
වරාය නැගෙනහිර පරයන්තගේ 
්තතතවය සුබවාදීව විසගේවි

සාකච්ා අසාර්ථක වුණ�ාත් වෘත්තීය 
සමිති වැඩවර්ජනයකට සූදානමින්

2019-11-20
n%yiam;skaod
008 /228
Rs 20/=

2021-02-01
සඳුදා
010 / 021 
Rs.20/=

 ග�ෝවිඩ්-19 වවරසගේ බලපෑම 2021 ජන.31 වැනිදා රාත්රී 09.00 වනවිට තතතවය

නවතම තතතවය දැන ගැනීමට www.ada.lk සහ fb පිටුව ගව්ත පිවිගසනන.

මෙෙ QR cods ෙගින් ගෘෘප් මෙත පිවිසිය හැකිය 

ම�ෝකමේ ොරතා වූ 
ප්රොණයන්

මෙරටින් ොරතා වූ ප්රොණයන්

tELEGRAM vibER WHAtSAPP
64,157
ආසාදිතයන්

102,059,807ආසාදිතයන්

313
මරණ

2,201,428මරණ

57,159
පූරණ  

සුවය ලැබූ

73,910,664පූරණ  
සුවය ලැබූ

%ක�ෝවිඩ්-19^ ක�ෝගීන් වාර්ා වීම යටකේ ඊකේ (31දා) 

උදෑසන 10.00 පමණ වනවිට �ට තුළින් වාර්ා වූ සමස් 

ක�ෝවිඩ් ක�ෝගීන්කගෙන් 23,360කදකනකු ක�ාළඹ දිස්රික�කයන් 

වාර්ා වී තිකේ.

zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

ඉන්දියාකවන් ලැබුණු ක�ෝවිඩ් - 19 එන්න් යුද හමුදා 

සමාජි�යන් තිස එකදහස�ට එන්නේ කිරීම් සිදු��න බව 

යුද හමුදා මූලස්ානය සඳහන් ��යි.

නැ. ජැටියේ

ග�ෝවිඩ් ගරෝගීනගෙන

23,360ක්
ග�ාළඹ දිස්ත්රික්�ගයන

යුද හමුදාගේ 
31,000�ට ග�ෝවිඩ් 
එනන්ත විදිනවා
- යුද හමුදා මූලස්ථානය

බස්ත හිමිගයෝ 
සහන ඉලලති
ණහට සිට වෘත්තීය ක්රියාමාර්ග, 
විසඳුම් ණනාලැබුණ�ාත් 08දා 
සිට ණසවණයන් ඉවතට

තීරණාත්මක
දිනය අද

ආණ්ඩුණවන් යහපත් ප්රතිචාරයක් ලැණෙන ලකුණු

නැ. ජැටිය විකිණීම ගහෝ 
බදුදීම කිසිවිගට�ත 

�රනගන නෑ

නැ.පරයන්තගේ පූර්ණ 
හිමි�ාරීතවය අහිමිවන 

පියවර�ට පක්්ෂ 10ක් විරුද්ධයි

- අ්ගමැති මහින්ද රා්ජපක්ෂ

- ්ජානිණප නායක අමාත්ය විමල් වීරවංශ

- වරාය අධිකාරිණේ සභාපති ණ්ජනරාල් දයා රත්නායක

සැගේ පැ�ට් හා පලාස්තටික් 
්තහනම මාරතු 31දා සිට

ව්යවස්ත්ා �මිටුවට මැතිවර්ණ 
ග�ාමි්ෂන සභාගවන �රුණු 8ක් 

නිදහස් දින සැ්මරු්ම TNA වරජනය කරයි

zzzzඑච්.අයි. තුෂාර

ක�ාළඹ ව�ාකේ නැකගෙනහි� 

පරයන්්කේ ක�ාටස 

ආකයෝජ�කයකුට ලබාදීමට එක�හිව 

අද (01දා) �ට පු�ා දිස්රික� 

දාහ්��දී වික�ෝධ්ා ව්ාපා� 

පවේවන බව ජාති� වෘේතීය සමිති 

මධ්යස්ානය සඳහන් ��යි.

දහවල් 12.00ට කමම වික�ෝධ්ා 

ව්ාපා� ආ�ම්්භ ��න බවේ, 

ආණ්ඩුව කගෙන තිකබන තී�ණය 

කවනස �� 100෴කම නැකගෙනහි� 

පරයන්්කේ අයිතිය ශ්රී ලං�ා ව�ාය 

අධි�ාරියට සතු�� දිය යුතු බවේ 

එම සංගෙමකේ කල්�ම් මහින්ද 

ජයසිංහ මහ්ා සඳහන් �කේය. 

වරාය රැ�ෙැනීමට
දිස්ත්රික්� 14�දී

විගරෝ්ධ්තා

මග�ාලසිම හා ඒ අවට ෙමමාන 
කිහිපය�ට දින 10� පම්ණ �ාලයක් 
ඇතුළ්ත භූ �මපන 04ක් සිදුගවලා  - ්ගම්වාසීහු කියති

ඊණේත් 

භූකම්පන

බන්ධනාොර, පෑලියගො� 
හා දිවුලපිටිය ග�ෝවිඩ් 
ගපාකුර 60,174ක්

සමසත ආසාදිත 
සංඛ්ාව 64,157ක් 
දක්වා ඉහළට, සුව වූ  
පිරිස 57,159ක්, 
මර� සංඛ්ාව 313කි

zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

ක�ා

ළඹ ව�ාකේ නැකගෙනහි� පරයන්්ය 

100෴ක ව�ාය අධි�ාරිය යටකේ 

පවේවාගෙැනීම පිළිබඳව තී�ණාේම� 

සා�ච්ාවක ක�ාළඹ ව�ාකේ නැකගෙනහි� පරයන්්ය 

සුරැකීකම් වෘේතීය සමිති එ�මුතුව සහ අගෙමැති මහින්ද 

�ාජපක්ෂ මහ්ා සමගෙ අද (01දා) පැවැේකවයි.

ව�ාකේ නැ.පරයන්්ය පිළිබඳව ජනාධිපතිව�යා විසින් 

ධනාේම� ප්රතිචා�යක දකවා ඇ්ැයි ද ඒ අනුව අදාළ 

තී�ණය අගෙමැතිව�යා සමගෙ පැවැේකවන සා�ච්ාකේ දී 

ප්ර�ාශ වීමට නියමි් බවද වාර්ා කවයි. 

ක�කස කව්ේ අගෙමැතිව�යා සමගෙ අද පැවැේකවන 

සා�ච්ාවලදී නැ.පරයන්්කේ හිමි�ාරිේවය පිළිබඳව 

නිසි පිළිතු�ක කනාලැබුණකහාේ ව�ාය කසව�යන් වැඩ 

වරජනයක සිදු කිරීමට  තී�ණය �� ඇ්ැයි ක�ාළඹ ව�ාකේ 

නැකගෙනහි� පරයන්්ය සුරැකීකම් වෘේතීය සමිති එ�මුතුව 

සඳහන් ��යි.

නැකගෙනහි� පරයන්්කේ ක�ාටසවලින් ප්රමාණයක 

ආකයෝජ�කයකුට ලබාදීමට කගෙන තිකබන තී�ණය අකහෝසි 

��, එය ශ්රී ලං�ා ව�ාය අධි�ාරිය යටකේ ක්රියාේම� වන 

බවට ආණ්ඩුකවන් ලිඛි් කපාක�ාන්දුවක අවශ්ය බවද එම 

සංගෙමකේ ස්භාපති සංජය කුමා� වැලිගෙම මහ්ා සඳහන් 

�කේය.

නැකගෙනහි� පරයන්්කේ ක�ාටසවලින් 49෴ක 

ආකයෝජ�කයකුට ලබාදීමට සැලසුම් කිරීමට එක�හිව 

29වැනිදා සවස 1.00 සිට ආ�ම්්භ �ළ අකු�ට වැඩ කිරීකම් 

වෘේතීය ක්රියාමාරගෙය අඛණ්ඩව සිදු��න බවද ඔහු සඳහන් 

�කේය.

අදාළ ගෙැටලුව පිළිබඳ අද (01දා) අග්ාමාත්ය මහින්ද 

�ාජපක්ෂ මහ්ා සහ වෘේතීය සමිති අ්� සා�ච්ාවක 

පැවැේකවන බවේ, අකු�ට වැඩ කිරීකම් වෘේතීය 

ක්රියාමාරගෙය දිගෙටම පවේවාකගෙන යමින් කමම සා�ච්ාවලට 

සහ්භාගි වන බවේ කියා සිටිකේය.

අදාළ ගෙැටලුවට නිසි පිළිතු�ක කනාලැබුණකහාේ 

කසවකයන් ඉවේව සිටීකම් වෘේතීය ක්රියාමාරගෙයක ආ�ම්්භ 

කිරීමට තී�ණය �� තිකබන බවද ඔහු පවසා සිටිකේය.

අකු�ට වැඩ කිරීකම් වෘේතීය ක්රියාමාරගෙය නිසා ව�ායවල 

බහාලුම් කමකහයුම් සිදුවන්කන් දදනි�ව 35෴ - 45෴ේ අ්� 

ප්රමාණයක පමණක බවද කහක්ම සඳහන් �කේය. 
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උතුර/ උතුරුමැද/ 

නැගෙනහිර/ ඌව/  

වයඹ/ සබරෙමුව/ 

බසනනාහිර පළනාත් 

හනා මනාතගේ/මනාතර/ 

නුවරඑළිය/ ෙනාේ්ල/  

මහනුවර දිස්රික්කව්ල ඇතැම් 

ස්නානව්ල වැසි ඇතිවිය හැකිය.

cartoon

ගම් පුවත්පගතහි ගසවනා ්කරන 

්කරතතෘ ඇතුළු පත්ර්ක්ලනාගේදීන් 

සියලු ගදනම %පනාඨ්ක අයිතීන් 

සුරැකීම^ සහ පුවත්පත් පැමිණිලි 

ග්කනාමිසම මඟින් ක්රියනාවට නංවන 

%්කරතතෘ සංසදයට^ අදනා්ල ආචනාර 

ධරම සුරැකීමට නිබඳව බැඳී 

සිටිති.

පුවත්පගත් පළග්කගරන 

ප්රවතෘත්තියක නිසනා ඔබට සිදුවන 

යම් අපහසුතනාවක පිළිබඳ අප 

පුවත්පත දැනුම්වත් කිරීමට 

අවස්නාව ඇත. 

ඒ පිළිබඳ ඔබ සෑහීම්කට පත් 

ගනනාවන්ගන් නම්,  

ශ්රී ලංකා පුවත්පත ්පැමිණිලි 
ෙකාමිසම ගවතද ඔගබ් පැමිණිේ්ල 

ඉදිරිපත් ්කළ හැකිය.

Press Complaints 
of Sri Lanka

ශ්රී ලංකා පුවත්පත 
්පැමිණිලි ෙකාමිසම

පාඨක අයිතීන් 
සුරැකීම
අද පුවත්පත ශ්රී ලංකා 
පුවත්පත ්පැමිණිලි ෙකාමිසම 
ෙවත සහෙ�ෝග� දකවයි.

කර්තෘ 
මණ්ඩලය

ලිපිනය:  

අං්ක 08, හුණුපිටිය හරස 

පනාර, ග්කනාළඹ 02.

දුර්ක්න:  

2479670, 2479671

ෆැකස:  

2479668

විද්යුත් තැපෑ්ල: 

ada@wijeya.lk / 
adanewspaper@gmail.
com

ගවගළඳ දැන්වීම් අංශය:  

011 2479 830

ගබදනාහැරීගම් අංශය:  

011 2479 625

දනාය්කත්ව අංශය:  

011-2479 626

follow us
facebook.com/
ada.daily/

twitter.com/
adha_news

instagram.com/
adanewspaper/

96, කිරුළ ්පාර, ෙකාළඹ 05.

දුරකතනය

ෆැක්ස් 

ඉෙේල්

ෙවබ්

5353635
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pccsl@pccsl.lk
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කාලගුණය

රත්නපුරය

නුවරඑළිය

34oC

11oC

උපරිම 
උෂණත්වය

අ්වම 
උෂණත්වය

මුහුද 

ගිගුරුම් සහිත වැසි 

සමෙ තනාව්කනාලි්ක තද 

සුළං ඇතිවිය හැකිය.

්වැසි තතත්වය

ක�ෝවිඩ් ක�ෝගීනකගෙන 23,360ක්...

බස් හිමික�ෝ සහන ඉල්ලති...

ව�ා� රැ�ගෙැනීමට දිස්්රික්�...

සුළං තතත්වය

්කන්්කසන්තුරය සිට 

්රිකුණනාම්ලය හනා 

මඩ්ක්ලපුව හරහනා 

හම්බන්ගතනාට දකවනා 

වන මුහුදු ප්රගේශව්ල 

තැනින් තැන වැසි 

ගහෝ ගිගුරුම් සහිත 

වැසි. ගසසු මුහුදු ප්රගේශව්ල සවස 

්කනා්ලගේදී ගහෝ රනාත්රී ්කනා්ලගේදී වැසි 

ගහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

බළපිටිය සිට ග්කනාළඹ, පුත්ත්ලම 

හරහනා මන්නනාරම දකවනා හනා 

හම්බන්ගතනාට සිට ගපනාතුවිේ දකවනා 

මුහුදු ප්රගේශ විටින් විට තරමක රළු 

විය හැකිය. ගසසු මුහුදු ප්රගේශ මද 

වශගයන් රළු විය හැකිය.

පළමු පිටුකවන...

මීට අමතරව ෙම්පහ 

දිස්රික්කගයන් ග්කෝවිඩ් 

ගරෝගීන් 12,820ක, 

පුත්ත්ලම දිස්රික්කගයන් 

ගරෝගීන් 681ක, ්කළුතර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

4,321ක, අනුරනාධපුර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

215ක, මහනුවර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

2,427ක, කුරුණෑේල 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

1,191ක, ගපනාගළනාන්නරුව 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

149ක, යනාපනය 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

192ක, රත්නපුර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

1206ක, ්කෑෙේ්ල 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

1067ක, ගමනානරනාේල 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

255ක, අම්පනාර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

1211ක, මනාතගේ 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

486ක වනාරතනා ගේ.

එගමන්ම ෙනාේ්ල 

දිස්රික්කගයන් 

ගරෝගීන් 1,357ක, 

බදුේ්ල දිස්රික්කගයන් 

ගරෝගීන් 342ක, මනාතර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

853ක, මඩ්ක්ලපුව 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

332ක, හම්බන්ගතනාට 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

333ක, වවුනියනාව 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

317ක, ්රිකුණනාම්ලය 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

404ක, නුවරඑළිය 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

742ක, කිලිගනනාච්චිය 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

35ක, මන්නනාරම 

දිස්රික්කගයන් 

ගරෝගීන් 136ක, මු්ලතිේ 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

15ක වශගයන් ්ලං්කනාගේ 

සෑම දිස්රික්කයකින්ම 

ග්කෝවිඩ් ගරෝගීන් වනාරතනා 

වී තිගබන බව වසංෙත 

ගරෝෙ විද්නා අංශය සඳහන් 

්කරයි.

මීට අමතරව 

ග්කෝවිඩ්-19 ගරෝගීන් බවට 

සැ්ක්කරන පුේේලයන් 

767ගදගනක වවද් 

අධීක්ෂණය යටගත් 

ප්රති්කනාර ්ලබනා ෙනිමින් 

සිටිති.

විගේශ රටව්ල සිට 

පැමිණි ශ්රී ්ලනාංකි්කයන් 

1892ගදගනකුට ඊගේ 

(31දනා) දිනය වනවිට 

%ග්කෝවිඩ්-19^ වවරසය 

ආසනාදනය වී ඇතැයි 

තහවුරු වී තිගබන 

අතර, ගමරටට 

පැමිණි විගේශි්කයන් 

150ගදගනකුටද %ග්කෝවිඩ්-

19^ වවරසය ආසනාදනය 

වී තිගබන බවට තහවුරු 

වී ඇත.

 ශ්රී ්ලං්කනාගේ 

ජනෙහනය සැ්ලකීගම්දී 

මිලියනය්කට ගරෝගීන් 

2903ක වනාරතනා වන 

අතර, මරණ ප්රමනාණය 

මිලියනය්කට 13ක ග්ලස 

වනාරතනා ගේ.

පසුගිය 29 වැනි දින යුද හමුදනා 

සනාමනාජි්කයන් දහස්කට එන්නත් ්ලබනාදීම 

සිදු්කළ බවත්, ඉන් පසුව සෑම දින්කම 

හත්දහස පන්සීය්කට එන්නත් ්ලබනාදීම 

සිදු්ක්ල බවත් යුද හමුදනා මනාධ්ය අධ්යක්ෂ  

බ්රිගේඩියර නි්ලන්ත ගරේමරත්න මහතනා 

සඳහන් ්කගේය.

ගම් අනුව අදනාළ එන්නගත් පළමු මනාත්රනාව 

්ලබනාදීම ගහට (02දනා) දිනගයන් අවසන් 

වන බවත්, නනාරනාගේන්පිට යුද හමුදනා 

ගරෝහ්ල, පනනාගෙනාඩ යුද හමුදනා ගරෝහ්ල 

යන ගරෝහේ තුළ ගසවය ්කරන යුද හමුදනා 

වවද්වරුන්ට හනා අගනකුත් ගසෞඛ්ය 

්කනාරයමණඩ්ලව්ලට සහ ග්කෝවිඩ් 19 මරදන 

්කටයුතුව්ල නිරත හමුදනා සනාමනාජි්කයන්ට 

අදනාළ එන්නත ්ලබනාදීම සිදු්කරන බවත් ඒ 

මහතනා කියනා සිටිගේය. ග්කෝවිඩ් - 19 එන්නත 

්ලබනාදීම පසුගිය 29 වැනි දින නනාරනාගේන්පිට 

යුද හමුදනා ගරෝහගේදී යුද හමුදනාපති 

ගජනරනාේ ශගේන්්ර සිේවනා මහතනාගේ 

ප්රධනානත්වගයන් සිදුග්කරිණි. 

zzzzඅනීෂා මානගේ

ග්කනාළඹ වරනාගේ නැගෙනහිර ජැටිය 

විකිණීම ගහෝ බදුදීම කිසිවිගට්කත් 

සිදුගනනා්කරන බව අග්නාමනාත්ය 

මහින්ද රනාජපක්ෂ මහතනා 

පැවසීය. 

අග්නාමනාත්ය මහින්ද 

රනාජපක්ෂ මහතනා ගම් 

බව පැවසූගේ, 

ඊගේ 

(31දනා) 

තංෙේ්ල 

්කනාරේටන් නිගවගසදී මනාධ්යගේදීන් නැගූ 

ප්රශනව්ලට පිළිතුරු ගදමිනි.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස දකවමින් 

අග්නාමනාත්යවරයනා, 

&ග්කනාළඹ වරනාගේ නැගෙනහිර ජැටිය 

සම්බන්ධගයන් ඇති වී තිගබන ප්රශනයට 

ඇත්ත වශගයන්ම විපක්ෂය අපට ගචෝදනනා 

්කරන්න ගදයක නැහැ. අපි වරනාය ්කනාටවත් 

ගදන්ගනත් නැහැ. විකුණන්ගනත් නැහැ. 

බදු ගදන්ගනත් නැහැ. එය අගේ පනා්ලනය 

යටගත් තිගබනවනා. මම හිතන්ගන් වතෘත්තීය 

සමිති ඒ්ක දන්නවනා. අපි ගබනාගහනාම 

පැහැදිලිව වතෘත්තීය සමිතිව්ලට කියන්ගන් 

අපි ගම් පිළිබඳ සනා්කච්්නාවකවත් ්කර්ලනා 

නැහැ එගහම ගදනවද කිය්ලනා. ඒ නිසනා ගම් 

ෙැන ෙැටලුවක ඇති ගවන්ගන් නැහැ. අපි 

කීයටවත් ගදන්ගනත් නැහැ.

වැඩවරජන ්කරන්න ගදයක නැහැ. මට 

ඇවිත් කිේවනා නම් මම ඇත්ත පැහැදිලි 

්කර්ලනා ගදනවනා. ්කැබිනට් මණඩ්ලගේ 

බහුතරයක ඉන්ගන් විකුණන්න ඕනෑ නැහැ 

කියන පදනගම්. ජනනාධිපතිතුමනා ඉන්ගනත් ඒ 

මතගේ. ගේපළ විකිණීම අගේ ප්රතිපත්තිය 

ගනගවයි. ඒ එකසත් ජනාති්ක පක්ෂගේ 

ප්රතිපත්තිය. එකසත් ජනාති්ක පක්ෂගේ 

ප්රතිපත්තිය ඉදිරියට ගෙනියන්න ගනගවයි 

අපට බ්ලයදී තිගබන්ගන්* යනුගවන් 

පැවසීය. 

නැ. ජැටි� විකිණීම ෙහෝ 
බදුදීම කිසිවිෙෙකත 

කරනෙන නෑ - අගෙමැති මහින්ද �ාජපක්ෂ

zzzzනගවෝද්ා පවනි

ග්කනාළඹ වරනාගේ 

නැගෙනහිර පරයන්තය 

සම්බන්ධගයන් වරනාය 

අධි්කනාරියට ඇති පූරණ 

හිමි්කනාරීත්වය අහිමි වන 

ආ්කනාරගේ ්කවර පියවර්කට ගහෝ 

ආණඩුව ෙමන් ්කරන්ගන් නම් 

තම පක්ෂයද ඇතුළු ආණඩුව 

අභ්යන්තරගේ සිටින පක්ෂ 10ක 

එයට විරුේධව ්කටයුතු ්කරන 

බව ජනාති්ක නිදහස ගපරමුගණ 

නනාය්ක, ්කරමනාන්ත අමනාත්ය 

විමේ වීරවංශ මහතනා පැවසීය. 

ආණඩුගේ පක්ෂ 10්ක 

ඒ්කමති්ක ස්නාවරය ප්ර්කනාශයට 

පත් ්කරමින විමේ වීරවංශ 

මහතනා ගම් බවද පවසනා 

සිටිගේය. 

ග්කනාළඹ පිහිටි තම 

නි්ල නිවගසදී ආණඩුව 

අභ්යන්තරගේ සිටින 

ගේශපනා්ලන පක්ෂ 

10්ක නනාය්කයන්ගේ 

සහභනාගිත්වගයන් පැවති 

සනා්කච්්නාගවන් අනතුරුව මනාධ්ය 

ගවත අදහස දකවමින් ඒ 

මහතනා ගම් බව ප්ර්කනාශ ්කගේය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස 

දැකවූ වීරවංශ මහතනා,

&ග්කනාළඹ වරනාගේ 

නැගෙනහිර පරයන්තය 

සුරැකීම ගවනුගවන් වරනාය 

වතෘත්තීය සමිති, ජනාති්ක 

සංවිධනාන එකව ගෙනයන 

සටන පිළිබඳ සනා්කච්්නා කිරීමට 

ආණඩුව අභ්යන්තරගේ 

සිටින පක්ෂ 10ක ගමම 

ස්නානයට පැමිණියනා. එම 

පක්ෂ නිගයෝජනය ්කරන 

්කැබිනට් අමනාත්යවරුන්, 

රනාජ්ය අමනාත්යවරුන් ගමන්ම 

පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 

ඇතුළු පක්ෂ නනාය්කයන් ඒ 

අතර සිටිනවනා. එම පක්ෂ 10ට 

අමතරව අපි තවත් පක්ෂ 

04්කට ඇරයුම් ්කළනා. ඉන් 

තුනක ප්රනාගයෝගි්ක ගේතූන් 

මත එන්න බැහැ* කියනා දැනුම් 

දුන්නනා.

අපි ගමහිදී මූලි්කවම, 

'නැගෙනහිර පරයන්තය 

සම්බන්ධගයන් වරනාය 

අධි්කනාරියට ඇති පූරණ 

හිමි්කනාරීත්වය අහිමි වන 

ආ්කනාරගේ යම් පියවර්කට 

ආණඩුව ෙමන් ්කරනවනා නම් 

එයට විරුේධ විය යුතුයි' 

කියන ස්නාවරයට ආවනා. ඒ 

අනුව ආණඩුව අභ්යන්තරගේ 

සිටින ගේශපනා්ලන පක්ෂ 10ක 

ඒ්කමති්කව 'ග්කනාළඹ වරනාගේ 

නැගෙනහිර පරයන්තය පූරණ 

වශගයන් වරනාය අධි්කනාරිය 

සතුව තිබිය යුතුයි' යන 

ස්නාවරගේ තමයි ඉන්ගන්. 

'නැගෙනහිර පරයන්තගේ 

කිසිම ග්කනාටසක ්කවර ගහෝ 

පනාරශවය්කට ්ලබනා ගනනාදිය 

යුතුයි, එය වරනාය අධි්කනාරියට 

පමණක සතු විය යුතුයි' යන 

ස්නාවරගේ සිට අගේ පක්ෂ 10 

ක්රියනා ්කරනවනා. ඉදිරිගේදීත් 

අගේ පක්ෂ 10 ආණඩුගේ 

ගමන්ම ජනනාධිපති ගෙෝඨනාභය 

රනාජපක්ෂ මැතිතුමනාගේ 

ආරක්ෂනාව ගවනුගවනුත් රගට් 

සුබ සිේධිය ගවනුගවනුත් එ්කට 

එ්කතු වී ්කටයුතු කිරීමටත් ගම් 

අවස්නාගේදී එ්කඟතනාව්කට 

ආවනා. 

අගේ ජනබ්ල පක්ෂගේ 

පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රී පූජ්ය 

අතුරලිගේ රතන හිමි, ශ්රී 

්ලං්කනා නිදහස පක්ෂගේ 

මහ ගේ්කම්, රනාජ්ය අමනාත්ය 

දයනාසිරි ජයගස්කර, පිවිතුරු 

ගහළ උරුමගේ නනාය්ක, 

බ්ලශකති අමනාත්ය උදය 

ෙම්මන්පි්ල, නව ප්රජනාතන්ත්රවනාදී 

වනාමනාංශි්ක ගපරමුගණ නනාය්ක, 

රනාජ්ය අමනාත්ය වනාසුගේව 

නනානනායක්කනාර, ්ලං්කනා 

සම සමනාජ පක්ෂය ප්රධනාන 

ගේ්කම්, පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රී 

මහනාචනාරය තිසස විතනාරණ, 

ජනාති්ක නිදහස ගපරමුගණ 

ජනාති්ක සංවිධනාය්ක, රනාජ්ය 

අමනාත්ය ජයන්ත සමරවීර, ශ්රී 

්ලං්කනාගේ ග්කනාමියුනිසට් පක්ෂය 

ගවනුගවන් පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රී 

වීරසුමන වීරසිංහ, ශ්රී ්ලං්කනා 

මහජන පක්ෂගේ නනාය්ක, 

පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රී අසං්ක 

නවරත්න, පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රී 

ගෙවිදු කුමනාරතුංෙ යන පිරිස 

ගමම සනා්කච්්නාවට එකව 

සිටියහ.

නැ.්පර�නතෙේ පූර්ණ 
හිමිකාරිතව� අහිමිවන 

පි�වරකෙ ්පක්ෂ 10ක විරුද්ධයි
- ජානිකප නා�� අමාත්ය විමල වී�වංශ

ගම් අනුව අද දහවේ 

12.00ට අම්පනාර විදුලි 

බ්ලමණඩ්ලය ඉදිරිපිට, 

ගමනානරනාේල මැදෙම 

නෙරය, ෙනාේ්ල නෙරය, 

වරනාය ඉදිරිපිට, හබරනාදූව 

සහ බේගේෙම නෙරව්ල, 

හ්ලනාවත ගරෝහ්ල ඉදිරිපිට, 

පුත්ත්ලම නෙරය, 

ගවන්නේපුව හනා ආණමඩුව 

නෙරව්ල, අනුරනාධපුර 

DS වටරවුම අස්ල යන 

ස්නානව්ලදී විගරෝධතනා 

පැවැත්ගවන බවද ඔහු 

පවසනා සිටිගේය.

මීට අමතරව ෙම්පහ 

දුම්රියගපනාළ ඉදිරිපිටදී, 

ගපනාගළනාන්නරුව හනා 

මැදිරිගිරිය නෙරව්ලදී, 

්රිකුණනාම්ල වරනාය 

ඉදිරිපිටදී, කුරුණෑේල හනා 

කුලියනාපිටිය නෙරව්ලදී, 

රත්නපුර හනා ඇඹිලිපිටිය 

නෙරව්ලදී, හම්බන්ගතනාට, 

ගබලිඅත්ත, අම්බ්ලන්ගතනාට 

නෙරව්ලදී, ්කඹුරුපිටිය 

නෙරගේදී, මනාතගේ 

නෙරගේදී හනා නුවරඑළිය 

රනාේල නෙරගේදී ද ගමම 

උේගඝෝ්ෂණ පවත්වන 

බවද ගහගතම සඳහන් 

්කගේය.

ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය 

අධි්කනාරිගේ නැගෙනහිර 

පරයන්තය පිළිබඳ මතුව 

ඇති ආන්ගදෝ්ලනනාත්ම්ක 

තත්ත්වය සුභවනාදීව 

විසගඳනු ඇතැයි 

බ්ලනාගපනාගරනාත්තු වන 

බව ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය 

අධි්කනාරිගේ සභනාපති 

ගජනරනාේ දයනා රත්නනාය්ක 

මහතනා පැවසීය. 

ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය 

අධි්කනාරිගේ වත්මන් 

තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුම්දීම සඳහනා ගපගරදනා 

(30දනා) පැවැති මනාධ්ය හමුවක අමතමින් ඔහු ගම් 

බව කීය.

නැගෙනහිර පරයන්තය ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය 

අධි්කනාරිය යටගත් ගමගහයුම් ්කටයුතු සිදු 

කිරීගම් අවශ්යතනාව සම්බන්ධගයන් ශ්රී ්ලං්කනා 

වරනාය අධි්කනාරිගේ සියලු වතෘත්තීය සංෙම් ඇතුළු 

පනාරශවව්ල අදහස ගයෝජනනා පදනම් ්කරෙනිමින් 

රජය ගවත ඉදිරිපත් ්කළ වනාරතනාව රජය විසින් 

අනුමත ්කරනු ඇතැයි විශවනාස ්කරන බවද ඒ 

මහතනා සඳහන් ්කගේය.

පසුගිය රජය ඇති ්කළ තත්ත්වයක මත 

නිරමනාණය වූ ගමම තත්ත්වය, ජනාත්යන්තරය හනා 

සම්බන්ධ අවගබෝධතනා ගිවිසුම්කට එළඹීගමන් පසු 

විසඳා ෙැනීගම් යම් යම් ෙැටලු අවස්නා උේෙත 

වන බවත්, ඒ සඳහනා නිසි ක්රමගේද ඔසගස පියවර 

ෙන්නනා බවත් ගහගතම සඳහන් ්කගේය. 

ඒ අනුව නැගෙනහිර පරයන්තය ශ්රී 

්ලං්කනා වරනාය අධි්කනාරිය යටගත්ම ගමගහයුම් 

්කටයුතු සිදු කිරීමට අව්කනාශය හිමිවනු ඇති 

බවට විශවනාස ්කරන බවත්,  ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය 

අධි්කනාරිගේ ්කළමනනා්කනාරීත්වය, සියලු ගසව්ක 

මහත්ම මහත්මීන් හනා සියලු වතෘත්තීය සමිති ගම් 

සඳහනා එකසත්ව ්කටයුතු ්කරමින් නැගෙනහිර 

පරයන්තය ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය අධි්කනාරිය යටගත් 

පවත්වනාෙැනීමට ගනනාපසුබට උත්සනාහගයන් 

්කටයුතු ්කළ බවත් රත්නනාය්ක මහතනා තවදුරටත් 

කියනා සිටිගේය.

වරා� නැෙගනහිර 
්පර�නතෙේ තතතව� 

සුබවාදීව විසෙදවි
- ව�ා� අධි�ාරිකේ සභාපති කජන�ාල ්ද�ා �තනා��
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පැය හතර්ක ්කනා්ලයක සමසත 

්ලං්කනාවම ආවරණය වන ආ්කනාරයට 

සිදු්කළ විගශ්ෂ ගපනාලිස ගමගහයුම්කදී 

ර්වනාහන වැරදි සම්බන්ධ නඩු 5,514ක 

්ලබනාගෙන ඇතැයි ගපනාලිස මූ්ලස්නානය 

සඳහන් ්කරයි.

අදනාළ ගමගහයුම සිදු්කළ ්කනා්ලය තුළදී 

ර්වනාහන 43,596ක පරීක්ෂනා ්කර තිගබන 

අතර, ගමහිදී බීමත් රියැදුරන් 195ක 

අත්අඩංගුවට ගෙන තිගබ්.

වගරන්තු්කරුවන් 243ගදගනකු 

අත්අඩංගුවට ගෙන තිගබන අතර, මත්්රව්ය 

වැරදි සම්බන්ධගයන් පුේේලයන් 172ක, 

බඳින තුවකකු සමෙ තිගදගනකු, සැ්කපිට 

ගපනාලීසියට අවශ්ය ්කර සිටින සැ්ක්කරුවන් 

හතළිහක හනා සැ්කපිට 201ගදගනකු 

අත්අඩංගුවට ගෙන තිගබන බවද ගපනාලිස 

මූ්ලස්නානය සඳහන් ්කරයි.

ගමම ගමගහයුගම්දී පුේේලයන් 

80,985ක පරීක්ෂනා ්කළ බවද ගපනාලිස මනාධ්ය 

ප්ර්කනාශ්ක නිගයෝජ්ය ගපනාලිසපති නීතිඥ 

අජිත් ගරෝහණ මහතනා සඳහන් ්කගේය.

ගමම ගමගහයුගම්දී බඳින තුවකකු 

තුනක, නීති විගරෝධී මත්පැන් ලීටර 

8942ක, ්කංසනා කිග්ලෝග්ෑම් 07 ග්ෑම් 331ක, 

ගහගරනායින් ග්ෑම් 27ක, ගවනත් මත්්රව්ය 

ග්ෑම් 337ක අත්අඩංගුවට ගෙන තිගබ්.

පසුගිය 30වැනිදනා සවස 2.00 සිට සවස 

6.00 දකවනා ්කනා්ලය තුළදී ගමම ගමගහයුම් 

සිදු්කර තිගබන අතර, ගම් සඳහනා ගපනාලිස 

නි්ලධනාරීන් 14,420ක සහභනාගි වී තිගබ්. 

මනාරෙ බනාධ්ක 1964 ගයනාදනා සිදු ්කළ ගමම 

ගමගහයුගම්දී අත්අඩංගුවට ෙත් පුේේල 

ප්රමනාණය 611කි.

්පැ� 4ක දී රථවාහන නඩු 5,514ක
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බන්ධනාගාර, ්පෑලි�ෙගාඩ 
හා දිවුලපිටි� %ෙකෝවිඩ්-19^ 
ේපාකුර තුළින ඊෙේ (31දා) 
දිනෙේදී ෙරෝගීන 837ක 
වාරතා වීමත සමග එම 

ේපාකුරු තුළින වාරතා වන 
සමසත ෙරෝගීනෙගේ සංඛ්ාව 
60,174ක දකවා ඉහළ ෙගාස 
ඇත. 

ඒ අනුව ශ්රී ලංකාෙේ 
සමසත %ෙකෝවිඩ්-19^ 
ෙරෝගීනෙගේ සංඛ්ාවද 

64,157ක දකවා ඉහළ ෙගාස 
තිෙබන අතර, %ෙකෝවිඩ්-19^ 
ෙේතුෙවන සිදුව ඇති මර්ණ 
සංඛ්ාව 313කි. සුව� ලැබූ 
සමසත ෙරෝගීනෙගේ ප්රමා්ණ� 
57,159කි.

බන්ධනාගාර, ්පෑලි�ෙගාඩ 
හා දිවුලපිටි� ෙකෝවිඩ් 
ේපාකුර 60,174ක

සමස්්ත ආසාදි්ත සංඛ්ාව 64,157ක් ්දක්වා ඉහළට, 
සුව වූ පිරිස 57,159ක්, ම�ණ සංඛ්ාව 313කි



NEws 03පුවත්
2019-11-20
n%yiam;skaod
008 /228
Rs 20/= 2021.02.01

zzzzනිදර්ශනි වික්රමසිංහ

ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය සහ ජාතික 

ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය මමම මසදී ම�ාදු 

ව්ා�ාර පිළිබඳ කාරක සභාව (මකෝප්) හමුවට 

කැඳවීමට එම කාරක සභාව තීරණය කර තිබ්.

ඒ අනුව එළමෙන 11වැනිදා ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 

ආයතනය මකෝප් කමිටුවට කැඳවීමට නියමිතය. 

එමේම 12වැනිදා ජාතික ළමා ආරක්ෂක 

අධිකාරිය කැඳවීමට නියමිත අතර, එහිදී ළමා 

අ�මයෝජන සමබන්ධමයන වන විමේ්ෂ විගණන 

වාරතාව සැලකිලලට ගනු ඇත.

මීට අමතරව මහනුවර දිේ්රිකකමේ නාය 

යෑම අධිඅවදානම කලා�වල ජීවතවන ජනතාව 

නැවත �දිංචි කිරීමට අදාළ ව්ා�ෘතිමේ 

ප්රගතිය විමසා බැලීම 24වැනිදා සිදු කිරීමට 

මකෝප් කමිටුව තීරණය කර තිමබ්.

අනතුරුව ශ්රී ලංකාවට ප්ලාේටික ආනයනය 

කළමනාකරණය කිරීම සහ ඒවා මමරට තුළ 

භාවිතය පිළිබඳ විමේ්ෂ විගණන වාරතාවක 

26වැනිදා සැලකිලලට ගැනීමට නියමිත බවද 

සඳහනය. 

- ප�ොලිස් මූලස්්ොනය
zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

මකෝවිඩ්-19 තතතවය 

තුළ ේවයං නිමරෝ්ධායනයට 

ලක කරන පිරිේ අදාළ 

නිමවේවලින හා �රිශ්රවලින 

විවි්ධ අවේ්ාවල පිටතට 

ගමන කරන බවට වාරතා වන 

බවත, එමේ සිදුකළමහාත නීති 

මගින කටයුතු කරන බවත 

ම�ාලිේ මූලේ්ානය සඳහන 

කරයි. 

නීති උලලංඝනය කරමින 

නිමවේවලින හා අදාළ 

�රිශ්රවලින එළියට �ැමිමණන 

පිරිේ හඳුනා ගැනීම සඳහා 

ේවයං නිමරෝ්ධායන කටයුතු 

සිදුකර �රිශ්ර හා නිමවේ 

අවට සිවිල ඇඳුමින සැරසුණු 

ම�ාලිේ නිල්ධාරීන ඊමේ 

(31දා) සිට මයාදවා තිමබන 

බවද ම�ාලිේ මාධ්ය ප්රකාශක, 

නිමයෝජ්ය ම�ාලිේ�ති, 

නීතිඥ අජිත මරෝහණ මහතා 

�ැවසීය. මීට අමතරව 

අදාළ නිමවේවලට හා �රිශ්ර 

තුළට පිටේතර පුදගලයන 

ඇතුළුවීමත වරදක බවත, 

ඔවුනට එමරහිවත නීතිය 

ක්රියාතමක කරන බවත ඒ 

මහතා �වසා සිටිමේය. 

ේවයං නිමරෝ්ධායනයට ලක 

කරන පිරිේ මසෞඛ්ය බල්ධාරීන 

ලබාමදන උ�මදේවලට අනුව 

අදාළ කාලයම නිමවේ තුළ 

මහෝ �රිශ්ර තුළම රැඳීසිටිය 

යුතු බවද ම�ාලිේ මාධ්ය 

ප්රකාශකවරයා සඳහන 

කමේය. 

zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

සංගීත භාණ්ඩ හා 

�රිගණක අඩු මුදලකට 

ලබාමදන බව �වසා අනතර 

ජාලමේ දැනවීම �ළ කර 

අතතිකාරම මුදල ලබාමගන 

ජනතාවට වංචා සිදුකළ 

පුදගලමයකු අ�රා්ධ �රීක්ෂණ 

මද�ාරතමමනතුව විසින 

අතඅ්ඩංගුවට මගන තිමබ්.

භාණ්ඩ අඩු මුදලකට 

ලබාමදන බව �වසා මමම 

පුදගලයා අනතරජාලය 

හරහා අතතිකාරම මුදල 

ලබාමගන තිමබන බවත, 

මමවැනි වංචනික ක්රියාවට 

හසුව තිමබනවා නම, ඒ 

පිළිබඳ 071-8591753 

දුරක්න අංකය මගින අ�රා්ධ 

�රීක්ෂණ මද�ාරතමමනතුවට 

දැනුම මදන මලසද ම�ාලිේ 

මාධ්ය ප්රකාශක, නිමයෝජ්ය 

ම�ාලිේ�ති, නීතිඥ අජිත 

මරෝහණ මහතා සඳහන 

කමේය.

අනතරජාලය හරහා 

ගිණුමගත කරන මුදල 

මසාරකම කර ඇති අතර, 

ජාතික හැඳුනුම�ත උ�මයෝගී 

කරමගන ලබාමගන තිමබන 

බවත, මම පිළිබඳ ලැබුණු 

�ැමිණිලිවලට අනුව සිදුකළ 

�රීක්ෂණවලට අනුව 29 

හැවිරිදි නාතතණඩිය 

ප්රමදශමේ �දිංචිකරුමවකු 

වැලිගම ප්ර‘මදශමේදී 

අතඅ්ඩංගුවට ගත බවත ඒ 

මහතා �වසා සිටිමේය.

අදාළ පුදගලයා 

අතඅ්ඩංගුවට ගනනා 

අවේ්ාමේදීත විවි්ධ 

පුදගලයනමගේ ජාතික 

හැඳුනුම�ත හයක සනතකමේ 

තිබූ බවත, මම පිළිබඳ අ�රා්ධ 

�රීක්ෂණ මද�ාරතමමනතුව 

තවදුරටත �රීක්ෂණ �වතවන 

බවත අජිත මරෝහණ මහතා 

�ැවසීය.

මම පුදගලයාමගේ වංචාවට 

හසු වී තිමබනවා නම, 

අදාළ දුරක්න අංකයට 

ඇමතුමක ලබාදී �ැමිණිලලක 

කිරීමට හැකියාව තිමබන 

බවද මහමතම සඳහන කර 

සිටිමේය. 

ශ්රී ලංකා ක්රිකට් හා ජාතික ළමා 
ආරක්ෂක අධිකාරිය කකෝප් හමුවට

ඉඩම් ඔප්පු 17,000කට 
ජනාධිපති අත්සන් තබයි අන්තරජාල දැන්වීම් දමා මුදල් 

වංචා කළ අකයක අතඅඩංගුවට

සවයං නිකරෝධායනය වන 
අය නිවකස කනාසිටිකයාත 

නීති මගින් කටයුතු කරනවා

zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ/ 
ඡායාරූප: ලහිරු හර්ෂණ

ඉසුරුමත මහට දිනක 

මසෞභාග්යමත මවුබිමක මතමා 

යටමත 73වැනි ජාතික නිදහේ 

දින සැමරුම මසෞඛ්ය මාරග 

උ�මදශවලට අනුව සිදුකිරීමට 

රජය තීරණය කර තිමබ්.

ම�බරවාරි 04වැනිදාට 

මයදී තිමබන ජාතික 

නිදහේ උතසවය නිදහේ 

චතුරස්ර‘මේදී ජනාධි�ති 

මගෝඨාභය රාජ�ක්ෂ මහතාමගේ 

ප්ර්ධානතවමයන �ැවැතමේ.

නිදහේ දින සැමරුම 

ම�ළ�ාලිය ආරක්ෂක අංශ 

සාමාජිකයන අටදහේ 

තිේ�හක හා ශිෂ්යභට 

සාමාජිකයන තුනසිය 

�නේ�හක සහභාගිතවමයන 

�ැවැතවීමට නියමිතව තිමබ්.

මම අනුව යුද හමුදා 

සාමාජිකයන හාරදහේ 

තුනසිය විසි�හක හා නාවික 

හමුදා සාමාජිකයන අටසිය 

හැටඅටක ගුවන හමුදා 

සාමාජිකයන නවසිය හතළිේ 

�හක ම�ාලිේ නිල්ධාරීන 

එකදහේ තුනසිය අසූමදකක 

සිවිල ආරක්ෂක බළකා 

නිල්ධාරීන �නසිය �හමළාවක 

ශිෂ්ය භටයන තුනසිය 

�නේ�හක සහභාගිතවමයන 

සැමරුම උතසවය �ැවැතමේ.

73වැනි ජාතික නිදහේ දින 

සැමරුමට සමගාමීව දිවයින 

පුරා රුක මරෝ�ණ වැ්ඩසටහන 

ක්රියාතමක කිරීමට තීරණය 

කර ඇති අතර, සියලු 

ජාතීන නිමයෝජනය කරමින 

සමප්රදායික සංේකෘතික 

අංගවලට මුලතැනක 

ලබාමදමින මමම වැ්ඩපිළිමවළ 

සිදුකිරීමට නියමිතව තිමබ්.

%ඉසුරුමත් හෙට දිනක් 
හ�ෞභාග්යමත් මවුබිමක්^
73වැනි ජාතික නිදහස දින 
්සැමරුම කපබරවාරි 04දා

zzzz හදහිවල - එච්.එම්. ධරමපාල

ජාතික සතතමවෝද්ාන මද�ාරතමමනතුව 

යටමත ඇති මදහිවල සතතමවෝද්ානය, 

පිනනවල සතතමවෝද්ානය හා හමබනමතාට 

සෆාරි සතතමවෝද්ානය මකෝවිඩ්-19 

වසංගතමයන �සු නරෙනනන සඳහා ම�බරවාරි 

මස 01වැනිදා සිට විවෘත කිරීමට නියමිත බව 

මදහිවල සතතමවෝද්ාන නිමයෝජ්ය අධ්යක්ෂිකා 

අමනෝමා ප්රියදරශනී මහතමිය �වසා සිටියාය. 

මම අනුව දින�තා උදෑසන 8.30 සිට �.ව. 

6.00 දකවා විවෘතව තැමබන අතර, නරෙනනන 

මුඛ ආවරණ �ැලඳ නිසි මසෞඛ්යාරක්ෂිත ක්රමයට 

අනුව ඇතුළු වී නරෙන මලසත සතුන සඳහා 

කිසිදු ආහාර�ාන වරග ලබාදීමමන වැළකී සිටින 

මලසත විමේ්ෂ ඉලලීමකද කර සිටියි. 

්සතකවෝද්ාන අද සිට විවෘතයි

zzzzනිදර්ශනී වික්රමසිංහ 

ගැටලු නිරාකරණය මකාට අවසන වරට සැකසූ ඉ්ඩම 

ඔප්පු 17,000ක සඳහා ජනාධි�ති මගෝඨාභය රාජ�ක්ෂ මහතා 

මම වනවිට අතසන තබා තිමබ්.

ඒ අනුව එම ඔප්පු මමම මස තුළදී ජනතාවට මබදා දීම 

සඳහා කටයුතු මකමරනු ඇති බව සඳහනය. 

එමේම �ාරම�රිකව කෘෂිකරමානතය සඳහා උ�මයෝගී 

කරගත ඉ්ඩමවල අඛණ්ඩව වගා කිරීමට මගාවීනට අවේ්ාව 

සැලමසන මලස නව නීතිරීති ක්රියාතමක කිරීමත සමග �ැරණි 

චක්රමලඛ යටමත  �වරා ඇති නඩු ඉලලා අේ කර ගනනා 

මලස ජනාධි�තිවරයා නිල්ධාරීනට උ�මදේ දී ඇත. 

මහමතම සඳහන කර ඇතමත ගම සමග පිළිසඳර 

වැ්ඩසටහමනදී ජනතාවමගන ලද ඉලලීම සැලකිලලට 

ගනිමින වනජීවි, වන සංරක්ෂණ, �රිසර, ඉ්ඩම ඇතුළු 

සියලු මද�ාරතමමනතු හා ආයතනවලට ජනතා යහ�තට 

ඉවහලවන අයුරින නව නීති සැකසීමට පියවර ගනනා මලසයි. 

ඒ අනුව �වතින ගැටලු නිරාකරණය කරමින නව නීති 

කඩිනමින සකේ මකමරන බවත, වසර ගණනාවක සිට රාජ්ය 

ආයතන සමග නඩු කියමින පී්ඩාවට �තව සිටින ජනතාවට 

සහන සලසනු පිණිස මමම තීරණයට එළඹි බවත ජනාධි�ති 

කාරයාලය සඳහන කමේය. 

zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

ආණඩුක්රම ව්වේ්ා සංමශෝ්ධනය කිරීම 

සඳහා �ත කර ඇති කමිටුව මවත මැතිවරණ 

ක්රියාවලියට අදාළව හා මන්රීවරුන සමබන්ධ 

කරුණු අටකින යුත මයෝජනාවක භාරදීමට 

මැතිවරණ මකාමි්ෂන සභාව තීරණය කර තිමබ්.

මම අනුව �ාරලිමමනතු මැතිවරණයට 

අදාළව ඉදිරි�ත කරන ජාතික ලැයිේතු මන්රී 

ධූර ඡනද විමසීමමන �සු දින 07ක තුළ නම කළ 

යුතු බවත, එමේ මනාකරන අවේ්ාවලදී අදාළ 

�ක්ෂය නාමමයෝජනා ලබාමදන විට භාරමදන 

ජාතික ලැයිේතු නාමමලඛනමේ අනුපිළිමවළට 

මන්රී ධූර ගැසට් කිරීමට අදාළ මයෝජනාව 

ඉදිරි�ත කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මීට අමතරව �ාරලිමමනතු මන්රීවරමයකු 

බවට �ත වී �ළමු වසර මදක තුළදී මරෝගී 

තතතවයක මහෝ මවනත විමේ්ෂ මේතුවක 

මනාමැතිව අදාළ කාලය තුළ �වතවන 

�ාරලිමමනතු දින ගණනින තුමනන එකකවත 

සහභාගී මනාවන මන්රීවරුනමගේ මන්රී ධූර 

අමහෝසි කරන මලසත මයෝජනාවක සකේ කර 

තිමබ්.

මීට අමතරව පුරවැසියනමගේ ඡනදය ප්රකාශ 

කිරීමම අයිතිය ඍජුවම මූලික අයිතිවාසිකමක 

මලසට ආණඩුක්රම ව්වේ්ාවට ඇතුළත 

කිරීමම මයෝජනාව හා මැතිවරණයට තරග 

කරන සෑම අමප්ක්ෂකමයකුම ප්රතිඵල නිකුත 

කර දින 30ක කාලයක තුළ මැතිවරණ වියදම 

හා ආදායම මූලාශ්ර මකාමිසමට ලබාදීමම 

මයෝජනාව හා නියමිත කාලය තුළ අදාළ වාරතා 

ලබාමනාමදන පිරිේ හා මදෝ්ෂ සහිතව වාරතා 

ඉදිරි�ත වන පිරිේවලට මන්රී ධූර අමහෝසි 

කිරීම හා �රාජිත අමප්ක්ෂකමයකු නම ඔහුට 

එමරහිව නීති මගින කටයුතු කිරීමට අදාළ බලය 

මැතිවරණ මකාමිසමට ලබාගැනීමම මයෝජනාව 

�ාරලිමමනතු, �ළාත සභා හා �ළාත �ාලන 

ආයතනවල මන්රීවරමයකු වරදක සිදු කර 

අධිකරණමයන වරදකරුමවකු මලස �සු ඔහු 

මන්රී ධූරයක දැරීමට නුසුදුේමසකු වනමන නම, 

ඒ පිළිබඳ විමරශනය කර මන්රී ධුරමයන මහෝ 

සභික ධූරමයන එම තැනැතතා ඉවත කිරීමම 

බලය මැතිවරණ මකාමිසමට ලබාදීම.

මීට අමතරව ආණඩුක්රම ව්වේ්ාව තුළිනම 

තරුණ හා කානතා නිමයෝජනය ප්රතිශතයක ඇති 

කිරීමට අදාළ මයෝජනාවත ඉදිරි�ත කිරීමට 

සැලසුම කර ඇත.  

ජනමත විචාරණයකදී දැනට �වතින එක 

නිේචිත කරුණක පිළිබඳ ජනමත විමසීම 

�මණක වන නිසා යම වි්ධානයක මහෝ වි්ධාන 

කිහි�යක සඳහා ජනතා අදහේ ලබා ගැනීමට 

හැකිවන �රිදි සංමශෝ්ධන ඉදිරි�ත කිරීමම 

මයෝජනාවක ඉදිරි�ත කිරීමට තීරණය කර 

තිමබ්. 

zzzzනිදර්ශනි වික්රමසිංහ

තනි භාවිත සහ 

මකටිකාලීන භාවිත ප්ලාේටික 

තහනම එළමෙන මාරතු 

31වැනිදා සිට ක්රියාතමක 

කිරීමට නියමිතය. 

ඒ අනුව ශුද්ධ �රිමාව 

මිලිලීටර 20ට/ශුද්ධ බර ග්ෑම 

20ට සමාන මහෝ ඊට අඩු 

සැමේ (ආහාර සහ ඖ්ෂ්ධ 

ඇසුරුම කිරීමට භාවිත කිරීම 

සඳහා හැර), හුළංවලින 

පිරවිය හැකි මසලලම බඩු 

(බැලුන, මබෝල, දියමත 

�ාමවන/පිහිනුම තටාකවලදී 

භාවිත කරන මසලලම බඩු 

සහ ජල ක්රී්ඩා උ�කරණ හැර), 

ප්ලාේටික කූර (Stem) සහිත 

මකාට්න බඩ්ේ (Cotton Buds) 

(වවද්/සායනික ප්රතිකාර 

සඳහා භාවිත කරන ප්ලාේටික 

මකාට්න බඩ්ේ හැර) භාවිතය 

තහනම කර ඇත.

ජාතික �ාරිසරික �නතින 

�රිසර අමාත්යවරයාට 

�ැවරී ඇති බලතල ප්රකාරව 

ප්ලාේටික නියාමනයට අදාළ 

ගැසට් �ත්ර 02ක නිකුත 

කිරීමට �රිසර අමාත්ය මහිනද 

අමරවීර මහතා කටයුතු කර 

ඇති අතර, ඊට අදාළ නියාමන 

කටයුතු මධ්යම �රිසර 

අධිකාරිය විසින ක්රියාතමක 

කරනු ලැමබ්.

එහිදී අංක 2211/51-2021 

ජනවාරි මස 21 වැනි දින 

දරණ ගැසට් �ත්රයට අනුව 

ඉහත සඳහන කරන ලද 

නිේ�ාදිතවලට අමතරව යම 

ක්රියාවලියක, මවමළඳාමක මහෝ 

කරමානතයක සඳහා භාවිත 

කරනු ලබන කෘෂි රසායනික 

ද්රව් ඇසුරුම කිරීම සඳහා 

ම�ාලිඑතිලීන මටරප්තැමලට් 

(PET) මහෝ ම�ාලිවයිනයිල 

කමලෝරයිඩ් (PVC) ද්රව් 

භාවිතයද තහනම කර තිමබ්.

මීට අමතරව අංක 

2211/50- 2020 ජනවාරි මස 

21වැනි දින දරණ ගැසට් �ත්රය 

යටමත එක එක ප්ලාේටික 

වරගය හඳුනාගැනීම සඳහා 

මයදිය යුතු ජාත්යනතරව 

භාවිත කරනු ලබන සංමකත 

ක්රමයක හඳුනවා දී තිමබ්.

ප්ලාේටික අයිතම භාවිතය 

මගින සිදුවන �රිසර දූ්ෂණය 

වැළැකවීම මමම තහනම 

හරහා අමප්ක්ෂා මකමරන 

අතර, මාරතු මස 31වැනි 

දිනට �සු අදාළ ප්ලාේටික 

නිේ�ාදනය සහ මවමළඳාම 

කරන පුදගලයනට එමරහිව 

ජාතික �ාරිසරික �නතට 

අනුව නීතිමය ක්රියාමාරග 

ගනනා බවද මධ්යම �රිසර 

අධිකාරිය අව්ධාරණය කරයි.

්සැකේ පැකට් හා ප්ලාසටික 
තහනම මාරතු 31දා සිට

zzzzනිදර්ශනී වික්රමසිංහ

මුේලිම නීතිය සංමශෝ්ධනය කිරීම සඳහා මවනම කමිටුවක 

�තකර ඇති බව අධිකරණ අමාත්ය, ජනාධි�ති නීතිඥ අලි සබ්රි 

මහතා ප්රකාශ කමේය.

මහමතම සඳහන කර සිටිමේ නීති සංමශෝ්ධනය සමබන්ධමයන 

වූ ක්රියාවලිය ආප්� බානනා මේ සිදු කළ මනාහැකි බවයි.

මකමේ වුවද කමිටු 11ක �තකර නීතිය පිළිබඳ සංමශෝ්ධන මම 

වනවිට සිදු කරමින �වතින බවද අමාත්යවරයා �ැවසීය.

මකාළෙදී �ැවැති උතසවයක අමතමින ම�මරදා (30දා) මම 

පිළිබඳ වැඩිදුරටත අදහේ දැකවූ අමාත්යවරයා, 

“මම වනවිට අපි කමිටු 11ක දාලා නීතිය පිළිබඳ 

සංමශෝ්ධන කරමගන යනවා. මමක ආප්� බානවා වමගේ එක 

දවසින  කරනනට බැහැ, මට ඕන මදවල. මුේලිම නීතිය 

සංමශෝ්ධනය කිරීම සඳහාත මම මවනම කමිටුවක දාලා 

තිමයනවා. ඒක මට අමතක මවලා නැහැ.” යැයි �ැවසීය.

මුසලිම් නීතිය 
්සංක�ෝධනය කිරීමට 
කවනම කමිටුවක

ව්යවස්ා කමිටුවට මැතිවරණ 
කකාමි්ෂන් ්සභාකවන් කරුණු 8ක 

zzzzවවුනියාව මධු්ෂිංඛ 
අමරසිංහ

මමවර 73 වැනි ජාතික 

නිදහේ දිනය හා ජාතික 

නිදහේ දින සැමරුම වරජනය 

කිරීමට මදමළ ජාතික 

සන්ධානය තීරණය කර ඇතැයි 

මදමළ ජාතික සන්ධානමේ 

�ාරලිමමනතු මන්රී එම.ඒ. 

සුමනතිරන මහතා �ැවසීය.

ඉලංමගයි තමිල අරසුකච්චි 

�ක්ෂමේ ඊමේ (31දා) 

�ැවැති මදශ�ාලන මණ්ඩල 

සාකච්ඡාමවන �සුව මාධ්ය 

හමුවක �වතවමින සුමනතිරන 

මහතා මම බව  කියා සිටිමේය.

එහිදී වැඩිදුරටත අදහේ 

දැකවූ මන්රීවරයා �වසා 

සිටිමේ,

“මදමළ ජනතාවට සිදුවන 

අඛණ්ඩ මරදනයන මේතුමවන 

මමවර ජාතික නිදහේ දිනය 

වරජනය කිරීමට තීරණය කළා. 

ඒ වමගේම මමරට සිදු වූ බව 

කියන මානව හිමිකම ක්ඩවීම 

හා ජිනීවා මානව හිමිකම 

කවුනසලමේ මීළඟ සැසිවාරය 

සඳහා වන නිරමදශ ඉදිරි�ත 

කිරීමට ජනාධි�ති මගෝඨාභය 

රාජ�ක්ෂ මහතා විසින �ත 

කර ඇති ්රිපුදගල විමේ්ෂ 

කමිටුව එකසත ජාතීනමගේ 

සංවි්ධානය විසින ප්රතිකමේ� 

කළ යුතුයි. 

‘උතුරු නැමගනහිර 

�ළාතවල ජීවතවන මදමළ 

ජනතාවට එමරහිව ආණඩුව 

විසින සිදු කරනු ලබන 

මරදනයන පිළිබඳ අ� 

සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. 

පුරාවිද්ා මද�ාරතමමනතුව, 

මහවැලි අධිකාරිය, වන 

සංරක්ෂණ මද�ාරතුමමනතුව 

වැනි රජමේ ආයතන අ� 

ජනතාවමගේ ඉ්ඩම අත�ත කර 

ගැනීම ආරමභ කර තිමබනවා. 

පුරාවිද්ා මද�ාරතමමනතුව 

හිනදු ආගමික සිද්ධේ්ාන 

මවනේ කිරීමම සැලසුමක 

ක්රියාතමක කරන ආකාරයකද 

වරතමානමේ දැක ගනන 

පුළුවන.

එකසත ජාතීනමගේ මානව 

හිමිකම කවුනසිලමේ මීළඟ 

සැසිවාරය සඳහා සියලු 

මදමළ මදශ�ාලන �ක්ෂවල 

එකඟතාව එම කවුනසිලමේ 

සියලු සාමාජික රටවල 

තනා�තිවරුන මවත යැවීමට 

හැකිවීම පිළිබඳ සතුටු 

මවනවා.

මම අතර වතමන ආණඩුව 

නව ආණඩුක්රම ව්වේ්ාවක 

මවනුමවන කමිටුවක �ත 

කර තිමබනවා. එයට අ�මගේ 

අදහේ මයෝජනා දැනටමත අ� 

යවා අවසන. නව ආණඩුක්රම 

ව්වේ්ාවක සකේ කරනමන 

නම එහි ජාතික ගැටලුව 

සඳහා වන විසඳුමක අ්ඩංගු 

විය යුතුමයි. ජාතික ගැටලුවට 

විසඳුමක මනාමැති නව 

ආණඩුක්රම ව්වේ්ාවකින 

කිසිදු ඵලයක අත මනාවන බව 

අ� ම�නවා දී තිමබනවා.

එම කමිටුව එළමෙන 20 

වැනිදා අ� �ක්ෂය හමුවීමට 

සූදානමව සිටිනවා. එම 

අවේ්ාමේදීත අපි අ�මගේ 

ේ්ාවරය දැනුමදීමට කටයුතු 

කරනු ලබනවා.

ශ්රී ලංකාමේ ජාතික 

නිදහේ දින සැමරුම මදමළ 

ජනතාව අඛණ්ඩව වරජනය 

කර තිමබනවා. ශ්රී ලංකාමේ 

නිදහේ දිනය අපි සමරනමන 

නැහැ. නමුත �සුගිය ආණඩුව 

කාලමේදී ලබාදුන ම�ාමරානදු 

මේතුමවන ජාතික නිදහේ දින 

සැමරුමට මමත සමබන්ධන 

මහතාත සහභාගි වුණා. 

එමහත එම ආණඩුවත අ�ට 

ලබාදුන ම�ාමරානදු ඉටු 

කිරීම අමතක කළා. එබැවින  

මමවරත අපි ජාතික නිදහේ 

දිනය වරජනය කරනු ලබනවා* 

යනුමවනි.

මමම අවේ්ාවට 

�ාරලිමමනතු මන්රී එේ. 

ශ්රී්ධරන, ඉලංමගයි තමිල 

අරුසකච්චි �ක්ෂ නායක 

මාමවයි මේනාධිරාජා 

මහතවරුන ඇතුළු පිරිසකද 

සහභාගි වූහ.
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මකාළෙ වරාමේ නැමගනහිර �රයනතමේ මකාටේ 

ඉනදීය ආමයෝජකමයකුට ලබාදීමට මගන තිමබන තීරණය 

අමහෝසි කරන මලස ඉලලා මකාළෙදී අද (01දා) සත්යග්හ 

ව්ා�ාරයක �වතවන බව ජාතික භිකෂු ම�රමුණ සඳහන 

කරයි.

ේවාමීන වහනමේලා පිරිසක මකාළෙ පිටමකාටුව 

ඓතිහාසික මබෝධිය අබියසදී මමම සත්යග්හය �වතවන 

බවද එම සංගමමේ ප්ර්ධාන මලකම වකමුලමල උදිත හිමිමයෝ 

අව්ධාරණය කළහ.

නැමගනහිර ජැටිමේ මකාටේවලින 49෴ක ඉනදීය 

ආමයෝජකමයකුට ලබාදීමට අදාළ කැබිනට් �්රිකාවක 

ඉදිරි�ත කිරීමට ආණඩුව සැලසුම කර තිමබන බවත, 

එම තීරණය අමහෝසි කර නැමගනහිර �රයනතය ශ්රී 

ලංකා වරාය අධිකාරිය යටමත ක්රියාතමක විය යුතු බවත 

උනවහනමේ �වසා සිටියහ.

�රයනතමේ මකාටේ ආමයෝජකමයකුට ලබාදීමට 

අදාළව කැබිනට් �්රිකාවක ඉදිරි�ත කළමහාත එය 

�රාජය කිරීමට වෘතතීය සමිති සමග ඒකාබද්ධ වී ඉදිරි 

ක්රියාමාරග ගනනා බවද එහිමිමයෝ කියා සිටියහ.

වරාය කකාටස ලබාදීමට 
එකරහිව කකාළඹදී අද 
්සත්යග්රහ ව්යාපාරයක

නිදහස් දින සැමරුම 
TNA වර්ජනය කරයි
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මකෝවිඩ්-19 තතතවය තුළ හුමදකලා තතතවයට �තකර 

තිබූ ප්ර‘මදශ කිහි�යක අද (01දා) උදෑසන 5.00 සිට හු මදකලා 

තතතවමයන මුදාහැර තිමබ්. මම අනුව නාරාමේනපිට ම�ාලිේ 

වසමම 100 වතත, වරාය ම�ාලිේ වසමම �හළ ශානත ඇන්ඩෘේ 

ම�මදස, ඉහළ ශානත ඇන්ඩෘේ ම�මදස සහ ඇන්ඩෘේ �ාර 

හුමදකලා තතතවමයන මුදාහැර ඇත. මීට අමතරව �ෑලියමගා්ඩ 

ම�ාලිේ වසමම ගඟබ්ඩ ග්ාම නිල්ධාරී වසමම 90 වතතද 

හුමදකලා තතතවමයන නිදහේ කර තිමබ්.

හුකදකලා තතතවකයන් 
ඉවතවන ප්රකේ�

- යුද හමුදො මූලස්්ොනය
zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

ඉනදියාමවන ලැබුණු මකෝවිඩ් - 19 එනනත යුද හමුදා 

සාමාජිකයන තිේ එකදහසකට එනනත කිරීම සිදුකරන බව යුද 

හමුදා මූලේ්ානය සඳහන කරයි.

�සුගිය 29වැනි දින යුද හමුදා සාමාජිකයන දහසකට 

එනනත ලබාදීම සිදු කළ බවත, ඉන �සුව සෑම දිනකම හතදහේ 

�නසීයකට එනනත ලබාදීම සිදු කළ බවත යුද හමුදා මාධ්ය 

අධ්යක්ෂක බ්රිමගේඩියර නිලනත මරේමරතන මහතා සඳහන 

කමේය.

මම අනුව අදාළ එනනමත �ළමු මාත්රාව ලබාදීම මහට (02දා) 

දිනමයන අවසන වන බවත, නාරාමේනපිට යුද හමුදා මරෝහල, 

�නාමගා්ඩ යුද හමුදා මරෝහල යන මරෝහල තුළ මේවය කරන යුද 

හමුදා වවද්වරුනට හා අමනකුත මසෞඛ්ය කාරයමණ්ඩලවලට 

සහ මකෝවිඩ් 19 මරදන කටයුතුවල නිරත හමුදා සාමාජිකයනට 

අදාළ එනනත ලබාදීම සිදුකරන බවත ඒ මහතා කියා සිටිමේය. 

මකෝවිඩ් - 19 එනනත ලබාදීම �සුගිය 29 වැනි දින 

නාරාමේනපිට යුද හමුදා මරෝහමලදී යුද හමුදා�ති මජනරාල 

ශමේනද්ර සිලවා මහතාමගේ ප්ර්ධානතවමයන සිදුමකරිණි.  

යුද හමුදාකේ 31,000කට 
කකෝවිඩ් එන්නත විදිනවා

නිදහස් දින සැමරුම් ෙපරහුරුෙව් අවස්්ථා
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- අධ්යාපන අමයාත්ය මහයාචයාර්ය ජී.එල්. පීරිස්
zzzzනවවෝද්යා පවනි

දරුවන් සමග දිනපතා ගැටෙන පිරිසක් ටෙස 

ට�ෝවිඩ්-19 එන්නත ෙබාදීටේදී ගුරු පරපුරෙ 

ප්රමුඛතාවක් ෙබාදීම ඉතා සාධාරණ �රුණක් බවත්, 

ඒ සේබන්ධටෙන් අධ්ාපන අමාත්යවරො වශටෙන් 

තමා රජටෙන් ඉල්ලීමක් �රන බවත් අධ්ාපන අමාත්ය 

මහාචාරෙ ජී.එල්. පීරිස් මහතා පැවසීෙ.

බස්නාහිර පළාටත් පාසල් සිෙලු ටරේණි සඳහා පාසල් 

විවෘත කිරීමෙ ඇති හැකිොව පිළිබඳ ටපබරවාරි මස 

15වැනි දිනෙ ටපර ටසාො බෙන බවද අමාත්යවරො  

සඳහන් �ටේෙ. 

 අමාත්යවරො  ටේ බව පැවසුටේ, එක් 

එක් පාසල්වෙ අධ්ෙන �ෙයුතු සිදුවන 

ආ�ාරෙ, අන්තරජාෙ අධ්ෙන ක්රමටේදටේ 

සාර්ථ�ත්වෙ, ටසෞඛ්ය විධිවිධාන ආදිෙ පිළිබඳ 

විදුහල්පතිවරුන්ටගන්, ගුරුවරුන්ටගන් සහ දූ 

දරුවන්ටගන් ටතාරතුරු ටසාො විමසා බැලීම සඳහා 

පාසල් කිහිපෙ� සිදු �ළ නිරීක්්ෂණ චාරි�ාවකින් 

අනතුරුව මාධ් අමතමිනි. 

දරුවන්ටගේ අධ්ාපනෙ �ඩා�පපල් වීටමන් 

සිදුවන පාඩුව ටවනත් ටේ ටමන් 

පිෙවාගත ටනාහැකි බවද, රෙ 

තුළ  අවදානමක් පවතින නමුත් 

පාසල් දිගින් දිගෙම වසා තැබීම 

ප්රාටෙෝගි� ටනාවන බවද, ටසෞඛ්ය, 

ප්රවාහන, ආරක්්ෂ� ඇතුළු 

සිෙලු අංශවෙ පූරණ සහටෙෝගෙ 

ෙෙටත් සමස්ත ක්රිොවලීන් සාර්ථ�ව 

ේථා තත්ත්වෙෙ පත් �රගැනීමෙ 

හැකිවනු ඇතැයි තමා විශවාස �රන බවද 

අමාත්යවරො වැඩිදුරෙත් සඳහන් �ටේෙ. 

බස්නාහිර පළාතෙ අෙත් ට�ාළඹ, �ළුතර සහ 

ගේපහ දිස්්රික්�වෙ පාසල් ආරේ්භ කිරීම සඳහා 

පිෙවර ගැනීමෙ ඒ ඒ පාසල්වෙෙ බෙෙ පවරා ඇති 

බවද, චක්රටල්ඛවෙ ගැෙලු ටවටතාත් ඒ පිළිබඳ 

අධ්ාපන අමාත්යාංශෙ ටවත දැනුේදීමෙද අවස්්ථාව 

ෙබා දී ඇති බව කී අමාත්යවරො, ඒ නිසාම ටපබරවාරි 

15වැනි දිනෙ ටපර ආරේ්භ කිරීමෙ හැකි පාසල් 

ටමානවාද ෙන්න ටේ වනවිෙ ටසාො බෙමින් සිටින 

බවද පැවසීෙ.

ටසෞඛ්යාරක්්ෂාව තහවුරු �රමින් පාසල් 

පවත්වාටගන ොම ටවනුටවන් ඒ ඒ 

පාසල්වෙෙ අවශ්ය පහසු�ේ, මූල්ය 

ප්රතිපාදන ආදිෙ ෙබා දීමෙ අධ්ාපන 

අමාත්යාංශෙ �ෙයුතු �ර ඇති බවද 

අමාත්යවරො පැවසීෙ.

බස්නාහිර පළාටත් ටපරපාසල් 

ආරේ්භ කිරීම සඳහාද  අවශ්ය 

�ෙයුතු සූදානේ �රමින් තිටබන 

බවත්, කුඩා දරුවන් සේබන්ධටෙන් 

�ෙයුතු කිරීටේ දී සමාජ දුරස්්ථ්භාවෙ 

ආරක්්ෂා �රගැනීම පිළිබඳ �රුණ 

ප්රාටෙෝගි�ව ගැෙලු�ාරී තත්ත්වෙක් වන නමුත් 

ටපරපාසල් වසා තැබීමද දරුවන්ෙ, ටදමාපිෙන්ෙ 

ටමන්ම ටපරපාසල් ගුරුවරුන්ෙද ගැෙලුවක් වන බව  

අමාත්යවරො ටපන්වා දුන්ටන්ෙ. එටමන්ම බස්නාහිර 

පළාටත් 1 සිෙ 5 දක්වා ටරේණි විවෘත කිරීමෙ ඇති 

ප්රාටෙෝගි� හැකිොවද  ටේ වනවිෙ ටසාො බෙමින් 

සිටින බවත්, හැකි ඉක්මනින් එම ටරේණි සඳහාද පාසල් 

ආරේ්භ  කිරීමෙ හැකිවනු ඇතැයි අටපක්්ෂා �රන 

බවත් අමාත්යවරො ප්ර�ාශ �ටේෙ.

- ආචයාර්ය ඕමල්්පේ ්�ෝභිත හිමි
zzzzඅජිත්්යාල් ශයාන්තඋදය/ ව�යාව�යානන- 

වේ. නයානයායක�යාර

වරාටේ නැටගනහිර පරෙන්තෙ 

විකිණීමෙ ටනාහැකි වුටණාත් බෙහිර 

පරෙන්තෙ ටහෝ ෙබාදීටේ ටස්ොවක් 

ෙටි අරමුණුවලින් ටපටනන්ටන් ෙයිද, 

නැටගහනිර පරෙන්තෙ ටවනුටවන් 

උතුර, දකුණ, බෙහිර පරෙන්ත ටහෝ 

රටේ ටවනත් සේපත් ෙබාදීම ටනා�ළ 

යුතු බවත්, රටේ අනාගත ජාතිෙ 

ටවනුටවන් ඒවා ආරක්ා �රගත යුතු 

හා රැ�ගත යුතු අතර, ඒ සඳහා ඇති 

�රගත් ටේ සමගිෙ බිඳ ටනාගත යුතු 

ෙැයි රාමඤ්ඤ මහා නි�ාටේ දක්ෂිණ 

ෙං�ාටේ ප්රධාන සංඝනාෙ� ආචාරෙ 

ඕමල්ටප ටසෝභිත හිමිටෙෝ පැවසූහ. 

ඇඹිලිපිටිටේදී ඊටේ (31දා) 

පැවැති මාධ් හමුව�දී අදහස් දැක්වූ 

උන්වහන්ටස් ටේ බව පවසා සිටිටේෙ. 

එහිදී වැඩිදුරෙත් අදහස් දැක්වූ 

එහිමිටෙෝ, 

&වත්මන් ආණ්ඩුව ට�ාළඹ 

වරාටේ නැටගනහිර ජැටිෙ විකිණීමෙ 

උත්සාහ ගන්නා ටේ අවස්්ථාටේ මහා 

සංඝරත්නෙ, 

වෘත්තීෙ සමිති, 

විේවත් �මිටු, 

සමිති සමාගේ, 

එ�ෙ එ�තු ටවො 

සමගිටෙන් මැනවින් 

සංවිධානගත ටවො 

තිටෙනවා. ඒවා ආරක්ා 

�ර ගන්නෙ. ටේ ඇති �ර 

ගත් එ�මුතුව විවිධ ට�ාන්ටේසි නිසා 

පාවා ටදන්නෙ එපා කිෙො වෘත්තීෙ 

සමිතිවලින් ඉල්ො සිටින්ටන්.  

ටේ ආරේ්භ �ළ ගමන 

ජෙග්රහණටෙන් අවසන් �ළ යුතුයි. 

ආගමි�, නාෙ�ෙන්, විේවතුන්, සමාජ 

බෙටේග එක්ව නගන හඬෙ රජෙ �න් 

දිෙ යුතුයි. ඒ අනුව වරාටේ නැටගනහිර 

පරෙන්තෙ ඉන්දිොවෙ ටහෝ පිෙර�ෙ, 

බදු දීම, විකිණීම, ට�ාෙස් දීම, 

පවරා දීම නවතා දැමිෙ යුතුයි. ටමහි 

අධි�ාරිෙ, වරාෙ අධි�ාරිෙෙ හිමිවිෙ 

යුතුයි කිෙන බෙපෑමයි ටේ සිෙලු ටදනා 

එ�ව ඉල්ො සිටින බව ටත්රුේගත 

යුතුයි. රටේ ටේටපාළ විකිණීමෙ 

ෙහපාෙන ආණ්ඩුව දැමූ මුේටිෙයි 

ටේ ක්රිොත්ම� ටවන්ටන්. 

හේබන්ටතාෙ වරාෙෙ 

මුලින් මුේටිෙ දැේටේ. 

නමුත් මුේටිෙ අසාර්ථ�යි. 

ටේශපාෙනඥෙන් නමැති 

ඉන්්රජාලි�ෙන්ටගේ 

ටබාරු ටපාටරාන්දු හමුටේ 

ජනතාව මුළාවෙ පත් ටවො 

තිෙනවා. මුේටිෙ දැේමම ජනතාව 

දැනගත්තා ටහාරා කිෙො. ඒ ගමන 

කිේවා නෑ නෑ බෙ ටවන්න එපා ඒ ටහාරා 

ටනටමයි කිෙො. ටහාරාටගන් ‘ටගේ ටේරා 

ගන්නවා කිෙපු නිසයි ජනතාව ඊළඟ 

පිෙවරක් තැබුටේ. 

‘රෙ විකුණා ඉන් ෙැටබන 

ට�ාමිස් සහ තානාන්තර ෙබන 

�ල්ලි �ණ්ඩාෙම�ෙ අපි අහුටවො 

තිටෙනවා. ඒ ජනතාවටගේ වරද�ෙ 

ටනටවයි. ටේශපාෙනඥෙන් දුන් ටබාරු 

ටපාටරාන්දු නිසා. ඒ මුළාව දැන් ටත්රුේ 

අරන් තිෙන නිසයි ජනතාව ටේ තරේ 

ඒ�රාශී ටවන්ටන්* ෙනුටවන් පවසා 

සිටිෙහ. 

එටස්ම අන්තවාදෙ, ජාතිවාදෙ 

පරාජෙෙ පත් කිරීම සඳහා වූ ටේ 

එ�මුතුව ජෙග්රහණෙ දක්වාම ටමටහෙ 

විෙ යුතු බව පැවසූ ටසෝභිත හිමිටෙෝ, 

ගේමන්පිෙ, විමල් වීරවංශ, වාසුටේව 

නානාෙක්�ාර ෙන ඇමතිවරුන්ද වරාෙ 

අධි�ාරිෙෙ නැටගනහිර පරෙන්තෙ 

දිෙ යුතුෙ ෙන එ�ඟතාව�ෙ පැමිණ 

ඇති බව අපි ජනමාධ් මගින් දුටු බවද 

එහිමිටෙෝ පැවසූහ. 

ඒ අැමතිවරුන් පහුටවො හරි එවන් 

තීරණෙක් ගැනීම ගැන අපි සතුටු වන 

අතර, සත්ය තිටෙන්ටන් එතන ෙැයිද 

ටසෝභිත හිමිටෙෝ සඳහන් �ර සිටිෙහ.  

තවදුරෙත් අදහස් දැක්වූ එහිමිටෙෝ,

&රජෙ ටේ සේබන්ධටෙන් ගන්නෙ 

ෙන තීරණෙ සේබන්ධටෙන් ඒ ඇත්ටතෝ 

වගකිව යුතුයි. ඉන් මිදිමෙ ඔවුන්ෙ 

බෑ. ජනමාධ් මගින් ඔවුන් �ළ ප්ර�ාශ 

සේබන්ධටෙන් ඔවුන් පිෙවරගත 

යුතුයි. නැටගනහිර පරෙන්තටේ, 

වරාටේ ටවනත් සේපත්වෙ ආරක්ාව 

ටවනුටවන් ඒවාටේ අයිතිෙ වරාෙ 

අධි�ාරිෙෙ ෙැටබන ටතක් අණ්ඩුව තුළ 

සිටිමින් ටහෝ ටපනී සිටිෙ යුතුයි. ඔවුන් 

එළඹුන තීරණෙ ඉටු�රන්නෙ ශක්තිෙ 

ෙැටේවායි කිෙො අපි ඔවුන්ෙ ආශීරවාද 

�රනවා* ෙැයිද පවසා සිටිෙහ.  

- �මගි ජන බල්ේග්ේ පයා.ම. ඉරයාන් වික්රමරතන
zzzzදිවනෂ් සමරව�ෝන
දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ ද�ායා බැලීමට පත් කළ 

දකාමි�දම් නිරදේශ ක්රියාත්මක කිරීමට විදේෂ ජනාධිපති 
දකාමි�මත් පත් කර ඇති බවත්, එය �ම්පූර්ණදයන් 
ප්රත්පත්ති මටටදමන්ම ප්රතිකදෂේප කළ යුතු බවත් �මගි ජන 
බලදේගදේ පාරලිදම්න්තු මන්්රී ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා 
පැවසීය.

දකාළඹ විපක්ෂ නායක කාරයාලදේ ඊදේ (31දා) පැවැති 
මාධ්ය හමුවකට එකදවමින් දහදතම දම් බව �ඳහන් කදේය.

ව්යවස්ාව උලලලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ කටයුතු කිරීමට 
දමරට තුළ ව්යවස්ාමය අධිකර්ණයක දනාමැති බැවින් ඒ 
පිළිබඳ නඩු ඇසීම දරේෂේ්ාධිකර්ණයට පැවදරන බවත්, ඒ 
අනුව දකාමි�ම් �භා පත් කරමින් විධායකය යටදත් අදාළ නඩු 
ඇසීම සිදු කළ දනාහැකි බවත් �ඳහන් කළ ඉරාන් වික්රමරත්න 
මන්්රීවරයා,

&ජනාධිපති දකාමි�දම් වැඩ අව�න් කරලා 
ජනාධිපතිවරයාට භාර දීලා තිදබනවා. ඒ දකාමි�දම් 
විදේෂදයන්ම �ාකච්ා කරලා තිදයන්දන් දේශපාලන 
පළිගැනීම් පිළිබඳ. ඒ දකාමි�දම් වාරතාව පදනම් කර 
දගන කැබිනට මණඩලයට කැබිනට පත්රිකාවක දාලා ඒක 
අනුමත කර දගන තිදබනවා. මම මුලින්ම �ඳහන් කරන්න 
ඕන ඇයි දම් දේශපාලන දකාමි�ම තිදයන්දන් කියන එක. 
ඇත්තටම යමක �ත්යතාව ද�ායා ගැනීමට තමයි දේශපාලන 
දකාමි�මක පත් කරන්දන්. ඒ අනුව දම් �ත්යතාව දැනගන්න 
ක්රමදේදයක දයාදවනවා. ඒ ක්රමදේදය ඇවිලලා විනිසුරුවරයා 
විමරශකදයකු හැටියට කටයුතු කරනවා. ඇත්තටම ඒ 
විනිසුරුවරයා අධිකර්ණයක ඉේදි ඒක දනදවයි කරන්දන්. 
අධිකර්ණදේදී විනිසුරුවරයා සවාධීනයි. විනිසුරුවරයා 
පාරේවයන් ඉදිරිපත් කරන කරුණුත් තරක කරලා තමයි 

තීන්දුවකට එන්දන්. දකාමි�මක �ත්යතාව 
දහායාදගන යන්න ඕන. නමුත් අපට 
දේනවා �ත්යතාව දහායන වැඩපිළිදවළක 
දමතන දවලා නැහැ කියලා. අතීතදේ 
සිටිය ඒ චූදිතයන් එදහමත් නැත්නම් 
එක එක නඩු දගනාපු අයව ඔවුන්ට 
�ැකකාර චූදිතයන් කියන්න පුළුවන්. 
ඒ අය නිදහස කරලා අතීත ද�ෝදනාවන් 
අරදගන වරතමාන චූදිතයන් එතන ඇති කරලා 
තිදයනවා. උදාහර්ණයක විදියට නම් කරලා තිදයනවා 
රනිල වික්රමසිලංහ මහතාව, �ම්පික ර්ණවක මහතාව, මලංගල 
�මරවීර මහතාව, සුමන්තිරන් මහතාව, �රත් ද�ාන්දසකා 
මහතාව, අනුර කුමාර දි�ානායක වැනි දේශපාලඥයන්ව 
නම් කරලා ඊට අමතරව දයෙෂේ් දපාලිස අධිකාරී ශානි 
අදේදසකරව, නිදයෝයෙ ද�ාලිසිටර ජනරාලවරදයකු වන 
තුසිත මුදලිදේ �හ තවත් රායෙ නිලධාරීන් පිරි�කම නම් 
කරලා දම් දකාමි�න් �භාදවන් ඒ අයව හරියට චූදිතයන් 
දල� නම් කරලා තිදයනවා. ඉතින් ඔය වාරතාව අරදගන 
ගිහින් කැබිනට මණඩලදේ අනුමැතිය අරදගන තිදබනවා. 
දැන් දම් රදට ප්රේනය ඇවිලලා නීතිදේ අඩුපාඩු ප්රේනයක 
නෑ. ලලංකාදේ දිගින් දිගටම තිබිලා තිදයන්දන් පාලනදේ 
අඩුපාඩු. ඉතින් දම් අය දමානවාද කරලා තිදයන්දන්. දම් 
දකාමිෂන් �භාව හරහා අධිකර්ණදේ වැඩපිළිදවළ විධායකය 
අරදගන තිදබන්දන්. දමන්න දම්ක දබාදහාම භයානක 
දදයක. රටට භයානක දදයක. දමාකද දම් රදට තිදබන 
ප්රජාතන්්රවාදී සවභාවය දවනස ක්රමදේදයක. දැන් අපි 
දැකලා තිදබන භයානකම දේ ඇවිලලා දම් මා� 15 තුළදී 
ප්රජාතන්්රවාදයට පහරක වදින එකයි දම්දකන් දේන්දන් 
අපට. දම්දක එක එක දේවල තිදයනවා. හමුදා කර්ණය සිදු 

වී දගන යනවා. ඉන්පසු අධිකර්ණදේ ක්රියාවලියන් 
විධායකය ගන්නවා දම් දකාමිෂන් �භා හරහා. 

දම්වා තමයි භයානකම දේ. ඉතින් දම්වාවලින් 
නිදහස කරලා තිදයන අයත් ඉන්නවා. ඒ 
තමයි බැසිල රාජපක්ෂ, උදය ගම්මන්පිල, 
දයෝෂිත රාජපක්ෂ, නාලක දගාඩදේවා, 
පිලදලයාන්, ජාලිය වික්රමසූරිය වදේ දගාඩක 
දදදනක ඉන්නවා. ඒ අයවත් විවිධ ක්රමවලට 

නිදහස කරලා තිදයනවා. ඇත්තටම දකාමිෂන් 
�භාවක වගකීම ඇවිලලා �ැකකරුදවක දහෝ 

චූදිතදයක නිදහස කරන එකවත් අලුත් අයව 
චූදියන් කියලා නම් කරන එකවත් දනදවයි. දකාමිෂන් 

�භාවකින් දවන්න ඕන �ත්යතාව ද�ායාදගන ගිහින් ඉන්පසු 
ඒවා අධිකර්ණ මාරගවලට යන්න ඕන. හරි අපි හිටපු 
ආණඩුව කාදල දේශපාලන පළිගැනීමක තිබු්ණා කියමු. ඒක 
අධිකර්ණයට ගිහින් තිදබනවා නම් ඒක ගිහින් තිදයන්දන් 
නීතිපති දදපාරතදම්න්තුව හරහා. ඒ අනුව ඒ නිලධාරීනුත් 
වගකියන්න ඕන. නීතිපති දදපාරතදම්න්තුවට ගියා කියමු. 
ඒ ගිහින් කවුරු හරි වරදක කරලා නැත්නම් ඒ අය නිරදදෝශී 
නම් අධිකර්ණදයන් නිදහස කරන්න ඕන. මම නම් කරපු අය 
ව්යවස්ාව උලලලංඝනය කලා වදේ කතාවකදන් දමතන 
හදලා තිදයන්දන්. ඒ අනුව ව්යවස්ාව උලලලංඝනය කරලා 
තිදයනවා නම්, අදේ රදට ව්යවස්ාමය අධිකර්ණයක නෑ. 
ඉතින් ව්යවස්ාමය අධිකර්ණයක නැති නි�ා �ඳහන් කරනවා 
තවත් ජනාධිපති දකාමි�මක නැතිනම් කමිටුවක පත් කරන්න 
කියලා. ඒ අනුව දම් ගැන ද�ායා බලා තීර්ණය කරලා දඬුවම් 
දදන්න කියනවා. �ම්පූර්ණදයන්ම ප්රතිපත්ති මටටදමන්ම 
අපි ඒක ප්රතිකදෂේප කරන්න ඕන. දේතුව තමයි ව්යවස්ාමය 
අධිකර්ණයක නැත්නම් රදට දරේෂේ්ාධිකර්ණය ඉදේටම ඒ 
නඩුව අහන්න ඕන. දම් දවන දවන අය පත් කරලා විධායකය 
යටදත් ඒවා කරන්න බෑ* යැයිද පැවසීය. 

- බලශක්ති අමයාත්ය නීතිඥ උද්ය ගමමන්පිල
zzzzනවවෝද්යා පවනි

ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර 

පරෙන්තෙ සාදා නිම කිරීටේ 

�ෙයුතු සිදු කිරීමෙ වරාෙ 

අධි�ාරිෙෙ මුදල් ටනාමැති 

නේ ටහෝ ණෙ ෙබාදීමෙ 

බැංකුවක් ඉදිරිපත් ටනාටේ 

නේ එෙ ට�ාෙස් ටවටළඳ 

ටපාළෙ ටගනැවිත් ටමරෙ 

ටේශටරේමී ජනතාවටගේ මුදල්වලින් 

අවශ්ය අරමුදල් එ�තු කිරීමෙ 

සූදානේ බව පිවිතුරු ටහළ උරුමටේ නාෙ� 

බෙශක්ති අමාත්ය නීතිඥ උදෙ ගේමන්පිෙ 

මහතා පවසයි.

නැටගනහිර පරෙන්තෙ ෙබා ටනාදුන්ටන් 

ෙැයි ඉන්දිොව කිසිදු ටෙසකින් අමනාප 

ටනාවන බවත්, ටමරෙ අපනෙන ටවටළඳ 

ටපාළෙ ඉන් කිසිදු හානිෙක් ටනාවන බවත් ඒ 

මහතා ප්ර�ාශ �ටේෙ.

ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර පරෙන්තෙ 

සේබන්ධටෙන් ජාති� නිදහස් ටපරමුටණ් 

නාෙ�, �රමාන්ත අමාත්ය විමල් වීරවංශ 

මහතාටගේ නිෙ නිවටස් පැවැති පක්්ෂ නාෙ� 

රැස්වීටමන් අනතුරුව පිවිතුරු ටහළ උරුමෙ 

නාෙ� බෙශක්ති අමාත්ය නීතිඥ උදෙ 

ගේමන්පිෙ මහතා ටේ බව සදහන් �ටේෙ. 

එහිදී වැඩිදුරෙත් අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා,

&ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර පරෙන්තෙ 

ඉන්දිොවෙම ෙබාදිෙ යුතු ෙැයි ප්රධාන 

තර� ටද�ක් ටගන ආවා. ඉන් එ�ක් තමයි 

අපෙ ටේ� හදාගන්නෙ සල්ලි නැහැ කිෙන 

එ�. මීෙර 1320� දිගින් යුතු ටමහි මීෙර 

440ක් අප හදාගත්ටත් සමස්තෙ හැදීටේ 

ඉෙක්�ෙ ඇතුවයි. පසුගිෙ ආණ්ඩුව ටේ� 

නතර �ටේ නැත්නේ ටේ වනවිෙත් වරාෙ 

අධි�ාරිටේ අරමුදල්වලින්ම ටමම 

පරෙන්තෙ හදො ඉවරයි. වරාෙ 

අධි�ාරිෙෙ මුදලුත් නැත්නේ 

ණෙක් ටදන්න බැංකුවකුත් 

නැත්නේ අපි ෙෑස්තියි ඒ� 

ට�ාෙස් ටවටළඳ ටපාළෙ 

ටගනල්ො ටේ රටේ ටේශටරේමී 

ජනතාවටගේ සල්ලිවලින් 

අවශ්ය අරමුදල් ටි� එ�තු 

�රගන්න.

තවත් සමහටරක් තර�ෙක් 

විදිහෙ ටගේනවා අටප ට�ාළඹ වරාටේ 

සමස්ත ටවටළඳාටමන් 55෴ක් එටහමත් 

නැත්නේ ප්රතිඅපනෙන ටවටළඳාටමන් තුටනන් 

ටද�ක් �රන්ටන් ඉන්දිොව, ඒ නිසා ඉන්දිොව 

තරහ වුටණාත් අටප  අපනෙන ටවටළඳ 

ටපාළ අහිමි ටවයි කිෙො. ඇත්ත �තන්දරෙ 

ඉන්දිොව ට�ාළඹ වරාටේ ප්රතිඅපනෙන 

ටවළඳාම �රන්ටන් ෙං�ාවෙ තිටෙන ආදරෙක් 

හන්දා ටනටවයි. ඉන්දිොටේ කිසිදු වරාෙ�ෙ 

දැවැන්ත නැේ ෙන්න බැරි ආ�ාරටෙන් 

වැලි පිටරන නිසයි. ඒ නිසා ඉන්දිොවෙ 

අපිත් එක්� තරහ ටවො ටේ ප්රතිඅපනෙන 

ටවටළඳාම ටගනෙන්න ඉන්දිොටේ වරාෙක් 

නෑ කිෙන එ� ඉතාම වගකීටමන් කිෙනවා. 

ටේ වනවිෙත් ඉන්දිොව ඉදි�රමින් පවතින 

විසින්ජේ වරාෙ ටහෝ නි�ටබෝ වරාෙ වැලි 

පිටරන එට�න් වළ�ාටගන සාර්ථ� වුවටහාත් 

ඔවුන් ප්රතිඅපනෙන ටවටළඳාම ට�ාටහාමත් 

රැටගන ෙනවා. ඒ හැරුණුට�ාෙ නැටගනහිර 

පරෙන්තෙ ෙබා ටනාදුන්නා කිෙන පදනමින් 

නේ ඉන්දිොවෙ ට�ාටහාමවත් සිෙ ටවටළඳාම 

ටගනෙන්නෙ ටවනත් තැනක් නැහැයි කිෙන 

එ� අපි ඉතාම වගකීටමන් ප්ර�ාශ �රනවා* 

ෙැයිද සඳහන් �ටේෙ. 

- ඉංජි්න්රු ්ස්වයා වෘතතී්ය්ේදීන්්ගේ �ංගම්ය
zzzzඉනදි� වේවයාවි්තයාරණ

ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර පරෙන්තටේ 

ට�ාෙස්වලින් ට�ාෙසක් ඉන්දීෙ සමාගමෙ 

ෙබාදීමෙ �ෙයුතු �ළටහාත් වරාෙන් ටරේණිගත 

කිරීම ෙෙටත් අප රෙෙ හිමිව තිටබන 24වැනි 

ස්්ථානෙ ටවනත් පාරශවෙක් ටවත පැවටරන බව 

ඉංජිටන්රු ටස්වා වෘත්තීෙටේදීන්ටගේ සංගමෙ 

සඳහන් �රයි.

වරාෙන් ටරේණිගත කිරීේවෙෙ අනුව 24වැනි 

ස්්ථානෙ ට�ාළඹ වරාෙෙත්, 29වැනි ස්්ථානෙ 

ඉන්දිොටේ ජවහල්ොල්ටන්රු වරාෙෙත්, 

ඉන්දිොටේ මන්්රා වරාෙෙ 34වැනි ස්්ථානටෙත් 

පසුවන බවද එම සංගමටේ �මිටු සාමාජි� 

ඉංජිටන්රු දිටන්ෂ් ෙසවරධන මහතා පැවසීෙ.

වරාටෙන් ට�ාෙසක් ඉන්දීෙ සමාගම�ෙ 

පැවරීමත් සමග ශ්රී ෙං�ාව හිමි ස්්ථානෙ අහිමි වී 

ෙන බවද ඒ මහතා පවසා සිටිටේෙ.

නැටගනහිර පරෙන්තෙ තුළ ඇති පැරණි 

ෙන්්ර සූ්ර උපටෙෝගී �ර ටගන පවා වාරෂි�ව 

ටඩාෙර මිලිෙන පනහ� ආදාමෙක් උපො 

ගැනීමෙ හැකිොව තිටබන බවත්, අදාළ 

පරෙන්තෙ අංගසේපූරණ කිරීම සඳහා වරාෙ 

අධි�ාරිටේ ඉංජිටන්රුවන්ෙ හැකි බවත් 

ටහටතම සඳහන් �ටේෙ.

එටස්ම රජෙ විසින් අවශ්ය ප්රතිපාදන ෙබාදීම 

හරහා ටමම පරෙන්තෙ තුළින් රෙෙ වාරෂි�ව 

අතිවිශාෙ මුදෙක් උපො ගැනීමෙ හැකිොව 

තිටබන බවත්, ටේ නිසා ඉන්දීෙ සමාගම�ෙ 

වරාටේ නැටගනහිර පරෙන්තටේ ට�ාෙස් 

ෙබාදීමෙ ටගන තිටබන තීරණෙ වහාම අටහෝසි 

කිරීමෙ ආණ්ඩුව �ෙයුතු �ළ යුතු බවත් දිටන්ෂ් 

ෙසවරධන මහතා පැවසීෙ. 

- රයාජ්ය අමයාත්ය නිමල් ලන්�යා
zzzzනිදරශනි වික්රමසිංහ
ටොව දියුණු රෙවල් 49෴ක් ටනාව 

100෴� ආටෙෝජන අවස්්ථා ටපෞේගලි� 

අංශෙෙ ෙබා දී ඇතැයි ග්රාමීෙ මාරග 

හා අවටශ්ෂ ෙටිතෙ පහසු�ේ රාජ්ය 

අමාත්ය නිමල් ෙන්සා මහතා පැවසීෙ.

ටහටතම ටපන්වා දුන්ටන් 

සිංගපපූරුව, මැටල්සිොව, ඩුබායි වැනි 

රෙවල්  ආටෙෝජ�ෙන්ෙ අවස්්ථාව 

ෙබාදීම ටේතුටවන් එම තත්ත්වෙෙ 

පත්ව ඇති බවයි.

ඒ අනුව සංචාර� �රමාන්තෙෙ, 

දදනි� �ෙයුතුවෙෙ රෙ විවෘත 

�රමින් ආටෙෝජනෙෙ  ඉඩ සැෙසිෙ යුතු 

බව රාජ්ය අමාත්යවරො සඳහන් �ර 

සිටිටේ, මිනුවන්ටගාඩ ප්රටේශටේ මාරග 

සංවරධන ව්ාපෘතිෙක් ආරේ්භ කිරීටේ 

අවස්්ථාව�ෙ එක් ටවමිනි.

ඒ අනුව එහිදී වැඩිදුරෙත් අදහස් 

දැක්වූ රාජ්ය අමාත්ය නිමල් ෙන්සා 

මහතා,

&ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර 

පරෙන්තෙ සේබන්ධටෙන් ඉන්දිොටවන් 

ආටෙෝජනෙක් ඇවිල්ො තිටෙනවා. 

ටේ�ෙ සමහර සංවිධාන විටරෝධතාවෙ 

පළ �රනවා. ජනාධිපති ටගෝඨා්භෙ 

රාජපක්්ෂ මහතා පැහැදිලිව කිෙො 

තිටෙනවා අටප රටේ සේපත් 

විකුණන්ටනත් නැහැ, බදු 

ටදන්ටනත් නැහැ කිෙො. සිෙෙෙ 

49ක් ආටෙෝජනෙෙ ටදන එ�ෙත් 

විරුේධයි. සංචාර�ටො එන්ටන් 

නැතිනේ, ආටෙෝජන එන්ටන් 

නැතිනේ රුපිෙෙ අවප්රමාණෙ 

ටවනවා. ටඩාෙරෙ ඉහළ ෙනවා. 

්භාණ්ඩ හා ටස්වා මිෙ ඉහළ ෙනවා. 

සිංගපපූරුව, මැටල්සිොව, ඩුබායි 

වැනි රෙවල් දියුණු වුණා කිෙො �තා 

�රනවා. එොො ආටෙෝජ�ෙන්ෙ 

අවස්්ථාව දීො තිටෙනවා. ටෙෝ�ටේ 

සිෙලු රෙවල් ආටෙෝජනෙෙ අවස්්ථාව 

දීො තිටෙනවා. සිෙෙෙ 49 ටනටේ 

සිෙෙෙ 100 දක්වා දීො තිටෙනවා. 

ඒ�යි ඒ රෙවල් 

දියුණු ටවො 

තිටෙන්ටන්. 

ටමටහ ඉන්න 

විපක්්ෂෙ, 

ඇතැේ 

පිරිස් මිලිෙන 

22ක් අටප රටේ 

ජනතාව අමාරුටේ දාන්න 

හදන්ටන්. පසුගිෙ අවුරුදු 70ක් හිෙපු 

නාෙ�ෙන්ෙ බණිනවා මුකුත් �ටේ 

නැහැ කිෙො. ඒ එ� නාෙ�ෙකුෙවත් 

ටේ සමහර සංවිධාන වැඩ �රන්න 

දුන්ටන් නැහැ. ඒ නිසා රෙ ආපස්සෙ 

ගිො* ෙැයිද පැවසීෙ. 

- හිටපු පයා. ම. හිරුණිකයා ්රේමචන්්ර
zzzzදිවනෂ් සමරව�ෝන

ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර 

පරෙන්තෙ ඉන්දිොවෙ ෙබාදීමෙ 

විරුේධව ආණ්ඩුටේ ටේශපාෙන 

පක් විටරෝධෙ පළ �රන්ටන් 

ටේ සේබන්ධටෙන් වන වෘත්තීෙ 

සමිති විටරෝධතාව අඩපණ 

කිරීමෙ බව හිෙපු පාරලිටේන්තු 

මන්්රී හිරුණි�ා ටරේමචන්්ර 

මහත්මිෙ පැවසීෙ.

ඒ අනුව ටේ අවස්්ථාටේ රටේ සේපත් 

පිළිබඳ ෙේකිසි හැඟීමක් තිටබනවා නේ, 

වෘත්තීෙ සමිති පිළිබඳ පමණක් විශවාසෙ 

තබන ටෙස ජනතාවටගන් ඉල්ලීේ �රන බව 

ට�ාළඹ විපක් නාෙ� �ාරොෙටේ ඊටේ (31දා) 

පැවැති මාධ් හමුව�ෙ එක්ටවමින් ඒ මහත්මිෙ  

සඳහන් �ළාෙ.

ආණ්ඩු පක්ටේ මන්්රීවරුන්ටගේ විටරෝධෙ 

20වැනි සංටශෝධනෙෙ ටපරද දක්නෙ ෙැබුණු 

බවත්, අවසානටේ එටෙස විටරෝධෙ පළ �ළ 

සිෙලු ටදනා එම සංටශෝධනෙෙ සහාෙ පළ 

�ළ බවත්, සඳහන් �ළ හිරුණි�ා ටරේමචන්්ර 

මහත්මිෙ,

&නැටගනහිර පරෙන්තෙ ගැන �තා 

�රේදී මම ඊටේ දැක්�ා ආණ්ඩු පක්ෙෙ 

සේබන්ධ අමාත්යවරුන් 10-12 එළිෙෙ බැහැො 

ටේ පිළිබඳ ඔවුන්ටගේ මතෙ ප්ර�ාශ �රො 

නැටගනහිර පරෙන්තෙ ඉන්දිොවෙ ෙබාදීමෙ 

විරුේධත්වෙ ප්ර�ාශ �ළා. ඊෙ රටේ ප්රසිේධම 

අමාත්යවරුන් කිහිපටදටනක් සහා පක්වෙ 

නාෙ�ෙන් කිහිප ටදටනක් ඉන්නවා දැක්�ා. 

මම ටේ රටේ ජනතාවටගන් ඉල්ෙනවා ටේ 

ටදවැනි රගපෑමෙ රැවටෙන්න එපා. ටේ 

විදිෙෙම ටේ �ණ්ඩාෙම 20වැනි සංටශෝධනෙෙ 

විරුේධ ටවනවා කිෙො රැස්වීේවෙ පන්සල්වෙ 

ප්රබෙව තමන්ටගේ මතෙ ප්ර�ාශ �ළා. 

අන්තිමෙ එ� දවසයි ටගෝඨා්භෙ 

රාජපක් මහතා එන්න කිෙො 

සංටේදී වුටණ්. මම දන්ටන් 

නෑ එතුමා සංටේදී වුණාද 

නැත්නේ ටේ අෙව සංටේදී 

�ළාද කිෙො. ඉතින් සංටේදී 

වුණා කිෙො ඔවුන්ටගේ මතෙ 

ටවනස් �ළා. ටේ� තනි�ර 

ටේශපාෙන නාෙ�ෙක්. ටේ 

අවස්්ථාටේ ජනතාවෙ රටේ සේපත් 

පිළිබඳ ෙේකිසි හැඟීමක් තිටබනවා නේ 

වෘත්තීෙ සමිති පිළිබඳ පමණක් විශවාසෙ 

තබන්න. ඒ වෘත්තීෙ සමිති පක් විපක් 

ටේදෙකින් ටතාරව ටපාදු �ාරණාවක් සඳහා 

වටගේම රටේ අනාගතෙ පරපුරෙ අයිති ටදෙක් 

විකිණීම වැළැක්වීම සඳහා එළිෙෙ බැහැෙ 

තිටෙනවා. ටේ� ඉතාමත් වැදගත් �ාරණාවක්. 

අපි දැ�ො තිටෙනවා සෑම ආණ්ඩුව�දීම 

ෙේ ෙේ ටේශපාෙන අවශ්යතාවන් මත පක් 

නිටෙෝජනෙ �රන වෘත්තීෙ සමිති එ� එ� 

�ාෙෙෙ එළිෙෙ බහිනවා. ඒත් ටමතනදී 

විටශ්ෂටෙන්ම කිෙන්න ඕන ජනතා විමුක්ති 

ටපරමුණ සේබන්ධ �රටගන ටහෝ සමගි ජන 

බෙටේගෙ සේබන්ධ �රටගන ටහෝ එටහමත් 

නැත්නේ ටපාදුජන ටපරමුණ සේබන්ධ �ර 

ටගන ටවන් ටවන් වශටෙන් එළිෙෙ බැහැො 

නෑ. ඔවුන් සටහෝදරටෙෝ වටගේ එළිෙෙ බැහැො 

එක් �ාරණෙක් ටවනුටවන් තමන්ටගේ සිෙලු 

මතිමතාන්තර පැත්ත�ෙ දාො සෙන් �රනවා. 

ටේ සෙන අඩපණ �රන්න තමයි දැන් ටේ 

උත්සාහ �රන්ටන් අනිත් පාරශවෙන්. ටේ 

සේබන්ධටෙන් ආණ්ඩු පාරශව එළිෙෙ බැහැො 

�රන්ටන් ආණ්ඩුටේ නාට්යටේ තවත් ට�ාෙසක්* 

ෙැයිද සඳහන් �ළාෙ. 

ව�ෝවිඩ් එනන්ත ්බයාදීවේදී ගුරු පරපුරට
ප්රමුඛ්තයාවක ්බයාදීම සයාධයාරණ �රුණක

නැ.පර්යන්ත්ය ක�ොටස් 
කෙකෙඳ කපොෙට කෙනැවිත් 
මුදල් එ�තු කිරීමට සූදොනම්

ෙරොකේ නැ. පර්යන්ත්ය විකිණීමට කනොහැකි වුක�ොත් බටහිර 
පර්යන්ත්ය කහෝ ලබොදීකම් කස්්යොෙක් ්යටි අරමුණුෙලින කේනෙො

නැ.පර්යන්තකේ ක�ොටස් ඉනදි්යොෙට 
දුනකනොත් ෙරෝය කරේණිේත කිරීකම් 
ස්්ොන්ය කෙනත් අක්යකුට පැෙකරනෙො

රකේ සම්පත් ෙැන හැඟීමක් 
තිකබනෙො නම් ෙෘත්තී්ය සමිති 
පිළිබඳ පම�ක් විශෙොස්ය ්තබනන

කේශපොලන පළිෙැනීම් පිළිබඳ කසෝයො බැලීමට පත් �ෙ ක�ොමිසකම් 
නිරකේශ ක්රි්යොත්ම� කිරීමට විකශෂ ජනොධිපති ක�ොමිසම 
සම්පූර�ක්යන ප්රතිපත්ති මේටකමනම ප්රතික්කෂේප �ෙ යුතුයි

කලොෙ දියුණු රටෙල් 49෴ක් කනොෙ 100෴� ආක්යෝජන
අෙස්්ො කපෞේෙලි� අංශ්යට ලබො දීලො
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- %හෙළ හ�ොදු සවිය^ සංවිධොනය
zzzzනිදර්ශනි වික්රමසිංහ

ආචාර්ය පූජ්ය ඕමල්පේ ්�ෝභිත නාහිමි්යන් විසින් 2004 ව�්රදී 

පාරලි්ේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද %�දාචාර වි්රෝධී අන්ාගමික 

පනත් ්කටුේපත^ පාරලි්ේන්තු්ේ �ේමත කර ගැනීමට 

ජනාධිපතිවර්යා්ේ අවධාන්ය ්්යාමුවි්ය යුතු ්යැයි %්ෙළ ්�ාදු 

�වි්ය^ �ංවිධාන්ය අවධාරණ්ය කරයි.

