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ප්ර��ෙ�ප කළ
ෙපමට ���

නාවල��ෙ� 
��යා11

��ව

 ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ��� ��ධ ව�ෂ 2565� � ��භ ර� 29 භාග මැ�� �ර එකෙළා�වක ��ය ල� �� �න
93 වැ� කා�ඩය 11 වැ� පත්රයප්රවෘ�� පත්රය� වශෙය� � ලංකාෙ� �යාප�ං� කරන ල�ආර�භය - 1930 මා�� 30    

�ල � 100.00

1017
��ව��ව ��ත ආයතන 12ක

වංචා ෙම�න

� ��ධ ව�ෂ 2565� � ��භ ර� 29 භාග මැ�� �ර එකෙළා�වක ��ය ල� �� �න� ��ධ ව�ෂ 2565� � ��භ ර� 29 භාග මැ�� �ර එකෙළා�වක ��ය ල� �� �න
ආර�භය - 1930 මා�� 30    ආර�භය - 1930 මා�� 30    

17
��ව

රට� හඬවා
��ම �ය

ඇ� ර�
ස�ෙ� 

ෙ�ශපාලන 
�ග්රහය

චාන�ෙ�

“ෙමාන ප්ර�න �� ණ� 
ද� ව�ෙ� අ�ා පන 

කට �� �ක ගැන බලන 
එක නං ෙහාඳ�.”

2 ��වට

පළා� සභා සහ
�ං� ඡ�ෙද ළඟ �ම

ස�ව පා ��ක ස� �ව මා�� 23 �

 ෙමරට �ශා ල තම �ෙම�� ක�හල වන ලංවා සං�ථා �ෙම�� ක�හෙ� ��පා දන කට �� ජනා � ප� 
ෙගාඨා භය රාජ ප �ෂ ය� සහ අග්රා මා� ම��ද රාජ ප �ෂ ය�ෙ� ප්රධා න �ව ෙය� මාග ��ර ක�මා�ත 
�ර ෙ�� ඉ�� � ආර�භ �ය. ෙමම ක�මා�ත ශාලාව ම�� පැය කට �ෙම�� ෙකා�ට ල�ෂ ෙදක� 
�ප ද �ය හැ� අතර, වස ර කට �ෙම�� ෙම�� ෙටා� ල�ෂ 28� ��පා ද නය කළ හැ�ය. ඒ අ�ව වස ර-
කට �ෙම�� ෙකා�ට �� යන 76� ��පා ද නය කළ හැ� බවට ත�ෙ�� කර �ෙ�. � ලංකාෙ� වා��ක 
පා� ෙභා �ක අව � තා වය �ෙම�� ෙම�� ෙටා� ල�ෂ 70� වන අතර ඉ� ෙමෙත� � ලංකාව �ළ 
��පා ද නය කෙ� �ෙම�� ෙම�� ෙටා� ල�ෂ 30�. ෙමම අව �ථා වට ලංවා සං�ථා �ෙම�� ෙකාප-
ෙ� ෂ� (ප්ර� ව�) �� ට� � සභා ප� න�දන ජය ෙ�ව ෙලා� � තාන, ඇමැ � ව �� වන චම� රාජ ප�ෂ, 
බ��ල �ණ ව �ධන, ප�ත්රා ව�� ආ ර�� සහ රා� ඇමැ� �. � චානක ඇ�� ආරා � ත ය� �ස� එ�ව 
�� යහ.                  (සටහන - ර�ක ෙකා��රෙ�, ඡායා�පය - සා�ය �ප�ංහ)

 �ෙම�� �ඟය අව ස�-ලංවා �ෙම�� ෙවෙළඳ ෙපාළට
�හා� �. අෙ� �ංහ

 පළා� සභා හා පළා� පාලන මැ� ව රණ 
හැ� ඉ�ම �� පැවැ �� මට රජය �ර ණය 
කර ඇත. ජනා � ප� ෙගාඨා භය රාජ ප �ෂ ය� 
සහ අගමැ� ම��ද රාජප�ෂය� ප්ර�ඛ  
ඇමැ� �� ස� සහ  � ලංකා �ද හ� 
ප�ෂ ෙ� සභා ප� ඇ�� �ල�ප ෙ��ඨ ය� 
�� ස� ඉ�� � කළ  �ෙ�ෂ සාක �ඡා ෙ�� 
ඉ� � ප� � ෙයාජ නා ව කට අ�ව ෙ� �ර ණ යට 
එළැ �� බව රජෙ� ෙ��ඨ ප්රකා ශ ක ෙය� 
�� � ණට ඉ�� �� රා� ෙහ� ෙකෙ�ය. 

සංව �ධන ෙලාත � �ෙ�  
2017/18 වසෙ� වංචා �ස� 

තාරක �ක්ර ම ෙ� කර
 අෙ�� මස 1 වැ�� �ට ��  30 වන� ද�වා ක� ඉ�� වන 

�යැ �� බල ප ත්ර ය�� වලං� කාල �මාව මාස 6�� ��ඝ කර 
ඇතැ� ෙමාට� රථ ප්රවා හන ෙදපා �ත ෙ� ��ව පව ස�.  එෙම�ම 
�� මස 01 �ට සැ�තැ �බ� 30 ද�වා ක� ඉ�� වන �ය �� බල-
පත්ර ක� ඉ�� වන �නෙ� �ට මාස 03 �� ��ඝ �� ම ටද ෙමාට� 
රථ ප්රවා හන ෙදපා �ත ෙ� ��ව කට �� කර ඇත. 
ෙකා�� වසං ග තය �සා ෙමාට� රථ ප්රවා හන ෙදපා �ත ෙ� ��ව ද 
��ඝ කාල ය� වසා තැ�� ෙහ�� �ය �� බල පත්ර �ශාල සං�ා-
ව� එක වර අ�� �� මට �� �ම �සා එය ෙදපා �ත ෙ� �� වට 
��ය ෙනාහැ� ප්රමා ණ ය� බව� අ�ළ ��ඝ ��� කාලය �ළ� 
�ය �� බල පත්ර අ�� කර ග�නා ෙලස� ෙදපා �ත ෙ� ��ව ඉ�ලා 
��. 

ෙදමස� ඇ�ළත 
සංචා ර ක ය� ල�ෂ 2�

ල�ස� අ�� කර�න
මාස 6ක සහන කාල ය�

පා� ෙභා �ක, ග්රහ ෙලාක සහ 
�ෂය ෙරාග ජග� �න සැම ��

ආ� යා� බැං� ෙව�
ෙඩාල� �� යන 2�   

තාරක �ක්ර ම ෙ� කර
 ෙ� වසෙ� �� �න 65 �ළ සංචා ර ක ය� ල�ෂ ෙදක කට අ�ක 

�� ස� පැ�ණ �ෙබන බව සංචා රක අමා� ප්රස�න රණ �ංග 
�� � ණට �ය. ජන වා� 01 වැ�� �ට මා�� 06 ද�වා � කාලය 
�ළ ෙමර ටට පැ�ණ ඇ� සංචා ර ක ය� සං�ාව 200,798 � බවද 
ඔ� ෙප�වා ��ෙ�ය.   ජන වා� මාසෙ� � සංචා ර ක ය� 82,327 
ෙදෙන� ෙමර ටට පැ�ණ ඇ� අතර ෙපබ ර වා� මාසෙ� පැ�� 
සංචා ර ක ය� ගණන 96,507�. මා�� මස �� �න 06 �ළ ෙමර-
ටට පැ�ණ ඇ� සංචා ර ක ය� සං�ාව 21,964�. ෙමර ටට වැ�ම 
සංචා ර ක ය� පැ�ණ ඇ�ෙ� �� යාව, ජ�ම �ය, ඉ�� යාව යන 
රට ව �ව ��.  එෙ�ම නව සංචා රක  ප්රව �ධන වැඩ ස ට හ� සැල �� 
කර ඇ� බව� පැව� ඇමැ � ව රයා ෙගා�ය සංචා රක ප්රව �ධන 
වැඩ ස ට හන ද ෙ� වසර �ළ ආර�භ �� මට සැල �� කර ඇ� බව 
�ෙ�ය. ඒ යටෙ�  වසෙ� ෙදවන කා�� ෙ�� ඇෙම � කා� ෙඩාල� 
�� යන 56� ඒ ෙව� ෙව� ෙයද � මට කට �� ෙයා� �ෙ�.

�භා �� ජය ර�න
 සංව �ධන ෙලාත �� ම�ඩ ලෙ� 2017 සහ 

2018 ව�ෂ ය�� වැඩ සට හ� ප� ගත ���, 
�� �� කඩ ���, වාහන අ�� භා�තා 
��� ආ� ෙය� වංචා �ස� ��ව �ෙ�. 
සංව �ධන ෙලාත �� ��� ඇ�ෙ� වැඩ-
ස ට හ� ප� ගත ��ෙ� අර � �� �� ය� 
�� යන 38� වැය කර ඉ� ක රන ලද �ත්රා ගා-

රය අෙ� ��ත අර �ණ ෙව� ෙව� 2015 �ට 
ෙ� ද�වාම භා�ත ෙනාකර ඇ� අතර, ඒ 
ෙව� ෙව� �� ය� �� යන 2,146� � ලංකා 
�ප වා �� සං�ථා වට වැඩ ස ට හ� ප� ගත 
��ම සඳහා ෙගවා ඇත.

ෙමම ක�� ෙහ� �ෙ� පා�� ෙ� �� ෙ�� 
ෙකා� ක� �ව එ� සභා ප� පා�� ෙ��� 
ම�� මහා චා�ය ච�ත ෙ�ර�ෙ�

 ෙ� වසර �ළ ලංකාෙ� �යා �මක වන �ාපා� ෙව� ෙව� 
ෙඩාල� �� යන 02 ක ණය ආධාර ආ� යා� සංව �ධන බැං�ව 
ම�� ෙව� කර �ෙ�. ප� �ය වසෙ� ෙමරට සංව �ධන �ාපෘ� 
ෙව� ෙව� ෙඩාල� �� යන 750 ක සහන ණය �ද ල� ලබා �� 
අතර, එම �ාපෘ� ෙ� වන �ට ඉහළ ප්රග � ය� අ� කර ෙගන 
ඇත. ආ� යා� සංව �ධන බැං�ෙ� සභා ප� ස��� අස කාවා 
ෙමම ක�� ෙහ� ෙකෙ� ජනා � ප� ෙගාඨාභය රාජ ප �ෂ ය� 
සමඟ ඉ�� 10 වැ�� ජනා � ප� කා�යා ලෙ� පැවැ� සාක �ඡා ව-
ක �ය.  ආ� යා� සංව �ධන බැං�ෙ� 55 වැ� වා��ක ස�ෙ� ල නය 
සැ�තැ �බ� මස 5 �ට 8 ද�වා ෙකාළ ඹ� පැවැ �� මට �ය � තය. 

අ�ල මල � � �ය

2 ��වට

 රජෙ� පාස�� �ය� 
��� මා�� 14 ස�� 
�ට පාස� පැ� �ය �� 
බවට අ�ා පන අමා-
�ාං ශය ��� �ෙ� ද-
නය කර �ෙ�.  ඒ අ�ව 
�ය �ම �� �� � ය� 
සාමා� ප�� පාස ලට 
පැ� �ය �� ෙ�.
වසං ග තය හ�ෙ� 
පාසල පව �වා ෙගන 
යාම ස�බ �ධ ෙය� ය� 
ගැට � කා� ත��ව ය� 
ඇ� �ව ෙහා� කලාප 
අ�ා පන අ� �ෂ කෙ� 
අ� මැ �ය යටෙ� අව� 
ඉ�� �යා මා�ග ගැ� මට 
කට �� කළ �� බවද 
එම �ෙ� ද නෙ� වැ� 
�ර ට� සඳ හ� ෙ�.

�ය� ��� 
ස�� �ට 
පාසලට

ඖෂධ �ල �� ම ෙ�ට බෑ
 ඖෂධ �ල �ර ණය �� මට ඔ� ස� �� ය�ට ෙහා ආන ය න ක-

� ව�ට ලබා � ෙනාමැ� බව� ඖෂධ �ල �ර ණය ��ම එෙ� 
�� මෙ� කළ ෙනාහැ� බව� ඖෂධ ��පා ද නය සැප �ම හා 
�යා මන රා� අමා �ාං ශය �ෙ�දනය� ��� කර�� �යා ��.
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ලංකාෙ� වය �ග තම 
කා�තාව ඇය�

අ� �� �ම� ��ළ ද 
පැල�  ඇය නැ�ම, 
ගැ� ම ට� හප � ය�

 ද� ව� 2�, �� �� 
�� � � ය� 24�

 අ�ල මල � � �ය

�ය ව ස ක ට� වඩා වැ� ��ත කාල ය� 
ෙග�  ඇය ඉ�� මා�� 9 වැ�� 
රා�ෙ� �ය �වන ගම නට ස� 

��නාය. න�� ඇය කංකා න� ගමෙ�  �ං�-
හා �ය. මාතර අ� ��ෙ� අ� ර �ය ��දර 
ග�මා න ෙ�� ඇය උපත ලැ�ෙ� 1906 ජන වා� 
11 වැ� �ය. �ෙයන ��ම යහ ප� ෙසෟ� 
ත��ව ෙය� ප��  �ං� හා� �ව� �ෙ�  
වාහල කනංෙ�, පා� ව�ත ග�මා නෙ�  �ය 
බාල ��ෙ� �ෙව ෙ�ය. 

�ය ප� න�� �තර ��දර, �ප ස� 
�නා ව �� �ව සර සා ෙගන ��න ��බර 
ආ�ත�මා ෙකෙන� � �ං� අ�මා �ට 
කල කට ෙපර අපට හ� �ෙ�ය. ��ෙ� 
� ෙවෙ� ��ෙ� අඹ ග� ෙසවෙ� 
එ� �ෙ� �ව �� වක අ� �ෙගන �� 
ඇය �ෙ�හ ව�ත �න හ ව �� අප 
�� ග� අ�� අද ට� �� ප� ෙ�. ද� 
නැ� �ව වෙ� ෙම�ම �� වැ�� 
�� ව� � ��ෙ� තැ� �තැන �ගට 
�ෙ� වැ�� ෙක� ග� �සා ‘��� 
ආ�ත�මා’ෙලස කාෙග� ආද ර යට 
පාත්රව �� �ං� හා� ආ�ත�මා  �ත-
ය� ෙ� ��දර �ය ��ත කතාව 
එ� අප හ�ෙ� තැ�ෙ� ෙසා�න �� 
�� වය. 

“අ�ම� තා�ත� එ�ක අෙ� ප�ෙ� 
හ� ෙදෙන� ��යා. අෙ� ප�ෙ� 
සෙහා දර සෙහා ද � ය� හතර ෙදෙන�. 
මම� ප�ෙ� බාලයා. මෙ� සෙහා දර සෙහා-
ද �ෙයා ක� � ව�ම ෙ� ෙව�� �ව �� අතර 
නැහැ. �ව �� අතර ඉ�ෙ� මම �ත ර�. 
මම ඉප �ණ අ� ර �ය ගම හ�ම ල�ස න�. 
ගහ ෙකාල සතා �පාවා, �ය ක��, මහා 
ග�වැ �ව �� ල�සන �� ගම�. ඒ කාෙ� 
ගෙ� තාර පාර ව� ��ෙ� නැහැ.  ස� ය-
කට ෙදක කට සැර ය� කර �ත ය� ෙදක� 
පාෙ� �යා �ස� ගෙ� ���� වැ� හ� ය� 
�ෙ�  ප�� තම�. ග�� කඳ ම� අර ෙගන 
�ෙ� කර �යා ෙගන. ගම� �ම� නෑග� 
�ෙය� එෙහ ම�. ග� පළාෙ� වැ� ෙද ෙන� 
කෙ� ෙගා� තැන.  ගෙ� ඈතට ෙව�න කඩ 
ම�� ය� ��ණා මත ක�.”

ප�ෙ� බාල ද�වා �ම �සා ප�ෙ� 
�ය� ෙදනාෙ� ෙනාමඳ ආද ර යට ල�� 
�ං� අ�මා පාස� ෙගා� ඇ�ෙ� අ� ර-
�ය නාරං කැ �ය පාස ල ටය. පාස� ��-
තෙ� ෙසා�� මතක ඇය  අප සමඟ �ෙ� 
උ�ෙයා ග ෙය�. 

“ඒ කාෙ�  �� ව� හ�ම සැර�. 
ඉ�ෙකාෙ� ය�ෙ� නැ� ළම� බල�න 
ෙලා� �� �මා ෙගව �ව ලට එනවා. ඇ�� 
න� දම නවා �ය නවා ළම� පාස� එ�ෙ� 
නැ� න�. ඒ �සා කෑම ෙනාකෑවා කෑවා 
�යලා බල�ෙ� නැ�ව, �යන ඇ� ම� 
ඇඳ ෙගන අ�ට ඉ�ෙකාෙ� ය�න �ණා.”

 එෙ� පාස� �ය �ං� හා� අ�ා පන 
කට �� ෙම�ම  ෙගව� වැඩ, අ�ක� වැඩ 
පම ණ� ෙනාව වගා කට � � ව ලද �රත 
�වාය. 

“ අ�  පා�� හදලා ල�ස නට ම� 
වැ�වා. ඒවාට ෙපාෙහාර ��න අ� 
ෙක�ෙලා �ක ෙකාළ ෙපා ත� අර ෙගන 
පාසෙ� ඉඳලා ගෙ� කර�ත පාර ව� �ෙ� 
�යා මට අද වෙ� මත ක�. එ� වැ� �ර 

අ�ා ප නය කර�න පාස ලට �ෙ� අ�-
ෙව�. ව�ෙ� ��ෙ� ෙගදර වැඩ කර�න 
තම� අ�මලා අ�ට ඉගැ ��ෙ�. ෙපා� 
ෙල� තැ�වා.ව�ෙ� ��ෙ� වගා කළා. � 
ෙගා� තැන කළා. එ�වට මහ ඈෙයා එ�ක 
��� අෙ� සෙහා ද ර ය� එ�ක උද� කළා. 
ෙක�ෙලා අ� මැ�� ෙග�� කළා. �ර� 
ෙ��ද �ය නවා. පැ�� �ය නවා. මට� 
අ�මා තම� පැ�� �ය�න ඉගැ ��වා. 
අෙ� නැ�ද ට� රටා දමලා ල�ස නට ප� 
ම�, ප� පැ�� �ය�න හැ��”  

ෙසා�� 
ෙයෟව නය �� බඳ 
�ං� හා� අ�ත-
�මාෙ� මතක 
ද ෙබෙහ �� 
��ද රය. ඇය ඒ 
මතක අව� කෙ� 
ෙකාල �න හ ව� 
පා��. 

“මම ගැ��� 
කාලෙ� හ�ම 
දඟ� �යලා 
අෙ� අ�ම�, 
නැ�ද ල� �ය-
නවා. එ� අෙ� 
ගෙ� අ� �� 
�මා �ය �ෙණ� 

මම�.  අ� �� �මා� ෙවලා මම තෑ� 
�නලා �ෙය නවා” �ං� හා� අ�ත �මාෙ� 
වත �රා ඇ� ��ද ර �වය ඇය අ� ත ෙ�� 
��දර �ව � ය කව �� බවට සා�� සප ය�. 
එෙම�ම �ය ව ස� ඉ�� වද අද ට� ඇය 
ෙබාෙහා �ෙරා �ය. ඒ �ෙරා� බවට ෙ��ව 
ආහා ර පාන ��� බව ද ඇය අපට �වාය. 

“ඒ කාෙ� අ� වැ� �ර කෑෙ� කැ�� හා� 
බ� එ�ක අල, බතල, ෙකා�,ෙද�. ��-
�ය මා� තම� කෑෙ�. කර වල ෙහා� එ�ක 
ෙකා� ක�න මම අද� කැමැ ��. ඉඳ �ට 
ම�, මා� කනවා. අ� ඒ කාෙ� නෑෙ�  
වැෙ�, ඇෙ� ෙ�ෙ� තම�.  ඒ කාලෙ� 
එ�.ඒ �ක්ර ම �ංහ මහ �තයා ෙ�ශ පා ල නය 
කර නවා මට මත ක�. ඒ මහ �තයා ගෙ� 

�� ���ට හ� යට උද� කළා. අෙ� 
ෙගදර සමඟ ස�ප ස�බ �ධ තා ව ය-
�� �ක්ර ම �ංහ මහ �යාට ��ණා.” 

�ං� හා� ෙ� �වා හය �� 
ව�ෙ� ම� � ය�ෙ� ��ණ අ� �-
�ම මත ම�� ක� ව� මා�ග ෙය�. 
ඇයෙ� අත ග� ඔ� එ�.� ධෙනා-
�� අ�� ය. 

“කසාද බැඳලා මම  උ�� 
එ�ක කනංෙ� පා� ව�ත ගමට 
ආවා. අ�ට ද� ව� �න� ��යා. 
ෙකා�ෙලා ෙද�න� එක �ව�. �ව 
�ං� කාල ෙ� �ම �ය �යා. ප�ව 

�තාලා ෙද�න හ� ෙගන අ� ෙමෙහ �ටයා. 
මෙ� එ�ෙකනා �� වැඩ  කළා.  මම� ෙ� 
ද� කැ�වා. ��� ඉඩ� උද� ගෑවා.”

�ට වසර 44කට ෙපර �ං� හා�ෙ� 

සැ�යා �� ත ෙය� ස� ග �ෙ�ය. ඔ� පැල ඳ� 
මංගල ��ව �ෙය න � �ම ඇයෙ� ෙව�-
��ල සැර � ෙ�ය. ෙදද� මවක වන �ං� 
හා�ෙ� ෙලා� �� එ�.� �ය �ස (83) වන 
අතර බාල �� එ�.� �� ෙ�න (79)ය. �ං� 
හා�ට �� �� �� � � ය� 24 ෙදෙන�. ඒ 
�ය� ෙදනා සමඟ ඇය �ය �� තෙ� සැ� 
සමය ගත කෙ� ඉතා ස� ��. �ත,�ං�, 
ක�, � පද �ය �නට මනා හැ� යා ව� ��  
�ං� හා� ආ�ත�මා රබ� වැ� ම ට� පැ� 
ක�,පත� ක� සහ ෙන�� ක� �ය �නට ද 
හප � ය�. ආගම දහ ම ටද ඇ�ම� ඇ� ඇය 
�� සරණ ක� �ය�ෙ� ඉතා �� � වය.  

�න පතා ම�ප හ� �� ��� ව�න ඇය 
ෙ��ඨ �� වැ � ය� ෙලස ��ධ ඇග �-
�ව ල ටද ල�� වාය. එෙ� ඇය ලැ� ��ණ, 
සහ �ක ඇය අපට ෙප��ෙ� ස� ��. 
වැ� ගම වැ� � �ය ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� කා�යා-
ලෙ� ප්රාෙ� �ය ෙ�ක�, එ� �ල ධා �� 
ෙම�ම,ද�� පළා� සමාජ ෙ�වා අමා-
�ං ශෙ� ෙ�ක� �මා ද �ං� හා �ෙ� �ක 
සැප �ර � � වම ෙසායා බැ� බව ද අපට 
�න ග �නට ලැ��. 

එෙහ� ��ත ගමන ය� ආෙවා� ය� යා 
��ම ගම න� බව පස� කර �� ඉ�� 09 
වැ��  �ං� හා� ද �� ගමන හැර � යාය. 
��ත ගම ෙන� ස� ග�නා ��ම �ං�-
හා� ආ�ත�මා �ක බලා ග�ෙ� ඇයෙ� 
බාල �� සහ ඔ�ෙ� ��ය ෙ�. �. ක�-
ණා ව�(73)ය. �ය මවට ෙම�ම �ං� හා� 
අ�මාට ෙසෙන හස පෑ ක� ණා ව� �ං� හා-
�ෙ� �ෙයා �� තැෙව ��ය.  

“මම මෙ� නැ�� �මාට මෙ� අ�මට 
වෙ� සැල �ෙ�. මෙ� අ�මා වසර �� ප ය-
�ට ෙපර �ය �යා. ඉ�� මම මෙ� අ�මා 
�යලා �තා ෙගක නැ�ද �මාට සැල �වා. 
� ෙදෙගාඩ හ� ෙ�� �ව �ව �යලා අ�මා 
කතා කර නවා. අ�මට සල කන එක වද-
ය� �යලා මම �ෙන �ව� ��ෙ� නැහැ. 
ඒ �සාම අ�මා පා�ව අපට හැම � ම� 
�ෙන�.”

ෙමරට වය �ග තම කා�තාව � �ං� හා� 
ආ�ත�මා �� අප අතර නැත. එෙහ� 
වයස අ� �� 116� තර� �� ආ� කාල ය� 
ෙගව �නට  �� කළ ඇය �ය ස� ප ත ම ය� 
අතර ඉ�� කර �ය මතක ස� ද ර � යය. 

ඡායා �ප සහ ප��� ෙතාර��- 
හබ රා �ව �ම� අ�ෙග ව�ත

වසර 116ක 
�� ගම නට ස� ��
�ං� හා� ආ�ත�මා

�ං� හා�ෙ� වැ��� හැ��� පත

��� ව�න අ�මා

ඇය ට ලබා � ඇ� ��ණ සහ�ක

ෙලාව ප්රථම අගමැ��ය වන ��මා බ�ඩාරනායක මැ��යෙ� 
ඡායා�පමය ච�තාප�න ග්ර�ථය ජග� කා�තා �නය ෙය� 
��� මා�� 8 � ෙකාළඹ බ�ඩාරනායක ෙකෟ�කාගාරෙ�� 
ෙ�රට වැ�ම ���ය. ෙ� එ�� ග්ර�ථෙ� ස�බ��කාරක ආචා�ය 
ර��� ක�රා� ��� ග්ර�ථෙ� ප්රථම �ටපත බ�ඩාරනායක 
ෙකෟ�කාගාරෙ� ෙ�ක� �ෙ�ත්රා බ�ඩාරනායකට ��නැ� 
අව�ථාව. ෙමම ග්ර�ථය සර� ෙපෙ�රා, ඩ�. එ�. ෙ�. �ෙ�බ�ඩාර 
සහ නාලක �ණව�ධනෙ� ස�පාදනය�.

ෙකාළඹ සරස� �පා� ම�ඩපෙ� අ�ාපන අංශෙ� මහාචා�ය 
රංජ� ෙහ��ආර�� ��� ස�පා�ත මා� ප�ෙ�ෂණ ග්ර�ථය 
����ම මා�� 7 � ෙකාළඹ ජා�ක ��තකාල ෙ�වා ම�ඩල 
ශ්රවණාගාරෙ�� උ�සවාකාරෙය� පැවැ���. 

මා� ප�ෙ�ෂණ ග්ර�ථෙ� �� �ටපත මහාචා�ය රංජ� 
ෙහ��ආර�� ��� රජෙ� ප්රවෘ�� අ��ෂ ජනරා� ෙමාහා� 
සමරනායක ෙවත ��ගැ�� අව�ථාව ෙම� ��ෙ�. 

රා� අමා� ලස�ත අල�යව�නෙ� ප්ර�පාදන යටෙ� කලණ 
��� කැළ �බසාධක ස��ය ෙවත �ලා��� �� ෙබ��ම� 
ඉ��� ��කරන ල�. �ල�ප කැල�ය සං�ධායක ස�ප� 
අලහෙකා�ෙ� මැ�හ��ෙම� එම �� ස��ෙ� සභාප� ෙ�. 
�.එ�. �ර��ට ලබා�� අව�ථාව ෙම� ��ෙ�.

 � ලංකා �ව �ප� ම�ඩ ලය ම�� ප්රකා �ත ‘මා� ස��ෂා - iv‘ 
ශා��ය ග්ර�ථය එ� � ��ෙ� උ�ස වය රජෙ� ප්රවෘ�� ෙදපා �ත ෙ��� 
ශ්රව ණා ගා ර ෙ�� ඉ�� මා�� 02 වැ�� පැවැ ���. ජන මා� අමා� 
ඩල� අල හ �ෙප � මෙ� ප්රධා න �ව ෙය� හා ජන මා� අමා �ාං ශෙ� 
ෙ�ක� අ�ෂ පැ��ට ෙ� සහ භා � �ව ෙය� පැවැ� උ�ස වෙ� ප්රධාන 
ෙ�ශ නය ප්ර�ණ මා� ෙ�� නාලක �ණ ව �ධන පැවැ�� අතර උප හාර 
කලාප ශා��ය ෙ�ශ නය ආචා�ය �� ඩ� �ර �ංහ ��� පව �වන ල�. 
� ලංකා �ව �ප� ම�ඩ ලෙ� සභා ප� ම��ද ප� රණ ��� ජන මා� 
අමා� ඩල� අල හ �ෙප � මට අ�ළ කෘ�ය �� ගැ�� අව �ථාව� ෙ�.

කහ � �ව අව මං ග �ා ධාර හා �බ සා ධක ස� �ෙ� 45 වැ� 
සංව �සර සැම �ම ෙව� ෙව� 26 වැ�� දහ ව� කහ � �ෙ� 
� න�ද නා රාම �හා ර �ථා න ෙ�� ස� � කර සංඝ ගත ද��-
ණා ව� පැවැ�ෙ�.  ඊට ප� සංව �සර මහා සභා ���ම 
කහ � �ව � න�ද නා රා මා � ප� ෙප� ග �ෙ� �ම න ��ස ��-
පා ණ� හා කහ � �ව �මන ��� කා රා මා � ප� ඌන පාෙ� 
ෙසාරත �� පා ණ�ෙ� ප්රධා න �ව ෙය� 27 � සවස 2 ට කහ-
� �ව � න�ද නා රා ම ෙ�� පැවැ�ෙ�.

හ�බ �ෙතාට අ� 100 පාර �ංහ �� �හා රා � ප� �� ය වැව 
ජා�ක පාසෙ� ආචා�ය, ශා�ත්ර ප�, �තා ර �ෙද �ෙ� ව�ර 
�� ය�ෙ� අ� ශා සනා ප�� �ංහ �� �හාර �යක සභාව 
සං� ධා නය කරන මැ�� මහ �ංකම මා�� 17 � ෙපර ව� 
7.00 �ට පැවැ�ෙ�.

කහ � �ව අව මං ග �ා ධාර ස��
45 වැ� සංව �ස රය 26 - 27 �න වල

 හ�බ �ෙතාට �ංහ �� �හා රෙ� 
��ක� මාලා ව�

ප�සර, �� ෙ� ගම � 
මංගල ෙබා� රා ජ රා මා �-
ප� ශා�ත්ර ප� කහ ව�ෙ� 
ආන�ද �වා� �ද්ර ය� 
වහ �ෙ�ට ජය ව �ධ න �ර 
ෙකා�ෙ� � ක�ා� සාම� 
ධ�ම මහා සංඝ සභාව ම�� 
ඌව පළාෙ� උප ප්ර ධාන 
සංඝ නා යක පද �ය �� නමා 
ඇත.  ජය ව �ධ න �ර ��ව-
� � ලය ප්රධාන ��ව � �ල 
�ප ය �� ෙගෟරව උපා� 
ලබා ග� නා� �ෙයා �� ෙ�-
ගම මහා �� ලෙ� �ශ්රා-
ම ල� �� හ �ප� වර ෙය�.
ජා�ක, ආග �ක, සාමා �ක, 
සං�කෘ �ක හා අ�ා ප �ක 
ෙ�වා ව� රා� ය� ඉ� ��ම 
�සා සංඝ සභාව ෙමම පද-
�ය �� නමා ඇත.

කහ ව�ෙ� 
ආන�ද නා� �ට 

සංඝ නා යක 
�ර ය�

මාරා ෙපාළ � නාග තෙපා ව න ෙ�� ෛව� සාය න ය� පැවැ�� අතර 
එම අව �ථා වට සහ භා� � ග�පහ ���� ෙබා ෙනාවන ෙරාග ඒක කෙ� 
ෛව� ��තක �ය නෙ�, ෙකාරස ��ක ෙරාහෙ� ප්රධාන ෛව� �ව� 
රණ �ංහ, ග්රාම �ල ධා �� ���� ර�න පාල,  ෙහද කා�ය ම�ඩ ලෙ� 
ගය� ච�පා �.එ�. ජය �ංහ, එ�.�.�. �ව��, ඩ�.ඒ. ජය ��  සහ 
සං� ධා යක ම�ඩ ලෙ�  �ශ්රා �ක �ද හ�� �ල ධා� සා�ය ෙනරං ජන 
ඇ�� ��ස සාය නය අව සා නෙ� ෙ�යා � ව කට ෙප� �� අ��.

1 ෙව� ��ෙව�

පළා� සභා සහ �ං� ඡ�ෙද...
ෙ� සඳහා අව� මැ� ව රණ �� �� 

සංෙශා ධ නය සඳහා අව� �යා මා�ග 
ග�නා ෙලස එම ෙ��� කාරක සභාෙ� 
සභා ප� සහ  අ�ා පන අමා� �ෙ�� 
�ණ ව �ධ නට �න ට ම� උප ෙද� � �ෙ�.   

ෙ� අතර රජය හා �ල � පය අතර සාක-
�ඡා ෙ�� �ල � පය කළ ඉ�� ම� අ�ව 
පව �වන ස�ව පා ��ක ස� �ව මා�� 23 
පැවැ �� මට �ය� කට �� �� න� කර �� 
පව�. 

සංව �ධන ෙලාත � �ෙ�...
සභා ප � �ව ෙය� ඉ�� 10 වැ��  

පැවැ� කාරක සභා අව �ථා ෙ� �ය. ෙමයට 
අම ත රව  �� � ක� ස�රා ෙනා�� ප්රවා හන 
�� ක� ෙනාමැ� �ල ධා �� 8 ෙදෙන� 
සඳහා �ල වාහන ෙව� ���, 2008 ව�ෂ-
ෙ�� වාහන �ෙයා �ත ආය ත න ය �� ��-

ය� �� යන 8 කට වඩා ව�නා කැ� රථ ය� 
��� අ� මැ � ය �� ෙතාරව  �ල� ගැ�ම 
හා එම වාහ නය ස�බ�ධ ම� � �� කට-
�� ෙව� ෙව� අ� � ශාල �ද ල� ම�ඩ ල-
යට �� මට �� �ම �� බ ඳව �ග ණන වා�තා 
ම�� ප්ර�න කර �ෙ�.

පා� ෙභා �ක, ග්රහ ෙලාක සහ  
�ෂය ෙරාග ජග� �න සැම ��

‘සාධා රණ �� ට� ��‘ ෙ�මා ෙව� ��ව 
මා�� 15 වැ� �ට ෙයෙදන ෙමවර ජග� 
පා� ෙභා �ක අ� � වා � ක� �නය සැම � මට 
පා� ෙභා �ක කට �� �� බඳ අ� කා �ය සහ 
��� සං� ධාන �ස� කට �� ෙයා� ඇත.  
එෙම�ම මා�� මස ෙදව� ස� අ�තෙ� 
ෙයෙදන ජා� �තර ග්රහ ෙලා කා ගාර �නය 
සැම �ම සඳහා 12 වැ� ෙසන � රා� ෙපර-
ව �ෙ� � ලංකා ග්රහ ෙලා කා ගාර ප� ශ්ර ෙ�� 
�ෙ�ෂ වැඩ ස ට හ න� පැවැ�ෙ�.  තවද 

මා�� 24 වැ� �ට ෙයෙදන �ෂය ෙරාග 
�නය �� �ෙත� වැඩ ස ට හ� ගණ නා ව� 
පැවැ �� මට ෙසෟ� අමා �ාං ශෙ� �ෂය 
ෙරාග ම�දන සහ ළය ෙරාග �� බඳ ජා�ක 
වැඩ ස ට හන සැල �� කර �ෙ�. වසර 2035 
� �ෂය ෙරාග ෙය� ෙතාර � ලංකා ව� 
සඳහා කැප �ෙ� අර � �� එම වැඩ ස ට හ� 
පැවැ �ෙවන අතර ෙමවර �නෙ� ෙ�මාව 
�� ත යට ‘ආෙයා ජ න ය� - �ෂය ෙරාග-
ෙය� ෙතාර ෙහට� ය�නය‘
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ක්රම ෙ�ද �න� ඔ�ෙ� ෙක� කල-
කට ආන ය නය �මා කළ බව ප� �ය 
09වැ�� රජෙ� ප්රවෘ�� ෙදපා �ත-

ෙ� ��ව �ෙ� ද නය කෙ�ය. පව �න ආ��ක 
ත��වය �� බඳ �� කළ �ග්ර හ ය �� අන � �ව 
මහ බැං� ��ෙ�ශ මත ෙ� �මා ප්රකා ශ යට ප� 
�ය.

පළ� ක්රම ෙ� දය යටෙ� ෙතාරා ග� ආන-
ය �ක භා�ඩ ආන ය නය අෛධ�ය ��ම 
සඳහා බ� පැන ��. ෙදවැ� ක්රම ෙ� ද යට අ�ව 
ඇතැ� ආන ය �ක භා�ඩ ව ලට බල පත්ර ලබා 
ගැ�ම අ� වා�ය ෙක��. ��වන ක්රම ෙ�-
දය යටෙ� ඇතැ� ආන ය �ක භා�ඩ සඳහා 
බ� සහ බල පත්ර අ� වා�ය කර ���. �ෙ�ෂ 
ආන යන බල ප ත්රය ��� කර� ලබ�ෙ� 
�� අ� �ෂ ණ ය� �ළය. එම බල ප ත්රය �ද� 
අමා �ාං ශෙ� ෙ�ක �ව ර යාෙ� ��ෙ� ශය 
මත ආන යන - අප න යන පාලක ��� ලබා 
ෙද�න�.  

ඒ අ�ව අ� වා�ය වලං� බල ප ත්ර ය� යටෙ� 
පම ණ� අ� ව� ෙනාවන භා�ඩ 367 ආන-
ය නය �� මට යට�ව ප� �ය 09 වැ�� ආන-
යන අප න යන පාලන ෙදපා �ත ෙ� �� ෙව� 
ගැස� �ෙ� ද න ය� ��� කෙ�ය. ඒ අ� �� 
භා�ඩ 38� සඳහා �ෙ�ෂ බ� පැන ��. ආන-
ය න යට බල පත්ර ලබා ගැ�ම අ� වා�ය භා�ඩ 
යට තට ගැෙනන ආහාර ඛා�ඩය අතර ඇප�, 
ෙ�ඩ�, ��, �ය� ��, රට  ඉ�, බට�, �ද ව� 
��, ෙයාග�, ඕ��, ෙචා�ල� ව�ග, පැ�ටා, 
ෙකා� ෙෆල��, ඛ�ජ ජලය, ආ�ය �ය. 
ම� හා මා� ආ�ත ��පා දන, සක� කරන 
ලද ආහාර, �� ආ�ත ��පා දන, ආන ය �ක 
ම�පැ� ව�ග සහ ආන ය �ක ��වැ� ව�ග 
සඳහා ද බල පත්ර අ� වා�ය කර ���.

පා� ෙභා �ක භා�ඩ ෙලස �වඳ �ල �� 
සහ �ෙලා� ව�ග, �ප ලා ව�ය ද්ර�, �ඛ 
ෙසෟ� යට අ�ළ ��පා දන, ඉ� ප �ද� සහ 
ලා�� ව�ග, ට� ව�ග, �ඩා පාව හ�, �� 
වැ��, �ඩ, පනා, ෙසර �� ��පා දන, ��� 
��පා දන, ��� ෙනාවන ගෘහ�ථ උප ක රණ, 
�� තැ �ෙග� උප ක රණ, ගම� ම�, හ� හා 
රබ� ��ත පාව හ�, ඇඟ �� ආ�ත ��පා දන, 
��� කැ�ෙ� ���� උප ක රණ සහ උපාංග, 
සඳහා ද ආන යන �මා පැන� ��ෙ� බල පත්ර 
අ� වා�ය කර ��.

වා� ස� ක රණ ය�ත්ර, �ත ක රණ, ෙර� 
ෙසාදන ය�ත්ර, ම� ෙක්රා ෙ�� උ��, ර�� 
�ක�, ෙටා�ට�, ෙ� සහ ෙකා� සෑ�ෙ� 
ය�ත්ර, ඇ� ක�ණා�, �ප වා ��, අ� ඔර-
ෙලා�, ෙස�ල� බ� අ� වා�ය ආන යන �මා-
ව ලට යට� �ය. �ය �ම ව�ගෙ� ජංගම සහ 
�ථාවර �ර ක ථන �� ට� සහ ��ෙයා කැමරා, 
ප� ග ණක සහ ප� ග ණක උපාංග පම ණ� 
ෙනාව, �ටා�, ඕග�, වය �� වැ� ෙතාරා ග� 
සං�ත භා�ඩ ද ෙ� බල පත්ර මත ආන ය න යට 
යට� ෙක��.

ෙකෙ� ෙවත� �ද� අමා �ාං ශය පැව �ෙ� 
රෙ� පව �න ආ��ක ත��වය ප්රශ�ත ෙලස 
කළ ම නා ක ර ණය කර �� වඩා යහ ප� �� 
�ථාව ර �ව ය� ඇ� �� මට ආන යන �මා �-
�ෙ� ක්රෙමා පා ය� ඉව හ� ව� ඇතැ� ��වාස 
කරන බවය.

ෙමම තාව කා �ක ආන යන �මා පව ��ෙ� 
රෙ� උග්ර� ඇ� ආ��ක අ�� දය කළ ම නා ක ර-
ණය කර ග �නා �� පම ණ� බව ද රජය ��� 
��ෙ�ය.

 ෙ� ප්රෙ�ශ රෙ� සමාජ ආ��ක ෙ�හය 
�ෂ ෙය� ෙකෙ� බල පා� ඇ� ද? එය ��ව� 
ක� කා ව� ෙගාඩ නැ �ම සඳහා පද නම සප යන 
අ� ශය කා�න ප්රෙ� ශ ය�. අප ෙ� අව �ථාව 
�ව ර ණය කර ගැ �ම සඳහා ���ම ස�බ�ධ 
කර ග�ෙ� ෙ�ශ පා ලන ආ��ක ��ව �� බඳ 
අෙ� රෙට� ��ව ෙත� වන මහා චා�ය �ම-
න �� �ය නෙ� ය. ෙ� ෙමාෙහාෙ� පැන� 
ආන යන �මා ස�බ �ධව ඔ� �ළ පව ��ෙන 
පැහැ �� �බ වා� ��ම�. එෙහ� ඒ �මා 
පැන� ආකා රය �� බඳ ඔ�ට ය� මත වා ද ය� 
�ෙ�.

“මම �ත�ෙන ආන යන �මා ��ම ෙ� අව-
�ථාෙ� හැ� යට වැද ග� සහ ගත �� �ය ව ර�. 
න�� ඒ �මා ��ෙ� ක්රමය ඒ තර�ම උ�ත 
නෑ. ෙ� ��පා දන ය��� බල පත්ර ක්රම ය� 
යටෙ� ආන යන �� ම� �� ෙවලා �ෙබ�ෙන. 
බල පත්ර ක්රමය යටෙ� ආන ය නය ��ම �ශාල 
�ෂ ණ ය�ට මඟ පාද නවා පම ණ� ෙනාෙව�, 
අෙ� ��ත ප්ර� ඵල අ�කර ෙනාෙද �න� ��-
ව�.

මා �තන �� හට බල ප ත්ර ව ලට ආන ය න යට 
කර න වාට වඩා ෙහාඳ� ෙතාරා ග� භා�ඩ 
තහ න� ��ම. ලංකාව තව ම� අ� � �ද කට 
අ�ා ව� ෙනාවන භා�ඩ ආන ය නය සඳහා 
ඇෙම � කා� ෙඩාල� �� ය න ය කට වඩා වැ� 
ප්රමා ණ ය� වැය කර නවා.

ෙ� අ� වා�ය ආන යන පාල නය සම ඟම ඊට 
සමා �ත රව ගත �� �ය වර තම� ආෙ�-
ශක �ණා �මක �� හට ��පා ද නය. �� වැ� 
��පා දන ආන ය නය කරන ප්රමා ණ යට සමාන 
ව� නා ක ම �� අ� �� අප න ය නය කර නවා. 
�� වැ� ��පා දන �ණා �මක 
�� හට ��පා ද නය කළ හැ��. 
අෙන� අංශ ව ල� ආන යන ආෙ�-
ශක ෙලස එවැ� ��පා-
දන හැ� යා ව� ඇ� කළ 
���. �ෙ� ෂ ෙය� රෙ� 
කා��ක ��පා දන 
සඳහා ෙමවැ� 
�ය ව ර� ගත 
���. ෙමය 
ඉතාම වැද ග� 
ප්රෙ� ශ ය�.

ෙ�වන �ට 
පව �න 
ආ��ක 
අ�ථා-
ව ර �ව-
ෙය� ෙගාඩ ඒමට ආන යන පාල නය පම ණ� 
ප්රමා ණ ව� ෙනාවන බව මහා චා�යවරයාෙ� 
හැ� මය.“ අද ලංකාෙ� පව �න �ෙ�ශ �� මය 
සං�ත අ�� ද ය කට ආන යන �මා �� ෙම� 
ය�තා� �ෙ�ශ �� මය ඉ�� කර ග�න ��-
ව�. න�� අද �ෙබන ආ��ක අ�� ද යට 
ෙ� �ය වර ප්රමා ණ ව� නෑ. ෙ� අ� ��ෙ� 
ෙඩාල� ��යන 6� ණය වා�ක ෙලස අපට 
ෙගව�න �ණා. ලංකාෙ� ෙග�� ෙ�ෂෙ� 
ව�තන ��ෙ� සැල �ය �� තර� �ඟ ය� 
�ෙබන අව �ථා වක ගත �� �ය වර තම� ය� 
කාල ප � �ෙ� ද ය� �ළ ෙමම ණය ෙනාෙග � මට 
එක ඟ �ව �� ෙහා ඒක පා��� කව �ර ණ ය� 
ගැ�ම. ෙ� අද හස �ෙ� ච න යට �� �ය හැ��. 
එෙහ� �� කළ �� ප්රාෙයා � කම ෙ� එය�.  

ෙ� ඇ� � ත��ව යට ෙමරට පහ ළම �රය 
වග �ව �� නැ� බව� ෙ� අ�� ද යට වග �ව 
�� ව�ෙ� ඉහළ ම�ම ප��ය හා ඉ� 
ඉහළ සමාජ ��ව බව� මහා චා �ය ව-
රයා �ය�. ෙ� ආන යන පාල න ෙය� ය� 
�ඩා ව� ඇ� ෙ� න� ඒ ම�ම ප��-
ෙය� ඉහළ සමාජ ��ෙ� ප� ෙභා ජන 
රටා වට බව� ඔ� ෙප�වා ෙද�.

“රෙ� ��� ෙය� ග�ෙතා� අද පව-
�න ආ��ක අ�� ද යට ප්රධා නම ෙ��ව 
අ� අෙ� රෙ� ශ�� යට වඩා ප� ෙභා ජ-
නය කරන ජා� ය� �ම. එවැ� ත��ව-
යක � ෙමවැ� ආන යන �මා අ�ා ව �-
ය�.  “

ෙ� අ�� ද ෙය� ෙගාඩ එ �නට හැ� 
ය� ප්රාෙයා �ක �යා ව �� �� ප ය� 
මාහා චා �ය ව රයා ෙප�වා ෙද�ෙ�ය.

පළ� �ය වර ෙලස ඉ�� වසර �� පය 
�ළ අපට වා�� කව ෙගව �නට �ය-
මව �ෙබන ෙඩාල� ��යන 06ක ණය 
�දල වසර පහ� �ළ ෙග�ම අ�� �-
�ම. ඒ හැර අෙන� හැම �ය ව ර ��ම 
ෙව�ෙන ෙ� �යන ණය ක�ද වැ� 
කර ප්ර�නය ක� �� ම�. ෙ�ක ජා�ා-
�තර �� අර � ද ලට �ය� �ත්ර රට ව ලට 
�ය� �� ෙව නවා. 2012� ප�ෙස ණය 
ක�ද ස� �ඡ නය ෙවන �� හට ආ�� 
�යා �� ම� ෙමෙත� ලංකාෙ� අ� ග ම-
නය කළ ක්රම ෙ� දය. ෙක� කා � නව ණය 

ෙනාෙග �ෙ� එක ඟ තා ව කට නෑ�� ෙ� අ�� ද-
ෙය� �ෙද�න බෑ. ෙ� �� කා �න �හා �මක 
අ�� ද යට �� ය� ෙසායන �ට එ� නරක ප්ර�-
� පාක සමා ජෙ� පහළ �� වට ෙනාලැ ෙබන 
ෙලස කට �� කළ ���. ෙ� සමඟ ලංකාෙ� 
අය වැය ෙ�ඛ නය �ළ ආ��ෙ� ආ� යම 
ඉහළ �� මට අ� ක්රම බ� ක්රම ය� අ� ග ම නය 
කළ ��ව �ෙබ නවා. බ� අය කරන �මාව අද 
�ෙබන ෙදල�ෂ පන� දහ ෙස� ල�ෂය ද�වා 
පහ ළට ��ය ��ව �ෙබ නවා.“ මහා චා �ය ව-
රයා �ය �ෙ�ය.

මහා චා�ය �� ම� අෙ� ර�න ෙකාළඹ 
��ව � � ලෙ� ආ��ක �� අංශෙ� ෙ��ඨ 
මහා චා �ය ව ර ෙය�.  ඔ� ෙ� ප්ර�නය ද��ෙ� 
ෙවන�ම ප්රෙ� ශ ය ��.

“ෙමය ආන ය �ක භා�ඩ �මා �� ම කට 
වඩා ෙතාරා ග� භා�ඩ පාල නය �� ම�. අ� 
ක�න ෙබා�න ඕෙ� ෙමාන වද �යලා �ර-

ණය කර�ෙන ෙවන� පා��ව ය�. එය ෙමාන 
තර� ආචා ර ධ �ම ව ලට එක ඟද යන ප්ර�නය 
�ෙබ නවා.

ෙදව �ව අ� භා�ඩ ෙතාරා ගැ� ෙ�� 
��ණා යක හද නවා. අ� ව� භා�ඩ, අ�-
ව� ෙනාවන භා�ඩ, �ෙඛා ප ෙභා� භා�ඩ 
සහ �ෙඛා ප ෙබා� ෙනාවන භා�ඩ ෙලස.  
අ� පහ � ෙව� අ� ව� ෙනාවන භා�ඩ 
සහ අ� ව �ය භා�ඩ ව�ග කළාට එෙහම 

කර�න බෑ.
උ� හ ර ණ ය� ග�ෙතා� අ� �ත නවා 

�ට ර �� ෙග�වන ෂැ�� ෙබාත ල ය� 
ෙගදර ��න කා�තා ව කට අ�-

ව� නැහැ �යලා. න�� 
�ප ලා ව �ා ගා ර ය� පව �වන 
ෙකන �ට එය අ� වා �ෙය�ම 

අව� භා�ඩ ය� �ය 
හැ��. එ�ට අ� ෙකාෙහා-
මද �� �චය කර�ෙන 

ෙම� ප්ර� � පාක බල පා�ෙන 
පා� ෙභා � ක ය �ටද නැ�ත� 
��පා ද ක ය �ටද �යලා. ඒ 

වෙ�ම ව�ත මා නෙ� � ��පා දන 
අ� ද්ර� �ඟ ක �� ය� ය� ��පා දන අඩාළ 
� �ෙබ නවා. එ�ට අ� ව� භා�ඩ සහ 
අ� ව� ෙනාවන භා�ඩ ෙමාන වද ය�න 
�ර ණය කර�ෙ� ෙකාෙහා මද?

මහා චා �ය ව රයා ��වාස කර�ෙ� ෙ� ආන-
යන තහ නම �ෂණ �ස� ��මා ණය කරන 
�� ය� ��මා ණය කර� ඇ� බවය.

�� ෙ� ෙතාරා ග� භා�ඩ ෙග�ව�න 
ෙ�ශ පා ල �ක ෙහා ය� �� �ල ධා � ය� ෙග� 
අ� මැ � ය� අව �ය ෙවනවා. ෙමය සංක �ප-
ය� �� යට ෙ��න �� ව� �ණ� අප වැ� 
රටක අ� මැ �ය ග�නවා �යන එක බර ප තළ 
ප්ර�න ය�. 

ෙවන රට ව �වල එක අ�ස න �� කර ග�න 
ෙ� ෙමෙ� අ�ස� දහ ය� �තර ඕෙන. ඒ 
වෙ�ම  අ� මැ �ය හැෙමා ටම ලබා ග�න 
බැහැ. ක�� හ� ඒ පැ�ෙත� ස�බ�ධ කම� 
�ෙබන යම �ක ම� �ෙබන �� ය� ෙකෙන� 

ෙවනවා න� තම� ඔය අ� මැ �ය ප්රාෙයා-
�ක ෙව�ෙ�. එ�ට අ�ට ෙ�නවා ෙ��ළ� 
ගැට� සහ ගත ෙ�ව�.

ආන යන පාල නය කරලා �ෙ�ශ සං�ත 
ෙ�රා ග�න හදන වැඩ � � ෙවළ අපට අ�� 
ෙදය� ෙනෙම�. ඒවා එ�ද හ� නව �ය හැට 
හැ�තැ ගණ �වල ලංකාෙ� අ� ග ම නය කර 
ප්ර� ප �� මය වශ ෙය� අ�� ද ය කට ��� ඉවර 
�� ෙ�ව�. නැවත එෙත�ට ය�න ෙවනවා 
�ය�ෙන අෙ� රෙ� ඉ� හා සය ගැන පවා 
ෙනා� � ව� ව ඇ� බව�.
මහා චා�ය අෙ� ර �න ය�ට අ�ව ආන යන 

පාල නය �ෙ�ශ �� මය අ�� ද යට යහ ප� 
�ක �ප ය� ෙනාෙ�. ඔ� ෙප�වා ෙද�ෙ� 
ෙ� �ක �පය පව �න ගැට �ව තව� උග්ර කර� 
ඇ� බවය. �ෙ�ශ �� මය ප්ර�නය ම� �ෙ� 
වසර ගණ නා වක �ටම අප න යන ප්රව �ධ නය 
ෙනාකර ��වල ෙව�න හැ�ම �සා. අ� කෙ� 
අප න යන වැ� ෙනාකර බ� පා���ය ණය, 
�ාපෘ� ඔ�ෙ�  ණය ගැ� ම�. 2007 �ට  
ආ��ෙ� �� �� ප� �වෘත කර වා�ජ ණය 
ග�තා. ෙමෙත� ක� �ෙ� අප න යන ප්රව �ධ-
න ය� ෙනාමැ �ව ණය ව ��ම ඇද ෙගන �ය 
එක. �� අ�ට ණය ෙද�න ක� �� නැහැ.  
සංචා රක ක�මා�ත අඩ ප ණ�.

පව �න අ�� ද යට ෙහාඳම �ක �පය ෙලස 
මහා චා �ය ව රයා ෙප�වා ෙද�ෙ� ආයාත 
පාල නය සහ අප න ය නය ප්රව �ධ න ය�.

“ෙමත න� අෙ� අප න යන ආ� ය� ම�ට� 
�ෙ�ශ �� මය වැ� කර ග�නට අව ��. 
න�� එය එක �ය �� කර�න �� ව� ෙදය� 
ෙනෙම�. තැ නට  යන ක� පව �න අ��ද මඟ-
හ රවා ග�න තම� 1944 � Bretton Woods 
ස� �ව හරහා �� අර � දල යන ආය ත නය 
��මා ණය ෙව�ෙ�. එ�� �� ව�ෙ� �ෙ�ශ 
�� මය ගැට � ව ලට ��ණ ෙදන එ� සාමා �ක 
රට ව ලට සහාය �ම�.

ලංකා ව� ෙමම ස� �ෙ� �ල �ටම සමා �-
ක ෙය�. �� අපට අව සාන වශ ෙය� සහාය 
පත�න �ෙබ�ෙ� ෙ� �� අර � දල �ත ර�. 
එ�සා ෙමම පව �න අ�� ද ෙය� �ෙද�න න� 
�� අර � දල ෙවත යා ���.

ඒ සඳහා �� අර � ද ලට අ� ෙ� ප්ර�න-
ෙය� ෙගාඩ එන ඉ�� සැලැ�ම �� තව 
ෙප��ය ���. එම වැඩ � � ෙව ළට ඇ� ළ �වන 
ෙකා�ෙ�� හය හත� අපට ඉ� � ප� කළ 
හැ��. ෙ� ණය අ�� දය ෙක� කා � නව පාලය 
කර ගැ� ම� �� කා � නව පව �න ගැට � ෙව� 
ෙගාඩ ඒම� යන කාර ණා ව ලට අව� කරන 
වැද ග� ක�� ඒ අතර �ෙබ නවා. මහා චා �ය-
ව රයා අව සාන වශ ෙය� �ය�ෙන අප ඉ�ෙ� 
පැර � ට ෙමා�  ෙප�ත ��  ෙගාඩ යා හැ� 
�ා� යක ෙනාවන බවය. ෙබෙහ ��ම අ�� 
ඔ�පල අව �ථා වක � කළ �� ප්ර� ක �ම� 
සං��ණ බව ය; දරා ගත �� බව ය; ජා� ය� 

වෙ� �ට, මහා චා�ය �ම න �� �ය නෙ� සහ 
ෙකාළඹ ��ව � � ලෙ� ආ��ක �� අංශෙ� 

ෙ��ඨ මහා චා�ය �� ම� අෙ� ර�න

�මා � 
ආන ය �ක 
�මා
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පාස� �වෘත ��ම 
ෙහාඳ� 
���ත �ය නෙ� 
(30) මහ � වර - 
බැං� �ල ධා�

ෙමාන ත ර� 
බාධක ක�ක ෙටා� 
මැද �ණ� පාස� 
නැවත �වෘත කරලා ඉෙග �� ඉගැ-
��� කට � � වල ෙය�ම න� අගය 
කළ ��ත�. ෙමාකද, ද� වාට පාස� 
අ�ා ප නෙ� �� ඵල ෙනළා ගත හැ� 
ව�ෙ� ඍ� වම ප�� කාම ර ය� �ළ 
�� - ෙගාල සබ ඳතා සමඟ �� වන 
අ�ා ප න ය ක� පම ණ�. අ� පාස� 
යන කාෙ� ඔ�ල �� ගැන අහ ල ව� 
නෑ. ඔ�ල �� ක්රමය ම�� �වෙ� 
��න �� වාට ඉගැ ��ෙ� ක්රමය අසා-
�ථ ක�. ඔ�ල �� ප�� ව ලට සහ භා� 
ෙවන ගම� ��� ෙවන ෙවන ෙ� 
කර නවා. එ�ට පාඩ මට අව ධා නය අ� 
ෙවනවා. �� �න ය� පව �වා ෙගන 
ය�න� බෑ. ප� �ය වසර ෙදක� 
�රා වට ද� ව�ට �� අ�ා ප න ය� 
ලබා ෙද�න ෙනාහැ� �ණා. 

පාසෙල� ��වා 
ප� ��ණ වන �සා 
�වෘත ��ම ව� නවා
උදය �මාර ෙ�වා බ ට ෙගාඩ (38) 
ග�පහ - කා�යාල ෙ�වා

පාස� නැවත �වෘත කර� එක 
ෙකා�චර ෙහාඳ 
ෙදය�ද? පාස ලට 
��� ප�� කාම-
රය �ළ උග �ව�� 
ද� ව�ට පාඩ� 
ෙහා�� මතක ��-
නවා. අප හ� තැ�, 
�මසා ගැට� �රා-
ක ර ණය කර ග�න 
�� ව�. ඔ�ල �� අ�ා ප නය සා�ථක 
නෑ. කර�න ෙදය� නැ� වට තාව කා-
�ක �� ය ම� �ණාට, පාස ල� ��� 
බලා ෙපා ෙරා�� ව�ෙ� ඉෙග �ම 
�ත ර �ම� ෙනෙම �ෙ�. ක�ඩා ය� 
හැ� ෙම� සා� � ක �ව ෙය�, �ෂය 
බා�ර �යා කා ර ක �වල �ර ත � ම� 
තව� අංශ යක ඉගැ �� ම�. ��වා 
�� �� ද, �ණ �ව ��, සාර ධ �ම-
ව �� ස�� �යා �� ��ණ ෙයෟව-
න�වයට ප��ම ද�වා යන ගම නට 
පාස� අ�ා ප නය ඉම හ� �� බ ල ය� 
ලබා ෙද නවා.

රට සාමා � ක රණය 
� ඇ� �සා �වෘත 
කළ� කම� නෑ
ෙශහා� ෙ�ච� ෙපෙ�රා (22) 
ෙබාර ලැ �ග �ව - ��� සහ කාර 

ප� �ය අ� ��ෙ� 
පාස� �වෘත ��ම 
ෙපා� අව � න ම� 
��ණා. පාස� 
�වෘත කළ� තම 
ද� ව�ව පාස� 
වලට එව�න 
සම හර ෙදම � � ය� 
�ය �ණා. ෙකාෙරා නා ව �� කාට-
ව� අ� ක �පා ව� සමා ව� නැ� 
ත��ව ය කට අ� ප� �ය කාෙ� 
��ණ ��නා. එක� ඉවර ෙව�� 
එක� �� හට ��ධ ෙකා�� ප්රෙ�ද 
ආවෙ�. ඒ �සා පාස� �වෘත 
කළ� සම හර ද�ෙවා පාස� ආෙ� 
නෑ. ෙකා�� �ණ� �� සාමා �-
ක ර ණය ෙවලා.  රට සාමා � ක ර-
ණය �ම� සමඟ පාස� අ�ා ප න-
ය� සාමා� ත�ව යට ප�ෙවලා. 
ඒ �සා ෙක� �වා � ව� �ලා පාස� 
නැවත �වෘත කර ද� ව�ට අ�ා-
ප නය ලබා �ම ෙහාඳ ෙදය�. ඒකට 
ෙ��ව අෙ� අනා ග තය �ෙය�ෙ�  
අෙ� ද� ව� �ස�. 

�ඳ වැ�� පාස� 
අ�ා ප නය නැං� මට 
�� හැ�ෙ��
ගයා� අ� රාධා (25) මහ ර ගම - 
ෙහාට� ෙ��කා

ෙකාෙරානා වසං ග තය ෙ�� ෙව� 
අ�� හැම ෙ� ටම වෙ�ම පාස�, ෙපර 
පාස� ද� ව�ෙ� අ�ා ප න ය ට� 
ම� පහ ර� වැ�ණා. එක ෙ�� යක 
ඉඳලා ඉගැ ���, 
�භාග ��ම ෙදය� 
ෙනාමැ �ව ඊළඟ 
වස රට ය�න ��-
�ණා. ඒ ��තය 
�ර ව�න හ�ම 
අමා ��. පහ වසර 
�� �වය, අ.ෙපා.ස, 
සා.ෙපළ හා උස� ෙපළ �භාග ක�ද-
ම�න �� �ෙ� හ� ඉගැ �� ම� �� 
ෙනා� �ස�. ෙකාෙහා ම හ� ද� ව�ට, 
�� ව ��ට ෙකා�� එ�න� ලබා �ලා 
පාස� නැවත පට �ෙගන ඉෙග �� 
�� � �ම අගය කළ ��ත�. ඒ �ත-
ර� ෙනෙම� ෙක� �වා� කාල ය� 
පම ණ� ලබා �ලා නැව ත� ඉ�ම �� 
පාස� පට �ෙගන �ෂය ��ෙ� ශය 
ආව රණ ��ම �භ වා� ෙදය�.  �ඳ-
වැ �� පාස� අ�ා ප නය ෙගාඩ ගැ �-
මට ග� ෙහාඳ ප්රය �න ය�. 

�� �වා � ෙව� ප� 
පාස� ඇර �ම �බ 
ෙපර �� �ත�
චම� යසාරා ෙපෙ�රා (23) ෙකාළඹ 

පාස� අ�ා පන ක්රමය හ�ම 
තර ග කා� �ණා. 
ෙකාෙරානා 
��� හ� පාස� 
�� කාල ය� වසා 
තැ� ෙම� ඒ තර-
ග කා � �ව ෙය� 
ය� තර ම කට 
හ� ෙදමා � ය� 
හා ද� ව� ��නා �ය�න �� ව�. 
තර ග කා � �වය �මාව ඉ�මවා යෑම 
ෙහාඳ නැ� �සා ප� �ය කාෙ� 
පාස� ද� ව �ෙග� සම හ ෙර� ෙ� 
�ඩ න ෙය� ��නා ෙව�න �� ව�. 
ඒ පැ�ෙත� බල�� පාස� ද� ව� 
කාට� ය� �ෙ� ක ය� ලැ�� එක 
න� ෙහාඳ�. ඒ� එක �ග ටම පාස� 
වසා තැ� ෙම� හා �� උ�ෙඝා ෂණ 
�සා ද� ව�ට එක � ග ටම මඟ හැ-
�� පාස� �ෂය ��ෙ� ශය ආව ර-
ණය කර�න ෙක� �වා � ව� පම-
ණ� ලබා �ලා පාස� නැවත �වෘත 
��ම පාස� අ�ා පන �ෙ�ත්රෙ� 
ෙහාඳ ෙපර ගම න�, �බ �� �ත� 
ෙලස හ� �වා �ය හැ��. 

�වෘත ��ම ගැන ම� � ය� �යන කතාපාස�
එ�න� ලබා� ඇ� 
�සා පාස� පට� 
ගැ�මට ��ව�
�ෂා� ගමෙ� (48) ජාඇල - 
ගෘහ � ය�

අ�ට මතක ඇ� 
කාෙලක ෙ� තර� 
�� කාල � මා ව� 
එක �ගට පාස� 
�ත ර� ෙනෙම� 
රට අ�ය ෙවලා 
��ෙ� නෑ. 
ෙකාෙරා නාව �� 
රටම උ� ය� �� 
කළා වෙ�ම පාස� අ�ා ප න-
ය� �� ම ��ම කඩා ඉ� ෙර�වා. 
ඒ� ෙමානා කර �නද? හැම �ම 
ෙකාෙරානා �ය �යා පාස� වහ-
ෙගන ඉඳලා හ� ය�ෙන නෑෙ�. 
ෙකාෙරා නා වට අව� �� ය� 
ෙයාද ලාෙ� �ෙය�ෙ�. පාස ලට 
��ධ ප්රෙ� ශ ව �� ��ධ ජන ව�ග 
අත �� ��ධ සං�කෘ � �වල ��� 
එනවා තම�. ෙකාෙරානා ආසා �ත 
� අය ෙග� අ�� ���ට, ��-
ව ��ට පැ� �ලා පාස� නැවත 
වසා දම�න � අව�ථා නැ�වා 
ෙනාෙව�. ඒ� හැම �ම පාස� වහ-
ෙගන ඉඳලා බෑෙ�. 

 තාරක �ක්ර ම ෙ� කර
 

���ය පා� ව �ෙ� ගම� 
��ම ද� ව� ලැ�ය 
හැ� වර ද�. කාල ය� 

ෙබාෙහා ���ය මැ�� පා� ව-
�ව  අසල �� �ෙ� ද න ය� 
ෙ�. එෙහ� ෙ� �ය ම යට, 
අව වා ද යට, ම�� ෙකාප මණ 
අව ධා න ය� ෙයා� ෙකෙ� �� 
ය�න න� ගැට � ව�. ���ය 
පා� ව �ෙ� ගම� �� ෙම� 
�� වන අන � � ව �� �� තය 
ෙ�රා ගත හැ� ව�ෙ� කලා-
� ර ��. එෙ� �� ෙ�� ණද 
ෙබාෙහා �ට ස� කා �ක අාබා-
� ත ය� බවට ප�ෙ�. 
පා� ව �ෙ� ෙගා� ���-

ෙය� ඇද වැ� �වාල ලබා 
ෙ��� ප්රංශ ජා�ක ත� �-
ය� ගැන අපට ප� �ය �න-
වල අස �නට ලැ��.  ඇය 
උඩ රට මැ�ෙ� ���ෙ� 
පා� ව �ෙ� එ�� ගම� 
�� ෙ�� ඔ�ය හා ඉද �ග-
���න ���ය �ථාන අත-
ර� ��ෙග යක වැ� ��� ෙය� 
ඇද වැ� ණාය. ඒ සැ�� 
ඇයෙ� ෙප�වතා ද ධාව නය 
වන ��� ෙය� පැ�ෙ�ය. 
ඔ� �වාල ලැ� වද ත� �ය 
වැ�� �ථානය ෙත� ආප� 
�ව ෙගා� ඇය ඔස වා ෙගන 
ආවාය. අන �� � සැ�� 
���ය ම�� ���ෙ� හ�� 
අන �� ද�වැල ඇ�ම �සා 
���ය නැවැ�� අතර, ���ය 
ය� මඳ �ර� ප� ප සට ගැ�-
ෙම� ප�ව අන � රට ප� 
ත� �ය එම ��� ෙය�ම 
හ� තෙ� ���ය �ථානය 
ද�වා ��� ෙය� �ෙගන �ය 
අතර ප�ව එතැ� �ට �ය-
ත ලාව ෙරාහල ෙවත �ල� 
�ය �� �ෙගන යන ල�. 

���ය පා� ව �ෙ� ගම� 
�� මට බල ප ව�නා ප්රධාන 
ෙ��� ෙදක�. එ�� පළ �-
වැ�න ���ෙ� ඉඩ කඩ ප්රමා-
ණ ව� ෙනා� ම�. ෙදවැ�න 
ඉඳ �ට යන ම�� වැ� �ර 
��ද ය� ලබා ගැ�ම ��ස 
අව � න� ගම නක ෙය� ම�. 
ෙ� ෙකා� ආකා ර ෙය� පා�-
ව �ෙ� �යද එය අව � න� 
ගම න�. 

���ය හා ස�බ�ධ අන-
� � ව �� 100%�ම ෙම� 
�� ව�ෙ� ���ෙ� වර �� 
ෙනාව ම� යාෙ� ෙහා ඒ 
හා ස�බ�ධ වන අෙන� 
පා��වෙ� වර ��. 

මෑත කාල ෙ�� ��� ෙය� 
ඇද වැ� �ය �ය හා �වාල 
ලැ� ව� සං�ාව කැ� 
ෙපෙනන ෙලස ව�ධ නය � 
ඇත. ���ය ආ� පනෙ� 
ෙම�ම, ෙමාට� රථ ආ� පනෙ� ද ���ය මා�ග ය� හරහා 
ප� ක ය� ෙම�ම වාහන ගම� කළ �� ආකා රය  ද�වා ඇත� 
ෙබාෙහා ෙදනා ���ය ෙ�� ෙ��� ෙනාමැ� හර� මා�ග-
ය�� ර� පැහැ� අව � න� සං� එ� �� � �� ය� ගම� 
ෙනාක ර �නැ� ය� ෙව� ද�වා �� ණද ���ය ෙප� ෙප� 
ගම� කරන අ�� ද�නට ඇත.

අෙ� ජන වහෙ� “ඉ�ම� ෙකාට�” ය� ෙව� ඇ� වහ රට 
අ�ව ප� �ය �න වල එව� අන �� �ස�ම �� �ය. ��ක �ව 
අස ල� �ෙරාද රථ යක ගම� කළ එකම ප�ෙ� �� ෙදන� 
ව� � යාව �ට ෙබ� අ�ත ද�වා ධාව නය � ‘රජ රට ���’ 
�ඝ්ර ගා� ���ෙ� ගැ� �ය �ෙ� එවැ� ‘ඉ�ම නක’ ප්ර� ඵ ල ය� 
ෙල��. 

එෙම�ම වන වා ස ල�, ක�ක ස �� රෙ� �ට පැ�� උ�තර 
ෙ�� �ඝ්ර ගා� ��� යෙ�  වැ�� ෙමාට� රථ ය� �� ප ට ට� � 
�ෙ� එ� �� ක� එතැ නම �� ත �ෂ යට ප�ක ර ��. ඒ ���ය 
මා�ගය හරහා ෙනාසැ ල � � ම�ව ගම� �� ෙ�� � අන �� 
ෙදක�. 

අ� ය�� ���ය පා� � වට බ��.
උඩ රට මා�ගෙ� ෙ� වන �ට ධාව න යට ෙයා� ඇ�ෙ� 

උඩ රට ධාව නය ෙව� ෙව�ම �ෙ� ෂ ෙය�ම ��පා ද නය කර 
ඇ� �නෙ� ��පා �ත  එ� 12 හා එ� 14 බල ෙ�ග ක�ටල 
��� ය ය� ය. එම ��� ය ය�ෙ� පා� ව �ව ඇ�ෙ� ���ය බඳට 
සමා �ත ර වය. අෙන� ��� ය ය�ෙ� පා� ව � වට �� � මට හැ� 

���ෙය� ඇද වැ��

වසර  ඇද වැ�� සං�ාව �වාල ලැ� සං�ාව මරණ

2016      76        75      01
2017     74        70     04
2018    107    102      05
2019      76      71      05
2020     43      43       00

���ය හර� මා�ග අන��

වසර   අන�� සං�ාව  �වාල ලැ� සං�ාව මරණ

2016 84      47      14
2017 86       59      12   
2018    101     69      13
2019      82      30      10
2020     61     16   09

���ය මා�ගෙ� ගම� කර ගැ�� හා �ය�� නසාග�  ��ස

වසර   අන�� සං�ාව  �වාල ලැ� සං�ාව මරණ

2016      430     260     180
2017     437   260     180
2018     468    251      212
2019      443   243     200
2020      254    155   09

ප�� ���ය බඳ පා� ව � ෙ�� මඳ� ඇ� ළට ව�නට �ව ර ය� 
ඇ� �සා පය තැ�ම පහ �ය. එෙහ� උඩ රට ��� ය ය�ෙ� 
පා� ව �ව බඳට සමා �ත රව ඇ� ළට ව�නට �ප දවා ඇ� 
�සා ��� යට ෙගාඩ �ම හා එ�� බැ�ම පවා තර ම� අප හ-
�ය. ෙමව� පා� ව � ව� ඇ� ��� යක පා� ව �ෙ� ගම� ��ම 
ඉතාම අව � න�ය.

ය� අය� පා� ව �ෙ� ගම� කළ �� ව�ෙ� ���ය පා�-
ව �ව අසල �ට එ� ෙය� ඇ� අ�වැට අ�ලා ෙගනය. එ�ට 
අ� ෙදක එ�ෙ� ඇ� �සා ෙපා� ගැ�� ම ක� �ව� වැ� 
බර� එ� යට ෙයදෙ�. ෙ� �සා ��� ෙය� එ� යට �� � මට 
ඇ� අව � නම ඉතා ඉහ ළය.  ෙනා� තන ෙල�� පා� ව �-
ෙව� ම�යා  එ� යට වැෙට�ෙ� එෙල ��. එෙ� ෙනාව-
�නට ඇතැ� ම�� පහ �� ඇ� පා� ව �ෙ� එ�� ගම� 
කර�. එ�ට �� ව�ෙ� ���ය �ථාන යක ෙ�� කාෙ� ගැ� ෙහා 
���ය මා�ගෙ� ෙදප �� ඇ� සං� ��� ෙහා ��ෙග ව� 
ෙහා පාල� � ගැ� අන � රට ප�� ම�. ප� �ය ස�ෙ� මහව 
ස��ෙ� �ට ෙපර ව� 4.45ට ෙකාළඹ බලා පැ�� ���ෙ� ආ 
ත� ණ ය �ෙ� පාද ය� එෙල �� ���ය ෙ�� කාෙ� ගැ� පාදය 
ෙව�� �ෙ� �� ගම ���ය �ථාන යට ආස �න ෙ� �ය. ඔ�ෙ� 
�� ෙ�� ණද  ත� ණ යාෙ� අනා ග තය අ� ෙ�ය. 

කා�යාල ���ය භා�ත කරන  ම�� �වද පා� ව �ෙ� ගම� 
කර�ෙ� ඉඩ කඩ ෙනාමැ � කම �සාම ද ය�න ගැන තව � ර-
ට� �මසා බැ�ය ��ය. මහව හ��ෙ� �ට ෙබ� අ�ෙ� �ට 
එෙ� නැ�න� �� ණෑ ගල �ට පැ� ෙණන ��� ය�ෙ� ම�� 

පා� ව �ෙ� එ�� ගම� කර�ෙ� �� ගම ෙහා �� � බඩ 
මා�ගෙ� න� අ� �ගම ෙහා ද�� ක� ත �� ප� වය.  අ�-
�ගම ෙහා �� ග �� ප� ෙකාළ ඹට පැ� � මට සැල �ය �� 
���ය සං�ා ව� ඇත. න�� �� ව�ෙ� අ��ම ත��ප-
ර ෙ�� ��� යට පැ� � මට ම�� �� �ව ��ම ෙහා �ඝ්ර ගා� 
��� ෙ�ම ෙකෙ� ෙහා එ�� යාමට උ�සාහ �� මය. ඒ 
සඳහා ම� යාට ද පැහැ �� සාධා රණ ෙ��� �ස�ම ��ය 
හැ�ය. එෙහ� �ය� ෙදනාම �ඝ්ර ගා� ���ෙ� යාමට ෙහා 
එකම ෙ�ලා වට පැ� �ම �සා අ�ක තද බ ද ය� හට ග�. 
කා�යාල ���ය ෙ�වාව ද �� ව නම ම�� න�න �තාර 
��ම �සා ෙ� ත��වය තව� වැ� ෙ�. ���ය කාල සට-
හෙ� සංෙශා ධ නය කළ හැ� �ථාන ෙවත ���ය බල ධා-
��ෙ� ඇස එත ර� ෙයා�ව නැත. ඒ එ� පැ�ත� පම�. 
අෙන� පැ�ත ව�ෙ� තම�ෙ� ආර �ෂාව තම� ��� 
සලසා ගැ� ම�.

�ෙ�ශ රට වල න� ���ය ගම නා ර �භ යට ෙපර ���ෙ� 
ෙ�ර වැෙසන ක්රම ය� �� ණද අෙ� රෙ� එව� ක්රම ෙ�ද 
තව� කාලා �ත ර ය කට �යා �මක කළ ෙනාහැ �ය.

 �න ට� �වයං � යව �වෘත වන හා වැෙසන ෙ�ර-
ව� ඇ�, ක�ක ස ��ෙ� නග රා �තර ���ෙ� ෙ�ර ව� 
හා ෙස�ල� කරන ම�� ෙව�. ෙ�වා ෙවන� ව�නට 
න� අපෙ� ආක�ප ෙවන� කළ ��ය. ත��පර ගණ-
න� ෙනාඉ වසා ���ය ෙප� ෙප� හර� මා�ග යට වාහන 
දම�ෙ� එ� සාය. 

 2016 වසෙ� �ට වසර 4� �ළ� ���ය අන � � ව �� �වාල 
ලද සම�ත සං�ාව 1,540 �. ෙ� අ�ව බලන �ට, වසර 4කට 
ෙ� සං�ාව අ�ව එ� �න කට අ� වා �ෙය�ම එ� අය� ෙහා 
වැ� �� ස� අන � � ව ලට ල� වන බව ෙප� ය�. 

එව� ත��ව ය� �ක �න මා� ම�� පවා ෙ� ස�බ-
�ධ ෙය�  ෙප��� කර �� ය� අව ධා නය ෙයා� ෙනා� �ම 
සැබැ ��ම කන ගා � � ය කය.

���ය මා�ගෙ� ගම� කරන අයට �� �ධව න� පැව-
�ය හැ� �ව� එව� න� පැව � ම� ගැන අප අසා නැත. 
ෙකෙ� � ව� ���ය අන �� �� බඳ සං�ා  ෙ� ඛ න ව �� 
ෙප� ය�ෙ� අපට �තා ගත ෙනාහැ� තර� �ශාල අන �� 
සං�ා ව� ��� ඇ� බව�. ෙ� �� �� මාලාව හරහා �යා-
පාන ක�� ෙදෙක� පළ� වැ�න එම අන � � ව �� �� වන 
��ත හා� ය�. ෙදවැ�න අන �� �සා �� වන ෙ�පළ හා�-
ය�. එෙම�ම අන �� �සා අත ර මඟ ���ය ප්රමාද �ෙම�  
ෙම�ම ඊට ප� ප �� පැ� ෙණන ��� ය ය� ප්රමා දය හරහා 
රෙ� සංව �ධ න යට වැය ෙකෙරන ��� ශ්රමය �ක �ෙ� 
�නාශ � ය�.  

 ෙ� ස�බ �ධ ෙය� �� �ණ ���ය සාමා �ා � කා� ධ��ක 
ජය � �ද ර ෙග� �ම� �ට ඔ� පැව �ෙ� ���ය පා� ව �ෙ� 
ගම� ��ම ඉතාම අව � න� බව� අවට �� නැ� � මට ෙම�ම 
�ෙනා ද කා � �ව යට පා� ව �ෙ� අ�� ෙගන ගම� �� මට පවා 
ඇතැ �� ෙපලඹ ඇ� බව�.

 ‘‘ෙමය ඉතාම අව � න� වැඩ�. �ඟ� ම�� ෙම�ම සංචා-
ර ක ය� ඒ ගැන අව ධා නය ෙයා� කර�ෙ� නැහැ. ෙබාෙහා 
�ෙ�ශ රට වල එෙල �� ���ය පා� ව �ෙ� ගම� �� මට හැ�-
යා ව� නැහැ. පා� ව �ෙ� ෙගා� උඩ රට �� නර ඹ�න ඇතැ� 
ෙ��ය ෙම�ම �ෙ� �ය සංචා ර ක ය� උ�සාහ කර නවා. න�� 
අව � නම ද�නා අය �� � ටක එවැ� ෙදය� කර�ෙ� නැහැ. 

ඉ� � ෙ�� ආර �ෂක අංශෙ� �ල ධා �� ෙයාදවා පා� ව �ෙ� 
ගම� කරන ම��ට එෙල �� ගම� ෙනාක රන ෙලස අව වාද 
�� මට �ය වර ග�නවා. ඒ වෙ�ම පා� ව �ෙ� �ට ෙස�� 
ෙ�යා� ගැ�ම ෙහා පා� ව �ෙ� එ�� ගම� ��ම වැළැ ��-
ම ට� �ය වර ගැ� මට කට �� ෙයාද නවා. �ෙ� � ක ය� එෙල-
�� ඇද වැ� ණ ෙහා� එය අෙ� රෙ� සංචා රක �ාපා ර යට 
බල පා නවා.  ���ය ෙ�වා ව ට� එය කැළ ල�. අෙ� ��ව ස �-
ය �වය �� බඳ ගැට �  ඇ� ෙවනවා.”

���ය ආර �ෂක අ�කා� අ�ර ෙ�ම ර�ත පැව �ෙ� ���ය 
මා�ගය, ��� යට �මා කර ���ෙ� ගම� �� ෙ�� තම ආර-
�ෂාව උප � මව සලසා ග�නා ෙලස�. 

‘‘වා�� කව �� වන අන �� හා �ය යෑ� සලකා බැ� ෙ��  
අපට ෙප� ය�ෙ� මහ ජ න තා වෙ� ෙම�ම ම��ෙ� අව-
ධා නෙ� අ� ව� �ෙබන බව�. ���ෙ� ආසන ��ව ඇ�න� 
අ�� ෙගන ෙහා ආස න වල ම�� අ� �ෙගන ඇ�න� අ�-
වා �ෙය�ම ආර �ෂාව සලසා පා� ව � ෙව� �ර�ව ගම� ��-
ම�.  පා� ව �ව භා�ත කළ ��ෙ� නැ� මට හා බැ� මට පම-
ණ�.

ඒ වෙ�ම �ෙ� ෂ ෙය�ම �� � බඩ මා�ගෙ� ��� �ළං �සා 
ත� බල ෙ�ග ��� ය�ෙ� ශ�දය ෙහා�� ඇෙස�ෙ� නැහැ. 
එම �සා �ම �ය මා�ගය හරහා ගම� කර �න� අ� වා-
�ෙය�ම සැල �ය �� ෙ�ලා ව� ෙහා�� ෙදපස බලා ���ය 
මඟ හරහා යා ���. එෙම�ම ජංගම �ර ක ථ න ෙය� කතා කර-
�� ���ය මා�ගෙ� ගම� �� මද ඉතාම භයා න ක�.”

ම�� පළ �ව  තම �� තය ගැන අව ධා නය ෙයා� කළ ��-
මය. ��ද නය, ආ�වා දය ගැන ෙදව �ව අව ධා නය ෙයා� කළ 
��ය. ���ෙ� ගැ� �� තය ෙ�� ණද ��ත කාලය �රා ව ටම 
�ඳ �ය ��ය. ඒ බව ෙ��� ග�ෙ� න� ෙ� අව � නම �� 
��ම අප හ� ෙනාව� ඇත.

���ෙ� ඉඩ කඩ ප්රමා ණ ව� 
ෙනා�ම ෙහා වැ� �ර ��ද-
නය� ලබා ගැ�ම යන �මන 
ෙහා ෙ�� මත පා� ව �ෙ� 
�යද එය අව � න� ගම න� 

උඩ රට ���ය මා�ගෙ� �ෙ� �ය ත� � ය� අව � න�  අ� �� ගම� කරන අ��

 ෙ� අෙ� රෙ� ධාව නය වන අ��ම ���ය ෙනාෙ�.  (ෙ�යා �ව- �ම� ක� ණා � ලක)

ප්රංශ ජා�ක ත� �ය උඩ රට මැ�ෙ� ��� ෙය� 
වැ� ෙම� ප� ෙරාහ ලට ෙගන �ය අ��

යකඩ 
යකාට
��� 
��ත
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06 ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ��

  අෙ�ල �� � වංශ, �වර

යාපෙ� උප� ෙ�. එ�. කන ක � ��ෙ� මහ � ව රට 
පැ�ණ �ාපාර ආර�භ කර ��ෙ� ඉං�� පාලන 
සම ෙ� �ය. �ට වල ෙගදර රා� සමඟ �වා හ �-

ෙම� කන ක � � �ෙ�ට �ව ඇය ද� ව� �ෙද න� ෙමෙලා වට 
�� කළාය. ද� ව� �ඩා කාල ෙ� �ම �� හ �වන ජ�ම �නය 
සම ර �න ට� ෙපර ඇය ෙමෙලාව හැර �ෙ� උද රෙ� ඇ�� 
ෙග� ය� ඉව� ��ම සඳහා කළ සැ�ක� අත ර � රය. 

ක� ග �ෙතාට ෙපා�� බල ප්රෙ� ශෙ� ෙමාල ෙගා ඩ යා ව�ත 
ග්රාම ෙ�වා වසෙ� ��� �ට ව ල ව�ත ප�ෙ� �සාන ��ෙ� 
රා�ෙ� ෙ�හය තැ�ප� ෙක�ෙ� ෙමයට වසර 80 කට 
පමණ ඉහ ත �ය. �ය ෙගා� අ� වස ර කට ප� ය�� රා� ��-
බඳ කතා බ හ� ප� � ය� ඇ� �ෙ� ඇෙ� ෙසාෙහාන ක� �� 
ෙහා �ඳ ශ�ර ෙකාට� �ට තට ෙගන ��ම �සාය. වසර 
අ� ව කට ඉහ ත� �ය �ය ��ග ල ය �ෙ� ෙසාෙහාන ඇ� ශ�ර 
ෙකාට� �ට තට ගැ�ම එත ර� අව ධා නය ෙයා� �ය �� ක�-
ණ� ෙනා� ණ� රා�ෙ� මළ ��ෙ� ෙකාට� �ට තට ගැ�ම 
වැ� අව ධා න ය� �නා ග�නා ප්රවෘ �� ය� බවට ප��ය. ඒ 
පැලඳ �� ර� අභ රණ ද සමඟ ඇය එ� �� ද� කර ��ම 
ෙ�� ෙව�.

මාල, වළ� හා කරා� සමඟ තම ��ය වළ දම �නට කන-
ක � ��ෙ� ��ෙ� ය�� ��� �වා හ ය� �� කර ෙනාග�නා 
බව �ත ��. ��ය ෙමාෙලාව හැර යා ෙම� ප� �ාපාර කට-
�� ද සමඟ ද� ව� �ෙදනා හ� වඩා ගැ�ම ��කර � �සා 
ඔ� ය� �වා හ ය� කර ග�ෙ�ය. ��ය �ය ෙගා� ෙතව ස ර කට 
ප� කන ක � ��ෙ� �ව සට කැඳ වා ෙගන ආෙ� �� ය ෙ�ම 
නැඟ � ය වය. ද� ව�ට පණ ෙම� ආද රය කළ කන ක �-
��ෙ� ද� ව�ට මව� �ය හැ�ෙ� �ං� අ�මාට පම ණ� 
බව �ත �නට ඇත. ෙදවන �වා හ ෙය� ඔ�ට තව� ද� ව� 
�ෙද න� ලැ��. ෙසාෙහාන �ඳ රා�ෙ� ශ�ර ෙකාට� 
�ට තට ඇද දමා �ෙබ� ���ම �ක �ෙබ�ෙ� රා�ෙ� 
�� � ෙර�. ඔ�ෙ� ෙතාර � �ට අ�ව කන ක � � �ෙ�ෙ� 
ද� ව� ක� ග �ෙතාට ෙපා� � යට ෙගා� පැ� � �ල� කර �� 
සඳ හ� කර ��ෙ� රා� සමඟ වළ �� ඇෙ� ර� අභ රණ 
ෙසාරා ගැ�ම සඳහා ක� �� ෙහා ෙසාෙහාන �ඳ දම �නට 
ඇ� බව�. ෙපා� � ෙය� ලැ�� ෙතාර � ර කට අ�ව අ�ළ 

�ථානය බල �නට අ�ද �ෙය�.අ� හය� පමණ ගැ� රට 
කැ�� කර වෙ� ��� ඇට ක� �� ප ය� ෙගාඩ දමා ���. 
ෙ� ස�බ �ධව රා�ෙ� නැඟ � යෙ� ද� ෙව� වන 70 හැ� �� 
�ෙ� ප� වන �ට වල ෙගදර සතා � ව� ෙමෙ� පැව � ෙ�ය. 
ෙලා� අ�මා රා� සහ අෙ� අ�මා එක  �ස උප� සෙහා-
ද �ෙයා. අෙ� අ�මා නැ� �ෙ� අ� �� 99 �. තා�තා අ� �� 
75 � �ව� �ණා. ෙලා� අ�මා අකා ලෙ� �ය �යාට ප�ෙ�  
අ� �� �න �� �තර තා�තා අෙ� අ�මා කසාද බැඳල 
�ෙබ නවා. ෙලා� අ�මාෙ� ෙ�හය අෙ� ව�ෙ� තැ�ප� 
කරලා �ෙය�ෙ� එයා පැල ඳ ෙගන �ට� ර� භා�ඩ� 

එ�ක ම�. වළ වෙ� බැ� බැඳලා ෙ��� ව �� �ලා ��ෙ�.
ප�ව �� වළ බාග ය� �තර වහලා ඊට උ�� �ශාල ග���� 
අ� රලා �ෙය නවා. ඒවා ෙමෙ� �ට� ග�ව � ව� ලවා තම� 
තා�තා හද වලා �ෙබ�ෙ�. ෙලා� අ�මාෙ� ෙසාෙහාන 
ළඟම තම� තා�තා ෙ�� අ�මා ෙ�� ��� තැ�ප� කෙ�. 
ෙලා� අ�මාෙ� බාල � තාෙ� �ව බැඳල ඉ�න �තා ප� �ය 
03 වැ��  අඹ තැ �නට යන අතර �� වළ හාරලා �ෙය නවා 
�කල අ�ට ඇ�� ��වා. 

වළ උ�� අ� රලා ��� ග� ��� �ක කඩලා ඒවා ඉව� 
කරලා වළ හාරලා. ප�ෙ� අ� ඒ ගැන ෙපා� � යට පැ� �-
�ල� කළා. ෙ� තංග රා� (74) ෙමෙ� පැව � වාය. 

අෙ� තා�ත� අ�ම� ෙද�නම �යලා �ෙය නවා ෙලා� 
අ�මාෙ� ��ර �ම � නය කෙ� එයා පැල ඳ ෙගන �ට� ර� 
අභ ර ණ� එ�ක� �යලා. අ� හැම ෙපාය ක ටම තා�තා,අ�මා 
සහ ෙලා� අ�මා වළ දමා �ෙබන තැනට ෙගා� පහ� ප�� 
කර නවා.

ෙ�ක ක�� හ� කරලා �ෙය�ෙ� ෙ� ළඟ� දව ස ක�.
ක� ග �ෙතාට ෙපා� �ෙ�  �ථානා � ප� ප්රධාන ෙපා�� 

ප� �ෂක ර�ක ස�ප� මහ තාෙ� උප ෙද� මත ��ධ පැ�-
�� අංශෙ� �ථානා � ප� ප්රධාන ෙපා�� ප� �ෂක �ල-
ෙ�න, ෙපා�� ප� �ෂක අර ��ද ඇ�� �� ස� ���ය ��-
බඳ �ම �ශන පව �වන අතර ෙ�වන ෙත� ��� යට ස�බ�ධ 
�� ව �� �� බඳ ෙපා� � යට ෙතාර �� ලැ� ෙනාමැත.

ප� �� වා�තා සහ ඡායා �ප 
ක� ග �ෙතාට ස�හ එ�.�.�ෙ� ර�න

අ� �� 80 කට ප�
�� වළ� හාරා 
ර�ත ර� ෙස� 
අ�ම ෙහා�

වෙ� �ට, සතා � ව� සහ තංග රා�රා�ෙ� ෙ�හය තැ�ප �කර �� ෙසාෙහාන

නව වැ� පා�� ෙ� ��ෙ� ෙපා� �ාපාර කාරක සභාව ෙහව� ෙකා� (COPE) ක� �ව 2021 ව�ෂෙ� 
�ම �ශ න යට ල� ෙක�� වා�තාව ප� � ය� පා�� ෙ� �� වට ඉ� � ප� කෙ� එ� සභා ප� පා�� ෙ��� 
ම�� මහා චා�ය ච�ත ෙ�ර�ය. ��ධ අක්ර �කා �� �ෙ� යැ� අ� මාන කර �� �ම �ශනය �� කළ 
රා� �ාපාර 12 ක වග �ග �ය�ල ෙ� වා�තා වට අ�ත �ගත �ම �ෙ� ෂ �ව ය�. ෙ� එ� සං���තය�. 

ලංකාෙ� ළමා ආර �ෂ ණය ෙව� ෙව� �ෙ�ෂ 
වග � ම� දර�ෙ� ළමා ආර �ෂක අ� කා � ය�. 
ෙකා� ක� �ව හ� වට කැඳ � ෙ�� ෙ� ෙදපා �ත-
ෙ� ��ව ස�බ �ධ ෙය� අව ධා න යට ෙයා� කළ 
�ෙ�ෂ ක� ණ� �ෙ� ළමා අත වර ස�බ �ධ-
ෙය�. 

මහා � ක ර ණ වල ෙගා� කර ඇ� න� සඳහා 
�ෙ�ෂ අව ධා න ය� ෙයා� කළ �� �ව ද, ඒ 
�� බඳ ප� �ප ර ම� ෙනා� �ම කාරක සභාෙ� 
�ෙ�ෂ අව ධා න ය� ෙයා� �ය. 

ව�ෂ 2011 - 2020 ද�වා කාලය �ළ අ� කා � යට 
පැ� �� 89,405 � ලැ� �� ණද ඒවා �� සමථ-
ය කට ප� කර ��ෙ� 50% ක ප්රමා ණ ය� බව 
ෙහ� � අතර, අ� කා �ය �� �වා වසර 20 � ගත 
�වද, ළමා ගැට� �� බඳ ජා�ක ද�ත ප�ධ �-
ය� ෙනා� � � �ම �� බ ඳව ද �ෙ�ෂ අව ධා න ය� 
ෙයා� �ය. 

ෙ� ෙ�� ෙව� ළමා ආර �ෂක අ� කා �ෙ� 
1929 අංක යට ලැෙබන පැ� �� ඇ� ෙර� ඵල-
�� ද�ත ප�ධ � ය� පව�වා ෙගන යාම සඳහා 
යා�ත්ර ණ ය� සක� ��ම, ��ඝ කාල ය� ඇෙද-
�� පැව ෙතන න� ඉ�ම �� අව ස� ��ම  ළමා 
අප ෙයා ජ නය, ම�ද්ර� භා�තා ��ම වැ� ක�� 
අවම ��ෙ� අර � �� පාස� ළමා ආර �ෂණ 
ක�� �� � �ම වැ� ගැට� �ස කට ක� �ව ��� 
��ෙ�ශ ලබා ��.

ළමා 
පැ� �� 
�ස �ෙ� 
50% �

- ජා�ක ළමා ආර �ෂක අ� කා �ය

ජා� �තර �ප වා �� �කා ශන, �ව� ���, අ�ත� 
ජාල �කා ශන ෙම�ම අ� ග්රා හ ක�ව ස�බ �ධ ෙය� 
�ක� ආය ත නය �ළ ම�� ඇ� ක�� �ස� ක� �-
ෙ�� අව ධා ර ණය �ය. 2018 ද�� අ�කා හා � ලංකා 
සංචා රෙ� �ප වා �� �කා ශ න යට අ� ළව �� යන 
ගණ නක �ද� ෙවන� බැං� �� �ව ලට යැ�ම 
ආ�ෙ� ල න යට �� �� ක�� අතර �ය. 

ෙ� සඳහා ප� පා ල නෙ� ගැට� ���ම, �ඩා සංග� 
ස�බ�ධ �ශාල ගැස� ප්රමා ණ ය� ��� ��ම 
ෙව� වට එ� ගැස �ප ත්ර ය� පම ණ� ��� �� මට ද 
�ෙයාග �ය. �ඩා සං��ණ ඉ� � �ෙ� ප්රමා දය වළ-
�වා � මට කට �� කළ �� බවට ක� �ව අව ධා ර ණය 
කළ අතර, �ද� බැං� �� �ගත �� ෙ�� ��� වංචා 
ස�බ �ධ ෙය� අප රාධ ප� �ෂණ ෙදපා �ත ෙ��� ප�-
�ෂ ණ ය� �� � � මට �ෙයාග �ය.

- ලංකා �ක� ආය ත නය

ෙකා� 5ක 
�� වංචාව�

ෙම� �ග ණ න ෙ�� ෙහ� ද ර� � ප්රධාන වංචා ව� 
ව�ෙ� මහ ජන බැං�ෙ� ෙ�රා ෙද �ය ශාඛාෙ� පව�වා 
ෙගන �ය ��ර තැ�ප� 14 ක � 93,287,025 ක �ද �� 
� 37,948,865 නව �ථාවර තැ�ප � වල ආෙයා ජ නය කර 
ඉ�� �� ය� 50,338,160 ක �දල ජංගම �� මක තැ�ප� 
ෙනාකර ෙ��ඨ සහ කාර ��ා � කා� ��� වංච �ක 
ෙලස ෙපෟ�ග � කව �� වංචා ව� �� ෙකාට �� මය. 
ෙ� ස�බ�ධ ආය ත �ක ප� �ෂණ ප්රමා ණ ව� ෙනා�ම හා 
�ම �ශ න ය�ෙ� ප්රග �ය මාස 6 කට වර� කාරක සභා වට 
��� �ම ෙම�ම ප�චා� �� උපා� ආය තන 9 �ළ 
ෙමවැ� �� වංචා �� ෙනා�ෙ� ක්රම ෙ� ද ය� ඇ� ��-
මට ක� � ෙව� අව ධා ර ණය �ය. 

ප� පා ල නය 
�ය වග �� 

පැහැර හැරලා

2019 වස ෙ�� පව�වා ඇ� අ��ෂ ම�ඩල ���� 
ප්රමා ණ ව� ෙනා�ම, කා�ය ම�ඩල බඳවා ගැ�� අ�-
මත කර ෙනාගැ �ම, එ�� ඉහළ ප� පා ල නය �ය වග-
�� පැහැර හැ�ම, 2016 ��ෙයා�� �ව� ප්රෙ�ශ පත්ර 
ෙව� ෙව� �ශාල �ද ල� වැය ��ම, සාමා� ක්රම ෙ�-
ද යට ප� බා � රව උප ෙ� ශ ක ව �� බ ඳවා ගැ�ම, �ල ධා-
�� ඉව� යාෙ�� කා�යා ල �ය උප ක රණ නැවත ලබා 
ෙනාගැ �ම, වසර 4 � �ළ සමා ගම �ශාල අලා භ ය� 
ලැ�ම යන ක�� කාරණා අව ධා න යට ල� ෙක�� 
අතර ෙ� ස�බ �ධව වා�තා ඉ� � ප� �� ම ටද �ෙයාග 
�ය.

- ඛ�ජ ෙත� ගබඩා ��ම හා ෙබ� හැ�ම

ෙලාව ��ධ රට ව� අව � තාව මත ගබඩා ��� �� 
කර ෙගන යන බව�, ඛ�ජ ෙත� අව � තාව, ෙමර ටට 
ෙග�වා ගැ� මට ගත වන කාලය වැ� ක�� කාරණා 
�� බඳ �� � �ල අ� යන ය� �� කළ �� �ව� 
එවැ� සැලැ �ම� නැ� �ට වංචා �ෂණ වැ� �ෙ� ඉඩ-
කඩ පව �න බව කාරක සභාව ෙප�වා ��ෙ�ය. එෙ�ම 
පා� ස �ක වා�තා ෙනාප මාව ලබා ගැ�ම හා ඒවා කාරක 
සභා වට ඉ� � ප� ��ම, ඉ�ධන �ර � �හ� වැ� �� ෙ�� 
�ෙ� ෂඥ වා�තා ව� මත පද න� ව අ� මැ �ය ලබා �මට 
කට �� ��ම, �� ණා ම ලය ෙත� ටැං� සං� �ණය ��-
බඳ ස� �තර වා�තා ව� ඉ� � ප� ��ම , �ෙ�ෂ බ�ධ 
පැන � මට ෙපර ඉ�ධන �ල අ� �ෙ� වා�ය ��� 
ඛ�ජ ෙත� සමා ගම ��� ලබා ග�නා ලාභය �� බඳ 
වා�තා ව� සක� ��ම ෙ� කාරක සභා ෙ�� අව ධා නය 
ෙයා� � ක� �ය.

ඉ� � �� සඳහා 
�ශාල ෙලස 

�ද� 
ෙව� කරලා

  
- ෙපා� සංව �ධන අ� කා �ය

  ස��ඛ ප� �ෂණ සඳහා ෙනාපැ �� අය බඳවා 
ගැ�ෙ� අ� � ය� නැත� එව� කා�ය ය� �� කර ඇ� 
බව� එය �� �ෙ� ෙකෙ�ද ය�න ෙම�� �ම �ශනයට 
ල� �ය. ෙපා� සංව �ධන අ� කා �ය, ෙපා� වගා ��ෙ� 
ම�ඩ ලය, ෙපා� ප�ෙ� ෂණ ආය ත නෙ� �� �ර-
�පා� ෙනා� ර �ම අව ධා න යට ල� � අතර ‘ෙකාෙකා 
ගා��� ‘ �ාපෘ �ය අලාබ ලැ� මද කාරක සභාෙ� අව-
ධා න යට ල� � ක�� �ය. ��ව අ� මැ � ය �� ෙතාරව 
ෙපා� සංව �ධන ම�ඩ ලෙ� ඉ� � �� සඳහා �ශාල �ද-
ල� ෙව� �� මද කාරක සභාෙ� �ම � �ව ලට ෙ�� �ය. 
�ග �ෙ� �ජ ඒක කය ෙව� ෙව� නව ෙගාඩ නැ � �ල� 
සඳහා උප ෙ� ශන සමා ග ම කට �ද� ෙව� කර �� ණද ඒ 
කට �� �� ෙනා�ම ෙ�ෂ ද�ශ න යට ෙ�� �ය.

�� ය �ක රණ 
කට �� අත ර මග

  
- මහ � වර ��� �කෙ� 
නාය යෑ� අ� අව � න� 

කලා ප වල �ව �වන ප�� 
නැවත ප�ං� ��ම

අ� අව � න� කලාප හ� නා ගැ �ම සඳහා � 1:10,000 
�� ය �ක රණ කට �� අව ස� ෙනා� �ම, අ� අව � න� 
ප්රෙ� ශ වල ද�ත ප�ධ � ය� අව ස� ��ෙ� ප්රමා දය, ෙ� 
සඳහා අව� මානව ස�ප� �ඟ �ම, අ� අව � න� ප්රෙ�-
ශ වල නැවත ප�ං �ය වැළැ ��ෙ� �� මය �� �ධාන 
ප්රමා ණ ව� ෙනා�ම ෙම�ම ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� ෙකා�ඨාස 
පහ කට අ� ළව හ� නා ග� ප්ර� ලා ��ට සහන සැල � මට 
ෙනාහැ� � කාරණා ෙම�� ම� �ය. ෙ� �ය� ක�� 
කාරණා ස�බ �ධ ෙය� වා��ක වා�තා ව� ඉ� � ප� ��-
ම ට� එය ක� �ව හ�ෙ� වා�තා �� ම ට� �ෙයාග �ය.

අ� �ලට 
ෙට�ඩ� කැඳ ��

- ලංකා �න ර� සෑ�� �� ට�
 ෙමම ආය ත නය ස�බ �ධ ෙය� ක� �ව හ�ෙ� අව-

ධා න යට ෙයා� �ෙ� ඛ�ජ �� �ම හා ගබඩා පහ � ක� 
ස�බ �ධ ෙය�. ��පා දන �යා ව �ය අඩාළ �ම, �� �� 
ම�ට� පහත වැ�ම, අ� �ලට ෙට�ඩ� කැඳ � ෙ�� ��ව 
ඇ� අක්ර � කතා �� බඳ අව ධා න යට ෙය� � අතර ෙත�-
�ක�� කැ�� ��ෙ� ත��ව යද අව ධා න යට ල� �ය. 
අම ත රව �ල� ග�නා � �� යන 117 ක ව� නා ක �� 
�� ය�ත්ර 3 ෙ� වන ෙත� භා� ත යට ෙනාගැ �ම අව-
ධා න යට ල� �ය.

ෙගා� පළ අලාභ 
�ස�

  - ජා�ක ප� ස�ප� 
සංව �ධන ම�ඩ ලය

  වැ�� ප� මා ණ ය�ෙ� �ෙබන �� කා�න �ෂ ම තා-
ව� �සා ෛව� ව �� ලබා ගැ�ෙ� ගැට� ෙම�ම 
‘ෙවලා� �ාපා �ය‘ �ද� කා�ය �ෂ මව භා�ත කර 
�ෙ�ද ය�න ෙම�� �ෙ�ෂ අව ධා න යට ෙයා� �ය. 
මැ�� පාලම, මාර �ල, �� ය ගම, ෙබාප �ත ලාව, ඩය ගම 
ෙගා� ප ළ වල ��ව ඇ�  අලා භ ය� �� බ ඳ වද �ෙ�ෂ 
අව ධා න ය� ෙයා� �ය. න�� අ�ළ ෙදපා �ත ෙ� ��ව 
ෙප�වා � ඇ�ෙ� ෙගා� පළ �� අලා භය අවම �� මට 
�ය වර ෙගන ඇ� බව�.

 �භා �� ජය ර�න

නව වැ� පා��ෙ���ෙ� 
ෙදවැ� සැ�වාරය සඳහා 

� ෙකා� ක��ෙ� සභාප� 
ෙලස පා��ෙම�� ම�� 

මහාචා�ය ච�ත ෙ�ර� 
ඉ� කළ කා�යභාරය ප�ෂ 

�ප�ෂ සෑම ෙදනාෙ�ම වාෙ� 
පැස�මට ල��ය.

�ලා��� �� 
ගැන �� ව ��� 

��� නැහැ
  

ෙකා� ක� �ව හ�ෙ� �ම �ශනය � ෙමම �ග-
ණන වා�තා ෙ��  ජා�ක පා� ස �ක පනෙ� ව�ත මාන 
ත��වය, වැට �� හා �ම �ශන අංශ �ල ධා ��ෙ� �ඟ-
කම, ආහාර දව ට න වල පැවැ �ය �� ප්ර� �ය �යා �මක 
ෙනා�ම, එම අ� ද්ර� ප� ස ර යට �� හැ�ම, ෙවෙළ ඳ-
සැ �ව �� ෙනා� ලෙ� ෙපා� �� බහා �� ම� ලබා �ම 
අෛධ �යම� ෙනා� �ම, �ලා��� අඩං� කසළ එ� ම-
හෙ� �� ��ම පාල නය ��ම සඳහා � �� �� බ ඳව 
ජන තාව �� �ව� ��� �� ෙනා� �ම අව ධා ර ණය කළ 
අතර �� �ෙරා� ��පා දන හා අෙල� ආය තන ස�බ-
�ධව න� 1300 � පවරා ඇ� බව�, ඉ� න� 482 � 
අව ස� කර ඇ� බව�, 918 � ෙ� වන �ට� �භාග 
ෙව�� පව �න බව� ෙම�� වා�තා �ය. 

ෙ� අතර ජා�ක පා� ස �ක පනත හැ� ඉ�ම �� 
සක� ෙකාට අව ස� �� මට ද �ෙයාග �ය. අම ත-
රව �� �ෙරා� ෙපා� �� ��පා දන සඳහා අය කර� 
ලබන දඩ �ද� සංෙශා ධ නය ��ම ෙකෙර� අව ධා නය 
ෙයා� �ය.

- � ලංකාෙ� �ලා��� ආන ය නය, භා� තය

- �මා ස �ත �වා�න �ප වා �� මා� ජාලය

ෙකා�� සමෙ� 
�ප තට ප�� ව� 
ෙග�වා ගැ� මට 
අ� අව ධා න ය� 
ෙයා� කරලා

- �ෙ�ශ ��යා �ෙ�ත්රය
ෙකා�� සමෙ� �ප තට ප�� ශ්ර� ක ය� ෙග�වා 

ගැ�ම ස�බ �ධ ෙය� කා�යාං ශය ��� අ� අව ධා නය 
ෙම�� ෙනාස � ටට ෙ�� �ය. �ෙ�ශ ��යා ��� උප-
යන �දල �වැ ර �ව වා�තා ෙනා�ම හා ෙ� ස�බ�ධ 
වා�තා ව� ක� � වට ඉ� � ප� ��ම, �ෙද� ශ්ර� ක ය� 
�� බඳ ෙතාර �� ප�ධ � ය� පව�වා ගැ�ෙ� අව �තා, 
�ස �� ලබා �මට ෙනාහැ� පැ� �� සඳහා �ෙ�ෂ �ම-
�ශන අංශය ෙවත ෙයා� ��ම අව ධා න යට ෙයා� �ය. 
එෙ�ම ෙග� �ය වසර 5 ක කාලය �ළ අ� � ද හ� � 
ශ්ර� ක ය� �� බඳ �ම �ශන ය� කා�යාං ශය ��� �� කර 
�ෙ�ද ය�න සාක �ඡා වට බ�� කළ අතර, වර ද ක �-
ව� �ව මා� ��ෙ� පනත ස�බ �ධ ෙය�ද සාක �ඡා වට 
ල��ය.

ෙත� ෙගන ඒෙ� 
�� � �ල 

අ� ය න ය�,
නැහැ

වා��ක 
වා�තා 

ඉ� � ප� කර 
නැහැ

- �මා ස �ත ර�ෂණ සමා ගම
ෙමම සමා ගම �ය වා��ක වා�තා ඉ� � ප� කර 

ෙනා� �ම, ��ෙරා ගෑ� ලංකා �� ට� ෙම�ම ��ෙරා 
ගෑ� ට�� න� ලංකා සමා ග�� �ග ණ කා � ප �ෙ� 
�ව �ථා �ත �ග ණ න යට ල� ��ම,  මාල � ව �� හා 
� ෙෂ�� � ශාඛා වසා ��ම, 2017 අ��ෂ ම�ඩල 
අව ස ර ය �� ෙතාරව ෙබා� ණය ෙලස �ද� කපා 
හැ�ම ඇ�� ක�� කාරණා �ස� ෙකා� ක� �ව 
හ�ෙ� අව ධා න යට ල��ය.

 ආය තන 12 කට Hope ඇ� කළ 'COPE'

- ෙ�රා ෙද� ��ව � ද යා ල යට 
අ� බ�ධ ප�චා� 

�� උපා� ආය ත නය

�ද� 
බැං� �� �ගත 

��ෙ� වංචා

"ස—දර’ය “කැඳ•ම”"

ෙකාළඹ මහ තැපැ” කා•යාලෙ“ 
ෙමරට තැපැ” අංශෙ“ ෙ—වය කළ 
(CME) තැපැ” ම•ශන ලධා“ 

”ටහ– ැ”— ෙසෙනර’න මැ““ම” 
හ”’ හෘදයාබාධය• අප අත ෙව— බව දවන 
අතර ’නට අ–”” ෙදක”ද ගත”ය. ධගා නගරය, ”ගම, 
'ෙසෙන”පා' “වෙ ”ව’ —  එමා උ’ •ණග”ක 
මහ’මෙය•. එමා ස—ක”ම අප සමග එ”ෙ“වා! ඒ 
ෙව•ෙව 2022 මා 16 වැ“ ”න සංඝගත ද”“ණාව” 
”නම• ලැෙ•.

”ට ෙසා” තැෙවන
භා•යාව සාම”” කමලා ෙ—නාර’න, 
එකම ආදර ”යය ගංගා ෙසෙනර’න.

බෑනා - ෙරාෙව”” ෙ–ව“ය, 
“’ය - ”” ෙ–ව“ය, 
““’රා - —ෙටප” ෙ–ව“ය
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ලංකාවේ ප්රජා ත න්ත්ර වා දය එහි මසත කය දක්වා 
ගමන්ත කර ඇත. වේ ප්රජා ත න්ත්ර වා දය වකායි වවලා
වක ව�ෝ එකී මසත ක වයන්ත බිමට පැනී මට ඉඩ 
තිවේ. ගිය ඡන්තද වයන්ත පැර දුණු හිටපු මන්ත්රී හිරු

ණිකා වරේම චන්ත්ර මීට දින කිහි ප ය කට වපර පිරි සක් සමඟ 
ජනා ධි පති වගෝඨා භය රාජ ප ක්්ෂ යන්තවගේ නිවවස ඉදිරිපිටට 
වගාස විවරෝ ධතා ව්ාපා ර යක් පැවැ ත්වූ වාය. එයට ස� භාගී 
වූවවෝ ගැ�ැනු ය. ඔවුහු සටන්ත පාඨ අතර කුණු � රුප ද කී�.

