස ඉටු වවමින් තිවෙ නවා. ඒ වවේම 
ගම්වපාළ ආස නය ගතතත වම් දවස 
ටිවක සුවි වේෂී වැඩ වකා ට සක කරන්න 
හැකි යාව ලැබිලා තිවෙ නවා. අපි 
අවගෝසතු මාසවේ ආණ්ඩුව අර වගන 
ඒ වකටි කාලය තුළ ආණ්ඩු වක වලස 
වි්ශාල වැඩ වකා ට සක කරන්න සමත 
වවලා තිවෙ නවා. ජුනි, ජූලි වවන වකාට 
ජන තාව අතට මුදල් ලැවෙන වකාට, 
ජන තාව ෙලා වපා වරාතතු වවන රට දැක 
ගත හැකිය. අපට අවශ්ය මුලින්ම වම් 
වකාවරෝනා වයි ර ස වයන් ජන තාව වේර 
ගැනී මයි. එවහම නැතුව වවන රට
වල් වවේ දව සට වදකට දහස ගණ නක 
මැවරන්න ගතත තම් කිසි ව කුට ආර්ථි
කය, සංව ර්ධ නය ගැන කතා කරන්න 
ලැවෙන්වන් නැහැ. රවටත ජන තා වත 
ආරක්ෂා වවමින් සංව ර්ධ නය  වවන්වන් 
ජන තාව විසින් නිවැ රැදි ආණ්ඩු වක පත 
කර ගතත නිසයි. නිවැ රැදි නාය ක යන් 
පත කර ගතත නිසයි. ඒ වවේම ජන තාව 
ගතත නිවැ රැදි තීන්දු තීරණ නිසයි ගම 
හැවදන්වන්. නග රය හැවදන්වන්. එම 
නිසා මම වපාවරාන්දු වවනවා ඉදි රි ය ටත 
ජනතා අව ශ්ය තා වන් වවනු වවන් හැම දාම 
වපනී සිටි නවා.   

මහ ර වවල අව්ශෝ කා රා මා ධි පති, 
නිවයෝජ්ය පරි වේ ණා ධි පති මාවවල ආරි
ය වං්ශ හිමි, පාර්ලි වම්න්තු මන්්රී වසන්ත 
යාපා ෙණ්ඩාර, ග්ාමීය කුඹුරු, ආශ්රිත වැේ, 
ජලා්ශ සහ වාරි මාර්ග සංව ර්ධන රාජ්ය 
අමා ත්ාං්ශ වල්කම් ඉංජි වන්රු ඩී.ඩී ආරි
ය රතන, මහ ජන සම්ෙ න්ධී ක රණ වල්කම් 
බුදධික මාර සිංහ, සම්ෙ න්ධී ක රණ වල්කම් 
ලලිත වර්ණ රතන මහ තව රුන් ඇතුළු 
වි්ශාල පිරි සක වම් අව ස්ා වට සහ භාගි වී 
සිටි යහ.   

සුභා ෂිණී ්ේනා නා ය� සහ ්රෝෂන තුෂාර   
සංසකෘ ති ක මය ව්ශ වයන් වවන සවීම් තිබු ණද 

රවේ සියලු ජාතීන් ශ්රී ලාංකි ක යන් වලස එකව 
ජීවත වීම වැද ගත ෙව අධි ක රණ අමාත් ජනා
ධි පති නීතිඥ එම්. යූ. එම්. අලි සේරි මහතා අව
ධා ර ණය කරයි. 

වකාළඹ පැවැති උතස ව ය කට එක වවමින් වම් 
ෙව ඒ මහතා කියා සිටි වේය.  

අපිට විවි ධ තව වයන් ඒකී ය තව යට යා හැකියි. ඒ 
යන වකාට සංසකෘ ති මය ව්ශ වයන් අපි ශ්රී ලාංකීක 
විය යුතුයි. ශ්රී ලාංකීක සංසකෘ තිය කියන්වන්, ශ්රී 
ලාංකීය මුසලිම් උප සංසකෘ ති ය කට. මිනි සසු
න්වගන් දුරස වවලා දුවන්න ඕනෑ නෑ. අපිට 
අපි පිළි ෙඳ ආතම විේවා ස යක තිවයන්න ඕනෑ. 

අවනෝන්ය අව වෙෝ ධ යක තිවයන්න ඕනෑ. එකි
වනකා පිළි ෙඳ විේවා ස යක තිවයන්න ඕනෑ 
යැයිද ඇමැ ති වරයා කියා සිටි වේය.  

එවමන්ම අවේ ෙලා වපා වරාතතු වන සාමය, 
එක මු තු කම ඒ සවහෝ ද ර තවය වගාඩ නැ ඟීම. 
වමාකද සිය යට 95කට වැඩි පිරි ස කට අවශ්ය 
එවහම ජීව තවවන්න. අන්ත වා දීන් කිහි ප වද වනක 
ඉන්නවා හැම වකාට ස කම. නමුත ඔවුන්ට ඕන 
විදි යට අපිට ජීවත වවන්න ෙෑ. අපි ජීවත වවන්න 
ඕවන් ජාතික ගීය කියන ආකා ර යට. "එක මව
කවේ දරු කැල ෙැවිනා යමු යමු වී වනාපමා. 
වරේම වඩා සැම වේද දුරැ ලලා නවමෝ නවමෝ 
මාතා" කියලා උවද පාන්දර විත රක කියල මදි. 
හිතට ගන්න ඕවන් ඒ විදි යට ජීවත වවන්න. 

කැල ණිය විද්යා ලං කාර විේව වි ද්යා ලවේ 
ප්ර්ම උප කු ල පති, පෑලි ය වගාඩ විද්යා ලං කාර 
පරි වේ ණා ධි පති පණ්ඩි තා චාර්ය කිරි ව තතු
ඩුවේ ශ්රී ප්රඥා සාර වකාළඹ හලා වත වදදි
සාවේ ප්රධාන සං්ඝ නා යක සවාමී න්ද්ර යන් 
වහ න්වසවේ ආචාර්ය උපා ධ්යා ය තව වයන් 
වර්්ෂ 1954 ජන වාරි මස 07 වැනිදා පෑලි ය
වගාඩ විද්යා ලං කාර පිරි වවවන් දී ප්රවෘ ජ්ය තව
යට පත  වැල මි ටි යාවේ කුස ල ධම්ම හිමිවයෝ 
වැල මි ටි යාව නම් සුන්දර ගම්මා නවේ 
ජන්ම ලා භය ලැබූහ.  සවහෝ දර සවහෝ ද රි යන් 
හත වදන කු වගන් යුත පවුවල් සිවු වැනියා වූ 
පලි හ ව ඩන ආර චචි ලාවේ ටිකි රි ෙණ්ඩා නමින් 
1937 වපෙ ර වාරි 20 වැනිදා උපන් කුස ල ධම්ම 
හිමි යන්වේ පියා පලි හ ව ඩන ආර චචි ලාවේ 
වජෝන් සිඤවඤෝ වන අතර මව රතනා යක 
මුදි ය න්වස ලාවේ ගුණ මල් එතනා වේ.  

වර්්ෂ 1983 දී පෑලි ය වගාඩ විද්යා ලං කාර මහ 
පිරි වවවන් උප පරි වේ ණා ධි පති ධුර ය ටත, 
විද්යා ලං කාර සභාවේ පිරි වවන් අධ්යක්ෂ 
ධුර ය ටත, පත වූ ගරු තර වැල මි ටි යාවේ කුස
ල ධම්ම නාහි මිවයෝ අති ගරු නාතත න්ඩිවේ ශ්රී 
ප්රඥා කර නායක සවාමී න්ද්ර යන් වහ න්වසවේ 
අප වත වීවමන් පසු විද්යා ලං කාර පරි වේ ණා
ධි පති ධුර ය ටත පත වූහ. ඒ වර්්ෂ 1989 දී ය.  

වර්ත මාන විද්යා ලං කාර පිරි වවවන් නිය මු
වා ණන් හැටි යට ලංකාවේ සත ර දිේ භාග වේම 
විවිධ පින්කම් උතසව සඳහා නිත රම වැඩම 
කරන වැල මි ටි යාවේ කුස ල ධම්ම නායක 
හාමු දු රුවවෝ ඒ සෑම අව ස්ා ව ක දීම තම ගුරු
ව රුන් සිහි පත කිරී මට අම තක වනාක රති.  

පෑලි ය වගාඩ විද්යා ලං කාර පිරි වවන අද 
රවේ සෑම අසසක මුල්ලක නෑරම ජීව තවන 
විද්යා ස්ා න යකි. ජාතික ව්ශ වයන්, ආග මික 

ව්ශ වයන්, සාමා ජික ව්ශ වයන් උතස ව ශ්රී වයන් 
කරන වම් රවේ සෑම වැඩ කම විද්යා ලං
කාර පිරි වවන නිවයෝ ජ නය වන්වන් ගරු තර 
වැල මි ටි යාවේ ශ්රී කුස ල ධම්ම නායක සවාමී
න්ද්ර යන් වහ න්වසවේ අප්ර ති හත ධධර්යය 
නිසා මය. රජවේ අධ්යා පන අමා ත්ාං ්ශය, 
ආග මික කට යුතු අමා ත්ාං ්ශය, ජන මාධ්ය 
අමා ත්ාං ්ශය, සංසකෘ තික කට යුතු අමා
ත්ාං ්ශය ආදී රාජ්ය ආය ත න වල අනු ්ශා සක 
හා උප වද ්ශක කමිටු නිවයෝ ජ නය කරන අප 
නාහි මිවයෝ ආග මික කට යුතු අමා ත්ාං ්ශය 
මගින් රට පුරා ක්රියා තමක වකාට පව තවා
වගන යන භිකෂූන් වහ න්වසවේ මූලික 
පුහුණු මධ්ය ස්ාන වන “සාම වණ්ර ආය තන” 
ආරම්භ කිරීවම් පුවරෝ ගා මි යාත, එහි අධී
ක්ෂණ මණ්ඩ ලවේ සභා ප ති ව ර යාත අවේ 
නායක හාමු දු රුවවෝ ම වවති.  

වැල මි ටි යාවේ ශ්රී කුස ල ධම්ම නායක 
සවාමි න්ද්ර යන් වහන්වස දරන තන තුරු 
රැසකි. වම් හැරුණු විට ගරු තර නායක 
සවාමි න්ද්ර යන් වහන්වස රජය මගින් විවිධ 
අව ස්ා වල නම් කරනු ලෙන වකාමි ්ෂන් සභා 
ආදී කමි ටු වල සභා ප ති ව ර යකු, සාමා ජි ක යකු, 
උප වද ්ශ ක යකු ව්ශ වයන් කට යුතු කළ අවස්ා 
අප ම ණය. ශ්රී ලාංකි ක යකු ව්ශ වයන් රට ටත, 
වෙෞදධ භිකෂූන් වහන්වස නමක ව්ශ වයන් 
්ශාස න ය ටත විද්යා ලං කාර ආය ත නි ක යකු 
ව්ශ වයන් පිරි වවන ඇතුළු විද්යා ලං කාර 
ආය ත න ව ල ටත, ගුරු ව ර යකු ව්ශ වයන් ශිෂ්ය
ය න්ටත, නාහි මි යන් කරන වසවය ප්රමාණ 
කළ වනාහැ කිය. සුවි ්ශාල ජාතික, ආග මික, 
සාමා ජික, අධ්යා ප නික ව්ශ වයන් කරනු ලෙන 
වසවය වදශීය විවද ශීය ව්ශ වයන් ද අගය 
කර මින් නිර න්ත ර වයන් උන්ව හන්වස දිරි මත 
කරති. එවසම විවිධ ආය ත න ව ලින් ද සංවි
ධා න ව ලින් ද වගෞරව සම්මා න යට නිර න්ත
ර වයන් උන් වහන්වස පාත්ර වවති. චිර ප්ර සිදධ 
ධර්ම වද්ශ ක යන් වහන්වස නමක හැටි යට 
නමක දිනා වගන සිටින අප නාහි මිවයෝ සිය 
වද්ශන ප්රාවයෝ ගි කව ක්රියා තමක කිරී මට ද 
උතසුක වවති.   

රවේ සත ර දිේ භාග වයන්ම විවිධ ආරා
ධනා ගලා එන අවේ අති ගරු ආචාර්ය 
වැල මි ටි යාවේ ශ්රී කුස ල ධ ම්මා භි ධාන වකාළඹ 
හලා වත වදදි සාවේ ප්රධාන සං්ඝ නා යක 
සවාමී න්ද්ර යන් වහ න්වසට චිරාත කාල යක 
පිරි වව න ටත, රට ටත, ජාති ය ටත, ්ශාස න ය ටත 
තව තවත වසවය කළ හැකිය යන්න අපවේ 
පරම විේවා සය යි, ප්රාර්් නා වයි. ඒ නිසා 
අපවේ වම් වල්ඛනය ද උන්ව හ න්වසට ආශී
ර්වා ද යක වසම උප හා ර යක ද වේවා.  

විද්යාලංකාරපිරිවෙන්ආචාර්ය,කැලණි්ය
ගුරුකුලවිද්යාලවේනිව්යෝජ්යවිදුහල්පති,
ශාස්ත්ර්පතිනා්පාව�ාඩසුමනතිස්ත්සහිමි

ෙරි ප�ෝ ජ න යට ෙම ණක්  පනාව   
අෙ න ය න යටද සුදුසු පෙස 
කෘෂි ද්රව්ය නිෙ ද ව නන

 ඇ මැති චමල් රාජ පකෂ

85 වැනි වියට පා තබන   
වැෙ මි ටි යාපේ 

ශ්රී කුස ල ධම්ම නාහිමි  

ශ්රී ලංකා ගුවන් හමු දාවේ 70 වැනි 
සංව තසර සැම රුම් උ වලළ මාර්තු 02 දා  

රටේ සියලු ටෙනා ශ්රී ලාංකි ක යන් ටලස 
එක්ව ජීවත් පවනන ඕනෑ

අධි ක රණ ඇමැති, ජනා ධි පති නීතිඥ අලි සබ්රි 
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�ර�ථ අ�ා ප නය �ය�ෙ� ප�� කාම ර-
යක ඉගැ �� මට �� ෙ�� �ක �ප ය� ෙනාවන 
න�� �ර�ථ අ�ා ප නය �සා ඇ� � �ෙබන 
ආක �ප මය ෙවනස ඉතා වැද ග� බව අ�ා පන 
ඇමැ� මහා චා�ය �.එ�. ��� මහතා පව ස�.   

�� ට� ��ත කා ලය ද ෙ� සමඟ පැ� �ම අ�-
ශ ��ම වැද ග� ෙදය� ෙලස තමා ද�න බව�, 
ඇමැ � ව රයා සඳ හ� කර�.   

අ�ා පන ඇමැ� මහා චා�ය �.ඒ�. ��� 
මහතා ෙ� බැ� පැව �ෙ� ජා�ක ��ත කාල හා 
ප්රෙ� ඛන ෙ�වා ම�ඩ ලෙ� ‘�� ට� ��ත කා ලය’ 
සහ එ� ෙව� අඩ �ය එ� � ��ම �� �ෙත� 
ෙපෙ�� (17) පැවැ� උ�ස ව ෙ� �ය.   

එ�� වැ� � ර ට� ඇමැ � ව රයා ෙමෙ�ද �ය.   
�� තෙ� ඕනෑම  ෙ�දවා ච ක ය ක� අ� උ�සාහ 

��ය ��� ඒවාෙ� ධනා �මක ප්රව ණතා ෙසායා-
ග�න. න�� ෙකා��-19 �ය�ෙ� එෙහම 
ධනා �මක �යා ෙදය� ෙහායා ග�න ඉතාම 
අ�� අ�� ද ය�. න�� අ� වක්රා කා රව ෙහා 
ප්රෙයා ජ න ය� ගැ� මට උ�සාහ ��ම ඵල �� 
�යා මා ත�� ම ��වාස කර නවා. අ� �� ෙ�� 
බලා ෙපා ෙරා�� ෙනා�� අව �ථා වක, බලා ෙපා-
ෙරා�� ෙනා�� ආකා ර යට පැ�� ෙකා�� 19 
අ�� දය හ�ෙ� ‘�ර�ථ අ�ා ප නය’ අ� භා�ත 
කර�න පට� ග�තා. නව තා�ෂ ණය සමඟ 
බ�ධ කර �� අ�ා ප නය ද� ව�ට ලබා �ම අ�-
ශ ��ම වැද ග� සහ ඵල �� �යා අ� ද�නවා.   

එෙ� �ව ද මම අ�� � ෙම� 
ද�නවා. ප�� කාම ර යක �ර ව-
රයා සහ ��යා අතර ස�බ �ධ-
තා වෙ� ව� නා කම. එම ෙභෟ�ක 
සබ ඳ තාව ඉතාම වැද ග�. ඒ �සා 
ෙ� �ර�ථ අ�ා ප නය �� ෙ�� 
�ක �ප ය� ෙලස අ� ද��ෙ� 
නැහැ. න�� ය��� අව �ථා වක 
එවැ� ෙභෟ�ක හ� � ම� �� කළ 
ෙනාහැ� �ට ඊට �ක �ප ය� අ�-
වා �ය ෙය�ම ��ය ���. �ර�ථ 
අ�ා ප නය ��ධ අප හ �තා �සා 
ලබා ගැ� මට �ය� ෙදනාට එක 
ෙලස අව �ථා ව� ෙනාමැ� බව� 
අ� ද�නවා. න�� ෙකා��-19 
�සා ම� � ය�, �� ව ��, �� ��ා ව� �ර�ථ 
අ�ා ප නය ගැන ඊට ෙපර ෙනා�� �� යට 
�ත�න ��� කළා.   

අෙ� ��ව � � ල වල, �ර�ථ අ�ා පන ක්රමය 
ෙ� �න වල ��තැන ෙගන �ෙබ නවා. එය තහ-
�� ෙවලා �ෙබ නවා. ඒ �සා අ�ා ප නය හා 
අ�ා පන �හය ගැන ��� ක්රමය �ශාල ෙවන-
ස කට භාජ නය ෙවලා. ෙ� ත��ව ෙය� අ� යන 
කට �� අඛ �ඩව ඉ� � යට පව �වා ෙගන යාම 
කර ෙගන යනවා. න�� ඒක �ක �ප ය� ෙලස 
�� ෙ�� මම ද��ෙ� නැහැ. ඒක �� ල� 
පම ණ�.   

ආය තන �ප ය� එක� � �� ක රන ෙ� 
‘�� ට� ��ත කා ලය’ � අද ෙ� ත��වය �ළ 
අෙ� සමා ජ යට �ෙ� ෂ ෙය�ම අව ��. �� මට 
ප්රෙ� ශය ලබා ගැ� මට ��ත කා ල යට ෙභෟ� කව 
ෙනා� �� අ�ත �ජාල ය හරහා ප්රෙ� ශ � මට 
ෙ� ම�� අව �ථාව ලබා ෙදනවා. න�� එ� �� 
ෙකා� ත ර� ඊ ෙපා� �� ණ� ෙභෟ� කව ෙපාත 
සමඟ ඇ� වන බ�ධ තාව ඉතා වැද ග�. �� 
ෙපරළා ෙපාත බල �� එම �� ඇ�� �� වල 
ගෑෙව �� ෙපාත සමඟ ස�බ �ධ �ම තර� ඊ 
ෙපාත සා�ථක නැහැ. ඒකට �� �මක ෙ�� 
�ෙබ නවා. මම ෙකාළඹ ��ව � � ලෙ� �ඨා �-

ප� සහ  උප� ල ප� වශ ෙය� කට-
�� කර�� ආ� යා� සංග මය සමඟ 
ෙපා� ප්රව �ධ නය සඳහා කට �� 
කළා. ද� ව�ෙ� �ය �ම ව�ධ නය 
කර�න අව �ථාව ලබා ෙද�න. ඒ 
�සා ෙ� �� බඳ මට අ� ය න ය� 
�ෙබ නවා.   

හැෙදන වැෙඩන ද� වාෙ� 
මනෙ� �� මට �පා ස ය� ඇ� �ය 
���. ඒක තම� සා�ථක අ�ා පන 
ක්රම යක අ� තා ලම. �ය � ම� - ��-
ම� අතෙ�  අෙ�ා� ස�බ �ධ-
ය� �ෙබ නවා. අෙ� ළම� �ඩා 
ෙපා� 42000� ��වා. ඒව �� 
ෙපා� 100� ෙතාරා �ද්ර ණය කර, 
ළම ��ට �ාග සහ සහ �ක ලබා � 
ඒ අය �� ම� කර�න කට �� කර-
නවා. අෙ� රජය ෙ� වැඩ � � ෙවළ 
�යා �මක කෙ�ම ද� ව� �ළ 
ෙපා� �යැ �ම සහ ��ෙ� ���ද 
ව�ධ නය �� ම ට�. ෙ� �ය �ල�ම 

ආ�� වට ත� වම කර�න ෙලෙහ� නැහැ. ෙ� 
ස�බ �ධව ෙ� ආය තන 04 අ�� �ය ෙ�ව ය� 
කර �ෙබ නවා. ඊට අව� උප �ම සහ ෙයා ගය 
ලබා � මට අ�ා පන අමා �ං ශය �� න �� ��න 
බව සඳ හ� කර�න කැම ��.   

ජා�ක ��ත කා ලෙ� සභා ප� ෙසානාල �ණ-
ව �ධන, ආ� යා� සංග මෙ� ෙමරට � ෙයා� ත ව-
�ය වන �ෙ�ෂා ද ��වා, ජා�ක ��ත කා ලෙ� 
අ��ෂ ෙජන රා� ඩ���. ���, �ෙලාබ� 
ඇක ඩ �� ප�ෙ�ෂ ණ ආය ත නෙ� අ��ෂ 
ස�ප� අෙ� � ක්රම මහ�ම මහ ��� ඇ�� ��-
ස� ද ෙ� අව �ථා වට එ� �හ.   

බ�� අ�ය�ත්ර ෙර� හා ෙ��ය ඇඟ �� ��පා දන රා� අමා �ාං ශය ම�� ෙ��ය ඇඟ �� ජන තාව අතර ප්රච-
�ත ��ෙ� අෙ� �ෂා ෙව� "අ�ක �� ෙලාව� �න�න" යන ෙ�මාව පද න� කර ග � �� �ප �ා �තව බ�� ��� 
ම� �ථාන 200� ආර�භ �� මට කට �� කර �ෙ�. එම ම� �ථා න ය� රා� ඇමැ� දයා �� ජය ෙ� කර හා �ට� 
ජනා � ප�, පා�� ෙ��� ම�� ෛම� පාල �� ෙ�න මහ �ව�� අ�� �වෘත කළ අ� �� ෙ�.  

ඡායා � පය- ��ම�ත මායා ��න

��� ෙහ�� ආ ර��  
�ාපා � ක ය� �ය ග�වා �� ය� �� යන 

64ක �ද ල� ලබා ගැ�ම ඇ�� අ� ෙචා දනා 
15� මත ඇමැ� ප්රස�න රණ �ංග, ඔ�ෙ� 
��ය ඇ�� ��� ක � ව� �ෙද න �ට එෙර-
�ව �� ප � ව රයා පවරා ඇ� න�ව ස�බ-
�ධ ෙය� ���ය ෙව� ෙව� සා��ක � ව� 
කැඳ � ම� �� කරන බව ජනා � ප� ��ඥ 
අ�� ��වා මහතා ෙකාළඹ මහා � ක රණ 
�� �� මං�ල �ල ක ර�න මහ තාට ඊෙ� (18) 
���ය.  

තවද ���ය ෙව� ෙව� න�ෙ� පළ� 
හා ෙදවන ��� ක � ව� ��� ��ෙ� �ට 
ප්රකාශ ලබා � මට අෙ��ෂා කරන බව� 
���ය ෙව� ෙව� ෙප� �� ජනා � ප� 
��ඥ අ�� ��වා මහතා �� � � ව රයා ට 
වැ� � ර ට� ද�වා �� ෙ�ය.  

ඒ අ�ව ���ය ඉ� � ප� �� මට අෙ��ෂා 

කරන සා�� ක � ව�ෙ� ලැ� ��ව ඉ�� ස� 
ෙදක ඇ� ළත ෙමාස ම� ම�� අ� ක ර ණ යට 
ඉ� � ප� කර එම සා�� ක � ව�ට අ� ක-
ර ණය හ�ෙ� ෙප� �� මට ෙනා�� ලබා 
ගැ� මට අෙ��ෂා කරන බවද ජනා � ප� 
��ඥ අ�� ��වා මහතා �� � � ව ර යාට 
ද�වා �� ෙ�ය.  

බ�නා �ර පළා� ප්රධාන අමා � ව ර යාව 
කට �� කර �� �� ය� 2010 වස ෙ�� අෙ�� 
මස 10 ෙහා ඊට ආස�න �න ක� �ර ��� 
��� ය� ෙම��� නමැ �තා ෙග� අව�ථා 
�ප ය ක� ෙච�ප� පහ� ම�� එ� �දල 
ලබා ගැ�ම, ඒ සඳහා �ම �ත්ර ණය ��ම,ඊට 
ආධාර අ� බල �මා ඇ�� අ� ෙචා්දනා 
මත ඇමැ� ප්රස�න රණ �ංග, ඔ�ෙ� ��ය 
ෙමා�� �ෙටලා රණ �ංග හා �ාපා � ක ය� 
� නෙ�� �මා� ෆා�� යන අයට එෙර �ව 
�� ප � ව රයා ��� ෙ� න�ව පවරා ඇත.  

ප්ර�ණ මා� ෙ�� �ල� 
ෙ�නා �ංහ �� අ��ම 
නව ක තාව" ෙ��ඨ �ර වැ-
� ය �ෙ� ෙ�ම 
කතාව" ෙ�රට 
වැ�ම ෙ� මස 
25 වැ�� සවස 
4.00ට ෙබා��ල, 
ෙකාටා ෙරා�� 
ආචා�ය ඇ�.
ඇ� ෙපෙ�රා 
ෙ��ද්ර ෙ�� �� 
ෙකෙ�. ෙම�� 
"�ය ප� බව, 
ෙ�මය සහ 
ස� චා රය"යන මැෙය� � 
ජය ව �ධ න �ර ��ව ��-
ලෙ� මානව �� මහා චා�ය 
ප්ර�� අභ ය � �දර සහ "�ය-
ප� �ව�ට ෙ�මය අකැ පද?" 
යන  මැෙය� �ම� ෙජා� 

ෙකාත ලා වල ආර �ෂක ��ව 
�� ලෙ� ෛව� �ඨා � ප� 
මහා චා�ය නාම� �ජ ය-

�ංහ  ��ව �� 
ෙක� ෙද�� 
පව �ව� ඇත. 
ෙ� වැඩ ස ට හන 
ඉ� හාස ගෙ� ෂක 
�ෙ� ෂඥ ෛව� 
අ�� අම ර �ංහ  
මහතා ��� 
ෙමෙහ ය වන අතර 
�ෙරා ධා යන �� 
අ� ග ම නය කර-
�� පැවැ �ෙවන 

ෙ� අව �ථා වට එ�වන 
ෙම�උ �ස වය සං� ධාන 
කරන � ලංකා ෙ�� වා� 
සංග මය  මාන �ය සං� ��ය 
ස�බ �ධ ෙය� උන �� ව� 
ද�ව �න �ෙග� ඉ�ලා ��.    

(ප්ර�ණ ස�මා න �ය 
කෘත හ�ත කලා ෙ�� 
අ�ර මාධව ජය ෙ�-
කර මහතා අෙප� 
ස�  ෙගන ෙ� මස 20 
වැ� �නට ෙයෙදන 
පළ� �ණා � �ම ර-
ණය ෙව� ෙව�)  

ගා�ල උණ ව �න 
ග� �යෙ� ෛව� 
ඒබ්ර හ� ජය ෙ� කර 
මහ තාෙ� සහ ච�� 
�සා නා යක මාතා වෙ� 
බඩ ��සා � අ�ර මාධව ජය ෙ� කර මහතා 
5 වැ� ෙ��ය ද�වා ගා�ල උණ ව �න 
මහා �� හෙ� �� සතර හැ� �ය. අන �-
�ව ගා�ෙ� ම��ද �� �යස ඔ�ෙ� �� 
ත�ස ලා වට ෙබාෙහා � එක� කෙ�ය. �� 
�ෂය ධාරා ෙව� සර ස� ප්රෙ� ශය හැ�� ඔ� 
ෙදව ර� රසා යන ��ව අස ම ��ම ඔ�ෙ� 
�� තෙ� හැර �� ල��� ව�ෙ� අන �-
�ව කලා ෙලාවට �� � ම� සම ��. ෙකාළඹ 
��ව � � ලෙ� ජන මා� �� බඳ අ� යන 
අංශ යට ඇ� ළ� වන අ�ර මාධව ජය ෙ�-
කර 1981 වස ෙ�� ��� �මා� ��� ෙය� 
ෙකාළ ඹට ��ස ෙකා�ව ���ය �ථාන-
ෙය� ෙකාළඹ අහස බලන ඔ� 80 දශ කෙ� 
�� කාල ෙ�� පමණ �ප වා �� ��පා දන 
සහ කා ර ව ර ය� ෙතාරා ගැ�ෙ� ස��ඛ 
ප� �ෂ ණ ෙය� ෙතාරා ග� 24 ෙදනා අත රට 
ඇ� ළ� �ය. ජා�ක �ප වා � �ෙ� ��පා දන 
සහ ක � ව� ෙලස වා�තා අංශ ෙ��, ප්රවෘ�� 
අංශ ෙ�� කා�ය භා රෙ� �ව�ය අ�� �� 
ෙපාෂ ණය කර ග�නා ඔ� ට� ට� ෙතාට-
ව �ත ය�ෙ� ��මාණ භා� තය �ළ සහාය 
අ��ෂ �� කා වට එක� �ය. එ�� ඔ� 
��� කරන ලද �� ෙට� නා� හඬ කැ�� 
වැඩ ස ට හ� සහ �� ත්රාංග වැඩ ස ට හ �ව-
ලට සහාය � අ�ර මාධව ජය ෙ� කර මහතා 
නා� අංශ යට අ� � �තව ෙට� නා� 
��මා ණ යට අ�ෙපා� තැ�ය.   

අ��ෂ �� කා ෙව� ��ධ මාන ය� 
ෙසායා ය�� තමාෙ� අ� �ෂ ණ ෙය� �� 
ෙට� නා � ය� ��ෙ� �පා සා ෙව� �� ඔ� 
ෙප� ��රා වඩ �ය ඒකාං �ක ෙට� නා� 
��මා ණ ය� ෙ��ෂ ක යාට ��ණ කර-
�� අ�� වා ර ම� ��මා ණය කෙ�ය. පෑළ 
ෙ�ෙර�, �� අ�මා ව� ඔ�ෙ� ප්රථම ප්රාසාං-
�ක ෙට� නා� ��මාණ ෙලස ෙ��ෂ කා-
ගා රය ෙසෙන හ �� වැළ ඳ ග�ෙ� ඔ�ෙ� 
��මා ණ �� ගම� මඟ සළ �� තබ ��. 
මහ වැ� ජන තා වෙ� ��ඛ ෙ�ම න �ස ය� 
මැ�� ඔ��ෙ� �� සර තස �ළ සැඟ �� 
��මාණ �ස ලතා �ප මා� සමඟ �සං ගත 
කර �� මහ වැ� �� යා වත ඔ�ෙ� ඔ� මැ� 
අ�ා ජ �වය ��මා ණ ක � ව� ෙල�� ඔ�ෙ� 
ෙපෟඩ �වය සහ සං�කෘ �ය නගා �� �ම 
ඔ�ට �� ඇ�ම ප්රකට කර ව�.  

ජා�ක �ප වා � � ෙය� ඉව�ව � ලංකා 
මහ වැ� අ� කා �ෙ� මා� අ��ෂ වශ ෙය� 
ප��ම ��� මහ වැ� �� යා වත එ� �ව� 
� �වා ද� ව�ට �ප මා� �ළ නව පණ� 
ලබා ෙද �� �ප වා �� වැඩ �� පැවැ ��ම 
ඔ� ��� මහ වැ� ෙගා� ජන තා වට කරන 
ලද ෙමෙහ වර අත �� �� ෙ�� ෙ�. එ�� 
�� � ෙබාෙහා ෙදෙන� ව�ත මා නෙ� 
වෘ�� මය වශ ෙය� �ප වා �� මා� කලාව 
ෙතාරා ෙගන ඇත. ඒ අය අත �� වැ� �� ස� 
ජපා නෙ� NHK, මැෙ� � යාෙ� AIBD සහ 
ඉ�� යාෙ� �ණා ආය ත නෙ� �ප වා �� 
මා� �� බඳ වැ� �ර හ�රා ඇත.  

ප� කෙලක �වා�න �ප වා �� ෙ�වෙ� 
වැඩ ස ට හ� උප ෙ� ශ ක ව ර ෙය� වශ ෙය�ද 
කට �� කර ඇ� අ�ර මාධව ජය ෙ� කර 
ෙට� නා� කලාෙ� ගම �මඟ ෙවන� 
�සා න � ය කට ෙයා� කර ව �� ඓ� හා �ක 
�ර කා� ස�ප්ර �ය �ප වා �� මා� යට 
ප්ර� � �මා ණය �� මට �ෙරා ගා� �ය. චක්රා-
� ධය ෙට� නා� ෙය� ඇ�� ෙ� ස�ප්ර �ය 
ඔ�ෙ� මහ තලා හටන සහ ��ය බ�ඩාර යන 
ඓ� හා �ක ��මාණ කලා �ෙ�ත්ර යට �යාද 
කර �� ෙ�ඛ ක ය�,�චා ර ක ය� වශ ෙය� ද 
කට �� කර� ලැ�ය.  

ෙ��ය ෙට� නා� කලාෙ� උ�න �ය 
උෙදසා කැප ෙවන ෙට� ��මා ණ ෙ� ��ෙ� 
සංස දෙ� �ට� සභා ප � ව ර ය� ද වන ඒ 
මහතා �ප වා �� සහ �ව� ��� මා� ය-
�ෙග� පැ�� ගම �මඟ සහ ඉ�� දශක ේ� 
එ� ග� ක �වය අලළා ��මා ණය � �ප-
වා � � යට 35 �ව� �� � යට 91 �� ය� සත 
50 කෘ� යද, එම �ෂය හ� රන �� �ථ ය�ට 
ප්රෙයා ජ න ව� � ���ට ගණෙ� ��මා ණ ය�.   

ඉ�� යාෙ� �ෙ� �නමා සහ �ප වා �� 
ඇක ඩ �ෙ� තමාෙ� �� තය �ළ ඇ� ��මා-
ණා �මක අව කා ශය ෙසායා යන ඔ� මන ��-
�ය පාලම ප� කළ අර ල ග ��ල ෙතා�� ගල 
කැෙ� මා�ම ��� ග�මා න ය�ට �� පර � වට 
තබා �ය ගම �ව ල� �ද ක ලාව �� �වා 
ද� ව�ට ශ�� ය� ෙව�� එම ද� ව�ෙ� 
�සඟ �ස ල තා ව� ෙමා� කර ෙගන මා�-
යට �ප ෙ� ද යට ආද රය කළ එම ද� ව�ෙ� 
මා� භා� තය �� බඳ වැඩ �� පව�වා තමා 
ෙසායා ග� නව ��ම ෙහට දවෙ� අනා-
ග තය උෙදසා ෙබ� ෙද�ෙ� ෙ� මහ ෙපා-
ෙළාෙ� උප� ෙසා�� �� ස �ෙ� �� ක� 
පස� කර ��.  

��මාණ ස� ඉව තලා ��ත �� �� න ය� 
�ළ ෙ��ෂ කා ගා රය �� වට ප� කරන �ග-
යක එයට එෙර �ව හඬ� නැ� අත ෙලා�ස 
අතෙ� ඔ� ප්ර�ඛ ව�ෙ� සැබෑ ��මා ණ-
ක � ව �ෙ� වග �ම සහ �� කම මැන �� 
හ�නා ග� �� ෙ��ය ෙට� නා� ක�මා-
�තය ආර�ෂා කර ගැ�ම ��ස තම�ට 
ෙපෟ�ග � කව එන අවා � � යක ත��ව ය� 
ගැන ෙදව ර� ෙනා�තා අව� තැ�ව ල� හඬ 
අව� කෙ�ය.  

ෙ�ශ පා ලන �� කාව �ළද, වාම වා� ෙ�ශ-
පා ලන ගම� මගක ම�� මට හද ව ��ම 
ආද රය කරන ෙ�ශ ෙ� � ය �ෙ� ග� ල�ෂණ 
ඔ�ෙ� හඬ ෙපෟ� ෂ ෙය� �� මාන �ය. 
ව�ත මාන රජය බල යට ෙගන ඒෙ� පරා �ථ-
කා� අද හ �ව �� ��� ඔ� එය ජය ග්ර හ ණය 
කරා ෙගන ය�� ස� ෙනා� ෙයන අප්ර මාණ 
� ෙ�ශ පා ලන �� කා ව� සහෘද කලා ක � ව� 
සමඟ එකට අ�වැ� බැඳ ෙගන ��මා ණය 
කෙ�ය. තමා ඇ� �� �ෙ�ත්ර අ�� �� 
සහ මත ක ය� මතක ෙපා�� �� ෙහ �නට 
ෙපර �වා�න ��මාණ කා�ය යක �ව �ණ 
ෙසායන පර �ප රාව උෙදසා �ව�ය ප��ඳ 
භා�තා කළ අ�ර මාධව ජය ෙ� කර න� � 
ෙසා�� මතක සට හ� අප හද ව �ව ලට ඉ�� 
කර අෙප� සද හ ටම ස� ග� ඔ�ට අජ රා මර 
��වාණ �ව යම අ�ෙ� වා� හද ව ��ම අ� 
ප්රා�ථනා කර�.  

ල�� උෙ�ෂ ම� භා�  
අග මැ �ෙ� මා� අ��ෂ  

ම�ම සං�කෘ �ක අර � දල    

අෙ�ල �� � වංශ හා 
ක� ග �ෙතාට ස�හ  

�ාපාර ආර�භ �� මට �යා ප �ං-
�ය ලබා ගැ� මට යෑෙ�� �� වන 
��ක රතා අවම කර �� ඒ සඳහා 
��� වැඩ � � ෙව ළ� හ��වා �මට 
රජය �ර ණය කර �ෙබන බව� ඒ 
සඳහා වන චක්ර ෙ� ඛය �� ෙ� �ම 
��� ව� ඇ� බව� ම�ම පළා� 
ආ�� කාර ��ඥ ල�� �. ගමෙ� 
මහතා පව ස�.  

ෙම�� නව �ාපා � ක ය�ට 
�ෙ�ත්ර යට පැ� � මට වැ� අව�ථා 
සැල� මට රජය අෙ��ෂා කරන 
බවද ඒ මහතා �ය.  

ම�ම පළාෙ� �ාපා � ක ය� �� 
ගැ��ම ��ස පළා� ක�මා�ත 
අමා �ාං ශය ම�� සං� ධාන කළ  
16 වන ත� ස�මාන උෙල ෙ�� 
ආ�� කා ර ව රයා ෙ� බව ප්රකාශ 
කෙ�ය.  

මහ � වර ග්රැ�� කැ�� ය� 
ෙහාට ල ෙ�� ප� �ය 12� ෙ� උ�ස-
වය පැවැ ���.ම�ම පළාෙ� 
�ාපාර කරන 30000 � ෙදනා අත-
�� �� �ට තම �ාපා � ක ය� 84කට 
��පා දන හා ෙ�වා අංශ යටෙ� 
�ස ලතා ස�මාන හා �� ස�මාන 
ප්ර� නය ��ම ෙම�� �� ෙක��.  

�ව �ෙ� ග�මාන 14000� ආව-

ර ණය වන ප�� සෑම ගම ක ටම එ� 
�ව සා ය ක ෙය� ෙහා ��මා ණය 
��ෙ� වැඩ ස ට හ න� රජය ආර�භ 
කර �ෙබන බව� ෙ� ඔ�ෙ� 
ශ�� ම� ෙ��ය ආ�� ක ය� ෙගාඩ 
නැ�ම රජෙ� අර �ණ බව� ම�ම 
පළා� ආ�� කා ර ව රයා පව ස�.  

ස�ප්ර � �ක රා� ෙව� බැහැ-
රව ��මා ණා �ම කව ��පා දන 
ෙවෙළඳ  ෙපාළට හ��වා ෙද�ෙ� 
න� ඒවාට ෙහාඳ ඉ�� ම� ගැ�ම 
ගැට � ව� ෙනාවන බවද ඒ මහතා 
�ය.  

ඉ�� � � යාව වැ� රට වල වැල, 

වරකා, ���බා මා�ක� කර�� 
අෙ� රෙ� ඒවා ග� යට �� � 
වැෙටන බව� ෙ�වා �� සක� කළ 
ආහාර ෙවෙළඳ ෙපාළට ��මා ණා-
�ම කව ඉ� � ප� ��ම �ාපා ර ක-
ය�ෙ� ද�ෂ තාව බව� � ඒ මහතා 
මහ � වර �� ෙස�ට� �� කාර 
��ත �ජ ය ෙ�න මහතා ඊට ෙහාඳම 
උ� හ ර ණය බවද අව ධා ර ණය 
කෙ�ය.  

ෙම�� �ෙ�ෂ ෙ�ශ න ය� කළ �� 
මහ � වර කැ�� ෙස�ට� සභා ප� 
��ත �ජ ය ෙ�න මහතා මහ � වර 
නග රෙ� පම ණ� ��� සැ�� 

795� �ෙබන බව� අ� ෙබාෙහා 
�ට ��� � ���ෙ� අ�� ෙදය� 
කර න වාට වඩා ෙවන� අෙය� කළ 
ෙදය� අ� ක ර ණය කර �� �ාපාර 
ආර�භ �� මට බව� �ය.  

සැළ � ම� නැ�ව �ාපාර 
ආර�භ කළ ෙහා� ඒවාට 
�ෙබ�ෙ� අ� පැවැ �ම� බව� 
ව�ම� රජය යටෙ� ෙ��ය 
��පා ද න ව ලට ෙහාඳ තැන� 
��මා ණය � �ෙබන බැ�� නව 
�පා � ක ය�ට අ� �� අව�ථා 
ෙගාඩ නැ� �ෙබන බව� අ� ක ර-
ණ ෙය� ෙතාරව නව අද හ� ඔ�ෙ� 
�ාපා �ක ෙලාකය ජය ගැ� මට 
ඕනෑ තර� අව�ථා �ෙබන බව� 
ෙහෙතම පැව �ය.  

ම�ම පළා� සභාෙ� �ට� 
�ෙයා� සභා ප�, ආ��-
කාර ස�බ �� ක රණ ෙ�ක� 
එ�.� ර�නා යක, ම�ම පළා� 
ප්රධාන ෙ�ක� ගා�� රාජ ර�න, 
ක�මා�ත අමා �ාංශ ෙ�ක� ම�-
පා� �ය ෙ�න, �� �චය ම�ඩල 
ප්රධා� �ජා� නානා ය �කාර,පළා� 
කා�මා�ත ෙදපා �ත ෙ� ��ෙ� 
අ��ෂ ස�ර ර�නා යක, �ෂ �� 
ආය ත නෙ� පළා� කළ ම නා කාර 
අ�ෂා �ග � ය�ද මහ�ම මහ ��� 
ෙ� අව �ථා වට සහ භා� �හ.  

�� ��ෙ� �� �වඳ
ඇ� �� �ප මා� ෙය� 

සටහ� කළ
අ�ර මාධව ජය ෙ� කර  

හැෙදන වැෙඩන ද� වාෙ� මනෙ�   
�� මට �පා ස ය� ඇ� �ය ���

�ර�ථ අ�ා ප නය �ය�ෙ�   
ප�� කාම ර යක ඉගැ �� මට  
��  ෙ�� �ක �ප ය� ෙනාෙව�  

අ�ා පන ඇමැ�, මහා චා�ය �.එ�. ���   

‘අ�ක �� ෙලාව� �න�න’ 
බ�� ��� ම� �ථාන 200�

ජනා � ප� ��ඥ අ�� ��වා

ඇමැ� ප්රස�න රණ �ංග ඇ��
��� ක � ව�ට එෙර �ව 
�� ප� පවරා ඇ� න�ෙ�
���ෙ� සා��ක � ව� කැඳ ව නවා

ම�ම පළා� ආ�� කාර ��ඥ ල�� �. ගමෙ�

�ාපාර �යා ප �ං� �� ෙ�� 
ඇ�  වන ��ක රතා අවම �� මට
��� වැඩ � � ෙව ළ�

චක්ර ෙ� ඛය �� ෙ� �ම ��� කර නවා

ම�ම පළා� �ාපා �ක ත� ස�මාන උෙල ළට ආ�� කා රයා ඇ�� 
��ස කැඳ වා ෙගන පැ�� අ��.   

ප්ර�ණ මා� ෙ�� 
�ල� ෙ�නා �ං හෙ�
අ��ම නවකතාව

ෙ�රට වැ�ම 25 �

�ස�� �තා රණ  
ෙකා� ෂ� සභා වා�තා 

පා�� ෙ� �� වට ඉ� � ප� 
කරන බව� ඒ �� බඳ �වා-
ද ය කට �� න� බව� මහා-
මා�ග ඇමැ� ෙජා��ට� 
ප්රනා�� මහතා පැව �ය.   

ඉ� හා සෙ� ෙකා� ෂ� 
වා�තා ෙනා�� අව�ථා 
ගණ නා ව� �� බව� 
පා�� ෙ� �� වට අෙගෟ-

රව වන ෙ� ඉ� හා සය �රා 
අ��ක ඇ� බව� ඇමැ-
� ව රයා වැ� � ර ට� සඳ හ� 
කෙ�ය.   

ඇමැ� ෙජා��ට� 
ප්රනා�� මහතා ෙමෙ� 
පැව �ෙ� ප� � ය� ෙකාළ ඹ� 
ෙකා� ෂ� සභා වා�තා ඉ�-
� ප� ��ම ප්රමාද කර �ෙ�-
�� මා� ෙ� � ය� ඇ� 
ප්ර�න ය කට �� �� ෙද��.   

ෙකා� ෂ� සභා වා�තා 
පා�� ෙ� �� වට ෙ�නවා
අ� �වා ද ය කට �� න�

මහා මා�ග ඇමැ� ෙජා��ට� 



sports.dinamina@lakehouse.lk

2021 ෙපබරවා� 19 ��රා�

12
��ව

��� �ණ ෙ� කර  
වසර 2026� ෙසන ගා�� පැවැ �ෙවන ෙයා�� 

ඔ� ��� උෙලළ ඉල�ක කර ග� �� � ලංකා 
ක��ඨ සංව �ධන ක� � ව� �ය� �� මට ජා�ක 
ඔ� ��� ක� �ව �ඩා හා අ�ා පන අමා �ාංශ 
අ�වැ� බැඳ ග ��.  

ෙ� ක� �ව ම�� ෙතාරා ග� �ඩක �� කා-
ව�ෙ� ද�ෂතා ඉ� � යට ගැ� මට අව� සැල �� 
සක� කළ �� ෙ�. වයස අ� �� 18� පහළ ද�ෂ-
තම �ඩක �� කා ව� පාස� �ඩා සංග� ම�� 

ෙතාරා ෙගන අනා ග ත ෙ�� පද �ක �ලා �� බවට 
ප� ��ෙ� හැ� යාව කාල රා� ව� අ� ග ම නය 
කර �� �� ��ම ෙ� � ලංකා ක��ඨ සංව �ධන 
ක� �ෙ� කා�යභාරය ෙ�.  

නව ෙදෙන � ෙග� �� ෙ� ක� � වට �රා�ත 
��� (සභා ප�), ෆ�� �ෙ�� (ෙ�ක�), �ජා� 
ෙබාග ල ගම, උපා� අම ර �ංග, ෙ�.එ�. ප්රභා�, 
ඉ�බා� �� ඉසා�, �� ජය � ලක, ��� �ණ ව-
�ධන හා ජය ලා� ර�න � �ය යන මහ�ම මහ ��� 
ඇ� ළ�ව ���.  

ෙ� ක� �ව ම�� ද�ෂ තම �ඩක �� කා ව�ට 
�� මය ආධාර, ෙපාෂ ණය, ශා� �ක, තා�ෂ �ක 
හා මාන �ක ��� සහාය, �ෙ� �ය ��� උප ෙ�-
ශන සහ ෙලාක ෙ�� ගත ��ෙ� තර ගා ව� සඳහා 
�ඩක �� කා ව� ෙයා� ��ෙ� මා�ග ��මා ණය 
කර� ඇත.  

� ලංකා ක��ඨ සංව �ධන ක� �ෙ� ��ක 
උ�සා හය ව�ෙ� ඔ� ��� �ඩා ව ලට ස�බ�ධ 
පාස� �ඩා ස�ෙ� ලන 34 ෙතාරා ෙදන අනා ගත 
ෙයා�� �ඩ ක ය� ඔ� ��� �ඩා උෙල ෙ�� පද-

�ක� �නා ගැ�ෙ� ම�ට මට සංව �ධ නය �� මය.  
ෙ� ක� �ව �ඩා ඇමැ� නාම� රාජ ප�ෂ මහතා 

සහ අ�ා පන ඇමැ� මහා චා�ය �.එ�. ��� යන 
මහ �ව �� ��� අ� මත කරන ලද අතර, එය 
එකම අර � ණ� හා ඉල �ක ය� ඔ�ෙ� ඉ� � යට 
ය� ඇත.  

ෙමයට ෙපර අව �ථා ව ක� ඔ� ��� සංග මෙ� 
මැ� හ �� ෙම� අනා ග ත ෙ�� අ�ත �ජා �ක තලෙ� 
පද �ක� �නා ගත හැ� � ලංකා ෙයා�� �ඩක 
�� කා ව� 20� අතර, �� ය� ෙකා� 4ක �ද �� 

���ව �� නැ �ම �� �ය. ෙමරට �ඩක ��-
කා ව�ෙ� ද�ෂතා ව�ධ නය ෙව� ෙව� �� කා-
�න වැඩ �� ෙව ළ� යටෙ� �ශාල �ද ල� ෙව� 
ෙකෙරන පළ� අව �ථාව එය � අතර, ��ෙබා 
ආය ත නය ��ණ අ� ග්ර හ ය� ඇත.  

ෙ� �ද� �� �වය �ඩක �� කා ව�ෙ� ��� 
කට ��, ෙපාෂණ �මනා හා ෙබෙහ� �ට �� 
ඇ�� �ය ද� සඳහා ෙයද � ම ට� �� � ක � ව� 
ෙව� ෙව� ෙග�ය �� �මනා ෙව� ෙව� ෙයද �-
මට කට �� ෙයා� ���.  

2026 ෙයා�� ඔ� ��� උෙලළ ඉල�ක කර
� ලංකා ක��ඨ සංව �ධන ක� � ව�

�ඩා ඇමැ� නාම� රාජ ප�ෂ සහ අ�ා පන ඇමැ� මහා චා�ය �.එ�. ��� යන මහ �ව� � ලංකා ක��ඨ සංව �ධන ක�� සාමා � ක ය� සමඟ පද න� ආය ත නෙ� පැවැ� මා� හ� ෙ��. 
ජා�ක ඔ� ��� ක�� සභා ප� �ෙ�� �බ්ර ම � ය� හා මහ ෙ� ක� මැ��ෙව� ද ��වා යන මහ �ව� ද ���.  

�� හ තර වැ� ග්රෑ�� �ලෑ� ෙ�වල 
ෙට�� ��ළ හඹා යෑමට ඔ�ෙ� �-
යා� �වෘත ෙට�� තර ගා ව � යට එ� 
� අෙම � කා� ප්ර�ණ ��කා ෙස�නා 
�� ය��ෙ� ගමන නතර �� මට 23 
හැ� �� ජපාන ��කා නෙයා� ඔසාකා 
ඊෙ� සම� �වාය.   

2019 වසෙ� ��ය වන ඔසාකා 
හ�ෙ� පළ� වටය ල�� 6-3� ෙලස 
පරා ජය � ෙස�නා ෙදවැ� වට ෙ�� 
ල�� 6-4� ෙලස සට හ� �ෙම� 
තර ගා ව � ෙය� ඉව තට �� �ය.   

තර ග ෙය� අන � �ව ෙස�නා 
පැව �ෙ� ෙ� තර ග ෙ�� තම� අ�� 
ෙබාෙහා වැර� �� � බව�. එය තමාට 
ජය ගත හැ� අව �ථා ව� �ව� ෙ�ෂ 
ස�ත �න ය� �ෙම� පරා ජය � බව ද 
ඇය පැව � වාය.   

තර ග ෙ�� ෙමත ර� වැර� �� මට 
ෙ��ව �ම ��� අව ධා ර ණය කර �� 
මා� ඇමැ� ඇය ‘මම ෙනාද ��. මම 
ඉව ර�’ ය� ෙව� පව ස �� එම �ථාන-
ෙය� �ටව �යාය.   

ෙස�නා සමඟ තරග 
�� මට ලැ�ම ෙගෟර-
ව ය� බව�, තමාට 
තර ගා ව � ෙය� �ට තට 
යෑමට අව� ෙනා� 
�සා තම උප � ම ෙය�ම 
තරග කළ බව� ඔසාකා 
�යා �� යාය.   

ෙ� �� කා ව� 
ෙදෙදනා එ� ෙනකා 
�ණ ගැ�ෙ� වසර 

2018� 
ප� වය. 
අෙම �-
කා� �වෘත 
�ර තා ව �ෙ� 
අව ස� තර ග ෙ�� 
ඔ�� ෙදෙදනා හ� � 
ඇ� අතර, ඉ� ජය ගැ� මට 
ඔසා කාට හැ�ව �ෙ�. තා�-
වා නෙ� �සා� � ෙව� පරා ජය 
කර �� ඔසාකා සහ ෙරාෙ� �-
යාෙ� �ෙමානා හැෙ�� පරා ජය 
කර �� ෙස�නා �� ය�� අව ස� 
��ව වට යට එ� �හ.   

ෙ� අතර, ෙච� රා�ෙ� කැෙරා-
�නා �ෙචාවා වට 2-1�� පරා ජය 
කර �� අව ස� තර ග යට �� � ක� 
ලබා ගැ � මට අෙම � කා� ��කා 
ෙජ� ෆ� බ්රැ� ද ඊෙ� සම� �වාය. 
එම තර ගෙ� ල�� ත��වය �ෙ� 
6-4�, 3-6� සහ 6-4�.   

ෙ� තර ගා ව �ෙ� කා�තා 
ෙ�වල අව ස� තර ගය ඔසාකා 

සහ බැ� අතර, ෙහට 
(20) පැවැ �� මට 
�ය � තය. ඔසාකා 
��වැ� ග්රෑ�� 
�ලෑ� ��ළ 
හඹා යන අතර, 
බ්රැ� ග්රෑ�� 
�ලෑ� අව ස� 
තර ග ය කට 
�� �ෙ� පළ� 
වර ටය.     

ඔසාකා ඉ� � යට 
ෙස�නා ෙගද රට

 ෆ�� ෙමාෙහා ම�   
ෙකාෙරානා වසං ග තය ෙ�� ෙව� 

ෙසෟ� අංශ �� ��ෙ�ශ ප�� එ� �න කට 
�මා �ව�, සම�ත ජය ග්රා හ ක ය�ට �� ය� 
�� ය න යක අ� � ශාල �ද� �ාග ෙබ� 
ෙදන �ව� හ�� පාපැ� සවා �ය ලබන 
මා�� මස 7 වැ�� පැවැ �ෙව�. අඛ �ඩව 

22 වැ� වර ට� පැවැ �ෙවන 
�ව� හ�� පාපැ� සවා �ය 
ෙමරට වැ�ම වාර ගණ-
න� පැවැ� ජා�ක ම�ටෙ� 
පාපැ� සවා �ය ෙලස ඉ� හා-
ස යට එ� � ඇ� අතර, දශක 

ෙදක කට අ�ක කාල ය� 
ජා�ක තලෙ� ප්රබල 

පාපැ� �ඩක ��-
කා ව�ෙ� �ය තම 
තර ගය බවට ප�ව 
�ෙ�.   

සෑම වස ර කම 
�ව� හ� �ෙ� 

සංව �ස ර යට සම-
ගා �ව පැව �ෙවන ෙ� 

පාපැ� සවා �ය ෙමවර 70 
වැ� සංව �ස රය �� �ෙත� 

සං� ධාන වන අතර, ��� තරග ඉස-
�වට �ඩ ක ය� 150� සහ කා�තා තරග 
ඉස �වට �� කා ව� 30�, 40� පමණ 
එ�ව� ඇතැ� �ව� හ�� පාපැ� ක� �ව 

අෙ��ෂා කර�. �ට ෙපර �න �නක සවා-
� ය� ෙලස පැවැ�� �ව� හ�� පාපැ� 
සවා �ය ෙමවර එ� �න කට �මා �ව� එ� 
තර ග කා � �වෙ� ��� අ� ව� ෙනාව� 
ඇතැ� ද ඔ�� ��වා සය පළ කර�. පාපැ� 
සවා � යට අයැ � �ප� බාර ගැ�ම තව 
�ර ට� �වෘ තව පව �න අතර, එය ෙ� මස 
26 වැ� � �� �මා වට ප�වන බව ද එම 
ක� �ව සඳ හ� කෙ�ය.   

�ව� හ� �ෙ� 70 වැ� සංව �ස රය 
�� �ෙත� ෙපළ ග�වා ඇ� වැඩ ස ට හ� 
�� බඳ මා� �� ව� �� මට �ව� හ�-
� ප� එයා� මාෂ� �ද �ශන ප� රණ මහ-
තාෙ� ප්රධා න �ව ෙය� ෙපෙ�� ප�ව �ෙ� 
�ව� හ�� �ල �ථා නෙ� පැවැ� මා� 
හ� ෙ�� ෙ� අද හ� පළ �ය.   

මා�� මස 7 වැ�� ෙකාළඹ �ව� හ�� 
�ල �ථා නය අස �� ආර�භ වන පාපැ� 
සවා �ෙ� ��� තර ගය �ග� පාර ඔ�ෙ� 
ව�තල, ජා ඇල, �� ව �ෙගාඩ, �� ල � �ය, 
�� උ�ල, නාර �මල, �� යා � �ය, මාද�ෙ�, 
ෙව�න ��ව, ෙකා�� කෙ�, �ග �ව හරහා 

�ෙලා � ට� 160ක �ර ප්රමා ණ ය� ආව-
ර ණය කර �� ක� නා යක �ව� හ�� 
කඳ �ර ��� �රණ, 20 ක�ව මංස ��ය 
අස �� �මා වට ප�ෙව�. 10 වර ට� 
පැවැ �ෙවන එ� කා�තා තර ගය එ� නම 
ෙපර ව� ජාඇල, ඒකල �ව� හ�� කඳ �ර 
අස �� ආර�භ වන අතර, �� ව �ෙගාඩ, 
�� ල � �ය, �� උ�ල, ප�නල, දංෙකා �ව, 
ෙකා�� කෙ�, �ග �ව හරහා �ෙලා � ට� 
76ක �ර ප්රමා ණ ය� ආව ර ණය කර �� 
�රණ, 20 ක�ව මංස ��ය අස �� 
�මා වට ප� ෙව�. ජය ග්රා හ ක ය� සඳහා 
�ාග ප්ර� ෙනා �ස වය එ� නම ප�ව �ෙ� 
�ව� හ� � ප� එයා� මාෂ� �ද �ශන 
ප� රණ මහ තාෙ� ප්රධා න �ව ෙය� �රණ, 
20 ක�ව මංස ��ය අසළ ��� ඊග�� 
ලැ�� �� උ�සව ශාලා ෙ�� පැවැ ��-
මට �ය � තය. ෙමවර �ව� හ�� පාපැ� 
සවා �ය � ලංකා ෙට� ෙකා� ෙමා� ෙට� 
සමා ගෙ� අ� ග්ර හ ෙය� පැවැ �ෙවන අතර, 
�ප�� ර�ෂණ සමා ගම ර�ෂණ සහ ක �-
ව� ෙලස කට �� කර�.   