එම �ංවිධාන්ය ්පන්වා ්දන්්න්, පක්ෂ විපක්ෂ 

්ේශපාලනඥ්යන් ඇතුළු ර්ේ ්�ෞදධ ජනතාව අන්ාගේවලට 

ෙරවා ගැනී්ේ දැවැන්ත කුමන්්රණ්යක් රට පුරා ක්රි්යාත්මක 

්වමින් පවතින �වත්, ඒ අනුව ඒ පිළි�ඳ ජනාධිපතිවර්යා්ේ දැඩි 

අවධාන්ය ්්යාමුවි්ය යුතු �වත්්ය. 

එ්ේම වත්මන් ආණ්ඩුව �හුතර සිංෙල ්�ෞේධ්යන්්ේ 

ඡන්ද්්යන් ්ත්රී පත් වූ ආණ්ඩුවක් �ව ජනාධිපතිවර්යා ප්රකාශ 

කර ඇති �ව ්පන්වා ්දන %්ෙළ ්�ාදු �වි්ය^ �ංවිධාන්ය, 2/3 

�හුතර ආණ්ඩුවක් තිබි්යදීත් සිංෙල ්�ෞේධ්යන් අන්ාගේවලට 

ෙරවා ගැනීම ඉතාමත් කනගාටුදා්යක �වද ප්රකාශ කරයි.

්ේ �ේ�න්ධ්්යන් %අද^ පුවත්පතට අදෙේ දක්වමින් එම 

�ංවිධාන්ේ �භාපති පූජ්ය බුදුගල ජිනවංශ හිමි්යන් �ඳෙන් කර 

සිටි්ේ, ආචාර්ය පූජ්ය ඕමල්පේ ්�ෝභිත නාහිමි්යන් විසින් 2004 

ව�්රදී පාරලි්ේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද %�දාචාර වි්රෝධී 

අන්ාගමික පනත් ්කටුේපත^ �ේමත වීමට සි්යලු කටයුතු එවකට 

සිදු්වමින් පැවති්යද වි්දේ �ලපෑමක් මත එ්ය එ්ේ සිදු 

්නාවූ  �වට කරුණු අනාවරණ වූ �වයි.

ඒ අනුව අදාළ පනත් ්කටුේපත �ේ�න්ධ්්යන් 

නැවත රජ්ේ අවධාන්ය ්්යාමු වි්ය යුතු �වද 

අවධාරණ්ය කළ උන්වෙන්්ේ, ්ේ �ේ�න්ධ්්යන් 

ජනාධිපතිවර්යා දැනුේවත් කරමින් වූ ලිපි්යක් 

්්යාමු කිරීමට කටයුතු කර ඇති �වද පැවසූෙ.

එහිදී වැඩිදුරටත් සි්ය අදෙේ දැක්වූ පූජ්ය 

බුදුගල ජිනවංශ හිමි්්යෝ, 

&2004දී ජාතික ්ෙළ උරුම්්යන් පාර්ේන්තුවට 

වඩින ේවාමීන් වෙන්්ේලා්ේ ප්රධානම වගකීම වූ්ේ සිංෙල 

්�ෞේධ්යන්  �දාචාර වි්රෝධී ්ල� අන්ාගේවලට ෙරවා 

ගැනීම වැළැක්වී්ේ පනතක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. එම පන්ත මුඛ්ය 

පරමාර්ථ්ය වන්්න්, අහිං�ක ්�ෞේධ්යන් ක්රිේති්යානි ආගමට  

ෙැරවීම වැළැක්වීමයි. මුල කාල්ේ දුපේපත් ගේමානවලට ්ගාේ 

්�ෞේධ්යන්ට විවිධ ගෘෙ උපකරණ ල�ාදී ආගමට ෙරවා ගත්තා. 

්�ෞේධ ්රෝගී ජනතාව ්�ා්යා ්ගාේ බුේධ ප්රතිමා ්පා්ළා්ේ 

ග�ා බුදු ොමුදුරු්වෝ ්යක්ෂ්්යක් ්ල� ෙඳුන්වා ආගමට ෙැරවීම 

සිදු කළා. අද වනවිට විශාල ්�ෞේධ ව්ාපාරික්යන්, ්ේශපාලන 

නා්යක්යන්, �මාජ්ේ ගරු කරන පුේගල්යන්්ේ දුරුවලතා 

උප්්යෝගී කර්ගන අන්ාගේවලට ෙරවා ්ගන ති්�නවා. 

්ලෝක්ේ රටවලවල ජනතාව ්�ෞේධ දරශන්ය වැලඳ 

ගන්නා විට ලංකා්ේ ්�ෞේධ්යන් විවිධ ්ේතු ො දුරුවලතා 

නි�ා ආගමට ෙැරවී්ේ විශාල කුමන්්රණ්යක් රට තුළ 

ක්රි්යාත්මක වන �ව පැෙැදිලියි. අද වනවිට වතුකර්ේ 

ො උතුරුකර්ේ සිටින ද්රවිඩ හින්දු ජනතාව 

විශාල වශ්්යන් ්මම ක්තෝලික ්නාවන පිරිේ 

ඇ්මරිකන් ආගමට ෙරවා ්ගන අව�න්. ්ේ 

සි්යලල සිදු කරන්්න් රාජ්ය ්නාවන ආ්යතන 

ෙරො සිදුකරන ව්ාපාරවලින්. ්ේ පිළි�ඳ 

වරින් වර සිදු කරන ලද ්�ෞේධ ්කාමි�ේ වරතා 

මගින් ඇති තරේ ්තාරතුරු ්ෙළි කර ති්�නවා. 

අද වනවිට ආණ්ඩු පක්ෂ්්යත් විපක්ෂ්්යත් පිරිේ ්මම 

ආගේවලට ෙසු වී අව�න්.  

වත්මන් ආණ්ඩුව �හුතර සිංෙල ්�ෞේධ්යන්්ේ ඡන්ද්්යන් 

පත් වන ආණ්ඩුවක් �ව ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්ම ්දවරක්ම 

සිදුකරන රාජා�න කතාවලදී පැෙැදිලි කර ති්�නවා. 2/3 

�හුතර ආණ්ඩුවක් තිබි්යදී සිංෙල ්�ෞේධ්යන් අන්ාගේවලට 

ෙරවා ගැනීම ඉතාමත් කනගාටුදා්යකයි. එම නි�ා සිංෙල 

්�ෞේධ්යන් ආරක්ෂා කරනවා නේ, ෙැකි ඉක්මනින් ආචාර්ය පූජ්ය 

ඕමල්පේ ්�ෝභිත නාහිමි්යන් ඉදිරිපත් කරන ලද �දාචාර වි්රෝධී 

අන්ාගමික පනත �ේමත කර සිංෙල ්�ෞේධ්යන් ො ද්රවිඩ හින්දු 

ජනතාව ්මම මර උගුලින් ්ේරාගැනීමට අවශ්ය නීතිම්ය පසුබිම 

�කේ කළ යුතුයි. ඒ �ඳො මැදිෙත් වන ්ල� අතිගරු ජනාධිපති 

්ගෝඨාභ්ය රාජපක්ෂ මැතිතුම්ගන් ඉලලා සිටිනවා* ්යැයිද 

පැවසූෙ. 

zzzzනිදර්ශනි වික්රමසිංහ 

රුපි්යල මිලි්යන 13000ක් පිරිවැ්යක් දරමින් ඉදි ්ක්රන 

මීගමුව, කටාන ජල ්්යාජනා ක්රම්ය එළ්ෙන මාරතු ම� විවෘත 

කිරීමට රජ්ය අ්පේක්්ා කරයි.

්මම ජල ්්යෝජනා ක්රම්ය ්යට්ත් ග්ාම  ් ේවා ව�ේ 45ක් 

ආවරණ්ය වන පරිදි උතුරු කුලුන �ේබුකුලි්ය ග්ාම්ේදීත්, 

මධ්යම කුලුන තිඹිරිගේකටුව ප්ර්ේශ්ේදීත් එ්ේම දකුණු 

කුලුන ආඩිඅේ�ලම ප්ර්ේශ්ේත් ්යනාදී ්ල� ප්රධාන ජල කුලුනු 

03ක් ඉදි ්ක්ර. ඒ අනුව එම එක් කුලුනක ජල මීටර කියුේ 

2000ක ධාරිතාව්යකින් යුක්ත වන අතර �මේත ධාරිතාව 

ජල මීටර කියුේ 6000කි. කුලුනු �ඳො ජල �ේ්රේ්ණ්ය 

කි්ලෝ මීටර 12ක් වන අතර ජල්ය ්�දාෙැරීම කි්ලෝ මීටර 

240ක ප්ර්ේශ්යක් ආවරණ්ය ්ක්ර. ්මමගින් ප්ර්ේශ්ේ 

පවුල 55100කට ්�ත �ැලසීමට අ්පේක්ෂිත්ය. ්ේ අතර 

�ේබුකුලි්ය ප්ර්ේශ්ේ ේ්ථාපිත ජල කුලුන නිරීක්්ණ්ය �ඳො 

ප්ර්ේශ්ේ ්ේශපාලන නි්්යෝජිතවරි්යක වන රාජ්ය ඇමතිනී 

සුදරශිනී ප්රනාන්දුපුල්ල මෙත්මි්ය පසුගි්යදා එක්ව සිටි්යා්ය. 

ඒ අනුව එහිදී නව ජල �ැපයුේ �ේ�න්ධතා ල�ාදීම �දො 

නිකුත් ්ක්රන අ්යදුේපත් �ං්ක්තාත්මකව ්�දාදීම රාජ්ය 

අමාත්යවරි්ය අතින් සිදු ්කරිණි.

zzzzඑච්.අයි. තුෂාර

්කෝවිඩ් - 19 තත්ත්ව්ය තුළ වි්ේශගත ශ්රමික්යන් 

ෙැට දෙ�කට අධික ප්රමාණ්යක් ්මරටට පැමිණීමට 

�ලා්පා්රාත්තු්වන් සිටින �ව වි්ේශගත ශ්රමික්යන්්ේ 

අයිතිවාසිකේ සුරැකී්ේ ජාත්යන්තර �ංවිධාන්ය �ඳෙන් කරයි.

පසුගි්ය ව�්ර මාරතු මා�්ේ සිට ්මම පිරිේ ලංකාවට 

පැමිණීමට �ලා්පා්රාත්තු්වන් සිටින �වත්, ්ගවී ගි්ය කාල්ය 

තුළ ෙැටදෙ�කට ආ�න්න ප්රමාණ්යක් ලංකාවට පැමිණ ති්�න 

�වත් එම �ංවිධාන්ේ ්ලකේ සුභා්ණ �ත්යජිත් මෙතා 

�ඳෙන් ක්ේ්ය.

්ම්ල� පැමිණි පිරිේවලින් ගුවන් ටිකේපත්වල �ාමාන් 

මිලට වඩා ්දගුණ්යක් මුදල ්ගවීමට සිදුවූ �වත්, මීට අමතරව 

්ෙෝටලවල නි්රෝධා්යන්යට ලක්වූ පිරිේවලින් ්ෙෝටල ගාේතු 

්ල� දිනකට ෙත්දෙේ පන්සී්යක මුදලක් අ්ය කරගත් �වත් 

්ේතම කි්යා සිටි්ේ්ය.

්ේ නි�ා වි්ේශගත ශ්රමික්යන් කඩිනමින් ලංකාවට ්ගන්වා 

ගැනීමට වැඩපිළි්වළක් �කේ කරන ්ල�ට ො ගුවන් 

ටිකේපතට අදාළ මුදල පමණක් අ්යකර එ්ල� පැමි්ණන 

සි්යලුම්දනා නි්වේවල නි්රෝධා්යන්යකට ලක්කරන ්ල�ට 

වි්ේශ කටයුතු අමාත්යාංශ ්ලකේවර්යා්ගන් ලිඛිතව ඉලලා සිටි 

�වද ඒ මෙතා �ඳෙන් ක්ේ්ය.

පසුගි්ය අ්රේල මා�්ේදී කු්ේේ ර්ේ වී�ා ්නාමැතිව රැඳී 

සිටි පිරිේ ලංකාවට ්ගන්වා ගැනීමට කු්වේ රට �ෙන කාල්යක් 

ල�ාදුන් �වත්, එම �ෙන කාල්ය තුළ අදාළ පිරිේ ්ගන්වා 

ගැනීමට කටයුතු ්නාකළ �වත් ඒ මෙතා පව�ා සිටි්ේ්ය.

්ේ නි�ා පන්දෙ�කට ආ�න්න පිරි�ක් දැඩි අ�රණ 

තත්ත්ව්යකට පත්ව සිටින �වත්, එම පිරිේ ලංකාවට ්ගන්වා 

ගැනීමටද කඩිනේ වැඩපිළි්වළක් �කේ කළ යුතු �වත් සුභා්ණ 

�ත්යජිත් මෙතා �ඳෙන් ක්ේ්ය.

්මරටට පැමිණීමට �ලා්පා්රාත්තු්වන් සිටින ්�ා්ෙෝ 

්ද්නකුට ්ේ වනවිට රැකි්යා අහිමි වී ති්�න �වත්, ්ේ නි�ා 

්මම පිරිේවලින් ්යැපුණු පිරිේ පවා ්මරට තුළ අ�රණ වී සිටින 

�වත් ඒ මෙතා වැඩිදුරටත් පව�ා සිටි්ේ්ය. 

- ඒකො�දධ සංවරධන  
නිලධොරී මධ්යස්ොනය
zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ
යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් රාජ්ය සේවකයන්සගේ පූර්ණ විශ්ාම 

වැටුප අහිමි කිරීම නිසා 2016 වසසර සිට සේ දකවා කාලය තුළ 
රාජ්ය සේවයට එකවූ එකලක්ෂ හැටදහසකට අධික පිරිසකට දැඩි 
අසාධාර්ණයක සිදුව තිසෙන ෙව ඒකාෙදධ සංවරධන නිලධාරී 
මධ්යේ්ානය සඳහන් කරයි.

සමසලස රාජ්ය සේවයට එක වූ පිරිසසන් සැලකිය යුතු පිරිසක 
සංවරධන නිලධාරී සේවාවට අයත් ෙවද එම සංගමසේ සේකේ 
ධේමික මු්ණසිංහ මහතා පැවසීය. 

යහපාලන ආණ්ඩු සමසේදී ඉවත් කළ පූර්ණ විශ්ාම වැටුප් ක්රමය 
නැවත ඇති කරන ෙවට වරතමාන ආණ්ඩුව මැතිවර්ණ සේදිකාවල 
සපාසරාන්දු පිට සපාසරාන්දු ලොදී තිබු්ණද, සමසතක ඊට අදාළ 
වැඩපිළිසවළ සකේ කර සනාමැති ෙවද ඒ මහතා පවසා සිටිසේය. 

2016 වසරින් පසු රාජ්ය සේවයට ෙඳවා ගන්නා සෑම 
සකසනකුටම ලොසදන පත්වීේ ලිපිසේ සඳහන් වන්සන්, රජය විසින් 
ඉදිරිසේ තීර්ණය කරන විශ්ාම වැටුපකට යටත්වන ෙවට සඳහන් 
කර විශ්ාම වැටුප් අයිතිය කප්පාදු කර තිසෙන ෙවද සේකේවරයා 
පැවසීය. සේ නිසා අයිතීන් දිනාගැනීම සඳහා සංවරධන නිලධාරී 
මධ්යේ්ානයක ඇති කර සමම ගැටලු විසඳා ගැනීමට අවශ්ය 
කටයුතු කරන ෙවද ධේමික මු්ණසිංහ මහතා පවසා සිටිසේය.

යහපාලන ආණ්ඩු සමසේදී සිදුකළ සමම ක්රියාව නිසා ත්රිවිධ 
හමුදාව සපාලීසිය ගුරු විදුහේපති සේවය ඇතුළු සමේත රාජ්ය 
සේවයටම එකවන පිරිේවලට පූර්ණ විශ්ාම වැටුප අහිමි වී තිසෙන 
ෙවද සහසතම පැවසීය. 

zzzzඑච්.අයි. තුෂාර

උතුර, උතුරු මැද, නැ්ගනහිර �ෙ ඌව පළාත්වලත්, 

මාත්ල �ෙ නුවරඑළි්ය දිේ්රික්කවලත් අද (01දා) දින්ේදී 

වැසි වාර කිහිප්යක් ඇතිවි්ය ෙැකි �ව කාලගුණ විද්ා 

්දපාරත්ේන්තුව �ඳෙන් කරයි.

�ව� 1.00න් පසු �ේනාහිර, ��රගමුව, ව්යෙ පළාත්වලත් 

ගාලල, මාතර ො මෙනුවර දිේ්රික්කවලත් තැනින් තැන 

වැසි ්ෙෝ ගිගුරුේ �හිත වැසි ඇතිවි්ය ෙැකි �වත්, �මෙර 

ේ්ථානවලට මිලිමීටර 100 තරේ වූ තද වැසි ඇතිවි්ය ෙැකි 

�වත් කාර්ය්ේ නියුක්ත කාලගුණ විද්ාඥ ශානිකා දි�ානා්යක 

මෙත්මි්ය �ඳෙන් කළා්ය.

�ේනාහිර, මධ්යම, ��රගමුව, දකුණු පළාත්වල උදෑ�න 

කාල්ේ මීදුේ තත්ත්ව්යත් ඇතිවි්ය ෙැකි �වද ඇ්ය පව�ා 

සිටි්යා්ය.

ගිගුරුේ �හිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්ර‘්ේශවල සුළ්ෙහි 

්ේග්ය තාවකාලිකව ඉෙළ ්යා ෙැකි �වත්, ්ේ නි�ා තද සුළං 

මගින් සිදුවන අනතුරු ො අකුණු අනතුරු වළක්වාගැනීමට 

ජනතාව කටයුතු කළ යුතු �වත් ඒ මෙත්මි්ය �ඳෙන් කළා්ය. 

එජොප නොයක, හිටපු අග්ොමොත්ය රනිල් වික්රමසංෙ
zzzzනහවෝද්ා පවනි

්කාවැක්ේ �ංවිධාන්්යන් එන්නත් 

ල�ාගැනීම �ඳො ගිවිසුමක් අත්�න් කර ති්ේද? 

එම එන්නත් ්මරටට ලැ්�න්්න් කවදාද? ්යන්න 

ඇතුළු එම ගිවිසුම පිළි�ඳ සි්යලු ්තාරතුරු 

ආණ්ඩුව විසින් ජනතාවට ්ෙළි කළ යුතු �ව 

එක්�ත් ජාතික පක්් නා්යක, හිටපු අග්ාමාත්ය 

රනිල වික්රමසිංෙ මෙතා පැවසී්ය.

්මරට තුළ වවරේ පර්ේ්ණ 

මධ්යේ්ථාන්යක් ඇති කිරීමට ්මතැන් පටන් 

කටයුතු �ැලසුේ කළ යුතු �ව ද වික්රමසිංෙ 

මෙතා කි්යා සිටි්ේ්ය. 

ඒ මෙතා ්ේ �ව පැවසු්ේ ඊ්ේ (31දා) 

නු්ේ්ගාඩ ප්ර්ේශ්ේ පැවැති වි්ේ් �ංවාදශීලී 

ෙමුවකට එක්්වමිනි. 

එහිදී වැඩිදුරටත් අදෙේ දැක්වූ ඒ මෙතා,

&්කාවැක්ේ  �ංවිධාන්්යන් 

්මරට 3෴ක ප්රමාණ්යකට 

එන්නත් ලැ්�න්නට නි්යමිතව 

ති්�නවා. ආණ්ඩුව එන්නත් 

ල�ා ගැනීම  ්වනු්වන් අත්�න් 

කර ති්�න ගිවිසුම කුමක්ද? ඒ 

එන්නත ලැ්�න්්න් කවදාදැයි 

තවම කි්යා නැෙැ. දැනට ලැබිලා 

ති්්යන එන්නත් ල�ා්දන්න පුළුවන් 

20෴ක පිරි�කට පමණයි. ඉතිරි 80෴ 

�ඳො එන්නත් නිෂපාදන ගිවිසුමක් අප අත්�න් 

කර ති්ේද? ්ේ කරුණු �ේ�න්ධ්්යන් ආණ්ඩුව 

ජනතාවට කරුණු ්ෙළි කළ යුතුයි.

එ්මන්ම ්කා්රෝනා පාලන්ය වවද් විද්ාව 

දන්නා අ්යට භාර ්දන්න. අප �ෑම විටම වවද් 

උප්දේ අනුව ක්රි්යා කළ යුතුව ති්�නවා. එ්ේ 

්නාකරනවා නේ අපට විශාල 

ප්රේන්යක් ඇති්වනවා.

එ්මන්ම අප අනාගත්ය 

ගැනත් සිති්ය යුතුයි. 

පළමු්වන්ම එච්.අයි.වී, 

ඉන්පසුව ඉ්�ෝලා ආදී 

වවරේ  ඇතිවුණා. ඒ 

සි්යලලටම වඩා ්ේග්්යන් 

්කා්රෝනා වවර�්ය 

පැති්රමින් ති්�නවා. එ්ය 

මරදන්ය කරන්නට ්කාපමණ 

කලක් ගත ්ේ දැයි කි්යන්නට �ැෙැ. 

උදාෙරණ්යක් ්ල� ගත්ොත් මීළෙ ව�ර 

60 ඇතුළත ඇති ්වන වවරේ  ්මානවාදැයි 

කි්යන්නට �ැෙැ. අප ඒ �ඳො සූදානේ වි්ය යුතුව 

ති්�නවා. වවරේ යුේධ්යකට සූදානේ වීමත් 

ජාතික ආරක්්ාව ්යටතට ්ගන �ලකන්නට 

ෙැකි්යාව ති්�නවා. අපට ඉන්්න් වවර� 

විද්ාඥ්යන් ේවලප්යක් පමණයි. ඒ �ංඛ්ාව 

අනාගත්ේ දී වැඩි කරගත යුතුයි. ඒ අතර 

දැනට සිටින වි්ේ්ඥ්යන්්ගන්  ප්ර්්යෝජන ගත 

යුතුයි.

්ේ ර්ේ වවර� ්රෝග පර්ේ්ණ 

ආ්යතන්යක් නැෙැ. ශ්රී ජ්යවරධනපුර 

විේවවිද්ාල්ේ ්ඩංගු පර්ේ්ණා්යතන්යක් 

ති්�නවා. ඒ අ්ය ඔක්ේ්ෆරඩ්  පර්ේ්ණ්යටත් 

උදේ කරනවා. වවද් පේචාත්  උපාධි 

ආ්යතන්ේ මා� ේයක ්ෙෝ අවුරුේදක 

වවර� පිළි�ඳ පාඨමාලාවක් ති්�නවා. 

්ේ ක්්්්ර්ය දියුණු ්නාකළ්ොත් ඊළෙ 

ව�ර 60 වනවිට අපට විවිධ වවරේවලට 

්යට ්වන්නට සිදු්වනවා. ඒ නි�ා වවර� 

පර්ේ්ණ මධ්යේ්ථාන්යක් ඇති කරන ්ල� අපි 

ආණ්ඩු්වන් ඉලලා සිටිනවා. විේවවිද්ාල ්මන්ම 

වවද් අංශ්යත් එකතු ්කාට දැන් සිටම එ්ය 

ආරේභ කරන්න* ්යැයිද �ඳෙන් ක්ේ්ය.

- ලංකො ගුරු හසවො සංගමය
zzzzඑච්.අයි. තුෂාර

ශිෂ්යත්ව විභාග්ය �මත්වී්ේ පදනම මත පා�ලවලට 

සිසුන් �ඳවාගැනීම �ඳො නිකුත් කර ති්�න කඩයිේ 

ලකුණු පෙළ දැමීම පිළි�ඳ ජනාධිපති ්ගෝඨාභ්ය රාජපක්් 

මෙතා අද (01දා) තීන්දුවක් ල�ාදි්ය යුතු �ව ලංකා ගුරු 

්ේවා �ංගම්ය �ඳෙන් කරයි.

අදාළ ගැටලුව වි�ඳීමට අධ්යාපන �ලධාරීන් කටයුතු 

්නාකරන නි�ා ්කාටුව දුේරි්ය ්පාළ ඉදිරිපිට සිට 

ජනාධිපති ්ලකේ කාර්යාල්ය දක්වා අද (01දා) වි්රෝධතා 

පාගමනක් පවත්වන �වද එම �ංගම්ේ ්ලකේ මහින්ද 

ජ්යසිංෙ මෙතා �ඳෙන් ක්ේ්ය.

පා�ල සුරැකී්ේ ජනතා ව්ාපාර්ය ො අ�ාධාරණ්යට 

පත් ශිෂ්ය්යන්්ේ ්දමාපි්යන් ඒකා�ේධ කරගනිමින් ්මම 

වි්රෝධතා පාගමන පවත්වන �වද ඔහු පව�ා සිටි්ේ්ය.

පා�ලවලට �ඳවාගන්නා ලකුණු ප්රමාණ්ය අධික ්ල� 

ඉෙළ දැමීම නි�ා ග්ාමී්ය පා�ලවල ො දුෂකර පා�ලවල 

ඉ්ගනුම ල�ා ශිෂ්යත්ව විභාග්ය ඉෙළින් �මත් වූ ්�ා්ෙෝ 

පිරි�කට පෙසුකේ �හිත පා�ලකට ඇතුළත් වී්ේ 

අවේ්ථාව අහිමි වී ති්�න �වද ඒ මෙතා �ඳෙන් ක්ේ්ය.

්මම ගැටලුව වි�ඳාගැනීම �ඳො අධ්යාපන �ලධාරීන් 

�මග සිදුකළ �ාකච්ඡා අ�ාර්ථක වී ති්�න �වත්, ්ේ නි�ා 

ජනාධිපති ්ගෝඨාභ්ය රාජපක්් මෙතා ්මම ගැටලුවට 

වි�ඳුේ ල�ාදි්ය යුතු �වත් ්ේතම පව�ා සිටි්ේ්ය.

හකාවැක්ස් සිංවිධානහෙන් එන්නත් ලබාගැනීම ගැන 
හතාරතුරු ආණ්ඩුව ජනතාවට හහළිකළ යුතුයි

ශිෂ්යත්ව කඩයිම් ලකුණු 
පහළ දැමීම ගැන ජනපති 

අද තීන්දු්වක් දිය යුතුයි

මීගමු්ව, කටාන 
ජල යයාජනා ක්රමය 

මාර්තුයේදී වි්වෘත ය්වයි

%සදාචාර වියරෝධී අන්ාගමික පනත යකටුම්පත^
 සම්මත කරගැනීමට ජනපතියේ අ්වධානය ඕනෑ

ශ්රමිකයන් 60,000ක් යළි 
පැමිණීයම් අයේක්්ාය්වන්

2016 ්වසයර් සිට 
රාජ්ය යේ්වයට එක්වූ 
160,000කට විශ්රාම 

්වැටුේ අසාධාරණයක්

- හිටපු අමොත්ය නුවරඑළිය පො.ම පලනි දිගම�රම
zzzzහැටන් - රිංජිත් රාජපක්ෂ 

්කාළෙ වරා්ේ නැ්ගනහිර පර්යන්ත්ය 

ඉන්දි්යානු �මාගමක් �මග එක් වී 

�ංවරධන්ය කිරීම තමන් ්ොඳ ්ද්යක් 

්ල� �ලකන �වත්, ඒ �ඳො තම පූරණ 

�ේ්යෝග්ය ල�ා්දන �වත් හිටපු අමාත්ය 

නුවරඑළි්ය දිේ්රික් පා.ම පලනි දිගේ�රේ 

මෙතා පැවසී්ය.

ඒ මෙතා ්ේ �ව කි්යා සිටි්ේ ්ප්රදා 

(30දා) ජාතික කේකරු �ංගම්ය �ෙ 

කේකරු ජාතික ්පරමු්ණ් �මාජික්යන් 

ෙමුවී්ේ රැේවීමක් ෙැටන් ඩී.්ක්.

ඩේලිේ �ංේකෘතික ශාලා්ේ පැවති 

අවේ්ථා්ේදී්ය.

්මහිදී වැඩිදුරටත් අදෙේ දැක් වු පලනි 

දිගේ�රේ මෙතා, 

“්කාළෙ වරා්ේ නැ්ගනහිර 

පර්යන්ත්ය ගැන කතා 

කරන්කාට , ්යෙපාලන 

ආණ්ඩුව ්මවැනි ෙවුල 

ව්ාපාර සිදු කරන්කාට 

්පා්ොේටු්ේ කේටි්ය 

කිේවා වරා්ය , ඉඩේ , 

ගුවන්්තාටුපලවල විකුණනවා 

කි්යලා ්චෝදනා කරා. දැන් ්ේ 

ආණ්ඩුව ඇවිලලත් ඒකම කරන්න 

්යනවා, මම පටු ්ේශපාලන්ය කරන්න 

කැමති නැ.

මම ගි්ය ආණ්ඩු්ේ ඉන්න්කාට ඒකට 

�ේ්යෝග්ය දුන්නා, අ්පේ ර්ේ ජාතික 

�ේපත් විකුණනවාට කවුරුත් කැමති 

නෑ. නමුත් අා්්යෝජක්්යක් ඇවිලලා ඒක 

�ංවරධන්ය කරනවා නේ ඒකට ඉඩ ්දන්න 

ඕනි. ්මාකද අ්පේ රටට දැන් �ලලි 

නෑ , ණ්ය �ර වැඩි ්වලා 

ති්්යන්්න්. අා්්යෝජක්්යක් 

ඇවිලලා ඒක �ංවරධන්ය 

කරලා අපිට ඒ්කන් 51% 

ලාභ්යක් එනවානේ අපි 

�තුටු ්වන්න ඕනි.

විමල වීරවංශ , 

උද්ය ගේමන්පිල මෙතා 

ගි්ය ආණ්ඩු ති්්යන්කාට 

්මානවද කිේ්ේ අරක 

විකුණනවා, ්ේක විකුණනවා කි්යලා , දැන් 

කට වේගන ඉන්නවා. අපි ්ේ ආණ්ඩුවට 

කි්යනවා ්ේක අා්්යෝජක්්යකුට ල�ා දීලා 

�ංවරධන්ය කරලා ලාභ උප්යනවා නේ 

අපි ඒකට පූරණ �ේ්යෝග්ය ්දනවා.” 

්යනු්වන් පැවසී්ය.

- සංෙල රොවය සංවිධොනහේ පූජ්ය අක්මීමන දයොරතන හිමි
zzzzදිහන්ෂ් සමරහකෝන්

ජාවාරේකාර්යන් කිහිප්ද්නකු 

වත්මන් ආණ්ඩුව ්ම්ේයවන �වට 

්ප්නන්න ති්�න �වත්, එ්ල� 

සිදුවන්්න් ජනාධිපති ්ගෝඨාභ්ය 

රාජපක්් මෙතා්ේ දැනුවත්භාව්්යන්ද 

්යන්න පිළි�ඳව ප්රේන්යක් ති්�න 

�වත් සිංෙල රාව්ය �ංවිධාන්ේ පූජ්ය 

අක්මීමන ද්යාරතන හිමි්්යෝ පැවසූෙ.

ඊ්ේ (31දා) ්කාළෙ පැවති මාධ්ය 

ෙමුවකට එක්්වමින් උන්වෙන්්ේ ්ේ 

�ව �ඳෙන් ක්ේ්ය.

්මරට ජනතාවට ්වනත් විකලප්යක් 

්නාමැති �ැවින් ්ගෝඨාභ්ය රාජපක්් 

මෙතා ජනාධිපති ්ල� පත් කරගත් 

�වත්, ඒ අනුව මන්දබුේදිකභාව්ය ඇති 

කරගත් පිරි� ඉවත් කර �බුේධික පිරි�ක් 

�මග කටයුතු කරන්්න් නේ රට ඉදිරි්යට 

්ගන ්යාමට ෙැකි �වත් �ඳෙන් කළ 

පූජ්ය අක්මීමන ද්යාරතන හිමි්්යෝ,

“ආණ්ඩුවට කිසි්ේත්ම අයිති්යක් 

නෑ ර්ේ රාජ්ය �ේපත් විජාතීකරණ්ය 

කරන්න. අනිත් එක ර්ේ අභ්යන්තර්ේ 

ති්�න ට්යර කරමාන්තශාලාවක් 

්ෙෝ කුරුඳු කරමාන්තශාලාවක් ්ෝ 

්වනත් නිෂපාදන කරමාන්තශාලාවක් 

වත් විජාතික්්යකුට �දු දීම ආණ්ඩුවට 

කරන්න �ෑ. ර්ේ ජනතාව්ේ කැමැත්ත 

ති්්යනවා නේ �දු ක්රම්යකට ගි්යාට 

ආ්්යෝජක්යන්ට දුන්නට කමක් නෑ. නමුත් 

්ේ ්දක ර්ේ මරමේ්ථාන ්ද්කන් 

එකක්. ඒ අනුව අපිට නැ්ගනහිර 

පර්යන්ත්ය අහිමි වුණා කි්යන්්න් විශාල 

වශ්්යන් ොනි්යට පත්්වන අවේ්ථාවක්.

්මාකද ආරථික වශ්්යන් බිඳ 

වැටීමක්. ර්ේ ේවවරීභාව්යට ො 

ේවාධීනත්ව්යට ඇතිවන විශාල 

මරු පෙරක්. ඒ ව්ේම තමයි ර්ේ 

විරැකි්යා්වන් ්ප්ළන ජනතාව තවත් 

අගාධ්යට ඇද දැමීමක්. අපි ්ේ අ්යට 

ආණ්ඩුව ල�ා දුන්්න් වැරදිවලින් ්තාර 

රටක් ෙදන්න කි්යන කාරණාවට.

ර්ේ ්ේශී්ය �ේපත් �කේකර්ගන 

,්ේශී්ය නිෂපාදන ක්රි්යාවලි්යක් ආරේභ 

කරලා ව්ේ ක්රම්ේද්යක් තමයි අපි 

�ලා්පා්රාත්තු වු්ණ්.්ගෝඨාභ්ය 

රාජපක්් මෙතා ජනාධිපති වුණාට 

පේ්ේ ඔහු ගත්ත ක්රි්යාදාම්යන් �මූේය 

�ාර්ථකයි. ඔහු කුළු�ඩු ්ේන එක 

නැවැත්වුවා. අපි හිතනවා අ්පේ ර්ේ 

තරුණ්්යෝ පවා �ෑම බිේ අෙලක්ම 

වගා කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් 

ඒ සි්යලල බිඳ වේටමින් අද වනවිට 

ජාවාරේකාර්්යෝ කිහිප්ද්නක් විසින් 

්ේ ආණ්ඩුව ්ම්ේයවන තත්ත්ව්යක් 

තමයි දකින්නට ලැ්�න්්න්.

්ේ වරා්ය දීම ෙරො ඒ 

ජාවාරේකාර්යන්ට විශාල ලා�්යක් 

හිමි්වනවා ඇති. ඒ නි�ා ආණ්ඩුව 

ජනාධිපතිවර්යා ්නාමග ්යවමින් 

්ේ ජාවාරේකාර්ේ ්ේ වැඩ 

කටයුත්ත කරන්්න්. එ්ෙම නැත්නේ 

ජනාධිපතිවර්යා දැනුවත්වද කි්යන 

ප්රේන්යකුත් අපිට ති්�නවා. ඒ නි�ා 

ජනාධිපතිවර්යාට අපි කි්යන්්න් ්ේ 

�ල්ය නැති වුණාට පේ්ේ රනිල 

වික්රමසිංෙ ව්ේ කලපනා කරාට වැඩක් 

්වන්්න් නෑ. ඒ නි�ා �ල්ය ති්�න 

අවේ්ථා්ේ ්මාළ්ය පාවිච්චි කරලා 

වැඩ කරන්න ගි්්යාත් තමයි �ාර්ථක 

ආණ්ඩුවක් අපිට දකින්න ලැ්�න්්න්. 

්ේ ර්ේ ජනතාවට ්වන විකලප නෑ. 

විකලප්යක් නැති නි�ා තමයි ්ගෝඨාභ්ය 

�ල්ය ශක්ති්යක් �වට පත් කරලා 

ජනාධිපතිවර්්යක් �වට පත් ක්ේ. ඒ 

නි�ා අපි ඉලලීමක් කරනවා ඔ�තුමා ්ේ 

මන්දබුේදිකභාව්ය ඇතිකරගත් පිරි� 

ඉවත් කරලා �බුේධික පිරි�ක් �මග ්ේ 

කටයුත්ත ක්ළාත් ්යෙපත් දැක්්මන් 

යුක්තව රට ඉදිරි්යට ්ගන ්යන්න 

පුළුවන්.” ්යැයිද පැවසූෙ.

ජා්වාරම්කාරයන් කිහිපයදයනකු 
්වතමන් ආණ්ඩු්ව යමයහය්වන 
බ්වට යපයනන්න තියබන්වා

නැ. පර්යන්තය ඉන්දියානු සමාගමක් සමග එක් වී 
සං්වර්ධනය කිරීම යහාඳ යදයක් යලස සලකන්වා

පළාත කීපයකට  
අද ්වැසි ්වාර කීපයක්



�� එස්. කරුණාරත්න
ගලේලෙල පට්ටිලෙල ප්රලේශලේ ඉන්නල 

(රටල) සහ ඉඟුරු ෙගා කළ ලගාවීන සිය 
අසෙවැන්න විකුණා ගවැනීමට ල්නාහවැකි වීම නිසා 
අසරණ තතතෙයට පතෙ සිටිති.  ලේ නිසා ඔවුහු 
සිය අසෙවැන්න ල්නළීලමන පො ඉෙතෙ සිටිති.

ප්රලේශලේ මහා පරිමාණලයන  කාබනික 
ලපාලහාර ලයාදාලග්න ෙගා කර්න එස.ඒ. 
රත්නපාල මහතා අකකර 15ක ඉන්නල 
(රටල) ෙගා ලකාට තිලේ. එලමනම ඉඟුරු 
කිලලෝ ලක්ෂයකට අධික ප්රමාණයක ඔහුලේ 
ලගාවිලපාලේ තෙමත ගවැලවීමකින ලතාරෙ 
පෙතී.

ඉන්නල අසෙවැන්න ල්නළීම සිදු කරමින සිටි්න 
අෙස්ාලේ එහි ගිය අපට දවැක ගවැනීමට හවැකි 

වූලේ අසෙවැන්න ල්නළීම අතහවැර දමා ඇති 
විශාල භූමියක බෙයි.

එලමනම දවැ්නට කානතාෙන ලයාදා අසෙවැන්න 
ලබා ගවැනීම සිදු කළ ද ඒොට කිලලෝ එකක 
සඳහා රුපියේ 40 -50 දකො මිලත පෙති්න 
බෙද රත්නපාල මහතා පවැෙසීය. රටල 
අසෙවැන්න සාර්කෙ ලමෙර ලවැබී තිලබ්න බෙත 
ඒ සඳහා සාධාරණ මිලක ලවැලබනලන ්නේ තමාට 

පාඩු ල්නාේන බෙද ලගාවීහු ලපනො 
ලදති.

 ලකලස ලෙතත  අසෙවැන්න ල්නළ්න 
කේකරුෙනට ෙවැටුප් ලබා දීමට  ල්නාහවැකි වීම 
නිසා අසෙවැන්න ල්නළීම අතහවැර දමා ඇති බෙද 
රත්නපාල මහතා පවැෙසීය.

කාබනික ෙගා ක්රමය යටලත  තමන ෙගා කළ 
අකකර 15ක ඉන්නල  (රටල) ලගාවිලපාළ අෙශ්ය 
අ ලයකුට ලබාදීමට හවැකි බෙත අෙශ්ය ලකල්නක 
ලෙලතාත ලගාවිපළටම පවැමිණ මිලදී ගවැනීමට 
හවැකි බෙද ලහලතම පෙසා සිටිලේය.

එලමනම රජලේ ඉේලීම මත ලේශීය ආහාර 
නිෂපාද්නයට තමා ෙවැඩි දායකතෙයක ලබා දුන 
බෙ පෙස්න ඒ මහතා ඉඟුරු ෙගා ලකාට ලේ 
ේනවිට අසෙවැන්න ල්නළීම අතහවැර දමා ඇති 
ආකාරය ලපනො දුනලනය. තමන ෙගා කළ 
ඉඟුරු මිලදී ගවැනීලේ ෙවැඩපිළිලෙළක  ක්රියාතමක 

කර ලදන්නවැයි ඒ මහතා රජලයන ඉේලා 
සිටිලේය.

තමන පතෙ ඇති තතතෙය පිළිබඳ අදහස 
දවැකවූ එස .ඒ . රත්නපාල මහතා ලමලස 
පවැෙසීය.

  &මම විශාල ෙශලයන ලගාවිතවැන කර්න 
ලකල්නක. ලලාකු බලාලපාලරාතතුෙක තිබුණා 

ලේ ජ්නාධිපතිතුමා පත ලේනලකාට 
අලප් ලේශීය ලගාවිතවැ්නට තවැ්නක 

එයි කියලා ලවැලේවි කියලා. ඒ 
නිසාම තමයි අපි කහ, ඉඟුරු, 
ඉන්නල ෙලේ විශාල ෙශලයන 
ලේශීය ලගාවිතවැ්න ෙවැඩි ෙශලයන 
කරන්න ගතලත. ප්නහකට 

ෙවැඩිය පිරිසක  මලේ ගාෙ ෙවැඩ 
කර්නො. හවැබවැයි අද සිේධ ලෙලා 

තිලයනල්න ලේශීය ෙගා කරපු අපට 
අසෙවැන්න ල්නළීම පො අතහවැරලා දාන්න. 
කෘෂිකරම ලදපාරතලේනතුලේ ෙවැටුප් ලබ්න ඕ්නෑ 
තරේ මිනිසසු ඉන්නො. ඒ අය ඇහවැක ඇරලා 
බලනලන ්නවැහවැ ලේ ෙලේ විශාල ලගාවිපළෙේ 
පිළිබඳෙ. අපි දන්නො ජ්නාධිපතිතුමාට ලේො 
මිලදී ගන්න ෙගාබිේෙලට යන්න බවැහවැ. හවැබවැයි 
රජලේ නිලධාරීන ලේ පිළිබඳ අෙධා්නය ලයාමු 
කළ යුතුයි. ලේ ෙලේ ලගාවිලපාළෙේ කිහිපයක 
ෙහලා දවැේලමාත ලේ රටට ලේන පාඩුෙ 
ලකාපමණද කියලා ලසායලා බලා කටයුතු කළ 
යුතුයි. අපි ජ්නාධිපතිතුමාලගන ඉේලා සිටිනලන 
කරුණාකරලා ලේ අලප් අසෙවැන්න මහලපාලළාෙ 
්නවැෙත පස ලෙන්න ලදන්න එපා රලට් මිනිසසුනට 
කන්න ලදන්න ෙවැඩපිළිලෙළක හදන්න කියලයි.* 

◄නුවරඑළිය►

නුවරඑළිය නගරය කේන්ද්ර 
ක�ොට ගත් සංචොර� �ලොපයේ 

ඉදිරිකේදී ඇති �රනවො
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අස්වවැන්න විකුණා ගවැනීමට න්නාහවැකි වීනමන 
පට්ටිනවල ඉන්නල නගාවීන අපහසුතාවට

◄ මාතලේ ►

- ආරක්ෂක ලේකම් විශ්රාමික ලෙනරරාේ කමේ ගුණරතන
�� වාරණ - ආ්නන්ද ඉ ජයනකාඩි

&ඉදිරිලේදී කුඩු ලතාග අතඅඩංගුෙට ගතතු සවැණින 
විනිශ්චයකාරෙරලයකුලේ නිරීක්ෂණයට ලක ලකාට සුළු 
ප්රමාණයක සාේපල ෙශලයන තබා ලග්න ඉතිරි සියේල වි්නාශ 
කිරීලේ ෙවැඩපිළිලෙළක හද්නො* යවැයි ආරක්ෂක ලේකේ විශ්ාමික 
ලජ්නරාේ කමේ ගුණරත්න මහතා පවැෙසීය

අතත්නගේල රජමහා විහාරස්ා්නලේ විහාරාධිපති ආ්චාරය 
පනවිල ශ්රී ආ්නනද ්නාහිමියනලේ රුපියේ මිලිය්න හයක පමණ 
වියදමකින ඌරාලපාල ්නෙදිගනතලේ මත්රව්ය ෙලට ඇේබවැහි 
වූෙන පු්නරුත්ාප්නය කිරීලේ මධ්යස්ා්න භූමිලේ ඉදි කර්න ලද 
්නෙ ලගාඩ්නවැගිේල  විෙෘත කිරීලේ අෙස්ාෙට ප්රධා්න ආරාධිතයා 
ෙශලයන සහභාගි ලෙමින  ලහලතම එලස කියා සිටිලේය.

එහිදී ෙවැඩිදුරටත අදහස දවැකවූ ආරක්ෂක ලේකේෙරයා,
& ෙරතමා්නලේ පෙති්න ක්රමය තමයි කුඩු ලතාග අතඅඩංගුෙට 

ලග්න රස පරීක්ෂක ොරතා එ්න ලතක ගබඩා කර තවැබීම. ලේ 
ක්රමලේ දූ්ෂණ සිදුලේනො. එලස අතඅඩංගුෙට ලග්න ගබඩා කර 
තබ්න කුඩුෙලින ලකාටසක ්නවැෙත ලෙලළඳ ලපාළට ය්නො. ලේ 
ක්රමය අපි ෙහාම ්නවැෙවැතවිය යුතුයි. ඉදිරිලේදී අතඅඩංගුෙට 
ගන්නා කුඩු ලතාග ෙහාම විනිශ්චයකාරෙරලයකුලේ නිරීක්ෂණයට 
ලක ලකාට සුළු ප්රමාණයක පමණක සාේපල ෙශලයන තබා ඉතිරි 
සියේල වි්නාශ කිරීලේ ෙවැඩපිළිලෙළක හද්නො. තමුන්නානලසලා 
දන්නො කුඩු රජෙරු හිර ලගදර ඉඳලග්න තමයි කුඩු ජාොරම 
ලමලහය ෙනලන කියල. කුඩු රජෙරුයි පාතාලයයි ලදකක ල්නාෙ 
එකක එලහම ්නේ අපි කුමකද කළ යුතලත ලේ මහා වි්නාශය 
ෙහාම ්නවැෙවැතවිය යුතුයි. හිර ලගෙේ ඇතුලේ සිට කර ලග්න 
ය්න ලේ ලසේලම දුෂකර වුෙත අපි ලකලස ලහෝ මරද්නය 

කර්නො. බනධ්නාගාර ලකාමසාරිස ජ්නරාේ තු්ෂාර උපුේලදණිය 
මහතමයාලේ මූලිකතෙලයන ඒ ක්රමය ්නවැෙවැතවීලේ ෙවැඩපිළිලෙළක 
දවැන ක්රියාතමක ලෙමින පෙති්නො. අල්නක පවැතලතන කුඩුෙලට 
ලගාදුරු ේන අහිංසක දරුෙන එයින මුදා ගවැනීමට ක්රමෙත 
ෙවැඩපිළිලෙළකද සකස කළ යුතු ලේනො. එය දවැ්නටමත 
අනතරායකර ඖ්ෂධ පාලක ජාතික මණඩලය කර ලග්න ය්නො. 

දරුලො බනධ්නාගාරගත කළාම ඔවුන එළියට එනලන කුඩු 
රජෙරු බෙට පත ලෙලා. එක තමයි සත්යය. එලහම්නේ ලේ 
ක්රමයත ්නවැෙවැතවිය යුතුයි. දරුලො බනධ්නාගාරගත කිරීමකින 
ලතාරෙ කළ යුතලත කුමකද. එෙවැනි දරුලො අතඅඩංගුෙට ගතතු 
සවැණින විනිශ්චයකාරෙරලයකුට ඉදිරිපත කර බනධ්නාගාරගත 
කිරීමකින ලතාරෙ විනිශ්චයකාරෙරයාලේ නිලයෝග පරිදි ලමෙවැනි 
ආයත්නෙලට ලයාමු කිරීලේ ෙවැඩපිළිලෙළකද ඉදිරිලේදී සකස 
කර්නො. අද ලේ අලප් ්නායක හාමුදුරුලෙෝ එයට ආරේභ 

පියෙරක තවැබුො. ්නායක හාමුදුරුෙනලේ රුපියේ මිලිය්න හයක 
වියදමකින ත්නා නිම ලකාට අද බාරදුන ලේ ලගාඩ්නවැගිේල 
තුළ දරුලො හවැට ලදල්නකුට පහසුකේ තිලබ්නො. ලේ කරපු 
සතකාරයය අලප් ්නායක හාමුදුරුෙනට ලගෞරෙ පූරෙක සතුතිය 
පුද කර්නො. ඒ ෙලේම ලේ ලගාඩ්නවැගිේල තවැනීලේ තාක්ෂණ 
දායකතෙය හා ශ්ම දායකතෙය ්නාවික හමුදාෙ ලබා දී තිලබ්නො. 
්නාවික හමුදාලේ ඒ සියලු නිලයනටද සතුතිය පුදකර්නො. ලේ 
ස්ා්නයට තෙත ලගාඩ්නවැගිලි හතක අෙශ්යතාෙ තිලබ්නො.* 
යවැයිද පෙසා සිටිලේය

අතත්නගේල රජමහා විහාරස්ා්නලේ විහාරාධිපති ආ්චාරය 
පනනිල ශ්රී ආ්නනද ්නාහිමිලයෝද ලමහිදී අදහස දවැකවූහ.

ආරක්ෂක ලේකේෙරයා විසින ආ්චාරය පනනිල ශ්රී ආ්නනද 
්නාහිමියන ලෙත සමරු තිළිණයකද පිළිගනේන ලදී. ලමහිදී 
ලපෞේගලික ආයත්නක අධිපතිෙරලයකු ේන ්චනදික විරාජ් 
තාඹුගල මහතා විසින තෙත ලගාඩ්නවැගිේලක තවැනීමට 
මූල්ය පරිත්යාගයක කලේය. සිලමනති සමාගමක විසින තෙත 
පරිත්යාගයක හා ඇමරිකාලේ නිේලයෝක විශෙවිද්ාලලේ 
මහා්චාරය මංගලිකා ද සිේො මහතමිය විසින ්නෙ ලගාඩ්නවැගිේල 
සදහා ගෘහ භාණඩ පරිත්යාගයකද කළාය. ලමහිදී අනතරායකර 
ඖ්ෂධ පාලක ජාතික මණඩලලේ ්නෙ ලෙේ අඩවියකද ආරේභ 
කරනු ලවැබීය. ලේ අෙස්ාෙට ලේජර ලජ්නරාේ ජගත අේවිස, 
බනධ්නාගාර ලකාමසාරිස ජ්නරාේ තු්ෂාර උපුේලදණිය, ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශලේ සහකාර ලේකේ සමනති වීරසිංහ, අනතරායකර 
ඖ්ෂධ පාලක ජාතික මණඩලලේ සභාපති වෙද් ලක්නාත 
ලෙළලගදර  ඇතුළු පිරිසක ලමම අෙස්ාෙට එකෙ සිටියහ.

�� ගමනපාළ - සුරංග දිලහාන
ගේලපාළ ලදාළුෙ ප්රා‘ලේශීය ලේකේ 

ලකාට්්ාසයට අයත ගුරුකවැලේ ගේමා්නය තුළ 
සුරා සවැලක විෙෘත කිරීමට සවැලසුේ සකස කරමින 
සිටි්නොට එලරහිෙ ප්ර‘ලේශලේ මහ සංඝරත්නය 
ඇතුළු ගේොසීන එම ප්ර‘ලේශය තුළ ඊලේ (31දා) 
උේලඝෝ්ෂණයක නිරත වූහ.

විහාරස්ා්න 16ක විහාරාධිපති ්නාහිමිෙරු 
ඇතුළු මහ සංඝරත්නයත, ගේමා්න 26ක 
නිලයෝජ්නය කරමින ප්ර‘ලේශොසීනුත ලේ සඳහා 
සහභාගී වූහ.

1995 ෙසලරන පසු ලදාළුෙ ගුරුකවැලේ 
ගේමා්නය තුළ විෙෘත කර තිබූ ලමම සුරාසවැල නිසා 
ප්ර‘ලේශලේ තරුණයන ඇතුළු ෙවැඩිහිටියන මත 
ෙතුරට ඇේබවැහිවී වි්නාශ වූ බෙත සෑම නිෙසකම 
අඬදබර ෙවැඩිවී දුප්පතකම හා අසමගිය පිරුණු 
ගේමා්නයක ඇතිවූ බෙත විලරෝධතාකරුලෙෝ 
ලපනො දුනහ. ලමම තතතෙය සමග ඇතිවූ 
ජ්නතා විලරෝධය නිසා පසුගිය රජය සමලේදී ලමම 
සුරාසවැල ෙසා දවැමුෙද ්නවැෙතත ලමම රජය තුළදී 
එහි හිමිකරුෙන එය විෙෘත කිරීමට පියෙර ලග්න 
අති බෙද සඳහන කළහ.

ලමම විලරෝධතාකරුෙන ගුරුකවැලේ ලබෝධිය 
අසලට එකවී එහිදී ආගමික ෙතාෙත පෙතො 
අ්නතුරුෙ ලපළපාලියකින ගුරුකවැලේ හනදිය 
දකො පවැමිණිලේ විලරෝධතා පා්ද පෙසමිනි.

ලමහිදී අදහස දවැකවූ ලදාළුෙ ශ්රී බිේබාරාම 
විහාරාධිපති උඩපළාත අධිකරණ සංඝ්නායක 
ශාස්රපති උඩගම ඥානිසසර ්නාහිමියන රැසෙ 
සිටි ජ්නතාෙ අමතා ප්රකාශ කලේ, ජ්නතාෙ හා 
මහ සංඝරත්නය එකෙ පතකළ ලේ රජය තුළින 
ලමෙවැනි ලදයක බලාලපාලරාතතු ල්නාවූ බෙත, 
ප්ර‘ලේශලේ ජ්නතාෙට ජලය ල්නාමවැතිෙ ඉේලීේ 
කරේදි ඔවුනට මතෙතුර ලබාලදන්න කටයුතු කිරීම 
අනුමත කළ ල්නාහවැකි බෙතය.

ලමම උේලඝෝ්ෂකයන අතරට හිටපු  මධ්යම 
පළාත සභා මන්රී හා ෙතමන ග්ාමීය කුඹුරු ෙවැේ 
හා ොරිමාරග රාජ්ය අමාත්යෙරයාලේ ලේකේ 
නිශශංක ලේරත මහතා පවැමිණි අතර තමා හා 
රාජ්ය අමාත්ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා ලමම 
සුරාසවැල ්නවැෙත විෙෘත කිරීමට ල්නාලද්න බෙ 
ප්රකාශ කිරීම සමග උණුසුේ තතතෙයකද ඇතිවිය.

එහිදී මහා සංඝරත්නය හා විලරෝධතාකරුෙන 
එම ප්රකාශය ලිඛිතෙ ලද්න ලලසත ලබාදී ඇති 
සුරාසවැේ අෙසර ප්රය ලදාළුෙ ප්රා‘ලේශීය 
ලේකේෙරිය ලෙත ලබාලද්න ලලසත ඉේලා සිටියහ.

ලේ පිළිබඳෙ සුරාසවැේ හිමියන හා මහා 
සංඝරත්නය සමග සාකච්ා කිරීම සඳහා අද 
(01දා) දි්න ලදාළුෙ ප්රා‘ලේශීය ලේකේ කාරයාලය 
ලෙත පවැමිණීමට තීරණය කිරීලමන පසු 
උේලඝෝ්ෂකලයෝ විසිර ගියහ.

�� බදුලල - පාලිත ආරියවංශ 
එේ.ටී.ටී.ඊ  සංවිධා්නයට අයත යවැයි සවැකකර්න පිසලතෝලයක, 

මවැගසි්නයක සහ උණඩ 30ක ලපලරදා (30දා) රාත්රි‘ලේ බදුේල, 
ලේෙවැසස ෙතත ප්ර‘ලේශලේදී ලසායාගත බෙ බදුේල ලපාලිස 
ලකාට්්ාස අපරාධ විමරශ්න කාරයාංශය පෙසයි. 

බදුේල ලපාලිස ලකාට්්ාස අපරාධ විමරශ්න කාරයාංශය සිදු 
කළ ලමලහයුමකදී බදුේල ලේෙවැසස ෙතලත ජල ටවැංකියක අසල 
ගේෙලට සගො තිබියදී  උණඩ ලසායා ගත අතර, පිසලතෝලය 
ෙවැලිකනද ෙඩුමුලන ලදු කවැලෑෙක ලදාළක අයිලන  ෙලලා තිබියදී 
ලසායාලග්න තිලේ. 

ම්නාලලස ඇසුරුේ කර තිබූ ලමම පිසලතෝල  අඩි ලදකහමාරක 
පමණ කවැණීේ කිරීලේදී ලසායාලග්න තිලබ්න අතර, එම පිසලතෝලය 
විලේශීයක නිෂපාද්නය කර්න ලේදක බෙත පරීක්ෂණෙලදී 
අ්නාෙරණය විය.

සිේධිය සේබනධලයන බදුේල ලජ්යෂ් ලපාලිස අධිකාරී ෙසනත 
කනලදෙතත හා සහකාර ලපාලිස අධිකාරී ප්රදීප් වීරලසකර ය්න  
මහතෙරුනලේ උපලදස මත බදුේල මූලස්ා්න ප්රධා්න ලපාලිස 
පරීක්ෂක ලේහිත රාජපක්ෂ සහ, බදුේල ලකාට්්ාස අපරාධ  
විමරශ්න කාරයාංශලේ ස්ා්නාධිපති ප්රධා්න ලපාලිස පරීක්ෂක 
්චා්නක චිරංජීෙ විලජ්රත්න ය්න මහතෙරුන ඇතුළු නිලධාරීහු 
ෙවැඩිදුර පරීක්ෂණ පෙතෙති.

�� පාදුකක - ඩී.එන.නරකසි
මිේලෑෙ ප්ර‘ලේශලේ අකකර 250ක 

පමණ ඉඩමක රුපියේ ලකෝටි 50ක 
පමණ මුදලක ෙවැයකර ඉදිකිරීමට 
ලයෝජිත ්නෙ බනධ්නාගාර සංකීරණයට 
එලරහිෙ මිේලෑෙ එකමුතු සංෙරධ්න 
පද්නම සංවිධා්නය කළ විලරෝධතාෙක 
මිේලෑෙ ්නාගස හනදිලේදී ඊලේ 
(31දා) පවැෙවැතවිණි. විවිධ විලරෝධතා 
පුෙරු රැලග්න සටන පා් කියමින 

විලරෝධතාෙට එකෙ සිටි පිරිස පවැයකට 
ආසන්න කාලයක විලරෝධතාලේ නිරත 
වූහ. ලමම බනධ්නාගාරය ඉදිවුෙලහාත 

පාදුකක, ලහාරණ ්නගර අෙට 
ප්ර‘ලේශොසීනට අ්නාගතලේදී අතිවිශාල 
සමාජීය අරබුද රාශියකට මුහුණ දීමට 

සිදුවිය හවැකි බෙත, ලමම ලයෝජ්නාෙ 
මුළු ප්ර‘ලේශයටම ලකාඩිවි්නයක බෙද 
විලරෝධතාකරුලෙෝ ලපනො දුනහ..

�� නපානළාන්නරුව - තුෂාර නතන්නනකෝන
ලපාලළාන්නරුෙ ෙවැලිකනද ප්රාලේශීය ලේකේ ලකාට්්ාසලේ 

මහෙවැලිතවැන්න ප්රලේශලේ විදුලි සවැර ෙවැදී මියගිය ේනඅලිලයකුලේ 
සිරුරක ඊලේ (31දා) උදෑස්න ලසායාගත බෙ ෙවැලිකනද ේනජීවී 
කාරයාලය පෙසයි. 

උසින අඩි අටයි අඟේ ්නෙයක පමණ ේන ලමම පිරිමි 
ේනඅලියාලේ ෙයස අවුරුදු 35ක පමණ ේන බෙ එම ේනජීවී 
නිලධාරියා ප්රකාශ කර සිටිලේය.

ලමම ෙසලර පළමුෙවැනි මස ජ්නොරි මාසලේ අෙසා්න දි්නය අද 
ේනවිට ෙවැලිකනද ප්රාලේශීය ලේකේ ලකාට්්ාසය ේනඅලි - මිනිස 
ගවැටුම ලේතුලෙන ේනඅලි හයලදල්නකුලේ  ජීවිත සෙභාෙධරමයාට 
අහිමි වී ලගාස ඇති අතර ඊට ආසන්නතම සිදුවීම ේන ලමම ේනඅලි 
මරණය හයෙවැනි මරණය වීම කණගාටුදායක කරුණකි.

ප්රලේශොසීන පෙස්න අනදමට ලමම ේනඅලියා ප්රලේශලේ මිනිස 
ජීවිත රැසකද හානි කර ඇති බෙත ෙගාබිේ රැසකද වි්නාශ කර 
දමා ඇති බෙද අප හමුලේ පවැෙසීය.

ලකලස ්නමුත ේනඅලියා මියලගාස සිටි කුඹුරු ඉඩලේ අයිතිකරු 
ලේ ේනවිට ෙවැලිකනද ේනජීවී බීට්ටු කාරයාලය මගින අතඅඩංගුෙට 
ලග්න ඇති අතර ලම සේබනධලයන ෙවැඩිදුර විමරශ්න කටයුතු 
ේනජීවී නිලධාරීනලේ ලමලහයවීම මත සිදු ලකලර.

◄ල�ාල�ාන්නරුව►

කුඩු රජවරුන්දට කසලලම 
�රන්දන ඉඩ තබන්දකන්ද නැහැ

විදුලිසැර වැදී  
වනඅලිකයේ මරුට

ගුරු�ැකල ගමමොනයට අලුතින්ද සුරොසැලේ 
විවෘත කිරීමට එකරහි විකරෝධතොවේ

ජනතාවට පානීය ජලය වවනුවට  
මත් පැන් හලක් ලබාදීම ජනතාව පත් 

කරගත් රජයකින් අනුමත කරන්න බෑ
- ල�රාළුව ශ්රී බිම්්රාරරාම විහරාරරාධිපති උඩපළරාත අධිකරණ 
සංඝනරායක ශරාස්ත්රපති උඩගම ඥානිස්තසර නරාහිමි

අනවසර විදුලි සැර වැද්දීම සම්්න්ධලයන 
පුද්ගලලයක අතඅඩංගුවට

�� මීරිගම - කානති/මුලකිරිගල - හඳුගල ගුණරත්න
සිරගතකර සිටි්න පාරලි‘ලේනතු 

මන්රී රනජන රාම්නායක මහතාට 
සාධාරණයක ඉටුකර්න ලලස ඉේලමින සමගි 
ජ්න බලලේගය විසිෙන සංවිධා්නය කර්න 
ලද විලරෝධතාෙන ේවිතෙයක ඊලේ (31දා) 
දහෙේ දිවුලපිටිය හා ලබලිඅතතර ්නගරෙලදී 
පවැෙවැතවිණි. 

සමගි ජ්න බලලේගය පක්ෂලේ දිවුලපිටිය 
ආස්න සංවිධායක හසිත විලජ්සිංහ මහතාලේ 
සංවිධා්නය කළ විලරෝධතාෙට ගේපහ 
දිසත්රික පාරලිලේනතු මන්රීෙරුන 
ේන හර්ෂණ රාජකරුණා සහ හිටපු 
ඇමති එඩෙඩ ගුණලසකර මහතෙරුන සමග 
ප්රාලේශීය සභා නිලයෝජිතයන 

ඇතුළු පාකෂිකයන පිරිසක එකෙ සිටි අතර, 
හිටපු දකණු පළාත සභා මන්රී ලබලිඅතත 
ආස්න සංවිධායක නිහාේ ලෙදආරචචි මහතා 
විසින සංවිධා්නය කරනු ලවැබූ උේලඝෝ්ෂණයට 
සමගි ජ්න බලලේගලේ හිටපු ඇමති හා 
හේබනලතාට පාරලිලේනතු මන්රී දිලිප් 
ලේචආරචචි  මහතා ඇතුළු පාකෂිකයන 
රැසක එකෙ සිටියහ.

ආණඩුලේ ලේශපාලඥලයෝ මරණීය 
දණඩ්නයට නියමවූෙනට පො පාරලිලේනතුෙට 
පවැමිණීලේ අෙස්ාෙ සලසාදී තිලබ්න 
ෙකොනුෙක ක්ා්නායකෙරයා රනජන 
රාම්නායක මහතාටද පාරලිලේනතුෙට 
පවැමිණීලේ අෙස්ාෙ සලසා දිය යුතු බෙ 
විලරෝධතාකරුලෙෝ ඉේලා සිටියහ.

සිරදඬුවම නියම වූ රන්දජන්ද රොමනොය�ට 
සොධොරණයේ ඉටු�රන කලස ඉලලමින්ද විකරෝධතො

◄මහනුවර►

වැලි�ඩ බන්දධනොගොරය මිලලලෑව ප්ර‘කේශයට කගන ඒමට එකරහිව විකරෝධතොවේ

එල.ටී.ටී.ඊයට අයත් බව කියන  
විකේශීය� නිෂපොදිත ගිනිඅවියේ, 

මැගසිනයේ සහ උණඩ 30ේ කසොයොගැකන්ද

◄බදුේ්ල►

- සංචරාරක අමරාත්ය ප්රසනන රණතංග
�� ශාන හුලංනුනේ 

නුෙරඑළිය ්නගරය ලකන්ර ලකාට 
ගත සං්චාරක කලාපයක ඇති කිරීමට 
ඉදිරිලේදී පියෙර ගන්නා බෙ සං්චාරක 
අමාත්ය ප්රසන්න රණතුංග මහතා 
පවැෙවැසීය. 

නුෙරඑළිය දිසත්රික ජීෙල්නෝපාය 
සංෙරධ්න කමිටු රැසවීලේදී ඒ මහතා 
එලස පෙසා සිටිලේය.

දිෙයි්න පුරා ්නෙ සං්චාරක ස්ා්න 
6059ක හඳු්නාලග්න ඇති බෙත ඉන 
318ක නුෙරඑළිය දිසත්රිකකයට අයත 
බෙත ඒ මහතා පවැෙසීය.  ලමම සං්චාරක ස්ා්න ලදස විලදස 
සං්චාරකයන අතර ප්ර්චලිත කිරීමට අෙශ්ය කටයුතු ඉදිරිලේදී 
සිදු කරනු ලබ්න බෙත ඒ මහතා කීය. ්නානුඔය ්නගරලේ සිට 
නුෙරඑළිය ්නගරය දකො ලකබේ කාර ව්යාපෘතියට අදාළ ඉදිරි 
කටයුතු කඩි්නමින සිදු කරනු ලබ්න බෙත ලේ සඳහා රජය යූලරෝ 
මිලය්න 52ක ආලයෝජ්නයක සිදු කිරීමට නියමිතෙ ඇති බෙත 
අමාත්යෙරයා ලමලහදී ෙවැඩිදුරටත පෙසා සිටිලේය. 
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◄ ‘‘මාතර ►

◄ ‘‘නුවරඑළිය ►

◄ ‘‘බදුල්ල ►

◄ මන්ාරම ►

zzzzමීගහකිවුල - එන්.කේ. නිශ්ශංක

දින 10ක පමණ කාලයක් ඇතුළත 
සිදුවූ සිවුවන භූ කමපනය  වාරතා 
කරමින් මඩ�ාල්සිම ඩපාලිස් වසමට 
අයත් ඇකිරිය හා ඒ අවට ගමමාන 
කිහිපයක ඊඩේ (31) අලුයම 2.56 
ට පමණ භූ කමපනයක් සිදුවූ බව 
ගමවාසීහු පිරිසක් පැවැසූහ.

භූ කමපනය තත්පර 30කට  පමණ 
කාලයක් පැවැති බවත්, දැවැන්ත 
හඬක් කණ වැකුණූ අතර ඇතැම 
නිවාස ඩසලවී ගිය අතර, එම භූ 
කමපනවලින් කිසිදු ජීවිත ඩහෝ ඩේපළ 
හානියක් සිදුවී ඩනාමැති බවද ඔවුහු 
වැඩිදුරටත් පවසා සිටියහ.

&ඊඩේ (31) පාන්දර නිදාඩගන 
සිටි ඩේලාවක ඩපාළව යටින් විශාල 
වාහනයක් යනවා වඩේ දැනුණා. 
වහඩලත් ඩහල්ලුණා. ඒ සේඩදට 
අවදිඩවලා බලේදිත් ඩපාලව යටින් ඒ 
සේඩේ දිගටම ආවා. විනාඩියක් තරම 
ඩම සේඩේ තිඩයන්න ඇති. ඩේලාව 
බලේදි අලුයම තුනට ඇති* යැයි ඩම 
සමබන්්ධඩයන් අදහස් දැක්වූ ඇකිරිය 
ප්රඩේශඩේ ත්රිඩරෝද රථ රියැදුඩරකු වන 

ප්රියන්ත දිසානායක මහතා පැවැසීය.
මඩ�ාල්සිම ඩපාලිස් වසමට අයත් 

ඇකිරිය හා ඒ අවට ගමමාන කීපයක 
ඉකුත් 22 දිනඩේදීද අලුයම 3.30, 
3.38ට හා අලුයම 3.56ට ඩමවැනිම  
භූ කමපන තුනක් සිදුවිය.

ඩම සමබන්්ධඩයන් බදුල්ල දිස්ත්රික් 
ආපදා කළමනාකරණ සහකාර 
අධ්යක්්ෂ ඊ.එල්.එම. උදය කුමාර 
මහතාඩගන්ද විමසීඩමදී  ඩමඩස් 
පැවසීය. 

&ලුණුගල ප්රාඩේශීය ඩල්කම 

ඩකාට්ාසයට අයත් ඇකිරිය 
ගමමානඩයන් ඉකුත් 22 දින හා ඊඩේ 
(31) දින භූ කමපන කීපයක් වාරතා 
වුණා. ඩමහි රික්ටර මාපකාංග අගය 
සමබන්්ධඩයන් විවි්ධ ඩවනස්කම 
ඇතිවීම නිසා මට ඒ සමබන්්ධඩයන් 

තවමත් නිශ්චිත අගයක් ප්රකාශ 
කරන්න බැහැ. ඩකාඩහාම වුණත් 
වාසනාවකට ඩමන් කිසිම අඩයකුට ඩහෝ 
ඩේපළකට හානි සිදුව නැහැ. ආසන්න 
වශඩයන් ඩම අයුරින් භූ කමපන 
සිදුවීම පිළිබඳව අඩේ අව්ධානය 
ඩයාමුව තිඩබනවා. අප ඩම වනවිටත් 
ඒ සමබන්්ධඩයන් භූ විද්ා හා පතල් 
කැණීම කාරයාංශය දැනුවත් කිරීමක් 
සිදුකර තිඩබනවා. ඒ අනුව විඩශ්්ෂ 
කණ�ායමක් ඩම වනවිට එම ප්රඩේශය 
ඩවත යාමට පිටත්වී තිඩබනවා.

ඩකාඩහාම වුණත් භූ කමපන 
සමබන්්ධඩයන් කලින් දැන ගැනීඩම 
හැකියාවක් අපට නැහැ. ඒ වඩේම 
ජනතාවටත් ඒ සමබන්්ධ දැනුමක් 
නැහැ. එම නිසා අප ඉක්මනින්ම 
දිනකදී ඩමම ගමමානයට ගිහින් ඒ 
සමබන්්ධඩයන් ගමවාසීන් දැනුවත් 
කිරීඩම වැ�සටහනක් කිරීමටත් 
බලාඩපාඩරාත්තු ඩවනවා.* 

ඊඩේ (31) භූ විද්ා හා පතල් 
කැණීම කාරයාංශඩේ නිල්ධාරිඩයකු 
සමබන්්ධ කරගැනීමට උත්සාහ කළද 
එය ව්යවරථ විය.

zzzzබිමල් ශ්යාමන් ජයසශංහ

උසස් තත්ත්වඩේ සංගීත 
භාණ� සහ  පරිගණක ඉතා 
ඉක්මනින් අඩු මුදලට විකුණන 
බවට අන්තරජාලඩේ දැන්වීම 
පළකර මුදල් වංචාව ඩයදුණු 
පුේගලඩයකු ඩපඩරදා (30දා) 
ඩකාළඹ අපරා්ධ පරීක්්ෂණ 
ඩදපාරතඩමන්තුඩේ නිල්ධාරීන් 
විසින් වැලිගම ප්රඩේශඩේදී  
අත්අ�ංගුවට ගත් බව 
ඩපාලිස් මාධ්ය ප්රකාශක 
නිඩයෝජ්ය ඩපාලිස්පති අජිත් 
ඩරෝහණ මහතා පැවසීය.

29 හැවිරිදි සැකකරු 
නාත්තන්ඩිය ප්ර‘ඩේශඩේ 
පදිංචිකරුඩවකි.

අත්අ�ංගුවට ගන්නා 
අවස්ථාඩේදී සැකකරු 
සන්තකඩේ තිබී විවි්ධ 
පුේගලයන්ඩේ ජාතික 
හැඳුනුමපත් හයක් තිබී 
ඩපාලිස් භාරයට ඩගන තිඩේ.

එම භාණ� මිලදී ගැනීමට 
යම අඩයකු කැමතිනම ඒ 
සඳහා බැංකු ගිණුම 
අංකයට මුදල් බැර කරන 
ඩලස දන්වා එඩලස බැර 
කරන ලද මුදල් කාඩපතක් 

උපඩයෝගී කරඩගන  ලබා 
ඩගන එම ගිණුම අවසන් 
කිරීමට කටයුතු කර ඇති 
බවත්, රු.10,000, 20,000 
ආදී වශඩයන් දිනපතා විශාල 
පිරිසකඩේ මුදල් වංචා 
කර ඇති අතර, සැකකරු 
විසින් විවි්ධ පුේගලයන්ඩේ 
හැඳුනුමපත් ඩසාරකම 
කිරීඩමන් ගිණුම ආරමභ කර 
ඇති බවත් පරීක්්ෂණවලදී 
ඩහළිවී තිඩේ

ඩම සමබන්්ධඩයන් 
අදාළ ගිණුම හිමිකරුවන් 
දුෂකරතාවන්ට ලක්ව ඇති 

බවත්, ඒ සමබන්්ධඩයන් 
සිදුකළ ඩමඩහයුමකදී 
සැකකරු අත්අ�ංගුවට ඩගන 
තිඩබන බවත් ඩපාලිස් මාධ්ය 
ප්රකාශකවරයා පැවසීය. 

ඔබත් ඩමම පුේගලයාඩේ 
වංචාවට අසුවී 
ඇත්නම අපරා්ධ පරීක්්ෂණ 
ඩදපාරතඩමන්තුව  
අධ්යක්්ෂවරයාඩේ  
0718591753 දුරකථන අංකයට  
ඇමතුමක් ලබාදී පැමිණිල්ලක් 
ලබාදීමට කටයුතු කරන 
ඩලස මාධ්ය ප්රකාශකවරයා 
වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියි. 

zzzzදිේවවැල්ල  -  නිමල්  ලන්්දකේ  

ලුණුකලපුව හා කළුකැටිය ප්ර‘ඩේශවලදී ඊඩේ (31දා) අලුයම 
සිදුකළ වැටලීමකදී කැස්බබෑ බිත්තර 600කට අධික ප්රමාණයක් 
සමග සැකකරුවන් සිවුඩදඩනකු දූ්ෂණ මරදන අංශය විසින් 
අත්අ�ංගුවට ගත් බව දික්වැල්ල ඩපාලීසිය පවසයි. 

23 හා 62 හැවිරිදි වයස්වල පසුවන සැකකරුවන් ඩබලිඅත්ත, 
ලුණුකලපුව, කළුකැටිය ප්ර‘ඩේශවල පදිංචිකරුඩවෝ ඩවති. 

නාවික  හමුදාව  විසින්  ලබාදුන්  ඩතාරතුරක්  මත  දූ්ෂණ  
මරදන අංශඩේ  ස්ථානාධිපති  උපඩපාලිස් පරීක්්ෂක ගාමිණි  
ශාත්ත මහතා ඇතුළු නිල්ධාරීන් සිදුකළ වැටලීඩමදී අදාළ 
සැකකරුවන් කැස්බබෑ බිත්තර සමගින් අත්අ�ංගුවට ඩගන තිඩේ. 

රාත්රීඩේදී ඩගා�ගන්නා ලද බිත්තර තැන් තැන්වල සඟවා  
තබා අලුයම කාලඩේ ඩපාදු ප්රවාහන ඩස්වා මගින් ඩබලිඅත්ත  
ඇතුළු ප්රඩේශවලට ප්රවාහනය කර ඇති බවද පරීක්්ෂණවලදී 
අනාවරණය විය.

සැකරුවන්  මඩේස්ත්ාත් අධිකරණය ඩවත ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිතව තිබුණි.

සිේධිය සමබන්්ධඩයන් දික්වැල්ල ඩපාලිස් ස්ථානාධිපති ප්ර්ධාන 
ඩපාලිස් පරීක්්ෂක ජී.පී.ටී. ඉ්ෂාන්  මහතාඩේ උපඩදස් පරිදි 
අපරා්ධ අංශඩේ ස්ථානාධිපති උපඩපාලිස් පරීක්්ෂක ගාමිණි 
ශාන්ත මහතා ඇතුළු නිල්ධාරීහු වැඩිදුර පරීක්්ෂණ පවත්වති.

zzzzත්රිකුණයාමලය - චකමෝද්යා කන්ත්යාශංජලී අමරජීව
ගැටලුකාරී තත්ත්ව ඇති වී ඇති නැඩගනහිර පළාඩත් 

පළාත් පාලන ආයතන10ක් සඳහා ඉදිරිඩේදී නව සභාපතිවරු 
පත් කරන බව ආණඩුකාරිනී අනුරා්ධා යහමපත් මහත්මිය 
පැවසුවාය.

මහ නගර සභාවක්, නගර සභාවක් හා ප්රාඩේශීය සභා අටක 
ඇති වී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය මත නව සභාපතිවරු ඩමඩලස 
පත්කරන බව ආණඩුකාරවරිය ඩපන්වා දුන්නාය. සභාපතිවරු 
පත්කිරීඩමදී බහුතර බලයක් ඇති පක්්ෂයක් ඩේ නම පක්්ෂ මහ 
ඩල්කමවරයා හරහා සභාපතිවරු පත් කරන අතර එඩස්  ඩනාවන 
පළාත් පාලන ආයතනයක් නම බහුතරඩේ කැමැත්ත මත ඡන්ද 
විමසීමකින් ඩමම පත්කිරීම සිදු කිරීමට නියමිතය.

අමපාර මහ නගර සභාව හා එරාවුර නගර සභාව ඩමන්ම 
ඩපාතුවිල්, පදියතලාව, ඉරකාමම, මන්මුඩණ, ඩකෝරඩේපත්තු, 
ඩකෝරඩේ පත්තු උතුර, තඹලගමුව හා ඩස්රුවිල යන ප්රාඩේශීය 
සභා සඳහා ඩමඩලස නව සභාපතිවරු පත් කිරීමට නියමිතය.

1989 අංක 12 දරන පළාත් සභා (අනු ශාංගික විධි වි්ධාන) 
පනඩත් ඩදවැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 1987 අංක 15 දරන 
නගර සභා / ප්රාඩේශීය සභා නියමයන්ට අනුකූලව ආණඩුකාර 
ඩවත පැවරී ඇති බලතල ප්රකාරව ඩමම කටයුතු සිදු කිරීමට 
නියමිතය.

zzzzහයාලිඇල- විකේරත්්න රත්්නයායක 

රජය අය වැඩයන් ඩපාඩරාන්දුවූ පරිදි වතු කමකරුවන්ට 
රුපියල් දහසක දදනික වැටුප වහා ලබාඩදන ඩලස ඉල්ලා 
ඊඩේ (31) දහවල් පස්සර නගරඩේදී විඩරෝ්ධතාවක් පැවැත්විණි.

අය වැඩයන් ඩපාඩරාන්දුවූ රුපියල් 1000 වහා ලබාඩදනු 
යන මැඩයන් සමස්ත ලංකා වතු කමකරු සංගමය ඩමම 
උේඩඝෝ්ෂණය සංවි්ධානය ඩකාට තිබූ අතර පස්සර, ලුණුගල, 
මඩ�ාල්සීම යන ප්රඩේශයන්හි වතු කමකරු නිඩයෝජිතයන් 
පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියහ.

විවි්ධ විඩරෝ්ධතා පුවරු ප්රදරශනය කරමින් විඩරෝ්ධතා  
පා් කියමින් ඔවුහු පැයක පමණ කාලයක් සිය විඩරෝ්ධතාඩේ 
නිරත වූහ.

සමස්ථ ලංකා වතු කමකරු සංගමඩේ සභාපති කිටනන් 
ඩසල්වරාජ් හා එම සංගමඩේ ඩල්කම ඩජ්.එම.ඒ. ඩරේමරත්න යන 
මහත්වරුන්ඩේ ඩමඩහයවීඩමන් ඩමම උේඩඝෝ්ෂණය සිදුඩකරිණි. 

zzzzහවැටන් - රශංජිත් රයාජපේ්ෂ 
පුේගලඩයකුට පහර දුන්ඩන් යැයි කියන සිේධියක් 

සමබන්්ධඩයන් සැකපිට බගවන්තලාව ඩපාලීසිය විසින් 
අත්අ�ංගුවට ඩගන ඩපඩරදා 30දා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ 
ඩනාරවුඩ ප්රාඩේශීය සභාඩේ සභාපති රවි කුලන්දඩේල් මහතා 
රුපියල් ලක්්ෂයක ශරීර ඇප මත මුදාහරින ඩලස හැටන් දිසා 
විනිසුරු සහ මඩහස්ත්ාත් ඩජ්.ඩ්ාස්කි මහතා නියම කඩේය.

ඩමම නඩුව එළඩඹන මාරතු 30 දින කැඳවීමට ද 
මඩේස්ත්ාත්වරයා විසින් නිඩයෝග කරන ලදී.

නුවරඑළිය දිස්ත්රික් පාරලිඩමන්තු මන්ත්රී පලනි දිගමබරම 
මහතාඩේ ඩපෞේගලික ඩල්කමවරඩයකු වශඩයන් කටයුතු 
කරන සුේපයියා කමලදාසන් නමැත්තාට ඩනාරවුඩ 
ප්රාඩේශීය සභාඩේ සභාපති රවි කුලන්දඩේල් මහතා විසින් 
පසුගිය 29දා පහර දී තුවාල සිදු කර බවට තුවාලකරු විසින් 
ඩපාලීසියට කළ පැමිණිල්ලක් මත සැකකාර සභාපතිවරයා 
අත්අ�ංගුවට ඩගන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

පහර කැමට ලක් වුඩේ යැයි කියන පලනි දිගමබරම 
මහතාඩේ ඩපෞේගලික ඩල්කමවරයා ඩම වන විට දික්ඔය 
මූලික ඩරෝහඩල් ඩන්වාසිකව ප්රතිකාර ලබයි.

බගවන්තලාව ඩපාලිස් වසමට අයත් ඩමාරා වත්ඩත් පිහිටි 
319 ජී ග්ාම ඩස්වා කාරයාලයට ඩස්වාවක් ලබා ගැනීමට 
තමන් ගිය අවස්ථාඩේ ඒ අසලට පැමිණි සභාපතිවරයා  
තමන්ට බැණ තරජනය කරමින් පහර දුන් බව පහර දීමට 
ලක් වූඩේ යැයි කියන දැනට දික්ඔය මූලික ඩරෝහඩල් 
ඩන්වාසිකව ප්රතිකාර ලබන සුේපයියා කමලදාසන් මහතා 
පැවසීය.

ඩම අතර අදාළ සිේධිය සමබන්්ධඩයන් සභාපතිවරයා 
වහාම අත්අ�ංගුවට ගන්නා ඩලස බල කරමින් බගවන්තලාව 
කරකස්ඩවාල් වත්ඩත් වතු කමකරුඩවෝ පිරිසක් එම වතු 
යාඩේදී පසුගිය (30දා) උදබෑසන උේඩඝෝ්ෂණයකද නිරත වූහ.  

zzzzවවුනියයාව -  
මධු්ෂශංඛ අමරසශංහ

මන්නාරම මාන්ඩතයි 
ප්රඩේශඩේදී සඟවා තිබූ 
රුපියල් ඩකෝටි ඩදකකට 
ආසන්න වටිනාකමින් 
යුත් ඩක්රළ ගංජා 
කිඩලෝග්බෑම 67 ග්බෑම 500ක් 
තිබී ඩපඩරදා (30දා) ඩසායාගත් 
බව නාවික හමුදාව පැවසීය.

උතුරුමැද නාවික වි්ධානඩේ නිල්ධාරීන් පිරිසක් විසින් 
මාන්ඩතයි මුහුදු ඩවරඩේ සිදුකළ ඩසෝදිසි ඩමඩහයුමකදී 
කැලබෑඩේ ස්ථාන ඩදකකදී ඩගෝනී තුළ සඟවා තිබූ අදාළ 
ඩක්රළ ගංජා ඩතාගය ඩසායා ඩගන තිඩේ.

එහිදී ඩගෝනි ඩදකක් තුළ පාරසල් 32ක අදාළ ඩක්රළ 
ගංජා ඩතාගය හමුවී ඇති අතර ඩසායාගත් ඩක්රළ ගංජා 
රැඩගන ආ පුේගලයන් කවුරුන්දැයි යන්න ඩමඩතක් 
අනාවරණය වී ඩනාමැත.

ඩමම ඩක්රළ ගංජා ඩතාගය ඉන්දියාඩේ සිට මුහුදු මගින් 
ඩබෝටටුවලින් මාන්ඩතයි මුහුදු ඩවරළට රැඩගනවිත් ඩමඩලස 
මුහුදු ඩවරඩේ සැඟවීමට ජාවාරමකරුවන් පියවර ඩගන ඇති 
බවට නාවික හමුදාව සැක පළ කරයි.

ඩසායාගත් ඩකෝරල ගංජා ඩතාගය වැඩිදුර පරික්්ෂණ 
කටයුතු සඳහා වංකාඩලයි ඩපාලීසිය ඩවතට භාර දීමට 
නාවික හමුදාව පියවරඩගන තිඩේ.

මක�යාල්සම හයා ඒ අවට ගමමයා්න කිහිපයකට
දි්න 10ක පමණ කයාලයේ ඇතුළත 
භූ කමප්න 04ේ සදුකවලයා  - ගම්වාසීහු

භූ කම්පන සම්බන්ධයෙන යසවීමට භූ විද්වා හවා 
්පතල් කැණීම කවාරෙවාාංශයේ වියේෂ කණ්වාෙමක් 
ඇකිරිෙ ගමමවානෙට ෙෑමට නිෙමිතයි
- ්බදුල්්ල දිස්ත්රික් ආ්පදවා කළමනවාකරණ සහකවාර අධ්යක්ෂ 
 ඊ.එල්.එම. උදෙ කුමවාර

zzzzගමපහ කටෝනි කරුණයා්නයායක/ කඳා්න - 
රුේමන්/ ජයා-ඇල ප්රසශංග කපකේරයා/ හවැටන් 
- රශංජිත් රයාජපේ්ෂ/ ්යාන් හුලශංනුකේ

ඒකල හා නියංගමඩදාර නගර 
ආශ්රිතව ඊඩේ (31දා) උදබෑසන සිදුවූ රිය 
අනතුරු ඩදකකින් පුේගලයන් 5ඩදඩනකු 
ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව ජාඇල හා 
පුඬළුඔය ඩපාලීසි පවසයි.

ඩකාළඹ මිනුවන්ඩගා� ප්ර්ධාන 
මාරග ඩේ ඒකල ගුවන් හමුදා කඳවුර 
ඉදිරිඩේ දී ඊඩේ (31)  උදබෑසන වබෑන් 
රථයක් පාඩරන් ඉවතට පැන බස් 
නැවතුමඩපාළ තාේපඩේ ගැටීඩමන් 
එම වබෑන් රථඩේ ගමන් කළ තිඩදනකු 

ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව ජා-ඇල 
ඩපාලීසිය පවසයි. ඩමඩලස ජීවිතක්්ෂයට 
පත්ව ඇත්ඩත් රේඩදාළුඩේ සහ 
පමුණුගම ප්රඩේශඩේ පදිංචිකරුවන් වන 
වබෑන් රථඩේ රියැදුරු වූ සුමින්ද නිශාන්ත 
තිලකරත්න (අවු. 48) සහ ටිඩරෝන් 
එරල් හාඩ (අවු.64) සහ තු්ෂාර චාමින්ද 
(අවු.49) තිඩදනාය.

ඩම අතර පු�ළුඔය තලවන්තැන්න 
ප්ර්ධාන මාරගඩේ ඩකාත්මඩල් 
නියංගමඩදාර ප්ර‘ඩේශඩේ ඇඟලුම 
කරමාන්තශාලාවක් අසලදී 
යතුරුපැදියක් සහ ටිපර රථයක ඊඩේ 

(31දා) උදබෑසන ගැටීඩමන් යතුරුපැදිඩේ 
ගමන් ගත් තරුණයන් ඩදඩදඩනකු එම 
ස්ථානඩේම ජීවිතක්්ෂයට පත්වී ඇති බව 
පු�ළුඔය ඩපාලීසිය පවසයි.

එඩලස මියඩගාස් තිබුඩණ 
කරගස්තලාව කටුකිතුල ප්රඩේශඩේ 
පදිංචිව සිටි එල්.එන්.ඩක්.ජී. දිඩන්ෂ  
(අවු. 19) සහ කලපිටිය ප්රඩේශඩේ 
පදිංචිව සිටි විමුක්ති සඳරුවන් (අවු.19) 
නමැත්තන්ය.

සිේධි සමබන්්ධඩයන් ජා-ඇල හා 
පුඬළුඔය  ඩපාලීසි වැඩිදුර පරීක්්ෂණ 
පවත්වයි.

ප්ර‘‘කේ් ක්දකක අ්නතුරු ක්දකකින් 
පුේගලයන් 5ේ මරුට

පරිගණක හයා සශංගීත භයාණ� විකුණ බවට 
අන්තේජයාලකේ ්දවැන්වීම පළ කරමින් මු්දල් 
වශංචයා කළ සවැකකරුකවේ අත්අ�ශංගුවට 

කැස්බෑ බිත්තර 600ක් 
සමගින් සැකකරුවන් 

සිවුදෙදෙක් 
අතඅඩංගුවට

දකෝටි 02ක දක්රළ 
ගංජා ද්තාගයක් 
මාන්ද්තයි මුහුදු 

දවරළින් හමුදවයි

ෙැදගෙහිර පළාදත 
පළාත පාලෙ ආය්තෙ 

10කට ෙව සභාපතිවරු 
පත කරෙවා 

- නැයගනහිර ්පළවාත් ආණඩුකවාරිනී 
අනුරවා්ධවා ෙහම්පත්

zzzzරයාසසගල - එන්. සමපත් / 
රත්්නපුර - ලසන්ත නිකරෝ්ෂණ 
කපකේරයා/ බුදුගල -  
කසෝමරත්න හිමි/ බලන්කගයා� - 
කරෝහණ වසන්ත

බලන්ඩගා�  
කල්ඩතාට වළඩේ ගඟ  
ආශ්රිතව ක්ඩෂත් පුහුණු  
චාරිකාවකට සහභාගී 
වූ පාසල් සිසුන් පිරිසක් 
වළඩේ ගඩේ කල්ඩතාට 
බටඩකාළ ඇල්ල ප්රඩේශඩේ 
දිය නාමින් සිටියදී සිසුවියක්  
දිඩේ ගිලි ඩපඩරදා (30දා) 
පස්වරුඩේ ජීවිතක්්ෂයට 
පත්ව ඇති බව කල්ඩතාට 
ඩපාලීසිය පවසයි. 

ඩමඩලස ජීවිතක්්ෂයට 
පත්වූඩේ, බලන්ඩගා�, 
කූරගල, තැන්න පදිංචිව සිටි  
ජී.එම. නිඩරෝෂිකා කුමාරි 
(අවු. 16) නමැති පාසල් 
සිසුවියකි. 

ඇය සහ මවුපියන්  
මීට ඩපර ඩහාරණ 
ප්රඩේශඩේ පදිංචිව 
සිට ඇති අතර, පසුව  
දැනට මාස තුනකට පමණ  
ඩපර බලන්ඩගා� කූරගල, 
තැන්න ප්රඩේශයට පදිංචියට 

පැමිණි තිඩබන බවත්, 
බලන්ඩගා� අධ්යාපන  
කලාපයට අයත්  ර/ තැන්න 
විදුහඩල් 11 ඩරේණිඩේ 
ඉඩගනුම ලබමින් සිට තිඩේ. 
එම විදුහඩල්  

11 ඩරේණිඩේ සිසුන් 12ඩදඩනකු 
සහ ගුරුවරියක සමග ඩමම 
ඩෂේත් පුහුණු චාරිකාවට 
එක්වී  ඇති අතර, එම ඩෂේත් 
පුහුණු චාරිකාවට අයත් 
ක්රියාකාරකමක් ඩලස සිසුන් 
පිරිස වලඩේ ගඩේ බටඩකාළ 
ඇල්ල ඩකාටඩස් දියනාමින් 
සිටියදී ඩමඩලස අනතුර සිදුවී 
ඇති බවත් පරීක්්ෂණවලදී 
අනාවරණය විණි. 
ඇය දිඩේ ගිලුණු පසු 
ප්රඩේශවාසීන් සහ කල්ඩතාට 
ඩපාලීසිය එක්ව සිදුකළ 
ඩමඩහයුමකදී සිරුර ඩගා�ට 
ඩගන කල්ඩතාට ඩරෝහලට 
ඇතුළත් කර ඇති අතර, 
වැඩිදුර ප්රතිකාර සඳහා  
බලන්ඩගා� මූලික ඩරෝහල 
ඩවත මාරු කිරීඩමන් අනතුරුව 
ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිඩේ. 

අදාළ සිේධිය 
සමබන්්ධඩයන් බලන්ඩගා� 

කලාප අධ්යාපන 
අධ්යක්්ෂක පී.ජී. ආරියපාල 
මහතාඩගන් කළ විමසීමකදී  
පැවැසුඩේ, ඩමම ඩෂේත් 
පුහුණු වැ�සටහන 
බලන්ඩගා� කලාප 
අධ්යාපන කාරයාලය  
දැනුවත් කර නිල වශඩයන් 
සංවි්ධානය කර ගිය 
වැ�සටහනක් ඩනාවන 
බවත් අදාළ ගුරුවරිය 
සහ දරුවන් පිරිස 
ඩපෞේගලිකව සංවි්ධානය වී 
ඩගාස් ඇති ඩෂේත් පුහුණු 
චාරිකාවක් බවත්ය.

සිේධිය සමබන්්ධඩයන් 
කල්ඩතාට ඩපාලිස් 
ස්ථානාධිපති ප්ර්ධාන  
ඩපාලිස් පරීක්්ෂක තරංග 
හපුගස්වත්ත මහතාඩේ 
උපඩදස් පරිදි නිල්ධාරීහු 
වැඩිදුර පරීක්්ෂණ පවත්වති.

දොර්වුඩ් ප්ා.සභා 
සභාපතිට ඇප

වළදේ ගදේ දෂේත්ර චාරිකාවක නිර්ත සිසුන් 
පිරිසකදගන් සිසුවියක් දිදේ ගිලී මරුට

යමම යෂේත්ර චවාරිකවා් ්බ්ලනයගවා් අධ්යවා්පනෙ 
කවාරෙවා්ලෙ දැනුම්ත් යනවාකර ය්පෞදගලික් 
සිදුකළ යෂේත්ර චවාරිකවා්ක්
- ්බ්ලනයගවා් ක්ලවා්ප අධ්යවා්පන අධ්යක්ෂක පී.ජී. ආරි්පවා්ල

රු.1000ක දෙනික 
වැටුප ඉලලා 

වතු කමකරුදවෝ 
විදරෝධ්තාවයක

මියගිය සිසුවිය
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zzzz ෂේන් ෂෙෂෙවිරත්ෙ

ක�ෝවිඩ් වෛරස ව්යාප්තිය කේතුකෛන් 
දැනට මයාස කද�ක් පමණ �යාලයක් ෛසයා තබයා 
තිකබන මහියියයාෛ ගමමයානකේ සංචරණ සීමයා 
ලිහිල් �රන්නැයි ඉල්ලමින් එම ගමමයානකේ 
ජනතයාෛ කපකේදයා (30දයා) කසෞඛ්යාරක්ෂිත 
ක්රමකේද අනුගමනය �රමින් සයාම�යාමී 
විකරෝධතයාෛ� නිරත වූහ.

එම ගමමයානකේ පදංචි පවුල් 2000� 
පමණ පිරිසක් සංචයාරණ සීමයා ඉෛත් කනයාකිරීම 
නිසයා දැඩි අපහසුතයාෛ�ට පත්ෛ සිටින බෛත්, 
පයාසල් දරුෛන්කගේ අධ්යාපන �ටයුතු පෛයා කම 
නිසයා අඩයාළ වී තිකබන බෛ විකරෝධතයා�රුකෛෝ 
පැෛසූහ.

අෛස්යා කිහිපය�දී පී.සී.ආේ. පරීක්්ෂණ 
සිදු �ළත් එහි ප්රතිඵල නිකුත් වීකම ඇති 

ප්රමයාදය නිසයා කමකස ජනතයාෛ අපහසුතයාෛට 
පත්වී සිටින බෛද ඔවුහු කපන්ෛයා දුන්හ.

පෛතින තත්ත්ෛය කේතුකෛන් කමෛර පළමු 
ෛසර සඳහයා ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට ඉල්ලුමපත් 
කයයාමු�ළ දරුෛන්කගේ කදමවුපියන්ට 
අභියයාචනයාෛලට පෛයා යයාමට කනයාහැකි වූ බෛ 
රිසෛයාන් මවුලවිතුමන් පැෛසීය.

මහනුෛර නයාගරි� මන්්රී ආනන්ද සරත් 
කුමයාර මහතයා පෛසයා සිටිකේ, මහියියයාෛ 
ප්රකේශකේ පළමු ක�ෝවිඩ් කරෝගියයා හඳුනයා 
ගැනීකමන් පසු ඔහුකගේ ආශ්රිතයන් පිරිසක් 
රන්ටැකේ නිකරෝධයායන �ඳවුරට කයයාමු�ළ 
බෛත් ඉන් අනතුරුෛ ගකම කසසු පිරිසට 
එ�ෛර පී.සී.ආේ. පරීක්්ෂණෛලට භයාජනය 
කනයා�ර �ඩින්�ඩ එය කිරීම නිසයා කමම 
ගැටලුෛ මතුෛ තිකබන බෛත්ය.

zzzzජා-ඇළ - ප්රෙංග ෂෙෂේරා

ජයා-ඇළ කසෞඛ් වෛද්ය 
අධි�යාරී බලප්රකේශයට අයත් 
තුඩැල්ල පිහිටි මයාළු අපනයන 
සැ�සුම මධ්ස්යානයකින් 
ක�ෝවිඩ් 19 ආසයාදතයන් 
88කද කනකු ඊකේ (31දයා) 
ෛනවිට හඳුනයාගත් බෛ 
ජයා-ඇළ ප්රයාකේශීය සභයාකේ 
පරිපයාලන මහජන කසෞඛ් 
පරීක්්ෂ�  
එස.ඩබ්ලිේ.එම.ෛයි. 
විකේසිංහ මහතයා පැෛසීය.

කමම ආයතනකේ 
කසෛ�යන් 25කද කනකු පමණ 
ඒ�ල ක�යාටුකගයාඩ ප්රකේශකේදී 

නිකරෝධයායන නීති උල්ලංඝනය 
�රමින් සයාදයක් පෛත්ෛයා ඇති 
බෛටද �රුණු අනයාෛරණය වූ 

බෛ විකේසිංහ මහතයා පෛසයා 
සිටිකේය. 

ප්ර්මකයන් එම පිරිසට 

කරෝග ලක්්ෂණ පහළ වී ඇති 
අතර පසුෛ �රනු ලැබූ පී.සී.
ආේ. පරීක්්ෂණකේදී අදයාළ 
පුේගලයන් ආසයාදතයන් 
කලස හඳුනයාකගන ඇත. 
එම ආසයාදතයන් කම 
ෛනවිට කරෝහල්ගත කිරීමට 
�ටයුතු �රමින් සිටින 
බෛද ඔවුන්කගේ ආශ්රිතයන් 
සෛයං නිකරෝධයායනයට 
ලක් �ර අදයාළ ආයතනය 
වි්ෂබීජහරණයට ලක්�ළ 
බෛද පරිපයාලන මහජන 
කසෞඛ් පරීක්්ෂ�ෛරයයා 
පැෛසීය.

zzzz ෂ�ාෂරාවෂොතාෙ -  සිඩ්නි රුවන් උෂේොල 

ක�ෝවිඩ් කරෝගීන් සඳහයා ප්රති�යාර �රනු ලබන 
�ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ කරෝහල්  �ැළි �සළ සහ 
අපද්රව් මිශ්ර �යානු පේධතිය �ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ 
ප්රයා්මි� පයාසල හරහයා ගලයා යලෑම එම පයාසකල් 
ඉකගනුම දරුෛන් ක�ෝවිඩ් කරෝගකේ බිල්ලක් 
බෛට පත්  කිරීමක් බෛත් එම නිසයා කමම 
අනයාරක්ෂිත �යානු පේධතිය ෛහයාම ඉෛත් කිරීමට 
අෛශ්ය �ටයුතු සලසයා කදන කලස බලධයාරීන්කගන් 
ඉල්ලයා සිටින බෛත් අනුරයාධපුර දස්රික් 
පයාේලිකමන්තු මන්්රී කරෝහණ බණඩයාර මහතයා 
පැෛසීය

මැදෛච්චිය නගරකේදී  කපකේදයා 
(30දයා) පැෛැති මයාධ් හමුෛ�දී 
මන්්රීෛරයයා එකස පැෛසීය.

එහිදී ෛැඩිදුරටත් අදහස දැක්වූ 
මන්්රීෛරයයා,

&�ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ ප්රයා්මි� 
පයාසල තිකයන්කන් �ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ 
නගරකේ. �ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ කරෝහල 
ඊට ආසන්නෛම තිකබනෛයා. පහුගිය �යාලකේ 
ක�ෝවිඩ් කරෝගීන් සඳහයා කෛන් �ළ කරෝහලක් 
කම�.  දෛයින පුරයා ක�ෝවිඩ් කපයාසිටිේ අය 
කගනත් කන්ෛයාසි�ෛ ප්රති�යාර �රන්කන් කම 
කරෝහකල්. සලෑම කරෝගිකයක්ම කරෝගීන් කලස 
සල�ලයා ආරක්ෂිත ක්රමයට කමය පෛත්ෛයාකගන 
යයාවි කියන බලයාකපයාකරයාත්තුකෛන් අපි නිහඬෛ 
බලන් හිටියයා කම කරෝහල කදස. අෛසයානකේදී 
කම කරෝහකල් ආරක්ෂිත පයාලනය බිඳී ගියයා. 
එහි ප්රතිඵලය කලස කරෝහකල් කසෛකේ කයදුණ 
වෛද්යෛරුන්ට පෛයා කමම කරෝහකල් කසෛය 
�රමින් සිටියදී ක�ෝවිඩ් කපයාසිටිේ වුණයා. එකහම 
පයාලනකයන් ගිලිහුණ කරෝහකල් �ැළි �සළ සහ 
අපද්රව් මිශ්ර ජලකේ �යානු පේධතියක් අද ෛනවිට 

�ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ ප්රයා්මි� පයාසල් 
භූමිය හරහයා ගලයා යනෛයා. කම ෛන 

විට පයාසල් ආරමභ �රලයා තිකයන්කන්. 
හයක්, හතරක් කනයාකත්කරන දරුෛන් දැන් කම 

පයාසලට එනෛයා. කම අය කම �යානුෛ අසලින් ගමන් 
�රනෛයා. සමහර අය ඒ ජලය සමග කසල්ලම 
�රනෛයා.  කම දරුෛන්ට කිසි කදයක් කත්කරන්කන් 
නැහැ. අධ්යාපනකේ  ප්රයා්මි� මටටකම සිටින 
දරුකෛෝ කම. කමකහම ගිකයයාත් කම අයට 
වෛරසය ඉක්මනින් ශරීරගත කෛන්න පුළුෛන්. 
කම� කලයාකු අෛදයානමක්. සුළුකෛන් සිතන්න බලෑ. 
ෛහයාම බලධයාරීන් කම පිළිබඳ අෛධයානය කයයාමු 
�ළ යුතුයි. කම අනයාගතය බයාරගන්න ඉන්න මල් 
�ැකුලු ක�ෝවිඩ් වෛරසයට බිලි කදන්න එපයා 
කියලයා මම රජකයන් ඉල්ලයා සිටිනෛයා.  ඒ නිසයා 
�ඩිනම විසඳුමක් කමයට ලබයා කදන්න කියලයා 
නැෛත ෛතයාෛක් මම බලධයාරීන්කගන් ඉල්ලයා 
සිටිනෛයාත* යැයි ද පෛසයා සිටිකේය.  

zzzzආරච්චිකට්ටුව - ලලිත් ෙවරත්ෙ
පුත්තලම දස්රික්�කේ එක් දනයක් තුළ හඳුනයාගත් 

ෛැඩිම ක�ෝවිඩ් ආසයාදතයන් ප්රමයාණය ෛන ආසයාදතයන් 
44ක් කපකේදයා (30දයා) ෛයාේතයා වූ බෛ කසෞඛ් අංශ 
බලධයාරීහු සඳහන් �රති.

එම ආසයාදතයන් කෛන්නප්පුෛ, මහෛැෛ, 
ආරච්චි�ටටුෛ, මුන්දලම, පුත්තලම, මයාරවිල, ආණමඩුෛ 
යන කසෞඛ් බලප්රකේශෛලින් ෛයාේතයා වී ඇති බෛ කසෞඛ් 
අංශ සඳහන් �රයි.

සියලුම ආසයාදතයන් දෛයින තුළ ස්යාපිත �ර ඇති 
විකේ්ෂ ක�ෝවිඩ් ප්රති�යාර� මධ්ස්යාන කෛත ප්රති�යාර 
සඳහයා ඇතුළත් �ර ඇති අතර එම ආසයාදතයන්කගේ 
ආශ්රිතයන් 1800ට අධි� සංඛ්යාෛක් තම නිකෛසෛලම 
සෛයං නිකරෝධයායනයට කයයාමු�ර ඇති බෛ එම කසෞඛ් 
බලධයාරීහු පෛසති. එම පිරිස සඳහයා පී. සී. ආේ පරීක්්ෂණ 
කසෞඛ් වෛද්ය නිලධයාරී ක�යාට්යාස ෛශකයන් සිදු �රන 
බෛ පෛසන පුත්තලම දස්රික් පරිපයාලන කසෞඛ් වෛද්ය 
නිලධයාරී ආේ.පී. අකබ්රත්න මහතයා, නියමිත නිකරෝධයායන 
නීතිෛලට අනුෛ තම නිකෛසෛලම රැඳී සිටිමින් කසෞඛ් 
නීතිරීතිෛලට අනුකූලෛ �ටයුතු �රන කලස  එම 
නිකරෝධයාය�යන්කගන් ඉල්ලයා සිටියි.

zzzzරාසෙගල - එන්. ෙමෙත්/  
ෂෙලිහුල්ඔය -  එස. රත්ොයක

බලන්කගයාඩ  කසෞඛ් වෛද්ය නිලධයාරී 
ක�යාට්යාසකේ නෛ ක�ෝවිඩ් වෛරස 
ආසයාදතයන් 09කදකනකු ඊකේ (31දයා) 
හඳුනයාකගන ඇති බෛ බලන්කගයාඩ කසෞඛ් 
වෛද්ය නිලධයාරී �යාේයයාලය පෛසයි.

කිරිමැටිතැන්න ප්රකේශකේ  
පුේගලයන් 06කදකනකු, කදහිගසතලයාෛ 
ප්රකේශකේ පුේගලයන් 02කදකනකු සහ 
රයාසසගල, හල්ෛතුර �න්ද ප්රකේශකේ  පදංචි 
කපයාලිස විකේ්ෂ �යාේය බළ�යාකේ  අකයකුට  
කමකලස ක�ෝවිඩ් -19  වෛරස  වී ආසයාදනය 
වී  ඇති බෛට තහවුරු වි ඇතැයි බලන්කගයාඩ 
මහජන කසෞඛ් පරීක්ෂ� නිලධයාරීහු පැෛැසුහ.

ඔවුන්ට ඉකුත් 27ෛැනිදයා සිදු �ළ පී.සී.ආේ. 

පරීක්්ෂණෛල  ෛයාේතයා  ලැබීකමන් පසු කමකලස 
තහවුරු වූ  බෛද  මහජන කසෞඛ් පරීක්්ෂ� 
නිලධයාරීහු ෛැඩිදුරටත් පැෛසූහ.

කම අතර, බලන්කගයාඩ මූලි� කරෝහකල් 
කරෝහකල් ශල්ය වෛද්ය පිරිමි ෛයාටටුෛ ඊකේ 
(31දයා) තයාෛ�යාලි�ෛ ෛසයා දැමීමට පියෛර ගත් 
බෛ එම කරෝහකල් ප්ර�යාශ�කයක් පැෛසීය.

ශල්ය�ේමයක් සඳහයා කරෝහකල් 8 ෛයාටටුකේ 
කන්ෛයාසි�ෛ සිටි කරෝගිකයකු ශල්ය�ේමයට 
ප්ර්ම �ළ පී.සී.ආේ පරීක්්ෂණයෛලින් ක�ෝවිඩ් 
ආසයාදනය වී ඇති බෛට තහවුරු වීකමන් 
පසු කමම ෛයාටටුෛ තයාෛ�යාලි�ෛ ෛසයා දැමීමට 
පියෛර ගත් බෛ එම ප්ර�යාශ�යයා පැෛසීය.