හිරු ණිකා වැනිම ගැ�ැ නුන්ත පිරි සක් එ් විවරෝ ධ තා වට ස�
භාගී වූ බව වේ කියන ලද කුණු � රුප වලින්ත පැ�ැ දිලි වවයි. 
සරත් ව�ාන්තවසකා කියන පරිදි හිරු ණිකා වරේම චන්ත්ර යනු 
යකඩ ගැ�ැ නි යකි. ය� පා ලන ආණ්ඩුව යටවත් උදය ගේම
න්තපිල හිවර් වැටී සිටි යදී ඔහුට වමටට යක් සැප යීම සේබ
න්තධ වයන්ත පාර්ලි වේ න්තතු වේදී අර්්ථ නිරූ ප ණ යක් ලබා දුන්ත 
හිරු ණිකා වරේම චන්ත්ර කියා සිටිවේ වපර කී වමටටය අවශ්ය 
වී ඇත්වත් ගේම න්තපිල වගේ වෘ්ෂණ වකෝ්ෂ ව ලට ප� සු වක් 
සැල සීම පිණිස බවය. ශ්රී ලංකා පාර්ලි වේන්තතු ඉති �ා සය 
තුළ ම� ජන නිවයෝ ජි ත යකු වෘ්ෂණ වකෝ්ෂ සේබ න්තධ වයන්ත 
කතා කළ පළ මු වන අව ස්ථාව වමය වේ. සම � ර විට වලෝක 
පාර්ලි වේන්තතු ඉති �ා ස වේද වමවැ න්තනක් සිදු වනාවව න්තනට 
ඇතුවා වන්තනට ඇති. අඩු ගණවන්ත වෘ්ෂ ණා ශ්රිත වරෝග යක් 
වන �යි ඩවරා සිල් ව�ෝ �ර්නියා ගැන පවා කතා වී ඇති 
බවක් අපි වනාද නිමු. එව�ත් පව තින ප්රජා ත න්ත්ර වා දය ස� 
එහිම අතු රු ඵ ල යක් වන මානව හිමි ක ේවල උප රිම තැනට 
රට පත්ව තිබීවේ අව ස්ථා වවන්ත ප්රවයෝ ජන ගනි මින්ත වපර කී 
"තරුණ මැති නිය" සවකීය �ෘද යාං ගම වූ ද වවද්ය විද්යා
ත්මක වූ ද අද �ස ඉදි රි පත් කර තිබිණ.

ජනා ධි පති වගෝඨා භය රාජ ප ක්්ෂ යන්තවගේ නිවස ඉදි රි පිට 
උදවඝෝ ්ෂ ණ යක් කිරී වමන්ත පසු හිරු ණි කාවගේ වගේ ඉදි රි පි ටට 
ගිය කිසි යේ පිරි සක් ඇයට එවර හිව උදවඝෝ ්ෂණ කළ බවත් 
පසුව අපි දැන ගත්වතමු. එය ද ප්රජා ත න්ත්ර වා දය මසත
ක ප්රාපත වීවේ ප්රති ඵ ල යකි. වේ අතර රට කට කලා තු ර කින්ත 
ප�ළ විය �ැකි වදශ පා ල න ඥ යකු වූ ද මිනිස අසූ චි වල අයි
ති කා ර යන්ත පිළි බඳ සුවි වේ්ෂ දැනු මක් ඇතැයි �ැවඟන්තනා 
වූ ද ව�ක්ටර් අපපු �ාමි පසු ගිය දිනක පාර්ලි වේ න්තතු වේදී 
කළ විග්ර � ය කට අනුව හිරු ණි කා ලාට අසූචි ගැසූ අයත් 
චමු දි ත ලාවගේ වගද රට අසූචි ගැසූ අයත් වදවද වනක් වනාව 
එක් වකවනකි. ව�ක්ටර් අපපු �ාමි යනු සජිත් වරේම දා සවගේ 
සමගි ජන බ ල වේ ගය නිවයෝ ජ නය කරන මන්ත්රී වකවනකි. 
ඉ�ත සඳ �න්ත අර්්ථ නිරූ ප ණ යත් සම ඟම ව�ක්ටර් අපපු
�ාමි මැති තුමා මිනිස අසූචි ස� තදා සන්තන වේතු පිළි බඳ 
විවේ ්ෂ ඥ යකු බවට පත්වවයි. වමය සමගි ජන බ ල වේ ග යට 
වගෞර ව යකි. ඉදි රි වේදී වේ රවට සිදු වන වපර කී වර්ගවේ 
ඕනෑම ප්ර�ා ර ය කදී ව�ක්ටර් අපපු �ාමි මුණ ගැ සී මට වින්තදි
ත යන්තට පුළු වන. වකවස ව�ෝ වේවා අපවගේ ප්රමුඛ අර මුණ 
වන්තවන්ත හිරු ණිකා ව�ෝ අපපු �ාමි ගැන කතා කිරීම වනාව 
විමල් වීර වංශ ස� උදය ගේම න්තපිල යන වදවදනා ඇමති 
තන තුරු වලින්ත ඉව ත්වීවේ විභ වය ගැන අද �ස කීප යක් 
ඉදි රි පත් කිරී මය.

වීර වංශ ස� ගේම න්තපිල වදවදනා පව තින ආණ්ඩුව �ැදී
මට දර දිය ඇදද ආකා රය කිසි වසත්ම අව ත ක්වස රු ව කට 
ලක්කළ යුතු වනාවේ. මහින්තද සුළඟ �ැමූ අව ස්ථා වේදී ඒ 
සුළඟ වැඩි දියුණු කිරීම සඳ�ා න්ායා ත්මක ස� ප්රවයෝ ගික 
වාසුළි වදකක් වලස වේ වදවදනා කට යුතු කළ�. විමල් වීර
වංශ ශූර කතා කා ර වයකි. උදය ගේම න්තපිල සිං�ල වබෞදධ 
න්ාය වා දි වයකි. වේ සියලු බල වේග එකතු කළ සූක්්ෂම 
ගෘ� නිර්මාණ ශිල්පියා වූ බැසිල් රාජ පක්්ෂ ශ්රී ලංකා වපාදු 
ජන වපර මුණ නමැති වයෝධ බිල්ඩිම වගාඩ නඟා එහි උඩම 
තටටුවේ වගෝඨා භය රාජ ප ක්්ෂ ය නුත් වදවන තටටුවේ 
මහින්තද රාජ ප ක්්ෂ ය නුත් පදිංචි කර වී මට අවශ්ය ජන ව රම 
ලබා දුන්තවන්තය.

වේ වමාව�ා වත්දී බැසිල් රාජ ප ක්්ෂ යන්තට වබාව�ෝ වදනා 
බැණ වදිති. කිසි යේ පටි වසෝ ත ගාමී ව්ාපෘ ති යක නිරත වන 
ඕනෑම වකවනක් බැණුේ ඇසී මට සූදා නේ විය යුතුය. එය ශ්රී 
ලංකාවේ ස� ඉන්තදි යාවේ සංසකෘ තික ලක්්ෂ ණ යකි. විමල් 
වීර වංශ වකාත රේ ශූර කතා කා ර යකු වුවද එම කත න්තදර 
ම�ා වපාවළා වේදී තර්කා නු කූල නැත. ඒවා තර්ක වශ වයන්ත 
පිළි ගත �ැක්වක් අ� වසදී පමණි. ඒ නිසා එවැනි තර්ක ව ලින්ත 
වැඩක් නැත. ගේම න්තපිල වකාත රේ ව�ාඳ න්ාය වා දි යකු 
වුවද සවකීය ඇඟ වේරා ගැනී මට අවශ්ය �ැම විට කම ඔහු 
එම න්ාය ව ලින්ත පිට පැන ආත්මා ර්්ථ යට ළං වවයි.

පහු ගිය කාල වේදී ඔහු කට ඇරිය �ැම විට කම කීවේ 
තව දවස තුන කට වඩා වතල් නැති බවය. වමවස කීවමන්ත 
වවනදා වා� න යට වතල් ලීටර් 10 ගසා ගන්තනා මිනි�ා ෆුල් 
ටෑන්තක් වතල් ගසා තවත් පලාසටික් බූලි වදක ක ටත් වතල් 
පුර වා වගන වගදර වගන යයි. වමවිට තව දින 10 න්ත ඇති
විය �ැකි වතල් හිඟය පැය 48 ක් තුළ ඇති වවයි. තම කට 
නිසා ඉන්තධන හිඟය ඉක්මන්ත වූ බව ගේම න්තපිල පිළි ගන්තවන්ත 
නැත. රවට වබව�ත් හිඟ යක් ඇති බවත් එවැනි හිඟ යක් 
�ට ගන්තනා බව වසෞඛ්ය ඇම ති තුමා කිසි වි වට කත් වනාකී 
බවත් එවස වුවද වබව�ත් හිඟය ඇතිවූ බවත් ගේම න්තපිල 
රූප වා හිනී වසවා වක් සමඟ පැවති සාක චඡා ව කදී සඳ �න්ත 
කර තිබිණ. ඔහු තව දු ර ටත් කියා සිටිවේ ගෑස හිඟවේ දී 
ද එය ම වූ බවයි. ගේම න්තපිල නීතී ඥ වයකි. ඔහුවගේ තර්ක 
නීති වේ ද යට වනාවටී. වබව�ත් යනු හිඟ යක් තිවේ යැයි 
කීවවාත් වගදර වගාස වගාඩ ගසා ගන්තනා ජාති යක් වනාවේ. 
වබව�ත් වර්ග ලක්්ෂ ගණ නක් ඇත. වගදර ගිහින්ත වගාඩ
ගසා ගන්තනවා නේ ඒ වබව�ත් වර්ග ලක්්ෂ ගණ නම වගන 
යා යුතුය. ගෑස සිලි න්තඩර වදක කට වඩා කිසිදු වගද රක 
නැත. පාරි වභෝ ගි ක යාවගේ මිලට ගැනීම නිසා ගෑස හිඟ යක් 
ඇති වී මට නේ අඩු ගාවන්ත එවකක් ගෑස සිලි න්තඩර 20 ක් වත් 
වගදර වගන යා යුතුය.

එව�ත් වා� න වල ඉන්තධන ටැංකි ධාරි තාව ස� පලාසටික් 
බූලි ලබා ගැ නීවේ �ැකි යාව එවස වනාවේ. වවනදා ටැංකි 
කාලක් ඉන්තධන ගසා ගන්තනා එකාට ගේම න්තපි ලවගේ කතා
වවන්ත පසු ෆුල් ටෑන්තක් ගසා ගැනී ම ටත් කඩ වල බහු ලව 
විකි ණී මට ඇති පලාසටික් බූලි වලින්ත ඉන්තධන පුරවා ගැනී
ම ටත් �ැකි යාව ඇත. වමතුමා වගේ තර්ක කිරීවේ සවභා වය 
වමය නේ ඔහුට නඩු බාර දීම අව දා න මක් විය �ැකි යැයි 
කිසි වවක් කීවවාත් එය පිළි ගැ නී මට තරේ අපි අන්තත වාදී 
වනාවවමු. විමල් වීර වං ශට නේ තනි ක රම ඇත්වත් බැසිල් 
රාජ ප ක්්ෂ යන්ත පිළි බඳ ප්රේන යකි. ඔහු ග� න්තවන්තම බැසිල් 
ටය. බැසිල් ට කිසිදු මූල්ය වින යක් නැති බවට වීර වංශ ඉඟි 
කරයි. එව�ත් වමයට කල කට වපර වීර වං ශවගේ අමාත්ාංශ 
වල්කේ වූ අනූ්ෂ පැල්පිට ඒ තන තු රින්ත අසව ගිවේ වීර වං
ශට කිසිදු මූල්ය වින යක් නැති බැවි නැයි පුව ත්ප ත්වල පළ 
විය. වේ අනුව විමල් වීර වං ශට සවකීය වදශ පා ලන වංශය 
කුමක් ද යන්තන අද ටත් �රි යා කා රව අව වබෝධ වී නැත. 
තමන්ත සිටින්තවන්ත උලක් උඩ ද නැත්නේ පිලක් උඩ ද යන්තන 
ගේම න්තපි ලට වනා�ැවේ. වේ අනුව අපපු �ාමි කදිම විහි ළු
කා ර වයකි. හිරු ණිකා නමට පම ණක් සූර්ය වයකි.

වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා
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ශ්රී
 • සුභද්රා දේශ ප්රිය

මේ ව න විට ම�ෝකමේ  ප්රධාන මාධ්යමේ සහ මේශ
පා �න අව කා ශමේ ප්රමුඛ මාතෘ කාව බවට පත් 
වනමන රුසි යානු යුකමරේන යුද මය තත්ත්ව යයි. 

මේ යුද මය වාතා ව ර ණය ඇති වීම පිළි බඳ මාධ්ය සහ මේශ පා �
නික කර ළිමේ මනාමයක මාදි ලි මයන අරේ්ථ ක තන දකවයි. එහිදී 
මමය රුසි යානු යුකමරේන අතර යුේධ යක ම�සත්, රට අභ්ය නත
රික ගැටු මක ම�සත්, අස ලවැ සි යන අතර යුේධ යක ම�ස සහ 
බට හිර මනමටෝ සංවි ධා නය සහ රුසි යාව අතර ඇති යුේධ යක 
ම�ස  සහ හයි බ්රිඩ් යුේධ යක ම�සත් මනාමයක ආකා රමේ මති
ම තා නදර ඇති වී තිමේ; රුසි යාව හා යුකමරේ නය අතර ඇති වූ 
යුේධ යක සවරූ පක මපණු නද; මමය බට හිර සහ නැමෙ න හිර  
අතර ඇති මවන භූ මේශ පා � නික අර ග � යක බව පැහැ දිලි 
කරු ණකි. එය දිග හැමරනමන යුකමරේ නය  යන මේදි කාව මත
වීම එකම පර සප ර යයි.
 මේ රට වල් මෙක පිළි බඳ හඳුනා ගැනී මේදී යුකමරේ නය 

සහ රුසි යාව දිරේ්ඝ ඓති හා සික මෙනෙ ොනව විද්යා තෙක 
සාො ජීය සහ මේශ පා ල නික වශ මයන සියලු සොජ කාර
ණා වන පිළි බ ඳව සමීප සේබ න්ධ යක ඇති ප්රජා වන මෙකක 
මවයි. මෙරමේ ජන තා වමේ සේ්භ වය ගතවිට මගෝත්ර වශ මයන 
වශ මයන සංවි ්ධා නය වීෙ සිදු වනමන  882 වස මරේ දීයි. ඉන 
අන තු රුව ඒ ඒ ශිෂටා චා ර යට අයිති ජන මකාටස් යේ රාජ
්ධා නි යක මලස සංවි ්ධා නය මවයි. මොවුන ඉන වසර 100කට 
පසුව 188 දී ක්රිස්ති යානි ආගෙ පිළි ගනු ලබයි.

සාහිත්ය කලා ආදී කමෂත්ර යන ඉන අන තු රුව විශාල 
වරේ්ධ න යන මවයි. විවි්ධ ආක්ර ෙ ණ යනට ෙ ලකවී ෙත සිදු වන 
අතර පසු කා ලී නව මේ රට වල් රුසි යාව, මබමලා රු සි යාව සහ 
රුසි යාව වශ මයන නිරේො ණය වී වරේ්ධ නය මවයි. මුල්කා
ලී නව යුකමරේ නමේ  මකාට
සක  ඕස්මලෝ හනමේ රි යානු 
අධි රා ජ්ය යට ෙ අමනක අමනක 
මකාටස සාරේ අධි රා ජ්ය යට අයත 
විය. 1917දි රුසි යානු විපල වය 
ඇති විය. රුසි යානු විපල ව යත 
සෙඟ මකාමි යු නි ස්ේවා දින විසින 
යුකමරේ නය ස්වාධීන රාජ්ය යක 
බවට පත මකරිණි.

  1922 රුසි යාව සහ යුකමරේ
නය අතර යේකිසි සමූහ ආණ්ඩු
වක සේබ න්ධතා මගාඩ නඟා 
ගනී. ඉනප සුව මසෝවි යේ මේශය 
නිරේො ණය විය. යුකමරේ නය, 
මබමලා රු සි යාව, රුසි යානු මෙඩ
ර ලය සහ රට වල් 15ක එක තු ව
කින මෙය නිරේො ණය විය. ඉන 
පසු එය මසෝවි යේ මේශය නමින 
හැඳි නවිය. එය සමූහ ආණ්ඩු පහ
ම�ා වක එකට ඒකා බ ේ්ධව සකස් 
විය. එහි ප්ර්ධාන රට වල් මෙකක 
රුසි යාව සහ යුකමරේ න යයි. එයින 
රුසි යාව වරේග කිමලෝ මි ටරේ මිලි
යන 18ක භූමි ප්රමේ ශ යක විය. 
මලෝක භූමි මයන 1/8 මිලි යන 
එක සිය පන හක ජන ග හ නක එහි 
මවයි. යුකමරේ නය වරේග කිමලෝ මී
ටරේ හය ල ක්ෂ යක වන අතර මිලි
යන හත ළිස් හත රක ජන තාව යුකමරේ නමේ ජිවත මවති. මේ 
රට වල් යුෙ ෙය වශ මයන ෙ භූමි ප්රො ණය පැතමතන ෙ ජන
තාව පැතමතනෙ ජාත්ය නතර සේබ න්ධතා ගතත ෙ එකි මන
කට සෙ බ න්ධතා ඇති රට වල් නිසා ්භා්ෂා සාම්ය යක ෙ මවයි. 
එමෙනෙ සංස්කකෘ තිය ආග මික වටි නා කේ සහ පුරු ්ෂාරේ්ථ 
මුල්කර ගනි මින නිරේො ණය වූ ශිෂටා චා ර යක මෙහි මවයි. ඒ 
නිසා මේ රට වල් මෙක අතර යේ යුෙ ෙය තතතව යක ඇති වීෙ 
විය මනාහැකි තතතව යකි. මේ යුේ්ධය මේ රට වල් මෙමක 
වුව ෙ නා වන අනුව ඇති වූවකෙ යනන මනාමයක සොජ තල
ය නවල සාක චජා වට බඳුන මවයි.  

මේ තතතවය තු� යේ භූ මේශ පා ල නික මවන සක 1991 
දී ඇති විය. මලෝකය පුරාෙ ඒතාක දුරට පැවැති දිවිධ්ැවික 
මලෝක රටාව බිඳ වැටී ෙක සිදු විය. එක පැතත කින මසෝවි යේ 
මේශය ප්රමුඛ නැමග න හිර යුමරෝ පිය සො ජ වාදී රාජ්ය පේ්ධ
ති යත සහ අමනක පසින ඇමෙ රිකා එකසත ජන ප ෙය ප්රමුඛ 
බට හිර යුමරෝ පිය ්ධමන ෂවර ලිබ ර ල්වාදී පේ්ධති මෙක අතර 
මලෝක බල තුල නය පසු ගිය සිය වස පුරාෙ පැවැ තිණි. එය 
1991 එය බිඳ වැටීෙ සිදු මවයි. සමූ හාණ්ඩු පහ ම�ාව ස්වාධීන 
රාජ්ය යන මලස මවනෙ සංවි ්ධා නය මවයි. ඒ අනුව රුසි
යාව යුකමරේ න යත ස්වාධීන රාජ්ය මෙකෙ මවනෙ සංවි ්ධා නය 
මවයි.        

1990 සිට 2000 මේවා නව රාජ්ය මලස රාජ්ය තාන්රික 
සේබ න්ධතා ගිවි සුේ සහ රාජ්ය තන්රික සේමු ති නව ලට රාජ්ය 
තාන්රික එක ඟ තා වනට  සාෙ කා මීව පැමි මණන ලදී.  2013 
ජන වාරි ොසමේ යුකමරේ නමේ ඇතිවූ නව විපල ව යන සෙඟ 
එව කට හිටිපු ජනා ධි ප ති ව රයා කුෙ නත්ර ණ ය කින බල මයන 
පහ ක රන ලදී. ජාති වාදී සහ බට හිර මනමටෝ  සහ මයෝ ගමේ 
යේ බල පෑ ෙක මේ සඳහා විය. 2014 වසමරේ සිට රුසි යාව සහ 
යුකමරේ නය අතර රාජ්ය තාන්රික සේබ න්ධතා යේ බිඳ වැ ටී
ෙක ඇති විය. මේ රට වල් බිඳ වැ ටී ෙට එක මේතු වක මනමටෝ 
සංවි ්ධා නමේ සාො ජි ක තවය ලබා ගැ නී ෙට සහ යුමරෝපා 
සංවි ්ධා නමේ සො ජි ක තවය ලබා ගැනී ෙට උතසාහ කිරී ෙයි. 
එමෙනෙ රුසි යාව සහ යුකමරේ නය අතර යේ ගැටු ෙක ඇති 
කිරී ෙට   ඇෙ රි කාව සහ මනමටෝ සංවි ්ධා නය පසු ගිය වසර 
තිහක කාලය පුරා උප රිෙ උතස හ යක මයදිණි. එයට මේතුව 
ඇෙ රි කාමේ භූ මේශ පා ල නික අව ශ්යතා ඉෂට  කර ගැනී ෙයි. 

ඉන අන තු රුව යුකමරේ නය 2014 වසමරේ රුසි යානු විමරෝධි 
රාජ්ය යක මගාඩ න ඟයි. එතැන සිට රුසි යාව තෙනමේ 
ප්ර්ධාන හතු රකු මලස සල කනු ලබයි. මනමටෝ සංවි ්ධා නය 
ප්රමුඛ බට හිර රට වල් ප්රමුඛ රට වල් රුසි යාව අස්්ථා වර කිරීෙ 
සහ  බිඳ ෙො මතල් සේපත ගල්අ ඟුරු සේපත වැනි අති 
දැවැනත ප්රපං ච යන ඔවුනමේ ආධි ප ත්ය යට යටත කර ගැනී
ෙට උතසාහ ෙරයි. එයට ප්රබල තරේජ නය රුසි යාව වන නිසා 
එය අස්්ථා වර කිරීෙ භූ මේශ පා ල නික උපාය ොරේගමේ ප්ර්ධාන 
අර මුණ වී ඇත. යුකමරේ නය මතෝරා ගැනීෙ එහි එක වැඩ පි
ළි මව �ක මවයි.

මේ නව යුේ්ධය එකතරා  ශශල්ය මෙමහ යු ෙක මලස 
හඳු නා ගත හැකියි. මෙය ආක්ර ෙ ණ ය කට වඩා නිරා යු ්ධ ක ර ණය 
කිරීෙ සහ ජාති වා ෙය හර ණය කිරීෙ යන අර මුණු වන අතර 
එය සාක්ෂාත කර ගැනීමේ ප්රය තන යක ෙ මවයි. යුකමරේ නය 
ෙධ්යස්්ථ රාජ්ය යක මලස පවතවා මගන යෑෙ තවත අර මු
ණක බව සඳ හන මවයි. පසු ගිය කාලය පුරාෙ මනමටෝ සංවි
්ධා නය ඇතුළු බට හිර ොධ්ය තු� විශාල උණු සු ෙක ඇති විය. 
එහි අර මුණ රුසි යාව හරහා යුකමරේ නය ආක්ර ෙ ණය කිරීමේ 
අව ශ්ය තා වයි. රුසි යාව හරහා ආක්ර ෙ ණය කර වී ෙක වූ අතර 
ොධ්ය මතාර තුරු  පැති ර විමේ යුේ්ධ මයන ඒ ප්රමුඛ රට වල් 
ජය ග්ර හ ණය කරන ලදී.       

යුෙ ෙය තතතවය දැන ආරේ්භ වුවෙ එහි ආර ේ්භය මීට 
අවු රුදු 30කට මපර යුමරෝපා හා රුසි යානු දුර ස්්ථතා පේ්ධ තිය 

නැවත ස්්ථාප නය කිරී මෙන අන තු
රුව සිදු විය.  

රුසි යානු යුකමරේ නය ගැට ලුව භූ 
මේශ පා ල නික පැති ක ඩට අෙ ත
රව මෙහි භූ ආරේථික  පැති ක ඩකෙ 
මවයි. රුසි යාව ප්ර්ධාන බල ශකති 
උතපා ෙ ක මයක මවයි. රුසි යානු 
මතල්  50%කට  වැඩි ප්රො ණ යක 
බට හිර යුමරෝ ප යට අප න ය නය 
කරයි. ඔවුන ඇෙ රි කා වට මතල් 
නිෂපා ෙ න මයන 10%ක අප න ය
නය කරයි. මේ තතතවය තු� 
බට හිර රට වල් රුසි යාව යටත 
කිරීෙ  සඳහා ආරේථික සේබා
්ධක විශාල මලස මයාෙ මින පවතී. 
ජාත්ය නතර ගනු මෙනු පේ්ධ ති මයන 
ඉවත මකරිණි. ඒ අනුව 
සියලු රට වල් සෙඟ ඇති 
ආන යන අප න යන මවම�
ඳාෙ නතර මවයි. රුසි යානු 
ගෑස්  මලෝක මවම� ඳ මපා
�ට නිකුත කිරීෙ නතර වුව මහාත 
බල ශකති ගැට ලුව උග්ර විය හැකියි.

රුසි යාව  කළු මුහුෙ හරහා ගෑස් ප්රවා
හ නය පේ්ධ ති යක නිරේො ණය ක� අතර 
එය මජෝ බයිනඩ් ඇතුළු පිරිස විසින 
නතර කරන ලදී. මේ තතතවය බට හිර කඳ
වුර සහ නැමඟ න හිර කඳ වුර  අතර  ඇති 
මලෝක ආරේථි කය මෙමහය වීෙට  සහ 

ව ැ ඩි  දා  ය  ක 
තවය අතපත කර 
ගැනී ෙට ඇති දැඩි 
උතසා හ යයි. ඒ අනුව බට හිර 
මකාේපැණි බහු ජා තික සො ගේ 
ෙ රුසි යානු සො ගේ අතර මීට 
වසර 30කට  මපර ඇති වී තිබූ  
ආරේථීක අව කා ශය මවම�ඳ අව
කා ශය බට හිර සො ගේ කාල යක 
පුරා අතපත කර මගන තිබිණි. 
එය නැවත අතපත කර ගැනීමේ 
ප්රය තන යකෙ ෙතු මවමින පවති. 
යුමරෝ පමේ වරේ්ධන වන රුසි යානු 
ආරේථික ආධි පත්ය විමේ ්ෂ මයන 
බල ශකති මවම� ඳ මපා� තු� 
ආධි පත්ය බිඳ දැමී ෙට ඇෙ රි කානු 
ප්රමුඛ බට හිර රට ව ලට අවශ්ය 
මවයි.

ඇෙ රි කානු සො ග ේවල  භූ 
මේශ පා ල නික මෙනෙ භූ ආරේථික 
අර ග ල යක පවති. එය ආසි යා
වට ෙ බල පානු ලබයි. මගෝලීය 
ආරේථි කය බිඳ වැ ටීෙ සිදු වන 
අතර පේචාත මකාවිඩ් අව
දිමේ ආරේ්භ කරන ලෙ යුේ්ධය 
රුසි යානු යුකමරේන යුේ්ධ යකෙ 
මනාමවයි. යුකමරේ නය නේ මේදි
කාව ඔස්මස් එය  කල එ ළි යට 
එයි. මේ හරහා ප්රති විමරෝ ්ධ තා

වන 2ක නිරේො ණය වී ඇත. එනේ ආරේථික මේශ පා ල නික සහ 
භූමගෝ ලීය වශ මයන අරේබු ෙ යන නිරේොණ වී ඇත. ඇෙ රි කානු 
මගෝලිය උප රි ස ො ජය බහු ජා තික සො ගේ මපර දිග ඉනදු නී
සාව, චීනය යන රට වල් අතර ප්රති වි මරෝ ්ධතා උතසනන වී 
ඇත. යුකමරේ නය පරා ජය වුව මහාත රුසි යාමේ පැවැතෙ අව
සන විය හැකියි. රුසි යා වට මේ අව ස්්ථා මේදී පරා ජය වීෙට 
මනාහැකි වනමන ඒ නිසා මවනි. යුකමරේ නය යනු එක සිේධි
යක පෙණි, සෙස්ත ක්රියා ව ලිමේ රුසි යා වට ඉදි රි යට යෑෙට 
අත්ය වශ්ය ඉල කකය චීන යයි. චීනය අස්්ථා වර කිරීෙ මුලි කව 
සිදු විය හැකියි. ඒ නිසා පැහැ දි ලිව බල අර ග ල යක ඇති මවයි.

මේ ක්රෙ මේ ෙය පසුව ඊ� ඟට සිදු වනමන අමප ආරේථි කය 
මගාඩ නඟා ඇති අභ්ය නතර විමෙස් සේබ න්ධතා පේ්ධ තිය ෙ 
මවනස් මවයි. මෙහිදී මලෝකය පාල නය කරන ලෙ  අෙ රි
කානු එකසත  ජන ප ෙය ප්රමුඛ ක්රෙ මේ ෙ යන  අ්භා ව යට යනු 
ලබයි. රුසි යාව  චිනය සහ ඉනදි යාව එකට ඒකා බේ්ධ වීමේ 
අව කාශ තිබිය හැකියි. එමස් වුව මහාත නැවත මලෝකමේ 
බල තුල නය මවනස් විය හැකියි. ආරේථික සේබ න්ධ තා වය 
මවනස් විය හැකියි. එය අලුත ොදි ලි යක ආරේ්භ විය හැකියි.  

මේ භූ මේශ පා ල නික ්ඝේට න මේදි  21 වැනි සිය ව රේ්ෂමේ 
ඇති වන සුවි ශා ලෙ භූ ්ඝ ේට නමේ මේශ පා ල නික උප රි ව රේත
න යට  මුල පි රීෙ ආර ේ්භය මවයි. එයට මූලික මේතුව මනමටෝ 

සංවි ්ධා නය ප්රමුඛ ඇෙ රිකා එකසත 
ජන ප ෙ යයි. මෙහි අව සා නමේ  1990 
ෙශ කමේ තිබූ මලෝක පරේයාය, සහ 
මලෝක ආර ක්ෂණ පේ්ධ ති යට  සහ 
බල තු ලන පේධි යට නැවත යාෙට 
සිදු මවයි.

මෙවැනි මලෝක යුේ්ධය අව
සා න මේදී කිසි යේ කථි කා ව කින 
අව සන වනමන මලෝකය යළි 
මබදා ගැනී මෙනි. මෙහිදී මෙවැනි 

මලෝක යුේ්ධ මයන පසුව වසර 70ක 
කාලමේ වරේ්ධ නය වී ඉන මකාට
සක බිඳ වැටිණි. මලෝක බල තු ල
නමේ අස ෙ බ ර තා ව කට පතවිණි. ඒ 
තු� නව අරේබු ෙ යක ඇති වී ඇත. 
මේ අරේබු ෙය විස ඳීෙ දැවැනත විප රි

ව රේ්ධ න ය කින පසුව සිදු මවයි. 2වැනි 
මලෝක යුේ්ධ මයන පසුව භූමේ ශ පා ල

නික රාමුමේ ප්රමු ඛව ඇෙ රි කාව මලෝක 
රටාව තීනදු කරන ලදී. දැන ඇමෙ රි කාව 

අභ්ය නතර අරේබු ෙ යන උතසනන වී ඇත. 
නිෂපා ෙ නය අංශමේ අරේබුෙ උතසනන වී ඇත. 

ඇෙ රි කාමේ අභ්ය නතර අරේබු ෙය  බාහිර අරේබු ෙ යක 
මලස ප්රකමෂ පණ කිරී ෙක සිදු කරන ලදී.      

මේ නිසා දැවැනත නවීන යුෙ බල ව මතක වූ 
රුසි යා වත දැවැනත නවීන මුල්ය අරේථික බල
ව මතක වූ චීන යත එකට ඒකා බේ්ධ වීෙ මලෝක 
බල තු ල නමේ සේපූරේණ මවනස් වීෙක සිදු 
මවයි.

එවැනි අව ස්්ථා ව ලදී අමප  රට ව ලට ආරේථි ක ෙය 
වශ මයන විශාල බල පෑ ෙක මවයි. මේ ක්රියා ව ලි මේදි 

අමප   ස්්ථාව රය කුෙකෙ? අමප රට වල ආරේථි කය 
රඳා පව තිනමන  මලෝක ්ධන වා ෙය ලිබ ර ල්වා ෙය 
සෙඟය. සංචා රක කරේො නත මයන මත අප න ය
න මයන මේ මෙර ටින ෙ විශාල විමෙස් විනි ෙ යක 

මෙර ටට හිමි මවයි. මේ අරේබු දා තෙක අව ස්්ථා මේදී 
අමප ආරේථික හා විමෙස් ප්රති ප තතිය සකස් ක� යුතුයි. 

ආක්ර ෙ ණ කාරි ඇමෙ රි කානු හා මනමටා සංවි ්ධාන විසින දියත 
කරන මගෝලීය උපරි සොජ ප්රවා හය අපි නිමයෝ ජ නය කර
නමනෙ;  නැති නේ චිනය හා ඉනදිය මපර දිග කලා ප යනමේ  
වුෙ නා වන අපි  නිමයෝ ජ නය කර නමනෙ යනන තීනදු ක� 
යුතුයි. ඉදි රි මේදි අපි තාරේකිය විමෙස් ප්රති ප තති යක ඇති 
කර ගත යුතුයි. බල ක ඳ වුරු මෙක සේබන්ධ ෙධ්යස්්ථ ප්රති ප
තති යක අනු ග ෙ නය කිරීෙ මුලික හරය විය යුතුයි. මේ නව 
සනෙ රේ්භය තු� බල ක ඳ වුරු මෙකට ෙ මේතතු මනාවී ජාතික 
ආරේථික වුව ෙ නා වනට සෙ පාත වන අය සෙඟ නිේචිත අව
ස්්ථාමේ ගනු මෙනු කිරීෙ වඩා සුදුසු මවයි.          

  අභ්ය නත රව ගත විට මඩාලරේ ගෑස් මතල් විමෙස් මුල්ය 
ගැටලු ෙතු මවයි. මෙවැනි අරේබුෙ හමුමේ මුහු ණ දී ෙට ඒකීය 
අභ්ය නතර ජනතා මකන්රීය ආරේථික සංකි රේණ ය කට යා 
යුතුයි. ආරේථික ය්ථා රේ්ථය, මගෝලීය භූ මේශ පා ල නික මවන
ස්කේ යටමත අමප සෙස්ත ආරේථික ප්රති ප තතිය හැඩ ගැ ස්විය 
යුතුයි. රමේ අභ්ය නත රික ආරේථික ගතික වි්භ ව යන උතක රේ්ෂ
ණය කරන,  සක්රිය කරන ආකා ර මයන නැවත ප්රති ව්යු හ ගත 
කිරීෙ අවශ්ය මවයි. 

අපි ආරේථික ප්රති සං ස්ක ර ණ යනට යා යුතුයි. අපිට සෑහී ක
ෙ කට පතවන ආරේථික ශකති යක ලබා ගැනී ෙට අභ්ය නත රික 
වශ මයන බාහි රින මලෝක මවම� ඳ මපා ම�න මොන බල
පෑේ පැමි ණිය ෙ සාමපක්ෂ ව ස්්ථාව රව පැවැ තී ෙට හැකි වන 
ආකා ර යට අමප සේපත උප රිෙ වශ මයන ස්්ථාව රව පවතවා 
ගැනි ෙට කට යුතු ක� යුතුයි. රුසි යාව වැනි රට වල් හරහා 
වන බල පෑේ එනමන මතල් ගෑස් වැනි දෑ සේබ න්ධ මයනි.  
ඖ්ෂ්ධ වැනි දෑ සඳහා විමෙස් විනි ෙය ලබා ගැනී ෙට අ්භ
නතර ආරේථි කය බල ගැනවී මෙන අවශ්ය ආන යන, අප න
ය න ව ලට මයාදා ගැ නී ෙට හැකි යාව පව තියි.  ජාතික ආරේථික 
විමරෝධි සංහා රක වැඩ පි ළි මව ලක ක්රියා තෙක වන අතර; මේ 
කූට වැඩ පි ළි මවල අඩ පණ කිරීෙ අව ශ්යයි. රට අභ්ය නතර 
නිෂපා ෙ න යන ශකති ෙත ක� යුතුය. ඒ සඳහා චිනය ජපා නය  
වැනි ආකා ර ය කට යා යුතුයි. මේ අරේබු ෙය අපි ස්වරේණ ෙය 
අව ස්්ථා වක  මලස සැල කිය යුතුයි. ොධ්ය ඇති ක� භීති කාව 
හරහා ෙත වා දී ෙය  බිඳ වැ ටීේ  නිමේ ්ධ නා තෙකව ඉවත ක� 
යුතුයි. මෙය මේශ පා ල නික ආරේථි ක ය ෙය අරේබු ෙ යකි. මේශීය 
මඩාල රය මකන්ර කර ගත ආරේථික ප්රති ප තති මයන ඉවත විය 
යුතුයි. ෙහ බැංකුව ක්රියා තෙක ක� ජාතික ආරේථි කය  නඟා
සි ටු වී ෙට වඩා මගෝලීය ආරේථි කය නඟා සිටු වීෙ හා මවම�ඳ 
වාණිජ ආරේථීක ශකති ෙත කිරිෙ සිදු විය යුතුයි. මේ වැනි අව
ස්්ථා වක ආරේථි ක අරේබු ෙය අනි වා රේමයනෙ පැමි ණීෙ සොන්ය 
මවයි.

 නව සොජ රටා වක ඉදි රි මේදී ඇති මව මින පවතී. කලා
පී ක ර ණය උතසනන වී ඇත. එමෙනෙ ස්වමේ ශි ය ක ර ණ
යෙ එයට ගැ� මපන ආකා ර යට සකස් ක� යුතුය. පේචාත 
මගෝලිය ආරේථික වැඩ පි ළි මව �ක සහ නව ප නති යක අව ශ්ය
තාව මවයි. එමස් සිදු වුව මහාත මේ රමේ පව තින අරේබු ෙ
මයන මගාඩ ඒෙට ෙ හැකි මවයි.

මේ යුද්ධය නිරා යු ්ධ ක ර ණය කිරීම සහ 
ජාති වා දය හර ණය කිරීමේ මමමහ යු මකි

 මකාළඹ විශව වි ද්යා �මේ ශ්රීපාලි මණ්ඩ පමේ 
ආචාරය ටියු ඩර වීර සංහ

මමය මේශ පා � නික ආරේථි ක ය මය 
අරේබු ද යකි. මේශීය ම්ඩා� රය මකන්ර 

කර ගත් ආරේථික ප්රති ප ත්ති මයන 
ඉවත් විය යුතුයි. මහ බැංකුව 

ක්රියා ත්මක කළ ජාතික ආරේථි කය  
නො සි ටු වී මට ව්ඩා මගෝලීය 

ආරේථි කය නො සිටු වීම හා මවමළඳ 
වාණිජ ආරේථීක ශකති මත් කිරිම 

සිදු විය යුතුයි. මේ වැනි අව ස්ථා වක 
ආරේථි කය අරේබු දය අනි වා රේමයනම 

පැමි ණීම සමාන්ය මවයි.



• �භා �� ජය ර�න

ෙපා� රා� ම�ඩ �ය ෙයෟවන 
ස�මාන උෙළල සඳහා 
රට ව� 17 �� නව �පැ-

� �ක � ව�, �යා කා �� සහ �ව සා ය ක ය� 
ඇ�� ත�ණ ත� � ය� 20 ෙදෙන� අව-
ස� තර ග ක � ව� ෙලස ප්රකා ශ යට ප��ෙ� 
ප� � ය �ය. ඒ කලා �ය රට ව� අ� බ ව �� 
ලාං�ක ත�ණ �ව සා ය ක ෙය� වන �ලා� 
දයා න�ද ද ෙමවර අව ස� 20 ෙදනා අත රට 
ප� �ෙ� ඔ� ��� �ස ��න නැ� ��ම හා 
කාල � �ක ෙවන ��� අර �� කර ග� �� 
ජා� �ත ර යට ඉ� � ප� කළ කෘ� ��ල �ය 
�ාපෘ �ය ෙව� ෙව�.

   මා�� 16 වැ� �න මා�ග ගත ක්රම යට 
පැවැ �ෙවන �ල ස�මාන උෙළ ෙ�� සෑම 
කලා ප ය ��ම ඉහ ළම තරග ක� කලා �ය ජය-
ග්රා හ කයා ෙලස ප්රකා ශ යට ප� ෙකෙරන අතර 
ෙමම කලා �ය ජය ග්රා හ ක �� ප�ෙද නා ෙග� 
එ� කැ� ෙපෙනන ත� ණ ෙය� 2022 වසෙ� 
ෙපා� රා� ම�ඩ �ය ත�ණ �ව සා ය කයා 
බවට ප� �මට �ය � තය.

  ELZIAN AGRO ආය ත නෙ� කළ ම-
ණා කාර අ� �ෂ ව රයා වන �ලා� දයා න�ද 
2021 වසෙ� කැල �ය ��ව � � ලෙ� �ාපා-
�ක කළ ම නා ක රණ �ෙ� ෂ ෙ�� උපා �ය අව-
ස� කර ජා� �ත ර යට ප්රෙ�ශ ව�ෙ� ද�ෂ 
හා �� ණතා �� �� ත�ණ �ව සා ය ක ය� 
වශ ෙය�. 

කාල � �ක ෙවන ��� ස�බ �ධ ෙය� 
ජා� �ත රය සමඟ කට �� කර �නට ඔ�ෙ� 
ගම �මඟ �වර � අතර, තව � ර ට� ෙ� 
ස�බ�ධ ජා� �තර ��ව � � ල ය�� පාඨ-
මාලා මා�ග ගත ක්රම යට හ� ර �� ඒ �� බඳ 
��� ව�ධ නය කර ග�න ට� ඔ�ට හැ�-
�ය. ෙමවර ෙපා� රා� ම�ඩ �ය ෙයෟවන 
ස�මාන උෙළල පැවැ ��ෙ� ෙපා� රා� 
ම�ඩ �ය රට ව� ��ණ පා ඇ� ආ��ක 
අ�� ද ෙය� ෙගාඩ ඒෙ� �ස �� ඉ� � ප� 
��ෙ� ෙ�� කා ව� වශ ෙය�.

  ෙපා� රා� ම�ඩ �ය රට වල �� යන 2.5 
කට ආස�න ජන තාව අත ෙර� 60% � පමණ 
���ෙ� වයස අ� �� 30 ට අ� ත�ණ ප්රජා-
වය. ෙ� රට ව� අත �� 32 � �ඩා රා� 
වන අතර ඒ රට වල ආ��ක ගම� මඟට 
ත�ණ නාය ක �වය, ��ම අ� ශ ��ම වැද-
ග� � ඇත. ෙමම ෙපා� රා� ම�ඩ �ය රට-
ව� 53 අ� බ ව �� �ලා� දයා න�ද අව ස� 
20 ෙදනා අත රට ප��ෙ� ෙමම තරගා ව �-
යට අ� ළව ඔ� ��� ඉ� � ප� කළ �ර සාර 

සංව �ධන අර �� 17 � එක� වන �ස ��න 
��ම සඳහා ඉ� � ප� කළ �ාපෘ �ය ඇගැ-
�ම ෙව� ෙව�. ෙ� අව ස� 20 ෙදනා අත රට 
ලංකාව පම ණ� ෙනාව ඉ�� යාව, පා� �ථා-
නය හා �ංග �� �ව යන ආ� යා �ක රට ව� 
3 � ද ඇ� ළ� �ම �ෙ� ෂ �ව ය�. අම ත රව 
අ� කාව, න� � � යාව, උග �ඩාව වැ� අ� කා� 
රට ව� ද, කැ� � ය� �ප� ෙම�ම �ෙරාපා 
හා කැන ඩාෙ� රට ව� �� ප ය� හා පැ� �� 
�ප� �� ප ය�ද අය� �ය.

  ‘ ලංකාෙ� �ස ��න නැ� ��ම‘�ලා�ෙ� 
ප්රධා නම ඉල �කය � අතර, එයට සබැ �-
යා ව� ද�ව �� කාල � ණ යට අ� ළව ඔ� 

��� තර ගා ව �ෙ� උප අර � �ද සා�ෂා� 
කෙ�ය. 2019 වස ෙ�� ඔ� ��� ආර�භ කළ 
ELZIAN AGRO ආය ත නෙ� අද වන �ට 
84 ෙදන �ෙ� ක�ඩා ය ම� බවට ප�ව ඇත.

වඩා ෙහාඳ ෙසෟ�ය, �� ම� ආහාර 
��පා ද නය සහ නව �ාපා ර ව ලට සහාය 
�ම ඉල�ක කර ග� නෙවා �පා ද න ය� ඉ� �-
ප� ��ම පම ණ� ෙනාව  ග්රා�ය ෙගා��ට 
ෙබාග අ�වැ�න වැ� කර ගැ�ම සඳහා 
�මා�� කෘ� �� �ස �� ලබා �ම, ද�ත පද-
න� � අනා වැ� හරහා පෙස� ත�ව ය� ��-
��ම, කාල � ණෙ� සැල �ය �� ෙවන �ක� 
සහ ප� ෙබාධ ත�ජන ක�� �� �ව� ��ම 

ආ� කා�න ව� නා ක ම �� �� අංශ �� ප-
ය� ඔ�ෙ� �ාපෘ � යට ඇ� ළ� ෙව�. ෙමම 
�ාපෘ �ය ෙගා�� 50,000කට අ�ක සං�ා-
ව� ෙවත ෙ� වන �ට� ළඟා � ඇත.

    ෙමම තරගා ව � ෙ�� ෙපා� රා� ම�ඩ-
�ය රට ව� ත�ණ �ව සා ය ක �� අ� කාව, 
ආ� යාව, කැ� � ය�, �ෙරා පය සහ කැන ඩාව 
සහ පැ� �� වශ ෙය� කලා �ය ඛා�ඩ පහ� 
යටෙ� ව�ග ෙව�. 

�වා�න ෙපා� රා� ම�ඩ �ය �� සභා ව� 
�ය�ල �� �චය ෙකෙරන අතර ෙ��� 
අව ස� 20 ෙදනාට �ස ලා න ය�, සහ � ක ය� 
සහ ප�� 1,000 බැ�� ලැ� මට �ය � තය. 

ඔ� �ෙග�ද කලා �ය ස�මා න ලා �� ප� 
ෙදෙන� ෙතාරා ග�නා අතර, එෙ� ෙ��� 
අයට අම තර ප�� 2,000 � ලැ� මට �ය �-
තය.

කලා �ය ස�මා න ලා � �ෙග� එ� අය� 
වසෙ� ෙපා� රා� ම�ඩ �ය ත�ණ �ව සා-
ය කයා ෙලස ෙතාරා ග�නා අතර ඔ�ට ප�� 
5,000 ක ස���ණ �ද� �ාගය �� නැෙ�.

�� නෙ� �ලැ� න� �� �ය ස� � හ� ��ම 
සඳහා, ෙපා� රා� ම�ඩ �ය ෙ�ක� කා�යා-
ලය වන Queen’s Commonwealth 
Trust (QCT) ම�� තව� අ� ෙ�ක �ාග-
ය� �� නැ � මට කට �� කර ඇත.

කෘ� ��ල �ය �ාපෘ � ය� ෙව� ෙව� 
රට ව� 53 � පැර ද� 

• අව ස� 20 අත රට 
ආ� යා �ක රට ව� 4 ��

�ස �� ��ම �ාපෘ �ෙ� 
අර �ණ �ණා

• කාල � �ක ෙවන� �� 
ස�බ�ධ අනා වැ� සඳහා 
ජා� �ත රෙ� අව ධා නය

 �ලා� ��� ඡායා �ප ලබා ගැ�ම ම�� ශාක වල ද�ත ලබා ග�නා ආකා රය

අෙ� ත�ණ �ව සා ය කයා

ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ��

• ර�ක ෙකා� � රෙ�

ප� � ය� අප මාග ��ර ක�මා�ත 
�ර ව රය බලා �ට� �ෙ� එ� ඉ�-
කර ඇ� ෙමරට �ශා ල තම �ෙම�� 

ක�මා�ත ශාලාව නැ� න� ෙලාව �ශා ල තම 
�ෙම�� ක�මා�ත ශාලා �� ��ස අත රට 
එ�වන “ලංවා සං�ථා �ෙම�� ෙකාප ෙ� ෂ� 
(ප්ර� ව�) �� ට�” ආය ත නය �ය ��පා දන 
කට �� ආර�භ කර� �ක ග� �� ෙය�. 
ෙමරට ක�මා�ත අමා �ං ශය යටෙ� �යා-
ප �ං� ෙ��ය �ෙම�� ක�හ� හය� ඇ� 
අතර, ඒ ලැ� �� වට අ� ෙත� එ�වන නව 
ක�හල හ�බ �ෙතාට �� �ජ �ල ඉ� ෙක �� 
ෙ� �ෙම�� ක�හ ල�.

ප� �ය හ�වැ � �ට ෙය�ණ �බ ෙමාෙහා-
�� ෙ� කට ��ත ආර�භ ෙක�ෙ� ජනා-
� ප� ෙගාඨා භය රාජ ප �ෂ ය�ෙ� සහ 
අග්රා මා� ම��ද රාජ ප �ෂ ය�ෙ� ප්රධා-
න �ව ෙය�. අන � �ව ජනා � ප � ව රයා සහ 
අග්රා මා � ව රයා ඉ� � � මට ෙයා�ත නව වාෙ� 
ක�මා�ත ශාලාව සඳහා ද ��ග� තැ�ෙ� 
ෙමරට ෙ�ග ව� සංව �ධ න ය� කරා යන 
ගමෙ� �බ ල�� ද�ව ��. අ�කර ෙද�ය 
පන හක �� භාග යක ඉ� ෙවන ෙමම වාෙ� 
ක�මා�ත ශාලාව සඳහා ආෙයා ජ නය කර 
ඇ� �දල ඇම � කා� ෙඩාල� �� යන හාර �-
ය� වන අතර ෙම� ��පා දන කට �� 2024 
වසර අව සා නය �මට ප්රථම ආ��භ කළ හැ� 
ෙවතැ� ගණ� බලා �ෙ�.

ඇම � කා� ෙඩාල� �� යන �ය� ආෙයා-
ජ නය කර �� ඉ� � �� ආර�භ කළ �ෙම�� 
ක�මා�ත ශාලාව �ත නෙ� ෙලාව ��� රට-
වල පම ණ� ��ය හැ� අ� ��� තා�ෂ �ක 
ය�ත්ර � ත්ර ව �� සම ��ත ෙ�. ෙ� ක�මා�ත 
ශාලාෙ� කට �� �ය යට අ� පහ� පමණ �� 
ව�ෙ� �වයං �ය තා�ෂණ ම��. එ�සා 
ෙලාව ��ෙපෙ� �ෙම�� ක�මා�ත ශාලා 
��ස අත රට ෙ� ක�මා �ශා ලාව ද එ�ව 
�ෙ�. එෙ�ම ද�� ආ�යා කලා පෙ� ඇ� 
�වැ�ත �ෙම�� ��පා දන ආය තන �� පය 
අත රට ෙ� ක�මා�ත ශාලා වද එ�ව �ෙ�.
ෙම�� උ�සව සභාව ඇම� ලංවා සං�ථා 
�ෙම�� ෙකාප ෙ� ෂ� (ප්ර� ව�) �� ට� සමා-
ගෙ� සභා ප�,  න�දන ජය ෙ�ව ෙලා� � තාන 
�යා ��ෙ� ක�මා�ත ශාලාෙ� ��පා දන 
කට �� ��� �ම� සමඟ ෙමරට �ෙම�� 
අව � තාව ෙ�� යව ස�රා ගැ� මට ඉ� � ෙ�� 
හැ� වන බව�.

ෙම�� වා� මා�ග,රා� ආර �ෂක හා ආප� 
ක ළ  ම  න ා  ක  ර ණ 
සහ �වෙ�ශ කට-
�� රා� අමා� 
චම� රාජ ප �ෂ-
ය� පවසා ��ෙ� 
ප�වන �ධා යක 
ජනා � ප� ම��ද 
ර ාජ  ප  �ෂ ය�ෙ� 
��ඝ කා �න සැල-
�� ම�� ��ක 
කලා ප ය�ව පැව� 
හ � බ  � ෙ ත ා ට 
��� �කය ��ණ 
ප� ව �ත න යට ල�� 
ඇ� බව�. ඒ සැල-
�� �යා �මක 
��ෙ� ප්ර� ඵ ල ය� 
ෙලස ප්රෙ� ශෙ� ත�ණ ��ස අනා ගත අෙ�-
�ෂා ෙව� කට �� කරන බව පැව� අමා �-
ව රයා රා� �ල ධා �� ආෙයා ජ ක ය� �� ගැ-
�ෙවන අ� �� සහාය ���ෙ� අව � තාව ද 
ෙප�වා ��ෙ�ය.

ද�� ආ� යාෙ� ��ව ලම ආ�� ක ය� බවට 
ෙ� රට ප�කර �� ය� ෙනාපැ � ළව රට බාර-
ෙගන පැ� ෙණන �ය� අ� ෙයා ග ය�ට ��ණ 
ෙද�� රටට අව� �ය� ෙ� ෙ�� යව ��පා-
ද නය කර �වයං ෙපා �ත ආ�� ක ය� කරා රට 
�ෙගන යාෙ� වග �ම ජනා � ප� ෙගාඨා භය 

රාජ ප �ෂ ය�, අග්රා මා� ම��ද රාජ ප �ෂය� 
හා �ද� අමා� බැ�� රාජ ප �ෂ ය� ප්ර�ඛ 
රජය බාර ෙගන ඇ� බව �ව� ෙ�වා සහ 
අප න යන කලාප සංව �ධන රා� අමා� �. 
�. චානක පැහැ �� කෙ�ය.

ලංකාෙ� සාමා� �ෙම�� අව � තාව 
ෙම� �ෙටා� �� යන හත කට ආස �නය. 
ෙ�ෙව�� ලංකාව �ප ද ව�ෙ� �� යන �නක 
පමණ ප්රමා ණ ය�. �� යන හත ර� ෙමර-
ටට ආන ය නය කර�. ෙ� ක�මා�ත ශාලාව 
��පා දන කට �� ආර�භ �� ම� සමඟ ඉ� 
ලැෙබන �ෙම�� ෙම�� ෙටා� �� යන 
ෙදක� දශම අෙට� ඉ� ෙකාට ස� ��ණය 
වන අතර එළ ෙඹන වස ෙ�� ෙම� අෙන� 
ක�මා�ත ශාලාෙ� ��පා දන කට �� ආර-
�භ � ම� සමඟ ෙමරට ස���ණ �ෙම�� 
අව � තාව ��ණය ෙ�. ඉ� �ෙ� ශ ය� කරා 
ඇ� යන �ශාල ධන �ක �ධ ය� රට �ළ ඉ�� 
කර ගත හැ� බව ෙප�වා �� අමා � ව රයා, 
ආෙයා ජන කලාප දහ හ ත ර� ෙ� වන �ට 
රට �ළ පැව �න බව�, 2024 ව�ෂය අව සාන 
�මට ප්රථම නව ආෙයා ජන කලාප එෙකා ළ හ� 
�ථා�ත �� මට රජය අෙ��ෂා කරන බව�, 
�ට අම ත රව ෙමම �� ෙ�ම තව� ක�මා�ත 
ශාලා හතක කට �� ලබන මස ආර�භ කරන 
බව� එම �� අප න යන ආ� යම ව�ධ නය කර 
ආ��ක ඉල�ක ස� රා ග � �� ෙ��ය ආ��-
කය ශ�� ම� �� මට හැ� වන බව ෙප�වා 
��ෙ�ය. ��� ආ��ක ප� ව �ත නෙ� 

ෙ � � ද්ර  � ථ ා  න ය 
ෙලස හ�බ �ෙතාට 
�� �ජ �ල අප න යන 
සැක �� කලා පෙ� 
ෙමෙලස ඉ� වන එ� 
ක�මා�ත ශාලා ව-
�� ලැෙබන ප්ර�-
ලාභ අ� � තය. අප 
රෙ� ශ්රම බළ කා යට 
අ�වැ ල� ෙව�� 
��යා දස ද හ� 
ගණ න� ෙමම ��-
� �ර ආෙයා ජන 
කලා පය හරහා �� 

ෙ�. ෙ� ආකා ර යට 
ෙ��ය �ාපාර ��-
�ම ෙහාඳ ප්රව ණ තා-
ව� ෙම�ම අ��ක 

සංව �ධ න යට �� ව හ ල�. එෙම�ම අනා ගත 
ආෙයා ජ න ය�.

�ර සර සංව �ධන සංක �පය පද න� කර ග-
� �� ඉ� ෙක �� ෙමම ක�මා�ත ශාලාෙ�  
�යා කා � �වය �� බ ඳව �� �ණ කළ �ම �-
ෙ�� ෙමම ක�මා�ත ශාලාෙ� ප්රධාන කළ-
ම නා කා ර ව රයා ෙලස කට �� කරන ප්රසා� 
ද ��වා �යා ��ෙ� “අ�කර 63 �ශාල 
�� භාග යක ඉ� �� ෙම� වා��ක ��පා-
දන ධා� තාව �ෙම�� ෙම�� ෙටා� ��-
යන හත ර� වන බව�, පළ� අ� යර යටෙ� 

�ෙම�� ෙම�� ෙටා� �� යන ෙදක� දශම 
අට� ෙ��ය ෙවෙළ ඳ ෙපා ළට සැප � මට හැ�-
යාව ඇ� බව�. ෙමම �� ඇ� � �ෙබන 
�ෙම�� අ�� ද යට �ස � ම� ලබා � මට හැ� 
බවද ෙහෙතම ෙප�වා ��ෙ�ය. එෙ�ම 
අෙන� ක�මා�ත ශාලාව ඉ�� ප�ව ෙමරට 
�ෙම�� අව � තා වය ��ම ��ම ස� රා �ය 
හැ� බව ඔ�ෙ� අද හ සය.

�� �ජ �ල අප න යන සැක �� කලා පෙ� 
��� සං�ථා �ෙම�� ක�මා �ත ශා ලාව සහ 
හ�බ �ෙතාට අ�ත �ජා �ක වරාය එ� ෙනක 
යා කර �� ලංවා සං�ථා �ෙම�� ෙකාප ෙ�-
ෂ� (ෙපෟ�.) සමා ගම සහ හ�බ �ෙතාට ඉ�ට-
නැ ෂ න� ෙපා�� ගෲ� (ෙපෟ�.) සමා ගම අතර 
�ෙ�ෂ �� �� ෙදක කට ඉ�� වසෙ� අ�ස� 
තැ��. ෙමම �� � �ව ලට අ�ව ලංවා සං�ථා 
�ෙම�� සමා ගම ෙවත අ� ��ත කර ඇ� 
ජැ�ය ප� ශ්රෙ� ෙමෙහ �� කට �� �� මට 
��ණ �වයං �ය �ටැක� ��ෙ� ම� යා�� 
(Stacker Reclaimer Yard) සහ �� – 
ට�� �� අ�ෙලා ඩ� (Bridge Type Ship 
Unloaders) ���ව ය� ෙමම ක�මා �ත-
ශා ලාව ස�ය. �� �තන තා�ෂ ණය අ�ව 
ය�� ශ්රමය ෙව� වට තා�ෂ ණය භා� ත ෙය� 
භා�ඩ හැ� ර �ම �� කළ හැ� බව” ප්රධාන 
කළ ම නා ක� ප්රසා� ද ��වා ෙප�වා ෙද�.

ෙමම කට �� ෙමෙහය�ම සඳහා ඉ��-
ෙ� � ව� හත � හ කට ආස�න ප්රමා ණ යක 

ෙ�වය ලබා ග�නා අතර එක �ය ��සක 
පමණ ෙ�වක සං�ා ව �� ෙ� අ� �වැ�ත 
ක�මා�ත ශාලාව ෙමෙහ ය �ය හැ�ය.

වරාය සහ ක�මා �ත ශා ලාව යා කරන 
ඉහ ළම කා�ය �ෂ ම තා ව �� �� ක�ෙ� ය� 
ෙබ�� එක �සා අපෙ� යෑ� සහ ප� සර �ෂ-
ණය අවම වන අතර, ෙමය ප� සර �ත කා� 
ෙලස කට �� කර �� කා�ය �ෂ ම තාව වැ�-
කර ගැ�ම ස�බ �ධ ෙය� අෙන �� සමා ග-
�ව ල ටද මහ� ආද �ශ ය� සප ය�. 

සාමා � ෙය� �ෙම�� ක�මා�ත ශාල ව� 
පව �වා ෙගන ය�ෙ� ඒකා බ�ධ බලා ගා ර ය� 
වශ ෙය�. ෙම�� �� ෙකෙර�ෙ� අ� ද්ර� 
ෙගනැ �� ඇඹ �ම ය. ෙමම ෙලස ෙව�ෙව� 
වශ ෙය� අඹරා ග�නා අ� ද්ර� එ�කර 
�ෙම�� සෑ�ම �� කර�. 

ෙම� � ප්රධාන අ� ද්ර� ෙලස ෙයා� ග�ෙ� 
���කය. �ට අම ත රව ��ස�, ෆල� ඈ�, 
�ලැ�, ලය ��ෙටා�, කැ�� ය�  ෙයා�ග�. 
�� �� ඇ�� ෙනාවන ප�� ආව ර ණය කර 
අ� ද්ර� ප්රවා හ නය කර� ලබන ෙ� ක�ෙ�-
ය� ෙබ�� එක ම�� පැය කට අ� ද්ර� ෙටා� 
1,200� ප්රවා හ නය ��ෙ� හැ� යාව පව�. 
එෙම�ම න� න තම ය� තල පහ � ක� භා�ත 
කර �� ෙටා� 60,000ක ධා� තා ෙව� �� 
ෙනෟකා ව �� �ෙගන එ� ලබන අ� ද්ර� �න 
3� �ළ ෙගාඩ බෑ මට හැ� ෙව�.

ෙමම ක�මා�ත ශාලාව ම�� වස ර කට 

�ෙම�� ෙම�� ෙටා� ල�ෂ 28� ��පා-
ද නය කරන අතර �ෙම�� ෙකා�ට ��-
යන 76� පමණ ��පා ද නය කළ හැ� බවට 
ත�ෙ�� කර �ෙ�. ව�ත මා නෙ� ෙලාකෙ� 
පව �න ඉහ ළම තා�ෂ ණය ක�හ ලට ෙයා�-
ෙගන ඇ� අතර �ය� ��පා දන කට �� 
�වයං � යව �� කර�. ෙ� ක�මා �ත ශා ලාව 
ම�� උස�ම  ත��වෙ� ��පා දන ලබා-
ගත හැ� �ම ඉ� � �� ක�මා �ත යට ෙබෙහ-
�� වා� � යක වන අතර න� න තම �ෙරා �ය 
තා�ෂ ණය ෙයා� ගැ�ම �සා කා�ය �ෂ ම-
තාව ද ඉතා ඉහ ළය. �මා�� ඔ�� සංක �පය 
අ� ව ය �� ෙමම ක�හෙ� ස���ණ �යා ව-
�ය ඕනෑම ෙමාෙහා තක �මා�� ජංගම �ර ක-
ත න යක �ර ය �� නැර � මට හැ� �ම �ෙ�-
ෂය. ෙමම ක�මා�ත ශාලාෙ� ��ණ වශ ෙය� 
�වයං �ය ය�ත්ර �ත්ර  ඇ� ළ� ෙව�. ෙමය 
ජා� �තර ප්රව ණ තා ව ලට සම ගා� වන, ශ්රමය 
ෙව� වට තා�ෂ ණය භා� ත ෙය� භා�ඩ හැ�-
ර �ම ස�බ�ධ �ෙරා ගා� �ය ව ර�. භා�ඩ 
ප්රවා හන ෙනෟකා  3 කට සමාන ගබඩා පහ �-
ක� ලංවා සං�ථා �ෙම�� ක�මා �ත  ශා ලාව 
ස� වන අතර, වරාෙ� �ට ක�මා �ත  ශා ලාව 
ද�වා අ� ද්ර� ප්රවා හ න යට �ෙලා � ට� 2.1ක 
��� �� ක�ෙ� ය� ෙබ�� එක�ද ෙයා� 
ඇත. එ�� පැය කට ෙටා� 1200ක ෙ�ග ෙය� 
අ� ද්ර� ක�මා �ත ශා ලාව �ළට ෙග�වා ගැ�-
මට හැ�ය. හ�බ �ෙතාට වරාෙ� �ට අ� ද්ර� 
�වයං � යව නළ මා�ග ඔ�ෙ� ඇ�� පැය කට 
�ෙම�� ෙකා�ට ල�ෂ 2� ඇ� �� බවට 
ප�ෙව�.

ෙමම ලංවා සං�ථා �ෙම�� ක�මා �ත ශා-
ලාව ම�� සාමා� ෙපා��ල�� �ෙම��, 
ෙපා��ල�� ෙකා�ප �� �ෙම�� සහ 
සංෙයාග කර න ලද �වක �ෙම�� (�ෙල�ඩ� 
හ� ෙඩ්රා �� �ෙම�� - ෙ�වා ��� ආ�ත 
ජලාශ ප� ස ර වල ඉ� � �� සඳහා ෙයා� ග�) 
වැ� �ෙම�� ව�ග �පද�මට �ය � තය. 
ලංවා සං�ථා �ෙම�� ෙකාප ෙ� ෂ� (ප්ර�-
ව�) �� ට� � ස���ණ ආෙයා ජ නය ලංවා 
ස�හ �ාපා රය ස� වන අතර � ලාං� ක ය-
�ෙ� ත� අ� �ය �� එකම සහ �ශා ල තම 
�ෙම�� ක�මා �ත ශා ලාව ෙමය ෙ�. ෙම� 
ආෙයා ජ කයා ෙම�ම සභා ප � ව රයා ව�ෙ� 
න�දන ජය ෙ�ව ෙලා� � තා නය. මැද ව ��ය, 
ෙකා� � ය ෙගා �ලෑව න� ��කර ග�මා නෙ� 
උපත ලබා �ාපා �ක ෙලාකය ��� ජය කළ 
ෙහෙතම ෙ� වන �ට ෙද� �ෙද� �ාපාර 
�සක �� ක � ෙව�. 

�ෙලා� ��� ෙකාප ෙ� ෂ� සමා ගෙ� සහ 
එ�ස� අරා� එ�� රා�ෙ� ඔ��� ස�හ 
�ාපා රෙ� ප්රධා �යා ව�ෙ�ද න�දන ජය-
ෙ�ව ෙලා� � තා නය. එෙ�ම �බා� මැ� ය� 
අ� ජඩා� ෙහාට ලෙ� �� ක� ද ෙව�. ෙකා�-
යා� සමා ග ම� ��� පව �වා ෙගන ය� ලැ� 
ඔ� වල වාෙ� සං�ථාව �� ණන අව �ථාෙ� 
ෙහෙම ��� �ල� ග� ලැ�ය. 2021 � ෙහාර-
ණ� �වෘත � ද�� ආ� යාෙ� �ශා ල තම ටය� 
ක�හල වන ෙෆෙර ��ෙනා ටය� ෙකාප ෙ�-
ෂ� (��) සමා ගෙ� �� ක� ව�ෙ�ද ෙලා�-
� තා නය.

ඡායා �ප -සා�ය �ප �ංහ

�ෙම�� 
�ඟයට �ත! 
ලංවා �ෙම��
ෙව ෙළඳ ෙපාළට

09

"ෙම� වා��ක ��පා දන �� තාව ෙම�� ෙටා� ල�ෂ 
��අ ට�. එෙළ ඹන වස ෙ�� එ� අෙන� ක�මා�ත ශාලාෙ� 

වැඩ �ම � ම� සමඟ ලැෙබන �� ��පා දන �� තාව 
ෙම� �ෙටා� ල�ෂ හත � හ�. ඒ ම�� ෙමරට �ෙම�� 

අව � තාව �� ම�ි�ම �ය �ය හැ� අතර �ෙ� ශ ය� ෙවත 
ඇ� යන ෙඩාල� �� යන ගණ න� ඉ� ඉ�� ෙ�"

(වෙ� �ට) ලංවා සං�ථා �ෙම�� ෙකාප ෙ� ෂ� (ප්ර� ව�) 
�� ට� සමා ගෙ� සභා ප�, න�දන ජය ෙ�ව ෙලා� � තාන සහ 

එ�  ප්රධාන ෙමෙහ�� කළ ම නා ක� ප්රසා� ද ��වා

ලංවා සං�ථා �ෙම�� ෙකාප ෙ� ෂ� (ප්ර� ව�)
�� ට� ක�මා�ත ශාලාව  ��වන අ��

ලංවා සං�ථා �ෙම�� ෙකාප ෙ� ෂ� ක�මා�ත ශාලාව ම�� �ප ද වන සංෙයාග කර න ලද �වක �ෙම��,
සං��ත ෙපා��ල�� �ෙම�� සහ සාමා� ෙපා��ල�� �ෙම�� 
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තම�ෙ� තරම ෙනා�න කට �� කරලා අප හ � තා-
වට, ��� වට ප�ෙවන �� ���ට අෙ� ග�වල 
�ය�ෙ� ‘ඇ��ෙ� තර මට ඉ� ෙම�න’ �න ග�න 

ඕනෑ �යලා. ඒ වෙ�ම ඒ වෙ� ���� ය� වැඩ� කරලා ඒක 
අසා �ථක කර ග �තාම අ� �ය�ෙ� ‘ඒ වැ ෙ� ල� තැනම 
ෙලා� �ණා’ �යලා. නැ� න� නගෙ�  භාෂා ෙව� ‘ඇණ 
ග�තා’ �ය ල� �ය නවා. 
ෙ� වෙ� කතා සාග ර ය� මැ�ෙ� තව� කතා ව� 

ඇ�ණා. ඒ �ණ �ස ක�ෙ� �යන ජන �ය ගාය ක යාෙ� 
තව� අ� ශය ජන �ය �ත යක ෙකාට ස�. ‘පාර �ය�ෙ� 
ෙකෙල සද ඇය මට - ඇයට ද පාර� ඇ� නැ� ගාණය’ 

ෙ� අ�වා �කා ෙ�රම ඔ� වට ආෙ� ‘�ම� - ග�ම-
��ල’ �යන �� ප�ෂ ෙදෙ� නාය ක �� ෙද�නා ප�-
� ය� අ�ල� අඩ�ව ගැන තැන තැන �යන �ම� නැ� 
කතා අහලා. 

ජා�ක �ද හ� ෙපර �ෙ� නායක �ම� �ර වංශ සහ 
�� �� ෙහළ උ� මය නායක උදය ප්රභා� ග�ම ��ල 
ප� � ය� අැ�� අඩ�ව අ� ක� �� ��ම යට ප� ෙනාක-
ළට �� ය� ෙ�ශ පා ලන ක�ප න ය� න� ඇ� කළා. ඒ 
�� රටම ෙකා�� වසං ග ත ෙය� සහ ඒ ඇ� �� ��මා-
ණය � ආ��ක ගැට � ව �� බැට ක �� �� ය�, ජනා �-
ප � ව රයා ප්ර�ඛ ආ��ව ෙ� අ�� ද යට �ස �� ෙස� මට 
ෙවෙහස ග� �� �� ය� අන ව�, නැ� න� අතා ��ක 
ෙ�ශ පා ලන ප්රහ ස න ය� රඟ ���ම �� ෙ��ම ජන තාව 
අෙ��ෂා ෙනාකළ ෙදය� �ම �ස�. ෙ� ත��වය 
වඩා� සරල ආකා ර ෙය� ��ෙවා� ‘ෙබාර �ෙ� මා� 
බෑමට �� න �� ��න’ ෙ�ශ පා ලන අව �ථා වා-
�� �� ප ෙද න �ට ෙහා ක�� ය කට �ස ෙ� 
අව �ථාෙ� ෙ�ශ පා ලන අ�� ද ය�  ෙපා� 
ජන තා වට �� ෙ�� අව� �ෙ� නැහැ. 
ජන තා වෙ� ඒ්කායන බලා ෙපා ෙරා ��ව 
�ෙ� ෙ� ෙක� කා �න ආ��ක 
අ�� ද ෙය� ෙගාඩ ඒ්ම පම ණ�. 
ඒ්� ‘ආෙ� ග� නෑෙ� ‘��වා 
වාෙ� ෙ� ෙ�ශ පා ලන අව �ථා-
වා ��ට ෙපා� ජන තාව ගැන 
ෙහා ඔ�� �ඩා වට ප�ක රන 
අ��ද ගැන ��ම ආකා ර-
යක වග � ම� ෙහා වග � ම� 
��ෙ� නැහැ. ෙකා��ම 
ජන තාව ගැන ‘වෙ� වග� 
‘��ෙ� නැහැ. පැහැ �-
�ව ඔ�� �ළ ��ෙ� 
තම ෙපෟ�ග �ක ෙ�ශ පා-
ලන �ාය පත්රය  ඉ�-
කර ගැ�ෙ� ප� �ව ම නාව 
පම ණ� බව පැහැ � �ව �ක ගත 
හැ� �ණා.

 කැ� න� 
වග �ම හ� යට 
�� වාද? 

� ලංකා ෙපා� ජන ෙපර-
�ණ ��� නාය ක �වය 
ෙදන ව�ම� ආ��ව �ළ 
කට �� කරන ෙ�ශ පා ලන 
ප�ෂ ��� ෙපා� අර �� 
පෙස කලා තම ෙපෟ�ග �ක 
ෙ�ශ පා ලන �ාය පත්ර සහ 
�ව මනා එපා ක� මත කට-
�� කරන බවට කාල ය� 
�රා ෙචාද නා ව� ��ණා. 
ඒ වෙ�ම කැ� න� සා�-
�ක වග �ම වැ� ව� නා-
ක� ගැන ෙමම ප�ෂ වල 
ඇතැ� නාය ක ය� ��� 
ආකා ර යක අව ධා න ය� 
ෙයා� ෙනාක රන බව� 
�ක ගත හැ� �ෙ�. 

ෙ� අතර අ� ක�-
�� ද�නා ප�� ප� �ය 
02 වැ� � ‘ආ��ෙ� 
හ� �කාර ප�ෂ 11’ යැ� 
�වයං නාම ක ර ණය කර-
ග�නා ලද ප�ෂ 11� 
එ�ව සක� කළ ‘�� රටම 
හ� මඟට’ න� ප්රකා ශ-
නය එ� � ��ම ෙකාළඹ 
‘ෙමානා� ඉ�� � ය�’ �� 
�� �ණා. 

‘ක�න ��න අත හපා 
කන’ නැ� න� ‘ඉඳ ෙගන 
��න අ�ත කපා ග�නා’ 
ප�නෙ� ��� ම� �ණ 
ෙමයට ප�ෂ 11ට අය� 
නාය ක ය� සහ භා� �ණ� 
ඊට ප� වඩා� ආ�ෙ� ල-
න යට ල� �  මා� සාක-
�ඡා වට � ලංකා �ද හ� 
ප�ෂෙ� නායක ෛම�-
පාල �� ෙ�න සහ ජා�ක 
ෙකා�ග්ර සෙ� නායක 
එ�. එ�. එ�. ආතා ��ලා 
සහ භා� ෙනා�ම �ෙ� ෂ-
�ව ය�. �ෙ� ෂ ෙය� ෙමම 
මා� සාක �ඡා වට � ලංකා 
�ද හ� ප�ෂය �ෙයා ජ නය 
කර �� සහ භා� �ෙ� එ� ප� ෙපළ නාය ක ය� වශ ෙය� 
සැල �ය හැ� ෙහ�ට� ෙබ�ම ෙ��. ෙමය ප�ෂ 11 මහ� 
උන �� ෙව� ග� ප්රය �නය, නැත ෙහා� ‘ගැ�ම’ ල� 
තැනම ෙලා� කළ �� � ම� ෙලස� ෙ�ශ පා ලන ��ෙ� ෂ-
ක ය� සැල �ෙ�.

 �ප �ෂය කර අ�
�ම� - ග�ම ��ල අමා � � ර ව �� ෙනරපා හැ�ම 

පැහැ � �ම සමා ජය �ළ, �ෙ� ෂ ෙය� සමාජ මා� �ළ 
ඇ� කෙ� �� උන �� ව�. සමාජ මා� �� �ෂ ණය කළ 
�ට පැහැ � �ව �ක ගත හැ� �ෙ� �ම� - උදය ස�බ-
�ධ ෙය� ඍණා �මක සහ හා� ජ නක ප්ර� චාර පම ණ�. 
ෙබාෙහා සමා ජ මා� �යා කා �� ෙම�ම ෙ�ශ පා ලන ��-
�ෂ ක ය� පවා ප�ෂ 11 නායක ���ම සහ වැඩ � � ෙවළ 
ෙදස බැ�ෙ� ඍණා �මක ආක �ප ය� සම ඟ�. 

ෙ� අතර �ම� - උදය අඩ�ව ගැන �ප �ෂය ෙව�� 
ද �� �� ගැ � ම� ෙහා උ� �� ප්ර� චා ර ය� ලැ�ෙ� 
නැහැ. ඔ�� ෙ� හා� ජ නක රංග නය ෙදස සැක � �ව 
බැ� අතර එය තව� ෙමාහා ත �� ‘ෙනාස ලකා හැ� ම�’ 
බවට ප� �ණා. වඩා� සරල ආකා ර ෙය� ෙ� ���වය 
පැහැ �� කළ ෙහා� ‘�ප �ෂය �ම� - උදය තම ආ�� 
�ෙරා ධ යට ජව ය� හා නව ආෙලා ක ය� ෙලස සල ක නවා 
ෙව� වට එය ‘ෙනාසැ ල �ය �� ‘ෙදය� ෙලස� සැල-
�ෙ�. 

ෙ� ස�බ �ධ ෙය� ෙමම �� �ක� සමඟ අද හ� ද�ව-
�� සම� ජන බ ල ෙ� ගෙ� නාය ක ෙය� සඳ හ� කෙ� 
‘�ම� - ග�ම ��ල කැ� න� එෙක� එෙළ �වට ඒෙක� 
�ප �ෂ යට ඇ� ෙ�ශ පා ලන වා� ය� නැහැ. ෙමාකද ෙ�ක 
ඡ�ද ය� ෙහා ෙවන� ෙ�ශ පා ලන අ� ෙයා ග ය� �ෙබන 
අව �ථා ව� ෙනෙම�. ආ��ෙ�, �ප �ෂෙ� වෙ�ම ජන-
තා ව ෙග� ස���ණ ම අව ධා නය ෙයා� ෙවලා �ෙබ�ෙ� 
ව�ම� ආ��ක අ�� දය කළ ම නා ක ර ණය කර ෙගන ජන-
� � තය යථා ත��වයට ප�කර ගැ�ම ගැන�. ඒ් �සා 

�ම� - උදය ඇ� 
කළ ෙ�ශ පා ලන 
ක�ප න යට වැ� 
ආ�ෂ නැහැ. ඒ්ක 
කාල ය� සමඟ 
සම හ� ෙවලා යා�’ 
ය�න�. 

ම��ථ ෙ�ශ පා ලන 
�චා ර ක ය �ෙ�ද ෙපා� 
අද හස ව�ෙ� ‘�ම� - 
උදය රංග නය ෙ�� කාෙ� 
�රය ඇ� ම ට� ෙපර 
ප්රහ සන නා� ය� ආර�භ 
�� ම�’ බව�.

 ආ��ව ෙනාසැ� 
මා�� 02 වැ�� ෙ�ශ පා ලන 

කර �ය �ළ �� ක�ප න ය� ��-
ක ර� ඇතැ� ද ආ��ව බර ප තළ 
අ�� ද ය කට ල�ව� ඇතැ� ද ඇතැ �� 
උප ක �ප නය කළ ද ජන ප � ව රයා - අග-
මැ � ව රයා ප්ර�ඛ ආ��ව ෙ� �ෂ�ක 

�� �ම හ�ෙ� කට �� කළ ආකා රය 
ප්රශ �තය. �ම� - උදය වහාම 

අමා � � ර ව �� ඉව� 
��ම ��� ආ��ව 
බර ප තළ ෙ�ශ පා ලන 
ප� �ඩය� සහ 
අන �� ඇග � ම� 
කළ අතර ඊට 
ප�ව ජන ප �-

ව රයා ත��වය 
�� ප�� කළ ම නා-

ක ර ණය කර ගැ� මට 
සැල �� සහ ග තව 
�ය වර ග�තා. 

ෙම�� ජන ප � ව-
රයා සහ � ලංකා 
�ද හ� ප�ෂෙ� 
නායක ෛම� පාල 

�� ෙ�න අතර ප� �ය 
08 වැ�� පැවැ� 

සාක �ඡාව අ� ශ �� 
�ර ණා �මක 

එක� �ණා.
ෙමම හ�-
ෙ�� ජන-
ප � ව රයා 
��� 
�ම� සහ 
ග�ම-
��ල 
අමා� 

පද � ව-
�� ඉව� 
�� මට 
ෙ�� � ලංකා 
�ද හ� ප�ෂ නාය ක-
යාට පැහැ �� කළ අතර 
එ�� �ට� ජන ප � ව රයා 
අ�ළ �� �ම ගැන �ය 
කන �ස�ල පළ කළ බව 
ජන ප� කා�යාල ආරං� 
මා�ග සඳ හ� කළා. 

ජන ප � ව රයා සහ � 
ලංකා �ද හ� ප�ෂ නාය-
කයා අතර පැවැ� ෙමම 
�ෙ�ෂ සාක �ඡාව ගැන 
මා� �� අව ධා න ය� 
ෙයා� කළ ද ඒ සාක�ඡා 
ම�� ඇතැ� මා� ෙහා 
ක�ඩා ය� අෙ��ෂා කළ 

ප්ර� ඵල ෙනාලැ �� බව 
�ක ගත හැ� �ණා. 

ෙ� හ�ෙ� ගැන 
ප�ව මා� හ�ෙ� 
ක�� පැහැ �� කළ � 
ලංකා �ද හ� ප�ෂෙ� 
ප්රචා රක ෙ�ක�, පා��-
ෙ��� ම�� ශා�ත 
බ�ඩාර පැව �ෙ� 
‘ආ��ක අ��ද මැද 
ෙ�ශ පා ලන අ�� ද ය� 
��මා ණය �� ෙම� රට 
අරා �ක කර ජන ප තාව 

�ඩා වට ල� කළ ෙනාහැ� බව�.

 ස�ව පා��ක ස� �ව
‘� ලංකා �ද හ� ප�ය ෙමම අව �ථාෙ� ආ�� ෙව� 

ඉව� ෙනාෙව�ෙ� ඇ� �� සම හ� ප්ර�න කර නවා. 
එය �� කව කළ හැ��. න�� වසර ගණ නා ව� රෙ� 
ආ�� කළ ෙ�ශ පා ලන ප� ය� ෙලස ��� ගත ��ෙ� 
ප�ෙ� අනා ග තය, ආ�� ��මා ණය ��ම, බලය ලබා-
ගැ �ම ගැන ෙනාව ජන තාව ප�ව ඇ� �ඩා ෙව� �� 
ගැ�ම ගැන �ත ල�. ඒ් �සා ආ��ව සමඟ සාක�ඡා 
කර �� ජනතා ගැට � ව ලට �ස �� ෙස� මට � ලංකා �ද-
හ� ප�ය ��� ම� ��� ව� ෙගන �ෙබ නවා. ආ��ක 
අ��ද මැද ෙ�ශ පා ලන අ�� ද ය� ��මා ණය �� ෙම� රට 
තව� අරා �ක කර ජන තාව �ඩා වට ප� කළ ෙනාහැ� 
බව � ලංකා �ද හ� ප�ෂෙ� �ථාව ර ය�’ ශා�ත 
බ�ඩාර � ලංකා �ද හ� ප�ෂෙ� �ථාවර තව �ර ට� 
පැහැ �� කර �� අව ධා ර ණය කළා.

ෙ� අතර ව�ම� ෙ�ශ පා ලන �ා� ලතා සම හ� කර 
ගැ� මට ආ�� වට ස�බ�ධ ප�ෂ වල ස�ව පා��ක 
ස� � ව� කැඳ � මට ද ජන ප� - ෛම� සාක �ඡා ව ල� 
එක ඟ �වය පැ� �ම අනා ගත ෙ�ශ පා ලන සං� � යාව 
ෙව� ෙව� රජ යට ග� වැද ග� �ය ව ර� ෙලස සැල �ය 
හැ��. එයට ෙ��ව ව�ෙ� ෙපා�ෙ� ��ව සාක�ඡා 
කර ස�� � ෙය� රා� පාල න යට �යක �ය හැ� න� 
ප� ෙ�ශ පා ලන �ාය පත්ර සහ අව �ථා වා� සැල �� පහ-
� ෙව� පරා ජය ප� �� මට �ය� පා��ව ලට අව �ථාව 
උ� �ම�. ඒය පැහැ � � වම 69 ල�ෂෙ� ජන ව රම ආර�ෂා 
කර ගැ� මට ෙම�ම �� ෙපාෙරා�� ඉ� කර හ� �ෙ� 
උ�ගත � ෙකා�� වසං ගය, �ෙ�ශ සං�ත �ඟය වැ� 
ගැට � ව ලට ශ�� ම�ව �� ණ � මට අව �ථාව උ� කර නවා.

 ෙචාද නා ව ලට අග මැ� �� �� ��
�ම� - ග�ම ��ල ප්රහ ස නය හරහා ��මා ණය � 

ෙ�ශ පා ලන ආත �ය සම හ� 
ෙව�� පව �න ෙ� අව �ථාෙ� 
ඒම අ�� ද ෙය� ෙගාඩ යා මට ෙහා 
තම  �ාපෘ� ශ�� ම� කර ෙගන 
ජනතා අව ධ නාය �නා ගැ� මට 
තැ� කළ අව �ථා වා� බල ෙ�ග 
ගැන ද ෙ� ෙමාෙහාෙ� අපෙ� 
අව ධා නය ෙයා� කළ �� ව�ෙ� 
� ලංකා �ද හ� ප�ෂ නාය ක ය� 
��ව අව ධා ර ණය කරන ප�� ෙ� 
අව �ථාෙ� ෙ�ශ පා ලන අ�� ද ය� 
�� ෙ�� ජන තා වෙ� �බ � �� යට 
ෙ�� ෙනාවන �ස�. එෙම�ම 
‘ෙ�ශ පා ලන ළද� ව� ��ව’ වැල� 
ඇ� �� තව� වට ය �� නව අ��ද 
��මා ණය �� මට ෙමය අව �ථා ව� 
කරත හැ� �ස�. 
ෙ� �ය �ම ෙ�ශ පා ලන අ��ද සහ 

සමාජ අස හ න ය� ��මා ණය ව�ෙ� 
ෙකා�� වසං ග තය ෙ�� ෙව� ��මා ණය 

� ප�චා� ප්ර� ඵල ෙලස�. අ� පැහැ � �ව 
ද�නවා ෙකා�� වසං ග තය �සා රටට 
අ�� ඍණා �මක ප්ර� ඵල ෙමාන වාද �යා. 
�ෙ� ෂ ෙය� සංචා රක �පාා රෙ� �වැ�ත 
�ඳ වැ�ම වෙ�ම ෙකා�� අ�� දය �සා 
�ෙ� ශ ගත ශ්ර� ක ය�ෙ� ෙ�ෂණ ලැ�� අ�-

� �ම ෙ� අ�� ද යට 
ඍ� උ�ෙ� ජ න ය� 
�ණා. අ� ද�නවා 
ෙකා�� වසං ග තය 
�සා ඉතා �ය ප්ර�ඛ 
�ෙරා �ය රට ව�, 
මැද ෙප ර �ග කලා ප-
ෙය� �ශාල ��-
ස� නැවත ම� රටට 
පැ� �යා. ඒ් වෙ�ම 
වා�� කව �� වන 
ල�ෂ �න කට 
ආස�න �ෙ�ශ 
��යා සඳහා 
�ට�ව යා� 

බර ප තළ ෙලස පහළ �යා. ඉහළ වැ�� �� වන ද�� 
ෙකා� යාව වැ� රට වල ��යා අව�ථා අ�� �ණා. 
ෙ� �ය�ල සම ඟ� ව�ම� අ�� දය ��මා ණය �ෙ�. 
ඒයට ආ�� ක මය වශ ෙය� �ර සර �ස � ම� ෙස�ම �ස 
අව �ථා වා� ෙ�ශ පා ලන �ම �ත්රණ ම�� එයට ��ම 
�� � ර� ලබා �ය ෙනාහැ ��. ඒ් �සා ජන තාව වෙ�ම 
ෙ� සැල �� සහ �ම �ත්ර ණ ව ලට ස�බ�ධ සහ ආව-
ඩන �ය� ෙදනා ෙ� යථා �ථය වටහා ගත ���. එෙ� 
ෙනා� � ලංකාව ��ණ ෙදන යථා �ථ ෙය� �ට උ� හ රණ 
ෙගන හැර පා�� ජන ම නස �කෘ� කර ෙනාමඟ යැ� ම� 
ෙනාකළ ���.

 අව � රතා ඇ� � මට ෙ��ව
ෙ� අද හස වඩා� තහ �� වන ප්රකා ශ ය� සහ ෙබාර-

�ෙ� මා� බෑමට කැස ක වන ක�� ව ලට ඍ� �� � ර� 
අගැ මැ� ම��ද රාජ ප �ෂ ය� ��� ප� �ය 08 ජා�-

�තර කා�තා �න ජා�ක සැම �ම -2022ට එ�ෙව �� 
කළා. 

‘අ� අද ෙබාෙහාම අ�� ත��ව යක ඉ�න බව අ� 
�� ග �නවා. �� �ය, �ස�, ගෑ� �ඟ ෙවන ෙකාට අෙ� 
රෙ� කා�තාෙවා ��� �න බව අ� ද�නවා. ෙ� ළඟ� 
ජනා � ප � � මාෙග ෙගදර ඉ�ස ර හට �ය කා�තා ව� ෙ� 
ගැන එ�මා ද�න වද �යලා ඇ�වා. ක� � ව� �ය�න 
ඕන නෑ; ජනා � ප � �මා ඒ ගැන ද�නවා. මට මත ක� 
ෙදවැ� ෙකාෙරානා ��ල ෙවලාෙ� ඔය ක��ය ජනා �-
ප � � මාට බල කළා රට වහ�න �යලා. වැ�ෙව නැ�න� 

�වයං ෙලා�ඩ �� කර ග�නවා ��වා. එෙහම රට� 
මාස ගණ න� වැ� වාම ආ��ක වශ ෙය� ප්රපා ත යට 

වැෙටන බව වහ�න �ය� අය �න ෙගන ��යා. 
රට වහලා ගාම�� ඇරල �ෙය න ෙකාට 
ගාම�� වහ�න ගාම�� ෙපා� ර� හැෙද� 
�යලා ඒක� වහ�න ඒ අය බල පෑ� කළා. 
එ� රට වැ� වාම �ට වඩා ජන තා වට 
�පාක ���න ��ධ ෙවන බව ජා�ය 
අම තලා �යලා තම� ජනා � ප � �මා රට 
වැ�ෙ�. අද ඒක ඇ�ත ෙවලා �ෙය-
නවා. අද රට වහ�න �ය� අය ක�-
� ව� �� ��න ඔබ ෙව� ෙව� ෙප� 
���ෙ� නෑ. ඒ �ත ර� ෙනාෙව� 
අ�ව පරාද කරලා 2015 ෙගදර යැ�වා. 
ඒ ෙවන ෙකාට අ� ෙනාෙරා �ෙචාෙල 
ඇ�� ��� බලා ගාර ගණ නා ව� අ�-
�� අට� �ළ ඉ� කර ල� ෙගදර �ෙ�. 

න�� 2015 ඉඳ� යහ පා ලන ආ��ව එක 
ෙමගා ෙවා� එක� ජා�ක ��� බල ප�ධ �-

යට එක� කෙ� නෑ. එෙහම අය අද ප�ද� 
අර ෙගන ��� ක�පා-
� වට එෙර �ව ෙපළ-
පා� යනවා. ඒ යන 
කාට ව� මතක නෑ 
එක ෙමගා ෙවා� එක-
�ව� ඒ ෙගා�ෙලා 
එක� කෙ� නැ� බව

ආද ර �ය ෙසා�-
� ය�, ෙ� �ෙබන 
��ක රතා �ත ර� 
ෙනාෙව�, ඒවා ඇ� 
�මට බලපෑ ෙ��� 
ෙ��� ග�න. අ� 

ප�ෂ ෙ�ද ය� නැ�ව ෙ� ගැන �ත�. ෙ� ��කර අව-
�ථාෙ� ඉව � ෙම� වැඩ කර�’

 ෙ�ශ පා ලන ළද� ව� ��ව
ය�� සාක �ඡාෙ� ආර �භ යට පැ� �ය ���. ඒ �ම� 

�ර වංශ සහ උදය ප්රභා� ග�ම ��ල යන ව�ම� ආ��ව 
�� � � මට ��ගල තැ�වා යැ�  �ප්ර කට ෙ�ශ පා ලන ච�ත 
ෙදක ගැන ��වා ස ය �� ජන තාව සහ ෙ�ශ පා ලන �පාර 
ආ��ව ෙව�� �ය ව ර� ප� ප�ට ග�ද ය�න ගැන 
ම��ථ �ම � මක අප ෙය�ය ���. 

ෙම�� වඩා� වැද ග� ක�ණ ව�ෙ� �ම� - ග�ම ��ල 
ගැන සමා ජෙ� පව �න ත�ෙ� � ව�. �� ෙ�ශ පා ලන මඩ 
සහ අව ලා ද ව �� ඔ�බට ෙගා� ම� �ථව ක�� �ග්රහ 
කළ �ට �ම� - ග�ම ��ල ය� ම��ද රාජ ප�ෂ යන 
�වැ�ත වන �ප �ෙ� ෙසවණ ලබ �� වැ�� අර � ව �� 
ෙතාර ප�� ෙලස සැල �ය හැ��. ඊට ෙ��ව ව�ෙ� 
ඔ��ෙ� ඊ�යා ප්රචා ර ක වා� ජා� ක �වය අ� උ�ක �ෂ ව� 
ෙලස ඉහ ළට ය�ෙ� ම��ද රාජ ප �ෂ ය�ෙ� ෙ�ශ පා ලන 
ප්රභ �ශය මතම පද න��ම �ස�. ජ�ෙප ක� ක ය� පම-
ණ� � �ම� �ර වංශ ජා�ක තල යට ඔසවා තබ�ෙ� ෙ� 
අ� හ� ෙ�ශ පා ලන ෙපෟ� ෂය �ස �ම� ��� උපයා ග� 
ෙහා ��මා ණය කර ග� ෙ�ශ පා ලන ෙපෟ� ෂ ය� ෙනාෙව�. 
ඒ් �සාම �ම� �ර වංශ �ය�ෙ� � ලංකා ෙ�ශ පා ල නෙ� 
��වා ස �ය ෙහා ග� කට �� ෙ�ශ පා ලන ෙපෟ� ෂ �ව ය� 
ෙනාෙව�. ඒ් �සා රාජ ප�ෂ ප�ෙ� ප්රභ �ෂ ෙය� �ට �ම� 
�ර වං ශට ෙ�ශ පා ලන අනා ග ත ය� ��ය හැ� යැ� ��ය 
හැ� ව�ෙ� ෙ�ශ පා ලන අඳ බා ල ය �ට පම ණ�. ඒ් බව �ම� 
- ග�ම ��ල මා�� 02 රංග න ෙය� ප� වඩ වඩා� තහ �� 
ෙව�� �ෙබ නවා. 

උදය ප්රභා� ග�ම ��ල ගැන �ම�ට වඩා ෙදය� කතා 
කර�න බැහැ. ග�ම �� ලෙ� ෙ�ශ පා ලන �ජා ත භා වය 
ගැන ෙම�ම භා� තය ගැන ෙමරට ෙ�ශ පා ලන ෙලාක යට 
බර ප තළ �ෙ� චන �ෙබ�ෙ� ෙබාෙහා කාල යක �ට�. 

ෙමවැ� අ�ථා වර සහ අප � �� ම� ත��ව ය� �ළ 
�ම� - ග�ම ��ල ෙ�ශ පා ලන ප්රහ ස නය ද�ශන වාර ෙදක 
�න �� අව ස� ව� ඇ� බව� ඒම රංග නය ඉ� හා සෙ� 
�� බ�� යට වැෙට� ඇ� බව� කැට තබා පැව �ය 
හැ��. ඒ් ප� වට වඩා� පැහැ �� ඉ�ය ප� � ය� ජන ප �-
ව රයා සහ � ලංකා �ද හ� ප�ෂ නාය කයා අතර පැවැ� 
�ෙ�ෂ සාක �ඡා ෙ�� ලැ�ණා. 

‘ආ��ක අ�� දය මැද ෙ�ශ පා ලන අ�� ද ය� ��මා ණය 
�� මට අපට අව� නැහැ’ � ලංකා �ද හ� ප�ෂය රටට 
�� ප� � ඩය එය�. ෙ� ප� � ඩය �ම� - ග�ම ��ල 
වෙ�ම ක� න� ආ�� ෙවන ස� ගැන ��න ද�න �ය� 
අව �ථා වා �� ��� අව ධා න යට ගත ���. 

� �ම ෙ� අ�� ද යට 
ඍ� උ�ෙ� ජ න ය� 
�ණා. අ� ද�නවා 
ෙකා�� වසං ග තය 
�සා ඉතා �ය ප්ර�ඛ 
�ෙරා �ය රට ව�, 
මැද ෙප ර �ග කලා ප-
ෙය� �ශාල ��-
ස� නැවත ම� රටට 
පැ� �යා. ඒ් වෙ�ම 
වා�� කව �� වන 

රෙ� කා�තාෙවා ��� �න බව අ� ද�නවා. ෙ� ළඟ� 
ජනා � ප � � මාෙග ෙගදර ඉ�ස ර හට �ය කා�තා ව� ෙ� 
ගැන එ�මා ද�න වද �යලා ඇ�වා. ක� � ව� �ය�න 
ඕන නෑ; ජනා � ප � �මා ඒ ගැන ද�නවා. මට මත ක� 
ෙදවැ� ෙකාෙරානා ��ල ෙවලාෙ� ඔය ක��ය ජනා �-
ප � � මාට බල කළා රට වහ�න �යලා. වැ�ෙව නැ�න� 

�වයං ෙලා�ඩ �� කර ග�නවා ��වා. එෙහම රට� 
මාස ගණ න� වැ� වාම ආ��ක වශ ෙය� ප්රපා ත යට 

වැෙටන බව වහ�න �ය� අය �න ෙගන ��යා. 
රට වහලා ගාම�� ඇරල �ෙය න ෙකාට 
ගාම�� වහ�න ගාම�� ෙපා� ර� හැෙද� 
�යලා ඒක� වහ�න ඒ අය බල පෑ� කළා. 
එ� රට වැ� වාම �ට වඩා ජන තා වට 

න�� 2015 ඉඳ� යහ පා ලන ආ��ව එක 
ෙමගා ෙවා� එක� ජා�ක ��� බල ප�ධ �-

යට එක� කෙ� නෑ. එෙහම අය අද ප�ද� 

සම හ� ෙවලා යා�’ 

ම��ථ ෙ�ශ පා ලන 
�චා ර ක ය �ෙ�ද ෙපා� 
අද හස ව�ෙ� ‘�ම� - 
උදය රංග නය ෙ�� කාෙ� 
�රය ඇ� ම ට� ෙපර 
ප්රහ සන නා� ය� ආර�භ 

 ආ��ව ෙනාසැ�
මා�� 02 වැ�� ෙ�ශ පා ලන 

කර �ය �ළ �� ක�ප න ය� ��-
ක ර� ඇතැ� ද ආ��ව බර ප තළ 
අ�� ද ය කට ල�ව� ඇතැ� ද ඇතැ �� 
උප ක �ප නය කළ ද ජන ප � ව රයා - අග-
මැ � ව රයා ප්ර�ඛ ආ��ව ෙ� �ෂ�ක 

�� �ම හ�ෙ� කට �� කළ ආකා රය �� �ම හ�ෙ� කට �� කළ ආකා රය 
ප්රශ �තය. �ම� - උදය වහාම ප්රශ �තය. �ම� - උදය වහාම 

අමා � � ර ව �� ඉව� අමා � � ර ව �� ඉව� 
��ම ��� ආ��ව ��ම ��� ආ��ව 
බර ප තළ ෙ�ශ පා ලන බර ප තළ ෙ�ශ පා ලන 
ප� �ඩය� සහ ප� �ඩය� සහ 
අන �� ඇග � ම� අන �� ඇග � ම� 
කළ අතර ඊට කළ අතර ඊට 
ප�ව ජන ප �-ප�ව ජන ප �-

ව රයා ත��වය ව රයා ත��වය 
�� ප�� කළ ම නා-�� ප�� කළ ම නා-

ක ර ණය කර ගැ� මට ක ර ණය කර ගැ� මට 
සැල �� සහ ග තව සැල �� සහ ග තව 
�ය වර ග�තා. �ය වර ග�තා. 

ෙම�� ජන ප � ව-ෙම�� ජන ප � ව-
රයා සහ � ලංකා රයා සහ � ලංකා 
�ද හ� ප�ෂෙ� �ද හ� ප�ෂෙ� 
නායක ෛම� පාල නායක ෛම� පාල 

�� ෙ�න අතර ප� �ය �� ෙ�න අතර ප� �ය 
08 වැ�� පැවැ� 08 වැ�� පැවැ� 

සාක �ඡාව අ� ශ �� සාක �ඡාව අ� ශ �� 
�ර ණා �මක �ර ණා �මක 

එක� �ණා.එක� �ණා.
ෙමම හ�-
ෙ�� ජන-
ප � ව රයා 
��� 
�ම� සහ 
ග�ම-
��ල 
අමා� 

පද � ව-
�� ඉව� 

සමාජ අස හ න ය� ��මා ණය ව�ෙ� 
ෙකා�� වසං ග තය ෙ�� ෙව� ��මා ණය 

� ප�චා� ප්ර� ඵල ෙලස�. අ� පැහැ � �ව 
ද�නවා ෙකා�� වසං ග තය �සා රටට 
අ�� ඍණා �මක ප්ර� ඵල ෙමාන වාද �යා. 
�ෙ� ෂ ෙය� සංචා රක �පාා රෙ� �වැ�ත 
�ඳ වැ�ම වෙ�ම ෙකා�� අ�� දය �සා 
�ෙ� ශ ගත ශ්ර� ක ය�ෙ� ෙ�ෂණ ලැ�� අ�-

 ද�� ෙකා�ෙ�ෙගාඩ �ය�

ස�ෙ� ෙ�ශපාලන �ග්රහයස�ෙ� ෙ�ශපාලන �ග්රහය
චාන�ෙ�

අ�� ඉල���ෙයා

ව�ම� ෙ�ශ පා ලන �ා� ලතා 
සම හ� කර ගැ� මට 

ආ�� වට ස�බ�ධ ප�ෂ වල 
ස�ව පා��ක ස� � ව� 

කැඳ � මට ද ජන ප� - ෛම� 
සාක �ඡා ව ල� එක ඟ �වය 

පැ� �ම අනා ගත ෙ�ශ පා ලන 
සං� � යාව ෙව� ෙව� රජ ය 
ග� වැද ග� �ය ව ර� ෙලස 

සැල �ය හැ��.

අ�ථා වර සහ 
අප � �� ම� ත��ව ය� �ළ 
�ම� - ග�ම ��ල ෙ�ශ පා ලන 

ප්රහ ස නය ද�ශන වාර ෙදක 
�න �� අව ස� ව� ඇ� 

බව� එම රංග නය 
ඉ� හා සෙ� �� බ�� යට 

වැෙට� ඇ� බව� කැට තබා 
පැව �ය හැ��. 

10

ෙම�� වඩා� වැද ග� ක�ණ 
ව�ෙ� �ම� - ග�ම ��ල 

ගැන සමා ජෙ� පව �න 
ත�ෙ� � ව�. �� ෙ�ශ පා ලන 
මඩ සහ අව ලා ද ව �� ඔ�බට 
ෙගා� ම� �ථව ක�� �ග්රහ 
කළ �ට �ම� - ග�ම ��ල 
ය� ම��ද රාජ ප�ෂ යන 

�වැ�ත වන �ප �ෙ� ෙසවණ 
ලබ �� වැ�� අර � ව �� 
ෙතාර ප�� ෙලස සැල-

�ය හැ��. ඔ��ෙ� ඊ�යා 
ප්රචා ර ක වා� ජා� ක �වය අ� 
උ�ක �ෂ ව� ෙලස ඉහ ළට 

ය�ෙ� ම��ද 
රාජ ප �ෂ ය�ෙ� ෙ�ශ පා ලන 

ප්රභ �ශය මතම 
යැෙප�� ය.
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 අ�ල මල � � �ය

ෙලාක කා�තා �නය ෙය� ��ෙ� ප� �ය මා�� 
08 වැ� � ට�. එ�න කා�තා ව�ෙ� අ� � වා-
� ක�, සමා �ය වශ ෙය� ��ණ ෙදන ගැට� 

ආ� ෙනාෙය� � ගැන ෙබාෙහා ෙ� කතා බ හට ල��ෙ� ��ධ 
උ�සව ආ� යද සං� ධා නය කර ��.
එෙලස කා�තා �නය සැම ෙර�� එ�න ෙයා�� �යට 

පා තබ �� �� �ව � යක ��� ෙලස ෙපාෙරා පහ ර �� 
ඝාත නය කර ��ෙ� බ��ල ��� �කෙ� හා� ඇළ ෙපා�� 
වසෙ�, උ� වර ව�ත පහළ ෙකාට ෙ� ��.

ඇය, 18 හැ� �� ධ�ම රාජා �� යා�. ෙදෙමා දර, හෙ� 
ක�ව, උ� වර ව�ත පහළ ෙකාටස, ජන උ� න ගම ල�� 
�වා ස වල �� ��යා හා� ඇළ ෙදමළ මහා �� ලෙ� 12 
ෙ��ෙ� ��ස තර හ� ර �� �� යාය. ඇය කා�තා �න-
ය �ම අමා � �ක ෙලස ඝාත නය කර ��ෙ� තව� අහස 
ෙපාෙළාව �� ළන අප රා ධ ය� ස� � හ� කර ��. �� යාෙ� 
ඝාත කයා ඇෙ� �ෙව සට යාබද �ෙව� ෙදක කට එ�ට 
�ෙව සක වාසය කළ 32 හැ� �� රාම �යා �වා ක ර� නමැ-
�තා�. ඔ� ��යා සමඟ ෙ�ම සබ ඳ තා ව කට උ�සාහ කළ� 
ඊට ��යා සහ ඇයෙ� ප�ෙ� උද �ය �� ව �ෙරා ධය පළ 
කෙ� ��යා තව ම� අ�ා ප නය හ� රන පාස� �� � ය�ව 
�� ෙහ��.

�� යාෙ� මව ��� රා� මල�ය. �යා 56 හැ� �� ක�-
ප �යා ධ�ම රා ජාය. ෙදෙද නාම උ� වර ව�ත ෙ� ඉඩ�� 
ක�ක � ව� ෙලස �� යාෙ� �� �ව �� යහ. �� යාට වැ� ම-
හ� සෙහා ද ර ෙය� ෙ�. ඔ� බ��ල නග රෙ� ෙහාට ල යක 
�� යාව කෙ�ය. හා� ඇළ ෙදමළ මහා �� ලෙ� අ�ා-
ප නය ලබ �� �� ��යා ඉෙග � ම ටද හප �ක� පෑවාය. 
ඊට අම ත රව ඇය පාසෙ� බා�කා �� භට ක�ඩා යම ද 
�ෙයා ජ නය කළ �� � ය�. 12 ෙ��ෙ� ඉෙගන ග� �� 
�� ඇය ලබන වසෙ� අෙපාස උස� ෙපළ �භා ග යට ��ණ 
�මට �ය � තව �� යාය. ඇයෙ� එකම බලා ෙපා ෙරා ��ව � 
��ෙ� උස �ෙපළ සම�ව ��ව � �ල වර� �නා ගැ� ම 
බව ඇයෙ� ෙදමා�ෙයා හඬා වැෙට�� පැවැ�හ.

පාස� �� � යක �ව� �� යාෙ� � ස�ව ෙයෟව න �වෙ� 
ප� වන මන ර� �ව � ය� බ�ය. වැ� �ර අ�ා ප න ය� 
ෙනාල� රාම �යා �වා ක ර� 32 හැ� �� �ෙ� ප� වන ත�-
ණ ෙය�. �� යාෙ� �ෙව සට යාබද �ෙව� ෙදක කට එ� �� 
�ෙවෙ� � �වා ක ර� හා� ඇළ, 7 ක�ව ෙහාට ල යක ක�ක-
� ව� ෙලස ෙ�වය කෙ�ය. ඔ�ෙ� ෙදමා � ය�ද උ� වර 
ව�ෙ� ක�ක � ව�ය. �වා ක ර�ට බාල සෙහා ද ර ෙය�ද �ය.

�ම� ෙප� ම �� �� ��යා ද�න වාර ය� පාසා �වා ක-
ර� ��ෙ� ඇය හා ෙ�ම සබ ඳ තා ව� ෙගාඩ නඟා ගැ� ම-
ට�. ඒ සඳහා �ට වස රක පමණ කෙලක �ටම �වා ක ර� 
ෙනාග� උ�සා හ ය� ෙනාමැත. ඊට ෙදෙදනා අතර � අ� �� 
15ක පමණ තර� � වය� පර ත රය ගැන ද �වා ක ර� ෙනා�-
� ෙ�ය. එෙහ� ඊට �� යා ෙග� ලැ�ෙ� යහ ප� ප්ර� චා ර ය� 
ෙනාෙ�. ඇය �වා ක ර�ට ��� කැමැ �ත� ෙනා� �� වාය. 
ඒ �සා ෙව�ම අස �වා� �ෙව�� වාසය කළ� �� යාට, 
�වා ක ර� වහ ක �� ෙම� �ය.

�න� ��යා, ඇය සමඟ �වා ක ර� ෙ�ම සබ ඳ තා ව කට 
උ�සාහ කරන බව �ය ෙදමා � ය �ටද පැවැ � වාය.

“අ�ෙ� මට �වා ෙග� ෙ�ෙර�න බෑ. ඒකා මා� එ�ක 
යා� ෙව�න එනවා. මං යන හැම තැ නම ප�ෙස� එනවා. 
මට ලැ�ජාෙ� බෑ. සම හ ර �ට ඉ�ෙකාෙ� ගාව ට� එනවා.“

ඒ� සමඟ �� යාෙ� ෙදමා �ෙයා ද �වා ක ර�ට �� �ෙරා-
ධ ය� පා�නට �හ. �ෙ� ෂ ෙය�ම ��යා තවම අ�ා ප නය 
ලබන ද� ව� ෙහ�� එම �ෙරා ධය තව තව� �ව්ර �ය.

2021 අෙගා�� මාසෙ� �න� �� යාෙ� ෙදමා � ය� සහ 
�වා ක ර� අතර ගැ� ම�ද හට ගැ��. ඒ �වා ක ර� ��-
යාෙ� ‘ප�ෙස�‘ ඒෙ� ප්ර� ඵ ල ය� ෙල��. එ�න �වා ��� 
�� යාෙ� �යාට සහ සෙහා ද ර යාට �� ය ��ද ෙක� ෙ�ය. ඒ 
�� බඳ හා� ඇළ ෙපා�� ෙපාෙ�ද පැ� � �ල� සට හ� �ය. 
එම පැ� ��ල �� බ ඳව හා� ඇළ ෙපා� �ය ��� බ��ල 
මෙ� �ත්රා� අ� ක ර ණ යට වා�තා �� ම� සමඟ න� �භා ග-
ය�ද �� ��.

එම න� �භා ගය ප�ව හා� ඇළ සමථ ම�ඩ ල යට ෙයා� 
�� ම� සමඟ සමථ ම�ඩ ල ෙය� ෙදපා ��වය සම ත ය කට 
ප�ෙකාට �� ය� 50,000ක ව�� �ද ල� �� යාෙ� �යාට 
සහ සෙහා ද ර යාට ෙග� ම ටද �වා ක ර�ට �ෙයාග කෙ�ය. ඒ 
වා�ක ෙදක ��. එ� පළ� වා� කය ෙග� මට �ය � තව �� 
ඇ�ෙ� ෙ� මස 13 වැ� ඉ�� �න�.

ෙ� අතෙ� �වා ක ර� �තර සැක කෙ� ��යා පාස� ��-
ර� හා ෙ�ම සබ ඳ තා ව� පව �වන බව ට�. එම ෙ�මය ඔ�ට 
��යා සමඟ ෙ�ම සබ ඳ තා ව� ෙගාඩ නඟා ගැ� මට �ෙබන 
ෙලා�ම බාධා ව� බව ඔ� �� වාර අන�ත බව �වාකර� 
ෙපා�� අ�අ ඩං � වට ගැ� ෙම� ප�ව අනා ව ර ණය �ය.

ඉ�� මා�� 8 වැ� ��. එ�න ��යා පා�දර 6.30ට පමණ 
�ෙව ෙස� �ට� �ෙ� �ෙවෙ� �ට �ෙලා � ට� හයක 
පමණ ��� හා� ඇළ නගර ම�ෙ� � හා� ඇළ ෙදමළ 
මහා �� ලය කරා යාම ට�. සවස 1.30ට පමණ පාසල �ම 
�ෙම� ප� ��යා බ��ල - බ�ඩා ර ෙවල බ� රථ ය කට 
නැ�ෙ� �ෙවස කරා යාම ට�. ඇය �� �� ප�� බ� රථ-
ෙය� බැ�ෙස උ� වර ව�ත, හෙ� ක�ව බ� නැව � ෙම�.

අන � �ව ඇය ගම� කර �නට �ෙ� �වස කරා යාමට 
�ෙබන ක� කර මා�ග ය� � වල �බැ�ද මා�ගෙ� පා ගම-
��. බ� රථ ෙය� බැස �ෙව සට �ෙලා � ට ර යක පමණ 
�ර� යා ��ය. එ�න ඇෙ� අවා ස නාෙ� ම� මය න� බ� 
රථ ෙය� බැස එම මා�ගෙ� ගම� �� මට ��ෙ� ඇය 
පම ණ� �ම�. මා�ගය ෙදපස ෙ� ප� � ව �� ගහණ ෙ� 
ව�ත�. �� යාට ගම� කර �නට හැ� �ෙ� �ට� 400� 
පමණ �ර�.

���� නැ� මාරයා ��යා ඩැහැ ගැ � මට මඟ �ක ��-
ෙ�ය. ෙ� ප�� අ�ෙ� සැඟව �� එ� මාරයා ෙවන ක� 
ෙනාව �වා ක ර�ය. ඔ� එ�ව රම ��යා ෙවත කඩා පැ�ෙන් 
අ� ෙපාෙරා ව�ද අතැ �ව මාරා ෙ� ශ ෙය�. ඒ සම ඟම 

ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ��

ප්ර� �ෙ�ප කළ ෙපම� �සා
�� තෙය� ව�� ෙග�

 පාස� ���ය

ජග� කා�තා �නය � හා�ඇළ
18 හැ��� ���ය ඝාතනය � හැ�

ඝාත නය �ෙ� හා� ඇළ 
ෙදමළ මහා �� ලෙ� �� � ය�

ඝාත කයා �� � යෙ� �ෙව සට 
යාබද ත� ණ ෙය�

ෙදෙදනා අතර බ� �බ� �ම�ද ��� ���. එය �ර �ග 
යාම� සමඟ �වා ක ර� ���� නැ�ෙත� ෙ� �යා-
�මක �ෙ� අෙත� � ෙපාෙරා ෙව� �� යාෙ� �ස 
ෙදබෑ ෙව�නට පහ ර� ගස ��. පාස� �ල ඇ� �� 
�� ඇය ඇද වැ�ෙ� �ඩා කල �ට ආ�ය මා�ගය 
�� ර ෙය� නහ ව ��. ඇයෙ� ෙගළ ප්රෙ� ශ යට සහ 
�සට ෙපාෙරා පහර �� ඝාත කයා ෙපාෙරාව ෙ� 
ව�තට �� ෙකාට පැන ��ෙ�ය.

