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2021 ෙපබරවා� 23 අඟහ�වා�

ඔ�ෙ� නම �හ �� �ෙව�ෙලා�ය. ��ෙ� නෙ� ��� 
�ෙද� ප� ලක උපත ලැ� �හ ��, ප්රාථ �ක �� හෙ� 

උෙග �ම ලබ �� �� ෙ�ය. එ� �න� ඔ�ෙ� �යා ම�ලක 
�� ෙපා� ෙගාඩ� ෙගදර ෙගන ආෙ�ය. ඔ�ට ඒ සඳහා 
වැය � ��ෙ� �� �ද ල�. පැර� �� යා� සා� � යට 
අය� පත ෙපාත ෙම�ම ���� හා ල�ම �ෙතා� වැ� 
ප්රකට ක��ෙ� කෘ�� ද ඒ ෙපා� ෙගාෙඩ� �ය.

�හ ��ෙ� �යා ෙමම ෙපා� ෙගන ආෙ� �ය � මට න� 
ෙනාෙ�. �හ ��ෙග මව ��ය කා�ත ඇට බැද ෙවෙළ ඳ-
ෙපා ළට යැ� අතර ඒ සඳහා කඩ �� ම� සෑ� මට අව� �ය.

ෙපා� ෙගාඩ �ක ස� ටට ප� �ඩා �හ �� තම මව ෙග� 
ෙමෙ� ඉ�� ම� කෙ�ය.

“අ�ෙම, මට ෙ� ෙපා� �ය ව�න ආස�... මං ෙ�වා 
�ෙය �වට ප�ෙස ම� හද �ද?”

ඒ ක� ණා ව�ත මව, ෙපා� ��ෙ� ඉ�� මට ඉඩ 
��නාය. ප� කෙලක, ප්රකට �� යා� ක� ය� බවට ප� 
වන, �හ �� �ෙව�ෙලා�, (Mikhail Svetlov) ඔ� �� 
�� යක ලා සඳ හ� කර�ෙ�, තම සං�කෘ �ක �� තය 
අැර �ෙ� ඒ පරණ ෙපා� ම�ෙල� බවය.

ඒ ෙපා� �ය �ම �සා ඇ� � ආ�වා දය �ඩා �හ �� 
ද �� මට ෙපල � ෙ�ය. ප්රාථ �ක පාසෙ� �� ය �ම ඔ� තම 
පළ� නව ක තාව �� ෙ�ය. එ� නම “ඔ�ගා �� ෙසා �නා” 
ය. නව ක තාව ��ම සඳහා �හ ��ට ගත �ෙ� පැය ෙදක�. 
�� ගණන �න�. (එයද, ෙලා� අ� ��), ඔ� තම නව ක-
තාව, ෙසාෙහා � � යට ඇෙස �නට �යැ �ය. එය අසා �� 
ඇය, ෙදෙන� �ස� ෙකාට ඔ� ෙදස බැ�ෙ�, තම ප� ෙල� 
ද මහා ග�ක � ව� ��ව ඇතැ� හැ� ණා� ෙමනැ’�, �හ-
�� ඉහත � �� ෙය �ම සඳ හ� කර�.

�හ ��ෙ� ප�� �� ෙර� � ෙකා�යා ද ක� යට �ය 
කෙ�ය. ෙදෙදනා ක� �ය �නට �ෙ� තර ග යට ෙම�. 
�හ ��, �නා� ��ස� �ළ� ��, ෙ�� ��සක ක� ය� 
ෙකා�යාට ෙප�ව�. ඊට ප� �න ෙකා�යා ෙගන එ�ෙ� 
ෙ�� ෙද� යක ක� ය�. ෙදෙද නා ෙග� ෙකා�යා ඉ� � යට 
එ�ෙ�, ඔ�ෙ� ක� ය� නග රෙ� ළමා �ව �ප තක පළ 
�ෙම�. ඉ� ප�ව ෙකා�යාෙග ක� ��� �ග ටම �ව �ප-
�වල පළ �ව�, �හ ��ට තව� කල� අප්ර � �ධ වම ��-
�නට ��  ෙව�.

�හ �� �ෙව�ෙලා�ෙ� �� තය ෙවන� මඟ කට 
හැෙර�ෙ�, ඔ� “ෙකා�ස ෙවා�” ය� ෙව� හැ� ��� 
ෙකා� � ��� ත�ණ සං� ධා න යට බැ�� ප� වය. එ�� 
ඔ�ට ත�ණ සඟ රා ෙව� (Young Proleterian) සං�කා-
රක �රය ��  ෙව�. එ�ට ඔ�ෙ� වයස 16�. සම වය ෙ�ම 
ප� � තව� අං�ර ක�� ෙදෙද ෙන� ඔ��ෙ� ක� පළ 
��ම සඳහා �හ �� හ� � මට එ�. ඇෙල �සැ �ඩ� යැ�� 
හා �හ �� ෙගා ෙලා�� නමැ� ඒ ෙදෙදන ද ප� කෙලක 
ප්රකට ක�� බවට ප� ෙව�.

1920� ෙමා�ක� �වර පැව� ��ධන පා��ක ෙ�ඛක 
ස� � ව� සඳහා, ෙකා�ස ෙමා� ක� ය� වශ ෙය� සහ-
භා� �මට �හ ��ට ද වර� ලැෙබ�. “ෙමා�ක� ක� ෙය� 
අ�ට වැඩ� නෑ. අ� වැඩ කර�න ඕෙන කරා ෙකා �වල 
ඉඳ�.” �හ �� ෙගාෙලා�� තම ��රා ‘��කා’ට (�හ ��) 
ෙයාජනා කර�. කරා ෙකා� ය� එකල ��ෙ� � යාෙ� අග-
� ව රය. ඒ උප ෙදස �� ප �න �හ ��, ෙක� කල ��ම එරට 
ජන �ය ක��ෙ� නාමා ව � යට එ� ෙව�.

එකල නග රය �ළ මැර ක�ඩා ය �වල තාඩන �ඩන 
බ�ල �ය. එය මැඬ ල� ��ස �� �� හ�� ෙ�නාං ක-
යට, �හ �� ද බැ� ෙ�ය. ප�ව ෙකා�ස ෙමා� සං� ධා න-
ෙය� �ද්රණ අංශෙ� ෙ�ව යට යන �හ ��, තම පළ� කා� 
සංග්ර හය වන ‘Rails’ (1922 ‘��’) ප්රකා ශ යට ප� කර�.

ෙ� කාලෙ�� �හ �� ෙගාෙලා �� ෙග� නැව ත� ෙයාජ-
නා ව� ඉ� � ප� ෙව�. “යා�වා, �� අ� ඉ�ෙන ෙමා�ක� 
ක� යට වඩා ඉ� � ෙය�. අ� ආප� ෙමා�ක� ය�. එෙහ 
ඉඳ� වැඩ කර�.”

�හ �� ද ඒ ෙයාජ නා වට එකඟ ෙව�. එ�� ඔ� ෙමා�ක� 
රා� ��ව � � ල ෙය� ද, ඉ� ප�ව වැල� බ්ර� ෙසා� කලා 
හා සා�� අ� යන ආය ත න ෙය� ද ඉෙග �ම ලබ�.

සා�� කලා ආය ත නෙ� ඇතැ� ෙ�ශන �රස �ෙය�, 

නැව �� 
��� ලද 
ක� ෙය�

�හ �� ඒවා මඟ හ��. එ� �න� ෙකා� ෙඩා වක ගම� කර-
�� ��න �හ ��ට, පැ�� �ස ෙක�� ��, එෙහ� ත�ණ, 
උස ��ග ල ය� �ණ ගැෙස�. ඔ� එ� ව� බා����� නමැ� 
ප්රකට ක� ෙය�. බා����� තම ක� අස �නට �හ ��ට 
ඇ� �� කර�. එම �� ඇර ෙඹන ඔ��ෙ� �� දම බා��-
���ෙ� අභා වය ද�වාම පව�.

ෙ� අව �ෙ�� ෙසා� ය� සා� �ය �ළ ත�ණ ��මා ණ-
ව ලට �ෙ�ෂ තැන� �� ��. �හ �� ද තම ෙදවැ� කා� 
සංග්ර හය “Encounters in the Night (�ශා කල හ� ��) තම 
ෙමා�ක� සා�� �� ර� ෙවත �� න ම�.

එ� �න� �හ �� තම ��� ක� ය� වන ෙබා�� 
ෙකා�යා ෙන� හ� � මට ෙගා� �� ය� ඔ�ට �ර ක තන ඇම-
� ම� ලැෙබ�.

“�හ ��... ඔබට මයා ෙකා��� ක�යා කතා කර නවා.”

�හ �� �ත�ෙ� එය කාෙ� ෙහා �� � ව� බවය. 
“මයා ෙකා��� වැ� මහා ක� ය� මා අම ත�ෙ� �මට ද” 
යන සැකය ස� ත වම ඔ� �ර ක ත නය ෙවත ය�. සැබැ ��ම 
ඒ, �ල� �� මයා ෙකා��� ක� යා මය.

“�ෙව�ෙලා�, මම බාබ� සා��ෙ� ඉ��, එතන ��� 
‘ඔ�ෙතා බ�’ සඟ රාෙව පළ  ෙවලා ��� ඔෙ� ‘මංග� 
උ�ස වය’ �යන ක� ෙපළ �ෙය�වා. මම ඒකට හ� කැමැ-
��. මට ඔබට �බ පතල ��� �ව ත� එව �න� ��ණා. 
ඒ� ප�ව ��ණ කතා කෙළා� ඔබ වැ�ය ස�� ෙව� 
�යලා.”

�හ �� ��ම ෙය� අසා �� ෙ�ය.
“ඒ ක�ෙය එක ෙ�� ය� න� ��ව ල�. ‘ත� ව� සහ 

ෙප�� බැ�’ �යන ෙ��ය අ�� කර නව න� ෙහාඳ�”
“ඔ�... මට� ඒක ��ණා. මම ඒක �න ට ම� අ�� කර-

ල� �ෙය�ෙන.”
“එෙහ මනං �� ඒ ක�ය ස�� �ණ�. ෙහට එ�න අෙ� 

ෙගදර, කා��ක ��ෙල මෙ� ක� �ය � ම� �ෙය නවා. 
�ෙව�ෙලා �ට�, මා� එ�ක ඒකට �යෑ�.”

ප� �න �හ �� එම ක� සැ�වට සහ භා� �ෙ� උ�රා 
යන ප්රෙමා ද ෙය�. එය ෙද�ණ ෙත�ණ �ෙ� එ�න, මයා-
ෙකා��� ක�යා ��� �හ ��ෙ� ‘ග්රැනඩා’ (Granada) 
නමැ� ක� ෙපළ ද �යවා අගය කළ බැ��.

‘ග්රැනඩා’ ය� �හ �� �ෙව�ෙලා�ෙ� ක� අ� �� 
වඩා� ජන �ය �ව�. �පා�ඤ ��� ��ධ සම ෙ�� එරට 
ෙ�ශ ෙ� ��ට සහ ෙයා ගය පළ කර �� �යැ � ණ� බැ��, 
එරට ද (30 දශ ක ෙ��) ෙමම පැ� ෙපළ ප්ර� �� යට ප� �ය. 
ප� කෙලක �ෙව�ෙලා� පැව� අ�ද මට, ෙ� කව ��-
මට ඔ�ට �� ව�ෙ� “ද ග්රැනඩා ෙහාෙ��” ය� ෙව� 
���� නාම �ව � ව� �� ෙම�. එකල ඔ�� (සම කා �න 
ක��, කලා ක � ව�) ජා� �ත ර වා දෙ� ධජය ඔස වා ෙගන 
�� මානව �ත වා �� �හ. �ෙව�ෙලා�ෙ� ‘ග්රැනඩා’ ��� 
සංෙ� ත ව� ව�ෙ� ඒ �ණ ය�.

�ෙව�ෙලා�ෙ� ‘ග්රැනඩා’ ක� ෙපළ ප�ව �ත ය� බවට 
ප�� අතර, එය ෙකාෙත� ජන �ය � ද ය�, ��ධ ත� 20� 
පමණ ��මා ණය ෙක��.

ක� ෙප�� �යැ ෙව�ෙ� �ෙට�� තණ �ම හරහා 
ගම� කරන හ�� ෙ�නාං ක යක ��න අස � ව �ට ඈ�� 
ඇෙසන �ත ය� �� බ ඳය. ඉ� �යැ ෙව�ෙ� �පා�ඤෙ� 
ග්රැන ඩාව ෙව� ෙව� සට� වැ� මට ය�න� ගැනය.

ග්රැනඩා, මෙ� ග්රැනඩා
මම සට නට ය�
�ව �� ස� ෙගන
ගැ� ය� ෙවත ය�
ග්රැනඩා උ� මය
ලැබ ෙද� �� සම.
ඒ �තය ඇ� ෙම� �� ම යට ප� වන අස �වා ෙමෙ� 

�ත�.
ෙකෙ� න� ඔ�
��� බස ��
ෙමෙ� ගය �ද

ඔ� ෙකෙ� ද�ෙ�ද
�පා�ඤ බස
එරට වැ� ය නෙග �ක
ගායක �� රා ෙග� ඊට �� � ර� ලැෙබ�.
ෙපාතක �� ���
��ෙ� මා
��දර ග්රැන ඩාව
එය ය� ලබා �ය �� ෙ�
��� ගැ� - ෙගා� දනට
ස� ෙගන ය�ෙන
එ� ස� �ද යට

�� රටක ජන තා වෙ� �� ��ය උෙදසා, සට නට යාම 
��� ක�යා �� �� කෙ�, ��ධන පා��ක සහ ෙයා-
ග තාව සහ මානව භ�� ය� (වැලැ��� මයා ෙකා��� 
ක�යා, ෙනාෙය� අව �ථා වල, ෙමම ක� ෙපළ මත ක-
ෙය�ම ගායනා කර ඇතැ� සඳ හ� ෙ�.)

��ල වය �සා, ��ෙ� � යාෙ� �ෙද� ජන ව�ග යාෙ� 
සං�කෘ �ක හා ආග �ක පැවැ�ම වැන� �ෙ�ය. �ෙද� 
ප� ලක සාමා � ක ය� � �හ �� �ෙව�ෙලා� ඒ �� බඳ 
ෙශාක යට ප� �ය. ඔ� ��� ර�ත” රා� ව ර ය� �� බඳ 
ක� �ප ය�” (Verses about the Rabbi) නමැ� ක� 8�� 
��, කා� ෙය� �යැ ෙව�ෙ� ඒ ෙශා� හැ� මය. එෙහ�, 
��ල වය උෙදසා ඒ �ය�ල දරා ගත �� බව ද ඔ� �යා ��.

ක� යට අම ත රව නා� �ට ප� රච න ෙය� ද ෙය�� 
�ෙව�ෙලා�, ළමා නා� �ප ය�ම රචනා කෙ�ය. වසර 
14ක පමණ කාල ය� ඔ�, ක� ෙය� ඈ�ව �� බව සඳ-
හ� වන න�� ඊට ෙ�� පැහැ �� නැත. (ඔ� ෙසා� ය� 
සා�� ම�ඩ ලෙ�, වාර ණ යට ල� ව �නට ඇතැ� මත-
ය� ද ඇත)එ 1964 �, 61 හැ� �� �හ �� �ෙව�ෙලා� ��-
ත ෙය� ස� ග�ෙ�, ෙපණ හ� �� කා ව කට ෙගා�� �ෙම�. 
ඊට වසර �න කට ප�, ඔ�ෙ� “අව ස� කාලෙ� ක�” 
නමැ� කෘ� යට ෙල�� ස�මා නය �� නැ ��. ෙසා� ය� 
තාරකා �� ඥ ව � යක ��� ෙසායා ග�, �ඩා ග්රහ ෙය� 
ද, “3483 �ෙව�ෙලා�” ය� ෙව� න� ෙක�ෙ�, �හ �� 
�ෙව�ෙලා� ක� යාට උප හාර �� සය.

1985 � �ෙව�ෙලා� ක� යාට තව� අ�� උප හා ර ය� 
ලැ��. ඒ ඔ�� යා ෙව� �� යා වට �ල � ග� සංචා රක 
ම� ෙනෟකා ව� ඔ�ෙ� න�� න� � �ම ය.   

තම ක�ෙ� පර මා �ථය �� බඳ �ෙව�ෙලා� ෙමෙ� 
පවසා ඇත. “මම ජන තාව ෙවත වැ� �� �ස, �ණා� 
�ෙගන ෙනාෙය�. ඔ�� ස� �� හා ප්රෙබා ධ ෙය� තැ�ය 
��ය. සා� �ෙ� ප්ර� ඵල ලැෙබ�ෙ�, ෙ�ඛ කයා තර ම ටම 
පාඨ කයා ද ප්ර�භා ස�ප�න � �ටය. යම� ��ම අර ඹන 
හැම �ටම, මට මා ෙහාඳ �� ස� ෙ� �ෙන�. සැබෑ ක�ය 
ය�, ප්ර� භා ව ෙ��, ආද ර ෙ��, ක� ණා ෙ�� ස�� ශ්ර ණ-
ය�. එෙ�ම එය ෙකාෙත� ෙබ� ��න ද, �මා ෙනාවන 
මහා �ධා න ය�.

ක�ල �මාර කා�ංග

 ෙ�ව ා� කා ගාර කතා ව�
ෙග�� අ� ��ෙ� පහ 

ෙ��ෙ� ���ව 
�භා ග යට ෙප� �ට සම� � 

�� ද� �� ය�ට ඔ� නට 
අ�ළ පාස� �� ලැ� 

�ෙ�. �භාග ප්ර�-
ඵල ��� �ෙම� 
ප� �� ස� ට �� 
�� කත �ව ස ටම 
කැ�� ග� ම�ව�, 
�ය ව� �� අ�� 
ප්ර�න ය �� �ඩා-
වට ප�ව ��න 
අ�� ඔ��ෙ� 
කතා බෙහ� 
වැට ෙහ�. ෙ� මට 
ඇ�� අ�මා ව �� 
ෙදෙද න �ෙ� කතා 

බහ�.
“අෙ� ළම� මහ�� 

�� තර මට ෙකාළඹ 
ෙලා� ඉ�ෙකා ල ය� 

ලැ�� එක� ෙලා� 
ෙදය�.”
“යවන එකෙන ප්ර�ෙන. 

ෙහා�ට� ��ණ �යල ෙමාක ද 
ඔ�වෙය නව �ත�ෙන ෙකාෙහාම ද ෙ� 

�ර ත ෙ�ට හද� ළම�. �ට තැනක ඉඳල ��-
�ද� �ෙ�යැ. �ය� ඉඳ� අඬ�ට �යා ග� ෙගදර 

එ�ට ඕනෑ �යල. අ�ක ළමය �ට ඉ�න ෙකාට අපට හ� ය කට බ� 
කට� කැෙව� ද?”

“��� වෑ� එෙ� තම� යව�ට ෙව�ෙන. පා�ද �� ��ං � 
ෙවන ෙකාට ෙගදර එ�ෙන.”

ෙමවැ� ෙදබ� �� �වය �� ද� ව�ෙ� මා � ය� අතර �ව මා� 
ව� ඇෙ�. �� �ව ෙය� අ� ෙව� ල�� ලද ද�ව� මා � ය� අතර 
ඇ�ෙ� �ට ඉ� රාම ෙවන� ආකා රෙ� කතා  බ හ�. ඒ සැල �ය �� 
පාස ල� තම ද�වා ෙව� ෙව� ෙසායා  ගැ �ෙ� ගැට � ව�. එ�� 
ගැට � වට �ස � ම� ෙසාය �නට ය� ප්රය �න ය� දරා ඇ� තැනැ�ෙ� 
ෙහා තැනැ�� හැ� තර� ෙතාර �� අෙන කාට සඟ ව �නට වෑය� 
කර�ෙ� ඔ�� ද ෙතාර �� �න තම� ගම� කරන මාවෙ� ම 
ය�නට වෑය� කෙළා� තම�ට පා� ෙව�� යන �ෙය�. 

ෙකාෙහා ම ට� පාස� ෙ�වා � කා ගා රෙ� ද� ව� නව �ව �නට 
ෙදමා �ය ප්රජාෙ� කැමැ �ත� නැත. ෙමය �න උග� ය� ස�මත 
ෙදමා � ය� අතර පවා ප්රච � තව ඇ� මත වා ද ය�. ෙ� සඳහා ��ධ 
ෙ�� කාරණා බල පා �නට ඇත. �ඝ්ර �� ෂ �ක ර ණය �ා�ත �ම� 

සමඟ ෙ�වා � කා ගා ර වල �ට �� ෂ� ප�� ව ලට සහ භා� �මට ඇ� 
අප හ �ව ද �ට බල පා �නට ඇත. එෙ�ම පාස� ෙ�වා � කා ගාර 
ප�ධ �ය ගැන සමා ජෙ� ඇ� ය� ය� මත වාද ද �ට බල පා �නට 
ඇත.

නව �ය හැ�තෑව දශ කෙ� � ජන �ය පාස� ෙසායා යාෙ� ෙමව� 
තර ඟ ය� ද�නට ෙනා��. ෙබාෙහා මා �ෙයා �ය ද� ව� ආස�න 
පාස ල කට යැ� ෙම� තෘ�� ම� �හ. 1972 � පමණ ���ව �භා ගය 
පැවැ ��ෙ� 7 වන ෙ��ෙ� � ය. �� �වය ෙ��ද්ර �ෙ� අද ෙම� 
ජන �ය පාස� ලබා �මට ෙනාව අ� ආ� ය� ලා��ට ��ා ධාර 
 � ම ටය. එද වස ජන �ය පාස �ව ලට ඇ�� �මට �� ද� ව�ට එම 
පාස� ම�� හය වන ෙ��ය සඳහා ඇ� ළ� �ෙ� �භාග පැවැ-
���. 

මම ද ඇ� ළ � �ෙ� �භා ග යට �යා මහ � වර ලංකා සභා වට 
අය� �ස� �ෂ නා� ��� පාස ල කට ඇ� � �ෙ� අව �ථාව ල�ෙද�. 
හය වැ�ෙ� ද හ� වැ�ෙ� ද මා උග�ෙ� එ�ය. අට වැ�ෙ� �ට 
කෑග�ෙ�  රජයට පවරා ෙගන �� ෙබෟ�ධ ��� පාස ලක මට ඉෙගන 
ග�නට ලැ��. 

හය වැ�ෙ� � මා �ය �ප්ර කට �ෂ නා� පාසෙ� පළ � වන ෙ��ෙ� 
�ට ෙ�ෙළා �වැ�න ද�වාම ෙ�වා � කා ගාර ���. හය හා හත 
ප�� වල ළම ��ට ‘අප� ���ල�’ හා ‘ෙලා ���ල�’ න�� 
ෙ�වා � කා ගාර ෙදක� �ය. ඒ ෙ�වා � කා ගාර ෙදකට ෙපා� එ� 
ෙභාජ නා ගා ර ය� ���. අට වැ�ෙ� ළම ��ෙ� ෙනවා � කා ගා රය 
‘�ප� ���ල� න� �ය.  නව වන ෙ��ෙ� �ට ෙ�ෙළා �වැ�න 
ද�වා ළෙමා ෙ�� ය�, ර�� හා ඇ� ස� න�� �� ෙන්වා � කා ගාර 
�න කට ෙබෙද�. ප්රාථ �ක අංශෙ� ළ��ට ෙවන ම ෙ�වා � කා ගා ර-
ය� ���. එක හා ෙදක ෙ�� වල ළ��ෙ� ෙ�වා � කා රය ‘ෙ�ට්ර� 
ෙඩාම�’ න�� හැ� ���. ඇය ට ම ආෙ� �ක �ල ඇ� ම �� 
සැර� උපැ� �ව ළ� ලා �� ෙ�ට්ර� ෙ��� ග�නට අපට අව �ථාව 
ෙනාලැ � ණ�, �සැ කව ම ඇය කා� �ක කා�තා ව� �ය �� ය. 
නැ�න� බාලාං ශ යට එන අ� �� හයක පමණ �� �ත� හ�ෙ� 
ඇය ෙකෙලස න� ඔ� නට අ�මා ෙව�� ෙකෙ� න� පාල නය 
කර�න ද? තා�තා තර� ෙනා� ණ� ඉඳ �ට මෙ� යහ � ව �ෙ� 
මවක සමඟ අප බල �නට එන අ�මා �න� ෙමට්ර� 
ෙඩාම �ෙ� සහ කාර කා�තා ව� �ඩා ළ�� නාවන 
ආකා රය �ක ���. 

“අෙ� �ං� පැට�. ෙගව �වල වෙ� ෙනෙව�. 
නාවන ෙකාට අ� � වට ඉ�නවා. කලා � ර �� ළම-
ෙය� තම� අඬ�ෙන.” අෙ� අ�මා ඈ �� අ� මය 
ගැන එෙ� �වා මට මත කය.

අප එ� අ�� කළ ඒ �ස� පාසල උෙ�, �වා, සව� 
සහ රා� කාල වල �� ය� �ශාල �� ස� දරා ෙගන 
�� ෙක�� ම� �ය.  ෙ�වා �ක ��� �ෙව �වල 
�ට පැ� ෙණන අෙ� වා � ක ය�ට වඩා සං�ා-
ෙව� වැ�ය. දවස �රා ම පාස ෙ�ම ෙවෙසන බැ�� 
අ�කර 25 � පමණ වන �� ස� පාස� �ම වැ� �ර 

ම �න හ�නා ග�ෙනා ඔ� �ය. ෙ�වා � කා ගා රය ෛද�ක කාල ස ට-
හ න කට අ�ව �යා �මක ව�න�. උෙ� පා�ද ��ම ෙභාජ නා ගා රෙ� 
�ට හැඬ ෙවන ��� �� ව �� ��ද �ඳ ග� �ය�ෙලා සැ�� අව� 
ෙව�. එසැ �� ඉ� � පස �� ලට යා ��ෙ� උ� සන �ායාම සඳ හාය. 
�ායාම �මා  � ෙම� ප� ක� න �� ෙකෙරන වැ� �� �ස, ��� 
ෙද�� ආ�ය �ම ව�ෙ� තද බ දය මැදය. �� යහන �� ෙව ළට සකසා, 
�� ෙකාට ක� සම හා �� ක� සය ඇඟලා, සප�� පැලඳ, (එ� පයක 
�වා ල ය� ඇ�න�  එයට ෙසෙර�� පල�, අෙන� පයට සප ��ව 
��ය �� ය. එ�ට සප�� ක�� �කං ක�� ෙව�.) අන � �ව 
ෙභාජ නා ගා ර ය ටය. ම�ා�න ෙ�ළ හට �වා ආහාර �ෙ� කය පැය� 
ලැෙබ�. පාසල �මා ව�ෙ� සවස ෙදක� �හ ටය. 

පාසල හමාර �ෙම� ප� �ඩා ආ� කට �� �. සවස �ට රා� අට 
ද�වා පාසෙ� ප�� කාම ර යක ෙගදර වැඩ, �ය �� ආ�ය සඳහා  
‘ෙප්ර�’ න�� කාල ය� ෙව�. එ� අව සා නය ෙගෙව�ෙ� �� �ස �� 
�ෙනන �ට, රා� ෙභාජ නය සඳහා ��ව කවර ෙමාෙහා තක නාද 
ෙ��� යන බලා ෙපා ෙරා �� ෙව� ෙනාඉ � � ම� �� සම ඟය.

පා� න� අ�� ක�නට ඉඩ ලැෙ�. එෙහ� බ� අ� භ වය සඳහා 
හැ� ගෑ��� භා�තා කළ ��ය. ��� ඇ�� ඇෙ� පැ�තක එ�ලා 
ඇ� �� පැහැ �න� බෑග යට බහා �ය ��ය. බ�� අප පාස ලට �ය 
අතෙ� ෙ�වා � කා ගා ර යට පැ� ෙණන ෙඩා� ෙසා� ම�න ලද ඇ�� 
ඇඳ මත තබා, ෙසා� කැඳ ��  �න� බෑග ය� එ�ලා පැර� �න� 
බෑගය �ෙගන ය�.

කතා කළ �� කාරණා ෙබාෙහාය. ෙ�වා � කා ගා රය මා �ය ඇ�ෙ� 
ගැෙල �නට කැම� ළම� �ය කට �� ත�ව කර ග �නට සක� කරන 
තැන�. ඒ �� බඳ ෙබාෙහා � ��ය හැක. ෙ�වා � කා ගා ර ෙය� ��ගල 
�� තෙ� �� �ර� මත කෙ� තැ�ප� වන අ�� අ�� �� ළමා �� ත-
යට එක� කරන තැන�.

මහා නාම �� මාල

�හ �� �ෙව�ෙලා� 
න�� න�කල නැව
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පා�� ප්රහා රය �� බඳ ජනා � ප� ප�-
�ෂණ ෙකා� ස� සභා වා�තාෙ� 

අ�ත �ග තය ගැ� �� අ� ය නය ෙකාට 
නැවත ෙමවැ� �ප ත� ඇ� �ම වළ�වා 
ගැ� මට සහ � ලංකාෙ� �� කා �න සාමය, 

ආර �ෂාව සහ �ථාව ර �වය සහ �ක �� මට 
�යා �මක �ය �� ආකා රය වා�තා ��ම 
ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මහතා ප� 
කළ පා�� ෙ��� ක� � වට පවරා ඇත.

� ලංකා-පා� �තාන �� දම තව  
� ර ට� ශ�� ම� කර �� ෙද�න �ල 

සංචා ර ය� සඳහා පා� �තාන අග මැ� 
ඉ�රා� ඛා� මහතා අද (23) � ලංකා වට 
පැ� ෙණ�.

ජනප� මා� අංශය �ෙ�දනය කර�

න� පැව�ම 
�භාග ��ම ස�මත 

���ය ප�ඳ�මට 
අ�ව �� ෙවනවා

පා� �තාන 
අග මැ�
� ලංකා වට
ම��ද අ� �ෙග දර

ෙවෙ� 
��  
�� 
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ෙබ�ල ��ල රාජ මහා �හා ර යට �ය-
�මා� රජ ෙය� ප� �ාග කරන ලද 

‘�ය� �මාර‘ න� ඇ� පැටවා නැවත කැල-
යට �� හැ � මට යට�ව උඩ ව ලව අ� අනා ථා-
ගා ර යට බාර �මට අව� �ය වර ග�නා ෙලස 
ෙපා� �ප � ව ර යාට �යම කර �නැ� ඉ�ලා 
ෙගා� කර ඇ� �� ෙප�ස ම� මා�� මස 
ප� වැ�� කැඳ � මට අ� යා ච නා � ක ර ණය 
ඊෙ� (22) �ර ණය කෙ�ය.

ම��ද අ� �ෙග දර  

මානව �� ක� ස�බ �ධ ෙය� � ලංකා වට එෙර �ව එ�ල වන 
ෙචාද නා වලට �� �� ෙද�� � ලංකාව අද (23) එ�ස� 

ජා��ෙ� මානව �� ක� ක� �� ලෙ� 46 වැ� �� සැ�  වා රය 
ඇමැ � මට �ය � ත�.

ප�තර මහ ෙග දර 
��මාතෘ 
�.ආ�. 

� ජය ව �ධන
135 වන 

ජ�ම සම�ව අද�

�ට 06

2021 වසර සඳහා � �ල � ගැ� මට රජය 
��� �� යන �� � �ද හ ස� �ය ද� 

කර ඇ� බව කෘ� ක�ම ඇමැ� ම� �� න�ද 
අ� �ග මෙ� මහතා ඊෙ� (22) කෘ� ක�ම අමා-

�ාං ශෙ� පැව� මා� හ� ෙ�� �යා �� ෙ�ය.   
� අෙල� ම�ඩ ල යට �� යන 16000�� �සා ප-

� ව ��ට �� යන 2000�� ස�ප කා ර ව ලට 
�� යන 5000�� ෙලස ෙමම �දල ෙව� 

කර ඇ� බව� ෙ� සඳහා ගබඩා 323� 

ස�� �ණ ෙය� අ� �වැ �යා කර ෙම�� ෙටා� 
��ල�ෂ �� ප �� හක ප්රමා ණ ය� ගබඩා �� මට 
අව� පහ � ක� �ය�ල �ද හ� �ව මැ� හ� කර-
ග � �� �� කර අව ස� බව� පැව� අමා � ව රයා 
� සං�ත ලබා ගැ�ෙ� ��ක අර �ණ ෙගා� යා� 
පා� ෙභා � ක යා� සහ� මා� යා ෙව� ගල වා ගැ �ම 
බව පැව �ය. 

රජය � �ල � ග�න 
�� යන 23,000� වැය කරලා

න� මා� �කෙ�

�භා �� ෙ�නා නා යක  

පා�� �න ප්රහාරය ��බඳ ෙකා�ෂ� 
වා�තාව ලැෙබන �� ��� ෙ�ශ-

පා ලන ඥ ය� තම� හ� වට ෙනාපැ-
� ෙණන ෙලස අග ර ද �� 
අ� උ �� මැ�ක� කා� න� 
රං�� �� පා ණ� 
�ෙ� ද නය ��� 
කර �� ��� � 
�ෙ�. 

�භා �� ෙ�නා නා යක  

ෙදමළ ජන තාව ස�ව ෙ�ශ-
පා ලන බලය ��ය �� 

බව ෙදමළ ජා�ක ස�ධා නෙ� 
නායක ආ�. ස�ප �ද� මහතා 
පව ස�.

ද� ව� ෙදනවා 
�යා බල යට 
ආවාට �� 
ද�ව ම� නැහැ

පා�� �� ත ය�ට

සා/ෙපළ ප්ර� ඵල 
�� මස ��� 
කර නවා
පහ� �ෙ� ෙ� කර  

මා�� මාසෙ� 1 � �ට පැවැ-
�ෙවන ෙමවර සාමා� 

ෙපළ �භා ගෙ� ප්ර� ඵල �� මාසය 
වන �ට ��� �� මට බලා ෙපා-
ෙරා�� වන බව අ�ා පන ඇමැ� 
මහා චා�ය �.එ�. ��� මහතා 
පැව �ය.

ෙ�ඩ� පව� සා� සමරා 
පැළ ල�ෂ ය� ෙරාප ණය කර�

පා�� වා�තාව 
ලැෙබන �� 
ෙ�ශ පා ල නඥ ය� 
මා හ�  ව�න එපා

� ලංකාව අද මානව 
�� ක� සැ�ය අම ත�

ක�මා�ත හා වා�ජ 
අමා �ාං ශෙ� �ට� 
ගණ කා � කා �ට එෙර� 

න�ව �� 02 �

රජෙ� �ද� අව භා �ත කළැ�

‘�ය� �මාර‘ ඇ� පැටවා
�� හ � �නැ� ෙප�සම 
සලකා බැ�ම මා�� 5 �ට
ෙන�කා මැද ෙග දර

�ය වසෙ�� �ෙ�ශ ෙ�වා 
�� �� ක ය�ෙ� ෙ�ෂණ 

ෙකා� 127,800� ද�වා ඉහ ළට

� ලංකා 
මහ 
බැං�ව

ෙදමළ 
ජන තාව 
ස�ව 
ෙ�ශ පා ලන 
බලය ��ය 
���

ෙදමළ ජා�ක සභා ව� 26 � 
ව� � යා ෙ�� �� � ව නවා

ඊ.�.ආ�.එ�.එ�. නායක �ෙ�� ෙ�ම ච �ද්ර� 

�භා �� ෙ�නා නා යක

ෙ� වන  �ට ඉ�� යාෙ� �ර� ආය ත-
න ෙය� ඇණ �� කරන ලද ඇ�ට්රා 

ෙසෙනකා ෙකා� ��� එ�නෙ� මාත්රා ල�ෂ 
5� අ��� 25 (බ්ර�ප ���) රා�ෙ� � ලංකා-
වට ලැ� මට �ය �ත බව වැඩ බ ලන ෙසෟ� 
අමා�, මහා චා�ය ච�න ජය � මන මහතා 
පැව �ය. 

ෙකා�� එ�න� 
මාත්රා ල�ෂ 5� 

අ��� ෙමර ටට

පා�� � ප්රහාරෙ� ��තය�ට
ඡා

යා
�

පය
 -

 �
ම�

 ක
�

ණ
ා�

ල
ක
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2021 ෙපබරවා� 23 අඟහ�වා�

අ� රා ධ �ර ම�ම �ෙ�ෂ 
අ� රා ධ �ර ��� �ක ෙය� තව� ෙකා�� ෙරා�� 19 ෙදන� 

වා�තා� ඇ� බව අ� රා ධ �ර වසං ගත ෙරාග �� ඒක කය ඊෙ� 
(22) තහ �� කෙ�ය.  

ඒ අ�ව අ� රා ධ �ර ��� �කෙ� �ය �ම ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� 
ෙකා�ඨා ස ව �� ෙරා�� වා�තා ෙව�� පව �න අතර, �� 
ෙරා�� සං�ාව 515� බව වසං ගත ෙරාග �� ඒක කය පව ස�. 
අ� රා ධ �ර නගර ආ� තව ෙකා�� ෙරා�� 7�, කැ� රාව මහ-
ඇ ල ග �ව, මැද ව ��ය ඇට � ර ෙගා �ලෑව, �සා වැව වට ව �දනා 

පාර, මහ � ල ��ය ෙ�ම �ව ප්රෙ� ශ ව �� එ� අය� බැ�� ද, 
පද� පරා ක්ර ම � ෙර� ෙරා�� 2�ද හ�� �ෙ�.  

අ� රා ධ �ර ෙම��� ෙසවණ ෙකා�� ප්ර� කාර ඒක කෙ� ප්ර�-
කාර ලබ �� �� 72 හැ� �� ද�ළ ��ග ල ය� සහ ���� ජා�ක 
65 හැ� �� ��ග ල ය� ෙපෙ�� (21) සහ ඊෙ� (22) �� ත �ෂ යට 
ප� � බව ද ෙරාහ� ආරං� මා�ග සඳ හ� කර�. ඔ�� අ� රා-
ධ �ර ප�ං � ක � ව� ෙනාෙ�. ඔ��ට ෙවන� ෙරා� ත��ව ය� 
සමඟ ඇ� � සං� ලතා �සා මරණ ��ව ඇ� බව ෛව� ව� 
පව ස�.  

ඊෙ� �න අ� ර � �� තව� 
ෙකා�� 19� හ�නා ගැෙ�

�. ම�� මෙ� - මාව රල ස�හ  
ප�ෙගාඩ ෙසෟ� ෛව� �ල ධා� ෙකා�ඨා සෙ� ෙගා�ල 

සහ ඌ� ෙබා�ක ප්රෙ� ශ ව �� ෙකාෙරානා ආසා � ත ය� �ෙද-
න� ඊෙ� (22) �න හ� නා ග� බව ෛව� එ�. ෙ�. බ�� � ල� 
මහතා පැවැ �ය.  

ඌ� ෙබා�ක ප්රෙ� ශෙ� ආසා �ත කා�තාව සහ වයස අ� �� 
3ක ද�වා �ට ෙපර ෙකාෙරානා ආසා � තව ප්ර� කාර ම� �ථා-
නය ෙවත ෙයා� කළ නා�ක හ�� ෙසබ ළ �ෙ� ��ය සහ 
ද�වා වන බව�, ෙගා�ල ප්රෙ� ශෙ� ආසා �ත අය ��ත මා�  
ආය ත න යක ආර �ෂක අංශෙ� ෙ�වය කරන අය� බව�, 
කා�තාව සහ ද�වා ක� � ග �ව ලැ�ම ෙරාහ ල ට�, ෙගා�ල 
ආසා �ත අය හ�බ �ෙතාට ෙරාහ ල ට� �ට� කර යවන බව� ඒ 
මහතා වැ� � ර ට� �ය.  

ෙගා�ල-ඌ� ෙබා�ක 
ප්රෙ� ශ ව �� ෙකාෙරානා 
ආසා � ත ය� �ෙද ෙන�

 හැට� ම�ම �ෙ�ෂ  
හැට� ��ඔය නගර සභා �මාෙව් ෙපෙ�� (21) කරන ලද 

�� ආ� වා�තා අ�ව නව ෙකා�� ආසා � ත ය� 12 ෙදන� 
හ�ව ඇ� බව හැට� ��ඔය නගර සභාෙ� ෙසෟ� අංශ 
�ල ධා � ය� පව සන ල�.  

හැට� ��ෆ්ර ��ර ප්රෙ� ශ ෙය� හ� � ෙකා�� ආසා �ත 
ත� ණ ය� සහ තව� ෙකා�� ආසා � තය� ෙදෙද න �ෙ� 
ආ� ත ය� �වයං �ෙරා ධා යන යට ල� කර එම ��� �� ආ� 
ප� �ෂා ව ලට ල� �� ෙම� ප� ෙ� නව ෙකා�� ආසා � ත-
ය� හ� නා ග� බව�, එෙ� හ� � ආසා � ත ය�ෙ� ආ� ත ය� 
ෙසායා එම ��� ද �වයං �ෙරා ධා යන යට ල� කර ඔ�� ද 
�� ආ� ප� �ෂා ව ලට ල� �� මට �ය වර ග�නා බව�ද එම 
�ල ධා �යා වැ� � ර ට� පව සන ල�.    

හැට� ��ඔය නගර සභා 
�මා ෙව� තව� 

ෙකා�� ආසා � තෙයා 12�

මාතෙ� ���� ස�හ ඒ .ඒ. එ�. ඩය�  
ෙකාෙරානා ආසා ද නය � එකම ප�ෙ� 

�ෙද න� ගෙ� ෙවල ෙසෟ� බල ප්රෙ� ශ යට 
අය� ෙ�නා ව �� ෙපෙ�� (21) හ� නා ග� බව 
ෙසෟ� �ල ධා �� පව ස�.  

ෙමෙලස ෙකාෙරානා ආසා ද න ය� ඇ�ෙ� 25 
හැ� �� මව කට, ඇයෙ� 6 හැ� �� ��� ද� වාට 
සහ ��ත � ය ට�. ෙමා�� �ෙද නාම ෙ� වන 

�ට ප්ර� කාර ම� �ථාන ෙවත ෙයා� කර ඇත.  

�ට ෙපර ද ෙ� ප� ෙ�ම තව� ��� ෙදෙද-
න �ට ෙකාෙරානා  ආසා ද නය �ම �සා ඔ�� 
ෙ� වන �ට ෙරාහ� ගත කර ප්ර� කාර ලබ-
�� ��න බව�, ෙමා�න ්ෙ� ආ� ත ය� �නට 
�වයං �ෙරා ධා ය න යට ෙයා� කර ඇ� බව� 
ෙසෟ� �ල ධා �� පව ස�.     

ෙ�නා වල එකම ප�ෙ� �ෙද න �ට ෙකා��

ඉං� �ය ම�ම ස�හ - �ය ද �ශ� කහ වල  
�ව �න �රා පැ� ෙරන ෙකා�� වසං ග තය 

ම�ද න යට ෙදන ඔ��ප�� ඇ�ට්රා ෙසෙනකා 
එ�නත ක� තර ��� �කෙ� ෙපර පාස� ��-
ව � �ට� ෙද�නැ� ක� තර ���� ෙපර පාස� 
�� ය�ෙ� සංග මෙ� සභා ප� සම� මඩ ල ක�ද 
මහතා ෙසෟ� බල ධා � �ෙග� ඉ�ලා ��.  

ක� තර ��� �කෙ� ඇතැ� ප්රෙ� ශ වල ප�-
�ය �න වල ෙකාෙරානා වසං ග තය පැ�ර �ය 
බව�, ෙ� වන �ට� එම ප්රෙ�ශ �� අව � න� 
ත��ව යක පව �න බව�, �ඩා ද� �� ය� 
සමඟ ඉතා ස� පව කට �� කරන ෙපර පාස� 
�� භ ව ��ට ෙ� එ�නත �ම අ� ව �ය බව� 
ඒ මහතා වැ� � ර ට� �ය.

ක� තර ���� ෙපර පාස� �� ය�ෙ� 
සංග මෙ� සභා ප� සම� මඩ ල ක�ද

��� ක� ණා ර�න  
හය ල�ෂ �� එ� 

දහ ස කට වැ� ෙකාෙරානා 
ෙරා�� ප්රමා ණ ය� ��න 
��ඩ නය ෙලාව ෙකාෙරා්නා 
ආසා � ත ය� ��න රට ව� 
අත �� 29 වැ� �ථානෙ� 
ප� ෙ�. එරට ��� ඇ� 
�� ෙකා�� මරණ ගණන 
12,649�. ��ඩ නෙ� �වය 
ලැ� ෙකාෙරා්නා ෙරා�� 
ගණන ගැන ෙහා �යා �� 
ම�ටෙ� ��න ෙරා�� 
ගණන ගැන ෙහා වා�තා� 
ෙනාමැත. බර ප තළ ම�ටෙ� 
��න ෙකාෙරා්නා ෙරා�� 
207� එරට ���. එ� 
ෙකා� යක ජන ග හ න ය� 
��න එරට ෙකාෙරානා 
ප� �ෂණ 5,708,037� 
�� කර ඇත. ෙ� අ�ව 
ජන ග හ නෙය� �� ය න ය-
කට ෙකාෙරානා ප� �ෂණ 

���කා ඉ� ලාන  
 බ�ධ නා ගාර �ල ධා ��ට ෙකා�� ම�දන එ�නත �ෙ� 

වැඩ ස ට හන යටෙ� ද�� පළාෙ� බ�ධ නා ගා ර වල �ල-
ධා �� 830 ෙදන �ට ඊෙ� (22) ෙකා� ��� එ�නත �� බව 
බ�ධ නා ගාර ෙකාම සා �� (පාලන හා �න � �ථා පන) බ�ධ-
නා ගාර මා� ප්රකා ශක ච�දන ඒක නා යක මහතා �ය�.  

ෙ� යටෙ� මාතර, �ර �ල සහ අ� ණ ෙකා ළ පැ ලැ�ස 
බ�ධ නා ගා ර වල �ල ධා ��ට ෙකා�� ම�දන එ�නත �ම 
අ� ණ ෙකා ළ පැ ලැ�ස බ�ධ නා ගා ර ෙ�� ආර�භ කළ අතර 
ෙපෙ�� (21) �න ෙ�� බ�ධ නා ගාර �ල ධා �� 574 ෙදන �ට 
එ�නත � �ෙ�.  

 ෙ� යටෙ� බ�නා �ර පළාෙ� වැ� කඩ, මැග �� ෙකාළඹ 
�මා��, �ග �ව, මහර, �� �ට, වට �ක ප�ල �ෙ�න, ක�-
තර, ��ස සහ ගා�ල බ�ධ නා ගාර �ල ධා �� 2351 ෙදන �ට 
ෙකා�� ම�දන එ�න� ෙපෙ�� (21) වන �ට � ඇ� බව ද ඒ 
මහතා  වැ� � ර ට� �ය�.   

ෙ� අතර ඊෙ� (22) �නෙ� ෙකාෙරානා නව ආසා � ත ය� 28 
ෙදන� වා�තා �ම� සම ඟම බ�ධ නා ගාර ෙකා�� ෙපා�ර 
4775 ද�වා ඉහළ ෙගා� �ෙ�.  

ෙම�� 4617� �ඳ � ව�ෙ�. ��ණ �වය ලැ� සං�ාව 
4613� වන අතර 136� බ�ධ නා ගාර �ල ධා ��ය. ප්ර� කාර 
ලබන ෙකා�� ආසා �ත �ඳ � ව� සං�ාව 127� වන අතර 
ෙකා�� ආසා ද නය �ම �සා �ය �ය �ඳ � ව� සං�ාව 11�.    

ද�ෙ� බ�ධ නා ගාර 
�ල ධා �� 830කට 
ෙකා� ��� එ�නත

�භා �� ෙ�නා නා යක සහ ර�ණ �ය�ත  
ෙමර �� ෙකා�� ආසා �ත ��ග ල ය� 519 ෙදන� ඊෙ� (22) 

උ� සන වන �ට හ� නා ෙගන ඇ� බව ෙකා�� 19 පැ� �ම වැළැ-
��ෙ� ජා�ක �යා ��ත ම� �ථා නය සඳ හ� කර�.   

එම ��ග ල ය� අත �� එ� ��ග ල ය� �ෙ� ශ ග තව �ට ෙමර-
ටට පැ�� අෙය�. අෙන �� ��ග ල ය� 518 ෙ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, එම ගණන 122�. ඊට අම ත රව මහ � වර 
��� �ක ෙය� ආසා � ත ය� 85� සහ ග�පහ ��� �ක ෙය� 
ආසා � ත ය� 64� වා�තා ෙ�. අෙන� ආසා � ත ය� 247 ෙදනා 
�ව �ෙ� ෙස� ��� �ක ව �� වා�තා ෙ�.  

ඊෙ� (22) �න උ� සන වන �ට, �� ව �ෙගාඩ බ්රැ���� 
ෙපා� රට සහ ෙකාළඹ ම�� ෙවෙළ ඳ ෙපා ළට ස�බ�ධ ෙපා�-
ෙර� වා�තා � ෙකා�� ආසා �ත ස���ණ ��ග ල ය� සං�ාව 
76,428�. එ�� ��ග ල ය� 72,905 ෙදන� ෙ� වන �ට ��ණ 
�වය ලබා ෙරාහ �ව �� බැහැ රව ෙගා� ඇත.   

ඊෙ� (22) උ� සන වන �ට ෙමරට ෙකා�� ආසා ද නය � 
ස���ණ ආසා � ත ය� සං�ාව 79,998� වන අතර එ�� ��ග-
ල ය� 74,298� ��ණ �වය ලබා ෙරාහ �ව �� බැහැ රව ෙගා� 
ඇත. ඊෙ� (22) උ� සන වන �ට, ෙරාහ �ග තව සහ අත ර මැ� 
ප්ර� කාර ම� �ථා න වල ආසා � ත ය� 5,255 ෙදන� තව � ර ට� 

ප්ර� කාර ලබ�.  
ඊෙ� (22) �න උ� සන 06.00� අව ස� � පැය 24 �ළ ෙරාහ-

�ග තව සහ අත ර මැ� ප්ර� කාර ම� �ථා න ව �� ��ග ල ය� 843� 
��ණ �වය ලබා �ටව ෙගා� ඇත.  

ඊෙ� (22) උ� සන 6.00� අව ස� � පැය 24 �ළ ෙමරට 
ෙකා�� ආසා ද න ය� ��ග ල ය� 10 ෙදන� �ය ෙගා� ඇත. 
ඔ�� �ඩා ග �ග �ව, ව�ක �ව, ක� තර, ��ල, �ට ෙකා�ෙ�, 
හැට�, �� ත ලාව, ෙකාෙලා �නාව, වැ�ල ව�ත ප්රෙ� ශ වල ප�ං� 
අය�. ඒ අ�ව ඊෙ� (22) උ� සන වන �ට  ෙමරට ෙකා�� මරණ 
සං�ාව 445� ද�වා ඉහළ ෙගා� ඇත.  

ඊෙ� (22) �න ෙ�� ��ධ හ� � ෙව� පාල නය කරන �ෙරා ධා-
යන ම� �ථාන 96ක  ��ග ල ය� 9,373 ෙදන� �ෙරා ධා ය නය 
ෙව�� ��.  

ෙපෙ�� (21) �නෙ� �� ආ� ප� �ණ 12,936� �� කර ඇ� 
බව ෙකා�� 19 පැ� �ම වැළැ ��ෙ� ජා�ක �යා ��ත ම�-
�ථා නය වැ� � ර ට� සඳ හ� කර�.    

ඊෙය් �නෙ� 
නව ෙකාෙරානා 
ආසා � තෙයා 519� 
මරණ 10�

ෙබාර ලැ �ග �ව ස�හ - 
ෙසෙන � ර�න කහ ට � �ය   

 ග���ස, බෙඩා �ට, 3 වන අ� යෙ� ප�ං �ව 
�� වයස 46ක ��ග ල ෙය� ෙකාෙරානා ආසා �-
තව �ෙරා ධා ය නය ෙව�� �� ය� ෙපෙ�� (21) 
�ය ෙගා� ඇතැ� ෙසෟ� අංශ ප්රකා ශ ක ය� 
පැවැ �ය.   

 ප� �ය �න වල �� කළ �� ආ� ප� �ෂණ 
වා�තා ව ලට අ�ව ෙ� ��ග ලයා ෙකාෙරානා 

ආසා � ත ය� බවට හ� නා ෙගන ඇ� අතර, ඔ�ට 
�ද �ගත ෙරාග �� ඇත. ෙරා� ත��වය 
උ�ස�න �ම �සා ෙකා�ගම ප්ර� කාර ම�-
�ථා න යට ෙයා� කර ඇ� අතර ප�ව අ�.�.එ�. 
ෙරාහ ලට යවා ඇත. ප�ව එ�� �ය ෙගා� �ෙ�.   

 ඒ අ�ව �ය �ය අයෙ� අව ස� කට �� 
ෙසෟ�ා ර ��ත ක්රම යට අ�ව �� �� මට ද 
�ය � තව �� බව එම ප්රකා ශ කයා වැ� � ර ට� 
පැවැ �ය.     

�ෙරා ධා ය නය � අෙය� 
ෙකාෙරානා ආසා � තව �ය ය�

කරා � �ය ස�හ - එ�. ෙලා� ක ර �ට  
�� ��� �වාල ස� තව කරා � �ය ��ෂණ 

ෙරාහ ලට ඇ� ළ� �� ෙම� ප� �ය �ය 
කා�තා ව කට ෙකාෙරානා ආසා �ත බව තහ �-
�� ඇතැ� �ෙ� ෂඥ අ� ක රණ ෛව� �ව� 
නානා ය �කාර මහතා පව ස�.   

ෙමෙලස �ය ෙගා� ඇ�ෙ� ගා�ල, හ� ගල, 
ෙබර � ය ෙ� ළ ව�ත ග්රාම �ල ධා� වසෙ� ප�ං-
�ව �� 71 හැ� �� කා�තා ව�. ඇය කලක �ට 
ආබා � තව �ෙව ෙ�ම �� අය� බව ��ක ප�-
�ෂ ණ ව ල� අනා ව ර ණ ය� �ෙ�.   

ෙපා�දල ෙපා� �ය පව ස�ෙ� ෙ� කා�තාව 
ෙපෙ�� (21) දහ ව� �ය �ෙව ෙ�� ��න කට 

හ�� ඇ� බව�. ඇෙ� �ත� ෙපා�දල ෙපා�-
� යට පවසා ඇ�ෙ� ෙරාද �� වක �� තම මව 
��න කාම ර ෙය� �ම� �ට ව� �ක එය බැ�-
මට යෑෙ�� ෙරාද ��ෙ� ම �� ඇ�� �� බව�. 
ක� න �� කරා � �ය ��ෂණ ෙරාහ ලට ෙගන 
�ය ඇය හ�� ප්ර� කාර ඒක ක යට ඇ� ළ� ��-
ෙම� ප� �ය �යාය.  

කා�තාව �ය යෑෙම� ප� කරා � �ය ෙරාහ-
ෙ�� �� කළ �� ආ� ප� �ෂ ණෙ� ප්ර� ඵල ඊෙ� 
(22) ලැ� �� අතර, ඒ අ�ව තහ � �� ඇ�ෙ� 
ඇය ෙකාෙරානා ආසා �ත බව�. ෙ�හය ස�බ�ධ 
අ� ක රණ ෛව� ප� �ෂ ණය ඊෙ� �� �� මට 
�ය � තව ���.    

�� ��� �වාල ලබා �ය �ය 
කා�තා ව ක ට� ෙකා��

ම��ද අ� �ෙග දර  
ෙලාව �රා ෙකා�� ආසා ද නය �ව� 

අතර �ය �ය සං�ාව 2,450,000 
ඉ�මවා ෙගා� �ෙ�.  

ෙලාකෙ� රට ව� සහ �වයං පාලන 
ප්රෙ�ශ 218�� වා�තා වන ෙකා�� 
ෙ�� ෙව� �ය �ය සං�ාව 2,478,409� 
වන අතර, �� ආසා � ත ය� සං�ාව 
111,973,201�. ඒ අත �� 87,338,274 
ෙදන� ��ණ �වය ලබා �ෙබන බව 
වා�තා ෙව�.  

වැ�ම ආසා � ත ය� ��ස අෙම � කා-
ෙව� වා�තා වන අතර, එම සං�ාව 
ෙදෙකා� අ� ල�ෂය ඉ�මවා යෑම 
�ෙ� ෂ �ව ය�. ඒ අ�ව අෙම � කාෙ� 
ආසා � ත ය� සං�ාව 28,765,423� වන 
අතර එරට මරණ සං�ාව 500,000 
ඉ�මවා යෑම �ෙ� ෂ �ව ය�. ඒ අ�ව 
එරට �ය �ය සං�ාව 511,133�. 
ෙ� අතර ඉ�� යාෙ� ආසා � ත ය� 
11,005,850� සහ බ්ර� ලෙ� ආසා � ත ය� 
සං�ාව 10,168,174� ෙලස වා�තා වන 
අතර �� යාව, ප්රංශය, එ�ස� රාජ ධා-
�ය, ඉතා �ය, ෙකාෙලා �� යාව, ෙම��-

ෙකාව, �පා�ඤය, ආ�ජ �� නාව, 
ජ�ම �ය, ඉරා නය, ෙපාල �තය, ද�� 
අ� කාව, ��ෙ� නය, ෙ��, ෙනද �ල-
�තය යන රට වල ආසා � ත ය� සං�ාව 
ල�ෂ 10 ඉ�මවා ෙගා� ඇත.  

ෙ� වන �ට ෙකා�� ආසා ද නය �ම 
ෙ�� ෙව� ෙලාව �රා �ය �ය සං�ාව 
ප� ල�ෂ ය කට වැ� �� ස� අෙම �කා 
එ�ස� ජන ප ද ෙය� වා�තා වන අතර 
ඉ�� යා ෙව� සහ බ්ර� ල ෙය� ල�ෂ-
ය කට වැ� මරණ සං�ා ව� වා�තා 
ෙව�. ඒ අ�ව බ්ර� ලෙ� මරණ සං�ාව 
246,560� වන අතර, ඉ�� යාෙ� මරණ 
සං�ාව 156,418�.  

අෙම �කා එ�ස� ජන ප දෙ� ෙජා�� 
ෙහා���� ��ව � � ලෙ� සං�ා 
ෙ�ඛන අ�ව ෙකා�� ෙ�� ෙව� 
�පා�ඤෙ� 67,101�, ඉතා �ෙ� 
95,718�, ප්රංශෙ� 84,306�, �තා �ෙ� 
120,580�, බ්ර� ලෙ� 246,560�, ��-
යාෙ� 83,293�, ෙබ�� යෙ� 21,903�, 
ඉරා නෙ� 59,483�, ෙනද �ල �තෙ� 
15,217�, ෙම�� ෙකාෙ� 180,107�, 
කැන ඩාෙ� 21,674 සහ ජ�ම �ෙ� 

68,443� ෙලස මරණ වා�තා� �ෙ�.  
ෙ� වන �ට ෙලාව වැ�ම ආසා � ත ය� 

සං�ා ව� වා�තා වන රට ව� ලැ�-
��ෙ� තව � ර ට� ෙපර �ෙ� ප� ව�ෙ� 
අෙම � කාව වන අතර ඉ�� යාව ෙදවැ� 
�ථාන ෙ��, බ්ර� ලය ෙතවැ� �ථාන-
ෙ��, �� යාව �� වැ� �ථාන ෙ��, 
එ�ස� රාජ ධා �ය ප� වැ� �ථාන-
ෙ�� ප� ෙව�. ෙ� අතර ඉ�� යාෙ� 
ෛද�ක ෙකා�� ආසා � ත ය� ගණන 
අඛ �ඩව �� වැ� �න ට� ය� ඉහළ 
ෙගා� �ෙබන අතර ෙපෙ�� (21) �නෙ� 
පම ණ� ආසා � ත ය� 14,264� ඇ� බව 
වා�තා ෙව�.  

ඒ අ�ව එරට සම�ත ෙකා�� ආසා-
� ත ය� ගණන 11005,850� ද�වා ඉහළ 
ෙගා� ඇ� අතර ඉ�� යාෙ� ෛද� කව 
ෙකා�� මරණ 90� පමණ �� වන බව 
ද, එම වා�තා සඳ හ� කර�. �ෙ� ෂ ෙය� 
මහා රා�ට්රා ප්රා�තෙ� ප� �ය ස� ෙ�� 
ආසා � ත ය� �ය යට 81� පමණ ව�ධ-
නය �ම ඊට ෙ�� ව� ඇතැ� ෙසෟ� 
අංශ පව ස�. එම ප්රා�ත ෙය� ෙකා�� 
නව ප්රෙ�ද රා� ය� හ� නා ෙගන �ෙ�.  

ෙලාව �රා ෙකා�� 
ආසා ද නය �ෙම� 

�ය �ය ගණන 
2,450,000 ඉ�ම ව�

ෙකාළඹ  ��ව �� ල�ය  �ෙයා සමා ජය ��� සෑම වස ර� 
පාසා �යා �මක කර� ලබන �ාපෘ� අතර �� �� ජලය සහ 
බල ශ ��ය සංර �ෂ ණය යන කා�ඩ යට අය� �ාපෘ �ය ෙමව-
ර� ��වන වරට One Drop 3.0 න�� ආර�භ කර ඇත. ෙ� 
�ාපෘ � ෙය�  � ලංකාෙ� ප� හ ර ණ යට ��� පා�ය ජලය ලබා-
ගත ෙනාහැ� ජන තා වට ඊට අව� පහ � ක� ලබා �ම සහ බල-
ශ�� සංර �ෂ ණ යට අව� වන �යා මා�ග �යා �මක ��ම යන 
��ක අර �� සා�ෂා� කර ගැ �ම ෙම�� අෙ��ෂා කර�.  

ෙ� �ාපෘ �ෙ� ෙදවන අ� යර වශ ෙය� ��ත ලම පහ �ය ප්රෙ�-
ශෙ� ළම �� 50� සහ �� ව �� 7 කෙග� පම ණ� සැ� �ල� 

ආචා�ය ම�ඩ ල ය� ��න �ජ ය රාජ ක�� �� හෙ� පව �න ජල 
ගැට � වට �ස � ම� ලබා � මට One Drop �ාපෘ� ක�ඩා යම 
කට �� කර �� ��. ව�ත මා න ෙ�� ෙ� පාසෙ� �� ව �� සහ 
ළම ��ට භා� ත යට ඇ� ජලය �� ෙ��ම පා�ය අව � තා වට 
ෙනාගැ ල ෙපන අතර, ෙබාෙහා �ට ෙමා�� පා�ය ජල අව � තාව 
ස�රා ග�ෙ� �ද� ෙගවා ලබා ග�නා ��ට� ජල ෙය� .න�� 
ආ��ක ��ක රතා ම�ෙ� අ� යන කට � � වල �රත වන ෙමා�-
නට එය ඉතා අ�� කට � �ත� � ඇත.  

ෙ� සඳහා �ස �� ෙලස අප �ාපෘ� ක�ඩා යම ජල ෙපරන 

ප�ධ � ය� �ථා�ත �� මට කට �� කර �� ���.ෙ� සම�ත 
ප�ධ �ය �ථා�ත �� මට �� ය� 80000 කට ආස�න �ද ල� වැය 
ෙවතැ� අෙ��ෂා කරන ඇත. ෙ� සම�ත �ාපෘ �ය මා�� මස 
�ල අව ස� �� මට සැල �� කර අත.ෙ� �ාපෘ �ෙ� වැඩ  සා�ථ-
කව අව ස� කර ගැ � මට �ය ක �වය ��� මට කැම� ඕනෑම 
ප� �ා ග � � ය �ට ඒ සඳහා අව� වන �ද� ප� �ාග �ාපෘ� 
ප්රධා� ෙ�.එ�.ඒ.එ�.�ණ � ල කෙ� න�� ලංකා බැං�ෙ� නාරා-
ෙ� ��ට ශාඛාෙ� 78301204 දරන ��� අංකය යටෙ� �වෘත කර 
ඇ� �� මට බැර කළ හැ�ය. �ර ක ථන අංක 0752464488 ඇම �-
ෙම� වැ� ��තර ලබා ගත හැ�ය.    

�ය � ඳ� ෙසායන 
ම� කැ� � ව ලට 
�� ෙද�න ඔෙ� සහාය 
අව �ම ෙමාෙහා ත�...

නව ෙකාෙරානා

ෙලාව 
වටා

රට 
වටා 

��ඩ නය ෙකාෙරානා 
ආසා � ත ය �ෙග� 
29වැ� තැනට

562,945� ද, ෙකාෙරානා 
මරණ 1,247� ද, ෙකාෙරානා 
ෙරා�� 62,248� ද ��.   

අෙ�� මැද භාගය වන-
�� ��ඩ නෙ� ෙකාෙරානා 
ෙරා�� ගණන ෙ�ග ෙය� 
ඉහළ �ෙ� නැත. එරට 
ෙකාෙරානා ෙරා�� ගණන 
කැ� ෙපෙනන ෙලස ඉහළ 
�ෙ� ඔ�ෙතා බ� මැද 
භාග ෙ� �ය. ෙකෙ� ෙවත� 
ෙකාෙරානා ෙරා�� �� බඳ 
�ඩා වක්ර ය �� කැ� ෙපෙනන 
තව� �ශාල වක්ර ය �� ද�නට 
ලැෙ�. අවම ව�ධ න ය� 

ෙප��� කරන �ඩා වක්රය 
මැ� අග භාගෙ� �ට �� 
මැද භාගය ද�වා�, අෙන� 
වක්රය ඔ�ෙතා බ� මැද භාගෙ� 
�ට ව�ත මා නය ද�වා� 
��� �ෙබ� ��ය හැ�ය. 
පළ� වක්රෙ� ඉහ ළම ල�� 
ව�ෙ� �� 18 වැ�� වා�තා 
� ෙරා�� 1,089�. ෙදවැ� 
වක්රෙ� ඉහ ළම අගය ෙප��� 
කර�ෙ� ෙදසැ �බ� 23 
වැ�� වා�තා � 11,379�. 
ෙපබ ර වා� 20 වැ�� ෙරා�� 
2,349� වා�තා� �ෙ�.  

සම�ත මරණ ගණන 

පැහැ �� වක්ර ෙදක� ෙප��� 
කරන අතර, පළ� වක්රය මා�� 
මැද �ට �� අග ද�වා ��ෙ�. 
එ� උප �ම අගය අෙ�� 08 
වැ�� සහ 15 වැ�� මරණ 
115� බැ�� ෙප��� කර�. 
ෙදවැ� වක්රය ඔ�ෙතා බ� අග 
භාගෙ� �ට ෙපබ ර වා� මැද 
භාගය ද�වා �ෙවන අතර, එ� 
උප �ම මරණ ගණන ෙදසැ-
�බ� 28 වැ�� 121� ෙලස 
වා�තා� �ෙ�. ෙපබ ර වා� 19 
වැ�� වා�තා� ඇ� මරණ 
33 එර �� ලැ� ඇ� අව සාන 
වා�තාෙ� ��ෙ�.    

ෙපර පාස� �� ව � �ට� 
ෙකා�� ම�දන එ�නත ෙද�න
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2021 ෙපබරවා� 23 අඟහ�වා�

��ර �ෙ� ෙ� කර-මාර �ල ස�හ  
ක�� �ය අ�ධ �� පෙ� වගා ��වල අ� ��� අ�වැ�න 

වැ� � ම� සමඟ ෙතාග �ල පහත වැ� ඇ� බව ෙගා�� 
පව ස�. ෙනාෙරා �ෙචාල ආ��ක ම� �ථා නෙ� ෙග� �ය 
ස�ෙ� �� ය� 700�ව පැව� අ� ��� �ෙලාව �� ය� 300 
ද�වා පහත වැ� ඇත.   

ෙමෙ� එළ ව� ගණ නා වක ෙතාග �ල ද පහත වැ� ඇ� 
බව වගා ක �ෙවා පව ස�.  

වගා ��ව �� අ� ��� ෙනාෙරා �ෙචාල ආ��ක ම�-
�ථා නය ෙවත වැ� වශ ෙය� පැ� � ම� සමඟ ෙමෙ� �ල 
පහත වැ� මට ෙ�� � ඇ� බව ආ��ක ම� �ථා නෙ� 
ෙවෙළ ඳ ස� ��ෙයා පව ස�.  

ක�� �ය අ�ධ �� පෙ� ෙමවර ��� ෙහ�ට යා� 520� 
වගා කර ඇ� බව� �� ෙහ�ට යා� 460 � ෙගාවා 244� 
,�� 294�, මෑ 530� , බටානා 246�, හා ව�ෙබා� 150 
� ,බ�ඩ�කා 311� ෙලස වගා කර ඇ� බවද ��ත ලම 
�ෙයා� කෘ� ක�ම අ��ෂ තරං �කා ශාම� මහ ��ය 
පැව � වාය. .    

 ��ර �ෙ� ෙ� කර- මාර �ල ස�හ  
��ත ලම පාල �ය ���ය �ථානය 

ඉ� � �ට ග�මා න යට යන මා�ගය 
���ය �ල ධා �� හා ෙ�ව ක ය� 
�� ස� ��� වසා �� මට �ෙරා ධය 
ද�ව ��  ග�මා නෙ� ග�වැ �ෙයා 
ෙපෙ�� (21) සවස ���ය �ථානය ඉ�-
� �ට �ෙරා ධ තා වක �රත �හ.  

වසර 50කට අ�ක කාල යක �ට ෙ� 
ග�මා න යට ගම� �� මට ෙ� ���ය 
�ථානය ඉ� � �ට මා�ගය භා�තා කළ 
බව �ෙරා ධ තා වෙ� �රත � ග�වැ-
�ෙයා පව ස�.  

එෙ� භා�තා කළ මා�ගය ස�� �ණ-
ෙය� ���ය යකඩ ��පර ෙයා� වසා 
�� මට ���ය බල ධා �� ග� හ�� 
�ර ණය ෙ�� ෙව� ග�මා නෙ� ජන-
තාව අ�ත අස රණ ත��ව යට ප�ව 
ඇ� බව �ෙරා ධ තා ක �ෙවා �ය�.  

�ෙරා ධ තා ව ය� සමඟ ��ත ලම 
�ල �ථා නෙ� �ල ධා �� �� ස� ෙ� 
�ථාන යට පැ�ණ �ෙරා ධ තා වෙ� 
�රත � ග�වැ � ය� හා එය වසා ��-
මට කට �� කර �� �� ���ය ෙගාඩ-
නැ �� අංශෙ� �ල ධා � �ෙග� අ�ළ 
�� �ම ස�බ �ධව ප්ර�න ෙක�� .  

එ�� ග�වැ � ය� පවසා ��ෙ� තම 
ග�මා නෙ� ප�� 50කට අ�ක �� ස� 
ප�ං �ව ��න ෙ� ග�මා න යට යාමට 
ඇ� මා�ගය වසා ��ම බර ප තළ අසා-
ධා ර ණ ය� බව�.  

තම�ට ඉහ �� ලැ�ණ උප ෙද� මත 
ෙ� �ථානෙ� තව� ���ය මා�ග-
ය� ඉ� � � මට �ය � තව ��ම �සා 
ෙමෙ� වසා �� මට කට �� කරන බව 
���ය ආර �ෂක ෙ�වෙ� �ල ධා � ය� 
ෙපා�� �ල ධා ��ට පැව �ය.  

එ�� ෙපා�� �ල ධා �� ග�වැ �-

ය�ට පවසා ��ෙ� ෙ� �� බඳ ���ය 
බල ධා �� �� ව� කර අ�ළ කට �-
� ව ලට සහ ෙයා ගය ෙගන මා�ගෙ� 
ෙකාට ස� ගම� �� මට ලබා ග�නා 
ෙලස�.  

ෙකෙ� න�� ග�වැ � ය� �� 
�ෙරා ධ ය� ම� කර �� හැ� � ණද එම 
�ථානෙ� අ�ළ මා�ගය වසා දම �� 
�� ���ය ෙගාඩ නැ �� අංශෙ� හා 
ෙ�ව ක ය�ට හා ���ය ආර �ෂක 
ෙ�වෙ� �ල ධා ��ට ��� ආකා ර-
යක බාධා �� ම� ෙනා� � මද �ෙ�ෂ 
�� � ම�.  

�ෙරා ධ තා ව ෙය� ප�ව පාල �ය 
���ය �ථානය ඉ� � �ට � ආල� � 
වර ��� �න යා ග� ෙකා� ලට ෙගා� 
�ෙරා ධ තා ත � ව� ෙද� ය� හ�ෙ� 
ක�න ල� කර �� ෙපා� ගැ� ම කද 
�රත �හ.  

ව�තල �ෙ�ෂ -ෙජාශ� පය� 

ව�තල ඔ� ය ��ල නව ෙලාක උ� න �ර �ෙව ස� වටලා 
�� ය� ල�ෂ 50� පමණ ව�නා ම�ද්ර� ෙතාග ය� ව�තල 
ෙපා� �ය ��� අ�අ ඩං � වට ෙගන ඇත.  

 අ�ළ �ෙව සම ප�ං� කා�තා ව� සැක �ට අ�අ ඩං � වට ග� 
අතර ඇය ස�ව �� ම�ද්ර� �� � ෙම� උපයා ග�නා ලද 
බවට සැක ෙකෙරන �� ය�. 950000ක �ද ල�ද අ�අ ඩං � වට 
ෙගන ඇත.   

 ව�තල මෙහ �ත්රා� අ� ක ර ණ යට ඉ� � ප� �� ෙම� ප� �ඳ-
�� �ෙයාග ලබා ෙගන ඉ�� �ම �ශන කට �� �� කර�.  

 ව�තල ෙපා�� �ථානා � ප� ප්රධාන ෙපා�� ප� �ෂක ල�� 
�ෙලා ගම මහ තාෙ� උප ෙද� ප��. උ.ෙපා.ප ��වා, උ.ෙපා ප 
ෙකා� කාර,ෙපා�� ෙකා�තා ප �ව �� වන ක�ල, දස නා යක, 
ජය � ව�, ම� සර, ආන �ද�, ම� �ස�, ච�ද්ර �ස සහ කා�තා 
ෙපා�� ෙකා�තා ප� �භා�  �ල ධා �� ෙ� වැට �ම එ��හ.    

ර�ෂණ �ය�ත  

� ලංකා නා�ක හ� �ෙ� කැ�බෑ සංර-
�ණ �ාපෘ �ය යටෙ� �යා �මක ��-
ෙකාණ නා�ක �ධා නෙ� පානම කැ�බෑ 
සංර �ණ ඒක කය හා ෙතාර �� ම� �ථා න-
ෙය� කැ�බෑ පැට �� 78� ස� රට �� හැ�ම 
ෙපෙ�� (21) �� ෙක��. වඳ� යාෙ� ත�ජ-
න යට ල� � ��න කැ�බෑ �� සංර � ණය 
කර සාගර ප� සර ප� ධ �ෙ�  ෛජව �� ධ �වය 
ආර�ා ��ම ��ක අර �ණ කර ග� ��, � 

ලංකා නා�ක හ� �ව ම�� කැ�බෑ සංර-
�ණ �ාපෘ � ය� �යා �මක කර�. ඒ අ�ව, 
�� ෙකාණ නා�ක �ධා නෙ� පානම කැ�බෑ 
සංර �ණ ඒක කය හා ෙතාර �� ම� �ථා-
නෙ� සංර � ණය කර ආර � තව �ක බ ලා ග� 
කැ�බෑ ��ත ර ව �� �ට තට පැ�� කැ�බෑ 
පැට �� 78� සාග ර යට �� හැ�ම �� ෙකාණ 
නා�ක �ධා නෙ� �ෙයා� ආ� ප� ෙකාම-
ෙ�� ෙන��ෙ� උභ ය �� මහ තාෙ� අ� �-
ණය යටෙ� �� ෙක��.  

ර�ෂණ �ය�ත  

�ග �ව නගර සභාව ��� ෙනා�ෙ� ෙබ� හැ� මට ��� 
කළ ෙපා� 298� �ග �ව නග රෙ� ෙපා� අෙල � ස ලක �� �-
මට �� සැක ක � ව� සමඟ �ග �ව ෙපා� �ය ��� ෙපෙ�� 
(21) අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙ�. �ග �ව නගර සභාව ��� අ�-
ආ � ය �ලා� ප� �වල ද� ව�ෙ� අ�ා ප නය සඳහා ෙබ�-
ෙදන ලද ෙපා�ප� ෙතාග ය� ෙමෙලස එම ෙපා� අෙල �-
සෙ� අෙල� �� මට �� ය� ෙපා�� භාර යට ෙගන �ෙ�.ෙ� 
ස�බ �ධ ෙය� �ග �ව නාග �ක ෙකාම සා � �ව �ය සහ නාග-
�ක ම�� ව ර ය� ��� ෙ� ස�බ �ධ ෙය� ෙපා� � යට ප්රකාශ 
ලබා� ඇ� බව ෙපා�� මා� ප්රකා ශ ක ව රයා පැව �ය. �ග �ව 
නගර සභාෙ� ලාංඡ නය ස� තව �ද්ර ණය කර �� ෙ� ෙපා�ප� 
අ� ආ � ය �ලා� පාස� ද� ව� ෙවත ෙබ� �� ඒවා බවට 
ෙපා� � යට පැ� �� කර ���. ෙ� ෙපා�ප� අෙල� �� මට 
ෙ� ෙපා�හ ලට �� ��ග ල ය� �� බඳ ෙපා� � යට ෙතාර �� 
ලැ� ඇ� අතර ඔ�� අ�අ ඩං � වට ගැ� මට ෙමෙහ � ම�ද 
ආර�භ කර ඇත. අ�අ ඩං � වට ග� සැක ක� ඊෙ� (22) �ග-
�ව මෙ� �ත්රා� අ� ක ර ණය ෙවත ඉ� � ප� �� මට �ය � තව 
���. �ග �ව ෙපා� �ය වැ� �ර �ම �ශන �� ක ර�.    

ර�ෂණ �ය�ත   

�� �ෙරා� ම�ද්ර� සහ ම�පැ� වැට �� 
130� ෙපෙ�� (21) �ව �ෙ� ��ධ ප්රෙ� ශ වල 
ෙපා� �ය ��� �� කර �ෙ�. ෙහෙරා �� 
ග්රෑ� 200� සමඟ වා��ව ප්රෙ� ශ ෙ�� 32 හැ�-
�� ��ග ල ය� ය�� පැ� ය �� ම��� ෙබ� 
හ� �� �� ය� අ�අ ඩං � වට ෙගන ඇත. සැක-
ක� ��ව�ත ප්රෙ� ශෙ� ප�ං � ක � ව� වන 
අතර සැක ක� අ� ක ර ණ යට ඉ� � ප� කර �න 
හතක �ඳ �� �ෙයාග ලබා ෙගන වැ� � ර ට� 
�ම �ශන කට �� �� ක ර�.   

ෙහෙරා �� ග්රෑ� 5� ස�ත කෙ� තබා-
ග� සැක � ව� ම�ට �� �ය ප්රෙ� ශ ෙ� ��, 

ෙහෙරා �� ග්රෑ� 05.05� සහ ගංජා �ෙලා 02� 
ළඟ තබා ග� සැක ක � ව� ෙදෙද ෙන� ෙමාදර 
ප්රෙ� ශ ෙ�� ෙකාළඹ උ�ර අප රාධ �ම �ශන 
ෙකා�ඨා සය ම�� අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙ�.   

�� ව �ෙගාඩ ෙපා�� වසෙ� �� කළ 
�ෙ�ෂ ෙමෙහ � ම ක� �� �ෙරා� ම�පැ� 
වැ� � ව ලට ස�බ�ධ ��ග ල ය� 15�, ම��� 
ළඟ තබා ග� සැක ක � ව�, වෙර �� ක � ව� 
07 ෙදෙන�, �� �ෙරා� �� අ� ස�ත කෙ� 
තබා ග� සැක ක � ව�, සහ ෙවන� වැ� � ව ලට 
ස�බ�ධ ��ග ල ය� ඇ�� ��ග ල ය� 25 � 
අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙ�. ෙ� ෙමෙහ � ෙ�� 
�� �ෙරා� ම�පැ� �ට� 91� ෙසායා ෙගන 
�ෙ�.     

අ� ර �ෙ� පැ�ෙ� ඇ�  �� ෙ�ෂ  
අව�� ෙ�� �ෙවෙ�  ප� වාස  
��නා �� � ය� ලැබ ෙගන  අව කාශ  
පවසා �ෙ� ! ඇ� ළත �� වන  ෙ�ස!  

ස�� නමැ� පා� කා වක ෙහාර  රහෙ�  
�ම� �� � ය� රවටා ෙගන  �ෙවෙ�  
අප චා රෙ� ෙයාදවා ඇ� බව  පැවෙ�  
ද� ව� �ය ��� කළ වර දට  ��ෙ�!  

-   රෙ� ��ෙ� �ද �නා යක   

���ය �ල ධා �� මා�ගය
වසා �� මට �ෙරා ධය පා
පාල �ෙ� �� ස� �ෙරා ධ තා වක

ෙනාෙරා �ෙචාල 
ආ�� කෙ� 
��� �� ය� 
300ට බ�

ර�ෂණ �ය�ත   
�ෙරා ධා යන �� කැ� සහ ��� ආව රණ ෙනාපැ ල �ම සහ 

�ර �ථ භා වය ෙනා� �ම ස�බ �ධ ෙය� ��ග ල ය� 08� ඊෙ� 
(22) උ� සන 6.00� අව ස� � ගත� පැය 24� ෙපා� �ය ��� 
අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙ�. �ෙරා ධා යන �� උ�ලං ඝ ණය ��ම 
��� ආව රණ ෙනාපැ ල �ම සහ �ර �ථ භා වය තබා ෙනාගැ �ම 
ස�බ �ධ ෙය� 3210 � ෙ� වන �ට ෙපා� �ය ��� අ�අ ඩං-
� වට ෙගන ඇ� බව ෙපා�� මා� ප්රකා ශක �ෙයා� ෙපා�-
�ප� ��ඥ අ�� ෙරාහණ මහතා පැවැ �ය.   

�ට අම ත රව රා� සහ රා� ෙනාවන ෙපෟ�ග �ක ආය තන 
�ෙරා ධා යන ���ට අ� ග තව කට �� කර �ෙ�ද ය�න ��-
බඳ ෙසායා බැ�ෙ� ෙමෙහ ��ද �ර �ත ර ෙය� �� ක රන බවද 
ෙපා�� මා� ප්රකා ශ ක ව රයා පැව �ය.     

ෙපා�� මා� ප්රකා ශක ��ඥ අ�� ෙරාහණ

ෙග�� පැය 24ට  
�ෙරා ධා යන �� කැ�  
08� අ�අ ඩං � වට  

පානම කැ�බෑ සංර �ණ ඒක කය
කැ�බෑ පැට �� 78�

ය�� පැ� ය �� ��  
ෙබද �� �� සැක ක �ව�  
වා�� ෙ�� අ�අ ඩං � වට  

�ග �ව නගර 
සභාව ෙනා�ෙ� 
ෙබද�න �� 
ෙපා� 298�
�� � මට �ය 
සැක ක� �ෙ�

ෙපා� �ය වැට� ව�තල 
නව ෙලාක උ� න �ර
�ෙවෙ� ල�ෂ 50ක 
ම�ද්ර�

ර�ෂණ �ය�ත   
�� ර ජා ණ� වහ �ෙ�ෙ� සහ 

ෙ��� ���� වහ �ෙ�ෙ� 
ෙම�ම ම�ය ම�� � යෙ� 
��� ස�ත අ� පල ඳනා ��-
�ම ස�බ �ධ ෙය� ෙපෙ�� 
(21) �ජා � �ය ෙපා�� �ථානය 
ම�� සැක ක � ව� �ෙද ෙන� 
අ�අ ඩං � වට ෙගන �ෙ�. 
එවැ� අ�ප ල ඳනා 311 සැක-
ක � ව� ස�ත කෙ� �� � මට 
තබා �� ය� ෙපා� �ය ��� 
ෙසායා ෙගන ඇත. සැක ක �-
ව� ඊෙ� (22) ගල ෙග දර මෙ�-
�ත්රා� අ� ක ර ණය ෙවත ඉ� �-
ප� �� මට �� � තව ���. 
�ජා � �ය ෙපා� �ය වැ� �ර 
�ම �ශන �� ක ර�.     