කමම කරෝගියයා කම ෛනවිට කරෝහකල්  
කෛන්ෛ ඇති කෛනම ෛයාටටුෛක් සඳහයා කයයාමු 
�ර ඇති අතර ක�ෝවිඩ් ප්රති�යාර සඳහයා 
කයයාමු කිරීමට නියමිතෛ ඇති බෛද කරෝහල් 
ප්ර�යාශ�ෛරයයා ෛැඩිදුරටත් පෛසයා සිටිකේය.

zzzzයටියන්ෂතාට -  
ෙමන් එස. රත්ොයක

යටියන්කතයාට ගකන්පල්කල් 
නිෛස� පැෛැති මල්ෛර වීකම 
උත්සෛය� දන කීපයක් ෛැඩ 
�ළ ක�ෝවිඩ් ආසයාදත පවුකල් 
ඥාතිකයකු කේතුකෛන් එම 
උත්සෛයට සහභයාගි වූ ගකම 
පවුල් 60ක් නිකරෝධයායනයට 
ලක්�ළ බෛ යටියන්කතයාට 
කසෞඛ් නිලධයාරී �යාේයයාලකේ 
පරිපයාලන මහජන කසෞඛ් 
පරීක්්ෂ� ක�ෝලිත ආරියදයාස 
මහතයා ඊකේ (31දයා) පැෛසීය. 

ඒ මහතයා ප්ර�යාශ �කේ, 

කමෛැනි උත්සෛ ෛත්මන් 
තත්ත්ෛය හමුකේ චයාරිත්රෛලට 
පමණක් සීමයා �රමින් පවුකල් 
අය සමග සිදු �රන කලස 
උපකදස දුන්නද කසෞඛ් 
උපකදස අනුගමනය කනයාකිරීම 
කේතුකෛන් කමෛන් තත්ත්ෛයක් 
ඇතිෛන බෛයි. තෛද 
උත්සෛකේ ෛැඩ �ටයුතු �ළ 
අය හයා එයට සහභයාගි වූෛන් 
සමහකරක් මුෛ ආෛරණ පෛයා 
පැලඳ කනයාසිටි බෛට ෛයාේතයා 
ෛන බෛත් ඒ මහතයා කමහිදී  
සඳහන් �කේය.

කම කේතුකෛන් 
නිකරෝධයායනයට ලක්�ළ 
පවුල්ෛල රජකේ කසෛ�යන්, 
ෛතු නිෛයාසෛල පදංචි 

ෛතුකසෛ�යන්, හමුදයා 
නිලධයාරීන්, පයාසල් සිසුන් 
ගුරුෛරුන් ඇතුළු විශයාල 
පිරිසක්  සිටින බෛ කසෞඛ් 
අංශ පෛසයි.

පසුගිය 25ෛැනිදයා පැෛැති 
කමම උත්සෛයට සහභයාගි වූ 
ක�ෝවිඩ් ආසයාදතය පුේගලයයා 
ජයා-ඇළ ප්රකේශකේ �ේමයාන්ත 
ශයාලයාෛ� කසෛ�කයකු ෛන 
අතර කසෛයා ස්යානකයන් 
පී.සී.ආේ. පරීක්්ෂණය සිදු 
කිරීකමදී ක�ෝවිඩ් ආසයාදත 
බෛට තහවුරු වී ඇති බෛ 
පරිපයාලන මහජන කසෞඛ් 
පරීක්්ෂ�ෛරයයා තෛදුරටත් 
සඳහන් �කේය.

zzzzපිටිගල - ඩී.ෂේ. විෂේසිං�

ඇල්පිටිය - අවිත්තයාෛ ප්රධයාන මයාේගකේ නයාලන්දයා මහ 
විදුහල ආසන්නකයදී කපකේදයා (30දයා) කපරෛරුකේ සිදුවූ 
යතුරුපැද හයා බස අනතුරකින් යතුරුපැදකේ ගමන් ගත් 
යුෛළ ජීවිතක්්ෂයට පත්ෛ ඇති බෛ ඇල්පිටිය කපයාලීසිය 
පෛසයි. 

කමකලස ජීවිතක්්ෂයට පත්වූකේ, අවිත්තයාෛ ඕපයාත 
පන්සල අසල පදංචිෛ සිටි සහන් කරෝහිත ජයසිංහ හයා 
ඕපයාතගම විදයානලයාකගේ රමණී පුෂපලතයා නමැති යුෛළකි. 

මරණයට පත් යුෛළ යතුරුපැදකයන් ඕපයාත සිට 
ඇල්පිටිය කදසට ගමන් �රමින් සිටියදී ඇල්පිටිය කදස 
සිට අවිත්තයාෛ බලයා ධයාෛනය වූ ලංගම බස ර්යට 
ගැටීකමන් අනතුර සිදුෛ ඇති බෛත්, බස ර්ය විරුේධ 
දසයාෛට කගයාස විදුලි �ණුෛ� ගැටී නතර වී තිබූ බෛත් 
පරීක්්ෂණෛලදී අනයාෛරණය විය.

සිේධිය සමබන්ධකයන් ඇල්පිටිය කපයාලීසිය ෛැඩිදුර 
පරීක්්ෂණ පෛත්ෛයි.

zzzzවාරණ - ආෙන්්ද ඉ. ජයෂකාඩි

අත්තනගල්ල ක�යාට්යාසකේ ඊකේ (31දයා) ෛනවිට 
ක�ෝවිඩ් 19 වෛරස ආසයාදතයන් 732ක් ෛයාේතයා වී ඇති 
බෛ අත්තනගල්ල කසෞඛ් වෛද්ය නිලධයාරී �යාේයයාලය 
පෛසයි.

තිහයාරිය මහජන කසෞඛ් පරීක්්ෂ� �ලයාපකයන් 
ආසයාදතයන් 154ක් ෛශකයන් ෛැඩිම පිරිසක් ෛයාේතයා වී 
ඇත.

කම �යාලය තුළ ක�ෝවිඩ් ආසයාදත මරණ තුනක් 
අත්තනගල්ල කසෞඛ් වෛද්ය නිලධයාරී ක�යාට්යාසකයන් 
ෛයාේතයා වී තිකබ්.

zzzzරත්ෙපුර - ලෙන්ත නිෂරෝෂණ ෂෙෂේරා

ඇඹිලිපිටිය ශ්රී සංඝයාරයාම 
විහයාරයාධිපති විචිත්රභයාන� පූජ්ය 
පනයාමුකේ සුමනසිරි නයාහිමිකයෝ  
අපෛත් වූහ.

උන්ෛහන්කස අපෛත් ෛනවිට 55 
හැවිරිද විකේ පසු වූහ. ඇඹිලිපිටිය 
ප්රකේශකේ සමයාජ ආගමි� සහ 

ශයාසනි� ක්කෂත්රෛල පුළුල් කමකහෛර� 
කයදුණු භික්ෂූන් ෛහන්කස නමක් කලස 
උන්ෛහන්කස ප්ර�ටය.

පනයාමුකේ සුමනසිරි නයාහිමියන්කගේ 
ආදයාහන පූකජෝත්සෛය අද කපබරෛයාරි 
01ෛැනිදයා පසෛරුකේ ඇඹිලිපිටිය 
ගම උදයා ක්රීඩයා පිටිකේදී සිදු කිරීමට 
නියමිතය.

අපවත් වී වදාළ පනාමුරේ 
සුමනසිරි හිමියනරගේ ආදාහන 
පූර�ා්ත්්සවය අද

තුඩැල්ෂල් මාළු අෙෙයෙ 
ෙැකසුම මධ්යස්ාෙයක 

88කට ෂකෝවිඩ්

ෙංචරණ සීමා ලිහිල් 
කරන්ෙැයි මහියියාව 

ජෙතාව විෂරෝධතාවක

කැබිතිර�ාල්ලෑව රකෝවිඩ් මධ්යස්ානරේ 
අපද්රව්ය ප්ා්මික පා්ස් හරහා �්ා 
යලෑරමන ජිවිතව්ට රකෝවිඩ් අවදානමක්
- පාර්ලිමේන්තු මන්්රී ම�ෝහණ බණ්ා�

◄ අනුරාධපුරය ►

◄ ගාල්ල ►

◄ පුත්ත්ලම ►

◄ කෑගල්ල ►

◄ රත්නපුර ►

යතුරුපැදියක් හා 
්ං�ම බස ර්යක් �ැටී 

යතුරුපැදිරේ �මන 
�ත් යුවළ මරුට

�රනපලරල උත්්සවයකට  
්සහභාගී වූ 60ක් නිරරෝධායනයට

බ්නර�ාඩින නව ආ්සාදිතයන 09ක්
පුත්ත්මින රකෝවිඩ්  
ආ්සාදිතයන 44ක් 

ර්සායා �ැරන

අත්තන�ල් 
රකාට්ා්සරේ රකෝවිඩ් 

ආ්සාදිත �ණන 732ක්

බලන්මගා් ම�ෝහමේ පිරිමි ශල්ය වාට්ටුව 
තාවකාලිකව වසා දැමේ
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covid-19 සඳහා 
එන්නත්කරණය යනු කුමක්ද?

covid-19 වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට ඇති 
සරල ආරක්ෂාකෂාරී ඵලදෂායී ක්රමෙකි. යමහිදී ඔයේ 
ශරීරයේ පෛතින සෛෂාභෂාවික ප්රතිශකතීකරණෙ 
covid-19 වෛරසෙට විරුද්ධෛ ක්රිෙෂාකෂාරී වීමට 
සලසෛයි. වෛරසෙට එයරහිෛ තමෂායේ සිරුයේ 
ඇති ප්රතිශකතීකරණෙ  ශකතිමත් කරයි. එන්නත 
ලබෂාගත් පුදගලයෙකුට නැෛත වෛරසෙ ඇතුළු වූ 
විට ප්රතිශකතීකරණ පද්ධතියේ මතක තබෂාගැනීයේ 
වසල එෙ හඳුනෂා ගනී. එවිට ප්රතිශකතීකරණ 
පද්ධතිෙ ක්රිෙෂාත්මක වීයමන් ඔබ යරෝගී වීමට ප්රථම 
වෛරසෙ විනෂාශ කර දමයි. 

එන්නත්ක ඇති වැ්දගත්කම
ඖ්ධීෙ යනෂාෛන යරෝග ෛැළැකවීයේ 

ක්රමයේදෙන් covid-19 මැඬපැෛැත්වීමට ෛැදගත් 
වුෛද එමගින් තෛදුරටත් යරෝගෙ පෂාලනෙ කිරීම 
අපහසු වී ඇත. එම නිසෂා එන්නත්කරණෙ මගින් 
covid-19 වෛරසයෙන් සිදුවිෙ හැකි යරෝගී 
තත්ත්ෛෙන් සහ සංකූලතෂා මගින් සිදුෛන මරණ 
ෛැළැකවීමට බලෂායපෂායරෂාත්තු යේ. යලෝකයේ 
සිෙලු ජනතෂාෛ යමන්ම ශ්රී ලෂාංකිකෙන්ද යමම 
ෛසංගත තත්ත්ෛෙ නිසෂා ෛසංගත යතයහට්ටුයෛන් 
(Pandemic fatigue) යපයේ. එබැවින් ඔවුන් හට 
පුදගල දුරසථභෂාෛෙ, අෛම සමෂාජ සංසරණෙ හෂා 
එදියනදෂා අනුගමනෙ කළ යුතු නිසි යසෞඛ්ය පුරුදු 
පෛත්ෛෂායගන ෙෂායේ අපහසුෛක තියේ. යේ තත්ත්ෛ 
ෙටයත් ෛසංගතෙ පිටුදැකිෙ හැකි එකම ක්රමයේදෙ 
එන්නත්කරණෙ සමග යරෝගෙ ෛැළැකවීයේ නිෛැරදි 
යසෞඛ්ය පුරුදු අනුගමනෙ කිරීම බෛ යපයන්.

එන්නත ලබාගැනීමේ ඇති 
වැ්දගත්කම

covid-19 වෛරසෙ ඉතෂා ඉකමනින් පැතියරන 
ව්ෂාධිජනක වෛරසෙකි. covid-19 වෛරසෙ 
මගින් අධික යලස යරෝගී වීම, යරෝහලගත ප්රතිකෂාර 
අෛශ්ය වීම, දිගුකෂාලීන සංකූලතෂා ඇතිවීම මගින් 
මරණෙට පත්වීම පෛෂා  සිදුවිෙ හැකිෙ. ඔබ එන්නත 
ලබෂාගැනීම මගින් ඔයේ ආරක්ෂාෛද, ඔයේ පවුල 
සහ ඔබ අෛට සිටින අෙයේ ආරක්ෂාෛද ෛැඩි වීයේ 
හැකිෙෂාෛ ෛැඩි යේ. යහෂාඳ යසෞඛ්ය තත්ත්ෛයෙන් 
සිටීම covid -19 ෛැලඳීයේ හෂා එෙ පැතිරවීයේ 
අෛදෂානම අඩු යනෂාකරයි. වෛරසෙ ආසෂාදනෙ වී 
ඇති අෛසථෂාෛක ඔබට ඉතෂා සුළු යරෝග ලක්ණ 
යහෝ කිසිදු යරෝග ලක්ණෙක යනෂාතිබුණත්, ඔබයේ 
ආදරණීෙන්ෛ සහ ඔබ අෛට සිටින අෙෛ ආසෂාදනෙ 
කිරීයේ හැකිෙෂාෛක  ඇත. එන්නත ලබෂාගැනීම මගින් 
අප හෂා සමෂාජෙ ආරක්ෂා වීමක සිදුෛන අතර, එෙ අප 
සතු සමෂාජ ෛගකීම ඉටුකිරීමකද යේ.

ලං්කාමේ ආරේ්භ්ක එන්නත?
Oxford AstraZeneca ආෙතනෙ මගින් 

නිේමෂාණෙ කර, සීරේ ඉන්සටිටියුට්හි නිෂපෂාදනෙ 
කරන ලද Covishield එන්නත ශ්රී ලංකෂායේ 
covid -19 යරෝගෙ සඳහෂා භෂාවිත කරන 
ආරේභක එන්නතයි. යමම එන්නත අඩපණ 
කරන ලද ( එේ.එේ.ආේ, පැයපෂාල ෛැනි) එන්නත් 
ෛේගෛලට සමෂානෙ. යමම එන්නයතහි covid -19 
ප්රතියදහජනකෙට සමෂාන ජෂානෙක ඇතුළත් කර 
ඇත. (SARS-Cov 2 නැතයහෂාත් COVID 19හි 
ඇති spike යප්රෝටීනෙ) යමම එන්නත ශරීරයේ 
ප්රතිශකතීකරණ පද්ධතියේ ඇති ෛැදගත් වසල 
යදෛේගෙක ෛන B සහ T වසල සක්රීෙ කරන අතර, 
එමගින් ප්රබල ප්රතිශකතීකරණෙක සහ මතකෙක 
ඇති කරයි. 

එන්නත ක්රියාවලියට 
මෙර

එන්නත ලබෂාගැනීම සඳහෂා 
ලිෙෂාපදිංචි වීයේදී ඔබයේ 
ජෂාතික හැඳුනුේපත් අංකෙ, 
ඔබයේ දුරකථන අංකෙ, ඔබයේ 
ෛේතමෂාන ලිපිනෙ සහ ඔබයේ 
යසෞඛ්ය වෛද්ය නිල්ධෂාරී ප්රයදශෙ 
ෙන යතෂාරතුරු නිෛැරදිෛ ලබෂාදිෙ 
යුතුෙ. 

එන්නමතන ෙසු
එන්නත 100෴ ඵලදෂායී යනෂාවිෙ හැකි 

නමුත්, එෙ සැලකිෙ යුතු ආරක්ෂාෛක 
ලබෂායදයි. එන්නයතහි පූේණ සඵලතෂාෛ 
ලබෂාගත හැකයක මෂාත්ෂාෛන් යදකම 
ලබෂාගැනීයමන් පසුෛ පමණි. අදෂාළ එන්නත් 
මෂාත්ෂා යදක සේපූේණ කිරීයමන් පසු ඇතිෛන 
ප්රතිශකතීකරණයෙන් ලැයබන ආරක්ෂාෛ පෛතින 
කෂාලෙ පිළිබඳෛ යමයතක තහවුරු කර යනෂාමැත. 
එන්නත ලබෂාගැනීයමන් පසු වෛරසෙ ඔබයගන් 
තෛත් අයෙකුට යබෝ යනෂාෛන බෛට තෛමත් 
නිශ්චිතෛ හඳුනෂායගන නැත. 

Covishield එන්නත ක්රියාතම්ක 
ව්න ආ්කාරය 

යමම එන්නත වෛරස වදශික එන්නතක 
යේ. එහි ඇති අඩපණ කරන ලද එනේ හෂානිෙක 
යනෂාෛන යලස සකස කරන ලද වෛරසයෙහි 
ප්රතියදහජනෙක යලස ක්රිෙෂාකරන ජෂානෙ ඇතුළත්ෛ 
ඇත. එනේ covid -19 වෛරසෙට ආයේණික වූ 
spike යප්රෝටීනෙට යහෝ එහි යකෂාටසකට ප්රතිචෂාර 
දැකවීමක සිදු යේ. පුදගලයෙකුට එන්නත ලැබුණු 
විට ප්රතිශකතීකරණ පද්ධතිෙ සහ එහි මතක 
වසල ක්රිෙෂාකෂාරී වීම ආරේභ යේ. එන්නත් ලබෂාගත් 
පුදගලයෙකුට පසුකෂාලීනෛ වෛරසෙ ආසෂාදනෙ වූ 
විට ප්රතිශකතීකරණ පද්ධතිෙ ඒ ෛනවිටත් වෛරසෙ 
හඳුනෂායගන ඇති බැවින් වෛරසෙට ඉකමනින් 
පහර දීමට පටන් යගන එෙ විනෂාශ කරනු ලබයි. 

එන්නත ලබාම්දනමන ්කා හට්ද?
Covishield එන්නයතහි සැපයුම ඉතෂා සීමිත 

බැවින් එෙ ෛැඩිපුරම අෛශ්ය පුදගලෙන්ට යහෝ 
ප්රමුඛතෂා කණඩෂාෙේෛලට පළමුෛ ලබෂායදයි. ඒ අනුෛ 
covid -19 ෛසංගතෙ මැඬලීමට ප්රමුඛෛ ක්රිෙෂාකරන 
යසෞඛ්ය යසෛෂා කෂාේෙමණඩලෙට සහ අයනකුත් 
පළමු යපළ නිල්ධෂාරීන් ෛන ත්රිවි්ධ හමුදෂා නිල්ධෂාරීන්ට 
සහ යපෂාලිස නිල්ධෂාරීන්ට මුල අදිෙරයේදී ලබෂායදයි. 
එයමන්ම ෛෙස අවුරුදු 60ට යහෝ ඊට ෛැඩි ෛැඩිහිටි 
පුදගලෙන්ට සහ ඉහළ ෛෙස සීමෂාෛන්යේ සිට පහළ 
ෛෙස සීමෂාෛන් දකෛෂා ෛන (ෛෙස අවුරුදු 18ට ෛැඩි)  
පුදගලෙන්ටද යමම එන්නත ලබෂායදයි. යමහිදී 
සුදුසුකේ ලත් ජනගහනයෙන් 80෴ක ආෛරණෙ ෛනු 
ඇතැයි අයේක්ෂා කරයි. යමහිදී එන්නත්කරණෙ 
සඳහෂා ප්රමුඛතෂාෛෙ ලබෂාදීයේ නිේණෂාෙකෙන් 
ෛන්යන් covid – 19 වෛරසෙට නිරෂාෛරණෙ වීමට 
යබෂායහෝදුරට ඉඩ ඇති පුදගලෙන් (වදනික 
රෂාජකෂාරී තුළින් ඔවුන් යරෝගී පුදගලෙන් සමග 
කටයුතු කරන ආකෂාරෙ සහ covid-19 අේබුදෙ 
කළමනෂාකරණෙ කිරීයේදී අත්යෛශ්ය යසෛෂාෛන්හි 
යෙයදන) සහ යරෝගෙ ෛැලඳීමට හෂා එහි සංකූලතෂා 
ඇතිවීයේ ෛැඩි අෛදෂානමක ඇති අෙ වීමයි. යසෞඛ්ය 
යසෛෂා සහ ඉදිරියපළ යසෛකෙන්ට ප්රමුඛතෂාෛෙ 
ලබෂාදීමට කටයුතු කර ඇත්යත් ඔවුන්යේ සෂාමෂාන්ය 
රෂාජකෂාරී ඉටුකිරීයේදී වෛරසෙට නිරෂාෛරණෙ 
වීමට ඇති ඉහළ අෛදෂානම නිසෂාෙ. එයමන්ම 

අත්යෛශ්ය යසෛෂා සැපයීයේදී ඔවුන්යේ කෂාේෙභෂාරෙ 
තීරණෂාත්මකෙ. එන්නත් ලබෂාදීයමන් පළමු යපළ 
යසෛකෙන්යගන් ප්රජෂාෛට වෛරසෙ සේයරේ්ණෙ 
වීයේ අෛදෂානම අෛම කරගත හැකි අතර, යසෞඛ්ය, 
නියරෝ්ධෂාෙන සහ නීතිෙ හෂා සෂාමෙ පෛත්ෛෂායගන 
ෙෂායේ අත්යෛශ්ය යසෛෂාෛන් අඛණඩෛ සැපයිෙ හැකි 
යේ. අන් අෙ එන්නත ලබෂාගැනීයේදී ඔවුන්ටද ඉහළ 
යපළ යසෛකෙන් උපයදශකෙන් විෙ හැකි අතර, 
ප්රජෂාෛ සඳහෂා ෛටිනෂා හෂා විශ්ෛෂාසදෂාෙක යතෂාරතුරු 
ප්රභෛෙන් ෛනු ඇත. එයමන්ම විශ්ෛෂාසදෂායී ප්රජෂා 
සේපත්දෂාෙකෙන් යලස තමන්යේම එන්නත් කිරීයේ 
අත්දැකීේ යබදෂාහදෂා ගැනීයමන් ඔවුන්ට සෂාමෂාන්ය 
ජනතෂාෛට විශ්ෛෂාසෙක ලබෂාදිෙ හැක. 

ෛෙස අවුරුදු 50 සහ ඊට ෛැඩි පුදගලෙන්ට 
යමම වෛරසෙ ෛැලඳීයේ ෛැඩි අෛදෂානමක 
තියබන බෛ වෛසරෙ ආරේභයේ සිටම ඔබ 
සිෙලුයදනෂා දන්නෂා කරුණකි. පුදගලයෙකුයේ ෛෙස 

ෛැඩිවීමත් සමගම වෛරසෙ යබෝ වීයේ අෛදෂානමද 
ෛැඩියේ. එන්නත ලබෂායදන ෛැඩිහිටි කණඩෂාෙමට 
නි්ධන්ගත යරෝගෂාබෂා්ධ යහෝ යබෝ යනෂාෛන යරෝග 
යහෝ යරෝග ෛැලඳීමට ඇති අෛදෂානේ තත්ත්ෛ 
ඇති අතර, එෙ covid – 19 වෛරසයේ ආසෂාදන 
අෛදෂානම, යරෝහලගත කිරීම, සංකූලතෂා ඇති වී 
එමගින් මරණෙ සිදුවීම ෛැනි අෛසථෂා ෛැඩි කරයි. 

යමම ෛෙස කණඩෂාෙයේ පුදගලෙන්ට ආසෂාදනෙ 
වුෛයහෂාත් යරෝහලගත වී සිටිෙ යුතු කෂාලෙ දිගු නිසෂා 
යසෞඛ්ය යසෛෂා සේපත් භෂාවිතෙද දීේ්ඝ කෂාලෙකට 
අෛශ්ය යේ. 

එන්නත්කරණමේ වැරදීේ 
මේතුමවන ඇති විය හැකි 
ප්රතික්රියා

ප්රතිනිේමෂාණෙ (Reconstitution) කිරීයේ 
යදෝ් සිදුවීම (ෛැරදි තනුකකෂාරක යෙෂාදෂා ගැනීම, 
අත්ෛැරදීමකින් තනුකකෂාරකෙ යෛනුෛට යෛනත් 
ඖ්්ධෙක ආයදශ කිරීම, එන්නත හෂා සිරින්ජෙ 
අපවිත් වීම, එන්නත් කටුෛ යහෝ එහි ෛැසම 
අතින් යහෝ යෛනත් ෛසතුෛකින් සපේශ කිරීම, 
උපරිම නිේයදශිත කෂාලයෙන් පසු ප්රතිනිේමෂාණෙ 
කරන ලද එන්නත් භෂාවිත කිරීම) යමම ෛැරදි 
මගින් දරුණු ප්රතික්රිෙෂා ඇති කළ හැකි අතර, 
එමගින් බරපතළ අතුරු ආබෂා්ධ යහෝ ඇතැේ 
විට මරණෙ පෛෂා සිදුවිෙ හැකිෙ. එයමන්ම යමම 
ෛැරදි ෛළකෛෂාගත හැකි අතර, යේෛෂා ෛැළැකවීම 
තුළින් ප්රතිශකතීකරණ ෛැඩසටහන පිළිබඳෛ ඇති 
විශ්ෛෂාසෙ තහවුරු කළ යුතුෙ. 

covid -19 එන්නත පිළිබඳ 
මලෝ්ක මසෞඛ්ය සංවිධා්නමේ 
ෙැවසීම

2020 යදසැේබේ මැද ෛනවිට covid -19 
වෛරසෙට එයරහිෛ එන්නත් සෂාෙනික ඇගයීේ 
සඳහෂා යෙෂාමු වී තිබුණි. තෛත් එන්නත් 166ක පූේෛ 
රසෂාෙනික ඇගයීේ සඳහෂා යෙෂාමු වී ඇත. යලෝක 
යසෞඛ්ය සංවි්ධෂානයෙන් 2021.01.24 දින ෛනවිට 
Pfizer එන්නත සඳහෂා පමණක හදිසි ෛලංගුතෂාෛෙ 
(emergency validation) ලැබී ඇත. යකයස 
යෛතත් එක එක රයටහි ජෂාතික ඖ්්ධ නිෙෂාමන 
අධිකෂාරිෙට තම රයටහි ජෂාතික මට්ටයේ භෂාවිතෙ 
සඳහෂා එන්නත් අනුමත කළ හැකිෙ. 

එන්නත්කරණය මේම මත්ක 
තබාගත යුතු වැ්දගත ්කරුණු

මුලදී ලබෂාගත හැකිෛන්යන් එන්නයතහි 
සීමිත ප්රමෂාණෙක පමණි. එහි සැපයුම ෛැඩි 
කිරීමට එන්නත් නිපදෛන රටෛලින් එන්නත් 
ෛේග කිහිපෙක ලබෂාගැනීමට අෛශ්ය යේ. ඒ 
අනුෛ නුදුරු අනෂාගතයේදී ශ්රී ලංකෂාෛට එන්නත් 
කිහිපෙක ලැබීයේ හැකිෙෂාෛ ඇත. සීමිත එන්නත් 
සැපයුමක තුළ covid -19 යරෝගෙ සේයරේ්ණෙ 
වීම ෛැළැකවීමට එන්නතටම පමණක හැකිෛන්යන් 
නැත. එන්නත ලබෂාගැනීම මගින් පමණක යකයනකු 
ආසෂාදිතෙකු වීම ෛළකෛෂා ගත යනෂාහැකි අතර, 
පුදගල දුරසථභෂාෛෙ, මුඛ ආෛරණ පැලඳීම, 
දෑත් නිරන්තරයෙන් යසදීම, වි්බීජනෂාශක දිෙර 
භෂාවිතෙ ඇතුළු covid -19ට එයරහි යසෞඛ්ය 
උපයදස සිෙලල නිරන්තරයෙන් පිළිපැදිෙ යුතුෙ. 
එයමන්ම යමම එන්නයතහි ආරක්ණ කෂාලසීමෂාෛ 
තෛමත් ඇත්යත් අවිනිශ්චිත තත්ත්ෛෙක බැවින්ද 
යසෞඛ්ය උපයදස පිළිපැදීම අත්යෛශ්යෙ. 

covid-19 වෛරසය සඳහා මේ ෛන 
විට ම�ෝකමේ එනනත් කිහිපයක්ම 

භාවිත කිරී්ම ඇරඹුණු අතර, පසුගියදා 
�ංකාෛටද Oxford AstraZeneca 

ආයතනය ්මගින නිර්මාණය කළ සීරේ 
ඉනස්ටිටියුට්හි නිෂපාදනය කරන �ද 

Covishield එනනත �ැබුණි. එ්ම 
එනනත භාවිත කිරී්ම සහ ඒ ෛටා ඇති ඔබ 

දැනුේෛත් විය යුතු කරුණු සහ ඉදිරිමේදී 
�ැමබන එනනත් පිළිබඳෛ ම්ම්ම ලිපිමයන 

ආෛරණය කිරී්මට අප උත්සාහ ගත්මතමු. 

Covishield 
එන්නයතන් ඇති 
විෙ හැකි සංකූලතෂා 
පිළිබඳෛ පැෛසූ 
මසෞඛ්ය ප්රෛර්ධන 
කාරයාංශමේ ප්රජා 
වෛද්ය විමේෂඥ උත්ප�ා 
අ්මරසංහ ්මහත්මිය,

& ඕනෑම ඖ්්ධෙක යහෝ 
එන්නතක ලබෂාගැනීයමන් 
අනතුරුෛ අතුරු ආබෂා්ධ 
ඇතියෛන්න පුළුෛන්. යේෛෂා 
යබෂායහෝවිට තෂාෛකෂාලික 
ආබෂා්ධයි. සෂාමෂාන්යයෙන් යමම 
එන්නත විද පැෙ කිහිපෙකට 
පසුෛ බහුලෛ ඇතිෛන 
අපහසුතෂා කිහිපෙක තියබනෛෂා. 
z� එනනත විදින ස්්ානමේ 

රතු පැහැ වී්ම, කැසී්ම, සුළු 
ඉදිමීේ හා මේදනාෛක. 
z� ඇඟ සීත� කරෛමින 

ඇතිෛන උණ ගතිය. ම්මහිදී 
මෛේලී්මක වුෛද ඇතිවිය 
හැකියි.
z� හිසරදය.
z� ඔකකාරය, ෛ්මනය හා  

බඩ මපරළී්ම 
z� ්මාංසමේෂී සහ සනධිෛ� 

මේදනාෛ (ඇඟපත 
මේදනාෛ)

යමම අතුරු ආබෂා්ධ 
ඇති වුෛයහෂාත් ඒ සඳහෂා 
පැරසිටයමෝල නිෙමිත 

මෂාත්ෂායෛන් (පැෙ හයෙන් 
හෙට) ලබෂාගන්න. 
සෂාමෂාන්යයෙන් යමම 
ලක්ණ එන්නත 
විදීයමන් දින 

කිහිපෙකට පසුෛ පහෛ 
ෙනු ඇති. ෙේ යහෙකින් 

යමම සංකූලතෂා ෛැඩි වු   ෛයහෂාත් 
යහෝ දිගටම පැෛතුණයහෂාත් 
වෛද්ය අෛෛෂාද ලබෂාගන්න. 
එයස නැතිනේ 1999, 
ෛසංගතයේද අංශෙ, යසෞඛ්ය 
වෛද්ය නිල්ධෂාරීෛරෙෂා යහෝ 
ප්රයදශයේ වෛද්යෛරයෙකුයගන් 
උපයදස ලබෂාගන්න පුළුෛන්. 

තමන්ට යෛනත් යරෝගී 
තත්ත්ෛෙන් තියබනෛෂා නේ 
ඒ පිළිබඳෛ වෛද්ය උපයදස 
ලබෂාදීම සඳහෂා එන්නත්කරණ 
සථෂානෛල වෛද්යෛරු 
ඉන්නෛෂා. පුදගලයෙකුට එෛැනි 
ආකෂාරයේ යෛනත් යරෝග 
තියබනෛෂා නේ ඔහු පිළිබඳ 
තීරණෙ ඒ අදෂාළ වෛද්යෛරු 
ගන්නෛෂා. ඒ නිසෂා එෛැනි යරෝග 
පිළිබඳෛ අනිෛෂාේයෙන්ම ඔවුන් 
වෛද්යෛරුන් දැනුේෛත් කළ 
යුතුයි. එහිදී අෛශ්ය පේයේ්ණ 
කිරීයමන් අනතුරුෛයි වියශ්ෂිත 
යරෝගෂාබෂා්ධ තියබන යකයනකුට 
එන්නත ලබෂායදන්යන්. 

පළමු මෂාත්ෂාෛ ලබෂා දී 
හරිෙටම මෂාසෙකින් තමයි 

යදෛැනි මෂාත්ෂාෛ ලබෂායදන්යන්. 
පළයෛනි මෂාත්ෂාෛ එන්නත් 
කිරීයේදී අදෂාළ තැනැත්තෂාට 
එන්නත් කෂාඩපතක නිකුත් 
කරනෛෂා. එම එන්නත් 
කෂාඩපයතහි නිෛැරදිෛ දිනෙ 
සටහන් වී තියබනෛෂාද කිෙලෂා 
පරික්ෂා කළ යුතුයි. නැෛත 
යදෛැනි මෂාත්ෂාෛ ලබෂාගැනීමට 
පැමියණන විට එම එන්නත් 
කෂාඩපත රැයගන ඒම 
අනිෛෂාේෙයි. මෂාසෙක ෙන විට 
තෛත් එන්නත් ෛේග කිහිපෙක 
අපට ලැයබනෛෂායන්. එතයකෂාට 
පළමු මෂාත්ෂායේදී ලබෂාගත් 
එන්නතම යදෛැනි මෂාත්ෂායේදීත් 
ලබෂාගත යුතුයි. යදෛැනි 
මෂාත්ෂායේදීද ෙේ ෙේ සංකූලතෂා 
යහෝ අතුරු ආබෂා්ධ ෙේ 
පමණකින් ඇතියෛන්න පුළුෛන්.

අවුරුදු 18ට අඩු දරුෛන්ට 
සහ ගේභිණී මවුෛරුන්ට 
එන්නත ලබෂාදීමට තෛම 
නිේයදශ කරලෂා නැහැ. ඔවුන් 
සඳහෂා එන්නත ලබෂාදීමට අෛශ්ය 
පේයේ්ණෛලට යමම එන්නත 
තෛම යෙෂාදෂායගන නැහැ. එම 
නිසෂා යේ අෛසථෂායේදී ඔවුන්ට 
එන්නත ලැයබන්යන් නැහැ. 
නමුත් එයින් අදහස කරන්යන් ඒ 
අෙට යේ එන්නත සුදුසු නැහැ 
කිෙන එක යනෂායෛයි.*

ක�ෝවිඩ් එන්නත් ගැ්න 
දැනුවත්ද?

යලෝක යසෞඛ්ය සංවි්ධෂානෙද ජනතෂාෛට 
නැයගන ප්ර්ධෂාන ගැටලු කිහිපෙක යෛනුයෛන් 
පිළිතුරු යමයලස ඉදිරිපත් කර ඇත.

මකෝවිඩ් 19 එනනත �බාගත් 
පුදග�මයකුට මකෝවිඩ් 19 වෛරසය 
ආසාදනය විය හැකිද?

එන්නත ලබෂාදීයමන් පසු ශරීරෙට ප්රතිශකතිෙ 
(යකෝවිඩ 19 යරෝගෙට යේතු ෛන වෛරසයෙන් 
ආරක්ෂා වීම) යගෂාඩනැගීමට සෂාමෂාන්යයෙන් සති 
කිහිපෙක ගත යේ. ඒ කිෙන්යන් පුදගලයෙකුට 
එන්නත ලැබීමට යපර යහෝ පසුෛ යකෝවිඩ -19 
ඇති කරන වෛරසෙ ආසෂාදනෙ වී යරෝගෂාතුර 
විෙ හැකි බෛයි. යමෙට යේතුෛ එන්නත සඳහෂා 
ආරක්ෂාෛ සැපයීමට ප්රමෂාණෛත් කෂාලෙක 
යනෂාමැති වීම මිස එන්නත අකෂාේෙක්ම වීම 
නිසෂා යනෂායේ. තෛද කිසිදු එන්නතකට 100෴ක 
කෂාේෙක්මතෂාෛෙක යනෂාමැති යහයින් යකෝවිඩ 
19 එන්නත් ලබෂාගන්නෂා සමහර පුදගලෙන්ට 
යරෝගෙට එයරහිෛ ප්රමෂාණෛත් ප්රතිශකතිෙක 
ෛේ්ධනෙ යනෂාවිෙ හැකි අතර, එම නිසෂා යරෝගෙ 
ෛැලඳීයේ අෛදෂානමක පෛතී.

යේ පුදග�මයකුට මකෝවිඩ් 19 වෛරසය 
ෛැ�ඳී  සුෛය �බා ඇත්නේ, ඔවුනට 
මකෝවිඩ් 19 එනනත �බාගත හැකිද?

යකෝවිඩ 19 හෂා සේබන්්ධ දරුණු යසෞඛ්ය 
අෛදෂානේ සහ යකෝවිඩ 19 සමග නැෛත 
ප්රතිනිේමෂාණෙ කළ හැකි නිසෂා, යකෝවිඩ 19 
දැනටමත් තියේද ෙන්න යනෂාසලකෂා සිෙලුම 
පුදගලෙන්ට එන්නත් ලබෂාදිෙ යුතුෙ. එන්නත 
පිළිබඳ තීරණ ගැනීයේ අරමුණින් පූේෛ ආසෂාදනෙ 
සඳහෂා වෛරස යහෝ Serological පරීක්ණ 
නිේයදශ යනෂාකරයි. සෛෂාභෂාවික ප්රතිශකතිෙ යලස 
හැඳින්යෛන ආසෂාදනෙකින් ෙයමකු ලබෂාගන්නෂා 
ප්රතිශකතිෙ පුදගලෙෂායගන් පුදගලෙෂාට යෛනස 
යේ. සෛෂාභෂාවික ප්රතිශකතිෙ සහ එන්නත මගින් 
ඇතිකරන ප්රතිශකතිෙ ෙන යදකම යකෝවිඩ 19හි 
ෛැදගත් අංගෙන් ෛන අතර, වියශ්්ඥෙන් ෛැඩි 
විසතර දැන ගැනීමට විවි්ධ පරීක්ණ හරහෂා 
උත්සෂාහ කරයි. යමම අෛසථෂායේදී ඔබට යකෝවිඩ 
19 තිබුණත්, නැතත් ආසෂාදන ෛැළැකවිෙ හැකි 
යහෂාඳම ක්රමෙ ෛන්යන් යපෂාදු සථෂානෛලදී මුෛ 

ආෛරණ පැලඳීම, අයනක පුදගලෙන්යගන් 
අෛම ෛශයෙන් අඩි හෙක ඈතින් සිටීම, අෛම 
ෛශයෙන් තත්ත්පර 20කෛත් සබන් හෂා ෛතුයරන් 
අත් යසදීම සහ යසනඟ සිටින සථෂාන සහ සීමිත 
අෛකෂාශෙන්ට ෙෂායමන් ෛළකින්න.

එක එනනතක මෛනත් එනනතක ස්මග 
හුෛ්මාරු කර එනනත් කර ගත හැකිද?

යකෝවිඩ 19 එන්නත් මෂාත්ෂා යදකක  විද ගැනීමට 
සිදුෛන අතර, පළමු මෂාත්ෂාෛ ගත් කෂාණඩයෙන් 
යතෂාරෛ යෛනත් එන්නතක සමග හුෛමෂාරු කර 
ගැනීයමන් ඇතිෛන ප්රතිඵල පිළිබඳ යහෝ හැකිෙෂාෛ 
පිළිබඳ දත්ත යේ ෛනතුරු යනෂාමැත. එකම 
නිෂපෂාදිතෙක මෂාත්ෂාෛන් යදකක භෂාවිත කරන 
යලස යලෝක යසෞඛ්ය සංවි්ධෂානෙ දැනට නිේයදශ 
කරයි. විවි්ධ යකෝවිඩ 19 එන්නත් නිෂපෂාදන 
යනෂාදැනුෛත්ෛම මෂාත්ෂා යදයකන් විඳයගන ඇති 
වියටක එන්නයතහි අතියේක මෂාත්ෂාෛක නිේයදශ 
යනෂාකරයි. යේ පිළිබඳෛ ෛැඩිදුර යතෂාරතුරු 
පරීක්ණ ප්රතිඵල හෂා නිේයදශ ඉදිරිපත් කරන විට 
ඉදිරියේදී ෙෂාෛත්කෂාලීන කළ හැකිෙ.

 මකෝවිඩ් 19 එනනත් ්මගින දිගුකාලීන 
ප්රතිශකතියක �බාමදයිද?

යමම එන්නත් නෛ එන්නතක ෛන බැවින් ඒෛෂා 
යකෝවිඩ 19ට එයරහිෛ අඛණඩෛ හෂා දීේ්ඝකෂාලීන 
ප්රතිශකතිෙක ලබෂායදයි දැයි අපි තෛමත් 
යනෂාදනිමු.

එනනත ්මගින පුදග�මයකුට මකෝවිඩ් 19 
වෛරසය ආසාදනය විය හැකිද?

බලෙලත් සහ නිේයදශිත යකෝවිඩ 19 එන්නත් 
යහෝ දැනට සංෛේ්ධනෙ යෛමින් පෛතින යකෝවිඩ 
19 එන්නත් කිසිෛක යකෝවිඩ 19 වෛරසෙට යේතු 
ෛන සජීවී වෛරසෙ අඩංගු යනෂායේ. යමයින් 
අදහස කරන්යන් යකෝවිඩ 19 එන්නත මගින් 
යරෝගෙ ඇති විෙ යනෂාහැකි බෛයි. යකෝවිඩ 19ට 
යේතු ෛන වෛරසෙ හඳුනෂායගන සටන් කළ 
යුතු ආකෂාරෙ සිෙලුම එන්නත් මගින් අපයේ 
ප්රතිශකතීකරණ පද්ධතිෙට උගන්ෛයි. සමහර විට 
යමම ක්රිෙෂාෛලිෙ නිසෂා උණ ෛැනි යරෝග ලක්ණ 
ඇති කරයි. යමම යරෝග ලක්ණ සෂාමෂාන්ය ෛන 
අතර, ඉන් ඔයේ ශරීරෙ යකෝවිඩ 19ට යේතු 
ෛන වෛරසයෙන් ආරක්ෂා ෛන බෛට ලකුණක 
යපන්නුේ කරයි.

තුනෛන අදියර අත්හදා බැලීේ සේපූරණ 
කර ඇති මකෝවිඩ් 19 එනනත් කීයක 
තිමේද? ඒෛා ම්මානෛාද?

තුන්ෛන අදිෙර අත්හදෂා බැලීේ අෛසන් 
කර ඇති යකෝවිඩ 19 එන්නත් හෙක යේ ෛන 
විට පෛතියි. ඒෛෂා නේ ෆයිසේ බයෙෝඑන්යටක, 
යමෝඩේනෂා, ඔකසෆේඩ ඇසට්ෂායසයනකෂා, 
සපුට්නික V, සියනෂාෆෂාේේ සහ සියනෂාෛැකෙ. 
යමම නිෂපෂාදන හයේ  කෂාේෙක්මතෂා ප්රතිඵල 
යලෝක යසෞඛ්ය සංවි්ධෂානෙට ලැබී තියේ. යකයස 
යෛතත්, සම-සමෂායලෝචනෙ කළ කෂාේෙක්මතෂා 
ප්රතිඵල ලැබී ඇත්යත් එන්නත් දවිත්ෛෙක පමණි. 
ඒ ඔකසෆේඩ ඇසට්ෂායසයනකෂා සහ ෆයිසේ 
බයෙෝඑන්යටක ෙන එන්නත්ෙ.

ඉදිරිශේදී සැමට ලැශෙන

“එන්නත ලබාගත් ඇතැම් පුදගලයන්ට 
ර�ෝගය වැලඳීරම් අවදා්නමක් ඇත*

“එන්නත ලබාගත් පසු කාඩපරතහි නිවැ�දිව 
දි්නය ස්ටහන වී ඇත්දැයි බලන්න*
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ව්යාපයාරික

සතුන් කූඩු කර හ�ෝ හකොටුකර ප්රදර්ශනයට තබො ඇති 

ස්ොනයට %සත්තු වත්ත^ යැයි ව්යව�ොර හකහර. හදහිවල පිහිටො 

ඇත්හත් එවැනි තැනකි. එහ�ත් හෙතැනට %සත්තු වත්ත^ 

යනුහවන් ව්යව�ොර කිරීෙ සුදුසු ද යන්න සලකො බැලිය යුතුය.

%වත්ත^ යන විහේෂ්ය පදයට තබො ඇත්හත් %සත්තු^ යන 

විහේෂණයයි. %වත්ත^ යන්න හවන්කර �ඳුනො ගැනීෙට %සත්තු^ 

විහේෂණ පදය හයොදො ඇත. විහේෂණ හ�ෝ සෙොස පද ප්රකෘති 

සවරූපහයන්ෙ සිටිය යුතු යැයි පිළිගත් සම්පප්රදොයක් ඇත.

%සත්තු^ යන පදහේ මුල %සත්^ යන පදය හේ. හෙහිදී 

%වත්තට^ විහේෂණය වී ඇත්හත් %සත්^ යන්නය. එහ�ත් 

%සත්වත්ත^ යැයි ව්යව�ොර හනොකරන නිසො 

එය අනුක්ත බහුවචන රූපහයන් තැබීෙ 

හයෝග්ය හේ. ඒ %සතුන්^ යන පදයයි. ඒ අනුව 

%වත්ත^ යන විහේෂ්ය පදයට %සතුන්^ යන්න 

විහේෂණය කර %සතුන් වත්ත^ යනුහවන් 

ව්යව�ොර කිරීෙ වඩොත් සුදුසු හෙන්ෙ නිවැරදි 

ද හේ. ඒ නිසො හදහිවල ඇත්හත් %සත්තු වත්තක්^ හනොව %සතුන් 

වත්ත^කි.

හෙතැනට %සත්ත්හවෝද්ොනය* යනුහවන්

එය සංසකෘතික වචනයකි. මුවන් තැන්න, අලින් බැඳි ගස ආදිය 

තවත් උදො�රණ හේ.

යසවර්ධන රුද්රිගූ

දෙහිවල සත්තු වත්්ත

zzzzචයාමර සමපත්

හකොළඹ වරොහේ නැහගනහිර 

පරයන්තය සම්පබන්්ධහයන් කතොබ� හම්ප 

වන විට උග්ර ෙටටෙකට පැමිණ ඇති අතර, 

හම්ප සම්පබන්්ධහයන් අද (01දො) කැබිනට 

පත්රිකොවක්ද ඉදිරිපත් වීෙට නියමිතය. හම්ප 

අතර නැහගනහිර පරයන්තය ඉන්දියොවට 

ලබොදීෙට විරුද්ධව වරොය හසවකයන් 

අකුරට වැඩ කිරීහම්ප ක්රියොවලියක්ද 

ආරම්ප්භකර ඇත. ෙතුව ඇති තත්ත්වය 

සම්පබන්්ධහයන් නැහගනහිර පරයන්තය 

සුරැකීහම්ප එකමුතුහේ සෙකැඳවුම්පකරු 

සංජය කුෙොර වැලිගෙ ෙ�තො සෙග අපි 

සොකච්ො කහළමු.

රජය පවසන ආකාරයට දකාළඹ 
වරාදේ නැදෙනහිර පරයන්තදේ 
ආදයෝජනයට ඔබලා විරුද්ධ වන 
දේතුව කුමකෙ? 

ශ්රී ලංකො වරොය අධිකොරිය විසින් 

නැහගනහිර පරයන්තය සියයට සියයක් 

හෙහ�යවිය යුතුයි කියන හයෝජනොවලිය 

කැබිනට අනුකොරක ස්භොව හවත අපි 

්භොරදී තිහබනවො. හම්ප අවස්ොව වන විට 

නැහගනහිර පරයන්තය 51෴ක් ස� 49෴ක් 

හලස ආහයෝජය කිරීෙක් යැයි පවසමින් 

රජය මුසොවක් පවසන බව පැ�ැදිලියි. ඒ 

නිසො තෙයි අපි පසුගිය සතිහේ සිට අකුරට 

වැඩ කිරීහම්ප ක්රියොවලියක් ආරම්ප්භ කහේ.

ආණ්ඩුව පවසන ආකොරයට 

නැහගනහිර පරයන්තහේ 51෴ක් ස� 

49෴ක් හලස ආහයෝජනය කරනවො කියන 

හයෝජනොව අපි තරහේ ප්රතික්හෂේප කරනවො. 

හෙොකද අපි හසොයොගත් කරුණු අනුව 

එහ�ෙ හදයක් නැ�ැ. හෙෙ ආහයෝජනය 

නිසො ශ්රී ලංකොවට ලැහබන්හන් 15෴යි කියලො 

තිහබනවො. ඉතිරිය හකොටස හවහළඳ හපොහේ 

ආහයෝජනය කරන්න ආණ්ඩුව සූදොනම්ප 

හවනවො. හම්ප ක්රියොවලියට අපි විරුද්ධයි.

අහේ වැඩපිළිහවළට ස�හයෝගය 

හදන්න සිවිල් සංවි්ධොන, වෘත්තීය සමිති, 

පූජ්ය පක්ෂය, කැබිනට ඇෙතිවරු පවො 

ඉදිරිපත්හවලො ඉන්නවො. හම්ප නිසො අපි 

රජයට බලකරනවො රට පුරො විහරෝ්ධයක් 

නැහගන්නට හපර හම්ප හයෝජනොව ව�ොෙ 

ඉවත් කරගන්න කියලො.  ශ්රී ලංකො වරොය 

අධිකොරිය විසින් 100෴ෙ හෙහ�යවන 

අපහේ හයෝජනොව ක්රියොත්ෙක කරන්න 

කියලො අපි කියන්න කැෙතියි. අහේ රහට 

සම්පපත් පොවො හදන්න අවශ්ය නැ�ැ .

ශ්රී ලංකො වොරොය අධිකොරිය රැකගැනීෙට 

අපි දිවි හිමිහයන් කටයුතු කරනවො. 

නැහගනහිර පරයන්තහේ ආහයෝජන 

මුවොහවන් කරන හ�ොර ජොවොරෙ, රහට 

ජොතික සම්පපත් කුණුහකොල්ලයට පවො දීෙ 

ව�ොෙ නවත්වන්න කියල අපි ආණ්ඩුවට 

කියනවො.

නැහගනහිර පරයන්තය ඉන්දීය 

සෙොගෙකට දීලො ඉන්දියොව සතුටු කරන 

ගෙන්, වරොය අධිකොරිහේ දූෂිත නිල්ධොරීන් 

ස� ජනොධිපතිතුෙො වහට ඉන්න දූෂිත 

නිල්ධොරීන් කිහිපහදහනක් ඩීල් දොන බව 

පැ�ැදිලියි. ඒ නිසො තෙයි 51෴ක් ශ්රී ලංකො 

වරොය අධිකොරියට හිමිහවන්හන් නැත්හත.

නැදෙනහිර පරයන්තය ශ්රී ලංකාවට 
හිමි වීදේ වාසිය ෙැන ක්තා කදළාත්?

ශ්රී ලංකො වරොය අධිකොරිය විසින් හම්ප 

පරයන්තහේ හෙහ�යුම්ප කළ යුතුයි කියලො 

අපි හෙතරම්පෙ කියන්හන් ඇයි කියලො 

�ැහෙෝෙ දැනගත යුතුයි.  ඒ හෙොකද 

ඉන්දියොනු ෙ�දවීපය තුළ ඇති වි්ශොලතෙ 

ස� කොරයක්ෂෙ වරොය බවට හකොළඹ 

වරොය හම්ප හවදදි පත්හවලො තිහබනවො. 

එය ජොතික ආරථිකයට වහේෙ ජොතික 

ආරක්ෂොවට වැදගත් හවන තැනක්. 

කලොපහේ භූහගෝලීය පිහිටීෙ තුළ උනත් 

හකොළඹ වරොය අතිසුවිහේෂී තැනක 

පිහිටලො තිහබනවො. හකොළඹ වරොය කියන 

හම්ප හඩොලර උල්පත අපි ආරක්ෂො කරගත 

යුතුයි කියන්හන් ඒ හේතුව නිසයි.

එසඒජීටී(SAGT) සෙොගෙ ශ්රී ලංකො 

වරොය අධිකොරිය සෙග එකතුහවලො 

ඇතිකරගත්තු ගිවිසුෙ 2029දී අහ�ෝසි 

හවනවො. එෙගින් ශ්රී ලංකො වරොය 

අධිකොරියට එසඒජීටී(SAGT) ජැටිය 

හිමිහවනවො. හලෝකහේ දැනට තිහබන 

කොරයක්ෂෙ වරොයවල් අතරින් සියලුෙ 

හෙහ�යුම්ප සිදුවන වරොයන් තුනක් පෙණයි 

තිහබන්හන්. එසඒජීටී(SAGT) ජැටිය වරොය 

අධිකොරියට හිමිවීෙත් සෙගෙ කොරයක්ෂෙ 

ජැටියක් හලස හම්ප හදහක්ෙ හෙහ�යුම්ප 

කරන්න අපිට පුළුවන් හවනවො. ඒ වහේෙ 

මීටර 18ක් ගැඹුරු පරයන්තයක් ඉන්දියොහව 

වත් නැ�ැ. ඒ අනුව වි්ශොල ප්රෙොණහේ 

නැේ 06ක් ස� සොෙොන්ය නැේ 

04ක හෙහ�යුම්ප එකවිට 

කරන්න පුළුවන්. අන්තර 

බ�ොලුම්ප ප්රවො�නය තුළ 

සිදුවන අෙතර වියදම්ප 

අවෙ කර ගනිමින් 

අහේ කොරයක්ෂෙතොව 

වැඩිකරලො  සෙොගම්පවලට 

ලොබදොයී තත්ත්වයට 

ලබොහදන්න පුළුවන් හවනවො. 

ඒ අනුව නැේ සෙොගම්ප වි්ශොල ව්ශහයන් 

හකොළඹ වරොයට ඇද ගැනීෙට අවස්ොව 

අපිට හිමිහවනවො. නැහගනහිර පරයන්තය 

සියයට සීයක් වරොය අධිකරිය යටහත් 

තිබිය යුතුයි කියලො අපි කියන්හන් ඒ නිසයි.

ඒ වහේෙ තවත් හේතුවක් තිහබනවො. 

ඒ තෙයි ජයබ�ලු පරයන්තහේ පසවන 

අදියර කියලො �දපු නැති පරයන්තයකට 

හගන ආපු හදොඹකර තුනක් වෘත්තීය සමිති 

ක්රියොෙොරගයකින් නැහගනහිර පරයන්තහේ 

ස්ොපිත කරන්න අපිට අවස්ොව ලැබුණො.  

ඊට පසුවත් හෙය ක්රියොත්ෙක හනොකරන 

තැනකට නිල්ධොරීන් ස� ආණ්ඩුහේ 

බල්ධොරීන් ක්රියො කළො. අපි නැවත වතොවක් 

වෘත්තීය සමිති ක්රියොෙොරගයක් පටන් 

අරහගන අගෙැතිතුෙො සෙග සිදුකළ 

සොකච්ොහේ ප්රතිඵලයක් හලස තෙයි හම්ප 

හදොඹකර තුන හයොදවලො නැහගනහිර 

ජැටිහේ හෙහ�යුම්ප ආරම්ප්භ කරන්න 

පුළුවන් වුහණ්. හම්ප නිසො 2020.10.27දො 

හෙහ�යුම්ප ආරම්ප්භ කරපු නැහගනහිර 

පරයන්තයත් අද වන විට හකෝටි 60කට 

වැඩි මුදලක් උපයලො තිහබනවො. ඒ 

කියන්හන් ෙොස හදකකට ආසන්න කොලය 

තුළ එපෙණ මුදලක් උපයොගන්න අපිට 

�ැකියොව ලැබුණො. 

නැව් දෙනවා ෙැනීදේ දමදෙයුමත් 
දුෂකර වූ බව වදරක ඔබ පවසා 
තිබුණා?

හම්ප හෙහ�යුම්පවලදී නැේ හගන්වො 

ගන්නත් වෘත්තීය සමිති විදි�ට අපිට 

හලොකු සටනක් කරන්න සිදුවුණො. හෙොකද 

හම්ප හෙහ�යුම්ප අලෝභයි කියලො හම්ප 

නිල්ධොරීන් සෑෙ අවස්ොවකදීෙ හපන්නන්න 

�දනවො. ඒ නිසො බල�ත්කොරහයන් අහේ 

දැඩි බලපෑෙ ෙත නැේ නැහගනහිර 

පරයන්තයට හයොමුකරලො තෙයි හම්ප 

ලෝභය ලබොහගන තිහබන්හන්. ඒ වහේෙ 

නැහගනහිර පරයන්තහේ හදොඹකර �තරක් 

ස� ජංගෙ හදොඹකර කිහිපයක් මිලදී 

ගන්න 2020/2021 කොලය සඳ�ො රුපියල් 

මිලියන 13728ක් හවන්කර තිහබනවො. හම්ප 

ඇණවුෙ සිදුකළො නම්ප ෙොස 12කට අඩු 

කොලයකදී හම්ප හදොඹකර වරොය අධිකොරියට 

ලැහබනවො. ඒ විදි�ට හදොඹකර ක්රියොත්ෙක 

කහළොත් හෙගො ප්රෙොණහේ නැවක් ස� 

ප්රීඩම්ප ප්රෙොණහේ නැවකුත් එකවිට 

හෙහ�යවන්න අපිට �ැකියොව ලැහබනවො. 

ඒ කියන්හන් වසකරට හඩොලර බිලියන 

50ක් උපයන්න අපිට �ැකියොව ලැහබනවො. 

හදොඹකර සියල්ල ස්ොපිත කළ පසුව 

වොරෂික හඩොලර බිලියන 100ට වැඩි මුදලක් 

උපයන්න පුළුවන් එකෙ ස� කොරයක්ෂෙ 

පරයන්තය බවට නැහගනහිර පරයන්තය 

පත්කරන්න අපිට පුළුවන්. අපි හෙචචර කෑ 

ග�ල කියන්හන් හම්ප වටිනොකෙ ගැනයි. 

ආදයෝජනය සිදුකිරීමට යන අොනි 
සමාෙම ෙැනත් ඉනදියාදව් දමනම 
ලංකාදවත් ප්රශන මතුවී තිදබනවා. 
දේ සේබන්ධදයන ඔදේ අෙෙස 
කුමකෙ?

නැහගනහිර ජැටිය සම්පබන්්ධ 

කැබිනට පත්රිකොවට ජොත්යන්තර හටන්ඩර 

පටිපොටිහයන් බැ�ැර ගිහින් අදොනි කියන 

නොෙය ඇතුළත් වුහණ් හකොහ�ොෙද කියන 

එක ගැන වි්ශොල ගැටලුවක් තිහබනවො. 

හම්ප තුළ දූෂණයක් සිදුහවලො තිහයනවො 

කියලො අපි කියන්හන් ඒ නිසයි. හෙොකද 

හකොළඹ වරොහේ සී.අයි.සී.ටී (CICT) 

පරයන්තය �දන්න ජොත්යන්තර හටන්ඩර 

කැඳවීෙක් කළ විට ඒ සඳ�ො ආයතන 

07ක් ඉල්ලුම්ප කළො. එතැනදී ඩුබොයි 

රොජ්යහයන් ස� සිංගේපූරු රොජ්යහයනුත් 

ඉල්ලීම්ප කර තිබුණො. එවකට ජනොධිපති 

වුහණ් ෙහින්ද රොජපක්ෂ ෙ�ත්තයො. හම්ප 

හටන්ඩර කැඳවීහම්පදී ප්රතිනැේගත කිරීම්ප 

ක්රියොවලිහේදී හකොළඹ වරොයට තරගයක් 

හදන රටක් එකතු කරගන්හන් නැ�ැ කියන 

හද ගැන ඔහු පැ�ැදිලි  එකඟතොවකට 

ආවො. ඒ අනුව තෙයි චීන සෙොගෙක් 

වන සී.අයි.සී.ටී (CICT)ට ලබොදුන්හන්. 

එහ�ෙ නැතිව සිංගේපූරු රොජ්යයට 

ඉල්ලුම්ප කරන්න දුන්නො නම්ප  හම්ප වනවිට ශ්රී 

ලංකොහේ බ�ොලුම්ප ක්රියොවලිය 20෴ක් දක්වො 

අඩුහවන්න තිබුණො. නොවික හෙහ�යුම්ප 

ක්හෂේත්රය තුළදී තරගකොරී ආයතන සෙග 

ගැහටන්න යන්හන් නැ�ැ. අදොනි සමූ� 

ව්යොපොරය ඉන්දියොව තුළ වරොයන් 11ක් 

හෙහ�යවනවො. ඉන්දියොවට 

අයිති එකෙ වරොයත් ඔවුන්ට 

ලබොහදන්න කියලො ඉන්දීය 

ආණ්ඩුවට හයෝජනොවක් 

ඉදිරිපත් කර තිහබනවො. 

ඒ වහේෙ අදොනි සෙොගෙට 

ඉන්දියොහේ වි්ශොල 

විහරෝ්ධයක් තිහබනවො. අදොනි 

සෙොගෙ නිසො ඉන්දියොහේ 

රජහේ වරොය වන ජව�ල්ලොරහන්රු 

වරොය පොඩු ලබන තත්ත්වයට පත්කරන්න 

ඉන්දියොහේ අගෙැතිවරයො කටයුතු කර 

තිහබනවො. ඉන්දීය රහට සම්පපත් අදොනි 

සෙොගෙට පැවරීෙට එහරහිව එරට 

වැසිහයෝ කරන අරගලය නිසො හම්ප වන 

විට ජීවිත 150ක් පෙණ අහිමි හවලො 

තිහබනවො.  හෙහ�ෙ තිහයදදි ඉන්දියොහේ 

හකොලනියක් නැහගනහිර පරයන්තහේ 

�දන්න යනවොද කියන බරපතළ ගැටලුව 

අපිට තිහබනවො. හරෝහිත අෙොත්යවරයො 

ඉදිරිපත් කර තිහබන කැබිනට පත්රිකොහේ 

අදොනි සෙොගහම්ප නෙ සම්පබන්්ධහයන් 

අපිට ගැටලුවක් ඇතිවී තිහබන්හනත් ඒ 

නිසයි. ඒ වහේෙ එෙ කැබිනට පත්රිකොහේ 

අදොනි සෙොගෙ ගැන පිටු හදකක 

විසතරයක් තිහබනවො. නමුත් හකොළඹ 

වරොය ගැන තිහබන්හන් වචන කිහිපයක 

විසතරයක් පෙණයි. ජොත්යන්තර හටන්ඩර 

හකොන්හදසිවලට පට�ැණිව සෙොගෙක් 

ඉදිරිපත් කිරීෙ වහේෙ ජපොනහේ ක්රියොවලිය 

හම්ප තුළ සඟවො තැබීෙ බරපතළ කරුණක්. 

රහට ජොතික සම්පපත් විනෝශ කරන හෙෙ 

අදොනි සෙොගෙ අපිට හලොකු හිසරදයක් 

හවයි කියලො අපි හිතනවො. එහ�ෙ 

තත්ත්වයක් තිහයදදි රහට සම්පපත්, හසවක 

අයිතිවොසිකම්ප රකින්න ආපු හගෝඨෝභය 

ෙ�ත්තයත් ඒකෙද කරන්හන් කියලො 

අපිට බරපතළ ගැටලුවක් තිහබනවො. හම්ප 

ප්රේනය අපි අගෙැතිවරයොට හයොමුකර 

තිහබනවො. එතුෙොහේ ෙැදි�ත්වීෙ ෙතයි 

හම්ප ප්රේනය තොවකොලිකව විසඳලො තිබුහණ්. 

අගෙැතිතුෙො ගැන අපිට විේවොසයක් 

තිහබනවො. ෙහින්ද රොජපක්ෂ කියන ජොතික 

නොයකයොහේ ආරක්ෂොව තුළ නැහගනහිර 

පරයන්තය රැකගත යුතුයි. හෙොකද එතුෙො 

තෙයි හම්ප පරයන්තය හගොඩනැගුහේ. ඒ 

නිසො ෙහින්ද රොජපක්ෂ අගෙැතිවරයො 

නැහගනහිර පරයන්තය සියයට සීයක් 

අපිට ආරක්ෂො කරලො හදයි කියලො අපි 

විේවොස කරනවො.

කවුරු කෑ ෙැහුවත් ආණ්ඩුව ෙත් 
තීරණය ක්රියාත්මක කරන බව 
ඇ්තැේ ඇමතිවරු දේ වනවිට 
පවසනවා . ඔබලාදේ ඉදිරි 
ක්රියාමාරෙ දකදේ දව්විෙ?

�ැටනව ලක්ෂයකහේ ්න්ද 

අරහගන බලයට පැමිණිලො ඉන්න 

සෙ�ර හද්ශපොලුහවෝ අද�ස දක්නවො 

%කවුරු විරුද්ධ උනත් හම්පක හදනවො^ 

කියලො. එහ�ෙ කතො කරන්න එයොලට 

සදොචොරත්ෙක අයිතියක් නැ�ැ. රහට 

ජනතොවහේ අයිතීන් ඇෙතිවරුන්හේ 

ප්රකෝශ ෙත විකුණන්න හදන්න බැ�ැ. 

හම්ප ජොතික සම්පපත රැකගන්න වරොය 

හසවකහයෝ දිවිහිමිහයන් කැපහවලො 

ඉන්හන්. ඔය කෑග�න ඇෙතිවරු ෙටටු 

හවන්හන් හම්ප නැහගනහිර පරයන්තහයන් 

තෙයි.  තෙන් කවුද කියලො දන්හන නැති 

ඇෙතිවරුන් ගැන ජනතොව තීන්දුවක් 

ගනියි.  රහට සම්පපත් ආරක්ෂො කරහගන 

රට සංවර්ධනය කරනවොද නැත්නම්ප 

හම්ප කියන විදි�ට කටයුතු කරනවොද 

කියන තීරණය ඉක්ෙනින්ෙ ගැනීෙ 

ජනොධිපතිතුෙොට පැවහරන වගකීෙක්. 

අද පැවැත්හවන කැබනට ෙණ්ඩලයට 

නැහගනහිර ජැටිය ගැන කැබිනට 

පත්රිකොවක් ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු 

කරනවො කියලො අපිට දැනගන්න 

ලැබුණො. රටට ආදරය කරන කැබිනට 

ඇෙතිවරු ඒකට විරුද්ධ හවනවො කියලො 

අපිට හපොහරොන්දුහවලො තිහබන්හන්. ඒ 

නිසො රහට අගෙැතිවරයො ගැන අපිට 

හලොකු විේවොසයක් තිහබනවො. එතුෙත් 

අපිට හබොරු කහළොත් අහේ ෙළසිරුරු 

ෙතින් තෙයි හම්ප හ�ොර ෙගඩි ගනුහදනුව 

සිදුකරන්න හවන්හන්. නැහගනහිර 

පරයන්තය රැකගන්න අපි දිවිහිමිහයන් 

කැපහවලො ඉන්හන්. නැහගනහිර 

පරයන්තය කියන්හන් වරොය අධිකොරිහේ 

අවසොන හුසෙ හපොද. අපි එකො පිට 

එකො ෙැරිල වැටුණත් හම්ප පරයන්තය 

හදන්හන නැ�ැ. ඒ සඳ�ො රහට ජනතොව 

සියලුහදනො අපි සෙග එකතුහවලො 

ඉන්හන්.

නැගෙනහිර පර්යන්තග්යන 51෴ක් 
වරා්ය අධිකාරි්යට අයිති ගවනවා 
කි්යලා ආණ්ඩුව කි්යනගන ග�ාරුවක්
- නැදෙනහිර පරයන්තය සුරැකීදේ එකමුතුදව් 
සමකැඳවුේකරු සංජය කුමාර වැලිෙම

zzzzෂමිල පපපේරයා
හකොළඹ පොරිහ්භෝගික මිල දර්ශකහයහි 

ලක්ෂ්යෙය හවනස ෙගින් ෙනිනු ලබන 

ෙතුපිට උද්ධෙනය 2020 හදසැම්පබර 

ෙොසහේ පැවති 4.2෴ සිට 2021 ජනවොරි 

ෙොසහේදී 3.0෴ දක්වො ප�ළ හගොස තිහේ.

2020 ජනවොරි ෙොසහේ පැවති ඉ�ළ 

පදනම්ප අගය ෙගින් ඇති වූ සංඛ්ොනෙය 

බලපෑෙ හම්ප සඳ�ො හේතු වී ඇති බව 

ශ්රී ලංකො ෙ� බැංකුව පවසයි. හම්ප අතර 

ආ�ොර කොණ්ඩහයහි වොරෂික ලක්ෂ්යෙය 

උද්ධෙනය 2020 හදසැම්පබර ෙොසහේ 

පැවති 9.2෴ සිට 2021 ජනවොරි ෙොසහේදී 

6.8෴ක් දක්වො ප�ළ හගොස ඇත. එහෙන්ෙ 

ආ�ොර හනොවන කොණ්ඩහයහි වොරෂික 

ලක්ෂ්යෙය උද්ධෙනය 2020 හදසැම්පබර 

ෙොසහේ පැවති 2.0෴ සිට 2021 ජනවොරි 

ෙොසහේදී 1.4෴ක් දක්වො ප�ළ හගොස තිහේ.

2021 ජනවොරි ෙොසහේදී ආ�ොර 

කොණ්ඩහයහි රතු ළූණු, හපොල් ස� නැවුම්ප 

ෙත්්ය මිල ගණන් ඉ�ළ ගියද, ෙොසය තුළ 

හලොකු ළූණු මිල ගණන්හි ප�ළ යෑෙක් 

වොරතො විය. හම්ප අතර ප්ර්ධොන ව්ශහයන් 

හසෞඛ්ය (හපෞදේලික හරෝ�ල් ගොසතු) 

උපකොණ්ඩහේ දක්නට ලැබුණු මිල ගණන් 

ඉ�ළ යෑෙ හේතුහවන් ආ�ොර හනොවන 

කොණ්ඩහයහි අයිතෙවල මිල ගණන්හි 

ඉ�ළ යෑෙක් 2021 ජනවොරි ෙොසහේදී 

දක්නට ලැබුණු බව ශ්රී ලංකො ෙ� බැංකුව 

වැඩිදුරටත් පවසයි.

zzzzෂමිල පපපේරයා

හකොළඹ හකොටස හවහළඳ 

හපොළ ආහයෝජකයන් හවත 

�ඳුන්වොදුන් නව ප�සුකම්ප 

කිහිපයක් සම්පබන්්ධ හතොරතුරු 

පසුගිය සති කිහිපහේ කතොබ� 

කළ අපි, එෙ නව ප�සුකම්ප 

භුක්ති විඳින ආහයෝජකයකු 

අත්�ළ යුතු තවත්  කරුණක් 

%අද ව්යොපොරික පිටුව^ ඔසහස 

හෙහස ඔබ �මුහවහි තබමු.

ඔබ නිසි පරිදි හත්රුම්ප 

හනොගත් සෙොගම්පවල හකොටස 

මිලදී ගැනීෙට උත්සො� 

හනොකළ යුතුයි

හබොහ�ෝ ආහයෝජකයන් 

හපොදුහේ කරන තවත් 

වැරැදදක් වන්හන් තෙොට 

එතරම්ප දැනුෙක් හනොෙැති 

අවහබෝ්ධයක් හනොෙැති 

සෙොගම්පවල හකොටස 

ආහයෝජනය කිරීෙට උත්සො� 

කිරීෙය. උදො�රණයක් හලස 

ඔබ අවන්�ලක් පවත්වොහගන 

යන්හනක් නම්ප එෙ ව්යොපොරය 

පිළිබඳව ෙනො වූ දැනුෙක් 

තිබිය යුතුය. 

හකොටස හවහළඳ හපොළ 

ආහයෝජනය සම්පබන්්ධහයන් 

සලකො බලන විට, සෙ�ර 

ආහයෝජකයන්ට ආහයෝජන 

වටපිටොව ගැන දැනුෙ 

ඇත්හත්ෙ නැත. ඔවුන් 

සිතනුහේ වොසි ස� ප්රතිලෝභ 

හගනහදන හකොටස 

ගැන පෙණි. සෙොගෙ 

අයත් වන්හන් කුෙන 

ව්යොපොර ක්හෂේත්රයකටද, 

නිෂේපොදනය කරනුහේ 

කුෙන වරගහේ 

්භොණ්ඩ �ො හසවොද 

යන්න ගැන ඔවුන් හසොයො 

බැලීෙක් හනොකරයි. එහෙන්ෙ 

හවහළඳ හපොළ �ැසිරීෙ 

පිළිබඳ අවහබෝ්ධයක් තිබීෙද 

වැදගත්ය. එනම්ප ක්රෙහයන් 

ඉ�ළ යන හවහළඳ හපොළක්ද, 

ෙන්දගොමී හවහළඳ හපොළක්ද, 

ප�ළ බසින හවහළඳ හපොළක්ද 

යනොදී ව්ශහයන් හවහළඳ හපොළ 

ගෙන් කරන දි්ශොව පිළිබඳ 

යම්ප හ�ෝ අවහබෝ්ධයක් ඇතිව 

හකොටස ගනුහදනුවල නිරතවීෙ 

ආහයෝජකහයකු ව්ශහයන් ඉතො 

වැදගත්ය. 

හකොටස හවහළඳ හපොළ 

ආහයෝජනහේදී ආහයෝජකයකුට 

ඕනෑෙ අවස්ොවක ඉ�ළ 

වොසි ලබොගැනීෙට අවස්ොව 

ඇත. එෙ වොසි ලබොගැනීෙට 

එෙ ආහයෝජනහේ සව්භොවය 

හ�ොඳින් හත්රුම්පහගන තිබීෙ 

වැදගත්ය. ඔබ නීතීඥහයකු 

නම්ප ඉන් ඉ�ළ ආදොයෙක් 

උපයො ගැනීෙට එෙ වෘත්තීය 

පිළිබඳව හ�ොඳින් අධ්යයනය 

කර තිබිය යුතුහේ. ඔබ 

්ශල්ය වවද්වරහයකු නම්ප 

්ශල්යකරෙය මුල සිට අවසොනය 

දක්වො නිසියොකොරව සිදුකර එහි 

සොර්කත්වයක් ලබොගත යුතුය. 

ආහයෝජනයටද එය එහසෙය. 

සොර්ක ආහයෝජකහයකු 

වීෙට ඔබ මුදල් හයොමුකරන 

ආහයෝජන ක්රෙය ගැන හ�ොඳ 

අවහබෝ්ධයක් තිබීෙ වැදගත් 

යයි පවසනුහේ එහ�යිනි.

තවත් ෙඟහපන්වීෙක් 

බලොහපොහරොත්තු වන්න...

ෙ�ජන බැංකුහේ LANKAQR හගවීම්ප ප�සුකෙ 

ලබොදීෙට හක්තය ඔසහස හසලින්හකෝ ලයිෆ් රක්ෂණ 

හිමියන්ට හගවීහම්ප ප�සුකම්ප සලසොදීෙ සඳ�ො ෙ�ජන 

බැංකුව ස� හසලින්හකෝ ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස ලිමිටඩ් 

අත්වැල් බැඳහගන තිහේ. 

හම්ප සඳ�ො වන ගිවිසුම්ප හුවෙොරු කරගැනීෙ ෙ�ජන 

බැංකුහේ ස්භොපති සුජීව රොජපක්ෂ ස� හසලින්හකෝ ලයිෆ් 

ඉන්ෂුවරන්ස වි්ධොයක ස්භොපති ආර.හරන්ගනොදන් යන 

ෙ�ත්වරුන් අතර පසුගියදො හසලින්හකෝ ලයිෆ් ප්ර්ධොන 

කොරයොලහේදී සිදුහකරිණි.

ඉංජිහන්රු �ො තොක්ෂණික 

ආධ්යොපනය සම්පබන්්ධහයන් ශ්රී 

ලංකොහේ ප්රමුඛතෙ ආයතනය 

වන Sri Lanka Technological 

Campus (SLTC), ෙෑතකදී 

හකොළඹ SLTC Trace Expert 

City හි අතථ්ය ක්රෙයට පවත්වන 

ලද විහේෂ උත්සවයකදී 

ඔසහරේලියොහේ Deakin 

University සෙග පවතින 

�වුල්කොරීත්වය තවදුරටත් 

දීර්ඝ කිරීෙ සඳ�ො වූ ගිවිසුෙට 

අත්සන් තැබීය. 

හෙෙ අවස්ොවට සෙගොමීව, 

Centre forGlobal Education 

ආයතනය නිල ව්ශහයන් 

ආරම්ප්භ කිරීෙද සිදුවූ අතර, 

හෙෙ ආයතනය, හදශීය ශිෂ්ය 

ශිෂ්යොවන්ට ජොත්යන්තර තලහේ 

අධ්යොපනයක් ස� ඒ සඳ�ො 

අවශ්ය සම්පපත් පිරිනෙන 

ෙධ්යස්ොනයක් හලස ක්රියොත්ෙක 

වනු ඇත. 

�වුල්කොරීත්වය අලුත් 

කිරීහම්ප ගිවිසුෙ සඳ�ො 

Deakin University හවනුහවන් 

එහි නිහයෝජ්ය උපකුලපති 

(ජොත්යන්තර සම්පබන්්ධතො) 

ෙ�ොචොරය ගැරී සමිත් විසින්ද, 

SLTC ආයතනය හවනුහවන් එහි 

නිරෙොතෘ-ස්භොපති ස� ප්ර්ධොන 

වි්ධොයක නිල්ධොරී ඉංජිහන්රු 

රංජිත් ජී. රූබසිං� ෙ�තො 

විසින්ද අත්සන් තබන ලදී. 

හෙෙ එකඟතොහේ 

විහේෂත්වයක් නම්ප Bachelor 

of Artificial Intelligence 

පොඨෙොලොව ක්රියොත්ෙක කිරීෙ 

සඳ�ො SLTC ආයතනයට 

හම්ප යටහත් අවසර ලබොදී 

තිබීෙයි. ශ්රී ලංකොහේ අධ්යොපන 

ආයතනයකට හෙෙ ක්හෂේත්රහේ 

උපොධියක් පිරිනැමීෙ සඳ�ො 

අවස්ොව ලැහබන ප්ර්ෙ 

අවස්ොව හෙය බව Deakin 

University හි විද්ො, ඉංජිහන්රු 

ස� ඉදිකිරීම්ප පීඨහේ ස�කොර 

පීඨොධිපති ෙ�ොචොරය බොසකරන් 

ෙ�තො පැවසීය.

හෙෙ �වුල්කොරීත්වය 

යටහත් කෘත්රිෙ බුදධිය, 

පරිගණක විද්ොව, හතොරතුරු 

තොක්ෂණය ස� ෙෘදුකොංග 

ඉංජිහන්රු විද්ොව යන 

විෂයන්ට අදොළව Bachelor of 

Artificial Intelligence, Bachelor 

of Computer Science, 

Bachelor of Information 

Technology ස� Bachelor of 

Software Engineering උපොධි 

පොඨෙොලො 4 �ැදෑරීහම්ප අවස්ොව 

SLTC ෙගින් ශ්රී ලොංහක්ය ශිෂ්ය 

ශිෂ්යොවන් හවත ලබොහදනු ඇත. 

OPPO නවතෙ දුරක්න ෙොදිලිය වන A15 හෙරටට �ඳුන්වො 

දීෙට OPPO Sri Lanka කටයුතු කර තිහේ. හෙහි AI Triple Camera 

පද්ධතිය සුපැ�ැදිලි ්ොයොරූප ලබොහදන අතර, 6.52* වි්ශොල 

දර්ශන තිරය වඩොත් සුවිහේෂී විහනෝදොසවොද අත්දැකීෙක් ලබොහදයි. 

ආහරෝපණය දිගුකල් රඳවො ගන්නො බැටරියක් ස� වි්ශොල ෙතක 

්ධොරිතොවක් සහිත OPPO A15 හකහනකුට සිය සම්පබන්්ධතො සියල්ල 

සිත් හස පවත්වො ගැනීෙට උපකොරී වනු ඇත. 

හෙෙ නව �ඳුන්වො දීෙ සම්පබන්්ධහයන් Xinda Lanka (OPPO 

Sri Lanka) හි ප්ර්ධොන වි්ධොයක නිල්ධොරී හබොේ ලී ෙ�තො අද�ස 

දක්වමින්, &පොරිහ්භෝගිකයන්හේ ජංගෙ ජීවන රටොවන්ට අති්ශයින් 

වැදගත් වන විහේෂොංග රැසක් සෙග OPPO A15 ෙොදිලිය �ඳුන්වො 

දීෙට ලැබීෙ අපට ෙ�ත් සතුටක්. AI Triple Camera පද්ධතිය ෙගින් 

විශිෂේට ෙටටහම්ප ්ොයොරූප ගනිමින්, හෙහි වි්ශොල දර්ශන තිරහේ 

සතුට විඳගන්නො අතරෙ පවුහල් අය ස� හිතමිතුරන් සෙග සිත් හස 

සම්පබන්්ධ වීෙට මින් අවස්ොව සලසො හදනවො.* යැයි සඳ�න් කහේය.

OPPO A15 හි AI Triple Camera පද්ධතියට 13MP ප්ර්ධොන 

කැෙරොවක්, හස.මී.4ක තරම්ප 

සමීප දර්ශන සඳ�ො 2MP 

Macro Lens එකක් ස� Portrait 

්ොයොරූපවලට වැඩි 

depth එකක් සෙග 

පසුබිෙට සවෝභොවික 

Bokeh Effect 

එක්කිරීෙට 2MP Depth 

Camera එකක් ඇතුළත් 

කර තිහේ. සවෝභොවික සුන්දරත්වය වැඩිදියුණු කරන විහේෂොංග 

හෙහි ඉදිරිපස කැෙරොවට හයොදො තිහේ. විවි්ධොකොරහේ ්වි වරණ 

ස� මුහුණුවල �ැඩයන්, අදොළ පුදගලයොහේ ස්රී පුරුෂ්භොවය, 

වයස ස� ජොතිකත්වය අනුව වඩොත් අලංකොර කිරීෙට හෙෙ 

විහේෂොංගවලට �ැකියොව ඇත. OPPO A15 ෙොදිලිය ජනවොරි 16දො 

සිට 3GB RAM ස� 32GB Storage සෙග, Dynamic Black ස� 

Mystery Blue යන වරණ හදහකන් රු.29,900කට මිලදීගත �ැකිය.

DSI Tyres සෙොගෙ SLIM 

Brand Excellence 2020 

සම්පෙොන උහළහල්දී Product 

Brand of the Year කොණ්ඩහේ 

හලෝකඩ සම්පෙොනයද, Local 

Brand of The Year කොණ්ඩහේ 

හලෝකඩ සම්පෙොනයද,  SLIM 

DIGI’s 2.0 රිදී සම්පෙොනයද 

ඇතුළු සම්පෙොන ත්රිත්වයකින් 

පිදුම්ප ලබමින් ඓති�ොසික 

ජයග්ර�ණයක් සනිටු�න් කර 

තිහේ.

DSI Tyres මීට හපර වසහර 

SLIM Turnaround Brand of 

the Year රන් සම්පෙොනහයන්ද 

පිදුම්ප ලැබීය. සොෙොන්ය විකුණුම්ප 

ක්රියොවලිය අතික්රෙණය 

කරමින් පොරිහ්භෝගිකයන්හේ 

ප�සුව හවනුහවන් අන්තරජොල 

ඇණවුම්ප ඔසහස ටයර නිවසටෙ 

හගොස සවිකිරීෙ හසෙ, 

ආකරෂණීය ප්රවර්ධනයන් තුළ 

ඔවුන් ජනප්රිය වී ඇති බව ඔවුන් 

වැඩිදුරටත් පවසයි.

ජනවාරි උද්ධමන්ය 
3෴ක් දක්වා පහළට
- දපෞදෙලික දරෝෙල් ොේතු ඉෙළ යෑමක

දකාටේ දවදළඳ දපාදේ ආදයෝජනය කරමු,
දේ මඟදපනවීම ඔබ සඳොයි

SLTC සෙ Deakin University බැඳීේ 
නැංවූ, Centre for Global Education

OPPO A15 ශ්රී ලාංදකය දවදළඳ දපාළට

LANKAQR දෙවීේ පෙසුකම ලබාදීම සඳො 
මෙජන බැංකුව ො දසලිනදකෝ ලයිෆ් එකදව්

ශ්රී ලංකාදව් අංක එදක ටයර 
සනනාමය දලස DSI Tyres
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බලපෑම

zzzzනදීශානි පතිරණ 

යමෙක් මෙම�ොව උපදින විටෙ ඔහුමේ 
ම�ෝ ඇයමේ ෙරණය නළමේ ම�ොටොමෙන 
පැමිමණන බවට වූ කියෙනක් ඈත 
අතීතමේ විසූ පැරැනනන අතර විය. 
පැරණි ඉසිවරුන්ද එ්�ො සෙොනව   
ග්ර�මයෝෙ පිහිටන ආ�ොරයට ශොරීරි� 
දුබ�තො සහිත මරෝෙොබොධ ඇතිවන 
ආ�ොරය �ො ෙරණය සිදුවන ආ�ොරය  
පිළිබඳව සඳ�න �ර ඇත. ප්රවීණ 
ම�ෝතිරමවේදී, වොස්තුවිද්ො උපමේශ� 
�තපදුමර ම්දොන දිශොනත ෙ�තො මෙවර 
'අ්ද'ට මෙන එනු �බනමන උපතින 
මෙමනනො මරෝෙ �ො ෙරණය වන �ැටි 
මපනවන ග්ර� මයෝෙ පිළිබඳ තතුයි.

සෑම කෙකෙකම කෙර ආතමයන් 
වලදී ෙළා වූ අකුසල ෙරම මූලිෙ 
කොටකෙෙ කමම ආතමකේදී 
කිසියම් කරෝෙයක ක�ෝ කරෝෙ 

කීෙයක රැකෙෙ ජන්මය ලබයි. එය උෙකතදී වෙ 
කරෝෙ කමන්ම ජීවතව සිටිො විට යම් යම් වයසවලදී 
වැලකෙන්ො වූ කරෝෙ කේ. සම�කරක එම කරෝෙය 
තුළින්ම මරණයට ෙතකවති.

එය උෙදිෙ විටම මරණයට ෙතවීම, කෙටි 
දිෙකින් මරණයට ෙතවීම, සති, මාස, වසර 
කිහිෙයකින් මරණයට ෙතවෙ අලොයුෂ කයෝෙ 
කමන්ම, මධ්යම ආයුෂ කයෝෙ, දීර්ායුෂ කයෝෙ කලස 
දකෙට ඇත. (ආයු බල පිළිබෙ ඉදිරිකේදී කවෙත 
ලිපියකින් අද�ස දකවන්ෙට බලාකොකරාතතු කවමි.) 
අද කමහි සෙ�න් ෙරන්කන් ජන්මයත සමෙ කෙකෙෙ 
ශාරීරිෙ දුබලතා සහිත කරෝෙ කීෙයක �ා මරණය 
වෙ �ැටි කෙන්වෙ කරෝෙ �ා අවස්ා කීෙයකි. 
පුරාණ ඉසිවරුන් ප්රොශ ෙර ඇති ෙරිදි සෑම 
මනුෂ්යකයකුටම �ටෙන්ො වූ කරෝෙ �ා මිය යෙ 
�ැටි කෙන්වෙ ග්ර� කයෝෙ කොතෙතවල සෙ�න් කේ.

ක්රි.ව. 505ත 585ත අතර ොලකේ ඉන්දියාකේ 
සිටියා යැයි අනුමාෙ ෙරෙ ‘%මිහිර’ ෙමැති 
ආචාරයතුමා විසින් රචිත ‘%වෘ�ජජාතෙය’ ෙම් 
වූ මා�ැඟි ග්රන්්කේ සෙ�න් ෙරිදි ශකලෝෙ 
අනුසාරකයන්ද කමහි සිද්ධීන් සෙ�න් ෙරමි.

මාතෘොව පිළිබෙ සෙ�න් කිරීමට කෙර මිහිර 
ආචාරයතුමා ෙැෙ යම් සෙ�ෙක කිරීම වැදෙත 
යැයි සිතමි. වරාමිහිර ෙමින් ප්රචලිතව ඇතකත මිහිර 
ආචාරයතුමාය. එෙල කමාහු රජුකේ උෙකද්ශෙකයකි. 
අොවැකි කියන්ොය. රජුකේ අෙ කමක�සින් 
ව�න්කසට පුත කුමකරකු උෙන්ොය. කුමරාකේ 
ජන්මෙත්රය සාදා අොෙතය විමසා සිටීමට රජතුමා 
මිහිර ආචාරයතුමා �මු විය.

අෙ කමක�සින් ව�න්කසට පුත කුමකරකු 
ලැබී ඇති බවත වැඩිපුර බලාකොකරාතතු තබා 
කොෙන්ො කලසත මිහිර විසින් ප්රොශෙර ඇත. ඔබ 
ඇයි එකස කියන්කන්. ආචාරය ොරණාව �රියටම 
කියන්ෙ යැයි රජතුමා ප්රොශ ෙර ඇත. රජතුමනි 
පුත කුමරාකේ ආයුෂ වරෂ ෙ�යි. ඌරකු ෙ�රදී මිය 
යෙවා යැයි ප්රොශ ෙර ඇත.

එම අොවැකිය සමෙ දිෙ, සති, මාස කෙවී වසර 
5ෙට ආසන්ෙ විය. කුමකද ආචාරය ඔකේ අද�ස. 
පුත කුමරා වසර ෙ�මද ජීවත වන්කන් යැයි විමසා 
ඇත. එකසය රජතුමනි. ෙස වසරයි යළිත ෙවසා 
ඇත.

කමම අොවැකිය කබාරු කිරීම සෙ�ා රජතුමා 
උොයක කයදීය. සතම�ල ප්රාසාදයක තෙවා කුමරා 
එහි රැෙවීය. සතම�ල ප්රාසාදය වටා මුරභටයින්ද 
අඟල 7ක ස්ාෙෙත ෙකේය. දැන් ෙම් ඌරකු තබා 
කූඹිකයකුට වත යුද භටයන්කෙන් මිදී කුමරා සිටිො 
තැෙට යා කො�ැෙ.

කුමරාකේ ෙසවෙ උෙන් දිෙ දිෙය උදාවිය. 
මිහිර ආචාරයතුමා රජු සමෙ රාජ සභාකේය. 
උතෙතතිය ලැබූ ක�ෝරාව උදාවිය. ආචාරය 
ඔබතුමන් කියන්කන්ද දැන්වත අොවැකිය කබාරු බව 
පිළිෙන්කන්ද යැයි විමසා ඇත.

ෙැත රජතුමනි. අොවැකිය එකසමයි. කම් 
කමාක�ාකත කුමරා කල විලක මැද වැටී මියකොස 
තිබිය යුතුයි ෙවසා ඇත.

ව�ා ෙලබල වූ රජතුමා ආරකෂෙයන්, 
අමාත්යවරුන් පිරිවරා සතම�ල ප්රාසාදය කවත 
කොස ඇත.

ෙළමු ම�කල කසවිොවන්කෙන් විමසූ කුමරා 

කසලලම් ෙරමින් සිට ක�ෝරා කදෙෙට ෙමණ කෙර 
ඉ�ළට ගිය බව ෙවසා ඇත. එකස ම�ලින් ම�ල 
විමසමින් සය වෙ ම�ලට ෙැමිණි ෙල කසවිොවන් 
කියා ඇතකත මීට සුළු කවලාවෙට කෙර කුමරා 
සතවෙ ම�ලට ගිය බවය.

එෙල ඌරා ඉන්දියාකේ කෙෞරව සකතකි. සතවෙ 
ම�කල ඉ�ළ කයෝධ ඌරකුකේ රූෙයක නිමවා 
සවිෙර ඇත. කුමරා මරණය ෙරා කොස ඇත. 
මාරෙ අවස්ාකේ ඉ�ළ ඇති කයෝධ ඌරු රූෙය 
(ොෂාණවලින් නිම වූ) ෙඩා වැටී ඌරාකේ දළ 
දරුවාකේ ෙපුව කිඳා බැස මියකොස ඇත. රජතුමාට 
කියන්ෙ කිසිත ෙැත.

ඌරට කියෙ තවත ෙමක වන්කන් ‘%වර�ා’ යි. ඒ 
අනුව එතැන් සිට මිහිර ආචාරය වරා මිහිර ෙම් විය.

දැන් අපි මාතෘොවට කයාමු කවමු.
පාපල�ාකිතලෙඃ සීතාවනි ජලො 

රසතස්ථලොරවාව්යරුක්
ලෙන්ලරෙ ෙරෙට වෘශ්චිොංශෙ ගලත 

පාපපරයුලත ශුන්ාරුක්
ශ්විත්ඃ්ථ ධනස්ථලොර ශුභ ලොගවත් 

ලරෙදලෙසංෙරලවා

චන්ලරෙලෙ වතංජසත ලගව විෙල�ා 
ෙද්ාරෙලජාලවගිගං

ලේෙකයන් සතවැන්කන් සිටි සිකුරු කුජ කදකදො 
කිසි ොෙකයක විසින් දුටු ෙලහි වාධ්ය කරෝගී කේ. 
එෙම් ඉදිමුම් බරවා ආදී කරෝෙ ඇතකතක කවයි.

වෘශචිෙ ෙවාංශෙයට ක�ෝ ෙටෙ ෙවාංශෙයට 
ගිය චන්්ර කතම කිසි ොෙකයකු �ා යුකත විද 
එෙලහි උෙන්කන් ගුභ්ය කරෝගී අකයක කේ. ශනි 
කුජ කදකදො කදාකළාස වැන්කන් �ා කදවැන්කන් සිටි 
ෙලහී චන්්රයා ලේෙකේද රවි සත වැන්කන්ද වී ෙම් 
උෙන් තැෙැතතා ශකේත කුෂට කරෝෙය (සුදු ෙබර) 
ඇතකතක කේ.

අංෙ ශශිත්ය ශුභලොර්ෘගලග පතංලෙ
සවාසක්්ෂෙ පලිෙ ෙවින්රෙධිගුල් භාජඃ
ලශාෂි පරසාර ගෘොංශ ගලොලේලේලවාඃ
ක්ලයෙත් සවා යුගපලද ෙගලොඃ ෙෘලශාවා
චන්්රයා ශනි කුජ කදකදෙ මැද සිටිො ෙල සූරයා 

මෙර රාශිකේ ෙත ෙල උෙන්කන් ෙම් ශවාසය, 
කෂයය, ජලී�ය, වි්රධිය, ගුලමය යෙ කම් යම් කරෝෙ 
ඇතකතක කේ.

හිරු සඳු කදකදෙ රාශි මාරුෙරකෙෙ 
ෙවාංශෙකේ විද එෙල උෙන්කන් කෂය කරෝගිකයකි.

චන්ලරෙශ් වි්ධ්යඣ්ෂෙරත ්ෘගාජභාලග
කුෂ්ටි ස්න්ද රුධිලර තද ලවක්ෂිංතවා
ොපතස්රිලොණ ්ලිෙරකි වෘප්ෂර්ාලගව
කුෂ්ටිව පාප සහිපෙ රවල�ාකිලතලරවා
ධනු රාශිකේ ෙසවැනි ෙවාංශෙකේ ක�ෝ මීෙ 

ෙටෙ මෙර කම්ෂ යෙ ෙවාංශෙයෙ ක�ෝ චන්්රයා 
සිටිකේද එහි ශනි ක�ෝ කුජද යුකත වුවක�ාත ක�ෝ 
දකොකේ ෙම් එෙලහි උෙන්කන් කුෂ්ඨ කරෝගිකයකි.

කමම කයෝෙකේ චන්්රයා සුබ ග්ර�කයකු විසින් 
දකිනු ලැබුවක�ාත ෙංශසිොරී ක�වත කසාරි 
කරෝගිකයක කේ.

ෙසවැන්ෙට ක�ෝ ෙමවැන්ෙට ගිය වෘශචිෙය 
ෙටෙය වෘෂභය මෙරය යෙ මින් එෙෙ ශනි ක�ෝ 
කුජකෙන් යුකත කේද කුෂට කරෝගිකයක කේ.

නිධනාර ධනව්යාසථිතා රවි චන්රොරෙ  
්ාේථා ත්ථා

බ�වද ග්රෙ ලදා්ෂොර ලපණර ්නුජාතාඃ 
ජනෙංත්ය ලනත්තාම්

රවි,සඳු, කුජ ශනි අටවැන්කන්, සයවැන්කන් 
කදාකළාස වැන්කන් කදවැන්කන් කොයි ආොරයකින් 
ක�ෝ සිටියක�ාත එෙල උෙන් මිනිසුන් අන්ධ 
වන්කන්ය.

කමම �තර කදොකෙන් බලවත වෙ ග්ර�යා 
චන්්රයා වී ෙම් කසම් කේතුකවන් අන්ධ කේ. කුජ 
ෙම් පිත කේතුකවන් අන්ධ කේ. රවි ෙම් ඌෂණය 
කේතුකවන් අන්ධ කේ. ශනි ෙම් වාතකයන් ක�ෝ ෙල 
ෙ�රක වැදී අන්ධ කේ.

නව්ාෙ තෘතෙධියුතා නව ලසාපච් ෙ 
රශුභානිරික්ෂිතාඃ

නිේාච් ජ්රැවලණප්ාන්රෙ රදපවෙෘත්ය 
ෙරාශ්චසපතලව

රවි චන්්ර කුජ, ශනි ෙවවැනි එකොකළාසවැනි, 

තුන්වැනි, ෙසවැනි ස්ාෙවල යුකත කේද එය සුබ 
ග්ර�යන් විසින් දකිණු කොලබන්කන්ද එෙල උෙත 
තැෙැතතා බිහිරි කේ. එම ග්ර�යන් සපතම ස්ාෙකේ 
කේද සුබ ග්ර�යන් විසින් දකිනු කොලබන්කන්ද ඇද වූ 
දත ඇතකතක කේ.

සංසපෘෂ්ටඃ පවලනන ්න්දගයුලත දසුලන 
වි�ගලන ගුලණා

ලසාත්ාලදා වනිලජසථිලතසත භවලන ජිලව 
වි�ගනා ශ්රිලත

තේවත්සූරෙ සුලතාදලෙවත සුලෙ ධර්ාත්වස 
දසුනලග

ජාලතවා සසෙසුරශ්මිතනලෙ ක්ෂිලතව්යලෙ 
ශිතලගා

ලේෙකේ බ්ර�සෙතිද සතවැන්කන් කසෙසුරුද 
යුකත වූ ෙල වාත කරෝගී කේ. අඟ�රු සතවැන්කන් 
බ්ර�සෙති ලේෙකේද වී උෙන්කන් ෙම් උන්මාද කේ.

අඟ�රු ෙමවැනි, ෙසවෙ, සතවෙ තැෙෙ කේද 
කසෙසුරු ලේෙෙත කේද එෙල උෙන් තැෙැතතා 
උන්මාද කේ. කසෙසුරු සමෙ අව චන්්රයා කදාකළාස 
වැන්ෙට ගිය ෙල උෙන් තැෙැතතා චිතත විෙල කේ.

විවෘතදශනඃ පාපපරදෘෂ්ලට වෘ්ෂාජභලොදලෙ
රව�තරලභක්ල්ෂලත් �ගලන භලෙ වෘ්ෂලභපිටා
නව ්සුෙලග පාපපරදෘෂ්ලට 

රවාවදෘලෙක්්ෂලනා
දිනෙර සුලත ලනෙව්යාධිඃ කුලේවිෙ�ඃ ප්ර්ානි
කම්ෂ වෘෂභ ධනු යෙ කමයින් යම් රාශියක 

ලේෙය වූද ලේෙය ොපින් දකීද විරූෙ දත 
ඇතකතක කේ.

කම්ෂ සිං� වෘශචිෙ, මෙර, කුම්භ යෙ අසුභක 
කකෂත්රයක ක�ෝ ධනුට ක�ෝ වෘෂභය ලේෙය වීද 
ලේෙය අසුබයන් විසින් දකින්කන්ද ෙටට සිතක 
ඇතකතක කේ. ෙව වැන්ෙට ක�ෝ ෙසවැන්ෙට 
ගිය රවි ොෙකයෝ දකින්ද දුරවල ඇස ඇතකතක 
කේ. කසෙසුරු ෙව වැන්ෙට ක�ෝ ෙසවැන්ෙට ගිය 
ෙල අසුබයන් විසින් දකිනු ලැබුකේ ෙම් කොකයක 
ව්ාධි ඇතකතක කේ. අඟ�රු ෙව වැන්ෙට ක�ෝ 
ෙසවැන්ෙට ගිය ෙල අසුබයන් විසින් දකිනු ලැබුකේ 
ෙම් අේබොතකයක කේ.

මරණය
අටවැන්ෙ ශුන්ය ෙම් එය දකො වූ බලවත 

ග්ර�යාකේ ධාතු කෙෝෙකයන් උෙන් කරෝෙයකින් 
මරණයට ෙතකේ.

සූරයාට පිත - චන්්රයාට වා කසම් - කුජට පිත - 
බුධට වා පිත කසම් - බ්ර�සෙතිට කසම් - සිකුරුට වා 
කසම් - කසෙසුරුට වා - ද කේ.

ඒ අටවැන්ෙ රාශිය ොල පුරුෂයාකේ යම් 
අවයවයෙට වැකටන්කන්ද එම අවයවකේ �ටෙන්ො 
වූ කරෝෙයකින් මරණය කේ.

අටවැන්ෙ කම්ෂය ෙම් හිකස කරෝෙයක. වෘෂභය 
ෙම් මුහුකේ කරෝෙයක. ආදී කලස කේ.

ශුන්ය වූ අටවැන්ෙ බලවත වූ කබාක�ෝ කදකෙක 
විසින් දකො ලැබුවක�ාත එම කබාක�ෝ කදොට 

අයිති ධාතු කිපීකමන් අටවැන්ෙට අයිති ශරීර 
කොටකස �ටෙන්ො වූ කරෝෙයකින් මරණයට 
ෙතකේ.

එම ග්ර�යන් අකට සිටීකමන් කමකසද මරණයට 
ෙතකේ. අට වැන්කන් රවි සිටීකමන්, ගින්කෙන් සඳු 
සිටීකමන් ජලකයන්, කුජ සිටී ෙම් ආයුධයකින්, 
බුධ සිටී ෙම් උණ කරෝෙකයන් ගුරු සිටීකමන්, ආම 
කරෝෙයකින් සිකුරු සිටීකමන්, ඌෂණ කරෝෙයකින් 
ශනි සිටීකමන් කෂුධාකවන් මරණය කේ. අටවැන්ෙ 
චර රාශියක ෙම් විකද්ශයෙදී මරණය කේ. තිර 
රාශියක ෙම් තමන්කේ රකටදී මරණයට ෙතකේ. 
උභය රාශියක ෙම් මාරෙකේදී මරණයට ෙතකේ.

රවි කුජ කදකදෙ දසවැන්කන් සතර වැන්කන් 
සිටිකේද ෙල ෙැසීකමන් මරණය කේ. ශනි, චන්්ර, 
කුජ සතර වැන්කන් සතවැන්කන්, දසවැන්කන් සිටි 
ෙල ළිෙෙ වැටී මිය යයි. හිරු සඳු කදකදො ෙන්යා 
රාශිකේ සිට ොෙ ග්ර�කයෝ විසින් දකිනු ලබකතාත 
ෙෑයන්කෙන් මරණය කේ. උභය රාශියක ලේෙය 
කේද එහි හිරු සඳු කදකදො සිටිකේ ෙම් දිකේ ගිලී 
මරණයට ෙතකේ.

කසෙසුරු ෙටෙකේ සඳු මෙරකේ සිටි ෙල 
උෙන් තැෙැතතා දිය උදරකයන් මරණයට ෙතකේ. 
චන්්රයා ොෙයන්කේ මධ්යකයහි කුජකේ රාශියෙ ෙම් 
ආයුධයකින් ක�ෝ ගින්කෙන් මරණය කේ.

චන්්රයා ොෙයන් කදකදකෙකුකේ මධ්යකයහි 
ෙන්යා රාශිකේ සිටිකේද කල විෂ වීකමන් ක�ෝ 
කේළීකමන් මරණය කේ.

චන්්රයා මෙරකේ ක�ෝ කුම්භකේ ොෙයන් 
කදකදොට මැදිව සිටිකේ ෙම් රැ�ැනින් එලලී ක�ෝ 
වැටී ක�ෝ ගින්කෙන් මරණයට ෙතකේ.

අටවැන්ෙ, දසවැන්ෙ, සතරවැන්ෙ යෙ තැන්හි 
සඳු, රවි, කුජ, ශනි යෙ ග්ර�කයෝ කේද එෙම් 8 
වැන්කන් හීෙ සඳුත දසවැන්කන් කුජත ලේෙකේ 
ශනිත 4 වැන්කන් රවිත කේද එෙල උෙන් තැෙැතතා 
කොලු, මුගුරු ෙ�රකින් මරණයට ෙතකේ.

කුජ, රවි, ශනි ග්ර�කයෝ 4-7-10 යෙ තැෙෙ සිටි 
ෙල අායුධයකින් ගින්කෙන් රාජ කෙෝෙකයන් මරණය 
කේ.

2වැන්කන් ශනි 4වැන්කන් සඳු 10 වැන්කන් කුජ 
සිටි ෙල උෙන් කතාකමෝ ෙණුවන් �ටකෙෙ මරණයට 
ෙතකේ.

රවි 10 කුජ 4 සිටි ෙල උෙන් අය යාෙවා�ෙ වල 
ෙැටී මිය යන්කන්ය. කුජ 7 ශනි සඳු රවි ලේෙයට සිටි 
ෙල උෙන් අය යන්ත්රයෙට �සුවී මිය යයි. කුජ, ශනි, 
සඳු, තුලා, කම්ෂ, මෙර, කුම්භ රාශිවල සිටි ෙල 
අසූචි මධ්යකයහි මැකර.

කමකස සෙ�න් ෙකේ ොෙ ග්ර� කයෝෙ කීෙයක 
ෙමණි. �ෘදකරෝෙ, පිළිො කරෝෙ, අතෙය විසන්ධි 
වීම් ෙ�ර පිපිරීම් විෂ ශරීරෙතවීම් වැනි වූ ෙරුණු 
වලින් මිය යෙ අය ෙවා ෙ�සුකවන් �ඳුොෙත �ැෙ.

එකසම හිකස සිට ොදාන්තය දකවා සියලු 
ආොරකේ අභ්යන්තර, බාහිර කරෝෙ ෙ�සුකවන් 

�ඳුොෙත �ැෙ. ඉදිරිකේදී ඒ 
ෙැෙ ලිවීමට බලාකොකරාතතු 
කවමි.

කතරුවන් සරණයි.

අට වැන්න රවි 
සිටී්ෙන, ගින්නෙන සඳු 
සිටී්ෙන ජල්ෙන, කුජ 
සිටී නෙම් ආයුධෙකින, 
බුධ සිටී නෙම් උණ 

්රෝග්ෙන ගුරු සිටී්ෙන, 
ආෙ ්රෝගෙකින සිකුරු 
සිටී්ෙන, ඌෂණ ්රෝගෙකින 
ශනි සිටී්ෙන ක්ෂුධා්වන 
ෙරණෙ ්ේ. අටවැනනෙ චර 
රාශිෙක් නෙම් වි්ේශෙකදී 
ෙරණෙ ්ේ. තිර රාශිෙක් නෙම් 
තෙන්ගේ ර්ේදී ෙරණෙට 
පත්ේ. උභෙ රාශිෙක් නෙම් 
ොරග්ේදී ෙරණෙට  
පත්ේ.

උපදිනෙ විටෙ ෙරණෙට 
පතවීෙ, ්කටි දිනෙකින 
ෙරණෙට පතවීෙ, සති, 
ොස, වසර කිහිපෙකින 
ෙරණෙට පතවනෙ 

අලපායුෂ ්ෙෝග ්ෙනෙ, 
ෙධ්යෙ ආයුෂ ්ෙෝග, දීර්ායුෂ 
්ෙෝග ්ලස දක්නෙට ඇත. ආයු 
බල පිළිබඳ ඉදිරි්ේදී ්වනෙත 
ලිපිෙකින අදහස් දක්වනනෙට 
බලා්පා්රාතතු ්වමි. අද 
්ෙහි සඳහන කරන්න 
ජනෙෙත සෙග ්ග්නෙනෙ 
ශාරීරික දුබලතා සහිත ්රෝග 
කීපෙක් හා ෙරණෙ වනෙ හැටි 
්පනවනෙ ්රෝග හා අවස්්ා 
කීපෙකි. පුරාණ ඉසිවරුන 
ප්රකාශ කර ඇති පරිදි සෑෙ 
ෙනුෂ්ය්ෙකුටෙ හටගනනො 
වූ ්රෝග හා මිෙ ෙනෙ හැටි 
්පනවනෙ ග්රහ ්ෙෝග 
්පාතපතවල සඳහන ්ේ.

ජ්යෝතිෂජ්ේදී, වාස්තුවිද්ා 
උපජ්ේශක 
ලතපදුජ්ේ ජ්�ාන් දිශාන්්ත

සඳු ෙ�මපොමළොමවේ අසෙසෙ 
ආරක්්ෂ�යොය. බොහිර 
අ�ටො�ොශමයන පෘථිවිය �රො 
ඇදී එන සියලු ශක්ති ප්දොර්ථ 
තෙො මවත ඇ්දෙනනො සඳු 
ඒවො �ැකිතොක් පවිත්රම�ොට 
ෙ�මපොමළොවට මු්දො�රින 
ෆිේටරයක් ම�ස ක්රියො�රයි. 
ම්දවනුව පෘථිවිය ස� අමනක් 
ග්ර� ම�ෝ� අතර ප්රධොන 
සමබනධී�ොර�යො ම�ස ක්රියො�රන 
සඳු ෙ�මපොමළොමවේ සෙබරතොව 
ම�මරහි තීරණොතෙ� මවේ. සඳුමේ 
මම ක්රියො�ොරීතවය මනොවනනට 
ෙ�මපොමළොමවේ ශො� ස� ජ�ව 
විවිධතවය මෙතරම සරුසොර 
වනමන නැත. මයේති්ෂය අනුව සඳු 
ග්ර�ම�ොව ෙවු ම�ස සැ�ම�න 
අතර, පෘථිවිමේ ජීවය සඳු ෙත 
රඳා පවතින බැවේ එයින නිමවේ්දනය 
ම�මර.