සවස 2.30ට පමණ එම �ථාන ෙය� දහ ව� ආහා රය 
සඳහා ගම� කර �� ��ෙ� උ� වර ව�ත ල�� අංක 

13� කංකා-
නම වන 
ෙ�� ෙප�-
ය සා ��. ඔ� 
�� ෙද�� 
��� ��ත 
� �ෙ�ය. ෙ� 
ගංගා ව� මැද 
වැ� �� ��යා 

අස ලට ළං� ෙප� ය සා �ට ඇයව හ�නා 
ගැ� මට ඒහැ� ෙවලා ව� ෙනා�ෙ� ��යා 
උ� වර ව�ෙ� කා අත ර� ෙහාඳ �ත �නා ග� 
පාස� �� � යක ෙලස ප්රච ලි තව �� ෙහ��.

“අෙ� ෙද� යෙ�... ෙ� ක� ප � යෙ� 
�වෙ�...“ ඔ�ට �යැ �ෙ� එප ම ණ�. ෙ�� සා� �ෂ�-
ක වම �� යාෙ� මර ණය සැල කර ��ෙ� �� යාෙ� �යා 
ක� ප �යා සමඟ එ�ව ෙ�වය කරන ක� ප � යාෙ� �� ර-
� ට�.

උ� වර ව�ත පහළ ෙකාටස මා�ගෙ� පාස� �� � යක 
වන ��යා පාස� �ල ඇ� ෙම�ම ඝාත නය ෙකාට ��න 
වග අවට ග� �සාරා ලැ�� �න� ෙ� පැ�ර ය�නට ගත 
�ෙ� �ෙ� ෂ ය�. ���� ගණ න� ගත ෙව�� �� යාෙ� 
මළ � �ර � �ථාන යට උ� වර ව�ෙ� පම ණ� ෙනාව 
අවට ග�වා� �ය ගණ න� ෙදනා ��ව �නට �ෙ� ‘අෙ� 
අෙපා�‘ යැ� ��ෙසාප ෙව��.  

ඒ අතෙ� 119 ෙපා�� හ�� ඇමැ �� අංකය ඔ�ෙ� 
හා� ඇළ ෙපා� � ය ටද �� යාෙ� ඝාත නය සැල ��. එසැ-
�� හා� ඇළ ෙපා�� �ථානා � ප� ෙපා�� ප� �ෂක 

�ව� �ණ � ල කෙ� ෙමෙහ ය � ෙම� එ� 
අප රාධ �ම �ශන අංශෙ� �ථානා � ප� 
ඩ���. එ�. දයා න�ද ප්ර�ඛ �ල ධා-
�� එම �ථානය කරා ෙගා� �ම �ශන 
ආර�භ ෙක��. ෙපා�� �ථානා � ප-
� ව රයා ��� බ��ල ෙකා�ඨාස බාර 
ෙ��ඨ ෙපා�� අ� කා� ��� ෙවද-
� �ලද �� ව �ෙකාට ඔ�ෙ� උප ෙද� 
මත ඝාත කයා ෙසායා ��� �ම �ශ න ය� 
ඇ� ෙඹ�� ෙ��ඨ ෙපා�� අ� කා � ව-
රයා ��� �� යාෙ� ඝාත නය �� බ ඳව 
�ම �ශන සඳහා ෙසාෙකා �ල ධා �� 
ඇ�� �ම �ශන ක�ඩා ය� �� ප ය�ම 
ෙයද � ම ටද උප ෙද� ��හ. ��යා ඝාත-

නය �වා ක ර� ��� �� කළ බව 
ෙපා�� �ල ධා �� අනා ව ර-

ණය කර ගැ� ම� සමඟ ඔ� 
සැඟව �� �ථාන ෙසායා 
ෙපා�� �ල ධා �� ��� 
ෙමෙහ �� �� කෙ�ය. 
අවට ෙසා��ෙ�� 
ඝාතනයට ෙයා�ග� 
අ�ෙපාෙරාවද ෙ� 
ව�ෙ� �� ෙසායා 
ගැ�මට ෙපා��ය සම� 
�හ. 
ඒ අතෙ� ඝාත න යට 

ප� �න එන� 9 වැ�� 
ෙපර ව �ෙ� ඝාත කයා බ��ල 

- ෙකාළඹ ���ය මා�ගෙ� ගම� 
කර �� ��න බවට ෙපා� � යට සැල 
� ���. ඔ�ව අ�අ ඩං � වට ගැ�-
මට ෙපා�� ක�ඩා ය ම� �යා �මක 
ෙව�� �� ය�  හා� ඇළ ෙපා�� 
�ථාන යට පැ�� �� යාෙ� ඝාත කයා 
ෙපා� � යට බාර ව�නට �ෙ� ඔ�ට 
ෙවන� ගැල � ම� ෙනාමැ� වග ද� 
ෙහ��.

“මං ෙකා� � යට ෙබ�ල �ය�න 
හැ�ෙ� ස�. ඒ� ප�ෙස ��ණා 
ෙපා� � යට ���ලා බාර ෙවනවා 
�යලා. “

�� යාෙ� ඝාත කයා ෙපා� � යට බාර 
ෙව�� පාෙපා �චා ර ණය කර �නට 
�ෙ� එවැ �න�. හා� ඇළ ෙපා�� 
අ�අ ඩං � වට ප� සැක කාර �වා ක ර-
�ෙග� ෙපා�� �ල ධා �� ��� �ග-
ටම ප්ර�න කර �නට �ෙ� �ර ප රාෙ� 
��යා ඝාත නය කෙ� �ම� �සාද 
ය�න �ම ස ��.  

“ස�... මට �� ය� එ�ක යා� 
ෙව�න ඕන �ණා. එයාට �ත රම 
��වා මට කැමැ� ෙව�න �යලා. 

ඒ� ��යා මට කැමැ� �ෙ�ම නෑ. 
එයා මට අකැ මැ� �සා මං ප� �ය 
�ෙ�ම හැ� �ෙ� ��ෙස� වෙ� 
ස�. මට ඇය නැ� � ෙණා� �යලා 
ඉව �� නැ�ව ��ෙ�. ඒක� ස� 
මෙ� අ�� ෙ� ෙ� �ෙ�. “
�� යාෙ� ඝාත නෙ� සැක කාර �වා-

ක ර� අ�අ ඩං � වට ප� �නම බ��ල 
මෙ� �ත්රා� අ� ක ර ණ යට ඉ� � ප� ��-

මට හා� ඇළ ෙපා�� �ල ධා �� කට �� 
කළහ. ඒ අ�ව බ��ල වැඩ බ ලන මෙ� �ත්රා� 
��ඥ ෙරානා� අෙ� � ක්රම ��� සැක-
ක� හ�නා ගැ�ෙ� ෙපෙර �� ව කට ඉ� � ප� 

කරන ෙත� ලබන 18 වැ�� ද�වා ර��ත බ�ධ නා ගා-
ර ගත කරන ෙලසට �ෙයාග කළාය. පාස� ��ාවක වන 
��යාෙ� ඝාතනයට සාධාරණය� ඉ�කරන ෙලස ඉ�ලා 
ලංකා �� සංගමය හා�ඇළ නගරෙ�� ඉ�� බ්රහ�ප��� 
�න �ෙරාධතාවකද �රත �හ. 

අනා ග තය ජය ග �නට ෙවර ��ය ෙය� අ�ා ප නය හ�-
ර �� �� �� යාෙ� ඉර ණ� ගමන කා�තා �න යද සම රන 
�න අව ස� �ෙ� ඉතාම අවා ස නා ව�ත ෙල��. ��� 
සමා ජෙ� ෙමවැ� පාප ත ර ය� �සා ත�ණ ද� ව�ට 
අ�වන ෙශාච �ය ඉර ණම ෙ�ද � යය. 

ෙ� �� බඳ �ම �ශන බ��ල ෙකා�ඨාස බාර ෙ��ඨ 
ෙපා�� අ� කා� ��� ෙවද � �ලෙ� උප ෙද� මත හා� ඇළ 
ෙපා�� �ථානා � ප� ෙපා�� ප� �ෂක �ව� �ණ � ල කෙ� 
ෙමෙහ ය � ෙම� එ� අප රාධ �ම �ශන අංශෙ� �ථානා � ප� 
ඩ���. එ�. දයා න�ද ඇ�� ෙපා�� සැර ය �ව �� වන 
1477 ජය �ංහ, 19803 ර�න පාල, 59200 ජය ප්ර කා�, 54262 ක��, 
ෙපා�� ෙකා�තා ප �ව �� වන 40922 එ� � �ංහ, 74708 ඒක-
නා යක සහ 78779 රාජ ප�ෂ යන �ල ධා �� �� කළහ.

ඡායා �ප - ආ�.එ�. �ෙ� ර�න - හා� ඇළ ස�හ

වෙ� �ට, බ��ල ෙකා�ඨාස බාර ෙ��ඨ ෙපා�� අ� කා� ��� ෙවද ��ල, හා� ඇළ 
ෙපා�� �ථානා � ප� ෙපා�� ප� �ෂක �ව� �ණ � ලක සහ හා� ඇළ ෙපා� �ෙ� 

අප රාධ �ම �ශන අංශෙ� �ථානා � ප� ඩ���. එ�. දයා න�ද

 ��යා පාස� �ෙගන �ය ෙපා� බෑගය

ඝාත න යට ෙයා� ග� 
ෙපාෙරාව

�� යාෙ� ඝාත න ෙය� වැල ෙපන ඇයෙ� ආ�� අ�මා

�� සංග� සහ ම��ය� හා�ඇළ නගර ම�ෙ� ���යට �ෙරාධතාවක �රත � අ��.

 වෙ� �ට, ��යාෙ� �යා ක� ප �යා ධ�ම රා ජා සහ 
මව ��� රා� මල�



12 වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා

සුභ� ෙ�ශ�ය
• සුභද්රා දේශප්රිය

මේ රමේ 
දැන් තිමෙන්මන්   

රීම�ෝඩ් 
ආර්ථි ක ෙක්  

රට වල් බහු ත ර ෙක් 
සහෙ දීම 

අපිට ම�ොකු 
ශක්ති ෙක්

මේ අර්බු ද ව �ට 
තොව කො ලික 
පැළැ සතර 

වැඩක් නැහැ 

රටේ ට�ොදු ප්රශ්න ගැ්න

සිළුමිටෙන් ප්රශ්න 5ක්
ජිනීවා මාන ව  හි මි කම් 
මහ දකා ම සා රි සව රි ය 
ඉදි රි පත් කළ වාර්ා වට 
බහු ් ර රට වල් ශ්රී ලංකා වට 
සහය පළ කි රීම දමර ටට 
දකදස බල පෑම් කරයි ද?

  හවු ල්කාර පක්ෂ 
  11කින් යුතු 
කණ්ා යම හරහා 
නව දේශ පා ලන   

  බල දේ ග යක 
  දගා් නැ දග යිද?

විදේ්ෂ භාණ් හා දසවා 
බදු දකටු ම්පදත් 3(2) 
වග න්තිය ඉවත් කිරීම  
පිළි බඳ රජදේ දයෝජ නාව 
සම්බ න්්ධ දයන් ඔබ දරන 
අද හස කුමකද?

දලෝක දව දළ ඳ දපාදේ 
දබාර ද්ල් මිල 
ඉහ ළ යා මට 
සාදේ ක්ෂව 
ඉන්්ධන මිල 
නැව් ඉහළ යයිද?

අත්ය වශ්ය භාණ් 
ප්රවා හ නය කිරී මට 
යම් බා්ධා වක පව තින 
අ්ර එය අඛ ණ්ව 
පවත්වා ගැනී මට ඔදේ 
දයෝජනා දකබ දුද ?

1 2 3 4 5

1 රටවල්බහුතරයක්සහයපළකිරීමඅපිටවිශාලශක්තියක්.එක්සත්ජාතින්ගේ සංවිධාන්ේ මහ ්�ාමසාරිසවරිය ්පෞද්ගලි�
න්ායපත්රයක් හදා් ්ගනඅපිටපහර්ෙනවා.්ේර්ේවසර

30ක්තිබුණ්ගැටලුවපරාජය�රලාමානුෂීය්ම්හයුමඅපිජයග්රහ
ණය�රපුෙව්සඉඳලාඅපිට්ේ්ගැටලුවඅපිටතිබුණා.
අපිටඑ්රහිව්පෞද්ගලි�න්ායපත්රයක්හදා් ්ගනපහර්ෙන
බවකුයි්ේන්න.අපිටපමණක්්නා්වයිතවත්රටවල්කිහිපය�ට
අවශ්ය්දඅමුඅමු් ේමලැජජාවක්නැතිවඑක්සත්ජාතින්ගේමානව
හිමි�ේ�වුනසිලයතුළ�රනවා.ඒඇමරි�ාවටඅවශ්ය්ද.වි්ේ
ෂ් යනජරමනියටදි්ගටහරහට්සෞදිඅරාබිය්ගහනවා.ජරමනියට
්ගහනනඋෙේ�රනවා.මහබ්රිතාන්ඒ්ගැන�තාවක්නැහැ.
පසුගියෙවසවලඇෆ්ගනිස්ානයට්බෝේබප්රහාරඑල්ල්වනවා.
ඒ්ගැනකිසිදු�තාවක්නැහැ.ඒඅතරලං�ා්ේ30අවුරුදුයුදධයක්
අවසන�රලාමානුෂිය්ම්හයුමක්�රපුලං�ා්ේමානවහිමි�ේ
�ඩවුණාකියලාකියනවා.්මය්වනමන්ායපත්රයක්මතයිසිදු
්වන්න. ්ලෝ�ය අෙ ්ේ� ්ත්රුේ අර් ්ගනතියනවා. ඒනිසා
රටවල්බහුතරයක්අපිටසහයදීමඅපිට්ලාකුශක්තියක්.ඒරටව
ල්වලටඅපි්්ගෞරවයප්රණාමයපුෙ�රනවා.

2 ්ලෝ�වසං්ගතයක්වන් �ාවිඩ්වසං්ගතයත්සමඟ් බාර් තල්වැඩිවීම පටන ්ගනනවා. ස්�ාේලනත සමුළු් ේදී ්ලෝ�්ේ
රාජ්යනාය�යනඑ�තු්වලා්ේ්පාසිලඉනධන50%කින

අඩු�ළයුතුfiauඑමඉනධනභාවිතකිරීම2050වනවිටසේපූ
රණ් යනඉවත්කිරීමටත්තීරණය්�රුණා.්ලෝ�්ේඇතැේරට
වල්්තල්හා්ගෑස�ැණීේපවාඉවත්්වලාති්යනවා.
්වළඳ් පාළට්තල්නිෂපාෙනයනඅඩුවීමත්එ�්ේතුවක්්වලා
තියනවා;එ්සමරුසියානුයුක්්රනයුදධයනිසා්ලෝ�්ේ්තල්
්ගෑසඋදපාෙනයඅඩු් වලාතිය් නවා.
්ලෝ�යට්තල්්ගෑසඋත්පාෙන් ේදීඑමරටවල්හත් රනඑ�
�ටහිමි�ේකියනවා.ඒනිසාපැහැදිලිවම්ලෝ�්ේ්තල්්ගෑස
සැපැයී්ේ අඩුවක්ති්යනවා.්ේ්ේතුවනිසා්තල්්ගෑස මිල
වැඩි්වනවා.්ඩාලරහිඟයකිනසහආරථි�මය්ගැටලුවලඉනන
අපිවැනිරටවල්වලටවිශාල්ලසබලපානුලබනවා.

3 හවුල්�ාරපක්ෂඑ්�ාළහක්කිේවත්එයිනපක්ෂහතරක්හැරඅ්නක්පක්ෂවලටපාරලි් ේනතුනි්යෝජනයක්නැහැ.ඒඅයට
මන්රීතනතුරුලැ්බන්න්පාදුජන්පරමුණින.ඒඅය්ගේ

ශක්තියපිළිබඳවඅපිට්ත්රුේ්ගනනපුළුවන.
ඒවටාවාසු් දවනානායක්�ාර්ගේපක්ෂය,ව්ේපක්ෂවනසම
සමාජ පක්ෂය, ්�ාමියුනිසේ පක්ෂය එ�තු් වලා ති්යනවා. ්ේ
පක්ෂවලට පාරලි් ේනතු නි්යෝජනත්වයක් නැති වුණාට ්ේවා
පැරණිපක්ෂ. අලුත්පක්ෂ්ෙ�ක්වන්ගේමනපිල්ගේහාවීරවං
ශ්ගේපක්ෂ්ෙ�යි.්පාදුජන්පරමු් ණනපත්�රපුමන්රිවරුන
ඉන්න.ඒඅයටඑතරේබලයක්නැහැ.
එතන ර්ේ ්දශපාලන ්පරළියක් �රනන පුළුවන ්ෙයක්
්වන්නනැහැ.පැරණිසමසමාජපක්ෂසහ්�ාමියුනිසේපක්ෂය
හැරුණුවිටඅ්නක්පක්ෂතිබු්ේ්පාදුජන්පරමුණුපක්ෂ්ේ
්සව්ේ.ඒනිසාඑයවිශාල්ෙයක්්න්වයි.

4 එවැනිප්රේනතියනවා.ඉතා්�ටි�ාලයකිනඒ්ගැටලුවිසඳා්ගත හැකියි. ්ඩාලර ්සායනනත් ක්රම් ේෙයන සහ ්තල්
සංස්ා්ේ, විදුලිබල මේඩල්ේ පාඩුව ආවරණය �රනන

පුළුවනක්රම් ේෙයනති්යනවා.ඒක්රම් ේෙයනවලටඅපියනනඅව
ශ්යයි.
විදුලිබලමේඩලයසේබනධ් යනයේවි�ල්පති්යනවා.් තල්ව
ලින්වනපාඩුවවිදුලි් යන්වනපාඩුවපරි් භෝගි�යන්්ගනඅය
�ර්ගතයුතුයි.එත් �ාටඒඅයයේඅරපිරිමැසමකිනපාවිච්චිකිරී
මටත්හුරු් වනවා.අදායමඅනුව�ළමනා�රණය�ර්ගතයුතුයි.

5 අර් සාධ� අරමුෙල්වලට �ලින ඉඳලාම 14% ්පාලියක්තිබුණා. අර් සාධ� අරමුෙලට ලැ්බන  ්පාලියට බදෙක්
තිබුණා.නමුත්ඒ14%අ්ගයතිබුණා.2015ෙක්වාම7%ක්විත

රයිඅය�්ේ.ඒනිසා2014වාරෂි�වඅයවුණප්රමාණයමිලියන
්දා්ළාසෙහසක්විතර්වනවා.2018වස්රදි්ේබදෙ18%ෙක්වා
වැඩි් යනඅය�ළා.ඒනිසාඊපිඑෆඑ්�නවිශාල්ලසබදුඅය
�්ේයහපාලනආේඩුවයට් ත්යි.එ�තු�ළඅ්ගයමතබදෙක්්ේ
ආේඩු් වනඑ�තු�ළා.එයත්ඉවත්�රලාති්යනවා.ඒනිසා්ේ
්යෝජනාව්හාඳයි.

 

1 එක්සත්ජාතින්ගේසංවිධාන්ේසේබනධ් යනඇතිවිශාල්ගැටලුවනේඔය්යෝජනාබහුතරඡනෙයමතතීරණය්නාවීමයි.ඒවාතීරණය්වන්නබල
වත් රටවල වුවමනා එපා�ේ මතයි. සරල උදාහරණයක් ්ගත්්තාත්රුසියාව

විසිනයුක්්රනයආක්රමණයටවිරුදධවරටවල්141ඡනෙයලබාදුනනා.අ්ේරට
්ගැනවුණත්කියනනති්යන්නසියල්ලනියමා�ාර් යනයුක්තියුක්ත්වන්න
නැහැකියනඑ�යි.යු්රෝපාරටවල්තීරණයක්්ගත් හාත්අපිටජීඑසපීසහනයනව
ත්තනනඑ්මනමඇමරි�ානුඑක්සත්ජනපෙයතීරණය�්ළාත්ජීඑසපී+නවත්ත
නනටඑයක්රියාත්ම�කිරීමට් පාදුමතයවැේගත්් වන්නනැහැ.ඒනිසා් මවැනි
්දවල්රාජ්යතාන්රි�ජයග්රහණකියලාඋෙේඅනනනපුළුවන්දවල්්නා්වයි.
්ලෝ�්ේඅපි�ැමැතිවුණත්අ�මැතිවුවත්බලවත්රටවල්මත් ්ගාඩනැ් ඟනයේ
රටාවක්ති්යනවාඒමතයිසියල්ලතීරණය්වන්න.

2 ලං�ා්ේ්තල්සේබනධ්ගැටලුව්ගත්විට්ලෝ�්ව්ළඳ් පා්ේමිලඉහළපහළයනආ�ාරයටසා්ේක්ෂව්නා්වයි.්ේ්තල්මිලතීරණය්වන්න.
ලං�ා්ේ එක්සයිසටියුටිසහපැල්යනආ�ාරයට බදු යේ ප්රමාණයක් අය

�රනවා.ඒනිසයි්ේර්ේමිල්ගණනවැඩිවීති්යන්න.ඕන්�නකුට්ගණන
හදා්ගනනපුළුවන්ලෝ�්ව්ළඳ් පා්ේමිලඉහළගියාකියන�ාරණාවසල�ා
බලදදීඊටසා්ේක්ෂවේේර්ේඉහළයන්නකියලාඕන්�නකුට්ගනනහදා
්ගනනපුළුවන. උදාහරණය්ලසඩිසල්බැරලය�මිලරුපියල්්ඩාලරසියයක්
නේඑයරුපියල්්ෙසියති්හනවැඩි�රලා එ�සියපනසනව් යන්බදුවාම
ඩිසල්ලීටරය�මිලඑනවා.ලං�ා්ේමිලතීරණය්වන්න්ලෝ�්ව්ළඳ් පා්ේ
්ගණනඅනුව්නා්වයි.ලං�ා්ේති්යන්නබදුවැඩිකිරීමඅනුවයිමිලතීරණය
්වන්න. යේ යුක්ති සහ්ගත සූත්රය�ට අනුව ්ේවා තීරණය�රනන අවශ්යයි.
එ්ස්නාමැතිනේඛණිජ්තල්නීති්ගතසංස්ා්ේතියනදූෂණඅක්රමි�තාඅ�ා
රයක්ෂමතාවන්ගේවනදියර්ේමිනිසුනට්්ගවනන්වනවා.

3 ප්රේනඑක්්�ානකිනවිසඳනනබැහැ.මුලින්ඩාලරප්රේනයවිසඳනනඅවශ්යයි.ඉනපසුව්තල්ප්රේනයවිසඳු් වාත්ප්රවාහනක්්ෂත්රයටඅදාළභාේඩ
ප්රවාහනයවැනිප්රේනවිස් ඳනවා.්ේ�කීයක්හරි්�ා්හනහරිදා්්ගන

දුවනරී්ලෝඩ්ආරථි�යක්.එ�ක්ඉවරවුණාමආ්ේරටනවතිනවා.ආ්ේකීයක්
හරි්හායා් ්ගනආ්යත්දුවනවා.ර්ේජනතා්ගේප්රේන්ගැනආේඩුටඅව් බෝ
ධයක්නැහැ.ආේඩුව�රන්නඑ�වළ�වැටුණාමතවවළක්�පලා�ලිනවළ
්්ගාඩ�රලාඅලුතින�පනව්ේආ්ේත්වැ්ටනවා.්ේර්ේෙරුණුප්රේනයක්
ති්යන්න.ණයආපසු්්ගවීමපිළිබඳප්රේනයට්ේතුවත්්ඩාලරහිඟයයි.අපිට
වාණිජ් ව්ළඳණය්ගනනබැරිතත්ත්වයටසියල්ලවැහිලාගිහිල්ලාති්යන්න.ඒ
සඳහායේකිසිප්රතිසංස�රණයක්ර්ේඇති�ළයුතුයි.්ලෝ�යට,ආ්යෝජ�යනට
සහමුල්ය්ව්ළඳ් පාළටදැ්නනආ�ාර්ේ්වනසක්�ළයුතුයි.එ්සප්රතිසං
ස�රණයක්ණයප්රතිව්යුහ්ගතකිරීමක්,අයවැය�ළමනා�රණයක්්නා්�ාට්ේ
ව්ගේඑ�වළකින්ේ්රනනතවවළක්හාරහාරයෑ්මනකිසිදුප්රතිඵලයක්නැහැ.
්තල්ව්ළන්ගැල් වන්�ාට්ගෑසව්ේවැ්ටනවා;්ගෑසව්ළන්ේ්රන් �ාට
්ගල්අඟුරුව්ේවැ්ටනවා.තවත්තාව�ාලි�වළක්�පලා්්ගාඩඑනනබැරිවන
තත්ත්වයටඅප්රි් යල්වනවිට්මර්ේ්ලාකුආවාටය�ඇති් වනවා.

4 ්ේ්දවල්තීරණය්වන්නඒඅය්ගේපහළතියනසංවිධානමේටමමතයි.මහජනයා්ගේපැත්්තනඒඅයපසුගියජනාධිපතිවරණ් ේදිමහමැතිවරණ
්ේදීසිටපසුගියමාසයෙක්වාකියපු�රපු්දවල්වලඅෙවනවිටපරසපරයන

ෙක්නටලැ්බන්න.ඒඅයකියපු්දවල්මඇතිඒඅය්ගැන්ත්රුේ්ගනන.මහජ
නයාටනේවි්ේෂ් යනකියනනඅවශ්යනැහැඒඅය�රපුකියපු්දවල්සමාන්
ජනතාඅමත�්වන්නනැහැ.්�්ස් වතත්ඒඅය් ගේමඅනු්ගාමි�යනපිරිසක්
ඉනනවානේඒහරහා්ේඅයටයේබලයක්්්ගාඩනැ් ඟයි.්ේඅය�රන්දව
ලිනආේඩුවටයිබලපෑමක්්වන්න.කිසි් සත්මවිපක්ෂයටබලපෑමක්්වන්න
නැහැ. ජනතාව ආේඩුව ්ගැන තිබුණ �ලකිරීම තවත් වැඩිවීමයි ්මයින සිදු
්වන්න.ජනතාවමඟනතර්වන්නනැහැ.මඟ්හවණැලිවලමිනිසසුනතර
්වන්නනැහැ.්ේවනවිටආේඩුව්පරළලදානනමිනිසුනතල්ලු්වලායනවා.
එක්්�්නක්ට ්ගහලා තව ්�්නක් ්ේරලා තව ්�්නක්ට ්ගහලා අ්නක්
්�නා්ේර්ගනනවැඩජනතාවටදැනහුරුනැහැ.්ේආේඩුවසමඟ්දශපා
ලනි�වි්රෝධයක්ජනතාවමත්්ගාඩනැඟිලාති්යනවා.ඒනිසාමිනිසුනපිළි
්ගන්නනැහැ.ජනාධිපතිවරණසම්ේසහඅෙසිදුවනදෑඅතරඉතාමබරපතළ
පරසපරයමිනිසුනටති්යනවා.මිනිසුනතීරණය�රලාඉවරයි.

5 අපිටප්රධානප්රේනයවු්ේඅහිංස�මිනිසුන්ගේඊපීඑෆඊටීඑෆවලට්ගහනනහෙපුඑ�්න.ඇත්තටම2019්ෙසැේබර01වැනිදා්්ගනාවආරථි�පුනරජි
වනපැ්ක්ජයහරහා්ේආේඩුවර්ේආදායේටි�නැති�ර් ්ගන;ධන

කු්ේරයනටදැවැනතබදුසහනයක්දුනනා.එයිනආේඩු්ේආදායමනැතිවුණා
විතරක්්නා්වයි; ්ලෝ�්ේරටවල්්රේණි්ගත�රනඇතැේසමා්ගේඅ්ේ රට
පහතට දැේමා. බදු සංඛ්ාතවලින සී ්රේණි් යත් පහළට අපිව වැටුණා. මූල්ය
්ව්ළඳ්පාළඅපිටවැහු්ේඒනිසයි.අඥානවැඩ�රලාදැන්මානවා�ළත්
වැඩක්නැහැ. ඉන පසුව මිනිසුනට බදු ්ගහලා වැඩක්නැහැ. දැන ්ේආේඩුව
ව්ේවැටිලාඉවරයි.ධනපතියනටබදුසහනදීලාආේඩු්ේආදාය් මනසියයට
40%නැති�ර්ගත්තා.යහපාලන�ාල්ේඅපිහිටි්ේබී්රේණි්ේ.ඒනිසානැවත
හරවනනබැහැ.එ�මවිසඳුමවිධිමත්ණයප්රතිව්යුහ්ගතකිරීමටපැමිණියයුතුයි.
එ්මනමරාජ්යමුල්යස්ායී�රණය�ටත්පැමිණියයුතුයි.ර්ේප්රතිරූපයක්් වනස
�රමිනපාරලි් ේනතු්ේභාර�ාරපාලනයක්යට්ත්මහබැංකුවත්,මුෙල්අමාත්ං
ශයත්,ලං�ාවිදුලිබලමේඩලයත්,ජලසේපාෙනයත්වෘත්තීයපිරිසක්අතටබාර
කිරීමයිසුදුසුක්රියාමාර්ගය.

1 වි්ේෂ්වනසවීමක්්වන්නනැහැ.හැමදාමමාරතුමාසය්වන් �ාටඔයප්රේනයඑනවා.්ේආේඩුව�රන්නනුවරඑළි්ේබල්්ලෝ්්ගවල්
හෙනවා ව්ගේ තමයි. ජිනිවා මානව හිමි�ේ ්�ාමිස්ේ �ටයුතුවලට

ආේඩුවලැසති්වන්නනුවරඑළි්ේබල්්ලෝ්්ගවල්හෙනවාව්ගේතමයි.
ජිනිවාමානවහිමි�ේ�තාවකුමක්වුවත්අ්ේරටජාත්නතර්දශපාලන
උඟු්ල්වැටිලාඉවරයි.
චීනයටයි,ඉනදියාවටයිඕනවිදිහටයි් ේර්ේ් දශපාලනයතීනදු් වන්න.
යු්රෝපාසං්ගමය් මානවාකිවුවත්් ේආේඩුවටත්වැඩක්නැහැ.ජාත්නතර
්දශපාලනබලපෑේ්ේඅයටවැඩක්නැහැ.ආේඩුව්පාල්�ේ්ටනලං�ාව
වහනනබලා් ්ගනඉන්න.

 

2 බරපතළමතත්ත්වයඇති් වන්න්බාර්තල්මිලඉහළයදදිඅපිරුපියලපා්වනනහැරියා.එත් �ාට්ග්හනවැටුණමිනිහට් ්ගානාඇනනා
ව්ගේවැඩක්අපිටවු්ේ.නිෙහස�රනනඕන්වලාවට්නා්වයිනිෙ

හස �්ේ. ්ේවනවිට රුපියල පා්වනන හැරියාම ්ඩාලරයට ්්ගවනන
ති්යනරුපියල්ප්රමාණයවැඩි්වනවා.
්බාර් තල් මිල ්ලෝ� ්ව්ළඳ ්පා්ේ වැඩිවන විට ලං�ා්ේ ්තල්
මිලට්මා�ේවන්න.්තල්්ේරටට්්ගනාවත්විකුණනනබැරිතත්ත්ව
යටපත්්වනවා.්ලෝ�්ව්ළඳ් පා්ේ්තල්ඉහළයෑමරුසියා්ේයුෙමය
තත්ත්වය ව්ගේම ්මර්ේ ආරථි�යට බලපාන ප්රේනක්. ඊටත් වඩා පහත
තත්ත්වය�ට ්�ා්හාමත් අපි වි්ෙස විනියමය අරබුෙය�හිටියා.ආේඩුව
මුලිනම�ළු�ඩයක්විවෘත�ළා;ඒ�්පෝෂණය�ළා.
ඉනපසුවආේඩු්ේ�ේටිය්ගේසල්ලිනිෙහස�ර්ගනනඅව�ාශයහදාදී
මට අවශ්යනිසා ඒ්වලා්ේරුපියලනිෙහස ්නා�රහිටියා. අවශ්යනැති
්වලා්ේරුපියලවිවෘත�රලාති්යනවා.

3 මැක්�නටබල්්ලක්නැතුවඉනනබැරිනිසාමැක්්�ා්පාකුරක්එ�තු්වලාබල්්ලක්් හායනවා.අපිබලා් ්ගනඑන්න් ේමැක්්�ා් පාකුර
්ගනනබල්ලා�වුෙකියලා.අ්ේර්ේ්දශපාලනඉතිහාස්ේ්ේ්ද

වුණා.්තානඩමනලා,අෆ්රෝෆලා්ේව්ගේ්දවල්�ළා.ඒසඳහාජාතිවාෙය
්පෝෂණය�ළා.
ජාතිවාෙයයි,ආ්ගමයි්�ාමිසුයි්ේසියල්ලමත්ේ්දවල්රඳාපවතිනවා.
්ේඅේවන්වලාඉනනඅය20වැනිසං්ශෝධනයටත්අතඉසසුවා.ර්ේ
ජනමතයක්ති්යන් �ාටවි්රෝධයපාලාඅවසාන්ේඡනෙයදුනනා.බලය
ති්යනපැත්තට්න්ේව්ගේවැරදි්දවල්ඉවත්�රනනබලයති්යන්න.
එදාවිපක්ෂ් යනති්යනවි්රෝධයසමනය�රලාඒ�ටනීත්නුකූලභාවය
අරනදුන්නඒඅයමතමයි.
්ේසියලු්ෙනා්දශපාලන් යනඅතු්ගාලාදානනඕනපිරිසක්.ඒඅයහැම
දාම්දශපාලනවාසි්ගනනයික්රියා�්ේ.්දශපාලනවශ් යනආේඩුවපිරි
්හනවිට්ේඅයදැනමපැන්ගනනවා.

 

4 වැලයනපැත්තටමැසස්ගහනවාව්ගේ;ආේඩුවඑනඑනඅරබුෙයනටඑන එන ්වලාවට මුහුණ ්ෙනවා. ජනතාවට එයිනසිදුවන අහිත�ර
ප්රතිඵලඅපිෙනනවා.එ�එ�්වලාවටඑ�එ�්පෝලි්ේජනතාවට

ඉනන්වලා.සථිරසාරවිසඳුමක්්නා්වයි.
ආේඩුවටව්ගකීමක්සහසැලසුමක්තිබියයුතුයි.ර්ේආහාරඅවශ්යතාවට
විසඳුේනැහැ.්ේ�ෝටිවිසිපනලක්ෂය�ට�නන්ෙනනයි්ේබැරිවයිෙඟ
ලන්න.එළවළුටි�,හාල්ටි�,ආහාරටි�්බදා්ගනනබැරිප්රේනයක්නේ
්ේ ති්යන්න ්�ායිතරේ ්ේෙවාච�යක්ෙ? ්මා�ටෙආේඩුවක්. සැරින
සැ්රඋත්තර්හායලාවැඩක්නැහැ.දැනතියනඅරබුෙයටතාව�ාලි�පැළැ
සතරනැහැ . ඒනිසා ්දශපාලනි�වශ් යනඋත්තර්සායනනඅවශ්යයි.
ආරථි�අරබුෙයවුණාටපිළිතුර්දශපාලනි�වියයුතුයි.
ආරථි�අරබුෙය්ගැනඋත්තර්සායනනජනතාවසමඟඇත්ත�තා�ළ
යුතුයි.අරබුෙයක්තියනබවජනතාවටකියනනඅවශ්යයි.්හට්තල්එනවා
කියලා ්බාරුකිේවාම ජනතාව ෙවස පහක් විතර ්පෝලි්ේ ඉනනවා. ්ේ
්තල්අරබුෙයසියලුපැතිවලටවිසි් රනවා.භාේඩප්රවාහනයටබලපානවා.
්්ගාවියා්ගේ එළවළු ටි� ප්රවාහනයටත් බලපානවා. ්ේ ්දවල්වලට රජ්ේ
කිසිදුවිසඳුමක්නැහැ.ආහාර්බදාහරිනනකිසිදුපියවරක්නැහැ.්තල්්ගැට
ලුවලටසැලසුමක්නැහැ.
විදුලිජනනසැලසුමක්ති්යනනඅවශ්යයි. රටට්තල්්�ාතරේඅවශ්යෙ
කියලා ්තල්ඇමැති ප්රවාහනඇමැති දැන් ්ගන ඉනන ඕන. එයට අවශ්ය
මුෙල්ප්රමාණයමුෙල්ඇමැතිදැන් ්ගනඉනනඕන.ප්රතිපත්තිසැලසුේ�තා
�රනනයිර්ේ�ැබිනේමේඩලයරැස්වනනඅවශ්ය්වන්න.බලයරැ�
්ගනනවිදිහ්ගැන�තා�රනන්නා්වයි. අෙටවත්්ේකිසිදු අරබුෙය�ට
සැලසුමක්ආේඩුවටනැහැ.

5්ේආේඩුව්ගැසේ්ගහනවා,රිවස�රනවා.ආවෙව්සඉඳලා�රන්න
ඕ�්න.්ගැසේකීයක්දැනආේඩුවඉවත්�ර්ගත්තෙ.ආේඩු්ේනීති
නිලධාරීනෙන්නනැදේේව්ගේ්ගැසේ්ගැහුවාම්ේවාජනතාව්ගේ

අභි් යෝ්ගයටලක්්වනවාකියලා.
මිනිසසුඅවධානයක්නැතුවහිටියානේ�ර් ්ගනයනවා.්ේ්ගැසේ්ගහ
න්නමආේඩු්ේඅරබුෙයවිසඳ්ගනනතාව�ාලි�විසඳුේ්සායනනයි.ර්ේ
නීතියක්ති්යනවා.එ�එක්්�නා්ගේතියරිවලිනර්ේප්රේනවිසඳනනබැහැ.

සමඟි ජන බල වේ ගවේ පාර්ලි වේන්තු මන්්රී 
පාඨලී චම්පික රණවක

ජනතා විමුක්ති වපර මුවේ වේශ පා ලන මේ්ඩල 
සභික හිටපු පාර්ලි වේන්තු මන්්රී 

සුනිල් හඳු න්දනත්ති 

කර්මාන්ත අමාත්ය 
එස. බී. දිසා නා යක



ෙක� �ත්ර ප ට යට පාදක � 
ඇ�ෙ� 2019 � ෙලාව 
අංක එෙ� ’Net Zero 
Carbon’ සහ � ක ල�  
මඩ ක ල �ෙ� බ්රැ���� 
එෙස �ෂ�� 
ක�මා �ත ශා ලා ව�

ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ�� 13

මානව �යා කා ර ක� ෙ�� ෙව� ��-
වන ෙ�ශ �ණ ෙවන ���  ෙ� වන 
�ට ෙලාක ය ටම අ� ත කර ප්ර� ඵල 

ෙගන ෙද �� ඇත. ඒ ෙ�� ෙව� �� ෙව �� 
පව �න �වභා �ක �ස න ය� ඉ� � ෙ�� ��-
සාෙ� පැවැ �මට බර ප තළ ත�ජ න ය� �ය 
හැ� බවට ප� සර �ෙ� ෂ ඥෙයා අන �� 
අඟ ව�. �ෙ� ෂ ෙය� ෙගා�ය උ� �ම වැ� �ම 
�ශාල ගැට � ව� බවට ප�� ඇ� අතර, එෙ� 
ෙගා�ය උ� �ම වැ� �ම සඳහා ��සා ��� 
��ධ �යා කා ර ක� ��� ප� ස ර යට �� හ�න 
වා� ව�ග ද ප්රධාන ෙ�� ව� ෙ�. ෙ� ත��වය 
වළ�වා ගැ� මට හ� තා ගාර ආව ර ණය  ��� 
ලැෙබ�ෙ� �ශාල �� ල�. පෘ� �ෙ� ෙ�ශ-
� �ක සම � � ත තාව ර� පව �න සාධ ක ය� 
වන හ� තා ගාර ආච ර ණය �� ෙනා� ණ ෙහා�  
පෘ� �ෙ� ම� �ට උ�ණ �වය ෙස�� ය� අංශක 
18ක තර� පහළ අග ය� ග�නා බව �� ඥ-
ය�ෙ� අද හ ස�. එය �� මත ���ට �ව ��ම 
සඳහා ��� උ�ණ �ව ය� ෙනාවන බැ�� 
මානව ව�ග යාෙ� පැවැ �මට බල ව� ත�ජ න-
ය� ව� �සැ කය.  

එවැ� ත��ව ය� �ළ ෙ�ශ � �ක ෙ�ශ-
�ණ �ප �යාස අවම �� මට �යක �ය හැ� 
ආකා රය �� බඳ ජන තාව �� �ව� ��ම 
අව� ව�ෙ� ��� �යා කා ර ක� �ස� 
ඊට ෙ�� වන �සාය. එ� සමාජ වග �ම 
මනාව වට හා ග�  BBC StoryWorks 
Commercial Productions සමා ගම 
මඩ ක ල �ෙ� ��� බ්රැ���� ඇඟ �� ක�මා-
�ත ශා ලාව පාදක කර ග � ��  ‘Enriching 
the fabric of community’න�� 
ෙක� �ත්ර ප � ය� ��පා ද නය කර ඇත. ෙමය 
‘World Green Building Council’ � 
ඉ� � ප� �� ම� වන ‘Building a Better 
Future’ෙක� �ත්ර පට මාලාෙ� එ� �ත්ර ප ට-
ය� වන අතර,  �� ��ෙ� �� ත වල �ණා-
�මක භාව යට ෙගාඩ නැ � � ව �� ඇ� වන 
බල පෑම සහ ෙ�ශ �ණ �ප �යාස අවම �� මට 
හ�ත ෙගාඩ නැ �� සංක �පය �යක වන 
ආකා රය යන ��ක ක�� එම �� ගෙ� ෂ-
ණය කර ඇත.

ෙමම ෙක� �ත්ර ප ටය සඳහා පාදක � 
මඩ ක ල �ෙ� ��� බ්රැ���� එෙස �ෂ�� 
(Brandix Essential) ක�මා �ත ශා ලාව, 
2019 වස ෙ�� ෙලාව අංක එෙ� ‘Net Zero 
Carbon’ සහ � ක ල� ඇඟ �� ��පා දන 
ක�මා �ත ශා ලාව බවට ප��ය. අ� ත කර වා� 
�ෙමා ච නය අවම ��ම ඔ�ෙ� ෙ�ශ �ණ �ප-
�යාස පාල නය �� මට �යක �ම ෙව� ෙව� 
එම ක�මා �ත ශා ලා වට ෙමම ඇග �ම �� 
�ය. එෙම�ම ඇෙම �කා එ�ස� ජන ප දෙ� 
‘Green Building Council’(USGBC) 
ම�� �යා වට නංවා ඇ� ‘Leadership in 
Energy and Environmental Design 
(LEED’ හ�ත ෙගාඩ නැ �� ෙ�� ගත ��ෙ� 
ක්රම ෙ� දය ම�� ෙමම ක�මා �ත ශා ලාව 
‘�ලැ� න�’ ෙලස ෙ�� ගත කර ඇත.

බ්රැ���� ඇප ර� �� ට� ය� �ලං කාෙ�  
ඇඟ �� �ෙ�ත්රෙ� ප්ර� ඛ තම සමා ග ම� වන 
අතර, එ� අර �ණ ‘�� �� �� �� ��� 

�� �� �ස �� ලබා �ම’�. වසර 50 කට අ�ක 
කාල ය� ��ෙ� ෙලාව �ප්ර කට ෙවෙළඳ 
නාම රා� ය කට ඇඟ �� �ස �� �� නමා ඇ� 
බ්රැ����, රට ව�  9ක  60,000කට අ�ක 
�� ස කට ��යා අව �ථාව 
ලබා� ඇත. කලා පෙ� 
වඩා�ම �ර සර ඇඟ-
�� ��පා ද කයා 
බවට ප��ම සඳහා 
යන ගමෙ� සෑම 
අ� ය ර ක �ම තම 
ෙමෙහ �� කට �� 
හා හ� �ක � ව� 
�ළ සැබෑ ෙවන-
�ක �ව ලට �ල-

� � මට බ්රැ���� �බ ඳ වම උ�සාහ දර�. 
ඇඟ �� ක�මා �තය �ළ අ�ථ ව� ප� ව �ත-
න ය� �� � � මට න� පා� ස �ක �ර සා ර �වය 
ෙම�ම සමා ජ �ය �ර සා ර �වය ද ළඟා ක ර ගත 
�� බව බ්රැ���� සමා ගෙ� ��වා ස ය�.

  තම සාමා �ක සාමා � කා ව�ට සහ සමා-

ජෙ� අෙන �� ��ග ල ය�ට �� �� පා�ය 
ජල පහ � ක� ලබා ෙද �� ඔ��ට �ෙරා� 
��ත ගත � � මට අව �ථාව සලසා �ම සඳහා 
'ම� ස �කාර' යන ෙ�මාව යටෙ� සමාජ 
ස�කාර වැඩ ස ට හ� මාලා ව� �යා වට 
නැං� මට සමා ගම �ය වර ෙගන �ෙබ�ෙ� 
ඒ ෙව� ෙව�. එම වැඩ ස ට හන යටෙ� ෙ� 

වන �ට ප��  4,500 කට අ�ක සං�ා ව කට 
ෙසත සැල� ඇ� අතර, පාස� සහ ෙරාහ� 
වැ� �ථාන ෙවත ද ෙ� යටෙ� �� �� 
පා�ය ජල ප හ � ක� සපයා ඇත.

බ්රැ���� සමා ගම �වාභා ව ධ �මය ��-
� මට ෙම�ම ෙ�වක ෙ�� කා ව� ෙව�-
ෙව� �ත කර හා ඵල �� ��යා ප� ස ර ය� 
��මා ණය �� මට ෙගන ඇ� �යා මා�ග 
�� බඳ අප බ්රැ����� ස�හ ප්රධාන �ධා යක 
�ල ධා� අ�ෙරා� ඔමා� ෙග� �ම � ෙව�.

“�ර සා ර �වය අපෙ� සෑම කට � �ත කම 
අ� වා�ය අංග ය� �ය �� බව අප ��වාස 
කර නවා. එෙම�ම අප සෑම � ටම ��තැන 
ෙද�ෙ� ප� ස රෙ� සහ ප්රජා ව�ෙ� යහ-
ප ත ට�. �ලා �තා ක�මා �තය ය� ප� සර 
�ෂ ණ යට �ය ක �ව ය� ද�වන ක�මා �ත ය� 
බව ප�ෙ� ෂ ණ ව �� ෙප� යා ෙම� අන � �ව 
ෙමම ක�මා �තය ප� �ය වසර �� ප ෙ�� 
සැල �ය �� ෙවන �ක �ව ලට ල�� �ෙබ-
නවා. අපෙ� �ර සා ර �වෙ� ගමන ආර�භ 
�ෙ� �ට දශ ක ය කට පමණ ෙපර�. එ� 

පට�ම අප පා� ස �ක හා සමා ජ �ය වශ ෙය� 
�ර සාර ��පා දන ක්රම ෙ� ද ය� අ� ග ම නය 
�� මට කට �� කළා. අපෙ� මඩ ක ල �ෙ� 
ක�මා �ත ශා ලාව වැ� හ�ත ෙගාඩ නැ �� 
ෙ� සඳහා අගනා උ� හ රණ ෙලස ෙප�වා-
� මට �� ව�. ෙමවැ� �ය වර අපට �වභා-
ව ධ �මය �� � මට ෙම�ම අපෙ� සාමා �ක 
සාමා � කා ව� ෙව� ෙව� වඩා� �ත කර හා 
ඵල �� ��යා ප� ස ර ය� ��මා ණය �� මට 
අව �ථාව සලසා ෙදනවා”

ඔ� පැව� ප�� BBC StoryWorks 
Commercial Productions ��� 
මඩ ක ල �ෙ� ��� බ්රැ���� ක�මා �ත ශා-
ලාව පාදක කර ෙගන ��මා ණය කරන ලද 
ෙක� �ත්ර ප ටය ම�� �� ප ණය ව�ෙ� 
එම ක�මා �ත ශා ලාෙ� �ජ ය ග්රා� හ�ත ගම-
�මෙ� කථා ව�. හ�ත ෙගාඩ නැ �� ස�ප්ර-
�ෙ� ආද �ශ ම� �ය ව ර� වන එය �යා �මක 
ව�ෙ� �� ම ��ම ��ය බ ල ශ �� ෙය�.

 එෙම�ම එ� �ය� අප ද්ර� ප්ර� ච � ක ර ණ-
� �ම ෙහා නැවත භා�ත ��ම �� ෙකෙරන 
අතර, අ� ශය කා�ය �ෂම ජල ක ළ ම නා ක රණ 
ප�ධ� ද එ� �ථා�ත කර ඇත. ෙගාඩ නැ-
��ල ඉ� �� ෙ�� ෙයා� ඇ� අ� ද්ර� �සා 
එය ර��ම අවම වන අතර, ක�මා �ත ශා ලාව 
අවට ස� සාර ෛජව �� ධ �වය �සා සාමා-
�ක සාමා � කා ව�ෙ� යහ පැ වැ�ම තහ �� 
වන ආකා රෙ� �ව ප හ� ප� ස ර ය� ද ��මා-
ණය � ඇත. 

බ්රැ���� ආය ත නෙ� ෙ�වය කරන ‘�ද-
�ශ�’ෙ� ��� ෙකා ණ ෙය� ��තර ෙකෙරන 
ෙමම ෙක� �ත්ර ප ටය ��� ඇයෙ� �� ත-
ෙ�� ඇයට �� ණ � මට ��� අ� ෙයාග සහ 
බ්රැ���� අ�වැල �සා එම අ� ෙයාග ජය-
ගැ � මට හැ�� ආකා රය මනා ෙලස ඉ� � ප� 
කර ඇත.  

2023  වසර වන �ට �ලං කාව �ළ 
��� තම �ය �ම ක�මා �ත ශාලා Net 
Zero Carbon ත��ව යට ෙගන එන 
බවට බ්රැ����  ස� හය World Green 
Building Council ෙවත ප්ර�� � ඇත. 

ෙමම ෙක� �ත්ර ප ටය, �ර සා ර �වය සහ 
ප්රජා ව�ෙ� යහ පත ෙව� ෙව� කට �� ��-
මට තම� සමඟ අ�වැ� බැඳ ගැ � මට අෙන-
�� සමා ග� ද �� ග �ව� ඇතැ� බ්රැ���� 
ස� හය ��වා සය පළ කර�. ‘Enriching 
the fabric of community’ න� එ� 
ෙක� �ත්ර ප ටය �� බ්රැ���� ආය ත නෙ� 
Facebook, Instagram, Twitter සහ 
LinkedIn සමාජ මා�  ඔ�ෙ� ඔබ ට� 
නැර �ය හැ� අතර, බ්රැ���� �� බඳ වැ�-
�ර ෙතාර �� සඳහා www.brandix.com 
ෙවත �� ෙස�න.

 අ�ල මල � � �ය

ෙ� �න වල �ඝ්ර ෙලස වා�තා වන ෙ���� ඇ�� 
අ�ත �ජාල සමාජ මා� ම�� අ�ත �ජාල 
ෙකා�ල ක � ව� �� ක රන ස� බ� අප රාධ නැ� න� 

අ�ත �ජාල ෙකා�ල කෑ� �� බ ඳව ෙග�� ස� ෙ�ද �� �ණ 
�ෙ� ෂාං ග ය� ඉ� � ප� කෙ� ‘���-
තෙයා ෙනාමරා මරණ ස� බ� අප රාධ‘ 
�ර ෙස�.

�ෙ� ෂ ෙය� එම වංචා ව�ට 
ෙබාෙහා ෙ� හ�� ඇ�ෙ� 
කා�තා ව� බවද ෙපා�� ප� ග ණක 
අප රාධ �ම �ශන ෙකා�ඨා සෙ� 
අ��ෂ ෙ��ඨ ෙපා�� අ� කා� 
ල� ර�ෙද � යද �� � ණට පැවැ �ය.

ඉ�� හය වැ � �ද ෙ���� සමාජ 
මා�ය ඔ�ෙ� �ෙද� ජා� ක ය� යැ� 
සඳ හ� කර �� ෙමාර �ව ප්රෙ� ශෙ� 
කා�තා වක සමඟ ෙ�ම සබ ඳ තා ව� 
පව �වා ෙගන �ය ��ග ල ය� �� කළ 
වංචා වක පැ� � �ල� ලැ� ��ෙ� 
ෙමාර �ව �ල �ථාන ෙපා� � ය ට�. 
ඒ ජාවා ර මට හ� �ෙ� 65 හැ�-
�� ෙ�ම ව� නමැ� කත�. යම� 
කම� ඇ� තැනැ �� යක � එ� කත 
ඉ�� හය වැ �� ෙමාර �ව �ල �ථාන 
ෙපා� �ෙ� ��ධ පැ� �� අංශ යට 
පැ� �ෙ� සමාජ මා� අව න �ව 
�� බ ඳව පැ� � �ල� ඉ� � ප� �� ම-
ට�. ඇය පැ� ��ල ඉ� � ප� කර �� 
සඳ හ� කෙ�,

“ස�, ෙ���� එෙක� මට ම�-
�ස ෙය� �ණ ගැ �ණා. එයා �ට රට 
ෙකෙන� ��වා. වැ� දව ස� �ෙ� නෑ 
අ� ෙද�නා අතෙ� ෙ�ම ස�බ �ධ ය� 
ෙගාඩ නැ �ණා. අ�� මට මම එයා එ� බැං� 
�� මක අංක ය කට �� ය� ��ල�ෂ පන �� හක 
�ද ල �� තැ�ප� කළා.“

පැ� ��ල සට හ� ෙව��ම ෙමාර �ව �ල �ථාන 
ෙපා� �ෙ� �� පැ� �� අංශෙ� �ථානා � ප� ප්රධාන 
ෙපා�� ප� �ෂක ඩ���. �. �ෙ� �ංග ඇ�� ක�ඩා ය මට 
ඒ�� �ෙ� ඇය ෙ� �න වල ෙ���� ඇ�� සමාජ මා�-
ය�� ෙබාෙහා ෙ� සැ� ස රන අ�ත �ජාල ෙකා�ල ක � ව �ට 
හ�� ඇ� ආකා ර ය�.

ඒ අ�ව ෙපා� �ය ඇයෙ� පැ� ��ල සට හ� කර ගැ ��. 
ඒ අතෙ� 65 හැ� �� ෙ�ම ව� වැ� � ර ට� ෙපා� �ය ඉ� �ෙ� 
පව ස �නට �ෙ�, 

“අෙ� ස�... මට ස�� ව �� ��ම අ� ව� නෑ. මෙ� ළඟ 
ස�� ඕෙන තර� �ෙය නවා... ඒක �සා මට නැ� ෙව�ච 
ස�� ෙනෙව� ෙහායා ග�න ඕෙ�...“

අ�ත �ජාල සමාජ මා� ෙය� �ද� වංචා ව�ට හ�� 
අය ව �� ෙබාෙහා ම ය� ෙදනා ෙපා�� �ථාන කරා �ව �� 
ඉ� � ප� කරන පැ� � � ව �� ඉ�ලා �� �ෙ� වංචා ක �-
ව�ට ලබා �� �ද� ෙසායා ෙදන ආයා ච න ය�.

එෙහ� ෙම�න ෙමාර �ව ෙපා� � යට පැ�ණ ෙ�ම ව� 
ඉ� � ප� කළ පැ� � �ෙල� සඳ හ� �ෙ� ෙවන�ම කතා �ද-
ර ය�.

“එෙහ න� ඔබ � � යට ෙමාන වද ෙසායා ග�න අව� 
ව�ෙන“ ෙපා�� �ල ධා � ෙය� �ම ස �නට �ෙ�ය.

“ස�, මට �ට රට ��න ෙ���� එෙක� හ� වන ඒ මෙ� 
ෙප�වතා ෙහායලා ෙද�න. අ�න එ�ච ර� මට �ය ��ෙත. 
එයා මෑතක �ට ෙවන� �ණා. �� මා සමඟ ��ම සබ ඳ-
තා ව� නෑ. අෙ� එයාෙ� ඔ�ෙකාම ෙවන �ක� �ෙ� මං 

එක ��� එකට ස�� 
��මට ප�ෙස�. 
මට ඒ ල�ෂ �න හ-
මාර වැඩ� නෑ. මං 
එයාට ල�ෂ �න හ-
මාර ෙනෙව� ල�ෂ 
10� 12� �ණ� 
ෙද�න කැමැ �ෙත� 
��ෙ�. අෙ� ස�, මට 
ෙකාෙහා ම හ� මෙ� 
ෙප�වතා පම ණ� 
ෙහායලා ෙද�න. ඒ 
ඇ�“

ඇයෙ� පැ� �-
�ෙල� ෙපා�� 
�ල ධා ��ට ස��-
ද� ෙ� ග� �ෙ� 
ඇය ‘ස� බ� අප රා-
ධ කා ර ය�‘ට හ�ව 
ඇ� බව�. ඇයෙ� 
පැ� ��ල අ�ව 
�යා �මක ෙව�� 
ෙමාර �ව ෙපා�� 
�ල ධා �� ��� 
එ� ��ග ලයා ෙසායා 

ගැ�ම සඳහා ෙ���� 
ඇ�� සමාජ මා� ය� 

�� �ස �නට �ය. එෙහ� 
එවැ� ��ග ල ය� ෙහා එවැ� 

��ගල ෙ�යා ව� ෙහා ෙසායා 
ගැ� මට ෙනාහැ� �ය. ඇය ��� 

�ග ටම ෙපා�� �ල ධා �� ඉ� �ෙ� සඳ හ� 
කෙ� ෙකෙ� ෙහා එම ��ග ලයා ෙසායා ෙදන ෙලස�.

ඒ අ�ව ෙමාර �ව ෙපා� �ය ��� ඇයෙ� පැ� ��ල 
�� බ ඳව ෙමාර �ව අ� ක ර ණ යද �� ව �ෙකාට එ� �ම �ශන 
වැ� � ර ට� �� ක ර �� පව�.

65 හැ� �� ෙ�ම ව� �ය ��ත කාල ෙය� වැ� කල� 
�ෙද� රට ව�� ගත කළ තැනැ �� ය�. ධන ව� කතක � 
ඇය කෙල කට ෙපර� ඉ��ය ජා� ක ය� හා �වාහ � �� යාය. 
ඒ �වා හ ෙය� ඇයට ද� ව� ද ��න බව�. එෙහ� �ට 
කල කට ෙපර� ඒ �වා හය ෙදදරා ෙගා� ඇ�ෙ�ය. අන �-
�ව ඇය ෙමරට ත� ෙව�� ඉ�� යා� සැ�යා, ද� වාද කැ�ව 
ඉ�� යා වට ෙගා��.

එ� �ට ෙ�ම ව� ෙමාර �ෙ� �ව� � ඇ�ෙ� ත� කඩ 
�� ය�. එෙ� �� ෙගවන අතෙ� ඇය මෑතක �ට අ�ත �ජාල 
සමාජ ජාලා ව�� සැ� සැ �ම �� �ද� කර ෙගන �� යාය.

එෙ� සමාජ මා� ය�� සැ� ස ර�� ෙ���� ඔ�ෙ� මෑත-
ක� ඇයට ෙම� ෙප�වතා හ�� ��ණා ය. ඔ� සඳ හ� කර 
ඇ�ෙ� �ෙද� රටක ෙවෙසන බව�. 

ෙදෙද නාෙ� අ�ත �ජාල ෙපම මෑතක ආර�භ �ව� එය 
වසර ගණ නා ව� �රා පැවැ� පැ�� ෙපම� ෙ� ගලා 
ය�නට �ය. ෙ�ම ව �ෙ� �ෙද� ෙප�වතා �න� ඇයට 

පවසා ��ෙ� ව� නා ක �� අ�ක �ාග �ස� බහා� �ාග 
ෙප�� ය� ඇයට ලැෙබ �නට සල �වන බව�.

�න �ප ය� ගත ��. එ� ෙප�වතා ��� නැ�ගත කර 
ඇ� එම �ාග ෙප��ෙ� ඡායා �ප �� ප ය�ද අ�ත �ජා-
ලය ඔ�ෙ�ම ෙ�ම ව� ෙවත ලැෙබ �නට සැලැ �� වාය. එම 
ඡායා � ප ව �� ��� ඇ�ෙ� �ාග ෙප��ෙ� අ�ක �ෙල� 
�� �වඳ �ල ��, ලැ�ෙටා� ප� ග ණක, න�න ප�නෙ� 
�ල අ�ක �මා�� ජංගම �ර ක ථන සමඟ ව� නා ක �� අ�ක 
ඇ�� ආ� �ත� �ස�ම �ෙබන ආකා ර ය�.

ඡායා �ප �� සැ�� �ෙද� ෙප�වතා නැවත ෙ�ම ව-
�ට ද�වා ඇ�ෙ� �ාග ෙප��ය �� ෙ� �ම වරා ෙය� �� 
ගැ� මට ල�ෂ ෙදකක �ද ල� තැ�ප� කළ �� බව�. ඒ 
බව සඳ හ� කර �� �ෙද� ෙප�වතා ��� ෙමරට බැං� වක 
��� අංක ය�ද සඳ හ� කර ���. ඒ අතෙ� ඔ� ���ම 
එම �ාග ෙප��ය ලබා ගැ� මට ෙග�ය �� බ� �ද� ෙලස 
ල�ෂ එක හ මා රක �ද ල�ද තැ�ප� කරන ෙලස ට� සඳ හ� 
ෙක��.

ව�ෙපා ෙහා ස �ක �� අග තැ�ප� ෙ�ම ව �ට ල�ෂ �න-
හ මා ර� එත ර� �ද ල� ෙනා� වාය. ඇය ල�ෂ �න හ මා රක 
�ද ල� තැ�ප� කෙ� �� ව� ෙනා� ත ��.

ඇයට �ෙ� එකම පැ� ම�. තම �ෙද� ෙප�වතා ඉ�ම-
��ම ෙමර ටට ෙග�වා ගැ�ෙ� ෙනා�� ආශා ව�. එෙහ� 
ඇයෙ� පැ�� ක්රම ෙය� �� ෙව�� ය�නට �ය. ෙ�ම ව� 
�ද� ක�ද රාව තැ�ප� කර  ගත�ෙ� �න �ප ය�. වසර 
ගණ නා වක ෙපම� ෙ� ආල ෙය� ෙව� �� ෙ�ම ව �ෙ� 
�ෙද� ෙප�වතා ෙවන� ව�නට �ෙ� ඇයට �� ව� �තා 
ගැ� ම ට ව� ෙනාහැ� ෙල��.

තම ෙප�ව තාෙ� ‘ෙවනස‘ ෙ�ම ව� ද�වා ��ෙ� ඇයෙ� 
ෙහාඳම �� � ය ක ට�. �� �ය ඇයෙ� කතාව ඇ� සැ�� 
පව ස �නට �ෙ� ෙනාප මාව ෙපා� � යට පැ� �� කරන 
ෙලස�.

ඉ�� 06 වැ�� ෙ�ම ව� ෙමාර �ව ෙපා� � යට පැ�ණ 
පැ� ��ල ඉ� � ප� ෙක��. එෙය� ඇය ෙපා� � ෙය� 
ඉ�ලා ��ෙ� ෙවන�ම ෙදය�. ඒ ෙකා�ලකෑ �ද� ෙනාව 
�මන ෙහා රටක ��න තම ෙප�වතා ෙසායා ෙදන ෙලස�.

ඒ අ�ව ෙමාර �ව ෙපා� �ය, ෙමාර �ව අ� ක ර ණ යද �� ව-
�ෙකාට ෙ� �� බඳ ඉ�� �ම �ශන �� කර�.

එම කා�තාව හ�� ඇ�ෙ� ෙ� �න වල �ඝ්ර ෙලස සමාජ 
මා� ය�� සැ� ස රන ස� බ� අප රා ධ කා ර ෙය� නැ� න� 
ස� බ� ෙකා�ල ක � ව �ට බව ෙපා� �ය සඳ හ� කර�. �ෙ�-
ෂ ෙය�ම ෙම� ජාවා රම �� කර �ෙ� �� �ෙරා� ෙල�� 
ෙමරට �� ��න න� � � යා� ජා� ක ය�ය. ඔ�� වැ� � රම 
ගැව ෙස �ෙ� ග���ස, ර�ම ලාන, ෙද� වල, ෙබාර ලැ �ග �ව, 
වැ�ල ව�ත වැ� ෙපෙද �ව ලය. අ�ත �ජා ලය ඔ�ෙ� ප� �ය 
කාලය �රා ව ටම ෙබාෙහා කා�තා ව� එ� න� � � යා �-
ව�ෙ� උ� �ව ලට හ�� ���.

ඉ�� �ෙනක ෙමෙලස ල�ෂ 9ක �ද ල� ස� බ� ෙකා�ල-
ක � ව� ��� ෙකා�ල කෑ ම� �� බ ඳව ග�පහ ප්රෙ� ශෙ� 
ෛව� ව � ය ක ෙග� ෙපා�� ප� ග ණක අප රාධ �ම �ශන 
ෙකා�ඨා ස යට පැ� � �ල� ලැ� �� ණාය. ෛව� ව � යක 
�ව� ඇය වද රව ට �� එම ස� බ� ෙකා�ල ක �වා ෙප� �ට 
ඇ�ෙ�ද �ෙද� රටක ��න ෛව� ව ර ය� ෙල��.

අ�ත �ජාල සමාජ මා� ම�� අ�ත �ජාල 
ෙකා�ල ක � ව� �� ක රන ස� බ� අප රාධ නැ� න� 

අ�ත �ජාල ෙකා�ල කෑ� �� බ ඳව ෙග�� ස� ෙ�ද �� �ණ 

තෙයා ෙනාමරා මරණ ස� බ� අප රාධ‘ 

කා�තා ව� බවද ෙපා�� ප� ග ණක 

ල� ර�ෙද � යද �� � ණට පැවැ �ය.
ඉ�� හය වැ � �ද ෙ���� සමාජ 

මා�ය ඔ�ෙ� �ෙද� ජා� ක ය� යැ� 
සඳ හ� කර �� ෙමාර �ව ප්රෙ� ශෙ� 
කා�තා වක සමඟ ෙ�ම සබ ඳ තා ව� 
පව �වා ෙගන �ය ��ග ල ය� �� කළ 
වංචා වක පැ� � �ල� ලැ� ��ෙ� 

කම� ඇ� තැනැ �� යක � එ� කත 
ඉ�� හය වැ �� ෙමාර �ව �ල �ථාන 
ෙපා� �ෙ� ��ධ පැ� �� අංශ යට 

�� බ ඳව පැ� � �ල� ඉ� � ප� �� ම-
ට�. ඇය පැ� ��ල ඉ� � ප� කර �� 

“ස�, ෙ���� එෙක� මට ම�-
�ස ෙය� �ණ ගැ �ණා. එයා �ට රට 
ෙකෙන� ��වා. වැ� දව ස� �ෙ� නෑ 
අ� ෙද�නා අතෙ� ෙ�ම ස�බ �ධ ය� 
ෙගාඩ නැ �ණා. අ�� මට මම එයා එ� බැං� 
�� මක අංක ය කට �� ය� ��ල�ෂ පන �� හක 

පැ� ��ල සට හ� ෙව��ම ෙමාර �ව �ල �ථාන 
ෙපා� �ෙ� �� පැ� �� අංශෙ� �ථානා � ප� ප්රධාන 
ෙපා�� ප� �ෂක ඩ���. �. �ෙ� �ංග ඇ�� ක�ඩා ය මට 
ඒ�� �ෙ� ඇය ෙ� �න වල ෙ���� ඇ�� සමාජ මා�-
ය�� ෙබාෙහා ෙ� සැ� ස රන අ�ත �ජාල ෙකා�ල ක � ව �ට 

එක ��� එකට ස�� 
��මට ප�ෙස�. 
මට ඒ ල�ෂ �න හ-
මාර වැඩ� නෑ. මං 
එයාට ල�ෂ �න හ-
මාර ෙනෙව� ල�ෂ 
10� 12� �ණ� 
ෙද�න කැමැ �ෙත� 
��ෙ�. අෙ� ස�, මට 
ෙකාෙහා ම හ� මෙ� 
ෙප�වතා පම ණ� 
ෙහායලා ෙද�න. ඒ 
ඇ�“

�ෙල� ෙපා�� 
�ල ධා ��ට ස��-
ද� ෙ� ග� �ෙ� 
ඇය ‘ස� බ� අප රා-
ධ කා ර ය�‘ට හ�ව 
ඇ� බව�. ඇයෙ� 
පැ� ��ල අ�ව 
�යා �මක ෙව�� 
ෙමාර �ව ෙපා�� 
�ල ධා �� ��� 
එ� ��ග ලයා ෙසායා 

ගැ�ම සඳහා ෙ���� 
ඇ�� සමාජ මා� ය� 

�� �ස �නට �ය. එෙහ� 
එවැ� ��ග ල ය� ෙහා එවැ� 

��ගල ෙ�යා ව� ෙහා ෙසායා 
ගැ� මට ෙනාහැ� �ය. ඇය ��� 

�ග ටම ෙපා�� �ල ධා �� ඉ� �ෙ� සඳ හ� 

ල�ෂ ගණ �� ෙකා�ල කෑ ව�
��� FB ෙප�ව තාට 
   ආල පාන 65 හැ��� කත

බ්රැ���� 
හ�ත ක�හල

BBC StoryWorks 

ෙව�� බ්රැ���� 

�� බඳ ෙක� �ත්ර ප ට ය�

‘Enriching the fabric 

of community’

ෙ�ශ � �ක �ප �යාස 
අවම කරන හ�ත 
ෙගාඩ නැ �� සංක �පය 
ගැන ගෙ� ෂ ණ ය�

ෙ�ශ� �ක �ප�යාස අවම කරන 
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ෙ�ශපාලන �ෙ�ත්රය තව �රට� ප��ය 
ස�ෙ� උ��� �ෙ� ��ධ මාතෘකා 
සම��. ෙඩාල� අ��දයට සහ 

ෙකා�� සමඟ පැන නැ�� අෙන�� කාරණාවලට 
ආ�� ප�ෂය ��ය� ෙසාය�� ��ය� ෙයාද�� 
���ධ ප�ෂ ��� �ගට ම ෙචාදනා කෙ� 
එම ��ය� සා�ථක ෙනාවන බව�. ප��ය 
ස�ෙ� පා��ෙ���ව ���ම �සා ෙ�ශපාලන 
�ෙ�ත්රෙ� ෙබාෙහා උ��� කතා බ� ද �� 
ෙක�ණ.

�ම� හා ග�ම��ල ගැන බැ�� 
�ෙ� ෙමානවාද?

අමා� බැ�� රාජප�ෂ සහ � ලංකා 
ෙපා�ජන ෙපර�ෙ� ම��ව�� අතර හ�ව� 
ප��ය � පැවැ���. බැ�� රාජප�ෂ, 
ෙජා��ට� ප්රනා�� සහ ගා�� ෙලා�ෙ� 
යන ම��ව�� ඇ�� ��ස� ෙමම 
හ�වට සහභා� �හ.

එ�� ���ම සාක�ඡාව ආර�භ 
කෙ� ප්ර�ත බ�ඩාර ෙත�නෙකා� 
ම��වරයාය. "ස�ව �ණගැෙහ�න 
අ� ෙවලාව� ඉ�ලලා ��ෙ�. ඒකට 
ෙ��ව තම� ස�, ම��ව�� 
ෙ� දව�වල ��ණ �ලා �ෙයන 
ෙ� ��ධ �ඩාකා� ත��වය�, 
��ධ ගැට� ස�බ�ධෙය� සාක�ඡා 
��මට." ය�ෙව� ප්ර�ත බ�ඩාර 
ෙත�නෙකා� පැව�ය.

ඒ අ�ව බැ�� රාජප�ෂ 
අමා�වරයා සාක�ඡාව ආර�භ 
කෙ�ය. ඔ�ෙ� කතාවට ��ක 
ප්රධාන අංග ෙදක� අ�ත�ගත 
�ය. �ම� සහ ග�ම��ල 
අමා�ව�� ෙදෙදනා ඉව� ��ම 
යන කාරණය සහ රෙ� ආ��ක 
ත�වය ස�බ�ධෙය� වන කාරණා 
අ�ත�ගත �ය. එ�� �ම� සහ 
ග�ම��ල අමා�ව�� ප��ය 
ස�ෙ� මාතෘකාව �ණ �සා 
බැ�� රාජප�ෂ අමා�වරයා ඒ 
ගැන ���ම සාක�ඡා කර�න 
පට� ග�ෙ�ය. "�ම�, ග�ම��ල 
ඔය අමා� �රව�� ඉව� කර�න 
ෙනෙම� ��ෙ�. හැබැ� ඔ��ෙ� 
සා��ක�වය ��ෙ� නැහැ. 
ක�ඩායම� �ණාම ක�ඩාය� 
හැ�ෙම� වැඩ කර�න ඕන. ඔ��ෙ� 
ඒක ��ෙ� නැහැ. ඒ �සා තම� ඔ��ව 
ඉව� කර�න ��ධ �ෙ�." ය�ෙව� බැ�� 
රාජප�ෂ අමා�වරයා පැව�ය.

ආ��ක අ�ෙයාගය 
ජය ග�නා හැ�

ඉ�ප�ව රෙ� ආ��කය ගැන සාක�ඡා �ය. 
"�ෙ�ශ ශ්ර�ක��ෙ� ප්රෙ�ශන ප��ය අ��� 
2 ක �ළ ෙනාලැ�ම ෙ��ෙව� ඇෙම�කා� 
ෙඩාල� ��යන 14 � �තර අ�� �ණා. ෙ� 
�සා ඇ��ණ ��තකය �ෙරාග�න න� ෙ�� 
ෙව�ෙ� නැහැ. ඉතාම�ම අමා��. හැබැ� 
ෙ� ව�තමාන ත��වය කළමනාකරණය 
කරෙගන ෙකාෙහාමහ� ඉ��යට ය�න 
තම� අ� බලාෙපාෙරා�� ෙව�ෙ�. ��� 
අ��දය� ෙලා� ප්ර�නය� ෙවලා �ෙයනවා. 
අ� බල�න ඕෙ� ෙකාෙහාමහ� ���ය 
ඉ�� කරග�න. අ�ට ��ව� න� එක ල�� 
එක�� අෙ� ෙගදර කට�� කර ග�න. අ�න 
ඒක ව�නවා. ඒ වෙ�ම තම� �� ලා��� 
�ව�න ඕෙ�. ෙ� වෙ� �රණ ග�ෙතා� 
අ�ට ��ව� ෙලා� ෙමගා ෙවා� ප්රමාණය� 
ඉ�� කරග�න." ය�ෙව� බැ�� රාජප�ෂ 
අමා�වරයා ��� �ගට ම ෙ� ක�� ���ම 
�නා� 45 � පමණ �� ෙක�ණ.

පා��ෙ���ෙ� 
සතර ක� ම�ත්රණය

ෙ� අතර 10 වැ� බ්රහ�ප��� උ�සන 
පා��ෙ���ව ���මට ෙපර පා��ෙ��� 
සං��ණයට මහජන �ෙයා�තව�� 
ඇ��වන ප්රධාන ෙ�ර�ව ආස�නෙ� සතර 
ක� ම�ත්රණය� ���ය. ෙමම සතර ක� 
ම�ත්රණය ආ�� ප�ෂෙ� ප්රබලෙය� හා 
���ධ ප�ෂෙ� ප්රබලෙය� අතර ඇ��ම 
ෙ� �ථානෙය� �ය ෙබාෙහා ෙදෙන�ෙ� 
අවධානයට ල��ය. ෙමම සතර ක� 
ම�ත්රණය ���ෙ� ආ�� ප�ෂෙ� ප්රධාන 
සං�ධායක, මහාමා�ග අමා� ෙජා��ට� 
ප්රනා�� සහ සම� ජන බලෙ�ගෙ� ෙකාළඹ 
���� පා��ෙ��� ම�� ආචා�ය හ�ෂ 
ද ��වා අතරය. පා��ෙ��� සං��ණයට 
ෙජා��ට� ප්රනා�� ඇ�� වන �ට ඒ සමඟ 
හ�ෂ ද ��වා ඇ�� �ය.

"ඉ�� ෙකාෙහාම ද හ�ෂ" ෙජා� කතාව 
ආර�භ කළ අතර "ෙජා� හ�බ �ණ එක 
ෙහාඳ�. මං කතා කර�න ��ෙ�." ය�ෙව� 
හ�ෂ කතාව පට� ග�ෙ�ය.

මාතෘකාව බවට ප��ෙ� රෙ� පව�න 
ෙත�, ��� සහ ගෑ� අ��ද ��බඳවය. කතාව 
පට� ග� හ�ෂ එම අ��ද ගැන ��ඝ වශෙය� 
අදහ� ���ය.

ෙකා�� ෙලාක වසංගතය සමඟ ෙලාකෙ� 
ඇ� � ඇ� ආ��ක අවපාතයට රට� ��හට 
��ණ � ඇ� ආකාරය සහ එම ගැට�වලට 
ෙක� කා�නව හා ��ඝ කා�නව ආ��ව 
ෙගන ඇ� �යවර ස�බ�ධෙය� ක�� 
���මට ෙජා� �යවර ග�ෙ�ය.

"මචං ෙජා�යා මට මාර වැඩ� �ෙ�." 
හ�ෂ තම අ���ම� ��තර කෙ�ය."

"ෙමාක�ද, ෙමාක�ද?" මහ� උන��ෙව� 
�ම�ෙ� ෙජා�ය.

"මචං පැය ගාණ� ෙපා�ෙ� ඉඳලා ඉඳලා 
මෙ� වාහනයට ෙත� ගහග�න මම ෙෂ� 
එකට �යා. ෙත� ෙපා�පය ළඟට යනෙකාටම 
මචං ෙත� ඉවර ෙවලාෙ�. මට මාර ප���ව� 
තම� ක�න �ෙ�." ය�ෙව� මඳ� 
�නහෙව�� හ�ෂ තම අ���ම ��තර 
කෙ�ය.

"ෙ� අ��දය ගැන අ� ෙහාඳට ම ද�නවා. 
අ��දය �සඳ�න ��ව� හැම �යාමා�ගය�ම 
ආ��ව ඉතාම�ම ඉ�ම�� ��කරනවා. අෙ� 
�තර� ෙනෙම� ෙලාකෙ�ම ෙ� ත��වය 
ෙමෙහම�. ෙකාෙහාමහ� ඉතාම ඉ�ම�� 
ෙ� ෙත�, ��� සහ ගෑ� අ��දවලට �ස�� 
ඉතාම ඉ�ම�� ලබා ෙදනවා." ය�ෙව� 
ෙජා��ට� ප්රනා�� ප්රකාශ කෙ�ය.

�නා� 10 � පමණ ෙමම සතරක� 
ම�ත්රණය ���ය.

ෙමම සතර ක�ම�ත්රණය ෙදස ඕනෑක�� 
බල�� ෙපාෙහා��ෙ� ම��ව� ��ස� ඒ 
අස�� ය�නට �හ.

"ආ ඇම��මා හ�ෂ ම���මා සමඟ 
බර කතාව� වෙ�." �ය�� පැව�ෙ�ය. � 
ලංකා ෙපා�ජන ෙපර�ෙ� ගා�ල ���� 
පා��ෙ��� ම�� ස�ප� අ�ෙකාරාල�.

"ආ ෙ� �ද� රා� ඇම�කම ෙද�න 
කතාකෙ�." ය�ෙව� ෙජා��ට� ප්රනා�� 
පැව� කතාවට �ය�ෙලාම මහ හ�� 
�නහ�හ.

�ෙම�� ක�හෙ� වැඩ ආර�භ 
��මට ෙපර ජනප� කළ ෙ�

අෙ� රෙ� ප්ර�ඛ �ාපා�කෙය� � න�දන 
ජයෙ�ව ෙලා��තාන ��� ආර�භ කරන 
ලද ද�� ආ�යාෙ� �ශාලතම �ෙම�� 
��පාදනාගාරය ෙල�� ���ව� ලැ� 
"ලංවා සං�ථා �ෙම�� ෙකාපෙ�ෂ�" 
(private limited) ආයතනය එ�න උ�සන 
ජනා�ප�වරයාෙ� හා අගමැ�වරයාෙ� 
ප්රධාන�වෙය� �වෘත �ය.

ෙමම ��පාදනාගාරය �වෘත ��ෙ� 
උ�සවයට ජනා�ප��මා පැ��ෙ� 
අග්රාමා�වරයා පැ�ණ �ක ෙවලාවකට 
ප�වය. ඒ වන �ට චම� රාජප�ෂ, ප�ත්රා 
ව��ආර��, බ��ල �ණව�ධන, �.�. චානක, 
අ�� රාජප�ෂ, ��ස ���ආර�� සමඟ 
ප්රාෙ��ය ෙ�ශපාලනඥෙයා ද පැ�ණ ��යහ.

ජනා�ප�වරයා පැ�� ප�ව ෙ� ��ස 
���ම �ෙ� ඊට යාබද ඉඩෙ� � ''ෙයා�ත 
වාෙ� ක�හල'' සඳහා ��ග� තැ�ෙ� 
අව�ථාවටය.

"ෙ�ක ඇම�කා� ෙඩාල� ��යන 400 ක 
ආෙයාජනය�. අපට 2024 ෙවනෙකාට ෙම� 
වැඩ ඉවර කර�න ��ව� ෙ��." න�දන 
ජයෙ�ව ෙලා��තාන �ෙ� ය.

"අ� �නට �ටර�� වාෙ� ෙග�ව�න 
�ශාල �දල� �යද� කරනවා. ��ව� 
ඉ�මනට ඒ �දල රටට ඉ�� කරල ෙදන 
�ාපෘ�ය� තම� ෙ� ෙවලාෙ� අ�ට ඕන." 
ජනා�ප� �ෙ�ය.

අගමැ� �ෙම�� 
ක�හල �රා ඇ���

එම සරල කතාබහ� සමඟම ��ගල 
තැ�ෙ� වැඩකට�� අවස� �ය. ඉ�ප�ව 
�ය�ෙලාම පැ��ෙ� �ෙම�� ක�හෙ� 
වැඩ කට�� �කබලා ගැ�ම සඳහාය. එ�� 
අග්රාමා�වරයාට �ෙම�� ��පාදනාගාරය 
�රා ඇ���� එ� ඉ���� කට�� �� කරන 
ආකාරය ���ෂණය කර�නට අව� �ය. 
ජනා�ප�වරයා උ� මහෙ� ��� ෙමෙහ�� 
කාමරය ෙවත �ෙ� ��පාදන කට�� �� 
ෙකෙරන ආකාරය ගැන අවෙබාධය� ඇ� 
කරගැ�මට ය. එ� �� ඉ��යා� හා � 
ලාං�ක ඉං�ෙ��ව� ��පාදන �යාව�ය 
��බඳ ෙහාඳ පැහැ�� ��ම� කළහ.

අව� අ�ද්ර� වරාෙ� �ටම යා��ක 
උපකරණ භා�තෙය� ��පාදනාගාරය ෙවත 
ගැ�ම සඳහා තා�ෂණය භා�තා කර ඇ� 
ආකාරය ජනා�ප�වරයාෙ� පැස�මට ල� 
�ය.

"��� ශ්රමය අවම�. ය�ත්ර �ත්ර තම� 
ඔ�ෙකාම කර�ෙ�. අ� තා�ෂණය ෙම� � 
උප�මෙය� භා�තයට ග�තා. ප�ස�ය �ෂණය 
අවම �ම ගැන තම� ෙ� වෙ� ක�මා�තවල 
� අ� වැ��ර අවධානය ෙයා� කර�න ඕන." 
ජනා�ප�වරයා �ෙ�ය.

"ආවරණය කර� ෙබ�� එකක තම� 
වරාෙය ඉඳලා අ�ද්ර� ෙ��ෙ�. ��� 
ෙපාද�ව� ප�සරයට එක� ෙව�ෙ� නෑ." 
ඉං�ෙ��ව� සහ�ක �හ. ���ෂණ චා�කාව 
�මවා අගමැ�වරයා ද ඉහළ මාලයට පැ�� 
ප� වැඩ ආර�භ ��ෙ� ෙබා�තම එ�ෙ� 
කට��ත ජනා�ප�වරයා ෙවත පැව��.

ජනා�ප�වරයා ෙබා�තම එ�මට ඇ��ල 
�� කර�� නැවත හැ� ෙමෙ� ඇ�ෙ�ය. "ඔය 
ය�ත්ර �ත්ර ඇ�ෙ� එෙහම ක��ව� ඉ�නවද 
ද�නෑ. ෙහාඳටම ��වාස� ෙ�ද ක��ව� නෑ 
�යලා?"

"ෙ�වකෙයා අව� නැහැ ස� ඒ තැ�වලට. 
ඔ�ෙකාම �වයං�යව ය�ත්රා�සාරෙය� 
��ෙවනවා." ඉං�ෙ��ව� එම සහ�කය �� 
ප� ජනා�ප�වරයා ෙබා�තම ඔබා ��පාදන 
කට�� ආර�භ කෙ� �ය� ෙදනාෙ�ම 
අ�ෙපාළස� නාදය ම�ෙ�ය.

���ම න�දන ජයෙ�ව ෙලා� 
ෙලා��තාන ��ගැ�ෙ� කතාව කර�� 
ජනා�ප��මාට�, අගමැ��මාට� ෙ� රෙ� 
ෙසෟ� අංශවලට� ප්ර�ඛ ���ය පළ කෙ� 
2020 � වැඩ ආර�භ කළ ෙමම �ාපෘ�ෙ� 
ඉ���� කට�� ෙකා�� �සනය ත�� 
��ණ �ගෙ� � පවා අතරමග නතර ��ම�� 
ෙතාරව පව�වාෙගන ය�නට අවසර �ම 
ස�බ�ධව�.

�ෙ��ට දයා��ෙග� 
ආරාධනාව�

ආ��ෙ� හ��කාර අෙන�� ප�ෂවලට 
ජනා�ප�වරයා හ�� සාක�ඡා ��මට 
අව�ථාව� ප��ය කාලෙ� ලැ�ෙ� නැතැ� 
�යා ෙචාදනාව� ද �ය. ප��ය �නවල ෙ� 
��බඳ සමාජෙය� ෙනාෙය�� කතා ඇ� 
�ව� ජනා�ප�වරයා එය ��ග�ෙ� නැත. 
ම�ද ආ�� ප�ෂෙ� වැඩ කට��වල�� 
රෙ� ��� �රණ ග�නා කැ�න� ම�ඩලය 
වැ� තැ�වල�� එම ප�ෂ �ෙයා�තය�ට 
කතා කර�නට හා ෙයාජනා ඉ��ප� කර�නට 
සමාන අව�ථා ලැ� �� �සාය.

"කැ�න� එෙ�� කතා කර�න ඕන ෙ�ව� 
කතා ෙනාකර ස�ද නැ�ව ඉ�නවා. ඊට 
ප�ෙ� එ�යට ���ලා ම�� හා කැමරා 
ඉ�සරහ �රෙයා වෙ� කෑගහනවා. ඕකද 
කර�න ඕන." යන මතය ද ප්රබලව ම��ය.

ෙකෙ� ෙවත� ආ�� ප�ෂෙ� අෙන�� 
ප්රධාන ප�ෂවලට කතා කර�නට ෙවනමම 
අව�ථාව� ලබා ෙද�නට ජනා�ප�වරයා 
ප�ව ක�පනා කෙ�ය. � ලංකා �දහ� 
ප�ෂයට ජනා�ප� සමඟ සාක�ඡා කර�නට 
ෙවනම අව�ථාව� උ� �ෙ� ඒ අ���.

ප��ය 08 ෙව�� හවස ජනා�ප� 
කා�යාලෙ�� එම හ��ම ���ය.

එ� හවස �ය�ත ෙ�ලාවට� ක�� � 
ලංකා �දහ� ප�ෂෙ� ම��ව� ජනා�ප� 
කා�යාලෙ� උ�මහෙ� අ��ත�ෙ� කාමරයට 
පැ�ණ ��යහ. රං�� �යඹලා��ය, ම��ද 
අමර�ර, දයා�� ජයෙ�කර, �ම� ��පාල ද 
��වා, ෂා� �ජයලා�, ලස�ත අල�යව�න 
ඇ�� 13 ෙදෙන� ෙ� සඳහා පැ�ණ ��යහ. 
ෙ� පානය කර �ෙ��ව �ට �ක ෙ�ලාවකට 
ප�ව සාක�ඡාවට පැ�ණ ඔ�� ජනා�ප� 
අ�නට ව� ප�� වා� �ෙ� පළ� ආසනය 
�ට� ජනා�ප�, � ලංකා �දහ� ප�ෂෙ� 
නායක ෛම�පාල ��ෙ�න ෙවත ඉ�� 
කර��.

�ට� ජනා�ප� ෛම�පාල ��ෙ�න 
පැ��ෙ� ���ම ආර�භ ෙව�නට ඔ�න 
ෙම�න ��ය�ය. ඊට ෙපර අගමැ� ම��ද 
රාජප�ෂ, �ද� ඇම� බැ�� රාජප�ෂ 
පැ�ණ ��යහ. �ෙ�� ආෙ� මඳ� ප්රමාද 

�ය. ඔ� පැ�ණ වා�ෙව�නට �ෙ�  
ව� පස � ලංකා �දහ� 
ප�ෂයට ෙව� කර �� 
අ��වලය. ඉ� ප�ව 
ආ�� ප�ෂෙ� අය 
ද�� පැ�ෙත� වා� � 
��නවා �� ඔ� ආෙය� 
ඒ පැ�තට ය�නට 
��න� වන�ට දයා�� 
කතා කෙ�ය.

"එ�න එ�න ෙ� 
පැ�තට. ඔබ�මා� 
ඉ�න ඕන අ�� එ�ක 
තම�. ඔබ�මා එ�න ෙ� 
පැ�ෙත� ඉඳග�න." 
අමර�ර� �ෙ�ය.

"නෑ. නෑ. ෙ� 
පැ�ෙත ඉඳග�න 
එක ෙකා�කට� 

ආර�ෂාවට ෙහාඳ�." 
�ය�� �ෙ�� අ�� 
පැ�ෙත� වා� �ෙ�ය.

ෛම�පාල ��ෙ�න 
මහතා පැ�� ප�ව �ක 
ෙවලාව� �හද කතාබහ� 

පැව� අතර ජනා�ප�වරයා 
�� ෙවලාවට පැ�ණ 
සාක�ඡාව පට� ග�ෙ�ය.

ෙදපා��වය අතර �� 
ෙබාෙහා අනවෙබාධය� 

හා අ��වාසය� ගැන ෙම�� 
ක�� කාරණා ��ඝ ෙලස 

සාක�ඡාවට ල��ය.

ර��ට �� � අකරතැ�බය
එ�ස� ජා�ක ප�ෂ නායක �ට� 

අග්රාමා�, ර�� �ක්රම�ංහ ෙ� ස�ෙ� වැ� 
අවධානය� ෙයා� කෙ� ප�ෂය සං�ධානය 
කරන සාමා�ක ප්රව�ධන වැඩසටහන ගැන 
හා 25 � පව�වන ස�ග්රහෙ� කට�� ගැන 
ෙසායා බැ�ම ෙව�ෙව�. ෙමම ස�ෙ� 
ස�� සවස ද නායක ර�� ප�ෂ �යාකා�� 
අමතා ෙ� ගැන �ම� අතර කා�තා �නෙ� 
ල�ව�තා සං�ධානෙ� උ�ෙඝාෂණය ගැන ද 
ෙසායා බල�� අව� උපෙද� ��ෙ�ය.

අඟහ�වා� පා��ෙ���වට �ය ර��ට 
අ�� අකරතැ�බයකට ��ණ පෑමට ���ය. 
එන� ද�න ද�න ම��වරයා ��� ජා�ක 
ආ��ව� සාදන බවට පළවන වා�තා 
ගැන �මස�නට �ම �සාය. බැ�ම තැන 
එ.ජා.ප. නායකයා අහන අහන ම��වරයාට 
�නාෙස�� �ෙ� ඔ�ව� ඇම� ම�ඩලයට 
ග�නවා ය�ෙව�.

"ඇ�තටම නායක�මා ෙමෙහම කතාව� 
ඇ� ෙව�න ෙ��ව ෙමාක�ද?" ආ�� ප�ෂ 
ම��වරෙය� �මසා ��ෙ�ය.

"ද�ෙ� නෑ. ඔයාලා තම� �ය�න ඕෙ�." 
නායකයා ද ���� ��ෙ�ය.

"ෙකාෙහාම�ණ� ඔබ�මා ෙහාඳ 
ආ��ක ��ම� �ෙයන අගමැ��රය 
�� සෑම අව�ථාවක�ම ෙහාඳ ආ��ක 
කළමනාකරණය� පව�වාෙගන �ය ෙකෙන� 
�යන කාරණය රටම ��ග�නවා. ඒක� ෙ� 
කතාව ෙමෙහම පැ�ෙර�න ෙ��ව� ෙව�න 
ඇ�." තව� ප�ෙපළ ම��වරෙය� �ෙ�ය.

"ජා�ක ආ��ව� හදනවට වඩා අ��� 
15 � 20 � යන ��ර ජා�ක ප්ර�ප��ය� 
හද�න� පා��ෙ���ෙ� 225 ම එක� 
ෙව�න ඕෙ�." නායකයා � �ට �ය� ෙදනා 
�ස සලා එය අ�මත කළහ.

අඟහ�වා� සවස ර�� ��ෙකාතට 
පැ�ණ ප�ෂ �යාකා�� කැඳවා 12 � 13 � 
පැවැ�ෙවන සාමා�ක ප්රව�ධන වැඩසටහන 
ගැන �මසා ��ෙ�ය. �ෙයා� නායක 
�ව�, උපනායක අ�ල, මහෙ�ක� රංෙ� 
හා ජා�ක සං�ධායක සාගල කැඳවා ෙකාළඹ 
����කෙය� ආර�භ වන සාමා�ක ප්රව�ධන 
වැඩසටහන සං�ධානය කරනා ආකාරය ගැන 
උපෙද� ලබා ��ෙ�ය. ඔ��ට ෙකාට� ෙබ� 
ෙද�� එම වැඩසටහ� ආර�භ කළ �� 
ආකාරය ද පැහැ�� කර ��ෙ�ය.

පාඩ� ඉෙගනග� හැ� 
ව�ර �ය�

"ඇ�තටම �� ජා�ක ආ��ව� 
ගැන කතා කරලා වැඩ� නෑ. එ� ජා�ක 
ආ�� කර�න ���ලා අ� ෙහාඳ පාඩම� 
ඉෙගන ග�තාෙ�. ආ��ව කර� ෙහාඳ 
�ක ඔ�ෙකාම එයාලා අරෙගන වැර� �ක 
ඔ�ෙකාම එ�ස� ජා�ක ප�ෂයට ��මා." 
සභාප� ව�ර �ෙ� සැෙවාම අ�මත කෙ� 
එක හ��.

"අ�� එක ජා�ක ආ�� හදලා 
අගමැ�ක� ග�න වැඩ� නෑ. ෙමාකද 
නායක�මා �� අව�ථා 5 � අගමැ� 
�ණාෙ�. �� ඉ��ෙවලා �ෙය�ෙ� 
නායක�මා ජනා�ප� ��ෙ� වා� කරන එක 
�තර�. ආෙ� අගමැ�ක� වැඩ� නෑ. ආෙ� 
ග�නවා න� නායක�මාට ග�න �ෙය�ෙ� 
ජනා�ප�කම �තර�." �ව� �ෙ� සැෙවාම 
�ස සල��ය.

"ආ��ක අ��දය ම�ෙවන ෙකාට 
නායක�මාෙ� අගය රටටම �ෙන�න 
ග�නවා. ඒ �සා තම� ෙමෙහම කතාව� 
�ෙ�. නායක�මා අගමැ�ක� කර�� ���� 
කාලා ඇඳලා ��යා �යලා ඔ��ෙ� හෘද 
සා��ය ද�නවා. අෙ� එක ම�� �රයට 
�ෙබන අගය �� පැහැ���." රංෙ� ද 
කතාවට එක� �ෙ�ය.

ඉ� අන��ව "රට ෙගාඩනැ�ෙ� 
ශ��ම� රා�වකට �ය� ෙදනා එක� ��ෙ� 

ස�ග්රහය" ගැන උප නායක අ�ල ��සට 
ක�� පැහැ�� කෙ�ය. "��ම" ෙලස ෙමම 
ස�ග්රහය න� කර ඇ� බව ද ඔ� �යා 
��ෙ�ය. සැෙවාම �� ඇඳෙගන පැ��ය �� 
බවට ප��ඩය� යවා ඇතැ� අ�ල සඳහ� 
කර�� නායකයා �ෙ� ෙකාළඹ ����කෙය� 
පමණ� ජනතාව ෙමයට සහභා� කරග�නා 
ෙලසටය.

ෙඩාලරය �දහ� ��මට 
එ.ජා.ප. ෙ� මනාපය

"ෙඩාලරෙ� අගය �දහ� කර�න 
��ව� �රණය කළ එක ෙහාඳ�. නැ�න� 
මහබැං�ෙ� ෙඩාල� සං�ත �ං�වටම 
වැෙටනක� ෙ� අය ඉ�නවා." සාගල 
ර�නායක �ෙ� කනගා�ෙව�.

"මහබැං�ව ෙඩාලරය �දහ� ��ම� 
සමඟ වා�ජ බැං� ෙඩාලරෙ� අගය 260 ට 
ෙග��චා. එය ඉතා ෙහාඳ �රණය�. �� 
�ෙද� ශ්ර�කය� වා�ජ බැං� හරහා රටට 
ෙඩාල� එවා�." �ව� ද කතාවට එක��ය.

ර��, ෛම� සමඟ 
�නමා ශාලාවක

"හැම තැනම �� ඉ�ධන ෙපා��, ගෑ� 
ෙපා��. ඉ�සරහට එ�න හද�ෙ� ඖෂධ 
ෙපා��. �� ඖෂධ �ඟය�� ඇ� ෙව�න 
ය�ෙ�." සාගල ෙප�වා ��ෙ�ය.

"ෙඩාල� ප්ර�නයට �ස�ම� ෙසායා 
ග�ෙ� නැ�ව ��� ප්ර�නය� �සඳ�න 
බෑ. ජා��තර �� අර�දලට ය�ෙ� 
නැ�ව ෙවන� �ස�ම� ඇතැ� අපට න� 
ෙ��ෙ� නෑ. ආ��වට �ෙබන �ස�ම 
ගැන �ය�ෙන� නෑ. අ��මට අමා�ෙ� 
වැෙට�ෙ� අ�ංසක ජනතාව." ර�� සඳහ� 
ෙක�ය.

බ�� සවස නායකයා "ව� ෙගා�ෙ��" 
ෙවත �ෙ� �නමා පඨය� නැර�මට ලද 
ආරධනාවකට අ�වය. ��ඳ මහාචා�ය ෛම� 
�ක්රම�ංහ� තව� ���� ��පෙදෙන�� 
සමඟ ව� ෙගා�ෙ�� �ය නායකයා "ෙඩ� 
ඔ� ද න��" �ත්රපටය නැර�ෙ�ය. �ත්රපටය 
නරඹා �ටතට පැ�� නායකයා එ� �� 
ජනතාව සමඟ කතා බ� ��මට ද අමතක 
ෙනාකෙ�ය.

පළා� පාලන ඡ�දය ගැන ස.ජ.බ. 
�රණය

සම� ජන බලෙ�ගෙ� පා��ෙ��� 
ම�� ක�ඩායම �ප�ෂ නායක සහ සම� 
ජන බලෙ�ගෙ� නායක ස�� ෙ�ම�සෙ� 
ප්රධාන�වෙය� ප��ය ස�ෙ� � ���ෙ� 
පා��ෙ���ෙ��ය.

පා��ෙ���ෙ� ස�ෙ� වැඩ කට�� ගැන 
අවධානය ෙයා� කළ ම�� ක�ඩායම රෙ� 
පව�න ෙ�ශපාලන ත�වය ගැන ද අවධානය 
ෙයා� කෙ�ය.

"පළා� පාලන මැ�වරණයට ෙ� සංෙශාධන 
ෙ��න හද�ෙ� ෙපාෙහා��වට මැ�වරණ 
�න�න බැ� බව ද�නා �ස�. තම�ට ඡ�ද 
�න�න අව� ෙවන ��යට මැ�වරණ ක්රමය� 
සංෙශාධනය කරන එක තර� තව� කැත 
වැඩ� නෑ." ගය�ත ක�ණා�ලක ම��වරයා 
�ෙ�ය.

"ෙ�ක යටෙ� කා�තා �ෙයාජනය සහ 
ත�ණ �ෙයාජනය පහළට වැෙටනවා. ෙ� 
ආ��ව ඉ��යට යන වැඩ ෙව�වට �ව� 
ෙවන වැඩ �තර� කර�ෙ�" ෙරා�� �මා� 
ක�ර�න ෙචාදනා කළාය.

"ෙ� සංෙශාධනවලට ���ධව අ� සට� 
කර�න ඕන." එරා� �ක්රමර�න ම��වරයා 
කළ ෙයාජනාවට �ය�ෙලාම කැමැ�ත ��හ.

�ෙ��ෙග� මැ�� ��ෙවත�
රට �ළ ආ��ක අ��දය සහ ෙ�ශපාලන 

වශෙය� ගැට� ම�ෙව��, මහජන එ�ස� 
ෙපර�ෙ� නායක, අ�ාපන ඇම� �ෙ�� 
�ණව�ධන, �ය ප�ෂෙ� ම�ම කාරක 
සභාව ප��ය බ�� සවස කැඳවා ���. 
ප�ෂ �ල�ථානෙ� පැව� ම�ම කාරක සභා 
���ම ��ඝ ෙ�ලාව� පැවැ���.

"ව�තමාන ත��වය ගැන මහජන එ�ස� 
ෙපර�ෙ� �ථාවරය ෙබාෙහා අය �මසනවා" 
ම.එ.ෙප. උප සභාප�, රා� අමා� ��ර 
ජයෙකා� ප්රකාශ කෙ�ය.

එ�� ප�ෂ �ෙයා� ෙ�ක�, ත�ණ 
සං�ධානෙ� ප්රධා�, පා��ෙ��� ම�� 
ය��� �ණව�ධන �යා ��ෙ� "අ�� 
ත��වය ගැන අ� ��� ම �වැර�ව �ග්රහ 
කරගත ���."

"ජනතා බලාෙපාෙරා�� ඉ� ��ම 
වෙ�ම ආ��ව සහ බලෙ�ග ආර�ෂා ��ම 
ගැන� අ� �ෙ�ෂ අවධානය ෙයා� ��ම 
අ�ව��."

��ඝ පැහැ�� ��ම� අරඹ�� �ෙ�� 
සඳහ� කෙ�ය.

රට ��ණ � ඇ� ආ��ක - ෙ�ශපාලන 
අ��දෙ�� අ�තයකට බර ෙනා�, ම�ම 
ප්ර�ප�ව ඔ�ෙ� ඉ�� ෙ�ශපාලන ගමන� 
සඳහා, ම.එ.ෙප. ම�ම කාරක සභාෙ� 
එකඟතාව ලැ�ෙ� තව�රට� සාක�ඡා 
��ෙම� අන��වය. 

ව�ර ��යා 
තානාප� හ�ෙව�

එ�ස� ජා�ක ප�ෂෙ� නායක, �ට� 
අග්රාමා� ර�� �ක්රම�ංහෙ� උපෙද� මත 
එජාප සභාප� ව�ර අෙ�ව�ධන ප��ය ස�� 
දහව� ��යා� තානාප� කා�යාලයට ෙගා� 
��යා� � ලංකා තානාප� H.E. Yury 
Materiy මහතා හ�� �ෙ�ෂ සාක�ඡාව� 
පැවැ��ය.

ෙමම සාක�ඡාෙ� �ෙ�ෂ අවධානය� ෙයා� 
�ෙ� අ�ාපන හා ෙවන� කට�� සඳහා 
��යාවට ෙගා� ��න ෙමරට ද�ව�ෙ� 
ආර�ෂාව හා ඔ��ෙ� ගැට� ස�බ�ධව�.

��යාෙ� ��න � ලාං�ක ද�ව�ෙ� 
ආර�ෂාව ස�බ�ධව ��� ප්ර�නය� ම� 
ෙනාවන බව� ඒ ��බඳව ��ණ අවධානය 
ෙයා�කර�� ඊට අව� �ය� �යවර ෙගන 
�ෙබන බව� ෙදෙදනා අතර පැවැ� ��ඝ 
සාක�ඡාව අවස� කර�� තානාප� H.E. 
Yury Materiy මහතා ව�රට ��� 
��ෙ�ය.

ෙජා� - හ�ෂ 
සතර ක� ම�ත්රණයක



15

  ජය �� ෙ�� � ආ ර��, ග�දර ස�හ

මාතර නග ර යට ��ද ර �ව ය� ෙගන �� තව� �ථාන-
ය� ව�ෙ� කල� කාක �පත, පෙර� �පත (ග� පර 
ස�ත �පත) ෙල�� හැ��� “ර� �පත” ය. 

�ාෙමා පා� මහා �කාෙ� � ෙරාහණ පා��වෙ� උෙපා-
� ථා ගා රය ��� ෙමම මන ර� �පත ව�ත මා නය වන �ට 
ෙ��ය හා �ෙ� �ය සංචා ර ක ය�ෙ� ෙන� �� පැහැර 
ග� ��ද ර තම �ප ත� බවට ප�ව ඇත. �පත ම�ෙ� 
ඉ� කර ඇ� � ෙරාහණ උෙපා � ථා ගා රය  මහා �හා ර ය�, 
එයට ගම� �� මට ඉ� කර �� අලං කාර එ�ෙලන පාල ම� 
�පෙ� අ� � ම� බව නැං�ම සඳහා එ�කර ��ෙ� ඉහළ 
ව� නා ක ම�.

කල� කා�ක�ෙ� වාස � � ය� � කලෑ බද �� ය�ව 
පැව� ෙමම �පත අ�� ඩාෙ� �� රා�ල මහ නා� ම ය�ෙ� 
උප ෙද� හා ඕමාෙ� ක�සප නා� ය�ෙ� මැ� හ ��ම මත 
එවක වරාය හා නා�ක කට �� අමා � ව ර යාව �� ම��ද 
�ෙ� ෙ� කර ��� 2004 වස ෙ�� � ෙරාහණ සංඝ සභා 
උෙපා � ථා ගා රය ස�ත උෙපා � ථා ගා රය මහා �හා රය ඉ�-
� �ෙ� �� ක �වය ග�ෙ� එෙත� ෙරාහණ සංඝ සභා වට 
�� අව � තා ව� ඉ� කර ෙද��. මංගල සම ර �ර ද ඒ සඳහා 
ඉහළ සහා ය� ශාස �ක අව � තා ව� ස���ණ කර ෙද��.

"ෙමම අලං කාර ��ය එව කට මහ �� �� වට� කලෑ-
බද �ඩා උ� �ම� ෙලස ට� ��ෙ�. අෙ� මහ නායක 
හා� � � ව�ෙග අ� � �ම මත මම ම��ද �ෙජ ෙ� කර 
අමා � �මා සමඟ සාක�ඡා කර උෙපා � ථා ගා රය මහා 
�හා රය ෙගාඩ නැ �වා. අ� ���ම හැ�ෙ� වට � ෙගය 
ස�ත ෛච�ය, උෙපා � ථා ගා රය සහ ෙදපස සංඝා වාස 
ෙදක�. අෙ� සංඝ සභාෙ� උප ස �ප� �න ය ක�ම ෙම� 
පව �වන අතර තම� අෙ� නායක හා� � �ෙවා එ� පෙර� 
�පත ෙල�� හැ��� ෙමම ��ය “ර� �පත” ෙල�� න� 
කෙ�” ර� �පත උෙපා � ථා ගා රය මහා �හා රෙ� ආර �භය 
�� බඳ ඕමාෙ� ක�සප නා� � ය� එෙලස පැව �හ. ක�සප 
නා� � ය� ර� �ප තට යෑමට පාල ම� ෙගාඩ නැ �� ආකා-
රය තව � ර ට� ෙමෙලස ��තර කළහ. 

“ප� �ය හත ර වැ �� කඩා ෙගන වැ�ෙ� ර� �ප තට 
ය�න ෙගාඩ නඟා �� ��වන පාලම. �� ෙපර පාල� 
ෙදක� සා� කඩා වැ�ණා. ��ම එක හැ�ෙ� අ�. එය 
යකඩ ක� මත යකඩ බා�ක දමා ඒ මත ලෑ� අ�රා සක� 
කළ එක�. ප�ව ෙකා��� ක� මත තව� පාල ම� ෙගාඩ-
නැ �වා. එය මහා �නා � ෙය� කඩා වැ�ණා. ඉ�ප �ව 
තම� ඔය එ�ෙලන පාලම ෙගාඩ නැ �ෙ�. ම��ද �ෙ�-
ෙ� කර, මංගල සම ර �ර, චම� රාජ ප�ෂ වැ� අය ඒ සඳහා 
�� ක �වය ලබා ��නා. වරාය අමා �ාං ශ ෙය� තම� 
පාලම සක� කෙ�. එය ඉතා අලං කාර හා කාෙ�� ��ග� 
පාල ම� බවට ප��ණා. ඒ �සාම අෙ� �හා ර �ථා න යට 

ඉ� තව තව� අලං කාර බව� හා ව� නා ක ම� ඇ� �ණා”
ෙමෙලස මාතර නග ර ය ට� මාතර ප්රෙ� ශ ය ට� අ� මා න-

ය� ෙම�ම අලං කා ර ය� ද ෙගන �� ර� �පත එ�ෙලන 
පාලම කාල යාෙ� ඇවෑ ෙම� හා ��� ජලෙ� හා �ළෙ� 
බල පෑම මත �රා ප�ව අබ ල� ත��ව යට ප�ව ��ෙ� 
අන � රක ෙපර � �� ෙප�ව ��. ඒ �සාම පාලම අබ ල� 
ත��වය හා අන �� ස�ත ත��වය ර�� පත �හා ර වා� 
�වා� �ව හ �ෙ�ලා ���� �ව� ම�� ප්රකා ශ යට ප��-
� මට ද කට �� කර ���.   

පාලම �� ෙලස අබ ල�ව පැව �ම �සා ඒ සඳහා ක�-
න �� නව පාල ම� ඉ� � �ම සඳහා ප� �ය �නක අමා �-
ව �� වන ඩල� අල හ �ෙප �ම, රෙ�� ප� රණ, කංචන 
�ෙජ ෙ� කර යන අය හා පා�� ෙම�� ම�� ��ණ රණ-
වක ද පාලම �� බඳ ෙසායා බැ� මට ද එ�ව ��ෙ� එ� 
අව � තාව ��ව �� �� ප� � ම කය.

ඒ අතර ප� �ය 04 වැ�� සංචා ර ක ය� ක�ඩා ය ම� 
සමඟ පාලම �� හැ�ෙ� කඩා වැ �ෙ� රෙ�ම අව ධා නය 
ඒ ෙදසට ෙයා� කර ව ��. අන � �� දස ෙද න� පමණ 
�� �වාල ලැ� අතර �� ව �ට ෙහා ��ත හා� ය� �� 
ෙනා�ය. ෙකෙ� ෙවත� ඔ�� ෙබාෙහා ෙදන �ෙ� ජංගම 
�ර ක තන පාව හ� හා අ� බෑ� �� දට වැ� ගසා ෙගන 
ෙගා� ���.

“මම වෙ� බ� �� ඉ�න �ට එක පාර ටම ��ද ෙද�� 
ෙලා� ශ�ද ය� ඇ�ණා. මම ඒ ෙදස බල න �ට ��කා 
ෙලා� �� ස� එ�ක පාලම �� දට කඩා වැ� ඇ� ආකා-
රය. මම � එතැ නට �ව ෙගන ��� �� දට කඩා වැ�� 
පාලෙ� එ�� �� ද� ෙව� ඉ�ම නට ෙගාඩට ෙගනාවා. 
නැවත ���  තව� ද� ව� ෙද�ෙන� ෙගනාවා. ඒ ��-
යට ළම �� හ�ෙද න� සහ ආ��ලා ෙද�ෙන� ෙගාඩට 
ෙගනැ� �යලා ආප� ��� ජංගම �ර ක ථන ෙගාඩා� 
දමා �� බෑග ය� ෙගනැ� අ�� නං� ෙකන �ට ��නා. 

අ�වැ� බැඳ ෙගන ෙගාඩට ය� ��වම ත� ත�ව ෙගාඩට 
ය�න හැ�වා �ස� සම හ� ක�ඩා ය ම� ෙලස ෙ�ෙර�න 
උ�සාහ කෙ� නෑ. හ� ��ම ����. මෙ� ක�ෙ� ඉ�� 
ක� ෙගාඩා� ඇ�නා. ඒ� මම ඒවා ගණ� ෙනාෙගන 
�� ���ට උද� කළා” 

අන � රට ප� ජන තාව ෙ�රා ගැ � මට එ�� මාතර 
ෙවරෙ� ෙවෙළ �ද� � �. �. ෙරාෂා� පැව � ෙ�ය.

පාලම කඩා වැ �ම �� වන �ට උෙපා ස ථා ගා ර යට ෙගා� 
�� �ෙ� �ය ජා� ක ය� ඇ�� සංචා ර ක ය�ට පාලම කඩා 
වැ�ම �සා නැවත ෙගාඩ � මට ඒමට ෙනාහැ �ව පැය කට 
ආස�න කාල ය� �පත �ළ ෙකා� � �� අතර ෙපා� �ය, 
�ද හ� �ව, නා�ක හ� �ව හා ආප� කළ ම නා ක රණ ස�බ-
�� ක රණ ඒක කෙ�  �ල ධා �� පැ�ණ ඔ�� ෙගාඩ � මට 
�ෙගන ඒම සඳහා කට �� කළහ.

මාතර ර� �පෙ� �හා රා � කා� �� යල ඉ�ද ර තන 
�වා�� වහ�ෙ� ෙමම ���ය ස�බ�ධෙය� ෙමෙ� පැව-
�හ.

“පාලම කාල යක �ට අබ ල� ෙවල� ��ෙ�. එ�ව ර කට 
පාලෙ� ගම� කළ ��ෙ� ප� ෙදන� පම ණ� බව ���-
ම� පවා ප්රද �ශ නය කර �ෙබ නවා. එම අව වා දය ෙනාතකා 
ව�දනා නඩ ෙදක� පාලෙ� ගම� ��ම �ස� ෙ� අන-
�ර �� �ෙ�. ෙ� පාලම හද�න රජෙ� අව ධා නය ෙයා� � 
��ෙ�. ඉං� ෙ� � ව� පවා පාලෙ� ඇ�ත ෙ��� හද�න 
පැ� �යා. එවැ� ත��ව ය� �ළ ෙ� අන �ර �� �ෙ�. 
එ�� ��ත හා� ය� �� ෙනා�ම ගැන ස�� ෙවනවා”

මාතර ���� ෙ�ක� ��ඥ ව�. �ක්ර ම �� �� �ම �� බඳ 
ෙ�ෙලස පැව � ෙ�ය.