පාපැ� සවා �ය �න කට �මා ෙව�

��� �ණ ෙ� කර
� ලංකා පාප�� ස�ෙ� ල නය 

ෙමෙහ ය වන වෘ��ය පාප�� තර-
ගා ව �ෙ� තරග �රක ��� ෙසන-
�ර මහතා ප�� � මට �ෙරා ධය පළ 
�� ම� ෙලස පාප�� ෙ�ක �ව රයා 
එම පාප�� තර ගා ව �ෙ� �ය� වග-
� �ව �� ඉ�ලා අ��ෙ� ��� යට 
අ�ළ �ර ක ව රයා තම� ප� කළ අය� 
ෙනාවන බව පාප�� සභා ප� අ�ර 
ද ��වා මහතා පව ස�. ෙමරට වැ�ම 
�� � ක� ස�ත තරග �ර ක ව ර ය� � 
ෙසන �ර මහතා තරග ක� �ව ��� 
න� කර �� ය� පාප�� ෙ�ක� �.එ�. 
ජ�ව� මහතා ඔ�ෙ� නම කපන ෙලස 
ෙ�ව ක ය�ට ���� �� ෙහ�� 
තම� මැ� හ� � බව ��වා මහතා 
‘�න �ණ’ට පැව �ය.

“තරග �ර ක ව ර යාට පාප�� 
ස�ෙ� ල නය ���� ��ණා පැ�ණ 
�� ආ� ප� �ෂ ණ යට ය�න �යා. 
ඒ ෙ�ලාෙ� ෙසන �ර මහ තා තරග 
�ර ක ව ර ය� ෙලස ස�බ�ධ කර 
ෙනාග�නා ෙලස පාප�� ස�ෙ�-
ල නෙ� ෙ�ව ක ය�ට ජ�ව� මහතා 
���� ��ණා. පාප�� සභා ප� 
මම�. ෙ� වෘ��ය පාප�� තර-

ගා ව� ක�� සභා ප �� මම�. මා 
ෙනා�න කාට ව� ත� �රණ ග�න 
බෑ. ෙපෟ�ග �ක අද හ� �සා ද�ෂ 
ෙකෙන �ෙ� ෙ�වය හා අද හ� 
ෙනාගැ �ම වර ද�. අප බල�න ඕනෑ 
�ඩාව ��� �� ම ට�” ��වා මහතා 
පැව�ය. ග�ෙපාළ �ගෙ� ප�-
� ය� පැවැ� ඡ�ද �ම � ම කට 
පාප�� ෙ�ක �ව රයා අ�� 
මැ� හ �� ම� කළ බවට 
��� ෙසන �ර මහතා තම� 
ෙවත �� ය� �� බව�, එය 
පාප�� �ධා යක සභා ෙ�� 
හා පාප�� ක� �� ලෙ� 
� සාක�ඡා ෙක�ණ බව� 
අ�ර ද ��වා මහතා පැව-
�ය. එ�� ප� පාප�� 
ෙ�ක �ව රයා හා ෙසන-
�ර මහතා අතර 
ය� මත ෙ� ද-
ය� ෙපෙන-
�නට 
�� බව 
ද පාප�� 
සභා ප � ව-
රයා සඳ හ� 
කෙ�ය.

ත� �රණ ග�න බෑ: 
�ඩාෙ� �� � වට එය බාධා ව�

      පාප�� සභා ප�

�න ��ට ෙකාෙරානා 
�ෙෆ �ඩ�� සමඟ 
තර ගය නව�

 � ලංකා �ප� �� පාප�� තර ගා-
ව � යට සම ගා �ව �යා �මක ෙපර �� 
වට ෙ�� �� ය��� - � ෙහා�� අතර, 
තර ගය ෙගා� 1 බැ�� ජය පරා ජ-
ෙය� ෙතාරව අව ස� ෙව�. � ෙහා�� 

ක�ඩා යෙ� ධ��ක ම� ෂා� 40 වැ� 
�� �� ෙ�� වා�තා කළ ෙගාල යට ��-
�� ෙලස �� ය��� �ඩක ක�� �ච-
�ත 65 වැ� �� �� ෙ�� ෙගා� වා�තා 
�� ෙම� ල�� සම �ය. ෙ� තර ගය 
��� ආෙලාක ධාරා මැද   ෙකාළඹ 
�ග ත �ස �ඩාං ග ණ ෙ�� පැවැ� අතර 
ෙද� ලම කරට කර සට නක �රත �ය.  

ෙ� ෙපර �� වටෙ� පළ� තර ග ෙ�� 
ෙගා� 2 - 0ක ජය� වා�තා �� මට 
ක� තර �� �ටා� �ඩා සමා ජය සම� 
�ය. 15 වැ� �� �� ෙ�� ෙමාෙහා-
ම� ෆසා� ��කළ ෙගාල ෙය� පළ� 
භාග ෙ�� ෙගා� 1- 0� ෙලස ෙපර �ණ 
ග� ���ටා� �ල ෙදවැ� භාග ෙ�� 
තව� ෙගාල ය� සට හ� කර ග� �� 
ජය ග ් ර හ ණය වා�තා කෙ�ය. ෙදවැ� 
ෙගාලය 57වැ� �� �� ෙ�� ෙමාෙහා-
ම� ��වා� සට හ� කෙ�ය.

�� ය��� - � ෙහා��  
තර ගය ජය පරා ජ ෙය� ෙතාර�

ආ�යා �ස ලාන 2021 
සඳහා සහ භා� �මට 
බහ ෙ� නෙ� මනමා බලා 
�ට�ව �ය � ලංකා 
බා�ක �ෙබා� ක�ඩා-
ය මට �ංග �� �ව සහ 
මැෙ� � යාව පද න� 
කර ග� සමා ග ම� 
වන ‘ගජා ෙහා���’ 

අ� ග්ර හය �� න ම�. ෙ� 21 
ද�වා පැවැ �ෙවන �� � ක� 
ලැ�ෙ� ��වන වට ෙ�� 
� ලංකා බා�ක �ෙබා� 
ක�ඩා යම ෙජා�� නය, පල-
�� නය සහ කස ක �තා න යට 
එෙර �ව ආ� යා� �ස ලා-
නය සඳහා �� � ක� ලැ�ෙ� 
තර ගා ව � යට ��ණ �මට 

�ය � තය.   
� ලංකා බා�ක �ෙබා� 

සං� තය - ���ට� 
�ටාෙලා� (නායක), ද�� 
�ල�ත, පව� ගමෙ�, 
ෙග්ර�� ආ�ෙනා��, �ෙ�� 
ප්රනා��, ��� �� ඇ�ල, 
��ෂා� ප්රනා��, අසංක 
මෙ��, ස�� ගජ නා යක, 

රෂා� ෙපෙ�රා, චා�කා 
ප්රනා��, ��ෂා� අත ප��, 
ප්රධාන �� � ක� - ��� 
උ� � ��ර, සහ කාර �� �-
ක� - ර�ර නනා ය ක කර, 
අ�ා සක - ���ද ද ��වා, 
කළ ම නා ක� - ��ෆ�� 
�ෙ� �ද්ර�, ක�ඩා ය� 
ෛව� - �ලා ෙ�න ර�න.

� ලංකා බා�ක �ෙබා� ක�ඩා යම බහ ෙ�� ය�

ධ��ක ප්රසා� 
ජග� �� යට 
ස� ෙද�

� ලංකා ෙ�ග ප�� යවන �ඩක ධ��ක ප්රසා� 
ජග� �ක� �� යට ස� ෙද�.

�� �න �� ප ය කට ෙපර �ය ෙ���� ��ෙ� 
සට හ න� තබ �� ෙ� ස�බ �ධ ෙය� ඉ� ය� 
පළ කළ ඔ� ඊෙ� එ�එ�� �ඩා සමාජ 
ශ්රව ණා ගා ර ෙ�� මා� හ� ව කට එ�ෙව-
�� �ය ස� ගැ �ම ප්රකා ශ යට ප� 
කෙ�ය.

37 හැ� �� ධ��ක ප්රසා� � ලංකාව 
ෙව� ෙව� අ�ත �ජා �ක ෙට�� 
තරග 25�, එ��න තරග 24� සහ 
��ස�20 තර ග යට �ඩා කර ඇත. 
එ�� �� ෙව �� ෙට�� සහ එ��න 
ක�� 75� සහ 32� �ඳ �� මට සම� 
� ඔ� අව ස� වරට � ලංකාව �ෙයා ජ-
නය කර �� තර ග ය කට එ� �ෙ� 2015 
වසෙ� ඔ�ෙතා බ� මාස ෙ�� බට �ර 
ඉ��ය ෙකාෙද� �ලට එෙර � වය. ආබාධ 
ත��ව ය� ෙ�� ෙව� අන � �ව ක�ඩා-
ය ෙම� ඉව� � ඔ�ට ය� ක�ඩා යෙ� 
�ථාන ය� �� කර ගැ� මට අව �ථා ව� 
ෙනාලැ ��.

එ�එ�� �ඩා සමා ජය �ෙයා ජ නය 
කර ඔ� තව �ර ට� ෙ��ය �ක� ��ෙ� 
�ඩා කර� ඇත. එම ක�ඩා යම �ෙයා-
ජ නය කර �� පළ� ෙපළ තරග 130කට 
එ�ව ඇ� ප්රසා� එ�� ක�� 351� දවා-
ෙගන ඇ� අතර, එ��න තරග 119ක� 
ක�� 154� ද ��ස�20 තරග 21ක� 
ක�� 19� ද දවා ගැ� මට සම�ව �ෙ�.

ෙමර ට� පළ� වරට පැවැ� එ��-
එ� තර ගා ව �ෙ� කල�� �ං�� �ල 
�ෙයා ජ නය කළ ප්රසා�ට තරග 2කට එ� 
ෙව�� දවා ගැ� මට හැ� �ෙ� ක�-
�ල� පම�. 
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මා�� 7 � 
තර ගෙ� 

ජය ග්රා හ ක ය�ට 
�� ය න ය�

� ලංකා ෙට� ෙකා� ෙමා� ෙට� සමා-
ගෙ� �ෙ�ෂ �ාපෘ� ප්රධා� න�� 
ගමෙ� මහතා �ව� හ�� පාපැ� 
සවා � යට අ� ග්රා හ ක �වය �ව� හ�-
� ප� එයා� මාෂ� �ද �ශන ප� රණ 
මහ තාට �� නැ� අ��.   ඡායා � පය

සම�ත �ර ��    

� ලංකා පාප�� සංග මය සං� ධාන 

කරන � ලංකා �ප� �� පාප�� තර ගා-

ව � යට සම ගා �ව ෙමෙහ ය වන ෙපර �� 

වටය යටෙ� ඊෙ� ප�ව �ෙ� �ග ත �ස 

�ඩාං ග ණ ෙ�� පැවැ �� මට �ය � තව 

�� �න �� �ඩා සමා ජය සහ �ෙෆ-

�ඩ�� ක�ඩා යම අතර, තර ගය නවතා 

���.
�න �� �ඩා සමා ජෙ� �� � ක �ට 

සහ �ඩ ක ය� �ෙද න �ට ෙකාෙරානා 

ආසා ද නය � ඇ� බවට වා�තා �ම 

ෙ�� ෙව� ෙ� තර ගය නවතා �� මට 

කට �� කර �ෙබන අතර, අ�ළ ��-

� ක� සහ �ඩ ක ය� �න 7ක කාල ය� 

�ෙරා ධා ය නය �� මට �ය � තය.

ෙ� අතර, �� ඊග�� ක�ඩා යම සහ 

කල�� �ඩා සමා ජය අතර තරගය රා� 

8.00ට පැවැ �� මට �ය � තව ���.

නෙයා� ඔසාකා
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 බ��ල �ණර�න
ඉ��ය 14 වන ��වට

ඉහත උපටනය �ම� අ�ව� ෙජ��� �ය ‘ROAD TO 
PERADENIYA’ කෘ�ෙ� සඳහ� කර ඇ� එ� ෙ�දය�. එම�� 
පැව�ෙ� ෙ�රාෙද�ය ��ව��ලෙ� ෙගාඩනැ�� ඉ���මට ෙපර 

1941 � එම ��ය �ක බලා ගැ�මට �ය අව�ථාෙ� ඔ� �� චම�කාරෙය� 
�ඳ� සහ �. ආ�. �ජයව�ධනය�ෙ� ����ලක �වැ��භාවය 
��බඳව�.

එන�� ඉහත ද�ශනෙය� පමණ� �ම� අ�ව� ෙජ��� ස�ටට ප� 
ෙනා�ය. ඔ� මහවැ� ගඟ අ�ද�� එෙගාඩ � අ��� හැෙදන ග�ෙපාළ 
පාෙ� නා�ඔය පාලම අසලට �ෙ�ය. ඔ� එ� �ට ය�� ෙ�රාෙද�ය 
��ව��ලෙ� ෙගාඩනැ�� ඉ���මට �ය�ත ෙපෙදස වන හ�තාන 
ක�ද පා�ල ෙවත ෙන� ෙයා� කෙ�ය. ඉ�� වසර �පය �ළ ඒ �ෙ� ඉ� 
ෙකෙරන නව ෙගාඩනැ�� �ෙ� සටහ� කර ග� ෙහෙතම ��මාකාර 
ආ�වාදය�� �ත පහ� කර ග�ෙ�ය.

අනාගතෙ� එ� ඉ�ෙකෙරන ��ව��ල�ය ෙගාඩනැ�� � ලංකාෙ� 
ෙවන� තැනක� ද��නට ෙනාලැෙබන අ�දෙ� ���ට�වෙය� �� බව 
�න ��ෙ� ෙද�� ෙදෙන� පමණ�.

එ� අෙය� �ම� අ�ව� ෙජ���ය. ෙදවැ�නා එම ෙගාඩනැ�� 
සැල�� ෙකාට ගෘහ ��මාණය කළ ෂ�� ද අ���ය. ෙතවැ�නා, ඒ වන 
�ට අ���ග ආ�යාෙ� �ශාලතම �ව�ප� ආයතනය ෙගාඩනඟාෙගන �� 
�.ආ�. �ජයව�ධනය�ය.

ෙමාදර සා�ත ෙතාම� ��හෙල� ��ක අ�ාපනය ලබා එංගල�තෙ� 
ෙ���� ��ව��ලයට ඇ�ළ�ව උස� අ�ාපනය හ�රා බැ��ට�වරය� 
ෙලස 1912 � ය� ෙමරටට ආ �.ආ�.�ජයව�ධන ත�ණයා � ලංකාෙ� 
��ව��ලය� ඇර�මට �ෙරාගා� � ��ප ෙදනාෙග� අෙය�.

��ව��ලයක ඇ� ව�නාකම ත�ණ �ෙ��ම හ�නාෙගන �� ෙහෙතම 
ප�කෙලක �� වෘ��යට ආ�ෙබාව� ��ෙ� මහජන මතය හැඩ ගැ��ම 
සඳහා �ව�පත�� කළ හැ� ��� කා�යභාරය ඒ වන�ට� හ�නාෙගන 
�� බැ��.

1914 ෙදසැ�බ� මාසෙ�� ‘�න�ණ’ �ව�පත �ලට ග� �ජයව�ධන 
මහතා එය ‘ජා�ක සටන’ට ෙයා� ��ම සඳහා ෙවනම කා�යභාරය� 
ඇ��ෙ� අෙන�� ජා�ක නායකය� සමඟ එ�ෙව��.

ඊට අමතරව ෙමරට ��ව��ලය� ඇර�ය �� යැ� හඬ නැ� ��ව�� 
අතර �ජයව�ධනය� ද �ය. �� කල� ඒ ��බඳව ජා�ක නායකය� 
යට���ත පාලකය� සමඟ සාක�ඡා කළද පල� ෙනා�ය. ඒ සඳහා 1942 
ද�වාම බලා ��මට � ලංකාවා��ට �� �ය.

එකල උස� අ�ාපනය� ලැ�ම සඳහා �ෙ�ශයට යා �� �ය. එෙලස 

�ෙ�ශයට යාමට හැ��ෙ�ද ධනව��ට පම�.නැ� නැග එංගල�තයට �ය 
ඇතැ��ට ���ෙ� ල�ඩ� ��ව��ලෙ� බා�ර ��� ෙලස �යාප�ං�� 
අ�ාපනය හැ��මටය.

එ� �ට යට���ත පාලකය� ෙමරට වා�� උෙදසා ��ව��ලය� 
ආර�භ ��මට උන��ව� ��� බවට සාධකය� නැත.

1900 �� කාලෙ�� ෙමරට ��ව��ලය� ඇර�මට ආචා�ය ආන�ද 
�මාර�වා� සහ ෙපා�න�බල� අ�ණාචල� ඇ�� ��ස� උ�සාහ කර 
ඇත� ඊට ඉං�� පාලකය� කැමැ�ත ද�වා ෙනා���.

1907–13 අතර කාලෙ� ලංකා��කාර ෙහ�� මැකල� පමණ� ෙනාව 
ඔ�ෙ� යට� ��ත ෙ�ක� ෙලස කට�� කළ (ප�ව ආ��කාර �රයට ප�) 
�� ��ෆ��ද ඊට �ෙරාධය පා �ෙ�.

�� උ�ෙඝාෂණ �සා ල�ඩ� ��ව��ල �භාග සඳහා ��� ��� 
කරන ආයතනය� ෙලස රාජ�ය ��හල ප�ව�තනය ��මට� එම ආයතනය 
��ව��ලයක ත��වයට අ� “��ව��� ෙකාෙ��” න�� හැ���මට� 
�රණය� ෙගන ���. එම ��ව��� ෙකා��ය එංගල�තෙ� ඔ��ෆ�� 
��ව��ලයට අ�බ�ධව පව�වා ගැ�මට සලකා බැ�ණ� එයද කළ 
ෙනාහැ� �ය.

ලංකා ��ව��ලය ����ම ��බඳව ��ක සාක�ඡා පැවැ��ෙ� ද ඒ 
��බඳ ක�� ෙසායා බැ�මට, ප�කෙලක ක��ව� ප� කෙ� ද ආ��කාර 
ෙරාබ� චාම��ෙ� කාලෙ��ය. ඔ� ඔ��ෆ�� ��ව��ලෙ� ෙපර�ග 
භාෂා ස�බ�ධෙය� අ�ාපනය ලැ�ෙව�. එ�සාම ඔ� ෙමරටට පැ�� 
ප� උස� අ�ාපනය ගැන �ෙ�ෂ අවධානය� ෙයා� කළ බව පැවෙ�.

1930 වසෙ�� ��ව��ලය� ආර�භ ��ම සඳහා �ව�ථා�යක 
ම�ත්රණ සභාවට ෙක��පත� ඉ��ප� ෙකෙර�. එන�� �ව�ථා�යකෙ� 
සංෙශාධන හා ආ��ක ප�හා�ය සාක�ඡාවට බ�� කර�ම ��ක 
කට��ත� ෙ� සැල�� �සා ��ව��ලය� ඇර�ෙ� ෙක��පත 
සැල��ලට ගැ�ම ප�වට ක� තැ�ෙ�ය.

වසර ගණනාව� ��ෙ� � ෙ� ��ධ බාධක �.ආ�.�ජයව�ධනය� 
ෙහා�� අවෙබාධ කරෙගන ��ෙ�ය. තව �ග ගණන� යන�� ෙමරටට 
����� �� කරන ෙ�රාෙද�ය ��ව��ලය ෙව�ෙව� එ�මා කළ 
ෙමෙහවර ර� අ��� සටහ� � �ෙ�. ඒ. ලංකා ��ව��ලය ����ය 
��ෙ� ෙ�රාෙද�ෙ� යැ� එකල ෙගන �ය උ�ෙඝාෂණෙ� ��කයා �ෙ� 
�.ආ�. �ජයව�ධනය� �සාය.

��ව��ලය� ඇර�ෙ� සටනට අ�ාපනඥය�, ���ම�� �ශාල 
��ස� ෙ�ම ජා�ක නායකය� ��ස�ද එ�ව ��යහ. ඔ�� අත�� එ� 
පා��වයකෙ� අදහස �ෙ� ��ව��ලය ෙකාළඹ නගරය �ළ ����ය 

�� බවය. �ම� ෙ��� ��� මහතා පවසා ��ෙ� එය �ල�� පාෙ� 
(ව�ම� ෙබෟ�ධාෙලාක මාවෙ�) ෙබෟ�ධ ස�ෙ�ලන ශාලාව ඉ�කර ඇ� 
�� භාගෙ� ඉ���ම වඩා� ��� බව�.

අෙන� පා��වෙ� අදහස �ෙ� එය මහ�වර ප්රෙ�ශෙ� ����ය �� 
බවය. ��ව��ලය ෙකාළඹ ����ය �� බව පැව�ෙ� �ම� මාක� 
ප්රනා��, ප�කෙලක ප්රථම අ�ාපන ඇමැ�වරයා � �.ඩ���.ඩ���. 
ක�න�ගර, �ම� ෙ��� ���, �ම� ෙපා�න�බල� රාමනාද�, ම�ත්රණ 
සභාෙ� අ�ාපන �ධායක කාරක ස�ක �ම� �.ඒ. ෙව�ෙ�, එවකට 
ෙකාළඹ ���වා �� ��ව��� ෙකා��ෙ� අ�ප� මහාචා�ය ෙරාබ�� 
මා�� හා මහ�ව� සහ ෙකාළඹ අගරද���ම� ඇ�� ��ස�.

එය මහ�වර ප්රෙ�ශෙ� ����ය �� යැ� � ක�ඩායමට ඇ�ළ� �ෙ� 
�.ආ�. �ජයව�ධන, �දහ� ලංකාෙ� ප්රථම අගමැ� �.ඇ�. ෙ�නානායක, 
�ම� �.�. ජය�ලක, �ම� ෆ්රැ��� ෙමාල�ෙ�, රාජ ��ඥ ෆ්රැ��� 
ද ෙසා�සා, ෙ��තර ඇ�. �. ෙපා�, එ�. ඩ���. ෙපෙ�රා, ෙ��තර 
ඇ��ය� නැ�, ���� ඇ�.�. අ�බා� යන මහ�ව��ය.

�ව�ථා�යක ම�ත්රණ සභාවට ෙයා�ත ��ව��ලය මහ�වර ����ය 
�� යැ� ෙයාජනා කරන ල�ෙ� ඇ�.�. අ�බා� මහතාය. ඒ ��බඳව ෙසායා 
බැ�ම සඳහා ෙකා�සම� ප� කළ �� යැ� ද ඒ මහතාෙ� ෙයාජනාව �ය.

ෙමය �ව�ථා�යකෙ� �වාද ෙක�� �ට එ� �ලාසනෙ� ��ෙ� �ම� 
ෙ��� ��� මහතාය. ඒ මහතා ෙයාජනාවට ���ධව ��ඝ ෙලස අදහ� 
���ෙ�ය. එන�� ෙයාජනාව සභා ස�මත �ය.

ෙයාජනාව ��බඳ ඡ�ද �ම�ෙ�� � �ව��ලය මහ�වර ���වනවාට 
ප�ෂව ඡ�ද 23�ද �ප�ෂව ඡ�ද 15�ද ලැ��. ෙමෙ� ෙහ�� 
��ව��ලය මහ�වර ����ය �� යැ� � ක�ඩායමට ජය අ��ය. 
අන��ව ෙබාෙහා ෙදනාෙ� අදහස �ෙ� ඒ සඳහා ���ම �ථානය ෙලාව 
රම�ය ෙපෙදස� �ය �� බවය. වැ� ��සකෙ� අවධානය ෙයා� �ෙ� 
ෙ�රාෙද�යටය. ඇතැෙම� එය ��බර ප්රෙ�ශෙ� ඉ�කළ �� යැ� ප්රකාශ 
කළහ.

�� ��ාව�ට ෙ����, ඔ��ෆ�� ම�ටෙ� ෙ�වා�කව අ�ාපනය 
හැ��ය හැ� �ථානය� අව� බව �යා ජය ග� ක�ඩායෙ� ප්රධා�යා 
�ෙ� �.ආ�. �ජයව�ධන මහතාය. අවසානෙ� ෙ�රාද�ෙ� රම�ය �� 
භාගයක ලංකා ��ව��ලය ඇර�ෙ� එව� සටනක ප්ර�ඵලය� ෙලසටය. 
එම ��ය ෙතාරා ගැ�ම සඳහා දශක එකහමාරක පමණ කාලය� ගත� යැ� 
ද සඳහ� ෙ�.

අනාගතෙ� එ� ඉ�ෙකෙරන 
��ව��ල�ය ෙගාඩනැ�� 
� ලංකාෙ� ෙවන� තැනක� 

ද��නට ෙනාලැෙබන අ�දෙ� 
���ට�වෙය� �� බව �න ��ෙ� 

ෙද�� ෙදෙන� පමණ�.
එ� අෙය� �ම� අ�ව� ෙජ���ය. 
ෙදවැ�නා එම ෙගාඩනැ�� සැල�� 

ෙකාට ගෘහ ��මාණය කළ ෂ�� 
ද අ���ය. ෙතවැ�නා, ඒ වන 

�ට අ���ග ආ�යාෙ� �ශාලතම 
�ව�ප� ආයතනය ෙගාඩනඟාෙගන 

�� �.ආ�. �ජයව�ධනය�ය...

“ මම පරණ ගලහ පාර ඔ�ෙ� �ය පදවා ෙගන 
ෙගා� �� අප ‘උපා� ප්ර�ෙනා�සව �ඛරය’ 
යැ� න� කර ඇ� සා�ව ෙවත ළඟා වන ෙත� 
�ෙය�.  වැෙඩ�� නැෙඟන වනා�තරය මැ�� 
ඉහළට නැ�ම පහ� කට��ත� �ෙ� නැත. 
එ� ස�පය� ���ද �යා මා �න ��ෙ� නැත. 
මහවැ� ගං ඉ�ෙර� ��� කපා ෙහළන ලද 
ගසක �� ෙකාටය මත �ඳග� මම �ම� පැ�� 
ඇබෙක්රා��ෙ� �ථා�ය සැලැ�ම මා ඉ���ට 
�ග හැර ග�ෙත�. සැලැ�ෙම� මන�කා�ත 
භාවය මට පස�ව�නට පට� ග�ෙ� එ�ටය. 
��� සැකය� නැත. �. ආ�. �ජයව�ධන මහතා 
��ෙ� �වැ��ය. ෙමය ෙ��ඨ ��ව��ලය� 
ෙවනවා ඇත.“ �ජයව�ධන

‘�න�ණ’ නමැ� අ�� හතර පමණ� �ලට ග� �. ආ�. �ජයව�ධනය� තව� දශක 
ෙදකහමාර� යන�ට අ���ග ආ�යාෙ� උස�ම �ව�ප� ආයතනය ෙකාළඹ ෙකා�ෙ� 
ෙගාඩනැ�ෙ�ය. අදට� ලංකාෙ� සමාජ, ෙ�ශපාලන, සං�කෘ�ක සාධක ෙකෙ� බලපෑ� 
කරන ෙ�� හ�� �ව�ප� ස�හය ෙගාඩනැ�ෙ� ��මාතෘවරයා � �ජයව�ධනය�ෙ� 
135 වැ� ජ�ම �න සැම�ම ෙපබරවා� 23 �නට ෙය� �ෙ�.
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 බ��ල �ණර�න

ෙ�� �ච� �ජයව�ධන මහතා 
ෙ��ය�වය�, සා�ප්ර��ක 

කලාව� ඉහ�� අගය කළ කලා 
ර�කෙය�. එ�මා ෙගාඩනැ� 
ෙ��හ�� ම��රය ���ම ඒ බව 
සනාථ ෙව�. ෙ� ඒ ��බඳ ෙක� 
සටහන�.

�. ආ�. �ජයව�ධන මහතා ��ක 
අ�ාපනය ලැ�ෙ� ෙ�දව�ත පාස��. 
අන��ව ෙමාදර ශා�ත ෙතාම� ��හලට 
ඇ�ළ� �ෙ�ය. උස� අ�ාපනය සඳහා 
එංගල�තෙ� ෙ���� ��ව��ලයට 
ඇ�ළ� � �ජයව�ධන ත�ණයා උපා� 
ලැබ ය� ෙමරටට පැ�ෙණ�ෙ� 1912 �ය.

අ��කෙ� උසා� සං��ණෙ� ත�ණ 
��ඥවරය� ෙලස වෘ��ය ��ය ඇර�වද 
�ක කෙල�� එය පෙසකලා ෙමරට ජා�ක 
සටනට උර� �� ලාං�ක �ය�ව� අතරට 
එ��ෙ�ය.

එෙතර උස� අ�ාපනය� ලැ�වද 
ෙහෙතම ��� බට�රට ගැ� ෙහා බට�ර 
��� ��� ෙහා අ�ගමනය ��මට 
ෙපල�ෙ� නැත. ඉං�� යට���ත 
පාලකය�ෙ� බලපෑ� ෙමරටට �සරදය�ව 
��� බැ��� �ගයක� �ජයව�ධන මහතා 
'�න�ණ' පත්රය �ලට ෙගන ෙක� කල�� 
ෙමරට �ශාල පාඨක සං�ාව� �යවන 
�නපතා පත්රය බවට එය ප� කෙ�ය.

ඉ�ප�ව 1918� '�ල��' න� ඉං�� පත්රය 
�ලට ෙගන එය Daily News න�� පළ 
කෙ� ඉං�� පාඨකය�ට ද රෙ� ත��වය 
පහ� �ම සඳහාය.

අන��ව 1932� '�නකර�' න�� ෙදමළ 
පාඨකය� සඳහා පත්රය� ද ආර�භ කෙ�ය. 
ෙ� �ව�ප�වල ෙ�වය කර�න� හා 
�ද්රණ අංශෙ� ෙ�වකය� එකම වහල� 
යටට ෙගන ඒම සඳහා �ජයව�ධන මහතා 
ෙකාළඹ ෙ�ෙ� වැව අ�දර �වැ�ත 
අලංකාර ම��රය� ඉ�කර� ලැ�ය. එය 

එ� අ���ග ආ�යාෙ� �ශාලතම පත්ර 
ආයතනය �ය. ඒ ෙ��හ�� �ව�ප� 
ආයතනය�.

එ�මා 1926� එම ෙගාඩනැ��ලට 
���ෙ� �ංහල චා�ත්රා��ලව �� 
ඉ�ර�ෙම�. එපමණ� ෙනාව ෙ��හ�� 
ම��රය ෙගාඩනැ�ෙ�� එ� ���ම, ෙ�ර, 
ජෙන�, ���ම, ���, �යගැටෙපළ ඇ�� 
ඇ�ළත, �ටත �ය�ම ගෘහ ��මාණ 
අලංකරණය කෙ� ෙ��ය�වයට �� තැන 
ෙද��.

ෙගාඩනැ��ල �ළ ද�නට  ලැෙබන 
��� කැටය� ��මාණව�� අ�රාධ�ර 
�ගෙ� සා�ප්ර��ක ��, ඓ�හා�ක 
�� කලා ��මාණ ��ග�ව�. ඇ�ළත 
���ත කාමරෙ� ��ව� ඇඳ ඇ�ෙ� ප්රංශ 
�ත්ර��� ආ�ම�� ෙවා� ���.

ෙමෙ� ���ත ෙ��හ�� ම��රය 
ෙකාළඹ �රවරෙ� ෙ�ෙ� වැව අ�දර අද� 
ගා��රව නැ� ��� ද�නා ලැෙ�.

එපමණ� ෙනාව 1930 ගණ�වල� 
ලංකා ��ව��ලය මහ�වර ප්රෙ�ශෙ� 
����ය �� යැ� ��ව �යා �� �. 
ආ�. �ජයව�ධන මහතා එම ප්රය�නය 
සා�ථක කර ග� ප� එම ෙගාඩනැ�� 
ඉ���ම සඳහා ඉං�� යට���ත ආ��ව 
ෙතාරාෙගන �� එ�. එ�. �� නමැ� ගෘහ 
��මාණ ���යා ෙව�වට ඊට වඩා ද�ෂ 
නම�ය �තා� ගෘහ ��මාණ ���ය� � 
පැ�� ඇබ�ෙක්රා�� ෙයා� ගැ�මට තර� 
උපාය�� �ෙ�ය. ෙහෙතම ඒ ෙ� කෙ�ද 
ෙ��ය�වයට තැන �ම� අනාගත පර�රට 
එය �යාද ��ම� උෙදසාය.

1940 ගණ�වල� ෙ�රාෙද�ය 
��ව��ලය ෙගාඩනැ�ෙ�� එ� 
ෙගාඩනැ�� අලංකරණයට ෙයා� ග�ෙ�ද 
�ජයව�ධනය� ෙ��හ�� ම��රය 
ඉ���මට ෙයා� ග� සා�ප්ර��ක ෙ��ය 
කලා ��මාණවලට සමාන ඒවාය.

�ම� පැ�� ඇබ�ෙක්රා��ෙ� �ථා�ය 
සැල��වලට අ�ව ��ව��ලෙ� 
ෙගාඩනැ�� ඉ�ෙක�ෙ� ඔ� ෙම�ම 
එංගල�තෙ� �ව��� ��ව��ලෙය� 
ගෘහ ��මාණ ��පය හ�රා ෙමරටට 
පැ�� ෂ�� ද අ��� මහතාෙ� අ���ම 
යටෙ�ය. ඔ� ද �ය කලා�මක ගෘහ 
��මාණය සඳහා ආභාෂය ලබා ඇ�ෙ� 
�රාගත ජා�ක ස�ප්ර�ෙය� බව පැහැ�� 
ෙව�.

ෙ� සමඟ ඔබ ද��ෙ� කලා ර�කය� 
��, ෙ��ය�වය අගය කර�න� �� 
�. ආ�. �ජයව�ධනය� එ� ෙ��හ�� 
ම��රයට ඇ�ළ� කළ සා�ප්ර��ක කලා 
��මාණව�� ��පය�.

ස ා�ප්ර��ක කලාව 
ෙ�� හ��යට කැඳ� කලාකා�යා

උස� අ�ාපනය ලබන ��ය� ඒ සඳහා 
ෙ�වා�කව �� ��ය �� යැ�ද ෙ�ශනාවලට 
සහභා� �ෙ��, ��තකාල ප�හරණෙ��, අ�ාපන 
කට�� ��බඳ සාක�ඡාවල� ෙ�වා�කව ��ෙම� 
වන පහ�ව �.ආ�. �ජයව�ධනය� ��� 
ෙනාෙය�වර අෙන�� අයට අවධාරණය කර �ෙ�. 
ඒ සමඟම උස� අ�ාපනය හ�රන �� ��ාවනට 
අව� පහ�ක� සැල�ම ද �.ආ�.�ජයව�ධනය� 
තම ��කම� ෙ� සලකා කට�� කෙ�ය.

ෙකෙ� �වද 1938 සැ�තැ�බ� මාසෙ�� රා� 
ම�ත්රණ සභාව ම�� ෙයා�ත ලංකා ��ව��ලය 
�� ෙ�වා�කාගාර ස�තව ෙ�රාෙද�ෙ� ����ය 
�� බවට� කැමැ�ත පළ කර ���. ෙ��තර එ�.�. 
ෙපා� සහ ඇ�ෙඩ්රය� ෙන� යන ��ව�� ෙදෙදනා 
සැක� වා�තාව� ම�� රබ� හා ෙ� ව�ත� අය�ව 
�� නව ෙ�රාෙද� ව�යාය න� �� ෙකාටස 
��ව��ලය සඳහා ��� යැ� ෙයාජනා කර ���. 
එය අ�කර 385�� සම��ත ��ය�.

ඒ සඳහා �.ආ�. �ජයව�ධන මහතා �ය අ�ශය 
කැමැ�ත පළ කළ අතර ඊට කෘ�ක�ම හා ඉඩ� ඇමැ� 
�.එ�. ෙ�නානායක සහ මංමාව� හා ක�මා�ත 
ඇමැ� ෙජා� ලයන� ෙකාතලාවල යන මහ�ව�� 
එකඟ කරවා ෙගන එම ව�ත �ල� ගැ�මට කට�� 
කෙ�ය.

ෙයා�ත ෙ�රාෙද�ය ��ව��ල ��ෙ� 
ෙගාඩනැ�� �මන �ථානවල ඉ�කළ �� �� 
සැලැ�ම ��මාණය කළ ��ෙ� එවකට මහා 
�තා�ෙ� �� � ��ටතම ගෘහ ��මාණ ���යා � මහාචා�ය එ�. පැ�� 
අෙබ�ෙක්රා�� හට යට���ත පාලකය� ��� භාර��ෙ� ඉ� අන��වය.

ෙකෙ� �වද ව�තමාන ෙකාළඹ ��ව��ලෙ� ප�පාලන ෙගාඩනැ��ල 
ෙලස ‘ෙකාෙ�� හ��’ ෙගාඩනැ��ෙ� සඳ�තලෙ� ෙකා�ගෙස� ලංකා 

��ව��ල ධජය 1942 �� 02 වැ�� ඔසවන 
ලද න�� එය තාවකා�ක �යවර� �ය. ඒ 1939 
� ඇර� ��ණ ෙදවන ෙලාක මහා සංග්රාමය 
1942 වන�ට� අවස�ව �� නැ� �සාය.

එකල අ���ග ආ�යාෙ� �තා� හ�� 
ප්රධාන අණෙදන �ලධා� කා�යාලය 
��ෙ� ෙ�රාෙද�ෙ�ය. සංග්රාමෙය� ප� 
��ව��ලයට අය� ��ය ය� බාර �� ප� 
එ� නව ෙගාඩනැ�� ඉ���� ඇර��.

1942 � ඇර�� ලංකා ��ව��ලය 
ෙ�රාෙද�ෙ� �ථා�ත ෙක�ෙ� 1947 �ය. එම 
වසෙ��ම ��ව��ලෙ� ෙ�වා�කව උස� 
අ�ාපනය හ�රන �� ���� වහ�ෙ�ලා 
ස�බ�ධෙය�ද �.ආ�. �ජයව�ධන මහතා 
අවධානය� ෙයා� කෙ�ය. ෙ�රාෙද�ය 
සංඝාරාමය ෙහව� ��� ෙ�වා�කාගාරය 
��මාණය ව�ෙ� ඒ අ�වය.

�දහ� �ාපාරය සඳහා අව� ජා�කවා� 
මතවාද ජනතාව අතර ප්රචාරය කර�මට 
භාෂා �ෙන�ම �ව�ප�ද, ෙ�රාෙද�ය 
��ව��ලය ප්ර��ඨාපනය ��මට උර ෙද�� 
ෙමරට අ�ාපනයට ද, ත�කා�න ෙබෟ�ධ 
�න�දය උෙදසා ස�ය �යක�වය සපය�� 
ෙ�රාෙද�ය සංඝාරාමය ඉ� ��මටද �.ආ�. 
�ජයව�ධනෙයා �ෙරාගා� �හ.

ලංකා ��ව��ලය ෙ�රාෙද�යට 
ෙගන ඒෙ� ��ක අ�යර සාක�ඡා ෙකෙරන අව�ෙ�ම ���� වහ�ෙ� 
ෙව�ෙව� ෙවනම ෙ�වා�කාගාරය� ඉ� ��ෙ� අව�තාවය �ජයව�ධන 
මහතා ෙප�වා � �ෙ�. �� ��ය� සමඟ එකම ෙ�වා�කාගාරයක ��ෙ� 
ෙනාමනා බව හා ශාස�ක ස�ප්ර�යට අ�ව එය එෙ� ෙනා�ය �� යැ� 
ෙහෙතම අවධාරණය කර ඇත.

ෙ�රාෙද�ය සංඝාරාමය ඉ� ව�ෙ� ඒ අ�ව�. එය ඉ���ෙ�� 
�ජයව�ධනය� බලාෙපාෙරා�� �ෙ� �ෙද� එය �� ��� 
ෙ�වා�කාගාරය� පමණ� ෙනාව ෙබෟ�ධ සං�කෘ�ක ෙ��ද්ර�ථානය� 
ෙලසද �යා�මක ව� ��මය.

1947 ජනවා� මාසෙ�� ෙ�රාෙද�ය සංඝාරාම හා �හාර භාරකාර ම�ඩලය 
���වන ල�ෙ� ඒ අ�වය. එය ෙ�වා�ක �� ���� වහ�ෙ�ලාෙ� 
�බසාධනය උෙදසා � භාරකාර ම�ඩලය�. ෙ� අර�දල ආර�භ කරන 
ල�ෙ� �.ආ�.�ජයව�ධන මහතා ��� එ� ��ය� ෙදල�ෂ පන� දහස� 
අර�දලට ප��ාග කර��.

ඒ සමඟම ෙමම භාරෙ� සම �යක�වය ලැ�ෙ� �ද�� �ය�ස ධ�ම�� 
ර�න�ංග, �. බ�ට� ප්රනා��, එ�. ෙහ�� බ�නායක, �ෙයාෙපා�� ෙ��� 
ද ��වා ෙසෙන�ර�න යන මහ�ව��ය.

ෙමම භාරෙ� එ� අර�ණ� �ෙ� සංඝාරාමෙ� ෙ�වා�ක �ය� �� 
���� වහ�ෙ�ලාට�, සාමෙ�ර ����ට� �ෙ�ෂ �කායක ෙ��ව� 
මත ��� වරප්රසාදය� ෙහා ��කම� ෙනාලැ�ම�. එ� අදහස ෙම� 
පැ�ෙණන �ය�ම ���� වහ�ෙ�ලාට සම අ��වා�ක� හා පහ�ක� 
��වන බව�. එය ��� වහ�ෙ�ෙ� සමානා�මතාව ��බඳ �යමය �� 
ගැ��ම�.

ෙ�රාෙද�ය සංඝාරාමෙ� ෙ�වා�ක �මට �� ���� වහ�ෙ�ලාට 
��ය �� එකම හා ප්රධානතම ���කම �ෙ� එ� ��කම ධ�මධර හා 
�නයධර �ම පමණ�. එය ශාස�ක අ�ථෙය� ෙම�ම සමා�ය හා 
අ�ාප�ක අ�ථෙය�ද ���� වහ�ෙ�ෙ� අ�වෘ��යම ඉල�ක කර 
ගැ�ම�.

�.ආ�.�ජයව�ධනෙයා එ� ඒ අ�� ෙකාපමණ �රට ක�පනා කර 
ඇ��� �තා බල� ව�. එ�මාෙ� න�� ෙ�රාද�ය ��ව��ලෙ� 
ෙගාඩනැ�� ‘�ජයව�ධන ශාලාව’ අනාගත ��ව��ල ��ය�ෙ� 
අධයාපනය ෙව�ෙව� �රා� කාලය� පව�� ඇත. � ලාං�කය�ෙ� 
උස� අ�ාපනය ෙව�ෙව� එ�මා �ළ පැවැ� උ�ර හැ�ම එද�, අද�, 
ම�වට� කෘත�ණෙ�� ජනතාව ��ප� කර� ෙනාඅ�මානය.

13 වන ��ෙව�......
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ව�ම� රජෙ� අ� ක රණ අමා � ව රයා ඔබ. 
ඔබට සමාජ මා� ඔ�ෙ� බර ප තළ �ෙ� චන 
එ�ල ෙවනවා. එ�ල වන එ� ෙචාද නා ව� තම�, 
ව�ම� ජන ප � ව ර යාෙ� ගම නට බාධා කර න වාය 
�යන කාර ණය. ෙ� ගැන ඔෙ� අද හස ෙමාක� 
ද? 

ෙපෟ�ග �ක �ායපත්ර මත �යා �මක වන 
සමාජ ක�ඩා ය ම� ��� කෘ�මව ඇ� කළ 
ෙදය� සමාජ මා� �ළ සංස ර ණය ෙවන වාය 
�යන කාර ණය පැහැ � �ව ෙ��න �ෙය නවා. 
අ� රට �රාම ��� ජන තා ව� එ�ක කතා කරන 
ෙකාට ෙ� ප්රචා රණ සං�කෘ �ය ෙමාක� ද �යන 
කාර ණය ෙහාඳ ටම අව ෙබාධ කර ග�න �� ව�.  
අ� ��ධ �ෙ�ත්ර වල ��ග ල ය� �ණ ගැ ෙහ නවා. 
�� ඥ ව �� හ� ෙවලා කළ �� ප්ර� සං �ක-
රණ ෙමානව ද �යලා කතා කර නවා. එත ෙකාට 
ෙ�නවා ජන තා වෙ� ප්ර� චා රය හා�ප ��ම 
ෙවන� �යලා. ෙමතැ න� මා ඉල�ක කර ග �න-
වාට වඩා ජා� වා දය ආ� ධය� කර ෙගන ආ��ව 
ඉල�ක කර ෙගන ෙ� ප්රචා රණ ෙගන යනවා. ෙ� 
ෙවලාෙ� රෙ� ජන තාව අත රට ෙලෙහ � ෙය� 
ෙග� ය�න �� ව� මත වා දය මාව ඉල�ක කර-
ෙගන අර ෙගන ය�න �� ව� �යලා ඔ�� �තන 
�සා ෙ� ප්රචා රණ ක්රම ෙ� දය �යා �මක කරලා 
�ෙය නවා.  මම කා� උසා� 100� ඇ� කර න-
වාය  ��වා �යලා ය� ෙ�ශ පා ලන ප�ෂ ය කට 
ස�බ�ධ ��ග ල ෙය� ��වා. ඔ� අ�අ ඩං � වට 
අර ෙගන මෙග �� ප්රකාශ සට හ� කර ග�තා. ෙ� 
වෙ� ස���ණ �ෙ�ෂස හ ගත, අස� ප්රචාර ප�-
� වන ��ග ලෙයා ෙ� රෙ� ඉ�නවා.  

�� �� ල යට �ට ෙලස ��� බඳවා 
ගැ�� කළා �යන එක, �ට� අ� ක රණ 
ඇමැ� ර�� හ�� ම�� ව ර යාට එ�ල 
�ණ ෙචාද නා ව�.  ඔබට එ�ල වන ෙචාද-
නාව, ��ය හ� ර� අය ඒඑ��ව�� 
ෙලස බඳවා ගත �� යැ� ප්රකාශ ��ම. ඒ 
ගැන ඔෙ� මතය ෙමාක� ද?

ෙ� කාර ණ ය� ස�� �ණ ෙය� ෙබා� 
කතා ව�. අ� ෙ� ගැන සාක�ඡා කළා. 
ඒ ගැන ද�ෙ� සාක �ඡා වට ස�බ�ධ 
�ණ අය �ත ර�. එතැ න� අ� අද හ-

ස� ග�තා �� ඥ ව� ෙකාෙහාම ද ෙපා� � යට 
ස�බ�ධ කර ග�ෙ� �යලා. ෙ��ඨ �ෙයා� 
ෙපා� �ප � ව ර ෙය� සහ තව� �ෙයා� ෙපා�-
�ප � ව ර ෙය� සාක �ඡා වට සහ භා� �ණා. එතැන 
ජනා � ප� ��ඥ �. ආ�. ද ��වා මහ �ත ය� 
��යා. ප්රජා ෙපා� � ය� ��මා ණය කර න ෙකාට 
�� ඥ ව �� බඳවා ගැ�ෙ� � වඩා ෙහාඳ ෙ�ව-
ය� කළ හැ�� �යන �ග ම න යට අ� ආවා. 
එතැ න� අ� ෙවන� ෙ�ව� කතා කරල නැහැ. ෙ� 
සාක �ඡාව �කෘ� කරලා ෙබා� ප්රචාර ෙගන ය-
නවා. 

අ� ක රණ ප�ධ �ය න� ක ර ණය කර නවා 
�යලා පැවැ� රජය සම ෙ�� �යලා ��ණා. ඔබ 
රජය යටෙ� ෙහා ඒ කා�ය ය� ෙකෙර නවා ද?

ස���ණ අ� ක රණ ප�ධ � යම යාව� කා�න 
��ම සඳහා �� කා�න වැඩ � � ෙව ළ� අර-
ෙගන �ෙය නවා. ඒ කා�ය එක �ය �� ෙදක �� 
කර�න �� ව� ෙදය� ෙනෙව�. අ� ක රණ 
�ෙ�ත්රෙ�  ගැට� �ශාල ප්රමා ණ ය� �ෙය නවා. 
ප� �ය ස�ෙ� මම ��ස ම හ රා මය, හ�බ-
�ෙතාට, තංග�ල යන ප්රෙ� ශ ව ලට �යා. ඒවාෙ� 
�ෙය�ෙ� ෙපා� අ� ක ර ණ ය�. අප රාධ න� ව ල-
ට�, ��� න� ව ල ට� �ෙය�න එක අ� ක ර ණ-
ය�. න� හය දහ ස� �තර එක න� කා ර ව ර ය �ට 
අහ �නට �ෙය නවා. ඒක කර�න අමා ��. ��� 
රට වල න� �� ය න ය කට න� කා ර ව� 150ක ෙහා 
200ක ප්රමා ණ ය� ඉ�නවා. මැෙ� � යාව, තා� ල-
�තය වෙ� රට ව ල� 65ක වැ� ප්රමා ණ ය� න�-
කා ර ව �� ඉ�නවා. අෙ� රෙ� ඉ�ෙන 15�. ෙ� 

ප්ර�න යට අ� �ස � ම� ෙද�න ඕනෑ. ඊළඟ 
කාර ණය තම� ය�පැ න �ය �� �ෙය නවා. පහ-
� ෙව� �ස �ය හැ� න� පවා ක�ගත ෙවනවා. ඒ 
�සා එම �� සංෙශා ධ නය කර�න ක�� �න� 
ප� කරලා �ෙය නවා. අෙන� කාර ණය �� හට 
අ� ක රණ ප�ධ � යට තා�ෂ ණය ෙයා� ග�ෙ� 
ෙකාෙහාම ද �යලා අ� සලකා බල �� ඉ�නවා. 

� ලංකාෙ� �නට �ෙබන අ� ක රණ සං��ණ 
ප්රමා ණෙ� අ� ව� �ෙබන බව වා�තා ෙවනවා. 
ඒ වෙ�ම තම� �� � � ව ��ෙ� අ�ව �ර ව�න 
මෑත ක� නව ප��� ලබා ��නා. ඉ�� වසර 
�� පය ඔබ අමා �ාං ශෙ�  සැල �� සක� කරලා 
�ෙය�ෙ� ෙකාෙහාම ද?

� ලංකාෙ� අ� ක රණ ප්රමා ණය වැ� කරලා 
�� � � ව ��ෙ� ප්රමා ණය වැ� කර�න උ�සා-
හ ය� ග�නවා. අෙ� බලා ෙපා ෙරා ��ව ව�ෙ� 
ඊළඟ වසර �න හතර ඇ� ළත අවම වශ-
ෙය� උසා� කාමර 100� �ව �න �රා �ථා�ත 
කර �න�. න� කා ර ව� ෙද� ණ ය� කර �න� 
අද හ ස� �ෙය නවා. එෙහම �ෙණා� �ස ඳන 
න� ප්රමා ණය වැ� කරලා කා�ය �ෂ ම තා වය වැ� 
කර ග�න �� ව� �යලා මම �ත නවා. ���ෙ� 
�යස �යලා අ�කර හයක ෙවනම අ� ක රණ 
සං� �ණ ය� ඉ� ක ර නවා. ෙ� �ය�ල වසර �න� 
වෙ� කාල ය ක� අව ස� කර�න අ� බලා ෙපා-
ෙරා�� ෙවනවා.  

���� �� යට අ�ව ���� ප්රජාෙ� ��ක 
අ� � වා � ක� කඩ �� �ශාල ප්රමා ණ ය� �� 
ෙවනවා යැ� වා�තා ෙවනවා. ���ය, සාධා-

ර ණ �වය ඔ��ට ලැෙබ�ෙ� නැහැ �ය ල� 
සඳ හ�. ෙමම �� සංෙශා ධ න යට ල� 

කර නවා න� අ� �� යට 
ල� �ව�ට ���ය ඉ� 

කර�න �� ව� ද?
ඔබ කතා කර�ෙ� ���� 

��ෙ� �වාහ, ��ක සාද ��ය �ය 
���. ඒ පනෙ� සංෙශා ධන �� �ය 

���. ඒ පනත සංෙශා ධ නය සඳහා මම 
ෙනාවැ �බ� මාසෙ� කැ� න� ප� කා ව� 

ඉ� � ප� කරලා �ෙය නවා. ඒක කැ� න� උප 
ක� �ෙ� අ� �ෂ ණ යට ල� ෙවලා �ෙය නවා. 
ෙමතැ න� ��� �රණ රා� ය� අපට ග�නට 
�� ෙවනවා. කැ� න� ම�ඩ ලෙ� උප ෙද� මත 
ෙ�වා ෙවන� කර�න �� ව�. මම ��වාස 
කර නවා ෙ� ��ය ෙවන� �ය ��� �යලා. ඒ 
පනත ෙවන� ෙවන වා� එ�කම ෙවන� ��, 
උ� හ ර ණ ය� ෙලස උඩ රට ��ය, ෙ�ස ව ලා ෙම� 

�� ය� ෙවන� �ය ��� �යලා මත ය �� 
�ෙය නවා. ඊට 

ෙ��ව එක 
රට�, එක 
�� ය� �යන 
සංක �ප-
ය�. ���� 
��ය 

අෙහා� � 
පම �� ෙ� 

ෙ�ව� ෙව�ෙන 
නැහැ. ඊට සාෙ�-

�ෂව අෙන� ��� 
සංෙශා ධ නය ෙව�නට 

ඕනෑ. න��, හැම 
�� යට ම අත �ය�න 
අව� නැහැ. ඒ ��ය 
යටෙ� ඉ�න ජන තා වට 

ඒක ප්ර�න ය� 
නැ� න� 

��ය ෙවන� ��ෙ� අව � තා ව ය� නැහැ. 
අෙ� කැ� න� අ� ක� �ෙ� �.ඇ� ���, උදය 
ග�ම ��ල, �ෙ�� �ණ ව �ධන, �ම� �� පාල ද 
��වා යන මහ �ව� ඉ�නවා. ඒ අය ෙ� සංෙශා-
ධ නය ගැන සලකා බලලා කැ� න� ම�ඩ ල යට 
ෙයා� කර�. 

ඔය �යන කාර ණය �සා ���� වහ-
�ෙ�ලා ඔබව ෙ�ෂ ද �ශ න යට ල� කළා. ඒ ගැන 
�ය�ෙ� ෙමානව ද?

ෙ� ස�බ �ධ ෙය� �� අ� ර �ෙ� රතන 
�වා� �ද්ර ය� වහ�ෙ� පා�� ෙ� �� ෙ�� 
ප්රකා ශ ය� කළා. එතැ න� උ�ව හ�ෙ� �ය නවා 
12.1 වග �� යට අ�ව � ලංකාෙ� �ය �ෙලා-
ටම ��ය එක හා සමා නව �යා �මක ෙව�නට 
ඕනෑය �යලා. ඊට ප�ෙ� උ�ව හ�ෙ� මෙග� 
අහ නවා ඊට පට හැ� �� �ෙය නවා �යලා ඔබ 
�� ග �නවා ද �යලා. මම ��වා, ය� ��ග ල-
��ට, ය� ප්රෙ� ශ ව ලට, ය� සමාජ ක�ඩා ය ම කට 
බල පාන  සම හර �� �ෙය නවා �යලා. ඒවා 
තම� මම ලැ� �� ගත කෙ� �යලා. උ� හ ර ණ-
ය� �� හට ෙබෟ�ධ �හාර හා ෙ�ව ල ග� පනත 
ග�න �� ව�. ඒ පනත �හාර හා ෙ�වා ල ව ලට 
අ�ළ ෙ�ප ළ ව ලට �ත ර� අ� ළ�. ඒක ෙවන� 
කර�න �යලා ක� � හ� ඉ�ල නව ද? නැහැ. ඒ 
පනත අ� ආර�ෂා කර �නට ඕනෑ. ඒ �සා තම� 
එ�� එක පන� අ� �ෂ ණය කරලා ෙවන� 
කර �නට ඕනෑ �යලා මම ��ෙ�. උ�ව හ�ෙ� 
�යන �� හට 16 වැ� වග ��ය ඉව� කෙළා� 
ෙ� �ය� �� අෙහා � ෙවලා යනවා. එෙහම 
�ෙණා� ෙ� සමා ජය ඇ�ෙ� නැ� ප්ර�න ඇ� 
ෙවනවා. ඒක �සා තම� මම �ය�ෙ� ෙ�වා 
සාක�ඡා කරලා කර �නට ඕනෑය �යලා. 16 වැ� 

වග ��ය අෙහා� කර �නට බැහැ �යලා මම 
��වා ෙ� වැ�� �� හට ප්රචා රය කර නවා. සම හර 
ආග �ක �ථාන ව ලට අය� ෙ�පළ පාල නය වන 
පන� �ෙය නවා. ��� �ව � �ෙග� ව�� පනත 
�යලා එක� �ෙය නවා. ඒක� ඉව� කර�න 
අව� නැහැ. න��, ��යට, ද� වට, �වාහ වය-
සට බල පාන සම හර පන� �ෙය නවා. ඒවා ෙය� 
සමා ජෙ� අෙන� ක�ඩා ය �ව ල ට� බල පෑ ම� 
එ�ල ෙවලා �ෙය නවා. ඒවා ෙවන� කළාට 
කම� නැහැ �ය ල� මම �ය�ෙ�. �ව �ථාෙ� 
16 වැ� වග ��ය ඉව� කර�න බැහැ. එෙහම 
�ෙණා� ඒ හා බැ�� ෙබාෙහා ෙ�ව� අෙහා� 
ෙවලා ය�න �� ව�. ෙ� කාර ණය ෙ��� 
ෙනාෙගන මට මඩ ග හලා වැඩ� නැහැ. 

ප� �ය කාලෙ� අ� ��කා �සානා න�� 
��ය ශ�යා ��ය යටෙ� මරා ��ණා. � 
ලාං�ක �� ය� �ෙද �ගත ෙවලා මරණ ද�ඩ-
න යට �යම �ණාට ප�ෙ� ඇය ෙ�රා ග�න, 
රා� තා�� කව ෙහා �� මය වශ ෙය� මැ� හ� 
ෙව�න බැ� ඇ�?

ඒ රට වල �යා �මක ව�ෙ� ඒ රට වල �ෙයන 
��. න�� අෙ� රෙ� එවැ� �� නැහැ. 
ෙපා�ෙ� �ෙය�ෙ� එකම �� ය�. අප රාධ, 
වා�ජ වැ� ෙ�ව� හැෙමා ටම සමා න�. ඒ 
කාලෙ� �� �ණ ෙ� ���ය ඉතා ම� අසා ධා ර-
ණ�.  

එවැ� ��� ය ක� � ලාං� ක ය� ෙව� ෙව� 
රා� තා��ක ෙලස මැ� හ� ෙව�න බැ� ද?

ඒ කාෙ� රා� තා�� ක ය� ෙ� ��� යට 
මැ� හ� �ණා. ඒ� ඒක සා�ථක �ෙ� නැහැ. 
ඊට ෙ��ව ඒ රෙ� අ� ක ර ණ ව �� ���ව ඒ 
වන �ට� �ල� ��ෙ�. තවම මරණ ද� වම 
�යා �මක ෙවන රට ව� �ෙය නවා. ඒ රෙ� ��ය 
�යා �මක කළාට ප�ෙ�,  රා� තා��ක මැ�-

හ� �ම� සා�ථක ෙවනවා �ය �න� බැහැ. ඒ 
කාෙ� �� � ���ය ස�බ �ධ ෙය� මම ෙපෟ�ග-
� කව ම මැ� හ �� ම� කරලා නැහැ. 