ආග �ක ශා�තෘ ව ��ෙ�  
�ව ඇ� අ�ප ල ඳනා ���   
සැක ක �ෙවා �ෙද ෙන� �ජා � �ෙ�   ස� රට �� හ�

දර�න බැ� උ� � ම කට දම ��  �� තෙ�  
නස�න �� ෙවා� ගහ ෙකාළ �� යා�  ජෙ�  
ර� �න ට� ෙයා� ග�න ඕනෑ �ල  බෙ�  
කප�න ෙනාව වව �න ටය �� �ය ��  කැෙ�    
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අෙ� ප�තර ක�මා �තෙ� ��� ම�  �ෙරා ගා �යා � �.ආ�.
�ජ ය ව �ධන මහ තාෙ� ෙමවර අ� �ම ර ණය ය�  ෙවන ස-

�� ��ව පව �ව �නට කට �� ෙය� ඇත. ඒ ෙකා�� වසං-
ගත ත��වය ෙ�� ෙකාට ෙගනය. ෙ� ෙලාක වසං ග තය �සා 
මානව ච�යා - රටා ෙවන� �ය. අනා ගත සැල �� �යා� �ය. 
එය ෙපා�  ධ�ම තා ව� ෙ� සල ක �නට ��� ඇත. ඇර� 
�ජ ය ව �ධ න ය�ෙ� අ� �ම ර ණ යට �ෙ�ෂ �න ය� අව� 
ෙනාෙ�. අප ආය ත න ෙය� කෘත �ණ ද� ෙ�ව කෙයා ද �ශ්රා-
� කෙයා ද �� පතා  එ� මාෙ� �ණ �� ප� කර�. ඇතැ�� 
�ජ ය ව �ධ න ය�ෙ� ෙ�යා �ව අසල ෙමාෙහා ත� නැව� නම-
�කාර කර�. ෙ� අ� � ම� රා�ය �ළ �ව �පත පව � න තා� 
�ජ ය ව �ධන නාමය බැබ ෙළ� ඇත. එ�මා සැලැ �ය හැ�ෙ� 
�ග �� ෂ ය� හැ� ය ටය.  නැත ෙහා� ජා�ක �ර ය� හැ� ය ටය. 

අප කතා නාය ක යාෙ� �� ��ට ජා�ක ෙමෙහ වර ප්රධාන 
�ෂය - පථ �න� ඔ�ෙ� ��ෙ� ශ නය කළ හැ�ය. ඉ� පළ-
� ව�න න�; ජා�ෙ� �ද හ� සට නට �ජ ය ව �ධ න ය�  �� 
� ස�ය �ය ක �ව ය�. ෙදව�න න�; රෙ� ඉ�� ගම නට ජවය 
සප යන �වැ�ත ස�� ෙ� දන �යා ව � ය� ආර�භ �� ම�. 

ෙතව�න න�; පර �පරා ගණ නා ව කට අ�ළ ෙලස �ව ෙනා-
පාය මා�ග සලසා �ම�. අප ද�නා ෙබාෙහා ���ට ච� ත ව-
ලට ඇ�ෙ� එ�තරා �ෂය - පථ ය කට �මා � �ග ෙමෙහ ව රක 
කත �ද ර ය�. එෙහ� �ජ ය ව �ධ න ය�ෙ� �ග ෙමෙහ වර �ෂය 
- පථ �� ප ය� ඔ�ෙ� �ශද ෙව�. එක අෙත ��  ඔ� �ද හ� 
සටෙ� ෙස�ප � ෙය�. තව අෙත �� ප�තර ක�මා �තෙ� 
�ෙරා ගා � ෙය�. තව� අෙත �� අ� - සා�ථක �ාපා � ක-
ෙය�. “ෙලා�� එෙක� එ� ෙදය කට ෙව� සමත” යන ෙ�ක 
ප්රෙයා ග යට අ� ෙයාග කළ තැනැ �ත� ෙලස ද �ජ ය ව �ධ න-
ය� හැ� ��ය හැ�ය. 

යට �� �ත සමෙ� ෙමරට සා�ප්ර � �ක ප්ර� ප��ෙ� ��-
ෙවත �ෙ� ඉං� � ෙය� අ�ා ප නය ලබා ඉං�� ආ�� වට 
ප�ෂ පා � �වය  ද�ව �� තා�න - මා�න ලබා ගැ� මය. 
ෙ�� �ච� �ජ ය ව �ධන ත� ණ යාට ද එම අව �ථාව ෙහා��ම 
ගැළ� ���. ඔ� ප්ර� ප�� යට අය� වංශ ව� ප� ලක උපත 
ලැ�ය. ශා�ත ෙතාම� �� ල ෙය� ��ක අ�ා ප නය ලැ� 
ෙහෙතම උස� අ�ා ප නය සඳහා එංග ල �තෙ� ෙ����  
��ව � � ල යට ෙතාරා ග�ෙ�ය. එ�� බැ� �ට� පද �ය ලබා-
ග�නා ඔ�ට  ඉං�� ආ��ෙ� ඉහළ තන � ර� ලබා ගත 
හැ�ව ���. එෙහ� �ජ ය ව �ධන ත� ණයා ඒ ෙව� වට 
ෙතාරා ග�ෙ� ජා�ෙ� �ද හ� සට නය. ඔ� �ද හ� සටෙ� 
�යා කා� සාමා � ක ය� ෙල�� ජා�ය ෙගාඩ නැ � මට මහ� 
ෙමෙහ ව ර� ඉ� කර �ෙ�. ෙමරට �ද හ� සටන සා�ථක කර-
ගැ � මට න�; ෙපා� ජනයා �� �ව� කළ �� බව ද ඔ��ෙ� 
වහ� මාන � ක �වය �� කළ �� බව ද �ජ ය ව �ධ නෙයා �න 
�� යහ. 

දහ නව වන �ය වස �ළ ෙලාකෙ� ��ධ රට වල පැවැ� 
���� සට �ව ලට �ව �පත ම�� ස�ය �ය ක �ව ය�  ලබා 
� ���. එෙහ� � ලංකාෙ� �ද හ� සට නට ශ�� ම� �ය ක-
�ව ය� සැප �ය හැ� ජා�ක ම�ටෙ� �ව �ප�  ආය ත න ය� 
එකල ෙමරට ෙනා�ය. �ව �ප�  හා සඟරා �� ප ය� �ද හ� 

සටන �ව හ� ��ම සඳහා ය� ෙ�වා වක �ර තව ��ය ද එය 
�වැ�ත �යා ව � ය� බවට ප��ෙ� නැත. අඛ�ඩ ෙලස ද �ප 
�ා�ත ෙලස ද �ව �ප ත� �ද්ර ණ ය ෙකාට ප්රච �ත ��ම අ�-
ෙයා ගා �මක කාර ණ ය�.  එම අ� ෙයා ගය භාර ගැ� මට ඉ�-
� ප� � ත� ණයා �ෙ� �.ආ�.�ජ ය ව �ධ නය. ඔ� ෙ��හ �� 
ආය ත නය �� ෙකාට රෙ� ප්රධාන භාෂා �ෙන�ම ජා�ක �ව-
�ප� සමාජ ගත කෙ�ය.  ආය ත න ෙය� �ෙ� ෂ �වය ව�ෙ� 
�� ම� ප� පා ල නය ශ�� ම� කළ ම නා ක ර ණය හා �ව �ප� 
කලාෙ� නව ප්රව ණ තා ව ලට අව �ථාව ලබා �මය. 

1950 ගණ� වන �ට ද ෙලාකෙ� �වැ�ත ජන මා� 
බවට  ප�ව ��ෙ� �ව �ප තය. එකල ෙබා ෙහා ෙදන �ෙ� 
මතය �ෙ� ෙගදර �ට ෙලාක �� �� හ� නා ගත හැ� එකම 
මා�ය �ව �පත බවය. �ද්රණ ක�මා �තෙ� ඉ� හා සය �ම-
සන �ට ආ� යා වට ප්ර�ඛ තැන� ලැෙ�. �ෙ� ෂ ෙය� �නය 
ඈත අ� තෙ� �ටම වැද ග� ෙතාර �� ඒක රා� ��ම හා ඒවා 
�ට ප� ෙකාට තබා ගැ �ම �� කර ���.  එෙහ� ෙතාර �� 
ෙබ� හැ� ම කට �නය ඉ� � ප� �ෙ� ප� කෙල කය.  �තන   
ෙලාකෙ� භා�ත ප�තර කලාව හා එ� තා�ෂ ණය ��� �ෙ�  
�ෙරා පය �ළය. �ෙ� ෂ ෙය� එංග ල �තය එ� �ෙරා ගා �යා 
�ය. ප�ව ආ� යා� රට ව� ආද �ශ යට ග�ෙ� ද එංග ල�ත 
ප�තර කලා වය. �ජ ය ව �ධන මහතා ද එංග ල�ත ප�තර 
කලාෙ� ආභා සය  ලබ �� ෙ��ය �� � ව ර� ස� තව තම 
ආය ත නය පව �වා ෙගන �ෙ�ය. 1960 ගණ� වන �ට අ��-
�ග ආ� යාෙ� �වැ �තම ප�තර ආය ත නය හැ� යට ෙ��හ-
�� ආය ත නය හැ� ���.

�ට ප� �� යන ගණ �� අෙල� කරන �වැ�ත �ාපා-
ර ය� ෙල�� පැවැ� “��� ඔ� ද ව���” ප�තර ආය ත-
නය 1843 � ආර�භ ෙකාට 2011 �� 07 � වසා ��ය. ප� 
�ප ර� ම�� ෙහ� ද ර� �ෙ� කළ ම නා කා � �වෙ� වැ�� හා 
�ව �ප� කලාෙ� ආචා ර ධ�ම �� බඳ වැ�� �සා ආය ත නය 
වසා දම �නට ��� බවය. �ජ ය ව �ධන මහතා  අප ආය ත නය 

ෙගාඩ නඟා ඇ�ෙ� ආ��ක �ාපා ර ය කට අව� කළ ම නා ක-
රණ රටාව ෙම�ම ප�තර කලාෙ� ආචාර ධ�ම ප�ධ �ය ද 
ඊට අ� ගත කර ��ය. �මා ස �ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමා-
ග මට ආෙ� �ක ආචාර ධ�ම  ප�ධ � ය�  ෙවනම පව�. ෙම� 
ෙ�වක ප්රජාව ෙවත ලබා � ඇ� �බ සා ධ නය ෙවන� ��� 
මා� ආය ත න යක ද� �නට නැත. අද ට� ��ත ජන මා� 
�� බඳ �� ම� හැ� � ම� �� මට ��� එකම ෙ��ය ආය-
ත නය ෙලස ෙ��හ � �ය හැ� ��ය හැ�ය. රෙ� ��� ම� 
ප�තර ක� ව �� ෙබාෙහා ම ය� ��� ඇ�ෙ� ෙ� ආය ත නය 
ඔ�ෙ�ය. 

�.ආ�.�ජ ය ව �ධන මහතා ජා� යට �යාද කළ ව� නාම 
ස�පත  �මා ස �ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමා ගම යැ� �ම 
�වැ � �ය. එය 1973 � රජ යට පව රා ග� ලැ�ව ද කළ ම නා-
ක රණ රටාෙ� ෙහා ��පා දන �යා ව �ෙ� ෙහා �හා �මක 
ෙවන ස� �� �ෙ� නැත. එබැ �� ෙ� ආය ත නය අද ට� 
ශ�� ම�ව පව�. �ජ ය ව �ධන මහතා 1886 ෙපබ ර වා� 23 � 
උපත ලබා 1950 �� 13 � �ෙය� ස� ග �ෙ�ය. එෙහ� ඔ� 
��මා ණය කළ ෙ��හ �� ආය ත නය ෙ� රට පව �න ��ම 
�ව මාන ව� ඇත.

2021 ෙපබරවා� 23 අඟහ�වා�

අ�� �ෙ� අනා ගත ෙලාක යට!

යව �� ජලය �ට රට ව� ෙවත             හ�ක
උප ය �නට හැ�� ආ� යම                  සැෙනක
ෙ� ෙපර �ග ෙලාෙව� ඇ� අගනා      මැ�ක 
�� ෙවා� තබ �නට හැක �� නැ�  තැනක

ජනවා��ක අ��දයට 
ෙ�ශ පා ලන �ස�ම�

මහා චා�ය 
ගා�� 

සම ර නා යක

1971 කැ� �ල� සමඟ ෙ�ශ පා ලන අර �� 
ප්රච �ඩ �ව ෙය� �නා ගැ�ම ගැන උ�ෙ� අපට අද හ ස� ඇ� �ය. 

එවක අපෙ� ආර �ෂක අංශ ද �ද මය කට �� සඳහා අ�� �� ස�ත � 
හ� � ව� ෙනා�ය.

දශක �න� ��ෙ� ඇෙද �� �ය ෙබ� �වා� 
��ධය �මා �� ෙම� ප� � ලංකා වට එෙර-

�ව එ�ල ෙව�� ඇ� බල පෑ �ව ලට අ�ළ ප� �ම 
සහ එම �ව ම නාව �� බඳ �� ෙක ෙරන ෙ�ශ පා ලන 
�� �මක �ග්ර හ ය�.

ජන වා ��ක ප්ර�න යට �ස �ම උ�ර සහ නැෙග න �ර ඒකා-
බ�ධ කර ෙෆඩ ර� පාල න ය� ලබා �ම බව තව ම� ෙදමළ 
ජා�ක ස�ධා නය (TNA) ඇ�� ඇතැ� ක�ඩා ය �වල අද-
හ සය. ඔ�� පව සන ප�� එය ෙදමළ ජන තා වෙ� අ� ලා ෂ ය�. 
ෙ� ෙයාජ නාව 1926 පමණ �ට සාක �ඡා වට ල�ව ඇ� අතර 
ෙ� ගැන ප්රථ ම ෙය� මත ය� ඉ� � ප� කෙ� එ�. ඩ���. ආ�. 
�. බ�ඩා ර නා යක මහ තාය. එ�මා ���ස �ල �තය වැ� 
රටක පව �න ෙමබ� පාලන ක්රම ය� ගැන ක�පනා කළ බව 
පැහැ �� ෙ�. ���ස �ල �තෙ� ක� කර ආ� තව එම කැ�ට� 
�වභා � ක වම ��ටා ඇත. ෙම� ත��වය ඊට ෙවන�ය.

යට� ��ත ක්රමය

යට �� �ත ක්රමය ෙ�� ෙව� �ංහ ල ය� පවා උඩ රට �ංහල 
සහ පහ ත රට �ංහල ය� ෙව� ෙබ� �� යහ. ව��ෙ� තව� 
�� ස� �හ. ඉං� � ��ෙ� සං�ා   ෙ� ඛ න වල ද ෙ� ��-
බඳ වා�තා �ෙ� එෙලස  ෙබ� ද�ව ��. උඩ රට සංග මය ද 
ෙසා�බ� ෙකා� ස ෙම� ෙෆඩ ර� ක්රම ය� ඉ�ලා �� ෙ�ය. 
බ�නා �ර ද�ණ එ� ප්රා�ත ය�, උ�ර සහ නැෙග න �ර තව� 
ප්රා�ත ය� සහ ඉ�� පළා� පහ සඳහා තව� ප්රා�ත ය� 
ෙලස එම ෙෆඩ ර� ෙයාජ නාව ඉ� � ප� �ය. යට �� � ත වා �� 
ෙ� රෙ� පළා� ෙබ� ඇ�ෙ� කතා කරන භාෂා ව ලට අ�ව 
ෙනාෙ�. ජන ව�ග අ�ව ද ෙනාෙ�. 1949 � ප�ව �ෙගන 
ආ ෙෆඩ ර� ෙයාජ නාව වඩා� ෙපරට ෙගන ආෙ� 1956 � 
ප� වය. 1952 මැ� ව ර ණෙ� � ඔ��ට �� �ෙ� ආසන 2 
� පම�. ෙකෙ� �ව ද බ�ඩා ර නා යක මහතා පවා ෙෆඩ-
ර� ක්රම ය කට කැමැ� �ෙ� නැත. මැ� ව ර ණ ව ල� ඔ�� ය� 
ප�ෂ ය කට සහාය ���ෙ� ද ෙෆඩ ර� බලා ෙපා ෙරා �� ෙව�. 
ය� රටක ෙෆඩ ර� පාල න ය� ඇ� ව�ෙ� ඒ�ය වශ ෙය� 
පව �වා ගත ෙනාහැ�  �ට� ය. ඉ�� යාව ඊට �ද � න�. 
සම�ත ඉ�� යා වම �තා � ය�ට යට� �ෙ� නැත.  එවක 
එ� පැවැ �ෙ� රාජ ධා �ය. මහ රා ජා ව� සහ මහා රා �ලා 
පාල නය කළ ප්රෙ�ශ �තා � ය�ට යට� ෙනා�ය. ඉ�� යා-
වට �ද හස ලබා ෙදන �ට �තා � ය� එම රාජ ධා � ව �� 
ඉ�ලා ��ෙ� �ෙගා �ය ස� ප තාව අ�ව ඉ�� යාව ෙහා 
පා� �තා නය සමඟ එ�වන ෙලසය. කා�� රය ෙ� ෙදරට 
සම ඟම එ�ෙනා� �වා� නව �� මට කැමැ� �ය. පා� �තා-
නය පව ස�ෙ� එය ෙගා� ක ය� කළ ෙදය� බවය. ඉ�� යාව 
ඊට ප්ර� චාර ද�ව�ෙ� එය ෙගා�ක �� හට කළ ආක්ර ම ණ-
ය� බවය. හ� � බා� පා� �තා න යට එ�� මට කැමැ� �ය. 
එ� ��ෙ� ��� ජනයා �ව ද මහ රාජා ���� ජා� ක ෙය�. 
�තා� ඊට කැමැ� ෙනා�ය. ෙ� ගැන ෙදපා ��වය අතර 
ගැ�� ඇ� �ය. හ� � බා� බල ෙකා �ව අ�කර ගැ� මට 
�තා � ය�ට වස රක පමණ කාල ය� ගත �ය. මහ රා ජාෙ� 
�� � රාෙ� අද හස �ෙ� �යාට අය�ව �� හ� � බා දය 
�ද හස ෙදන �ට තම�ට අ��  �ය �� බවය. උ�ෙ� ද �� 
�ෙ� ෙමවැ� ත��ව ය�. හ� � බා දෙ� මහ රා ජාෙ� �� �රා 
න� මඟට අව ��ණ � අතර ඔ� ඉ� පරා ජ යට ප� �ය. ය� 
ෙහය �� ඔ� එය ජය ග�ෙ� න�, ෙම� ද න� ව� වැෙට-
�නට ඉඩ ���. 

ෙවනම රා� ය� ෙලස ෙගාඩ නැ � මට ෙතවැ� පා��ව-
යක මැ� හ ��ම අවැ �ය. නැෙග න �ර පා� �තා නය හා 
බට �ර පා� �තා නය වශ ෙය� ෙව� � බං�ලා ෙ� ශය ෙවනම 
රා� ය� �ෙ� ඉ�� යාෙ� මැ� හ ��ම මතය. පා� �තා නෙ� 
පැවැ�ම ඉ�� යා වට �ස ර ද ය� �ම ඊට බල පෑ ෙ�ය. ඉ��-
යාව අවා� �ග යට සහාය ���ය. උ�ෙ� ද ෙවනම රා�-
ය කට සහාය ෙදන ෙලස වැ� මත ය� එවක ෙගන යාමට 
ද්ර�ඩ එ�ස� ���� ෙපර �ණ කට �� කෙ� ෙ� �සාය. 
මැ� ව ර ණෙ� � උ�ෙ� � තර� නැෙග න �ර � ඔ��ට ඡ�ද 
ෙනාලැ ��. ෙෆඩ ර� ප�ෂෙ� නායක ෙච�ව නා ය ග� 
මහතා ම� රා � ෙ�� �ව �ප� සාක �ඡා ව� පව �ව �� උ�ර 
සහ නැෙග න �ර ඒකා බ�ධ කර ෙෆඩ ර� ආකෘ �ය යටෙ� 
ෙවනම පළා ත� �� � � මට ෙලාක ජන තා වෙ� සහාය ඉ�ලා 

�� ෙ�ය. 1972 මා�� 06 වැ�� “��� �තා� ට���” 
�ව �ප තට ජව හ �ලා� ෙ�� සර ස �ෙ� ෙ�ශ පා ලන �� 
මහා චා �ය ව � යක වන උ��ලා ප��� �� ය� සපයා ���. 
එ� මාතෘ කාව, Tamil Bangla in Ceylon ය. ලංකා ෙ�ද 
බං�ලා ෙ� ශ ය� �� � � මට දරන වෑයම ෙප�වා ෙද�� ඊට 
එෙර� මත යක �ට ඇය එම ��ය සපයා �� බව පැහැ �� 
ෙ�.

1971 කැ� �ල� සමඟ ෙ�ශ පා ලන අර �� ප්රච �ඩ �ව-
ෙය� �නා ගැ�ම ගැන උ�ෙ� අපට අද හ ස� ඇ� �ය. එවක 
අපෙ� ආර �ෂක අංශ ද �ද මය කට �� සඳහා අ�� �� 
ස�ත � හ� � ව� ෙනා�ය. ප� කා � නව, ජය ව �ධන ආ��ව 
ප� කළ ක� �ෙ� සභා ප � �වය ��ෙ� එවක �ප�ෂ 
ම�� ව ර ය �ව �� මංගල �ණ �ංහ මහ තාය. ෙමම ක� �ව 
ම�� ෙෆඩ ර� පාලන ක්රම ය� �� බඳ අද හස ඉ� � ප� කළ 

�ට �� මාෙවා බ�ඩා ර නා යක මැ� �ය, එය ප�ෂෙ� අද හස 
ෙනාවන බව ප්රකාශ කළාය.

ඉ�� - ලංකා �� �ම

1987 ඉ�� - ලංකා �� �ම ම��ද බලය ෙබ� ම� �� �ය. 
ඊට ෙපර පැවැ� 1981 ���� සංව �ධන සභා යටෙ� බලය 
�ම � ගත �� ම� කර ���. ඉ�� - ලංකා �� � මට ඇ� � 
�ෙරා ධ ය� සමඟ ජ�ෙප ෙදවැ� කැ��ල ද ඇ� �ය. පළා� 
සභා එපා! යන හඬ නැ��. ෙකෙ� �ව ද පළා� සභා වැ� 
ක්රම ය� ෙඩාන ෙමා� ප්ර� සං �ක රණ ම�� ද ඉ� � ප� කර ඇත. 
ජා�ක නාය ක �ව යට ය� ෙපර � � ව� ද එම �� �� ෙ�. 

ලංකාෙ� ආ��ක සංව �ධ න යට එය උප ෙයා� කර ගැ�ෙ� 
අද හ ස� ��ණ ද අප ෙමෙදස බැ�ෙ� ෙ�ශ පා ලන වශ ෙය� 

�ස ආ��ක වශ ෙය� ෙනාෙ�. ෙ� �ය�ල ම� � මට පළ� 
කාර ණය අෙ� රෙ� ආ��ක සංව �ධ න ය� �� ෙනා� මය. 
ෙදව �ව ජා�ක අ� ක ල න ය� ෙනා� � මය. �ංහ ලයා පවා 
උඩ රට - පහ ත රට ය� ෙව� ෙබ� �� යහ.

ජන වා ��ක අ�� ද යට ෙ�ශ පා ලන �ස � ම� ය� ෙව� 
ඔ�� අද හ� කෙ� ෙ� ෙයාජ නාය. එ�.�.�.ඊ.ය වෑය� කෙ� 
ස�න�ධ අර ග ල ය �� ඊළ ම� ගැ� ම ට�. ෙදමළ ජන යාෙ� 
අ� ලා ෂය නැ� න� ෙ�ශ පා ලන �ස �ම ය� ෙව� ඔ�� අද-
හ� කර�ෙ� උ�ර සහ නැෙඟ න �ර ද එ�ක ර �� ෙෆඩ ර� 
රා� ය� �� � � මය. ක�� �ෙගා �ෙලා � යාව පැවැ �ෙ� ද 
ෙෆඩ ර� රා� ය� ෙලසය. ෙසා� ය �ෙ� ශය ද එෙ�ය. ෙසා�-
ය� ෙ�ශය රා� ය� 15 කට කැ� ෙව� �ය. �ෙගා �ෙලා � යාව 
රා� ය� 5 කට කැ��. ඉ�� යාව කා�� රය ස�බ �ධ ෙය� 
අ� ග ම නය කරන �� ෙවත ද ෙම�� අව ධා න යට ල� �ය 
��ය. ��ලා ස�� �ය �යා �ම කව ඇ� අතර ඉ�� යාව 
කා�� රය අ�හ ��ෙ� ද නැත.

ප්ර� ස �ධාන �යා ව � ය�

ඉ�� යාෙ� පළ� අග මැ� ෙ�� සහ කා�� රෙ� මහ රාජා 
අතර අව ෙබා ධතා �� � ම� අ�ස� ෙක�� අතර එරට 
ආ�� ක්රම �ව �ථාෙ� 370 ෙව� වග ��ය වශ ෙය� ��ෙ� 
එය ය. එය පා�� ෙ� ��ෙ� 2/3 ඡ�ද ෙය� ඉව� ෙක��. 
එෙ� �� ය� � ලංකාෙ� ජනා � ප � �මා ෙහා අග මැ � �මා 
එරට සංචා ර යක ෙයෙදන �ට ඉ�� යාව ඉ�ලා ���ෙ� 13 
ෙව� සංෙශා ධ නය �� ම �� �යා �මක කරන ෙලසය. ජය ව-
�ධන ජනා � ප � ව ර යාෙ� පට� ච��කා ජනා � ප � ව�ය ද�වා 
��ධ ප්රය�න �ය� �ය. ච��කා ජනා � ප � ව�ය පැෙ� ජය 
ඉ� � ප� කර �� �ට �ස�ම� ලබා � මට වෑය� කළ න��, 
�.එ�.�.ය ද ඊට එෙර� �ය. පා�� ෙ� �� ෙ� �ම පැෙ� ජ යට 
�ග්රහ කෙ� ඊට �� තබ ��. එ�.�.�.ඊ. ය ද ඊට ෙනාකැ මැ� 
� අතර ප්ර� �ෙ�ප කෙ�ය. ෙනා�ෙ� මැ� හ �� ෙම� �� � 
සාම �යා ව � ෙ�� ද ෙෆඩ ර� ක්රම ය කට සෘ� වම අද හ� ��ෙ� 
ද නැත. සාක�ඡා වට 6 � �ට ර ට වල පැවැ ��ණ ද ඒවා සෘ�ව 
පැවැ� සාක�ඡා ෙනා�ය.  Talks for Talks ය� ෙව� ෙ� 
සාක�ඡා හැ�� �ෙ� එබැ ��. එ�.�.�.ඊ.ය ත��ම එ�බ 
��ෙ� ෙවනම රා�ය� �� බඳ අද හ ෙ�ය. ප්ර� ස �ධාන 
�යා ව � ය� ගැන අප කතා කළ ද ප්ර� ස �ධා නය ය� ෙදපා-
��ව ය� කරන �යා ව � ය�. එය එ� පා��ව යක �යා ව � ය� 
ෙනාෙ�. ෙම�� ගැ�ම ��ධ ෙය� අව ස� �ය.

අප �ඩා රට� �ව ද තව� ස�න�ධ අර ගල 2 � ��� �ෙ�. 
1971 හා 1987 - 89 �ය. 71’ උ� රට බල පෑ ෙ�ය. උ�ෙ� අර ග ලය 
87-89 ට බල පෑ ෙ�ය. ගැ�� �රා ක ර ණය �� බඳ අ�ත �ජා �ක 
�� ගැ � ම� ඇ� මහා චා �ය ව ර ය� වන �ට� ෙවාල ��ට �� 
පව සන ප�� ආ�� වට එෙර� අර ගල එන�, අප ජන වා ��ක 
ය� ෙව� හ� �වන ෙ�ශ ��ය �� බඳ අර ගල ම�� අෙ��ෂා 
ෙක�ෙ� උ�ර සහ නැ ෙඟන �ර ද ඒකා බ�ධ කර ෙවනම 
රා� ය� �ථා�ත �� මය. 

ෙමවැ� ෙබ� ම� ඇ� �ෙ� ෙකා�බෲ� ප්ර� සං �ක ර ණ-
ව �� ප� වය. ෙරාබ� ෙනා�� �ර ක � ව� ෙලස ග්රහ ණ යට 
ෙගන �ෙගන ආෙ� මහ � වර රාජ ධා � යට බව අප අම තක කළ 
�� නැත. එබැ ��, ෙකාතැන ෙහා ��ා ව� මැ�ෙ� වෑයම 
ෙම�� පැහැ �� ෙ�. එකම සහ අව ස� �සැ �ම ෙමය ලබා �ම 
බව�. එෙ� �ව ද ඇ�ත න� �ට ෙ��ව ආ��ක ව�ධ න ය� 
�� ෙනා �ම බව ය.

ගැ�� �රා ක ර ණය �� බඳ අෙම � කා� �ශා ර ද ය� වන 
එ�ව� අෂා� ෙමවැ� ගැ�� හ��වා ෙද�ෙ� �� කා �න 
සමාජ ගැ�� වශ ෙය�. අව සා න ෙ�� ෙ� ෙදකම එක�. එක� 
ජන වා ��ක වන අතර, අෙනක සමා ජ �යෙ�. අ�ා ප නය, 
�ලය ආ� සාධක �ට ස�බ �ධය. උ�ෙ� �ල සාධ කය ඉතා-
ම� ප්රබ ලය. ත� �නා � වට ෙ� කාර ණය �� බඳ ෙහාඳ අව ෙබා-
ධ ය� �ෙ�. ඔ�� ෙ� ෙදස බල�ෙ� ජන වා ��ක ඇ��ම 
ෙනාව �ල ඇ��. ත� �නා �ෙ� ෙ�ශ පා ල න ඥ ය� �� ප ෙද-
න� ෙමය ෙ�ශ පා ලන ප්ර�න ය� කර ග�ත ද සෑම � ටම එය 
එෙ� ෙනාෙ�. �තා �ය වැ� රට වල �ෙ� ෂ ෙය� ල�ඩ නය 
අවට ��න ය� �� ස� ලංකා වට �� ය� බල පෑ ම� ��ෙ� 
වෑය මක ෙයෙද� ��ය හැ�ය. 

�තා� ආ��ව, �ෙකා�ල �ත යට �ද හස ලබා ෙද�ෙ� 
නැත. එෙ� �� ය� ඔ�� � ලංකා වට මැ� හ ��� කර �� 
��. ‘ඩය �ෙපා රාව’ ගැන ෙම�� අව ධා න යට ල��ව ද ‘ඩය-
�ෙපා රාව’ ය� ෙව� ෙය�ම �වැ ර� ෙනාෙ�. ‘ඩය �ෙපා රාව’ 
ය� ෙව� බ� බ ලෙ� සඳ හ න� �ෙ�. ඒ ඊශ්රා ය ලය ස�බ �ධව 
සඳ හ� �� ෙ� �ය. එම ෙය�ම ෙමතැ නට ෙනාගැ ළෙ�. ෙකෙ� 
�ව ද ෙ� මතය ෙපරට ෙගන ය�� ���ෙ� ‘ඩය �ෙපා රාව’ 
ය� ෙව� හ� �වන �� සය. �.එ�.ඒ. ෙදමළ ජන තා වෙ� අ�-
ලා ෂය ය� ෙව� සඳ හ� කරන කාර ණය ඩය �ෙපා රාව ෙවන� 
අ� ර �� ඉ� � ප� කර �� �ද� ��ක ර ��, ��ත කර වන �� 
අ� �� හැ� ෙර �� ��. උ�ෙ� ෙ�ශ පා ලන නාය ක ය� ඉ� 
ආක �ෂ ණ යට ප�ව ඇත.

රටක ආ�� ක්රම �හය එ� ජන ව �ග යක �ව ම නාව මත 
පම ණ� �ර ණය ව�ෙ� නැ� බව ෙ��� ගත ��ය.

ධ��ක ෙසෙන � ර�න
ඡායා�පය - ��මා� ගමෙ�
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ජා�ක අ�ා පන ආය ත නය ස� ��ක කා�ය-
භා රය �ම�ද ? 

ජා�ක අ�ා පන ආය ත නය �ෙ�ෂ පන-
ත� ම�� 1985 වස ෙ�� තම� �ථාප නය කර 
�ෙබ�ෙ�. ඒ පනත අ�ව ෙ� ආය ත නය ස� 
කා�ය භාරය ව�ෙ� ජා�ක අ�ා ප නය �� බඳ 
ප්ර� ප�� සක� ��ම සහ අ�ා පන ඇමැ � ව ර යාට 
ඒ �� බඳ උප ෙද� සැප � ම�. එයට අම ත රව 1 �ට 
13 ෙ��ය ද�වා අ�ළ �ෂය මාලා සක� ��ම, 
ෙදල�ෂ පන� දහ ස� වන ෙ� රෙ� �� ව ��ට 
අව� වෘ�� ය මය �� � ක� ලබා �ම �� ෙව නවා. 
එ�� උපා� නැ� අයට උපා� �� � ක� ලබා �ම, 
අඛ�ඩ වෘ��ය සංව �ධ නය සඳහා අව� ප�චා� 
උපා�, ප�චා� ��ෙලාමා �� � ක� ලබා �ම සහ ඒ 
අය ��� ��ම �� ෙවනවා. ඒ වෙ�ම, �� උප-
ෙ� ශ ක ව ��, �� හ �ප � ව ��, �� අ�ා ප න ඥ-
ය�, අ�ා පන ප� පා ලන �ල ධා �� ��� �� ම� 
�� ෙක ෙර නවා. 

��  � ඨ වල උග �වන �ෂය මාලා යාව �කා-
�න ��ම සහ ඒ අයට උපා� ලබා �ම� ෙ� 
ආය ත න ෙය� �� ෙක ෙර නවා. ෙමවැ� �� �ඨ 
19� �ෙබ නවා. අපට ඒ වග �ම �ෙබ නවා. එයට 
අම ත රව අපට ඉල�ක ආය තන වශ ෙය� පාස� 
දස ද හ ස කට වැ� ප්රමා ණ ය� � ෙබනවා. සම�ත 
අ�ා පන ක්රමෙ� පව �න �ෂය මාලා යාව �කා �න 
��ම සහ ඒවාට ප්ර� ක�ම ෙය�ම තම� අෙ� ප්රධාන 
කා�ය භා රය ෙව�ෙ�.

අෙ� රට අනා ග තෙ� සංව ��ත රට� බවට 
ප� ��ම සඳහා, �නට පව �න අ�ා පන ක්රමෙ� 
ප� ව �ත �ය ෙවන ස� ��-
ක රන බව 'ෙසෟභා �ෙ� 
��ම' ප්ර� ප�� ප්රකා ශ නෙ� 
ඉතා පැහැ � �ව සඳ හ� �ණා. 
ෙ� සඳහා ජා�ක අ�ා පන 
ආය ත නෙ� �� නම ෙමාන 
වෙ�ද? 

ජනා � ප � � මාෙ� ෙසෟභා-
�ෙ� ��ම ප්ර� ප�� 
ප්රකා ශ න යට අ�ව, සම�ත 
අ�ා ප නෙ� ප්ර� සං � ධා න ය� කර නවා. අ�ා පන 
අමා �ාං ශෙ� මඟ ෙප��ම යටෙ� අ�ා පන ප්ර�-
සං �ක රණ අමා �ාං ශය සමඟ එ�ව ඒ ප්ර� සං � ධා-
න යට අව� ෙවන� ��� �යා වට නැං�ම තම� 
අ� ෙ� දව �වල �� කර�ෙ�. 

ෙසෟභා �ෙ� ��ෙ� ජනා � ප � �මා ප්රධාන 
ක�� හත ර� ද�වා �ෙබ නවා. ඵල �� �ර වැ-
� ෙය�, ස� �� �ව �වන ප� ල�, �න ය ග �ක 
සමා ජ ය� සහ   ෙසෟභා� ව� ෙ�ශ ය� �� � �ම 
එම ක�� හත ර�. ෙසෟභා � ව� ෙ�ශ ය� හද�න 
න� ඉතාම පල �� �ර වැ � ය� �� �ය ���. පල-
�� �ර වැ � ය� �ය�ෙ� රෙ� ආ��ක ප්රග ම න යට 
අව� ��ග ල යා�. අ� අ�ා ප න ෙය� හද�න 
කට �� කර�ෙ� ඒ ��ග ල යා�. ��යා �ර �ත 
උපා � ධා �� එෙ�� නැ� න� රෙ� ආ�� ක යට, 
රා� අංශ යට, �ාපා ර ව ලට ගැල ෙප�ෙ� නැ� 
��ග ල ය� අ�ා ප න ෙය� ��   ෙනා කළ ���. 
ස� �� �ව �වන ප� ල�  ෙව�න න� එයට අව� 
ප� ස රය, �ෙ�ෂ හැ� යා ව� සංව �ධ නය කළ 
���. ෙස� අයට ග� කරන �න යා � �ල ද� ෙව� 
අ�ා ප න ෙය� �� කළ ���. �න යා � �ල සමා-
ජ ය� හැෙද�න න� ඒ සඳහා අව� ��ත නය, 
ප� �ම අ�ා ප න ෙය�  �ය ���. 

පව �න අ�ා පන ක්රමය රෙ� ඉ�� ගම නට බාධ-
ක ය� ෙලස ඔබ ද��ෙ� ඇ�?

�නට පව �න අ�ා පන ක්රමය තර ම� ය� පැන 
�ය එක�. �ෂය ක�� කට පා ඩ� කර �භා ග යට 
�යා, �භාග මාන � ක �ව ෙය� එ� යට එන ද�-
ෙව� තම� ෙ� අ�ා පන ක්රම ෙය� හැෙද�ෙ�. 
අ� ��වාස කර නවා 18, 19 �ය ව �ව ලට ගැල ෙපන 
ද� ෙවා �� 21  ෙව� �ය ව සට ගැල ෙප�ෙ� 
නෑ �යලා. අ� �� ඉ�ෙ� හත ර වන කා��ක 
��ල වෙ�. ඒ ��ල ව යට ගැල ෙපන, රෙ� ගැට� 
�ස ඳ�න �� ව� රෙ� ආ��ක සංව �ධ න යට ස�-
යව �යක �ය හැ� ද� ෙව� තම� අෙ� අ�ා පන 
ක්රම ෙය� �� �ය ��ෙ�. හැබැ� එෙහම ද� ව-
�ට වඩා පව �න අ�ා පන ක්රම ෙය� හැෙද�ෙ� 
�ය�න, �ය ව�න �� ව� සහ ග�ත හැ� යාව 
�ෙබන ද� ෙව� �ත ර�. න�� 21 වන �ය ව සට 
ගැල ෙපන ද�වා එයට වඩා ෙබාෙහා  හැ� යා ව �� 
��ත ෙකෙන� �ය ���. �ද හස ලබා අ� �� 
73� ගත� �� ණ� අ� තව ම� සංව �ධ නය ෙව�� 
පව �න රට�. අ� �ද හස ලබන අව �ය වන �ට 
අ�� එ�ක එකට �� මැෙ� � යාව, ජපා නය වැ� 
රට ව� වෙ�ම, අපට වඩා ප� ප �� �� �ංග ��-
�ව, තා� ල �තය වෙ� රට ව� අද අප ට� වඩා 
ඉහළ ආ��ක හා සමාජ ම�ට� හ� ෙගන ගැට� 
නැ� රට ව� බවට ප� ෙවලා. ඒ �සා අ� ��වාස 
කර නවා අෙ� රට සංව �ධ නය ෙව�� පව �න 
රට�  ෙලස තව � ර ට� ෙනා� �ය ��� �යලා. ඒ 
�සා අෙ� ඉල �කය �ය ��ෙ� අ� වා �ය ෙය�ම 
සංව ��ත රට� බවට ප�� ම�. ඉ�� වසර පහ ළව 
ඇ� ළත අ� වා �ය ෙය�ම අ� සංව ��ත රට� බවට 
ප� �ය ���. 

එෙ� සංව ��ත රට� ෙව�න න� අ�ා පන 
�ෙ�ත්රෙ� ළඟා කර ගත �� ඉල�ක ෙමාන වාද? 

සංව ��ත රට� ෙව�න න� ඒක ��ගල ආ�-
යම ෙඩාල� 12,000�ව� ෙව�න ඕනෑ. �� 
� ෙබ�ෙ� 4000�. තව� ෙඩාල� 8,000�� ඒක 

��ගල ආ� යම වැ� කර ගත ���. ෙඩාල� 4000 
ෙව�න අ� �� 70� �යා න�, ෙ� �� හට �ෙයා� 
ඒක 8000 ෙව�න තව� අ� �� ගාණ� යනවා. 
එෙ� ෙනා� ඉ�� අ� �� 15 ඇ� ළත සංව ��ත 
රට� බවට ෙ� රට ප� කර ග�න �� ව� ෙපෟ�ග-
�ක අංශ ය� �ෙබන, රා� අංශ ය� �ෙබන, 
මහ ජ න තාව එයට උද� කරන, ඒකට අව� නාය ක-
�වය ෙදන ෙ�ශ පා ල න ඥ ය� ඉ�න රට� බවට ෙ� 
රට ප� කර ග�න ඕනෑ. ෙ�කට පාස� අ�ා ප නය 
�ත ර� ෙනෙව� සම�ත ජන ග හ නෙ� �� ව �භා-
වෙ� ෙවන ස� �� �ම අව ��. ෙ��ව අ� �� 
�තන ��හ පර ණ�, ය�පැන ���. ඒ �සා එක 
පැ�ත �� අ� පාස� අ�ා ප නය ෙවන� කර නවා 
ව ෙ�ම, රෙ� ම ජන තා වෙ� ��තන ම�ඩල 
�තැ� �� ම ට� භාජ නය කළ ���. ඒ සඳහා 
ද� ව�ට අ�ා ප නය ලබා� ඔ�� හරහා සමා ජය 
�� ව� �� මට අපට ෙලා� වග � ම� �ෙබ නවා. 
ෙම�� අ�ා ප න යට සහ උස� අ�ා ප න යට �ශාල 
කා�ය භා ර ය� � ෙබනවා. 

ෙපෟ�ග �ක අංශය ආ�� කෙ� එ��ම ෙලස 
හ� �ව නවා. එය එ��ම වන �ට රා� අංශය 
�ය� ෙප��ය ෙලස කට �� කළ ���. ෙම ෙදක 
අතර �නට එත ර� ස�බ �ධ ය� ෙ��න නෑ. ඒ 
�සා ඒ ස�බ �ධ තාව තව වැ� කළ ���. රා� 
අංශය ෙපෟ�ග �ක අංශ යට උද� ෙවන �� හට �� 
ස�පා ද නය කර, ප්ර� ප�� හ� රට ෙ�ග ෙය� 
ඉ� � යට ෙගන ය�න උද� කර�න ඕනෑ. ඒක 
අ� ව ��. මහ ජ න තාව හැම �ම යැ�� මාන � ක-
�වෙ� �� �� ඉ��� පම ණ� �� ෙනා කර 'අපට 
�� ව�' �යන මාන � ක �වය ඇ� ක ර ෙගන ෙ� රට 

සංව ��ත රට� ද�වා ෙ��න කට �� කළ ���. 
මහ ජ න තාව �ය�ෙ� හ� යට  ෙ� වාහ නෙ� ෙරාද 
වෙ�. වාහ නය ඉ� � යට ය�න උද� කළ ���. 
ෙ�ශ පා ලන අංශය ��ම� ස� තව ඒ වාහ නය පැද-
�ය ���. 

ෙ�ශ පා ලන අංශ ෙය� ෙ� සඳහා ලැ� 
�ෙබන සහ ෙයා ගය ප්රමා ණ ව� ද?

ෙ� සඳහා අ�ා ප නෙ� කළ �� ෙවනස 
කර�න ජනා � ප � �මා අප ෙවත බලය 
ලබා� �ෙබ නවා. අ�ා පන අමා �ාං ශය, 
ඇමැ � �මා අව� ප� �ම සක� කර � 
�ෙබ නවා. ඒ වෙ�ම, අ�ා පන ප්ර� සං-
�ක ර ණය සඳහා ෙවනම රා� අමා �ාං ශ ය� ද 
��මා ණය කර � ෙබනවා. ෙ� අ�ව ජා�ක අ�ා-
පන ආය ත නය සාමා� අ�ා ප නෙ� ඒ ෙවනස 
ඇ� � �ෙ� ප� �ම ෙ� වන �ට සක� කර �� 
�� නවා. ෙ� ෙවනස �� ක ර�න   ෙ� වන �ට ��ක 
සැල �� සක� කර �ෙබ නවා. ජනා � ප � �මා 
ෙ�වා ගැන ඍ�ව ජන තාව සමඟ කතා කර �� 
�� නවා. අ�ා පන ඇමැ� මහා චා�ය �.එ�.��� 
මහතා, අ�ා පන ෙ�ක ��මා, අ�ා පන රා� 
ෙ�ක� ��� ෙ�ම ජ ය�ත මහතා, රා� ෙ�ක-
��මා ඒ ඒ ��� �ක ව ලට ��� අද හ� ලබා ෙගන 
අ�� අ�ා පන ක්රම ෙ� දය ගැන �� ව� ��ම 
ආර�භ කර �ෙබ නවා.

පාස� අ�ා ප නය �ත ර� ෙනෙව� ��ව ��ල 
අ�ා ප න ය� ඒ හා සමා නව ෙවන� ෙව�නට 
ඕනෑ. පාස� ප� පා ලන ක්රමය, �� හ �ප � ව �� 
�තන ��හ, �� ව ��ෙ� ��ත නය, ඉෙග �� 
ඉගැ ��� ක්රම ෙ� දය ෙ� �ය �ලම ෙවන ස කට 
භාජ නය �ය ���. ඒ අ�ව ��ක වශ ෙය� �ෂය 
මාලාව, ඉෙග �� ඉගැ ��� �යා ව �ය සහ අගැ �� 
�යා ව �ය ෙවන ස කට භාජ නය �� මට තම� අ� 
ෙම�� ��ක වශ ෙය� කට �� කර�ෙ�. 

සාමා� අ�ා ප න ෙය� එ� යට එන ද� ව� 

ස� �ය �� �ණාංග ෙලස ඔබ ද��ෙ� ෙමාන-
වාද?

සාමා� අ�ා ප න ෙය� එ� යට එන ද� ව �ට 
��ය �� �ණාංග 6� අ� හ� නා ෙගන �ෙබ-
නවා. පළ� �ණාං ගය ජා�ක ආ�� ක යට �යා-
� �ව �යක වන ��ග ල ය� �ම. එවැ� ද� ෙව� 
ජා�ක අ�ා ප න ෙය� �� �ය �� ම�. ෙම�� ඔ� 
ෙහා ඇය උපා � ධා � ය �ම �ය �� නෑ. ඔ� ෙ�ස� 
බා� ෙකෙන�, ව� බා� ෙකෙන� �ණ� ෙව�න 
�� ව�. හැබැ� ඔ� අ�� උප ක රණ පා��� 
කරන, තම� කරන ඒ �යා ව �ය හ� යට අවං කව 
කරන ��ග ල ෙය� �� හට තම� අ�ා ප න ෙය� 
එ� යට එ�න ඕනෑ. ෙදවැ� කාරණ සඵ ල �� සහ 
කා�ය �ෂම ෙ�ව ක ෙය� ෙහා �වයං �� යා ව� 
කර �ෙන�. අ� �ත�ෙ� අ�ා ප න ෙය� ෙ�ව-
කෙයා �ත ර� හද�න ඕනෑ �ය ලෙන. ෙ�ව කෙයා 
�ත ර� ෙනෙව� �වයං ��යා කරන අය� අ� 
හද�න ඕනෑ. 

��යා  ලබා ෙදන �ාපාර කරන �ව සා ය ක-
ෙයා� අ�ා පන ක්රම ෙය� �� ෙව�න ඕනෑ. ඒ 
�ත ර� ෙනෙව� එවැ� �ව සා ය ක�ව මන ස �� 
�� ��ග ල ෙය� �� �ය ���. එවැ� මන ස �� 
�� �� හ �ප � ව ර ෙය� �� නවා න� ඔ�ට �� ව� 
ආ�� වට බර� ෙනා� පාසල පවා ��� කර-

ග�න. ඒ �සා රට� ���  ෙව�න න� �ව සා-
ය ක�ව මන ස �� �� ��ග ල ය� �� �ය ���. 
එවැ� මන ස� �ෙබන අයට රා� ආය තන පවා 
��� කරලා ග�න �� ව�. හත ර ෙව� කාර ණාව 
ව�ෙ� රටට ආද රය කරන �ර වැ � ෙය� �� �-
�ම. ඒ ව� නා ක� අ� අ�ා ප න ෙය� හද�න ඕනෑ. 
අ� ද� ව�ට �ය�න ඕනෑ, රට �ලා ය�න එපා, 
�ය� ඇ�� ආප� රට ෙව� ෙව� වැඩ කර�න 
රට ��� කර�න න� �යලා. ප�වැ� කාර-
ණය ම� � �වය. එය� අ�ා ප නෙ� �ෙබ�න 
ඕනෑ. හය වැ� කාර ණාව ස� �� �ව �වන ප� ලක 
සාමා � ක ය� බවට ප��ම. ෙ� �ණාංග හයම 
�ෙබන ද� ෙව� �� ෙවන �� හට තම� �� අ� 
අ�ා පන ප්ර� සං �ක රණ වැඩ � � ෙවළ සැල �� කර 
�ෙබ�ෙ�. 

නව අ�ා පන ප්ර� සං �ක ර ණය යටෙ� ෙවන-
ස කට භාජ නය ෙව�ෙ� පාස� �ෂය මාලාව 
පම ණ� ද ? 

�ෂය මාලාව �ත ර� ෙනෙව� ඉෙග �� ඉගැ-
��� ක්රම ය� ස�� �ණ ෙය� ෙවන� කළ ���. 
ඉ�ප� අගැ �� ක්රමය නැ� න� �භාග ක්රම ය� 
ෙවන ස කට භාජ නය කර නවා. ඒ සඳහා තම� 
�� කට �� කර �� ඉ�ෙ�. පව �න අ�ා පන 

ක්රම ෙය� �� ව�ෙ� අ�ය ඉෙග � ම�. �� ව රයා 
��� ඔ�ෙකාම උග �ව නවා. ළමයා අහ ෙගන 
ඉ�නවා. 21 ෙව� �ය වෙ� එෙහම කර�න බෑ. 
ළම ��ට කතා කර�න �� ව�. �ද හෙ� ස��-
ෙ� ද නය කර�න �� ව�. ඉ� � ප� ��� කර�න 
�� ව�. ක�ඩා ය ම� �� හට වැඩ කර�න �� ව�. 
ඒ �� හට �යා �� ඉෙග � �ක � ව� තම� 21 ෙව� 
�ය ව සට අව� ෙව�ෙ�. ඒ සඳහා පව �න අ�ා-
පන ක්රමය ෙවන ස කට භාජ නය ෙකෙර නවා. 

පව �න අ�ා ප නෙ� �ෙබ�ෙන ම� � �� 
ඉෙග � ම�. ෙමානවා ෙහා කට පාඩ� කර �භා ග යට 
��වා එතැ �� ඉව ර�. න�� 21 වැ� �ය ව සට 
�ව මනා ගැ� �� ඉෙග �� කරන අය�. ක�� 
ෙසායා ෙගන, ඒ ක�� ��ෙ� ෂ ණය කර �� �� 
ෙසායා ග�න �� ව� අය තම� අව�  ෙව�ෙ�. 

පව �න ක්රමය ෙවන� කර�න න�, ද�වා 
21 ෙව� �ය ව සට ගැල ෙප�න න�, ඔ� ස�ව 
හැ� යා ව� 12� ��ය ���. පළ� එක �ච �ෂ ණ-
�� ��ත නය, එන� කට පා ඩ� කර�ෙ� නැ�ව 
යම� ෙසායා බලා කට �� ��ම. ��මා ණ �-
� �වය, අෙන� අය සමඟ සහ ෙයා ග ෙය� වැඩ 
කළ හැ� �ම, ෙහාඳ ස�� ෙ� ද ක ය� �ම, �ෙබන 
ෙතාර �� මනාව ගලපා තා��ක ෙලස ඉ� � ප� 
��ෙ� හැ� යාව, ��ධ මා� හ� �වා ගැ�ෙ� 
හැ� යාව, �වැ ර�  ෙලස තා�ෂ ණය භා�තා ��ෙ� 
හැ� යාව, න� � �ව කට �� ��ෙ� හැ� යාව, 
ක�ඩා ය ම කට නාය ක �වය �ෙ� හැ� යාව, �� කව 
යම� ආර�භ ��ෙ� හැ� යාව, එන� ආර �භ-
ක තාව, අ�ම ස�ප� ප්රමා ණ ය �� වැ�ම ප්ර� ඵල 

අ�කර ගැ�ෙම ඵල � �තා හැ� යාව සහ සමා ජ ය� 
සමඟ වැඩ � �ෙ� හැ� යාව ඒ ක�� ෙ�ළ හ�. ෙ� 
හැ�යා ෙ�ළ හම ද� ව� �ළ ඇ� කළ හැ� �� හට 
තම� �ෂය මාලාව සංව �ධ නය කර�න ඕනෑ. 

   ෙ� ෙ�ළ හට අම ත රව ද� ව�ට තව� ��ය �� 
හැ� යා ව� �� ප ය� �ෙබ නවා. ඒ තම� 
තම�ෙ� ච�ත සංව �ධ නය සහ �ර වැ � භා-
වය. ච�ත සංව �ධ නය �ය�ෙ� ව� නා-
ක�. ඒවා� ��ය ���. එවැ� ව� නා ක� 
6� �ෙබ නවා. අෙන කාට අයට ග� ��ම, 
වග �� ��ම, ඔෙරා�� �ෙ� හැ� යාව, අ� 
අයට ක� ණා ෙව� සහ ෛම� ෙය� ��ව 
වැඩ � �ෙ� හැ� යාව, අවං ක කම, අෙන� අය 

සමඟ සහ ෙයා ග ෙය� ස� �� වැඩ � �ෙ� හැ� යාව 
එයට ඇ� ළ�. ෙමවැ� ෙබාෙහා ෙ� �ෙබ නවා 
ද� ව �ෙ� ච� තය සා�ථක ෙව�න. 

�ට අම ත රව, ද� ව �ට සමා �ය සහ භාව මය 
හැ� යා ව� පාල නය කර ගත හැ��. ඒ සඳහා 
තම� තම�ව ම හ� නා ගත ���. තම�ව පාල-
නය කර ගැ�ෙ� හැ� යා ව� ��ය ���. සමා ජය 
�� බඳ ඔ��ට �� අව ෙබා ධ ය� ��ම,  සම ජ ය� 
සමඟ ස�බ �ධතා පැවැ ��ෙ� හැ� යාව, වග � ම� 
ස� තව �රණ ගැ�ෙ� හැ� යාව ආ� ය� ද� ව� 
�ළ ��ය ���. ෙ� �ය �ම ද�ෂතා �ෂය ��ෙ�-
ශ යට අම ත රව ද� ව�ට ලබා �ය ���. ෙමය �ෂය 
��ෙ�ශ ෙවන� �� ෙම� පම ණ� කර�න බෑ. ඒ 
ව� නා ක� ස� තව අ�ා ප නය හද�න ඕනෑ.

නව අ�ා පන ප්ර� සං �ක රණ වැඩ � �-
ෙවළ යටෙ� �ෂය ��ෙ� ශය ෙවන� ෙව�ෙ� 
ෙකාෙහා මද?

නව අ�ා පන ප්ර� සං �ක ර ණය යටෙ� පාස� 
�ෂය ��ෙ�ශ ස�� �ණ ෙය�ම ෙවන ස කට භාජ-
නය කර නවා. ෙම�� ඉ�සර වෙ� ෙපා� කට පා ඩ� 
කර �භා ග යට ��ම අෙ��ෂා කර�ෙ� නෑ. ඒ 
ෙව� වට වැඩ ෙපා �ව ලට (ෙමා� � ල�) යනවා. ස� 
10 ෙමා� � ල� තම� �ෙබ�ෙ�. අ� ��ද ස� 14 

ෙමා� � ල �ව ලට ෙබ� එ�� ස� 10� අ� වා �ය-
ෙය�ම ළම� ඉෙගන ග�නවා. ෙමක �යා �� 
ඉෙග � ම�. ප�� ඇ�ෙ� ඉඳ ෙගන   ��ව රයා 
�යන ෙ� අහ ෙගන ඉ� ම� ෙනෙව�. උ� හ ර ණ ය� 
�� හට ප��ෙ� ළම� 25� ඉ�නවා න� ඒ ��ස 
පහ බැ�� ක�ඩා ය �ව ලට කඩ නවා. ෙමා� �-
ල� එක ඒ අය ළඟ �ෙබ නවා. ෙම�� �� ව රයා 
කර�ෙ� ඉගැ ��ම ෙනෙව� මඟ ෙප�� ම�. එ� 
එ� ෙමා� � ල �ව ල� ද� ව� තම�ට �ෙබන ක�-
� ව ලට වඩා වැ� ෙතාර �� ෙසායා ෙගන, අව� 
න� අ�ත �ජා ල ෙය� පවා ෙතාර �� ෙසායා ෙගන, 
සාක�ඡා කර ඒ ප�ෙදනා තම� ඉෙගන ග�ෙ�. 
ඉෙගන ෙගන ඒ ප�ෙදනා ප��ය ඉ� � යට ඇ�� 
�� ව රයා ඉ� � � ට� ඒ ක�� ඉ� � ප� කර නවා. 
ෙමෙ� �� ෙම� ළම �� ක�ඩා ය ම� ෙලස එකට 
වැඩ � � මට ඉෙගන ග�නවා. නාය ක �වය �මට 
ඉෙගන ග�නවා. ෙපාතට �මා ෙනා� ෙතාර-
�� ෙහාය�න ඉෙගන ග�නවා. ඒ ෙතාර �� 
සාක�ඡා කර�න ��� ෙවනවා. එෙ� ෙසායා-
ග� ෙ� නා�ා � සා ර ෙය� ෙහා ක� �� හට ෙහා 
ඉ� � ප� කර�න ��� ෙවනවා. ඒකට තම� අ� 
ල�� ෙද�ෙ�. නැ�ව අ� � �ද� ඉෙගන ෙගන 
�යන පැය �නක ප්ර�න පත්ර යට ෙනෙව� ල�� 
ෙද�ෙ�. ෙ� යටෙ� ළමයා  ඉෙග � මට  �යා � �ව 
�ය ක ෙව නවා. ඒ �ත ර� ෙනෙව� ගමට ප� ස ර යට 
තම� උග� ෙ� �ය ක කර ග�නවා. ප� ස රය �නාශ 
ෙවලා �ෙබ නවා න� ඒකට උ�තර ෙහාය�ෙ� 
ෙකාෙහා මද? �� කසළ ප්ර�න ය� �ෙබ නවා න� 
ඒකට �ස �� ෙද�ෙ� ෙකාෙහා මද ආ�ය ස�බ-

�ධ ෙය� අ�� අ�� �� හට 
�ස �� ෙහාය�න ෙමම �� 
ළම �� ඉ� � ප� ෙවනවා. 
�ක�ම �ාය ඉෙග න ෙගන 
වැඩ� නෑ. �ාය ෙකාෙහා මද 
අවට ත��ව ය� සමඟ ගලපා 
ග�ෙ� �යන එක ද� ව�ට 
ෙම�� අව ෙබා ධ ය� ලබා 
ග�න �� ව�. ෙ� �� හට 
ද� ව� �යා � �ව, තම�ෙ� 
ෙපාෙළාෙ� පය ගසා ග� අ�ා-

ප න ය කට ස�බ�ධ කර ගැ� මට තම� අ� �� 
කට �� සං� ධා නය කර �� ඉ�ෙ�. 

 ෙ� ක්රමය යටෙ� ල�� ලබා �ම �� ෙව�ෙ� 
ෙකාෙහා මද?

 ෙම�� ල�� 60�  ප��ෙ� ඉෙගන ග�න 
ෙ�ට ලබා ෙදනවා. ල�� 40� පමණ තම� අව-
සාන �භා ග යට ෙද�ෙ�. ළම� හැම �ම පාස ලට 
එන වාද, ෙගදර වැඩ කර ෙගන එන වාද, වැඩ ෙපා-
ත� පව �වා ෙගන යන වාද �යා ෙසායා බලා ඒවාට 
ල�� ලබා ෙදනවා. 

�මන වසෙ� �ටද ෙ� වැඩ � � ෙවළ �යා �මක 
කර�ෙ�? 

2023 �ට තම� ෙ� වැඩ � � ෙවළ �යා �මක 
කර�ෙ�. �නට ඒ �� බඳ කට �� සං� ධා නය කර-
�� අව� අ�හ� බැ�ම කර �� �� නවා. 2023� 
ෙවන ස� කර�න අව� වැඩ � � ෙවළ ක� ඇ�ව 
��මා ණය කර ��ය ���. ඒ �සා ෙකාෙහා මද  අ� 
ෙ�ක කර�ෙ� �යලා �� ව ��ෙ�, �� හ �ප � ව-
��ෙ�, ම� � ය�ෙ� හා ද� ව�ෙ� අද හ� අර ෙගන 
ෙ� කට �� හ� �� හට �වැ ර� මාව තට ��ම තම� 
ෙ� �න වල අ� කර�ෙ�. 

ෙ� වැඩ � � ෙවළ 2023 � 1 �ට 13 ද�වා ෙ��-
වල �යා �මක ෙවන වාද?

නෑ. අ�ා ප නය ෙවන� ෙවන ෙකාට 1 �ට 13 
ද�වා තම�  ෙවන� ෙව�ෙ�. 2023� ���ම 
ෙ� ෙවනස පට� ග�ෙ� 1,2,6 සහ 10 ෙ��-
ව ��. උස� ෙපළ ට� ෙමය �යා �මක කර�න 
ඉ�� ස�ය වන �ට අ� අ�ා පන අමා �ාං ශෙ� 
උස� අ�ා පන අංශ ය� සමඟ සාක�ඡා කර�න 
බලා ෙපා ෙරා�� ෙවනවා. ඒ �� හට ක්ර� කව සම�ත 
අ�ා ප නය ෙවන� කර�න තම� ය�ෙ�. අ� 
6 ප�� ෙය� ෙහා 10 ප�� ෙය� එ� යට එන �ට 
ද�වා �ළ ��ය �� ප්ර� �� ෙමාන වාද �යලා 
�භාග ෙදපා �ත ෙ� �� ව�  එ�ක සාක�ඡා කරලා 
ක��ම �ර ණය කර නවා. උ� හ ර ණ ය� ��-
හට උස� ෙපළ ආ��ක ��ව කරන ද� ෙව� 
ග�ෙතා� �ායා �මක ��ම පා��� කරලා රෙ� 
පව �න ගැට � ව� ��ෙ� ෂ ණය කර ඒ ගැට � වට 
�� �� ෙයාජනා ��ෙ� හැ� යාව සහ �� �� 
ෙස�ෙ� හැ� යාව ඒ ද� වාට ��ය ���.

�භාග ප්ර�න පත්ර සක� �� ෙ�� අ� ග ම නය 
කරන �යා ප � පා �ය පැහැ �� කෙළා�?

 �භා ග යට ප්ර�න අහ �ෙන� ෙම වෙ� ප්රාෙයා �ක 
ප්ර�න�. උ� හ ර ණ ය� �� හට අ� � �� �ල ෙපබ-
ර වා�, මා�� වන �ට වැ� �ම සලකා බැ� ෙවා� ඒ 
ගැට �ව �� �ෂ ණය කර ආ��ක ��ෙ� ඉ��� 
සැප �� �ාය භා�තා කර �� ��ෙ� ෂ ණය කර 
එෙ� ෙනාෙව�න ෙයාජනා ඉ� � ප� කර�න �යලා 
ප්ර�නය සක� කර�න �� ව�. �න පතා උෙ�ට සහ 
සව සට ඇ� වන වාහන තද බ ද යට ඉ��� සැප �� 
�ාය අ�ව �ස �� ෙස�ම ආ� ය� ෙම�� ෙප�වා 
ෙද�න �� ව�. ඒ වෙ� රෙ� ගැට � ව ලට ප්රාෙයා-
�ක �ස �� ෙස� මට හැ� ��මා ණ �� ��ත න ය� 
ස�ත �� ස� තම� රටට අව� ෙව�ෙ�. ළම �� 
ඉෙගන ග�නා අව �ථාෙ� �� ව රයා ළම යාෙ� 
��� �ය �� තැ� ෙප�වා �ය ���. 

�තාරා ෙ�නා�  

පව �න අ�ා පන ක්රමය 
ස�� �ණ ෙය� 
ෙවන� කර නවා

ආචා�ය ��� ජය�ත නව ර�න

ෙපා� අ�ා ප නය ��� ��ම සඳහා නාය ක �වය දරන � ලංකාෙ� ��ක ආය ත නය ව�ෙ� ජා�ක අ�ා පන ආය ත න ය�. ජනා � ප� 
ෙගාඨා භය රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� ෙසෟභා �ෙ� ��ම ප්ර� ප�� ප්රකා ශ නෙ� සඳ හ� ෙසෟභා � ම� ෙ�ශය ෙගාඩ නැ �ම සඳහා 

අව� ඵල �� �ර වැ �යා ��  � �ම අද �නෙ� අ�ා ප නය ස� ප්ර�ඛ වග �ම � �ෙ�. රෙ� ආ��ක ප්රග ම න යට අව� ඒ ඵල �� �ර වැ-
�යා ��මා ණය ��ෙ� වග �ම පැව� ඇ�ෙ� ජා�ක අ�ා පන ආය ත නය ෙවත�. රජෙ� නව අ�ා පන ප්ර� සං �ක රණ වැඩ � � ෙවළ සහ ඒ 
ෙව� ෙව� ජා�ක අ�ා පන ආය ත නෙ� කා�ය භා රය ස�බ �ධ ෙය�, ජා�ක අ�ා පන ආය ත නෙ� අ��ෂ ජන රා� ආචා�ය ��� ජය�ත 
නව ර�න මහතා සමඟ �න �ණ කළ සාක �ඡා ව� ෙ�.  

 පව �න අ�ා පන ක්රමය 
ය�පැන �ය එක�

රට� ��� ෙව�නට න� 
�ව සා ය ක�ව මන ස �� �� 
��ග ල ය� �� �ය ���

ද� ව�ට �ය ��ෙ� රෙ� 
ගැට � ව ලට �ස �� ෙයාජනා 
කර �නට හැ� අ�ා ප න ය� 
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2021 පෙබරවාරි 23 අඟහරුවාදා

ශ්රී ලංකා අම ර පුර මහා සංඝ සභා වට 
අයත් අම ර පුර අරි ය වංශ සද්ධමම යුක්තික 
මහා නිකායේ මහා මයහෝ පා ධ්ාය, 
පුත්්ත ලම හලා ව්ත යෙදි ශායේ සහ ෙකුණු 
අළු ත්කූරූ යකෝර ළයේ ප්ර්ධාන සංඝ නා
යක,මීගමු පළාත් සංඝ සභායේ සභා පති, 
(පළාත් නායක), රාගම, වලයපාළ ශ්රී විම
ල ර ත්නා රාම විද්යා නි වාස මහ පිරි යවන් 
මහ විහා රය, විහා රා ධි පති ශ්රී විද්යා නි වාස 
මහ පිරි යවන් නිරමා්තෘ හා වර්ත මාන 
කෘත්ා ධි කාරී, සද්ධරම කීරති ශ්රී ත්රිපි ටක 
වාගී ශව රා චාරය, ශාස්ත්ර විශා රෙ පණ්ඩි්ත, 
ශාස්ත්රා චාර්ය ධූර න්්ධර, පරම පූජ ණීය,  කළු ගල ශ්රී යසෝර ්තා භි ්ධාන 
නායක මහා නාහිමියයෝ (94) අපවත් වූහ.  ආදාහනය යහට (24) 
පස්තවරු 2.00ට වලයපාළ ගුණානන්ෙ ක්රීඩාංගණයේදී සිදු යකයර.

කළු ගල ශ්රී ප�ෝර තා භි ධාන 
නායක මාහිමිපයෝ
අෙ වත් පවති

කුමුදු හෙට්ටි ආ රච්චි

යහයරා යින් ජාවා රම කිරී යමන් උප යා ගත් රුපි යල යකෝටි 17ට 
ආසන්න මුෙල හා යදප ළ වල හිමි කා රි ත්වය දැරීම සම්බ න්්ධ
යයන් නීති ප ති ව රයා පවරා ඇති නඩු වට සමන්්ත කුමාර යහවත් 
යවයල සුදා ල්බන ජූනි මස17දා අධි ක ර ණ යට ඉදි රි පත් කරන යලස 
යකාළඹ මහා ධි ක රණ විනි සුරු ආදිත් පට ්බැ දියේ මහ්තා ්බන්්ධ
නා ගාර යකාම සා රි ස්තව ර යාට ඊයේ(22) නියයෝග කයේය.  

නීති ප ති ව රයා විසින් මුෙල විශු දධී ක ර ණය වැළැ ක්වීයම පන්ත 
යටයත් සමන්්ත කුමාර යහවත් යවයල සුදා, ඔහුයේ බිරිය ඇතුළු 
විත්ති ක රු වන් තියෙ න කුට එයර හිව යමම නඩුව පවරා ඇ්ත.  

යහයරා යින් ජාවා රම කිරීම හා ළඟ ්ත්බා ගැනීයම යචෝෙ නා
වන්ට වර ෙ කරු වූ සමන්්ත කුමාර යහවත් යවයල සුදා නමැ ත්්තාට 
යකාළඹ මහා ධි ක ර ණය විසින් යම වන විටත් මර ණීය ෙණ්ඩ නය 
නියම කර ඇ්ත.    

පෙන් විහේ හේ කර  
පාස්තකු ප්රහා ර යට ලක් වූ ජන ්තා වට සා්ධා ර ණ යක් ඉටු කරන ්බව 

පව ස මින් ්බලය ල්බා ගත් වත්මන් ආණ්ඩුව පාස්තකු ප්රහා රය පිළි ්බඳ 
සත් ය්තාර තුරු ජන ්තා ව යගන් වසන් කර මින් සිටින ්බව සමඟි ජන 
්බල යේ ගයේ පාරලි යමන්තු මන්්රී කාවින්ෙ ජය ව ර්ධන මහ්තා ප්රකාශ 
කයේය.   එම ප්රහා රය පිළි ්බඳ විම රශ නය කිරී මට පත් කළ යකාමි ෂන් 
සභා වාර්තාව පාරලි යම න්තු ව ටත්, කාදි නල හිමි පා ණ න්ටත් යම වන
තුරු ල්බා යනාදී යමන් ඒ ්බව පැහැ දිලි වන ්බවත් මන්්රී ව රයා සඳ හන් 
කයේය.  

‘පාස්තකු ප්රහා රයේ චූදි ්ත යන්ට ෙඩු වම යෙනවා කියලා ්බල යට ආවට 
දුන් ෙඬු ව මක් නැහැ, ඇම රි කායේ රජය විසින් යම ප්රහා ර යට සම්බන්්ධ 
කිහිප යෙයනක්ට නඩු පව රලා තියය නවා, අයේ රජය ගැන ලැජජා 
විය යුතුයි' යැයි ෙ ඔහු කීයේය.  

ඔහු යම අෙ හස්ත පළ කයේ යකාළඹ විපක්ෂ නායක කාරයා ලයේ දී 
ඊයේ (22) පැවැති මාධ් සාක ච්ා ව කට එක් යවමිනි.    

 මහින්්ද අලු තහගෙ ්දර  

යකාවිඩ් 19 වසං ග්ත 
්තත්ත්වය යේතු යවන් යලෝක 
ආරථි ක යට දැඩි ්බල පෑ මක් 
එලල වුවෙ පසු ගිය 2020 වසයර 
දී වියදශ යස්තවා නියු ක්ති ක
යන්යේ යරේෂණ රුපි යල යකෝටි 
127,800 (අයම රි කානු යඩාලර 
මිලි යන 7,104) ක් ෙක්වා ඉහළ 
යගාස්ත තිය්බන ්බව ශ්රී ලංකා මහ 
්බැංකුව යපන්වා යෙයි.  

පසු ගිය 2019 වසයර දී වියදශ 
ශ්රමි ක යන්යේ යරේෂණ අයම රි
කානු යඩාලර මිලි යන 6,717ක් 
්බවෙ ඒ අනුව 2020 වර්ධ නය 
සිය යට 5.8 ක් ්බවෙ ශ්රී ලංකා 
මහ ්බැංකුව නිකුත් කළ නව
්තම වාර්තා වක් මඟින් යපන්වා 
යෙයි.  

ඉති හා සයේ ඉහ ලම මාසික 
ලැබීම වාර්තා කර මින් 2020 
වසයර යෙසැ ම්බර මාසයේ 
වියද ශීය අංශය ශක්ති මත් කිරීම 

සඳහා වියෙස්ත යරේෂණ අඛ ණ්ඩව 
දායක වී තිය්බන අ්තර මූල්ය 
ගිණුයම, රාජ්ය සුරැ කු මපත් 
යවළ ඳ යපා යළහි සහ යකාළඹ 
යකාටස්ත යවළ ඳ යපා යළහි වියද
ශීය ආයයෝ ජන 2020 වසයර 
යෙසැ ම්බර මාසයේ දී සුළු ශුද්ධ 
යගවීම වාර්තා කර ඇ්ත.   

වියදශ යස්තවා නියු ක්ති ක
යන්යේ යරේෂණ 2020 වසයර 
යෙසැ ම්බර මාසයේ දී වාර්තා
ග්ත යලස ඉහළ යගාස්ත තිය්බන 
අ්තර 2020 වසයර යෙසැ ම්බර 
මාසයේ දී යරේෂණ යපර වසයර 
අනු රූප මාස යට සායේ ක්ෂව 
එක්සත් ජන පෙ යඩාලර මිලි
යන 813 ෙක්වා සිය යට 22.2 
කින් වර්ධ නය වී තියේ. පසු
ගිය 2019 වසයර යෙසැ ම්බර 
මාසයේ දී පම ණක් එක්සත් 
ජන පෙ යඩාලර මිලි යන 665ක් 
වියෙස්ත ග්ත ශ්රී ලාංකික ශ්රමි ක
යන් විසින් යමර ටට යරේෂ ණය 
කර තියේ.  

මහින්්ද අලු තහගෙ ්දර

ලංකායේ සීමා ස හි්ත එක්සත් ප්රවෘත්ති 
ප්ර සමා ගයම නිරමා්තෘ ඩී. ආර. වි ජය ව
ර්ධන ශ්රීම ්තා ණන්යේ 135 වැනි ජන්ම සංව
ත්ස රය අෙට (23) යයදී තියේ.  

සුදු අධි රා ජ්ය වා දී න්යගන් රයේ නිෙ හස 
ල්බා ගැ නී මට, ජාතික වාත්ස ල්යය සුරැ කී
මට යදශ මා මක යදශ යරේ මීන් ්තම යමයහය 
කාරය ක්ෂම යලස ඉටු ක රදදී සිංහල, යෙමළ 
සහ ඉංග්රීසි පුව ත්පත් අරඹා ඒ මඟින් ජාතික 
චින්්ත න යක් ඇති කර රටට නිෙ හස ල්බා
ගැ නීම සඳහා විවි්ධ ක්යෂේ්ර ඔස්තයස්ත මහඟු 
යමයහ යක් ඉටු කළ ඩී.ආර. විජ ය ව ර්ධ
න යන් පත්්තර මහ යග ෙර යලස 1926 දී 
යලක්හ වුස්ත ආය ්ත නය පිහි ටු ව මින් යමරට 
වාණිජ මහා පරි මාණ පුව ත්පත් කරමා
න්්ත යේත් පුව ත්පත් ්ායා රූප ශිලපී කරමා

න්්ත යේත් පම ණක් යනාව වාණිජ පුව ත්පත් 
කලා යේෙ නිරමා ්තෘ ව ර යා ණන් වන්නට 
සම ත්විය.  

යමරට වාණිජ පුව ත්පත් කරමා න්්තයේ 
නිය මුවා යලස අලුත් පුව ත්පත් ඇරැඹූ 
ඩී.ආර. විජ ය ව ර්ධ න යන් ස්තවකීය තීක්ෂණ 
ව්ාපා රික ඥාන යත්, සංවි ධි්ත පරි පා ල න
මය හැකි යා වත්, සමපත් කළ ම නා ක ර ණ
යත්, අදවි තීය කාරය ශූර ත්ව යත් ඒක රාශි 
කර යගන දින මිණ, සිළු මිණ, යඩ්ලි නිවුස්ත, 
තින ක රන් පුව ත්පත් පළ කර ශ්රී ලංකායේ 
සියලු ජන යකා ටස්ත ඇමැ තීයම අදවි තීය 
වරම ල්බා ගත්යත්ය. එම ඟින් යලෝ ෙස්ත 
පුවත් ය්බදා හදා දී දිළිඳු මාන සි ක ත්වයේ 
සිටි ජන ්තාව දැනු වත් සවි චා රක ජන ්තා වක් 
්බවට පත්කි රීයම යයෝ්ධ පිය ව රක් ඉදි රි යට 
්තැබීය.   

1886 යප්බ ර වාරි 23 වැනිදා උපන් යමතු

මායේ පියා ණන් වූයේ යදාන් පිලිේ විජ ය
ව ර්ධන මහ්තා ය. මව යහයලනා විජ ය ව
ර්ධන මහ ත්මි යයි. යමෝෙර ශාන්්ත ය්තෝමස්ත 
විද්යා ල යයන් මූලික අධ්ා ප නය ලැබූ එතුමා 
එංග ල න්්තයේ යක්ම්රිජ විශව වි ද්යා ල යයන් 
දවිතී යික අධ්ා ප නය ලැ්බ මවු රටට පැමි
ණියේ අධි නී ති ඥ ව ර යකු යලසිනි. ගැඹුරු 
සංස්තකෘ තික චින්්ත න යක් ෙ, විශෙ යදශ පා
ලන බුදධි යක් ෙ, සාහි මානි ජාතික චින්්ත
නක් ෙ ඇතිව යදශ යස්තවයේ යයදුණු ඩී.ආර. 
විජ ය ව ර්ධන ශ්රීම ්තා ණන් 1950 වසයර ජූනි 
මස 13 දා අභා ව ප්රාේ්ත විය.  

ශ්රී ලංකායේ අදවි තීය යලක්හ වුස්ත ආය
්ත නය ඩී.ආර. විජ ය ව ර්ධන සිරි ම තුන්යේ 
අධි ෂේ්ාන ශීලී ත්ව යේත්, ජාති මාම ක ත්ව
යේත් කලා රසි ක ත්ව යේත් ප්රති මූ රතිය 
යලස යප්රරෞඪ ලීලා යවන් අෙත් විරා ජ මාන 
වන්යන්ය.    

යලෝක ්බාල ෙක්ෂ ව්ාපා රයේ නිරමා්තෘ යේඩන් පවල සාමි
ව ර යායේ 164 වන ජන්ම දින සැම රුම නිමි ත්ය්තන් පැළ ලක්ෂ
යක් යරෝප ණය කිරීයම ජාතික ්බාල ෙක්ෂ ක්රියා න්වි ්තය ජනා ධි පති 
යගෝ්ා භය රාජ පක්ෂ මහ ්තායේ ප්ර්ධා න ත්ව යයන් යකාළඹ, යකාටුව 
ජනා ධි පති මන්දිර පරි ශ්ර යයන් ඊයේ (22) ආරමභ කළ අ්තර එහිදී 
ජනා ධි ප ති ව රයා විසින් පැළ යක් යරෝප ණය කරන අයුරු. ප්ර්ධාන 
්බාල ෙක්ෂ යකාම සා රිස්ත යමජර යජන රාල මිලින්ෙ පීරිස්ත, නියයෝජ්ය 
ප්ර්ධාන යකාම සා රිස්ත ජන ප්රිත් ප්රනාන්දු, ශ්රී ලකා ්බාල ෙක්ෂ සංග
මයේ සභා පති යමරිල ගුණ ති ලක, වි්ධා යක කමිටු සභා පති නීතිඥ 
කපිල කල්යාණ යපයරරා, සහය ප්ර්ධාන යකාම සා රිස්ත (මාධ් හා 
මහ ජන සම්බ න්්ධ්තා) ප්රභාත් කුල රත්න මහ ත්ව රු යම අවස්ත්ාවට 
සහභාගි වූහ.    

සුභා ෂිණී හේනා නා යක  
මහ ජන මුෙල අව භා වි්ත කර මින් සහ මැති ව රණ නීති උලලං ඝ

නය කර මින් පසු ගිය ජනා ධි ප ති ව ර ණයේ දී ්න්ෙය ප්රකාශ කිරීම 
සඳහා අව ්තැ න්වූ වන් ප්රවා හ නය කිරී මට ලංකා ගම නා ග මන 
මණ්ඩ ලයේ ්බස්ත ර් යයෙ වීම යන යචෝෙනා සම්බ න්්ධ යයන් රජයේ 
මුෙල අව භා වි්ත කළ ්බව කියන සිදධි යට අදා ළව රක්ෂති භාරයේ 
සිටි කරමාන්්ත හා වාණිජ අමා ත්ාං ශයේ හිටපු ගණ කා ධි කා රි ව
රයා වන අල ග ර ත්නම මයනෝ ර න්ජන් යන අයට එයර හිව පනවා 
ඇති නඩුව ල්බන ජුනි මස 02 වනදා කැඳ වන යලස යකාටුව 
මයේ ස්ත්රාත් ප්රියන්්ත ලිය නයේ මහ්තා ඊයේ (22) නියයෝග කයේය.

උතුරු පළාත විහේෂ රසුල දිලොර ගෙමහේ  
යෙමළ ජන ්තාව යවණු යවන් කට යුතු 

කරණ සිය ලුම යෙමළ යදශ පා ලන පක්ෂ 
එකතු යකාට යම මස 26 යවනිදා වවු නි
යා යේදී යෙමළ ජාතික සභා වක් පිහි ටු වන 
්බව ඊ.පී.ආර.එල.එෆ්.සංවි ්ධා නයේ නායක 
සුයරෂේ යරේම ච න්්රන් හිටපු පාරලි යමන්තු 
මන්්රී ව රයා 21 දා පැවැ සීය.  

ඔහු එයස්ත පැව සුයේ යම යෙමළ ජාතික 

සභාව පිහි ටු වීම සෙහා යාප න යේදී පැවති 
මූලික සාක ච්ා යවන් අන තු රු වය.  

යම සාක ච්ාව සඳහා යෙමළ යදශ පා
ලන පක්ෂ 10 ක නියයෝ ජි ්තයයෝ පැමිණ සිටි 
නමුත් ගයජ න්්ර කු මාර යපාන්න ම්බ ලමයේ 
නාය ක ත්ව යයන් යුත් යෙමළ ජාතික ජන්තා 
යපර මුයණ් (TNPF ) පක්ෂයේ නියයෝ ජි
්තයයෝ සහ භාගී වී යනාමැ්ත.  

යෙමළ ජන්්තා වයේ අයි ති වා සි කම සුර

ක්ෂි්ත කිරීම සෙහා යමම යෙමළ ජාතික 
සභාව ආග මික නාය ක යින් යෙමළ යදශ පා
ල න ඥ යින් හා විදව තු න්යගන් සම න්වි ්තව 
පිහි ටු වන ්බවත් 26 දා එම යෙමළ ජාතික 
සභාව වවු නි යා යේදී පිහි ටුවා ගැනී යමන් 
පසුව යෙමළ ජාතික සභායේ පලමු රැස්තවීම 
28 දා යාප න යේදී පැවැ ත්වී මට තීර ණය කළ 
්බවත් සුයරෂේ යරේම ච න්්රන් හිටපු මන්්රී ව
රයා පැවැ සීය.  