පාලම අබ ල�ව පැව �ම �සා එය නැවත ඉ� ක ර�න 
සැල �� කර �� ය� තම� හ� �ෙ� පාලම කඩා වැ�ෙ�. 
එම �� � ෙම� ප� අ� �ෂ� කව හා සැල � �ගත ෙලස 
ගත �� �ය වර �ය�ල ක� න �� ග�තා. ජනා � ප� �මා 
��� නව පාල ම� මාස හය �� ඉ� ක ර �නට අව� 
උප ෙද� ලබා� �ෙබ නවා. එෙත�  තාව කා �ක පාල ම� � 
ලංකා �ද හ� �ෙ� සහාය ඇ�ව ක� න �� ඉ� ක ර �නට 

කට �� කර �ෙබ නවා. �� ඕමාෙ� 
ක�සප නා� � ය�ෙ� අ� ශා සනා ප�� 
උෙපා ස ථා ගාර �හා ර �ථා නෙ� කට �� 
සඳහා ගත �� ක� න� �යා මා �ග� ෙගන 
�ෙබ නවා.  

පාලම කඩා වැ� ෙම� ප� ඒ �ථාන යට 
පැ�� ජන මා� අමා� ඩල� අල හ-
�ෙප �ම ඇ�ව �ෙබන ත��වය �� බඳ 
ෙසායා බලා �ස�� � �� ජල හා ��� 
සැප �� ක� න �� ලබා � මට අව� �යා-
මා�ග ග� අතර හ�� ෙලස ගත �� �යා-
මා�ග ස�බ �ධ ෙය� ද අ�ළ අංශ සඳහා 
උප ෙද� ලබා �ම �� කෙ�ය.

තර නග ර යට ��ද ර �ව ය� ෙගන �� තව� �ථාන-

අ�� පාලම�!
ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ��

අමා� ඩල� අල හ �ෙප �ම අව� උප ෙද� ලබා ෙද ��.

වෙ� �ට ඕමාෙ� ක�සප නා��, මාතර ���� ෙ�ක� ව�. �ක්ර ම ��, �. �. ෙරාෂා�

මාතර ර� �පෙ� කඩා වැ�� එ�ෙලන පාලමට  
එ�ෙලන පාලම කඩා වැ � මට ෙපර එ�ෙලන පාලම කඩා වැ �� අව �ථාව.



ම�� ෙගය�, උප ��න සාද ය�, 
�ය ස�භා ෂ ණ ය� ෙහා 
සා� �ක හ� � ම� ��වන 
ඕනෑම �ෙටක �න ම� ෙ�� ස�� 
ෙහාට ල යට අය� ෙ�ෙ� වැෙ� 
පාෙවන �� ෙ�� අව �හල ෙහව� 
'Eight Degrees' ෙමෙ� �� න� 
ෙකෙර�. 

16 ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ��

'Eight Degrees' යාත්රාව 

'Eight Degrees' යාත්රාව උ�සවය� 
සඳහා සරසා �� අ�� 

'Eight Degrees' යාත්රාව �වනට ��වන අ��

ෙසා�� 
ෙ�ෙ� පාෙවන
මන ර� අව �හල
 ඉෙනාකා ෙපෙ�රා බ�ඩාර

ම�ද හන දවා � �� යම �� ෙකෙම� අ� � 
�ෙ�. �න ම� ෙ�� �ෙ� අ� ප තර �� ��  
මහා ෙබා �ක� �ල �ඳ මම 'අංශක අට' 

ෙදස බල�. ෙ�ෙ� වැෙ� ෙකාළ පැහැ වැ� �ෙ� 
නැං� ර� ලා, ඒ �ය කඳ මත ෙහ� ෙහ�� පැ�ෙදන 
'අංශක අට' ෙ� ෙමාෙහාෙ� ම�� ෙගද රක �� 
ෙගන �ෙ�.
 
 ම�� සර ස ��, ��� ��� එ�ල ��, ල�-

ල �ෙ� තව� පැය �� හමා ර �� එළැ ෙඹන 
රා�ෙ�, ෙමතැන �� ව �නට යන මංගල උ�ස ව-
යට ෙබාෙහා �� ස� එ�ව ඈ හැඩ වැඩ කර�.

  ම�� ෙගය�, උප ��න සාද ය�, �ය ස�භා-
ෂ ණ ය� ෙහා සා� �ක හ� � ම� �� වන ඕනෑම 
�ෙටක �න ම� ෙ�� ස�� ෙහාට ල යට අය� 
ෙ�ෙ� වැෙ� පාෙවන �� ෙ�� අව �හල ෙහව� 
'eight degrees' ෙමෙ� �� න� ෙකෙර�. 

  කා�ය ම�ඩ ලය ��� �� ක රන 
ෙ� �� න� ��� අ� ර �ර ක�-
තා �ව රයා ද, ��ත �ය ය� පමණ 
සමඟ රා�ෙ� පැය ෙදක �න� වැ� 
�ය මත යන ගම නට යාත්රාව ��� 
ත��වෙ� පව� �� ප��ෂා කර�.   

 අ� �ත�, සං�ත ක�ඩා ය� සහ 
කා�ය ම�ඩ ලය ෙගාඩ � ආහාර 
පාන ඇ�� අව� හැම ෙ�ම පටවා 
ග� ප� ගමන ඇ� ෙඹ�. කඹ ෙලහා 
යාත්රාව ව� රට �ද හ� �� මට �ං� 
ෙබා��ෙ� කා�ය ම�ඩ ලය ද ෙ� 
ෙවලාෙ� �ශාල කා�ය භා ර ය� ඉ� 
කර�.

  වැ� �ය මත උ�ස වය පැවැ-
�ෙවන  �� කාලය �රාම �ං� 
ෙබා��ව ඒ අවට කැර ෙක�ෙ� 
ෙකෙන �ට ෙගාඩ � මට ය�නට අව� �ව ෙහා� 
එය ඉ� කර �නට ය. �ෙටක ෙගාඩ � මට ෙගා� 
ෙහාට� ��� ෙය� ම� පා� �ෙගන එ�නට ය. 
ෙ� කා�යෙ� � �ං� ෙබා��ව එහා ෙමහා ෙගන 
ය�� බ�ඩාර, �සානායක සහ ෙ�ම�� දව�ට� 
වඩා ප��සමට �ය රාජකා�ය ඉ� කර�. 

'eight degrees' න� ෙ� පාෙවන අව �හල 
ෙහාට ල යට එ� �ෙ�, �ට වසර දහ ය කට පමණ 
ෙපර ෙකාළඹ �න ම� ෙ�� ස�� ෙහාට ලෙ� 
ෙ�වය කළ, ෙනෙරා� මාෙසා න�, සාමා �ා-
� කා� වර යාෙ� අද හ ස කට අ�ව ය. ජා� �තර 
තලෙ� ෙබා�� සහ යාත්රා �ප ද වන �� මැ�� 
සමා ගම �ප දවා ඇ� ෙමම පාෙවන අව �හල 
ඉතා උස� ත��වෙ� �මැ � ම� බව ක� තා �, 
එ�. එ�. එ�. ජයව�ධන පවස�.

"අ� 78� �ග, අ� 28 � පළල ෙමම යාත්රාව 
�ප දවා �ෙබ�ෙ� 'ට්ර� මැ��' ක්රම යට අ�ව. 
එන�, 'හ�' �න �� ��තව. ෙමවැ� යාත්රා වක 

පා�ෙ� ස�භා � තාව වැ��. �� මැ�� සමා ගම 
තව ම� මාස ෙදක �න කට වර� ෙම� නඩ�� 
කට �� �� කර නවා. ෙකාෙහාම �ණ� යාත්රාව 
�ය� කර�න න�, ව�ර ම�ටම �ට� �න �ව� 
උසට ��ය ���. වැෙ� ව�ර ම�ටම වැ� 
�ෙණා� 'ෙ�ෙ� ෙ�ස ෙම�' �� දට ගලා යනවා. 

වරාය අ� කා � ෙය� ��ද පා��� ��ම සඳහා 
ෙ��� ඇ� ෙයා� න�,ව�ර ම�ටම අ� ෙවනවා. 
වැෙ� ව�ර ම�ටම, කාල � ණය සහ ෙබා��ෙ� 
ත��වය �යන �ය� කාරණා ෙහා�� සලකා 
බල ල�, යාත්රාව �ය� කර�ෙ�. 

 නා�ක හ� �ෙ� �ශ්රා �ක ක� තා �ව ර ය� වන 
මට, ෙ� අ�� �ම තර ම� �� ෙ�� �. ෙ�ක ස�-
ට� එ�ක ��� එන ගම න�"

  නැ��, ගැ��, වැ�� සහ ස�ට �න හව අ� 
නැ� ෙ� පාෙවන අව �හෙ� ෙගවන ෙහාරා 
�� පය එය �� �නට එන  ෙබාෙහා ෙදනාෙ� 
�� ඇද ග�නා �� අ�� � ම�. එ� සාම ෙ� 

අ�� �ම �ඳ ග �නට ඔ�� ය� ය�� ෙම� එන 
බව �න ම� ෙ�� ෙහාට ලෙ� අෙල� කළ ම නා-
කා �� බැ��ව� �ම�� ෙකා� � ව�� පව ස�.

 "ඒ �සාම ෙබාෙහා �ට �� රා � �� පට� 
ග�නා ස� අ�තෙ� eight degrees ක�-
� හ� ක�ඩා ය ම� ෙව� කර ෙගන. ඒ ෙව�කර 

ගැ�ෙ� � අවම වශ ෙය� 
35 � ව� ��ය ���. 
උප � මය 100� පම ණ�. 
එ� ��ග ල ෙය� සඳහා 
�� ය� 6,800 �ට 7,800 
ද�වා ව�ග 4�� ෙම� 
පැෙ�ජ ලබා ග�නට 
�� ව�.

  Upper deck 
ෙහව� උඩ ෙකාටෙ� 
තම� උ�ස වය පැවැ-
�ෙව�ෙ�. lower 
deck ෙහව� යට 
ෙකාටෙ� තම�, ආහා-

ර පාන ග�නා අව �හල. ස�භා ෂ ණ ව ල� Upper 
deck එෙ� 75� 100� එක වර ඩා�� කරන 
අව �ථා� �ෙබ නවා. ඒ ස�ට �ඳ ග�නට ඉඩ 
හැර, ඔ��ෙ� ආර �ෂාව උෙදසා අෙ� �ං� 
ෙබා��ව ඒ �� කාලය �රාම ඒ අවට කැර ෙක-
නවා. අ� �ත� ආප� ය�ෙ� ඉතා ම� තෘ��-
ම� හැ� ෙම�"

 ජා� �තර ෙහාට� �ෙ�ත්රෙ� 28 වස-
රක අ�� �� ඇ� කම� අල ෙ��ද්ර, �න ම� 
ෙ��ස �� �ය � ලාංෙ�ය වෘ��ය නවා තැන 
බවට ෙතාරා ෙගන ඇ�ෙ�, එ� ඇ� �� ෙ�� 

ආක �ෂ �ය බව �සාම ය. 
eight degrees ඇ�� ෙබාෙහා 

අංශ වල වග �ම ඇ� ඔ�, �න ම� 
ෙ�� � ආහාර පාන අංශෙ� අ�-
�ෂ ව රයා ය.

 "මම ෙලාකෙ� ත� ෙහාට� 
ගණ නා වක වැඩ කළ ෙකෙන�. � 
ලංකාෙ� � මම �න ම� ෙහාට ලෙ�  
නවාංග �ස� ��වා. ඒවා  ඉතා ම� 
ආක �ෂ � ය�. අ� �� 28�ම ජා�-
�ත ර යට වැඩ කර� මම, ලංකාෙ� 
�න ම� ෙහාට ලය ෙතාරා ග�ෙත� 
ඒ �ස�. eight degrees 
�ය�ෙ�, �� ෙ�� අව �හ ල�. 
රා�ෙ� ෙකාළඹ නග රෙ� ��ද ර-
�වය පැය ෙදක �න� �රා �� �� 
සං� තය සහ ප්ර�ත ආහා ර පාන 
රස �� �� ගත කර �නට ලැෙබන 

ඉතා ම� ��දර අව �ථා ව�. ඒ වෙ�ම, ෙ�� ය-
�වය සහ ෙ�ව ක ය� �� බඳ �තන ආය ත න-
ය� ෙලස �න ම� ෙහාට ල යට ෙ�වය කර�න 
ලැ�ම මට ස� ට�..."

ඔ� �ය ෙ�වා �ථානය ��බඳ ස���.
අෙ� ක�සම ප� � ඇත. 
'අංශක 8' ��, ම�� ෙ� සමඟ වැ� �ෙ� 

ඈතට ය� ෙපෙ�. 
�ං� ��� ���ව�� ආෙලාකව� ව, 

ෙ�ෙ� වැෙ� පාෙව�� ෙහ� ෙහ�� ඇ� 
යන ඒ ගමන ෙ� රා�  අ�ෙ�� පවා ෙනතට 
රස�න� ෙගෙන�.

ඡායා �ප - රං�� අසංක

ආහාර පාන අංශෙ� අ� �ෂ කම� අල ෙ��ද්ර, �න ම� ෙ�� ෙහාට ලෙ� අෙල� 
කළ ම නා කා �� බැ��ව� �ම�� ෙකා� � ව�� සහ ක� තා �, එ�. එ�. එ�. ජයව�ධන

�ං� ෙබා��ෙ� කා�යය ම�ඩලෙ� බ�ඩාර, �සානායක සහ ෙ�ම��

�පෙ�� සං�ව
ප්ර�ඛ ක�ඩායම



අඛ �ඩව වසර 15� 
දළ� කර �ව වැඩම කළා

ජා�ක ව�� ව� ෙලස න� කර, ��ර 
සංර �ෂ ණය �� ම ට  ජන ප � උප ෙද� 

තරංග ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ��

ජා
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 අෙ�ල �� � වංශ 

�ෙ� මහා �ජා ග�භ ව�� ව� වන දළ �ව වැඩම 
කර �ම ඉතා අ� � ම�, ��බර සං�කෘ �ක මංග-
� ය�. එබැ ��  ඒ හා බැ�� සෑම අංග ය�ම 
ෙබෟ�ධ ය�ට පම ණ� ෙනාව සෑම � ලාං� ක ය �-
ටම අ� � ම� �� � ම�. 

දළ� ස� �� වැඩ ��න � මා� ගෙ� තැ�ප� කර �ෙබන 
ෙපර හර කර �ව �ය ව ඩන �ලෙ� �මා ��� �ට තට වැඩම කර� 
ලබ�ෙ� �බ නැක ත ටය. හ� �� ඩම, පහ ත මා ලය, අ�බ රාව ඔ�ෙ�  
ෙබර හා ස�හඬ ම�ෙ� ෙපර හර කර �ව වැඩ ම වා ෙගන එන 
�ලෙ� �මා එය මංගල හ�� රා ජයා මත ඇ� ර�� �ෙ� තැ�ප� 
කර�ෙ� සා� කාර මා� ෙ�ය. ඉ�ප� කර �ව වැඩ ම වා ෙගන 
ප්රධාන වාහ �කඩ අ� ය සට පැ� ෙණන හ�� රා ජයා එ� �ට සඳ ගල 
ද�වා ඇ� ප� ෙපළ බ� �නට ෙපර ෙමාෙහා ත� නැව� �ස ඔසවා 
ගා��ර ෙම�ම ආඩ �බ ර කාර බැ�ම� ෙහළ �ෙ�ය. ෙ� ගා�� ර-
�වය �� ආඩ �බ කාර බැ�ම ක�ප කාලා �ත ර ය� ෙප�� �ර �� 
පැ�ණ �ව මාන ��� ෙ� සල කන ද�ත ධා�� වහ�ෙ� උෙදසා 
ෙ� භව ෙ�� ඉ� ක ර �නට පැව �� උ��ංග කා�යෙ� වග �ම 
ඉ�ට ��ධ ��ම �සා උප �න� �� �ෙතන තර මට ෙ�ජ ව �තය. 
මංගල ඇ�ෙ� ස�ප්රා ��ය බලා ෙපා ෙරා �� ෙව� �ෙ� ඇ�� 
ප�� � ��ව ඉ� � �ට �� ���ෙ� �වඳ සම� ම� ව�� ඇතැ �ව 
��න � දළ� මා� ගාෙ� රාජ කා� ක� ව� ද සම ඟය. සධා �ක 
කර � ව ට� මංගල ඇ� ට� උ� � ය� අ�ල �නට තව� රාජ කා �-
ක � ව� අට ෙදෙන� ෙපර මඟ බලා ���. ප්රධාන වාහ �කඩ �ට 
සඳ ගල ද�වා වැ� ඇ� ප� ෙපළ �ෙ�ත ව�ණ පාව ඩ ය �� වැ� 
ඇත. ඒ සධා �ක කර �ව වැඩම කර�නා � මංගල හ�� රාජ යාෙ� 
පා �� ගැ � ම ටය.

ප� ය� ෙදක� බැස ය�� වර� ඇ�ර� නතර �ෙ� ඇ� �� 
ක� �� ක�පනා කර�� කර �ව දරා ��න මංගල හ�� රා ජයා 
ප� ෙපළ ම�� වැ� �� ගැ�� �ෙබන පාව ඩය ෙහාඬ වැ �� සක-
�කර ය� ඉ� � යට පා තැ� ෙ�ය. අවට ���ෙවා සා� කර ��ෙ� 
“මෙ� අ�මා ��� �ක �ව� ද��වා”� පව ස ��. ෙ� ප� �ය 
වසෙ� මහ � වර ඇසළ ෙපර හර මංග �ෙ� ��� �� ෙපාෙහා 
�න අව ස� ර�ෙ�� මහ ෙපර හර ගම� ආර�භ කළ ෙමාෙහා-
ත�. නැ� �ග �ෙ� රාජා න� � ෙ� මහා ඇ� ර�,  දළ� වහ�ෙ� 
ෙව� ෙව� ඉ� ක ර �නට පැව �� වග �ම එ� ෙන� අව ස� කර 
��� ෙනායන ගම න� ෙමත ර� ඉ�ම �� යැතැ� එ� �� ෙව �� 
ෙනා� �හ. ෙපර හර �මා කර දළ� වහ �ෙ�ට වැඳ නම �කාර කර 
මඟ ෙදපස �� �� ��ස ෙව�� වැ�� ��� ලැබ �� �� ෙලස 
පාග ම ��ම ග�පහ නැ� �ග �ෙ� �ෙව සට �ය රාජා, ඉ� මාස 
හය කට ප� එන�, ඉ�� මා�� මස 07 වැ�� අ� යම හ� � ෙ�ම 
ෙමෙලාව හැර �ෙ� ෙබෟ�ධ ය�ෙ� පම ණ� ෙනාව  ෙස� ආග � ක-
ය�ෙ� පවා ෙදෙන තට ක� ළ� එ�ක ර ��. 

��� උප� ෙ�ශෙ� ජ�ම ලා භය ලැබ ල�� වට පැ�ණ �ව මාන 
��� ෙ� සැල ෙකන ද�ත ධා�� වහ�ෙ� උෙදසා  �ෙජා පා හා ර-

ය� ෙලස වා�� කව පව �වන ෙපර හර 
මංග � යට පහ ෙළා� වස ර� �ය ක �වය 
� නැ� �ග �ෙ� රාජා ෙමෙළාව හැර �ෙ� 
හැට නව වැ� �ෙ� �ය. �� ස� ස��ව-
ය� ෙලස උ�ප ��ය ලැ� ව� රාජා �ය 
�ෙ�  ල�ෂ සං�ාත ජන තා ව ක ෙග� 
වැ�� ��� ලබ �නට තර� �� ක��-
ර ව� උ�ම කර ග� භා� ව �ත ය� 
ෙල��. ග�පහ නැ� �ග �ෙ� �ට මහ �-
වර ඇසළ ෙපර හ රට සහ භා �� ව�නට 
පම ණ� එක වස ර ක� රාජා �ෙලා �ටර 
190 � පමණ �ර� ඇ�ද ය�. උ�� අ� 
10 1/2 � පමණ වන රාජාෙ� ෙ�ජස 
ෙද�ණ ෙත�ණ ව�ෙ�  අ� පහ� 
පමණ �ග �ෙ�ත ව�ණ දළ �ගල 
�සාය. එව� හැඩ කාර දළ �ග ල� 
ඇෙත �ට �� ව�ෙ� ඉතා කලා � ර ��.

රාජාෙ� ව�ම� �� ක� �ෙ� 
ෛව� චා�ය හ�ෂ ධ�ම � ජය මහ තාය. 
ඔ� හා රාජා අතර ඇ�ෙ� අ� �ත 
බැ� ම�. රාජා ෙමත ර� ඉ�ම �� 
�� ත යට ස� ෙද තැ�  ධ�ම � ජය මහතා 
�� � ෙට ක� ෙනා� � ෙ�ය.ඔ� සෑම 
�ටම රාජාෙ� ෙසෟ� ගැන සැල � � ම� 
�ය. රාජාට ආහා ර පාන ලබා � ෙ�� පවා 
ෙනාෙය �� �මා ��� කර �නට ඔ� 
කට �� කෙ� රාජා අකා ලෙ� ෙරා� 
ව�නට ඇ� ඉඩ අ�රා ��ෙ� අර �-
��. එෙ� �ව� �ය� ෙ� අ� �ය 
යැ� ව�ළ �� වදන පස� කර �� රාජා 
ෙමෙළාව හැර �ෙ�ය. 
රාජා, ඉ�� යාෙ� 
�ට ෙමර ටට පැ�ණ 
‘නැ� �ග �ෙ� රාජා’ 
� සැ� ෛව� චා�ය 
හ�ෂ ධ�ම �-
ජය මහතා ෙමෙ� 

��තර කෙ�ය.
“ඉ�� යාෙ� ම� �� ප්රා�තෙ� මහ රාජා 

ෙකන �ෙ� �� ය �ට වැල� �� ද�� 
මාන �ක ෙරාග ය� ප්රකට �ල �ම හර ෙවද-
ප ර �ෙ� �� ය �දල ෙවද හා� � � ව� ��� 
�ව කර කර� ලැ� ෙම� 
ප� ස� ටට ප� මහ රාජා 
හා� � � ව�ට ඉ�� යා වට 
ව�න ෙලස ආරා ධ නා-
ව� කර �ෙබ නවා. ෙලඩා 
�ව ප� කළ ස�ට �සා 
හා� � � ව�ට කැමැ� 
ඕන ෙදය� ඉ�ල�න මම 
ෙද�න� �යලා මහා රාජා 
��ව�. හා� � �ෙවා 
ඇ� පැට� ෙද �ෙන� 
ඉ�ලා �ෙබ නවා. ඒ අ�ව 
මහ රා ජාෙ� ඇ�ගා-
ෙල� වයස අ� �� 05 � 
පමණ ෙවන ඇ� පැට� 
ෙද�ෙන� �ජා කරලා 
�ෙය නවා. රාජා� එ�ක 
එ� නැෙව� ෙගනා� 
අ�� ඇ� පැ�යා තම� 
නව �රාජා. ගංගා රා මෙ� 
�� නව �රාජා අ� �� 
�ප ය කට ක�� �ය �යා. 
හා� � �ෙවා ළඟ ෙ� ඇ� 
පැට� ෙද�නා අ� �� 15 
� �තර ඉඳලා �ෙය නවා. 
ඒ ෙද�නව බලා �යා 
ග�න කර දර �සා උ�ව-
හ�ෙ� එ� පැ� ෙය� 
ඇ� � � � ය ට� අෙන� 
පැ�යා ෙහාරණ උ�ව 
වල �ව ට� �� ණලා. 
�. �. � ධ�ම � ජය ෙවද 
රාල හා� �ය�ෙ�  මෙ� 
තා�තා. 1978�  ෙහාරණ 
වල �ෙව� තා�තා රාජාව 
අර� �ෙය�ෙ� �� ය� 
75,000 කට. එ� �ට 
නැ� �ග �ෙ� රාජා � 
ඇතාට  ෙ� ද�වා ��� 
අව �ථා වක  අ� ඉං�� 
ෙබෙහ� �ලා නැහැ. 

පාර �ප �ක ෙවද පර �ප රා ව �� පැවත එන �සා ඇතාට අව �ය 
ෙබෙහ� අ�ම හදලා ෙදනවා. ඉඳලා �ටලා බෙ� අමා � ව� ආවම 
මම කර�ෙ� ඖෂධ ෙකාළ ෙකාටලා කවන එක�. �� අ� �� 30ක 
�තර ඉඳලා රාජා ෙග� ��ම වැඩ� ග�ෙ� නැහැ. ��� ෙකාට ය� 
ක�න එයාම උ�ස ග�ෙතා� �ස� ��ම ෙකාට ය� අ� උ�ස�න 
ෙද�ෙ� නැහැ.”

ෙපර හර මංග � ය� සඳහා පාග ම ��ම යන රාජාෙ� ආර �ෂාව 
සඳහා වාහ න ය� ද  සමඟ ෙපා�� �ෙ�ෂ කා�ය බළ කාෙ� �ල ධා-
�� �� ස� ෙයාදවා ��ෙ� ෙ� ඇ� රජා ජා�ක ව�� ව� ෙම� 
ආර�ෂා කළ �� බැ��.

රාජා �ක බලා ග� ��ස� ෙකා� � ව�� ඇ�ෙගා�වා සහ නැ�-
�ග �ෙ� රාජා අතර බැ� මට වසර 22�.‘ක� මාමා’ ෙලස ක� �� 
ද�නා ��ස� රාජාට �ෙටක �ෙය�. තව� �ෙටක සෙහා ද ර-

ෙය�. ��ස�ෙ� ඇ� අ�ෙ� 
සැඟ� �ට �ට තට කඩා 
ප�න  ක�� කැට ඔ�ෙ� සහ 
රාජාෙ� බැ�ෙ� ගැ�ර අපට 
�යා පා�. 

“රාජාට අස � ප ය� 
��ෙ� නැහැ. ෙ� දව �වල 
එයාෙ� ක��� ෙත�ලා 
��ෙ�. දව ස� �තර කෑම 
කෑෙ� නැහැ. පා�දර රාජා 
�මට පා��ණා. ඊට ප�ෙ� 
නැ��ෙ� නැහැ.”යැ� � ක� 
මාමාෙ� හඬ  ෙගා� �ය. 
තමා ෙමෙලාව ත� කර රාජා 
ෙමෙලස ඉ�ම �� �ය ගමන 
��ස�ට ���� ෙද�ෙ� 
නැ� ෙසය�. ඒ �සාම ඔ� 
හඬ අව� කර�ෙ� වචන 
අතර කාලෙ� පර ත රය 
��ග �ස ��. 

“ෙපර හ රට එ�න ක�� 
අ� ��� �යලා ආ� �වාද 
කරලා කැ�� �� බ� කවලා 
�බ ෙවලා ව කට තම� රාජා 
පාරට ග�ෙ�. රාජා එ�ක 
මා� ය�ෙ� ප� �ම�. 
මම නැව � ෙණා� ඇත� 
නව � නවා.ෙද�නට ෙද�නා 
ෙනා�ක ඉ�න බැ� ත ර මට 
මෙ�� රාජා ෙග� අතර බැ�-
ම� ��ණා. �වර ෙපර-
හ රට ප�� ය�� ��ට �ව 
ප�සෙ�, දංඕ �ට �ව සක, 
ෙන� �ෙද �ෙ� ෙමාර වක 
�ව සක, රං�ල �� ෙකාළ 
වල�ෙ� සහ ��ල ගෙ�-
තැ�න ම�ව� �හා රෙ� 
අ� නව � නවා. දව ස කට 
ඇ� ��ෙ� �ෙලා �ටර 20� 
�තර වෙ� �ර� තම�. ප�-
�ය ෙපර හ රට  �වර ය�න 
අ� �ට� �ෙ� අෙගා�� 02 
වැ��. ෙපර හ රට �න ෙදක� 
�යලා 11 වැ�� අ� �ව රට 
ආවා. ෙපර හර අව ස� කරලා 

�න �� ප ය� ඇතා �ෙ�ක ග�තා. ප�ෙ� දළ� වැඳලා ග�ප හට 
එ�න �ට� �ෙ� සැ�තැ�� 01 වැ��. මම ගමක �� ෙහ�. අද 
ෙලාක යම මාව ද�ෙ� රාජා �සා. ෙ� ��ව� ඇ� රජාට �� ��ක 
�ව� ද��න ලැෙබ�න �යලා මම ප්රා�ථනා කර නවා.” 

ක� මාමා �ෙ� �ෙ� න�යන ක�� අත ��. ෙබ�ල ��ල, 
කැල �ය, ර�න �ර සම� ෙ�වා ලය ඇ�� ෙපර හ ර ව ලට ස�බ�ධ 
ෙව�� �� නැ� �ග �ෙ� රාජා මහ � වර ඇසළ ෙපර හ රට ��ව රට 
ස�බ�ධ ව�ෙ� 2005 වස ෙ� �ය. ඒ �ය ව ඩන �ලෙ� �ර යට එම 
වසෙ� ෙ�� ප�� ප්ර�� �ලංග �ල ය�ෙ� ඇර � ම ��. එම වසෙ� 
මහ � ව රට පැ� � ය� රාජාට සධා �ක කර �ව වැඩම කර ව �නට 
අව �ථාව ලැ�ෙ� නැත. ඒ රාජා උ�� වැ� �ම �සා ර�� �ෙ� 
ශ� ර යට තබා �හැ� ප� බැ� ෙ�� ම�� ගැට � ව� ෙ�� ෙව�. 
එවර ෙපර �ෙ� ඇත� ෙලස ගම� ග� රාජා සාධා �ක කර �ව 

වැඩම ��ෙ� භාර �ර 
වග �ම බාර ග�ෙ� 
2006 වසෙ� �ටය.
�ය ව ඩන �ලෙ� ප්ර�� 
�ලංග �ල ය� ඒ 
මතක අව� කර ��  
ෙමෙ� පැව � ෙ�ය.

“නැ� �ග �ෙ� 
ඇතා ෙහාඳ ප� ණත 
තම�ෙ� වග �ම 
�ම�ද �යලා �වැ-
ර �ව ෙ��� ග�ත 
ඇෙත�. �ව �ෙ� 
ෙපර හර ගණ නා ව-
කට ස�බ�ධ � ලබ� 
අ�� �� සමඟ තම� 
රාජා මහ � වර ඇසළ 
ෙපර හ රට ස�බ�ධ 
�ෙ�. වස �� වසර 
රාජා සාධා �ක කර-
�ව වැඩම කර�� 
තම�ෙ� ප� ණත 
බව ප්රද �ශ නය කළා. 
කව � ව� ෙපර හ ෙ�� 

රජා කල බල කෙ� නැහැ. ෙවන� ඇෙත� කල බල කෙළා� රාජා 
තම�ෙ� වග �ම ෙ��� ෙගන �ෙසා �ම�ව ��යා. �ෙ� ඇ�� 
සමඟ කර �ව වැඩම කර�� එ� අව �ථා වක අ� ෙය� කල බල 
ෙවලා රාජා අස ළ ටම ආවා.ඒ ෙවලාෙ� රාජා කල බල �ණා න� 
ෙලා� ප්ර�න ය� ෙවනවා. ���� කල බල �ණ� රාජා ෙනෙව� 
කල බල �ෙ�. රාජාට ෙහාඳ හා�� ෙත� ��යා. ඒ වෙ�ම ෙහාඳ 
ඇ�ෙගා �ෙව� ��යා. රාජා උප ��ම ෙගනා ග� � ණ� එ�ක ෙ� 
සංක ල නය ෙහාඳට පෑ�ණා. නැ� �ග �ෙ� රාජාෙ� අභා ව ය� එ�ක 
ඒ ම�ටෙ� ප� ණත දළ ඇ��ෙ� �ඟය තව� උග්ර ෙවනවා. දළ� 
මා� ගාෙ� ඉ�� රාජා හා ��� කත ර ගම ෙ�වා ලෙ�  වාසනා ෙ� 
වන �ට ඉ� �ව ��න ප� ණ තම දළ ඇ�� ෙදෙද නා�. ඒ ෙද�න ටම 
�� අ� �� හත �� පහට වැ��. තව� අ� �� �� ප ය �� ෙපර හර 
මංග �ය හා බැ�� චා�ත්ර ඉ� ��ෙ� ගැට � ව� එනවා. සාධා �ක 
කර �ව වැඩම කළ හැ� ත��වෙ� දළ ඇ�� ��ප ෙදෙන� �� 

�ටම ��� ෙනාෙක � ෙවා� අනා ග ත ෙ�� 
අෙ� සං�කෘ �ය හා බැ�� ෙ� ෙපර හර 
මංග � ය� පව �ව�න ෙනාහැ� ත��ව ය� 
ඇ� ෙ��.”

නැ� �ග �ෙ� රාජා දළ� ෙපර හෙ� සධා-
�ක කර �ව වැඩම කර �� �� කළ උ� ර තර 
ෙ�වය අග ය �� ජන ප� ෙගාඨා භය රාජ-
ප �ෂ ය� රාජා ජා�ක ව�� ව� ෙලස න� 
�� මට �ර ණය කෙ�ය. ඒ ෙව� ෙව� අව� �ය වර ග�නා ෙලස 
��ධ ශා සන, ආග �ක හා සං�කෘ �ක කට �� අමා �ාංශ ෙ�ක� 
මහ චා�ය ක�ල �ණ ව �ධ නට  ජන ප � ව රයා උප ෙද� ලබා� ඇත. 
අනා ගත පර � රට �ක බලා ගැ � මට හැ� වන ෙලස රාජෙ� ��ර 
සංර �ෂ ණය ��ම ද ෙ�වන �ට ජන ප � ව ර යාෙ� උප ෙද� මත 
ජා�ක ෙකෟ� කා ගාර ��� ආර�භ කර� ලැබ �ෙ�. 

නැ� �ග �ෙ� රාජා ය�� මහ � වර ඇසළ ෙපර හර හැඩ කර �නට 
එ�ෙ� නැත. එෙහ� මංගල ල�ෂණ ස�ත ඇ� රාජ ය� ෙලස 
ෙපර හර මංග � යට සහ භා� ෙව�� ඉ�� කළ මත කය ස� අම ර-
� යය. රාජා වැ� උ��ංග ෙ�හ �� �� දළ �ග ල කට �� ක� �යන 
ඇ�� පහළ ව�ෙ� කලා � ර ��. දළ� වහ�ෙ� ෙව� ෙව� ඉ� 
කර �නට පැව �� රාජ කා �ය උප � ම ෙය� ඉ�ඨ ��ධ කර ��ම 
�ය ඇ� ර�ට �ව� �ව අ�ෙ� වා� පත�.

කර�ව වැඩම කර� ඇ� ර��ෙණා
��ම �ෙ� ���� �� හඬවා ෙ�

ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ��

කර�ව වැඩම කර� ඇ� ර��ෙණා
��ම �ෙ� ���� �� හඬවා ��ම �ෙ� ���� �� හඬවා ��ම �ෙ� ���� �� හඬවා 

අඛ �ඩව වසර 15� 
දළ� කර �ව වැඩම කළා

ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ�� 17

කර�ව වැඩම කර� ඇ� ර��ෙණා
��ම �ෙ� ���� �� හඬවා ��ම �ෙ� ���� �� හඬවා ��ම �ෙ� ���� �� හඬවා ෙ�ෙ�ෙ�

 ඡායා �ප - ��ප�මාර ම�ලවආර��, ��ගම

රාජාට අ��� 5� 
ඉ��යාෙව� ෙගනාෙ�

නැ��ග�ෙ� රාජා මහ�වර ඇසළ ෙපරහෙ�
 අවස� වරට සධා�ක කර�ව වැඩම කළ අ��
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ඇ� ර�ෙ� �ෙයා�� ක�පාවටප� අ ෙය� අවස� ෙගෟරවය ��� අ��

රාජාට අවස� ෙගෟරව ද�ව�නට නැ��ග�ෙ� �ෙවසට ඇ� ආ ජනතාව
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වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා18

කළමනාකරණසේවානිලධාරී111
සරේණියටබඳවාගැනීසේ2019(2021)
සීමිතතරගවිභාගසයන්ලකුණු100
ඉකමවාසමත්වු1,470කපමණඅසේක්ෂ
කයන්ටඋසේවීේපිරිනැමීමටරාජ්යපරි
පාලනඅමාත්ාාංශයසේවනවිටතීරණය
කරඇතිබවටවාරතාසේ.
ඊටඅමතරව,සමමතරගවිභාගය
සඳහාඉදිරිපත්වූඅයදුේකරුවන්සාංඛ්ා
සවන්වි්ෂයන්2ටමලකුණු40ටවඩාලබා
ඇතිඅයදුේකරුවන්සුළුතරයකසිටිනබව
දශ්රීලාංකාවිභාගසදපාරතසේන්තුසේ
සේඛනඅනුවපිළිබිඹුසේ.සකසේසහෝ
ලකුණු100ඉකමවාලකුණුලබාගත්
1,470කපමණඅයදුේකරුවන්ටපමණක
උසේවීේපිරිනැමීමටසේවනවිටරාජ්ය
පරිපාලනඅමාත්ාාංශයතීරණයකර
ඇතැයිවාරතාසේ.
එසහත්මීටසපරඅවේ්ාකීපයක

දීමසමමවිභාගයටසපනීසිටවි්ෂයයන්
සදකටමලකුණු40ඉකමවාලබාගත්
කනිෂ්ඨසේවකපිරිසටඑකවරකළම
නාකරණසේවානිලධාරීන්සලසරාජ්ය
පරිපාලනඅමාත්ාාංශයවිසින්උසේවීේ
ලබාදීඇත.
සමකීවිභාගය2021.03.27වැනිදිනශ්රී
ලාංකාවිභාගසදපාරතසේන්තුවමඟින්
පවත්වනලදසදවසර04කවැනිදිගු
කලකටපසුවය.සමමවිභාගයටමුහුණ
දුන්කනිෂ්ඨසේවකයන්ටඋසේවීමක
ලබාගැනීමටතිසබනඑකමනීත්ානු
කූලක්රමසේදයසමමවිභාගයසමත්වීම
පමණකි.
කළමනාකරණසේවානිලධාරීපුර
ේපාඩුරාශියකසේවනවිටරාජ්යඅමා
ත්ාාංශහාසදපාරතසේන්තුතුළපවතින
බැවින්වි්ෂයයන්සදකටමලකුණු40ට
වඩාලබාගනිමින්විභාගයසමවරසමත්

වීඇතිසුළුසාංඛ්ාවකවනඅයදුේකරු
වන්ටදකළමනාකරණසේවානිලධාරී
තනතුරපිරිනැමීමරජයටඉතාපහසුසවන්
ක්රියාත්මකකළහැකිතීරණයකසලසඅප
දකිමු.
නවබඳවාගැනීේසලසකළමනාකරණ
සේවානිලධාරින්අලුතින්රාජ්යසේවයට
එකකරගැනීමටරජයටඉතාවිශාලපිරි
වැයකදැරීමටසිදුවනබැවින්,දැනටමත්
අදාළකසෂත්රයපිළිබදමනාපළපුරුදදක
හාඅත්දැකීේලබාඇතිඅපවැන්නන්එම
කළමනාකරණසේවානිලධාරීතනතුරු
සඳහාපත්කරගැනීසමන්රජයටපුහුණු
නිලධාරීපිරිසකසමන්මඉතාමඅේප
පිරිවැයකසහිතවවඩාකාරයක්ෂමකළ
මනාකරණසේවාවකරාජ්යසේවයටලබා
දියහැකිබවදකාරුණිකවඅවධාරණය
කරසිටිමු.එමනිසාඅපවැනිසුළුපිරිසක
(වි්ෂයන්සදකටමලකුණු40ටවඩාලබා

ගත්පිරිස)කළමනාකරණනිලධාරීන්සලස
උසේකිරීසේතීරණයක්රියාත්මකකිරීම
රජයටඑතරේඅපහසුහාදුෂකරකාරණ
යකසලසඅපටසනාසපසන්.එමනිසා
ජනාධිපතිතුමනි,අග්ාමාත්තුමනි,මුදේ
ඇමතිතුමනි,රාජ්යසේවාපළාත්සභාහා
පළාත්පාලනඅමාත්තුමනි,
අපසකසරහිඅනුකේපාසකාටවසර
05කටපමණපසුපැවැත්වූසමකීවිභා
ගසයන්වි්ෂයයන්සදකටමලකුණු40
ඉකමවාලබමින්,තරගවිභාගයසමත්වූ
සියලුඅයදුේකරුවන්ටහටඋසේවීේලබා
ගැනීමටහැකිවනපරිදිතීන්දුතීරණ
සගනඅපටසාධාරණයකඉටුකරසදන
සමන්ඉතාසගෞරවසයන්හාකරුණාසවන්
ආයාචනාකරසිටිමු.අගතියටපත්විභා
ගයසමත්අයදුේකරුවන්සවනුසවන්,

එස්. එම්. විජ ය රත්න
කුලි යා පි ටිය 

කළමනාකරණසේවාපත්වීම්අපටත්ඕනෑ

සමරටවිවෘතආරථිකයසෝරගලායෑමත්සමඟසපාදු
ජනතාවටසමීපවතිබූසමූපකාරයවළපේලටවැටුණි.
පසුගියයහපාලනසමසේදී‘සසතාස’දවිනාශකර
ඊටඇණගසාදැමූහ.සේතත්ත්වයසවනේකරයළි
‘සසතාස’ප්රධානජනතාසවසළඳජාලයබවටපත්කිරීම
කාලීනඅවශ්යතාවකවීඇත.
අදසවසළඳනගරවලඇත්සත්‘සසතාස’ශාඛා
ේවේපයකි.ඒසේතුසවන්‘සසතාස’කසසායාකිසලෝමී
ටරදහයකසදාළහකදුරයන්නටජනතාවටසිදුවඇත.
අඩුමතරසේකිසලෝමීටරසදකකවැනිසකටිපරතරය

කවත්ඇතිවකුඩානගර
වල‘සසතාස’ශාඛාපිහිටු
වන්සන්නේඑයමහජන
තාවටපහසුවකි.එසමන්ම
ඒවාඅත්වශ්යආහාර
ද්රව්යවලින්පිරීතිබියයුතුය.
ඇතැේමහාපරිමාණ

සවසළඳව්යාපාරවලඉලකකයවීඇත්සත්සසතාස,සමූ
පකාරසහසාමාන්යසවසළඳසැේක්රමක්රමසයන්පරි
හානියටලකකිරීමය.එයරජයමැනවින්සත්රුේසගන
සසතාසනඟාසිටුවීමටක්රියාකළයුතුය.
විසේ්ෂසයන්සහේඒකාධිකාරයබිඳදැමීමටසේ
කන්නසේසිටජනතාවටඅවශ්යසහේසාධාරණමිලක
යටසත්සබදාහැරීමට‘සසතාස’හරහානිසික්රියාදාමයක
සකේකළයුතුය.ඒසඳහාජනතාවටසහනලබාදීමට
හැකිඅවේ්ාවමගසනාහරිනසලසරජසයන්ඉේලාසිටිමු.

පිය සිරි ක�ාඩි තු වක්කු, මාතර

‘සස�ාස’ට
‘පණ’සෙනන

වැලිගමනගරසේපවත්වාසගනගියලාංකාවිදුලිබලමණඩලසේ
විදුලිඉාංජිසන්රුකාරයාලයටදැනටවසරසදකකටපමණසපර
වැලිගමසිටකිසලෝමීටර20කපමණදුරකසගවායායුතුඅකුරැේස
ප්රසදශයටසගනයෑමතිබීමසේතුසවන්විදුලිබලමණඩලසේවැඩිම
පාරිසභෝගිකපිරිසකසිටිනවැලිගමප්රසදශවාසීහුමහත්අසීරුතාවට
පත්වසිටිති.වැලිගමවිදුලිබලමණඩලයටවැඩිමආදායමකලැසබන
ප්රසදශයකවතිබියදී,එමවිදුලිඉාංජිසන්රුකාරයාලයඅකුරැේස
ප්රසදශයටසගනගිසේකුමනඅවශ්යතාවකඉටුකිරීමටදැයිවිදුලි
පාරිසභෝගිකසයෝප්රේනකරති.විශාලදුරකසගවාඑමකාරයාලසේ
සේවයලබාගැනීමටයායුතුවතිබීමසේතුසවන්විදුලිපාරිසභෝගික
යන්සමන්මඑහිකාරයමණඩලසේසේවකසේවිකාවන්දඅසීරුතා
රැසකටමුහුණදීසිටිති.
එබැවින්සේපිළිබඳවගකිවයුතුබලධාරීන්සගේඅවධානයකඩින
මින්සයාමුකරඑමවිදුලිඉාංජිසන්රුකාරයාලයයළිත්වැලිගමනගර
යටසගනඒමටකටයුතුකරනසලසඉතාඕනෑකමින්ඉේලාසිටිමු.

වසනත ද සිලවා, වැලි ගම

වැලිගමටකරෙර

මාසිකවිශ්ාමවැටුපත්සනාලබනඅරධරාජ්ය
ආයතනයන්හිසේවයකරවිශ්ාමලැබූවකු
වනමාජීවත්වන්සන්වසර35කටආසන්න
කාලයකනියුතුවසිටිරැකියාසවන්ලැබුණු
සේවකඅර්සාධකඅරමුදලේථිරතැන්පතුවක
සලසබැාංකුවකතැන්පත්කරඑයින්ලැසබන
සපාලිසයනි.එමසපාලිමුදලදවසරින්වසර
අඩුවනබවකසපසනන්නටඇත.
මාසමන්මඅරධරාජ්යආයතනයන්හි
සේවයකරවිශ්ාමලබාසේවනවිටජීවිතසේ
සැදෑසමයසගවමින්සිටිනසබාසහෝසදනකු
සබෝසනාවනසරෝගඇතුළුවිවිධසරෝගා
බාධවලින්සපසළමින්සිටිමි.ඒසවනුසවන්
වවද්යපරීක්ෂණසහඖ්ෂධමිලදීගැනීම
සඳහාවිශාලමුදලකමාේපතාවැයකිරී

මටසිදුවඇත.ඊටඅමතරවපවුසේඑදිසනදා
වියදේ,මාසිකදුරක් න,විදුලි,වරිපනේසහ
ජලබිේවැනිසියලුවියදේපියවාගන්සන්
මාසිකවලැසබනසසාචචේමුදසලනි.සමම
තත්ත්වයමටපමණකඋරුමවූවකසනාවමා
සමන්මඅරධරාජ්යආයතනයන්හිසේවයකර
විශ්ාමලැබූවන්සබාසහෝසදනකුමුහුණසදන
තත්ත්වයයි.ජනවාරිමාසසේසිටරජයමඟින්
රජසේසේවකයන්ටසහවිශ්ාමිකයන්ටරුපියේ
පන්දහසකදීමනාවකසගවීමටකටයුතුකර
ඇතිඅතර,සපෞදගලිකඅාංශසේසේවසේනියුතු
වූවන්ටදඑමදීමනාවසගවනසලසදැනුේදී
ඇත.එසහත්අරධරාජ්යආයතනයන්හිසේවය
කරවිශ්ාමලැබූඅපටඑමදීමනාවහිමිනැතිවා
පමණකසනාවඅපසවනුසවන්සපනීසිටීමට

වෘත්තියසමිතියකශකතියකසහෝ
නැත.එබැවින්අරධරාජ්යආයත
නයන්හිසේවයසකාටවිශ්ාමලැබූ
අපටප්රාසදශීයසේකේවරයාසහ
ග්ාමනිලධාරිමහත්මමහත්මීන්
දැනුේවත්සකාටඅපසගේසතාරතුරු
එකරැේකරරජයමඟින්සගවන
රුපියේපන්දහසේදීමනාවහා
අමතරදීමනාවකලබාදීමටකටයුතු
කරනසලසජනාධිපතිතුමාසගන්
සහඅගමැතිතුමාසගන්කාරුණිකව
ඉේලාසිටිමි.

රංජිත රාජ පක්්ෂ
විගඩ- කෙම්මුල්ල

අර්ධරාජ්යසේවාවිශ්ාමිකයනටත්දීමනාවක්

රටකසාංවරධනයහාමිනිේචින්තනයසමඟසමීප
සේබන්ධතාවයකපවතිනවගඅපසෑමසදනාමදන්නා
කාරණයකවුවදඑමසේබන්ධතාවයසකසේනේකළම
නාකරණයකරන්සන්දයන්නතවමලාාංකිකජනතාවට
අවසබෝධයකනැත.එසමන්මසමසතකකිසිමසකසනකු
එයනිරාවරණයකරදසනාමැත.
ශ්රීලාංකාවටආරථිකහාආධ්ාත්මිකදියුණුවඅව
ශ්යනේසමකීකරුණුක්රියාත්මකකළයුතුමසේ.නිවාඩු
අඩුකරන්නවිචාර,සේමන්ත්රණසීමාකරන්න,වැඩි
සයන්වැඩකරන්නයනාදියමන්්රීවරුන්සගන්ආරේභ
කරසෑමපුරවැසියාමරටසවනුසවන්ආදායේතත්ත්වය
අනුවමූල්යමයපරිත්ාගයකකිරීමටත්මසකටවරකසෑම
ආයතනයකමශ්මදානයකමඟින්පවිත්රකිරීමටත්රාජ්ය
තාන්්රිකසැලැේමකසකේකළහැකිනේඉතාඅගසන්ය.
නැවතත්සඳහන්කරනුසේවිචාරයවිසේචනයතම
තමන්ටමසීමාසකාටතමාසගන්රටටඉටුවියයුතුඋපරිම
සේවාවලබාසදනසලසයි.

අමු ණු පුර පිය ර ත්න ්නාහිමි, අස්ගි රිය, මහ නු වර

නිවාඩුඅඩුසකාට
වැඩිසයනවැඩකරමු

මහජනයාටපදිකසේදිකාවත්
නැතිසවයිෙ?

අසේරසේබලයටපත්වූ
සෑමරජයකවිසින්මකලාකරු
වන්සඳහාහැඳුනුේපතකනිකුත්
සකරිණි.එසහත්එමහැඳුනුේපත
කිසිමරාජ්යආයතනයකපිළි
සනාගනී.එසේමඑහිවැදගත්කම
හාපිළිගැනීමගැනආයතනදැනු
ේවත්කරනැත.කලාකරුහැඳුනු
ේපතහිමිවනුසේසමාජසේඉතා
වැදගත්පිරිසකටය.
එසහත්අසේරසේකලා
කරුහැඳුනුේපතකලාකරුවාට

ලබාදුන්තවත්එකආභරණයක
වැනිය.හැඳුනුේපතසාකකුසේ
රඳවාසගනසිටීමහැරඉන්ඉටුවන
සසතකනැත.රාජ්යආයතනය
කටසගාේසගෞරවාන්විතවවැඩක
කරගැනීමටසේහැඳුනුේපතදිගු
කළදපිළිගැනීමකනැත.කලාක
රුවන්සඳහාහැඳුනුේපතකහිමි
බවවත්ඇතැේරාජ්යආයතනවල
නිලධාරිහුසනාදනිති.
කලාකරුවාඅසරණවූසමාසහා
තකඔහුටනැඟීසිටීමටහැකි

බලගතුආයුධයකබවටකලාකරු
හැඳුනුේපතබලගැන්වියයුතුය.
කලාකරුහැඳුනුේපතටත්කිසියේ
ආකාරයකසාධාරණහිමිකාරි
ත්වයකලබාදියයුතුය.රාජ්ය
ආයතනසේගැනදැනුේවත්කළ
යුතුය.කලාකරුහැඳුනුේපතටත්
නිසිතැනලබාසදනසලසබල
ධාරින්ටදන්වාසිටින්සනමු.

කුරු කු ්ල සූ රිය,  
මැද කග දර, ගාල්ල

කලාකරුහැඳුනුම්ප�ට
කුඩම්මාසේසැලකිලි

සේදිනවලනිතරකරනඉේලීමකවන්සන්එකවිදුලි
ලාේපුවකසහෝනිවා දමනසලසටයි. ජනයානිසවසේ
අනවශ්යවිදුලිපහන්නිවාදමන්සන්විදුලිබිලවැඩිවන
සහයිනි.එසහත්ඇතැේහුනිසවසඉදිරිපිටවිදුලිකනුසේ
බේබයනිවාසනාදමන්සන්එයදවිදුලිබලමණඩලයට
අයත්කාරයකදැයිවැරදිවැටහීමකින්වියයුතුය.එසහත්
එමබේබයඅක්රියවූවිටනිලධාරින්ටසදාේකියන්නටත්
අමතකසනාකරති.
සමහරඋද්යානවලදහවලරා්රීසවනසකින්සතාරව
විදුලි බේබ දැේවී ඇති අවේ්ාවන් සකාසතකුත් දැක
ඇත.නගරබදසමන්මගේබදදවිදුලිකනුවලදිවාරා්රී
අඛණඩවවිදුලිබේබදැේසේ.එයසමවැනිවිදුලිඅරබුද
යකපවතිනඅවේ්ාවකපමණකසනාවසෑමවිසටකම
ජාතිකඅපරාධයකි.
සබාසහෝමහේනිවාසයන්හිපවත්නාවිදුලිසසෝපාන
එක මහලකට යාමට ඒමට ද ඇතැේහු භාවිත කරති.
සමවැනිඅවේ්ාවකවිදුලිසසෝපානයන්අත්වශ්යමඅව

ේ්ාවකදීපමණකභාවිතයටසගනශරීරසසෞඛ්යටද
හිතකරතරේපුසපළසවතසයාමුවීමසැමසගේවගකීමයි.
එසේමතමසේවාේ්ානයන්සගන්බැහැරටයදදීඅවට
විදුලිපහන්,වායුසමීකරණයන්ත්ර,විදුලිපාංකාවිසන්ධි
කරයාමටදසැසවාමවගබලාගතයුතුමසමයකි.
සේසමාසහාසත්සෑමපුදගලසයකුමතමජාතිකවග
කීමසත්රුේසගනරජයටත්වගකිවයුතුආයතනවලටත්
සවියකවනසලසකටයුතුකළයුතුමසේ.එසේමවග
කිවයුත්තන්දසේදිනවලසිදුකරනවිදුලිවිසන්ධිකිරීේ
වැනිදෑජනතාවඅපහසුවටපත්සනාවනආකාරසයන්
නියමිතපරිදිදැනුේවත්සකාටසිදුකරනවානේමැනවි.
ඇතැේ අවේ්ාවලදී දන්වා තිසබන සේලාවට සනාව
සවනත්සේලාවන්හිදීවිදුලියවිසන්ධිකිරීේනිසාජන
තාවවිඳිනදුකනේඅතිමහත්ය.

 ඇන. කක්. පී. කරේම දාස ප්ර්නානදු
 පයා ග්ල

සමරටහැමනගරයකමපාසේදැකියහැකිසුලබදසුනක
වන්සන්අනවසරසවසළඳසැේ,සපේටිකඩඅටවාසගන
තිබීමයි. ඇතැේ මිනිසුන් සපේටි කඩ සගාඩනඟාගන්සන්
හුසදකසවසළඳාමටමසනාවභූමිප්රසදශයඅේලාගැනීමට
බවදසපනීයයි.මාරගඅසලඇතිඅවසරලත්සවසළඳ
සැේසමන්මසනාසයකව්යාපාරිකේ්ානවලතත්ත්වයත්
මීටසනාසදවැනිසනාසේ.ඔවුන්දනිත්ානුකූලවමතමාට
හිමිඉඩේසකාටසසන්ඔබබටසගාේපදිකසේදිකාවදකවා
සවසළඳසැේපුළුේකරසගනසිටී.
අදවනවිටසකාළඹඇතුළුතදාසන්නසෑමනගරය
කමඇතිපදිකසේදිකාව ජනතාවට අහිමි වීතිසබ. සේ
තත්ත්වසේභයානකමතත්ත්වයනේමහජනතාවබහුල
සලසරියඅනතුරුවලටලකවීමයි.
සෑමව්යාපාරිකයකුමනවව්යාපාරයකආරේභකිරීසේදී
වගකිවයුතුබලධාරින්විසින්පදිකසේදිකාවසඳහාසවන්කළ
සකාටසඔවුනටඅයත්සනාවනබවසඳහන්කරති.එසහත්
නගරසභාතුළපළාත්පාලනආයතනතුළකුමනනීතියක
පැවැතියද එවැනිව්යාපාරිකයන් එමනීතිතඹසතයකට
මායිේසනාකරකටයුතුකිරීමබරපතළගැටලුවකි.
සේනිසාමාරගසදපසසවසළඳාේහිනිරතව්යාපාරිකය
න්සගන්අපඉේලාසිටිනුසේමහජනයාටහිමිපදිකසේදි
කාවඅවහිරසනාකරතමකටයුතුකරසගනයනසලසයි.
එසේසනාකරනපුදගලයන්ටවිරුදධවනීතියදැඩිවක්රියා
ත්මකකරනසලසදඉේලාසිටිමු.

චනද්න වනනි ආ රච්චි, කදහි අ තත � ණ්ඩිය

‘කලාභූ්ෂණ’සේමානයපිරිනමනුලබන්සන්,ප්රාසද
ශීයමේටමින්විසිරීසිටිනවිවිධකලාකසෂත්රයන්තුළින්
දක්ෂතාදකවනගමටරටටවිසේසමසහවරකඉටුකරන
සජ්යෂ්ඨපුරවැසියන්ටය.එයජීවිතසේඑකවරකපමණක
හිමිවනසගෞරවනීයසේමානයකි.
මීටදශකගණනාවකටසපරඅපප්රසදශසේඑම
සේමානයහිමිවූසේ,සකෝලේ,රූකඩ,කැටයේ,නරතන,
සාංගීතශිේපීන්,කවියන්සහසේඛකයන්වැනිවිවිධකලා
කසෂත්රතුළින්දක්ෂතාදැකවූප්රසදශසේසබාසහෝපිරිේ
දැනහැඳිනසිටිසගෞරවනීයකලාකරුවන්පිරිසකටය.
එසහත්අදඑමතත්ත්වයගිලිහීයමින්පවතී.
විවිධදක්ෂතාඇතිකලාකරුවන්වරතමානසේදවිරල
නැත.එසහත්ඔවුහුසමාජයටඒමටමැළිකමකදකවති.
සියකලාහැකියාවන්තුළින්ගමටරටටසමසහවරක
කිරීමටඔවුන්ඉදිරිපත්වන්සන්නැත.එයඅසේසමන්ම
රසේදඅභාග්යයකි.අදගසේසමිති,සමාගේවලසිය
කැමැත්සතන්නිලතලදැරීමටපවාඅයවලුන්නැත.එදා
‘කලාභූ්ෂණ’සේමානසයන්පිදුේලැබුසවෝද,එවැනික්රියා
කාරිවසයෝවෘදධකලාකරුසවෝය.එසහත්අදතාක්ෂණයත්
සමඟමසබාසහෝපිරිේසවනත්සේමානකරාඇදීයමින්
සිටිති.එසේමප්රසදශසේපුදගලයන්සගේමූල්යශකතියමත
විවිධමාධ්ඔේසේසේමානලබාගන්නාතත්ත්වයකටද
සබාසහෝපිරිසකසයාමුවීසිටිති.
එබැවින්සමමඅවාසනාවන්තතත්ත්වසයන්කලා
ශිේපීන්මුදාගැනීමසඳහා‘කලාභූ්ෂණ’සේමානපිරිනැ
මීසේනිරණායකපවාකාලීනවසවනේවියයුතුවඇත.
එසේමප්රසදශසේසැඟවීසිටිනවිවිධදක්ෂතාඇතිසමම
කලාශිේපීන්ප්රසදශසේසමන්මරසේදඅභිවෘදධියට
සයාමුකරගතයුතුය.ඒසඳහාරාජ්යමේටමින්සමන්ම
ප්රාසදශීයමේටමින්දකඩිනමින්අවශ්යපියවරගතයුතුව
ඇත.

එස්. සම ර ්නා ය�, අම්ෙ ්ල නකගාඩ

නිරණායකසවනේ
වියයුතු‘කලාභූෂණ’
සම්මානය

editor.silumina@lakehouse.lk

විදු ලිය පිරි ම සි මින
ජාති� වග කී මට  

උර කදමු
කන්තසේනගරසේජලනළනිතරනිතරපුපුරා යෑම
සේතුසවන්ප්රසදශවාසිහුදැඩිඅසීරුතාවටපත්වසිටිති.ඒ
සේබන්ධආසන්නතමසිදුවීමවන්සන්්,ඉකුත්1වැනිදා
කන්තසේනගරසේසවලින්ටන්හන්දියඅසල්රිකුණාමලය,
සකාළඹමාරගසේසපාසළාවයටඇතිප්රධානජලනළයක
කැඩීයෑමයි. ජලාපවහනමණඩලසේසේවකයන්කඩින
මින්පැමිණඑයපිළිසකරකළදපැයසදකකඉකමයෑමට
මත්සතන්යළිජලනළයකැඩීගිසේය.සේවනසතකඑම
නළසයන්විටින්විටගලාඑනජලයසපාසළාවමතුපිටට
ඒසමන්අසලකඩහිමියන්ඇතුළුමහාමාරගයභාවිතකරන
කවුරුත්පාසේඅසීරුතාවටපත්වසිටිති.
සමසේජලනළපුපුරායෑමටසේතුවසලසප්රසදශවා
සින්වනඅපදකින්සන්එයජලාපවහනමණඩලසේවර
දකසනාවනබවයි.මාරගයකාපේඑළාසකේකරනලද
සකාන්ත්රාත්කරුවන් ජලාපවහන මණඩලසේ නිලධාරින්
සමඟඒකාබදධවැඩපිළිසවළකින්සහකිසිදුවිමරශනයකින්
සතාරවහිතුවකකාරීසලසඑමකාරයයසිදුකිරීමසමවැනි
තත්ත්වයකටසේතුවීඇතිබවඅපසගේඅදහසයි.
සමමප්රසදශසේජලනළඑළාඇත්සත්මීටවසර40කට
පමණවනඅතර,සේවනවිටඑයටඋඩින්එළාඇතිකාපේ
මාරගයජලකාන්දුසේතුසවන්අවේ්ාසියයකටත්වඩා
වැඩිප්රමාණයකදීකැඩීසගාේඇත.සේපිළිබඳබලධාරින්
විසින්වහාඅවධානයසයාමුකරගැටලුවටවිසඳුමකලබා
සදනුඇතැයිඅසේක්ෂාකරමු.

සුක්නත ප්රියංග, �නතකල

කතරගම වන්දනාසේ පැමිසණන ඇතැේ බැතිමතුන්
නවාතැන්සපාළවේතුළපවත්වනමත්පැන්සාදසේතුසවන්
ප්රසදශවාසීජනතාවමහත්පීඩාවටපත්වසිටිති.
ඇතැේනවාතැන්සපාළවේවලලැගුේගන්නාවන්දාන
කරුවන් මත්පැනින් සන්තරපණය වී රා්රිය පුරා සාංගීත
භාණඩවාදනයකරමින්කෑසකෝගසමින්ඉතාඅවිනීතඅයු
රින්හැසිරීමනිසාප්රසදශවාසීසාමාන්යජනතාවදැඩිසලස
පීඩාවටපත්සේ.එසමන්මබීමත්වහැසිසරනවන්දනාකරු
වන්අතරඇතැේඅවේ්ාවලඇතිවනවිවිධආරවුේනිසා
එම තත්ත්වය තවත් බරපතළ වන අතර එය ප්රසදශසේ
සාමයකඩවීමටදසේතුවකි.මීටසපරකතරගමසපාලිසිය
විසින්රා්රී10න්පසුවසමවැනිස�ෝ්ෂාකිරීේඅවේ්ාවලට
ඉඩසනාසදනසලසනවාතැන්සපාළවේබාරකළමනාකා
රීත්වයදැනුේවත්කරතිබිණ.එබැවින්සේපිළිබඳවහාම
අවධානයසයාමුකරවන්දනාකරුවන්සගන්සිදුවනසමම
පීඩාකාරීතත්ත්වසයන්ප්රසදශවාසීන්මුදවාසගනප්රසදශසේ
සාමකාමී බව ආරක්ෂා කර සදන සලස  සපාලිසිසයන්
ඉේලාසිටිමු.

එස්. කක්. ප්රියනත, �ත ර ගම

ක�රගමසපාලිසිසේ
අව්ධානයපිණිසයි!

ඌවපළාසත්,රිදිමාලියදදප්රාසදශියසේකේසකාේ්ඨා
සසේවරාපිටිය,සවළන්සගාේලගේමානයඅතිදුෂකරතා
රැසකින්යුත්ගේමානයකි.ප්රවාහනපහසුකේඉතාමදුෂක
රය.සේදිනවලඑමගේමානයසහඅවටගේසපසදේහි
ජනයාශීඝ්රසලසව්යාේතවයනවකුගඩුසරෝගීතත්ත්ව
සයන්පීඩාවිඳිමින්සිටි.වකුගඩුසරෝගයටඍජුවමපානිය
ජලයබලපානඅතර,එමගේමානසේසියලුළිාංවලජලය
අධිකකිවුේබවකින්යුකතවීමමීටප්රධානතමසේතුවක
බවගේමුපවසති.
එසේළිාංජලයකිවුේගතිසයන්යුතුසහයින්ප්රසදශසේ
ජනතාවසේදිනවලපානීයජලගැටලුසවන්දැඩිපීඩාව
කටපත්වසිටී.එමගේමානසේජනයාදිනපතාකරත්ත
වලනැඟීසැතපුේතුනහතරකදුරසගවාපානීයජලය
ගමටසගනඅවටගේපීරමින්සවසහසසති.
එමනිසාරිදිමාලියදදප්රාසදශීයසේකේසකාේ්ඨාස
යටඅයත්සවළන්සගාේලගේමානසේජනයාඋග්සලස
පීඩාවිඳිනපානීයජලගැටලුවටකඩිනමින්විසඳුමකලබා
සදනසලසබලධාරින්සගන්ඉේලීමකකරයි.


වසනත රත්නා ය�, රිදි මා ලි යදද

පානීයජලගැටලුවට
කඩිනමිනවිසඳුමක්සෙනන

ජලනළපිපිරීසමන
කන�සේජන�ාව
පීඩාවට
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ක
� � � � ෙය� ෙකාළ ඹට ආ උපා� තම වැ�-
�� අ�කලා ෙද�නා වන අෙනාජා හා ක�ා� 
සමඟ ���ම පාස� අ�ා ප නය සඳහා �ෙ� 
ෙකාළඹ කා�තා �� ල ය ක ටය. කා�තා ��-
ලය කා�තා ව�ට පම ණ� ෙව�� ව� ෙහා�ය 

ප��ෙ� ��� ළ�� ��ප ෙදෙන� ඉෙග �ම කළහ. 
ගැහැ �� පම ණ� �� ෙගද රක එකම ��� ළමයා � උපා-
�ට කා�තා ව� පම ණ� �� පාස ල �� ලැ�� අ�ා ප නය ද 
අ�� �ව� ප ය� ග�ෙ�ය. ෙස�ල� කර �නට �ය� ���ෙ� 
ගැහැ� ළම ��ය. උග �ව �නට ���ෙ� ද ගැහැ� අයය. 
නැ��, ගැ�� වැ� ෙ�� වල� ද ගැහැ� අය�. ඒ �ය �ම ෙ� 
අත �� �ය �ත �ය එකම ෙදය �ෙ� මැ�� ෙග�� පාඩ මය. 

ප��ෙ� මැ�� ෙග�� �� ව �ය �ං� උපා �ෙ� �� 
ග� �� ව � යක �ය. ෙග�� ක�ව හා �� ෙක� ෙගන 
ෙගාත �නට ��� කරන අ�දම ක�ම යැ� ඔ�ට ��ණ. 
ඔ�ට අද හ ස� පහළ �ය. �වා� ෙදන �� ඔ� මඟ බලා 
���ෙ� ක� � � � යට ෙගා� ආ�ත�මා සමඟ එ�� ම ටය. 
පාස� ද� ව �ට ෙම�ම ආ�ත �මාට ද පාස� �වා� ෙදන 
�නය ෙහා�� මත කය. �� � රා� �� � � ය� ෙද�නා� 
�ෙගන ඒම තර� �ෙනා ද ය� �ර ත ල ය� තව� නැත. 

ප��ෙ� මැ�� ෙග�� පාඩම ඉෙගන ග��� උපා �ෙ� 
�ත �ෙ� ආ�ත �මාට ඇ� ම� ෙගාතා ගන යාම ටය. ෙගදර 
�ය� ෙදනාම ෙවන� වැඩක ෙය� ���� පාස �� උග� 
ෙග�� වැඩට �ත ෙය� ඔ� 
අ�ත �මාට ජ�� ය� ෙග�-
ෙ�ය. පාස� �වා � වට තම� 
කැ�ව යාමට පැ�� අ�ත �මාට 
තම අ�� �ම� ඇ�ම ඇ�ද� 
අ�ත�මා බලා අප මණ ස� ට� 
��ෙ�ය. ආ�ත�මා �ං� �� �-
රාෙ� හප �ක� අස �වැ� අය හා 
එ�ව කතා කෙ� ආඩ �බ ර ය ��. 

කා�තා �� ලෙ� ඉෙග � මට 
අම ත රව ද� ව� �ෙද නාට ෙහා�� 
�ංහල බස ඉගැ ��ය �� බව �ජ ය ව-
�ධන මාතාව ක�පනා කළාය. ෙ� කාෙ� 
ෙහා�� �ංහල ඉගැ �� මට ප්ර� �� යට 
ප�� �.එ�. �ණ �ංහ න� �� මහ ත� 
බ�ත ර ��ෙ� ��න බව ආරං� �ය. ඔ� 
ඒ හැෙර �නට �ංහල �ත ෛව� ශා�ත්රය 
ගැන ෙපා� �යා පළ කළ ��ග ල ය� ද �ය. 

බ�ත ර ��ල පැල ව�ත හ��ෙ� ෙබෙහ� 
ශාලා ව කට යාබද �ෙව සක ප�ං �ව �� �.එ�. 
�ණ �ංහ  හ� � මට ෙගා� ඒ අව �ය ගැන ද 
ෙතාර �� �ම � ෙව�.

“මම ඒ දව �වල ප�� �ප යක ද� ව�ට �ංහල ඉගැ-
��වා. ෙ�නා නා යක ප�ල, ජය ව �ධන ප�ල, අම ර � �ය 
ප�ල ඉ� �ප ය�. දව ස� මට �ජ ය ව �ධන මහ �ත යෙග 
ෙගද � �� ප� � ඩ ය� එවල ��ණා. මම ���ම �ය 
දවෙස ෙගදර ළම� ��ෙද නා ටම �ංහල උග �ව�න 
භාර ��නා. ���ම මෙ� අතට �� ය� �යෙ� ෙකාළ-
ය� ��න. 

ද�ෙවා �� ෙදනාම ඉෙගන ග�න ද�ෂ�. ඒ �ණ� 
උපා� මහ �තය තර� අ�කල ෙද�න දඟ නෑ. හැම 
ෙවලා ෙවම ෙස�ල ම ට ම� �ත. ඉඳල �ටල මෙග ෙකා� 
එෙක� ඇදල සා�� වට අත �ල බල නව. ෙගදර �ය 
හැ�ෙය ෙ� ෙදන එක ඒ ෙගදර �� �ද�. උපා� මහ �තය 
තම �ෙගම අ�� මට ෙ� හදල ෙදනවා. ෙගදර වැඩට 
ඉ�න අය ලවා ෙ� ෙද�න කව � ව� උපා� මහ �තය ඉඩ 
ෙද�ෙන නෑ. 

මට මත ක� මම හද� ක� ය�. මම ඒක උපා� මහ �ත-
ය ට� අ�කල ෙද�න ට� උගැ ��වා. මම ඈත එන ෙකාට 
උපා� මහ �තය ඒ ක�ය හ� ෙය� �ය ව නවා. 

�ං� ඇෙ� පැළ ෙව�
�ං� පැෙ� ගස ෙව�
�ං� �ං� �වණැ  �
�ං� ළෙමා ප� ෙව�
මම දව ස� උපා� මහ �ත ය ෙග� ඇ�ව ෙ� ක�ය 

ඉ�ම ��ම පාඩ� ��ෙය ෙකාෙහා මද �යලා.” 
“ෙ�ක ඇ�ත කතා ව� ෙන. ඒක� �ක�ම පාඩ� 

��ෙය.” “උපා� මහ �තය ඉෙගන ග�න ද�ෂ වෙ�ම 
දඟ කා ර ක ම� ��ණා. සම හ ර �ට ප��ෙය වැඩ අත ර මඟ 
නව �තල ෙස�ල මට යනව. මම ප�ෙස� එනව ��ෙකා� 
තව හ� ෙය� �ව නවා. ෙකාෙහාම හ� අ�ල ෙගන එන-
ෙකාට �ක� ක�� එනවා. ෙකා�චර �ර ත� ද�ෂ ළම ය� 
�ණ� මම �ය අෙන� ප� �වල ද� ව�ට ��� අහං කා ර-
කම ෙ� ද�ෙවා ��ෙද නා ෙගම ��ෙක නෑ.” 

කා�තා �� ලෙ� ඉෙග න ග� �ගය අව ස� � රාජ �ය 
�� ල යට උපා� ඇ� ළ� කෙ�ය. ප්රාථ �ක අ�ා ප නය 
��� ෙමෙහ ය� ග� ��� �� තෙ� ත�ණ �ය ඉ�ම ෙව-
��� ඔ� ෙකෙ� �� මාන �ය. �ෙ� ෂ ෙය� ��� ස�හ 
එක� � පව �වන �ය සාද ප්ර� �ෙ�ප ��ම ඉ� එක 
�� �ද�. 

�� �� ගැහැ �� එක� � �නා ෙව� කථා ෙව� ඇර� 
ම�පැ ��, උ�� �� � ව �� හා නැ�� ගැ� �ව �� 
ෙකළ වර වන සාද ය�ට සහ භා� �ම තම කාලය ෙ�� ම� 
නැ� වැඩ කට ස�බ �ධ � ම� ෙලස උපා� සැල �ය. ෙමයට 
වඩා� බල පෑෙ�, ඔ� �� ෙලස �� �� කරන ම� මාංශ 
සහ ම�පැ� �ය සාද වල අ� වා�ය අංග ය� වන ෙහ�� 
�ය ��ය. 

ෙ� �වභා වය ඔ�ෙ� ච�ත ල�ෂණ හා ස�බ�ධ 
ව�නට බලපෑ ප්රධාන සාධ ක ය� ෙ� ම� ව �නට �ෙ� 
�ං�ම අව �ෙ� ඔ� හැ�� ප� ස ර ය�. �යාෙ� අභා ව ෙය� 
ප� ෙගදර පාල නය ෙගන �ය මව� මාම ලා� ආ�ත �මා� 
ආග �ක භ��ය ��� හා ප� �ා ග �� �ණ ෙය� �� ෙ� 
��ම ව� ලැ� �� ස� �හ.

ත��ට� පාෙ� �වෙ� �ට රාජ �ය �� හ ලට ඇ�ෙ� 
යාර �ප යක �ර�. ෙ� ගමන කෙ�� ෙගදර �යැ �� 
ෙර� ෙනා�� සමඟ 8679 �ය� කාර ෙය�. දහ වල ලැෙබන 
�ෙ�ක කාල ෙ�� ළම� සැම ෙදනාම �ව �� �� ෙගන 
ඒම �� �ද� �ය. එෙහ� ෙ� �� �ෙ� කෙ� අ�� �� ර-
�ෙග� �නා ෙව� ගැළ � මට ඔ� පාසෙ� ෙකාතැ නක ෙහා 
සැඟ� මග හ � �නට �ය. ෙ� �ළෑ� කම �ං�ම කාලෙ� 
ඔ�ට ��ව බල පා �නට � ෙහ�� �� හ �ප� ජය ව �ධන  
�තර �තර උපා �ට අව වාද ෙද�නට �ය. පාසෙ� පැව� 
සාමා� ��ම තර ග ව �� සැම �ම ජය ග�නට උපා� 
සම� �ය. �ත රම පාස� ෙපාත ප �� බැහැ රව ෙවන� 
ෙපාත පත �ය � මට ��� � �සා ෙමෙ� ජය ග�නට 
ඔ� සම� � අතර ඒ �සාම තව තව� ෙපාත පත �ය-
ව �නට උන�� �ය. 

ෙපාත පත �ය ව �� දව සම ෙගද රට � ��න �තා 
�� මෑ� ය�ට තම ද�වා �ෙනාද �ඩා වල ෙයද � මට 

අව� �ය. ���ම බ� � ක ල ය� ෙග�වා 
�� මව උපා �ට එය� 
�ෙගන 
පාස� ව�තට 
ය�නැ� 
�ෙ�ය. පාස� 
ව�ෙ� බ� �-
ක� පැ�ම �ක 
�න �� ඔ�ට 
ෙලා� �ෙනා ද-
ය� �ය. බ� � ක� 
පැ� ෙම� �� 
ෙවෙහ සට ප�ව 
එන ඔ� ෙහ�� 
��ෙ� බ� �-
ක ලය �ස දම�. 
ෙලා� ඕනෑ ක ම �� 
බ� � ක ලය ළඟට � 
�ං� සෙහා ද රයා කරන 
ෙ� ෙදය �ම ��� අ�කලා ෙද�නා 
ෙහාෙර� බලා �� යහ. 

“අද මෙ� යා� වට ෙහාඳ ටම මහ�� 
පාට�. මම ෙහට ෙම�චර ෙවෙහ-
ස�ෙන නෑ.” බ� � ක ලය සමඟ කරන 
කථාව අ�ක ලාට ඇ��. ඔ�� මහ 
හ�� �නා � නහ. 

�වා� �න-
ව ල� සෑම 
ඉ�� �න ක� 
බ�බ ල � �ෙ� 
ව� රා රා ම යට 
යෑම උපා� 
ෙනාක ඩවා 
කළ ��-
ත�. ෙබාෙහා 
�න වල අ�මා 
සමඟ ෙ� ගමන 
�� �ය. ව� රා රා-
මෙ� මහා නාම 
�� ය �ෙග� ධ�ම 
කාරණා ප්ර�ණ 
කර ග� ඔ�ෙ� �ත 
ෙබෟ�ධ සමාජ ෙ�වා 
කට � � ව ලට ෙයා�-
�ය. 

ෙ� අව �ෙ� 
වළාෙ� � �ධ �ම �න 
ස� � ෙය� ජා�-
�තර ෙබෟ�ධ සඟ රා ව� 
� ‘ෙවස� �� සර’ සංග්ර හය ��� කර �� ��ණ. �ංහල 
- ඉං�� - ෙදමළ භාෂා �ෙන� ��� � ෙමම ෙබෟ�ධ 
සංග්ර හෙ� ව� නා කම ගැන �� ෙයා� කළ �ං� උපා� 
ෙමයට තමා� සහ භා� �ය �� යැ� �� ෙ�ය. �ද �� 
ෙමයට ආධාර කර �නට ඉ� � ප� �ව� අෙ� �ද� නැ� 
�ය. නෑ� ය� හා �ත ව �� සමඟ කථා කළ ඔ� 1948 � 
�� ය� �� අ ට� එක� කර ��ෙ�ය. තවද 1949 ව�ෂ ෙ�� 
�� ය� පන හ �� ආධාර කෙ�ය. ෙමය ෙ� සංග්ර හ යට 
�ඩා ද� ව� ��� ලබා �� වැ�ම �දල �ය. 

රාජ �ය ප්රාථ �ක �� ලය පළ කළ ‘ෙ�� ෙ�’ න� සංග්ර-
හෙ� 1948 කලා පෙ� උපා� �ජ ය ව �ධන න�� පළ ෙකාට 
ඇ� ක� ෙපළ න� කර ඇ�ෙ� “මෙ� සැන �ම” ය�-
ෙව�. දස හැ� �� �ෙ� ද� ව� ෙලස එ� ඔ�ෙ� ��-
�� �මන ආකා ර යක පැව � ෙ�ද ය�නට ඒ ක� ෙපළ 
ෙහාඳම උ� හ ර ණ ය�. 

මම මෙග ෙ� සර ස�ෙ�
ෙවස� එකට එ� ෙද�ෙ�
��� පහ� ද� ව�ෙ�
ඉ�ප� මම සැන ෙස�ෙ�
හැම අංශ ය කම ��ද පැ�ර �ය ද�ෂතා ඇ� ��ග ල-

ය� ෙලස අෙන� �� ර� අත ර� උපා� ගැන හැ�-
ම� ඇ� ව�නට �ය. ඉෙග � මට හා �ඩාව, සං� තය, 
ශා��ය කට �� අ�� උපා� කැ� ෙපෙන �නට �ය. 
හැර�� ෙජා� හා උපා� අතර පැව� ම�ලව ෙපාර 
තර ග ෙ�� පාසෙ� අෙන� සග ය� ��ම යට ප� කර �� 
උපා� ජය ග�ෙ�ය. ඒ වන �ට හැර�� ෙජා� හැ� �� 
��ග ල ය� ෙම�ම උපා �ට වඩා බ�� රා�ත� �� අට� 
වැ� �ෙව�. 

***************
 � ලංකා වට �ද හස ලබන 
ෙමාෙහා ෙ�� රෙ� හැම තැන කම 

උ�සව පැවැ ���. �ව �ප-
�වල �ද හස හා ස�බ�ධ 

��ධ �� ෙ�ඛන පළ �ය. 1948 වස ෙ�� උපා �ෙ� ප�� 
භාර �� ව රයා � දයා බ�ඩා ර නා ය කට ෙහාඳ අද හ ස� 
පහළ �ය.

 “�ද හස ගැන �යා ෙද�න න�, ප්රජා ත �ත්ර වා දය 
ගැන හැ� ම� ඇ� කර�න ළම ��ට ඡ�ද ක්රමය උග-
�ව�න ඕනෑ. අ� ප��ෙ� ඡ�ද ය� �යල ම�� ව ර ය� 
ෙතාර�න ඕනෑ. ෙමය �ං� ද� ව�ට ෙලා� �ෙනා ද ය� 
ඇ� කළ හැ��. ම�� ව රයා ෙතාර�ෙ� ෙ�ශ පා ලන 
ප�ෂ ව ��.”

 අෙ� �ෂ කෙයා ඉ� � ප� �හ. එ�ස� ජා�ක ප�ෂ 
අෙ� �ෂක ෙලස ඉ� � ප� �ෙ� උපා� �ජ ය ව �ධන ය. 
ම�� ෙතාර�ෙ� රහ� ඡ�ද ෙය�. ඡ�ද �ල ධා �යා 
එ�� එක ගණ� කෙ�ය. ප්ර� ඵල ප්රකාශ �ය. “උපා� 
�ජ ය ව �ධන එ�ස� ජා�ක ප�ෂය, වැ� ඡ�ද ෙය� ම�� 
�ර යට ප�� �ෙබ නවා.” �ය� ෙදනාම අ�ෙපා ළ ස� � 
නව ම�� ව රයා �� ග�හ. 1948 රාජ �ය ප්රාථ �ක පාසෙ� 
එ�ස� ජා�ක ප�ෂ ම�� ව ර ය� � උපා� 1978 �ට 1983 
කාලය �ළ� පා�� ෙ��� ම�� ව ර ය� ෙවතැ� ෙබාෙහා 
ෙදනා ��හ. සැක පහළ කළහ. ෙබාෙහා ෙදනා �යට 
ප��හ.

අ� ��ස ආස න යට �� ඡ�ද �ම � මට ෙ��තර �ක්ර ම-
�ං හෙ� ��ය � ෙඩා�� �ක්ර ම �ංහ සමඟ උපා �ෙ� මාමා 
� සර� �ෙ� �ංහ තරග වැ��.(ෙ��තර �ක්ර ම �ංහ සර� 
�ෙ� �ං හෙ� ම��නා �ය) ෙ� කාලෙ� �� �ව�ත වල�ව 
ග�වැ � ය �ෙග� �� ය�නට �ය. ඡ�දය ස� ප ව�ම �� 
දවස �රාම හා�ෙගා� �� ප යක බ� ��� ���ෙ� ඉ�� 
හැ� උපා �ෙ� ෙසාෙහා � � ය� ෙදෙදනා �� කර�ෙ� 
ෙලා� �ෙනා ද ය ��. 

�� �ව�ත වල�ෙ� මැද සාෙ� ඇ� �ග ෙ�සය උෙ� 
�ට සව� වන � �ම කෑම කන �� � �ෙග� �� ��ණ. 
���ෙ� වැඩ �� මට ���� හත � හ� පන හ� පමණ 

එ��හ. ෙගද රට 
පැ�� ඡ�ද 
�ය ක ය-
�ෙග� 

භාග ය� සර� 
�ෙ� �ංහ මහ-
තාට ඡ�දය 

��ෙ� න� 
�සැ ක වම ජය-

ග්ර හ ණය කර �නට 
���. ඡ�ද ප්ර�-
ඵල ප්රකාශ කර�� 
උ�� ඇඳ ෙගන 
�� ෙකාළ පාට 
ක� සය ගලවා 
ය�� � ර�-
පාට ක� සය 
ම�� අ�� 
ඔ��ට තවම 
මත කය. ඡ�ද 
ප්ර� ඵ ල ව �� 
�සැ ක වම 
තම මාමා ජය 
ග� ඇතැ� 
�� උපා� 

ප��ෙ� �� ර� 
සමඟ �තර කතා 

කෙ�ය. එ� ��-
ෙර� සර� �ෙ� �ංහ 

මහතා පැර �� බව ��රව 
�ෙ�ය.

 “ෙමාන වද ඔ�� අෙ� මාමා �න නවා.”
 “�� ය� ෙදක� ඔ���. සර� �ෙ� �ංහ �නන 

බවට උපා� �� ය� ෙදකක ඔ�� ව� ඇ�� ෙ�ය.
 උපා �ෙ� රාජ �ය �� �ය �� තය �� බඳ අ�� ෙතාර-

�� �ස� අභා ව ප්රා�ත ජන නාය ක ය� � එෙ�ම රාජ �ය 
�� ලෙ� උපා� සමඟ ඇ�� කළ �� ර� � ල�� ඇ�-
ළ �� ද� මා සමඟ ප්රකාශ කෙ�ය.

 “උපා� මට අව වාද කරල �� ම� එවල 
��ණා”උපා� ගැන ල�� ඇ� ළ �� ද� 
���ම �ෙ� එය�. “මම එංග ල �ත යට 
�ෙ� උපා �ට වැ�ය අ� �� ෙදක� ප�-
ෙවලා. උපා� 1953 � �යා මම �ෙ� 1955 
�. මම එංග ල �ත යට ඉෙගන ග�න යන 
බව �න ෙගන මට උපා� අව වාද කරල 
�� ම� එවල ��ණා. එංග ල �තය ෙ� 
වෙ� රට�, ලංකාෙ� ළම ��ට එංග-
ල �තෙ� ෙ� වෙ� ප්ර�න �ෙබ නවා. 
ෙමෙ� ආවම ඉ�න ඕන ෙ� �� යට 
�යලා ෙලා� අව වාද ෙගාඩ� ��ෙම 

��ණා. ඇ�ත ටම ඒ අව වාද 
මට ෙලා� උප ෙ� ශ ය� �ණා. 
ෙනාද�නා රට කට ��� ඉ�න 
ඕන ��ය �ය මෙ� ��ණා. 
අද� උපා� �� අව වා ද වල 
ව� නා කම මම �� කර නවා. ඒ 

කාෙ� මට ෙ� තර� උප ෙ� ශ ය� ෙද�න තර මට 
උපා �� මම� �ත ව� �ෙ� අෙ� �ං�ම දව �වල ඉඳලා.
 උපා �ට වැ�ය මම ප�� ය� ඉහ �� �� ය� අ� 

හැම �ම එක� �ණා. මෙ� ෙ� ��ෙණ �ලව� ෙටර-
�වල. උපා �ෙග ෙ� ත��ට� පාෙර. ෙ� අතෙර අද �යන 
ප�වන ප� මඟ එ� ෙගව� නැ� පා� පැ�ත�. ෙමතැන 
��ට �ෙය තම� අ� ෙස�ල� කෙ�. මම හැම �ම වැෙට� 
පැනල එන �� උපා� බලා ෙගන ඉ�නවා. අ�ට තව� 
යා�ෙවා �ප ෙදෙන� ��යා. ෙකා�චර ෙස�ලම සඳහා 
�ත �ය� උපා �ට වැ� ෙය�ම �ත �ෙ� අ�ව ය�ට. ඉඳල 
�ටල අ� එ�ක ෙස�ල� ��ම නව �තල උපා� ෙ�� 
ෙකා� එකට �වල යනවා.

 “�ං� කාෙල අ� එ� එ�ෙකනා ෙලා� �ණාම කරන 
ෙ�ව� ගැන කතා කළා. මම ��වා මම කව ද හ� ��-
ඥ ෙය� ෙවනව �යල. උපා �ෙග වාරය ආවම උපා� 
ක�පනා කරල ��ව, මම ර�සා ව� කර�ෙන නෑ. මම 
ල�ෂ ප � ෙය� ෙවනවා.”

 ඒ කතා වට අ� ඔ�ෙකාම �නා �ණා. අෙ� �ත්ර ෙය� 
ඇ�වා වයස �ෙය �ද �යලා. අ� �� �� හය ෙවන ෙකාට 
මම ල�ෂ ප � ෙය� ෙවනව �යලා උපා� ��වා. ඒ අනා-
වැ �ය හ� ය ටම හ� �ෙ�ය. එෙහ� වය� �මාව වසර 
�ප ය �� ෙවන� �ය. අෙ� යා� කම මම �ත �ෙන� 

උපා� අෙ� තා�ත එ�ක ��ණ �ත ව-
�ක ම�. හැම �ම වෙ� උපා� අෙ� 

ෙගදර එනවා - තා�ත� එ�ක කථා 
කර කර ඉ�නවා. දව ස� උපා� 

අෙ� තා�තට ��වා, ෙරාය� 
එෙක� අ�ෙවලා ල�ඩ� 
යන ගම නට අ�මා �ක� 
අ� ම� කර නව �යලා. උපා-
�ෙග අ�මා උපා �ට හ� 

ආද ෙර�. �ං� වැ� �සා 
එංග ල �ත යට යව�න 
බය� ��ණා. අෙ� 
තා�ත ��වා මම අ�ම 
එ�ක කථා කර �න� 
�යල. ඉ� ප�ෙස 
උපා �ට එංග ල �ත යට 
ය�න ලැ�ණා.

උපා� �ං� කාෙල 
ෙස�ල මට වෙ� 
යා�ෙවා එ�ක ඉ�න� 
හ� කැමැ �ත� 
���වා. ඒ �ණ� කව-
� ව� ඉ� � යට ��� 
කැ�ල ෙ��න ම�-

ෙවලා ඉ�න ආසා ව� 
��ෙණ නෑ. තම�ෙග පා�ෙව ෙහ�� ෙහ�� වැඩ ��ම 
එයාට ��� � ග� ය�. ප� කාලෙ� උපා� ෙ�ශ පා ල න යට 
එනව �යල ආරං �ය ලැ�ණා. මම ��ම �ණා. 

ඉ�ෙකාෙල ස�� සමා ග �ව ලට බැ�ල වැඩ කර �න-
ව� ඒ තර� කැමැ �ත� ��ෙණ නෑ. ෙලා� උන �� ව� 
��ෙණ ඡායා �ප සංග ම යට. එතැ න� මම� එයාට උද� 
කළා. මම ඉ� � ප�� හැම �ට කම උපා� මට උද� කළා.” 
ල�� ඇ� ළ �� ද�  තම පැ�� �ත වතා ගැන �� ඇ�ම-
�� කතා කෙ�ය.

රාජ �ය �� හෙ� ඉෙගන ග��� උපා �ෙ� �ත ත��ම 
බැඳ ග� ෙදය� අ�ව ය� බැ�ම. පාස ලට අ�ල� ව�ෙ� 
��� ෙ�� ෙකා� එෙ� �වන අ�� බලා ස� ටට ප� 
ෙනා� ඔ� වා�� කව ගා�ෙ� ��ෙ� ෙ�� බල �නට ද 
�ෙ� ය. එ� වර� �� ර� ද �� වරා ෙගන ��ෙ� �ය 
උපා� ෙ�� �ම� �ට අවට පළා �වල ඇ� � මට �ෙ�ය. 
ෙ� කාලෙ� �� ජා� ක ය�ට අ�� � නා� යා ෙද �ය ව�ත 
ෙ� �� සෙ� �ත ත��ම ඇද බැඳ ග� ද�ශ න ය� �ය.

 �� ෙව ළ කට වගා කළ නා� යා ෙද �ය ව�ත අ�කර දහ 
අට � හ� පමණ �ය. ගා� පළාෙ� �� ෙහාඳම ද�ශ න ය� 
� ෙමය ලංකාෙ� ෙහාඳම ව� අතර �� තැන� �� කර 
ග�ත� �ය. ෙමය නැර � ෙම� ෙලා� ස� ට� �� ඔ�� 
එ� �න� ගත කළහ.

 “ෙමාකද බර ක�ප නා වක වෙ�.”
 නා�යා ෙද �ය ව�ෙ� හැඩ වැඩ බල �� �� උපා �-

ෙග� එ� �� ෙර� ඇ�ය.
 “මම කවද හ� ෙ� ව�ත ස�� ව ලට ග�නවා. ඒක� 

මම ක�පනා කෙ�.” ��ෙරා  හඬ නඟා �නා � නහ.
 එෙහ� එ� �� අ� �� ��ස� ය�නට ෙපර උපා� 

නා� යා ෙද �ය ව�ෙ� අ� � ක� �ය.
තව� ෙකාට ස� ලබන ස�ෙ�
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එ��හ. ෙගද රට 

පැ�� ඡ�ද 
�ය ක ය-
�ෙග� 

භාග ය� සර� 
�ෙ� �ංහ මහ-
තාට ඡ�දය 

��ෙ� න� 
�සැ ක වම ජය-

ග්ර හ ණය කර �නට 
���. ඡ�ද ප්ර�-
ඵල ප්රකාශ කර�� 
උ�� ඇඳ ෙගන 
�� ෙකාළ පාට 
ක� සය ගලවා 
ය�� � ර�-
පාට ක� සය 
ම�� අ�� 
ඔ��ට තවම 
මත කය. ඡ�ද 
ප්ර� ඵ ල ව �� 
�සැ ක වම 
තම මාමා ජය 
ග� ඇතැ� 

අව� �ය. ���ම බ� � ක ල ය� ෙග�වා 
�� මව උපා �ට එය� 
අව� �ය. ���ම බ� � ක ල ය� ෙග�වා 
�� මව උපා �ට එය� 

පැ� ෙම� �� 
ෙවෙහ සට ප�ව 
එන ඔ� ෙහ�� 
��ෙ� බ� �-
ක ලය �ස දම�. 
ෙලා� ඕනෑ ක ම �� 
බ� � ක ලය ළඟට � 
�ං� සෙහා ද රයා කරන 
ෙ� ෙදය �ම ��� අ�කලා ෙද�නා 
ෙහාෙර� බලා �� යහ. 

“අද මෙ� යා� වට ෙහාඳ ටම මහ�� 
පාට�. මම ෙහට ෙම�චර ෙවෙහ-
ස�ෙන නෑ.” බ� � ක ලය සමඟ කරන 
කථාව අ�ක ලාට ඇ��. ඔ�� මහ 
හ�� �නා � නහ. 

�වා� �න-
ව ල� සෑම 
ඉ�� �න ක� 
බ�බ ල � �ෙ� 
ව� රා රා ම යට 
යෑම උපා� 
ෙනාක ඩවා 
කළ ��-
ත�. ෙබාෙහා 
�න වල අ�මා 
සමඟ ෙ� ගමන 
�� �ය. ව� රා රා-
මෙ� මහා නාම 
�� ය �ෙග� ධ�ම 
කාරණා ප්ර�ණ 
කර ග� ඔ�ෙ� �ත 
ෙබෟ�ධ සමාජ ෙ�වා 
කට � � ව ලට ෙයා�-
�ය. 

ෙ� අව �ෙ� 

�ං� සෙහා ද රයා කරන 
ෙ� ෙදය �ම ��� අ�කලා ෙද�නා 
ෙහාෙර� බලා �� යහ. 

“අද මෙ� යා� වට ෙහාඳ ටම මහ�� 
පාට�. මම ෙහට ෙම�චර ෙවෙහ-
ස�ෙන නෑ.” බ� � ක ලය සමඟ කරන 

මම මෙග ෙ� සර ස�ෙ�
ෙවස� එකට එ� ෙද�ෙ�
��� පහ� ද� ව�ෙ�
ඉ�ප� මම සැන ෙස�ෙ�

“ර�සා ව� 
ෙනාකර මම    ල�ෂ ප � ෙය� 
ෙවනවා”

මහතා පැර �� බව ��රව 

උපා� 
ජය ග�

ඇ�වා වයස �ෙය �ද �යලා. අ� �� �� හය ෙවන ෙකාට 
මම ල�ෂ ප � ෙය� ෙවනව �යලා උපා� ��වා. ඒ අනා-
වැ �ය හ� ය ටම හ� �ෙ�ය. එෙහ� වය� �මාව වසර 
�ප ය �� ෙවන� �ය. අෙ� යා� කම මම �ත �ෙන� 

උපා� අෙ� තා�ත එ�ක ��ණ �ත ව-
�ක ම�. හැම �ම වෙ� උපා� අෙ� 

ෙගදර එනවා - තා�ත� එ�ක කථා 
කර කර ඉ�නවා. දව ස� උපා� 

අෙ� තා�තට ��වා, ෙරාය� 
එෙක� අ�ෙවලා ල�ඩ� 
යන ගම නට අ�මා �ක� 
අ� ම� කර නව �යලා. උපා-
�ෙග අ�මා උපා �ට හ� 

උපා�උපා�උපා�එජා පෙ� රාජ �ය �� හෙ� �ං� ඡ�ද ෙය�

උපා� �ජ ය ව �ධ නෙ� සමා ග ෙම� ��පා දනය කරන ලද ‘උපා� �ෙය�’ ෙමාට� රථය

 �ව ර එ � ෙ�� 1981 පැව� �රඟ තර ග ය �� ජය ග� උපා� �ජ ය ව �ධන

න�දෙ�න ��යආර�� �ය�

ඔ� ��වක�ම ��ෙස�. 
ද�� ලක උප� ෙහෙතම අ�ාපනය ලැ�ෙ� ෙකාළඹ 

රාජ�ය ��ලෙය�. ෙඩ�ටා ෙටා�ෙය� ඇර� �ාපාර 
ෙමාට� රථ ��පාදනය ද�වා උපා� �ෙගන �ෙ�ය. 

මැෙ��යා�ව� ෙචාකල� ර���ෙවා ෙලසද හැ���ෙ� 
ඔ�ය. ෙ�, ඔ�ෙ� �� සැ�ෙය� �ය ෙ�ත�.
ෙමවර පළ ව�ෙ� ඒ සං���ත කතා මාලාෙ� 

ෙදවැ� ෙකාටස�.

��වක�ම ��ස�ෙ� කතාව�
උපා�  �ජයව�ධන



යුක්රේනයට සහය ් ෙන 
හැ්�ෝට� ගහනවා  
- රුසියාව

දකුණු ක�ොරි යොකේ ජනො ධි පති ධූරය 
සඳහො නව තම මුහු ණු ව ර කින් යුතු 
නව� තර ග � රු වකු ඉදි රි පත් වී 

තිකේ. කේ නව� තර ග � රුවො දකුණු ක�ොරි
යොනු කේශ පො ල නකේ කවන සක් සිදු �රනු ඇතැයි 

අකේක්්ො ක�කේ.  ඔහු සැබ වින්ම දකුණු ක�ොරි
යොකේ වැඩ � රන ජන තො වකේ 

පැළැ න්ති යට අයත්ය. ලී කේ 
මයුන්ේ නේ වන ඔහුකේ මවු පිකයෝ 

වෘත්ති කයන් පිරි සිදු �ර න්නන් 
කලස �ට යුතු �ළ �ේ� රු වන්ය.  
ලී ද ළමො �ේ� රු වකු කලස කේවය 

�ර තිකේ. පොසල් අධ්ො ප න කයන් 
පසුව අහඹු කලස කේශ පො ල න යට 
ප්රවිෂට වී ඇති ලී, පොල� ඩිකමො ක්ර ටික් 
පක්්කේ කමවර ජනො ධි පති අකේ ක්්
�යො කලස තරග වැදී මට නිය මි තය. 

දකුණු ක�ොරි යොකේ මීළඟ ජනො ධි
ප ති ව ර ණය පසු ගිය මොර්තු 9 වැනිදා 
පැවැත්වූ අතර, ලී කේ වන විටත් එරට 
ජන තොව අතර දැඩි ආ� ර්්ෂ ණ යක් 
දිනො ඇතැයි වොර්තො කේ. �ේ�රු 
පන්තිය සමඟ වන ඔහුකේ ඥාතී
ත්වය එයට කේතුව කෙස විචො ර �කයෝ 
දක්වො තිකේ. 

ලී  ජනො ධි ප ති ව ර ණය ඉෙක්� 
�ර ගනි මින් දියත් �ළ  තම කේශ පො ෙන ප්රචො ර� මොෙො
වන් හිදී ප්ර�ොශ �ර සිටිකේ දරි ද්ර තො ව කයන් කතොර දකුණු 
ක�ොරි යො වක් බිහි කිරීම තම අර මුණ බවයි. අහස උසට 
ඉහළ කගොස් ඇති ඉඩේ මිෙ,  ඉහළ අග යක් කගන ඇති 
තරුණ රැකියො වියු ක්තිය කමවර ජනො ධි ප ති ව ර ණ කේදී 
තීර ණො ත්ම� සොධ� වී ඇති අතර ලී එම සොධ� 
සඳහො ඉතො දක්්ෂ කෙස පිළි යේ කයෝජනො �ර 
ඇතැයි පැවකස්. 

එකහත් කේශ පො ෙන විචො ර � යන් කපන්වො 
කදන්කන් මැති ව රණ ප්රචො ර� ව්ොපො රය මඩ 
�න්දක් බවට පත්ව ඇති බවයි. ප්රධොන තර
ග � රු වන් �රට �ර තර ග ය� නිරත බවට 

ෙකුණු කේ දක්වො කපනී යන අතර ජය
ග්ො හ �යො පිළි බ ඳව නිශ්චිත අද හ සක් 

දැක්වීම අසීරු වී තිකේ. 
ළමො �ේ� රු ව කුකේ සිට 
ජනො ධි පති අකේ ක්්ෂ �යො 

දක්වො පැමි ණී කේදී ලී කේ 
 මයුන්ේ උප යො කගන 

ඇති අත්දැ කීේ 
රොශි යකි. කේශ

පො ෙන 
ගම

කන්දී ඔහු නග රො ධි පති ධූර යක්  කමන්ම පළොත් ආණ්ඩු �ොර 
ධූර යක් ද කහොබවො තිකේ. 

කමවර මැති ව රණ සට නට පිවි කස මින් ලී පව සන්කන් දුක්වි
ඳින ජන තො වකේ දු� තමොට සැබ වින්ම වැට කහන බවයි. ඔහු 
පව සන්කන් රොත්රී සීතකේ කවවු ෙ මින් හිසට වහ ෙක් කනොමැ
තිව සිටින දුගි යොකේ කේද නොව උණු සුේ �ොම ර වෙ සිටි මින් 
අනු මොන �ළ කනොහැකි බවයි. තමො ද එවැනි දුගී බව කනොඅ
ඩුව අත් විඳි පවු ෙ� සොමො ජි � යකු බැවින් දකුණු ක�ොරි යොනු 
ජන තො වකේ දුගී බවට විස ඳුේ කසවී මට තමො තරේ සුදු ස්සකු 
කනොමැති බව ලී පවසො සිටී. 

එකහත් විප ක්්ෂය ලී කේ ජන ප්රි ය ත්ව යට සොර්්ථ� කෙස 
පහර ගස මින් සිටින බව ද අම ත� �ළ යුතු කනොකේ. ඔවුන් 
ලී කේ බිරිය ද එේ වී ඇති මහ ජන මුදේ අය්ථො කෙස භොවිත 
කිරීකේ කචෝදනො යළිත් ඉස්මතු �ර මින් සිටින අතර, එම 
කචෝදනො කේ අව ස්්ථො කේදී ලී ට ඉතො අවොසි සහ ගත 
බව කේශ පො ෙන විචො ර � යන්කේ මත යයි. 

කේ අතර ලී කේ කේශ පො ෙන ප්රචො ර� 
ව්ොපො රය ලී අතී ත කේදී වැර හැලි 
ඇඳු මින් සැරසී සිටින ඡොයො
රූ ප යක් සහ ක�ොරි යොනු 
ජනතො පක්්ෂකේ 
ජනො ධි පති අකේ
ක්්ෂ � යොකේ ඉතො 
සුක�ෝ ප කභෝගී 
කපනුම 

සහිත ඡොයො රූ ප යක් ජන තොව අතර කබදා හ රි මින් ලී කේ 
�ේ�රු අතී තය ඉතො සොර්්ථ� කෙස ජනතො අව ධො න යට ෙක් 
කිරී මට �ට යුතු  �ළහ.

එකස් වුවද ලී කේ දුගී අතී තය ඉස්මතු �ර මින් ජනතො 
�ැමැත්ත දිනො ගැනීකේ උත්සො හ යන් සොර්්ථ� කේද යන්න 
තව මත් නිශ්චි තව පැව සිය කනොහැ කිය. අතී තකේ කමන් 
කනොව කබොකහෝ රට වෙ ජන තොව කේ වන විට ඉතො දැනු
ේවත් වන අතර ඔවුන් සොේප්ර දා යි� කේශ පො ෙ නය ප්රති ක්කෂේප 
�රන බවක් ද කපකන්. ඒ අනුව කේශ පො ෙ න ඥ යන්ට සිදුව 
ඇත්කත් කිසි වකු කනොසි තන අන්දකේ ගැටලු තමන්ම මතු
�ර තමන්ම ඒවොට විස ඳුේ සමඟ පැමි ණී ම ටය.  දකුණු 
ක�ොරි යො කේදී කේ තත්ත්වය ක�කස් කේදැයි තවත් දින 
කිහි ප ය කින්  දැ� ගත හැකි වනු ඇත. 

බොල වය ේ�ොර දැරි යන් අප කයෝ ජ නය 
කිරීම කවනු කවන් ක�ෝදනො 25�ට 
වැර දි �රු වූ රන්පටි අම ර සිිංහ නේ 

ශ්රී ලොිංකි� සිසු ව කුට වසර දහ තුන හමො ර� සිර දඬු
වේ නියම �ර මින් ඕේකරේ ලි යොනු අධි � ර ණය පසු ගි යදා 

තීන්දු වක් ලබො දී ඇත. මීට කපර කේ ශ්රී ලොිංකි� සිසු වොට 
එකර හිව ක�ෝදනො විභො ග යට ගැනුණු අතර ඔහු වර ද �රු 

බවට තීන්දු �ර මින් නඩු විභො ගය අව සන් වූ අතර දඬු
වේ නියම කිරීම මොේතු මොස යට �ල් දමො තිබිණි. ඒ අනුව 

පසු ගිය කදවැ නිදා  ඕේකරේ ලි යොනු අධි � ර ණය විසින් කේ ශ්රී 
ලොිංකි� සිසු වොට දඬු වේ නියම �ර මින් පවසො ඇත්කත් ළමො 
අප �ො රය යනු කිසි කේත් සමොව ලැබිය කනොහැකි වර දක් 
බවයි. 

කේ ශ්රී ෙොංකි� සිසුවො ඕස්කරේ ලි යොකේ කඩකින් 
සර ස විකේ අධ්ො ප නය ෙබන අතර බොෙ වය
ස්�ොර දැරි යන් කවත අසභ්ය වීඩි කයෝ පට 
යව මින් ඔවුන්ට තර්ජ නය �ර තිකේ. සැෙ
කිය යුතු �ොෙ යක් දැරි යන් කිහිප කදන කුම 
කේ පුේග ෙ යොකේ කමකී ක්රියො වන් කේතු
කවන් පීඩො වට පත්ව සිටි අතර, පසුව කේ 
දැරි යන්කේ මවු පි යන් විසින් කපොලී සි යට 
�රන ෙද පැමි ණි ේෙක් අනුව කේ පුේග
ෙයො ඕස්කරේ ලි යොනු කපොලී සිය විසින් 
අත්අ ඩං ගු වට කගන තිකේ.  අධි � ර ණ
කේදී කහළි වී ඇත්කත් කේ පුේග ෙයො 
විසින් මොන සි �ව පීඩො වට පත් 
�රන ෙද ඇතැේ 
දැරි යන් 

වයස අවු රුදු 10ක් තරේ ළොබොෙ විකේ පසු වන බවයි. 
කේ පුේග ෙ යොකේ නඩු විභො ගය 2018 වස කර්දී ආරේභ වී 

ඇති අතර කේ දක්වොම නඩු විභො ගය සිදුවී තිකේ. එහිදී තහ
වුරු වී ඇත්කත් ඔහු අන්ත ර්ජොෙ භොවි ත කේදී කවනත් ආරූඪ 
නේ ද භොවිත �ර ඇති බවයි.  ඔහු කගන් පීඩො වට පත්වූ 
ඇතැේ දැරි යන් දිවි නසො ගැ නීකේ කේත නො ව න්කගන් පවො පසු 
වී ඇති බව අධි � ර ණ කේදී ප්ර�ොශ විය. 

ක�කස් වුවද අව සො න කේදී ඔහුට නිසි දඬු වේ නියම කිරී
මට ඕස්කරේ ලි යොනු අධි � ර ණය �ට යුතු �ර ඇති අතර වසර 
13කුත් මොස හය �ට පසු ඔහු ශ්රී ෙං�ො වට පිටු ව හේ කිරි මට 
නිය මි තය. 

2120 වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා

බට හිර පක්් පොතී වීම කහෝ රුසි යො වට පක්් පොතී වීම යන තීරණ මැද කෝල
නය වීම හැර තමොට අන න්ය තො වක් ේ්ොපිත �ර ගැනී මට අයි ති වො සි � මක් 
ඉල්ලො සිටි මින් සටන් වදින යුක්කේ නය කේ කගවී යන කමොකහොත වන විට 

සිටින්කන් ඉතො දුෂ�ර අව ේ්ො ව �ට මුහුණ කදමිනි.  රුසි යො වට විරු ේ්ධව යුක්කේ
නය උසි ගැන්වූ බට හිර ඔවුන්ට අකේක්්ො �ළ කිසිදු සහො යක් ලබො දුන්කන් නැත. ඒ 
කවනු වට දැන් යුක්කේන ජන තො වට තම රට ආරක්්ො �ර ගැනී මට තම න්ටම ඉදි රි පත් 
විමට සිදුව ඇත. කේ වන විට යුක්කේ නකේ ශක්තිය වී ඇත්කත් සොමොන්ය සිවිල් ජන
තො වයි.  යුද හමු දාව සමඟ එක්ව නගර ආරක්්ො �ර ගැනී මට කවකහස දරන සිවිල් 
ජන තො වට මුහුණ දීකේදී රුසි යොනු හමුදා ප්රබල තේජ න ය �ට මුහුණ කදමින් සිටී. එයට 
කේතුව සිවිල් ජන තො වට හොනි සිදු කනොවන කේ කමකහ යුේ සිදු කිරී මට ඔවුන්ට ලැබී 
ඇති නිකයෝග ක්රියො ත්ම� කිරීකේ අප හ සු වයි.  

ඒ සියේෙ අතර යුක්කර්න සිවිේ ජන තොව කේ වන විට තම ජිවිත කනොස
ෙ � මින් රුසි යොනු හමු දා වන්ට මුහුණ කදමින් සිටිති.  යුද කමකහ යුේ ඇර ඹී මත් 
සම ඟම ෙක්්ෂ ගණ නින් යුක්කර්න ජන තොව අස ේවැසි රට ව ෙට පෙො යේදී, 
තවත් ෙක්්ෂ ගණන් යුක්කර්න ජන තොව තම කේශය ආරක්්ෂො �ර ගැනී මට 
එක් වූහ. 

ඔවුන් තම දදනි� ජීවි තකේ �ට යුතු පකස� දම මින් එකින් එ� රුසි
යොනු හමු දාව අතට පත් වන නගර ආරක්්ෂො �ර ගැනී මට උත්සොහ දර
මින් සිටිති.  ඒ අතර හැකි තොක් තම සොමොන්ය ජීවි තකේ අත පසු වූ සුවි කශ්්ෂ 
�ොරණො ඉටු �ර ගැනී ම ටත් උත්සොහ දරන්කන් ඔවුන් සොමොන්ය මිනි සුන්ම 
වන බැවිනි.  ඔවුන් කේ වන විට යුක්කර්න හමු දාව සතු විශො ෙම ශක්තිය 
බවට පත් කවමින් තිකේ. කමොකහො ත �ට කපර සොමොන්ය සන්සුන් රටක්, ඊළඟ 
කමොකහොකත් යුද බිමක් වීම කේද වො ච � යකි. ඒ කේද වො �ය විසින් කබොකහෝ 
ජීවිත අවුේ �ර දැමූ වද යුක්කර්න ජන තොව සහ හමු දාව ක�කස් කහෝ සටන් 

අතර තම සොමොන්ය ජීවිත කගවී මට ද උත්සොහ දර මින් සිටිති. ඔවුහු හැකි තොත් 
තම ජීවි තකේ විකශ්්ෂ අවස්්ථො කේ යුද බිම මධ් කේම සම ර මින් සිටිති. 

එවැනි වූ විකශ්්ෂ අව ස්්ථො ව �ට මුහුණ දුන් යුක්කර්න ස්කේේඡො හමුදා 
සොමො ජි � යන් කදකද කනකු පිළි බ ඳව පසු ගි යදා යුක්කර්න යුද බිකමන් වොර්තො 
විය. 

ලිසො ෙැවි ක්ෂන්ක�ෝ සහ වැකේරි ෆෙයි කමො කනෝේ යුක්කර්න හමු දාකේ 
සොමො ජි � යන් කදකද කනකි. ඔවුන් ස්කේේඡො භට යන් කෙස හමු දා වට එක්වී 
ඇත්කත් තම රට ආරක්්ෂො �ර ගැනීම කවනු කවනි. 

යුද ගිනි දැේ ඇවිළී ගියද කපර කයොදා ගත් කෙස තම විවො හය ද පැවැ
ත්වීම අත පසු කනො�ළ කේ යුවළ, කිේ නග රය අසෙ හමුදා මුර කපො ළ �දී 
පසු ගිය ඉරිදා දින කේදී විවොහ වූහ. එම අව ස්්ථො වට ඒ අවට සිටි සිය
ලුම කදනො අමු ත්තන් කෙස සහ භොගී වූ අතර, කිේ නග රො ධි පති කහවි කේට් 
කබොක්සිං ශූර යකු වන  විටොලි  ක්ලිෂේක�ොේ ද කේ අව ස්්ථො වට සහ භොගී 
වූකේය. 

ඔහු කේ සරෙ විවොහ මංග ල්යකේ ඡොයො රූප අන්ත ර්ජො ෙ යට එක් �ර මින් 
පවසො සිටිකේ, තත්ත්වය ක�බඳු වුවත් අප සතු කටන් සිටින බවයි.

යුද ගැටුේ අත ර තුර මංගෙ ඇඳු කමන් සැර සී මට කනොහැකි බැවින් මනො ලිය 
කේෙ ය කින් පම ණක් සැරසී සිටි අතර මේ කපොකු රක් අත දරො සිටි යොය. අවට 
සිටි හමුදා සොමො ජි � යන් සියලු කදනොම ගිනි අවි සමඟ කරෝස මේ අතින් 
කගන සිටිනු දැ� ගත හැකි විය. 