මද්රසා පාස� හරහා ෙ� රෙ� ��� �ව � �ට� 
ෂ�යා ��ය උග �ව නවා යැ� සඳ හ� �ණා. ඊට 
ප්රධාන ෙ��ව ප� �ය රජය සමෙ� �� � �ෙ�ෂ 
�� �� ග�න �� ව�. ෙ� රෙ� නැවත වර� 
ජා� වා දය, ව�ග වා දය ඔ� � ව�න ෙ��ව ��ෙ� 
අ� පා � ව� ද? පාලක ප�ෂ වල වර ද� ද?

මම �ත නවා ය� ය� �� වල ය� ය� සංෙශා-
ධ නය ෙව�නට ඕනෑ. ප� �ය කාලෙ� �� � 
පා�� ප්රහා රය න� වළ �වා ග �නට ��ණා 
�යන මතෙ� මම ඉ�නවා. එ� ලැ�ණ ෙතාර-
�� මත කට �� කළා න� ඒක කර �නට ��ණා. 
ජන ප� ෙකා� ස� සභා වා�තා ව� එ� යට එ�. 
ඒෙක ෙමානව ද �ෙය�ෙ� �යලා අ� තවම 
ද�ෙන නැහැ.  සහ රා� ඇ�� ත්ර�ත වා� සහ චර 
ක�ඩා යම �� බඳ ��� �ග ටම ෙතාර �� ලැ� 
��ණා. ���� ජන තා ව� ඒ ෙතාර ��  �ලා 
��ණා. අෙන� පැ�ෙත �� ෙතාර �� �ලා 
��ණා. ඊට ප�ෙස අ�ත�ජා�ක ��� ෙතාර �-
�� ලැ�ලා ��ණා. ඒ �ය�ල ලැ� ල� වළ-
�වා ග�න බැ� �ෙ� එ� �ට� පාල ක ය�ෙ� 
සහ ඒ ඒ �ෙ�ත්ර වල �ට� අයෙ� ෙනාසැ ල ��ල 
�ය ල� මෙ� ෙපෟ�ග �ක මතය ව�ෙ�. 

මම �ත නවා ඔබ ද��න ඇ� ��රා �න �ව� 
��ය. ඇයට ෙ� රෙ� ජා�, ආග� ෙ�ද ය �� 
ෙතාරව ජන තාව �බ ප ත �ෙන �ණා. ඇය �� ප-
�ෙස� ��ෙ� ෙ� රෙ� ජන තාව. ෙ� ෙවනස ඔබ 
ද��ෙන ෙකාෙහාම ද? 

� ලංකාෙ� ���� ජා�ය ෙව� ෙව� ඉ�-
� ප� �ණ ෙහාඳ ස�නාම තානා ප � ව �-
ය� �� හ ට� මම ඇය ද��ෙ�. ඒෙක� 
ෙපෙන �නට �ෙය�ෙ� එ� ෙන කාෙ� 
සං�කෘ ��ට ග� කර ��, භාෂාව ඉෙගන 
ග� ��, ෙපා� පාස �වල අ�ා ප නය 
ලබ �� ඉ�ස ර හට ය�න �� ව� න� ෙ� 
ප්ර�නය ෙබාෙහා � රට සම නය කර�න ��-
ව� �යල�. 

අ� � ලාං� ක� �ය�ෙ� ඒ ෙ�ට ෙ�ද?
ෙබාෙහාම පැහැ � �ව ඒකට අ� � 

ලාං� ක� �යලා �ය නවා. ඒ �� ය ���� 
ද� ෙව� �යලා හැෙමාම �න ග�තා. 
ඒ ඇෙ� ඇ� ෙම�. ඒ� ෙ� රෙ� �ංහල 
ජන තා ව ට ව�, ද�ළ ජන තා ව ට ව� ඒ ද�වා 
ස�බ �ධ ෙය� ප්ර�න ය� ම� �ෙ� නැහැ. 
ඇයෙ� අන � තා ව �� ග�� එකම ඇය � 
ලාං�ක ද� ෙව� �� හට �� ෙගන �ෙය-
න වාය �යලා පැහැ � ��. මම �ත නවා 
���� සමා ජ යට ෙ� ���ය ෙහාඳ පාඩ ම�. 
ෙග� �ය දශක ෙදකක කාල ය� �රා මම 
ෙ� ස�බ �ධ ෙය� ක�� ඉ� � ප� කරලා 
�ෙය නවා. ප� �ය කාලෙ� සං�කෘ � ක මය 
වශ ෙය� අප ග ම න ය� �ණාය �යලා පැහැ-
� ��. ��ධ ෙය� ප�ෙස� ��ධ ෙකාට� 

ජා� වා දය අ� �ස�න පට �ග�තා. ඒ �සාම 
�ය� ජා�� ෙව� ෙව�ව �ව� ෙව�න උ�සාහ 
කළා. අ� උ�සාහ ග�නට ඕනෑ ජන තාව එක� 
කර�න. 

�ද හ ෙස� ප�ෙ� 1972� ජන රජ �ව �ථාව 
ෙගනාවා, 1978 �වෘත ආ�� කය ඇ� ළ� �ව-
�ථාව ෙගනාවා. ෙ� කාල � මාව �ළ � ලාං�-
කෙයා ෙබ� ෙව� ෙවලා ව�ග වා �ව, ආග �වා �ව, 
ජා� වා �ව කට �� කළා �යලා මම �� ෙවා� ඔබ 
ෙදන උ�තෙ� ෙමාක� ද?

ආප �සට ��� බැ� ෙවා� ඔබ �යන කාර-
ණ යට එකඟ ෙනා� ඉ�න� බැහැ. තවම අපට � 
ලාං� කය� �� හට එකට ඉ�න බැ� ෙවලා �ෙය-
නවා. අ�ට එකට එක තැන කට � ලාං� කය� 
�� හට ය�න බැ� ෙවලා �ෙය නවා. ෙ� කාර ණ-
යට ��ධ ෙ�� බල පා�න �� ව�. �ව �ථා ෙව� 
ය� ය� ෙ�ව� ෙ� කාර ණ යට බල පාලා �ෙය�න 
�� ව�. 

ව�ම� රජ යට ෙ� රෙ� �ර වැ � ය� 2/3ක 
ජන ව ර ම� ��ෙ� නව �ව �ථා ව �� බලා ෙපා-
ෙරා �� ෙව�. ඒ කා�යය �� ෙව� ද?

ජන ප � ව රයා මට උප ෙද� �ලා �ෙය නවා නව 
�ව �ථා ව� ��මා ණය ��ම වැද ග�ය �යලා. 
ඒ අ�ව තම� ෙවනම ��ව� ම�ඩ ල ය� �� �-
වලා �ව �ථාව ස�බ �ධ ෙය� කට �� කර�න 
�යලා ඉ��� කරලා �ෙය�ෙ�. ජනා � ප� 
��ඥ ෙරාෙ�� ද ��වා මහතා සහ �� ෙකා�-
සෙ� සභා ප � ව ර යාෙ� නාය ක �ව ෙය� ��ව� 
ම��ල ෙ� කට �� කර ෙගන ඉ� � යට යනවා. 
එළ ෙඹන මා�� මාසෙ� පමණ ��ක ෙක� �පත 
ලැෙබ� �යලා මම ��වාස කර නවා. 

���ද අ� �ෙග දර 
ඡායා �ප - කැ�� �ය නෙ� 

ජා� වා දය ආ� ධය� කර ෙගන, ආ��ව 
ඉල�ක කර ෙගන ප්රචා රණ ෙගන යනවා

��යට, ද� වට, �වාහ වය සට
බල පාන සම හර පන� �ෙය නවා. 
ඒවා ෙවන� කළාට කම� නැහැ 

අප රාධ න� ව ල ට�, ��� න� ව ල ට� 
�ෙය�ෙ� එක අ� ක ර ණ ය�

ෙබෟ�ධ 
�හාර හා ෙ�ව ල ග� 

පනත �හාර හා ෙ�වා ල ව ල 
ෙ�ප ළ ව ලට �ත ර� අ� ළ�. 

ඒක ෙවන� කර�න �යලා ක� � හ�
ඉ�ල නව ද? නැහැ. ඒ පනත අ� 

ආර�ෂා කර �න ඕනෑ. ඒ �සා තම� 
එ�� එක පන� අ� �ෂ ණය කරලා ෙවන� 

කර �න ඕනෑ �යලා මම ��ෙ�. 
රතන හා���ව� �යන �� හට 

16 වැ� වග ��ය ඉව� කෙළා� ෙ� 
�ය� �� අෙහා �  ෙවලා යනවා. 
එෙහම �ෙණා� ෙ� සමා ජය 
ඇ�ෙ� නැ� ප්ර�න 

ඇ� ෙවනවා. 
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අ� ක රණ ඇමැ� අ� ස��

��� �ව ��ට බලපා ඇ� ��ය ෙවන� කළ ��ෙ� ඇ� ද යන කාර-
ණය �� බඳ මත වා ද ය� දශක ගණ නා වක �ට පැන නැ� �� ණ�, 
ඊට සාධ �ය ෙලස �� �� ෙනාලැ ��. ���� �වාහ, ��ක සාද 

��ය ෙම�ම ���ට බලපා ඇ� ��ය ස�බ �ධ ෙය� ���� සමා ජ-
ෙය� ම නැෙඟන හඬ �� යට බල පෑ� කර �ෙ�. එ� ��ය සංෙශා-
ධ න ෙ�� අෙන �� සමාජ ක�ඩා ය �ව ලට බල පා�ෙ� ෙකෙ� ද? � 
ලාං� ක ය� ෙලස �ය� ජා�� අෙන කාෙ� සං�කෘ ��ට ග� කර �� 
තම සං�කෘ �� �ක ෙගන ඉ� � යට ය�ෙ� ෙකෙ� ද ය�න� �ම ස �� 
ව�ම� රජෙ� අ� ක රණ අමා�, ජනා�ප� ��ඥ එ�.�.එ�. 
අ� ස�� මහතා සමඟ කළ සාක �ඡා ව� ෙ�. 
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�� �ව ��ට බලපා ඇ� ��ය ෙවන� කළ ��ෙ� ඇ� ද යන කාර-
ණය �� බඳ මත වා ද ය� දශක ගණ නා වක �ට පැන නැ� �� ණ�, 
ඊට සාධ �ය ෙලස �� �� ෙනාලැ ��. ���� �වාහ, ��ක සාද 

��ය ෙම�ම ���ට බලපා ඇ� ��ය ස�බ �ධ ෙය� ���� සමා ජ-
ෙය� ම නැෙඟන හඬ �� යට බල පෑ� කර �ෙ�. එ� ��ය සංෙශා-
ධ න ෙ�� අෙන �� සමාජ ක�ඩා ය �ව ලට බල පා�ෙ� ෙකෙ� ද? � 
ලාං� ක ය� ෙලස �ය� ජා�� අෙන කාෙ� සං�කෘ ��ට ග� කර �� 
තම සං�කෘ �� �ක ෙගන ඉ� � යට ය�ෙ� ෙකෙ� ද ය�න� �ම ස �� 

ක� කා ව �� ෙතාරව 
දහ සය ඉව� කෙළා� 
අ��ද �ස�

කතා ව�. අ� ෙ� ගැන සාක�ඡා කළා. 
ඒ ගැන ද�ෙ� සාක �ඡා වට ස�බ�ධ 
�ණ අය �ත ර�. එතැ න� අ� අද හ-

කර නවා න� අ� �� යට 
ල� �ව�ට ���ය ඉ� 

කර�න �� ව� ද?
ඔබ කතා කර�ෙ� ���� 

��ෙ� �වාහ, ��ක සාද ��ය �ය 
���. ඒ පනෙ� සංෙශා ධන �� �ය 

���. ඒ පනත සංෙශා ධ නය සඳහා මම 
ෙනාවැ �බ� මාසෙ� කැ� න� ප� කා ව� 

ඉ� � ප� කරලා �ෙය නවා. ඒක කැ� න� උප 
ක� �ෙ� අ� �ෂ ණ යට ල� ෙවලා �ෙය නවා. 
ෙමතැ න� ��� �රණ රා� ය� අපට ග�නට 
�� ෙවනවා. කැ� න� ම�ඩ ලෙ� උප ෙද� මත 
ෙ�වා ෙවන� කර�න �� ව�. මම ��වාස 
කර නවා ෙ� ��ය ෙවන� �ය ��� �යලා. ඒ 
පනත ෙවන� ෙවන වා� එ�කම ෙවන� ��, 
උ� හ ර ණ ය� ෙලස උඩ රට ��ය, ෙ�ස ව ලා ෙම� 

�� ය� ෙවන� �ය ��� �යලා මත ය �� 
�ෙය නවා. ඊට 

ෙ��ව එක 
රට�, එක 
�� ය� �යන 
සංක �ප-
ය�. ���� 
��ය 

අෙහා� � 
පම �� ෙ� 

ෙ�ව� ෙව�ෙන 
නැහැ. ඊට සාෙ�-

�ෂව අෙන� ��� 
සංෙශා ධ නය ෙව�නට 

ඕනෑ. න��, හැම 
�� යට ම අත �ය�න 
අව� නැහැ. ඒ ��ය 
යටෙ� ඉ�න ජන තා වට 

ඒක ප්ර�න ය� 
නැ� න� 

ඉල�ක කර ෙගන ප්රචා රණ ෙගන යනවා

බල පාන සම හර පන� �ෙය නවා. 

අප රාධ න� ව ල ට�, ��� න� ව ල ට� 

ෙ�ප ළ ව ලට �ත ර� අ� ළ�. 
ඒක ෙවන� කර�න �යලා ක� � හ�

ඉ�ල නව ද? නැහැ. ඒ පනත අ� 
ආර�ෂා කර �න ඕනෑ. ඒ �සා තම� 

එ�� එක පන� අ� �ෂ ණය කරලා ෙවන� 
කර �න ඕනෑ �යලා මම ��ෙ�. 
රතන හා���ව� �යන �� හට 

16 වැ� වග ��ය ඉව� කෙළා� ෙ� 
�ය� �� අෙහා �  ෙවලා යනවා. 
එෙහම �ෙණා� ෙ� සමා ජය 
ඇ�ෙ� නැ� ප්ර�න 

ඇ� ෙවනවා. 
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රක්ෂණ ශ්රියන්ත  
රට හදන 'ස�ෞභා ග්යසේ 

දැක්ම' යථා රථ යක කිරී ්මට 
කැප සෙමින් කට යුතු කරන 
සෙ�ත් අභ්ය න්්තර විය වුල් 
හද මින් ආණ්ඩු ෙට එසරහි 
�තුරු බෙ සේ ග ෙ ෙට අෙශ්ය 
භූමිය නිර්මා ණය කිරී ්මට 
දායක සනාෙන සෙ�ත් 
ජාතික නිද හස් සපර මුසණ් 
පළාත් පාෙන ්මන්්රී 
කණ්්ා ය්ම ශ්රී ෙංකා සපාදු
ජන සපර මු සණන් ඉල්ො සිටියි.  

සපසරදා (17) ජාතික නිද හස් සපර මුසණ් 
පිට සකෝටසට පිහිටි ප්රධාන කාරයා ෙ සේදී 
පැෙැති විසේෂ ්මාධ්ය හමු ෙ කට එකසෙ මින් 
ස්මාර ටුෙ නාග රික ්මන්්රී සුසරෂ් ඉන්දික 
්මහ්තා ස්මසස් ඉල්ො සිටි සේය.  

එහිදී ෙැඩි දු ර ටත් අද හස් දැකවූ සුසරෂ් 
ඉන්දික ්මහ්තා ස්මසස්ද �ඳ හන් කසේය.  

"අප ස්ම්ම ්මාධ්ය හමුෙ පෙ ත්ෙන්සන් 
131ක ෙන ජාතික නිද හස් සපර මුසණ් 
පළාත් පාෙන ්මන්්රී කණ්්ා ය්ම නිසයෝ ජ
නය කරන සකාළඹ දිස්්රික පළාත් පාෙන 
්මන්්රී ෙරු සෙ�යි. 69 ෙකෂ යක ජන ෙ
රසේ අසේ කෂා ෙන් ඉටු කර මින් �හ 2/3 ක 
පාරලි සේන්තු ජන ෙ රසේ බෙය ද �්ම ගින් 
ආණ්ඩු ෙට ඉදි රි යට යා්ම �ඳහා බිේ ්මටට
මින් විශාෙ �හ සයෝ ග යක සදන්සන් පළාත් 
පාෙන ්මන්්රී ෙ රු නුයි. අපිට ්ත්මයි බිසේ 
ජීෙත් ෙන අඩු ආදා ය ේො භීන්සගේ සිට ඉහළ 
්මධ්ය්ම පාන්ති කයා දකො සියලු ජන සකා
ටස් �්මග �ක්රී යෙ ගනු සදනු කිරී ්මට සිදුෙ 
ඇත්සත්. 69 ෙකෂ යක ජන ෙ ර ්මක ෙැබුසණ් 
සගෝඨා භය රාජ පකෂ ්මැති ඳුන් ඉදි රි පත් කළ 
'රට හදන ස�ෞභා ග්යසේ දැක්ම' යථා රථ යක 
කරන්න කිය ෙයි. ඒ කට යුත්්ත නිසි සෙ� සිදු 
සෙන ොද, කියා ජන ්තාෙ �මී පෙ වි්ම �න 
පිරි� අපයි.  

නමුත් ෙැබුණු ජන ෙ රසේ අසේ කෂා
ෙන් ඉටු කරන්න බාධා ඇති කරන, යේ 
සිදු වීේ සෙමින් තිසබ නො. අසේ සේශ
පා ෙන �න්ධා නය තුළ අ� ්ම ගිය ඇති 
කරන්න, ජන්තා අසේ කෂා ෙන් ඉටු කිරී ්මට 
බාධා කරන්න ශ්රී ෙංකා සපාදු ජන සපර
මුසණ් ඇ්තැේ නාය ක යන් සූදා නේ බෙ 
සපසන නො. ඊට සහාඳ්ම නිද සුන ්ත්මයි, 
අප පකෂසේ නායක කර්මාන්්ත අ්මාත්ය 
වි්මල් වීර ෙංශ ්මැති තු්මා සපබ ර ොරි 07 
ෙැනිදා පුෙ ත්පත් �ේමුඛ �ාක ච්ා ෙක දී 
කළ ප්රකා ශ යක ෙැරදි විදි හට අරථ ගන්ෙ
මින් අන ෙශ්ය ගැටු ්මක ඇති කිරී ්මට කට යුතු 
කිරී්ම. ඇත්ස්තන්්ම වි්මල් වීර ෙංශ ්මැති තු්මා 

පැෙ සුසේ රාජ්ය නාය කයා සෙ� සගෝඨා භය 
රාජ පකෂ ්මැති තු ්මාට, එතු්මා ්මැති ෙ ර ණ යට 
ඉදි රි පත් වූ සේශ පා ෙන පකෂසේ, එනේ ශ්රී 
ෙංකා සපාදු ජන සපර මුසණ් ඉහළ ්තන තු රක 
ෙබා දුන්සනාත් ඔහු අංග � ේපූරණ රාජ්ය 
නාය ක යකු ෙන බෙයි. මීට ඉහ ්තදී සේ රසට 
රාජ්ය නාය ක ත්ෙ යට පත්වූ �ෑ්ම අය කු්ම 
ප්රධාන සේශ පා ෙන ප්රො හ යක, ප්රධාන භූමි
කා ෙක ඉටු කළා. එ්ම ඉ් ක් සගෝඨා භය 
රාජ පකෂ ්මැති ඳුන්ට දිය යුතු බෙත් එය 
69 ෙකෂසේ ජන ෙ රසේ අසේ කෂා ෙන් ඉටු 
කර ලී ්මට එතු ්මන්ට ේාත් ශකති යක ෙනු 
ඇති බෙත් සපන්ො සදමින් ්ත්මයි වීර ෙංශ 
්මැති තු්මා එ්ම අද හස් දකො තිබුසණ්. නමුත් 
ශ්රී ෙංකා සපාදු ජන සපර මුසණ් ඇ්තැේ 
නාය ක යන් ස්මය අරථ දැකවූසේ, ්මහින්ද 
රාජ පකෂ ්මැති දුන් සිය පකෂ නාය ක
ත්ෙ සයන් ඉෙත් කර සගෝඨා භය රාජ පකෂ 
ජනා ධි ප ති තු ්මන් පකෂ නාය ක ත්ෙ යට පත් 
කළ යුතු බෙ වි්මල් වීර ෙංශ ්මහ්තා පැෙසූ 
බෙ ටයි. ජානිසප පළාත් පාෙන ්මන්්රී 
කණ්්ා ය්ම විදි හට අපත් එක සහ ළා්ම පකෂ 
නාය ක ත්ෙසේ අද හ� පිළි ග න්නො. ස්ම්තැ
නදී සෙනත් පකෂ යක කට යු ත්්ත කට අ්ත 
දැමී ්මක සිදුෙ නැහැ. ආණ්ඩුසේ ඉදිරි ග්මන 
සෙනු සෙන්, ජන්තා අසේ කෂා ෙන් කඩි න මින් 
ඉටු කර ලී්ම සෙනු සෙන් එතු ්මන්ට අද හස් 
දැකවීසේ තිසබන අයි ති යට කිසි ෙ කුට අභි
සයෝග කිරී ්මට බැහැ.  

සගෝඨා භය රාජ පකෂ ජනා ධි ප ති තු ්මන්ට 
්ත්මන් ්මැති ෙ ර ණ යට ඉදි රි පත් වූ පකෂසේ 
ඉහළ ්තන තු රක ෙැබිය යුතු බෙ, වි්මල් 
වීර ෙංශ ්මැති තු්මා ප්ම ණක සනාසෙයි, 69 
ෙකෂසේ ජන ෙ ර්ම නිර්මා ණය කිරී ්මට 
දායක වූ ්මහා �ංඝ ර ත්නය, ජාතික බෙ සේග 
ඇතුළු සබාසහෝ අය ඉදි රි පත් කළ අද හ
�ක. එෙැනි අද හ �ක ඉදි රි පත් කිරීසේ ෙරද 
කු්මකද ? එයට 'භූමි ස්තල් ගෑවුණු ගැරඬි' 
ෙසගේ දඟ ෙන්න ඕසන ද ?  

සේ ආණ්ඩු ෙට එසර හිෙ සබාසහෝ සදස් 
විසදස් කු්ම න්්රණ ක්රියා ත්්මක සෙමින් 
තිසබ නො. එසස් තිබි යදී ආණ්ඩුෙ සබාසහෝ 

�ාධ නීය ක්රියා ්මාරග සගන තිසබ නො. යහ
පා ෙන ආණ්ඩුෙ ගහන්න හදපු එේසීසී ගිවි
සු්ම හකු ළන්න අසේ ආණ්ඩුෙ කට යුතු කර 
තිසබ නො. ඒ ෙසගේ්ම යහ පා ෙන ආණ්ඩුසේ 
්මංගෙ �්ම ර වීර ඇ්මැ ති ෙ රයා �්ම අනු ග්ර
හය දැක වූ රණ වි රු ෙන් දංසග ඩි යට යෙන 
ජිනීො සයෝජ නා ෙ ලින් ඉෙත් වී්මට අසේ 
ආණ්ඩුෙ කට යුතු කළා. ආණ්ඩුෙ හදන්න 
මුල් වූ ජාතික බෙ සේග ඇතුළු �්මාජ 
බෙ සේ ග ෙෙ ්ම්තය පිළි ග නි මින් සකාළඹ 
ෙරාසේ නැසග න හිර ජැටිය සිය යට 100ක්ම 
ෙරාය අධි කා රිය �තුෙ ්තබා සගන �ංෙ රධ
නය කිරී ්මට තීන්දු ගත්්තා. සේො සියල්ෙ 
සකාසරෝනා ෙ�ං ග ්ත යට �ාරථ කෙ මුහුණ 
සදමින්, අභි සයෝග ්මැද ගත්තු, 69 ෙකෂසේ 
ජන ෙ ර ්මට අනු කූෙ තීන්දුයි. එසස් තිබි යදී 
්ත්මයි සේ පිරිස් සේ අන ෙශ්ය �ංො ද යක 
කර ළි යට සගනාසේ.  

සේ ඇ්ත මුන්සගේ ක්රියා කො පය දැකපු, 
සේ ජන ෙ ර්ම නිර්මා ණය කරන්න දායක 
වූ ජන ්තාෙ අසපන් අහ නො 'සේ ආණ්ඩුෙ 
අප හ සු ්තා ෙට පත් කරන අදිසි බෙ සේ ග
යක ආණ්ඩුෙ ඇතු සළ්ම ඉන්න ොද?' කියා. 
ආණ්ඩුෙ ඇතුසේ විය වුල් හද පු ෝම කාටද 
ොසි? 69 ෙකෂසේ ජන ෙ ර ්මට එසරහි 
බෙ සේ ග ෙ ෙ ටයි. ඒ නි�ා අපි සපාදු ජන 
සපර මුසණ සේ පිරි � සගන් ඉ්තා ආද ර සයන් 
ඉල්ො සිටි නො, '69 ෙකෂසේ ජන ෙ රසේ 
අභි ො ෂය වූ ස�ෞභා ග්යසේ දැක්ම යථා රථ
යක කරන්න උප රි ්ම සයන් කැප සෙන්න' 
කියා. �තු රාට අෙශ්ය භූමිය හදන එක 
න්තර කරන්න කියන ඉල්ලී ්මත් අපි ඉදි රි පත් 
කර නො.  

ඉති හා �සේ පාො දීසේ ෙයි ස්තු ෙට කිසි
ෙ කුත් ඇතු ළත් විය යුතු නැහැ. විභී ෂණ, 
ඇහැ සල් සපාළ, පිළි ්ම ්ත ොෙ, සදාන් ජුෙන් 
ධර්ම පාෙ යන අයසගේ නා්මා ෙ ලි යට ්තමු
න්නා න්සස් ොසගේ නේ ඇතු ළත් කර ගන්න 
එපා. ඉති හා �සේ කුණු බ කකි යට ෙැසටන්න 
එපා.කියා ඉ්තා ආද ර සයන්, සගෞර ෙ සයන් ඒ 
ජන ෙ ර ්මට පිටුපා කට යුතු කරන පිරි � සගන් 
ඉල්ො සිටි නො. 

ස්වරණණා විජේ ජ�ෝන  
ස්මරට ප්රථ්ම නිසයෝජ්ය සපාලි ස්ප තිනි ධුර යට උ�ස් 

කරන ෙද බිේශානි ජාසිං හ ආ රචචි ්මහ ත්මි යසගේ 
ෙෘත්තීය අයි ති ො සි කේ �හ රැකි යාසේ සුර කෂි ්ත භා ෙය 
සෙනු සෙන් ්ත්ම �ං� දය පකෂ සේද ය කින් ස්තාරෙ 
සපනී සිටින බෙත්, ඇය සෙනු සෙන් �ාධා ර ණය 
ඉටු ෙන ස්තක �ටන් කරන බෙත් පාරලි සේ න්තුසේ 
කාන්්තා ්මන්්රී ෙ රි යන්සගේ �ං� දය පෙ �යි.   

සපාලිස් ළ්මා හා කාන්්තා කාරයාං ශසේ අධ්ය කෂ
ෙ රිය සෙ� කට යුතු කළ බිේශානි ජාසිං හ ආ රචචි 
්මහ ත්මි යසගේ පත්වී්ම අභි සයෝ ග යට ෙක කිරී්ම සහළා 
දකින බෙද එ්ම �ං� දසේ �භා ප තිනි ප්රාථ මික ස�ෞඛ්ය 
සස්ො, ෙ�ං ග්ත සරෝග හා සකාවිඩ් සරෝග පාෙන කට
යුතු රාජ්ය ඇ්ම ැතිනි වෙද්ය සුද රශනී ප්රනා න්දු පුල්සල් 
්මහ ත්මිය පැෙ සු ොය.  

රාජ්ය අ්මාත්ය, ශ්රී ෙංකා පාරලි සේන්තු කාන්්තා 
්මන්්රී ෙ රි යන්සගේ �ං� දසේ �භා ප තිනි සුද රශනී 
ප්රනා න්දු පුල්සල් ්මහ ත්මිය සේ බෙ �ඳ හන් කසේ 
පාරලි සේන්තු �ංකී රණ සේදී ඊසේ (18) පැෙැති ්මාධ්ය 
�ාක ච්ා ෙ කට �හ භාගී සෙමිනි.   

එහිදි ෙැඩි දු ර ටත් අද හස් දැකවූ �භා ප ති නිය �ඳ හන් 
කසේ නිසයෝජ්ය සපාලි ස්ප ති ෙ රි යසගේ පත්වී්ම පිළි බ ඳෙ 
්ත්ම �ං� දය ඉ්තා �තු ටට පත් වූ බෙයි. බහු ්ත ර යක 
පුරුෂ පාරේෙය නිසයෝ ජ නය කරන ශ්රී ෙංකා සපාලි සිය 
ෙැනි ආය ්ත න යක කාන්්තා ෙක උ�ස්්ම ්තන තු ර කට 
පත්වී්ම කාන්්තා පුරුෂ �්මා නා ත්්ම ්තා ෙ යට හවුල් වී්මක 

සෙ� �ෙ කන බෙද රාජ්ය ඇ්ම ති ෙ රිය �ඳ හන් කළාය.   
නමුත් ඇයට එසර හිෙ ඇති වී තිසබන ්තත්ත්ෙය 

පිළි බඳ ්ත්ම අප්ර �ා දය පෙ කරන අ්ත ර්ම ශ්රී ෙංකාසේ 
කාන්්තා ෙන් සපාලිස් සස්ෙ යට බඳො ගනු ෙබන්සන් 
නේ ඔවුන්ට සිය උ� ස්වීේ ක්ර්ම ෙත්ෙ ෙබා ගැනීසේ 
හිමි ක්ම තිබිය යුතු බෙ ්ත්ම විේො �ය බෙද ප්රනා න්දු
පුල්සල් ්මහ ත්මිය ස්මහිදී සපන්ො දුන්නාය.  

කාන්්තා ්මන්්රී ෙ රි යන්සගේ �ං� දසේ අර මුණ 
ෙන්සන් ව්යෙ ස්ථා දා ය කය තුළ �හ නීති �ේපා ද න
සේදී කාන්්තා ෙන්සගේ අයි ති ො සි කේ සෙනු සෙන් සපනී 
සිටී්ම බෙද රාජ්ය ඇ්ම තිනි සුද රශනි ප්රනා න්දු පුල්සල් 

්මහ ත්මිය �ඳ හන් කළාය. සේ නි�ා්ම රසට ක්රියා කාරී 
සේශ පා ෙ නය තුළ කාන්්තා දාය ක ත්ෙය ෙරධ නය 
කිරී්ම �ඳහා �ං� දය විසින් සියලු සේශ පා ෙන පකෂ 
දැනු ේෙත් සකාට ඒ �ඳහා සපළ ඹ වී ්මක ඇති කිරී ්මට 
කට යුතු කරන බෙද �භා ප ති ෙ රිය �ඳ හන් කළාය.   

ස්ම්ත රේ දියුණු සෙෝක යක කාන්්තා ෙක වී්ම සේතු
සෙන් කසෂ්්ර යක අති ක්ර ්ම ණය කිරීසේ අෙ ස්ථාෙ අහිමි 
කිරී ්මට උත්�හ දැරී්ම ඉ්තා අ�ා ධා රණ බෙ ස්මහිදී 
්මන්්රී ෙ රිසයෝ සපන්ො දුන්හ.  

ස්මහිදී අද හස් දැකවූ කාන්්තා ්මන්්රී ෙ රි යන්සගේ 
�ං� දසේ උප � භා ප ති නිය ෙන සරෝහිණි විසේ රත්න 

්මහ ත්මිය �ඳ හන් කසේ බිේශානි ජාසිං හ ආ රචචි ්මහ
ත්මිය ්ත්ම රාජ කාරි නිසි අයු රින් ඉටු කිරි්ම සෙනු සෙන් 
ඇයට හිමි උ� ස්වී්ම ෙබා ගැනී ්මට එසර හිෙ ස්මරට 
පුරුෂ �්මා ජය කට යුතු කිරී්ම පිළි කුල් �හ ග්ත බෙයි. 
කාන්්තා ෙන් හිං� න යට ෙක කිරී්ම රටක සෙ� ඉදි රි යට 
ග්මන් කිරී සේදී විශාෙ බාධා ෙක බෙත්, විසේ ෂ සය න්්ම
සස්ො ස්ථාන තුළ කාන්්තා ෙන් ශාරී රි කෙ සහෝ ්මාන සි
කෙ පී්ා ෙට ෙක කිරී්ම නැෙැ ත්වී ්මට කට යුතු කළ යුතු 
බෙද ්මන්්රී ෙ රිය �ඳ හන් කළාය.  

ෙංකාසේ ජාතික නාය ක ත්ෙ යන් �ඳහා කාන්්තා
ෙන් පත් වීසේ උදා හ රණ ඕනෑ ්ත රේ ඇති බෙත්, 
සොෙ ප්රථ්ම කාන්්තා අග්රා ්මා ත්ය ෙ රිය සෙ� සිරි ්මාසෙෝ 
බණ්්ා ර නා යක ්මහ ත්මිය පත් වී්ම, සොෙ ප්රථ්ම 
විධා යක ජනා ධි ප ති ෙ රිය සෙ� චන්්රිකා බණ්්ා ර නා
යක කු්මා ර තුංග ්මහ ත්මිය පත් වී්ම, අග්ර වි නි ේච ය කා
ර ෙ රිය සෙ� ශිරානි බණ්්ා ර නා යක ්මහ ත්මිය පත් 
වී්ම උදා හ රණ ෙශ සයන් දැකවිය හැකි බෙත් සපන්ො 
දුන් ්මන්්රී ෙ රිසයෝ නිසයෝජ්ය සපාලි ස්ප තිනි ධුර යක 
කාන්්තා ෙ කට දැරිය සනාහැකි බෙට ප්රකාශ කිරී්ම 
උචි්ත සනාෙන බෙ �ඳ හන් කළහ. 

ස්ම්ම ්මාධ්ය �ාක ච්ාෙ �ඳහා රාජ්ය අ්මාත්ය සුද
රශනී ප්රනා න්දු පුල්සල්, රාජ්ය අ්මාත්ය සී්තා අර සේ
සපාළ ්මහ ත්මිය, �්මගි ජන බෙ සේ ගසේ පාරලි සේන්තු 
්මන්්රිනි සරෝහිණි විසේ රත්න ්මහ ත්මිය �හ පාරලි
සේ න්තුසේ නිසයෝජ්ය ්මහ සල්කේ �හ කාරය ්මණ්්ෙ 
ප්රධානී කුෂාණි සරෝහ ණ දීර ්මහ ත්මිය ද �හ භාගි වූහ.    

ෙංචා, දූෂ ණ ෙ ෙට ්මැදි හත් වූ බෙට 
සචෝදනා ෙැබූ ්ත්මන්සගේ හි්ත ෙත් සේශ
පා ෙ න ඥ යන් නිද හස් කර ගැ නී්ම සිදු 
කරන අ්තසර, ්ත්මන්ට විරුේධ, ්ත්මන්ට 
අභි සයෝ ග යක විය හැකි සේශ පා ෙන 
නාය ක යන් හා බෙ සේග නිෂ්ක්රීය කිරීසේ 
ෙැ් පි ළි සෙ ළක ෙත්්මන් ආණ්ඩුෙ නිර්ත 
වී සිටින බෙ �්මඟි ජන බෙසේගසේ 
පාරලි සේන්තු ්මන්්රී චේපික රණ ෙක 
්මහ්තා පෙ �යි.  

ආණ්ඩුෙ තුළ සිටි මින් ආණ්ඩුසේ ෙැරදි 
විසේ ච නය කරන පිරිස් ද ද් යේ කිරී්ම 
ආණ්ඩුෙ විසින් අරඹා ඇති බෙද ්මන්්රී
ෙ රයා �ඳ හන් කසේය.   

පාරලි සේන්තු ්මන්්රී පාඨලි චේපික 
රණ ෙක ්මහ්තා සේ බෙ �ඳ හන් කසේ 
�්මඟි ජන බෙ සේ ගය ප්රධාන කාරයා ෙය 
�ංවි ධාන කර තිබූ ්මාධ්ය හමු ෙ කට ඊසේ 
(18)  එකසෙ මිනි. එහිදී ෙැඩි දුර ටත් අද
හස් පළ කළ චේපික රණ ෙක ්මහ්තා,  

සේශ පා ෙන පලි ගැ නීේ ස�වී්ම �ඳහා 
පත් කරපු සකාමි ෂන් �භා ොර්තාෙ 
පිළි බ ඳෙ දැන් සබාසහෝ සදසනක ක්තා 
කරන්න පටන් අර සගන තිසය නො. පසු
ගිය ජන ොරි 15 ෙන දා ජනා ධි ප ති තු්මා 
ස්මය කැබි නට ්මණ්් ෙ යට ඉදි රි පත් 
කළා. එතු්මා එහි්ම ප්රකා ශ යක කළා ස්මය 
පාරලි සේ න්තුසේ �භා ග්ත කර නො 
කියෙ. ඒ ෙසගේ්ම සේ සකාමි ෂන් �භා 
ොර්තාෙ ස්තාර තුරු දැන ගැ නීසේ පන්ත 
යටසත් ඉල්ලූ වීට දී ඇති පිළි තුර ්ත්මයි 
්තේම ස්මය නිෙ ෙශ සයන් නිකුත් කරෙ 
නෑ, ඒ නි�ා එෙැ න්නක දිය සනාහැ කියි 
කියො.  

ජන ොරි 15 ජනා ධි ප ති තු ්මාට භාර දීපු 
සේ ොර්තාෙ සෙනු සෙන් එහි නිරසේශ 
�ෙකා බෙෙ ක්රියා ත්්මක කරන්න ්තෙත් 
විසේෂ ජනා ධි පති සකාමි � ්මක ජන ොරි 
29 සෙනිදා ජනා ධි ප ති තු්මා පත් කළා. 
එහි විසේ ෂ සයන්්ම ව්යෙ ස්ථාසේ 81 ෙග
න්තිය යටසත් �ඳ හන් කරෙ තිසය නො 
රසට ආණ්ඩු ක්ර්ම ව්යෙ ස්ථාෙ සච්තා
න්වි ්තෙ උල්ෙං ඝ නය කිරී්ම, බෙය අයුතු 
සෙ� පාවිචචි කිරී්ම, නීතිය හා යුකතිය 
පසි ඳ ලීසේ ක්රියා ෙ ලි යට ්මැදි හ ත්වී්ම 
ෙැනි කාරණා පිළි බ ඳෙ කලින් �ඳ හන් 
කරපු සකාමි �සේ නිරසේශ හා නිග ්මන 
ස�ායා ගැ නීේ පිළි බ ඳෙ ස�ායා බො 
්මා� තුනක ඇතු ළ්ත නිරසේශ ඉදි රි පත් 
කරන්න කියෙ. ඒ කියන්සන් ජන ොරි 29 
පත් කරපු සකාමි �සේ ොර්තාෙ අසරේල් 
29 එන්න ඕන.  

නමුත් සේ ෙන තුරු මුල් සකාමි �සේ 
ොර්තාෙ නිෙ ෙශ සයන් නිකුත් කරෙ නෑ. 
අපි පාරලි සේ න්තු සේදි ඉල්ො සිටියා, 
ස්තාර තුරු දැන ගැ නීසේ පන්ත යටසත් 
ඉල්ො සිටියා, එ්ත් සේක දීෙ නෑ. ඒ 
නි�ා අපට �ැක යක තිසය නො සේ නිෙ 
සකාමි ෂන් ොර්තාෙ අසරේල් 29 ෙැනිදා 
සෙන කන්්ම නිකුත් සනාකර විසේෂ 
සකාමි �සේ නිරසේශ ටිකත් අර සගන 
එන්න ආණ්ඩුෙ කු්ම න්්ර ණය කර න ෙද 
කියෙ. දැනට නිෙ සනාෙන ොර්තා ෙක 
එළි දැ කවිො තිසය නො. ඒක ෙැර දියි 
කිය ෙ ෙත් ආණ්ඩුෙ සකාසහ ෙත් කියෙ 
නෑ. ඒ ෙසගේ්ම එ්ම ොර්තාසේ උප සල්ඛ
න යක හැටි යට, එසහ ්මත් නැත්නේ අ්ම
්තර ොර්තා ෙක සෙ� ්තෙත් ොර්තා ෙක 
නිකුත් සෙො තිසය නො. ඒකත් ්මාධ්ය
ෙෙ �ැරි � ර නො. එ්ම ොර්තා ෙත් නිෙ 
ොර්තාෙ සනසෙයි කියෙ ප්රකාශ කරෙ 
නෑ. ොර්තා ෙයි ඌණ පූරණය නමින් 
තිසයන ොර්තා ෙයි සදක්ම ්මාධ්ය ෙෙ 
�ැරි � ර නො. නමුත් ඒො නිෙ ොර්තා 
සනාසේ යැයි කිය ෙත් නෑ. ආණ්ඩුසේ 
සේ ෙෑය්ම සේ �ඳහා අපි අධි ක රණ 
ක්රියා ්මා රග යක ගැනී්ම ෙැළැ කවී්ම කියන 
එක ්ත්මයි අපට සේන්න තිසයන්සන්.  

අජසල කුරු ළු ්වංශ   
නිසයෝජ්ය සපාලි ස්පති ධුර ය

කට කාන්්තා ෙ කට පත්වී්ම �ඳහා 
වනතික බාධා ඇත්නේ 
ඒො ඉෙත් කිරී්ම පරලි
සේ න්තුසේ ෙග කී්ම බෙ 
එජාප ්මහ නු ෙර දිස්්රික 
නායිකා, හිටපු පළාත් 
�භා ්මන්්රී ශාන්තිනී 
සකෝන්ග හසගේ ්මහ ත්මිය 
පෙ �යි.  

්මහ නු ෙර එජාප 
කාරයා ෙ සේදී ඊසේ (18) 
පැෙැති ්මාධ්ය හමු ෙ
කදී ඇය සේ බෙ ප්රකාශ 
කළාය.  

ස්මරට ජන පති, අග
්මැති, අග්ර විනි ේච ය කාර 
ධුර �ඳහා ද කාන්්තා ෙන්ට පත් විය 
හැකි නේ නිසයෝජ්ය සපාලි ස්පති 
ධුර යක කට යුතු කිරී ්මට කාන්්තා ෙ
කට අයි ති යක නැත්සත් ඇයිද යන්න 
ප්රේන යක බෙද සකෝන්ග හසගේ ්මහ
ත්මිය පැෙ සු ොය.  

ශ්රී  ෙංකා සපාලිස් ඉති හා �සේ 
පළමු නිසයෝජ්ය සපාලි ස්ප ති ෙ රිය 
ෙශ සයන් ඉකුත් දා පත් වූ බිේශානි 
ජාසිංහ ්මහ ත්මි යසගේ එකී උ�ස් වී්ම 
අභිසයා්ග කර මින් සජ්යෂ්ඨ සපාලිස් 
අධි කා රි ෙ රුන් 32නකු විසින් මූලික 
අයි ති ො සි කේ සපත්� ්මක සගානු 
කිරීසේ සිදු වී්ම තුළින් ප�ක ෙන්සන් 
ස්මරට ්තා්මත් පුරු ෂා ධි ප ත්යය ක්රියා
ත්්මක ෙන බෙ යැයිද ස්මයට එසර හිෙ 
විසේ ෂ සයන් පාරලි සේ න්තුෙ නිසයෝ
ජ නය කරන කාන්්තා ්මන්්රී ෙ රුන් 
හඬ නැගිය යුතු යැයිද ඇය කීොය. 

බිේශානි ජාසිංහ ආරචචි ්මහ ත්මිය 

සපාලිස් සදපා රතු සේ න්තු ෙට 2007 
ෙ� සරදී ඇතුළු  වී සස්ො පළ පු රුේද 
�්මඟ අධ්යා පන සුදු සු කේ ද �පුරා 

තිසබන බෙත් ඇයට  
නිසයෝජ්ය සපාලි ස්පති 
ධුර යට පත්වී ්මට බාධා 
ඇත්නේ ඒො ඉෙ ත්කර 
දී්ම රසට උත්්ත රී ්තර  
පාරලි සේ න්තුසේ ෙග කී්ම 
බෙත් ්මන්ත්්රී ෙ රිය ප්රකාශ 
කළාය.  

ෙ�ර 154 ක පැරණි 
සපාලිස් සදපා රතු සේ
න්තුෙ තුළ ස්මස්තක 
කාන්්තා ෙක නිසයෝජ්ය 
සපාලි ස්පති ධුර යට පත්ෙ 
සනා්මැති බෙත් බිේශානි 
ජාසිංහ ආරචචි ්මහ ත්මිය 

එ්ම ධුර යට පත්වී්ම සපාලිස් සදපා
රතු සේ න්තු ෙට ස්මන්්ම රටට විශාෙ 
සගෞෙ ර යක බෙත් හිටපු ්මන්්රී ෙ රිය 
පැෙ සු ොය.  

පසු ගිය යහ පා ෙන ආණ්ඩුෙ 
බෙ යට පත්ෙ සකාමි ෂන් �භා පත් 
කළ බෙත් සේශා ප ෙන බෙ පෑ ේෙ
ලින් ස්තාරෙ උ�ස් වීේ, ්මාරු වීේ 
ආදිය එ්ම ඟින් ක්රියා ත්්මක වූ බෙත් 
කී සකෝන්ග හසගේ ්මහ ත්මිය ෙත්්මන් 
ආණ්ඩුෙ බෙ යට පත්ෙ ෙ� රක 
යන්නට ්මත්ස්තන් සකාමි ෂන් �භා 
අක්රීය කළ බෙද �ඳ හන් කළාය.  

ස්මරට ්මැති ෙ ර ණ ෙ ෙදී කාන්්තා
ෙන්සගේ ්න්දය ඉ්තා තීර ණා ත්්මක 
බෙත් ඔවුන්සගේ ්න්ද සයන් පාරලි
සේන්තු යන ්මහ ජන නිසයෝ ජ ්ත යන්ට 
කාන්්තා අයි ති ො සි කේ සෙනු සෙන් 
හඬ නැඟී්ම �ඳහා යුතු ක ්මක හා ෙග
කී ්මක තිසබන බෙත් ඇය පැෙ සු ොය.  

එම්.කිරති රත්න
යට ්වත්ත සමූහ  

පාරලි සේන්තු ්මන්්රී ෙ
රුන් �ඳහා විදින ඔස්්ෆරඩ් 
ඇස්ට්ා ස�සනකා සකාවි
ෂීල්ඩ් සකාවිඩ් ්මරදන 
එන්න්ත ෙබා ගැනී්ම 
්ත්මන් ප්රති කසෂ්ප කරන 
බෙත් එය බහු ්තර ජන
්තා ෙක ෙබා ගැනී ස්මන් 
අන තු රුෙ එය ගන්නා බෙ 
ආණ්ඩු පකෂසේ ්මා්තසල් 
දි�ා පාරලි සේන්තු ්මන්්රි 
සරෝහණ දි�ා නා යක 
්මහ්තා සපසරදා (17) පැෙ සීය.  

්මා්තසල් ඇේ.සී පාසර පිහිටි සිය 
නිෙ සස්දි ්මාධ්ය සේත අද හස් දකෙ මින් 
්මන්්රි ෙ රයා කියා සිටිසේ රජය විසින් 
�්මස්්ත රසට ජන ්තා ෙට ස්ම්ම එන්න්ත 
දී්මට කට යුතු කර ඇති බෙත් එය පිය

ෙ සරන් පිය ෙර සිදු කරන 
බෙත්ය. 

සෙනත් රට ෙල් හා 
�ැ� ඳී සේදී සකාසරානා 
්මරදන කට යුතු ක්ර්මා ණු
කූ ෙෙ ෙත්්මන් ආණ්ඩුෙ 
විසින් කරන බෙත් ස්ම්ම 
සියලු කට යු තු ෙ ෙට �හාය 
සදන අ්ත ර තුර එන්න්ත 
ෙබා ගැනී්ම ්මද කට පස�
කට දැමුසේ �ැ්ම වි ට්ම 
ජන ්තාෙ සෙනු සෙන් ෙැ් 
කරන සකසනක සෙ� 

බෙත් ්මන්්රී ෙ රයා කීසේය. ්මා්තසල් 
දිස්්රි කකසේ ප්රග ති ශිලි ජන ්තාෙ සේත 
ස�ෞඛ්ය උප සදස් අනුෙ ස්ම්ම එන්න්ත 
කඩි න මින් ගැනී ්ම ටත් ඒ �ඳහා අෙශ්ය 
පහ සු කේ �ැප යී ්මට නිර න්්ත ර සයත් 
කට යුතු කරන බෙත් ්මන්්රී ෙ රයා 
ෙැඩි දු ර ටත් �ඳ හන් කසේය.  

එච්.එල්. ද ජසණායිසණා - ලං�ණා පුර සමූහ
"ොරි ස�ෞභාග්යා ෙැ් � ට හන යටසත් 

ෙැේ පන්ද හ �ක පිළි � කර කරන බෙට 
ජන ධි ප ති තු්මා සගාවි ජන ්තා ෙට දුන් 
සපාසරා න්දු ෙක ඉටු කර මින් ඒ කට යුතු 
පසු ගි යදා ආරේභ කළා. එයට �්ම ගා මීෙ 
සපාසළා න්න රුෙ දිස්්රි කකසේ ෙැේ පිළි
� කර කිරීසේ කට යුත්්ත ්මසගේ ආ� න සයන් 
ආරේභ සනාකර සේ ආණ්ඩුෙ පිහි ටු වීසේ 
�ට නට ජෙ යක දුන් මින්සන් රිය ආ� නසේ 
හිඟු ර කසගා් පාළු ෙැෙ පිළි � කර කර මින් 
ආරේභ කිරී ්මට තීර ණය කළා." යැයි ඉ්ේ 
කළ ්ම නා ක රණ රාජ්ය හා ඉ්ේ සේසපාළ 
�ංෙ රධන කට යුතු රාජ්ය අ්මාත්ය සරාෂාන් 
රණ සිංහ ්මහ්තා හිඟු ර කසගා ් දී පැෙ සු සේය.  

රාජ්ය අ්මා ත්ය ෙ රයා එසස් පැෙ සුසේ 
ජනා ධි ප ති ෙ ර යාසගේ රට හදන ස�ෞභා ග්යසේ 
දැක්ම යටසත් ක්රියා ත්්මක ොරි ස�ෞභාග්යා 
ජාතික ෙැ් � ට හන ආරේභ කිරී ්මට �්ම ගා

මීෙ පැෙැත්වූ සපාසළා න්න රුෙ 
දිස්්රික �්මා ර ේභක උත්�
ෙසේ ප්රධාන ආරා ධි ්තයා සෙ� 
එකසෙ මිනි.  

එහිදී ෙැඩි දු ර ටත් අද හස් දැකවූ 
රාජ්ය ඇ්මැ ති ෙ රයා,

 ජනා ධි පති සගෝඨා භය 
රාජ පකෂ සගේ ස�ෞභා සග්යසේ 
දැකසේ එක ප්රධාන සපාසරා න්දු
ෙක ඉටු ක ර මින් ොරි ස�ෞභාග්යා 
ෙැ් � ට හසන් ජාතික ්මසහෝ ත්�
ෙය ආරේභ කර මින් දකුණු ආසි
යාසේ දිග්ම නෙය ඉදි ක රො උතුරු ්මැදට 
ජෙය දීසේ දැෙැන්්ත ස්මසහ ෙර පසු ගිය 
දා එතු ්මාසගේ ප්රධා න ත්ෙ සයන් කළා. එයට 
�්ම ගා මීෙ සපාසළා න්න රුෙ දිස්්රික �්මා ර
ේභක උත්� ෙය සෙ� මින්සන් රිය ආ� නසේ 
තිසබන සේ පාළු ෙැෙ ජො ශය �ංෙ රධ නය 
කිරීසේ ෙැ් ආරේභ කළා.  

ජනා ධි ප ති තු්මා සේ ෙැ් 
කට යුතු කරන්සන් ප්රාසයෝ ගික 
නාය ක සයක විදි හට. එතු්මා එදා 
පරා ක්ර්ම රජ තු ්මාසගේ හා දුටු
ගැ මුණු රජ තු ්මාසගේ �ංක ල්පය 
අනුෙ සේ රට කෘෂි ක ර්මා න්්ත
සයන් ස්ෙයං සපෝ ෂි්ත කරන්න, 
පරි � රය �්ම තු ලි්ත කරන්න, 
�්තා සිවු පාො ජෙය ස�ායා 
සගන ගේ ෙදින එක ෙෙ කෙන්න, 
රට තුළ තිසබන ජොශ පේධති 
ෙැඩි දි යුණු කිරී ්මට අත්ය ෙශ්ය 

බෙ තීර ණය කරො තිසබ නො. පැරණි රජ 
දෙ� ෙසගේ එල්ෙංගා පේධති නැේත �ංෙ
රධ නය කසළාත් අහ සින් ෙැසටන විශාෙ 
ජෙ ප්ර්මා ණය අපිට සේ ජොශ පේධති තුළ 
රඳො ගැනීසේ හැකි යා ෙක තිසබ නො. 
්මසගේ දිස්්රි කකසේ සේ කට යු තු ෙ ෙදී ෙන 
ජීවි හා ෙන �ංර කෂණ ආය ්ත න ෙ ලින් 

�හ සයෝ ග යක ෙැසබ නො. අසේ රසට ජොශ 
�ංෙ රධ නය කර ග ්ත සහාත් රට තුළ කෘෂි 
නිෂ්පා දන ෙැඩි කර ගන්න පුළු ෙන්. පසු ගිය 
ෙ� ර ෙෙ රටට ෙරෂාෙ හරි යට ෙැබු සණත් 
නෑ. යෙ කන්න අවු රුදු ගාණක කර ගන්න 
බැරි වුණා. නමුත් ස්ෙභා ධ ර්මසේ ආශි රො
දය අද රටට ෙැබිො තිසය නො. දැන් ්මහට 
ෙසගේ්ම යෙ ටත් ෙගා කරන්න ජෙය සහාඳින් 
තිසය නො. ඒ ෙසගේ්ම ්තෙ දු ර ටත් ජොශ 
ෙැඩි දියුණු කරො පුරන් කුඹුරු අස්ෙ ේද
නත් සගා් සභෝග ෙගා කර න්නත් ආණ්ඩුෙ 
බො සපා සරාත්තු සෙනො.  

සේ අෙ ස්ථා ෙට හිඟු ර කසගා් ප්රාසේ ශීය 
�භාසේ �භා පති ඩී. ආර. උ් ෙත්්ත, දිස්්රික 
සල්කේ ්බ්ලිේ. ඒ. ධර්ම සිරි, හිඟු ර කසගා් 
ප්රාසේ ශීය සල්කේ ආර. එේ. ඩී. පී. පුෂ්ප
කු ්මාරි, ොරී ඉංජි සන්රු අංජන අසබ් සිංහ 
ඇතුළු රාජ්ය නිෙ ධා රීන් �්මඟ ප්රසේ ශ ො සීන් 
විශාෙ පිරි �ක එකෙ සිටි යහ.    

ජන ෙති රටට දුන් පොපරාන්දු 
එකින් එක ඉටු කර නවා

රාජ්ය ඇමැති රරාෂාන් රණ සිංහ
මන්්රී රරෝහණ දිසා නා යක  

හිටපු පළාත් සභා මන්්රී 
ශාන්තිනී රකෝන්්ග හරේ

මා පකාවිඩ් එන්නත ගන්පන් 
බහු තර ජන තා ව කට 
එය දුන් ෙසු වයි  

DIG ධුර යක් දැරී මට 
කාන්තා වන්ට නීති මය
බාධා ඇත් නම් 
ඒවා ඉවත් කිරීම 
ෙර්ලි පම් න්තුපේ වග කී මයි

ජානිරප නා්ගරික මන්්රී සුරේෂ් ඉන්දික

ආණ්ඩු වට එපරහි බල පේ ග ව ලට 
අවශ්ය පිටිය හදන්න එෙ ා

ආණ්ඩුව 
දූෂණ ප�ෝදනා ලත් 
පේශ ො ල න ඥ යන් 

නිද හස් 
කර ගන්න
හද නවා

සජබ මන්්රී 
චම්පික රණ වක

පමරට ප්රථම නිපයෝජ්ය පොලි ස්ෙ ති නි යපේ 
වෘත්තීය අයි ති වා සි කම් පවනු පවන් 
ෙක්ෂ පේද ය කින් පතාරව පෙනී සිටි නවා

පාේලි රම් න්තුරේ කාන්්ා 
මන්්රී ව රි යන්රේ සිංස දය
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බැං� හා �ාපා ර ව �� 
�ද� ෙසාර ක� ��ම: 

උ�� 
ෙකා� යා � ව�

�ෙද න�ට 
එ�ස� 

ජන ප ද ෙය� 
ෙචාදනා

�ෙ� ��න කැටල� 
�� ගාය ක යාට 
සහාය ද�වන 
�ෙරා ධතා ප්රච�ඩ ෙව� 

ෙලාව �රා බැං� හා �ාපා-
ර ව �� ෙඩාල� �� යන 1.3කට 
වැ� �ද ල� ෙසාර ක� ��ම 
ස�බ �ධ ෙය� උ�� ෙකා� යා-
� ව� �ෙද ෙන �ට එ�ස� ජන-
ප දෙ� ෙචාදනා එ�ල � �ෙ�. 
අ�අ ඩං � වට ප� � ෙනාමැ� 
ෙ� �ෙද නාට �ද� �� �� ක රණ 
ෙචාදනා ද එ�ල � �ෙ�. එෙ�ම 
කැෙ� � යා�-අෙම � කා� �ර-
වැ � ය �ට ද �ද� �� �� ක ර ණය 
ස�බ �ධ ෙය� ෙචාදනා එ�ල 
� ඇත. එ�ස� රාජ ධා �ෙ� 
ෙසෟ� ෙ�වා ප� ග ණක ප�ධ� 
ජා�ක ප� මා ණ ෙය� අ�ය කළ 
2017 වැන ක� ස� බ� ප්රහා-
රය එ�ල කෙ� ද ෙ� අය යැ� 
ෙචාදනා එ�ල � �ෙ�. ෙචාදනා 
�ෙ� ද නය කර �� ජා�ක ආර-
�ෂාව �� බඳ සහ කාර �� ප� 
ෙජා� �ම�� පැව �ෙ� උ�� 
ෙකා� යාව “අප රාධ ��ෙ� ��-
ව� බවට ප�ව ඇ� බව�. එ� 
��� ක � ව� වන පා� �� 
�ෙයා� �ට වසර ෙදක කට ෙපර 
2014 � ෙසා� එ�ට �ෙ� �ම�� 
��ච�� හැ� ��ම ස�බ �ධ-
ෙය� ෙචාදනා ලැබ �� ෙ�ය. 
පා��, ෙජා� චැං �ෙයා� සහ 
�� ඉ� යන ෙදෙද නාට සාප රා� 
�ම �ත්රණ, වංචා ��ෙ� �ම-
�ත්ර ණය සහ බැං� වංචා ස�බ-
�ධ ෙය� ෙචාදනා එ�ල � �ෙ�.  

