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Y£[‹z‰~‰ '[»vp‰ »[nyf' xp§ y»G R¹Yªy Yªh£ ƒ£ vo³ 
rùv£j {³{~£xYõp‰f r§†z‰  r£ù »u£‰[‹Y c£zxY‰ ~v[ 
~Ktp‰o þvf »Nn˜Y£{Y‰ zt£ »nñp‰ X{§p‰{ |Y‰Üvl‰ 
Ãú»K Ryv§Úp‰ R¥yw« {¥h~fƒpÃ. 2020 ~¥r‰l¥KtM v~ 
W…‹n¥Y‰{« »vv {¥h~fƒp »Y£ýH {~¹[l Y£zx »ƒ‰lª»{p‰ 
l£{Y£z‹Y{ p{l£ n¥òvf ~‹ã {§Ú. r~§[‹x {~»M 
r¥z{l‰l, Y¼àp, v£z»J, y£{l£{l‰l ~ƒ »Y£~‰{l‰l xp 
|£Z£{znš r¥{¥l‰{« »vxf cpl£{»[p‰ z¥t§»j‰ Sl£ »ƒ£½n 
r±Üa£yxp‰x.

»vv {¥h~fƒp r~§[‹x ~Ü Rp‰l»xˆnš (»p£{¥KtM 
13 ~ƒ 14) p¥{ll‰ R£yKu Yyp§ z¥t§»N »nvf»[£h 
Y£[‹z‰~‰ alªy~²»xˆnšx. A ~½nƒ£ »l¤y£[l‰ »nŠ|Ÿx 
{³{~£xYõp‰ Ãƒ‹r»n»pY‰f R£y£op£ Yyp§ z¥t§»N 
X{§p‰»[‰ ýýol‰{»xp‰ x§l‰ ë}‰r£np Rr ~«n£pK Yy Üt« 
YªÑ{z r±nM|px Ãúvf Sh ~z~ñë. Rl‰ xp‰l² ~ƒ ƒ~‰l 
YMv£p‰l, »N{¥z‰ ë}‰r£np, ïKvz‰ ë}‰r£np, ~£Kr±n£õY 
R£x§M»Nn |£Y~£y ë}‰r£np, y~Y¥ýz‹ ~ƒ »{pl‰ ýýo 
Y¦v {M[ R£n˜x »vƒ‹nš ýÃÛvf lt£ Üt§Ú.

»vv {¥h~fƒ»p‰ r…v§ n˜p»xˆnš r±o£p Rv§l‰l£ »z~‹p‰ |››² 
z¹Y£ vƒ t¥¹Yª»N r±£»nŠ|Ÿx ~¹{Mop »nr£Ml»Kp‰lª»N 
RÜ»MY Ro³Y‰}Y ëƒ£z‰ z‹xp»[‰ vƒl£ ~ƒu£[Ÿ {«»Nx. 
W»~ˆv Y£[‹z‰~‰ ~‹»z¤p‰ »r£ã ~v£[»K Ur ~u£rÜ y¹Ël‰ 
»rˆF  vƒl£, Y£[‹z‰~‰ t¥¹Yª»N Y…vp£Y£y Ro³Y‰}Y 

/ r±o£p ýo£xY ëzo£ú »~pyl‰ tj‰h£y 
vƒl£ ~ƒ R£xlp »n»Y‰v ~£v£ËYõp‰ »vv 
R{~‰m£{f WY‰ {« »x‰ »nŠ|Ÿx {³{~£xYõp‰ 
|Y‰Üvl‰ Yyñp‰ X{§p‰»[‰ ë}‰r£np ñznš 
[¥ìvf ~ƒu£[‹{« r£ù»u¤[‹Yõp‰ ~v[ 
WY‰»{ñë.

r{Üp ll‰l‰{x ƒv§»N, »vv R{~‰m£{f 
r¥ñÚ ~‹xû »np£f R£yY‰}‹l rù~yxY‰ 
~ƒÜY Ãúv ~½nƒ£ R{|³ ~‹xûv »~°Z³ ~ƒ 
R£yY‰}‹l v£M»[¤r»nŠ| n¥Õ »z~ r‹…‹rn˜p znš.

yfY‰ »z~ {Mlv£p»xˆ ~‹xû »np£ v§ƒ§j 
»np R~Ÿy¥ Y£z»xˆnš Urx£ [l ƒ¥Ã {« R£n£xv 
[¥p rvjY‰ »p£{ Y£[‹z‰~‰ Yj‰h£xv ~v[ 
~òr{ {¥h Ãúv ƒyƒ£ X{§p‰ zt£ [l‰ l£Y‰}
ÚY n¥p§v »{p§»{p‰ »vv »nn˜p {¥h~fƒpf 
~ƒu£[Ÿ {« »nŠ|Ÿx ~§† ƒ£ vo³ rùv£j 
{³{~£xYõp‰ ~‹x Y¯lel£{x r… Y»…¤x.