කේ අව ස්්ථො වට සහ භොගී වූ යුක්කර් නකේ ප්ර�ට සංගී ත ඥ යකු වන තරොස් 
ක�ොේප නිේක�ෝ ‘බන්දුරො ’නමැති යුක්කර්න සංගීත භොණ්ඩය වය මින් රැස්ව 
සිටි පිරිස පින වී මට �ට යුතු �ර තිබිණි.

යුක්කේන භූමිකේ සිදු වන රුසි යොනු 
හමුදා කමකහ යුේ තුන්වැනි සති යට 
ද දිග ඇකද මින් තිකේ.  කේ වන විට 

යුක්කේන හමු දාව සමඟ එ�තු වූ සොමොන්ය 
ජන තොව හැකි පම ණින් තම නගර ආරක්්ො 
�ර ගැනී මට උත්සොහ දර මින් සිටිති. එකහත් 
ඔවුන් බල කපො කරොත්තු වූ සහ යක් බට හිර රට
ව ලින් කනොලැ කබන බව තහ වුරු වී ඇති පසු
බි ම �ය. යුක්කේන ජනො ධි ප ති ව රයො අකේක්්ො 
�ළ පරිදි බට හිර රට ව ලින් හමුදා සහය 
යුක්කේ න යට කනොලැ බුණු අතර හමුදා සහය 
ලබො කදන කලස යුක්කේ නය �ළ ඉල්ලී ේව ලට 
එම රට ව ලින් ලැබුකේ හොස්ය ජ න� ප්රති �ොර 
බව පැව සිය හැකිය. 

ඇතැ ේවිට ඒ රුසි යො වට සේබො ධ� 
පැන වීම, රුසි යොනු කවේ අඩවි තහ නේ 
කිරීම, රුසි යොනු ජනො ධි පති පුටින්කේ ඉටි 
පිළිම ක�ෞතු �ො ගො ර ව ලින් ඉවත් කිරීම 
වැනි ප්රති ක්රියො පිළි බ ඳව මිස ඉන් බැහැර 
යුක්කර් න යට සැබ වින්ම අව ස්්ථො නු කූ ෙව 
සහොය වන කිසි වක් ඇම රි �ොව, බ්රිතොන්ය, 
ප්රංශය, ජර්ම නිය වැනි රට ව ලින් ඉටු වනු 
දැ� ගත හැකි වූකේ නැත. 

ඇකම රි �ොව වරක් තමන් 3,000� භට 
පිරි සක් යුක්කර් න යට යැවී මට සූදා න
මින් තබො ඇතැයි පසු ගිය කපබ ර වො රි කේදී 
පැව සු වද ඒ කිසිදු සහො යක් කේ දක්වො 
යුක්කර් න යට ෙබො දී කනොමැත. ඒ අත රම 
ප්රබෙ ගිනි අවි කපෝෙ න්තය කවත එවී මට 
සූදා න මින් පසු වන බවට ඇකම රි �ොව කේ 
වන විට කිහිප වරක්ම නිකේ ද නය �ර 
ඇත. එකහත් එය කේ දක්වො ක්රියො වට 
නගො කනොමැත. කේ වන විට යුක්කර්න 
ජනො ධී ප ති ව රයො ද බට හිර රට ව ලින් උප
�ොර ෙැකේය යන බෙො කරො ත්තුව හීන �ර 
ගනි මින් සිටින බවක් කපනී යයි. 

ඒ ක�කස් වුවද පසු ගිය සති කේදී රැස්වූ 

එක්සත් ජොතීන්කේ මහො මණ්ඩ ෙය වහොම 
යුක්කර් නකේ  රුසි යොනු හමුදා කමකහ ය
වී ේව ෙට විකරෝ ධය පළ කිරීකේ කයෝජ නො
ව� සේමත �ර ගත්කත්ය. 

එහිදී එක්සත් ජොතීන්කේ සංවි ධො නකේ 
සොමො ජි� රට වෙ 193න් රට වේ 131ක් කේ 
කයෝජ නො වට පක්්ෂව ඡන්දය ෙබො දුන් 
අතර කයෝජ නො වට විරු ේධව රුසි යොව, 
කබෙ රූස්, එරි ත්රි යොව සමඟ රට වෙ හයක් 
ඡන්දය ෙබො දුන්කන්ය.  රට වේ 35ක් 
ඡන්දය ෙබො දීකමන් වළ කි මින් මධ්ස්්ථ වූ 
අතර චීනය, ඉන්දි යොව කමන්ම ශ්රී ෙං�ොව 
ද එම රට වේ අතර විය. 

එම කයෝජනො සේමත �ර ගැනී කමන් 
සති ය� �ොෙ යක් කගවී ගියද යුක්කර් නකේ 
සිදු ක�ර මින් පව තින රුසි යොනු හමුදා 
කමකහ යුේ නවත්වො දැමී මට එක්සත් 
ජොතීන්කේ සංවි ධො නය සමත් වී කනොමැත.  
ක�කස් වුවද එක්සත් ජොතීන්කේ සංවි ධො
නය පව සන්කන් වහොම හමුදා කමකහ යුේ 
නව ත්වන කෙස නියම කිරීම සඳහො මීළඟ 
කයෝජ නොව සේමත �ර ගන්නො බවයි. 

එක්සත් ජොතීන්කේ සංවි ධො නකේ කේ 
ඉබි ගම නින් සිදු ක� කරන කයෝජනො 
සේමත �ර ගැනීේ යුක්කර් න යට සැන
සි ේෙක් කගන ඒමට අස මත් බවට සැ� 
නැත. එකස් වුවද බට හිර රට වේ රුසි යොනු 
හමුදා කමකහ යුේ සඳහො ප්රති චොර දැක්වී
කමන් වැළ කීම කෙෝ� යුේධ මය තත්ත්ව
යක් මග හැ රී මක් බව පැව සිය හැකිය. 

යේ කහය කින් යුකරෝපො රට වේ යුක්කර්
නය කේරො ගැනී මට හමුදා එවී මට �ට යුතු 
�ළ කහොත් එවිට කදවැනි කෙෝ� යුේධ
කේදී කමන් රට වේ රොශි යක් එ�ට ඈඳුණු 
යුද මය තත්ත්ව යක් ඇති වීම වළ ක්වො ගත 
කනොහැකි වනු ඇත. එහි අතුරු ප්රති ඵ ෙය 
වනු ඇත්කත් සමස්ත කෙෝ� යම යළිත් 
ආර්ථි� අර්බු ද ය �ට ෙක් වීමය. 

එබැ වින් එක්සත් ජොතීන්කේ සංවි ධො
නය හරහො යුක්කර් න යට යේ සහො යක් 
පළ �ර මින් රුසි යොනු හමුදා වැළැ ක්වී
මට බට හිර රට වේ දර මින් සිටින කේ 
උත්සො හය කෙෝ� මට්ට මින් යේ සුභ දායී 
�රු ණක් බව පැව සිය හැකිය. ඒ ක�කස් 
වුවද යුක්කර් නය බට හිර සහ රුසි යොව 
අතර මධ් ස්්ථව සිටීම වළ � මින් අන
වශ්ය යුේධ යක් දක්වො කගන යෑමට 
බට හිර රට ව ලින් කමන්ම ඇම රි �ො කවන් 
ද යේ කපෙ ඹ වීේ සිදුවූ බව අම ත� �ළ 
කනොහැ කිය. 

කෙෝ� බෙ ව තුන් අතර කේ සිදු 
ක�කරන �ඹ ඇදීේ කේතු කවන් විනො ශ
යට පත් වන්කන් යුක්කර් නකේ අහිං ස� 
ජන තොව බවට සැ� නැත.  දැන ට මත් 
තම වොස ස්්ථොන අහි මිව, තම සොමොන්ය 
ජීවි තය අහි මිව යුක්කර්න වැසි යන් කගව
මින් සිටින්කන් ඉතො පීඩිත �ොෙ යක් බව 
අමු තු කවන් කනොකිව මනොය. 

එබැ වින්ම යුක්කර් න යට යුක්කර් නය 
කෙස පැව තී මට රුසි යොව කමන්ම බට හිර 
ද �ට යුතු �රන්කන් නේ එය ඉතො මොනු
්ෂ වොදී තීර ණ යක් වනු ඇත. 

එක්සත් ජොතීන්කේ සිංග මකේ මහො 
මහො මේඩල රැේවී මට සම ගො මීව 
පැවැ ත්කවන වොේෂි� මොනව හිමි �ේ 

�වු න්සිල රැේවීම කේ දින වල ජිනී වො හිදී පැවැත්කේ. 
කමව රද ශ්රී ලිං�ොව සේබ න්්ධව මොනව හිමි �ේ ක�ොම

සො රි ේව රිය විසින් වොේතො වක් සභො ගත �ළ අතර, එම 
වොේතොව පද නේ �ර ගනි මින් සොමො ජි� රට වල් අතර 

අන්තේ ක්රියො �ොරී සිංවො දය ද  පසු ගි යදා පැවැ ත්වීය.  ශ්රී 
ලිං�ොව සේබ න්්ධ කයන් කමවර වොේතොව ඉදි රි පත් �ර මින් 

මොනව හිමි �ේ ක�ොම සො රිේ මික්ල් බැ්කල් මහ ත්මිය වකර� 
ශ්රී ලිං�ොව සිංහි දි යොව ඇති කිරී කම හිලො කේ වන විට ගනි මින් 
පව තින ක්රියො මොේග සේබ න්්ධ කයන් සතුට ද පළ �ර සිටි යොය. 

එකමන්ම තව දු ර ටත් රට තුළ සංහි ඳි යොව වර්ධ නය විය යුතු බව 
මොනව හිමි �ේ �වු න්සි ෙකේ අද හස බව පැවසූ ඇය, ඒ පිළි බ
ඳව ශ්රී ෙං�ො රජකේ අව ධො නය කයොමු වනු ඇතැයි තමො විශ්වොස 
�රන බව ද පවසො සිටි යොය. 

ශ්රී ෙං�ොව සේබ න්ධව පසු ගිය මොර්තු 4 වැනිදා සභො ගත �රන 
ෙද වොර්තො වට අදා ළව ඉදි රි පත් �රන ෙද අන්තර් ක්රියො �ොරී 
සංවො ද යට අදාළ ඡන්ද විම සී කේදී සොමො ජි� රට වේ 45න් 31� 
සහොය ශ්රී ෙං�ො වට හිමි වීම කමවර සුවි කශ්්ෂ �රු ණක් විය. 

කමවර ශ්රී ෙං�ො වට සහොය පළ �ළ රට වේ 31 අත රට කසෞදි 
අරො බිය,  ඊජි ේතුව, පිලි පී නය, කන්පො ෙය, ක�න්යොව, ඉති
කයෝ පි යොව, මොෙ දි ව යින, චීනය, කියු බොව, ජපො නය, සිරි යොව, 
විය ට්නො මය, කවකන සි යු ෙොව, නයි ජී රි යොව, පොකිස්තො නය, 
�ොේකබෝ ජය,  රුසි යොව, කෙබ න නය, උග න්ඩොව, කබෙ රූස, 
සිේබොේකේ, එරි ත්රි යොව, දකුණු සූඩො නය, ෙොඕ සය, කේම
නය, ඉරො නය, නයි ජර්, �ස � ස්තො නය, බංේෙො කේ ශය, 
අස ර්බ යි ජො නය සහ උතුරු ක�ොරි යොව අයත් කේ. 

දැනට ශ්රී ෙං�ොව තුළ ජොතීන් අතර සහ ජී ව නය 
ඇති කිරී මට නීති මය රොමු වක් තුළ රජය ක්රියො

ත්ම� �ර ඇති වැඩ ස ට හන් සේබ න්ධ කයන් 
තමන් සෑහී ම �ට පත් වන බව කේ රට වේ 

එක්සත් ජොතීන්කේ මනොව හිමි �ේ �වු
න්සි ෙ කේදී දැනු ේදී මට �ට යුතු �ර 

ඇත.

ශ්රී ලාංකික සිසු වාට  
ඕස්්රේ ලි යා ්ේදී 

වසර 13ක සිර දඬු වම්

�ානව හිමි කම්  
කවු න්සි ල ්ේදී 
බහු තර රට වල සහාය 
ශ්රී ලංකා වට

අනා ගත ෙකුණු ් කාරි යානු ජනා ධි පති 
කම්ක රු වන් අත රින් මතු වව යිද?

මොේතු 10 වැනි දිනට වොේතො වන
 මරණ සිංඛ්ොව  සොමොන්ය ජනතොව   516 (එක්සත් 
ජොතීන්කේ වොේතො අනුව කේ අතරින් 37ක් 
දරුවන්ය)

 තුවොල ලැබූ සිංඛ්ොව  905  කේ අතරින් 50ක් 
දරුවන් කලස ප්ර�ොශිතය

 මරණ සිංඛ්ොව  හමුදා සොමොජි�යන්  2000 – 4000 
අතර  කේ අතරින් යුක්කේන හමුදා සොමොජි�යන් 
සිංඛ්ොව සහ රුසියො හමුදා සොමොජි�යන් සිංඛ්ොව 
පිළිබඳව වොේතො පරේපර කේ.

 තුවොල ලැබූ සිංඛ්ොව   5000 පමණ

යුක්රේන නගරවලට

දිගින් දිගටම  
රුසියානු හමුදා ප්රහාර

බටහිරින්  
යුක්රේනයට මුෙල් ආධාර
රුසියාවට සම්බාධක

යුක්කේන නගර ඉලක්� �ර ගනිමින් සිදු ක�කරන රුසියොනු 
ප්රහොර තවදුරටත් ක්රියොත්ම� කවමින් තිකේ. පසුගිය සතිකේදී 
කලෝ�කේ විශොලතම න්යෂටි� බලොගොර වන යුක්කේනකේ 

සකපෝරිසසියො න්යෂටි� බලොගොරය අත්පත් �ර ගැනීමට පසුගිය 
සතිකේදී රුසියොනු හමුදා සමත් විය. බලොගොරයට ප්ර්මකයන් ප්රහොර 
එල්ල ක�රුණු අතර, ඒ කේතුකවන් ගිනි ගත් බලොගොරකේ ගින්න නිවො 
දමො ආරක්්ොව තහවුරු කිරීමට රුසියොනු හමුදාව �ටයුතු �කේය.

කේ වන වට කිේ ඇතුළු රුසියොනු හමුදාකේ ඉෙක්� බවට 
පත්ව ඇති යුක්කර්න හමුදා  මර්මස්්ථොන  කදසිය එක�ොළහක් 
වට ක�ොට ප්රහොර එේෙ �රමින් පවතින බව යුක්කර්න යුද 
බිකමන් වොර්තො කේ. යුක්කර්න ජනොධිපතිවරයො රට හැර ගිය 
බවට පැතිර ගිය මතයක් දුරු කිරීම අරමුණූ �ර ගිනිමින් 
යුක්කර්න ජනොධීපති කවොකෙොදිමීර්  කසකෙන්ස්කි තමොම පටිගත 
�ළ වීඩිකයෝ දර්ශන සමොජ මොධ්වෙට එක් �රමින් පවසො 
සිටිකේ තමන් සහ තම �ොර්ය මණ්ඩෙය අවසන් කමොකහොත 
දක්වො රට තුළ රැඳී සිටිනු ඇති බවයි. එකමන්ම තම ජනතොව 
වීකරෝධොර කෙස සතුරොට ප්රහොර එේෙ �රමින් සිටින බව පැවසූ 
ජනොධිපතිවරයො ඔවුන්ට තම ස්තුතිය පුද දීමටද අමත� �කේ 
නැත.

කේ අතර හදිසිකේම ජොත්යන්තර මුල්ය අරමුදෙ කඩොෙර් 
බිලියන 1.4� ණය මුදෙක් යුක්කර්නය කවනුකවන් අනුමත �ර 
තිකේ.  එකමන්ම ඇමරි�ොවද කඩොෙර් මිලියන 600ක් යුද ආධොර 
වශකයන් යුක්කර්නයට ෙබො කදන බව ප්ර�ොශ �ර තිකේ.

රුසියොව සේබන්ධකයන් පනවන ෙද සේබොධ� ද ක්රියොත්ම� 
කවමින් පවතින අතර ඇමරි�ොව සහ බ්රිතොන්ය ඇතුළු රටවේ 
කිහිපයක් රුසියොකවන් කතේ සහ ගෑස් ෙබො ගැනීම අත්හිටුවන 
බවද නිකේදනය �ර තිකේ. රුසියොව ද කේ සේබොධ�වෙට 
ක්රමි�ව මුහුණ කදමින් සිටින අතර ආර්ථි� වශකයන් කේ වන 
විට ඔවුන් රැඳී සිටින ස්්ථොවරත්වය කේතුකවන් සේබොධ�වෙ 
බෙපෑේ එතරේ තදින් රුසියොවට ගැටලු මතු කනො�රනු ඇතැයි 

අකේක්්ෂො �ළ හැකිය. සර්බියොවද පසුගියදා රුසියොවට සහය 
පළ �ළ අතර සර්බියොනු ජනතොව වීථි බසිමින් රුසියොවට සහය 
පළ �රනු වස් සටන් පොඨ පවසො තිකේ.  කපෝෙන්තය ප්රහොර� 
ගුවන් යොනො යුක්කර්නයට ෙබො කදන බව පැවසූ අතර රුසියොව 
එයට පිළිතුරු කෙස පවසො ඇත්කත් යුක්කර්නයට සහය දක්වන 
කිනේ රට�ට වුවද තමන් ප්රහොර එේෙ �රන බවයි.  

කේ රුසියොනු දැඩි ප්රතිචොර කේතුකවන් කෝ කේ දක්වො 
කපෝෙන්තය යුක්කර්නයට අදාළ ආධොර ෙබො දුන් බව වොර්තො වී 
කනොමැත.  එකස් වුවද කෙොව පුරො රටවේ රැසකින් යුක්කර්නයට 
සහය පළ �රමින් යුක්කර්න හමුදා සමඟ එක්වීමට පුේගෙයන් 
20,000ක් යුක්කර්නය කවත පැමිණ ඇතැයි ආරංචි මොර්ග දක්වො 
තිකේ. ජපොනය තම රටින් ස්කේේඡො සටන්�රුවන් 70ක් ස්ව 
�ැමැත්කතන් යුක්කර්න සටන් බිමට ප්රවිෂේට වී ඇති බව නිෙ 
වශකයන් දන්වො තිකේ. 

කඩන්මොර්�යද ස්කේේඡොකවන් යුක්කර්න සටනට දාය� 
වීමට තම රකට් ජනතොවට නිෙ වශකයන් අවසර දුන් ප්ර්ථම රට 
බවට පත් විය. එයින් පසු කෙොව පුරො විවිධ රටවලින් කමකෙස 
ස්කේේඡො සටන්�රුවන් යුක්කර්නය කවත පැමිණ ඇතැයි 
වොර්තො කේ.

රුසියොනු ජොති� ගුවන් කස්වය වන එකරොෆකෙොට් ෙන්ඩන් 
සහ ඩබොයි කවත ගුවන් ගමන් නතර කිරීමට තීරණය �ළ බව 
කමොස්�ේ නගරකයන් පසුගිය බදාදා දිනකේදී වොර්තො විය. කේ 
අතර තවත් 50,000�ට ආසන්න යුක්කර්න ජනතොව දින කද�ක් 
තුළ අසේවැසි රටවෙට පළො කගොස් ඇති බවද වොර්තො වී තිකේ.

එක්සත් ජොතීන්කේ මහො සමුළුකේදී අතිශය වැදගත් භූමි�ොවක් 
නිරූපණය කිරීමට �ටයුතු �ළ ඉන්දියොව කේ වන විට කෙෝ� 
බෙවතකු කෙස කෙෝ�කේ තමන්ට හිමි ස්්ථොනය නිශ්චය �ර 
ගනිමින් සිටින බව කපකන්.  ඇමරි�ොකේ ක�ොතරේ සුහද 
මිතුරකු වුවද,  චීනයට එකරහිව සෑම විටම ඇමරි�ොකේ 
පොර්ශ්වය ගත්තද යුක්කර්න අර්බුදකේදී මධ්ස්්ථව සිට ගත් 
ඉන්දියොව රුසියොව ක�කරහිද තම අප්රසොදය වක්රො�ොරව 

දැක්වීමට 
�ටයුතු 
�ර තිබිණි. 
එකමන්ම 
යුක්කර්න 
ජනොධීපති 
කසකෙන්ස්කි 
දුර�්ථනකයන් 
ඇමතූ ඉන්දීය 
අගමැති නකර්න්ද්ර කමෝදි 
සොමොයට දෑත දිගු �රන 
කෙස පැවසූ බව වොර්තො 
වී තිකේ. එකමන්ම විකශ්්ෂ 
ගුවන් යොනො යවමින් යුක්කර්නකේ 
සටන්වෙට මැදිවූ ඉන්දීය ජොති�යන් 
යළි සියරට කගන ඒමට ඉන්දියොව 
�ටයුතු �ර තිබුකණ් නියම කෙෝ� බෙවතකු 
වශකයනි.

කේ සියේෙ අතර රුසියොනු හමුදාව කිසිවකින් 
කනොසැකෙන රුසියොනු පොෙ� පුටින්කේ  අණ අනුව 
දිගින් දිගටම ප්රහොර එේෙ �රමින් සිටින අතර සිවිේ වැසියන් 
හැකිතොක් ආරක්්ෂො �ර ගැනීමට �ටයුතු �රන බව රුසියොනු 
පොර්ශ්වකයන් වොර්තො කේ. එකහත් යුක්කර්නය පවසන්කන් 
රුසියොනු ප්රහොර කේතුකවන් පසුගිය බදාදා දිනකේදී කරෝහෙක් 
ද විනොශ වූ බවයි. තවදුරටත් ප්රධොන නගර සහ මර්මස්්ථොන 
වට �රමින් රුසියොනු හමුදා ප්රහොර එේෙ �රමින් සිටින අතර 
යුක්කර්නයද හැකිතොක් ප්රති ප්රහොර එේෙ �රමින් තම රට 
ආරක්්ෂො �ර ගැනීමට කවකහස දරමින් සිටී. 

එකසත් ජාතීන්්ගේ සංවි ධා නය  
යුක්රේ න යට සා�ය ්ගන ඒ�ට  
ස�ත් ්ේවිෙ?

යුක්රේන යුෙ බි්ම්
හැඬ වුණු �ංගල සීනු

 ටි්රෝනි වෑවල්ගේ
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ෙකා�ෙ��:

(1) �සප� ඇ�ෙම� ෙතාරාග�නා �වැ�� ���� 

     10 ට එ� අය�ට ��ය� 5,000 බැ�� ෙම� සඳහ�        

      ප�� ��ය� 50,000 තෑ� �දල �� ෙ�.

(2) තරගක�ව�ට �ස�� ප� ඕනෑම සං�ාව�  

      ෙයා� කළ හැ� අතර ඒ සඳහා �� �ණ �ව �පෙ� 

      පළ වන ෙමම �පනය පමණ� එ�ය ��ය.

��ය� 50,000ක �ද� �ාග �න�න 
 

(5) ලංකාෙ� �මා ස �ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමා ගෙ�  

     ෙ�ව කය�ට ෙහා ඔ��ෙ� ප� �වල සාමා � ක ය�ට                 

     තර ගය සඳහා  ඉ�� ප�  �ය ෙනාහැ �ය. තරගෙ� 

     අවස� �රණය ෙ��හ�� ආයතනය ස�ය.

(5) ලංකාෙ� �මා ස �ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමා ගෙ�  

(4) ජය ග්රා හ ක ය� ෙතාරා ග� ලබ�ෙ� �ස ප� 

     ඇ� ෙම�. ජයග්රාහකය�ෙ� ප්ර�ිඵල �ව�පෙ� පළ�     

ෙතමස� ඇ�ළත �ාග �ද� ��නැෙ�. ඔෙ� �ාග  

�දල ෙනාලැ�ණෙහා� පමණ� ���ණ ක�තෘ ම�ඩලය 

අමත�න. (�රකතන අංකය 011-2429265)

(3) �� �ණ �ව �පෙ� පළ වන ෙමම ප්රෙ� � කාව �ස� 

�ප නය �රවා එය ��� කවරයක බහා, �� කවරෙ�  ව�පස 

ඉහළ ෙකළ වෙ� ප්රෙ� �කා අංක 132 ය� ෙව�   සඳ හ� කර  

�� �ණ  ප්රෙ� � කාව 132, ෙ��හ ��, ෙකාළඹ 10. යන �� න යට 

2022  අෙ�� 30 ට ෙපර එ�ය ��ය. �වැර� ��නය,  �රකතන 

අංකය සහ ඊෙ�� අංකය� ඇ�න�  එයද  �යා එව�න.

(1) මාර� 2� �ණ සමර� ලබන �ංහල ජා�ක 
    �රය� ෙ� නම.
(5) ෙපා� ෙග� ෙයා� ෙගන කර� ලබන 
    �ංහල ජන �ඩාෙව�. 
(7) දණ��� පහළ ක�ෙ� ඇ� ම� ෙගාබය 
ෙ� නම ග�.
(8) �� දහෙම� හැ�යට සතර මඟ 
    සතර ඵලෙය� අවස� ඵලය 
(11) වැ� ෙපෙනලවලට ෙ� නම ද ෙයෙ�.
(12) කැමැ�ත ෙහව� ආශාවට ෙ� පදය 
      ෙයා� ගැෙ�.
(13) ඇතැ� ගැ�ෙයා වැ�සට ෙනාෙතෙම� 
     ��ස ෙ�වා නැ� කල ෙකෙස� ෙකාළ 
     හබරල ෙකාළ ආ�ය ඉසල�. 
(16) අ�� ෙලස ෙහාෙර� ලාබ ලබා ග�නවා 
     ෙහා ඔෙඩා��ෙ� සඟවා ග�නවා ෙහා 
(18) ස�� ෙ� ප්රධාන ම ඉ��ය පෙහ� 
     එකකට ෙ� නම ෙයෙ�.

ඔෙ� �වැ�� �ස��ප� ප්රෙහ්�කා අංක - 132,
���ණ ක�තෘ ම�ඩලය, ෙ��හ��, ෙකාළඹ 10. යන 
��නයට 2022 අෙ�� 30 වැ��ට ෙපර එ�ය ��ය.

(1) සං�ා ��පය� ඉ�� නැ� ව ෙබෙදන ඉතා ම �ඩා 
   සං�ාව ග�තෙ� � ෙ� න�� හැ��ෙ�.
(2) ෙවෙස�� ම වැ�ස අ��ෙ� � අ��ම හඟව� ��ස 
   ෙ� වදන �යැෙ�.
(3) ව��භ�ටයා ෙහව� ��� � �යන තැනැ�තාට �යන නම�.
(4) �ර හතර� ස�ත කර� ඵල ග�නා බ� වා��ක 
   ෙබාං� වැ� �ෙ�ෂය�.
(6) ෙබාතල ආ�ෙ� කට ත�� ම වස� ��ස එම කටට 
    �රකරන ඇබයට ෙ� නම වැහැෙර�.
(8) අන�ත න� නාග රාජයාට ෙම� ම ��� ෙද�ය�ට ද 
   ෙ� නම ෙයෙ�.
(9) ඇ��මට ෙහා ���මට ෙහා �ටෙගන ��මට ෙහා 
   ෙ� අවයවය ප්රෙයාජනව� ෙ�.
(10) අලවං�ව නාර�සනය යන න� ද ෙ� උපකරණයට ෙයෙ�.
(14) කරන ලද ෙ�වය ෙව�ෙව� ෙ�වකය� ෙවත ෙගව� ලබන �මනාව. 
(15) පව� පත, ��� පත යන න� ද  ෙ� උපකරණයට ෙයෙද�.
(17) සාර ,අර� යන අ�ත ෙදන පදය�

පහළට

 ප්ර ෙ��කාව �වැ��ව �රවා
���ණ  ප්ර ෙ��කා - අංක 132

ප්ර  ෙ��කා සැක�ම : ෙ�්�ඨ මා�  ෙ�� - �ලක නවර�න

නම :...............................................................................................................................

��නය : .................................................................................................................

........................................................................................................................................

�රකථන අංක : ........................................................................................................

අ�සන : ...................................................   �නය : 2022/ ...............................

හරහට

�සඳන ලද 

ප්රෙහ්�කාව 

��� කවරයක 

බහා එව�න

ෙකා�ෙ��:

(1) �සප� ඇ�ෙම� ෙතාරාග�නා �වැ�� ���� 

     10 ට එ� අය�ට ��ය� 5,000 බැ�� ෙම� සඳහ�        

      ප�� ��ය� 50,000 තෑ� �දල �� ෙ�.

ෙකා�ෙ��:
(2) තරගක�ව�ට �ස�� ප� ඕනෑම සං�ාව�  

      ෙයා� කළ හැ� අතර ඒ සඳහා �� �ණ �ව �පෙ� 

      පළ වන ෙමම �පනය පමණ� එ�ය ��ය.

��ය� ��ය� ��ය� ��ය� ��ය� ��ය� ��ය� 
ෙකා�ෙ��:

(1) �සප� ඇ�ෙම� ෙතාරාග�නා �වැ�� ���� 

(3) �� �ණ �ව �පෙ� පළ වන ෙමම ප්රෙ� � කාව �ස� 

 ප්ර ෙ��කාව �වැ��ව �රවා ප්ර ෙ��කාව �වැ��ව �රවා ප්ර ෙ��කාව �වැ��ව �රවා ප්ර ෙ��කාව �වැ��ව �රවා ප්ර ෙ��කාව �වැ��ව �රවා ප්ර ෙ��කාව �වැ��ව �රවා ප්ර ෙ��කාව �වැ��ව �රවා�ද�� 
��ය� 

5,000 බැ�� 

ජයග්රාහකය� 

10 ෙදන�ට 

�ද� �ාග

7

1 2 3 4

5 6

8 9 10

12 13

14 15

16 17

18

11

මා� ස�බ��කරණය
ගා�� �පාන�ද - අ�� මා� ෙ�වා

ෙද� ප්ර�ණ �ත්ර ��� ෙමාටා ෙග දර ව� ග ර�න ෙම� ව� ප�� ඇ� �ත්රය ��මා ණය කෙ� ය.  
ඉ�ප� එබ �ම �ත්ර ය� ��මා ණය කර �නැ� �ය  ෙගාල ය �ට උප ෙද� ��ෙ�ය. එෙහ�  ෙගාලයා ��මා ණය 
කළ  �ත්රය �� ව ර යාෙ�  �ත්රය හා  සමාන යැ�  බැල ූ බැ�මට ෙප�ණ  ද එ� ෙවන �ක� දහ ය� ඇත.  ඔබ 
කළ  ��ෙ� එම ෙවන �ක�  දහය ෙමාන වා ��  අංක ම�� සල �� �� ම�.  ෙවන �ක� සල �� කළ ‘�� �ණ’  
පත්ර ෙය�  කපා ග� ෙගාල යාෙ� �ත්ර සට හන තැපැ � ප �වල පම ණ� අලවා පහත  ��ෙවන  �� න යට ෙයා� 
කර�න.  එ� ��ග ල ය �ට  �ත්ර සට හ� එක කට වැ� ගණ න�  එ�ය හැ�  අතර ඒවා �� �ට ප� පම ණ� �ය 
�� ය. තැපැ � ප� 2022 අෙ�� 30 වැ��ට ෙපර �� ෙගාල ෙවනස 90, �� �ණ, ෙ��හ ��,  ෙකාළඹ 10
�� න යට එ�ය �� ය. �� ෙගාල ෙවනස ජය ග්රා හ ක ය�ට �� ය� 2,500 බැ�� �ද� �ාග 09� �� නැෙ�. 
�ාග ��නැ�ම උ�ව�ත ක�ෆැ �ෂ න� ව���  සමාගෙ� අ� ග්ර හ ෙය�. ���� එ�ෙ�� නම, �වැ�� ��නය 
සහ �රකතන අංකය සඳහ� කර එ�ය ��ය.

ෙමාටාෙගදරෙ�  �� ෙගාල ෙවනස - 90

��ය� ��ප�දහසක තෑ�
�� �ත්රය ෙගාල �ත්රය

උ�ව�ත ක�ෆැ�ෂන� ව��� සමාගෙ� අ�ග්රහෙය�

�

හ

�

අ

වඩා� ��වා ස ව�ත සහ න� ක ර ණය �
 �� ෙ�වා ස�නා මය LOLC

බැං� ෙනාවන �� �ෙ�ත්රෙ� �ය 
�� �ට �වය ය� තහ �� කර �� LOLC 
�නෑ��, 2021 ෙගා�ය ස�මාන ප්ර�-
නෙ� (Global Brand Awards 2021) 
නම වන කලා ප ෙ��“වඩා� ��වා ස ව�ත  
�� ෙ�වා  ස �නා මය” සහ“වඩා� 
න� ක ර ණය � �� ෙ�වා ස�නා-
මය”ෙලස ස�මාන ෙදක �� ��� 
ලැ�ය. 

LOLC ෙහා��ං�� �එ�� � ප්ර� ඛ-
තම �� හ�තය වන LOLC �නෑ��, 
ෙමෙලස ෙගා�ය - බැං� ෙනාවන 
�� ෙ�වා අංශ ෙය� 2021 වසර සඳහා 
ෙ�මා ව� ෙදක� යටෙ� ජය ග්ර ණය ලැ� 
ලංකාෙ� එකම සහ අස ම සම බැං� 
ෙනාවන �� ආය ත නය ෙලස �� ගැ �-
මට ල�� ෙම� සාඩ �බ ර යට සහ ෙගෟර-
වා ද ර යට ප�ෙ�. 

LOLC �නෑ �� ද ශක ගණ නා ව� �රා 
ෙමරට �� ෙ�වා ෙවෙළ ඳ ෙපාළ අ� ක්ර-
ම ණය කර �� ප� � �ණ �වය ලබා �ෙ�. 
අ� ෙයා ගා �මක සම ය ��� පවා සමා ග ම 
 � ��ට කා�ය සාධ න ය� වා�තා �� මට 
සම� �ය. 

එ� ප්ර� ඵ ල ය� වශ ෙය� ලද ෙමම 
ඇග �� ස�මා න  � ��, �� �ට �වය 
�� න මන ��වා ස � යක ස�නා ම ය� 
ෙලස සමා ගෙ� ���ය නැවත වර� 
තහ �� කර�.

Global Brands Magazine එ�ස� 
රාජ ධා �ය ෙ��ද්ර ෙකාට ග� ෙලාව 
�ශා ල තම ස�නාම ප්රකා ශ න ය� සහ 
ස�මාන ප්ර� නය කරන ආය ත න ය� වන 
අතර,ක�මා�ත �ෙ�ත්ර ය� හරහා අප-
�ෂ පා� ෙලස ස�නාම ෙතාරා ගැ�ම 
ස�බ �ධ ෙය� �ප ත ළය.

ෙටා�ෙයා �ෙම�� ප� සර හා සමා ජ  
ස �කාර ෙ�වා තානා ප � �ය 

‘�� � ලංකා 2021’ ෂාෙ� ����
ෙටා�ෙයා �ෙම�� ස� හෙ� සමාජ සහ ප� ස ර  ස �කාර ෙ�වා තානා ප � �ය 

ෙලස 2021 ෙලාක � � �න තර ගා ව �ය සඳහා ලංකාව �ෙයා ජ නය කරන �� � 
ලංකා 2021 ��� පල� ෂාෙ� ෂාෙ� ���� ෙමන �ය ප�කර ඇ�  බව �ෙ� ද-
නය කර� ෙටා �ෙයා �ෙම�� සමා ගෙ� කළ ම නා කාර අ��ෂ එ� ආ� �න� 
��� ෂාෙ� ���� හට ෙමම පද �ය ප්ර� නය කර �� ෙනාෙබා� අව ෙබා ධතා 
�� � ම� �ව මා� කර ග�නා ල�.

� ලංකාෙ� �ව�ණා භ-
රණ කලාෙ� ප්ර� ඛයා රාජා 
�ව ල��, ෙව�� ජා�-
�තර කා�තා �නය ට සම-
ගා �ව You are a Diamond 
යන ෙ�මාව �ග� පැර ග� 
�ය ම�� ආභ රණ එ� �-
��ම ප� �ය � �� �ය.

ෙමම එ� � ��ම �� බ-
ඳව අද හ� ද�ව �� රාජා 
�ව ල�� � කළ ම නා කාර 
අ��ෂ අ�ල එ� ය �ර 
ෙමෙ�  පැව � ෙ�ය. ‘You 
are a Diamond යන ෙ�මාව ��ක කර ග� ��   ෙමම 
�ෙ�ෂ  ‘පැර ග� �ය ම�� ආභ රණ’ හ��වා � �ෙය නවා.
���ට ෙලස සක සන ලද ෙමම ආභ රණ එක �ව අපෙ� 
පා� ෙභා � ක ��ට  ඔ�� ෙ� �� ක �වය අ�ව ෙතාරා 
ගැ� මට  ඉඩ සලසා ෙදනවා. එෙම�ම   �ෙ�ෂ �න ය� , 
�ෙ�ෂ අව�ථා සැම �ම සඳහා �� ත්ර ව� ආභ රණ අෙ��ෂා 
කරන පා� ෙභා � ක �� සඳහා අ� �ණා �මක   ෙ�වා ව� 
ලබා �මට �ර �� උ�සහ කර නවා.

පැර ග� �ය ම�� ආභ රණ �ෙද� ෙසෟ�ද �යා �මක 

අලං කා ර ෙය� ඔ�බට ෙගා�   
ආද රය,සහ කැප �ම සංෙ� ත-
ව�  කර�.  ෙමම �ය ම ��ෙ�  
නම “ඇඩ ම�” යන �ක වච න-
ෙය� ��ප�න � ඇ� අතර 
එය අන � භ ව �ය යන අ�ථය  
ග�.

රාජා �ව ල�� � �නට පව-
�න ෙමා�තර ,සඳහා   නව 
පැර ග� �ය ම��  ෙකාට� 
ඇ� ළ� ෙ�. ප� � ��ව ෙය� 
�� අස ම සම , අලං කාර 
ෙමා�තර ��මාණ එක �ව 

අ�� � මට  �ව�ණා භ රණ ග� ෙද � ක � ව�ට  �� ෙ�� අව-
�ථා ව� ලැෙ�.

රාජා �ව ල�� � �ව�ණා භ රණ ��මා ණ ක � ව�ට  මනා 
පළ � � �ද� ඇ� අතර ඔ��ෙ� ග� ෙද � ක � ව� සඳහා 
කලා �මක හා ආක �ෂ�ය ආභ රණ ��මා ණය �� මට ඉහළ 
හැ� යා ව� ඇත.  �ය ම��, ව�නා ෙලාහ, මැ�� ග�   සහ 
�ඵ�ක භා�තා කර   නව තා�ෂ ණය  ෙයා� ග� ��   
ග� ෙද � ක � ව�ෙ� අව �තා ස� රා � මට ද රාජා �ව ල�� 
කට �� කර�.

ජා� �තර කා�තා �නය ෙව� ෙව� රාජා �ව ල�� 
පැර ග� �ය ම�� ආභ රණ එ� ද �ව�  



23වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා

Cinnamon වැසි වනා න්තර ප්රති ෂ්ා පන 
ව්ාපෘ තිය දියත් කෙකේ

Cinnamon Hotels & 
Resorts විසින්, විනා ශ යට පත් 
වූ අක්කර 50 ්ක ඉඩ මක ප්රති
ෂ්ා ප නය කිරීම සඳහා රුක 
රැ්ක ගන්්නෝ, ශ්රී ලං්කා වන 
සංර ක්ෂණ ්ෙපා ර්ත ් ේ න්තුව 
සහ ්�ෝන් කීල්ස් පෙ නම සමඟ 
එකව එහි නව ්තම තිර සාර වැඩ
ස ට හන වන “Cinnamon වැසි 
වනා න්්තර ප්රති ෂ්ා පන ව්ාපෘ
තිය” (Cinnamon Rainforest 
Restoration Project) සාඩ ේ්බ ර ් යන් දියත් ්කරන ලදී. වසර තුන්ක ්කාල ය ්කට 
පසුව ස්වභා ව ධ රමය විසින් ්මම ව්ාපෘ ති්ේ පුන ර� නන ක්රියා ව ලිය භාර ගනු ඇ්ත. 
ස්වභා වි්ක වනා න්්තර නැව්ත වරධ නය වීම, වැඩි වැඩි ් යන් සිදු වීම ශකය ්ේශ ගු ණි්ක 
විප රයාස ්ගෝලීය විස ඳු මක ්ලස ෙකිනු ල්බන අ්තර, ්මම ව්ාපෘ තිය සඳහා, හදිසි 
අව ශ්ය ්තා ව යක ඇ්තැයි යන හැඟීම මධ්ය ය්ේ, ලං්කා්ේ ජ�ව විවි ධ ත්වය වඩාත් 
්පා්හා සත් කිරී්ේ නව යුග ය්ක ආර ේභය එම ගින් සනි ටු හන් ්කරයි. 

රුක රැ්ක ගන්්නෝ ආය ්ත න්ේ සභා ප තිනි දුෂි ් ප්රරා ප්ර්කාශ ්ක්ේ, “ ‘රුක රකස්’ 
(වෘක්ෂ ල්තා ආර ක්ෂ ්ක යන්) ්ලසින් �න ප්රි යව හඳු න්වනු ල්බන ්මම  සහ ් යෝ ගී ්තා
ව්ේ අව සාන ඉල ක්කය වන්්න් සිංහ රා� වැසි වනා න්්ත ර්ේ  ස්වාර ක්ෂ්ක ්කලා ප්ේ 
පිහිටි  ලං්කා්ේ ්්තත් ්කලා ප්ේ හාය න යට ලක වූ අක්කර 50 ්ක භූමි ප්රමා ණ යක 
ප්රති ෂ්ා ප නය කිරී මයි. 

්මම සිදු ්්ක්රන මුල පි රීම සඳහා අර මු ෙල් සැප යීම සහ ්මම නවා ්කා ර්ේ 
ව්ාපෘ තිය සඳහා අප සමඟ හවුල් වීම පිළි ්බ ඳව අපි John Keells පෙ න මට ස්තූති
වන්්ත ්වමු.”

ක�ෝෙ ශ්රවණ දිනය කවනු කවන 
ඩය ක�ාග් කවතින කනාමිකේ 

ශ්රව ණ  ප රී ක්ෂණ
ඩය ් ලාග් ආසි යාටා 

සමා ගම, රත්ම ලාන ශ්රවණ 
මධ්ය ස්්ා න ය සහ ලං්කා 
අන්ධ සහ බිහිරි පාසල 
රත්ම ලාන සමඟ එකව 
ශ්රව ණ දි නය ්වනු ් වන් 
සංවි ධා නය ්කරනු ල්බන 
්නාමි්ල් ශ්රවණ පරී
ක්ෂණ වැඩ ස ට හන මාරතු 
3 වැනිදා සිට මාරතු 16 
ෙකවා සිදු කි රී මට ්කට යුතු 
්කර ඇ්ත.

සියලු ශ්රී ලාංකි ්ක යින් 
්ව්ත විවෘ ්තව ඇති ්මම 
සුවි ් ේෂී අව ස්්ාව එම 
දින යන්හි ්ප.ව 9 සිට ප.ව 4 ෙකවා රත්ම ලාන ්්බාරු පන පා්ර අං්ක 
15 ස්්ාන්ේ පිහිටි රත්ම ලාන ශ්රවණ මධ්ය ස්්ා න ් ේදී පැවැ ත්වී මට ්කට
යුතු ්යාදා ඇ්ත.ශ්රව ණා ්බාධ සහි්ත පුේග ල යන් හට 0117307308 අං්කය 
ඇම තී ් මන් ්හෝ 0768 050 600 අං්ක යට ්්කටි ප ණි වි ඩ යක ල්බා දී්මන් 
්නාමි්ල් ශ්රවණ පරී ක්ෂ ණ යක සඳහා ්ේලා වක ්වන්්කර ගැනී මට අව
්කාශ උදා්ේ.

Eva ජාත්ය න්තර ොන්තා දිනය සම රයි
ශ්රී ලං්කා්ේ ප්රමු ඛ

්තම සනී පා ර ක්ෂ්ක තුවා 
සන්නා මය වන ඊවා (Eva) 
විසින් ශ්රී ලාංකි්ක ්කාන්්තාව 
සවි ්බල ගැන්වීම ඉලක්ක 
්කර ගනි මින් සිදු ්කරන 
‘දිය ණිය’ සමා� සත්්කාර 
මාලා්ේ ්තවත් අදි ය රක 
්මවර �ාත්ය න්්තර ්කාන්්තා 
දිනය නිමිති ්කර ගනි මින් 
පසු ගිය දා ක්රියා ත්ම්ක ්කරන 
ලදි. පාසල් ශිෂ්ා වන්්ග් සු්බ සි ේධිය අර මුණු ්කර ගනි මින් දීප ව්ාප්තව ක්රියා ත්ම්ක 
වන ්මම සමා� සත්්කාර ව්ාපෘ තිය  ්කාන්්තා හා ළමා සංව රධන, ්පර පාසල් හා 
ප්රා් මි්ක අධ්යා පන, පාසල් යටි ්තල හා අධ්යා පන ්ස්වා රාජ්ය අමාත්ය පියල් නිශාන්්ත 
ෙ සිල්වා  ඇතුළු එම අමා ත්යාං ශ්ේ සහ ් යෝ ග ් යන් ක්රියා ත්ම්ක වන්නකි. 

‘දිය ණිය’ වැඩ ස ට හ ් නහි මූලි්ක අව ධා නය ්යාමු වන්්න් සිය ලුම ශ්රී ලාංකි්ක 
පාසල් ශිෂ්ා වන්ට සිය සනී පා ර ක්ෂ්ක අව ශ්ය ්තා ව යන් පහ සු ් වන් සපුරා ගැනී මට හැකි 
්තත්ත්ව යක නිරමා ණය කිරී ම ටයි. දිව යින පුරා ්්තෝරා ගත් පාසල් ්ව්ත සනී පා ර ක්ෂ්ක 
තුවා අඩංගු අල්මාරි පිරි නැ ් මන අ්තර පසු ගි යදා දියත් වූ ්ෙවැනි අදි යර යට්ත් 
පාසල් 250්කට අල්මාරි පිරි නැ මී මට නිය මි ්තය.

එ්ස්ම සුදු සු ්කේ ලත් වෘත්තී ය මය උප ් ේ ශ ්ක යින් සහ භාගි ්කරවා ගනි මින් එම 
ශිෂ්ා වන් ්ව්ත ්කාන්්තා/ඔසප සනී පා ර ක්ෂාව පිළි ්බ ඳව මූලි්ක දැනුම ්්බදා ්ෙන 
්ේශන මාලා වක පැවැ ත්වී මට ෙ Eva සැල සුේ ්කර ඇ්ත. සියලු පාසල් ශිෂ්ා වන් හට 
සිය සනී පා ර ක්ෂ්ක අව ශ්ය ්තා ව යන් ්නාමි්ල් ඉටු ්කර ගැ නී මට අව ස්්ාව සල සන ‘දිය
ණිය’ වැඩ ස ට හ නට වස ර ්කට වැඩි ්කාල යක සිය දාය ්ක ත්වය ල්බා දුන් Eva ඉදි රි ් ේදී 
ෙ එම දාය ්ක ත්වය අඛ ණඩව ල්බා දීමට සූදා න මින් සිටියි.

2021 CNCI Achiever Awards 
විශි ෂ්ට්තා සමමානය ‘පැේව ත්්ත කිරි’ දිනා ගනී

ර්ේ ප්රමු ඛ ්තම කිරි නිෂපා
ෙන සන්නා ම යක වන පැල්වත්්ත 
සමා ගම �ාති්ක වාණි� මණඩ ලය 
(Ceylon National Chamber) 
විසින් සංවි ධා නය ්කරන ලෙ 
Achiever Awards හීදී අඛ
න්ඩව 3 වැනි වස ර ටත් �ය ග්ර හ
ණ යට පාත්ර වන ලදී. වසර 20්කට 
අධි්ක ්කාල යක පුරා පැවැ ත්්වන 
්මම සේමාන ප්රදා ් නෝ ත්ස වය 
COVID-19 ්ේතු ් වන් ්්කටි 
විරා ම යක ල්බා  නැව ්තත් 2022 
�න වාරි 12 වැනි දින ්්කාළඹ ගල දාරි ්හෝට ල්ේ දී  2021 වසර සඳහා සේමාන 
ප්රදා නය ්කර මින් පව ත්වන ලදී.

්මහිදී  නිෂපා ෙන අංශ්ේ ව්ව සා ය ්ක ් ය කුට ලැබිය හැකි විශි ෂට ්තම සේමා
න ය න්්ගන් එ්කක වන  Extra Large ්කාණඩ්ේ �ාති්ක කුස ල්තා සේමා න යක 
දිනා ගැ නී මට පැල වත්්ත සමා ග මට අව ස්්ාව උදා විය. පළාත් 8 ්කට අධි්ක සංඛ්ා
ව කින් සාර් ්ක ත්වය ්ගන ්ෙමින් පළාත් ්ලෝ්කඩ සේමා නය ෙ සමා ගම විසින් 
දිනා ගන්නා ලදී. ්ේ සිය ල්ල ටම අම ්ත රව ව්ාපා රි්ක විශි ෂට්තා සේමා න ් යන් ෙ 
පිදුේ ලැබී මට ඔවුන්ට හැකි විය.

්කළ ම නා ්කාර අධ්යක්ෂ අකමාල් වික්ර ම නා ය්ක  එම �ය ග්ර හ ණය පිළි ්බ ඳව අෙ හස් 
ෙකව මින් ්ම්ස් පැව සීය “CNCI Achiever සේමාන පෙ නේ වී ඇත්්ත් ව්ාපා
ර යක, ්කරමාන්්ත  ප්රමි තීන් ඉකමවා යන පරිදි  ආරථි ්කය  එහි පාරේව ්ක රු වන් 
සඳහා ්්ක්ත රේ වග කීේ සහ ග්ත දාය ්ක ත්ව යක ල්බා ්ෙන්්න් ෙ යන්න ම්තයි. 
COVID-19 අවි නි ේචි්ත ්කාල ව්ක වා නුව  තුළ, ්මය ව්ාපා ර ව ලට විශාල  අභි
්යෝ ග යක වුණා.

ශ්රී �ංෙන ගුවන කේවය ‘Raid 
Amazones 2022’ ඇර ඹී ම්ට සූදා නම 

ශ්රී ලං්කන් ගුවන් ්ස්වය‘Raid Amazones 2022’හි සාඩ ේ්බර නිල ගු ව
න්්ස්වා හවු ල්්ක රුවා ්බවට පත්්ව මින් වාරෂි්ක ත්රාස � න්ක ක්රීඩා  උ ් ළල සඳහා 
ප්රංශ ක්රීඩි ්කා වන් ශ්රී ලං්කා වට පිළි ගැ නී මට සූදා නේව සිටියි. අසීරු ්කාල ව ලදී පවා 
ශ්රී ලං්කා්ේ සංචා ර්ක ව්ාපා රය ප්රව රධ නය කිරීම සඳහා ගුවන් සමා ගම වැෙ ගත් 
්කාරය භාර යක ඉටු ්කර ඇති අ්තර, වසං ග ්ත ් යන් යට පත් වූ සංචා ර්ක ්කරමා
න්්තය නැව්ත නගා සි ටු වීම සඳහා ෙ ගුවන් ්ස්වය ්පර මුණ ්ගන ති්ේ.ඒස ඳහා, 
ශ්රී ලං්කන් සිය ගම නා න්්ත ව ලින් සිය යට 90 ්කට වඩා ක්රම ් යන් ්ම්හ යුේ යළි 
ස්්ාපි ්ත ්කර ඇති අ්තර පැරිස් ඇතුළු නව ගම නා න්්ත ් ව්ත ගුවන් ගම න් හ ඳුන්වා 
දී ඇ්ත.්මම ්කාල සී මා්ේ ්ගෝලීය වැඩ ස ට හන් සඳහා අනු ග්රා හය සහ සත්්කා ර ්ක
ත්වය දැකවීම සංචා ර්ක ව්ාපා ර යට දිරි ගැ න්වී මක වන අ්තර ්මම ඟින් ලං්කා වට 
සංචා රය කිරී මට ්ලාව පුරා සිටින සංචා ර ්ක යින් දිරි මත් ්කරනු ඇ්තැයි ශ්රී ලං්කන් 
ගුවන් ්ස්වය විේවා ස ්ක රයි.

editor.silumina@lakehouse.lk

සදා හ රි්ත සමමාන රාත්රිය සාේ්ථ ෙව නිම කවයි ‘DSI Tyres’ ප්රබ� සනනාම අබි බ ව මින
SLIM සමමාන රැස කින පිදුම �බයි

�න ්තා වට විශිෂට ප්රති ලා භ යක සහි්ත හරි්ත ආ්යෝ �න අවස්්ා ල්බා ්ෙන සැ්බ
වින්ම ලාංකි්ක සමා ග මක ්ලස �න ප්රි ත්වය දිනා ඇති සදා හ රි්ත වැවිලි සමා ගම සිය 
2019/20 සහ 2020/21 වාරෂි්ක සේමාන රාත්රිය පසු ගි යදා අති උත්්ක ර්ෂ වත් ්ලස 
පැවැ ත්වීය.

සදා හ රි්ත හරි්ත සේමාන  ‘ඔ්බ්ග් ජධරයය ආේවා සය  ්කරන්න බිය හා  ් නාහැ
කි යාව ප්රාේවා සය ්කරන්න’ ‘‘Forestry Award - INHALE COURAGE EXHALE 
FEAR’’ යන ්ත්මාව යට්ත් පව ත්වන ලෙ සදා හ රි්ත 2019/20 සහ 2020/21 සේමාන 
රාත්රි ් ේදී ්කාරය මණඩ ල්ේ ්කාරය සාධ නය, ්ස්වා හැකි යා වන් සහ ්ව්හස මහ
න්සිය හා ්කැප වීම ඉහ ළින් අගය ්්කරිණි. ්මම වි්ේ්ෂ සේමාන උ්ළල ්ෙහි වල, 
අත්ති ඩිය, ඊගල්ස් ්ල්කස යිඩ් හි දී සදා හ රි්ත සමා ග්ේ සභා පති සතිස් නව රත්න ්ග් 
සහ ්ජ්යෂ් ්කළ ම නා ්කා රී ත්ව්ේ ්මන්ම ලං්කා වට �ාත්ය න්්තර කීරතිය අත්්කර දුන් 
�ාත්ය න්්තර ්මෝටර ර් ධාවන ශූර ඩිලන්්ත මාල ග මුව ්ග් වි්ේ්ෂ සභා ගි ත්ව ් යන්  
පැවැ ත්විණි.

්මහිදී 2020/21 වර්ෂය තුළ විශි ෂට්තා දැකවූ අ්ල වි ්ක රණ ්කාරය මණඩ ල යට, 
සේමාන 250 ්කට අධි්ක ප්රමා ණ යක ඇතු ළුව වි්ේශ සංචාර, මුෙල් ත්යාග සහ සහ ති්ක 
පිරි න මන ලදී. මීට අම ්ත රව, ්ස්ව ්ක යින් කිහිප ්ේන කු්ග් ්කැපී ්ප්නන දාය ්ක
ත්වය ්වනු ් වන් වි්ේ්ෂ සේමාන ෙ වසර ෙහ ය්ක ්ස්වා ්කාලය සේපුරණ ්කරන ලෙ 
විශිෂ් ්ස්ව ්ක යින් සඳහා රන් ්කාසි ප්ර දා න යෙ සිදු ්්කරිණි.

ටයර ්ලා්ේ ්පර ළි ්කාර ප්රමු ඛයා වන DSI Tyres සමා ගමී SLIM 
Brand Excellence-2021සේමාන උ්ළ ් ල්දී විවිධ ්කරමාන්්ත සහ 
ක්ෂත්ර ්ක සමා ගේ රැසක සමඟ ්තර ග ්කර Local Brand of the Year 
සේමා න ් යන් සහ Product Brand of the Year ්ලෝ්කඩ සේමා න ් යන් 
්මන් SLIM DIGIs 2.1 සේමාන උ්ළ ් ල්දී Best SEO/SEM Campaign 
දී සේමා න ් යන්ෙ Best digital marketing campaign in Automotive 
/ Industrial Manufacturing ්ලෝ්කඩ සේමා න ් යන්ෙ පිදුේ ල්බ මින් 
ඓති හා සි්ක �ය ග්ර හ ණ යක යළිත් සනි ටු හන් ්ක්ේය. 

මීට ්පරදී SLIM Brand Excellence සේමාන රැසක දිනා ගැනීම DSI 
Tyres සමා ගම සම ත්විය. SLIM Brand Excellence සේමාන උත්සව ශ්රී 
ලං්කා්ේ පැවැ ත්්වන ඉහ ළම පිළි ගැ නී මක සහි්ත, ්තර ග ්කා රීම සහ උත්්ක
ර්ෂ වත්ම ්ව්ළඳ සන්නාම සේමාන ප්රදා ් නෝ ත්සව ්ලස සැල ් ්කයි. පසු
ගි යදා ්මානාරච් ඉේපී රි යල් ්හෝට ල්ේ පැවැති විචි ත්ර වත් සේමාන උත්ස
ව ව ලදී DSI Tyres සමා ග්ේ ්කළ ම නා ්කාර අධ්යක්ෂ ්කාවින්ෙ රා� පක්ෂ 
සේමාන ල්බා ගත්්ත්ය.

 ඉදි කි රීම කකෂත්ර කේ තිර සර අනා ග ්ත ය ක කවනුකවන JKP සහ AGC Innovate එකකවයි
ලං්කා්ේ දියුණු ්වමින් පව තින ඉදි කි රීේ ක්ෂත්ර්ේ තිර

සා ර භා වය සඳහා නව සන්ධි ස්්ා න යක සනි ටු හන් ්කර මින්  
John Keells සමූ හ්ේ සමා� ව්ව සා ය ්කත්ව ව්ාපෘ තිය වන 
Plasticcycle හි සහාය ඇතිව John Keells Properties, 
Crescat Boulevard සහ Cinnamon Life ඇතුළු එහි ඉදි
කි රීේ ව්ාපෘති සඳහා Plastic Modified Asphalt Concrete 
(PMAC) ඇතු ළත් කිරී්ේ ව්ාපෘති වන Cinnamon Life 
සහ Crescat Boulevard හි පදි්ක ්ේදි්කා සඳහා පලාස්ටික 
අප ද්රව් සහ ්පාලි තින් ්බෑග් කි්ලෝ ග්රෑේ 900 ්කට වැඩි ප්රමා
ණ යක භාවි්ත ්කරන ලදී.  

AGC Innovate සමඟ ඇති ්මම නව හවු ල්්කා රී ත්වය JKP 
හි පුළුල් වන ඉදි කි රීේ ව්ාපෘති හරහා PMAC ම්ත පෙ නේ වූ 

ද්රව්   භාවි්තා ්කර මින් ස්්ාවර, තිර සාර විස ඳුේ නිරමා
ණය ්කර මින්  ලං්කා්ේ පලාස්ටික අප ද්රව් අරබු ෙය විස ඳී මට 
උප ්කාර කිරී මට අර මුණු ්කරයි.

”එක වරක භාවි්ත ්කරන පලාස්ටික සහ ප්රති ච ක්රී ය ර ණය 
්කළ ්නාහැකි පලාස්ටික ද්රව්්ේ නිසා ඇති වන පරි සර 
දු්ෂ ණය අ්ප ්කාල්ේ ්බර ප ්ත ළම පාරි ස රි්ක ගැටලු අ්තර 
්වනවා. අප්ග් මාරග මතු පිට සේපූරණ කිරීම සඳහා PMAC 
හි AGC Innovate හි වි්ේ ්ෂ ඥ ්තාව උප ් යෝගී ්කර ගනි මින් 
අපි ශ්රී  ලං්කා්ේ ඉදි කි රීේ ක්ෂත්රය තුළ චක්රීය ආරථි ්ක යක 
්කරා යන ගම නක ස්්ාපි්ත ්කර නවා.” යනු ් වන් John Keells 
Properties හි ප්රධාන ්ම්හ යුේ නිල ධාරී ඉ්නෝක ්ප්රරා  
පැව සු ් ේය.

විකේ්ෂ අව ශ්ය්තා සහි්ත පුදග �යන බ� ගැනවී ම්ට රිදම පද නම
 මහ නු වර ොන්තා සංව ේ්ධන මධ්ය ේ්ථා නය සමඟ එකකවේ

අව ශ්ය්තා සහි්ත පුේග ල
යන්ට  ස්වාධනව  ජීව ත්වී්ේ 
අයි තිය ල්බා දීම සඳහා  නිසි 
පරිදි  පුන රු ත්්ා ප නය ්කර 
ආරථි්ක ්ලස ්බල ්බල ගැ න්වී
මට  සහාය වීම ඉ්තා වැෙ ගත් 
්කාරය යක සැල කිය හැකිය.

QI සමු හ්ේ සමා� ක්රියා
්කා ර ්කේ අංශය වන RYTHM 
පෙ නම මහ නු වර  ප්ර්ේ ශ්ේ  
්කාන්්තා සංව රධන මධ්ය ස්්ා
නය  ( WDC ) සමඟ  එම ප්ර්ේ ශ්ේ ආ්බා ධි්ත ප්ර�ා
ව්ග්  ජීවන ්තත්වය  නඟා සිටු වීම සඳහා  තිර සාර ප්ර�ා 
ව්ාපෘ ති යක දියත් ්කර ඇ්ත.

්ේ වන විට මහ නු වර දිස්ත්රි ක්ක්ේ පුන රු ත්්ා පන 
සහ පුහුණු මධ්ය ස්්ාන 11ක සාර් ්කව ස්්ාපි්ත ්කර 
ඇති අ්තර ්කැ්ල් ් ්බාක්ක, හඟු ර න්්්ක්ත, උඩ ප ළා්ත, 
පස්්බා ් ග්  ් ්කෝ ර්ල් සහ හාරි ස්ප ත්තුව යන ප්ර්ේ ශ වල 
නව මධ්ය ස්්ාන පහක ඇති  ්කර මින් ්මය   ්තව දු ර

ටත් පුළුල් කිරී මට ්බලා ් පා
්රාත්තු ්ේ. වසර තුන්ක 
්කාල සී මා වක තුළ අඛ ණඩව 
පව ත්වා ් ගන යන ්මම 
ව්ාපෘ තිය මඟින්  පුේග ල
යින් 416 ්ේන කුට රැකියා 
පුහු ණුව ල්බා ්ෙනු ලැ්ේ.
මීට අම ්ත රව නි්වස් වලට 
්ගාස් ඔවුන් පිළි ්බ ඳව  
්සායා ්බැලීම සහ  චිකි
ත්ස්ක ක්රම ් ේ ෙ යන්ෙ ්ේ 

සඳහා ඇතුළත් ්කර ඇ්ත.
RYTHM පෙ න්ේ සභා ප ති නිය වන උම යාල් ඊස්ව

රන් ්ේ පිළි ්බ ඳව පවසා සිටි්ේ  ්මම පුන රු ත්්ා පන  
පුහුණු වැඩ ස ට හන  පව ත්වා ් ගන යාමට  විවිධ ්කමිටු 
ස්්ාපි්ත ්කළ අ්තර පාසල් පරි පා ල නය, සමා� ්ස්වා 
්ෙපා ර්ත ් ේ න්තුව, පරි ත්යා ග ශී ලීන් ,  ප්රා්ේ ශීය මේට්ේ 
්ස්වා සප ය න්නන් සහ ස්්ේච්්ා ්ස්ව ්ක යින් සමඟ 
ඉ්තා සමී පව ්කට යුතු ්කළ ්බවය.

OPPO  ‘Disruptive Device Innovation’ සමමා නය දිනා ගනී 
MWC22 Barcelona  ප්රෙ රශ න ් ේදී පව

ත්වන ලෙ 2022 Global Mobile (GLOMO) 
සේමාන උ්ළ ් ල්දී උ්ළ ් ල්දී ‘Disruptive 
Device Innovation’ සේමා නය දිනා ගැ නී
මට OPPO සමත් විය. 

OPPO Find N සඳහා භාවි්තා ්කළ Hinge 
& Display Integration ්වනු ් වන් ්මම 
සේමා නය හිමි වූ අ්තර, Mobile World Live 
හි Sasha Twining සහ Justin Springham  
විසින් ඉදි රි පත් ්කරන ලෙ, LinkedIn ඔස්්ස් 
සජී වීව වි්කා ශය ්්කරුණු Virtual උත්ස ව ය
්කදී ්මම සේමා නය නි්ේ ෙ නය ්කරන ලදි. 

“්මම සේමා නය හිමි වීම අප ලැබූ විශාල 
්ගෞර ව යක. 

්මය ක්ෂත්ර්ේ සම ගා මී න්්ගන් ්මන්ම 
පාරි ් භෝ ගි ්ක යන් ්වතින්ෙ ලැබුණු ඇග යී මක 
්ලස හැඳි න්වී මට පුළු වන්. වසර හ්ත රක පුරා 
සිදු ් ්ක රුණු පර්ේ ්ෂණ හා සංව රධන ්කට යුතු 
වලින් සහ අත්හදා ්බැලීේ හය කින් අන තු රුව, 
හු්ෙක නවීන ්තාක්ෂ ණය පිළි ්බ ඳව උනන්දු 
වන්නන්ට පම ණක ් නාව සාමාන්ය පාරි ් භෝ

ගි ්ක යන් සිය ලුම ් ෙනාට සුදුසු වන ආ්කා ර්ේ 
foldable දුර ්ක ්  න යක ්ලස OPPO Find 
N හඳුන්වා දීමට අපට හැකි වුණා.” OPPO 
උප සභා පති (වි්ේශ විකි ණුේ හා ්ස්වා) බිලී 
්ෂෑංග්  පැවසී ය. 

“OPPO Find N foldable දුර ්ක ්  න යට 
ඇතු ළත් වී ඇති න්වෝ ත්පා ෙ න යන් සේ්බ
න්ධ ් යන් විනි ේචය මණඩ ලය වි්ේ ්ෂ ් යන්ම 
පැහැ දී මට පත්වුණා. 

්ේග ් යන් දියුණු ්වමින් පව තින ්කාණඩ
යක තුළ ්මවැනි ්කල් පව තින සහ පහ සු
්වන් භාවි්තා ්කළ හැකි උපාං ග යක හඳුන්වා 
දීමට OPPO සමත් වීම ප්රශං ස නී යයි. 

විනි ේචය මණඩ ලය වැඩි දු ර ටත් ්පන්වා 
දුන්්න්, ්ව ් ළ ඳ ් පා්ේ වඩාත්ම සහ න දායී 
මිල ්කට ල්බා ග්ත හැකි foldable දුර ්ක ්  නය 
හඳුන්වා දීමට OPPO සමත් වී ඇති ්බවයි.” 
GLOMO විනි ේචය මණඩ ල්ේ ප්රධා නියා 
්ලස ්කට යුතු ්කළ, CCS Insight හි විධා ය්ක 
සභා පති ්්ෂෝන් ්්කාලින්ස්  පැවසී ය.

ඕේකරේ ලි යානු අධ්යා පන ප්රද ේ්ශ නය මාේතු 12 සහ 13 දින ව� 
One Galle Face හිදී

ශ්රී �ංො සංචා රෙ ප්රව ේ්ධන ොේයං ්ශය සමඟ 
එමි කේට්ේ, අවකබෝ්ධ්තා ගිවි සු මේට

 ්ලාව ප්රමු ඛ ්තම විේව 
විද්යාල අ්ත රින් එ්කක 
්ලස සැල ් ්කන Edith 
Cowan University 
(ECU) සහ Australian 
College of Business and 
Technology and Edith 
Cowan College, ්මවර 
Australian Education 
Expo (AEE)  අධයා පන 
ප්රෙ රශ න යට සහ භාගී ්වයි. 2022 මාරතු 12 සහ 13 ්ෙදින තුළ 
්පර වරු 8.30 සිට පස්වරු 7.00 ෙකවා ්්කාළඹ One Galle 
Face පරි ශ්ර ් ේදී පැවැ ත්්වන ්මම ප්රෙ රශ නය, ඕස්්රේ ලි යානු 
උපා ධි යක හිමි ්කර ගැනීම පිළි ්බ ඳව ්මන්ම, Edith Cowan 
විේව විද්යා ල්ේ  ලං්කා ශාඛා්ේ ලියා ප දිංචි වී  ලං්කා්ේ 
සිටම ඕස්්රේ ලි යානු උපා ධි යක හැදෑ රීම සේ්බන්ධ වැෙ ගත් 

්කරුණු දැන ගැ නීම සඳහා සිසු න්ටත් 
්ෙමා පි ය න්ටත් ලැ්්බන මහඟු අව
ස්්ා වක වනු ඇ්ත. 

“්්කාළ ඹදී පැවැ ත්්වන AEE 
අධ්යා ප නි්ක ප්රෙ රශ න යට සහ භාගී 
වීමට ලැබීම පිළි ්බ ඳව අප ්්බ්හ
වින් සතුටු වනවා. ්ේ ප්රරශ න ් ේදී 
අප්ග් කුටිය ්ව්ත පැමිණ, අප්ග් 
විේව විද්යා ල්ේ උසස් අධ්යා ප
නය ල්බ මින් ජීවි ්ත්ේ සාර් ්ක

ත්වය ළඟා ්කර ග්ත හැකි ආ්කා රය පිළි ්බඳ වැඩි දුර ්්තාර තුරු 
දැන ගන්නා ්මන් ඔ්බ සිය ලුම ්ෙනාට ආරා ධනා කිරී මට අප 
්කැම තියි.” ්බට හිර ඕස්්රේ ලි යා්ේ Edith Cowan විේව විද්යා
ල්ේ සහ ්කාර මහා චාරය සහ �ාත්ය න්්තර සේ්බ න්ධ්තා අංශ 
ප්රධානී ්හලන් ්වල්ලා ්්බාන විටා පැව සුවා ය.

එමි ් රේස් ගුවන් සමා
ගම, ශ්රී   ලං්කා සංචා ර්ක 
ප්රව රධන ්කාරයං ශය සමඟ 
මාරතු 4 දින අත්සන් ්කර 
ඇති අව ් ්බෝ ධ්තා ගිවි සු
මක සමඟ ගුවන් සමා ගම  
ලං්කාව ්්ක්රහි ති්්බන 
්කැප වීම යළිත් ්තහ වුරු ්කර 
ති්ේ. ්මරට ්ව්ළඳ සහ 
සංචා ර්ක ්කරමා න්්තය යළි 
නගා සිටු වී මට උප ්කාරී වන 
අ්න්යෝන්ය වශ ් යන් ප්රති
ලාභ ල්බන වැඩ ස ට හන් ්මම ගිවි සුම මගින් ආව ර ණය 
්කර ඇ්ත.     

්මම ගිවි සුම එමි ් රේස් ගුවන් සමා ග්ේ වාණි� 
අංශ්ේ ්බට හිර ආසි යාව සහ ඉන්දි යානු සාගර ්කලා පය 

සඳහා ්ජ්යෂ් උප සභා
පති, අේම ඩ්කූරි මහ්තා සහ 
ශ්රී ලං්කා සංචා ර්ක ප්රව රධන 
්කාරයං ශ්ේ සභා ප ති නිය 
වන කිමාලි ප්රනාන්දු  විසින් 
අත්සන් ්කරන ලදී. 

්මම ගිවි සුම අත්සන් 
්කරන අව ස්්ා වට සංචා ර්ක 
අමාත්ය ප්රසන්න රණ තුංග 
, එකසත් අරාබි එමි ් රේස් 
රාජ්ය්ේ   ලං්කා ්තානා පති 
මල්රාජ් ෙ සිල්වා , ඩු්බායි හි 

ශ්රී ලං්කා ්්කාන්සල් ්�න රාල් නලින්ෙ වි්ජ්රත්න  සහ 
එමි ් රේස් සමා ග්ේ �ාත්ය න්්තර ්කට යුතු සඳහා ප්රා්ේ ශීය 
්ජ්යෂ් උප සභා පති ්්ෂයික මජිඩ් අල් මුඅල්ලා  සහ
භාගී වූහ.



වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා24

ඉ

ගමන් ආරම්භය ගමනාන්්තය ප්රවේශ පත්ර මිල
 පළමු පන්තිය       වෙවැනි පන්තිය

නැරඹුම ස්ාන

මහනුවර නානුඔය •වහාසවටේල් දියඇල්ල
•ශ්රී පාෙ කන්ෙ
•ශාන්්ත කවලයාර්     
  දියඇල්ල
•එල්ජින් දියඇල්ල
•සමිටේ වලවල්
•අංක 18 බංවගය
•සුළං කවපාල්ල     
  ඉෙල්ගසහින්න  
  – හපු්තවල්)
•කි්තල් ඇල්ල 
•ආරුකකු 9 පාලම

මහනුවර වෙවමෝෙර/ඇල්ල

නානුඔය වෙවමෝෙර/ඇල්ල

ඇල්ල නානුඔය

ඇල්ල මහනුවර

නානුඔය මහනුවර

රු. 2000/= රු. 1500/=

රු. 5000/= රු. 4000/=

රු. 4000/= රු. 3000/=

රු. 2000/= රු. 1000/=

රු. 3000/= රු. 1000/=

රු. 1000/= රු. 1000/=

මහනුවර- ඇල්ල විවේෂ සංචාරක දුමරිය

විමසීම: වමාබවෙල් දුරක්න අංක 365  
ඩයවලාග් දුරක්න අංක 444  

මහනුවර දුමරිය ස්ානය - 081 2222271

• දිනප්තා වපරවරු 7.00ෙ මහනුවරින් ගමන් ආරම්භ කර  
   පසවරු 2.45ෙ වෙවමෝෙරෙ ළඟා වේ.
• පසවරු 3.45ෙ වෙවමෝෙරින් පිෙත් වී පසවරු 9.35ෙ 
   මහනුවරෙ ළඟාවේ.

 චන්දිමා එදි රි මාන්න, ඇල්ල සංචාරයකින් පසුව

න්දියන්සාගරයේමුතුඇටයයෙසින්විරුදාවලිය
ෙත්ශ්රීෙංකාවඈතඅතීතයේපටන්්මවියේශි
කයකයන්යගේආකර්ෂණයටෙක්වූදිවයිනකි.ශ්රී
ෙංකායේසුන්්දරත්වයයන්වසඟවූවියේශිකයයෝ
අතීතයේසිටය්මරටටපැමිණිබවටසාක්ෂිඑ්ම

ටය.වියේශිකයන්ෙංකාවටපැමිණී්මටයේතුඅතර
සවාභාවයසෞන්්දරයයන්අනූනවී්මත්ආරථික,සංසකකෘතිකහා
යේශපාෙන්මයවටිනාකමින්යුක්තවී්මත්ප්රමුඛකරුණුයේ.

විදේශිකයනදගේලංකාගමනයනූතනයවනවිටව්ාපා
රයක්බවටපතවඇත.ඒඅතරිනුතලංකාදේපවතින
ද�ෞම්ය,සිහිලැල්දේශගුණය�හඅනන්යවූසුන්දරතවය
�ංචාරකයනදමරටටදගනවාගැනීමටප්රබල�ාධකයක්ව
පවතී.විදේෂදයනආධ්ාතමිකසුවයහා�රලඡීවිතය
දමනමසවාභාවද�ෞන්දරදයනආසවා්දයලැබීමටකැමති
�ංචාරකදයෝඒ�ඳහාශ්රීලංකාවදතෝරාගැනීමටවැඩි
කැමැතතක්්දක්වති.
එදසදමරටටපැමිදණනදබාදහෝ�ංචාරකයනවැඩි
කැමැතතක්්දක්වනදනශ්රීලංකාදේකන්දඋඩරටහාඒ

සුළංකයපාලෙ(ඉ්දලගසහින්න–හපුතයල)

වයේසිට,ප්රවාහනඅ්මාත්යදිලුේඅමුණුග්ම,දුේරියසා්මාන්ාධිකාරිධේමිකජයසුන්්දර
සහ්මහනුවරප්රධානදුේරියස්ානාධිපතිආර.එේ.ජී.රත්නායක

අවටඇතිපරි�රදේඅසිරියවිඳගැනීමටයි.දේගමනබිමන
�ඳහාදුේරියදතෝරාගනදන්දඑමපරි�රදේසුන්දරතවය
මැනවිනදැකබලාගැනීමටයි.විදේෂදයනමහනුවරඅවට
ඇතිදියඇලිවලසුන්දරතවයවිඳගැනීමටදමරටටපැමි
දණන�ංචාරකයනදේවනදතක්භාවිතකදේඋඩරට
මැණිදක්දපාඩිමැණිදක්ඇතුළුඋඩරටමාරගදේධාව
නයවනදුේරියයි.දමමදුේරියසියල්ලමපාදේ�ෑමවිටම
විටම�ංචාරකයනදගනපිරීඉතිරීපවතිනඅතර,දලෝකදේ
දහාඳමදුේරියගමන10අතරටඇල්ලමහනුවරදුේරිය
ගමනනේකරඇතදත්දඑමමාරගදේතිදබනපාරි�රික
චමතකාරයනි�ාමය.
දමරට�ංචාරකව්ාපාරයදියුණුකිරීදේඅරමුදණන
මහනුවරසිටඇල්ල්දක්වාවිදේෂදුේරියගමනවාරයක්
මහනුවරසිටපසුගියදාආරේභකරනලැබුදේශ්රීලංකාදේ

සුන්දරතවයද�ායාඑන�ංචාරකයනදගේ
පහසුවදවනුදවනමය.මහනුවරසිට
ඇල්ල්දක්වාඉකුතමාරතු5වැනිදාසිට
දමමවිදේෂ�ංචාරකදුේරියධාවනය
කිරීමආරේභවූඅතර,�ංචාරකආකරෂ
ණයක්ඇතිකරවනඅයුරිනදමමගමන
�ැලසුේකරඇතිබව්දදැනගනනට
ලැබුණි.
ඇල්ලබදුල්ලදවතගමනකිරීමට
එන�ංචාරකයනට�ාමාන්යමගීප්රවාහන
දුේරියභාවිතකළහැකිඅතර,දමම
විදේෂ�ංචාරකදුේරියඋඩරටමාරගදේ
�ංචාරකයනදවනුදවනමදවනකිරීමට
දුේරියද්දපාරතදේනතුවවිසිනපියවර
දගනඇත.ඒඅනුවදිනපතාඋදෑ�නමහ
නුවරදුේරියස්ානදයනගමනආරේභ
කරනඑමදුේරිදේගමනානතයවනදන
ද්දදමෝ්දරදුේරියස්ානයයි.ඒඅතරතුර
හමුවනප්රධාන�ංචාරකස්ානවලනැවතී
ගිමනහරිමිනආේවා්දජනකගමනානතයට
�ංචාරකයන්දදගනයනප්ර්මදුේරිය
දමයදේ.
දේවිදේෂ�ංචාරයදවනුදවනදයාදා
දගනඇතදතචීනදේනිෂපාදිත‘ඔඩිසි’
නමිනහැඳිනදවනS14වරගදේදුේරියකි.
වායු�මීකරණමැදිරි4ක්,වායු�මිකරණ
දනාකළමැදිරි3තදමනමදභෝජනාගා
රයකින්ද�මනවිතදමමවිදේෂ�ංචා
රකදුේරිය,මහනුවරදුේරියස්ානදයන
උදෑ�න7.00ටධාවනයඇරදෙනඅතර,
එයද්දදමෝ්දරදුේරියස්ානයදවතළඟා
වනදනපසවරු2.45ටපමණය.දේරා
ද්දණියනාවලපිටියපසුකරදගනයන
අතරතුරදීශ්රීපා්දස්ානයඉතාදහාඳිනම
දිසවනස්ානයක්හමුවනඅතරඑම
ස්ානදේදුේරියවිනාඩිද්දකකකාලයක්
නවතවාතබයි.
මනරේපරි�රයකිනයුතුදරේටවසටරන
දුේරියස්ානදේතමඳදේලාවක්නව
තවනදමමදුේරියඑල්ජිනදියඇල්ල
අ�ල්දවිනාඩි2කකාලයක්නවතාතබයි.
එදමනමදමමගමදනදී‘අේවයාදගේවලි
ගය’නැමැතිස්ානයතශානතක්දලයාර
දියඇල්ලත�ංචාරකයනටදැකබලාගත
හැකිය.එදමනමලංකාදේඋසිනවැඩිම
දුේරියස්ානයවනපටටිදපාළදුේරිය
බිේදගයනැරඹීමටමිනිතතුකීපයක්්ද
දවනකරඇත.ඇල්ලදුේරියස්ානපසු
කරද්දදමෝ්දරදවතළඟාවනදනවිශිෂට
බ්රිතාන්යඉංජිදනරුතාක්ෂණයයටදත
ඉදිකළ‘ආරුක්කුනමය’පාලදේසුන්දර
තවයවිදීමටමිනිතතු15කපමණකාලයක්
ලබාද්දමිනි.
ද්දදමෝ්දර,බණඩාරදවලවැනිදුේරිය
ස්ානඓතිහාසිකවටිනාකමහාසුවිදේෂි
පාරි�රිකවටිනාකමකිතයුක්තවනඅතර

දේසියලුමදුේරියනැවතුේදපාළ
වල්අතරපිහිටාතිදබනකළුවරබිං
දගවල්සුවිදේෂීදේ.දමමදුේරිය
ස්ානසියල්ලයටතවිජිත�මදේ
ආරේභදකරුණුඒවාවනඅතර,
ඒවාදේයටතවිජිතගතිලක්ෂණ
අ්දටත�ජීවීවදැකබලාගතහැකිය.
එවැනිසුන්දර�හවැ්දගතස්ාන

රැ�ක්පසුකරමිනද්දදමෝ්දරකරාළඟාවනදමමදුේරිය
පසවරු3.40ටද්දදමෝ්දරසිටආපසුමහනුවරබලාගමන
ආරේභකරයි.එයමහනුවරදුේරියස්ානයදවතළඟා
වනදනරාත්රි9.35ටපමණය.
�ංචාරකයනටවඩාඋ�ස�හගුණාතමකදසවයක්

ලබාදීදේඅරමුණිනදමමදුේරිදේදභෝජනාගාරය්දතරු3
�හ4පනතිදේආයතනයටදටනඩරලබාදීමට�ැලසුේ
කරඇතිබවදුේරියද්දපාරතදේනතුවපැවසීය.�ංචා
රකපැදක්ජ�හිතවමගීන350කටඅසුනදගනගමනකළ
හැකිදමමදුේරියවායු�මීකරණආ�නයක්�ඳහාප්රදේශපත්ර
මිලවශදයන
රුපියල්5,000ක්
්දවායු�මීක
රණදනාකළ
මැදිරිආ�
නයක්�ඳහා
රුපියල්4,000ක්
්දඅයකරයි.
යේ�ංචාර
කයකුපැමිණි
එමදුේරිදේම
ආපසුමහනුවර
දහෝනවතවනු
ලබනදුේරිය
ස්ානයක්
දවතයනදන
නේඒ�ඳහා
දගවියයුතු
වනදනදපර
දගවූමු්දලට
අමතරවරුපි
යල්1,000ක්පමණි.
දේපිළිබඳවඅ්දහස්දක්වමිනදුේරිය�ාමාන්යාධිකාරි
ධේමිකජයසුන්දරපැවසුදේදුේරියගමනාගමනඇමතිදිලුේ
අමුණුගමදගේ�ංකල්පයක්මතඌවපළාත�ංචාරකඅමා
ත්ාංශයහාදුේරියද්දපාරතදේනතුවවිසිනහාදමමවිදේෂ
�ංචාරකදුේරියධාවනයආරේභකළබවයි.මහනුවරඇල්ල
දුේරියමාරගයදලෝකදේආේචරයමතදුේරියගමනමාරගව
ලින්දහදයනඑකක්බවහඳුනාදගනතිබුණ්ද�ංචාරකයනට

�ාමාන්යදුේරියකිනදමමආේචරයයවිඳගැනීමටපසුගිය
කාලදේදීදනාතිබූඅවස්ාවදමමවිදේෂදුේරියගමනතුළින
දැනහිමිවීඇතිබවතඔහුපැවසීය.දමය�ංචාරකයන�ඳ
හාමදවනවුඔවුනදවනුදවනමකැපවූදුේරියක්බව්දදුේරිය
�ාමාන්යාධිකාරිවරයාවැඩිදුරටත�ඳහනකදේය.
ප්රවාහනඅමාත්දිලුේඅමුණුගම�ඳහනකදේදුේරිය
ගමනහරහා�ංචාරකයනප්රවරධනයකරනදනදකදස්ද?
විදේශමු්දල්උපයනදනදකදස්දයනනද�ායාබලාදමම
අ්දහ�ක්රියාක්මකකළබවයි.අැල්ලමහනුවරමාරගයපම
ණක්දනාවඉදිරිදේදීහික්කඩුවහායාපනයට්දදමවැනි
දුේරියගමනආරේභකිරීමටබලාදපාදරාතතුවනබව්ද
ඔහුපැවසීය.දමමවිදේෂදුේරියදසවාවපිළිබඳවඅ්දහස
්දක්වමිනමහනුවරප්රධානදුේරියස්ානාධිපතිආර.එේ.ජී.

රතනායකපැවසුදේදමමවිදේෂ�ංචාරකදුේරිය�ඳහා
ප්රදේශපත්රදමමදුේරියනවතවන�ෑමදුේරියස්ානය
කිනමලබාගතහැකිබවයි.දේරාද්දණියහනදිය,දගලිඔය,
නාවලපිටිය,හැටන,දරේටදවසට(ර)න,නානුෙය,පටටි
දපාල,ඔහිය,ඉ්දල්ගසහිනන,හපුතදල්,ඇල්ල�හද්දදමෝ

්දරඑමදුේරිය
ස්ානයි.ඒ
අනුවඔබ
දමමදුේරිදේ
ගමනකිරීමට
බලාදපා
දරාතතුවන
දිනසිටදින
30ක්ඇතු
ළතප්රදේශ
පත්රදවනකර
ගතහැකිය.
දවනත
දුේරියප්රදේශ
පත්රයකින
දහෝරජදේ
දසවකයනට
හිමිඅව�ර
පත්රමඟින
දමහිගමන
කළදනාහැකි

බව්දමහනුවරප්රධානදුේරියස්ානාධිපතිආර.එේ.ජී.
රතනායකපැවසීය.
උඩරටදුේරියමාරගදේසුන්දරවිදනෝ්දචාරිකාවක්යෑමට
දමනමපා�ල්දූ්දරුවනටඅදේරටටආදේණිකඋරුමයන
පිළිබඳකරුණුරැ�ක්ඉදගනගතහැකිඅවස්ාවක්දල�
දමමවිදේෂ�ංචාරකදුේරියගමනහඳුනවාදියහැකිය.

ඡායාරූපනිහාලජයවරධන,්මධ්ය්මපළාත්සමූහ

මනරම් දිය ඇලි නනතින් බලා
කඳු පසුකර යමු ඇලල බලා

්මහනුවරසිටඇලේදක්වාධාවනයවන‘ඔඩිසි’නමින්
හැඳින්යවනS14වරගයේදුේරිය

අතරමඟදීසුන්දරස්ථාන
9ක්දැකබලථාගතහැකියි

ගමනආරම්භයදිනපතථා
පපරවරු7ටමහනුවරින

අංක18බංයගය

ය්දය්මෝ්දරආරුක්කු9පාේම

ශාන්තක්යෙයාරදියඇලෙකිතලඇලෙදියඇලෙ එලජින්දියඇලෙ

ශ්රීපා්දකන්්ද
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ක
 ��� ච� රා� ජය ව �ධන

�ය අ� ෙය�. �ෙ�� �නා ෙස-
�න ට�, ස� ෙ�� �ෙ� ක�� 
�රවා ග�න ට�, ජා�ා ල ෙය� 
ඔද වැෙඩ �න ට� �යා ෙද�ෙනා 

ක�ෙයා ය. නව හා ��ධ රටා� බස 
හ� � ව �නට ක� යාට ඇ� අ�-

�ය අ� ලං ඝ �ය ය. බස අ� ය� කර ඒ අ� ෙය� 
ෙපළ හර පාන ක�� ෙව�. ඔ�� �ය �� ක� හා 
වග �� ගැන වග � ෙම� ��ක� �ක වද� ෙපළ-
හර පා�. ෙකාළඹ �ගෙ� පළ� පර �ර �ෙයා ජ-
නය කර �� ක� ෙය� ජා� ය� අව� කර �� ක� 
නම ��� ය� ව ර ය� ෙව�. එ්  �ෙබ� ජා�ක එ�. 
ම��ද �� ය. 

ක� අ�ෙය� �ංහල ජා�ය අව� කළ උ� 
වහ�ෙ� �ෙ��කය� �ය. �ෙබ ටය ෙහා 
ෙල�චා ජා�ය ෙව� වට උ�ව හ�ෙ� ෙතාරා 
ග�ෙ� �ංහල ජා�ය ය. ෙලාක ඉ� හා සෙ� 
පවා එවැ� අව�ථා හ� ෙව�ෙ� කලා �-
ර ��. ෙලා� බ� ර� ��ය ගැන ද ෙෂ� 
අය �ල �තය ගැන ද �� ක� ෙ� අත ෙර� 
�ද �� ෙදක� පම�. ෙ� �ය �ල� අතර 
ද ඇ�. ම��ද ��ෙ� ෙවන ස� �ෙ�. එය 
උ�ව හ �ෙ�ෙ� ක� මඟ �� �ස �න �ට 
පැහැ �� ව�න�. ��� ෙ�ශ ෙ� � ය �ට �ය 
�ෙ� පැන න�න අප � �ත ජා�ා ලය �ය-
�නට ෙහා �ත �න ට ව� උ� වහ�ෙ� ��-
ව� ඉ�� ෙනා��ම එ් �ෙ�ෂ�වය�.

උ� තැ� කපා ඇද �� තැ� �ර� ම 
උ� �� ෙදකම වඳ ෙකාට සම කර � ම
උ� ම� දම�! ග� ය�! යන පැව� ම
උ� හඬ නඟා ප� ර�! සැම තැන � ම

ෙ� ක�ය එ�ෙ� �ද හෙ� �හැෙ� ය. 
�� �� ත ෙය� ම ග� උප හැ රණ ඔ�ෙ� 
�වට ෙනා�ෙ� පාඩම උ� වහ�ෙ� ජා� යට 
�ය�ෙ� සම හර �ට අප ක� ෙය� බලා ෙපා-
ෙරා�� ෙවන ��� බෙව� ෙතාරව ය. නැළ-
ෙවන පද ෙව� වට එ� ඇ�ෙ� ත�ජ නා �මක 
බෙව�; බල �� ෙම�. සම හර �චා ර ක ය� 
�ය�ෙ� ක� ෙය� ඔව ද� �ම ෙනාකළ �� 
බෙව�. එෙහ� ක�යා ෙහා සම�ත ��මා ණ-
ක �වා තමා �ව� ෙවන සමා ජ ෙය� �ර �තර 
අ� ප්රා ණය ලබ �ෙන�. තම පයට පෑෙගන 
වැ� කැටෙ� �ට ගත �ස� හමන �ළඟ  
ද�වා �� ෙම� �� සා� � ය� අවැ� කාල-
ව ක වා� �ෙ�. ම��ද �� ගත කර�ෙ� 
සමා ජය ��� එව� අව� �� ම කට අ� වා-
�ය ෙය� ල� �ය �� සම ෙය�. ආ�ා ��ක 
�� ��ය ෙසායන ��ව �ව�ය ම� �ම 
හ�ෙ� වන අ��ද හ� නා ග � �� කළ �� 
ෙමෙහ වර ආ�ා ��ක �� �� යට පම ණ� 
ෙදවැ� වන බව උ�ව හ�ෙ� ප්රකට කළහ. ඒ 
ෙව� ෙව� ගැළ ෙපන �� ප ෙව ත� ද ගත කළ 
උ� වහ�ෙ� �ය �� කම ඉ� ��ෙ� පරම 
ආ�ා ශ ෙය� �� �ෙ� ��� ව කෙ� සාමා� 
ච�යාව �� බඳ අන ෙබා ධ ෙය� ෙනාවන බව 
එකල ෙබෟ�ධා ග � කෙයා �න �� යහ. රට 
ජා�ය ෙව� ෙව� කළ කැප �ම අ� යස අල� 
තබ �න ට ව� බැ� නායක �� ය�ට උ�ව-
හ�ෙ� ප්ර� ප �ථ �භ ය� ෙ� මඟ ෙප�ව�ෙ� 
ඒ �සා ය. 

�ංහල �ාක ර ණය නැං� මට ජ�ම � ෙය� 
ග� ග� ප� ව ර යා�, �� දහම ය� �ථා�ත 
�� මට ඇම � ක� ජා�ක ඕ�ක �� මා� පැ�-
�යා ෙ� ඒ �ගෙ� �� ගත ව �� �ංහල 
ජා�ය ය� අව� �� මට ��ක �� ය� වර 
ක�යා ම��ද �� ය� ය. �ද හස ලැ�ෙ� කග 
පත� ව� � ක�, ජා�ක හා ආග �ක �න-
�� ව නය ඇ� කර ජන මන අ� ත ව� කර �නට 
අවැ� සහ ක �ප නය ඇ� කෙ� ය. �ංහ ල ය� 
ගැන �ංහ ල ය�ට ෙනා�� කැ�� ම� ��ෙ� 
උප �� �ංහ ල ය� ෙනා� උ�ව හ �ෙ�ට 
ය. උ�ව හ �ෙ�ෙ� �� �ව හද �නට ��ක 
ව�ෙ� ���� ජා� ක ය� � පා��ෙ��� 
ම�� වන ඉ� � යා� බා�� මකා� ය. 
�වැ ර� ෙ� කර �නට ජා� වා� ෙලස ජා�-
ගැ� ෙනා�ෙ� පාඩම ෙ� �ය �ෙල� ම අපට 
ෙපෙන�ෙ� ය. 

ෙපෟ�ග �ක පැ� ම කට එහා �ය ෙපා� සමා-
�ය පැ� ම �� �ය �� තය හැඩ ග�වා ගැ�ම 
හැෙමාට ම කළ හැ� කාර ණ ය� ෙනාෙ�. 
එන �� බලන කල ඇ�. ම��ද �� ය�ෙ� 
පරම ආ�ා ශය �ෙ� ෙපා� ජන මා මක අ� ලා ෂ-
ය�. එය �� ජා�ා ලය පම ණ� යැ� ල� කළ 
හැ�ක� ද ෙනාෙ�. ෙ�ශය, ද� කැල ෙම� 
ම �වට නැ� සමා ජ යක වන බලා ෙපා ෙරා-
��ෙ� �� �� ද එ� ��. ��ෙ� ��� බව 
��� උ�ව හ �ෙ�ෙ� ��ත නය ��� කෙ� 
ය. සරල හා අව ධා ර ණා �මක බ� වහර ඊට 
එ�කළ ආෙලා කය අ� ම හ� ය. උ�ව හ�ෙ� 
�ල �ත බස ෙව� වට ෙතාරා ග�ෙ� ��� 

උප හා සා �මක බස� �ව ද එය මන රං ජ �ය 
බස� � බව වැට ෙහ�ෙ� ජා�ක සටන එ�� 
ලද අ� ප්රා ණය �සා ය. �ස ආද ර ෙය� අතගා 
ෙමාළ යට ම �ෙන �නට අවැ� ෙවලා වට අ�න 
ෙටා�ක� ෙ� ඒ ක� බස �ව හ� ය. 

19- 20 �ය ව� �රා නැ� ආ අ� රා� 
�ෙරා� අර ග ලය ෙව� ෙව� ඇ�. ම��ද 
��ෙ� �ය ක �වය ක� යට පම ණ� ල� 

කර�ෙ� න� එය අභා � ය�. අන ගා-
�ක ධ�ම පා ල � ම �ෙග� ලද ජා�ක �ද හ� 
��ත නය මත පාදක ෙව�� උග � �ෙ��, 
සමාජ �යා කා � �ෙ�� සහා ෙය� ඉ� � යට ආ 
ඒ �ද හ� අර ග ලෙ� ස�ය �යා කා � �ව යක 
ම��ද ��ෙයා ද �� යහ. සකල �ධ �ංහල 
ජනයා යහ ප� බව�, �ය� �ංහල ජනයා 
�ක ගත �� බව� ම��ද ��ෙයා �� තැ නක 
පවසා ඇ� බව� ෙනාෙපෙ�. උ�ව හ �ෙ�ට 
��ෙ� ෙපා� ��තා ව�; ෙපා� �ක ගැ�ම�. 
�ද හ� �හැෙ� � ෙම�ම �ද හ� ම�ත්ර ෙ�� 
ද ම��ද ��ෙයා �ය�ෙ� �ංහ ලයා �ව 
ප�� ස� ර� න� �නාශ කළ �� බෙව�. 

අෙ� රටට �� ම� වන ස�� � ළ
අෙ� අයම න� �� ෙන� උ�ෙග බ ල
අෙ� ��� ��ත� මළ ෙසාෙහා� ව  ල
�ෙ� එ�ට ජා�ක අ� මාන  ම ල

�� වා� කා� ප්රහා ර ෙය� ��ව ජා�ය 
ෙව� ෙව� ෙප� ��න �ද හ� ම�ත්රය කා� 
සංග්ර හෙ� එන ඇතැ� ක� සනාථ කර�ෙ� 
�ද හ� සට නට බාධා කරන නාය ක ය� �ව 
මරා �� මට ප� බට ෙනා�ය �� බෙව�. �ය 
එක ම අර �ණ �ද හ� සට නට උර �ම ය�න 
ෙ� �ය�ල ඔ�ෙ� ෙප� ය�න�. 

ජා�ක වැඩට ම�‘�� අට ව �� � ට
නායක කමට දඟ ලන �ව ට ය� හ ට
ෙ� ල ක එකම අ� ෙසාෙහා න� කර�න ට
සා�ක ෙව�න ත� ණය! අද පට� ෙකා ට

සාමා� ��ප� ගැ�යා ෙ� �ට ම��ථ 
නාග �ක ම�ම ප��ය ද�වා ජන තාව �ද-
හ� සටන ෙව� ෙව� ප�� ෙ�ද ය �� ෙතාර 
ව ෙපළ ගැ�ය �� බව උ�ව හ �ෙ�ෙ� 
කා� ක ර ණෙ� �� පර මා �ථ ය�. ක�යා 
ෙපාරක හතක ෙනාව දහ සක �ව න� �නට 
කැමැ�ත පළ කර�ෙ� ධන ප� ප��ෙ� 
අෙයා මය ෙදපා යට ��� ��න සම�ත �� 
ජන යාෙ� ෙහට දව ස� ෙව� ෙව�. එෙ� 
�ය�ෙ� ද ජා� වා� ප්රෙ� ශ ය �� ෙනා�ම 
�ෙ� ෂ �ව ය�. �න කට වර� ව� �� නට බ� 
උල� නැ�ෙ� �ංහල �� ය නට පම ණ� 
ෙනාෙ�. එ�සා උ�ව හ�ෙ� ෙ� �ය�ෙ� 
�ංහල, ෙදමළ හා ���� ඕනෑම අය �ෙ� 
සා� �දර ගැන �ස �ංහ ��ෙ� පම ණ� සා�-
�දර ගැන ෙනාෙ�. 

කා�ක �හක ෙලා� අයෙ� න��     ක��
බාෙගට මැ� ඉ�නා �� යාෙ�               න��
මාරක �ප� හැම එකට ම ��ණ        ෙද��
ෙපාර ක හතක ෙනා ව දහ සක න��  ෙප��

ඇ�. ම��ද ��ෙ� අප්ර මාණ උද හ සට ල� 
ව�ෙ� ජා�ක �ත්ර ය� ෙ� ෙප� �� �� හා 
ජන යාට මර උ�� අට ව �� සබා මැද වැජ-
ෙඹන ජනයා ය. ���  ජනයා බඩ � යත ස� කර 
ග�නා ෙගාඩ- මඩ ඉඩ�, වංචා ෙව� අ�� 
කර ග � �� �� ආ�මා �ථ ෙය� ��ව තම� 
හා තම ප�ල ගැන පම ණ� �තන ජනයා, 
බ� උල� නැ�ව බඩ ස �� �ෙවන ජනයා 
�� ය� �� උ�සව 
පව �වන ජනයා 
ම��ද ��ෙ� කා� 
ප්රහා ර යට ල��ෙවා 
ෙව�. ජා� වා� 
ෙ�බ ල ෙය� වහ-
�නට උ�සාහ කරන 
ෙබාෙහා � අතර 
උ�ව හ�ෙ� ෙ� 
ක� අ� ෙය� සට� 
වැ�ෙ� �ය� ජා�� 
අතර ඇ� ෙපා� 
සා� ය� ෙව� ෙව�. 
ඒ �� ත �ව ය�. එයට 
ජා� ආග� �ල ෙ�ද 
නැත. ඇ�ෙ� එක ම 
ෙදය�. ඒ ��ත �ම 
පම ණ�. ��ප ��ෙ� 
ෙහව ණැ�ෙ� පවා 
ඇද ද�න පර �-
ර� ෙව� වට උ� 
වහ�ෙ� පැ�ෙ� 
�ද හ� රටක �ද හ� 
�හැ න�; �ද හ� 
ම�ත්ර ය�. �ද හෙ� 
ම�ත්ර ය� හ� �ඩා, 
ත�ණ, වැ� ම� 
�ය�ෙලා එ� ඵල 
ලබ�ෙනා බවට ප� 
��ම එ� අග්ර ඵ ලය 
ෙව�. 

�� ලා� ෙකා� කාර 
�� මහ �ල �ෙ� 
හෑ�ල කෘ�ෙ� හ� 
අ�� කතා ව� ඇ�. 
ම��ද �� ගැන 
�යා ���. එ� 
සඳ හ� වන ප�-
�ෙද� උ� වහ�ෙ� 
�ද හෙ� �හැන 
ක� �යා අව සන ඒ 
අ�අ � ෙර� �� ක� මහ මඟ තැ�� තැන 
දමා ඇ�ෙ� ඒ ෙකාළ අ�ලාෙගන �යවා 
ජන තාව �� �ව� ෙ� යැ� අෙ� �ෂා ෙව�. 
ජන තා වෙ� අ� රා � වා� හැ�� උ�ස�න 
කර �ම ෙව� ෙව� 
උ�ව හ�ෙ� කැප� 
ඇ�ෙ� එප � �ෙද�. 

ලංකාෙ� �ද හ� 
සට නට සම ගා� ව 
ක�ය අ� ය� කර ග� 
ඉ��ය ක�� ද ෙ� 
සමෙ� �� යහ. ෙම� 
පැහැ �� ව ෙපෙනන 
කා� මා�ග ෙදක�. 
එ� ෙකාට ස� 
අ� �ං සා වා� මා�ග-
ෙය� �ද හස කරා 
යෑම අර �� කළ 
අතර තව� �� ස� 
ස�න�ධ ��ල ව-
ය� ෙව� ෙව� ක� 
��හ. ලාංෙ�ය 
ක�� අතර ද ෙ� 
ෙද� �ස ම �� යහ. 
ආෙ� ග ව� ව �� 
� ලාංෙ�ය ක�� 
අතර ම��ද ��-
ය�ට ප්ර� ඛ �වය 
ලැෙ�. ය� �මා මැද 
�ව� �භා� ච�ද්ර-
ෙබා�ෙ� උ�ෙ�-
ග කර ��� ��ම, 
�� ක� ෙ�ශ පා ලන 
�යා කා � �වය, 
සෙරා �� නා� �ෙ� 
උ�ෙයා � ම� ��-
ක� කා� ආම-
�ත්ර ණය, මහ�මා 
ගා��ෙ� නාය ක-
�වය, තාෙගා�ෙ� 
ප්ර� ව�ත ප� ණත 
සට �කා� �ව-
� ණය හා සමා-
නව බැ� කල 

ෙමරට �ද හ� �ාපා රෙ� �යා කා � �ව යට 
අ�ළ ව වැ� � ර ට� උ�ෙ� ජ නා �මක හඬක 
අව � තාව ම��ද �� ය�ට �ෙන �නට ඇත. 
ෙම� ජා�ක ක�ත� ක� �� ෙම� නතර 
ෙනාකළ උ�ව හ�ෙ� ගම හා ප�සල එ� 
කර �� ෙගාඩ නැ� සමාජ �යා කා � �වය ද 
අප අව ධා න යට ල� කළ �� ව ඇත. එ� 
අත �� සංඝා වාස, ධ�ම ශාලා ෙගාඩ නැ �ම 

ආ� ෙය� ප�සල 
ශ�� ම� කරන අතර 
ම තව� පැ�ත �� 
දහ� පාසැ�, ඉං�� 
පාඨ ශාලා ආ� ෙය� 
නැ� එ�� පැවැ� 
ෙබෟ�ධ ප්රෙබා ධෙ� 
අව �තා ස���ණ 
කර �ම� ද �� කර-
�නට ඇ�ෙ� එබැ-
��. ෙ� �� බඳ මනා 
��ත ර ය� මහා චා�ය 
��� ආ� ය ර �න ය� 
��� ර�ත ‘ම��ද 
ප්රබ�ධ‘ කෘ�ෙ� 
සඳ හ� ය. ගව ම� 
�ෙරා ධය, අම �ප 
�ාපා රය හා ෙබෟ�ධ 
සං�කෘ �ක නැ� 
��� ගැන එ� සඳ-
හ� ය.

“1951 ද�වා �රා 
වසර 15 � එ� මැ 
��  (පාන �ෙ� මහ 
ෙබ�ලන � �ධ-
�මා රා මය) ම��ද 
�� ය� ප�සල හා 
ගම ස�බ�ධ �ශාල 
වැඩ ෙකාට ස� ඉ� 
කර ඇ� බව ෙපෙ�. 
�ධ �මා රා මෙ� නව 
සංඝා වා සය, ධ�ම 
ශාලාව, ප්රාකා රය, 
නව ලංකා දහ� 
පාසල, ඉං�� පාඨ-
ශා ලාව ඉ� �� ප-
ය�. හතර ෙ��ෙ� 
ග� ව�� ෙබෙහ� 
එ� �� ෙකාට 
ෙනා�ෙ� ෙබ� ෙදන 
�ං ෙබෙහ� ශාලා ව� 

�� � �ම, ගව ම� කෑෙම� ග��� වළ �වා-
�ම සඳහා සං� ධා නය කළ ගව ෙපර හැර, 
එ�. �. �. මං� �ෙ� ��� �ව රණ 
�� ව� ස� තව, 

�රා මාස ය� පැවැ�� ��� �ව රණ �ජාව හා 
�� ම� �ජාව, �න ය ව �ධ න කා ර ය� ම�ද නය 
��ම සඳහා කළ ෙපර හැර ග���ට තව ම� 
මතක �ෙ�. අම �ප �ාපා ර ෙ�ලා �ෙරා-
ගා �ව කට �� කළ �� වහ�ෙ� පාන �ර 
ෙතාට �ෙ� උප ස �ප� ��� ම�ඩ ලෙ� 
ෙ�ඛ කා � කාර �රය ද ��හ.”

ඓ� හා �ක කා�ය භා ර ය� �� ම �� ම 
තමා �ට පට වා ග� ය� වර ල� ණ� ෙලස 
ඇ�. ම��ද �� ය� ඉ� හා ස ගත ව�ෙ� ඒ 
ඇ� ෙර�.

වැ� � � ය� ෙව� ෙව� ��� කස පහ ර-
ව� වැ� වද� භා�ත කරන ම��ද ��ය� 
ද� ව� ෙව� ෙව� මව�ෙ� චම �කාර වද� 
��ත ම�. ද� ව�ෙ� ළමා ෙලාකය එක� 
කරන ඒ ක� වද� වැ� �� මනස ද �ය ළමා 
කාල යට කැඳ වා ෙගන ය�ෙ� ක�ය ඔ� ව� 
කර ��. ළමා ක�ය හැඩ කළ ආන�ද රාජ-
ක �ණා, �මා ර �ංග �� �ස වැ� ක��ෙ� 
ක� �ව යට නව හැඩ ය� හා බල ය� එ� කෙළා 
ම��ද ��ෙයා ය. 

ෙමාන වද ��ෙ� ෙමාකද කර�ෙ� 
ෙමාක ටද උඹ ඔය �ම හාර�ෙ� 
උඹ ට� ළමෙයා ෙනාෙපෙ� ෙනා� ත�
අඹ ඇට ය� �� ව �නට හාර�
�ක ෙ� ��වා අඹ ඇට ය� අද 
එක අඹ ය� ව� ක�ට ලැෙ� �ද
මම ළමෙයා �� අඹ ය� ෙනාප ත�
�� කම පම ණ� ඉ� ෙකාට තබ ෙන�.....

�ය �� කම හා වග �ම ෙකෙර� වග ෙවන 
පර �ප රා ව� ��මා ණය ��ම උ� වහ-
�ෙ�ෙ� �ය වග � ම� කර ග�ෙ� එප �-
�ෙද�. වැ� � � ය� හා ද� ව� අතර වන 
ස�බ �ධය චම �කාර කර �නට ෙමවැ� පද 
සම� ය. ��ශ �ක හා සරල ක� අම ත�ෙ� 
ද� ව�ෙ� ආ�මය ය. ප� ස රෙ� ��ද ර-
�ව ෙය� ළමා මනස ආෙලා ක ව� කර �නට 
උ�ව හ�ෙ� �ර �ත වද� � ෙසෟ�ද�ය හා 
ඒ ප� ස රය ද� ව�ෙ� මනස ඉ� �ෙ� මැෙව�.

සම� ��ච ම�  ඉ� �� 
�� තණ ෙකාළ ��ට � ය�
වෙග� අහස අ�න බල�
ෙකා�චර ල�සන ද �ට
බක �ෙණා �යා ඹ�
අ�� ���ෙලා �ද�
ෙබා අ� වල එ�� ෙගන 
මාව �ෙලා කෑග ස�....

ළමා ක� හා � රච නෙ� උ�ව හ�ෙ� 
ද�වන ල�ෙ� ��ම යා වහ ��මාණ චා� �ය-
ය�. ද� ව�ෙ� ෙලාක යට සා�� රස ෙපාෂ-
ණය ද, ඔ��ෙ� ආක�ප සංව �ධ නය ද, ඔ�� 
�ෙත� �ඩා අව � ෙය� �ට ම ජා� කා � රා-

ගය ඇ� ��ම ද යනා� ෙබාෙහා මාව� 
ඒ ක� පද අතර සැඟ� �ෙ�. ම��ද 
�� ��� ර�ත ළමා ප� �� න වය ම 
මා��ය බස �� හා ද� ව� වසඟ කරන 
ලාලා � ව� ��ම ය �� �� ��. ෙ� 
කා�ා ෙ� ශ යට �ම ර �� �� ද � �ෙග� 
�� � ළමා � ක� සා�� ෙපර මඟ 
ල�� සප ය �නට ද ඇත. 

ෙ� �ය� � කර �නට උ� වහ �ෙ�ට 
ලැ�� කාලය ඉතා ��ද්ර �ව�. වසර 38 
� ය� ෙක� කල�. �� ත ෙය� ග� කල 
නාඹර වය ස�. එ�� ද බස උෙගන ක� 
ප්ර� භාව ම� කර ගැ� මට තව� වසර 10� 
ව� ගත �ෙ� න�, �ය� ක� � �යැ� 
ඇ�ෙ� වසර 28� වැ� ෙක� කාල ය� 
ඇ� ළත �ය ��ය. කා� ප්රබ�ධ කලාව 
උ�ව හ�ෙ� �ත වැෙඩ�ෙ� ෙ�ඩ-
��ෙ� � �න ර තන න� � �� නම කෙ� 
ඇ� ෙර� බව �යැෙ�. උ�ව හ�ෙ� 
1934-36 කාලය ඇ� ළත ෙකාළඹ මර �න 
ආන�ද �� ලෙ� �ංහල, පා� හා ��ධ 
ධ�මය ආ� �ෂ ය ය� ඉගැ�� �� ව රයා 
ය. පාණ �ර මහ ෙබ �ලන � �ධ �මා රා-
මය �� සංඝා වා සය ෙකාට ග�ෙ� ද 
1936 � ය. ෙ� කාල පරාස බලන කල 
ඇ�. ම��ද �� ය�ට ෙ� සා �ස� 
කා� ප්රමා ණ ය� රචනා කර �නට ලැ�� 
කාලය වසර 15� පමණ ව�නට ඇත. 
ආ�ච �ය ය� ෙ� ෙපෙනන ෙබාෙහා � 
��මා ණය ෙව�නට බලපෑ ෙ�� සාධක 
ද ��ම ය ජ නක ය. 

ඇ�. ම��ද �� �� ෙ� ක�ෙ� අ�ත 
වඩා� ම ගැළ ෙප�ෙ�  රට, ජා�ය හා 
ආගම ෙව� ෙව� කළ ෙමෙහ වර ෙව�-
ෙව� උ� වහ�ෙ� ෙව� ෙව� ම  බැ� 
අව සන �යා තබ�.

තණ ෙකාළ මැෙර� ��හා පා තබන  තැන
යන එක බස� මහ ක� ය� අතර  එන
එන �� ස�ඳ ඔබ වැ� ය� ��න  තැන
ර� �� �� ද එ� ෙපාෙළා ෙව� උඩට  පැන

ජන තාව �� �ව� ෙ� යැ� අෙ� �ෂා ෙව�. 
ජන තා වෙ� අ� රා � වා� හැ�� උ�ස�න 
කර �ම ෙව� ෙව� 
උ�ව හ�ෙ� කැප� 
ඇ�ෙ� එප � �ෙද�. 

ලංකාෙ� �ද හ� 
සට නට සම ගා� ව 
ක�ය අ� ය� කර ග� 
ඉ��ය ක�� ද ෙ� 
සමෙ� �� යහ. ෙම� 
පැහැ �� ව ෙපෙනන 
කා� මා�ග ෙදක�. 

අ� �ං සා වා� මා�ග-
ෙය� �ද හස කරා 
යෑම අර �� කළ 
අතර තව� �� ස� 
ස�න�ධ ��ල ව-
ය� ෙව� ෙව� ක� 

ක�� අතර ද ෙ� 
ෙද� �ස ම �� යහ. 
ආෙ� ග ව� ව �� 
� ලාංෙ�ය ක�� 
අතර ම��ද ��-
ය�ට ප්ර� ඛ �වය 
ලැෙ�. ය� �මා මැද 
�ව� �භා� ච�ද්ර-
ෙබා�ෙ� උ�ෙ�-
ග කර ��� ��ම, 
�� ක� ෙ�ශ පා ලන 

සෙරා �� නා� �ෙ� 
උ�ෙයා � ම� ��-
ක� කා� ආම-
�ත්ර ණය, මහ�මා 
ගා��ෙ� නාය ක-
�වය, තාෙගා�ෙ� 
ප්ර� ව�ත ප� ණත 

එ�. �. �. මං� �ෙ� ��� �ව රණ 
�� ව� ස� තව, �ෙත� �ඩා අව � ෙය� �ට ම ජා� කා � රා-

ගය ඇ� ��ම ද යනා� ෙබාෙහා මාව� 
ඒ ක� පද අතර සැඟ� �ෙ�. ම��ද 
�� ��� ර�ත ළමා ප� �� න වය ම 
මා��ය බස �� හා ද� ව� වසඟ කරන 
ලාලා � ව� ��ම ය �� �� ��. ෙ� 
කා�ා ෙ� ශ යට �ම ර �� �� ද � �ෙග� 
�� � ළමා � ක� සා�� ෙපර මඟ 
ල�� සප ය �නට ද ඇත. 