 උ�� ඉ�� යාෙ� එකම 
ප�ෙ� ද�� �� ය� 

ෙදෙද න �ෙ� මළ ��� 
ෙගා� ෙපා ළක

ෙ���� සමා ගම ඕ�ෙ� � යා�
ප� � ල ක ය�ට ප්රවෘ�� අ�ත �ගත 
�ව මා �ව හා බැ�ම අව �ර කර�

 වයස අ� �� 13 සහ 16  වය �වල ප� වන ද�� �� ය� ෙදෙද ෙන-
�ෙ� මළ ��� උ�� ඉ�� යාෙ� උ�ත� ප්රෙ��� ��� ඔ��ෙ� ෙගා�-
ෙපාෙ� �� ෙසායා ෙගන �ෙ�. උ�නාෙවා ��� �කෙ� එම �ථාන ෙ�-
�ම ෙසායා ග� 17 හැ� �� ��ය අසා� ත��වෙ� ප� ෙව�. ගැහැ� 
ළම �� එකම ප� ල කට අය�ය. වැ� ම හ� ගැහැ� ළම �� සෙහා ද � ය� 
වන අතර 13 හැ� �� තැනැ�තා ඔ��ෙ� �� සෙහා ද � ය�. ඔ��ෙ� 
ප� �වල සාමා � ක ය� පව ස�ෙ� බ�� සවස අ� සහ ක�� තම �ෙ�ම 

ඇ�� ව�� බැඳ ��ය � හ� � බව�.  
ෙ� අය බ�� දහ ව� �ය �� රට ෙගා� ගව ආහාර එක� 

කර �ෙ�. ඔ��ෙ� ප�ෙ� අය �යා ��ෙ� ඔ�� සාමා �-
ෙය� �� කර �නා� ෙම� පැය �� ආප� ෙනාපැ � ෙණන 
�ට ඔ�� ෙස� මට පට� ග� බව�. ෙකෙ� ෙවත�, ෙ��ඨ 
ෙපා�� �ල ධා � ය� පැව �ෙ�, ගැහැ� ළම �� වස �ස �� 
�ය ය�නට ඇ� බව�. ඔ��ෙ� �ඛ ෙය� �� පැහැ� ද්ර�-
ය� �ට තට පැ�ණ ඇ� අතර ෛව� ව �� පවසා ඇ�ෙ� 
�ෂ �ෙ� ෙරාග ල�ෂණ ඇ� බව�. අ� අ�ළ �ය� ෙදනාෙ� 
ප්රකාශ වා�තා කර �� ��න අතර ඒ �� බඳ ගැ�� ප�-
�ෂ ණ ය� පව �ව�. අව� �ය වර ග� �� �� �ෙ� යැ� 
ෙපා�� අ� කා� �ෙ� �රාෙවා ඒ ��ක�� පැව �ය.  

ෙ���� සමා ගම ඕ�ෙ� �-
යා� ප� � ල ක ය�ට ප්රවෘ�� 
අ�ත �ග ත ය� �ව මා� කර 
ගැ�ම ෙහා බැ�ම අව �ර 
කර ඇ� අතර එම �� ප්රධාන 
ෙතාර �� ෙවත මහ ජ න තා වට 
ප්රෙ� ශ �ම �� බඳ �ශාල ආත-
� ය� ඇ� � �ෙ�. ෙ� ෙයාධ 
තා� �ක සමා ග මට ඔ��ෙ� 
�ලැ�ෙෆා මෙ� �කා ශය වන 
ප්රවෘ�� අ�ත �ග තය සඳහා 
�ද� ෙග� මට �යම කර �� 
ෙයා�ත �� ය කට ප්ර� චා ර ය� 
ෙලස එම සමා ගම ෙ� �ර ණය 
ෙගන ඇත. �ය �ම ෙ��ය හා 
ෙගා�ය ප්රවෘ�� ෙව� අඩ �-
වල ෙ���� �� ෙනාමැ � �ම 
�සා ඕ�ෙ� � යා �ෙවා බ්රහ-

�ප ��� කල බ ල යට ප��හ.  
ෙ� ආෙරාව අතෙ� රජෙ� 

ෙසෟ� හා හ�� ෙව� �� 
�ප ය� ද අව �ර කරන ල�. 
එය වැ� � ම� බව ෙ���� 
සමා ගම ප�ව තරෙ� �යා 
�� ෙ�ය. 

රෙට� �ටත ��න අයට 

ෙ���� �ලැ�ෙෆා මෙ� 
��� ඕ�ෙ� � යා� ප්රවෘ�� 
ප්රකා ශ න ය� �ය � මට ෙහා 
ඊට ප්රෙ� ශ � මට ෙනාහැ� �ය. 

ඕ�ෙ� � යා� රජය ෙ� 
�ය වර �� ෙලස �ෙ� ච-
නය කර ඇ� අතර එය “ෙ� 
�� ට� සමාජ ෙයාධ ය�ෙ� 
�වැ�ත ෙවෙළ ඳ ෙපාළ බලය” 
ෙප��� කරන බව පැවැ �ය. 

භා�ඩා ගා �ක ෙජා� ෆ්ර�-
ඩ �බ�� පැව �ෙ� ප්රවෘ�� 
ෙතාර �� තහ න� ��ම 
“�ශාල ප්රජා බල පෑ ම�” 
ඇ� කළ බව�. සෑම මස කම 
ඕ�ෙ� � යා � ව� �� යන 17 
� පමණ සමාජ මා� ෙව� 
අඩ � යට ��ෙ�.  

 ජන වා �ෙ� �ට එංග ල �තෙ� ෙකාෙරානා ව�-
ර� ආසා දන ම�ටම “ප්රබල ෙලස පහත වැ�” ඇ� 
බව වසං ග තය �� �ෂ ණය කරන �� ඥෙයා පව-
ස�. අ�� ��ම ආර�භ � � �ට එංග ල �තය �රා 
ආසා දන �ෙන� ෙදක �� අ�� ඇ� 
බව ල�ඩ නෙ� ඉ�� � ය� ෙකාෙ��� 
�� කළ අ� ය න ෙය� අනා ව ර ණය � 
�ෙ�. න�� ව� ර� ම�ටම තව ම� ඉහළ ම�ට-
මක පව�. ෙමය 2020 සැ�තැ �බ� අග � ද�නට ලැ�න ම�ට �ව-
ලට සමා නය. අහ� ෙලස ෙතාරා ග� ��ග ල ��ෙ� 85,000කට වඩා 
වැ� ෙය� ෙයා� ෙගන �� කළ ෙ� ප� �ෂ ණය මත පද න�ව බලන කළ 
ෙ�වා අ�� ෙසායා ගැ �� �වද, ඔ�� ෙයාජනා කර�ෙ� සමාජ �ර �ථ-
භා වය සහ �මා ��� බල පෑ ම� ඇ� කරන බව�.  

එංග ල �තෙ� අ�� ��ම ��� �� මට මා�ග �� ය ම� ස�� ප්රකා ශ-
යට ප� �� මට ෙපරා �ව, ෙකාෙරානා ව� ර� පැ� �ම සඳහා එ�න �වල 
බල පෑම �� බඳ නව ද�ත ලබා ගැ� මට අග මැ� ෙබා�� ෙජා�ස� ��-
න� ෙව�� ෙ� ෙසායා ගැ �ම �� �ය. බ�� ඔ� අද හ� ද�ව ��, අ�� 
�� ෙම� ඉව ��ම සඳහා “ද�ත ෙනාවන �න” ප්රෙ� ශ ය� ගැ�ම “�යත 
වශ ෙය�ම �වැ ර�” බව�, එංග ල �තය “ප්රෙ� ශ ෙම�” �ය වර ��� කරන 
බව� අව ධා ර ණය කෙ�ය. බ�� එ�ස� රාජ ධා �ය �රා තව� ෙකාෙරානා 
ෛවර� ෙරා�� 12,718� වා�තා � ඇ� අතර එය �න හතක සාමා � යට 
වඩා 24%�� පහත වැ� ඇත.  

එංග ල �තෙ� ෙකාෙරානා 
ආසා � ත  ගණන අ�  ෙව�

වසං ගත �� �ෂණ �� ඥෙයා �ය�

�පා�ඤෙ� ප්රධාන නග ර වල ගැ��

කැ�ෙනා ��න සහ  
‘ට්ර�� �ලාසා’ ෙහාට ලය 

කඩා ඉව� කර�
�ට� ජනා � ප� ෙඩාන�� ට්ර��ෙ� කැ�ෙනා අ� රා �ෙ� ෙකාට ස� �, 

ඇ�ලා ��� ��� ��� අත හැර �� ෙබා�ෙවා� සං� �ණය, ට්ර�� �ලාසා 
ෙහාට ලය සහ කැ�ෙනා ��න බ�� උ� සන කඩා ඉව� කර� ලැ�ය. 
ඩ� න ම �� ෙය� ෙම� මහ� 34 ��ණ ත��පර �� ප ය �� කඩා ව�ට� 
ලැ��. නග රා � ප� මා� �ෙමා� එය හැ� ��ෙ� “අ�ලා ��� නග-
රෙ� ���ට දව ස�” ෙලස�. අ�ලා ��� �� අ� ෙ�� මා�ගෙ� ෙකළ-
වෙ� ��� බැඩ� ���� �ටත, අසල නග රෙ� �� වල �� � ජනයා සහ 
තම�ෙ� ෙමාට� රථ ව �� ��� �� ජන තාව ෙමය නැර � මට පැ�ණ �ට 
ඇත. ෙබාෙහා ෙදෙන �ට, �� ��න ��රා යාම සංෙ� ත ව� කෙ� ෙ� 
�� �ෙ� තන නග රෙ� ට්ර��ෙ� කාලෙ� අව සා නය � අතර එය කැ�ෙනා 
ෙහාට� හත ර� ද�වා ව�ධ නය � අව සා න ෙ�� �� මය ප� බෑ ම කට, 
බංෙකා ෙලා �භා ව යට හා ෙ�පළ අෙල � යට වැ� ඇ� බව �ය�. �ෙමා� 
පවසා ඇ�ෙ� ට්ර�� නග රෙ� කැ�ෙනා ක�මා �ත යට �� �න ව ල �ම 
�යක � බව�, �ශාල �ද ල� උප ය �� ��යා උ�පා ද නය කළ බව�ය. 
"න�� ඔ� ආ�මා �ථ කා ��. සම හර ��ග ල ය �ෙග� වා� 

ග�තා. සම හර අයට �ෙද�වා. සම හ ��ට ත�� 
පහර ��නා" ඔ� තව � ර ට� පැව �ය.    

�ර ග තව ��න කැට ල� �� ගාය ක ය �ට සහාය ���ම 
සඳහා ම� � �ෙරා ධතා ප්රච �ඩ �ව යට ප�ව ඇ� අතර 
�පා�ඤෙ� ප්රධාන නග ර වල ෙපා� �ය සහ ෙපළ පා � ක �-
ව� ගැ�� ඇ� කර ෙගන �ෙ�. ෙපා� � යට සහ �පා�ඤ 
රාජා �� වට අප හාස �� මට ��ට� ප� � ඩ ය� ��� ��ම 
ෙ�� ෙව� පැ�ෙලා හස� �ර ගත �� ෙම� �න කට ප�ව 
�ෙරා ධතා ��රා �ෙ�ය. මැ��� සහ බා�� ෙලා නා� �ෙරා-
ධ තා ක � ව� දහ� ගණ න කට කැර� ම�දන ෙපා� �ය බැට� 
ප්රහාර එ�ල කෙ�ය. මැ���� අවම වශ ෙය� 14� සහ බා��-
ෙලා නා� 29 ෙදෙන� ඇ�� �� ස� අ�අ ඩං � වට ෙගන ඇ� 
බව ෙපා� �ය පව ස�. �පා�ඤෙ� අග � වර උ�ෙඝා ෂණ 
සාම කා �ව ආර�භ � අතර �ෙරා ධ තා ක � ව� අ��� ගස �� 
“තව� ෙපා�� ප්රච �ඩ �ව ය� නැත” සහ “පැ�ෙලා හස�ට 
�ද හස” ය� ෙව� හඬ නැ�හ. එෙහ� කැර� ම�දන ෙපා�-
� යට ෙබාත� හා ග� �� �� ෙම� ප� ෙපා� �ය ක�� ගෑ� 
සහ රබ� උ�ඩ භා�තා කළහ. නග රෙ� ෙකා�ස �ෙ� �� නග-
රා � ප� ෙහාෙ� ��� මා� න�-අ�ෙ��, ප්රච �ඩ �වය ෙහළා 
ද� ��, “ප්රච �ඩ කා� සහ �� �� ෙනා� � ග�නා අයට අෙ� 
සමා ජෙ� තැන� නැතැ“� පැවැ �ය.   
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2021 පෙබරවාරි 19 සිකුරාදා

රාගම සමූහ
   
පාරිභ�ෝගික ජනතාව සූරා
කමින් රජභේ නිභ�ෝගවලට
එභරහිවපාලනමිලටවඩාවැඩි
මිලටසහල්අභලවිකළගමපහ
දිස්ත්රිකකභේප්රධානනගරකීප
�ක භවභළඳසල් වැටලූ පාරි
භ�ෝගික භස්තවා අධිකාරිභේ
ගමපහදිස්ත්රිකවැටලීමඒකක�
භවභළඳසල්72කටඑභරහිවනඩු
පැවරීමටපි�වරභගනඇත.
ගමපහ,ගභේමුල්ල,කඩවත,
කිරිබතභගාඩ, බටුවතත, එභේ
රමුල්ලනගරවලපිහිටිභවභළ
ඳසල්72කභමභලසපරීක්ාවට
ලක කර ඇත. භපභේදා (17)
භවභළඳසල්41කසහඊභේ(18)
භවභළඳසල් 31ක වැටලූ නිල
ධාරීන්නාඩු,සමබා,සුදුහාරතු
කැකුළුපාලනමිලටවැඩිභ�න්
අභලවි කරමින් සිටි භවභළ
ඳුන් භමභලසනීතිභේරැහැනට
භකාටුකරභගනඇත.
වැටලීමට ලක කළ නගර
අතරින් ගභේමුල්ල ප්රභේශභේ
භවභළඳසල් 21ක පමණ පාරි

භ�ෝගික�න් රවටමින් පාලන
මිලට වඩා වැඩි මිලට සහල්
අභලවි කරමින් සිටින බවට
පාරිභ�ෝගික භස්තවා අධිකාරි�ට
භතාරතුරුවාේතාවීඇත.
වරද භපන්වා දී අධික
රණ ක්රි�ාමාේග ගන්නා බවට
භවභළඳසල් හිමි�න් දැනුමවත
කළබවතඉදිරිසතිභේදීගමපහ
මහර වැලිසර  අධිකරණවලදී
භමාවුන්ට එභරහිව නඩු පැව
භරන බවත ගමපහ දිස්ත්රික
වැටලීම ඒකකභේ අංශ ප්රධානී
ප්රදීප් කළුතර ආරච්චි මහතා
පැවසී�.
පාරිභ�ෝගික භස්තවා අධිකා
රිභේ ස�ාපති විශ්ාමික භමජේ
භජනරාල් ශාන්ත දිසානා�ක
මහතාභේඋපභදස්තමතගමපහ
දිස්ත්රිකවැටලීමඒකකභේඅංශ
ප්රධානී ප්රදීප් කළුතර ආරච්චි
විමේශන නිලධාරීන් වන දිලීප
කරුණාරතන තු්ාර භහෝම
භපාල,එච් භක රවිදු, චතුර
භේරත,නලින්කළුභබෝවිලනිල
ධාරීහු එකව භම වැටලීම සිදු
කළහ.

පාලන මිලට වැඩි යෙන් සහල් විකිණූ 
ගමපහ කඩ හි මිෙන් 72කට නඩු

බස්ා හිර ආණ්ඩු කා ර ව ර යා පෙන් 
ගුවන් හමු දා වට 

විපේ ෂිත ප්රෝ් යා්ා පෙකක්

ක්රිසන්ති විතා රණ  

වසර 2025වනවිටභමරටඖ්ධඅවශ්යතා
භවන්සි��ට50කසපුරාලීමතමඉලකක�බව
ශ්රී ලංකා ඖ්ධ නිෂපාදක�න්භේ සංගමභේ
ස�ාපති සංජ� ජ�රතන මහතා පවසයි. එම
ගින්වාේෂිකවඅභමරිකානුභඩාලේමිලි�න100ක
විභේශ විනිම� ප්රමාණ�ක රටට ඉතිරි කර ගත
හැකිවනුඇතිබවදඔහුසඳහන්කරයි.
සංජ�ජ�රතනමහතාභමබවප්රකාශකභේශ්රී
ලංකාභේභේශී�ඖ්ධනිෂපාදනකේමාන්ත�ට
වසර65කපිරීමනිමිතභතන්විභේ්නිභේදන�ක
නිකුතකරමිනි.
භපෞේගලිකඅංශ�ටඅ�තඅතිනවීනකේමාන්ත
ශාලාපහසුකමවැඩිදියුණුකිරීමභවනුභවන්රුපි
�ල්බිලි�න20කටආසන්නදැවැන්තආභ�ෝජ
න�කසමඟ,සාධාරණමිලකටඋසස්තතතතවභේ
ඖ්ධදීමසඳහාරජ�ටසහා�වීමටතබලාභපා
භරාතතුවනබවතඑ�ශ්රීලංකාභේආේථික�ටත
විශාලශකති�කවනුඇතිබවතසංජ�ජ�රතන
මහතාවැඩිදුරටතපවසයි.
වේ්1956දීඑකකේමාන්තශාලාවකින්ආරම�
වූ භේශී� ඖ්ධ නිෂපාදන කේමාන්ත� හා
සමබන්ධප්රධානමභපෞේගලිකඖ්ධනිෂපාදන
ආ�තන භමම සංගමභේ සාමාජිකතව� දරයි.
භමමසාමාජිකසමාගම 10කභසෞඛ්යඅමාත්ං
ශ� සමඟඖ්ධ මිලදී ගැනීභම ගිවිසුම සඳහා
එළඹසිටිනඅතරවේතමානභේදීඒහරහාරජභේ
භරෝහල්වලබාහිර භරෝගී අංශ�න්හිඖ්ධ අව
ශ්යතාවභ�න් සි��ට 24ක සමපූේණ කිරීමට
හැකි වී තිභේ. එමගින් වාේෂිකව රට තුළ ඉතිරි
වනවිභේශවිනිම�ප්රමාණ�අභමරිකානුභඩාලේ
මිලි�න30කපමණවනබවදගණන්බලාතිභේ.
භසෞඛ්යඅමාත්ංශ�සමඟඅතසන්කරඇති
භමමගිවිසුමඅනුව,භේශී�ඖ්ධනිෂපාදකභ�ෝ
භමවනවිටඅත්වශ්යඖ්ධවේග88කනිෂපාද
න�කිරීභමනිරතවසිටිති.2014වසභේදීඑමගිවි
සුමඇතිකරගනුලැබුභේ වේතමාන අග්ාමාත්
මහින්දරාජපක්මහතාභේනා�කතව��ටභත
භසෞඛ්යසහකේමාන්ත අමාත්ංශවලසහභ�ෝ
ගීතාවභ�නි.ඒහරහාභේශී�ඖ්ධඅවශ්යතාව
භ�න්සි��ට 10කසමපූේණකරගැනීමමූලිකව
අරමුණුභකරිණි.භමමසමාගම10හරහාවාේෂි
කව අපන�න� භකභරනඖ්ධවල වටිනාකම
ඇභමරිකානු භඩාලේ මිලි�න 10කි. ශ්රී ලංකා

ඖ්ධනිෂපාදක�න්භේ සංගමභේ ඉලකක� වී
ඇතභත වේ් 2025 වනවිට භේශී�ඖ්ධ අව
ශ්යතාවභ�න්සි��ට50කසපුරාලීම�.ඒ�ටභත
අත්වශ්ය ඖ්ධ වේග 300කට අධික ප්රමාණ
�කභේශී�වනිපදවීමටත,වාේෂිකවඅභමරිකානු
භඩාලේ මිලි�න 100ක පමණ විභදස්ත විනිම�
ප්රමාණ�කවාේෂිකවරටතුළඉතිරිකරගැනීමටත
අභප්කෂිත�.ඊටඅමතරවඑමකාල�තුළසෑම
වසරකම භඩාලේ මිලි�න 100ක විභදස්ත විනිම�
ප්රමාණ�කඖ්ධඅපන�න�හරහාරටටඋප�ා
දීමටත,2030වසරවනවිටඑමප්රමාණ�වාේෂි
කව භඩාලේ බිලි�න� දකවා ඉහළ නැංවීමටත
සංගම�බලාභපාභරාතතුභේ.
භසෞඛ්යඅමාත්ංශ�සමබන්ධවූපළමු“රාජ්ය
භපෞේගලික සහභ�ෝගීතා වැඩසටහන” භලස
භමමගිවිසුමවිභේ් තව�කඋසුලනුලබනඅතර
එම ගිවිසුමට වසර හ�කගත වන විට එමගින්
රටට ලැබී ඇති ප්රතිලා� රැසකි. විභේ් භ�න්ම
භේශී� ඖ්ධ නිෂපාදක�න්ට පේභේ් ණ හා
සංවේධනකටයුතුප්රවේධන�තුළින්නවඖ්ධ
නිපදවීමට භමම ගිවිසුම හරහා ලැබී ඇතභත
විශාලපිටුබල�කි.
භමම ගිවිසුම �ටභත නිෂපාදන� භකභරන
ඖ්ධවලට, ජාතික ඖ්ධ නි�ාමන අධිකා
රි�හරහාභලෝකභසෞඛ්යසංවිධානභේ ‘�හපත
නිපැයුම සහතික�’ (GMP) හිමි වී ඇති අතර,
ඇතැම කේමාන්තශාලා භම වන විට යුභරෝපී�
‘�හපත නිපැයුම පරිච�න්’ (EU GMP) සහ
තික�හිමිකරගැනීමසඳහාදභ�ාමුවීසිටී.ඒ
හරහා ඉදිරිභේදී යුභරෝපී� භවභළඳභපාළ භවත
දපිවිසීමටඑමනිෂපාදනවලටඉඩකඩහිමිවනු
ඇත.
භමමසංගමභේසාමාජිකසමාගමහරහාඍජු
රැකි�ා අවස්ත්ා 3,000ක නිේමාණ� කර ඇති
අතර, වක්ර රැකි�ාලාභීන් සංඛ්යාව 20,000කට
අධික�.භමවනවිටසංගමභේප්රමුඛඅවධාන�
භ�ාමුවඇතභත, නිෂපාදන ධාරිතාව නංවමින්,
භේශී�ඖ්ධනිෂපාදනකේමාන්ත�තමඉලකක
කරාභමභහ�වීමත,එමගින්රභේආේථික�ඉහළ
නැංවීමටදා�කවීමතභකභරහි�.භේශී�නිෂපා
දන�නැංවීභමරජභේදැකමඅනුව�මින්,වේ්
20252030අතරකාලභේදීශ්රීලංකාභේභතවැනි
විශාලතමවිභදස්තවිනිම�ඉපැයුමමාේග�බවට
භේශී� ඖ්ධ නිෂපාදන කේමාන්ත� පත වනු
ඇතැයිදඅභප්ක්ාභකභේ.

බුද්ධිකා ඉඹු ලාන 

අප රභේ දැනට පවතින භූ
සමපත ප්රමාණ� අනුව සංව
ේධන කටයුතුවලට සැපයි�
හැකි වන්භන් අවශ්යතාභවන්
සි��ට50කපමණකබවඅණා
වරණ�වීඇතිබැවින්ඒසඳහා
විකල්ප හඳුන්වා දීමට සැලසුම
කර ඇති බව පරිසර අමාත්
මහින්දඅමරවීරමහතාපවසයි.
භම අනුව පරිසර අමාත්ාං
ශ� විසින් භූ සමපත සංර
ක්ණ� හා ඒවා තිරසර භලස
සංවේධන කටයුතුවලට භ�ාදා
ගැනීභම අරමුණින් 'මිහිමවට
කන්භදමු' වැඩසටහන භමම
25 වැනිදා ආරම� කරන බව
ද ඇමැතිවර�ා කි�යි. හමබ
න්භතාට, ගමපහසහකුරුණෑ
ගලදිස්ත්රිකකඉලකකකරගනි
මින් වැඩසටහන් පැවැතවීමට
සැලසුමකරතිභේ.
රජ� විසින් සංවේධන�
සඳහා විභේ් වැඩසටහන්
රැසක ක්රි�ාතමක කර තිභබන
බවතභමරටකළුගල්,වැලි,මැටි,
පස්තහාභබාරලුවැනිභූසමපත
ඒසඳහාභ�ාදාගැනීභමදීඒවා
තිරසරභලසසංරක්ණ�කර
මින් භමම සංවේධන කටයුතු
සඳහා භ�ාදා ගැනීම වැදගත
වනබවතඇමැතිවර�ාකි�යි.
අමාත්වර�ා භමම අදහස්ත
පළ කභේ ඊභේ (18) පරිසර
අමාත්ාංශභේදීපැවැතිමාධ්ය
හමුවකඅමතමිනි.
ආේඩුව ක්රි�ාතමක සංව
ේධන ව්ාපෘති අතර ග්ාමී�
මාේග කිභලෝමීටේ ලක්�ක
ප්රතිසංවේධන�,රුවන්පුරඅධී
භේගීමාේග�,මාේගවලවාහන
පසු කිරීභම මංතීරු ස්ත්ාපන�
කිරීම, භකාළඹ ආශ්රිතව නව
නාගරිකදුමරි�පේධති�,දුමරි�
මාේගවැඩිදියුණුකිරීම,පාන
දුර භකාළඹ භේ�න්භගාඩ

රාගමකටුනා�කමීගමුවමර
දාන  භහෝමාගම විදුලි දුමරි�
පේධති�කහඳුන්වා දීම, දුමරි�
ඉඩම ආශ්රිතව වාණිජ මධ්ය
ස්ත්ාන ඉදි කිරීම, භකාළඹ
මහනුවර අධීභේගී මාේග�,
කටුනා�ක අධිභේගී මාේග�
භකාළඹ වරා� දකවා දීේ්ඝ
කිරීම,බතතරමුල්ලහරහාඅතු
රුගිරි�සිටපෑලි�භගාඩදකවා
කුලුනු මතින් දිභවන මාේග�,
වේ්ා ජල� ගබඩා කර තබා
ගැනීමසඳහානවවැේපේධති
�කස්ත්ාපන�කිරීම,ජල�හිඟ
ප්රභේශවලට ජල� භගන�ාමට
නව ඇළ මාේග සකස්ත කිරීම,
ප්රජාජලව්ාපෘති,ග්ාමි�පාසල්
සංවේධන�,විේවවිද්යාලසිසුන්
සඳහා නව භන්වාසිකාගාර
පේධතිඉදිකිරීමප්රධානභේ.
භමම සංවේධන ව්ාපෘ
තිවලට භමන්ම භපෞේගලික
අංශ� විසින් ක්රි�ාතමක කරන
ව්ාපෘති සඳහා ද භූ සමපත
විශාලවශභ�න්අවශ්යවනබව
කීඅමාත්වර�ාභමසමබන්ධව
පතකරනලදජනාධිපතිකාේ�
සාධන බළකාභේ වාේතාව
අනුව 20212025 දකවා භූ
සමපතඅවශ්යතාවගණන්බලා
ඇතිබවසඳහන්කරයි.
අමාත්වර�ා භමභස්ත ද සඳ
හන්කභේ�.
"දැනටපවතිනඉල්ලුමඅනුව
20212025කාල�තුළකළුගල්
්ඝනමීටේමිලි�න215කද,වැලි
්ඝනමීටේමිලි�න55ක,පස්තහා
භබාරළු්ඝනමීටේමිලි�න370ක

හාමැටි්ඝනමීටේමිලි�න44ක
දඅවශ්යවනවා.එභමන්ම2021
25 දකවා ක්රි�ාතමක කිරී
මට භ�ෝජිත සංවේධන කට
යුතුසඳහා දඅවශ්යභූසමපත
ප්රමාණ� කළුගල්  ්ඝන මීටේ
මිලි�න495ක,වැලි්ඝනමීටේ
මිලි�න125කපස්තහාභබාරළු
්ඝනමීටේමිලි�න685ක'නමුත
සැපයුම අනුව ගත කළ එම
කාල�ටඅපිටසැපයි�හැකිභූ
සමපතප්රමාණ�වන්භන්කළු
ගල්්ඝනමීටේමිලි�න2268ක,
වැලි්ඝනමීටේමිලි�න41,පස්ත
හාභබාරලු්ඝනමීටේමිලි�න
347කවැනිප්රමාණ�ක'
දිවයිභන්ස්ත්ාන4758කවිහිදී
ඇති භමම භු සමපත සහිත
ස්ත්ානහඳුනාභගනතිභබනවා.
ප්රධානඉදිකිරීමවලදීමැටිඅමුද්ර
ව්�කභලස�ාවිතාභනාකළත
රාජ්ය අංශභේ මැටි අවශ්යතාව
පිළීබඳ ගණන� කර තිභබන
වා. භම වසභේ මැටි අවශ්ය
තාව�්ඝනමීටේ මිලි�න 08ක
පමණවනඅතර2025වනවිට
එමප්රමාණ�්ඝනමීටේමිලි�න
10කදකවාඉහළ�ාහැකියි.භූ
සමපතවලින් වැඩිම අවශ්ය
තාව� පවතින්භන් මහා මාේග
අමාත්ාංශ�ටයි. අධිභේගී
මාේගඉදිකිරීමභමන්මග්ාමී�
මාේග කිභලෝ මීටේ 100,000ක
ප්රතිසංවේධන� කිරීම ආරම�
කරතිභේනවා."
 භම නිසා 202125 කාල�
තුළකළුගල්අවශ්යතාව�සි�
�ට 44කිනුත, වැලි අවශ්යතා
ව� සි��ට 20කිනුත, පස්ත හා
භබාරලු අවශ්යතාව සි��ට
36කිනුත ඉහළ �ා හැකි බවද
අමාත්වර�ා අවධාරණ�
කභේ�.
භමමඅවස්ත්ාවටභූවිද්යාහා
පතල් කාේ�ාංශභේ ස�ාපති
අනුර වල්භපාළ මහතා ද සහ
�ාගිවි�.

වාද්දුව සංචා රක - තල්පි ටියේ ඩබ්ලිව්.
එම්.එන්.වී. වියේ නා යක
   
භකාළඹගාල්ලමහාමාේගභේදකුණු
තල්පිටි� 'සුදුවැලිමංකඩ' හන්දිභේ 31
කණුව අසල ඇති බස්ත නැවතුමභපාළ
ඉතාමත අනතුරුදා�ක තතතවභේ
පවතී.ගාල්ලභදසටධාවන�වනභම

බස්ත නැවතුමභපාභේ බස�ට නැඟීමට
සහ බැසීමට සිටින මගීන්ට එහි රැඳී
මටඉඩකඩනැත.බස්තනැවතුමටකිසිම
ආවරණ�ක නැති අතර බස්ත නැවතුම
සඳහන්නාමපුවරුවකපමණකඇත.
පාභේතාරදැමූසීමාභේසිටඅඩි2ක
ප්රමාණභේ භම නාම පුවරුව සවිකර
ඇතභත භපෞේගලික ඉඩම හිමි�කුභේ

මායිමඇතිකටුකමබිවැභේ�.
තල්පිටි� භබෝධිරාජ මහා විහාර�
අසල ඇති ව්ාපාරික ස්ත්ාන නිසා
මගීන් මහත අපහසුතාවට පත වන
අතර අනතුරු සිදුවීභමන් තුවාල ලැබූ
සංඛ්යාව සුළු පටු භනාවන බවත භම
සමබන්ධ අදාළ ආ�තනවලට තල්පි
ටි� ග්ාම සංවේධන සමිති�, තල්පිටි�

එකසත අභ්ෝ්ාධාර සමිති මගින්
දන්වාඇතතඑමඉල්ලීමතවමතඩටුවී
භනාමැත.
භම බස්ත නැවතුම ඉඩකඩ ඇති
ස්ත්ාන�කට මාරු කර භදන භලසත,
මගීආවරණ�කකඩිනමින්සාදාභදන
භලසත ඉතා ඕනෑකමින් ප්රභේශවාසීහු
බලධාරීන්භගන්ඉල්ලාසිටිති.

සුදු වැ ලි මං කඩ හන්දිපේ බස ්ැව තුම අව දා ් ම්   

මහින්්ද අලු තයග ්දර  

බස්තනාහිරපළාභත
භඩංගුමේදනවැඩපිළිභව
ළටසහා�වීමසහඅභන
කුතනිරීක්ණකටයුතු
භවනුභවන්ශ්රීලංකාගුවන්
හමුදාවටවිභේෂිතභ්ෝන

�ානාභදකකපිරිනැමීමට
බස්තනාහිරපළාතආේඩුකාර
මාේ්ල්ඔෆ්දඑ�ාභ�ෝස්ත,
භරා්ාන්ගුණතිලකමහතා
පි�වරභගනතිභේ.
එමවිභේෂිතභ්ෝන�ානා
ේවිතව�ශ්රීලංකාගුවන්
හමුදාවභවතනිලවශභ�න්
බාරදීමගුවන්හමුදාමූල
ස්ත්ානපරිශ්භේදීඊභේ(18)
සිදුභකරිණි.
භමහිදීමාධ්යභවතඅදහස්ත
දකවමින්බස්තනාහිරපළාත
ආේඩුකාරමාේ්ල්ඔෆ්ද
එ�ාභ�ෝස්ත,භරා්ාන්ගුණ
තිලකමහතාසඳහන්කභේ
නිරීක්ණකටයුතුභවනුභවන්
ගුවන්හමුදාවසමබන්ධකර
ගැනීමටඅවධාන�භ�ාමුව
තිභබනඅතර�ම�මස්ත්ාන
භවතභගාස්තනිරීක්ණ�
කිරීභමහැකි�ාවගුවන්හමු
දාවසතුවනබවතශ්රීලංකා
ගුවන්හමුදාවදිඟුකලකසිට
භ්ෝනතාක්ණ�සමඟ
කටයුතුකරතිභබනබවත�.
ඒනිසාමනිරීක්ණකට
යුතුභවනුභවන්ගුවන්හමුදාව
සමබන්ධකරගැනීමකාලීන
අවශ්යතාවකබවදබස්තනාහිර
පළාභතජන්ඝනතව�ඉතා
ඉහළමේටමකපවතිනබවද
භපන්වාදුන්ඒමහතාකානු,
භගාඩනැඟිලිඇතුළුස්ත්ාන
විවිධාකාරභ�න්පවතිනබවද
පැවසී�.
භමතතතව�තුළපවතින
තාක්ණ�පාවිච්චිභකාට
උඩුගුවභන්නිරීක්ණකට
යුතුසිදුකිරීමටඅභප්ක්ා
කරනඅතරපිරිස්තබල�සෑම
තැනකටමභ�දි�භනාහැකි
නිසාභමවැනිතාක්ණ
ක්රභමෝපා�න්භ�ාදාගන්නා
බවදපැවසී�.
භම�බස්තනාහිරපළාභත
භඩංගුමේදන�ටභමන්ම
අභනකුතසි�ලුකටයුතු
සඳහාභම�අතිශ�වැදගත
වනුඇතැයිදභමදිස්ත්රිකක
භදකටපමණකභනාවඅභන
කුතදිස්ත්රිකකසඳහාදභම�
භ�ාදාගැනීමටඅභප්ක්ා
කරනබවදභහභතමභපන්වා
දුන්භන්�.

භමහිදීඅදහස්තදකව
මින්ගුවන්හමුදාපතිඑ�ාේ
මාේ්ල්සුදේශනපතිරණ
මහතාභපන්වාදුන්භන්
විභේෂිතභ්ෝන�ානාභදකක
ගුවන්හමුදාවටලබාදීම
සමබන්ධභ�න්ස්තතුති�
පිරිනමනබවතබස්තනා
හිරපළාභතභඩංගුමේදන
වැඩපිළිභවළටසහා�වීම
සඳහාසහඅභනකුතඕනෑම
ව්ාපෘති�කභවනුභවන්ගුව
නින්නිරීක්ණ�කරභතාර
තුරුලබාගැනීමටභමයින්
අභප්ක්ාකරනබවත�.
බස්තනාහිරපළාභතභම
භ්ෝන�ානාභ�ාදාගනිමින්
ගුවන්නිරීක්ණකටයුතුසිදු
කරජල�එකරැස්තවීතිභබන
ස්ත්ාන,භඩංගුමදුරුවන්භබෝ
වි�හැකිස්ත්ානනිරීක්ණ�
කරනබවභපන්වාදුන්ගුවන්
හමුදාපතිවර�ාගුවනින්දි�ර
ඉසීභමන්භඩංගුමදුරුවන්
මේදන�ටඅභප්ක්ාකරන
බවදභපන්වාදුන්භන්�.
ඊටඅමතරවරාජ්යආර
ක්ාවටතේජන�කවි�හැකි
ඕනෑමඅවස්ත්ාවකදීභමවා
භ�ාදාගැනීමටදපි�වර
ගන්නාබවභපන්වාදුන්ඒ
මහතාකැලෑකැපීමසහ
පරිසරවිනාශ�සමබන්ධ
භ�න්භමවනවිටජනාධි
පතිභගෝඨා��රාජපක්
මහතාභේඅවධාන�භ�ාමු
වීතිභබනබවදවිභේ්
කේඩා�මකභ�ාදවාභහෝ
වනසමපතආරක්ාකිරීම
භවනුභවන්පි�වරගන්නා
භලසඋපභදස්තදීතිභබන
බවදපැවසී�.
කැලෑකැපීම,වැලිභගාඩ
දැමීම,කැලෑගිනිතැබීම
ආදි�සමබන්ධභ�න්ගුව
නින්නිරීක්ණ�භකාට
හැකිඉකමණින්එවැනි
පුේගල�න්අතඅඩංගුවට
ගැනීමටපි�වරගන්නා
බවදභමභවනුභවන්සි�ලු
පාේේව�න්සමඟඑකවඑක
කේඩා�මකවශභ�න්කට
යුතුකරනබවදකී�.

ඡායා රූ පය - සමන්ත වීර සිරි

2025 ව් විට පමරට 
ඔෟෂධ අව ශ්ය තා පවන් 

50%ක් සපු ර ් වා

සංව ර්ධ න ෙට අවශ්ය 
භූ සමපත් රැක ගන්න

තිර සර සංව ර්ධන සැල සුම 
ක්රිො ත්්මක කර නවා         

ශ්රී ලංකා ඖෂධ නිෂ්ා ද ක යන්ගේ සංග ම්ේ 
සභා ් ති සංජය ජය රත්න

්රි සර ඇමැති මහිනද අම ර වීර

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය

*  ’ප හ“නාගැ”ෙ’ ජා“”තර අංකය
**   ෙව”ෙ–’ෙ“ න 91 සහ න 182 පණත කාලය” සඳහා ”රණය ව• ලබන ඵල— අ•පා“කය”, න 364 
පණත  කාලයට අ•“පව පව’වා ග• ඇත. 

***   “වා නය”“  ’”වන භාඩාගාර –”ප’ පණතය” සඳහා අ—ළ නව ”මෙ“දයට යට’ ෙ“. ඒ අ•ව  
2022 වසෙ ’ට •’ය’, භාඩාගාර –”පත” පණත වන නය බැං— “වා නය” –වෙහා’ එම 
පණතයට අ—ළ ෙග•’ එළෙඹන පළ“ රාජකා නෙ“ ’” කර• ලැෙ•.                                                                        

“ කරන කා•යාලය
රා’ ණය ෙදපා•තෙ’”“ව,
– ලංකා මහ බැංව,30, ජනා“ප“ මාවත, ෙකාළඹ 01.
”රකථන : +94 11 2477011, ෆැ”— : +94 11 2477687
www.cbsl.gov.lk

භා–ඩාගාර ”ප’ “—’ •ම
2021 ෙපබරවා’ 23 වැ“ ”න ””ය” “යන 42,500 ” ව“නා

භා–ඩාගාර –”ප “ •“ෙ’ ෙව”ෙ–’ය
භා–ඩාගාර –”ප ““ව ””බඳ ”—තර පහත සඳහ” ප’” ෙ“.

ප’ණත කාලය ”න 91 ”න 182 ”න 364 එක“ව

”.හ.ජා.අංකය (ISIN)* LKA09121E286 LKA18221H278 LKA36422B257***

ෙවෙ–’ය සඳහා ඉ”ප’ 
කළ “දල (”. •.) 7,000 10,500 25,000 42,500

””ග ලබන උපම ඵල— 
අපා“කය (%)** 5.09

ෙව”ෙ–’ කරන නය : 2021  ෙපබරවා 23 වැ“ ”න
ෙග•’ කළ –“ නය  : 2021  ෙපබරවා 25 වැ“ ”න 
“—“ෙ“ නය : 2021  ෙපබරවා 26  වැ“ ”න 
ලං” භාරග”නා අවසාන 
නය හා ෙ“ලාව :  2021 ෙපබරවා 23 වැ“ අඟහවා ෙප.ව. 11.00  
ලං”ව” සඳහා අවම “දල :  ””ය” •යන පහ” (5,000,000/-) සහ ඉ අන“”ව
  ””ය” •යනෙ“ (1,000,000/-) •තයෙග“.

රජෙ“ ’ප ””බඳ “ාථ“ක අෙල”ක”ව”ෙග” ලං කැඳව• ලැෙ•. ලං ඉ”’ප කළ –ෙ  
– ලංකා මහ බැංව ”’” සපය• ලැබ ඇ“ ”–– ලං ඉ”’ප •“ෙ’ පහකම ම“” පමණ•.  

ෙවෙළඳෙපාළ තවය” මත ෙමම ෙව”ෙ–’යට ඉ”’ප කරන ලද ස’—•ණ “මාණය ඉ”මවා ෙනායන ප’”, 
එ” එ” ප’ණත කාලය”ට අ—ළව ඉ”’ප කරන ලද “මාණය”ට වඩා අ— ෙහ– වැ•  “මාණය” 

– ලංකා මහ බැංව ”’” ””ග• ලැ–ය හැ•ය.

පහත සඳහ” “ාථ“ක අෙල”ක”ව”ෙග” ෙහ– 
අෙන බලප–ලා“ වා—ජ බැංව” භා–ඩාගාර –”ප 

“ල ග”නා ෙලස මහජනතාවට ’•’ ෙද• ලැෙ•.
ඇ•“ ෙස•”— •ට”        2206297
ලංකා බැං—ව        2541938
කැ”ට” එලය— •ට”        2317777
ෙකාම•ෂ” බෑ” ඔ— ’ෙල– •.එ”.“         2332319
එ එ— — ෆ” මැෙ’ම” ක’පැ“ •ට”        2425010

මහජන බැං—ව 2206783
ස’ප’ බෑ” •.එ”.“. 2305842
ෙසලා බෑ” •.එ”.“. 2456340
ෙව”’’—” ෙස•”— •ට”  2675096
ෆ—” කැ”ට” ෙ’ෂ“— •.එ”.“.                             2639883

එ’. ඉෙස”. එ’. ආ’’,
රා’ ණය අ“කා“ / ෙ”ඛකා“කා“.

“වැර” •ම•
ෙය–ජනා සඳහා ආරාධනය

බලශ”“ අමාාංශය

ලංකා ඛ“ජ ෙත ”“ගත සං—ථාව
 Construction of a Re-Gasied Liquied Natural Gas 

(R-LNG) Pipeline System from Floating Storage 
Regasication Unit (FSRU) located around 5km off 

the Kerawalapitiya coastal belt to existing and future 
Kelanitissa and Kerawalapitiya power Plants on Built 

Own Operate and Transfer (BOOT) Basis 
B/12/2021

  2021 ෙපබරවා’ 18 ”න ”න“ණ –වපෙ 20 ෙව •ෙ“ පළ— 
’”ෙ’ ෙ’ද අංක 4 (ආ) පහත සඳහ” ෙලස වැර” ”ය “ 
බව ක”ණාෙව” සලක”න. ෙපර පළකරන ලද ’”ෙ’ සඳහ” 
අෙන ’ය— ”—තර ෙනාෙවන—ව පව”.

ආ)  අෙ“•ත ලං”ක”ව” ෙය–ජනා සඳහා ඉ”–’ (RFP) තැපැ” / 
•තෙ—වා ම“” ලබා ගැ”මට බලාෙපාෙරා“ ව”ෙ” න’ පහත 
සඳහ” •නයට •”ත ඉ”–ම” ඉ”’ප ෙකාට, ලංකා ඛජ ෙත” 
”“ගත සං—ථාෙ“ මහජන බැං “ධාන කා•යාලෙ“ —” ෙ”ත අංක 
PSBKLKLX දරන අංක 004100110208633 ““මට, (ෙමරට 
“ළ ෙගනැ” භාර“ම සඳහා) – ලංකා ”ය” 250,000/- හා 
(”ෙ–ශය”“ ෙගනැ” භාර“ම සඳහා) එ”ස ජනපද ෙඩාල• 1,500 
ක ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ව” ෙගවා ලබාග ල”පත ද ඉ”’ප කළ 
“ය. RFP • ෙ”ඛන තැපැ” / •ත ෙ—වා (’ය•) ම“” එව• 
ලබන අතර, නැ“’ ෙහ– “මාද  භාර“’ ස’බ”ධෙය” ලංකා ඛජ 
ෙත” ”“ගත සං—ථාව වග•ය• ෙනාලැෙ•.  

සභාප“, CANC, බලශ”“ අමාාංශය,
කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) බාෙ•,
ලංකා ඛ“ජ ෙත ”“ගත සං—ථාව,
ෙනා. 609, ෙ—තර ඩැ“—ට• ද වා මාවත, ෙකාළඹ 09, – ලංකාව. 
”රකථනය  : 011-5455331
ෆැ”—  : 011-5455424



19l 2021 පෙබරවාරි 19 සිකුරාදාදැන්වීම් 

– ලංකා මහජන උපෙය“තා ෙකාෂ” සභාව
2009 අංක 20 දරන – ලංකා ”•බල පනෙ’ 

12 (1) (අ)  වග”“ය යටෙ’ ” ෙකෙරන “ෙ“දනය

බලප– “—නය •ම සඳහා වන අ’ලාෂය
පා’ෙභ–“කය” ෙවත ”•බල සපාදනෙ අඛඩ’වය සහ“ක “ම ”—ස 2009 අංක 20 දරන – ලංකා ”•බල පනෙ’ 12 (1) 
(අ) වග”“ය “කාරව පහත සඳහ” පා••වය” ෙවත ”•බලය උ’පාදනය “ම සඳහා බලප– “නය “මට අදහ— කරන බව  – 
ලංකා මහජන උපෙය–“තා ෙකා“ෂ” සභාව (ෙකා“ෂ” සභාව) ෙම”” “ෙ“දනය කර ’”.

අය”’ප 
අංකය

අය”’ක බලාගාරෙ“ / පහ”කෙ’ නම ධා’තාවය 
(ෙමගා ෙවා”)

තා”ෂණය

E/AL/N/21/01 “ස— ෙස–ලා ––ග•ක සමාගම අපාර 1 SBS II (90) ෙමගාෙවා” 1 
“•ය බලශ”“ බලාගාරය (ෙස–ලා PV)

1.00 “•ය බලශ”“  
(ෙස–ලා PV)

E/AL/N/21/02 “ස— ෙස–ලා ––ග•ක සමාගම අපාර 2 SBS II (90) ෙමගාෙවා” 1 
“•ය බලශ”“ බලාගාරය (ෙස–ලා PV)

1.00 “•ය බලශ”“  
(ෙස–ලා PV)

E/AL/N/21/03 “ස— ෙස–ලා ––ග•ක සමාගම අපාර 3 SBS II (90) ෙමගාෙවා” 1 
“•ය බලශ”“ බලාගාරය (ෙස–ලා PV)

1.00 “•ය බලශ”“  
(ෙස–ලා PV)

E/AL/N/21/04 “ස— ෙස–ලා ––ග•ක සමාගම අපාර 4 SBS II (90) ෙමගාෙවා” 1 
“•ය බලශ”“ බලාගාරය (ෙස–ලා PV)

1.00 “•ය බලශ”“  
(ෙස–ලා PV)

E/AL/N/21/05 “ස— ෙස–ලා ––ග•ක සමාගම අපාර 5 SBS II (90) ෙමගාෙවා” 1 
“•ය බලශ”“ බලාගාරය (ෙස–ලා PV)

1.00 “•ය බලශ”“  
(ෙස–ලා PV)

E/AL/N/21/06 “ස— ෙස–ලා ––ග•ක සමාගම අපාර 6 SBS II (90) ෙමගාෙවා” 1 
“•ය බලශ”“ බලාගාරය (ෙස–ලා PV)

1.00 “•ය බලශ”“  
(ෙස–ලා PV)

E/AL/N/21/07 හැමලෑව එන•“ ––ග•ක 
සමාගම

ප”නල 2 SBS II (90) ෙමගාෙවා” 1 
“•ය බලශ”“ බලාගාරය (ෙස–ලා PV)

1.00 “•ය බලශ”“  
(ෙස–ලා PV)

E/AL/N/21/08 හබරණ පව• ––ග•ක 
සමාගම

හබරණ 3 SBS II (90) ෙමගාෙවා” 1 
“•ය බලශ”“ බලාගාරය (ෙස–ලා PV)

1.00 “•ය බලශ”“  
(ෙස–ලා PV)

E/AL/N/21/09 ෙස–ලා –“ව(•)— ––ග•ක 
සමාගම

ව–න“– “•ය බලශ”“  (ෙස–ලා PV)
බලාගාරය

10.00 “•ය බලශ”“  
(ෙස–ලා PV)

E/AL/N/21/10 එ—.”.අ” ෙස–ලාව” ––ග•ක 
සමාගම

ව–“යා 4 SBS II (90) “•ය බලශ”“ 
බලාගාරය (ෙස–ලා PV)

1.00 “•ය බලශ”“  
(ෙස–ලා PV)

ඉහත ෙය–ජනා සබ”ධෙය” ’ය අදහ— ’”•ම” ෙවෙතා’ ෙමම “ෙ“දනෙ ”න ’ට ”න ’ අට” (28) “ළ ෙකා“ෂ” සභාව 
ෙවත •”තව ලබා ”ය –“ය. අදහ— ’”• එ•ෙ“ අය”ප– අංකය සඳහ” “මට කට–“ කරන ෙලස කා”—කව ද”වා ’““.

සභාප

– ලංකා මහජන උපෙය“තා ෙකා“ෂ” සභාව
6 වන මහල, ලංකා බැං— ෙවළඳ —න, 28, ශා”ත ම”ක” පාර, ෙකාළඹ - 03.

”රකථනය: 011-2392608 ෆැ”—: 011-2392641
ඊෙ’”: licensing@pucsl.gov.lk  ෙව• අඩ”ය: www.pucsl.gov.lk

”නය : 19.02.2021

ඇට•“ බලප–ය අවලං •ම
ර’මලාන, ගා—පාර, ම–” ”“ ෙරඩ”, අංක 95 3/9, 
දරන  ථානෙ ප”ං— මගෙ” කම“ මෙන–හ •ණවධන 
(ජා. හැ. අ. 518573217v)  ඇෙට•“ අ“ප“ වන මා ”” 
ර’මලාන, ඉ””ෙජ“ මාවත, අංක 31/ඊ  දරන ථානෙ 
ප”ං—  අෙනජා “නාද’ රෙන (ජා.හැ.අ. 587721104v)  
යන ඇට•“ බලක” ෙවත ලබා“ ““ ෙකාළඹ “–ධ 
ෙනාතා’ සා”— ජයව•ධන අමෙද  ා්” ”” •යා සහ“ක 
කරන ලද අංක 1365 හා 2017/05/03 ”නැ“ සාමා—  
ඇෙට•“ බලප–ය  අද ”න ට අවලං• කරන බවට – 
ලංකාවා“ ය— ෙදනාටම ෙම”” ’•’ ෙද“.
ව•ෂ 2021 ” ෙපබරවා’ මස 15 වන න“ය.
මගෙ” කම මෙන–හ’ ණව•ධන

’”•ම
2007 අංක 7 දරන සමාග’ පනෙ 
9(1) වග”“ය යටෙ පහත සඳහ” 
සමාගම සං—ථාපනය කළ බවට කර• 

ලබන ෙ“දනය
සමාගෙ’ නම : 

එව”ෙය– හ-ෙට” (“ව”) •ට”
සමාගෙ’ අංකය : • 111016, 

සං—ථාගත කළ ”නය : 2016 ජනවා’ 
05 ”න, යාප”ං ”නය : අංක 341, 
ෙ.ෙ.එ—. පාර, යාපනය.

අ–ෂක

ලං” සඳහා ආරාධනය

ලංකා ඛ“ජ ෙත” ගත සං—ථාව (CPC)
ග’“” හා ආර”ත පාවහ” සැප•ම - 2021

B/15/2021

ලංකා ඛ“ජෙත” ගත සං—ථාෙ“ ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“ෙ“ සභාප ””, පහත 
සඳහ” පාවහ” ව•ග සැප•ම සඳහා “–ධ සැප’ක”ව” ෙව” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

01. ග’ “” (ෙව•ට “”) හ” ක” (කහ පාට)  - –ගල 162

02. ආර” පාවහන (ක” පාට)  - –ගල 162

ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ ””ය” 1,000.00 (එන’ ””ය” 925.93 + වැ”) ෙග•ෙම” හා 
•”ත ඉ”–ම” ඉ”’ප’ •“ෙම” 2021.03.09 ”න ද”වා, 0900 පැය හා 1500 පැය අතර කාලය 
“ළ, ෙකාළඹ 09, ෛව– ඩැ“—ට• ද ”වා මාවෙ’, අංක 609, 01 වන මහෙ”, ලංකා ඛ“ජෙත” 
ගත සං—ථාෙ“ කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) කා•යාලෙය” අළ ලං” ෙ”ඛන ලබාගත 
හැක.

ලං” භාරගැම, 2021.03.10 ”න 1400 පැයට අවස” කර• ලබන අතර, ඒ හා සමගම, කළමනාක” 
(“ස’පාදන හා ගබඩා) කා•යාලෙ“ “ ලැ— ඇ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. ලං”ක”ව”හට ෙහ– 
ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය”හට එම අව—ථාවට පැ“ණ ”මට අවසර ඇත.

ලං”, •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•ෙම” ෙහ– ඉහත •”නෙ“ කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) 
කා•යාලෙ“ තබා ඇ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–ෙම” ලැ—මට සැලැ—”ය “ය.

ය’ පැහැ”• කර ගැ’ අව“ ෙවෙතා’, පහත සඳහ” ”රකථන / ෆැ”— අංක ම“” ලබාගත හැක.

උ–ගතව පව’නා ෙකා” - 19 වසංගත ත’’වය ෙ“ෙව”, ලං”ක”ව”හට, අව 
අය”’ප’, CPC ආයතනෙ“ ෙව• අඩ”ය වන www.ceypetco.gov.lk ෙව“” බාගත කළ 
හැ අතර, ’ය—ම ෙග•’, ලංකා ඛ“ජෙත” ”“ගත සංථාවට අය’, මහජන බැං—ෙ“ (“ධාන 
කා•යාලෙ“) පව’නා ““’ අංක 004100110208633 ෙවත කළ හැක. ක”ණාකර, අ—ළ බැං— 
ල”පෙත“ “” ”ටපත ලං”ව සමග ඉ”’ප’ කළ “ය.

සභාප“,
ෙදපාතෙ’“ “ස’පාදන ක“•ව,
කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) බාෙ,
ලංකා ඛ“ජෙත” ”“ගත සං—ථාව,
01 වන මහල, අංක 609, ෛව ඩැ“—ට ද ”වා මාවත,
ෙකාළඹ 09.

”රකථනය : 5455330
ෆැ”— : 5455424

 

– ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලය
,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD
ෙවළඳ අමා“ාංශය  

ඇබෑ•“
– ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලය (EDB),  අපනයන “ව•ධනය සහ සංව•ධනය ම සඳහා — ““ඛතම රා’ ආයතනය ෙ“.  – 
ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලෙය“ උපාය මා•ග සැලැෙ සඳහ”ව ඇ“ අපනයන ඉලක ළඟා කර ගැ”ම සඳහා —යක’වය සැප”ය 
හැ සනාථ — හැයාව” හා වෘ’”ය “–ණතාවෙය” ෙහ– – ලාංක –රවැ’ය”ෙග” පහත සඳහ” තන“ර ”ර•ම සඳහා අය”ප’ 
කැඳව• ලැෙ•.
කළමනාකරණ සහකාර තන“ර (තා”ෂ—ක ෙනාවන) (MA 1 – 1)
–යා ”—තරය
-  අ—ළ අංශය ම“” කරෙගන ය• ලබන “යාකාරකවලට අය’ ’ය—ම •” ෙ”ඛන හා ෙ”ක වැඩ කට–“වල “යැ–ම.
- •”ෙගා• නඩ’“ ම.
- වා•“ක සහ කා•“වලට අ—ළ ෙතාර“” යාව’කා–න ම සහ අ”ෂණය ම.
”ක’ 
අ.ෙපා.ස. (සා.ෙප.) ”භාගෙ“ “ ’ංහල / ෙදමළ, ඉං“’ භාෂාව සහ ග—තය / අංක ග—තය ඇ“”ව ”ෂයය” හතර (04) සඳහා සමාන 
සාමා•ථ ස“තව එකවර ”ෂයය” හය (06) ” සම’ • “—ම.

සහ
අ.ෙපා.ස (උ.ෙප.) ”භාගෙ““ අවම වශෙය” ”ෂයය” “න (03) ” (ෙපා” “•න ප–ය හැර) සම’ • “—ම.
අෙ•ක ”ක’ 
- ය“”  •යන ෙ“ගය : ”නා•යකට වචන 30 – 40 (ඉං“’ / ’ංහල)
- ඉං“’ භාෂාෙව” වැඩ මට ඇ“ හැයාව
- ”රකථන ප–ධ“ය / PABX “යාෙ හැයාව
- ප’ගණක ’•ම සහ අ—ළ ෙ’–ෙ“ පළ–”–ද
වැ•“ පමාණය : 
”. 27,910/- 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - ”. 48,540/- (මා’ක) සහ රජෙ“ අ•මත “මනා ෙගව• ලැෙ•.
ෙත–රා ගැ”ෙ’ ”මය : •”ත තරඟ ”භාගයක සහ •හගත ස“ඛ පෂණයක ““ඵල මත
වයස :   අ–”” 18 ට අ— සහ අ–”” 45 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය.  ෙමම උප’ම වය “මාව රජෙ“ ෙදපා•තෙ”“, සංථා හා ”වථා”ත 

ආයතනවල අය”ක”ව”ට සහ අ””තර අය”ක”ව”ට අ—ළ ෙනාෙ“.
ෙවන’ “ලාභ :
  අපනයන සංව•ධන මඩල•ය ෛව—ධාර ෙය–ජනා ”මය.
  “වාහන පහ”ක
  ලබා ෙනාග’ ෛව– “වා— ”“කරණය සහ වා•“ක “සාද “මනා
  රජෙ“ අ•මත සහන ෙපා– “මාණය” යටෙ’ “වාස ණය හා ආප— ණය 
  ෙවක අ•ථසාධක අර“දල - ෙවකයාෙග” 10%, ආයතනෙය” 15% සහ ෙවා “–“කය”ෙ” භාර අර“දල - ආයතනෙය” 3%
අය”’ “ෙ’ ””ෙවළ :
අ—ළ අය”ප–ය අපනයන සංව•ධන මඩලෙ“ 05 වන මහෙ” ”““ මානව සප’ කළමනාකරණ අංශෙය” ෙහ– www.
srilankabusiness.com ෙව• අඩ”ෙය” (“Announcements” කාඩය යටෙ’) ලබා ගත හැක.•” කවරෙ“ ඉහළ ව පස 
ෙකළවෙ• තන“” නාමය සඳහ” කර“” ස—•ණ ”ව ද’ත සඳහ” “’ ප’” ස—•ණ කරන ලද අය”ප’ සහ අ—ළ ’ය—ම සහ“ක 
ප–වල ”ටප’ අපනයන සංව•ධන මඩලෙ“ අ–ෂ ජනරා” ෙවත 2021.03.05 වැ“ ”න ෙහ– ඊට ෙපර •යාප”ං— තැපෑෙල” ෙයා“ 
කළ –“ය. “යත අය”’ප–ය (EDB අය”’ප–ය) හා අ—ළ සහ“කවල ටප සමඟ ඉ”’ප ෙනාකරන අය”’ප ““”ෙ’ප කර• 
ලැෙ.
රා’ අංශෙ“ ෙවකය”ෙ” අය”ප’ තම ආයතන “ධා“යා ම“” ඉ”’ප’ කළ –“”.  එම අය”පෙ’ අමතර ”ටපත අය”ප’ 
භාර ග”නා අවස” ”නට ෙපර මඩලය ෙවත එවන ෙම” අය”ක”ව”ට උපෙද ෙද• ලැෙ•.