ඉති හා සයේ වී මිල දී ගැ නී මක් යවනු යවන් වැඩිම මුෙ ලක් විය ෙම 
කර ඇත්යත් යමම වසයර ්බවත් මීට යපර රජය වී මිලදී ගැනී
මට කරන ලෙ විය ෙම සමඟ සැස ඳී යමදී එය විශාල අග යක් ්බවත් 
යහය්තම පැව සු යේය.   ඒ අනුව 2016 වරෂය සඳහා මිලදී ගැනී
මට ආණ්ඩුව විසින් මිලි යන 6600ක්ෙ 2018 වසර සඳහා මිලි යන 
280ක්ෙ 2019 වරෂය සඳහා මිලි යන 2028ක්ෙ 2020 වරෂය සඳහා 
මිලි යන 1524ක්ෙ පම ණක් වැය කර තිබූ අ්තර, 2017 වරෂ යේදී වී 
මිලදී ගැනීම සඳහා කිසිදු මුෙ ලක් වැය කර යනාමැ්ත.   

ඒ අනුව පාස්තකු ඉරිදා ප්රහා රය පිළි ්බඳ ජනා ධි
පති පරී ක්ෂණ යකාමි ෂන් සභා වාර්තාව අධ්
ය නය පිණිස ජනා ධි පති යගෝ්ා භය රාජ පක්ෂ 
මහ්තා පත් කළ සය පුදගල කමි ටු වට පුළුල 
කාරය භා ර යක් පැවරී තිය්බන ්බව ජනා ධි පති 
මාධ් අංශය නිකුත් කළ නියේ ෙ නයේ සඳ හන් 
යේ.   

යමවන් මහා පරි මාණ ජාතික ව්ස න යක් 
නැව්ත ඇති වීම වළ ක්වා ගනු සඳහා ජනා ධි
පති පරී ක්ෂණ යකාමි ෂන් සභාව නිරයදශ කර 
ඇති පරිදි පාරලි යම න්තුව, අධි ක ර ණය, නීති පති 
යෙපා ර්ත යම න්තුව, ආර ක්ෂක හමුදා, රාජ්ය බුදධි 
අංශ ප්රමුඛ විවි්ධ ආය ්තන සහ ්බල ්ධා රීන් ග්ත යුතු 
පිය වර ඇතුළු සමස්ත්ත ක්රියා දා මය හඳුනා ගැනීම 
සහ නිරයදශ ක්රියා ත්මක කිරීම එහි ප්ර්ධාන 

ස්ත්ානය ගනී. යමකී නිරයදශ සාර් කව ක්රියා
ත්මක කිරී මට ්තනි ආය ්ත න ය කට යනාපි ළි වන.   

පාස්තකු ඉරිදා ප්රහා රය පිළි ්බඳ ජනා ධි පති පරී
ක්ෂණ යකාමි ෂන් සභා වාර්තායේ නිරයදශ 
අනුව චූදි ්ත ය නට නඩු පැව රීම සහ විභාග කිරීම 
සමම්ත යුක්තිය පසි ඳ ලීයම පරි පා ටිය ප්රකාර සිදු
වනු ඇති අ්තර ඊට මැදි හ ත්වී මක් පාරලි යමන්තු 
කමි ටු යවන් අයේක්ෂා යනායකයර.   

පරී ක්ෂණ යකාමි ෂන් සභා වාර්තා වට අලු තින් 
නිරයදශ එක් කිරීම ෙ කමි ටු වට අයත්ව නැති 
්බවත් සත්ය. එයස්ත වුවෙ පාරලි යමන්තු කමි ටුයේ 
කාරය භාරයය පිළි ්බඳ වැරදි ම්ත යක් සමා ජ ග්ත 
කිරී මට ඇ්තැම පිරිස්ත උත්සහ කර මින් සිටින 
්බවත් එම නියේ ෙ නයේ සඳ හන් යේ.   

සය පුදගල කමි ටුයේ සමා ජි ක යන් ය්තා්රා ගනු 

ලැබුයේ යදශ පා ලන පරි ණ ්ත භා වය, පළ පු රුදෙ, 
විවි්ධ ක්යෂේ්ර වල ඉහළ දැනුම වැනි සා්ධක සැල
කි ලලට ගනි මිනි.   

පාස්තකු ඉරිදා ප්රහා රය විම රශ නය කළ ජනා
ධි පති පරී ක්ෂණ යකාමි සම 2019දී පත් කරන 
ලදයද පසු ගිය රජය විසිනි.   

පාස්තකු ඉරිදා ප්රහා රය ජාතික ආර ක්ෂා වට හා 
ස්ත්ාව ර ත්ව යට, ආරථි ක යට, ආග මික සහ ජී ව
න යට හා සමාජ ජීවි ්ත යට අති ශය අන ර් කාරී 
්බල පෑ මක් කළ සිදු වී මක් ්බව වත්මන් රජය 
නිග ම නය කර තිය්බන අ්තර ඊට මුල වූ පසු
බිම රයේ ස්තවාධී න ත්ව යට හා ස්ත්ාව ර ත්ව යට 
හානි කර ්බාහිර මැදි හ ත්වී මව ලට ෙ ඉඩ ප්රස්ත්ාව 
විවෘ්ත කරයි.   ශ්රී ලංකා රාජ්ය ඇතු ළ්ත සාමය 
සහ ආර ක්ෂාව යමන්ම ආරථික සමෘ දධිය සහ

තික කිරී මට නම යමවැනි අන්්ත වාදී ප්රච ණ්ඩ
ත්ව යක් නැව්ත ඇති වී මට තිය්බන සියලු ඉඩ කඩ 
අවු රා ලිය යුතුය. ඒ සඳහා ආග මික අන්්ත වා ෙය 
සහ ඒ හා ්බැඳුණු ්රස්ත්ත වාදී ප්රච ණ්ඩ ත්වය, ජන 
යකාටස්ත අ්තර වවරය අවු ලු වන ප්රකාශ, යම්බඳු 
කණ්ඩා ය මව ලට වියදශ අර මු ෙල ලැබීම මුළු ම
නින්ම න්තර කිරීම අවශ්ය යේ.   

යමකී පළල පර මාර් සපුරා ගැනී මට ඒ ඒ 
රාජ්ය ආය ්තන සහ ්බල ්ධා රීන් කළ යුතු යද සහ 
එකි යනක කාරය යට දිය යුතු ප්රමු ඛ ත්වය ජනා
ධි පති පරී ක්ෂණ යකාමි සම හඳු නා යගන ඇ්ත. 
නිරයද ශි්ත ක්රියා මාරග ගැනී මට පව තින පරි පා
ලන ව්යුහය ප්රමා ණ වත් යනාවන්යන් නම පරි පා
ලන යන්්ර ණ යයහි අවශ්ය යවන ස්තකම කළ යුතුව 
තියේ.    

පාස්තකු යකාමි සයම අව සන් වාර්තායේ පිට ප ්තක් ්තමා යව්ත 
ල්බා යෙන ය්තක් උන්ව හන්යස්ත යදශ පා ල න ඥ යන් හමු යනා වන 
්බවට උන ව හන්යස්ත නිකුත් කළ නියේ ෙ නයේ දැක්යේ.  

ඒ යේතු යවන් මාරතු මස 02 දිනට යයදී තිබූ පාරලි යම න්තුයේ 
පක්ෂ විපක්ෂ කය්තෝ ලික මන්්රී ව රුන් හා අග ර ෙ ගුරු හිමි පා ණන් 
අ්තර හමු වෙ කලෙමා ඇති ්බව කාදි නල හිමි යන්යේ මාධ් ප්රකා ශ
ක ව රයා සඳ හන් කයේය.   

ශ්රී ලංකායේ මානව හිමි කම සම්බ න්්ධ යයන් 
ජගත් මානව හිමි කම පිළි ්බඳ මහ යකාම සා රිස්ත 
මියෂල ්බැචයල විසින් ඉදි රි පත් කිරී මට නිය මි්ත 
වාර්තාව සඳහා ෙ පිළි තුරු ල්බා යෙ මින් වියදශ 
කට යුතු ඇමැති දියන්ෂේ ගුණ ව ර්ධන මහ්තා 
ජිනීවා යේලා යවන් අෙ පස්තවරු 4.45 ට පමණ 
සමු ළුව ඇම තී මට නිය මි්ත ්බව වියදශ කට යුතු 
අමා ත්ාං ශය පව සයි.  

යමවර එක්සත් ජාතීන්යේ මානව හිමි කම 
සැසි වා රයේ දී මානව හිමි කම මහ යකාම සා රි
ස්තව රිය විසින් ශ්රී ලංකාව තුළ සංහි දි යාව, වග වීම 
සහ මානව හිමි කම ප්රව ර්ධ නය කිරීම පිළි ්බඳ 
වාර්තා වක් ඉදි රි පත් කිරී මට නිය මි ්තව තිය්බන 
අ්තර ඊට ප්රති චාර ෙක්ව මින්, ශ්රී ලංකායේ ස්ත්ාව

රය පිළි ්බ ඳව වියදශ කට යුතු ඇමැ ති ව රයා විසින් 
අන්්ත රජා ලය ඔස්තයස්ත මානව හිමි කම කවු න්සි
ලය අම ්ත මින් දැනු මදී මට නිය මි ්තයි.  

එක්සත් රාජ ්ධා නිය, කැන ඩාව, යමාන්ටි
නීේයරෝ, උතුරු මැසි යඩෝ නි යාව සහ මලාවි යන 
රට වල ඒකා ්බ ද්ධව ශ්රී ලංකා වට එයර හිව යයෝජ
නා වක් යගන ඒ මට සැල සුම කර ඇති අ්තර ශ්රී 
ලංකා වට එයර හිව එලල වන යචෝෙනා සඳහා 
සාර් කව මුහු ණ දී මට යම වන වි ටත් සැල සුම 
සකස්ත කර ඇති ්බවෙ වියදශ කට යුතු ඇමැති 
දියන්ෂේ ගුණ ව ර්ධන මහ්තා සඳ හන් කරයි.  

යමවර එක්සත් ජාතීන්යේ මානව හිමි කම 
කවු න්සි ලයේ 46 වැනි සැසි වා රය අන්්ත රජා
ලය ඔස්තයස්ත පැවැ ත්වු වෙ ශ්රී ලංකාව නියයෝ ජ නය 

කර මින් ජිනීවා හි ශ්රී ලංකා නිත් නියයෝ ජි ්ත ව
රයා සැසි වා ර යට යයාමු කිරී මට ආණ්ඩුව තීර
ණය කර තිය්බන ්බව සඳ හන් කළ ඇමැ ති ව රයා 
ශ්රී ලංකාව නියයෝ ජ නය කරන ප්ර්ධාන කණ්ඩා
යම යකාළඹ සිට සැසි වා රය අම ්තන ්බවෙ 
කියා සිටී.   එක්සත් ජාතීන්යේ මානව හිමි කම 
කවු න්සි ලයේ 46 වැනි සැසි වා රය ස්තවිේස රල
න්්තයේ ජීනීවා නුවර දී ඊයේ (22) ආරමභ වූ 
අ්තර ඒ අනුව ශ්රී ලංකාව නියයෝ ජ නය කර මින් 
වියදශ ඇමැති දියන්ෂේ ගුණ ව ර්ධන මහ්තා අෙ 
(23) අන්්ත රජා ලය ඔස්තයස්ත ජිනීවා මානව හිමි
කම සමු ළුව ඇම තී මට නිය මි ්තයි.

 ඇමැති දියන්ෂේ ගුණ ව ර්ධන මහ ්තායේ 
ප්ර්ධා න ත්ව යයන් ඇමැ ති ව රුන් වන මහා

චාරය ජී.එල. පීරිස්ත, නිමල සිරි පාල ෙ සිලවා, 
උෙය ගමම න්පිල, සරත් වීර යස්ත කර සහ රාජ්ය 
ඇමැති ්තාරක ්බාල සූ රිය මහ ත්ව රු න්යගන් යුත් 
ශ්රී ලංකාව නියයෝ ජ නය කරන කමි ටුව අන්්ත
රජා ලය ඔස්තයස්ත යමවර සමු ළු වට සහ භා ගි වී මට 
නිය මි ්තයි.   

ශ්රී ලංකා වට එයර හිව එක්සත් ජාතීන්යේ 
මානව හිමකම පිළි ්බෙ මහ යකා ම සා රිස්ත මියචල 
්බැච යලේ සකස්ත කළ වියශෂ වාර්තාව එක්සත් 
ජාතීන්යේ මානව හිමි කම පිළි ්බ ෙව 46 වැනි 
සැසි වා ර යට ඉදි රි පත් කිරී මට නිය මි ්තව ඇත්යත් 
යහට (24) දිනයේ වන අ්තර යම සැසි වා රය 
එළ යඹන මාරතු මස 23 දා ෙක්වා පැවැ ත්යවනු 
ඇ්ත.   

එම ඇත් පැට වාට කෲර යලස ව්ධ හිංසා පැමි
ණ වීම වැළැ ක්වී මට වහාම පිය වර ගන්නා යලස 
යමම යපත්ස යමන් ඉලලා ඇ්ත.  

අභි යා ච නා ධි ක රණ සභා පති විනි සුරු අරජුන 
ඔයේ යස්ත කර සහ විනි සුරු මායා දුන්යන් යකාරයා 
යන මහ ත්ව රුන් හමුයේ යමම යපත්සම කැඳ වනු 
ලැබිණි. එහිදී වග උ ත්්තර කාර පාරශව යට නැව්ත 
යනාතීසි ෙන්වා යවන යලස යපත්ස මකරු ට 
අධි ක ර ණය නියම කයේය.  විනි විෙ යපර මුයණ් 
මහ යලකම නාගා නන්ෙ යකාඩි තු වක්කු මහ්තා 
විසින් යමම යපත්සම යගානු කර තියේ.  

වන ජීවී සංර ක්ෂණ යෙපා ර්ත යම න්තුයේ 
අධ්ක්ෂ යජන රාල චන්ෙන සූරිය ්බණ්ඩාර, 
යපාලි ස්තපති චන්ෙන වික්ර ම රත්න, ය්බලල න්විල 
රජ මහ විහා රා ධි පති ය්බලල න්විල ්ධමම ර ්තන 
හිමි යමහි වග උ ත්්ත ර ක රුයවෝ යවති.  

මිය න්මාර රජය විසින් 2013 වසයර දී මියන් 
කුමාර නම ඇත් පැටවා ය්බලල න්විල රජ මහ 
විහා ර යට පරි ත්ාග කළ ්බව යපත්ස මක රුයවෝ 
කියති.  

කුඩා අව ධියේ පටන් කෲර ව්ධ හිංසා ව ලට 

ලක් වූ එම ඇත් පැටවා 2018 වසයර දී එව කට 
සිටි විහා රා ධි පති හිමි යන්ට පහර දුන් ්බව මාධ් 
මගින් වාර්තා වූ ්බව යපත්ස යමහි සඳ හන් යේ.  

යමම ඇත් පැට වාට හින්සා කරන අයුරු 
දැක්යවන වීඩියයෝ පට යලාව පුරා ඇති අ්තර එය 
යමරට කීරති නාම යට ෙ හානි යක් ්බව යපත්සම 
කරු කියයි.  යම පිළි ්බඳ වියරෝ ්ධය එලල කිරී
යමන් පසුව රඳවා සිටි ස්ත්ාන යයන් එම ඇත් 
පැටවා ඉවත් කර යවනත් ඇත් පැට වකු එහි 
රඳවා ජන ්තාව රැව ටී මට උත්සාහ කරන ්බව ෙ 
යපත්ස යමහි සඳ හන් යේ.  

යමම ඇත් පැට වාට කෲර යලස ව්ධ හිංසා 
පැමි ණ වීම වැළැ ක්වී මට සියලු යෙනා පිය වර ග්ත 
යුතු ්බව සඳ හන් කරන යපත්සම කරු ඒ යවනු
යවන් යමම යපත්සම ඉදි රි පත් කළ ්බව පව සයි.  

එ්බැ වින් ඉතිරි ජීවි්ත කාලය නිෙ හයස්ත ග්ත 
කිරී මට සුදුසු අව ස්ත්ා යේදී කැල යට මුදා හැ රී මට 
යටත් ව උඩ ව ලව අලි අනා ් ා ගා ර යට යමම ඇත් 
පැටවා ්බාර දීමට අවශ්ය පිය වර ගන්නා යලස 
්බල යකයරන රිේ ආඥා වක් නිකුත් කරන යලස 
යපත්සම මගින් ඉලලා ඇ්ත.   

ඒ අනුව ජූලි මාසය වන විට උසස්ත යපළ සිසුන්යේ අධ්ා පන 
කට යුතු ආරමභ කිරී මට ෙ අයේක්ෂා කරන ්බව ෙ අධ්ා පන ඇමැ
ති ව රයා සඳ හන් කයේය.   

රයේ දූ ෙරු වන්යේ කාලය අපයත් යනායවා අධ්ා පන කට යුතු 
අඛ ණ්ඩව පවත්වා යගන යාම රජයේ ප්ර්ධාන අර මුණ ්බවත් ඔහු 
කියා සිටි යේය.  

යහය්තම යම අෙ හස්ත පළ කයේ ශ්රී ලංකා යපාදු ජන යපර මුණු 
පක්ෂ කාරයා ලයේ දී ඊයේ (22) පැවති මාධ් හමු වට සහ භාගී 
යවමිනි.   

අග මැති මහින්ෙ රාජ පක්ෂ මහ ්තායේ ආරා ්ධ
න ය කට අනුව යමර ටට පැමි යණන පාකි ස්ත්තාන 
අග මැ ති ව රයා සිය සංචා රයේ දී ජනා ධි පති 
යගෝ්ා භය රාජ පක්ෂ සහ අග මැති මහින්ෙ රාජ
පක්ෂ මහ ත්වරු සමඟ දවිපා රශවික සාකච්ා 
පැවැ ත්වී මට ෙ නිය මි්ත ්බව වියදශ කට යුතු අමා
ත්ාං ශය පව සයි.   

යම අ්තර ව්ාපාර හා ආයයෝ ජන සංස ඳ යක් 
යමන්ම ක්රීඩා රාජ්ය ්තා න්ත්රික කට යු ත්්තක් ඇතුළු 
්තවත් ඉහළ මේටයම කට යුතු ෙ සැල සුම යකාට 
තිය්බන අ්තර අර ලි ය ගහ මන්දි රයේ දී පැවැ
ත්යවන නිල සාක ච්ා ව ලින් අන තු රුව අෙ (23) 
දින ශ්රී ලංකා සහ පාකි ස්ත්තාන අග මැ ති වරු එක්ව 
අය්ෝ් වශ යයන් ප්රති ලාභ යගන එන දවිපා
රශවික අව ය්බෝ ්ධ්තා ගිවි සු මව ලට අත්සන් ්තැබී මට 
ෙ නිය මි ්තව තියේ.   

පාකි ස්ත්තාන අග මැති ඉමරාන් ඛාන් මහ්තා යම 
වසයර සිය රයටන් ්බැහැර නිර්ත වන මංගල නිල 
සංචා රයේ දී පාකි ස්ත්තා නයේ ප්ර්ධාන වශ යයන් 
යරදි පිළි හා ඇඟ ලුම, ඖෂ්ධ, කෘෂි ආහාර යවළඳ 
භාණ්ඩ, ක්රීඩා භාණ්ඩ, මැණික් හා ස්තවරණා භ රණ, 

වාහන අම ්තර යකාටස්ත, ය්තාර තුරු හා සන්නි
යේ ෙන ්තාක්ෂ ණය, ඉදි කි රීම ්රව් හා ශල්ය උප
ක රණ යන අංශ වල ව්ාපා රික නාය ක යි න්යගන් 
සම න්වි්ත ඉහළ යපයේ ව්ාපා රික හා ආයයෝ ජන 
නියයෝ ජි්ත කණ්ඩා ය මක් ෙ ඒ සමඟ එක්යවයි.   

අග මැති ඉමරාන් ඛාන් මහ්තා සමඟ වියදශ 
කට යුතු ඇමැති මක්දූම ෂා යමහ මූඩ් කුයරෂි, 
වාණිජ කට යුතු පිළි ්බඳ අග මැති උප යද ශක අේදුල 
රසාක් ඩාවූඩ්, වියදශ කට යුතු යලකම යසායහ
යිල යමහ මූඩ් මහ ත්වරු සහ පාකි ස්ත්තාන රජයේ 
යජ්යෂේ් නිල ්ධා රීන් ෙ සහ භාගී වන ්බව වියදශ 
කට යුතු අමා ත්ාං ශය කියයි.   

යමම වසයර දී යමර ටට පැමි යණන පළමු රාජ්ය 
නාය කයා වන්යන් ෙ පාකි ස්ත්තාන අග මැති ඉමරාන් 
ඛාන් මහ්තා වන අ්තර මාරතු මාසයේ දී පැවැ ත්වී
මට නිය මින ජිනීවා මානව හිමි ක ම  ස මු ළුයේ දී ශ්රී 
ලංකා වට සහාය දැක්වී මට පාකි ස්ත්තා නය දැන ට
ම න්  එ ක ඟ ්තා ව කට පැමි ණීම යේතු යවන් පාකි
ස්ත්තාන අග මැ ති ව ර යායේ ශ්රී ලංකා සංචා රය අංශ 
කිහි ප ය කින්ම යෙර ටට වැෙ ගත් වනු ඇ්තැයි යදශ
පා ලන විචා ර කයයෝ යපන්වා යෙති.    

යෙමළ ජන ්තා වට නිසි යගරෞර ව යක් ඇතිව ජීවත් වීම ටත් සාමා
නා ත්ම ්තා ව යයන් හා නීතියේ ආර ක්ෂාව සහි ්තව ජීව ත්වී ම ටත් 
අවශ්ය ්බැවින් ඒ සඳහා ඔවුන් අයත් යදශ පා ලන ්බලය තිබිය 
යුතු ්බව ඔහු යපන්වා යෙයි.  යම රයේ යෙමළ ජන ්තා වයේ ස්තවයං 
තීරණ අයි ති යට ගරු කළ යුතු ්බව යපන්වා යෙන ඒ මහ්තා යම 
රයේ යෙමළ ජන ්තාව යගරෞව ර යයන් සමා නා ත්ම ්තා ව යයන් නීතියේ 
සුර ක්ෂි ්ත භා වය සහි ්තව ජීව ත්වී මට නම  යදශ පා ල න මය අයි ති යක් 
ඔවුන්ට තිබිය යුතු ්බවත් යමය නව ආණ්ඩු ක්රම ව්ව ස්ත්ා වට ඇතු
ළත් විය යුතු ්බවත් ඔහු අව ්ධා ර ණය කර සිටියි  ඒ මහ්තා යම ්බව 
කියා සිටියේ නව ආණ්ඩු ක්රම ව්ව ස්ත්ාව සකස්ත කිරීම යවනු යවන් 
වු වියශ ෂඥ කමි ටුව යව්ත සිය පක්ෂයේ යයෝජනා ල්බා දී යමන් 
පසුව මාධ් යව්ත අෙ හස්ත ෙක්ව මිනිි.   

රාජ්ය ඖෂ්ධ නීති ග්ත සංස්ත්ාව විසින් එම ඇන මුව සිදු කළ ්බව 
කියා සිටි ඒ මහ්තා ඒ සෙහා සියලු යගවීම යමව න විට සිදු කර අව
සන් ්බව ෙ කීයේය.  

එන්නත් ලක්ෂ පහ යමර ටට ලැබී යමන් අන තු රුව එන්න ත්ක ර
ණය කළ යුතු කණ්ඩා යම සම්බ න්්ධ යයන් යලඛන සකස්ත කර ඇති 
්බව කියා සිටි වැඩ ්බ ලන යසරෞඛය ඇමැ ති ව රයා කඩි න මින් එන්න
ත්ක ර ණය සිදු කරන ්බවෙ කීයේය.   

1 පිටුහෙන් ... 1 පිටුහෙන් ...

 ශ්රී ලංකාෙ  ... 

පාේකු දින ප්ාොරහේ ... 

පාේකු ොර්ාෙ ... 

හකාවිඩ් එන්නත   ... 

 සා/හපළ ප්ති ඵල   ... 

රජය වී  ... 

හ්දමළ ජන ් ාෙ ...    පාකි ේ්ාන අගෙ මැති ...  ‘මියන් කුමාර‘... 

ෙත්තර මහ පග දර නිරමාතෘ 
ඩී. ආර. වි ජය ව රධන

135 වන ජනම �මරුව අදයි

පවපේ සුදා ජූනි 17 දා 
අධි ක ර ණ යට

පේඩන ෙවේ �ාමි 
�මරා ෙැළ ලක්ෂ යක 

පරෝෙ ණය කරයි

පදමළ ජාතික �භා වක පේ 26 දා 
වවු නි යා පේදී පිහි ටු ව නවා

ඊ.පී.ආර.එේ.එෆ්. නායක සුපරෂ් පරේම ච න්රන 

බුද්ධිකා ඉඹු ලාන

 ජිනීවා මානව හිමි ක මක වු න්ස ලය 
ශ්රී ලංකාව මානව හිමි කම උලලං ඝ නය 
කයේ යැයි අභූ්ත යචෝෙ නා න ග මින් රටට 
විරු ද්ධව කරන කුම න්්ර ණ ය ජය ගැනී
මට පක්ෂ යේෙ ය කින් ය්තාරව විප ක්ෂය 
එක්විය යුතු යැයි ධීවර රාජ්ය ඇමැති 
කංචන වියජ යස්ත කර මහ්තා කියයි.  

ආණ්ඩුව වියේ ච නය කර මින් යනාසිට 
ඔවුන් කළ යුත්යත් ඔවුන් සතු යැයි කියන 
ජාත් න්්තර ස්බ ඳ්තා යප්රයා්ජ න යට ගනි
මින් යම අසත් යචෝෙ නා ව ලින් ශ්රී ලංකාව 
මුදා ගැනී මට එක්වීම ්බවෙ රාජය ඇමැ
ති ව රයා පව සයි.  ජිනීවා මානව හිමි කම 

කවු න්ස ල යේදී අප රට යවනු යවන් මැදි
හත් වීයම පූරණ වග කීම පවරා ඇත්යත් 
වියදශ කට යුතු ඇමැති දියන්ෂේ ගුණ ව
ර්ධන මහ ්තා ටයි.පසු ගිය වසර කීප යම 
ඔවුන් විවි්ධ වාර්තා සැක සුවා යම පිළි ්බ
ඳව .විස්ත්තර යසායා ්බැලුවා. එයස්ත කරලා 
නැව ්තත් යචෝෙනා එලල කිරීම වැර දියි.  

විප ක්ෂය එදා ආණ්ඩු ්බලයේ සිටින විට 
යම වයේ යෙයක් යම රයේ වුණා කියලා 
්රි්තා ්ය සහ ඇම රි කාව සමග එක තුවී 
සම යයෝජ නා වක් යගනා කරුන ්තමයි අෙ 
විශාල අභි යයෝ ග යක් වී තිය්බන්යන්.  

යම නිසා අපි ඉලලී මක් කර නවා,යවනත් 
යදව ලව ලදි ආණ්ඩුව වියේ ච නය කර නවා 

වයේම ඔවුන් එදා කළ වැරැදෙ නිසා යළි
ත්ය්බාරු යචෝෙ නා ව ලට ලක්වී තිය්බන 
අයේ රට නියදාස්ත කරන්න්ට එක්වීම සිදු 
කරන්න කියා.අයේ ආන්ඩුව සූදා නම 
නැහැ යම යචෝෙනා පිළි ගන්න.මානව 
හිමි කම කවු න්ස ල යට අයේ පූරණ වියරෝ
්ධය හිමි ව නවා.මානව හිමි කම උලලං
ග නය යවලා කියලා එදා රටට විරු ද්ධව 
යහා යරන් ලියුම ලියපු අය නිසා ්තමයි 
අෙ යම යදවල යවලා තියයන්යන් ‘යැයිෙ 
රාජය ඇමැ ති ව රයා කියයි.  

ඊයේ(22) ධීවර අමා ්තයං‘හයේදී පැවැති 
මාධ් හමු ව කදී ඒ මහ්තා යම අෙ හස්ත පළ 
කයේය.    

ගිය ව�පරදී විපේශ පේවා 
නියු කති ක යනපගේ පරේ්ෂණ 

පකෝටි 127,800ක දකවා ඉහ ළට
 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

රජපේ මුදේ අව භා විත කළැයි 
කරමානත හා වාණිජ අමා ත්ාාං ශපේ

හිටපු ගණ කා ධි කා රීට 
එපරහි නඩුව ජුනි 2 දා

ජිනීවා කුම න්ර ණ පයන පේපරනන
ෙක්ෂ පේද ය කින පතාරව 
විෙ ක්ෂය එකවිය යුතුයි

ධීවර රාජ්ය ඇමැති කාංචන විපේ පේ කර

ොේකු චූදි ත යනට 
දඬු වේ පදනවා කියා

බල යට ආවට 
දුන දඬු ව මක නැහැ

ොරලි පේනතු මන්රී කාවිනද ජය ව රධන

සංයුක්්ත ගණි ්ත යට පෙ නම කෘතිය එළි දැ ක්වීම අෙ (23) ජාතික 
පුස්ත්ත කාල හා ප්රයල ඛන යස්තවා මණ්ඩ ල යීය ශ්රව ණා ගා රයේ 
පැවැත්යේ.  ප්රවීණ ගණි්ත ආචාරය රවින්්ර වි්තා නයේ මහ්තා 
විසින් රචි්ත යම කෘතිය උසස්ත යපළ ගණි්ත අංශ යයන් හැදෑ රී මට 
්බලා යපා යරාත්තු වන ෙරු වන්ට වැෙ ගත් යේ.  

පස්තවරු 3.30ට ආරමභ වන උත්ස වයේ ප්ර්ධාන යෙසුම ආචාරය 
ඩේලිේ.ඒ අයේ සිංහ මහ්තා විසින් සිදු ක රයි.    

�ාංයුකත ගණි ත යට ෙද නම
අද එළි දකී
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2021 පෙබරවාරි 23 අඟහරුවාදා

රජෙ“ ’”•ම
ජනෙ”ඛන හා සං“ාෙ”ඛන ෙදපා•තෙ’ව ” ගණනය 

කරන ලද ජා“ක පා’ෙභ–“ක “ල ද•ශකය
(පදනම : 2013 = 100)

ජනෙ”ඛන හා සං“ාෙ”ඛන ෙදපා•තෙ’ව ම“ 2021 
ජනවා මාසය සඳහා ගණනය කරන ලද ජා“ක පාෙභ–“ක “ල 
ද•ශකය 142.1 (එක’ය හත— ෙදක” දශම එක”) වන බව 
’ය ෙදනාෙ”ම ’නගැ”ම සඳහා ෙම” “ෙ“දනය කර“.

.එ’.. අ•ර —මාර
ජනෙ”ඛන හා සං“ාෙ”ඛන අ”ෂ ජනරා” (වැ.බ.)

ජනෙ”ඛන හා සං“ාෙ”ඛන ෙදපා•තෙ’ව,
තැ.ෙප. 121, බ’තර“”ල, 
2021 ෙපබරවා’ 22 වැ“ ”න

චන්දිමා කරු ණා රත්න  
මේ වන විට අත ර මඟ නවතා දමා තිමෙන 

කර දි යාන ඝන අප ද්රව්ය විදුලි ෙලා ගා රමේ 
ඉදි කි රීේ පිළි ෙඳ කරුණු ම�ායා ෙලා ඉදි කි රීේ 
වැඩ යළි ඇරැ ඹී මට අවශ්ය පිය වර ගත යුතු ෙව 
විදු ලි ෙල ඇමැති ඩලස් අල හ පමප රුම මහතා 
අව ධා ර ණය කරයි.  

විශාල අර්බු ද යකව පව තින ක�ළ ගැට
ලුව වි� ඳී මට ගත හැකි පිය වර �හ එම පිය වර 
අත රින් සුවි මේෂී වි� ඳු මක වන ක�ළ මයාදා
ග නි මින් විදු ලිය නිප ද වීම �ේෙ න්ධව විදු ලි ෙල 
ඇමැ ති ව ර යාමේ ප්රධා න තව මයන් සූර්ය ෙල, සුළං 
�හ ජල වි දුලි ජනන ව්යයෘපයෘති �ංව ර්ධන රාජ්ය 
ඇමැති දුමින්ද දි�ා නා යක, නාග රික �ංව ර්ධන, 
මවරළ �ංර ක්ෂණ, අප ද්රව්ය ෙැහැ ර ලීම හා ප්රජා 

පවි ත්රතා කට යුතු රාජ්ය ඇමැති නාලක මගාඩ
මේවා, ෙස්නා හිර පළාත ආණ්ඩු කාර මරා්ෂාන් 
ගුණ ති ලක  මහ තව රුන් ප්රමුඛ පළාත �භා �හ 
පළාත පාලන අමා ත්ාං ශය,පාරි � රික අමා
ත්ාං ශය �හ විදු ලි ෙල අමා ත්ාං ශය ආය තන 
එකව විදු ලි ෙල අමා ත්ාංශ ශ්රව ණා ගා රමේ 
පසු ගි යදා පැවති �ාක ච්ා ව කට �හ භාගි මවමින් 
ඇමැ ති ව රයා මේ අද හස් පළ කමේය.  

මේ වන විට මකර ව ල පි ටිය ප්රමේ ශමේ ඉදිවූ 
ක�ළ මයාදා ග නි මින් විදු ලිය නිප ද වීමේ පළමු 
ෙලා ගා රමේ විදුලි උතපා දන කට යුතු පසු ගි යදා 
ආරේභ වූ අතර එම ගින් දදනි කව ක�ළ මටාන් 
700 ක මයාදා ගනි මින් මමගා මවාට් 10ක ජාතික 
විදු ලි ෙල පේධ ති යට එක මකමර්. මමම ගින් ක�ළ 
නි�ා ඇති වන පාරි � රික ගැට ලුව වි� මඳන 

අත රම එම ගින් ජාතික විදු ලි ෙල පේධ ති ය ටද 
ලැමෙ නුමේ ඉම හත දාය ක තව යකි.  

එෙැ වින් දිව යිමන් තවත මමවැනි ෙලා ගාර 
ස්්ාපිත කිරීම මයෝග්ය ෙව පැවසූ විදු ලි ෙල 
ඇමැති ඩලස් අල හ පමප රුම මහතා තවත 
අප ද්රව්ය මයාදා ග නි මින් විදු ලිය නිප ද විය හැකි 
ෙලා ගාර 02ක ස්්ාපිත කිරී මට පිය වර ගත යුතු 
ෙව පැව සීය. ඒ අනුව පසු ගිය වක වා නු මේදී 
මයෝජනා ඉදි රි පත වී මේ වන විට අත හැර දමා 
ඇති කර දි යාන ප්රමේ ශමේ ස්්ාපිත කිරී මට 
මයෝජිත අප ද්රව්ය මයාදා ග නි මින් විදු ලිය නිප ද විය 
හැකි විදුලි ෙලා ගා රමේ වැඩ ක ට යුතු පළ මුව 
ආරේභ කිරීම වඩාත මයෝග්ය ෙව ඇමැ ති ව රයා 
වැඩි දු ර ටත පැව සීය.  

ඒ අනුව ආමයෝ ජ ක යන් දිරි මත කර අදාළ 

ෙලා ගා රමේ ඉදි කි රීේ කට යුතු කඩි න මින් ඇරැ
ඹී මට කට යුතු කරන මල� ඩලස් අල හ පමප රුම 
ඇමැ ති ව රයා  උප මදස් දුන්මන්ය. තවද  ජනා
ධි පති �මඟ අදාළ පාර්ේව යන් සියලල එකරැස් 
වී ක�ළ ගැට ලුව �හ ඒ �ඳහා ගත හැකි පිය වර 
�ේෙ න්ධ වත, ක�ළ මගින් විදු ලිය නිප දීමේ 
කාර්ය �ේෙ න්ධ වත අව �න් නිග ම න ය කට එළ
ඹිය යුතු ෙවද ඇමැ ති ව රයා  පැව සීය.  

ජාතික මට්ටමේ ගැට ලු වක වන ක�ළ 
ගැට ලුව �ේෙ න්ධ මයන් එක එක පාර්ේව යන් 
විසින් තනි තනිව වි� ඳුේ ම�වී මට යාමමන් මේ 
තතතවය තව තවත උග්රවී ඇති ෙවත ඒ අනුව 
මමයට අදාළ ආය තන සියලල එකවී �ාකච්ා 
කර මේ �ඳහා තිර �ාර වි� ඳු මක ලො ගත යුතු 
ෙවත මමහිදී අද හස් පළ මක රිණි.    

අතරමඟනවතාඇතිකරදියාන
ඝනඅපද්රව්යවිදුලිබලාගාරයේ

ඉදිකිරීම්යළිඇරැඹීමටපියවරගතයුතුයි
 විදු ලි බල ඇමැති ඩලස් අල හ ප්පෙ රුම

මහින්්ද අලු ත්ගෙ ්දර  
මෙෞේධ දර්ශ නය �හ තරුණ ප්රජාව 

අතර වටි නා කේ මගාඩ නැ ගී මම හිලා එහි 
කාර්ය භා රය’ පිළි ෙඳ මතදින �මු ළු වක 
පැවැ තවී මට ශ්රී ලංකාව �හ ඉන්දි යාව 
පිය වර මගන තිමේ.  

ඒ අනුව මේ �ේෙ න්ධ මයන් වූ මතදින 
�මු ළු වක �ංස්කයෘ තික �ෙ ඳතා �ඳහා 
ඉන්දි යානු කවු න්සි ලය (ICCR) �හ 
තරුණ �ංව ර්ධ නය පිළි ෙඳ රජීේ ගාන්ධි 
ජාතික ආය ත නය විසින් අන්ත ර්ජා
ලය ඔස්මස් �ංවි ධාන කර තිබුණු අතර 
මේ ම� 17 වැනි දින තරුණ කට යුතු 
�හ ක්රීඩා, සුළු කට යුතු �හ ආයු ර්මේද, 
මයෝගා �හ ස්වභා වික මවද කම, යුනානි, 
සිේධ �හ මහෝමි මයෝ පති පිළි ෙඳ රාජ්ය 
ඇමැති කිරන් රිජිජු මහතා විසින් �මු ළුව 
ආරේභ කළ ෙව ශ්රී ලංකාමේ ඉන්දීය මහ 
මකාම �ා රිස් කාර්යා ලය පව �යි.  

මෙෞේධ දර්ශ නමේ මූලික හර යන් �හ 
එම �ංස්කයෘ තිය පිළි ෙඳ දැනුම මෙදා දීම 
�හ �දා චා රා තමක වටි නා කේ විචි ත්ර වත 
ඉන්දීය �ංස්කයෘ තිමේ �හ මලාව අන් 
රට වල තාරු ණ්යමේ මූලි කාං ග යක මල� 
ස්්ාපිත කිරී මම හිලා මොදු �ංස්කයෘ තිමේ 
දාය ක තවය �ාකච්ා කිරීම මේ �මු ළුමේ 
අර මුණ විය. �ේපත දාය ක යන් �හ ශ්රී 
ලංකාව ඇතුළු රට වල 29ක තරුණ තරු
ණි යන් රැ�ක මේ �ඳහා �හ භාගි වූ අතර 
සිය �මා ර ේභක මේශ නමේ දී ඇමැ ති ව
රයා 2030 ව�ර වන විට ඉන්දි යාව මලාව 
තරු ණම ජාතීන් අත රට එකවනු ඇති ෙව 
�ඳ හන් කර තිමේ.  

ජාතික �හ �ර්ව කාලීන වටි නා කේ 
තාරු ණ්යය තුළ ස්්ාපිත කිරීම තරුණ 

�ංව ර්ධ න මය හිලා ඉන්දි යාමේ ප්රමු ඛ තා
වක ෙවත මහමතම ප්රකාශ කර තිමෙන 
අතර බුදු දහමේ ඉගැ න්මවන ත්රිල ක්ෂ
ණය, චතු රාර්ය �ත්, පංච ශීලය �හ 
ආර්ය අෂටාං ගික මාර්ගය යන කරුණු 
පිළි ෙඳ �ඳ හන් කර තිමෙන ඒ මහතා එය 
මලෝක �ාමය, ස්වභා වික �ේපත �ාධා
රණ මල� පරි හ ර ණය කිරීම �හ පරි � රය 
මනා මල� සුරැ කීම �ඳහා මහාඳම 
මාර්ගය වන ෙව අව ධා ර ණය කර ඇත.   

ICCR හි අධ්යක්ෂ මජන රා ලව රයා 
�හ තරුණ කට යුතු �හ ක්රීඩා අමා ත්ාං
ශමේ මජ්යෂ්ඨ නිල ධා රීන් ද �මා ර ේභක 
�ැසිය අමතා තිමෙන අතර �මා ර ේභක 
�ැසි මයන් අන තු රුව අමන කුත �ේභා ව
නීය ආරා ධි ත යන් විසින් මේශන පවතවා 
තිමේ. මමහිදී ශ්රී ජය ව ර්ධ න පුර විේව 
විද්යා ලමේ පාලි �හ මෙෞේධ අධ්ය
යන මදපා ර්ත මේ න්තුමේ පූජ්ය ගතාමර් 
චන්දා නන්ද හිමි 'ධනා තමක මාන සික 
ම�ෞඛ්ය මය හිලා මෙෞේධ දර්ශ නමේ 

භූමි කාව' යන මැමයන් මේශ න යක 
පැවැ තවීය. එම හිමි යන් විශිෂට අධ්යා ප
න ඥ යකු වන අතර එම වි්ෂය �ේෙ න්ධ
මයන් ප්රාමා ණික විේව තකු මේ. කාලීන 
මාතයෘ කා වක �ේෙ න්ධ මයන් උන්ව
හන්මස් පැවැතවූ එම මේශ නය �හ භා ගීවූ 
�ැමමේ ප්රශං �ා වට ලකවිය.  

�මු ළුමේ මදවන �හ මතවන දින යන්හි 
දි ප්රමුඛ මපමේ විේව තුන් විසින් බුදු දහම 
හා �ේෙන්ධ විවිධ මාතයෘකා යටමත 
මේශන පව තවන ලද අතර කැළ ණිය 
විේව විද්යා ලමේ පාලි �හ මෙෞේධ අධ්ය
යන මදපා ර්ත මේ න්තුමේ ආචාර්ය රාජිත 
පී. කුමාර මහතා ‘වින්ත න මය �ංව ර්ධ
නය �හ පුේග ලයා මත එහි ෙල පෑම 
පිළි ෙඳ මුලකා ලීන මෙෞේධ න්ාය’ යන 
මැමයන් ද  පුස්�ැලමල විනීත හිමි 'ශ්රී 
ලංකාමේ තාරු ණ්යය අතර මෙෞේධ දර්ශ
නමේ ෙල පෑම' යන මැමයන් ද මේශනා 
පවතවා තිමේ.  

මපාදු මෙෞේධ උරු මය ඉන්දි යාව �හ 
ශ්රී ලංකාව අතර ශකති මතම �හ වඩාත 
ස්ථිර �ාර ෙැඳී මක වන අතර මදරට ජන
තාව අතර �ෙ ඳතා තව දු ර ටත ශකති මත 
කිරීම �ඳහා ඉන්දි යාව �හ ශ්රී ලංකාව 
අතර මෙෞේධ ෙැඳීේ ප්රව ර්ධ නය කිරීම 
මවනු මවන් ශ්රී ලංකා වට අමම රි කානු 
මඩාලර් මිලි යන 15ක ප්රදා න යක ලො
මදන ෙව 2020 �ැපතැ ේෙර් ම� අන්ත
ර්ජා ලය ඔස්මස් පැවති ේවිපා ර්ේවික 
�මු ළුමේ දී අග මැති නමර්න්ද්ර මමෝදි 
මහතා ප්රකාශ කර ඇත. එය ක්රියා තමක 
කිරීම �ේෙ න්ධ මයන් ශ්රී ලංකා රජය �හ 
අදාළ පාර්ේව ක රු වන් �මඟ �ාකච්ා 
පැවැතමේ.    

බුදු දහපේ ඉගැ න්වීේ සාම යට,
සවාභා වික සේෙත් ෙරි හ ර ණ යට

ෙරි ස රය සුරැ කී මට පහාඳම මාරග යයි
ශ්රී ලංකා-ඉන්දියා සංස්කකෘතික සමු ළු ව කදී අ්නා ව ර ණය ්වයි

බ�ෞද්ධ දර්ශ නය සහ 
තරුණ ප්රජාව අතර 

වටි නා කම් 
බ�ාඩ නැ ඟීබම්
බතදින සමු ළු වක්



08
පිටුව

2021 පෙබරවාරි 23 අඟහරුවාදා

සිගිරියවිශේෂ

 කිසිදු බල ප ත්ර යක් න�ොමැ තිව 
කොලො න්ත ර යක් තිසනස ගනේ
නවල ප්රනේ ශනේ පව තවො නග� 
ගිය ලී නමෝලක් වටලො විශොල 
කඳන සහ විවිධ ප්රමො ණ යන 
වලට සකස කර� ලද නකොටස 
කර� ලද දැව න්තොග යක් දඹුේල 
නපොලිස විනේෂ කොරය බළ කොනේ 
කණ්ො ය මක් විසින අතඅ ් ං ගු
වට නග� තිනේ.   

දැව අප රොධ නමනම ව� වි�ො ශ යන පිළි බ ඳව 
හදිසි දුර ක ්ත� ඇම තුම් හරහො න්තොර තුරු ලබො 
නදන�ැයි රජය කර� ලද ඉේලී මක ප්රති ඵ ල යක් 
නලස මහො පරි මොණ බල පත්ර න�ොමැති දැව මඩුව 
අ�ො ව ර ණය කර ගැනී මට හැකි වූ බව නපොලිස 
විනේෂ කොරය බළ කොය කියයි.   

නමම ස්ො�නේ කිසිදු බල ප ත්ර යක් න�ොමැ
තිව නතක්ක, මනහෝ ගනී, කට කෑල, නකොනහොඹ, 
ආදී විවිධ වරගනේ දැව නකොටන සහ විවිධ ප්රමො
ණ යන වලට ඉර� ලද සක ස� ලද දැව විශොල 
ප්රමො ණ යක් සමඟ පුේග ල නයකු අතඅ ් ං ගු වට 
නග� ගනේ නවල ව� සංර ක්ෂණ නිල ධො රීනට 
භොරදී එම නිල ධො රීන සමඟ එක්ව ඉදිරි පරී ක්ෂණ 
කට යුතු සිදු  ක ර� බව දඹුේල නපොලිස විනේෂ 
කොරය බළ කොනේ නිල ධො රි නයක් පැවැ සීය.   

නමම ස්ො�නේ තිනබ� දැව ප්රමො ණය ගණන 
බැලීම සඳහො දි� නදකක පමණ කොල යක් 
ග්තනේයැයි නපොලි සිය විේවොස කරයි. ප්රනේ ශ යට 
විශොල දැව කඳන නග�ැ විත දමො තිනබ� බවත 
එනමනම ස්ො� කිහි ප ය කම නකොටස කර� ලද 
දැව ගබ්ො නකොට තිනබ� බවත කොල යක් තිසනස 
නමම දැව නමෝල පව තවො නග� නගොස ඇති බවත 

නපොලි සිය කියයි.   
නමම දැවවල වටි �ො කම සහ ප්රමො ණය පිළි

බ ඳව විම සීනම් දී ගනේ නවල ව� සංර ක්ෂණ 
නදපො ර්ත නම් නතුනේ නිල ධො රි යකු කියො සිටිනේ 
නමන්තක් ඒවො ගණන බැලීම සඳහො අව සන 
කර ගැනී මට න�ොහැකිව පව ති� බවය. නමම 
දැව සඳහො නයොදා ගත ගස කුම� ප්රනේ ශ ය කින 
රැනග� ආනේ ද යන� නමන්තක් අ�ො ව ර ණය 
වී න�ොමැති බව ද ඇ්තැම් ගස එම ප්රනේ ශනේ 
නිනවසවල නගවතු වලින ලබො ගත ඒවො බව ද 
අතඅ ් ං ගු වට ගත සැක කරු සඳ හන නකොට තිනේ.   

එනමනම නමම දැව ගණන කිරීම ප්රමො ණය 
නසොයො ගැනීම සඳහො අම ්තර භට කණ්ො ය
මක් දඹුේල කඳ වු නරන නගනවී මට ද සිදු වූ බව 
නපොලි සිය කියයි.   

නපොලිස විනේෂ කොරය බළ කොනේ නපොලිස 
අධි කොරී ශොන්ත රත� පි ටිය මහ්තො සහ අණ
නද� නිල ධොරී නීති නේදි වරුණ ජය සු නදර මහ
්තොනේ උප නදස පරිදි දඹුේල කඳ වුනර අණ නද� 
නිල ධො රි ව රයො නේ උප නදස පරිදි දඹුේල කඳ වුනර 
නපොලිස පරී ක්ෂක එම් .ඩි එන. පී .ගුණ ති ලක 
මහ්තො ඇතුළු නපොලිස කණ්ො ය මක් නමම වැට
ලීම සිදු නකොට තිනේ .   

උතුරුපළාත්විශේෂරසුලදිල්ාරගමශේ

ඉනදීය රුපි යේ නකෝටි 3 ක ( ශ්රී ලංකො රුපි යේ 
නකෝටි හ්ත හ මො රක් පමණ ) විය ද ම කින ඉනදීය 
රජය විසින යොප �නේ ඉදි කර� ලද සංසකකෘ තික 
මධ්ය ස්ො �ය විවකෘ්ත කිරීම සම්බ නධ නයන විශොල 
ගැට ලු වක් පැ� �ැඟී තිනේ.  

නමම සංසකකෘ තික මධ්ය ස්ො �ය යොප �ය මහ 
�ගර සභො වට අයත ඉ් මක ඉදි නකොට ඇති 
අ්තර ඊට මධ්යම රජනේ අනු මැ ති යක් නහෝ ගිවි සුම් 
අතසන කිරී මක් සිදු වී න�ොමැ්ත.  

නමම සංසකකෘ තික මධ්ය ස්ො �ය විවකෘ්ත කළ
නහොත එහි නසවය කිරීම සඳහො අවම වශ නයන 
පුේග ල යන හැත්තෑ ප හක පමණ කොරය මණ්
ල යක් අවශ්ය ව� අ්තර නමම නගෝ �ැ ගිේල 

�්තතු කිරීම සඳහො මස කට රුපි යේ ලක්ෂ ප�
හක මුද ලක් වැය නව්තැයි ගණන බලො තිනේ.  

නම් මුදල දැරී ම ටත නසව ක යන බඳවො නග� 
ඔවුනට වැටුප් නගවී ම ටත යොප �ය මහ �ගර 
සභො වට හැකි යො වක් න�ොමැති නිසො නමම නගෝ
�ැ ඟිේල විවකෘ්ත කිරීම සදහො ඉනදීය අග්ො මො ත්ය
ව ර යොට ආරො ධ �ය කිරීම නමන්තක් ප්රමොද නකොට 
තිනේ.  

නමම නගෝ �ැ ගිේල නදමළ ජොතික සනධො �නේ 
�ොයක ආර.සම්බ නදන මන්රී ව ර යොනේ මැදි හ
තවීම ම්ත යොප �ය මහ �ගර සභොනේ හිටපු �ග
රො ධි පති ආන�ෝේඩ් එමො නු වේ මහ ්තොනේ කොල
නේදී ඉදි නකොට ඇති අ්තර යොප �නේ බල ධො රීන 
සොකච්ො නකොට ඇතනත නමම නගෝ �ැ ගිේල හො 
ඉ්ම මධ්යම රජ යට පවරො දීම ව්ොත සුදුසු බවයි.  

උතුරුපළාත්විශේෂරසුලදිල්ාරගමශේ

නම් මස 26 හො 27 ය� දි� ව ලදී පැවැ තවී මට සැල සුම් නකොට 
තිබූ කච්ච තිේ වොරෂික මංග ල්යය නේව නමනහ ය කට පම ණක් සීමො 
කිරී ම ටත ඒ දි� ව ලදි කිසිම නේතු වක් ම්ත බැති ම තුනට එහි යෑමට 
අව සර න�ොදී ම ටත යොප �නේ කිතුණු සභොව හො ආර ක්ෂක නිල ධො
රීන තීර ණය නකොට තිනේ.  

 යොප �නේ කිතුනු පූජ ක වරු කීප නද�කු පම ණක් නිය මි්ත දි�
නේදී විනේෂ නේව නමනහ යක් කච්ච තීේ දූපනත ශොන්ත අනන්තෝනි 
මුනිඳුනනේ නේව ස් � නේදී සිදු කරණු ලබයි.   

ඉනදි යොනු බැති ම තුන හො ශ්රී ලොංකික බැති ම තුන නම් කච්ච තිේ 
දූපනත පිහිටි ශොන්ත අනන්තෝනි නදේ මැඳු රට වස ර කට දි� නදකක් 
එකතු වී වොරෂික මංග ල්යය පව තවනු ලබයි.  

නකොනරෝ�ො වසං ග ්තය නිසො නමවර මංග ල්ය යට බැති ම තුනට 
සහ භොගී වීමට අව සර න�ොනද� අ්තර �ොවික හමු දාව බැති ම තුන 
සඳහො පහ සු කම් පිළි නයළ කිරී මක්ද සිදු න�ොක රයි.  

ඉනදීය බැති ම තු නට ද නමවර කච්ච තීේ දූපනත වොරෂික මංගල්ය 
න�ොපැ වැ තනව� බැවින එහි න�ොපැ මි නණ� නලස දැනුම් දී තිනේ.  

පසුගියදාවත්තලහෙකිත්තපාහේපිහිටිශිවසුබ්රමනියම්සිවාමිහ�ෝවිහලහිඇතිවූගිනහනෙනවිනො
ශයටපතවූහ�ෝවිල්ශාලාවඅලුතවවැඩියාවටබුද්ධශාසනෙ,ආගමි�ොසංස�කෘති��ටයුතුඇමවැති,
අගමවැතිමහින්දරාජපක්ෂමේතාරුපියල්ලක්ෂ10කපරිත්ාග�ළබවඅගමවැතිතුමාහේහිනදුආග
මි�ොසංස�කෘති��ටයුතුසම්බනධී�ාර�ශිවශ්රීආචාේයබාබු්ෂේමාරාමචන්රනකුරුක�ල්තුමා
පවැවවැසූඅ්තරඅගමවැතිතුමාහේසම්බනධී�රණහල්�ම්හසනතිල්හ්තාන්ඩමනමේතාඑමහචකප්ත
හ�ෝවිල්හිභාර�රුවනටභාරදුනඅයුරු.හිනදුආගමි�ොසංස�කෘති��ටයුතුහ්දපාේ්තහම්නතුහේ
අධ්යක්ෂඒ.උමාමහේෂවරනමේතාසෙහ�ෝවිල්භාර�රුවන�මිටුසාමාජි�හයෝ්දහම්අවස්ා
වටසෙභාගිවූෙ.ඡායාරූපයරුහසයිකෆාරුක

ගිනපනෙන විනො ශ යට ෙත් වූ 
ප�ෝවිල් ශාලාව අලු ත්වවැ ඩි යා වට 
අග මවැ ති පගන ලක්ෂ 10ක

අනුරාධපුරමධ්යමවිශේෂ-බී.එම්.විශේසූරිය

්තරු ණ යන සිවු නද �කු ගමන කළ ්රීනරෝද ර් යක් මොරග නයන 
පිට ්තට පැ� දුර ක ්ත� කණු වක ගැටී නමන සිදුවූ මොරක රිය අ�
තු ර කින එක් අයකු ජීවි ්ත ක්ෂ යට පතවි ්තවත තුනනද �කු බර ප ්තල 
තුවොල ලබො (22දා)  අනු රො ධ පුර ශික්ෂණ නරෝහ ලට ඇතු ළත කළ 
බව අනු රො ධ පුර මූල ස්ො� නපොලි සිනේ ර් වො හ� අංශය පව සයි.  

අ� තු නරන උළු ක්කු ලම මහ බුලං කු ලම අනු රො ධ පුර ලිපි �නේ 
පදිං චිව සිටි රංබ ණ්ොනේ මහිනද ප්රදීප් කුමොර �ම් (41) විවො හක 
පුේග ල යකු ජීවි ්ත ක්ෂ යට පතවී තිනේ.

මර ණ කරු ඇතු ළුව සිවු නදන�කු ත්රිනරෝද ර්නේ ගමන කර 
තිනබ�ො බව පව ස� නපොලි සිය ඔවුන අනු රො ධ පුර නපෝතො නන ගම 
හංදි යට ආස න�ව අ� තු රට පතවි ඇති බව පව සයි.  

නේග නයන ධොව � ය වූ ර්ය එක් වරම මොරග නයන ඉව ්තට පැ� 
දුර ක ් � කණුනේ ගැටි නපරැළී ඇති බවත  නපොලි සිය පව සයි.

ක්රිසන්තිවිතාරණ
මොරග සංව රධ� අධි කො රිනේ �ව අධ්යක්ෂ ජ� රො ේව රයො නලස වර

ලත ඉංජි නනරු සරදා වීර නකෝන මහ්තො නපනරදා (17) බත්ත ර මුේල මොරග 
සංව රධ� අධි කො රිනේ ප්රධො� කොරයො ලනේ දී වැ් භොර ගනු ලැබීය.   

ගිනි ග තනේ� මධ්ය මහො විද්යා ල නයන සිය මූලික අධ්යො ප �ය ලබො 
ඇති ඔහු නප්රො නද ණිය විේව වි ද්යා ලනේ ඉංජි නනරු විද්යා නේදී උපො ධි ධො
රි නයකි. ශ්රී ලංකො වර ලත ඉංජි නනරු ආය ්ත �නේ වර ලත ඉංජි නන රු ව ර
යකු ද ව� සරධො වීර නකෝන මහ්තො මීට නපර මොරග සංව රධ� අධි කො රිය 
යටනත ක්රියො තමක මධ්යම අධි නේගී මොරග ව්ොපකෘ තිනේ 3 සහ 4 ව� අදි
ය ර යනහි ව්ොපකෘති අධ්ය ක්ෂ ව රයො නලස ද කට යුතු කර ඇ්ත.  

සුභාෂිණීශේනානායකස්
මහින්්දඅලුත්ශග්දර

සවිටස රල න්තනේ ජිනිවො නුව රදී 
ඇර නඹ� මො�ව හිමි කම් කවු නසි ලනේ 
46 වැනි සැසි වොර නේදී ශ්රී ලංකො වට 
එනරහි නයෝජ�ො සම්ම්ත කර ගැනීම 
වළක්වො ගැනී මට සොමො ජික රට වේ 47 
සහොය ලබො ගැනි මට ශක්ති මත වැ් පි
ළි නව ළක් ඉදි රි පත කළ යුතුව ඇති බව 
ශ්රී ලංකො මො�ව හිමි කම් නකොමි සනම් 
හිටපු සභො පති මහො ්චොරය ප්රතිභො මහො
�ො ම නේවො මහ්තො පව සයි.   

ආණඩුනේ පොරේව නයන යුේධ
නේදී සිදු වූ නේ සම්බ නධ නයන කීමට 
නබොනහෝ නේ ඇති නහයින ඒවො 
නිවැ රැදි නලස සනනි නේ ද �ය කළ 
යුතුව ඇති බවත ඒ සඳහො ඉදිරි වසර 
10 සඳහො නහෝ ශක්ති මත වැ් පි ළි නව

ළක් ඉදි රි පත කර සොමො ජික රට වේ 47 
සහොය ලබො ගැනී මට ක්රියො කළ යුතු 
බවත ඒ මහ්තො අව ධො ර ණය කරයි.   

ඒ ඊනේ (22) නකොළ ඹදී මොධ්ය නව්ත 
අද හස දක්ව මිනි.   

නම් ව� විටත මො�ව හිමි කම් 
නකොමි සනම් හැසි රීම නතරුම් ග්ත 
හැකි අ්තර මහ නකොම සො රි සව රි යනේ 
වොර්තොව පද �ම් කර නග� සම අනු ග්
හය දක්ව� රට වේ 06 එකතු වී ්තවත 
වොර්තො වක් මො�ව හිමි කම් නකොම සො
රිස කොරයො ලනේ නේකම් කොරයො ලය 
නව්ත භොර දීමට නිය මි්ත නහයින නම් 
සැර නසනනන ශ්රී ලංකොව තුළ යුධ අප
රොධ සිදුව ඇති බවට ්තහ වුරු කිරී මට 
යැයි නහන්තම සඳ හන කනේය.   

එම නිසො ශ්රී ලංකොනේ පොරශ ව
යනද ශක්ති මත බල පෑ මක් සිදු  කළ 

යුතු බවත විනේ ෂ නයන නමහිදී පක්ෂ 
විපක්ෂ නේද ය කින න්තොරව සියලු 
නේශ පො ල� පක්ෂ රට සම්බ නධ
නයන එකම ස්ොව ර යක සිටිය යුතු 
බවත කියො සිටි� ඒ මහ්තො රණවිරු
වන නවනු නවන හඬ �ැගිය යුතු බව 
නපනවො නද� අ්තර රණවිරු වන නේරො 
ගැනී මට සිය ලුම නද�ො ක්තො කළ යුතු 
බවද කියො සිටියි.   

නම් සම්බ නධ නයන අනප් විනේශ 
කට යුතු අමො ත්යොං ශ යට විශොල වග
කී මක් පැව නර �වො. මො�ව හිමි කම් 
කවු නසි ලනේ සොමො ජික රට ව ේවල 
්තො�ො ප ති වරු නව� නව�ම හමු 
වී නම් ගැ� දැනු වත කිරීම වැද ගත 
බවත අපනේ පොරශ ව නයන නිවැ ර දිව 
න්තොර තුරු සනනි නේ ද �ය න�ොව� 
බවත ඔහු කියො සිටි අ්තර ජිනීවො 

මො�ව හිමි කම් නකොමි සම විේවොස 
කර මින ඉනනන නදමළ ්ය සනපෝ රොව 
වැනි රොජ්ය න�ොව� සංවි ධො� පව
ස� නේවේ ව� නහයින එය පරො ජය 
කිරී මට විනේශ කට යුතු අමො ත්යොං ශ යට 
විශොල වැ් නකො ට සක් ඇති බවය.   

ජිනීවො මො�ව හිමි කම් නකොමි සම 
හො ඊට සහොය දක්ව� බට හිර රට වේ 
සූදා �ම් වනනන ශ්රී ලංකොව තුළ යුද 
අප රොධ සිදුව ඇති බවත එම ඟින 
ජොත්ය න්තර යුද අධි ක ර ණය හමු වට අප 
රට රැනග� යෑම බවත මහො �ො ම නේවො 
මහ්තො නපනවො දුන අ්තර යුේධය අව
සන නවලො වසර 12ක් තිසනස දැන නම් 
ප්රේ�ය ඇද නග� ඇවිත තිනය �වො. 
13 වැනි වස ර ටත නමය රැනග� ය�වො 
නවනු වට එය පරො ජය කිරී මට සියලු 
නද�ො එකතු වීම වැද ගත. ශ්රී ලංකොනේ 

්තතතවය ගැ� නහොඳ නපෝතක් තිය
�වො ්තමි ලිනී ලියපු. ඒ නපොනත තිනය
�වො ඇත්ත ්තතතවය.   

නක්.පී. ඉන�වො. ඔහු නගන අහන� 
පුළු වන සිේධ වුණු නේවේ. ඒව නේම 
්තමයි නේශ නරේමී සංවි ධො� රැසක් ශ්රී 
ලංකොව අගය කරලො වොර්තො යවල 
තිබු ණත ඔවුන ඒවො ගණන ගනන�
වත �ැහැ. නලෝකනේ කිසිම රට කට 
නවලො �ැති හිංසො වක් අපිට නම් 
නවනනන. බට හිර රට වේ සම්පූරණ 
අසත්ය න්තොර තුරු නදනනන.ත්රස්ත වො
ද යට ති්ත තිේබ කු්ොම සහ නලෝකනේ 
එකම රට අපයි. එම නිසො අප 
සම්බ නධ නයන විනේශ රට ව ලට විවිධ 
න්ොය පත්ර තිනබ �වො. එක පැත්ත කින 
අපිව දැන ඉනදි යො වත හිර ක ර මින 
සිටි �වො.   

බල ෙත් පනොමවැ තිව ෙව ත්වා පගනෙ ගිය
ගපල් පවල මහා ලී පමෝල 

වට ලති

�ච්ච තිව් මංගල්ය 
පේව පමහ ප යට සීමා පවයි:
බැතිමතුන්ටප්රදේශය්ටඇතුළුවීමතහනම්

ත්රිපරෝද රිය අනෙ තු රින 
අපයක මරුට:
තුනපද පනෙක පරෝහපල්

එජා මානෙව හිමි �ම් සවැසිපේ ප්චෝදනො ෙවැර ද  වී මට  
රටක පලස සියලු පදනො එ�ා වනව එකවිය යුතුයි 
ශ්රීලංකාමානවහිමිකම්දකාමිසදම්හි්ටපුසභාපතිමහාචාරයප්රතිභාමහානාමදේවා

මාවනැලලවිශේෂසමන්විජයබණ්ාර
පුරො විද්යා අධ්යක්ෂ ජ� රොේ මහො

්චොරය අනුර ම� තුංග මහ්තො නදව � ගල 
විහො ර ස්ො �නේ පසු ගි යදා (21) නිරි ක්ෂ
ණ යට එක් නවමින ඓති හො සික ස්ො� 
වි�ොශ වි යෑම වැළැ ක්වී මට මොධ්ය ඉටු 
කර�  නමනහය පැස සු මට ලක් කනේය.  

ඓති හො සික නදව � ගල රජ මහ විහො
ර ස්ො �නේ කොල යක් තිසනස පව ති� 
පුරො වසතු වි�ො ශය නමනම ඉ්ම් අොක්ර
ම ණය සම්බ නධ නයන ගැටලු නසොයො 
බැලීමට පුරො විද්යා අධ්යක්ෂ ජ� රොේ 
නලස වැ් භොර ගැනි නමන පසුව පැමිණි 
ඒ මහ්තො නදව � ගල සංඝො වොස බිමට 
පැමිණ නදව � ගල විහො රනේ භොර කොර 
සවොමින වහනනස ව� මැදි රි ගි රිනේ 
ප්රඤ්ඤ සොර හිමි යන බැහැ දැකි නමන 
අ� තු රුව ඓති හො සික නදව � ගල පුද
බිම නව්ත නගොස එම ගැටලු සියැ සිනම  

නිරී ක්ෂ ණය කනේය. 
  නදව � ගල රජ මහ විහො ර ස්ො �

යට  අයත පුරො වසතු පිළි බඳ ගැටලු 
නිරො ක ර ණ නේදි අවට ප්රනේ ශ වො සී
නටත , නබෞේධ භික්ෂුන වහ නනස ටත 
නම් ස්ො�ය දැක බලො ගැනී මට සහ 
වනද �ො මො� කිරී මට පැමි නණ� පිරිස 
වල ටත  පිළි ග්ත හැකි තිර සොර විස දු
මක් ලබො  දිමට බල නපො නරොතතු නව� 
බවද පුරො විද්යා අධ්යක්ෂ ජ� රො ේව රයො 
නමහිදී පැවැ සීය.  

නමම ස්ො�නේ පව ති� ඉ්ම් මැ� 
අව සන කිරිනම් කට යුතු හැකි ඉක්ම නින 
සිදු  කිරි මට නමනම අවට පදිං චි
ක රු වනනේ ගැටලු සොධො රණ නලස 
විස ඳී ම ටත  ම� තුංග මහ්තො නම හිදී 
නපොනරොනදු වූනේය.

ඓති හො සික නදව � ගල විහො ර ස්ො
�නේ භොර කොර හිමි යන ව� මැදි රි

ගි රිනේ පුඤ්ඤ සොර හිමිනයෝ නමහිදී 
වතමන රජ ය ටත මොධ්ය නේ දී නටත 
නදව � ගල පුද බිම සුරැ කීම පිළි බඳ සිය 
ප්රණො මය පුද කර මින නමනස පැවැ
සූහ: .  

නදව � ගල පූජො භූමිනේ පළමු මැනුම 
හැටි යට අක්කර 85 සීමොව මැ� අව
සන. නදවැනි මැනුම සිේධ කිරී මට පුරො 
විද්යා අධ්යක්ෂ ජ� රො ේව රයො පැමිණ 
ඒ පිළි බ ඳව සොකච්ො කර පුරො ව සතුව 
පිහිටි ස්ො� රැක ගැනී මට නපොනරොනදු   
පසු ගිය කොලනේ  කබිර හෂිම්  සහ 
අ්තො වුද නසන� වි රත� වැනි අමො ත්ය
ව රුන නදව � ගල පුද බිම නකනරහි නිසි 
සැල කිලි දැක් වූනේ �ෑ.මහො  මොරග 
ඇමැති හැටි යට හිටපු කබිර හෂිම් 
නදව � ගල පුරො වසතු සංහො ර යට වග කිව 
යුතු ප්රධො� පුේග ල නයක්. ඔහු නමම 
ස්ො�ය ව� ස මින පුරො වසතු සංහො ර

යට යහ පො ල� ආණඩු සමනේ කට යුතු 
කල බව නම් ප්රනේ ශ යට න�ොර හ සක්. 
ඒ වොනේම අපි නදව � ගල රකින� 
වැයම් කරේදි අපට විරු ේධව ක්රියො තමක 
වු�ො. �මුත අපි නගෝඨ භය රොජ පක්ෂ 
ජ�ො ධි ප ති තු මොට �ැව්ත පිං නදනනන ඒ 
වොනේම අනප් අග්ො මොත්ය මහිනද රොජ
පක්ෂ මැති තු මොට අපි පිං නද�වො. නම් 
රජ මහ විහො රය ගැ� අව ධො �ය නයොමු 
කරලො නදව � ගල ඓති හො සික පුද බිම 
රකින� දිරිය දීම පිළි බ ඳව. ඒ වනේම  
ජොතික මොධ්ය රැසක්  නම් සිේධිය රටට 
නලෝක යට පවසො විශොල නසව යක් කළො. 
ඒ නිසො නම් ගැට ලුව අද විස නඳ මින 
තිනබ �වො. නදව � ගල පුද බිම සුරැ කීම 
සියලු ජොතීන ලැබූ ජය ග් හ ණ යක්  

නමම නිරී ක්ෂ ණය කිරිනම් අව ස්ො වට 
පුරො විද්යා සහ කොර නකොම සො රිස විරොජ් 
බොල සූ රිය මහ ්තොද එක් විය.   

මිය නමො රනේ වතමන හමුදා පොල �ය විසින එරට මොධ්ය නිද හස 
ඇහි රී මට නග� ඇති පිය වර  දැඩි නලස නහළො දකි� බව ආසි යොනු 
මොධ්ය හො සංසකකෘ තික සංග මය අව ධො ර ණය කර සිටී .  

මිය නමොර හමුදා පොල �ය නග� ය� ප්රජො ්තනත්ර විනරෝධී ක්රියො 
හමුනේ බැට ක� මිය නමොර මොධ්ය නේ දීන නවනු නවන නපනී සිටි� 
බවත ඔවුන ්තම අයි තීන නවනු නවන නග� ය� සට �ට සහොය 
පල ක ර� බවත ආසි යොනු මොධ්ය හො සංසකකෘ තික සංග මය ශ්රී 
ලංකොනේ මිය නමොර ්තො�ො පති කොරයො ලය නව්ත ලිපි යක් නයොමු ක

ර මින සඳ හන කර ඇ්ත .  
සමොජ මොධ්ය පොල � යට මිය නමොර බල ධො රීන නග� ඇති පිය ව

රද අති ශය පිළි කු ළින යුතුව නහලො දකි� බවත භොෂ ණනේ නිද හස 
යනු ප්රජො ්තනත්ර වො දනේ ප්රධො � ්තම හො වැද ගතම අංග යක්  බවත 
නමම ලිපිනේ සඳ හන කර ඇ්ත .  

 සංග මනේ සභො පති උපුේ ජ�ක ජය සිංහ මහ ්තොනේ හො මහ 
නේකම් පැතුම් වික්ර ම රත� මහ ්තොනේ අසසන සහි ්තව නයොමු කර 
ඇති නමම ලිපිනේ නමනස ද දැක්නේ .  

ආසි යො ක රනේ මොධ්ය නේ දීනනේ අයි තීන පිළි බ ඳව නමනම මොධ්ය 
නිද හස පිළි බ ඳ වද කැප වී කට යුතු කර� මොධ්ය සංවි ධො � යක් නලස 
මිය නමො රනේ සිදු  නව මින පව ති� වතමන ප්රජො ්තනත්ර විනරෝධී 
ක්රියො වන පිළි බ ඳව දැඩි නලස ක� ගොටු නව�වො . එම ්තතතවය 
යළි නිවැ රැදි කිරීම සඳහො ජොත්ය න්ත රය යම් බල පෑ මක් හො මැදි හ
තවී මක් කල යුතු බව අපනේ අද හ සයි . විනේ ෂ නයනම නලොව පුරො 
මොධ්ය සංවි ධො� හො මො�ව හිමි කම් සංවි ධො� නමහිදී මූලි ක තවය 
ග්ත යුතුයි .    

මිය නමා රපේ මාධ්ය නිද හ සට එල්ල වනෙ බාධ�
ආසියානුමාධ්යහාසංසකකෘතිකසංගමයදහළාදකී

මහින්්දඅලුත්ශග්දර

සබ ර ගමු පළොත ආණඩු කොර ටිකිරි නකොේබෑ ක ඩුව මහ කොනේ 
සංක ේප යට අනුව ක්රියො තමක නසව ණට අවැසි පැළ යක් රුක් 
නරෝප� වැ් ස ට හ� අද (23) ආරම්භ නකනර.  

ජ�ො ධි පති නගෝඨො භය රොජ පක්ෂ මහ ්තොනේ නසෞභො ගනේ දැක්ම 
ජොතික වැ් ස ට හ �ට සම ගො මීව නමම ව්ොපකෘ තිය ක්රියො තමක කිරී
මට සබ ර ගමු පළොත සභොව කට යුතු කර ඇති බව ආණඩු කොර 
නපෞේග ලික නේකම් මංජුලො ඉදි ග හ නවල මහ තමිය සඳහන කරයි.  

නම් යටනත රත� පුර සහ කෑගේල දිසත්රික්ක නදනක් ක්රියො තමක 
රත� පුර මහො �ගර සභොව බලං නගෝ, ඇඹි ලි පි ටිය සහ කෑගේල 
�ගර සභො සහ ප්රොනේ ශීය සභො 25 තුල නමම වැ් ස ට හ� ක්රියො
තමක කිරි මට එක්ව� බව ඒ මහ තමිය වැඩි  දු ර ටත පව සයි.

නමහි සමො ර ම්භය රත� පුර �ගර මංස නදිනේ පිහිටි කළු ගං 
මිටි යො ව්ත නක්න්ර කර ගනිමින අද (23) ආරම්භ නකනර� අ්තර 
රත� පුර මහ �ගර සභොව මොරග සංව රධ� අධි කො රිය, ව� සංර
ක්ෂණ නදපො ර්ත නම් නතුව, සබ ර ගමු ආණඩු කොර කොරයො ලය ඇතුළු 
රොජ්ය සහ නපෞේග ලික ආය ්ත� නම් සඳහො සහ භොගි නවයි..    

නාඋලසමූ්

විේග මුව නපොලිස වසනම් යු.ජි.එස.හනදිනේ දී සිදුවූ 
පහ ර දී මක් නේතු නවන බර ප ්තළ තුවොල ලැබූ පුේග ල යකු   
විේග මුව නරෝහ ලට ඇතු ළත කිරී නමන පසු මිය නගොස 
ඇ්තැයි විේග මුව නපොලි සිය කියයි.  

නපනරදා (21) රොත්රිනේ 8.20 ට පමණ පහර දීම සිදු  කර 
ඇති බව නපොලි සිය කියයි.  

නමනස මිය නගොස ඇතනත විේග මුව  නහටටි නපොල 
ලිපි �නේ පදිං චිව සිටි පහ ළ නග දර ගොමිණි රොජ පක්ෂ 
(40) �මැති අනයකි.  මකෘ්ත ශරී රය විේග මුව මකෘ්ත ශරි

රො ගො රනේ ්තැම්පත කර තිනේ.නම් සම්බ නධ නයන 
විේග මුව නපොලි සි නයන කළ විම සී මක දී සිේධි යට අදාළ 
එක් සැක ක රු වකු අතඅ ් ං ගු වට නග� ඇති බවත ඔහු 
ඊනේ(22) �ොඋල මනහ සත්රොත අධි ක ර ණ යට ඉදි රි පත 
කිරී මට නිය මි්ත බවත කීය.  

මාරග සංව රධනෙ අධි �ා රිපේ අධ්යක්ෂ 
ජනෙ රාල් සරදා වීර ප�ෝන

 පදව නෙ ගල පුද බිම නිරී ක්ෂ ණ යට පුරා විද්යා අධ්යක්ෂ  ජනෙරාල් යයි
මවැනුම් අව සන �ර පුරා වස්තු සුරැ කී මට පොපරානදු පවයි

ගුටි ඇනෙ ගත් පුේග ල පයක විල්ග මුව පරෝහ පල්දි මරුට

සබ ර ග මු පව්දි 
රුක පරෝෙණ 
වවැඩ ස ට හ නෙක

යාෙ නෙය සංස්�කෘ ති� මධ්ය ස්්ා නෙය

විවකෘ ත  �ර නෙඩ ත්තුව 
සුදු අලි පයක පවලා
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2021 පෙබරවාරි 23 අඟහරුවාදා

මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර  
ප�ෞද්ගලික අරමුණු ඉටුකර ්ගැනීම
සඳහාමානවහිමිකම්සම්්බන්ධපෙනශ්රී
ලංකාවට එලල කරන ප�ෝදනා සම්පූ
ර්ණපෙනම අසත්යෙක් පමනම මිථ්ා
වක් ්බව ශ්රී ලාංකිකෙනපගේ ජාත්යන්තර
ජන්තාසංවි්ධානෙප්රකාශකරයි.
කිසිඳුඅවස්ාවකශ්රීලංකාපේමානව
හිමිකම් උලලංඝනෙ වීමක් සිදුවී
පනාමැති ්බවද මානව හිමිකම් කඩවූ
්බව�වසමිනශ්රීලංකාවසම්්බන්ධපෙන
ජ්ගත්මානවහිමිකම්කවුනසලෙටඉදිරි
�ත්කිරීමටනිෙමි්තපෙෝජනාවටසම්පූ
ර්ණපෙනම විපරෝ්ධෙ �ළකරන ්බවද
ශ්රී ලාංකිකෙනපගේ ජාත්යන්තර ජන්තා
සංවි්ධානපේ පමපහයුම් අධ්යක්්ෂ අක
ලංකවික්රමතිලකමහ්තා�වසයි.
ඒමහ්තාපම්්බවසඳහනකපේරාජ
ගිරිපේපිහිටිජෙපසකරාරාමවිහාරස්ා
නපේ දී ඊපේ (22) ප�රවරුපේ �ැවැති
විපේ්ෂමාධ්යහමුවටසහභාගිපවමිනි.
මානව හිමිකම් සම්්බන්ධපෙන අද
වනවිට ශ්රී ලංකාව හමුපේ �වතින
්තත්ත්වෙපිළි්බඳමාධ්යදැනුවත්කිරීමට
ශ්රී ලාංකිකෙනපගේ ජාත්යන්තර ජන්තා
සංවි්ධානෙවිසිනපමෙසංවි්ධානකරන
ලදී.
ඉ්තාලිෙ, ජරමනිෙ, එක්සත් රාජ්ධා
නිෙ, ඔසපරේලිොව, ප්රංශෙ, ඇපමරිකා
එක්සත් ජන�දෙ, කැනඩාව, ජ�ානෙ,
පකාරිොව, සවිටසරලන්තෙ, පනෝරපේ,
රුසිොව ඇතුළුව පලෝකපේ විවි්ධ රට
වල වාසෙ කරන සහ පදශෙට ආදරෙ
කරනශ්රීලාංකිකෙනඑක්වපම්සංවි්ධා
නෙපිහිටුවාප්ගනතිප්බනඅ්තරප්ගෝලීෙ
පදශ�ාලනෙ, සමාජමෙ, �ාරිසරික,
ආරථික්බල�ෑම් හමුපේ ශ්රීලාංකිකෙන
පලසහාජාතිෙක්පලසඑමසංවි්ධානෙ
ප�නීසිටී.
එහිදී වැඩිදුරටත්  අකලංක වික්රමති
ලක මහ්තා ප�නවා දුනපන ප්ගෝලීෙ
සමාජ ප්රව්ණ්තාවන නිසා රටට ඇති
වනදුෂකර්තත්ත්වෙනවලදීමැදිහත්වී
කටයුතුකිරීම්තමසංවි්ධානපේඅරමු්ණ
වී තිප්බන ්බවත් කුමන රජෙ ්බලපේ

සිටිෙදශ්රීලංකාවසහජාතිෙපවනුපවන
ප�නීසිටින්බවත්ෙ.ජ්ගත්මානවහිමි
කම් පකාමිසපම් දී ශ්රී ලංකාවට එපරහි
පෙෝජනාකී�ෙක්සම්ම්තවීමටනිෙමි්තව
තිප්බන්බවදඑහිදීඅපිසංවි්ධානෙක්වශ
පෙනඅපේම්තෙඉදිරි�ත්කරනඅ්තර,
එම පෙෝජනාවලට විපරෝ්ධෙ දැක්වීමට
කටයුතුකරන්බවදකිොසිටිපේෙ.
පම් පවනුපවන ප�ාත් පිං�ක්නිකුත්
කර තිප්බන අ්තර එෙ සිෙලු �ාරේව
ෙනට අද (23) ්බාරදීමට කටයුතු කරන
්බවද ඊට අම්තරව එක්සත් ජාතීනපගේ
සංවි්ධානෙ ඉදිරිපේ සාමකාමී විපරෝ
්ධ්තාවක් �වත්වන ්බවද ඓතිහාසික
සහවිද්යාත්මකසා්ධකම්තපම්වනවිට
පදමළනිජබිමසංකල�ෙහි්තලුවක්්බවට
ඔේපුකරතිප්බන්බවදඒමහ්තාසඳහන
කපේෙ.
එල.ටී.ටී.ඊත්රස්තවාදීසංවි්ධානෙවිසින
සිදුකරතිප්බනසිෙලුඅ�රා්ධපම්තුළින
අපේක්්ෂා කරන අ්තර, කුමන ජාතිෙක්
පහෝ කුමන ආ්ගමිකපෙක් පහෝ වුවද
ඇ්තැම් පදශ�ාලනඥෙන �වසන �රිදි
පදමළජාතිකෙනටකිසිඳුහානිෙක්සිදුව
පනාමැති ්බවද පම් �වතින ්තත්ත්වෙ
කෘතීමවඇතිකළපදෙක්්බවදපහප්තම
ප�නවාදුනපනෙ.පම්්තත්ත්වෙතුළ්තම
්තමනපගේ �ටු අභිම් ාර්වලට ජාතිෙ
�ාවාදීමට සූදානම් පනාවනන කිො

ඉලලන්බවදකිොසිටිපේෙ.
ශ්රී ලාංකි ක යන්ගේ ජාත්ය න්තර ජන්තා 

සංවි ධා න්ේ අජිත් මහ්තා -
 වර්තමානෙ වනවිට නැව්ත මානව
හිමිකම් කඩවීම් සම්්බන්ධපෙන, විදුලි
පුටුසම්්බන්ධපෙනප�ෝදනා�ත්රනැව්ත
අපේරටටදික්කරමිනසිටින්බවත්කුඩා
රාජ්යසවාධීනවනවිටඅපිවැනිරටවල
සවාධීනවනැඟීසිටීපම්අයිතිෙවළක්වා
ලීමට ජාත්යන්තර වශපෙන සිදුකරන
්බල�ෑම්වල එක්්තරා ක්රමපේදෙක් පලස
පමවැනිප�ෝදනාඑලලකරමින�ාලනෙ
කිරීමටඋත්සාහකරන්බවත්කීෙ.
අපේ රපට සිවිල යුද්ධෙක් අපේක්්ෂා
කළ රටවල දිගින දි්ගටම පම් ්ගැටුමට
අවශ්යව්ා�ෘතික්රිොත්මකකරමිනසිටි
්බව ප�නවා දුන ඒ මහ්තා ඉනදිොව
දිගින දි්ගටම එල.ටී.ටී.ඊ ත්රස්ත සංවි්ධා
නෙනිරමා්ණෙකිරීමපවනුපවනපුපරෝ
්ගාමීනපලසකටයුතුකළ්බවදෙම්ෙම්
අවස්ාවලඅපේරපටඑල.ටී.ටී.ඊසංවි
්ධානෙ ශක්තිමත් කරනන කටයුතු කළ
්බවදප�නවාදුනපනෙ.
මානව හිමිකම් සම්්බන්ධපෙන අ�ට
එලල කරන ප�ෝදනා සම්පූර්ණපෙනම
අසත්යෙක් ්බවද එෙ මිථ්ාවක් ්බවද
සඳහන කළ ඒ මහ්තා ඒ සම්්බන්ධ
පෙන පම් රපට මිනිසුනසාක්ෂි සා්ධක
සහි්තව ජාත්යන්තරෙට ඉදිරි�ත් කර

තිප්බන ්බවද රටක් ්ගැන සිටි මිනිසුන
හා රටට ආදරෙ කරන මිනිසුන රපට
මානවහිමිකම්කඩවු්ණාදනැදදෙනන
සම්්බන්ධපෙන�ැහැදිලිපලසමඑක්සත්
ජාතීනපගේ මානව හිමිකම් සංවි්ධානෙට
කරුණුදක්වාතිප්බන්බවදකීෙ.
ත්රස්තවාදෙ අවසන කිරීම වරදක්
පනාවන ්බව ප�නවා පදන ඒ මහ්තා
සිෙලු ජාතීන සතුටින ජීවත් වනපන
නම් කිසිඳු ්ගැටලුවක් පනාවන නමුත්
පම් අවශ්ය වී තිප්බනපන පකපස පහෝ
අපේරටෙට�ත්කර්ගැනීපම්ක්රිොදාම
ෙක්්බවදඒසඳහාසම්්බා්ධක�ැනවීමට
උත්සාහකරන්බවදප�නවාදුනපනෙ.
අපේරපටප්රජා්තනත්රවාදෙපහෝමානව
හිමිකම් උලලංඝනෙ වී පනාමැති ්බව
�වසන ඒ මහ්තා ශ්රී ලංකාව ශිෂට
සම්�නන රටක් පලස නීතිෙට, සදා
�ාරෙට්ගරුකරන්බවදපම්තුළවැරැදි
චිත්රෙක්පලෝකෙටප�නවාපකපසපහෝ
අපේ රට ෙටත් කර ්ගැනීමට උත්සාහ
කිරීමට විරුද්ධව කටයුතු කරන ්බවද
�ැවසීෙ.
පම් අ්තර මානව හිමිකම් කවුනසල
පෙන ඉවත් වීමටකටයුතුකරන පලස
අපි රජපෙන ඉලලීමක් කරන ්බවද ඒ
මහ්තාසඳහනකපේෙ.