ඕෙෑම පුද්ෙලයකු උෙදිෙ ජන්ම 
ෙැෙත තීරණය කෙකරනුකේ ඒ වෙ විට 
සඳු තැන්ෙතව සිටිෙ ෙැෙැත ස� ෙැෙැත 

ොදය ෙදෙම් ෙරකෙෙය. ඔහුකේ ක�ෝ 
ඇයකේ ලේෙයට වඩා සඳු තැන්ෙතව 
සිටි රාශිය ස� ෙැෙැත ොදය ප්රමුඛකොට 
ෙැනීම සම්භාව් උසස ක්ාතිෂ 
ෙණිතකේ ර�සකි. කකන්දරකේ සඳු ස� 
අකෙක ග්ර�යන් අතර පිහිටෙ සමීෙස් 
ස� දුරස් න්යාය කමන්ම සඳු මූලිෙ කොට 
ෙත ්ාමිතිෙ සිතියම මත පුද්ෙලයාකේ 
කමකලාව ෙමන් මෙ තීරණය කෙකර.

කම් අනුව බලෙ ෙල ම�කොකළාවට 
කමන්ම එහි ෙවතිෙ සමසත ජජව 
ෙද්ධතීන්ටම සඳු ස� සඳුකේ 
ක්රියාොරිතවය තීරණාතමෙ වෙ බව 
කෙනී යයි. සඳු ය�ෙත කලස ක්රියාෙරෙ 
තාක ම�කොකළාව ස� ජීවය සුරකෂිතය. 
යම් ක�යකින් සඳු අය�ෙත කලස 
ක්රියාෙරන්කන් ෙම් එවිට ම�කොකළාව ස� 
ජීවය අොරකෂිතය.

සඳු ම�කොකළාවට සතුරු කලසින් 
ක්රියාෙරෙ ප්රධාෙ අවස්ා කිහිෙයකි.

1. චන්්රග්ර�ණ අවස්ාව
2. සූරයග්ර�ණ අවස්ාව
3. අමාවෙ - පුරෙසකළාසවෙ ස� අව 

අටවෙ - පුර අටවෙ යෙ �තර කොක�ාය

4. සුපිරි සඳු උදාවෙ අවස්ාව
5. සඳු ස� රාහු සංකයෝෙවෙ 

අවස්ාව
කම් අවස්ාවලදී සඳුට තම ප්රෙෘති 

සවරූෙය ස� ක්රියාොරීතවය අහිමිවෙ 
අතර, එහි ප්රතිඵලයක වශකයන් 
ම�කොකළාව අොරකෂිත කේ. එවිට 
ම�කොකළාකේ සමතුලෙය බිඳී යෑම 
කමන්ම අජටාොශකයන් නිකුත වෙ 
අතිම�ත විෂකුරු ශකති ෙදාර් එෙ 
එලකලම කොකළාව ෙරා ඇදී ඒම 
නිසා මිහිතලය දැඩි අවදාෙම්ස�ෙත 
තතතවයෙට ෙතකේ. බිහිසුණු භූ 
චලෙ �ටෙැනීම ස� සඳුකේ පිහිටීම 
අතර ෙවතින්කන් කවන් ෙළ කො�ැකි 
සම්බන්ධයකි. පුරෙසකළාසවෙ කෙෝයදාට 
අ�ස ලසසෙය. එක�ත ඒ ලසසෙ 
යටින් සැඟවී තිකබන්කන් බියෙරු 
අවදාෙමකි. 2004 වසකර කදසැම්බර 
26දා පුරෙසකළාසවෙ කෙෝයදා �ටෙත 
සුොමිය කම් සෙ�ා එක නිදසුෙකි. අන් 
සියලු දිෙයන්ට වඩා පුරෙසකළාසවෙ 
කෙෝයදා බියෙරුය. ඒ කමාක�ාකත සුපිරි 
සඳු උදා වූකේ ෙම් ඒ දවස අතිබියෙරුය. 

�තර කොක�ාය කමතරම් ෙපුරු 
වන්කන් කෙකසදැයි කෙකෙකු විසින් විමසනු 
ලැබීම සාධාරණය.

1. අමාවෙ කෙෝය දා රෑ අ�ස 
ෙටට ෙළුවරය. ක්ා්තිෂය අනුව කම් 
දවස කිසිදු සුබ ෙටයුතතෙට කයාදා 
කොෙනී. මන්ද සඳු මුළුමනින්ම ොකේ 
හිරුකෙන් වැසී යෙ ක�යිනි. එෙම් සඳු 
ස� හිරු එෙම අංශෙකේ පිහිටයි. 
කමදිෙ මළවුන්කේ දිෙය කලස සැලකීම 
ඉතා යුකති යුකතය. එක�ත හිරුකේ 
ග්ර�ණකයන් නිදසව එෙ ෙව සඳු බටහිර 
ක්ා්තිෂ සිද්ධාන්ත අනුව සුවිකශෂී 
අවස්ාවකි.

2. පුර අටවෙ කොක�ාය යනු 
සඳු හිරුකෙන් අංශෙ 90ක දුරස් වූ 
අවස්ාවය. එය අසුබ දෘෂටියකි.

3. පුරෙසකළාසවෙ කොක�ාය යනු 
සඳු හිරුකෙන් අංශෙ 180ක දුරස් වූ 
අවස්ාවය. කමය බටහිර ස� කෙරදිෙ 
යෙ කේදයක ෙැතිව ඉතා අසුබ දෘෂටියක 
කලස සැලකක.

4. අව අටවෙ කොක�ාය යනු අව සඳු 
අංශෙ 90කින් හිරුට සමීෙ වූ අවස්ාවය. 

කම් 
අව සඳුකේ 
චතුරශ්ර දෘෂටියද අසුබ 
කේ.

( හිරු ස� සඳු අතර �ටෙන්ො 
දුරස් ස� සමීෙස් සිද්ධාන්තය මත 
�තර කොක�ාය නිරමාණය වෙ අතර, 
ඉ�ත දැකවූකේ ඒ පිළිබෙ ලුහුඬු සට�ෙක 
ෙමණි. කම් නිසා ම�කොකළාවට ඇති 
කෙකරෙ පීඩෙය අකෙක ග්ර�යන්කේ 
පිහිටීම අනුව උග්ර විය �ැකිය. ඒවා කවන් 
කවන්ව අධ්යයෙය ෙළ යුතුය.)

කම් අතරින් වඩාතම වැඩි අවදාෙම 
කෙෙ කදන්කන් පුරෙසකළාසවෙ කොක�ාය 
දිෙයයි. කමදිෙ සඳු හිරුකෙන් ඈත විය 
�ැකි උෙරිම දුර වූ අංශෙ 180කින් ඉවතට 
යෙ අතර, එහි ප්රතිඵලයක වශකයන් 
ම�කොකළාව හිරු ස� අකෙක ග්ර�යන් 
කවත පුළුලව නිරාවරණය කේ. යම් 
ක�යකින් සඳුට සමීෙව ක�ෝ දුරස්ව 
ග්ර� කොකුරක නිරමාණය වී තිබුකේ ෙම් 
කොකළාකේ සමතුලෙය බිෙවැටීකමන් 
බිහිසුණු භූ චලෙ �ටෙැනීකම් 
අවදාෙමක නිරමාණය කේ. අකෙක අතින් 
පුරෙසකළාසවෙ සඳු විසින් කොකළාකේ 
ඇති සියලලම තමා කදසට ඇද ෙැනීමට 
තැත කිරීම නිසා එයින්ද ම�කොකළාවට 
ඇති කෙකරන්කන් පීඩෙයකි. කම් 
පුරෙසකළාසවෙ සඳු යම් ක�යකින් සුපිරි 
සඳු බවට ෙතවූකේ ෙම් කෙර කී පීඩෙය 

කදගුණ 
කේ. 

�තර 
කොක�ායට සිල ෙැනීම සිං�ල 
කබෞද්ධයන් අතර ෙවතිෙ ජෙප්රිය 
ෙතාවකි. �තර කොක�ාය කෙකස 
කවතත පුරෙසකළාසවෙ කොක�ායට 
ෙම් ඇතැම්හු සිල සමාදන් කවති. එක�ත 
කම් සිරිත ස� ක්ා්තිෂය අතර ඇති 
සම්බන්ධය කබාක�ෝ කදකෙක කොදනිති. 
සඳුකෙන් කොකළාවට ආරකෂාවක 
කොලැකබෙ දිෙකේදී ෙළයුතු ක�ාෙම 
ක්රියාව වන්කන් �ැකිතාක සිත ෙය කදෙ 
සංවර ෙරකෙෙ සිටීමය. කොක�ාය දාට 
සුබ ෙැෙැත ෙැත. එක�යින් මංෙල 
ෙටයුතු, ඉදිකිරීම්, ව්ාොර ආරම්භය 
ආදී කිසිවෙට කොක�ාය දිෙය කයාදා 
කොෙන්ො අතර, ක්ා්තිෂය පිළිබෙව 
දැනුම ඇති ෙැරණි ජවද්යවරුන් කමදිෙ 
කවද ක�දෙම් ෙවා කොකෙකේය. 
කොක�ාය දාට කේෙට කුඹුරට කොයෙ 
කොවියා එකස කෙකේ කොක�ාය දවකස 
ඇති අෙතුරුදායෙ බව අතදැකීකමන් 
ෙසක ෙරෙත නිසාය.

 ජ්යෝතිරජවේදය අනුව සඳු ඉතාම සුවිජේෂීය. ජේ සඳු ගැන ප්රවීණ ජ්යෝතිරජවේදී  
 ජේ.සී.ජේ. රතනායක සැජකවින් ජගජනන විසතරයකි

මහපපාප�ාපේ ආරක්ෂකයා

උපතින් ගෙගෙො ග�ෝෙ 
හා ම�ණය වෙ හැටි 
ගපන්වෙ ග්රහ ගයෝෙ

සඳු



zzzzකැළුම් දේවින්ද

විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්ත පංච ්හමා භූතයන්ට 
අනු්වය. (ආ්පෝ ්හ්වත ද්ර්ව ගතියද, ්ත්�ෝ ්හ්වත 
ඌෂණ ගතියද, ්වමා්යෝ ්හ්වත ්වමායු ගතියද, පඨවි 
්හ්වත ඝන බ්ව සහ ආකමාශ ්හ්වත හිස් බ්ව පදනම් 

කර්ගන) ්වමා්යෝ ්හ්වත ්වමායු බ්ව්ට අධිපති ්සනසුරු ්හ්වත ශනි 
අලස වූ ගති ඇති, කපිල (රතරන) පමා්ට ඇස් ඇති, කෘෂ වූ උස් 
ශරීර ඇති, ්හත වූ දත ඇති, විරූප කරකෂ ්ලමාම් හමා හිස ්කස් 
ඇති, ්වෘතමාධික ශරීර ඇත්තකි. එ්ස් ්හයින ්සනසුරු ග්රහ අපල 
පිළිබඳ්ව ්බමා්හෝ්දනමා දක්වන්න දැඩි බියක හමා අක්ැතතකි. 
්පර ආත්භ්වයනහි කරන ලද කුසල් අකුසල් පිළිබඳ්වද 
පුදගල්යකු්ේ උතපතති ්කනදර්ේ ඔහු ්හෝ ඇය ්වු කුසින 
්්්ලමා්ව්ට බිහි ්වන ්්මා්හමා්ත් ්සනසුරු ශුභ අශුභභමා්වය සහ 
බල දුබල තතත්වයන පිළිබඳ්වද ්සනසුරු්ට හිමි ්වන්න වි්ශෂ 
ස්්මානයකි. 

එ්්න් ග්රහ අපල පිළිබඳ්ව සමාකච්මා කිරී්ම්දී ්සනසුරු 
්හ්වත ශනි්ට හිමි්වන ප්රමුඛස්්මානය සහ ඒ පිළිබඳ්ව දක්වන 
උනනදු්ව අ්නකුත ග්රහයන්ට සමා්ේකෂ්ව ්වැඩි ්ේ. ග්රහ ්ණ්ඩල්ේ 
්හල්ලමා, ්්්හකරු, දුක්ට අධිපති, කර්ය්ට ඵල ්දනනමා ආදී 
විවිධ නම්්වලින ප්රචලිතය. යම් අ්යකු්ේ උතපතති හඳහ්න 
්සනසුරු ශුභ්ව පිහි්ටමා තිබී් ්හෝ බල්වත් රමාශි ්වශ්යන ්හෝ 
ස්්මාන ්වශ්යන සිටී්්න ඕනෑ් දුක පී්ඩමා ්ේදනමා දරමා්ගන ත් 
අරමුණ හමා අ්ේකෂමා්වන ්ත කැපවී්්න අතිසමාර්ක ප්රතිඵල 
ළඟමා කර ගැනී්්ට හැකි්වන්වමා ්ස්් ්සනසුරු අශුභ්ව පිහිටී්්න 
ශරීර්ේ නහර පදධතීන සහ ස්නමායු පදධතිය්ට බලපෑම් ඇති ්ේ. 
එ්්න් ශරීරය්ට දුක ්දන දීරඝකමාලීන ්රෝගයන, අන්ේකෂිත 
බල්වත ධන හමානි, ්ලෝබක්, කම්්ැලික්, අවිශ්වමාසය, 

බලමා්පමා්රමාතතු සුන වී්, හදිසි අනතුරු, ්වමාත ්ේදනමා, 
කැකකුම්, ්වැටීම් තැළීම්, ඇ්ට බිඳුම්, ්කමාර ගැසීම්, දත දිරමා යමාම්, 
එකතැන වීම්, බනධනමාගමාරගත වීම්, නඩුහබ්වල පැ්ටලීම්, රකෂමා 
ක්ටයුතු්වල්ට බමාධමා ්ගන දීම් ්වැනි අයහපත ප්රතිඵල ළඟමා කර ්දන 
බ්ව පිළිගත ්තයකි. ස්මා�ය තුළ ්හත වූ බියක දන්වන ග්රහ්යකු 
්ලස ්සනසුරු හැඳිනවු්වත යම් පුදගල්යකු කුසල්ේ ක්ටයුතු 
කරන්න නම් බිය විය යුතු ්නමා්ේ. ්නද අකුසල්ේ ්ය්දන අය්ට 
අයහපත ප්රතිඵලද, නිරනතර්යන් කුසල් ්ව්ඩන පුදගලයන්ට 
කරදරයක හිරිහැරයක ්නමා්වනන්ට ්වග බලමාගනනමා ධර්ය්ට 
හිතැති ග්රහ්යකු බැවින යම් අ්යකු්ට උේපතති ්කනදර්ේ අසුබ්ව 
පිහි්ටමා තිබුණද ඔහු ්හෝ ඇය්ට අපල තතත්වයන්ගන මිදී සිටී්්ට 
අ්වස්්මා්ව ඇත. 

එ්්න් ්සනසුරු්ේ සුබ ්හෝ අසුබ තතත්වයන ඇතිවී්්ට 
අ්නකුත ග්රහයන්ේ පිහිටීම් අනි්වමාර්යන් බලපමාන්වමා ්ස්් අපල 
පිළිබඳ්ව සමාකච්මා කිරී්ම්දී ්සනසුරු ඒරමාෂ්ටක පිළිබඳ්වද ්වැඩි 
අ්වධමානයක ්යමාමු කළ යුතුය. ලේන ඒරමාෂ්ටකය යනු ්සනසුරු 
්දමා්ළමාස්්වැන්නත, ලේන්යන ්ද්වැන්නත ගතකරනනමා වූ 
්වසර හතහ්මාරක කමාලයයි. �න් ඒරමාෂ්ටකය යනු ්සනසුරු සහ 
චනද්රයමා එක්ට සිටියදී උපත ලැබී්යි. එහි කමාලය තීරණය ්වන්න 
ග්රහස්ඵු්ට්ේ ග්න කර ඇති අංශක ගණනත, ඊ්ට කලින ්ගවූ 
්වසර තිහත �න්යමා්ට බලපෑ්ක ්නමා්වන අතර, �න් ඒරමාෂ්ටකය 
්වශ්යන බලපමාන්න චනද්රයමා සිටින රමාශි්ේ ්හ්වත උපත ලබන 
වි්ට ්සනසුරමා සිටින රමාශි්ේ ඉදිරි අංශක ප්ර්මාණයත සහ ඊළඟ 
රමාශි්ේ 30˚ අනු්ව ගණනය කරන කමාලසී්මා්වය. අෂ්ට් ඒරමාෂ්ටකය 
යනු ්සනසුරු ලේන්යන අ්ට්වැනන්ට පැමිණී්යි. එ් කමාලය ්වසර 
්දකහ්මාරකි.

්සනසුරු ්හ දශමා, අතුරු දශමා ඇතුළු ්සනසුරු්ට අයත 
කමාලයන තුළ ය්්කු්ට විනමාශයද, ත්වත අ්යකු්ට යසඉසුරු 
ළඟමා කර ගැනී්්ටද හැකි බ්ව ්තක තබමාගත යුතුය. එ්ස්් 
ආධ්මාතමික්ව සිත දියුණු කරන භමා්වනමා්යෝගී පුදගලයනද, ්හමා 
පින ඇති බුදධ පුත්රයන ්වහන්ස්ලමාද බිහිකිරී්්ට ්සනසුරු්ේ 
දමායකත්ව්ේ බල දුබල තතත්වයන ්ත රඳා ප්වතී. 

්සනසුරු්ග අපලයක ඇති බ්ව්ට ්ගදරදී් ්සමායමා 
ගැනී්්ට හැකියමා්ව ඇත. ්සනසුරු අපල තතත්වයක ඇති වි්ට 
පුදගල්යකු්ේ පමාද්වල විලුඹ, දණහිස, තුනටිය ආශ්රිත ප්ර්දශ්වල 
සුළු ්ේදනමා තතත්වයන ඇති ්ේ. එක දිග්ට් එ් ්ේදනමා්ව 
්නමා්ැති අතර වි්්ටක නහර ඇදුම් කෑම්, හිරි්වැටීම් ්වැනි ්රෝග 
ලකෂණද උරහි්ස් සි්ට පහළ්ට අත්වල ඇඟිලි දක්වමා විටින වි්ට 
්ේදනමා්වක ්හෝ හිරි්වැටී්ක ්්න් සුළැඟිල්ල ආශ්රිත්ව ප්ර්දශ්ේ 
දැවිල්ලක ්හෝ පිච්චන ස්්වභමා්වයකද ඇති ්ේ. එ්්න් ඔබ්ේ 
්ේ්දමාර, ඉ්ඩක්ඩම්, යමාන්වමාහන්වල ්්න් ව්මාපමාරික ක්ටයුතු්වල 
අසමා්මාන්ය ආකමාර්ේ බිඳ්වැටීම්ද, රැකියමා ස්්මාන්වල ඇති ්වන 
ගැ්ටලුකමාරී තතත්වයනද, අන්වශ්ය නඩුහබ්වල පැ්ටලීම්ද, හදිසි 
අනතුරු යනමාදී කරදරද ්සනසුරු අපල පිළිබඳ්ව දැනගැනී්්ට 

ඔබ්ට ඉඟි කරයි. ඔබ එය නිසියමාකමාර්ව දැන ගැනී් ්ව්ඩමාත ්වැදගත 
්ේ. එ්වැනි අ්වස්්මා්වල ඔබ පරිපූරණ ්්ෝතිර්ේදි්යකු්ට 
ඔ්ේ �න් පත්රය ලබමා දී පරිකෂමා කරගැනී්්න නි්වැරදි්ව අපල 
තතත්වයන හඳුනමාගත හැක. 

එ්්න් ්සනසුරු අපල තතත්වයක ඇති බ්ව්ට ඔබ්ට නි්වැරදී් 
දැන ගැනී්්ට අතීත්ේ සි්ට ගුරුකුල්වල්ට ප්ණක සී්මා වී තිබූ 
වි්ශෂ රහස් ක්ර්යක පිළිබඳ්ව අනමා්වරණය කිරී්්ට අපි සිතු්්වමු. 
නි්වසක ආරකෂකයමා ්්න් නි්ව්ස් සුරතලමා ්වන්න ආදරණීය බලු 
රමාළය. බල්ලමා්ට ්සනසුරු අපල හඳුනමා ගැනී්්ට හැකියමා්ව ප්වතින 
අතර් අපල්වලින ඔබ්ව මුද්වමා ගැනී්්ටද බල්ලමා්ට පුදු්මාකමාර 
හැකියමා්වක ඇත. ්නද මිනිසමා්ට ්ව්ඩමා ්සමාබමාදහ්ම් ඇති ්වන 
ක්රියමා්වන, ්්වනස්වීම් පිළිබඳ්ව බල්ලමා්ට ්්න් අ්නකුත සතමා 
සිවුපමාවුන්ටද ඇත්ත උසස් සනනි්ේදන හැකියමා්වකි. මිනිසමා්ේ 
සිරස සිරස් අත්ටත සතුන්ේ සිරස තිරස් අත්ටත පිහි්ටමා තිබී් නිසමා 
සතමා සිවුපමාවුන්ට විශ්වය තුළ ප්වතින අදෘශ්මාන බල්ේග ්වල 
ක්රියමාකමාරීත්වය ඉතමා ්හමාඳින ්තරුම් ගැනී්්ට හැකිය.

ඔබ්ට ්සනසුරු අපලයක ඇතනම් ඔබ්ේ ආදරණීය සුරතල් 
බලු රමාළ ඔබ ළඟ්ට පැමිණි විගස් ඔබ්ේ ්වම් පමාද්ේ විලුඹ 
සි්ට දණහි්ස් පහළ ්කමා්ටස දක්වමා ස්පරශ කරමිනද සිප ගනී. 
බල්ලමා එ් ලබමා්දන ඉඟිය ්තරුම් ගැනී්්ට ඔබ්ට හැකියමා්ව ඇති 
නම් ්සනසුරු අපල පිළිබඳ්ව කල්තියමා දැනගැනී්්ටත හැකිය. 
වි්ශෂ්යන් ්ගදර ස්්වමාමියමා්ට ්්න් බලු රමාළ්ට ආදරය 
කරුණමා්ව දක්වන අය්ේ ප්ණක ්්්ලස බල්ලමා ඉඟි කිරී් දැකිය 
හැක. ්්් ක්ර්්ේදය අතහදමා බලමා ය්මාර්ය ්තරුම් ගැනී්්ට 
ඔබ්ට හැකිය. එ්්න් ්්වනත අසුබ, අදෘශන බල්ේග්වලින ඔබ්ට 
හිරිහැරයක, කරදරයක සිදු්නමා්වනන්ට ඔබ්ේ සුරතලමා ඔහු්ේ 
ජීවිතය පූ�මා කර ්හෝ ඔබ්ව ආරකෂමා කිරී්්ට ක්ටයුතු කරන බ්ව ඔබ 
ඇතැම්වි්ට දනන්වමා ඇත. 

්සනසුරු අපල්වලදී සතමා සිවුපමාවුන ගහ්කමාළ යනමාදී 
්සමාබමාදහ්්ට එ්රහි්ව ක්රියමාකරන පුදගලයන්ට ්සනසුරු දැඩි ්ස් 
දඬු්වම් පමුණු්වන බ්වත, එ්වැනි පුදගලයන්ව නි්වැරදි්ව හඳුනමා 
ගැනී්්ට ්නමාහැකි ්ල්ඩ්රෝග, හදිසි අනතුරු, ්මාරමානතික බලපෑම් 
්ගන ඒ්්ට ්සනසුරු පසුබ්ට ්නමාවී ක්ටයුතු කරයි. එ්්න් එ්වැනි 
පුදගලයන හ්ට කරදර පමුණු්වන්න උස් පහත කුල ්ේදයකින 
්තමාර්වය. ඒ නිසමා් කර්ය්ට ඵල ්දනනමා යන නමා්්යන ්සනසුරු 
හඳුන්වනන්ට පැරැන්නෝ අ්තක ්නමාකළහ. 

එ්්න් ්වතුර, ගහ්කමාළ, ඇළ්දමාළ, ගංඟමා, පමාෂමාණ ්්න් 
ස්්වමාභමාවික ්වස්තූන උප්යෝගී කර ගනි්න ්සනසුරු අපල ්්න් 
ග්රහ අපල්වලින මි්දනන්ට සෘෂි්වරු, මුණි්වරු සඳහන කළ ක්ර්්ේද 
ඇතත, කමාලයමා්ේ ඇ්වෑ්්න ්බමා්හෝ ස්්වමාභමාවික පිළි්්වත අද 
්වනවි්ට සැඟ්ව ්ගමාස් ඇත. ්සනසුරු අපලය්ට ශනි ්ෘතුං�ය, 
නීල ්ණ්ඩලය, අ්ගෝරය ්වැනි යනත්ර පිළිබඳ්ව ්බමා්හෝ පිරිස් 
අ්වධමානය්ට ්යමාමු කළත, කමාරයබහුල දිවි ්ප්්වතක ගතකරන 
්වරතමා්නය ්වන වි්ට නැකැත ක්ර්්ේද ඇතුළු යනත්ර බලගන්වනන්ට 

අ්වශ්ය ක්රියමාකමාරකම් නි්වැරදි්ව කිරී්්ට ගත්වන කමාලය පිළිබඳ්ව 
ගැ්ටලු්වක ප්වතී. ්සනසුරු අපල්වනලින මි්දනන්ට ඔබ්ේ 
නි්ව්ස් සිටින බලුරමාළ්ට ආදරය කරුණමා්ව දක්වමින සහ ්පෝෂණය 
කිරී්ද, ්සනසුරමාදමා දින 03ක හිරු නැ්ගනන්ට ්පර ගි්තල් 
මිශ්රකර කිරිබතක සකසමා කපු්ටන්ට දමානයක දී්, ්හමා්මාරග්වල 
අතර්ං වී සිටින සුනඛයන සඳහමා ්සනසුරමාදමා දින තුනක දමානයක 
ලබමාදී්, ්සනසුරමා දින 09ක ්හෝ 19ක බුදධ ්වනදනමා්වක, ්බෝධි 
්වනදනමා්වක නිරත වී්, ්හලු ්හෝ තර්ක කුදු ්හෝ හැරමිටියක 
භමාවිත කරන යමාචක්යකු සඳහමා ආහමාරපමාන ලබමා දී කළු මිශ්ර 
්වස්ත්රමාභරණයක පිළිගැනවී්ද, කමාක නිල් පමාෂමාණය සහිත මුදු්වක 
පැලඳී්, පුරපස්ළමාස්්වක ්පමා්හෝ දින්ට දින න්වයක්ට ්පර සි්ට 
හිමිදිරි්ේ බ්රහ් මූරති්යන බුදධ ්වනදනමා්ව, ්බෝධි ්වනදනමා්ව, 
න්වග්රහ ශමානතිය ඇතුළු ්සත පිරිත සඡ්මායනය තුළින අනතුරු්ව 
්සනසුරු අපලයන්ගන මිදී්්ට හැකිය. එහිදී 

ඉහත ක්රියමා්වන සිදුකර අ්වසමාන්ේ පහත ශ්ලෝකය 
සජ්මායනය කර ්සනසුරු ්දවියන්ගන අපල දුරු කරන ්ලස 
ඉල්ලමා සිටිනන. 

සූර්ය පුත්රෙඃදිර්ඝ ත්ෙත්�ො - විශොලොකෂ්යං ශිවප්රි්යෙඃ 
දිර්ඝවොරෙඃ ප්ර්යන්තතවො - පීඩයං �රතු ත්ේ ශනෙඃ

සෙනසුරුසෙ අපලයක් ඇති 
බවට සෙදරදීම සෙොයො ෙැනීමට 
හැකියොව ඇත. සෙනසුරු 
අපල තතතවයක් ඇති විට 
පුදෙලසයකුසේ පොදවල විලුඹ, 

දණහිෙ, තුනටිය ආශ්රිත ප්රසදශවල සුළු 
සේදනො තතතවයන් ඇති සේ. එක දිෙටම 
එම සේදනොව සනොමැති අතර විසටක 
නහර ඇදුම් කෑම්, හිරිවැටීම් වැනි සරෝෙ 
ලක්්ෂණද උරහිසේ සිට පහළට අතවල 
ඇඟිලි දක්වො විටින් විට සේදනොවක් සහෝ 
හිරිවැටීමක් සමන්ම සුළැඟිලල ආශ්රිතව 
ප්රසදශසේ දැවිලලක් සහෝ පිචසචෙන 
ේවභොවයක්ද ඇති සේ. 

උපත ලත් ම�ොම�ොතට� අලලො සෑමෙන 
මේනෙර සට�න භොව මේනෙර සට�නයි. 
ම�මේ මේනෙර සෑදී� ක්රිෂ්ණමූර්ති ක්ර�ය 
යැයි ඇතැම්හු කියති. නමුත් භොව කුතු�ලය, 
ශුම්භ  ම�ෝරො ප්රකොශය යනොදී ඉපැරණි 
ග්රන්ථවල ප්රකොශන තත්කොල නිමිති ශොේ්රමේෙ 
ෙැේමවේ.   ශ්රී�ත් කල්ෝණවර්ම් රජතු�න 
විසින රචිත සොරොවලිමේෙ යම් යම් ේ්ථොනවල 
භොව සට�න ගැන කරුණු විේතර මකමර්. 
විශවමේ පවතිනනො වූ සියලු� (ග්ර�) වේතූන 
විවිධොකොර මවේගයනමගන �ො ඕලොකොර 
�ැඩතලවලින යුේතව ම�ොම�ොතින ම�ොම�ොත 
මවනේ මවමින භ්ර�්ණය මවේ. ඒ මේතුව �ත 
ග්ර�මලෝකයනහි භ්ර�්ණය වී� එකිමනකො 
මකමරහි ඇති කරන ආකර්්ෂ්ණ �ො විකර්්ෂ්ණ 
ම�න� විහිදුවන ආමලෝක ශේති ප්රභවයනෙ 
මවනේ මවේ. 

භමා්වමානුරූප්ව ඔබ්ේ ්කනදර ස්ටහ්න දුක්්වන 
ග්රහ පිහිටී් සලකමින ත්මා්ට අනමාගත්ේදී ඇති කරන 
ඵල ත්න් දැනගනන, පහත සඳහන කරුණු උප්යෝගී 
කරගනන.

උපත ලබන ්්වලමා්ව්ට අයත ්වන ලේනභමා්ව්ේ 
‘එක එක ග්රහ පිහිටී් ගැන මුලින් වි්සමා බලමු. 
ලේනභමා්ව්යන ්හමා්වමා දක්වන කරුණු අතර ප්රධමාන 
්වන්න උපත ලත අය්ේ හැ්ඩරු්ව, ගතිගුණ, පැහැය, 
ආත්ශකතිය, කීරති ප්රශංසමා, ශරීර ලප කැළැල්, 
දුකසැප ්හ්වත ධන්වත බ්ව, ්වුපිය උරු් ගති හමා 
ත් හිස යනමාදී ත්වත ්බමා්හෝ කරුණු එළිදැක්ේ. 
එ් භමා්වය්ට පත්වන අ්වස්්මා්ේ ග්රහයන්ේ ග්රහස්ඵූ්ට 
්්න් දෘෂටි සං්යෝගද ඵලමාපල ්ක්රහි සුබමාසුබ 
බලපමානු ඇත. ග්රහ්යක උචච ්හෝ ක්ෂත්ර අංශක 
ඉදිරිය්ට ්හෝ පසුකරමින ග්න කරන අ්වස්්මා්වලදීද 
ක්රියමාකමාරී ශකතීන එකි්නක්ට ්්වනස් ්ේ. මිත්ර, සතුරු, 
නීච, ස්, මුඪ යන අ්වස්්මා්වලදීද ඵල ්්වනස් ්ේ. 
ලේනභමා්ව්ේ ්දපස සිටින ග්රහයන්ේ එ් ගතිගුණද 
බලපමානු ඇත. ්්්වැනි කරුණුද සැලකිල්ල්ට ්ගන ඵල 
තීරණය කරගැනී් ප්රඥා්ගෝචර ්්වයි.

ඔබ්ට අයත ්වන ලේනය්ට හිමි ග්රහයමා පළමු්්වන 
හඳුනමා ගනිමු. උදමා්වන ලේන, පිළි්්වළින ්ම්ෂ, ්වෘෂභ, 
මිථුන, ක්ටක, සිංහ, කන්ය, තුලමා, ්වෘශචික, ධනු, 
්කර,කුම්භ, මීන ්වශ්යන දැක්ේ. ්්් රමාශීන්ට 
ආ්ේණික අධිපති හමා ක්ෂත්ර ග්රහයන පිළි්්වළින 
කු�, සිකුරු, බුධ, සඳු, රවි, බුධ, සිකුරු, කු�, ගුරු, 
ශනි, ශනි, ගුරු යනු්්වනි. ්්හිදී රවිහමා සඳු්ට එක 
එක රමාශිය බැගිනද අ්නක සියලු ග්රහයන්ට රමාශි ්දක 
්දක බැගිනද අයත ්ේ. ත්වද ්ම්ෂ, ්වෘෂභ, ක්ටක, 
කන්ය, තුලමා, ්කර, මීන යන රමාශි්වල්ට උචච ග්රහයන 
්වන්න රවි, සඳු, ගුරු, බුධ, ශනි, කු�, සිකුරු ්ේ. ්ම්්වමා 
පිළි්්වළින අංශක 10, 03, 05, 15, 20, 28, 27 ්වශ්යන 
ඇතුළතය. ්ම්්වමා්ට 7්වන රමාශිය නීච රමාශිය ්ේ.

ඉහත සඳහන රමාශි්වල උචච ්හෝ අධිපතියන එ් 

රමාශි්ේ් සිටී නම් ආ්ේණික 
සුභ ඵල ්ගන ්ද . නීච නම් 
උදමාසීන්වද, සතුරු නම් අසුබ ඵලද 
්ග්නන අතර සුබ ග්රහයන ගුරු, 
(සඳු, සිකුරු හමා බුධ) සං්යෝග ්හෝ 
දෘෂටි සහිත නම්ද අසුබ ඵල ්ගන 
්නමා්දනු ඇත. ්ම් නිසමා ඉදිරි්ේදී 
කරන ප්රකමාශයන නි්වැරදි්ව ්ව්ටහමා 
ගනන උතසමාහ කරනන. 

්ම්ෂ රමාශිය ලේනභමා්වය වී එහි 
කු� ්හෝ රවි ඉහත කී ආකමාර්යන 
සිටී්්න රුචක ්යෝගය පිහි්ටයි. ්ම් 
අය කමාර්යශූර, උනනදු්්වන ඕනෑ් 
්වැ්ඩක කිරී්්ට ඉදිරිපත ්ේ. යනත්ර ්නත්ර 
ක්ටයුතු ්්න් අවි දරන යුද ක්ටයුතුද, ආරකෂක උසස් 
නිලතල භමාර්ව සිටී්්ට කැ්ති කැපී ්ප්නන ්ක්නකි. 
හැ්ඩහුරුකමින ්ත�්වනත, ්වැඩුණු ශරීරයද කලු වු්වත 
රත පැහැය්ට හුරු, සුදු් පමා්ට ශකති්ත දත හිමිය. 
්බල්ල දැඩි හමා ්ව්ටකුරුය, ්හමාඳ ්පෞරුෂත්වයකින 
යුකතයි. ්්්වැනි ්යෝග ්කනදර්ේ 10්වැනි භමා්ව්ේ 
නම් අනි්වමාර්යන් රමා් ්හෝ ්පෞදගලික උසස් 
තනතුරු දරනු ඇත. ස්්රී පුරුෂ ්ේදයකින ්තමාර්ව 
ත් පරම්පරමා්ේ දියුණු්ව උ්දසමා කැපවී්්න ක්ටයුතු 
කරයි. සමා්ය ්හෝ දරුණු බ්ව ස්්මා්නෝචිත්ව ක්රියමාත්ක 
කරයි. අ්නකුත සුබ ග්රහයන්ේ බලපෑම් සහිත නම් 
ධමාරමිකත්වය අගය කරයි. පමාප ග්රහ සං්යෝගතමා නම් 
ඉතමා දරුණු ්ේ.

ඔබ්ේ ලේනභමා්වය ්වෘෂභ නම් එහි ඉහත කී පරිදි 
සඳු්හෝ සිකුරු සිටී්්න ්මාලව් ්යෝගය පිහි්ටයි. ්ම් 
අය පිරිපුන හමා දැකුම්කලු රත පැහැ්යන යුකත ්ේ. 
ස්්රියක නම් හස්තිනී ගණ්ේය. පංච කල්මාණ්යන 
යුකතයි. ්හත් ්නමා්වන සිහින හැ්ඩ්වැ්ඩ සහිත 
ශරීරයකි. කලමා ක්ටයුතු්වල්ට දකෂයි. ස්්වභමා්වධර්ය්ට 
ඉතමා ඇලුම් කරයි. ්්ව්ට ඉතමා ලැදි්ේ. සුබ ගුරු ්හෝ බුධ 
නැකැත සං්යෝගතමා අනු්ව දැහැමි රමා් පමාලක්යකද 
්ේ. 

්ම් කරුණු ස්්රී පුරුෂ ්ේදයකින ්තමාරයි. පළමු 
කී පරිදි අසුබ සං්යෝග ්හෝ දෘෂටි ්ත ්්වනස් විය 
හැකියි . නමුත ්ම් අය්ට යහ්ග කු්ඩමා කල සි්ට් කියමා දී 
හුරුකර ගැනී් කළ යුතුයි.

මිථුන ලේනභමා්ව්ේ බුධ සිටින අතර, ගුරු ශනි 
්යෝග සහිත නම් ඕනෑ් කමාරයක ඉක්නින ඉ්ගන 
ගනී. දකෂතමා සහිතයි. එක් ධනය බුදධියයි. 
විස්තරමාත්ක ්දශනය්ට දකෂයි. පවු්ල් ප්රධමානියමා 
්වශ්යන ත් පරම්පරමා්ව ඉදිරිය්ට ්ගන යයි. 
්ද්මාපියන්ට ්්න් ්වැඩිහිටියන්ට ්ගෞර්ව සහිත 
්ක්නකු ්ේ. ඇසූපිරූ තැන බහුල කරගනනමා අතර, 
විශ්ල්ෂණමාත්ක ්දශන්වල්ට ඉතමා දකෂයි. කලමා්ව්ට 
්්න් ස්්වභමා්වධර්ය්ට ඇලුම් කරයි. ය්ක දුටු ප්ණින 
එය ්ව්ටහමා්ගන ක්රියමාත්ක කිරී්ම් හැකියමා්වක උපතින් 
ලබමා ඇත. දහ්්ට ඉතමා ළැදිය. දමාන්මාන දී්්ට ඉතමා 
කැ්තිය. සඳු, ගුරු සම්බනධතමා්ව අනු්ව ය්ක ්වහමා 
්ව්ටහමා ගැනී්ම් නු්වණක උපතින් ලබමා ඇත. සැ්වි්ට 
සමාධමාරණත්වය අගය කරයි. සමා්ය්ට කැ්තියි. ශනි දුබල 
නම් ්කනතිකමාර්යකි. දිගටි අත පමා, ්ව්ටකුරු හැ්ඩය, 
්දඅ්ත දිග තර්්ට උස, පුරුෂ නම් තර්ක රළු වූද, 
ස්්රී නම් පියු්ක ්්න ්්මා්ළමාක ශරීරයද, පිරුණු 
ළ්ැදක යන ලකෂණ ්පනනුම් කරයි. ්වමාසනමා්වනත 
ගුණ්යන යුකතයි. ්ම් කරුණු ්්වනස් ්වන්න 

ග්රහයන්ේ 
දුබලතමා 

පැ්වැතිය්හමාත ප්ණි.
ක්ටක ලේනභමා්වය හිමිකම් සහිත්ව සඳු 

්හෝ සඳු ගුරු සං්යෝග්ව උපත ලබමා ඇතනම් ඉතමා 
්වමාසනමා්වනතයි. නමුත ක්ටහඬ ටිකක සැරයි. මිථුන 
ලේන්ේ භමා්ව ඵල්වල්ට ්ගමා්ඩමාක සමීප්ව ක්රියමා කරයි. 
ප්රසනන ්පනු්කින යුකත ්ේ. පැහැපත, ශකති්ත 
ශරීරයකි. ්ලමා්ව ධර්තමා්වය ්හමාඳින ්වැ්ට්හ. ඒ අනු්ව 
අනුන්ේ දුක ්ේදනමා ත්මා්ට ්්න දැ්න. හැකි උපකමාර 
්නමාපිරි්හළමා ඉටුකරයි. අසල්්වැසි කවුරුත ස්ග 
කුලුපඟ්ව විසී් එක් බලමා්පමා්රමාතතු්වයි. ඉ්ගනී්්ට 
ඉතමා දකෂයි. ්වරණ්වත පියකරු මුහුණක හමා සිනහමුසු 
බ්වක නිතර දකන්ට ලැ්ේ. හරි් සං්ේදී ්ක්නකි. ස්්රී 
පුරුෂ ්ේද ්ම් විස්තරය්ට අදමාළ ්නමා්ේ. 

රවි ග්රහයමා ලේනභමා්ව්ේ වූ සිංහය නම් කු� සිකුරු 
සං්යෝග නම් ඔබ සිතන ්දෝෂය නැත.  ආත් ශකතිය 
උ්දසමා හැකි සෑ් උතසමාහයක් ්නමාපසුබ්ට්ව ක්රියමා්ේ 
්යමාදන ්ක්නකි. අන අය පරද්වමා ත්න්ේ සිතැඟි 
අරමුණ ඉටුකර ගැනී් ්පරටු්කමා්ට ක්රියමාත්ක ්්වයි. 
බමාධක ්මායිම් ්නමාකරයි. දැඩි උතසමාහ්වනතයි. පියමා්ට 
ඉතමා ළැදි අතර, ර�ය්ට පකෂපමාතී වු්වත, කිසි්්වකු්ට 
ය්ටත වී් සිතිය ්නමාහැකි තරම්ය. ්ත�්වනත ්නත 
සහිත ගමාම්භීර ්පනු්ක ්හමා්වමා දක්වයි. ්්හි දුබලතමා 
ඉහත කී ආකමාර්ේ ග්රහ සං්යෝග දෘෂටි ්ත ප්වතී. 

ලේනභමා්වය කන්යමා්ව වී එහි බුධ ්වක්ර ්නමාවී ්ක්ස් 
සිටියත භද්ර ්යෝගයයි. ්්ය ඒකශැත ්යෝගයකි.  එහි 
තීව්රතතමා්වය සඳු, ගුරු ්හෝ කු�, ගුරු සං්යෝගතමා 
අනු්ව ක්රියමාත්කයි. ්්ව්ළඳාම් ව්මාපමාර, ඛනි� සම්පත, 
්වගමාක්ටයුතු, ග්රන්කරණය, ්දශක යන තනතුරු 
යනමාදිය ප්රමුඛස්්මාන්ේ ලමා සැල්ක. ්බමා්හෝ නිහත්මානී 
මිත්රතමා්වය්ට කැ්ැති ්ේ. ආධිත්ය ්යෝගයක්ට රවි ්යමාමු 
්ේ නම් පමාලන තනත්ර්ේ ්හත ්පරළිකමාරී ්ක්නකු 
්්වයි. පරම්පරමා්ව ඉදිරිය්ට ්ගන යන්වමා්ට ්ව්ඩමා ධනය 
රැස්කිරී්්ට සියලු ශකතීන ්යමාමු කරනු ඇත.

ඉහත සඳහන විස්තරය ්බමා්හෝදුර්ට ්්ෝතිෂ 
ශමාස්ත්ර කරුණු්වල්ට ආ්ේණික ්වන අතර, ්ම් ්පමාදු 
කරුණු ්ේ. ත්මා්ේ උපන ලේනභමා්වය හමා බල්වත 
ග්රහ පිහිටී් ත් ශකති ප්ර්මාණ යම් තර්ක්ට ්හෝ 
්ව්ටහමා ගැනී්්ට ්්හෝපකමාරී ්වන බ්ව සත්ය ්ේ. ඉතිරි 
ලේන සඳහමා ්්්වැනි විස්තර ඉදිරි්ේදී පැ්වසී්්ට 
බලමා්පමා්රමාතතු ්්වමි.
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ජ්යෝතිෂ හා වාස්තු 

ශාස්්ර උපජේශක

උත්තමාචාරජෙන්  

පිදුම් ලත 

ඩබ්.එස් රාජපකෂ, 

ගම්පහ

ග්රහ වේතු සෙසනන අපල උපද්රව අතුරින් 
සෙනසුරු අපල භයොනක තතතවයන් 
සෙන සදන බව ඔබ දන්නවො ඇත. 
සෙනසුරු අපලයක් උදොවීමට සපර 
ඒ පිළිබඳව දැනෙැනීමට හැකි නම් 
එය ඔබට ඉන් මිදී ජීවිතය ෙොර්ථක 
කරෙැනීමට හැකියොව ලැසේ. සම් 
සෙනසුරු අපල තිසබනවොදැයි සෙදරදීම 
දැනෙැනීමට හැකි ෙරල ක්රමසේදයන් 
ෙහ ඉන් මිදීමට සිදු කළ හැකි පහසු 
ක්රියො පිළිබඳව කළුතර පයොෙල ශ්රී 
රොවණ ස්ෝතිරසේද 
ෙහ වොේතු සේවොසේ 
ස්ෝතිරසේදී 
කුමොර සවතතමුණි 
මහතො පැවසූ 
අදහේය. 

  සති්ය ඔබට ත්කොත්�ොමෙ ? 
(ත්ෙබරවොරි - 01 - සඳුුෙො සිට 
07 ඉරිෙො )

්ම් සති්ේ  ධනය, ්දපළ, 
ඉපැයීම් ්මාරග ්්න් උරු් හිමිකම්, 
අයිති්වමාසිකම් හමා කිසියම් ලමාභ 
ප්ර්යෝ�නමාදියක හිමි්වන ත් භමාග්ය 
සම්පත උදමා්වන, එ්ස්් ජී්ව්නෝපමාය 
්මාරගයන, රැකියමා ව්මාපමාර යනමාදියත 
හමා ත් දදනික ජී්වන ග්්න ්බමා්හෝ 
අත්ය්වශ්ය කමාරයනහි ප්රගතියක, 
සමාර්කත්වයක, ස්්මා්වරභමා්වයක සතිය 
පුරමා ්ගන්දන, ්ගමා්ඩනගන සති්ේ 
ශුභඵලදමායී ලේන ්වනු්ේ ත්ේෂ, 
වෘෂභ, කටක, සියං�, කන්ො, ධනු, 
මකර ්වැනි ලේනයනය.

එබැවින ්්්වැනි ලේනයකින 
උපන  ඔබ්ට ්්් සතිය තුළ සතු්ට 
ප්රීතිය ඇති ්ේ. ්වැ්ඩක්ටයුතු සමාර්ක 
්ේ. ඥාති මිත්රයන ස්ගත, උසස් 
අය ස්ගත ආශ්රය ඇති ්ේ. යම් 
යම් ලමාභ ප්ර්යෝ�න ලැ්බන සතියක 
්වන්නය. මිල මුදල් හමා ්්වනත 
ද්රව්්ය ලමාභයක ලැ්බන සතියකි. 
දදනික මූල් අ්වශ්යතමා්වය සැලසුම් 
කළ පරිදි සපුරමාගත හැකි ්වන්නය. 
රැකියමා අංශ්වල නිරත අය්ට ්නමාසිතූ 
්වමාසිදමායක තතත්වයක ඇති ්ේ. 
ආයතනය තුළ අ්නමාප්ව සිටි අය යළි 
හිත්වත කර ගැනී්්ට දැරූ උතසමාහය 
ඵල දරයි. වි්දස් රැකියමා්වක පිළිබඳ 
අදහස් ඉටුකර ගත හැකි ්ේ. හවුල් 
්හෝ ස්්වයං ව්මාපමාර කරන ඔබ්ේ 
අ්ේකෂිත ව්මාපමාර ඉලකක සපුරමාගත 
හැකි ්වන්නය. අධ්මාපනය ලබන 
අය්ේ අධ්මාපනය්ට අදමාළ සැලසුම් 
්බමා්හමා්යක ඉටු්වන සතියක ්වන 
අතර, ශමාස්්රීය ක්ටයුතු්වල්ට ්වැඩිපුර 
්යමාමු්වනනන්ට ඉන සමාර්ක ඵල 
අතකරගත හැක. යුග දිවි්ේ හමා ්රේ් 
දිවි්ේ ්වැ්ඩක්ටයුතු්වල න්ව මුහුණු්වරක 
ඇති වී්්න සිත්ට සතු්ටක ්ගන 
්ද. ්ගදර්දමාර වි්වමාහය්ට සම්බනධ 
ප්රීති්ත අ්වස්්මා්වක්ට ක්ටයුතු පිළි්යල 
්ේ.

්ම් සති්ේ  ත් අධ්මාපන ක්ටයුතු 
දැනු් කුසලතමා්වය්ට සම්බනධ 
සියලු කමාරයන ්්න් ඊ්ට සම්බනධ 
අරමුණු, සැලසුම්, ග්න බි්න්වල්ට 
අදමාළ කමාරයන ්්න් ත් දදනික 
ජී්වන ග්්න ්බමා්හෝ අතත්ය්වශ්ය 
කමාරයන්ට අ්වහිර බමාධමා ප්ර්මාදවීම් ඇති 
කිරී්්ට ්හතු ්ග්නන ලේන ්වනු්ේ 
වෘශ්චික, කුේභ, මීන ්වැනි ලේනයනය.

එබැවින ්්්වැනි ලේනයකින 
උපන ඔබ ඉ්ගනීම් ක්ටයුතු ්වල්ට 
ගතවූ දින්වල පැ්වැති ස්්වභමා්වය්ට 
්ව්ඩමා උනනදු්ව, උ ් ද්මා්්යෝගය 
්බ්හවින අඩු වී යයි. ගතවූ සතිය්ට 
සමා්ේක්ෂ්ව ඉ්ගනීම් ක්ටයුතු ්වල්ට 
තිබූ උද්යෝගය කමාරයශූරත්වය හීන 
කරයි. ඔබ තුළ ්පමාතපත කියවී්්ටත, 
දැනු් බුදධිය ්වරධනය කර ගැනී්්ටත 
ආශමා්ව ඇති වු්වත වි්නෝදය්ටද බර 
වී් නිසමා ඉ්ගනීම් ක්ටයුතු ්ගහැරීම්ද 
සිදු්්වයි. ්්්වැනි ්දය්ට නතු ්නමාවී 
උනනදු්්වන උ ් ද්මා්්යෝග ් යන 
ඉ්ගනීම් ක්ටයුතු්වල නිරත ්වනන. මිල 
මුදල් අතමි්ට ගැ්වසුණත වි්ශෂ්යන 
වි්නෝදමාස්්වමාදය්ට හමා ග්නබි්න 
්වල්ට ්වැඩිපුර මුදල් ්වැය ්ේ. ආදමායම් 
වියදම් ස් තතත්ව්ේ ප්වත්වමා 
ගැනී්්ට අසීරු ්්වයි.  ආදමායම් ්මාරග 
යහපත වු්වද අන්වශ්ය වියපැහැදම් 
නිසමා ය්ක ඉතිරි කර ගැනී්්ට 
්නමාහැකි ්ේ. ප්ර්මාණය්ට ්ව්ඩමා ත් 
තතත්වය ්ප්නන ්ලස වියදම් 
කිරී්්ටත සිත ්දන බැවින ඊ්ට නතු 
්නමා්වනන.

්ම් සති්ේ ආදර සබඳතමා හමා 
යුගදිවි්ේ ්්න් ගෘහ ජීවිත්ේ 
කමාරයන්ට අදමාළ්ව යම් යම් ප්රශනකමාරී, 
ගැ්ටලුකමාරී ස්්වභමා්වයන ්තු්වන, 
පැනනගින  ලේන ්වනු්ේ මිථුන, සියං�, 
තුලො ්වැනි ලේනයනය. 

එබැවින ්්්වැනි ලේනයකින 
උපන ඔබ්ට ්්් සති්ේදී න්ව ආදර 
සබඳතමා්වක්ට හමා වි්වමාහ ්යෝ�නමා්වක්ට 
පසුබි් සැකසුණත කියූ ්ද අනු්ව 
ක්රියමා කිරී්්ට අ්පමා්හමාසත වී් 
හමා ්පමා්රමානදු්වක ක්ඩ කිරී් ්ත 
්රේ්්වනතයමා / ්රේ්්වනතිය අ්නමාප 
වී්්ට ඉ්ඩ ඇත. ඔහු ්හෝ ඇය 
්්වනු්්වන යම් යම් ආකමාර්ේ වියදම්ද 
්ය්ද. ්රේ්්වනතයමා ්හෝ ්රේ්්වනතිය 
දුන ්පමා්රමානදු්වක පිළිබඳ විටින 
වි්ට සිත්ට සැක සංකමා ්වැනි ්දයක 
හ්ට ගනී. සනනි්ේදන ්මාරග ඔස්්ස් 
විරුදධ ලිංගිකයමා ස්ග ්වැඩිපුර 
සම්බනධ වී්්ට හැකි ්වන්නය. 
පහසු්්වන විරුදධ ලිංගික සබඳතමා 
්ගමා්ඩනැගුණත හැඟීම්්වල්ට මුල්තැන 
දී ඊ්ට ්වහල් වී ක්රියමා ්නමාකරනන. 
වි්්ටක ්්්වැනි දෑ ්හතු්කමා්ට 
්ගන ත්මා ඇසුරු කරන විරුදධ 
ලිංගිකයමා්ේ වි්ේචනය්ට වු්ව ලකවිය 
හැක.

ත්බනත්්තොට-ත්ේමන්ත.
www.isiwarajothisa.com

සතියඔබට 
ක�ොක�ොමද?

ඔබට අයිති දේන්දරය
ඔබමනිවැරදිවබලොගන්න

කස්නසුරුඅපලතිකේදැයි
කගදරදීමදැ්නගන්න
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ල�ොව පුරො වොර්ො වන 

COVID-19 ආසොදි්ල�ෝ 

සංඛ්ොව ඊලේ සවස 7.00 

වන විට 102,667,800ක් 

දක්වො ඉහළ නැග තිලෙන 

ෙව එක්සත් ජනපදලේ 

ලජෝන්ස් ලහොප්කින්ස් 

විශවවිද්ො�ලේ නව 

ල�ොලරෝනො ල්ොරතුරු 

මධ්යස්්ොන� මගින් 

සඳහන් ල�රිණි. ඒ අ්රින් 

වැඩිම ආසොදි්�න් පිරිස එක්සත් 

ජනපදල�න් වොර්ො වන අ්ර එ� 

26,076,028 කි. එලස්ම ලදවැනි වැඩිම ආසොදි�න් 

වොර්ො වන ඉන්දි�ොලේ එම සංඛ්ොව 10,746,174 

කි. බ්රසී�ල�න් වොර්ො වන සංඛ්ොව 9,179,975 

කි. රුසි�ොලවන් සහ එක්සත් රොජධොනිල�න් 

වොර්ො ආසොදි්�න් සංඛ්ොව 3,808,348ක් සහ 

3,806,993ක් දක්වො ඉහළ නැග ඇ්.

◄ AlgeriA ►

2020 වසලර 

මැයි මොසල�න් 

පසුව ප්ර්ම වරට 

්ොයිවොනල�න් 

COVID-19 

මරණ�ක් වොර්ො 

වී තිලෙන ෙව 

එරට ලසෞඛ් ෙ�ධොරීන් සඳහන් �රයි. ලමහිදී මරණ�ට 

පත්ව ඇති ්ැනැත්්ො 80 හැවිරිදි �ොන්්ොව� ෙව 

හඳුනොලගන ඇ්. ලේශී� ව්ොප්් වූ COVID-19 ලපොකුර� 

ආශ්රි්ල�කු වන ලමම �ොන්්ොව COVID-19 ආසොදි් ෙවට 

හඳුනොගැනීලමන් අනතුරුව ලරෝහලග් �ර තිලේ. 

පසුගි� මොසලේදී වොර්ො වූ ලමම ආසන්න්ම වසංග් 

ව්ොප්ති�ත් සමග ලේ දක්වො එරට තුළ ලරෝගීන් 19ලදලනකු 

හඳුනොලගන ඇ්. මීට අම්රව විලේශ�න්හි සිට පැමිණි 

909ලදලනකු තුළත් වවරස� ඇති ෙවට සනෝ වී තිලේ. 

පසුගි�දො සිදුවුණු ලමම මරණ�ත් සමග ලේ දක්වො එරට තුළ 

සිදුව ඇති COVID-19 මරණ සංඛ්ොව 8ක් දක්වො ඉහළ නැග 

තිලේ.

ල�ො

ව පුරො ක්රි�ොත්ම� 

COVID-19 වවරස�ට 

එලරහි එන්නත්�රණ 

ක්රි�ොවලිලේදී 

&එන්නත්�රණ ජොති�වොද�ක්* පිළිෙඳව ්මන්ට 

වොර්ො වන ෙව ල�ෝ� ලසෞඛ් සංවිධොනලේ 

(WHO) අධ්යක්්ෂ ජනරොල ලටල්ොස් අදොලනොේ 

ලගේලරලේසුස් �ළිත් වරක් අවධොරණ� �රයි. 

ඒ අනුව ලේ ්ත්ත්ව�ත් සමග ලමම එන්නත් 

වැඩසටහන් දැවැන්් වි්ෂම්ොවක් ෙවට 

පත්වීලේ අවස්්ොවක් පවතින ෙවත් ඔහු සඳහන් 

�රයි.

ඒ අනුව ලමම වසංග් ්ත්ත්ව�ත් සමග 

ල�ොව පුරො පවතින ලමම උපල�ෝජනලේ 

වි්ෂම්ොව පිළිෙඳ අනොවරණ� ල�රුණු ෙවත් 

අධ්යක්්ෂ ජනරොලවර�ො පවසො සිටියි. එහිදී 

ල�ෝ�ලේ ලපොලහොසත් රටවල සහ දුප්පත් 

රටවල අ්ර ලමම වසංග්� පිටුදැකීලේ 

�ටයුත්ලත් වඩො වැඩි පර්ර�ක් ඇති වීම එහි 

ප්රතිඵ�� ෙවද ඔහු ලපන්වො ලදයි.

&ලේ වසංග්� මරදන� සඳහො දො�� 

�රග් හැකි ලහොඳම උපොංග� වන ලමම 

එන්නත් එ� සමොනව ලෙදී ලනො�ෑම අද වනවිට 

දරුණුම ්රජන� ෙවට පත්ලව�ො.* ඔහු පවසයි.

ලමහිදී 2009 වසලර ල�ොව පුරො ව්ොප්් වූ 

H1N1 වසංග් අවස්්ොලේදී එ� පො�න� සඳහො 

ඉදිරිපත් �ළ එන්නත් සි�ලු ලදනොටම �ෙොග් 

හැකි වූ ෙවත්, ඒ හරහො වසංග්� නිමොවට පත් 

ල�රුණු ෙවත් අධ්යක්්ෂ ජනරොලවර�ො සිහිපත් 

�ර ලදයි.

එලහත් අද ්ත්ත්ව� ලවනස් ෙවත් 

ලපොලහොසත් රටවල ලේ වනවිට 

සි� රටවල තුළ එන්නත්�රණ� 

අරඹො තිලෙේදී, දුප්පත් රටව�ට 

එම එන්නත් වැඩසටහන් ඇරඹීමට 

ලනොහැකි ්ත්ත්ව�ක් උදො වී ඇති 

ෙවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් 

�රයි. ඒ අනුව ලමම 

රටව�ට එන්නත් 

ලනො�ැබීම �නු 

වසංග් ්වත් 

�ො���ට 

ල�ොව තුළ  පැවතීම ෙවද ඔහු ලපන්වො ලදයි.

ඒ අනුව ලමම ්ත්ත්ව�ට පිළි�මක් ල�ස 

එන්නත්�රණලේදී පසුපසට ්ලලු වන 

දුප්පත් රොජ්ය�න් ව් සහො� දීමක් 

ල�ස ල�ෝ� ලසෞඛ් සංවිධොන� 

මගින් COVAX වැඩසටහන දි�ත් �ර 

තිලේ. ඒ හරහො සෑම සි�ලු ලදනොටම 

අවශ්ය එන්නත් �ෙොගැනීම ලවනුලවන් 

අරමුදල සැපයීම එහි අරමුණ වී 

ඇ්ැයිද ල�ෝ� ලසෞඛ් සංවිධොනලේ 

අධ්යක්්ෂ 

ජනරොලවර�ො 

වැඩිදුරටත් 

සඳහන් �ර තිලේ.

&එන්නත් ජාතිකවාදයක්* ගැ්න  
WHO ප්රධානියාගගන අ්නතුරු ඇඟවීමක්

යුලරෝපො රොජ්ය�න්හි සිට 

ඉරොන� ලව් පැමිලණන 

සංචොර��න් එරට තුළ 

සිදු�රන PCR පරීක්්ෂොව�දී 

COVID-19 වවරස� 

ආසොදි් ලනොවන ෙවට 

සනෝ ල�රුණත් ඔවුන් ලව් 

සති ලද�� නිලරෝධො�න 

සීමොවක් පැනවීමට තීරණ� 

ල�රී ඇ්ැයි එරට ජොති� 

ල�ොලරෝනො වවරස �ොර� 

සොධ� ෙළ�ො� පවසයි.

එහි ප්ර�ොශ� අලිලරසො 

රොයිසි එරට රොජ්ය 

රූපවොහිනි� හරහො ලේ 

පිළිෙඳව අනොවරණ� �ර 

තිලේ. ඒ අනුව එම යුලරෝපො 

ජොති��න් ්මන් පැමිලණන 

රලටහිදී COVID-19 

පරීක්්ෂොවක් සිදු �රලගන 

එහි ඍණොත්ම� වොර්ොවක් 

රැලගන ආවද, ඉරොන� තුළදීද 

නැව්ත් පරීක්්ෂොවක් සිදු�ර 

එ�ද ඍණොත්ම� වුවත්, ඔවුන් 

සි�ලු ලදනොම ලමල�ස ස්ව�ං 

නිලරෝධො�න��ට �ක්�රන 

ෙව ඔහු පවසො ඇ්.

ලේ අ්ර ඉරොන ජන්ොව 

දැනට රට තුළ ක්රි�ොත්ම� 

ලසෞඛ් ක්රමලේද ආරක්්ෂො 

කිරීම අනිවොර� ෙවත්, එලස් 

ලනොවුණලහොත් ඉදිරි මොස 

ලද� ඇතුළ්දී �ළිත් වර�ට 

රට තුළ වසංග් රැල�ක් 

ඇතිවීලේ හැකි�ොවක් පවතින 

ෙවත් එරට ජනොධිපති හස්සන් 

ලරොයුහොනි පැවසූ ෙවද 

ඉරොන මොධ්ය සඳහන් �රයි. 

එලස්ම ලේ වනවිටත් ඉරොන� 

එරට තුළ COVID-19 මරදන 

එන්න්ක් නිපදවීමට �ටයුතු 

අරඹො ඇ්ැයිද ඔහු පවසො 

තිලේ.

අප්රි�ොනු මහොේවීපලේ පිහිටි ඇලජීරි�ොව පසුගි� ලසනසුරොදො 

(30දො) දිනලේදී සි� COVID-19 එන්නත්�රණ� ඇරඹූ ෙව 

විලදස් මොධ්ය පවසයි. එරට ඇලජ�රස් අගනුවර ේලිඩො 

නගරලේදී ලමම �ටයුතු සිදුව තිලේ. ලමම නගර� 2020 වසර 

මු�දී එරට තුළ ප්ර්ම වරට COVID-19 ලරෝගිල�කු හමුවූ පළමු 

වැනි ස්්ොන� ල�සින්ද සැ�ල�යි.

රුසි�ොලේ ගැලමලි�ො ආ�්න� මගින් නිපදවූ SputnikV 

එන්න් ලමල�ස ජන්ොව ලව් �ෙො දී තිලේ. ලමම වැඩසටහන 

�ටලත් පළමුලවන්ම ලසෞඛ් අංශ ලස්ව��න් ලව්, වැඩිහිටි�න් 

ලව් ලමන්ම අවදොනමට �ක්ව සිටින පිරිස් ලව් මුලම එන්නත් 

�ෙොලදන ෙව රජ� පවසයි. 

ඇලජීරි�ොනු රජ� මගින් දැනටමත් බ්රි්ොන්යලේ AstraZeneca 

සමොගම මගින් සහ චීනලේ Sinopharm සමොගම මගින් නිපදවො 

ඇති එන්න්ක්ද ඇණවුේ �ර �ර ඇ්ැයි සඳහන් ලවයි. ඒ 

අනුව ඉදිරිලේදී ලමම එන්නත්�රණ වැඩසටහන ්වදුරත් පුළුල 

කිරීම අලප්ක්්ෂොව ෙව එරට ලසෞඛ් අමොත්යවර�ො සඳහන් �ර 

සිටියි.

ඇල්ජීරියාවත් COVID-19 
එන්නත්්කරණය අරඹයි

යුරරෝපරේ සිට පැමිරණ්න සංචාර්කයනට 
ඉරා්නරයන දැඩි සීමාවක්

චී්නය තුළ නිපදව්න ලද 
රෙවැනි පරමපරාරේ න්යෂ්ටි්ක 
ප්රතික්රියා්කාර්ක මාදිලියක් ව්න 
Hualong One ොක්්ෂණය 
රයාදා ගනිමින ඉදි්කළ එරට 
පළමු වැනි න්යෂ්ටි්ක විදුලි 
බලාගාරය පසුගිය රස්නසුරාදා 
(30දා) දි්නරේදී සිය වාණිජ 
රමරෙයුම ඇරඹූ බව චී්නරේ 
ජාති්ක න්යෂ්ටි්ක සංස්ාව 
පවසයි.

චී්නරේ ගිනිර්කාණදිග 
පිහිටි ෆුජිආන පළාරත් 
ෆුකිනග්හි රමම න්යෂ්ටි්ක 
බලාගාරය පිහිටුවා තිරේ. 
චී්න මාධ්ය සඳෙන ්කර්න 
ආ්කාරයට එක්සත් ජ්නපදය, 
ප්රංශය සෙ රුසියාවට පසුව 
රමරලස රෙවැනි පරමපරාරේ 
න්යෂ්ටි්ක විදුලි බලගාර 
ොක්්ෂණයක් භාවිෙ ්කර්න 
සිවුවැනි රට බවටද චී්නය 

පත්ව තිරේ.
රමම Hualong One 

ොක්්ෂණය චී්නරේ ජාති්ක 
න්යෂ්ටි්ක සංස්ාව සෙ චී්නරේ 
රජ්නරල් නියුක්ලියර් පවර් 
ර්කෝපරර්්ෂන ය්න සමාගම 
එක්ව ඉදිරිපත් ්කර වූවකි. 
එහිදී රමම බලාගාරයට අවශ්ය 
උපාංගවලින 88෴ක්ම රේශීයව 
නිපදවා තිරේ. සියලුම මූලි්ක 
උපාංගද ඒ අෙර ව්න බව 
පැවරසයි.

රමම න්යෂ්ටි්ක බලාගාරය 
ෙවත් වසර 60්ක ආයු 

්කාලයක් සඳො නිර්මාණය 
්කර තිරේ. එහිදී ්නැවෙත් 
න්යෂ්ටි්ක ඉන්ධ්න රයාදව්න 
රෙක් එහි පිහිටි ප්රතික්රියා්කාර 
177ක් ෙවත් මාස 18්ක 
්කාලයක් ර්නා්කඩවා ක්රියාත්ම්ක 
රවයි. රමම එක් ඒ්ක්කයක් 
තුළ කිරලෝරවාට් මිලිය්න 
1.16්ක උත්පාද්න ්ධාරිොවක් 
පවති්න අෙර, එය වසර්කට 
කිරලෝරවාට් පැය බිලිය්න 10්ක 
විදුලියකි. 

රමම විදුලිබලය මිලිය්නය්ක 
ජ්නොවක් රවරස්න මැදි 
මට්ටරම සංවර්ධිෙ රාජ්යය්ක 
වාර්ෂි්ක විදුලි බල අවශ්යොව 
සමපූර්ණ ්කරවන්නකි. එරසම 
රමම බලාගාරය ෙරො 
වාර්ෂි්කව ගල්අඟුරු රටාන 
මිලිය්න 3.12ක් ආරක්්ෂා ්කර්න 
බවත්, ඒ ෙරො වසර්කට 
්කාබනඩරයාක්සයිඩ් පිටවීම 
රටාන මිලිය්න 8.16කින අඩු 
්කරව්න බවත් පැවරසයි.

ප්රංශ� තුළ වොර්ො වන 

COVID-19 වසංග්ලේ 

ල්වැනි ව්ොප්ති� ලේතුලවන් 

ඉදිරිලේදී රට තුළ ල්වැනි 

ල�ොක්ඩවුන් කිරීමක් සිදු 

ලනො�රන ෙව එරට ෙ�ධොරීන් 

පවසයි. ඒ ලවනුවට රට තුළ 

දැඩි සංචරණ සීමො පනවන 

ෙවත්, දැනට රට පුරො 

ක්රි�ොත්ම� සවස 6.00 සිට 

අලු�ම 6.00 දක්වො වූ ඇඳිරි 

නීති� එල�සින්ම වන ෙවත් 

සඳහන් ලවයි.

ප්රංශ අගමැති ජීන් 

�ැස්ලටක්ස් පසුගි� 

සතිඅන්්ලේදී ලේ පිළිෙඳව 

අනොවරණ� �ර තිලේ. ජනපති 

එමොනුලවල මක්ලරෝන් සහ 

ලජ්යෂ්ඨ අමොත්යවරුන් අ්ර 

පැවැත් වූ හමුවකින් අනතුරුව 

ප්රංශ රජ� ලමම තීරණ� ලගන 

තිලේ.

&අපි දන්නවො ලේ ්ත්ත්ව� 

ප්රංශ ජන්ොවට ඉ්ොමත් 

දැඩි ල�ස ෙ�පො තිලෙනවො. 

ඒ නිසො ල්වැනි ල�ොක්ඩවුන් 

්ත්ත්ව��ට රට පත් 

ලනොකිරීමට අප තීරණ� �ර 

තිලෙනවො. එහිදී දැනට පවතින 

ඇඳිරි නීති�ට අම්රව ්වත් 

අම්ර සීමො කිරීේ පැනවීමට 

අපි තීරණ� �ළො.* �නුලවන් 

ඔහු පවසො ඇ්.

ඒ අනුව යුලරෝපො 

සංගම�ට අ�ත් 

ලනොවන රොජ්ය�න් 

හො ප්රංශ� අ්ර 

පවතින ලේශසීමො 

අත්යවශ්ය 

සංචරණ�න්ට 

හැර අලනක් 

අවස්්ොව�දී වසො 

දැමීමටත්, යුලරෝපො 

සංගම�ද ඇතුළුව විලදස් 

රට� සිට ප්රංශ� ලව් 

පැමිලණන අල�කු ඍණොත්ම� 

PCR පරීක්්ෂණ 

වොර්ොවක් ඉදිරිපත් කිරීමත් 

අනිවොර� ල�රී ඇ්. 

එලස්ම පොසල ්වදුරටත් 

විවෘ්ව ්ැබීමටත්, හැකි 

සෑම ලදනොටම නිලවස්හි 

සිට රොජ�ොරි �රන ල�සත් 

අගමැතිවර�ො ඉල�ො තිලේ.

◄ FrAnce ►

ප්රංශය තුළ රෙවැනි රලාක්ඩවුන කිරීමක් ්නෑ

Hualong One ොක්්ෂණය රයාදා 
ඉදි්කළ චී්නරේ ප්ර්ම න්යෂ්ටි්ක  

විදුලි බලාගාරය රමරෙයුම අරඹයි
- ල�ොව ලෙවැනි පරමපරොලේ න්යෂ්ටික විදුලි බ�ොගොර  
ෙොක්ෂණයක භොවිෙ කරන සිවුවැනි රට චීනය ලවයි

එක්සත් අරොබි එමීරලේ 

ලවලසන විලේශි��න් 

කිහිපලදලනකු ලව් 

පුරවැසිභොව� පිරිනැමීම 

එරට ෙ�ධොරීන් තීරණ� 

�ර ඇ්ැයි වොර්ො ලවයි. 

COVID-19 වසංග්� 

ලේතුලවන් ෙ�පෑමට �ක්ව 

ඇති එරට ආරථි�� ලව් 

�ෙොලදන සහන �ටලත් ලමම 

පුරවැසිභොව� �ෙොලදන ෙව 

වොර්ො ලවයි.

ඒ අනුව ලේ පිළිෙඳව 

නිලේදන�ක් නිකුත් �ළ 

ඩුෙොයි නුවර පො���ො වන 

ල්ෂයික් ලමොලහොමඩ් බින් 

රෂීඩ් අල මක්ලටොයුේ, 

&ආල�ෝජ��න්, විලශ්ෂඥ 

කුස�්ො ඇති පිරිස් ලමන්ම 

විද්ොඥ�න්, වවද්වරුන්, 

ඉංජිලන්රුවන්, ��ො�රුවන්, 

ග්රන්් �ර්ෘවරුන් ඇතුළු 

වෘත්තීන්හි නිර් වන පිරිස් 

ලව් සහ ඔවුන්ලගේ පවුල 

ලව් ලමම නව ක්රමලේද� 

හරහො එක්සත් අරොබි එමීර� 

තුළ පුරවැසිභොව� හිමි 

�රග් හැකියි.* �නුලවන්  

පවසො ඇ්. 

ඒ අනුව එක්සත් අරොබි 

එමීර�ට අ�ත් එමීර හල්න් 

එම පුරවැසිභොව� ප්රදොන� 

කිරීම සඳහො සුදුසු�ේ සහි් 

පුේග��න් නේ ල�රනු ඇති 

ෙවත්, එල�ස පුරවැසිභොව� 

හිමි වන පුේග��න්ට 

්මන්ලගේ මුල පුරවැසිභොව� 

්වදුරටත් පවත්වොලගන 

�ො හැකි ෙවත් ල්ෂයික් 

ලමොලහොමඩ් සි� ට්විටර 

ගිණුම තුළ සඳහන් �ර ඇ්.

ල�ලස් ලව්ත් එක්සත් 

අරොබි එමීර� COVID-19 

වසංග්� ෙවට සඳහන් 

�රමින් ලගන ඇති ලමම 

තීරණ� පිටුපස ලෙොලහෝ 

අරමුණු තිලෙන ෙව 

විචොර�ල�ෝ පවසති. අද 

වනවිට එක්සත් අරොබි 

එමිරලේ ජනගහනල�න් 

එරට පුරවැසි�න්ලගේ 

නිල�ෝජන� සුළු වන 

අ්ර, එරට පැමිණ සිටින 

සංක්රමණි� �ේ�රුවන්ලගේ 

සංඛ්ොව ඊට වඩො වැඩි�. 

එලස්ම එරට තුළ ක්රි�ොත්ම� 

අඩු ෙදු ක්රමලේද� සහ 

සුල�ෝලභෝගී දැවැන්් 

ව්ොපෘති නිසොද එරට ලව් 

සංචොර� ආ�ර්ෂණ� ඉහළ 

�මින් පවතී.

◄ uAe ►

◄ chinA ►

ඇලමරි�ො එක්සත් 

ජනපද� තුළ �ළු ජොති��න්ට 

එලරහිව එල� වන පීඩො 

කිරීේව�ට විරුේධත්ව� 

ප්ර�ොශ කිරීම සඳහො 2013 

වසලරදී පහිටවුණු %ේ�ැක් 

�යිේස් මැටර^ නේ 

සංවිධොන� මීළඟ ලනොලෙල 

සොම ත්යොග� සඳහො ල�ෝජනො 

ල�රී ඇ්ැයි වොර්ො ලවයි. 

පසුගි� වසලර මැයි 

මොසලේදී එක්සත් ජනපදලේ 

ලපොලිස් නි�ධොරිල�කු අතින් 

සිදුවුණු ලජෝරජ් ෆල�ොයිඩ් නේ 

�ළු ජොති��ොලගේ ඝෝන�ත් 

සමග ලමම සංවිධොන� 

පිළිෙඳ �්ොෙහ 

වැඩිවි�. එහිදී 

එම සංවිධොනලේ 

මූලි�ත්වල�න් 

එක්සත් ජනපද� 

සහ බ්රි්ොන්ය 

ඇතුළු යුලරෝපො 

රොජ්ය�න්හිදීද 

දැවැන්් උේලඝෝ්ෂණ 

ක්රි�ොත්ම� වි�. එම 

්ත්ත්ව�ත් සමග ල�ොව තුළ 

වරගවොදී අසොධොරණ�න්ට 

එලරහි ලගෝලී� ව්ොපොර�ක් 

්ත්ත්ව�ට පත්වීමට එම 

සංවිධොන�ට හැකි�ොව �ැබී 

ඇ්ැයි පැවලසයි.

ඇලමරි�ො එක්සත් 

ජනපදලේ ලවොෂංටන් අගනුවර 

�ැපිටල හිල ලගොඩනැගිල� 

තුළ පසුගි� ජනවොරි 06දො ඇති 

වූ ප්රචණඩ�ොරී උේලඝෝ්ෂණ� 

සඳහො එව�ට ජනපතිවර�ොව 

සිටි ලඩොනලඩ් ට්රේප්ලගේ 

ආධොර�ොරිනි�� මුදල �ෙොදී 

ඇ්ැයි වොර්ො ලවයි. 

ඒ අනුව එරට තුළ සුප්රසිේධ 

සුපිරි ලවලළඳ සැල ජො��ක් 

වන Publix හි හිමි�ොරිනි� 

වන ජූලි ලජන්කින්ස් 

විසින් ලමම උේලඝෝ්ෂණ� 

පැවැත්වීම සඳහො ලඩො�ර 

�ක්්ෂ 3� මුද�ක් ප්රදොන� 

�ර ඇ්ැයි පැවලසයි. ඇ� 

ට්රේප්ලගේ 2020 ජනපතිවරණ 

ප්රචොරණ ව්ොපොරලේ මුල 

ලපලේ දොයි�ොව� ල�සින්ද 

හඳුනොලගන ඇ්.

එක්සත් ජනපද ඉතිහොසලේ 

වඩොත් දරුණු්ම �ළු 

පැල�මක් සටහන් වූ ලමම 

සිදුවීම අවස්්ොලේදී එක් 

ලපොලිස් නි�ධොරිල�කු ඇතුළු 

පස්ලදලනකු මරණ�ට පත්වූ 

අ්ර, ්වත් 135ලදලනකු 

ලපොලිස් අත්අඩංගුට පත්වි�. 

එම අවස්්ොලේදී එරටට 

ලත්රීපත්ව සිටි ජනපති ලජෝ 

ෙයිඩන්ලගේ ජ�ග්රහණ� ස්ථිර 

�රවීම සඳහො �ැපිටල හිල 

ලගොඩනැගිලලල පැවැත්ලවමින් 

තිබූ ඡන්ද� �ඩො�ප්පල 

කිරීම ලමහි අරමුණ වි�. ලේ 

සඳහො සි� රිපේලි�න් පක්්ෂ 

ආධොර�රුවන් උසි ගැන්වූ 

ෙවට ට්රේප්ට ලචෝදනො එල� වී 

තිලේ.

අභ්යව�ොශලේදී ප්ර්ම පැළ ෙේධ� 

සිදු �රමින් ජොත්යන්්ර අභ්යව�ොශ 

මධ්යස්්ොනලේ එළවළු නිෂපොදන 

පේධති පරිශ්ර� තුළදී පළමු වැනි 

වරට පැළ�ක් ෙේධ කිරීමක් සිදු �ළ 

ෙව නොසො ආ�්න� පවසයි. එම 

මධ්යස්්ොන�ට ලගොස් සිටිනි නොසොහි 

ගගනගොමී මයික් ලහොප්කින්ස් විසින් 

ලමම පැළ ෙේධ� සිදු�ර තිලේ. එහිදී 

අෙ සහ ස�ොද ගස් වරග කිහිප�ක් 

ලමල�ස ෙේධ කිරීමට �ක්�ර ඇ්.

විලශ්ෂල�න්ම නොසො ආ�්න� 

මගින් ඉදිරිලේදී සිදුකිරිමට සැ�සුේ 

�ර ඇති දිගු�ොලීන ලමලහයුේව�දී 

ඒ සඳහො සේෙන්ධ වන ගගනගොමීන් 

ලවනුලවන් අවශ්ය ලපෝ්ෂණ� �ෙොදීම 

ලවනුලවන් ලමල�ස අභ්යව�ොශ� 

තුළ වගො කිරීම පිළිෙඳව පරලේ්ෂණ 

සිදු�රමින් සිටියි.

ලමහිදී මැටි පොද� �රගත් වගො 

මොධ්ය�ක් සහ ලපොලහොර එක්ල�ොට 

ස�ස් �රගත් විලශෂ් පිරවුමක් තුළ 

ලමම පැළ වගො කිරීම සිදු �රයි.  එහිදී 

අෙ පැළ ඉ්ො ලහොඳින් වැලඩමින් ඇති 

අ්ර, ස�ොද පැළව� වරධන� �ේ 

පමණකින් මන්දගොමී  ෙවට ගගනගොමී 

මයික් ලහොප්කින්ස් හඳුනොලගන ඇ්. ඒ 

අනුව ලමල�ස වරධන� ෙො� වූ ස�ොද 

ගස් ලව් ්වත් රිකිලි ෙේධ �රමින් 

ඒවොලේ වරධන� ලේගවත් කිරීමට 

හැකි�ොව �ැබුණු ෙව ලහොප්කින්ස් 

සඳහන් �රයි.

ලේ සේෙන්ධල�න් අදහස් දක්වන 

ලමම වැඩසටහලන් වගො විද්ොඥල�කු 

වන ගිඕයිආ මොසො, &ලමම අත්හදො 

ෙැලීම ඉ්ොමත් සුවිලශ්ෂයි. එ� මගින් 

ගගනගොමීන්ලගේ දක්්ෂ්ොව ලපන්නුේ 

�රනවො. ඒ වලගේම �මක් සිදු කිරීලේදී 

ඔවුන්ලගේ �ැපවීම ඉන් දක්වනවො. ඒ 

වලගේම ක්ෂුද්ර ගුරුත්ව��දී පවතින 

ලවනසත් ලමහිදී දැ�ග් හැකියි.* 

�නුලවන් පවසයි.

ඒ අනුව ලමම සොර්�ත්ව�ත් 

සමග ඉදිරිලේදී පෘථිවි� ම්ටත් වඩො 

ලහොඳින් ලමම ක්ෂුද්ර ගුරුත්ව� තුළදී 

පැළෑටි වරධන� සඳහො අවස්්ොවක් 

උදො �රලදනු ඇ්ැයි ෙ�ොලපොලරොත්තු 

්ෙො තිලෙන ෙවද ලමම පරලේ්ෂණ 

�ණඩො�ේ සඳහන් �රයි.

අභ්යව්කාශරේදී ප්ර්ම පැළ බේ්ධය සිදු ්කරයි

මාස 8්කට පසුව ොයිවා්නරයන 
COVID-19 මරණයක්

්කැපිටල් හිල් උේරඝෝ්ෂණයට  
ට්රමප් හිෙවාදිනියක් මුදල් දීලා

COVID-19 වසංගෙය රේතුරවන එමීරය  
විරේශි්කයනට පුරවැසිභාවය දීමට යයි

COVID-19 ආසාදිෙරයෝ 
ලක්්ෂ 1026 ඉක්මවති

&ේලැක් ලයිේස මැටර්*  
ර්නාරබල් සාම ත්ාගයට රයෝජ්නා රවයි



ක�ොළඹ 2 හුණුපිටිය හරස් පොකේ අං� 08 දරන ස්්ොනකේ පිහිටි විජය නිවුස්කපේපේස් ලිම්ටඩ් විසින් 2021 කපබරවොරි මස 01වැනි සඳුදො එම ස්්ොනකේදී මුද්රණය �ර ප්රසිද්ධ �රන ලදී.

14 ක්රීඩා
SportS 2021.02.01
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බර ඉසිලීමේ සුපිරි සංචිතමේ  
දක්ෂතා ඇගයීමේ තරගාවලිය 

zzzzපැතුම් ශ්රී විජේරත්න 

මෙෙ වසමේ පැවැත්වීෙට 

නියමිත ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනමේ 

නිලවරණය සඳහා මෙමතක්  ඡන්ද 

අයිතිය අහිමි කර තිබූ ශ්රී ලංකා පාසල් 

ක්රිකට් සංගෙයට්ද ඡන්ද අයිතිය 

හිමිවන ලකුණු පහළ වී තිමේ.

මේ බව නිරීක්්ෂණය වූමේ 

නිලවරණ මෙමහය වන විශ්ාමික 

අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු 

ොලිනී ගුණරත්න ෙහත්මියමේ 

සභාපතිත්වමයන යුත් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 

නිලවරණ කමිටුව අ්දාළ ඡන්ද හිමි 

ක්රීඩා සොජ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සාොජික 

සංගේ මවත මයාමු කිරීෙත් සෙගිනි.

නිලවරණමේ ඡන්ද හිමි 

නාෙමල්ඛනයට විමරෝධතා ්දැක්වීමේ 

කාලය අ්ද (01්දා) පසවරු 4.00ට 

අවසන වන අතර, එෙ විමරෝධතා 

ලිඛිතව සකස කර මනා. 35, 

මෙට්ලනඩ් මපම්දස, මකාළඹ-07 යන 

ලිපිනයට මගනවිත් භාරදීෙට මහෝ 

slcelection2021@srilankacricket.lk 

යන විද්යුත් ලිපිනයට ඊමේල් කිරීමේ 

හැකියාව පවතින බව නිලවරණ 

කමිටුව සාොජික සංගේවලට ්දනවා 

තිමේ.

මෙවර නිලවරණය සඳහා සෙසත 

ඡන්ද 146ක් පවතින අතර ඉන 02ක් 

ඉවත් කර තිමේ. ඒ අනුව මෙවර 

නිලවරණය සඳහා සෙසත ඡන්ද 144ක් 

ඡන්දය භාවිත කිරීෙට නියමිතය.  ඊට 

පළාත් ක්රිකට් සංගේ 05ක් (්දකුණු 

පළාත් ක්රිකට් සංගෙය ඊට ඇතුළත් 

කර ඇතත් ්දැනට ඡන්ද හිමිකෙ 

මනාෙැත යනුමවන ්දක්වා තිමේ), 

ක්රිකට් සංගේ (Cricket Associations) 

06ක් දිස්රික් ක්රිකට් සංගේ 22ක්, 

පාලන ක්රීඩා සොජ 29ක්, අනුබදධ 

ක්රීඩා සොජ 23ක් (කළුතර කායවේධන 

කවය ඊට ඇතුළත් කර ඇතත් ්දැනට 

ඡන්ද හිමිකෙ මනාෙැත යනුමවන 

්දක්වා තිමේ) සුදුසුකේ ලබා තිමේ. 

මෙහිදී පළාත් ක්රිකට් සංගේ, ක්රිකට් 

සංගේ, දිස්රික් ක්රිකට් සංගේ සහ 

පාලන ක්රීඩා සොජ  සඳහා ඡන්ද 02 

බැගින්ද, අනුබදධ ක්රීඩා සොජ සඳහා 

එක් ඡන්දය බැගින්ද සුදුසුකේ ලබාදී 

ඇත.

්දකුණු පළාත් ක්රිකට් සංගෙයට 

සහ කළුතර කායවේධන කවය ඡන්ද 

හිමි නාෙමල්ඛනයට ඇතුළත් කර 

ඇතත් ්දැනට ඡන්ද හිමිකෙ මනාෙැත 

යනුමවන ්දක්වා තිමේ.

මේ අතර 2016 වසමේ සිට පාසල් 

ක්රිකට් සංගෙයට ඡන්ද හිමිකෙ අහිමි 

කරමින ක්රිකට් විධායක කමිටුමේ 

සථිර එක් උපසභාපති තනතුරක් 

නිතරගමයන ලබාදීෙට ව්යවස්ා 

සංම�ෝධනයක් සහ ක්රීඩා පනතට 

මරගුලාසි ඇතුළත් කර තිබුණි. මකමස 

මවතත් හිටපු ක්රීඩා අොත්ය ්දයාසිරි 

ජයමසකර ෙහතා මයාමු කළ අ්දාළ 

ගැසට් පත්රයට අනුව පාසල් ක්රිකට් 

සංගෙයට මෙවර නිලවරණය සඳහා 

ඡන්ද හිමිකෙ හිමිවන ලකුණු පහළ වී 

තිමේ.

2016 වසමේ සිට මෙමතක් සියලුෙ 

ක්රීඩා සංගේ (ක්රිකට් ඇතුළුව) 

තෙ විධායක කමිටුමේ සථිර එක් 

උපසභාපති තනතුරක් නිතරගමයන 

ලබාදී නිලවරණමේදී ඡන්ද හිමිකෙ 

අහිමි කර තිබුණි. ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 

ආයතනමේ පසුගිය නිලවරණමේදී්ද 

(2019 වසමේ පැවැති) මෙය ්දැකගත 

හැකි විය. 

හිටපු ක්රීඩා අොත්ය ්දයාසිරි 

ජයමසකර ෙහතා මයාමු කළ අ්දාළ 

ගැසට් පත්රමේ සඳහන වනුමේ,

(අ)(i) වැනි අයිතෙය ඉවත් කර 

පහත අයිතෙය ආමද� කිරීමෙන :-

‘(i) සභාපතිවරයා 

සහ උපසභාපතිවරයන, 

උපසභාපතිවරයනමගන එක් 

තැනැත්තකු, කමිටු රැසවීේවලදී 

ඡන්ද අයිතිය භාවිත කිරීෙට අයිතිය 

මනාෙැති, අ්දාළ පාසල් සංගේවල 

නිමයෝජිතයකු විය යුතුය' යනනයි.

මකමස මවතත් මෙහි කමිටු රැසවීේ 

යනන ක්රිකට් විධායක කමිටුමේ ඡන්ද 

අයිතිය බවත් ෙහසභා රැසවීමේ 

ඡන්ද අයිතිය මනාවන බවත් පාසල් 

ක්රිකට් සංගෙමේ නිලධාරිමයකු 

'අ්ද'ට පැවසීය. එමහයින ශ්රී ලංකා 

පාසල් ක්රිකට් සංගෙයට මෙවර 

ක්රිකට් නිලවරණමේදී ඡන්ද 02ක් 

අනිවාේමයන හිමිවිය යුතු බව 

මහමතෙ ්දැඩිව අවධාරණය කර 

සිටිමේය.

මේ අනුව මබාමහෝදුරට මෙවර 

ක්රිකට් නිලවරණය සඳහා ඡන්ද අයිතිය 

හිමිවනු ඇතැයි පාසල් ක්රිකට් සංගෙය 

තේක කරයි. 

එමහත් මෙහි අවසාන තීනදුව 

ගැනීෙට මබාමහෝවිට මෙෙ 

කරුණ ක්රීඩා අොත්යවරයා ්දක්වා 

දිේගැසමසනු ඇතැයි වාේතා මේ.

zzzzපැතුම් ශ්රී විජේරත්න 

මෙරට ක්රිකට් ක්රීඩාමේ 

අභිවෘදධිය සඳහා ජාතික 

ක්රීඩා සභාව සහ ක්රීඩා 

අොත්යාං�ය එක්ව නව 

වැඩපිළිමවළක් සහ ඒ හා 

සේබනධ මයෝජනාවලියක් 

සකස කර තිමේ.

කරුණු 07කින සෙනවිත 

මෙෙ මයෝජනාවලිය ක්රීඩා 

අොත්යාං�ය පසුගිය්දා 

(29්දා) නිල ව�මයන 

ප්රකා�යට පත් කමේය.

මෙෙ සාකචඡාමේදී ශ්රී 

ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩාමේ වත්ෙන 

ක්රියාකාරීත්වය, ක්රීඩකයනමේ 

කළෙනාකරණ කටයුතු 

සහ විධිෙත්ව කණඩායෙට 

ක්රීඩකයන මතෝරා ගැනීමේ 

දී ක්රීඩකයනමේ ්දක්්ෂතා 

විශමල්්ෂණය කිරීෙ සහ එහි 

පවතින යානත්රණය පිළිබඳ  

සොමලෝචනය කර තිමේ.

ඊට අ්දාළව සැකසුණු නව 

මයෝජනා 07 වනමන,

01. ්දැනට පවතින 

මත්රීේ කමිටුව පිළිබ්ද 

සළකා බැලීෙත්, නව මත්රීේ 

කමිටුවක් පත් කිරීෙත්,

02. ්දැනට පවතින ප්ර්ෙ 

පනතිමේ ක්රිකට් තරගාවලිය 

සේබනධමයන සළකා බලා 

එහි ව්යුහය අවෙ ව�මයන 

කණඩායේ 08ක් සහ උපරිෙ 

කණඩායේ 14ක් මලස පළමු 

මපළ තත්ත්වය (Tier–I) 

ලබාදීෙ, 'ටියේ බී' කණඩායේ 

(Tier–II) සඳහා පළමු මපළ 

තත්ත්වය ලබා මනාදීෙ,

03. නව සුපිරි පළාත් 

තරගාවලියක් සංවිධානය 

කිරීෙ. කණඩායේ 05ක් එයට 

එක්කිරීෙ මෙනෙ කණඩායේ 

සඳහා ප්රිමියේ ('ටියේ ඒ' සහ 

'ටියේ බී') ක්රීඩා සොජ සහ 

අමනක් ක්රීඩා සොජ ක්රීඩකයන 

නිමයෝජනය වන මලස 

කණඩායේ සකස කිරීෙ, 

04. ජාතික කණඩායෙට 

පත් කළ යුතු ඉහළ 

හැකියාවන සහ සුදුසුකේලත් 

නිලධාරීන හඳුනා ගැනීෙ 

(කණඩායේ උපමද�ක, 

ක්රිකට් අධ්යක්්ෂ, පූේණකාලීන 

කළෙනාකරු පත් කිරීෙ),

05. ක්රීඩකයනමේ 

සහ පුහුණුකරුවනමේ 

ගිවිසුේ සැලසුේ කිරීමේදී 

දිරිගැනවීමේ පටිපාටිය 

පිළිබඳව සලකා බැලීෙ. 

මෙහිදී ඔවුනමේ මපෞදගලික 

්දක්්ෂතා සහ අඛණඩව විනය 

පවත්වා ගැනීෙ පිළිබඳ වැඩි 

අවධානය මයාමු මකමේ,

06. ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 

කළෙනාකරුවන ෙගින 

ක්රීඩකයනමේ සහ  

සහායකයනමේ Contracted 

Staff) ක්රියාකාරීත්වය 

නිරීක්්ෂණය කිරීමේදී ඔවුනමේ 

�ාරීරික මයෝග්යතාව සහ 

විනය පිළිබඳව වඩාත් 

සැලකිලිෙත් වීෙ, 

07. තවදුරටත් ජාතික සහ 

අනතේජාතික ක්රිකට් ව්යුහය 

සකස කිරීමේදී ඒ සඳහා 

නිේමදශීත ක්රිකට් කමිටුවක් 

(ක්රියාකාරී හා සුදුසුකේලත් 

පුදගලයනමගන සෙනවිත 

කමිටුවක්) නේ කිරීෙ මේ.

zzzzකරනජදෙණිය එම්. සුසිල් 
ප්රියන්ත

එස්. ආර්. මේස පන්දු 
ඇකඩමිය පළමු වරට සංවිධානය 
කරනු ලබන දකුණු පළාත් 
කාන්්ා, පිරිමි විවෘ් මරේණිග් 
කිරීමේ මේසපන්දු ්රගාවලිය 
සඳහා අයදුේපත් මපබරවාරි මස 

01වැනිදා දකවා භාරගැමන්.
අයදුේපත් ප්රධාන පුහුණුකරු, 

එස්.ආර්. සමීර රාජා මහ්ා, 
එස්.ආර්. මේසපන්දු ඇකඩමිය, 
අංක 117සී, ආඳාමදාළ පාර, 
වතුමගදර යන ලිපිනයට මයාමු 
කළ යුතුය.

අයදුේපත් ලැබීමමන් පසු 
්රගාවලි ක්රීඩක, ක්රීඩිකා සටහන 

සැකසීම (Draw) මපබරවාරි මස 
02වැනිදා වතුමගදර පිහිටි එස්.
ආර්. මේසපන්දු ඇකඩමිමේදී සිදු 
මකමර්.

්රගාවලිය මපබරවාරි මස 
6, 7 යන මදදින තුළ බළපිටිය 
මර්ව් ජාතික පාසල් ස්වර්්ණ 
ජයන්ති ශාලාමේදී පැවැත්මේ.

මකෝවිඩ්-19 ව්යසනමයන් 

පසුව දකුණු පළාමත් ආරේභ 
මකමරන පළමු විවෘ් 
මරේණිග් කිරීමේ මේසපන්දු 
්රගාවලිය මමය වන අ්ර, 
මේ ්රගාවලියට සහභාගි විය 
හැකමක ගාල්ල, මා්ර හා 
හේබන්ම්ාට දිස්්රිකක තුනට 
අයත් දකුණු පළාමත් මේසපන්දු 
ක්රීඩක, ක්රීඩිකාවන්ට පමණි.

වයස 08න් පහළ, 10න් 
පහළ, 12න් පහළ, 15න් පහළ, 
18න් පහළ, 21න් පහළ 40න් 
පහළ, විවෘ්, කාන්්ා, පිරිමි 
ඒකල මලස හා වයස 15න් පහළ 
යුගල, පිරිමි, කාන්්ා මලස හා 
වයස 8න් පහළ ආධුනික පිරිමි, 
කාන්්ා ඒකල මලස ්රගාවලිය 
පැවැත්මේ.

මේ ්රගාවලිය සදහා වැඩි 
විස්්ර ්රග සංවිධායක සමීර 
රාජා මහ්ා (0775013619 
මහෝ 0770232377) 
ඇමතීමමන් ලබාග් හැකිය.

‘%එස්. ආර්.’ ද. පළාත් කාන්ා, පිරිමි විවෘ් මේසපනදු 
්රගාවලියට මපබ. 01 දකවා අයදුේපත් භාරගැමන

zzzzඕෂි්ත වරකපිටිය

ශ්රී ලංකා මේසපනදු 

සේමේලනමේ මෙමහයවීමෙන 

පැවැත්මවන ෙහීපාල මේරත් 

අභිමයෝග ශූරතා සෙසත 

ලංකා මේසපනදු තරගාවලිමේ 

කානතා ඒකල ශූරතාව දිනා 

ගැනීෙට ශ්රී ලංකා නාවික 

හමු්දාමේ මුතුොලි ප්රිය්දේ�නී 

සෙත් වූවාය.

ඒ අවසන ෙහා තරගමේදී 

මකාළඹ කානතා විදුහමල් 

ජිතාරා වේණකුලසූරිය තියුණු 

තරගයකින පසු තරග වට 

3-2ක් මලසින පරාජයට 

පත් කරමිනි. මෙහි අවසන 

ලකුණු තත්ත්වය ්දැක්වුමණ 

8/11, 11/8,7/11, 11/9,11/2ක් 

මලසිනි.

මෙෙ තරගාවලිය 

පසුගිය්දා (30්දා)  කෑගල්ල 

නගර සභා ක්රීඩාංගණ  මේදී 

පැවැත්විණී.මෙහිදී අවසන 

පූේව වටයනහිදී ජිතාරා 

වේණකුලසූරිය විසින ෙහනුවර 

හිල්වුඩ් විදුහමල් බිෙනදි 

බණඩාර තරග වට 3-0 

(11/9,11/9,11/6)ක් මලසින 

පරාජයට පත් කළ අතර, 

මුතුොලි ප්රිය්දේ�නී විසින 

වරාය අධිකාරිමේ ඉ්ෂාරා 

ෙධුරංග තරග වට 3-2 

(7/11,11/9,11/6,9/11,12/10)

ක් මලසින පරාජයට පත් කරන 

ලදී.

තරගාවලිමේ 

ජයග්ාහකයනට ත්යාග 

ප්ර්දානය කිරීෙ වැවිලි 

කේොනත රාජ්ය අොත්ය 

කනක මහරත් ෙහතාමේ 

ප්රධානත්වමයන සිදුමකරිණි. 

මෙහි පිරිමි අං�මේ 

අවසන තරග ඊමේ (31්දා)

පැවැත්වීෙට නියමිතව තිබුණි. 

මකමස මවතත් නිමරෝධායන 

පූේමවෝපායයක් මලසින 

තරගාවලිමේ යුගල තරග 

මෙවර මනාපැවැත්වීෙට 

සංවිධායකයන මෙවර පියවර 

මගන තිබිණි.

මහීපාල මේරත් අභිමයෝග ශූරතා 
මේසපන්දු තරගාවලිය-2021

කාන්ා ඒකල ශූර්ාව 
මුතුමාලි ප්රියදර්්ශනීට 

zzzzඕෂි්ත වරකපිටිය

එළමෙන මපබරවාරි මසදී ආරේභ වන ඔස්මරේලියානු 
විවෘ  ්මටනිස් ් රගාවලිය නැරඹීමට දිනකට තිස්දහසක 
මරේක්ෂක සංඛ්ාවක මවනුමවන අවසර ලබාදීමට 
ඔස්මරේලියානු බලධාරීන තීරණය කර ඇ .්

ඔස්මරේලියාමේ විකමටෝරියානු ආණ්ඩුකාරවරයා 
විසින  මමම තීරණය ප්රකා්ශයට පත් මකාට ඇ .් මමහිදී 
්රගාවලිමේ මුල් දින 8දී නැරඹීම මවනු මවන මරේක්ෂකයන 
තිස්දහසකට අවසර ලැමබන අ්ර, ඔවුනට දිවා හා රාත්රී 
්රග සඳහා මවන මවන ව්ශමයන නැරඹීමට අවස්්ාව 
ලබාදීමට නියමි්ය.

අනතුරුව අවසන පූර්ව වටමේ සිට එම සංඛ්ාව 
විසිපනදහස දකවා අඩු කිරීමට නියමි්ය. මමය පසුගිය 
වර්්ෂමය් ් රගාවලිය නැරඹීමට දිනකදී පැමිණි මරේක්ෂක 
සංඛ්ාමේ සාමාන්ය මයන අඩක පමණ  මේ.

වසමර් පැවැත්මවන ප්රධානම මටනිස් ් රගාවලි මහවත් 
ග්රෑන්ඩස්ලරෑේ මටනිස් ් රගාවලි හ්මරන පළමුවැනන වන 
මමය එළමෙන මපබරවාරි 8වැනිදා සිට 21 වැනිදා දකවා 
ඔස්මරේලියාමේ මමල්බර්නහිදී පැවැත්වීමට නියමි්ය .

මකමස් මව්ත් ් රගාවලිය පැවැත්මවන දින 14 තුළදී 
ලක්ෂ 4කට ආසනන මප්රක්ෂක සංඛ්ාවක ් රගාවලිය 
නැරඹීමට පැමිමණනු ඇ්ැයි බලධාරීන විශවාසය පළ 
කරයි. එය පසුගිය වර්්ෂමේ ් රගාවලිය නැරඹීමට පැමිණි 
සංඛ්ාමවන හරි අඩක පමණ මේ.

මේ අ්ර මමවර ් රගාවලිය මවනුමවන ක්රීඩකයන, 
නිලධාරීන හා මස්වකයන එකදහස් හත්සියයකට අධික 
සංඛ්ාවක ඔස්මරේලියාව බලා මේ වනවිට පැමිණ ඇ .් 
ඔවුන සියලු මදනා නවා්ැනවල නිමරෝධායනයට ලකවන 
බව ඔස්මරේලියානු බලධාරීහු පවසා සිටිති. ඔස්මරේලියාව මේ 
වනවිට මකෝවි්ඩ -19 ව්ාප්තිය මහාඳින පාලනය කර ඇති 
අ්ර, මමම වර්්ෂ ය ආරේභමේ සිට ඔස්මරේලියා මේ ් වමත් 
මකෝවි්ඩ-19 මරණයක වාර්්ා වී මනාමැ .්

ක්රිකට් නංවනන කරුණු 
07ක මයෝජනාවලියක 

ක්රිකට් නිලවරණයේදී  
පාසල් ක්රිකට් සංගමයටත් 
ඡන්ද අයිතිය හිමිවන ලකුණු 

zzzzසංජීව ධර්මජේ්න

ශ්රී ලංකා බර 

ඉසිලීමේ සංගෙය 

ෙගින සංවිධානය කරනු 

ලැබූ බර ඉසිලීමේ 

සුපිරි සංචිතමේ 

්දක්ෂතා ඇගයීමේ 

තරගාවලිමේදී ශ්රී ලංකා 

වාේතා 17ක් අලුත් කිරීෙට ක්රීඩක ක්රීඩිකාමවෝ 

07 ම්දමනක් සෙත් වූහ. මෙෙ තරගාවලිය 

මපාමළානනරුව, ගල්ලෑල්ල ක්රීඩා සංකීේණමේදී 

පසුගිය්දා (28්දා) අවසන විය.

මෙහිදී කි.ග්ෑ 55 බර පනතිමේ දිලංක ඉසුරු, 

කි.ග්ෑ. 67 බර පනතිමේ තිලංක පළගසිංහ, 

කි.ග්ෑ. 102 බර පනතිමේ �ානක පීටේස හා සුපිරි 

බර පනතිමේ තිොලි හපුතැනන ශ්රී ලංකා වාේතා 

තුන බැගින අලුත් කිරීෙට සෙත් වූහ. එමෙනෙ 

මෙහිදී තිොලි හපුතැනනමේ ්දක්ෂතා සුවිමශෂී 

වූ අතර, ඇය සනැච හා ක්ලීන ඇනඩ් ජේක් යන 

අං� ම්දමකනෙ කි.ග්ෑ. 200ක බරක් එසවීෙට 

සෙත් වූවාය. එය බර ඉසිලීමේ අං�මයන මෙරට 

කානතාවක් කි.ග්ෑ. 200 සීොවට ළඟා වූ පළමු 

අවස්ාව මලස සැලමකයි.

මෙෙ තරගාවලිය එළමඹන අමරේල් ොසමේදී 

උසමබකිසතානමේ පැවැත්වීෙට නියමිත 

ආසියානු බර ඉසලීමේ ශූරතාවලියට මත්රීේ 

තරගයක් මලස පැවැති අතර, බර ඉසිලීමේ සුපිරි 

සංචිතය නිමයෝජනය කරන ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන 

13ක් මේ සඳහා සහභාගි වූහ. මකෝවිඩ්-19 

වවරසය මේතුමවන බර ඉසලීමේ ක්රීඩකයනට්ද 

නිසි පරිදි සිය පුහුණුවීේ කටයුතු සිදුකිරීෙට 

මනාහැකි වූ මහයින ඔවුන සිය සුපුරුදු ්දක්ෂතා 

අතර සිටින බව තහවුරු 

කිරීේද මෙෙ තරගාවලිය 

පැවැත්වීමේ එක් 

අරමුණක් විය.  මෙවර 

ආසියානු බර ඉසිලීමේ 

ශූරතාවලිය එළමඹන 

මටෝකිමයෝ ඔලිේපික් 

ක්රීඩා උමළලට මත්රීේ 

තරගාවලියක් මලස්ද මෙවර පැවැත්මේ.

ශ්රී ලංකා වාර්්ා පිහිට වූ ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන්
1 දිලංක ඉසුරු (කි.ග්රෑ. 55 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 111, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක -  
කි.ග්රෑ. 140, එකතුව කි.ග්රෑ. 251  
(ශ්රී ලංකා වාර්්ා 03)
2 තිලංක පළගසිංහ (කි.ග්රෑ. 67 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 119, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක - කි.ග්රෑ. 
146, එකතුව කි.ග්රෑ. 265 (ශ්රී ලංකා වාර්්ා 03)
3 ඉන්දික දිසානයක (කි.ග්රෑ. 81 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 132 (ශ්රී ලංකා වාර්්ාවක),  
කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක - කි.ග්රෑ. 161
4 චින්්න විදානමේ (කි.ග්රෑ. 81 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 132, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක -  
කි.ග්රෑ. 171 (ශ්රී ලංකා වාර්්ාවක)
5 තිමාලි හපු්ැන්න (සුපිරි බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 88, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක -  
කි.ග්රෑ. 112, එකතුව කි.ග්රෑ. 200  
(ශ්රී ලංකා වාර්්ා 03)
6 ශානක පීටර්ස් (කි.ග්රෑ. 102 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 134, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක -  
කි.ග්රෑ. 170, එකතුව කි.ග්රෑ. 304 (ශ්රී වාර්්ා 03)
7 චතුරිකා වීරසිංහ (කි.ග්රෑ. 81 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 85, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක -  
කි.ග්රෑ. 110, එකතුව කි.ග්රෑ. 195 (ශ්රී ලංකා වාර්්ා 03)

ඔස්මරේලියානු 
විවෘ් මටනිස් 

්රගාවලිය නැරඹීමට 
තිස්දහසකට අවසර

ක්රීඩක ක්රීඩිකාමවෝ 07ක  
ශ්රී ලංකා වාර්්ා 17ක අලුත් කරයි



වරාය නැගෙනහිර පරයන්තගේ 
්තතතවය සුබවාදීව විසගේවි

සාකච්ා අසාර්ථක වුණ�ාත් වෘත්තීය 
සමිති වැඩවර්ජනයකට සූදානමින්

2019-11-20
n%yiam;skaod
008 /228
Rs 20/=

2021-02-01
සඳුදා
010 / 021 
Rs.20/=

 ග�ෝවිඩ්-19 වවරසගේ බලපෑම 2021 ජන.31 වැනිදා රාත්රී 09.00 වනවිට තතතවය

නවතම තතතවය දැන ගැනීමට www.ada.lk සහ fb පිටුව ගව්ත පිවිගසනන.