අ–”ෂ ජනරා”
– ලංකා අපනයන සංව•ධන මඩලය,

NDB - EDBටව•, අංක 42, නව’ මාවත, ෙකාළඹ 02.
”ර : 011 – 2300700, ෆැ”— : 011 - 2300715
ෙව• : www.srilankabusiness.com

’”•ම
2007 අංක 07 දරන සමාග’ පනෙ 
9(1) වග”“ය යටෙ පහත සඳහ” 
සමාගම  සං—ථාපනය කළ බවට කර• 
ලබන ෙ“දනය.

සමාගෙ’ නම
නවා”—• ලැ– ලෑ” (•”) 

එ””
යාප”ං අංකය : • 00234388
යාප”ං ”නය : 143ඒ, ගා—පාර, 
වැ”ලව’ත, ෙකාළඹ  06
සං—ථාගත කළ ”නය : 

2021 ෙපබරවා 07 න
මෙහ—වර” “නව”

ෙ පා•”න•“ (•”) එ””– 
ක’පැ— 

ෙ”ක’ව”

’”•ම
“.ස. පද” –ර ෙ—වා ජනපද ””ධ ෙ—වා සපකාර 
ස““ෙ“ පද” –ර ’ාය බැංෙ“ 2014.01.01 ”න 
ට 2019.08.31 ද”වා උක— තබන ලද ෙ’ ද”වා 
ෙ•රා ෙනාග’ ර” භා–ඩ 2021.04.10 ”න “–ධ 
ෙව”ෙ–ෙ“ ෙව”ෙ– කරන බව ෙම”” ’’ ෙද“.

ෙමයට,
සාමා—ා“කා,
“.ස. පද” –ර ”.ෙ.ස. ස““ය,
පද” –ර.
කායාල ”. ක.අ. 0252255200

 ටෙන්ඩර් හා අටෙකුත් දැනවීම්



20 l 2021 පෙබරවාරි 19 සිකුරාදා දැන්වීම් 

“ස’පාදන ”•ම
උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“ව
ෙපරහ /“’ ””/”යර ව•ග හා අෙන’ ”” “ල“ ගැ”ම - 2021
උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“ෙ“  පහත සඳහ ”” සැපම ”ස උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“ “සපාදන ක“• 
සභාප“ වන මා ”’ 2021.03.10  ”න ෙප.ව. 11.00  ද”වා ”””කල’ සැප–ක”වෙග ““ තබන ලද ලං”ප’ භාර ග• ලැෙ•.

ෙලා” 
අංකය

ෙයා“ අංකය අව“ උපකරණ ලං”ප’ 
ගා—“ව 

(”.)

”න 105 ” වලං• ලං” 
ඇප බැ“කරෙය් 
ව“නාකම (”.)

A PDHS/F4/2021/P/01/01 “සා වාහන සඳහා ෙපරහ 1,000.00 20,000.00

B PDHS/F4/2021/P/01/02 “””“ වාහන සඳහා ෙපරහ 1,000.00 20,000.00
C PDHS/F4/2021/P/01/03 ෙටාෙය–ටා වාහන සඳහා ෙපරහ 1,000.00 20,000.00

D PDHS/F4/2021/P/01/04 ඉ””  ෙෆා්” වාහන සඳහා ෙපරහ 1,000.00 20,000.00
E PDHS/F4/2021/P/01/05 •“’ ”” 1,000.00 20,000.00

F PDHS/F4/2021/P/01/06

”යර ව•ග හා අෙන—’ ”” - හ”පව•, වාහන ෙ—” ”යර, 
එයා•  ෙ“’න•, ”ලා— ”–න•, ඩෑ’ ෙබ–” ෙපා•’, ෙ••ෙය්ට• 
’ල”, ෙපා•“ ”ෙල–’, ෙකා” ෙ“—”, ෙ——“, ෙගාග”—, 
ෙ—““ ග  “”—, ෙ——“ ෙහ”ම”—,  1/2" ””“ ඉපැ”” 
ෙර–

1,000.00 15,000.00

02.  ””ග’ ”ාපාර නාම •යාප”ං— සහ“කය” ““ ෙ–—ය “ෙය–“ත ආයතන ෙමම ලං” ඉ”’ප’ •“ම සඳහා ”””ක ලබ”. ෙමම “ල“ ගැ”ම 
බලාෙපාෙරා’“ වන ”” සබධ ස—•ණ ”—තර හා ”’”තරය උ“”මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ කා•යාලෙය ලබා ගත හැක. 
(”රකථන අංක : 025-2050718- 025-2223790).

03.   ආප” ෙනාෙගවන ලං”ප’ ගා—“ව ෙග•ෙම හා ”ාපාර නාම •යාප”ං— සහ“කය ඉ”’ප’ •“ෙම ප” “සපාදන •ය•ය”• අ•රාධ–ර, 
උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ කා•යාලෙය 2021.02.17 න  ’ට 2021.03.09 න ද”වා කා•යාල ෙ“ලාව (ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 4.00) 
“ළ“ ලබා ගත හැ• අතර, එ““ ගා—“ ෙග•ම• ෙතාරව අ—ළ “සපාදන •ය•ය”• ප“”ෂා කර බැ•ය හැක.

04.  ලං” ෙකාෙ–’ වලට අ•’ලව ”“ම’ ප’” ස—•ණ කරන ලද ලං”ප’ 2021.03.10 න ෙප.ව. 11.00 ට ෙපර ලැෙබන ෙ— සභාප“ / පළා’ 
ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ, පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“ව, බ–ඩාරනායක මාවත. අ•රාධ–ර යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල එ•ම ෙහ– 
පළා’ ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ කා•යාලෙ“ ““ අංශෙ“ තබා ඇ“ “සපාදන ෙප”“යට අ“ ෙගන”’ බහා–ම ’” කළ හැ•ය.

05.  ලං” ”ටප’ ෙදක• ස—•ණ කළ –“ අතර, “” ”ටපත හා අ• ”ටපත ෙලස ෙව ෙව වශෙය ෙවන ෙවනම •” කවර වල බහා එම •” 
කවර ෙදක නැවත එ” කවරයක බහා–ම කළ –“ය. •” කවරෙ“ "ෙපරහ / “’ ”” / ”යර ව•ග හා අෙන’ ”” “ල“ ගැ”ම 2021" 
ය•ෙව ෙව ෙවව සටහ කර ඉ”’ප’ කළ –“ය.

06.  2021.03.10 න ෙප.ව. 11.00 ට ලං”ප’ භාර ගැ”ම අවස කළ වහාම, ඒවා ”වෘත කර• ලබන අතර, එම අව—ථාවට ලං”ක”වට ෙහ– ඔ–ෙ” 
බලයල’ “ෙය–“තයට ෙහ– සහභා” ”ය හැක.

07.   ලං” ඇප බැ“කරය මහ බැං—ෙ“ •යාප”ං— ””ග’ වාජ බැං—ව• ලබා ග’ 2021.03.10 න ’ට න 105 ” (2021.03.10 ’ට 2021.06.23 
ද”වා) වලං• බැං— ඇපකරය”  ම“ ෙහ– පළා’  ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ කා•යාලෙ“ අ—ළ “දල තැප’ කර ලබා ග’ ’’”පත” ම“ 
ඉ”’ප’ කළ –“ය.

08. ෙමම “සපාදනය ””බඳ පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“ “සපාදන ක“•ෙ“ ”රණය අවස ”රණය ෙ“.
සභාප“ / පළා’ ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ,
පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“ව, උමැප,
බ්ඩාරනායක මාවත, අරාධ–ර.
2021.02.17

මෙ” අංකය : BD/WM/LND/2/5/AQUIS/28,
“ාෙ–—ය ෙක’ කා•යාලය,
වැමඩ.
2021-02-10

ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ පනෙ                  
7 වන වග”ය යටෙත් 

’”•ම 
ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ පනත යටෙ රජයට අකර 
ෙගන ඇ“ පහත සඳහ ඉඩම සඳහා එම පනෙ 9 වන 
වග“ය යටෙ “ක’ හා ව” ප“”ෂණය 2021-02-
22 වන ”න වැ•මඩ “ාෙ–—ය ෙ”ක’ කායාලෙ“ “ මා 
”’ පවව• ලබන බැ” මහජනයාෙ” ’නගැ”ම 
සඳහා ෙම” දවා ’“• ලැෙ•. ෙමම ඉඩ’ ෙකෙර 
ස’බධතාවය” ඇ“ අය ”’ එම ප“”ෂණය සඳහා 
ඉ”’ප ”ය “ය. වැ• ”තර සඳහා අංක 2213/42 
හා 2021-02-05 ”නැ“ රජෙ“ අ“ ”ෙ•ෂ ගැස” ප–ය 
බලන. 

උපෙඛනය : 
01. “ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසය  : වැ•මඩ
 ”•ක ”•” අංකය : “.”.අ.බ. 740
 කැබ• ගණන : 01
 “” ඉඩෙ’ “මාණය : ෙහ”ටයා 0.7452
 ඉඩම ”“ ගම : ෙහවන—•ර
 ’ාම “ලධා’ ෙකා”ඨාසය : 50A, අෙ”ෙවල

ඩ•.එ’.“. •ර’ංහ,
“ාෙ–—ය ෙක’,
වැමඩ. 

ලං” සඳහා ආරාධනය
වා’මා•ග අමා“ාංශය

ෙ–ශ•—ක ”පයාසය”ට අ•“”•ම සඳහා  
ඒකාබ–ධ ජල කළමනාකරණ ”ාපෘය (CRIWMP)

(ජාක තරගකා“ ලං”කරණය)
IFB අංකය : CRIWMP/NCB/VIS/2021/Packages from 1 to 11
”නය : 2021.02.19

ලං” කැඳ•ම : පහත ලැ—“ගත ෙකාට ඇ ප’” අ•රාධර සහ —”ණෑගල 
”——”කවල ා”ය වා’මාග ප–ධ න”’ථාපනය •“ම (VIS)
01.  – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය එස’ ජා””ෙ” සංව•ධන වැඩසටහෙ” බලයල’ “ෙය“තායතනය 

වන "හත ෙ–ශක අර“දල" (CGF) ෙව“” ෙ–ශක ”ප•යාසය”ට අ•“”•ම සඳහා — ඒකාබ–ධ ජල 
කළමනාකරණ ”ාපෘ“ෙ“ ”වැය අරභයා අර“ද” ලබාෙගන ඇත. එම අර“ද” ෙකාටස පහත සඳහ” ෙකා”–ා’“ 
යටෙ’ ෙග•’  ’” •“ම සඳහා ෙයා—ගැ”මට අෙ“ෂා ෙකෙ•. ෙ–ශක ”ප•යාසය”ට අ•“”•ම සඳහා— ඒකාබ–ධ 
ජල කළමනාකරණ ”ාපෘ“ෙ“  ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ව ෙව•ෙව” ”ාපෘ“ අ–ෂ ”’” පහත ල”—“ගත ෙකාට 
ඇ“ ෙකා”–ා’ පැෙජ සඳහා ෙය”තා—•ණ සහ ”””ක’ල’ ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•.

අංකය පැෙ”ජෙ“ ”—තරය IFB අංකය ලං” ”ර”ෂණය 
(”.)

CIDA 
 ෙ”—ය

අ•රාධර ”——”කය, මැදව–—ය “ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසය, අ—’ හ”“”ලෑව එ”ලංගාව (01 - 05)

01 ඇටඹග—කඩ මහා වැව ’ා”ය වාමා•ග ප–ධ“ය 
–න”’ථාපනය

CRIWMP/NCB/
ALUTH/2021/01

200,000.00 “ 6 සහ “ 5

02 ප”වැව සහ ෙකංෙගා”ලෑව මහ වැව ’ාමෙ“ ’ා”ය 
වාමා•ග ප–ධ“ –න”’ථාපනය

CRIWMP/NCB/
ALUTH/2021/02

250,000.00 “ 6 සහ “ 5

03 ෙකංෙගා”ලෑව —ඩා වැව සහ ර’ම”වැ“ය වැව 
’ා”ය වාමා•ග ප–ධ“ –න”’ථාපනය

CRIWMP/NCB/
ALUTH/2021/03

200,000.00 “ 6 සහ “ 5

04 ෙලා—ග—වැව මහ වැව සහ •ං“ මාමාෙ” අ“ණ 
’ා”ය වාමා•ග ප–ධ“ –න”’ථාපනය

CRIWMP/NCB/
ALUTH/2021/04

200,000.00 “ 6 සහ “ 5

05 අ—’ හ”“”ලෑව වැව ’ා”ය වාමා•ග ප–ධ“ය 
–න”’ථාපනය

CRIWMP/NCB/
ALUTH/2021/05

200,000.00 “ 6 සහ “ 5

අ•රාධර ”——”කය, ෙහාර“පතාන “ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසය, ර’මෙ” එ”ලංගාව (06 - 07)

06 ගල”ටගල වැව ’ා”ය වාමා•ග ප–ධ“ය 
–න”’ථාපනය

CRIWMP/NCB/
RATH/2021/06

150,000.00 “ 6 සහ “ 5

07 ““වැව ’ා”ය වාමා•ග ප–ධ“ය 
–න”’ථාපනය •“ම

CRIWMP/NCB/
RATH/2021/07

200,000.00 “ 6 ෙහ “ 5

—”ණෑගල ”——”කය, ග”ග“ව “ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසය, කඩවල එ”ලංගාව (08 - 11)

08 ෙබාරවැව සහ ප”ග—වැව ’ා”ය වාමා•ග ප–ධ“ 
–න”’ථාපනය 

CRIWMP/NCB/
KADA/2021/08

200,000.00 “ 6 සහ “ 5

09 ”•මඩලාව වැව සහ මල“යගම වැව ’ා”ය 
වාමා•ග ප–ධ“ –න”’ථාපනය

CRIWMP/NCB/
KADA/2021/09

200,000.00 “ 6 සහ “ 5

10 ෙපාලෙ””ල වැව සහ ෙහලඹගහවැව ’ා”ය 
වාමා•ග ප–ධ“ –න”’ථාපනය

CRIWMP/NCB/
KADA/2021/10

150,000.00 “ 6 සහ “ 5

11 ඉහළ •–” වැව ’ා”ය වාමා•ග ප–ධ“ය 
–න”’ථාපනය

CRIWMP/NCB/
KADA/2021/11

100,000.00 “ 7 සහ “ 6

02.  වැ“  ඉ–ර සක— •“ම, වැ“ ප“ෙල” මඩ ඉව’ •“ම සහ ”ටවාන හා ෙසාෙරා“ •හය” (Headworks) සහ අ““ 
ඉ”•“ම අඩං ෙමම වැඩ ”න 120  ස’—•ණ කළ –“ය.

03.  ෙකා”–ා’ පැෙජ වශෙය” ”•කව ලං” ඇග•මට ල ෙකෙ•. එ ෙකා”–ා’ පැෙජයකට ෙහ පැෙජ •“පයකට 
ලං” ඉ”ප’ •“ම ස ඳහා ලං”ක”ව”ට “දහස ඇත. එ පැෙජයකට වඩා ලං”  ඉ”ප’ •“ෙ’ පහත දහවන 
(10) ෙ’දෙ“ සඳහ” ප” ඔ–”ෙ”  අ’”—ය  අ•””ෙව”” ලං”ක”ව” ”’” සඳහ” කළ –“ය. එ ෙකා”–ා’ 
පැෙජයකට වඩා ලං” ඉ”ප’ කරන ”ට  ඉහත සඳහ” ප” ෙව” ෙව” වශෙය” ලං” ඇපකර ඉ”ප’ කළ –“ අතර, 
එ එ ෙකා”–ා’ පැෙජය සඳහා ෙව” ෙව” වශෙය” ල”—“ගත ෙකාට ය”ෙ–පකරණ, උපකරණ, ස’ප’ ෙව” 
•“ම සඳහ” කර ”””ක’ / ෙය”තා “•ණායකය” ත“ ත“ෙය” ඉ”ප’ කළ –“ය. අවසාන ඇග•’ “යාව•ෙ“ 
”ාපෘ“ය සඳහා ඉතාම ”මැ”’—යක ”සංෙයගය ”රණය •“ම සඳහා ’ය—ම “මාණව’ ෙලස ““චාර දවන ලං” 
පැෙජ ෙලස ඇග•මට ල කළ ස“–—ත එක“ව සැල•”ලට ග• ලැෙ•. ය’ ලං”ක”ෙව— එ පැෙජයකට වඩා වැ• 
ගණනකට සා•ථක ලං”ක” ෙලස “•ෙ–ශ ෙ“ න’,  ඉහත ”මැ”’—යක ”සංෙයගයට ඇ“ළ’ ව”ෙ” න’ ඔ“ෙ” 
අ’”— අ• ””ෙවළ ෙදස “’ සැල•”ල ’”ය හැ•ය. එවැ“ සා•ථක ලං”ක”ව” ෙව“” — අෙන—’ පැෙජ සඳහා 
වන ලං” ඔ–”ෙ” ස“–—ත ධාතාව සහ ඉ“ ”””ක’ / ෙයා්”තා “•ණායකය” / ස’ප’ ෙව” •“’ මත පදන’ ව 
අැග•මට ල ෙකෙරන අතර ෙකා”–ා’ “—නය උපමෙය” පැෙජ ෙදක සඳහා “මා ෙකෙර• ලැෙ•.

04. ජා“ක තරගකා ලං”කරණ පපා“ය ම“” ලං” ෙමෙහයව• ලැෙ•.
05.  ෙ’ සඳහා උන””ව දවන ලං”ක”ව” ලං” •”ෙ”ඛන ලබාගැ”මට ෙපර ලං” •”ෙ”ඛන ෙනා“ෙ” ප“ෂා කර 

බැ•ය හැ• අතර, වාමා•ග අමා“ාංශෙ“, CRIWMP, ”ාපෘ“ අ–ෂ ෙව“” වැ•”ර ෙතාර“” ලබාගත හැ•ය. 
”රකථන අංකය : 0112672228 සහ ඊෙ’” : tendercriwmp@gmail.com

06.  ”—තරා’මක ”””ක’ අව“තා ලං” •”ෙ”ඛනෙ“ ලබා  ඇ“ අතර, “ධාන ”””ක’ •“පය පහත සඳහ” ෙකාට 
ඇත.

 අ.  ඉහත වෙ“ සඳහ” ප” වාමා•ග හා ජලාපවහන ඇළ මා•ග ෙ”–ෙ“ CIDA (ICTAD) •යාප”ං—ය 
ලං”ක”ව” ස“ව “–ය –“ය.

 ආ.  ඉ”•“’ පළ–”–ද : ප”“ය වසර දහය “ළ සමාන —වභාවෙ“ අවම වශෙය” එ ෙකා”–ා’“ව සා•ථකව “මා 
•“ම ””බඳ ”ෙ•ෂ පළ–”–ද

07.  ලං” •”ෙ”ඛන එ ක”ටලය (පැෙජය) සඳහා ලංකා ”. 4,000.00 ක ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ව ෙග•ෙම” 
අන“”ව CRIWMP  ”ාපෘ“ අ–ෂ, වා’මා•ග අමාාංශය, 12 වන මහල, 500, ”.—. ඡයා මාවත, ෙකාළඹ 10 ෙවත 
ෙකා”–ා’ක”ෙ” ”ාපාර •” —•ෂයක •”ත ඉ”–ම ඉ”ප’ •“ෙම” 2021.02.19 ෙව“ ”න ’ට 2021.03.12 ෙව“ 
”න දවා කා•යාල ෙ“ලාව “ළ (0900 පැය හා 1500 පැය අතර) ඉං“’ බ’” සක— කරන ලද ලං” •”ෙ”ඛන ස’—•ණ 
ක”ටලය “ල ගත හැ•ය.

08.  ලං” ”වෘත කර• ලබන ”නෙ“ ’ට ”න 91  ලං” වලං ”ය –“ (ලං” ඇපකරය ”න 119 ක කාලය වලං ”ය –“ය) 
අතර, ලං” සමග වාමා•ග අමා“ාංශෙ“ CRIWMP ”ාපෘ“ අ–ෂ න“” — ඉහත වෙ“ සඳහ” ව“නාක“” –’ 
ලං” ඇපකරය අ“ණා එ”ය  –“ය.

09.  —•ව ලං” –—•ම 2021.03.03 ෙව“ ”න 1000 පැෙ“  ෙකාළඹ 07, ආන”ද —මාර—වා“ මාවෙ’ අංක 69, මහවැ• 
ම–—ථානෙ“ “වණාගාරෙ“ (ෙන”’ ෙපා—ණ අසල කලාගාරය අස•”ම) පැවැ’ෙ“. —•ව ලං” –—•මට සහභා“ •මට 
ෙපර තම”ෙ” ”යද“” වැඩ –’ ප“ෂා කර බලන ෙලස’ ලං” ””ෙයල •“ම සඳහා ෙතාර“” ලබාග”නා ෙලස’ 
අෙ““ත ලං”ක”ව” උන”” ෙකෙ•.

10.  ලං”ක” ”’” “” ”ටපත හා අ• ”ටපත ““ තබන ලද කවර ෙදකක බහා එම කවර ෙදක ත“ කවරයක බහා එ“ 
ව’ පස ඉහළ ෙකළවෙ• පැෙජ අංකය පැහැ”•ව සඳහ” කළ –“ය. ඇ“ළ’ කවර ෙදක “’ ෙලස "“” ”ටපත" හා 
"අ•”ටපත" ෙලස සඳහ” කළ –“ය. ලං”ක” ”’” එ ෙකා”–ා’ පැෙජයකට වඩා පැෙජ “මාණය සඳහා ලං” 
ඉ”ප’ කර”ෙ” න’ එ එ පැෙජය සඳහා ලං”ක” ”’”  ඉහත – ප” ෙව” ෙව” වශෙය” එවැ“ කවර සක— 
කර ඒ ’ය—ම කවර "“ධාන •”කවරයක" බහා  ඉ”ප’ කළ –“ය. ඉ”ප’ කර• ලබන ’ය—ම පැෙජ  සඳහා අ’”— 
අ•””ෙවළ ””බඳ ල”—“ව සක— කර ෙකා”–ා’ක” ”’” “’ ෙලස අ’ස” ෙකාට “ධාන •”කවරයට ඇ“ළ’ කළ 
–“ය.

11.  “’ෙලස ස’—•ණ කරන ලද ලං”, 2021.03.15 ෙව“ ”න 14.00 පැයට ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ප” ”ාපෘ“ අ–ෂ 
කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–මට ෙහ ”ාපෘ“ අ–ෂ ෙවත ලැෙබන ප” ඉහත 7 වන ෙ’දෙ“ 
සඳහ” •”නය ෙවත •යාප”ං—  තැපැ” ම“” එ”ය –“ය. “මාද • ලැෙබන ලං” ““ෙ”ප කර• ලබන අතර, ලං” භාර 
ගැ”ෙ’ අවසාන ෙ“ලාව ඉම— වහාම 7 වන ෙ’දෙ“ ලබා  ඇ“ •”නෙ“ එම අව—ථාවට පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත 
දවන ෙකා”–ා’ක”ව” ෙහ ඔ–”ෙ” “ෙය“තය”  ඉ”ෙ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

12.  වැඩ –’ සංචාරයට අ—ළ ”වැය හා ”යද’ ඇ“”ව ලං” ””ෙයල •“ෙ’ ෙහ ලං” ෙගනැ”’ භාර ෙ’ ලං”ක”ව”ට 
දර”නට ’”ෙවන ය’ ”වැය ෙහ ”යදම ස’බ”ධෙය” ෙ—වා ෙයජකයා වග•ය• ෙනාලැෙ•.

සභාප ෙව•ෙව”,
”ාපෘ “ස’පාදන ක“•ව,
”ාපෘ අ–”ෂ,
ෙ–ශ•—ක ”පයාසය”ට අ•“”•ම සඳහා 
ඒකාබ–ධ ජල කළමනාකරණ ”ාපෘය,
වා’මාග අමා“ාංශය,
12 වන මහල, 500, ”. —. ඡයා මාවත, ෙකාළඹ 10.

ෙට”ඩ• ’”ම
පාත”’බර “ාෙ–—ය සභාව

භාතෙය” ඉව කළ වාහන / වාහන ෙකාට— ෙට”ඩ• ම“” •’ම
 01.  පහත උප ෙ”ඛනෙ“ සඳහ පාත”’බර ාෙ–—ය සභාව ස“ වාහන ”•ම සඳහා 2021-02-19 ”න ’ට 2021-03-12 ද”වා ““ 
තැ“ “ල ගණ කැඳව ලැෙ•. 

02.  උප ෙ”ඛනෙ“ සඳහ ආප” ෙනාෙගවන ගා“ව හා තැප“ “දල ෙග•ෙම ප” 2021-02-19 ’ට 2021-03-10 ද”වා ස“ෙ“ 
”නවල ෙප.ව. 8.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ෙටඩ• අය”’ප’ ලබා ගත හැ• අතර, එම කාලප’ෙ’දය “ළ “ කා•යාල ප’“ෙ“ 
නවතා ඇ“ අ—ළ වාහන ප“”ෂා කළ හැ•ය. 

03.  “’ ෙලස ස’—•ණ කර ලද ෙටඩ•ප’ “””ටපත හා අ”ටපත ෙලස සඳහ කරන ලද කවර ෙදකක බහා එම කවර නැවත 
ත“ කවරයක බහා එ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• උපෙ”ඛනෙ“ සඳහ ෙටඩ• අංකය සඳහ කර "සභාප“, ෙටඩ• ම–ඩලය, 
පාත”’බර ාෙ–—ය සභාව, ”“ෙ“ ෙගදර, ව’ෙ’ගම" යන •”නයට 2021-03-12 ”න ප.ව. 2.00 ට ෙපර ලැෙබන ෙ •යාප”ං— 
තැපෑෙල එ•ම ෙහ– සභා කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ ෙටඩ• ෙප”“යට බහා–ම ෙහ– කළ හැ•ය. 

04.  ෙටඩ•ප’ ”වෘත •“ම 2021-03-12 ”න ප.ව. 2.30 ට සභා කා•යාලෙ““ ’” කරන බැ” එම අවථාවට ෙටඩ•ක”ට ෙහ– 
ඔ“ෙ” බලයල’ “ෙය–“තෙය—ට සහභා” ”ය හැ•ය. 

05.  ෙමම ෙටඩ• ස’බධෙය අවසාන ”රණය ගැ”ෙ’ ස’—•ණ බලය පාත”’බර ාෙ–—ය සභාෙ“ මහ සභාව ස“ ෙ“. 

වාහන තරය ෙට”ඩ• අංකය ආප” ෙනාෙගවන 
දල

ආප” ෙගවන 
තැ”ප“ දල

1
252-6379 කැ•රථෙය ගලවා 
ඉව’ කළ L-200 කැ– එක සහ 
බ”•ය

CPC/PDPS/4/1/50/1

”. 2500.00 ”. 5000.002 49-4391  ෙ—” ව•ගෙ“ ’ැ”ටරය 
(ෙර–ද 4) ෙ“ලරය ර“ත CPC/PDPS/4/1/50/2

3 118-4284 ෙහාඩා ය“” පැ”ය CPC/PDPS/4/1/50/3

4 CPRA - 7355 සැ“ ’ැ”ටරය 
ෙ“ලරය ර“ත CPC/PDPS/4/1/50/4

වැ තර සඳහා - 081-2476276
2021-02-17 ”න        සභාප“,
පාත”’බර “ාෙ–—ය සභා කා•යාලෙ““ය.     පාත”’බර “ාෙ–—ය සභාව.

“මාසත ෙහාරණ ””ධ ෙ—වා 
ස“පකාර ස““ය

අංක 113, – ෙසමාන”ද මාවත, ෙහාරණ.
ක/ෙහා/ණ1/34

2021.02.14

ෙ•රා ෙනාග’ උක— භා–ඩ ෙව”ෙය
“මාසත ෙහාරණ ධ ෙ—වා 

ස“පකාර ස““ෙ“ 
උ“” උ—ව/ කබ”ලාෙගාඩ/ පල”ෙනා”ව/ 
ෙහාරණ/ ෙමාරගහෙ’න/ •”යෙගාඩ/ 
ණගම/ ෙපා“”ට යන ා”ය බැංවල 
හා ෙහාරණ/ පල”ෙනා”ව/ ෙකරළඉම/ 

ෙපා“”ට 
යන ර” –—’ ණය මථානවල 2019.09.30 
”න ද”වා උක කරන ල”ව ෙමෙත” ෙ•රා ෙනාග 
උක භා–ඩ 2021.04.03 සහ 04  යන ”නවල ෙප.ව 
9.00 ට ෙහාරණ ””ධ ෙවා ස“පකාර ස“ “ධාන 
කායාල  ප’“ෙ““ “’–ධ ෙව”ෙ–’ෙ““ ”—ණන 
බව ෙම”” ද”වා ’“.

සාමාා“කා“,
“/ස, ෙහාරණ ධ ෙ—වා ස“පකාර ස““ය,
අංක 113, – ෙස–මාන”ද  මාවත,
ෙහාරණ.
”රකථන අංකය :034-2261259
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ෙබ� � �ඔය ස�හ සම�තා කංකා න�ෙ�  

ම� ගම ම�ම �ම� �ර ෙ�න  උ�� පළා� �ෙ�ෂ ර�ල ��හාර ගමෙ�  

ය� ය �ෙතාට �ෙ�ෂ - සම� එ�. ර�නා යක.  

��ෙ� �ව රම ස�හඌව පළා� ස�හ - ප්රස�න ප�ම ��   රාගම ස�හ

රාගම ස�හ

ඩ���. �� න ප � රණ - ඇ� � � �ය සංචා රක

 බාධා ව �� ෙතාරව ��� සංෙ�ශ 
ෙ�වාව සැප �ම � ලංකාව �රා 4 � 
තා�ෂ ණය බල ග�ව �� �� ට� � 
ලංකා ව� යන ෙ�මාව යටෙ� ගමට 
ස�� ෙ� දන වැඩ ස ට හන ආර�භ කර-
�� ෙපබ ර වා� 16 වැ�� ඉහළ ගල ගම 
ල� යාය ප්රෙ� ශෙ� එම ස�� ෙ� දන 
��න සඳහා �� ගල තැ�ම �� �ය. 

ෙමම අව �ථා වට ��� සංෙ�ශ 
�යා මන ෙකා� ෂ� සභාෙ� අ��ෂ 
ජන රා� ඕෂධ ෙ�නා නා යක මහතා, 
එ�.එ�.� ෙමා� ෙට� සමා ගෙ� ල�� 
ෙසෙන � ර�න මහතා ඇ�� එ� .එ� 
� . ෙමා� ෙට� ආය ත නෙ� සහ ��� 
සංෙ�ශ �යා මන ෙකා� ෂ� සභාෙ� 
�ෙයා� අ��ෂ, සහ �ල ධා �� , 

ප්රෙ� ශෙ� රා� �ල ධා �� �ස� එම 
අව �ථා වට එ��හ. ඉහළ ගල ගම ල�-
යාය, �� ලෙ�� එම ���ම පැව� 
අතර ��� සංෙ�ශ ��න ඉ� ��ම 
ඉහළ ක� කර ප්රෙ� ශෙ� �� යක ස�වා-
ග �ක වතා ව� මැද �� කර� ලැ�ය. 
ෙමම අව �ථා වට එ�� ��� ස�ෙ�ශ 
�යා මන ෙකා� ෂ� සභාෙ� අ��ෂ 
ජන රා� ඕෂධ ෙ�නා නා යක මහතා 
අද හ� ද�ව �� ඉ� � ෙ�� ව�ර ටැං� 
මත සහ පාර ව�වල �ට තා�ෂ ණය 
ෙසායා යෑෙ� අව � තා ව� �� ෙනාව� 
ඇ� බව පැව �ය. ඇතැ� ����කවල 
4 � තා�ෂ ණය තබා 2 � තා�ෂ ණය 
ව� ෙනාමැ� බව සඳ හ� කළ අතර, 
ෙමම ර�න �ර ��� �කෙ� ස�� ෙ�-

දන ��න සඳහා �� යන �ය ය� වැය 
කරන අතර, ඉ� �ය යට පනහ බැ�� 
අෙන �� සමා ග�� �ය ක �ව ෙය� 
��  ක රන බව සඳ හ� කෙ�ය. ඒ අ�ව 
mobitel ෙට� ෙකා� ආය ත නය ම�� 
ෙබ� � �ඔය ඉහළ ගල ගම ල� යාය ප්රෙ�-
ශ ෙ�� කර� ලබන ස�� ෙ� දන ��න 
සඳහා සම � ය ක �වය ද�ව�. 

තව � ර ට� අද හ� ��� �යා මන 
ෙකා� ෂ� සභාෙ� අ��ෂ ජන රා-
�ව රයා �ෙ� ��ධ සමා ග� �ට රට 
�ට ෙම� ෙ�වය කර� ලබන බව� 
ඊට ��� �ෙරා ධ තා ව� ෙනාමැ� 
�� ෙමම ඉ� � �� සඳහා ෙයා� ග� 
ලබ�ෙ� ෙ��ය ශ්රමය සහ ෙ��ය 
අව �ථා ව� ��මා ණය කර ෙද�� 

බවය. ඇතැ� ෙ��ය �� ණ තා ව� 
ඇ� ��� ෙ� වන �ට �ෙරාද �ය �� 
ෙ�වෙ� �ර ත ව�ෙ� ෙම�සා බැ� 
සඳ හ� කළ අතර, ඉ� �ෙ�� ෙ� සඳහා 
ස�ප� �ය ක �වය � ලංකාව ��� 
ම සපයා ග�නා බව සඳ හ� කෙ�ය. 
ෙ� සඳහා එක ��න�ව� �ට ර �� 
ෙග�� මට කට �� ෙනාක රන බව ද 
අව ධා ර ණය කෙ�ය. ��� සංෙ� ශන 
�යා මන ෙකා� ස� සභාෙ� ��ක අර-
�ණ ව�ෙ� සම�ත  � ලංකා වම 4� 
තා�ෂ ණ ෙය� ස� බල ගැ ��ම ෙමම 
ගමට ස�� ෙ� ද නය �ාපෘ �ය ම�� 
සා�ෂා� ��ම අර�ණ බව සඳ හ� 
කෙ�ය. ෙමම ජා�ක ��ම මැන-
�� අව ෙබාධ කර ග� �� එ� .එ�. 

� .ෙමා� ෙට� ෙමම 
�ාපෘ �ය සමග අ�වැ� 
බැඳ ෙගන ��න බව ද සඳ හ� 
කළ අතර, � ලංකාෙ� අෙන-
�� සමා ග� ද ඒකා බ �ධව ෙමම 
�ාපෘ �ය � ලංකාව �රා �යා �මක 
�� මට �ය �ත බව� එය ෙමම වසෙ� 
අෙ�� මස �� භාගය වන �ට අව ස� 
�� ම ට� �ය අෙ��ෂා බව සඳ හ� 
කෙ�ය. ෙමම �� ඊ ත�ෂ ලාව යටෙ� 
එම අ�ා පන කට �� ෙනා�ෙ� �� 
�� මට අව� ප� ස රය රට �රා ��මා-
ණය වන බව� සඳ හ� කෙ�ය. එෙම� 
ම පාස �වල ��� ප�� කාමර බාධා-
ව �� ෙතාරව කට �� කර ගැ� මට අව-
�ථාව ��මා ණය වන බවද ස� � හ� 

කෙ�ය. ඉතා 
ෙක� කාල ය ක� 
ෙමම කා�යය 

සා�ථක කර ගැ�-
මට  ම�ම ප� සර අ� කා �ය, නාග �ක 
සංව �ධන අ� කා �ය, ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� 
කා�යාල හා ජා�ක ෙගාඩ නැ �� 
ප�ෙ� ෂණ සං� ධා නය ර�න �ර ���� 
කා�යාල �� � බල ම�ඩ ලය සහ රජෙ� 
ආය තන �ෙයා ජ නය ද අගය කෙ�ය .    

ගමට ස�� ෙ� ද නය යටෙ� 
ර�න �ර ��� �ක යට 
�� යන 100ක ආෙයා ජ න ය�

ක� තර සහන සරණ සංග මෙ� තව� එ� 
ප්රජා ස�කාර ෙ�වා ව� වශ ෙය� ක� තර 
පලා ෙතාට ආන�ද අම ර �ංහ ��� �ෙ�-
කා රා මෙ� අ� න ව ෙය� ඉ� කර� ලබන 
ෛච�ය ෙගාඩ නැ �ෙ� බැ� බර �ය ක �වය 
උෙදසා එම සංග මෙ� යාව �ව සාමා � ක-
�� වන ��� �ම ල � �ය, ��� �මා ර �ංහ, 
දනං ජය ��වා, ෙ�ම �ස �ෂා�, ෙස�ට� 
ර�නා යක, ජය�ත ෙපෙ�රා, මහ �ව� සහ 
රා� බ�නා යක මහ ��ය, ර��� �� ම ලතා 

මහ ��ය යන සෑම ෙදනාෙ� ධන ප� �ා ගය 
මත �� ය� 25000/-ක �ද �� ආධා ර ය� 
සංග මෙ� සභා ප� එ�.එ�. �ය ෙ�න මහතා 
��� ආන�ද අම ර �ංහ ��� �ෙ� කා රා මා-
� ප� �� පලා ෙතාට ප�� න�ද �� ය� 
ෙවත ප� �ාග කර �� අව �ථාව ඡායා � ප-
ෙය� ��ෙ�. සහන සරණ සංග මෙ� අ��ෂ 
ඇ�.ආ� ය �ස මහතා හා භා�ඩා ගා �ක 
රං�කා �මා� මහ �� යද එම අව �ථා වට සහ-
භා� � �� යහ.     

ඇ� � � �ය �රා බ� 
කා�යා ල �ය �ල ධා �� 
��� තම බල ප්රෙ� ශෙ� 
ජන වා� මාසය �ළ �� 
 කළ වැට � �ව ල� ග්රහ-
ණ යට ග� ෙහාර �රා 
ජාවා ර �� 42 � අ�ළ 
න� භා�ඩ සමඟ ජන-
වා� මාසය �ළ ඇ� � �-
�ය අ� ෙ�ක මෙ� �ත්රා� 
අ� ක ර ණ යට ඉ� � ප� 
�� ෙම� ප� ඔ�� ��  
කළ වැර � ව ලට අ�ව 
ඔ��ට �� ය� ප�ල�ෂ 
හත �� හයදහ සක  දඩ 
�යම �ය.   

ෙමම වැට � �ව ල� 
ක��� ෙප� 07 �, 
ක��� සහ ෙගාඩා ළඟ 

තබා ග� 22 �, අර�� 
සහ �ය� ෙහාරට ��� 
05�, ගංජා වගා කළ 08 
� ද වන අතර , ක��� 
සහ ෙගාඩා �� �ට� 
95,500 �, ගංජා ග� 7526 
� සමඟ ක��� ෙප�ෙ� 
උප ක රණ ෙතාග ය� ද 
ග්රහ ණ යට ෙගන ���.   

ඇ� � � �ය �රා බ� 
�ථානා � ප� �රා බ� 
ප� �ෂක ආ�. සර �ච�ද්ර, 
�රා බ� ප� �ෂක ප්රසා� 
මං�ල, �රා බ� සැර ය� 
872 අර ��ද, �රා බ� 
ෙකාප්ර� 976 අ��, �රා-
බ� �යා මක 1114 ජනක 
ඇ�� �ල ධා �� ��� 
වැට �� �� කර ඇත.    

ඇ� � � �ය 
ෙහාර �රා ජාවා ර �� 

42කට 
�. 5 46,000� දඩ

රාගම ��ෂණ ෙරාහෙ� 
ක��ඨ කා�ය ම�ඩ ලය 
උ�ෙඝා ෂ ණ යක

ෙ� ස��ට ආහාර ෙදන �ථාන ය� 
න� ෙනෙම�.ෙහාඳ නරක ෙනාද� 
�� �� මහ මඟට �� කර දමන �� 
උ� සන ආහා ර යට ග�නා ස�� ��-
ස�. ෙ� ස�� හ� �ෙ� ය� ය �ෙතාට 
නග රය ආස �න ෙ�ය.ය� ය �ෙතාට 
නගර සභා ෙව� �� එක � ක ර �නට 
ෙපර පාර �රා ස�� ��� කා දමා 
�� �� �� කසළ ෙදෙනා�හ� 
පාගා ෙගන මහ මඟ ගම� කර�.  

ඌව පළා� 
අ�ා පන ෙදපා-
�ත ෙ� ��ෙ� 
�ය � ර� රාජ කා� 
�ම� 17 �න රා� 
ය�� පැ� ය �� 
�ෙවස බලා යන 
අත ර �ර ��� අන-
� ර �� �ය ෙගා� 
ඇ� බව ෙපා� �ය 
�ය�.   

ෙමෙ� �ය-
ෙගා� ඇ�ෙ� ��ල 
ම�ලැ හැව ප්රෙ� ශෙ� ප�ං� 
එරංග ල�මා� නැම� ෙදද� 
�ෙය�.   

�ය �ය අය බ��ල ��යා 
�ථානෙ� �ට රාජ කා �ය 
�ම� තම ය�� පැ� ෙය� 

��ල ම�ලැ හැව 
ප්රෙ� ශෙ� �ෙව සට 
ගම� කර �� �� ය� 
හෑෙපාල ප්රෙ� ශ ෙ�� 
ඉ� � ෙය� පැ�� 
ය� � පැ � යක ��-
ණට �� ණලා ගැ� 
අන �ර ��ව �ෙ�.   

අන � රට ෙ�� � 
අෙන� ය� � පැ-
�ෙ� ගම� කළ �ය 
�� ෙදෙද නාට ��� 

�වා ල ය� �� � ෙනාමැ� 
බව� එම ය� � පැ� ක� අ� 
අඩං � වට ෙගන ඇ� බව� 
ෙපා� �ය �ය�.   

�� මා � ය�ද ෙපා� �ය ෙමම 
අන �ර �� බ දව වැ� �ර ප�-
�ෂණ ��  ක ර�.     

ය� � පැ� 
අන � ර �� 
ෙදද� �යා 
ම�ට

�ාපෘ �ය සමග අ�වැ� 
බැඳ ෙගන ��න බව ද සඳ හ� 
කළ අතර, � ලංකාෙ� අෙන-
�� සමා ග� ද ඒකා බ �ධව ෙමම 
�ාපෘ �ය � ලංකාව �රා �යා �මක 
�� මට �ය �ත බව� එය ෙමම වසෙ� 
අෙ�� මස �� භාගය වන �ට අව ස� 
�� ම ට� �ය අෙ��ෂා බව සඳ හ� 
කෙ�ය. ෙමම �� ඊ ත�ෂ ලාව යටෙ� 
එම අ�ා පන කට �� ෙනා�ෙ� �� 

කෙ�ය. ඉතා 
ෙක� කාල ය ක� 

දස අත ම එක තැන

සහන සරණ සංග ම ෙය�   
ෛච�ය ෙගාඩ නැ � මට අත �ත   

වස ර කට අ�ක කාල ය� 
���ෙ� ෙමවැ� උ�ෙඝා ෂණ 
�ථාන �ප ය ක�  සහ ෙසෟ� 
අමා �ාං ශය ඉ� � ෙ�� 
පවා උ�ෙඝා ෂණ �� ක ළ ද 
රජය ෙමෙත� ��ම �� �-
ර� ��� බව� ආෙ� ශක 
ෙ�ව ක ය� ෙලස බඳවා ග� 
1680� �න 180�� ��ර 
කරන බව පැව � වද ෙමෙත� 
එය ඉ� ෙනාකළ බවද ඔ�� 
පැව �හ.  

 ග�පහ ���� ඒකා බ�ධ 
ෙසෟ� ෙ�වා සංග මෙ� 
ෙ�ක� ල�මා� මහතා 
අද හ� ද�ව �� ෙමෙ� 
පැව �ය.  

ෙසෟ� ඇම � ව �ය �ණ-
ගැ� සාක�ඡා කළ අව �ථා-
ෙ�� අව � න� �ම නාව ඉ�ලා 
�� �ට අ�� ඉ�ෙ� අව �-
න මක යැ� එ� �ය පැව-
�වා. මැ�  ඇ ම�ව��ෙ� 
අව � න ම� ෙරාහ�වල 
ෙ�වය කරන ෙ�ව ක ය� ෙ� 
අව � න ම� ගැන අ�ට අව-
ෙබා ධ ය� �ෙය නවා.   

ෙමම ෙරාහල �ළ �ම 

ක��ඨ ෙ�ව ක ය� ෙකා��19 
ෛවර ස ෙය� �ය �යා. 
ලංකාෙ� ප්රථම වරට ෙකා�� 
ෛවර සය ෙ�� ෙව� �ය �ය 
ත�ණ ෛව� වරයා ෙ�වය 
කෙ� ද රාගම ෙරාහෙ�. අ� 
කරන ෙ�වෙ� අව � නම 
�� බ ඳව වග � ව � �ත� 
වග � ෙම� බැහැ රව �තන 
�ස� ෙ� ගැට�. 

ප� �ය අය වැය ෙ�ඛ න-
ෙය� ෙසෟ� අමා �ාං ශෙ� 
ෙඩාල� �� යන 29 ෙ�ඛ-
න ෙය� කපලා අ� ද�නවා 
ඒවා ක�පා� කර�ෙන 
ෙ��තර ලාෙග� ෙන� 
ක��ඨ හා ��  ෙ� ව ක ය-
�ෙග� බව.උ�සව අ��-
කා ර� ෙ� ද�වා ෙරාහ ෙල� 
ෙග�ෙ� ෙපා� ර� තව.ඒක 
�� බැං� හරහා ලබා � මට 
ක්රම ෙ� ද ය� ෙගනැ� ඒක ට� 
ෙපා� ෙගව�න ෙවනවා.අෙ� 
සාධා රණ ඉ��� ඉ� ෙනාක-
ෙළා� අ� අඛ�ඩ උ�ෙඝා ෂ-
ණ ය� �� මට සැළ �� කර 
�ෙබ නවා යැ� ද ල�මා� 
මහතා පැව �ය.    

ව� � යාව ෙස�� � ලම �ර � ර� ��න ත-
�පෙ� ප්රෙ� ශෙ� කැළෑ බද ප්රෙ� ශ යක වළලා 
�� ය� හ� � එ�.�.�.ඊ.සං� ධා නය ස� මරා-
ෙගන මැෙරන ඇ�� ක�ට ලය පැර� �ව� එය 
�යා කා � �ව ෙය� �� බව ෙපා� �ය පව ස�.  

�ද සම ෙ�� අව� අව �ථා වල ලබා ගැ�ම 
සඳහා එ�.�.�.ඊ.සාමා � ක ය� ��� ෙමම මරා-

ෙගන මැෙරන ඇ�� ක�ටල ෙදක වළ දම-
�නට ඇතැ� ෙපා� �ය සැක  ක ර�.  

�ද සම ෙ�� ම�නා රම ෙස�� � ලම 
මා�ගෙ� ගම� කරන ෙ�ශ පා ල න ඥ ය� 
ෙහා ෙ��ඨ ආර �ෂක �ල ධා �� ඝාත-
නය ��ම ඉල�ක කර ෙගන ෙහා මැද ව-
��ය ඔ�ෙ� ෙකාළ ඹට ප්රවා හ නය ��ෙ� 
අර � �� ෙමම මරා ෙගන මැෙරන ඇ�� 
ක�ටල ෙදක වළ දම �නට ඇතැ � ද 
ෙපා� �ය ��වාස කර�.  

�ර � ර� ප්රෙ� ශෙ� වැ� ය� ඔ�ට අය� 
ඉඩ ම� ��ද ප� ත්ර �� ෙ�� වළ දමා �� 
�� වක ෙකාට ස� ම�� ඇ� අතර, ඒ 
ආරං �ය ව� � යාෙ� ��� අංශ �ල ධා-
��ට හා ෙස�� � ලම ෙපා� � යට �න 

ගැ� මට ලැ� ෙම� ප�ව ෙපා� �ය පැ�ණ 
අ�ළ �ථානය ප��ෂා ෙකාට බැ� ෙ�� එ�.
�.�.ඊ.සං� ධා නය ස� මරා ෙගන මැෙරන ඇ�� 
ක�ටල ෙදක හ� � �ෙ�.  

ෙස�� � ලම ෙපා� �ය ෙ� �� බ ඳව ප� �ෂණ 
පව�වාෙගන ය�.    

මරා ෙගන මැෙරන 
ඇ�� ක�ට ලය 

�යා කා� එක�

ෙකෙරානා වසං ග ත ෙය� � 
ලංකා වා� ජන තා වට සැන �ම 
හා ආර �ෂාව ලබා ෙදන ෙලසට 
ඉ�ල �� ��� බැ� ම ෙත� ��� 
ම�නා රෙ� �ට කැල �ය �හා ර-
�ථා නය කරා යන සාම පාද චා �-
කාව� අරඹා ඇත.  

ඔ� ම�නා රම රාස ම� නානා-
�ටා�� ප�ං� ��ෙතා�� 
��ණ� ඩය� ෙගා� සා� 
ෙනාෙහා� ( සා� සා� යා� ) නමැ� 
බ්ර�ම චා � ව ර ෙය�. ෙ� වන �ට 41 
වන �ෙ� ප� වන ෙමම බ්ර�ම චා-
� ව රයා ම�නා රම �සා ප � ව රයා 
�� ව� �� ෙම� ප� ප� �ය 4 
වැ� �න ම�නා රම �ට කැළ �ය 
�හා ර �ථා නය කරා පා ගම නක 
�ර තව ��න අතර, ඊෙ� හලා ව තට 
ෙ��� �ය.   

ෙමම ගම නට ම�නා රම �ව� 
��ෙ� ප�ං� ධ�ම �ං ග� අ�� ක� 
මාල� ( 55) සහ ම�නා රම ��ං-
ග�� ප�ං� ෙසාම � �ද ර� ��දර 
��� යන මහ �ව� ද එ�ව ���.    

ය� ය �ෙතාට 
නග ර යට 
ෙගන� �න 
��....

ම�නා රෙ� �ට කැල � යට  
සාම පාද චා � කා ව�  ම��� ළඟ තබා ගැ �ෙ� ෙචාද නාව මත 

බ�ධ නා ගාරගතව �ට �ට ෙදම ස කට පමණ 
ෙපර �ද හ� � පැ�� ෙකාළඹ ෙකා�ප�ඤ 
��ෙ� ��ර ප�ං� �ම� ත�ණ කා�තා ව� 
ලද ෙතාර � ර කට අ�ව පෑ� ය ෙගාඩ ෙපා�-
�ෙ� �ෂණ ම�දන අංශෙ� �ල ධා �� ��� 
17 වැ�� ම��� ග්රෑ� 18� �� ග්රෑ� 625� 
සමඟ අ� අඩං � වට ෙගන ඇත.  

වයස අ� �� 39ක �වා හක ෙදද� මව� 
වන ඇය ෙකාළඹ ෙකා�ප�ඤ��ෙ� ප�ං� 
ඇෙ�  ��ය �ෙ� ම��� පෑ� ය ෙගාඩ 
ෙමාදර ආ� ජනා ��ණ ප්රෙ�ශවල ම��� 
ජාවා ර�ක� ව�ට �ෙරාද රථ ය �� ප්රවා හ නය 
��ම ඉතා රහ � ග තව ��  ක ර �� ප�� ඇත.  

��දර කා�තා ව� වන ඇය ද�න ��-
ෙව� ම��� ජාවා ර�කා� යක යැ� සැක 
ෙනා� �ම ජාවා රම පහ � ෙව� කර ගැ� මට 
ෙමෙත� ඇයට පහ � ව� � ඇත.  

එ� අව �ථා ව ක� ම��� ප්රවා හ නය කර �ම 
ෙව� ෙව� ඇයට ඇෙ�  ��යා �� ය� 
10,000ක �ද ල� ෙගවන බව� ඇයෙග� කළ 
�ම � ෙ�� පැව �ය.  

වයස අ� �� 11/10 වන  
ද� ව� ෙදෙදනා �ය මවෙ� �ක ව ර ණය 

යටෙ� තබා �වා හක �� ෂ යා ෙග� ෙව�� 
අ� ය� �� ෂයා සමඟ රාජ � �ය ප්රෙ� ශෙ� 
��  � ෙව සක වාසය කරන ෙමම කා�තාව 
�ෙරාද රථ ය �� පැ�ණ පෑ� ය ෙගාඩ �ෙ�-

පාර අස �� බැස ග� ෙද�ක� එන ෙත� �� 
�� ය� ෙපා�� අ�අඩං � වට ෙගන ඇත.  

කා�තා ෙපා�� ෙකා�තා ප� ව� ය� 
��� ප��ෂා �� ෙ�� ඇය හැඳ �� ඇ�� 
සා��ෙ� �� ම��� ෙසායා ෙගන ඇත.  

 ඇයට ම��� ලබා ෙදන ඇෙ�  ��යා 
බව පව සන ජාවා ර �ක� ෙ� වන �ට ප්රෙ�-
ශය අත හැර පලා ෙගා� ඇ� බව� 18 වැ�� 
සැක කාර කා�තාව අ� �කෙ� අංක 5 
අ� ක ර ණ යට ඉ� � ප� කර �න හතක �ඳ �� 
�ෙයාග ලබා ග� �� ඇය වටා ඇ� ම�ද්ර� 
ජාලය �� බ ඳව ප� �ෂණ ��  ක රන බව� 
ෙපා� �ය පැව �ය.  

 බ�නා �ර උ�ර භාර �ෙයා� ෙපා�� 
ප� දම ය�ත �ජය � කැල �ය ෙ��ඨ 
ෙපා�� අ� කා� ෙරාෂා� ඩය� පෑ� ය ෙගාඩ 
ෙපා�� �ථානා � ප� ප්රධාන ෙපා�� ප�-
�ෂක ම��ද ��ෙලා රා ර�� යන �ල ධා �� 
ෙ� උප ෙද� මත පෑ� ය ෙගාඩ ෙපා� �ෙ� 
�ෂණ ම�දන අංශෙ� �ථානා � ප� උප 
 ෙපා �� ප� �ෂක සං�ව දස නා යක , උප-
ෙපා �� ප� �ෂකව�� වන ගමෙ�, ජය සංඛ, 
ෙපා�� සැර ය� 13315 බ� ව�ත, ෙපා�� 
ෙකා�තා ප� ව�� වන 72198 �ය රං ජන, 
21651 ජය ර�න, කා�තා ෙපා�� ෙකා�තා-
ප� 10271 ��කා යන �ල ධා �� ��� ෙමම 
සැක කා �ය ම��� සමඟ අ� අඩං � වට ෙගන 
ඇත.    

�ම� කත� �� සමඟ අ�අ ඩං � වට
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දස අත ම එක තැන

 පෑ� ය ෙගාඩ �� ලං කාර 
ප� ෙ� ණා � ප� හා අ��ෂ, 
කැල �ය ��ව � � ලෙ� 
�ල ප�, �� ටක වා� �ව රා-
චා�ය, උපා �ාය �ර �ධර, 
ද�ශන �ශා රද, අ�ග-
මහා ස�ධ �ම ෙජා �ක ධජ 
ෙකාළඹ හලා වත ෙද� සාෙ� 
ප්රධාන සංඝ නා යක ආචා�ය 
වැල � � යාෙ� � �ස ල ධ-
�මා � ධාන නායක �වා�-
�ද්ර ය� වහ �ෙ�ෙ� 84 
ෙව� ජ�ම �නය ෙපබ ර වා� 
මස 20 ෙව� �නට ෙය� 
�ෙ�. 

ඒ �� �ෙත� උ�ව-
හ �ෙ�ට ආ� �වාද පතා 
��ක� �� ප ය� �� � � මට 
�� ��ස ආචා�ය ම�ඩ-
ලය හා �� ලං කාර සභාව 

�ර ණය ෙකාට ඇත.   
ෙපබ ර වා� 20� උ� සන 

�� බ �ෙගාඩ ෙරාහ ලට 
අව� උප ක රණ �� ප-
ය� ප්ර� නය ��ම, උ� �ල 
වෑබඩ වැ� �� �වාස සඳහා 
දහ ව� ආහාර ලබා �ම, සවස 
6ට පමණ �� ෙවෙ� � ආ�-
�වාද ෙබා� �ජා ��ක ම� 
පැවැ ��ම, රා� 7.30ට �ල-
�පස �න ��ක ම� පැවැ-
��ම, රා� 9.00ට මහ ��� 
ෙ�ශ න ය� පැවැ ��ම හා 21 
ෙව� ඉ�� �න ෛත්ර� කා-
�ක මහා නායක අ� නා යක 
මා� � පා ණ� වහ �ෙ�ලා 
ප්රධාන සංඝ ර �නය �ෂ ෙය� 
දහ ව� සඟ ස� �න ��ක-
ම� පැවැ ��ම ෙ� ��ක� 
මාලා වට ඇ� ළ� ෙ�.   

ක� ග �ෙතාට - මහ � වර 
මා�ගෙ� �ය ඹ ලා ග �තැ�න 
හ��ය අස ල� �ෙරාද රථ ය� 
අන � ර කට ප�� ෙම� එ� 
ගම �ග� එකම ප�ෙ� පාස� 
ළම� �ෙද න� �වාල ලබා 
ඇ� බව ක� ග �ෙතාට ෙපා�-
�ය ප්රකාශ කෙ�ය. ප� � ය� 
(10) ෙපර ව �ෙ� �� � ෙ� 
අන � �� �වාල ලබා ඇ�ෙ� 
මහ � වර ජා� �තර පාස ලක 
ඉෙග �ම ලබන අ� �� 14,12 
හා 09 යන වය� කා�ඩ වල 
ප� වන ��� ළම �� �ෙද-
ෙන�. ෙමා�� �ෙදනා ප්ර�-
කාර සඳහා මහ � වර ජා�ක 
ෙරාහල ෙවත ඇ� ළ� කර 
ඇත. �ෙරාද රථය පැ�� 
�යැ �රා මහ � වර හ�තාන 
ප්රෙ� ශෙ� ප�ං � ක � ව� වන 
අතර එම ��ග ලයා ෙපා�� 

�ල ධා �� ��� අ�ඩ අං �-
වට ෙගන �� කළ ප� �ෂා-
ෙ�� �ම �� �ට ඇ� බවට 
තහ �� � �ෙ�.   

අ�අ ඩං � වට ග� සැක ක� 
මහ � වර මෙහ �ත්රා� අ� ක ර-
ණය ෙවත ඉ� � ප� �� ෙම� 
අන � �ව ඔ�ෙ� �යැ �� 
බල ප ත්රය න� කට ��ත අව-
ස� වන �� අව ලං� කර 
ඇ� අතර �� ය� ල�ෂ 2 
බැ�� � ශ�ර ඇප ෙදක� 
මත �� හැර �ෙ�.   

ක� ග �ෙතාට ෙපා� �ෙ� 
රථ වාහන අංශෙය් �ථානා-
� ප� ෙපා. ප. රාජ ප�ෂ මහ-
තාෙ� උප ෙද� මත උ.ෙපා.ප. 
ර�නා යක, ෙපා.සැ. ස�ප� 
(11378) හා ෙපා.සැ. ��� 
(50928) යන �ල ධා �� ප�-
�ෂණ �� කර�.   

ගා�ල ��ඤ සාර ��-
ෙවෙ� නවා තැ �ෙගන �� 
��ග ල ය� හ� �ෙ� ම �ය-
ෙගා� ��ය � හ�� බව 
ෙපා� �ය පව ස�.  