ඡායා රූප - වාසිත පට බැ ඳි්ේ  

නුවන ්�ාඩි �ාර   
පලෝක්බාලදක්්ෂව්ා�ාරපේ
නිරමා්තෘපේඩන�වලසාමි
වරොපගේ164වනජනමදින
සැමරුමනිමිතිපකාටප්ගන
�ැළලක්්ෂෙක්පරෝ�්ණෙකිරීපම්
ජාතික්බාලදක්්ෂක්රිොනවි්තෙ
ජනාධි�තිප්ගෝඨාභෙරාජ
�ක්්ෂමහ්තාපගේප්ර්ධානත්වපෙන
පකාළඹ,පකාටුවජනාධි�ති
මනදිර�රිශ්රපේදීඊපේ(22)
�ැවැත්විණි.ප්ර්ධාන්බාලදක්්ෂ
පකාමසාරිසපම්ජරපජනරාල
මිලිනදපීරිසමහ්තාවිසිනකර
පලනසුව�ලඳවාජනාධි�ති
වරොපිළි්ගැනීපමනඅනතුරුව
රාජ�ක්්ෂමහ්තාඅතිනරත්හඳුන
�ැළෙක්පරෝ�්ණෙකිරීපමන
�සුජං්ගමදුරක් නපෙන�ැළෙ
ලිො�දිංචිකරනුලැබීෙ.
රටපුරාවිසිරීසිටින70,000කට
අධිකසෑම්බාලදක්්ෂපෙක්ම�ැළ
02්බැගින්තමප්ගවත්පත්සිටුවා
රැක්බලා්ගනී.“තුරු”ජං්ගම
පෙදුමමගිනවැඩසටහනඇ්ග
යීමසිදුපකරිණි.
ප්ර්ධාන්බාලදක්්ෂපකාමසාරිස
පම්ජරපජනරාලමිලිනදපීරිස,
නිපෙෝජ්යප්ර්ධානපකාමසා
රිසජනප්රිත්ප්රනානදු,ශ්රීලංකා
්බාලදක්්ෂසං්ගමපේසභා�ති
පමරිලගු්ණතිලක,වි්ධාෙක
කමිටුසභා�තිනීතිඥකපිල
කල්ා්ණප�පරරා,සහාෙප්ර්ධාන
පකාමසාරිස(මාධ්යහාමහජන
සම්්බන්ධ්තා)ප්රභාත්කුලරත්න
මහත්වරුනඇතුළුශ්රීලංකා
්බාලදක්්ෂසං්ගමපේනිල්ධාරීහූ
පිරිසක්පම්අවස්ාවටඑක්වූහ.

සුභා ෂිණී ්ේනා නා ය�  
පකාවිඩ්ව්ාේතිෙපේතුපවනපම්වනවිට
නිරමා්ණෙවීඇතිනවපවපළඳප�ාපේපරගු
්බදු වං�ාකිරීම්සහ පරගුපේනම �වසමින
වැඩිපුර ්බදු මුදල අෙ කර්ගැනීපම් සිදධින
පමනමභාණඩමලුවලඇතිභාණඩඅස්ා
න්ග්ත වීම් සම්්බන්ධපෙන �ැමිණිලි රැසක්
පරගුවටලැබීතිපේ.
විපදශෙනහිසිටපදාරිනපදාර (doorto
door)ක්රමෙෙටපත්භාණඩඅස්ාන්ග්තවීම්
පහෝ ්බදු මුදල වැඩිපුර අෙ කිරීමක් සිදු කර
ඇත්නම්පරගුපේදුරක්තනඅංක0112221515,
0112221516,0112221517දුරක්තනඅංකවලට
දැනුම්පදනපලසදපරගුවමහජන්තාවප්ගන
ඉලලාසිටියි.
පම්්තත්ත්වෙනඅවමකිරීමටශ්රීලංකාපරගු
පද�ාර්තපම්නතුව විසින පම් වනවිට විවි්ධ
පිෙවර ප්ගන ඇති ්බවත් ඒ සඳහා භාණඩ
නිදහස කර්ගැනීපම් �ත්රපේ ්බදු මුදල සහ
එමආේතනඅෙකරනමුදලපවනමසටහන
කිරීමකළයුතුවඇති්බවත්පරගුවකිොසිටියි.
පදාරින පදාර (door to door) ක්රමෙ
ෙටපත් පම් වනවිට විපදශවලින ලැප්බන
�ාරසලනිෂකාශනෙකිරීමසඳහාඑමආෙ
්තනපව්තොමටජන්තාවපකාවිඩ්ව්ාේතිෙ
පේතුපවනමැලිකමක්දක්වන්බවකිොසිටින
පරගුවපම්පේතුපවනවිවි්ධඅ්තරමැදිසමා
්ගම්ජන්තාවරවටමිනවැඩිමුදලක්්බදුමුදල
පලස අෙ කර්ගනනා ්බවට �ැමිණිලි ලැබී
ඇති්බවත්කිොසිටියි.
පම් වනවිට විවි්ධ කුරිෙර ආේතන සහ
පුද්ගලෙන පරගුව හරහා පමරටට විපදශ
වල සිට ලැප්බන භාණඩ නිෂකාශනෙ කර
නිපවස පව්ත ප්ගන ප්ගාස දීපම්ක්රමසකස

කරප්ගනතිප්බනවා.ඒෙටපත්ඇ්තැම්ආෙ
්තන සහ පුද්ගලෙන පරගු ්බදු ්බව �වස
මිනවිශාලමුදලක් ්ගනනා්බවටප්තාරතුරු
ලැබීතිප්බනවා.ඒවපගේමඑවන�ාරසලවල
භාණඩවල අඩුවක් ඇති ්බවද එම භාණඩ
�ාරසලවලඅයිතිකරුවනදැනුම්දීතිප්බනවා.
පරගු්බදුඅෙකිරීමටප�රඑමභාණඩ�ාරසල
සම්්බන්ධපෙනසිෙෙටසිෙෙක්ව්ගකිෙනපන
පරගුවයි. එපහත් එම භාණඩ පවනත්සමා
්ගමක් පහෝ පුද්ගලෙකු විසින නිෂකාශනෙ
කර ්ගැනීපම්දී එහි ව්ගකීම පරගුවට ්ගනන
්බැහැ. පේතුව ඒ භාණඩ පරගුපවනනිදහස
කර ්ගත්්තාට �සු ඒ භාණඩනිපවස පව්තට
ප්ගනෙනපනපවනත්�ාරේවෙක්නිසා.පම්
නිසා අ� පවනමම තීරුවක පරගු ්බදු මුදල
සහඔවුනපගේවිෙදමසටහනකරනපලසත්
එහි පිට�්තක් අදාළ භාණඩ හිමිොට පදන
පලසත් අපි ක්රමෙක් සකස කර තිප්බනවා.
පම්සම්්බන්ධපෙනපම්වනවිටසාකච්ාසිදු
කරතිප්බනවා.එෙඉදිරිදිනකී�පේසිදුකිරී
මටනිෙමි්තයි.නවක්රමෙමගිනවිව්ධඋ�ක්රම
පොදමිනජන්තාවපනාමඟෙවමිනඅ්තරමැ
දිෙනසිදුකරනමුදලවං�ාවලටති්ත්තැබිෙ
හැකිෙැයිපරගුපේඋසසනිල්ධාරිපෙක්කිො
සිටිපේෙ.
ඒ මහ්තා පම්්බවකිොසිටිපේ ඊපේ (22)
විපදශෙකසිටභාණඩ�ාරසලෙක්ලැබීඑම
�ාරසලෙ පදාරින පදාර (door to door)
ක්රමෙෙටපත්නිදහසකර්ගත්කාන්තාවක්එම
�ාරසපලතිබූභාණඩඅස්ාන්ග්තවීතිබීමක්
සම්්බන්ධපෙනපරගුඅධ්යක්්ෂජනරාලවිශ්රා
මිකපම්ජරපජනරාලවිජි්තරවිප්රිෙමහ්තාට
සිදුකළ�ැමිණිලලක්සම්්බන්ධපෙනදිනමි්ණ
කළවිමසීමකටපිළිතුරුපදමිනි.

පැළ ලක්ෂ යක ර�ෝප ණය කිරීරේ
ජාතික බාල දක්ෂ ක්රියා න්වි තය  
ජන පති ප්රධා න ත්ව රයන්.....  

ප�ෝක 
බා� දක්ෂ
ව්ාො රපේ 
නිර්ා තෘපේ 
ජන් දින 
සැ් රු්:

පෙෞද්ග ලික අර මුණු ඉටු කර ්ගැනී ් ට
්ානව හිමි කම් ්ගැන ශ්රී �ංකා වට
එල� කරනපන අසත්ය ප�ෝදනා

ශ්රී ලාංකි � යන්ේ ජාත්ය නතර ජනතා සංවි ධා නය

ක�ොවිඩ් ව්ොප්තිය හමුකේ
බදු මුදල් අය  කි රීම්

භොණ්ඩ අස්ො න ගත වීම්: 

පරගු  වට 
ෙැමි ණිලි ්ග�යි
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පහන් විජේ ජේ කර  
පාස්කු ඉරිදා ප්රහා රය පිළි බඳ ක�ාමි

ෂන් සභා වාර්ාව සමබ න්්ධ කයන් වූ ඉදිරි 
ක්රියා මාර්ග ්ග් යුතකත අ්ග ර ද ගුරු �ාදි නල් 
හිමි පා ණන් සමඟ සා�ච්ා කිරී කමන් පසු
ව යැයි අධ්ා පන ඇමැති මහා චාරය ජී.එල් 
පීරිස් මහ්ා පැව සීය.   

එය රකේ ජාති� ආර කෂා වට බල පාන 
වැද ්ගත �රු ණක වන නිසා මහා සංඝ ර
තනය ඇතුළු කසසු ආ්ග මි� නාය � යන්කගේ 
ද අද හස් විමසා ්ගැඹුරු සා� ච්ා ව කින් 
පසුව ඉදිරි තීර ණ ව ලට එළැ ඹීම රජකේ 
ස්්ාව රය යැයි ද කහක්ම සඳ හන් �කේය .  

එහිදී වැඩි දු ර ටත ඇමැ ති ව රයා කමකස් ද 
කීය.  

පාස්කු ඉරිදා ප්රහා රය පිළි බඳ ක�ාමි ෂන් 
වාර්ාව හා ඒ සමබ න්්ධ කයන් ්ග් යුතු 
පිය වර පිළි බඳ අද සමා ජය කේ �්ා බහක 
නිරමා ණය වී තිකබ නවා. කම ක�ාමි ෂන් 
සභාව ක්රියා තම� වූ අව ස්්ාකේ දී සාකෂි 
රැසක ලැබුණා. සිදු කවන්න යන කේද වා ච
�ය පිළි බඳ සියලු ක්ාර තුරු දැන ක්ගන එය 
වැළැ කවී මට පිය ව රක ්ගතකත නැහැ කියන 
කචෝද නාව ඉදි රි පත වුණා. කම� එ� අංශ
යක පම ණයි. පාස්කු දින ප්රහා රය පිළි බඳ 
සියලු �රුණු විම රශ නය ක�ාට වාර්ා
වක සප යා දීම සඳහා පත �ළ ක�ාමි ස
කමන් ඊට වඩා ්ව කේවල් බලා කපා කරාතතු 
වුණා. �වුද කම�ට ව්ග කි යන්කන්? �වුද 
කම� සංවි ්ධාන �කේ? කබාකහෝම සංකීරණ 
සංවි ්ධාන ජාල යක කම�ට අවශ්ය වුණා. 
ඒ�ට �වුද මුදල් එේකේ? අවශ්ය උප � රණ 
ක�ාකහා මද රැස් �ර ්ගතකත? කම සියල්ල 
සමබ න්්ධ කයන් �රුණු කසායා ්ගැනී මට 
ක�ාමි සම පත කිරීම ප්ර්ධාන අර මු ණක 
වුණා. කම සිය ල්ලකම පිළි බඳ සත්ය කසායා 
්ගැනීම ප්රාකයෝ ගි �ව ඉ්ා වැද ්ගත වුණා. 
හැබැයි ඉන් ඔබබට යන �රුණු කීප යක 
තිකබ නවා. ඒ ්මයි කමවන් කේද වා ච � යක 
යළිත කනාවී මට ව්ග බලා ්ගැනීම සඳහා 
රජ යක විදි යට ්ග් යුතු පිය වර �ව කරද 
යන්න. කමය �ක්ෝ ලි� ජන ් ා වට පම ණක 
කනාව අකේ රකේ සමස්් ජන ් ා වට වකගේම 
රකේ ආර කෂා වට බල පාන �ාර ණ යක. කම 
පිළි බඳ මැල්�ම රංජිත �ාදි නල් හිමි පා ණන් 
අේවී තිය කමකහ ව රක ඉටු �ළා. වටිනා ජීවි් 
250ක පමණ නැති වුණා. ඒ වකගේම 500�ට 
වඩා බර ප ් ළ තුවාල ලැබුවා. ඇතක්න්ම 
�ාදි නල් හිමි පා ණන් මැදි හත කනාවුණා නම 
කම රට කල් විලක බවට කවන  අව දා න මක 
තිබුණා. �ටු ව පි ටිය හා ඒ අවට ප්රකේ ශ වල 
ජන ් ා වකගේ උතසන්න වූ හැඟීම ගින්න 
නිවී මට �ාදි නල් හිමි පා ණන් අමිල කස්ව යක  

�ළා. එය �ෘ්ඥ පූරව �ව සිහි පත කිරීම 
යුතු � මක.   

කම ක�ාමි ෂන් සභා වාර්ාව රජ යට භාර 
දීලා තිකබ නවා. කම සමබ න්්ධ කයන් වූ ඉදිරි 
ක්රියා මාර්ග ්ගැනීම ්මයි දැන් ප්රාකයෝ ගි �ව 
�රන්න තිකයන්කන්. පැහැ දි ලිව කම ්ගැන 
තීරණ ්ගන්න ඕනෑ �ාදි න ල්තුමා සමඟ 
සා�ච්ා කිරී කමන් අන තු රු වයි. උන්ව
හ න්කස්කගේ අද හස් හා කයෝජනා ඉ්ා මත 
වැද ්ගත. රජකේ පැතක්න් යමයම ව්ාකූ
ල්ා තිකබන්න පුළු වන්. ඒ සමබ න්්ධ කයන් 
මහා සංඝ ර තනය හා අකන කුත ආ්ග මි� 
නාය � යන්කගේ අද හස් විමසා සිය ලුම ආ්ග
මි� නාය � යන් කම සංවා ද යට සහ භාගි �ර 
්ගැනී මත ඉ්ාම වැද ්ගත. ඒ රකේ ජාති� 
ආර කෂා වට බල පාන �ාර ණා වක නිසා. 
කම ්ගැන ්ගැඹුරු සා� ච්ා ව කින් පසුව ඉදිරි 
තීර ණ ව ලට එළැ ඹීම සුදුසු බව අකේ ස්්ාව
ර යයි.   

අකනක �ාර ණය එන සතිකේ පැවැ
තකවන අධ් යන කපාදු සහ ති� සා:කපළ 
විභා ්ගය සඳහා දින නියම �ර තිකබ නවා. 
මාරතු 1දා සිට මාරතු 10 දකවා විභා ්ගය 
පැවැ තකව නවා. දිව යින පුරාම අකේ කෂ
� යන් හය ලකෂ විසි කදදාස් තුන්සිය පස් 

කදකනක කපනී සිටි නවා. විභා්ග මධ්
ස්්ාන 4513ක. සමබ න්ධී � රණ මධ් ස්්ාන 
දීප ව්ාේ් මේට මින් 542ක ක්රියා තම �යි. 
පාසල් අකේ කෂ � යන් හාර ලකෂ විසි තුන් 
දහස් හතසිය හ් ළිස් හයක සහ කපෞේ්ග
ලි� අයැ දු ම� රු වන් එක ලකෂ අනූ අට ද
හස් හය සිය හය කදකනක විභා ්ග යට කපනී 
සිටි නවා. ක�ාවිඩ් ආසා දි් අකේ කෂ � යන් 
සඳහා සෑම දිස්්රි ක� ය �ම විකේෂ මධ්
ස්්ාන කද� බැගින් ස්්ාපි් �ර තිකබ
නවා. ක�ාළඹ දිස්්රි ක� යට සම හර විට 
එවැනි මධ් ස්්ාන කද�ක ප්රමා ණ වත 
කනාවී මට පුළු වන්. එවන් අව ස්්ා වල දී 
ඊට වඩා විධි වි්ධාන ස�ස් �ර තිකබ නවා. 

ඒ සමබ න්්ධ කයන් විදු හ ල්ප ති ව රුන් සමඟ 
කසෞඛ්ය පැතක්න් මහ ජන කසෞඛ්ය පරී
කෂ � වරු හා ප්රාකේ ශිය කසෞඛ්ය නිල ්ධා රීන් 
සමඟ සා�ච්ා �ර දරු වන්කගේ කසෞඛ්ය 
්තතවය සුර කෂි් කිරී මට අං්ග සමපූරණ 
වැඩ පි ළි කව ළක ක්රියා තම� �ර තිකබ නවා. 
මීට අම ්  රව ප්රකයෝ ජ න වත පිය වර කීප යක 
ක්ගන තිකබ නවා. විභා්ග ප්රකේශ පත්ර සිය
ලුම පාස ල්ව ලට ්ැපෑ කලන්  යවා තිකබ
නවා. කපෞේ්ග ලි� අයැ දු ම� රු වන්ට අදාළ 
ප්රකේශ පත්ර ලැබී නැති නම කවබ අඩ වි යට 
ක්ගාස් ඒවා බා්ග් �ළ හැකි ක්රම යක ස�ස් 
�ළා. අකේ රකේ ප්ර්ම ව්ා වට නම, විෂය 
කහෝ විභා ්ගය ලියන මාධ් පිළි බඳ සංකශෝ

්ධ න යක කිරී මට අවශ්ය නම එය ස�ස් �ර 
්ගැනී ම ටත කවබ අඩ විය හරහා විධි වි ්ධාන 
සලසා තිකබ නවා. අකේ ප්ර්ධාන අර මුණ 
්මයි දූ දරු වන්කගේ �ාලය නාස්ති කනා�ර 
අධ් යන �ට යුතු අඛ ණඩව පවතවා ්ගැනී
මට හැකි වන පරිදි සතු ටු දා ය� වැඩ පි ළි
කව ළක සැ� සී මයි. අපි බලා කපා කරාතතු 
කවනවා කම විභා ්ගකේ ප්රති ඵල ජූනි මාසය 
වන විට නිකුත කිරී මට. එ් ක�ාට ජූලි 
මාසකේ දී පුළු වන් කවනවා උසස් කපළ 
පන්ති ආරමභ කිරී ම ටත. කමවැනි දුෂ�ර 
්තතව යක හමුකේ පවා කම ළම යින්කගේ 
�ාලය අපකත කනායවා අඛ ණඩව අධ්ා
පන �ට යුතු ඉදි රි යට පවතවා ක්ගන යාම 

්මයි අකේ වැඩ පි ළි කවළ කවන්කන්.  
ශ්රී ලංකා ප�ාදු ජන ප�ර මුපේ පේකම් 

�ාර්ලි පම්න්තු මන්්රී නීතිඥ සාගර කාරි ය
ව සම් මහතා  

අකේ රජය පිහි ටු වන්න �ලින් කම රකේ 
සෑම කකෂත්ර ය �ම ඉන්න විේව තුන් හා ප්රවි
ණ යන් ක්ගන්වා කම රට දියුණු �රන්කන්, 
කම රකේ අනා ්ග ් ය ස�ස් �රන්කන් 
ක�ාකහා මද කියා  කසායා බලා කම රකේ 
ජන ් ා වට වැඩ පි ළි කව ළක ඉදි රි පත �ළා. 
ඒ� ්මයි ක්ගෝඨා භය රාජ පකෂ මහ්ා 
ජනා ධි ප ති ව ර ණ යට ඉදි රි පත වූ කවලාකේ 
ඉදි රි පත �රපු කසෞභා ග්යකේ දැකම. කම 
වැඩ පි ළි කව ළින් අකේ රකේ අනා ්ග ් ය ක්ගාඩ 
න්ගන වැඩ ස ට හන පිළි බඳ රකේ ජන ් ා වට 
ප්රති ඥා වක දුන්නා. අපි රජ යක හැටි යට 
�ට යුතු �ර මින් යන්කන් ඒ කපාකරාන්දු වූ 
ක්රියා ව ලි යයි. විවි්ධ කචෝදනා එල්ල කවනවා 
විප කෂ කයන්. එම. සී. සී ගිවි සුම සමබ න්්ධ
කයන් කචෝදනා එල්ල කවේදී අපි ඒ කචෝදනා 
පුස්සක බව ඔේපු �ළා. ඒ වකගේම ක�ාවිඩ් 
මරද නය සමබ න්්ධ කයන් ද කචෝදනා රැසක 
එල්ල �ළා. කම එන්න් ක්ගන්වන්න 
බැරි කවන ්ැනට කචෝදනා �ළා. නමුත 
කලෝ�කේ අති බහු ්  ර යක රට ව ල්වල එ�ඳු 
පුේ්ග ල කය කු ට වත එන්න ් ක ලබා දී මට 
කනාහැකි වී තිකබන ්තතව යක යටකත 
අකේ රජය සමත වී තිකබ නවා වැඩි අව
දා න මක තිකබන �ණඩා ය මව ලට එන්න් 
ලබා දී කමන් අන තු රුව සාමාන්ය ජන ් ා
ව ටත එන්න් ලබා දී මට. රජ යක හැටි යට 
ඉදි රි යට යේදී අපට හැම තිස්කස්ම ්ගන්න 
තීරණ ජන ප්රිය තීරණ කනාකවන්න පුළු වන්. 
රකේ අනා ්ග ් ය කවනු කවන් ්ගන්න තීරණ 
නිරභ යව අර ක්ගන අපි රජ යක විදි යට ඉදි
රි යට යනවා. ඒ වකගේම ඒ තීර ණ ව ලට එ�ඟ 
කනාකවන පුේ්ග ල යන් ඉන්නවා නම ඒ 
සමබ න්්ධ කයන් ද අවශ්ය �ට යුතු �ර නවා. 
ඒ නිසා ජන ් ා වට කියන්කන් ඔබ පත �රපු 
ආණඩුව ඔබ බලා කපා කරාතතු වූ �ර්ව් 
ඉටු �ර මින් සිටි නවා. කිය ම නක තිකය නවා, 
්ව ලම යේදී පාකර බල්කලෝ බිරු වට ්ව ලම 
නව තින්කන් නැහැ කියලා. ඒ වකගේම අකේ 
වාහ නය ශකති මතව සංව ර්ධන මාර්ගකේ 
්ගමන් �ර මින් සිටි නවා. අපට බල්කලෝ බිරු
වට බල්ලන් පන්න පන්න ඉන්න කවලා වක 
නැහැ. අකේ ්ගමන අපි යනවා. අකේ ්ගමන 
තීර ණය නිවැ රැදි කියා තීර ණය �ළ යුතකත 
රකේ ජන ් ා වයි. විවි්ධ �ණඩා යම නඟන 
කබාරු කචෝද නා ව ලට රැව කටන්න එපා කියා 
ජන ් ා ව ක්ගන් අපි ඉල්ල නවා. ජන ් ා වකගේ 
්න්ද අයි තිය සුර කෂි් කිරී මට කපාදු ජන 
කපර මුණ ඇප �ැප වී සිටි නවා.   

සුභා ෂිණී ජේනා නා යක  

දුමරිය නියා ම� හා රියැ දුරු සං්ගම එකව ඊකේ (22) මධ්ම 
රා්රිකේ සිට ක්රියා තම� වන පරිදි වැඩ ව රජ න යක  කිරී මට තීර
ණය �ර තිකබ. උතුරු දුමරිය මාර්ග ව්ාපෘ තිකේ සිදු වන අක්ර
මි � ් ා ව ලට විකරෝ ්ධය පළ කි රී මට කම වෘතතීය ක්රියා මා ර්ගය 
ක්රියා තම� �රන බව දුමරිය නියා ම� සං්ග මකේ කල්�ම මනුර 
පීරිස් මහ්ා කියා සිටි කේය.  

ඉන්දි යානු ආ්ධාර ම්, මහව සිට ඕමන්් දකවා දුමරිය 
මාර්ගය අලු තවැ ඩියා කිරීකම ව්ාපෘ තිය ඉ්ා අක්ර ම වත කලස 
සිදු කිරී මට සූදා න මින් සිටින බවත දැනට පව තින දුමරිය 
මාර්ගය ඉවත �ර ඒ කවනු වට අලු තින් මාර්ග පේ්ධ තිය එළීම 
සිදු වුවද පාලම අලු තවැ ඩියා කිරීම ඇතුළු �ට යුතු නිසි පරිදි සිදු 
කනාවන බවත කපන්වා කදන දුමරිය වෘතතිය සමිති ඒ හරහා 
දැවැන්් මුදල් නාස්ති යක සිදු වන බව කපන්වා කදයි.  

දුමරිය කදපා ර් කම න්තුකේ දැනට පව තින අක්ර මි � ් ා ව ලට 
විකරෝ ්ධය ප්ර�ාශ �ර මින් කම ක්රියා මා ර්ගය ්ගන්නා බවද ඔවුහු 
කපන්වා කදති.    

වෙවෙඳ ඇමැති  
ආචාර්ය බන්දුල ගුණ ව ර්ධන 

ොස්කු ඉරිදා ප්රහා රපේ ප�ාමි ෂන් වාර්ාපේ ඉදිරි 
ක්රි්යා මාර්ග ්ගැඹුරු සා�ච්ාවකින් ෙසු වයි

අධ්යා පන ඇමැති මහයා චයාර්ය ජී.එල් පීරිස්

අපේ ්ගමන තීර ණ්ය නිවැ රැ දිද
කි්යා තීර ණ්ය �රන්පන් ජන ් ා වයි
පයාරලි වේන්තු මන්්රී නීතිඥ සයාගර කයාරි ්ය ෙ සේ

අනු රයා ධ පුර අෙ න්ති වේවි ෙමයා නිෙයා සවේ සිේධි්ය 

අපට විශයාල අප කී රති ්යක්:
පමහි ෙරී කෂණ නිල ්ධා රීන් ්යට ්ගහලා
පමවැනි පේවල් ඉදි රි ්යට ඇති පනාවී මට 
�ාටත් දැපනන ෙරිදි දඬු වම් පදනවා

අමිල ප්රභාත් වන සිංහ-
අනු රා ධ පුර අති ජේක   

රට පුරාම ළමා නිවා ස වල ඉන්න 
දරු වන්ට ආර කෂාව තිකයන්න 
ඕනෑ. කනාකය කුත හිරි හැ ර ව ලට 
ලකවුණු අස ර ණම කවචච ්ගැහැනු 
දරුකවෝ පිරි සක ්මයි ළමා නිවා
ස වල ඉන්කන්.අනු රා ්ධ පුර අව න්ති
කේවි ළමා නිවා සකේ සිේධිය අපට 
විශාල අප කී රති යක.අද වන විට ඒ 
පිළි බඳ සිදු ක�කරන පරී කෂණ නිල
්ධා රීන් විසින් යට ්ගහලා.ක්ාර තුරු 
කහළි �ළ රියැ දු ර කුකගේ වැඩ ්හ නම 
කිරීම පම ණයි සිදු වී තිකබන්කන්.
කම පිළි බඳ ජනා ධි ප ති ව රයා දැනු වත 
�ර ලබන සතිකේ කවනත ස්වාධීන 
පරී කෂණ �ණඩා ය මක පත �ර නිසි 
පරී කෂ ණ යක  කිරී මට �ට යුතු �රන 
බව ඉඩම ඇමැති එස්.එම.චන්්ර කස්න 
මහ්ා සඳ හන් �කේය.   

අවන්ති කේවි ළමා නිවා සකේ පව
තින වතමන් ්තතවය කසායා බැලී
මට හදි ස්සි කේම කපකරදා(21) පස්ව
රුකේ එහි නිරී කෂණ චාරි �ා ව� 

නිර් වු ඉඩම ඇමැ ති ව රයා කම බව 
පැව සීය.   

කමහිදී ඉඩම ඇමැති එස්.එම.
චන්්ර කස්න මහ්ා ළමා නිවා සකේ 
්තතවය පිළි බඳ කසායා බැලීය.
එහිදී ළමා නිවා සකේ ප්ර්ධාන කදාර ටුව 
අසල තිබු සී.සී.ටි.වි  �ැමරා අක්රි යව 
පැව තීම,දරු වන් රා්රි �ාලකේ නිදා
්ගන්න ඇ්ැම �ාම ර වල ජකනල් 
අබ ලන් වී පියන් නැතිව තිබීම,වැසි
කිළි �ැසි කි ළිද ජරා ජිරණ වී ඇති 
බව කමහිදි අනා ව ර ණය විය.කමහිදී 
ළමා නිවා සකේ සිටින පනස් පහ
�ට ආසන්න ්ගැහැනු දරු වන්ට එහි 
කිසිම රැ� ව ර ණ යක නැති බව ්හ
වුරු �ර ්ගත ඇමැ ති ව රයා එවා �ඩි
න මින් අලු තවැ ඩියා �රන කලසත 
දරු වන්කගේ ආර කෂා වට සි.සි.ටි.වි 
�ැමරා පේ්ධ ති යක සවි �රන කලසත 
වැඩ බලන පරි වාස ක�ාම සා රි ස්ව ර
යාට  උප කදස් දුන්කන්ය.   

අන තු රුව ඇමැ ති ව රයා එහි සිටින 
අස රණ දරු වන් සමඟ සා�ච්ා �ළ 
අ්ර එහිදී කම දරු වන්ට සිදු �ර ඇති 

අප චාර හා ඒවාට සමබන්්ධ පුේ්ග ල
යන් හා නිල ්ධා රින් පිළි බ ඳ වද දරුකවෝ  
ක්ාර තුරු කහළි �ර සිටි යහ.එකස්ම 
කම සිේධින්ට සමබන්්ධ වැරැ දි � රු
වන් ්ව මත නිද හකස් සිටින බවත 
මින් ඉදි රි යට කහෝ කිසිදු ළමා නිවා
ස ය� කමවැනි සිේධින් කනාව න්නට 
්මන්ට නිසි සා්ධා ර ණ යක ඉටු � රන 
කමන් දරුකවෝ ඉල්ලා සිටි යහ.   

කමහිදි මාධ් කේ දින් හමුකේ අද හස් 
දැකවු ඉඩම ඇමැ ති ව රයා කමකස් 
කීය.    

අවන්ති කේවි ළමා නිවා සකේ පසු
ගිය �ාලකේ ඇතිවු සිදු වීම නිසා රජ
රට ප්රකේ ශ ය ටම විශාල අප කී රති යක 
සිදු වුණා.කම ළමා නිවා සකේ සිටි 
දරු වන්ට වු හිරි හැර සමබ න්්ධ කයන් 
නිල ්ධා රින් ව්ග කි ව යුතු බවට �රුණු 
අනා ව ර ණය වුණා.   

උතුරු මැද පළාකත ආණඩු
�ාර මහී පාල කේරත,රාජ්ය ඇමැති 
පියල් නිශාන්් මහ ් ාත කමහි 
පැමිණ පරී කෂ ණ යක �රන්න 
නියම �ළා.නමුත කම දකවා සිදු

කවලා තිකයන්කන් වැරැදි කපන්නා 
දුන්න රියැ දුරු �කගේ වැඩ නව ත්පු 
එ� පම ණයි.කම ්මයි දැනට කවලා 
තිකබන ්තතවය.   

මම කම පිළි බඳ වහාම පරී කෂණ 
�ඩි නම �රන්න කියා ප්ර්ධාන 
කල්�මට දැනුම දුන්නා.මම කම ළමයි 
එක� දැන් �්ා �ළා.එහිදි පැහැ දි
ලිව කපනුණා කම ළම යින්ට විශාල 
හිරි හැර කවලා තිකය නවා කියා. 
කම�ට ව්ග කිව යුතක්ෝ ්ම ්මන් 
කබකරන්න වැඩ පි ළි කව ළක ්මයි 
කම්ැන දැන් සිදු කවන්කන්.ව්ග කි
ව යුතු නිල ්ධා රින් ඔකක�ාම එ�ට 
සංවි ්ධාන කවලා ්මන් ඇඟ කබරා
්ගන්න හද නවා.ඒ නිසා කම සමබ
න්්ධ කයන් ජනා ධි ප ති ව රයා දැනු වත 
�ර කවනම පරී කෂණ �ණඩා ය මක 
ලබන සතිකේ කවන ක�ාට එව නවා.
කම දරු වන්ට සිදු වු හිරි හැර �රපු 
සිය ල්ලන්ට දැඩි දඩු වම ලබා දී මට 
�ට යුතු �ර නවා.   

කමවැනි කේවල් මින් ඉදි රි යට ඇති 
කනාවි මට සියලු කදනාට දැකනන 

පරිදි කම සියලු කදනාට නිසි දඩු වම 
කදනවා.එකස් කනාවු කණාත ඒ� කම 
රජ ය ටත විශාල �ැළ ලක කවනවා.
කමවැනි පහත ක්රියා නැති �රන්න 
කම්ැ නින් පටන් ්ගන්න වා යැ යිද 
ඇමැති එස්.එම චන්්ර කස්න මහ්ා 
වැඩි දු ර ටත පැව සීය.   

 අනු රා ්ධ පුර අරිේපු පාකර නව 
සංඝ මිත්ා රාමකේ ස්්ාන භාර 
ප්ර්ධාන කමකහ ණින් වහන්කස්  
්ධමමානි අනු ර පාලි කමකහ ණින් 
වහන්කස් හා නා්ග රි� මන්්රී සුපිනි 
සද මාලි මහ තමි යද පැමිණි කම පිළි
බඳ පරී කෂණ නිසි පරිදි සිදු කනාවන 
බවත කම පරී කෂණ ස්වාධී නව සිදු 
�ර කම දරු වන්ට මහත අප රා ්ධ යක 
�ළ සියලු කදනා නීතිකේ රැහැ නට 
හසු �ර ්ගන්නා කලස ඉල්ලා සිටි යහ.   

උතුරු මැද පළාත පරි වාස හා 
ළමා රකෂ� කදපා ර් කම න්තුකේ 
වැඩ බලන ක�ාම සා රිස් ්ගයාන් 
වන්නි නා ය� මහ්ා ඇතුළු නිල ්ධා
රි රීහු පිරි සක කම අව ස්්ා වට  සහ
භාගි වූහ.   

අනු ර පුර අව න්ති පේවි ළමා නිවා සපේ සිේධි්ය ්ගැන ඉඩම් ඇමැති ්දින් සිටී..

දුේරි්ය නි්යයා මක 
හයා රි්යැ දුරු 
සංගේ එක්ෙ 

ෙැඩ  ෙ ර්ජ න ්යක

සුභා ෂිණී ජේනා නා යක  

කබෝ්ල් �ළ පානීය ජලය අප න ය නය කිරීකම වැඩ පි ළි කව
ළක ආරමභ කිරීම ක�කරහි රජකේ අව ්ධා නය කයාමුව ඇති බව 
කවකළඳ ඇමැති  ආචාරය බන්දුල ගුණ ව ර්ධන මහ්ා පව සයි.  

 පානීය ජලය අප න ය නය කිරීම හරහා විශාල වශ කයන් විකේ
ශීය විනි මය උපයා ්ග් හැකි බව කපන්වා කදන ඇමැ ති ව රයා ඒ 
සඳහා කම වන විට සා�ච්ා කීප යක සිදු �ර ඇති බවද කපන්වා 
කදයි.  

කම වන විට ජපා නය, ප්රංශය වැනි රට වල් රැසක පානීය ජලය 
අප න යන කිරී කමන් විශාල ආදා ය මක ලබා ්ගන්නා බව කපන්වා 
කදන බන්දුල ගුණ ව ර්ධන ඇමැ ති ව රයා එම කවකළ ඳ කපාළ විවෘ් 
�ර ්ගැනීකම හැකි යාව ශ්රී ලං�ා ව ටද පව තින බවද කියා සිටියි.  

කමවැනි කවකළ ඳ කපා ළක නිරමා ණය �ර ්ගැනීකම අව ශ්ය ් ා
වක මතුව ඇති බවත ඒ සඳහා අවශ්ය �ට යුතු  �ර මින් පව තින 
බවත ඇමැති ගුණ ව ර්ධන මහ්ා කීය.    

ව�ෝතල් කෙ පයානී්ය 
්ජල්ය රට ්යෙන

 ෙැඩ පි ළි වෙ ෙ කට 

අෙ ධයා න්ය
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2021 පෙබරවාරි 23 අඟහරුවාදා

උපාලි කරු ණා රත්න   
වත්මන් ආණ්ඩු වවන් ග්මට රටට දැවෙෙ 

විශාල සංව ර්ධ ෙ යක් වේ වෙ විට සිදු වව මින් 
පව තිෙ බව ග්ාමීය නිවාස හා ඉදි කි රීේ සහ 
වගාඩ ෙැ ඟිලි ද්රව්ය කර්මාන්්ත ප්රව ර්ධෙ රාජ්ය 
ඇ්මැති ඉන්දික අනු රුද්ධ ්මහ්තා පැව සීය.   

ඇ්මැ ති ව රයා වේ බව කියා සිටිවේ “ඔබට 
වගයක් - රටට වහටක්” ජාතික නිවාස වැඩ-
ස ට හෙ යටවත ගේපහ දිස්ත්රි ක්කවේ, කටාෙ 
ප්රාවද ශීය වේකේ වකාට්ා සවේ ෙව නිවාස 4ක් 
ජේතා අයි ති යට පත කිරීවේ අව ස්ත්ා වට පසු ගි-
යදා (20) එක්වව මිනි.   

වත්මන් ආණ්ඩුව නිර්මා ණය කවේ රවට වපාදු 
ජෙ ්තාව බවත රජය ආරක්්ා කිරීවේ වග කී්ම 
ඇතවතද ජෙ ්තා වට බවත ඇ්මැ ති ව රයා ව්මහිදී 
සඳ හන් කවේය.   

“ඔබට වගයක් - රටට වහටක්” ජාතික නිවාස 
වැඩ ස ට හෙ යටවත වේ වෙ විට දිව යිෙ පුරා 
නිවාස 12,000 කට වැඩි ප්ර්මා ණ යක් ආරේ්භ කර 
ඇති බවත, ඉන් නිවාස 8,000ක ප්මණ ජෙ ්තාව 
පදිංචි කර ඇති බවත රාජ්ය ඇ්මැ ති ව රයා වැඩි-
දු ර ටත පැව සීය.   

කටාෙ ප්රාවද ශීය වේකේ වකාට්ා සවේ 
කටාෙ උතුර, වකාණ්ඩ ග ස්තමුේල, පහළ කදි-
රාෙ, වක්.සී ද සිේවා පුර ප්රවද ශ ව ලදී වේ නිවාස 

විවෘ්ත කිරීේ සිදු වකරිණි. ජො ධි පති වගෝ්ා ්භය 
රාජ පක්් ්මහ ්තාවේ ‘වසෞ්භා ග්යවේ දැක්්ම’ ප්රති-
පතති ප්රකා ශය අනුව, අග ්මැති ්මහින්ද රාජ පක්් 
්මහ ්තාවේ උප වදස්ත ්ම්ත, ග්ාමීය නිවාස හා ඉදි-
කි රීේ සහ වගාඩ ෙැ ඟිලි ද්රව්ය කර්මාන්්ත ප්රව-
ර්ධෙ රාජ්ය අ්මා ත්ං ශය විසින් “ඔබට වගයක් 
- රටට වහටක්” ජාතික නිවාස වැඩ ස ට හෙ 
ක්රියා ත්මක කරයි. වේ වැඩ ස ට හවන් පළමු අදි යර 
යටවත ග්ා්ම වස්තවා ්මටට මින් දිව යිෙ පුරා නිවාස 
14,022ක් ඉදි වකවරෙ අ්තර එහි වදවෙ අදි යර ද 
වේ වෙ විට ආරේ්භ කර ඇ්ත.     

මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර   
විවද ශීය ස්මා ගේ ව්මරට සිදු ක රෙ ්මහා 

පරි ්මාණ සංව ර්ධෙ ව්යාපෘ ති වල දී එහි 
ප්රති ලා්භ හිමි විය යුතවත රටට හා ජෙ ්තා-
වට මිස අදාළ ස්මා ගේ හා ඔවුන්වේ ්මවර-
ට ව ලට වොවෙ බව සංචා රක ඇ්මැති 
ප්රසන්ෙ රණ තුංග ්මහ්තා අව ්ධා ර ණය 
කරයි.   

වේ ව්යාපෘති ක්රියා ත්මක කිරීවේ දී එහි 
ප්රති ලා්භ රටට හා ජෙ ්තා වට නිසි වලස 
හිමි ව න්වන් දැයි වි්ම සි ලි ්මත විය යුතු බවද 
ඒ ්මහ්තා වපන්වා වදයි. කටු ො යක ගුව-
න්ව්තා ටු වපාළ පුළුේ කිරීවේ ව්යාපෘ තිවේ 
‘A’ පැවක් ජවේ ප්රග තිය පිළි බඳ කටු ො යක 
ගුව න්ව්තා ටු වපාළ පරි ශ්රවේ පැවති සාක-
ච්ා වක දී ඇ්මැ ති ව රයා වේ බව අව ්ධා ර-
ණය කවේය.   

පසු ගිය ්මහින්ද රාජ පක්් රජය ස්මවේ 
ආරේ්භ කළ වේ ව්යාපෘ තිය යහ පා ලෙ 
රජය විසින් හි්තා ්ම ්තා්ම අ්ත හැර ද්මා තිබූ 
අ්තර වත්මන් රජය බල යට පතවී ව්මන් 
පසු එහි ඉදි කි රීේ යළි ආරේ්භ වකරිණි. වේ 
ව්යාපෘ තිය යහ පා ලෙ රජය විසින් ක්රියා-
ත්මක වොකර ප්ර්මාද කිරී්ම වේතු වවන් 

රුපි යේ වකෝටි 3000කට අධික පාඩු වක් 
ගුව න්ව්තා ටු වපාළ ස්මා ග ්මට සිදුව තිබිණි. 
වත්මන් රජය යටවත ව්මහි ඉදි කි රීේ 
ආරේ්භ වකරුවණ් පසු ගිය වසවර වොවැ-
ේබර 18 වැනිදා වෙ අ්තර පසු ගිය වසවර 
ව්මරට ආරේ්භ වකරුණ විශා ල ්ත්ම සංව-
ර්ධෙ ව්යාපෘ තිය ද ව්මය වවයි.   

කටු ො යක බණ්ඩා ර ො යක ජාත් න්්තර 
ගුවන් ව්තාටු වපාවේ වර්ත ්මාෙ වාරෂික 
්මගී හැසි ර වීවේ ්ධාරි ්තාව වෙ මිලි යෙ 06 
සිට මිලි යෙ 15 දක්වා වැඩි කිරී ්මට පහ-
සු කේ වැඩි කි රී්ම ව්යාපෘ තිවේ අර මුණ 
වී තිවබෙ අ්තර ඒ සඳහා වැය වකවරෙ 
මුදල රුපි යේ බිලි යෙ 108කි. ජපා ෙය ණය 
ප්ර්ධා ෙ යක් වලස වේ මුදල පිරි ේමා ඇති 
අ්තර වසර 03කින් ව්මහි ඉදි කි රීේ අව සන් 
කිරී ්මට නිය මි ්තය.   

ප්රගති ස්මා වලෝ චෙ රැස්තවීවේ දී අො ව-
ර ණය වූවේ ප්ර්ධාෙ පරයන්්ත වගාඩ ෙැ-
ඟිේල, ඊට සේබන්්ධ වගාඩ ෙැ ඟිලි ්මගී 
පාලේ, ්මහේ 05කින් ස්ම න්වි්ත ර් ගාල, 
්මාරග වේ යටවත ඉදි වක වරෙ බවයි. 
මූලික ඉදි කි රී ේවල ප්රග තිය පිළි බඳ ඇ්මැති 
ප්රසන්ෙ රණ තුංග ්මහ්තා ව්මහිදී විවේ් 

අව ්ධා ෙය වයාමු කළ අ්තර වේ ඉදි කි රීේ 
නිය මි්ත කාලවේ අව සන් කිරී ්මට කට යුතු 
කරෙ වලස ද ඇ්මැ ති ව රයා ව්මහිදී උප-
වදස්ත දුන්වන්ය.   

වේ ඉදි කි රී ේව ලට ව්මරට ශ්රමි ක යන් 
වයාදවා ගැනීවේ අව ශ්ය ්තාව වපන්වා 
දුන් ඇ්මැ ති ව රයා ව්මවැනි ්මහා පරි ්මාණ 
ව්යාපෘ ති වල ඉදි කි රීේ වකවරෙ කාල වේදී 
ද එහි වාසිය රටට හා ජෙ ්තා වට හිමි විය 
යුතු බවද අව ්ධා ර ණය කවේය.   

වේ ව්යාපෘ තිවේ ඉදි කි රීේ නිය මි්ත කාල-
වේදී අව සන් කිරී ්මට අත් වශ්ය බවත ඒ 
සඳහා අදාළ වකාන්ත්ාත ස්මා ග්ම බැදී 
සිටිෙ බවත වපන්වා දුන් ඇ්මැති ප්රසන්ෙ 
රණ තුංග ්මහ්තා ඒ පිළි බඳ සැල කි ලි-
්මත වන්ෙැයි අදාළ ස්මා ග ්මට උප වදස්ත 
දුන්වන්ය. ඊට අ්ම ්ත රව වේ පිළි බඳ නිර-
න්්තර අධී ක්් ණ යක නිර ්ත වෙ වලස ද 
ඇ්මැ ති ව රයා ගුවන් ව්තාටු වපාළ හා ගුවන් 
වස්තවා ස්මා ග ්මට උප වදස්ත දුන්වන්ය.   

නිය මි්ත කාලවේ දී වේ ව්යාපෘ තිය අව-
සන් කර ගැනී්ම ගුව න්ව්තා ටු වපාළ බල ්ධා-
රීන්වේ වග කී ්මක් බව වපන්වා දුන් ඇ්මැ-
ති ව රයා ඒ සඳහා පසු වි ප රේ ක්රියා ව ලි යක් 

ආරේ්භ කරෙ වලසද උප වදස්ත දුන්වන්ය.   
සංචා රක අ්මා ත්ාං ශවේ වේකේ එස්ත. 

වහටටි ආ රචචි, ගුවන් වස්තවා හා අප ෙ-
යෙ කලාප සංව ර්ධෙ රාජ්ය අ්මා ත්ාං-

ශවේ වේකේ ්මා්ධව වදව සු වරන්ද්ර, අති-
වරක වේකේ සුනිේ ගුණ ව ර්ධෙ, ගුවන් 
ව්තාටු වපාළ හා ගුවන් වස්තවා ස්මා ගවේ 
විශ්රා මික වේජර ජෙ රාේ ජී.ඒ චන්ද්ර සිරි, 

උප ස්භා පති රජීව සූරිය ආරචචි ්මහ තවරු 
හා වකාන්ත්ා තකාර හා උප වද ශක ස්මා ගේ 
නිවයෝ ජි ්තවයෝ ද වේ අව ස්ත්ා වට සහ ්භාගි 
වූහ.     

මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර  

පළාත පාලෙ ආය ්තෙ ්තව දු ර ටත 
ශක්ති ්මත කිරී්ම වවනු වවන් වසර 30ක් 
ප්මණ පැරණි පළාත පාලෙ ආය ්තෙ 
පේත සංවශෝ ්ධ ෙ යට අවශ්ය වයෝජ ොව 
්තව දිෙ කීප ය කින් අ්මාත් ්මණ්ඩ ල යට 
ඉදි රි පත කරෙ බව රාජ්ය වස්තවා, පළාත 
ස්භා හා පළාත පාලෙ ඇ්මැති ජෙක 
බණ්ඩාර ව්තන්ෙ වකෝන් ්මහ්තා සඳ හන් 
කරයි.   

ග්ාමීය සංව ර්ධ ෙවේ වක්න්ද්ර ස්ත්ා-
ෙය වෙ පළාත පාලෙ ආය ්තෙ ෙඟා 
සිටු වී ්මට අවශ්ය කඩි ෙේ සංවශෝ ්ධෙ 
වගෙ ඒ්මට සූදා ෙේ බව පව සෙ ඒ 
්මහ්තා රටට අව ශ්යව තිවබන්වන් වවග-
වත සංව ර්ධ ෙ යක් ළඟා කර ගැනී්ම වෙ 
අ්තර වේ සංව ර්ධෙ ක්රියා න්වි ්තවේ 
මූලික කාරය ්භා රය කරෙ ආය ්තෙ වලස 
පළාත පාලෙ ආය ්තෙ ග්ම ෙැංවීවේ 
ක්රියා න්වි ්තවේ වක්න්ද්ර ස්ත්ා ෙය බවද 
පළාත පාලෙ ආය ්තෙ ෙඟා සි ටු වී ්මට 
අවශ්ය කඩි ෙේ සංවශෝ ්ධෙ අදාළ පෙ-
තව ලට වේන්ෙ සූදා ෙේ බවද පව සයි.  

දඹුේල ආස ෙවේ පළාත පාලෙ ආය-
්තෙ හ්ත ර කට රුපි යේ මිලි යෙ 11කට 
අධික වටි ො ක ්ම කින් යුත කාරයා ල-

යීය උප ක රණ වබදා දීවේ උතස ව ය කට  
එක්වව මිනි.  

ව්මහිදී වැඩි දු ර ටත ඇ්මැ ති ව රයා 
ව්මවස්තද කීය.  

ගිය ආණ්ඩුව ජෙ ්තා වට වස්තවය සප-
යෙ වේ ආය ්තෙ පද්ධ තිය හි්තා ්ම්තා 
අක ර්ම ණ්ය වී ්මට ඉඩ හැර බලාෙ සිටියා. 
එවහ්ම කවේ ්ත්මන්වේ වදශ පා ලෙ 
පරා ජය ්තාව කා ලි කව යට පත කර ගන්ෙ 

හි්තා වග ෙයි. ෙමුත ඒවකන් සිද්ධ වුවණ් 
ගවේ ජෙ ්තා වට හිමි විය යුතුව තිබුණු 
සංව ර්ධෙ අවස්ත්ා වොලැබී යා්මයි. වේ 
රජය බල යට වගෙ ඒවේ ්මංගල වවඩි මු-
රය ්තැබු වවාත වේ පළාත පාලෙ ්න්ද-
වයන්්ම ්ත්මයි.  

වේ නිසා්ම ගවේ නිවයෝ ජි ්ත යන්ට 
ග්ම වවනු වවන් වැඩක් කරන්ෙ තිවයෙ 
පළාත පාලෙ ආය ්තෙ ගැෙ අවේ රජ-

යට වවෙ අයට වැඩිය හැඟී ්මක් තිවබ-
ෙවා. වේ නිසා්ම පසු ගිය දව සක අග-
්මැ ති ව රයා ්මට වේ පේත සංවශෝ ්ධ ෙය 
විය යුතුයි කියෙ අද හස ඉදි රි පත කළා. 
කියන්ෙ සතු ටුයි වි්ය ්භාර ඇ්මැ ති-
ව රයා විදි යට වසර 30ක් වි්තර පැරණි 
පළාත පාලෙ ආය ්තෙ පේත සංවශෝ ්ධ-
ෙ යට අවශ්ය කැබි ෙට ප්රි කාව ්තව දිෙ 
කීප ය කින් ්ම්ම ඉදි රි පත කර ෙවා.  

එයට අනු ්මැ තිය ලැබුණු විගස වේ 
පේත සංවශෝ ්ධ ෙය කර පළාත පාලෙ 
ආය ්තෙ ශක්ති ්මත කිරී්ම අපි අර ඹ ෙවා. 
ඒ සංවශෝ ්ධ ෙ වයන් පළාත පාලෙ ආය-
්ත ෙ වල ආදා යේ උතපා දෙ ෙව අවස්ත්ා 
හඳු න්වා දී ්මට අපි කට යුතු කර ෙවා.
එවහ්ම ආදා ය්ම ලබා දී ව්මන් බලා වපා-
වරාතතු වවන්වන් ජේතා ව්මවහ වර 
වඩා වවග වයන් සිදු කි රී ්මයි. අවෙක් 
අ්තට වේ සංවශෝ ්ධ ෙ වයන් ජෙ ්තා වට 
පළාත පාලෙ ආය ්ත ෙ වල කට යු තු ව ලට 
සෘජුව ්මැදි හ තවීවේ අව ස්ත්ාව උදා ක ර දී-
්ම ටත අපි බලා වපා වරාතතු වවෙ වා යැ-
යිද පැව සිය.  

පාරලි වේන්තු ්මන්්රී ප්රමි්ත බණ්ඩාර 
ව්තන්ෙ වකෝන් ්මහ්තා ඇතුළු පිරි සක්  
වේ අව ස්ත්ා වට එක්වූහ.   

බුද්ධිකා ඉඹු ලා්න   
 සිංහල හා හින්දු අලුත අවු-

රුදු උතසව චාරි ත් ව ලට ස්ම-
ගා මීව ජාතික රුක් වරෝපණ 
ෙැක්ත අනුව පරි සර අ්මා-
ත්ං ශය ක්රියා ත්මක කරෙ 
“ෙැක ්තට පැළ යක්” වැඩ ස ට-
හ ෙට පූරණ සහ වයෝ ගය දී්මට 
වහළ කුරු ස්මා ග්ම එක්වවයි. 
ඊට අදාළ ගිවි සුේ අතසන් 
්තැබී්ම පසු ගි යදා පරි සර අ්මා-
ත්ං ශ වේදී ඇ්මැති ්මහින්ද 
අ්ම ර වීර ්මහ ්තාවේ ප්ර්ධා ෙ-
තව වයන්,වහළ කුරු ස්මා ගවේ 
නිල ්ධා රින්වේ සහ ්භා ගි තව-
වයන් සිදු වකරිණි.   

ජංග්ම දුර ක ් ෙ ්භාවි්තා කර-

න්ෙන් අ්තර ඉ්තා්ම ජෙ ප්රි ය්ම 
වයද වු ්මක් (Mobile App) 
වෙ 'වහළ කුරු' විසින්“ෙැක-
්තට පැළ යක්” වැඩ ස ට හෙ 
පිළි බඳ සේපූරණ ප්රචා රණ කට-
යුතු සිදු කරෙ අ්තර අවරේේ 16 

වැනි දිෙ වපර වරු 6.40ට වයදී 
තිවබෙ ජාතික රුක් වරෝපණ 
ෙැක ්තට පැළ සිටු වී ්මට ්මහ ජ-
ෙ ්තාව උෙන්දු කර වීවේ වැඩ-
ස ට හන්ද සිය ප්රචා රණ කට යු-
තු ව ලට එක් කරනු ඇ්ත.    

නුවන ්කාඩි කාර  
පාස වලන්,පන්ති කා්ම ර වයන් එළි-

යට වගාස්ත ජීවි ්තය පිළි බඳ ප්රාවයෝ ගි කව 
ඉවගෙ ග්ත හැකි අධ්ා පෙ ක්ර්ම වව ද යක් 
රවට නිර්මා ණය විය යුතු බව පාරලි වේන්තු 
්මන්්රී නිපුණ රණ වක ්මහ්තා පැව සීය.  

ඒ සඳහා නිසි ්මඟ වප න්වී ්මක් බාල දක්් 
ව්යාපා ර වයන් ලබා ග්ත හැකි බවත එය 
වර්ත ්මා ෙ යට ගැල වපෙ ආකා ර යට සකස්ත 
කර ගැනී්ම සියලු වදො වේ්ම වග කී ්මක් 
බවත වහව්ත්ම කීය.  

බාල දක්් ව්යාපා රවේ නිර්මා්තෘ වේඩන් 
පවවේ ස්තවාමි ව ර යාවේ 164 වැනි ජන්්ම දිෙ 
සැ්ම රු්ම වවනු වවන් ශ්රී ලංකා බාල දක්් 
සංග ්මය ්මගින් ක්රියා ත්මක කළ පැළ ලක්්-
යක් සිටු වීවේ ජාතික රුක් වරෝපණ වැඩ ස-
ට හ ෙට ස්ම ගා මීව ්මා්තර දිස්ත්රික් බාල දක්් 
සංග ්මය දිස්ත්රික් බාල දක්් මූල ස්ත්ා ෙය හා 
කළාප අධ්ා පෙ කාරයා ලය වක්න්ද්ර කර ග-
නි මින් පැළ සිටු වී්ම ඊවේ (22) සිදු කළ අ්තර 

එහි ප්ර්ධාෙ ආරා ධි ්තයා වලස එක්වව මින් 
්මන්්රී ව රයා එවස්ත කීය.  

ලංකාවව ජෙ ්තාව පැය විසි හ්ත වරන් 
වබාවහෝ වද වවෙස්ත විය යුතු යැයි බලා වපා-
වරාතතු වුවත එවලස පැය විසි හ්ත වරන් 
සියේල වවෙස්ත කළ වොහැකි බව පැවැසූ 
ඒ ්මහ්තා වකටි , ්මධ් හා දීර්ඝ කාලීෙ 
වැඩ පි ළි වව ළක් ඒ සඳහා සකස්ත කළ යුතු බව 
ප්රකාශ කවේය.   

හමුදා නිල ්ධා රි යකු වේේම ොය කතව 
ගුණාං ග ය න්වගන් වහබි වත්මන් ජො ධි ප ති-
ව රයා පව තිෙ ක්ර්මය වවෙස්ත කර වලෝක ය්ම 
දිනිය හැකි වැඩ පි ළි වව ළ කට යමින් සිටිෙ 
බවත ඒ සඳහා සිය ලු වදො එක්ව සහ වයෝ-
ගය ලබා දු න්වොත පහ සු වවන් ජය ග් හණ 
අතකර ග්ත හැකි බවත රණ වක ්මහ්තා කීය.   

එහිදී ්මන්්රී ව රයා වැඩි දු ර ටත ව්මවස්තද 
කීය.  

්ම්මත වකාළඹ රාජ කීය විද්යා ලවේ 
වපෝ්තක බාල ද ක්් වයක් වලස කට යුතු කළා. 

්මට ්ම්ත කයි වැඩ සතිය කාලවේ විශාල 
පිරි සක් වගව ේව ලට ඇවිත ස්තවවච්ා-
වවන් වැඩ කර ්ත්මන්වේ අර මු දේ ්තර කර 
ගැනී ්මට කට යුතු කර ෙවා. එවහත පසු ගිය 
කාලවේ එවැනි වද දකින්ෙ ලැබුවණ් ෙැහැ. 
එහි ්මන්ද ගා මි තව යක් දකින්ෙ ලැබුණා. 
ඒකට වේතුව වේ අධ්ා පෙ ක්ර්මවේ වබාවහෝ 
වදවෙක් උතසාහ කරන්වන් දරු වන් කට 
පාඩේ ක්ර්ම ය කින් හරි වි්භාග ස්මත කර 
ගැනී ්මයි. ්ම්ම ෙේ කියන්වන් වේ අධ්ා-
පෙ ක්ර්මය දව සින් දවස වවෙස්ත විය යුතුයි. 
එවහ්ම වුවණාත ්ත්මයි අපට ඉදි රි යට යන්ෙ 
පුළු ව න්ක්ම ලැවබන්වන්.  

ලංකා වව්ම බාල දක්් ව්යාපා රය 
ගත්තා්ම එහි ඉහ ළ්ම ්තැෙ කට ්මා්තර 
බාල දක්් ව්යාපා රය වගෙ එන්ෙ ්තරු ණ-
වයක්, ්මන්්රී ව ර වයක් වලස ්මට වදන්ෙ 
පුළු වන් සියලූ සහ වයෝ ගය වදන්ෙ කට-
යුතු කර ෙවා. ඉදි රිවේ දී ්මා්තර දිස්ත්රි-
ක්කවේ බාල ද ක්් යන් 5000 ක් නිර්මා ණය 

කරන්ෙ වේ මූල ස්ත්ා ෙය ප්ර්මා ණ වත කියා 
්ම්ම හි්තන්වන් ෙැහැ. ලංකා වවත එවැනි 
ස්ත්ාෙ යක් ෙැහැ. ්ම්ම හි්ත ෙවා ්මා්ත රින් 
වහාඳ පූරවා ද රශ යක් වදමින් වහාඳ මූල-
ස්ත්ා ෙ යක් සකස්ත කරන්ෙ කට යුතු කර මු-

යැයි සිය ලු වද ො වගන්්ම ඉේලා සිටි ෙවා.   
කළාප අධ්ා පෙ අධ්ක්් ඔවිනි මුද-

ලිවේ ,හිටපු පළාත ස්භා ්මන්්රී අරුණ 
ගුණ රතෙ, ්මා්තර කළාප කාරයා ලවේ 
සැල සුේ අධ්ක්් පී.සී මුණ සිංහ, දිසා 

වකා්ම සා රිස්ත ඉන්දික ප්රසන්ෙ ්මහ තව රුන්, 
සහ දිසා වකා්ම සා රි ස්තව රුන්, බාල දක්් 
ආචා රය ව රුන්, ආචා රය ව රි යන් ඇතුළු 
පිරි සක් වේ අව ස්ත්ා වට සහ ්භාගි වී සිටි-
යහ.  

සුභා ෂිණී ්ේ්නා ්නා යක   
පාස්තකු ඉරිදා ප්රහාර වාර්තාව ගැෙ 

සැකය දුරු වී ්මට එ්ම වාර්තාව අග ර ද-
ගුරු ්මැේකේ කාදි ෙේ රංජිත හිමි පා-
ණන් වව්ත පිළි ගැ න්විය යුතු බව ශ්රී ලංකා 
කව්තෝ ලික රද ගුරු සංග ්මවේ ස්භා පති 
වින්සන්ට වේ. ප්රොන්දු රද ගු රු තු ්මන් 
කියා සිටියි.   

ප්රහා රය සේබ න්්ධ වයන් වසායා 
බැවලෙ ජො ධි පති වකාමි සවේ වාර්තාව 
ලැවබෙ ව්තක් කාදි ෙේ හිමි යන් කිසි ව-
කුත මුණ වොගැ සී ්මට තීර ණය කර ඇති 
බවත ඒ අනුව ලබෙ 02 වැනිදා පාරලි-
වේන්තු ්මන්්රි ව රුන් කාදි ෙේ හිමි යන් 
හමු වී ්මට වයාදා ගත දිෙය කේ ්තැවබෙ 
බවත උෙ ව හන්වස්ත කියා සිටියි.   

වේ වෙ විට පාස්තකු ඉරිදා ප්රහා රය 
සේබ න්්ධ වයන් වසායා බැලී ්මට පත කළ 
ජො ධි පති පරී ක්්ණ වකාමි ් න් ස්භා 

වාර්තාවව පිට ප ්තක් කාදි ෙේ හිමි යන් 
වව්ත එවෙ වලස ඉේලා සිටිෙ උෙ ව-
හන්වස්ත වේ වෙ විට ඒ සේබ න්්ධ වයන් 
කමිටු 2ක් පතකර කර වගෙ යෙ ඒ වැඩ-
පි ළි වවල ගැෙ වලාකු සැක යක් ඇති වී 
තිවබ ෙවා. 2019 පාස්තකු ඉරිදා ප්රහා ර-
වයන් පුදග ල යන් 268 වදවෙක් ්මර ණ යට 
පතවුණා. වකාචචි කවේ වදව ස්ත්ා ෙවේ 
56 වදවෙ කුත කටු වා පි ටිය වදව ස්ත්ා-
ෙවේ 115 වදවෙ කුත ජීවි ්ත ක්් යට 
පතවුණා. වහෝට ේවල සිටි අයත ්මර ණ-
යට පතවුණා. තුවාල ලැබූ හා ආබා ධි්ත 
වූ 500ක් සිටි ෙ වා යැයි කියා සිටි උන්ව-
හන්වස්ත අපි බලා වපා වරාතතු වවන්වන් 
පරී ක්් ණ ය කින් පසුව සා්ධා ර ණය ඉටු 
වනු ඇති බව යැයිද කියා සිටියි.   

පාස්තකු ඉරිදා ප්රහා රය සිදු වූ දා සිට 
ව්මව්තක් ගත පිය වර අප අගය කර ෙවා. 
්මල ේවගාඩ විනි සු රු තු ්මාවේ වකාමි ස්ම 

ඉන්පසු පාරලි වේන්තු කාරක ස්භාව, 
ඉන්පසු ජො ධි පති වකාමි ස ්මක් පතකර 
වහාඳ වැඩ පි ළි වව ළක් වගෙ ගියා. දවස්ත 
214ක් තුළ සැක ක රු වන් හා සාක්ෂි ක-
රු වන් කැඳවා ්මහ විශාල වාර්තා වක් 
සකස්ත කර ගත්තා. ඒ පිටු ව ලින් වවළුේ 
6ක් සකස්ත කර ගත්තා. ඊට අ්ම ්ත රව ඇ්ම-
ණුේ 215 ක් තිවය ෙවා. ඒ කළ පරී ක්්ණ 
සේබ න්්ධ වයන් අප සතු ටට පත වවෙවා 
වවේ්ම ජො ධි පති වකාමි ් න් වාර්තාව 
ජො ධි ප තිට පිළි ගැන්වූ පසු ඒ වාර්තාව 
ජෙ ්තාව වව්තත ලබා දිය යුතුයි. සිදු වූ 
ඇත්ත ්තතතවය ප්රහා ර වයන් විප ්තට පත 
පිරිස වව්ත දැෙ ග්ත යුතුයි. ඉන්පසු කළ 
යුතවත කු්මක්ද? වබවහ වින්්ම පීඩා වට 
පතවු කව්තෝ ලික ජෙ ්තා වට ඒ වාර්තාව 
දැක බලා ගැ නී ්මට එය පිළි ග න්වන්ෙ 
ඕෙ. පාරලි වේ න්තු වට එය ඉදි රි පත 
කරන්ෙ පුළු වන්. ෙමුත වකවස්ත වහෝ 

ව්මය නීති ප තිට, ඉන්පසු අව සාෙ පිය-
වර වන්වන් එ්ම වාර්තාව අධි ක ර ණ යට 
ඉදි රි පත කිරී ්මයි. එ්ත වකාට සා්ධා ර ණය 
ඉෂ් වවයි කියා අප සි්ත ෙවා යැයිද 
උන්ව හන්වස්ත ඒ සේබ න්්ධ වයන් අද හස්ත 
දක්ව මින් කියා සිටි වේය.   

කව්තෝ ලික ජෙ ්තාව පතක ර ගත ජො-
ධි ප ති වගන් සහ රජ වයන් අපි බලා වපා-
වරාතතු වවන්වන් සා්ධා ර ණය ඉෂ් වවයි 
කිය ලයි. විවේ ්  වයන්්ම අවේ සැකය දුරු-
කි රී ්මට විනි විද ්භාව වයන් යුතුව කට යුතු 
කිරී්ම සඳ හාත විවේ ්  වයන්්ම කාදි ෙ-
ේතු්මා අ්තට වේ වාර්තාව පත කරන්ෙ 
ඕෙෑ. වේ වාර්තාව ඔස්තවස්ත වින්දි ්ත යන්ට 
සා්ධා ර ණය ඉටු වවයි කියෙ බලා වපා-
වරා තතුව ඇතිව ජො ධි ප ති වගන් ඕෙෑ-
ක මින් ඉේලා සිටි ෙවා. ඒ සුදුසු පිය වර 
කඩි ෙ මින් ගන්ෙ කියා උන්ව හන්වස්ත 
ව්මහිදි වැඩි දු ර ටත කියා සිටි වේය.   

විදෙස් රට වල මහා පරි මාණ සංව ර්ධන   
ව්ාපෘ ති වල ප්රති ලාභ හිමි විය යුතදත   

දේ රටට මිස අදාළ සමා ග ේව ලට දනාදවයි  
 සංචා රක ඇමැති ප්රසන්න රණ තංගෙ

වසර 30ක් ෙැරණි ෙළාත් ොලන ආය තන
ෙනත සංප�ෝ ධන පයෝජ නාව ළඟ දීම පේනවා

 ඇමැති ජ්නක බණ්ාර ්ෙන්න ් කෝන

වත්මන් ආණ්ඩු වවන්   
ග්මට රටට දැවෙෙ  

සංව ර්ධ ෙ යක්  වව ෙවා
 රාජ්ය ඇමැති ඉනදික අනු රුද්්ධ  

ොස පලන්-ෙන්ති පයන් පිට ප්ාපයෝ ගික අධ්ා ෙන ක්රම යක් හදන්න
බාල දක්්ෂ ව්ාො ර පයන් මඟ පෙ න්වී මක් ගත හැකියි

පරි සර අ්මා ත්ං ශවේ  
 "ෙැක තට පැළ යක් "  
 වැඩ ස ට හවන් සහා යට  
 වහළ කුරු ස්මා ග ්මත  

සැකය දුරු වී මට කාදි න ල්තු මා ටත් 
ොස්කු ඉරිදා ප්හා ර 
වාරතාපේ පිට ෙ තක් ලබා පදන්න

පාර්ලි ් ේනත මන්රී 
නිපුණ රණ වක

ක්ෙෝ ලික 
ර්ද ගුරු සංගෙ ම්ේ 

සභා පති කියයි  
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ඔ�ෙ� � යා� �වෘත ෙට�� තරග �ෙ� �ය ආ� ප �ය තව �ර ට� ප� � වා� 
ස�� යා� �ඩක ෙනාවැ� ෙජාෙකා �� ��� ඒකල අව ස� මහා තර ග ෙ�� ��-
යාෙ� ඩැ� ෙය� ෙම�ෙව �� ල�� 7-5�, 6-2� සහ 6-2� ෙලස පරා ජය කර-
�� �ට පිට ��වැ� වර ට� ඔ�ෙ� � යා� ෙට�� ��ළ අ�කර ගැ� මට 
සම� �ය.

33 හැ� �� ෙජාෙකා �� ඔ�ෙ� � යා� �වෘත ෙට�� තර ගා ව �ෙ� ��� 
අව ස� තර ග ය �� පරා ජ යට ප�� ෙනාමැ� අතර, ෙපෙ�� ෙම�බ�� 
�ව ර� �නා ග�ෙ� ඔ�ෙ� 9 වැ� ඔ�ෙ� � යා� ෙට�� �� ළය. 

ෙ� �ර තා ව� සමග අ�ත �ජා �ක ෙට�� ��ෙ� ග්රෑ�� �ලෑ� 
�රතා 18�ම �නා ��න ෙජාෙකා �� වැ�ම �රතා �� ෙදවැ� �ඩ කයා 
වන අතර, ඔ�ට ඉ� � ෙය� ��න ���ස �ල �තෙ� ෙරාජ� ෙෆඩ ර� සහ 
�පා�ඤෙ� රෆා ය� නඩා� �රතා 20 බැ�� �නා 
���.

ෙ ජ ා ෙ ක ා  � � 
පළ� වරට 
ඔ � ෙ �  �  ය ා � 
ෙට�� �ර තාව 
�නා ග� ලැ�ෙ� 
2008 වස ෙ� �ය. 
අන � �ව 2011, 
2012 සහ 2013 වස-
ර ව ල� �ට �ට එම 
�ර තා වට �� ක� � අතර, 
2015 සහ 2016 � නැවත �ර තා-
වට �� ක� �ෙ�ය. වසර 2019 
�ට ෙ� ද�වා තර ගා ව� 
��ව ෙ� �ම �ර තාව �ක 
ගැ� මට ඔ� සම� �ය. 

�ට අම ත රව ප්රංශ �වෘත 
�ර තාව (2016), ��බ �ඩ� 
�ර තාව (2011, 2014, 2015, 
2018 සහ 2019), සහ 
අෙම � කා� �ර තාව ( 
2011, 2015 සහ 2018) 
ඔ�ෙ� ග්රෑ�� �ලෑ� 
�ස ලාන ෙගා�නට 
ඇ� ළ� ෙව�.

ඔ�ෙ� � යා� 
ෙට�� �ස ලා නය 
ෙජාෙකා �� �න�

ෆ�� ෙමාෙහා ම�

ෙමරට බැ�� �ට� �ඩාෙ� �� �ට තම 
�ඩ කයා ෙලස වසර 17� ජා�ක �ර තාව 
�නා ග� ��� �ඩක ��ක ක� ණා ර�න 
ෙපෙ�� �මා වට ප� � 68 වැ� ජා�ක 
බැ�� �ට� �ර තා ව �ෙ� ��� ඒකල 
�වෘත �ර තා ව�, �ය බාල ෙසා�� ��ක 
ක� ණා ර�න සමග එ�ව ��� �ගල �ර-
තා ව� �නා ගැ� ෙම� ප� ෙ��ය බැ��-
�ට� �ඩා වට ස� ��ෙ�ය.

වසර 17� ජා�ක �රයා ෙලස ඔ�ෙ� 
ආ� ප � යට අ� ෙයාග �� මට ��� �ඩ-
ක ය� සම� ෙනා� අතර, ඉතා ෙගෟර වා-
�� තව සහ ආ�ම අ� මා න ෙය� ��ව 
ෙ��ය බැ�� �ට� �ඩා ෙව� ස� ග�නා 
බව ��ක ක� ණා ර�න ‘�න �ණ‘ට ප්රකාශ 
කෙ�ය.

‘ඇ�ත ටම මෙ� බලා ෙපා ෙරා ��ව 
�ෙ� ෙ� අ� ��ෙ� අ�� මට පැවැ �ෙවන 
ජා�ක �ර තා ව � ෙය� ප�ෙ� ස� ග �න�. 
ඒ� ෙපෙ�� ජා�ක �ර තාව �නා ග �තට 
ප�ෙ� මම �ර ණය කළා ස� ගැ � මට ෙ� 
ෙහාඳම අව �ථාව �යලා. ෙ�ක එක පා-
ර ටම �තට ආ� �� � �ල�. අ�ක මෙ� 
බාල ෙසා�� චා� ක� මට ��ෙ� ෙ�ක 
තම� ෙහාඳම ෙ�ලාව �යලා. ‘ ��ක 
�ෙ�ය.

‘මම දශක ෙදක කට ආස�න කාල-
ය� �ඩ ක ය� �� හට ජා�ක බැ�� �ට� 
�ඩා වට �ශාල �ය ක �ව ය� ලබා ��නා. 
අෙ� රෙ� බැ�� �ට� �ඩාව අ�ත �ජා-
�ක තල යට �ෙගන �ෙ� මම�, මෙ� බාල 
ෙසා�� ��ක ඇ�� ක� ණා ර�න ප�ෙ� 
සාමා � ක ය�. ඔ� ��� �ඩා උෙලළ ද�වා 
මම � ලංකාව �ෙයා ජ නය කර �� අ�ත-
�ජා �ක ෙගෟර වය ලබා ��නා.‘ ඔ� සඳ-
හ� කෙ�ය.

ෙමරට බැ�� �ට� ඉ� හා සෙ� වැ�ම 
අ�ත �ජා �ක පද �ක� ප්රමා ණ ය� �නා 
ග� එකම �ඩ කයා වන ��ක අ�ත �ජා-
�ක බැ�� �ට� තරග �ෙ� ර� පද �ක� 
9�, �� 8� සහ ෙලාකඩ 4� සමග �නා ග� 
සම�ත අ�ත �ජා �ක පද �ක� සං�ාව 
21�. �ට අම ත රව ෙමරට ඕනෑම �ඩා ව-
�� මහා ��ප 5�ම ර� පද �ක� �නා ග� 

එකම � ලාං�ක �ඩ කයා ද ඔ�ය. සා� 
තරග �ෙ� �� පද �ක� 2� සහ ෙලාකඩ 
පද �ක ම� �නා ගැ� මට ද ඔ� සම� 
�ය. වසර 2012 සැ�තැ �බ රෙ� �ට 2014 
අෙ�� ද�වා ෙලාක බැ�� �ට� ෙ��-
ගත �� �වල 34 වැ� �ථානෙ� �� 
�� �� එවැ� ෙගෟර ව ය� �� එකම � 
ලාං�ක �ඩ කයා ෙලස�, වසර 4� ෙලාව 
පළ� බැ�� �ට� �ඩ ක ය� �ය ෙදනා 
අතර �� එකම � ලං�ක �ඩ කයා ෙලස� 
ඔ� වා�තා ෙපා තට එ�� ��. වසර 2006 
ෙම�බ�� ෙපා� රා� ම�ඩ ල �ය �ඩා 
උෙලෙ� � එව කට ෙලාක බැ�� �ට� 
ෙ�� ගත �� �වල 18 වැ� �ථානෙ� 
ප�� �ඩ කයා පරා ජය කර �� අව ස� 
�ඩ ක ය� අට ෙදනා අත රට ��� ��ක 
ෙලාව පළ� 20 අතර �� �ඩ ක ය� 
��ෙද න� පරා ජය �� මට සම� � �ඩ-
ක ෙය�.

අ� �� 16� ජා�ක බැ�� �ට� 
�ර තාව �නා ග� �� එම ද�කම 
පෑ ළාබා ල තම �ඩ කයා ෙලස 
වා�තා ෙපා තට එ�� ��ක 
ෙපෙ�� 17 වැ� වරට 
ජා�ක �රයා බවට ප��ෙ� 
36 හැ� �� �ෙ� �ය. ඒ අ�ව 
ෙමරට ජා�ක බැ�� �ට� 
�ර තාව �නා ග� වැ� ම�ම 
�ඩ කයා ෙලස� ඔ� තව� 
වා�තා ව� �� � �ය.

එළැ ෙඹන ෙටා�ෙයා 
ඔ� ��� �ඩා උෙලළ 
� ෙ ය ා  ජ  න ය 
��ෙ� අව-
�ථාව ලබා 
ගැ�ෙ� අර-
� �� ප� වන 
36 හැ� �� ��ක 
�ඩාෙ� අ� වෘ ��ය 
ෙව� ෙව� ඉහ ළම 
�ය ක �වය ලබා-
ෙද �� රටට ෙ�වය 
��ෙ� බලා ෙපා ෙරා-
�� ෙව� ප� ෙව�.

 �ඩාෙ� අ� වෘ �� යට 
�ය ක �වය ලබා ෙදනවා

ෙ��ය බැ�� �ට� �� ෙය� 
ස�  ග � �� ��ක �ය�

� ලංකා ෙවා� ෙබා� ස�ෙ�-
ල නෙ� 17 වන සභා ප � ව රයා 
�ෙ� අෙ� �ෂා ෙව� වසර 
ගණ නා වක ප� පා ලන අ��-
�� ඇ� ෙවා� ෙබා� ස�ෙ�-
ල නෙ� ෙ��ඨ උප සභා ප�, 
සබ ර ග� පලා� සභාෙ� �ට� 
සභා ප� කංචන ජය ර�න 
මහතා ප� � ය� ඊට අ�ළ නාම 
ෙයාජනා අ�ස� ��ම හා භාර 

�ම �ඩා අමා �ාං ශෙ� ��� 
එම ස�ෙ� ලන කා�යා ල ෙ�� 
�� ක රන අ�� ඡායා � ප ෙය� 
��ෙ�.  නාම ෙයා ජනා භාර 
�ම ඊෙ� අව ස� � අතර, �ල-
ව ර ණය අෙ�� මස 04 වන� 
ෙපර ව� 10.00 ට �ඩා අමා-
�ාං ශෙ� ඩ�ක �ව �� ශ්රව-
ණා ගා ර ෙ�� පැවැ �� මට කට-
�� ෙයා� ඇත .

අ�� �� ස�� කංචන 
ෙවා� ෙබා� �� �� 

සට නට එ�

ෆ�� ෙමාෙහා ම�

� ලංකා බැ�� �ට� ආය ත නෙ� ෙමෙහ ය �-
ෙම� පැවැ� 68 වැ� ජා�ක බැ�� �ට� තර ගා-
ව �ෙ� �වෘත ��� ඒකල �ර තාව 17 වැ� වර ට� 
��ක ක� ණා ර�න �නා ග��� හ�� අ�බ ල-
�ෙගා ඩෙ� කා�තා �වෘත ඒකල �ර තාව �නා 
ගැ� මට සම� �වාය.