මෙෙ QR cods ෙගින් ගෘෘප් මෙත පිවිසිය හැකිය 

ම�ෝකමේ ොරතා වූ 
ප්රොණයන්

මෙරටින් ොරතා වූ ප්රොණයන්

tELEGRAM vibER WHAtSAPP
64,157
ආසාදිතයන්

102,059,807ආසාදිතයන්

313
මරණ

2,201,428මරණ

57,159
පූරණ  

සුවය ලැබූ

73,910,664පූරණ  
සුවය ලැබූ

%ක�ෝවිඩ්-19^ ක�ෝගීන් වාර්ා වීම යටකේ ඊකේ (31දා) 

උදෑසන 10.00 පමණ වනවිට �ට තුළින් වාර්ා වූ සමස් 

ක�ෝවිඩ් ක�ෝගීන්කගෙන් 23,360කදකනකු ක�ාළඹ දිස්රික�කයන් 

වාර්ා වී තිකේ.

zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

ඉන්දියාකවන් ලැබුණු ක�ෝවිඩ් - 19 එන්න් යුද හමුදා 

සමාජි�යන් තිස එකදහස�ට එන්නේ කිරීම් සිදු��න බව 

යුද හමුදා මූලස්ානය සඳහන් ��යි.

නැ. ජැටියේ

ග�ෝවිඩ් ගරෝගීනගෙන

23,360ක්
ග�ාළඹ දිස්ත්රික්�ගයන

යුද හමුදාගේ 
31,000�ට ග�ෝවිඩ් 
එනන්ත විදිනවා
- යුද හමුදා මූලස්ථානය

බස්ත හිමිගයෝ 
සහන ඉලලති
ණහට සිට වෘත්තීය ක්රියාමාර්ග, 
විසඳුම් ණනාලැබුණ�ාත් 08දා 
සිට ණසවණයන් ඉවතට

තීරණාත්මක
දිනය අද

ආණ්ඩුණවන් යහපත් ප්රතිචාරයක් ලැණෙන ලකුණු

නැ. ජැටිය විකිණීම ගහෝ 
බදුදීම කිසිවිගට�ත 

�රනගන නෑ

නැ.පරයන්තගේ පූර්ණ 
හිමි�ාරීතවය අහිමිවන 

පියවර�ට පක්්ෂ 10ක් විරුද්ධයි

- අ්ගමැති මහින්ද රා්ජපක්ෂ

- ්ජානිණප නායක අමාත්ය විමල් වීරවංශ

- වරාය අධිකාරිණේ සභාපති ණ්ජනරාල් දයා රත්නායක

සැගේ පැ�ට් හා පලාස්තටික් 
්තහනම මාරතු 31දා සිට

ව්යවස්ත්ා �මිටුවට මැතිවර්ණ 
ග�ාමි්ෂන සභාගවන �රුණු 8ක් 

නිදහස් දින සැ්මරු්ම TNA වරජනය කරයි

zzzzඑච්.අයි. තුෂාර

ක�ාළඹ ව�ාකේ නැකගෙනහි� 

පරයන්්කේ ක�ාටස 

ආකයෝජ�කයකුට ලබාදීමට එක�හිව 

අද (01දා) �ට පු�ා දිස්රික� 

දාහ්��දී වික�ෝධ්ා ව්ාපා� 

පවේවන බව ජාති� වෘේතීය සමිති 

මධ්යස්ානය සඳහන් ��යි.

දහවල් 12.00ට කමම වික�ෝධ්ා 

ව්ාපා� ආ�ම්්භ ��න බවේ, 

ආණ්ඩුව කගෙන තිකබන තී�ණය 

කවනස �� 100෴කම නැකගෙනහි� 

පරයන්්කේ අයිතිය ශ්රී ලං�ා ව�ාය 

අධි�ාරියට සතු�� දිය යුතු බවේ 

එම සංගෙමකේ කල්�ම් මහින්ද 

ජයසිංහ මහ්ා සඳහන් �කේය. 

වරාය රැ�ෙැනීමට
දිස්ත්රික්� 14�දී

විගරෝ්ධ්තා

මග�ාලසිම හා ඒ අවට ෙමමාන 
කිහිපය�ට දින 10� පම්ණ �ාලයක් 
ඇතුළ්ත භූ �මපන 04ක් සිදුගවලා  - ්ගම්වාසීහු කියති

ඊණේත් 

භූකම්පන

බන්ධනාොර, පෑලියගො� 
හා දිවුලපිටිය ග�ෝවිඩ් 
ගපාකුර 60,174ක්

සමසත ආසාදිත 
සංඛ්ාව 64,157ක් 
දක්වා ඉහළට, සුව වූ  
පිරිස 57,159ක්, 
මර� සංඛ්ාව 313කි

zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

ක�ා

ළඹ ව�ාකේ නැකගෙනහි� පරයන්්ය 

100෴ක ව�ාය අධි�ාරිය යටකේ 

පවේවාගෙැනීම පිළිබඳව තී�ණාේම� 

සා�ච්ාවක ක�ාළඹ ව�ාකේ නැකගෙනහි� පරයන්්ය 

සුරැකීකම් වෘේතීය සමිති එ�මුතුව සහ අගෙමැති මහින්ද 

�ාජපක්ෂ මහ්ා සමගෙ අද (01දා) පැවැේකවයි.

ව�ාකේ නැ.පරයන්්ය පිළිබඳව ජනාධිපතිව�යා විසින් 

ධනාේම� ප්රතිචා�යක දකවා ඇ්ැයි ද ඒ අනුව අදාළ 

තී�ණය අගෙමැතිව�යා සමගෙ පැවැේකවන සා�ච්ාකේ දී 

ප්ර�ාශ වීමට නියමි් බවද වාර්ා කවයි. 

ක�කස කව්ේ අගෙමැතිව�යා සමගෙ අද පැවැේකවන 

සා�ච්ාවලදී නැ.පරයන්්කේ හිමි�ාරිේවය පිළිබඳව 

නිසි පිළිතු�ක කනාලැබුණකහාේ ව�ාය කසව�යන් වැඩ 

වරජනයක සිදු කිරීමට  තී�ණය �� ඇ්ැයි ක�ාළඹ ව�ාකේ 

නැකගෙනහි� පරයන්්ය සුරැකීකම් වෘේතීය සමිති එ�මුතුව 

සඳහන් ��යි.

නැකගෙනහි� පරයන්්කේ ක�ාටසවලින් ප්රමාණයක 

ආකයෝජ�කයකුට ලබාදීමට කගෙන තිකබන තී�ණය අකහෝසි 

��, එය ශ්රී ලං�ා ව�ාය අධි�ාරිය යටකේ ක්රියාේම� වන 

බවට ආණ්ඩුකවන් ලිඛි් කපාක�ාන්දුවක අවශ්ය බවද එම 

සංගෙමකේ ස්භාපති සංජය කුමා� වැලිගෙම මහ්ා සඳහන් 

�කේය.

නැකගෙනහි� පරයන්්කේ ක�ාටසවලින් 49෴ක 

ආකයෝජ�කයකුට ලබාදීමට සැලසුම් කිරීමට එක�හිව 

29වැනිදා සවස 1.00 සිට ආ�ම්්භ �ළ අකු�ට වැඩ කිරීකම් 

වෘේතීය ක්රියාමාරගෙය අඛණ්ඩව සිදු��න බවද ඔහු සඳහන් 

�කේය.

අදාළ ගෙැටලුව පිළිබඳ අද (01දා) අග්ාමාත්ය මහින්ද 

�ාජපක්ෂ මහ්ා සහ වෘේතීය සමිති අ්� සා�ච්ාවක 

පැවැේකවන බවේ, අකු�ට වැඩ කිරීකම් වෘේතීය 

ක්රියාමාරගෙය දිගෙටම පවේවාකගෙන යමින් කමම සා�ච්ාවලට 

සහ්භාගි වන බවේ කියා සිටිකේය.

අදාළ ගෙැටලුවට නිසි පිළිතු�ක කනාලැබුණකහාේ 

කසවකයන් ඉවේව සිටීකම් වෘේතීය ක්රියාමාරගෙයක ආ�ම්්භ 

කිරීමට තී�ණය �� තිකබන බවද ඔහු පවසා සිටිකේය.

අකු�ට වැඩ කිරීකම් වෘේතීය ක්රියාමාරගෙය නිසා ව�ායවල 

බහාලුම් කමකහයුම් සිදුවන්කන් දදනි�ව 35෴ - 45෴ේ අ්� 

ප්රමාණයක පමණක බවද කහක්ම සඳහන් �කේය. 
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උතුර/ උතුරුමැද/ 

නැගෙනහිර/ ඌව/  

වයඹ/ සබරෙමුව/ 

බසනනාහිර පළනාත් 

හනා මනාතගේ/මනාතර/ 

නුවරඑළිය/ ෙනාේ්ල/  

මහනුවර දිස්රික්කව්ල ඇතැම් 

ස්නානව්ල වැසි ඇතිවිය හැකිය.

cartoon

ගම් පුවත්පගතහි ගසවනා ්කරන 

්කරතතෘ ඇතුළු පත්ර්ක්ලනාගේදීන් 

සියලු ගදනම %පනාඨ්ක අයිතීන් 

සුරැකීම^ සහ පුවත්පත් පැමිණිලි 

ග්කනාමිසම මඟින් ක්රියනාවට නංවන 

%්කරතතෘ සංසදයට^ අදනා්ල ආචනාර 

ධරම සුරැකීමට නිබඳව බැඳී 

සිටිති.

පුවත්පගත් පළග්කගරන 

ප්රවතෘත්තියක නිසනා ඔබට සිදුවන 

යම් අපහසුතනාවක පිළිබඳ අප 

පුවත්පත දැනුම්වත් කිරීමට 

අවස්නාව ඇත. 

ඒ පිළිබඳ ඔබ සෑහීම්කට පත් 

ගනනාවන්ගන් නම්,  

ශ්රී ලංකා පුවත්පත ්පැමිණිලි 
ෙකාමිසම ගවතද ඔගබ් පැමිණිේ්ල 

ඉදිරිපත් ්කළ හැකිය.

Press Complaints 
of Sri Lanka

ශ්රී ලංකා පුවත්පත 
්පැමිණිලි ෙකාමිසම

පාඨක අයිතීන් 
සුරැකීම
අද පුවත්පත ශ්රී ලංකා 
පුවත්පත ්පැමිණිලි ෙකාමිසම 
ෙවත සහෙ�ෝග� දකවයි.

කර්තෘ 
මණ්ඩලය

ලිපිනය:  

අං්ක 08, හුණුපිටිය හරස 

පනාර, ග්කනාළඹ 02.

දුර්ක්න:  

2479670, 2479671

ෆැකස:  

2479668

විද්යුත් තැපෑ්ල: 

ada@wijeya.lk / 
adanewspaper@gmail.
com

ගවගළඳ දැන්වීම් අංශය:  

011 2479 830

ගබදනාහැරීගම් අංශය:  

011 2479 625

දනාය්කත්ව අංශය:  

011-2479 626

follow us
facebook.com/
ada.daily/

twitter.com/
adha_news

instagram.com/
adanewspaper/

96, කිරුළ ්පාර, ෙකාළඹ 05.

දුරකතනය

ෆැක්ස් 

ඉෙේල්

ෙවබ්

5353635

5335500

pccsl@pccsl.lk

www.pccsl.lk
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කාලගුණය

රත්නපුරය

නුවරඑළිය

34oC

11oC

උපරිම 
උෂණත්වය

අ්වම 
උෂණත්වය

මුහුද 

ගිගුරුම් සහිත වැසි 

සමෙ තනාව්කනාලි්ක තද 

සුළං ඇතිවිය හැකිය.

්වැසි තතත්වය

ක�ෝවිඩ් ක�ෝගීනකගෙන 23,360ක්...

බස් හිමික�ෝ සහන ඉල්ලති...

ව�ා� රැ�ගෙැනීමට දිස්්රික්�...

සුළං තතත්වය

්කන්්කසන්තුරය සිට 

්රිකුණනාම්ලය හනා 

මඩ්ක්ලපුව හරහනා 

හම්බන්ගතනාට දකවනා 

වන මුහුදු ප්රගේශව්ල 

තැනින් තැන වැසි 

ගහෝ ගිගුරුම් සහිත 

වැසි. ගසසු මුහුදු ප්රගේශව්ල සවස 

්කනා්ලගේදී ගහෝ රනාත්රී ්කනා්ලගේදී වැසි 

ගහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

බළපිටිය සිට ග්කනාළඹ, පුත්ත්ලම 

හරහනා මන්නනාරම දකවනා හනා 

හම්බන්ගතනාට සිට ගපනාතුවිේ දකවනා 

මුහුදු ප්රගේශ විටින් විට තරමක රළු 

විය හැකිය. ගසසු මුහුදු ප්රගේශ මද 

වශගයන් රළු විය හැකිය.

පළමු පිටුකවන...

මීට අමතරව ෙම්පහ 

දිස්රික්කගයන් ග්කෝවිඩ් 

ගරෝගීන් 12,820ක, 

පුත්ත්ලම දිස්රික්කගයන් 

ගරෝගීන් 681ක, ්කළුතර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

4,321ක, අනුරනාධපුර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

215ක, මහනුවර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

2,427ක, කුරුණෑේල 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

1,191ක, ගපනාගළනාන්නරුව 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

149ක, යනාපනය 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

192ක, රත්නපුර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

1206ක, ්කෑෙේ්ල 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

1067ක, ගමනානරනාේල 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

255ක, අම්පනාර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

1211ක, මනාතගේ 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

486ක වනාරතනා ගේ.

එගමන්ම ෙනාේ්ල 

දිස්රික්කගයන් 

ගරෝගීන් 1,357ක, 

බදුේ්ල දිස්රික්කගයන් 

ගරෝගීන් 342ක, මනාතර 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

853ක, මඩ්ක්ලපුව 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

332ක, හම්බන්ගතනාට 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

333ක, වවුනියනාව 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

317ක, ්රිකුණනාම්ලය 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

404ක, නුවරඑළිය 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

742ක, කිලිගනනාච්චිය 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

35ක, මන්නනාරම 

දිස්රික්කගයන් 

ගරෝගීන් 136ක, මු්ලතිේ 

දිස්රික්කගයන් ගරෝගීන් 

15ක වශගයන් ්ලං්කනාගේ 

සෑම දිස්රික්කයකින්ම 

ග්කෝවිඩ් ගරෝගීන් වනාරතනා 

වී තිගබන බව වසංෙත 

ගරෝෙ විද්නා අංශය සඳහන් 

්කරයි.

මීට අමතරව 

ග්කෝවිඩ්-19 ගරෝගීන් බවට 

සැ්ක්කරන පුේේලයන් 

767ගදගනක වවද් 

අධීක්ෂණය යටගත් 

ප්රති්කනාර ්ලබනා ෙනිමින් 

සිටිති.

විගේශ රටව්ල සිට 

පැමිණි ශ්රී ්ලනාංකි්කයන් 

1892ගදගනකුට ඊගේ 

(31දනා) දිනය වනවිට 

%ග්කෝවිඩ්-19^ වවරසය 

ආසනාදනය වී ඇතැයි 

තහවුරු වී තිගබන 

අතර, ගමරටට 

පැමිණි විගේශි්කයන් 

150ගදගනකුටද %ග්කෝවිඩ්-

19^ වවරසය ආසනාදනය 

වී තිගබන බවට තහවුරු 

වී ඇත.

 ශ්රී ්ලං්කනාගේ 

ජනෙහනය සැ්ලකීගම්දී 

මිලියනය්කට ගරෝගීන් 

2903ක වනාරතනා වන 

අතර, මරණ ප්රමනාණය 

මිලියනය්කට 13ක ග්ලස 

වනාරතනා ගේ.

පසුගිය 29 වැනි දින යුද හමුදනා 

සනාමනාජි්කයන් දහස්කට එන්නත් ්ලබනාදීම 

සිදු්කළ බවත්, ඉන් පසුව සෑම දින්කම 

හත්දහස පන්සීය්කට එන්නත් ්ලබනාදීම 

සිදු්ක්ල බවත් යුද හමුදනා මනාධ්ය අධ්යක්ෂ  

බ්රිගේඩියර නි්ලන්ත ගරේමරත්න මහතනා 

සඳහන් ්කගේය.

ගම් අනුව අදනාළ එන්නගත් පළමු මනාත්රනාව 

්ලබනාදීම ගහට (02දනා) දිනගයන් අවසන් 

වන බවත්, නනාරනාගේන්පිට යුද හමුදනා 

ගරෝහ්ල, පනනාගෙනාඩ යුද හමුදනා ගරෝහ්ල 

යන ගරෝහේ තුළ ගසවය ්කරන යුද හමුදනා 

වවද්වරුන්ට හනා අගනකුත් ගසෞඛ්ය 

්කනාරයමණඩ්ලව්ලට සහ ග්කෝවිඩ් 19 මරදන 

්කටයුතුව්ල නිරත හමුදනා සනාමනාජි්කයන්ට 

අදනාළ එන්නත ්ලබනාදීම සිදු්කරන බවත් ඒ 

මහතනා කියනා සිටිගේය. ග්කෝවිඩ් - 19 එන්නත 

්ලබනාදීම පසුගිය 29 වැනි දින නනාරනාගේන්පිට 

යුද හමුදනා ගරෝහගේදී යුද හමුදනාපති 

ගජනරනාේ ශගේන්්ර සිේවනා මහතනාගේ 

ප්රධනානත්වගයන් සිදුග්කරිණි. 

zzzzඅනීෂා මානගේ

ග්කනාළඹ වරනාගේ නැගෙනහිර ජැටිය 

විකිණීම ගහෝ බදුදීම කිසිවිගට්කත් 

සිදුගනනා්කරන බව අග්නාමනාත්ය 

මහින්ද රනාජපක්ෂ මහතනා 

පැවසීය. 

අග්නාමනාත්ය මහින්ද 

රනාජපක්ෂ මහතනා ගම් 

බව පැවසූගේ, 

ඊගේ 

(31දනා) 

තංෙේ්ල 

්කනාරේටන් නිගවගසදී මනාධ්යගේදීන් නැගූ 

ප්රශනව්ලට පිළිතුරු ගදමිනි.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස දකවමින් 

අග්නාමනාත්යවරයනා, 

&ග්කනාළඹ වරනාගේ නැගෙනහිර ජැටිය 

සම්බන්ධගයන් ඇති වී තිගබන ප්රශනයට 

ඇත්ත වශගයන්ම විපක්ෂය අපට ගචෝදනනා 

්කරන්න ගදයක නැහැ. අපි වරනාය ්කනාටවත් 

ගදන්ගනත් නැහැ. විකුණන්ගනත් නැහැ. 

බදු ගදන්ගනත් නැහැ. එය අගේ පනා්ලනය 

යටගත් තිගබනවනා. මම හිතන්ගන් වතෘත්තීය 

සමිති ඒ්ක දන්නවනා. අපි ගබනාගහනාම 

පැහැදිලිව වතෘත්තීය සමිතිව්ලට කියන්ගන් 

අපි ගම් පිළිබඳ සනා්කච්්නාවකවත් ්කර්ලනා 

නැහැ එගහම ගදනවද කිය්ලනා. ඒ නිසනා ගම් 

ෙැන ෙැටලුවක ඇති ගවන්ගන් නැහැ. අපි 

කීයටවත් ගදන්ගනත් නැහැ.

වැඩවරජන ්කරන්න ගදයක නැහැ. මට 

ඇවිත් කිේවනා නම් මම ඇත්ත පැහැදිලි 

්කර්ලනා ගදනවනා. ්කැබිනට් මණඩ්ලගේ 

බහුතරයක ඉන්ගන් විකුණන්න ඕනෑ නැහැ 

කියන පදනගම්. ජනනාධිපතිතුමනා ඉන්ගනත් ඒ 

මතගේ. ගේපළ විකිණීම අගේ ප්රතිපත්තිය 

ගනගවයි. ඒ එකසත් ජනාති්ක පක්ෂගේ 

ප්රතිපත්තිය. එකසත් ජනාති්ක පක්ෂගේ 

ප්රතිපත්තිය ඉදිරියට ගෙනියන්න ගනගවයි 

අපට බ්ලයදී තිගබන්ගන්* යනුගවන් 

පැවසීය. 

නැ. ජැටි� විකිණීම ෙහෝ 
බදුදීම කිසිවිෙෙකත 

කරනෙන නෑ - අගෙමැති මහින්ද �ාජපක්ෂ

zzzzනගවෝද්ා පවනි

ග්කනාළඹ වරනාගේ 

නැගෙනහිර පරයන්තය 

සම්බන්ධගයන් වරනාය 

අධි්කනාරියට ඇති පූරණ 

හිමි්කනාරීත්වය අහිමි වන 

ආ්කනාරගේ ්කවර පියවර්කට ගහෝ 

ආණඩුව ෙමන් ්කරන්ගන් නම් 

තම පක්ෂයද ඇතුළු ආණඩුව 

අභ්යන්තරගේ සිටින පක්ෂ 10ක 

එයට විරුේධව ්කටයුතු ්කරන 

බව ජනාති්ක නිදහස ගපරමුගණ 

නනාය්ක, ්කරමනාන්ත අමනාත්ය 

විමේ වීරවංශ මහතනා පැවසීය. 

ආණඩුගේ පක්ෂ 10්ක 

ඒ්කමති්ක ස්නාවරය ප්ර්කනාශයට 

පත් ්කරමින විමේ වීරවංශ 

මහතනා ගම් බවද පවසනා 

සිටිගේය. 

ග්කනාළඹ පිහිටි තම 

නි්ල නිවගසදී ආණඩුව 

අභ්යන්තරගේ සිටින 

ගේශපනා්ලන පක්ෂ 

10්ක නනාය්කයන්ගේ 

සහභනාගිත්වගයන් පැවති 

සනා්කච්්නාගවන් අනතුරුව මනාධ්ය 

ගවත අදහස දකවමින් ඒ 

මහතනා ගම් බව ප්ර්කනාශ ්කගේය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස 

දැකවූ වීරවංශ මහතනා,

&ග්කනාළඹ වරනාගේ 

නැගෙනහිර පරයන්තය 

සුරැකීම ගවනුගවන් වරනාය 

වතෘත්තීය සමිති, ජනාති්ක 

සංවිධනාන එකව ගෙනයන 

සටන පිළිබඳ සනා්කච්්නා කිරීමට 

ආණඩුව අභ්යන්තරගේ 

සිටින පක්ෂ 10ක ගමම 

ස්නානයට පැමිණියනා. එම 

පක්ෂ නිගයෝජනය ්කරන 

්කැබිනට් අමනාත්යවරුන්, 

රනාජ්ය අමනාත්යවරුන් ගමන්ම 

පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 

ඇතුළු පක්ෂ නනාය්කයන් ඒ 

අතර සිටිනවනා. එම පක්ෂ 10ට 

අමතරව අපි තවත් පක්ෂ 

04්කට ඇරයුම් ්කළනා. ඉන් 

තුනක ප්රනාගයෝගි්ක ගේතූන් 

මත එන්න බැහැ* කියනා දැනුම් 

දුන්නනා.

අපි ගමහිදී මූලි්කවම, 

'නැගෙනහිර පරයන්තය 

සම්බන්ධගයන් වරනාය 

අධි්කනාරියට ඇති පූරණ 

හිමි්කනාරීත්වය අහිමි වන 

ආ්කනාරගේ යම් පියවර්කට 

ආණඩුව ෙමන් ්කරනවනා නම් 

එයට විරුේධ විය යුතුයි' 

කියන ස්නාවරයට ආවනා. ඒ 

අනුව ආණඩුව අභ්යන්තරගේ 

සිටින ගේශපනා්ලන පක්ෂ 10ක 

ඒ්කමති්කව 'ග්කනාළඹ වරනාගේ 

නැගෙනහිර පරයන්තය පූරණ 

වශගයන් වරනාය අධි්කනාරිය 

සතුව තිබිය යුතුයි' යන 

ස්නාවරගේ තමයි ඉන්ගන්. 

'නැගෙනහිර පරයන්තගේ 

කිසිම ග්කනාටසක ්කවර ගහෝ 

පනාරශවය්කට ්ලබනා ගනනාදිය 

යුතුයි, එය වරනාය අධි්කනාරියට 

පමණක සතු විය යුතුයි' යන 

ස්නාවරගේ සිට අගේ පක්ෂ 10 

ක්රියනා ්කරනවනා. ඉදිරිගේදීත් 

අගේ පක්ෂ 10 ආණඩුගේ 

ගමන්ම ජනනාධිපති ගෙෝඨනාභය 

රනාජපක්ෂ මැතිතුමනාගේ 

ආරක්ෂනාව ගවනුගවනුත් රගට් 

සුබ සිේධිය ගවනුගවනුත් එ්කට 

එ්කතු වී ්කටයුතු කිරීමටත් ගම් 

අවස්නාගේදී එ්කඟතනාව්කට 

ආවනා. 

අගේ ජනබ්ල පක්ෂගේ 

පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රී පූජ්ය 

අතුරලිගේ රතන හිමි, ශ්රී 

්ලං්කනා නිදහස පක්ෂගේ 

මහ ගේ්කම්, රනාජ්ය අමනාත්ය 

දයනාසිරි ජයගස්කර, පිවිතුරු 

ගහළ උරුමගේ නනාය්ක, 

බ්ලශකති අමනාත්ය උදය 

ෙම්මන්පි්ල, නව ප්රජනාතන්ත්රවනාදී 

වනාමනාංශි්ක ගපරමුගණ නනාය්ක, 

රනාජ්ය අමනාත්ය වනාසුගේව 

නනානනායක්කනාර, ්ලං්කනා 

සම සමනාජ පක්ෂය ප්රධනාන 

ගේ්කම්, පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රී 

මහනාචනාරය තිසස විතනාරණ, 

ජනාති්ක නිදහස ගපරමුගණ 

ජනාති්ක සංවිධනාය්ක, රනාජ්ය 

අමනාත්ය ජයන්ත සමරවීර, ශ්රී 

්ලං්කනාගේ ග්කනාමියුනිසට් පක්ෂය 

ගවනුගවන් පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රී 

වීරසුමන වීරසිංහ, ශ්රී ්ලං්කනා 

මහජන පක්ෂගේ නනාය්ක, 

පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රී අසං්ක 

නවරත්න, පනාරලිගම්න්තු මන්ත්රී 

ගෙවිදු කුමනාරතුංෙ යන පිරිස 

ගමම සනා්කච්්නාවට එකව 

සිටියහ.

නැ.්පර�නතෙේ පූර්ණ 
හිමිකාරිතව� අහිමිවන 

පි�වරකෙ ්පක්ෂ 10ක විරුද්ධයි
- ජානිකප නා�� අමාත්ය විමල වී�වංශ

ගම් අනුව අද දහවේ 

12.00ට අම්පනාර විදුලි 

බ්ලමණඩ්ලය ඉදිරිපිට, 

ගමනානරනාේල මැදෙම 

නෙරය, ෙනාේ්ල නෙරය, 

වරනාය ඉදිරිපිට, හබරනාදූව 

සහ බේගේෙම නෙරව්ල, 

හ්ලනාවත ගරෝහ්ල ඉදිරිපිට, 

පුත්ත්ලම නෙරය, 

ගවන්නේපුව හනා ආණමඩුව 

නෙරව්ල, අනුරනාධපුර 

DS වටරවුම අස්ල යන 

ස්නානව්ලදී විගරෝධතනා 

පැවැත්ගවන බවද ඔහු 

පවසනා සිටිගේය.

මීට අමතරව ෙම්පහ 

දුම්රියගපනාළ ඉදිරිපිටදී, 

ගපනාගළනාන්නරුව හනා 

මැදිරිගිරිය නෙරව්ලදී, 

්රිකුණනාම්ල වරනාය 

ඉදිරිපිටදී, කුරුණෑේල හනා 

කුලියනාපිටිය නෙරව්ලදී, 

රත්නපුර හනා ඇඹිලිපිටිය 

නෙරව්ලදී, හම්බන්ගතනාට, 

ගබලිඅත්ත, අම්බ්ලන්ගතනාට 

නෙරව්ලදී, ්කඹුරුපිටිය 

නෙරගේදී, මනාතගේ 

නෙරගේදී හනා නුවරඑළිය 

රනාේල නෙරගේදී ද ගමම 

උේගඝෝ්ෂණ පවත්වන 

බවද ගහගතම සඳහන් 

්කගේය.

ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය 

අධි්කනාරිගේ නැගෙනහිර 

පරයන්තය පිළිබඳ මතුව 

ඇති ආන්ගදෝ්ලනනාත්ම්ක 

තත්ත්වය සුභවනාදීව 

විසගඳනු ඇතැයි 

බ්ලනාගපනාගරනාත්තු වන 

බව ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය 

අධි්කනාරිගේ සභනාපති 

ගජනරනාේ දයනා රත්නනාය්ක 

මහතනා පැවසීය. 

ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය 

අධි්කනාරිගේ වත්මන් 

තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුම්දීම සඳහනා ගපගරදනා 

(30දනා) පැවැති මනාධ්ය හමුවක අමතමින් ඔහු ගම් 

බව කීය.

නැගෙනහිර පරයන්තය ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය 

අධි්කනාරිය යටගත් ගමගහයුම් ්කටයුතු සිදු 

කිරීගම් අවශ්යතනාව සම්බන්ධගයන් ශ්රී ්ලං්කනා 

වරනාය අධි්කනාරිගේ සියලු වතෘත්තීය සංෙම් ඇතුළු 

පනාරශවව්ල අදහස ගයෝජනනා පදනම් ්කරෙනිමින් 

රජය ගවත ඉදිරිපත් ්කළ වනාරතනාව රජය විසින් 

අනුමත ්කරනු ඇතැයි විශවනාස ්කරන බවද ඒ 

මහතනා සඳහන් ්කගේය.

පසුගිය රජය ඇති ්කළ තත්ත්වයක මත 

නිරමනාණය වූ ගමම තත්ත්වය, ජනාත්යන්තරය හනා 

සම්බන්ධ අවගබෝධතනා ගිවිසුම්කට එළඹීගමන් පසු 

විසඳා ෙැනීගම් යම් යම් ෙැටලු අවස්නා උේෙත 

වන බවත්, ඒ සඳහනා නිසි ක්රමගේද ඔසගස පියවර 

ෙන්නනා බවත් ගහගතම සඳහන් ්කගේය. 

ඒ අනුව නැගෙනහිර පරයන්තය ශ්රී 

්ලං්කනා වරනාය අධි්කනාරිය යටගත්ම ගමගහයුම් 

්කටයුතු සිදු කිරීමට අව්කනාශය හිමිවනු ඇති 

බවට විශවනාස ්කරන බවත්,  ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය 

අධි්කනාරිගේ ්කළමනනා්කනාරීත්වය, සියලු ගසව්ක 

මහත්ම මහත්මීන් හනා සියලු වතෘත්තීය සමිති ගම් 

සඳහනා එකසත්ව ්කටයුතු ්කරමින් නැගෙනහිර 

පරයන්තය ශ්රී ්ලං්කනා වරනාය අධි්කනාරිය යටගත් 

පවත්වනාෙැනීමට ගනනාපසුබට උත්සනාහගයන් 

්කටයුතු ්කළ බවත් රත්නනාය්ක මහතනා තවදුරටත් 

කියනා සිටිගේය.

වරා� නැෙගනහිර 
්පර�නතෙේ තතතව� 

සුබවාදීව විසෙදවි
- ව�ා� අධි�ාරිකේ සභාපති කජන�ාල ්ද�ා �තනා��

zzzzඉන්දික ගේවාවි්ාරණ

පැය හතර්ක ්කනා්ලයක සමසත 

්ලං්කනාවම ආවරණය වන ආ්කනාරයට 

සිදු්කළ විගශ්ෂ ගපනාලිස ගමගහයුම්කදී 

ර්වනාහන වැරදි සම්බන්ධ නඩු 5,514ක 

්ලබනාගෙන ඇතැයි ගපනාලිස මූ්ලස්නානය 

සඳහන් ්කරයි.

අදනාළ ගමගහයුම සිදු්කළ ්කනා්ලය තුළදී 

ර්වනාහන 43,596ක පරීක්ෂනා ්කර තිගබන 

අතර, ගමහිදී බීමත් රියැදුරන් 195ක 

අත්අඩංගුවට ගෙන තිගබ්.

වගරන්තු්කරුවන් 243ගදගනකු 

අත්අඩංගුවට ගෙන තිගබන අතර, මත්්රව්ය 

වැරදි සම්බන්ධගයන් පුේේලයන් 172ක, 

බඳින තුවකකු සමෙ තිගදගනකු, සැ්කපිට 

ගපනාලීසියට අවශ්ය ්කර සිටින සැ්ක්කරුවන් 

හතළිහක හනා සැ්කපිට 201ගදගනකු 

අත්අඩංගුවට ගෙන තිගබන බවද ගපනාලිස 

මූ්ලස්නානය සඳහන් ්කරයි.

ගමම ගමගහයුගම්දී පුේේලයන් 

80,985ක පරීක්ෂනා ්කළ බවද ගපනාලිස මනාධ්ය 

ප්ර්කනාශ්ක නිගයෝජ්ය ගපනාලිසපති නීතිඥ 

අජිත් ගරෝහණ මහතනා සඳහන් ්කගේය.

ගමම ගමගහයුගම්දී බඳින තුවකකු 

තුනක, නීති විගරෝධී මත්පැන් ලීටර 

8942ක, ්කංසනා කිග්ලෝග්ෑම් 07 ග්ෑම් 331ක, 

ගහගරනායින් ග්ෑම් 27ක, ගවනත් මත්්රව්ය 

ග්ෑම් 337ක අත්අඩංගුවට ගෙන තිගබ්.

පසුගිය 30වැනිදනා සවස 2.00 සිට සවස 

6.00 දකවනා ්කනා්ලය තුළදී ගමම ගමගහයුම් 

සිදු්කර තිගබන අතර, ගම් සඳහනා ගපනාලිස 

නි්ලධනාරීන් 14,420ක සහභනාගි වී තිගබ්. 

මනාරෙ බනාධ්ක 1964 ගයනාදනා සිදු ්කළ ගමම 

ගමගහයුගම්දී අත්අඩංගුවට ෙත් පුේේල 

ප්රමනාණය 611කි.

්පැ� 4ක දී රථවාහන නඩු 5,514ක

zzzzඉන්දික ගේවාවි්ාරණ

බන්ධනාගාර, ්පෑලි�ෙගාඩ 
හා දිවුලපිටි� %ෙකෝවිඩ්-19^ 
ේපාකුර තුළින ඊෙේ (31දා) 
දිනෙේදී ෙරෝගීන 837ක 
වාරතා වීමත සමග එම 

ේපාකුරු තුළින වාරතා වන 
සමසත ෙරෝගීනෙගේ සංඛ්ාව 
60,174ක දකවා ඉහළ ෙගාස 
ඇත. 

ඒ අනුව ශ්රී ලංකාෙේ 
සමසත %ෙකෝවිඩ්-19^ 
ෙරෝගීනෙගේ සංඛ්ාවද 

64,157ක දකවා ඉහළ ෙගාස 
තිෙබන අතර, %ෙකෝවිඩ්-19^ 
ෙේතුෙවන සිදුව ඇති මර්ණ 
සංඛ්ාව 313කි. සුව� ලැබූ 
සමසත ෙරෝගීනෙගේ ප්රමා්ණ� 
57,159කි.

බන්ධනාගාර, ්පෑලි�ෙගාඩ 
හා දිවුලපිටි� ෙකෝවිඩ් 
ේපාකුර 60,174ක

සමස්්ත ආසාදි්ත සංඛ්ාව 64,157ක් ්දක්වා ඉහළට, 
සුව වූ පිරිස 57,159ක්, ම�ණ සංඛ්ාව 313කි
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zzzzනිදර්ශනි වික්රමසිංහ

ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය සහ ජාතික 

ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය මමම මසදී ම�ාදු 

ව්ා�ාර පිළිබඳ කාරක සභාව (මකෝප්) හමුවට 

කැඳවීමට එම කාරක සභාව තීරණය කර තිබ්.

ඒ අනුව එළමෙන 11වැනිදා ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 

ආයතනය මකෝප් කමිටුවට කැඳවීමට නියමිතය. 

එමේම 12වැනිදා ජාතික ළමා ආරක්ෂක 

අධිකාරිය කැඳවීමට නියමිත අතර, එහිදී ළමා 

අ�මයෝජන සමබන්ධමයන වන විමේ්ෂ විගණන 

වාරතාව සැලකිලලට ගනු ඇත.

මීට අමතරව මහනුවර දිේ්රිකකමේ නාය 

යෑම අධිඅවදානම කලා�වල ජීවතවන ජනතාව 

නැවත �දිංචි කිරීමට අදාළ ව්ා�ෘතිමේ 

ප්රගතිය විමසා බැලීම 24වැනිදා සිදු කිරීමට 

මකෝප් කමිටුව තීරණය කර තිමබ්.

අනතුරුව ශ්රී ලංකාවට ප්ලාේටික ආනයනය 

කළමනාකරණය කිරීම සහ ඒවා මමරට තුළ 

භාවිතය පිළිබඳ විමේ්ෂ විගණන වාරතාවක 

26වැනිදා සැලකිලලට ගැනීමට නියමිත බවද 

සඳහනය. 

- ප�ොලිස් මූලස්්ොනය
zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

මකෝවිඩ්-19 තතතවය 

තුළ ේවයං නිමරෝ්ධායනයට 

ලක කරන පිරිේ අදාළ 

නිමවේවලින හා �රිශ්රවලින 

විවි්ධ අවේ්ාවල පිටතට 

ගමන කරන බවට වාරතා වන 

බවත, එමේ සිදුකළමහාත නීති 

මගින කටයුතු කරන බවත 

ම�ාලිේ මූලේ්ානය සඳහන 

කරයි. 

නීති උලලංඝනය කරමින 

නිමවේවලින හා අදාළ 

�රිශ්රවලින එළියට �ැමිමණන 

පිරිේ හඳුනා ගැනීම සඳහා 

ේවයං නිමරෝ්ධායන කටයුතු 

සිදුකර �රිශ්ර හා නිමවේ 

අවට සිවිල ඇඳුමින සැරසුණු 

ම�ාලිේ නිල්ධාරීන ඊමේ 

(31දා) සිට මයාදවා තිමබන 

බවද ම�ාලිේ මාධ්ය ප්රකාශක, 

නිමයෝජ්ය ම�ාලිේ�ති, 

නීතිඥ අජිත මරෝහණ මහතා 

�ැවසීය. මීට අමතරව 

අදාළ නිමවේවලට හා �රිශ්ර 

තුළට පිටේතර පුදගලයන 

ඇතුළුවීමත වරදක බවත, 

ඔවුනට එමරහිවත නීතිය 

ක්රියාතමක කරන බවත ඒ 

මහතා �වසා සිටිමේය. 

ේවයං නිමරෝ්ධායනයට ලක 

කරන පිරිේ මසෞඛ්ය බල්ධාරීන 

ලබාමදන උ�මදේවලට අනුව 

අදාළ කාලයම නිමවේ තුළ 

මහෝ �රිශ්ර තුළම රැඳීසිටිය 

යුතු බවද ම�ාලිේ මාධ්ය 

ප්රකාශකවරයා සඳහන 

කමේය. 

zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

සංගීත භාණ්ඩ හා 

�රිගණක අඩු මුදලකට 

ලබාමදන බව �වසා අනතර 

ජාලමේ දැනවීම �ළ කර 

අතතිකාරම මුදල ලබාමගන 

ජනතාවට වංචා සිදුකළ 

පුදගලමයකු අ�රා්ධ �රීක්ෂණ 

මද�ාරතමමනතුව විසින 

අතඅ්ඩංගුවට මගන තිමබ්.

භාණ්ඩ අඩු මුදලකට 

ලබාමදන බව �වසා මමම 

පුදගලයා අනතරජාලය 

හරහා අතතිකාරම මුදල 

ලබාමගන තිමබන බවත, 

මමවැනි වංචනික ක්රියාවට 

හසුව තිමබනවා නම, ඒ 

පිළිබඳ 071-8591753 

දුරක්න අංකය මගින අ�රා්ධ 

�රීක්ෂණ මද�ාරතමමනතුවට 

දැනුම මදන මලසද ම�ාලිේ 

මාධ්ය ප්රකාශක, නිමයෝජ්ය 

ම�ාලිේ�ති, නීතිඥ අජිත 

මරෝහණ මහතා සඳහන 

කමේය.

අනතරජාලය හරහා 

ගිණුමගත කරන මුදල 

මසාරකම කර ඇති අතර, 

ජාතික හැඳුනුම�ත උ�මයෝගී 

කරමගන ලබාමගන තිමබන 

බවත, මම පිළිබඳ ලැබුණු 

�ැමිණිලිවලට අනුව සිදුකළ 

�රීක්ෂණවලට අනුව 29 

හැවිරිදි නාතතණඩිය 

ප්රමදශමේ �දිංචිකරුමවකු 

වැලිගම ප්ර‘මදශමේදී 

අතඅ්ඩංගුවට ගත බවත ඒ 

මහතා �වසා සිටිමේය.

අදාළ පුදගලයා 

අතඅ්ඩංගුවට ගනනා 

අවේ්ාමේදීත විවි්ධ 

පුදගලයනමගේ ජාතික 

හැඳුනුම�ත හයක සනතකමේ 

තිබූ බවත, මම පිළිබඳ අ�රා්ධ 

�රීක්ෂණ මද�ාරතමමනතුව 

තවදුරටත �රීක්ෂණ �වතවන 

බවත අජිත මරෝහණ මහතා 

�ැවසීය.

මම පුදගලයාමගේ වංචාවට 

හසු වී තිමබනවා නම, 

අදාළ දුරක්න අංකයට 

ඇමතුමක ලබාදී �ැමිණිලලක 

කිරීමට හැකියාව තිමබන 

බවද මහමතම සඳහන කර 

සිටිමේය. 

ශ්රී ලංකා ක්රිකට් හා ජාතික ළමා 
ආරක්ෂක අධිකාරිය කකෝප් හමුවට

ඉඩම් ඔප්පු 17,000කට 
ජනාධිපති අත්සන් තබයි අන්තරජාල දැන්වීම් දමා මුදල් 

වංචා කළ අකයක අතඅඩංගුවට

සවයං නිකරෝධායනය වන 
අය නිවකස කනාසිටිකයාත 

නීති මගින් කටයුතු කරනවා

zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ/ 
ඡායාරූප: ලහිරු හර්ෂණ

ඉසුරුමත මහට දිනක 

මසෞභාග්යමත මවුබිමක මතමා 

යටමත 73වැනි ජාතික නිදහේ 

දින සැමරුම මසෞඛ්ය මාරග 

උ�මදශවලට අනුව සිදුකිරීමට 

රජය තීරණය කර තිමබ්.

ම�බරවාරි 04වැනිදාට 

මයදී තිමබන ජාතික 

නිදහේ උතසවය නිදහේ 

චතුරස්ර‘මේදී ජනාධි�ති 

මගෝඨාභය රාජ�ක්ෂ මහතාමගේ 

ප්ර්ධානතවමයන �ැවැතමේ.

නිදහේ දින සැමරුම 

ම�ළ�ාලිය ආරක්ෂක අංශ 

සාමාජිකයන අටදහේ 

තිේ�හක හා ශිෂ්යභට 

සාමාජිකයන තුනසිය 

�නේ�හක සහභාගිතවමයන 

�ැවැතවීමට නියමිතව තිමබ්.

මම අනුව යුද හමුදා 

සාමාජිකයන හාරදහේ 

තුනසිය විසි�හක හා නාවික 

හමුදා සාමාජිකයන අටසිය 

හැටඅටක ගුවන හමුදා 

සාමාජිකයන නවසිය හතළිේ 

�හක ම�ාලිේ නිල්ධාරීන 

එකදහේ තුනසිය අසූමදකක 

සිවිල ආරක්ෂක බළකා 

නිල්ධාරීන �නසිය �හමළාවක 

ශිෂ්ය භටයන තුනසිය 

�නේ�හක සහභාගිතවමයන 

සැමරුම උතසවය �ැවැතමේ.

73වැනි ජාතික නිදහේ දින 

සැමරුමට සමගාමීව දිවයින 

පුරා රුක මරෝ�ණ වැ්ඩසටහන 

ක්රියාතමක කිරීමට තීරණය 

කර ඇති අතර, සියලු 

ජාතීන නිමයෝජනය කරමින 

සමප්රදායික සංේකෘතික 

අංගවලට මුලතැනක 

ලබාමදමින මමම වැ්ඩපිළිමවළ 

සිදුකිරීමට නියමිතව තිමබ්.

%ඉසුරුමත් හෙට දිනක් 
හ�ෞභාග්යමත් මවුබිමක්^
73වැනි ජාතික නිදහස දින 
්සැමරුම කපබරවාරි 04දා

zzzz හදහිවල - එච්.එම්. ධරමපාල

ජාතික සතතමවෝද්ාන මද�ාරතමමනතුව 

යටමත ඇති මදහිවල සතතමවෝද්ානය, 

පිනනවල සතතමවෝද්ානය හා හමබනමතාට 

සෆාරි සතතමවෝද්ානය මකෝවිඩ්-19 

වසංගතමයන �සු නරෙනනන සඳහා ම�බරවාරි 

මස 01වැනිදා සිට විවෘත කිරීමට නියමිත බව 

මදහිවල සතතමවෝද්ාන නිමයෝජ්ය අධ්යක්ෂිකා 

අමනෝමා ප්රියදරශනී මහතමිය �වසා සිටියාය. 

මම අනුව දින�තා උදෑසන 8.30 සිට �.ව. 

6.00 දකවා විවෘතව තැමබන අතර, නරෙනනන 

මුඛ ආවරණ �ැලඳ නිසි මසෞඛ්යාරක්ෂිත ක්රමයට 

අනුව ඇතුළු වී නරෙන මලසත සතුන සඳහා 

කිසිදු ආහාර�ාන වරග ලබාදීමමන වැළකී සිටින 

මලසත විමේ්ෂ ඉලලීමකද කර සිටියි. 

්සතකවෝද්ාන අද සිට විවෘතයි

zzzzනිදර්ශනී වික්රමසිංහ 

ගැටලු නිරාකරණය මකාට අවසන වරට සැකසූ ඉ්ඩම 

ඔප්පු 17,000ක සඳහා ජනාධි�ති මගෝඨාභය රාජ�ක්ෂ මහතා 

මම වනවිට අතසන තබා තිමබ්.

ඒ අනුව එම ඔප්පු මමම මස තුළදී ජනතාවට මබදා දීම 

සඳහා කටයුතු මකමරනු ඇති බව සඳහනය. 

එමේම �ාරම�රිකව කෘෂිකරමානතය සඳහා උ�මයෝගී 

කරගත ඉ්ඩමවල අඛණ්ඩව වගා කිරීමට මගාවීනට අවේ්ාව 

සැලමසන මලස නව නීතිරීති ක්රියාතමක කිරීමත සමග �ැරණි 

චක්රමලඛ යටමත  �වරා ඇති නඩු ඉලලා අේ කර ගනනා 

මලස ජනාධි�තිවරයා නිල්ධාරීනට උ�මදේ දී ඇත. 

මහමතම සඳහන කර ඇතමත ගම සමග පිළිසඳර 

වැ්ඩසටහමනදී ජනතාවමගන ලද ඉලලීම සැලකිලලට 

ගනිමින වනජීවි, වන සංරක්ෂණ, �රිසර, ඉ්ඩම ඇතුළු 

සියලු මද�ාරතමමනතු හා ආයතනවලට ජනතා යහ�තට 

ඉවහලවන අයුරින නව නීති සැකසීමට පියවර ගනනා මලසයි. 

ඒ අනුව �වතින ගැටලු නිරාකරණය කරමින නව නීති 

කඩිනමින සකේ මකමරන බවත, වසර ගණනාවක සිට රාජ්ය 

ආයතන සමග නඩු කියමින පී්ඩාවට �තව සිටින ජනතාවට 

සහන සලසනු පිණිස මමම තීරණයට එළඹි බවත ජනාධි�ති 

කාරයාලය සඳහන කමේය. 

zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

ආණඩුක්රම ව්වේ්ා සංමශෝ්ධනය කිරීම 

සඳහා �ත කර ඇති කමිටුව මවත මැතිවරණ 

ක්රියාවලියට අදාළව හා මන්රීවරුන සමබන්ධ 

කරුණු අටකින යුත මයෝජනාවක භාරදීමට 

මැතිවරණ මකාමි්ෂන සභාව තීරණය කර තිමබ්.

මම අනුව �ාරලිමමනතු මැතිවරණයට 

අදාළව ඉදිරි�ත කරන ජාතික ලැයිේතු මන්රී 

ධූර ඡනද විමසීමමන �සු දින 07ක තුළ නම කළ 

යුතු බවත, එමේ මනාකරන අවේ්ාවලදී අදාළ 

�ක්ෂය නාමමයෝජනා ලබාමදන විට භාරමදන 

ජාතික ලැයිේතු නාමමලඛනමේ අනුපිළිමවළට 

මන්රී ධූර ගැසට් කිරීමට අදාළ මයෝජනාව 

ඉදිරි�ත කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මීට අමතරව �ාරලිමමනතු මන්රීවරමයකු 

බවට �ත වී �ළමු වසර මදක තුළදී මරෝගී 

තතතවයක මහෝ මවනත විමේ්ෂ මේතුවක 

මනාමැතිව අදාළ කාලය තුළ �වතවන 

�ාරලිමමනතු දින ගණනින තුමනන එකකවත 

සහභාගී මනාවන මන්රීවරුනමගේ මන්රී ධූර 

අමහෝසි කරන මලසත මයෝජනාවක සකේ කර 

තිමබ්.

මීට අමතරව පුරවැසියනමගේ ඡනදය ප්රකාශ 

කිරීමම අයිතිය ඍජුවම මූලික අයිතිවාසිකමක 

මලසට ආණඩුක්රම ව්වේ්ාවට ඇතුළත 

කිරීමම මයෝජනාව හා මැතිවරණයට තරග 

කරන සෑම අමප්ක්ෂකමයකුම ප්රතිඵල නිකුත 

කර දින 30ක කාලයක තුළ මැතිවරණ වියදම 

හා ආදායම මූලාශ්ර මකාමිසමට ලබාදීමම 

මයෝජනාව හා නියමිත කාලය තුළ අදාළ වාරතා 

ලබාමනාමදන පිරිේ හා මදෝ්ෂ සහිතව වාරතා 

ඉදිරි�ත වන පිරිේවලට මන්රී ධූර අමහෝසි 

කිරීම හා �රාජිත අමප්ක්ෂකමයකු නම ඔහුට 

එමරහිව නීති මගින කටයුතු කිරීමට අදාළ බලය 

මැතිවරණ මකාමිසමට ලබාගැනීමම මයෝජනාව 

�ාරලිමමනතු, �ළාත සභා හා �ළාත �ාලන 

ආයතනවල මන්රීවරමයකු වරදක සිදු කර 

අධිකරණමයන වරදකරුමවකු මලස �සු ඔහු 

මන්රී ධූරයක දැරීමට නුසුදුේමසකු වනමන නම, 

ඒ පිළිබඳ විමරශනය කර මන්රී ධුරමයන මහෝ 

සභික ධූරමයන එම තැනැතතා ඉවත කිරීමම 

බලය මැතිවරණ මකාමිසමට ලබාදීම.

මීට අමතරව ආණඩුක්රම ව්වේ්ාව තුළිනම 

තරුණ හා කානතා නිමයෝජනය ප්රතිශතයක ඇති 

කිරීමට අදාළ මයෝජනාවත ඉදිරි�ත කිරීමට 

සැලසුම කර ඇත.  

ජනමත විචාරණයකදී දැනට �වතින එක 

නිේචිත කරුණක පිළිබඳ ජනමත විමසීම 

�මණක වන නිසා යම වි්ධානයක මහෝ වි්ධාන 

කිහි�යක සඳහා ජනතා අදහේ ලබා ගැනීමට 

හැකිවන �රිදි සංමශෝ්ධන ඉදිරි�ත කිරීමම 

මයෝජනාවක ඉදිරි�ත කිරීමට තීරණය කර 

තිමබ්. 

zzzzනිදර්ශනි වික්රමසිංහ

තනි භාවිත සහ 

මකටිකාලීන භාවිත ප්ලාේටික 

තහනම එළමෙන මාරතු 

31වැනිදා සිට ක්රියාතමක 

කිරීමට නියමිතය. 

ඒ අනුව ශුද්ධ �රිමාව 

මිලිලීටර 20ට/ශුද්ධ බර ග්ෑම 

20ට සමාන මහෝ ඊට අඩු 

සැමේ (ආහාර සහ ඖ්ෂ්ධ 

ඇසුරුම කිරීමට භාවිත කිරීම 

සඳහා හැර), හුළංවලින 

පිරවිය හැකි මසලලම බඩු 

(බැලුන, මබෝල, දියමත 

�ාමවන/පිහිනුම තටාකවලදී 

භාවිත කරන මසලලම බඩු 

සහ ජල ක්රී්ඩා උ�කරණ හැර), 

ප්ලාේටික කූර (Stem) සහිත 

මකාට්න බඩ්ේ (Cotton Buds) 

(වවද්/සායනික ප්රතිකාර 

සඳහා භාවිත කරන ප්ලාේටික 

මකාට්න බඩ්ේ හැර) භාවිතය 

තහනම කර ඇත.

ජාතික �ාරිසරික �නතින 

�රිසර අමාත්යවරයාට 

�ැවරී ඇති බලතල ප්රකාරව 

ප්ලාේටික නියාමනයට අදාළ 

ගැසට් �ත්ර 02ක නිකුත 

කිරීමට �රිසර අමාත්ය මහිනද 

අමරවීර මහතා කටයුතු කර 

ඇති අතර, ඊට අදාළ නියාමන 

කටයුතු මධ්යම �රිසර 

අධිකාරිය විසින ක්රියාතමක 

කරනු ලැමබ්.

එහිදී අංක 2211/51-2021 

ජනවාරි මස 21 වැනි දින 

දරණ ගැසට් �ත්රයට අනුව 

ඉහත සඳහන කරන ලද 

නිේ�ාදිතවලට අමතරව යම 

ක්රියාවලියක, මවමළඳාමක මහෝ 

කරමානතයක සඳහා භාවිත 

කරනු ලබන කෘෂි රසායනික 

ද්රව් ඇසුරුම කිරීම සඳහා 

ම�ාලිඑතිලීන මටරප්තැමලට් 

(PET) මහෝ ම�ාලිවයිනයිල 

කමලෝරයිඩ් (PVC) ද්රව් 

භාවිතයද තහනම කර තිමබ්.

මීට අමතරව අංක 

2211/50- 2020 ජනවාරි මස 

21වැනි දින දරණ ගැසට් �ත්රය 

යටමත එක එක ප්ලාේටික 

වරගය හඳුනාගැනීම සඳහා 

මයදිය යුතු ජාත්යනතරව 

භාවිත කරනු ලබන සංමකත 

ක්රමයක හඳුනවා දී තිමබ්.

ප්ලාේටික අයිතම භාවිතය 

මගින සිදුවන �රිසර දූ්ෂණය 

වැළැකවීම මමම තහනම 

හරහා අමප්ක්ෂා මකමරන 

අතර, මාරතු මස 31වැනි 

දිනට �සු අදාළ ප්ලාේටික 

නිේ�ාදනය සහ මවමළඳාම 

කරන පුදගලයනට එමරහිව 

ජාතික �ාරිසරික �නතට 

අනුව නීතිමය ක්රියාමාරග 

ගනනා බවද මධ්යම �රිසර 

අධිකාරිය අව්ධාරණය කරයි.

්සැකේ පැකට් හා ප්ලාසටික 
තහනම මාරතු 31දා සිට

zzzzනිදර්ශනී වික්රමසිංහ

මුේලිම නීතිය සංමශෝ්ධනය කිරීම සඳහා මවනම කමිටුවක 

�තකර ඇති බව අධිකරණ අමාත්ය, ජනාධි�ති නීතිඥ අලි සබ්රි 

මහතා ප්රකාශ කමේය.

මහමතම සඳහන කර සිටිමේ නීති සංමශෝ්ධනය සමබන්ධමයන 

වූ ක්රියාවලිය ආප්� බානනා මේ සිදු කළ මනාහැකි බවයි.

මකමේ වුවද කමිටු 11ක �තකර නීතිය පිළිබඳ සංමශෝ්ධන මම 

වනවිට සිදු කරමින �වතින බවද අමාත්යවරයා �ැවසීය.

මකාළෙදී �ැවැති උතසවයක අමතමින ම�මරදා (30දා) මම 

පිළිබඳ වැඩිදුරටත අදහේ දැකවූ අමාත්යවරයා, 

“මම වනවිට අපි කමිටු 11ක දාලා නීතිය පිළිබඳ 

සංමශෝ්ධන කරමගන යනවා. මමක ආප්� බානවා වමගේ එක 

දවසින  කරනනට බැහැ, මට ඕන මදවල. මුේලිම නීතිය 

සංමශෝ්ධනය කිරීම සඳහාත මම මවනම කමිටුවක දාලා 

තිමයනවා. ඒක මට අමතක මවලා නැහැ.” යැයි �ැවසීය.

මුසලිම් නීතිය 
්සංක�ෝධනය කිරීමට 
කවනම කමිටුවක

ව්යවස්ා කමිටුවට මැතිවරණ 
කකාමි්ෂන් ්සභාකවන් කරුණු 8ක 

zzzzවවුනියාව මධු්ෂිංඛ 
අමරසිංහ

මමවර 73 වැනි ජාතික 

නිදහේ දිනය හා ජාතික 

නිදහේ දින සැමරුම වරජනය 

කිරීමට මදමළ ජාතික 

සන්ධානය තීරණය කර ඇතැයි 

මදමළ ජාතික සන්ධානමේ 

�ාරලිමමනතු මන්රී එම.ඒ. 

සුමනතිරන මහතා �ැවසීය.

ඉලංමගයි තමිල අරසුකච්චි 

�ක්ෂමේ ඊමේ (31දා) 

�ැවැති මදශ�ාලන මණ්ඩල 

සාකච්ඡාමවන �සුව මාධ්ය 

හමුවක �වතවමින සුමනතිරන 

මහතා මම බව  කියා සිටිමේය.

එහිදී වැඩිදුරටත අදහේ 

දැකවූ මන්රීවරයා �වසා 

සිටිමේ,

“මදමළ ජනතාවට සිදුවන 

අඛණ්ඩ මරදනයන මේතුමවන 

මමවර ජාතික නිදහේ දිනය 

වරජනය කිරීමට තීරණය කළා. 

ඒ වමගේම මමරට සිදු වූ බව 

කියන මානව හිමිකම ක්ඩවීම 

හා ජිනීවා මානව හිමිකම 

කවුනසලමේ මීළඟ සැසිවාරය 

සඳහා වන නිරමදශ ඉදිරි�ත 

කිරීමට ජනාධි�ති මගෝඨාභය 

රාජ�ක්ෂ මහතා විසින �ත 

කර ඇති ්රිපුදගල විමේ්ෂ 

කමිටුව එකසත ජාතීනමගේ 

සංවි්ධානය විසින ප්රතිකමේ� 

කළ යුතුයි. 

‘උතුරු නැමගනහිර 

�ළාතවල ජීවතවන මදමළ 

ජනතාවට එමරහිව ආණඩුව 

විසින සිදු කරනු ලබන 

මරදනයන පිළිබඳ අ� 

සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. 

පුරාවිද්ා මද�ාරතමමනතුව, 

මහවැලි අධිකාරිය, වන 

සංරක්ෂණ මද�ාරතුමමනතුව 

වැනි රජමේ ආයතන අ� 

ජනතාවමගේ ඉ්ඩම අත�ත කර 

ගැනීම ආරමභ කර තිමබනවා. 

පුරාවිද්ා මද�ාරතමමනතුව 

හිනදු ආගමික සිද්ධේ්ාන 

මවනේ කිරීමම සැලසුමක 

ක්රියාතමක කරන ආකාරයකද 

වරතමානමේ දැක ගනන 

පුළුවන.

එකසත ජාතීනමගේ මානව 

හිමිකම කවුනසිලමේ මීළඟ 

සැසිවාරය සඳහා සියලු 

මදමළ මදශ�ාලන �ක්ෂවල 

එකඟතාව එම කවුනසිලමේ 

සියලු සාමාජික රටවල 

තනා�තිවරුන මවත යැවීමට 

හැකිවීම පිළිබඳ සතුටු 

මවනවා.

මම අතර වතමන ආණඩුව 

නව ආණඩුක්රම ව්වේ්ාවක 

මවනුමවන කමිටුවක �ත 

කර තිමබනවා. එයට අ�මගේ 

අදහේ මයෝජනා දැනටමත අ� 

යවා අවසන. නව ආණඩුක්රම 

ව්වේ්ාවක සකේ කරනමන 

නම එහි ජාතික ගැටලුව 

සඳහා වන විසඳුමක අ්ඩංගු 

විය යුතුමයි. ජාතික ගැටලුවට 

විසඳුමක මනාමැති නව 

ආණඩුක්රම ව්වේ්ාවකින 

කිසිදු ඵලයක අත මනාවන බව 

අ� ම�නවා දී තිමබනවා.

එම කමිටුව එළමෙන 20 

වැනිදා අ� �ක්ෂය හමුවීමට 

සූදානමව සිටිනවා. එම 

අවේ්ාමේදීත අපි අ�මගේ 

ේ්ාවරය දැනුමදීමට කටයුතු 

කරනු ලබනවා.

ශ්රී ලංකාමේ ජාතික 

නිදහේ දින සැමරුම මදමළ 

ජනතාව අඛණ්ඩව වරජනය 

කර තිමබනවා. ශ්රී ලංකාමේ 

නිදහේ දිනය අපි සමරනමන 

නැහැ. නමුත �සුගිය ආණඩුව 

කාලමේදී ලබාදුන ම�ාමරානදු 

මේතුමවන ජාතික නිදහේ දින 

සැමරුමට මමත සමබන්ධන 

මහතාත සහභාගි වුණා. 

එමහත එම ආණඩුවත අ�ට 

ලබාදුන ම�ාමරානදු ඉටු 

කිරීම අමතක කළා. එබැවින  

මමවරත අපි ජාතික නිදහේ 

දිනය වරජනය කරනු ලබනවා* 

යනුමවනි.

මමම අවේ්ාවට 

�ාරලිමමනතු මන්රී එේ. 

ශ්රී්ධරන, ඉලංමගයි තමිල 

අරුසකච්චි �ක්ෂ නායක 

මාමවයි මේනාධිරාජා 

මහතවරුන ඇතුළු පිරිසකද 

සහභාගි වූහ.

zzzzඑච්.අයි. තු්ෂාර

මකාළෙ වරාමේ නැමගනහිර �රයනතමේ මකාටේ 

ඉනදීය ආමයෝජකමයකුට ලබාදීමට මගන තිමබන තීරණය 

අමහෝසි කරන මලස ඉලලා මකාළෙදී අද (01දා) සත්යග්හ 

ව්ා�ාරයක �වතවන බව ජාතික භිකෂු ම�රමුණ සඳහන 

කරයි.

ේවාමීන වහනමේලා පිරිසක මකාළෙ පිටමකාටුව 

ඓතිහාසික මබෝධිය අබියසදී මමම සත්යග්හය �වතවන 

බවද එම සංගමමේ ප්ර්ධාන මලකම වකමුලමල උදිත හිමිමයෝ 

අව්ධාරණය කළහ.

නැමගනහිර ජැටිමේ මකාටේවලින 49෴ක ඉනදීය 

ආමයෝජකමයකුට ලබාදීමට අදාළ කැබිනට් �්රිකාවක 

ඉදිරි�ත කිරීමට ආණඩුව සැලසුම කර තිමබන බවත, 

එම තීරණය අමහෝසි කර නැමගනහිර �රයනතය ශ්රී 

ලංකා වරාය අධිකාරිය යටමත ක්රියාතමක විය යුතු බවත 

උනවහනමේ �වසා සිටියහ.

�රයනතමේ මකාටේ ආමයෝජකමයකුට ලබාදීමට 

අදාළව කැබිනට් �්රිකාවක ඉදිරි�ත කළමහාත එය 

�රාජය කිරීමට වෘතතීය සමිති සමග ඒකාබද්ධ වී ඉදිරි 

ක්රියාමාරග ගනනා බවද එහිමිමයෝ කියා සිටියහ.

වරාය කකාටස ලබාදීමට 
එකරහිව කකාළඹදී අද 
්සත්යග්රහ ව්යාපාරයක

නිදහස් දින සැමරුම 
TNA වර්ජනය කරයි

zzzzඑච්.අයි. තු්ෂාර

මකෝවිඩ්-19 තතතවය තුළ හුමදකලා තතතවයට �තකර 

තිබූ ප්ර‘මදශ කිහි�යක අද (01දා) උදෑසන 5.00 සිට හු මදකලා 

තතතවමයන මුදාහැර තිමබ්. මම අනුව නාරාමේනපිට ම�ාලිේ 

වසමම 100 වතත, වරාය ම�ාලිේ වසමම �හළ ශානත ඇන්ඩෘේ 

ම�මදස, ඉහළ ශානත ඇන්ඩෘේ ම�මදස සහ ඇන්ඩෘේ �ාර 

හුමදකලා තතතවමයන මුදාහැර ඇත. මීට අමතරව �ෑලියමගා්ඩ 

ම�ාලිේ වසමම ගඟබ්ඩ ග්ාම නිල්ධාරී වසමම 90 වතතද 

හුමදකලා තතතවමයන නිදහේ කර තිමබ්.

හුකදකලා තතතවකයන් 
ඉවතවන ප්රකේ�

- යුද හමුදො මූලස්්ොනය
zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ

ඉනදියාමවන ලැබුණු මකෝවිඩ් - 19 එනනත යුද හමුදා 

සාමාජිකයන තිේ එකදහසකට එනනත කිරීම සිදුකරන බව යුද 

හමුදා මූලේ්ානය සඳහන කරයි.

�සුගිය 29වැනි දින යුද හමුදා සාමාජිකයන දහසකට 

එනනත ලබාදීම සිදු කළ බවත, ඉන �සුව සෑම දිනකම හතදහේ 

�නසීයකට එනනත ලබාදීම සිදු කළ බවත යුද හමුදා මාධ්ය 

අධ්යක්ෂක බ්රිමගේඩියර නිලනත මරේමරතන මහතා සඳහන 

කමේය.

මම අනුව අදාළ එනනමත �ළමු මාත්රාව ලබාදීම මහට (02දා) 

දිනමයන අවසන වන බවත, නාරාමේනපිට යුද හමුදා මරෝහල, 

�නාමගා්ඩ යුද හමුදා මරෝහල යන මරෝහල තුළ මේවය කරන යුද 

හමුදා වවද්වරුනට හා අමනකුත මසෞඛ්ය කාරයමණ්ඩලවලට 

සහ මකෝවිඩ් 19 මරදන කටයුතුවල නිරත හමුදා සාමාජිකයනට 

අදාළ එනනත ලබාදීම සිදුකරන බවත ඒ මහතා කියා සිටිමේය. 

මකෝවිඩ් - 19 එනනත ලබාදීම �සුගිය 29 වැනි දින 

නාරාමේනපිට යුද හමුදා මරෝහමලදී යුද හමුදා�ති මජනරාල 

ශමේනද්ර සිලවා මහතාමගේ ප්ර්ධානතවමයන සිදුමකරිණි.  

යුද හමුදාකේ 31,000කට 
කකෝවිඩ් එන්නත විදිනවා

නිදහස් දින සැමරුම් ෙපරහුරුෙව් අවස්්ථා
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- අධ්යාපන අමයාත්ය මහයාචයාර්ය ජී.එල්. පීරිස්
zzzzනවවෝද්යා පවනි

දරුවන් සමග දිනපතා ගැටෙන පිරිසක් ටෙස 

ට�ෝවිඩ්-19 එන්නත ෙබාදීටේදී ගුරු පරපුරෙ 

ප්රමුඛතාවක් ෙබාදීම ඉතා සාධාරණ �රුණක් බවත්, 

ඒ සේබන්ධටෙන් අධ්ාපන අමාත්යවරො වශටෙන් 

තමා රජටෙන් ඉල්ලීමක් �රන බවත් අධ්ාපන අමාත්ය 

මහාචාරෙ ජී.එල්. පීරිස් මහතා පැවසීෙ.

බස්නාහිර පළාටත් පාසල් සිෙලු ටරේණි සඳහා පාසල් 

විවෘත කිරීමෙ ඇති හැකිොව පිළිබඳ ටපබරවාරි මස 

15වැනි දිනෙ ටපර ටසාො බෙන බවද අමාත්යවරො  

සඳහන් �ටේෙ. 

 අමාත්යවරො  ටේ බව පැවසුටේ, එක් 

එක් පාසල්වෙ අධ්ෙන �ෙයුතු සිදුවන 

ආ�ාරෙ, අන්තරජාෙ අධ්ෙන ක්රමටේදටේ 

සාර්ථ�ත්වෙ, ටසෞඛ්ය විධිවිධාන ආදිෙ පිළිබඳ 

විදුහල්පතිවරුන්ටගන්, ගුරුවරුන්ටගන් සහ දූ 

දරුවන්ටගන් ටතාරතුරු ටසාො විමසා බැලීම සඳහා 

පාසල් කිහිපෙ� සිදු �ළ නිරීක්්ෂණ චාරි�ාවකින් 

අනතුරුව මාධ් අමතමිනි. 

දරුවන්ටගේ අධ්ාපනෙ �ඩා�පපල් වීටමන් 

සිදුවන පාඩුව ටවනත් ටේ ටමන් 

පිෙවාගත ටනාහැකි බවද, රෙ 

තුළ  අවදානමක් පවතින නමුත් 

පාසල් දිගින් දිගෙම වසා තැබීම 

ප්රාටෙෝගි� ටනාවන බවද, ටසෞඛ්ය, 

ප්රවාහන, ආරක්්ෂ� ඇතුළු 

සිෙලු අංශවෙ පූරණ සහටෙෝගෙ 

ෙෙටත් සමස්ත ක්රිොවලීන් සාර්ථ�ව 

ේථා තත්ත්වෙෙ පත් �රගැනීමෙ 

හැකිවනු ඇතැයි තමා විශවාස �රන බවද 

අමාත්යවරො වැඩිදුරෙත් සඳහන් �ටේෙ. 

බස්නාහිර පළාතෙ අෙත් ට�ාළඹ, �ළුතර සහ 

ගේපහ දිස්්රික්�වෙ පාසල් ආරේ්භ කිරීම සඳහා 

පිෙවර ගැනීමෙ ඒ ඒ පාසල්වෙෙ බෙෙ පවරා ඇති 

බවද, චක්රටල්ඛවෙ ගැෙලු ටවටතාත් ඒ පිළිබඳ 

අධ්ාපන අමාත්යාංශෙ ටවත දැනුේදීමෙද අවස්්ථාව 

ෙබා දී ඇති බව කී අමාත්යවරො, ඒ නිසාම ටපබරවාරි 

15වැනි දිනෙ ටපර ආරේ්භ කිරීමෙ හැකි පාසල් 

ටමානවාද ෙන්න ටේ වනවිෙ ටසාො බෙමින් සිටින 

බවද පැවසීෙ.

ටසෞඛ්යාරක්්ෂාව තහවුරු �රමින් පාසල් 

පවත්වාටගන ොම ටවනුටවන් ඒ ඒ 

පාසල්වෙෙ අවශ්ය පහසු�ේ, මූල්ය 

ප්රතිපාදන ආදිෙ ෙබා දීමෙ අධ්ාපන 

අමාත්යාංශෙ �ෙයුතු �ර ඇති බවද 

අමාත්යවරො පැවසීෙ.

බස්නාහිර පළාටත් ටපරපාසල් 

ආරේ්භ කිරීම සඳහාද  අවශ්ය 

�ෙයුතු සූදානේ �රමින් තිටබන 

බවත්, කුඩා දරුවන් සේබන්ධටෙන් 

�ෙයුතු කිරීටේ දී සමාජ දුරස්්ථ්භාවෙ 

ආරක්්ෂා �රගැනීම පිළිබඳ �රුණ 

ප්රාටෙෝගි�ව ගැෙලු�ාරී තත්ත්වෙක් වන නමුත් 

ටපරපාසල් වසා තැබීමද දරුවන්ෙ, ටදමාපිෙන්ෙ 

ටමන්ම ටපරපාසල් ගුරුවරුන්ෙද ගැෙලුවක් වන බව  

අමාත්යවරො ටපන්වා දුන්ටන්ෙ. එටමන්ම බස්නාහිර 

පළාටත් 1 සිෙ 5 දක්වා ටරේණි විවෘත කිරීමෙ ඇති 

ප්රාටෙෝගි� හැකිොවද  ටේ වනවිෙ ටසාො බෙමින් 

සිටින බවත්, හැකි ඉක්මනින් එම ටරේණි සඳහාද පාසල් 

ආරේ්භ  කිරීමෙ හැකිවනු ඇතැයි අටපක්්ෂා �රන 

බවත් අමාත්යවරො ප්ර�ාශ �ටේෙ.

- ආචයාර්ය ඕමල්්පේ ්�ෝභිත හිමි
zzzzඅජිත්්යාල් ශයාන්තඋදය/ ව�යාව�යානන- 

වේ. නයානයායක�යාර

වරාටේ නැටගනහිර පරෙන්තෙ 

විකිණීමෙ ටනාහැකි වුටණාත් බෙහිර 

පරෙන්තෙ ටහෝ ෙබාදීටේ ටස්ොවක් 

ෙටි අරමුණුවලින් ටපටනන්ටන් ෙයිද, 

නැටගහනිර පරෙන්තෙ ටවනුටවන් 

උතුර, දකුණ, බෙහිර පරෙන්ත ටහෝ 

රටේ ටවනත් සේපත් ෙබාදීම ටනා�ළ 

යුතු බවත්, රටේ අනාගත ජාතිෙ 

ටවනුටවන් ඒවා ආරක්ා �රගත යුතු 

හා රැ�ගත යුතු අතර, ඒ සඳහා ඇති 

�රගත් ටේ සමගිෙ බිඳ ටනාගත යුතු 

ෙැයි රාමඤ්ඤ මහා නි�ාටේ දක්ෂිණ 

ෙං�ාටේ ප්රධාන සංඝනාෙ� ආචාරෙ 

ඕමල්ටප ටසෝභිත හිමිටෙෝ පැවසූහ. 

ඇඹිලිපිටිටේදී ඊටේ (31දා) 

පැවැති මාධ් හමුව�දී අදහස් දැක්වූ 

උන්වහන්ටස් ටේ බව පවසා සිටිටේෙ. 

එහිදී වැඩිදුරෙත් අදහස් දැක්වූ 

එහිමිටෙෝ, 

&වත්මන් ආණ්ඩුව ට�ාළඹ 

වරාටේ නැටගනහිර ජැටිෙ විකිණීමෙ 

උත්සාහ ගන්නා ටේ අවස්්ථාටේ මහා 

සංඝරත්නෙ, 

වෘත්තීෙ සමිති, 

විේවත් �මිටු, 

සමිති සමාගේ, 

එ�ෙ එ�තු ටවො 

සමගිටෙන් මැනවින් 

සංවිධානගත ටවො 

තිටෙනවා. ඒවා ආරක්ා 

�ර ගන්නෙ. ටේ ඇති �ර 

ගත් එ�මුතුව විවිධ ට�ාන්ටේසි නිසා 

පාවා ටදන්නෙ එපා කිෙො වෘත්තීෙ 

සමිතිවලින් ඉල්ො සිටින්ටන්.  

ටේ ආරේ්භ �ළ ගමන 

ජෙග්රහණටෙන් අවසන් �ළ යුතුයි. 

ආගමි�, නාෙ�ෙන්, විේවතුන්, සමාජ 

බෙටේග එක්ව නගන හඬෙ රජෙ �න් 

දිෙ යුතුයි. ඒ අනුව වරාටේ නැටගනහිර 

පරෙන්තෙ ඉන්දිොවෙ ටහෝ පිෙර�ෙ, 

බදු දීම, විකිණීම, ට�ාෙස් දීම, 

පවරා දීම නවතා දැමිෙ යුතුයි. ටමහි 

අධි�ාරිෙ, වරාෙ අධි�ාරිෙෙ හිමිවිෙ 

යුතුයි කිෙන බෙපෑමයි ටේ සිෙලු ටදනා 

එ�ව ඉල්ො සිටින බව ටත්රුේගත 

යුතුයි. රටේ ටේටපාළ විකිණීමෙ 

ෙහපාෙන ආණ්ඩුව දැමූ මුේටිෙයි 

ටේ ක්රිොත්ම� ටවන්ටන්. 

හේබන්ටතාෙ වරාෙෙ 

මුලින් මුේටිෙ දැේටේ. 

නමුත් මුේටිෙ අසාර්ථ�යි. 

ටේශපාෙනඥෙන් නමැති 

ඉන්්රජාලි�ෙන්ටගේ 

ටබාරු ටපාටරාන්දු හමුටේ 

ජනතාව මුළාවෙ පත් ටවො 

තිෙනවා. මුේටිෙ දැේමම ජනතාව 

දැනගත්තා ටහාරා කිෙො. ඒ ගමන 

කිේවා නෑ නෑ බෙ ටවන්න එපා ඒ ටහාරා 

ටනටමයි කිෙො. ටහාරාටගන් ‘ටගේ ටේරා 

ගන්නවා කිෙපු නිසයි ජනතාව ඊළඟ 

පිෙවරක් තැබුටේ. 

‘රෙ විකුණා ඉන් ෙැටබන 

ට�ාමිස් සහ තානාන්තර ෙබන 

�ල්ලි �ණ්ඩාෙම�ෙ අපි අහුටවො 

තිටෙනවා. ඒ ජනතාවටගේ වරද�ෙ 

ටනටවයි. ටේශපාෙනඥෙන් දුන් ටබාරු 

ටපාටරාන්දු නිසා. ඒ මුළාව දැන් ටත්රුේ 

අරන් තිෙන නිසයි ජනතාව ටේ තරේ 

ඒ�රාශී ටවන්ටන්* ෙනුටවන් පවසා 

සිටිෙහ. 

එටස්ම අන්තවාදෙ, ජාතිවාදෙ 

පරාජෙෙ පත් කිරීම සඳහා වූ ටේ 

එ�මුතුව ජෙග්රහණෙ දක්වාම ටමටහෙ 

විෙ යුතු බව පැවසූ ටසෝභිත හිමිටෙෝ, 

ගේමන්පිෙ, විමල් වීරවංශ, වාසුටේව 

නානාෙක්�ාර ෙන ඇමතිවරුන්ද වරාෙ 

අධි�ාරිෙෙ නැටගනහිර පරෙන්තෙ 

දිෙ යුතුෙ ෙන එ�ඟතාව�ෙ පැමිණ 

ඇති බව අපි ජනමාධ් මගින් දුටු බවද 

එහිමිටෙෝ පැවසූහ. 

ඒ අැමතිවරුන් පහුටවො හරි එවන් 

තීරණෙක් ගැනීම ගැන අපි සතුටු වන 

අතර, සත්ය තිටෙන්ටන් එතන ෙැයිද 

ටසෝභිත හිමිටෙෝ සඳහන් �ර සිටිෙහ.  

තවදුරෙත් අදහස් දැක්වූ එහිමිටෙෝ,

&රජෙ ටේ සේබන්ධටෙන් ගන්නෙ 

ෙන තීරණෙ සේබන්ධටෙන් ඒ ඇත්ටතෝ 

වගකිව යුතුයි. ඉන් මිදිමෙ ඔවුන්ෙ 

බෑ. ජනමාධ් මගින් ඔවුන් �ළ ප්ර�ාශ 

සේබන්ධටෙන් ඔවුන් පිෙවරගත 

යුතුයි. නැටගනහිර පරෙන්තටේ, 

වරාටේ ටවනත් සේපත්වෙ ආරක්ාව 

ටවනුටවන් ඒවාටේ අයිතිෙ වරාෙ 

අධි�ාරිෙෙ ෙැටබන ටතක් අණ්ඩුව තුළ 

සිටිමින් ටහෝ ටපනී සිටිෙ යුතුයි. ඔවුන් 

එළඹුන තීරණෙ ඉටු�රන්නෙ ශක්තිෙ 

ෙැටේවායි කිෙො අපි ඔවුන්ෙ ආශීරවාද 

�රනවා* ෙැයිද පවසා සිටිෙහ.  

- �මගි ජන බල්ේග්ේ පයා.ම. ඉරයාන් වික්රමරතන
zzzzදිවනෂ් සමරව�ෝන
දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ ද�ායා බැලීමට පත් කළ 

දකාමි�දම් නිරදේශ ක්රියාත්මක කිරීමට විදේෂ ජනාධිපති 
දකාමි�මත් පත් කර ඇති බවත්, එය �ම්පූර්ණදයන් 
ප්රත්පත්ති මටටදමන්ම ප්රතිකදෂේප කළ යුතු බවත් �මගි ජන 
බලදේගදේ පාරලිදම්න්තු මන්්රී ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා 
පැවසීය.

දකාළඹ විපක්ෂ නායක කාරයාලදේ ඊදේ (31දා) පැවැති 
මාධ්ය හමුවකට එකදවමින් දහදතම දම් බව �ඳහන් කදේය.

ව්යවස්ාව උලලලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ කටයුතු කිරීමට 
දමරට තුළ ව්යවස්ාමය අධිකර්ණයක දනාමැති බැවින් ඒ 
පිළිබඳ නඩු ඇසීම දරේෂේ්ාධිකර්ණයට පැවදරන බවත්, ඒ 
අනුව දකාමි�ම් �භා පත් කරමින් විධායකය යටදත් අදාළ නඩු 
ඇසීම සිදු කළ දනාහැකි බවත් �ඳහන් කළ ඉරාන් වික්රමරත්න 
මන්්රීවරයා,

&ජනාධිපති දකාමි�දම් වැඩ අව�න් කරලා 
ජනාධිපතිවරයාට භාර දීලා තිදබනවා. ඒ දකාමි�දම් 
විදේෂදයන්ම �ාකච්ා කරලා තිදයන්දන් දේශපාලන 
පළිගැනීම් පිළිබඳ. ඒ දකාමි�දම් වාරතාව පදනම් කර 
දගන කැබිනට මණඩලයට කැබිනට පත්රිකාවක දාලා ඒක 
අනුමත කර දගන තිදබනවා. මම මුලින්ම �ඳහන් කරන්න 
ඕන ඇයි දම් දේශපාලන දකාමි�ම තිදයන්දන් කියන එක. 
ඇත්තටම යමක �ත්යතාව ද�ායා ගැනීමට තමයි දේශපාලන 
දකාමි�මක පත් කරන්දන්. ඒ අනුව දම් �ත්යතාව දැනගන්න 
ක්රමදේදයක දයාදවනවා. ඒ ක්රමදේදය ඇවිලලා විනිසුරුවරයා 
විමරශකදයකු හැටියට කටයුතු කරනවා. ඇත්තටම ඒ 
විනිසුරුවරයා අධිකර්ණයක ඉේදි ඒක දනදවයි කරන්දන්. 
අධිකර්ණදේදී විනිසුරුවරයා සවාධීනයි. විනිසුරුවරයා 
පාරේවයන් ඉදිරිපත් කරන කරුණුත් තරක කරලා තමයි 

තීන්දුවකට එන්දන්. දකාමි�මක �ත්යතාව 
දහායාදගන යන්න ඕන. නමුත් අපට 
දේනවා �ත්යතාව දහායන වැඩපිළිදවළක 
දමතන දවලා නැහැ කියලා. අතීතදේ 
සිටිය ඒ චූදිතයන් එදහමත් නැත්නම් 
එක එක නඩු දගනාපු අයව ඔවුන්ට 
�ැකකාර චූදිතයන් කියන්න පුළුවන්. 
ඒ අය නිදහස කරලා අතීත ද�ෝදනාවන් 
අරදගන වරතමාන චූදිතයන් එතන ඇති කරලා 
තිදයනවා. උදාහර්ණයක විදියට නම් කරලා තිදයනවා 
රනිල වික්රමසිලංහ මහතාව, �ම්පික ර්ණවක මහතාව, මලංගල 
�මරවීර මහතාව, සුමන්තිරන් මහතාව, �රත් ද�ාන්දසකා 
මහතාව, අනුර කුමාර දි�ානායක වැනි දේශපාලඥයන්ව 
නම් කරලා ඊට අමතරව දයෙෂේ් දපාලිස අධිකාරී ශානි 
අදේදසකරව, නිදයෝයෙ ද�ාලිසිටර ජනරාලවරදයකු වන 
තුසිත මුදලිදේ �හ තවත් රායෙ නිලධාරීන් පිරි�කම නම් 
කරලා දම් දකාමි�න් �භාදවන් ඒ අයව හරියට චූදිතයන් 
දල� නම් කරලා තිදයනවා. ඉතින් ඔය වාරතාව අරදගන 
ගිහින් කැබිනට මණඩලදේ අනුමැතිය අරදගන තිදබනවා. 
දැන් දම් රදට ප්රේනය ඇවිලලා නීතිදේ අඩුපාඩු ප්රේනයක 
නෑ. ලලංකාදේ දිගින් දිගටම තිබිලා තිදයන්දන් පාලනදේ 
අඩුපාඩු. ඉතින් දම් අය දමානවාද කරලා තිදයන්දන්. දම් 
දකාමිෂන් �භාව හරහා අධිකර්ණදේ වැඩපිළිදවළ විධායකය 
අරදගන තිදබන්දන්. දමන්න දම්ක දබාදහාම භයානක 
දදයක. රටට භයානක දදයක. දමාකද දම් රදට තිදබන 
ප්රජාතන්්රවාදී සවභාවය දවනස ක්රමදේදයක. දැන් අපි 
දැකලා තිදබන භයානකම දේ ඇවිලලා දම් මා� 15 තුළදී 
ප්රජාතන්්රවාදයට පහරක වදින එකයි දම්දකන් දේන්දන් 
අපට. දම්දක එක එක දේවල තිදයනවා. හමුදා කර්ණය සිදු 

වී දගන යනවා. ඉන්පසු අධිකර්ණදේ ක්රියාවලියන් 
විධායකය ගන්නවා දම් දකාමිෂන් �භා හරහා. 

දම්වා තමයි භයානකම දේ. ඉතින් දම්වාවලින් 
නිදහස කරලා තිදයන අයත් ඉන්නවා. ඒ 
තමයි බැසිල රාජපක්ෂ, උදය ගම්මන්පිල, 
දයෝෂිත රාජපක්ෂ, නාලක දගාඩදේවා, 
පිලදලයාන්, ජාලිය වික්රමසූරිය වදේ දගාඩක 
දදදනක ඉන්නවා. ඒ අයවත් විවිධ ක්රමවලට 

නිදහස කරලා තිදයනවා. ඇත්තටම දකාමිෂන් 
�භාවක වගකීම ඇවිලලා �ැකකරුදවක දහෝ 

චූදිතදයක නිදහස කරන එකවත් අලුත් අයව 
චූදියන් කියලා නම් කරන එකවත් දනදවයි. දකාමිෂන් 

�භාවකින් දවන්න ඕන �ත්යතාව ද�ායාදගන ගිහින් ඉන්පසු 
ඒවා අධිකර්ණ මාරගවලට යන්න ඕන. හරි අපි හිටපු 
ආණඩුව කාදල දේශපාලන පළිගැනීමක තිබු්ණා කියමු. ඒක 
අධිකර්ණයට ගිහින් තිදබනවා නම් ඒක ගිහින් තිදයන්දන් 
නීතිපති දදපාරතදම්න්තුව හරහා. ඒ අනුව ඒ නිලධාරීනුත් 
වගකියන්න ඕන. නීතිපති දදපාරතදම්න්තුවට ගියා කියමු. 
ඒ ගිහින් කවුරු හරි වරදක කරලා නැත්නම් ඒ අය නිරදදෝශී 
නම් අධිකර්ණදයන් නිදහස කරන්න ඕන. මම නම් කරපු අය 
ව්යවස්ාව උලලලංඝනය කලා වදේ කතාවකදන් දමතන 
හදලා තිදයන්දන්. ඒ අනුව ව්යවස්ාව උලලලංඝනය කරලා 
තිදයනවා නම්, අදේ රදට ව්යවස්ාමය අධිකර්ණයක නෑ. 
ඉතින් ව්යවස්ාමය අධිකර්ණයක නැති නි�ා �ඳහන් කරනවා 
තවත් ජනාධිපති දකාමි�මක නැතිනම් කමිටුවක පත් කරන්න 
කියලා. ඒ අනුව දම් ගැන ද�ායා බලා තීර්ණය කරලා දඬුවම් 
දදන්න කියනවා. �ම්පූර්ණදයන්ම ප්රතිපත්ති මටටදමන්ම 
අපි ඒක ප්රතිකදෂේප කරන්න ඕන. දේතුව තමයි ව්යවස්ාමය 
අධිකර්ණයක නැත්නම් රදට දරේෂේ්ාධිකර්ණය ඉදේටම ඒ 
නඩුව අහන්න ඕන. දම් දවන දවන අය පත් කරලා විධායකය 
යටදත් ඒවා කරන්න බෑ* යැයිද පැවසීය. 

- බලශක්ති අමයාත්ය නීතිඥ උද්ය ගමමන්පිල
zzzzනවවෝද්යා පවනි

ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර 

පරෙන්තෙ සාදා නිම කිරීටේ 

�ෙයුතු සිදු කිරීමෙ වරාෙ 

අධි�ාරිෙෙ මුදල් ටනාමැති 

නේ ටහෝ ණෙ ෙබාදීමෙ 

බැංකුවක් ඉදිරිපත් ටනාටේ 

නේ එෙ ට�ාෙස් ටවටළඳ 

ටපාළෙ ටගනැවිත් ටමරෙ 

ටේශටරේමී ජනතාවටගේ මුදල්වලින් 

අවශ්ය අරමුදල් එ�තු කිරීමෙ 

සූදානේ බව පිවිතුරු ටහළ උරුමටේ නාෙ� 

බෙශක්ති අමාත්ය නීතිඥ උදෙ ගේමන්පිෙ 

මහතා පවසයි.

නැටගනහිර පරෙන්තෙ ෙබා ටනාදුන්ටන් 

ෙැයි ඉන්දිොව කිසිදු ටෙසකින් අමනාප 

ටනාවන බවත්, ටමරෙ අපනෙන ටවටළඳ 

ටපාළෙ ඉන් කිසිදු හානිෙක් ටනාවන බවත් ඒ 

මහතා ප්ර�ාශ �ටේෙ.

ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර පරෙන්තෙ 

සේබන්ධටෙන් ජාති� නිදහස් ටපරමුටණ් 

නාෙ�, �රමාන්ත අමාත්ය විමල් වීරවංශ 

මහතාටගේ නිෙ නිවටස් පැවැති පක්්ෂ නාෙ� 

රැස්වීටමන් අනතුරුව පිවිතුරු ටහළ උරුමෙ 

නාෙ� බෙශක්ති අමාත්ය නීතිඥ උදෙ 

ගේමන්පිෙ මහතා ටේ බව සදහන් �ටේෙ. 

එහිදී වැඩිදුරෙත් අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා,

&ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර පරෙන්තෙ 

ඉන්දිොවෙම ෙබාදිෙ යුතු ෙැයි ප්රධාන 

තර� ටද�ක් ටගන ආවා. ඉන් එ�ක් තමයි 

අපෙ ටේ� හදාගන්නෙ සල්ලි නැහැ කිෙන 

එ�. මීෙර 1320� දිගින් යුතු ටමහි මීෙර 

440ක් අප හදාගත්ටත් සමස්තෙ හැදීටේ 

ඉෙක්�ෙ ඇතුවයි. පසුගිෙ ආණ්ඩුව ටේ� 

නතර �ටේ නැත්නේ ටේ වනවිෙත් වරාෙ 

අධි�ාරිටේ අරමුදල්වලින්ම ටමම 

පරෙන්තෙ හදො ඉවරයි. වරාෙ 

අධි�ාරිෙෙ මුදලුත් නැත්නේ 

ණෙක් ටදන්න බැංකුවකුත් 

නැත්නේ අපි ෙෑස්තියි ඒ� 

ට�ාෙස් ටවටළඳ ටපාළෙ 

ටගනල්ො ටේ රටේ ටේශටරේමී 

ජනතාවටගේ සල්ලිවලින් 

අවශ්ය අරමුදල් ටි� එ�තු 

�රගන්න.

තවත් සමහටරක් තර�ෙක් 

විදිහෙ ටගේනවා අටප ට�ාළඹ වරාටේ 

සමස්ත ටවටළඳාටමන් 55෴ක් එටහමත් 

නැත්නේ ප්රතිඅපනෙන ටවටළඳාටමන් තුටනන් 

ටද�ක් �රන්ටන් ඉන්දිොව, ඒ නිසා ඉන්දිොව 

තරහ වුටණාත් අටප  අපනෙන ටවටළඳ 

ටපාළ අහිමි ටවයි කිෙො. ඇත්ත �තන්දරෙ 

ඉන්දිොව ට�ාළඹ වරාටේ ප්රතිඅපනෙන 

ටවළඳාම �රන්ටන් ෙං�ාවෙ තිටෙන ආදරෙක් 

හන්දා ටනටවයි. ඉන්දිොටේ කිසිදු වරාෙ�ෙ 

දැවැන්ත නැේ ෙන්න බැරි ආ�ාරටෙන් 

වැලි පිටරන නිසයි. ඒ නිසා ඉන්දිොවෙ 

අපිත් එක්� තරහ ටවො ටේ ප්රතිඅපනෙන 

ටවටළඳාම ටගනෙන්න ඉන්දිොටේ වරාෙක් 

නෑ කිෙන එ� ඉතාම වගකීටමන් කිෙනවා. 

ටේ වනවිෙත් ඉන්දිොව ඉදි�රමින් පවතින 

විසින්ජේ වරාෙ ටහෝ නි�ටබෝ වරාෙ වැලි 

පිටරන එට�න් වළ�ාටගන සාර්ථ� වුවටහාත් 

ඔවුන් ප්රතිඅපනෙන ටවටළඳාම ට�ාටහාමත් 

රැටගන ෙනවා. ඒ හැරුණුට�ාෙ නැටගනහිර 

පරෙන්තෙ ෙබා ටනාදුන්නා කිෙන පදනමින් 

නේ ඉන්දිොවෙ ට�ාටහාමවත් සිෙ ටවටළඳාම 

ටගනෙන්නෙ ටවනත් තැනක් නැහැයි කිෙන 

එ� අපි ඉතාම වගකීටමන් ප්ර�ාශ �රනවා* 

ෙැයිද සඳහන් �ටේෙ. 

- ඉංජි්න්රු ්ස්වයා වෘතතී්ය්ේදීන්්ගේ �ංගම්ය
zzzzඉනදි� වේවයාවි්තයාරණ

ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර පරෙන්තටේ 

ට�ාෙස්වලින් ට�ාෙසක් ඉන්දීෙ සමාගමෙ 

ෙබාදීමෙ �ෙයුතු �ළටහාත් වරාෙන් ටරේණිගත 

කිරීම ෙෙටත් අප රෙෙ හිමිව තිටබන 24වැනි 

ස්්ථානෙ ටවනත් පාරශවෙක් ටවත පැවටරන බව 

ඉංජිටන්රු ටස්වා වෘත්තීෙටේදීන්ටගේ සංගමෙ 

සඳහන් �රයි.

වරාෙන් ටරේණිගත කිරීේවෙෙ අනුව 24වැනි 

ස්්ථානෙ ට�ාළඹ වරාෙෙත්, 29වැනි ස්්ථානෙ 

ඉන්දිොටේ ජවහල්ොල්ටන්රු වරාෙෙත්, 

ඉන්දිොටේ මන්්රා වරාෙෙ 34වැනි ස්්ථානටෙත් 

පසුවන බවද එම සංගමටේ �මිටු සාමාජි� 

ඉංජිටන්රු දිටන්ෂ් ෙසවරධන මහතා පැවසීෙ.

වරාටෙන් ට�ාෙසක් ඉන්දීෙ සමාගම�ෙ 

පැවරීමත් සමග ශ්රී ෙං�ාව හිමි ස්්ථානෙ අහිමි වී 

ෙන බවද ඒ මහතා පවසා සිටිටේෙ.

නැටගනහිර පරෙන්තෙ තුළ ඇති පැරණි 

ෙන්්ර සූ්ර උපටෙෝගී �ර ටගන පවා වාරෂි�ව 

ටඩාෙර මිලිෙන පනහ� ආදාමෙක් උපො 

ගැනීමෙ හැකිොව තිටබන බවත්, අදාළ 

පරෙන්තෙ අංගසේපූරණ කිරීම සඳහා වරාෙ 

අධි�ාරිටේ ඉංජිටන්රුවන්ෙ හැකි බවත් 

ටහටතම සඳහන් �ටේෙ.

එටස්ම රජෙ විසින් අවශ්ය ප්රතිපාදන ෙබාදීම 

හරහා ටමම පරෙන්තෙ තුළින් රෙෙ වාරෂි�ව 

අතිවිශාෙ මුදෙක් උපො ගැනීමෙ හැකිොව 

තිටබන බවත්, ටේ නිසා ඉන්දීෙ සමාගම�ෙ 

වරාටේ නැටගනහිර පරෙන්තටේ ට�ාෙස් 

ෙබාදීමෙ ටගන තිටබන තීරණෙ වහාම අටහෝසි 

කිරීමෙ ආණ්ඩුව �ෙයුතු �ළ යුතු බවත් දිටන්ෂ් 

ෙසවරධන මහතා පැවසීෙ. 

- රයාජ්ය අමයාත්ය නිමල් ලන්�යා
zzzzනිදරශනි වික්රමසිංහ
ටොව දියුණු රෙවල් 49෴ක් ටනාව 

100෴� ආටෙෝජන අවස්්ථා ටපෞේගලි� 

අංශෙෙ ෙබා දී ඇතැයි ග්රාමීෙ මාරග 

හා අවටශ්ෂ ෙටිතෙ පහසු�ේ රාජ්ය 

අමාත්ය නිමල් ෙන්සා මහතා පැවසීෙ.

ටහටතම ටපන්වා දුන්ටන් 

සිංගපපූරුව, මැටල්සිොව, ඩුබායි වැනි 

රෙවල්  ආටෙෝජ�ෙන්ෙ අවස්්ථාව 

ෙබාදීම ටේතුටවන් එම තත්ත්වෙෙ 

පත්ව ඇති බවයි.

ඒ අනුව සංචාර� �රමාන්තෙෙ, 

දදනි� �ෙයුතුවෙෙ රෙ විවෘත 

�රමින් ආටෙෝජනෙෙ  ඉඩ සැෙසිෙ යුතු 

බව රාජ්ය අමාත්යවරො සඳහන් �ර 

සිටිටේ, මිනුවන්ටගාඩ ප්රටේශටේ මාරග 

සංවරධන ව්ාපෘතිෙක් ආරේ්භ කිරීටේ 

අවස්්ථාව�ෙ එක් ටවමිනි.

ඒ අනුව එහිදී වැඩිදුරෙත් අදහස් 

දැක්වූ රාජ්ය අමාත්ය නිමල් ෙන්සා 

මහතා,

&ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර 

පරෙන්තෙ සේබන්ධටෙන් ඉන්දිොටවන් 

ආටෙෝජනෙක් ඇවිල්ො තිටෙනවා. 

ටේ�ෙ සමහර සංවිධාන විටරෝධතාවෙ 

පළ �රනවා. ජනාධිපති ටගෝඨා්භෙ 

රාජපක්්ෂ මහතා පැහැදිලිව කිෙො 

තිටෙනවා අටප රටේ සේපත් 

විකුණන්ටනත් නැහැ, බදු 

ටදන්ටනත් නැහැ කිෙො. සිෙෙෙ 

49ක් ආටෙෝජනෙෙ ටදන එ�ෙත් 

විරුේධයි. සංචාර�ටො එන්ටන් 

නැතිනේ, ආටෙෝජන එන්ටන් 

නැතිනේ රුපිෙෙ අවප්රමාණෙ 

ටවනවා. ටඩාෙරෙ ඉහළ ෙනවා. 

්භාණ්ඩ හා ටස්වා මිෙ ඉහළ ෙනවා. 

සිංගපපූරුව, මැටල්සිොව, ඩුබායි 

වැනි රෙවල් දියුණු වුණා කිෙො �තා 

�රනවා. එොො ආටෙෝජ�ෙන්ෙ 

අවස්්ථාව දීො තිටෙනවා. ටෙෝ�ටේ 

සිෙලු රෙවල් ආටෙෝජනෙෙ අවස්්ථාව 

දීො තිටෙනවා. සිෙෙෙ 49 ටනටේ 

සිෙෙෙ 100 දක්වා දීො තිටෙනවා. 

ඒ�යි ඒ රෙවල් 

දියුණු ටවො 

තිටෙන්ටන්. 

ටමටහ ඉන්න 

විපක්්ෂෙ, 

ඇතැේ 

පිරිස් මිලිෙන 

22ක් අටප රටේ 

ජනතාව අමාරුටේ දාන්න 

හදන්ටන්. පසුගිෙ අවුරුදු 70ක් හිෙපු 

නාෙ�ෙන්ෙ බණිනවා මුකුත් �ටේ 

නැහැ කිෙො. ඒ එ� නාෙ�ෙකුෙවත් 

ටේ සමහර සංවිධාන වැඩ �රන්න 

දුන්ටන් නැහැ. ඒ නිසා රෙ ආපස්සෙ 

ගිො* ෙැයිද පැවසීෙ. 

- හිටපු පයා. ම. හිරුණිකයා ්රේමචන්්ර
zzzzදිවනෂ් සමරව�ෝන

ට�ාළඹ වරාටේ නැටගනහිර 

පරෙන්තෙ ඉන්දිොවෙ ෙබාදීමෙ 

විරුේධව ආණ්ඩුටේ ටේශපාෙන 

පක් විටරෝධෙ පළ �රන්ටන් 

ටේ සේබන්ධටෙන් වන වෘත්තීෙ 

සමිති විටරෝධතාව අඩපණ 

කිරීමෙ බව හිෙපු පාරලිටේන්තු 

මන්්රී හිරුණි�ා ටරේමචන්්ර 

මහත්මිෙ පැවසීෙ.

ඒ අනුව ටේ අවස්්ථාටේ රටේ සේපත් 

පිළිබඳ ෙේකිසි හැඟීමක් තිටබනවා නේ, 

වෘත්තීෙ සමිති පිළිබඳ පමණක් විශවාසෙ 

තබන ටෙස ජනතාවටගන් ඉල්ලීේ �රන බව 

ට�ාළඹ විපක් නාෙ� �ාරොෙටේ ඊටේ (31දා) 

පැවැති මාධ් හමුව�ෙ එක්ටවමින් ඒ මහත්මිෙ  

සඳහන් �ළාෙ.

ආණ්ඩු පක්ටේ මන්්රීවරුන්ටගේ විටරෝධෙ 

20වැනි සංටශෝධනෙෙ ටපරද දක්නෙ ෙැබුණු 

බවත්, අවසානටේ එටෙස විටරෝධෙ පළ �ළ 

සිෙලු ටදනා එම සංටශෝධනෙෙ සහාෙ පළ 

�ළ බවත්, සඳහන් �ළ හිරුණි�ා ටරේමචන්්ර 

මහත්මිෙ,

&නැටගනහිර පරෙන්තෙ ගැන �තා 

�රේදී මම ඊටේ දැක්�ා ආණ්ඩු පක්ෙෙ 

සේබන්ධ අමාත්යවරුන් 10-12 එළිෙෙ බැහැො 

ටේ පිළිබඳ ඔවුන්ටගේ මතෙ ප්ර�ාශ �රො 

නැටගනහිර පරෙන්තෙ ඉන්දිොවෙ ෙබාදීමෙ 

විරුේධත්වෙ ප්ර�ාශ �ළා. ඊෙ රටේ ප්රසිේධම 

අමාත්යවරුන් කිහිපටදටනක් සහා පක්වෙ 

නාෙ�ෙන් කිහිප ටදටනක් ඉන්නවා දැක්�ා. 

මම ටේ රටේ ජනතාවටගන් ඉල්ෙනවා ටේ 

ටදවැනි රගපෑමෙ රැවටෙන්න එපා. ටේ 

විදිෙෙම ටේ �ණ්ඩාෙම 20වැනි සංටශෝධනෙෙ 

විරුේධ ටවනවා කිෙො රැස්වීේවෙ පන්සල්වෙ 

ප්රබෙව තමන්ටගේ මතෙ ප්ර�ාශ �ළා. 

අන්තිමෙ එ� දවසයි ටගෝඨා්භෙ 

රාජපක් මහතා එන්න කිෙො 

සංටේදී වුටණ්. මම දන්ටන් 

නෑ එතුමා සංටේදී වුණාද 

නැත්නේ ටේ අෙව සංටේදී 

�ළාද කිෙො. ඉතින් සංටේදී 

වුණා කිෙො ඔවුන්ටගේ මතෙ 

ටවනස් �ළා. ටේ� තනි�ර 

ටේශපාෙන නාෙ�ෙක්. ටේ 

අවස්්ථාටේ ජනතාවෙ රටේ සේපත් 

පිළිබඳ ෙේකිසි හැඟීමක් තිටබනවා නේ 

වෘත්තීෙ සමිති පිළිබඳ පමණක් විශවාසෙ 

තබන්න. ඒ වෘත්තීෙ සමිති පක් විපක් 

ටේදෙකින් ටතාරව ටපාදු �ාරණාවක් සඳහා 

වටගේම රටේ අනාගතෙ පරපුරෙ අයිති ටදෙක් 

විකිණීම වැළැක්වීම සඳහා එළිෙෙ බැහැෙ 

තිටෙනවා. ටේ� ඉතාමත් වැදගත් �ාරණාවක්. 

අපි දැ�ො තිටෙනවා සෑම ආණ්ඩුව�දීම 

ෙේ ෙේ ටේශපාෙන අවශ්යතාවන් මත පක් 

නිටෙෝජනෙ �රන වෘත්තීෙ සමිති එ� එ� 

�ාෙෙෙ එළිෙෙ බහිනවා. ඒත් ටමතනදී 

විටශ්ෂටෙන්ම කිෙන්න ඕන ජනතා විමුක්ති 

ටපරමුණ සේබන්ධ �රටගන ටහෝ සමගි ජන 

බෙටේගෙ සේබන්ධ �රටගන ටහෝ එටහමත් 

නැත්නේ ටපාදුජන ටපරමුණ සේබන්ධ �ර 

ටගන ටවන් ටවන් වශටෙන් එළිෙෙ බැහැො 

නෑ. ඔවුන් සටහෝදරටෙෝ වටගේ එළිෙෙ බැහැො 

එක් �ාරණෙක් ටවනුටවන් තමන්ටගේ සිෙලු 

මතිමතාන්තර පැත්ත�ෙ දාො සෙන් �රනවා. 

ටේ සෙන අඩපණ �රන්න තමයි දැන් ටේ 

උත්සාහ �රන්ටන් අනිත් පාරශවෙන්. ටේ 

සේබන්ධටෙන් ආණ්ඩු පාරශව එළිෙෙ බැහැො 

�රන්ටන් ආණ්ඩුටේ නාට්යටේ තවත් ට�ාෙසක්* 

ෙැයිද සඳහන් �ළාෙ. 

ව�ෝවිඩ් එනන්ත ්බයාදීවේදී ගුරු පරපුරට
ප්රමුඛ්තයාවක ්බයාදීම සයාධයාරණ �රුණක

නැ.පර්යන්ත්ය ක�ොටස් 
කෙකෙඳ කපොෙට කෙනැවිත් 
මුදල් එ�තු කිරීමට සූදොනම්

ෙරොකේ නැ. පර්යන්ත්ය විකිණීමට කනොහැකි වුක�ොත් බටහිර 
පර්යන්ත්ය කහෝ ලබොදීකම් කස්්යොෙක් ්යටි අරමුණුෙලින කේනෙො

නැ.පර්යන්තකේ ක�ොටස් ඉනදි්යොෙට 
දුනකනොත් ෙරෝය කරේණිේත කිරීකම් 
ස්්ොන්ය කෙනත් අක්යකුට පැෙකරනෙො

රකේ සම්පත් ෙැන හැඟීමක් 
තිකබනෙො නම් ෙෘත්තී්ය සමිති 
පිළිබඳ පම�ක් විශෙොස්ය ්තබනන

කේශපොලන පළිෙැනීම් පිළිබඳ කසෝයො බැලීමට පත් �ෙ ක�ොමිසකම් 
නිරකේශ ක්රි්යොත්ම� කිරීමට විකශෂ ජනොධිපති ක�ොමිසම 
සම්පූර�ක්යන ප්රතිපත්ති මේටකමනම ප්රතික්කෂේප �ෙ යුතුයි

කලොෙ දියුණු රටෙල් 49෴ක් කනොෙ 100෴� ආක්යෝජන
අෙස්්ො කපෞේෙලි� අංශ්යට ලබො දීලො
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- %හෙළ හ�ොදු සවිය^ සංවිධොනය
zzzzනිදර්ශනි වික්රමසිංහ

ආචාර්ය පූජ්ය ඕමල්පේ ්�ෝභිත නාහිමි්යන් විසින් 2004 ව�්රදී 

පාරලි්ේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද %�දාචාර වි්රෝධී අන්ාගමික 

පනත් ්කටුේපත^ පාරලි්ේන්තු්ේ �ේමත කර ගැනීමට 

ජනාධිපතිවර්යා්ේ අවධාන්ය ්්යාමුවි්ය යුතු ්යැයි %්ෙළ ්�ාදු 

�වි්ය^ �ංවිධාන්ය අවධාරණ්ය කරයි.