ෙමෙලස �ය ෙගා� ඇ�ෙ� 
ෙකා�ෙගාඩ, ෙද� ජ න ප දෙ� 
ප�ං� අ�ෙග ව �තෙ� ච�දන 
�මා ර �� නමැ� 58 හැ� �� 
��ග ල ෙය�. බ� ෙකා�ෙ�-
�ත ර ව ර ය� ෙලස ෙ�වය 
කරන ෙමා� ��ඤ සාර 
�� ෙවෙ� රා� නවා තැ� 
ග�නා බව� ෙපෙ�� (17) 
ෙ�වය �ම� �� ෙවෙ� �� 

ගැ� මට ෙගා� ඇ� ෙමා� 
ඊෙ� (18) අ� යම �ය ෙගා� 
�� ය� හ�� බව� ෙපා� �ය 
වැ� � ර ට� සඳ හ� කර�.  

ගා�ල නාග �න හ�� මරණ 
ප� �ෂක මෙ�� ධ�ම ර�න 
මහතා පව ස�ෙ� ෙ�හය 
කරා � �ය ෙරාහ ලට ෙගන �� 
�� ආ� ප� �ෂ ණය සඳහා 
ෙයා� කළ බව�. එ� ප්ර� ඵල 
ලැ�� ප� ෙ�හය ස�බ�ද 
ඉ�� කට �� �� ක රන බවද 
ෙහෙතම පැව �ය. ගා�ල 
ෙපා� �ය වැ� �ර ප� �ෂණ 
ෙමෙහ ය ව�.    

   � ලංකා රාම�ඤ මහා 
�කාෙ� මහා නායක අප ව� � 
ව�ළ නාපාන ෙ�ම �� මහා නා 
�� ය�ෙ� ෙතම� ��ණ �ණ-
ස ම �ව හා සංඝ පර �ෙ� අප-
ව� � ව�ළ �වා�� වහ �ෙ�-
ලාට �� පැ� ණ � ම� මහා 
�හා ර වං �ක � ලකා රාම�ඤ 
මහා �කාෙ� අ� නව මහා 
නායක අ� �� ම� ලෑෙ� 
�මල මහ නා � � ය� �� ගැ �ම 
ෙ� මස �� ෙදවන �න ෙපර-
ව� 10 ඇ� � � �ය ��ර ආර 
� ෙබා� රාජ ධ�මා ය ත න ෙ�� 
පැවැ�ෙ�. 

ෙමම මහා ආග �ක කට �-
�තට සම ගා �ව සං�ක ර ණය 
කරන ලද නව සාම ෙ�ර බණ 
දහ� ෙපාත එ� � ��ම ශතා-
�ක මහා සංඝ ර �නය �ෂ ෙය� 
�� න ම� ලබන ස� � කර ස�ත 

සංඝ ගත ද�� ණාව සහ �ල 
�ම � ෙව� ස� �ගත ��ම ද 
��ෙ�.

� ලංකා රාම�ඤ මහා 
�කාෙ� ද��ණ ලංකා ප්රධාන 
සංඝ නා යක ඇ� � � �ය ��-
රාණ �  ෙබා� රාජ ධ�මා ය-
ත නා � ප� ආචා�ය ඕම�ෙ� 
ෙසා�ත �� ය�ෙ� උප ෙද� 
මත �හා රා � කා� ශා�ත්ර ෙ�� 
ර�ෙ� ඉ�ද සාර �� ය� 
ඇ�� �හා ර�ථ �යක සභාව 
ම�� ෙමම   උ�සව සං�-
ධා නය කරන අතර ක� ෙවල 
ජා� �තර කා�ෙබාජ ෙබෟ�ධ 
ම� �ථා නය කා�ෙබා ජෙ� 
�ප �සනා �ර භාවනා ම�-
�ථා නය සහ හ�බ �ෙතාට 
ප්රාෙ� �ය සංඝ සභාව මෙග� 
ප්රධාන ස�කා ර ක �වය �� 
කර�.

�ට �ය ව ස කට ෙපර ක�ද 
උඩ රට පාත � �බර වල �වක 
� ෙමෙලාව එ�ය �� ක�ල ඊ 
ෙසන � ර�න ලාංෙ�ය කා� 
වංශය �ළ අ�� �ය �ථාන-
ය� �� කර ග�ෙත�. අග-
� වර ත�ණ ක� සමා ජෙ� 
ප්රථම ෙ�ක� �රය දර �� 
තම සෙහා දර ක� �� � ය�ට 
ෙ�වය කරන අතර ම තම 
�� තෙ� ආ��ය අ�� �� 
ක� පද වැ� වලට ෙගා� 
කෙ�ය.  

1945� ක�ල ඊ ෙසෙන �-
ර �න ය� ��� '�වඳ' ක� 
සඟ රාව එ� � ��ය. ඔ� �ය 
යන ෙත�ම ෙමම සඟ රාව 
ස� වස� �රා ෙනාක ඩ වාම 
ප්රකා ශ යට ප� කෙ�ය. එකල 
සා�� කර ණෙ� �වැ �ත-
ය� � උ� ෙගාඩ නව ර�න, 
ෙජා� රාජ �ස, ෙහාරණ �. ඒ. 
�මා ර �ංහ, උප න�ද බ� ෙග-

දර, �මන ෙ�ම � ලක, ධ�ම-
පාල ජය �ර, බ� ෙග දර �.�. 
කහ ඳෙ�, ෙහ�� ධ�ම ෙ�න, 
ෙබාර ලැ �ග �ෙ� �ම ල �� 
ෙපෙ�රා, පනා ෙගාඩ ෙසාම-
ව� ඩය�, �ත්රා න�ද අෙ�-
ෙ� කර, මඩ වල එ�. ර�නා-
යක, ධ�ම � ����, ��ස� 
හෑෙගාඩ, හාතා ෙගාඩ අභ ය-
ව �ධන, �.�. ම�ලව ආ�� 
'�වඳ' සඟ රාව �ව ඳ ව� කළ 
��මා ණ ක �ෙවා ය. ක�ල 
ෙසෙන � ර �න ය�ෙ� මර ණ-
ෙය� ප� ඔ�ෙ� �ය ��ද � 
න�� ෙසන � ර �න ය� ��� 
'�වඳ' සඟ රාව ස�පා ද නය 
කර ෙගන �යාය. ඇයද 1994 
ඔ� 27 වන �න �ය �යාය.  
අද ප්ර� භා ��ණ ෙමම ක�-
යාෙ� ෙතාර �� ලබා ගැ�-
මට �� �ෙ� ඔ�ෙ� �ය �ය 
වන ම�කා�� ෙස න� ර�න 
මහ ��ය පම ණ�. ඇය ගැන 

ෙ ත ා ර -
�� ෙසායා බලන �ට �න 
ගැ� මට ලැ�ෙ� ද හද ක�-
යන ෙතාර �� ය. ඇයට අද 
හ� හැ� ඉ�නට තැන� 
ෙනාමැත. ෙයෙහ � ය�ෙ� 
�ෙව �වල ක�� කලට 
වාසය කර�. ��ර ආ�-
ය� මා�ග ය� ද ෙනාමැත. 
ෙබෙහ� ආ�ය සඳහා �ද� 
ෙසායා ගැ� ම ටද අප හ �ය. 
�යාට අ�� ඉඩ ක ඩ� ෙවන� 
අය අ�� කර ෙගන ඇ� 
අතර ඇය අද ඉතා අස රණ 
ත��ව ය කට ප�� හැ� ක�-
�� �� තය ෙගන ය�. ක�-
යට ලැ� එකල ක�ල ෙසන-
� ර �න ය�ෙ� ක� රස යට 
ෙලාබ බැ� ඔබට ඇය සඳහා 
උප කාර �� මට හැ� න� එය 
මහ� �� ක�ම ය�.  ඇෙ� 
�ර ක ථන අංකය ෙමෙ� ය. 
0712878916

�� ලං කාර 
ප� ෙ� ණා � ප� නා�� 
ජ�ම �න යට ��ක�

පාස� ළම �� ෙගන �ය  
�ෙරාද රථය අන � රක  

�� ෙවෙ� නවා තැ � ෙගන 
�� අය හ� �ෙ� ම 

�ය � �� 

අ� නව මහ නා �� 
�� ගැ �ම 22� 

"ව�ම� ජනා�ප��මා,  එවකට 
�ට� ආර�ෂක ෙ�ක� ෙගාඨාභය 
රාජප�ෂ මැ��මා පැ�ප�වා�� 
සඳහා ෙයාධ �වාස �ාපෘ� 
�යා�මක කළා. ඒ වෙ�ම මාතෘ��ෙ� 
�වනා�ය වැ� අප ආයතනෙ� 
ඉ�ධන ෙගාඩබෑමට �යන නළ මා�ග 
ප�ධ� සංව�ධනයට එකම බාධාව� 
� ��ෙ� එම නළ මා�ග එළා ඇ� 
ප්රෙ�ශවල ප�ං�ව �� පැ�ප�වා�� 
බව රහස� ෙනාෙ�. න�� ව�ම� 
රජෙ� පැෙල� මැ�රට ෙ�මාව 
යටෙ� එම පැ�ප�වා��ට නව 
�වාස ෙයාජනා ක්රමය� �යා�මක 
��ම �ශාල ෙමෙහවර�" ය� 
ඛ�ජ ෙත� ෙතාග ගබඩා ප�ය�ත 
සමාගෙ� සභාප� සහ කළමනාකාර 
අ��ෂ ෙමාහම� උව�� ෙමාහම� 
මහතා පැව�ය.

මහව�ත ��මැ�ඩ�� 
අනවසරෙය� ප�ං�ව �� ප�� 112� 
සඳහා ඉ� කරවන ලද නව �වාස එම 
පැ�ප�වා��ට ෙබ� �ම ���ෙත� 
ෙපෙ�� (17) ෙකාෙලා�නාෙ�� 
පැව� උ�සව සභාව අමතා ඒ මහතා 
ෙ� බව පැව�ය.

ෙකාළඹ වරාෙ� �ට 
 ෙකාෙලා�නාෙ� ��� ඛ�ජ ෙත� 
ෙතාග ගබඩා සමාගමට අය� ෙත� 
ටැං� ෙවත ඉ�ධන ෙගන ඒමට 
එළා ඇ� නළ මා�ග ප�ධ� ��� 
�� ප්රෙ�ශෙ� ප�ං�ක�ව� එම 
�ථානෙය� ඉව� ෙතාට නව �වාස 
�ම ෙම�� �� ෙක��. අගමැ� 
ම��ද රාජප�ෂ මහතා අ�� නව 

�වාසලා��ට �වාසවල ය�� 
��නැ�ම �� �ය.

එ�� තව�රට� කතා කළ ෙමාහම� 
උව�� ෙමාහම� මහතා ෙමෙ�ද �ය.

"1961 ලංකා ඛ�ජ ෙත� සං�ථාව 
ජනස� කරන ෙමාෙහාෙ�� ලංකාෙව 
�ව� �ෙ� ��යන දහයකට වඩා අ� 
ජනගහනය�. ඒ ෙමාෙහාෙ� අෙ� 
රෙ� ෙම�� ෙටා� ��යනයකට 
වඩා ගබඩා කළ හැ� ගබඩා පහ�ක� 
��ණා. ඒ ෙමාෙහාෙ� අෙ� රෙ� 
නායකය�ෙ� අ�ලාසය �ෙ� � 
ලංකාව ෙලාකෙ� සහ ආ�යාෙ� 
බලශ�� ෙ��ද්රය බවට ප�ව�තනය 
��ම�. ඒ වකවා�ෙ� �ංග���ව 
සහ �බා�වල ෙමතර� ගබඩා 
පහ�ක� ��ෙ� නෑ. න�� අද වන 
�ට ෙ� රටව� ෙදක ෙදපැ�ෙත�ම 

ආ�යාෙ� �වැ�ත ෙ��ද්රය� බවට 
ප�ව�ථනය ෙවලා අ�ට අව� �යට 
අ�වක ෙත� ලබාග�ෙ� �යන එක 
රහස� ෙනෙව�."

"අ� රට� ෙලස මාෙසකට ස�ලන 
ඉ�ධන ගබඩා කරග�න පහ�ක�ව� 
නැහැ �යන එක �ය�න කණගා��. 
ග� අගමැ��ම�, ෙ�වා තම� 
අෙ� අ�ෙයාග. මට මත� ෙවනවා 
ඔබ�මා රට භාර ග�නෙකාට ෙ� 
රෙ� අ�ෙයාග රා�ය� ��ණා. එ�� 
එක� තම� මා��ආ�ෙව� සටන 
ආර�භ කරලා න��කඩා�ව�� 
��ධය අවස� කරලා රට එ�ෙ�ස� 
කළා. ඔබ�මාෙ� කාලෙ� උ�රට 
උ�� වස�තය, නැෙඟන�රට 
නැෙඟන�ර නෙවාදය ෙගන ය�� 
මහා සංග්රාමය� ආර�භ කළා. 
ෙගද�� එ�යට බැ�සම ෙකා��� 
පාර �ෙ� කාප� පාරට වැ�ලා කාප� 
පාර �ෙ� �ව� පාල� ප� කරලා 
අ�ෙ�� මා�ගය ඔ�ෙ� �ව�ෙතාටට 
යා හැ� මා�ග ප�ධ�ය� සංව�ධනය 
කර�� මඟනැ�ම වැ� �ාපෘ� 
ආර�භ කළා. ඒ වෙ�ම පැෙල� 
මැ�රට වැ� �වාස ෙයාජනා ක්රම �� 
කර�� ව�තමාන ජනා�ප� එවකට 
ආර�ෂක ෙ�ක�  ෙගාඨාභය රාජප�ෂ 
මැ��මා පැ�ප�වා��ට ෙයාධ 

�වාස �ාපෘ� ආර�භ කළා. අද 
ඔබ�මා කැල� පාලෙම� එනෙකාට 
ඒවා �කලා ඇ�. උ�� ෙකාළඹ, මැද 
ෙකාළඹ, ෙකාෙලා�නාව යන ප්රෙ�ශ 
බලශ�� �ෙ�ත්රයට අව� ය�තල 
පහ�ක� අ� අ�වාය�ෙය�ම ��� 
කළ ���. මාතෘ��ෙ� �වනා�ය වන 
අප ආයතනෙ� ඉ�ධන ෙගාඩබෑමට 
�යන නළ මා�ග ප�ධ� සංව�ධනය 
��මට ඇ� එක බාධකය� න� 
අද ඔබ�මාෙ� අ�� ලබාෙදන 
�ව�ලා��ෙ� පැ�ප� �වාස."

"ග� අගමැ��ම�, අද ෙ� 
ජනතාව පැ�ණ ���ෙ� ඔබෙ� 
�ර�� ෙ� �වාසවලට ය�� භාර 
ගැ�මට�.

රා� නායකය� ෙ� ආයතනයට 
පැ�ෙණ�ෙ� 1962 ග� ��මාෙවා 
මැ��ය පැ��යාට ප�ව� �යන 
එක අ� ඉතාම ආඩ�බරෙය� 
�ය�න කැම��. ඒ වෙ�ම 
බලශ�� ෙ��ද්රෙ� නහර ප�ධ�ය 
තම�  ෙ� නළ මා�ග ප�ධ�ය. 
කා�න සහ අනාගත අව�තාවලට 
ව�තමානෙය� අනාගතය ද��� 
ඔබ�මාෙ� ��ණ ආ��වාදෙය� සහ 
අෙ� ඇම��මාෙ� උපෙද� ප�� අප 
ආයතනෙ� ඉං�ෙ��ව��ෙ� සහ 
ෙ�වක ��ම උපෙයා� කරෙගන 

අෙ� ෙ�වක ශ්රමය� උපෙයා� 
කරෙගන අ� �යදම�� ක�න�� 
ෙ� නළ මා�ග ප�ධ�ය ඉ� ��මට 
බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා."

"ග� අගමැ��ම�, අෙ� 
ආයතනයට පැ��ම ආඩ�බරය�. 
මෙග ෙ�වක ��ස මට ඇ�� �යනවා 
ස� මම අ��� �� ෙදක� �� පහ� 
වැඩ කරලා �යනවා. කව�ව� අෙ� 
නායකෙය� පැ��ලා නැහැ. අද ඔබ 
ෙමතනට පැ��ම අ�ට ආයතනය� 
ෙලස මහ� ආඩ�බරය�.  අෙ� ෙ� 
��� ෙනා�මට ෙ��ව තම� අෙ� 
රට �ළ �යන අ��තර ප්ර�න. මම 
ඔබ�මාෙග� ඉ�ලා ��නවා එ� ඒ 
��� ත්ර�තවා� �ෙ��ඡ ත්ර�තවාදය 
�ම කළ ඔබ�මාට �ංහල, ����, 
ෙදමළ �� එ�ෙ�ස� කර�නට 
ශ��ය ෛධ�ය භා� ලැෙ�වා 
�යා."

බලශ�� අමා�ාංශෙ� ෙ�ක� 
ෙ�. �. ආ�. ඔ�ගා, ඛ�ජ ෙත� 
��ගත සං�ථාෙ� සභාප� ��ඥ 
��� �ෙ��ංහ, ලංකා අ�. ඕ. 
�. සමාගෙ� සභාප� මෙනා� 
��තා යන මහ�ම මහ��� ඇ�� 
�ලධා�� ��ස� සහ වෘ��ය ස�� 
�ෙයා�තෙයා ද ෙ� අව�ථාවට 
සහභා� � ��යහ.

ආ�. එ�. �යගහෙ� - අහංගම ස�හ

��ර �ෙ� ෙ� කර - මාර �ල ස�හ  

එ�. �. �ෙ� ර�න - ක� ග �ෙතාට ස�හ   

කරා � �ය ස�හ - එ�. ෙලා� ක ර �ට   

මහා නාම �තා නෙ� - ම�වාන ස�හ  ඒ. �. දයා ච�ද්ර - ඌ� ෙබා�ක �ෙ�ෂ  �� බ �ෙගාඩ-ච��ද �ර �ංහ    

වැ�ල වාය �ෙ�ෂ � අ� ආ� ග� �ංහ  දමන ස�හ ෙ�. ඒ.ෛම� පාල.    

 ඇ� � � �ය සංචා රක - ඩ���. �� න ප � රණ

��මැ�ඩ�� 
පැ�ප�වා� 

ප�� 
112කට 

නව �වාස

සා� ය වැව ෙපා�� වස මට අය� 
රණ ව රා � �ය ග්රාම �ල ධා� වසෙ� 
ෙපෟ�ග �ක ඉඩ �වල �� �ෙරා �ව 
�� කරනා ෙබාර� කැ�ෙ� ජාවා ර ම� 
ප්රාෙ� �ය ෙ�ශ පා ල න ඥ ය �ෙ� මැ� හ� 
�ෙම� �� වන බව හා ඒ සඳහා ��ය 
�යා �මක ෙනා�ම ගැට� සහ ගත බවට 
ජන තාව ෙචාදනා කර�. ක� ව ල ග �වැව 
ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� ෙකා�ඨා ස යට අය� 
සා� ය වැව අංක 638 රණ ව රා � �ය ග්රාම 
�ල ධා� වසම �ළ ��� ෙපෟ�ග �ක 
ඉඩ �වල ස� ගණ නක �ට ෙමෙ� �� 
�ෙරා� ෙලස ��� බල ප ත්ර ය� නැ�ව 
ෙබාර� කපා ප්රවා හන කර �� පව �න 
බව ද ජන තාව ෙප�වා ෙද�. ජන තාව 
ෙචාදනා කර�ෙ� අ�ළ �� �ෙරා� 
ෙබාර� කැ�ෙ� ජාවා රම �� ව�ෙ� 

�� ඉඩ �වල බව ට�. ප්රාෙ� �ය ෙ�ශ පා-
ල න ඥ ය� �ට ස�බ�ධ බැ�� ��ය 
�යා �මක කරනා ආය ත නද ෙ� සඳහා 
අ� ග්ර හය ද�වන බවට ද ඔ�� ෙචාදනා 
කර ���.   

ෙ� අ�ව රණ ව රා � �ය ග්රාම �ල ධා� 
වසම �ළ පම ණ� �ථාන ෙදකක ඉඩ-
�වල ෙමෙ� ��� අව ස ර ය �� ෙතාරව 
ෙබාර� කැ�ම ��ෙ�. ෙ� �� �ෙරා� 
ෙබාර� කැ�ම �� බඳ අ�ළ ග්රාම �ල-
ධා� වසම භාර ග්රාම �ල ධා � ව �ය වන 
�. එ�. එ�. ���� මහ ��ය පව-
ස�ෙ� ෙබාර� කැ�ම ��� අව ස ර ය-
�� ෙතාරව �� �ෙරා �ව ෙපෟ�ග �ක 
ඉඩ� �ළ ��ව ඇ� බවය.   

එ�� ක� ව ල ග �වැව ප්රාෙ� �ය 
ෙ�ක� ජනක �ෂාර බාල � �ය මහතා 

ෙමෙ� �ය.  
Òෙ� සඳහා අෙ� ආය ත න ෙය� ��� 

අව ස ර ය� � නෑ. එය �� �ෙරා� කට �-
�ත�. ෙකෙ� න�� සා� ය වැව ෙපා�� 
�ථානා � ප � ව රයා පවසා ��ෙ� ක�-
ව ල ග �වැව 17 ක�ව �� ගැ �� ��-
ලෙ� �ඩා ��ය සක� �� මට ෙබාර� 
අව� බැ�� ඒ සඳහා අව �ථාව �� 
බව ට�. ෙ� �� බඳ �� ගැ �� ��-
ලෙ� �� හ �ප� ෙගා� වැව �ෙලා බාස 
�� ය �ෙග� �� කළ �ම � ෙ�� උ�ව-
හ�ෙ� ව�ෙ� ස� ය කට වැ� කාල ය ක� 
තම පාස ලට ෙබාර� ��� �� ප ය� 
ලබා �� බව�. න�� ජන තාව ෙචාදනා 
කර�ෙ� අ�ළ ආය ත න වල අ� ග්ර හ-
ෙය� ස� ෙදකක කාල ය� �රා ෙ� 
ජාවා රම �� � ඇ� බව ට�.  

ෙ�ශ පා ලන හ�ය අර�  
ෙබාර� කපන ජාවා ර ම�  

ෙකා� �ව �� වැළ ෙක�න  
�ව ආව රණ ෙනා�ෙ�   

ෙකා� �ව �� ආර�ෂා �ම 
සඳහා �ව ආව රණ පැල �ෙම් වැද-
ග �කම අ� ප�කා ම�� ජන තාව 
�� ව� කර �� ඔ��ට �ව ආව-
රණ ෙනා� ලෙ� ෙබ� �ෙම් වැඩ-
� � ෙව ළ� �ය ගම ෙපා� �ය ම�� 
�යා �මක කර �ෙ�. එ� ෙපා�� 
�ථානා � ප� ප්රධාන ෙපා�� ප�-
�ෂක ඒ. ෙ�. එ�. ආ�. සම ර �ංහ 
මහ තාෙ� උප ෙද� අ�ව ප්රජා 
ෙපා�� �කකෙ� �ල ධා �� �ය 
ෙපා�� බල ප්රෙ� ශෙ� ග�� ගමට 
ය�� ෙමය �යා �මක කර�. එ�� 
ප්රජා ෙපා�� �කකෙ� �ථානා-
� ප� උප ෙපා�� ප� �ෂක �. 
ඩ���. ඒ. ෙකෟශ� මහතා ��� 
ප්රෙ� ශෙ� ෙවෙළ ඳ ස� �� ය� ඒ 
�� බඳ අ� ප�කා මඟ� �� ව� 
කර �� �ව ආව රණ ෙබ� ෙදන 
ල�.  

ක�� පාලම කඩා වැ� වසර 20�අ� යා වං �ෙ� �� වැඩ

ෙකාළ �� ගමට 
ෙහෙරා �� ඇදලා  

ෙහෙරා �� �� ග්රෑ� 3400� සමඟ සැක ක � ව� ෙදෙද න� ග�ෙ�ල 
ප්රෙ� ශ ෙ�� ෙකා�ෙමා දර ෙපා� �ය ම�� අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙ�. 
ෙකා�ෙමා දර ෙපා� �ෙ� �ෙ�ෂ කා�යාං ශෙ� ෙපා.ෙකා. (76906) ප්ර�� 
සහ ෙකා�ඨාස ��� අංශෙ� ෙපා.සැ. (23677) වස�ත යන �ල ධා-
��ට ලැ�� ෙතාර � ර කට අ�ව ෙකාට ෙපාල ග�ෙ�ල ෙඩෙවා �යා ෙ� 
ක�මා�ත ශාලා වට හැෙරනා හ�� ෙ�� ෙකා�ෙමා දර ෙපා�� �ථානා-
� ප� ප්ර.ෙපා.ප. ච�දන අම ර�න මහතා ඇ�� �ල ධා �� ක�ඩා ය ම� 
��� �� කරනා ලද වැට � ම ක� ය� � පැ � ය� නතර කර එ� පැ�� 
ෙදෙද න� ප��ෂා �� ෙ�� �ද මා�ගෙ� ෙපා� �� ෙකාළ ය �� ඔතා 
සඟ වා ෙගන �� ෙ� ෙහෙරා �� �� ග්රෑ� 3400 ෙසායා ෙගන �ෙ�. සැක-
ක � ව� ෙදෙදනා ෙකාළඹ ප්රෙ� ශෙ� �ට ෙද� යා යට ගම� කර �� �� ය� 
අ�අ ඩං � වට ෙගන ඇත. අ�අ ඩං � වට ග� ��ග ල ය� ෙදෙදනා ෙද� යාය 
ප්රෙ� ශෙ� ප�ං � ක � ව� ෙදෙද න� වන අතර එ� අෙය� ෙද� යාය ඕළ-
� �ර ප්රෙ� ශෙ� ප�ං� කල� ෙපෟ�ග �ක බ� රථ යක ෙකා�ෙ� �ත ර ව ර-
ය� ෙලස කට �� කළ 35 හැ� �� බා�පා නමැ� අ�ව�ත නාම ෙය� හ�-
�වන අෙය�. අෙන� ��ග ලයා ෙද� යාය ෙබා�ය පාර ප්රෙ� ශෙ� ප�ං� 
26 හැ� �� අෙය�. ෙමා�� ෙදෙදනා කලක පට� ෙකාළඹ ප්රෙ� ශ ෙය� 
ෙහෙරා �� �ෙග න �� ෙද� යාය ඇ�� අවට ප්රෙ� ශ වල ��ග ල ය�ට 
අෙල� කර ඇ� බවට ෙසායා ෙගන �ෙ�. සැක ක � ව� ෙදෙදනා ෙමාර-
වක මෙහ �ත්රා� අ� ක ර ණ යට ඉ� � ප� �� මට �ය �ත අතර ෙකා�ෙමා දර 
ෙපා� �ය ���ය ස�බ �ධ ෙය� වැ� �ර ප� �ෂණ �� කර�.  

අ�පාර ��� �කෙ� දමන අ�ා පන කලා ප යට අය� අ�/��-
රාණ මහා �� ලෙ� 6 ෙ��ය සඳහා ��� ඇ� ළ� කර ගැ�ම 
උ�ස වා කා ර ෙය� �� කරන ල�. ෙමම අව �ථාෙ� 6 ෙ�� යට 
පැ�� නවක �� ද� � � ය� සඳහා ෙපා� ප�, ව�ර ෙබාත�, කෑම 
ෙප��, ෙපා� බෑ� ප� �ාග ��ම ද �� කළහ. ෙමම අව �ථා වට 
�� රාණ මහා �� ලෙ� �� හ �ප� ආ�. ප�ම �� මහ තාෙ� ආරා-
ධ න ෙය� ග�ඔය වැ�� සමා ගම ෙව� ෙව� මානව ස�ප� කළ ම-
නා ක� ව�ණ ම� ෂා� මහතා ඇ�� �� ස� සහ භා� �හ. 

කෑග�ල ��� �කෙ� ය�-
ය �ෙතාට ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� 
ෙකා�ඨා සෙ� මහ බාෙ� ග්රාම-
ෙ�වා වසෙ� �ර ���ත ඔය 
හරහා ෙයා� �� ක�� පාලම 
කඩා වැ� වසර 20කට අ�ක 
කාල ය� ගතව ඇත� එය 
ෙමෙත� අ� �වැ �යා ෙකාට � 
ෙනාමැ� බව �ශ්රා �ක කලාප 
අ�ා පන අ��ෂ  �. එ�. 
අෙ� ර�න මහතා ඇ�� ග�වා-
�� ෙප�වා ෙද�.

මහ බාෙ� �� ල යට පැ�-
ෙණන �� �� ය නට ෙම�ම 
ග�වා ��ට ද ෙ� ත��වය බල-
ව� කර ද ර ය� බව පැවෙ�. ෙ� 
පාලම ෙව� වට වාහන යා හැ� 
නව පාල ම� හා පාර සා� ෙදන 
ෙලස ග�වා �� ඉ�ලා ��ය ද 
එය ද ෙමෙත� ඉ�� ෙනාමැත. 
රා� අමා� �ම� ල�සා 
මහ තාෙ� අව ධා නය ෙ� සඳහා 
ෙයා� ෙවතැ� ග�වා �� බලා-
ෙපා ෙරා�� ෙව�.

වැ�ල වාය තණ ම ��ල මා�ගෙ� අ�යා වං�ව ආස �නෙ� ��� 
වැට � ර ක�ද ර�� තය ආ�ත ප්රෙ� ශ යට ��ධ ��� ��� බැහැර කරන 
කැ� කසළ ෙ�� ෙව� එම �ථානෙ� �ෙලා � ට ර ය කට අ�ක �ර ප්රමා-
ණ ය� �� ෙගාඩ ව �ව �� �� ෙගා� �ෙ�.  

ෙමම �� කෑමට සව� කාලය වන �ට අ�� ද �� ග �ෙව ෙහර 
ර�� ත ෙය� එම �ථාන යට එන අතර �න පතා �ශාල �� ස� �ම� 
�වා ග�නා ෙමම �ථානය කැ� කසළ ෙ�� ෙව� �� ෙලස අප �ත්ර 
�ෙ�.  වැ�ල වාය තණ ම ��ල මාර�ෙ� ගම �ග�නා ෙබාෙහා ෙදන� 
ෙක� �ෙ� ක ය� ගත � � ම ට� ආහාර ගැ� ම ට� වාහන නතර කරන 
�ථාන ය� බැ�� �� ම� ෙලස �� �� �� ම� �� කර කැ� කසළ දම-
�න�ට එෙර �ව ��ය �යා �මක �ය ��ව ඇතැ� ජන තාව පව ස�.    

�� රාණ �� ල යට 
නවක ��� ඇ� ළ� කළ �

�� �� ක� ලෙ� �ය �ය 
අද අස ර ණ�  
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 ම�� ච��ද ධ�මව�ධන

අ�රා�වාදෙය� රට �දහ� කරගත 
�� ආකාරය ��බඳ ඔ�ට ��ම� 

���. එම මතවාදය ෙව�ෙව� 
�ය �ව�ප� ෙමෙහය�මට ඔ� 
කට�� කරන ල�. �ෙ�ෂෙය�ම 

ආ�� ප්ර�සං�කරණ ස�බ�ධෙය� 
�ජයව�ධන මහතා උන�� � 

අතර, තම �ව�ප�� ඒ ස�බ�ධ 
ෙතා��� ලබා�මට කට�� කෙ�ය. 

�දහස ලැ�මට ��ව අව�ෙ� �ටම ෙමරට 
ව�ෙපාෙහාස�ක�� �� ප��වල ත�ණය� 
�සකට එංගල�තෙ� ෙ���� සරස�ෙ� ෙ�ර� 

�වෘත � ���. ෙපා�න�බල� අ�ණාචල�, ෙ��� 
���, �.ආ� �ජයව�ධන ෙ� අත�� කැ�ෙප�� අය 
�හ. ෙමකල ඉ��ය �දහ� �ාපාරය ගැන එංගල�තෙ� 
�ව�� ඉ��යා�ව� �ළ උන��ව� ඇ�ව �� කාලය�  
�ය. ෙ� ස�බ�ධෙය� පැවැ� ������ ප්රකාශයට ප�� 
ජා�මාමක හැ�� ලාං�ක ���ට ද  බලපෑෙ�ය. �.ආ�. 
�ජයව�ධනය�ද  එවැ�ෙන�. ෙහෙතම තමා ලැ� එම 
අ���� ප�කා�නව ෙ�� ��� �ව�පතට ෙමෙ� ෙගා� 
කෙ�ය.

“ෙ�ශපාලනය ගැන මා �ළ සැල��ල� ඇ�ව�නට පට� 
ග�ෙ� මා ෙ���� ��ව��ලෙ� උපා� අෙ��ෂකය�ව 
ඉෙග�ම ලබන කාලෙය�ය. ඒ කාලෙය� ඉ��යාෙ�ද, 
ලංකාෙ�ද, ෙපර�ග ෙවන� ෙපෙද�වල ද එක සමාන ෙ�ගව� 
හැ�� පහළ� ��ෙ�ය. ක�ස� සා� ��� ෙබංගාලය 
ෙදකඩ ෙකාට ෙබ�මට �යා ��ම �සා ඉ��යාෙ� මහ� 
කැල��  �වභාවය� උ�ගත �ය. ප්ර��ධ ���� පව�වා 
ඒ ම�� ඉ��යාෙ� ��වන ෙ� ගැන �තා� මහජනයාට 
ක�� අවෙබාධ කර�ම ��ස �ප්රකට ඉ��යා� ජන 
නායකෙයා ඒ කාලෙය� එංගල�තයට පැ��යහ. ෙ��ඨ ජා� 
�ෛත�ය� �ද උස� පා���ය� ඇ�ව ��යා �ද ලාලා 
ල�ප� රා� ��� ච�ද්රලා� හා ෙබංගාලෙ� වා�ෂයා හැ�යට 
සාමා�ෙය�  හැ���� �ෙ��ද්ර නා� ෙබන�� ඔ�නතර 
�ය”

එංගල�තෙ�� ෙගාපා� ��ණ ෙගාඛාෙ�ෙ� ඇ�ර ද 
�ජයව�ධන මහතාට �� බලපෑම� කර ���. ඉ��යා� 
ජා�ක �දහ� සටෙ� �ෙරාගා�ය� � ෙගාපා� ��ණ 
ෙගාඛාෙ� ල�ඩනෙ�� හ�� අව�ථාවල කා�න ෙ�ශපාලන 
ප්රවණතා ස�බ�ධෙය� සාක�ඡා කළ බව �.ආ�. �ජයව�ධන 
මහතා ප්රකාශ කර �ෙ�. එවැ� සාක�ඡා ඔ�ෙ� ජා�ක 
��තනය සක��මට බලපෑ  බව ෙප�ය�.

“�ව�ය රෙ� මහජනයා සඳහා ��ය� ෙ�වය� ��ම, 
ඉ��යාෙ� ෙ�වා, ලංකාෙ� ෙ�වා ත�ණය� �ට පැව�� 
��කමකැ� රෙ� �භ ���ය සඳහා ප��ාගය� ��මට 
ඔ�� ��න�ව ��ය �� යැ�ද ඔ� මා ��� ත��ම කාවැ�ද 
�ෙ�ය.”

ඒ සමඟම �ජයව�ධනය�ෙ� මනස ෙ�ශපාලනය සහ 
�ව�ප� ෙකෙර� උන��ව� ඇ��මට බලපෑ ��ගලයා ෙලස 
��ගැෙන�ෙ� එ�.එ�. එ�. ෙකාබ� ය. එවකට එංගල�තෙ� 
��ඥ වෘ��ෙ� ෙය� �� ෙකාබ� රටක �න උග� මහජන 
මතය� ඇ� ��ෙ� වැදග�කම�, �වා�න වැදග� �ව�පත� 
ඒ සඳහා අ�ව� බව� �ජයව�ධන මහතාට ඒ��  ග�වා 
���. 

ඒ අ�ව ��ම උ�සාහය �ෙ� ස� ෙහ�ට� 
වැ���ලැ�බ��ෙ� ඉං�� �ව�පත� � ඉ��ෙප�ඩ�� 
පත්රය �ලට ගැ�මට උ�සාහ ��මය. එෙහ� එය අසා�ථක 
�ය.

ෙකෙ� ෙවත� ඒ වන�ට �� අ��දයකට ��ණ පා �� 
�න�ණ �ව�පත �ලයට ගැ�මට �ජයව�ධන මහතාට 
අව�ථාව ලැ��. සාමා� �වහාරයට අ�ව න� �න�ණ 
�ව�පත එකල පැවැ�ෙ� ‘�න�ණ’ අ�� හතරට පමණ� 
�මා ෙව��. එකල �ව�ප�වලට ��ඝ කා�න පැවැ�ම� 
ෙනා��. පැහැ�� ඉ�� ගමන� ��ෙ� ද නැත. �නපතා 
�ව�පත� ෙලස ප්රකාශයට ප� ෙක� ��� �ව�ප� ෙක� 
කලකට �මා �ය. ඒ අ�ව �ව�ප� ෙකෙර� ෙයා�� �ශාල 
පාඨක ��ස� ෙනා�� සමයක �ව�පත� �නපතා �ද්රණය 
කර�ම අ�ෙයාගය� �ය. 

තව� ෙක� කල�� ‘�ල��‘ �ව�පතද �ලයට ගැ�මට 
ඔ� සම�� �ය. ෙ� වකවා�ෙ� �ල�� �ව�පත �ල� ගැ�ම 
නරක ග�ෙද�ව� ෙලස ෙබාෙහා ෙදනා ��� සලකන ලදහ. 
ෙ� ග�ෙද�ව ගැන �නග� ෙබාෙහා ෙදෙන� �ෙ� “තව� 
ත�ණෙය� පාරට බ��න ලෑ�� ෙවනවා” ය�ෙව�.

 ප�ව ‘ද �ල��’ �ව�පත ‘Daily News’ ෙලස ප්රකාශ 
��මට �යවර ගැ��. ‘Ceylon Observer’, ‘���ණ’ හා 
ෙදමළ මා� �ව�පත� ෙලස ‘�නකර�’ ද ඇර�ෙ� ය. ෙ� 
�ය�ල ඒකරා� කර �ජයව�ධන මහතා 1938 � ‘ෙ�� හ��’ 
න�� එකම ම��රයකට ෙගන යන ල�. �න�ෙණ� ඇර� 
ෙ� ගමන ෙමරට �ව�ප� කලාෙ� සාධ�ය ෙවනස� ඇ� 
කෙ�ය. වඩා� ��ම�ව �ජයව�ධනය� ��� ෙගාඩනඟන 
ලද ෙ��හ��ය අ���ග ආ�යාෙ� එකල �� උස�ම 
�ව�ප� ආයතනය ෙලස සැල��.

එෙත� ක�තෘ ��ක �ව�ප� ෙලස �� �ව�ප� �ාපා�ක 
�ව�ප� කලාව� ද�වා ව�ධනය ව�ෙ� �ජයව�ධන මහතා 
යටෙ�ය. එෙම�ම � ලංකාෙ� �ව�ප� කලාවට වෘ��ය 
පදනම� හා �ාපා�ක පදනම� ලබා �� ප්රථම ��ගලයා ද 
ඔ�ය.

ෙ� වකවා�ෙ� ලංකාෙ� �ංහල �ව�ප�වල කැ�ෙපෙනන  
ල�ෂණය� ���. ෙබාෙහා ඒවාෙ� අෙල�ය අ� � අතර ඒවා 
ෙව�� ��ෙ� �ය��ටය. ෙම��  ෙතාරාග� ��පෙදෙන� 
���  �ාකරණ ප්ර�නවල එ�� �ම� නැ� වාද �වාද 
පැවැ��ම �ලබ ල�ෂණය� �ය. සාමා� ජනතාවට වැදග� 
ෙ�, �ව�ප�වල පළ ෙනා� තර� �ය. ෙ� ත��වය �සාම 
�ටප� 5000� ව� �ව�පත�� අෙල� �වෙහා� එය ඉතා 
ඉහ�� සලක� ලැ��.

ෙමය අවෙබාධ කරග� �ජයව�ධන මහතා �ව�ප� 
පව�වාෙගන යෑමට අව� වා�ජ පදනම ශ��ම� කෙ�ය.  
පැවැ� ක්රමයට ඉ�රා ම ෙවන�  ක්රමය� ෙයා�ග� ඔ� අව� 
ෙතාර�� ෙ�ගව� ව ජනතාවට ලබා�මට  කට�� කෙ� ය. 
ඔ� �ය �ව�ප� ම�� රෙ� �� ෙද�� ම ලබා ග� ප්රවෘ�� 
ඉ��ප� කළා පමණ� ෙනා ව, උ��� �ව� �ග� �ව�ප� 
කලට ෙ�ලාවට රට �රා ෙබ� හැ�ෙ� යා�ත්රණය�ද ඇර�ය. 
ඒ සඳහා ෙගාඩනැ� ෙබ�හැ�ෙ� ජාලය ��ෙ�ෂ �ව�. 
�ජයව�ධනය� උප��ම ලබා �� �ාපා�ක ප��ම ඒ 
සඳහා ඔ�ට බලපා�නට ඇත. ෙම�� �ව�ප� කලාව ��ම� 
ෙලස �ථාපනය ��ම සඳහා ඔ� �යා මා�ග �ස� ග�ෙ�ය. 
ඒ අ�ව �ව�පතක ආකෘ�ය, අ�ත�ගතය ��� �ාපා�ක 
ප��ම ශ��ම� කෙ�ය.

ෙ� අ�ව ඔ� � ලංකාෙ� ප්රථම වතාවට ��ම� �ව�ප� 
සං�ධානය� ඇ� කෙ�ය. 

එවකට තමා ස�ව �� ‘�න�ණ’ සහ ‘ෙ�� ���’ �ව�ප� 
කා�යාල ෙකාළඹ ෙකා�ව ආස�නයට ෙගන යෑමට ෙහෙතම 
සැල�� කෙ�ය. මහ තැපැ� කා�යාලය, ��� ප��ඩ 
කා�යාලය අසලම ��ෙණ� �ව�ප� සඳහා ප්රවෘ�� හා ��� 
ඉ�ම�� ම ලබා ගැ�ම ෙම�ම ��� හා �ව�ප� ඉ�ම�� 
තැපැ� කර යැ�මට ද හැ�යාව ලැ��. ෙ� හැ�� ෙකාට 
තව� අමතර වා� �ස� ද ���. ඒ වන�ට මර�න ප්රෙ�ශෙ� 

�ව�ප� කා�යාලය ��ටා ��ම �සා ���� පළ��ම සඳහා 
පැ�ෙණන ෙවෙළ��ෙ� අවධානය තම ආයතනය ෙකෙ� 
ෙයා� ෙනාවන බවට �ජයව�ධන මහතාට ප්ර��ෂ �ය. ෙ� 
අ�ව ෙස� ආයතනවලට ෙම� තම ආයතනයට ���� 
ෙනාලැෙබන ෙහ�� ඔ� �ය ආයතනය ෙකා�වට ෙගනයාම 
ක�න� ෙකෙ� ය.

�ජයව�ධන මහතා �ය �ව�පෙත� ක�තෘ ම�ඩල සඳහා 
ප�කර ග�ෙ� වඩා� කා�ය�ෂම ��ගලය�ය. ඔ�ෙ� 
අව�ෙ� '�න�ණ' ක�තෘ�වය �� ඒ. �. ෙ�. �. �ෙ�ෙ�කර, 
එ�. එ�. �න�ස, ෙ�. ෙව�ත�ංහ, �. ඩ���. �ක්රමාර��, 
ඇෙල�සැ�ඩ� වැ��ට, මා��� �ක්රම�ංහ, �යෙ�න 
��ශංක යන මහ�ව� ෙ� සඳහා �ද��ය. ඔ�� හ�ෙදනාම 
කා�ය�ර ��ගලය� ෙලස නම� �නාෙගන �� අය �හ. 
රාජකා�ෙ�� �ය ෙපෟ�ග�ක�වය පවා අමතක කර කට�� 
කර�ෙනා �හ.

‘ෙ�� ���’ �ව�පතට ක�තෘවරය� ෙසායා ගැ�ෙ� � ද 
ඔ� �යාකර ඇ�ෙ� උපක්රම�� ෙලසය. එෙ�ම �ව�පතට 
එ�. �. ෙ�. ��ග�ල, ටා� ��ට��, �. �. ධනපාල 
වැ�න��ෙ� ද ෙ�වය ලබාග�ෙ� ද 
�ජයව�ධන මහතා �ළ �� ��ගල 
හැ�යා හ�නා ගැ�ම මතය.

�ව�ප�� ආකෘ�කමය 
ෙවන�ක� �ස�ද 
�ජයව�ධන මහතා 
��� හ��වා ෙදන 
ල�. එෙත� �ම� 
භාගෙ� �ව�පත� 
� �න�ණ 1915 
ෙපබරවා� 8 ව�තමාන 
ප්රමාණෙය� �ද්රණය 
ආර�භ කෙ�ය. 1915 
මා�� 02 �න ��ම 
වතාවට ව�ණ 
භා�තය අ�හ� 
බැ��. එකල, � 
ලංකාෙ� �ව�ප�� 
ඡායා�ප පළ �ෙ� 
ඉතා කලා�ර��. 
එෙහ�, 1915 මා�� 02 
�න ‘�න�ණ’ �ව�පත ව�ණ 
ඡායා�පය� පළ කර�� අ�� 
ම ආකාරෙය� ��� � ���. ඒ 
� ලංකාව �තා� යට� ��තය� 
� �යවස� �ෙරන �නය�. 

එ�න �ද්රණෙ� 1815 උඩරට ���ම ස���ණෙය�ම පළ 
ෙක��. � �ක්රම රාජ�ංහ රජ�මාෙ� හා එම �ෙසාවෙ� 
ඡායා�පය� ද රාජ�ය �ංහ ෙකා�ය ද එ� පළ කරන ල�. 
ෙමෙලස ඡායා�ප සහ ���ම �ව�පෙ� පළ �ම රටවැ�යා 
�ළ ජා�ක ප්රෙබාධය� ඇ� ��මට ෙ�� �ය. �ෙ�ෂෙය�ම 
‘�න�ණ’ ජා�ක �ව�පත� ෙලස රටවැ�යාට අමතක 
ෙනාවන හැ�ම�ද ඇ� කෙ�ය. ෙම�� ෙප� ය�ෙ� 
�ව�පතකට ඡායා�පය� ම�� කළ හැ� බලපෑම ��බඳ 
��� අවෙබාධය� �ජයව�ධන මහතා �ළ �� බව �.

�ව�ප� �ර ඈත ග�ෙදන� කරා ෙගන යා හැ� ආකාරයට 
�යාමා�ග �ස� ග�ෙ�ය. ඒ අ�ව 1919 �� 19 �න �ට 
�ව�ප� ෙබ� හැ�ම සඳහා පළ� වතාවට වෑ� රථය� ෙයා� 
ග�ෙ�ය. ෙමරට ප්රථම වතාවට ෙමාට� රථය� ෙයා� ග��� 
ප�තර ප්රවාහනය කළ අව�ථාව එය �ය. වෑ� �ෙ� පැ�වල 
කහපාට ව�ණ ග�වා එය මත ෙලා� ක� අ��� �න�ණ, 
ෙ�� ��� ය�ෙව� �යා තැ�ෙ�ය.

 1922 ව�ෂෙ� අරඹණ ලද �න�ණ �ත පාඨකයාෙ� 
අවධානය �නාග� තව� ක්රමය� �ය. 1930 ජනවා� මස 
�න�ණ �ඝ්රගා� බ� ෙ�වය ආර�භ කර �ව�ප� රට �රා 
ෙවෙළද ස�වලට යැ�මට කට�� කරන ලද අතර එය ෙමරට 
ප්රවාහන �ෙ�ත්රයටද නව� අ���ම� �ය. 

1941 ජනවා� 01 �න �ට �ද්රණ �න�� ��ව �ව�ප� 

ෙවෙළඳෙපාළට ��� කළ අතර ප්රථම වතාවට ෙපරයම,මැ�යම, 
අ�යම ෙලස �ව�ප� ෙවෙළඳෙපාළට ��� ��මට ද කට�� 
කරන ල�.

අ�රා�වාදෙය� රට �දහ� කරගත �� ආකාරය ��බඳ 
ඔ�ට ��ම� ���. එම මතවාදය ෙව�ෙව� �ය �ව�ප� 
ෙමෙහය�මට ඔ� කට�� කරන ල�. �ෙ�ෂෙය�ම ආ�� 
ප්ර�සං�කරණ ස�බ�ධෙය� �ජයව�ධන මහතා උන�� 
� අතර තම �ව�ප�� ඒ ස�බ�ධ ෙතා��� ලබා�මට 
කට�� කෙ�ය. උග��ෙ� මතවාද �ව�ප� ම�� ප්ර��ධ 
��ම, ක�වැ�ය ම�� අවධාරණය ��මට කට�� ෙක��. 
ෙඩානෙමා� ෙකා�ෂ� සභාෙ� වා�තාව ලංකාෙ� ආ��ව 
��� ප්ර���යට ප� ��මට� ම�ෙත� ෙ�� ��� �ව�පෙ� 
පළ ෙක��. �න�ණ �ව�පෙ�ද  සං���ත වා�තාව� �ය. 
එ�� භා�ත කර ��� ‘ඇ�����’ න� හ�� ��� ප��ඩ 
ක්රමය වන අතර එය ෙලාව අ�ක �යද� ස�ත හ�� ��� �ව� 
ක්රමය� �ය. ෙ� ක්රමය භා�ත කර ප්රවෘ��ය පළ ��ම ෙරා�ට�  
ප්රධා��ෙ�ද , එෙම�ම එකල ප්රකට �ව�ප� කලාෙ��ෙය� 
� සැ�� �හා��ංහ මහතාෙ� ද ප්රශංසාවට ල��හ. එෙම�ම 
පත්රෙ� �යා���වය ��බඳ ඇග�මටද ප��ය.

 “16 වැ� ස�� උෙ�ම ‘ෙ�� ���‘ පත්රෙ� 
�ෙයා�තයා ප්රෙ�ශ භාර මහෙ�ක� ක�ෙතා�ෙව� 

�චාළ �ට ෙයාජනාවල සං���ත වා�තාව� 
එ�න ප.ව. 4.30ට �ට කරන බව ��� ෙදන 
ල�. හ�යටම එම ෙ�ලාවට යෙථා�ත 
සං���ත වා�තාව ලබා ගැ�මට ෙ�� ��� 
�ෙයා�තයා ෙගා� ��ෙ�ය. අ� ��ෙව� 
එ� ෙනා��ෙ�ය. ෙ�� ��� �ෙයා�තයා 
කෙ� එය වහාම ෙකාළඹට ��� ම�� 
���ම�.”

ෙමෙලස ලැ�� වා�තාව �� 18 බ�� 
ෙ�� ��� �ව�පෙ� පළ ෙක��. 
ෙතාර�� ලබා�ෙ�� ද�වන ලද ෙ� 
��ෙ���වය ෙම�ම �ජයව�ධනය� 
රටට වැදග� එෙම�ම ෙ�ශපාලන 
වශෙය� ද වැදග� ��� ජනතාවට 

ලබා�මට ෙ�ගව� ක්රමය� ෙයද� ය. 
එ� � �යදම හා ශ්රමය යන ෙදකටම වඩා 

ඔ� බලා ��ෙ� ප්රවෘ��මය ව�නාකම හා 
�ව�පත ජනතාවට ස�ප කර�ම ය. 

�ජයව�ධන මහතා ඔ�ෙ� �ාපා�ක 
�නය සහ ෙලාකය ��බඳ �� අවධානය 

�සා �ව�ප� ක�මා�තයට නව� ෙ� 
ෙසායා ග�නට හැම�ට උ�සාහ 

කෙ�ය. එකල අ�ත�ජා�කව පැවැ� �ව�ප� ස�ෙ�ලන 
සඳහා සහභා� �ෙ� අව�ථාව �ජයව�ධන මහතාට ��� 
අතර එම�� ල� අ���� �ව�ප� �ාපාර ෙගාඩනැ�මට 
ඔ�ට  බලපා�නට ඇත. 1930 ව�ෂෙ�� ල�ඩනෙ� පැවැ�� 
“අ�රා� පත්ර ස�ෙ�ලනය”ට ලංකාව �ෙයාජනය කර�� 
සහභා� ව�නට �ජයව�ධන මහතාට අව�ථාව ලැ��. 
එෙම�ම ෙ�� හ�� ෙ�වකය� � එ�.ඊ.ආ�. අබයර�නට 
එංගල�තයට යෑමට අව�ථාව ලබා� ඔ�ෙග� �ව�ප�� නව 
ප්රවණතා �නගැ�මට �ජයව�ධන මහතා කට�� කර ���.

ෙ��ය� ෙලස �ජයව�ධන මහතා තම ෙ�වකය�ෙ� 
කා�ය�ෂමතාව ස�බ�ධෙය� සැල��ම� �ය. කලට 
ෙ�ලාවට රාජකා�යට පැ��ම, හ�යාකාරව වැඩ ��ම ඔ� 
තම ෙ�වකය�ෙග� �� ෙලස බලාෙපාෙරා�� �ය. තම 
රාජකා� �� ප�� ඉ�ෙනාකරන ෙ�වකය�ට දඩ ගැ�ම ඔ� 
තම අර�ණ ඉ� කරගැ�මට ෙය� උපක්රමය �ය. 

“තම �ාපාරෙය� �ද� හද� ��බඳ, �ද්රණ හා �ද්රණය 
කරන ලද ඒ පත්ර ���� ��ෙද� අව� ව�නට ෙපර ඒ ඒ 
ෙපෙද�වලට යැ�ම ආ� කට�� ��බඳ ද ෙස�ම �ජයව�ධන 
ෙකෙ�ය. අතප� කරන ලද වැඩ වග�ව �� කළමනාක�ව�ට 
ෙප��ෙ� ය. වැඩ වැ���ව�ට තරව� කෙ� ය. ඇතැ� �ට 
ත�ජනය ද කෙ�ය.”

නව ප්රවණතා ආ�ය හ�නාග��� නව හ��වා�� ලංකාවට 

හ��වා ෙද�� නව� �ාපාරය� ෙලස �ජයව�ධන මහතා 
�ව�ප� කලාව ෙගාඩනැං�ෙ� ය. එෙහ� අවසානෙ� 
�ජයව�ධන මහතාට එ�ල � ප්රබල ෙචාදනා ගණනාව�. ඒ 
අත�� ෙ�වකය�ෙ� ශ්රමය �රා කෑ බව� ��දය �වා�ය� 
බවට� ඔ�ට ෙචාදනා නැ��. වෙරක ෙ�� හ�� ෙ�වකෙයා 
වැඩව�ජනයට ෙපල��. එවක ක�ක� නායක ඒ.ඊ. �ණ�ංහ 
මහතාෙ� නායක�වෙය� එම ව�ජනය �� ෙක��. එෙහ� 
එෙත� ජයග්රා� �ලාෙව� ක�ක� සට� �ෙගන �ය �ණ�ංහ 
මහතාෙ� ක�ක� �ාපාරයට ද��ම පරාජය අ�කර �මට 
�ජයව�ධන මහතා කට�� කෙ�ය.

ක�ක�ව�ව �ෙ�චනය ��ම �සා ඔ��ෙ� ෙනාෙය� 
ආකාරෙ� ගැර��වලට ෙ��හ�� �ව�ප� ල��ය. 
එවක �න�ෙ� රාජකා� කළ මා��� �ක්රම�ංහ මහතාට ද 
��නා�කව එවන ලද ��ය�� ත�ජනය කර ���.

“ඔය �යන අත ෙකාරෙව�. ඒ පැ�ෙ� අංශබාෙග හැෙද�. 
අපාය� නැත �ව� අ��ෙව� මැ�� අපායකට ෙපාළව 
පලාෙගන ය�. ප�ල හැ�ත ව�ෙග හැ� ගෑෙව�.” 

ෙ� ��ම හ�� දව� ��පයකට ප� �ක්රම�ංහය� සහ 
�ජයව�ධන මහතා අතර හ�ව� ���ය.

“මට� ��� එනවා. ඕවා ගණනකටව� ග�න එපා..” ��� 
ස�බ�ධෙය� �ජයව�ධන මහතා �ක්රම�ංහය�ට �ෙ�ය. 
ෙමවැ� අ���� ල� මා��� �ක්රම�ංහ මහතා �ජයව�ධන 
මහතා ගැන ෙමෙ� �යා ���.

 “කා�ය�රය� � ඒ මහතා උපාෙය� ජය ගත �� තැන 
උපාය වහ� ෙකාට ග�ෙ�ය. සෘ� අවංක ග� වහ� ෙකාට ගත 
�� තැන ඒ ග� වහ�ෙකාට ග�ෙ�ය. දයාව, ක�ණාව වහ� 
ෙකාට ගත �� තැන ඒ ෙදක වහ�ෙකාට ග�ෙ�ය. ඒ �ය�ල 
වහ�ෙකාට ග�ෙ� ෙපෟ�ග�ක ���ය� පතා ෙනාෙ�. 
තමාෙ� නම, ගම පළ කරවා ග� ��සද ෙනාෙ�. ඒ �ය�ල 
ෙනාතකා �ව� �ව� වශෙය� �ජයව�ධන මහතා ල��ව 
අ�� �ප්රකට ���� ඉ�ම�ෙව�. �ජයව�ධන මහතා 
අ��ට පමණ� ෙනාව තමාට ද ��දය ෙලස �යා කෙ� තමා 
අතට ග� කා�යය සා�ථක ෙකාට එය අගතැ� ප��ව� 
��ස ය. ඔ� වැඩ කෙ� අ��ම �ං�ව ද�වා තමාෙ�ම ශ්රම 
ශ��ය ��කා වැඩට ෙයාදව�ෙන� ෙල��. එෙහ��, අ�� 
ද එෙ� වැඩ කර� ��මට ඔ� ආශා කෙ�ය. �ජයව�ධන 
මහතා ��දය �වා�ය� යැ� යන වැ�� හැ�ම ඇතම� 
�ළ ඇ� �ෙ� ඒ මහතාෙ� ෙ� �ස�ග ��ධ ග�ය වටහාගත 
ෙනාහැ� �ම �සා යැ� මම �ත�.”

අදට� ෙකාළඹ ෙකා�ෙ� වැජෙඹන ෙ�� හ�� ම��රය 
ද�න ඕනෑම අය�ට �ජයව�ධන මහතා �ට �යවසකට 
පමණ ක�� අනාගතය �� අ�� �ක ගත හැ�ය. �.ආ�.
�ජයව�ධනය� ෙ� �ය�ල කෙ� �ද� බලය මතම ෙනාෙ�. 
තම අර�ණ කරා යන �ර අ��ඨානය, කැප�ම සහ මනා 
කලමනාකරණය මත පදන� ෙව��.

�න�ණ අ�� හතෙ� �ට
අ���ග ආ�යාෙ� �ව�ප� 
අ�රා�ය ද�වා �ය ගමන
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ෙ�ශපාලනය හා ස�බ�ධ ඔෙ� �� අපට එව�න.
සං�කරණය - උ�ත �ණව�ධන ‘ෙ�ශවංශය’, �න�ණ, අංක 35, ෙ�� හ��, �.ආ�. �ජයව�ධන මාවත, ෙකාළඹ 10.

ෙමම �ය� �� සංවාදයට �වෘත බව සලක�න.

සං�කරණය - උ�ත �ණව�ධන
deshawanshaya@lakehouse.lk

 එ�. තා��

�. ආ�. �ජයව�ධන මහතා � ලංකාෙ�  �දහ� 
�ාපාරය සඳහා ජනමා� ඔ�ෙ� �ශාල �යක�වය 
ලබා �� නායකය�. එවක සා�ථක � ලාං�ක   

�වසායකය� � ඔ� ෙ��හ�� �ව�ප� ආයතනය 
���වා  ��ත මා� ඔ�ෙ� �දහ� �ාපාරය සා�ථක 
කර ගැ�ම සඳහා �ශාල  කා�යභාරය� ඉ� කෙ�ය. ඔ� 
සාමකා� �යා ��ෙව� ඔ�ෙ� �දහස �නා ගැ�ම සඳහා 
��ෙ�ෂ කා�ය� ඉ� කළ නායකය� වන �ජයව�ධන 
මහතා �ව�පත ම�� රටක �දහස ����ය ෙව�ෙව� 
ඉ� කළ හැ� කා�ය �ම�ද ය�න ෙලාකයට ෙප�වා �� 
�ව�ප� ආයතනයක ��ක�වා ෙලස හ��වා �ය හැ�ය.