� ලංකා බැ�� �ට� ආය තන �ඩා ගා රය, 
ෙවෙළ ඳ ෙ�වා බැ�� �ට� �ඩා ගා රය සහ ඔට�� 
�ඩා සමාජ බැ�� �ට� �ඩා ගා රය ෙ��ද්ර 
කර �� �න 5� �රා පැවැ� ෙ� තර ගා ව �ෙ� � 
��ක ක� ණා ර�න ඒකල �ර තා වට අම ත රව �ය 
ෙසාෙහා �� ��ක සමග එ�ව ��� �ගල �ර තාව 
�නා ග� අතර, ක�� �� මා �නෙ� සමග එ�ව 
කා�තා �ගල �ර තාව �නා  ගැ � මට හ�� සම� 
�වාය.

��� ඒකල �වෘත තරග ඉස�ෙ� අව ස� මහා 
තර ග ෙ��  ල�� 21-17� සහ 21-16� ෙලස ර��� 
ෙහ�ද ෙ�වා පරා ජය �� මට සම� � ��ක ��� 
�ගල අව ස� මහා තර ග ෙ�� ��ක සමග එ�ව 
ල�� රණ �ර සහ �හා� �ෙ� �ංහ පරා ජය කෙ� 
ල�� 21-17� සහ 23-21� වශ ෙය�.

හසාරා �ෙ� ර �නට එෙර �ව පැවැ� කා�තා 
�වෘත ඒකල අව ස� මහා තර ග ෙ�� ල�� 21-

14� සහ 21-9� ෙලස ජය ග� හ�� 
අ�බ ල �ෙගා ඩෙ� කා�තා �ගල 
අව ස� මහා තර ග ෙ�� �� මා-
�නෙ� සමග එ�ව අ�� 
ර�න �� සහ උ�� �ර �ංහ 
පරා ජය කෙ� ල�� 21-
19� සහ 21-18� ෙල��.

ෙ� අතර ර�ත දහ නා-
යක සහ අ�� ර�න-
�� ල�� 21-5� සහ 
21-14� ෙලස පරා ජය 
කර �� කා�තා �ගල 
�ර තාව �නා ගැ� මට 
�ව ෙනක �ණ � ලක සහ 
ක�� �� මා �නෙ� සම-
��හ.  

සම�ත ජය ග්රා හ කෙයා 
ෙමෙ�ය.

��� �වෘත ඒකල - ��ක 
ක� ණා ර�න, කා�තා �වෘත 
ඒකල - හ�� අ�බ ල �ෙගා ඩෙ�, 
��� �ගල - ��ක ක� ණා ර�න / ��ක 
ක� ණා ර�න, කා�තා �ගල - හ�� 
අ�බ ල �ෙගා ඩෙ�/ක�� �� මා �නෙ�, 
�ශ්ර �ගල - �ව ෙනක �ණ � ලක/ ක�� �� මා-

�නෙ�, බාලක අ� �� 15� පහළ 
- ��ණ ෙව�ලා ලෙ�, බා�කා 

අ� �� 15� පහළ - වරං-
ගනා ජය ව �ධන, බාලක 

අ� �� 15� පහළ �ගල 
- ෙස�� සම ර ර�න/ 
��ණ ෙව�ලා ලෙ�, 
බා�කා අ� �� 15� 
පහළ �ගල - �ෙන�ා 
ජය��/ ෙද�� උෙ�-
� � ව �ධන, බාලක 
අ� �� 17� පහළ 
ඒකල - ආ�ංස ෙ�ර�, 
බා�කා අ� �� 17� 
පහළ ඒකල - ද��මා 

ජය � ලක, බා�කා අ� �� 
17� පහළ �ගල - ��� 

��රා/ ෙස�� උම � � යෙ�, 
බාලක අ� �� 19� පහළ 

ඒකල - ��� අෙ� � ක්රම, බා�කා 
අ� �� 19� පහළ ඒකල - ජන � ව� 
අම��, බාලක අ� �� 19� පහළ 
�ගල - ෙලාචන ද ��වා/ ��ත 
ප�� ය ��, බා�කා අ� �� 19� 

පහළ �ගල - ජන � ව� අම��/ ෙයහා� ����, 
��� අ� �� 35� පහළ ඒකල - හ�ත චානක, ප ි�� 
අ� �� 40� පහළ ඒකල - �භා� ජානක, කා�තා 
අ� �� 40� පහළ ඒකල - �යංකා අෙ� ර�න,  
��� අ� �� 40� පහළ �ගල - ත�ජ �ය නෙ�/ 
�හා� රණ �ංහ, ��� අ� �� 45� පහළ ඒකල - 
උෙ��ද්ර ජය ව �ධන, ��� අ� �� 45� පහළ �ගල 
- �ලැර�� ෙහාම�/ උෙ��ද්ර ජය ව �ධන, ��� 
අ� �� 50� පහළ ඒකල - �ෙරා ෂන �ෙ� ෙකා�, 
කා�තා අ� �� 50� පහළ ඒකල - ��� අෙ� ෙ�-
කර, ��� අ� �� 50� පහළ  �ගල - කම� ග�ල�/ 
�.�.ක� ආ ර��, කා�තා අ� �� 50� පහළ �ගල 
- ��� අෙ� ෙ� කර / ෙකෟෂ�ා �සා නා යක, ��� 
අ� �� 55� පහළ ඒකල - ෙ�.�.ෙරාහා� ප්රනා��, 
��� අ� �� 55� පහළ �ගල - ෙරාහා� ප්රනා��/ 
�ර �ජ� �ෙ� ෙ� කර, ��� අ� �� 60� පහළ 
ඒකල - ඩ�.ඒ.ආ� ය ෙ�න, ��� අ� �� 60� පහළ 
�ගල - ල��ම� ෙජාස�/සා�ය ප� රාජ, ��� අ�-
�� 65� පහළ ඒකල - ��� ජය ��, ප ි�� අ� �� 
65� පහළ  �ගල - එ�.�. අම ර �ංග/ගා�� ජය ව-
�ධන, පළඟ �රතා ��� ඒකල - ෙජහා� ෙමාස�, 
පළඟ �රතා කා�තා ඒකල - �නංගා අ� ��

සංචා රක ඔ�ෙ� � යා� �ලට එෙර �ව ක්ර�-
�ච�� �වර ෙපෙ�� රා� පැවැ� පළ� 
��ස�20 තර ගය ල�� 53�� ජය ගැ� මට 
නව � ල �තය සම� �ය.

කා�ෙ� වා�ය �� ඔ�ෙ� � යා� �ෙ� 
ඇ� � ෙම� පළ �ව ප�� වට පහර �� නව-
� ල �තය �ය �ත ඕවර 20 අව සා නෙ� ක�� 
5� �� �� කළ ල�� 184ට �� �� ෙලස 
ඔ�ෙ� � යාව ඕවර 17.3ක� ල�� 131කට �� 

�ෙ�ය. ඔ�ෙ� � යා� ඉ�ම �� ප� බෑ ම කට 
ල� කළ ඉ� ෙසා� �ය ඕවර 4� ල�� 28කට 
ක�� 4� දවා� අතර, �� ස�� සහ ෙට්ර�� 
ෙබා�� ක�� 2 බැ�� �ඳ ��හ.

නව � ල�ත ඉ� ෙ�� වැ�ම ල�� ලා�යා 
බවට ප� � මැද ෙපළ �� ක� ල�� 99� �� 
�� මට සම ��ෙ� ප�� 59��. ඔ�ෙ� ඉ� මට 
හතෙ� පහර 10� සහ හෙ� පහර 3� ඇ� ළ� 
�ය.       

පළ� ��ස� 20 ජය නව � ල �ත යට

��� �ණ ෙ� කර   
� ලංකා �ක� ක�ඩා යෙ� ෙ�ග ප�� 

යවන �ඩක ළ�� �මා රට ෙකාෙරානා 
ව� ර සය ආසා ද නය ෙව�. අද අ� යම � 
ලංකා ක�ඩා යම බට �ර ඉ��ය ෙකාෙද� 
තරග සංචා රය සඳහා ක� නා යක �ව� 

ෙතා� ෙපා ෙල� �ට�ව �ය අතර, 
ඊෙ� �නෙ� ලැ�� �� ආ� ප�-
�ෂණ වා�තාව අ�ව ළ�� �මා රට 
ෙකාෙරානා ව� ර සය ආසා ද නය � 

ඇ� බවට තහ �� � ඔ� ප්ර� කාර 
ම� �ථා නය ෙවත �ෙගන �ෙ�ය.  

ෙකාෙද� බලා යෑමට �� ළ�� �මාර 
ෙව� වට � ලංකා ෙ�ග ප�� බල ඇ�-
යට �රංග ල�මා� එ� �� මට අව ස� 
ෙමාෙහාෙ� �ර ණය �ය. 

ෙකාෙරානා ආසා ද න ය� ළ�� �මා-
ර ෙග� ස�ප ආ� ත ය� වා�තා ෙනාවන 
අතර, � ලංකා �ෙ� අෙන �� �ය� �ඩ-
ක ය�ෙ� �� ආ� ප� �ෂණ වා�තා යහ ප� 
ම�ට මක �� ඇත.

 බට �ර ඉ��ය ෙකාෙද� සංචා ර යට පැය 
72කට ෙපර �ඩ ක ය�ට හා �ය� �ල-
ධා ��ට �� ආ� ප� �ෂණ �� මට �ය වර 

ෙගන �� අතර, එම වා�තා ලැ�� ප� 
ළ�� �මා රට ෙකාෙරානා ව� ර සය ආසා-
ද නය � බව �න ග �නට ලැ� ���.  

බට �ර ඉ��ය ෙකාෙද� ක�ඩා යම 
සමග ඇ�� � වා� පැවැ �ෙවන ෙට�� 
තරග ෙදක කට �ඩ ක �� 18කෙග� �� 
සං� ත ය� ෙතාරා ෙගන �� අතර, එයට 
ළ�� �මාර ඇ� ළ�ව �� යද �රංග 
ල�මා� ඇ� ළ�ව ෙනා� ��.

 ෙකාෙද� සංචා ර ෙ�� � ලංකා �ල 
���ම ��ස� 20 තරග 3� �ඩා කරන 
අතර, එම තරග මා�� 3, 5 සහ 7 යන �න-

වල ඇ�� � වා � ��� �ක� �� ෙ�� 
පැවැ�ෙ�. 

අන � �ව එ��න තර ගා ව �ය ඇ��-
�වා ෙනා�� ස��� � ස� �� ය� �ච�� 
�ඩාං ග ණ ෙ�� මා�� 10, 12 සහ14 �න-
වල පැවැ �ෙවන අතර, ෙට�� තරග ෙදක 
මා�� 21 සහ මා�� 29 �න ව ල� ඇ��-
�වා �ම� �� ය� �ච�� �ඩාං ග ණ ෙ�� 
ආර�භ ෙ�.  

ෙකාෙරානා ත�ජ නය ෙ�� ෙව� ඇ��-
�වා � ෛජව �ර ��ත ප� ස රය යටෙ� 
ක�ඩා ය� ෙදකම �ඩා කර� ඇත.  

�රංග ල�මා� ක�ඩා යම ඇ� ළට

ෙකාෙද� ය�න 
ඔ�න ෙම�න �� ය� 
ෙ�ග ප�� යවන 

හ�� අ�බ ල �ෙගා ඩෙ�

කා�තා �ගල ��ෙයා හ�� සහ ක�� �ශ්ර �ගළ �රතාව �� �වෙනක සහ ක��

 ඉ� �ව ස�හ  ඇ�. . �� �ස  
�� ය� �� යන අ� ව කට ආස�න �ද ල� 

වැය කර �� සංචා රක ප්රව �ධන අ� කා �ය ��� 
න� ක ර ණය �� ෙම� අන � �ව ප� �ය වසෙ� 
ෙදසැ �බ� 17 වැ�� සංචා රක අමා� ප්රස�න 
රණ �ංග මහතා ��� �වෘත කළ ‘ස�� ඉම’ 
ෙවරළ �ඩාං ග ණය ඉ� �න 5කට ප�ව වසා දමා 
�ෙ�.  

අග � වර ඇ�� රෙ� ෙබාෙහා ම ය� ෙපෙද-
�වල ජන තා වට �ෙනාද �ය හැ� ෙමවැ� 
�ඩාං ගණ �වෘ තව පව ��� ෙමය වසා ��ම 
තම�ට ෙකෙරන අසා ධා ර ණ ය� යැ� මහ ජ-
න තාව පව ස�. ෙ� �� බඳ උන �� ව� ද�වන 
�ප ෙදෙන�ම පැව �ෙ� ෙම� ස� කර ඇ� 
ව�නා උප ක රණ ප� හ ර ණය ෙනාකර තැ� ෙම� 
�� ව�ෙ� වග �ෙ� සහ �ක කාලය �ක �ෙ� 
ෙග� යන බව�. එම උප ක රණ සඳහා එවැ� වග-

�ෙ� කාල ප� �ෙ� ද ය �� උප �ම ප්රෙයා ජන ගත 
හැ�ෙ� ෙ�වා පා��� �� ෙම� යැ� ද පව සන 
ඔ�� ෙකාෙරානා වැළැ �� මට �ට වඩා ෙවන� 
ආර ��ත වැඩ � � ෙව ළ� ෙය�ය �� බවද 
ෙප�වා ෙද�.   

ෙමෙ� ��ය වසා තැ�ම �� බඳ  සංචා රක 
�ෙ� තන භාර �ල ධා � ව රයා �ව� මහ ව�ත 
මහ තා ෙග� �ම� �ට �න ග �නට ලැ� ෙ� 
ෙකාෙරානා උව �ර යටෙ� ප්රාෙ� �ය සභාව හා 
ෙසෟ� ෛව� කා�යා ලෙ� �ල ධා ��ෙ� උප-
ෙද� ප�� ෙමෙ� වසා දම �නට �� � බව�. උප-
ක රණ ප� හ ර ණය ෙනා� � ෙම� ඒවාෙ� වග �� 
කාලය ඉ�ම යෑම සැබෑ ව� �ව� වග �ව �� 
�ල ධා ��ෙ� උප ෙද� නැ�ව ෙ� ��ය තම�ට 
�� මෙ� �වෘත �� මට ෙනාහැ� බව� ඒ මහතා 
පැව �ය.   

ඡායා �ප - ඉ� �ව ස�හ     

‘ස�� ඉම’ �ඩාං ග ණය 
�වෘත කර �න 5� වසා දමලා

ඡායා � පය - ජග� ඉෙරා ෂණ

ළ�� �මා රට 
ෙකාෙරානා
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ඔ�ෙ� නම �හ �� �ෙව�ෙලා�ය. ��ෙ� නෙ� ��� 
�ෙද� ප� ලක උපත ලැ� �හ ��, ප්රාථ �ක �� හෙ� 

උෙග �ම ලබ �� �� ෙ�ය. එ� �න� ඔ�ෙ� �යා ම�ලක 
�� ෙපා� ෙගාඩ� ෙගදර ෙගන ආෙ�ය. ඔ�ට ඒ සඳහා 
වැය � ��ෙ� �� �ද ල�. පැර� �� යා� සා� � යට 
අය� පත ෙපාත ෙම�ම ���� හා ල�ම �ෙතා� වැ� 
ප්රකට ක��ෙ� කෘ�� ද ඒ ෙපා� ෙගාෙඩ� �ය.

�හ ��ෙ� �යා ෙමම ෙපා� ෙගන ආෙ� �ය � මට න� 
ෙනාෙ�. �හ ��ෙග මව ��ය කා�ත ඇට බැද ෙවෙළ ඳ-
ෙපා ළට යැ� අතර ඒ සඳහා කඩ �� ම� සෑ� මට අව� �ය.

ෙපා� ෙගාඩ �ක ස� ටට ප� �ඩා �හ �� තම මව ෙග� 
ෙමෙ� ඉ�� ම� කෙ�ය.

“අ�ෙම, මට ෙ� ෙපා� �ය ව�න ආස�... මං ෙ�වා 
�ෙය �වට ප�ෙස ම� හද �ද?”

ඒ ක� ණා ව�ත මව, ෙපා� ��ෙ� ඉ�� මට ඉඩ 
��නාය. ප� කෙලක, ප්රකට �� යා� ක� ය� බවට ප� 
වන, �හ �� �ෙව�ෙලා�, (Mikhail Svetlov) ඔ� �� 
�� යක ලා සඳ හ� කර�ෙ�, තම සං�කෘ �ක �� තය 
අැර �ෙ� ඒ පරණ ෙපා� ම�ෙල� බවය.

ඒ ෙපා� �ය �ම �සා ඇ� � ආ�වා දය �ඩා �හ �� 
ද �� මට ෙපල � ෙ�ය. ප්රාථ �ක පාසෙ� �� ය �ම ඔ� තම 
පළ� නව ක තාව �� ෙ�ය. එ� නම “ඔ�ගා �� ෙසා �නා” 
ය. නව ක තාව ��ම සඳහා �හ ��ට ගත �ෙ� පැය ෙදක�. 
�� ගණන �න�. (එයද, ෙලා� අ� ��), ඔ� තම නව ක-
තාව, ෙසාෙහා � � යට ඇෙස �නට �යැ �ය. එය අසා �� 
ඇය, ෙදෙන� �ස� ෙකාට ඔ� ෙදස බැ�ෙ�, තම ප� ෙල� 
ද මහා ග�ක � ව� ��ව ඇතැ� හැ� ණා� ෙමනැ’�, �හ-
�� ඉහත � �� ෙය �ම සඳ හ� කර�.

�හ ��ෙ� ප�� �� ෙර� � ෙකා�යා ද ක� යට �ය 
කෙ�ය. ෙදෙදනා ක� �ය �නට �ෙ� තර ග යට ෙම�. 
�හ ��, �නා� ��ස� �ළ� ��, ෙ�� ��සක ක� ය� 
ෙකා�යාට ෙප�ව�. ඊට ප� �න ෙකා�යා ෙගන එ�ෙ� 
ෙ�� ෙද� යක ක� ය�. ෙදෙද නා ෙග� ෙකා�යා ඉ� � යට 
එ�ෙ�, ඔ�ෙ� ක� ය� නග රෙ� ළමා �ව �ප තක පළ 
�ෙම�. ඉ� ප�ව ෙකා�යාෙග ක� ��� �ග ටම �ව �ප-
�වල පළ �ව�, �හ ��ට තව� කල� අප්ර � �ධ වම ��-
�නට ��  ෙව�.

�හ �� �ෙව�ෙලා�ෙ� �� තය ෙවන� මඟ කට 
හැෙර�ෙ�, ඔ� “ෙකා�ස ෙවා�” ය� ෙව� හැ� ��� 
ෙකා� � ��� ත�ණ සං� ධා න යට බැ�� ප� වය. එ�� 
ඔ�ට ත�ණ සඟ රා ෙව� (Young Proleterian) සං�කා-
රක �රය ��  ෙව�. එ�ට ඔ�ෙ� වයස 16�. සම වය ෙ�ම 
ප� � තව� අං�ර ක�� ෙදෙද ෙන� ඔ��ෙ� ක� පළ 
��ම සඳහා �හ �� හ� � මට එ�. ඇෙල �සැ �ඩ� යැ�� 
හා �හ �� ෙගා ෙලා�� නමැ� ඒ ෙදෙදන ද ප� කෙලක 
ප්රකට ක�� බවට ප� ෙව�.

1920� ෙමා�ක� �වර පැව� ��ධන පා��ක ෙ�ඛක 
ස� � ව� සඳහා, ෙකා�ස ෙමා� ක� ය� වශ ෙය� සහ-
භා� �මට �හ ��ට ද වර� ලැෙබ�. “ෙමා�ක� ක� ෙය� 
අ�ට වැඩ� නෑ. අ� වැඩ කර�න ඕෙන කරා ෙකා �වල 
ඉඳ�.” �හ �� ෙගාෙලා�� තම ��රා ‘��කා’ට (�හ ��) 
ෙයාජනා කර�. කරා ෙකා� ය� එකල ��ෙ� � යාෙ� අග-
� ව රය. ඒ උප ෙදස �� ප �න �හ ��, ෙක� කල ��ම එරට 
ජන �ය ක��ෙ� නාමා ව � යට එ� ෙව�.

එකල නග රය �ළ මැර ක�ඩා ය �වල තාඩන �ඩන 
බ�ල �ය. එය මැඬ ල� ��ස �� �� හ�� ෙ�නාං ක-
යට, �හ �� ද බැ� ෙ�ය. ප�ව ෙකා�ස ෙමා� සං� ධා න-
ෙය� �ද්රණ අංශෙ� ෙ�ව යට යන �හ ��, තම පළ� කා� 
සංග්ර හය වන ‘Rails’ (1922 ‘��’) ප්රකා ශ යට ප� කර�.

ෙ� කාලෙ�� �හ �� ෙගාෙලා �� ෙග� නැව ත� ෙයාජ-
නා ව� ඉ� � ප� ෙව�. “යා�වා, �� අ� ඉ�ෙන ෙමා�ක� 
ක� යට වඩා ඉ� � ෙය�. අ� ආප� ෙමා�ක� ය�. එෙහ 
ඉඳ� වැඩ කර�.”

�හ �� ද ඒ ෙයාජ නා වට එකඟ ෙව�. එ�� ඔ� ෙමා�ක� 
රා� ��ව � � ල ෙය� ද, ඉ� ප�ව වැල� බ්ර� ෙසා� කලා 
හා සා�� අ� යන ආය ත න ෙය� ද ඉෙග �ම ලබ�.

සා�� කලා ආය ත නෙ� ඇතැ� ෙ�ශන �රස �ෙය�, 

නැව �� 
��� ලද 
ක� ෙය�

�හ �� ඒවා මඟ හ��. එ� �න� ෙකා� ෙඩා වක ගම� කර-
�� ��න �හ ��ට, පැ�� �ස ෙක�� ��, එෙහ� ත�ණ, 
උස ��ග ල ය� �ණ ගැෙස�. ඔ� එ� ව� බා����� නමැ� 
ප්රකට ක� ෙය�. බා����� තම ක� අස �නට �හ ��ට 
ඇ� �� කර�. එම �� ඇර ෙඹන ඔ��ෙ� �� දම බා��-
���ෙ� අභා වය ද�වාම පව�.

ෙ� අව �ෙ�� ෙසා� ය� සා� �ය �ළ ත�ණ ��මා ණ-
ව ලට �ෙ�ෂ තැන� �� ��. �හ �� ද තම ෙදවැ� කා� 
සංග්ර හය “Encounters in the Night (�ශා කල හ� ��) තම 
ෙමා�ක� සා�� �� ර� ෙවත �� න ම�.

එ� �න� �හ �� තම ��� ක� ය� වන ෙබා�� 
ෙකා�යා ෙන� හ� � මට ෙගා� �� ය� ඔ�ට �ර ක තන ඇම-
� ම� ලැෙබ�.

“�හ ��... ඔබට මයා ෙකා��� ක�යා කතා කර නවා.”

�හ �� �ත�ෙ� එය කාෙ� ෙහා �� � ව� බවය. 
“මයා ෙකා��� වැ� මහා ක� ය� මා අම ත�ෙ� �මට ද” 
යන සැකය ස� ත වම ඔ� �ර ක ත නය ෙවත ය�. සැබැ ��ම 
ඒ, �ල� �� මයා ෙකා��� ක� යා මය.

“�ෙව�ෙලා�, මම බාබ� සා��ෙ� ඉ��, එතන ��� 
‘ඔ�ෙතා බ�’ සඟ රාෙව පළ  ෙවලා ��� ඔෙ� ‘මංග� 
උ�ස වය’ �යන ක� ෙපළ �ෙය�වා. මම ඒකට හ� කැමැ-
��. මට ඔබට �බ පතල ��� �ව ත� එව �න� ��ණා. 
ඒ� ප�ව ��ණ කතා කෙළා� ඔබ වැ�ය ස�� ෙව� 
�යලා.”

�හ �� ��ම ෙය� අසා �� ෙ�ය.
“ඒ ක�ෙය එක ෙ�� ය� න� ��ව ල�. ‘ත� ව� සහ 

ෙප�� බැ�’ �යන ෙ��ය අ�� කර නව න� ෙහාඳ�”
“ඔ�... මට� ඒක ��ණා. මම ඒක �න ට ම� අ�� කර-

ල� �ෙය�ෙන.”
“එෙහ මනං �� ඒ ක�ය ස�� �ණ�. ෙහට එ�න අෙ� 

ෙගදර, කා��ක ��ෙල මෙ� ක� �ය � ම� �ෙය නවා. 
�ෙව�ෙලා �ට�, මා� එ�ක ඒකට �යෑ�.”

ප� �න �හ �� එම ක� සැ�වට සහ භා� �ෙ� උ�රා 
යන ප්රෙමා ද ෙය�. එය ෙද�ණ ෙත�ණ �ෙ� එ�න, මයා-
ෙකා��� ක�යා ��� �හ ��ෙ� ‘ග්රැනඩා’ (Granada) 
නමැ� ක� ෙපළ ද �යවා අගය කළ බැ��.

‘ග්රැනඩා’ ය� �හ �� �ෙව�ෙලා�ෙ� ක� අ� �� 
වඩා� ජන �ය �ව�. �පා�ඤ ��� ��ධ සම ෙ�� එරට 
ෙ�ශ ෙ� ��ට සහ ෙයා ගය පළ කර �� �යැ � ණ� බැ��, 
එරට ද (30 දශ ක ෙ��) ෙමම පැ� ෙපළ ප්ර� �� යට ප� �ය. 
ප� කෙලක �ෙව�ෙලා� පැව� අ�ද මට, ෙ� කව ��-
මට ඔ�ට �� ව�ෙ� “ද ග්රැනඩා ෙහාෙ��” ය� ෙව� 
���� නාම �ව � ව� �� ෙම�. එකල ඔ�� (සම කා �න 
ක��, කලා ක � ව�) ජා� �ත ර වා දෙ� ධජය ඔස වා ෙගන 
�� මානව �ත වා �� �හ. �ෙව�ෙලා�ෙ� ‘ග්රැනඩා’ ��� 
සංෙ� ත ව� ව�ෙ� ඒ �ණ ය�.

�ෙව�ෙලා�ෙ� ‘ග්රැනඩා’ ක� ෙපළ ප�ව �ත ය� බවට 
ප�� අතර, එය ෙකාෙත� ජන �ය � ද ය�, ��ධ ත� 20� 
පමණ ��මා ණය ෙක��.

ක� ෙප�� �යැ ෙව�ෙ� �ෙට�� තණ �ම හරහා 
ගම� කරන හ�� ෙ�නාං ක යක ��න අස � ව �ට ඈ�� 
ඇෙසන �ත ය� �� බ ඳය. ඉ� �යැ ෙව�ෙ� �පා�ඤෙ� 
ග්රැන ඩාව ෙව� ෙව� සට� වැ� මට ය�න� ගැනය.

ග්රැනඩා, මෙ� ග්රැනඩා
මම සට නට ය�
�ව �� ස� ෙගන
ගැ� ය� ෙවත ය�
ග්රැනඩා උ� මය
ලැබ ෙද� �� සම.
ඒ �තය ඇ� ෙම� �� ම යට ප� වන අස �වා ෙමෙ� 

�ත�.
ෙකෙ� න� ඔ�
��� බස ��
ෙමෙ� ගය �ද

ඔ� ෙකෙ� ද�ෙ�ද
�පා�ඤ බස
එරට වැ� ය නෙග �ක
ගායක �� රා ෙග� ඊට �� � ර� ලැෙබ�.
ෙපාතක �� ���
��ෙ� මා
��දර ග්රැන ඩාව
එය ය� ලබා �ය �� ෙ�
��� ගැ� - ෙගා� දනට
ස� ෙගන ය�ෙන
එ� ස� �ද යට

�� රටක ජන තා වෙ� �� ��ය උෙදසා, සට නට යාම 
��� ක�යා �� �� කෙ�, ��ධන පා��ක සහ ෙයා-
ග තාව සහ මානව භ�� ය� (වැලැ��� මයා ෙකා��� 
ක�යා, ෙනාෙය� අව �ථා වල, ෙමම ක� ෙපළ මත ක-
ෙය�ම ගායනා කර ඇතැ� සඳ හ� ෙ�.)

��ල වය �සා, ��ෙ� � යාෙ� �ෙද� ජන ව�ග යාෙ� 
සං�කෘ �ක හා ආග �ක පැවැ�ම වැන� �ෙ�ය. �ෙද� 
ප� ලක සාමා � ක ය� � �හ �� �ෙව�ෙලා� ඒ �� බඳ 
ෙශාක යට ප� �ය. ඔ� ��� ර�ත” රා� ව ර ය� �� බඳ 
ක� �ප ය�” (Verses about the Rabbi) නමැ� ක� 8�� 
��, කා� ෙය� �යැ ෙව�ෙ� ඒ ෙශා� හැ� මය. එෙහ�, 
��ල වය උෙදසා ඒ �ය�ල දරා ගත �� බව ද ඔ� �යා ��.

ක� යට අම ත රව නා� �ට ප� රච න ෙය� ද ෙය�� 
�ෙව�ෙලා�, ළමා නා� �ප ය�ම රචනා කෙ�ය. වසර 
14ක පමණ කාල ය� ඔ�, ක� ෙය� ඈ�ව �� බව සඳ-
හ� වන න�� ඊට ෙ�� පැහැ �� නැත. (ඔ� ෙසා� ය� 
සා�� ම�ඩ ලෙ�, වාර ණ යට ල� ව �නට ඇතැ� මත-
ය� ද ඇත)එ 1964 �, 61 හැ� �� �හ �� �ෙව�ෙලා� ��-
ත ෙය� ස� ග�ෙ�, ෙපණ හ� �� කා ව කට ෙගා�� �ෙම�. 
ඊට වසර �න කට ප�, ඔ�ෙ� “අව ස� කාලෙ� ක�” 
නමැ� කෘ� යට ෙල�� ස�මා නය �� නැ ��. ෙසා� ය� 
තාරකා �� ඥ ව � යක ��� ෙසායා ග�, �ඩා ග්රහ ෙය� 
ද, “3483 �ෙව�ෙලා�” ය� ෙව� න� ෙක�ෙ�, �හ �� 
�ෙව�ෙලා� ක� යාට උප හාර �� සය.

1985 � �ෙව�ෙලා� ක� යාට තව� අ�� උප හා ර ය� 
ලැ��. ඒ ඔ�� යා ෙව� �� යා වට �ල � ග� සංචා රක 
ම� ෙනෟකා ව� ඔ�ෙ� න�� න� � �ම ය.   

තම ක�ෙ� පර මා �ථය �� බඳ �ෙව�ෙලා� ෙමෙ� 
පවසා ඇත. “මම ජන තාව ෙවත වැ� �� �ස, �ණා� 
�ෙගන ෙනාෙය�. ඔ�� ස� �� හා ප්රෙබා ධ ෙය� තැ�ය 
��ය. සා� �ෙ� ප්ර� ඵල ලැෙබ�ෙ�, ෙ�ඛ කයා තර ම ටම 
පාඨ කයා ද ප්ර�භා ස�ප�න � �ටය. යම� ��ම අර ඹන 
හැම �ටම, මට මා ෙහාඳ �� ස� ෙ� �ෙන�. සැබෑ ක�ය 
ය�, ප්ර� භා ව ෙ��, ආද ර ෙ��, ක� ණා ෙ�� ස�� ශ්ර ණ-
ය�. එෙ�ම එය ෙකාෙත� ෙබ� ��න ද, �මා ෙනාවන 
මහා �ධා න ය�.

ක�ල �මාර කා�ංග

 ෙ�ව ා� කා ගාර කතා ව�
ෙග�� අ� ��ෙ� පහ 

ෙ��ෙ� ���ව 
�භා ග යට ෙප� �ට සම� � 

�� ද� �� ය�ට ඔ� නට 
අ�ළ පාස� �� ලැ� 

�ෙ�. �භාග ප්ර�-
ඵල ��� �ෙම� 
ප� �� ස� ට �� 
�� කත �ව ස ටම 
කැ�� ග� ම�ව�, 
�ය ව� �� අ�� 
ප්ර�න ය �� �ඩා-
වට ප�ව ��න 
අ�� ඔ��ෙ� 
කතා බෙහ� 
වැට ෙහ�. ෙ� මට 
ඇ�� අ�මා ව �� 
ෙදෙද න �ෙ� කතා 

බහ�.
“අෙ� ළම� මහ�� 

�� තර මට ෙකාළඹ 
ෙලා� ඉ�ෙකා ල ය� 

ලැ�� එක� ෙලා� 
ෙදය�.”
“යවන එකෙන ප්ර�ෙන. 

ෙහා�ට� ��ණ �යල ෙමාක ද 
ඔ�වෙය නව �ත�ෙන ෙකාෙහාම ද ෙ� 

�ර ත ෙ�ට හද� ළම�. �ට තැනක ඉඳල ��-
�ද� �ෙ�යැ. �ය� ඉඳ� අඬ�ට �යා ග� ෙගදර 

එ�ට ඕනෑ �යල. අ�ක ළමය �ට ඉ�න ෙකාට අපට හ� ය කට බ� 
කට� කැෙව� ද?”

“��� වෑ� එෙ� තම� යව�ට ෙව�ෙන. පා�ද �� ��ං � 
ෙවන ෙකාට ෙගදර එ�ෙන.”

ෙමවැ� ෙදබ� �� �වය �� ද� ව�ෙ� මා � ය� අතර �ව මා� 
ව� ඇෙ�. �� �ව ෙය� අ� ෙව� ල�� ලද ද�ව� මා � ය� අතර 
ඇ�ෙ� �ට ඉ� රාම ෙවන� ආකා රෙ� කතා  බ හ�. ඒ සැල �ය �� 
පාස ල� තම ද�වා ෙව� ෙව� ෙසායා  ගැ �ෙ� ගැට � ව�. එ�� 
ගැට � වට �ස � ම� ෙසාය �නට ය� ප්රය �න ය� දරා ඇ� තැනැ�ෙ� 
ෙහා තැනැ�� හැ� තර� ෙතාර �� අෙන කාට සඟ ව �නට වෑය� 
කර�ෙ� ඔ�� ද ෙතාර �� �න තම� ගම� කරන මාවෙ� ම 
ය�නට වෑය� කෙළා� තම�ට පා� ෙව�� යන �ෙය�. 

ෙකාෙහා ම ට� පාස� ෙ�වා � කා ගා රෙ� ද� ව� නව �ව �නට 
ෙදමා �ය ප්රජාෙ� කැමැ �ත� නැත. ෙමය �න උග� ය� ස�මත 
ෙදමා � ය� අතර පවා ප්රච � තව ඇ� මත වා ද ය�. ෙ� සඳහා ��ධ 
ෙ�� කාරණා බල පා �නට ඇත. �ඝ්ර �� ෂ �ක ර ණය �ා�ත �ම� 

සමඟ ෙ�වා � කා ගා ර වල �ට �� ෂ� ප�� ව ලට සහ භා� �මට ඇ� 
අප හ �ව ද �ට බල පා �නට ඇත. එෙ�ම පාස� ෙ�වා � කා ගාර 
ප�ධ �ය ගැන සමා ජෙ� ඇ� ය� ය� මත වාද ද �ට බල පා �නට 
ඇත.

නව �ය හැ�තෑව දශ කෙ� � ජන �ය පාස� ෙසායා යාෙ� ෙමව� 
තර ඟ ය� ද�නට ෙනා��. ෙබාෙහා මා �ෙයා �ය ද� ව� ආස�න 
පාස ල කට යැ� ෙම� තෘ�� ම� �හ. 1972 � පමණ ���ව �භා ගය 
පැවැ ��ෙ� 7 වන ෙ��ෙ� � ය. �� �වය ෙ��ද්ර �ෙ� අද ෙම� 
ජන �ය පාස� ලබා �මට ෙනාව අ� ආ� ය� ලා��ට ��ා ධාර 
 � ම ටය. එද වස ජන �ය පාස �ව ලට ඇ�� �මට �� ද� ව�ට එම 
පාස� ම�� හය වන ෙ��ය සඳහා ඇ� ළ� �ෙ� �භාග පැවැ-
���. 

මම ද ඇ� ළ � �ෙ� �භා ග යට �යා මහ � වර ලංකා සභා වට 
අය� �ස� �ෂ නා� ��� පාස ල කට ඇ� � �ෙ� අව �ථාව ල�ෙද�. 
හය වැ�ෙ� ද හ� වැ�ෙ� ද මා උග�ෙ� එ�ය. අට වැ�ෙ� �ට 
කෑග�ෙ�  රජයට පවරා ෙගන �� ෙබෟ�ධ ��� පාස ලක මට ඉෙගන 
ග�නට ලැ��. 

හය වැ�ෙ� � මා �ය �ප්ර කට �ෂ නා� පාසෙ� පළ � වන ෙ��ෙ� 
�ට ෙ�ෙළා �වැ�න ද�වාම ෙ�වා � කා ගාර ���. හය හා හත 
ප�� වල ළම ��ට ‘අප� ���ල�’ හා ‘ෙලා ���ල�’ න�� 
ෙ�වා � කා ගාර ෙදක� �ය. ඒ ෙ�වා � කා ගාර ෙදකට ෙපා� එ� 
ෙභාජ නා ගා ර ය� ���. අට වැ�ෙ� ළම ��ෙ� ෙනවා � කා ගා රය 
‘�ප� ���ල� න� �ය.  නව වන ෙ��ෙ� �ට ෙ�ෙළා �වැ�න 
ද�වා ළෙමා ෙ�� ය�, ර�� හා ඇ� ස� න�� �� ෙන්වා � කා ගාර 
�න කට ෙබෙද�. ප්රාථ �ක අංශෙ� ළ��ට ෙවන ම ෙ�වා � කා ගා ර-
ය� ���. එක හා ෙදක ෙ�� වල ළ��ෙ� ෙ�වා � කා රය ‘ෙ�ට්ර� 
ෙඩාම�’ න�� හැ� ���. ඇය ට ම ආෙ� �ක �ල ඇ� ම �� 
සැර� උපැ� �ව ළ� ලා �� ෙ�ට්ර� ෙ��� ග�නට අපට අව �ථාව 
ෙනාලැ � ණ�, �සැ කව ම ඇය කා� �ක කා�තා ව� �ය �� ය. 
නැ�න� බාලාං ශ යට එන අ� �� හයක පමණ �� �ත� හ�ෙ� 
ඇය ෙකෙලස න� ඔ� නට අ�මා ෙව�� ෙකෙ� න� පාල නය 
කර�න ද? තා�තා තර� ෙනා� ණ� ඉඳ �ට මෙ� යහ � ව �ෙ� 
මවක සමඟ අප බල �නට එන අ�මා �න� ෙමට්ර� 
ෙඩාම �ෙ� සහ කාර කා�තා ව� �ඩා ළ�� නාවන 
ආකා රය �ක ���. 

“අෙ� �ං� පැට�. ෙගව �වල වෙ� ෙනෙව�. 
නාවන ෙකාට අ� � වට ඉ�නවා. කලා � ර �� ළම-
ෙය� තම� අඬ�ෙන.” අෙ� අ�මා ඈ �� අ� මය 
ගැන එෙ� �වා මට මත කය.

අප එ� අ�� කළ ඒ �ස� පාසල උෙ�, �වා, සව� 
සහ රා� කාල වල �� ය� �ශාල �� ස� දරා ෙගන 
�� ෙක�� ම� �ය.  ෙ�වා �ක ��� �ෙව �වල 
�ට පැ� ෙණන අෙ� වා � ක ය�ට වඩා සං�ා-
ෙව� වැ�ය. දවස �රා ම පාස ෙ�ම ෙවෙසන බැ�� 
අ�කර 25 � පමණ වන �� ස� පාස� �ම වැ� �ර 

ම �න හ�නා ග�ෙනා ඔ� �ය. ෙ�වා � කා ගා රය ෛද�ක කාල ස ට-
හ න කට අ�ව �යා �මක ව�න�. උෙ� පා�ද ��ම ෙභාජ නා ගා රෙ� 
�ට හැඬ ෙවන ��� �� ව �� ��ද �ඳ ග� �ය�ෙලා සැ�� අව� 
ෙව�. එසැ �� ඉ� � පස �� ලට යා ��ෙ� උ� සන �ායාම සඳ හාය. 
�ායාම �මා  � ෙම� ප� ක� න �� ෙකෙරන වැ� �� �ස, ��� 
ෙද�� ආ�ය �ම ව�ෙ� තද බ දය මැදය. �� යහන �� ෙව ළට සකසා, 
�� ෙකාට ක� සම හා �� ක� සය ඇඟලා, සප�� පැලඳ, (එ� පයක 
�වා ල ය� ඇ�න�  එයට ෙසෙර�� පල�, අෙන� පයට සප ��ව 
��ය �� ය. එ�ට සප�� ක�� �කං ක�� ෙව�.) අන � �ව 
ෙභාජ නා ගා ර ය ටය. ම�ා�න ෙ�ළ හට �වා ආහාර �ෙ� කය පැය� 
ලැෙබ�. පාසල �මා ව�ෙ� සවස ෙදක� �හ ටය. 

පාසල හමාර �ෙම� ප� �ඩා ආ� කට �� �. සවස �ට රා� අට 
ද�වා පාසෙ� ප�� කාම ර යක ෙගදර වැඩ, �ය �� ආ�ය සඳහා  
‘ෙප්ර�’ න�� කාල ය� ෙව�. එ� අව සා නය ෙගෙව�ෙ� �� �ස �� 
�ෙනන �ට, රා� ෙභාජ නය සඳහා ��ව කවර ෙමාෙහා තක නාද 
ෙ��� යන බලා ෙපා ෙරා �� ෙව� ෙනාඉ � � ම� �� සම ඟය.

පා� න� අ�� ක�නට ඉඩ ලැෙ�. එෙහ� බ� අ� භ වය සඳහා 
හැ� ගෑ��� භා�තා කළ ��ය. ��� ඇ�� ඇෙ� පැ�තක එ�ලා 
ඇ� �� පැහැ �න� බෑග යට බහා �ය ��ය. බ�� අප පාස ලට �ය 
අතෙ� ෙ�වා � කා ගා ර යට පැ� ෙණන ෙඩා� ෙසා� ම�න ලද ඇ�� 
ඇඳ මත තබා, ෙසා� කැඳ ��  �න� බෑග ය� එ�ලා පැර� �න� 
බෑගය �ෙගන ය�.

කතා කළ �� කාරණා ෙබාෙහාය. ෙ�වා � කා ගා රය මා �ය ඇ�ෙ� 
ගැෙල �නට කැම� ළම� �ය කට �� ත�ව කර ග �නට සක� කරන 
තැන�. ඒ �� බඳ ෙබාෙහා � ��ය හැක. ෙ�වා � කා ගා ර ෙය� ��ගල 
�� තෙ� �� �ර� මත කෙ� තැ�ප� වන අ�� අ�� �� ළමා �� ත-
යට එක� කරන තැන�.

මහා නාම �� මාල

�හ �� �ෙව�ෙලා� 
න�� න�කල නැව
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2021 පෙබරවාරි 23 අඟහරුවාදා

ඔන්න ඒ ප්රශ්්නත් යාන්තම් ඉව රයි...” කියා 
්�ාම්්සන මහ ත්්තයා කී්ේ පත්්ත්ේ කියවා ඉවර 

වූ ගමනය. 
“ඇයි? ්මාකක්ද ප්රශ්න...? එ්හම ඉකම ්න� 

ප්රශ්න වි්ස ් ෙ ්නවා කියලා අහ න්නත් ්සතු ටුයි...” කියා 
ඇම්්බන මහ ත්්තයා ්සාල ය� ඇතුළු ්වමින කී්ේය. 

“්නෑ ඇම්්බන මහ ත්්තයා... එ්හම ්ේසි ් යන 
්්න්වයි.. ්්බා්හාම අමා රු ් වන... අර කෲඩියා සිල
නිකා ප්රශ්න.. ඒක අර පරණ ජා්තක ක්තා වක එ්න 
ප්රශ්න යක වා්ේ... ්්බා්හාම පරි ස්ස මින මුල මැ්ද අග 
හරි ය� ගැ� ගහලා ගන්න ඕ්නෑ...” කියා ්�ාම්්සන 
මහ ත්්තයා කී්ේය. 

“ම� ්ත්රු්ේ ්නෑ... කෲඩියා සිල නිකා කියන්න 
අ්ේ ර්ේ ති්ය්න ්්බා්හාම වටි්නා ශාක යක... ඒ 
ව්ේම වෙ වී යෑ්ම් ්තේජ ්න ය� ලක ්වලා ති්ය්න 
ශාක යක. ඒක� අලු තින ්නම කෲඩියා සිල නිකා 
්ේවානි කියලා දැම්්මාත් ්මාක්ද ්වන්න... ඔය 
වැඩ ක� ්නැති ්ේශ පා ල ්න ඥ යන්ේ ්නම් ඕ්නෑ ්තරම් 
එය එක එක ්තැනව ල� දාලා ති්යන්න... එ්හම 
්බැලු වාම ්ේවානි කියන්න ්ම් ර�� වටි්නා රජ්ේ 
නිල ධා රි නි යක වි්ත රක ්්න්වයි... ්්බා්හාම ්ගෞර
ව නීය පුර වැ සි ් යක...”

ඒ ්වලා ් ේම උන්නැ්ේ ආ්ේ පා්ේ සි�ය. 
“අන්න ්ලාකු ්පළ පා ළි යක ය්නවා...” කියා 

උන්නැ්ේ කී්ේය. 
“ඒ ්මාක්ද? ්මා්න ව්ද ඉේලීම්...” කියා ඇම්්බන 

මහ ත්්තයා ඇසු ් ේය. 
“අර කෘඩියා ගහ ගැ්නම ්තමයි... ඒක කපන්න 

්්දන්න එපා කියලා ්තමයි ්පළ පා ළිය යන්න...” 
“ඇත්්ත �ම ්ම්ක ජ්න්තා ්සංවා ්ද යක ්බව� පත් 

කිරී්ම් ්ගෞර වය යන්න ඕ්නෑ ්ේවානි නිල ධා රි නි ය� 
්තමයි... ඇය ගිහිේලා ගහ කප්න එක ්තහ ්නම් ක්ේ 
්නැති ්නම්  ්ම් ්ව්න ්කා�ත් ඒක කපලා, ලෑලි ව ල� 
ඉරලා... ලී ්බඩුත් හ්දලා විකු ණ ලත් ඉව රයි...” කියා 
ඇම්්බන මහ ත්්තයා කී්ේය. 

“ඒ වුණා� අර පහු ගිය දා එක රාජ්ය ඇමැ ත්්්ත
කුයි රාජ්ය ්ේකම් ්ක්න කුයි ව්න ජීවී ප්න්ත් වග
නතිත් එකක ්පන්නලා දුන්න ්ේවානි කරලා 
ති්යන්ත් ්තමන� අයිති ්නැති රාජ කා රි යක කියලා... 
ඒ ගැ්න ්ේවා නි� ්�ෝ්ද්නා කරලා තිබු්ේ. ්්බාරු ව� 
පිම්්්බන්න ය්නවා කියලා... අ්න මනදා ්�ාම්්සන 
මහ ත්්තයා...”

“එ්හම ්්නාකියා ්කා්හා ම්ද? ්තමන� ්වච්චි 
අ්ත ප සු වීම ව්සං කරන්න කා� හරි ්�ෝ්ද්නා කරන්න 
ඕ්නෑ ් න... හරි ්නම් ් ේවා නි� ඉස්්සේලා ඕක� මැදි
හත් ්වන්න තිබු්ේ ඔය කේටි යම ්තමයි... ඒ වුණා� 
්ේශ පා ල්න කියන්න ර�� ජාති ය� ්සවය කර්න 
එකම ්්න්වයි... එ්හම කර ්නවා කියලා ්පන්න්න 
ගමන ්තමන්ේ ්බඩ ්ගෝස්ත්ේ ්හායා ගන්න එක...”

්�ාම්්සන මහ ත්්තයා ්තම න�ම සි්නා සු ් ේය. 
“දැන අර අම ර වීර ඇම ති තුමා පරකකු ්වලා හරි 

කියලා ති්යන්න ්ේවානි ්වනු ් වන ්පනී හිටි
්නවා... ඇය අ්ේ ර�� අවශ්ය ්ක්්නක කියලා...” 

“එ්හම ්තමයි... ්පර හර ය්න අ්ත දිහා ්බලා ඉෙලා 
එපායැ ්්බ්ේ ගහන්න... එ්හම හරි ්්බ්ේ ගහපු එක 
්හාෙයි...”

ඒ අ්තර ් �ාම්්සන මහ ත්්ත යා්ේ දුර ක ්ත ්න ය� ඇම
තු මක ආ්ේය. 

“කවු්ද ්ම් උ්ේ පාන්ද රම...? ” කිය මින ්�ාම්්සන 
මහ ත්්තයා ඇම තුම ගත්්ත්ය. 

“මං ්ම් ක්තා කරන්න ්ේරා ් ්ද ණිය උේභි්ද උද්යා
්න ් යන...” කියා අ්්නක පැත්්්තන ් ්නෝ්නා ් ක්්නක 
ක්තා කළාය. ක්තා්ේ හැටි ය� ්නම් ්ලාකු ්්නෝ්නා 
්ක්්නක ව්ේය. 

“මං ්ම් ක්තා ක්ේ ්�ාම්්සන මහ ත්්තයා... අර 
පණු කරෙ ගහ ගැ්න... ව්න ජීවී ්ලාක්කක කියලා 
ති්යන්න පණු කරෙ ගස දැක්කාත් වහාම දැනුම් 
්්දන්න කියලා... පණු කරෙ ශාක ්තව ති්ය ්නවා... 
අපිත් ඒවා ්තවන කරලා ති්යන්න... ගම්ප හත් ඒ 
ව්ේ ගස කීප යක ති්ය ්නවා... ඒක වෙ ්වලා ්නෑ...” 

“දැන ඔය හනික උේභි්ද ්ලාකු ්්නෝ්නා නි්ේ ්ද්න 
නිකුත් කරන්න ්ම් ගහ කපලා දැම්ම� කමක ්නෑ 
කියලා ්ද?”

උේභි්ද ්්නෝ්නා දුර ක ්ත ්නය වි්සනධි කළාය.  
“්ම්වා ්ලාකු කථා ඇම්්බන මහ ත්්තයා... දැන 

ඔන්න අනති ම� තීර ණය කරලා ති්ය ්නවා පණු කරෙ 
ගහ මැේ්ද� තියලා අධි ් ේගී මාේගය ඉදි කරන්න...” 

“ඇත්්ත�....? කවු්ද අේ්ේ ඒ ව්ේ නිේභී්ත තීර ණ
යක ගත්්ත්... ්මච්�ර ්දවස කිය කියා හිටි්ේ ඕක 
්්න්වයි ්න...” කියා උන්නැ්ේ ඇසු ් ේය. 

“එ්හම ්තමයි... ඔය ්ලාක්කෝ කිය්න විදි හ� ඔය 
ගහ ගැ්න ්සැල කි ේලක තිබුණා ්නම්, අධි ්ේගී මාේගය 
ඉදි කරන්න ්සැල සුම් ්සකස කර්න ්කා�ම ඒක මැදි 
කර ්ග්න පාර හ්දන්න ්සැල සුම් කරන්න තිබුණා... 
එ්හම ්්නාක්ේ ්මාක්ද? ්ේවානි ්්නෝ්නා හදි සි්ේ 
පැ්නලා ගහ කප්න එක ්නැවැ ත්තු්ේ ්නැති ්නම් පාර 
යන්න එ්ත නිනම ්තමයි...” උන්නැ්ේ කී්ේය. 

“්ම් ර්ේ ඉන්න මහ පුදුම ජාති යක ්�ාම්්සන 
මහ ත්්තයා... හරි ය� යමක කරන්න ්දන්්නත් ්නෑ... 
කර්න ්ක්්න කු� වළ කප න්න මයි හ්දන්න... 
ඔක්කා �ම වැඩිය ්ලාකුයි ්න ්බල යයි, ්ත්න තු රුයි... 
ර� ජාතිය ්්ද්ව නියි.... ඒක ්න ්ම් ප්රශ්නය... මං ්ම් 
ඊ්ේ ්ප්ේදා ්තව පත්්ත ් ේක ති්ය ්නවා දැකකා... අර 
විනි වි්ද ්ප්්න්න ්සංවි ධා ්න යක ති්යන්න... ඒ්ක 
්ම් අවු රුේ්ේ ්හාෙම රාජ්ය නිල ධා රින� ්සම්මා්න 
්්ද්න ලැයි සතු්ේ ්ේවානි ්්නෝ්නත් හිටි යලු... ඒ 
වුණා� ඒ ්නම අනතිම ්මා්හා්ත් අයින කර ලාලු...”

“ ඒ ්මාක්ද ඒ...?”
“ඒ පත්්ත්ේ ්නම් තිබු්ේ අමා ත්ාං ශ ් යන කියලා 

තිබු ණාලු ්ේවානි ්්නෝ්නා� ඒ ්සම්මා ්නය ්්දන්න 
එපා කියලා..  විනි වි්ද ්ප්්න්න අය විනි වි්ද විදි හ� 
වැඩ කරන්න එ්හම ්තමයි... ආේඩු ් වනම අහලා 
කැමැත්්ත අර ්ග්න  අනු ම්ත කරලා ්තමයි ්සම්මා
්නත් ්්දන්න...” කියා උන්නැ්ේ ‘්හාක ්හාක’ ගා 
සි්න හ සු ් ේය. 

“ඒක ්නම් ් මාකක්ද? ඔය විනි වි්ද ් ප්්න්න ්තැනවල 
්ලාකු පුටු වල ඉන්්නත් ආේඩු්ේ ්ලාකු වැඩ කරපු 
්ලාකු ්්නෝ්නලා මහ ත්තුරු ්න... ආේඩු්ේ ඉන්න 
කා්ලත් ඒ ්ගාේ්ලෝ එ්හම ්තමයි... විනි වි ්ද� ගියා� 
විනි වි්ද ්නැති එක ගැ්න පුදුම ්වන්න ්්දයක ්නෑ...’ 

්�ාම්්සන මහ ත්්තයා සි්න හ සු ් ේය.
“ඒ ගැ්න හි්තන්න ්මාක �්ද? ්ේවා නි� මහ ජ්න 

්සම්මා ්නය ති්ය ්නවා ්න... ඒක ්ේසි ් යන ල්බා 
ගන්න පුළු වන එක කුත් ්්න්වයි... කා්ග නවත් අනු
මැ තිය අව ශ්යත් ්නෑ... අඩු ගණ්න ඔය හ්ද්න අධි
්ේ්ේ ය්න එ්න අය ්ම් ගහ දැකකාම ම්තක කර 
ගනී වි්න, ්ම් ගහ ්ේරු්ේ ්ේවානි ්්නෝ්නා හිනදා 
කියලා... ඒ ්සම්මා්න ඔය අ්්නක කා� වත් ගන්න 
්බෑ... ්මා්නවා කිේවත්...” 

බන්දුල පී. දයා රත්න  

පසු ගිය ්සති යක එ්ද ව්ස ්්සාඳු රු මය තීරු
්වන මහා �ාේය සුනිේ ආරි ය රත්්න විර චි්ත 

සිංහල චිත්ර ප� ගී්තා ව ලි්ේ ්නව ්තම කාණඩ 
්්දක (19671971 හා 19721976) පිළි ්බෙ මවි සින 
ලිය්න ල්ද විව ර ණය ඔ්බ� ම්තක ඇ්තැයි සි්තමි. 
එම කාේඩ ේවය� ඇතු ළත් චිත්ර ප� හා ඒවා්ේ 
ගී්ත පිළි ්බෙ  විව ර ණ්ේ දී සුනිේ ආරි ය රත්්න 
්ේ පූේව ගී්තා ව ලී ත්ර ය්ද ( 1947 1956,1957 1961 
හා 1962  1966) පරි හ ර ණය කළ ්බව කිව යුතුය. 
ව්සර හැත්්තෑ තු්නක වය ්සැති සිංහල සි්න මා්ේ 
චිත්ර ප� ගී්ත විකා ශය පිළි ්බෙ ්්තාර තුරු ්්සාය
න්න කු�, ග්ේ ශ ක ය කු� ්මම ග්රනථ පහ ්සප ය්න 
්්තාර තුරු ්සම්්ා ර ් යහි අගය ්ම්්ත කැයි කියා 
නිම කළ ්්නා්ේ. 'ව්සර තිහක කාල යක තුළ 
සිංහල චිත්ර ප� ගී්තය විකා ශය වූ්ේ ්ක්ස ්ද?' 
යන්න ගී්ත ප්ර්බනධ තුළින ්මනම ්සංසකා රක 
සුනිේ ආරි ය රත්්න විසින එක එක කෘති ය� ලියා 
ඇති විස්ත රා ත්මක ්ස� හන හා ඔහු්ේ නිරී ක්ෂණ 
මගින ්ද පැව ් ්ස්න ්්බා්හෝ කරුණු සිංහල චිත්ර
ප� ගී්තය පිළි ්බෙ ්නව කිය වී ම ක� අප ්පාල ඹ
වන්න යයි සි්තමි. එ්හත් ්මහි දී මා සි්්තහි 
මූලික වශ ් යන ලාල ්සා වක ඇති ක්ේ ්ම් කාල 
වක වානු තුළ ඇසුණු චිත්ර ප� ගී්ත ර�්නා, එවා්ේ 
්ා්ෂාව, උපමා උප ් ම්ය, ්සං්ක්ත ්ාවි ්තය, ්ාවි්ත 
්ා්ෂාව ්සෙහා ්ේය කාව්ය ර� ක යන ල්ද ආ්ා ්සය 
ආදී සියුම් කාරණා පිළි ්බෙ වැඩි දුර විම සී ම ක� ය. 
්මහි දී ම්ේ ම්ත ක ය� ්නැගුණු මුේ ම ගී්තය ම� 
හමු වන්න සිංහල සි්නමා වංශ ක්තා්ේ තුනව්න 
චිත්ර ප �ය වූ කපටි ආර ක්ෂ කයා තුළ ය.

එ්ද ව්ස පම ණක ්්නාව ්ම්ද ව්ස ්ද ්්සාඳුරු යැයි 
ම� හැඟු්ේ කපටි ආර ක්ෂ කයා චිත්ර ප �ය පිළි ්බෙ 
්්තාර තුරු ්්සායා ්බැලී ් මහි දීය. අ්ද 2021 ්ප්බ
ර වාරි 23 ව්න දාය. කපටි ආර ක්ෂ කයා පළ මු ව ර� 
තිර ග්ත වී ඇත්්ත් 1948 ්ප්බ ර වාරි 23 ව්න දා ව
කය. එ්නම් අදින ව්සර හැත්්තෑ තු්න ක� ්පර අ්ද 
වැනි ්දව ්සක ය. එ්ද ව්ස ්මර� සි්න මා ් ලෝ ලීන� 
්්සාඳුරු ්දව ්සක වී ්නම්, ඒ චිත්ර ප � ය� ඇතු ළත්ව 
තිබූ රුකමණි ්ේවී විසින ගාය්නා කර්න ල්ද 
පින්සාර මා්ග ්්සෝයුරා ය්න ගී්තය හා එහි පසු
බිම, ගී්ත ප්ර්බ නධ ් යහි වූ වි්ශ ්ෂ ත්වය, ්ා්ෂාව ආදී 
කරුණු  පිළි ්බෙ  විම සු මක ්ක්ර්න අ්ද ්දව්ස ්ද 
්්සාඳුරු ්දව ්ස කැයි සි්තමි. එක්තරා විදි යක අහම්්බ 
සුන්දර ්දව ්සක ්්නා්ව්ද අ්ද? පින්සාර මා්ග 
්්සෝයුරා ගී්ත ් යහි ප්රධා්න ම ්ව්න්ස, වි්ශ ්ෂ ත්වය 
කුමක ්ද? අප්ේ ගී්ත ්කෝකි ලාව ්ස එ්ද ව්ස 
්සැල කුණු රුකමණී ්ේවි ය්ේ ගාය ්නය ්ද? ජීව
නලාේ ්නන්ද ්න කීේති ්හවත් පී.එේ.්ේ.්නන්ද
්න කීේති ්ේ ්ේය කාව්ය ර� ්න ් යහි වූ අපූ ේව
ත්ව යක ්ද? ්්නාවී ්නම් ඉනදීය ජාතික සී.එන.

පාේඩු රං ගන්ේ ්තනු ් වහි වූ මධුර ගුණ යක ්ද? ගී 
්තනු අනු කා රක ඒවා විය හැකි යැයි සුනිේ ආරි ය
රත්්න පව ්සයි.

චිත්ර ප� ගී්තා ව ලි ් යහි එ්න පින්සාර මා්ග 
්්සෝයුරා ගී්යහි ව�්න පහ්ත ්දකවමි.

පින්සාර මා්ග ්්සෝයුරා  ගාය ්නය : රුකමණි 
්ේවී (මේලිකා)

පින්සාර මා  අයියා
පින්සාර මා්ග ්්සෝයුරා ්රේ්මන පිදූව ජීවි්ත්
්දේශ්න ්ේ ්ම මාේග්ේ
්නංගීව ්ශෝක ගින්්න දා
යන� එපා දැන මා හැරා
එේ්ලමි මම් ඔ්ේ ්ග්ේ
අහ්ස  දි්ේ  වලා කු්ේ
මතු ්ේ ඔ්ේ උතුම් ගු්ේ
(ව�්න : අයියා ඔ්බ මා කැෙවා යන්න ඔ්බ 

සිටි්න රාජ්ය ය� ්ද? යන� එපා අයියා යන� එපා)
ඇ්්න්නා කටූ ශරී ර්ේ
ව්ද මේ ්ස යාවි ්ේ ගලා
්්නාදැ්න ශරීර ්ේ්ද්නා
පල ්නෑ විකාර ජීවි්ත්
මර ් ේත් ්සැපයි ්ම ්ලෝක්ේ
අයි යා්ග රම්ය ්දේශ්න ්්නා්ප්න අ්න 

ව්සන උ්න
්සැප ් පම් ඔ්ේ මිනී ව්ේ
ආත්්ම් අ්ේ ඇලී ගැලී උප දීව සවේග 

රාජ්ය්ේ
රුකමණී ්ේවි යම මේලිකා ්ල්ස රඟ පා මින 

ගාය්නා කර්න චිත්ර ප� ජව නි කාව (U Tube) යූ 

්නල ් යන දැක ග න්න� හැකිය. මිය ගිය ආත්ම
යක ්්සව ණැ ේලක මතු වේදී කටු පඳුරු ගහ්න 
ව්න ලැහැ ්බක රුකමණී ්ම් ගීය ගය මින තිර්ේ 
පසු බි මින මතු වූ ්්සා්හායු රා්ේ මිය ගිය ආත්මය 
්්ද්ස� යනනීය.

ගී්තය ආර ම්්  වී ම� ්පර ඈ විසින ්ම් ව්දන 
පව ්සනු ඇ්ස.

"අයියා ඔ්බ මළ වු න්ගන ්නැගි� ආවා ්ද?
ඔ්බ දැන සුර දූ්ත ය කු �ත් වඩා ලස්ස ්නයි
අයියා. ඔ්බ මා කැෙ වන්න ්කා්ේ යන� ්ද?
ඉන� අයියා."
ගී්තය ඇර ් ඹන්න ්ම් ව� ්න ව ලින වූවත් 

ගී්තා ව ලි ් යහි ්ම් ්කා�්ස ඇතු ළත්ව ්නැ්ත. 
එ්ල ්සම ගී්තා ව ලි ් යහි මුද්ර ණය වී ඇත්්ත් 
්සැප ් පම් ඔ්ේ මිනී ව්ේ යනු ් වනි. රුකම
ණී්ේ ගාය ්නා ් වන ඇ්්සන්න ්සැ්ත ් පම් ඔ්ේ 
මිනී ව්ේ යනු ් වනි. එ්ල ්සම අව ්සා්න පා්ද්ේ 
ඇත්්ත් උප දීව සවේග රාජ්ය්ේ කියායි. ගාය ්න

්යහි දී ඇ්්සන්න උප ් ේවා ්ල්සය. ්සංසකා
රක සුනිේ ආරි ය රත්්න විසින ගී්තා ව ලි ය� ගී්තය 
පි� පත් කිරී ම� ්්සායා ගත් මුේ සිනදු ්පා්්තහි 
්මම ්ෝ්ෂ තිබුණා ්ද ්නැත්්නම් ගී්තා ව ලිය මුද්ර
ණ්ේ දී සිදු වූ මුද්රණ ්ෝ්ෂ ය කදැයි ්්නා්ද නිමි. ඒ 
්ක්ස ්ව්තත් ්ම් ්ේය කාව්ය ර� ්න ් යහි මූලි
කම වි්ශ ්ෂ ත්වය ්ල්ස මා ්දකින්න ගාය ්නා වක 
ආර ම්්්ේ දී හා අ්තර මැ්ද දී ගායි කාව විසින ඒක 
පාේශ වීය ්සංවා්ද සවරූ ප ් යන කරනු ල්බ්න ප්රශ්න 
කිරී මයි. ගී්ත යක අ්තර මැ්ද ්කරුණු ්සංවා ්ද යක 
ඇතු ළත් පසු කා ලී්න චිත්ර ප� ගීයක ම්ේ ම්ත ක ය� 
්නැ්ේ. එහි දී සිදු වන්න ්පම්ව්තා හා ්පම්ේතිය 
්සංවා්ද සවරූ ප ් යන ප්රශ්න කර මින ඊ� පිළි තුරු 
දීමයි. එම ගී්තය  අපූේව සුන්දර ගී්ත යක ්ල්ස මා 
ම්ත ක්ේ ඇ්ත. එහි ්සංගී ්තය, ්ේය කාව්ය ර� ්නය 
හා යුග ගාය ්නාව �ම ත්කා ර ජ ්න කය. ඒ පිළි ්බෙ 
මතු දි්නක තීරු ව කින ක්තා ්බහ කිරී ම�  ්බලා ් පා
්රාත්තු ්වමි.

රුකමණී ්ේවි ය්ේ ගාය ්නාව ්්නාවී ්නම් ්ම් 
ගී්තය ඇතු ළත් චිත්ර ප� ජව නි කාව ්්ද්ස ්බලා 
සිටීම ්නම් ්ව්හ ්ස කර අත්දැ කී මකි. මළ වු න්ගන 
්නැගි� එ්න ්්සා්හායුරා ව්රක ්පනී ්්නා්පනී 
යයි. මේලිකා ්ේ භූමි කාව රඟ පා මින රුකමණී 
්ේවී කටු ලැහැේ අ්තර ඇ්ද වැ්� මින මුහු ් ණහි 
සීරීම් ඇතිව සිටිනු දැකීම පිළි ්බෙ ්රේක්ෂ ක යන 
සිත්හි දුකක ඇති ව්න මුත් ගී්ත්ේ ව� ්න ව ලින ඒ 
්ශෝකය මැවී ම� ගී්ත ර� කයා ්සමත් ්්නා්ේ. ඈ 
්්සායු රා ් ගන ඉේලා සිටිනනී ඈ හැරදා ්්නාය්න 
්ල්ස හා ඔහු්ේ ්ග්ේ එේ්ල්න ්බව පැව සීම 
හාස්ය ජ ්න කය. එ්හත් ඔහු්ේ උතුම් ගුණ අහ්ස 
දි්ේ වලා කු්ේ මතු්ේ යැයි කීම කාව්යා ත්ම කය.

ඇ්්න්නා කටූ ශරී ර්ේ
ව්ද මේ ්ස යාවි ්ේ ගලා
්්නාදැ්න ශරීර ්ේ්ද්නා
පල ්නෑ විකාර ජීවි්ත්
මර ් ණත් ්සැපයි ්ම ්ලෝක්ේ
අයි යා්ග රම්ය ්දේශ්න ්්නා්ප්න අ්න 

ව්සන උ්ේ
්සැ්ත ් පම් ඔ්ේ මිනී ව්ේ
ආත්්ම් අ්ප ඇලී ගැලී උප ් ්දවා සවේග 

රාජ්ය්ේ
්ම් එකදු ව� ්න ය කින ්හෝ ්තම මිය ගිය 

්්සා්හායුරා පිළි්බෙ මේලි කා්ේ සි්්තහි හ�
ගත්්තා වූ දුක ්තැවු ලක  ්ේ්ද ්නා වක හැඟී මක 
්රේක්ෂ ක යා� ්හෝ ශ්ාව ක යා� ්්නාදැ්න. ශරී රය, 
පල ්නෑ විකාර ජීවි්ත්, රම්ය ්දේශ්න උප ් ේවා 
සවේග රාජ්ය්ේ  වැනි ව්දන ධවනි ගුණ ් යන 
හී්නය. අේථ ර්ස ් යන ්ද වියු ක්තය. ගී්ත වත් ්බවින 
්්තාරය. වාේ්තා ව ක� ළං ්ේ. ්නන්ද ්න කීේති ්ේ 
්්බා්හෝ චිත්ර ප� ගී්ත ජ්න ප්රිය නිේමාණ ්ල්ස අ්ද 
්ද අපි ර්ස විඳිමු. ්ම් ගී්ත ් යහි මේලිකා ්තම මිය 
ගිය ්්සායුරා අම ්ත මින ප්රකා ශි්ත ව�්න ඇතු
ළත් ජව නි කාව ්නවී්න ්ේදි කා ් වහි ්නළු නිළි යන 
විසින ප්රති නි ේමා ණය කළ අවසථා කීප යකම දැක 
ඇ්ත. ම්්නෝ රම්ය ගී ්සැනදෑ වක දී රත්්නා ලා ලිනී 
මේලිකා ්ල්ස ්ම් ගී්ත මය ජව නි කාව රඟ පානු 
්දක ඇත්්්තමි. 

"යන� එපා අයියා.." කියා ඈ කියනු ්බලා සිටි 
්ප්රක්ෂා ගා රය සි්නා ්සයු රක ගි්ලනු ්ද මම දැක 
අත්්්තමි. ව්සර හැත්්තෑ තු්න ක� පසු එළ ඹුණු 
්ප්බ ර වාරි විසි තුන ව්න දා වක දී අප්ේ පැරණි 
සිංහල චිත්ර ප� ගී්ත මය ජව නි කා වක  සිහි පත් 
ක්ළ් පැරණි චිත්ර ප� ගී ර්ස වි න්ද ්න යක ඇර ඹු මක 
්ලසිනි.

බුද්ධ දාස ගල පෙතති

දිය සිඳී, වියළී ය්න ඇළ ්කාකා්ේ පිළි හු ඩු වා්ේ 
හා ක්බ ර ් ගා යා්ේ පාරා දී ්ස යකි. පළින පළ දිය 

වළ වේ තුළ ්නළි ය්න මින රළ ්ම් අත්්තටු ඇත්්ත
න්ේත්, උර ග ය න්ේත් ්සාගිනි ්වති. අහ්ස ්ද, 
්පා්ළා්ේ ්ද ්සාඩ ම්්බර පකෂියා ව්න උකුස්සා 
්ද විටින වි� ඇළ� පහත් ්වයි. පුළුේ හා ම්න හර 
පියා පත් විහිදා එය ්ප්රෞඪ ත්වය ්මා්න ව� පා්න 
උකු ස්සා� ඉඩ දී ප්්ස ක� වන්න� අ්්න කුත් කුරුලු 
්කා්්බ යි්යෝ වග ්බලා ගනිති. මන්ද යත් මත්ස්ය ් යක 
ප්තා පැමි ණි ය වුන ්ද ඒ මාං්ස ්ක්ෂක පකෂි යා්ේ 
්ගාදු රක විය හැකි ්බැවිනි.

ඇළ අේ්දර ්කෝවකකා වැේ ගාල ්වතින මා මෑත් 
වූ්ේ මැේලු ම� ්සෑ්හ්න ්කෝවකකා ්කාළ කඩා ගැ
නී ් මන පසු වය. සිය ව්ත ් ගා්ත ්සෙ හන ්්නාක ර
න්නැයි ්තර්ේ ඉේලා සිටි ඒ ්ගෞර ව නීය භිකෂුව 
විසින ල්බා දුන ්රෝ්ද පුටු ්්දක ගේ්නෑව ්බ්ස ය� 
දැමී්ම් දුෂකර කාරිය ්මවර ්ද ්ාර ගත්්ත් රජ ර� 
්සව්ේ නි්ේ ්දක �ාමින්ද ජ්නක කුමාර ්්සා්හා යු
රාය. ඈතින ්බ්සය සිේමං ්ස ල� ළඟා ව්න  තුරු ්බලා 
හුන ම්ේ ්්දවැන්නා ්රෝ්ද පුටු ්ද රැ්ග්න ආ්ේ 
මිතු ර කු්ේ ්සහා ් යනි. ්කෝවකකා ්කාළ මි� පිදූ 
්්සාම්්න්ස ්්දගුණ ්්තගුණ විය. එ්හත් ම්ේ ්සතු� 
මම ම්ේ ්කාේලන ්වතින ්්නාදු ටු ් වමි.

'ඡන්්ද ඉේල නඩ වත් අ්ද හ ්සක ති්ය ්න ව්ද ්රෝ්ද 
පුටු ්්බ්දන්්න?' යි එක එේ්ේ ප්රශ්න ක්ේ ්පාඩි 
පු්තාය.

'්්දයක ්්දන්න ඕ්න ආපසු කිසිම ්්දයක ්බලා
්පා ් රා ත්තු ් වන ්්න්ම් ්පාඩී...' යි මම සුපු රුදු 
්සනසුන ්සරින කීමි.

'අම්මා ්ලඩ්ඩු ගැ්න වි්ත ර්්න කර ්දර ්වන්්න. 
ඇයි අම්ම� ්බැරි අපි ව්ේ ළම යින� ්්සේලම් 
කරනඩ ්්බෝල ්බැේ ටිකක ්හායලා ්්දනඩ...' යි 
්�ෝ්ද්නා ක්ේ ම්ේ මේදුය.

'අ්න මේදු... වි්යෝ ්නලා එවපු ්රෝ්ද පුටුව ්්දන්න 
ගියා ම්්න මම දැ්න ගත්්්ත ්රෝ්ද පුටු වක අව ශ්ය
්තා ව ති්ය්න ආ්බා ධි ්ත්යෝ... ්රෝගි්යෝ ්මා්න ්තරම් 
ඉන්න ව්ද කියලා... අයි්යෝ... හරිම දුකයි... එ්හම අය 
හරි ය� ඉන්නවා... ්රෝ්ද පුටු වක ්මා්න ්තරම් වටි ්න
ව්ද ඒ ්ගාේලන�....'

්පාඩි පු්තා මුව ඇ්ද ක්ේය.
'හරි අම්මා... ඒ වුණා� ළමයි ්්සේලම් කරන්න 

ඕ්න ්නැේ්ද...? ක්රීඩාව කිය න්්නත් ්්බ්හ ්තක ්තමා. 
මත්ද්රව්ය උව දුර මැඬ ලමු කියලා ්ලාකු ව� ක්තා 
කර ්නවා. හැ්බැයි ්තරුණ අය මත්ද්ර ව්ය ව ල� ආක ේ්ෂ

ණය ව්න ්ේතු ්නැති කරන්න පුංචි උත්්සා හ ය කවත් 
්දරන්්න ්නෑ... කලා ් වන ව්ේම ක්රීඩා ් ව නුත් ඒක 
කරන්න පුළු වන...' යි ඔහු කියා ් ග්න ගි්ේය.

'ඒක ඇත්්ත... ඔයා ල� ්්බෝල ්බැේ ටිකක ගන්න 
මම ්සේලි ්්දන්නම්්කෝ. ම� ම්ේ ළම යින�  උ්දවු 
ඉේලන්න ්බෑ්්න ර්�න... ඒ ්ේවේ මම කර ගන්න 
ඕ්නැ්න ්කා්හාම හරි...'

්ම්්තක ්වලා නිහ ඬව හුන නිවුනනුන ්ද ක්තා 
කර න්න� වූ්යන මහත් ්�ෝ්ෂා වක පැ්න ්නැඟිණි.

'ඔයා්ග ළමයි වි්ත රක ්්න්ම් ්්සේලම් 
කරන්න... හව ්ස� ්්සේලම් කරන්න ග්ම්ම ළමයි 
එ්නවා...'

'හරි... හරි... මම අරං ්්දන්නම්්කා ක්රීඩා ්ාේඩ 

ටිකක...'
්කාේලන්ේ උේ්ේ ගය දුටු මම වහා ්පා්රානදු 

වීමි. හු්්දක ඒ ඔවුන ්ස්න ්සා ලනු පිණි්ස ්්නා්ේ. 
ම්ේ ප්රකා ශ කයා ්වතින ලැ්්බ්න අත්ති කා රම් මු්ද
ල කින ක්රීඩා ්ාේඩ ල්බා ්්ද්න අ්ද හ සිනි.

'්්බෝේ ්බැේ අරං දුන්න� වැඩක ්නෑ්න... අපි� 
්්සේලම් කරන්න ්තැ්න කුත් ්නෑ්න...'

ම්ේ පසවැන්නා ක්තා ක්ේ මහත් ක්න ගා ටු
්වනි.

'ඇයි දැං ඕ්ගාේ්ලා ්්සේලම් කර්න ්තැ්න...?'
'ඒ චුේ්� මාම්ග වත්්්ත්න. ඒක චුේ්� 

මාම්ග පු්තා විකු ණන්න හ්දන්්න. අ්න අපි හරි 
අවා ්ස ්නා ව න්තයි. අන්තේජාතික ක්රීඩා පිේ�නි 

ති්ය්න ර්ේ අප� ්්සේලම් කරන්න පුංචි පිේ� නි
යක ්නෑ්න'

ම්ේ ළය දැවී ගි්ේය. ගම� ක්රීඩා පිටි යක ්ද, 
රඟ හ ලක ්ද තිබිය යුතු ්බව මම සි්තමි. එ්මනම හැම 
්නග ර ය කම සි්නමා ශාලා වක තිබිය යුතුය. ඒ හා ම 
මගී ප්රවා හ්න ්සවය නිසි පරිදි පව ත්වා ග්ත යුතුය. 
්්බා්හෝ සි්නමා ශාලා වැසී යන්න රෑ ්්බෝ ්වත්ම 
්බස ධාව ්නය ඇ්න හි ටි්න ්බැවිනි.

'අම්මත් ඉතිං ්ලෝ්ක� පර කා්ස ්ග්ද ර� 
මර ගා්ත් ්තමා. අම්මා නි්තර හි්තන්න, කර ්දර 
්වන්්න ්ලෝ්ක ගැ්න. අම්ම්ග ්දරු්වා, ්ම් ග්ම් 
්දරු්වා ්්සේලම් කරන්න ්තැ්නක ්නැතිව ්්බෝල යක, 
්බැේ එකක ්නැතුව දුක විඳි්න හැටි අම්ම� ්ේන්්න 
්නෑ...' ්පාඩි පු්තා ්�ෝ්ද්නා ක්ේය. මේදු ්ද නිවුනනු 
්ද හිස ්සල මින ඔහු ්සමඟ එකවූහ.

'මහ ඉ ළු ේප ේලම ්ගාවි ් පා ් ළන පුංචි ඉඩක 
ල්බා ගන්න උත්්සාහ කළා පාලි්ත අයි යලා, කුමාරි 
්නැන්දලා කා ් ලක� කලිං. ඒත් ඒක කර ගන්න ්බැරි 
වුණා...' යි මම අතී ්තය සිහි ක්ළමි.

'අප� ්බැරි්ද අ්ේ ක්රීඩා ඇමැ ති තු මා� 
කියන්න. ්නාමේ මහ ත්්ත යා� ක්රීඩාව 

දියුණු කරන්න අවංක වුව ම ්නා වක 
ති්ය ්නවා කියල ්ේ්නව ්න...'

්පාඩි පු්තා්ේ ්යෝජ ්නාව ඉ්ත 
සිතින අනු ම්ත කර මින ්සැ්ල්න හිස 

්ගඩි අබි ය්ස මම අ්ස රණ වීමි.
'ක්රීඩාව කියන්්න ක්රිකේ වි්ත රක 

්්න්ම්්න. අනිත් එක ක්රීඩාව කියන්්න 
අන්තේජාතික ජය ග්ර හණ වි්ත ර කුත් 
්්න්ම්. ග්ම් ්කාලු කුරු ේ� න�ත් 

්්සේලම් කරන්න ආ්සයි කිය්න එක ක්රීඩා 
ඇමැ ති තුමා දැ්න ගන්න ඕ්න...'

්පාත් පත්්තර ්ක්ස ්ව්තත් අන්ත ේජා ලය පරි
හ ර ණය කර්න ්කාේලන ්්නා්දන්න ්මා්න වා්ද?

'අපි� හව ්ස� ්්සේලම් කරන්න ඉඩක ති්ේ 
්නම් අපි ඔය ගංජා, කුඩු උරන්්න ්නෑ්න මුේල ක� 
්වලා... ඒ ටිකත් ්නාමේ මහ ත්්තයා ්ත්රු ම්ගන්න 
ඕ්න...'

මම ඉව සී ් මන ඔවුන� ්සවන දුන්්නමි.
'ආේඩු ව� ඕ්න ඡන්්ද වි්ත රයි. අධ්ා ප ්නය 

කියන්න ්පා්ත ප්ත වි්ත රයි. ්ම්ක මහ කරු ම කකාර 
ර�ක අම්මා... ක්රීඩාව ගැ්න කයි වාරු වි්ත රයි...'

්සැ්බැ විනම අ්ේ ්දරු ් වෝ අවා ්ස ්නා ව න්ත්යෝ 
්වති. අධ්ා ප ්නය වූ කලී එ්හම පිටිනම ්තර ග යකි. 
ඒ තුළ කලා ව�, ක්රීඩා ව� ඉඩක ඇත්්ත්ම ්නැ්ත. ක� 
පාඩම් කළ දෑ වි්ා ග ් ේදී වැමෑ රීම ්සාේථක අධ්ා ප
්න යක වන්න ්ක්ල්ස ්ද?

්නව ්යාවුන වි්ේ ශාරී රික හා මා්න සික ්ව්න
සවීම් ්ද ්හෝ්්මෝ්න විප ේයා්ස ්ද විෙ ්දරා ග න්න� 
ක්රීඩාව කදිම පිටි ව හ ලක ්්නා්ස ප යන්න ්ද? ්නාමේ 
රාජ පක්ෂ ක්රීඩා ඇමැ ති තු මනි, අ්ේ ්කාේලන� 
පම ණක ්්නාව ර්ේම ගම් නියම් ගම් අරා පිේ� නි
යක, ක්රීඩා ්ාේඩ යක ්නැතිව ළ්ත ව්න ්කාේලන� 
ජවය මුදා හ රි න්න�, ආ්ත තිය පාල ්නය කර ග න්න�, 
ජය පරා ජය ්සම සිතින විෙ ග න්න� ඉඩ හ්සර ්සල්සා 
්්දන්න. ඉමි හිරි සුව ඳැති මේ පර  ව න්න� ්පර කඩි
්නම් වන්නැයි ඉේලා සිටිමි. 

සපා�කස ක්රීඩා ්සමාජය ්ස්නපුර 0712731900

ශාන්ති දිසා ්නා යක

නාමල්, එනන...
මල්  පර  ෙව නනට 
ෙපර...

අයියා, ඔබ මා 
කැඳවා යනෙන
ඔබ සිටිනා රාජ්ය ය ටද?

කෲඩියා 
සිල නිකා දේවානි
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� ලංකාෙ� ප්ර� ඛ තම �ෙම�� ��පා ද කයා වන 
INSEE �ෙම�� සමා ගම වසර 20කට වැ� කාල-
ය� තම ආය ත නය �ළ ෙ�වය කළ ෙ��ඨ ෙ�ව-
ක ය� ෙව� ෙව� ප්රණාම �දන වා��ක ස�මාන 
උෙළල ප� � ය� අ� මා න ව� අ� �� පැවැ ���. 