ෙ� �ය� � කර �නට උ� වහ �ෙ�ට 
ලැ�� කාලය ඉතා ��ද්ර �ව�. වසර 38 
� ය� ෙක� කල�. �� ත ෙය� ග� කල 
නාඹර වය ස�. එ�� ද බස උෙගන ක� 
ප්ර� භාව ම� කර ගැ� මට තව� වසර 10� 
ව� ගත �ෙ� න�, �ය� ක� � �යැ� 
ඇ�ෙ� වසර 28� වැ� ෙක� කාල ය� 
ඇ� ළත �ය ��ය. කා� ප්රබ�ධ කලාව 
උ�ව හ�ෙ� �ත වැෙඩ�ෙ� ෙ�ඩ-
��ෙ� � �න ර තන න� � �� නම කෙ� 
ඇ� ෙර� බව �යැෙ�. උ�ව හ�ෙ� 
1934-36 කාලය ඇ� ළත ෙකාළඹ මර �න 
ආන�ද �� ලෙ� �ංහල, පා� හා ��ධ 
ධ�මය ආ� �ෂ ය ය� ඉගැ�� �� ව රයා 
ය. පාණ �ර මහ ෙබ �ලන � �ධ �මා රා-
මය �� සංඝා වා සය ෙකාට ග�ෙ� ද 
1936 � ය. ෙ� කාල පරාස බලන කල 
ඇ�. ම��ද �� ය�ට ෙ� සා �ස� 
කා� ප්රමා ණ ය� රචනා කර �නට ලැ�� 
කාලය වසර 15� පමණ ව�නට ඇත. 
ආ�ච �ය ය� ෙ� ෙපෙනන ෙබාෙහා � 
��මා ණය ෙව�නට බලපෑ ෙ�� සාධක 
ද ��ම ය ජ නක ය. 

ඇ�. ම��ද �� �� ෙ� ක�ෙ� අ�ත 
වඩා� ම ගැළ ෙප�ෙ�  රට, ජා�ය හා 
ආගම ෙව� ෙව� කළ ෙමෙහ වර ෙව�-
ෙව� උ� වහ�ෙ� ෙව� ෙව� ම  බැ� 
අව සන �යා තබ�.

තණ ෙකාළ මැෙර� ��හා පා තබන  තැන
යන එක බස� මහ ක� ය� අතර  එන
එන �� ස�ඳ ඔබ වැ� ය� ��න  තැන
ර� �� �� ද එ� ෙපාෙළා ෙව� උඩට  පැන

�� මඟ සට හ�
 උපත - 1901
 නම - එ�. ෙ�. ත� න ���
 භා�ත නාම - එ�. ම��ද ��
 උප� �ථානය - ම�ම ආ� යාෙ� �මා ලය ක� වැ �ෙ� 

��� ෙ�ශෙ� උ�� �මාෙ� �ෙබ�� ගංෙටා� �වර
 �යා හා මව - ත� න ��� �ඩා අව �ෙ� ඔ�� �ය �ය 

බව සඳ හ� ය.
 ෙසාෙහා � ර� - �ෙද ෙන�. වැ� ම� ෙසාෙහා �රා ක�කටා 

��ව � � ල ෙය� �ෙබ �  භා ෂාව �� බ ඳව ක� කා චා �ය ව ර-
ෙය�, ෙදවැ� ෙසා�රා �ෙබ �  ර �ෙ� අග මැ� ෙලස රා� 
පාල න යට එ� � �ෙ�. ��වන ෙසා�� ��� ��න� �� 
න�� පැ� �ව �ඩා ත� න �ග� හට �ක ව රණ සපයා ඇත. 
 ලංකා වට පැ� �ෙ� - 1912 ව�ෂ ෙ��
 වැඩ වසා ඇ�ෙ� - ෙ�ඩ ��ෙ� ෙපා�ග ��ව ආරා මෙ�
 අ�ා ප නය - මර �න මා� ගා ක�ද �ෙ� දය �� ෙවන
 හැ�� �ෂ ය ය� - �ංහල, පා�, සං�කෘත ආ� භාෂාද 

�� ද හම හා න� ත්රය
 පැ�� �� යට ඇ� ළ� ෙව�ෙ� - ෙ�ඩං �ව ෛශල � �බා-

රා ම ෙ�� �ෙබ �  එ�. ම��ද �� න�� පැ�� ෙව�
 1930 �� 16 - �ාෙමා පා� මහා �කා ෙය� නැවත පැ�� 

�ම
 1934 - 1936- ෙකාළඹ ආන�ද �� ල ෙය� �ංහල, පා� 

හා ��ධ ධ�මය උග �ව�
 රචනා කළ ෙපා� සං�ාව - 40 �
 පළ� ෙපාත - 'ඔවා �� දම‘
 වඩා� ප්ර� �� යට ප� � කා� සංග්රහ- �ද හෙ� 

�හැන,�ද හෙ� ම�ත්රය, ජා�ක ෙතා��ල, අද ල� මවෙ� 
���, �ෙ� � ක ය � ෙග� ල� මවට නම �කා ර ය�, �ංහල 
ජා�ය, ලංකා මාතා, �ද හස
 අප ව� �ම - 1951 මා�� 16

ක� ෙය� 
ජා� ය� අව� කර 
�� ක� නම ��� 
ය� ව ර යාෙණා 
�ෙබ� ජා�ක ඇ�. ම��ද ��

තණ ෙකාළ මැෙර� ��හා පා තබන  තැන
යන එක බස� මහ ක� ය� අතර  එන
එන �� ස�ඳ ඔබ වැ� ය� ��න  තැන
ර� �� �� ද එ� ෙපාෙළා ෙව� උඩට පැන



ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ��26

කල � �ම  
ෙනාමැත �� ය� මෙවත  

පල ��න පා වැ��  
ය�� ඔබ ඉ� �ෙ�  
මෙ� අ� ය ��ෙ�

  
ෙදපා ෙනාමැ� ඔබ  

මෙදස බැ� සඳ  
��ණා මහ� � අ� ල�  

මට මා ගැනම
  

ෙනක ව�ණ පාව හ�  
පැලඳ උජා � ෙව�  

ඔබ ෙමාබ යන  
අ�� ��ව...  

අංජ� ච��මා ��වා

උ� ව�  
�ග � වට  

මහ� �තක  
ඉ�ද  

පැ�� �� න ය�  

එ�. ච�ද්ර පාල

��ෙ� ක��  
ඉ�� ෙලාවක ක� ළැ� �ස ක�       ��න  
�� ම� �වඳ �ව බර ��      ෙනාහ � නන  
�� ය� සත ෙලාව� ඉ� � ය ටම    ඇෙදන  
අ� ��ෙ� අ� න� තවම          එක තැන  

සරණා �ෙයා� ��� අ�ණ         උද යට  
�ර වර දන� ��ෙම� �න    ෙමෙහ ව රට  
කර දර අපට ෙම� නැත ඒ      �� ෙව �ට  
පර ස� ෙනාෙව� වද ම� �ව ඳ�      අපට  

�� ෙය� �ද� ෙද� ය� �ව ��  අහ ��  
බැ� � ගය� �ඳ �ද �� ���       ස��  
ඇ� තැන ටම ව�� ෙද�ෙයා ස�� ව��  
නැ� බැ� අපට ඒ ක� �� ���     ���  

බස යක ��� යක ෙබර හඬ සමඟ      ෙය�  
රස ව� � ගයා කහ ව� ��ස           ය�  
ඇස අ�� යැ� යන කන වැල සමඟ  ඇ�  
අස රණ ��ෙ� අප උ�ම           ෙමප ��  

කව ද� සරල යන මඟ ෙනා��     කර දර  
�ව ස�ප� අ�� �� ස��         මහ ෙමර  
පව �� �� තය නැ� බැ� අය         අතර  
ෙලාව �� අය ��� ��ය        මහ ෙග දර
  
ශා�කා ක� ණා � ලක 

�� ෙදන ක� �ත  
�� රද නැෙඟන සඳ ෙතද පා �ය�          අත  
ෙපර �ග අහස ර� �ය �� එළ�              ඇත  
�ෙයා �� ගයන � නැඟ �� �රස           මත  
රස හ�ව �� ස� ෙර� ක� ෙය �ෙග            �ත  

ෙනාප ණ� පණ� කළ සැ� ල� ෙමාෙහාත කට  
එම �ස නතර ෙකාට සපැ �ණ            ඉ�� යට  
අ� මා න ෙය� ජය ස� හඬ             නඟන �ට  
රස ව� හැ�� ඇ� ව� ඇත            ක�ය �ට  

අ� ය� උ� ෙව� �� ෙදන                තඹර වන  
�ෙයා ළඟ ෙ�වා �තල ��            ව�ර ෙගන  
පව �� සැෙලන �ට අ� �ය            වඩව �න  
�� �� ෙනාමැත අද හ� ක�          �තට එන  

තඹ ව� රක පැහැය ෙගන එන    ෙදෙගාඩ 
තලාඅ� ණ� �රණ ප� ස ර යම                ��� 
කළා  
��දර බ�� �� �� ෙමම             ද�න බලා  
ඉ�නට හැ�ද ක� ය� හට            �හඬ ෙවලා  

ළා �� ��� මහ ෙපාළ වම � ෙල�          �ක  
ෙගා� ය� තම� ස� �� ග� ��ස           �ක  
�ය වර නඟන �ට ෙගා� ��ව ලට           ෙනක  
ම� ෙව� ක� �තක රස මත නැ�ව          සැක  අවාෙ� 

ෙකා�� �  
ගඩා ෙග� ෙනාල ද ��  
�ස ��ෙන තැෙව ���  
ෙකා�ල ෙකා� ලාෙවා  

�� �දට �ත ර�ද  
� �ං� ගය�ෙනා?...

  
ෙසන ර� ෙත�න ෙකා�

ෙසව ණැ �ල�  
ම�ත �ර කළ  
ගනා �ධ කා රය  
ෙස�ෙව�...
  
�� �� ගඟ අව� කර  
මා හැර �ය �ඹව  
���,  
වැ��  
�ග ක� කබාය,  

ගං ඉ�ර ෙකළ වර  
ඉ� � �න  
වැළ ෙපන  
�නා ෙසන  
පාට �� ��  
�� ��  
ෙසව ණැ �ල�... 
 
��� ක� ව�ත

ෙස�ව��  

�ත කල ඹන මල� �� වම  
ෙදපා ර� බල නවා ෙන� හැර  
�ෙ� �� වඳ ෙකාෙහාම ඇ� වද  
�යා බල නවා �ඹ �ර �තර  

අෙ� ඇතැ �� ෙදතට �ර කර   
ෙප�ත අ�ලා ��� බව �න  
පාට �ක �� ඇ�� අත රට  
ගෑ�ණා �� බල� �ග හට  

ආද රය �ව ෙස�ව �� ය කට  
හැමත බලලා ��� නැ� කළ  
ෙබ�ල අඹරා ��� අර ෙගන  
ඔබා ග�නවා ම�ල ඇ� ළට  

ගස� වැෙන නවා හමන �ළ ඟට  
ල�ස න� නැහැ මල� නැ� කළ  
තව� අය හට රස �� �නට  
�� මල නැහැ රටට �ය කල
  
��� ෙසෙන � ර�න

ෙනාහ � නන 
ආදෙ�  
ප��ඳ අ�දර ඉ� ��නා  
ෙනා�� කවක අ� ත� ෙසාය ��  
�� නන ��දර පද අ� ර� �  
�ඹ ඇ� �� �� ක� �ව අස ලට 
 
ෙනා� යම ඇ� �� ෙනා� යම ස� ග�  
අ� �ං සක ඒ �ව අග හස ��  
ෙබා ප� අතෙ� �යැ �� සඳ සක  
අ� රක පැට� ගැළ �� ක� ය� 
 
��� �� ව� ෙනාද �න ෙනා අසන   
�ත ව� ෙනාද�න ඒ පද අත ��  
සැඟ� �ය ඒ අ� ත� ෙනාෙසා යන  
එය� ෙනාහ � නන ආදෙ�  

��වා අෙ� �ංහ

තා�තාෙ� 
��ම යාම
  
දහ වල �ය එක� ම ෙගන �සට  
ස�ට ක�ළ  
එක� ම ෙගන හද ව තට  
බර අ� තබ �න  �� වට �ය මැන 
 
පැ�� ෙපා� ෙගන  
ද� ජය ද�� ��න  
ද� ව�ෙ� ද� �ර �න  
ෙනක කතා ෙපාත ප�න  
���ව ��� කර ෙගන  
ෙසෙන හෙ� අ� මය �යා �න
  
ඉ�මෙ� සඳ සැඟ �ණ  
ත� හඬා ෙසා බ�න  
පව� ෙරාද ෙසා� හ�න  
�ත �� ෙත� ක��න  
�යා ෙනා�යා සැ� අ� �න   
තා�තා ස� ෙගන �ය ��න 
 
ෙබෙහ� ෙනාපතා ද� ගත ඇ�ර  
පැ�ම සැපත එකම �ය අව සන   
ක��ම ෙනා�යා සංසාර ගමන   
ෙනත ක�� ෙදනවා 
�� කර ෙන�න
  
ෙ�. එ�. සම� අ�ල �මාර

කම ෙ��
�� �� �� ��� �� රට                 ව� �න  
කර� නවා ඇට ගල ව� �ඩ �ඩ          තබ �න  
පඹ යට ෙම� ෙසාක ඩ ය ට� ඔ�චං        කර �න  
� ���ෙලා පැ�� ෙගායම පා� ක ර� �න �න  

��� ෙදක� � වැ� �ෙව ෙ� මහ   ක�ෙනම   
ඒක� වැන � ෙනා� �ඹල ක�ෙනද ෙකාෙහාම  
�ෙ� �ඹ ��ං �ක පං දව ෙසම          ෙගායම  
ම�� එව �න� ත� යට ෙහට �ට        පැල ටම  

�ංසා ව� ෙනාක රම උ� පල වලා          හ��න  
ෙගාය� ෙනළන �ට ෙකාට ස� උ�ට  �ය�න  
ෙලඩ ඇද ටම ෙනාවැ �� න� අ�ප��   එ�න  
�� ණය ෙ� �ය� ෙදයම කර ල�         ෙද�න  

ණයට ග�ත ��තර � ෙව� කර ලම      ග�න  
කම ෙ� �ම අ�� කරල ගම ෙගද ර ටම    යව�න  
ගණ� බලල ඉ� �ය අ� වට              අර ග�න  
ඒව අර ප ෙර �ස මට ග�න අ�මට ද     �ය�න  

ප�සර උබ ය ර�න වන �ංහ  

�� ය�  
මට �� තය �� ම��ෙයා            හැ� ණාම  
ශ��ය �ණා �� ත යට                    හැම �ම  
ෙමය �ය ��ය ෙලාක යට ම            ඉ� රාම  
ඔබ ෙද� ෙකෙන� වැ� සැ� ෙය� හැම �ම  

රට ජා� යට �ණ දහ මට ග�             කරන  
�� ම� �ෙ� වැ� මවෙ� �ණ             ද�න  
මා හා මෙ� ද� පැට �� ��            ර�න   
ශ��ය ඔබ� ම� ම� අප හට           ��න  

අද ට� වඩා ෙහට �බ ෙ� යැ�           �ත�  
�� �බ උප� �න ය� ඔබ හට            පත�  
පහ න� ෙව�� මා ඔබ ප� පසම           එ�  
���� ෙකා� යක ෙද� ��ට ම          පත�  

ත�ජා මෙ� �කා �ල �ට  

ප්ර�ණ, ආ��ක ඔෙ� ක� ��මාණ 
පහත ��නයට තැපෑෙල� පමණ� ෙයා� කළ �� ෙ�.
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�ව �� �ෙ�වා!
මහ � ව ර� උපත ලැබ අට’� වස ර�
ෙගව �� කලා ෙලාව � �� ලන ත� ව�
�� ක��ෙව ඉ� �� �� තව �� ක�
ගැල� වැ�� සද හට ෙන� අග ක� ළ�

උප �� ව ර ය �ෙග ෙ�වය �� වරට
ඉ�ප� ෙසා� ප� �ය ව �න� ෙලසට
�ංහල ෙබා� පතට ප�තර මහ ෙගය ට 
 ස ලසා �ෙ� ෙ�වා �� ෙලස �ගට

��� තහ� �ෙනාද සම යට උර�
�� මඟ සත ව� ස යට ළංවන �ට�
�ය අඹ යහ � ව� �ය මඟ ටම පැහැ�
ස� ග� �ෙය� ඔබ �� �යට ම �ක�

ප්රහ ස න ෙය� සනසා �� �� කලට
අ� �ං ස කව �� මඟ සරසා �රට
බංඩා නග ර යට එන ෙත� ෙපර ෙලසට
පාලම යටට � �� ෙන� ෙහට �නට

ඇ� - �� ෙදම ��ම ද�ක� කරන ලද
අව ස� ෙමාෙහාත ද�වා �� ෙනා�ඳ වද
ෙසෙන හස, ආද රය ක�ණා ��ණ හද
ෙහට �න සැරද �ණ � ල කෙයා �වන මැද

ෙත�ප නාෙ� �ණ ව �ධන 

ඉ�ද්ර � ල ය� ෙ� 
නැ� ���
��ත ෙබා� ඇ�ත ෙ� අ�ණා  
ඔබ මා ගැන ඉ� හා සෙ� �ය� ඇ�..  
��� �ෙම� දමා පාගා  
අප හා ස ෙය� මා �ද ව� ඇ�  
එෙහ�..�� �ල� ෙ� මම නැ� ���..  
මෙ� උ� ර� බව ඔබව �ද ව �ද..  
�ඹ �මද උර ණව..  
මෙ� ෙග �ළ ෙත� �ඳ� ඇ� ෙල��  
උ� ර�ව මා ඇ� �� �� ෙම�ද..  
ස� ෙ�ම ,�� ෙ�ම  
නැෙඟනා උද� රළ ෙ�ම  
මම නැ� ���..  
මා �ඳ වැ� ���  
�ස නමා ෙගන �ම බලා ෙගන  
හැෙලන ක�� �ඳ ෙම� උ�� හලා ෙගන  
��ව ලව හඬ �� ��න  
මා ද� �න ටද ,ඔබට අවැ�...  
මෙ� �� බවද ඔබව ෙපළ�ෙ�..  
මෙ� ෙග� �� පස ��ෙ�  
ර� ආක ර ය� ඇ� තරෙ�  
ආඩ �බ ර ෙය� �ස ඔසවා �� මද  
ඔබව �ද ව�ෙ�...  
�ෙ� � සර ව� වද� මා �ද හලද  
�ෙ� බැ�ෙම� මා කපා කැබ� කළද  
�ෙ� ෛවරෙ� �ෙෂ� මා මරා �� වද  
වා ��ල� ෙල�� මම නැ� ���...  
මෙ� අ� රා� බව ඔබ ෙනාඉ ව ස �ද  
මා ෙදපා එ� වන තැන  
�ය ම �� ය� ඇ� ෙ� අ� මා න ෙය�  
න�ත නෙ� ෙයෙද� ��ම   
ඔෙ� ෙන� වල ක� අ� �ද..  
ඉ� හා සෙ� අව ම� කඩ ම� ���  
මම නැ� ���  
�ද �ගත ෙ�ද නා ව� පරයා  
මම නැ� ���  
මම ක� ස� ර��- අන �තය ද�වා පැ� ෙර�  
නැෙඟ ��, ඉ� ෙම �� උද� දරා ���..  
�ෙය�ද තැ� ගැ�ෙම� ද ��� රා��  
ප� කර නැ� ���  
පැහැ �� �� �ර �� �පැ හැ ��  
උ� ස න කට අව� ෙව�  
මෙ� ��� ��ත� �� �� ණද �ෙගන  
වහලා ෙ� සැබෑ� �� න යද,   
ඉ� � පැ� මද ෙව��  
නැ� ���...!!...  

මායා ඇ�ගෙලා ෙ� Still I Rise 
ක�ෙ� අ� වා දය  

අෙම � කාෙ� අ�ක �සා� �� 1928 අෙ�� 04 ෙව�� 
ඇය ඉප �ෙ� මා�ග �� ෙජා�ස� ෙල� ��. සා�� 
ෙලාක ෙ�� ඇය මායා ඇ�ගෙලා න�� ප්රකට �ය. ��-
� යක , ප්රබ�ධ ක� ව � යක, �� යක,නා� ර� කා වක, 
මානව �� ක� �යා කා � � යක, ��පා � කා වක, අ��ෂ 
ව� යක ෙලස ��කා �සක �යැ� ඇය සා�� කට �� 
උෙදසා අෙම � කාෙ� �ෙදන �� �ස� ස�මා නය ඇ�� 
�ය�ම ස�මාන ව�� ��� ලැ�ය.  

ක� ජා� ක �� ��ණ �� ��ධ අ� ෙයාග හා අව-
මාන �� බ ඳව �ය ��මාණ ව�� ෙනා� යව කථා 
කළ ඈ ඔ� නෙ� �ර ව � ය� ෙලසද සැලෙ�. ඇෙම �-
කා� ජා�ක ක�යා ෙලස සැල ෙකන Robert Frost 
ෙග� ප�, ජනා � ප� වැඩ භාර ග�නා උ�ස ව ෙ�� �ය 
කා� ��මා ණ ය� �ය � මට අව �ථාව ලද එකම �� �ය 
ඇය�. ඒ 1993 � �� ���ට� �රය භාර ග�නා අව-
�ථා ෙ� ��. ෙ� ඒ ක� ය�.  

2014 මැ� 28 වැ� �න ඇය �ය �ෙ� ඇෙම �-
කා� සා� �ෙ� පම ණ� ෙනාව ෙලාක සා� �ෙ� ද 
ෙනාමැ ෙකන සට හ� �ස� ඉ�� කර තබ ��.  

�� �� ෙ�ලා ර�න 

කෘ�ය - පැහැ නද පහ�
ක�තෘ - �න�ද ක� ණා ර�න
�ල -  �� ය� 300/= �� - 66
�ම �� - 071 4213466
KBooks ප්රකා ශ න ය�

�න�ද ක� ණා ර �න ය�ෙ� ෙතවන කා� 
සංග්ර හය පැහැ නද පහ� න� ෙ�. ඔ�ෙ� ��ම 
කා� සංග්ර හය ව�ෙ� ‘��� ��සා‘ය. එම 
කා� සංග්ර හය 2010 වස ෙ�� ��� කර� 
ලබන අතර �න �දෙ� ෙදවැ� කා� සංග්ර-
හය ව�ෙ� ‘ක�ා �ය ව රට එළැඹ‘ ය. ඒ කා� 
සංග්ර හය ��� කර� ලබ�ෙ� 2012 වස ෙ� �ය. 

ක� ෙ�ලා අර ෙගන වසර නව ය කට ප� 
පාඨක ෙ�තට ඉ� � ප� කරන පැහැ නද පහ� 
කා� සංග්ර හෙ� එන අ�� ක� �ස�  අපට 
හ�� ෙ�.                                                       
 අ�මා නැ� ෙගදර පා�ය. ඇෙ� අ�� හැඩ වැඩ 
� �ෙවස ෙග� �ල පා�ය. අප �ම� කළ ද එය 
අ�මා කරන තර� හැඩ නැත. ඒ අප කාට� අෙ� 
අ�මා ගැන මැෙවන �� � �ය. ක�-
යාට ද එෙ�ය. ෙග� �ෙ� ෙ��� 
�� �ල� සැර සැ�ෙ� එක ලය. 
අ�මා අ�� ෙග� �ෙ� ග� ක� වක 
තබන ලද ලැ�ෙ� �� බ� ක�නට 
එන �� �ල� �� එ�ෙ� නැත . 
බාල �ෙ�� අ�මා හා �� ඒ ��� 
අ�� �� �� �� �නට හැ� ය� 
නැ. ප�ච� දහ යක සැ� �ෙවස හා 
ෙග� �ෙ� ඉ�සර ගෙ� �� අ� �ය 
��ෙ� හැ� ට ය� නැත. ක�යා ��-
ලට �තර ආ�ය �� �ල� ෙලෙහ-
�� අත �� �� කර�ෙ� අ�මා 
හා බැ�� යට � යා ව�. අ�මාෙ� 
ආද ර �ය බව�. 
මාතෘ කාව ��� බ �න..
“එකල අ�මා ෙගව �ෙත�
�� ජ�� ග� ෙදබ ලක
ඉ� ෙකාට ��� බ� න�
�� බ� �ඩ� ඇ�� සඳ....“,

 එ�ට �� �ල� �න� �� ඒ වටා ෙරා� ෙව�. 
ෙ�ෙහ ��ද එ�. 
අ�මාෙ� කරන � �� ඔ� තම අ�� �වෙ� 
��ෙ� ගසක �� �ය න� ස� කර බලා ���ෙ� 
�� �ල� පැ�ෙණ ��ය. එෙහ� අ�මාට 
ෙම� තමාට අ�� ණය නැතැ� ඔ� තැෙව�. 
�� �ය�ල ෙවන�ය. ඔ�ට �ක� ද �ෙ�. ඔ� 
අව සා නෙ� ෙමෙ� �ය�. 
“අ�මා �ර ෙලා �� බැස 
මහ ෙග දර ඉ�ෙතා �� ෙව� �ට
�ව මඳ හ ස� රඳවා
ෙපෙන� බල නා ��
�� ��� බ� න� 
අ� යස ��න මා ෙදස“
අ�මලා තර මට අපට ෙදය� ��-
මට ඇැ� �ට �� නැත. අ�මා �ළ 
ඇ� ආද රය දයාව ක� ණාව අප 

�ළ ෙනා� ෙබ �නට 
�� වන. එ�ෙකා ඒ 
අ�මාෙ� අ�� ණ-
ය�. අ�මාෙ� අ�-
මය, �� ෙ�� බව 
අපට �ෙන �නට 
න� ඇය අෙප� 
ඈ� �ය �� ම�. 
කත කයා ෙ� පව-
ස�ෙ� අ�මා නැ� බැ�� ��-
�ල�ෙ� පම ණ� ෙනාව තම�ෙ� 
�� තය �ළ ඇ� ��බ ව �� අපට 
�ෙත�ෙ� ක�ය අව සාය ද�වා 
�යවා ��න �ටය. 
  මාතෘ කාව මං �� �කා රයා.. එය ද 
ය� අ�� පද එක � ව�. ෙම� ඇ� 

ෙබාෙහා පද අපට ව�ත මා නෙ� �ෙරාද  රථ වල 
�� පස ෙහා ඉ� �ෙ� ගසා �ෙබ� ��ය හැක.  
ක�යා කර�ෙ� ඒ පද එකට එක� �� මය.
�� ෙකාළ ඹට වඩා අ� තෙ� ෙකාළඹ ෙබාෙහා 

ෙවන�ය. හැ� �ට� ඇල එකල �ය ක �ය. 
කල� එය නැ� නා�� �ය. අද ට වඩා එද-
වස ෙහාඳ යැ� �යා �ෙතන ක�යා එ� ෙසාබා 
ෙසා�� �ය�. එෙම�ම එකල හැ� �ට� ඇෙ� 
�� ල� �� බව ෙප�වන කතා ව� ෙ�. අපට� 
වඩා එද වස �� ඒ වට � ටාව �� නැ� බව අග-
ව �න� වැ�ය ෙ� කව. මාතෘ කාව ඒ කාෙ� 
තම� කාෙ�.  
“මත කද උඹට ඇළ� වැෙට නවා හැ� �ට� 
එකට
  �� ල� � ය� එක �ෙයන හ�ෙය ව�තල
ඒ කාෙ� ඔය පැ�ත ම ව�ර
ඕෙක ��ලා ඉ�නවා මචං

ඒ� අ� නානව 
අ�ම ලාට ෙහාෙරං...“
�� ලාට �� � ගැහැ � යෙ� 
��ර ෙසායා ගැ� ෙම� ප� 
හැ� �ට� ඇෙ� නා�නට �ය 
��ස අ� ව �නට ඇත. ��-
�� �ළ �ය� ඇ� ව�නට ද 
ඇත. න�� ත�ණ ගැට� ඇෙ� 
නා�නට ඇ�� ඇ�ෙ� අ�ම-
ලාට ෙහාෙර�. 
“අ� න� නෑවා ඊට ප�ෙස�
  ඒ ඇෙ� �ග ටම
  �� ල ව� එ�ෙ� නෑ මචං
  ඒ කාෙ� අ� ව� රට බැ�සාම.... 
“ 
��දර දඟ කාර අ� ත ය� ෙ� 
ක� ෙය� �� ප� කරන ��ය. 
එම�ම එ� ෙම� ෙනාව ඒ ප�-

ස රය �� ෙවන� ව  ඇ� බව ක�යා �ය�ෙ� 
ක�ය �ළ සඟ වාය.
 කව ද� �� සැන ��ෙ� ��මාණ කරන 
�න�ද ෙමව රද එෙ�ම යැ� �වාට කම� නැත. 
ඔ�ට ��� හ� �� ය� නැත.
 තම�ට අව� �ට �ය �නට ෙනාව ක� යට 
අව� �ට �යැ ෙව �නට ඉඩ ෙදන ග� �වාභා-
ව ය� ඔ�ෙ� ��මාණ ��� අපට හැෙ�.  ප�-
ව �තන ක� �� ප ය� ද පැහැ නද පහ� කා� 
සංග්ර හ ෙ�� අපට හ�ෙ�.                        

අ�� ෙපම  

වැ� �� ව� ෙනා�� කත ර� � �තට  
ම� වැ� ෙපාද� � ආවා �ඹ �නක  
ඉ�ප� ද� දමා වැ� ෙපම �� �සක  
��ණා ෙප� මල� ළබැ �ෙය �ඹ නමට  

ඇ� මානෙ� �� ණ� �ඹ ළඟ පාත  
බැ� �� ෙනළා ග �නට �ග ම� �ත  
�� කර ග�න ෙනාලැ ෙබන �� �� �ක  
�ර �ට බලා සැන ෙස �ෙන� හැම �ට  

මට �� නැත� ෙහාඳ ෙකෙන �ට �� ෙ�වා  
මට වැ� ෙය� ෙසෙ� ඔ� ෙග� �� ෙ�වා  
ෙලාව ඇ� �ය� ස�ප� ඔබ ස� ෙ�වා  
�� ෙර� �ලස මා ඉඳ �ට �� ෙ�වා  

�නා �මා�  

ඇ� ර��
සසර �රා පාර� ද� ස� රාන
දළ� කර� �� මට �� �� ණාම
දහ ස� �� සත� ක� ණ ාෙව� සන හාන
ෙද�ෙලාව �ම� හැ� ණද ඇ� ර� �ට

දළ� �ද �ෙ� �ෙඹ �ව මැෙ��
දහ ස� ෙදනා ෙහට �න ෙය� �� ෙ��
කර�ව �� අ� මා නය �� ෙ��
ෙබාස� ඇ� ර�� �ව �� සැන ෙ��

��නා �මා� අ���

ක� වර ෙ� 
�ර වර  

මහ� වන �ට දවස  
අ�ර ඒ  

�ර ගගා ෙහ� �ට  
අ� හඬ� නැත  

ඉ�ම �ව ඒ  
කාක ය� රළ නඟන ‘කා‘ හඬ

  
ඇෙද� දන �� � ව� ෙ�  

ක� න �� ග� �� බලා  
��ව යන නග රෙ� ත� යට  

හ�� ෙන� තැන තැන  
පහ� ක� 

 
ෙදෙතා�, ක��� උලා ල� ෙය�  

ඔම� පානා � �ර ඟ න�  
�� තැන තැන ෙගා�� ෙසාය ��  

ගැට ගසන ��ෙ� ස� ය කට 
 

ෙ� ෙ�ර� නැ� අ�ං ස ක ��  
ෙසාය� අ� �� ��ව ඉ�නට  
ෙහට� ෙමෙල සම යැ‘� �තා  
��� ෙකාට භ�න � පැ��  

සම� ෙ�ර�

�වන
ක� � ෙව� එහා  
ෙබාෙහා දන යෙනන මාවත   
ෙකා� ය�ෙනද  
ෙකා� �ට එ�ෙනද  
�� ෙව �� ෙනාද�
  
සංසා ර යට  
එෙතර ෙමෙතර යන  
�� �ක ෙනාන ව �න  
��ෙ� මාවත 

හද ෙපළන �ක දරා  
�හ ඬ වම සැ� ස රන  
නවා තැ� ෙසායන මාවත
  
අප හැමට මඟ හ සර  
ෙහ� කරන �බ ඳ වම  
කත ර �� කත ර කට  
ඇෙදන මාවත 
 
ෙසායා ය�  
ෙ� හැම අතර  
�මා වන මාවත  
�� සසර ගමන  
ෙක� කරන මාවත
  
නය�ත ජග� 
�ං� ෙ�වා

අ�මා  
ෙ�� ව� ��� ෙව�  
අ� නැ�ව මැන ග�න  
�ෙට� �ට ෙමාළ වලා  
�� හා� �� කළා  
අවැ� �ට අර ග�න!  

ෙනාහැ� �ය හැ� �ෙට�  
�වණ �ෙඹ මැන ග�න  
හද ගැ�ම �� ��  
�� මැ�ම �� කළාට  
ම� ��ණ ලැබ ග�න!  

�මා� ෙපෙ�රා

�ත ව� 
ම�ට  

ම�ව ඔබ  
�ෙන� �න  
�� කර�  
��� කවෙ� අරය
  
ඉඩ ෙනා� තව තව�  
පා�ෙ� ත� ෙව�න,  
�ෙගන ය�  
මැද �තද,  
ඉ�ම ��  
අද ෙහටම
  
ර��ද්ර ජය න�ද  

�න�ද ක� ණා ර�න



 ඉෙනාකා සම ර � ක්රම

�ම ර�න ෙපෙ�රා
 �ලා ව� �� ග�ල හා චා�� ෙපෙ�රා �ව-
ළෙ� එකම ද�වා �ෙ� ධ�ම ර �නය. ධ�ම-
ර�න උප�ෙ� 1948 මැ� මස 30 වැ� �ය. 
ෙකා�ටාව ෙකාළඹ ප්රධාන මා�ගය අ�දර �ය 

�වස ��ටා ��ණ ද එකල ඒ ප්රෙ� ශය ෙබෙහ-
�� ග්රා�ය බව� ඉ�� බව ධ�ම ර �නෙ� අද හ සය. 

තම �යාෙ� මල� ව�ෙ� �ෙවස ද ඒ තම �ෙවස 
අ�ද රම ��ණ ද ඒ අහළ පහ ළ ක ව� ෙවන� ද� ව� ෙනා�� 
�සා ධ�ම ර �නට �ය බාල �ය ෙගවා දම �නට �� �ෙ� �ද-
ක ලා ෙ� මය. 

ඒ �සාම ඔ�ෙ� වැ� ඇ�ම ෙයා� �ෙ� ෙපාත පත 
ෙකෙර �ය. එෙම�ම �ය �ෙවස අවට �වාභා �ක ප�-
ස රය ෙකෙර �ය. ඒ �සාම ධ�ම ර�න බාල �ෙ� �ටම 
�ය ව �නට ෙම�ම �ය �නද ආශා කෙ�ය. ඒ ආශාව 
�සාම ඔ� බාල �ෙ� �ටම තම �තට �ෙනන ෙ� 
�ය �නට �� �ය. ඒ ෙ� ��ම ආර�භ කළ ඔ� කල� 
ෙමරට ජන � යම ෙයා�� �ව �ප තක ක� ව ර ය� ෙල�� 
කට �� කෙ�ය. එෙම�ම දශක �� ප ය� ��ෙ� � පද 
රචනා �ෙ�ත්රෙ� ජන �ය �ත ර ච ක ය� ෙල�� ද කට �� 
කර �ෙ�ය. 

�ම� ෙයා�� �ව �පෙ� ක� ව රයා ෙම�ම �ව�, ෙයා�� �ව �පෙ� 
ආර �භක ක� ව රයා ද ව�ෙ�ය. ඔ� න� ෙවන �� ෙව� ෙනාව ධ�ම ර�න 
ෙපෙ� රාය.

ෙම�� දශක දහ ය කට පමණ ඉහත ෙමරට ෙයෟවන ෙයෟව � ය� අතර 
ෙයා�� ප�තර �� බඳ එ�තරා උ�මා ද ය� ඇ� �� මට සම� � 
‘�ම�‘ �සා ෙ�ඛ න යට ��� ��ස ෙබාෙහාය. ෙ� අ� තය 
ෙහා��ම ද�නා ��ප ෙදනා අත �� ෙකෙන� අද 
අෙ� කතා නා ය කයා. 

“ ප�ෙ� එකම ද�වා �සා මම ෙබාෙහාම �ර ත ෙ�ට 
හැ�න ෙකෙන�. මම ���ම �ෙ� ෙහාමා ගම ප්රාථ �ක 
පාස ලට. ඉ� ප�ෙ� ෙකා�ටාව ආන�ද �� ලෙ� ඉෙගන 
ග�තා. සාමා� ෙපළ �භා ග ෙය� ප� උස� ෙපළ හැ�-
�ම සඳහා ෙහාමා ගම ම� �� ල යට ඇ� ළ� �ණා. මම 
උස� ෙපළට හැ� �ෙ� �� �ෂ ය�. පාසෙ� �ට� �ක �ම 
�� තම ��ා මම. �� ව� බලා ෙපා ෙරා �� ෙව� ��යා මම 
ඉහ �� �භා ගය සම� ෙ�� �යලා. න�� උස� ෙපළ ප්ර�-
ඵල සා�ථක �ෙ� නැහැ. මම පාස� �ෙ� �ටම �ව� �� � යට 
සව� ෙදනවා. කලා වට ෙයා� ෙව�න බලපෑ  ��ක ෙ� තම� 
මෙ� �ද ක ලා බව. ඒ කාෙ� �ව� �� � ෙය� �කා ශ නය � ළමා 
�� යට සව� ෙදනවා. ෙනාවැ ර �ම �ව� �� � යට සව� ��නා. 
මම ප්ර�� හ�බ ෙව�න කැ�ප� එකට �යා �ස� ඉෙගන ග�න 
න� කැ�ප� ය�න ලැ�ෙ� නෑ මට. උස� ෙපළ ප්ර�ඵල� සා�ථක 
ෙනා�ණ �සා මම �ෙව ස ටම � ��යා. ඒ කාෙ� ර�සා ව� ග�න� අමා-
��. ප�තර වලට �� �යලා යැ�වා ඒවා පළ ෙව �ෙන� නැහැ. ෙ� කාෙ� 
මට �ත්ර පට ගැන උන �� ව� ��ණා. මට අව� �ණා �ත්ර පට ගැන හ� ර�න. 
ඒ කාෙලම තම� මම ජනතා �ව� පතට �ය�න ග�ෙ�. ෙ��හ � � යට මම 
�යන ක� �� තැපැ� කර යව නවා. 1970 අ� ��ෙ� දව සක මට තැපැ� පත� 
ලැෙබ නවා.

  “ධ�ෙ� පැ�ණ මා හ� ව�න.“  
     “ධ�ම �� ගමෙ�“ 
මම �යා ඔ� හ� �මට ෙ��හ � � යට. �ය ගම� මට 

ලැ�ෙ� ඔ� ෙගද �න ෙගනැ� �� ෙකාළ කැඳ ෙකා�ප-
ය�. එ� ගමෙ� මහ �ත මයා මට ��වා ෙයා�� ජනතා 
�ව �ප තට ක� ෙතාරා ෙද�න �යලා. ඒ කාෙ� ගමෙ� 
මහ �මයා ��ෙ� ෙෆා�ෙ�කා පාෙ� �ෙව සක. මම ඒ 
�ෙව සට ස� ය කට දව ස� යනවා. ගමෙ� මහ �මයා මට 
��� �� ය� ෙදනවා ‘ම�� ෙ� ක� බලලා �ක� ෙතාරලා 
ෙද�න �යලා. මම එය කෙ� මට ර�සා ව� ලැ�ණා වෙ� 
තෘ�� ය ��. �ත�කා අපට කෑෙම� �ෙම� සංග්රහ කර නවා. 
මම� ඒ ප�ෙ� ෙකෙන� වෙ� මට ��ෙ�. එ් වෙ�ම ඊවා 
රණ �ර මැ� �ය ව�තා ��� සඟ රා වට ක� �යා පළ� �ෙබ-
නවා.“

ඔ� පැ�� ගමන ��ක රය. න�� නැව �ෙ� �ම� හ� �� 
පැ�� එ් ගමන ඔ�ට අ�� පාර� තනා ��ෙ�ය. ෙ� කාලෙ� 
ධ�ෙ� සංක �පනා න� � සඟ රාව තම අ��ම �යා සක� කර 
අහල පහල �� ර�ට බල �නට �ය ව �නට ��ෙ�ය. ඒ සඟ රාෙ�  
�ත්ර පට �චා ර ය� �ය �නට ද ධ�ෙ� ��� � �� ෙ�ය. අ��ම �� 
සංක �පනා සඟ රාව කලාප �න� පමණ තම �ත ව�ම යා� ව� අතෙ� අ�� 
අත යව �නට ඔ�ට හැ� �ය. 

“�ජය ධ�ම � මෙග යා� ෙව�. ඒ කාෙ� ඔ� වැඩ කෙ� කාල �ණ �� 
ෙදපා �ත ෙ� ��ෙ�. මම ෙකාළඹ �ෙයා� ඔ� හ� ව�න යන වා ම�. එෙහම 
�ය දව සක ඔ� සමඟ �ෂ� 
හ� ෙව�න �යා. න�� එය� 
අසා �ථ ක�. මම ෙකා�ටාෙ� 
ඉදලා යන ෙකාට ද� නවා 
ෙපා�ට� ගහලා �ෙය නවා 
ම�� ෆැ�� ආය ත න ෙය� 
�ම� �ව �පත 9 �ට එනවා 
�යලා. 

�ජය මට �ය නවා ‘�ය�න 
�� ව� �� හට හ� ය�ෙ� 
ප�ත ර ය� තම�‘ �යලා. 
ඔ� මට �ය නවා ‘මම ��-
ම� ෙද�න� බ�� ලට ��� 
හ� ෙව�න‘ �යලා. මම �යා 
ඔ� හ� ව�න. ඒ� කා�යා ල-
ෙය� ��වා අද ඔ� එ�ෙ� 
නැහැ �යලා. එ� ෙගදර න� 
ඇ� ��වා. මම එ�ම ඔ�ෙ� 
�ෙව සට �යා. ර�ම ලාෙ� 
��� �ෙව සට �යා. ෙ�රට 
ත�� කරලා බල� ��යා. මම 

කව � ව� ඔ�ව 
�ක ��ෙ� නැහැ ඊට 
ෙපර. �ක �� �ෙවෙ� ඇ�ණ 
ෙ��� එ� යට ආෙ� ඔ�.  මම ��වා 
මම පැ�� කාර ණය. බ��ල මා 
සමඟ කතා කර මට ��වා ��ධ �� 
�ක� �යා ෙගන ස� �ට ක�ෙතා-
� වට එ�න �යලා. එ� මම ෙගදර 
ඇ��ලා ��ධ �� ��වා. �� 4� 5 
� �තර ��වා. ස�� ඒව� අර ෙගන 
මම �ම� කා�යා ල යට �යා. බ��ල 
ඒ �� �ක �ය වලා ‘ෂං‘ �යලා �� 
�ක ග�තා. මම �� �ක �ලා �ම� 
ප�ත ර ය �� අර� ෙගදර ආවා. 1979 
මැ� 9�  තම� �ම� ��ම කලා-
පය �ට �ෙ�. �ම �ෙ� මෙ� �� 
පළ �ණා. �ක කල �� ප�� �ංෙද �ය 
�� ප �� ම� ලැ�ලා �යා. ඒ කාෙ� 
�ම � යට ��ෙ� �ං� ඉඩ �ක ඩ�. 
බ��ල ප්රධාන ක�තෘ �ණාට ��ෙ� 
�ං� ෙ�ස යක. ප�� �යාට ප�ෙ� 
බ�� මට ��වා “�� අ�� එක� 
ස�බ�ධ ෙවලා �ය� �යලා.“  එ� 
�ට මම �ම �ෙ� වැඩ. ක� � හ� 
ආවාම අ� ඒ දව �වල අප හ �-
වට ප�ෙව නවා. ෙබාෙහා ෙවලා වට 
උපා� නැ� ටලා මට ඉඩ ෙද නවා. 
කලා �ෙ�ත්රෙ� ��ධ අය එනවා අප 
හ� ව�න. ප�තර ��ෙ� �ම �ෙ� 
ගත �ෙ� ඒ �� හට. මාස හත ර� වෙ� 
ඔය �� හට ගත �ණා. ඔය කාෙ� �ම-
�ෙ� පළ �ණා ‘ආද ර �ය ෙඩා��� 

පැ�ෙයා‘ �යලා �� ය� ෙකාට� වශ ෙය�. එය ��ෙ� 
ප්ර�� අභ ය � �දර. ඔ� ඉද �ට ක�ෙතා � වට එනවා. ඉතාම 

ෙක� කල �� මම� ඔ�� ෙබාෙහාම යා� �ණා. 
අ� ෙද�නාෙ� යා� කම �සාම දව ස� මම �ය� 
ක� ෙපාත �ය ව�න  ප්ර��ට ��නා. ඔ� �ක-
�� මට කතා කරලා �ය නවා  “ ධ�ෙ�  ෙ� 
�ෙය�ෙ� ක� ෙනෙම�. ෙ�වා ඔ�ෙකාම �ත“ 
�යලා. එ�ම ප්ර�� මාව අ�� �� � පැ�න 
හ� ෙව�න එ�ක ෙගන �යා. ප්ර�� තම� මට 
ඔ�ව හ��වා ��ෙ�. අ�� �� � පැ�න මට 
��වා භ�� �ත ය� �යා ෙද�න �යලා. මම 
එය ��වා. ඒ �තය 
ගැ�ෙ� එ�ව� 
ජය ෙකා�. එ� 
එ�ව� �ං�ව 
�යන ෙවලාෙ� 
ප්ර�� මෙග 
ප� වට අත 

�යලා බල නවා. 
ඒක �ක� එ�ව� අහ-

නවා ‘හද වත නැව �ලා ද?‘ �යලා. 
මෙ� ��ම ක�ය �ව� �� �ෙ� 
ප්රචා රය කෙ� ප්ර��ෙ� �යා � 
�ම� අබ ය � �දර මහ �මයා. මෙ� 
��ම වචන �ක ‘�ව හ ස� ත� 
ම�‘  �ත ය� ද�වා ෙගන ආෙ� 
�ම� අබ ය � �ද ර ය�ෙ� �� � 

ප්ර��.“ �� �� වස ර කට 
එහා අ� තය �� ක ර�ෙ� 
එෙල ��.

 ඔ�ෙ� � ��ෙ� 
ආර �භය එය�. එතැ-
�� ප� ඔ� �ග ටම �ත 
�ෙ�ය. ෙ� �� � අතර 
ෙබාෙහා ජන �ය � 
�ස�. එෙම�ම ඔ� පර �පරා �� ප ය ක ටම � �� ෙකෙන�. 

ඔ�ෙ� �� පර �ප රාව ව�ෙ� ෙමා� �� ෙබ�, එ�. ආ�. 
ෙජා� පාල, ��ට� ම�ල ව ආ ර��, ��ට� ර�නා යක, �ණ �ස 
ක�ෙ� න�� මා ල�, ආ� � ගායක ගා� කාෙවා ඒ අතර ෙ�. 

�ම� ප�ත රෙ� වැඩ� කරන අතර තම� �ං�� �ය�ෙ� 
. ඒ කාෙ� වන �ට මම �ම �ෙ� �ෙයා� ක�තෘ හැ� යට 
වැඩ කර�ෙ�. මට මතක හැ� යට ප�ය �� ය� 750 �. 
ෙ� �ෙ� අ� ප�ත ර යට ෙවන� න� ව� �� ��වා. මම 

මෙ� නමට අම ත රව �ය� නම තම� ෙ���ද දස නා යක. 
දව ස� අජ�තා රණ �ං හ ය� අෙ� ක�ෙතා � වට ආවා. ඔ� මෙග� 

අහ නවා ක�ද ෙ���ද දස නා යක �ය�ෙ� �යලා. මම ��වා ද�ෙ� නැහැ 
�යලා.  ආෙයම දව සක අජ�තා එනවා බ��ල හ� ෙව�න. එ� 
බ�� තම�ව හ� ෙව�න ආව ත� ණ ය� සමඟ කතා කර කර 
ඉ�නවා. අජ න�තා මෙග� අහ නවා ක�ද ඒ “��� ක�ය“ 
�යලා. ධ�ම ර�න අ� තය �� කර �නැ ෙහ�. 

ඒ �ගය වන �ට ජන �ය � පද රච ක ය� වන ධ�ෙ�ට වැ� 
ප� ය කට ෙවන� ර�සා ව-
කට ආරා ධ න ය� ලැෙබ�. 
ඒ �වර ණ �ස ෙ�ර �ෙග�. 
එන� �මා� ආය ත න යට 
එන ෙලසය. ආරා ධ නය ගැන 
ක�පනා කළ ධ�ෙ� ඒ ගැන 
තම �ත � �� බ��ල ප�ම � මා-
රට ද�ව�. 

�ම� අත හැර �මා � යට �ය 
ධ�ෙ�ට ෙක� කල �� ෙයා�� 
�ව �ප ත� අර ඹ �නට ආරා ධ න ය� 
ලැෙබ�. �ව� ඇර ෙඹ�ෙ� �මා� 
�ෙව ��. න�� �ව� �ව �පත ප්රකාශ 
වසර හත ර �� පමණ නතර ෙ�. න�� 
ධ�ෙ�ෙ� � ��ම නතර ව�ෙ� නැත. 
පාස� �ව � ය කව �� ච�පා ක�හා� � 
ගැ� කැස� පට ෙදක� සඳහා �ත �ය-
�නට ඔ�ට අව �ථාව ලැෙබ�. 

“දව ස� මම �ම� ෙහා ෙ�කට එ� යට 
�යා. �වෙ� ��ෙ� නැහැ. නැවත මම 
ෙගදර එන ෙකාට ෙ�ර ය�� �� ��� 

කෑ�ල� ��ණා. “ හැ� ඉ�ම �� ලා� �ක්ර මෙ� හ�-
ව�න“ එ� �යා ��ෙ� එප ම ණ�. මම ඔ� හ� ව�න 
�යා. ඒ ෙවන ෙකාට බ��ල ල��ම පට� ග�න ඒ ආය-
ත න යට ���ලා.  මම ආෙය� �ම � යට ආෙ� ඒ �� හට. 
“�ම� �� ඉ�ස ර ට� වඩා ල�ස න�“ එෙහම �ය ල�, 
�ය ල� අ� �ම� පට� ග�ෙ�. �ම� වැෙහ න � �ම මම 
එතැන ෙ�වය කළා.“ 

�ත යට, �ව �ප තට ආද රය කළ ධ�ෙමට ආද ර �ය ඇය 
හ� ව�ෙ� �ම �ෙ� ෙ�වය කරන කාල ෙ�ය. ෙයාජ නාව 
ෙගන එ�ෙ� මාමා ෙකෙන� ���. එෙහ� ත� �ය 
බල �නට යන ගමන �ෙන� �න ක� යනවා �ස ගමන 
යැෙව�ෙ� නැත.

“මාමා මට මංගල ෙයාජ නාව ෙගනාෙ� බ�ඩා ර ෙව ��. 
මාමා අෙ� ෙගදර උෙද� ෙගදර එනවා, හව ස� එනවා. 
එ� මට ය�න උන �� ව� ��ෙ� නැහැ. �ක කල� 
���ලා මම මාමා ෙග� ඇෙ� �ර ක ථන අංකය ඉ�ලා 
ග�තා. අ� කතා කළා. හ� �ණා. ඒ� මාමා ද�ෙ� 
නැහැ. කල� යන �ට මාමාට වැෙ� අ� �ණා. ප�ව 
අ�මා තා�තා නැෙයා එ�ක මම බ�ඩා ර ෙවල �යා. 
මෙග තා�තා හැම �ම �ය� ෙදය� තම� ෙකාළඹ ළම� 
එපා �යලා. සර� ද අ���, සම� අ�කා ( බ��ල ප�ම-
� මා රෙ� ��ඳ)අ�� යා�ෙවා හැෙමාම �වා හය දවෙ� 
උද� කළා.   

 අ� �වාහ �ෙ� 1983 �� මාෙ� 14 වැ��. 1984 
�තා උප � නවා. ඔ� රංග අර ��ද . �ව උප�ෙ� 1988 
වසෙ� ඇය �ං�� ෙ�ධා ��.“ ධ�ෙ� අ� තය �� ක ර-
�නට �ෙ� ෙබාෙහා ස� ��. 

කල� කර ෙගන �ය �ම� ප�ත ර යද වැ� �ය ප� ඔ� 
තම �� ර�ෙ� ආරා ධ න ෙය� ��� �ව �ප තට ද, �� ක-
තට ද, �ව � නට ද �ය �නට �ය. 

ඔ� අද වන වන �ට ෙට� නා� �� ප ය කට ම �ත 
�යා ඇත. කල� ��වලා ආය ත නෙ� කැස� පට සඳහා 

ද �ත ��ෙ�ය. �ත �� ෙම� අ� ත ෙ�� තම�ට හ� � ගායන ���� ගැන 
ඔ�ට ඇ�ෙ� ස� ට�. ඒ අ� ත ෙ�� හ� � ෙමා� �� ෙබ�, එ�. ආ� ෙජා� පාල 
ගැන ඔ� �� කර�ෙ� ආද ර ෙය�. 

දව ස� �ත ය� �යා ෙගන �යා ඔ� �ත ප� ගත කර�න එන ශ�� ගා ර යට. ඒ 
උෙ� ෙජා� නාලා ��� වැඳලා තම� ශ�� ගා ර යට ආෙ�. න�� එ� ෙජා�ට 
�ත �ය නවා ��ව ෙකනා ඇ�� ��ෙ� නැහැ. �වර ණ �ස මහ �මයා ��� 
��ෙ� ඇ�වා ෙමාකද කර�ෙ� �යා. ෙජා� ��වා ෙ� ම�� ට�, උපා �-
ට� ඉ�� �ං� �ක ෙද�න �යා. මා එ� අර� �ය �තය �ල �ම �ය �තය 
ෙජා�ට ��නා. ෙජා� එය ගැ�වා. ප�ව අ� එතැන උඩ කාමර යට ��� �ත 

��වා. ඒක න� මට කව � ව� අම තක ෙනාව අ�� � ම�. එ� 
ෙජා� ඒ �ත වලට හ� යට ස�� �ණා. මම �යන �යන �තය 
ෙජා� එව ෙලම ගායනා කළා. ඔබ මෙ� �වර ණ මා�, මෙ�ම 
නය�, පැ� නව� සඳ පාෙ�, ෙ� �� ත යම ෙශාෙ�, එ� �� 
�ත. ප� ගත ��� අව සා නෙ� “ උඹ ලංකාෙ� ෙහාඳම �ත 
රච ක ෙය� ෙ�වා �යලා මාව බ� ග�තා. එ� �ට අෙ� යා�-
කම තව තව� ව�ධ නය �ණා. �� කාෙ� න� මම ��� 
ත� ව ලට �ය�න කැම� �ෙ�ම නැහැ. න�� මට එෙහම 
කර�න �ණා..“ 

�වත�ත්ර � පද රච න ෙ�ද ද�ක� ෙප�වන ධ�ෙ� �� 
� �ස�. ස� ෙගන යාෙ� ය� හ� ෙ�ෙ�, �� �� �න, 
ක�ෙ� �හාෙ�, ඉ�සර වාෙ� හද ල�සන නෑ ආ� � 
අද� ෙබෙහ �� ජන � යය. පර �පර හත ර කට � �යා 
ඇ� ඔ� අදද ඉ�� ම� ලැෙ� න� �ත �ය �නට ��-
න�ය. �ව �ප� කලා ෙව� ස� ග�නා ධ�ෙ�  ප�ව 
ෙපා� ප්රකා ශ න යට �� ෙස �ෙ�ය. ඒ �ං�� ෙපා� 

ප්රකා ශන ආය ත නය ආර�භ කර ��. කල� කර ෙගන �ය 
එය� අතර මඟ නතර කර දමන ධ�ෙ� �� �ෙ�ක �ව ෙය� ගත 

කර �ෙ�ය. ඔ�ට �ය �� ඳ ෙග� ලැෙබන සහාය අප ම ණය. 
�ය ද� ��� ර� ඇ�ෙ� �� ෙගවන ධ�ෙ� ��ත ෙදස කව ද� සැහැ ��-

ෙව� බල �නට �� � අෙය�. 
 ෙ� ඔ� ඔ� ගැනම �� ක� ය�. 
අප ෙව��ය ��ය පර � ර කට ඉඩ� 
හැම� බබ ළ�න බැහැ ඉර හඳ ප�� 
ස� ගත ��ය අප ස� ෙමෙහ වර අග� 
ය� හ� � ෙණා� �නැ ෙහ� අ� අත �ත � 

- ඡායා�ප ගයා� ���ක  
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ධ

ඔ� �ත රච ක ෙය� ක� ෙය� �යා 
එක තැ න කට �මා කර �නට බැ�ය. 
ඒ ඔ� ක� ෙය� පට� ෙගන �ව �ප� 
ක� ව ර ය� ද�වා ගම න� පැ�� 
අෙය�. එප ම ණ� ෙනාව ඔ� � පද 
රච ක ෙය�. නව කතාක� ෙව�. 
ත� ත �ව, ෙ�ධා�, සංසාෙ� එක 
ෙමාෙහා ත�, හැඩ කා� ක� කා� ආ� 
වශ ෙය� නව කතා ගණ නා ව� �යා 
ඇත. ග්ර�ථ රච ක ය� � ඔ� ෙපා� 
ප්රකා ශ ක ය� ද ෙ�. ඔ� ධ�ම ර�න 
ෙපෙ�රා න� ව�ෙ�ය. 

නම - ධ�ම ර�න ෙපෙ�රා

සෙහා දර සෙහා ද �ෙයා  - නැත

මවෙ� නම - �ලා ව� �� ය ග�ල

��ම �� යාව - �ම� ප�තෙ�. (1979)

�වාහ �ෙ� - 1983 �� 14

� ද�ෙවා -  �තා රංග අර ��ද ඔ� 
�වාහ � ඉ�ෙ� තා�කා අතා � ද ෙහ�� 
සමඟ. �ව �ං�� ෙ�ධා ��. ඇය 
�වාහ � ඉ�ෙ� ඉෂංක ගමෙ� සමඟ

�� �ත සං�ාව - 300කට වැ�.

උප� �නය - 1948 මැ� 30

පාසල - ෙහාමා ගම �ශ්ර පාසල, 
ෙහාමා ගම ම� මහ �� ලය. 
ෙකා�ටාව ආන�ද �� ලය.

�යාෙ� නම - චා�� ෙපෙ�රා

�ව� ප�තෙ� ප්රධාන ක�තෘ. (1984) 
ය�� �ම� ප්රධාන ක�තෘ ෙලස 
වැඩ භාර ග�නවා.

�� ඳෙ� නම - ��පා මාල� �ල �ංග

�� �� �� � �ෙයා - ත�ෂ �ව රංග, 
��ෂ ම� රංග, ම�ම ද�සර, ��සර�

�� ෙපාත පත - �� ය කෙ� ක��, වට 
ව�ද නාෙ� �ය� අෙප අ�මා, ��දරය 
ස��ාව යන කා� සංග්රහ,  
ත� ත �ව, ෙතා� ෙපාල අ�දර, අෙ� 
කාෙ� නා� ලතා, සංසාෙ� එක 
ෙමාෙහා ත�, හැඩ කාර ක� කා� යන 
නව කතා, අ��ම � � ෙක� කතා 
සංග්ර හය හා ��වන ල�ෙ� �ත 
සංග්ර හය

ධ�ම ර�න ෙපෙ�රා 1982�

පද න� ආය ත නෙ� 2018 වසෙ� මා�� 23 � පැවැ� 
�� �� �න කෘ�ය �ට �� �ත ��� බ��ල ප�ම � මා ර ය� සමඟ

වෙ� �ට ත� සර (���රා), තාරකා (ෙ��ය) �� සර (���රා), ඉසංක ගමෙ� (බෑනා), ධ�ම ර�න ෙපෙ�රා ම�ම 
(���රා), ��පා (��ඳ), �ලා (මව),�ං�� ෙ�ධා �� (�ය �ය), රංග (�තා), �� ස ර� (�� � �ය) 

2020 වසෙ� � ඡායා � ප ය කට ෙප� �� අව �ථාව

ෙයා�� 
�ව �ප� 
��ෙ� 

ෙනාමැ ෙකන 
නාමය



වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා28

අලුතින් ජනගතවන ප�ොත් පිළිබඳව �ොඨකයන් දැනුමිවත් කිරීපේ 
අරමුණින් පෙෙ ප�ොත් පුවත් තීරුව සැකපේ. ඒ සඳහො 2021/22 
වර්ෂ තුළ �ළ කළ කෘතිවල මුද්රිත පිට�තක් සිළුමිණ ප�ොත් 
පුවත්, පේක්හවුේ, පකොළඹ 10 ලිපිනයට පයොමුකළ හැකිය.

යුග තුනක් ගැන ලියැ වුණ කතා වක්                                                                                                                                          
කෘතිය - සුන්නි
කර්ෘ - සඳුන් ඉරංග රණ සංහ
මිල - රුපි යල් 525/= පිටු 320
විම සීම් - 077 7745734
සුරස ප්රකා ශ න යකි

පරමපරා තුනක් තිස්ස
දිගහැ් රන කතාවකි සුන්නි.
එ්ස දිගහැ් රන ්ෙෙ
කතා්ේ ඒ ඒ කාල වකවා
නුවල ්ෙරට පැවති සොජ,
්ේශපාලන, ආර්ථික රටාවද
පිළිබිඹු ්ක්ර්. සුන්නි නව
කතාව මිනිස සන්තාන්ේ
සැඟවඇතිසිතුමපැතුමආදිය
්හළිකරන, පරමපරා තුන්ක
නි්යෝජනය කරන කතාවක්
්ලසහැදින්වියහැක.

විවාහ නිතිය කකකේද? කපිල ලියයි
කෘතිය - විවාහ නඩු කර 
කර්ෘ - නිතිඥ කපිල ගාමිණි ජය සංහ
මිල - රුපි යල් 420/= පිටු 151
විම සම් - 0776 103522
ගුණ සේන ප්රකා ශ න යකි.
නීතිඥ කපිල ගාමිණි විසින්
මින් ්පරද විටින් වයිට නීතිය
සම්බන්්ධවිවි්ධ්පාතපතලියා
ඇත.ඒකෘතිඅතර‘විවාහනඩු
කර‘ඔහු්ේඅලුතෙකෘතියයි.
විවාහ යන්න කුෙක්දැයි
හඳුන්වා දී්ෙන් අරඹන ්ෙෙ
කෘතිය විවාහ සම්බන්්ධ් යන්
ඇතිවනනීතිෙයතතවයන්ගැන
ද ලියාඇත.   විවාහනඩුකර
කෘතියට2014වර්්ෂයදක්වාවිනි
ශ්චයකකරනලදනඩුතීරණ76
ඇතුළතඋපග්රන්්ථයක්ද්ේ.

සිරිපා ඉති හා සය ගැන ලියැ වුණ ‘ශ්රීපාද වංශය‘
කෘතිය - ශ්රීපාද වංශය
කර්ෘ - ඕමල්සපේ සරි සීලා නන්ද හිමි
මිල - රුපි යල් 650/= පිටු 229 විම සීම් - 045 3455355 
ස�ෞද්ධ සංේකෘ තික මණ්ඩ ලසේ ප්රකා ශ න යකි.
්මසිරිපාවන්දනාසෙයයි.සිරිපාවන්දනා්ේයන්නටප්රියකරන්නන්්ෙන්ෙසිරිපා
අඩවියගැන්තාරතුරුදැනගැනීෙටකැෙතිපිරිස්්බා්හෝය.එ්ෙන්ෙඒපිළි්බඳග්ේ
්ෂණයකරන්්නෝද්ේ.
ඒකාටත් පාදු්ේකියවාරසවිදියහැකි් ෙන්ෙසිරිපාඉතිහාසයගැන් ්බා්හෝ් තාරතුරු
ඇතුළත් පාතකිශ්රීපාදවංශය.් ෙෙකෘති්ේ් ්බා්හෝතතිහාසික් තාරතුරුදඇතුළතවීෙ
වි්ශ්ෂය.

කවි කකටි කතා හා නව ක තාව ඇතුළු නිර්ාණ එක තු වක්
කෘතිය - ඒත් මම පියා ඹමි
කර්ෘ - අරුණ ලසන්් විසේ සේන
මිල - රුපි යල් 500/= පිටු 180
විම සම් - 071 6853894
කර්ෘ ප්රකා ශ න යකි.

අරුණලසන්ත්ේඛකයාවිසින්ලියනලද‘ඒතෙෙපියාඹමි‘කෘති්ේනවකතාවක්
්ෙන්ේකටිකතාසහකවිආදියදඇතුළත්ේ.එතෙෙපියාඹමිඔහු්ේපළමුකෘතියයි.
කවියත,්කටිකතාවත,නවකතාවතනිවුන්්සායුරන්වැනියැයිප්රකාශකරනඅරුණසිය
නිර්ොණසියේලඑකෙකෘතියකටඇතුළතකරඇත.

නිවුන් කසායු රන් කදකද කනකු ගැන නව ක තා වක්
කෘතිය - වස න්්සේ දව සක්
කර්ෘ - තීෂ්ා දුල්මිණි
මිල - රුපි යල් 325/=  පිටු 158     විම සම් - 
සර සවි ප්රකා ශ න යකි
වසන්ත්ේ දවසක් යනු ්යාවුන්නවකතාවකි. වර්තොන්ේ සිටින ්යෞවන පර

මපරාවපාදකකරගනිමින්ලියැවිඇතිවසන්ත්ේදවසක්නවකතාවවර්තොනතරුණ
ගැටලුසොජප්රශනආදියදඉවහේකරගනිමින්ලියැවිඇත.
එකි් නකට්වනසොර්ග්දකකගෙන්ගන්නානිවුන්්සායුරන්්ද්ද් නකුවටා
වසන්ත්ේදවසක්කෘතියදිහැරිඇත.

කෘතිය - මට ම්ක මම
පරි ව ර් නය - සමන් වික්ර මා රච්චි
සර සවි ප්රකා ශ න යකි.
මිල - රු. 1200
පිටු ගණන - 520
විිම සීම් - 077 7580 977
“චිලීවනාන්තරය
ගිනිකඳුයට,හිෙහිසවැසුමලාගතකඳුඅස්බඩ,
විසේවිේඅතර,සුවඳ,නිසල්බව,වනවැේපැටලුණ
චිලිීවනපියස....
වියළි්කාළඅතරේේ්දපාගිලීයයි.දුු්බලරිකි
ේලක්බි් ඳයි.කුරුේ්ලක්සිීතලවනාන්තරයෙතින්
ඉගි්ළයි.තටුගසයි.ඉතින්ඌඅරඅඳුරුඅතුපතර
නවාතැන්ගනී. ඉනික්බිති,සැඟවගතතැනෙසිට
්බටනලාවකහඬ‘න්ගයන්නට්වයි....”
පැබ්ලෝ්නරුදාඅප්හාඳින්හඳුනනඅන්දෙට
සියජීවිතයතුළින්ෙඋපදවාගතසං්ේදීහැඟුමඇති
කවි් යකි.එ්ෙන්ෙඔහු්ේජීවිත්ේකැපීි්ප්නන
ප්රකාශනයක්හැටියටඔහුනි්යෝජනයකළවාෙවාදී
ප්රගතිශීලි්ේශපාලනය්පන්වාදියහැක.ඒතසෙ
ඟෙමිනි් සකුහැටියටඔහුපැවැතවුස්රිී  සම්බ
න්්ධතා ඔහු ්හළිකරන සහ ්නාකරන ආකාර්ේ
පවතනාවිසමමුතික්බවනිසාද්නරුදානමකවි
යා්ේජීවිතයඅතිශයඋතප්රාසවත්බව
කට ්පරළී ති්බ. එය හරියටෙ ඔහු
විසින්ෙලියනලදසවයං්චරිතාපදානය
වන“්ෙෙරීස”කෘතියආරම්භ්ේ,ඉහ
තින් දැක්වුණු චිලී වනාන්තරය පිළි්බඳ
විසතරයවැන්නක්යැයිසි්ත.ඒඅනුව
ගිනිකඳු්ෙන්ෙහිෙවැසුමලාගතකඳු
වැනිවි්ෂෙපරිසරයකඅඳුරුවන්පතක්
ෙතින්ඉගිළ්ගාසඒඅඳුරුවන්පත
තුළසිටිමින්්බටනළාවකහ`ඬින්ගීගැයුූ
ඒපක්ෂියාහාසොනවඔහු්ේජිීවිතයද
ප්රතිනිරූපණයවීද?
සෙන් වික්රොරච්චි “ෙට ෙතක ෙෙ”
නමින්  සිංහල ්බසට නඟන්්න් ඉහතින් කියවුණු
ඒකෘතියයි.්ෙහිදීවි්ශ්ෂ් යන්ේනරුදා්ේලිවීෙ
සම්බන්්ධ් යන් පරිවර්තක සෙන් වික්රොරච්චි ෙතු
කරනඅදහසකිහිපයක්වි්ශ්ෂඅව්ධානයටලක්විය
යුතුවති්බ. ඒ අනුවප්ර්බන්්ධගතඅයුරින්්චරිතාප
දානයක්ලිවීෙසම්බන්්ධ් යන්ඔහු්ේසසාකච්්ා
කරයි.
“ශානරයක්විදිහට්චරිතාපදානොඑතරමතැකී
ෙක් කරන සාහිත්යයක් ්නා්ේය. එය ලියන්්න්
තෙන්ද ්වන ්ක්නක්ද කියන එක අදාළ නැත.
තෙන්ෙ ලිේවත ්වන ්ක්නක් ලිේවත ්චරිතාප
දානයකදිසිේ්ධ්වන්්න්කිසියම්චරිතයක්ප්ර්බන්්ධ
ගත කිරීෙකැයි ෙෙ අදහමි. එයට ප්රසතුත වන්්න්
තෝේෙජීවිතයනමඑහිඔඩුදුවනුඇත්තආතෙ
රාගයයි.”
පැබ්ලෝ්නරුදා්ේසවයං්චරිතාපදානයසම්බ
න්්ධ් යන් පරිවර්තක සෙන් වික්රොරච්චි්ේ ඉහත
කියුෙකදිේපරවදනක්යැයිසි්ත.වි්ශ්ෂ් යන්ෙ
්නරුදා විසින් ලියා  ඇති සහ ලියා ්නාෙැති
ඔහු්ේෙතකසටහන්අවසාන් ේදී් සවයකරන්්න්
්නරුදා නමින් ප්ර්බන්්ධයක් ය්ථාර්්ථවාදීව ඉදිරිපත
කිරීෙකටයයනඅදහස්ෙයකියවාඅවසන්කරන
අයකුටසි්තන්නටපුළුවන.්නරුදා්ේ්ෙෙකිය
වීෙවඩාතපැහැදිලිවඅව් ්බෝ්ධකරගැනිීෙට “ෙට
හි්තන්ේ...”නමපරිවර්තක්ේසටහන්ව්සස
පසුබිෙක්නිර්ොණය්කාටති්බ.ඒඅනුවප්ර්බන්්ධය
සහ්චරිතාපදානයයට්තපාඨඋේ්ධෘතසහිතවඉදි
රිපත් කාටඇතිඑෙවිසතරයකෘතියටඅදාළවවැද
ගතෙතුකිරීෙක්වන්්න්ය.ඊටඅනුව්ෙේචරි
තාපදානය පුරා් ණෝක්තිගත සවරූපයකින් ඉදිරිපත
වී ඇතැයි යනු් වන් කරන ්පන්වාදීෙ ්ව්සසින්
ෙතකත්බාගතයුතතක්්ේ.
“ හැ්බැයි කවි් යක්  තෙන්්ග ජීිවිතය තෙන්ෙ
ප්ර්බන්්ධකිරීේවනසයයිෙටසි්තයි.්නරුදා්ේ
සවයං ්චරිතාපදානය එක් අතකින් එෙ ශානර්ේ
ලිවීීෙපිළි්බඳොතුළවූෙනසගාතකනපිටගැසු්ේ
ය.ඇතතටෙනම්ෙෙලිවීෙතුළ්නරුදානිර්ො
ණය වන්්න් පුරා් ණෝක්තිගත ්චරිතයක්  ්ලසය.
පුරා් ණෝක්තියකදි අපි එහි එන සිදුවීීම ඇතතද
නැතතදකියනඑකප්රශන්නාකරන්්නමු.”
්නරුදා්ේ සැ්බෑ නෙ ්නරුදා ්නා්ේය යන
කරුණද ඔහු්ේ ජීවිත්ේ එන ප්ර්බන්්ධගත සවරූ
පය සනා්ථකරන  සලකුණක් ්සදැකීෙට පරිව
ර්තකසෙන් වික්රොරච්චි ඉදිිරිපත ්වයි. ඊට අනුව
්නරුදා්ේඋපපැන්නසහතික්ේඑනනෙවන්්න්
නෆටාලිරිකා්ඩෝ්රයිස්බ්සෝේ්ටෝය.
ය්ථාර්්ථය හරියටෙ නිරූපණය ්වන්්න් වාර්තා
ගතකිරීෙ තුළ ්නාව ප්ර්බන්්ධ ගතකිරීෙ තුළ යැයි
පැවසූසිනෝ ේදීකිස් ලාේසකි්ේකියුෙදඉහත
සාකච්්ාවටඅදාළවඉදිරිපතවීති්බ.ඒඅනුවයමින්
විෙසන කළ ්ක්නකු්ේ සවයං ්චරිතාපදානයක්

කියවා ඒ ෙතින්ෙ
ඔහු අව් ්බෝ්ධ කරවා
ගැනීෙට හැකි් ේද
යන ප්රශනාර්්ථය අප
හමු්ේෙතු්ේ.
“ඇතත ්නරුදා
්වන කිසිෙ සවයං
්චරිතාපදානයක්ලියන
්ක්නකුට වඩා
්්බා්හෝ ්ේ ්නාව
ලහා ්ෙහි එළිදරේ
කරයි. එ්හත ඔහු
ඒ තරමෙ ්ේවේ
්නාකියා සිටීෙටද
පරිසසම්වයි.”පරි
වර්තක්ේසටහනතුළඇතිඒඋතප්රාසයනැවතත
අපහමු්ේෙතුකරන්්න්්නරුදාවනඔහුතෙ
න්වෙප්ර්බන්්ධගතකරගැනීෙකට්යාමුවඇත්තද
යනකාරණයයි.එයවඩාතඋච්්චස්ථානයකටපත
වන්්න් චිලී ්ේශ්ේ ්කාන්සේවරයා වශ් යන්
ලංකා්ේ ්සවයකළකාල් ේදීඇසුරුකළා යැයි
ඔහුවිසින්පවසන්නාවූගැහැනුන්්ද්ද් නකුපිළි
්බඳ විසතරයක් සෙඟ ය. ඉන් එකියක් බුරුේේ
්ජාසී බලිස ය. අනිත ගැහැනිය කසළ ්ශෝ්ධක

ස්රියක් වූවා ය. නමුත ්ජාසී බලිස
සැ්බෑ්ලසින්්ේලාවවිසූගැහැනියක්
්නා්ේයැයිපවසන්නට“ද්පා්යට්ස
්කෝලිං”පැබ්ලෝ්නරුදා්ේ්චරිතාප
දානයලියූොක්එයිසනර්ඉදිරිපත් වයි.
ඒඅනුවඔහුපවසාඇත්ත් ජාසීබලිස
යනු්නරුදා්ේවිකාරරූපිනිර්ොණ
යක්්බවයි.එ්ෙන්ෙඒනමින්්ක්නකු
සිටි්බවටකිසිදුුපුරා්ේඛියසාක්ෂියක්
්හෝනැති්බවයි.
්නරුදා පවසන අන්දෙට ්ජාසී
බලිසනපුරුඊර්ෂ්ාකාරස්රියකි.බුරු
ේේඅඳුන්දිවි්දන්ලසදඔහුඇයව

හඳුන්වයි.එ්ෙන්ෙඇයසැ්බෑ්පමවතියක්ලසද
ඔහු දකී. ්ම අපූරු උතප්රාසය තුළ ඇය එක්තරා
විදිහක ෆැන්ටසියක් ්ලසින්නිර්ොණය වී ඇතැයි
යන්නපරිවර්තකසෙන්වික්රොරච්චි්ේදඅදහසයි.
“්ජාසිී බලිස නැෙැති ්චරිතය ්ගාඩ නඟන්්න්
්ජෝර්ජ්ඔර්්වේ්ේ්බර්මීස්ේසනැෙැතිනව
කතා්ේ ්චරිතයක ්ොඩලය අනුව ය. ඔර්්වේ්ේ
නවකතා්ේ ො හලා ්ම ්්බා්හෝ දුුරට ්ජාසීි
බලිසටසොන් ේ.බලිසතුළතිබුණුඅරවන්චරගති
සියේලෙොහලා්මටතතිබිණි.සෙහර්වලාවට
ොහලා්ම්බැළලියක්වැනිය.අ්නක්්වලාවට
ඇයපනු් වකි.්ජාසීව්ේෙඇයත්බටහිරඇඳුම
ඇඳතෙඅනන්යතාවසඟවාගනී.ඇයතෙමුහුණ
සුදුුව ත්බා ගැනීෙට සුදුු පැහැති පියරු වර්ගයක්
්භාවිතාකළ්බවතසඳහන්්ේ.්ම්සරටෙතවඩා
ොහලා්මදඊර්ෂි්යා් වන්ආතුරවසිටිතැනැතති
යකි.සෙහර්වලාවටඇයසියදිවිනසාගැනීෙට
තරම්පලඹීඇත.”
පශ්චාතයටතවිජිතහැසිරීමසම්බන්්ධ් යන්න්යාය
්ධරයකුවනඑේවේසයිේ්ේ්පන්වාදිීෙක්ද්ෙහි
ඇතුලත් ේ.ඊටඅනුව්බටහිර් ේඛකයින්්ේඇසව
ලින්දකින් පරදිගගැහැනියඇයයි.ඒඅනුවයමින්
ඇතැමචි්චාරකයින්ද්පන්වාදීඇත්ත්නරුදා
විසින්දතෙන්්වනු් වන්ප්රතිනිර්ොණයකර් ගන
ඇතිඊර්ෂි්යාකාරබුරුේපමවතියදඑවැනිේොඩ
ලයක්්බවයි.එ්සගතකළඔහුලංකා් ේදිඇසරු
කළායැයිපැව් සනකසළ්ශෝ්ධකස්රියද්ෙවැ
නිෙප්රතිනිර්ොණයක්දයනසැකයෙතුකිරීෙටපරිව
ර්තක්ේඉදිරිපතවීෙප්රතික්්ෂේපකළ්නාහැක්කකි.
සලා්වෝජිජැක්සිය“ලිවින්ඉන්දඑන්ේටයිම”
නමකෘති්ේ්නරුදාහාසම්බන්්ධඉහතතතවය
දකින්්න් අප්රසන්න ස්රී දූ්ෂණයක් හැටියට ය.
“්නරුදාඑෙසිදුවීෙපිළි්බඳවකරඇතිලිවීෙමුළු
ෙනින්ෙ උපුටා දක්වන ජිජැක්, එය ස්රීි දූ්ෂණයක්
පෙණක්ෙවූ්බව්පන්වා්දන්්න්එහිලියාඇති
්ේ(අන්තර්ගතය)අනුව්නාවලියාඇතිආකාරය
(ආකෘතිය)විශ්ේ්ෂණයකරමිනි.”
්මආකාරයටවාෙවිපලවීය්ේශපාලනප්ර්්බෝ්ධ
යතසෙඟෙතුවනපැබ්ලෝ්නරුදානම්චරිතය
විසිවනසියවසදපසුවීඅදදක්වාෙතඅපතුළඇති
්කාටඇතිඒප්රතිරූපය් වනසෙෙඟකින්සාකච්්ා
කිරීෙට“ෙටෙතකෙෙ”නමකෘතියතසෙඟසෙන්
වික්රොරච්චි්ගනඇතිඋතසාහයෙහතවූසාහිත්ය
ෙයසංවාදයක්්වනු් වන්ඇතිකළාවූප්ර්ේශයක්
වැන්න.වි්ශ්ෂ් යන්ෙසවයං්චරිතාපදානයක්හරහා
්නරුදාවිසින්ෙතු්කාටඇතිප්රකමපිතප්ර්බන්්ධය
්චරිතාපදානනමසාහිත්යශානරයනැවතවිෙසීෙක්
කරා්ගනයෑෙටඅතවැලක්වනුඇත.ඒ්වනු් වන්
සෙන්වික්රොරච්චිත්බාඇතිසටහනදෙහතවුවටි
නාකෙක්ෙවන්්න්ය.

නෙරුදානේජීිවිතය....
එයශෘංගාරාත්මකප්රබන්ධයක්ද?

සමන් වික්ර මා රච්චි

 ළහිරු කි් ල ගම

කෘතිය - මායිම්ගල
කර්ෘ - සුනිල් කුසුම්සරි
සුරස ප්රකාශනයකි
මිල රු. 750
පිටු ගණන - 387
විමසීම් - 077 7582 588

“ර්ට්් ්බා්හෝඉඩමවලසතරොයිමසල
කුණුකරඇත්තගේවලිනි.්ෙයඝනා
කාරහැඩැතිය.්පා්ළා්ේොයිමමුලුවල
වළලනනිසාොයිමගේනමවිය.”
“සිංහල්භා්ෂා් වන්්ෙයොයිමගලවූ
අතර, ද්රවිඩ ්බසින්  එේලකේ නම විය.
ඉංග්රීසි්බසින්ලෑන්ේොර්ක්්ලසව්යව
හාරවිය.”
සුනිේකුසුමසිරි(්බලයලතමිනින්්දෝරු)සියමිනින්්දෝරුදිවි්ේඅතදැකීම
්ෙන්ෙතෙන්ට්පරසිටිප්රවීණයින්්ේඅතදැකිීමදඑක්රැසකරගනිමින්
ලියාඇති“ොයිමගල”කෘතියආරම්භකරන්්න්ඒඅයුරිනි.ඒෙනාආර
ම්භයකි.වෘතතීයමිනින්්දෝරු් වකුසැෙවිටේෙෙොයිමගේසෙඟපවතින
තරෙටෙඑෙොයිමගේඇසු්ර්පවතිනසොජජීවිතගැනදසං්ේදීවැට
හිීිෙක්ල්බයි.්ෙෙකෘතියපුරාෙඅපටදැකියහැක්්ක්දඑෙලක්්ෂණයි.එහි
සම්භාව්යඋදාහරණයක්හැටියටආර්.එේ.්්ෝහියර්ඉතිහාසයටඑකතුවී
සිටී.ඔහුවිසින්ලියාඇතිඒ්පාතපතවලඑන්තාරතුරු,විසතරඑ්ෙන්ෙ
ඔහු්ේඅතදැකීමඑදාඒකාලයපිළි්බඳවඓතිහාසික,භුවිද්යාතෙකසහ
සොජ විද්යාතෙක වැදගතකෙක්ඇති දෑ අන්තර්ගතව පවතී. මිනින්්දෝරු
වෘතති්ේඇතිවටිනාකෙහු්දක්මිනුමකටයුතුවලටපෙණක්සිීෝනාවන
්බවත අරකීආකාර්ේ විසේදැනුෙක් ඒතුළින්ෙඋපයාගතහැකි ්බවත
්පන්වා ්දනවිශිෂේටතෙනිදසුනක්හැටියට්්ෝහියර්වසැල් කන්්න්ඒ
නිසාය.
සුනිේකුසුමසිරිදසෙකාලීනඉතිහාසයටඅයතවටිනාකමසහිත්තාර
තුරු සමූහයක් ්ෙෙ කෘතියටඇතුළත ්කාට ති්බ. උදාහරණයක් ්ලස

ආදිවාසීන්්හවතවැේදන්මුලින්ෙරාජ්ය්සව
යට එකතු වන්්න් මිනින්්දෝරු ්දපාර්ත් ම
න්තු්ේ තැපැේ ්සවකයන් හැටියට ය. ්ේග
්යන්ගෙන්කිරීෙටඔවුන්ටතිබූහැකියාවනිසා
ඔවුහු ඒකාර්යය ්හාඳින්ෙ ඉටුකළහ. එ්හත
ොසිකවැටුපප්රතික්්ෂේපකළහ.ඒවනවිටතවන
ගතහා වන්බද ජීවිතගතකළඔවුන්ටමුද්ේ
වටිනාකෙක්්නාවීය.ඔවුන්ඉේලාසිටි්ේපිහි,
දුම්කාළ,චීතත්රදිවැනිදෑය.
“අරන්තලා්ේ31/5්්බෝක්කුවඅසලටෙහරෑ
පැමි් ණන්බසර්ථය”නමලිපි් යහිඑනඅතදැැ
කීෙදසිතකුළුගන්වනසුලුඑකකි.්වනඑකක්
ත්බා වෘතති් යන් මිනින්්දෝරුවකුව සිට පසුව
ප්ලාට්සංවි්ධාන්ේනායකයාවූඋොේහෂේව
රන්්ේනෙදඊටගෑවිඇත.
“වඩිනාගලග්මෙැ්රන්නළංවුණු්ක්නක්

හිටි් යාතපණයන්තක්පැතතකටදාලාතිය
නවා.”අප්මපුවතඅසන්්න්දුුරක්ථනඇෙතුෙ

කින්ගිලන්ර්ථයක්නිවසටේගන්වා්ගන්රෝගියකු්රෝහේගතකිරීෙට
පහසුකමති්යනකාලයකදීය.්ෙරටසොජආර්ථිකසංවර්්ධනය්කාතරම
වි්ෂෙදයන්න්පන්වාදීෙටමීටතවඩාඋදාහරණඇතදැයි්නාදනිමි.
මිනින්්දෝරු ්දපාර්ත් මන්තුව රජ්ේ පැරණිෙ ්දපාර්ත් මන්තුවයි. ඒ
අනුවඑය්ෙරටඉතිහාස්ේඑක්පරිච්්ඡේදයක්හාසොනයි.බ්රිතාන්යයට
තවිජිතවාදයටඑ්රහිවලංකාවටනිදහසල්බාගැනීෙටසටන්කළසිංහල
දමිළමුසලිමස්හෝදරතවයනිදහසල්බාගැනී් ෙන්පසුවත්ෙරටජාතික
සංවර්්ධනයට්කාතරමඅවංකදායකතවයක්දැක්වීදයන්න“ජාතියටජාතික
සිතියම්පාත”හදාදුුන්්සෝේ සකරමනමලිපි් යන්කියවාගතහැක.
48නිදහසින්පසු්දවනවිශිෂේට්ේශපාලනජයග්රහණයවශ් යන්සැල
්කන 56 ්බණඩාරනායක ජයග්රහණය ්හතු ්කාට ්ගන ්ෙරටඇති වූ
ජාතිකසංසකෘතිකප්ර්්බෝ්ධයමිනින්්දෝරු්දපාර්්මන්තුවතුලින්දෙතුවී
ආ්ේය.“ජාතිකඇඳුෙහැඳඉඩෙෙැන්නඑකෙමිනින්්දෝරුවරයා,පිඹුරක්
ෙතමුලින්ෙසිංහ් ලන්අතසන්ක්ේඔහුයි.”එෙලිපියකියවී් ෙන්ඔ්බ
ල්බාගන්්න්සෙකාලීනඉතිහාසයටඅයත්තාරතුරුපෙණක්්නා්ේ.අද
වනවිට්ෙරටසොජය්කාතරමදුරටසංසකෘතිකවශ් යන්කාන්තාරකර
ණයටලක්වීඇේදයනඅව් ්බෝ්ධයදඑෙඟින්ඔ්බල්බනුඇත.
සෙකාලීනඉතිහාසයවි්ෂයක්වශ් යන්වි්දසරටවලඅධ්ාපනයටඑකතු
වු්ණඅ්පකාලයටඅදාළවසිදුවන්නාවුඇතැම්බරපතළසංසිේධීන්අතීත
යටඑකතුවුණතඒවාසමෙතඉතිහාසඅධ්යනයටඅයත් නාවනපසුබිෙක,
වර්තොනඅධ්ාපනයතුළඑෙඅතීතඅතදැකීමවිශ්ේ්ෂණාතෙකවහැදෑරීෙට
ශිෂ්යින්ට්නාලැ් ්බනඒඅවස්ථාවල්බාදීෙසඳහාය.
නමුතඅපර්ට්අධ්ාපනයටඅනුවඉතිහාසවි්ෂයඅපහදාරන්්න්ඇතැම
විටව්යාජප්ර්බන්්ධගතඅතීත්ේසිටෙසමෙතආකෘතියක්තුළඇතිරජවරු
හාරාජ්ධානිහාසම්බන්්ධනිර්දිෂේටවිසතරයක්වශ් යන්පෙණි.ඒවා් ්බා්හෝ
විටවර්තොනයහාගනු් දනු්නාකරනඑ්ෙන්ෙඅදාළද්නාවනපුරාවෘ
තතෙයවිසතර්බවටපතවති්බ.උදාහරණයක්හැටියටවිජයකු්ේණිපුවත
ගතහැක. ්ෙෙඅදහසොතුළහටගත්ත්ෙෙකෘති්ේඑන“්වනෙ
ආණඩුවක්ඉේලාසියඹලාණඩු් ේදීමිනින්්දෝරුරසසාවටසමුදුන්උො”නම
ලිපියකියවාඅවසන්වුණතැනදීය.්ෙහිඋොයනු් වන්හැඳින්්වන්්න්
උොේහහෂේවරමනමින්පසුකාලීනවප්ලාට්සංවි්ධාන්ේනායකයාහැටි
යටයාපන්ේතිසවසරකසිවිේයුේ්ධයකටමුලපිරූදමිළ්ේශපාලනික
ක්රියාකාරිකයාය.
සෙකාලීන ඉතිහාස ්තාරතුරු අනාගත ්ේශපාලන විසඳුම ්වනු් වන්
අතිශයින්ෙවැදගත්ේ.කේපිතඓතිහාසිකපුරාවෘතතෙයසවයංසැනසීෙ
කටයනවාටවඩාඅදඅපටඅවශ්යවඇත්ත්ෙෙසෙකාලීනඅතීතසංසිේධි
ගැඹුරින්අධ්යනයකිරීෙය.කුසුමසිරි්ේ්මකෘතියඒඅතින්වැදගතය.
එ්හතවඩාතවැදගතකෙක්්වනු් වන්ඔහු්ෙෙඅතදැකීමහා්තාරතුරු
විග්රහාතෙකවඉදිරිපතක්ේනමයහපතයැයිසි්ත.

්මායිමගල්අතරින
්මතුවෙඉතිහාසය

සුනිල් කුසුම්සරි

දුරකථනය :  011 2429261
editor.silumina@lakehouse.lk

කෘතිය - චුටටා
කර්ෘ - ළහිරු කි් ල ගම
ඩ්රීම් සපන්සල් ප්රකා ශ න යකි
මිල - රු. 550
පිටු ගණන - 296
විිම සීම් - 077 5407 660
්යාවුන් නව
කතාව නැෙැති
ස ා හි ත්ය ා ං ග ය
මූලික වශ් යන්ෙ
නව ්යෞවන
යින්්ේ වීරතවය
හුවා දක්වන අයු
රින් ලියවුණු
ආකාරයක් අපට
දක්නට ලැ්බ.
නමුත ්ෙහි ඇති
ප්රශනය වන්්න්
ඒ වීරතවය සැ්බෑ
වීරතවයක්්ලසින්
නව්යෞවනයින්ට
ප්රදානය කිරීෙට
්ෙරට සාහිත්යකරුවන් සෙත  වීද යන්නයි. ඒ
අනුවගෙක්කාලුකුරුට්ටන්රෑනක්සෙඟහිතුව
ක්කාරක්රියාකරමින්ගෙපුරාඇවිදීෙකිනමවීර
තවයක්ද?්මආකාරයටඅතීත්ේසිටේෙරට
ප්ර්ධාන්ප්ේසාහිත්යකරුවන්පවානව්යෞවන
වීරකම්ලසින්දුටු්ේඑවැනිසරලහිතුවක්කාර
කමමිස්පා්ලා්ේපයත්බාජිීවතවීේවනු
්වන් කටයුතු කළ හැකි දැැක්ෙක් ඉලක්කයක්
ඇති්යෞවනක්රියාකාරකම්නා්ේ.්වනඑකක්
ත්බාපසුගියකාල් ේදීරාජ්යසාහිත්යසමොන
්යන්දපිදුමලදඇතැම්යාවුන්නවකතාකියවා
්බලනවිට්ම්ොනවීරයන්දැයිසිතනආකා
ර්ේ්චරිතනිරූපණදැකියහැකිය.
ළහිරු කිතලගෙ විසින් ලියන ලද “චුට්ටා”
්යාවුන් නවකතාව ්ව්සසින්ෙ අ්ප අව්ධා

නයට ලක්වු්ණ
්යාවුන් සාහිත්ය්ේ
එන වීරයා පිළි්බඳව
නැවත තක්්සරු
කිරීෙක් ්බඳු අදහස
කිහිපයකින්ෙ ඊට
ප්ර්ේශයක්ල්බාදීතිබූ
නිසාය.
“අපට වීරයන්
හමුවන්්න් ඉතිහාස
කතාවල, කතන්දර
්පාතවල ්හෝ වීර
යන්ගැන්ගතූජන
ප්රවාදවලය.කුඩාකළ
ෙට සිතුණු ්දයක්

නම සැ්බැවින්ෙ වීරයන් සිටින්්න් ඒ කතාවල
පෙණක්ෙදැයිකියාය.”ඒඅනුවඔහුවිෙසන්්න්
සොන්ය ජීවිත පැවැතෙ තුළ ජීවත ්වමින්
එ්හතසමෙතවීරතවයටඅනුවවීරයන්්නාවන
අයඇතතටෙවීරයන්්නාවන්්න්දයන්නයි.
කිතලගෙ විසින් ෙතු කරන එෙ කරුණ
්යෞවන නවකතා සාහිත්යයට පළේ පිවිසුෙක්
ල්බා ්දන්්න් නම එය යහපතය. ඔහුත සෙග
එකඟවියහැකිකරුණුගණනාවක්ේෙහිදීඅපට
හමු්ේ.ජීවිතයයනුප්ර්බලකියවීෙකි.එහිදීජිීවිත
යටමුහුණදීෙහමු්ේඅපමුහුණපාන්්බා්හෝදෑ
අපටඅවස්ථාවල්බා්දයි.ඒඅවස්ථාවේකළෙ
නාකරණයකරගැනීෙටඅපදක්වනහැකියාව
ෙතජයග්රහණය්හෝපරාජයතීරණය්ේ.වීර
යන්බිහිවන්්න්ජීවතවීෙතුළිනි.එහිදීකිතලගෙ
දදක්වනආකාරයට“වි්භාගඉහළින්සෙත්නාවූු
්හෝවි්භාගබිංදුුවටෙඅසෙතවුූඅයඅතරොනව
දයා් වන් යුක්තව ජීවිතය අ්නකා ්වනු් වන්
කැපකළවීර්යෝ්කා්තක්නමඇතද?සාහි
ත්යකරු් වකුටතෙනිර්ොණකරණය්වනු් වන්
දැක්ෙක්තිබියයුතුය.
එ්ෙන්ෙතරුණ්ේඛකයකුවශ් යන්නිවැරැදි
සුගේබසවහරක්අනුවසියඅඛ්ානය්ේහ
යවාඇතිආකාරයද්ව්සසඇඟයීෙකටලක්විය
යුතතකි.

වීරයකුනසායායෑ්ම
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�න වල හ� වහ �� �මැ-
ෙස�ෙ� ණ - න අ�� 
ෙදක ෙයෙදන වද� �� බඳ 
හ� වහර බව �ය ව�ෙනා 
ද��. අය� නැ� පැනය 

න� �වැ �� වදන ලාං�ය ද,                      
එනැතෙහා� ලාංෙ�ය ද ය� �. 

ඉතා ම කා�න ප්ර�න ෙය�. කවර ෙහ�� 
ද ය� ෙම� වැ�� වදන ම ෙබාෙහා �ට 
ජන මා� ම�� ෙයාද� ලබන ෙහ��. 
ෙම ත�� ෙ� ම අෙන� ෙබාෙහා ත�� 
ද ��ය හැ� පැහැ �� ක� ණ� න� බ� 
වහ ෙර� ඉතා ඉ�ම �� පැ�ර ය�ෙ� 
වැ�� වදන බව �. එ ද යහ ප තට වඩා 
ඉ�ම �� අය හ පත සමා ජෙ� පැ�ර 
ය�නා� ෙම� �� �� �නට වඩා ඉ�ම-
�� පවට නැ�� ව�ෙ� ද ෙ� අ� �� 
ම ය.  
ලාං�ය, ලාංෙ�ය යන ෙද�� ලාංෙ�ය 
ය� ම �වැ �� ෙය�ම ෙ�. එ �ව ද �තර 
ම �ව �ප� ආ� ෙය� ෙපා� ෙග� අ� �� 
ද�නා ලැෙබ�ෙ� ‘ලාං�ය‘ ය� ම ය. 
ලාං�ය ජනයා, ලාං�ය සමා ජය, ලාං�ය 
සා� �ය වැ� ෙය�� �ර �� ව �ව �ප� 
ආ� ෙය� ෙයෙ�. එ ම�� ෙනා ෙ�. � 
ලාං�ය ය�� ෙයෙද� ��ය හැ� ය. � 
ලාං�ය අ� මා නය ගැන �� න� ඒ තර� 

අස �නට ෙනා ලැෙ�.  
��, ෙ� වද� � �බැ � යාව ෙහව� පද 
��ප ��ය ෙකෙ� �� � ද ය� �මසා 
බල�. එ ෙ� �ම සන �ට ෙපෙන �ෙ� 
ෙමය ලාංෙ�ය ය�න - �ංහ ල ෙය� 
ත�සම වැ ෙයෙදන සං�කෘත වච න ය� 
බව �. එය �පැ ෙද �ෙ� ‘ලංකා‘ යන නාම-
යට (නාම ප්රකෘ � යට) ‘ඒය‘ යන ප්ර� යය 
එ� �ෙම�.  
ලංකා + ඒය = ලාංෙ�ය  
ලංකා + ඒය න� ලංෙ�ය ෙනා ෙ� � � 
යම� ඇ�ය හැ� ය. සැබෑ ෙව�. �ය �� 
එ ෙ� ම ය. එ �ව ද සං�කෘ ත ෙය� ‘ඒය‘ 
ප්ර� යය ය� ප්රකෘ � ය� හා එ� වන කල ඒ 
ප්රකෘ � ෙය� �ල ම ඇ� �වරය වෘ�� ෙව� 
� �ය� ලැෙ�. වෘ�� �ම න� ව�ධ නය 
�. එ න�  
‘අ‘ �වරය ‘ආ‘ බවට ද  
‘ඉ‘, ‘ඊ‘ �වර ‘ඓ‘ බවට ද  
‘උ‘, ‘ඌ‘ �වර ‘ඖ‘ බවට ද  
‘ඍ‘, ‘ඎ‘ �වර ‘ආ�‘ බවට ද  
‘ඒ‘ �වරය ‘ඓ‘ බවට ද  
‘ඕ‘ �වරය ‘ඖ‘ බවට ද  
ප� �ම �.  

‘ඒය‘ ප්ර� යය ස�ත වචන �ංහ ල ෙය� 
බ�ල වැ ෙනාෙය ෙදන ෙහ�� ෙ� �ය-
�ලට ම උ� හ රණ �ංහල �ව හා ර ෙය� 
�ය හැ� ෙනා ෙ�. ලාංෙ�ය ය�ෙන� � 
ව�ෙ� ‘ලංකා‘ ය�ෙන� ‘ල‘ අ�ෂ ර ෙය� 
‘අ‘ �වරය ‘ආ‘ බවට ප� �ම �. තව ද ෙම 
ෙ� (‘ඒය‘ ප්ර� යය ෙයෙදන වද� න�  
ග�ගා/ ගංගා + ඒය = ගා�ෙ�ය/ ගාංෙ�ය  
ප�වත + ඒය = පා�ව ෙ�ය  
�ලා + ඒය = ෛශෙ�ය  
ආ�ය �. ෙම� ‘ඒය‘ ප්ර� ය ෙය� ලැෙබන 
අ�ථය න� (යම�) �� බඳ, ස�බ�ධ අය� 
ය� �. ඒ අ�ව ‘ලාංෙ�ය‘/ ‘ලා�ෙ�ය‘ 
ය�ෙන� අ�ථය න� ලංකා වට ස�බ�ධ, 
ලංකාව �� බඳ, ලංකා වට අය� ය� �. 
ලංකා ෙව� උප� යන අ�ත ද එ�� 
ලැෙ�. 
එ ෙහ�� ෙ� �� ෙය� �ල � ���� 
ෙය�� ‘ලාංෙ�ය ජනයා‘, ‘ලාංෙ�ය 
සමා ජය‘, ‘ලාංෙ�ය සා� �ය‘ ය� ෙව� 
�වැ �� �ය �� ය. ‘� ලාං�ය‘ ය�� ‘� 
ලාංෙ�ය‘ �ය �� ය.  
ෙම ෙ� ්, ප්රකෘ � ෙයක ආ� (��) �වරය 
වෘ�� යට ප� කරන තව� ප්ර�ය �� ප-

ය� සං�කෘත ත�ස ම වල ෙයෙද� ද�නා 
ලැෙ�. ඉ� එක� න� ‘ය‘ ප්ර� යය �. එය 
ෙයෙදන �ට ද  
බ�ල + ය = බා��  
සඵල + ය = සාඵ�  
�ඛ + ය = ෙසෟ�  
උ�ර + ය = ඖ��ය  
ස�ත + ය = සා��  
ආ� වශ ෙය� �වර වෘ��ය �ම �� ව� 
පැහැ �� වැ ෙපෙ�. ෙම බ� වද� වහ ෙර� 
ෙයෙද�ෙ� �ෙ� ෂණ වශ ෙය�. බා�� 
වෘ��ය (බ�ල ව ෙය�ම, පැවැ �ම), 
සා�� ��මා ණය, ෙසෟ� ��ව ආ� 
ෙල��. ඒක වච න ෙය� වර නැ�� කල 
වද ෙන� අගට තවද ‘ය‘ ය�න� එ� ෙ�.  
බා�� + � + අ = බා� �ය (බ�ල බව)  
සා�� + � + අ = සා� �ය  
ෙසෟ� + � + අ = ෙසෟ�ය  
ආ�ය ෙම�. ෙම� ‘අ‘ ඒක වචන ප්ර� යය 

�. ‘�‘ ආගම වන (අ� �� පැ� ෙණන) 
අ� ෙර�.  
�� වැ�� යැ �, අප �ව හා ර යකැ � 
ඉවත ��� ලාං�ය ය� �මසා බල�. 
ෙම� ෙයෙද�ෙ� ‘ඊය‘ ප්ර� යය �. එ ද 
සං�කෘත ත�ස ම වල ෙබෙහ �� ද�නා 
ලැෙබන, යට �යැ �� ‘ඒය‘ ප්ර� යය හා 
සම අ� �� ම ෙයෙද �ෙන�. �ද �� ෙම 
ෙ� ය.  
සමාජ + ඊය = සමා �ය  
�� ලය + ඊය = �� ල �ය  
ම�ඩල + ඊය = ම�ඩ �ය  
ව�ධන + ඊය = ව�ධ �ය  
ෙම එක ද තැෙනක ආ� (�ල) �වරය වෘ�� 
�ම� ෙනාවන බව මනා වැ �� �ෂ ණය 
කළ �� ය. 
එ අ�ව, ‘ඊය‘ ප්ර� යය එ� �ෙ�� වච න-
ෙයක �ල ඇ� �වරය වෘ�� ෙනා ෙ�. එය 
වෘ�� ��ම වර ෙද�. ලාං�ය ය� වැ�� 
ෙය� ම� ව�ෙ� එ ෙහ��. සාමා �ය, 
මා�ඩ �ය, වා��ය ආ�ය ෙම බ� ම තව� 
අප � ව හාර ෙ�.  
‘ප්රාෙ� �ය‘ ය� ද ෙම බ� වැ�� ෙය� ෙම�. 
ප්රෙ�ශ + ඊය = ප්රෙ� �ය �නා ප්රාෙ� �ය 
ෙනාෙ�. එෙහ� ප්රාෙ� �ය සභා පව �න 
ෙත� (රජ ෙය �� �� ග�) ෙ� වදන ෙවන� 
කළ ෙනාහැ� ව� ඇත.  

ලාංෙ�ය �ය �� ‘ලාං� යෙයා’ෙ�

 මහා චා�ය සර� ෙකාට ගම

�� සර� ෙපෙ�රා � 
ලංකාෙ� ප� සර සා�-
� යට ෙම�ම ප� සර 
ස�� ෙ� ද න යට ද අ�-
ප ෙ�ය ෙමෙහ ව ර� කළ 

ප්රබල ච� ත ය�.  ඔ� �ළ 
ඇ� ��මාණ ශ��ය හා 

ලබා ඇ� ���ය �නය ප� ස රය 
ගැන අ��ව �තන �ග යක ෙමරට 
ප� සර ෙ�ත්ර යට නව� මඟ ෙප��-
ම� �ය.

��� සර� ෙපෙ�රා මා ෙහා�� 
හ� නා ග�ෙ� 1994 ප� සර අමා �ාං-
ශ යට ස�බ�ධ �ම� සම ඟය.  ප�-
සර සංර � ණ යට සා� �ා �මක හා 
��මා ණ �� ෙයා� ව� ඔ� ��� 
ලබා ෙදන ල�.  

ෙ� අතර �� ෙ�ෂ ව�ෙ� ප� ස-
රය ගැන ප්රකා ශ යට ප�කළ “ෙසාබා” 
සඟ රා ව�.  “ෙසාබා” ඔ� ��� 
ෙයාදන ලද ක�ම නම�.  ඓ�-
හා �ක �ෙයා ස� � වට (එ�ස� 
ජා��ෙ�) සහ භා� �මට ඔ�ට අව-
�ථාව ලැ�ණ.  ෙ� ඇ�� ෙලාක 
ප� සර ස�� ගණ නා වක � ඔ� ලද 
නව තම ප� සර ���ය ��ම ෙසාබා 
සඟරා ම�� ද ධර �ය සංව �ධ-
නය, ෛජව �� ධ �වය, හා පාර �ප-
�ක �නය යන �ෂය ෙ�ත්ර ��-
බඳ නව තම ��ම ඔ�ෙ� පත ෙපාත 
ම�� ද ලබා ��.

�ථා�ක ප� සර �� නය ලබා �ම 
සඳහා එ� ම හ� �ව� ��� හා �ප-
වා �� ස�� වැඩ ස ට හ� ඈත ව�ග� 
වන ෙපෙ� ද �ත ෙහා�ට� තැ�ෙ� 
ද සං� ධා නය කෙ�ය.  ��ම, �තල හා 
වැ�ස මැද එ� ෙහා�ට� තැ�ෙ� 
�ට අප කළ �ප වා �� �කා ශ නය 
ෙම�ම ව�ග �ව ජා�ක උ� නෙ� 
�ට ද කළ ස�� �ව �� �� වැඩ-
ස ට හන ද ��� අම තක ෙනාෙ�.  
ඔ� ප� සර ස�� ෙ� ද නය �� බඳ 
ෙපාත පත රා� ය� �යා ඇත.  උඩ-
රට මැ�ෙ� ප� සර චා�කා ග්ර�ථය 
නව ආකෘ � යක ��ටා කළ කෘ� ය�.  
ෙකාළඹ �ට උඩ ර ටට ඇ� යන ���ය 
ගම න� උප ෙයා� කර ග � �� ප� සර 
ප�ධ� හා ෙසාබා ද හෙ� �� ත්ර තාව 
මැෙන �� �ග්ර හ ක ර�.  

�ෙ�ෂ ��� ය�, පාසැල, පං� කා-
මර වශ ෙය� සක �ෙකාට මහ � වර 
ද�වා �ය ප� සර චා� කාව අ�� 
අ�� � ම� �ය.

ව�ග� වෙනා � නෙ� ෙසෟ�ද-
�ය� ��ද නය ලබා ගැ � මට ඔ�ට 
මඟ ෙප��ෙ� මා බව ඔ� ෙබාෙහා-
�ට පව ස�.  ඔ�ෙ� ෙබාෙහා �ත ව-
�� ගැ�� ��ශ �ක ��තන ම�-
ක ර�ෙ� ෙසාබා දහම හා ප� සර 
සං� ��� ෙයා� ගැ� ෙම�.  අම-
ර ෙ�ව, සන�, න�ද �� ෙසාම � ලක 
ජය මහ, ම��� ෙපෙ�රා, දයා ර�න 
රණ �ංග, �ලා �ක්ර ම �ංහ ගයන 
�තා ව �ය ��� ෙකාෙත �� �ද-
��ත ෙසායා ගත හැ�ය.  “ඕෙසාන 

�යන” �� බඳ ෙ�මා �තය ෙම� ම 
කාෙඩා ලාන ෙ�මා �තය ද ��කර 
ප්රබ�ධ ෙ�.  �ලා �ක්ර ම �ංහ ගයන 
“ප� ස රය �� ස රය” ක�ම ප� සර 
ව�ණ නා ව�. 

ඔ� ෙසාබා ද හම හා �� ල�හ �ංගා-
රය එක �ට දන ව �� �රල ගණෙ� 
�ෙ�ෂා අලං කා රය ස� තව ��මා-
ණය කළ �තය අ��ව ප්රබ �ධ ය� 
බව අප �ත්ර මහා චා�ය �මල �සා නා-
යක මහතා ෙම�ම ෙහළ හ �ෙ� න� 
�නා� ගෙ� ව�ත ද ෙප�වා ෙද�.

“ඇය ය�න �යා මැ�ලා” �තෙ� 
“ඇය” යන පදය �ප ක ය� වශ ෙය� 
ෙගන එකම පද මා ලා ව� ඔ�ෙ� 
අ�ථ තල ෙදක� එක �ට ��තා ර ණය 
�ම ෙම� අ� �ව �ව ය�.

ඇය කා�තා ව� වශ ෙය� ද ඇය 
ෙසාබා ද හම වශ ෙය� ද එක �ට 
ව�� තය.  ෙ� �තය ��� සර� 
හැම � ටම ෙසායා �ය ෙසාබා දහෙ� 
ද�ශ නය ෙලස මම ද ද��.

ඇය ය�න �යා මැ�ලා

ඇය ය�න �යා මැ�ලා
වන �ර සක
�� ෙසව ණැ� අතෙ�
� ගය �� �ද
මා ��ෙ�...
ඇය ය�න �යා මැ�ලා
ඇය ය�න �යා මැ�ලා...
�� ක�ළ�
ම� ෙප� අග  ත වරා
�� �� ස� ෙව�
��ණ වසා..
ඇය ය�න �යා මැ�ලා
ඇය ය�න �යා මැ�ලා..
��ල �ලන �� ක� වැ� අතෙ�
සඳ එ�ෙ� මං ෙපත පා�
රහ ස� සඟවා ෙගා� � හද ��
ය�න �යා මැ�ලා - 
ඇය ය�න �යා මැ�ලා...
ය� කව � ව� හ� ෙනාෙවනා බව
මඳ පව න� �ස අත ගා �ව ද
අද හා ග �නට ෙනාහැ �ය �� �න
ඇය ය� ෙනාඑ තැ� 
ග�මා ෙනට ෙපර ..
යෙම� �ළ ඇ� ක රන ෙ�ශා � රා-

ගය හා ෙසෟ�ද �යය ��ද නය ප� සර 
සංර � ණ යට ප්රබල උපාය මා�ග ය� 
ෙලස සැල �ය හැ�ය.  

��� සර� ප� සර ��ද නය සම-
ඟම ෙ�ශා � රා ගය ම� ක රන අම ර-
ෙ�ව ගයන “�යා සර කර ආ�” �තය 
එව� ප� ශ්ර ම ය�.  

ප� සර සංර � ණෙ� � පාර �ප-
�ක �න යට ෙලාක ප්රජාව ෙම�ම 
එ�ස� ජා�� ද වැ� අව ධා න ය� 
ෙයා� කර�.  එ�ස� ජා��ෙ� 
ෛජව �� ධ �වය හා පාර �ප �ක 
�නය �� බඳ ස�� ගණ නා ව කට 
සහ භා� � ඇ� ��� සර� ඒවාට 
සව ��ෙ� ප්ර� ඵ ල ය� යැ� සැල-
�ය හැ� භාෂා �� ගාර සංක �පය 
ෙමර ටට හ��වා ��ෙ�ය.

ඒ ඔ� � ලංකා �ව �� �� සං�ථාව 
සභා ප �ව �� අව � ෙ�ය.  ප� සර 
අමා �ාං ශෙ� ෛජව �� ධ�ව අංශ-
යට ෙව� කළ �ද� ප්ර� �න ව�� 
භාෂා �� ගා ර ය� ෙකා�මෙ� ප්රජා 
�ව �� � � යට ස�බ�ධ කෙ� ඔ�ෙ� 

ප� පා ල න මය �� ම තාව හා ��මාණ 
�ස ල තාව �සාය.

ප� සර �ාපෘ � ය� සැල �� 
��ෙ� � ධර �ය සංව �ධන පද නම 
යටෙ� සාධා ර� ��ෙ� මඟ ෙප-
��ම ඔ� ෙප�වා � ඇත.

��� සර� ෙපෙ�රා ද�ශ න ය� 
හා අර � ණ� ඇ�ව කට �� කළ 
�ෙරා ගා� �ද�ධ ප� සර ෙ�� ෙය�.

��� සර� න� 
�ද�ධ ප� ස ර ෙ� �යා

 �තා� ඉං� ෙ�� 
  ෙද��� �. ෙ�වා � �න, ල�ඩ� �වර �ට �ය�.

 
�� මාධව ෙ�ම � ලක හා බ��ල ප�ම � මාර 
ආන �දය ��මා ණය කළ ඉහ ළම ෙපෙ� මා�-
ෙ� �� ෙදෙද ෙන� යැ� මා �ව ෙහා� එයට 
�� ව� ���ධ ෙනාව� ඇත. � ලංකා ප�තර 
කලාව උ� ය� �� කළ ආන �දෙ� මෙ� 

සම කා � න ය� ෙදෙදනා එකම ස� යක අෙප� ස�-
ෙගන යෑම ෙබාෙහා ���� ��� ය�. 