එම �ංවිධාන්ය ්පන්වා ්දන්්න්, පක්ෂ විපක්ෂ 

්ේශපාලනඥ්යන් ඇතුළු ර්ේ ්�ෞදධ ජනතාව අන්ාගේවලට 

ෙරවා ගැනී්ේ දැවැන්ත කුමන්්රණ්යක් රට පුරා ක්රි්යාත්මක 

්වමින් පවතින �වත්, ඒ අනුව ඒ පිළි�ඳ ජනාධිපතිවර්යා්ේ දැඩි 

අවධාන්ය ්්යාමුවි්ය යුතු �වත්්ය. 

එ්ේම වත්මන් ආණ්ඩුව �හුතර සිංෙල ්�ෞේධ්යන්්ේ 

ඡන්ද්්යන් ්ත්රී පත් වූ ආණ්ඩුවක් �ව ජනාධිපතිවර්යා ප්රකාශ 

කර ඇති �ව ්පන්වා ්දන %්ෙළ ්�ාදු �වි්ය^ �ංවිධාන්ය, 2/3 

�හුතර ආණ්ඩුවක් තිබි්යදීත් සිංෙල ්�ෞේධ්යන් අන්ාගේවලට 

ෙරවා ගැනීම ඉතාමත් කනගාටුදා්යක �වද ප්රකාශ කරයි.

්ේ �ේ�න්ධ්්යන් %අද^ පුවත්පතට අදෙේ දක්වමින් එම 

�ංවිධාන්ේ �භාපති පූජ්ය බුදුගල ජිනවංශ හිමි්යන් �ඳෙන් කර 

සිටි්ේ, ආචාර්ය පූජ්ය ඕමල්පේ ්�ෝභිත නාහිමි්යන් විසින් 2004 

ව�්රදී පාරලි්ේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද %�දාචාර වි්රෝධී 

අන්ාගමික පනත් ්කටුේපත^ �ේමත වීමට සි්යලු කටයුතු එවකට 

සිදු්වමින් පැවති්යද වි්දේ �ලපෑමක් මත එ්ය එ්ේ සිදු 

්නාවූ  �වට කරුණු අනාවරණ වූ �වයි.

ඒ අනුව අදාළ පනත් ්කටුේපත �ේ�න්ධ්්යන් 

නැවත රජ්ේ අවධාන්ය ්්යාමු වි්ය යුතු �වද 

අවධාරණ්ය කළ උන්වෙන්්ේ, ්ේ �ේ�න්ධ්්යන් 

ජනාධිපතිවර්යා දැනුේවත් කරමින් වූ ලිපි්යක් 

්්යාමු කිරීමට කටයුතු කර ඇති �වද පැවසූෙ.

එහිදී වැඩිදුරටත් සි්ය අදෙේ දැක්වූ පූජ්ය 

බුදුගල ජිනවංශ හිමි්්යෝ, 

&2004දී ජාතික ්ෙළ උරුම්්යන් පාර්ේන්තුවට 

වඩින ේවාමීන් වෙන්්ේලා්ේ ප්රධානම වගකීම වූ්ේ සිංෙල 

්�ෞේධ්යන්  �දාචාර වි්රෝධී ්ල� අන්ාගේවලට ෙරවා 

ගැනීම වැළැක්වී්ේ පනතක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. එම පන්ත මුඛ්ය 

පරමාර්ථ්ය වන්්න්, අහිං�ක ්�ෞේධ්යන් ක්රිේති්යානි ආගමට  

ෙැරවීම වැළැක්වීමයි. මුල කාල්ේ දුපේපත් ගේමානවලට ්ගාේ 

්�ෞේධ්යන්ට විවිධ ගෘෙ උපකරණ ල�ාදී ආගමට ෙරවා ගත්තා. 

්�ෞේධ ්රෝගී ජනතාව ්�ා්යා ්ගාේ බුේධ ප්රතිමා ්පා්ළා්ේ 

ග�ා බුදු ොමුදුරු්වෝ ්යක්ෂ්්යක් ්ල� ෙඳුන්වා ආගමට ෙැරවීම 

සිදු කළා. අද වනවිට විශාල ්�ෞේධ ව්ාපාරික්යන්, ්ේශපාලන 

නා්යක්යන්, �මාජ්ේ ගරු කරන පුේගල්යන්්ේ දුරුවලතා 

උප්්යෝගී කර්ගන අන්ාගේවලට ෙරවා ්ගන ති්�නවා. 

්ලෝක්ේ රටවලවල ජනතාව ්�ෞේධ දරශන්ය වැලඳ 

ගන්නා විට ලංකා්ේ ්�ෞේධ්යන් විවිධ ්ේතු ො දුරුවලතා 

නි�ා ආගමට ෙැරවී්ේ විශාල කුමන්්රණ්යක් රට තුළ 

ක්රි්යාත්මක වන �ව පැෙැදිලියි. අද වනවිට වතුකර්ේ 

ො උතුරුකර්ේ සිටින ද්රවිඩ හින්දු ජනතාව 

විශාල වශ්්යන් ්මම ක්තෝලික ්නාවන පිරිේ 

ඇ්මරිකන් ආගමට ෙරවා ්ගන අව�න්. ්ේ 

සි්යලල සිදු කරන්්න් රාජ්ය ්නාවන ආ්යතන 

ෙරො සිදුකරන ව්ාපාරවලින්. ්ේ පිළි�ඳ 

වරින් වර සිදු කරන ලද ්�ෞේධ ්කාමි�ේ වරතා 

මගින් ඇති තරේ ්තාරතුරු ්ෙළි කර ති්�නවා. 

අද වනවිට ආණ්ඩු පක්ෂ්්යත් විපක්ෂ්්යත් පිරිේ ්මම 

ආගේවලට ෙසු වී අව�න්.  

වත්මන් ආණ්ඩුව �හුතර සිංෙල ්�ෞේධ්යන්්ේ ඡන්ද්්යන් 

පත් වන ආණ්ඩුවක් �ව ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්ම ්දවරක්ම 

සිදුකරන රාජා�න කතාවලදී පැෙැදිලි කර ති්�නවා. 2/3 

�හුතර ආණ්ඩුවක් තිබි්යදී සිංෙල ්�ෞේධ්යන් අන්ාගේවලට 

ෙරවා ගැනීම ඉතාමත් කනගාටුදා්යකයි. එම නි�ා සිංෙල 

්�ෞේධ්යන් ආරක්ෂා කරනවා නේ, ෙැකි ඉක්මනින් ආචාර්ය පූජ්ය 

ඕමල්පේ ්�ෝභිත නාහිමි්යන් ඉදිරිපත් කරන ලද �දාචාර වි්රෝධී 

අන්ාගමික පනත �ේමත කර සිංෙල ්�ෞේධ්යන් ො ද්රවිඩ හින්දු 

ජනතාව ්මම මර උගුලින් ්ේරාගැනීමට අවශ්ය නීතිම්ය පසුබිම 

�කේ කළ යුතුයි. ඒ �ඳො මැදිෙත් වන ්ල� අතිගරු ජනාධිපති 

්ගෝඨාභ්ය රාජපක්ෂ මැතිතුම්ගන් ඉලලා සිටිනවා* ්යැයිද 

පැවසූෙ. 

zzzzනිදර්ශනි වික්රමසිංහ 

රුපි්යල මිලි්යන 13000ක් පිරිවැ්යක් දරමින් ඉදි ්ක්රන 

මීගමුව, කටාන ජල ්්යාජනා ක්රම්ය එළ්ෙන මාරතු ම� විවෘත 

කිරීමට රජ්ය අ්පේක්්ා කරයි.

්මම ජල ්්යෝජනා ක්රම්ය ්යට්ත් ග්ාම  ් ේවා ව�ේ 45ක් 

ආවරණ්ය වන පරිදි උතුරු කුලුන �ේබුකුලි්ය ග්ාම්ේදීත්, 

මධ්යම කුලුන තිඹිරිගේකටුව ප්ර්ේශ්ේදීත් එ්ේම දකුණු 

කුලුන ආඩිඅේ�ලම ප්ර්ේශ්ේත් ්යනාදී ්ල� ප්රධාන ජල කුලුනු 

03ක් ඉදි ්ක්ර. ඒ අනුව එම එක් කුලුනක ජල මීටර කියුේ 

2000ක ධාරිතාව්යකින් යුක්ත වන අතර �මේත ධාරිතාව 

ජල මීටර කියුේ 6000කි. කුලුනු �ඳො ජල �ේ්රේ්ණ්ය 

කි්ලෝ මීටර 12ක් වන අතර ජල්ය ්�දාෙැරීම කි්ලෝ මීටර 

240ක ප්ර්ේශ්යක් ආවරණ්ය ්ක්ර. ්මමගින් ප්ර්ේශ්ේ 

පවුල 55100කට ්�ත �ැලසීමට අ්පේක්ෂිත්ය. ්ේ අතර 

�ේබුකුලි්ය ප්ර්ේශ්ේ ේ්ථාපිත ජල කුලුන නිරීක්්ණ්ය �ඳො 

ප්ර්ේශ්ේ ්ේශපාලන නි්්යෝජිතවරි්යක වන රාජ්ය ඇමතිනී 

සුදරශිනී ප්රනාන්දුපුල්ල මෙත්මි්ය පසුගි්යදා එක්ව සිටි්යා්ය. 

ඒ අනුව එහිදී නව ජල �ැපයුේ �ේ�න්ධතා ල�ාදීම �දො 

නිකුත් ්ක්රන අ්යදුේපත් �ං්ක්තාත්මකව ්�දාදීම රාජ්ය 

අමාත්යවරි්ය අතින් සිදු ්කරිණි.

zzzzඑච්.අයි. තුෂාර

්කෝවිඩ් - 19 තත්ත්ව්ය තුළ වි්ේශගත ශ්රමික්යන් 

ෙැට දෙ�කට අධික ප්රමාණ්යක් ්මරටට පැමිණීමට 

�ලා්පා්රාත්තු්වන් සිටින �ව වි්ේශගත ශ්රමික්යන්්ේ 

අයිතිවාසිකේ සුරැකී්ේ ජාත්යන්තර �ංවිධාන්ය �ඳෙන් කරයි.

පසුගි්ය ව�්ර මාරතු මා�්ේ සිට ්මම පිරිේ ලංකාවට 

පැමිණීමට �ලා්පා්රාත්තු්වන් සිටින �වත්, ්ගවී ගි්ය කාල්ය 

තුළ ෙැටදෙ�කට ආ�න්න ප්රමාණ්යක් ලංකාවට පැමිණ ති්�න 

�වත් එම �ංවිධාන්ේ ්ලකේ සුභා්ණ �ත්යජිත් මෙතා 

�ඳෙන් ක්ේ්ය.

්ම්ල� පැමිණි පිරිේවලින් ගුවන් ටිකේපත්වල �ාමාන් 

මිලට වඩා ්දගුණ්යක් මුදල ්ගවීමට සිදුවූ �වත්, මීට අමතරව 

්ෙෝටලවල නි්රෝධා්යන්යට ලක්වූ පිරිේවලින් ්ෙෝටල ගාේතු 

්ල� දිනකට ෙත්දෙේ පන්සී්යක මුදලක් අ්ය කරගත් �වත් 

්ේතම කි්යා සිටි්ේ්ය.

්ේ නි�ා වි්ේශගත ශ්රමික්යන් කඩිනමින් ලංකාවට ්ගන්වා 

ගැනීමට වැඩපිළි්වළක් �කේ කරන ්ල�ට ො ගුවන් 

ටිකේපතට අදාළ මුදල පමණක් අ්යකර එ්ල� පැමි්ණන 

සි්යලුම්දනා නි්වේවල නි්රෝධා්යන්යකට ලක්කරන ්ල�ට 

වි්ේශ කටයුතු අමාත්යාංශ ්ලකේවර්යා්ගන් ලිඛිතව ඉලලා සිටි 

�වද ඒ මෙතා �ඳෙන් ක්ේ්ය.

පසුගි්ය අ්රේල මා�්ේදී කු්ේේ ර්ේ වී�ා ්නාමැතිව රැඳී 

සිටි පිරිේ ලංකාවට ්ගන්වා ගැනීමට කු්වේ රට �ෙන කාල්යක් 

ල�ාදුන් �වත්, එම �ෙන කාල්ය තුළ අදාළ පිරිේ ්ගන්වා 

ගැනීමට කටයුතු ්නාකළ �වත් ඒ මෙතා පව�ා සිටි්ේ්ය.

්ේ නි�ා පන්දෙ�කට ආ�න්න පිරි�ක් දැඩි අ�රණ 

තත්ත්ව්යකට පත්ව සිටින �වත්, එම පිරිේ ලංකාවට ්ගන්වා 

ගැනීමටද කඩිනේ වැඩපිළි්වළක් �කේ කළ යුතු �වත් සුභා්ණ 

�ත්යජිත් මෙතා �ඳෙන් ක්ේ්ය.

්මරටට පැමිණීමට �ලා්පා්රාත්තු්වන් සිටින ්�ා්ෙෝ 

්ද්නකුට ්ේ වනවිට රැකි්යා අහිමි වී ති්�න �වත්, ්ේ නි�ා 

්මම පිරිේවලින් ්යැපුණු පිරිේ පවා ්මරට තුළ අ�රණ වී සිටින 

�වත් ඒ මෙතා වැඩිදුරටත් පව�ා සිටි්ේ්ය. 

- ඒකො�දධ සංවරධන  
නිලධොරී මධ්යස්ොනය
zzzzඉන්දික හේවාවිතාරණ
යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් රාජ්ය සේවකයන්සගේ පූර්ණ විශ්ාම 

වැටුප අහිමි කිරීම නිසා 2016 වසසර සිට සේ දකවා කාලය තුළ 
රාජ්ය සේවයට එකවූ එකලක්ෂ හැටදහසකට අධික පිරිසකට දැඩි 
අසාධාර්ණයක සිදුව තිසෙන ෙව ඒකාෙදධ සංවරධන නිලධාරී 
මධ්යේ්ානය සඳහන් කරයි.

සමසලස රාජ්ය සේවයට එක වූ පිරිසසන් සැලකිය යුතු පිරිසක 
සංවරධන නිලධාරී සේවාවට අයත් ෙවද එම සංගමසේ සේකේ 
ධේමික මු්ණසිංහ මහතා පැවසීය. 

යහපාලන ආණ්ඩු සමසේදී ඉවත් කළ පූර්ණ විශ්ාම වැටුප් ක්රමය 
නැවත ඇති කරන ෙවට වරතමාන ආණ්ඩුව මැතිවර්ණ සේදිකාවල 
සපාසරාන්දු පිට සපාසරාන්දු ලොදී තිබු්ණද, සමසතක ඊට අදාළ 
වැඩපිළිසවළ සකේ කර සනාමැති ෙවද ඒ මහතා පවසා සිටිසේය. 

2016 වසරින් පසු රාජ්ය සේවයට ෙඳවා ගන්නා සෑම 
සකසනකුටම ලොසදන පත්වීේ ලිපිසේ සඳහන් වන්සන්, රජය විසින් 
ඉදිරිසේ තීර්ණය කරන විශ්ාම වැටුපකට යටත්වන ෙවට සඳහන් 
කර විශ්ාම වැටුප් අයිතිය කප්පාදු කර තිසෙන ෙවද සේකේවරයා 
පැවසීය. සේ නිසා අයිතීන් දිනාගැනීම සඳහා සංවරධන නිලධාරී 
මධ්යේ්ානයක ඇති කර සමම ගැටලු විසඳා ගැනීමට අවශ්ය 
කටයුතු කරන ෙවද ධේමික මු්ණසිංහ මහතා පවසා සිටිසේය.

යහපාලන ආණ්ඩු සමසේදී සිදුකළ සමම ක්රියාව නිසා ත්රිවිධ 
හමුදාව සපාලීසිය ගුරු විදුහේපති සේවය ඇතුළු සමේත රාජ්ය 
සේවයටම එකවන පිරිේවලට පූර්ණ විශ්ාම වැටුප අහිමි වී තිසෙන 
ෙවද සහසතම පැවසීය. 

zzzzඑච්.අයි. තුෂාර

උතුර, උතුරු මැද, නැ්ගනහිර �ෙ ඌව පළාත්වලත්, 

මාත්ල �ෙ නුවරඑළි්ය දිේ්රික්කවලත් අද (01දා) දින්ේදී 

වැසි වාර කිහිප්යක් ඇතිවි්ය ෙැකි �ව කාලගුණ විද්ා 

්දපාරත්ේන්තුව �ඳෙන් කරයි.

�ව� 1.00න් පසු �ේනාහිර, ��රගමුව, ව්යෙ පළාත්වලත් 

ගාලල, මාතර ො මෙනුවර දිේ්රික්කවලත් තැනින් තැන 

වැසි ්ෙෝ ගිගුරුේ �හිත වැසි ඇතිවි්ය ෙැකි �වත්, �මෙර 

ේ්ථානවලට මිලිමීටර 100 තරේ වූ තද වැසි ඇතිවි්ය ෙැකි 

�වත් කාර්ය්ේ නියුක්ත කාලගුණ විද්ාඥ ශානිකා දි�ානා්යක 

මෙත්මි්ය �ඳෙන් කළා්ය.

�ේනාහිර, මධ්යම, ��රගමුව, දකුණු පළාත්වල උදෑ�න 

කාල්ේ මීදුේ තත්ත්ව්යත් ඇතිවි්ය ෙැකි �වද ඇ්ය පව�ා 

සිටි්යා්ය.

ගිගුරුේ �හිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්ර‘්ේශවල සුළ්ෙහි 

්ේග්ය තාවකාලිකව ඉෙළ ්යා ෙැකි �වත්, ්ේ නි�ා තද සුළං 

මගින් සිදුවන අනතුරු ො අකුණු අනතුරු වළක්වාගැනීමට 

ජනතාව කටයුතු කළ යුතු �වත් ඒ මෙත්මි්ය �ඳෙන් කළා්ය. 

එජොප නොයක, හිටපු අග්ොමොත්ය රනිල් වික්රමසංෙ
zzzzනහවෝද්ා පවනි

්කාවැක්ේ �ංවිධාන්්යන් එන්නත් 

ල�ාගැනීම �ඳො ගිවිසුමක් අත්�න් කර ති්ේද? 

එම එන්නත් ්මරටට ලැ්�න්්න් කවදාද? ්යන්න 

ඇතුළු එම ගිවිසුම පිළි�ඳ සි්යලු ්තාරතුරු 

ආණ්ඩුව විසින් ජනතාවට ්ෙළි කළ යුතු �ව 

එක්�ත් ජාතික පක්් නා්යක, හිටපු අග්ාමාත්ය 

රනිල වික්රමසිංෙ මෙතා පැවසී්ය.

්මරට තුළ වවරේ පර්ේ්ණ 

මධ්යේ්ථාන්යක් ඇති කිරීමට ්මතැන් පටන් 

කටයුතු �ැලසුේ කළ යුතු �ව ද වික්රමසිංෙ 

මෙතා කි්යා සිටි්ේ්ය. 

ඒ මෙතා ්ේ �ව පැවසු්ේ ඊ්ේ (31දා) 

නු්ේ්ගාඩ ප්ර්ේශ්ේ පැවැති වි්ේ් �ංවාදශීලී 

ෙමුවකට එක්්වමිනි. 

එහිදී වැඩිදුරටත් අදෙේ දැක්වූ ඒ මෙතා,

&්කාවැක්ේ  �ංවිධාන්්යන් 

්මරට 3෴ක ප්රමාණ්යකට 

එන්නත් ලැ්�න්නට නි්යමිතව 

ති්�නවා. ආණ්ඩුව එන්නත් 

ල�ා ගැනීම  ්වනු්වන් අත්�න් 

කර ති්�න ගිවිසුම කුමක්ද? ඒ 

එන්නත ලැ්�න්්න් කවදාදැයි 

තවම කි්යා නැෙැ. දැනට ලැබිලා 

ති්්යන එන්නත් ල�ා්දන්න පුළුවන් 

20෴ක පිරි�කට පමණයි. ඉතිරි 80෴ 

�ඳො එන්නත් නිෂපාදන ගිවිසුමක් අප අත්�න් 

කර ති්ේද? ්ේ කරුණු �ේ�න්ධ්්යන් ආණ්ඩුව 

ජනතාවට කරුණු ්ෙළි කළ යුතුයි.

එ්මන්ම ්කා්රෝනා පාලන්ය වවද් විද්ාව 

දන්නා අ්යට භාර ්දන්න. අප �ෑම විටම වවද් 

උප්දේ අනුව ක්රි්යා කළ යුතුව ති්�නවා. එ්ේ 

්නාකරනවා නේ අපට විශාල 

ප්රේන්යක් ඇති්වනවා.

එ්මන්ම අප අනාගත්ය 

ගැනත් සිති්ය යුතුයි. 

පළමු්වන්ම එච්.අයි.වී, 

ඉන්පසුව ඉ්�ෝලා ආදී 

වවරේ  ඇතිවුණා. ඒ 

සි්යලලටම වඩා ්ේග්්යන් 

්කා්රෝනා වවර�්ය 

පැති්රමින් ති්�නවා. එ්ය 

මරදන්ය කරන්නට ්කාපමණ 

කලක් ගත ්ේ දැයි කි්යන්නට �ැෙැ. 

උදාෙරණ්යක් ්ල� ගත්ොත් මීළෙ ව�ර 

60 ඇතුළත ඇති ්වන වවරේ  ්මානවාදැයි 

කි්යන්නට �ැෙැ. අප ඒ �ඳො සූදානේ වි්ය යුතුව 

ති්�නවා. වවරේ යුේධ්යකට සූදානේ වීමත් 

ජාතික ආරක්්ාව ්යටතට ්ගන �ලකන්නට 

ෙැකි්යාව ති්�නවා. අපට ඉන්්න් වවර� 

විද්ාඥ්යන් ේවලප්යක් පමණයි. ඒ �ංඛ්ාව 

අනාගත්ේ දී වැඩි කරගත යුතුයි. ඒ අතර 

දැනට සිටින වි්ේ්ඥ්යන්්ගන්  ප්ර්්යෝජන ගත 

යුතුයි.

්ේ ර්ේ වවර� ්රෝග පර්ේ්ණ 

ආ්යතන්යක් නැෙැ. ශ්රී ජ්යවරධනපුර 

විේවවිද්ාල්ේ ්ඩංගු පර්ේ්ණා්යතන්යක් 

ති්�නවා. ඒ අ්ය ඔක්ේ්ෆරඩ්  පර්ේ්ණ්යටත් 

උදේ කරනවා. වවද් පේචාත්  උපාධි 

ආ්යතන්ේ මා� ේයක ්ෙෝ අවුරුේදක 

වවර� පිළි�ඳ පාඨමාලාවක් ති්�නවා. 

්ේ ක්්්්ර්ය දියුණු ්නාකළ්ොත් ඊළෙ 

ව�ර 60 වනවිට අපට විවිධ වවරේවලට 

්යට ්වන්නට සිදු්වනවා. ඒ නි�ා වවර� 

පර්ේ්ණ මධ්යේ්ථාන්යක් ඇති කරන ්ල� අපි 

ආණ්ඩු්වන් ඉලලා සිටිනවා. විේවවිද්ාල ්මන්ම 

වවද් අංශ්යත් එකතු ්කාට දැන් සිටම එ්ය 

ආරේභ කරන්න* ්යැයිද �ඳෙන් ක්ේ්ය.

- ලංකො ගුරු හසවො සංගමය
zzzzඑච්.අයි. තුෂාර

ශිෂ්යත්ව විභාග්ය �මත්වී්ේ පදනම මත පා�ලවලට 

සිසුන් �ඳවාගැනීම �ඳො නිකුත් කර ති්�න කඩයිේ 

ලකුණු පෙළ දැමීම පිළි�ඳ ජනාධිපති ්ගෝඨාභ්ය රාජපක්් 

මෙතා අද (01දා) තීන්දුවක් ල�ාදි්ය යුතු �ව ලංකා ගුරු 

්ේවා �ංගම්ය �ඳෙන් කරයි.

අදාළ ගැටලුව වි�ඳීමට අධ්යාපන �ලධාරීන් කටයුතු 

්නාකරන නි�ා ්කාටුව දුේරි්ය ්පාළ ඉදිරිපිට සිට 

ජනාධිපති ්ලකේ කාර්යාල්ය දක්වා අද (01දා) වි්රෝධතා 

පාගමනක් පවත්වන �වද එම �ංගම්ේ ්ලකේ මහින්ද 

ජ්යසිංෙ මෙතා �ඳෙන් ක්ේ්ය.

පා�ල සුරැකී්ේ ජනතා ව්ාපාර්ය ො අ�ාධාරණ්යට 

පත් ශිෂ්ය්යන්්ේ ්දමාපි්යන් ඒකා�ේධ කරගනිමින් ්මම 

වි්රෝධතා පාගමන පවත්වන �වද ඔහු පව�ා සිටි්ේ්ය.

පා�ලවලට �ඳවාගන්නා ලකුණු ප්රමාණ්ය අධික ්ල� 

ඉෙළ දැමීම නි�ා ග්ාමී්ය පා�ලවල ො දුෂකර පා�ලවල 

ඉ්ගනුම ල�ා ශිෂ්යත්ව විභාග්ය ඉෙළින් �මත් වූ ්�ා්ෙෝ 

පිරි�කට පෙසුකේ �හිත පා�ලකට ඇතුළත් වී්ේ 

අවේ්ථාව අහිමි වී ති්�න �වද ඒ මෙතා �ඳෙන් ක්ේ්ය.

්මම ගැටලුව වි�ඳාගැනීම �ඳො අධ්යාපන �ලධාරීන් 

�මග සිදුකළ �ාකච්ඡා අ�ාර්ථක වී ති්�න �වත්, ්ේ නි�ා 

ජනාධිපති ්ගෝඨාභ්ය රාජපක්් මෙතා ්මම ගැටලුවට 

වි�ඳුේ ල�ාදි්ය යුතු �වත් ්ේතම පව�ා සිටි්ේ්ය.

හකාවැක්ස් සිංවිධානහෙන් එන්නත් ලබාගැනීම ගැන 
හතාරතුරු ආණ්ඩුව ජනතාවට හහළිකළ යුතුයි

ශිෂ්යත්ව කඩයිම් ලකුණු 
පහළ දැමීම ගැන ජනපති 

අද තීන්දු්වක් දිය යුතුයි

මීගමු්ව, කටාන 
ජල යයාජනා ක්රමය 

මාර්තුයේදී වි්වෘත ය්වයි

%සදාචාර වියරෝධී අන්ාගමික පනත යකටුම්පත^
 සම්මත කරගැනීමට ජනපතියේ අ්වධානය ඕනෑ

ශ්රමිකයන් 60,000ක් යළි 
පැමිණීයම් අයේක්්ාය්වන්

2016 ්වසයර් සිට 
රාජ්ය යේ්වයට එක්වූ 
160,000කට විශ්රාම 

්වැටුේ අසාධාරණයක්

- හිටපු අමොත්ය නුවරඑළිය පො.ම පලනි දිගම�රම
zzzzහැටන් - රිංජිත් රාජපක්ෂ 

්කාළෙ වරා්ේ නැ්ගනහිර පර්යන්ත්ය 

ඉන්දි්යානු �මාගමක් �මග එක් වී 

�ංවරධන්ය කිරීම තමන් ්ොඳ ්ද්යක් 

්ල� �ලකන �වත්, ඒ �ඳො තම පූරණ 

�ේ්යෝග්ය ල�ා්දන �වත් හිටපු අමාත්ය 

නුවරඑළි්ය දිේ්රික් පා.ම පලනි දිගේ�රේ 

මෙතා පැවසී්ය.

ඒ මෙතා ්ේ �ව කි්යා සිටි්ේ ්ප්රදා 

(30දා) ජාතික කේකරු �ංගම්ය �ෙ 

කේකරු ජාතික ්පරමු්ණ් �මාජික්යන් 

ෙමුවී්ේ රැේවීමක් ෙැටන් ඩී.්ක්.

ඩේලිේ �ංේකෘතික ශාලා්ේ පැවති 

අවේ්ථා්ේදී්ය.

්මහිදී වැඩිදුරටත් අදෙේ දැක් වු පලනි 

දිගේ�රේ මෙතා, 

“්කාළෙ වරා්ේ නැ්ගනහිර 

පර්යන්ත්ය ගැන කතා 

කරන්කාට , ්යෙපාලන 

ආණ්ඩුව ්මවැනි ෙවුල 

ව්ාපාර සිදු කරන්කාට 

්පා්ොේටු්ේ කේටි්ය 

කිේවා වරා්ය , ඉඩේ , 

ගුවන්්තාටුපලවල විකුණනවා 

කි්යලා ්චෝදනා කරා. දැන් ්ේ 

ආණ්ඩුව ඇවිලලත් ඒකම කරන්න 

්යනවා, මම පටු ්ේශපාලන්ය කරන්න 

කැමති නැ.

මම ගි්ය ආණ්ඩු්ේ ඉන්න්කාට ඒකට 

�ේ්යෝග්ය දුන්නා, අ්පේ ර්ේ ජාතික 

�ේපත් විකුණනවාට කවුරුත් කැමති 

නෑ. නමුත් අා්්යෝජක්්යක් ඇවිලලා ඒක 

�ංවරධන්ය කරනවා නේ ඒකට ඉඩ ්දන්න 

ඕනි. ්මාකද අ්පේ රටට දැන් �ලලි 

නෑ , ණ්ය �ර වැඩි ්වලා 

ති්්යන්්න්. අා්්යෝජක්්යක් 

ඇවිලලා ඒක �ංවරධන්ය 

කරලා අපිට ඒ්කන් 51% 

ලාභ්යක් එනවානේ අපි 

�තුටු ්වන්න ඕනි.

විමල වීරවංශ , 

උද්ය ගේමන්පිල මෙතා 

ගි්ය ආණ්ඩු ති්්යන්කාට 

්මානවද කිේ්ේ අරක 

විකුණනවා, ්ේක විකුණනවා කි්යලා , දැන් 

කට වේගන ඉන්නවා. අපි ්ේ ආණ්ඩුවට 

කි්යනවා ්ේක අා්්යෝජක්්යකුට ල�ා දීලා 

�ංවරධන්ය කරලා ලාභ උප්යනවා නේ 

අපි ඒකට පූරණ �ේ්යෝග්ය ්දනවා.” 

්යනු්වන් පැවසී්ය.

- සංෙල රොවය සංවිධොනහේ පූජ්ය අක්මීමන දයොරතන හිමි
zzzzදිහන්ෂ් සමරහකෝන්

ජාවාරේකාර්යන් කිහිප්ද්නකු 

වත්මන් ආණ්ඩුව ්ම්ේයවන �වට 

්ප්නන්න ති්�න �වත්, එ්ල� 

සිදුවන්්න් ජනාධිපති ්ගෝඨාභ්ය 

රාජපක්් මෙතා්ේ දැනුවත්භාව්්යන්ද 

්යන්න පිළි�ඳව ප්රේන්යක් ති්�න 

�වත් සිංෙල රාව්ය �ංවිධාන්ේ පූජ්ය 

අක්මීමන ද්යාරතන හිමි්්යෝ පැවසූෙ.

ඊ්ේ (31දා) ්කාළෙ පැවති මාධ්ය 

ෙමුවකට එක්්වමින් උන්වෙන්්ේ ්ේ 

�ව �ඳෙන් ක්ේ්ය.

්මරට ජනතාවට ්වනත් විකලප්යක් 

්නාමැති �ැවින් ්ගෝඨාභ්ය රාජපක්් 

මෙතා ජනාධිපති ්ල� පත් කරගත් 

�වත්, ඒ අනුව මන්දබුේදිකභාව්ය ඇති 

කරගත් පිරි� ඉවත් කර �බුේධික පිරි�ක් 

�මග කටයුතු කරන්්න් නේ රට ඉදිරි්යට 

්ගන ්යාමට ෙැකි �වත් �ඳෙන් කළ 

පූජ්ය අක්මීමන ද්යාරතන හිමි්්යෝ,

“ආණ්ඩුවට කිසි්ේත්ම අයිති්යක් 

නෑ ර්ේ රාජ්ය �ේපත් විජාතීකරණ්ය 

කරන්න. අනිත් එක ර්ේ අභ්යන්තර්ේ 

ති්�න ට්යර කරමාන්තශාලාවක් 

්ෙෝ කුරුඳු කරමාන්තශාලාවක් ්ෝ 

්වනත් නිෂපාදන කරමාන්තශාලාවක් 

වත් විජාතික්්යකුට �දු දීම ආණ්ඩුවට 

කරන්න �ෑ. ර්ේ ජනතාව්ේ කැමැත්ත 

ති්්යනවා නේ �දු ක්රම්යකට ගි්යාට 

ආ්්යෝජක්යන්ට දුන්නට කමක් නෑ. නමුත් 

්ේ ්දක ර්ේ මරමේ්ථාන ්ද්කන් 

එකක්. ඒ අනුව අපිට නැ්ගනහිර 

පර්යන්ත්ය අහිමි වුණා කි්යන්්න් විශාල 

වශ්්යන් ොනි්යට පත්්වන අවේ්ථාවක්.

්මාකද ආරථික වශ්්යන් බිඳ 

වැටීමක්. ර්ේ ේවවරීභාව්යට ො 

ේවාධීනත්ව්යට ඇතිවන විශාල 

මරු පෙරක්. ඒ ව්ේම තමයි ර්ේ 

විරැකි්යා්වන් ්ප්ළන ජනතාව තවත් 

අගාධ්යට ඇද දැමීමක්. අපි ්ේ අ්යට 

ආණ්ඩුව ල�ා දුන්්න් වැරදිවලින් ්තාර 

රටක් ෙදන්න කි්යන කාරණාවට.

ර්ේ ්ේශී්ය �ේපත් �කේකර්ගන 

,්ේශී්ය නිෂපාදන ක්රි්යාවලි්යක් ආරේභ 

කරලා ව්ේ ක්රම්ේද්යක් තමයි අපි 

�ලා්පා්රාත්තු වු්ණ්.්ගෝඨාභ්ය 

රාජපක්් මෙතා ජනාධිපති වුණාට 

පේ්ේ ඔහු ගත්ත ක්රි්යාදාම්යන් �මූේය 

�ාර්ථකයි. ඔහු කුළු�ඩු ්ේන එක 

නැවැත්වුවා. අපි හිතනවා අ්පේ ර්ේ 

තරුණ්්යෝ පවා �ෑම බිේ අෙලක්ම 

වගා කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් 

ඒ සි්යලල බිඳ වේටමින් අද වනවිට 

ජාවාරේකාර්්යෝ කිහිප්ද්නක් විසින් 

්ේ ආණ්ඩුව ්ම්ේයවන තත්ත්ව්යක් 

තමයි දකින්නට ලැ්�න්්න්.

්ේ වරා්ය දීම ෙරො ඒ 

ජාවාරේකාර්යන්ට විශාල ලා�්යක් 

හිමි්වනවා ඇති. ඒ නි�ා ආණ්ඩුව 

ජනාධිපතිවර්යා ්නාමග ්යවමින් 

්ේ ජාවාරේකාර්ේ ්ේ වැඩ 

කටයුත්ත කරන්්න්. එ්ෙම නැත්නේ 

ජනාධිපතිවර්යා දැනුවත්වද කි්යන 

ප්රේන්යකුත් අපිට ති්�නවා. ඒ නි�ා 

ජනාධිපතිවර්යාට අපි කි්යන්්න් ්ේ 

�ල්ය නැති වුණාට පේ්ේ රනිල 

වික්රමසිංෙ ව්ේ කලපනා කරාට වැඩක් 

්වන්්න් නෑ. ඒ නි�ා �ල්ය ති්�න 

අවේ්ථා්ේ ්මාළ්ය පාවිච්චි කරලා 

වැඩ කරන්න ගි්්යාත් තමයි �ාර්ථක 

ආණ්ඩුවක් අපිට දකින්න ලැ්�න්්න්. 

්ේ ර්ේ ජනතාවට ්වන විකලප නෑ. 

විකලප්යක් නැති නි�ා තමයි ්ගෝඨාභ්ය 

�ල්ය ශක්ති්යක් �වට පත් කරලා 

ජනාධිපතිවර්්යක් �වට පත් ක්ේ. ඒ 

නි�ා අපි ඉලලීමක් කරනවා ඔ�තුමා ්ේ 

මන්දබුේදිකභාව්ය ඇතිකරගත් පිරි� 

ඉවත් කරලා �බුේධික පිරි�ක් �මග ්ේ 

කටයුත්ත ක්ළාත් ්යෙපත් දැක්්මන් 

යුක්තව රට ඉදිරි්යට ්ගන ්යන්න 

පුළුවන්.” ්යැයිද පැවසූෙ.

ජා්වාරම්කාරයන් කිහිපයදයනකු 
්වතමන් ආණ්ඩු්ව යමයහය්වන 
බ්වට යපයනන්න තියබන්වා

නැ. පර්යන්තය ඉන්දියානු සමාගමක් සමග එක් වී 
සං්වර්ධනය කිරීම යහාඳ යදයක් යලස සලකන්වා

පළාත කීපයකට  
අද ්වැසි ්වාර කීපයක්



�� එස්. කරුණාරත්න
ගලේලෙල පට්ටිලෙල ප්රලේශලේ ඉන්නල 

(රටල) සහ ඉඟුරු ෙගා කළ ලගාවීන සිය 
අසෙවැන්න විකුණා ගවැනීමට ල්නාහවැකි වීම නිසා 
අසරණ තතතෙයට පතෙ සිටිති.  ලේ නිසා ඔවුහු 
සිය අසෙවැන්න ල්නළීලමන පො ඉෙතෙ සිටිති.

ප්රලේශලේ මහා පරිමාණලයන  කාබනික 
ලපාලහාර ලයාදාලග්න ෙගා කර්න එස.ඒ. 
රත්නපාල මහතා අකකර 15ක ඉන්නල 
(රටල) ෙගා ලකාට තිලේ. එලමනම ඉඟුරු 
කිලලෝ ලක්ෂයකට අධික ප්රමාණයක ඔහුලේ 
ලගාවිලපාලේ තෙමත ගවැලවීමකින ලතාරෙ 
පෙතී.

ඉන්නල අසෙවැන්න ල්නළීම සිදු කරමින සිටි්න 
අෙස්ාලේ එහි ගිය අපට දවැක ගවැනීමට හවැකි 

වූලේ අසෙවැන්න ල්නළීම අතහවැර දමා ඇති 
විශාල භූමියක බෙයි.

එලමනම දවැ්නට කානතාෙන ලයාදා අසෙවැන්න 
ලබා ගවැනීම සිදු කළ ද ඒොට කිලලෝ එකක 
සඳහා රුපියේ 40 -50 දකො මිලත පෙති්න 
බෙද රත්නපාල මහතා පවැෙසීය. රටල 
අසෙවැන්න සාර්කෙ ලමෙර ලවැබී තිලබ්න බෙත 
ඒ සඳහා සාධාරණ මිලක ලවැලබනලන ්නේ තමාට 

පාඩු ල්නාේන බෙද ලගාවීහු ලපනො 
ලදති.

 ලකලස ලෙතත  අසෙවැන්න ල්නළ්න 
කේකරුෙනට ෙවැටුප් ලබා දීමට  ල්නාහවැකි වීම 
නිසා අසෙවැන්න ල්නළීම අතහවැර දමා ඇති බෙද 
රත්නපාල මහතා පවැෙසීය.

කාබනික ෙගා ක්රමය යටලත  තමන ෙගා කළ 
අකකර 15ක ඉන්නල  (රටල) ලගාවිලපාළ අෙශ්ය 
අ ලයකුට ලබාදීමට හවැකි බෙත අෙශ්ය ලකල්නක 
ලෙලතාත ලගාවිපළටම පවැමිණ මිලදී ගවැනීමට 
හවැකි බෙද ලහලතම පෙසා සිටිලේය.

එලමනම රජලේ ඉේලීම මත ලේශීය ආහාර 
නිෂපාද්නයට තමා ෙවැඩි දායකතෙයක ලබා දුන 
බෙ පෙස්න ඒ මහතා ඉඟුරු ෙගා ලකාට ලේ 
ේනවිට අසෙවැන්න ල්නළීම අතහවැර දමා ඇති 
ආකාරය ලපනො දුනලනය. තමන ෙගා කළ 
ඉඟුරු මිලදී ගවැනීලේ ෙවැඩපිළිලෙළක  ක්රියාතමක 

කර ලදන්නවැයි ඒ මහතා රජලයන ඉේලා 
සිටිලේය.

තමන පතෙ ඇති තතතෙය පිළිබඳ අදහස 
දවැකවූ එස .ඒ . රත්නපාල මහතා ලමලස 
පවැෙසීය.

  &මම විශාල ෙශලයන ලගාවිතවැන කර්න 
ලකල්නක. ලලාකු බලාලපාලරාතතුෙක තිබුණා 

ලේ ජ්නාධිපතිතුමා පත ලේනලකාට 
අලප් ලේශීය ලගාවිතවැ්නට තවැ්නක 

එයි කියලා ලවැලේවි කියලා. ඒ 
නිසාම තමයි අපි කහ, ඉඟුරු, 
ඉන්නල ෙලේ විශාල ෙශලයන 
ලේශීය ලගාවිතවැ්න ෙවැඩි ෙශලයන 
කරන්න ගතලත. ප්නහකට 

ෙවැඩිය පිරිසක  මලේ ගාෙ ෙවැඩ 
කර්නො. හවැබවැයි අද සිේධ ලෙලා 

තිලයනල්න ලේශීය ෙගා කරපු අපට 
අසෙවැන්න ල්නළීම පො අතහවැරලා දාන්න. 
කෘෂිකරම ලදපාරතලේනතුලේ ෙවැටුප් ලබ්න ඕ්නෑ 
තරේ මිනිසසු ඉන්නො. ඒ අය ඇහවැක ඇරලා 
බලනලන ්නවැහවැ ලේ ෙලේ විශාල ලගාවිපළෙේ 
පිළිබඳෙ. අපි දන්නො ජ්නාධිපතිතුමාට ලේො 
මිලදී ගන්න ෙගාබිේෙලට යන්න බවැහවැ. හවැබවැයි 
රජලේ නිලධාරීන ලේ පිළිබඳ අෙධා්නය ලයාමු 
කළ යුතුයි. ලේ ෙලේ ලගාවිලපාළෙේ කිහිපයක 
ෙහලා දවැේලමාත ලේ රටට ලේන පාඩුෙ 
ලකාපමණද කියලා ලසායලා බලා කටයුතු කළ 
යුතුයි. අපි ජ්නාධිපතිතුමාලගන ඉේලා සිටිනලන 
කරුණාකරලා ලේ අලප් අසෙවැන්න මහලපාලළාෙ 
්නවැෙත පස ලෙන්න ලදන්න එපා රලට් මිනිසසුනට 
කන්න ලදන්න ෙවැඩපිළිලෙළක හදන්න කියලයි.* 

◄නුවරඑළිය►

නුවරඑළිය නගරය කේන්ද්ර 
ක�ොට ගත් සංචොර� �ලොපයේ 

ඉදිරිකේදී ඇති �රනවො
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අස්වවැන්න විකුණා ගවැනීමට න්නාහවැකි වීනමන 
පට්ටිනවල ඉන්නල නගාවීන අපහසුතාවට

◄ මාතලේ ►

- ආරක්ෂක ලේකම් විශ්රාමික ලෙනරරාේ කමේ ගුණරතන
�� වාරණ - ආ්නන්ද ඉ ජයනකාඩි

&ඉදිරිලේදී කුඩු ලතාග අතඅඩංගුෙට ගතතු සවැණින 
විනිශ්චයකාරෙරලයකුලේ නිරීක්ෂණයට ලක ලකාට සුළු 
ප්රමාණයක සාේපල ෙශලයන තබා ලග්න ඉතිරි සියේල වි්නාශ 
කිරීලේ ෙවැඩපිළිලෙළක හද්නො* යවැයි ආරක්ෂක ලේකේ විශ්ාමික 
ලජ්නරාේ කමේ ගුණරත්න මහතා පවැෙසීය

අතත්නගේල රජමහා විහාරස්ා්නලේ විහාරාධිපති ආ්චාරය 
පනවිල ශ්රී ආ්නනද ්නාහිමියනලේ රුපියේ මිලිය්න හයක පමණ 
වියදමකින ඌරාලපාල ්නෙදිගනතලේ මත්රව්ය ෙලට ඇේබවැහි 
වූෙන පු්නරුත්ාප්නය කිරීලේ මධ්යස්ා්න භූමිලේ ඉදි කර්න ලද 
්නෙ ලගාඩ්නවැගිේල  විෙෘත කිරීලේ අෙස්ාෙට ප්රධා්න ආරාධිතයා 
ෙශලයන සහභාගි ලෙමින  ලහලතම එලස කියා සිටිලේය.

එහිදී ෙවැඩිදුරටත අදහස දවැකවූ ආරක්ෂක ලේකේෙරයා,
& ෙරතමා්නලේ පෙති්න ක්රමය තමයි කුඩු ලතාග අතඅඩංගුෙට 

ලග්න රස පරීක්ෂක ොරතා එ්න ලතක ගබඩා කර තවැබීම. ලේ 
ක්රමලේ දූ්ෂණ සිදුලේනො. එලස අතඅඩංගුෙට ලග්න ගබඩා කර 
තබ්න කුඩුෙලින ලකාටසක ්නවැෙත ලෙලළඳ ලපාළට ය්නො. ලේ 
ක්රමය අපි ෙහාම ්නවැෙවැතවිය යුතුයි. ඉදිරිලේදී අතඅඩංගුෙට 
ගන්නා කුඩු ලතාග ෙහාම විනිශ්චයකාරෙරලයකුලේ නිරීක්ෂණයට 
ලක ලකාට සුළු ප්රමාණයක පමණක සාේපල ෙශලයන තබා ඉතිරි 
සියේල වි්නාශ කිරීලේ ෙවැඩපිළිලෙළක හද්නො. තමුන්නානලසලා 
දන්නො කුඩු රජෙරු හිර ලගදර ඉඳලග්න තමයි කුඩු ජාොරම 
ලමලහය ෙනලන කියල. කුඩු රජෙරුයි පාතාලයයි ලදකක ල්නාෙ 
එකක එලහම ්නේ අපි කුමකද කළ යුතලත ලේ මහා වි්නාශය 
ෙහාම ්නවැෙවැතවිය යුතුයි. හිර ලගෙේ ඇතුලේ සිට කර ලග්න 
ය්න ලේ ලසේලම දුෂකර වුෙත අපි ලකලස ලහෝ මරද්නය 

කර්නො. බනධ්නාගාර ලකාමසාරිස ජ්නරාේ තු්ෂාර උපුේලදණිය 
මහතමයාලේ මූලිකතෙලයන ඒ ක්රමය ්නවැෙවැතවීලේ ෙවැඩපිළිලෙළක 
දවැන ක්රියාතමක ලෙමින පෙති්නො. අල්නක පවැතලතන කුඩුෙලට 
ලගාදුරු ේන අහිංසක දරුෙන එයින මුදා ගවැනීමට ක්රමෙත 
ෙවැඩපිළිලෙළකද සකස කළ යුතු ලේනො. එය දවැ්නටමත 
අනතරායකර ඖ්ෂධ පාලක ජාතික මණඩලය කර ලග්න ය්නො. 

දරුලො බනධ්නාගාරගත කළාම ඔවුන එළියට එනලන කුඩු 
රජෙරු බෙට පත ලෙලා. එක තමයි සත්යය. එලහම්නේ ලේ 
ක්රමයත ්නවැෙවැතවිය යුතුයි. දරුලො බනධ්නාගාරගත කිරීමකින 
ලතාරෙ කළ යුතලත කුමකද. එෙවැනි දරුලො අතඅඩංගුෙට ගතතු 
සවැණින විනිශ්චයකාරෙරලයකුට ඉදිරිපත කර බනධ්නාගාරගත 
කිරීමකින ලතාරෙ විනිශ්චයකාරෙරයාලේ නිලයෝග පරිදි ලමෙවැනි 
ආයත්නෙලට ලයාමු කිරීලේ ෙවැඩපිළිලෙළකද ඉදිරිලේදී සකස 
කර්නො. අද ලේ අලප් ්නායක හාමුදුරුලෙෝ එයට ආරේභ 

පියෙරක තවැබුො. ්නායක හාමුදුරුෙනලේ රුපියේ මිලිය්න හයක 
වියදමකින ත්නා නිම ලකාට අද බාරදුන ලේ ලගාඩ්නවැගිේල 
තුළ දරුලො හවැට ලදල්නකුට පහසුකේ තිලබ්නො. ලේ කරපු 
සතකාරයය අලප් ්නායක හාමුදුරුෙනට ලගෞරෙ පූරෙක සතුතිය 
පුද කර්නො. ඒ ෙලේම ලේ ලගාඩ්නවැගිේල තවැනීලේ තාක්ෂණ 
දායකතෙය හා ශ්ම දායකතෙය ්නාවික හමුදාෙ ලබා දී තිලබ්නො. 
්නාවික හමුදාලේ ඒ සියලු නිලයනටද සතුතිය පුදකර්නො. ලේ 
ස්ා්නයට තෙත ලගාඩ්නවැගිලි හතක අෙශ්යතාෙ තිලබ්නො.* 
යවැයිද පෙසා සිටිලේය

අතත්නගේල රජමහා විහාරස්ා්නලේ විහාරාධිපති ආ්චාරය 
පනනිල ශ්රී ආ්නනද ්නාහිමිලයෝද ලමහිදී අදහස දවැකවූහ.

ආරක්ෂක ලේකේෙරයා විසින ආ්චාරය පනනිල ශ්රී ආ්නනද 
්නාහිමියන ලෙත සමරු තිළිණයකද පිළිගනේන ලදී. ලමහිදී 
ලපෞේගලික ආයත්නක අධිපතිෙරලයකු ේන ්චනදික විරාජ් 
තාඹුගල මහතා විසින තෙත ලගාඩ්නවැගිේලක තවැනීමට 
මූල්ය පරිත්යාගයක කලේය. සිලමනති සමාගමක විසින තෙත 
පරිත්යාගයක හා ඇමරිකාලේ නිේලයෝක විශෙවිද්ාලලේ 
මහා්චාරය මංගලිකා ද සිේො මහතමිය විසින ්නෙ ලගාඩ්නවැගිේල 
සදහා ගෘහ භාණඩ පරිත්යාගයකද කළාය. ලමහිදී අනතරායකර 
ඖ්ෂධ පාලක ජාතික මණඩලලේ ්නෙ ලෙේ අඩවියකද ආරේභ 
කරනු ලවැබීය. ලේ අෙස්ාෙට ලේජර ලජ්නරාේ ජගත අේවිස, 
බනධ්නාගාර ලකාමසාරිස ජ්නරාේ තු්ෂාර උපුේලදණිය, ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශලේ සහකාර ලේකේ සමනති වීරසිංහ, අනතරායකර 
ඖ්ෂධ පාලක ජාතික මණඩලලේ සභාපති වෙද් ලක්නාත 
ලෙළලගදර  ඇතුළු පිරිසක ලමම අෙස්ාෙට එකෙ සිටියහ.

�� ගමනපාළ - සුරංග දිලහාන
ගේලපාළ ලදාළුෙ ප්රා‘ලේශීය ලේකේ 

ලකාට්්ාසයට අයත ගුරුකවැලේ ගේමා්නය තුළ 
සුරා සවැලක විෙෘත කිරීමට සවැලසුේ සකස කරමින 
සිටි්නොට එලරහිෙ ප්ර‘ලේශලේ මහ සංඝරත්නය 
ඇතුළු ගේොසීන එම ප්ර‘ලේශය තුළ ඊලේ (31දා) 
උේලඝෝ්ෂණයක නිරත වූහ.

විහාරස්ා්න 16ක විහාරාධිපති ්නාහිමිෙරු 
ඇතුළු මහ සංඝරත්නයත, ගේමා්න 26ක 
නිලයෝජ්නය කරමින ප්ර‘ලේශොසීනුත ලේ සඳහා 
සහභාගී වූහ.

1995 ෙසලරන පසු ලදාළුෙ ගුරුකවැලේ 
ගේමා්නය තුළ විෙෘත කර තිබූ ලමම සුරාසවැල නිසා 
ප්ර‘ලේශලේ තරුණයන ඇතුළු ෙවැඩිහිටියන මත 
ෙතුරට ඇේබවැහිවී වි්නාශ වූ බෙත සෑම නිෙසකම 
අඬදබර ෙවැඩිවී දුප්පතකම හා අසමගිය පිරුණු 
ගේමා්නයක ඇතිවූ බෙත විලරෝධතාකරුලෙෝ 
ලපනො දුනහ. ලමම තතතෙය සමග ඇතිවූ 
ජ්නතා විලරෝධය නිසා පසුගිය රජය සමලේදී ලමම 
සුරාසවැල ෙසා දවැමුෙද ්නවැෙතත ලමම රජය තුළදී 
එහි හිමිකරුෙන එය විෙෘත කිරීමට පියෙර ලග්න 
අති බෙද සඳහන කළහ.

ලමම විලරෝධතාකරුෙන ගුරුකවැලේ ලබෝධිය 
අසලට එකවී එහිදී ආගමික ෙතාෙත පෙතො 
අ්නතුරුෙ ලපළපාලියකින ගුරුකවැලේ හනදිය 
දකො පවැමිණිලේ විලරෝධතා පා්ද පෙසමිනි.

ලමහිදී අදහස දවැකවූ ලදාළුෙ ශ්රී බිේබාරාම 
විහාරාධිපති උඩපළාත අධිකරණ සංඝ්නායක 
ශාස්රපති උඩගම ඥානිසසර ්නාහිමියන රැසෙ 
සිටි ජ්නතාෙ අමතා ප්රකාශ කලේ, ජ්නතාෙ හා 
මහ සංඝරත්නය එකෙ පතකළ ලේ රජය තුළින 
ලමෙවැනි ලදයක බලාලපාලරාතතු ල්නාවූ බෙත, 
ප්ර‘ලේශලේ ජ්නතාෙට ජලය ල්නාමවැතිෙ ඉේලීේ 
කරේදි ඔවුනට මතෙතුර ලබාලදන්න කටයුතු කිරීම 
අනුමත කළ ල්නාහවැකි බෙතය.

ලමම උේලඝෝ්ෂකයන අතරට හිටපු  මධ්යම 
පළාත සභා මන්රී හා ෙතමන ග්ාමීය කුඹුරු ෙවැේ 
හා ොරිමාරග රාජ්ය අමාත්යෙරයාලේ ලේකේ 
නිශශංක ලේරත මහතා පවැමිණි අතර තමා හා 
රාජ්ය අමාත්ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා ලමම 
සුරාසවැල ්නවැෙත විෙෘත කිරීමට ල්නාලද්න බෙ 
ප්රකාශ කිරීම සමග උණුසුේ තතතෙයකද ඇතිවිය.

එහිදී මහා සංඝරත්නය හා විලරෝධතාකරුෙන 
එම ප්රකාශය ලිඛිතෙ ලද්න ලලසත ලබාදී ඇති 
සුරාසවැේ අෙසර ප්රය ලදාළුෙ ප්රා‘ලේශීය 
ලේකේෙරිය ලෙත ලබාලද්න ලලසත ඉේලා සිටියහ.

ලේ පිළිබඳෙ සුරාසවැේ හිමියන හා මහා 
සංඝරත්නය සමග සාකච්ා කිරීම සඳහා අද 
(01දා) දි්න ලදාළුෙ ප්රා‘ලේශීය ලේකේ කාරයාලය 
ලෙත පවැමිණීමට තීරණය කිරීලමන පසු 
උේලඝෝ්ෂකලයෝ විසිර ගියහ.

�� බදුලල - පාලිත ආරියවංශ 
එේ.ටී.ටී.ඊ  සංවිධා්නයට අයත යවැයි සවැකකර්න පිසලතෝලයක, 

මවැගසි්නයක සහ උණඩ 30ක ලපලරදා (30දා) රාත්රි‘ලේ බදුේල, 
ලේෙවැසස ෙතත ප්ර‘ලේශලේදී ලසායාගත බෙ බදුේල ලපාලිස 
ලකාට්්ාස අපරාධ විමරශ්න කාරයාංශය පෙසයි. 

බදුේල ලපාලිස ලකාට්්ාස අපරාධ විමරශ්න කාරයාංශය සිදු 
කළ ලමලහයුමකදී බදුේල ලේෙවැසස ෙතලත ජල ටවැංකියක අසල 
ගේෙලට සගො තිබියදී  උණඩ ලසායා ගත අතර, පිසලතෝලය 
ෙවැලිකනද ෙඩුමුලන ලදු කවැලෑෙක ලදාළක අයිලන  ෙලලා තිබියදී 
ලසායාලග්න තිලේ. 

ම්නාලලස ඇසුරුේ කර තිබූ ලමම පිසලතෝල  අඩි ලදකහමාරක 
පමණ කවැණීේ කිරීලේදී ලසායාලග්න තිලබ්න අතර, එම පිසලතෝලය 
විලේශීයක නිෂපාද්නය කර්න ලේදක බෙත පරීක්ෂණෙලදී 
අ්නාෙරණය විය.

සිේධිය සේබනධලයන බදුේල ලජ්යෂ් ලපාලිස අධිකාරී ෙසනත 
කනලදෙතත හා සහකාර ලපාලිස අධිකාරී ප්රදීප් වීරලසකර ය්න  
මහතෙරුනලේ උපලදස මත බදුේල මූලස්ා්න ප්රධා්න ලපාලිස 
පරීක්ෂක ලේහිත රාජපක්ෂ සහ, බදුේල ලකාට්්ාස අපරාධ  
විමරශ්න කාරයාංශලේ ස්ා්නාධිපති ප්රධා්න ලපාලිස පරීක්ෂක 
්චා්නක චිරංජීෙ විලජ්රත්න ය්න මහතෙරුන ඇතුළු නිලධාරීහු 
ෙවැඩිදුර පරීක්ෂණ පෙතෙති.

�� පාදුකක - ඩී.එන.නරකසි
මිේලෑෙ ප්ර‘ලේශලේ අකකර 250ක 

පමණ ඉඩමක රුපියේ ලකෝටි 50ක 
පමණ මුදලක ෙවැයකර ඉදිකිරීමට 
ලයෝජිත ්නෙ බනධ්නාගාර සංකීරණයට 
එලරහිෙ මිේලෑෙ එකමුතු සංෙරධ්න 
පද්නම සංවිධා්නය කළ විලරෝධතාෙක 
මිේලෑෙ ්නාගස හනදිලේදී ඊලේ 
(31දා) පවැෙවැතවිණි. විවිධ විලරෝධතා 
පුෙරු රැලග්න සටන පා් කියමින 

විලරෝධතාෙට එකෙ සිටි පිරිස පවැයකට 
ආසන්න කාලයක විලරෝධතාලේ නිරත 
වූහ. ලමම බනධ්නාගාරය ඉදිවුෙලහාත 

පාදුකක, ලහාරණ ්නගර අෙට 
ප්ර‘ලේශොසීනට අ්නාගතලේදී අතිවිශාල 
සමාජීය අරබුද රාශියකට මුහුණ දීමට 

සිදුවිය හවැකි බෙත, ලමම ලයෝජ්නාෙ 
මුළු ප්ර‘ලේශයටම ලකාඩිවි්නයක බෙද 
විලරෝධතාකරුලෙෝ ලපනො දුනහ..

�� නපානළාන්නරුව - තුෂාර නතන්නනකෝන
ලපාලළාන්නරුෙ ෙවැලිකනද ප්රාලේශීය ලේකේ ලකාට්්ාසලේ 

මහෙවැලිතවැන්න ප්රලේශලේ විදුලි සවැර ෙවැදී මියගිය ේනඅලිලයකුලේ 
සිරුරක ඊලේ (31දා) උදෑස්න ලසායාගත බෙ ෙවැලිකනද ේනජීවී 
කාරයාලය පෙසයි. 

උසින අඩි අටයි අඟේ ්නෙයක පමණ ේන ලමම පිරිමි 
ේනඅලියාලේ ෙයස අවුරුදු 35ක පමණ ේන බෙ එම ේනජීවී 
නිලධාරියා ප්රකාශ කර සිටිලේය.

ලමම ෙසලර පළමුෙවැනි මස ජ්නොරි මාසලේ අෙසා්න දි්නය අද 
ේනවිට ෙවැලිකනද ප්රාලේශීය ලේකේ ලකාට්්ාසය ේනඅලි - මිනිස 
ගවැටුම ලේතුලෙන ේනඅලි හයලදල්නකුලේ  ජීවිත සෙභාෙධරමයාට 
අහිමි වී ලගාස ඇති අතර ඊට ආසන්නතම සිදුවීම ේන ලමම ේනඅලි 
මරණය හයෙවැනි මරණය වීම කණගාටුදායක කරුණකි.

ප්රලේශොසීන පෙස්න අනදමට ලමම ේනඅලියා ප්රලේශලේ මිනිස 
ජීවිත රැසකද හානි කර ඇති බෙත ෙගාබිේ රැසකද වි්නාශ කර 
දමා ඇති බෙද අප හමුලේ පවැෙසීය.

ලකලස ්නමුත ේනඅලියා මියලගාස සිටි කුඹුරු ඉඩලේ අයිතිකරු 
ලේ ේනවිට ෙවැලිකනද ේනජීවී බීට්ටු කාරයාලය මගින අතඅඩංගුෙට 
ලග්න ඇති අතර ලම සේබනධලයන ෙවැඩිදුර විමරශ්න කටයුතු 
ේනජීවී නිලධාරීනලේ ලමලහයවීම මත සිදු ලකලර.

◄ල�ාල�ාන්නරුව►

කුඩු රජවරුන්දට කසලලම 
�රන්දන ඉඩ තබන්දකන්ද නැහැ

විදුලිසැර වැදී  
වනඅලිකයේ මරුට

ගුරු�ැකල ගමමොනයට අලුතින්ද සුරොසැලේ 
විවෘත කිරීමට එකරහි විකරෝධතොවේ

ජනතාවට පානීය ජලය වවනුවට  
මත් පැන් හලක් ලබාදීම ජනතාව පත් 

කරගත් රජයකින් අනුමත කරන්න බෑ
- ල�රාළුව ශ්රී බිම්්රාරරාම විහරාරරාධිපති උඩපළරාත අධිකරණ 
සංඝනරායක ශරාස්ත්රපති උඩගම ඥානිස්තසර නරාහිමි

අනවසර විදුලි සැර වැද්දීම සම්්න්ධලයන 
පුද්ගලලයක අතඅඩංගුවට

�� මීරිගම - කානති/මුලකිරිගල - හඳුගල ගුණරත්න
සිරගතකර සිටි්න පාරලි‘ලේනතු 

මන්රී රනජන රාම්නායක මහතාට 
සාධාරණයක ඉටුකර්න ලලස ඉේලමින සමගි 
ජ්න බලලේගය විසිෙන සංවිධා්නය කර්න 
ලද විලරෝධතාෙන ේවිතෙයක ඊලේ (31දා) 
දහෙේ දිවුලපිටිය හා ලබලිඅතතර ්නගරෙලදී 
පවැෙවැතවිණි. 

සමගි ජ්න බලලේගය පක්ෂලේ දිවුලපිටිය 
ආස්න සංවිධායක හසිත විලජ්සිංහ මහතාලේ 
සංවිධා්නය කළ විලරෝධතාෙට ගේපහ 
දිසත්රික පාරලිලේනතු මන්රීෙරුන 
ේන හර්ෂණ රාජකරුණා සහ හිටපු 
ඇමති එඩෙඩ ගුණලසකර මහතෙරුන සමග 
ප්රාලේශීය සභා නිලයෝජිතයන 

ඇතුළු පාකෂිකයන පිරිසක එකෙ සිටි අතර, 
හිටපු දකණු පළාත සභා මන්රී ලබලිඅතත 
ආස්න සංවිධායක නිහාේ ලෙදආරචචි මහතා 
විසින සංවිධා්නය කරනු ලවැබූ උේලඝෝ්ෂණයට 
සමගි ජ්න බලලේගලේ හිටපු ඇමති හා 
හේබනලතාට පාරලිලේනතු මන්රී දිලිප් 
ලේචආරචචි  මහතා ඇතුළු පාකෂිකයන 
රැසක එකෙ සිටියහ.

ආණඩුලේ ලේශපාලඥලයෝ මරණීය 
දණඩ්නයට නියමවූෙනට පො පාරලිලේනතුෙට 
පවැමිණීලේ අෙස්ාෙ සලසාදී තිලබ්න 
ෙකොනුෙක ක්ා්නායකෙරයා රනජන 
රාම්නායක මහතාටද පාරලිලේනතුෙට 
පවැමිණීලේ අෙස්ාෙ සලසා දිය යුතු බෙ 
විලරෝධතාකරුලෙෝ ඉේලා සිටියහ.

සිරදඬුවම නියම වූ රන්දජන්ද රොමනොය�ට 
සොධොරණයේ ඉටු�රන කලස ඉලලමින්ද විකරෝධතො

◄මහනුවර►

වැලි�ඩ බන්දධනොගොරය මිලලලෑව ප්ර‘කේශයට කගන ඒමට එකරහිව විකරෝධතොවේ

එල.ටී.ටී.ඊයට අයත් බව කියන  
විකේශීය� නිෂපොදිත ගිනිඅවියේ, 

මැගසිනයේ සහ උණඩ 30ේ කසොයොගැකන්ද

◄බදුේ්ල►

- සංචරාරක අමරාත්ය ප්රසනන රණතංග
�� ශාන හුලංනුනේ 

නුෙරඑළිය ්නගරය ලකන්ර ලකාට 
ගත සං්චාරක කලාපයක ඇති කිරීමට 
ඉදිරිලේදී පියෙර ගන්නා බෙ සං්චාරක 
අමාත්ය ප්රසන්න රණතුංග මහතා 
පවැෙවැසීය. 

නුෙරඑළිය දිසත්රික ජීෙල්නෝපාය 
සංෙරධ්න කමිටු රැසවීලේදී ඒ මහතා 
එලස පෙසා සිටිලේය.

දිෙයි්න පුරා ්නෙ සං්චාරක ස්ා්න 
6059ක හඳු්නාලග්න ඇති බෙත ඉන 
318ක නුෙරඑළිය දිසත්රිකකයට අයත 
බෙත ඒ මහතා පවැෙසීය.  ලමම සං්චාරක ස්ා්න ලදස විලදස 
සං්චාරකයන අතර ප්ර්චලිත කිරීමට අෙශ්ය කටයුතු ඉදිරිලේදී 
සිදු කරනු ලබ්න බෙත ඒ මහතා කීය. ්නානුඔය ්නගරලේ සිට 
නුෙරඑළිය ්නගරය දකො ලකබේ කාර ව්යාපෘතියට අදාළ ඉදිරි 
කටයුතු කඩි්නමින සිදු කරනු ලබ්න බෙත ලේ සඳහා රජය යූලරෝ 
මිලය්න 52ක ආලයෝජ්නයක සිදු කිරීමට නියමිතෙ ඇති බෙත 
අමාත්යෙරයා ලමලහදී ෙවැඩිදුරටත පෙසා සිටිලේය. 
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පුවත්

◄ ‘‘මාතර ►

◄ ‘‘නුවරඑළිය ►

◄ ‘‘බදුල්ල ►

◄ මන්ාරම ►

zzzzමීගහකිවුල - එන්.කේ. නිශ්ශංක

දින 10ක පමණ කාලයක් ඇතුළත 
සිදුවූ සිවුවන භූ කමපනය  වාරතා 
කරමින් මඩ�ාල්සිම ඩපාලිස් වසමට 
අයත් ඇකිරිය හා ඒ අවට ගමමාන 
කිහිපයක ඊඩේ (31) අලුයම 2.56 
ට පමණ භූ කමපනයක් සිදුවූ බව 
ගමවාසීහු පිරිසක් පැවැසූහ.

භූ කමපනය තත්පර 30කට  පමණ 
කාලයක් පැවැති බවත්, දැවැන්ත 
හඬක් කණ වැකුණූ අතර ඇතැම 
නිවාස ඩසලවී ගිය අතර, එම භූ 
කමපනවලින් කිසිදු ජීවිත ඩහෝ ඩේපළ 
හානියක් සිදුවී ඩනාමැති බවද ඔවුහු 
වැඩිදුරටත් පවසා සිටියහ.

&ඊඩේ (31) පාන්දර නිදාඩගන 
සිටි ඩේලාවක ඩපාළව යටින් විශාල 
වාහනයක් යනවා වඩේ දැනුණා. 
වහඩලත් ඩහල්ලුණා. ඒ සේඩදට 
අවදිඩවලා බලේදිත් ඩපාලව යටින් ඒ 
සේඩේ දිගටම ආවා. විනාඩියක් තරම 
ඩම සේඩේ තිඩයන්න ඇති. ඩේලාව 
බලේදි අලුයම තුනට ඇති* යැයි ඩම 
සමබන්්ධඩයන් අදහස් දැක්වූ ඇකිරිය 
ප්රඩේශඩේ ත්රිඩරෝද රථ රියැදුඩරකු වන 

ප්රියන්ත දිසානායක මහතා පැවැසීය.
මඩ�ාල්සිම ඩපාලිස් වසමට අයත් 

ඇකිරිය හා ඒ අවට ගමමාන කීපයක 
ඉකුත් 22 දිනඩේදීද අලුයම 3.30, 
3.38ට හා අලුයම 3.56ට ඩමවැනිම  
භූ කමපන තුනක් සිදුවිය.

ඩම සමබන්්ධඩයන් බදුල්ල දිස්ත්රික් 
ආපදා කළමනාකරණ සහකාර 
අධ්යක්්ෂ ඊ.එල්.එම. උදය කුමාර 
මහතාඩගන්ද විමසීඩමදී  ඩමඩස් 
පැවසීය. 

&ලුණුගල ප්රාඩේශීය ඩල්කම 

ඩකාට්ාසයට අයත් ඇකිරිය 
ගමමානඩයන් ඉකුත් 22 දින හා ඊඩේ 
(31) දින භූ කමපන කීපයක් වාරතා 
වුණා. ඩමහි රික්ටර මාපකාංග අගය 
සමබන්්ධඩයන් විවි්ධ ඩවනස්කම 
ඇතිවීම නිසා මට ඒ සමබන්්ධඩයන් 

තවමත් නිශ්චිත අගයක් ප්රකාශ 
කරන්න බැහැ. ඩකාඩහාම වුණත් 
වාසනාවකට ඩමන් කිසිම අඩයකුට ඩහෝ 
ඩේපළකට හානි සිදුව නැහැ. ආසන්න 
වශඩයන් ඩම අයුරින් භූ කමපන 
සිදුවීම පිළිබඳව අඩේ අව්ධානය 
ඩයාමුව තිඩබනවා. අප ඩම වනවිටත් 
ඒ සමබන්්ධඩයන් භූ විද්ා හා පතල් 
කැණීම කාරයාංශය දැනුවත් කිරීමක් 
සිදුකර තිඩබනවා. ඒ අනුව විඩශ්්ෂ 
කණ�ායමක් ඩම වනවිට එම ප්රඩේශය 
ඩවත යාමට පිටත්වී තිඩබනවා.

ඩකාඩහාම වුණත් භූ කමපන 
සමබන්්ධඩයන් කලින් දැන ගැනීඩම 
හැකියාවක් අපට නැහැ. ඒ වඩේම 
ජනතාවටත් ඒ සමබන්්ධ දැනුමක් 
නැහැ. එම නිසා අප ඉක්මනින්ම 
දිනකදී ඩමම ගමමානයට ගිහින් ඒ 
සමබන්්ධඩයන් ගමවාසීන් දැනුවත් 
කිරීඩම වැ�සටහනක් කිරීමටත් 
බලාඩපාඩරාත්තු ඩවනවා.* 

ඊඩේ (31) භූ විද්ා හා පතල් 
කැණීම කාරයාංශඩේ නිල්ධාරිඩයකු 
සමබන්්ධ කරගැනීමට උත්සාහ කළද 
එය ව්යවරථ විය.

zzzzබිමල් ශ්යාමන් ජයසශංහ

උසස් තත්ත්වඩේ සංගීත 
භාණ� සහ  පරිගණක ඉතා 
ඉක්මනින් අඩු මුදලට විකුණන 
බවට අන්තරජාලඩේ දැන්වීම 
පළකර මුදල් වංචාව ඩයදුණු 
පුේගලඩයකු ඩපඩරදා (30දා) 
ඩකාළඹ අපරා්ධ පරීක්්ෂණ 
ඩදපාරතඩමන්තුඩේ නිල්ධාරීන් 
විසින් වැලිගම ප්රඩේශඩේදී  
අත්අ�ංගුවට ගත් බව 
ඩපාලිස් මාධ්ය ප්රකාශක 
නිඩයෝජ්ය ඩපාලිස්පති අජිත් 
ඩරෝහණ මහතා පැවසීය.

29 හැවිරිදි සැකකරු 
නාත්තන්ඩිය ප්ර‘ඩේශඩේ 
පදිංචිකරුඩවකි.

අත්අ�ංගුවට ගන්නා 
අවස්ථාඩේදී සැකකරු 
සන්තකඩේ තිබී විවි්ධ 
පුේගලයන්ඩේ ජාතික 
හැඳුනුමපත් හයක් තිබී 
ඩපාලිස් භාරයට ඩගන තිඩේ.

එම භාණ� මිලදී ගැනීමට 
යම අඩයකු කැමතිනම ඒ 
සඳහා බැංකු ගිණුම 
අංකයට මුදල් බැර කරන 
ඩලස දන්වා එඩලස බැර 
කරන ලද මුදල් කාඩපතක් 

උපඩයෝගී කරඩගන  ලබා 
ඩගන එම ගිණුම අවසන් 
කිරීමට කටයුතු කර ඇති 
බවත්, රු.10,000, 20,000 
ආදී වශඩයන් දිනපතා විශාල 
පිරිසකඩේ මුදල් වංචා 
කර ඇති අතර, සැකකරු 
විසින් විවි්ධ පුේගලයන්ඩේ 
හැඳුනුමපත් ඩසාරකම 
කිරීඩමන් ගිණුම ආරමභ කර 
ඇති බවත් පරීක්්ෂණවලදී 
ඩහළිවී තිඩේ

ඩම සමබන්්ධඩයන් 
අදාළ ගිණුම හිමිකරුවන් 
දුෂකරතාවන්ට ලක්ව ඇති 

බවත්, ඒ සමබන්්ධඩයන් 
සිදුකළ ඩමඩහයුමකදී 
සැකකරු අත්අ�ංගුවට ඩගන 
තිඩබන බවත් ඩපාලිස් මාධ්ය 
ප්රකාශකවරයා පැවසීය. 

ඔබත් ඩමම පුේගලයාඩේ 
වංචාවට අසුවී 
ඇත්නම අපරා්ධ පරීක්්ෂණ 
ඩදපාරතඩමන්තුව  
අධ්යක්්ෂවරයාඩේ  
0718591753 දුරකථන අංකයට  
ඇමතුමක් ලබාදී පැමිණිල්ලක් 
ලබාදීමට කටයුතු කරන 
ඩලස මාධ්ය ප්රකාශකවරයා 
වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියි. 

zzzzදිේවවැල්ල  -  නිමල්  ලන්්දකේ  

ලුණුකලපුව හා කළුකැටිය ප්ර‘ඩේශවලදී ඊඩේ (31දා) අලුයම 
සිදුකළ වැටලීමකදී කැස්බබෑ බිත්තර 600කට අධික ප්රමාණයක් 
සමග සැකකරුවන් සිවුඩදඩනකු දූ්ෂණ මරදන අංශය විසින් 
අත්අ�ංගුවට ගත් බව දික්වැල්ල ඩපාලීසිය පවසයි. 

23 හා 62 හැවිරිදි වයස්වල පසුවන සැකකරුවන් ඩබලිඅත්ත, 
ලුණුකලපුව, කළුකැටිය ප්ර‘ඩේශවල පදිංචිකරුඩවෝ ඩවති. 

නාවික  හමුදාව  විසින්  ලබාදුන්  ඩතාරතුරක්  මත  දූ්ෂණ  
මරදන අංශඩේ  ස්ථානාධිපති  උපඩපාලිස් පරීක්්ෂක ගාමිණි  
ශාත්ත මහතා ඇතුළු නිල්ධාරීන් සිදුකළ වැටලීඩමදී අදාළ 
සැකකරුවන් කැස්බබෑ බිත්තර සමගින් අත්අ�ංගුවට ඩගන තිඩේ. 

රාත්රීඩේදී ඩගා�ගන්නා ලද බිත්තර තැන් තැන්වල සඟවා  
තබා අලුයම කාලඩේ ඩපාදු ප්රවාහන ඩස්වා මගින් ඩබලිඅත්ත  
ඇතුළු ප්රඩේශවලට ප්රවාහනය කර ඇති බවද පරීක්්ෂණවලදී 
අනාවරණය විය.

සැකරුවන්  මඩේස්ත්ාත් අධිකරණය ඩවත ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිතව තිබුණි.

සිේධිය සමබන්්ධඩයන් දික්වැල්ල ඩපාලිස් ස්ථානාධිපති ප්ර්ධාන 
ඩපාලිස් පරීක්්ෂක ජී.පී.ටී. ඉ්ෂාන්  මහතාඩේ උපඩදස් පරිදි 
අපරා්ධ අංශඩේ ස්ථානාධිපති උපඩපාලිස් පරීක්්ෂක ගාමිණි 
ශාන්ත මහතා ඇතුළු නිල්ධාරීහු වැඩිදුර පරීක්්ෂණ පවත්වති.

zzzzත්රිකුණයාමලය - චකමෝද්යා කන්ත්යාශංජලී අමරජීව
ගැටලුකාරී තත්ත්ව ඇති වී ඇති නැඩගනහිර පළාඩත් 

පළාත් පාලන ආයතන10ක් සඳහා ඉදිරිඩේදී නව සභාපතිවරු 
පත් කරන බව ආණඩුකාරිනී අනුරා්ධා යහමපත් මහත්මිය 
පැවසුවාය.

මහ නගර සභාවක්, නගර සභාවක් හා ප්රාඩේශීය සභා අටක 
ඇති වී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය මත නව සභාපතිවරු ඩමඩලස 
පත්කරන බව ආණඩුකාරවරිය ඩපන්වා දුන්නාය. සභාපතිවරු 
පත්කිරීඩමදී බහුතර බලයක් ඇති පක්්ෂයක් ඩේ නම පක්්ෂ මහ 
ඩල්කමවරයා හරහා සභාපතිවරු පත් කරන අතර එඩස්  ඩනාවන 
පළාත් පාලන ආයතනයක් නම බහුතරඩේ කැමැත්ත මත ඡන්ද 
විමසීමකින් ඩමම පත්කිරීම සිදු කිරීමට නියමිතය.

අමපාර මහ නගර සභාව හා එරාවුර නගර සභාව ඩමන්ම 
ඩපාතුවිල්, පදියතලාව, ඉරකාමම, මන්මුඩණ, ඩකෝරඩේපත්තු, 
ඩකෝරඩේ පත්තු උතුර, තඹලගමුව හා ඩස්රුවිල යන ප්රාඩේශීය 
සභා සඳහා ඩමඩලස නව සභාපතිවරු පත් කිරීමට නියමිතය.

1989 අංක 12 දරන පළාත් සභා (අනු ශාංගික විධි වි්ධාන) 
පනඩත් ඩදවැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 1987 අංක 15 දරන 
නගර සභා / ප්රාඩේශීය සභා නියමයන්ට අනුකූලව ආණඩුකාර 
ඩවත පැවරී ඇති බලතල ප්රකාරව ඩමම කටයුතු සිදු කිරීමට 
නියමිතය.

zzzzහයාලිඇල- විකේරත්්න රත්්නයායක 

රජය අය වැඩයන් ඩපාඩරාන්දුවූ පරිදි වතු කමකරුවන්ට 
රුපියල් දහසක දදනික වැටුප වහා ලබාඩදන ඩලස ඉල්ලා 
ඊඩේ (31) දහවල් පස්සර නගරඩේදී විඩරෝ්ධතාවක් පැවැත්විණි.

අය වැඩයන් ඩපාඩරාන්දුවූ රුපියල් 1000 වහා ලබාඩදනු 
යන මැඩයන් සමස්ත ලංකා වතු කමකරු සංගමය ඩමම 
උේඩඝෝ්ෂණය සංවි්ධානය ඩකාට තිබූ අතර පස්සර, ලුණුගල, 
මඩ�ාල්සීම යන ප්රඩේශයන්හි වතු කමකරු නිඩයෝජිතයන් 
පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියහ.

විවි්ධ විඩරෝ්ධතා පුවරු ප්රදරශනය කරමින් විඩරෝ්ධතා  
පා් කියමින් ඔවුහු පැයක පමණ කාලයක් සිය විඩරෝ්ධතාඩේ 
නිරත වූහ.

සමස්ථ ලංකා වතු කමකරු සංගමඩේ සභාපති කිටනන් 
ඩසල්වරාජ් හා එම සංගමඩේ ඩල්කම ඩජ්.එම.ඒ. ඩරේමරත්න යන 
මහත්වරුන්ඩේ ඩමඩහයවීඩමන් ඩමම උේඩඝෝ්ෂණය සිදුඩකරිණි. 

zzzzහවැටන් - රශංජිත් රයාජපේ්ෂ 
පුේගලඩයකුට පහර දුන්ඩන් යැයි කියන සිේධියක් 

සමබන්්ධඩයන් සැකපිට බගවන්තලාව ඩපාලීසිය විසින් 
අත්අ�ංගුවට ඩගන ඩපඩරදා 30දා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ 
ඩනාරවුඩ ප්රාඩේශීය සභාඩේ සභාපති රවි කුලන්දඩේල් මහතා 
රුපියල් ලක්්ෂයක ශරීර ඇප මත මුදාහරින ඩලස හැටන් දිසා 
විනිසුරු සහ මඩහස්ත්ාත් ඩජ්.ඩ්ාස්කි මහතා නියම කඩේය.

ඩමම නඩුව එළඩඹන මාරතු 30 දින කැඳවීමට ද 
මඩේස්ත්ාත්වරයා විසින් නිඩයෝග කරන ලදී.

නුවරඑළිය දිස්ත්රික් පාරලිඩමන්තු මන්ත්රී පලනි දිගමබරම 
මහතාඩේ ඩපෞේගලික ඩල්කමවරඩයකු වශඩයන් කටයුතු 
කරන සුේපයියා කමලදාසන් නමැත්තාට ඩනාරවුඩ 
ප්රාඩේශීය සභාඩේ සභාපති රවි කුලන්දඩේල් මහතා විසින් 
පසුගිය 29දා පහර දී තුවාල සිදු කර බවට තුවාලකරු විසින් 
ඩපාලීසියට කළ පැමිණිල්ලක් මත සැකකාර සභාපතිවරයා 
අත්අ�ංගුවට ඩගන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

පහර කැමට ලක් වුඩේ යැයි කියන පලනි දිගමබරම 
මහතාඩේ ඩපෞේගලික ඩල්කමවරයා ඩම වන විට දික්ඔය 
මූලික ඩරෝහඩල් ඩන්වාසිකව ප්රතිකාර ලබයි.

බගවන්තලාව ඩපාලිස් වසමට අයත් ඩමාරා වත්ඩත් පිහිටි 
319 ජී ග්ාම ඩස්වා කාරයාලයට ඩස්වාවක් ලබා ගැනීමට 
තමන් ගිය අවස්ථාඩේ ඒ අසලට පැමිණි සභාපතිවරයා  
තමන්ට බැණ තරජනය කරමින් පහර දුන් බව පහර දීමට 
ලක් වූඩේ යැයි කියන දැනට දික්ඔය මූලික ඩරෝහඩල් 
ඩන්වාසිකව ප්රතිකාර ලබන සුේපයියා කමලදාසන් මහතා 
පැවසීය.

ඩම අතර අදාළ සිේධිය සමබන්්ධඩයන් සභාපතිවරයා 
වහාම අත්අ�ංගුවට ගන්නා ඩලස බල කරමින් බගවන්තලාව 
කරකස්ඩවාල් වත්ඩත් වතු කමකරුඩවෝ පිරිසක් එම වතු 
යාඩේදී පසුගිය (30දා) උදබෑසන උේඩඝෝ්ෂණයකද නිරත වූහ.  

zzzzවවුනියයාව -  
මධු්ෂශංඛ අමරසශංහ

මන්නාරම මාන්ඩතයි 
ප්රඩේශඩේදී සඟවා තිබූ 
රුපියල් ඩකෝටි ඩදකකට 
ආසන්න වටිනාකමින් 
යුත් ඩක්රළ ගංජා 
කිඩලෝග්බෑම 67 ග්බෑම 500ක් 
තිබී ඩපඩරදා (30දා) ඩසායාගත් 
බව නාවික හමුදාව පැවසීය.

උතුරුමැද නාවික වි්ධානඩේ නිල්ධාරීන් පිරිසක් විසින් 
මාන්ඩතයි මුහුදු ඩවරඩේ සිදුකළ ඩසෝදිසි ඩමඩහයුමකදී 
කැලබෑඩේ ස්ථාන ඩදකකදී ඩගෝනී තුළ සඟවා තිබූ අදාළ 
ඩක්රළ ගංජා ඩතාගය ඩසායා ඩගන තිඩේ.

එහිදී ඩගෝනි ඩදකක් තුළ පාරසල් 32ක අදාළ ඩක්රළ 
ගංජා ඩතාගය හමුවී ඇති අතර ඩසායාගත් ඩක්රළ ගංජා 
රැඩගන ආ පුේගලයන් කවුරුන්දැයි යන්න ඩමඩතක් 
අනාවරණය වී ඩනාමැත.

ඩමම ඩක්රළ ගංජා ඩතාගය ඉන්දියාඩේ සිට මුහුදු මගින් 
ඩබෝටටුවලින් මාන්ඩතයි මුහුදු ඩවරළට රැඩගනවිත් ඩමඩලස 
මුහුදු ඩවරඩේ සැඟවීමට ජාවාරමකරුවන් පියවර ඩගන ඇති 
බවට නාවික හමුදාව සැක පළ කරයි.

ඩසායාගත් ඩකෝරල ගංජා ඩතාගය වැඩිදුර පරික්්ෂණ 
කටයුතු සඳහා වංකාඩලයි ඩපාලීසිය ඩවතට භාර දීමට 
නාවික හමුදාව පියවරඩගන තිඩේ.

මක�යාල්සම හයා ඒ අවට ගමමයා්න කිහිපයකට
දි්න 10ක පමණ කයාලයේ ඇතුළත 
භූ කමප්න 04ේ සදුකවලයා  - ගම්වාසීහු

භූ කම්පන සම්බන්ධයෙන යසවීමට භූ විද්වා හවා 
්පතල් කැණීම කවාරෙවාාංශයේ වියේෂ කණ්වාෙමක් 
ඇකිරිෙ ගමමවානෙට ෙෑමට නිෙමිතයි
- ්බදුල්්ල දිස්ත්රික් ආ්පදවා කළමනවාකරණ සහකවාර අධ්යක්ෂ 
 ඊ.එල්.එම. උදෙ කුමවාර

zzzzගමපහ කටෝනි කරුණයා්නයායක/ කඳා්න - 
රුේමන්/ ජයා-ඇල ප්රසශංග කපකේරයා/ හවැටන් 
- රශංජිත් රයාජපේ්ෂ/ ්යාන් හුලශංනුකේ

ඒකල හා නියංගමඩදාර නගර 
ආශ්රිතව ඊඩේ (31දා) උදබෑසන සිදුවූ රිය 
අනතුරු ඩදකකින් පුේගලයන් 5ඩදඩනකු 
ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව ජාඇල හා 
පුඬළුඔය ඩපාලීසි පවසයි.

ඩකාළඹ මිනුවන්ඩගා� ප්ර්ධාන 
මාරග ඩේ ඒකල ගුවන් හමුදා කඳවුර 
ඉදිරිඩේ දී ඊඩේ (31)  උදබෑසන වබෑන් 
රථයක් පාඩරන් ඉවතට පැන බස් 
නැවතුමඩපාළ තාේපඩේ ගැටීඩමන් 
එම වබෑන් රථඩේ ගමන් කළ තිඩදනකු 

ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව ජා-ඇල 
ඩපාලීසිය පවසයි. ඩමඩලස ජීවිතක්්ෂයට 
පත්ව ඇත්ඩත් රේඩදාළුඩේ සහ 
පමුණුගම ප්රඩේශඩේ පදිංචිකරුවන් වන 
වබෑන් රථඩේ රියැදුරු වූ සුමින්ද නිශාන්ත 
තිලකරත්න (අවු. 48) සහ ටිඩරෝන් 
එරල් හාඩ (අවු.64) සහ තු්ෂාර චාමින්ද 
(අවු.49) තිඩදනාය.

ඩම අතර පු�ළුඔය තලවන්තැන්න 
ප්ර්ධාන මාරගඩේ ඩකාත්මඩල් 
නියංගමඩදාර ප්ර‘ඩේශඩේ ඇඟලුම 
කරමාන්තශාලාවක් අසලදී 
යතුරුපැදියක් සහ ටිපර රථයක ඊඩේ 

(31දා) උදබෑසන ගැටීඩමන් යතුරුපැදිඩේ 
ගමන් ගත් තරුණයන් ඩදඩදඩනකු එම 
ස්ථානඩේම ජීවිතක්්ෂයට පත්වී ඇති බව 
පු�ළුඔය ඩපාලීසිය පවසයි.

එඩලස මියඩගාස් තිබුඩණ 
කරගස්තලාව කටුකිතුල ප්රඩේශඩේ 
පදිංචිව සිටි එල්.එන්.ඩක්.ජී. දිඩන්ෂ  
(අවු. 19) සහ කලපිටිය ප්රඩේශඩේ 
පදිංචිව සිටි විමුක්ති සඳරුවන් (අවු.19) 
නමැත්තන්ය.

සිේධි සමබන්්ධඩයන් ජා-ඇල හා 
පුඬළුඔය  ඩපාලීසි වැඩිදුර පරීක්්ෂණ 
පවත්වයි.

ප්ර‘‘කේ් ක්දකක අ්නතුරු ක්දකකින් 
පුේගලයන් 5ේ මරුට

පරිගණක හයා සශංගීත භයාණ� විකුණ බවට 
අන්තේජයාලකේ ්දවැන්වීම පළ කරමින් මු්දල් 
වශංචයා කළ සවැකකරුකවේ අත්අ�ශංගුවට 

කැස්බෑ බිත්තර 600ක් 
සමගින් සැකකරුවන් 

සිවුදෙදෙක් 
අතඅඩංගුවට

දකෝටි 02ක දක්රළ 
ගංජා ද්තාගයක් 
මාන්ද්තයි මුහුදු 

දවරළින් හමුදවයි

ෙැදගෙහිර පළාදත 
පළාත පාලෙ ආය්තෙ 

10කට ෙව සභාපතිවරු 
පත කරෙවා 

- නැයගනහිර ්පළවාත් ආණඩුකවාරිනී 
අනුරවා්ධවා ෙහම්පත්

zzzzරයාසසගල - එන්. සමපත් / 
රත්්නපුර - ලසන්ත නිකරෝ්ෂණ 
කපකේරයා/ බුදුගල -  
කසෝමරත්න හිමි/ බලන්කගයා� - 
කරෝහණ වසන්ත

බලන්ඩගා�  
කල්ඩතාට වළඩේ ගඟ  
ආශ්රිතව ක්ඩෂත් පුහුණු  
චාරිකාවකට සහභාගී 
වූ පාසල් සිසුන් පිරිසක් 
වළඩේ ගඩේ කල්ඩතාට 
බටඩකාළ ඇල්ල ප්රඩේශඩේ 
දිය නාමින් සිටියදී සිසුවියක්  
දිඩේ ගිලි ඩපඩරදා (30දා) 
පස්වරුඩේ ජීවිතක්්ෂයට 
පත්ව ඇති බව කල්ඩතාට 
ඩපාලීසිය පවසයි. 

ඩමඩලස ජීවිතක්්ෂයට 
පත්වූඩේ, බලන්ඩගා�, 
කූරගල, තැන්න පදිංචිව සිටි  
ජී.එම. නිඩරෝෂිකා කුමාරි 
(අවු. 16) නමැති පාසල් 
සිසුවියකි. 

ඇය සහ මවුපියන්  
මීට ඩපර ඩහාරණ 
ප්රඩේශඩේ පදිංචිව 
සිට ඇති අතර, පසුව  
දැනට මාස තුනකට පමණ  
ඩපර බලන්ඩගා� කූරගල, 
තැන්න ප්රඩේශයට පදිංචියට 

පැමිණි තිඩබන බවත්, 
බලන්ඩගා� අධ්යාපන  
කලාපයට අයත්  ර/ තැන්න 
විදුහඩල් 11 ඩරේණිඩේ 
ඉඩගනුම ලබමින් සිට තිඩේ. 
එම විදුහඩල්  

11 ඩරේණිඩේ සිසුන් 12ඩදඩනකු 
සහ ගුරුවරියක සමග ඩමම 
ඩෂේත් පුහුණු චාරිකාවට 
එක්වී  ඇති අතර, එම ඩෂේත් 
පුහුණු චාරිකාවට අයත් 
ක්රියාකාරකමක් ඩලස සිසුන් 
පිරිස වලඩේ ගඩේ බටඩකාළ 
ඇල්ල ඩකාටඩස් දියනාමින් 
සිටියදී ඩමඩලස අනතුර සිදුවී 
ඇති බවත් පරීක්්ෂණවලදී 
අනාවරණය විණි. 
ඇය දිඩේ ගිලුණු පසු 
ප්රඩේශවාසීන් සහ කල්ඩතාට 
ඩපාලීසිය එක්ව සිදුකළ 
ඩමඩහයුමකදී සිරුර ඩගා�ට 
ඩගන කල්ඩතාට ඩරෝහලට 
ඇතුළත් කර ඇති අතර, 
වැඩිදුර ප්රතිකාර සඳහා  
බලන්ඩගා� මූලික ඩරෝහල 
ඩවත මාරු කිරීඩමන් අනතුරුව 
ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිඩේ. 

අදාළ සිේධිය 
සමබන්්ධඩයන් බලන්ඩගා� 

කලාප අධ්යාපන 
අධ්යක්්ෂක පී.ජී. ආරියපාල 
මහතාඩගන් කළ විමසීමකදී  
පැවැසුඩේ, ඩමම ඩෂේත් 
පුහුණු වැ�සටහන 
බලන්ඩගා� කලාප 
අධ්යාපන කාරයාලය  
දැනුවත් කර නිල වශඩයන් 
සංවි්ධානය කර ගිය 
වැ�සටහනක් ඩනාවන 
බවත් අදාළ ගුරුවරිය 
සහ දරුවන් පිරිස 
ඩපෞේගලිකව සංවි්ධානය වී 
ඩගාස් ඇති ඩෂේත් පුහුණු 
චාරිකාවක් බවත්ය.

සිේධිය සමබන්්ධඩයන් 
කල්ඩතාට ඩපාලිස් 
ස්ථානාධිපති ප්ර්ධාන  
ඩපාලිස් පරීක්්ෂක තරංග 
හපුගස්වත්ත මහතාඩේ 
උපඩදස් පරිදි නිල්ධාරීහු 
වැඩිදුර පරීක්්ෂණ පවත්වති.

දොර්වුඩ් ප්ා.සභා 
සභාපතිට ඇප

වළදේ ගදේ දෂේත්ර චාරිකාවක නිර්ත සිසුන් 
පිරිසකදගන් සිසුවියක් දිදේ ගිලී මරුට

යමම යෂේත්ර චවාරිකවා් ්බ්ලනයගවා් අධ්යවා්පනෙ 
කවාරෙවා්ලෙ දැනුම්ත් යනවාකර ය්පෞදගලික් 
සිදුකළ යෂේත්ර චවාරිකවා්ක්
- ්බ්ලනයගවා් ක්ලවා්ප අධ්යවා්පන අධ්යක්ෂක පී.ජී. ආරි්පවා්ල

රු.1000ක දෙනික 
වැටුප ඉලලා 

වතු කමකරුදවෝ 
විදරෝධ්තාවයක

මියගිය සිසුවිය
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zzzz ෂේන් ෂෙෂෙවිරත්ෙ

ක�ෝවිඩ් වෛරස ව්යාප්තිය කේතුකෛන් 
දැනට මයාස කද�ක් පමණ �යාලයක් ෛසයා තබයා 
තිකබන මහියියයාෛ ගමමයානකේ සංචරණ සීමයා 
ලිහිල් �රන්නැයි ඉල්ලමින් එම ගමමයානකේ 
ජනතයාෛ කපකේදයා (30දයා) කසෞඛ්යාරක්ෂිත 
ක්රමකේද අනුගමනය �රමින් සයාම�යාමී 
විකරෝධතයාෛ� නිරත වූහ.

එම ගමමයානකේ පදංචි පවුල් 2000� 
පමණ පිරිසක් සංචයාරණ සීමයා ඉෛත් කනයාකිරීම 
නිසයා දැඩි අපහසුතයාෛ�ට පත්ෛ සිටින බෛත්, 
පයාසල් දරුෛන්කගේ අධ්යාපන �ටයුතු පෛයා කම 
නිසයා අඩයාළ වී තිකබන බෛ විකරෝධතයා�රුකෛෝ 
පැෛසූහ.

අෛස්යා කිහිපය�දී පී.සී.ආේ. පරීක්්ෂණ 
සිදු �ළත් එහි ප්රතිඵල නිකුත් වීකම ඇති 

ප්රමයාදය නිසයා කමකස ජනතයාෛ අපහසුතයාෛට 
පත්වී සිටින බෛද ඔවුහු කපන්ෛයා දුන්හ.

පෛතින තත්ත්ෛය කේතුකෛන් කමෛර පළමු 
ෛසර සඳහයා ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට ඉල්ලුමපත් 
කයයාමු�ළ දරුෛන්කගේ කදමවුපියන්ට 
අභියයාචනයාෛලට පෛයා යයාමට කනයාහැකි වූ බෛ 
රිසෛයාන් මවුලවිතුමන් පැෛසීය.

මහනුෛර නයාගරි� මන්්රී ආනන්ද සරත් 
කුමයාර මහතයා පෛසයා සිටිකේ, මහියියයාෛ 
ප්රකේශකේ පළමු ක�ෝවිඩ් කරෝගියයා හඳුනයා 
ගැනීකමන් පසු ඔහුකගේ ආශ්රිතයන් පිරිසක් 
රන්ටැකේ නිකරෝධයායන �ඳවුරට කයයාමු�ළ 
බෛත් ඉන් අනතුරුෛ ගකම කසසු පිරිසට 
එ�ෛර පී.සී.ආේ. පරීක්්ෂණෛලට භයාජනය 
කනයා�ර �ඩින්�ඩ එය කිරීම නිසයා කමම 
ගැටලුෛ මතුෛ තිකබන බෛත්ය.

zzzzජා-ඇළ - ප්රෙංග ෂෙෂේරා

ජයා-ඇළ කසෞඛ් වෛද්ය 
අධි�යාරී බලප්රකේශයට අයත් 
තුඩැල්ල පිහිටි මයාළු අපනයන 
සැ�සුම මධ්ස්යානයකින් 
ක�ෝවිඩ් 19 ආසයාදතයන් 
88කද කනකු ඊකේ (31දයා) 
ෛනවිට හඳුනයාගත් බෛ 
ජයා-ඇළ ප්රයාකේශීය සභයාකේ 
පරිපයාලන මහජන කසෞඛ් 
පරීක්්ෂ�  
එස.ඩබ්ලිේ.එම.ෛයි. 
විකේසිංහ මහතයා පැෛසීය.

කමම ආයතනකේ 
කසෛ�යන් 25කද කනකු පමණ 
ඒ�ල ක�යාටුකගයාඩ ප්රකේශකේදී 

නිකරෝධයායන නීති උල්ලංඝනය 
�රමින් සයාදයක් පෛත්ෛයා ඇති 
බෛටද �රුණු අනයාෛරණය වූ 

බෛ විකේසිංහ මහතයා පෛසයා 
සිටිකේය. 

ප්ර්මකයන් එම පිරිසට 

කරෝග ලක්්ෂණ පහළ වී ඇති 
අතර පසුෛ �රනු ලැබූ පී.සී.
ආේ. පරීක්්ෂණකේදී අදයාළ 
පුේගලයන් ආසයාදතයන් 
කලස හඳුනයාකගන ඇත. 
එම ආසයාදතයන් කම 
ෛනවිට කරෝහල්ගත කිරීමට 
�ටයුතු �රමින් සිටින 
බෛද ඔවුන්කගේ ආශ්රිතයන් 
සෛයං නිකරෝධයායනයට 
ලක් �ර අදයාළ ආයතනය 
වි්ෂබීජහරණයට ලක්�ළ 
බෛද පරිපයාලන මහජන 
කසෞඛ් පරීක්්ෂ�ෛරයයා 
පැෛසීය.

zzzz ෂ�ාෂරාවෂොතාෙ -  සිඩ්නි රුවන් උෂේොල 

ක�ෝවිඩ් කරෝගීන් සඳහයා ප්රති�යාර �රනු ලබන 
�ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ කරෝහල්  �ැළි �සළ සහ 
අපද්රව් මිශ්ර �යානු පේධතිය �ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ 
ප්රයා්මි� පයාසල හරහයා ගලයා යලෑම එම පයාසකල් 
ඉකගනුම දරුෛන් ක�ෝවිඩ් කරෝගකේ බිල්ලක් 
බෛට පත්  කිරීමක් බෛත් එම නිසයා කමම 
අනයාරක්ෂිත �යානු පේධතිය ෛහයාම ඉෛත් කිරීමට 
අෛශ්ය �ටයුතු සලසයා කදන කලස බලධයාරීන්කගන් 
ඉල්ලයා සිටින බෛත් අනුරයාධපුර දස්රික් 
පයාේලිකමන්තු මන්්රී කරෝහණ බණඩයාර මහතයා 
පැෛසීය

මැදෛච්චිය නගරකේදී  කපකේදයා 
(30දයා) පැෛැති මයාධ් හමුෛ�දී 
මන්්රීෛරයයා එකස පැෛසීය.

එහිදී ෛැඩිදුරටත් අදහස දැක්වූ 
මන්්රීෛරයයා,

&�ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ ප්රයා්මි� 
පයාසල තිකයන්කන් �ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ 
නගරකේ. �ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ කරෝහල 
ඊට ආසන්නෛම තිකබනෛයා. පහුගිය �යාලකේ 
ක�ෝවිඩ් කරෝගීන් සඳහයා කෛන් �ළ කරෝහලක් 
කම�.  දෛයින පුරයා ක�ෝවිඩ් කපයාසිටිේ අය 
කගනත් කන්ෛයාසි�ෛ ප්රති�යාර �රන්කන් කම 
කරෝහකල්. සලෑම කරෝගිකයක්ම කරෝගීන් කලස 
සල�ලයා ආරක්ෂිත ක්රමයට කමය පෛත්ෛයාකගන 
යයාවි කියන බලයාකපයාකරයාත්තුකෛන් අපි නිහඬෛ 
බලන් හිටියයා කම කරෝහල කදස. අෛසයානකේදී 
කම කරෝහකල් ආරක්ෂිත පයාලනය බිඳී ගියයා. 
එහි ප්රතිඵලය කලස කරෝහකල් කසෛකේ කයදුණ 
වෛද්යෛරුන්ට පෛයා කමම කරෝහකල් කසෛය 
�රමින් සිටියදී ක�ෝවිඩ් කපයාසිටිේ වුණයා. එකහම 
පයාලනකයන් ගිලිහුණ කරෝහකල් �ැළි �සළ සහ 
අපද්රව් මිශ්ර ජලකේ �යානු පේධතියක් අද ෛනවිට 

�ැබිතිකගයාල්ලලෑෛ ප්රයා්මි� පයාසල් 
භූමිය හරහයා ගලයා යනෛයා. කම ෛන 

විට පයාසල් ආරමභ �රලයා තිකයන්කන්. 
හයක්, හතරක් කනයාකත්කරන දරුෛන් දැන් කම 

පයාසලට එනෛයා. කම අය කම �යානුෛ අසලින් ගමන් 
�රනෛයා. සමහර අය ඒ ජලය සමග කසල්ලම 
�රනෛයා.  කම දරුෛන්ට කිසි කදයක් කත්කරන්කන් 
නැහැ. අධ්යාපනකේ  ප්රයා්මි� මටටකම සිටින 
දරුකෛෝ කම. කමකහම ගිකයයාත් කම අයට 
වෛරසය ඉක්මනින් ශරීරගත කෛන්න පුළුෛන්. 
කම� කලයාකු අෛදයානමක්. සුළුකෛන් සිතන්න බලෑ. 
ෛහයාම බලධයාරීන් කම පිළිබඳ අෛධයානය කයයාමු 
�ළ යුතුයි. කම අනයාගතය බයාරගන්න ඉන්න මල් 
�ැකුලු ක�ෝවිඩ් වෛරසයට බිලි කදන්න එපයා 
කියලයා මම රජකයන් ඉල්ලයා සිටිනෛයා.  ඒ නිසයා 
�ඩිනම විසඳුමක් කමයට ලබයා කදන්න කියලයා 
නැෛත ෛතයාෛක් මම බලධයාරීන්කගන් ඉල්ලයා 
සිටිනෛයාත* යැයි ද පෛසයා සිටිකේය.  

zzzzආරච්චිකට්ටුව - ලලිත් ෙවරත්ෙ
පුත්තලම දස්රික්�කේ එක් දනයක් තුළ හඳුනයාගත් 

ෛැඩිම ක�ෝවිඩ් ආසයාදතයන් ප්රමයාණය ෛන ආසයාදතයන් 
44ක් කපකේදයා (30දයා) ෛයාේතයා වූ බෛ කසෞඛ් අංශ 
බලධයාරීහු සඳහන් �රති.

එම ආසයාදතයන් කෛන්නප්පුෛ, මහෛැෛ, 
ආරච්චි�ටටුෛ, මුන්දලම, පුත්තලම, මයාරවිල, ආණමඩුෛ 
යන කසෞඛ් බලප්රකේශෛලින් ෛයාේතයා වී ඇති බෛ කසෞඛ් 
අංශ සඳහන් �රයි.

සියලුම ආසයාදතයන් දෛයින තුළ ස්යාපිත �ර ඇති 
විකේ්ෂ ක�ෝවිඩ් ප්රති�යාර� මධ්ස්යාන කෛත ප්රති�යාර 
සඳහයා ඇතුළත් �ර ඇති අතර එම ආසයාදතයන්කගේ 
ආශ්රිතයන් 1800ට අධි� සංඛ්යාෛක් තම නිකෛසෛලම 
සෛයං නිකරෝධයායනයට කයයාමු�ර ඇති බෛ එම කසෞඛ් 
බලධයාරීහු පෛසති. එම පිරිස සඳහයා පී. සී. ආේ පරීක්්ෂණ 
කසෞඛ් වෛද්ය නිලධයාරී ක�යාට්යාස ෛශකයන් සිදු �රන 
බෛ පෛසන පුත්තලම දස්රික් පරිපයාලන කසෞඛ් වෛද්ය 
නිලධයාරී ආේ.පී. අකබ්රත්න මහතයා, නියමිත නිකරෝධයායන 
නීතිෛලට අනුෛ තම නිකෛසෛලම රැඳී සිටිමින් කසෞඛ් 
නීතිරීතිෛලට අනුකූලෛ �ටයුතු �රන කලස  එම 
නිකරෝධයාය�යන්කගන් ඉල්ලයා සිටියි.

zzzzරාසෙගල - එන්. ෙමෙත්/  
ෂෙලිහුල්ඔය -  එස. රත්ොයක

බලන්කගයාඩ  කසෞඛ් වෛද්ය නිලධයාරී 
ක�යාට්යාසකේ නෛ ක�ෝවිඩ් වෛරස 
ආසයාදතයන් 09කදකනකු ඊකේ (31දයා) 
හඳුනයාකගන ඇති බෛ බලන්කගයාඩ කසෞඛ් 
වෛද්ය නිලධයාරී �යාේයයාලය පෛසයි.

කිරිමැටිතැන්න ප්රකේශකේ  
පුේගලයන් 06කදකනකු, කදහිගසතලයාෛ 
ප්රකේශකේ පුේගලයන් 02කදකනකු සහ 
රයාසසගල, හල්ෛතුර �න්ද ප්රකේශකේ  පදංචි 
කපයාලිස විකේ්ෂ �යාේය බළ�යාකේ  අකයකුට  
කමකලස ක�ෝවිඩ් -19  වෛරස  වී ආසයාදනය 
වී  ඇති බෛට තහවුරු වි ඇතැයි බලන්කගයාඩ 
මහජන කසෞඛ් පරීක්ෂ� නිලධයාරීහු පැෛැසුහ.

ඔවුන්ට ඉකුත් 27ෛැනිදයා සිදු �ළ පී.සී.ආේ. 

පරීක්්ෂණෛල  ෛයාේතයා  ලැබීකමන් පසු කමකලස 
තහවුරු වූ  බෛද  මහජන කසෞඛ් පරීක්්ෂ� 
නිලධයාරීහු ෛැඩිදුරටත් පැෛසූහ.

කම අතර, බලන්කගයාඩ මූලි� කරෝහකල් 
කරෝහකල් ශල්ය වෛද්ය පිරිමි ෛයාටටුෛ ඊකේ 
(31දයා) තයාෛ�යාලි�ෛ ෛසයා දැමීමට පියෛර ගත් 
බෛ එම කරෝහකල් ප්ර�යාශ�කයක් පැෛසීය.

ශල්ය�ේමයක් සඳහයා කරෝහකල් 8 ෛයාටටුකේ 
කන්ෛයාසි�ෛ සිටි කරෝගිකයකු ශල්ය�ේමයට 
ප්ර්ම �ළ පී.සී.ආේ පරීක්්ෂණයෛලින් ක�ෝවිඩ් 
ආසයාදනය වී ඇති බෛට තහවුරු වීකමන් 
පසු කමම ෛයාටටුෛ තයාෛ�යාලි�ෛ ෛසයා දැමීමට 
පියෛර ගත් බෛ එම ප්ර�යාශ�යයා පැෛසීය.