ෙ� ස�මාන උෙලළ සං� ධාන ��ෙ� ��ක 
අර �ණ �ෙ� ෙ�ව ක ය� ��ඝ කාල ය� �රා වට 
සමා ගම ෙව� ෙව� ඉ� කළ ෙ�වාව ඇග �ම හා 
ඊට කෘත ෙ� � �වය පළ �� මය. ඒ අ�ව INSEE 
�ෙම�� සමා ගෙ� ෙ�වය කරන ෙ��ඨ සාමා-
� ක ය� 61 ෙදන �ට ෙම�� ර� ප�� �� නැ��. 
එම ෙ�ව ක ය� අ� �� 40 ෙදන� අ� �� 20කට 
වැ� ෙ�වා කාල ය�ද 15 ෙදන� අ� �� 25කට වැ� 
ෙ�වා කාල ය� ද INSEE �ෙම�� සමා ගම �ළ 
ස���ණ කර ���. 

ෙ� INSEE සාමා � ක ය �ෙග� 24 ෙදන� 
��ත ලම �ෙම�� ක�මා �ත ශා ලා වට ද, 31 
ෙදන� ��� �ෙම�� ක�මා�ත ශාලා වට ද 
තව� 6 ෙදන� ෙකාළඹ ප්රධාන කා�යා ල යට ද අ�-
� �තව ෙ�වය කර�.  

උ�ස වය �� බඳ අද හ� ද�ව �� INSEE 
�ෙම�� සමා ගෙ� ප්රධාන �ධා යක �ල ධා� 
��ටාෙවා නවාෙරා මහතා, ”අප ස�ව ඉතා ද�ෂ 
සහ පළ � �� කා�ය ම �ඩ ල ය� �� නවා. දශක 
පහ� ��ෙ� � ලංකාෙ� �ෙම�� ක�මා �තය 
ඉ� � යට ෙගන යෑමට ඔ��ට හැ�� �ෙබ නවා. 
එව� ප� � ම ක� ෙමවැ� ��ඝ ෙ�වා ඇග �� 
ස�මා න ය� ලැ�ම අපෙ� ෙ�ව ක ය�ට �ශාල 
�� ගැ � ම� වෙ�ම �ශාල ආඩ �බ ර ය�. ” ය�-
ෙව� පැව �ය. 

මෘ� කාංග �ස �� සැප �ෙ� ෙපර �ණ ග� �/ස ��ෙට-
�ෙනා ෙලා� ඒ�යා පැ� �� ලංකා (ෙපෟ�ග �ක) සමා ගම 
(FINAP) ප� � ය� BMICHහි� පැවැ� NBQSA-2020 ජා�ක 
ෙතාර �� ස�� ෙ� දන තා�ෂණ ස�මාන උෙළ ෙ�� �ය 
ප්ර� ඛ තම �පැ �ම වන ECOru ම� ගත බැං� ක රණ හා �� 
�ස �ම ෙව� ෙව� �ාපා �ක ෙ�වා අංශෙ� ෙහාඳම �� 
හා �� �ක රණ �ස � මට �� ර� ස�මා න ෙය� සහ Cloud 
ප� ග ණ ක ක ර ණෙ� නව තා ව ෙය� �� ���ට �ස � මට �� 
ස�මා න ෙය� ��� ලැ�ය. ජා�ක ෙතාර �� ස�� ෙ� දන 
තා�ෂණ ස�මාන උෙල ෙ�� � ලංකාෙ� මෘ� කාංග �ස-
�� සමා ග �වල ���ට �පැ �� සඳහා ස�මාන �� න ම�. 
ස�මා න ලා� සෑම සමා ග ම�ම අ�ත �ජා �ක ම�ටෙ� තර-
ග කා � �ව ය �� �� උස�ම ත��වෙ� මෘ� කාංග �ස �� හා 
�පැ �� ඉ� � ප� කර ���.

“FINAP ආර �භෙ� පට�ම සං��ණ �පා �ක ගැට �-
ව ලට නව තා ෙව� �� �� �� තා�ෂ ණය ඔ�ෙ� සරල 
�ස �� ඉ� � ප� ��ෙ� ��ම අ�ව �යා කළා.” FINAP 
��මාතෘ හා අ��ෂ ම�ඩල උප ෙ� ශක ��ල ��ෙටා 
මහතා පැව �ය. “අප සමා ගෙ� �ය� ක්රෙමා පාය ග� ෙද � ක-
�වා ෙ��ද්ර කර ෙගාඩ නඟා �ෙබ නවා. සෑම �ාපෘ � ය කම 
සැල �� අව � ෙ�� �ාපා �ක අව �තා සහ ග� ෙද � කාර 
අව �තා ගැ� �� ගෙ� ෂ ණය කර

හ�නා ෙගන ඒ අ�ව අපෙ� �ස � �වල ඇ� ක� සර බව, 
කා�න තා�ෂ ණය සහ අප සප යන ���ට ෙ�වය තහ �� 
කර ගැ�ිම සඳහා අප �ර �ත ර ෙය� ඇප කැප � �� නවා.” 
FINAP අ��ෂ ම�ඩ ලෙ� සභා ප� ආචා�ය �ල� ඊ. 
��වා මහතා සඳ හ� කෙ�ය. ECOru ය� ෙවෙළ ඳ ෙපා ෙළ� 
ඇ� තා�ෂ ණ ෙය� ඉහ ළම ම� ගත බැං� ක රණ ප�ධ-
� ය�. එය �වෘත බැං� ක ර ණ ෙය�, පරා � � ක ර ණ ෙය�, 
බැං� ෙතාර �� ඒකා බ�ධ �� ෙම� හා ��ෙ� ෂ ණා �මක 
ෙමව ල �ව �� ෙස� තර ග ක � ව �ෙග� ෙව�ව කැ� ෙපෙ�. 
ECOru උස� �ණා �ම ක භා වය �� බඳ වග �ම ස�ත ව�ත-
මා නෙ� ෙහාඳම බැං� ක රණ හා �� ක රණ �ස �ම බව 
අ� වා � තය. එය �� ෙ�වා �පැ � �ව ලට �ර සර බව �මට 
ප්රබ ලව �යක ෙව�.

�ෙලා� අ� ෙක යා� ��� �ෙ� ෂඥ සංග ම යට නව �ල ධා �� ම�ඩ ල ය�

�/ස �ෙලා� �� ෙප්රා� �� සමා ගම වාහ න වල එ��� 
�යා කා � �වය ඉහළ නංවන ඉ�ධන දහ නය කා�ය �ෂම 
කරන ‘ECO Tablets' න�� ��පා ද න ය� ෙවෙළ ඳ ෙපා-
ළට ��� කර ඇත. ෙමම ‘ECO Tablets' නැෙනා තා�ෂ-
ණය ඇ� �� කාබ �ක ද්ර� පම ණ� ෙයා� �ප ද ව�. ෙමය 
ඉ�ධන සමඟ �� කළ �� අතර ෙප�� වාහන සඳහා 
ECO Racing න��ද, �ස� වාහන සඳහා ECO Diesel 
න��ද ෙදව �ග ය �� �ලට ගත හැ�ය. ‘ECO Tablets' 
භා� තය එ��ෙ� ආ� කාලය ෙද� ණ ය �� වැ� �මට සහ 
�පා�� �ල�, දහන ��ර හා ඉ�ධන ටැං�ය �� �� �මට 
ෙ�� ෙ�. ‘ECO Tablets' භා� ත ෙය� 20%� 50%� අතර 
ඉ�ධන ඉ� � ය�ද ෙ�. ECO Racing ඔ�ෙ�� අගය 5� 
10� අතර වැ� කර�. ECO Diesel �ෙ�� අගය 2� 5� 
අතර වැ� කර�. එම �� ඉ�ධන දහ නෙ� ක්රම ව� බව, 
කා�ය �ෂ ම තාව සහ එ��ෙ� �යා කා � �වය වැ� කර�. 
එෙ�ම කාබ� ෙමාෙනා �ස �� �ට �ම 100%� හා ස�ෆ� 
ඩෙයා �ස �� �ට �ම 99%� අ� කර�.

� ලංකා ම�ම ප� සර අ� කා �ය ‘ECO Tablets' ප� සර 
�ත කා� ��පා ද න ය� ෙලස සහ �ක කර ඇත. අ�ත-
�ජා �ක ෙමාට� රථ ධාවන �ර �ල�ත මාල ග �ව මහතා 
‘ECO Tablets' ස�නාම තානා ප� ෙලස කට �� කර�. 
ප්ර�ණ ෙමාට� රථ ඉං� ෙ� � ව� �ස� ‘ECO Tablets' 
ඉතා සා�ථක ��පා ද න ය� බව සනාථ කර ඇත. ෙලාව 
�රා වසර 10ක කාල ය� භා�ත කරන ‘ECO Tablets' 
යත � පැ� ඇ�� �ය� වාහන සඳහා සහ ඉ�ධ න ව �� 
�යා ක රන �ය� ය�ත්ර �ත්ර සඳහා ෙයා� ගත හැ�ය. 
‘ECO Tablets'�ෙලා� �� ෙප්රා� �� සමා ගෙ� තව� 
එ� ප� සර �ත කා� �ාපෘ � ය�.

ෙස�ට්ර� පා�� ජා ඇළ �වාස �ාපෘ-
�ය �වාස ඒ්කක 350කට අ�ක ��ධ පහ-
� ක� 40කට� වඩා වැ� න� ක ර ණය හා 
සබැ �� �වාස �ාපෘ � ය� �ම එ� �ෙ�-
ෂ �ව ය�. MICD Associates � �ප්ර ��ධ 
ගෘහ ��මාණ ��� �රා� ඉ�ම �� මහතා 
��� ෙ� �වාස ඒකක සැල �� කර ඇ� 
අතර �පා� �ක්ර ම �ංහ ඇෙසා � ෙ��� (��) 
සමා ගම ෙ� �ාපෘ �ෙ� �හා �මක ඉං�-
ෙ� � ව� වශ ෙය� කට �� කර�. ෙමරට 
ප්රධාන නග ර ය� වන ජා ඇළ නග රා ස �නෙ� 
අ�කර 15ක ස�ක �� යක  ෙස�ට්ර� පා�� 
ජා ඇළ �ාපෘ �ය �යා �මක ෙ�.

ෙ� �ාපෘ �ෙ� පළ� සහ ෙදවන අ� ය ර-
ය� අ� සා�ථ කව �යා �මක ෙක��. එ�� 
ඉතා ෙක� කාල ය� �ළ �වාස හා මහ� 
�වාස ඒක ක ව �� 50% කට වඩා අෙල� �ය. 

�ෙ� ෂ ෙය�ම පළ� අ� යෙ� මහ� �වාස 
70ක ප්රමා ණය �ය� කරන ලද �න �ට �න 
30� ඇ� ළත අෙල� � අව ස� �ය. 

ෙක�� �ව ෙලා �ම��� �එ�� � ප්රධාන 
�ධා යක �ල ධා� ල��ද ක� ෙබා �ල මහතා 
�ාපෘ �ෙ� ප්රග �ය සහ එ� සා�ථ ක �වය 
�� බඳ ෙමෙ� අද හ�  ���ය. ‘‘ෙස�ට්ර� 
පා�� ජා ඇළ පළ� හා ෙදවැ� අ� ය ර වල 
සා�ථ ක �වය ��� ෙක�� ෙහා�� � ග�-
ෙද � ක � ව�ට අප �� බඳ ඇ� ��වා සය 
සහ පැහැ �ම තව තව� තහ �� � බවට අපට 
�ක ග�නට ලැ�ණා. �� ත්ර �ව ෙය� �� �� 
�ෙඛා ප ෙභා� අ�ද �� සැල �� කරන ලද 
උස� ත��වෙ�  �වාස සහ මහ� �වාස 
��මා ණය �� ෙ�� අඛ �ඩව එම ��වා සය 
තව තව� ව�ධ නය කර ගැ�ම අපෙ� අ�-
�ඨා නය � �ෙබ නවා.”

� ලංකා ඉ�� ව ර�� 2020 ව�ෂය අව සා නෙ� සාමා� 
ර�ෂණ �ෙ�ත්රෙ� ෙවෙළ ඳ ෙපාළ ප්ර� ඛයා බවට ප� ෙව�� 
ර�ෂ ණෙ� �වැ �තයා ෙලස �ය ආ� ප� නැවත තහ �� කර 
ගැ� මට සම�ව �ෙ�.

සාමා� ර�ෂණ ෙවෙළ ඳ ෙපාළ �ළ � ලංකා ඉ�� ව ර�� 
20.3% ක ෙවෙළ ඳ ෙපාළ ෙකාට ස කට �� ක� �යන අතර 2020 
ෙදසැ �බ� 31 වන �ෙන� අව ස� වන වසර සඳහා �. �� යන 
20,163ක වා�ක ආ� ය ම� වා�තා �� මට සම�ව �ෙ�.

එෙම�ම සාමා� ර�ෂණ �ෙ�ත්රෙ� ව�ධ නය -1.5 ක 
අග ය� ග��� � ලංකා ඉ�� ව ර�� 6%ක ව�ධ න ය� අ� කර 
ගැ� මට සම�ව �ෙ�.

ෙමාට� රථ ෙනාවන ර�ෂණ කා�ඩය සඳහා � ලංකා ඉ��-

ව ර�� �. �� යන 8,357ක වා�ක ආ� ය ම� සම �� 38%ක 
ව�ධ න ය� අ� කර ගැ� මට සම�ව �ෙබන අතර ෙමාට� රථ 
ර�ෂණ කා�ඩය �. �� යන 11,806 ක වා�ක ආ� ය ම� වා�තා 
කර �� එම කා�ඩෙ� ප්ර� ඛයා බවට ප�ව �ෙ�.

සාමා� ර�ෂණ �ෙ�ත්රෙ� ප්ර� ඛයා බවට ප��ම සඳහා 
ෙමාට� රථ ර�ෂණ �ෙ�ත්රෙ� ප්ර� ඛ තම ස�නා මය වන ‘� 
ලංකා ඉ�� ව ර�� ෙමාට� �ල� ‘ සෘ�ව �ය ක �වය ද�වන ලද 
අතර ‘� ලංකා ඉ�� ව ර�� ෙමාට� �ල� ‘ ෙව�� ෙමාට� රථ 
ර�ෂණ ෙවෙළ ඳ ෙපාළ �ළ පව�නා �� ෙ�� ර�ෂණ අව �-
තා ව ලට අ� � ලව නව� ර�ෂණ සැල �� �ස� හ��වා ෙද�� 
ෙමාට� රථ ර�ෂණ �ෙ�ත්රය �ළ පා� ෙභා � ක යාට වඩා� ��� 
පහ � ක� සැප � මට සම�ව ��.

FINAP සමා ගම 
NBQSA �� තා�ෂණ 
ර� ස�මාන ලබ�

�� �ටම Cloud ප� ග ණ ක ක රණ 
ස�මා න ය� �න�

�ෙලා� �� ෙප්රා� �� ෙව��
 ‘ECO Tablets’ ෙවෙළ ඳ ෙපා ළට

සාමා� ර�ෂ ණෙ� ප්ර� ඛයා 

�ෙලා� ��ක�� සමා ගම හා CBL නැ� ර� ��� ��ග-
�ක සමා ගම � ලංකාෙ� �� �ට තම ෙ�වා �ථාන 40 (40 Best 
Workplaces) අත රට ප� � ය� පැව� 'Great Place to 
Work® Sri Lanka 2020' ස�මාන ප්ර� ෙනා �ස ව ෙ�� ෙ�� 
ප� ��. 

ආය ත නය  �ළ ෙම�ම කාබ �ක ආහාර ��පා දන සහ සැප-
�� �ම යට ස�බ�ධ කා�තා ව� ස� බල ගැ��ම සඳහා ෙගන 
ඇ� උ�සා හ ය� ෙව� ෙව� CBL නැ� ර� ��� ��ග �ක 
සමා ගම කා�තා ව�ට ෙ�වය සඳහා ���  � ලංකාෙ� ��-
�ට තම ෙ�වා �ථාන 10 (Best workplaces for women) 
අත රට ෙ�� ප��ම කැ� ෙප��. තම �� ෙ�වක �� ෙස� 85% 
කට වඩා වැ� �� ස� වයස අ� �� 20-40 � අත රට අය� වන 
CBL එ��ෙපා�� සමා ගම, ත�ණ ��� සඳහා වඩා� ��� 
� ලංකාෙ� �� �ට තම ෙ�වා �ථාන 10 (Best workplaces 
for Millenials) අත රට එ� �ය.

ෙමවර සහ � ක ක ර ණ යට ඉ� � ප� � CBL ස� හෙ�, �ෙලා� 
��ක��, CBL නැ� ර� ��� හා CBL එ��ෙපා�� යන සමා-
ග� ��ව යම � ලංකාෙ� �� �ට තම ෙ�වා �ථාන (Great 
Places to Work) ෙලස �� ගැ � මට ල� �ය. තම ආය ත-
න වල ෙ�ව ක ය�ෙ� හා ෙ�වා ප� ස රෙ� අ� වෘ ��ය උෙදසා 
ෙගන ඇ� �යා මා�ග ඇඟ � මට ල� ��ම ෙ� සහ � ක ක ර-
ණෙ� අර �ණ  ෙ�.

“අපෙ� සමා ග� � ලංකාෙ� �� �ට තම ෙ�වා �ථාන  40 
අත රට අය� �ම වෙ�ම කා�තා ව� සහ ත�ණ ��� සඳහා � 
ලංකාෙ� �� �ට තම ෙ�වා �ථාන  10 අත රට අය� �මද �ශාල 
ජය ග්ර හ ණ ය�. එප ම ණ� ෙනාව, �ර �ත ර ෙය� CBL ස�-
හෙ� ��ක හර ය�ට අ� ග තව �ාපාර කට �� �� මට අප ග� 
ලබන ප්රය �න ය�ෙ� ප්ර� ඵ ල ය� ෙලස� ෙ� ජය ග්ර හණ ���ය 
හැ��“ය� ෙව� CBL ස� හෙ� කළ ම නා කාර අ� ��කා 
�ාම� �ක්ර ම �ංහ මහ ��ය පැව � වාය. 

�ෙලා� ��ක�� සහ CBL නැ� ර� ��� සමා ග� 
���ට ෙ�වා �ථාන 40 අත රට

ජංගම �ර ක ථන ෙබ්රා�බෑ�� ෙ�වා සඳහා �  ලාං�ය පා�-
ෙභා � ක ය� අතර වඩා� �ය තම ෙ��ම වන හ�, ප� � ය� 
පැව� SLIM DIGIS 2.0 වා��ක ස�මාන උෙල ෙළ� න� න තම 
�� ට� අෙල � ක රණ �ාපාර ෙව� ෙව� �� නැ ෙමන ස�මා නය 
�නා ග� අතර එම �� තම සමා ගෙ� ප්ර� � පය ��� සංෙ�ශ 
ක�මා �තය �ළ නව මාන ය කට ෙගන ඒමට හ� සම� �ය. 
‘Digital Campaigns Excellence 2019‘ සඳහා ෙලාකඩ 
පද �කම �නා ග� හ�, ස�මාන උෙලෙ� එකම ෙට�ෙකා ජය-
ග්රා හ කයා �ය.

ෙ� ජය ග්ර හ ණය �� බඳ අද හ� ද�ව �� හ� � ප්රධාන �ධා-
යක �ල ධා� �� � මා� නඩ රාසා මහතා සඳ හ� කෙ� ෙමවැ-
�න�. ÒSLIM DIGIS 2.0 ස�මාන උෙලෙ� එකම ෙට�ෙකා 
ජය ග්රා හ කයා �මට ලැ�ම අපට ෙගෟර ව ය� වෙ�ම ඉතා ම� 
ආඩ �බ ර ය�. ෙමය � ලංකාව �ළ අපෙ� �� ට� �ාපා ර වල 
ඉහළ �ණා �ම ක භා වය ��ව ච නය කළ ජය ග්ර හ ණ ය�. ඒ වෙ�ම 
අපෙ� සම�ත ක�ඩා යම සහ �� ට� �ෙයා � තා ය ත නය වන  
Digibrush එ�ව කළ කැප �ම සහ උ�න �ව �සාම අපට ෙ� 
ස�මා නය  �නා ගැ� මට හැ� යාව ලැ�ණා. ෙ� ජය ග්ර හ ණය 
ෙව� ෙව� මම ඔ��ට �බ පත නවා.Ó

හ� �ය පා� ෙභා �ක ස�� ෙ� ද නෙ� නෙවා �පා ද න ය�ට 
ෙයා� කරන අව ධා නය ෙමම �� ෙප��� කරන අතර ෙ� ජය-
ග්රා� �� ට� අෙල � ක රණ �ාපා රය �ව �න �රා කළ 4G ආව-
රණ �ා�� යට සම ගා �ව �� ෙක��. 

SLIM DIGIS 2.0 �� 
ජය ග්ර හ ණය කළ එකම 

ෙට� ෙකා� ස�නා මය හ�

� ලංකා ඉ�� ව ර�� 

ෙක�� ෙහා�� ෙස�ට්ර� පා�� 
ජා ඇළ �ාපෘ �ෙ� 

පළ�-ෙදවැ� අ� යර අව ස�

� ලංකා ප්රජා ත්රා ��ක සමා ජ වා� ජන ර ජෙ� අ�ා පන 
කෘ�ක හා අ�ා පන ෙකා� ෂ� සභාව යටෙ� ප්ර� ත නය කළ 
��� �ෙ� ෂ ඥ �� ��� ��ෙ� පාස ෙල� අ�ා ප නය ලද 
�� ස ක ෙග� සම ��ත සංග ම ය� වන �ෙලා� අ� ෙක යා� 
��� �ෙ� ෂ ඥ ��ෙ� සංග මෙ� වා��ක මහා සභා වාරය 
හා �ල ව ර ණය ප� � ය� අ� ත �ජා ලය ඔ�ෙ� පැවැ ��� . 
එ� නව �ල ධා �� ම�ඩ ලය ෙලස , අ� ෙක යා� වැඩ ස ට හ� 
ස�පා දක උප ෙ� ශන ��� �ෙ� ෂඥ නෙ�� ප්රධා න�, සභා-

ප �� උප ෙ� ශන ��� �ෙ� ෂඥ ධ��කා ෙ�ශ �ය,ෙ�ඛ කා �-
කා� ��� �ෙ� ෂඥ අසංක සම ර �ංග, සභා ප� ��� �ෙ�-
ෂඥ රං�� ෙ�ම ර�න, භා�ඩා ගා �ක ��� �ෙ� ෂඥ උෙ�� 
�� �ංහ,�ධා යක අ��ෂ ��� �ෙ� ෂඥ �සං සලා ප්රනා��, 
�ධා යක අ��ෂ ��� �ෙ� ෂඥ ����� ඩය�, �ධා යක 
අ��ෂ ��� �ෙ� ෂඥ අ�ර ෙපෙ�රා, �ධා යක අ��ෂ 
��� �ෙ� ෂඥ ෙ�.දයා ල� යන මහ�ම මහ ��� ෙතාරා ප-
�ක ර ගැ ��.

� ලංකාෙ� �ලා �තා අෙල � ස� අතර ප්ර� ඛ ය� වන NOLIMIT 
��යා �� මට වඩා� ��� �ථාන අත �� එක� ෙලස Great Place to 
Work®ආය ත නය ම�� ප� � ය� න� කෙ�ය. ෙ� ස�මාන උෙළල ප�-
�ය � ෙකාළඹ ��ට� ෙහාට ල ෙ�� පැව� අතර එ�� 2016 වසෙ� �ට 
2020 වසර ද�වා අඛ �ඩව වසර 5� ෙ� ඇග � මට ල��ම ෙව� ෙව� 
එම ස�මාන උෙළ ෙ��  ‘Laureate Award’ න� �ෙ�ෂ ස�මා නය ද 
NOLIMIT ෙවත �� න මන ල�. 

ඇඟ �� �ෙ�ත්රෙ� නව තම ප්රව ණතා හා �ලා �තා අ�ව උස�ම 
ත��ව ෙය� �� ෙගවන �ලට ඉහ ළම ව� නා ක ම� ෙදන ඇඟ �� පා�-

ෙභා � ක ය� ෙවත �මට NOLIMIT ව�ත මා නය වන �ට සෑම ප්රධාන 
නග ර ය�ම පාෙ� ආව ර ණය කර �� රට �රා අෙල � ස� 21 � ඔ�ෙ� �ප 
�ා�ත ෙ�වා ව� �ය� �� මට සම�ව ඇත. 

Great Place to Work®ආය ත නය, ඉහ ළම තලෙ� ��වා ස � ය �ව-
ය� හා �යා කා � �ව ය� ස�ත ෙ�වා �ථාන ස�ප්ර � ය� ඇග � මට ල� 
��ම ස�බ �ධ ෙය� ෙලාව ප්ර� ඛ ය� ෙලස සැලෙ�. වසර 30 කට අ�ක 
කාල යක අ�� �� පද න� කර ග� �� එම ආය ත නය ��යා �ථාන �ළ 
���ට ම�ටෙ� වෘ��ය ස�ප්ර � ය� ��මා ණය �� මට හා පව �වා ෙගන 
යෑමට අව� වැඩ ස ට හ� රා�, ආද�ශ සහ �ෙ� ෂඥ මඟ ෙප��ම ෙද�. 

NOLIMIT අඛ �ඩව 5 වැ� වර ට� 
�� �ට තම ��යා �ථාන ය� ෙව�

ඔ�� ෙහා����� ෙපෟ�ග �ක සමා ගම ම�� 
ෙනා�ෙ�  රජෙ� ආය තන හා ආග �ක �ථාන ව ලට �ෂ �ජ 
නාශක �යර ඇ�� භා�ඩ �ම කර ෙගන ය�. ෙ� වැඩ �-
� ෙවළ අ�ව 22 වැ� �ථානය වන කෑග�ල ���� ඉඩ� 
කා�යා ලෙ� � සමා ගෙ� ප්රධාන �ධා යක �ල ධා� ආචා�ය 
හ�ප්ර ප� ���� මහතා ��� කෑග�ල ���� ඉඩ� 
ෙර� �ටා� ෙවත �ෂ �ජ නාශක �යර භාර �� අ��.

ඡායා � පය - කෑග�ල ස�හ

ඔ�� ෙහා����� ෙව�� �ෂ �ජ 
නාශක �යර ප��ාගය�

�ව සක ෙහා ෙවන� ෙගාඩ නැ � �ලක වහ-
ලය ඉ� � � ම� සමඟ ��ම ස� � �ම එ� මනා 
�මාව සදහා අ�ා ව� ක� ණ�. ෙ� සඳහා 
වැ� අලං කා ර ය �� �� �ස �� ��ං �� ස� 
��ම �තන ගෘහ ��මාණ ��පෙ� අ�� 
කලා ව�.

වසර 55කට වැ� ෙගාඩ නැ �� ක�මා�ත 
�ෙ�ත්රෙ� අ�� �� හා ��වා සය �� ර�ෙනා 
ෙස�� ��පා ද කයා ��� ��පා ද නය කරන 
ර�ෙනා �ස �� ��ං �� තම ��පා දන ප්ර�-
�ය එෙල ��ම පව�වා ග� �� නව ප්ර�� ය-
�� ෙවෙළ ඳ ෙපා ළට ඉ� � ප� කර�.

උස� ත�ව ෙය� අ� මත ෙසෟ� ආර ��ත 

ත��ව ය� යටෙ� ඉහළ ප්ර� �ෙ� අ� ද්ර �-
ය� භා�තා කර �� ��පා ද නය කරන ර�ෙනා 
�ස �� ��ං �� ස� � � ෙ�� පහ � ෙව� �� ම-
ට�ව ඇණ ගැ� ම ට� හැ� �ම �ෙ� ෂ �ව ය�.

බැ� බැ �මට ෙවනස හ� නා ගත ෙනාහැ� 
�ව �මා ව� ලබා ගත හැ� ව� ර� රටාව �සා 
කැම� ව�ණ ය� ආෙ�ප කළ හැ� ර�ෙනා 
�ස �� ��ං �� ෙ�ය�, ��ල�, �ය� වැ� 
ස� �ෙග� ෙහා වැ� ජල ෙය� හා� ෙනාෙ�.
�� �� ර�� යට ෙම�ම ��නට ඔෙරා�� 
�ෙ� හැ� යාව ර�ෙනා �ස �� ��ං �� ස� 
තව� �ණාං ග ය�.

ර�ෙනා ෙව�� 
�ස �� ��ං ��

INSEE-ෙ��ඨ ෙ�වක ප්රණාම 
ස�මාන උෙලළ අ� මා න ව�ව
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2021 පෙබරවාරි 23 අඟහරුවාදා

ජයසිරිපේදුරුආරච්චි-ගන්දරසමූහ   
'පාක්ෂිකයන්ට න�ාසලකා හැරීමත්,
එදාබලයතිබියදීපාක්ෂිකයනනගේප්රශ�
කියන� සිරිනකානත් කිසිනෙක් න�ාසි
ටීමත් එක්සත්ජාතිකපක්්ෂනේ ෙත්මන
තත්ත්ෙය්ට නේතු වුණා. එදා ප්රානේශීය
සභා,පළාත්සභාමන්රීෙරයකු්ටඇමැති
නකන�ක්හමුෙන�අෙස්ාෙලැබුනේ
�ෑ. පාක්ෂිකයනනගේ මතය්ට, ඉල්ලීම්ට
සෙන දුනනන �ෑ. එහි ප්රතිඵලය අද
පක්්ෂයක්නලසබුක්තිවිඳිමිනසිටි�ො.'
යැයිඑක්සත්ජාතිකපක්්ෂනේනිනයෝජ්ය
�ායකරුෙනවිජයෙර්ධ�මහතාපෙ
සයි.
ඒමහතානේබෙපැෙැසුනේඑක්සත්
ජාතික පක්්ෂනේ ඉදිරි ක්ටයුතු බලගැ
නවීම්ට මාතර නූනේ සණස ශාලානේදී

නපනරදා (21) පැෙති පාක්ෂිකයනනගේ
හමුෙක්ටඑක්නෙමිනි.
 එහිදී ෙැඩිදුර්ටත් අදහස දැක් වූ ඒ
මහතානමනසදකීය.
'අනේ රජය ය්ටනත් පාක්ෂිකයන්ට
අසා්ධාරණයක්සිදු වුණා. එදාපාක්ෂි
කයන්ට අසා්ධාරණයක් වුණාම ඒ
ගැ� කතා කරන�, ඒ ගැ� අහන�
නකන�ක්සිටිනේ�ෑ.නකන�ක්ඉදිරි
පත්වුනේ�ෑ.එදාඅප්ටබලයතිනබ�
කාලනේ සිරිනකාත්ට ගියාම පාක්ෂික
යන්ට හමු නෙන� නකන�ක් සිටිනේ
�ෑ. නේො ෙැරදි. අප එය පිළිගන�
ඕ�ෑ.ඒනිසාතමයිපසුගියමහමැති
ෙරණනේදී අනේ පක්්ෂය්ට නේ නේ සිදු
වුනේ.
අද ජ�තාෙ නේ ඉදිරිපත් කරනනන

ඔවුනමුහුණදුනප්රශ�.ඒොඑදාබලය
තිබියදී අහන� කිසිනෙක් සිටිනේ �ෑ.
ඒො පිළිබඳ ගණනගත්නත්�ෑ. පසුෙ
පාක්ෂිකයන ඒකලකිරීනමනපක්්ෂය්ට
පාඩමක් කියා දුන�ා. අප අෙංකෙම
නේතත්ත්ෙයනත්රුේගතයුතුයි.එනස්
වුනොත්තමයිපක්්ෂයයළිනගාඩ�ඟා
ජ�තාොදී ගම�ක් යන� අෙස්ාෙ
ලැනබනනන.'
එක්සත් ජාතික පක්්ෂ මහ නල්කේ
පාලිතරංනගේබේඩාරමහතා
'පක්්ෂනේවි�යක්න�ාමැතිවීනමන
එක්සත් ජාතික පක්්ෂය්ට ෙත්මන
තත්ත්ෙය උදා වූණා. ඒ නිසයි �ාය
කයා්ට නිනයෝජ්ය �ායකයා විරුේ්ධෙ
ක්ටයුතු කනේ. එදා කෘත්ාධිකාරී
මේඩලරැසවීමපෙත්ොඑළිය්ටඇවිත්

නිනයෝජ්ය�ායකයාඇතුළුකේඩායම
නගේට්ටුෙ ළඟදී මාධ්යය්ට ප්රකාශ කනේ
නමා�ොද?පක්්ෂනේඅභ්යනතරප්රශ�
ගැ�. එයින පක්්ෂනේ වි�ය්ට දිගින
දිග්ටම බා්ධා එල්ල වුණා. �ායකයා
විනේච�යකරන�ප්ටනගත්තා.
දැනඅපයළිපක්්ෂයක්නලසනගාඩ
�ැනඟමිනශක්තිමත්නෙමිනඉන�ො.
පක්්ෂනයනඉෙත්ෙනෙ�ත්කේඩායේ
සමගඟ එක් වූ පිරිස සඳහා ඉදිරිනේදී
වි�ය ක්රියාමාරග ගන�ො. ඇතැේ
අයනගේ ක්රියාකාරකේ පාක්ෂිකයන
පක්්ෂනයනඈත් කරන� නේතු වූණා.
ඉදිරිනේදී පාක්ෂිකයනනගේ අදහසෙල්ට
කනනදමිනප්රජාතාන්රිකෙැඩපිළිනෙළ
කින පක්්ෂය යළි ජයග්ාහී මාෙතක්ට
නග�ඒම්ටක්ටයුතුකර�ො.'

පාක්ෂිකයන්ටන�ාසලකාහැරීම
එක්සත්ජාතිකපක්්ෂනේ
වත්මනතත්ත්වය්ටනේතුවක්

එස්.ජී.විපේරත්න-කටුගස්පතොටසමූහ
තෙදුර්ටත්නේපාල�යසහපාලක
යනගැ�කතාකිරීනමනපලක්�ෑ.දැන
අෙශ්ය වී තිනබනනන ජ�තාෙත් මාතෘ
භූමියත් දි�ෙ� ආේඩුෙක් හදා ගැනී
මයි.ර්ට්ටදැනඅෙශ්යනෙලාතිනබනනන
ජාතික මැතිෙරණයක්.' යැයි ජ�තා
විමුක්ති නපරමුනේ �ායක, පාරලි
නේනතු මන්රී අනුරකුමාර දිසා�ායක
මහතාපැෙැසීය.
ඒමහතානේඅදහසපළකනේපසු
ගියදා 20 නුගනෙලදී පැෙති සංොදශීළී
සේමන්රණයක්ටසහභාගිනෙමිනි.
 එහිදී ෙැඩි දුර්ටත් අදහස දැක් වු ඒ
මහතානමනසදකීය.
'ෙසර77කපැරණියුගයඅෙසනකර
�ෙයුගනපරළියක්අනේර්ට්ටඅෙශ්යයි.
කුඩාකුඩාප්රතිසංසකරණෙලිනඑකඑක
�ායකයන, මැජික්කරුෙන, ඉන්රජාලි
කයනනග�ත්නේර්ටනගාඩගන�බෑ.
ජ�තාෙෙසර73ක්මබලානග�සිටිනේ
ඉන්රජාලිකනයක් ඇවිත් නේ ර්ට හදයි
කියලා. අප්ට මතකයි 88/89 නරේමදාස
මහත්තයා ආො දුේපතානගේ හිතෙතා
කියලා. ඒ�ෙඉන්රජාලිකයා අනේ ර්ට

නගාඩ ගනියි කියලා බලානපානරාත්තු
වුණා. අසාර්කයි. 1994 �ැෙත ඉන්ර
ජාලිකාෙක් නග�ාො විහාරමහා නේවි
කියලා. ර්ට නේරාගනීවිකියලාහිතුො.
2005දී අනේක්්ෂා කළා ගිරුොපත්තුනේ
ඉපදිලා නෙල් ඉප�ැල්නල් හුළං ෙැදුණු
�ායකනයක් ඇවිත් අනේ ර්ට හදයි
කියලා. 2015 ජ�තාෙ අනේක්්ෂා කළා
තෙත් අලුත් ෙරගනේ ඉන්රජාලිකනයක්.
නපානළාන�රුනෙනඇවිත්ඔහුනගේදිය
ණිය කිය� පරිදි මහ නපානළානෙන
උපන මිනිසා. ජ�තාෙ අනේක්්ෂා කළා
ඇවිත්ර්ටහදයිකියලා.ෙසරපහක්ය�
වි්ට ඔහුනගේ පාල�ය ද ඔහුනගේ නකරු
ොෙ ද ඔේපුවී හමාරයි. ඊ්ට පසුෙ 2019
අනේක්්ෂාකළාෙැඩකර�විරුොඇවිත්
ර්ට හදයි කියලා. රනට් ජ�තාෙ අසර
ණයි.
 අනේ රනට් නේශපාල�ය කියනනන
අතිශය ෙරප්රසාද ලත් ත�තුරක්. නේශ
පාල�ය අතිශය ලාභ ලබ� ව්ාපාර
යක්.ලාභනයනස්ාෙරයි.අන�ක්සෑම
ව්ාපාරයකින ලැනබ� ලාභය අවිනි
ශචිතයි.හැබැයිස්ාෙරවිශාලලාභයක්
උපය�ොනේශපාල�නයන.එනිසාඅනේ

රනට්නේශපාල�යව්ාපාරයක්.නේර්ට
ජයග්හණයකළහැකිෙනනනනේරනට්
ව්ාපාරයක්බේටපත්වීතිනබ�නේශ
පාල�ය මහජ� නසෙයක් බේට පරිෙ
රත�යකිරීනමනපමණයි.
නේර්ටනකාතැ�්ටදනේපාලකයන
නගනි යනනන. නමනහම නේශපාල�
සංසකෘතියක්ඕ�ෑද?අනේර්ට්ටඅරබු
දයක් ආොම ඒ අරබුදය්ට විද්යාත්මක
ප්රනේශයකියලානද�ආේඩුෙක්ඕ�ෑ.
අන� ඒ නේශපාල� පරිෙරත�ය අප
කර�ො.
 නඩනමාරකනේ මාධ්යනේදිනයක්
ඇහුො රනට් අග්ාමාත්ෙරයානගන ඔබ
නකාවිඩ් එන�තගත්තාදකියලා. එවි්ට
අග්ාමාත්ෙරයා කිය�ො මා ඉනනන
ලිසට් එනක් නගාඩක් පහළින කියලා.
ඒ වුණා්ට අනේ අනුපිළිනෙළක්�ෑ. ටීේ
එකමඋඩින.අපකිවුනේපාරලිනේනතුෙ
නිනයෝජ�ය කළා්ට එන�ත ගැනීනේද
අපඉනනනනගාඩක්පහළිනකියලා.එම
නිසයිමාඇතුළුපක්්ෂනේඅයඑන�ත
ගැනීම ප්රතික්නෂේප කනේ. නකාවිඩ්ෙල්ට
නද� එන�ත ෙරප්රසාදයක් න�ානෙයි.
මන්රීෙරුන්ට නද�ො කියනනන ඒක

ෙරප්රසාදයක්. සීනි ගනුනදනුනෙන
නකෝටි 1500ක් භාේඩාගාරය්ට අහිමි වී
තිනබ�ො. රනට් ජ�තාෙනගන සිය
ය්ට හැත්තෑෙක්ට එන�ත මිලදී ගන�
යනනනනකෝටිදාහයි.සීනිබේනදනවිත
රක් ඒක දීලා ඉතිරිත් නෙ�ො. නකෝටි
එක්දහස පනසියයක් තමනනගේ ගජමි
තුරන ලබ�ො. ෙැක්සින එක නගේන�
සල්ලි�ෑකියලානකාඳුර�ො.'

රටට අවශ්ය ජන තා වත් 
මාතෘ භූමි යත් දින වන ආණ්ඩු වක්

ොස්කු දා ප්රහා රය පිළි බඳ වාරතාපේ 
සැබෑ සත්ය රටට පහළි කරනන

උතුරුපළොතවිපේෂ-
රසුලදිලහොරගමපේ

ඉනදියානේභාරතීයජ�තා
පක්්ෂය්ටශ්රීලංකානේනේශපා
ල�ක්ටයුතුකිරීම්ටඉඩන�ාදී
ඊ්ටතහංචිප�ෙනනන�ේ
ශ්රීලංකාෙප්රානතනදකක්ට
නබදීයෑනේවිශාලඅ�තුරක්
ඇතිබෙඋතුරුපළාත්සභානේ
හි්ටපුමන්රීඑේ.නක්.ශිො
ජිලිංගේමහතානපනරදා(21)
යාප�නේදීපැෙැසීය.
එහිදීෙැඩිදුර්ටත්අදහස
දක්ෙමිනඒමහතානමනසද
කීය.
'නකාමියුනිසට්පක්්ෂය්ටනලෝකනේඕ�ෑම
ර්ටකනේශපාල�නේනිරතවීම්ටඅෙකාශ
ඇත්�ේඉනදියානේභාරතීයජ�තාපක්්ෂය්ට
දඒඅයිතිොසිකමහිමිනෙ�ො.
ඉනදීයභාරතීයජ�තාපක්්ෂනේපක්්ෂ

ලාංඡ�යන�ළුේමල.එයශ්රී
ලංකානේෙනදනීයපුෂේපයක්
නලසසලකනනන�ේඑම
පක්්ෂනේසලකුණනෙ�සකර
නමර්ටභාවිතකළහැකියි.
එයඑනසවුෙනහාත්�ෙදිල්ලි
පාරලිනේනතුෙසහඋතුරඅතර
දැඩිසේබන්ධකමක්නගාඩ
�ැනඟ�ො.එෙැනික්රියානිසා
එමර්ටෙලහමුදාෙනශ්රීලංකා
ේටපැමිණපදිංචිවියහැකියි.
ඉනදුලංකාගිවිසුේෙල්ට
අනුෙනේරනට්ඉඩේනෙ�ත්
ර්ටෙල්ටවිකිණීමසහබදුදීම
න�ාකළයුතුයි.

උතුනරසංෙර්ධ�ව්ාපෘතිචී�යෙැනි
ර්ටෙල්ටබාරදීමනිසාඋතුරුපළානත්න�ා�
ෙති�විනරෝ්ධතාරැල්ලක්නිරමාණයවිය
හැකියි.'

ඉන්දියාවේභාරතීයජනතාපක්ෂයට
වෙරටතහංචිපැනවීෙ
අනතුරක

සුරියවැවවිපේෂ-නුවනජයපස්කර  
'නිකන නබාරුේට කෑ ගහලා ඇති
ෙැඩක් �ෑ. නේක ගිය ආේඩුනෙන කළ
මඟුලක්.නේපාසකුදාප්රහාරයසිදුවුනේ
ගියආේඩුෙකාලනේ.අප්ටතිනබනනනඒ
පිළිබඳෙනසායාබලානිරනේශක්රියාත්මක
කිරීම පමණයි.' යනුනෙන ොරිමාරග
ඇමැතිචමල්රාජපක්්ෂමහතාපැෙැසීය.
ඇමැතිෙරයා නේ බෙ පැෙැසුනේ
නපනරදා (21) හේබනනතා්ට සිංගේපූරු
ශාලානේ 'සිේ නදස සුරැකි සිේ ෙසර'
මැනයනපැෙතිතිසසමහාරාමආස�නේ
තරුණනිනයෝජිතසේනේල�ය්ටසහභාගී
නෙමිනි.
එහිදීෙැඩිදුර්ටත්අදහසදැක්වූඇමැති
ෙරයානමනසදකීය.
'අද නබානහෝ නද�කු්ට අමතක නෙලා
නේපාසකුදාප්රහාරයඇතිවුනේකානගේ
කාලනේදකියලා.අදඅනේකාලනේඅප
කළනදයක්ෙනගේඅප්ටබණි�ො.නේෙ�
වි්ට නේ සේබන්ධනයන ෙ� ොරතාෙක්

ඇවිත් තිනබ�ො. ඒ
ලැබීතිනබ�ොරතාෙ
පිළිබඳෙ නසායා බලා
ක්ටයුතු කරන�
පාරලිනේනතුනේකමි
ටුෙක්පත්කරතිනබ
�ො. මා එම කමි
ටුනේ සභාපතිෙරයා.
තෙම නේ ොරතාෙ
අප අත්ට පත් නෙලා
�ෑ. පළමුනෙනම
නේක කියො බලන�
ඕ�ෑ. පාරලිනේනතු
ේට පි්ටපත් තු�ක්
ඉදිරිපත් කරන�
ඕ�ෑ. නමතැ� රජය්ට
කරන�ෙැඩනකා්ටසක්තිනබ�ො.නීති
පති නදපාරතනේනතුේටත් කරන� ෙැඩ
නකා්ටසක් තිනබ�ො. නේ සියල්ල පිළි
බඳෙ අේධා�ය නයාමුකිරීමකළ යුතුයි.
රජය පැත්නතන අප්ට තිනබනනන නේ

සේබන්ධනයන සාක්ෂි
විමසීනේදී නමාකද
වුනේ ආදී කරුණු
පිළිබඳෙ නසායා
බලා ගත යුතු කරුණු
නග� බැහැර කළ
යුතුකරුණුතිනේ�ේ
ඒො බැහැර කිරීමයි.
නේ සියල්ල කරන�
අප්ට තිනබනනන දි�
15ක් විතරයි. ඒ නිසා
රජය පැත්නතන කළ
යුත්නත්කුමක්දකිය�
කාරණය විතරයි අප
නසායා බලනනන.
නීතිය පැත්නතන විය

යුතුසියල්ලබලනනනනීතිපතිනදපාරත
නේනතුෙ.
නමහිදී අගරදගුරුතුමන ප්රකාශයක්
නිකුත් කර තිනබ�ො. එතුමන්ට සා්ධා
රණනේතුෙක්තිනබ�ොනේගැ�කතා

කරන�.නමාකදඑතුමානගේආගනේවිශාල
පිරිසක් නේ ප්රහාරය නිසා මිය ගිහින
තිනබ�ො.ආබාධිතනෙලාතිනබ�ො.නේ
සිදුවීමනෙලාදැනඅවුරුදුනදකක්විතර.
විවි්ධ නකාමි්ෂනෙල කතාබහ නෙ�ො
මිසක්තෙමඒකකළ අය්ටකිසිදු දඬුෙ
මක්දී�ෑ.මැරිචචඅය්ටතෙමෙනදියක්
ලැබී�ෑ.නේනිසාඋනෙහනනස්ටනලාකු
නේද�ාෙක්තිනබ�ො.ඒෙනගේමකියන�
ඕනනඋනෙහනනසකිේෙආකාරය්ටනේ
ොරතානේ තිනබ� නේෙල් හංගන�ෙත්
ය්ටගහන�ෙත් න�ානෙයි නේ කමිටුෙක්
පත්කරතිනබනනන.නේකමිටුනෙනබලා
නපානරාත්තුනෙනනනරජයපාරශෙනයන
නමා�ොදකරන�තිනබනනනකිය�නේ
නසායාබැලීමයි.'
නේඅෙස්ාේටපාරලිනේනතුමන්රීෙ
රුනෙ�නීතිඥනරේම�ාත්සී.නදාලෙත්ත,
අජිත්රාජපක්්ෂ,වෙද්යඋපුල්ගලේපත්ති
මහත්ෙරුනඇතුළුප්රානේශීයනේශපාල�
ඥනයෝදඑක්ෙසිටියහ.

අපටතිවෙන්වන්පාස්කුදාප්රහාරයගැන
නිරවදේශක්රියාතෙකකිරීෙපෙණයි

බුද්ධිකොඉඹුලෝන 
රා්රී කාලනේ කිමිදුේ රැකි
යානේනයදීම්ටප�ොඇතිතහ
�ේ නීති ඉෙත් කිරීම්ට අෙශ්ය
ක්ටයුතු සිදු කර නද� නමන
සමසතලංකාකිමිදුේකරුෙනනගේ
සංගමනේ නිනයෝජිතයන ධීෙර
ඇමැතිඩගේලසනේො�නදාමහ
තානගනඉල්ලීමක්කරඇත.
එහිදීෙැඩිදුර්ටත්අදහසදක්ෙ
මින කිමිදුේකරුෙනනගේ සංග
මනේනිනයෝජිතනයෝනමනසකීහ.
'සාමාන්යනයන රා්රී කාල
නේදී පමණයි මුහුදු කූඩැල්ලන,
නපාකිරිසසන සහ තාරා මාළු
මතුනෙනනන.එනිසාඑමමසුන
ඇල්ලීම්ට රා්රී කාලනේ කිමිදුේ
ක්ටයුතුසිදුකළයුතුයි.ඒසඳහා
ප�ො ඇති නීති නිසා නේ
කරමානතනේ නියැළීම්ට හැකි
යාෙක්න�ාමැතිතත්ත්ෙයක්උදා
වී තිනබ�ො.එයින සිදු වුනේ
නමර්ට කිමිදුේකරුෙනනගේආදා
යමඅහිමිවීමපමණයි.
නමයින රා්රී කාලනේ කිමිදුේ
රැකියානේ නයනද� අය්ට අසා
්ධාරණයක් සිදු වී තිනබ�ො.
මුහුදු කූඩැල්ලන කිනලෝෙක්ට

රුපියල් 20,000ක් සහ නපාකි
රිසසන කිනලෝෙක්ට රුපියල්
8000ක් විතර අප්ට ලැනබ�ො.
ඒත්ප�ොඇතිනීතිනේතුනෙන
අනේආදායේඅහිමිනෙ�ො.නේ
නිසාර්ට්ටගලාඑ�විනේශවිනි
මයදඅහිමිනෙ�ො.'
නේ පිළිබඳෙ අදහස දැක් වූ
ඇමැතිෙරයානමනසදකීය.
'නේ ගැ්ටලුෙල්ට කඩි�මින
විසඳුේ නද�ො. කිමිදුේකරු
ෙනනගේ සංගමනේ නිනයෝජිත

යන්ට සෘජුෙ අදාළ නිල්ධාරීන
සමඟසාකචඡාකිරීම්ටඅෙස්ාෙ
සලසානද�ො.
පසුගියයහපාල�රජනේධීෙර
ඇමැතිෙරයානලසක්ටයුතුකළ
පී.හැරිසනමහතා2019 මාරතු
මස22ෙ�දි�අතිවිනශ්ෂගැසට්
ප්රයකින රා්රී කාලනේ කිමි
ඳුේ  රැකියාෙ කිරීම්ට න�ාහැකි
ෙ�නලසනීතිපැ�වූො.ඉනදීය
න්ටෝලර යා්රා විශාල  ෙශනයන
පැමිණධීෙරක්ටයුතුෙල නයදීම

නිසා මුහුදු සේපත විශාල ෙශ
නයන වි�ාශ  වීම ෙැළැක්වී
ම්ටනේනීතිපැ�වුෙත්ඉනදීය
න්ටෝලර මඟින සිදු කර�  නීති
විනරෝධීධීෙරක්ටයුතු�ැෙැත්වී
ම්ටන�ාහැකිවූණා.'
නේඅෙස්ාේටසමසතලංකා
කිමිදුේකරුෙනනගේ සංගමනේ
සාමාජිකයන, මුහුදු  කූඩැල්ලන
අප�ය�ය කර� ආයත�ෙල
හිමිකරුෙනඇතුළුපිරිසක්සහ
භාගීවූහ.

රාත්රී කාලපේ කිමි දුම් රැකි යාපේ පයදී මට 
ෙනවා ඇති තහ නම් නීති ඉවත් කරනන 

මොතපලදිස්්රික්සමූහ
සීගිරියවිපේෂ
රනට්සිදුනෙමිනපෙති�ෙ�
සංහාරය්ට ෙගකිෙයුත්නත් රජය
මිස අන කෙනරක්ෙත් න�ානේ.
ෙ�සතුන්ටඋරුමවූෙ�සේපත
පාලකයනනගේ හිතෙතුන විසින
වි�ාශ කිරීමනිසා අද ෙ� වි්ට
අ�ාරාධිතෙ අලි සහ නෙ�ත්
සතුනදගේෙැදීම්ටප්ටනනග�
තිනබ�ො. නසෝමාෙතී පුදබිනේ
පො විශාල ෙ� සංහාරයක් අද
ෙ�වි්ටසිදුවීහමාරයි.රෑ්ටෙැ්ට
ෙල් ඇවිදි�ො. ෙ� සතුන්ට
ඉන�තැ�ක්�ෑ.නේනිසාඅස
රණ නගාවි ජ�තාේට සිදු ෙ�
පාඩුෙඅතිවිශාලයි.නේතත්ත්ෙය
මඟහැරවීම්ට රජය විසින ෙහා
පියෙර න�ාගතනහාත් නගාවි
ජ�තාෙ නගාවිතැන�න ඉෙත්
වීම ෙැඩි ඈතක �ෑ. යනුනෙන
සමසතලංකානගාවිජ�සේනේ
ල�නේ කැඳවුේකරු �ාමල්
කරුණාරත්�මහතාපැෙැසීය.
ඒ මහතා නේ බෙ පැෙැසුනේ
පසුගියදා (19) දඹුල්නල්දී පැෙති
මාධ්යහමුෙකදීය.
 එහිදී ෙැඩිදුර්ටත් අදහස

දැක්වූඒමහතානමනසදසඳහන
කනේය.
'නේ ෙ� වි්ට රනට් ෙ� අලි
සේපතපමණක්න�ාෙඅන�කුත්
ෙ�සතුනදප්රදරශ�යකරරජය
විසින ොරෂිකෙ රුපියල් ලක්්ෂ
�ෙදහසක්ට අධික ආදායමක්
ලබ�ො. එම මුදලින අඩක් නේ
ෙ�ානතරපේ්ධතියරැකගැනීම්ට
නයාදෙනනන�ේසත්ත්ෙආහා
රනයනසුනපෝෂිතනපනදසබේට
නේෙ�ානතරපත්කළහැකියි.
එවි්ටදැ�්ටසිදුනෙමිනපෙති�
නේ අලි මිනිස ගැටුේ නමනම
නෙ�ත් සත්ත්ෙ හානි සියල්ල
ෙළකි�ො.
�මුත් රජය සිදු කරනනන ඒ

කිසිෙක් න�ාකර තම හිතෙතුන
අතනළාසසකනගේ ම�නදානල
පි�වීම්ට නමෙැනි සොභාවික
ෙ�ානතර වි�ාශ කිරීම්ට ඉඩ
සැලසීම.නේඅනුෙපරිසරයරැකී
ම්ටනපානරානදුවීබලය්ටපැමිණි
නේරජයපරිසරයනඩෝසරකිරීම්ට
ඉඩහැරලා.රනට්අෙනශ්ෂකැලෑ
බෙ පෙසමින රජය නමනස ෙ�
වි�ාශය සිදු කිරීම්ට ඉඩ හැරීම
ජාතිකඅපරා්ධයක්.
සතුන්ටඅෙශ්යකෑමනේෙ�ා
නතරෙල අද හිඟයි. සතුන ගේ
ෙැදීම්ට ප්ර්ධා� නේතුෙ එයයි.
එනිසා නේ කැලෑ සුනපෝෂිත
කළ යුතුයි. නේ කැලෑ රැකීම්ට
ෙ� ජීවී නමනම ෙ� සංර

ක්්ෂණනදපාරතනේතුතිනබ�ො.
�මුත්රැනක�නදයක්�ෑ. දැන
එන�එන�මඅලිමිනිසගැටුේ
උත්සන� නෙලා. නේ තත්ත්ෙ
ය්ටවිසඳුේ නසවීම්ටවිද්යාත්මක
ෙැඩපිළිනෙළක් ක්රියාත්මක කළ
යුතුයි.රජයඑනසකරනනන�ේ
නගාවි ජ�තාෙනගේ සේපූරණ
සහායඑය්ටදීම්ටඅපසූදා�ේ.
ආේඩුේටදැනතිනබ�ප්රශ�
නේොන�ානේ.යනතේ�ැනඟ
�හිර ජැටිය අප නේරා ගත්තා.
දැන බ්ටහිර ජැටිය නදන�
ය�ො.අනේරනට්තිනබ�නතල්
්ටැංකි ටික ඉනදියාේටයි ලංකා
ේටයි පාඩු න�ාෙ� ආකාරය්ට
පෙත්ොනග� යෑම්ට ය�ො.
නේක මහ විහිළුෙක්. අනේ රනට්
තිනබ� නදයක් තෙත් ර්ටක්ට
පාඩු න�ාෙන� පෙත්ොනග�
ය�ො කියනනන ඇයි? එයින
හැනඟනනනනේනතල්්ටැංකිෙල
අයිතියත් ඉනදියාේට තිනබ�ො
කිය�එකන�ානේද?ඇයිඅනේ
සේපත්ෙල්ටඑනහමකරනනන.

ඡොයොරූපය-
මොතපලදිස්්රික්සමූහ

නේරනේසිදුව�ව�වි�ාශය්ට
රජයවගකිවයුතුයි

ඇමැතිචමලරොජපක්ෂ

පොර්ලිපේනතුමන්රීමනුෂ්නෝනොයක්කොර
පාසකු දා ප්රහාරය පිළිබ
ඳෙ ෙ� ජ�ාධිපති නකාමි්ෂන
සභානේ ොරතාෙ ආේඩුෙ සඟ
ොනග� සිටිනනන එය්ට ෙගකිෙ
යුතුආේඩුනේ අයආරක්්ෂා කර
ගැනීම්ටදැයිය�සැකයපෙති�
බෙත්,නේොරතානේඇතිතමන්ට
ොසිනේපමණක්ප්රසිේ්ධන�ාකර
සැබෑසත්නහළිකිරීම්ටජ�ාධි
පතිෙරයා්ට බලපෑේ කර� බෙත්
සමඟි ජ� බලනේගනේ මාධ්ය
ප්රකාශක,  පාරලිනේනතු මන්රී
මනු්ෂ�ා�ායක්කාරපැෙැසුනේය.
නේ පිළිබඳෙ ෙැඩි දුර්ටත් අද
හස දැක්වූ මන්රීෙරයා නමනස ද
කීනේය.
'පාසකු දා ප්රහාරය පිළිබඳෙ ෙ� ජ�ාධිපති
නකාමිසනේ ොරතාෙ පිළිබඳ අධ්යය�ය කිරීම්ට
පත්කරඇතිකමිටුනේසාමාන්යනපළෙත්සමත්
අය�ෑ,  නම් නිසා නමය පිළිගත න�ාහැකි බෙ
කාදි�ල්තුමාපෙසාතිනබ�ො.නේපාසකුනකාමි
්ෂනොරතානේතීනදුක්රියාත්මකකර�ොනෙනු
ේට,  ජ�ාධිපතිෙරයා්ට අෙශ්ය තීනදු පමණක්

ක්රියාත්මක කිරීම්ට නේ කමිටුෙ
සූදා�ේෙ�බෙමාධ්යොරතාෙල
පළනෙ�ො.
නදසියහැ්ටක්ටඅධිකජීවිතඅහිමි
වූ පාසකු දා ප්රහාරය ය්ට ගහලා,
පාසකුදාප්රහාරය්ටසැබෑ නලසම
ෙගකිෙ යුතු පුේගලයන සැඟවී
ම්ට තමයි නේ උත්සාහ ගනනන.
පාසකුදඩයමකරතියානග�ගිනේ
කවුදකියලාඅපහැනමෝමදන�ො.
ඒත් තුෙක්කුෙ බැනනඳේ කවුරුනද
කියලාඑළිය්ටඑ�එකෙැළැක්වී
ම්ට ජ�ාධිපතිෙරයානගේ මැදිහත්
වීනමන තෙත් කමිටුෙක් පත් කර
තිනබ�ො. තමන්ට අෙශ්ය තීනදු

පමණක් ක්රියාත්මක කර� තැ�්ට දැන ඇවිත්
තිනබ�ො.
පාසකුදාප්රහාරයඑල්ලකිරීනේසාපයආේඩු
ේටෙැදිලා.පාසකුදාප්රහාරයපිළිබඳෙ�ජ�ාධි
පතිනකාමිසනේොරතාෙබය�ැතිෙඑළිය්ටදාන�
ආේඩුේටපුළුෙනද?කටුොපිටිනේනබෝේබකරුනගේ
බිරියෙ�සාරානගේප්රකාශයක්ගැනීම්ටක්ටයුතුකර
�ැත්නත්ඇයි?

මහින්දඅලුතපග්දර
ජ�තා අරගලනේදී දීර්ඝ
කාලයක්න�ාසැලීක්ටයුතුකළ
ලංකාකේකරුසමිතිසේනේල
�යසහඊ්ටඅනුබේ්ධසංවි්ධා�
�ෙරජයක්නගාඩ�ැඟීම්ටකළ
කැපවීම අමතක න�ාකළ යුතු
බෙලංකාකේකරුසමිතිමධ්ය
මේඩලනේසභාපතිසහවිනේශ
ඇමැති දිනනෂේ ගුණෙර්ධ�
මහතාසඳහනකරයි.
ඇමැතිෙරයා නේබෙපැෙැ
සුනේ මහරගමදී පැෙති ලංකා
කේකරු මධ්ය මේඩලය්ට
අනුබේ්ධ ෙෘත්තීය සමිති නිල
්ධාරීනනගේ රැසවීමක්ට සහභාගී
නෙමිනි.
එහිදීෙැඩිදුර්ටත්අදහසදැක්වූඇමැතිෙරයා
නමනසදකීය.
 'ෙැඩකර�ජ�තාසංවි්ධා�විවි්ධනේශපා

ල�පක්්ෂෙල්ටඅනුබේ්ධවූෙත්
සමඟිනයනසහඑක්සත්ෙක්ට
යුතු කරමින ගත් නේශපාල�
ජයග්හණ ආරක්්ෂා කර ගනි
මිනරනට්ආරථිකදියුණුේටසහ
ජ�තා ආරක්්ෂාේට කැපවීම
අගයකර�ො.
අප රැකියාෙ කර� රාජ්ය
ආයත� ආරක්්ෂා කර ගන�
අෙශ්යයි. ඒ ෙනගේම රැකියාෙත්
රැකගන�ඕ�ෑ. අනේසමිති
ෙලසාමාජිකයන්ටයේඅසා්ධා
රණයක් නහෝ නේශපාල� පළි
ගැනීේනහෝසිදුන�ාවීම්ටසියලු
ෙෘත්තීය සමිති ආයත� ප්ර්ධා
නීනසමඟඉදිරිනේදීදසහනයෝ
ගනයනක්ටයුතුකරන�ඕ�ෑ.'

නේහමුේටදුේරිය,ෙරාය,ලංගමඇතුළුවිවි්ධ
ක්නෂේ්රනිනයෝජ�යකරමිනෙෘත්තීයසමිතිනිල
්ධාරීහුසහභාගීවුහ.

කම්කරු සමිති නව රජ යක් 
ප�ාඩ නැ ඟී මට කළ කැෙ වීම 

අම තක පනාකළ යුතුයි
ඇමැතිදිපනෂ්ගුණවර්්ධ්න

නිපයෝජ්ය්නොයකරුවනවිජයවර්්ධ්න

සමස්තලංකොකිමිදුේකරුවනපේසංගමපේ
නිපයෝජිතයනධීවරඇමැතිපගනඉලලීමක්කරයි

සමස්තලංකොපගොවිජ්නසේපේල්නපේ
කැඳවුේකරු්නොමලකරුණොරත්න

හිටපුමන්රීඑේ.පක්.ශිවොජිලිංගේ

පොර්ලිපේනතුමන්රී
අනුරකුමොර
දිසෝනොයක
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පිටුව

2021 පෙබරවාරි 23 අඟහරුවාදා

ලං” සඳහා ආරාධනය
බලශ”“ අමාාංශය 

ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”ගත) සං—ථාව (CPC)
2021-2022 ව•ෂය සඳහා ලංකා ඛ“ජෙත” ”ගත සං—ථාෙ“ 
(CPC) “, “ධාන කා•යාලයට ෙකෙළා”නාෙ“ කෘ“ රසායන 
අංශයට හා SSE වැඩපළට සහ ““රාජෙවල –ම” ගබඩා හා 

අෙල”  සං•ණයට, –ට• 19 (දහනමය) 
පා”ය ජල ෙබ–ත”, Dispenser units (•—ෙප”ස• ඒකක) සමග 

සැප•ම ෙගනැ”’ භාර“ම හා නැවත ”ර•ම.
B 19/2021

ලංකා ඛ“ජ ෙත” (ගත) සං—ථාෙ“, ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“ෙ“ සභාප 
”” 2021 - 2022 ව•ෂය සඳහා CPC “ධාන කා•යාලයට, ෙකාෙළා”නාව SSE  
වැඩපළට (Work Shop)  සහ කෘ“ රසායන අංශයට සහ ““රාජෙවල –ම” ගබඩා 
සහ අෙල” සං•ණයට, පාය ජල ෙබ–ත”, •—ෙප”ස• ඒකක සමග සැප•ම සඳහා 
””ග’ ලං”ක”ව” ෙව” ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•.
අ’ලා” ලං”ක”ව”ට, ලං” •”ෙ”ඛන, ආප” ෙගව• ෙනාලබන ””ය” එ” දහසක 
(”. 925.93 + VAT) වන “දල” ෙග•ෙම” හා •”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” 
අන“”ව ෙකාළඹ 09, ෛව– ඩැ“—ට• ද ”වා මාවෙ’ අංක 609 “ 1 වන මහෙ”, ලංකා 
ඛ“ජ ෙත” (ගත) සං—ථාෙ“, කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) කා•යාලය ෙව” 
2021.03.16 වන ”න ද”වා පැය 09.00 ට පැය 15.00 ද”වා අතර“ර ලබාගත හැ•ය.
ලං” භාර ගැම 2021.03.17 පැය 1400 ට අවස” වන අතර, ලං”  එම අවසාන ෙ“ලාව 
ඉ”ම වහාම කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා)  කා•යාලෙ““ ”වෘත කර• ලැෙ•. 
ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“ත”” හට එම ලං” ”වෘත කර• ලබන 
අව—ථාවට පැ“ණ ”මට අවසර ෙද• ලැෙ•.
ලං”, ඉහත •”නෙ“ කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) කා•යාලෙ“ ෙ’ සඳහා තබා ඇ 
ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–ම ෙහ– පහත •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•ම ෙහ– කළ –“ය.
ලං” •”ෙ”ඛන ෙ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•යාලෙ““ 2021.03.16 වන ”න පැය 1500 ද”වා ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.
අව“ ය’ පැහැ”• කර ගැ’ ෙවෙතා’ පහත සඳහ” වන ”රකථන / ෆැ”— අංක ම“” 
”මසා ලබාගත හැ•ය.
COVID - 19 ෙග––ය             වසංගත ත’’වය ෙහ්“ෙව”          ලං”ක”ව” 
හට   ලංකා ඛ“ජෙත” (ගත) සං—ථෙ“ (CPC) “ ෙව• අඩ”ය වන                                                                
www.ceypetco.gov.lk ෙව” ලං” •”ෙ”ඛන බාගත කර ගත හැ• වන 
අතර, ය—ම ෙග•’ මහජන බැං—ෙ“ (“ධාන කා•යාලෙ“) ඇ ලංකා ඛ“ජ ෙත” 
(ගත) සං—ථාෙ“ ““’ අංක 004100110208633 දරන ““මට බැර •“ෙම” 
ෙග”ය හැ• වන අතර, ක”ණාකර ලං” සමග බැං— ෙග–’ ල”පෙ’ “” ”ටපතද 
අ“ණා ඉ”’ප’ කර• මැන”.

සභාප,
ෙදපා•තෙ”“ “සපාදන ක“ව බාෙ•,
කළමනාක” (“සපාදන හා ගබඩා) 
ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”ගත) සං—ථාව,
01 වන මහල, අංක 609, ෛව– ඩැ“—ට• ද ’”වා මාවත, ෙකාළඹ 09.
”රකථන : 5455330, ෆැ”— : 5455424

ෙවරළ සංර”ෂණ සහ ෙවරළ ස’ප කළමනාකරණ පනෙ 16 (2 ඈ) වග“ය යටෙ කර• ලබන 

’ම
උ“” පළාෙ’ ල““ —”කෙ“ ෙක–•ලා” - ෙකා”—ෙතා—”” ෙවරළ ”රෙ“ 
බැර ඛ“ජ වැ කැ— සඳහා ෙය–“ත ”ාපෘ“ය සහ ල““ —”කෙ“ 
ෙක–•ලා”“ ඉ•“මට ෙය–“ත ඛ“ජ වැ සැක” අංගණය —ථා”ත •“ම 

1988 අංක 64 හා 2011 අංක 49 දරන පන’ ම—” සංෙශ–“ත 1981 අංක 57 දරන ෙවරළ සංරණ 
සහ ෙවරළ සප’ කළමනාකරණ පනෙ’ 16(1) වග”“ෙ“ “ධානවලට අ•’ලව අංක 341/21, 
සරණ මාවත, රාජ“’ය දරන ”නෙ“ “මාස“ත ලංකා ඛ“ජ වැ සමාගම ’” ඉ”’ප’ කරන 
ලද “ල““ ”—”කෙ“ ෙක–•ලා” - ෙකා”—ෙතා—” ෙවරළ ”රෙ“ බැර ඛ“ජ බැ කැ” 
”ාපෘ“ය සහ “ල““ ”—”කෙ“ ෙක–•ලා”“ ඉ”•“මට ෙය–“න ඛ“ජ වැ සැක” අංගණය 
ථා”ත •“ම සඳහා — පා’ස’ක බලපෑ ඇග•ෙ වා•තාව මහජන ප’”ෂාව සඳහා පහත සඳහ” 
ථානවල ”නපතා ෙප.ව. 8.30 ’ට ප.ව. 4.15 ද”වා 2021.02.23 ”න ’ට ”න 30 ක කාලය” සඳහා 
තබා ඇත. (ස“ අ”ත සහ රජෙ“ “වා— ”නය” හැර) ”ට අමතරව ෙවරළ සංර”ෂණ සහ ෙවරළ 
සප’ කළමනාකරණ ෙදපා•තෙ”“ෙ“ “ල ෙව• අඩය වන www.coastal.gov.lk ම—” එම 
වා•තාව භාෂා “ෙන”ම ප’—ලනය සඳහා ඉ”’ප’ කර ඇත. 

1.  ෙවරළ සංර”ෂණ සහ ෙවරළ සප’ කළමනාකරණ ෙදපා•තෙ”“ව, 
 4 වන මහල, නව මහ ෙ”ක කා•යාලය, මා”ගාවත, ෙකාළඹ 10 
2.  මම ප’සර අ“කා’ය, ෙනා.104, "ප’සර ”යස", ෙකා•බෑක—ව මාවත, බ’තර“”ල 
3.  වන”• සංර”ෂණ ෙදපා•තෙ”“ව, ෙනා.811ඒ, ජය”“ –ර, බ’තර“”ල 
4.  “ධාන අමා“ කා•යාලය, යාපනය 
5.  “ාෙ–—ය සභාව, මැ’ට”ප’“ 
6.  ”—” ෙ”ක කා•යාලය, “ල““ 
7. “ාෙ–—ය ෙ”ක කා•යාලය, මැ’ට”ප’“ 
8.  ”වර හා ජලජ සප’ ෙදපා•තෙ”“ව, ”—” කා•යාලය, “ල““ 
9.  මම ප’සර අ“කා’ය, ”—” කා•යාලය, “ල““ 
10.  වන සංර”ෂණ ෙදපා•තෙ”“ව, “ාෙ–—ය කා•යාලය “ල““

ෙය–“ත බැර ඛ“ජ වැ කැ’ ”ාපෘ“ය “සා ප’සරය ෙකෙර“ වන බලපෑ ””බඳ ඇග• 
වා•තාව සබ”ධව මහජන අදහ 2021.02.23 ”න ’ට ”න 30” ඇ“ළත ෙවරළ සංර”ෂණ සහ 
ෙවරළ සප’ කළමනාකරණ ෙදපා•තෙ”“ෙ“ අ”ෂ ජනරා” ෙවත ”තව ඉ”’ප’ කරන 
ෙලස ද”ව”.

ආචා•ය එ’.එ’. එ—.එ—. . යා”ගම
අ–ෂ ජනරා” (රා.ආ.),
ෙවරළ සංරෂණ සහ ෙවරළ ස’ප කළමනාකරණ,
ෙවරළ සංරෂණ සහ ෙවරළ ස’ප කළමනාකරණ ෙදපා•තෙ’”“ව,
නව මහෙ”ක’ කා•යාලය, 4 වන මහල,මාගාවත, ෙකාළඹ 10. 

”රකථන අංක : 011-2449754. 011-2387922. 011-2449197 
ෆැ— අංක : 011- 2438005, 011-2472623
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’මාෙව– බඩාරනායක ”—ලය

ෙකාළඹ 07
පාස” සංව•ධන ස“ය ’” 2021 ව•ෂය සඳහා 
”“ තටාක ”’’” •“ෙ ෙ—වා සැප•මට 
ෙට”ඩ• කැඳව ලැෙ•.
”ම“ : 0112-582110 (2021.03.02 ”නට ෙපර)

CP-CAZ-0032 - 
SUZUKI - DAA - 
MH55S Wagon R - කාර් 
රථය - 2018 - Urban 
Brown Pearl Metallic 
Colour ඉහ ළම ඉල්ලු-
මට. CBC ෆිනෑන්ස් සමා-
ගම,  187,  කටු ග ස්්තාට 
පාර,  මහ නු වර. දු.ක. 081-
2200272 014078

උපදේශනාත්මක දේවා 
- සඳුදා. කමකරු වංචා 
නිවා රණ ගැටලු - සිකු-
රාදා. මනා පළ පු රුද්ද. 072-
2062919. 014053

්මාතර කැකණදුර,  නව නිව-
සක් ඉදි කි රී මට ්�ාකු 
බාස් සහ ්ගෝ�්යෝ ඕනෑ. 
මාස 03 ක් වැඩ ඇත. 
0776864397 014156

කුරුණෑගල දපාල් වතතක 
වැඩ කිරී මට වයස අවු. 45 
- 55 අතර පිරිමි පුදග �-
්යකු අවශ්යයි. අම තන්න. 
071-9097781 013525
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බුද්ධිකා ඉඹු ලාන   
 ධීවර සංස්ථාව ම�ෝදර පිහිටි ස්ථාන මෙන් 

ඉවත් කර පෑලි ෙ ම�ථාඩ �ත්්ය මවමෙ ඳ මපථාෙ 
ආස න්නමේ භූමි භථා� ෙක ස්ථාප නෙ කිරී �ට 
ධීවර අ�ථා ත්ංමේ අව ධථා නෙ මෙථාමු වී තිමේ.
මේ සඳහථා සුදුසු ඉඩ �ක් ලබථා දී �ට  ජනථා ධි පති 
ම�ෝඨථා භෙ රථාජ පක්්ෂ �හ තථා ම�න් සහ නථා�
රික සංව රධන අධි කථා රි මෙන් ඉල්ලී �ක් කර 
ඇතැයි ධීවර රථාජ්ය ඇ�ැති කංචන විමේ මස
කර �හතථා ඊමේ(22)  අ�ථා ත්ං ශමේ පැවැති 
�ථාධ්ය හමු ව කට එක්මව මින් පැවැ සීෙ.  

දිගින් දි� ට� පථාඩු ලබන ධීවර සංස්ථාව 
ප්රති ව්යු හ �ත කිරී �ට අ�ථා ත්ං ශමේ අව ධථා නෙ 
මෙථාමු වී ඇති බවත් එෙ කිසි මසත් මපෞද� ලි
ක ර ණෙ කිරී �ක් මනථාවන බවත් රථාජ්ය ඇ�ැ
ති ව රෙථා අව ධථා ර ණෙ කමේෙ. මේ ආෙ ත නෙ 
තිමබන ස්ථානමේ නව ඉදි කි රීේ සිදු කිරී� 
ඵල රහිත ක්රිෙථා වක් බවත් රථාජ්ය ඇ�ැ ති ව රෙථා 
ම�හිදී මපන්වථා දුන් අතර පෑලි ෙ ම�ථාඩ �ත්්ය 
මවමෙ ඳ ස ලත් ධීවර සංස්ථාව ම�ෝදර ප්රමද ශ
මේත් තිබී �ද ඵල රහිත ක්රිෙථා වක් බවත් කීෙ.  

එහිදී රථාජ්ය ඇ�ැ ති ව රෙථා ම�මසද කීෙ.
ධීවර සංස්ථාව අද වන විට රුපි ෙල් බිලි ෙන 

1.5ක ණෙ බර කින් මපමෙ නවථා.බැංකු ව ලට 
ව්ථාපථා රි ක ෙන්ට ,ධීවර ප්රජථා වට මේ ණෙ ම�විෙ 
යුතුයි.මසවක අර් සථා ධක අර මු ද ලට රුපි ෙල් 
බිලි ෙන 300ක් බැර කෙ යුතුයි.වසර 2016 සිට 
ආෙ ත නමේ නිසි වි� ණ න ෙක් සිදු කර නැහැ.
�හථා භථාණඩථා �ථා ර මෙන් මසවක පඩි ම�වී �ට 
මුදල්  දුන්නත් මසව ක ෙන් 700කට පඩි ම�වථා 
තිමබන්මන් ඉතථා අ�ථා රු මවන්.මකථාවිඩ් වසං �
තෙ හමුමේ වුවත් පසු ගිෙ වසමර අප මසවක 
වැටුප් ම�වී �ට අවශ්ය මුදල් ලබථා �ැනී �ට 
අවශ්ය මසවථා වන් වරධ නෙ කෙථා.  

ම�වර අෙ වැ මෙන් ධීවර සංස්ථාව ප්රති ව්යු
හ �ත කරන්න රුපි ෙල් මිලි ෙන 500ක අර මු
ද ලක් අෙ වැ මෙන්  දී තිමබ නවථා.එෙ මෙථාද
වන්මන් මේ ආෙ ත නෙ ප්රති ව්යු හ �ත කරන්න 
මිස මපෞද� ලි ක ර ණෙ කරන්න පිඹු රු පත් 
සැක සී �ක් මනථාමේ.ධීවර සංස්ථාව මපෞද� ලි
ක ර ණෙ කරන්න රජමේ කිසි� බලථා මපථා මරථා
ත්තු වක් නැහැ. එෙ �� අව ධථා ර ණ මෙන් කිෙ
නවථා.නවී ක ර ණෙ කිරී ම�න් වැඩි ආදා ෙ �ක් 
උපෙථා �ැනී �ට හැකි ෙථා වක් තිමබන බව ධීවර 
ඇ�ැති ඩගලස මදවථා නන්දා �හ තථා ටත් �ටත් 
දැඩි විශවථා ස ෙක් තිමබ නවථා..  

ධීවර සංස්ථාමේ 
ශීතථා �ථාර මේ වන විට 
අක්රීෙ �ටටමේ පව
තින්මන්.ම�ෝදර ධීවර 
සංස්ථා භූමිමේ තිමබන 
ශීතථා �ථාර තථාව කථා ලික 
බදු පද න� �ත �ත් 
ඒවථා.ම�ට්රික් මටථාන් 
1000ක ධථාරි තථා ව කින් 
යුතු ධීවර සංස්ථාව සතු 
ශීතථා �ථා රෙ ම�හි සිටි 
අෙ හිතථා � තථා� අක්රිෙ 
කරලථා. ඔවුන් සූදා නේව 
සිට ඇත්මත් මේ ආෙ ත
නෙ මපෞද� ලික අංශ
ෙට විකි ණී � ටයි.  

ධීවර සංස්ථාව ම�ෝදර 
පිහිටථා තිබී� එදාට �ැල පු ණථාට අදට �ැල
මපන්මන් නැහැ.එදා මේ ආෙ ත න ෙට සමී පව 
මකථාෙඹ ශථාන්ත මජෝන් �ත්්ය මවමෙ ඳ මපථාෙ 
තිබුණථා. �ැනිං මවමෙ ඳ මපථාෙ තිබුණථා. අද 
ඒ මදක� ස්ථාපිත කර ඇත්මත් පෑලි ෙ ම�ථා
ඩයි.මේ නිසථා �ත්්ය මවමෙ ඳ මපථාෙ පව

ත්වථා ම�න ෙථාමේදී ධීවර 
සංස්ථාව ප්රශන රැස කට 
මුහුණ පථානවථා. අමල වි
මේ දීත් ඒ වමග �යි. ධීවර 
සංස්ථාව ප්රති ව්යු හ � ත ක
ර ණෙ ෙටමත් ඉදි වන නව 
ශීතථා �ථාර ම�න්� අමන
කුත් පහ සු කේ පෑලි ෙ ම�ථාඩ 
නව භූමි ෙක ඉදි වන ධීවර 
සංස්ථාමේ තිබී� එ� ආෙ
ත නෙ ලථාභ ලබන ආෙ ත
න ෙක් කිරීමේ අප ම�න 
ෙන වැඩ පි ළි මව ෙට ඉතථා 
වැ�ත් ප්රති ඵල අත්කර මදන 
බවට විශවථා සයි.ම�ෝදර 
ධීවර සංස්ථා භූමිෙ රජමේ 
මවනත් සංව රධන කට යු

ත්ත කට මෙථාදා �න්න පුළු වන්. විමශ ්ෂ මෙන්� 
එෙට අමනක් පසින්  ඇත්මත් ම�ෝදර ධීවර 
වරථාෙ නිසථා ම�ෙ ආරථික වශ මෙන් වඩථාත් 
ඵල සහිත සංව රධන කථාරෙ කෙ මෙථාදා �න්න 
රජ ෙට පුළු වන් බව අප මපන්වථා දුන්නථා.ධීවර 
ඇ�ැති ඩගලස මදවථා නන්දා �හ තථා මගත් 

�මගත් ,අ�ථා ත්ංශ මල්ක ේතු මි මගත්,රථාජ්ය 
අ�ථා ත්ංශ මල්ක ේමගත් අර මුණ වන්මන් නව 
සැල සුේ �ගින් ධීවර සංස්ථාව ලථාභ ලබන 
ආෙ ත න ෙක් බවට ඉක්� නින්� පත් කිරී �යි.  

මේ ෙටමත් අමප් අර මුණ ධීවර සංස්ථා 
අමල වි සල් ජථාලෙ වඩථාත් පුළුල් කිරී �යි.ඒ 
ෙටමත් සෑ� න� ර ෙ ක� ධීවර සංස්ථා අමල වි
ස ලක් විවෘත කිරී �ට සැල සුේ කර තිමබ නවථා.  

ධීවර සංස්ථා අමල වි සල් 93කින් 22ක්� 
අක්රීෙ �ටටමේ පව තින්මන්.සක්රීෙ ඒවථාත් ඉතථා 
අඩු ප හ සු කේ ෙටමත් ක්රිෙථා ත්�ක මවනවථා.
තිමබන අමල වි සල් තර� කර න්මන්ත් �මේ 
�ථාළු ලෑල්ල ස�ඟ මිස සුපිරි මවමෙ ඳ සල 
ස�ඟ මනථාවී� කන �ථා ටු වට කරු ණක්. මේ 
සථාේප්ර දා යික තත්ත්ව මෙන් අප ධීවර සංස්ථා 
අමල වි සල් මුදා �ත යුතුයි.  

මසෞඛ්ය අංශ නිරමද ශද සැල කි ල්ලට ම�න 
ධීවර සංස්ථා අමල වි සල් සිෙල්ල සුපිරි �ණමේ 
අමල වි සල් බවට පත් කිරී �ට අප සැල සුේ කර 
තිමබ න වථා ෙැ යිද රථාජ්ය ඇ�ැ ති ව රෙථා පැවැ සීෙ.  

ධීවර අ�ථා ත්ංශ මල්කේ ඉන්දු රත්නථා
ෙක,රථාජ්ය අ�ථා ත්ංශ මල්කේ ජෙන්ත චන්්ර
මසෝ� �හත්� �හ ත්මී හුද එක්වූහ.  