»vv {¥h~fƒp r~§r~ R¥l‰»l‰ ~§† ƒ£ vo³ rùv£j 
{³{~£xYõp‰f {h£l‰ ý|£z »{…½n»r£…Y‰ ëMv£jx 
Yyñp‰ X{§p‰»[‰ {r~ùx r§†z‰ Ãú»K Çp‰lpxõ. W»~ˆv 
R¥~§y¥KYyjx. R»zýYyjx ~ƒ ll‰l‰{ R£yY‰}£{ {¥ë 
R¹[ r‹…‹t½n l£Y‰}ÚY n¥p§v zt£ »nñp‰ X{§p‰»[‰ ÌýY£{ 
Sƒ… p¥¹þvfn r‹x{y [¥»p‰. ~‹x {³£r£yx l{ l{l‰ 

n˜x§j§ Yy[¥ìvf R{|³ v«z³ ~ƒx ëyp‰ly»xp‰ ~¥rövf 
Y£[‹z‰~‰ t¥¹Yª{n Y¥rþ ~‹Ò.

Sn˜ù»xˆnšl‰ »nŠ|Ÿx ~§† ƒ£ vo³ rùv£j {³{~£xYõp‰f 
r§†z‰ »{…½n»r£…Y‰ ~rxñp‰, Y£[‹z‰~‰ '[»vp‰ »[nyf' 
»l¤y£[l‰ Y£[‹z‰~‰ ‡§H~‹Ñ |£Z£{p‰ƒ‹nš r¥{¥l‰»{p§ R¥Ü 
Rly, X{§p‰f ~ýxY‰  {p‰pf Rr ƒ£ WY‰ {p »z~‹p‰ ~¦v 
r£ù»u¤[‹Y»xYª»[p‰v ƒ‹l{l‰{ Sz‰z£ ~‹Ñp‰»pv§.

»nvf»[£h Y£[‹z‰~‰ alªy~²»xˆnš p¥{ll‰ R¥y»L

Y£[‹z‰~‰ ‘[»vp‰ »[nyf’  

ෙමරට �� ම� ෙලස මා�ග පාල� ඉ� � මට 
පට� ෙගන අ� �� ෙද�ය ඉ�ම ව�. 
���ම ඉ� � මා�ග අතර �වර ෙකාළඹ 