බ��ල ප�ම � මාර නැමැ� ���ට මා� ෙ� �යා �ං� 
කාලෙ� �� වරට මට හ� �ෙ� එෙ�ය. බ��ල ඉ�ප� 
මට නැවත හ� �ෙ� ආන �ද ෙය �ය. බ��ල ආන �දෙ� 
�� ය �� ප�තර වලට ක� හා �� �� මට සම ෙත� �ය. 
ඉ�� ප�ත ර වල පළ � ඔ�ෙ� �ං� ක� හා �� කපා ෙගන 
ස�ු� පාස ලට පැ�ණ යහ�ව�ට ආඩ �බ ර ෙය� ෙප��ම 
ඔ�ෙ� ��ත �ය. බ�� ලෙ� සා�� ද�ක� ඔප ව� �ෙ� 
ආන �දෙ� අ� සැමට �ංහල ඉගැ�� ගා�ෙ� බ�� 
�ෙ� �ංහ ස� �සාය. 

බ�� ස�ෙග තව� ෙහාඳම ෙගාල ෙය� �ෙ� ��� 
මාධව ෙ�ම � ලක ය. ආන �දෙ� අ� ��� අ� යට වැ� 
ෙගෟර ව ෙය� සැල �ෙ� ඔ� එව කට �ප්ර ��ධ ක� ය� හා 
ක�තෘ ව ර ය� � �මන ෙ�ම � ල කෙ� �තා � �සාය. ��� 
අ�යා �ං� කාල ෙ� �ම ල�ස නට �ය�න හැ� යාව �� 
�ංහල සා� � යට තෑ� �ට තෑ� ග� ළමා ෙ�ඛ ක ෙය� 
�ය.

බ�� �ෙ� �ංහ ස� අ� ශා ස ක �වය �� �� ලෙ� 
සා�� සංග මෙ� 
සභා ප� �ෙ� බ��ල 
ප�ම � මාර අ� යාය. 
සංග මය හරහා රචනා 
තරග හා ක� තරග 
පව �ව �� පහළ පං� 
වල ම��ලා සා� �-
යට වඩා� නැ�� ��-
මට ඔ� සම� �ය. 

ඒ කාලෙ� ලංකාෙ� 
ප්ර� �ධ තම ළමා ප�ත-
රය � ��ර ශත 25 
� � �ල� ගැ� මට 
අප ෙබාෙහා ළ��ට 
ව�ක ම� ෙනා� ��. 
ඒ බව �න �� බ��ල 
අ�යා �රණ න�� 
��� �ව �ප ත� ආන-
�ද යට හ��වා ��ෙ� 
ය. �� හ �ප� රාජ ප�ෂ 
මහ තාෙ� ��ණ ආ�-
�වා දය ඇ�ව ආර�භ 
�ණ ��� �ව �පත ඉතා ෙක� කාල ය �� අ� ශ ��ම 
ජන �ය �ය. බ්රහ �ප ��� උෙ� පා�දර බ��ල අ�යා 
ප�ත ර යට ලැ�� �� ක� හා �ත්ර තම අ��ම �යා ෙහා 
ඇඳ ��ව ��ව බැ�� ���ෙ� අල වන �� අ� බලා 
��ෙ� ෙනාඉ ව � �ෙල�. පාස� ද� ව� වශ ෙය� මෙ� 
ෙ�ඛන කලාව ඇර �ෙ� �රණ ��� �ව �ප ෙත� ය� 
�ම �වැ ර �ය. 

�රණ � ලංකාෙ� පාස ලක ��මා ණය � ප්රථම ��� 
�ව �පත �ය. �ව �පෙ� ජන � ය තා වය ෙකාත ර� වැ� � 
ද �ය නවා න� සම හර �න වල පාස� කාල ෙය� ප�ව 
ආන�ද බා� කාෙ� ෙබාෙහා �� � ය�ද �රණ �ය ව �නට 
පැ� � යහ. සා�� ෙපාත� ඇ�� ��� අෙ� ෙබා�ෙ� 
සම හර යා�ෙවා ෙ� ආරං �ය ඇ� වාට ප� ��� ��� 
�ර ණට ක� �ය �නට �හ. 

�රණ �ව �ප තට වස ර� ��ම �� �ෙත� බ��ල 
අ�යා ඕ�ක� ශාලාෙ� ෙලා� උ�ස ව ය� සං� ධා නය 
කෙ�ය. එ� ප්රධාන අ��තා �ෙ� එව කට �ව �ෙ� ප්ර��ධ 
ෙ�ඛ ක ය� � �ය ෙ�න ��ශංක මහ තාය. වසෙ� ෙහාඳම 
�රණ ෙ�ඛ කයා �ාගය ��ශංක මහතා අ�� ලබා ග� 
��යා �ෙ� ඉ�� යා� බ�� මාක�ය. 

ආන�ද නාල�ද සම� කලා ප යට මම වර� ක� ෙපළ� 
�� ෙව�. 

“ෙ�ක සම� කලා ප යට ෙහාඳ වැ�� ෙද���” බ�� 
�ෙ� �ංහ ස� මට �ය. “මම �� ම� ෙද�න� ඒක� 
අර� ෙ��හ �� එකට ෙහට ��� ��� මාධව අ� යට 
ෙ� ල�සන ක� �ක ෙද�න.” ��� අ�යා එය ජනතා 
ප�තෙ� අග ��ෙ� පළ කළ � මට ඇ� �ෙ� රට රා�� 
��වා වැ� ස� ට�. මෙ� ��මා ණ ය� ��ව රට �ව �ප-
තක පළ �ෙ� එ�ය. මෙ� තා�තා ජනතා ප�තර 25 �ම 
අර ෙගන යා� ව�ට ෙබ�ෙ� මහ� ආඩ �බ ර ෙය�. 

��� මාධව අ�යා මට උද� කෙ� එ� පම ණ� ෙනාෙ�. 
මා අහ �ෙබ �� �ත්ර පට න� ව� කෙ� ද ��� මාධව අ�-
යාය. අ� අට වන ප��ෙ� ��න �ට රං�� �මාර, �ල �ර 
සහ රං�� ලා� වැ� ෙලා� අ� යලා ��ව ළ�ල න�� 
�ත්ර ප ට ය� ��පා ද නය කර �නට �හ. එ� සහාය අ�-
�ෂක �ෙ� බ��ල ප�ම � මාර අ� යාය. �ත්ර ප ටෙ� �ර �-
ට පත ��ෙ� ජනතා ප�තෙ� උප ක�තෘ � ��� මාධව 
අ� යාය. 

�ත්ර ප ටෙ� ද�ශන ෙබාෙහා ම ය� ආන �දෙ� ෙල�� ට� 
ෙදම හ� ෙගාඩ නැ ��ෙ� ෙසන � රා� �ගත ෙකෙර නවා 
ෙබා�ෙ� අ� බලා ��ෙ� මහ� උ�ෙයා ග ෙය�. එවැ� 
එ� දව සක ප�� කාම ර යට ප්රධාන න�වා ඇ� � වන ද�ශ-
නය �ගත ��ම සඳහා පං�ෙ� වා� කර � මට ළ�� ම� 
බව අ� �ෂ ක ව ර යාට ෙ��� �ෙ�ය. “ ම�� ඔය යා� ව� 
එ�ක ෙමහාට එ�න” ය� ෙව� ගා��ර හඬ� ඇ� මා 

හැ� බැ� ෙව�. “ආ ඔයා ෙ�ද අෙ� ජනතා ප�ත ෙ�ට ක� 
��ෙව”. ��� මාධව ෙපර ප� �ම �ව ��� �නා ෙව� 
පැවැ �ය. “ෙම�න ෙ� ෙඩ�� එක ගාව වා� ෙවලා ස�ද 
නැ�ව ඉ�න.” �ගත ��ම ආර�භ ෙක��. කැම රා වල 
ආෙලා ක ෙය� �ස අ�ධ �ව� අ� අ� �ෂ ක �මා � ��-
යට ෙනාසැ� රඟ පෑ ෙව�. 

�ගත ��� අව ස� � වහාම බ��ල ප�ම � මාර අ�යා 
මෙ� �ටට ෙපා� ත�� ව� දමා“ ෙව� �� ම�ල ගා�� 
ෙෆා�ෙ�කා කැෙ�” යැ� මට �� � ව� ද කෙ�ය. ��� 
මාධව හා බ��ල ප�ම � මාර අ��ම වරට මට �� ණට 
හ� �ෙ� එ�ය. 

කාලය ෙ�ග ෙය� ඇ� �ෙ�ය. මා එංග ල �තෙ� ෙකා� 
�ය. එෙහ� බ��ල හා ��� මාධව යන ���ට ආන ��ය 
�� ර� ෙදෙදනා � ලංකා �ව �ප� �ෙ�ත්රෙ� ඉහ ළට 
ගම� කරන අ�දම මා බලා ��ෙ� මහ� අ� මා න ෙය�. 
“අට ෙව� ��ව ” හා ස� වා � ෙය �ෙ� �න ෙපාත, �ව �න 
ප�ත රය �ළ ෙවනම ප�ත ර ය� ෙලස �� �ය. අ�ත-
�ජා ලය ෙනා� �� ඒ කාලෙ� මම තැපෑ ෙල� �ව �න 
ෙග�වා ග�ෙ� ��� අ� යාෙ� “අට ෙව� ��ව” �ය �-
මට ය. ��� මාධව අ� යට එක තැනක වැ� කල� වැඩ 
කර�න බැ� ක ම� ���. ඔ� ප�තර මා� කෙ� අ� 
සප�� මා� කරන ගාන ටය. �ෂණ සමෙ� ඔ� වැඩ කෙ� 
ල��ව ප�ත ෙ�ය.  

මාධව අ�යා ගැන තව� රස ව� �� � ම� මට ෙහා�� 
මත කය.1991 වන �ට ඔ� ��ෙ� ල��ව ප�තෙ� ය. එංග-
ල �තෙ� ව�නා ��� ගැන මම ව�� වර ල�� වට �� 
�සා අ� �තර ෙට� ෙෆා න ෙය� කතා කෙළ�. 

ලංකා වට වර� �වා � වට පැ�ණ මන මා � ය� 50� 
පමණ බල�න ෙගා� 
ඔ��ෙ� ෙගව �ව �� 
බඩ �ෙර�න කා� �� 
හැ� මා ��තර කර�� 
මාධව අ�යා අසා 
��ෙ� ආසා ෙව�. “මම 
න� ම�� මන මා �ෙයා 
බල�න ය�ෙ� නැහැ. 
මන මා �ෙයා ෙගද රට 
ෙග�න ග�නවා.” 

“ඒ ��ෙ�” 
“අෙ� ඔ�� එකට ක� 

අර� ෙක�ෙල� එනවා. 
එයා හ� ල�ස න�. කවද 
හ� මම බ��ෙ� එයාව” 

“ එයාෙ� නම 
ෙමාක�ද අ�ෙ� ” 

“මෙනාරා” 
ඉ� වස ර කට පමණ 

ප� ��� අ�යා 
මෙනාරා සමඟ �වාහ 
�ය. 

ෙ� අතර බ��ල ප�ම � මාර ජන මා� �ෙ�ත්රෙ� බල-
ව� ෙපර � ය� ඇ� කර �� �වර ණ වා � �ෙ� �� ��ව” 
ඇර �ය. 

�ව �ප� වෘ�� යට බැ�ස ප� ද ඔ� ජැ�� යට අ�-
�නට සැල � � ම� ව �� බ��ල “�� ��ව” කර�� 
ස�ෙ� දව� හතට එ� ෙන කට ෙවන� ව�ණ ව �� ට� 
ප� හා ක�ස හත �� සැර� පාඨ ක ය� ඉ� � යට පැ� � මට 
ඔ� වග බලා ග �ෙ�ය. 

න�� ��� මාධව අ�යා හැඩට අ� න වාට වඩා ජන-
තාව වැඩ ක ර �නය. ��� මාධව ෙබෙහ �� කළ බ ල කා �-
�ව ෙය� �� ආෙ� ග �� ��ග ල ෙය� �ෙ� ය. බ�� ලෙ� 
�තා �� හා �ය �ය �� ඇ� �� ��ෙ� ත� වග �ම 
බාර ෙගන ��ෙ� ෙ�රා ෙද �ෙ� උපා � ධා � � යක හා �ප්ර-
��ධ ළමා ෙපා� ක� ව � ය� � බ��ෙ� ��ඳ සම �ම �ය. 
එෙ�ම ��� මාධ වෙ� එකම �තා සං� වෙ� ඉෙග �ෙ� 
කට �� හා වග �� �ය �ලම ඉ� ෙකෙ� මාධ වෙ� ��ඳ 
මෙනා රාය. රෙ� උ�න �ය සඳහා ��භ යව �වා � පෑන 
ෙමෙහ ය ව �නට හැ� �ෙ� ඔ��ෙ� ෙ� ��දර �� ��-
ව� ෙදෙදනා �සාය. 

අප ��� �� �වා ග�නා ලද එ�ස� රාජ ධා �ෙ� ගා� 
��� පද නම හරහා ක� � � �ෙ� පාස� 16ක ද� ව�ට 
��ත කාල ෙපා�ප� අ�� න�න සප�� හා ලැ�ෙටා� 
ලබා ෙද �� ��න බව ආරං� � බ��ල ප�ම � මාර මට එ� 
�නක ටැ� ෙෆා� කෙ�ය. 

“ම�� බැ�ද අෙ� ඉ�ෙකා ෙල ට� ෙමානවා හ� කර�න.” 
ඔ� ඒ කතා කෙ� කඔු � � �ෙ� කහ ගල �� ලය ඔ�ෙ� 
�යා න�� �ග ත පාල ෙගාඩ ව�ත �� හල ෙලස න� කළ 
ප� වය. ෙකාෙරා නා වට ෙපර අව ස� වරට මා ලංකා-
වට �ය ෙවෙ� �ග ත පාල �� හ ලට පා තැ�ෙ� ළ��ට 
ෙපා�ප� �ඩා උප ක රණ ��ට ර ය� හා අ� ��� වෑ� 
එක� ද �ෙග නය. �නට මාස �� ප ය කට ෙපර බ��ල 
අ�යා උප� ගෙ� මාප ලාන �� හ ලට අ� අංග ස���ණ 
��ත කා ල ය� ප� �ාග කරන දවෙ� එය �වෘත �� මට 
පැ� ෙණන ෙලස මම ඔ�ට ආරා ධනා කෙල�. 

“එ�න න� හ� ආස� ම��, න�� ෙ� ෙලෙ� �සා 
සම �ම� මට ෙකාෙ� ව� ය�න ෙද�ෙ� නැහැෙ�. එයා 
නැ�න� මම ෙමල හ ක ට� වළ ප �ලට ���“ ය� ඔ� 
�ෙ� �ක හා ස�ට �� �වර ෙය�.  

ෙ� අතර ��� මාධව අ�යා ඔ�ප ළව ඉතා �බ ලව 
��න බව මා �න ග�ෙ� ෙමයට වස ර කට ෙපර ප්රභා� 
අ�ත නා යක ��රා ම� � මට �� �� ය ��. . 

බ��ල ප�ම � මාර හා ��� මාධව ෙ�ම � ලක එ� ෙන-
කාට ෙවන� ෛශ� ය� හා භාෂා ව �� අප රෙ� �ව �ප� 
කලා වට අ� ප ෙ�ය ෙ�ව ය� කළ මා� ෙ��� ෙදෙද-
ෙන�.

නම ��� පාස� සගය� ගැන
පාස� ��ර�ෙ�
මතකාව�ජනය 

�

��� මාධව ෙ�ම � ලක හා බ��ල ප�ම � මාර



• න�ද ෙ�න �තා රණ

�යා ල යට �න ද�ශන රා� ය�ම ලැ� 
��ණ. ටය� ෙකා�පැ � ය �� ��� 
ෙක�� එම �න ද�ශ නය ආක �ෂ-
�ය එක�. �ඩා ද� ව �ෙ� �ව� 

ස�ත තව� �න ද� න� ද �ය. ආක-
�ෂ�ය �න ද�න ෙදස ත�ණ �� ව ර-

යාෙ� �ත ඇ� �ෙ�ය. 
“ඉ�ල�න ඕන, ෙලා� ස� ෙද�ද ද�ෙන නෑ.”
�� ව රයා �ම �ෙ� ෙ�ක �ෙග�. ආය තන ප්රධා �ෙ� 

�ත ෙහා�� ද� ෙ�ක �ව �ය, 
“ළම� ඉ�න එක න� ෙදන එක� නෑ. අ��ව න� 

ෙද�” යැ� පැව �ය. 
අද ෙ�ර� පාල ක ෙය �ව ��න ��ස�ෙ� �� ත යම 

ද� ව� ෙව� ෙව� කැප � ව�. 
��� ද� ව� �සා අද ��ස� �� ණ පෑෙ� අක ර තැ-

�බ ය ක ටය. රථ ගාල හැ� ර �ම ඔ�ෙ� රාජ කා �ය �ය. 
අ�� අව කා ශෙ� ර�� ඇඳ, වං� ඇඳ, ඉ� ඇඳ, �� 
ෙකාමා, ෙපර� ෙකාමා, ප්ර�නා�ථ, ��ම යා�ථ ඇඳ ��� 
ෙනාබැන එෙහ� ඔ� මනාව රථ හැ� ර �ම කර�. ෙමය 
�ව �ෙ� ප්රධාන ෙපෟ�ග �ක ෙරාහ ලක රථ ගාල�. 

“ෙලඩ� හ�, ෙලෙඩ� හ� ඇ� ෙකෙන�ෙන 
ෙමෙත�ට එ�ෙන. ඒක එයා ලට ෙලා� ප්ර�න ය�. අ� 
�� ව� තර� උද� ෙව�න ඕෙ�” �ල ස� �ය�ෙ� 
එෙ�ය. 

ප්ර�නය ෙමාෙහා ත කට පෙසක තබා �නා�, නලාව 
�ඹ, අත� ඔසවා යාමට ෙබාෙහා මහ �� උ��ක 
ව�ෙ� ඔ�ෙ� මම ප්රජා �� බව ෙ�� ෙව�. ෙගව න-
වාට වඩා ෙගෙවන ෙසා�ච� වැ� පට වඩා ඔ� ස�� 
ව�ෙ�, “�� ���ට වැඩ� ඇ� වැඩ� කර�න 
�ෙයන එක� ෙලා� ෙදය� ෙ�” යැ� �ය ��. 

�ය හැ� ර � ෙ�� ෙ�ර � පාල ද�වන රංග නය �ඩා 
�� ඳ�ෙ� මන ෙමා හ නය කර�. ඔ�� �නා ෙස�, අත ව-
න�, ප්ර� චාර ��� මට �� ව �ට ��ම අව ස ර ය� නැත. 
ෙ�ර � පාල අ�� ���ව රංග න ය කට �� ෙස�ෙ� 
එබැ ��. ද� වාට ද�වන ප්ර� චා රය �ය �රා වර දවා 
වටහා ග�ෙතා� �ය ෙනාමඟ ය�. �ය �ල ටම ඇ�ෙ� 
�� ෙමාෙහා ත�. සැබැ ��ම �� �ෙ� ද එයය. ද� වාට 
අව ධා නය ෙයා� කළ ෙමාෙහාෙ� ෙනාමඟ �ය �ය 
��ෙන� හැ��. ෙබ���ව ස�ත බඳ පසා� �ය. 

“ෙකාෙ�ද අ�ෙස අත වන�ෙන, ත�ෙස ද�න වද 
ඩැෙ�� එකට �ය� ෙගව�න ෙව�ද �යලා” 

�ය ක� වාහ නය එෙ�ම නවතා �ෙය� �� ප සට 
පැ� �ෙ� ය�ෂා ෙ� ෂ ෙය�. ෙ�ර වසා ඇ� �සා 
ද� වාට �� ව� ෙනාඇ ��. ඇය තව ම� ෙදඅ-
තම ඔසවා �ර ක� සමඟ රංග නෙ� ෙයෙද�ෙ� 
�න හ �� �� ��. අලා භය ගැන �� මට 
�ර ක �ට තව ම� අව කා ශ ය� නැ�ෙ� 
ද� වාෙ� �න හව හා රංග නය ෙ��-
ෙව�. 

“ක�ද මෙ� අලාෙබ ෙගව�ෙන”
“ස� වැර �ම මෙ�. මම ෙලා� මහ-

�ත යට ���ය ��� ෙද�න�. ස� 
ද� පැ� යට ෙබෙහ� �ක අර ෙගන 
එ�න. වාහ ෙන� ෙමතන �ෙය නවා, 
මම� ෙමතන ඉ�නවා.”

මැ� �ය ඉ�ම� �ර ක �වා ��-
�� ��ෙ� ��� ��� �� වය. 
ආ කාර ණය �� ක ර ග� �ය ක� 
ද�වා ද කර � �නා ෙගන ප� ෙපළ 
න� �නට �ය. ඉව � � ව �තව කළ 
ප්රකා ශ ෙය� �ය ක� ය�� ර කට ෙම�ල 
� බව� ද ෙප��. අ� �ෙඛා ප ෙභා� 
න�න ෙමාට� රථ යට ��� හා�ය 
බර පතළ නැත. එෙහ� �ර ක �ට 
ෙග� මට �� වන �ල ඔ�ට බර ප-
තළ එක�. ෙකා�පැ �ය එය ෙගවා 
දමා තම සායම ෙ�රා ග�. �ර ක� 
ෙකා�පැ � ෙය� ණය ක � ෙව� ෙහව� 
�ර ක � ෙව� ෙ�. ෙසා�ච� ප� ෙය� ද 
ෙකාට ස� මා� පතා කැ� ය�. �� �� �ර-
ක �ෙ� ඉහ ෙමාළ ර�ව�ෙ� ද� පැ� යාෙ� ��ණ අම-
තක ෙගා� ඇ� බැ��. “වර ද� කරල න� කම� නෑ.” 
එෙහ� ��� අලා භය ක� �� ෙහා ෙග�ය ��ය. 

ර�ත ව�ණ කැබ� ෙලස �ම ප� තව �ෙබ�ෙ� 
ෙ�� ල�� කැබ� ෙනාව තම ආ�මය යැ� �ර ක �ට 
���. ඔ� ඒ ෙදස බලා ෙග නම ක�පනා කර �නට �ය.

ද� ව�ෙ� �� �� �� ජලය බ�ය. පැහැ ය�, රස�, 
�ණ ය�, අ� ණ ය�, �ග ඳ� ෙහා �ග ඳ� ද නැත. ර� 
ව�ණය එ� කළ ෙහා� ෙ� පැහැ ගැ�ෙ�. ස�� �� 
පැ�, ��� පැ� ව�ෙ� ද ජල ය�. �වඳ එ� කළ �ට 
�වඳ ෙ�. �ගඳ එ� කළ �ට �ඟ දය. රස එ�කල �ට 
රසය, �ස එ� කළ �ට �සය. බ� නක �� �ට බ�ෙ� 
හැඩය ග�. 

ද�වා ෙදමා � ය නට මහ ෙම ර�. රෙ� ෙහා ප�ෙ� 
අනා ග තය ද� වාය. �ය �ෙලාම �ය�ල කර�ෙ� ද�-
ව� ෙව� ෙව�. එම �සා ද� ව� ෙව� ෙව� ඇප කැ පව 
ගත කළ �� තය �� ප� ��ම ��ස�ට සැප ත�. �න 
�න �� ෙනාගැ ල� �� ෙෆා ම ෙය� �ගඳ ඔ� ටම �� 
දරා ගත ෙනාහැක. අද ෙගවන �� තය ��කර එක�. 
එෙහ� අ� තා ව �ජ න ෙය� ස�� වන ��ස� �නා � �ව 
ව�ත මා න යට ��ණ ෙද�. 

නං�ලා ම��ලා ෙනාමැ� බඩ � �ස� �ම ද, �ව-

සට අ�ල� �ව ස �ව� ෙනා� �ම ද �සා ��ස�ෙ� 
ළමා �ය ෙග�ෙණ �ෙද ක ලා වය. නව වන ෙ�� ෙ�� 
ම� මහා �� ල යට �� � ක� ලැ�ම �සා මවෙ� �� 
�ව ෙස� ලැ�� ග� ��ස�ට �ඩා නැඟ �ය �ක බලා 
ගැ�ම පැව ��.

 පාසල ප�ව �ෙ� �ම �සා ��ස� ෙපර ව �-
ෙව� �ව ෙස� �� �නට �ය. ��� නැඟ �ය, නළ ව-
�ෙ�ද, නහ ව �ෙ�ද, �� ෙපා ව �ෙ�ද, �� ක ර�ෙ� ද 
��ස�ය. ෙ�නට ෙහා �� රට �ය නැ�ද�මා ඉර ��� 
ෙව�� �ව සට පැ� ෙණන �ට ��ස� �� ක� �ය�ල 
ඉ� කර අව ස�ය. 

එ� ෙනා� � ණ� ෙහාඳ සැ� ෙය�, �ෙය� ෙව� යන 
සංක �පය තම ය� � ෙත� �ෙබ �නට ඇතැ� ��ස�ට 
�ෙ�. ප�ව පාසල අසල �ඩ �මාෙ� �ව ෙස� ලැ�� 
ග� �ට එ�ද �ඩා �ය � ය� �ය. “ෙපා��”ට ��ස� 

අ�යා නැ�ව බැ� �ය. 
��ස�ට තම ෙ��ඨ �ත්ර ර �නය �� ප� �ය. �ඩා-

කල ඔ�ට ��� මාමා නැ� වම බැ� �ය. ��� මාමා 
�වාහ �ම හා රට හැර යෑම ආස�න �� �� �ය. ��ෙ� 
නෑමට �ය �ටක ඔ� ඇ�ෙ� හද පාර වන ප්ර�නා ව-
� ය�. 

“තා�ෙත මම ෙ� ෙබාතෙ� �� දට �� කෙළා� 
��� මාමා ඉ�න රටට යා�ද?”

ඔ� ��ද ෙදස බලා ක�පනා කර ��ෙ� �� �� 
එෙතර ��න ��� මාමා ගැනය. ඔ� ඊළ ඟට ඇ�ෙ� 
�ය ග �වන �� ප්ර�න ය�. 

“තා�ෙත මම �� දට පැ�ෙනා� ��� මාමා ඉ�න 
රටට යා�ද?”

මාම ලාට �� ද� ව� අම තක �වද ඔ��ෙ� ��ව-
�� මාමලා ෙලෙහ � ෙය� ඉව �ව�ෙ� න� නැත. ඒ 
ආස �නම �නක �ත ව� �� ව ර ෙය� ෙ� මංග ෙලා �ස-
ව ය කට අ� සහ භා� ��.

“ප්ර�� මාෙ�, ර�� ය�න එපා” ෙලා�කා �ය. 
ඔ� ෙ��� ෙගන ��ෙ� �වා හ ෙය� ප� ��-

�ම රට හැර යෑම ෙලස. ෙ� �� �� �� ප� වන �ට 

��ස�ෙ� �� ෙකෙව� වලට ක�� �� 
නැෙ�.

ෙදවැ �නාෙ� ��� �ය හා �ය � යෙ� 
��� �ය ��ස�ට �� ප� �ය. ෙදවැ�නා 
ස��ව ක� ණාව ඇ�ෙත�. ඔ� ෙව� ෙව� 
මා� ටැං� ෙදක�ම �ය. ඔ� ෙව� ෙව� 
ජලජ පැළෑ� ෙස�ෙ� කා�ය ෙය �ද කල� 
��ස� �යැ� �� ෙ�ය.

�ස� බ�ල� �ව ෙස� ඇ� ෙක�ෙ� 
ඔ� ෙව� ෙව�. සෙත� මැ�ණ ෙහා� 

වළ දමා මත කය �ෙබන ෙත� හ� ��� ප�� ��ම 
ඔ�ෙ� �� තය. ස�� ඇ� ��ම තම ��ඳ ෙනා�-
�� ව�. එෙහ� ද� ව� ෙව� ෙව� එය කළ ��ම 
�ය. �� �ල�ට ෙව� � කෑම ලෑ�ල ද �ය. උෙ�ම 
පැ� ෙණණ ��� රං�ව ��ම �ය � යට මහ� සැන �-
�ල� ෙගන ෙද�න� �ය. ��ඳ ඉ�මවා ද� ව� ගැන 
සැල � � ම� �ෙ� හැ� යා ව� ��ස�ට ���. ද� ව� 
ෙකෙර� �� ඳෙ� අව ධා නය ප්රමා ණ ව� ෙනාෙ� යැ� 
ඔ� සෑම � ටම ��ය. සම හර �ටක ��ඳ සමඟ බ�-
�බ� �� �� � ෙ�ද ෙමම �� ��ල �සා ෙව�. ප�ං �ව 
�� �වස හැර ෙවන� �ව ස කට යෑමට බ� අ�ක රන 
�නෙ� ෙදවැ �යා කෙ� තක හ � ෙ�ම මා� පැට �� 
ෙෂා�� බෑ� වලට දමා ෙ�ෙර� එ�ලා තැ� මය. 

කෙලක ��ස� ��ව ෙ�ශ පා ල න යට ඇප කැප� ��-
ෙ�ය. ඔ� දර �ය සැප� අං�ර ෙ�ශ පා-
ල ඥෙයා අද මැ� ඇ ම � ව �ය. 

“ඉ�� ෙමාන වද කර ග�ෙ�” � 
ෙබාෙ� අය අස�.

“ළම ��ට �ද හෙ� �ව� ෙව�න 
රට� �ෙය නව ඒ ම�ද.” ��ස� 
�ය�ෙ� එෙ�ය. 

ධනය, �ලය, බලය �ය�ල ඔ� 
��මා ණය කර ග�ෙ� ත� ව මය.

ෙලා�කාට නම තබ ��ම ඔ� සා�-
� ධ ර ෙය� �ය �� යැ� ��ස� 
ක�පනා කෙ�ය. ඔ� අට ෙ�� යට 

�� �ෙ� ප්රථම ප� ව �තන කෘ�ය 
ප්රකා ශ යට ප� කර ව ��. 

එවැ �න� කළ ලංකාෙ� 
ප්රථ මයා ද ඔ�ය. 

��ස� ද� ව� ෙව�-
ෙව� ��� අ�ථ ෙය�ම 
කැප �වා ෙ�ම ද�-
ව �ෙග� ස� � �ෙ� 
වර මද ඔ�ට ලැ��.

�යා �� �ය හ� �-
ව�නා �� ම�ද ගා �ය. 
�ම වැ� �� ෙ��ල �� 
කැබ� තව ම� එෙ� මය. 
���ය සැල � ෙම� ප� 
පැ�� ප්රධා �යා සැර-
වැර �ෙ� නැත. ඔ� 
කලාව ද�. බ� �නට 
ෙදය� නැත. 

“ෙ�� කර ග�න බල-
නව ��ස�, නැ�න� 
ත� ෙසට ෙලා� ගාණ� 
ෙගව�න ෙව�.”

�� ෙණ� හා ��-
ෙර� නැ�න දහ �ය 
�� පහ ළට �රා 
වැෙට� ��ස�ට 
��න. බැ�නා න� 

ෙහාඳය. ෙනාඅසා ��ය 
හැක. �� ���ව භයා න-

කය. එය ඉර ණම තමා ටම 
�ර ණය කර ගැ � මට �� 
අව ස ර ය�. ��ස� ෙරාහල 

�සාරා ඇ�ද �ෙ�ය. 
ෙල�� ෙපා�ෙ� �� 
ද� වාෙ� අෙ� �ලා�ට-
ර ය� අලවා �ෙ�. ��-
ෙණ� ��ව�ෙ� හැ� 
බවට සල � ණ�. ��ස� 

ෙවත අත �ග හැර පෑ �ඩා �ය �ය “ඇ��ල ඌව 
කර නවා, මාම �ය�න එපා �යලා” යැ� �ෙ� ��� 
හ��. 

“න�� ඇ��ල ඔෙහා ම�. මම �ය �න� එපා �යල.”
�ය ක� �ල ස� ෙදස බැ� ෙ� ව� නැත. “කම� නෑ. 

ෙවන ෙදය� �ණාෙ�. ද� පැ �ය වැර � කා රය කර-
�නයැ”� ��ස� ක�පනා කෙ�ය. 

“ෙ�� ෙක�� ෙබා�.” ��ස� නැව ත� රථ ගාල ටම 
පැ� � ෙ�ය.�� පද ය �ව� �යා නැ� ත� �ෙයා ම� ප-
ද �ය ලැ� ෙම� ප� නැළ �� � ගය�ෙ� �� ත ටය. සෑම 
මව�ම ගා� කා�. 

��ම ද� ෙව� එය නාසා ���ෙ� නැත. ළම ��ට 
අව� �ට ��ස� �ත්ර ��� ෙය� ද ෙ�. ෙ� �ෙ� 
ඌෙර�. ඔ� ඇ�ඳ �ත්රය ෙදෙව � යාට ෙප�� ෙ�ය. 
‘ඌ අල ෙග� ය� ද තා�ෙත ක�ෙන’ ද�වා � ෙදය 
��ස�ට වැට �ෙ� ප� වය. කට යැ� ඇ� ර�ම ද�වා 
��ෙ� අල ෙග � ය� ෙම�ය. 

ෙකෙ� �ව� ප්ර��ධ ළමා �ව �ප තක �� �ත්ර  තර-
ග ව �� �ෙද නාම සම� කර � මට ��ස�ට හැ� �ය. 
ෙදවැ�නා �� �වය �ය�� ඔ� ���ව �� ව රයා 
�ය. ‘ඔයා ඔයාෙග වයෙස ළම� අතෙර ෙද� ය වැ �-

යට වෙ� ඉ�නව. ඒක ෙ��� අර� ඉ� � යට �යාම 
හ�’ යැ� ��ස� �ෙ� මහ� ස� ��. බලා ෙපා ෙරා�� 
� පාස ලට �ය �ය ඇ� ළ� කර ගැ � මට ��ස�ට 
ෙනාහැ� �ය. ඒ සඳහා මාස 6ක පමණ කාල ය� බලා 
�� මට �� �ය. ඒ කාලය ��ස� අපෙ� ෙනාහැ � ෙ�ය. 
��ස� �ය �ය පාස� �� යක කෙ�ය. උද ෙ�ම නැ� �-
ව�, �� �� කර�. ෙකා�ඩය �රා ඇ�� අ�ඳ ව�. �� 
ඉ�ෙකාෙල පට� ග�නවා. 

“ආ� ෙබා ව�” 
එක ෙ��ෙ� �� �මා �ෙ�ද ��ස�ය. ෙපර ව� 

10.00 පමණ වන ෙත� ඔ� �ය � යට උග �ව�. ෙකෙ� 
ෙහා �ය �ම �ෂය ��ෙ� ශ ය� මාස හය �� අව ස� 
�ය. මාස හයක ප්රමා දව පාස ලට �ය� �ය �ය ප��-

ෙ�� අප හ � තා ව ය කට ප� ෙනා�ෙ� �ෂය ��ෙ� ශ ය� 
ආව ර ණය ෙකාට �� බැ��.

“�� ඕන ට්රැ� එෙ� ඉ�නවා. අ�මට �ෙය�ෙන 
ඉ�ස ර හට අර� යන එක �ත ර�” �ය �� ��ස� තම 
ඍ� ග්රහ ණ ෙය� �ය �ය �ද හ� කර�ෙ� 5 ෙ��ය 
ප� කළා �� ප� වය. ඉ�� ඵල ද� �නට ෙපර වයස 
50 � ��ස� බර ප තළ ෙලස ෙරාගා �ර �ය. ද� ව�ෙ� 
වග �� මවට පැව ��. ය�ත �� �� තය පම ණ� 
ෙ�රා ග� ��ස� ය� ��ය ඇර �ෙ� �ර ක � ෙව� 
ෙලස�. 

�ථාන භාර �ල ධා� ද කැ�ව රථ � �යා පැ� ෙණ� �� 
��ස� �ය� ෙලාවට �� � ෙ�ය. ඔ�� ෙදෙදනා කථා 
�� මට ෙපර ��ස�ම කථාව පට� ග�ෙ�ය. 

“මහ �තය උෙ� කෑග හ�� මම අහ ෙගන ��ෙය ද�ව 
කාෙරක ඇ�ෙළ �ට� �ස�. ��� බ� නව න� ක�-
ණා ක රල ද�ව ඇ� ෙළ� �යල, ෙ�ර ෙහා�� වහල 
ඉ�න. වාහෙ� ඩැෙ�� එක ෙරෙප යා� කර�න ��-
ව�. මහ �ත යෙග වචන ව�� ද� වාෙග ෙමාෙ�ට වන 
හා�ය �� දව සක ෙරෙප යා� කර�න බෑ. මම� ද�ෙවා 
හද� තා�ත ෙකෙන�.” ��ස� එක �ග ටම �යා ෙගන 
�ෙ�ය. 

බලා ෙපා ෙරා�� ෙනා� කථා ෙව� රථ � �යා අ�ද-
ම�ද �ය. �මට ආ �� ව� ඔ�ට මත� කර ගැ � මට ද 
අප හ �ය. �ය �ළ �� ��ය මාමාට අත වන �නට �ය.

“OIC මෙ� ඩැෙ�� එක ඉ��ු ර�� එෙක� ෙගව-
නවා. මට ඕන �ෙ� �� �� අංක�ට පාඩ ම� උග-
�න�න �ත ර�. ඒ� මං ඉෙගන ග�ත පාඩම ඊට වඩා 
වැ��.”

රථය �ට� �ය. ��ය ෙනාෙප� යන ෙත�ම අත වැ-
�ය. උෙ� �ට සා��ෙ� �ර� �� �ල� �ට අතට ග� 
��ස� ��ෙ� වා�� එය සප �නට �ය. 
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කා
ෙමවර ෙක�කතාව 

�ය�ෙ�  �ශ්රා �ක 
�� හ �ප � ව ර ය� වන 
න�ද ෙ�න �තා-
රණ ය. බාල�ෙ� 
�ටම ෙ�ඛ න ක ලා වට 
ඇ�ම� �� � ඔ� 
��� �ට �ව �ප� 
වලට �� රචනා ආ�ය 
�යා ඇත. ෙ�ඛ ක-
ෙය�, ෙ�ශ ක ෙය� ෙලස ෙම�ම ප්රජා ස�කාර 
ෙ�ව ෙ�ද �යැ� ��න න�ද ෙ�න �තා රණ 
සම�ත ලංකා පාඨක ෙ�ඛක සංස දෙ� ප්රධාන 
�ධා යක ද ෙ�.

"ආඩ �බ ර කාර �ෙය �ෙ� කතා ඇ� ෙර� 
�ය ෙවන නව අ�ා ප �ක ප්ර� ප �� යට ෙපර 
වද න�." ඔ� ��� ර�ත කෘ� ය�.

අෙම �කා හ�� ක� එක �ව
- �� අ��  

ජපා න යට ම අන� � සා�ප්ර � �ක අංග �ෙ�. ෙබා�-
�ක�, කරාෙ�, �ෙමාෙනා, ෙ�ෂා, �ෙමා, ස�� ඉ� 

�� ප ය�. හ�� ක� ද ඒ අතර ෙව�. ෙ� ‘ජප� බ�’ �� 
ෙලාව �රා ‘�පැ ද ෙව ��’ පව �න න�� ජ�ත ෙ�ශය වන 
ජපා නෙ� ඒවාෙ� ආෙ� �ක ‘ජප �කම’ තව ම� පව ��.  

ජප� හ�� ක� වල එ� �ෙ�ෂ ල�ෂ ණ ය� ව�ෙ� 
ඒවා ෙ�� �න කට �මා � ම�. ෙ� ෙ�� �ෙ� ��ය 
හැ�ෙ� වචන 17� පම�. ඒ ඒ ෙ�� වල 5, 7, 5 ෙලස 
ඒවා �� � ව� ඇත. අ�� ජප� ක�ය පං� වල ආර �භක 
ක�ෙ� �ව� පය එය �ය. එය හැ� ��ෙ� ‘ෙහා��’ 
න��. එය ප�ව හ�� න�� ෙවන�ම ෂාන ර ය� බවට 
�පා �ත ර ණය � ඇ�ෙ� ඒ ත� ක� ය�.  

හ�� ක� වල තව� �ෙ� �ත කාර ණ ය� න� ඒවාෙ� 
ක�ය අය� ඍ�ව �� බඳ ඇඟැ ෙවන වච න ය� අ�ත-
�ගත �ම�.  

ඒවාෙ� තව� �ෙ� ෂ ය� ව�ෙ� ෙසාබා ද හෙ� එසැණ 

��� ය� පම ණ� ඉ� �� ප ණය �ම�. ද�ශ න ය� ෙහා 
�� කත �ද ර ය� ඒවාෙ� ෙනාමැත. එෙහ� පාඨ ක යාෙ� 
�ෙ� මැෙවන ද�ශ නය ස� �තර එක�.  

හ�� ක�ෙ� �ෙරා ගා �යා ෙලස සැල ෙකන ම��ඕ 
බෙෂා (1644 - 1694)ෙ� ක� යක ඡායා � වා ද ය� ෙ�.  

පැර� ෙපා� ණක  
ෙග�ෙබ� ප��.  
ජලෙ� හඬ  
ෙ� ක�� ගැන සලකා බලන �ට �ෙතන ෙදය� 

න� ජපාන ක�ය �� බඳ ව හැ� � ම� ෙනාමැ �ව, ජප� 
ක� ය �ට පවා �ය මා කා රෙ� හ�� ක� ��මා ණය කළ 
හැ� ද ය�න�.  

එෙහ� අෙම � කා �ෙවා හ�� ක� ��මා ණය කර�. 
ඒවා ‘අෙම �කා හ��’ ෙලස ෙම� ��තර ෙකෙර�. ෙ� 
ෙපාත ඇර �ෙ� හැ� ��ම ෙලස ඇ� ළ� ‘ජප� හ�� 
හද ව �� �ව නය ලද අෙම �කා හ��’ යන මැෙය� �� 
සට හෙ� ෙමෙ� සඳ හ� ය.:  

‘ඇම �කා හා ජප� ජා� ක ය� ෙනාවන හ�� ක� ය-
නට සැබැ �� ම ප� ��ණ හ�� රචනා කළ ෙනාහැ� ය. 
, " An Anthologi of Contemporary North 
Ameriacn Haiku", කෘ�ෙ� හැ� �� ෙම� ලා ෙ� 
�� බඳ ව අව ධා ර ණය කරන එ� සං�කා රක බෘ� ෙරා�, 
ජප� සං�කෘ �ක හෘද ෙය� පහළ � හ�� ක�ය ඊටම 
�� අ�ත �භා ෂණ, මෙනා භාව, සංක�ප ප�ධ�, ���ිත 
මාත්රා සංෙ�ත සහ ඉං� � ව �� සම ��ත ��ම ආ�ම 
�වභා ව ය� ස�ත එක�’� පව ස�. 

එබැ �� ෙලාව �රා ඉං� �� සහ අෙ�ක භාෂා ව �� 
හ�� රචනා කරන ක� �� � ය�ට හැ� ව�ෙ� හ� � වට 
�� ස�ව කා �න කාෙ�ා �ත �ෙලා පාය �� ටා ධාර කැර 
ගැ�ම පම�. එෙලස හ� �ෙ� �ස�ග ��ධ ආ�ා �ම-
යට හැ� උප �ම ෙලස ප්රෙ�ශ �ෙ� ස�ය ප්රය �නෙ� 
��� දහ� ගණ� අෙම �කා හ�� ක�� ද �� �ෙයා ද 
�රත ව ���. 

අෙම � කාව ඇ�� ඉං� �� කතා කරන රට වල හ�� 
ක�ෙයා එ� ��මාණ ප්රයා සෙ� � �ෙ� �ත ��ණා යක 
�� ප යක ��ටා ���. ඒ වනා� හ� � ක ර ණ යට එළැ-
ෙඹන ආ� � ක ය නට පවා එ� �ව �ණ �න හැ�න 
යාමට මඟ ෙප�වන ��ණා ය කෙයා ෙව�. ඒවා සා�ප්ර-
� �ක ජප� හ�� කා� යට අන� 
�වභාව ල� ණ ය �ෙග� ප� බා �ර ඉගැ-
��� ෙනාෙ�. ඉ� පළ� වැ�න ��� 
වාච කය “ෙ� ��”, “ෙ� ෙමාෙහාෙ�” 
එන� �ව මාන �ණ යට අය� �ම�.’  

‘ෙදවැ� �ෙ� �ත ල� ණය න� හ�� 
ව ව�ත මා න යට අය� �ව ද එය ව�ත-
මා නෙ� කැෙරන �� ව�ණ න ය� ෙහා 
ඊට අය� �� � ම� පම ණ� ෙනාවන 
බව ය. එය ස� � න ක �වෙ�, අ� �තර 
ප්ර� ෙ� දෙ�, අ� �තර ප්ර� ෙ� දෙ�, 
��මෙ� ෙහා ��ෙ� ෙමාෙහා ත�. ෙ� 
කව ර� ��ද නෙ� ග�� ර �වය සඳහා 
ආධා රක ව�ෙ� ද? උ� හ ර ණ ය� ෙලස 
කැට � ල ර ය� මත �ෙලන �� �� වක 
ෙක� �� තය ෙහා ශර� සමෙ� ප� 
ප�ත �ම ඇ�ෙ� මර ණෙ� අ�ත ��ශ-
�ක ඇ�� �ව ණ �� �� � ණය ��-
ම� ගැන සල ක�. 

ෙම� �� � ණෙ� � හ�� ක� යාෙ� 
මම �වෙ� අව ධා ර ණ යට ��� ඉඩ� ෙනාෙ�. “මම”, 
“මා” වැ� ස�ව නා ම ය� අ� කව භා�ත ��ම ම�� �� 
��ත ෙ� ග ය� පළ �ය හැ� ය. හ� � වල “ සංක �පය” 
වනා� අ�� �ම ෙවත මනස �වෘත ��ම �ස ක� යාෙ� 
��ෙ� ග ව �� හා හැ� �ව �� එය �ර වා �ම ෙනාෙ�. 
ෙමය ද හ�� ක�ය අෙන� කා� � � ව �� ෙවන� වන 
තව� සාධ ක ය�.’  

හ�� ක� වල ආ��ය ල�ෂණ අෙම � කා� හ�� ක�-

වල ප්රකට බව ඉහත උ�ධෘ ත ව �� පැහැ �� ය. එෙ�ම 
අෙම � කා� හ�� ක�� ෙප�වා ෙදන ක� ණ� න� 
ඔ�� ෙ�� �න සහ 5 - 7 - 5 ද ඍ� �� බඳ ඇඟ �ම 
ද යන ��ක ල�ෂණ ෙ�ව භා � ත ය� ෙලස �� ගැ � මට 
�� න� ෙනාමැ� බව�. එම අව �තා ස� රා �ම ක�-

යාෙ� කැමැ�ත අ�ව අව �ථා ෙවා �ත 
ප�� �� ව� ඇ� බව ඔ�� ෙප�වා 
ෙද�.  

�ය ව� ගණ න� පැර� ජප� 
සං�කෘ �ක උ� මය හා සස ඳන කළ 
අෙම � කා � ව�ෙ� සං�කෘ �ක උ� මය 
�� ඉ� �ෙ� කෙ� � � ය� බව අ� �-
ෙව� �ව �� නැත. 

�� අෙම � කා � ව� තම�ෙ� කැර 
ෙගන ඇ�ෙ� ඒ සං�කෘ �ෙ� එ� 
අ�න අංග ය�. ඇක ඩ �යා ෙව� අඩ-
� යට .'John Ashberry's "37 
Haiku" and American Haiku 
Ortodoxy (ෙජා� ඈ�ෙබ �ෙ� 
හ�� ක� 37� සහ අෙම � කා� හ�� 
�ර �ථා � තය) යන ��� ��ඝ �� ය� 
සප යන තා� වා නෙ� තා�කෑං ��ව 
�� ල යෙ� මහා චා�ය �� ඒ. � රං� 
ෙ� ගැන �ල නා �මක �ග්ර හ ය� ඉ� �-
ප� කර�.  

අෙම � කා� හ�� ක�ය හ� ර �නට ෙයා� වන �ංහල 
පාඨ ක යාට ෙම� අ�ත �ගත ක� �යැ � ෙම� ඔ��ෙ� 
ක�ෙ� �ව� පය �� බඳ මනා වැට � ම� ලැෙබ� �සැක 
ය.  

වස�, �ම�, ශර�, �ම� යන ඍ� හත රට ෙව� 
ෙකාට ඇ� ක� 225� පමණ ෙ� කෘ�ෙ� අ�ත �ගත ය. 
ඒවාෙ� ��මා තෘ�ෙ� සං�ාව 200 ඉ�ම ව�.  

�� අ�� න�දන �ර �ං හෙ� කෘ� ය�. 

��ස�ෙග 
ෙලාකය

 රෙ� ෙහා ප�ෙ� අනා ග තය 
ද� වාය. �ය �ෙලාම �ය�ල කර�ෙ� 
ද� ව� ෙව� ෙව�. එම �සා ද� ව� 

ෙව� ෙව� ඇප කැ පව ගත කළ 
�� තය �� ප� ��ම ��ස�ට 

සැප ත�. �න �න �� ෙනාගැ ල� 
�� ෙෆා ම ෙය� �ගඳ ඔ� ටම 

�� දරා ගත ෙනාහැක. 
අද ෙගවන �� තය ��කර එක�.
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පා
 ��� ච� රා� ජය ව �ධන

�ෙලා ෙකා�ෙයා �ය�ෙ� 
�ය �   � ධාන පව ��ෙ� 
අප හද ව� ඇ� ළත 
බව ය. ඒ �ධාන ම� 
කර ගැ�මට තර� ��� 

බව�, අව� බව� අප 
හදවෙත� නැ� බව ය. 

ඔ� ඒ බැ� ��ෙ� ෙලාක ��ත “The 
Alchemist” කෘ�ය �ය ��. ෙමය 
�ලා න�ද සම ර නා යක “ස�� යාෙගා න� 
සැ� ස ර�නා” න�� �ංහ ලට නඟා �ෙ�. 
අෙ� �� තෙ� මඟ හැෙරන ෙ� �සා 
අපට ෙකාත ර� ෙ� අ�� ෙවන වාද ය�න 
ගැන �ය �� ෙ� වැ� � ද�න �ට 
තව� ෙබාෙහා � �� ප� ෙව�ෙ� ය.  

පා�ෙලා ෙකා�ෙයා අ�� තාෙ� 
ෙ�ඛ ක ෙය�. ෙ� ල�� ඇම � කා� 
ෙ�ඛ කයා ��� �ගට ම �ය කෘ� 
ම�� ��� ව �ප�ශ කර�ෙ� මානව 
�� ත ෙය� වන �ක ෙනා�ක යන 
��� ��තා ය. පා�ෙලා ෙකා� ෙයාට 
ග� කා ව කෙ� වෙත� ද ආෙලා ක ය� 
ෙපෙන�. ���� එෙකා ළහ ඇතැ� ව 
ෙබාෙහා � ද� �නට පාර ෙප�වන 
ඔ� අෙනකා ෙදස අව ෙබා ධ ෙය� 
බල �නට අපට ආරා ධනා කර�. එ�ට 
ෙ� ෙලාව නරක �� �� ඔබට හ� 
ෙනාව� ඇත. ෙ��ව ඒ සෑම නර ක� 
�� පස ම කත �ද ර ය� ඇ� බැ��.

ෙ� �ය�ල ඔබට �ය �නට ��ෙ� 
ෙ�� කාර ණා ව� �සා ය. ෙහාඳ නරක 
�ය �නට ඉ�ම� ෙනා� �ත සසල 
කළ ෙපාත� ගැන �ය �නට මම ෙ��-
කා ව� ෙසාය �� �� ෙය�. �මැ � මක 
ෙපර � �� ඒ �� � �ලට මන ර� ව පාර 
කැ�ෙ� ය. කෘ�ය ප�ෙසානා ය. ක�තෘ 
කැ�� වැ� ගම ය. ඔ� ප�ෙසානා 
කෘ�ෙ� එ�තැ නක අ�� කතා ව� 
�ය�ෙ� ය. 

‘�� තය �යන �ලා �තා ��ෙම� 
ගැහැ � කට �න�න අව� න� ශ� රෙ� 
හැඩය 35%�, ���ය 30%�, ෙපෟ� ෂය 
20%� සහ ��ෙ� ල�සන 15%� යන 
අ� පා න ය �ෙග� සක� ෙව�න ඕන  
�යලා ෙස�නා ��වා‘

ගැහැ �ය ගැන අ�� හා ෙවන� 
අ� ෙර� �යවා ග� කෘ� ය� ෙලස 
ප�ෙසානා හැ� ��ය හැ� ය. කැ�� 
��ඝ කාල ය� ��ෙ� ස�නාම හා 
අෙල� ප්රව �ධන �ෙ�ත්රෙ� කරන ලද 
ප�ෙ� ෂ ණ මය �යා � මෙ� ප්ර� ඵ ල-
ය� ෙලස ෙ� නව ක තා වට ස� ම� හා 
ෙවන� පද න ම� ��මා ණය කර �ෙ�. 
කැ�� ��ගල අ� ෙ� රණ ප�ෙ� ෂ-
ක ෙය� හා ෙ�ශ ක ෙය� ද ෙව�. ෙ� 
වන �ට ඔ� කෘ� 15 කට ආස�න ප්රමා-
ණ ය� ��ධ �ෙ�ත්ර අර භයා රචනා කර 
�ෙ�. කැ�� ප්රබ�ධ  කලාව ද��ෙ� 
ෙවන� අ� ර ��. එය ���ත ව�ෙ� 
��ධ කතා �දර ඔ�ෙ� බව ඔ�ෙ� 
��වා ස ය�.  

‘මම �� ව ��වාස 
කරන ෙදය� තම� ��වය 
�� �ෙ� පර මා � ව �� 
�ව� ෙලාකය �� �ෙ� 
කත �ද ර ව �� �යන ෙ�. ඒ 
�සා ��� ෙලාකය කත-
�ද ර ව �� ෙවන� කර�න; 
�ව ප� කර�න වෙ�ම 
සම හර කත �ද ර ව �� ෙ� 
ෙලාකය �ර ක රලා තබ�න 
වෙ�ම �නාස කර �න� 
අපට �� ව�. සම හ ර-
�ට ඉ� හා සය �ය �ෙනම 
කත �ද ර ය�; සම හර 
�ට ආග ම� �ය �ෙනම 
කත �ද ර ය�. හැබැ� අ� 
��වාස කරන කත �ද ර-
ෙය�  අ� �මා ෙවනව 
ද; ���ට ෙවනව ද; ෙවන� ෙවනව ද 
�යන ෙ� ස�බ �ධ ෙය� අ� සැල �-
� ම� ෙවනවා. මෙ� කෘ� ඔ�ෙ� මම 
උ�සාහ කරනවා සං�කෘ �ය ��� 
කරන, �� තය ��� කරන; �� �� 
රටාව ��� කරන කත �දර කලා ව� 
හ��වා ෙද�න‘

ෙලාකය ���ත � ඇ�ෙ� ��ධ 

කතා එක � ව ��. සම හර කතා �දර 
ෙශාකා�ත ය; සම හර කතා �ඛා�ත 
ය. ෙමානවා �ව� ෙ� �ය�ල ම ��ධ 
ෙලස �� තය �යවා ග�නා අ� පාන 
ය. ප�ෙසානා �� ෙව�ෙ� කැ�� 
��නා ෙ� ආ�ථා නෙ� �ට බල�� ෙ� 
�ය�ෙ� එක � ව ��; තව� ෙලස �� 
�යවා ග�ෙ� න� කැ�� �� ෙස� 
ෙලාකෙ� කතා �දර �� ප ට� ෙ� ඇ�-
� ෙම�. 

කැ��ෙ� කෘ� ෙදස �ම � �ෙල� 
බල �න �ට හ� වන ප්රධාන කතා ව� 
�ෙ�. ඒ තැ�� තැන අ�ලා ග� ��ධ 
කතා �දර �� තෙ� ��ධ අව�ථා හා 
�� ව බ�ධ ��ම ය. ඒ සඳහා ඔ� 
සරල බ� වහ ර� ෙයා� ග�ෙ� �ය� 
පාඨක ක�ඩා ය� �ෙයා ජ නය වන 
ෙලසට ය. ඒ �ය �ලට ෙගාචර ෙවන 
ආකා ර යට ය. ඔ� ��ම ෙපාතක ක�තෘ 
අ� �ය �� බඳ සට හ න� ඇ� ළ� 
ෙනාක ර�. ෙ� කතා එක � වල ඇ�ෙ� 
ඔ�ෙ� කතා ෙනාවන බව� ඒවා ඔෙ� 
කතා බව� ඔ� පව ස�. ප�ෙසානා 
නව ක තා ෙ�� පම ණ� ච� ත වල ��ව ස-
� ය �වය ෙව� ෙව� �� මය ආර �ෂාව 
පතා ඔ� අ� �ය තහ �� කර�ෙ� 
එය නව කතා ම ය ස�ද �භ යක �� ටන 
�සා ය. ඕනෑ ම ෙපාතක �ෙය�ෙ� 
ක�තෘට ඍ� ෙහා වක්ර ෙලස ස�බ�ධ 
� අ�� �� ෙගා�න�. එබැ �� අ� �ය 
ගැන ප්ර�න ��ම අ� � ය� නැ� �යා-
ව� ෙ� කැ�� ෙ�ඛ කයා ද�. 

‘ප�ෙසානා �යැ ෙව�ෙ� 2015-16 
වස ර වල. ඒ ෙව�� මම ෙපෟ�ග �ක 
ආය ත න යක ස�නාම හා අෙල � ක ර ණය 
ස�බ�ධ කළ ම නා ක � ව� ෙලස ෙ�වය 
කළා. අද මම �රත �� යා වට වඩා 
ෙවන� �� යා ව� ඒ කාලෙ� කෙ�. 
ෙපාත ��� �ෙ� 2017 �. ප්රබ �ධ-
ය� කර�� ඒකට අ�ළ ච�ත, ��� හා 
අව�ථා සාමා� සමා ජ ෙය� තම� 
ෙ�ඛ කයා උකහා ග�ෙ�. අ�ලා ග�න 
��� යක ෙහා ච� ත යක �ෙයන ෙදය� 
තම� ප� කා �න ව ෙ�ඛ කයා තම�ෙග 
නව ක තාව ඇ�ෙළ �ත්ර ණය කර�ෙන. 
ෙ�ඛ කයා තම� කැමැ� ෙලාක ය�, 
තම� එ� යට �ය�න කැමැ� ෙලාක-
ය� ෙපාත ඇ�ෙළ ��මා ණය කළාට 
ඇ�ත ටම ෙ� ච�ත ඇ�ෙළ සැබෑ අය 
නැහැ �යල �ය�න බැහැ. සම හ ර �ට 
ෙ� ඇ�ත ච�ත ෙ�ඛ ක යාට ඍ� ව 
�ණ ගැ�ලා නැ�ව ඇ�. ෙවන �� ව ලට 
ඒවා �ය � ල� ඇ�. 

ප�ෙසානා ප්රධාන ච� තය ගැන 
ෙගාඩ� අය මෙග� අහ නවා. ෙස�නා 
සම�� ���ෙල යා� �යන කා�තාව 
�ක� ෙවන� ��ෙය ච� ත ය�. ෙවන� 
��ෙ� ෙ�ම ය� බලා ෙපා ෙරා�� ෙවන, 
ෙවන� ��ෙ� �ං�ක නැ� යා ව� 
�ෙයන, ෙවන� ��ත න ය� �ෙයන 
ෙකෙන� �යලා ඇය ගැන ෙබාෙහා 

අය �ය නවා. ඇය අ�ෆා ��ෙ� 
කා�තා ව�. ෙගාඩ� අය මෙග� අහ-
නවා ෙ� ��ෙ� කා�තා ව� හ� ෙවලා 
�ෙය න වද, ඇ�� කරලා �ෙය න වද 
�යලා. මට නැහැ �යලා �ය�න 
බැහැ. ඒවැ� �ත ව �ක� ��ලා �ෙය-
නවා. ඒ �ත ව �ක �වල ��� ෙ�ව� 
ෙ� කතා වට ය� ය� ආකා ර ව ලට බල-
පෑ� කරලා �ෙය නවා. මෙග� අහලා 

�ෙය නවා ල�ෂ 50ක ඔර ෙලා � ව� 
බ�න ෙකෙන� ඔබට හ� ෙවලා �ෙය-
න වද �යලා. ඇ�තට ම මට හ� ෙවලා 
�ෙය නවා සහ ඒවෙ� අය ලංකාෙ� 
ඉ�නවා. අ�� ෙ�ව �� එෙහ ම�.‘

ෙ�ඛ කෙයා බ� ත ර ය� තමාෙ� 
අ�� �� �ය�. අ��ෙ� අ�� �� ද 
�ය�. ෙවන ය� ප්රෙ� ශ ය �� අ�� �� 
ලබා ග�ෙ� �ව �ය�� තමාෙ� අ��-
�� ඊට එක� �ම වැළැ ��ය ෙනාහැ� 
ය. එය �තා මතා එක� ෙව�න� 
ෙනා�ය හැ�ය. න�� ඒ එ� ක� ��ම 

වැළැ ��ම අ�� ය. තමා �� ම �� ම 
ඉව� � යෙම� �ය�ෙ� යැ� �ෙවා� 
එය අ�ධ මය ස� ය� යැ� ෙකන �ට 
�� ෙණා� එය �� ම ය� ෙනාෙ�. 

‘ප�ෙසානා ෙපාෙ� �ෙයන ෙබාෙහා 
ච�ත මා ඇ�� කළ, හ� �� ච�ත. 
ෙ� සම හර ච�ත මම ළ�� �� �ෂ ණය 
කරලා �ෙය නවා; සම හර ච�ත ��� 
�� �ෂ ණය කරලා �ෙය නවා. ඒ වෙ�ම 

මම ඉෙගන ග� �ෂ යය අෙල � ක ර ණය 
හා ස�නා ම ක ර ණය මට ෙ� කෘ� යට 
බල පෑවා. ඒ වෙ� ම රෙ� ඒ කාලෙ� 
��� ෙ�ශ පා ලන වාතා ව ර ණ ය� ය� 
බල පෑ ම� කළා. ම� � ෙය� �� යට 
මෙ� ෙහාඳ නරක සහ මා �හා හැ� 
බැ� ම �� ෙම� �ෙබ නවා‘ 

ප්රබ �ධ ය� �ය�ෙ� ඇ�ත� 
ෙප�වන ෙබා� ව�. ච�ත, ���, 
�ථාන ප්රබ�ධ �ය හැ�ය; න�� ප්රබ-
�ධෙ� කතාව ඇ�ත�. ඒවාට ��ණ 
ෙදන ���� ය� ය� ම�ට �ව �� �ය 

නැණ පම �� ඊට ��ණ ෙද�. ෙ� 
�ය�ල ඇ�ත�. න�� ඒ ෙව� ෙව� 
ෙගාඩ න ඟන කතා ��ා සය ෙවන� 
�ය හැ�ය. 

‘�ලා �තා ෙලාකය සහ �ාපාර 
ෙලාකය අතර ඇ� ස�බ �ධය ෙම� 
ප්රධාන ෙකාට ස�. ෙස�නා ��මා-
ණය කර නවා �වඳ �ල �� ව�ග ය� 
�ං�ක කට � � ව ල� භා�ත කරන. 

ෙ�වා ගැන එ�චර �� ම� ෙනා�-
�� �ග යක �ණ� මට ��ණා ෙ� 
වෙ� ෙ�ව� ඇ� �යලා. අද ෙ�වා 
ජන � ය�. ෙ�ඛ ක ෙය� ෙහාඳ නරක 
�යන මා� ෙම� එහාට �ය ��ත න-
ය� පාඨ ක යාට ඇ� කළ ��� �ය ල� 
මම �ත�ෙන. හ� වැ� �ෙද� එහා �ය 
�මාෙ� �ට �� තය ෙදස බල�න �ය-
ල� මම ආරා ධනා කර�ෙ�. ෙස�නා 
වෙ� කා�තා ව� ලංකා ෙව� ඉ�නවා. 
ඒ ච�ත හ� ද වැර� ද �යන කාර ණය 
වැද ග� නැහැ. �ාපා �ක ෙලාකෙ� 
ඒ වෙ� කා�තා ව� මට �ණ ගැ�ලා 
�ෙය නවා. සම හ� අ� තෙ� තම�ට � 
අ� පා � ක� ආව ර ණය කර ග �න� ෙ� 
වැ� ෙ� කර නවා. හැම �ර ෙය� �� පස 
ම ෙ�ද වා ච ක ය� �ෙය නවා‘

කැ�� වැ� ගම ��ධ කතා �දර 
ඔ�ෙ� �� තෙ� ��ධ මෙනා භාව 
��ෙ� ෂ ණෙ� ලා �ම�න ෙව�ෙ� 
කලක පට� ය. ඔ�ෙ� ෙලාකෙ� 
��න පාඨ ක ය� ෙවන� �මට කැමැ�, 
ෙවන� �� �� ඇ�ත� �ම ෙ� �ර-
�ත ර ෙය� අෙ��ෂා කර�. කැ�� 
��මා ණ ක ර ණෙ� ෙයෙද�ෙ� ම 
ඒ ෙව� ෙව�.  ඔ� ඒ සඳහා පාඨක  
මනස සැක �ෙ� ��ධ උප ක්රම භා�ත 
කර�. ‘ෂ�ෙලා� ෙහා�� වෙ� 
�ත�ෙන ෙකාෙහා මද‘ එ� ෙවන� 
�� �ෂ ණ යක ප්ර� ඵ ල ය�. අෙල � ක ර-
ණය �� බඳ ��ව � �ල ම�ට ෙම� හා 
ඉ� බා� රව �ා�ක හා ප්රාෙයා �ක 
භා� තෙ� ��� ඔ� �� �ෂ ණෙ� 
වැද ග �කම මැන �� ද��. ෙ� �ෙ�ත්ර-
ව ලට අම තර ව ෙ�ඛ ක ය� �ෙම� ඔ� 
ලද ප� ච ය�, ��ගල සංව �ධන වැඩ �-
�� ඔ�ෙ� භා� තය වඩා� �ඛ න� 
කර ඔප ම �ට� කෙ� ය. 

‘මම වැ� ෙය�ම මහ�� �� ෙපාත 
ෙමාක�ද �යලා ක� � හ� ඇ� ෙවා� 
ඒ තම� ‘ෂ�ෙලා� ෙහා�� වෙ� 
�ත�ෙන 
ෙකාෙහා-
මද‘�යන 
ෙපාත. 
ෂ�ෙලා� 
ෙහා�� 
ෙලාකය 
�රා ජන-
�ය ච� ත-
ය�. ෙ�ක 
ෂ�ෙලා� 
ෙහා�� 
ප්රබ�ධ 
ච� තය 
පාදක 
කර ෙගන 
ලංකාෙ� 
�� �� 
ප්රථම 
ප්රබ�ධ 

ෙනාවන කෘ�ය. ෙවන රට වල �� �ණා. 
ෙ�ක රස ව� අ�හ� බැ� ම�. ෙ�ක 
�� ෙ��ම ප� ව �ත න ය� ෙනාෙව�. 
���� එ�ක ආශ්රය කර�� ��� 
ෙදය� තම� ���� ෙවන� කර�ෙන, 
���� ක�ද �යලා �ර ණය කර�ෙන 
ඒ ම� �සයා �තන ��ය �� �� �යන 
ෙ�. �තන ��ය අ� ශය වැද ග�. අ� 
�තන ��ය ව�ධ නය කරන, ෙවන� 
කරන ෙදය� මට �ය�න  ඕන �ණා. 
�තන ��ය �ය�ෙන අ�ා ප න ෙය� 
ගත �� ෙදය�. ��ෙ� ෂ ණා �මක 
�� ම� අව � ය�. ෙ� වෙ� ච�ත මට 
�ාපාර ෙලාක ෙ�� හ� �ණා. ඒ අය 
�තන ��ය නැ�� සහ ව�� ත�‘

කැ�� �� ෙ� ��වාස කරන 

ෙදය� �ෙ�. ඒ කත �දර ඔ�ෙ� ��� 
ආ�ා �මය �ව ප� කළ හැ�ය ය�න 
ය. ඔ� තම �� තෙ� වඩා� ම කැමැ� 
ෙ� �ම� �� ෙකෙන� ප්ර�න කළ-
ෙහා� ඒ කත �දර එක� ��ම යැ� 
�ය �නට පැ� ෙළ�ෙ� නැත. 

‘තර ගෙ� �රයා කෘ�ය ෙබාෙහා පාඨ-
ක ය� ෙසෙන හ �� වැලඳ ග� කෘ�-
ය�. ෙ� ෙපාත �ය�න මම කාල ය� 
��ෙ� �ාපාර මා� ෙ� � ෙය� ෙලස 
වැඩ ��ම බල පෑවා. ලංකාෙ� වෙ�ම 
ෙවන� රට වල ප්ර�ඛ ෙපෙ� �ාපා �-
ක ය� ඇ�� කර �නට මට අව �ථාව 
ලැ�ණා. ඒ වෙ�ම මම �ෙ� �ය ෙපා� 
ෙබාෙහා ප� � ල නය කළා. �� ��ෙ� 
��ගල සංව �ධ න යට කතා � සා ර ෙය� 
යම� ඉ� � ප� කළ �� ය �යන ��-
��ල මට ආවා. එයට ෙහාඳ ම ක්රමය 
ෙලස� මා ෙ� කෘ�ය රචනා කෙ�. 
��ගල සංව �ධ නෙ� � �ර �තර කතා 
ෙවන ෙදය� තම� ධනා �මක ��ත-
නය හා අ� ෙ� ර ණය. 

න�� මට ඕන �ණා ෙ� ෙදෙක� 
එහාට ��� �� තෙ� වැඩ කර�ෙන 
ෙකාෙහා මද �යල �ය�න. උප ක්රම, 
�� ක්රම හා ��තන රටාව අ�ත �ගත 
ෙපාත� ��ම එයට ෙහාඳම �� යම 
ෙලස මා ��වා. ෙපාත �ය�� මාව� 
සංව �ධ නය �ණා; ෙවන� �ණා. වර� 
එ�ම�� �ල � ෙග� මා� ෙ� � ය� 
අහ නවා එව ර�� තර ණය කරලා ඉවර 
�ණාට ප�ෙස ෙමාක�ද ඔබට ��ෙණ 
�යලා. ඔ� �ය නවා මම තර ණය කෙ� 
ක�ද� ෙනාෙව� මාව ම� �යලා. 
ඉ�� ෙපාත� එ�ක අ� තර ණය 
කර�ෙ� අ� ව ම�. ෙ� ෙපාෙ�� මාව 
ෙවන� �ණා. ෙ� ෙ�ව� �හා ��� 
��ම �� බල�න �� ව� ��ෙ� මාන-
�ක ත��ව ය� මට ��මා ණය �ණා. 
මට ඇ�ත අ�� �ම ලැ�ෙ� මට 
ඇ�� කර �නට ලැ�� ��ධ ම�ටෙ� 

�ාපා � ක ය�ෙ� 
�වන අ�� �� 
ඇ� ෙර�‘

ෙ�ඛ ක යාට 
ඔබ ෙව�-
ෙව� සට හ� 
කර �නට ඔෙ� 
�� �යවා 
ග�නට අව කාශ 
�වර ව�ෙ� 
ෙකෙලස ද? 
එය ���ත 
ව ෙමතැ �� 
ෙ� ෙලස ට� 
ෙලස ව�ග 
කර පැව �ය 
ෙනාහැ�ෙ� 
ෙ�ඛ කයා 
�යන �යන � 
හ� වන තැන 
ෙ�ඛ ක යා ව� 
ෙනාද�නා 
බැ��. එබැ �� 
�තන, පතන, 
පය තබන, 

��ම යන ඕනෑ ම තැනක ��මා-
ණ ක � වාට ව�� �ජ ��ය හැ� යැ� 
පැව ෙස�ෙ�. ෙ� ව�� �ජ හ� ව�ෙ� 
ෙ�ඛ ක ය�ට පම ණ� ෙනාෙ�; ඔබට 
මට අප සැම ෙද නාට ම  ෙ� �� ��, 
ෙ� හැ�� පහළ �ම �ය � ය�. එකම 
ෙදය අප ෙබාෙහා ෙදනා ෙ�වා ෙනා�-
කම, ෙනා� �ම ��ම යෑම ය. ��� 
� අත ර� ��� � හ� ව�ෙ� ඉ� �� 
මන ස කට, ඉ� ��  ෙදෙන ත කට පම�. 
ඔෙ� මෙ� පෙ� හැ�ණ ද, අත ටම 
ෙගනැ �� ��න ද සම හර � අෙප� 
මඟ හැෙර�ෙ� ඒ �සා ය. ඒ ��� � 
එ�කා� කර �යන � �යවා හමාර � 
�ට අපට �ෙනන සංෙ� ද නාව තා��-
වා ව� වැ� හැ� ම� ය. ඔබ එය අ��ඳ 
ඇ� වාට සැක නැත.

 කැ�� වැ� ගම ෙ�ඛ කයා �ය�ෙ� 
ද ඔ� ඇ�ෙ� ��� සමා �ය �යැ �� 
ය. ඒවාෙ� ඇ� කත �දර ය. නැ� න� 
ඔ�ෙ� �ත ��� කළ ක�පනා ය. 
ඒ ෙවන ස�, �� � ව� හා ව�ධ න ය� 
අවැ� පාඨක ප්රජා ව� ෙව� ෙව�. 

ෙලා� අ�කා
�ම�ට �ය ෙලා� අ�කා තර� ෙළ�ග� ෙවන� 

අය� ෙ� �� �ට නැත. අ�මා �ව තම�ට �යම ආද ර-
ය� නැතැ’� වෙරක ඔ�ට �ෙත�. තා�තා ෙකාෙහා ම ට� 
ඔ�ෙ� �ස අත ගා�ෙ� නැත. ෙහාඳ �තා යැ� �ය�ෙ� 
ද නැත. ඔ� ඔෙරා වා ෙගන බලා ��. තා�තාෙ� ��ණ 
ෙදස බැ� ම� අප්ර ස�න ��� ය�. ෙපා� අ�කා කම කට 
නැ� තැනැ �� ය�. ඇය හැ�� හැ�� අතට ඇ� �පද 
�ය�. ග� - ෙ�ළා� �ය�. ර�� අ�ල�. ගැ�� උ�ස� 
� ඇතැ� �ෙනක ෙටා� පහර ක�නට ෙහා පා - පහර 
ක�නට ෙහා �ම�ට �� ෙව�.  

ෙලා� අ�කා ෙහාඳ ම - ෙහාඳ�, ෙපා� අ�කා කැත 
ම කැත� ය� �ම�ෙ� සට� පාඨ ය�. ඔ� මහා හ�-
ෙය� එම පාඨය �ය වන �ට ෙපා� අ�කා අතට හ� වන 
ඕනෑම ෙදය �� දමා ගස �නට ��� ව ��යා ය. ෙපා� 
අ�කා එ� �ෙනක තම බ� �ඟා ෙන� �ම�ට පහර �� 
අතර �ඟ� ක� ව� ඇ� පාද ය �� ෙ� ගල �නට �ය. 
ෙපා� අ�කා �නා ෙස �� �යා ��ෙ� ෙමාඩ යාට ෙහාඳ 
ම - ෙහාඳ වැෙ� ය�න ය. 

ෙලා� අ�කා එෙහම නැත. ෙගදර �ය �ල�ට ම වඩා 
ෙවන� ය. ඈ අෙ� ම��යා යැ� �ම� අම ත ��ය. ඒ 
වනා� ෙළ�ග � කම උ�රා යන අ�� ෙය� ම�. �ර තට 
තැ�� ෙත� හලා ග�නා ෙලා� අ�කා ඒවා �ම�ෙග 
�ෙස� උළා ෙසෙම� �ස �� ම ��. ඒ අතර උප ෙ� ශන 
සප ය�. “අෙ� ම��යා ස� ය කට වර �ව� තැ�� ෙත� 
�ක� ඔ� වට ��ට ඕනෑ!” ෙලා� අ�කා ඇෙ� �� 
අතැ � � ව �� �ම�ෙ� �ස �� ම �න �ට අ�� ස� ප ය� 
�ෙන�. එ�ට ඔ� ෙලා� අ�කා ෙදසට වඩා� නැ�� 
වන අතර ඇෙ� ��ත ග�ෙ� �වඳ ඔ�ට �ෙන�. නාන 
�ඳ ළඟ� ෙලා� අ�කට හ� � ව ෙහා� �ම�ට ෙ�� ම� 
නැත. ඇය �ම�ෙග සකල ශ� ර ෙ�ම �� අ� �ල�� ය. 
එබ� එ� �ෙනක ��� සංවා ද ය� �ම�ට තාම මතක ය. 

“ඉළ �� �ය ෙව�ෙන නැ�ව 
ගෙලා නව ඔය ක� සම!”
“එෙහ �� නෑ!
ක� සම ගල ව�ට
ඕෙන නෑ!”

“බල නව! ��� ක� ම 
ක� පාට�!

ඉ� � වල �� ලඩ ඇ�!
��! ගෙලා නව! ගෙලා-

නව!”

ෙලා� අ�කා ඉතා 
කැමැ �ෙත� ම �ම�ෙ� 
�� ලඩ අ��ලා ව�ර 
බා�� ය� ව�ෙකාට ඒවා 
��ධ කර හ�. ඊළ ඟට සබ� 
තවරා නැවත - නැවත 
��ධ කර�. අ�� මට ඈ 
�ය�ෙ� අෙ� ම��යා 
�� �� ම - ��� 
�යාය. ඒ �ය ම නට �ම� 
ෙකාෙහා ම� කැමැ� ය. 
ක� න� කැත ෙලස�; 
�� න�; ල�සන ෙලස� ඔ� ෙ��� - ෙ��� කර ෙගන 
��ෙ� ය. ෙපා� අ�කා ක� නැත� ඇය ක� බව හඟ ව-
�නට �ම� කැමැ� ය. �� - ක� ෙ�දය මත ප�� වන 
ර�� වල � ෙලා� අ�කා ග�ෙ� �ම�ෙ� පැ�ත ය. 

“ෙපා��, ම�� ය� එ�ක
ඔය හැ� ර�� අ�ල�ට එපා!
ඌ ෙපා� එකාෙන බං!”
“ඌ ෙපා� එෙක� ෙනෙම�!
මහා එපා කර� එෙක�!
කතා කර �ට ව� ද�ෙන නෑ!”
“ඒ අෙ� ම��ෙන බං!
ඌට තව ෙ�� ම� නෑ!”
“ෙලා�� තම� ඌ නර� කර�ෙන!
�ට පංෙකා මං තා�තට �ය �න�!”
“තා�තට ��වට කා� නෑ!
ම�� යට ගහ�ට එප!”

ෙලා� අ�කා �ම� ෙව� ෙව� ෙප� ��න සෑම 
අව �ථා ව කම ඔ�ෙ� �සට ක�� උන�. වහා ම ෙලා� 
අ�කා ළඟට �ව ෙගන යන �ම� ඇෙ� ඇඟට ෙ��� � 
ඉ� �ඳ හඬ�. එ�ට ෙලා� අ�කා ඔ�ෙ� �ස අත ගා �� 
“ම��යා අඬ�ට එපා” යැ� �ය�. ෙලා� අ�කා ��-

බඳ මත කය අ� �ස �නට 
�ම� කැමැ� ය. �ෙද කලා 
වන හැම අව �ථා ව කම 
ඔ�ෙ� �ෙත� න� යන 
එක ම ච� තය ෙලා� 
අ�කා පම�. එෙහ� �� 
හැ�ෙ� ම �ය�ල ෙවන� 
�ය. පාසල �මවා �ව-
සට පැ�� �ම� වහා 
ම ෙලා� අ�කා ෙසායා 
ඇෙ� කාම ර යට �ෙ� ය. 
එක වර ම එතැ නට කඩා 
වැ�� අ�මා �ම�ට 
ෙටා�ක� ඇන �ට 
ප�ෙස ෙලා� අ�කාෙ� 
කාම ර යට එ�ට එපා යැ� 
�ය �� �ම� එ� යට 
ඇද ��මා ය. එතැ� �ට 

ෙලා� අ�කා අ� ග ම නය කෙ� �හඬ �� ෙව ත�. අ�කා 
ඇෙ� කාම ර යට ෙකා� කර තැ� අතර ෙගදර ��ධ ෙවන-
�ක� ඇ� �ය. ෙ� �� ව� �ම�ට අද හා ගත ෙනාහැ� 
ය. 

අ�මා හා තා�තා අතර රහ� සාක�ඡා පැවැ� අතර 
ඒ ෙදස බලා ��න �ම�ට බැ�� අස �නට �� �ය. 
“උඹ ෙමාකද කට �හා බලා ෙගන ඉ�ෙන! ��� තම�ෙග 
වැඩ� බලා ග�ං!” තා�තා සැර �ය. “ෙලා� අ�කෙග 
කාම ෙ�ට ෙහම යනව ෙන�!” අ�මා ය�� තර ව� කළා ය. 
ෙ� ෙගදර �ම�ෙ� ත� යට ��ෙ� ෙලා� අ�කා පම�. 
�� ඇය� ෙවන� � ඇත. �ම�ට මහා ෙශාක ය� ද 
ත� ක ම� ද �ෙන �නට �ය. 

වෙරක ඔ�ට ��ෙ� ෙලා� අ�කාට �ම� ෙහා භයා-
නක ෙරාග ය� වැල� ඇ� බව ය. �ම� අ�ව පැ�ෙත� 
ෙගා� ෙලා� අ�කාෙ� කාම රෙ� ජෙ� ල ෙය� එ� 
බැ�ෙ� ය. ඇය �� ෙගන �� අතර ෙකා�ටය යට 
�කැ �ත� ඇ� බව �ම� ��ෙ� ය. එය අ�� ද� න�. 
�ම� ‘�’ ශ�ද ය� නඟා ෙලා� අ�කා ඇහැ �ෙ� ය. 
�ස ෙලා� ෙකාට �ම� ෙදස බලා �� ෙලා� අ�කා 
වහා ජෙ� ලය ළඟට පැ�ණ එය වසා ��වා ය. ෙලා� 
අ�කාෙ� ෙවන ��ම �ම�ට දරා ගත ෙනාහැ� ෙශාක ය�. 

�ම�ෙ� වයස අ� �� හත�. ෙපා� අ�කාෙ� වයස 
අ� �� දහ ය�. ෙලා� අ�කාට වයස අ� �� දහ � න�. 

අ�මා ඒ වය� පර තර ගැන වැ� � � ය� සමඟ කතා කර� 
�ම�ට ඇෙ�. දහ �න ෙහා�! තව පර�� �ණා න� 
තමා නරක උඩහ ෙගදර නැ�� �ය� ඇෙස�. වයස දහ-
�න එත ර� ෙහාඳ නැතැ’� �ම�ට �ක මට ෙම� ���. 
ෙලා� අ�කා කාම ර ෙය� එ� යට එ�ෙ� කව� ද? ඇය 
ෙවන � ෙම� තමා සමඟ කතා ෙනා කර�ෙ� ම� ද? 
ෙගදර ෙ� හැ� කල බ ල ය� ෙමාක ද? වැ� ප්ර�නා ව � ය� 
�ම�ෙ� �ත �ළ කැකෑ ෙර�. එක ක ට ව� �සැ � ම� නැත. 
ඒ අතර ෙපා� අ�කා �ම�ට ඔෙරා වා ෙගන උජා � වට 
ඔබ - ෙමාබ ඇ� ��. 

තා�තා ෙගදර ම�� �� කඩා ��ධ ප�ත්ර කෙ�ය. 
ගෙ� ගැහැ� ෙද�� - ෙදෙන� පැ�ණ කැ�� හද �නට 
පට� ග�හ. ඒ සෑම තැන ක �ම �ම� ප්ර� �ෙ�ප �ය. 
“��� ළම� ��� තම�ෙග වැඩ� බලා ග�නවා!” හැම-
ෙදනා ම �ම�ට අණ කර �නට පට� ග�හ. ��� යට 
�ය�, සාල යට �ය�, ෙලා� අ�කාෙ� කාම රය ළඟට 
�ය� �ම�ට අස �නට ලැෙබ�ෙ� අප්ර ස�න වචන 
ය. ෙපා� අ�කාට ඒ �� ෙදය� නැත. ඇය �ද හෙ� 
හැ� ෙර�. ව�� - වර ෙලා� අ�කාෙ� කාම ර යට ද ය�. 
එ�ට �ම�ෙ� ෙශාකය හා ��ය තව� වැ� ෙව�. ��ප� 
ෙලා� අ�කා ෙපා� අ�කාෙ� පැ�ත ග� ඇතැ’� ද 
තම� තව � ර ට� �ෙද කලා ව� ඇතැ’� ද ඔ�ට ���. 

�න �� ප ය �� ෙගදර උ�ස ව ය� පැවැ ���. ගැහැ� 
�ස ��� එ� ද�නට ෙනා � හ. එ� �� එක ම �� �යා 
�ෙ� තා�තා පම�. ෙලා� අ�කා අ�� ග� ම �� සැර� 
වැ� � � ය� ඉ� �ෙ� දණ ගසා ව�න ආකා රය �ම� ��ෙ� 
ය. ෙලා� අ�කා ල�සන � ඇත. ඇෙ� ගමන ස��� ය. 
බැ�ම පවා ෙවන� ය. එ� ෙනකා අතර කැ�� - ෙප�� 
�ව මා� �ව �� ව� �ම�ට කතා කෙ� නැත. ඔ� ��ල 
ෙකළ ව ෙර� � අඹ ගස යටට � ගැ�� ක�ප නා වක �රත 
�ය.

ෙවන� ෙගදර උ�සව අව �ථා ව� �ෙ� න�; ෙලා� 
අ�කා පැ�ණ තම�ට කැ�� - ෙප�� ෙදන ආකා රය 
�ම�ට මැ� ෙපෙන�. ෙපා� අ�කා �ම�ට ප්රද �ශ නය 
කර �� ෙකා�� ක�� ��. ඔ�ට ඉෙ� ම ෙම� ��-
ම� �ට �ය. ෙලා� අ�කා ය� �� �ෙනක තම�ට කතා 
ෙනාක ර� ඇතැ’� �ම�ට ���. 

ෙ� ස�තෑ �ය ෙලා� අ�කාට ෙනා �, ෙපා� අ�කාට 
�� �ෙ� න�; ෙකා�චර ෙහාඳ �’� අව ස� ෙලස �ම�ට 
���. 

කත �ද ර ව ලට 
අ� �ත ව 
ෙප� බ�න 
ෙ�ඛ කයා

කැ�� වැ� ගම

��� � එ�කා� කර 
�යන � �යවා හමාර � 

�ට අපට �ෙනන 
සංෙ� ද නාව තා�� වා ව� 

වැ� හැ� ම� ය. 
ඔබ එය අ��ඳ 

ඇ� වාට සැක නැත.



ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ� ඉ�� ෙකාළඹ �. ආ�. �ජයව�ධන මාවෙ� අංක 35 දරන �ථානෙ� ��� ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම ��� �ද්රණය කරවා ප්ර��ධ කරන ල�.

ඔබ� පළ��� ෙ�ා�ෂ ෙ�ඛකය� න� ���ණ ෙමම ��ව ඔබ සඳහා 
ද �වෘතය. ඔබෙ� ෙ�ා�ෂ �� පැහැ��ව �යා �රකථන අංකයද 

සමඟ පහත ��නයට ෙහා �ද�� තෑපැලට ෙයා� කර�න.
 

���ණ - අපල සපල
ෙ��හ��
ෙකාළඹ 10

�රකථන අංකය - 0112 429261
ෆැ�� - 0112429260

�ද�� තැපෑල - editor.silumina@lakehouse.lk

ෙ�ා�ෂ ෙ�ඛකය�ට අාරාධනය�

 ව�ෙපාල ස�ධා න�ද ��

වා හ යට බල පාන අපල 
ෙ�ෂ �� ක රවා ගැ�ම 
සඳහා ෙපර ��ෙ� සඳ-
හ� කළ ප� �ම ෙමම 
�� ෙ�� සඳ හ� වන 

න�� �ප� සදන ග්රහ 
ෙ�ව තා ව� සඳහා පහත ද�වා ඇ� 
�ද �� ෙව� ඉ� කර ගැ�ම යහ ප�ෙ�.

�ද �ජා ව� ෙකාප මණ �� ක-
ළ�, ය�ත්ර ම�ත්ර ක�ම ග්රහ �ජා 
�� කළ� �සල ප�ෂය බල ව� 
ෙනාෙ� න� ඉහත � �ය �ෙල�ම 
ප්ර�ල ලබා ගැ�ම ��කර ෙ�. �� 
අට මහා �ස� ප්රධාන ෙව�. යාචක 
�න, ග්රහ �න, �� අ�මා �න, අභ ය-
�න ��ක �වල බලය ද ශ��ය ද 
ෙසන ��, රා�, ෙ��, �ජ, ��� 
අප ල ව ලට �ෙ� ෂ�.

��, ��ෂ ෙදපා ��ව ය ටම 
ස�ෙ� ගමෙ� බල පෑ� ද ඇ� �ය 
හැ� බැ�� ඒ සඳහා ද ��� ��-
ෙව� ඉ� කළ ���. 

ෙමෙ� �� ක ර ග�න �න ඉතා 
බල ව�ෙ�. එ� �� ඔබෙ� ෙ�ෂ හා 
ඒරා �ටක �ප� ජ�ම මාරක �ප� 
ව�� ��ත හා� ව�� වැළ� 
සා�ථක �� ත ය� ගත � � මට අව-
�ථාව උ� ෙව�. 

ය��� අෙය �ට �වා හ ෙය� 
ප�ව ගත කළ �� �ග � � යට උප-
ෙද� �ප ය� ද ෙම� ද�වා ඇත. 
���, �ජ, ෙසන �� අප ල ව ලට ද 
�� ෙව� ද�ව�.   

��� අප ල ව ලට 
�� ෙව�

�� රා� උෙ� 6.00� 7.00� අතර 
ෙහා රා� 8.00� 9.00� අතර �න 
21� අඛ �ඩව ��මාං ශව නැෙඟ-
න �ර �ශාව බලා ෙබා� �ජා ව� 
පැවැ ��ම කළ ���. 

�ව ඳ ව� ම� ව�ග හැ� තර� 
�ජා කර�න.

සම ���ච ම� ෙ�පා �කා ම� 
�ෙ� ෂ�.

�� �� �� හ��, එළ� ෙත�, 
�ෙත� �ශ්ර කර �� බ ත� ෙනා�-
��ව �� ෙයල ෙකාට ��ධ 
ෛච� ය� උෙදසා �ජා කළ 
���.

���� වහ �ෙ� ලාට අට � � කර 
�ජා ��ම, ක�ා ���ට, ග�භ� 
ම� ව ��ට, ෙරාගා �ර � කා�තා-
ව�ට ආහාර පාන, ඇ�� පැල ��, 
ඖෂධ, �� ෙහා ෙරාස පාට ව�ත්ර, 
�වඳ �ල �� අලං කාර �ඩ ප�-
�ාග ��ම ඉතා බල ව� �යා ව� 
ෙ�. 

�න ප �ජර ��ත 1100 වර� 
�� �කර සෑ� ය�ත්රය ෙහා මහා 
අ� ස �� � නය 332 වර� ���කර 
සෑ� ය�ත්රය පැල �ම ෙහාඳ�. 

ර�� ෙහා �� ෙය� කළ �� ව� 
�ය ම�� ගල� අ�ලා �� �ෙකාට 
�ලැ ��ෙ� පැල �ම යහ ප�ෙ�. 

�නාන යට ෙමම ඔ� 
භා�තා කර�න - ඉ� ෙ� �ය, 
එ�සා�, ��ප කර ම�, ෙකා�� 
ෙපා�, �ලඳ, බැ�ල, කලා ��, අබ, 
ෙ�ව �ර ත�බා �නානය �� ෙම� 
�ය� ග්රහ ෙ�ෂ සම නය ෙ�. 
�ම ��ද මෘණ ලා භාතං - 
ෛද�ාන පරමං ���
ස�ව ශා�ත්ර �ව �තාරං - 
භ�වං ප්රණ ම � හ� 
�ම ෙකාඳ ෙනල� �� පැහැ සමඟ - 
අ� ර ය නට ���
�ය� ශා�ත්ර ප්රකාශ කරන - 
භ�ගව න� � භා� මම ව��

කරඳ පැළ ය� ��වා ෙපාෂ-
ණය කර�න. ��� ෙද� ය�ට හා 
ප��� මෑ� ය�ට ෙස� ක� �ම 
හා �� අ� ෙමා ද� ��ම �� ෙකාට 
��ට පැ�ම �භ�. 

උෙ� 6� 7� අතර �ෙත� පහ-
න� ද�වා ඉහත සඳ හ� ගාථාව 
3 වර� ගායනා ෙකාට ��� 
ෙද� ය�ෙ� ආ� �වා දය හා ��ට 
පත�න. 

�ජ අප ල ෙ�ෂ සඳහා 
�� ෙව�

�ය� �ද �ජා ව� පැවැ ��ය 
��ෙ� අඟ හ � වා� �න ව ල �ය. 

උෙ� 6.00� 7.00� අතර රා� 
8.00� 9.00� අතර �න 7� ෙහා 21 
�න� ෙනාක ඩවා ��මාං ශව ෙබා�-
�ජා පැවැ ��ය ���. 

ර� ෙන�� ම� 84� ෙහා ර� 
අර �ය ම� 108� ෙහා ර�ම�, 
රත ඹලා ම� වැ� ර� ව� පැහැ 
�ය� ම� ව�ග �ජාෙ� �ෙ� ෂ�. 
��ධ ෛච� උෙදසා ර�ස �� හා 
හ�� �මල ව�� �� අ�ල�න. (�ම 
�ජා කර�න) 

ර� කැ�� �� බ�, ර� බ� 
සමඟ ��මාංශ �ංජන 5�, ර�-
පාට කැ�� හා ර� පාට පල �� 
ව�ග ෙබා� �ජා ෙ�� ��ධ �ජාව 
වශ ෙය� උෙ�, දව�, සවස �ජා 
කර�න.   

ර� පාට ව�ත්ර ද� ෙද�න. 
අස රණ ෙරා�� හට �� රය ද� 
ෙද�න. ඒරා �ටක මාරක අපල ෙය� 
ඇ�න� මර ණ යට කැප� ගව ය� 
හා මා� ව� �ද හ� කර�න. 

අ� ස �� �න ය�ත්රය 1000 වාර-
ය� �� �බල �රවා ��ෙ�� කපා 
පැල �ම ඉතා ෙහාඳ�. අ�ත රාය 
�වා රණ ��ත (ය�ත්රය) ර� ෙහා 
තඹ �රෙ� පැල �ම ඉතා ෙහාඳ�. 

�� �� ව කට ෙකාර� ෙහා ර� 
මැ� ක� බැඳ ��� කර ෙව�-
��ෙ� පැල �ම ෙහාඳ�. 

�නාන යට ඔ� 
ෙකාෙහාඹ ෙකාළ , නාම� ෙ��, 

ෙබ� ෙකාළ, �� හ �� ��, බැ�ල, 
ර�ම�, කලා ��, අබ, ෙ�ව �ර 
ත�බා එම ජලය �නානය ��ම 
අපල �� � මට ෙ��ෙ�. ග්රහ ෙ�ෂ 
සම නය ෙ�. 

සැම �ට ෛම� භාවනා ��ම 
ඉතා ෙහාඳ�.

ධර� ග�භ සං�තං - �� ත කාං� 
ස�ප්ර හ�

�මාර ශ�� හස ත ගව - මංගලං 
ප්රණ මා � හ�

ෙකාෙලා� වෘ�ෂ ය� ��වා 
එයට ජලය ෙපාෙහාර ෙයා� ෙපාෂ-
ණය ��ම, ඒරා �ටක, මාරක ෙය�න 
අව �ථා වක න� ���, කත ර ගම 
ෙද� නමට ෙස� ක� �ම, �� 
අ� ෙමා ද� ��ම ෙහාඳ�. අඟ හ-
� වා� �න ව ල� උෙ� 6.00� 7.00� 
අතර තැ�� ෙත� පහ න� ද�වා 
ඉහත ගාථාව 7 වර� ගායනා ෙකාට 
අඟ හ� ෙද� ය�ෙ� ��ට පැ�ම 
ඉතා ෙහාඳ�. 

�ව �වන ෙගදර ඇ�වහ කට වහ 
ඉව �� මට

'ඕ ස�ප කට කට �ඛ කට කට' 
ම�ත්ර ෙය� 1008 වර� �� ල� 
ම�රා ෙග� �ටත ��� �ෙ� 
එ�ල�.

ෙගදර ය�ෂ ෙ�ත ෙ�ෂ ෙකා� �න 
��� �� �ව ස�ට එක � � කම �ෙරා� 
බව ඇ� � මට ම�ත්ර ය�

“ඕං න��� ෙබා�ජංග තපසා 
න��� ඉ��ය සංවරා

නා�ඤත්ර ස�බ ��ස�ගා 
ෙසා��ං ප�ස� පා�නං

ඒෙ�න ස�ජ ව�ෙ�න �ත 
ෙ�ෙසා �භ �ජෙතා

ඕ� �� ව� සර වන භවාය නමං” 
යන ම�ත්රය උෙ� සවස �ය�න.

සඳ බැ�ෙ� පලා පල
අමා වක ෙග� �ර ප�ෂෙ� නැ� 

එන අ�� සඳ බැ� ෙම� �� �ව 
ධනය ස�ට ���ය ස�පත ප්රශංසා 
ආ� �ෙරා� බව ලැ� ��ණ ආ�ෂ 
ලැ� මට ෙ��ෙ�. 
ඉ��  ෙසෟභා�
ස��  ධන හා�
අඟ හ � වාද  �ය සැක
බ��  ෙශාක කර දර
බ්රහ �ප ��� ෙසත
�� රා� යහ පත
ෙසන � රා�  අස �ප 

නව �ව ළට ෙබා� �ජා තබන 
හැ�
1.ෙබාම �ව අ�ගා �� �� කර�න. පර� 

ම� හ� ��� පහ� �ර අ� ඉව� කර 
ම� ආසන �� �� කර�න.
2.��� ඇ�� ඇඳ ම�පැ� �, �� 
�, �� ස�ත ෙ� ඉ�� කර ම� මා� 
ෙනාක�න. 
3.�� �� ව�ර කළ 7�� ෙබා�ය 
නාව�න.
4.ෙදෙද නාෙ� න� ෙකා� ෙදකක �යා 
�වාහ �� තය සා�ථක ෙ�වා යැ� �තා 
ෙබා අ�තක එ�ල�න.
5.ම� පහ� �වඳ �� �ය �ත තැ�වල 
ප�� කර �ජා කර�න.
6.ගත �ත සංවර කර ග�න.
7.පංච �ලය ෙගන ��� දහ� ස�� 
වැඳ, ෛම� භාව නාව වඩ�න.
8.�ය �ම ෙද� ව ��ට �ය �ය �� ව-
��ට �ත ෙ�තා ��ට �� වඩ�න.
9.රතන �ත්රය, ජය ��ත, දස �සා 
��ත �ය�න. 

තරග �භාග සම� �මට
“ඕං ��� ��� ඝන ප� ඒ�වා හ� 

යන ගාථා ෙව� 108 වර� �� � �ව 
ව�ර �� � ව කට ම�රා එය පානය 
කර �භා ග යට, ස��ඛ ප� �ෂ ණ ව-
ලට ය�.
අමාං ෙ�ඝා �ර න� ��ව �පා �ර� 
ව�ණා ජග� ජග�ා
උ�ජ �ව� පයසා �නව මනා සමාං 
ෙ�ධා �� �නා ��තා�”

යන ගථා ෙව� �තර �ෙම� 
මතක ��. �භා ගද සම� ෙ�.
“ඕං �ල සර �ව � නා� අව තාර ල��� 
� �ඛ ආෙ��ං
බ�ධ ��� නම�” යන ගාථා ෙව� 
තමා පාඩ� කරනා ෙපාතට ම�රා 
පාඩ� කර�. 

�� ර�ෂා හා ෙවෙළඳ �ාපාර 
�� � වට

ඕං ඓං �� �� ධනං �� �� 
ඒ�වා හ� ගාථා ෙව� 1008 වර� 

අ��, ���, �� හ ��, ර�හ-
��, ජටා මාංෂ, සැවැ �දරා, වද කහ, 
�ව රලා, සම ���ච, � � සා�බ්රා� 
�� ව ලට ම�රා උෙ� සවස �� 
අ�ල�න. ෙගද රට ම� මා�, ෙමාර-
මා�, ගව ම�, ඌ� ම� ග�න එපා. 

ෙපාෙරා �ද� ෙනාගැ ළ �� ඇ� 
අයෙ� �වා හය, අනා ගත, බලා ෙපා-
ෙරා�� ඉ� කර ග�ෙ� ෙකෙ� �� 
�� ෙව�, සඳ හ� ෙකාට �� �� 
මාලාව අව සා න�.  

�

ෙ�ෂ -  ෙ�පළ �� ක�

වෘෂභ - හ�� ධන ලාභ

��න - �තට ස�ට අ� වෘ ��ය

�ංහ - �ාපාර පල

�ලා - �ෙ� ස�ට උ�ෙ�

ධ� - මංගල ෙයාජනා ගලා එ�

��භ - නව ආෙයා ජ න ය කට ඉඩ

කටක - �ට රට ගම�

ක�ා - සමා ජ ෙය� පැස ��

වෘ��ක - බාධක �ස�

මකර - �ෙද� ගම� බලා ෙපා ෙරා�� ඉ� ෙ�

�න - ෙවෙහෙ� තර මට ප්ර� ලාභ

කටක ල�න යට අ�ව ඔබට ෙමම ස�ය ප්රබල �ෙ�ශ ෙයාග ය� උ� 
ෙකෙරන ස� ය�. �ට රට ��න අය� ම�� ඒ සඳහා අ� ග්ර හය �� 
ව� ඇත. තම �න ච�යා වට අ�ව කළ �� වැඩ ෙකාට ස� �මා වන 

අතර එ� ෙන� ගෘහ �� තෙ� ගැට� ම� ෙකෙ�. ස�ෙ� වැ� �න ගණ න� �ව �� 
බැහැ රව �� මට �� වන අතර ඇ� �ම අ�ක ෙකෙ�. පාදෙ� වළ� කර ආ�ත හ�� 
ආප � ව කට ෙ�� �ය හැ�� ක�ප නා කා � ව�න.

 • අය - 03, වැය - 06, ජය අංකය - 05, ජය ව�ණය - ��, �බ දවස - ෙසන � රා�

ක�ා ල�න යට අ�ව ඔබට ඔබෙ� ��යා ආ� යම වැ�ෙ�. 
වෘ��ය ම�ටෙ� උස ��� ෙප�ව�. ��යා �ථාන ග තව �� ස�� 
බල ෙ� ග ය� අව ස� ව� ඇත. තම � ද� ව�ෙ� ද�ෂතා ෙහ� වන 

සමා ජෙ� පැස � මට ල�වන ස� ය�. ච�ද්රයා 10, 11, 12, 01 යන �ථාන වල ගම නට 
අ�ව �වෙ� අලං කා රය සඳහා වැ� කැප � ම� �� මට ��ෙ�. ඒ සඳහා ෙස� අයෙ� 
ඇප  උපකාර �� ව� ඇත. 

• අය - 07, වැය - 06, ජය අංකය - 06, ජය ව�ණය - ර�, �බ දවස - ඉ��

�ලා ල�න යට අ�ව ච�ද්රයා ෙ� ස�ෙ� 09, 10, 11, 12 යන �ථාන-
වල ගමන ඔබට ෙපර �ං ම�ම ම� කර�. ඉඩ ක ඩ� �වාස ෙ�පළ 
�� ව� ඇත. �� ය� ආකා ර යක �ෙ� ස�ට අ� වෘ ��ය උ�ෙ�. 

තම ළඟම �� ය �ෙ� අභා ව ය� �සා කාලය, ශ්රමය, ධනය කැප �� මට �� ව� ඇත. 
න�� තම අ� ලා ෂ ය� ��� ප� කර ගැ� මට �� උ�සා හ යක ෙයෙදන ස� ය�. 
ෙවෙහෙ� තර මට ප්ර� ඵල අ�ෙ�. 

• අය - 08, වැය - 06, ජය අංකය - 09, ජය ව�ණය - කහ, �බ දවස - බ්රහ �ප ���

මකර ල�න යට අ�ව ඔබට ෙමම ස�ය බාධක ස� ය�. ය� බඩ 
ආ�ත �� වන උව � ර� �සා ස�ෙ� �� �න ෙදක �න අප හ �තා 
�� මට ��ෙ�. තම අ� ලා ෂ ය� අ�ව කට �� �� මට ෙනාහැ� ව� 

ඇත. සැල �� කර ෙගන �� රාජ කා � ය� අත ප� ව� ඇත. �ෙද� ගම�, �ෙද� ��යා 
අෙ� �ෂා ෙව� �� අයෙ� බලා ෙපා ෙරා�� ඉ�ෙ�. �ව සට පැ� ෙණන න�නා � නනා 
අය �ෙ� වංච �ක කට � �ත කට ඔබ හ� � මට ඉඩ ඇත. ප්රෙ� ශ� ව�න.

 • අය - 04, වැය - 06, ජය අංකය - 04, ජය ව�ණය - ���, �බ දවස - අඟ හ � වා�

�න ල�න යට අ�ව ඔබට ෙමම ස�ය ඉතා �බ�. ච�ද්රයා 04, 05, 
06, 07 යන �ථාන වල ගම� �� මට අ�ව නව වාහන, නව �වාස,  
ප්ර� ලාභ ස� ත�. එ� ෙන� �� තය කා�ය බ�ල �ව ද ෙවෙහෙ� තර-

මට ප්ර� ලාභ ��ය. තම වෘ��ය ම�ටම ද ඉහළ යන අතර  තම ෙපෟ�ග �ක ජය ග්ර හණ 
අතර හ�� ධන ලාභ ෙලාත �� ජය �� �ෙ� වාස නාව ඇත. 

• අය - 09, වැය - 06, ජය අංකය - 07, ජය ව�ණය - ��, �බ දවස - බ්රහ �ප ���

2022 මා�� 13 �ට 2022 මා�� 19 ද�වා

 මා�� 13 ඉ��
13 ඉරිදා  20.05 ෙතක් පුනා වස  නැකැත යි. සුදුසු 
අකුරු ෙක, ෙකා, හ, හි

 මා�� 14 ස��
13 ඉරිදා  20.05 සිට 14 සඳුදා 22.07 ෙතක් පුස 
නැකැත යි. සුදුසු අකුරු හු, ෙහ, ෙහා, ඩ

 මා�� 15 අඟ හ � වා�
14 සඳුදා   22.07 සිට 15 අඟ හ රු වාදා  23.32 ෙතක් 
අසල්ිස  නැකැත යි.  සුදුසු අකුරු ඩි, ඩු, ෙඩ, ෙඩා

 මා�� 16 බ��
15 අඟ හ රු වාදා 23.32 සිට 16 බදාදා මුළු  දවස 

පුරාම   පව තින්ෙන් මා  නැකැත යි. සුදුසු අකුරු 
ම, මි, මු, ෙම

 මා�� 17 බ්රහ �ප ��� 
17 බ්රහ සප් තින්දා 00.20 ෙතක් මා නැකැත යි. 
සුදුසු අකුරු ම, මි, මු, ෙම 

 මා�� 18 �� රා�
මාර්තු 17 බ්රහ සප් තින්දා  00.20  සිට 18 සිකු රාදා  
00.33 ෙතක්  පුව පල් නැකැත යි.   සුදුසු අකුරු 
ෙමා, ට, ටි, ටු

 මා�� 19 ෙසන � රා�
මාර්තු 18 සිකු රාදා 00.33  සිට 19 ෙසන සු රාදා  

00.17 ෙතක්   උත්ර පල්  නැකැත යි.  සුදුසු අකුරු ෙට, 
ෙටා, ප, පි. එදි නම 00.17  සිට 23.37 දක්වා  හත 
නැකැත යි.  සුදුසු  අකුර පු. ඉන් පසු  ඉරිදා  22.39 
ෙතක්  සිත නැකැත යි.  සුදුසු අකුරු ෙප, ෙපා, ර, රි.

මා�� 13 �ට මා�� 19 ද�වා

ෙම� ෙ�ලාව ද�වා ඇ�ෙ� 
පැය 24 ඔර ෙලා �ව අ�ව �.

�නය රා� කාලය
2022.03.13 �ට 2022.03.19 ද�වා

13 ඉ�� සවස 04.51 - 06.22 ද�වා අ� යම 04.48 - 06.18 ද�වා

උෙ� 07.48 - 09.19 ද�වා රා� 07.51 - 09.21 ද�වා

සවස 3.20 - 04.51 ද�වා අ� යම 03.18 - 04.48 ද�වා

දහ ව� 12.19 - 01.50 ද�වා අ� යම 12.19 - 01.48 ද�වා

දහ ව� 01.49 - 03.21 ද�වා අ� යම 01.48 - 03.18 ද�වා

දහ ව� 10.48 - 12.19 ද�වා රා� 10.49 - 12.19 ද�වා

උෙ� 09.16 - 10.47 ද�වා රා� 09.19 - 10.49 ද�වා

14 ස��
15 අඟ හ � වා�

16 බ��
17 බ්රහ �ප ���

18 �� රා�
19 ෙසන � රා�

13 ඉ�� උෙ� 07.21 - 07.47 ද�වා ද�ණ බලා, 14 ස�� උෙ� 06.21 - 06.50 ද�වා ද�ණ බලා, 15 අඟ හ � වා� උෙ� 07.32 - 07.57 ද�වා නැ  ෙගන �ර බලා, 16 බ�� උෙ� 06.27 - 06.42 ද�වා 
උ�ර බලා, 17 බ්රහ �ප ��� උෙ� 06.24 - 07.43 ද�වා උ�ර බලා, 18 �� රා� උෙ� 07.27 - 07.51 ද�වා උ�ර බලා, 19 ෙසන � රා� උෙ� 07.32 - 07.57 ද�වා නැෙග න �ර

ස�ෙ� වගා නැකැ�
14 ස�� උෙ� 06.27 - 06.52 ද�වා ද�ණ බලා

16 බ�� උෙ� 06.24 - 06.51 ද�වා උ�ර බලා

17 බ්රහ �ප ��� උෙ� 06.27 - 06.47 ද�වා උ�ර බලා

19 ෙසන � රා� උෙ� 07.14 - 07.42 ද�වා නැෙග න �ර බලා

32 ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ��
��

 මය
 �

බ �
��

ථ

ෙ�ෂ ල�න යට අ�ව ඔබට �� ය� ෙ�පළ �� ක ම� ෙපෙන �නට 
�ෙ�. ච�ද්රයා 03, 04, 05, 06 යන �ථාන වල ගම� �� මට අ�ව එය 
ස�ය �රා ෙබාෙහා �බ ඵල ෙගන ෙදන ත��ව ය�. �වාස - වාහන 
ප්ර� ලාභ ද වාස නා ව�ත ද� ස�ප� ද �� ය. ඉෙගන ග�නා වය� 

අය� උස� අ�ා පන ප්ර� ඵල ද �� ය. ආග මට වැ� නැ� � ව� ඇ� කර ග�න. 
• අය - 08, වැය - 07, ජය අංකය - 04, ජය ව�ණය - කහ, �බ දවස - බ��

වෘෂභ ල�න යට අ�ව ෙමම ස�ය ඔබට හ�� ධන ලාභ ය� සමඟ 
ආර�භ ෙ�. �� ය� �ත ව ත� ම�� ඔබට �� වන �ද ල� තම �ත �ව 
��ස ප� හ ර ණය �� මට අව �ථාව උ� වන අතර ඒ සඳහා ඔබෙ� අ�-
�ඨා න �� වාස නාව ම� ෙකෙර� ඇත. තමාට කල� කර ද ර ය�ව �� 

�� ගැට � ව� �රා ක ර ණය ව� ඇත. �වෙ� ආග �ක �� � ව ර� උ� ලන අතර ඒ 
ෙව� ෙව� වැ� කාල ය� ගත �� මට ද හැ� ව� ඇත.

• අය - 07, වැය - 04, ජය අංකය - 07, ජය ව�ණය - ���, �බ දවස - �� රා�

��න ල�න යට අ�ව ච�ද්රයා 01,02,03,04 යන �ථාන වල ගම නට 
අ�ව �බ�. �ෙ� ස�ට ෙගන ෙදන වාස නා ව�ත ස� ය�.  තම �තැ� 
ප�� ෙසෟ�ද �යා �මක කට �� ��මා ණ �� කට �� ම�පල ග�වා 

ගැ� මට හැ�ෙ�. සමා ජෙ� කැ� ෙපෙනන අ�දෙ� කට � � වල �යැ � මට අව �ථාව 
උ� ව� ඇත. න�� තමා ඇ�� කරන ��ග ල ය� �� බඳ මනා අව ෙබා ධ ය� තබා ගත 
�� ය. නැත ෙහා� ඒ අය ඔබ ෙග� අව �ථා � �ල ප්රෙයා ජන ගැ� මට ෙපලෙ�.

 • අය - 04, වැය - 05, ජය අංකය - 02, ජය ව�ණය - ෙරාස, �බ දවස - �� රා�

�ංහ ල�න යට අ�ව නව ආ� ය� ම� ෙකෙ�. �ාපාර පල උ�ෙ�. 
තමාට ලැෙබ �නට �� ප්රමාද � ණය �ද ල� �� ව� ඇත. ෙකෙන� 
සමඟ පැවැ� ආර � ල කට �ස �� ��ෙ�. ඒවා සම ථ ය කට ප� ෙකෙරන 

අ�දෙ� �� ස� ඔබ වටා එ� ෙරා� ව� ඇත. ආ�� කය යහ ප� ෙ�. තමා ෙව�-
ෙව� ෙකෙන� �ය ද� පැ�ත භාර ග�නා �සා අ�� අ�� ආ� ය� මා�ග �� � කර 
ගැ� මට හැ�ෙ�. 

• අය - 07, වැය - 06, ජය අංකය - 09, ජය ව�ණය - ළා ��, �බ දවස - ස��

වෘ��ක ල�නය �� ඔබට ෙමම ස�ය බාධක �ස�. �ෙ� කණ-
�ස�ල ම� ෙකෙර� ඇත. �න �ෙ� ආප � ව� �සා අප හ �තා ��-
�නට ��ෙ�. තම අස �වැ� අයෙ� අප්ර සා ද යට භාජ නය �ෙ� අව �-

නම ඇත. �වෙ� ෙහා ඉඩෙ� �� ෙභෟ�ක ව� නා ක ම� ඇ� ෙදය� තව� �� ස� 
��� ෙසාරා ගැ�ම �සා අස හ න කා� ස� අ�ත ය� ෙගවා �� මට ඔබට ��ෙ�. කෑම 
අ� �ණ ය� ෙහා වස �ස �ම කට ඉඩ ඇත. 

• අය - 04, වැය - 07, ජය අංකය - 03, ජය ව�ණය - ළා ���, �බ දවස - බ්රහ �ප ���

ධ� ල�න යට අ�ව ඉතා �බ�. අ� වා හක අයට මංගල ෙයාජනා 
ගලා එන ස� ය�. �වාහ අෙ� �ෂක ත�ණ ත� � ය�ට කා�යය බ�ල 
ස� ය�. තම �වෙ� අලං කා රය සඳහා කැපව� ඇත. තම � ෙවෙ� 

උ�සව�ය� උ� ල� ෙපෙ�. තම �� �ෛත� අය � ෙග� �� මය ප� �ා ග ය� 
�� �ම �සා නව ආෙයා ජන කට � �ත කට අත ගස� ඇත. තමාට එන ඕනෑම අ� ෙයා-
ග ය� සඳහා ෙනා� යව �� ණ� ජය ග�නා ස� ය�. 