ධීවර සංස්ථාව ම�ෝද රින් ඉවත් කර පෑලි ය ම�ථා ඩට

ජනපතිගෙන්සහනාෙරිකඅධිකාරිගෙන්ඉල්ලීමක්කළා
 ධීවර රාජ්ය ඇමැති කංචන විජේ ජේ කර

ධීවර සංස්ාව අද බිලි යන 1.5ක 
ණය බර කින් පෙපෙ නවා:

ධීවර සංස්ථාව ම�ෝදර පිහිටථා තිබී� 
එදාට �ැළපු ණථාට අදට �ැළ මපන්මන් නැහැ:

කන්තජේ සමූහ- සුමිත්ා කුමා රි හාමි   
දින 4ක් ත්රිකු ණථා � ලෙ �හ මරෝහමල් දැඩි සත්කථාර ඒක කමේ 

ප්රති කථාර ලබ මින් සිට ත� සවථාමි ෙථාමග �න්නථා පිහි ප්රහථා ර මෙන් 
බර ප තෙ තුවථාල ලැබූ සුව මසවි කථාව ඊමේ (22) අලු ෙ� මිෙ ගිෙ 
බව මරෝහල් මපථාලි සිෙ පැව සීෙ. ම�මස අවථා ස නථා වන්ත මලස මිෙ
ම�ථාස ඇත්මත් කන්තමල් මූලික මරෝහමල් සුළු මසවි කථා වක මලස 
මසවෙ කෙ කන්තමල් 92 මවන්ඩ්ථා ස න්පුර පදිංචි 44 හැවි රිදි යූ.ඒ. 
ශිරථානි පුෂප ලතථා නේ තිදරු �වකි.   

ඉකුත් 18 වැනි දින රථාත්රි මසවෙ නි�වී නිමවස බලථා ෙතු රු පැ
දි ෙ කින් ෙමින් සිටි ෙදී කන්තමල් �ැදි �හ විදු හල අස ලදී උදෑ සන 
6.00ට ප�ණ තවත් ෙතුරු පැදි ෙ කින් පැමිණි ඇෙමග සවථාමි පුරු
්ෂෙථා (සිවිල් ආර ක්්ෂක මසවමේ) ඇෙමග ෙතුරු පැදිෙ නවත්වථා 
ම�මනන ලද කැත්ත කින් ඇෙ විලථාප මදදදී තිසපස මපථාෙ කට 
�න්න ප්රහථාර එල්ල කර ඇතැයි පරී ක්්ෂණ පව ත්වන මපථාලි සිෙ 
පව සයි.   

සැක කථාර සිවිල් ආර ක්්ෂක මසබෙථා සිදධි මෙන් පසු මපථාලි සි ෙට 
භථාරවී ඇති අතර අධි ක ර ණ ෙට පැමි ණ වී ම�න් පසු ලබන 5වැනිදා 
දක්වථා රක්ෂිත බන්ධ නථා �ථාර �ත කිරී �ට කන්තමල් දිසථා විනි සුරු 
හථා �මේ සත්ථාත් ති්ෂථානි මත්න බදු �හ ත්මිෙ නිමෙෝ� කර ඇත. 
සිදධිෙ සේබ න්ධ මෙන් පශචථාත් �රණ පරී ක්්ෂ ණෙ ඊමේ ( 22 ) 
පැවැ ත්වී �ට නිෙ මි තව තිබුණි.     

සුභා ෂිණී ජේනා නා යක

ඇතැේ පථාරශව විවිධ බල
පෑේ කර මින් මකථාවිඩ් එන්නත 
ලබථා �න්නථා බවට මතථාර
තුරු ලැබී ඇති බව නිමෙෝජ්ය 
මසෞඛ්ය මසවථා අධ්යක්්ෂ 
ජන රථාල්, විමශ ්ෂඥ වවද්ය 
මේ�න්ත මේරත් �හතථා පව
සයි.  

සිෙලු මදනථා� ත�න්මග 
අව ස්ථාව ලැමබන මතක් ඉව
සි ල්මලන් සිටිෙ යුතු බව අව
ධථා ර ණෙ කරන ඒ �හතථා ෙේ 
ෙේ පුද� ල ෙන් විසින් මේ 
සැල සු �ට පිටින් විවිධ බල
පෑේ කර හැඳු නු ේකේ, තන
තුරු භථාවිත කර මින් එන්නත් 
ඉල්ලන තත්ත්වක් ඇති වී තිමබන බවත් ඒ 
�හතථා මපන්වථා මදයි.  

ඇතැේ පුද� ල ෙන් එන්න ත්ක ර ණෙ සිදු ක
රන �ධ්ය ස්ථා න ව ලට ම�ථාස ඔවුන් ස�ඟ එන 
පුද� ල ෙන්ට එන්නත් ලබථා මදන්න කිෙථා බල පෑේ 
සිදු කර ඇති බවට මතථාරු තරු ලැබී ඇති බව 
මපන්වථා මදන ඒ �හතථා මේ එන්නත කථාට වත් 
ලබථා මනථාදී සිටීමේ බලථා මපථා මරථා ත්තු වක් නැති 
බවත් ත�න්මග අව ස්ථාව ලැමබන මතක් සිෙලු 
මදනථා ඉව සි ල්මලන් බලථා සිටින මලස ටත් දන්වථා 

සිටියි.  
නිද න්�ත මරෝ� ඇති පුද�

ල ෙන්ට එන්නත ලබථා �ැ නී �ට 
මපර ත�න්මග මරෝ� තත්ත්ව
ෙන් පිළි බඳ අනි වථා රෙ මෙන්� 
දැනු ේදිෙ යුතුයි. �ැට ලු
වක් තිමෙ නවථා නේ පෙථාමත් 
මසෞඛ්ය වවද්ය නිල ධථා රි ෙථාව 
හමු මවලථා ඒ සේබ න්ධ මෙන් 
වැඩි දුර කට යුතු කරන්න අව
ස්ථාව තිමබන බවත් ඒ �හතථා 
කිෙථා සිටි මේෙ.  

එන්න ත්ක ර ණෙ සිදු වන
මතක් �හ ජ න තථාව ඉතථා �ත් 
ආර ක්ෂිත පිර ෙ ව ර ෙන් අනු
� � නෙ කර මින් මසෞඛ්ය උප
මදස නිසි මලස පිළි ප දි මින් 

සිටිෙ යුතුයි. මේ එන්නත සිෙ ලු� මදනථාට ලබථා
දී �ට රජෙ පිෙ වර �න්නවථා. එන්න තට සැල සුේ 
කරන අව ස්ථාමව්දී ප්රමු ඛ තථාව ලැබිචච මදව ල්ව
ලට එහථා ගිෙ ස� හර අව ශ්ය තථා වන් අපිට පැහැ දිලි 
පසුව ඇති වුණථා. මලෝක මසෞඛ්ය සංවි ධථා න ෙට 
ලබථා දුන් ප්රමු ඛතථා ලැයි සතුව අනුව එන්න ත්ක ර
ණෙ සිදු කරන්මන් මකථාවැක්ස පහ සු ක� ෙටමත් 
ශ්රී ලංකථා වට ලැමබන මකථාවිඩ් �රදන එන්නත 
ෙැයිද නිමෙෝජ්ය මසෞඛ්ය මසවථා අධ්යක්්ෂ විමශ
්ෂඥ වවද්ය මේ�න්ත මේරත් �හතථා පැව සීෙ.    

සැමි යාපේ මන්නා ෙහ රින්   
බර ෙ තෙ තුවාල ලබා 
පරෝහපේ සිටි 
සුව පසවි කාව 
මිය යයි  

ඇතැ මුන් මකථාවිඩ් එන්නත
බමෙන් ෙබථා �න්න හද නවථා

 විජේ ෂඥ වවද්ය ජේමන්ත ජේරත්
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– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය
මහාමා•ග අමා“ාංශය

මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය  

ලං” කැඳ•ම
මා•ග සංව•ධන අ“කා’ෙ වයඹ පළා අ–”ෂෙ “ස’පාදන ක“ෙ“ සභාප“ ”’” මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය ෙව•ෙව” පහත ’”ෙවන 
ෙකා”ා සඳහ ෙය–”තා—•ණ ”””ක’ල ලං”ක”ව”ෙග” ““ තබන ලද ලං” සඳහා ආරාධනා ෙකෙ•. 

ෙකා”ා              
අංකය ාපෘ“ෙ“ නම

ඉං“ෙ”” 
ඇතෙ’”“ව 

(අ”“—ත ”යද’ සහ 
වැ” ර“ත) “•යන (”.)

ලං” 
ආර”ෂණය 

(”.)

ආප” 
ෙනාෙගවන 
ගා“ව 

(”.)

RDA/NWP/PD/
RMTF/RMSL/
KURU/2021-12

මා•ග සංව•ධන අ“කා’යට අය මා•ගය”“ 
•” ලා’– ප–ධ“ය”“ අවැ•යාව සහ එ”ෙන— 
නඩ“ කට–“ ’”•“ම - —”ණෑගල ”——”කය 
(—”ණැගල, ෙපා”ගහෙවල, මැ”’’–ර)

22.26 367,350.00 3,500.00

RDA/NWP/PD/
RMTF/RMSL/
KULI/2021-13

මා•ග සංව•ධන අ“කා’යට අය මා•ගය”“ 
•” ලා’– ප–ධ“ය”“ අවැ•යාව සහ එ”ෙන— 
නඩ“ කට–“ ’”•“ම - —”ණෑගල ”——”කය 
(—•යා”“ය ”ධායක ඉං“ෙ”” ෙකා”ඨාසය)

11.64 192,100.00 3,500.00

01.  ලං” කැඳ•ම ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ ප’පා“යට අ•ව ’” කර• ලැෙ•. 
02.  ෙකා”ා කාලය කැලැ”ඩර ”න 360 •. •” ලා’– ප–ධ“ය”“ අවැ•යාව සහ එ”ෙන— නඩ“ කට–“ ෙමයට ඇ“ළ ෙ“. 
03.  ෙකා”ා“ව සඳහා ”””ක’ ලැ—මට, ලං”ක”ව” ICTAD •යාප”ං—ය EM-2 ෙහ– EM-3 ෙහ– ”ාපාර •යාප”ං—ය අ—ළ ෙ”ෙ ”ය –“ය. 
04.  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව”ට පහත ’”ෙවන කා•යාලෙය” වැ•–ර ෙතාර“” ලබා ගැ”ම ෙම”ම කා•යාල ෙ“ලාව” “ළ“ •’” 
ගා—“ව•” ෙතාරව ලං” ෙ”ඛන ප“”ෂා කළ හැ•ය. 

  පළා භාර අ–”ෂ කා•යාලය (වයඹ), මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය, –තල’ පාර, —”ණෑගල. 
  ”රකථන අංකය : 037-2056534, ෆැ”— : 037-2228076
05.  —•ව ලං” –—•ම 2021-03-04 ”න ෙප.ව. 10.00 ට මා•ග සංව•ධන අ“කා’ෙ —”ණෑගල පළා භාර අ–”ෂ (වයඹ) කා•යාලය “ළ“ 
පැවැ•ෙම” අන“”ව අව“තාවය” ඇ“ –වෙහා වැඩ–’ ප“”ෂාව ’”ෙකෙ•. 

06.  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” 2021-02-23 ”න ’ට 2021-03-09 ”න ද”වා 09.00 පැෙ ’ට 15.00 පැය ද”වා කාලය “ළ ආප” 
ෙනාෙගව• ලබන ”. 3,500.00 ක (වැ” බ” ස“ත) ගා—“ව” ස“ත •”ත අය”’පත පළා’ භාර අ–”ෂ (වයඹ), මා•ග සංව•ධන අ“කාය, 
—ණෑගල ෙවත ඉ”’ප •“ෙම” ඉං“’ භාෂාෙව” “”ත ස’—•ණ ලං” අය”’ප ක”ටලය” ලබා ගත හැ•ය. 

07.  2021-06-10 ”න ද”වා ලං”ව වලං• ෙ“. 
08.  ස’—•ණ කරන ලද ලං” ”ටප ෙදක•” –”තව •–’ කවරෙ ව’පස උඩ ෙකළවෙර“ අ—ළ ෙකා”ා“ව සඳහ” කර 2021-03-10 ”න 

14.00 පැයට ෙහ– ඊට ෙපර සභාප“, වයඹ පළා “ස’පාදන ක“ව, මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය, —”ණෑගල යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” 
ෙහ– අ“” ෙගන” භාර”ය –“ෙ“. “මාද වන ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–” ”’” ෙත–රා 
එ— “ෙය–“තය” ඉ”’ෙ එ– ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. 

09.  සෑම ලං”ව”ම, ඉහත ව•ෙ“ ’”ෙවන ව“නාක“” – ලං” ආර”ෂණය•” සම””ත ”ය –“ අතර එ– ලං” ආර”ෂණය 2021-07-10 ”න 
ද”වා වලං• ”ය –“ය. 

සභාප“,
වයඹ පළා “ස’පාදන ක“•ව,
පළා භාර අ–”ෂ කා•යාලය (වයඹ),
මා•ග සංව•ධන අ“කා’ය,
—”ණෑගල. 

කෘ“ක•ම ෙදපා•තෙ’”ව - ෙ“රාෙද—ය
ලං කැඳම” 

ෙ“රාෙද—ය, කෘක•ම ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ ා““ හා –““ මථානෙ“ “ාෙ–—ය “ස’පාදන ක“ව 
”” “•යය බලෙය” “යාකරන එනජ”ස• උපකරණ “ල“ ගැ”ම ”—ස ෙම”” ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ෙ’ ””බඳ ”තර, ලං” ෙප–රම හා ෙකා”ෙ– යනා”ය, කෘක•ම ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ “ධාන කා•යාලෙ“ 
ා““ හා –““ මථානෙ““ ෙනා“ෙ” ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය. ඉ”—’ක”ව”ට ආප” ෙනාෙගවන        
”. 3,500/- ක ගා“ව” කෘක•ම ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ සර“ ෙවත “ද•” ෙග•ෙම” ප” ෙ“රාෙද—ය, පරණ 
ගලහ පාෙ• ”““ කෘක•ම ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ ා““ හා –““ මථානෙ““, 2021.02.23  ”න ට  
2021.03.16 ”න ද”වා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නවල ෙප.ව. 9.00 ට ප.ව. 3.00 ද”වා අ—ළ ලං” •ය”• හා ලං” 
ෙප–රම ලාබගත හැ•ය.

“.මා.සං. 13 වන ා“ෙ•ඛෙ“ 8.1 ” ෙප”වා “ ඇ“ ප’” අ—ළ වන අය”’ක”ව” 1987 අංක 03 දරන ෙපා” 
ෙකා”–ා’ පනත යටෙ’ වන ෙර“’ා•වරයා යටෙ’ •යාප”ං— • “ය –“ අතර, එ“ •යාප”ං— සහ“කෙ“ 
සහ“ක කළ ”ටපත” ලං” •ය”• සමග ඉ”’ප’ කළ –“ය.

ය—ම ලං” “” තැ“ කවරවල බහා, සභාප“, ාෙ–—ය ස’පාදන ක“•ව, ”ා““ හා ““ ම–ථානය, 
කෘ“කම ෙදපාතෙ’“ව, පරණ ගලහ පාර, ෙ“රෙද—ය යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය. 
නැතෙහා’ ඉහත •”නෙ“ ”““ “ධාන කා•යාලෙ“ ා““ හා –““ මථානය තබා ඇ“ ෙ”ඛනෙ“ සටහ” 
කර ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා•ය හැ•ය. ලං” බහාලන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "“යය බලෙය “යා 
කරන එනජය උපකරණ සැප•ම සඳහා “ල ගණ" ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ය. —•වලං” කැඳ•ෙ’ –•ම 
2021.03.08 ”න ෙපරව” 10.00 ට ා““ හා –““ මථානෙ““ පැවැ’ෙ“.

ලං” භාරගැ”ම 2021.03.17 ”න ෙප.ව. 10.00 ට අවස” කරන අතර, ඒ ”ගසම කෘ“කම ෙදපාතෙ’“ෙ“ 
”ා““  හා ““ ම–ථානෙ““ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. එම අවථාවට ලං” ඉ”’ප’ කළ අයට ෙහ– ඔ–”ෙ” 
•”ත බලයල’ එ” “ෙය–“තය—ට පමණ” සහභා“ ”ය හැ•ය.

සෑම ලං”ව” සඳහාම – ලංකා මහ බැං—ෙ“ •යාප”ං—  වා—ජ බැං—ව•” “—’ කරන ලද 2021.06.30 ”න 
ද”වා වලං• ”. 165,000.00 ව“නා ෙකා”ෙ– ”ර“ත ලං” ”ර”ෂණය” ෙහ– ෙමම ෙදපා•තෙ’”“ෙ“ සර“ 
ෙවත “ද•” ෙග— ”. 82,500.00 ව“නා ලං” ”ර”ෂණය” ඉ”’ප’ කළ –“ය.

සෑම ලං”ව”ම 2021.06.02 ද”වා වලං• ”ය –“ය.

ලං” ””බඳව සහ ලං” ””බඳව පැන න“න ය— ක”“ ””බඳ අවස” ”රණය ගැ”ෙ’ අ”“ය ෙමම “ස’පාදන 
ක“ව ස“ වන අතර, •” ෙ’“ව” ෙනාද”වා ඕනෑම ලං”ව” ““ෙ”’ප •“ෙ’ ෙහ– ෙම“ සඳහ” “මාණය 
ෙහ– ඉ” ෙකාටස” ෙහ– “ල“ ෙනාෙගන ”ෙ’ අ”“යද ෙමම ක“ව ස“ය.

සභාප“,
“ාෙ–ය “ස’පාදන ක“•ව,
”ා““ සහ ““ ම–—ථානය,
කෘ“ක•ම ෙදපා•තෙ’”ව,
ෙ“රාෙද—ය.

ෙසෟ“ හා ෙ–—ය ෛව ෙවා අමාාංශය

ෛව උපකරණ සැප•ම - 2021 සඳහා

“ස’පාදන ”•ම
”ජය —මාර“ංග අමරණ ෙර–හල, “ව

1.  “”ව, ජය —මාරංග අ•මරණ ෙර–හෙ” අ“ ’” පහත සඳහ” ෛව– උපකරණ සැපම සඳහා, 2021-03-18 ”න 
ෙපරව 10.00 ද”වා ““ තැ“ “ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•. 

2.   

උපකරණ “මාණය
ආප” ෙනාෙගවන 

ගා“                                          
- ””ය” - 

ලං” ඇපකර                     
“දල                                        

- ””ය” - 

ඇතෙ’”“ගත 
”වැය ””ය” 
“•යන 

01.  Mounted Static Radiography 
System (X Ray Machine) 01 1,000.00 140,000.00 7.00

02. Opthalmic Operating Microscope 01 3,500.00 340,000.00 17.00

03.  Other Medical Equipment (one 
Pulse Oxymeter, one Sucker 
Machine, one Mini autoclave 
Machine, One Nebulizer, ten BP 
Apparatus)

Lot 1,000.00 30,000.00 1.5

04.  Medical Instruments for Eye 
Surgeries & General Medical 
Instruments (List Provided)

Lot 1,000.00 16,000.00 0.8

3.  අ—ළ උපකරණ “පාදකෙ” ෙ–—ය “ෙය–“ත / ප’කළ “ෙය–“ත යන අයව—” පමණ” ෙමම ලං”කරණයට සහභා“ •ම සඳහා 
”””ක’ ලබ“. 

4.  අ—ළ “ස’පාදනෙ“ ඇතෙ’”ගත ”’වැය ව“නාකම ””ය” “•යන 5 ඉ”මවන අවථාව”““, ලං”ක”, – ලංකාෙ“ ෙපා” 
ෙකා”–ා’ ෙර“’ා•වරයා ෙවත •යාප”ං— • ’“ය –ය. 

5.  පහත සඳහ” ෙ”ඛන ඉ”’ප’ •“ෙම”, 2021-02-23 ”න ’ට 2021-03-17 ”න ද”වා (“’–ධ “වා— ”න හා ස“ අ”ත “වා— 
”න හැර), ෙපරව 9.00 හා ප—ව 3.00 අතර කාලය ළ, “”ව, ජය —මාරංග අ•මරණ ෙර–හෙ” ප’පාලන “ලධා“ ෙව“” 
(”රකථනය - 011-2258861-4) ස’—•ණ ලං” ෙ”ඛන ක”ටලය” “ල“ගත හැක. 

 අ)  “”ව, ජය —මාරංග අ•මරණ ෙර–හෙ” “ාෙ–—ය “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ෙවත •”ත ඉ”–ම”. 
 ආ)  “”ව, ජය —මාරංග අ•මරණ ෙර–හෙ” ගණකා“කා’ ෙවත, ඉහත සඳහ” ආප” ෙනාෙගවන ගා “ද•” ෙගවා ලබා 

ග’ ල”පත. 
 ඇ)  ”ාපාර •යාප”ං— “” සහ“කෙ“ සහ“ක කළ ”ටපත”. 
 ඈ)  ඔබෙ” සමාගම, තම”ෙ” “පාදන සඳහා ෙමරට “ෙය–“ත ෙලස ප’ෙකෙර“”, ”•කය” ’” “—’ කළ සහ“කය / •”ය. 
6.  ”ටප’ ෙදක” වශෙය” සක ෙකාට ““ තැ“ ලං”, •යාප”ං— තැපෑෙල”, පහත සඳහ” •”නයට එ•ෙම” ෙහ– “”ව, ජය 

—මාරංග අ•මරණ ෙර–හෙ” අ“ කා•යාලෙ“ ෙ’ සඳහා තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ බහා–ෙම”, 2021-03-18 ”න 
ෙපරව 10.00 ට ෙපර ලැ–මට සැලැය –ය. ලං” බහා’ කවරෙ“ ව’ ඉහළ ෙකළවෙ•, "........................ ෛව– උපකරණ සැප•ම 
සඳහා ෙට”ඩරය - 2021" ය•ෙව” සඳහ” කළ –ය. 

7.  අ—ළ භාර ගැ”ෙ’ කාලය අවස” — වහාම 2021-03-18 ”න ෙපරව 10.00 ට, “”ව, ජය —මාරංග අ•මරණ ෙර–හෙ” 
අ“ කා•යාලෙ““, ලැ— ඇ“ ලං” වෘත කර• ලැෙ•. ලං”ක”ව”හට ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය”හට එම අවථාවට 
පැ“ණ ’”මට අවසර ඇත. 

8.  “”ව, ජය —මාරංග අ•මරණ ෙර–හෙ” ප’පාලන “ලධා“ කා•යාලෙ““, රාජකා’ ෙ“ලාව” ළ“, අ—ළ ලං” ෙ”ඛන 
ෙනා“ලෙ“ ප“”ෂා ෙකාට බැ•ය හැක. 

9. අව“ වැ•”ර ෙතාර”, “”ව, ජය —මාරංග අ•මරණ ෙර–හෙ” අ“ ෙව“” ලබාගත හැක. 
 ”රකථනය : 011-2258861-4 ෆැ” : 011-2258865

ෛව– —.එ.ආ.එ’. ෙපෙරා,
අ–“,
”ජය —මාර“ංග අමරණ ෙර–හල,
“ව.

”නය : 2021-02-23 

(– ලංකා රජෙ“ “පාදන ෙයාදවන ”ාපෘ“ය•)

ඉං“ෙ” ෙ—වා ෙදපා•තෙ’”ව 
(ම–ම පළාත)

ම–ම පළා’ ඉං“ෙ” ෙ—වා ෙදපා•තෙ”ෙ“ “ධාන “සපාදන ක“ව ෙව•ෙව” එ“ සභාප“ ”’” පහත ව•ෙ“ 
සඳහ” ඉ”•“ ක•මා”තය සඳහා ”””කල’ ලං”කව”ෙග” ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•. ඉ”•“ ”යදම හා 
ඉ”•“ කාලය පහත ව•ෙ“ ද”වා ඇත.

02.  ජා“ක තරගකා“ ලං” කැඳ•ෙ ප’පා“ය (NCB) අ•ව ෙමම ලං” කැඳ•ම ’” කර• ලැෙ•. ෙම“ “” ඇ—තෙ” 
”’වැය . “•යන 50ට අ වන ෙහ”” රා’ “ද” ච”ෙ”ඛ අංක 04/2016(ii) ද”වා ඇ“ “ාෙ—ය ““ඛතාව සහ 
ඉ”•“ ක•මා”ත හා –““ අ“කා’ෙ“ (CIDA) ෙ”— ““ඛතාව ලබා ෙද• ලැෙ•.

03.  ලං” “—නය •“මට ”””කල’ ලං”ක අසා“ගත • ෙනාමැ“ සහ ඉ”•“ ක•මා”ත හා –““ අ“කා’ය යටෙ’ 
ෙගාඩනැ—• ඉ”•“ ”ෙ’–ය සඳහා පහත ද”වා ඇ“ ෙ”—ෙ“ •යාප”ං— • ’“න අෙය— ”ය –ය.

04.   ෙකා”–ා’ “—නය •“ම සඳහා අව“ කරන ”””ක 4 වන වග”“ෙ“ ”””ක ””බඳ ෙතාර යටෙ’ සඳහ” 
කර ඇ“ අතර, (ෙ”ඛනමය සා”“ අ“ණා “–ය –ය) “•—ත තා”ෂ—ක, ”“ හා ෙවන’ ”””ක ස–රා ෙනාමැ“ 
ලං”කව”ෙ” ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

05. ලං”ක 1987 අංක 3 දරණ රා’ ෙකා”–ා’ පනෙ’ “යමය” යටෙ’ •යාප”ං— •ෙ අව“තාවය ස–රා•ය –ය.

06.  ෙ ””බඳව උන””ව” ද”වන ලං”කව”ට වැ•”ර ෙතාර “ෙය–’ පළා’ අ–”ෂ (සංව•ධන හා –““), 
(”රකථන අංකය 081-2203931) ෙව“” ලබා ගත හැ• අතර, අංක 230/3, එ—.ඩ••“.ආ•.–. බ–ඩාරනායක මාවත, 
මහ•වර •”නෙ“ ”““ ඉං“ෙ” ෙ—වා ෙදපා•තෙ” (ම–ම පළාත) කා•යාලෙ“ “ වැඩ කරන ”නවල ෙප.ව. 09.00 
’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ලං” ෙ”ඛන ප“”ෂා කළ හැ•ය.

07.  ලං”කව” ”’” පළා’ අ–”ෂ (ඉං“ෙ” ෙ—වා) ෙවත ෙයා“ කරන ලද •”ත ඉ”–ම” ම—” ඉං“’ භාෂාෙව” 
සක— කළ ස—•ණ •ය•ය”• ක”ටලය, “ෙය–’ අ–”ෂ (“ද”) ෙවත ආප” ෙනාෙගවන . 3,000.00ක ගා—ව” 
ෙග•ෙම” ප” 2021.02.24 ’ට 2021.03.16 ද”වා ෙප.ව. 09.00 ’ට ප.ව.3.00 ද”වා කාලය ළ ලබා ගත හැ•ය.

08.  ලං”ව අ•”ටප’ සමඟ පහත •”නයට 2021.03.17 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –ය. “මාද 
— ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. ලං” වසා ’”ෙම” ප” ලං”කව” ෙහ– ඔ–”ෙ” “ෙය–“තය” ඉ”’ෙ“ වහාම ”වෘත 
කර• ලැෙ•.

09. ලං” ඉ”’ප’ කළ ”න ’ට ”න 77 ” ද”වා වලං• ”ය –ය.

10.  ’ය—ම ලං” සමඟ, පහත ”—තර කර ඇ“ “මාණයට 2021.06.30 වන ”න ද”වා වලං• වන ප’” ලබාග’ ලං” 
”ර”ෂණය” ෙහ– ”—තර කර ඇ“ “ද” “මාණය ඉං“ෙ” ෙ—වා ෙදපා•තෙ”ෙ“ “ෙය–’ අ–”ෂ (“ද”) ෙවත 
තැ”ප’ කර ලැෙබන ල”පෙ’ ”ටපත” ඉ”’ප’ කළ –ය.

11. ෙ සබ”ධ —•ව ලං” –—•ම 2021.03.10 ”න ෙප.ව.10.00 ට පහත •”නෙය“ පැවැ’ෙ“

අ”තම 
අංකය

ක•මාතය “මාණප– 
දල (VAT 
ර“තව)

ෙකා–ා’ 
කාලය (ස“)

අව“ CIDA 
යාප”ං—ය

ලං” 
”ර”ෂණෙ“ 
ව“නාකම 

(”.)

ද ලං” 
ඇපකර 
ව“නාකම 

(”.)

01 •වරඑ”ය ”——” 
ඉං“ෙ” කා•යාලය සඳහා 
හාවාඑ”ෙ“ ඉ”•“මට 
ෙය–“ත ෙතමහ” “ල “වාස 
ෙගාඩනැ“”ල - පළ“ 
අ”යර (– මහල)

. “. 9.7 16 C6 සහ C7 150,000.00 75,000.00

ඉහත සඳහ කළ ”නය :

සභාප“,
ෙදපා•තෙ“ “සපාදන ක“•ව, 
ඉං“ෙ” ෙවා ෙදපා•තෙ“ව (මම පළාත), 
අංක 230/3, එ.ඩ•“.ආ•.–. බ–ඩාරනායක මාවත, 
මහ•වර. 
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ලං” ආරාධනය”



19l 2021 පෙබරවාරි 23 අඟහරුවාදාදැන්වීම් 

"ඇෙට–•“ බලපය" “ා”’ඨ “ම
—”ණෑගල, ෙත–ර යාය, •’වල, ෙන– ඊ පා”, අංක 108 යන •”නෙය“ 
ප”ං— ජාක හැ“•’ප අංක 710261849v ““ ”රෙ—කර ආර–ෙ 
න•” ච“”ද රෙ—කර වන මා ”’” —”ණෑගල, ෙත–ර යාය, •’වල, 
ෙන– ඊ පා”, අංක 108 “ ප”ං— ජාක හැ“•’ප අංක 796881259v 
““ බටග”ෙ”ෙගදර —“කා ’ප —මා යන අය ෙවත ලබා ෙදන ලද 
අංක 3845 සහ 2017-12-19 ”නැ —”ණෑගල “’–ධ ෙනාතා’ W.A.D.P.P. 
ඉ•”ෙගාඩ ”’” සහක කරන ලද ඇෙට–“ බලප–ය ෙම”” අවලං• ෙකාට 
““ා”’ඨ කරන බව, “” ඉ”’යට බටග”ෙ”ෙගදර —“කා ’ප —මා 
යන අය ”’” එ– ඇෙට–“ බලප–ය යටෙ මාෙ” නාමය ෙහ– මා ෙව•ෙව” 
ෙහ– කර• ලබ”නා — •’” ග•ෙද•වකට ෙහ– කායයකට මාෙ” •’” වග–ම” 
ෙනාමැ බව – ලංකා රජයට මහජනතාවට ෙම”” ’•’ ෙද“. 

”රෙ—කර ආර–ෙ න•” ච“”ද රෙ—කර

– ලංකා රා’ වැ”• 
සං—ථාව

වැ”• අමා“ාංශය

ආර”ෂක භට”ෙ” ෙ—වය ලබා ගැ”ම
ල” ව“යාය - රෙතාට

– ලංකා රා’ වැ”• සං—ථාවට අය “ල” රා’ වයාෙ“ 
එනසා” වගාව ආර”ෂා “ම සඳහා ආර”ෂක භට””ෙ” 
ෙ—වය ලබා ගැ”මට අදහ— කර ඇත.

ෙ’ සඳහා පළ”” ආර”ෂක ආයතනය” ෙව“” 2021.03.08 
වන ”නට ෙහ– එ”නට ෙපර ලැෙබනෙ— ““ තබන ලද අය”’ප 
සාමා—ා“කා, – ලංකා රා’ වැ”• සංථාව, ෙනා. 21, රා“යා 
පාර, ෙකාළඹ 12 යන •”නයට ෙයා“ කරන ෙලස ’•’ ෙද“.

වැ• ”—තර සඳහා : ව“ අකා“ - “”ල” - 066-5679800

071-4634132, 0774055999
සභාප“,
“ස’පාදන ම–ඩලය,
 ලංකා  රා වැ”• සං—ථාව,
21, ”රා“යා පාර,
ෙකාළඹ 12.
2021.02.22

1964 අංක : 28 දරන ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ (සංෙශ–ධන) 
පන“ සංෙශ–ත ප’” ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ පනෙ 

07 වන වග“ය යටෙ ’•ම
මෙ” අංකය : “ග/3/අ’/161

ඉඩ අමාාංශෙ“ අංකය : 4-3/6/2013/එ–ඩ•/374

ෙම“ ඉහත සඳහ” උපෙඛනෙ ”—තර කරන ඉඩ’ රජයට 
ලබාගැ”මට බලාෙපාෙරා“ ෙ“. වැ• ”—තර සඳහා 2021  
— ෙපබරවා’ මස 02 වැ“ ”න අංක : 2213/12 දරන – ලංකා 
“ජාතා”ක සමාජවා“ ජනරජෙ ගැස” පෙ (III) ෙකාටස 
බල”න.

උපෙ”ඛනය
පළාත : බ—නා“ර
”—කය : ග’පහ
“ාෙ—ය ෙ”ක 
ෙකා”ඨාසය : ”ග“ව
’ාම “ලධා“ ෙකා”ඨාසය :  159, ෙප’ය“ල සහ 160, 

උඩයාෙක–“–ව.
ඉඩම ”““ ගම : ““”“ය
   (ෙකා”ඨාස අංක 6 සහ 8, ”ග“ව 

මහනගර සභාව)
”ක ”•” අංකය : ග’. 4142
කැබ අංක : 1-77 (කැබ• 77)
“” ඉඩ “මාණය : ෙහ”ටයා 0.1467

ඒ.—. ප“රණ,
ාෙ–ය ෙ”ක’ හා ඉඩ’ අපකර 
ගැෙ’ “ලධා“,
”ග“ව.

2021.02.18
ාෙ–ය ෙ”ක’ කා•යාලය,
”ග“ව.

ලං” සඳහා ආරාධනය
බලශ”“ අමාාංශය 

ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”ගත) සං—ථාව (CPC)

–ට• 2 (ෙදෙ”) ”” කෑ” භාජන 
(CANS) 30,000 ” සැපම

B/20/2021
ලංකා ඛ“ජ ෙත” (ගත) සං—ථාෙ“ (CPC), ෙදපා•තෙ’”“ 
“ස’පාදන ක“ෙ“ (DPC) “, සභාප ”” –ට• ෙදෙ” (02) ” කෑ” 
(CANS) භාජන 30,000 ක (“—දහසක) සං“ාව” සැප•ම සඳහා ””ග’ 
සැප–’ක”ව” ෙව” ““ තබන ලද ලං” ’” කැඳව• ලැෙ•.
අ’ලා” ලං”ක”ව”ට, ලං” •”ෙ”ඛන, ආප” ෙගව• ෙනාලබන ””ය” 
එ” දහසක (”. 925.93 + VAT) වන “දල” ෙග•ෙම” හා •”ත 
අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” අන“”ව ෙකාළඹ 09, ෛව ඩැ“—ට• 
ද ”වා මාවෙ’ අංක 609 “ 1 වන මහෙ”, ලංකා ඛ“ජෙත” (ගත) 
සං—ථාෙ“, කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) කා•යාලය ෙව” 
2021.03.16 වන ”න ද”වා පැය 09.00 ට පැය 15.00 ද”වා අතර“ර 
ලබාගත හැ•ය.
ලං” භාර ගැම 2021.03.17 පැය 1400 ට අවස” වන අතර, ලං”  එම 
අවසාන ෙ“ලාව ඉ”ම වහාම කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා)  
කා•යාලෙ““ ”වෘත කර• ලැෙ•. ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ 
“ෙය–“ත”” හට එම ලං” ”වෘත කර• ලබන අව—ථාවට පැ“ණ ”මට 
අවසර ෙද• ලැෙ•.
ලං”, ඉහත •”නෙ“ කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) කා•යාලෙ“ 
ෙ’ සඳහා තබා ඇ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–ම ෙහ– පහත •”නයට 
•යාප”ං— තැපෑෙල” එ•ම ෙහ– කළ –“ය.
ලං” •”ෙ”ඛන ෙකාළඹ 09, ෛව ඩැ“—ට• ද ”වා මාවෙ’ අංක 609 
“ 07 වන මහෙ” ලංකා ඛ“ජ ෙත” (ගත) සං—ථාෙ“, කළමනාක” 
(“ස’පාදන හා ගබඩා) කා•යාලෙ““ 2021.03.16 වන ”න පැය 1500 
ද”වා ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.
අව“ ය’ පැහැ”• කර ගැ’ ෙවෙතා’ පහත සඳහ” වන ”රකථන / 
ෆැ”— අංක ම“” ”මසා ලබාගත හැ•ය.
COVID-19 ෙග––ය වසංගත ත’’වය ෙ’“ෙව”, ලං”ක”ව” හට 
ලංකා ඛ“ජෙත” (ගත) සං—ථාෙ“ (CPC) “ ෙව• අඩ”ය වන                                   
www.ceypetco.gov.lk ෙව” ලං” •”ෙ”ඛන බාගත කර ගත 
හැවන අතර, ’යම ෙග• මහජන බැං—ෙ (“ධාන කා•යාලයෙ“) ඇ“ 
ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”“ගත) සං—ථාෙ ““ අංක : 004100110208633 
දරන ““මට බැර “ ෙම” ෙග”ය හැ වන අතර, ක”ණාකර ලං සමග 
බැං— ෙග ල”පෙ’ “” ”ටපතද අ“ණා ඉ”’ප’ කර• මැන”.

සභාප,
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව බාෙ•,
කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) 
ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”ගත) සං—ථාව,
01 වන මහල, අංක 609, 
ෛව ඩැ“—ට• ද ”වා මාවත, ෙකාළඹ 09.
”රකථන : 5455330, ෆැ”— : 5455424



20 l 2021 පෙබරවාරි 23 අඟහරුවාදා දැන්වීම් 

නාග’ක සංව•ධන, ෙවරළ සංර”ෂණ,
අප” බැහැර–ම හා “ජා ප”තා කට–

රා අමා“ාංශය

නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය

 

ෙකා”ා’ අංක : PD/UDA/MDCP/2021/005
නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය ෙවෙව” නාග’ක සංව•ධන, ෙවරළ සංරෂණ, අප”” බැහැර–ම 
සහ ජා ප”තා කට–“ රා අමා“ාංශෙ“ ප’කරන ලද —ථාවර කැ–න” ස’පාදන ක“•ෙ“ 
(SCAPC) සභාප“ ”’” පහත ”—තර කර ඇ“ ප’”  ඉහත සඳහ” ෙකා”ා’“ව සඳහා 
“–ණතා•ණ ”””ක’ ස“ත (CIDA C1 ෙහ– ඊට වැ• ෙගාඩනැ“•) ලං”ක”ව” ෙව“” ““ 
තැ“ ලං” කැඳව ලැෙ•.
01.  ජා“ක තරගකා“ ලං” (NCB) ප“පා“ය මත ලං” ඉ”’ප’ කළ –“ය. ”ාපෘ“ෙ“ ඇ—තෙ’”“ගත 

”’වැය ””ය”  “•යන 1,200 •. ”ාපෘ“ය ස’•ණ •“ෙ’ කාලය ”න 540.
02.  ෙකා”ා’ —නෙ““ ”””ක’ ලබන සා•ථක ලං”ක”ව” අසා“ ෙ”ඛන ගත ෙනා”ය –“ 
අතර, ස–රා•ය –“ අව“තා ලං” ෙ”ඛනෙ“ සඳහ”ව ඇත.

03.  අ’ලාෂය දවන ලං”ක”ව”ට වැ•”ර ෙතාර“” බ’තර“”ල, "ෙස’’පාය", 7 වන 
මහල, නාග’ක සංව•ධන අකා’ය, “ස’පාදන ඒකකය, “ස’පාදන “ධා, ෙව“” 2021 
ෙපබරවා’ මස 23 වන ”න ’ට 2021  අෙ”” මස 01 වන ”න දවා  වැඩකරන ”නවල           
ෙප.ව. 9.00 ට ප.ව. 3.00 දවා කාලය “ළ ස’පාදන ඒකකෙ““ ෙනා“ෙ” ලං” ෙ”ඛන 
ප“ෂා කළ හැක.

04.  ඉං“’ භාෂාෙව” –“ ස’•ණ ලං” ෙ”ඛන ක”ටලය බ’තර“”ල, "ෙස’’පාය", 
7 වන මහල,  නාග’ක සංව•ධන අකා’ය, “ස’පාදන ඒකකය, “ස’පාදන “ධා, ෙවත 
•”ත අය”’පත ඉ”’ප’ •“ෙම” ප” ඕනෑම ලං”ක”ෙව— ෙහ– ඔ–”ෙ” ”තනය ල’ 
“ෙය–“තෙය— ෙවත නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙය“ “ද” අංශෙ“ ’ෙරා— ෙවත ආප” 
ෙනාෙගවන ගා—“ ””. 100,000/- + වැ” බ” ෙග•ෙම” ප” 2021 ෙපබරවා’ මස 23 ”න ’ට 
2021 අෙ”” මස 05 වන ”න දවා කාලය “ළ ලබාගත හැක.

05.  ලං” ෙ”ඛනෙ“ “ද•ශකයට අව බැං— ඇපකරය ෙලස ලං” ”–—’ප’ සමඟ ලං”ව 
ඉ”’ප’ කළ ය“ අතර, – ලංකාෙ“ “යා’මක වන –  ලංකා මහ බැං—ව යටෙ’ •යාප”ං— 
• ඇ“ වා—ජ බැං—ව ම“” “—’ කළ –“ය.  ලං” ”ර“තතාවෙ“ ව“නාකම ””ය” 
“•යන ෙදාළහ (””. 12,000,000/-) වන අතර, වලං• කාලය 2021 සැ“තැ’බ• මස 28 
”න දවා ”ය –“ය. එය බ’තර“”ල, ෙස’’’පාය අ”යර 1, නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය, 
සභාප“ නමට “–ය –“ය.

06.  ඉ”’ප’ කර ලබන ලං” බ’තර“”ල, ”“”පාය, 18 වන මහල, නාග’ක සංව•ධන, ෙවරළ 
සංරෂෂණ අප”” බැහැර •“ෙ’ හා ජා ”’’”කම ””බ ඳ රා අමා“ාංශය අ“ෙ•ක 
ෙ”ක’, (තාෂ—ක) කා•යාලය, —ථාවර කැ–න” ස’පාදන ක“•ව (SCAPC) සභාප“ 
ෙවත 2021 අෙ”” මස 06 වන ”න ෙප.ව. 11.00 ට ෙහ– ඊට ථම එ”ය –“ය.  ““ තැ“ 
කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• ෙකා”ා’ නාමය සඳහ” කළ –“ය. මාද • ලැෙබන ලං” 
“ෙ’ප කර ලැෙ•. ලං” භාර ගැ”ම අවස” •“ම’ සමගම පැ“ණ ’“න න’කර ඇ“ 
ලං” තබ”න”ෙ” “ෙය–“තය” ඉ”’ෙ““ තාෂ—ක ලං” ”වෘත කර ලැෙ•.

07.  •ව ලං” කැඳ•ෙ’ –—•ම 2021 මා•“ මස 15 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ට බ’තර“”ල, 
"ෙස’’’පායා - අ”යර 1", නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය, 9 වන මහල, “වණාගාරෙ“ “ 
පැවැ’ෙ“. ’ය—ම ලං” ක”ව” ෙමම –—•ම සඳහා සහභා“ වන ෙලස ද”ව ලැෙ•. තවද, 
වැඩ –’ ප“ෂාව සඳහා නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය, ”ාපෘ“ කළමනාකරණ අංශය, 
අ–ෂ (”ාපෘ“ - බ—නා“ර පළාත), ”රකථන අංක 011-2877539 ම“” ෙතාර“” 
ලබාගත හැක.

08.  ලං”ක”ව” ෙත–රා ගැ”ෙ’“ ලං”ක”ෙ” ෙපර කා•ය සාධනය සහ ”ව—ලතා ත’’වය ’• 
ෙලස ඇග•මට ල කර ඇත. ”•වල ෙලස ඉ• කළ ලං”ක”ව” •’” ලං” —නය •“ම 
සඳහා සලකා බල ෙනාලැෙ•.

09.  ඕනෑම ලං”ව ස’බ”ධ ”’වැය සඳහා නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය වග–’ ෙනාදර”. 
තවද, ඕනෑම ලං”ව ””ගැ”ම ෙහ– “ෙ’ප •“ෙ’ අ”“ය සභාප“, ප’ කරන ලද —ථාවර 
කැ–න” ස’පාදන ක“•ෙ“ (SCAPC) ස“ය. ෙමම ස’පාදන ක“•ව “ (SCAPC) 
”රණය අවස” ”රණය ෙ“.

10.  වැ•”ර උපෙද— / පැහැ”• •“’ සහ වැඩ –’ ප“ෂාව සඳහා නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය, 
”ාපෘ“ කළමනාකරණ අංශය, අ–ෂ (”ාපෘ“ - බ—නා“ර පළාත) ෙහ– “ෙය– අ–ෂ 
(”ාපෘ“ - බ—නා“ර පළාත), ”රකථන අංක 011-2877539 ම“” ඉඩ ලබාගත හැක. ’ය—ම 
ෙවන— •“’ ලං”ක” ”’” අ’ස” කළ –“ය.

11.  •’ය’ ලං”ව ස’බ”ධව ලං”ක”ට ’””ය හැ• ”යද’ ෙහ– අලාභ සඳහා නාග’ක 
සංව•ධන අ“කා’ය වග•ව –“ ෙනාෙ“.

12.  පව“න COVID - 19 වසංගත ත’’වය, මත ලං” තැ—ෙ’ •” ලබා ගැ”මට ෙපර ඔබෙ” 
පහ”ව සඳහා ක”ණාකර නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය - “ෙය– අ–ෂ (ස’පාදන) 
”රකථන අංක 011-3049008, ෆැ— 011-2874546 අමත”න.

සභාප“,
ප’කරන ලද —ථාවර කැ–න” “ස’පාදන ක“ව (SCAPC),
නාග’ක සංව•ධන, ෙවරළ සංර”ෂණ, අප” බැහැර–ම සහ
“ජා ප”තා කට– රා අමා“ාංශය,
17 වන මහල, "”“”පාය", බ’තර“”ල. 

””’ •හගත බ“ මහ” රථ ගාල සහ 
““ සංව•ධන ”ාපෘ“ය (අ”යර II) සැල”’ •“ම සහ 

ඉ”•“ම සඳහා ලං” කැඳ•ෙ’ ආරාධනය

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

බ“”න ”වර  කට–“ හා ම’• අපනයන රා’ අමා“ාංශය

– ලංකා ජාක ජල• වගා සංවධන අ“කා’ය
ලං” සඳහා අැරම

“සපාදන ’”•ම
1.   – ලංකා ජා“ක ජල”• වගා සංවධන අකා’ෙ“ ෙදපාතෙ“ “සපාදන ක“• (””) “ සභාප“ ”’ පහත සඳහ භාඩ “සපාදනය 
සඳහා ”””කල’ ලං”ක”වෙග ““ තැ“ ලං”ප’ කැඳව• ලැෙ•. 

ෙකා”–ා’ අංකය හා නම ලං ආර”ෂණය 
( ලංකා ”.)

නැවත 
ෙනාෙගවන 
ලංප’ 
ව“නාකම ( 
ලංකා ”.)

ලංප’ —’ 
•“ෙ අවස” 
”නය හා ෙ“ලාව

ලංප’ 
භාරග”නා අවස” 
”නය හා ෙ“ලාව

NQ/DPC/2021/NCB/G/01
ෙපා•“ (LLDPE)  “සපාදනය  (“” අව“තාවය  - 10,925 kg)

50,000.00
121 ”න 

(08.07.2021)

2,500.00 09.03.2021 
”න 3.00 pm

10.03.2021 
”න 2.00 p.m

NQ/DPC/2021/NCB/G/03
ම’• අ’ජනන “යාකාරක  සඳහා ෙහ–ෙම–න “සපාදනය 
i.   Gonadotropin - Releasing Hormone (Gn RH) - 451 nos, of 

10 ml vials 

ii.   Luteinizing Hormone - Releasing Hormone - Analogue 
(LHRH) LHRH-A- 240 nos. of 1 mg vials

iii.   Human Chorionic  Gonadotropin (HCG) 106 nos. of 5,000 
lU vials

iv.   17 a Methyl Testosterone - 60 nos. of 1g vials

70,000.00
121 ”න 

(08.07.2021)
3,000.00 09.03.2021 

”න 3.00 pm
10.03.2021 
”න 2.00 p.m

NQ/DPC/2021/NCB/G/04
Trichlorfon “සපාදනය
(“” අව“තාවය  - 456 kg)

70,000.00
121 ”න 

(08.07.2021)
3,000.00 09.03.2021 

”න 3.00 pm
10.03.2021 
”න 2.00 p.m

NQ/DPC/2021/NCB/G/05
Bleaching Powder “සපාදනය
(“” අව“තාවය  - 16,500 kg)

30,000.00
121 ”න 

(08.07.2021)
2,500.00 09.03.2021 

”න 3.00 pm
10.03.2021 
”න 2.00 p.m

2.   ”””කල’ ලං”ක”වට වැ•”ර ෙතාර“”  NAQDA  “ල ෙව• අඩ”ය වන  www.naqda.gov.lk  ෙව“ ලබාගත හැ•ය.
සභාප“, 
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක•ව - ””,
 ලංකා ජා“ක ජල”• වගා සංව•ධන අ“කාය, 
41/1, නව පා••ෙ’”“ පාර, පැලව’ත, බ’තර“”ල. 
23.02.2021

“ස’පාදන ”•ම
උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“ව
උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“ෙ“ පහත ’”ෙවන ”ාපෘ“ය සඳහා උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා 
ෙදපා•තෙ“ “සපාදන ක“ෙ“ සභාප“ වන මා ”’ 2021.03.10 ”න ෙප.ව. 10.00  ද”වා ”””කල’ 
සැප–ක”වෙග ““ තබන ලද ලං”ප’ භාරග• ලැෙ•.

”ලා“ය ාපෘය ලං”ප’ ගා—“ව 
(”.)

”න 105 ” වලං• ලං” ඇප 
බැ“කරෙ“ ව“නාකම (”.)

ෙ•“ය ෙසෟ 
ෙ—වා අමා“ාංශය

2021 ව•ෂය සඳහා උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා 
ෙදපා•තෙ“ෙ“ ”නඛ වකරණ වැඩසටහන

2,000.00 30,000.00

02.  ලං”ක” ප’ ෛව  සභාෙ“ •යාප”ං— ෛවවරෙය— ”ය –“ය.
03.   ”””ක ස–රාලන අසා“ ෙ”ඛනගත ෙනා— ලං”ක”ව ආප” ෙනාෙගවන ලං”ප’ ගා—“ව උ“” මැද පළා’ 
ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ ෙවත ෙග•ෙම ප” “සපාදන  •ය•ය”• අ•රාධ–ර, උ“” මැද පළා’ ෙසෟ ෙ—වා 
අ–”ෂ කා•යාලෙය 2021.02.22 ”න ’ට 2021.03.09 ”න  ද”වා කා•යාල ෙ“ලාව (ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00  
ද”වා) “ළ“ ලබාගත හැ• අතර, එ““ ගා—“ ෙග•ෙම ෙතාරව අ—ළ “සපාදන •ය•ය”•  ප“”ෂා කර බැ•ය 
හැක. (වැ•”ර  ෙතාර“” 025-2050718 / 025-2223790 අංකයට ඇම”ෙම ලබාගත හැ•ය.

04.   ලං” ෙකාෙ–’ වලට අ•’ලව ”“ම’  ප’” ස—•ණ කරන ලද ලං” •ය”• 2021.03.10 ”න ෙප.ව. 10.00 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 
•” කවරවල බහා එම •” කවර ෙදක නැවත එ” කවරයක බහා–ම කළ –“ය.  •” කවරෙ“ "උ“” මැද පළාත 
ෙසෟ“ ෙ—වා ෙදපාතෙ”“ව, ”නඛ ව”කරණ වැඩසටහන - 2021" ය•ෙව ෙව ෙවව සටහ කර 
ඉ”’ප’ කළ –“ය.

06.   2021.03.10 ”න ෙප.ව. 10.00 ට ලං” •ය”•ප’ භාරගැ”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’ වා—ජ බැං—ව• ලබාග’ 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 ලබාග’ ’’”පත” ම“ ඉ”’ප’  කළ –“ය. 

08.  ෙමම “සපාදනය ””බඳ පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“ “සපාදන ක“ෙ“  ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“. 

සභාප“, 
පළා’ ෙසෟ ෙ—වා අ–”ෂ,
පළා’ ෙසෟ ෙ—වා ෙදපා•තෙ“, උ. මැ. ප. 
බඩාරනායක මාවත, අරාධ–ර.
2021.02.18

ෙට”ඩ• ’”ම
ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”ගත) සං—ථාව (CPC)

2021 ව•ෂය සඳහා ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”ගත) 
සං—ථාෙ“ (CPC) “ “ාෙ–ය කා•යාල 

සඳහා ට• 19 පා“ය ජල ෙබ–ත” Dispenser 
(•—ෙප”ස•) එ්කකද සමග සැප•ම, ෙගනැ” 

භාර“ම හා නැවත ”රම (Rell) 
B/18/2021

ලංකා ඛ“ජ ෙත” ගත සං—ථාෙ“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප ”” 2021 
වෂය සඳහා CPC “ “ාෙ–ය කායාල සඳහා ට 19 ජා“ය ජල ෙබ–ත” 
Dispenser (•—ෙප”ස) ඒකකද සමග සැප•ම, ෙගනැ”’ භාර“ම හා නැවත 
”ර•ම (Rell) සඳහා, ජාක තරගකා“ ලං”කරණ “’පාදක”” ෙහ– ඔ–”ෙ” 
බලයල’ ෙ–ය “ෙය–“ත”” / ඒජ”තව”” ෙව” කැඳව• ලැෙ•.
අ’ලා” ලං”ක”ව”ට, ලං” •”ෙ”ඛන ආප” ෙගව• ෙනාලබන ””ය” එ” 
දහසක (”. 925.93 + VAT) වන “දල” ෙග•ෙම” හා •”ත අය”’පත” 
ඉ”’ප’ •“ෙම” අන“”ව ෙකාළඹ 09, ෛව– ඩැ“—ට ද ”වා මාවෙ’ 
අංක 609 “ 1 වන මහෙ”, ලංකා ඛ“ජ ෙත” (ගත) සං—ථාෙ“, කළමනාක” 
(“ස’පාදන හා ගබඩා) කායාලය ෙව” 2021.03.16 වන ”න දවා පැය 09.00 
ට පැය 15.00 ද”වා අතර“ර ලබාගත හැ•ය.
ලං” භාර ගැම 2021.03.17 පැය 1400 ට අවස” වන අතර, ලං”  එම අවසාන 
ෙ“ලාව ඉ”ම— වහාම කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා)  කායාලෙ““ ”වෘත 
කර• ලැෙ•. ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“ත”” හට එම ලං” 
”වෘත කර• ලබන අව—ථාවට පැ“ණ ”මට අවසර ෙද• ලැෙ•.
ලං”, ඉහත •”නෙ“ කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) කායාලෙ“ ෙ’ සඳහා 
තබා ඇ ෙට”ඩ ෙප”“යට බහා•ම ෙහ– පහත •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” 
එ•ම ෙහ– කළ –“ය.
ලං” •”ෙ”ඛන ෙ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) 
කායාලෙ““ 2021.03.16 වන ”න පැය 1500 ද”වා ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.
අව“ ය’ පැහැ”• කර ගැ’ ෙවෙතා’ පහත සඳහ” වන ”රකථන / ෆැ”— අංක 
ම“” ”මසා ලබාගත හැ•ය.
COVID-19 ෙග–ය වසංගත ත’’වය ෙ’“ෙව”, ලං”ක”ව” හට ලංකා 
ඛ“ජෙත” (ගත) සං—ථාෙ“ (CPC) “ ෙව• අඩ”ය වන www.ceypetco.
gov.lk ෙව” ලං” •”ෙ”ඛන බාගත කර ගත හැ•වන අතර, ’ය—ම ෙග 
මහජන බැංෙ“ (ධාන කා•යාලයෙ“) ඇ“ ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”“ගත) 
සං—ථාෙ“ ““ අංක : 004100110208633 දරන ““මට බැර •“ ෙම” ෙග”ය 
හැ• වන අතර, ක”ණාකර ලං” සමග බැං ෙග– ල”පෙ’ “” ”ටපත ද අමණා 
ඉ”’ප’ කර• මැන”.

සභාප,
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ව බාෙ•,
කළමනාක” (“ස’පාදන හා ගබඩා) 
ලංකා ඛ“ජ ෙත” (”ගත) සං—ථාව,01 වන මහල, අංක 609, 
ෛව– ඩැ“—ට• ද ’”වා මාවත, ෙකාළඹ 09.
”රකථන : 5455330, ෆැ”— : 5455424
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�.ෙ�. ම��ද - වැ�ගම ස�හ

මාතර ���� බාලද�ෂ 
සංගමය ම�� සං�ධානය 
කළ ජනා�ප� බාලද�ෂ 
��� කඳ�ර මාතර සා�ත 
ෙතාම� �මර ��ල�ය 
ප�ශ්රෙ�� ප��ය� (13) 
පැවැ���. මාතර සා�ත 
ෙතාම� �මර ��ලය, 
මාතර රා�ල ��ලය, 
ස�ෙ�ස� ��ලය හා 
ඌ�ෙබා�ක ජා�ක 
පාසල �ෙයාජනය කර�� 
බාලද�ෂය� �ට එ�ව �� 
අතර එ�� ඔ�� ජනා�ප� 
පද�කම සඳහා අ�ළ 
ප්රාෙයා�ක හා �ායා�මක 
ෙ�ශන �ස� �� කරන ල�. 

�සා ෙකාමසා�� ඉ��ක 
ප්රස�න මහතාෙ� උපෙද� 
හා මඟෙප��ම යටෙ� 
පැවැ� ෙ� කඳ�ෙ� 
සමාර�භක අව�ථාවට 
මාතර සා�ත ෙතාම� 
�මර ��ලෙ� ��හ�ප� 
ඩ���. �. �ය��ස මහතා 
සහභා� � �� අතර ෙස� 
ආරා�තය� ෙලස මාතර 
���� බාලද�ෂ සංගමෙ� 
ෙමෙහ�� ක�� සභාප�, 
ජනා�ප� බාලද�ෂ 
ප�ම�මාර සමර�ර මහතා ද 
සහභා� � ��ෙ�ය. 

ෙම� කඳ�� නායක ෙලස 
සහාය �සා ෙකාමසා�� 
(මා�) �ව� ෙකා�කාර, 
කඳ�� සං�ධායක ෙලස 
සහාය �සා ෙකාමසා�� 
(වැඩසටහ�) ප්ර�� චා�ක 
යන මහ�ව� කට�� 
කළහ. �ව� හ�� බාලද�ෂ 
ආචා�ය ච��ද ��වා, 
සහාය �සා ෙකාමසා��ව�� 
වන �. එ�. එ�. මංගල, 
මෙනා� �ගනෙ�, ල�� 
සරං�ෙ�වා, ව��ආර��, 
බාලද�ෂ ආචා�යව�� 
වන ෙ�. ෙ�. ච��ද, ආ�� 
�ෙනා� යන මහ�ව� 
ආචා�ය ම�ඩලය ෙලස 
කට�� කළහ.

ජනා�ප� බාලද�ෂ ��� කඳ�ර 
මාතර සා�ත ෙතාම� �මර ��හෙ��...

ගමට ජනප� ආ� ෙවෙ� 
සං�ධායකය� අෙ� ප්ර�න 
�ය�න ඉඩ ��ෙ� නෑ

�. එ�. �ෙ���ය - අ�රාධ�ර ම�ම �ෙ�ෂ

ජනප� ගමට පැ�� 
අව�ථාෙ� �ය ගැට� 
ඉ��ප� ��මට බලධා�� 
සං�ධායකය� ඉඩ ෙනා�� 
බව �ය�� ෙගා�� 
��ස� ගෙල����වැව 
�ග�වැව �හාර�ථානය 
ඉ���ට ප��ය� �ෙරාධතා 
�ව� ප්රද�ශනය කර�� 
�ෙරාධතාවක �රත �හ. 
�ග�වැව �හාර�ථානය 
ඉ����� ආර�භ කළ ෙ� 
�ෙරාධතාව පැය පහකට 
ආස�න කාලය� පැව� 
අතර ඔ�� �යා ��ෙ� 
ජනා�ප�වරයාෙ� 'ගම 
සමඟ ��සඳර' වැඩසටහන 
යටෙ� ග�මානෙ� �ව� 
වන ජනතාවෙ� ෙපා� ගැට� 
�ස�ම සඳහා වැඩසටහන 
සං�ධානය කර� ලැ�ව� 
ඉ� ග���ට ��� ඵල� �� 
ෙනා�� බව�. 

එ�� අදහ� ��� 
�ෙරාධතාක�ෙවා ෙමෙ� 
පවසා ��යහ.

"ගමට ජනප� ආ� 
අව�ථාෙ� ඒ මහතාට 
ගැට� ඉ��ප� කර�න 
සං�ධායකය� ඉඩ ��ෙ� 
නෑ. ෙමෙත� කාලය� ගම 
හදනවා �ය �ය ඡ�දය අර� 

අ�ව �වැ��වා. ඒ �තර� ෙනෙම� 
ගමට ආ� ජනප��මාට අෙ� ගැට� 
ඉ��ප� ��මට ඉඩ ෙනා� එ�මාව� 
ෙ� අය �වැ��වා. ග�මානයට වන 
අ� ගැට�, පාස�වල ගැට�, මා�ගවල 
අ�පා� ෙබාෙහාමය� �යනවා. 
ෙමෙත� ක� ඒවා සංව�ධනය� 
ෙනාෙකාට ජනප� ගමට පැ��මට 
�න ��පයකට ඉ�ෙස�ලා බලධා�� 
ඇ��ලා ජනප� යන මා�ගය ෙදපස 
��ධ ප�ත්ර කරා. මා�ගෙ� වළව� 
�ක වහලා ජනප�ට ෙප්�න ෙබා� 
සංව�ධනය� ෙප��වා. අ� ෙමෙත� 

ක� ��ද �ක ල�සනට ෙ� අය වැ�වා. 
අ�ට උෙ� නං� ෙප�නලා අ�කා 
ෙදනවා වෙ� වැඩ�. ජනප� ආෙ� 
�ග�වැව හද�න. �� හද�ෙ� 
ෙවන ග�. අ�ට ෙමානව� ලැ�ලා 
නෑ. ජනා�ප��මා ග� ප්රෙ�ශයට 
පැ�ෙණන �ට නැ� සංව�ධනය� 
මවලා ෙප�වලා ජනා�ප��මාව 
ෙනාමඟ යැ�මට ප්රෙ�ශෙ� බලධා�� 
සහ �ලධා�� කට�� කළා." 

�ෙරාධතාක�ව� ප�කාරම�ව 
ප�ග�වැව මා�ගය �ග�වැව 
හ��ෙය� හර� කර�� 

�ෙරාධතාව ආර�භ කර �� අතර 
පැය හතරකට ආස�න කාලය� 
මා�ගෙ� රථ වාහන ගමනාගමනයට 
ඉ� බාධා එ�ල �ය. අමා� 
එ�. එ�. ච�ද්රෙ�න මහතාෙ� 
ස�බ��කරණ ෙ�ක�වරය� සමඟ 
�රකතනෙය� කතා ෙකාට පව�නා 
ගැට�ව ස�බ�ධව �රණය� ෙදන 
ෙපාෙරා��ව මත මා�ගය �වෘත 
ෙක�ණ� ඊෙ�� ම�� ගැට�ව 
ඉ��ප� කරනා ෙලස ඔ� පැව�ම� 
සමඟ �ෙරාධතාක�ෙවා නැවත� 
ෙනාස���තාව�� ප� �හ.

ර�ල ��හාර ගමෙ� - උ�� පළා� �ෙ�ෂ  

ෙහාෙර�ම යාපනෙ� ෙපා� ෙ�� �යලා

යාපනයට �� ෙකා�� - 19 ත�ජනය� පව�නා වකවා�වක ෙසෟ� �ලධා��ෙ� 
�� අවසරය�� ෙතාරව යාපනෙ� ෙඩ�� �පෙ� ෙපා� ෙ�� තරගය� පැවැ��ම 
ස�බ�ධෙය� වහාම ප��ෂණ පව�වනා ෙලස උ�� පළා� ෙසෟ� ෙ�වා අ��ෂ 
කා�යාලය පළාෙ� මහජන ෙසෟ� ප��ෂකව��ට ��� � �ෙ�. 

කැනඩාෙ� ත�ණ සංගමයක ආධාර ඇ�ව ප��ය� (13) ෙ� ෙපා� ෙ�� තරගය 
පව�වා ඇ� අතර එම තරගයට ෙපා�ය� 38� ත�ණය� ��� ෙයා�ෙගන �ෙ�. 
තරගෙ�� ෙපා�ය� ෙමෙහයවන ලද ත�ණය� ��ව�� �ව ආවරණ පැල�ම, 
�ටරයක සමාජ �ර�ථභාව ���ම යන කාරනා ��ව� ඉ� ෙකාට නැ� බවට 
ෙතාර�� ලැ� �ෙ�. ෙ� ෙපා� ෙ�� තරගය වා��කව පව�ව� ලබන එක� වන 
අතර ෙමවර එවැ� තරග ෙනාපව�වන ෙලස ෙසෟ� �ලධා�� උපෙද� � ��ය� 
අවසරය�� ෙතාරව එම තරගාව�ය පව�වා �ෙ�.

ස�පකාර ෙතාග ෙවෙළඳ සං�ථාවට අය� ෙමානරාගල �ලං�ව මංස��ය 
අසල ��� සෙතාස ගබඩා සං��ණය ��� ප්රෙයාජනය� ෙනාෙගන අ��� 
ගණනාව� වසා දමා ඇතැ� ප්රෙ�ශවා�� පවස�. ෙ� ගබඩා සං��ණය ස�පකාර 
ෙතාග ෙවෙළඳ සං�ථාවට අය� වන අතර �ට වසර ගණනාවකට ඉහත� සෙතාස 
ම�� ��ධ පා�ෙභා�ක භා�ඩ ගබඩා ෙකාට අ�පාර, බ��ල සහ ෙමානරාගල 
����කවල ��� සෙතාස ��ලර ශාඛාව�ට ෙබ�හැර �ෙ�. ෙ� �ශාල ගබඩාෙ� 
ෙම�� ෙටා� දසදහස� පමණ ගබඩා කළ හැ� වන අතර අංගස���ණ කා�යාල 
ෙගාඩනැ��ල�� සහ වැ��� ප�ධ�ය��ද සම��ත ෙ�. 

ෙ� වන �ට ගබඩාව ෙ�ර�� දමා වසා �ෙබනා අතර ගබඩා ප�ශ්රය ව���� 
�නාශ ෙව�� පව�. ෙ� ෙගාඩනැ��ල ඇතැ� ��ගලය� ��ධ අපචාර �යාවලට 
ෙයා�ග�නා බවද ප්රෙ�ශවා�� පවස�. එබැ�� ගබඩා සං��ණය ��ය� ෙහා 
ප්රෙයාජනයකට ග�නා ෙම� ප්රෙ�ශවා�� අ�ළ බලධා��ෙග� ඉ�ලා ���. 

ප්රෙයාජනය� ෙනාෙගනම 
ව��� ෙවලා

ෙමානරාගල සෙතාස 
ගබඩා සං��ණය

�. එ�. �ණ�ලක - ඌව ෙව�ල�ස �ෙ�ෂ

�ණ සම� ��කම හා � ලංකා 
රාම�ඤ මහ �කාෙ� අ�නව මහ 
නායක �� ��ගැ�ම ඊෙ� (22) 
ෙප.ව. 10.00 � ලංකා රාම�ඤ මහ 
�කාෙ� මහ නායක අපව� � ව�ළ 
නාපාෙ� ෙ�ම�� මහ නා��ය�ෙ� 
ෙතම� ��ණ �ණසම�ව හා සංඝ 
පර�ෙ� අපව� � ව�ළ �වා�� 
වහ�ෙ�ලාට �� පැ�ණ�ම� 
මහා �හාරවං�ක � ලකා රාම�ඤ 
මහ �කාෙ� අ�නව මහ නායක 
ම�ලෑෙ� �මල මහ නා��ය� 
��ගැ�ම ඇ����ය ��ර ආර 
� ෙබා�රාජ ධ�මායතනෙ�� 
පැවැ���. ෙ� ආග�ක කට��තට 
සමගා�ව සං�කරණය කරනා ලද 
නව සාමෙ�ර බණ දහ� ෙපාත 
එ����ම ශතා�ක මහා සංඝර�නය 
�ෂෙය� ��නම� ලබන ස��කර 
ස�ත සංඝගත ද��ණාව සහ �ල 
�ම�ව� ස��ගත ��ම ද �� �ය. 

� ලංකා රාම�ඤ මහ �කාෙ� 
ද��ණ ලංකා ප්රධාන සංඝනායක 
ඇ����ය ��රාණ � ෙබා�රාජ 
ධ�මායතනා�ප� ආචා�ය ඕම�ෙ� 
ෙසා�ත ��ය�ෙ� උපෙද� මත 
�හාරා�කා� ශා�ත්රෙ�� ර�ෙ� 
ඉ�දසාර ��ය� ඇ�� �හාර�ථ 
�යක සභාව ම�� ෙ� උ�සවය 
සං�ධානය කළ අතර ක�ෙවල 
ජා��තර කා�ෙබාජ ෙබෟ�ධ 
ම��ථානය, කා�ෙබාජෙ� 
�ප�සනා �ර භාවනා ම��ථානය 
සහ හ�බ�ෙතාට ප්රාෙ��ය සංඝ 
සභාව ම�� ප්රධාන ස�කාරක�වය 
සපයන ල�.

ඩ���. ��නප�රණ - 
ඇ����ය සංචාරක

නාපාෙ� ෙ�ම�� �� 
�ණ සම� ��කම

ද�� පළා� ඉඩ� ෙකාමසා�� ෙදපා�තෙ���ව 
ම�� පව�වන ලද රජෙ� ඉඩ� රාජකා� කට�� ජනතාව 
සමඟ �හදව ���� කැප�ෙම� ඉ� ��ම ස�බ�ධෙය� 
ෙහාඳම ග්රාම �ලධා� ෙ��ෙ� තරගෙය� අ�බල�ෙගාඩ 
ෙකා�ඨාසෙ� ෙහාඳම ග්රාම �ලධා� ෙලස අංක 81 �ලක�ර 
ග්රාම �ලධා�, එ�. ඒ. ධ��ක ධ�මෙ�න මහතා ෙ�� ප� �ය. 

එම තරගෙ� ෙදවැ� හා ෙතවැ� �ථාන ��ෙව�� එ�. 
ආශා �ශා��, එ�. එ�. ම�ෂා, එ�. ජයෙ�කර යන අයට 
�� �ය. ඒ සඳහා ��ණ ප්ර�ෙනා�සවය ප��ය� (12) 
අ�බල�ෙගාඩ ප්රාෙ��ය ෙ�ක� සර� එ�. �ණෙ�කර 
මහ��යෙ� ප්රධාන�වෙය� කා�යාල�ය ශ්රවණාගාරෙ�� 
පැවැ���. 

ෙ� අව�ථාවට සහකාර ප්රාෙ��ය ෙ�ක�, එ�. �. හස��, 
ප�පාලන ග්රාම �ලධා� �ම�, ඒ. ද එ�. කනකර�න, 
ඉඩ� �ලධා� ෙ�. �. ඉෙනාකා, ��නැ�ම කළමනාක� 
�හා� ච�ද්ර��, ප�පාලන �ලධා�� �ල�� ජය�ංහ යන 
�ලධා�� ඇ�� කා�ය ම�ඩලය එ�ව ��යහ.

ධ�ම�ස ��ව�ධන - ගා�ල ���� සංචාරක

ද�ෙ� ෙහාඳම ග්රාම 
�ලධා�වරයාට උපහාර

ඇ� දළ �� 4� 
��ණ�න ��� මා��
ඇ� දළව�� ��පා�ත �� හතර� සමඟ සැකක�ව� 

ෙදෙදන� ප��ය� (14) කෑග�ල ෙපා�� වසෙ� රංෙද�ය 
ප්රෙ�ශෙ�� අ�අඩං�වට ග� බව වන�� සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ���ව ප්රකාශ කෙ�ය. ෙමෙලස අ�අඩං�වට ෙගන 
ඇ�ෙ� බ�ණා��ල ෙ�වා�ෙවල ර��කන ��නෙ� ප�ං� 
��හතර හැ��� ��ගලය� හා ෙ�වා�ෙවල ර��කන ප�ං� 
��හය හැ��� ��ගලය� ෙදෙදෙන�. 

වන�� සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ���ව අ�අඩං�වට ෙගන ඇ� 
පළ� සැකක� වන 24 හැ��� ත�ණයා ��ණෑගල ප්රෙ�ශෙ� 
ෙහාටලයක ��යාව� කරනා බව� එම ෙහාටලෙ� ෙ�වය 
කරනා ��ගලෙය� තම�ට අෙල� ��ම සඳහා ඇ� දළව�� 
��පා�ත �� � ඇ� බව� වන�� සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ���ෙ� 
�ලධා��ට ප්රකාශ කර ඇත. එෙලස �තවතාෙග� ලබා 
ග�නා ඇ� දළ �� අ�ත�ජාලෙ� ප්රචාරය කරන බව� තම� 
අ�ත�ජාලෙ� �ක ප�ව �ලට ග�නා බව ද�වා බ�තර��ෙ� 
�ට කෑග�ල ර��කන පාෙ� ��ව��න රංෙද�ය ප්රෙ�ශයට 
පැ�ණ �ලට ගැ�මට යන �වාෙව� ඇ� දළව�� ��පා�ත �� 
හතර� හා සැකක�ව� ෙදෙදනා අ�අඩං�වට ග� බව� වන�� 
සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ���ව ප්රකාශ කෙ�ය.

සබරග�ව ස�හ 

ඔ�ක���ය නගරෙ� �ට වසර ෙදකකට පමණ ඉහත� �වෘත කළ සෙතාස ��ලර ෙවෙළඳසල 
ෙ� වන �ට වසා දමා ඇත. ෙගාඩනැ��ලට අ�ක ��ය� ෙග�මට �� �ම සහ ෙ�වකය� හය 
හ� ෙදන�ට �ශාල වැ�ප� ෙග�මට �� �ම ෙ��ෙව� ෙ� ෙවෙළඳසල පා��ට පව�වාෙගන 
යෑම එෙ� වසා ��මට ෙ��ව බව සෙතාස පාලනා�කා�ය ප්රකාශ කෙ�ය. න�� ප්රෙ�ශවා�� 
පවස�ෙ� සෙතාස ��ලර ෙවෙළඳසල පව�වාෙගන යෑමට අ� �දලට ෙගාඩනැ��ල� ��යට 
ගැ�මට ��ය� ෙ�ශපාලන �තව�ක� මත නගර ම�යට ඈ�� ��� ෙගාඩනැ��ල� 
වැ� �දලකට ලබාෙගන ඇ� බව�. නගර ම�ෙය� ෙගාඩනැ��ල� ෙගන සෙතාස ��ලර 
ෙවෙළඳසල ය� ආර�භ කරනා ෙම� අ�ළ බලධා��ෙග� ප්රෙ�ශවා�� ඉ�ලා ���.

�. එ�. �ණ�ලක - ඌව ෙව�ල�ස �ෙ�ෂ

ඔ�ක���ෙ� වහ� සෙතාස අ��න
ප්රෙ�ශවා�� ඉ�ල�

පැලහැල ප්රෙ�ශෙ�� ම�ද්ර� ළඟ තබාෙගන 
�� ��ගලය� අ�අඩං�වට ගැ�මට ෙ��ෙ� 
ෙපා��ය ප��ය� (19) සම� � �ෙ�. සැකක� 
ස�තකෙ� �� ෙහෙරා�� ග්රෑ� 20 ��ග්රෑ� 75�, 
අ�� ග්රෑ� 10 ��ග්රෑ� 60� සහ ගංජා ග්රෑ� 100 
��ග්රෑ� 90� අ�අඩං�වට ෙගන �ෙ�. සැකක� 
�ෙගාඩ මෙහ�ත්රා� අ�කරණය ෙවත ඉ��ප� 
��ෙම� අන��ව රඳවාෙගන ප්ර�න ��මට 
ෙ��ෙ� ෙපා��යට භාර � ඇත.

බ�නා�ර පළාත භාර ෙ��ඨ �ෙයා� 
ෙපා��ප� ෙ�ශබ�� ෙත�නෙකා� මහතාෙ� 

උපෙද� මත බ�නා�ර උ�ර භාර �ෙයා� 
ෙපා��ප� දමය�ත �ජය �, ග�පහ ෙකා�ඨාස 
භාර ෙ��ඨ ෙපා�� අ�කා� ඉ��ක ද ��වා, 
සහකාර ෙපා�� අ�කා� iii ��තක ���, 
ෙ��ෙ� ෙපා�� �ථානා�ප� ප්ර.ෙපා.ප. සං�ව 
යන මහ�ව��ෙ� ෙමෙහය�ෙම� වැඩබලන 
�ථානා�ප� ප්ර.ෙපා.ප. ජය�ත, ප්ර.ෙපා.ප. 
ජග��ය, උ.ෙපා.ප. එ���ංහ, ෙපා.සැ.ව�� වන 
(43848) ෙ�නාර�න, (6247) බාල��ය, ෙපා.ෙකා. 
ව�� වන (55089) ශා�ත, (94466) ත��, ෙපා.සැ.�. 
(38983) රණ�ර යන �ලධා�� වැට�මට එ� �හ.

ගයා� සංජය සහ ව��ගම-ස ෙ�ලා රාජප�ෂ

මහා ප�මාණ ම�ද්ර� ��න� කරලා

ගෙ� ෙවල ප්රාථ �ක �� හ ෙල� පළ� වන ෙ�� යට ෙ� වසෙ� 
ළම �� ඇ� ළ� කර ගැ�ම ප� �ය 15 වැ�� ඉතා උ�ක �ෂ-
ව� ෙලස එ� �� හ �ප � ව ර යාෙ� ෙමෙහ ය �ම මත ආචා�ය 
ම�ඩ ලය ��� �� කළ අ��.  

ප�� පහ� සඳහා ළම �� 135 ෙදන� ඇ� ළ� කර ග� අතර 
එ� ප�� යක ළම ��ෙ� සං�ාව ��ප හ කට �මා� �ෙ�.  

�ග�වැව වැ�ෙයා පාරට බ��

මාතෙ� ���� ස�හ 

තරගෙ�� ෙපා�ය� ෙමෙහයවන ලද ත�ණය� ��ව�� �ව ආවරණ පැල�ම, 
�ටරයක සමාජ �ර�ථභාව ���ම යන කාරනා ��ව� ඉ� ෙකාට නැ� බවට 
ෙතාර�� ලැ� �ෙ�. ෙ� ෙපා� ෙ�� තරගය වා��කව පව�ව� ලබන එක� වන 
අතර ෙමවර එවැ� තරග ෙනාපව�වන ෙලස ෙසෟ� �ලධා�� උපෙද� � ��ය� 
අවසරය�� ෙතාරව එම තරගාව�ය පව�වා �ෙ�.