කමම කරෝගියයා කම ෛනවිට කරෝහකල්  
කෛන්ෛ ඇති කෛනම ෛයාටටුෛක් සඳහයා කයයාමු 
�ර ඇති අතර ක�ෝවිඩ් ප්රති�යාර සඳහයා 
කයයාමු කිරීමට නියමිතෛ ඇති බෛද කරෝහල් 
ප්ර�යාශ�ෛරයයා ෛැඩිදුරටත් පෛසයා සිටිකේය.

zzzzයටියන්ෂතාට -  
ෙමන් එස. රත්ොයක

යටියන්කතයාට ගකන්පල්කල් 
නිෛස� පැෛැති මල්ෛර වීකම 
උත්සෛය� දන කීපයක් ෛැඩ 
�ළ ක�ෝවිඩ් ආසයාදත පවුකල් 
ඥාතිකයකු කේතුකෛන් එම 
උත්සෛයට සහභයාගි වූ ගකම 
පවුල් 60ක් නිකරෝධයායනයට 
ලක්�ළ බෛ යටියන්කතයාට 
කසෞඛ් නිලධයාරී �යාේයයාලකේ 
පරිපයාලන මහජන කසෞඛ් 
පරීක්්ෂ� ක�ෝලිත ආරියදයාස 
මහතයා ඊකේ (31දයා) පැෛසීය. 

ඒ මහතයා ප්ර�යාශ �කේ, 

කමෛැනි උත්සෛ ෛත්මන් 
තත්ත්ෛය හමුකේ චයාරිත්රෛලට 
පමණක් සීමයා �රමින් පවුකල් 
අය සමග සිදු �රන කලස 
උපකදස දුන්නද කසෞඛ් 
උපකදස අනුගමනය කනයාකිරීම 
කේතුකෛන් කමෛන් තත්ත්ෛයක් 
ඇතිෛන බෛයි. තෛද 
උත්සෛකේ ෛැඩ �ටයුතු �ළ 
අය හයා එයට සහභයාගි වූෛන් 
සමහකරක් මුෛ ආෛරණ පෛයා 
පැලඳ කනයාසිටි බෛට ෛයාේතයා 
ෛන බෛත් ඒ මහතයා කමහිදී  
සඳහන් �කේය.

කම කේතුකෛන් 
නිකරෝධයායනයට ලක්�ළ 
පවුල්ෛල රජකේ කසෛ�යන්, 
ෛතු නිෛයාසෛල පදංචි 

ෛතුකසෛ�යන්, හමුදයා 
නිලධයාරීන්, පයාසල් සිසුන් 
ගුරුෛරුන් ඇතුළු විශයාල 
පිරිසක්  සිටින බෛ කසෞඛ් 
අංශ පෛසයි.

පසුගිය 25ෛැනිදයා පැෛැති 
කමම උත්සෛයට සහභයාගි වූ 
ක�ෝවිඩ් ආසයාදතය පුේගලයයා 
ජයා-ඇළ ප්රකේශකේ �ේමයාන්ත 
ශයාලයාෛ� කසෛ�කයකු ෛන 
අතර කසෛයා ස්යානකයන් 
පී.සී.ආේ. පරීක්්ෂණය සිදු 
කිරීකමදී ක�ෝවිඩ් ආසයාදත 
බෛට තහවුරු වී ඇති බෛ 
පරිපයාලන මහජන කසෞඛ් 
පරීක්්ෂ�ෛරයයා තෛදුරටත් 
සඳහන් �කේය.

zzzzපිටිගල - ඩී.ෂේ. විෂේසිං�

ඇල්පිටිය - අවිත්තයාෛ ප්රධයාන මයාේගකේ නයාලන්දයා මහ 
විදුහල ආසන්නකයදී කපකේදයා (30දයා) කපරෛරුකේ සිදුවූ 
යතුරුපැද හයා බස අනතුරකින් යතුරුපැදකේ ගමන් ගත් 
යුෛළ ජීවිතක්්ෂයට පත්ෛ ඇති බෛ ඇල්පිටිය කපයාලීසිය 
පෛසයි. 

කමකලස ජීවිතක්්ෂයට පත්වූකේ, අවිත්තයාෛ ඕපයාත 
පන්සල අසල පදංචිෛ සිටි සහන් කරෝහිත ජයසිංහ හයා 
ඕපයාතගම විදයානලයාකගේ රමණී පුෂපලතයා නමැති යුෛළකි. 

මරණයට පත් යුෛළ යතුරුපැදකයන් ඕපයාත සිට 
ඇල්පිටිය කදසට ගමන් �රමින් සිටියදී ඇල්පිටිය කදස 
සිට අවිත්තයාෛ බලයා ධයාෛනය වූ ලංගම බස ර්යට 
ගැටීකමන් අනතුර සිදුෛ ඇති බෛත්, බස ර්ය විරුේධ 
දසයාෛට කගයාස විදුලි �ණුෛ� ගැටී නතර වී තිබූ බෛත් 
පරීක්්ෂණෛලදී අනයාෛරණය විය.

සිේධිය සමබන්ධකයන් ඇල්පිටිය කපයාලීසිය ෛැඩිදුර 
පරීක්්ෂණ පෛත්ෛයි.

zzzzවාරණ - ආෙන්්ද ඉ. ජයෂකාඩි

අත්තනගල්ල ක�යාට්යාසකේ ඊකේ (31දයා) ෛනවිට 
ක�ෝවිඩ් 19 වෛරස ආසයාදතයන් 732ක් ෛයාේතයා වී ඇති 
බෛ අත්තනගල්ල කසෞඛ් වෛද්ය නිලධයාරී �යාේයයාලය 
පෛසයි.

තිහයාරිය මහජන කසෞඛ් පරීක්්ෂ� �ලයාපකයන් 
ආසයාදතයන් 154ක් ෛශකයන් ෛැඩිම පිරිසක් ෛයාේතයා වී 
ඇත.

කම �යාලය තුළ ක�ෝවිඩ් ආසයාදත මරණ තුනක් 
අත්තනගල්ල කසෞඛ් වෛද්ය නිලධයාරී ක�යාට්යාසකයන් 
ෛයාේතයා වී තිකබ්.

zzzzරත්ෙපුර - ලෙන්ත නිෂරෝෂණ ෂෙෂේරා

ඇඹිලිපිටිය ශ්රී සංඝයාරයාම 
විහයාරයාධිපති විචිත්රභයාන� පූජ්ය 
පනයාමුකේ සුමනසිරි නයාහිමිකයෝ  
අපෛත් වූහ.

උන්ෛහන්කස අපෛත් ෛනවිට 55 
හැවිරිද විකේ පසු වූහ. ඇඹිලිපිටිය 
ප්රකේශකේ සමයාජ ආගමි� සහ 

ශයාසනි� ක්කෂත්රෛල පුළුල් කමකහෛර� 
කයදුණු භික්ෂූන් ෛහන්කස නමක් කලස 
උන්ෛහන්කස ප්ර�ටය.

පනයාමුකේ සුමනසිරි නයාහිමියන්කගේ 
ආදයාහන පූකජෝත්සෛය අද කපබරෛයාරි 
01ෛැනිදයා පසෛරුකේ ඇඹිලිපිටිය 
ගම උදයා ක්රීඩයා පිටිකේදී සිදු කිරීමට 
නියමිතය.

අපවත් වී වදාළ පනාමුරේ 
සුමනසිරි හිමියනරගේ ආදාහන 
පූර�ා්ත්්සවය අද

තුඩැල්ෂල් මාළු අෙෙයෙ 
ෙැකසුම මධ්යස්ාෙයක 

88කට ෂකෝවිඩ්

ෙංචරණ සීමා ලිහිල් 
කරන්ෙැයි මහියියාව 

ජෙතාව විෂරෝධතාවක

කැබිතිර�ාල්ලෑව රකෝවිඩ් මධ්යස්ානරේ 
අපද්රව්ය ප්ා්මික පා්ස් හරහා �්ා 
යලෑරමන ජිවිතව්ට රකෝවිඩ් අවදානමක්
- පාර්ලිමේන්තු මන්්රී ම�ෝහණ බණ්ා�

◄ අනුරාධපුරය ►

◄ ගාල්ල ►

◄ පුත්ත්ලම ►

◄ කෑගල්ල ►

◄ රත්නපුර ►

යතුරුපැදියක් හා 
්ං�ම බස ර්යක් �ැටී 

යතුරුපැදිරේ �මන 
�ත් යුවළ මරුට

�රනපලරල උත්්සවයකට  
්සහභාගී වූ 60ක් නිරරෝධායනයට

බ්නර�ාඩින නව ආ්සාදිතයන 09ක්
පුත්ත්මින රකෝවිඩ්  
ආ්සාදිතයන 44ක් 

ර්සායා �ැරන

අත්තන�ල් 
රකාට්ා්සරේ රකෝවිඩ් 

ආ්සාදිත �ණන 732ක්

බලන්මගා් ම�ෝහමේ පිරිමි ශල්ය වාට්ටුව 
තාවකාලිකව වසා දැමේ
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zzzzකැළුම් ශේවින්ද / නදීශානි පතිරණ

covid-19 සඳහා 
එන්නත්කරණය යනු කුමක්ද?

covid-19 වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට ඇති 
සරල ආරක්ෂාකෂාරී ඵලදෂායී ක්රමෙකි. යමහිදී ඔයේ 
ශරීරයේ පෛතින සෛෂාභෂාවික ප්රතිශකතීකරණෙ 
covid-19 වෛරසෙට විරුද්ධෛ ක්රිෙෂාකෂාරී වීමට 
සලසෛයි. වෛරසෙට එයරහිෛ තමෂායේ සිරුයේ 
ඇති ප්රතිශකතීකරණෙ  ශකතිමත් කරයි. එන්නත 
ලබෂාගත් පුදගලයෙකුට නැෛත වෛරසෙ ඇතුළු වූ 
විට ප්රතිශකතීකරණ පද්ධතියේ මතක තබෂාගැනීයේ 
වසල එෙ හඳුනෂා ගනී. එවිට ප්රතිශකතීකරණ 
පද්ධතිෙ ක්රිෙෂාත්මක වීයමන් ඔබ යරෝගී වීමට ප්රථම 
වෛරසෙ විනෂාශ කර දමයි. 

එන්නත්ක ඇති වැ්දගත්කම
ඖ්ධීෙ යනෂාෛන යරෝග ෛැළැකවීයේ 

ක්රමයේදෙන් covid-19 මැඬපැෛැත්වීමට ෛැදගත් 
වුෛද එමගින් තෛදුරටත් යරෝගෙ පෂාලනෙ කිරීම 
අපහසු වී ඇත. එම නිසෂා එන්නත්කරණෙ මගින් 
covid-19 වෛරසයෙන් සිදුවිෙ හැකි යරෝගී 
තත්ත්ෛෙන් සහ සංකූලතෂා මගින් සිදුෛන මරණ 
ෛැළැකවීමට බලෂායපෂායරෂාත්තු යේ. යලෝකයේ 
සිෙලු ජනතෂාෛ යමන්ම ශ්රී ලෂාංකිකෙන්ද යමම 
ෛසංගත තත්ත්ෛෙ නිසෂා ෛසංගත යතයහට්ටුයෛන් 
(Pandemic fatigue) යපයේ. එබැවින් ඔවුන් හට 
පුදගල දුරසථභෂාෛෙ, අෛම සමෂාජ සංසරණෙ හෂා 
එදියනදෂා අනුගමනෙ කළ යුතු නිසි යසෞඛ්ය පුරුදු 
පෛත්ෛෂායගන ෙෂායේ අපහසුෛක තියේ. යේ තත්ත්ෛ 
ෙටයත් ෛසංගතෙ පිටුදැකිෙ හැකි එකම ක්රමයේදෙ 
එන්නත්කරණෙ සමග යරෝගෙ ෛැළැකවීයේ නිෛැරදි 
යසෞඛ්ය පුරුදු අනුගමනෙ කිරීම බෛ යපයන්.

එන්නත ලබාගැනීමේ ඇති 
වැ්දගත්කම

covid-19 වෛරසෙ ඉතෂා ඉකමනින් පැතියරන 
ව්ෂාධිජනක වෛරසෙකි. covid-19 වෛරසෙ 
මගින් අධික යලස යරෝගී වීම, යරෝහලගත ප්රතිකෂාර 
අෛශ්ය වීම, දිගුකෂාලීන සංකූලතෂා ඇතිවීම මගින් 
මරණෙට පත්වීම පෛෂා  සිදුවිෙ හැකිෙ. ඔබ එන්නත 
ලබෂාගැනීම මගින් ඔයේ ආරක්ෂාෛද, ඔයේ පවුල 
සහ ඔබ අෛට සිටින අෙයේ ආරක්ෂාෛද ෛැඩි වීයේ 
හැකිෙෂාෛ ෛැඩි යේ. යහෂාඳ යසෞඛ්ය තත්ත්ෛයෙන් 
සිටීම covid -19 ෛැලඳීයේ හෂා එෙ පැතිරවීයේ 
අෛදෂානම අඩු යනෂාකරයි. වෛරසෙ ආසෂාදනෙ වී 
ඇති අෛසථෂාෛක ඔබට ඉතෂා සුළු යරෝග ලක්ණ 
යහෝ කිසිදු යරෝග ලක්ණෙක යනෂාතිබුණත්, ඔබයේ 
ආදරණීෙන්ෛ සහ ඔබ අෛට සිටින අෙෛ ආසෂාදනෙ 
කිරීයේ හැකිෙෂාෛක  ඇත. එන්නත ලබෂාගැනීම මගින් 
අප හෂා සමෂාජෙ ආරක්ෂා වීමක සිදුෛන අතර, එෙ අප 
සතු සමෂාජ ෛගකීම ඉටුකිරීමකද යේ.

ලං්කාමේ ආරේ්භ්ක එන්නත?
Oxford AstraZeneca ආෙතනෙ මගින් 

නිේමෂාණෙ කර, සීරේ ඉන්සටිටියුට්හි නිෂපෂාදනෙ 
කරන ලද Covishield එන්නත ශ්රී ලංකෂායේ 
covid -19 යරෝගෙ සඳහෂා භෂාවිත කරන 
ආරේභක එන්නතයි. යමම එන්නත අඩපණ 
කරන ලද ( එේ.එේ.ආේ, පැයපෂාල ෛැනි) එන්නත් 
ෛේගෛලට සමෂානෙ. යමම එන්නයතහි covid -19 
ප්රතියදහජනකෙට සමෂාන ජෂානෙක ඇතුළත් කර 
ඇත. (SARS-Cov 2 නැතයහෂාත් COVID 19හි 
ඇති spike යප්රෝටීනෙ) යමම එන්නත ශරීරයේ 
ප්රතිශකතීකරණ පද්ධතියේ ඇති ෛැදගත් වසල 
යදෛේගෙක ෛන B සහ T වසල සක්රීෙ කරන අතර, 
එමගින් ප්රබල ප්රතිශකතීකරණෙක සහ මතකෙක 
ඇති කරයි. 

එන්නත ක්රියාවලියට 
මෙර

එන්නත ලබෂාගැනීම සඳහෂා 
ලිෙෂාපදිංචි වීයේදී ඔබයේ 
ජෂාතික හැඳුනුේපත් අංකෙ, 
ඔබයේ දුරකථන අංකෙ, ඔබයේ 
ෛේතමෂාන ලිපිනෙ සහ ඔබයේ 
යසෞඛ්ය වෛද්ය නිල්ධෂාරී ප්රයදශෙ 
ෙන යතෂාරතුරු නිෛැරදිෛ ලබෂාදිෙ 
යුතුෙ. 

එන්නමතන ෙසු
එන්නත 100෴ ඵලදෂායී යනෂාවිෙ හැකි 

නමුත්, එෙ සැලකිෙ යුතු ආරක්ෂාෛක 
ලබෂායදයි. එන්නයතහි පූේණ සඵලතෂාෛ 
ලබෂාගත හැකයක මෂාත්ෂාෛන් යදකම 
ලබෂාගැනීයමන් පසුෛ පමණි. අදෂාළ එන්නත් 
මෂාත්ෂා යදක සේපූේණ කිරීයමන් පසු ඇතිෛන 
ප්රතිශකතීකරණයෙන් ලැයබන ආරක්ෂාෛ පෛතින 
කෂාලෙ පිළිබඳෛ යමයතක තහවුරු කර යනෂාමැත. 
එන්නත ලබෂාගැනීයමන් පසු වෛරසෙ ඔබයගන් 
තෛත් අයෙකුට යබෝ යනෂාෛන බෛට තෛමත් 
නිශ්චිතෛ හඳුනෂායගන නැත. 

Covishield එන්නත ක්රියාතම්ක 
ව්න ආ්කාරය 

යමම එන්නත වෛරස වදශික එන්නතක 
යේ. එහි ඇති අඩපණ කරන ලද එනේ හෂානිෙක 
යනෂාෛන යලස සකස කරන ලද වෛරසයෙහි 
ප්රතියදහජනෙක යලස ක්රිෙෂාකරන ජෂානෙ ඇතුළත්ෛ 
ඇත. එනේ covid -19 වෛරසෙට ආයේණික වූ 
spike යප්රෝටීනෙට යහෝ එහි යකෂාටසකට ප්රතිචෂාර 
දැකවීමක සිදු යේ. පුදගලයෙකුට එන්නත ලැබුණු 
විට ප්රතිශකතීකරණ පද්ධතිෙ සහ එහි මතක 
වසල ක්රිෙෂාකෂාරී වීම ආරේභ යේ. එන්නත් ලබෂාගත් 
පුදගලයෙකුට පසුකෂාලීනෛ වෛරසෙ ආසෂාදනෙ වූ 
විට ප්රතිශකතීකරණ පද්ධතිෙ ඒ ෛනවිටත් වෛරසෙ 
හඳුනෂායගන ඇති බැවින් වෛරසෙට ඉකමනින් 
පහර දීමට පටන් යගන එෙ විනෂාශ කරනු ලබයි. 

එන්නත ලබාම්දනමන ්කා හට්ද?
Covishield එන්නයතහි සැපයුම ඉතෂා සීමිත 

බැවින් එෙ ෛැඩිපුරම අෛශ්ය පුදගලෙන්ට යහෝ 
ප්රමුඛතෂා කණඩෂාෙේෛලට පළමුෛ ලබෂායදයි. ඒ අනුෛ 
covid -19 ෛසංගතෙ මැඬලීමට ප්රමුඛෛ ක්රිෙෂාකරන 
යසෞඛ්ය යසෛෂා කෂාේෙමණඩලෙට සහ අයනකුත් 
පළමු යපළ නිල්ධෂාරීන් ෛන ත්රිවි්ධ හමුදෂා නිල්ධෂාරීන්ට 
සහ යපෂාලිස නිල්ධෂාරීන්ට මුල අදිෙරයේදී ලබෂායදයි. 
එයමන්ම ෛෙස අවුරුදු 60ට යහෝ ඊට ෛැඩි ෛැඩිහිටි 
පුදගලෙන්ට සහ ඉහළ ෛෙස සීමෂාෛන්යේ සිට පහළ 
ෛෙස සීමෂාෛන් දකෛෂා ෛන (ෛෙස අවුරුදු 18ට ෛැඩි)  
පුදගලෙන්ටද යමම එන්නත ලබෂායදයි. යමහිදී 
සුදුසුකේ ලත් ජනගහනයෙන් 80෴ක ආෛරණෙ ෛනු 
ඇතැයි අයේක්ෂා කරයි. යමහිදී එන්නත්කරණෙ 
සඳහෂා ප්රමුඛතෂාෛෙ ලබෂාදීයේ නිේණෂාෙකෙන් 
ෛන්යන් covid – 19 වෛරසෙට නිරෂාෛරණෙ වීමට 
යබෂායහෝදුරට ඉඩ ඇති පුදගලෙන් (වදනික 
රෂාජකෂාරී තුළින් ඔවුන් යරෝගී පුදගලෙන් සමග 
කටයුතු කරන ආකෂාරෙ සහ covid-19 අේබුදෙ 
කළමනෂාකරණෙ කිරීයේදී අත්යෛශ්ය යසෛෂාෛන්හි 
යෙයදන) සහ යරෝගෙ ෛැලඳීමට හෂා එහි සංකූලතෂා 
ඇතිවීයේ ෛැඩි අෛදෂානමක ඇති අෙ වීමයි. යසෞඛ්ය 
යසෛෂා සහ ඉදිරියපළ යසෛකෙන්ට ප්රමුඛතෂාෛෙ 
ලබෂාදීමට කටයුතු කර ඇත්යත් ඔවුන්යේ සෂාමෂාන්ය 
රෂාජකෂාරී ඉටුකිරීයේදී වෛරසෙට නිරෂාෛරණෙ 
වීමට ඇති ඉහළ අෛදෂානම නිසෂාෙ. එයමන්ම 

අත්යෛශ්ය යසෛෂා සැපයීයේදී ඔවුන්යේ කෂාේෙභෂාරෙ 
තීරණෂාත්මකෙ. එන්නත් ලබෂාදීයමන් පළමු යපළ 
යසෛකෙන්යගන් ප්රජෂාෛට වෛරසෙ සේයරේ්ණෙ 
වීයේ අෛදෂානම අෛම කරගත හැකි අතර, යසෞඛ්ය, 
නියරෝ්ධෂාෙන සහ නීතිෙ හෂා සෂාමෙ පෛත්ෛෂායගන 
ෙෂායේ අත්යෛශ්ය යසෛෂාෛන් අඛණඩෛ සැපයිෙ හැකි 
යේ. අන් අෙ එන්නත ලබෂාගැනීයේදී ඔවුන්ටද ඉහළ 
යපළ යසෛකෙන් උපයදශකෙන් විෙ හැකි අතර, 
ප්රජෂාෛ සඳහෂා ෛටිනෂා හෂා විශ්ෛෂාසදෂාෙක යතෂාරතුරු 
ප්රභෛෙන් ෛනු ඇත. එයමන්ම විශ්ෛෂාසදෂායී ප්රජෂා 
සේපත්දෂාෙකෙන් යලස තමන්යේම එන්නත් කිරීයේ 
අත්දැකීේ යබදෂාහදෂා ගැනීයමන් ඔවුන්ට සෂාමෂාන්ය 
ජනතෂාෛට විශ්ෛෂාසෙක ලබෂාදිෙ හැක. 

ෛෙස අවුරුදු 50 සහ ඊට ෛැඩි පුදගලෙන්ට 
යමම වෛරසෙ ෛැලඳීයේ ෛැඩි අෛදෂානමක 
තියබන බෛ වෛසරෙ ආරේභයේ සිටම ඔබ 
සිෙලුයදනෂා දන්නෂා කරුණකි. පුදගලයෙකුයේ ෛෙස 

ෛැඩිවීමත් සමගම වෛරසෙ යබෝ වීයේ අෛදෂානමද 
ෛැඩියේ. එන්නත ලබෂායදන ෛැඩිහිටි කණඩෂාෙමට 
නි්ධන්ගත යරෝගෂාබෂා්ධ යහෝ යබෝ යනෂාෛන යරෝග 
යහෝ යරෝග ෛැලඳීමට ඇති අෛදෂානේ තත්ත්ෛ 
ඇති අතර, එෙ covid – 19 වෛරසයේ ආසෂාදන 
අෛදෂානම, යරෝහලගත කිරීම, සංකූලතෂා ඇති වී 
එමගින් මරණෙ සිදුවීම ෛැනි අෛසථෂා ෛැඩි කරයි. 

යමම ෛෙස කණඩෂාෙයේ පුදගලෙන්ට ආසෂාදනෙ 
වුෛයහෂාත් යරෝහලගත වී සිටිෙ යුතු කෂාලෙ දිගු නිසෂා 
යසෞඛ්ය යසෛෂා සේපත් භෂාවිතෙද දීේ්ඝ කෂාලෙකට 
අෛශ්ය යේ. 

එන්නත්කරණමේ වැරදීේ 
මේතුමවන ඇති විය හැකි 
ප්රතික්රියා

ප්රතිනිේමෂාණෙ (Reconstitution) කිරීයේ 
යදෝ් සිදුවීම (ෛැරදි තනුකකෂාරක යෙෂාදෂා ගැනීම, 
අත්ෛැරදීමකින් තනුකකෂාරකෙ යෛනුෛට යෛනත් 
ඖ්්ධෙක ආයදශ කිරීම, එන්නත හෂා සිරින්ජෙ 
අපවිත් වීම, එන්නත් කටුෛ යහෝ එහි ෛැසම 
අතින් යහෝ යෛනත් ෛසතුෛකින් සපේශ කිරීම, 
උපරිම නිේයදශිත කෂාලයෙන් පසු ප්රතිනිේමෂාණෙ 
කරන ලද එන්නත් භෂාවිත කිරීම) යමම ෛැරදි 
මගින් දරුණු ප්රතික්රිෙෂා ඇති කළ හැකි අතර, 
එමගින් බරපතළ අතුරු ආබෂා්ධ යහෝ ඇතැේ 
විට මරණෙ පෛෂා සිදුවිෙ හැකිෙ. එයමන්ම යමම 
ෛැරදි ෛළකෛෂාගත හැකි අතර, යේෛෂා ෛැළැකවීම 
තුළින් ප්රතිශකතීකරණ ෛැඩසටහන පිළිබඳෛ ඇති 
විශ්ෛෂාසෙ තහවුරු කළ යුතුෙ. 

covid -19 එන්නත පිළිබඳ 
මලෝ්ක මසෞඛ්ය සංවිධා්නමේ 
ෙැවසීම

2020 යදසැේබේ මැද ෛනවිට covid -19 
වෛරසෙට එයරහිෛ එන්නත් සෂාෙනික ඇගයීේ 
සඳහෂා යෙෂාමු වී තිබුණි. තෛත් එන්නත් 166ක පූේෛ 
රසෂාෙනික ඇගයීේ සඳහෂා යෙෂාමු වී ඇත. යලෝක 
යසෞඛ්ය සංවි්ධෂානයෙන් 2021.01.24 දින ෛනවිට 
Pfizer එන්නත සඳහෂා පමණක හදිසි ෛලංගුතෂාෛෙ 
(emergency validation) ලැබී ඇත. යකයස 
යෛතත් එක එක රයටහි ජෂාතික ඖ්්ධ නිෙෂාමන 
අධිකෂාරිෙට තම රයටහි ජෂාතික මට්ටයේ භෂාවිතෙ 
සඳහෂා එන්නත් අනුමත කළ හැකිෙ. 

එන්නත්කරණය මේම මත්ක 
තබාගත යුතු වැ්දගත ්කරුණු

මුලදී ලබෂාගත හැකිෛන්යන් එන්නයතහි 
සීමිත ප්රමෂාණෙක පමණි. එහි සැපයුම ෛැඩි 
කිරීමට එන්නත් නිපදෛන රටෛලින් එන්නත් 
ෛේග කිහිපෙක ලබෂාගැනීමට අෛශ්ය යේ. ඒ 
අනුෛ නුදුරු අනෂාගතයේදී ශ්රී ලංකෂාෛට එන්නත් 
කිහිපෙක ලැබීයේ හැකිෙෂාෛ ඇත. සීමිත එන්නත් 
සැපයුමක තුළ covid -19 යරෝගෙ සේයරේ්ණෙ 
වීම ෛැළැකවීමට එන්නතටම පමණක හැකිෛන්යන් 
නැත. එන්නත ලබෂාගැනීම මගින් පමණක යකයනකු 
ආසෂාදිතෙකු වීම ෛළකෛෂා ගත යනෂාහැකි අතර, 
පුදගල දුරසථභෂාෛෙ, මුඛ ආෛරණ පැලඳීම, 
දෑත් නිරන්තරයෙන් යසදීම, වි්බීජනෂාශක දිෙර 
භෂාවිතෙ ඇතුළු covid -19ට එයරහි යසෞඛ්ය 
උපයදස සිෙලල නිරන්තරයෙන් පිළිපැදිෙ යුතුෙ. 
එයමන්ම යමම එන්නයතහි ආරක්ණ කෂාලසීමෂාෛ 
තෛමත් ඇත්යත් අවිනිශ්චිත තත්ත්ෛෙක බැවින්ද 
යසෞඛ්ය උපයදස පිළිපැදීම අත්යෛශ්යෙ. 

covid-19 වෛරසය සඳහා මේ ෛන 
විට ම�ෝකමේ එනනත් කිහිපයක්ම 

භාවිත කිරී්ම ඇරඹුණු අතර, පසුගියදා 
�ංකාෛටද Oxford AstraZeneca 

ආයතනය ්මගින නිර්මාණය කළ සීරේ 
ඉනස්ටිටියුට්හි නිෂපාදනය කරන �ද 

Covishield එනනත �ැබුණි. එ්ම 
එනනත භාවිත කිරී්ම සහ ඒ ෛටා ඇති ඔබ 

දැනුේෛත් විය යුතු කරුණු සහ ඉදිරිමේදී 
�ැමබන එනනත් පිළිබඳෛ ම්ම්ම ලිපිමයන 

ආෛරණය කිරී්මට අප උත්සාහ ගත්මතමු. 

Covishield 
එන්නයතන් ඇති 
විෙ හැකි සංකූලතෂා 
පිළිබඳෛ පැෛසූ 
මසෞඛ්ය ප්රෛර්ධන 
කාරයාංශමේ ප්රජා 
වෛද්ය විමේෂඥ උත්ප�ා 
අ්මරසංහ ්මහත්මිය,

& ඕනෑම ඖ්්ධෙක යහෝ 
එන්නතක ලබෂාගැනීයමන් 
අනතුරුෛ අතුරු ආබෂා්ධ 
ඇතියෛන්න පුළුෛන්. යේෛෂා 
යබෂායහෝවිට තෂාෛකෂාලික 
ආබෂා්ධයි. සෂාමෂාන්යයෙන් යමම 
එන්නත විද පැෙ කිහිපෙකට 
පසුෛ බහුලෛ ඇතිෛන 
අපහසුතෂා කිහිපෙක තියබනෛෂා. 
z� එනනත විදින ස්්ානමේ 

රතු පැහැ වී්ම, කැසී්ම, සුළු 
ඉදිමීේ හා මේදනාෛක. 
z� ඇඟ සීත� කරෛමින 

ඇතිෛන උණ ගතිය. ම්මහිදී 
මෛේලී්මක වුෛද ඇතිවිය 
හැකියි.
z� හිසරදය.
z� ඔකකාරය, ෛ්මනය හා  

බඩ මපරළී්ම 
z� ්මාංසමේෂී සහ සනධිෛ� 

මේදනාෛ (ඇඟපත 
මේදනාෛ)

යමම අතුරු ආබෂා්ධ 
ඇති වුෛයහෂාත් ඒ සඳහෂා 
පැරසිටයමෝල නිෙමිත 

මෂාත්ෂායෛන් (පැෙ හයෙන් 
හෙට) ලබෂාගන්න. 
සෂාමෂාන්යයෙන් යමම 
ලක්ණ එන්නත 
විදීයමන් දින 

කිහිපෙකට පසුෛ පහෛ 
ෙනු ඇති. ෙේ යහෙකින් 

යමම සංකූලතෂා ෛැඩි වු   ෛයහෂාත් 
යහෝ දිගටම පැෛතුණයහෂාත් 
වෛද්ය අෛෛෂාද ලබෂාගන්න. 
එයස නැතිනේ 1999, 
ෛසංගතයේද අංශෙ, යසෞඛ්ය 
වෛද්ය නිල්ධෂාරීෛරෙෂා යහෝ 
ප්රයදශයේ වෛද්යෛරයෙකුයගන් 
උපයදස ලබෂාගන්න පුළුෛන්. 

තමන්ට යෛනත් යරෝගී 
තත්ත්ෛෙන් තියබනෛෂා නේ 
ඒ පිළිබඳෛ වෛද්ය උපයදස 
ලබෂාදීම සඳහෂා එන්නත්කරණ 
සථෂානෛල වෛද්යෛරු 
ඉන්නෛෂා. පුදගලයෙකුට එෛැනි 
ආකෂාරයේ යෛනත් යරෝග 
තියබනෛෂා නේ ඔහු පිළිබඳ 
තීරණෙ ඒ අදෂාළ වෛද්යෛරු 
ගන්නෛෂා. ඒ නිසෂා එෛැනි යරෝග 
පිළිබඳෛ අනිෛෂාේයෙන්ම ඔවුන් 
වෛද්යෛරුන් දැනුේෛත් කළ 
යුතුයි. එහිදී අෛශ්ය පේයේ්ණ 
කිරීයමන් අනතුරුෛයි වියශ්ෂිත 
යරෝගෂාබෂා්ධ තියබන යකයනකුට 
එන්නත ලබෂායදන්යන්. 

පළමු මෂාත්ෂාෛ ලබෂා දී 
හරිෙටම මෂාසෙකින් තමයි 

යදෛැනි මෂාත්ෂාෛ ලබෂායදන්යන්. 
පළයෛනි මෂාත්ෂාෛ එන්නත් 
කිරීයේදී අදෂාළ තැනැත්තෂාට 
එන්නත් කෂාඩපතක නිකුත් 
කරනෛෂා. එම එන්නත් 
කෂාඩපයතහි නිෛැරදිෛ දිනෙ 
සටහන් වී තියබනෛෂාද කිෙලෂා 
පරික්ෂා කළ යුතුයි. නැෛත 
යදෛැනි මෂාත්ෂාෛ ලබෂාගැනීමට 
පැමියණන විට එම එන්නත් 
කෂාඩපත රැයගන ඒම 
අනිෛෂාේෙයි. මෂාසෙක ෙන විට 
තෛත් එන්නත් ෛේග කිහිපෙක 
අපට ලැයබනෛෂායන්. එතයකෂාට 
පළමු මෂාත්ෂායේදී ලබෂාගත් 
එන්නතම යදෛැනි මෂාත්ෂායේදීත් 
ලබෂාගත යුතුයි. යදෛැනි 
මෂාත්ෂායේදීද ෙේ ෙේ සංකූලතෂා 
යහෝ අතුරු ආබෂා්ධ ෙේ 
පමණකින් ඇතියෛන්න පුළුෛන්.

අවුරුදු 18ට අඩු දරුෛන්ට 
සහ ගේභිණී මවුෛරුන්ට 
එන්නත ලබෂාදීමට තෛම 
නිේයදශ කරලෂා නැහැ. ඔවුන් 
සඳහෂා එන්නත ලබෂාදීමට අෛශ්ය 
පේයේ්ණෛලට යමම එන්නත 
තෛම යෙෂාදෂායගන නැහැ. එම 
නිසෂා යේ අෛසථෂායේදී ඔවුන්ට 
එන්නත ලැයබන්යන් නැහැ. 
නමුත් එයින් අදහස කරන්යන් ඒ 
අෙට යේ එන්නත සුදුසු නැහැ 
කිෙන එක යනෂායෛයි.*

ක�ෝවිඩ් එන්නත් ගැ්න 
දැනුවත්ද?

යලෝක යසෞඛ්ය සංවි්ධෂානෙද ජනතෂාෛට 
නැයගන ප්ර්ධෂාන ගැටලු කිහිපෙක යෛනුයෛන් 
පිළිතුරු යමයලස ඉදිරිපත් කර ඇත.

මකෝවිඩ් 19 එනනත �බාගත් 
පුදග�මයකුට මකෝවිඩ් 19 වෛරසය 
ආසාදනය විය හැකිද?

එන්නත ලබෂාදීයමන් පසු ශරීරෙට ප්රතිශකතිෙ 
(යකෝවිඩ 19 යරෝගෙට යේතු ෛන වෛරසයෙන් 
ආරක්ෂා වීම) යගෂාඩනැගීමට සෂාමෂාන්යයෙන් සති 
කිහිපෙක ගත යේ. ඒ කිෙන්යන් පුදගලයෙකුට 
එන්නත ලැබීමට යපර යහෝ පසුෛ යකෝවිඩ -19 
ඇති කරන වෛරසෙ ආසෂාදනෙ වී යරෝගෂාතුර 
විෙ හැකි බෛයි. යමෙට යේතුෛ එන්නත සඳහෂා 
ආරක්ෂාෛ සැපයීමට ප්රමෂාණෛත් කෂාලෙක 
යනෂාමැති වීම මිස එන්නත අකෂාේෙක්ම වීම 
නිසෂා යනෂායේ. තෛද කිසිදු එන්නතකට 100෴ක 
කෂාේෙක්මතෂාෛෙක යනෂාමැති යහයින් යකෝවිඩ 
19 එන්නත් ලබෂාගන්නෂා සමහර පුදගලෙන්ට 
යරෝගෙට එයරහිෛ ප්රමෂාණෛත් ප්රතිශකතිෙක 
ෛේ්ධනෙ යනෂාවිෙ හැකි අතර, එම නිසෂා යරෝගෙ 
ෛැලඳීයේ අෛදෂානමක පෛතී.

යේ පුදග�මයකුට මකෝවිඩ් 19 වෛරසය 
ෛැ�ඳී  සුෛය �බා ඇත්නේ, ඔවුනට 
මකෝවිඩ් 19 එනනත �බාගත හැකිද?

යකෝවිඩ 19 හෂා සේබන්්ධ දරුණු යසෞඛ්ය 
අෛදෂානේ සහ යකෝවිඩ 19 සමග නැෛත 
ප්රතිනිේමෂාණෙ කළ හැකි නිසෂා, යකෝවිඩ 19 
දැනටමත් තියේද ෙන්න යනෂාසලකෂා සිෙලුම 
පුදගලෙන්ට එන්නත් ලබෂාදිෙ යුතුෙ. එන්නත 
පිළිබඳ තීරණ ගැනීයේ අරමුණින් පූේෛ ආසෂාදනෙ 
සඳහෂා වෛරස යහෝ Serological පරීක්ණ 
නිේයදශ යනෂාකරයි. සෛෂාභෂාවික ප්රතිශකතිෙ යලස 
හැඳින්යෛන ආසෂාදනෙකින් ෙයමකු ලබෂාගන්නෂා 
ප්රතිශකතිෙ පුදගලෙෂායගන් පුදගලෙෂාට යෛනස 
යේ. සෛෂාභෂාවික ප්රතිශකතිෙ සහ එන්නත මගින් 
ඇතිකරන ප්රතිශකතිෙ ෙන යදකම යකෝවිඩ 19හි 
ෛැදගත් අංගෙන් ෛන අතර, වියශ්්ඥෙන් ෛැඩි 
විසතර දැන ගැනීමට විවි්ධ පරීක්ණ හරහෂා 
උත්සෂාහ කරයි. යමම අෛසථෂායේදී ඔබට යකෝවිඩ 
19 තිබුණත්, නැතත් ආසෂාදන ෛැළැකවිෙ හැකි 
යහෂාඳම ක්රමෙ ෛන්යන් යපෂාදු සථෂානෛලදී මුෛ 

ආෛරණ පැලඳීම, අයනක පුදගලෙන්යගන් 
අෛම ෛශයෙන් අඩි හෙක ඈතින් සිටීම, අෛම 
ෛශයෙන් තත්ත්පර 20කෛත් සබන් හෂා ෛතුයරන් 
අත් යසදීම සහ යසනඟ සිටින සථෂාන සහ සීමිත 
අෛකෂාශෙන්ට ෙෂායමන් ෛළකින්න.

එක එනනතක මෛනත් එනනතක ස්මග 
හුෛ්මාරු කර එනනත් කර ගත හැකිද?

යකෝවිඩ 19 එන්නත් මෂාත්ෂා යදකක  විද ගැනීමට 
සිදුෛන අතර, පළමු මෂාත්ෂාෛ ගත් කෂාණඩයෙන් 
යතෂාරෛ යෛනත් එන්නතක සමග හුෛමෂාරු කර 
ගැනීයමන් ඇතිෛන ප්රතිඵල පිළිබඳ යහෝ හැකිෙෂාෛ 
පිළිබඳ දත්ත යේ ෛනතුරු යනෂාමැත. එකම 
නිෂපෂාදිතෙක මෂාත්ෂාෛන් යදකක භෂාවිත කරන 
යලස යලෝක යසෞඛ්ය සංවි්ධෂානෙ දැනට නිේයදශ 
කරයි. විවි්ධ යකෝවිඩ 19 එන්නත් නිෂපෂාදන 
යනෂාදැනුෛත්ෛම මෂාත්ෂා යදයකන් විඳයගන ඇති 
වියටක එන්නයතහි අතියේක මෂාත්ෂාෛක නිේයදශ 
යනෂාකරයි. යේ පිළිබඳෛ ෛැඩිදුර යතෂාරතුරු 
පරීක්ණ ප්රතිඵල හෂා නිේයදශ ඉදිරිපත් කරන විට 
ඉදිරියේදී ෙෂාෛත්කෂාලීන කළ හැකිෙ.

 මකෝවිඩ් 19 එනනත් ්මගින දිගුකාලීන 
ප්රතිශකතියක �බාමදයිද?

යමම එන්නත් නෛ එන්නතක ෛන බැවින් ඒෛෂා 
යකෝවිඩ 19ට එයරහිෛ අඛණඩෛ හෂා දීේ්ඝකෂාලීන 
ප්රතිශකතිෙක ලබෂායදයි දැයි අපි තෛමත් 
යනෂාදනිමු.

එනනත ්මගින පුදග�මයකුට මකෝවිඩ් 19 
වෛරසය ආසාදනය විය හැකිද?

බලෙලත් සහ නිේයදශිත යකෝවිඩ 19 එන්නත් 
යහෝ දැනට සංෛේ්ධනෙ යෛමින් පෛතින යකෝවිඩ 
19 එන්නත් කිසිෛක යකෝවිඩ 19 වෛරසෙට යේතු 
ෛන සජීවී වෛරසෙ අඩංගු යනෂායේ. යමයින් 
අදහස කරන්යන් යකෝවිඩ 19 එන්නත මගින් 
යරෝගෙ ඇති විෙ යනෂාහැකි බෛයි. යකෝවිඩ 19ට 
යේතු ෛන වෛරසෙ හඳුනෂායගන සටන් කළ 
යුතු ආකෂාරෙ සිෙලුම එන්නත් මගින් අපයේ 
ප්රතිශකතීකරණ පද්ධතිෙට උගන්ෛයි. සමහර විට 
යමම ක්රිෙෂාෛලිෙ නිසෂා උණ ෛැනි යරෝග ලක්ණ 
ඇති කරයි. යමම යරෝග ලක්ණ සෂාමෂාන්ය ෛන 
අතර, ඉන් ඔයේ ශරීරෙ යකෝවිඩ 19ට යේතු 
ෛන වෛරසයෙන් ආරක්ෂා ෛන බෛට ලකුණක 
යපන්නුේ කරයි.

තුනෛන අදියර අත්හදා බැලීේ සේපූරණ 
කර ඇති මකෝවිඩ් 19 එනනත් කීයක 
තිමේද? ඒෛා ම්මානෛාද?

තුන්ෛන අදිෙර අත්හදෂා බැලීේ අෛසන් 
කර ඇති යකෝවිඩ 19 එන්නත් හෙක යේ ෛන 
විට පෛතියි. ඒෛෂා නේ ෆයිසේ බයෙෝඑන්යටක, 
යමෝඩේනෂා, ඔකසෆේඩ ඇසට්ෂායසයනකෂා, 
සපුට්නික V, සියනෂාෆෂාේේ සහ සියනෂාෛැකෙ. 
යමම නිෂපෂාදන හයේ  කෂාේෙක්මතෂා ප්රතිඵල 
යලෝක යසෞඛ්ය සංවි්ධෂානෙට ලැබී තියේ. යකයස 
යෛතත්, සම-සමෂායලෝචනෙ කළ කෂාේෙක්මතෂා 
ප්රතිඵල ලැබී ඇත්යත් එන්නත් දවිත්ෛෙක පමණි. 
ඒ ඔකසෆේඩ ඇසට්ෂායසයනකෂා සහ ෆයිසේ 
බයෙෝඑන්යටක ෙන එන්නත්ෙ.

ඉදිරිශේදී සැමට ලැශෙන

“එන්නත ලබාගත් ඇතැම් පුදගලයන්ට 
ර�ෝගය වැලඳීරම් අවදා්නමක් ඇත*

“එන්නත ලබාගත් පසු කාඩපරතහි නිවැ�දිව 
දි්නය ස්ටහන වී ඇත්දැයි බලන්න*
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ව්යාපයාරික

සතුන් කූඩු කර හ�ෝ හකොටුකර ප්රදර්ශනයට තබො ඇති 

ස්ොනයට %සත්තු වත්ත^ යැයි ව්යව�ොර හකහර. හදහිවල පිහිටො 

ඇත්හත් එවැනි තැනකි. එහ�ත් හෙතැනට %සත්තු වත්ත^ 

යනුහවන් ව්යව�ොර කිරීෙ සුදුසු ද යන්න සලකො බැලිය යුතුය.

%වත්ත^ යන විහේෂ්ය පදයට තබො ඇත්හත් %සත්තු^ යන 

විහේෂණයයි. %වත්ත^ යන්න හවන්කර �ඳුනො ගැනීෙට %සත්තු^ 

විහේෂණ පදය හයොදො ඇත. විහේෂණ හ�ෝ සෙොස පද ප්රකෘති 

සවරූපහයන්ෙ සිටිය යුතු යැයි පිළිගත් සම්පප්රදොයක් ඇත.

%සත්තු^ යන පදහේ මුල %සත්^ යන පදය හේ. හෙහිදී 

%වත්තට^ විහේෂණය වී ඇත්හත් %සත්^ යන්නය. එහ�ත් 

%සත්වත්ත^ යැයි ව්යව�ොර හනොකරන නිසො 

එය අනුක්ත බහුවචන රූපහයන් තැබීෙ 

හයෝග්ය හේ. ඒ %සතුන්^ යන පදයයි. ඒ අනුව 

%වත්ත^ යන විහේෂ්ය පදයට %සතුන්^ යන්න 

විහේෂණය කර %සතුන් වත්ත^ යනුහවන් 

ව්යව�ොර කිරීෙ වඩොත් සුදුසු හෙන්ෙ නිවැරදි 

ද හේ. ඒ නිසො හදහිවල ඇත්හත් %සත්තු වත්තක්^ හනොව %සතුන් 

වත්ත^කි.

හෙතැනට %සත්ත්හවෝද්ොනය* යනුහවන්

එය සංසකෘතික වචනයකි. මුවන් තැන්න, අලින් බැඳි ගස ආදිය 

තවත් උදො�රණ හේ.

යසවර්ධන රුද්රිගූ

දෙහිවල සත්තු වත්්ත

zzzzචයාමර සමපත්

හකොළඹ වරොහේ නැහගනහිර 

පරයන්තය සම්පබන්්ධහයන් කතොබ� හම්ප 

වන විට උග්ර ෙටටෙකට පැමිණ ඇති අතර, 

හම්ප සම්පබන්්ධහයන් අද (01දො) කැබිනට 

පත්රිකොවක්ද ඉදිරිපත් වීෙට නියමිතය. හම්ප 

අතර නැහගනහිර පරයන්තය ඉන්දියොවට 

ලබොදීෙට විරුද්ධව වරොය හසවකයන් 

අකුරට වැඩ කිරීහම්ප ක්රියොවලියක්ද 

ආරම්ප්භකර ඇත. ෙතුව ඇති තත්ත්වය 

සම්පබන්්ධහයන් නැහගනහිර පරයන්තය 

සුරැකීහම්ප එකමුතුහේ සෙකැඳවුම්පකරු 

සංජය කුෙොර වැලිගෙ ෙ�තො සෙග අපි 

සොකච්ො කහළමු.

රජය පවසන ආකාරයට දකාළඹ 
වරාදේ නැදෙනහිර පරයන්තදේ 
ආදයෝජනයට ඔබලා විරුද්ධ වන 
දේතුව කුමකෙ? 

ශ්රී ලංකො වරොය අධිකොරිය විසින් 

නැහගනහිර පරයන්තය සියයට සියයක් 

හෙහ�යවිය යුතුයි කියන හයෝජනොවලිය 

කැබිනට අනුකොරක ස්භොව හවත අපි 

්භොරදී තිහබනවො. හම්ප අවස්ොව වන විට 

නැහගනහිර පරයන්තය 51෴ක් ස� 49෴ක් 

හලස ආහයෝජය කිරීෙක් යැයි පවසමින් 

රජය මුසොවක් පවසන බව පැ�ැදිලියි. ඒ 

නිසො තෙයි අපි පසුගිය සතිහේ සිට අකුරට 

වැඩ කිරීහම්ප ක්රියොවලියක් ආරම්ප්භ කහේ.

ආණ්ඩුව පවසන ආකොරයට 

නැහගනහිර පරයන්තහේ 51෴ක් ස� 

49෴ක් හලස ආහයෝජනය කරනවො කියන 

හයෝජනොව අපි තරහේ ප්රතික්හෂේප කරනවො. 

හෙොකද අපි හසොයොගත් කරුණු අනුව 

එහ�ෙ හදයක් නැ�ැ. හෙෙ ආහයෝජනය 

නිසො ශ්රී ලංකොවට ලැහබන්හන් 15෴යි කියලො 

තිහබනවො. ඉතිරිය හකොටස හවහළඳ හපොහේ 

ආහයෝජනය කරන්න ආණ්ඩුව සූදොනම්ප 

හවනවො. හම්ප ක්රියොවලියට අපි විරුද්ධයි.

අහේ වැඩපිළිහවළට ස�හයෝගය 

හදන්න සිවිල් සංවි්ධොන, වෘත්තීය සමිති, 

පූජ්ය පක්ෂය, කැබිනට ඇෙතිවරු පවො 

ඉදිරිපත්හවලො ඉන්නවො. හම්ප නිසො අපි 

රජයට බලකරනවො රට පුරො විහරෝ්ධයක් 

නැහගන්නට හපර හම්ප හයෝජනොව ව�ොෙ 

ඉවත් කරගන්න කියලො.  ශ්රී ලංකො වරොය 

අධිකොරිය විසින් 100෴ෙ හෙහ�යවන 

අපහේ හයෝජනොව ක්රියොත්ෙක කරන්න 

කියලො අපි කියන්න කැෙතියි. අහේ රහට 

සම්පපත් පොවො හදන්න අවශ්ය නැ�ැ .

ශ්රී ලංකො වොරොය අධිකොරිය රැකගැනීෙට 

අපි දිවි හිමිහයන් කටයුතු කරනවො. 

නැහගනහිර පරයන්තහේ ආහයෝජන 

මුවොහවන් කරන හ�ොර ජොවොරෙ, රහට 

ජොතික සම්පපත් කුණුහකොල්ලයට පවො දීෙ 

ව�ොෙ නවත්වන්න කියල අපි ආණ්ඩුවට 

කියනවො.

නැහගනහිර පරයන්තය ඉන්දීය 

සෙොගෙකට දීලො ඉන්දියොව සතුටු කරන 

ගෙන්, වරොය අධිකොරිහේ දූෂිත නිල්ධොරීන් 

ස� ජනොධිපතිතුෙො වහට ඉන්න දූෂිත 

නිල්ධොරීන් කිහිපහදහනක් ඩීල් දොන බව 

පැ�ැදිලියි. ඒ නිසො තෙයි 51෴ක් ශ්රී ලංකො 

වරොය අධිකොරියට හිමිහවන්හන් නැත්හත.

නැදෙනහිර පරයන්තය ශ්රී ලංකාවට 
හිමි වීදේ වාසිය ෙැන ක්තා කදළාත්?

ශ්රී ලංකො වරොය අධිකොරිය විසින් හම්ප 

පරයන්තහේ හෙහ�යුම්ප කළ යුතුයි කියලො 

අපි හෙතරම්පෙ කියන්හන් ඇයි කියලො 

�ැහෙෝෙ දැනගත යුතුයි.  ඒ හෙොකද 

ඉන්දියොනු ෙ�දවීපය තුළ ඇති වි්ශොලතෙ 

ස� කොරයක්ෂෙ වරොය බවට හකොළඹ 

වරොය හම්ප හවදදි පත්හවලො තිහබනවො. 

එය ජොතික ආරථිකයට වහේෙ ජොතික 

ආරක්ෂොවට වැදගත් හවන තැනක්. 

කලොපහේ භූහගෝලීය පිහිටීෙ තුළ උනත් 

හකොළඹ වරොය අතිසුවිහේෂී තැනක 

පිහිටලො තිහබනවො. හකොළඹ වරොය කියන 

හම්ප හඩොලර උල්පත අපි ආරක්ෂො කරගත 

යුතුයි කියන්හන් ඒ හේතුව නිසයි.

එසඒජීටී(SAGT) සෙොගෙ ශ්රී ලංකො 

වරොය අධිකොරිය සෙග එකතුහවලො 

ඇතිකරගත්තු ගිවිසුෙ 2029දී අහ�ෝසි 

හවනවො. එෙගින් ශ්රී ලංකො වරොය 

අධිකොරියට එසඒජීටී(SAGT) ජැටිය 

හිමිහවනවො. හලෝකහේ දැනට තිහබන 

කොරයක්ෂෙ වරොයවල් අතරින් සියලුෙ 

හෙහ�යුම්ප සිදුවන වරොයන් තුනක් පෙණයි 

තිහබන්හන්. එසඒජීටී(SAGT) ජැටිය වරොය 

අධිකොරියට හිමිවීෙත් සෙගෙ කොරයක්ෂෙ 

ජැටියක් හලස හම්ප හදහක්ෙ හෙහ�යුම්ප 

කරන්න අපිට පුළුවන් හවනවො. ඒ වහේෙ 

මීටර 18ක් ගැඹුරු පරයන්තයක් ඉන්දියොහව 

වත් නැ�ැ. ඒ අනුව වි්ශොල ප්රෙොණහේ 

නැේ 06ක් ස� සොෙොන්ය නැේ 

04ක හෙහ�යුම්ප එකවිට 

කරන්න පුළුවන්. අන්තර 

බ�ොලුම්ප ප්රවො�නය තුළ 

සිදුවන අෙතර වියදම්ප 

අවෙ කර ගනිමින් 

අහේ කොරයක්ෂෙතොව 

වැඩිකරලො  සෙොගම්පවලට 

ලොබදොයී තත්ත්වයට 

ලබොහදන්න පුළුවන් හවනවො. 

ඒ අනුව නැේ සෙොගම්ප වි්ශොල ව්ශහයන් 

හකොළඹ වරොයට ඇද ගැනීෙට අවස්ොව 

අපිට හිමිහවනවො. නැහගනහිර පරයන්තය 

සියයට සීයක් වරොය අධිකරිය යටහත් 

තිබිය යුතුයි කියලො අපි කියන්හන් ඒ නිසයි.

ඒ වහේෙ තවත් හේතුවක් තිහබනවො. 

ඒ තෙයි ජයබ�ලු පරයන්තහේ පසවන 

අදියර කියලො �දපු නැති පරයන්තයකට 

හගන ආපු හදොඹකර තුනක් වෘත්තීය සමිති 

ක්රියොෙොරගයකින් නැහගනහිර පරයන්තහේ 

ස්ොපිත කරන්න අපිට අවස්ොව ලැබුණො.  

ඊට පසුවත් හෙය ක්රියොත්ෙක හනොකරන 

තැනකට නිල්ධොරීන් ස� ආණ්ඩුහේ 

බල්ධොරීන් ක්රියො කළො. අපි නැවත වතොවක් 

වෘත්තීය සමිති ක්රියොෙොරගයක් පටන් 

අරහගන අගෙැතිතුෙො සෙග සිදුකළ 

සොකච්ොහේ ප්රතිඵලයක් හලස තෙයි හම්ප 

හදොඹකර තුන හයොදවලො නැහගනහිර 

ජැටිහේ හෙහ�යුම්ප ආරම්ප්භ කරන්න 

පුළුවන් වුහණ්. හම්ප නිසො 2020.10.27දො 

හෙහ�යුම්ප ආරම්ප්භ කරපු නැහගනහිර 

පරයන්තයත් අද වන විට හකෝටි 60කට 

වැඩි මුදලක් උපයලො තිහබනවො. ඒ 

කියන්හන් ෙොස හදකකට ආසන්න කොලය 

තුළ එපෙණ මුදලක් උපයොගන්න අපිට 

�ැකියොව ලැබුණො. 

නැව් දෙනවා ෙැනීදේ දමදෙයුමත් 
දුෂකර වූ බව වදරක ඔබ පවසා 
තිබුණා?

හම්ප හෙහ�යුම්පවලදී නැේ හගන්වො 

ගන්නත් වෘත්තීය සමිති විදි�ට අපිට 

හලොකු සටනක් කරන්න සිදුවුණො. හෙොකද 

හම්ප හෙහ�යුම්ප අලෝභයි කියලො හම්ප 

නිල්ධොරීන් සෑෙ අවස්ොවකදීෙ හපන්නන්න 

�දනවො. ඒ නිසො බල�ත්කොරහයන් අහේ 

දැඩි බලපෑෙ ෙත නැේ නැහගනහිර 

පරයන්තයට හයොමුකරලො තෙයි හම්ප 

ලෝභය ලබොහගන තිහබන්හන්. ඒ වහේෙ 

නැහගනහිර පරයන්තහේ හදොඹකර �තරක් 

ස� ජංගෙ හදොඹකර කිහිපයක් මිලදී 

ගන්න 2020/2021 කොලය සඳ�ො රුපියල් 

මිලියන 13728ක් හවන්කර තිහබනවො. හම්ප 

ඇණවුෙ සිදුකළො නම්ප ෙොස 12කට අඩු 

කොලයකදී හම්ප හදොඹකර වරොය අධිකොරියට 

ලැහබනවො. ඒ විදි�ට හදොඹකර ක්රියොත්ෙක 

කහළොත් හෙගො ප්රෙොණහේ නැවක් ස� 

ප්රීඩම්ප ප්රෙොණහේ නැවකුත් එකවිට 

හෙහ�යවන්න අපිට �ැකියොව ලැහබනවො. 

ඒ කියන්හන් වසකරට හඩොලර බිලියන 

50ක් උපයන්න අපිට �ැකියොව ලැහබනවො. 

හදොඹකර සියල්ල ස්ොපිත කළ පසුව 

වොරෂික හඩොලර බිලියන 100ට වැඩි මුදලක් 

උපයන්න පුළුවන් එකෙ ස� කොරයක්ෂෙ 

පරයන්තය බවට නැහගනහිර පරයන්තය 

පත්කරන්න අපිට පුළුවන්. අපි හෙචචර කෑ 

ග�ල කියන්හන් හම්ප වටිනොකෙ ගැනයි. 

ආදයෝජනය සිදුකිරීමට යන අොනි 
සමාෙම ෙැනත් ඉනදියාදව් දමනම 
ලංකාදවත් ප්රශන මතුවී තිදබනවා. 
දේ සේබන්ධදයන ඔදේ අෙෙස 
කුමකෙ?

නැහගනහිර ජැටිය සම්පබන්්ධ 

කැබිනට පත්රිකොවට ජොත්යන්තර හටන්ඩර 

පටිපොටිහයන් බැ�ැර ගිහින් අදොනි කියන 

නොෙය ඇතුළත් වුහණ් හකොහ�ොෙද කියන 

එක ගැන වි්ශොල ගැටලුවක් තිහබනවො. 

හම්ප තුළ දූෂණයක් සිදුහවලො තිහයනවො 

කියලො අපි කියන්හන් ඒ නිසයි. හෙොකද 

හකොළඹ වරොහේ සී.අයි.සී.ටී (CICT) 

පරයන්තය �දන්න ජොත්යන්තර හටන්ඩර 

කැඳවීෙක් කළ විට ඒ සඳ�ො ආයතන 

07ක් ඉල්ලුම්ප කළො. එතැනදී ඩුබොයි 

රොජ්යහයන් ස� සිංගේපූරු රොජ්යහයනුත් 

ඉල්ලීම්ප කර තිබුණො. එවකට ජනොධිපති 

වුහණ් ෙහින්ද රොජපක්ෂ ෙ�ත්තයො. හම්ප 

හටන්ඩර කැඳවීහම්පදී ප්රතිනැේගත කිරීම්ප 

ක්රියොවලිහේදී හකොළඹ වරොයට තරගයක් 

හදන රටක් එකතු කරගන්හන් නැ�ැ කියන 

හද ගැන ඔහු පැ�ැදිලි  එකඟතොවකට 

ආවො. ඒ අනුව තෙයි චීන සෙොගෙක් 

වන සී.අයි.සී.ටී (CICT)ට ලබොදුන්හන්. 

එහ�ෙ නැතිව සිංගේපූරු රොජ්යයට 

ඉල්ලුම්ප කරන්න දුන්නො නම්ප  හම්ප වනවිට ශ්රී 

ලංකොහේ බ�ොලුම්ප ක්රියොවලිය 20෴ක් දක්වො 

අඩුහවන්න තිබුණො. නොවික හෙහ�යුම්ප 

ක්හෂේත්රය තුළදී තරගකොරී ආයතන සෙග 

ගැහටන්න යන්හන් නැ�ැ. අදොනි සමූ� 

ව්යොපොරය ඉන්දියොව තුළ වරොයන් 11ක් 

හෙහ�යවනවො. ඉන්දියොවට 

අයිති එකෙ වරොයත් ඔවුන්ට 

ලබොහදන්න කියලො ඉන්දීය 

ආණ්ඩුවට හයෝජනොවක් 

ඉදිරිපත් කර තිහබනවො. 

ඒ වහේෙ අදොනි සෙොගෙට 

ඉන්දියොහේ වි්ශොල 

විහරෝ්ධයක් තිහබනවො. අදොනි 

සෙොගෙ නිසො ඉන්දියොහේ 

රජහේ වරොය වන ජව�ල්ලොරහන්රු 

වරොය පොඩු ලබන තත්ත්වයට පත්කරන්න 

ඉන්දියොහේ අගෙැතිවරයො කටයුතු කර 

තිහබනවො. ඉන්දීය රහට සම්පපත් අදොනි 

සෙොගෙට පැවරීෙට එහරහිව එරට 

වැසිහයෝ කරන අරගලය නිසො හම්ප වන 

විට ජීවිත 150ක් පෙණ අහිමි හවලො 

තිහබනවො.  හෙහ�ෙ තිහයදදි ඉන්දියොහේ 

හකොලනියක් නැහගනහිර පරයන්තහේ 

�දන්න යනවොද කියන බරපතළ ගැටලුව 

අපිට තිහබනවො. හරෝහිත අෙොත්යවරයො 

ඉදිරිපත් කර තිහබන කැබිනට පත්රිකොහේ 

අදොනි සෙොගහම්ප නෙ සම්පබන්්ධහයන් 

අපිට ගැටලුවක් ඇතිවී තිහබන්හනත් ඒ 

නිසයි. ඒ වහේෙ එෙ කැබිනට පත්රිකොහේ 

අදොනි සෙොගෙ ගැන පිටු හදකක 

විසතරයක් තිහබනවො. නමුත් හකොළඹ 

වරොය ගැන තිහබන්හන් වචන කිහිපයක 

විසතරයක් පෙණයි. ජොත්යන්තර හටන්ඩර 

හකොන්හදසිවලට පට�ැණිව සෙොගෙක් 

ඉදිරිපත් කිරීෙ වහේෙ ජපොනහේ ක්රියොවලිය 

හම්ප තුළ සඟවො තැබීෙ බරපතළ කරුණක්. 

රහට ජොතික සම්පපත් විනෝශ කරන හෙෙ 

අදොනි සෙොගෙ අපිට හලොකු හිසරදයක් 

හවයි කියලො අපි හිතනවො. එහ�ෙ 

තත්ත්වයක් තිහයදදි රහට සම්පපත්, හසවක 

අයිතිවොසිකම්ප රකින්න ආපු හගෝඨෝභය 

ෙ�ත්තයත් ඒකෙද කරන්හන් කියලො 

අපිට බරපතළ ගැටලුවක් තිහබනවො. හම්ප 

ප්රේනය අපි අගෙැතිවරයොට හයොමුකර 

තිහබනවො. එතුෙොහේ ෙැදි�ත්වීෙ ෙතයි 

හම්ප ප්රේනය තොවකොලිකව විසඳලො තිබුහණ්. 

අගෙැතිතුෙො ගැන අපිට විේවොසයක් 

තිහබනවො. ෙහින්ද රොජපක්ෂ කියන ජොතික 

නොයකයොහේ ආරක්ෂොව තුළ නැහගනහිර 

පරයන්තය රැකගත යුතුයි. හෙොකද එතුෙො 

තෙයි හම්ප පරයන්තය හගොඩනැගුහේ. ඒ 

නිසො ෙහින්ද රොජපක්ෂ අගෙැතිවරයො 

නැහගනහිර පරයන්තය සියයට සීයක් 

අපිට ආරක්ෂො කරලො හදයි කියලො අපි 

විේවොස කරනවො.

කවුරු කෑ ෙැහුවත් ආණ්ඩුව ෙත් 
තීරණය ක්රියාත්මක කරන බව 
ඇ්තැේ ඇමතිවරු දේ වනවිට 
පවසනවා . ඔබලාදේ ඉදිරි 
ක්රියාමාරෙ දකදේ දව්විෙ?

�ැටනව ලක්ෂයකහේ ්න්ද 

අරහගන බලයට පැමිණිලො ඉන්න 

සෙ�ර හද්ශපොලුහවෝ අද�ස දක්නවො 

%කවුරු විරුද්ධ උනත් හම්පක හදනවො^ 

කියලො. එහ�ෙ කතො කරන්න එයොලට 

සදොචොරත්ෙක අයිතියක් නැ�ැ. රහට 

ජනතොවහේ අයිතීන් ඇෙතිවරුන්හේ 

ප්රකෝශ ෙත විකුණන්න හදන්න බැ�ැ. 

හම්ප ජොතික සම්පපත රැකගන්න වරොය 

හසවකහයෝ දිවිහිමිහයන් කැපහවලො 

ඉන්හන්. ඔය කෑග�න ඇෙතිවරු ෙටටු 

හවන්හන් හම්ප නැහගනහිර පරයන්තහයන් 

තෙයි.  තෙන් කවුද කියලො දන්හන නැති 

ඇෙතිවරුන් ගැන ජනතොව තීන්දුවක් 

ගනියි.  රහට සම්පපත් ආරක්ෂො කරහගන 

රට සංවර්ධනය කරනවොද නැත්නම්ප 

හම්ප කියන විදි�ට කටයුතු කරනවොද 

කියන තීරණය ඉක්ෙනින්ෙ ගැනීෙ 

ජනොධිපතිතුෙොට පැවහරන වගකීෙක්. 

අද පැවැත්හවන කැබනට ෙණ්ඩලයට 

නැහගනහිර ජැටිය ගැන කැබිනට 

පත්රිකොවක් ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු 

කරනවො කියලො අපිට දැනගන්න 

ලැබුණො. රටට ආදරය කරන කැබිනට 

ඇෙතිවරු ඒකට විරුද්ධ හවනවො කියලො 

අපිට හපොහරොන්දුහවලො තිහබන්හන්. ඒ 

නිසො රහට අගෙැතිවරයො ගැන අපිට 

හලොකු විේවොසයක් තිහබනවො. එතුෙත් 

අපිට හබොරු කහළොත් අහේ ෙළසිරුරු 

ෙතින් තෙයි හම්ප හ�ොර ෙගඩි ගනුහදනුව 

සිදුකරන්න හවන්හන්. නැහගනහිර 

පරයන්තය රැකගන්න අපි දිවිහිමිහයන් 

කැපහවලො ඉන්හන්. නැහගනහිර 

පරයන්තය කියන්හන් වරොය අධිකොරිහේ 

අවසොන හුසෙ හපොද. අපි එකො පිට 

එකො ෙැරිල වැටුණත් හම්ප පරයන්තය 

හදන්හන නැ�ැ. ඒ සඳ�ො රහට ජනතොව 

සියලුහදනො අපි සෙග එකතුහවලො 

ඉන්හන්.

නැගෙනහිර පර්යන්තග්යන 51෴ක් 
වරා්ය අධිකාරි්යට අයිති ගවනවා 
කි්යලා ආණ්ඩුව කි්යනගන ග�ාරුවක්
- නැදෙනහිර පරයන්තය සුරැකීදේ එකමුතුදව් 
සමකැඳවුේකරු සංජය කුමාර වැලිෙම

zzzzෂමිල පපපේරයා
හකොළඹ පොරිහ්භෝගික මිල දර්ශකහයහි 

ලක්ෂ්යෙය හවනස ෙගින් ෙනිනු ලබන 

ෙතුපිට උද්ධෙනය 2020 හදසැම්පබර 

ෙොසහේ පැවති 4.2෴ සිට 2021 ජනවොරි 

ෙොසහේදී 3.0෴ දක්වො ප�ළ හගොස තිහේ.

2020 ජනවොරි ෙොසහේ පැවති ඉ�ළ 

පදනම්ප අගය ෙගින් ඇති වූ සංඛ්ොනෙය 

බලපෑෙ හම්ප සඳ�ො හේතු වී ඇති බව 

ශ්රී ලංකො ෙ� බැංකුව පවසයි. හම්ප අතර 

ආ�ොර කොණ්ඩහයහි වොරෂික ලක්ෂ්යෙය 

උද්ධෙනය 2020 හදසැම්පබර ෙොසහේ 

පැවති 9.2෴ සිට 2021 ජනවොරි ෙොසහේදී 

6.8෴ක් දක්වො ප�ළ හගොස ඇත. එහෙන්ෙ 

ආ�ොර හනොවන කොණ්ඩහයහි වොරෂික 

ලක්ෂ්යෙය උද්ධෙනය 2020 හදසැම්පබර 

ෙොසහේ පැවති 2.0෴ සිට 2021 ජනවොරි 

ෙොසහේදී 1.4෴ක් දක්වො ප�ළ හගොස තිහේ.

2021 ජනවොරි ෙොසහේදී ආ�ොර 

කොණ්ඩහයහි රතු ළූණු, හපොල් ස� නැවුම්ප 

ෙත්්ය මිල ගණන් ඉ�ළ ගියද, ෙොසය තුළ 

හලොකු ළූණු මිල ගණන්හි ප�ළ යෑෙක් 

වොරතො විය. හම්ප අතර ප්ර්ධොන ව්ශහයන් 

හසෞඛ්ය (හපෞදේලික හරෝ�ල් ගොසතු) 

උපකොණ්ඩහේ දක්නට ලැබුණු මිල ගණන් 

ඉ�ළ යෑෙ හේතුහවන් ආ�ොර හනොවන 

කොණ්ඩහයහි අයිතෙවල මිල ගණන්හි 

ඉ�ළ යෑෙක් 2021 ජනවොරි ෙොසහේදී 

දක්නට ලැබුණු බව ශ්රී ලංකො ෙ� බැංකුව 

වැඩිදුරටත් පවසයි.

zzzzෂමිල පපපේරයා

හකොළඹ හකොටස හවහළඳ 

හපොළ ආහයෝජකයන් හවත 

�ඳුන්වොදුන් නව ප�සුකම්ප 

කිහිපයක් සම්පබන්්ධ හතොරතුරු 

පසුගිය සති කිහිපහේ කතොබ� 

කළ අපි, එෙ නව ප�සුකම්ප 

භුක්ති විඳින ආහයෝජකයකු 

අත්�ළ යුතු තවත්  කරුණක් 

%අද ව්යොපොරික පිටුව^ ඔසහස 

හෙහස ඔබ �මුහවහි තබමු.

ඔබ නිසි පරිදි හත්රුම්ප 

හනොගත් සෙොගම්පවල හකොටස 

මිලදී ගැනීෙට උත්සො� 

හනොකළ යුතුයි

හබොහ�ෝ ආහයෝජකයන් 

හපොදුහේ කරන තවත් 

වැරැදදක් වන්හන් තෙොට 

එතරම්ප දැනුෙක් හනොෙැති 

අවහබෝ්ධයක් හනොෙැති 

සෙොගම්පවල හකොටස 

ආහයෝජනය කිරීෙට උත්සො� 

කිරීෙය. උදො�රණයක් හලස 

ඔබ අවන්�ලක් පවත්වොහගන 

යන්හනක් නම්ප එෙ ව්යොපොරය 

පිළිබඳව ෙනො වූ දැනුෙක් 

තිබිය යුතුය. 

හකොටස හවහළඳ හපොළ 

ආහයෝජනය සම්පබන්්ධහයන් 

සලකො බලන විට, සෙ�ර 

ආහයෝජකයන්ට ආහයෝජන 

වටපිටොව ගැන දැනුෙ 

ඇත්හත්ෙ නැත. ඔවුන් 

සිතනුහේ වොසි ස� ප්රතිලෝභ 

හගනහදන හකොටස 

ගැන පෙණි. සෙොගෙ 

අයත් වන්හන් කුෙන 

ව්යොපොර ක්හෂේත්රයකටද, 

නිෂේපොදනය කරනුහේ 

කුෙන වරගහේ 

්භොණ්ඩ �ො හසවොද 

යන්න ගැන ඔවුන් හසොයො 

බැලීෙක් හනොකරයි. එහෙන්ෙ 

හවහළඳ හපොළ �ැසිරීෙ 

පිළිබඳ අවහබෝ්ධයක් තිබීෙද 

වැදගත්ය. එනම්ප ක්රෙහයන් 

ඉ�ළ යන හවහළඳ හපොළක්ද, 

ෙන්දගොමී හවහළඳ හපොළක්ද, 

ප�ළ බසින හවහළඳ හපොළක්ද 

යනොදී ව්ශහයන් හවහළඳ හපොළ 

ගෙන් කරන දි්ශොව පිළිබඳ 

යම්ප හ�ෝ අවහබෝ්ධයක් ඇතිව 

හකොටස ගනුහදනුවල නිරතවීෙ 

ආහයෝජකහයකු ව්ශහයන් ඉතො 

වැදගත්ය. 

හකොටස හවහළඳ හපොළ 

ආහයෝජනහේදී ආහයෝජකයකුට 

ඕනෑෙ අවස්ොවක ඉ�ළ 

වොසි ලබොගැනීෙට අවස්ොව 

ඇත. එෙ වොසි ලබොගැනීෙට 

එෙ ආහයෝජනහේ සව්භොවය 

හ�ොඳින් හත්රුම්පහගන තිබීෙ 

වැදගත්ය. ඔබ නීතීඥහයකු 

නම්ප ඉන් ඉ�ළ ආදොයෙක් 

උපයො ගැනීෙට එෙ වෘත්තීය 

පිළිබඳව හ�ොඳින් අධ්යයනය 

කර තිබිය යුතුහේ. ඔබ 

්ශල්ය වවද්වරහයකු නම්ප 

්ශල්යකරෙය මුල සිට අවසොනය 

දක්වො නිසියොකොරව සිදුකර එහි 

සොර්කත්වයක් ලබොගත යුතුය. 

ආහයෝජනයටද එය එහසෙය. 

සොර්ක ආහයෝජකහයකු 

වීෙට ඔබ මුදල් හයොමුකරන 

ආහයෝජන ක්රෙය ගැන හ�ොඳ 

අවහබෝ්ධයක් තිබීෙ වැදගත් 

යයි පවසනුහේ එහ�යිනි.

තවත් ෙඟහපන්වීෙක් 

බලොහපොහරොත්තු වන්න...

ෙ�ජන බැංකුහේ LANKAQR හගවීම්ප ප�සුකෙ 

ලබොදීෙට හක්තය ඔසහස හසලින්හකෝ ලයිෆ් රක්ෂණ 

හිමියන්ට හගවීහම්ප ප�සුකම්ප සලසොදීෙ සඳ�ො ෙ�ජන 

බැංකුව ස� හසලින්හකෝ ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස ලිමිටඩ් 

අත්වැල් බැඳහගන තිහේ. 

හම්ප සඳ�ො වන ගිවිසුම්ප හුවෙොරු කරගැනීෙ ෙ�ජන 

බැංකුහේ ස්භොපති සුජීව රොජපක්ෂ ස� හසලින්හකෝ ලයිෆ් 

ඉන්ෂුවරන්ස වි්ධොයක ස්භොපති ආර.හරන්ගනොදන් යන 

ෙ�ත්වරුන් අතර පසුගියදො හසලින්හකෝ ලයිෆ් ප්ර්ධොන 

කොරයොලහේදී සිදුහකරිණි.

ඉංජිහන්රු �ො තොක්ෂණික 

ආධ්යොපනය සම්පබන්්ධහයන් ශ්රී 

ලංකොහේ ප්රමුඛතෙ ආයතනය 

වන Sri Lanka Technological 

Campus (SLTC), ෙෑතකදී 

හකොළඹ SLTC Trace Expert 

City හි අතථ්ය ක්රෙයට පවත්වන 

ලද විහේෂ උත්සවයකදී 

ඔසහරේලියොහේ Deakin 

University සෙග පවතින 

�වුල්කොරීත්වය තවදුරටත් 

දීර්ඝ කිරීෙ සඳ�ො වූ ගිවිසුෙට 

අත්සන් තැබීය. 

හෙෙ අවස්ොවට සෙගොමීව, 

Centre forGlobal Education 

ආයතනය නිල ව්ශහයන් 

ආරම්ප්භ කිරීෙද සිදුවූ අතර, 

හෙෙ ආයතනය, හදශීය ශිෂ්ය 

ශිෂ්යොවන්ට ජොත්යන්තර තලහේ 

අධ්යොපනයක් ස� ඒ සඳ�ො 

අවශ්ය සම්පපත් පිරිනෙන 

ෙධ්යස්ොනයක් හලස ක්රියොත්ෙක 

වනු ඇත. 

�වුල්කොරීත්වය අලුත් 

කිරීහම්ප ගිවිසුෙ සඳ�ො 

Deakin University හවනුහවන් 

එහි නිහයෝජ්ය උපකුලපති 

(ජොත්යන්තර සම්පබන්්ධතො) 

ෙ�ොචොරය ගැරී සමිත් විසින්ද, 

SLTC ආයතනය හවනුහවන් එහි 

නිරෙොතෘ-ස්භොපති ස� ප්ර්ධොන 

වි්ධොයක නිල්ධොරී ඉංජිහන්රු 

රංජිත් ජී. රූබසිං� ෙ�තො 

විසින්ද අත්සන් තබන ලදී. 

හෙෙ එකඟතොහේ 

විහේෂත්වයක් නම්ප Bachelor 

of Artificial Intelligence 

පොඨෙොලොව ක්රියොත්ෙක කිරීෙ 

සඳ�ො SLTC ආයතනයට 

හම්ප යටහත් අවසර ලබොදී 

තිබීෙයි. ශ්රී ලංකොහේ අධ්යොපන 

ආයතනයකට හෙෙ ක්හෂේත්රහේ 

උපොධියක් පිරිනැමීෙ සඳ�ො 

අවස්ොව ලැහබන ප්ර්ෙ 

අවස්ොව හෙය බව Deakin 

University හි විද්ො, ඉංජිහන්රු 

ස� ඉදිකිරීම්ප පීඨහේ ස�කොර 

පීඨොධිපති ෙ�ොචොරය බොසකරන් 

ෙ�තො පැවසීය.

හෙෙ �වුල්කොරීත්වය 

යටහත් කෘත්රිෙ බුදධිය, 

පරිගණක විද්ොව, හතොරතුරු 

තොක්ෂණය ස� ෙෘදුකොංග 

ඉංජිහන්රු විද්ොව යන 

විෂයන්ට අදොළව Bachelor of 

Artificial Intelligence, Bachelor 

of Computer Science, 

Bachelor of Information 

Technology ස� Bachelor of 

Software Engineering උපොධි 

පොඨෙොලො 4 �ැදෑරීහම්ප අවස්ොව 

SLTC ෙගින් ශ්රී ලොංහක්ය ශිෂ්ය 

ශිෂ්යොවන් හවත ලබොහදනු ඇත. 

OPPO නවතෙ දුරක්න ෙොදිලිය වන A15 හෙරටට �ඳුන්වො 

දීෙට OPPO Sri Lanka කටයුතු කර තිහේ. හෙහි AI Triple Camera 

පද්ධතිය සුපැ�ැදිලි ්ොයොරූප ලබොහදන අතර, 6.52* වි්ශොල 

දර්ශන තිරය වඩොත් සුවිහේෂී විහනෝදොසවොද අත්දැකීෙක් ලබොහදයි. 

ආහරෝපණය දිගුකල් රඳවො ගන්නො බැටරියක් ස� වි්ශොල ෙතක 

්ධොරිතොවක් සහිත OPPO A15 හකහනකුට සිය සම්පබන්්ධතො සියල්ල 

සිත් හස පවත්වො ගැනීෙට උපකොරී වනු ඇත. 

හෙෙ නව �ඳුන්වො දීෙ සම්පබන්්ධහයන් Xinda Lanka (OPPO 

Sri Lanka) හි ප්ර්ධොන වි්ධොයක නිල්ධොරී හබොේ ලී ෙ�තො අද�ස 

දක්වමින්, &පොරිහ්භෝගිකයන්හේ ජංගෙ ජීවන රටොවන්ට අති්ශයින් 

වැදගත් වන විහේෂොංග රැසක් සෙග OPPO A15 ෙොදිලිය �ඳුන්වො 

දීෙට ලැබීෙ අපට ෙ�ත් සතුටක්. AI Triple Camera පද්ධතිය ෙගින් 

විශිෂේට ෙටටහම්ප ්ොයොරූප ගනිමින්, හෙහි වි්ශොල දර්ශන තිරහේ 

සතුට විඳගන්නො අතරෙ පවුහල් අය ස� හිතමිතුරන් සෙග සිත් හස 

සම්පබන්්ධ වීෙට මින් අවස්ොව සලසො හදනවො.* යැයි සඳ�න් කහේය.

OPPO A15 හි AI Triple Camera පද්ධතියට 13MP ප්ර්ධොන 

කැෙරොවක්, හස.මී.4ක තරම්ප 

සමීප දර්ශන සඳ�ො 2MP 

Macro Lens එකක් ස� Portrait 

්ොයොරූපවලට වැඩි 

depth එකක් සෙග 

පසුබිෙට සවෝභොවික 

Bokeh Effect 

එක්කිරීෙට 2MP Depth 

Camera එකක් ඇතුළත් 

කර තිහේ. සවෝභොවික සුන්දරත්වය වැඩිදියුණු කරන විහේෂොංග 

හෙහි ඉදිරිපස කැෙරොවට හයොදො තිහේ. විවි්ධොකොරහේ ්වි වරණ 

ස� මුහුණුවල �ැඩයන්, අදොළ පුදගලයොහේ ස්රී පුරුෂ්භොවය, 

වයස ස� ජොතිකත්වය අනුව වඩොත් අලංකොර කිරීෙට හෙෙ 

විහේෂොංගවලට �ැකියොව ඇත. OPPO A15 ෙොදිලිය ජනවොරි 16දො 

සිට 3GB RAM ස� 32GB Storage සෙග, Dynamic Black ස� 

Mystery Blue යන වරණ හදහකන් රු.29,900කට මිලදීගත �ැකිය.

DSI Tyres සෙොගෙ SLIM 

Brand Excellence 2020 

සම්පෙොන උහළහල්දී Product 

Brand of the Year කොණ්ඩහේ 

හලෝකඩ සම්පෙොනයද, Local 

Brand of The Year කොණ්ඩහේ 

හලෝකඩ සම්පෙොනයද,  SLIM 

DIGI’s 2.0 රිදී සම්පෙොනයද 

ඇතුළු සම්පෙොන ත්රිත්වයකින් 

පිදුම්ප ලබමින් ඓති�ොසික 

ජයග්ර�ණයක් සනිටු�න් කර 

තිහේ.

DSI Tyres මීට හපර වසහර 

SLIM Turnaround Brand of 

the Year රන් සම්පෙොනහයන්ද 

පිදුම්ප ලැබීය. සොෙොන්ය විකුණුම්ප 

ක්රියොවලිය අතික්රෙණය 

කරමින් පොරිහ්භෝගිකයන්හේ 

ප�සුව හවනුහවන් අන්තරජොල 

ඇණවුම්ප ඔසහස ටයර නිවසටෙ 

හගොස සවිකිරීෙ හසෙ, 

ආකරෂණීය ප්රවර්ධනයන් තුළ 

ඔවුන් ජනප්රිය වී ඇති බව ඔවුන් 

වැඩිදුරටත් පවසයි.

ජනවාරි උද්ධමන්ය 
3෴ක් දක්වා පහළට
- දපෞදෙලික දරෝෙල් ොේතු ඉෙළ යෑමක

දකාටේ දවදළඳ දපාදේ ආදයෝජනය කරමු,
දේ මඟදපනවීම ඔබ සඳොයි

SLTC සෙ Deakin University බැඳීේ 
නැංවූ, Centre for Global Education

OPPO A15 ශ්රී ලාංදකය දවදළඳ දපාළට

LANKAQR දෙවීේ පෙසුකම ලබාදීම සඳො 
මෙජන බැංකුව ො දසලිනදකෝ ලයිෆ් එකදව්

ශ්රී ලංකාදව් අංක එදක ටයර 
සනනාමය දලස DSI Tyres
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zzzzනදීශානි පතිරණ 

යමෙක් මෙම�ොව උපදින විටෙ ඔහුමේ 
ම�ෝ ඇයමේ ෙරණය නළමේ ම�ොටොමෙන 
පැමිමණන බවට වූ කියෙනක් ඈත 
අතීතමේ විසූ පැරැනනන අතර විය. 
පැරණි ඉසිවරුන්ද එ්�ො සෙොනව   
ග්ර�මයෝෙ පිහිටන ආ�ොරයට ශොරීරි� 
දුබ�තො සහිත මරෝෙොබොධ ඇතිවන 
ආ�ොරය �ො ෙරණය සිදුවන ආ�ොරය  
පිළිබඳව සඳ�න �ර ඇත. ප්රවීණ 
ම�ෝතිරමවේදී, වොස්තුවිද්ො උපමේශ� 
�තපදුමර ම්දොන දිශොනත ෙ�තො මෙවර 
'අ්ද'ට මෙන එනු �බනමන උපතින 
මෙමනනො මරෝෙ �ො ෙරණය වන �ැටි 
මපනවන ග්ර� මයෝෙ පිළිබඳ තතුයි.

සෑම කෙකෙකම කෙර ආතමයන් 
වලදී ෙළා වූ අකුසල ෙරම මූලිෙ 
කොටකෙෙ කමම ආතමකේදී 
කිසියම් කරෝෙයක ක�ෝ කරෝෙ 

කීෙයක රැකෙෙ ජන්මය ලබයි. එය උෙකතදී වෙ 
කරෝෙ කමන්ම ජීවතව සිටිො විට යම් යම් වයසවලදී 
වැලකෙන්ො වූ කරෝෙ කේ. සම�කරක එම කරෝෙය 
තුළින්ම මරණයට ෙතකවති.

එය උෙදිෙ විටම මරණයට ෙතවීම, කෙටි 
දිෙකින් මරණයට ෙතවීම, සති, මාස, වසර 
කිහිෙයකින් මරණයට ෙතවෙ අලොයුෂ කයෝෙ 
කමන්ම, මධ්යම ආයුෂ කයෝෙ, දීර්ායුෂ කයෝෙ කලස 
දකෙට ඇත. (ආයු බල පිළිබෙ ඉදිරිකේදී කවෙත 
ලිපියකින් අද�ස දකවන්ෙට බලාකොකරාතතු කවමි.) 
අද කමහි සෙ�න් ෙරන්කන් ජන්මයත සමෙ කෙකෙෙ 
ශාරීරිෙ දුබලතා සහිත කරෝෙ කීෙයක �ා මරණය 
වෙ �ැටි කෙන්වෙ කරෝෙ �ා අවස්ා කීෙයකි. 
පුරාණ ඉසිවරුන් ප්රොශ ෙර ඇති ෙරිදි සෑම 
මනුෂ්යකයකුටම �ටෙන්ො වූ කරෝෙ �ා මිය යෙ 
�ැටි කෙන්වෙ ග්ර� කයෝෙ කොතෙතවල සෙ�න් කේ.

ක්රි.ව. 505ත 585ත අතර ොලකේ ඉන්දියාකේ 
සිටියා යැයි අනුමාෙ ෙරෙ ‘%මිහිර’ ෙමැති 
ආචාරයතුමා විසින් රචිත ‘%වෘ�ජජාතෙය’ ෙම් 
වූ මා�ැඟි ග්රන්්කේ සෙ�න් ෙරිදි ශකලෝෙ 
අනුසාරකයන්ද කමහි සිද්ධීන් සෙ�න් ෙරමි.

මාතෘොව පිළිබෙ සෙ�න් කිරීමට කෙර මිහිර 
ආචාරයතුමා ෙැෙ යම් සෙ�ෙක කිරීම වැදෙත 
යැයි සිතමි. වරාමිහිර ෙමින් ප්රචලිතව ඇතකත මිහිර 
ආචාරයතුමාය. එෙල කමාහු රජුකේ උෙකද්ශෙකයකි. 
අොවැකි කියන්ොය. රජුකේ අෙ කමක�සින් 
ව�න්කසට පුත කුමකරකු උෙන්ොය. කුමරාකේ 
ජන්මෙත්රය සාදා අොෙතය විමසා සිටීමට රජතුමා 
මිහිර ආචාරයතුමා �මු විය.

අෙ කමක�සින් ව�න්කසට පුත කුමකරකු 
ලැබී ඇති බවත වැඩිපුර බලාකොකරාතතු තබා 
කොෙන්ො කලසත මිහිර විසින් ප්රොශෙර ඇත. ඔබ 
ඇයි එකස කියන්කන්. ආචාරය ොරණාව �රියටම 
කියන්ෙ යැයි රජතුමා ප්රොශ ෙර ඇත. රජතුමනි 
පුත කුමරාකේ ආයුෂ වරෂ ෙ�යි. ඌරකු ෙ�රදී මිය 
යෙවා යැයි ප්රොශ ෙර ඇත.

එම අොවැකිය සමෙ දිෙ, සති, මාස කෙවී වසර 
5ෙට ආසන්ෙ විය. කුමකද ආචාරය ඔකේ අද�ස. 
පුත කුමරා වසර ෙ�මද ජීවත වන්කන් යැයි විමසා 
ඇත. එකසය රජතුමනි. ෙස වසරයි යළිත ෙවසා 
ඇත.

කමම අොවැකිය කබාරු කිරීම සෙ�ා රජතුමා 
උොයක කයදීය. සතම�ල ප්රාසාදයක තෙවා කුමරා 
එහි රැෙවීය. සතම�ල ප්රාසාදය වටා මුරභටයින්ද 
අඟල 7ක ස්ාෙෙත ෙකේය. දැන් ෙම් ඌරකු තබා 
කූඹිකයකුට වත යුද භටයන්කෙන් මිදී කුමරා සිටිො 
තැෙට යා කො�ැෙ.

කුමරාකේ ෙසවෙ උෙන් දිෙ දිෙය උදාවිය. 
මිහිර ආචාරයතුමා රජු සමෙ රාජ සභාකේය. 
උතෙතතිය ලැබූ ක�ෝරාව උදාවිය. ආචාරය 
ඔබතුමන් කියන්කන්ද දැන්වත අොවැකිය කබාරු බව 
පිළිෙන්කන්ද යැයි විමසා ඇත.

ෙැත රජතුමනි. අොවැකිය එකසමයි. කම් 
කමාක�ාකත කුමරා කල විලක මැද වැටී මියකොස 
තිබිය යුතුයි ෙවසා ඇත.

ව�ා ෙලබල වූ රජතුමා ආරකෂෙයන්, 
අමාත්යවරුන් පිරිවරා සතම�ල ප්රාසාදය කවත 
කොස ඇත.

ෙළමු ම�කල කසවිොවන්කෙන් විමසූ කුමරා 

කසලලම් ෙරමින් සිට ක�ෝරා කදෙෙට ෙමණ කෙර 
ඉ�ළට ගිය බව ෙවසා ඇත. එකස ම�ලින් ම�ල 
විමසමින් සය වෙ ම�ලට ෙැමිණි ෙල කසවිොවන් 
කියා ඇතකත මීට සුළු කවලාවෙට කෙර කුමරා 
සතවෙ ම�ලට ගිය බවය.

එෙල ඌරා ඉන්දියාකේ කෙෞරව සකතකි. සතවෙ 
ම�කල ඉ�ළ කයෝධ ඌරකුකේ රූෙයක නිමවා 
සවිෙර ඇත. කුමරා මරණය ෙරා කොස ඇත. 
මාරෙ අවස්ාකේ ඉ�ළ ඇති කයෝධ ඌරු රූෙය 
(ොෂාණවලින් නිම වූ) ෙඩා වැටී ඌරාකේ දළ 
දරුවාකේ ෙපුව කිඳා බැස මියකොස ඇත. රජතුමාට 
කියන්ෙ කිසිත ෙැත.

ඌරට කියෙ තවත ෙමක වන්කන් ‘%වර�ා’ යි. ඒ 
අනුව එතැන් සිට මිහිර ආචාරය වරා මිහිර ෙම් විය.

දැන් අපි මාතෘොවට කයාමු කවමු.
පාපල�ාකිතලෙඃ සීතාවනි ජලො 

රසතස්ථලොරවාව්යරුක්
ලෙන්ලරෙ ෙරෙට වෘශ්චිොංශෙ ගලත 

පාපපරයුලත ශුන්ාරුක්
ශ්විත්ඃ්ථ ධනස්ථලොර ශුභ ලොගවත් 

ලරෙදලෙසංෙරලවා

චන්ලරෙලෙ වතංජසත ලගව විෙල�ා 
ෙද්ාරෙලජාලවගිගං

ලේෙකයන් සතවැන්කන් සිටි සිකුරු කුජ කදකදො 
කිසි ොෙකයක විසින් දුටු ෙලහි වාධ්ය කරෝගී කේ. 
එෙම් ඉදිමුම් බරවා ආදී කරෝෙ ඇතකතක කවයි.

වෘශචිෙ ෙවාංශෙයට ක�ෝ ෙටෙ ෙවාංශෙයට 
ගිය චන්්ර කතම කිසි ොෙකයකු �ා යුකත විද 
එෙලහි උෙන්කන් ගුභ්ය කරෝගී අකයක කේ. ශනි 
කුජ කදකදො කදාකළාස වැන්කන් �ා කදවැන්කන් සිටි 
ෙලහී චන්්රයා ලේෙකේද රවි සත වැන්කන්ද වී ෙම් 
උෙන් තැෙැතතා ශකේත කුෂට කරෝෙය (සුදු ෙබර) 
ඇතකතක කේ.

අංෙ ශශිත්ය ශුභලොර්ෘගලග පතංලෙ
සවාසක්්ෂෙ පලිෙ ෙවින්රෙධිගුල් භාජඃ
ලශාෂි පරසාර ගෘොංශ ගලොලේලේලවාඃ
ක්ලයෙත් සවා යුගපලද ෙගලොඃ ෙෘලශාවා
චන්්රයා ශනි කුජ කදකදෙ මැද සිටිො ෙල සූරයා 

මෙර රාශිකේ ෙත ෙල උෙන්කන් ෙම් ශවාසය, 
කෂයය, ජලී�ය, වි්රධිය, ගුලමය යෙ කම් යම් කරෝෙ 
ඇතකතක කේ.

හිරු සඳු කදකදෙ රාශි මාරුෙරකෙෙ 
ෙවාංශෙකේ විද එෙල උෙන්කන් කෂය කරෝගිකයකි.

චන්ලරෙශ් වි්ධ්යඣ්ෂෙරත ්ෘගාජභාලග
කුෂ්ටි ස්න්ද රුධිලර තද ලවක්ෂිංතවා
ොපතස්රිලොණ ්ලිෙරකි වෘප්ෂර්ාලගව
කුෂ්ටිව පාප සහිපෙ රවල�ාකිලතලරවා
ධනු රාශිකේ ෙසවැනි ෙවාංශෙකේ ක�ෝ මීෙ 

ෙටෙ මෙර කම්ෂ යෙ ෙවාංශෙයෙ ක�ෝ චන්්රයා 
සිටිකේද එහි ශනි ක�ෝ කුජද යුකත වුවක�ාත ක�ෝ 
දකොකේ ෙම් එෙලහි උෙන්කන් කුෂ්ඨ කරෝගිකයකි.

කමම කයෝෙකේ චන්්රයා සුබ ග්ර�කයකු විසින් 
දකිනු ලැබුවක�ාත ෙංශසිොරී ක�වත කසාරි 
කරෝගිකයක කේ.

ෙසවැන්ෙට ක�ෝ ෙමවැන්ෙට ගිය වෘශචිෙය 
ෙටෙය වෘෂභය මෙරය යෙ මින් එෙෙ ශනි ක�ෝ 
කුජකෙන් යුකත කේද කුෂට කරෝගිකයක කේ.

නිධනාර ධනව්යාසථිතා රවි චන්රොරෙ  
්ාේථා ත්ථා

බ�වද ග්රෙ ලදා්ෂොර ලපණර ්නුජාතාඃ 
ජනෙංත්ය ලනත්තාම්

රවි,සඳු, කුජ ශනි අටවැන්කන්, සයවැන්කන් 
කදාකළාස වැන්කන් කදවැන්කන් කොයි ආොරයකින් 
ක�ෝ සිටියක�ාත එෙල උෙන් මිනිසුන් අන්ධ 
වන්කන්ය.

කමම �තර කදොකෙන් බලවත වෙ ග්ර�යා 
චන්්රයා වී ෙම් කසම් කේතුකවන් අන්ධ කේ. කුජ 
ෙම් පිත කේතුකවන් අන්ධ කේ. රවි ෙම් ඌෂණය 
කේතුකවන් අන්ධ කේ. ශනි ෙම් වාතකයන් ක�ෝ ෙල 
ෙ�රක වැදී අන්ධ කේ.

නව්ාෙ තෘතෙධියුතා නව ලසාපච් ෙ 
රශුභානිරික්ෂිතාඃ

නිේාච් ජ්රැවලණප්ාන්රෙ රදපවෙෘත්ය 
ෙරාශ්චසපතලව

රවි චන්්ර කුජ, ශනි ෙවවැනි එකොකළාසවැනි, 

තුන්වැනි, ෙසවැනි ස්ාෙවල යුකත කේද එය සුබ 
ග්ර�යන් විසින් දකිණු කොලබන්කන්ද එෙල උෙත 
තැෙැතතා බිහිරි කේ. එම ග්ර�යන් සපතම ස්ාෙකේ 
කේද සුබ ග්ර�යන් විසින් දකිනු කොලබන්කන්ද ඇද වූ 
දත ඇතකතක කේ.

සංසපෘෂ්ටඃ පවලනන ්න්දගයුලත දසුලන 
වි�ගලන ගුලණා

ලසාත්ාලදා වනිලජසථිලතසත භවලන ජිලව 
වි�ගනා ශ්රිලත

තේවත්සූරෙ සුලතාදලෙවත සුලෙ ධර්ාත්වස 
දසුනලග

ජාලතවා සසෙසුරශ්මිතනලෙ ක්ෂිලතව්යලෙ 
ශිතලගා

ලේෙකේ බ්ර�සෙතිද සතවැන්කන් කසෙසුරුද 
යුකත වූ ෙල වාත කරෝගී කේ. අඟ�රු සතවැන්කන් 
බ්ර�සෙති ලේෙකේද වී උෙන්කන් ෙම් උන්මාද කේ.

අඟ�රු ෙමවැනි, ෙසවෙ, සතවෙ තැෙෙ කේද 
කසෙසුරු ලේෙෙත කේද එෙල උෙන් තැෙැතතා 
උන්මාද කේ. කසෙසුරු සමෙ අව චන්්රයා කදාකළාස 
වැන්ෙට ගිය ෙල උෙන් තැෙැතතා චිතත විෙල කේ.

විවෘතදශනඃ පාපපරදෘෂ්ලට වෘ්ෂාජභලොදලෙ
රව�තරලභක්ල්ෂලත් �ගලන භලෙ වෘ්ෂලභපිටා
නව ්සුෙලග පාපපරදෘෂ්ලට 

රවාවදෘලෙක්්ෂලනා
දිනෙර සුලත ලනෙව්යාධිඃ කුලේවිෙ�ඃ ප්ර්ානි
කම්ෂ වෘෂභ ධනු යෙ කමයින් යම් රාශියක 

ලේෙය වූද ලේෙය ොපින් දකීද විරූෙ දත 
ඇතකතක කේ.

කම්ෂ සිං� වෘශචිෙ, මෙර, කුම්භ යෙ අසුභක 
කකෂත්රයක ක�ෝ ධනුට ක�ෝ වෘෂභය ලේෙය වීද 
ලේෙය අසුබයන් විසින් දකින්කන්ද ෙටට සිතක 
ඇතකතක කේ. ෙව වැන්ෙට ක�ෝ ෙසවැන්ෙට 
ගිය රවි ොෙකයෝ දකින්ද දුරවල ඇස ඇතකතක 
කේ. කසෙසුරු ෙව වැන්ෙට ක�ෝ ෙසවැන්ෙට ගිය 
ෙල අසුබයන් විසින් දකිනු ලැබුකේ ෙම් කොකයක 
ව්ාධි ඇතකතක කේ. අඟ�රු ෙව වැන්ෙට ක�ෝ 
ෙසවැන්ෙට ගිය ෙල අසුබයන් විසින් දකිනු ලැබුකේ 
ෙම් අේබොතකයක කේ.

මරණය
අටවැන්ෙ ශුන්ය ෙම් එය දකො වූ බලවත 

ග්ර�යාකේ ධාතු කෙෝෙකයන් උෙන් කරෝෙයකින් 
මරණයට ෙතකේ.

සූරයාට පිත - චන්්රයාට වා කසම් - කුජට පිත - 
බුධට වා පිත කසම් - බ්ර�සෙතිට කසම් - සිකුරුට වා 
කසම් - කසෙසුරුට වා - ද කේ.

ඒ අටවැන්ෙ රාශිය ොල පුරුෂයාකේ යම් 
අවයවයෙට වැකටන්කන්ද එම අවයවකේ �ටෙන්ො 
වූ කරෝෙයකින් මරණය කේ.

අටවැන්ෙ කම්ෂය ෙම් හිකස කරෝෙයක. වෘෂභය 
ෙම් මුහුකේ කරෝෙයක. ආදී කලස කේ.

ශුන්ය වූ අටවැන්ෙ බලවත වූ කබාක�ෝ කදකෙක 
විසින් දකො ලැබුවක�ාත එම කබාක�ෝ කදොට 

අයිති ධාතු කිපීකමන් අටවැන්ෙට අයිති ශරීර 
කොටකස �ටෙන්ො වූ කරෝෙයකින් මරණයට 
ෙතකේ.

එම ග්ර�යන් අකට සිටීකමන් කමකසද මරණයට 
ෙතකේ. අට වැන්කන් රවි සිටීකමන්, ගින්කෙන් සඳු 
සිටීකමන් ජලකයන්, කුජ සිටී ෙම් ආයුධයකින්, 
බුධ සිටී ෙම් උණ කරෝෙකයන් ගුරු සිටීකමන්, ආම 
කරෝෙයකින් සිකුරු සිටීකමන්, ඌෂණ කරෝෙයකින් 
ශනි සිටීකමන් කෂුධාකවන් මරණය කේ. අටවැන්ෙ 
චර රාශියක ෙම් විකද්ශයෙදී මරණය කේ. තිර 
රාශියක ෙම් තමන්කේ රකටදී මරණයට ෙතකේ. 
උභය රාශියක ෙම් මාරෙකේදී මරණයට ෙතකේ.

රවි කුජ කදකදෙ දසවැන්කන් සතර වැන්කන් 
සිටිකේද ෙල ෙැසීකමන් මරණය කේ. ශනි, චන්්ර, 
කුජ සතර වැන්කන් සතවැන්කන්, දසවැන්කන් සිටි 
ෙල ළිෙෙ වැටී මිය යයි. හිරු සඳු කදකදො ෙන්යා 
රාශිකේ සිට ොෙ ග්ර�කයෝ විසින් දකිනු ලබකතාත 
ෙෑයන්කෙන් මරණය කේ. උභය රාශියක ලේෙය 
කේද එහි හිරු සඳු කදකදො සිටිකේ ෙම් දිකේ ගිලී 
මරණයට ෙතකේ.

කසෙසුරු ෙටෙකේ සඳු මෙරකේ සිටි ෙල 
උෙන් තැෙැතතා දිය උදරකයන් මරණයට ෙතකේ. 
චන්්රයා ොෙයන්කේ මධ්යකයහි කුජකේ රාශියෙ ෙම් 
ආයුධයකින් ක�ෝ ගින්කෙන් මරණය කේ.

චන්්රයා ොෙයන් කදකදකෙකුකේ මධ්යකයහි 
ෙන්යා රාශිකේ සිටිකේද කල විෂ වීකමන් ක�ෝ 
කේළීකමන් මරණය කේ.

චන්්රයා මෙරකේ ක�ෝ කුම්භකේ ොෙයන් 
කදකදොට මැදිව සිටිකේ ෙම් රැ�ැනින් එලලී ක�ෝ 
වැටී ක�ෝ ගින්කෙන් මරණයට ෙතකේ.

අටවැන්ෙ, දසවැන්ෙ, සතරවැන්ෙ යෙ තැන්හි 
සඳු, රවි, කුජ, ශනි යෙ ග්ර�කයෝ කේද එෙම් 8 
වැන්කන් හීෙ සඳුත දසවැන්කන් කුජත ලේෙකේ 
ශනිත 4 වැන්කන් රවිත කේද එෙල උෙන් තැෙැතතා 
කොලු, මුගුරු ෙ�රකින් මරණයට ෙතකේ.

කුජ, රවි, ශනි ග්ර�කයෝ 4-7-10 යෙ තැෙෙ සිටි 
ෙල අායුධයකින් ගින්කෙන් රාජ කෙෝෙකයන් මරණය 
කේ.

2වැන්කන් ශනි 4වැන්කන් සඳු 10 වැන්කන් කුජ 
සිටි ෙල උෙන් කතාකමෝ ෙණුවන් �ටකෙෙ මරණයට 
ෙතකේ.

රවි 10 කුජ 4 සිටි ෙල උෙන් අය යාෙවා�ෙ වල 
ෙැටී මිය යන්කන්ය. කුජ 7 ශනි සඳු රවි ලේෙයට සිටි 
ෙල උෙන් අය යන්ත්රයෙට �සුවී මිය යයි. කුජ, ශනි, 
සඳු, තුලා, කම්ෂ, මෙර, කුම්භ රාශිවල සිටි ෙල 
අසූචි මධ්යකයහි මැකර.

කමකස සෙ�න් ෙකේ ොෙ ග්ර� කයෝෙ කීෙයක 
ෙමණි. �ෘදකරෝෙ, පිළිො කරෝෙ, අතෙය විසන්ධි 
වීම් ෙ�ර පිපිරීම් විෂ ශරීරෙතවීම් වැනි වූ ෙරුණු 
වලින් මිය යෙ අය ෙවා ෙ�සුකවන් �ඳුොෙත �ැෙ.

එකසම හිකස සිට ොදාන්තය දකවා සියලු 
ආොරකේ අභ්යන්තර, බාහිර කරෝෙ ෙ�සුකවන් 

�ඳුොෙත �ැෙ. ඉදිරිකේදී ඒ 
ෙැෙ ලිවීමට බලාකොකරාතතු 
කවමි.

කතරුවන් සරණයි.

අට වැන්න රවි 
සිටී්ෙන, ගින්නෙන සඳු 
සිටී්ෙන ජල්ෙන, කුජ 
සිටී නෙම් ආයුධෙකින, 
බුධ සිටී නෙම් උණ 

්රෝග්ෙන ගුරු සිටී්ෙන, 
ආෙ ්රෝගෙකින සිකුරු 
සිටී්ෙන, ඌෂණ ්රෝගෙකින 
ශනි සිටී්ෙන ක්ෂුධා්වන 
ෙරණෙ ්ේ. අටවැනනෙ චර 
රාශිෙක් නෙම් වි්ේශෙකදී 
ෙරණෙ ්ේ. තිර රාශිෙක් නෙම් 
තෙන්ගේ ර්ේදී ෙරණෙට 
පත්ේ. උභෙ රාශිෙක් නෙම් 
ොරග්ේදී ෙරණෙට  
පත්ේ.

උපදිනෙ විටෙ ෙරණෙට 
පතවීෙ, ්කටි දිනෙකින 
ෙරණෙට පතවීෙ, සති, 
ොස, වසර කිහිපෙකින 
ෙරණෙට පතවනෙ 

අලපායුෂ ්ෙෝග ්ෙනෙ, 
ෙධ්යෙ ආයුෂ ්ෙෝග, දීර්ායුෂ 
්ෙෝග ්ලස දක්නෙට ඇත. ආයු 
බල පිළිබඳ ඉදිරි්ේදී ්වනෙත 
ලිපිෙකින අදහස් දක්වනනෙට 
බලා්පා්රාතතු ්වමි. අද 
්ෙහි සඳහන කරන්න 
ජනෙෙත සෙග ්ග්නෙනෙ 
ශාරීරික දුබලතා සහිත ්රෝග 
කීපෙක් හා ෙරණෙ වනෙ හැටි 
්පනවනෙ ්රෝග හා අවස්්ා 
කීපෙකි. පුරාණ ඉසිවරුන 
ප්රකාශ කර ඇති පරිදි සෑෙ 
ෙනුෂ්ය්ෙකුටෙ හටගනනො 
වූ ්රෝග හා මිෙ ෙනෙ හැටි 
්පනවනෙ ග්රහ ්ෙෝග 
්පාතපතවල සඳහන ්ේ.