මහා මා�ග යට �� ව�ෙ� පළ� තැන�. මා�ග 
අංක එක ෙලස ෙ� පාර න� ව�න ටද ෙමය ප්රධාන 
ෙ�� ව�ව ���. එෙම�ම අ� තෙ� �ටම ෙකාළ-
ඹ� මහ � ව ර� ස�බ�ධ කරන ප්රධාන තැන බවට 
ප��ෙ� පෑ� ය ෙගාඩ සහ ඔ� ෙගා ඩ ව�ත ප්රෙ�ශ 
යාෙවන �ථාන ය�. ක�� කලට �ථාන ෙවන� �ව ද 
ප්රධාන ෙලසම ෙකාළඹ �වර යාක රන පාල� ��ෙ� 
ෙ� ප්රෙ�ශ ආ� ත වය. පාල� පා� ෙව� ඇ� �� ෙමය 
ප�ව එෙගාඩ ෙමෙගාඩ යාක රන ක� ම�� ඉ� වන 
පාල ම� බවට ප��ය. එය පැ�� ��ෙටා �යා පාලම 
ෙලස හ� �ව� ලැ��. එම පාල ම ට ද ශත ය ක ය-
කට වඩා �ර අ� ත ය� �ෙ�. ඉ�ප� ඉ� �ෙ� ජප� 
�ත්ර�ව පාල ම�. ෙ� පාලම �සා ෙකාළ ඹට මහ � වර 
ෙද�� �� � මට තව� පාල ම� �වෘත �ය.එ� ප්ර� ඵ-
ලය �ෙ� ෙකාළ ඹට ඇ� ළ� �ෙ�� �� තද බ දය අ� 
�මය. එම පාලම ඉ� � �� කාල ෙ�� තද බ ද යට ෙහාඳ 
�ස � ම� ඇ� �වද දශක ගණ කට ප� �� එ�වන 
�ය වෙ� ෙදවන දශ කය වන �ට ත��වය ෙවන� �ය. 
එයට ෙ�� �ෙ� ෙමරට අ�ක වාහන ප්රමා ණ ය� මහ-
ම ඟට �� �ම සහ එම වාහන ප්රමා ණ යට සාෙ� �ෂව 
පාල� සහ මා�ග ප�ධ �ය ��� ෙනා� ම�. ඉ� ප� 
ෙකාළඹ ක� නා යක අ� ෙ�� මා�ගය ඉ� � ම� සමඟ 
පෑ� ය ෙගාඩ තද බ දය ෙද�ණ ෙත�ණ �ය. කැල �ය 
ප� කර පෑ� ය ෙගාඩ �ට �ට ෙකා � වට �� � මට ගත 
� කාලය පැය කට වඩා වැ� � අතර ෙකාළඹ රාජ කා� 
සඳහා පැ� ෙණන �� ��ට �� �ෙ� මහ මඟ ර��-
යා� �ම ටය. ඒ �� බ ඳව කළ ස� �ෂ ණ ව �� තහ �� 
� ඇ� ක�� අ�ව කා�ය බ �ල ෙ�ලා ව ��� ෙමම 
�ථාන වල වාහ න ය� ගම� කළ හැ� උප �ම ෙ�ගය 
පැයට �ෙලා �ට� පහ� දහ ය� අත රය. ෙමය ඉතා ම� 
ත�� බල පාන ලද ප්ර�න ය� � අතර ඒ �සා ෙකාළ ඹට 
ෛද� කව පැ� ෙණන ල�ෂ සං�ාත �� ස කට  ෙමය 
අ� ම හ� �� හැ ර ය� බවට ප��ය. �ග �ව ෙද�� 
සහ මහ � වර ෙද�� එන වාහන අ� ද හ ස කට ��� 
වාහන ප්රමා ණ ය� එ� �න ක� නව කැල� පාලම සහ 
පැ�� ��ෙටා �යා පාලම ඔ�ෙ� ෙකාළ ඹට ඇ�� 
ෙ�. ඒ සමඟ ෙ��ල �� පාර ඔ�ෙ� �න කට වාහන 
�� දහ ස� පමණ ගම� කරන අතර ඒ ත��වය �ළ 
පෑ� ය ෙගාඩ, ඔ� ෙගා ඩ ව�ත ෙ��� �� පාර, වරාය 
ෙදසට යන හැම අත ක ටම ඇ� ව�ෙ� �� වාහන 
තද බ ද ය�. ෙ� ත��වය �සා දස ක ය කට වැ� කාල-
ය� �ෙන� �න ෙ� තද බ දය �� බඳ අ�� දය උග්ර � 
අතර එ� අව සානය �ෙ� ෙනාන ව �න තද බ ද යක �� 
ෙකාළ ඹම �ර � මය.

ඒ අ�ව මහා මා�ග තා�ෂ ණය �� බඳ �ෙ� ෂ ඥ-
ය�ෙ� අව ධා නය ෙයා� � අතර එ� ප්ර� ඵ ල ය� ෙලස 

නව තා�ෂ ණ යට අ� ගත පාල ම� ඉ� � �ම �� �� මට 
�ර ණය �ය.

එ�� ෙයාජ නව �ෙ� නව කැල� පාල මට උ�� 
ෙ�බ� මත ඉ� වන නව පාල ම� ඉ� � � මය. එම 
පාල මට සමා �ත රව වරාය නග රය අ� � � �ය ෙදසට 
වාෙ� ක� මත ඉ� වන අ� ෙ�� මා�ගයද ස�බ�ධ 
�� මට ෙයාජනා �ය. ඒ අ�ව 2014 වන �ට ම��ද 
රාජ ප�ෂ මහතා නාය ක �වය �� රජය ෙ�බ� මත 
�ෙවන නව පාලෙ� ඉ� � �� කට �� �� බඳ ��ක 
කට �� �� න� කළහ. ඉ�ප� බල යට පැ�� ආ�� ව 
ද 2019 බල යට පැ�� ෙපා� ජන ෙපර �� ආ�� ව 
ද ෙමම පාලෙ� කට �� ඉ� � �� සඳහා ස�බ�ධ � 
අතර ප� �ය අ� �� ෙදක �ළ පාලෙ� ඉ� � �� කට �� 
ෙ�ග ව�ව �� ��.