ප්රෙයාජනය� ෙනාෙගනම 
දස අත ම එක තැන



අප්රතිහත
ධෛර්ය්යත්,
න�ොපසුබසි�ො

උත්්ොහ්යත්මැදින්ජීවිත්ය්ොර්ථක
කරගත්අන්තර්ොතිකපුදගල්යන්අතර

පොකිසතො�නේඅගමැතිඉමරොන්ඛොන්්ට
හිමිවන්නන්සුවිනේෂීස්ථො�්යකි.නහනතම

දූෂණවංචොවල්ටහසුවීබන්ෛ�ොගොරගතවීම්ටනහෝ
ප්රතිවොදීපොරේව්යකින්එලලව�නවඩිපහරකින්නහෝ
නබෝමබප්රහොර්යකින්ජීවිතහොනිසිදුවීම්ටවැඩිඉඩක
ඩක්ඇතිපොකිසතො�නේව්ොකූලනදශපොල�පිටිනේ
සි්යආධිපත්යපතුරුවමින්එර්ටනකෝටි්ංඛ්ොත
්�තොවනේහදවත්දි�ොගැනීම්ට්මත්වූමො�ව
හිතවොදින්යකි.ඔහුපොකිසතො�ක්රිකට්ක්රීඩොවඉහළ්ට
ඔ්වොතැබූකීරතිමත්ක්රිකට්ක්රීඩකන්යකි.එක්දි�
නලෝකකු්ලො�්යදි�ොගැනීම්ටපොකිසතො�කණඩො
්යමනමනහ්යවූනරේෂ්ඨක්රිකට්�ෝයකන්යකි.
ව්ර1986නපබරවොරිනේශ්රීලංකොනේ්ංචොර්යකළ
පොකිසතො�ක්රිකට්කණඩෝයනම�ෝයකත්ව්යදැරුනේ
ඉමරොන්ඛොන්්ය.එවක්ට34හැවිරිදිවින්යහිපසුවූ
ඉමරොන්මහනුවරත්(අසගිරි්ය),නකොළඹත්(සීසීසී්හ
එසඑසසී)න්ටසට්තරගතු�ක්ටක්රීඩොකිරිනමන්පසු
ඔහුඑමව්නරදිමඅනරේලමෝනේනකොළඹපැවති
න්ෝන්පනල්යරනගෝලඩ්ලීෆ්ආසි්යොනුකු්ලො�
තුන්නකොන්එක්දි�ක්රිකට්තරගොවලිනේදීපොකිසතො�
කණඩෝයමනමනහ්යවී්ය.මෝතු�ක්ටඅධිකකොල්යක්
ශ්රීලංකොනේරැඳීසිටිඉමරොන්ඛොන්නේක්රීඩොවිලොශ්ය
නමර්ට්�තොව්ටදැකබලොගැනීම්ටලැබුණුපළමු
හොඑකමඅවස්ථොවඑ්යවි්ය.ව්ර35ක්ටපසුඅදශ්රී
ලංකොව්ටනගොඩබසින්නන්වඩොත්වගකීම්හිතරොජ්ය
�ෝයක්යකුනලසින්රොජ්යමට්්ටනමනගෞරව්ය්හිතව
නදදි�නිල්ංචොර්යක්ට්ය.
පොකිසතො�නේඅගමැතිපදවි්ය්ටපත්වීනමන්පසු
ඔහුශ්රීලංකොනේ්ංචොර්යකර�පළමුඅවස්ථොවනම්ය
ව�අතර,නකොවිඩ්ව්ංගතන්යන්පසුනමර්ට්ංචො
ර්යකර�පළමුරොජ්ය�ෝයක්යොදනේ.එදානමදාතුර
ගතවූදීර්ඝකොලපරිචනඡේද්යතුළක්රීඩොජීවිතන්යත්,
නපෞදගලිකජීවිතන්යත්විවිෛහැලහැපපීමගණ�ො
වක්ටමුහුණදුන්නමනිරභීතමිනි්ොඒසි්යළුබොෛක
මැදින්සි්යඉලක්ක්යකරොගිනේනලොවන්සුනදශපො
ල��ෝයක්යන්්ටකදිමආදරශ්යක්්ප්යමිනි.
ක්රීඩොවත්,නදශපොල�්යත්එක්ට්යොකළ69හැවිරිදි
නම්��ෝයක්යොසි්යජීවිතන්යන්ව්ර25ක්ක්රීඩොව
නවනුනවන්වැ්යකළඅතර,ඉන්ව්ර10ක්පොකි
සතො�ක්රිකට්කණඩෝයම්ට�ෝයකත්ව්යදුන්නන්්ය.
ඔහුඅවස්ථොකිහිප්යකදීමක්රීඩොනවන්්මුගත්තද,
එවක්ටඑර්ටරොජ්ය�ෝයක්යන්නේදැඩිඉලලීමමත
�ැවතපිටි්ය්ටපිවිසිඅතර,1992නලෝකකු්ලො�්ය
දි�ොදීනමන්පසුඔහු�ැවතපිටි්ය්ටපොතැබුනේ�ැත.
‘මනේනලෝකනේසිහි�නදකක්තිබුණො.එකක්
පිළිකොනරෝගන්යන්නමනලොවහැරගි්යමනේආදර
ණී්යමවනවනුනවන්්�තොව්ටපිළිකොනරෝහලක්ඉදි
කරදීම.අනිකමනේ�ෝයකත්වන්යන්පොකිසතො�්ය්ට
ක්රිකට්නලෝකකු්ලො�්යක්අත්කරදීම.නමසිහි�
නදකමමනේජීවිතනේ්ැඳෑ්මනේදී්ැබෑකරගැනී
ම්ටම්ටහැකි්යොවලැබුණො.‘
මී්ටව්ර28ක්ටනපරඑ�ම1992මොරතුමෝනේ
25වැනිදාඔසනරේලි්යොනේනමලබරන්නුවරදීඑක්දි�
නලෝකකු්ලො�්යදි�ොගැනීනමන්පසුඔහුමිලි
්ය�ගණ�ොවකක්රීඩොනලෝලීන්හමුනේඑනසප්රකොශ
කනේ්ය.
නලෝකක්රිකට්පිටිනේබිහිවූවිශිෂ්ටතමතුන්ඉරි්යේ
ක්රීඩක්යකුනල්ත්,පොකිසතො�න්යන්බිහිවූනරේෂ්ඨ
තමක්රිකට්�ෝයක්යොනල්ත්නගෞරව්ය්ටපොත්රවූනම
අ්හෝයක්රිකට්වීර්යොනේක්රීඩොදිවි්යආරම්භවන්නන්ද
ඔහුනේනදශපොල�ජීවිත්යනමන්මදැඩිපසුබෑමක්ට
දලක්නවමිනි.
ව්ර1971පොකිසතො�පිනලඑංගලන්ත්ංචොර
නේදීනකෝඩුකොර්යකුනල්කණඩෝයම්ටඑක්වූඑවක්ට
19හැවිරිදිවිනේපසුවූඉමරොන්ඛොන්එලි් නබත්
මහරැ්�්ටකණඩෝයමහඳුන්වොදුන්අවස්ථොනේදී
එවක්ටපොකිසතො�පිනල�ෝයක්යොනල්ක්ටයුතු
කළඉන්තිකොබ්අලොම්ටඔහුනේ�මඅමතකවීමඔහු
දැඩිඅපහසුතොව්ටපත්කළසිදුවීමක්වි්ය.එනහත්ඊ්ට
ව්රකිහිප්යක්ටපසු්මසතඑංගලන්ත්ය්ටඅමතක
න�ොව��මක්බව්ටපත්කිරිම්ටඔහු්මත්වූනේ
පන්දුනවන්හොපිත්නතන්විශිෂ්ටදසකමනපන්නුම
කරමිනි.
සි්යතොරුණ්ය්යඑනහමපිටින්මඑංගලන්තනේ
ගතකරමින්ක්රීඩොනවන්පමණක්න�ොවඅධ්ොප
�න්යන්දඑර්ටකැපීනපන��විනදශික්යොබව්ට
පත්වීම්ටපසුකොලි�වඔහු්මත්වූඅතර,ඒකොල්ය
තුළබ්රිතොන්යර්පවුනල්�ප්රි්යතමක්රිකට්ක්රීඩක්යො
බව්ටදපත්වූනේ්ය.තමජීවිතනේවඩොත්මප්රි්ය් �ක
නදවලකුමක්දැයිවරක්මොධ්නේදි්යකුඑලි් නබත්
රැ්�නේනලලි්යවූඩ්ය�ොකුමරි්යනගන්විම්ොසිටි
නමොනහොනත්ඇ්යපැවැසූනේන්යෝගට්,චොලසකුමරු
නගන්ඉවත්වසිටිම්හඉමරොන්ඛොන්පන්දු්යැවීම්ට
දිවඑ�විලොශ්යඇනේප්රි්යතමනදවලබව්ය.
ඔක්ස්ෆරඩ්විේවවිද්යාලන්යන්දරශ�්ය,නදශපොල
�්යහොආරථික්යපිළිබඳඋපොධිෛොරි්යකුව�ඉමරොන්
ඛොන්එවක්ටඅන්තර්ොතිකක්රිකට්පිටිනේසිටිඑකම
උපොධිෛොරි්යොදවූනේ්ය.ක්රීඩොව්ටනමන්මඉනගනුම්ටත්
උපන්හප�කුවූඅඩිහ්යකුත්,අඟල2ක්උ්ැතිනම
කඩව් මක්රීඩක්යෝටනලොවපුරොවිවිෛර්ටවලරූමත්
තරුණි්යන්නේආකරශ�න්යන්කිසිදුඅඩුවක්න�ොති
බිණි.වරක්ඔහුසි්යකණඩෝයම්මගඉන්දි්යොනේකළ
්ංචොර්යක්අතරතුරනබොලිවුඩ්සි�මොනේරංග�්ය්ට
එක්වන්�ැයිඇරියුමකළචිත්රප්ටනිේපොදකවරුන්ද
අපමණසිටි්යහ.ඒසි්යළුඇරියුමඔහුඉතොකොරු
ණිකවප්රතික්නෂපකරනුලැබුනේ‘ඇයිඉන්දි්යොව්ට
�ළුවන්නේඅඩුවක්තිනබ�වොදැයි‘්රදමකරමිනි.
ඉමරොන්ඛොන්නේක්රිකට්ජීවිතනේවැදගත්මසිදුවීම
වන්නන්1992එක්දි�නලෝකකු්ලො�්යදි�ොගැනී
ම්ය.එවක්ටකණඩෝයනමසිටිනබොනහෝක්රීඩක්යන්
ඔහු්ටවඩොව්යසින්නබනහවින්ළොබොලඅ්යවූඅතර,
ඉමරොන්40හැවිරිදිවින්යහිපසුවි්ය.එබැවින්කණඩො
්යනමනබොනහෝක්රීඩක්යන්්ටඉමරොන්නගෞරවොන්විත
වැඩිමලන්ොයුරකුබඳුවි්ය.ඉමරොන්නේක්රිකට්ජීවි
තනේ්මීපතම්ග්යොවූනේපොකිසතො�න්යන්බිහිවූ
තවත්විශිෂ්ටපිතිකරුවකුවූ්නේඩ්මි්යැන්ඩොඩ්්ය.
එක්වක්රීඩොකරදදී්්යග්රහණ්ය්ැමරීම්ටඉමරොන්නේ
කරව්ටොඅතක්දමොගැනීම්ටහැකි්යොව්හනිරභීත
්භොව්යක්තිබූඑකමක්රීඩක්යොදමි්යැන්ඩොඩ්පමණි.
1992නලෝකකු්ලො�අව් න්මහොතරගනේදී
�ෝයකත්වන්යන්ඉනිමක්ක්රීඩොකළඉමරොන්ලකුණු
72ක්රැසකනේන්සුතරුණක්රීඩක්යන්්ටකදිමආද
රශ්යක්නග�නදමිනි.
‘එතනකෝටකණඩෝයනමහැනමෝමවනේනගොඩොක්
තරුණඅ්ය.ම්ටඑතනකෝටඅවුරුදු40යි.ඒනි්ො
හැනමෝමවනේම්ටබන්යනුයිහිටිනේ.‘නලෝකකු්
ලො�්යදි�ොගැනීනමන්පසු25වැනි්ංවත්්ර්ය
්ැමරීම්ටඑක්නවමින්ඔහුඑනසප්රකොශකනේ්ය.
තමරන්ටහික්රිකට්ක්රීඩොවනවනුනවන්අන්තර්ො
තිකඅධිකරණනේවිත්තිකරුවකුවූඑකමක්රීඩක්යො
දඉමරොන්ඛොන්්ය.90දශකනේමැද්භොගනේදීඔහු
විසින්‘ඉන්ඩි්යොටුනඩ්‘්ඟරොව්ටදුන්්මමුඛ්ොක
ච්ොවකදීඑංගලන්තක්රීඩක්යන්ව�ඇලන්ලෑමබ්
්හඉ්යන්නබෝතමඅර්භ්යොකරනුලැබූප්රකොශ
්යක්නේතුනවන්එමක්රීඩක්යන්නදනද�ොනම�ඩුව
නගොනුකරතිබූඅතර,එ්යලන්ඩන්රෝකී්යඋ්ොවි
්ංකීරණනේඅංක13දරණවිනිේච්යශොලොනේදී
වි්භොග්ය්ටගැනුනණඉමරොන්ඛොන්විත්තිකරුකරමිනි.
පොකිසතො�නේගපන්දු්යවන්�න්පන්දුවපළුදුකර�
බව්ටනබෝතම්හලෑමබ්විසින්කරනුලැබූප්රකොශ
නහළොදකිමින්ඉමරොන්විසින්ඉන්දී්ය්ඟරොව්ටකරනු
ලැබූප්රකොශන්යන්තමෝොතිවොදීන්නල්හඳුන්වොදී

ඇතැයිකි්යමින්එම�ඩුවනගොනුකරතිබිණි.
්තිතු�ක්පුරොඇදීගි්යනම�ඩුවි්භොග්යඑවක්ට
නලොවපුරොදැඩිආන්නදෝල�්යක්ටතුඩුදුන්අතර,
තමොනිරතුරුවමපොකිසතො�ක්රිකට්ක්රීඩොනේකීරති්ය
නවනුනවන්නපනීසිටි�බවලන්ඩන්උ්ොවි්ංකී
රණනේවිත්තිකූඩුනේදීඉමරොන්ඉතොනිරභීතවකි්යො
සිටිනේ්ය.
‘පන්තිමට්්ටමමූලිකනකෝටගත්්මෝ ්යකනමො�
්යමආකොර්යකවත්උ්සබවක්,නගෞරවනී්යබවක්
ඇත්නත්�ැතැයිතමපි්යොඉගැන්වුබවඋ්ොවි්ය්ට
ප්රකොශකළඉමරොන්‘පොකිසතො�්යනරේෂ්ඨනල්
ක්රිකට්ක්රීඩොනේනිරතව�්ොති්යක්‘්යැයිකි්යොසිටි
නේ්ය.
තමොකිසිවින්ටකත්නබෝතම්හලෑමබ්්ොතිවොදීන්
නල්නලබලගතන�ොකළබවඋ්ොවි්යහමුනේඉතො
පැහැදිලිහොව්ක්තඉංග්රීසිබසින්ඉමරොන්විසින්
කරනුලැබූප්රකොශ්යජූරි්භික්යන්නේවිේවෝ ්ය
දි�ොගැනීම්ටතරමප්රබලඑකක්වි්ය.ඉමරොන්නේ
නිනදාස්භොව්යනවනුනවන්කරුණුකි්යොපෑම්ටනලොව
අග්රගණනේවිචොරක්යන්්හක්රීඩක්යන්රැ්ක්උ්ොවි
්ංකීරණ්ය්ටපැමිණසිටි්යහ.ඒඅතරනබෝතම්හ
ලෑමබ්නින්යෝ් �්යකළඑංගලන්තපිනලහි්ටපුක්රීඩ
ක්යන්රැ්ක්දසිටීමවිනේෂත්ව්යක්වි්ය.
අව් ො�නේදීනමඅපහෝ�ඩුවනිමොව්ටපත්වූනේ
ඔක්ස්ෆරඩ්උපොධිෛොරීඉමරොන්්ටපක්ෂවජූරි්භි
ක්යන්12නද�කුනගන්10නද�කුම්න්ද්ය්භොවිත
කිරිනමනි.
පොකිසතො�නේක්රිකට්ක්රීඩොවනවනුනවන්එවැනි
කැපකීරීමගණ�ොවක්සිදුකළඉමරොන්ඛොන්නදශපො
ල�කරළි්ය්ටඑක්කරගැනීම්ටඔහුක්රීඩොනේනිරතව
සිටිකොලනේදීඑර්ටවිවිෛනදශපොල�පක්ෂරැ්ක්
උත්්ොහගනුලැබුවත්ඉමරොන්ඒසි්යළුඇරියුම
ප්රතික්නෂපකනේ්ය.එනහත්ඉන්පසුසි්යජීවිතනේ
අව් න්්භොග්යදඑර්ට්�තොවනවනුනවන්කැපකර
මින්1996දීපොකිසතො�තරීක්ඊඉන්්ොෆ්නදශපොල�

පක්ෂ්යබිහිකරමින්ක්රි්යොකොරිනදශපොල�්ය්ටඑක්
වි්ය.
‘මමකිසිමනද්යක්ටබ්ය�ෑ.මරණ්ය්ටනහෝපරො
්්ය්ටකිසිමබ්යක්ඇත්නත්�ෑ.ඒකි්යන්නන්මම
මනේප්රතිවොදීන්්ටඉතොඅ�තුරුදා්යකපුදගලන්යක්‘
සි්යනදශපොල�ජීවිත්යආරම්භකරමින්එමඋදා�
පෝඨ්ය්�තොවහමුනේතැබූනමඅ්හෝයක්රිකට්
වීර්යොක්රිකට්ක්රීඩොනේආරම්භ්යනමන්ම
නදශපොල�ජීවිතනේඇරඹුමත්්්ටහන්
කරනුලැබුනේඉතොපහළමට්්ටමක
සි්ට්ය.
ව්ර1997පොකිසතො�මහමැති
වරණන්යන්ඔහුනේපක්ෂ්ය්ටකිසිදු
ආ්�්යක්හිමින�ොවූඅතර,2002
මහමැතිවරණන්යන්්්යගනුලැබුනේ
එක්අසු�ක්පමණි.ඒඅනුවපොරලි
නමන්තුව්ටනත්රීපත්වූඉමරොන්ඛොන්
අ�තුරුව2008මහමැතිවරණ්යදූෂිත
බව්ටනචෝද�ො�ගමින්ඊ්ටතරග
න�ොකනේ්ය.ව්ර2013මහමැතිව
රණන්යන්ඔහුනේපක්ෂ්යආ්�
35ක්්්යගැනීම්ට්මත්වි්ය.
ව්ර20කනදශපොල�ජීවි
තනේවිවිෛබොෛකමැදගලොගි්ය
ඉමරොන්නේඅගමැතිසිහි�්ය්ැබෑ
කරමින්2018මහමැතිවරණන්යන්ඔහුනේ
පක්ෂ්යආ්�115ක්දි�ොගනිමින්පොකි
සතො�නේ�වර්්යක්බිහිකිරීම්ට්මත්
වූනේඑර්ට19වැනිඅගමැතිවර්යොනල්
ඉමරොන්නේනදශපොල�ජීවිතනේඅග්රඵල්ය
්්ටහන්කරමිනි.
‘ඔහුක්රීඩොකළකොලනේදීකණඩෝයනම
�ෝයක්යොනල්පොකිසතො�්යඅන්තර්ො
තිකක්රිකට්පිටිනේඉහළ්ටඔ්වොතැබීම්ට
ඉමරොන්්මත්වුණො.මමඔහුනහොඳින්ම

දන්�වො.නදශපොල�ජීවිතනේදී
සි්යනදවැනිඉනිමආරම්භකරමින්
ඉමරොන්පොකිසතො�නේඅගමැති
ධුර්ය්ටපත්ව�බවමමඒකො
න්තන්යන්මදැ�සිටි්යො.ඊ්ටඅවශ්ය
ධෛර්ය් මපන්�ම�් ක්,ආත්ම
ශක්ති්යක්ඔහුතුළනිරන්තරන්යන්ම
තිබුණො.‘ඉමරොන්ඛොන්නේනදශපො
ල�්්යග්රහණ්යගැ�උදමඅ�මින්
ඔහුනේ්මකොලී�ක්රීඩක්නේඩ්
මි්යැන්ඩොඩ්එනසකීනේ්ය.
පොකිසතො�්යනලෝකකු්ලො�්ය

්්යගැනීනමඋදදාම්යවිදහොපොමින්ඊ්ටඋපහොර
පිණි්එර්ට්�ප්රි්යගෝයකගොයිකොවන්ව�්ෆොයි්ො
මු්ොහිද,හ්න්ඔමර්හආසිෆ්නමහමූදඑක්වගැයූ
Whorulestheworldපොකිසතො�නේ්්යග්රහ
ණනේගීත්යව්රගණ�ක්්ය�තුරුමඑර්ටඅතිශ්ය
්�ප්රි්යගීත්යක්බව්ටපත්වීතිබිණි.
ව්ර2018මහමැතිවරණදි�නේදීසි්ය්න්ද්ය
්භොවිතකිරීනමන්පසුඉමරොන්ඛොන්ඔහුනේනමෝ්ටර
ර්ථන්යන්ආපසු්යදදීඅ්මින්ගිනේදඑමගීත්යයි.

ෆවුස් ම�ොම�ො �ඩ්
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2021 මෙබරවොරි 23 අඟ�රුවොදා

ක්රීඩාවෙන්සහවේශපාලනවෙන්
පාකිස්ානෙඉහළටඔසෝැබූ
අභී්නාෙකො
ඉම්රාන් ඛරාන්

මගේ ග�ෝකගේ සිහින ගෙකක් තිබුණා. එකක් 
පිළිකා ග�ෝග ගෙන් ගමග�ාව හැ� ගිෙ  මගේ 
ආෙ � ණීෙ  මව ගවනු ගවන් ජන තා වට පිළිකා 

ග�ෝහ �ක් ඉදි ක� දීම. අනික මගේ 
නාෙ ක තව ගෙන් පාකි සතා න ෙට ක්රිකට් ග�ෝක 

කුස �ා න ෙක් අතක� දීම. ගේ සිහින ගෙකම 
මගේ ජීවි තගේ සැඳෑ සම ගේදී සැබෑ 
ක� ගැ නී මට මට හැකි ොව �ැබුණා.
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2021 ෙපබරවා� 23 අඟහ�වා�

පාස� �ෙම� උ� ඉමක ��ටා �� ඒ තැ� තලා ��ය අපට 'අඹ 
ගහ යට ��ට �ය' �ෙ�ය. එ� හ� මැද වැ� ��ෙ� �� ස� 

අඹ ගස�. අඹ ඇ� කාල යට ෙම�ම අඹ නැ� කාල ය ට� අප එයට 
ෙබාෙහා ෙ� �ය කෙ� ��ට �ය �රා �ර �ත ර වම ගලා �ය ��� 
ෙසවණ �සාය. 

�වා �ෙ� ක ෙ�� ප්රාථ �ක ප�� වල ද� �� ය� අ�ලන ෙස�ල� 
කෙ� අඹ ගස වටා �ව ��. �ව �නට අකැ මැ� ද� ව� ��ට �ය 
ෙකාෙ� ඉ� රට යා ෙකාට ෙස�ල� ෙගව� තැ� ෙවාය.

��වන ප�� ෙ�� අපට ම� බස ඉගැ ��ෙ� �ෙ�රා �� � � ය�. 
ඇය අපට උග �ව �නට ෙබාෙහා �ට ෙතාරා ග�ෙ� එ� ��ට � ය�. 

"බල�න, ��ට �ෙය පං� ය� �ෙ� ද �යලා?"
පං�ෙ� ෙක� තා�ප යට ඉහ �� ඇෙ� කට හඬ අස �නට අ� මග 

බලා �� ෙය�.
එසැ �� ම අප ෙපළ ගැෙස�ෙ� හැ� ඉ�ම �� එ� ෙගා� වා�-

ව �නට වඩා ෙහාඳ තැන� අ�ලා ග �න ටය. �� ��ව ඔස වා ෙගන 
ය�නට අනා රා ධ නා ෙව�ම එක වර ළෙමා ��ප ෙදෙන�ම ඉ� � ප� 
ෙව�.

සම හර �ෙනක �� � �ය පං� යට පැ� ෙණ �න ට� ක�� ඇෙ� 
��ව අඹ ගහ යටය. පං�ෙ� අප සැෙවාම ��ට �ය වටා � ග� 
වැ�ෙ� වා� � ෙග නය.

��මා, රංජ�, ජය ලතා සහ මා; අප �� ෙදනා �� �ව ��ෙ� එ�-
ෙන කාට ආස �නව වා� ව �න ටය. ඒ අප ��� �� � ය� � �සාය. 

එ�න �ෙ�රා �� අපට උග �ව �� ��ෙ� එ�. ම��ද හා� � �-
ව� ෙ� '�ද හෙ� උ�ප�' නමැ� ක� ප�� ය�.

"මහ ��ද හැෙද�ෙ� �ං� ගංගා ගලා ල�
ගෙඟ� උපත ව�ෙ� උ�ප ත� 
ක�ද ප�ෙ� �� ක ම කට කාට� ග�ට න� ෙ� �� �ස�
ෙකළ වර ෙලා� ඒවාෙ� පට� ගැ�ම �ං��."
�ෙ�රා �� හා එ�ව අප ක� ගායනා කෙ� අ�ෙපා� තල ��. 

�� මාෙ� අතක පළ� �� ෙරාස පැහැ� බංග� වළ� ෙජා�ව තාල-
යට සැ�ෙ� ක�ෙ� ��ම යට සම ගා �ව ය.

(එකල ග�වල පාස� �� ය�ට �� �ල ඇ�ම සමග වළ� පැල �-
මට තහ න ම� ��ෙ� නැත.)

��මා වා�� ��ෙ� මෙ� ව�ප ��. ද�� ප�� වා�� ��ෙ� 
රංජ �ය. රංජ �ෙ� �ස �� මාෙ� අෙත� � අ��ම අ�� වළ� ෙදක 
ෙදසට ෙයා�ව ��ෙ� ආශා ෙව� . 

�ෙ�රා ��ට �� හ �ප � � මා ෙග� ප� � ඩ ය� ලැ�ෙ� ෙ� 
අත රය.

"ද� වෙ�, මං ඉ�ම �� එනවා. එත ක� හැෙමාම එක � ෙවලා ක� 
පං�ය තාෙලට ගායනා කර�න ඕනෑ, ෙහාඳ ද?"

ඇය ක� � �ෙ� �� හ �ප� කාම රය ෙදසට �යාය.
"ක�ද ඔයාෙග වළ� ඇර� ��ෙන? ෙකාෙහ�ද ග�ෙත?"
�� � �ය ��ම �ය වහා රංජ� ��මා ෙදසට නැ� ෙගන �ම �-

වාය. 
"අ�ම ඊෙය අර� ��ෙන. ප�සෙ� �ංක� ෙපාෙළ�."
පං�ෙ� අ� �� ව� ෙහා ස�ව ෙනාමැ� �ඩා ර� තාරකා ��� 

තම ෙරාස පැහැ� බංග� වළ� ගැන ��මා ��ෙ� �� ය� උ�� ම-
ය ��.

"ෙ� මෙ� වළ�. ඊෙය අ� ම�� ෙගද රක �යාෙන. අ�ම ��වා 
අදට �ත ර� �ෙගන ය�න �යලා."

රංජ� ඇෙ� �ත පෑෙ� අප ෙදෙද නා ට මය. ඇය ද� ණ ෙත� පැලඳ 
��ෙ� ර�ව� පැහැ ෙය� බැබ �� ��� වළ� ෙජා� ව�.

"අ� ෙද�නා වළ� මා� කර �ද?"
තව� �ව�ප ෙ�ලා ව �� රංජ� නැවත ��මා ෙවතට නැ� �ම-

� වාය.
"අෙ� අ�ම මට බ�� ෙන". 
��මා ��ෙ� ඇය ස� වළ� සඟල ෙයෙහ � යෙ� වළ � ව ලට වඩා 

ව�නා බව ය.
"හා, කම� නෑ. අදට ඔයා �ෙගන ඉ�ඩෙකා."
බංග� වළ� ෙජා� ව� ර� වළ� ෙජා� ව� ෙදප සට �ව මා� �ෙ� 

පං�ෙ� අ� අය ක� ගාය න ෙය� ෙය� �� ය �ය. ෙදෙද නා ටම වළ� 
�ව මා� කර පළ � �නට සහය ව�නට �� �ෙ� මා හටය. 

එතැ� �ට ෙරාස පා�� බංග� වළ� පැලැ� රංජ� ��ෙ� මහ� 
ආඩ �බ ර ය ��. 

එ�න අපෙ� අව සාන කාල ප� �ෙ� දය ෙව�� ��ෙ� �ත්ර පාඩ-
ම ටය. අපෙ� ෙඩ��ෙ� එ� ෙකළ ව රක ��ෙ� ෙයෙහ �ය ජය ල තාය. 
එ�න ඇය පං� යට ෙගනැ �� �� ෙ� අ� �ම මා� �ෙ� �ත්ර ය�. 
�� ��ව �ෙර �නට ඇඳ �� �� ළ �ෙ� �� වම ඇය ව�ණ ග�වා 
��ෙ� ඔ�ඳ ඇට ඇල � ෙම�.

"ෙ� බල�න, ජය ලතා ෙ� �ත්රය. හ� අෙ� ඇ� ��මා ණ ය�. ෙ� 
වෙ� අ�� ෙ�ව� කර�න අ�� අය� ��� ෙව�ඩ ඕනෑ."

�ත්ර �� � �ය ජය ලතා ෙ� ��මා ණය මහ� ෙ� අගය කළාය.
තැ�� පැහැ යට �� ෙරාස පා�� බබ ලන ඔ�ඳ ඇටය මද �ය 

ඇට ය �� �ෙන� පං� ව� පමණ ෙ�. එ� �� නත ක� පැහැ� 
��� ය� ඇත. එබැ ��ම ඔ�ඳ ඇට �� ළාෙ� ��ෙ� අ�� ම 
අලං කා ර ය�.

"අෙ� ෙගදර ෙලා� ඔ�ඳ වැල� �ෙය නවා. අ�ම�, මම� ඔ�ඳ 
ඇට එක� කර නවා. ඔ�ඳ ඇට ෙබෙහ ත ට� ග�න ව�."

ජය ලතා �ෙ� ආඩ �බ ර ෙය�.
"මට� ඔ�ඳ ඇට �ක� ෙදනව ද?  මට ඕන ඔ�ඳ ඇට බක �-

ෙණ� හ� ග�ඩ." 
��මා ඇ�ෙ� මහ� බලා ෙපා ෙරා �� ව ��.
  "ෙ�, මා ළඟ තව� ඔ�ඳ ඇට ම�ල�ම �ෙය නවා. අ�ම ෙග� 

අහ�ෙන නැ�ව ෙද�ඩ බෑ." 
ජය ලතා පැව �ෙ� ඔ�ඳ ඇට �ර� �ඩා ෙර� බෑග ය� �ග හ� ��. 
එ� ළට එ� බැ� �� මාෙ� �ස ප්රභා ව�ව බැබ ��. ඔ�ඳ ඇට 

ෙගා�ෙ� ���ය ඇෙ� �� ණ ට� ආෙරා ප ණය �වා ෙ�ය.
පාසල හමා රව රංජ� �ව සට �ෙ� �� �� ප�� ඇෙ� �වෙ� 

ෙ�� කාව සම ��. ඇෙ� මව යාබද කඩ ම �� ෙය� � තැපැ� 

ක�ෙතා � ෙව� තැපැ� �ථානා � ප � �ය වශ ෙය� ෙ�වය කළාය. 
ස��ාෙ� තැපැ� ක�ෙතා �ව වසා අ�මා ආප� පැ� ෙණන �� 
රංජ� ��ෙ� �ය වැ� ම හ� සෙහා ද රයා සහ ෙ�� කාව සම ගය. 
නග රෙ� කා�ා ල යක ෙ�වය කරන �යා �ව සට පැ� ෙණ�ෙ� 
අ�මාට ද ප� වය. එබැ �� රංජ �ට �වා කාලය �රාම බංග� වළ �-
වල ආ�වා දය ��ය හැ� �ය.

මම ද ��මා ද ජය ලතා ද හැම � ම� පාස� ආෙ� �ෙ� එක ටය. 
ඒ අප �ෙද නා ෙ�ම �ෙව� එ� ෙන කට තර ම� ආස �නව ��� 
බැ��.

"ෙ�, මං ෙ� වළ� ෙදක ඔයාට ෙද�න�. මට අර ඔ�ඳ ඇට ම�ල 
ෙදන වද?"

ජය ලතා අකැ මැ �ෙත� න�� �ය �� ග�ෙ� ෙහාර සා��ෙ�  
�� ෙර� බෑගය �ට තට ග�තාය.

 ��මා පැලඳ �� රංජ �ෙ� ර� වළ� 
ෙජා�ව ගලවා ජය ල තාෙ� �ර තට පැලඳ �ෙ� 
��� ච� ත ය �� ෙතාර වය. ඇයට ජය ල-
තාෙ� ඔ�ඳ ඇට ම�ල ඊට වඩා �ය වාර ය� 
අෙ�ය. අද ෙගදර �ය හැ�ෙ� පට� ඔ�ඳ 
ඇට බ�සාෙ� වැඩ පට� ගත ��ය.

"අද ෙගදර �යාම තව ඔ�ඳ ඇට ෙගාඩ� 
අ� ලලා ෙ� ම�ල �ර ව ග�ඩ බැ� වයැ."

ජය ලතා තමාෙ� ෙක�� අතට ප්රමා ණ ෙය� 
�ශාල � වළ� ෙජා�ව වැල �ට ආස �නෙ� �ර ෙකාට 
තැ� වාය.

ජය ලතා ෙගදර යන �ට ව�ෙ� ෙ� ද� ෙනළ �නට �ය 
අ�මා ෙගදර ආවා �ත රය. ෙබාෙහා ෙවෙහස මහ�� � ��ය ද 
ඇය ක� � �ෙ� බත� මා� ව� �� �� �� යාය. අ�කා තව ම� 
පාස ෙ�ය. ජය ල තා ලාෙ� ෙගදර ���ෙ� අ�මා�, අ�කා� ඇය� 
පම ණ�. බත �ෙසන �� ඇය ඔ�ඳ වැල අස ලට �යාය.

අ�මා තම �ය �ය අත පැලඳ �� ර� 
පැහැ  වළ� ෙජා�ව ��ෙ� ඇය අතට 
බ�පත ෙදන අත ෙ� �ය. 

"අ�ෙම මං මද �ය ම�ල ෙ� වළ � ව ලට 
මා� කළා."

"අෙ� ද�ෙවා, ෙ� ර�ත ර� වළ� 
ෙජා� ව�ෙන.!"

ජය ල තා ෙග� ත� අසා �න ග� අ�මා 
වළ� ෙජා�ව පෙර �ස� ස� තව ඇෙ� ඇ��  
ෙප��ය ප�ෙ� තැ�ප� කළාය.

"ෙහට උෙ� ව�තට ය�ඩ ක��  
ඉ�ෙකා ෙලට ය�ඩ ඕනෑ. ෙ� වළ� ෙදක 
පං� භාර ඉ�ෙකාෙල හා�ෙ� අත ටම බාර-
ෙදන එක තම� වඩා ෙහාඳ."

ජය ලතා ෙ� අ�මා �ර ණ ය� ග�තාය .
එ�න ඇ� �ය වැ� ෙගන එ�� එහා ගෙ� 

�ට මව�, �ෙය� සහ �ය � ය� අෙ� ගමට 
පැ� � යහ. එ� �ය �ය රංජ �ය. ඔ�� පළ-
�ව ෙගා� ��ෙ� �� මාෙ� �ව ස ටය.

ෙදව �ව ජය ල තා ලාෙ� �ව ස ටය.
"වළ� ෙජා�ව ෙමත �� ආප� ලැෙබ �ද 

�යන එක ගැන මට න� ��වා ස ය� නෑ. අ� 
ෙකාක ට� කතා කරලා බල�."

 ජය ලතා ෙ� ෙපා� අ� වහ ලය ස�ත 
ක� මැ� ෙගපැළ �� රංජ �ෙ� අ�මා 

එෙ� පවසා ��� .
එෙහ� ඒ �� බ ඳව ප�ව ඇය �ර-

� මා න වම කන ගා� ව�නට ඇත . 
"අෙ�, ෙ� අෙ� තැපැ� ක�ෙතා-

�ෙව ෙනාන මහ �ත යෙන. මං වළ� 
ෙදක ෙබාෙහාම ප� �ස �� ඇර� 

��බා. මං ෙහට උෙ�ම ඉ�ෙකා ෙලට 
��� පං� බාර ඉ�ෙකාෙල හා� ෙ�ට 

ෙද�න� �තා උ�ෙන."
ජය ල තාෙ� අ�මා වළ� ෙජා�ව ආප� රංජ �ෙ� ෙදම � � ය� 

අතට ප�ෙකාට ��ෙ� සමාව අය � ��.
"ෙ� ෙනාද �ෙවා ෙනා�න කළ වැ� �දට සමා ෙව�ඩ ඕනෑ 

ෙනානා."
"ෙපා� අය ට� වඩා ෙලා� වැ� �ද� අ� අ�� ��ද �ෙ�. ර�ත-

ර� වළ� එ�ක ෙපා� ද� ෙව� ඉ�ෙකාෙල යව� අ� තම� ඇ�ත-
ටම වැර � කා රෙයා. අ� �සා කර දර �ණාට ජය ල තාෙ� අ�මා ෙග� 
අ� සමාව ඉ�ලා �� නවා."

රංජ� ෙ� මව පැව �ෙ� වළ� ෙජා�ව ස� �� භාර ග� ��.

��ලා �ෙ� �ංහ

බංග� වළ� 

�නමා ඉ� හා ස යම 
ෙවන �කළ තැන �� ඇර �� 
ෙස� � ෙලා ��

ෙමයට වසර ගණ නා ව කට ෙපර එන�, 1983 වසෙ� �� 
මාස ෙ�� අපෙ� ප්රධා න තම �නමා �ත්රා ගා රය � 

�ජය �ත්රා ගා රය සාහ � ක ය� ��� �� ලන ල�ෙ� අ� �-
ශාල � �ත්ර පට �ට ප� සං�ාව සම ඟ යැ� �යැෙ�. සැබැ-
��ම ඔ�� �� තබා �නාශ කරන ල�ෙ� අෙ� �න මාෙ� 
 ෙඑ� හා �ක සාධ ක ය�ය. ෙ� ආකා ර ය ටම ෙමයට වසර 
ගණ නා ව කට ෙපර �ත්ර ප ට ය� ෙනා� � ව �කම �සා �ඩා 
එක� ෙ� අ�� �� ග�ෙ�ය. ෙ� ��න �ව �නට ඔ�ෙ� 
�යා වෑය� කළ� එය සපල �ෙ� නැත. ඉ�ම ��ම ඒ �ට-
ප තට �� ඇ�� සහ � ��ම �නාශ �ය. ෙ� ��න සමග 
ඒ �න මා ක � වාෙ� ආ�මය ද �නාශ � �ෙ�ය. එ�� වසර 
50කට පමණ ප� ෙ� කතාව තව� �න මා ක � ව� අ�� 
�න මා වට නැ� ෙ�ය. පළ � ෙව�ම �ව ��ෙ� ෙ� �නමා 
කෘ�ය අග්ර ග� �නමා කෘ� ය� ෙලස �වා ද�ව �නට මා 
අක මැ� බවය. එෙහ� �නමා ඉ� හා සය හ� ර �න�, සැඟ-
�� අ�� වෘ�තා �ත ය� එ� කර ගැ�ෙ� සහ �ක බලා 
ගැ�ෙ� ආශා ෙව� ��ත � ඔබ ෙ� �ත්ර ප ටය අ� වා �ය-
ෙය�ම නැර �ය ��ය. �ත්ර ප ටෙ� නම ෙස� � ෙලා �� ය. 
භාෂාව  මල යා ල�ය. අ� �ෂ ණය කම�ය.

කම� ෙ�රළ �න මාෙ� නැත ෙහා� මල යා ල�  �න මාෙ� 
පළ � �� �න මා ක � ව� ෙ�. එය ඔ�ෙ� හත �� ��වන 
�ත්ර ප ට ය�. ෙස� � ෙලා �� නැමැ� ෙ� ෙ�රළ �නමා 
කෘ�ය ෙහ� ද ර� කෙ� ඉ�� යා� �නමා  ඉ� හා සෙ� අ��  
අ� ත ය�. ඉ�� යා�  �නමා තාර කාෙවා අද ෙ�ව �ව-
ෙය� ��� ලැ�වද එ� ��ම වෘතා�ත �ත්ර ප ටය වන රාජා 
හ� �ච�ද්ර ��මා ණය කළ ඩඩා ස ෙහ� ප�ෙ�ට  �� ය� 
ෙසායා ගැ�මට මහ� ��ක ර තා ව යට ��ණ ෙද�නට �� 
�ය.   ෙ� ත��වය ෙකත ර� ද ය� ඔ�� එව කට ෙබා�බාය 
න�� හැ��� ව�ත මාන ��බා� � ග�කා �වා ස වල �� 
කා�තා ව� ෙසායා �ය ද ඒ �� ව� ෙහා �නමා �� යක 
�ෙ� අව මා නය �ඳ ග �නට අක මැ� �හ. එබැ �� රාජා 
හ� �ච�ද්ර �ත්ර ප ටෙ� ප්රධාන �� �� කාව රඟ පාන ල�ෙ� 
සංක්රා�� �ං�ක ��ග ල ෙය�. ෙකෙ� ෙවත� ෙ�රළ 
නැත ෙහා� මල යා ල�  �න මාෙ� ��ම �නමා තාර කා-
වෙ� ඉර ණම එයට වඩා �� �� එක� ෙ�. එ� �න මා-
ක � වාෙ� ඉර ණම එය ට� වඩා ද�� ෙ�ද වා ච ක ය�. අද 
ෙ�රළ �න මාව ෙව� ෙව� �ෙදන යාව �ව ස�මා නය න� 
ෙකාට ඇ�ෙ� එ� �යා ෙලස ෙගෟර වා ද ර යට පාත්ර වන 
ෙජාස�(ෙ�)  ෙස�ල �යා(�)  ඩැ� ෙය�  න��. එෙහ� එ� 
��ම �ත්ර ප ටය �ප ද �ෙ� වර දට ඔ� අප්ර මාණ ��� වට ප� 
�වා පම ණ� ෙනාව,  �ය ය�ෙ� ද �� ව �ෙ� ෙහා උප කා-
ර ය �� ෙතාරව අස ර ණ ය� හැ� ය ටය. අප වැ� ම � �නමා 
ඉ� හා සය ෙසායා ය�නට ඕනෑම �ක� �� �නට කැම� 
�ව �ප �ක ලා ෙ� � ය� ��� ෙසායා ෙනාග� ලබ �නට 
ෙ�.� ඩැ� ෙය� �ය �ය වග ද �� ව� ෙහා ෙනාද�නා 
ක� ණ� ෙ�.

ෙ�ර ළෙ� ��ම �ත්ර ප ටය වන �ගත �මා ර� ෙහව� 
නැ� � ද�වා �ත්ර ප ටෙ� ��පා දක, අ� �ෂක, �ර නාටක 
රච කයා, ප්රධාන න�වා හා සං�ක රණ ���යා ද ඩැ�-
ෙය�ය. එෙම�ම �ත්ර ප ටය සඳහා ඔ� ��ම ෙ�රළ �ත්රා-
ගා රය ෙගාඩ න ඟ�ෙ� එව කට ට්රැව �ෙකා� ෙනාඑ ෙ� න�  
�ෙ� �ද්ර� ෙලස ද ව�ත මා නෙ� �� වා න �ද � ර� ෙලස ද 
හැ� �ෙවන ෙ�ර ළෙ� අග  න ග ර ෙ�ය. �න මාව �� බඳ � 
�� ආශාව �සාම ඉ�� යා� �න මාෙ� �යා ෙලස සල ක� 
ලබන පා�ෙ� යටෙ� �� �ව ලබන ඔ� අන � �ව තම 
මා� ය� ෙග� උ�ම ෙ�පල ��ණා ට්රැව �ෙකා� නැෂ න� 
��ච�� �ත්රා ගා රය ෙගාඩ නැං� ෙ�ය.  ��ම �ත්ර ප ටෙ� 
ප්රධාන ��ය සඳහා ඔ� ෙබා�බා ෙය� ෙග�ව�ෙ� ත�ණ 
නැ� එන �� ය�. 

එෙහ� ෙබා�බාෙ� �න මාෙ� පය ගැ� ෙ� �� යෙ� 
ඕනෑ නැ� ෙලා� ක� ඔ�ට ෙබාෙහා �ඩා ෙගන ��ෙ�ය. 

ඉව �ය ෙනාහැ� තැන ඔ� ඇයව ඉව� ෙකාට තම 
ෙපෙද ��ම, නැත ෙහා� ෙ�ර ළ ෙය�ම �� යක ෙසායා ග-
�ෙ�ය. ඒ �ඩා නා� ක�ඩා ය මක ච�ත මැ� ෙරාස �මාය. 
ෙරාස �මාට �න මා ක �වා ��� ලබා ෙදන නම ෙරා�ය. 
ඇය ඉ�� යා� �ල �න කා�තා ව�. ව�ත මා නෙ� �නමා 
ද�ශන �ප ගත කර�� �ල ෙ�ද ය �� ෙතාරව එ� රඟන 
ප්රධාන තාර කා ව�ට ඉහ ළම ෙපෙ� ස�කාර �� ෙකෙ�. 
එෙහ� එ� ෙරාස �මාට ද�ශන තලෙ� �ට ආහාර ග�නට 
ෙහා ඉඩ ක ඩ� ෙනා�ය. ඇය ��� යට � �ම වා� � ආහාර 
ග�තාය.

  1928 වසෙ� ෙනාවැ �බ� 27 වන �න �ෙ� �ද්ර� �න මා-
හෙ� �ගත �ම ර� �ත්ර ප ටෙ� ��ම ද�ශ නය �ර ගත �ය. 
එ� ප්රධාන ��ය ෙරා� ෙහව� ෙරාස �මාට �න මා හ ලට 
ඇ�� ව�නට අව සර ලැෙබ�ෙ� නැත. ඇයට ආරා ධ නා-
ව� ඇත. එෙහ� ඇය �න මා හ ලට ඇ�� ව�නට අව සර 
ෙනාල බ�ෙ� පළාෙ� ප්ර� ව� �න මා හ ලට ඇ�� � ඇ� 
බැ��. ඔ�� ෙ� ගැහැ �ය තමා හා එ�ව අ�� ෙගන 
�ත්ර ප ටය නර ඹ න වාට �� �ධය. ඇයට �� ව�ෙ� �න මා-

හ ෙල� එ� ටට � ඇ�ෙ� �� වන කතාව අසා ග�න ටය. ඒ 
කාලෙ� �ත්ර ප ට ව ලට ශ�දය ��ෙ� ද නැත. ඒ ෙව� වට 
��ෙ� කතාව ප� ගත කර ඇෙස �නට සැලැ �� මය.  ඇය 
එ� යට � එය අසා ���ෙ� ෙ� ආරා �ත ද�ශ න ෙය� 
ප� පැවැ �ෙවන ඊළඟ ද�ශ නය නර ඹ �නට ලැෙබ තැ� 
බලා ෙපා ෙරා �� ෙව�. �ත්ර ප ටය ආර�භ �ය.  අඩ� �ර ගත 
ෙව�� වංශ ව �� අතර කල බ ල ය� ඇ� �ය. ඔ�� එ�-
ෙනකා ��ණා ග�. තව �ක �� ඇ� ව�ෙ� ප්රච �ඩ-
�ව ය�. �ල �න ��ය� ��� �ල ව� කා�තා ව කෙ� 
ච� ත ය� �� ප ණය කර �� පව�. �ත්ර ප ටය අත ර මග නතර 
කර දම �නට ෙ� වංශ ව��  අණ කර�. ඊළඟ �ර ණය 
ෙරා� පණ ��� �� තබා මරා �� මය. ඇය එ�� ගැල �න 
ද ඇෙ� මහ� �යාට �� ත ෙය� ව�� ෙගව �නට ��ෙ�. 
මර ණ ෙය� ගැල ෙවන න�� ෙරා� ෙම� වංශ ව �� ෙ� 
අත ව ර යට ද ��� වට ද භාජ නය ෙ�. ඇය ඔ� �ෙග� ෙ�� 
පලා ය�. එෙ� පලා ෙගා� අ� ක �පා ස හ ගත �ය � ර �ෙ� 
භා�යා ව� ෙලස සැඟ� �ව� �වාය. ෙ� අ�� � ෙම� 
කල � �� ඩැ�  ෙය� ද ෙ�ර ළය අත හැර ත� �නා � වට යන 
අතර ද�ත ෛව� ව ර ය� ෙලස �� තය ෙගාඩ නගා ග�.

��ච� ��ස �ට �න මාව අත හැර ය�නට �� ෙ�� 
හැ� යා ව� නැත. ඉෙග න ග� පාඩ ෙම� ම�� ෙනා� 
ඩැ� ෙය� ත� �නා� �නමා න� ෙව �ෙ� ඉ�ඡා බ� �සා 
තව� �ත්ර ප ට ය� තන �නට ය�. එවර ඔ� ඉ�� � �ය�ල 
ද �� කර ග�. එප ම ණ� ෙනාෙ� ඔ�ෙ� �� ම� භා�යාව 
� ෙජන� හැර ද� ව�ෙ� ෙසෙන හස ද අ�� ෙ�. අස-
ර ණව සැඟව ක� ෙගවන ඔ� �ව �ප� කලා ෙ� � ෙය� 
��� ෙසායා ග� ලබ�ෙ� 1967 වස ෙ� �ය. ඒ වන �ට ඔ� 
ආ��ක වශ ෙය� පම ණ� ෙනාව කා�ක වශ ෙය� ද ��� 
අව සා නය. �ව �ප� කලා ෙ� �යා �ගත �ම �� �ත්ර ප ටෙ� 
�ට ප තක ඉ��  කැබැ�  ෙසායා ග �ෙ�ය. එෙහ� අවා ස-
නාව න� �ත්ර ප ටය තම ��ම �ත්ර ප ටය ෙලස �� ග �නට 
ඉ�� යා� �නමා බල ධා �� අක මැ� �මය. එයට ෙ��ව ඒ 
වන �ට එ� ෙගෟර වය බාල� න� �ත්ර ප ටය අ�ප� කර-
ෙගන ඇ� ෙහ��. ෙකෙ� ෙවත� ෙසායා ග� �ත්ර ප ටෙ� 
�ට ප ත� අද �නා නග රෙ� ඉ��ය �නමා සංර �ෂණ ඒක-
කෙ� ඉ� �ව ඇත. ඒ වන �ට ත� �නා �ෙ� ප�ං �ව ��න 
මල යා ල� �න මාෙ� �ෙරා ගා �යා ෙව� ෙව� ෙගෟරව ද�ව-
�නට ෙ�රළ බල ධා �� අක මැ �ය. ෙකෙ� ෙවත� කම� 
�ය �ත්ර ප ටය �ම කර �ෙ� ඩැ� ෙය� �ය ෙගා� තව� වසර 
ගණ නා ව කට ප� ඔ� ෙව� ෙව� සම� ��ද ර ය� ��� 
��ෙ� උ�ස ව ය ��. ඒ සඳහා ඩැ� ෙය� ෙ� බාල �� 
හැ�� ද සහ භා� ෙව�. ඔ� තම� ��� ද ෙනාස ලකා හ�න 
ලද ෙ��ඨ �යා ණ� �� බඳ ප�චා �තාප ෙව�� අ� තා ව-
�ජ න ය� කර�. �ර ��ත කර තබා ග�නා ලද �ත්ර ප ටෙ� 
�ට පත ළමා �ෙ� තමා අ�� ��� බව ඔ�ට �� ප� 
ෙව�. ෙසෙලා ල �� �ත්ර ප ටය ආර�භ ව�ෙ� ද එතැ ��. 
ඔ� ��� �නාශ කර� ලබ�ෙ� ��ම ෙ�රළ �ත්ර ප ටය 
බව ඔ� වටහා ග�ෙ� ප� කෙල කය. අෙ� �න මාෙ� ද 
��ම �ත්ර ප ටය ෙලස සැල ෙකන රාජ �ය �ක්ර ම යට අ� �ෙ� 

එබ �ම ඉර ණ ම� �� 
ෙනාද�නා න�� ෙ� 
'රාජ �ය �ක්ර මය' ද �� 
ග�නා ලද බව පම ණ� 
අෙ� ඉ� හා සෙ� සඳ හ� 
ෙව�. එ�� වසර ගණ-
නා ව කට ප� කතා නාද 
�ත්ර ප ට ය� ෙලස එ� 
ද�න කඩ �� ෙපාෙරා-
�� වට අ� ෙගෟර වය ලබා� ඇ�ෙත�. අ� තෙ� ෙ��ය 
�න මාව ෙගාඩ නග �නට ෙවර �� අ� �ය� �ග � � ෂෙයා 
අම තක කර දම �නට � ලාං�ක �නමා ඉ� හාස බල ධා �� 
ද �� න�ව ���.

ප� කෙලක ෙහා වරද �වැ ර� කර ග�නට ෙ�රළ �න-
ම වට හැ� �ය. අවා ස නාව �ෙ� ඩැ� ෙය�  �ව�ව ��න 
කාලෙ� එම ෙගෟර වය ලබා ග�නට ෙනාහැ� �මය.

�ගත �ම ර� �ත්ර ප ටෙ� අව සා නෙ� අෙ� �න මාෙ� ද 
වැද ග� ක� ණ� ඇ� ළ� ෙව�. එන� එ� ද�ශන ෙ�රළ 
�ත්රා ගා ර ෙය� ප� ෙකාළඹ නග රෙ� �ප ගත කරන ලද 
බව ය. එම කතා �වෙ� සඳ හ� ව�ෙ� නැ� වන ද�වා 
අර ෙගන ය�ෙ� ලංකාෙ� ක�ද උඩ රටට බවය.  ඔ�ව 
ෙසායා ය�ෙ� අෙ� උඩ ර ටට ය. ඒ අ�ව '�ගත �ම ර�' 
ඉ�� ද�ශන � ලංකාෙ� �ප ගත කළා ද නැ�ද ය�න අද ට� 
අපට ෙසායා ගත ෙනාහැ� කාර ණා ව�. ෙ� අෙ� �න මාෙ� 
ද ඉ� හා ස ඥ ය�ෙ� අව ධා නය ෙයා� �ය �� ක� ණ�. 
�ර� ෙදනක ෙලස ෙපෙනන ඉ�� යා� �න මාව ෙගාඩ-
නැ �ෙ� ඉ�� යා � ව�ට අය� ස�ප්ර � ය� හා ගැෙට �� 
ඒවා අ� ක්ර ම ණය කර �� බව ෙබාෙහා ෙදනා ද�ෙ� නැත. 
ෙස� � ෙලා �� ෙ� ඉ� හා සය ක� මට �ව ර ණය කර�. �ත්ර-
ප ටෙ� ඩැ� ෙය� ෙලස ච�ත �� ප ණය කර �ෙ� �ප්ර කට 
මල යා ල� න� ��� රා� �� මා ර�ය. ෙ� �ත්ර ප ටය �න මා-
ක � ව �ෙ� සැඟ �� අ� තය පම ණ� ෙනාව පහ� ක�ද 
පා �ල අ�� බව ද අපට �යා ෙද�.

අ�ණ �ණ ර�න

��බා. මං ෙහට උෙ�ම ඉ�ෙකා ෙලට ක�ෙතා � ෙව� තැපැ� �ථානා � ප � �ය වශ ෙය� ෙ�වය කළාය. 

"වළ� ෙජා�ව ෙමත �� ආප� ලැෙබ �ද 
�යන එක ගැන මට න� ��වා ස ය� නෑ. අ� 
ෙකාක ට� කතා කරලා බල�."
�යන එක ගැන මට න� ��වා ස ය� නෑ. අ� 
ෙකාක ට� කතා කරලා බල�."
�යන එක ගැන මට න� ��වා ස ය� නෑ. අ� 

 ජය ලතා ෙ� ෙපා� අ� වහ ලය ස�ත 
ක� මැ� ෙගපැළ �� රංජ �ෙ� අ�මා 

�ෙව ෙනාන මහ �ත යෙන. මං වළ� 
ෙදක ෙබාෙහාම ප� �ස �� ඇර� 

��බා. මං ෙහට උෙ�ම ඉ�ෙකා ෙලට ක�ෙතා � ෙව� තැපැ� �ථානා � ප � �ය වශ ෙය� ෙ�වය කළාය. 

�යන එක ගැන මට න� ��වා ස ය� නෑ. අ� 
ෙකාක ට� කතා කරලා බල�."
�යන එක ගැන මට න� ��වා ස ය� නෑ. අ� 
ෙකාක ට� කතා කරලා බල�."
�යන එක ගැන මට න� ��වා ස ය� නෑ. අ� 

 ජය ලතා ෙ� ෙපා� අ� වහ ලය ස�ත 
ක� මැ� ෙගපැළ �� රංජ �ෙ� අ�මා 

�ෙව ෙනාන මහ �ත යෙන. මං වළ� 
ෙදක ෙබාෙහාම ප� �ස �� ඇර� 

��බා. මං ෙහට උෙ�ම ඉ�ෙකා ෙලට ක�ෙතා � ෙව� තැපැ� �ථානා � ප � �ය වශ ෙය� ෙ�වය කළාය. 

�යන එක ගැන මට න� ��වා ස ය� නෑ. අ� 

ක�ෙතා � ෙව� තැපැ� �ථානා � ප � �ය වශ ෙය� ෙ�වය කළාය. 

�යන එක ගැන මට න� ��වා ස ය� නෑ. අ� 
ෙකාක ට� කතා කරලා බල�."
�යන එක ගැන මට න� ��වා ස ය� නෑ. අ� 
ෙකාක ට� කතා කරලා බල�."
�යන එක ගැන මට න� ��වා ස ය� නෑ. අ� 

 ජය ලතා ෙ� ෙපා� අ� වහ ලය ස�ත 
ක� මැ� ෙගපැළ �� රංජ �ෙ� අ�මා 

�ෙව ෙනාන මහ �ත යෙන. මං වළ� 
ෙදක ෙබාෙහාම ප� �ස �� ඇර� 

��බා. මං ෙහට උෙ�ම ඉ�ෙකා ෙලට 



සං�කරණය - ��� ජයෙ�කර

‘බ�දර ම�ල’ ගැන ඔෙ� අදහ� අපට �ය�න
‘බ�දර ම�ල’, �න�ණ, අංක 35, ෙ�� හ��,

�.ආ�. �ජයව�ධන මාවත, ෙකාළඹ 10.

baddaramalla@lakehouse.lk

2021 ෙපබරවා� 23 අඟහ�වා� ෙකාළඹ �. ආ�. �ජයව�ධන මාවෙ� අංක 35 දරණ �ථානෙ� ��� ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම ��� �ද්රණය කරවා ප්ර��ධ කරන ල�.
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��ව 2021 ෙපබරවා� 23 අඟහ�වා�

යා�ෙවා මා�ෙවා යා�ෙවා" �යලා ෙකාෙ�ෙ� ම�� ��� වක 
අහලා �� ණට යා� ෙවා �ෙග�, මා� ෙවා �ෙග� අතෙ� ස�බ-

�ධ ය� ෙහායා ග�න මට මෑත� ෙවන ක�ම බැ� �ණා. �ක�ම 
�ක� ���ෙ� පද ගළ ප ග�න මැ�දට ඔබ� වච න ය� �යලා 
�තා ෙගන �� යට එෙහ ම ම� නෑ �යලා �ෙත�න පට �ග�ෙත 
යා� ෙවා� මා� ෙවා� ගැන ගැ� �� �ත�න පට �ග �තාම. ගඟක, 
�දක �ත ර� ෙනෙම� �ගා� මා� ටැං� ව ල� එක එක ජා�ෙය 
මා�ෙවා �� යට උ� අතෙර යා� �ත්ර ක� පව ��ෙන එකම ජා�ෙය 
එෙහම නැ�න� එකම ස�භ ව ය� �ෙයන මා� අතෙර �ත ර�. 
කැ� �� ෙකෙන� එ�ක ෙගා�� �� ෙකෙන� එකට �න නවා 
අ� �කලා නැ�ෙත ඒක�. �ණට �ණ ගැ� නාම අහක බලා ෙගන 
ෙනා� යට කව � ව� ෙවන� ���� ෙද�ෙන� අතෙර යා� ක ම� 
ෙගාඩ නැ ෙඟ�ෙ� නෑ.

ගැ�� යා� ක ම� ෙගාඩ න ඟ�න යා� ෙව� �� හට ඉ�න අ� �� 
ගාන වැද ග� නෑ. සම හර ���� එ�ක �නා� ගාන� කතා බහ 
කළාම �තට �ෙනන ගැ�� බැ�ම තව� උද � යව අ� �� ගාණ� 
ආශ්රය කර ලා ව� �ෙන�ෙන නෑ. එෙහම හ� යට �ෙනන ම�-
�ස ෙය� යා� ෙව� ෙව�ෙන නැ�ව අත අත ඇ� ණාම ආෙය 
කාලා �ත ෙ� කට ඒවෙ� ගැළ ෙපන ම� �ස ෙය�ව �ණ ගැෙහ�ෙන 
නෑ. අ�ට ෙනා� � වට මා� �ට� ඒවෙ� ෙව�න ඇ�. මා� ටැං�-
වල ඉ�න සම හර යා� මා�ෙවා අ� �� ගණ නා ව� �� �ල� එකට 
�න�ෙන ඒක ෙව�න ඇ�.

ෙදෙ� ප��ෙ� මෙ� ෙහාදම යා�වා අ��. �ක කාෙල �� 
එයාට මට වැ�ය ෙහාඳ, ෙහාඳම යා� ෙව� �ණ ගැ ෙහ නවා. එක 
දව ස� එයාට ෙවන ෙහාඳම යා� ෙව� �ණ ගැ�නා �යලා ඇ�� 
මා� එ�ක �ය�ෙන ඉ�ෙකාෙල ආ� ගම �ම�. ඊට ප�ෙස එයා 
අ�� ෙහාඳම යා�වා ෙව�� �ජා� එ�ක එක ළඟ ඉඳ ග �න�, 
දවෙස කත �දර ෙබ� ග �න� පට� ග�නවා. මෙ� �ං� �ත ��ලා 
ඉ� � යාව �ං� ෙව� �ං�ව එක � ෙවලා ඉ� �ලා ෙ�ෙර ගල�න පට� 
ග�නවා. �ක �ෙත නවා. ඉ�ෙකාෙල ඇ�ලා ෙගදර ��� අඬ�න 
පට� ග�නවා. ඉ�ෙකාෙ� �ක ස�ත තැන� බවට ප�ෙව නවා. ඒ� 
එ� �� අෙ� යා� කම ඉව ර ෙනා ��� හ�� අද ට� මෙ� "පළ ෙව� 
ෙහාඳම යා�වා" �� හට අ�� මෙ� �ෙ� ඉ�නවා. මං �ත�ෙන 
එයාෙග �ෙත� ඉ�ස ෙරාම �ණ ගැ��ච ෙහාඳම යා�වා �යන 
තැන මං ඇ�.

අ� �ඟ� අයට පළ ෙව� ෙහාඳම යා�වා ස�බ �ධ ෙය� ඒ වෙ� 
�ක කතා ව� �� ණට ඊට ප�ෙස �ණ ගැ ෙහන ෙහාඳම යා� ව�ව 
ෙබ� ග�න ��ධ ෙවන බව ක�� ඉඳ�ම �න ෙගන ඉ�න හ�� 
ෙහාඳම යා� වට තම� ෙනාෙවන ෙවන� යා�ෙවා ඉ�නවා �යන 
එක ප� කා� නව �ණ ගැෙහන, හද ව තට ස�ප යා�ෙවා ස�බ �ධ-
ෙය� ෙ�ද නා ව� ෙව�ෙන නෑ.

අ� �ෙක� �ක ෙලා� ෙව�� යා� ක �වල හැඩ තල ෙවන� 
ෙවනවා. අව �තා සඳහා ඉප ෙදන යා� �ත්ර ක �වල සමා ජ යට 
ෙපෙනන ��ම අව �ථාව මම ද��ෙ� ��ව �� ලය ඇ� ෙල-
��. කැ�ප� එෙ� එක එක අව � තා ව ලට ස�බ�ධ "ෙකා�" 
ඉප ෙද�ෙන එෙහ ම�. “ෙනා� ෙකා�ක” �ය�ෙන ��� ළම� 
ල�ස නට අ� අ�� �යන ගැහැ� යා� ෙව�ව ප��ෙ� සට හ� 
ලබා ගැ �ෙ� අර � ��ම ��� කර ග�නා එක ට�. ��ව ��ල 
��ෙ� ��ධ අව �තා සදහා ඒ වෙ� 
"ෙකා�" �ත්ර ක� ෙබාෙහාම �ල බ�.

ඊට ප�ෙස ��ත කාෙල �රාම 
අව �තා �සා අ� �� ර� 
හ� ග �නවා වෙ�ම පව�වා 
ග�නවා. ඒ� කව � ව� ෙ� 
යා�ෙවා "ෙහාඳම යා�ෙවා" 
ෙව�ෙන නෑ. සමාජ 
ආශ්රය පව �වා ග�න, 
ඒ �ය�ෙන "අ�ට 
යා�ෙවා �ඟා �-
ය� ඉ�නවා" 
�යලා ෙලාෙකට 
ෙප�න�න 
�යා ෙගන ඉ�න 
යා� �ත්රෙයා �ඟ� 
උද � යට ඉ�නවා. 

ඒ වෙ�ම �� ධා කාර 
උද� උප කාර සද හා� සම-
හර යා� ක� ඉ�මං හැ� යට 
ෙයා� ග�න �� ව� හ��, ඒ 

�� ��ං අ� �� �න�ම. ද�ෙනම 
නැ�ව අ� �� ඉ� ��ලා �ය හැ�. 

ඉෙහ� බ�න ෙලඩ �ව� ෙ� �කට මට න� 
හැ�ෙන නෑ. මෙගම �ෙ� �ෙයන හ�ය තම� 
�යල මට �ෙත නවා.

  ෙ� ෙග��ච ��ග කාල පරා සය �ළ� මං ගැන 
අහ�න, බල�න තරං ඕනෑකම� කාට ව�ම ඕනෑ 
�ෙ� නැ� හැ�. මට මහ �� ම ය� ද� ව�ෙග ෙ� 
ෙවන� �ම. කැමැ �ත�, ආද ර ය�, ෙසෙන හ ස�, ආල-
ව �ත ක ම� ඇ�ත ටම කාට ව� නැ� වැ�. �ෙ� හ� යට 
මං �� යට යක ඩ ය� වෙග මෙග ය� �ෙ� �ර � � වම 
තැ�ප� �ෙ� මෙග �ව මාව බල�න එ� �යල �� 
ෙද�න� එ�ක. �ං එයාල ෙලා� ඇ�, ල�ස න� ඇ�. 
එයාල ලඟ තැව �� �වඳ තාම� මට �ෙන නව වෙ�. 
�ත ඇ� ෙල� මං ෙකා�චර ආසද බබා ලව ද��න - 
එයා ලව �ර ත�  කර�න. 

අහෙස ඈත �ර කට ඇ�ල යන �� වලා � ළ� වෙ� 
මං ගැන ඒ ඈත මත කය ඔ�� ෙව�� �ර� ෙවනවා 
ඇ�. ෙමල හ කට නැ�ත ටම නැ� ෙවල� ඇ�. ඒ� 
මෙග �ත න� එෙහම නෑ. ෙකා�ච ර ව� බලා ෙපා ෙරා-
��ෙව ම� ���ච ගම�.

���ච ම� තව �මා න ය� ෙදක� ය�� පර ෙවල 
�� කඩ �� �ල යනව. �ත ෙහ� �ට ෙහ� �ට තැ�ප� 
ෙව�න ග�නව. ආෙය ම� ද�ෙනම නැ�ව �ෙප�න 
ග�නව.

�ං� �ං� ම� ෙපාෙහා�� දව� ෙදක �න ය�� �� 
යාය �රාම ��ල ම� ...ම�...ම�.. ඒ� තව දව� ෙදක 
�න ය�� ���ච ම�� පර ෙව�න ග�නව. බලා ෙපා-
ෙරා�� න� �ය�න බෑ ඉ�� ආෙය ම�. �� ��කඩ 
යා� �ං �ර� ෙවලාම. 

මෙ� ��� �� වල ගෑ�ලා �ෙය නව තාම �� ��ඹ 
බබා ලෙග. ඇ� ඒ �ත ර� ද? මෙගම �ෙග� �� �වඳ... 
�තට �ෙනන  චම �කා රය �ය�න බැ� තරං....පාර 
බලං  ඉඳ ලම ක� ය නව �ස. ඇ�ව ලට ක�� එ�න පාර 
�ය නව... බැ� ඇ� මට තද කර ෙගන ඉ�න �ත. ෙ� 
ඔ�ෙකාම ඇ� බැ� අම තක කර�න .

�න �ය �ලම �ය ෙව ලාම ය�න අ��න ඕනෑ මං.....
මහා �සාල නැව� වෙග වාහ න ය� නව �ත නව ඇෙහ-
නව අෙ� නවා තැෙ� ඉ�ස ර ��. බබාලා �� ෙදෙන� 
බ� නවා, �� �� ගාෙගන හ� යට ��� පැට� වෙග 
හැඩ කා ර�. ��ද ර�.  අ�ම� තා�ත� බැහැ ෙගන 
ආෙව ඊට ප�ෙස. බෑ� ම� ෙගා�න�ම ඉ�� ක�� 
දරා ෙගන අර� ආෙව වාහෙ� ඇ� ෙළ�; අෙ�ම 
සා�� ෙ�ව ක ෙය�. වැ� �� �වා ෙසට �න මාන. 
තෑ� ෙබාග. මාෙස කට ෙද�� වතා ව�ම ��ධ ෙවනව 
ෙමෙහම �� කට ��. �ෙ� ��� අෙ� ක ව� සර� 
��� තම� ෙ� වෙග ��ක� ෙකෙර�ෙන � ද�-
ව� ෙව��... මහ� ම�ව� �ය ව� ෙ�� ගැ�ල ෙපා� 
�න ශා ලාෙව, ෙ� �න ස�ප� �� ග �නව. ද� ෙව�ෙග 
උප� �න ය� සම ර�න එෙහ ම� නැ�තං මැ�න 
අ�ම ෙකෙන�ෙග, තා�තා ෙකෙන�ෙග ��මාෙස 
�න ධ�ම ෙව� ෙව� �� �� ෙ�වෙග ��ක�  
ෙකෙර�ෙන ඉ�පා� නැ�ව. අ�� කෑම� අ�� ඇ�-
ම� ලැ� ණ හම �ෙන�ෙන න� ස� ට�ම තම�. ඒ� 
මට එෙහම අ�� අ�� ස� ට� න� �ෙන �ෙනම නෑ. 
මං බලා ෙග නම �� ඒ �ං� ඈෙයා තාම නෑ ආෙව. තාම 
නෑ ආෙව. අ�ම ෙකෙන� එ�ක ෙම�චර ද�� �� යට 
ෛවර �� ම හ�න �� ව� ද �යල �තා ග �න ව� බැහැ. 
ඇ� මෙග �ෙ� මට ෙමෙහම කර�ෙන? 

මං මෙග �ත ෙ�තරං නං �න කර ග�ෙන ඇ� �යල 
මටම �තා ග�න බෑ. �ව මෙගම ද�ව ඕනෑම ෙදය� 
කර� ෙද� මට. නාවට කම� නෑ. මං ඉ�නව ඉව සලා. 
ෙ�ක මෙග ලැ�ම �යල �� වම ෙහාඳ�. �ත� එත-
ෙකාට �� සැෙ� ��ල යනව ෙකා� පැ�තට ෙපර �-
ණ� ඔ�ව, සාගෙ� කර� ගහ�න ශ�� ය� �ෙය�න 
ඕනෑ. �ෙය නව මට ඒ ��� ශ��ය. මං බලා ෙග නම 
ඉ�නං. බලා ෙග නම ඉ�නං... ඒ ඉ� �ලම තම� මෙග 
හ�ය.

ල��� ෙබා�� වල

�� ���ට එ�න� ෙද�න පට �ග �තට ප�ෙස හැෙමා-
ටම ඒ ගැන ෙලා� උන �� ව� ��ණා. ඒ� එක පාර ටම 

ආ� කට කතා �ප ය� ගැන හැෙමා ටම ��ෙ� බය� වෙ�ම 
සැක ය�. 

"ෙබෙහත �ද� අය ට� ෙලෙ� හැ� ල�" �යලා සම හ� 
�යන අතෙ� තව� �ඟ ෙදන �ට �ෙතන ෙදය� තම� �ඩා 
ද� ව�ට එෙහ ම� නැ�න� ග��� අ�ම ලාට ෙද�න ෙහාඳ 
නැ� එ�න ත� අෙන� අයට ෙදන එක ෙහාඳ ෙව�ෙ� 
ෙකාෙහා මද �යන එක. එයා ලට නරක න� අ�� අය ට� නර-
ක� ෙව�න බැ�ද �යන ෙ� හැෙමා ටම �ෙත නවා. 

��� ම �න ග�න ඕනෑ කරන කාර නාව තම� එ�න ත� 
�ය �ෙන� ෙලෙ� කට ෙදන ෙබෙහ ත� �යලා �� ණට එ�න-
ත ක� ෙබෙහ ත ක� ෙලා� ෙවන ස� �ෙය නවා. අ� ෙමාක� 
හ� ෙලඩ කට ෙබෙහ ත� �� වම ඒ ෙමාෙහා ෙතම ඒ ෙබෙහත 
අෙ� ෙ�ව ලට උරා ෙගන ෙලෙ� �ෙයන තැනට ��� ෙලෙ� 
ෙහාඳ කර�න පට� ග�නවා. ��න ෙබෙහ� 
�ෙ� බලය ඉවර ෙවන ෙකාට අ� තව 
ෙබෙහ� ව� ය� ෙලඩාට ෙදනවා. ෙම�න 
ෙමෙහම ෙලෙ� ෙහාඳ ෙව න ක� ඇ�-
ෙව�න ෙබෙහ� ��නාම ෙලෙ� ෙහාඳ 
ෙවලා යනවා. හැබැ� ආෙය� දව සක 
ෙලඩාට ඒ ෙලෙ� හැ� ෙණා� ආෙය ම� අර 
ෙබෙහ� �ක ඒ �� හ ටම ෙද�න ෙවනවා. 
ෙබාන ෙබෙහ� �ත ර� ෙනෙව� ��න ෙබෙහ-
�� එෙහ ම�. 

හැබැ� එ�න ත� ෙවන�. එ�න ත� ෙද�ෙ� 
ආෙය ම� ඒ ෙලෙ� හැෙද�ෙ� නැ� ෙව�න. 
එ�න ත� ��නාම ��ත කාෙල ටම එෙහ ම� නැ�න� 
අ� �� ගාන කට ඒ ෙලෙ� හැෙද�ෙ� නෑ. 

එ�න ත� කර�ෙ� ෙලෙ� හදන �ෂ � ජය ඇඟට ආෙවා� ඒ ෙලෙ� 
පර �ද�න ඇඟ ලෑ�� කරන එක. 

හැබැ� ෙ� වැෙ�ට කාල ය� ගත ෙවනවා. එ�නත ඇඟට ඇ�� ඇඟ 
ෙලෙ� ගැන ඉෙග න ෙගන ෙලෙ�ට ��ණ ෙද�න ඕනෑ කරන ශ��ය 
ලබා ග�න මාස ය� ෙදක� ගත ෙව�න �� ව�. ඒ කාලය ෙලෙ� හැ� යට 
ෙවන� ෙවනවා. එ�නෙ� හැ� ය ට� ෙවන� ෙවනවා. හැබැ� ඒ ෙ�ව� 
හ� ය ටම �න ෙගන තම� ෙකෙන�ට එ�න ත� ���ෙ�.

සම හර ෙලඩ ව ලට එක පාර� ෙනෙව� එකම එ�නත �ප සැර ය� 
ෙද�න ෙව�න� �� ව�. අ� හැෙමාම ෙහා�� ද�න ෙපා�ෙයා ෙලෙ�ට 
ෙදන එ�නත �ප සැර ය� ��නම තම� ෙලෙඩ� ස���ණ ආර-
�ශා ව� ලබා ග�න �� ව�.

අ�න එෙහම එ�නත �දලා ඇඟ ෙලෙ�ට ��ණ ෙද�න �� න� 
ෙව�න ක�� �ස � ජය ඇඟට ආෙවා� එ�නත �ලා �� ණ� ෙලෙ� 
හැෙද�න �� ව�. 

ඉ�� ඒ ෙවන ක�, ඒ හැම ෙදය�ම ස���ණ ෙවන ක� අ�ට 
ෙලෙ� හ� ග�ෙන නැ�ව ප� �ස� ෙවලා ඉ�න ෙවනවා. ඒ කාලය 
ෙගෙව�න ක�� ෙලෙ� හැෙද නවා �ය�ෙ� එ�නෙ� වැ� �ද� 
ෙනෙව�. ඊළ ඟට හැෙමා ටම �ෙයන ප්ර�න ය� තම� සම හර අයට 
සම හර එ�න� ෙනාෙදන එක. උ� හ ර ණ ය� හැ� යට ෙකාෙරාන 
ෙරාග යට ෙදන එ�නත අ� �� දහ අටට අ� අයට වෙ�ම ග��� 

අ�ම ලා ට� , මාස හයට අ� ද� ව�ට �� ෙදන අ�ම ලා ට� තවම 
ෙද�ෙ� නෑ. ඉ�� හැෙමාම අහන ප්ර�න ය� තම� ඒ අයට 
ෙහාඳ නැ�න� අෙන� අයට ෙහාඳ ෙව�ෙ� ෙකාෙහා මද �යන 

එක.  ඇ�තම කාර ණය එ�නත �සා ද� ව�ට ග�භ� අ�ම ලාට 
නර ක� ෙවනවා �යන එක ෙනෙව�. ඒ අයට ෙද�න තාම එ�නත 
ප��ෂා කරලා නෑ �යන එක. 

ඕනෑම එ�න තක ��ක ප� �ෂණ ඉවර ෙවලා ඒ එ�නත ස���ට 
�ල සා�ථක �ෙණා� ඊළ ඟට එ�නත ෙද�ෙ� �ෙරා� වැ� �� 

අයට. ෙ� වැෙ�ට කැමැ �ෙත�ම ඉ� � ප �ෙවන �� සට තම� ���ම 
ෙද�ෙ�. අ�� මට තම� ද� ව�ට සහ ග��� අ�ම ලාට එ�න ත� 
අ�හ� බල�ෙ�. ඉ�� ඒ කට �� ෙ�රම ඉවර ෙවන ක� ඒ අයට එ�නත 
ෙද�ෙන නෑ. හැබැ� අ�� අයට ප��ෂා එ�නත �ලා ප��ෂා කරලා 
�ෙයන �සා ඒ අයට එ�නත ෙද�න ��ම බාධා ව� නෑ.

ක��ම එ�නත ග�ෙතා� ක��ම ආර �ෂාව ලැෙබ නවා. ප� ෙවලා 
ග�ෙතා� ආර �ෂාව ලැෙබ�න පර�� ෙවනවා. අ�න ඒ �සා ලැෙබන 
පළ �වැ� වතා ෙවම එ�නත ග�න එක තම� ෙහාඳ.

�ව� ෙතාට ව�ත

යා�ෙවා මා�ෙවා 
යා�ෙවා

වෙ� අ� අත ඇෙර න වට �ඟ� උද �ය ෙලාබ�. මා� ව�ට ෙ� වෙ� 
ප්රෙයා ජ න ව� යා� ක� �ෙය නව ද �යලා හ� ය ටම �ය�න බෑ. සම-
හර ෙවලා වට එයා ලට �ෙය නවා ඇ�ෙ� අවංක යා� ක� �ත ර�.

නානා ප්ර කාර යා� කත �දර අතෙර ආදර කත �දර බවට ෙපර-
ෙළන යා� ක �� ෙබාෙහාම �ල බ�. ප�ෙස� ප� යා� ක ම ව� ඉ�� 
ෙනා� ෙ� වෙ� යා� ආල කත �ද ර ව ලට නැව �ෙ� �ත �ය ෙවන 
හ�� �ඟ� උද �ය නැ� ෙවන ආල ක ත �ද ර ය� පට �ග �න වාට 
වැ�ය පව �න යා� කම ඒ හැ� ය ටම පව �වා ෙගන ය�න කැම ��. 
ආල ව �ත ක �ව ලට ෙපර ෙළන යා� ක� පට� ග�ත තැනම ෙලා� 
ෙවලා ය�ෙන, ආල ව �ත ක ම� එ�කලා යා� කම පෑල ෙ� �� පලා-
යන ��ද�. ආද ර ව �තෙයා ෙව�ෙ� �ඟ� ෙවලා වට "ෙහාඳම 
යා�ෙවා". ෙහාඳම යා� ෙව� �ය�ෙන තම�ට ��ම බය� නැ�ව 
�වෘත ෙව�න �� ව� ෙකෙන�ට. �ෙ� හංග ග�ෙන නැ�ව තම� 
කරන ඕනෑම ෙදය�, තම�ෙග �තට එන ඕනෑම �� � �ල� ෙබ�-
ග�න �� ව� ෙකෙන�ට. ස� චා රා �මක වෙ�ම එෙහම ෙනාෙවන 
ෙ�ව �� �ෙ� කහ ට� නැ�ව කතා බහ කර�න �� ව� ෙකන �ට.

ඒ� යා�වා "ආද ර ව �තයා" ෙහා "ආද ර ව ��ය" බවට ෙපර�-
නාට ප�ෙස ෙ� "ෙහාඳම යා�වා" අ� � ද හ� ෙවනවා. අ� කාව 
"තම�ෙ� �ත ර�" �ය ග�න �යාම, ��ෙ� ෙබ� ග�න �� ව� 
ෙ�ව� �මා ස �ත ෙවනවා. යා�ෙව �ෙග� බලා ෙපා ෙරා�� ෙනා��ච 
අ� මා ��ක බලා ෙපා ෙරා�� ආද ර ව �ත ෙය �ෙග� ෙහා ආද ර ව ��-
ය ක ෙග� ඉ�  ක ර ග�න බල නවා. තම�ෙ� �� න ව ලට අෙන කාට 
�යලා පාර කපා ග�න උ�සාහ කර�� ආදෙ� �ත ර� ෙනෙම� පරණ 
���ච යා� ක ම� ඉෙඩා ෙරට අ� ෙව�ච �� �ය පා ර� වෙ� ��ලා, 
ෙ��ලා යනවා. ඒ �සා සම හර ෙවලා වට නැ� ආල ව �ත ක� ඇ� 
කර ග�න උ�සාහ කර න වාට වැ�ය, �ෙයන යා� ක� �යා ග �නට 
උ�සාහ කරන එක ව� නවා.

යා� ක� අන�ත ඇ� ෙවලා, පැව �ලා නැ�  ෙවලා �යාට යා�-
කෙ� යථා �ව� පය ප��ෂා ෙව�ෙන එෙහ ම� ෙවලා වක �ත ර�. 
"ෙකාෙරානා කාෙ�" ර�සා ව �ව �� ය�න �යලා අත �ට �ඟ ෙවන 
ෙවලා වට, ෙරාග �ඩා ව කට �ත ව ෙත�ෙ� �� ට� උප කා ර ය� අව-
�ම ෙවලා වක ෙ� යා� ක� ඇ�තම යා� ක�ෙ� �යලා ප� �ෂා වට 
භාජ නය �ණා. එෙහම ෙවලා වක තම� ගැන ෙනා�තා යා�වා ගැන 
�ත� උද �ය ��යා. එෙහම යා�ෙවා, ඇ�තම යා�ෙවා �� හට ඉ�� 
ෙව�� අ�� යා� ක� "මවා පෑ�" හැ� යට ෙ��� ග�න �ඟ� උද �-
යට "ෙකාෙරානා කාෙ�" උද� �ණා.

ඇ�තම යා�ෙවා �ය�ෙන ස�� ප්රෙකා� ගාන ක ට� වැ�ය ව�න, 
මහා මා� � ව ල ට� වැ�ය ෙබාෙහාම ව�න උද �ය. එෙහම උද �ය 
මා�� තර ම ටම �ඟ�. ��ල භ�. ��ත කාෙල ටම අත හැෙර�ෙ� 
නැ� "ෙහාඳම යා� ෙව�" ඉ�න ෙකෙන� ෙලාෙ� වාස නා ව �තම 
���� අත ෙළා �ෙස� එ�ෙක ෙන� ෙව�ෙන ඒ ��ද�. ෙනා� �-
වට, සම හර මා� ෙවා �ට� ��ත කාෙලම එකට �නන එෙහම මා� 
යා�ෙවා ඉ�නවා ෙව�න ඇ�.

ද�� ෙහ�� ආ ර�� 

�ෙ� පැ�ත� තාම බර වැ� 
ඒක ආද රෙ� �ලා ව� 
�ෙය� ��යම ෙනතට නෑ�� 
�ර� �ය ��ෙව ෙද� �ව
�ඳ� ව� ෙනාවැ � ෙණා� ෙද� ව� 
මැ� මැ� ෙප� ෙ�ම �ෙඹ �ව
�ර� ආෙ� එකට එක මග
ෙදමං ස ලක� ෙබෙද �නට ෙනාව
තව� අදහා ග�න බෑ මට
ෙසා� �ෙ� �ඹ අ�� වන බව

ව�ර නාවන නැකත ප� � 
තල මල� ෙ� �� එ�� 
ෙකා� ම� හස ��ල සම �� 
�ස මාෙන� �ෙ� පැ��
ආල ව �තම හැ�� එක ෙදක
ප�ව ඇ�ෙ� ෙමා� ෙව��
තාම මත ක� ආදෙ� පව ස�න 
ෙපර � ෙසා�� ��� 

තා�ෙත� ෙපා� �ෙව� ර�නා 
ෙල�� කර ග�ෙ� ප� �ස�
වැ� �ද� ෙව� �යා බය ට� 
යා�ත� හ� �ෙද �වා න� 
තබා �ය වර ෙපරට යන ෙකාට 
මාව තර �� ම� �ණා න�
ස� හෙ� ෙනාව �ෙ� ස� ටට
අ� � � ම� දරා ග�න�

�� නැ� �� පැය� �ය තැන
ෙපා�ෙ� �� තට ෙවලා ව�
ද� �නට ආවට පල� නෑ
�� මත ක� ළැ� වලා ව� 
�යා ෙද�නට ෙනාහැක ම� තට 
ෙ�ක ආද රෙ� �ළා ව�
�ෙ� පැ�ත� තාම බර වැ� 
ඒක ආද රෙ� �ලා ව� 

උ�� තලෙ� �ස �ස� ෙවන 
��� ෙමාක ව� තබා නැ� වම
කැ�� ෙප� යට �වඳ �ස 
මක ර�ද රස ය� බලා නැ� වම 
අ�ල �� වට මතට �� �� 
ළ�� කැ� ෙප� ෙප� වැ� ණම 
ක�� ෙනාෙහළා �ෙප �නට හැ�
�ෙ� කහ ට� බය� නැ� වම

��� ජය ෙ� කර ��� ජය ෙ� කර 

��� 
තැ� 

�� ම ��

ෙහාඳ කර�න පට� ග�නවා. ��න ෙබෙහ� 

ෙබාන ෙබෙහ� �ත ර� ෙනෙව� ��න ෙබෙහ-

හැබැ� එ�න ත� ෙවන�. එ�න ත� ෙද�ෙ� 
ආෙය ම� ඒ ෙලෙ� හැෙද�ෙ� නැ� ෙව�න. 
එ�න ත� ��නාම ��ත කාෙල ටම එෙහ ම� නැ�න� 

නර ක� ෙවනවා �යන එක ෙනෙව�. ඒ අයට ෙද�න තාම එ�නත 
ප��ෂා කරලා නෑ �යන එක. 

ඕනෑම එ�න තක ��ක ප� �ෂණ ඉවර ෙවලා ඒ එ�නත ස���ට 
�ල සා�ථක �ෙණා� ඊළ ඟට එ�නත ෙද�ෙ� �ෙරා� වැ� �� 

බය ෙව�න ක�� 
���ව� ෙව�න
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