ජ්යෝතිෂජ්ේදී, වාස්තුවිද්ා 
උපජ්ේශක 
ලතපදුජ්ේ ජ්�ාන් දිශාන්්ත

සඳු ෙ�මපොමළොමවේ අසෙසෙ 
ආරක්්ෂ�යොය. බොහිර 
අ�ටො�ොශමයන පෘථිවිය �රො 
ඇදී එන සියලු ශක්ති ප්දොර්ථ 
තෙො මවත ඇ්දෙනනො සඳු 
ඒවො �ැකිතොක් පවිත්රම�ොට 
ෙ�මපොමළොවට මු්දො�රින 
ෆිේටරයක් ම�ස ක්රියො�රයි. 
ම්දවනුව පෘථිවිය ස� අමනක් 
ග්ර� ම�ෝ� අතර ප්රධොන 
සමබනධී�ොර�යො ම�ස ක්රියො�රන 
සඳු ෙ�මපොමළොමවේ සෙබරතොව 
ම�මරහි තීරණොතෙ� මවේ. සඳුමේ 
මම ක්රියො�ොරීතවය මනොවනනට 
ෙ�මපොමළොමවේ ශො� ස� ජ�ව 
විවිධතවය මෙතරම සරුසොර 
වනමන නැත. මයේති්ෂය අනුව සඳු 
ග්ර�ම�ොව ෙවු ම�ස සැ�ම�න 
අතර, පෘථිවිමේ ජීවය සඳු ෙත 
රඳා පවතින බැවේ එයින නිමවේ්දනය 
ම�මර.

ඕෙෑම පුද්ෙලයකු උෙදිෙ ජන්ම 
ෙැෙත තීරණය කෙකරනුකේ ඒ වෙ විට 
සඳු තැන්ෙතව සිටිෙ ෙැෙැත ස� ෙැෙැත 

ොදය ෙදෙම් ෙරකෙෙය. ඔහුකේ ක�ෝ 
ඇයකේ ලේෙයට වඩා සඳු තැන්ෙතව 
සිටි රාශිය ස� ෙැෙැත ොදය ප්රමුඛකොට 
ෙැනීම සම්භාව් උසස ක්ාතිෂ 
ෙණිතකේ ර�සකි. කකන්දරකේ සඳු ස� 
අකෙක ග්ර�යන් අතර පිහිටෙ සමීෙස් 
ස� දුරස් න්යාය කමන්ම සඳු මූලිෙ කොට 
ෙත ්ාමිතිෙ සිතියම මත පුද්ෙලයාකේ 
කමකලාව ෙමන් මෙ තීරණය කෙකර.

කම් අනුව බලෙ ෙල ම�කොකළාවට 
කමන්ම එහි ෙවතිෙ සමසත ජජව 
ෙද්ධතීන්ටම සඳු ස� සඳුකේ 
ක්රියාොරිතවය තීරණාතමෙ වෙ බව 
කෙනී යයි. සඳු ය�ෙත කලස ක්රියාෙරෙ 
තාක ම�කොකළාව ස� ජීවය සුරකෂිතය. 
යම් ක�යකින් සඳු අය�ෙත කලස 
ක්රියාෙරන්කන් ෙම් එවිට ම�කොකළාව ස� 
ජීවය අොරකෂිතය.

සඳු ම�කොකළාවට සතුරු කලසින් 
ක්රියාෙරෙ ප්රධාෙ අවස්ා කිහිෙයකි.

1. චන්්රග්ර�ණ අවස්ාව
2. සූරයග්ර�ණ අවස්ාව
3. අමාවෙ - පුරෙසකළාසවෙ ස� අව 

අටවෙ - පුර අටවෙ යෙ �තර කොක�ාය

4. සුපිරි සඳු උදාවෙ අවස්ාව
5. සඳු ස� රාහු සංකයෝෙවෙ 

අවස්ාව
කම් අවස්ාවලදී සඳුට තම ප්රෙෘති 

සවරූෙය ස� ක්රියාොරීතවය අහිමිවෙ 
අතර, එහි ප්රතිඵලයක වශකයන් 
ම�කොකළාව අොරකෂිත කේ. එවිට 
ම�කොකළාකේ සමතුලෙය බිඳී යෑම 
කමන්ම අජටාොශකයන් නිකුත වෙ 
අතිම�ත විෂකුරු ශකති ෙදාර් එෙ 
එලකලම කොකළාව ෙරා ඇදී ඒම 
නිසා මිහිතලය දැඩි අවදාෙම්ස�ෙත 
තතතවයෙට ෙතකේ. බිහිසුණු භූ 
චලෙ �ටෙැනීම ස� සඳුකේ පිහිටීම 
අතර ෙවතින්කන් කවන් ෙළ කො�ැකි 
සම්බන්ධයකි. පුරෙසකළාසවෙ කෙෝයදාට 
අ�ස ලසසෙය. එක�ත ඒ ලසසෙ 
යටින් සැඟවී තිකබන්කන් බියෙරු 
අවදාෙමකි. 2004 වසකර කදසැම්බර 
26දා පුරෙසකළාසවෙ කෙෝයදා �ටෙත 
සුොමිය කම් සෙ�ා එක නිදසුෙකි. අන් 
සියලු දිෙයන්ට වඩා පුරෙසකළාසවෙ 
කෙෝයදා බියෙරුය. ඒ කමාක�ාකත සුපිරි 
සඳු උදා වූකේ ෙම් ඒ දවස අතිබියෙරුය. 

�තර කොක�ාය කමතරම් ෙපුරු 
වන්කන් කෙකසදැයි කෙකෙකු විසින් විමසනු 
ලැබීම සාධාරණය.

1. අමාවෙ කෙෝය දා රෑ අ�ස 
ෙටට ෙළුවරය. ක්ා්තිෂය අනුව කම් 
දවස කිසිදු සුබ ෙටයුතතෙට කයාදා 
කොෙනී. මන්ද සඳු මුළුමනින්ම ොකේ 
හිරුකෙන් වැසී යෙ ක�යිනි. එෙම් සඳු 
ස� හිරු එෙම අංශෙකේ පිහිටයි. 
කමදිෙ මළවුන්කේ දිෙය කලස සැලකීම 
ඉතා යුකති යුකතය. එක�ත හිරුකේ 
ග්ර�ණකයන් නිදසව එෙ ෙව සඳු බටහිර 
ක්ා්තිෂ සිද්ධාන්ත අනුව සුවිකශෂී 
අවස්ාවකි.

2. පුර අටවෙ කොක�ාය යනු 
සඳු හිරුකෙන් අංශෙ 90ක දුරස් වූ 
අවස්ාවය. එය අසුබ දෘෂටියකි.

3. පුරෙසකළාසවෙ කොක�ාය යනු 
සඳු හිරුකෙන් අංශෙ 180ක දුරස් වූ 
අවස්ාවය. කමය බටහිර ස� කෙරදිෙ 
යෙ කේදයක ෙැතිව ඉතා අසුබ දෘෂටියක 
කලස සැලකක.

4. අව අටවෙ කොක�ාය යනු අව සඳු 
අංශෙ 90කින් හිරුට සමීෙ වූ අවස්ාවය. 

කම් 
අව සඳුකේ 
චතුරශ්ර දෘෂටියද අසුබ 
කේ.

( හිරු ස� සඳු අතර �ටෙන්ො 
දුරස් ස� සමීෙස් සිද්ධාන්තය මත 
�තර කොක�ාය නිරමාණය වෙ අතර, 
ඉ�ත දැකවූකේ ඒ පිළිබෙ ලුහුඬු සට�ෙක 
ෙමණි. කම් නිසා ම�කොකළාවට ඇති 
කෙකරෙ පීඩෙය අකෙක ග්ර�යන්කේ 
පිහිටීම අනුව උග්ර විය �ැකිය. ඒවා කවන් 
කවන්ව අධ්යයෙය ෙළ යුතුය.)

කම් අතරින් වඩාතම වැඩි අවදාෙම 
කෙෙ කදන්කන් පුරෙසකළාසවෙ කොක�ාය 
දිෙයයි. කමදිෙ සඳු හිරුකෙන් ඈත විය 
�ැකි උෙරිම දුර වූ අංශෙ 180කින් ඉවතට 
යෙ අතර, එහි ප්රතිඵලයක වශකයන් 
ම�කොකළාව හිරු ස� අකෙක ග්ර�යන් 
කවත පුළුලව නිරාවරණය කේ. යම් 
ක�යකින් සඳුට සමීෙව ක�ෝ දුරස්ව 
ග්ර� කොකුරක නිරමාණය වී තිබුකේ ෙම් 
කොකළාකේ සමතුලෙය බිෙවැටීකමන් 
බිහිසුණු භූ චලෙ �ටෙැනීකම් 
අවදාෙමක නිරමාණය කේ. අකෙක අතින් 
පුරෙසකළාසවෙ සඳු විසින් කොකළාකේ 
ඇති සියලලම තමා කදසට ඇද ෙැනීමට 
තැත කිරීම නිසා එයින්ද ම�කොකළාවට 
ඇති කෙකරන්කන් පීඩෙයකි. කම් 
පුරෙසකළාසවෙ සඳු යම් ක�යකින් සුපිරි 
සඳු බවට ෙතවූකේ ෙම් කෙර කී පීඩෙය 

කදගුණ 
කේ. 

�තර 
කොක�ායට සිල ෙැනීම සිං�ල 
කබෞද්ධයන් අතර ෙවතිෙ ජෙප්රිය 
ෙතාවකි. �තර කොක�ාය කෙකස 
කවතත පුරෙසකළාසවෙ කොක�ායට 
ෙම් ඇතැම්හු සිල සමාදන් කවති. එක�ත 
කම් සිරිත ස� ක්ා්තිෂය අතර ඇති 
සම්බන්ධය කබාක�ෝ කදකෙක කොදනිති. 
සඳුකෙන් කොකළාවට ආරකෂාවක 
කොලැකබෙ දිෙකේදී ෙළයුතු ක�ාෙම 
ක්රියාව වන්කන් �ැකිතාක සිත ෙය කදෙ 
සංවර ෙරකෙෙ සිටීමය. කොක�ාය දාට 
සුබ ෙැෙැත ෙැත. එක�යින් මංෙල 
ෙටයුතු, ඉදිකිරීම්, ව්ාොර ආරම්භය 
ආදී කිසිවෙට කොක�ාය දිෙය කයාදා 
කොෙන්ො අතර, ක්ා්තිෂය පිළිබෙව 
දැනුම ඇති ෙැරණි ජවද්යවරුන් කමදිෙ 
කවද ක�දෙම් ෙවා කොකෙකේය. 
කොක�ාය දාට කේෙට කුඹුරට කොයෙ 
කොවියා එකස කෙකේ කොක�ාය දවකස 
ඇති අෙතුරුදායෙ බව අතදැකීකමන් 
ෙසක ෙරෙත නිසාය.

 ජ්යෝතිරජවේදය අනුව සඳු ඉතාම සුවිජේෂීය. ජේ සඳු ගැන ප්රවීණ ජ්යෝතිරජවේදී  
 ජේ.සී.ජේ. රතනායක සැජකවින් ජගජනන විසතරයකි

මහපපාප�ාපේ ආරක්ෂකයා

උපතින් ගෙගෙො ග�ෝෙ 
හා ම�ණය වෙ හැටි 
ගපන්වෙ ග්රහ ගයෝෙ

සඳු



zzzzකැළුම් දේවින්ද

විශ්වය නිර්මාණය වී ඇත්ත පංච ්හමා භූතයන්ට 
අනු්වය. (ආ්පෝ ්හ්වත ද්ර්ව ගතියද, ්ත්�ෝ ්හ්වත 
ඌෂණ ගතියද, ්වමා්යෝ ්හ්වත ්වමායු ගතියද, පඨවි 
්හ්වත ඝන බ්ව සහ ආකමාශ ්හ්වත හිස් බ්ව පදනම් 

කර්ගන) ්වමා්යෝ ්හ්වත ්වමායු බ්ව්ට අධිපති ්සනසුරු ්හ්වත ශනි 
අලස වූ ගති ඇති, කපිල (රතරන) පමා්ට ඇස් ඇති, කෘෂ වූ උස් 
ශරීර ඇති, ්හත වූ දත ඇති, විරූප කරකෂ ්ලමාම් හමා හිස ්කස් 
ඇති, ්වෘතමාධික ශරීර ඇත්තකි. එ්ස් ්හයින ්සනසුරු ග්රහ අපල 
පිළිබඳ්ව ්බමා්හෝ්දනමා දක්වන්න දැඩි බියක හමා අක්ැතතකි. 
්පර ආත්භ්වයනහි කරන ලද කුසල් අකුසල් පිළිබඳ්වද 
පුදගල්යකු්ේ උතපතති ්කනදර්ේ ඔහු ්හෝ ඇය ්වු කුසින 
්්්ලමා්ව්ට බිහි ්වන ්්මා්හමා්ත් ්සනසුරු ශුභ අශුභභමා්වය සහ 
බල දුබල තතත්වයන පිළිබඳ්වද ්සනසුරු්ට හිමි ්වන්න වි්ශෂ 
ස්්මානයකි. 

එ්්න් ග්රහ අපල පිළිබඳ්ව සමාකච්මා කිරී්ම්දී ්සනසුරු 
්හ්වත ශනි්ට හිමි්වන ප්රමුඛස්්මානය සහ ඒ පිළිබඳ්ව දක්වන 
උනනදු්ව අ්නකුත ග්රහයන්ට සමා්ේකෂ්ව ්වැඩි ්ේ. ග්රහ ්ණ්ඩල්ේ 
්හල්ලමා, ්්්හකරු, දුක්ට අධිපති, කර්ය්ට ඵල ්දනනමා ආදී 
විවිධ නම්්වලින ප්රචලිතය. යම් අ්යකු්ේ උතපතති හඳහ්න 
්සනසුරු ශුභ්ව පිහි්ටමා තිබී් ්හෝ බල්වත් රමාශි ්වශ්යන ්හෝ 
ස්්මාන ්වශ්යන සිටී්්න ඕනෑ් දුක පී්ඩමා ්ේදනමා දරමා්ගන ත් 
අරමුණ හමා අ්ේකෂමා්වන ්ත කැපවී්්න අතිසමාර්ක ප්රතිඵල 
ළඟමා කර ගැනී්්ට හැකි්වන්වමා ්ස්් ්සනසුරු අශුභ්ව පිහිටී්්න 
ශරීර්ේ නහර පදධතීන සහ ස්නමායු පදධතිය්ට බලපෑම් ඇති ්ේ. 
එ්්න් ශරීරය්ට දුක ්දන දීරඝකමාලීන ්රෝගයන, අන්ේකෂිත 
බල්වත ධන හමානි, ්ලෝබක්, කම්්ැලික්, අවිශ්වමාසය, 

බලමා්පමා්රමාතතු සුන වී්, හදිසි අනතුරු, ්වමාත ්ේදනමා, 
කැකකුම්, ්වැටීම් තැළීම්, ඇ්ට බිඳුම්, ්කමාර ගැසීම්, දත දිරමා යමාම්, 
එකතැන වීම්, බනධනමාගමාරගත වීම්, නඩුහබ්වල පැ්ටලීම්, රකෂමා 
ක්ටයුතු්වල්ට බමාධමා ්ගන දීම් ්වැනි අයහපත ප්රතිඵල ළඟමා කර ්දන 
බ්ව පිළිගත ්තයකි. ස්මා�ය තුළ ්හත වූ බියක දන්වන ග්රහ්යකු 
්ලස ්සනසුරු හැඳිනවු්වත යම් පුදගල්යකු කුසල්ේ ක්ටයුතු 
කරන්න නම් බිය විය යුතු ්නමා්ේ. ්නද අකුසල්ේ ්ය්දන අය්ට 
අයහපත ප්රතිඵලද, නිරනතර්යන් කුසල් ්ව්ඩන පුදගලයන්ට 
කරදරයක හිරිහැරයක ්නමා්වනන්ට ්වග බලමාගනනමා ධර්ය්ට 
හිතැති ග්රහ්යකු බැවින යම් අ්යකු්ට උේපතති ්කනදර්ේ අසුබ්ව 
පිහි්ටමා තිබුණද ඔහු ්හෝ ඇය්ට අපල තතත්වයන්ගන මිදී සිටී්්ට 
අ්වස්්මා්ව ඇත. 

එ්්න් ්සනසුරු්ේ සුබ ්හෝ අසුබ තතත්වයන ඇතිවී්්ට 
අ්නකුත ග්රහයන්ේ පිහිටීම් අනි්වමාර්යන් බලපමාන්වමා ්ස්් අපල 
පිළිබඳ්ව සමාකච්මා කිරී්ම්දී ්සනසුරු ඒරමාෂ්ටක පිළිබඳ්වද ්වැඩි 
අ්වධමානයක ්යමාමු කළ යුතුය. ලේන ඒරමාෂ්ටකය යනු ්සනසුරු 
්දමා්ළමාස්්වැන්නත, ලේන්යන ්ද්වැන්නත ගතකරනනමා වූ 
්වසර හතහ්මාරක කමාලයයි. �න් ඒරමාෂ්ටකය යනු ්සනසුරු සහ 
චනද්රයමා එක්ට සිටියදී උපත ලැබී්යි. එහි කමාලය තීරණය ්වන්න 
ග්රහස්ඵු්ට්ේ ග්න කර ඇති අංශක ගණනත, ඊ්ට කලින ්ගවූ 
්වසර තිහත �න්යමා්ට බලපෑ්ක ්නමා්වන අතර, �න් ඒරමාෂ්ටකය 
්වශ්යන බලපමාන්න චනද්රයමා සිටින රමාශි්ේ ්හ්වත උපත ලබන 
වි්ට ්සනසුරමා සිටින රමාශි්ේ ඉදිරි අංශක ප්ර්මාණයත සහ ඊළඟ 
රමාශි්ේ 30˚ අනු්ව ගණනය කරන කමාලසී්මා්වය. අෂ්ට් ඒරමාෂ්ටකය 
යනු ්සනසුරු ලේන්යන අ්ට්වැනන්ට පැමිණී්යි. එ් කමාලය ්වසර 
්දකහ්මාරකි.

්සනසුරු ්හ දශමා, අතුරු දශමා ඇතුළු ්සනසුරු්ට අයත 
කමාලයන තුළ ය්්කු්ට විනමාශයද, ත්වත අ්යකු්ට යසඉසුරු 
ළඟමා කර ගැනී්්ටද හැකි බ්ව ්තක තබමාගත යුතුය. එ්ස්් 
ආධ්මාතමික්ව සිත දියුණු කරන භමා්වනමා්යෝගී පුදගලයනද, ්හමා 
පින ඇති බුදධ පුත්රයන ්වහන්ස්ලමාද බිහිකිරී්්ට ්සනසුරු්ේ 
දමායකත්ව්ේ බල දුබල තතත්වයන ්ත රඳා ප්වතී. 

්සනසුරු්ග අපලයක ඇති බ්ව්ට ්ගදරදී් ්සමායමා 
ගැනී්්ට හැකියමා්ව ඇත. ්සනසුරු අපල තතත්වයක ඇති වි්ට 
පුදගල්යකු්ේ පමාද්වල විලුඹ, දණහිස, තුනටිය ආශ්රිත ප්ර්දශ්වල 
සුළු ්ේදනමා තතත්වයන ඇති ්ේ. එක දිග්ට් එ් ්ේදනමා්ව 
්නමා්ැති අතර වි්්ටක නහර ඇදුම් කෑම්, හිරි්වැටීම් ්වැනි ්රෝග 
ලකෂණද උරහි්ස් සි්ට පහළ්ට අත්වල ඇඟිලි දක්වමා විටින වි්ට 
්ේදනමා්වක ්හෝ හිරි්වැටී්ක ්්න් සුළැඟිල්ල ආශ්රිත්ව ප්ර්දශ්ේ 
දැවිල්ලක ්හෝ පිච්චන ස්්වභමා්වයකද ඇති ්ේ. එ්්න් ඔබ්ේ 
්ේ්දමාර, ඉ්ඩක්ඩම්, යමාන්වමාහන්වල ්්න් ව්මාපමාරික ක්ටයුතු්වල 
අසමා්මාන්ය ආකමාර්ේ බිඳ්වැටීම්ද, රැකියමා ස්්මාන්වල ඇති ්වන 
ගැ්ටලුකමාරී තතත්වයනද, අන්වශ්ය නඩුහබ්වල පැ්ටලීම්ද, හදිසි 
අනතුරු යනමාදී කරදරද ්සනසුරු අපල පිළිබඳ්ව දැනගැනී්්ට 

ඔබ්ට ඉඟි කරයි. ඔබ එය නිසියමාකමාර්ව දැන ගැනී් ්ව්ඩමාත ්වැදගත 
්ේ. එ්වැනි අ්වස්්මා්වල ඔබ පරිපූරණ ්්ෝතිර්ේදි්යකු්ට 
ඔ්ේ �න් පත්රය ලබමා දී පරිකෂමා කරගැනී්්න නි්වැරදි්ව අපල 
තතත්වයන හඳුනමාගත හැක. 

එ්්න් ්සනසුරු අපල තතත්වයක ඇති බ්ව්ට ඔබ්ට නි්වැරදී් 
දැන ගැනී්්ට අතීත්ේ සි්ට ගුරුකුල්වල්ට ප්ණක සී්මා වී තිබූ 
වි්ශෂ රහස් ක්ර්යක පිළිබඳ්ව අනමා්වරණය කිරී්්ට අපි සිතු්්වමු. 
නි්වසක ආරකෂකයමා ්්න් නි්ව්ස් සුරතලමා ්වන්න ආදරණීය බලු 
රමාළය. බල්ලමා්ට ්සනසුරු අපල හඳුනමා ගැනී්්ට හැකියමා්ව ප්වතින 
අතර් අපල්වලින ඔබ්ව මුද්වමා ගැනී්්ටද බල්ලමා්ට පුදු්මාකමාර 
හැකියමා්වක ඇත. ්නද මිනිසමා්ට ්ව්ඩමා ්සමාබමාදහ්ම් ඇති ්වන 
ක්රියමා්වන, ්්වනස්වීම් පිළිබඳ්ව බල්ලමා්ට ්්න් අ්නකුත සතමා 
සිවුපමාවුන්ටද ඇත්ත උසස් සනනි්ේදන හැකියමා්වකි. මිනිසමා්ේ 
සිරස සිරස් අත්ටත සතුන්ේ සිරස තිරස් අත්ටත පිහි්ටමා තිබී් නිසමා 
සතමා සිවුපමාවුන්ට විශ්වය තුළ ප්වතින අදෘශ්මාන බල්ේග ්වල 
ක්රියමාකමාරීත්වය ඉතමා ්හමාඳින ්තරුම් ගැනී්්ට හැකිය.

ඔබ්ට ්සනසුරු අපලයක ඇතනම් ඔබ්ේ ආදරණීය සුරතල් 
බලු රමාළ ඔබ ළඟ්ට පැමිණි විගස් ඔබ්ේ ්වම් පමාද්ේ විලුඹ 
සි්ට දණහි්ස් පහළ ්කමා්ටස දක්වමා ස්පරශ කරමිනද සිප ගනී. 
බල්ලමා එ් ලබමා්දන ඉඟිය ්තරුම් ගැනී්්ට ඔබ්ට හැකියමා්ව ඇති 
නම් ්සනසුරු අපල පිළිබඳ්ව කල්තියමා දැනගැනී්්ටත හැකිය. 
වි්ශෂ්යන් ්ගදර ස්්වමාමියමා්ට ්්න් බලු රමාළ්ට ආදරය 
කරුණමා්ව දක්වන අය්ේ ප්ණක ්්්ලස බල්ලමා ඉඟි කිරී් දැකිය 
හැක. ්්් ක්ර්්ේදය අතහදමා බලමා ය්මාර්ය ්තරුම් ගැනී්්ට 
ඔබ්ට හැකිය. එ්්න් ්්වනත අසුබ, අදෘශන බල්ේග්වලින ඔබ්ට 
හිරිහැරයක, කරදරයක සිදු්නමා්වනන්ට ඔබ්ේ සුරතලමා ඔහු්ේ 
ජීවිතය පූ�මා කර ්හෝ ඔබ්ව ආරකෂමා කිරී්්ට ක්ටයුතු කරන බ්ව ඔබ 
ඇතැම්වි්ට දනන්වමා ඇත. 

්සනසුරු අපල්වලදී සතමා සිවුපමාවුන ගහ්කමාළ යනමාදී 
්සමාබමාදහ්්ට එ්රහි්ව ක්රියමාකරන පුදගලයන්ට ්සනසුරු දැඩි ්ස් 
දඬු්වම් පමුණු්වන බ්වත, එ්වැනි පුදගලයන්ව නි්වැරදි්ව හඳුනමා 
ගැනී්්ට ්නමාහැකි ්ල්ඩ්රෝග, හදිසි අනතුරු, ්මාරමානතික බලපෑම් 
්ගන ඒ්්ට ්සනසුරු පසුබ්ට ්නමාවී ක්ටයුතු කරයි. එ්්න් එ්වැනි 
පුදගලයන හ්ට කරදර පමුණු්වන්න උස් පහත කුල ්ේදයකින 
්තමාර්වය. ඒ නිසමා් කර්ය්ට ඵල ්දනනමා යන නමා්්යන ්සනසුරු 
හඳුන්වනන්ට පැරැන්නෝ අ්තක ්නමාකළහ. 

එ්්න් ්වතුර, ගහ්කමාළ, ඇළ්දමාළ, ගංඟමා, පමාෂමාණ ්්න් 
ස්්වමාභමාවික ්වස්තූන උප්යෝගී කර ගනි්න ්සනසුරු අපල ්්න් 
ග්රහ අපල්වලින මි්දනන්ට සෘෂි්වරු, මුණි්වරු සඳහන කළ ක්ර්්ේද 
ඇතත, කමාලයමා්ේ ඇ්වෑ්්න ්බමා්හෝ ස්්වමාභමාවික පිළි්්වත අද 
්වනවි්ට සැඟ්ව ්ගමාස් ඇත. ්සනසුරු අපලය්ට ශනි ්ෘතුං�ය, 
නීල ්ණ්ඩලය, අ්ගෝරය ්වැනි යනත්ර පිළිබඳ්ව ්බමා්හෝ පිරිස් 
අ්වධමානය්ට ්යමාමු කළත, කමාරයබහුල දිවි ්ප්්වතක ගතකරන 
්වරතමා්නය ්වන වි්ට නැකැත ක්ර්්ේද ඇතුළු යනත්ර බලගන්වනන්ට 

අ්වශ්ය ක්රියමාකමාරකම් නි්වැරදි්ව කිරී්්ට ගත්වන කමාලය පිළිබඳ්ව 
ගැ්ටලු්වක ප්වතී. ්සනසුරු අපල්වනලින මි්දනන්ට ඔබ්ේ 
නි්ව්ස් සිටින බලුරමාළ්ට ආදරය කරුණමා්ව දක්වමින සහ ්පෝෂණය 
කිරී්ද, ්සනසුරමාදමා දින 03ක හිරු නැ්ගනන්ට ්පර ගි්තල් 
මිශ්රකර කිරිබතක සකසමා කපු්ටන්ට දමානයක දී්, ්හමා්මාරග්වල 
අතර්ං වී සිටින සුනඛයන සඳහමා ්සනසුරමාදමා දින තුනක දමානයක 
ලබමාදී්, ්සනසුරමා දින 09ක ්හෝ 19ක බුදධ ්වනදනමා්වක, ්බෝධි 
්වනදනමා්වක නිරත වී්, ්හලු ්හෝ තර්ක කුදු ්හෝ හැරමිටියක 
භමාවිත කරන යමාචක්යකු සඳහමා ආහමාරපමාන ලබමා දී කළු මිශ්ර 
්වස්ත්රමාභරණයක පිළිගැනවී්ද, කමාක නිල් පමාෂමාණය සහිත මුදු්වක 
පැලඳී්, පුරපස්ළමාස්්වක ්පමා්හෝ දින්ට දින න්වයක්ට ්පර සි්ට 
හිමිදිරි්ේ බ්රහ් මූරති්යන බුදධ ්වනදනමා්ව, ්බෝධි ්වනදනමා්ව, 
න්වග්රහ ශමානතිය ඇතුළු ්සත පිරිත සඡ්මායනය තුළින අනතුරු්ව 
්සනසුරු අපලයන්ගන මිදී්්ට හැකිය. එහිදී 

ඉහත ක්රියමා්වන සිදුකර අ්වසමාන්ේ පහත ශ්ලෝකය 
සජ්මායනය කර ්සනසුරු ්දවියන්ගන අපල දුරු කරන ්ලස 
ඉල්ලමා සිටිනන. 

සූර්ය පුත්රෙඃදිර්ඝ ත්ෙත්�ො - විශොලොකෂ්යං ශිවප්රි්යෙඃ 
දිර්ඝවොරෙඃ ප්ර්යන්තතවො - පීඩයං �රතු ත්ේ ශනෙඃ

සෙනසුරුසෙ අපලයක් ඇති 
බවට සෙදරදීම සෙොයො ෙැනීමට 
හැකියොව ඇත. සෙනසුරු 
අපල තතතවයක් ඇති විට 
පුදෙලසයකුසේ පොදවල විලුඹ, 

දණහිෙ, තුනටිය ආශ්රිත ප්රසදශවල සුළු 
සේදනො තතතවයන් ඇති සේ. එක දිෙටම 
එම සේදනොව සනොමැති අතර විසටක 
නහර ඇදුම් කෑම්, හිරිවැටීම් වැනි සරෝෙ 
ලක්්ෂණද උරහිසේ සිට පහළට අතවල 
ඇඟිලි දක්වො විටින් විට සේදනොවක් සහෝ 
හිරිවැටීමක් සමන්ම සුළැඟිලල ආශ්රිතව 
ප්රසදශසේ දැවිලලක් සහෝ පිචසචෙන 
ේවභොවයක්ද ඇති සේ. 

උපත ලත් ම�ොම�ොතට� අලලො සෑමෙන 
මේනෙර සට�න භොව මේනෙර සට�නයි. 
ම�මේ මේනෙර සෑදී� ක්රිෂ්ණමූර්ති ක්ර�ය 
යැයි ඇතැම්හු කියති. නමුත් භොව කුතු�ලය, 
ශුම්භ  ම�ෝරො ප්රකොශය යනොදී ඉපැරණි 
ග්රන්ථවල ප්රකොශන තත්කොල නිමිති ශොේ්රමේෙ 
ෙැේමවේ.   ශ්රී�ත් කල්ෝණවර්ම් රජතු�න 
විසින රචිත සොරොවලිමේෙ යම් යම් ේ්ථොනවල 
භොව සට�න ගැන කරුණු විේතර මකමර්. 
විශවමේ පවතිනනො වූ සියලු� (ග්ර�) වේතූන 
විවිධොකොර මවේගයනමගන �ො ඕලොකොර 
�ැඩතලවලින යුේතව ම�ොම�ොතින ම�ොම�ොත 
මවනේ මවමින භ්ර�්ණය මවේ. ඒ මේතුව �ත 
ග්ර�මලෝකයනහි භ්ර�්ණය වී� එකිමනකො 
මකමරහි ඇති කරන ආකර්්ෂ්ණ �ො විකර්්ෂ්ණ 
ම�න� විහිදුවන ආමලෝක ශේති ප්රභවයනෙ 
මවනේ මවේ. 

භමා්වමානුරූප්ව ඔබ්ේ ්කනදර ස්ටහ්න දුක්්වන 
ග්රහ පිහිටී් සලකමින ත්මා්ට අනමාගත්ේදී ඇති කරන 
ඵල ත්න් දැනගනන, පහත සඳහන කරුණු උප්යෝගී 
කරගනන.

උපත ලබන ්්වලමා්ව්ට අයත ්වන ලේනභමා්ව්ේ 
‘එක එක ග්රහ පිහිටී් ගැන මුලින් වි්සමා බලමු. 
ලේනභමා්ව්යන ්හමා්වමා දක්වන කරුණු අතර ප්රධමාන 
්වන්න උපත ලත අය්ේ හැ්ඩරු්ව, ගතිගුණ, පැහැය, 
ආත්ශකතිය, කීරති ප්රශංසමා, ශරීර ලප කැළැල්, 
දුකසැප ්හ්වත ධන්වත බ්ව, ්වුපිය උරු් ගති හමා 
ත් හිස යනමාදී ත්වත ්බමා්හෝ කරුණු එළිදැක්ේ. 
එ් භමා්වය්ට පත්වන අ්වස්්මා්ේ ග්රහයන්ේ ග්රහස්ඵූ්ට 
්්න් දෘෂටි සං්යෝගද ඵලමාපල ්ක්රහි සුබමාසුබ 
බලපමානු ඇත. ග්රහ්යක උචච ්හෝ ක්ෂත්ර අංශක 
ඉදිරිය්ට ්හෝ පසුකරමින ග්න කරන අ්වස්්මා්වලදීද 
ක්රියමාකමාරී ශකතීන එකි්නක්ට ්්වනස් ්ේ. මිත්ර, සතුරු, 
නීච, ස්, මුඪ යන අ්වස්්මා්වලදීද ඵල ්්වනස් ්ේ. 
ලේනභමා්ව්ේ ්දපස සිටින ග්රහයන්ේ එ් ගතිගුණද 
බලපමානු ඇත. ්්්වැනි කරුණුද සැලකිල්ල්ට ්ගන ඵල 
තීරණය කරගැනී් ප්රඥා්ගෝචර ්්වයි.

ඔබ්ට අයත ්වන ලේනය්ට හිමි ග්රහයමා පළමු්්වන 
හඳුනමා ගනිමු. උදමා්වන ලේන, පිළි්්වළින ්ම්ෂ, ්වෘෂභ, 
මිථුන, ක්ටක, සිංහ, කන්ය, තුලමා, ්වෘශචික, ධනු, 
්කර,කුම්භ, මීන ්වශ්යන දැක්ේ. ්්් රමාශීන්ට 
ආ්ේණික අධිපති හමා ක්ෂත්ර ග්රහයන පිළි්්වළින 
කු�, සිකුරු, බුධ, සඳු, රවි, බුධ, සිකුරු, කු�, ගුරු, 
ශනි, ශනි, ගුරු යනු්්වනි. ්්හිදී රවිහමා සඳු්ට එක 
එක රමාශිය බැගිනද අ්නක සියලු ග්රහයන්ට රමාශි ්දක 
්දක බැගිනද අයත ්ේ. ත්වද ්ම්ෂ, ්වෘෂභ, ක්ටක, 
කන්ය, තුලමා, ්කර, මීන යන රමාශි්වල්ට උචච ග්රහයන 
්වන්න රවි, සඳු, ගුරු, බුධ, ශනි, කු�, සිකුරු ්ේ. ්ම්්වමා 
පිළි්්වළින අංශක 10, 03, 05, 15, 20, 28, 27 ්වශ්යන 
ඇතුළතය. ්ම්්වමා්ට 7්වන රමාශිය නීච රමාශිය ්ේ.

ඉහත සඳහන රමාශි්වල උචච ්හෝ අධිපතියන එ් 

රමාශි්ේ් සිටී නම් ආ්ේණික 
සුභ ඵල ්ගන ්ද . නීච නම් 
උදමාසීන්වද, සතුරු නම් අසුබ ඵලද 
්ග්නන අතර සුබ ග්රහයන ගුරු, 
(සඳු, සිකුරු හමා බුධ) සං්යෝග ්හෝ 
දෘෂටි සහිත නම්ද අසුබ ඵල ්ගන 
්නමා්දනු ඇත. ්ම් නිසමා ඉදිරි්ේදී 
කරන ප්රකමාශයන නි්වැරදි්ව ්ව්ටහමා 
ගනන උතසමාහ කරනන. 

්ම්ෂ රමාශිය ලේනභමා්වය වී එහි 
කු� ්හෝ රවි ඉහත කී ආකමාර්යන 
සිටී්්න රුචක ්යෝගය පිහි්ටයි. ්ම් 
අය කමාර්යශූර, උනනදු්්වන ඕනෑ් 
්වැ්ඩක කිරී්්ට ඉදිරිපත ්ේ. යනත්ර ්නත්ර 
ක්ටයුතු ්්න් අවි දරන යුද ක්ටයුතුද, ආරකෂක උසස් 
නිලතල භමාර්ව සිටී්්ට කැ්ති කැපී ්ප්නන ්ක්නකි. 
හැ්ඩහුරුකමින ්ත�්වනත, ්වැඩුණු ශරීරයද කලු වු්වත 
රත පැහැය්ට හුරු, සුදු් පමා්ට ශකති්ත දත හිමිය. 
්බල්ල දැඩි හමා ්ව්ටකුරුය, ්හමාඳ ්පෞරුෂත්වයකින 
යුකතයි. ්්්වැනි ්යෝග ්කනදර්ේ 10්වැනි භමා්ව්ේ 
නම් අනි්වමාර්යන් රමා් ්හෝ ්පෞදගලික උසස් 
තනතුරු දරනු ඇත. ස්්රී පුරුෂ ්ේදයකින ්තමාර්ව 
ත් පරම්පරමා්ේ දියුණු්ව උ්දසමා කැපවී්්න ක්ටයුතු 
කරයි. සමා්ය ්හෝ දරුණු බ්ව ස්්මා්නෝචිත්ව ක්රියමාත්ක 
කරයි. අ්නකුත සුබ ග්රහයන්ේ බලපෑම් සහිත නම් 
ධමාරමිකත්වය අගය කරයි. පමාප ග්රහ සං්යෝගතමා නම් 
ඉතමා දරුණු ්ේ.

ඔබ්ේ ලේනභමා්වය ්වෘෂභ නම් එහි ඉහත කී පරිදි 
සඳු්හෝ සිකුරු සිටී්්න ්මාලව් ්යෝගය පිහි්ටයි. ්ම් 
අය පිරිපුන හමා දැකුම්කලු රත පැහැ්යන යුකත ්ේ. 
ස්්රියක නම් හස්තිනී ගණ්ේය. පංච කල්මාණ්යන 
යුකතයි. ්හත් ්නමා්වන සිහින හැ්ඩ්වැ්ඩ සහිත 
ශරීරයකි. කලමා ක්ටයුතු්වල්ට දකෂයි. ස්්වභමා්වධර්ය්ට 
ඉතමා ඇලුම් කරයි. ්්ව්ට ඉතමා ලැදි්ේ. සුබ ගුරු ්හෝ බුධ 
නැකැත සං්යෝගතමා අනු්ව දැහැමි රමා් පමාලක්යකද 
්ේ. 

්ම් කරුණු ස්්රී පුරුෂ ්ේදයකින ්තමාරයි. පළමු 
කී පරිදි අසුබ සං්යෝග ්හෝ දෘෂටි ්ත ්්වනස් විය 
හැකියි . නමුත ්ම් අය්ට යහ්ග කු්ඩමා කල සි්ට් කියමා දී 
හුරුකර ගැනී් කළ යුතුයි.

මිථුන ලේනභමා්ව්ේ බුධ සිටින අතර, ගුරු ශනි 
්යෝග සහිත නම් ඕනෑ් කමාරයක ඉක්නින ඉ්ගන 
ගනී. දකෂතමා සහිතයි. එක් ධනය බුදධියයි. 
විස්තරමාත්ක ්දශනය්ට දකෂයි. පවු්ල් ප්රධමානියමා 
්වශ්යන ත් පරම්පරමා්ව ඉදිරිය්ට ්ගන යයි. 
්ද්මාපියන්ට ්්න් ්වැඩිහිටියන්ට ්ගෞර්ව සහිත 
්ක්නකු ්ේ. ඇසූපිරූ තැන බහුල කරගනනමා අතර, 
විශ්ල්ෂණමාත්ක ්දශන්වල්ට ඉතමා දකෂයි. කලමා්ව්ට 
්්න් ස්්වභමා්වධර්ය්ට ඇලුම් කරයි. ය්ක දුටු ප්ණින 
එය ්ව්ටහමා්ගන ක්රියමාත්ක කිරී්ම් හැකියමා්වක උපතින් 
ලබමා ඇත. දහ්්ට ඉතමා ළැදිය. දමාන්මාන දී්්ට ඉතමා 
කැ්තිය. සඳු, ගුරු සම්බනධතමා්ව අනු්ව ය්ක ්වහමා 
්ව්ටහමා ගැනී්ම් නු්වණක උපතින් ලබමා ඇත. සැ්වි්ට 
සමාධමාරණත්වය අගය කරයි. සමා්ය්ට කැ්තියි. ශනි දුබල 
නම් ්කනතිකමාර්යකි. දිගටි අත පමා, ්ව්ටකුරු හැ්ඩය, 
්දඅ්ත දිග තර්්ට උස, පුරුෂ නම් තර්ක රළු වූද, 
ස්්රී නම් පියු්ක ්්න ්්මා්ළමාක ශරීරයද, පිරුණු 
ළ්ැදක යන ලකෂණ ්පනනුම් කරයි. ්වමාසනමා්වනත 
ගුණ්යන යුකතයි. ්ම් කරුණු ්්වනස් ්වන්න 

ග්රහයන්ේ 
දුබලතමා 

පැ්වැතිය්හමාත ප්ණි.
ක්ටක ලේනභමා්වය හිමිකම් සහිත්ව සඳු 

්හෝ සඳු ගුරු සං්යෝග්ව උපත ලබමා ඇතනම් ඉතමා 
්වමාසනමා්වනතයි. නමුත ක්ටහඬ ටිකක සැරයි. මිථුන 
ලේන්ේ භමා්ව ඵල්වල්ට ්ගමා්ඩමාක සමීප්ව ක්රියමා කරයි. 
ප්රසනන ්පනු්කින යුකත ්ේ. පැහැපත, ශකති්ත 
ශරීරයකි. ්ලමා්ව ධර්තමා්වය ්හමාඳින ්වැ්ට්හ. ඒ අනු්ව 
අනුන්ේ දුක ්ේදනමා ත්මා්ට ්්න දැ්න. හැකි උපකමාර 
්නමාපිරි්හළමා ඉටුකරයි. අසල්්වැසි කවුරුත ස්ග 
කුලුපඟ්ව විසී් එක් බලමා්පමා්රමාතතු්වයි. ඉ්ගනී්්ට 
ඉතමා දකෂයි. ්වරණ්වත පියකරු මුහුණක හමා සිනහමුසු 
බ්වක නිතර දකන්ට ලැ්ේ. හරි් සං්ේදී ්ක්නකි. ස්්රී 
පුරුෂ ්ේද ්ම් විස්තරය්ට අදමාළ ්නමා්ේ. 

රවි ග්රහයමා ලේනභමා්ව්ේ වූ සිංහය නම් කු� සිකුරු 
සං්යෝග නම් ඔබ සිතන ්දෝෂය නැත.  ආත් ශකතිය 
උ්දසමා හැකි සෑ් උතසමාහයක් ්නමාපසුබ්ට්ව ක්රියමා්ේ 
්යමාදන ්ක්නකි. අන අය පරද්වමා ත්න්ේ සිතැඟි 
අරමුණ ඉටුකර ගැනී් ්පරටු්කමා්ට ක්රියමාත්ක ්්වයි. 
බමාධක ්මායිම් ්නමාකරයි. දැඩි උතසමාහ්වනතයි. පියමා්ට 
ඉතමා ළැදි අතර, ර�ය්ට පකෂපමාතී වු්වත, කිසි්්වකු්ට 
ය්ටත වී් සිතිය ්නමාහැකි තරම්ය. ්ත�්වනත ්නත 
සහිත ගමාම්භීර ්පනු්ක ්හමා්වමා දක්වයි. ්්හි දුබලතමා 
ඉහත කී ආකමාර්ේ ග්රහ සං්යෝග දෘෂටි ්ත ප්වතී. 

ලේනභමා්වය කන්යමා්ව වී එහි බුධ ්වක්ර ්නමාවී ්ක්ස් 
සිටියත භද්ර ්යෝගයයි. ්්ය ඒකශැත ්යෝගයකි.  එහි 
තීව්රතතමා්වය සඳු, ගුරු ්හෝ කු�, ගුරු සං්යෝගතමා 
අනු්ව ක්රියමාත්කයි. ්්ව්ළඳාම් ව්මාපමාර, ඛනි� සම්පත, 
්වගමාක්ටයුතු, ග්රන්කරණය, ්දශක යන තනතුරු 
යනමාදිය ප්රමුඛස්්මාන්ේ ලමා සැල්ක. ්බමා්හෝ නිහත්මානී 
මිත්රතමා්වය්ට කැ්ැති ්ේ. ආධිත්ය ්යෝගයක්ට රවි ්යමාමු 
්ේ නම් පමාලන තනත්ර්ේ ්හත ්පරළිකමාරී ්ක්නකු 
්්වයි. පරම්පරමා්ව ඉදිරිය්ට ්ගන යන්වමා්ට ්ව්ඩමා ධනය 
රැස්කිරී්්ට සියලු ශකතීන ්යමාමු කරනු ඇත.

ඉහත සඳහන විස්තරය ්බමා්හෝදුර්ට ්්ෝතිෂ 
ශමාස්ත්ර කරුණු්වල්ට ආ්ේණික ්වන අතර, ්ම් ්පමාදු 
කරුණු ්ේ. ත්මා්ේ උපන ලේනභමා්වය හමා බල්වත 
ග්රහ පිහිටී් ත් ශකති ප්ර්මාණ යම් තර්ක්ට ්හෝ 
්ව්ටහමා ගැනී්්ට ්්හෝපකමාරී ්වන බ්ව සත්ය ්ේ. ඉතිරි 
ලේන සඳහමා ්්්වැනි විස්තර ඉදිරි්ේදී පැ්වසී්්ට 
බලමා්පමා්රමාතතු ්්වමි.
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ජ්යෝතිෂ හා වාස්තු 

ශාස්්ර උපජේශක

උත්තමාචාරජෙන්  

පිදුම් ලත 

ඩබ්.එස් රාජපකෂ, 

ගම්පහ

ග්රහ වේතු සෙසනන අපල උපද්රව අතුරින් 
සෙනසුරු අපල භයොනක තතතවයන් 
සෙන සදන බව ඔබ දන්නවො ඇත. 
සෙනසුරු අපලයක් උදොවීමට සපර 
ඒ පිළිබඳව දැනෙැනීමට හැකි නම් 
එය ඔබට ඉන් මිදී ජීවිතය ෙොර්ථක 
කරෙැනීමට හැකියොව ලැසේ. සම් 
සෙනසුරු අපල තිසබනවොදැයි සෙදරදීම 
දැනෙැනීමට හැකි ෙරල ක්රමසේදයන් 
ෙහ ඉන් මිදීමට සිදු කළ හැකි පහසු 
ක්රියො පිළිබඳව කළුතර පයොෙල ශ්රී 
රොවණ ස්ෝතිරසේද 
ෙහ වොේතු සේවොසේ 
ස්ෝතිරසේදී 
කුමොර සවතතමුණි 
මහතො පැවසූ 
අදහේය. 

  සති්ය ඔබට ත්කොත්�ොමෙ ? 
(ත්ෙබරවොරි - 01 - සඳුුෙො සිට 
07 ඉරිෙො )

්ම් සති්ේ  ධනය, ්දපළ, 
ඉපැයීම් ්මාරග ්්න් උරු් හිමිකම්, 
අයිති්වමාසිකම් හමා කිසියම් ලමාභ 
ප්ර්යෝ�නමාදියක හිමි්වන ත් භමාග්ය 
සම්පත උදමා්වන, එ්ස්් ජී්ව්නෝපමාය 
්මාරගයන, රැකියමා ව්මාපමාර යනමාදියත 
හමා ත් දදනික ජී්වන ග්්න ්බමා්හෝ 
අත්ය්වශ්ය කමාරයනහි ප්රගතියක, 
සමාර්කත්වයක, ස්්මා්වරභමා්වයක සතිය 
පුරමා ්ගන්දන, ්ගමා්ඩනගන සති්ේ 
ශුභඵලදමායී ලේන ්වනු්ේ ත්ේෂ, 
වෘෂභ, කටක, සියං�, කන්ො, ධනු, 
මකර ්වැනි ලේනයනය.

එබැවින ්්්වැනි ලේනයකින 
උපන  ඔබ්ට ්්් සතිය තුළ සතු්ට 
ප්රීතිය ඇති ්ේ. ්වැ්ඩක්ටයුතු සමාර්ක 
්ේ. ඥාති මිත්රයන ස්ගත, උසස් 
අය ස්ගත ආශ්රය ඇති ්ේ. යම් 
යම් ලමාභ ප්ර්යෝ�න ලැ්බන සතියක 
්වන්නය. මිල මුදල් හමා ්්වනත 
ද්රව්්ය ලමාභයක ලැ්බන සතියකි. 
දදනික මූල් අ්වශ්යතමා්වය සැලසුම් 
කළ පරිදි සපුරමාගත හැකි ්වන්නය. 
රැකියමා අංශ්වල නිරත අය්ට ්නමාසිතූ 
්වමාසිදමායක තතත්වයක ඇති ්ේ. 
ආයතනය තුළ අ්නමාප්ව සිටි අය යළි 
හිත්වත කර ගැනී්්ට දැරූ උතසමාහය 
ඵල දරයි. වි්දස් රැකියමා්වක පිළිබඳ 
අදහස් ඉටුකර ගත හැකි ්ේ. හවුල් 
්හෝ ස්්වයං ව්මාපමාර කරන ඔබ්ේ 
අ්ේකෂිත ව්මාපමාර ඉලකක සපුරමාගත 
හැකි ්වන්නය. අධ්මාපනය ලබන 
අය්ේ අධ්මාපනය්ට අදමාළ සැලසුම් 
්බමා්හමා්යක ඉටු්වන සතියක ්වන 
අතර, ශමාස්්රීය ක්ටයුතු්වල්ට ්වැඩිපුර 
්යමාමු්වනනන්ට ඉන සමාර්ක ඵල 
අතකරගත හැක. යුග දිවි්ේ හමා ්රේ් 
දිවි්ේ ්වැ්ඩක්ටයුතු්වල න්ව මුහුණු්වරක 
ඇති වී්්න සිත්ට සතු්ටක ්ගන 
්ද. ්ගදර්දමාර වි්වමාහය්ට සම්බනධ 
ප්රීති්ත අ්වස්්මා්වක්ට ක්ටයුතු පිළි්යල 
්ේ.

්ම් සති්ේ  ත් අධ්මාපන ක්ටයුතු 
දැනු් කුසලතමා්වය්ට සම්බනධ 
සියලු කමාරයන ්්න් ඊ්ට සම්බනධ 
අරමුණු, සැලසුම්, ග්න බි්න්වල්ට 
අදමාළ කමාරයන ්්න් ත් දදනික 
ජී්වන ග්්න ්බමා්හෝ අතත්ය්වශ්ය 
කමාරයන්ට අ්වහිර බමාධමා ප්ර්මාදවීම් ඇති 
කිරී්්ට ්හතු ්ග්නන ලේන ්වනු්ේ 
වෘශ්චික, කුේභ, මීන ්වැනි ලේනයනය.

එබැවින ්්්වැනි ලේනයකින 
උපන ඔබ ඉ්ගනීම් ක්ටයුතු ්වල්ට 
ගතවූ දින්වල පැ්වැති ස්්වභමා්වය්ට 
්ව්ඩමා උනනදු්ව, උ ් ද්මා්්යෝගය 
්බ්හවින අඩු වී යයි. ගතවූ සතිය්ට 
සමා්ේක්ෂ්ව ඉ්ගනීම් ක්ටයුතු ්වල්ට 
තිබූ උද්යෝගය කමාරයශූරත්වය හීන 
කරයි. ඔබ තුළ ්පමාතපත කියවී්්ටත, 
දැනු් බුදධිය ්වරධනය කර ගැනී්්ටත 
ආශමා්ව ඇති වු්වත වි්නෝදය්ටද බර 
වී් නිසමා ඉ්ගනීම් ක්ටයුතු ්ගහැරීම්ද 
සිදු්්වයි. ්්්වැනි ්දය්ට නතු ්නමාවී 
උනනදු්්වන උ ් ද්මා්්යෝග ් යන 
ඉ්ගනීම් ක්ටයුතු්වල නිරත ්වනන. මිල 
මුදල් අතමි්ට ගැ්වසුණත වි්ශෂ්යන 
වි්නෝදමාස්්වමාදය්ට හමා ග්නබි්න 
්වල්ට ්වැඩිපුර මුදල් ්වැය ්ේ. ආදමායම් 
වියදම් ස් තතත්ව්ේ ප්වත්වමා 
ගැනී්්ට අසීරු ්්වයි.  ආදමායම් ්මාරග 
යහපත වු්වද අන්වශ්ය වියපැහැදම් 
නිසමා ය්ක ඉතිරි කර ගැනී්්ට 
්නමාහැකි ්ේ. ප්ර්මාණය්ට ්ව්ඩමා ත් 
තතත්වය ්ප්නන ්ලස වියදම් 
කිරී්්ටත සිත ්දන බැවින ඊ්ට නතු 
්නමා්වනන.

්ම් සති්ේ ආදර සබඳතමා හමා 
යුගදිවි්ේ ්්න් ගෘහ ජීවිත්ේ 
කමාරයන්ට අදමාළ්ව යම් යම් ප්රශනකමාරී, 
ගැ්ටලුකමාරී ස්්වභමා්වයන ්තු්වන, 
පැනනගින  ලේන ්වනු්ේ මිථුන, සියං�, 
තුලො ්වැනි ලේනයනය. 

එබැවින ්්්වැනි ලේනයකින 
උපන ඔබ්ට ්්් සති්ේදී න්ව ආදර 
සබඳතමා්වක්ට හමා වි්වමාහ ්යෝ�නමා්වක්ට 
පසුබි් සැකසුණත කියූ ්ද අනු්ව 
ක්රියමා කිරී්්ට අ්පමා්හමාසත වී් 
හමා ්පමා්රමානදු්වක ක්ඩ කිරී් ්ත 
්රේ්්වනතයමා / ්රේ්්වනතිය අ්නමාප 
වී්්ට ඉ්ඩ ඇත. ඔහු ්හෝ ඇය 
්්වනු්්වන යම් යම් ආකමාර්ේ වියදම්ද 
්ය්ද. ්රේ්්වනතයමා ්හෝ ්රේ්්වනතිය 
දුන ්පමා්රමානදු්වක පිළිබඳ විටින 
වි්ට සිත්ට සැක සංකමා ්වැනි ්දයක 
හ්ට ගනී. සනනි්ේදන ්මාරග ඔස්්ස් 
විරුදධ ලිංගිකයමා ස්ග ්වැඩිපුර 
සම්බනධ වී්්ට හැකි ්වන්නය. 
පහසු්්වන විරුදධ ලිංගික සබඳතමා 
්ගමා්ඩනැගුණත හැඟීම්්වල්ට මුල්තැන 
දී ඊ්ට ්වහල් වී ක්රියමා ්නමාකරනන. 
වි්්ටක ්්්වැනි දෑ ්හතු්කමා්ට 
්ගන ත්මා ඇසුරු කරන විරුදධ 
ලිංගිකයමා්ේ වි්ේචනය්ට වු්ව ලකවිය 
හැක.

ත්බනත්්තොට-ත්ේමන්ත.
www.isiwarajothisa.com

සතියඔබට 
ක�ොක�ොමද?

ඔබට අයිති දේන්දරය
ඔබමනිවැරදිවබලොගන්න

කස්නසුරුඅපලතිකේදැයි
කගදරදීමදැ්නගන්න
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ල�ොව පුරො වොර්ො වන 

COVID-19 ආසොදි්ල�ෝ 

සංඛ්ොව ඊලේ සවස 7.00 

වන විට 102,667,800ක් 

දක්වො ඉහළ නැග තිලෙන 

ෙව එක්සත් ජනපදලේ 

ලජෝන්ස් ලහොප්කින්ස් 

විශවවිද්ො�ලේ නව 

ල�ොලරෝනො ල්ොරතුරු 

මධ්යස්්ොන� මගින් 

සඳහන් ල�රිණි. ඒ අ්රින් 

වැඩිම ආසොදි්�න් පිරිස එක්සත් 

ජනපදල�න් වොර්ො වන අ්ර එ� 

26,076,028 කි. එලස්ම ලදවැනි වැඩිම ආසොදි�න් 

වොර්ො වන ඉන්දි�ොලේ එම සංඛ්ොව 10,746,174 

කි. බ්රසී�ල�න් වොර්ො වන සංඛ්ොව 9,179,975 

කි. රුසි�ොලවන් සහ එක්සත් රොජධොනිල�න් 

වොර්ො ආසොදි්�න් සංඛ්ොව 3,808,348ක් සහ 

3,806,993ක් දක්වො ඉහළ නැග ඇ්.

◄ AlgeriA ►

2020 වසලර 

මැයි මොසල�න් 

පසුව ප්ර්ම වරට 

්ොයිවොනල�න් 

COVID-19 

මරණ�ක් වොර්ො 

වී තිලෙන ෙව 

එරට ලසෞඛ් ෙ�ධොරීන් සඳහන් �රයි. ලමහිදී මරණ�ට 

පත්ව ඇති ්ැනැත්්ො 80 හැවිරිදි �ොන්්ොව� ෙව 

හඳුනොලගන ඇ්. ලේශී� ව්ොප්් වූ COVID-19 ලපොකුර� 

ආශ්රි්ල�කු වන ලමම �ොන්්ොව COVID-19 ආසොදි් ෙවට 

හඳුනොගැනීලමන් අනතුරුව ලරෝහලග් �ර තිලේ. 

පසුගි� මොසලේදී වොර්ො වූ ලමම ආසන්න්ම වසංග් 

ව්ොප්ති�ත් සමග ලේ දක්වො එරට තුළ ලරෝගීන් 19ලදලනකු 

හඳුනොලගන ඇ්. මීට අම්රව විලේශ�න්හි සිට පැමිණි 

909ලදලනකු තුළත් වවරස� ඇති ෙවට සනෝ වී තිලේ. 

පසුගි�දො සිදුවුණු ලමම මරණ�ත් සමග ලේ දක්වො එරට තුළ 

සිදුව ඇති COVID-19 මරණ සංඛ්ොව 8ක් දක්වො ඉහළ නැග 

තිලේ.

ල�ො

ව පුරො ක්රි�ොත්ම� 

COVID-19 වවරස�ට 

එලරහි එන්නත්�රණ 

ක්රි�ොවලිලේදී 

&එන්නත්�රණ ජොති�වොද�ක්* පිළිෙඳව ්මන්ට 

වොර්ො වන ෙව ල�ෝ� ලසෞඛ් සංවිධොනලේ 

(WHO) අධ්යක්්ෂ ජනරොල ලටල්ොස් අදොලනොේ 

ලගේලරලේසුස් �ළිත් වරක් අවධොරණ� �රයි. 

ඒ අනුව ලේ ්ත්ත්ව�ත් සමග ලමම එන්නත් 

වැඩසටහන් දැවැන්් වි්ෂම්ොවක් ෙවට 

පත්වීලේ අවස්්ොවක් පවතින ෙවත් ඔහු සඳහන් 

�රයි.

ඒ අනුව ලමම වසංග් ්ත්ත්ව�ත් සමග 

ල�ොව පුරො පවතින ලමම උපල�ෝජනලේ 

වි්ෂම්ොව පිළිෙඳ අනොවරණ� ල�රුණු ෙවත් 

අධ්යක්්ෂ ජනරොලවර�ො පවසො සිටියි. එහිදී 

ල�ෝ�ලේ ලපොලහොසත් රටවල සහ දුප්පත් 

රටවල අ්ර ලමම වසංග්� පිටුදැකීලේ 

�ටයුත්ලත් වඩො වැඩි පර්ර�ක් ඇති වීම එහි 

ප්රතිඵ�� ෙවද ඔහු ලපන්වො ලදයි.

&ලේ වසංග්� මරදන� සඳහො දො�� 

�රග් හැකි ලහොඳම උපොංග� වන ලමම 

එන්නත් එ� සමොනව ලෙදී ලනො�ෑම අද වනවිට 

දරුණුම ්රජන� ෙවට පත්ලව�ො.* ඔහු පවසයි.

ලමහිදී 2009 වසලර ල�ොව පුරො ව්ොප්් වූ 

H1N1 වසංග් අවස්්ොලේදී එ� පො�න� සඳහො 

ඉදිරිපත් �ළ එන්නත් සි�ලු ලදනොටම �ෙොග් 

හැකි වූ ෙවත්, ඒ හරහො වසංග්� නිමොවට පත් 

ල�රුණු ෙවත් අධ්යක්්ෂ ජනරොලවර�ො සිහිපත් 

�ර ලදයි.

එලහත් අද ්ත්ත්ව� ලවනස් ෙවත් 

ලපොලහොසත් රටවල ලේ වනවිට 

සි� රටවල තුළ එන්නත්�රණ� 

අරඹො තිලෙේදී, දුප්පත් රටව�ට 

එම එන්නත් වැඩසටහන් ඇරඹීමට 

ලනොහැකි ්ත්ත්ව�ක් උදො වී ඇති 

ෙවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් 

�රයි. ඒ අනුව ලමම 

රටව�ට එන්නත් 

ලනො�ැබීම �නු 

වසංග් ්වත් 

�ො���ට 

ල�ොව තුළ  පැවතීම ෙවද ඔහු ලපන්වො ලදයි.

ඒ අනුව ලමම ්ත්ත්ව�ට පිළි�මක් ල�ස 

එන්නත්�රණලේදී පසුපසට ්ලලු වන 

දුප්පත් රොජ්ය�න් ව් සහො� දීමක් 

ල�ස ල�ෝ� ලසෞඛ් සංවිධොන� 

මගින් COVAX වැඩසටහන දි�ත් �ර 

තිලේ. ඒ හරහො සෑම සි�ලු ලදනොටම 

අවශ්ය එන්නත් �ෙොගැනීම ලවනුලවන් 

අරමුදල සැපයීම එහි අරමුණ වී 

ඇ්ැයිද ල�ෝ� ලසෞඛ් සංවිධොනලේ 

අධ්යක්්ෂ 

ජනරොලවර�ො 

වැඩිදුරටත් 

සඳහන් �ර තිලේ.

&එන්නත් ජාතිකවාදයක්* ගැ්න  
WHO ප්රධානියාගගන අ්නතුරු ඇඟවීමක්

යුලරෝපො රොජ්ය�න්හි සිට 

ඉරොන� ලව් පැමිලණන 

සංචොර��න් එරට තුළ 

සිදු�රන PCR පරීක්්ෂොව�දී 

COVID-19 වවරස� 

ආසොදි් ලනොවන ෙවට 

සනෝ ල�රුණත් ඔවුන් ලව් 

සති ලද�� නිලරෝධො�න 

සීමොවක් පැනවීමට තීරණ� 

ල�රී ඇ්ැයි එරට ජොති� 

ල�ොලරෝනො වවරස �ොර� 

සොධ� ෙළ�ො� පවසයි.

එහි ප්ර�ොශ� අලිලරසො 

රොයිසි එරට රොජ්ය 

රූපවොහිනි� හරහො ලේ 

පිළිෙඳව අනොවරණ� �ර 

තිලේ. ඒ අනුව එම යුලරෝපො 

ජොති��න් ්මන් පැමිලණන 

රලටහිදී COVID-19 

පරීක්්ෂොවක් සිදු �රලගන 

එහි ඍණොත්ම� වොර්ොවක් 

රැලගන ආවද, ඉරොන� තුළදීද 

නැව්ත් පරීක්්ෂොවක් සිදු�ර 

එ�ද ඍණොත්ම� වුවත්, ඔවුන් 

සි�ලු ලදනොම ලමල�ස ස්ව�ං 

නිලරෝධො�න��ට �ක්�රන 

ෙව ඔහු පවසො ඇ්.

ලේ අ්ර ඉරොන ජන්ොව 

දැනට රට තුළ ක්රි�ොත්ම� 

ලසෞඛ් ක්රමලේද ආරක්්ෂො 

කිරීම අනිවොර� ෙවත්, එලස් 

ලනොවුණලහොත් ඉදිරි මොස 

ලද� ඇතුළ්දී �ළිත් වර�ට 

රට තුළ වසංග් රැල�ක් 

ඇතිවීලේ හැකි�ොවක් පවතින 

ෙවත් එරට ජනොධිපති හස්සන් 

ලරොයුහොනි පැවසූ ෙවද 

ඉරොන මොධ්ය සඳහන් �රයි. 

එලස්ම ලේ වනවිටත් ඉරොන� 

එරට තුළ COVID-19 මරදන 

එන්න්ක් නිපදවීමට �ටයුතු 

අරඹො ඇ්ැයිද ඔහු පවසො 

තිලේ.

අප්රි�ොනු මහොේවීපලේ පිහිටි ඇලජීරි�ොව පසුගි� ලසනසුරොදො 

(30දො) දිනලේදී සි� COVID-19 එන්නත්�රණ� ඇරඹූ ෙව 

විලදස් මොධ්ය පවසයි. එරට ඇලජ�රස් අගනුවර ේලිඩො 

නගරලේදී ලමම �ටයුතු සිදුව තිලේ. ලමම නගර� 2020 වසර 

මු�දී එරට තුළ ප්ර්ම වරට COVID-19 ලරෝගිල�කු හමුවූ පළමු 

වැනි ස්්ොන� ල�සින්ද සැ�ල�යි.

රුසි�ොලේ ගැලමලි�ො ආ�්න� මගින් නිපදවූ SputnikV 

එන්න් ලමල�ස ජන්ොව ලව් �ෙො දී තිලේ. ලමම වැඩසටහන 

�ටලත් පළමුලවන්ම ලසෞඛ් අංශ ලස්ව��න් ලව්, වැඩිහිටි�න් 

ලව් ලමන්ම අවදොනමට �ක්ව සිටින පිරිස් ලව් මුලම එන්නත් 

�ෙොලදන ෙව රජ� පවසයි. 

ඇලජීරි�ොනු රජ� මගින් දැනටමත් බ්රි්ොන්යලේ AstraZeneca 

සමොගම මගින් සහ චීනලේ Sinopharm සමොගම මගින් නිපදවො 

ඇති එන්න්ක්ද ඇණවුේ �ර �ර ඇ්ැයි සඳහන් ලවයි. ඒ 

අනුව ඉදිරිලේදී ලමම එන්නත්�රණ වැඩසටහන ්වදුරත් පුළුල 

කිරීම අලප්ක්්ෂොව ෙව එරට ලසෞඛ් අමොත්යවර�ො සඳහන් �ර 

සිටියි.

ඇල්ජීරියාවත් COVID-19 
එන්නත්්කරණය අරඹයි

යුරරෝපරේ සිට පැමිරණ්න සංචාර්කයනට 
ඉරා්නරයන දැඩි සීමාවක්

චී්නය තුළ නිපදව්න ලද 
රෙවැනි පරමපරාරේ න්යෂ්ටි්ක 
ප්රතික්රියා්කාර්ක මාදිලියක් ව්න 
Hualong One ොක්්ෂණය 
රයාදා ගනිමින ඉදි්කළ එරට 
පළමු වැනි න්යෂ්ටි්ක විදුලි 
බලාගාරය පසුගිය රස්නසුරාදා 
(30දා) දි්නරේදී සිය වාණිජ 
රමරෙයුම ඇරඹූ බව චී්නරේ 
ජාති්ක න්යෂ්ටි්ක සංස්ාව 
පවසයි.

චී්නරේ ගිනිර්කාණදිග 
පිහිටි ෆුජිආන පළාරත් 
ෆුකිනග්හි රමම න්යෂ්ටි්ක 
බලාගාරය පිහිටුවා තිරේ. 
චී්න මාධ්ය සඳෙන ්කර්න 
ආ්කාරයට එක්සත් ජ්නපදය, 
ප්රංශය සෙ රුසියාවට පසුව 
රමරලස රෙවැනි පරමපරාරේ 
න්යෂ්ටි්ක විදුලි බලගාර 
ොක්්ෂණයක් භාවිෙ ්කර්න 
සිවුවැනි රට බවටද චී්නය 

පත්ව තිරේ.
රමම Hualong One 

ොක්්ෂණය චී්නරේ ජාති්ක 
න්යෂ්ටි්ක සංස්ාව සෙ චී්නරේ 
රජ්නරල් නියුක්ලියර් පවර් 
ර්කෝපරර්්ෂන ය්න සමාගම 
එක්ව ඉදිරිපත් ්කර වූවකි. 
එහිදී රමම බලාගාරයට අවශ්ය 
උපාංගවලින 88෴ක්ම රේශීයව 
නිපදවා තිරේ. සියලුම මූලි්ක 
උපාංගද ඒ අෙර ව්න බව 
පැවරසයි.

රමම න්යෂ්ටි්ක බලාගාරය 
ෙවත් වසර 60්ක ආයු 

්කාලයක් සඳො නිර්මාණය 
්කර තිරේ. එහිදී ්නැවෙත් 
න්යෂ්ටි්ක ඉන්ධ්න රයාදව්න 
රෙක් එහි පිහිටි ප්රතික්රියා්කාර 
177ක් ෙවත් මාස 18්ක 
්කාලයක් ර්නා්කඩවා ක්රියාත්ම්ක 
රවයි. රමම එක් ඒ්ක්කයක් 
තුළ කිරලෝරවාට් මිලිය්න 
1.16්ක උත්පාද්න ්ධාරිොවක් 
පවති්න අෙර, එය වසර්කට 
කිරලෝරවාට් පැය බිලිය්න 10්ක 
විදුලියකි. 

රමම විදුලිබලය මිලිය්නය්ක 
ජ්නොවක් රවරස්න මැදි 
මට්ටරම සංවර්ධිෙ රාජ්යය්ක 
වාර්ෂි්ක විදුලි බල අවශ්යොව 
සමපූර්ණ ්කරවන්නකි. එරසම 
රමම බලාගාරය ෙරො 
වාර්ෂි්කව ගල්අඟුරු රටාන 
මිලිය්න 3.12ක් ආරක්්ෂා ්කර්න 
බවත්, ඒ ෙරො වසර්කට 
්කාබනඩරයාක්සයිඩ් පිටවීම 
රටාන මිලිය්න 8.16කින අඩු 
්කරව්න බවත් පැවරසයි.

ප්රංශ� තුළ වොර්ො වන 

COVID-19 වසංග්ලේ 

ල්වැනි ව්ොප්ති� ලේතුලවන් 

ඉදිරිලේදී රට තුළ ල්වැනි 

ල�ොක්ඩවුන් කිරීමක් සිදු 

ලනො�රන ෙව එරට ෙ�ධොරීන් 

පවසයි. ඒ ලවනුවට රට තුළ 

දැඩි සංචරණ සීමො පනවන 

ෙවත්, දැනට රට පුරො 

ක්රි�ොත්ම� සවස 6.00 සිට 

අලු�ම 6.00 දක්වො වූ ඇඳිරි 

නීති� එල�සින්ම වන ෙවත් 

සඳහන් ලවයි.

ප්රංශ අගමැති ජීන් 

�ැස්ලටක්ස් පසුගි� 

සතිඅන්්ලේදී ලේ පිළිෙඳව 

අනොවරණ� �ර තිලේ. ජනපති 

එමොනුලවල මක්ලරෝන් සහ 

ලජ්යෂ්ඨ අමොත්යවරුන් අ්ර 

පැවැත් වූ හමුවකින් අනතුරුව 

ප්රංශ රජ� ලමම තීරණ� ලගන 

තිලේ.

&අපි දන්නවො ලේ ්ත්ත්ව� 

ප්රංශ ජන්ොවට ඉ්ොමත් 

දැඩි ල�ස ෙ�පො තිලෙනවො. 

ඒ නිසො ල්වැනි ල�ොක්ඩවුන් 

්ත්ත්ව��ට රට පත් 

ලනොකිරීමට අප තීරණ� �ර 

තිලෙනවො. එහිදී දැනට පවතින 

ඇඳිරි නීති�ට අම්රව ්වත් 

අම්ර සීමො කිරීේ පැනවීමට 

අපි තීරණ� �ළො.* �නුලවන් 

ඔහු පවසො ඇ්.

ඒ අනුව යුලරෝපො 

සංගම�ට අ�ත් 

ලනොවන රොජ්ය�න් 

හො ප්රංශ� අ්ර 

පවතින ලේශසීමො 

අත්යවශ්ය 

සංචරණ�න්ට 

හැර අලනක් 

අවස්්ොව�දී වසො 

දැමීමටත්, යුලරෝපො 

සංගම�ද ඇතුළුව විලදස් 

රට� සිට ප්රංශ� ලව් 

පැමිලණන අල�කු ඍණොත්ම� 

PCR පරීක්්ෂණ 

වොර්ොවක් ඉදිරිපත් කිරීමත් 

අනිවොර� ල�රී ඇ්. 

එලස්ම පොසල ්වදුරටත් 

විවෘ්ව ්ැබීමටත්, හැකි 

සෑම ලදනොටම නිලවස්හි 

සිට රොජ�ොරි �රන ල�සත් 

අගමැතිවර�ො ඉල�ො තිලේ.

◄ FrAnce ►

ප්රංශය තුළ රෙවැනි රලාක්ඩවුන කිරීමක් ්නෑ

Hualong One ොක්්ෂණය රයාදා 
ඉදි්කළ චී්නරේ ප්ර්ම න්යෂ්ටි්ක  

විදුලි බලාගාරය රමරෙයුම අරඹයි
- ල�ොව ලෙවැනි පරමපරොලේ න්යෂ්ටික විදුලි බ�ොගොර  
ෙොක්ෂණයක භොවිෙ කරන සිවුවැනි රට චීනය ලවයි

එක්සත් අරොබි එමීරලේ 

ලවලසන විලේශි��න් 

කිහිපලදලනකු ලව් 

පුරවැසිභොව� පිරිනැමීම 

එරට ෙ�ධොරීන් තීරණ� 

�ර ඇ්ැයි වොර්ො ලවයි. 

COVID-19 වසංග්� 

ලේතුලවන් ෙ�පෑමට �ක්ව 

ඇති එරට ආරථි�� ලව් 

�ෙොලදන සහන �ටලත් ලමම 

පුරවැසිභොව� �ෙොලදන ෙව 

වොර්ො ලවයි.

ඒ අනුව ලේ පිළිෙඳව 

නිලේදන�ක් නිකුත් �ළ 

ඩුෙොයි නුවර පො���ො වන 

ල්ෂයික් ලමොලහොමඩ් බින් 

රෂීඩ් අල මක්ලටොයුේ, 

&ආල�ෝජ��න්, විලශ්ෂඥ 

කුස�්ො ඇති පිරිස් ලමන්ම 

විද්ොඥ�න්, වවද්වරුන්, 

ඉංජිලන්රුවන්, ��ො�රුවන්, 

ග්රන්් �ර්ෘවරුන් ඇතුළු 

වෘත්තීන්හි නිර් වන පිරිස් 

ලව් සහ ඔවුන්ලගේ පවුල 

ලව් ලමම නව ක්රමලේද� 

හරහො එක්සත් අරොබි එමීර� 

තුළ පුරවැසිභොව� හිමි 

�රග් හැකියි.* �නුලවන්  

පවසො ඇ්. 

ඒ අනුව එක්සත් අරොබි 

එමීර�ට අ�ත් එමීර හල්න් 

එම පුරවැසිභොව� ප්රදොන� 

කිරීම සඳහො සුදුසු�ේ සහි් 

පුේග��න් නේ ල�රනු ඇති 

ෙවත්, එල�ස පුරවැසිභොව� 

හිමි වන පුේග��න්ට 

්මන්ලගේ මුල පුරවැසිභොව� 

්වදුරටත් පවත්වොලගන 

�ො හැකි ෙවත් ල්ෂයික් 

ලමොලහොමඩ් සි� ට්විටර 

ගිණුම තුළ සඳහන් �ර ඇ්.

ල�ලස් ලව්ත් එක්සත් 

අරොබි එමීර� COVID-19 

වසංග්� ෙවට සඳහන් 

�රමින් ලගන ඇති ලමම 

තීරණ� පිටුපස ලෙොලහෝ 

අරමුණු තිලෙන ෙව 

විචොර�ල�ෝ පවසති. අද 

වනවිට එක්සත් අරොබි 

එමිරලේ ජනගහනල�න් 

එරට පුරවැසි�න්ලගේ 

නිල�ෝජන� සුළු වන 

අ්ර, එරට පැමිණ සිටින 

සංක්රමණි� �ේ�රුවන්ලගේ 

සංඛ්ොව ඊට වඩො වැඩි�. 

එලස්ම එරට තුළ ක්රි�ොත්ම� 

අඩු ෙදු ක්රමලේද� සහ 

සුල�ෝලභෝගී දැවැන්් 

ව්ොපෘති නිසොද එරට ලව් 

සංචොර� ආ�ර්ෂණ� ඉහළ 

�මින් පවතී.

◄ uAe ►

◄ chinA ►

ඇලමරි�ො එක්සත් 

ජනපද� තුළ �ළු ජොති��න්ට 

එලරහිව එල� වන පීඩො 

කිරීේව�ට විරුේධත්ව� 

ප්ර�ොශ කිරීම සඳහො 2013 

වසලරදී පහිටවුණු %ේ�ැක් 

�යිේස් මැටර^ නේ 

සංවිධොන� මීළඟ ලනොලෙල 

සොම ත්යොග� සඳහො ල�ෝජනො 

ල�රී ඇ්ැයි වොර්ො ලවයි. 

පසුගි� වසලර මැයි 

මොසලේදී එක්සත් ජනපදලේ 

ලපොලිස් නි�ධොරිල�කු අතින් 

සිදුවුණු ලජෝරජ් ෆල�ොයිඩ් නේ 

�ළු ජොති��ොලගේ ඝෝන�ත් 

සමග ලමම සංවිධොන� 

පිළිෙඳ �්ොෙහ 

වැඩිවි�. එහිදී 

එම සංවිධොනලේ 

මූලි�ත්වල�න් 

එක්සත් ජනපද� 

සහ බ්රි්ොන්ය 

ඇතුළු යුලරෝපො 

රොජ්ය�න්හිදීද 

දැවැන්් උේලඝෝ්ෂණ 

ක්රි�ොත්ම� වි�. එම 

්ත්ත්ව�ත් සමග ල�ොව තුළ 

වරගවොදී අසොධොරණ�න්ට 

එලරහි ලගෝලී� ව්ොපොර�ක් 

්ත්ත්ව�ට පත්වීමට එම 

සංවිධොන�ට හැකි�ොව �ැබී 

ඇ්ැයි පැවලසයි.

ඇලමරි�ො එක්සත් 

ජනපදලේ ලවොෂංටන් අගනුවර 

�ැපිටල හිල ලගොඩනැගිල� 

තුළ පසුගි� ජනවොරි 06දො ඇති 

වූ ප්රචණඩ�ොරී උේලඝෝ්ෂණ� 

සඳහො එව�ට ජනපතිවර�ොව 

සිටි ලඩොනලඩ් ට්රේප්ලගේ 

ආධොර�ොරිනි�� මුදල �ෙොදී 

ඇ්ැයි වොර්ො ලවයි. 

ඒ අනුව එරට තුළ සුප්රසිේධ 

සුපිරි ලවලළඳ සැල ජො��ක් 

වන Publix හි හිමි�ොරිනි� 

වන ජූලි ලජන්කින්ස් 

විසින් ලමම උේලඝෝ්ෂණ� 

පැවැත්වීම සඳහො ලඩො�ර 

�ක්්ෂ 3� මුද�ක් ප්රදොන� 

�ර ඇ්ැයි පැවලසයි. ඇ� 

ට්රේප්ලගේ 2020 ජනපතිවරණ 

ප්රචොරණ ව්ොපොරලේ මුල 

ලපලේ දොයි�ොව� ල�සින්ද 

හඳුනොලගන ඇ්.

එක්සත් ජනපද ඉතිහොසලේ 

වඩොත් දරුණු්ම �ළු 

පැල�මක් සටහන් වූ ලමම 

සිදුවීම අවස්්ොලේදී එක් 

ලපොලිස් නි�ධොරිල�කු ඇතුළු 

පස්ලදලනකු මරණ�ට පත්වූ 

අ්ර, ්වත් 135ලදලනකු 

ලපොලිස් අත්අඩංගුට පත්වි�. 

එම අවස්්ොලේදී එරටට 

ලත්රීපත්ව සිටි ජනපති ලජෝ 

ෙයිඩන්ලගේ ජ�ග්රහණ� ස්ථිර 

�රවීම සඳහො �ැපිටල හිල 

ලගොඩනැගිලලල පැවැත්ලවමින් 

තිබූ ඡන්ද� �ඩො�ප්පල 

කිරීම ලමහි අරමුණ වි�. ලේ 

සඳහො සි� රිපේලි�න් පක්්ෂ 

ආධොර�රුවන් උසි ගැන්වූ 

ෙවට ට්රේප්ට ලචෝදනො එල� වී 

තිලේ.

අභ්යව�ොශලේදී ප්ර්ම පැළ ෙේධ� 

සිදු �රමින් ජොත්යන්්ර අභ්යව�ොශ 

මධ්යස්්ොනලේ එළවළු නිෂපොදන 

පේධති පරිශ්ර� තුළදී පළමු වැනි 

වරට පැළ�ක් ෙේධ කිරීමක් සිදු �ළ 

ෙව නොසො ආ�්න� පවසයි. එම 

මධ්යස්්ොන�ට ලගොස් සිටිනි නොසොහි 

ගගනගොමී මයික් ලහොප්කින්ස් විසින් 

ලමම පැළ ෙේධ� සිදු�ර තිලේ. එහිදී 

අෙ සහ ස�ොද ගස් වරග කිහිප�ක් 

ලමල�ස ෙේධ කිරීමට �ක්�ර ඇ්.

විලශ්ෂල�න්ම නොසො ආ�්න� 

මගින් ඉදිරිලේදී සිදුකිරිමට සැ�සුේ 

�ර ඇති දිගු�ොලීන ලමලහයුේව�දී 

ඒ සඳහො සේෙන්ධ වන ගගනගොමීන් 

ලවනුලවන් අවශ්ය ලපෝ්ෂණ� �ෙොදීම 

ලවනුලවන් ලමල�ස අභ්යව�ොශ� 

තුළ වගො කිරීම පිළිෙඳව පරලේ්ෂණ 

සිදු�රමින් සිටියි.

ලමහිදී මැටි පොද� �රගත් වගො 

මොධ්ය�ක් සහ ලපොලහොර එක්ල�ොට 

ස�ස් �රගත් විලශෂ් පිරවුමක් තුළ 

ලමම පැළ වගො කිරීම සිදු �රයි.  එහිදී 

අෙ පැළ ඉ්ො ලහොඳින් වැලඩමින් ඇති 

අ්ර, ස�ොද පැළව� වරධන� �ේ 

පමණකින් මන්දගොමී  ෙවට ගගනගොමී 

මයික් ලහොප්කින්ස් හඳුනොලගන ඇ්. ඒ 

අනුව ලමල�ස වරධන� ෙො� වූ ස�ොද 

ගස් ලව් ්වත් රිකිලි ෙේධ �රමින් 

ඒවොලේ වරධන� ලේගවත් කිරීමට 

හැකි�ොව �ැබුණු ෙව ලහොප්කින්ස් 

සඳහන් �රයි.

ලේ සේෙන්ධල�න් අදහස් දක්වන 

ලමම වැඩසටහලන් වගො විද්ොඥල�කු 

වන ගිඕයිආ මොසො, &ලමම අත්හදො 

ෙැලීම ඉ්ොමත් සුවිලශ්ෂයි. එ� මගින් 

ගගනගොමීන්ලගේ දක්්ෂ්ොව ලපන්නුේ 

�රනවො. ඒ වලගේම �මක් සිදු කිරීලේදී 

ඔවුන්ලගේ �ැපවීම ඉන් දක්වනවො. ඒ 

වලගේම ක්ෂුද්ර ගුරුත්ව��දී පවතින 

ලවනසත් ලමහිදී දැ�ග් හැකියි.* 

�නුලවන් පවසයි.

ඒ අනුව ලමම සොර්�ත්ව�ත් 

සමග ඉදිරිලේදී පෘථිවි� ම්ටත් වඩො 

ලහොඳින් ලමම ක්ෂුද්ර ගුරුත්ව� තුළදී 

පැළෑටි වරධන� සඳහො අවස්්ොවක් 

උදො �රලදනු ඇ්ැයි ෙ�ොලපොලරොත්තු 

්ෙො තිලෙන ෙවද ලමම පරලේ්ෂණ 

�ණඩො�ේ සඳහන් �රයි.

අභ්යව්කාශරේදී ප්ර්ම පැළ බේ්ධය සිදු ්කරයි

මාස 8්කට පසුව ොයිවා්නරයන 
COVID-19 මරණයක්

්කැපිටල් හිල් උේරඝෝ්ෂණයට  
ට්රමප් හිෙවාදිනියක් මුදල් දීලා

COVID-19 වසංගෙය රේතුරවන එමීරය  
විරේශි්කයනට පුරවැසිභාවය දීමට යයි

COVID-19 ආසාදිෙරයෝ 
ලක්්ෂ 1026 ඉක්මවති

&ේලැක් ලයිේස මැටර්*  
ර්නාරබල් සාම ත්ාගයට රයෝජ්නා රවයි



ක�ොළඹ 2 හුණුපිටිය හරස් පොකේ අං� 08 දරන ස්්ොනකේ පිහිටි විජය නිවුස්කපේපේස් ලිම්ටඩ් විසින් 2021 කපබරවොරි මස 01වැනි සඳුදො එම ස්්ොනකේදී මුද්රණය �ර ප්රසිද්ධ �රන ලදී.

14 ක්රීඩා
SportS 2021.02.01
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බර ඉසිලීමේ සුපිරි සංචිතමේ  
දක්ෂතා ඇගයීමේ තරගාවලිය 

zzzzපැතුම් ශ්රී විජේරත්න 

මෙෙ වසමේ පැවැත්වීෙට 

නියමිත ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනමේ 

නිලවරණය සඳහා මෙමතක්  ඡන්ද 

අයිතිය අහිමි කර තිබූ ශ්රී ලංකා පාසල් 

ක්රිකට් සංගෙයට්ද ඡන්ද අයිතිය 

හිමිවන ලකුණු පහළ වී තිමේ.

මේ බව නිරීක්්ෂණය වූමේ 

නිලවරණ මෙමහය වන විශ්ාමික 

අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු 

ොලිනී ගුණරත්න ෙහත්මියමේ 

සභාපතිත්වමයන යුත් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 

නිලවරණ කමිටුව අ්දාළ ඡන්ද හිමි 

ක්රීඩා සොජ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සාොජික 

සංගේ මවත මයාමු කිරීෙත් සෙගිනි.

නිලවරණමේ ඡන්ද හිමි 

නාෙමල්ඛනයට විමරෝධතා ්දැක්වීමේ 

කාලය අ්ද (01්දා) පසවරු 4.00ට 

අවසන වන අතර, එෙ විමරෝධතා 

ලිඛිතව සකස කර මනා. 35, 

මෙට්ලනඩ් මපම්දස, මකාළඹ-07 යන 

ලිපිනයට මගනවිත් භාරදීෙට මහෝ 

slcelection2021@srilankacricket.lk 

යන විද්යුත් ලිපිනයට ඊමේල් කිරීමේ 

හැකියාව පවතින බව නිලවරණ 

කමිටුව සාොජික සංගේවලට ්දනවා 

තිමේ.

මෙවර නිලවරණය සඳහා සෙසත 

ඡන්ද 146ක් පවතින අතර ඉන 02ක් 

ඉවත් කර තිමේ. ඒ අනුව මෙවර 

නිලවරණය සඳහා සෙසත ඡන්ද 144ක් 

ඡන්දය භාවිත කිරීෙට නියමිතය.  ඊට 

පළාත් ක්රිකට් සංගේ 05ක් (්දකුණු 

පළාත් ක්රිකට් සංගෙය ඊට ඇතුළත් 

කර ඇතත් ්දැනට ඡන්ද හිමිකෙ 

මනාෙැත යනුමවන ්දක්වා තිමේ), 

ක්රිකට් සංගේ (Cricket Associations) 

06ක් දිස්රික් ක්රිකට් සංගේ 22ක්, 

පාලන ක්රීඩා සොජ 29ක්, අනුබදධ 

ක්රීඩා සොජ 23ක් (කළුතර කායවේධන 

කවය ඊට ඇතුළත් කර ඇතත් ්දැනට 

ඡන්ද හිමිකෙ මනාෙැත යනුමවන 

්දක්වා තිමේ) සුදුසුකේ ලබා තිමේ. 

මෙහිදී පළාත් ක්රිකට් සංගේ, ක්රිකට් 

සංගේ, දිස්රික් ක්රිකට් සංගේ සහ 

පාලන ක්රීඩා සොජ  සඳහා ඡන්ද 02 

බැගින්ද, අනුබදධ ක්රීඩා සොජ සඳහා 

එක් ඡන්දය බැගින්ද සුදුසුකේ ලබාදී 

ඇත.

්දකුණු පළාත් ක්රිකට් සංගෙයට 

සහ කළුතර කායවේධන කවය ඡන්ද 

හිමි නාෙමල්ඛනයට ඇතුළත් කර 

ඇතත් ්දැනට ඡන්ද හිමිකෙ මනාෙැත 

යනුමවන ්දක්වා තිමේ.

මේ අතර 2016 වසමේ සිට පාසල් 

ක්රිකට් සංගෙයට ඡන්ද හිමිකෙ අහිමි 

කරමින ක්රිකට් විධායක කමිටුමේ 

සථිර එක් උපසභාපති තනතුරක් 

නිතරගමයන ලබාදීෙට ව්යවස්ා 

සංම�ෝධනයක් සහ ක්රීඩා පනතට 

මරගුලාසි ඇතුළත් කර තිබුණි. මකමස 

මවතත් හිටපු ක්රීඩා අොත්ය ්දයාසිරි 

ජයමසකර ෙහතා මයාමු කළ අ්දාළ 

ගැසට් පත්රයට අනුව පාසල් ක්රිකට් 

සංගෙයට මෙවර නිලවරණය සඳහා 

ඡන්ද හිමිකෙ හිමිවන ලකුණු පහළ වී 

තිමේ.

2016 වසමේ සිට මෙමතක් සියලුෙ 

ක්රීඩා සංගේ (ක්රිකට් ඇතුළුව) 

තෙ විධායක කමිටුමේ සථිර එක් 

උපසභාපති තනතුරක් නිතරගමයන 

ලබාදී නිලවරණමේදී ඡන්ද හිමිකෙ 

අහිමි කර තිබුණි. ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 

ආයතනමේ පසුගිය නිලවරණමේදී්ද 

(2019 වසමේ පැවැති) මෙය ්දැකගත 

හැකි විය. 

හිටපු ක්රීඩා අොත්ය ්දයාසිරි 

ජයමසකර ෙහතා මයාමු කළ අ්දාළ 

ගැසට් පත්රමේ සඳහන වනුමේ,

(අ)(i) වැනි අයිතෙය ඉවත් කර 

පහත අයිතෙය ආමද� කිරීමෙන :-

‘(i) සභාපතිවරයා 

සහ උපසභාපතිවරයන, 

උපසභාපතිවරයනමගන එක් 

තැනැත්තකු, කමිටු රැසවීේවලදී 

ඡන්ද අයිතිය භාවිත කිරීෙට අයිතිය 

මනාෙැති, අ්දාළ පාසල් සංගේවල 

නිමයෝජිතයකු විය යුතුය' යනනයි.

මකමස මවතත් මෙහි කමිටු රැසවීේ 

යනන ක්රිකට් විධායක කමිටුමේ ඡන්ද 

අයිතිය බවත් ෙහසභා රැසවීමේ 

ඡන්ද අයිතිය මනාවන බවත් පාසල් 

ක්රිකට් සංගෙමේ නිලධාරිමයකු 

'අ්ද'ට පැවසීය. එමහයින ශ්රී ලංකා 

පාසල් ක්රිකට් සංගෙයට මෙවර 

ක්රිකට් නිලවරණමේදී ඡන්ද 02ක් 

අනිවාේමයන හිමිවිය යුතු බව 

මහමතෙ ්දැඩිව අවධාරණය කර 

සිටිමේය.

මේ අනුව මබාමහෝදුරට මෙවර 

ක්රිකට් නිලවරණය සඳහා ඡන්ද අයිතිය 

හිමිවනු ඇතැයි පාසල් ක්රිකට් සංගෙය 

තේක කරයි. 

එමහත් මෙහි අවසාන තීනදුව 

ගැනීෙට මබාමහෝවිට මෙෙ 

කරුණ ක්රීඩා අොත්යවරයා ්දක්වා 

දිේගැසමසනු ඇතැයි වාේතා මේ.

zzzzපැතුම් ශ්රී විජේරත්න 

මෙරට ක්රිකට් ක්රීඩාමේ 

අභිවෘදධිය සඳහා ජාතික 

ක්රීඩා සභාව සහ ක්රීඩා 

අොත්යාං�ය එක්ව නව 

වැඩපිළිමවළක් සහ ඒ හා 

සේබනධ මයෝජනාවලියක් 

සකස කර තිමේ.

කරුණු 07කින සෙනවිත 

මෙෙ මයෝජනාවලිය ක්රීඩා 

අොත්යාං�ය පසුගිය්දා 

(29්දා) නිල ව�මයන 

ප්රකා�යට පත් කමේය.

මෙෙ සාකචඡාමේදී ශ්රී 

ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩාමේ වත්ෙන 

ක්රියාකාරීත්වය, ක්රීඩකයනමේ 

කළෙනාකරණ කටයුතු 

සහ විධිෙත්ව කණඩායෙට 

ක්රීඩකයන මතෝරා ගැනීමේ 

දී ක්රීඩකයනමේ ්දක්්ෂතා 

විශමල්්ෂණය කිරීෙ සහ එහි 

පවතින යානත්රණය පිළිබඳ  

සොමලෝචනය කර තිමේ.

ඊට අ්දාළව සැකසුණු නව 

මයෝජනා 07 වනමන,

01. ්දැනට පවතින 

මත්රීේ කමිටුව පිළිබ්ද 

සළකා බැලීෙත්, නව මත්රීේ 

කමිටුවක් පත් කිරීෙත්,

02. ්දැනට පවතින ප්ර්ෙ 

පනතිමේ ක්රිකට් තරගාවලිය 

සේබනධමයන සළකා බලා 

එහි ව්යුහය අවෙ ව�මයන 

කණඩායේ 08ක් සහ උපරිෙ 

කණඩායේ 14ක් මලස පළමු 

මපළ තත්ත්වය (Tier–I) 

ලබාදීෙ, 'ටියේ බී' කණඩායේ 

(Tier–II) සඳහා පළමු මපළ 

තත්ත්වය ලබා මනාදීෙ,

03. නව සුපිරි පළාත් 

තරගාවලියක් සංවිධානය 

කිරීෙ. කණඩායේ 05ක් එයට 

එක්කිරීෙ මෙනෙ කණඩායේ 

සඳහා ප්රිමියේ ('ටියේ ඒ' සහ 

'ටියේ බී') ක්රීඩා සොජ සහ 

අමනක් ක්රීඩා සොජ ක්රීඩකයන 

නිමයෝජනය වන මලස 

කණඩායේ සකස කිරීෙ, 

04. ජාතික කණඩායෙට 

පත් කළ යුතු ඉහළ 

හැකියාවන සහ සුදුසුකේලත් 

නිලධාරීන හඳුනා ගැනීෙ 

(කණඩායේ උපමද�ක, 

ක්රිකට් අධ්යක්්ෂ, පූේණකාලීන 

කළෙනාකරු පත් කිරීෙ),

05. ක්රීඩකයනමේ 

සහ පුහුණුකරුවනමේ 

ගිවිසුේ සැලසුේ කිරීමේදී 

දිරිගැනවීමේ පටිපාටිය 

පිළිබඳව සලකා බැලීෙ. 

මෙහිදී ඔවුනමේ මපෞදගලික 

්දක්්ෂතා සහ අඛණඩව විනය 

පවත්වා ගැනීෙ පිළිබඳ වැඩි 

අවධානය මයාමු මකමේ,

06. ශ්රී ලංකා ක්රිකට් 

කළෙනාකරුවන ෙගින 

ක්රීඩකයනමේ සහ  

සහායකයනමේ Contracted 

Staff) ක්රියාකාරීත්වය 

නිරීක්්ෂණය කිරීමේදී ඔවුනමේ 

�ාරීරික මයෝග්යතාව සහ 

විනය පිළිබඳව වඩාත් 

සැලකිලිෙත් වීෙ, 

07. තවදුරටත් ජාතික සහ 

අනතේජාතික ක්රිකට් ව්යුහය 

සකස කිරීමේදී ඒ සඳහා 

නිේමදශීත ක්රිකට් කමිටුවක් 

(ක්රියාකාරී හා සුදුසුකේලත් 

පුදගලයනමගන සෙනවිත 

කමිටුවක්) නේ කිරීෙ මේ.

zzzzකරනජදෙණිය එම්. සුසිල් 
ප්රියන්ත

එස්. ආර්. මේස පන්දු 
ඇකඩමිය පළමු වරට සංවිධානය 
කරනු ලබන දකුණු පළාත් 
කාන්්ා, පිරිමි විවෘ් මරේණිග් 
කිරීමේ මේසපන්දු ්රගාවලිය 
සඳහා අයදුේපත් මපබරවාරි මස 

01වැනිදා දකවා භාරගැමන්.
අයදුේපත් ප්රධාන පුහුණුකරු, 

එස්.ආර්. සමීර රාජා මහ්ා, 
එස්.ආර්. මේසපන්දු ඇකඩමිය, 
අංක 117සී, ආඳාමදාළ පාර, 
වතුමගදර යන ලිපිනයට මයාමු 
කළ යුතුය.

අයදුේපත් ලැබීමමන් පසු 
්රගාවලි ක්රීඩක, ක්රීඩිකා සටහන 

සැකසීම (Draw) මපබරවාරි මස 
02වැනිදා වතුමගදර පිහිටි එස්.
ආර්. මේසපන්දු ඇකඩමිමේදී සිදු 
මකමර්.

්රගාවලිය මපබරවාරි මස 
6, 7 යන මදදින තුළ බළපිටිය 
මර්ව් ජාතික පාසල් ස්වර්්ණ 
ජයන්ති ශාලාමේදී පැවැත්මේ.

මකෝවිඩ්-19 ව්යසනමයන් 

පසුව දකුණු පළාමත් ආරේභ 
මකමරන පළමු විවෘ් 
මරේණිග් කිරීමේ මේසපන්දු 
්රගාවලිය මමය වන අ්ර, 
මේ ්රගාවලියට සහභාගි විය 
හැකමක ගාල්ල, මා්ර හා 
හේබන්ම්ාට දිස්්රිකක තුනට 
අයත් දකුණු පළාමත් මේසපන්දු 
ක්රීඩක, ක්රීඩිකාවන්ට පමණි.

වයස 08න් පහළ, 10න් 
පහළ, 12න් පහළ, 15න් පහළ, 
18න් පහළ, 21න් පහළ 40න් 
පහළ, විවෘ්, කාන්්ා, පිරිමි 
ඒකල මලස හා වයස 15න් පහළ 
යුගල, පිරිමි, කාන්්ා මලස හා 
වයස 8න් පහළ ආධුනික පිරිමි, 
කාන්්ා ඒකල මලස ්රගාවලිය 
පැවැත්මේ.

මේ ්රගාවලිය සදහා වැඩි 
විස්්ර ්රග සංවිධායක සමීර 
රාජා මහ්ා (0775013619 
මහෝ 0770232377) 
ඇමතීමමන් ලබාග් හැකිය.

‘%එස්. ආර්.’ ද. පළාත් කාන්ා, පිරිමි විවෘ් මේසපනදු 
්රගාවලියට මපබ. 01 දකවා අයදුේපත් භාරගැමන

zzzzඕෂි්ත වරකපිටිය

ශ්රී ලංකා මේසපනදු 

සේමේලනමේ මෙමහයවීමෙන 

පැවැත්මවන ෙහීපාල මේරත් 

අභිමයෝග ශූරතා සෙසත 

ලංකා මේසපනදු තරගාවලිමේ 

කානතා ඒකල ශූරතාව දිනා 

ගැනීෙට ශ්රී ලංකා නාවික 

හමු්දාමේ මුතුොලි ප්රිය්දේ�නී 

සෙත් වූවාය.

ඒ අවසන ෙහා තරගමේදී 

මකාළඹ කානතා විදුහමල් 

ජිතාරා වේණකුලසූරිය තියුණු 

තරගයකින පසු තරග වට 

3-2ක් මලසින පරාජයට 

පත් කරමිනි. මෙහි අවසන 

ලකුණු තත්ත්වය ්දැක්වුමණ 

8/11, 11/8,7/11, 11/9,11/2ක් 

මලසිනි.

මෙෙ තරගාවලිය 

පසුගිය්දා (30්දා)  කෑගල්ල 

නගර සභා ක්රීඩාංගණ  මේදී 

පැවැත්විණී.මෙහිදී අවසන 

පූේව වටයනහිදී ජිතාරා 

වේණකුලසූරිය විසින ෙහනුවර 

හිල්වුඩ් විදුහමල් බිෙනදි 

බණඩාර තරග වට 3-0 

(11/9,11/9,11/6)ක් මලසින 

පරාජයට පත් කළ අතර, 

මුතුොලි ප්රිය්දේ�නී විසින 

වරාය අධිකාරිමේ ඉ්ෂාරා 

ෙධුරංග තරග වට 3-2 

(7/11,11/9,11/6,9/11,12/10)

ක් මලසින පරාජයට පත් කරන 

ලදී.

තරගාවලිමේ 

ජයග්ාහකයනට ත්යාග 

ප්ර්දානය කිරීෙ වැවිලි 

කේොනත රාජ්ය අොත්ය 

කනක මහරත් ෙහතාමේ 

ප්රධානත්වමයන සිදුමකරිණි. 

මෙහි පිරිමි අං�මේ 

අවසන තරග ඊමේ (31්දා)

පැවැත්වීෙට නියමිතව තිබුණි. 

මකමස මවතත් නිමරෝධායන 

පූේමවෝපායයක් මලසින 

තරගාවලිමේ යුගල තරග 

මෙවර මනාපැවැත්වීෙට 

සංවිධායකයන මෙවර පියවර 

මගන තිබිණි.

මහීපාල මේරත් අභිමයෝග ශූරතා 
මේසපන්දු තරගාවලිය-2021

කාන්ා ඒකල ශූර්ාව 
මුතුමාලි ප්රියදර්්ශනීට 

zzzzඕෂි්ත වරකපිටිය

එළමෙන මපබරවාරි මසදී ආරේභ වන ඔස්මරේලියානු 
විවෘ  ්මටනිස් ් රගාවලිය නැරඹීමට දිනකට තිස්දහසක 
මරේක්ෂක සංඛ්ාවක මවනුමවන අවසර ලබාදීමට 
ඔස්මරේලියානු බලධාරීන තීරණය කර ඇ .්

ඔස්මරේලියාමේ විකමටෝරියානු ආණ්ඩුකාරවරයා 
විසින  මමම තීරණය ප්රකා්ශයට පත් මකාට ඇ .් මමහිදී 
්රගාවලිමේ මුල් දින 8දී නැරඹීම මවනු මවන මරේක්ෂකයන 
තිස්දහසකට අවසර ලැමබන අ්ර, ඔවුනට දිවා හා රාත්රී 
්රග සඳහා මවන මවන ව්ශමයන නැරඹීමට අවස්්ාව 
ලබාදීමට නියමි්ය.

අනතුරුව අවසන පූර්ව වටමේ සිට එම සංඛ්ාව 
විසිපනදහස දකවා අඩු කිරීමට නියමි්ය. මමය පසුගිය 
වර්්ෂමය් ් රගාවලිය නැරඹීමට දිනකදී පැමිණි මරේක්ෂක 
සංඛ්ාමේ සාමාන්ය මයන අඩක පමණ  මේ.

වසමර් පැවැත්මවන ප්රධානම මටනිස් ් රගාවලි මහවත් 
ග්රෑන්ඩස්ලරෑේ මටනිස් ් රගාවලි හ්මරන පළමුවැනන වන 
මමය එළමෙන මපබරවාරි 8වැනිදා සිට 21 වැනිදා දකවා 
ඔස්මරේලියාමේ මමල්බර්නහිදී පැවැත්වීමට නියමි්ය .

මකමස් මව්ත් ් රගාවලිය පැවැත්මවන දින 14 තුළදී 
ලක්ෂ 4කට ආසනන මප්රක්ෂක සංඛ්ාවක ් රගාවලිය 
නැරඹීමට පැමිමණනු ඇ්ැයි බලධාරීන විශවාසය පළ 
කරයි. එය පසුගිය වර්්ෂමේ ් රගාවලිය නැරඹීමට පැමිණි 
සංඛ්ාමවන හරි අඩක පමණ මේ.

මේ අ්ර මමවර ් රගාවලිය මවනුමවන ක්රීඩකයන, 
නිලධාරීන හා මස්වකයන එකදහස් හත්සියයකට අධික 
සංඛ්ාවක ඔස්මරේලියාව බලා මේ වනවිට පැමිණ ඇ .් 
ඔවුන සියලු මදනා නවා්ැනවල නිමරෝධායනයට ලකවන 
බව ඔස්මරේලියානු බලධාරීහු පවසා සිටිති. ඔස්මරේලියාව මේ 
වනවිට මකෝවි්ඩ -19 ව්ාප්තිය මහාඳින පාලනය කර ඇති 
අ්ර, මමම වර්්ෂ ය ආරේභමේ සිට ඔස්මරේලියා මේ ් වමත් 
මකෝවි්ඩ-19 මරණයක වාර්්ා වී මනාමැ .්

ක්රිකට් නංවනන කරුණු 
07ක මයෝජනාවලියක 

ක්රිකට් නිලවරණයේදී  
පාසල් ක්රිකට් සංගමයටත් 
ඡන්ද අයිතිය හිමිවන ලකුණු 

zzzzසංජීව ධර්මජේ්න

ශ්රී ලංකා බර 

ඉසිලීමේ සංගෙය 

ෙගින සංවිධානය කරනු 

ලැබූ බර ඉසිලීමේ 

සුපිරි සංචිතමේ 

්දක්ෂතා ඇගයීමේ 

තරගාවලිමේදී ශ්රී ලංකා 

වාේතා 17ක් අලුත් කිරීෙට ක්රීඩක ක්රීඩිකාමවෝ 

07 ම්දමනක් සෙත් වූහ. මෙෙ තරගාවලිය 

මපාමළානනරුව, ගල්ලෑල්ල ක්රීඩා සංකීේණමේදී 

පසුගිය්දා (28්දා) අවසන විය.

මෙහිදී කි.ග්ෑ 55 බර පනතිමේ දිලංක ඉසුරු, 

කි.ග්ෑ. 67 බර පනතිමේ තිලංක පළගසිංහ, 

කි.ග්ෑ. 102 බර පනතිමේ �ානක පීටේස හා සුපිරි 

බර පනතිමේ තිොලි හපුතැනන ශ්රී ලංකා වාේතා 

තුන බැගින අලුත් කිරීෙට සෙත් වූහ. එමෙනෙ 

මෙහිදී තිොලි හපුතැනනමේ ්දක්ෂතා සුවිමශෂී 

වූ අතර, ඇය සනැච හා ක්ලීන ඇනඩ් ජේක් යන 

අං� ම්දමකනෙ කි.ග්ෑ. 200ක බරක් එසවීෙට 

සෙත් වූවාය. එය බර ඉසිලීමේ අං�මයන මෙරට 

කානතාවක් කි.ග්ෑ. 200 සීොවට ළඟා වූ පළමු 

අවස්ාව මලස සැලමකයි.

මෙෙ තරගාවලිය එළමඹන අමරේල් ොසමේදී 

උසමබකිසතානමේ පැවැත්වීෙට නියමිත 

ආසියානු බර ඉසලීමේ ශූරතාවලියට මත්රීේ 

තරගයක් මලස පැවැති අතර, බර ඉසිලීමේ සුපිරි 

සංචිතය නිමයෝජනය කරන ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන 

13ක් මේ සඳහා සහභාගි වූහ. මකෝවිඩ්-19 

වවරසය මේතුමවන බර ඉසලීමේ ක්රීඩකයනට්ද 

නිසි පරිදි සිය පුහුණුවීේ කටයුතු සිදුකිරීෙට 

මනාහැකි වූ මහයින ඔවුන සිය සුපුරුදු ්දක්ෂතා 

අතර සිටින බව තහවුරු 

කිරීේද මෙෙ තරගාවලිය 

පැවැත්වීමේ එක් 

අරමුණක් විය.  මෙවර 

ආසියානු බර ඉසිලීමේ 

ශූරතාවලිය එළමඹන 

මටෝකිමයෝ ඔලිේපික් 

ක්රීඩා උමළලට මත්රීේ 

තරගාවලියක් මලස්ද මෙවර පැවැත්මේ.

ශ්රී ලංකා වාර්්ා පිහිට වූ ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන්
1 දිලංක ඉසුරු (කි.ග්රෑ. 55 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 111, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක -  
කි.ග්රෑ. 140, එකතුව කි.ග්රෑ. 251  
(ශ්රී ලංකා වාර්්ා 03)
2 තිලංක පළගසිංහ (කි.ග්රෑ. 67 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 119, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක - කි.ග්රෑ. 
146, එකතුව කි.ග්රෑ. 265 (ශ්රී ලංකා වාර්්ා 03)
3 ඉන්දික දිසානයක (කි.ග්රෑ. 81 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 132 (ශ්රී ලංකා වාර්්ාවක),  
කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක - කි.ග්රෑ. 161
4 චින්්න විදානමේ (කි.ග්රෑ. 81 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 132, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක -  
කි.ග්රෑ. 171 (ශ්රී ලංකා වාර්්ාවක)
5 තිමාලි හපු්ැන්න (සුපිරි බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 88, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක -  
කි.ග්රෑ. 112, එකතුව කි.ග්රෑ. 200  
(ශ්රී ලංකා වාර්්ා 03)
6 ශානක පීටර්ස් (කි.ග්රෑ. 102 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 134, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක -  
කි.ග්රෑ. 170, එකතුව කි.ග්රෑ. 304 (ශ්රී වාර්්ා 03)
7 චතුරිකා වීරසිංහ (කි.ග්රෑ. 81 බර පන්තිය)
ස්නැච් - කි.ග්රෑ. 85, කලින් ඇන්ඩ් ජර්ක -  
කි.ග්රෑ. 110, එකතුව කි.ග්රෑ. 195 (ශ්රී ලංකා වාර්්ා 03)

ඔස්මරේලියානු 
විවෘ් මටනිස් 

්රගාවලිය නැරඹීමට 
තිස්දහසකට අවසර

ක්රීඩක ක්රීඩිකාමවෝ 07ක  
ශ්රී ලංකා වාර්්ා 17ක අලුත් කරයි