ෙමම පාලම සහ වාෙ� මත �ෙවන අ� ෙ�� මා�ග 
�ාපෘ �ය ස���ණ � ප� ෙකාළඹ නග රය �ළ ඇ� 
වාහන තද බ දය ෙබාෙහා �රට �ස ෙඳන අතර ෙකාළඹ 
වරාය, රාජ � �ය ස���ණ �ාපෘ � ෙය� ප� පෑ�-
ය ෙගාඩ �ට අ� � � �ය ෙදසට �නා� ගණ නා ව ක� 
ගම� �� මට ඉඩ ලැෙ�. ඇ�ෙත�ම කාල ය� සමඟ 
තර ග යක �යැ ෙළන �� ��ට එය මහා සහ න ය� 
ෙලස සඳ හ� ��ම අ� ශ ෙයා �� ය� ෙනාෙ�. ෙමම 
ස���ණ �ාපෘ �ය �මා වට ප�� �ම සඳහා �� ය� 
ෙකා� ප�ද හ� ��� ය ය� වැය ෙව තැ� ගණ නය කර 
�ෙ�. ෙ� සඳහා � �ය� �ද� ජ�කා ආධාර යටෙ� 
සහන ණය� ෙලස ලැෙබන අතර ඒ සඳහා ආ� යා� 
සංව �ධන බැං�ව ස�බ �ධව ���.

ඉ� කළ නව පාලෙ� ඇ� �� ෙ� ෂ �වය සහ 
තා�ෂ �ක ��මය ව�ෙ� ෙමම පාලම �� ෙල ස �� 
කැල� ගඟ ම�� ��� ��න� ෙනාමැ �ව ෙ�බ� 
මත ඉ� � � ම�. ෙමය තා�ෂ �ක ��ම ය� සහ ස� 
ශ��ය �� බඳ සහ � ක ය� ෙලස සඳ හ� ��ෙ� වර-
ද� නැත. ඒ සඳහා ෙ�බ� අ� හය� ෙයා� ඇ� අතර 
ඒ සඳහා ෙපාළාව යටට �� බ �න ෙලස ඉ� � �� �� 
කර �ෙ�. ෙ� ගැන සඳ හ� කරන ��ෙ� ශ ක ය� පව-
ස�ෙ� ප්රබල �� ක�පා ව කට �ව ද ෙමම පාලෙ� �� 
චල න ය� ෙහා �� ෙනාවන තර මට තා�ෂ ණය ප්රබල 
බවය. ෙමම පාලෙ� වග �� කාලය අ� �� �ය ය� වන 
අතර අ� �� �ය ය� ඉ�මවා �ය ද තව� කාල ය� ෙ� 
පාලම �ර ��ත ෙලස පව �න බව සඳ හ�ය.

��ක ෙලස කැල �ෙ� ඉ� වන නව ෙ�බ� පාලම 
ක� නා යක අ� ෙ�� මා�ගය අව සාන වන �ථානෙ� 
�ට �ට� ���ය අ� ව� ෙකාළඹ ෙදසට ඉ�ව ඇ� 
අතර ෙම� මං�� හය �� සම ��ත ධාවන �ර ය� 
�ෙ�. ඇ�ෙත�ම තා�ෂ ණය �� බඳ  ��ම ය� පම-
ණ� ෙනාව ෙමරට මා�ග සහ පාල� ඉ� � �ෙ� ��ල-
�ය අව �ථා ව� ෙලස සඳ හ� ��ම �වැ � �ය.

ෙමම පාල� �ාපෘ � ෙ�ම තව� අංග ය� ෙලස 
බ�ඩා ර නායක වට ර�ෙ� �ට ඔ� ෙගා ඩ ව�ත ද�වා� 

අෙන� ප�� ඔ� ෙගා ඩ ව�ෙ� �ට ඉ� � කෙ� 
හ��ය ද�වා වාෙ� ක� මත අ� ෙ�� මඟ ඉ� වන 
අතර ප�ව එම මා�ගය ෙකාළඹ වරාය නග රය ද�වා 
��ඝ �� ම ට ද �ය � තව �ෙ�. ෙමම මා�ග ප�ධ � යද 
�� ෙලස �යා �මක � ප� ෙකාළඹ නග රය �ළ ගම� 
��ම පහ� සහ �ය ජ නක ෙදය� �ම අ� වා �ය ෙය� 
�� ව�න�.