 �.ආ�.�ෙ�ව�ධන සහ තව� � ලංකාෙ�  �දහ� 
�ාපාරය� සට�කා�ය� වන ඊ.ඩ���. ෙපෙ�රා සම��� 
ලංකාෙ� අවසාන ර�ෙ� ධජය එංගල�තෙ� ��ය�  ෙසායා 
ග� අතර  ප�ව එය ලංකාෙ� �දහ� ධජය බවට ප��ය. 

�ජයව�ධන මහතා  �ය ප්රාථ�ක අ�ාපනය ෙ�දව�ත 
පාසෙල� ලබා ග� අතර ඔ� ශා�ත ෙතාම� ��ලෙ� 
� �ය  ����ක අ�ාපනය ස���ණ කෙ�ය.   ප�ව ඔ� 
එංගල�තෙ� ෙ���� � අ�ාපනය ලැ�මට ෙමර�� 
බැහැර �ය.   උපා�ය ලැ�ෙම� ප� �ජයව�ධන මහතා   
��ඥය�  බවට ප��ය.  1912 � නැවත ලංකාවට පැ�� 
ප� �ජයව�ධනය�  � ලංකාෙ� ෙ��ඨා�කරණෙ� 
��ඥෙය� ෙලස ���� ෙද��   �� වෘ��ය ��බඳ 
���ව ආර�භ කෙ�ය. එෙහ� �ජයව�ධන මහතා �� 
වෘ��ෙ� වැ� කල� �� ෙනා�� අතර ඔ� ඒ ෙව�වට 
�ාපා�ක �ෙ�ත්රය ෙතාරා ග�ෙ�ය.

 1913 � �ෙලා� ල�� පාබල හ��ෙ� ෙදවන 
��න�වරෙය� ෙලස �ෙ�ව�ධන ෙකා�ෂ� �ලය� ලබා 

ග�ෙ�ය. පළ�වන ෙලාක සංග්රාමෙ�� �ද ෙ�වය සඳහා 
බල�� ගැ�� ඔ� ප්ර�ප��මය ෙ���  මත 1917 � ඉ�ලා 
අ�වන ෙත� ��න�වරෙය� ෙලස ෙ�වය කෙ�ය.  

  ඔ� �ය සෙහාදර �. �. �ෙ�ව�ධන සමඟ 1914 �  
�නපතා �න�ණ �ව�පත  �ලට ග�ෙ�ය. එය 1909� එ�.
එ� ෙපෙ�රා මහතා ආර�භ කරන ල�ද�. ඉ�ප� ඔ� 1918 
� ඉං�� භාෂා �ව�පත� � ෙ�� ��� �ව�පතද   �ම� 
ෙපා�න�බල� අ�ණාචල� ෙව�� ��ය� 16,000 කට �ල 
� ෙගන එය �ෙලා� ෙ�� ��� ෙලස න� කර එ� ��ක 
තරගක�වාද  වන �ෙලා� ඉ��ෙප�ඩ�� �ල� ග�ෙ�ය.  
ඉ� අන��ව ෙදමළ භාෂා �නපතා �නකර� ප්රකාශයට ප� 
කරන ල�.  1923 � ඔ� ඔ�සව� �ල� ග�ෙ�ය.එය  1834 � 
ආර�භ කරන ල�ද�. ඒ ආකාරයට ක්රමෙය� �ය �ව�ප� 
ආයතනය ��� ��මට කට�� කෙ�ය.

  ෙ�ෙ� වැෙ�  ඉ�ෙ�   ඉ�කරන ලද ෙගාඩනැ��ලකට 
�ය �ාපාරය ප�ව  මා� කළ අතර එය ෙ��හ�� ෙලස 
න� කරන ල� . 

 1913 � �ජයව�ධන � ලංකා ජා�ක සංගමෙ� 
ෙ�ක�වරයා ෙලස ෙ�� ප� � අතර, ඔ� ෙ�ශපාලනයට 
��ම� ෙලස ���ම ස��හ� කළ අතර එ� සභාප� 
�ම� ෙ��� ��� සමඟ �ව�ථා ප්ර�සං�කරණ හා �වයං 
පාලනය� සඳහා උ�ෙඝාෂණය කෙ�ය.

�ංහලය�ෙ� ජා�ක ෙකා�ය � �ංහ ෙකා�ය ඉං��� 
��� ල��ව යට� ෙකාට වසර� ��� 1915 මා�� මස 
02 �න�ණ �ව�පෙත� �� �� ෙ� පළකරන ලද අතර 
එය එවක සමාජෙ� �� කතාබහකට ල� � ෙදය� � අතර 
ෙමය නව �දහ� සටනට ලැ�� නව ප�නරය� ෙම� 

�ය. එම �ංහ ෙකා�ෙ� කහ පැහැ� ෛශ�ගත �ංහයා� 
ෙබාප� සතර සහ ප��ෙම� ර� පාට පමණ� �ය. එම 
�ංහ ෙකා�ෙ� �ටප� �ද්රණය කර රට �රා ෙබ� හැ�මට 
�ජයව�ධන ඇ�� ක�ඩායම කට�� කළහ.

 ඔ� 1916 � ඇ�� �� �ෙද�ය  සමඟ �වාහ � අතර ඇය 
�ෙද�ය අ�කාර�ෙ� �ය�ය�.  ඔ��ට ��� ෙදෙදෙන� 
හා �ය�ය� �ෙදෙන� �� අතර, ඔ�ෙ� ���රා වන 
ර�� �ක්රම�ංහ ප� කා�නව � ලංකාෙ� අගමැ� �රයට 
ප��ය.  ඔ�ෙ� ම��නා �ෙ� රා� ක���ලෙ� පළ� 
ක�කයා � ස� ෆ්රැ��� ෙමාල�ෙ� සහ ඔ�ෙ� බෑණ�ව� 
� ෙ�.ආ�. ජයව�ධන මහතා  � ලංකා ජනා�ප� �ය.

 ඔ� ��� ���වන ලද �ව�ප�, �දහසට ෙපර හා ප�  
ලංකාෙ� ප්රබල මා� බලපෑම� බවට ප��ය රටට �ශාල 
කා�යභාරය� ඉ� කෙ�ය. එ� ප්ර�ඵලය� ෙලස 1973 අංක 
28 දරණ ඇෙසා�ෙ�ට� �ව�ප� ඔ� �ෙලා� ��ට� 
(�ෙ�ෂ ප්ර�පාදන) ��ය යටෙ� රජය ��� එය පවරා 
ග�නා ල�.  ලංකා ��ව��ලෙ�  ප්රබල ෙයාජකෙය� � 
ආ� �ජයව�ධන මහතා  ලංකා ��ව ��ලය ��මාණය 
��මට ප්රබල කා�ය� ඉ� කළ නායකය� ෙලස හ��වා 
�ය හැ�ය. ෙමරට �දහස ෙව�ෙව� ප�තර අ�� 
ම�� අරගල කළ �ජයව�ධන ච�තය අප රටට අ�මහ� 
ෙමෙහය� ඉ� කළ �දහ� නායකය� ෙලස සඳහ� ��ම 
�ජයව�ධන මහතා ට �� කර� ලබන ෙගෟරවය�.

   න��ක බැ�ෙ�ගම

ප��ය වසෙ� පැව� �. ආ�. �ජයව�ධන සම� �ංකෙ� �ෙ�ෂ අව�ථා

ප�තර අ�ෙර� කළ �දහ� අරගලය

�තා� අ�රා�වා��ෙග� � ලංකාෙ� �දහස ලබා ගැ�මට ජා�ක 
වා�ස� ���මට ෙ�ශමාමක ෙ�ශෙ��� තම ෙමෙහය කා�ය�ම ෙලස 
ඉ� කර��, �ංහල, ෙදමළ හා ඉං�� භාෂාෙව� �ව�ප� අරඹා ඒ ම�� 

ජා�ක ��තනය� ඇ� කර � ලංකාවට �දහස ලබා ගැ�මට ��ධ �ෙ�ත්ර 
ඔ�ෙ� මහා ෙමෙහය� කළ �.ආ�. �ජයව�ධන මැ��මා වචනෙ� ප�සමා�ත 
අ���ම ජා� �ෛත� ෙය�. ෙ� අ�ව � ලංකාවට �දහස ලබා ගැ�මට 
ප්ර�ඛව කට�� කළ ලංකා ජා�ක ස��ෙ� ෙ�ක� ෙලස 1913 වසෙ�� ෙ��ප� 
� �.ආ�. �ජයව�ධනය� රෙ� �දහ� අරගලයට �ය �ව�ප� ම�� හා උප�ම 
සං�ධාන�� හැ�යාෙව� ��ණ �යක�වය ���ය. ෙපබරවා� 23 වැ��ට 
ෙයෙදන ෙ�� හ�� ��මාතෘ �.ආ�. �ජයව�ධන �මතාණ�ෙ�  ජ�ම �න 
සම�ව ෙව�ෙව�  තබන ලද සටහන� ෙමය.

කැල� ගඟබඩ ෙ�දව�ත ගෙම� �� ෙ�� ��� �ජයව�ධන �හ��ර��මාෙ� 
සහ ෙහෙ�නා �ජයව�ධන ළමාතැ�යෙ� ෙ� ෙතවැ� �ත්රයා ෙලස 1886 ෙපබරවා� 
මස �� ��වන �න ෙ�� �ච� �ජයව�ධන  ද�වා උපත ලැ�ෙ�ය. ෙකාළඹ ෙමාදර 
��� ග�ප��ෙ� ඉ�ෙකාලය ෙහව� ශා�ත ෙතාම� ��ලෙය� ��ක අ�ාපනය 
ලබා, උස� අ�ාපනය ලැ�මට එංගල�තයට �ෙ� එම වකවා�ෙ� � උස� 
අ�ාපනය ලැ�මට අ�ාපන �ඨය� ලංකාෙ� �ථා�තව ෙනා�� ෙහ��. ෙ� තම 
උස� අ�ාපනය සඳහා ෙතාරා ගැ�ෙ� ෙ���� ��ව��ලයට�. එංගල�තෙ� 
ඒ වන �ට උස� අ�ාපනය ෙව�ෙව� ��ව��ල �ස� ��ටා ��ණද ලංකාෙ� 
ෙම�ම යට� ��තවා� අෙන�� රටවල ත�ණය�ද සාමා�ෙය� තම උස� 
අ�ාපනය සඳහා ෙතාරා ගැ�ෙ� ෙ���� ��ව��ලය�. ස� ෙ��� ��� සහ 
ස� ෙපා�න�බල� අ�ණාචල� මහ�ව�� එ� ෙ���� සරස�ෙ� ���ම� 
උපා�ධා�� ෙදපළ�. �ජයව�ධන ��වා අ���ඥ ෙය� �ෙ� ෙ�තනාෙව� 
��ව��ලයට ඇ�ළ� �ෙ�  එකල ෙමරට �� සමාජ ම�ටෙ� ඉහළම ��ගැ�ම� 
අ���ඥ �රය සඳහා �� බැ��. ඉ��යාෙ� අගමැ�වරෙය�ව �� � ජවහ�ලා� 
ෙ�� ද �ජයව�ධන මහතා එ� ��ෙය�ව �� අව�ෙ� එම ��ව��ලෙ�ම 
උග� ��ෙය�. උස� අ�ාපනය ලැ� �ගෙ� ��ද�ෙ� රෙ�� ලංකාෙ�, ��ද� 
ෙගන �ය පාලනයට එෙර�ව ඔ�නට ක�� වටහා �මට�, ඒ ෙව�ෙව� ය� සහන 
ලබා ගැ�මට� �ජයව�ධන මහතා සම��ය. ෙ���� සරස�ෙය� ��� තව� 
එ� අ���ඥෙය� ෙලස එ�.එ�.� උපා�ය ලබා ෙ�� �ච� �ජයව�ධනය� 1912 
ව�ෂෙ� ම��මට නැවත පැ�ෙණන ල�.

ම��මට පැ��ෙම� ෙක� කල� �� වෘ��ෙය� ෙය�ණද, ඔ�ෙ� ��නය � 
��ෙ� �ව�ප� ආයතනය�. එය එංගල�තෙ� ��ය� පවා ඔ�ෙ� ��නය � 
�� බව එ�.ඒ.ෙ�. ��ග�ල මහතා ��� ර�ත �.ආ�. �ජයව�ධන ච�තාප�නෙ� 
සඳහ� ෙ�. අ��කෙ� උසා� සං��ණෙ� �� ��තකාලෙ� ෙපා�ප� 
ප��ලනය�, ද� ��ඥය� හ��ම� ���ද� ෙකාටෙගන ��� ඔ� ලංකාවට 
ෙ�ශපාලන �දහස ලබා ගැ�ම උෙදසා බලය� පා �යාකළ හැ� ද� උග� 
��ඥව�� ��ෙයල ��ම ��� �ජයව�ධන මහතා �� කළ �හඬ එෙහ� ප්රබල 
ෙමෙහවර එ� කා අතර� ප්රච�ත �ය. ආ��ක ��කරතාවලට ��ණ � �� �ව�ප� 
වල නාම හා ඒවා� �ද්රණාල �ල� ෙගන ඔ� එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම න�� 
�ව�ප� ආයතනය� ඇ� කෙ�ය. “�ල��” �ව�පත ඔ� �ල� ග� පළ� �ව�පත 
�ය. එය 1915 උග� ලාං�ක �ෙයා�තයා ෙතාරා ගැ�ම සඳහා පැව� ඡ�දෙ�� 
ෙ��තර මාක� ප්රනා�� සමග තරග ෙකාට ඔ� පරාජය කළ ෙපා�න�බල� 
රාමනාද� මහතා ෙව�ෙව� ආර�භ කළ �ව�පත �ය. �.ආ�. �ජයව�ධන මහතා 
එම �ව�පත සහ �ද්රණාලය ��ය� 21,000 කට �ල� ග�ෙ�ය. 1909 ෙදසැ�බ� 
වල� ආර�භ ෙකාට පව�වාෙගන ය�� �� “�න�ණ” �ව�පත �ංහල භාෂාෙව� 
පළ� ��වන �නපතා �ව�පත �ය. එ� ක�තෘවරයාව ��ෙ� “සරස� සඳ�ස” 
�ව�පෙ� කතෘවරයාව �� එ�.එ�. ෙපෙ�රාය. එවකට �.�. ජය�ලක මහතා ��� 
අසා� ෙරාගය�� �ා�ව �� එ�.එ�. ෙපෙ�රා මහතාට අය� �න�ණ �ව�පත 
�ව�පත� ෙගනයාමට ශ��ය� �� �ජයව�ධන මහතාට �ල� ගැ�මට ෙයා� කළ 
අතර, ඒ අ�ව ෙමම �ව�පත හා �ද්රණාලය 1914 � �ල� ග�ෙ�ය. එ� �ජයව�ධන 
මහතා �ලට ග�ෙ� �ඩා ප්රමාණයක ��ත �මාස�ත පාඨක සං�ාව� ��න ලද 
�ව� පත� ෙලස �� �න�ණ න� අ�� සතර පමණ�. ප�ව �ජයව�ධන මහතා 
��� �න�ණ �ව�පත �ශාල කර නව කා�ය ම�ඩලය�ද සම�� �ටෙකා�ෙ� 
ෙනා�� ��ෙ� ෙවනම ෙගාඩනැ��ලක ���වන ල�. “ෙ�� ���” �ව�පත 
�ජයව�ධන මහතා ආර�භ කරන ල�ෙ� 1918 ජනවා� 03 වන �න�ය. කෘතහ�ත 
මා�ෙ��ය� � �ප්ර��ධ ක�වර එ�.ෙ�.ෙ�. ක්ර�ද� මහතා �ජයව�ධනය� හා 
ළබැ� ෙලස �රා වසර 12 � ෙ�� ��� �ව�පෙ� ක�තෘ �රය ෙහබ�ෙ�ය.  ෙමම 
�ව�පත ආර�භෙ�� �ද්රණය කෙ� ආන�ද ��ලය ඉ���ට ��ටා �� පැර� 
�ල�� කා�යාලෙ�ය. �දහස සඳහා හඬ� නඟ�නට �දහෙ� නායකය� 
වශෙය� ප්රකට නායකය� � �.එ�. ෙ�නානායකය�ට සහ �.�. ජය�ලකය� 
ඇ�� ��ව�ට ෙ�� ��� �ව�පත ෙතාතැ�න� �ය. අන��ව 1923 � ඔ�සව� 
�ව�පෙත� ��කා��වයද ෆ���ස� ප�ෙල� �ල� ග�නා ල�. 

පළ� ෙලාක �ද සමෙ� �ව�ප�වල �ය�ම ප්රවෘ�� පළ ��මට ප්රථම ඉං�� 

ආ��ෙ� �ව� පාලක තැනෙ� අ�මැ�ය ��ස ඉ��ප� කළ �� �ය. �ව�පත 
�ද්රණෙ� �ට එය පාඨකයා අතට ප�වන ෙත� ��ෙකෙරන �ය�ම කා�යය� 
��බඳව �ජයව�ධන මහතා පැහැ�� ත�ෙ��වක ��ෙ�ය. ඔ� �ර�තරෙය� ඒ 
��බඳව ෙසායා බැ�ෙ�ය. ඒ අ�ව වා�ජ �ව�ප� ක�මා�ත �ෙ�ත්රෙ� �ශාලතම 
සමාගම ආර�භ ��මට ඔ�ට හැ� �ය. ප�ව ��ධ තැ�වල �ථානගතව �� �න�ණ, 
ෙ����� ���� අංශ හා කා�යාල කට�� එකට එ�කර�� ෙකාළඹ ෙකා�ෙ� 
ෙ�ෙ� වැව අසල �� මනර� ��දර �� භාගයක “ෙ�� හ�� ම��රය” ඉ�කරන 
ල�. 1926 වසෙ� �ට ෙමරට ප්රථම මහා ප�මාණ වා�ජ �ව�ප� ආයතනය “ෙ�� 
හ��” න�� එකම වහල� යටෙ� �ය �ාපා�ක කට�� ආර�භ කෙ�ය. ෙ�� 
හ�� ම��රය ඉ���ෙම� �ව�ප� �ද්රණය ��ම පමණ� ෙනාව ෙකාළඹ ෙකා�වට 
කලාගාරය� බ� ෙ��ය ස�ප්ර�යට අ�ගතව ඉ�කළ ම��රය�ද ල� ජනතාවට 
��නැ�ය. ෙ�� හ�� ම��රය ඉ���ෙ�� එ�මා ෙහළ කලාවට ��තැන � කට�� 
කර �ෙ�. “ආබ� ෙකා��” යන ගෘහ ��මාණ ���යා ලවා සැල�� කරෙගන ඇ� 
ෙම� ඇ�� වන ෙ�ර�ෙ� �ට සෑම අංගය��ම �දහාපා�ෙ� ෙ��ය පැර� ගෘහ 
��මාණ ���ය ල�ෂණය�ය. ඒ අ�ව ෙ�� හ�� ආයතනෙ� එද� අද� ඇ� 

සඳකඩ පහණ සහ ෙන�� ම� ෙමා�තර, නා�ලතා ෙමා�තර, ෙකාරව� ග� ම�� 
ෙප��� කර�ෙ� ෙ�� හ�� ආයතනය අෙ� කලා ��පවලටද ප්ර�ඛ�වය� � 
ඇ� බව�. �.ආ�. �ජයව�ධන මහතා ෙමරට ප්රථම වරට මහා ප�මාණ �ව�ප� 
ක�මා�තයට �ද� ෙයද�ෙ� ෙ�ශ �ෛත� අර�� �ස�ද ඉ� කර ගැ�මට බව 
පැහැ��ය. ඒ අ�ව රටට �දහස ලබා ගැ�ම, ෙ��ය කලා ��ප ඔ�නැං�ම, ෙමරට 
උග� ���ම� �ංහල භාෂාව ��බඳ ��ම� හැ�ම� ඇ� නැණව� �ණව� ද� 
පර�ර� �� ��ම හා ෙ�ශා�රාගය ඔපනැං�ම ඒ අර�� අතර ෙ�.

1930 මා�� මස 30 �න ���ණ �ව�පත ආර�භ ��ම �ජයව�ධනය� ��� 
ලාංෙ�ය �ව�ප� නමැ� ස�රට ��හළ අ�ප්රබල ෙනෟකාව� �ය. ලංකාෙ� 
ආර�භ කරන ලද ��ම ඉ�� �ංහල �ව�පත ���ණ ෙ�. �යෙ�න ��ශංක 
��� ���ණ ඉ�� සංග්රහෙ� ප්රථම ක�වරයා �ය. සමාජෙ� සෑම තරා�රමක 
��ගලය�ෙ� ��ම ���ය ව�ධනය ෙකෙරන ෙතාර��ව�� ෙපාෙහාස� 
���ණ �ව�පත එ�  ව�නාකම පදන� කරෙගන එ� “ශත දහෙ� ��ව��ලය” 
ෙලස ���ව�ය ලැ�ය. �යෙ�න ��ශංකය� �න�ෙ� ක�තෘ පද�ය භාරග� 
�සා මා��� �ක්රම�ංහ ���ණ ක�තෘවරයා ෙලස 1934 වසෙ�� ෙ�වයට එ��ය.

�න�ණ, ���ණ, ෙ�� ��� හා ඔ�සව� යන �ව�ප� ඈත ග� දන� 
�ළ වැ�ම පාඨක සං�ාව� ස�තව ලංකාෙ� �ද්රණය ෙකෙරන වැ�ම �ටප� 
සං�ාව� අෙල� වන �ව�ප� බවට ප� �ය. ෙමය �ංහල ෙදමළ හා ඉං�� භාෂා 
��වෙය�ම �ද්රණය ෙකෙරන සෑම �ව�පතකටම ෙපා� �ය. ඒ අ�ව 1932 වසෙ�� 
“�නකර�” න� ෙදමළ �ව�පත ද, 1948 � “�නකර� වාරමංජ�” න� ස� අ�ත 
�ව�පතද �ජයව�ධන මහතා ��� ආර�භ කරන ල�. 1950 දශකෙ� �නකර� 
�ව�පතට එ�වන ෙමරට �� ප්ර�ඛ ෙපෙ� ජනමා�ෙ��ය�ද, මහාචා�යවරය�ද 
හා ප�කා�නව යාපනය සරස�ෙ� ප්රථම උප�ලප� ද � ෙ�. ෛකලාසප� 
මහතා එම �ව�පෙත� උප ක�තෘවරය� ෙලස ෙ�වෙ� ෙය�ෙ�ය. වසර� �ළ� 
ඔ� �නකර� � ප්රධාන ක�තෘවරයා බවට ප��ය. ෙද� �ෙද� සා�� ඇ�� 
කරග��� ද, �ක�ප �ෂයය� අලළා ෙපාෂණය � � ලංකාෙ� ෙදමළ මා� 
�ෙ�ත්රෙ� ෙම�ම ෙදමළ සා��ෙ�ද ��ෙ�� ස���ථානය� ස��හ� කෙ�ය. 
තවද ��සරණ, ��ර, නව�ගය, ත��, �බෙසත, ��ණැන, ���ණ, ආෙරා�ා හා 
මාං� වැ� ස�පතා �ව� ප� �ස� අද වන�ට ෙ�� හ�� ආයතනය ජා�යට 
�යාද කර �ෙ�. ෙමෙල�� ප්රධාන �ව�ප� �ස� �යාද ��මට ෙ�� හ�� 
ආයතනයට හැ� �ෙ� �.ආ�. �ජයව�ධන මහතා �ළ �� ���ට ���ය, �රද�� 
�ාපා�ක �නය, සං�ධාන ශ��ය හා කා�ය�ර�වය යන සාධ�ය ෙපෟ�ෂ�ව 
ල�ණ �සාය.

ෙබෟ�ධ ප්රෙබාධය� �� ෙබා� ආග� භ��ය�� ප��ව� අෙන� ආග� 
පහ�ෙකාට ෙනාසැල�ම �ජයව�ධනය�ෙ� ��ත �ය. ෙ�දව�ෙ� �හාරය, 
ගංගාරාමය, බ�බල��ෙ� ව�රාරාමය එ�ම� ඉත ��� ආධාර උපකාර කළ 
�හාර�ථාන අතර ��පය�. බ�බල��ෙ� ව�රාරාමෙය� අදට� �කගත හැ� 
��වටන නාම�ව�වක එ� 1941 මා�� 01 �න �.ආ�. �ජයව�ධන මහතා ��� 
��කරන ලද මහා�ඝ �ංකම� ��බඳව ෙමෙලස ��ෙ�. 

“ෙමම ව�රාරාමෙය� ද�� ෙකළවර නැෙඟන�රබද ප�ච� 37 � පමණ වන 
��ෙකාටස �.ආ�. �ජයව�ධන අ���ඥ�ම� ��� සඟස� ෙකාට �දන ල�. 
1941 මා�� 01 �න”  

තවද ෙ�රාෙද�ය ��ව��ලය ����ෙ�� ප්රබල සහාය� ෙම�ම අ�බලය� 
සැප� �.ආ�. �ජයව�ධනය�ෙ� එම ෙ�වය ��ප� කර�� ��ව��ලෙ� 
ශාලාව� එ�ම�ෙ� න�� න�කර ඇත. එම ��ව��ලෙ� පැ�� ��ය�ෙ� 
ෙ�වා�ක පහ�ක� සඳහා සංඝාරාමය� ඉ�කර�මට අර�දල� ���වා ඊට අව� 
ප්ර�පාදනද ෙව� කෙ�ය.

1930 දශකෙ� �� භාගෙ�� අෙන�� �ාපා�කය� අවධානය ෙයා�කර�නට� 
ෙපර තම යට� ෙ�වකය� උෙදසා �ශ්රාම වැ�� ක්රමය� ස�ත ෙ�� හ�� ෙ�වක 
අ�ථසාධක අර�දල සක� කෙ� එ�ම� තම ෙපෟ�ග�ක ධනෙය� අ��ශාල 
�දල� ද ඒ සඳහා බැර කර��. තවද ෙ�වකය� උෙදසා �වාස ෙයාජනා ක්රමය� 
තැන�මට එ�ම�ෙ� ��ෙ� තදබල උවමනාව�. එෙහ� එය �� ��මට ෙපර 
එ�ම� 1950 �� මස 13 වන �න වසර 64 � ආ� වළ� �ෙය� ස�ෙගන ���. 

ඇ�තවශෙය�ම ��ව �දහ� �ගෙ�� ෙමරට ජන සමාජය එ� �� ෙසවණකට 
ගැ�ෙ� ඔ� �� කළ මා�ය�� ��ෙල�. ජා�ක, සමාජ හා ෙ�ශපාලන 
�යාව�ෙය� �රත� එ� �ෙරාධාර �ය�ව� ෙලස එ�ම� ඉ�හාස ගත � ඇත. 
එෙම�ම ෙ�ශයට �දහස ලබා �මට නායක�වය ලබා � �ව ජන ක�ඩාය� 
ෙමෙහය� නායකය�ෙ� �දහ� අදහ� අ�තව �ය �ව�ප�� පළෙකාට �දහ� 
ජා�ක ��තනයට සමාජය ජා�ය ෙපළග�වන ලද �ව�ප� ෙලාෙ� ප්ර�ඛයා � 
�.ආ�. �ජයව�ධනය� ලාංෙ�ය �ව�ප� කලාෙ� �යා යන ���ව�ෙය� ��� 
ලැ�ය ��ම ච�තය�.

ක�ද ෙ�



25l 2021 පෙබරවාරි 19 සිකුරාදාදැන්වීම් 

ලං” සඳහා ආරාධනය
උ“” මැද පළා’ ක•මාත සංව•ධන ෙදපා•තෙ“ව යටෙ’ 
යා’මක ව— –““ පාස” “’පාදන කට“ සඳහා අව“ ”” 

“ල“ ගැ”ම සඳහා වන “සපාදන ’ම - 2021

01.  උ“” මැද පළා’ ක•මාත සංව•ධන ෙදපා•තෙ“වට අය’ ව— –“ පාස”වල 2021 ව•ෂෙ“ “’පාදන 
කට“ සඳහා අව“ ”” “ල“ ගැ”ම සඳහා ”””කල’ හා ෙය–”තා•ණ ලං”ක”ව ෙව“ ජා“ක තරගකා“ 
ලං” කැඳම යටෙ’ උ“” මැද පළා’ ආ–—කාර“මා ප’කළ —ථාවර “සපාදන ක“• සභාප“ / උ“” මැද 
පළාෙ’ “ධාන ෙ”ක ෙලස මා ”’ ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•.

02.  ෙ ””බඳව උන”ව” ද”වන ”””කල’ ලං”ක”වහට පළා’ අ–”ෂ, පළා’ ක•මාත සංව•ධන 
ෙදපා•තෙ“ව, ”—ක ”යස, කඩ පනහ, අ•රාධ–රය (”.ක. 025-2221858 / 025-2227781) ෙව“ වැ•”ර 
”—තර ලබාගත හැ• අතර, එම කා•යාලෙ““ම ලං” •” ෙ”ඛන ප“”ෂා කළ හැ•ය.

03.  ආප” ෙනාෙගව• ලබන ලං” ගා—“ ෙගෙම හා සමාග පනත යටෙ’ •යාප”ං— සහ“කය ෙහ– ”ාපාර නාම 
•යාප”ං— සහ“කය ඉ”’ප’ •“ෙම ප” පහත ව•ෙ“ සඳහ එ” එ” “සපාදන කා•යය සඳහා ස•ණ 
“සපාදන •ය”• ක”ටලය” (ඉං“’ බ’) පළා’ අ–”ෂ, ක•මාත සංව•ධන ෙදපා•තෙ“ව, ”—ක ”යස, 
කඩ පනහ, අ•රාධ–ර ෙවත •”ත ඉ”–ම” ඉ”’ප’ කර 2021 ෙපබරවා’ 22 ෙව“ ”න ’ට 2021 මා•“ 12 වන ”න 
ද”වා සාමා—  රාජකා’ ”නවල“ ෙප.ව. 09.00 ’ට ප.ව. 3.30 ද”වා ලබාගත හැ•ය.

04.  අ—ළ ලං”ක” ෙමම “සපාදන කා•යය සඳහා — ලං” •ය”• “ළ සඳහ අවම අව“තාව හා ”””ක ස–රා 
“–ය “ය.

කා–ඩ අංකය “ස’පාදනෙ නම ලං” ඇපකරෙ 
ව“නාකම (.)

ලං” ඇපකරය 
වලං• කාලය

ආප” ෙනාෙගවන ලං” 
”ෙ”ඛන ගා—“ව (.)

NCP/IDD/E4/““ 
””/01-2021

ව— “’පාදන සඳහා අව“ ““ ”” 
සැප•ම

180,000.00 2021 ““ 28 
ද”වා

5,000.00

05.  ලං” ෙකාෙ–’වලට අ•’ලව ”“ම’ ප’” ස•ණ කරන ලද ලං” ප’ 2021 මා•“ මස 15 ”න  ෙප.ව. 10.00 ට 
ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— "“ධාන ෙ”ක’, “ධාන ෙ”ක’ කා•යාලය, 4 වන මහල, පළා සභා ෙගාඩනැ“”ල, උ“ 
මැද පළාත" යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල එම ෙහ– •”නයැ“ කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ “සපාදන ෙප”“ෙ“ 
බහා–ම කළ හැ•ය. ලං” ප’ ”ටප’ ෙදක• ස•ණ කළ “ අතර, “” ”ටපත හා අ•”ටපත වශෙය සඳහ 
කර ෙවන ෙවනම කවර ෙදකක බහා එය නැවත එකම කවරයක බහා කවරෙ“ ඉහළ ව ෙකළවෙ• “සපාදනෙ“ නම 
සඳහ කර එ”ය “ය.

06.  2021 මා•“ 15 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ට ලං” භාරගැ”ම අවස — ”ගස උ“” මැද පළා’ “ධාන ෙ”ක “ල කාමරෙ“ 
“ එම අව—ථාවට සහභා“  ’“න ලං”ක”ව ෙහ– ඔ–ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය ඉ”’ෙ“ ලං”ප’ ”වෘත කර• 
ලැෙ•. “මාද  ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

07.  ෙමම “සපාදනෙ“ “ල ගණ සමග ඉහත ව•ෙ“ සඳහ ව“නාක“ “ ලං” ”ර”ෂණය” අ“ණා ඉ”’ප’ කළ 
“ අතර, – ලංකා මහ බැං—ෙ“ •යාප”ං— – ලංකාව “ළ “යා’මක වා—ජ බැං—ව• "පළා අ”ෂ, ක•මා”ත 
සංව•ධන ෙදපා•තෙ’”“ව, උ“ මැද පළාත" න“ ලබාග’, ඉහත ව•ෙ“ සඳහන ”න ෙත” වලං• බැං— 
ඇපකරය” ඉ”’ප’ •“ෙම ෙහ– පළා’ ක•මාත සංව•ධන ෙදපා•තෙ“ව ෙවත “ද• ෙගවා ලබාගනා ල” 
පත” ඉ”’ප’ •“ෙම එම අව“තාව ස•ණ කළ හැ•ය.

08.  ෙමම “සපාදනය සබධෙය “සපාදන ක“•ෙ“ ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“.

සභාප“,
ග” ආ–—කාරමා ’” පකළ ථාවර “ස’පාදන ක“•ව,
“ධාන ෙ”ක’ කායාලය,
උ” මැද පළාත.

ෙ“ෂ ක•මා”ත ෙදපා•තෙ’”ව 
2021 ව•ෂය සැප–’ක”ව යාප”ං— •“ම

පහත සඳහ” වැඩ සහ ෙ—වාව” ෙව•ෙව” 2021 වෂයට සැප–’කව” •යාප”ං කර• ලැෙ•. ඒ සඳහා ෙ“ෂ කමා”ත ෙදපාතෙ’”ෙ“ 
සර“ ෙවත .1,000.00 ක “දල” ෙගවා අ—ළ ආකෘ“ පය –රවා •යාප”ං ”ය හැක. 2021/02/22 ”න ට 2021/03/15 ”න ද”වා ස“ෙ“ 
රාජකා’ ”නවල ෙප.ව. 10.00 ට ප.ව. 3.00 ද”වා •යාප”ං •’ ” ෙකෙ. අ—ළ ආකෘ“ පය පහත ’”ෙ“.
1. •” ”” 
2. අ’ය”, ව””•” ය”, ෙව–“ ෙර–” 
3. අ’ය” උපකරණ සහ උපාංග 
4. අ’ය” ෙර” ”•ම සඳහා අ“ සහ වණ –” 
5. ප’ගණක, ෆැ”— ය”, ෙ—වා •“’. 
6. ගෘහ භා–ඩ (’ව හා වාෙ”) 
7. “”ක’”, ෙ“”“”, එ”“” ෙ—ෂ ඇ” ය— වාහන අ—’වැ•යා කට– 
8. වාහන ෙ—වා •“’ 
9. ෙගාඩනැ“• ඉ”•“’ හා අ—’වැ•යාව” ” •“ම 
10. ප”තා කට– 
11. ••ෙය–ගත •“’ හා ඡායා“පකරණය 
12. “”ණ කට– 
13. —– පදන“” ශ•ද ”කාශන ය” පහ”ක’ සැප•ම 
14. සම “”ණ සහ “වටන සක— •“ම 
15. වැඩ“” සහ “දශන සඳහා ආහාර පාන සැප•ම 
16. “චාරක –ව සැක“ම (Outdoor Advertising) 
17. —– පදන“” වාහන ලබා ගැ”ම (ම” “වාහනය / භා–ඩ “වාහනය) 
18. ෙ“ෂ කමා”ත ”ෙ’යට අ—ළ වැඩ“” හා ෙපෟෂ’ව වධන වැඩ“” සඳහා ස’ප’ —යක ෙ—වා ලබාගැ”ම 
19. “ල ඇ“’ සඳහා අව“ ෙර””” සැප•ම 
20. ”––’ උපකරණ සැප•ම 
21. “දශන හා ෙවන’ උ’සව සඳහා ශාලා පහ”ක’ 
22. හ” / –• / ෙකා• ක“ /”ටත ආවරණ (Canopy Hall) / ’ඩාර’ –• 
23. උ’සව සඳහා ගෘහ භා–ඩ සැප•ම 
24. ෙක“ පට වාතා වැඩසටහ” 
25. ප’ගණක ආ” ව” සැප•ම 
26. භාෂා ප’වතනය- –”භාෂා 
27. “දශන හැඩගැ”•ම 
28. ෙව• අඩ” නඩ’ •“ම 
29. ආර”ෂක ෙ—වා සැප•ම

සැප–’කව” යාප”ං— •“ෙ’ ආකෘ“ පය

–වප 
’”•ෙ’ සඳහ” 
ආකෘ“ අංකය

සපයන ෙවා 
අ”තමෙ“ නම

සැප–’කෙ” 
නම සහ ”නය ”රකථන අංකය ෆැ” අංකය සපයන ෙවා 

”තර

”නය :     අ’සන :    ආයතන “ල ““ව :
සැල•ය –ය :- * ෙගාඩනැ“• ඉ”•“’ සඳහා ඉ”ටෑ” •යාප”ං ෙ”—ය සඳහ” කළ –ය.
  අය”’පය සමඟ ”ාපාර •යාප”ං සහ“කෙ“ ”ටපත” ඉ”’ප’ කළ – ෙ“. 
 *  අෙන—’ ෙ—වා සපයන ආයතන ”ාපාර •යාප”ං සහ“කෙ“ ”ටපත” ඉ”’ප’ කළ – ෙ“.
අ–”ෂ,
ෙ“ෂ ක•මා”ත ෙදපා•තෙ’”ව, 
3 වන මහල, මහ  ෙ”ක’ කා•යාල ෙගාඩනැ“”ල, 
මාගාවත, 
ෙකාළඹ 10.
”රකථන අංකය - 0112322896

– ලංකා වරාය අ“කා’ය (SLPA)
ෙකාළඹ වරාෙ“ CIW STORES, PHI AND STRESS BED 

STAFFS සඳහා වන ෙය–ත ෙගාඩනැ“”ල ඉ•“ම
(ෙකා”ා අංකය : SLPA/CD/CIW/01)

1.  – ලංකා වරාය අ“කා’ය ෙව•ෙව”, – ලංකා වරාය අ“කා’ෙ (SLPA) “, ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“ෙ“ (DPC) “, සභාප“, 
’” "ෙකාළඹ වරාෙ CIW ගබඩාව, PHI සහ STRESS BED STAFFS සඳහා ෙය“ත ෙගාඩනැ“ල (ඉ”“ම) (ෙකා”–ා 
අංකය : SLPA/CD/CIW/01)" අරභයා, ෙය”තා—•ණ හා ”””කල’ ලං”ක”ව” ෙව“”, ““ තබන ලද ලං” ’” කැඳව• 
ලැෙ•. ෙමම ෙකා”–ා’“ව යටෙ’ වන කා•ය ක•මා”තයට “ධාන වශෙය” අව“ වන “මාව” හා ෙවාව” ස“තව ’“ (04) මහ” 
ෙගාඩනැ“”ල” ඉ”•“ම, අ”ත•ගත වන අතර, සමත හා “” –’ ෙ”–ඵලය ව•ග ”ට• 2000 (ෙදදහස”) ව• ඇත. 

2.  ෙකා”–ා’“ව “—නය •“ම සඳහා අව“ වන ෙයා්”තා අතරට පහත සඳහ” ක”“ ද ඇ“ළ’ය. 
   ලං”ක” CIDA (ඉ”“’ ක•මා”ත සංව•ධන (අ“කා’ය) “ - (ක•” ICTAD (ඉ”ටෑ”) ය•ෙව” හ“”ව• ලැ“) ෙගාඩනැ“• 

ඉ”“’ ”ෙ•ෂඥතා ෙ”–ෙ c2 ෙ”—ය “ ෙහ c3 ෙ”—ෙ ඉ”“’ ෙකා”–ාක”ව ෙලස වලං• •යාප”ං—ය ස“ත 
අෙය— ය –“ය. 

   ලං”ක” ’” eroc.drc.gov.lk ෙව• අඩය “”” මා•ගගතව (Online) ”මය යටෙ’ ඉ”—•“ෙම” අන“”ව, 
ලබාගත හැ• ෙපා” ෙකා”–ා’ පනත (PCA) අංක 03 ට අ•’ලව ෙකා”–ා’“ව •යාප”ං— කරවාෙගන “–ය –“ය. 

3.  —•ව ලං” හ“ව”, ෙකාළඹ 01, ෙ”” බැ—“ය” පාෙ•, අංක 45 “ – ලංකා වරාය අ“කා’ෙ (SLPA) “, තා“ණ –—තකාලෙ“, 
2021-03-05 වන ”න පැය 10.30 ට පැවැ’ෙවන අතර, ඉ” අන“”ව, වැඩ–’ සංචාරය” (ථා”ය ප“”ෂාව”) ද පැවැ’ෙව• ඇත. 

4.  ලං” •”ෙ”ඛන “—’ •“ම •”ත අය”පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” හා ආප” ෙගව• ෙනාලබන ””ය 20,000.00 ක (වැ” බ” 
ඇ“”ව) ගා“ව” ෙග•ෙම” අන“”ව, ෙකාළඹ 01, ෙ”” බැ—“ය” පාෙ•, අංක 45 “, – ලංකා වරාය අ“කා’ෙ ෙකා”–ා 
හා සැල”’ අංශෙය“, “ධාන ඉං“ෙ”” (ෙකා”–ා“ හා සැල”’) ’” 2021-02-23 වන ”න ’ට 2021-03-24 වන ”න ද”වා 
(එම ”න ෙදකද ඇ“”ව), රාජකා’ ”නය”““ පැය 9.30 ’ට පැය 14.00 ද”වා අතර“ර, ’”කර• ලබ• ඇත. ලං” •”ෙ”ඛන එම 
කා•යාලෙ“ ගා“ ෙග•ෙම” ෙතාරව ප“”ෂා කර බැ•ය හැ• ව• ඇත. 

5.  ලං”, 2021-07-23 වන ”න ද”වා (එන, ලං” භාරග”නා අවසාන ”න ’ට ”න 120 ” ද”වා) වලං• ය –“ය. 
6.  ස—•ණ කරන ලද ලං” •ය•, ආර•තව ““ තබන ලද •”කවරයක බහා එම •”කවරෙ වපස ඉහළ ෙකළවෙ•, "ෙකාළඹ 
වරාෙ, CIW ගබඩාව, PHI සහ Stress Bed Staffs සඳහා, ෙය“ත ෙගාඩනැ“ල - (ෙකා”–ා අංක : SLPA/CD/
CIW/01)" ය•ෙව” පැහැ”•ව සටහ” කර, "ෙකාළඹ 01, ෙ”” බැ—“ය” පාෙ•, අංක 45 “, බාෙ• / “ධාන ඉං“ෙ”” (ෙකා”–ා 
හා සැල”’), – ලංකා වරාය අ“කා’ය (SLPA) “, ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ (DPC) “, සභාප“" යන •”නයට ලැෙබන 
ෙ ෙ”ඛනගත කළ තැපෑෙල” එ•ම ෙහ ඉහත •”නෙ “ධාන ඉං“ෙ”” (ෙකා”–ා’ හා සැල”) කා•යාලෙ, ෙ සඳහා තබා ඇ“ 
ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–ම ෙහ කළ –“ ව”ෙ”ය. 

7.  ’ය—ම ලං” සමග ””ය 1,400,000.00 (””ය ල“ 14 ක) ව“නාක“” – ලං” ”ර“ණය”ද ඉ”’ප’ කළ –“වන අතර, එම 
ලං” ”ර“ණ ඇපකරය, 2021-08-20 වන ”න ද”වාද වලං• ”ය –“ය. 

8.  කා•ය ක•මා”තය ස—•ණ කළ –“ කාල රා“ව, ”න 300 ” ද”වා වන කාල“මාව” ව• ඇත. 
9.  ලං”, අ• ”ටපත•”ද –”තව (”ටප’ 2), 2021-03-25 වන ”න පැය 14.00 ට ෙහ ඊට ෙපර, ලැෙබන ෙ ඉ”’ප’ කළ –“වන 
අතර, ලං”, එම ෙ“ලාව අවස” — වහාම වෘත කර• ලැෙ•. ලං”ක”ව”ට ෙහ ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය“ත””හට එම ලං” 
වෘත කර• ලබන අවථාවට පැ“ණ ’“න ෙම”, ආරාධනය කර• ලැෙ•. 

10.  අව“ වැ•”ර ෙතාර“” තර ඉහත •”නෙ “ධාන ඉං“ෙ”” (ෙකා”–ා“ හා සැල”’) ෙව“” (”රකථන අංක : 011-
2380517) ම“” මසා ලබාගත හැ•ය. 

   ඉහත සඳහ” ’ය”ල, eroc.drc.gov.lk යන ෙව• අඩය “”” මා•ග ගතව (Online) ”“ෙම” ලබාගත හැ•ය. 

සභාප,
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“ව, (DPC),
– ලංකා වරාය අ“කා’ය (SLPA),
අංක 45, ෙ”” බැ—“ය” පාර, ෙකාළඹ 01. 

ලං” සඳහා ආරාධනය” (IFB) ක•මා”ත අමා“ාංශය

ලංකා “නර” සෑ”— •“ට” 
–”“ෙ  ය”ාගාරය සඳහා 

MOBILE SPIRAL GRAVITY CONCENTRATOR UNITS
සැප•ම ෙගනැ”’ භාර“ම —ථාපනය  “ම සහ “යා’මක කර ෙප”•ම

1.   ලංකා “නර” සෑ”—  •“ට” ෙවෙව ෙදපා•තෙ’  “ස’පාදන ක“•ෙ“  (DPC)  “, සභාප“ ” පහත ”—තර කර 
ඇ“  ප’” ෙය–”තා•ණ හා ”””ක’ල’ ලං”ක”ව ෙව“, ““ තබන ලද ලං” ’ කැඳව ලැෙ•. 

2.  ලං”කරණය, ජා“ක තරගකා“  ලං”කරණ  (NCB)  “යාප“පා“ය ”,  ෙමෙහයව ලැෙ•.

ලං” අංකය භා–ඩ —තරය ඒකක 
ගණන

ලං” 
”ර”ෂණය 

(”.)

ලං” ”ර”ෂණය 
වලං• ය “ 
කාලය (ද”වා)

ලං” වලං• 
ය “ ”න 
ගණන

ලං” වෘත කර 
ලබන ”නය හා 
ෙලාව

LMSL/SUP/
DPC/04/2021

Mobile Spiral Gravity 
Concentrator Complete 
units

”“ෙ”“ ය–ාගාරය ෙවත 
සැප•ම, ෙගනැ”’ භාර“ම, 
—ථාපනය •“ම හා “යා’මක 
කර ෙප•ම.

02 1,600.000/= 2021.06.04 
වන ”න ද”වා 91 2021.03.12 වන 

”න පැය 14.30 ට 

3.  අ’ලා” හා උන” ලං”ක”වහට,  වැ•”ර ෙතාර” රාජ“’ය,  සරණ මාවෙ’. අංක 341/21 “ ලංකා “නර” සෑ”— 
•“ට”“  සැප–’ කළමනාක” ෙව“ ”මසා  ලබාගත  හැ• වන අතර,  ලං” •”ෙ”ඛන එම •”නෙ““ම  2021/02/19 වන ”න 
ට 2021/03/10 වන ”න  ද”වා ඕනෑම රාජකා“ ”නයක“  පැය 9.00  ට පැය  15.00 ද”වා අතරර ප“”ෂා කර  බැ•ය හැ•ය. 
”ම”’ ”රකථන අංක : 011-2882025/ 2883951/ 2883952

4.   අ’ලා” හා උන” ලං”ක”ව හට ඉං“ භාෂාෙව සක— කරන ලද අංගස’•ණ   ලං” •”ෙ”ඛන ක”ටලය”  ආප” ෙගව 
ෙනාලබන ””ය” ”පදහසක (”. 25,000.00) ක  ගා—ව” “ද• ෙග•ෙම හා සැප–’  කළමනාක” කා•යාලය ෙවත 
•”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම අන”ව  2021/02/19 වන ”න ට 2021/03/10  වන ”න ද”වා පැය 9.00  ට පැය 14.00 
ද”වා අතරර  “ල“ ලබාගත හැ•ය. ෙග•ෙ’ ”මයට  ලංකා “නර” සෑ”— •“ට” “ ”“ අංශයට, “ද• ෙග•ම ව ඇත. 

5.  “ ප’” ස’•ණ කර ලැ“  ලං”  අ”ටපත•ද –”තව  (”ටප’ 2) "“” ”ටපත" හා "අ ”ටපත"  යෙව   සටහ 
කර ෙවන ෙවනම •” කවර ෙදකක ඇළ’ කර එම  කවර ෙදකම එ” •”කවරයක බහා  එම ලං” භාරගනා අවසාන ෙ“ලාවට 
ෙහ– ඉ ෙපර ලැෙබන ෙ— ඉහත  ව•ෙ“  ’”ෙවන ප’” රාජ“’ය සරණ මාවෙ’  අංක 341/21 “,  ලංකා “නර” සෑ”— •“ට” 
“, ෙදපා•තෙ’ “ස’පාදන ක“•ෙ“   (DPC)  “, සභාප“ ෙවත ෙ”ඛනගත කළ තැපෑෙල එ•ම ෙහ– ලංකා “නර” සෑ”—  
•“ට” “ (LMSL)  “, සැප–’  අංශෙය“ තබා ඇ“  ෙටඩ• ෙප”“යට බහා–ම ෙහ– කළ–  වෙය.  “මාද • ලැෙබන ලං” 
භාරගැ”ම ““”ෙ’ප කර ලැෙ•. 

6.   ලං” ඉහත ”—තර කර ඇ“  ප’”, පැ“ණ ”මට කැමැ“  ලං”ක”ව ෙහ– ඔ–ෙ” බලයල’  “ෙය–“ත” ඉ”’ෙ““ ”වෘත 
කර ලැෙ•.

7. ය—ම ලං” සමග ඉහත ව•ෙ“  සඳහ ෙලස ලං” ”ර”ෂණ ඇපකරය” ද ඉ”’ප’ කළ – වෙය. 
සභාප“,
ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“•ව  (DPC),
ලංකා “නර” සෑ”— •“ට (LMSL).

 ටෙන්ඩර් හා අටෙකුත් දැනවීම්



26 l 2021 පෙබරවාරි 19 සිකුරාදා දැන්වීම් 

– ලංකා —ෙපෂ •“ට” (SLTL) 

ලං” සඳහා ආරාධනය (IFB)
– ලංකා —ෙපෂ •“ට” (SLTL) සඳහා ෙ–යව 

වගා කරන ලද හා ’පාදනය කරන ලද බඩඉ (MAIZE) 
ෙම”” ෙටා” 2500 ” “ස’පාදනය •“ම 

ලං” අංකය :  SLTL/TB/03/2021

1.   ෙදපා•තෙ’”“ ස’පාදන ක“ව  (DPC)  (ධාන) “ සභාප“ ”  – ලංකා —ෙපෂ 
•“ට” සඳහා ෙ–යව  වගා කරන ලද හා “’පාදනය කරන  ලද බඩඉ’•  (Maize)  
ෙම””  ෙටා” 2,500  සැප•ෙ’ ස’පාදනය සඳහා ෙය”තා —•ණ හා ”””ක’ල’  
ලං”ක”ව” ෙව“”, ““  තබන ලද ලං” ’” කැඳව• ලැෙ•. 

2.  ලං”කරණය ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ   (NCB) ම“” ෙමෙහයව• ලැෙ•. 
3.   ෙකා”–ා’ —නය සඳහා ”””ක’  ලැ—මට සා•ථක ලං”ක” අසා“ ෙ”ඛනගත ෙනා• 
“ය –“ වන අතර, එම ලං”ක”ව”  2007 අංක 07 දරන සමාග’ පනත යටෙ’ 
සං—ථා”ත සමාගම” ද ය –“ය.

4.   අ’ලා” හා උන”” ලං”ක”ව” හට  වැ•”ර ෙතාර“” ”රකථන අංක : 011-2236588/ 
011-2237418 ම“”  ෙප.ව. 9.00 ’ට  ප.ව. 3.00  අතර“ර රාජකා“ ”නවල“ –  ලංකා 
—ෙපෂ •“ට” “, ෙ’’ඨ කළමනාක” ෙව“” මසා ලබාගත හැ•ය.

5.   අ’ලා” හා උන”” ලං”ක”ව” හට ඉං“ භාෂාෙව” සක— කරන ලද අංග ස’—•ණ 
ලං” •”ෙ”ඛන ක”ටලය” ආප” ෙගව• ෙනාලබන ””ය”  21,800.00  වන ගා—“ව”  
“ද•” ෙග•ෙම”   හා ෙකා”–ා’“ ෙර“—’ා• ” “—’  කරන ලද  PCA3  (ෙපා” 
ෙකා”–ා’“ පනත අංක 03) “ •යාප”ං— සහ“කය”ද සමග පහත •”නයට •”ත 
අය”’පත”  ඉ”’ප’ •“ෙම”ද අන“”ව  2021.03.11 වන ”න  දවා ෙප.ව. 09.00 
’ට ප.ව. 03.00 දවා අතර“ර  රාජකා“ ”නවල“, ජාඇල, ක–ව’ත,  ”ග“ව පාෙ•, තැ. 
ෙප. අංක 17, – ලංකා  —ෙපෂ •“ට” “, ෙ’’ඨ  කළමනාක” ෙව“” “ල“ ලබාගත 
හැ•ය. 

6.   ලං” 2021.03.12 වන ”න ප.ව. 02.30 ට ෙහ ඉ” ෙපර  ලැෙබන ෙ— පහත •”නයට  
ෙගනැ’  භාර”ය –“ය. මාද ලං” භාරගැ”ම “”ෙ’ප කර• ලැෙ•. ලං”ව  ලං” 
වෘත කර• ලබන ”න 2021.03.12  වන ”න ’ට 2021.06.11 වන ”න ද”වා එන’ ”න 
91  ද”වා වලං• ය –“ය.

7.  ය—ම ලං” සමග ””ය”  1,687,500.00  වන ව“නාක“”  –’ (”.  දහසය ල”ෂ අ“ 
හ’දහ— ප”යය”) වන  ව“නාක“” –’ – ලංකා  මහ බැං—ව ” අ•මත කර ඇ“ 
වා—ජ  බැං—ව” ම“” “—’ කර•  ලැ“ ලං” ”ර”ෂණ ඇපකරය”ද  ඉ”’ප’ කළ 
–“ය.  එම ලං” ”ර”ෂණ ඇපකරය වලං•  කාල“මාවට ලං” වෘත කර• ලබන ”න 
ට ”න 119  ද”වා  එන’ 2021.03.12 වන ”න ’ට 2021.07.09 වන ”න ද”වා වලං• 
ය –“ය.

8.   ලං”, එම ලං” භාරග”නා අවසාන ෙ“ලාව ඉ”ම— වහාම,  (එන’ 2021.03.12 වන 
”න   ප.ව.  2.30 ට) පැ“ණ ”මට කැමැ’ත”  ද”වන, ලං”ක”ව”ෙ” බලයල’  
“ෙය“ත”” ඉ”’ෙ““ වෘත කර• ලැෙ•.

ඉහත සඳහ” කළ •”නය වෙ“ :
සභාප“, 
ධාන ස’පාදන ක“•ව,
– ලංකා —ෙපෂ “ට  (SLTL),
තැ. ෙප. අංක 17, ක–වත,  
ජාඇල. 

“මාසත මැ—”න ස“පකාර ’ා”ය 
මහජන බැංව - මැ—”න

සහකාර සාමා—ා“කා (”’) 11 සහ 1 තන“ර සඳහා 
අයප’ කැඳ•ම

“මාසත මැ—”න ස“පකාර ’ා”ය මහජන බැංෙ“ –ර“පා— • ඇ“ ඉහත තන“ර සඳහා 
මහවර ”——”කය “ළ ප”ං— –ගලයෙග අය”ප’ කැඳව ලැෙ•. (–ර“පා— සං“ාව 01)

1.  වැ•“ ප’මාණ අංකය :  S.E.M.L. 02:04

2.  වැ•“ ප’මාණය :  22000-470x10-570x10-720x10=39,600/- 

   (ෙමයට අමතරව ස““යට අමත “මනා ෙගව ලැෙ•.)

3.  වය— “මාව :  18 - 45

    (ෙමම වය— “මාව ’නට ස“පකාර ෙ”–ෙ“ “–“ ෙ—වක”ට අ—ළ 
ෙනාෙ“.)

4.  ”””ක                  (අ)  ””ග’ ”•ව”—ලයක උපා“ය”

ෙහ–

                                 (ආ)  උස— තා“ණ ආයතනෙ“ ගණකා“කරණ / වා—ජ / මානව සප’ 
කළමනාකරණ •“ෙල–මාව ලබා “—ම. 

ෙහ–

                                 (ඇ)   මාස 09 කට ෙනාඅ— අ–යන කාලය” සත ”ාපාර කළමනාකරණය 
/  මානව සප’ කළමනාකරණය / සමාජ සංව•ධනය / ස“පකාර 
සංව•ධනය හා කළමනාකරණය ””බඳ •“ෙල–මාව සමග S.E.M.L. 
02:07 ෙ”ක තන“රක වසර 03 ක —–ර ෙ—වා පළ–”ද” “—ම. 

•”නය •— 9x4 “මාණෙ“ “දර සත •”කවරය” පහත •”නයට එ•ෙම ෙහ– අය”ප– 
ආකෘ“ය “ධාන කා•යාලයට පැ“ණ ලබාගත හැ•ය. ස—•ණ කරන ලද අය”ප– අ—ළ •ය”• 
”ටප’ සමග 2021-03-11 ”න ෙහ– එ”නට ෙපර ලැෙබන ෙ— "ග” සභාප“, “/ස මැ—”න 
ස“පකාර ’ා”ය මහජන බැංව, මැ—”න" යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල එ”ය –“ අතර 
•”කවරෙ“ ඉහළ ව ෙකළවර "සහකාර සාමා—ා“කා (”’)" යෙව සඳහ කළ –“ය. 
අය”පෙත ඇ“ළ’ ක”“ සනාථ ෙකෙරන •ය”•වල ඡායා—ථ ”ටප’ ඇ“—ය –“ අතර, ස“ 
”ටප’ බව අය”ක” ”’ තහ–” කළ –“ය. 

 ග” සභාප“,
 “/ස මැ—”න ස“පකාර ’ා”ය මහජන බැංව,
2021-02-16  මැ—”න. 

“මාසත ෙදවල ග”•—ස ධ ෙ—වා 
ස“පකාර ස““ය

තන“” ඇබෑ•“
“මාසත ෙදවල ග”•—ස ධ ෙ—වා ස“පකාර ස““ෙ“ –ර“පා 
 ඇ“ තන“” ඇබෑ•“ සඳහා  ”””ක’ල ස““ බල “ෙශෙ“ 
වසර 2 ක —–ර ප”ං—ය සත අය”’ක”ව”ෙ” 2021.02.19 ”න ’ට 
2021.03.05 ද”වා  අය”’ප කැඳව• ලැෙ•. 
අ—ළ තන“” සඳහා බ—නාර පළා ෙ—වක ෙකා“ෂ” සභාව අ•මත 
කරන ලද වැ•“ වැ• •“’ හා  “මනා ෙගව• ලැෙ•. “ාම වැ•“ “මනා, 
අ•ථසාධක අර“ද” “ ෙ“. තන“රට අ—ළ ”””ක’ සත  ච” 
ෙ”ඛනය “/ස ෙදවල ග”•—ස ධ ෙ—වා ස“පකාර  ස““ෙය” ද,  
පළාෙ  ඕනෑම ස“පකාර  ස““ය•” ද ලබාගත හැ• ෙ“.
1.  තන“ර   :  සාමාා“කා“  (III ෙ”—ය) 
 වැ•“ ප’මාණය  :  101:3

23454-39654
450x10 - 520x10 - 650x10

 –ර“පා සං“ාව :  01
 වය— “මාව   : අ–. 30 - 50 අතර
2.  තන“ර   :  ෙ”ක’  (III ෙ”—ය) 
 වැ•“ ප’මාණය  :  102:6

18434-32534
260x10 - 320x10 - 380x10 - 450x10

 –ර“පා සං“ාව :  01
 වය— “මාව   : අ–. 24 - 45 අතර
3.  තන“ර   :  සාමා“ක හා “ජා –““  (III ෙ”—ය) 
 වැ•“ ප’මාණය  :  102:6

18434-32534
260x10 - 320x10 - 380x10 - 450x10

 –ර“පා සං“ාව :  01
 වය— “මාව   : අ–. 24 - 45 අතර
4.  තන“ර   :  අ””තර ගණක- ා”ය බැං—  (III ෙ”—ය) 
 වැ•“ ප’මාණය  :  102:6

18434-32534
260x10 - 320x10 - 380x10 - 450x10

 –ර“පා සං“ාව  : 01
 වය— “මාව   : අ–. 24 - 45 අතර
5.  තන“ර   :  බැං— ෙ—වා කළමනාක” (III ෙ”—ය) 
 වැ•“ ප’මාණය  :  102:6

18434-32534
260x10 - 320x10 - 380x10 - 450x10

 –ර“පා සං“ාව :  01
 වය— “මාව   : අ–. 24 - 45 අතර
6.  තන“ර   :  ා”ය බැං— කළමනාක” (III ෙ”—ය) 
 වැ•“ ප’මාණය  :  104:8

15724-25524
180x10 - 220x10 - 260x10 - 320x10

 –ර“පා සං“ාව  : 11
 වය— “මාව   : අ–. 18 - 45 අතර
7.  තන“ර   :  “ාෙ—ය කළමනාක” (III ෙ”—ය) 
 වැ•“ ප’මාණය  :  104:8

15724-25524
180x10 - 220x10 - 260x10 - 320x10

 –ර“පා සං“ාව  : 08
 වය— “මාව   : අ–. 21 - 45 අතර
අය”’පත සමග ”””ක’ සනාථ •“ම සඳහා ’ය—ම සහ“කවල ඡායා ”ටප 
අ“ණා 2021.03.05 ”නට ෙපර ලැෙබන ෙ— පහත •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” 
එය –“ය. (අ“” ෙගන භාර“මට  හැ•යාව ඇත.) ෙම”නට ප”ව ලැෙබන 
අය”’ප ““”ෙ’ප කර• ඇත. අය”’ප භාරග”නා  අවසාන ”නයට ඉහත 
වය— “මාව” බලපා• ඇත. 
අය”’පත බහා එවන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "“/ස ෙදවල 
ග”•—ස ධ ෙ—වා ස“පාකර ස““ෙ“ .................................. තන“ර  සඳහා 
බඳවා ගැ”ම" ය”න සඳහ” කළ –“ය. 
සභාප“ය,
“/ස ෙද“වල ග”•—ස ධ ෙ—වා ස“පකාර ස““ය,
අංක 169, හ”ෙලව” පාර, ෙ”ෙගාඩ. 
”. අ. 0112-826141                                                      ”නය : 2021.02.19

ජල ස’පාදන අමා“ාංශය

ජල ස’ප ම–ඩලය

ම–ඩලෙ“ රපා— • ඇ“ පහත සඳහ” තන“ ”ර•ම සඳහා ”””ක’ල – 
ලාංක රවැ’ය”ෙග” අය”’ප කැඳව• ලැෙ•. පහත සඳහ” තන“ ”ර•මට 
අළව ”””ක’ හා පළ–ද ස’බ”ධ ෙතාර“ ආයතනෙ“ ෙව• ”•ව ප’—ලනය 
කරන ෙම” කා—කව ද”ව“. (www.wrb@gov.lk) 

01. සාමා—ාකා“ (එ– එ’ 2 - 1)
02. “ෙය සාමා—ාකා“ (ෙමෙහ–’) (එ– එ’ 1 - 3)
03. “ෙය සාමා—ාකා“ (ප•ෙ“ෂණ හා සංව•ධන) (එ– එ’ 1 - 3)
04. සහකාර සාමා—ාකා“ (ඉං“ෙ”) (එ– එ’ 1 - 1)
05. ”“ “ලධා“ (එ’ එ’ 1- 1)

ෙපා” ෙකාෙ’ :

 01.  වැ• ෙග•ම සඳහා කළමනාකරණ ෙ—වා ෙදපා•තෙ’”“ව ”’” “— 
කරන ලද ච”ෙ”ඛ අංක MSD 02 / 2016 අ•’ල ෙ“. රජය ”’” 
අ•මත ”වන ”යද’ “මනාව හා අෙන— අළ “මනා ෙගව• ලැෙ•.

 02.  ෙ’’ඨ කළමනාකරණ (එ– එ’) ම”ටෙ’ තන“ සඳහා රා’ ප’පාලන 
ච”ෙ”ඛණ අ•ව “ල වාහනය” හා ඉ”ධන “මනා ෙගව• ලැෙ•.

 03. රා’ අංශෙ“ අය”’කව” සඳහා වය— “මාව” බල ෙනාපැවැෙ“.
 04.  රජෙ“ ෙහ– රා’ / සං—ථා ෙහ– ම–ඩලවල ෙ—වෙ“ “–“ “ලධා“” අළ 

ආයතන “ධා”” ම“” අය”’පත ඉ”’ප කළ –“ය.
 05.  අය”’ කර• ලබන තන“ර •–’ කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• සඳහ” 

කළ –“ය.
 06.  අය”’පත ස’—•ණ ”වදත සමග සහ“කවල ”ටපද ස“තව ””” 

ෙනාවන  ෙදෙදෙන—ෙ” න’ සහ •”නය” සමඟ සභාප“, ජල ස’ප 
ම–ඩලය, 2ඒ, ෙහ”ට• ෙකා•බෑක—ව මාවත, ෙකාළඹ 07 යන •”නයට 
2021.03.10 ”න ෙහ– ඊට “ථම ලැෙබන ප’” •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය 
–“ය.

සභාප“,
ජල ස’ප’ ම–ඩලය,
2ඒ, ෙහ”ට• ෙකාබෑකව මාවත,
ෙකාළඹ 07.
2021.02.19

–ර“පා 

ජා“ක ”ඩා — ආයතනය 

“ස’පාදන ”•ම
NISS Sports Cafe / 
ෙභ–ජනාගාරය පව’වාෙගන 
යාම සඳහා ලං” කැඳ•ම
ෙකා”–ා’ අංකය :  SE/ADM/03/CNT/20

ෙකාළඹ 07, “දහ— මාවත, අංක 100/7  ”“ ජා“ක ඩා ” 
ආයතනෙ“ ෙභ–ජනාගාරය  (Niss Sport Cafe)  2021/2022  ව•ෂය 
සඳහා පව’වාෙගන යාම ”—ස ”””කල’ ආයතන ෙව“” ““ තබ  
ලැ“ ලං” කැඳව ලැෙ•.

02.   ෙ සඳහා ආප” ෙනාෙගව ලබන ”. 1000.00 ක “දල” 
ගණකා“කා“ (ෙග•), ’ා”ය හා පාස”  ඩා ය“තල පහ”ක 
“ව•ධන රා’ අමා“ාංශය ෙවත ෙගවා ලබාග”නා — ’’”පත 
සමග ජා“ක  ඩා  ” ආයතනෙ“ අ”ෂ න“” •”ත 
ඉ”–ම”  ඉ”’ප’ •“ෙම” ප” 2021.02.22  ’ට 2021/03/08 
ද”වා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නය” ෙප.ව 9.00 ’ට  ප.ව. 3.00 
ද”වා ඉහත •”නෙය ”“ ජා“ක ඩා ” ආයතනෙ“ 
ආයතන අංශෙය” ලං” •ය”• ලබාගත හැ•ය. එෙම”ම ඔබට 
ලං” •ය”• ප“”ෂා කර බැ–මට අව“ ව”ෙ” න එය ඉහත 
සඳහ” ”නය” ආයතනයට  පැ“’ෙම”  ෙනා“ෙ”  කළ හැ•ය.

03.   ““ තබන ලද ලං” "” ”ටපත" හා "අ”ටපත" වශෙය”  
”ටප’ ෙදක•” –“ව ෙවන ෙවනම ““  තබා 2021/03/09 වන 
”න ෙප.ව. 10.30 ට ෙපර සභාප“, ස’පාදන ක“•ව, ජා“ක 
ඩා ”—  ආයතනය, අංක 100/7, “දහ මාවත, ෙකාළඹ 07 
•”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•මට ෙහ– පාලන  අංශෙ“ තබා 
ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–මට  ෙහ– කට–“ කළ –“ය. “ල 
ගණ” ඉ”’ප’ කරන  කවරෙ“ වපස ඉහළ ෙකළවෙර  "Niss 
Sport Cafe/ ෙභ–ජනාගාරය සඳහා “ල ගණ”  -2021/2022" 
යෙව” සඳහ” කළ –“ය. 

04.  ලං” ”වෘත •“ම 2021/03/09 ”න ෙප.ව. 10.30 ට ලං” භාර 
ගැ”ම  අවස” — වහාම ’” කරන අතර, එ”න එම ෙ“ලාවට ඔබ 
ෙහ–  ඔබෙ” බලයල’ “ෙය–“තෙය—ට ඒ සඳහා සහභා“ ”ය 
හැ•ය. “මාද •  ලැෙබන ලං” භාරග ෙනාලැෙ•.

05.   Niss Sports Cafe/  ෙභ–ජනාගාරය සඳහා අව“ ජලය හා 
””•ය ලබාෙදන අතර, අව“ ෙස හා –•ද  සපයා ෙද ලැෙ•. 
කා•යාල•ය අව“තා සඳහා •’’ ෙක–“ප, ”ඟ” බ— යනා” 
පහ”ක ද ෙමම ආයතනය  ”’” සපය ලබන අතර, අ—ළ 
ප’“ය ප“”ෂා •“ෙම” අන“”ව  ලං” ඉ”’ප’ •“මට හැ•ය.

  වැ• ”—තර සංව•ධන “ලධා“ - “සපාදන  (”රකථන අංක 
011-2674719) ”මසා ලබාගත හැ•ය.

සභාප“, සපාදන ක“•ව,
ජා“ක ඩා ”—  ආයතනය,
අංක 100/7, “දහ මාවත, ෙකාළඹ 07.
”.ක. 0112674718

– ලංකා ”“ බලශ“ අ“කා’ය

හබ”ෙතාට ජා“ක න•ජන”ය බලශ“ උ—නයට
මහජන “ද•ශනය ස“ත ද’ත ලබා ගැ”ෙ ප–ධ“ය
“සපාදන අංකය : SEA/PD/RES/H/01-2021 

01.  – ලංකා ”“ බලශ“ අ“කා’ය ෙව•ෙව” “සපාදන ක“ෙ“ සභාප“ ”’”, 
හබ”ෙතාට, 12 ෙ—නානායක පාර, ”— උයන අසල ජා“ක න•ජන”ය බලශ“ 
උ—නයට ඉහත සඳහ” ප–ධ“ය සඳහා ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

02. ෙමම ලං”කරණය ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ “යාප“පා“ය ම“” ෙමෙහයව• ලැෙ•.

03.  අ’ලා” ලං”ක”ව”ට ලං”කරණ •”ෙ”ඛන, අ“කා’ෙ“ www.energy.gov.lk යන 
“ල ෙව• අඩ”ෙය” ෙනා“ෙ” ප“ෂා කර බැ•ය හැ• අතර ඉං“’ බ’” වන ලං”කරණ 
•”ෙ”ඛන ස—•ණ ක”ටලය ෙමම ෙව• අඩ”ෙය” ලබාගත හැ•ය. ෙට”ඩ• •”ෙ”ඛන 
සඳහා –.ලං.”. 2,000/- ක  ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ව ෙග”ය –“ අතර, එම ගා—“ව 
ලංකා බැංෙ“, ෙටා’”ට” ශාඛාෙ“ (453) –.ලං.”.බ. අ“කා’ෙ“ අංක 0074944408 දරන 
““මට බැර කළ හැ•ය. ආප” ෙනාෙගවන ෙට”ඩ• ගා—“ව ෙගවා ලබාග’ “ද” තැ”ප“ 
“–—ව ෙහ– ඊ-ල”පත (ඔ”ල”” පැව” සඳහා) ලං” සමග ඉ”’ප’ කළ –“ය. ෙග• 
ල”පෙත“ ”ටප’ සමග ෙනාඑවන ලං” ““ෙ’ප ෙකෙ•.

04.  ලං” 2021 සැ“තැබ• 13 ”න දවා වලං• ”ය –“ අතර, ලං” •”ෙ”ඛනවල සඳහ” කර 
ඇ“ ප’” 2021 සැ“තැබ• 27 ”න ෙත වලං• –ලං.”. 250,000/- ක ලං” ”රෂණය 
ලං” සමග ඉ”’ප’ කළ –“ය.

05.  "මහජන “ද•ශනය සත ද’ත ලබා ගැ”ෙ ප–ධ“ය" ය•ෙව” •” කවරෙ“ ව ඉහළ 
ෙකළවෙ• සඳහ” කළ ““ තැ“  ලං”, ෙකාළඹ 07, ෙබෟ–ධාෙල–ක මාවත, බ–ඩාරනායක 
අ•—මරණ ජා”තර සම”–ණ ශාලාව, 1 වන මහල, •ෙලා 5 “ – ලංකා ”“ 
බලශ“ අ“කා’ෙ“, “සපාදන අංශය ෙවත 2021 මා•“ 15 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙහ– 
ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය. නැතෙහා’  අ“කා’ෙ“ අ“’ත” 
””ගැ”ෙ ක–”ටරෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ තැ”ප’ කළ –“ය.

06.  රට “ළ පව“න ෙකා”” - 19 ත’’වය ෙ’“ෙව” ෙභෟ“ක සහභා“’වය•” ෙතාරව 
"–ග” හ“ව" (Google Meet) ම“” ලං” ”වෘත ෙකාට “ල ගණ” “කාශ ෙකෙරන 
අතර, 2021 මා•“ 15 ”න ෙප.ව. 10.00 ට එෙලස ලං” ”වෘත ෙකෙ•. ෙමම ඔ”ල”” ලං” 
”වෘත •“ෙ අව—ථාවට සහභා“•මට බලාෙපාෙරා’“ වන ලං”ක”ව” ලං” බහාලන 
කවරෙ“ ”ට පැ’ෙ’ ”––’ •”නය සහ ”රකථන අංකය සඳහ” කළ –“ ෙ“.

07.  වැ•මන’ ”—තර කා•යා–ය ෙ“ලාව” “ළ ”රකථන අංක 047-5675325 ෙහ–                               
076-2915930 ඇම”ෙම” ලබාගත හැ•ය.

සභාප“,
ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“ව,
– ලංකා ”“ බලශ“ අ“කා’ය,
•ෙලා 5, පළ“වන මහල, එඅ”“එ,
ෙබෟ–ධාෙල–ක මාවත, ෙකාළඹ - 07, – ලංකාව.
”රකථනය : 94 (0) 112677445, ෆැ— : 94 (0) 112682969
”––’ තැපෑල : solarparkslsea@gmail.com
ෙව• : www.energy.gov.lk
2021.02.18

ලං” සඳහා ආරාධනය”



27l 2021 පෙබරවාරි 19 සිකුරාදාදැන්වීම් 

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය
මා•ග හා මහාමා•ග අමා“ාංශය
මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය

ලං කැඳ•ම 
මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය ෙවෙව” පළාභාර අ–ෂ (වයඹ) ”’” •. ”. 100,000 සංවධනය •“ෙ’  වැඩසටහන යටෙ සංව•ධනය කරන 
මා•ගවල —”ණෑගල ”—කෙ •ෙල–”ටර 100 ක,  •ෙල–”ට 50 ක මා•ග (ෙකාට ෙදක) හා තලම ”—කෙ  •ෙල–”ටර 50 ක මා•ග 
(ෙකාට ෙදක) සඳහා ”කඩ හා  හරකඩවල ඉං“ෙ””මය ඇ”’ සමග ඉ”’ප •“ම සඳහා ෙය–”තා හා —•ණ බලයල  ““”ෙ—”ව” ෙවත 
““ තබන ලද ලං” සඳහා ආරාධනා ෙකෙ•.

ෙකා”–ා’ අංකය ාපෘ“ෙ නම ඉං“ෙ”” 
ඇ—තෙ”“ව 

(අ”“•ත ”යද 
ස“ත සහ  VAT  
ර“ත) “යන (”.)

ලං” 
ආර”ෂණය 

(”.)

ආප” 
ෙනාෙගවන 
ගා—“ව

RDA/NWP/KURU/
PD/LBFP/SURVEY/ 

2021-07

—”ණෑගල ”—කෙ  •ෙල–”ට• 100 ක මැ’’ කට–“  
කර ”කඩ හා හරකඩවල  ඉං“ෙ””මය ඇ”’ සමග 
ඉ”’ප •“ම -  KS1

15.88 238,200.00 5000.00

RDA/NWP/KURU/
PD/LBFP/SURVEY/ 

2021-08

—”ණෑගල ”—කෙ  •ෙල–”ට• 50 ක මැ’’ කට–“  
කර ”කඩ හා හරකඩවල  ඉං“ෙ””මය ඇ”’ සමග 
ඉ”’ප •“ම -  KS2

7.94 119,100.00 3500.00

RDA/NWP/KURU/
PD/LBFP/SURVEY/ 

2021-09

—”ණෑගල ”—කෙ  •ෙල–”ට• 50 ක මැ’’ කට–“  
කර ”කඩ හා හරකඩවල  ඉං“ෙ””මය ඇ”’ සමග 
ඉ”’ප •“ම -  KS3

7.94 119,100.00 3500.00

RDA/NWP/PUT/
PD/LBFP/SURVEY/ 

2021-10

තලම ”—කෙ  •ෙල–”ට• 50 ක මැ’’ කට–“  
කර ”කඩ හා හරකඩවල  ඉං“ෙ””මය ඇ”’ සමග 
ඉ”’ප •“ම -  PS1

7.46 111,870.00 3500.00

RDA/NWP/PUT/
PD/LBFP/SURVEY/ 

2021-11

තලම ”—කෙ  •ෙල–”ට• 50 ක මැ’’ කට–“  
කර ”කඩ හා හරකඩවල  ඉං“ෙ””මය ඇ”’ සමග 
ඉ”’ප •“ම -  PS2

7.46 111,870.00 3500.00

01.  ලං” කැඳ•ම ජා“ක තරගකා“ ලං” “යාප“පා“ය අව ’” ෙකෙර ඇත.
02.  —”ණෑගල ”—කෙ • ”. 100 ක හා 50 ක මා•ග හා තලම ”—කෙ •. ”. 50 ක මා•ගව•” සම””ත මැ’’ කට–“ කර ”කඩ 

හා හරකඩවල ඉං“ෙ””මය ඇ”’ ලබාගැ”මට ෙවා ෙය–ජකයා ”රණය කර ඇත. සෑම ෙකා”–ා“වම අ”යර ෙදක•” “යාමක 
•“මට “ය“තය. 

 අ”යර 01 - පවනා මා•ග ””බඳව ”•ක මැ“’ කට–“ සඳහා ෙකා”–ා කාලය න 60 •.
 අ”යර 02 - වැ•”–“ කළ මා•ග ””බඳ මැ“’ කට–“ සඳහා කාලය න 60 •.
  01 වන අ”යර අවස” වන ”නය  සහ 02 වන අ”යර ආර’භක ”නය අතර දළ වශෙය” න 60 “මාදය” ඇ“ අතර, එම“” ඉ”•“’ කාලය 

ලබාගත හැ•ය. 
03.   2021.02.25 න ෙප.ව. 10.00 ට මා•ග සංව•ධන අ“කා’ෙ පළා භාර අ–ෂ (වයඹ) කා•යාලෙ“ —•ව ලං” –•ම පැවැෙ“.
04.   ලං”ක”ව”ට කා•යාල ෙ“ලාව” “ළ පහත සඳහ” කා•යාල ව•” ලං” ””බඳව වැ•”ර ෙතාර“” ලබාගත හැ•ය.
 පළා භාර අ–ෂ කා•යාලය (වයඹ), මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය, තල’ පාර, —”ණෑගල.
 ”රකථන අංක  :  037-2056534
 ෆැ”—   :  037-2228076
 ”– තැපෑල  :   pdrdanwp2020@gmail.com
05.   ෙ’ සඳහා උන””ව දවන ලං”ක”ව” 2021.02.18 න ’ට 2021.03.04 න ද”වා 09.00 පැෙ ’ට 15.00 පැය ද”වා කාලය “ළ •’” 

ගා“ව•” ෙතාරව ප“ෂා •“ම  කළ හැ• අතර, ආප” ෙනාෙගව ලබන  ගා“ව  සමග •”ත අය”’පත පළා භාර අ–ෂ (වයඹ), 
මා•ග සංව•ධන, අ“කා’ය —”ණෑගල ෙවත ඉ”’ප •“ෙම” ඉං“’ භාෂාෙව” “”ත  ස’—•ණ ලං” අය”’ප ක”ටලය ලබාගත හැ•ය.  

06.  ස’—•ණ කරන ලද ලං” ”ටප ෙදක•” –තව •–’ කවරෙ ව’පස  උඩ ෙකළවෙර“ අ—ළ  ෙකා”–ා“ව සඳහ” කර 2021.03.05 
න 14.00 පැයට ෙහ– ඊට ෙපර සභාප“,  වයඹ පළා “ස’පාදන ක“•ව, පළා භාර අ–”ෂ කායාලය (වයඹ) මාග සංවධන අ“කා’ය, 
”ණෑගල යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” ෙහ– අ“” ෙගනැ” භාර”ය –“ ෙ“. “මාද  වන ලං” ““ෙ’ප කර ලැෙ•. ෙට”ඩ•ප  
”වෘත •“ම, ෙට”ඩ•ප භාරෙදන ෙ“ලාව අවස” •ම සමග ’”කර ලැෙ•. 

07.  2021.07.05 ”න දවා ලං”ව වලං• ෙ“.
08.  ලං”ව ඉහත ව•ෙව“ ’ෙවන ව“නාක“” – ලං” ආරෂණය•” සම””ත ”ය –“ අතර, 2021.08.05 ”න දවා එ– ලං” ආරෂණය 

වලං• ”ය –“ය.

සභාප“, වයඹ පළා’ “සපාදන ක“ව,
පළා’ භාර අ”ෂ කා•යාලය (වයඹ)
මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය, ”ණෑගල.

වන”• හා වන සංරෂණ අමා“ාංශය 
ප’සර ප–ධ සංරෂණ සහ කළමනාකරණ ”ාපෘය

ෙල–ක බැං— ණය ආධාර මත වසර පහක කාලයකට “යා’මක වන පසර පධ සංර”ෂණ සහ කළමනාකරණ ාපෘෙය“ 
ාපෘ කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) සඳහා කළමනාකරණ ෙවා ච”ෙ”ඛ 01/2019 ට අ•ව පෘ කළමනාකරණ කාය 
ම–ඩලය ෙකා”–ා’ පදනම මත බඳවා ගැ”ම සඳහා – ලංකා –රවැ’ය”ෙග” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.
අය”’ක”ව” වයස අ–”” 67 ට අ— ”ය –“ය. ඉං“’ භාෂා “•ණතාව, රජෙ“ ” ෙර•ලා’ ””බඳ ’•ම සහ පගණක 
සා”ෂරතාව අ“ව“ —ව අව“තාවය” ෙ“.

01. ෙ’ඨ ’” ඉං“ෙ”” - තන” 01
 අාපන හා වෘ”ය ”””ක’
  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ”•ව”—ලය•” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ උපා“ය” ලබා —ම සහ අවම 

වශෙය” කළමනාකරණ ම”ටෙ’ වසර 08 ක පළ–”ද” ලබා —ම සහ එ”” වසර 4 ” ෙ’’ඨ කළමනාකරණ 
ම”ටෙම“ •ම.

ෙහ–
  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ”•ව”—ලය•” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ උපා“ය” ලබා —ම සහ අ—ළ 

”ෙ’–ෙ“ ප•චා’ උපා“ය” ලබා —ම ෙහ– ””ග’ වෘ’”මය ආයතනයක —ණ සාමා“ක’වය ලබා —ම සහ එම 
”””කම සැ”“ෙම” අන“”ව අවම වශෙය” කළමනාකරණ ම”ටෙම“ අ–”” 07 ක පළ–”ද” ලබා —ම.

ෙහ–
  රජෙ“ “ප ා“ත ෙවාව”“ පළ“වැ“ ෙ”—ෙ“ “ලධාෙය— •ම ෙහ– අ—ළ ”ෙ’–ෙය“ ඒ හා සමාන ත’’වය” 

—ම සහ අවම වශෙය” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ පළ“වැ“ ෙ”—ෙ“ වසර 02 ක පළ–”ද” —ම.

 මා’ක වැප - PS3 - ”. 125,000.00 - 140,000.00*

02. ප’සර හා සමාජ ආර”ෂණ ”ෙ•ෂඥ - තන” 01
03. ස”“ෙ“දන ”ෙ•ෂඥ - තන” - 01
04. “ජා සංවධන හා ”වෙන–පාය ”ෙ•ෂඥ - තන” 01
05. ”ාපෘ“ ගණකා“කා“ - තන” - 01
 අාපන හා වෘ”ය ”””ක’ 
  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ”•ව”—ලය•” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ උපා“ය” ලබා —ම ෙහ– 

”•ව”—ල “පාදන ෙකා“සම ”’” ”•ව”—ල උපා“යට සමාන යැ” ””ග• ලබන අ–ාපන ”””ක’ ෙමම ”ෂය 
”ෙ’–යට අ—ළව ලබා —ම ෙහ–  එම ”ෂය ”ෙ’–ය ””බඳ ””ග’ වෘ’”මය ආයතනයක අවසාන ම”ටෙ’ ”භාගය 
සම’•ම සහ එම අ–ාපන ”””ක’ ස–රා–ෙම” ප”ව අවම වශෙය” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසර 06 ක පළ–”ද” ලබා 
—ම.

ෙහ–
  රජෙ“ “ප ා“ත ෙවාව”“ III/II ෙ”—ෙ“ “ලධාෙය— •ම ෙහ– අ—ළ ”ෙ’–යක ඒ සමාන ත’’වෙ“ “ලධාෙය— 

•ම සහ අවම වශෙය” III/II ෙ”—ෙ“ තන“රක වසර 06 ක පළ–”ද” ලබා —ම.

  ස”“ෙ“දන ”ෙ•ෂඥ තන“ර සඳහා අය”’ක”ව” ස“ව ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“සම ”’” ””ග• ලබන 
ස”“ෙ“දනය, –ව’ප’ කලාව සහ ජනස”“ෙ“දන ෙ”–ෙ“ උපා“ය” ෙහ– ස”“ෙ“දන ”ෂයය ඇ“ළ’ උපා“ය” 
සහ අ—ළ ෙ”–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 06 ක ”””ක’ ස–රා–ෙම” ප”ව පළ–”ද –ය –“ය. ෙම”” වසර 03 ” 
කළමනාකරණ ම”ටෙ’ ”ය –“ය.

 මා’ක වැප - PS4 - ”. 100,000.00 - 115,000.00*

06. ප’සර “ලධා’ - තන” - 02
07. සමාජ සංවධන “ලධා“ - තන” - 01
 අාපන හා වෘ”ය ”””ක’ 
  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ”•ව”—ලය•” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ උපා“ය” ලබා —ම ෙහ– තෘ””ක 

හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ තා”ෂ—ක / වෘ’”ය –““ ආයතනය•” අ—ළ ”ෙ’–ෙය“ 
අවම වශෙය” හ’වන (07) ම”ටෙ’ ජාක වෘ’”ය —සලතා (NVQ) සහකය” ලබා —ම සහ “ස’පාදන කට–“  
””බඳව වසරක (01) ”ෙ•ෂ පළ–”ද” ලබා —ම

ෙහ–
  තෘ””ක හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ තා”ෂ—ක / වෘ’”ය –““ ආයතනය•” අ—ළ 

”ෙ’–ෙය“ අවම වශෙය” හයවන (06) ම”ටෙ’ ජාක වෘ’”ය —සලතා (NVQ) සහකය” ලබා —ම සහ අ—ළ 
”ෙ’–ෙය“ වසර 6 ක ”ෙ•ෂ පළ–”ද” ලබා —ම.

ෙහ–
  තෘ””ක හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ තා”ෂ—ක / වෘ’”ය –““ ආයතනය•” අ—ළ 

”ෙ’–ෙය“ අවම වශෙය” පවන (05) ම”ටෙ’ ජාක වෘ’”ය —සලතා (NVQ) සහකය” ලබා —ම සහ 
“ස’පාදන කට–“වල අ—ළව වසර 11 ක ”ෙ•ෂ පළ–”ද” ලබා —ම.

 මා’ක වැප - PS6 - ”. 58,000.00 - 63,000.00*

08. ”ාපෘ“ ෙක’ 
 අාපන හා වෘ”ය ”””ක’
  අ.ෙපා.ස. සා/ෙපළ ”භාගෙය” ඉං“’ සහ ’ංහල / ෙදමළ භාෂාවද ඇ“”ව ”ෂය” 3 කට ස’මාන ස“තව එකවර ”ෂය” 

06 ” සම’ •ම සහ ””ග’ ආයතනය•” ෙ”ක’ පචය ””බඳ පාඨමාලාව” හ—රා —ම ෙහ– වරල’ ෙ”ක’කරණ 
ප“”ෂණ සම’ •ම සහ අවම වශෙය” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසර 3 ක පළ–”ද” ලබා —ම

ෙහ–
 වරල’ ෙ”ක’වරෙය— ෙලස අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසර 02 ක පළ–”ද” ලබා —ම.

 මා’ක වැප - PS6 - ”. 58,000.00 - 63,000.00*

 MSD ච”ෙ”ඛ අංක 01/2019 අ•ව ඉහත සඳහ” වැ•පට අමතරව ”වන ”යද’ “මනා ෙගව• ලැෙ•.
අය”’ •“ම :
අය”’ක”ව” ”’” ””” ෙනාවන ඔ“ / ඇය ””බ ඳ “ෙශය” ලබාගත හැ• –ගල”” ෙදෙදෙන—ෙ” න’ •”නය” 
සහ ”රකථන අංකය”ද ඇ“ළ’ව තම අ–ාපන ”””ක’, වෘ’”ය ”””ක’ සහ ෙවා පළ–”ද සඳහ” කර“” ’ය ”ව 
ද’ත ප—කාව’ අය”’පත සමග ෙයා“ කළ –“ය. ”””ක’ හා ෙවා පළ–”ද පදන’ කර ග““” ඉහළම ”””ක’ ස“ත 
අය”’ක”ව” ස’“ඛ ප“”ෂණ සඳහා  කැඳ•’ ’”කරන අතර, අය”’ක”ව”ෙ” —සලතාව”ෙ” ““ඛතාවය මත බඳවා 
ගැ”’ ’” කර• ලබ”. එබැ””, බඳවා  ගැ”ෙ’ “යාව•ය සඳහා •’ය’  බලපෑම” ෙහ– “ෙය–ජනය” •“ම ම“” අය”’ප’ 
“”ෙ’ප ”ය හැ•ය. ”•ක ”””ක’ තහ–” කරගැ”ම සඳහා අ—ළ සහකවල ඡායා ”ටප’ අය”’පත සමග අ“ණා එ•ම 
අ“වාය වන අතර, ’ය—ම අස’—ණ අය”’ප’ “”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

’නට රජෙ“ ෙහ– අධ රා’ ෙවෙ“ “–“ අය”’ක”ව” ’ය අය”’ප’ ෙදපාතෙ’”“ “ධා“යා / ආයතන “ධා“යා හරහා, 
ස’—ණ කළ අය”’ප’ 2021 මා•“ 08 වන ”නට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ පහත සඳහ” •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය 
–“ අතර, අය”’ප’  බහා එවන •–’ කවරෙය“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙර“ අය”’ කර• ලබන තන“ර පැහැ”•ව සටහ” කළ 
–“ය.

තන“රට අ—ළ රාජකා“ ”තරය සඳහා www.msdw.gov.lk ෙව• අඩ”යට ””ෙස”න.

ෙ”ක’,
වන”• හා වන සංරෂණ අමා“ාංශය,
අංක 1090, – ජයව•ධන–ර මාවත, රාජ“’ය.
2021 ෙපබරවා’ 19 වන ”න

–ර“පා—

ලං” කැඳ•ම
ජා“ක ෙර–හල - මහවර

මහ•වර ජා“ක ෙර–හෙ” ාෙ—ය ස’පාදන ක“ුෙ“ සභාප“ ” 2021 / 2022 වෂය සඳහා ෙමම ෙර–හෙ” පහත සඳහ” 
ආපනශාලා වසරක කාල“මාව” සඳහා පව’වාෙගන යාමට ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”ෙ” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•. ලං” වෘත 
•“ම 2021-03-19 වැ“ ෙප.ව. 10.30 ට ” කරන බැ” එ”න ෙප.ව. 10.30 ට ෙපර ලැෙබන ෙ— ලං” එව• ෙම” ද”වා ““. 
ෙට”ඩ "සභාප“, ාෙ–—ය ස’පාදන මඩලය, ජා“ක ෙර–හල, මහ•වර" යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එය හැ• 
අතර, අ“” ෙගන’ භාර ෙද”ෙ” න’ ධාන ගණකා“කා“ කායාලෙ“ “” තබා ඇ“ ෙට”ඩ ෙප”“යට “ය“ත ෙ“ලාවට 
ෙපර බහා •ය හැක. “ල ගණ” එවන •–’ කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ ලං” වෘත කරන ”නය හා ඉ”—’ කර• ලබන 
ආපනශාලාෙ“ නම සඳහ” කර”න.

ආපනශාලාෙ නම ආප” ෙනාෙගවන 
ලං” •ය”• 
ගා—“ව

ආප” ෙගව ලබන 
ලං” ඇපකරය

ඉ”’ප කළ“ 
වක’ සහ“කෙ“ 
ව“නාකම

01 ෛව– “ලධා“ ”බ සාධන ආපනශාලාව 5,000.00 10,000.00 20,000,00.00

02 ෙහද “ලධා“”ෙ” (ෙහද ෙසවණ) ”බ සාධන 
ආපන ශාලාව

5,000.00 10,000.00 10,000,00.00

03 කාය ම–ඩලෙ“ ”බ සාධන ආපනශාලාව 5,000.00 10,000.00 10,000,00.00

04 ෛව– “ල” අෙ•ෙ—කර ව—ග— ෙර–ග “වාරණ 
ම–—ථානෙ“ ”බ සාධන ආපන ශාලාව

5,000.00 10,000.00 10,000,00.00

01.  ආප” ෙනා ෙගව• ලබන ලං” •ය• ගා—“ හා ආප” ෙගව• ලබන ලං” ඇපකරය ෙමම ෙර–හෙ” සර“ ෙවත ෙගවා 
ලබාග’ ලං”පෙ’ “” ”ටපත සමග ඉහත සඳහ” ව“නාක“” –’ ව’ක’ සහ“කෙ“ “” ”ටපත, ජා“ක හැ“•’පත 
හා ඉ”–’ •”ය ඉ”’ප’ •“ෙම” 2021-02-22 ”න ට 2021-03-18 ”න ද”වා සාමා— රාජකා“ ”නවල ෙප.ව. 9.30 
ට ප.ව. 2.30 ද”වා මහ•වර ජා“ක ෙර–හෙ” පාලන අංශෙය” ලං” •ය• ලබාගත හැක. “ෙය–“තෙය— පැ“— ට 
අය”’ක”ෙ” බලය ලබා ”” •”ය” හා අන—තාවය සනාථ •“ම සඳහා ජා“ක හැ“•’පත ඉ”’ප’ කළ –“ය.

02. ලං” ආකෘ“ ප–වල සඳහ” ෙකා”ෙ හා ”’තර උපෙද— වලට අ•’ලව ලං” ඉ”’ප’ කළ –“ය.
03. ලං” •ය• ”ටප’ 02 •” “” ”ටප’ හා අ• ”ටපත ය•ෙව” සඳහ” කර ෙවනම කවරවල බහා ඉ”’ප’ කළ –“ය.
04.  2021-03-19 ”න ෙප.ව. 10.30 ට ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම අළ ලං” මහ•වර ජා“ක ෙර–හෙ” අ–”ෂ 

කායාලෙ““ වෘත කර• ඇත. ලං” වෘත කරන අව—ථාවට අය”’ක” ෙහ– බලයල’ “ෙය–“තය—ට සහභා“ ය 
හැක. “ෙය–“තය— පැ“ෙණන ට අය”’ක”ෙ” බලය”” •”ය” හා අන—තාවය සනාථ •“ම සඳහා හැ“•’පත 
ඉ”’ප’ කළ –“ය.

05.  ආපනශාලා •“පය” සඳහා එ” ලං”ක”ෙව— ඉ”’ප’ ව”ෙ”න’ එම ලං”ක”ව” ” එ” එ” ආපනශාලා සඳහා 
ලං” •ය• හා ව’ක’ සහ“ක ෙවන ෙවනම ඉ”’ප’ කළ –“ අතර, ලබා ග’ ලං” ෙවන ෙවනම කවර වල බහා ඉහත 
ප’” ලං” “ල ගණ” ඉ”’ප’ කළ –“ය.

06. ලං” ෙප–රම ලබා ගැ”මට ෙපර මහ•වර ජා“ක ෙර–හෙ” පාලන අංශෙය” ලං” ආකෘ“ප– ෙනා“ෙ” ප“”ෂා කළ හැක.
07.  රජෙ“ ෙකා”–ා’ ෙකා”ෙ කඩ කර අසා“ ෙ”ඛන ගත ෙකාට ඇ“ –ගල”” හා රජෙ“ ”භසාධක ආපනශාලා 

පව’වාෙගන යාෙ’“ රජයට අයය –“ ෙග•’ පැහැර හැර ඇ“ හා “”’ කඩ කර ඇ“ අයට ෙහ– ඔ–”ෙ” “ෙය–“තය” 
ෙවත ලං”ප’ “—’ කර• ෙනාලැෙ•.

08.  අළ ලං” ස’—ණෙය”ම ෙහ– ඉ” ෙකාටස” ””ගැ”ම ෙහ– “”ෙ’ප •“ෙ’ අ”“ය මහ•වර ජා“ක ෙර–හෙ” 
ාෙ—ය ස’පාදන ක“•ව ස“ ෙ“.

සභාප“,
“ාෙ–ය “ස’පාදන ම–ඩලය,
ජා“ක ෙර–හල, මහවර.

”බ සාධන ආපනශාලා ෙ—වා පවවාෙගන යාම
2021 / 2022 ව•ෂය 



28 l 2021 පෙබරවාරි 19 සිකුරාදා දැන්වීම් 

2021 පෙබරවාරි 19 සිකුරාදා ප�ාළඹ ඩී. ආර්. විජයවර්්ධන මාවපේ අං� 35 දරණ ස්ානපේ පිහිටි ලං�ාපේ සීමාසහිත එකසේ ප්රවෘේති ෙත්ර සමාගම විසින් මුද්රණය �රවා ප්රසිද්ධ �රන ලදී.

1964 අංක 28 දරන ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ 
(සංෙශ–ධන) පනත යටෙ සංෙශ–“ත ප’ 

ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ පනෙ

7 වැ වග”“ය යටෙ ’”•ම”
(460 වැ ප’ෙ’දය)

ෙයා“ අංකය : 3/3/10/2/18
ඉඩ’ අමාාංශෙ“ ෙයා“ අංකය : 4/3/15/2011/•ඊ/190

ෙම“ පහත සඳහ” උපෙඛනෙ ”—තර ෙකෙරන ඉඩම රජයට 
අ’ප’ කර ගැ”මට බලාෙපාෙරා’“ ෙ“. වැ• ”—තර සඳහා 
2020 ”  ෙදසැබ මස 06 ෙව“ ”න අංක 2204/29 දරන 
– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජෙ අ“ ”ෙ•ෂ ගැස” 
පෙ (III) ෙකාටස බල”න.

උපෙ”ඛනය

”——”කය : මාතෙ 
“ාෙ–—ය ෙක
ෙකා”ඨාසය : උ—ෙවල
ගම : උ—ෙවල
”“”ම :  මාතෙ ”——”කෙ උ—ෙවල “ාෙ–—ය 

ෙක ෙකා”ඨාසෙ නාෙගාල ’ාම 
“ලධා“ වසෙ උ—ෙවල ගෙ ”“ටා 
ඇත.

ඉඩෙ නම :  ෙවලෙගදර ව’ත, “”පැල —•ර, 
උ—ෙවල ව’ත.

”•ක සැලැ—ෙ හා
කැබැෙ අංකය :  ”•ක ”•” අංක 1594 කැබ• අංක 1 

’ට 18 ද”වා
එ—.එ”.ෙ. ෙ—ර’ංහ,
“ාෙ–ය ෙ”ක,
උ—ෙවල.

2021.02.21
උ—ෙවල “ාෙ–ය ෙ”ක කා•යාලෙ “ ය.

“ස’පාදන ”•ම
– ලංකා ජාක ෙරහෙ ෙහද “ලධා“”ෙ” 
ආපනශාලාව හා හ”’ අන“” අංශෙ“ 

—ථා”ත –ෙගන ෙගා— ”” ””ෙ’ ආපනශාලාව සඳහා 
ෙ—වය සැපම - 2021 

– ලංකා ජා“ක ෙරහෙ” ාෙ–—ය ස’පාදන ක“• සභාප“ ” ෙහද “ලධා“”ෙ” 
ආපනශාලාව හා හ” අන“” අංශෙ“ ථා”ත –ෙගන ෙගා ””“ ”ෙ’ ආපන ශාලාව 
සඳහා ෙවය සැපම ෙව•ෙව” 2021.03.05 ”න ෙප.ව. 10.00 දවා ““ තබන ලද ලං” 
කැඳව• ලැෙ•.
02. ෙවා ෙකා”–ා’ කාලය ෙකා”–ා’“ව ”’නැ”ෙ’ ”න ට වසරක කාලය•.
03.  ධාන ෙපෙ” රා’ හා ෙපෟ–ග•ක ආයතන වල ස“•—යක ෙලස අාපනශාලා ෙවා 
සපයා පළ–””ක’ හා ව’ක’ ඇ“ ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව”ට 
2021.02.22 ට 2021.03.04 ”න ද”වා වැඩ කරන ”න වල“ ෙප.ව. 9.00 ට           
ප.ව. 3.00 ද”වා – ලංකා ජා“ක ෙරහෙ”, ෙරහ” ෙ”ක’ IV කා•යාලෙය” ලං” 
අය”’ප’ ලබාගත හැක.

04.  ලං” ප’ ලබා ගැ”ම සඳහා ආප” ෙනාෙගවන ”. 2,000/- ක “දල” – ලංකා ජා“ක 
ෙරහෙ” සර“ ශාඛාව ෙවත ලබා ග’ ල”පත ඉ”’ප’ කළ –“ය.

05.  ආපනශාලාව සඳහා ස’—•ණ කරන ලද ලං” ”ටප’ ෙදක•” –“ව 2021.03.05 
”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙපර සභාප“, ාෙ–—ය ස’පාදන ක“•ව,  ලංකා ජා“ක 
ෙර–හල, ෙකාළඹ 10 යන •”නයට •.ප.තැ. ම“” එ•මට ෙහ අ“” ෙගනැ’ 
ධාන ගණකා“කා“ කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා•ය –“ය. 
(“ල ගණ” බහා එවන කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• "ෙහද “ලධා“”ෙ” ආපන 
ශාලාව" / "හ” අන“” අංශෙ“ ථා”ත –ෙගන ෙගා ”“ ”ෙ’ ආපන 
ශාලාව" ය•ෙව” පැහැ”•ව සඳහ” ය –“ය)

මාද ලං” “”ෙ’ප කර• ලබන අතර, ලං” භාර ගැ”ෙ’ ෙ“ලාව අවස” — වහාම 
පැ“ණ “න ලං”ක”ව” ඉ”’ෙ“ ලං” වෘත කර• ලැෙ•.

සභාප,
“ාෙ–ය “ස’පාදන ක“•ව,
– ලංකා ජාක ෙරහල,
ෙකාළඹ 10.

– ලංකා ෙ•ව
ෙ• වංචා ”බඳ 
”ම’•ම ව”න

පැය 24 –රා ෙතාර“” ලබාමට
0112471471
අංකය අමත”න

උප’ම රහ•භාවය
සාථක වැට–වලට මගපාදන ඔ’“  සඳහා ාග 
“ද ““”.

ෙ• වංචා වළක“ !
රා’ ආ—යම ”–මට හා සමාජ ආර”ෂණය තහ–” 

•“මට උරෙද“!

ම–ම ’–“ අංශය,
– ලංකා ෙ•ව,
ෙ• ම””රය, අංක 40,
ෙක”” •”ය,  ෙකාළඹ 11.
”––’ තැපෑල -  ciu@customs.gov.lk

ලං” සඳහා ආරාධනය
ලංකා ඛ“ජ ෙත” ගත සං—ථාව (CPC)
ක•නායක ”“ වයානා ෙ—වා අංශය  

(AVIATION FUNCTION)  
සඳහා ආර”ෂක  අ”තම සැප•ම

B/16/2021 
ලංකා ඛ“ජ ෙත” ගත සං—ථාෙ“ ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන  ක“ෙ“ සභාප ””  පහත සඳහ” 
ආර”ෂක අ”තම සැප•ම සඳහා “–ධ සැප’ක”ව” ෙව” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.
 1.  200 Nos.   NITRILE GLOVES  (Five Fingers ELB length)

 2. 500 Nos.  WORKSHOP GLOVES

 3. 400  Nos. DOTTED COTTON GLOVES

 4. 25 Nos.   SAFTY GOGGLES

 5. 200 Nos.   REFLECTIVE VESTS

 6. 25 Nos.   HALF MASK RESPIRATORS

 7. 200 Nos.   ACTIVATED CARBON ABSORBER MASKS

 8. 200 Nos.   SAFTY PROTECTIVE SPECTACLES

ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ ”. 1,000.00 (එන’ ””ය” 925.93+වැ”) ෙග•ෙම” හා •”ත ඉ”–ම”  
ඉ”’ප’ •“ෙම” 2021.03.09 ”න දවා, 0900 පැය හා  1500 පැය අතර, කාලය “ළ ෙකාළඹ 09, ෛව– 
ඩැ“—ට• ද  ”වා මාවෙ’ අංක 609, 01 වන මහෙ”, ලංකා ඛ“ජ ෙත”  ගත සං—ථාෙ“ කළමනාක” 
(“ස’පාදන  හා ගබඩා)  කා•යාලෙය” අළ  ලං” ෙ”ඛන ලබාගත හැක.
ලං” භාරගැම  2021.03.10 ”න 1400 පැයට අවස” කර• ලබන අතර, ඒ හා සමගම, කළමනාක”  
(“ස’පාදන හා ගබඩා) කා•යාලෙ““ ලැ— ඇ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. ලං”ක”ව”හට ෙහ– ඔ–”ෙ” 
බලයල’ “ෙය–“තය”හට එම අව—ථාවට  පැ“ණ ”මට අවසර ඇත. 
ලං” •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•ෙම” ෙහ– ඉහත  •”නෙ“ කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) කා•යාලෙ“ 
තබා  ඇ  ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–ෙම” ලැ—මට සැලැ—”ය “ය. 
ය’ පැහැ”• කර ගැ’ අව“ ෙවෙතා’, පහත සඳහ” ”රකතන / ෆැ”— අංක  ම“” ලබාගත හැක. 
උ–ගතව පව’නා ෙකා”” - 19 වසංගත ත’’වය  ෙ’“ෙව” ලං”ක”ව”හට, අව“ අය”’ප’   CPC  
ආයතනෙ“  ෙව• අඩ”ය වන  www.ceypetco.gov.lk  ෙව” බාගත කළ හැ• අතර, ය—ම ෙග•’, 
ලංකා ඛ“ජ ෙත”  ගත සං—ථාවට අය’, මහජන බැං—ෙ“  (“ධාන කා•යාලෙ“) පව’නා  ““’ අංක 
004100110208633 ෙවත  කළ හැක. ක”ණාකර, අළ බැං— ල”පෙත“ “” ”ටපත ලං”ව සමග ඉ”’ප’ 
කළ “ය.
සභාප, ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“ව,
කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) බාෙ•,
ලංකා ඛ“ජ ෙත” ගත සං—ථාව, 01 වන මහල,
අංක 609, ෛව– ඩැ“—ට• ද ”වා මාවත, ෙකාළඹ 09. 
”රකථනය : 5455330
ෆැ”— : 5455424

ලං” සඳහා ආරාධනය
ලංකා ඛ“ජ ෙත” ගත සං—ථාව (CPC)

2021 වසර සඳහා පාවහ” සැප•ම
B/14/2021 

ලංකා ඛ“ජ ෙත” ගත සං—ථාෙ“ ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන  ක“ෙ“ සභාප ””  පහත 
සඳහ” පාවහ”  සැප•ම සඳහා “–ධ සැප’ක”ව” ෙව” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

 1.  ව•” “” - ක” (ෙල– ක”) - ගල 370

 2. සැහැ” (Pumps)  පාවහ”  - ක” - ගල 315

 3. ආර”“ත පාවහ” - ගල 112

 4. ෙසෙර“– - ගල 26

ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ ”. 1,000.00 (එන’ ””ය” 925.93+වැ”) ෙග•ෙම” හා •”ත 
ඉ”–ම”  ඉ”’ප’ •“ෙම” 2021.03.09 ”න ද”වා, 0900 පැය හා  1500 පැය අතර, කාලය “ළ 
ෙකාළඹ 09, ෛව– ඩැ“—ට• ද  ”වා මාවෙ’ අංක 609, 01 වන මහෙ”, ලංකා ඛ“ජ ෙත”  ගත 
සං—ථාෙ“ කළමනාක” (“ස’පාදන  හා ගබඩා)  කා•යාලෙය” අළ  ලං” ෙ”ඛන ලබාගත හැක.

ලං” භාරගැම  2021.03.10 ”න 1400 පැයට අවස” කර• ලබන අතර, ඒ හා සමගම කළමනාක”  
(“ස’පාදන හා ගබඩා) කා•යාලෙ““ ලැ— ඇ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. ලං”ක”ව”හට ෙහ– 
ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය”හට එම අව—ථාවට  පැ“ණ ”මට අවසර ඇත. 

ලං” •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•ෙම” ෙහ– ඉහත  •”නෙ“ කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) 
කා•යාලෙ“ තබා  ඇ  ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–ෙම” ලැ—මට සැලැ—”ය “ය. 

ය’ පැහැ”• කර ගැ’ අව“ ෙවෙතා’, පහත සඳහ” ”රකථන / ෆැ”— අංක  ම“” ලබාගත 
හැක. 

උ–ගතව පව’නා ෙකා”” - 19 වසංගත ත’’වය  ෙ’“ෙව” ලං”ක”ව”හට, අව“ අය”’ප’   
CPC  ආයතනෙ“  ෙව• අඩ”ය වන  www.ceypetco.gov.lk  ෙව” බාගත කළ හැ• අතර, 
ය—ම ෙග•’, ලංකා ඛ“ජ ෙත”  ගත සං—ථාවට අය’, මහජන බැං—ෙ“  (“ධාන කා•යාලෙ“) 
පව’නා  ““’ අංක 004100110208633 ෙවත  කළ හැක. ක”ණාකර, අළ බැං— ල”පෙත“ 
“” ”ටපත ලං”ව සමග ඉ”’ප’ කළ “ය.
සභාප, 
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“ව,
කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) බාෙ•,
ලංකා ඛ“ජ ෙත” ගත සං—ථාව, 01 වන මහල,
අංක 609, ෛව– ඩැ“—ට• ද ”වා මාවත, 
ෙකාළඹ 09. 
”රකථනය  : 5455330, 5666225
ෆැ”—   : 5455424

ෙහ”ට• ෙකාබෑක—ව
ෙගාකට–“ ප•ෙෂණ හා 
““ •“ෙ’ ආයතනය

ෙමම ආයතනෙ“ ආපනශාලාව පව’වාෙගන යාම සඳහා 
ෙට”ඩ• කැඳව ලැෙ•. ෙකා”–ා’ව පළ“ව එ 
ව•ෂය සඳහා වන අතර නැවත “•ඝ •“මට ඉඩ ඇත.
ආපනශාලා භාරක” ”” “ධාන වශෙය” ආයතනෙ“ 
කා•යය මඩලයට ආහාරපාන සැප”ය –ය. ඊට 
අමතරව පහත සඳහ” අය සඳහා ද ආහාරපාන සැප•මට 
”ෙ“.
01. ආයතනෙ“ ස’ම”–ණ සඳහා සහභා“ වන අය
02. ආයතනෙ“ ෙ”වාකාගාරෙ“ නවාතැ” ග”නා අය
03.  ආයතනයට පැ“ෙණන අ“’ත” (”ෙ––කය” ද 
ඇ”ව)

උපකරණ ස“ත “”තැ”ෙගයද, ’ව භාඩ හා ”ඟ” 
ෙක–“ප ආ”යද ආයතනය ”” සපයන අතර, ””•ය හා 
ගෑ— සඳහා සහනය ෙද ලැෙ•.

අළ ෙට”ඩ• •ය•ය”• රාජකා“ ”නය”“ කා•යාල•ය 
ෙ“ලාව” ළ“ ආප” ෙනාෙගවන ”. 1,000/-  සහ 
ආප” ෙගවන ”. 3,000/- ක ෙට”ඩ• ගා—ව ෙගවා 
ලබාගත හැක.

ෙට”ඩ•ප’ ලබා ගැ”ෙ’“ ආපනශාලාව ප“ෂාකර 
බැ•ය හැක.

ස’—•ණකර “” තබන ලද “ල ගණ” 2021.03.10 
වන ”න ෙප.ව. 10.30 ට ෙපර •යාප”ං— තැපෑ ෙල” එ•ම 
ෙහ– ආයතනෙ“ ප’පාලන අංශෙ“ තබන ලද ෙට”ඩ• 
ෙප”“යට ’”ම කළ –ය.

අ–”ෂ / “ධාන ධායක “ලධා“,
ෙහ”ට• ෙකාබෑක—ව ෙගා කට–“ ප•ෙෂණ හා
““ •“ෙ’ ආයතනය,
114, ෙරාම මාවත,
ෙකාළඹ 07.
”රකථන අංක - 2696981 / 2698539 - 40
 Ext : 238
 2694123

ආපනශාලාව පව’වාෙගන යාම සඳහා 
ෙට”ඩ• කැඳ•ම - 2021 

සංචාරක ම–ඩලය (බ—නා“ර පළාත)
ෙකාළඹ සංඝරාජ මාවෙ’ ”“•වා ඇ 
LED පැනලය ෙවන’ —ථානයක 

—ථා”ත “ම සබධව” 
බ—නා“ර පළා’ සංචාරක ම–ඩලයට අය’ ෙකාළඹ සංඝරාජ 
මාවෙ’ ”“•වා ඇ LED පැනලය ෙවන’ —ථානයක —ථා”ත 
“මට ” ආයතනය” ෙතරා ගැ”මට අව“ව ඇත. ඒ සඳහා 
ලංප’ කැඳ•ම 2021  ෙපබරවා 22 ’ට 2021 මා•“ 15 ද”වා 
කැඳ•’ ’” කර• ලබ”.
ෙකාෙ–’ :
01.  ලංක”ව” බ—නා“ර පළාත “ළ •යාප”ං ආයතනය” 
”ය –“ය.

02. අවම වශෙය” වසර 3 ක ෙ—වා කාලය” පැවය –“ය.
03.  බ.ප. සංචාරක ම–ඩලය ෙවත ලංක” ”’” ”. 5,000 ක 
“දල” ෙගවා Request for Proposal (R.F.P) ෙපරමය” 
ලබාගත –“ ෙ“. (ෙපරම “—’ “ම 2021 ෙපබරවා 22 
’ට 2021 ෙපබරවා 25 ද”වා “—’ කර• ලැෙ•)

04.  ලංක” ෙවත ආප ෙගවන ”. 10,000.00 ක “දල පහත 
සඳහ” •”නෙය“ ”““ බ.ප. සංචාරක ම–ඩලය ෙවත 
ෙග”ය –“ය.

05. ලංප’ භාරග”නා අවස” ”නය - 2021 මා•“ 15
 •”නය : බ—නා“ර පළා’ සභාව කා•යාල සං•ණය,
 ෙනා. 204, 08 වන මහල,
 ෙඩ’” ෙකා•බෑකව මාවත,
 බ’තර“”ල, ෙකා—ව’ත.
වැ• ”—තර සඳහා : 011-2092688 - ක”“ ම•”ද ෙපෙ•රා - 
කළමනාකරණ සහකාර (රාජකා ”නවල පමණ” අමත”න)

එරංග බ—නායක,
සභාප,
සංචාරක ම–ඩලය (බ.ප.).

ඇට•“ බලප–ය අවලං •ෙ’ “ෙ“දනය
– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජෙ“ ෙනා. 7/2, ”” ෙක” 
ෙකාළඹ 3 “ ප”ං— ’නට 1728 වන මාවත  එ” ඩ•“. කැ”ග 
ඇ”බටා කැනඩාව ට2එ”1“2 “ ෙවෙසන ”ෙ–ශ ගම” බලප– 
එ” 6967448 ““ තමරා  ඉර”ද” ද ෙම” වන මා ජය’ංහ ෙ’ර’ 
“”ය”ෙලාෙ” ධ•මව•ධන ෙනාතා තැනෙ” අංක  2464 හා 
2014/11/07 ”නැ“  ”ෙ•ෂ ඇෙට•“ බලප–ය ම“” ෙනා. 130/1/2ඒ, 
ස•ප”ට”” පාර, ෙකාළඹ 08 “ ප”ං— ජාහැප’ අංක 701163877 
• දරන “’මචායලාෙ” ජයර’න  යන අය ෙවත “—නය කරන ලද 
ඇෙට•“ බලය ෙම”” වහාම “යා’මක වන ෙලස  අෙහ’ ෙකාට 
අවලං• කරන ලද බව – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජෙ“  
ආ–—වට’ ෙස” මහජනයාට’ ෙම”” ද”වා ’““. තවද එ–  
“’මචායලාෙ” ජයර’න යන අය ”’”  මෙ” ඇෙට•“ බලක” ෙලස 
කරන •’” “යාවකට වගෙනා•යන බවටද ද”වා ’““.
”නය 2021.02.17 

වාසගම නම ෙවන— •“ම
අ’පාර ”—කෙ“ අ’පාර ාෙ–—ය 
ෙ”ක’  ෙකා”ඨාසෙ“  W86f ෙපා” 
වගා ජනපදය ාම “ලධා“ වසෙ’ 
අංක 103, ෙපා” වගා ජනපදය, අ’පාර 
•”නෙ“  ප”ං— “”ව ව—ෙ” ඉෙ’ෂා 
තෂර“ ””ම’ංහ යෙව” හැ“”— 
මා ඉ”’යට න”•ව ව—ෙ”  ඉෙ’ෂා 
තසර ””ම’ංහ යෙව” 
හ“”වන බව  ලංකා ජනරජයට’ 
මහජනතාවට’ ෙම”” ද”වා ’““.
න”ව ව—ෙ” ඉෙ’ෂා තසර 

””ම’ංහ
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