ෙමෙ� නව ෙ�බ� පාලම සහ ඒ ආ� තව ඉ� වන 
වාෙ� ක� මත ඉ� වන මා�ගය �සා ඇ� වන බල පෑම 
�සා �වර පාෙ� පව �න තද බ ද ය ද ෙබාෙහා ෙස�� 
අව ස� ව� ඇ� අතර �ග �ව ෙද�� එන මා�ග-
ෙ�  ත��වයද අදට වඩා තද බ ද ෙය� අ� පහ� මඟ� 
බවට ප�ව� �ය තය. එ� ප්ර� ඵ ලය බවට ප�ව�ෙ� 
සාමා� මා�ග ඔ�ෙ� එන ෙපා� ප්රවා හන ෙ�වා ය�-
� පැ� �ෙරාද රථ සඳ හා ද අදට වඩා ධාව න යට පහ� 
මඟ� බවට ප�ව� �ය තය.

අද �වෘත වන පාලම ෙහට �න �ට ෙ� �ය� ප්ර�ව-
ලට �ස �� ලැෙබ� ඇතැ� �� ව� ��වාස කර නවා 
න� එය වර දවා ෙ��� ගැ� ම�. එෙහ� අද ඇ�ව 
ඇ� උග්ර තද බ ද යට �ස �� ෙකෙම� ලබා ගත හැ� 
බවට ��වාස කළ හැ�ය. 

අද වන �ට ෙකාළඹ නග රය �ළ අ�ක තද බ ද-
යට ෙ�� ව� � ඇ�ෙ� කාල යට අව� ෙලස මා�ග 
ප�ධ �ය ��� ෙනා�ම වන අතර ෙ� ආකා රෙ� මා�ග 
ප�ධ � ය� සහ නව පාල ම� ප්රමාද � ෙහා ඉ� � �ම 
සහ ජන ගත ��ම රට� සහ ජා� ය� ෙලස ආඩ �බර 
�ය හැ� ක� ණ�. සම හ �� ෙමයට ��ධ ෙ�ශ පා ලන 
ෙකාණ සහ පාට අෙ�ශ කර කතා කර �නට උ�සාහ 
කළ ද එ� ඇ� ජා�ක වැද ග�කම සහ රටට ලැෙබන 
අගය ගැන අව ධා නය ෙයා� කළ ��ය. එ�සා අප කළ 
��ෙ� ෙමවැ� ජා�ක වශ ෙය� වැද ග� ෙ�ව� වඩා� 
ප්ර� ඵල �යක ෙලස ප� හ ර ණය �� ම�. එෙම�ම 
ප� �ය දස කය �ළ රට �රා ප්රධාන ෙලස සංව �ධන 
කට �� මා�ග ඉ� � �� අ� ෙ�� මා�ග ඉ� � �� �� �ව 
ද ෙකාළඹ ��ක කර ඇ� කළ ෙමම �ාපෘ �ය සැබැ-
��ම ජා�ක වශ ෙය� ප්ර� ඵ ල � යක සහ වැද ග� එක� 
වන අතර එ�� අෙ� අග නග ර යට ලැෙබන ආෙලා කය 
සහ අගය �ශා ලය.

අද �නෙ� ඉ� වන ෙ� ���ත පාලම ෙබාෙහා ෙදන-
�ෙ� කැප � මක ප්ර� ඵ ල ය�. �ට� ජනා � ප�, ව�ම� 
අග්රා මා� ම��ද රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� ඍ� මැ� හ ��ම 
මත ආර�භ කළ ෙ� ���ත �ාපෘ �ය ක� න �� 
�ම ��මට ව�ම� ආ��ව ග� �ර ණය පැස � මට 
ල�කළ �� මය. රටක සංව �ධ න යට ඍ�ව උර ෙදන 
මහා මා�ග ප�ධ �ය ��� ��ම ෙව� ෙව� රජය 
ග�නා ඍ� �රණ අදට වඩා ෙහට �නෙ� වඩා� වැද-
ග� ව� ඇත.

උ�ත � ණව�ධන
ඡායා �ප - ��ණ ක�ෙතා ටෙ� 

ජන ��න යා කරන 
���ත ෙ�බ� පාලම

‘ක�ා� ර� ���ම’
අද ජනතා අ��යට
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