• අය - 04, වැය - 06, ජය අංකය - 08, ජය ව�ණය - තැ��, �බ දවස - බ්රහ �ප ���

��භ ල�න යට අ�ව ඔබට ෙමම ස�ය �බ�. ච�ද්රයා 05, 06, 07, 
08 යන �ථාන වල ගමන වාස නා ව�ත ද� උප �ව ලට ෙ���. තවද 
අ�ා ප නය හ� රන වයෙ� ද� ව� ��න අයට �ය � ���ෙ� ජය ග්ර-

හණ �� වන ස� ය�. ෙ�පළ ඉඩ ක ඩ� ෙම� ම නවතා දමා �� �ාපාර ය� ආර�භ 
�� මට අව �ථාව උ� ව� ඇත. තමා ෙකෙන �ට � �� ණය �ද ල� කාල ය කට ප� 
තමාට �� ව� ඇත. ඒ ��� නව ආෙයා ජ න ය කට මඟ සැලෙ�. 

• අය - 07, වැය - 06, ජය අංකය - 01, ජය ව�ණය - තැ��, �බ දවස - ඉ��

ෙසා�� �ග �� ය කට
ෙ� ව� �� ෙව� ස� ර�න
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අ�යන ෙපා� සහ�ක පත්ර උස� 
ෙපළ �භාගයට ��ණ �� 
අෙ��ෂකය�ෙ� ඊළඟ ��නය 
ව�ෙ� උස� අ�ාපනය ලැ�ම�. 

එම�� අනාගතෙ� උස� ��යාවක 
�යැ�ම�. එය සා�ෂා� කර ගැ�ම සඳහා 
උස� ෙපළට ��ණ �� ඔබ පා නැ�ය 
�� ව�ෙ� අ�ශය තරඟකා��වෙය� 
�� � සමජයකටය. ඔෙ� ඉල�කය� 
ස�රා ගැ�මට න� අ� කවර�ට� වඩා 
ෙනාෙදෙව�ව ෙ� තරඟකා� සමාජය �ළ 
ඔබ කට�� කළ ��ෙ� ඉතා ���ම� 
��� �රණ ග���. උස� ෙපළ අවස� 
කළ ඔබ එ� ප්ර�ඵල පැ�ෙණන �� 
ෙනා�ට ඔබ වඩා� �යකරන සහ ෙද� 
�ෙද� ��යා  ෙවෙළඳෙපාෙළ� ඉතා ඉහළ 
ඉ��ම� ඇ� �ෂය �ෙ�ත්රය� ඔ�ෙ� 
උස� අ�ාපන කට�� අරඹ�නට ෙ� 
කාල�මාව භා�තා කළ ���. සැබ��ම ෙ� 
ඊට ���ම කාලය�. ෙතාර�� තා�ෂණය 
සහ �ාපාර කළමනාකරණය ය� ඔබව 
ජයග්රා� මාවතකට ෙගන එ�නට සම� 
වන එව�  �ෂය පථය�ය. දශක 03ට අ�ක 
කාලය� ��ෙ� ෙතාර�� තා�ෂණ සහ 
�ාපාර අ�යනය යන �ෂය� ස�බ�ධ 
�තා� උස� අ�ාපනය ෙමරට ��� ෙවත 
ලබාෙදන ප්ර�ඛතම ආයතනය� ව�ෙ� 
Informatics Institute of Technology (IIT) 
ආයතනය�. එය ඔබට ඇ� ක�ම ෙතාරා 
ගැ�ම�. ෙද� �ෙද� නෙවා�පාදක��, 
�වසායක�� සහ �ාපා�ක නායක�� 
බවට ප��මට උපා�ධා�� බල ගැ��ම 
ම��  � ලංකාෙ� උස� අ�ාපන �ෙ�ත්රය 
ප්ර���මාණය කර ��ල�ය ෙවනස� �� 
කර �ෙබන  IIT  ආයතනෙ� අෙල� ප්රධා� 
Ashwaq A.Ahmed මහතා IIT ආයතනෙ� 
��ෙ���වය� ��බඳ සාක�ඡා ��මට 
අප සමඟ ස�බ�ධ �ෙ� ෙමෙලස�.

IIT ආයතනය ෙමරට ආර�භ කර�ෙ� 
�මන අර�ණ� ඇ�ව ද?

ෙතාර�� තා�ෂණය හා �ාපාර 
කළමනාකරණය යන �ෂය� ඉතා  
�ඝ්රෙය� ෙලාව �රා ප්රච�ත ෙව�� 
පව�න �ගයක, එන� 1990 ව�ෂෙ� 
� IIT උස� අ�ාපන ආයතනය ආර�භ 
කර�නට කට�� කරනවා. එ� සභාප� 
ආචා�ය ගා�� �ක්රම�ංහය� � ලංකාෙ� 
ත�ණ ත��ය� ෙ� සඳහා �� ගැ��ෙ� 
පරමා�ථෙය� ෙමම IIT ආයතනය ��ක 

වශෙය� ���ව� ලැ�වා. ප��ය වසර 
30 �රා ෙතාර�� තා�ෂණ සහ �ාපාර 
කළමනාකරණය යන �ෙ�ත්ර සඳහා �තා� 
උපා� පාඨමාලාව�  �යා�මක කර�� අප 
ආයතනය ���ට � කා�යභාරය� ඉ� කර 
�ෙබනවා. ෙ� වන �ට IIT ආයතනය �� 
කළ උපා�ධා�� 5000 අ�ක සං�ාව� 
ෙලාව �රා ��ධ වෘ���වල �යැෙල��  
�වපහ� ��ත ගත කරනවා. ෙබාෙහා IIT 
ආ� ��� John Keells, Unilever, Aitken 
Spence, IBM, Hatton National Bank, 
Informatics, Millenium IT, Fonterra, 
Zone 24 x 7, WSO2, Brandix, Industrial 
and Financial Systems (commercial 
Banks) ඇ�� ප්ර�ඛතම ෙවළඳ සමාග�වල 
ෙ�වය කරනවා.  NDB, Vanik සහ Virtusa 
ෙමම සමාග� ෙබාෙහාමය� වා��ක IIT 
වෘ��ය �නයට සහභා� වන අතර එම�� 
IIT ��� සහ උපා�ධා�� බඳවා ගැ�මට � 
ලංකා සමාග�වලට අව�ථාව සලසා ෙද�.

උස� ෙපළ �භාග ප්ර�ඵල අෙ��ෂකය� 
තම උස� අ�ාපන කට�� සැල�� 
��ෙ�� �ෙ�ෂ අවධානයට ෙයා� කළ �� 
ක�� ෙමානවා ද ?

උස� ෙපළට ��ණ �� �� ද�ව� 
පළ�ෙව� ම වටහා ගත �� කාරණය� 
තම�, උස�  අ�ාපනය ය� ඔබ ෙමෙත� 

ක� ��ණ �� තරගකා� �භාගය� 
ෙනාවන බව.  උස� අ�ාපනය සඳහා ඔබ 
ෙතාරා ග�නා �ෂය �ෙ�ත්රය සමඟ ඔබ ඉ�� 
��ත කාලයම ෙගවා ��ය �� බව� ��ෙ� 
තබා ග��� කට�� කළ ���. එ�� ඔබ 
ය��� �ෂය �ෙ�ත්රය� ෙතාරා ගත ���. 
ඒ �රණය ඔබ ඉතාම� ප්රෙ�ශෙම� ගත 
�� �රණය� වනවා. ඊට වැ���ය�ෙග� 
ලැ�ය ��ෙ� මඟෙප��ම� �ස බලපෑම� 
ෙනාෙ�. ඔෙ� කැමැ�ත මත උස� අ�ාපන 
කට�� වලට ප්රෙ�ශ�ෙ� � අ�ත�ජාල 
මා� ඔ�ෙ� ක�� ෙසායා බල�නට 
��ව�. ඔබ ෙතාරාග� �ෂය �ෙ�ත්රය 
අ�යනය කර�නට වඩා�ම ��� �ථානය 
ෙතාරා ගැ�ම� ඉ�ප� ඔබ කළ �� ව�ෙ�. 
අ�ාපනය අනාගතය උෙදසා ��කරන 
ආෙයාජනය�. එ�සා එය සහ�කයකට 
පමණ� �මා ෙනාවන ���ක� ලබාග���  
අ�ළ �ෂය �ෙ�ත්රෙ� ��නෙය� 
ව�නට� ෙද� �ෙද� ��යා ෙවළදෙපාළට 
��ෙස�නට� සහය ද�වන ජා��තරය 
��ග�නා උස� අ�ාපන ආයතනය� 
ෙතාරා ගැ�මට ඔබ ���ම� �ය ���. 

�තන ��යා ෙවෙළඳෙපාෙළ � ෙතාර�� 
තා�ෂණය හා �ාපාර කළමනාකරණය යන 
�ෂය� හැ��ෙ� වැදග�කම සහ  ඊට 
පව�න ඉ��ම ෙකබ� ද?

ෙතාර�� තා�ෂණය ය� �ෙන� �න 
��ෙම� හා තා�ෂණෙය� ස�න�ධ වන 
�ෂය �ෙ�ත්රය�. ප��ය කාලය �රා �� 
මහ� ෙලාකය ම covid 19 වසංගතය 
ෙ��ෙව� අඩපණව කට�� කළ� 
ෙතාර�� තා�ෂණය හා ස�බ�ධ �ය�ම 
�ෙ�ත්ර ස�ය ෙලස පැව�ණා. � ලංකාෙ� 
ෙම�ම අ�ත�ජා�ක ��යා ෙවෙළඳෙපාළ 
�ළ ෙතාර�� තා�ෂණ �ෂය ආ�ත 
උපා�ධා��ෙ� �ඟය� පව�නවා �ස 
ෙතාර�� තා�ෂණය හැ�� අෙය�ට 
��යා ෙසායා ගැ�ෙ� අපහ�තාවය� 
නැහැ. ඕනෑම සා�ථක �ාපාරයකට �� 
කළමනාකා��වයට සහ ප�පාලනය ඉතා 
වැදග� වනවා. ඒ සඳහා අව� ක්රම ශ්රම 
ශ��ෙය� අවම බව� ව�තමානෙ� 
� ද��නට ��ව�. අද පව��ෙ� �ට 
වසර 10 ෙපර පැව� �ාපාර ෙනාෙව�. 
අද ෙලාකෙ� පව��ෙ� තා�ෂණය සමඟ 
බ�ධ � නව �ාපා�ක �ෙ�ත්ර. එවැ� 
�ාපාර සඳහා උස� ��යා අව�ථා ඕනෑ 
තර� ෙ��ය සහ �ෙ��ය ෙවෙළඳෙපාළ �ළ 

�කග�නට ��ව�.

� ලංකාෙ� ද�නට ලැෙබන ෙබාෙහාමය� 
උස� අ�ාපන ආයතන අ�ෙර� IIT � 
��ෙ��තාවය� ෙමානවා ද?

අපෙ� අ�ාපන ආයතනෙ� කට�� 
කර�ෙ�, ෙ� �ෙ�ත්රෙ� ප්ර�ණ ෙම� ම 
හසල අ���� ස�තව �ෙ�ත්රෙ� අදට� 
�යැෙලන ආචා�ය ම�ඩලය�.  අපෙ� 
�ය�ම උපා� පාඨමාලාව� හ�රන  �� 
��ාව�ෙ� �සලතා සංව�ධනය කර�න�  
ඔ��ට ඕනෑම වෘ��ය �ෙ�ත්රයක කට�� 
කර�න� ෙ� �� ��ාව�ෙ� �සලතා 
සංව�ධනය කර ග��� ඕනෑම වෘ��මය 
�ෙ�ත්රයක ��වාසෙය� ��ව කට�� 
��ෙ� ප�නරය ලබා �ම� අපෙ� උපා� 
පාඨමාලාව� � අඩං� තව� ��ෙ�� 
ල�ෂණය� ව�ෙ�. අප ආයතනය ම�� 
ලබා ෙදන අ�වා�යය එ� අ��� ��යා 
���ව� ��ෙ�� වනවා. උපා� පාඨමාලාව 
හ�රන අතර�ර ���ට ෙම��  ප්රාෙයා�ක 
���ව� ��ෙවනවා. සා�ථක වෘ��ය 
��තය� සඳහා වැදග� වන අ�ව� 
��ණතාව� ෙම�ම අ�ළ වෘ��ය �ෙෂත්රය 
��බඳව ��ව� �ම සඳහා බ� ජා�ක සහ 
ෙ��ය සමාග� ෙද�යකට අ�ක සං�ාව� 
��� ෙ� ���ව සඳහා අව�ථාව උ� 
ෙකාට � �ෙබනවා. ෙමම ��යා ���ව 
ඔ�ෙ� උපා�ය ලබා ගැ�ෙම� අන��ව 
��යාව� ලබා ගැ�ම ��බඳව 100%� 
��වාසය තබ�නට ��ව�.

ෙ� අ�ව � ලාං�ක �� ද�ව� ෙව�ෙව� 
IIT  ආයතනය හ��වා � ඇ� උපා� 
පාඨමාලා ෙමානවා ද? 

ෙතාර�� තා�ෂණ �ෂය ආ�තව 
එංගල�තෙ�  (Westminster) 
����ලෙ� Software Engineering, 
Computer Science සහ Robert Gordon 
��ව��ලෙ� Artificial Intelligence 
and Data Science යන ෙගෟරව උපා� 
පාඨමාලා 3  අෙ� ද�ව� ෙව�ෙව� 
පව�ව� ලබනවා. �ාපාර කළමනාකරණ 
�ෂය ආ�තව Business Information 
Systems,

Business  Management, Business 
Data Analytics යන ෙගෟරව උපා� 
පාඨමාලා පව�ව� ලබනවා. Artificial 
Intelligence and Data Science උපා� 

පාඨමාලාව සඳහා ඇ�ළ� කර ග�ෙ� 
ග�ත �ෂය ධාරාව යටෙ� උස� ෙපළට 
��ණ �� ��� පමණ� වන අතර ඕනෑම 
�ෂය �ෙ�ත්රය� යටෙ� උස� ෙපළට 
��ණ �� ��� ට අපෙ� අෙන�� උපා� 
පාඨමාලාව� හා ස�බ�ධ ව�නට ��ව� 
කම ලැෙබනවා. ෙ� �ය�ම උපා� පාඨමාලා 
වසර හතර� වැ� කාලය� සමඟ එ� 
වසරක ��යා ���ව� අ�ත�ගත 
පාඨමාලා�. එෙලසම ���ෙ� කැමැ�ත 
හා අව�තාවය මත උපා�ෙ� පළ� වසර 
� ලංකාෙ� ස���ණ කර ඉ�� අ�යන 
ව�ෂය� සඳහා �ෙද� ගත ව�නට �ව� 
හැ�යාව පව�නවා.

�ා�ක ��ෙම� ඔ�බට ෙගා� 
ෙ� පාඨමාලා හ�රන ���ෙ� 
��මාණ���වය ඔ� නැං�මට  IIT  
ආයතනය කට�� කර �ෙබනවා ද?

IIT ආයතනය �ළ උස� අ�ාපනය 
හ�රන ��� සඳහා බා�ර �යාකාරක� 
�ස� �යාවට නැංෙවනවා. ෙ� ��� 
අ�ාපනෙය� පමණ� ෙනාෙව� 
බා�ර �යාකාරක�ව�� වෙ�ම 
��මාණ���වෙය� ඉහළ�. ෙ� ���ෙ� 
��ධ ��මාණ�� හැ�යාව� එ����ම 
සඳහා අප ආයතනය වා��කව ෙ��කා 
ප්රසංගය� පව�ව� ලබනවා. ෙ� ෙ��කා 
ප්රසංගය Stage Craft - Annual Talent 
Show) ම�� ද�ව�ෙ� ෙසෟ�ද�යා�මක 
�සලතා ඉ��ප� ෙකෙරනවා. Cutting 

Edge ප්රද�ශනය ම�� ���ෙ� නවතම 
සංක�ප හා නෙවා�පාදන අංගය� ���� 
ෙකෙරනවා. වා��ක ��යා �නය Annual 
Carrers Day අප ආයතනය �ළ � පව�වන 
අතර ෙමම��  ත�ණ උපා�ධා��ට ෙ��ය 
ෙම�ම �ෙ��ය සමාග�වල� ෙ�වා ���ව 
ලැ�මට අව�ථාව �� කර ෙදනවා. �ට 
අමතරව IIT ආයතනෙ� ���ෙ� �සලතා 
ව�ධනය ��ම සඳහා ෙරා���� (Rotract) 
සංගමය, Toastmaster, IEEE, WIE වැ� �� 
සංග� �ථා�ත කර �ෙබනවා. ඊට අමතරව 
IIT  ��� Rugby, Basket ball, Cricket, 
NetBall යන �ඩාව� වල ද �යැෙළනවා. 

ෙමවර උස� ෙපළට ��ණ�� ද�ව�ට 
ඔබ�මා ෙදන ප��ඩය �ම� ද?

IIT � අප කරන සෑම ෙදය�ම ෙමෙහයව� 
ලබ�ෙ� ���ට�වය ලබා �ෙම�. එ�සා 
ෙලාව ��ග� ෙතාර�� තා�ෂණය සහ 
�ාපාර කළමනාකරණ උපා� ලබා ගැ�ම 
සඳහා ෙතාරා ගත ��ම ආයතනය ව�ෙ� 
IIT  ආයතනය�. ඒ සඳහා අප ආයතනය 
ස�ව පව�න ජා��තර ස�බ�ධතා, 
���ට කා�ය ම�ඩලය, ආයත�ක 
පහ�ක�, ඉහළ �ණා�මක භාවය�� 
�� උස� අ�ාපන කට�� ෙප�වා�ය 
හැ��. එෙලසම IIT  ආයතනය �සැකවම  
වෘ��ය ���ව ද සමඟ උස� අ�ාපනය 
ලබ�� අනාගත ෙලාව ජයග�නට ඔබ� 
සමඟ �ර�තරෙය� බැ� ��නවා. එ�සා 
ෙනාපමාව අප IIT  අයතනය හා එ�ව�නැ� 
මම ෙ� අව�ථාෙ� � � ලාං�ක �� ද� 
��ය�ට ආරාධනා කර ��නවා. අපෙ� 
පාඨමාලා ��බඳ වැ��ර ෙතා�� සඳහා 
www.iit.ac.lk  ෙව� අඩ�යට ���ය 
හැ��. නැතෙහා� අංක 57, රාම��ණා 
පාර, ෙකාළඹ 6 දරන �ථානෙ� ��� IIT  
ආයතන ප්රධාන කා�යාලයට පැ��ෙම� 
ලබාගත හැ��. 

- �ෂා� ෙ�රංජා

�තා� ���ක�ල� ෙතාර�� තා�ෂණය හා �ාපාර 
කළමනාකරණෙ� ���ටය� ව�නට IIT සමඟ එ�ව�න

Mr Ashwaq Ahamed
Head of Marketing at IIT
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තරගකා� උස� ෙපළ �භාගෙය� 
ප� ෙබාෙහා �වා ද�ව� ඵල�� 
අ�ාපනයක �රත ෙනා� �වෙ� 

�ෙනාදෙය� කාලය ගත ��මට �� � 
�ෙ�. න�� ජා��තරෙ� ��ග� ප්රකට 
අ�ාපන ආයතනය� වන ACCA (වරල� 
සහ�කල� ගණකා�කරණ ආයතනය) 
සමඟ ස�බ�ධ � මාස හතර� වැ� ඉතා 
ෙක� කාලය� �ළ ගණකා�කරණය 
��බඳ ��ෙලාමා ���කම� ලබා ගැ�ෙ� 
අව�ථාව ෙ� වන �ට සළසා � ඇ� අතර 
එය උස� ෙපළ �භාගෙය� ප� �ය ��ත 
සා�ථක කර ගැ�ම සදහා  ��� අව�ථාව� 
��බද �ම��ෙල� ප� වන � ද�ව�ෙ� 
ඉ�� ��යා ��තයට මනා ��වහල� ව� 
ෙනාඅ�මානය.

උස� ෙපළ �භාගෙය� ප� 
��ව��ලයකට ඇ�ළ� �ෙ� වර� 
�� �ව�,ෙනා�ව� ක� ඇ�ව වෘ��ය 
���ක� ස�රා ගැ�මට ACCA  ෙව�� 
පහ�ක� සපයා ඇත. ෙවළඳ ෙලාකෙ� 
ගණකා�කරණ ��යා සඳහා වෘ��ය 
���ක� ලබාගැ�මට ACCA ෙව�� 

ඔබට අන� අව�ථාව� ෙ� වන �ට ලැ� 
ඇත.

ෙලාකෙ� ��� ��යා පරාසය �ළ 
ගණකා�කරණය ��බඳ �� වෘ��ය 
���ක� ලබාගත හැ� පාඨමාලාව� 
ෙලස ACCA හ��වා �ය හැ��. ස� 
වශෙය�ම ACCA ය� ගණකා�කරණ 
�ෙ�ත්රෙ� ��වළ� ��� කළ ���කම�.

ACCA ෙවත ��ඝ ඉ�හාසය� �ෙ�.
එන� ACCA ආර�භ �ෙ� 1904 
ව�ෂෙ� �ය. ACCA ෙ� වන �ට ෙලාක 
�ා�ත ආයතනය� ෙලස වෘ��මය 
ගණකා�වකාරව��ට ඉතා ෙහාඳ 
ජා��තර ��ගැ�ම� ලබා ෙද�� ��.
ACCA � ව�තමාන සාමා�ක�වය 
219,000�. ෙ� වන �ට ෙලාකය �රා 
��ය� 527,000� ��න අතර ACCA 
ෙලාකෙ� රටව� 179ක �ා�ත ව �ෙ�.
ෙ� වන �ට ෙලාකය �රා ACCA කා�යාල 
�ස� ���වා �ෙබන අතර ACCA ශාඛා 
ආයතන 7400�� සම��ත ය.

වෘ��ය ගණකා�කා�ව��ෙ� ��ම 
ව�ධනය කර ගැ�මට ACCA ෙව�� 

සපයා ඇ� පහ�ක� අපමණය. එපමණ� 
ෙනාව සෑම �ටම න�න�වය හඹා යෑෙ� 
සංක�පය�� ෙහ� ආයතනය� ෙලස 
හ��වා �ය හැ� ACCA �ර�තරෙය� 
කා�න ප්රවණතා ��බඳව ද සැළ��ම� 
ෙව�� ගණකා�කා�ව��ට ගැලෙපන 
���� හ��වා ෙදන අතරම ෙනාෙය� 
ප� ෙ�ෂණ අ�යනය� ��කර�� 
ගණකා�කා�ව��ෙ� වෘ��ය ��මට 
අව� නව ක්රම හා නව අදහ� හ��වා 
�මට වග�ම�� ��ව කට�� ��ම 
ප්රශංස�යය.

ACCA ආයතනය හා එම පාඨමාලාව 
��බදව වැ� ��තර www.
accaglobal.com ෙව� අඩ�යට 
���ෙම� ලබා ගත හැ�ය.

‘�භාගය’ යන වචනය ඇ� 
පම�� ම ද�ව�ෙ� �� �ළ 
ඇ� වන භය, ච�තය එ� 
ෙම� අදට� තවම� එෙ�ම ය. 
�ඩා කල �ට ද�ව� �භාග 
�ට �භාගවලට ��ණ ��න�, 
සා�ථක ප්ර�ඵලය� ලබා ගැ�ම 
�ෙටක ��නය� පමණ� ව�ෙ� 
ඇ�? ඔබ ඒ ��බඳ ��වා ද? 
�භාගයකට ෙහා�� ��න� 
�ය ��ෙ� ෙකෙ�ද, �භාගයට 
යහප� මාන�ක�වය�� ��ණ 
ෙද�ෙ� ෙකෙ� ද , එෙ� ම 
සා�ථක ප්ර�ඵලය� ලබා ග�ෙ� 
ෙකෙ� ද යන ක�� ��බඳ 
කැල�ය ��ව��ලෙ� ෙ��ඨ 
ක�කාචා�ය ෛව� A.G. 
අමර�ංහ මහතා සමඟ ��කළ 
ස��ඛ සාක�ඡාව� ඇ��� ෙමම 
��ය සැක��.

ෙකාපමණ �භාග සං�ාවකට අප ෙ� වන 
�ට ��ණ � �ෙබ�නට ඇ� ද? ෙකතර� �භාග 
ප්රමාණයකට අප සහභා� � ��ණ�, තවම� 
අ� අත�� බ�තරය� ෙදනා �භාගයක අර�ණ 
,වැදග�කම ෙනා ද�නවා �ය හැ�ය. ද�ව� 
�භාගයකට සහභා� කර�ෙ� අර�ණ හා වැදග�කම 
��බඳ �ම�ෙ� � ද�වා ��� අවධානය ෙයා� කළ 
�� ප්රධාන ක�� පහ� ෙප�වා �ය හැ�ය. ඉ� 
��ක අර�ණ ව�ෙ� ��ය�ට ඒ ඒ �ෂය �ෙ�ත්රය 
��බඳ ඇ� ��ම, ආක�ප හා �සලතාවය�ෙ� 
�වභාවය මැන බැ�ම ය. එ�� ද�වාව �ෂය 
අ�යනය ෙකෙර�  වැ� නැ��ව� ���ම  ���ම 
සා�ථක ප්ර�ඵලයකට මගපෑෙ�. �භාගය, ඉතා �භ�� 
හා ධනා�මක සංක�පය� ව�ෙ� එ�� ලැෙබන 
ප්ර�ඵලය ද�වාෙ� ��තය යහප� �ශාන�යකට 
ෙයා� කරන �සාෙව�. �භාගය ය� ද�වාව �ෂය 
අ�යනය ෙකෙර� ෙයා� කරවන ප්රබල ෙපල�� 
කාරකය� �ම �භාගයක ඇ� අෙන� වැදග�කමය. 
�භාගය� පැවැ�ෙවන කාල�මාවට ෙපර ෙවන� 

බා�ර කට��ව�� ද�වාව ෙව�කර  අ�යන 
කට�� සඳහාම �ය අවධානය ෙයා� කර�ෙ� 
හැ�යාව �භාගය� ස�ෙ�. ද�වාට තම�ෙ� 
��ම,හැ�යාව,�සලතා ��බඳ �වයං ත�ෙ��ව� 
ඇ�කර ගැ�මට �භාගය ඉවහ� වන අතර බා�ර 
පා��වය�ෙග� ලබා ෙදන ත�ෙ��වට �මා ෙනා� 
තමාෙ� �සලතා මැන බැ�මට තමාටම අව�ථාව උ� 
�ම �භාගයක ඇ� තව� වැදග�කම�. ද�වාෙ� 

අනාගතය �රණය ��ෙ� අ��ය හා හැ�යාව 
ද�වාටම ��  කර�ෙ� ප්රජාත�ත්රවා� හා සාධාරණ 
ක්රමය �භාගය ෙ�. එකම ව�ගයක �ජ ��රක පැළ 
කළ� ඒ �ය� �ජ එක හා සමානව සා�ථකව ෙහා�� 
ද� ලා ෙනාවැෙඩ�නා� ෙම� ප�� කාමරය ද 
��ධ ��� ම�ට�ව�� �� ද�ව�ෙග� සම��ත 
ෙ�. එ� ද�ව� �භාගෙය� ෙහාඳ ප්ර�ඵල ලබා 
ග��� ���ටය� �ය හැ� අතර තවෙක� අවම 

ප්ර�ඵල ලබා ගත හැක.���ට�� ඇග�මට�, අවම 
ප්ර�ඵලලා�� ��ම� ��ම හා ඔ�නට නැවත� 
�භාගයට ��ණ �මට අව�ථාව ලබා �ම� �භාගයක 
හ�නාගත හැ� තව� වැදග�කම�. ද�ව�ට  තම� 
වඩා� ද�ෂ �ෂය පථය හ�නා ගැ�මට හා ඒ ඔ�ෙ� 
ඉ�� අ�ාපන කට�� �� ��මට අ�තාලම දම�ෙ� 
�භාගය�. �භාගෙය� ලැෙබන ප්ර�ඵලය ��� තම� 
වඩා� ද�ෂ හා කැම� �ෂය ධාරාව ෙතාරා ෙ�රා 

ෙගන උස� අ�ාපනය හැ��මට හා ඉ��ෙ� තමා 
��� වන  වෘ��ය �ෙ�ත්රය හ�නාගැ�මට �භාගය 
වැදග� ෙ�. ���දට �භාග �යනවා ෙව�වට 
�භාගයක අර�� හා වැදග�කම    ෙහා�� අවෙබාධ 
කරෙගන �භාගයට ��න� �ම ��� ද�වාට 
�භාගය�� සා�ථක ප්ර�ඵල ලබා ගැ�මට අව� 
පදනම ��මාණය ෙ�.

40 ��වට...

සා�ථක �භාග ප්ර�ඵලය� ළඟා කරග�ෙ� ෙකෙ� ද?

ගණකා�කරණ �ෙ�ත්රෙ� 
වෘ��ය ��වළ� ��� කළ ACCA



37ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ������ 

Ro³£rp, U~~ˆ Ro³£rp ƒ£ {¯l‰Ýx r§ƒ¨j© RÜ»MYxRo³£rp, U~~ˆ Ro³£rp ƒ£ {¯l‰Ýx r§ƒ¨j© RÜ»MYx

|Œzˆr »~{j
:0112 429 339, 0777 270 076

-  ෙ��ඨ උපෙ�ශක  (CINEC Campus) - අ��රා� �සර සමර�ංහ මහතා-  ෙ��ඨ උපෙ�ශක  (CINEC Campus) - අ��රා� �සර සමර�ංහ මහතා
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උස� ෙපළ �භාගෙය� ප�ව  
පාස� ��තය �මා�ම� සමඟම 
එළෙඹ�ෙ� ��තෙ� වඩා�ම 
�රණා�මක අව�ය�. තම 

��තෙ� සා�ථක�වය ලබා ගැ�මට න� 
ෙතාරා ගත ��ෙ� �මන මා�ගය ද ය�න 
පාසල හැරයන ෙයෟවන ෙයෟව�ය�ෙග� 
ෙබාෙහා ෙදන�ට ���� ෙස�මට ��වන 
��කම ප්ර�නය�. සරස� අ�ාපනය ඊළඟ 
කඩඉම �ව� ඒ ��නය සැබෑ කර ග��� 
��ව��ල අ�ාපනය ලැ�මට බ�තරයකට 
අව�ථාව �� ෙනාෙ�. එ�සා ��ව ��ල 
අ�ාපනය හරහාම ඉහළට යාෙ� ත��වය 
අද ෙවන� � �ෙ�. තම� ෙතාරා ග�නා 
මා�ගය අ�ව අනාගතය �� පව�නා 
�සා ම��ය�, ��ව�� �ර�තරෙය�ම 
සා�ථක මාවත� ෙපනවා�මට උ�සාහ 
ග� ලබ�. ෙම�� උස� ��යාවකට සහ 
ඉහළ ආ�ය� ඉපද�මකට මඟ ෙප�වන 
�ථානය� කරා ළඟා �ය හැ� මා�ගය 
ෙතාරා ගැ�ම වඩා�ම �වණැ� කා�යය�.

ෙම�� ෙබාෙහා ෙයෟවන ෙයෟව�ය� උස� 
ෙප�� ප�ව �ය වෘ��ය මා�ගය ෙලස 
ගණකා�කරණයට ස�බ�ධ පාඨමාලා 
ෙතාරා ග�නා බව ව�තමානෙ� ප්රකටව 
ෙපෙනන ක�ණ�. ඒ අ�ව ෙප� ය�ෙ� 
�ශාල ��යා අව�ථා සං�ාව� ��මාණය 
කරන ගණකා�කරණ �ෙ�ත්රය �ය 
වෘ��ය මඟ වශෙය� ෙතාරා ගැ�මට අෙ� 
ත�ණ පර�ර �රද��ව �යා කරන බව�.  
ඒ ��බඳව ෙමරට ���ම� ගණකා�කා� 
ආයතනය� ව�ෙ� � ලංකා සහ�කල� 
කළමනාකරණ ගණකා�කරණ ආයතනය�. 
රා� අංශෙ� ��යා අව�ථා ලබාගැ�ෙ� � 
කළමනාකරණ ගණකා�කරණ (CMA) 
පාඨමාලාව හැ��ෙ� වැදග�කම ��බද එ� 
සභාප� මහාචා�ය ල��ම� වටවල මහතා 
අප සමඟ �� � අදහ� ඇ��� ෙ� ��ය 
සැක��.

රා� අංශෙ� ගණකා�කරණ 
වෘ��යට ඇ���ම සඳහා CMA 
ෙතාරා ගැ�ෙ� වැදග�කම

 
රජය ��ග� උස� වෘ��ය අ�ාපන 

ආයතනය� ෙලස � ලංකා සහ�කල� 
ගණකා�කරණ ආයතනය (CMA) 
හ��වා �ය හැ�ය. කළමනාකරණ 
ගණකා�කරණ වෘ��ය ප්රධන වශෙය� 
අංශ ෙදක� ඔ�ෙ� �යාවට නැංෙ�. 
එන� �� ගණකා�කරණය සහ 
කළමනාකරණ ගණකා�කරණය�. 
ෙම� � කළමනාකරණ ගණකා�කරණය 
ම�� ලබාෙදන ���කම ඔබ ෙබාෙහා 
��යා සඳහා ���ස� කර�. එ� ��ක 
අ�යර සා�ථකව �ම ��ෙම� පවා මැද 
ම�ටෙ� ගණකා�කරණ ��යාවකට 
අව� ��ෙම� ෙකන�ට පහ�ෙව� 
ස�න�ධ �ය හැක. කළමනාකරණ 
ගණකා�කරණය, �� ගණකා�කරණය 
සහ ��, කළමනාකරණය සහ ආ��ක 
��ව සහ �ාපාර සඳහා ප්රමාණා�මක 
ක්රම (Quantitative Methods) වැ� 
�ෂය� පළ�වන ම�ටෙ� � ඉගැ�ෙවන 
ෙහ�� එම ම�ටම �ම ��ෙම� ප�ව 
�ව ද ��යාවකට ��ණ �ම ��ස 
ආ�ම ශ��ය� ���ට ලැෙ�. ෙම� ඇ� 

�ශාලතම වා�ය න� පාසෙ� � වා�ජ 
�ෂය ධාරාව හ�ර� ෙනාලැ� ෙකන�ට 
පවා, පදන� ම�ට�� ඉගැ�ෙවන �ෂයය� 
වටහා ගැ�ම අපහ� ෙනා�ම�. අෙන� 
අතට, �ාපාර ඉං�� �ෂයය ද එම ම�ටෙ� 
� උග�ව� ලැ�ම ���ට �ය ඉං�� ��ම 
ඉහළ නංවා ගැ�ම සඳහා මහ� උපකාරය� 
සපය�.

කළමනාකරණ ගණකා�කරණය 
ෙතාරා ගත �� ව�ෙ� ඇ�?

� ලංකා සහ�කල� ගණකා�කරණ 
ආයතනය (CMA) � ක� පා��ෙ��� 
පනත�� �ථාපනය කර ඇ� ජා�ක 
කළමනාකරණ ගණකා�කා� ආයතනය�. 
එය ජා��තර ගණකා�කා�ව��ෙ� 
ස�ෙ�ලනෙ� (IFAC), ද�� 
ආ�යා� ගණකා�කා�ව��ෙ� 
ස�ෙ�ලනෙ� (SAFA) ආ�යා පැ��� 
ගණකා�කා�ව��ෙ� ස�ෙ�ලනෙ� 
(CAPA) ��ණ සාමා�ක�වය ද ලබා 
�ෙ�.  ෙ� වන �ට CMA අායතනය 
ද�� ආ�යා� ගණකා�කා�ව��ෙ� 
ස�ෙ�ලනෙ� සභාප��වය උ�ලනවා. 
එ� සභාප� ෙලස කට�� කර� ලබ�ෙ�  
CMA� උප සභාප� වන ෙහ�නායක 
බ�ඩාර මහතා�.

CMA ෙමම පාඨමාලාව අ�යර 5��  
සම��ත වන අතර ��ක අ�යරය� පදන� 
ම�ටෙ� �ට උගැ��ම ��ෙ�.  එබැ�� 
අෙපාස උස� ෙපළ ඕනෑම �ෂය ධාරාව�� 
�භාගයට ��ණ �� ෙකෙන�ට �යාප�ං� 
�ෙ� අව�ථාව �ෙ�. CMA අ�යර 5 
හ�රන අතර�ර ��ධ �  අ�ාප�ක හා 
��යා අව�ථා ෙබාෙහාමය� ��ය�ට 
ලබා ගැ�මට අවකාශය සැලෙ�.  
එෙම�ම වසර �නක ���ව� සමඟ 
ෙමම පාඨමාලාව �යා�මක ෙ�.   ෙම� 
අ�ාපනය ලබන අතර�ර ප්රාෙයා�ක 
���ව ද  ලබ�� ඉෙගන ගැ�මට ��නට 
අව�ථාව ��ෙ�.  ෙම� �ෙ�ෂ�වය න� 
කළමනාකරණ ගණකා�කා� පාඨමාලාෙ� 
��වන අ�යර සම� ව�න�හට  රජෙ� 
ගණකා�කා� වෘ��යට ඇ�� �මට 
අව�ථාව සලසා � ��ම�.

 CMA පාඨමාලාෙ� �� අ�යෙ� � 
පදන� ම�ට��ම �ෂයය� උග�ව� 
ලබන ෙහ�� පාඨමාලාවට ඇ���ෙ� 
අවම ���කම කවර �ෂය ධාරාව�� ෙහා 
අෙපාස උස� ෙපළ �භාගෙ� � සාමා� 
සාමා�ථය� �න� ලබා ��ම�. එෙහ�, 
අෙ� ෙයෟවන ෙයෟව�යනට �ෙ�ෂ 
ඇ��ම� ලබා �ම සඳහා, උස� ෙපළ 
ප්ර�පල අෙ��ෂාෙව� ��න ��නට ද 

පාඨමාලාව සඳහා �යාප�ං� �ෙ� අව�ථාව 
�� ලබා � �ෙ�.

උස� අ�ාප�ක අර�� ඉ�ම�� 
ළඟා කර ගැ�මට අව�ථාව

CMA හ�රන ��� හට ෙ� සඳහා 
�යාප�ං� � වෘ��ය කළමනාකරණ 
���කරණ  ���ක� හා ��ව��ල 
උපා�යක ���ව ���කම� ලබා ගැ�මට 
සහ වයස අ��� 22 වන �ට � ෙහාඳ 
��යාව� ලබා ගැ�මට� උස� අ�ාප�ක 
අර�� ඉ�ම�� ළඟා කර ගැ�මට�  
අව�ථා උ� ෙ�. ෙගා�ය වශෙය� ��ග� 
වෘ��ය ���කම� වන න�� �ෙ��ය 
���කම සඳහා වැය වන �ද�� දහෙය� 
එක� පමණ ��ය හැ� ��වැය�� 
ස���ණ ��මට ෙමම පාඨමාලාව ම�� 
අව�ථාව සලසා � ඇත. ෙපෟ�ග�ක ෙහා 
රා� අංශෙ� ෙ�වා ��යාවකට බැ�මට 
හැ� වන අ��� අ�යන හා ප්රාෙයා�ක 
අ���� ලබා ෙදන වෘ��ය වැඩ සටහන� 
ෙලස ෙමය හැ���ය හැක. එෙම�ම කෘ�ම 
���ය (AI)ද�ත ��ෙ�ෂණය සහ 
��ට� ���කරණය ��බඳ අ�ාපනය 
හා ���ව ��ට�කරණෙ� නව ෙගා�ය 
අ�ෙයාගය�ට ��ණ �මට හැ� වන 
අ��� CMA පාඨමාලාව සැල�� කර 
ඇත. නායක�ව �ණාංග ෙගාඩනැ�ම 
වැ� හැ�යාව� වැ� ��� ��ම සඳහා 
ස��ෙ�දනය හා කථන ���ය ප්රාෙයා�ක 
වැඩසටහ� ද හ��වා � ඇත.

මා�ගගත ඔ�ල�� ෙ�ශන හා 
ප�ගණක ආ�ත �භාග �යාව�ය

ෙමම �භාග සඳහා ෙ�ශන ප�� කාමර 
�ළ  ��කරන අතර රෙ� පව�න ත�වය 
මත ඔ�ල�� ක්රමය ඔ�ෙ� ෙ�ශන වලට 
ස�බ�ධ �ය හැක. තවද ෙම� පළ� 
අ�යරය� ��වය ප�ගණක ආ�ත �භාග 
ක්රමය ම�� පැවැ� � පළ� අ�යර ���වය 
අවසානෙ� ���කරණය හා �ාපාර 
අ�යන ��ෙලාමාව ලැෙබන අතර ඒ හා 
සමගා�ව සහ�කය� ���කරණ හා 
�ාපාර කළමනාකරණ යන �ල නාමය� 
ලබාගැ�මට ද අව�ථාව ඇත.

ඉං�� භාෂාව ��� කර ගැ�ෙ� 
අව�ථාව

රෙ� �� ගහනෙය� වැ� ප්ර�ශතය� 
පාස� අ�ාපනය ලබ�ෙ� �ය ම� බස 
වන �ංහල ෙහා ද�ළ භාෂාව��. ෙබාෙහා 
වෘ��ය පාඨමාලා ඉං�� භාෂාෙව� 
පැවැ�ෙවන බැ�� පාසෙල� ප� වෘ��ය 
අ�ාපනයට එළැ�ෙ� � �� වැ� ෙදන� 
�ළ තම�ෙ� ඉං�� භාෂා හැ�යාව ��බඳව 
සැකය� පව�. එෙහ�, තම�ට පහ� 
ප�� �ංහල ෙහා ද�ළ භාෂාෙව� CMA 
පාඨමාලාව හැ��ම ඇ��ය හැක. එන� 
පළ�වන සහ ෙදවන ම�ටෙ� �භාගවලට 
ඉං�� ද ඇ��ව �� භාෂාව�� ෙප� 
��ෙ� අව�ථාව සලසා � �ෙ�. ෙ� අ�යර 
ෙදක ඇ�ළත අව� ම�ටමට ඉං�� භාෂා 
��� කර ගැ�ෙ� අව�ථාව ���ට ලැෙ�.

��ව��ල ප්ර�පාදන ෙකා�ෂ� 
සභාෙ� අ�මත උපා�ය�

CMA ��වන අ�යර ස���ණ කළ 
සැ�� ���ට �වෘත ��ව��ලය ��� 
��නමන කළමනාකරණ අ�යන උපා�ය 
(BMS) හැ��මට අව�ථාව ලැෙ�. ම�ද 
එ� පළ� අ�යර ෙද�� �දහ� වන බැ��. 
ඒ අ�ව BMS උපා�ය සඳහා ස���ණ 
කළ ��ෙ� එ� අවස� අ�යර ෙදක පම�. 
��ව��ල වර� ෙනාලැ�ව� උපා�ධරය� 
�ෙ� අව�ථාව ෙ� ම�� ���ට ලැෙ�. එය 
��ව��ල ප්ර�පාදන ෙකා�ෂ� සභාෙ� 
අ�මත උපා�ය�.

CMA සමඟ යා හැ� �ර

ව�තමාන �ාපා�ක ෙලාකය ඉතාම 
ෙ�ගෙය� ��� වන බව� ෙපෙන�නට 
�ෙ�. ��� ෙතාරා ගත ��ෙ� ��යා 
ෙවෙළඳ ෙපාෙ� ඉහළ ඉ��ම� ඇ� 
�ෙ�ත්රය�. එබැ�� CMA  ���කම 
ලබාගැ�ෙම� ඔ�නට යා හැ� �ර අ��තය. 
ෙපෟ�ග�ක අංශය ෙම�ම රා� අංශෙ� 
සං�ථා, ෙදපා�තෙ���, සමාග� හා 
�ව�ථා�ත ම�ඩලවල �ශාල ඉ��ම� 
කළමණාකරන ගණකා�කරණ  �ෙ�ත්රෙ� 

කළමනාකරණ ගණකා�කා�වරය�, 
��වැය ගණකා�කා�වරය�, ප්රධාන �� 
ගණකා�කා�වරෙය�, �� ප්රධා�ය� �� 
පාලකවරෙය� වැ� ��යා අව�ථා බ�ලව 
ඇත. එෙම�ම පළ� අ�යර 3 සා�ථකව 
අවස� කරන ���ට රජෙ� ගණකා�කරණ 
�භාගය සඳහා ෙප� ��මට ද හැ�යාව ඇත. 
ෙමම�� ගණකා�කරණ �ෙ�ත්රෙ� ෙම�ම 
කළමණාකරන ප�පාලන �ෙ�ත්රෙ� ද 
උස� ��යා අව�ථා ලබා ගැ�මට මං ෙප� 
�වර ෙව�. �ට අමතරව අමතර ���ක� 
හා අ���� සමඟ තව� අව�ථා රා�ය� 
ලබාගැ�මට හැ�යාව ඇත. ෙම�සා වෘ��ය 
ගමෙ� ෙ� ඉ�� �යවර සමඟ වැ�ප සහ 
ආ�යම ද ඉහළ යන බව අ��ෙව� �ව�� 
නැත.

CMA සඳහා ඇ� රා� ��ගැ�ම

2014 සැ�තැ�බ� 04 �නැ� අමා� 
ම�ඩල �රණය �යා�මක කර�� මහා 
භා�ඩාගාර ෙ�ක� �ය�ම අමා�ාංශ 
ෙ�ක�ව�� සහ රා� සං�ථාවල 
�ව�ථා�ත ම�ඩල බැං� සහ රජය 
ස� සමාග�වල සභාප�ව�� ෙවත තම 
ආයතනවල �� �ධායකය� සඳහා වන 
�ය� තන��වලට අ�ළ බඳවා ගැ�ෙ� 
ප�පා� �ළට ඇ�ළ� කරන ෙලසට 2017 
අෙගා�� 21 �නැ� ෙපා� �ාපාර චක්රෙ�ඛය 
��� කර ඇත. එෙලසම ෙමම පාඨමාලාව 
ලංකාෙ� CHARTERD, CIMA,ACCA 
�භාගය�වලට සමාන කර �ෙබනවා. රා� 
අංශෙ� ගණකා�කා� වෘ��ය උෙදසා ය� 
�ර�පා� �ෙ� න� ඒ බඳවා ගැ�� සඳහා 
���ක� අතරට CMA  �භාගය ද ඇ�ළ� 
��මට �ද� අමා�ාංශය,භා�ඩාගාරෙය� 
උපෙද� � �ෙ�. ඊට අමතරව ප�ගණක 
ආ�ත ���කරණයට ෙම�ම උපායමා�ග, 

අචාරධ�ම ෙ� ඔ�ෙ� ��නට ඉෙග�මට 
අව�ථාව �� ෙවනවා. �ෙ�ෂෙය� ෙලාක 
බැං�ව සෑම ආයතනයකටම උපෙද� 
� �ෙබ�ෙ� ගණකා�කා� වෘ��යට 
ආචාරධ�ම පැවැ�ය �� බවට�.  එම 
�යාව�ය ද ෙම� � අප CMA පාඨමාලාවට 
ඇ�ළ� ෙවනවා.

වැ� �ර ��තර promotion@
cma-srilanka.org ආයතනෙ� ෙව� 
අඩ�ය ෙවත ���ෙම�  0778802522 ෙහා 
0766375456 (Whatsapp) ලබා ගත 
හැක.

- �.එ�. �ක්රම�ංහ

උස� ��යාවකට මඟ �යන කළමනාකරණ 
ගණකා�කරණ (CMA) පාඨමාලාව
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අනාගතය �නාග�න ෙ� 
ඔවද� �තට ග�න

දයාබර �ෙ� - �ෙ�, 
උස� ෙපළ අ�යන 
කට�� අවස� 
කර�� පාස� 

අ�ාපනයට ස�ෙදන ඔබට 
ඉ�ප� පා තබ�නට �� 
ව�ෙ�, ෙබෙහ�� න�න 
� හා �රණා�මක � 
අනාගතයකට�. ෙලාකෙ� 
ෙම�ම � ලංකාෙ� ද  උස� 
අ�ාපන අංශය සම�තය� 
වශෙය� ෙ�ගෙය� �ා�ත 
ෙව�� පව�න අතර එය රා� 
සහ රා� ෙනාවන ආකාරයට 
ප්රධාන අංශ ෙදකකට ෙව� කර 
���ය හැ�ය. රා� අංශය 
ස�බ�ධෙය� ග� කල, ප්රධාන 
වශෙය� ��ව ��ල ප්ර�පාදන 
ෙකා�ෂ� සභාෙ� �ෂය පථයට 
අය� ��ව ��ල පව�.  

උස� ෙපළ සම�ව ��ව 
��ල ප්රෙ�ශයට ���ක� 
ලබන ��� අ��� ��ව��ල 
අ�ාපනය සඳහා වර� 
�� ව�ෙ� 20%ක පමණ 
��සකටය. එෙලස �දහ� 
අ�ාපනය �ළ රා� ��ව 
��ලයට ඇ���මට අව�ථාව 
ෙනාලබන �යයට 80%� පමණ 
��ස ���ම�ව තම අනාගතය 
සැලැ�� කළ �� ෙ�. එ�� 
තම අනාගතය යහප� කර 
ග�නට න�, ඔබ ගත �� 
��� �රණ 100%�ම �වැ�� 
�ය ���. එය ඔබට �ෙබන 
�ශාලම අ�ෙයාගය� ද ෙව�. 
ෙම� � ඔබ මතකෙ� තබා 
ගත �� වැදග�ම ෙ� ව�ෙ�, 
ඔෙ� උස� අ�ාපන කට�� 
ඔෙ� අනාගත ��යාව හා බැ� 
පව�න බව�. එය ඉ� කර 
ගැ�මට ඔබට ෙමරට � ෙහා 
�ෙ�ශයක � �ව ද අව�ථාව 
��කර ගත හැක. ඒ ඔෙ� 
කැමැ�ත ප��ය. රා� අංශෙ� 
ෙහා ෙපෟ�ග�ක අංශෙ� 
��ග���ව ��ලය�� 
ඔබට �ද� ෙගවා උපා� ලබා 
ගත හැ� අතර නැ�න� 
�ළග� ආයතනයක වෘ��ය 
පාඨමාලාව� හැ��ය හැ�ය. 
එ�සා ම� �ය�ෙ� ෙසවෙ� 
හැ� වැ�� ඔබ ඔ�නට බර� 
ෙනා� තම උස� අ�පන 
කට�� ඉ� කර ග�නට 
කට�� කරනවා න� ඔබට 
පැන න�න ��ක අව�තාව 
ව�ෙ� ��යාව�. පව�නා 
සමාජ ක්රමය �ළ ��යාව� 
සඳහා ඔබ ෙයා� �ව� එම 

��යාෙ� ඉහළට යාමට  ඔබ 
ස�ව පව�නා අ�ාපන 
���ක� ෙබෙහ�� වැදග� 
ෙ�. � ලංකාෙ� රා� ��ව 
��ලයකට අ�ළ� �මට 
ප්රමාණව� තර� ල�� 
ඔබට ෙනාමැ� �වෙහා� 
එයට �� �ස�ම� ෙලස 
ෙමරට� ම ��ග� උස� 
අ�ාපන ආයතනය�� 
ෙහා ��ව ��ලය�� ඔෙ� 
බලාෙපාෙර��ව ඉ� කර 
ගැ�මට ඔබට හැ�යාව 
�ෙ�. එ�� ඔබ �මසා බැ�ය 
�� ප්රධාන ක�� කාරණා 
��පය� ෙ�. එන�, ඔබ 
උස� අ�ාපනය ලබ�නට 
��න� ව�ෙ� කවර �ෂය 
ධාරාව� යටෙ� ද? එම �ෂය 
ධාරාව සඳහා පව�නා උපා� 
පාඨමාලාව� ෙමානවා ද? එ� 
කාල �මාව ෙකාපමණ ද? එම 
පාඨමාලාෙ� �ණා�මකභාවය 
හා ප්ර��� ෙකබ� ද?  එයට 
�ව�ෙ� �ෙබන ���ම 
ආයතනය �ම� ද? එම 
පාඨමාලාව�� �ල ගණ� එ� 
ප්ර��යට ගැළෙ� ද? එම �ල 
ඔබට ��ය හැ� ද? එම�� ඔබ 
බලාෙපාෙරා�� වන ��යාෙ� 
���ටය� ව�නට ඔබට ඉඩ 
සැලෙ� ද? වැ� ක�� ෙම� � 
ප්රධාන වශෙය� �මසා බැ�ය 
�� ෙ�. ෙමම කාරණා සඳහා 
අවධානය ෙයා� කළ �ට 
ඔබ හැ��ය �� ඔෙ� උපා� 
පාඨමාලාව �ම� ද ය�න 
�රණය කළ හැ�ය. එෙ� 
ෙනාමැ� �වෙහා� ඔබෙ� 
ව�නා කාලය ෙම� ම ඔබ 
�යද� කර� ලබන �දල ද 
අපෙ� යාමට ඉඩ ඇත.

ෙ� �ය�ල පෙසකලා 
වැ� �ර අ�ාපනය සඳහා 
�ෙ�ශගත ව�නට ඔබ 
��න� ව�ෙ� න� ඒ සඳහා 
ද ඔබ ස�රාගත �� කාරණා 
ෙබාෙහාමය�. 

එ� � ඔෙ� අනාගත 
ඉල�කය අ�ව ෙලාක ��ව 
��ල ෙ�� ගත ��� අතර 
ඉහළ �ථානයක �� ��න 
��ව ��ලයකට ඇ�ළ��මට 
ඔබ සැලැ�� කළ ��ය. ඒ 
සඳහා ඔබ ස�රාගත �� 
ප්රධාන කා�යය� ��බඳව ද 
සැල�ළම� �ම වැදග�ය. 
ඉං�� භාෂාව, තා�ෂණය 
��බඳ ���� ඔබ ස�න�ධ 
�ය ��ය. ම�ද අද සමාජ 

ප�සරෙ�, ��ට�කරණය 
හා න�කරණය  වැදග� 
ෙකාටස� බවට ප� � ඇ� 
බැ��.

ඔබ උස� ෙප�� 
ප�ව ��යාවකට යාමට 
බලාෙපාෙරා�� ව�ෙ� න� 
ඒ අතර �ර ඔෙ� වෘ��යට 
ගැළෙපන උස� අ�ාපනය� 
ලැ�ෙම� වෘ��ය ��ණතාව 
ෙ�ම �� �ථාවර�වය ද 
පව�වා ගත හැ� ව� ඇත. 
එ�සාම ඔබ ��යාවකට 
ෙයා� වනවා න� එ� වැ�� 
ප්රමාණය ෙ�ම ඔබෙ� උස� 
අ�ෘපනයට ද ��ල� 
වන ආයතනය� ෙතාරා 
ගැ�මට වග බලා ග�න. 
ඔෙ� ��යාවට ෙම�ම 
එ� ඉහළට යාමට අව� 
ව�නා � තා�ෂණය ��බඳ 
�ර�තරෙය� ���ව� ව�න. 
එෙලසම අ�ත�ජාලය, මා� 
�තර ඇ�� කර�� ඔෙ� 
වෘ��ය �ෙ�ත්රෙ� පව�නා 
�ර�පා� �ළබඳ ෙසායා ඒවාට 
අය�� කර�නට කට�� 
��ම ද වැදග�. එෙලසම අද 
සමාජෙ� ��යා ෙස�ෙ� � 
ඔබව වංචාක�වනට අ��මට 
ඉඩ ඇ� �සා ඒ ��බඳව ද 
සැළ��ම� �ය ��ය.

 ය� වෘ��ය� සඳහා ඔෙ� 
��නා ශ්රමය, �ද� ෙයද�ෙ� 
� ඒ ��බඳ ෙහා�� �තා 
බලා කට�� කළ ��ය. ඔබ 
�ාපාරයකට ෙයා�වනවා 
න� ඒ ��බඳව ෙහා�� �තා 
බලා කාලයට උ�ත වන, ඔබට 
��ය හැ�, �ද� ත�වයට ද 
ගැළෙපන තමාෙ� ද�ෂතාවය 
ඔ�නංවා ගත හැ� තමාට 
�ෙන� �න ��� කරගත හැ� 
�ාපාරයකට ෙයා�ව�න.  
එෙලසම ව�තමානෙ� උස� 
ෙප�� ප� වෘ��යමය 
��යාවකට ���මට ද 
ඔබට අව�ථාව �ෙ�.  රා� 
අංශෙ� ෙම�ම ෙපෟ�ග�ක 
අංශෙ� ද වෘ��මය පාඨමාලා 
හැ��ම ඔ�ෙ� ඔබට ඒ සඳහා 
පහ�ෙව� ළඟා �ය හැ�ය. 
එ�� ව�තමාන ෙලාකෙ� 
ඔබට හැ��ය හැ� වෘ��මය 
�ෙ�ත්රය�  බ�ලව පව�. 
�ෙ�ෂෙය� ගණකා�කරණය, 
කළමනාකරණය,  මානව 
ස�ප� කළමනාකරණය, 
�ාපාර කළමනාකරණය, 
බැං� කළමනාකරණය,  

ප�පාලන ආ� ��ධ �ෙ�ත්ර 
හා පැ���  පාඨමාලාව� 
හැ��මට ඔබට අව�ථාව ඇත. 
එපමණ� ද ෙනාව ඉං�ෙ��, 
��,  වැ� �ෙ�ත්රය�ට අය� 
වෘ��මය පාඨමාලාව� ද අද 
බ�ලව පව�. 

�ෙ�ෂෙය� ඉතාම� ��� 
ෙලස පැ�� �ය �ෂය පථය� 
වන ඉං�ෙ�� අංශය ඔ�ෙ� 
ඔෙ� උස� අ�ාපන ��නය 
සැබෑ කර ගැ�මට ඔබට 
හැ�ය. ෙහද, ෙභෟත ���සක, 
රසායනාගාර තා�ෂණය 
වැ� ෛව� �ෙ�ත්රයට අය� 
වෘ��මය පාඨමාලාව�  
�ෙ�ත්රය �ළ බ�ලව පව�.  
එපමණ� ෙනාව මා� අංශෙ� 
ද වෘ��මය පාඨමාලා බ�ලව 
පව�. ග්රැ�� ��මාණකරණය,  
බ�මා� �ලා�තා ��මාණය, 
ගෘහ��මාණය, උ�න 
අලංකරණය �ව�ණාභරණ 
��මාණය වැ� කලා�මක 
�ෙ�ත්රය� ද ආවරණය කරන 
පාඨමාලා අද උස� අ�ාපනය 
�ළ ඇත. එපමණ� ෙනාව 
ෙලාකෙ� අ�ක ඉ��ම� 
ඇ� ��යා ෙව ෙළඳෙපාෙ� 
සංචාරක �ාපාර 
කළමනාකරණය, ෙහාට� 
කළමනාකරණය වැ� �ෂය 
පථය� ද අද උස� ��යා 
අව�ථා ඔබට උ� කර ෙද� 
ඇත. ෙම�සා ෙමම ��යාවකට 
ෙහා එ් සඳහා ඇ�  ��ග� 
වෘ��ය පාඨමාලාවකට ඔබ 
ෙයා� ව�ෙ� න� ඒ සඳහා 
ඉ��� ��ෙ� ක්රමෙ�දය ද 
ඔබ �න ��ය ��ය. එ�සා 
ඔබ හැම �ටම තා�ෂණෙය� 
ස�න�ධ �මට වග බලා ගත 
��ෙ�. එ් සඳහා ඔබටම ෙව� 
� ��� ��නය� ��මාණය 
කර ගැ�ම අ�ශය වැදග� 
ෙ�. ඔ�ල�� ෙහා සාමා� 
තැපැ� ෙ�වා ම�� �ව ද�ත 
සටහන� ඔ�ෙ� ඔබට ෙ� 
සඳහා ඉ���ප� ෙයා� කර 
ගැ�මට අව�ථාව ��ෙ�. 
ඔබෙ� අනාගත කට�� 
��ම�ව සැල�� ��ෙ� 
කා�යය �� �ටම ආර�භ 
��මට ඔබ වගබලා ගත 
��ෙ�. �ෙ� �ෙ� ��තය ය� 
පහන�. ඉ�� එය ෙලාවටම 
ආෙලාකය ලැෙබන ප�� 
ද�ව�නට ඔබ වගබලා ග�න.

- �.එ� �ක්රම�ංහ
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ෙමරට උස� අ�ාපන �ෙ�ත්රෙ� ��ෙ�ෂ හැර�� ල�ෂය� 
ස��හ� කළ ��ව ��ලය� ෙලස � ලංකා තා�ෂ�ක 
��ව ��ලය (Sri Lanka Technological 

Campus - SLTC) හැ���ය හැ� ෙ�.  � ලාං�ක තා�� 
ෙව�ෙව� ඉහළ ප්ර��ය�� �� උස� අ�ාපනය� සඳහා ඇ� ඉ��ම 
ස�රා�මට ග� �යවර� ෙලස ෙමම ��ව ��ලය ආර�භ � බවට 
සදහ� වන අතර � ලංකා ෙට�ෙකා� � අ�බ��ත ආයතනය� ෙලස 
2014 වසෙ�� එය ආර�භ � �ෙ�. ෙ� වන �ට එ� ප්රධාන ��ව ��ල 

ම�ඩපය පා��ෙ� අ�කර 37ක �� ප්රෙ�ශය� �රා �ථා�ත පැර� 
ච��කා ම��ථාන ප�ශ්රෙ� ��ටා ඇත. ඉතාම� �වපහ� වට�ටාවක 
ෙ�වා�ක පහ�ක�, ��ගාර, ෙ�ශනශාලා, ශ්රවණාගාර, ��තකාල වැ� 
අ�ව� පහ�ක� �ය�ෙල�ම ෙමම ��ව ��ලය ස�න�ධය.

ප්රධාන වශෙය�ම ඉං�ෙ�� �ෙ�ත්රයට අවැ� ප���ණ 
වෘ��ක�� �� ��ෙ� අර��� ෙමම ��ව ��ලය ආර�භ ��මට 
කට�� ෙය�� අතර ඉං�ෙ�� සහ තා�ෂණ �ෂය ධාරාව�� 
�ණා�මක උස� අ�ාපනයකට ඇ� �ඩැස �රව�� ඊට අ�ළ උපා� 
පාඨමාලා �ස�ම එම ��ව ��ලය ම�� හ��වා ෙදන ල�. ඒ අ�ව 
��ෙ�� ඉං�ෙ�� ෙගෟරව උපා� පාඨමාලා යටෙ� ෙමකැෙට්රා���, 
��� ඉං�ෙ��, ප්රමාණ ස��ෂණ, ෛජව ප�ධ� යන පාඨමාලා ද 
තා�ෂණෙ�� ෙගෟරව උපා� පාඨමාලා යටෙ� කෘ� තා�ෂණය, 

පා�ස�ක තා�ෂණය හා �� තා�ෂණය යන පාඨමාලා ද එෙ� 
හ��වා� �ෙ�.

ෙ� වන �ට ෙමම � ලංකා තා�ෂ�ක ��ව��ලය ඉං�ෙ��, 
තා�ෂණ, වෘ��ය අ�යන, �ාපාර සහ කළමනාකරණ, ෙතාර�� 
තා�ෂණ හා ප�ගණක, සං�ත වැ� අ�යන �ඨ හය�� සම��තව 
�ය උපා� පාඨමාලා හ��වා � ඇ� අතර ප�චා� උපා� අ�යන 
�ඨය� ද   එ� �යා�මක ෙ�. ෙමම � ය�ම අ�යන �ඨ ම�� ��යා 
ෙවෙළදෙපාළට ගැළෙපන ��ව��ල ප්ර�පාදන ෙකා�ෂ� සභාව 
ම�� ��ග�නා උපා� පාඨමාලා 25� පමණ පැවැ��මට කට�� 
ෙයා� ඇ� අතර සෑම අව�ථාවක� ම �ායා�මක, ප්රාෙයා�ක හා 
��ෙ�ෂණා�මක ��ම� තම �� ���ය� ෙවත ලබා �මට ඔ�� 
කැප� ���.

ප� ෙ�ෂණ ෙකෙර� වැ� අවධානය� ෙයා� කර��, ��� ෙ��ද්ර 
කරග� සහ ප්ර�ඵල ��ක කරග� ඉෙග�� ක්රමෙ�ද භා�තා කරන 
ෙමරට ප්රථම ��ව��ලය ෙමම � ලංකා තා�ෂ�ක ��ව��ලය�. 
ෙමම ��ව��ලය ම�� පාඨමාලා ස���ණ කරන �� ���ය� හට 
උපා�ය ස���ණ ��ෙම� අන��ව ඉ�ම��ම ��යා ලබාගැ�ෙ� 
වැ� අව�ථාව� ද උ�ෙ�. ���ෙ� ෙපෟ�ග�ක හා ���මය ව�ධනය 
ෙව�ෙව� කැප � �යාකරන � ලංකා තා�ෂ�ක ��ව ��ලය 
ඔ��ෙ� ��� ප�ක�පනය�, ��ෙ�ෂණා�මක ��තනය�, 
ක�ඩාය� හැ�ෙම� වැඩ ��ෙ� හැ�යාව� ��� කර ගැ�මට උ�ත 
වට�ටාව� ද ��මාණය කර � ��ම �ෙ�ෂෙය�ම සඳහ� කළ �� 
කාරණාව�. 

40 ��වට...

� ලංකා තා�ෂ�ක ��ව ��ලෙ� ��මාතෘ 
ෙම�ම එ� ව�ම� ප්රධාන �ධායක �ලධා� �රය 
ෙහාබව� ලබ�ෙ� රං�� ගංගනා� �බ�ංහ 
මහතා�. ගා�ල ��ම�� ��ලෙ� ���ම� 
ආ� ��ෙව� වන ඒ මහතා ෙ�රාෙද�ය ��ව 
��ලෙය� ඉං�ෙ�� උපා�ය ලබා ග� අතර 
ෙමාර�ව ��ව ��ලෙය� ප�චා� උපා�ය 
ද, ෙකාළඹ ��ව ��ලය ෙව�� �ාපාර 
කළමණාකරණය ��බදව ප�චා� උපා�ය ද 
�� කර ග�නා ල�. ��ඝ කාලය� � ලංකා 
ෙට�ෙකා� � ෙ�වය කළ ඔ� ෙමා�ෙට� 
ආයතනෙ� ප්රධාන �ධායක �ලධා� �රය ද 
ෙහබ � අතර ෙ� ද�වා ම � ලංකා ෙට�ෙකා� 
අ��ෂ ම�ඩලෙ� ද සාමා�කය� ෙලස 
කට�� කර�. �ට අමතරව � ලංකා ඉං�ෙ�� 
ආයතනෙ� (IESL) උප සභාව�වරය� ෙලස 
කට�� කර�� ඉතා ප්රශංස�ය ෙමෙහවර�ද 
ඔ� ඉ� කළ අතර TRACE ආයතනෙ� 
සභාප�වරයා ෙලස ද ඒ මහතා ෙ� වන �ට� 
කට�� කර�� ���.
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එපමණ� ද ෙනාව රා� ��ව ��ල 
හැ�� �ට  ෙමරට �ළ �යා�මක එකම 
ෙ�වා�ක ��ව ��ලය ද ෙමම � ලංකා 
තා�ෂ�ක ��ව ��ලය�. ෙම� ආචා�ය 
ම�ඩලෙ� �ෂය ප්ර�ණ�� 170� පමණ 
කට�� කරන අතර ඔ��ෙග� 40කට 
වැ� ��ස� ප�චා� උපා� ස���ණ කර 
ඇ� අය ෙව�. �� ���ය�ෙ� කට�� 
වලට ��ධාකාරෙය� සහය �ම සඳහා 
අන�යන කා�ය ම�ඩලෙ� 70කට වැ� 
��ස� ද ෙ�වය කර� ලබ�.

ෙමම ��ව ��ලෙ� අ�යන පාඨමාලා 
හැ��ම සඳහා ඇ�ළ��ෙ� ප්රධානතම 
���කම ව�ෙ� අ.ෙපා.ස උස�ෙපළ 
�භාගෙය� සාමා� සාමා�ථ (S) 03� 
ලබා ගැ�ම�. සෑම පාඨමාලාව� සඳහාම 
ඉතාම� සාධාරණ ගා�� හ��වා � ඇ� 
අතර අ.ෙපා.ස උස�ෙපළ �භාගෙ� � ලබා 
ග� ප්ර�ඵල අ�ව ��ණ ���ව ෙම�ම 
අ�ධ ���ව ලබාගැ�ෙ� අව�ථාව ද 
�� ���ය� ෙවත ලබා � ඇත. ෙම�� 
උස�ෙපළ �භාගෙ� � A සාමා�ථ 03� 
ලබාග�නා �� ���ය� ෙවත ��ණ 
���වය� �� කර ගත හැ� අතර 
ෙස� ����ට එ� A සාමා�ථය� 
ෙව�ෙව� 30% ගා�� සහනය� ද එ� 
B සාමා�ථය� ෙව�ෙව� 20%� හා එ� 
C  සාමා�ථය� ෙව�ෙව� 10%� බැ�� ද 
ගා�� සහන ��ෙ�.

� ලංකා තා�ෂ�ක ��ව ��ලය 

��� ෙ� වන �ට �ය ��ව ��ලය 
ම��ම ��නම� ලබන අ��තර උපා� 
��නමන අතර ෙලාව ��ග� ��ව 
��ල හා සහෙයා�තාවෙය� ජා��තර 
ප්ර��ෙ� ප්රථම උපා� හා ප�චා� උපා� 
��නැ�මට ද කට�� ෙයා� ඇත. ඒ 
අ�ව එ�ස� රාජධා�ෙ� ලැ�කැ�ට�, 
ඕ�ෙ��යාෙ� ���, ඕ�ෙ��යාෙ� 
ආ�. එ�. අ�.�, නව�ල�තෙ� ඕ�ල��, 
මැෙ��යාෙ� ��ක�, �ංග���ෙ� 
ෙ����� යන ��ව ��ල සමඟ 
සහෙයා�තාවෙය� ද උපා� හා ප�චා� 
උපා� පාඨමාලා ෙම� පව�වන අතර 
අව� අයට එම ��ව ��ලය� � පළ� 
අ�යන වසර ෙදක � ලංකාෙ� ��� 
ෙමම ��ව ��ලය ම�� අ�ාපන 
කට�� හ�රා උපා�ය ස���ණ ��ම 
සදහා එම ජා��තර ��ව��ල ෙවත 
ඇ�ළ� �ම සදහාද පහ�ක� සළසා 
�ෙ�.

� ලංකා තා�ෂ�ක ��ව ��ලය 
ෙද� �ෙද� ස�මාන �ස��ද ��� ලබා 
ඇ� අතර ද�� ආ�යා� කලාපෙ� 
නැ� එන ෙහාඳම අ�ාප�ක ආයතනය 
ෙලස ද 2019 වසෙ�� ඔ�� ස�මාන 
ලැ�ය. ද�� ආ�යා� �ාපාර ���ටතා 
ස�මාන උෙළෙ�� එම ස�මානය ��ව 
ඇ� අතර එම වසෙ�� ම ජා�ක �ාපාර 
���ටතා ස�මාන උෙළෙ�� ද ෙමම ��ව 
��ලය ෙවත ස�මානය� ��නමන ල�. 

එපමණ� ෙනාව CPM Sri Lanka 
ආයතනය ��� 2022 වසෙ� � ෙහාඳම 
කළමනාකරණ �හය� භා�තා කරන 
ජයග්රා� ආයතන 10� අතරට ද ෙමම 
��ව ��ලය න� කර ඇත.

ෙ� වන �ට ෙමම ��ව ��ලෙ� 
�� ���ය� 3000කට වැ� ��ස� 
අ�ාපනය හ�රන අතර එම අය අතර 
�ෙ��ය �� ���ය� �ප ෙදෙන� 
ද ��ම ඉතා ��ෙ�� කාරණාව�. 
ඉ��ෙ�� 6000කට වැ� �� ���ය� 

��සකට අ�ාපන කට�� සඳහා 
අව�ථාව ලබා ෙද�� ෙලාවම ��ග� 
ප්ර�ඛතම ��ව ��ලය� බවට ප� ��ම  
ට ද අෙ��ෂා � ඇ� අතර. ඊට සහය ලබා 
�ම සඳහා නව ආෙයාජක�� හා ස�ප� 
�යක�� �ස�ම � ලංකා තා�ෂ�ක 
��ව��ලය සමඟ අ� වැ� බැද ෙගන 
ඇ� බව ද �ව ��ය. 

 එර�ද එ��මා�න
ඡායා�ප-�ද� �ෂා�ත Black   - 100

White 

Black   - 50

Magenta  -  100
Yellow  - 100

Cyan  - 100
Magenta   - 20
Yellow   - 100
Black  - 10

Cyan  - 100
Magenta   - 75

Logo appearance with relevant background colours
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Saegis Campus උපා�ධා��ට වැ� ��යා අව�ථා 
��නැ�මට Virtusa සමඟ අවෙබාධතා ���මකට
ෙකාළඹ ��� ෙමරට 
ප්ර�ඛ ෙපෙ� උස� 
අ�ාපන ආයතනය� වන 
Saegis Campus, 
�ය උපා�ධා��ට ඉහළ 
ම�ටෙ� ��යා අව�ථා 
��නැ�ම අර�� 
කරග���, ෙමරට 
��ට� නෙවා�පාදන 
ඉං�ෙ�� අංශෙ� 
ප්ර�ඛය� වන Virtusa 
��ග�ක සමාගම 
සමඟ ප��ය� �ෙ�ෂ 
අවෙබාධතා ���මකට 
අ�ස� තැ�ය. 

� ලංකාෙ� ෙතාර�� ස��ෙ�දන 
තා�ෂණ �ෙ�ත්රය ෙ� වන�ට �ඝ්ර 
ව�ධනය� ෙප��� කරන අතර, JLL 
Sri Lanka සහ ICTA එ�ව මෑතක 
� එ���� වා�තාවකට අ�ව එම 
ක�මා�ත �ෙ�ත්රය හරහා ෙ� වසර 
අවසානෙ� � ෙඩාල� ��යන 1.8ක 
පමණ ආ�යම� රටට ��ව� ඇත. ෙමම 
ආ�යම 2024 වසර වන �ට ෙඩාල� 
��යන 3 �මාවට ළඟාව� ඇතැ� ද 
එම වා�තාව �ෙරාකථනය කර �ෙ�. 
150,000ක පමණ ශ්රම බලකාය� සමඟ 
2021 වසෙ� ෙදවැ� කා��ෙ�� එම 
�ෙ�ත්රය 7%ක ව�ධනය� ෙප��� 
කර ඇ� බව Sri Lanka IT-BPM 
ක�මා�ත වා�තාව ෙප�වාෙද�. 

එව� ප��මක, Virtusa ආයතනය 
සමඟ ඇ�කරග� සහෙයා�තාව ම�� 
Saegis Campus උපා�ධා��ට 
��වන ප්ර  ෙයා්ජන �ස�. තා�ෂණය 
මත පදන� � ව�තමාන ෙලාකෙ� 
ඉහළ ඉ��ම� ඇ� ��යා අව�ථාව� 
ලබාගැ�මට ඔ��ට අව�ථාව උ��ම ඒ 
අ��� �ෙ��ත ෙ�. ඊට අමතරව, ��ම 

සහ �සලතා අතර පව�න පරතරය 
අවම කරගැ�ෙ� අවකාශය ද ඔ��ට �� 
ෙ�. තව ද, ජා ��තර වශෙය� ජන�ය 
ෙතාර�� තා�ෂණ ක�මා�තය� බවට 
� ලංකාව ප���ම කරා යන ගම න 
සඳහා �යක �මට ද හැ�යාව ලැෙ�. 

Saegis Campus �ෙයාජනය 
කර�� එ� උප �ලප� මහාචා�ය 
නාලක ජයෙකා� මහතා සහ Virtusa 
ආයතනය �ෙයාජනය කර�� එ� 
ෙ��ඨ අ��ෂ ස�ප� �මා�තාන යන 
මහ�ව� ෙමම අවෙබාධතා ���මට 
අ�ස� තැ�හ. 

Saegis Campus ම�� අ�ාපන 
අමා�ාංශ අ�මැ�ය සහ ��ව��ල 
ප්ර�පාදන ෙකා�ෂ� සභාෙ� ��ගැ�ම 
ල�, ප�ගණක ��ව ��බඳ ��ෙ�� 
(ෙගෟරව) - (BSc (Hons)), මෘ�කාංග 

ඉං�ෙ��ෙ�දය ��බඳ ��ෙ�� 
(ෙගෟරව), සහ ෙතාර�� තා�ෂණය 
��බඳ ��ෙ�� (ෙගෟරව), සහ ෙතාර�� 
තා�ෂණෙ�� (BIT) යන �ෙ�ත්රවලට 
අ�ළ �ෙ�ෂෙ�� ��ෙ��  (ෙගෟරව) 
- (BSc (Hons)) සහ ෙතාර�� 
තා�ෂණෙ�� (BIT) යන උපා� 
පාඨමාලා ��නැෙම�. අෙපාස උස� ෙපළ 
�භාගය සා�ථකව �ම කළ ���ට ෙමම 
උපා� පාඨමාලා සඳහා එ�� උස�ම 
ම�ටෙ� අ�ාපනය� ලබාගත හැක. ඊට 
අමතරව, Pearson BTEC හරහා 
මෘ�කාංග ඉං�ෙ��කරණය ��බඳ 
�ෙ�ෂ අවධානය� ස�ත ප�ගණක 
��ව ��බඳ උස� ජා�ක ��ෙලාමාව� 
ද Saegis Campus හ��වා� ඇත. 

Saegis Campus � අ�ාපනය 
ලබන ���ට තා�ෂණ �ෂය �ෙ�ත්රයට 

අ�ළ ද�ෂ සහ ප්ර��ධ ආචා�යව��ෙ� 
ෙ�ශන ���, කා�න සහ ව�ධනය 
ෙව�� පව�න �ෂය ධාරාවලට අය� 
උස� ත��වෙ� ඉෙග�� අ���ම� 
ලබාගැ�මට හැ� අතරම, WiFi 
පහ�ක�, න�න ෙතාර�� තා�ෂණ 
��ගාරය, භාෂා ��ගාරය, ��තකාලය, 
�� �ෙ�කාගාරය, වඩා� ඉඩකඩ ස�ත 
වා� ස�කරණය කළ ��ට� ෙ�ශන 
ශාලා, �ඩා සහ �ෂයා�ත �යාකාරක�, 
ඉඩකඩ ස�ත ආපනශාලාව, Leo 
Club සහ Rotaract Club ආ� 
ෙපා� පහ�ක� �ස� ද ���ට �� 
ෙ�. ෙ� �ය�ල ���, සා�ථක ඉෙග�� 
ප�සරය� ��මාණය ෙකෙරන අතරම, 
අනාගත උපා�ධා�� ෙව�ෙව�ම 
��මාණය කළ ෙපෟ�ෂ�ව සංව�ධන 
වැඩසටහ� ද සං�ධානය ෙකෙ�. 

Saegis Campus උප �ලප� මහාචා�ය නාලක ජයෙකා� සහ Virtusa ෙ�ය.�ඨ අ�ය.�ෂ ස�ප� ��උමා�තාන යන 
මහ�ව� අවෙබාධතා ���ම �වමා� කරග�නා අ��

�භාගය�� සා�ථක ප්ර�ඵලය� ලබා ගැ�ම 
සඳහා ද�ව� ෙකෙ� ��න� �ය �� ද යන 
ප්ර�නය බ�ලව අස�නට ද��නට ලැෙබන 
ගැට�ව�. ෙකතර� ෙ� ��බඳව සාක�ඡා 
කළ� ප්රාෙයා�කව �යා�මක �ෙ� � ප්ර�ඵල 
අවම ව�ෙ�, �භාගයට සා�ථක ප්ර�ඵල ලබා 
ගැ�මට අ�ළ යා�ත්රණය හා ක්රමෙ�දය ��බඳ 
වැ� සැල��ල� ෙනාද�වන �සාෙව�. ෙම�� 
අප ��� අවධානය ෙයා� කළ �� ප්රධාන 
ක�� �න�. ඉෙගන ගැ�ම ය� �ම��� 
ෙ��� ගැ�ම, ඉෙගන ගැ�ෙ� �යාව�ය 
අවෙබාධ කර ගැ�ම සහ ඉෙගන ගැ�ෙ� 
�යාව�යට අ�ළ ප��� සාධක අවෙබාධ කර 
ගැ�ම හා ඒවා සකසා ගැ�ම යන ක�� ��බඳ 
මනා අවෙබාධය� ඇ� කර ගැ�ම හා ඒවා 
ප්රාෙයා�කව �යා�මක ��ම ��� සා�ථක 
ප්ර�ඵලය� ලබා ගත හැ� ෙ�. ෙම�� ��කවම  
අ�යනය  හා අ�ාපනය යන වචන ���වෙ� 
ෙවනස වටහාගත ��ය. අ�යනෙය� අදහ� 
ව�ෙ� තම� ��� �� කරන හැ��මයය. 
අ�ාපනය ෙලස හ��ව�ෙ� ඉෙගන ගැ�මට 
පහ�ක� සැල�ම�. ඉෙගන ගැ�ම ෙහව� 
අ�යනය  යන පදය සං�කෘත භාෂාෙ� 
‘�ානය’ යන පදෙය� උප� වචනය�. ‘ඉ��යට 
යෑම’, ‘උස� ත��වයකට ප� �ම’ යන අ�ථය 
ස�ත �ානෙය� �� ව�ෙ� ��� සැල�� 
��ම, ගැ�� අ�යනයක ෙය�ම, ���� 
සා�ද්රණය ��මයය. �� දහමට අ�ව ෙමම 
�ානය ෙකාට� පහ�� සම��ත ෙ�.ප්රථම 
�ානය (�ත�කය), ���ය �ානය (�චාරය), 
තෘ�ය �ානය (��ය), ච��ථ �ානය (�ඛය) 
හා පං�ම �ානය (ඒකාග්රතාවය) යන �ානෙ� 
ෙකාට� පහ අවෙබාධ ෙකාටෙගන අ�යනෙ�  
ෙය�ම ��� �ෂය ක�� ෙහා�� අවෙබාධ 
කර ගැ�මට හා ඕනෑම අව�ථාවක � ස��� 
මනස�� කට�� ��මට හැ�යාව ලැෙ�. 
ඉෙග�ම-ඉගැ��� �යාව�ය සා�ථක �මට 
හා  �භාගයට සා�ථක ප්ර�ඵල ලබා ගැ�මට න�   
��-ෙගාල ෙදපා��වයම ���  �ානයට 
සමවැ� අවෙබාධෙය� �ය ඉෙග��-ඉගැ��� 
�යාව ��කළ ��ෙ�. මනා අවෙබාධය�� 
ෙතාරව �ෙද� �ෂය ක�� මතකෙ� තබා 
ගැ�ෙම� පමණ� සා�ථක ප්ර�ඵලයකට 
ළඟා �මට හැ�යාව ෙනාලැෙ�. �භාගයට 
සා�ථකව ���� ��මට හා ඒ ��� සා�ථක 
ප්ර�ඵලය� ලබා ගැ�මට න� ද�ව� ��� 
�ෂය ක�� මතක තබා ගැ�මට අමතරව 
ඒවා ෙ��� ගැ�ම,  භා�තය, ��ෙ�ෂණය, 
සං�ෙ�ෂණය හා ඇග�ම යන �යවර හයම 
�වැර�ව ස���ණ කළ �� ෙ�.

ව�තමානෙ� රෙ� සෑම �ෙ�ත්රයකටම 
ප්රබලව බලපා ඇ� ෙකා�� 19 ත��වය, 
ද�ව�ෙ� අ�ාපනය ෙකෙර� ද අ�ශය 
ප්රබල බලපෑ� එ�ල කර ඇත.  සාමා�ය 
අ�ාපන ක්රමෙය� බැහැරව මා�ගගත 
අ�ාපන ක්රමයකට ෙයා� �මට ද�ව�ට 
�� � ඇ� අතර, මා�ගගතව පැවැ�ෙවන 
�භාගව�� සා�ථක ප්ර�ඵල ලබා ගැ�මට න� 
ද�ව� ෙකෙ� කට�� කළ �� �� �මසා 
බැ�ම අ�වා�යෙය�ම �� කළ ��ත�. 
එ�� ද�ව�ට ��ණ�මට ��වන අ�ෙයාග, 
අපහ�තා ෙම�ම ය� වා� සහගත ත��වය� 
��පය�ම හ�නා ගත හැක.  ද�ව�ට 
�වසටම � අ�ාපන කට��වල �යැ�මට 
�� �ම �සා ලැ� ඇ� අ���ත කාලෙය� 
හා �දහ�� උප�ම ප්රෙයාජන ලබ�� �වයං 
අ�යනෙ� ෙය�මට අවකාශය �� � ඇ� 
අතර ඒ ��� �ානගතව මනා අවෙබාධය�� 
��ව �ෂය ග්රහණය කර ගැ�මට ඉඩ ප්ර�තාව 

ලැ� ඇත. ෙ� හරහා  සා�ථක �භාග ප්ර�ඵලය� 
ලබා ගැ�ම අර�� කරෙගන අ�යන 
කට��වල ෙය�මට ද�වාට වැ� ඉඩකඩ� 
�� � ඇත. මා�ගගත අ�ාපනෙ� � ද�ව�ට 
බ�ල වශෙය� ��ණ �මට ��වන ගැට�ව� 
ව�ෙ� තා�ෂ�ක වශෙය� ඇ� පහ�ක� 
අවම �ම�. තා�ෂ�ක වශෙය� ෙම�ම 
මාන�ක වශෙය� ද�ව�ට  ඇ� � ඇ� ය� 
ය� අපහ�තා හැ� උප�මෙය� මඟහ��� 
කට�� ක�ම සඳහා ද�වාට ��ව��ෙග�, 
මා�ය�ෙග� ෙම�ම ��ර�ෙග�ද උප�ම 
සහෙයාගය� ලැ�ම ප්රබලව බලපා�. මා�ය� 
��� ද�වාට අ�ාපනයට ��� වට�ටාව�  
��මාණය කර �ම හා ඊට අ�ළ පහ�ක� හැ� 
උප�මෙය� සැප�ම ��� ද�වාට ෙහා�� 
අ�යන කා�යෙය� �මට හැ�යාව ලැෙ�. 
මා�ගගත ඉගැ��� �යාව�ෙ� � ��වරයා 
�ර�තරෙය� ��පා��ව�ය අ�යන 
�යාව�ය�  පව�වා ගැ�ම හරහා ඵල�� 
අ�යන වට�ටාව� ��මාණය කළ හැ�ෙ�. 
මා�ගගත �භාගය�ෙග� සා�ථක ප්ර�ඵල 
ලබා ගැ�ම සඳහා මා�ගගත අ�ාපනෙ� 
ඇ� අවා� සහගත ත��වය� මඟහ���, 
කාලෙය� උප�ම ප්රෙයාජන ග��� �වයං 
අ�යනෙ� ෙය�ම ��� �භාගයට ෙහා�� 
��ණ�මට හැ�යාව ද�වාට ලැෙබන බව 
��ෙවා�ත ක�� ෙදස බැ�ෙම�  පැහැ�� 
ෙ�.

ව�තමාන ෙකා�� 19 ත��වය හ�ෙ� 
��ඝ කාලය� �වසට � මා�ගගත අ�ාපනය 
ලැ� ද�ව� හට �භාගයට සහභා� �මට 
පමණ� �භාග ම��ථානයකට යාමට 
�� �ම හා සාමා� ෙලස �භාගයට ��ණ 
�මට �� �ම �ළ ද�වාෙ� මාන�ක�වය 
හා හැ��ම ෙකෙ� �ය ��ද යන ගැට�වට 
ම� ෙ�. �භාගය ය� ද�වාෙ� ��තෙ� 
හැර�� ල�ෂය� වන �සාෙව� හා ද�වාෙ� 
අනාගතය �රණය කරන සාධකය� වන 
�සාෙව� �භාගය ෙව�ෙව� ද�වා �ළ 
ඉතා ෙහාඳ ��නම� ��ය �� ෙ�. ඒ සඳහා 
ද�වාට ලැෙබන අ���ත කාලෙය� ප්රෙයාජන 
ග���  �භාග ප්ර�නවලට ���� ��ම 
ෙහා�� ප්ර�ණ කළ �� ෙ�. ප්ර�න පත්රෙ� ඇ� 
උපෙ�ශ ��ප��� කාලය කළමනාකරණය 
කර ගැ�මට ද�වාට ෙපර ���ව� ��ය 
��මය. අ�යන කට��ව�� ප�බා�රව 
ද�වා �ර�තරෙය� �ය ශ�ර ෙසෟ� ��බඳ 
අවධානය ෙයා� කර�� යහප� ෙසෟ� ��� 
��පැ�ම ��� �ෙරා� ෙසෟ� ත��වය�� 
හා මාන�ක ත��වයක� ඇ� කර ගැ�මට හා 
පව�වා ගැ�මට උන�� �ය ���. ඒකාකා� 
බ�� �ෙද�� �භාග ම��ථානයකට ෙගා� 
සාම� අ��� �භාගයකට ��ණ ෙදන 
ද�වා �ය හැ��ම පාලනය කර ග��� 
යහප� මාන�ක�වය�� ��ව �භාගයට 
��ණ�මට හැ� ෙපෟ�ෂය�� ෙහ� �ය 
��ය. �භාගය�� ලබා ග�නා සා�ථක 
ප්ර�ඵලය ද�වාෙ� අනාගතය පැහැබර කර�. 
ෙ� �සාම සා�ථක ප්ර�ඵලය� ලබා ගැ�ම 
සඳහා ද�වාට අව�  ��ම,අවෙබාධය හා 
අ�ාපනයට අව� පහ�ක� හා වට�ටාව 
සැල�ම  මා�ය�ෙ�, ��ව��ෙ� ෙම�ම 
ඔෙබ� මෙග� වග�ම�. ��කම�.

 
MKT නවාංජනා

මහජන ස�බ�ධතා හා මා� 
කළමනාකරණය 

ජන ස��ෙ�දන අ�යන අංශය
සමා�ය �� �ඨය, කැල�ය ��ව��ලය 

සා�ථක �භාග ප්ර�ඵලය� ළඟා...
36 ��ෙව�
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��ම සහ ප්රාෙයා�ක අ����, ��යා 
ෙලාකෙ� උපා�ධා�ය� ෙ� ��ගැ�මට 
ප්රබල බලපෑම� ඇ� කරන ෙ�� සාධක ෙ�. 

තරඟකා� �ාපා�ක ප�සරය� �ළ 
ඉහළ කා�ය සාධනය� ඇ� ��මට අ�ව� වන 
�ෙ�චනා�මක, ස�ය �සලතා ස�ත, අගය පදන� 
කරග� �ණා�මක උපා�ධා�� ��මාණය ��මට 
මඟ ෙප�වන සහ එ� �ය�ම ඉෙගන ග�න� 
��ත්රව� ඉෙග�� ප�සරය� �ළ ෙපාෂණය කරවන 
ගැ�� �� බැසග� සං�කෘ�ය� �ෙ� න�, ඒ  
ඉෙග�මට ෙතාතැ�න� බ� සාර ��ය�.

NIBM ය�, එ� සං�කෘ�ෙය� සහ සාර 
��ෙය� ෙපාෙහාස� උස� අ�ාපන ආයතනය�. 
�ාපාර නායක�� �� කරන ෙ�ශෙ� තව� 
සරස�ය�.

National Institute of Business  
Management ෙහව�, NIBM අ��ෂ 
ජනරා�, ආචා�ය �.එ�.ඒ. �ල��ය මහතා සමඟ ෙ� 
කතාබහ ෙපළ ගැෙස�ෙ�, � ලාංෙ�ය �� පර�රට 
ඉ� ලබාගත හැ� ��ල ඵල ��බඳ, �මස� සඳහා ය.

NIBM... ය�, �න� ප��ම� ඇ� උස� 
අ�ාපන ආයතනය� ද...

1968 වසෙ� ආර�භ කළ ෙ� ආයතනය රජයට 
අ�බ�ධව �යා�මක වන, �වා�න උස� අ�ාපන 
ආයතනය�. එෙලසම, එය ව�තමානෙ� ද �යා�මක 
ව�ෙ�, ��ණතා සංව�ධන හා වෘ��ය අ�ාපන, 
rM»xˆ}j සහ නෙවා�පාදන රා� අමා�ාංශය 
යටෙ� �.

ඒ වෙ�ම, ලාංෙ�ය උස� අ�ාපන �ෙ�ත්රයට 
��ෙ�� ෙවන�ක� �ස� ඇ� කළ ආයතනය�. 
ප�ගණක �� �ෙ�ත්රය ෙමරට අ�ාපන �ෙ�ත්රයට 
හ��වා �ෙ� �ෙරාගා� ආයතනය� ෙලස�, 1976 
�ට NIBM �යා�මක වනවා. රෙ� ��ග�ක හා 
රා� අංශෙ� �ාපා�ක ෙලාකයට අ�ළ වෘ��කය� 
වැ� ��� ��මට�, ඔ��ෙ� ඵල��තාව ව�ධනය 
��මට ��ෙම� �යක �මට� �ෙරාගා�ව කට�� 
කළ ආයතනය�.

ඒ ආර�භක අව�ය � 1976 වසෙ�� අය�ල�තෙ� 
Dublin ��ව��ලය හා එ�ව ප�ගණක �ෙ�ත්රය 
��බඳ ��ෙලාමා පාඨමාලාව� ෙමරට �යා�මක 
කළා. ඒ වන �ට, ILO �ාපෘ�ය� ��යට ආර�භ � 
ප�ව �වා�න ආයතනය� ෙලස පව�වාෙගන යෑමට 
ප��ම සකසා, ඔ�� NIBM  ෙව�� ඉව� �ණා.

එම ප��ම� සමග ඒ �� අව�ෙ��ම ෙ� රෙ� 
ඉතාම� ද�ෂ ප�ගණක ��මැ� ක�ඩාය� �� 
�ණා. ඔ��ෙග� ෙබාෙහා ��ස� �නට� ෙ� 
රෙ� සහ ජා��තරෙ� ප�ගණක සහ �ාපා�ක 
�ෙ�ත්රෙ� ඉතා ඉහළ තැ�වල ��නවා.

පව�න ත��වය� සමඟ ඉ��යට යෑමට 
NIBM �� කර ඇ� ෙවන�ක� ෙමානවාද...

ජා��තර උස� අ�ාපන �ෙ�ත්රෙ� වඩා� 
ජන�ය සහ සා�ථක අංගය� � �ෙබන Outcome 
Based Learning (OBL) ෙහව�, ප්ර�ඵල 
පදන� කරග� අ�ාපන ක්රමෙ�දය අප ආර�භ 
කළා. ඒ අ�ව ���ෙ� හැ�යා සහ �සලතා ව�ධනය 
කර, ��ධ අංශව�� සමාජගත වන �ට �ෙබන 
�ාපාරවලට �යක�වය ද�ව�න� අ�� �ාපාර 
ආර�භ කර�න�, ඵල�� ��ගලය� ෙලස සමාජගත 
ව�නට වඩ වඩා ඉඩ හසර සාදන ��� අ�ාපන 
ක්රමය� � OBL ක්රමෙ�දය ෙ� වසෙ� �ට අෙ� 
අ�ාපන ක්රමයට අ� එ� කළා.

ෙ� ක්රමෙ�� අප බලාෙපාෙරා�� ව�ෙ�, ඔ��ෙ� 
හැ�යා සහ �සලතා නැං�මට�. රා� ආයතන 
ෙහා ��ග�ක අංශෙ� ෙහා �ාපාර �ෙ�ත්රෙ� ෙහා 
සා�ථකව �යා�මක ව ඉ��යට ය�න න� ෙපාෙ� 
පෙ� ��ම සහ �භාග සම� �ම පමණ�  සෑෙහ�ෙ� 
නැහැ. හැ�යා සහ �සලතා ඉ��යට ෙගන ඒම, ෙ� 
සමාජ ක්රමෙ� ඉ��යට යෑමට අ�ව� අංගය�.

ඒ �සා ෙලාකෙ� ෙබාෙහා ��ව��ල ෙ� වන 
�ට OBL ක්රමෙ�යට ��� �ෙබනවා. ඒ අ�ව නව 
ෙසායාගැ��, නව ��මාණ, ��ධ භා�ඩ හා ෙ�වා 
�පද��, නව �පැ��, ප්රද�ශනය ��� සහ ඉ��ප� 
��� ඔ�ෙ� ඔ�� ඉ��යට ආ ��� ��ස� බවට 
ප�වනවා. ඉ��ෙ�� NIBM ෙව�� ��ෙවන 
��ව� හට ��යාව� ලබා ගැ�ෙ� අව�ථාව ��යා 
ෙවෙළඳෙපාෙ� 99,% � ද�වා ඉහළ යෑෙ� ප�සරය�, 
NIBM ��මාණය කර�ෙ�.

ඒ ම�� නායක�වය, ගැට�වලට �ස�� 
ෙස�ෙ� හැ�යාව, හ�� අව�ථාව�ට 
��ණ �ෙ� හැ�යාව, ම���වය 
��බඳ ව�නාකම, �ෙ�චන 
දරා ගැ�ම, �ාපා�ක 
�ණාංග ව�ධනය 
කරගැ�ම, 

සහභා��වය, නෙවා�පාදන, නව ��මාණ, 
තා�ෂණය ග්රහණය කර ගත හැ� �ම, උස� 
ත��වය� පව�වාෙගන යෑම, �ථාවර බව... ආ� 
ප්රාෙයා�ක ��තයට අ�ව� සාධක �ස�� ෙ� 
OBL අ�ාපනය හරහා ��� බල ගැ�ෙවනවා. 
සංව�ධනය ෙකෙරනවා. ඒ ම�� ��� ��� ෙවනවා, 
ෙ��ව� ඇ�ව තම�ෙ� අ�ාපන කට�� හ�ර�න.

ෙබාෙහා ��� තවම� අවෙබාධ ෙකාට ෙගන 
ෙනාමැ�, 'ඇ� මම ඉෙගන ග�ෙ�... '�යන ප්ර�නය 
ප්රාෙයා�කව සහ ���මක ව �ත�නට�, �ස�� 
ෙසාය�නට� ��� අව�ථාව� ෙ� OBL අ�ාපන 
ක්රමය හරහා හැ�යාව  ලැෙබනවා.

ෙමානවද, NIBM �යා�මක කරන 
පාඨමාලා...

පාස� අ�ාපනය හමාර කර NIBM ෙවත 
එන ��ව� �ය උස� අ�ාපනයට පා තබ�ෙ�, 
NIBM සහ�ක පත්ර පාඨමාලාෙව�. එතැ� �ට උස� 
සහ�ක පත්ර පාඨමාලාව, ��ෙලාමා, උස� ��ෙලාමා, 
උපා� සහ ප�චා� උපා�... ද�වා පාඨමාලා 150� 

පමණ �යා�මක�. එ�� 30 කට වැ� ප්රමාණය� 
උපා� පාඨමාලා. ඒ ඔ�ෙ� තම� කැමැ� අ�ාපන 
�ෙ�ත්රය� ෙතාරා ගැ�ෙ� අව�ථාව ���ට උ�කර 
� �ෙබනවා.

�දහ� අ�ාපනෙ� සැබෑ අ�තට අ�ව ��වා 
කැමැ� ෙ� ඔ�ෙ� ඉහළට ය�න�, NIBM 
අ�ාපනය සකසා �ෙබ�ෙ�. කැම� ෙද�� ඉ��යට 
යෑමට අත �ම, NIBM     ��ව��ලෙ� ප්රධාන 
පරමා�ථය�.

NIBM සමග ඒකාබ�ධව වැඩ කරන 
ජා��තර ��ව��ල ෙමානවාද...

එ�ස� රාජධා�ෙ� Coventry සහ, 
මැෙ��යාෙ� Limkokwing ��ව ��ලවල 
උපා� ��ණ කා�නව � ලංකාෙ� �ටම  ස���ණ 
කර�නට ��ව�. ඊට අමතරව, ඕ�ෙ��යාෙ� 
Deakin සහ Griffith යන ��ව��ලව�� 
උපා� පාඨමාලාවල �� අ��� ෙදක � ලංකාෙ� 
හ�රා, ඊළඟ වසර ෙදක එම ��ව��ලවලට යෑමට 
��ව�. ඒ වෙ�ම, ෙ� උපා� පාඨමාලා � ලංකාෙ� 
�ට හැ��ෙ�� ���ට ��ය� ල�ෂ 80 � පමණ 
ද�වා �ද� ඉ�� කර ග�නට හැ� �.

ෙ� ආකාරයට අ� ෙලාකෙ� ෙහාඳම ��ව��ල 
සමඟ ස�බ�ධ � �ෙබනවා. �ාපා�ක �ෙ�ත්රය 
සමඟ ස�බ�ධ � �ෙබනවා. පාස�� එ�යට එන 
ද�ව� සමඟ ස�බ�ධ � �ෙබනවා. ජා��තර 
��ව��ලවල අ�ාපන �යාකාරක� සහ �ෙ�ත්රෙ� 
අ���� ඔ��ට ලැෙබනවා. NIBM උපා� පාඨමාලා 
සෑම අ��ම ප���ණ ව�ෙ�, ෙ� සංකලනය �සා. 
අ�ක, NIBM උපා� 
පාඨමාලා සහ 
�ෂය 

��ෙ�ශ සැකෙස�ෙ� ඒකාබ�ධව  වැඩ කරන එම 
ජා��තර ��ව��ල එ�ක ස�බ�ධ �ෙම�.

NIBM ආචා�ය ම�ඩලය ගැන� �ය�න...
අෙ� සම�ත කා�ය ම�ඩලය 240� ��නවා. 

ඉ� ෙ�ශකව� ප්රමාණය 80�. ඊට අමතරව, 
බා�ර ෙ�ශකව�� ද ඇ�ළ� � �ට, 500ක 
පමණ කා�යම�ඩලය� NIBM �� ෙවත �යක 
� ��නවා. ෙ�ශකව�� ෙතාරාගැ�ෙ� � අවම 
වශෙය� පළ� ෙපළ සාමා�ථය� ස�ත ප�චා� 
උපා�ධා�� පමණ�, අප ෙතාරා ග�ෙ�. අ� ලාභ 
ලබන ආයතනය� ෙනාවන �සා, අ�ට අව� 
ද�ව�ෙ� උස� අ�ාපනයට �වැ�� සහ �� මඟ 
ෙප��ම ලබා ෙද�න�. රජයට බ� ෙගවන, රජෙය� 
��ව� ෙනා ලබන එන�� රජෙය� �යාමය වන 
උස� අ�ාපන ආයතනය� ෙලස NIBM තව තව� 
ඉ��යට ය�ෙ� ෙ� �ණාංග �සා.

���ට �ෙබන ෙවන� පහ�ක� ෙමානවාද...
පාඨමාලා ගා�� වා�ක ෙදක�� ෙග�ෙ� හැ�යාව 

�ෙබනවා. �ව පහ�  ෙ�ශන ශාලා, උස� ත��වෙ� 
ෙභෟ�ක ��තකාලය� සහ ඊ- ��තකාලය� 
අප ස��. ප��ය වසංගත සමෙ� අ� E-Hub 
ෙ��ද්ර�ථානය� ��ෙට�වා. එ�� තවම� පාස� 
අ�ාපනය ලබන සහ NIBM ���ට වෙ�ම, ෙ� 
රෙ� �ය�ම වෘ��කය�ට අව� උස� ගණෙ� 
ෙපා� දහ� ගණන� එ�� ප��ලනය කර�නට 
හැ�යාව �ෙබනවා. එය අපට ස�බ�ධ වන �ය� 
ෙදනාට ලබා ෙදන පහ�කම�. ඒ වෙ�ම, එය 
ජා��තර ම�ටෙ� ��තකාලය�. උස� ෙපළ 
ද�ව�ට NIBM E- Library ෙවත ���ෙම� 
ෙ� පහ�කම ලබාග�න ��ව�. �� ෙබාෙහා ෙදනා 
අතර ෙ� NIBM ඊ- ��තකාලය ඉතාම� ප්රච�ත �.

NIBM � ව�තමාන �වභාවය පැහැ�� 
කර�න...

ෙලාකෙ� අ�ාපන හා උස� අ�ාපන �ෙ�ත්රෙ� 
ෙවන�ක� සමග අ�� අංශ ��පය� වැ� ��� 
කළා.

නාරාෙ���ට ���, ජා�ක නෙවා�පාදන 
ම��ථානය ඊට ෙහාඳම උ�හරණය�. භාෂාව, 
��මාණා�මක, fashion designing, 
interior designing... වැ� පාඨමාලා හ��වා 
��ෙ� ඒ අ�ව�. න�න ප�ගණක අංශෙ� data 
science සහ �ාපා�ක �ෙ�ත්රය හා බැ�� 
මෙනා���මක හැ��� සඳහා�, �ෙ�ෂෙය� 
ෙලාකයට ඉතා වැදග� වන අංශවල හැ��� ��ම 
සඳහා�, පාඨමාලා හ��වා ෙද�නට අප කට�� කළා. 
ඒ අ�ව ප�ගණක, භාෂා,�ාපා�ක, designing 
,මානව ��ව... ආ� අංශ ගණනාව� යටෙ� පාඨමාලා 
�යා�මක ෙකාට �ෙබනවා.

බඳවා ග�නා ඉල�කගත ක�ඩාය�    
ක�� ද...

අප ක�ඩාය� ෙදක� යටෙ� බඳවා ගැ�� 
�� කරනවා. ��ධ �ෙ�ත්ර යටෙ� �නට 

�යැ� ��න වෘ��කය� එක 
ක�ඩායම�. ඒ අ�ව 

NIBM 

���ෙග� 50%�ම ���ෙ� වෘ��කය�. ඊළඟට,  
පාස� අ�ාපනය �ම කර උස� අ�ාපනය 
බලාෙපාෙරා��ෙව� ��න �� ��ස. අපෙ� 
12,000� වන ���ෙග� ඉ�� 50% එම ��ස�. 
ෙ� අ���� ඇ� වෘ��කය� සහ පාස�� �ටවන 
��� අතර සංකලනය තම� අෙ� පාඨමාලාවල 
සා�ථකභාවය සහ  රහස. ඒ වෙ�ම,NIBM 
�ෙ�ෂ�වය � එය�.

එෙ�ම වසංගතය ද��වට පැව� සමෙ� �ව� 
NIBM ආයතනය තා�ෂණෙය� ���ව පැව� 
�සා, අෙ� ��� ෙබාෙහා ඉ��ෙය� ��යා. ඒ වෙ�ම, 
NIBM ��ට� කැ�ප� එක� ආර�භ කර �� 
�සා ෙ� 12,000� වන ���ෙ� අ�ාපන කට�� 
ඔ�ල�� ක්රමයට �ම කර උපා� ප්ර�න උ�සවය පවා 
පව�ව�නට හැ�යාව ලැ�ණා.

රට�රා ෙකා� තර� ශාඛා ප්රමාණය�  
�ෙබනවා ද...

ප්රධාන ��ව��ලය �ෙබ�ෙ� ෙකාළඹ 7 
�� මාවෙ�. ඊට අමතරව, ජා�ක නෙවා�පාදන 
ම��ථානය නාරාෙ���ට ���වා �ෙබනවා. ඒ 
වෙ�ම, ගා�ල මාතර �වර සහ ��ණෑගල ශාඛා 7� 
�ෙබනවා. ෙ� ඔ�ෙ�,  �ර බැහැර ද�ව�ට� NIBM 
පහ�ක� යටෙ� ඉෙග�මට  අව�ථාව සා� �ෙබනවා. 

  
- ඉෙනාකා ෙපෙ�රා බ�ඩාර

ජාාා�ප : සා�ය �ප�ංහ

��� ඔ�ෙ� ඔ�� ඉ��යට ආ ��� ��ස� බවට 
ප�වනවා. ඉ��ෙ�� NIBM ෙව�� ��ෙවන 
��ව� හට ��යාව� ලබා ගැ�ෙ� අව�ථාව ��යා 
ෙවෙළඳෙපාෙ� 99,% � ද�වා ඉහළ යෑෙ� ප�සරය�, 
NIBM ��මාණය කර�ෙ�.

ඒ ම�� නායක�වය, ගැට�වලට �ස�� 
ෙස�ෙ� හැ�යාව, හ�� අව�ථාව�ට 
��ණ �ෙ� හැ�යාව, ම���වය 
��බඳ ව�නාකම, �ෙ�චන 
දරා ගැ�ම, �ාපා�ක 
�ණාංග ව�ධනය 
කරගැ�ම, 

සෑම අ��ම ප���ණ ව�ෙ�, ෙ� සංකලනය �සා. 
අ�ක, NIBM උපා� 
පාඨමාලා සහ 
�ෂය 

බඳවා ග�නා ඉල�කගත ක�ඩාය�    
ක�� ද...
බඳවා ග�නා ඉල�කගත ක�ඩාය�    
ක�� ද...
බඳවා ග�නා ඉල�කගත ක�ඩාය�    

අප ක�ඩාය� ෙදක� යටෙ� බඳවා ගැ�� 
�� කරනවා. ��ධ �ෙ�ත්ර යටෙ� �නට 

�යැ� ��න වෘ��කය� එක 
ක�ඩායම�. ඒ අ�ව 

NIBM 

ජා��තරයට ෙගන යන NIBMජා��තරයට ෙගන යන ජා��තරයට ෙගන යන NIBM
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රෙ� ද�ව� 
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:0112 429 339, 0777 270 076

NIBM අ��ෂ ජනරා�, ආචා�ය �.එ�.ඒ. �ල��ය



� ලංකාෙ� ජා�ක ���බල සැප�ම සඳහා 
�න�ජන�ය බලශ�� ��පාදනය වැදග� 
�යක�වය� සපය�. එය රෙ� වා��ක 

��� උ�පාදනෙය� 35%-40% අතර පං�ව�. 
එම බලශ�� �ලාශ්ර අ��� සා�ප්ර��ක ෙනාවන 
�න�ජන�ය බලශ�� ප්රභව වන �ඩා ජල ��� 
බලාගාර, �ළඟ, කෘ�ක�මා�තය හා ��ය බලය ද, 
කෘ�කා��ක හා කා��ක අපද්ර� ද �න�ජන�ය 
බලශ�� උ�පාදනය සඳහා �යක ෙ�. ෙමම ප්රමාණය 
සම�ත ���බල සැප�ෙම� 10%� පමණෙ�.

ෙමම �ෙ�ත්රෙ� �ෙරාගා� අර�ද� සපයන 
බැං�ව� වශෙය� DFCC බැං�ව ප��ය 25 වසර 
�රාම ��ග�ක අංශෙ� �න�ජන�ය බලශ�� 
��පාදන �ල��� සඳහා සහාය �ෙ�� ඉ��ෙය� 
��. �ය �රසර උපායමා�ග යටෙ� බැං�ෙ� ප්රධාන 
අර��ව�� එක� ව�ෙ�, ප�සර �තකා� �ාපෘ� 
සඳහා අර�ද� සැප�මය. අනාගත �න�ජන�ය 
බලශ�� ��පාදන �ෙ�ත්රය සඳහා සහාය �ෙ�� ද 
DFCC බැං�ව වැදග� ��කාව� ඉ� කර�.

ෙමම වැදග� ස���ථානය සමරන අව�ථාෙ� 
DFCC බැං�ෙ� ෙ��ඨ උප සභාප� සහ DFCC 
බැං�ෙ� ආයත�ක බැං�කරණ අංශ ප්රධා� 
ෙසාහා�ත �ෙ��ංහ මහතා සමඟ අප සංවාදයක 
ෙය�ෙ� ප��ය 25 වසර �රා ෙ� �ෙ�ත්රය ෙව�ෙව� 
බැං�ෙ� �යක�වය ��බඳ කතා ��මටය.

DFCC බැං�ව අර�ද� ස�පාදනය කළ 
��ග�ක අංශෙ� පළ� 
බලශ�� �ාපෘ�ය �ම� ද?

1988 වසර අග භාගෙ�� �න�ජන�ය බලශ�� 
��පාදන �ෙ�ත්රයට ස�බ�ධ �ාපාර සඳහා 
�ද� ෙයාදව�� DFCC බැං�ව, ��යබල PV 
ෙමා��ල එකල� ��ෙ� ක�මා�තයකට සහාය 
�ණා. �න�ජන�ය බලශ�� ��පාදන �ෙ�ත්රෙ� 
අෙ� පළ� ප්රධාන �යැ�ම වශෙය� අප සලක�ෙ� 
“හ�ෙඩ්රාෙට� ලංකා ��ඔය” �ාපෘ�ය�. එය ��� 

ඒකක ෙමෙගාෙවා� 0.96� උ�පාදනය කරන �ඩා 
ජල ��� බලාගාර �ාපෘ�ය�. එ�� අප ණය ෙම�ම 
සම ෙකාට� ��කා��වය� ස�තව� ඊට ස�බ�ධ 
�ණා. ෙ� �ාපෘ�ය 1996 � සා�ථකව �යා�මක 
�ෙ� � ලංකාෙ� පළ� උපෙයා�තා ප�මාණෙ� 
ප�ධ� ස�බ�ධය� ස�ත �ඩා ප�මාණෙ� ජල 
��� �ාපෘ�ය� ෙලස�. ෙමය �යා�මක �ෙ�� 
DFCC බැං�ෙ�  ��කාව ණය ෙදන ආයතනයකට� 
වඩා එහාට �යා. ෙමම වැදග� �ාපෘ�ය �� 
ග�ව�� ජා�ක ම�ටෙ� සහ අෙන�� අ�ළ රජෙ� 
ආයතන සමඟ ස�ප සහෙයාගෙය� කට�� කර�� 

ෙමවැ� ආයතන සඳහා ප්ර�ප�� සහ �යාමනය� 
ස�තව සංව�ධනය ��මට අප �යක �ණා. ෙමම 
�ෙරාගා� ප්රය�නය, ප්ර��ගත ��� �ල� ගැ�ෙ� 
ස���ය� 1997 වසෙ�� හ��වා �මට� ෙ�� �ණා. 
�න�ජන�ය බලශ�� ��පාදන �ෙ�ත්රෙ� ��ග�ක 
අංශෙ� ආෙයාජන සඳහා පහ�ක� සැලැ�ෙ�� එය 
��ක සාධකය�.

�න�ජන�ය බලශ�� 
අවකාශය �ළ DFCC බැං�ෙ� 
අෙන�� �ල��� ෙමානවා ද?

� ලංකාෙ� පළ� ��ග�ක අංශෙ� �ළං, ��ය හා 
අපද්ර� බලශ�� �ාපෘ� සඳහා DFCC බැං�ව එම 
අර�ද� ස�පාදකෙය� ෙලස �යක �ණා. එය 2010 
වසෙ�� ��ට� ෙමගාෙවා� 10ක ��� උ�පාදනය� 
කළ Senok �ළං බලාගාර �ාපෘ�ය හා ෙමගාෙවා� 
10ක Saga ��යබල �ාපෘ�ය�. 2017 ෙමගාෙවා� 
10ක නාග�ක අපද්ර� ම�� බලශ�� උ�පාදනය 
��ෙ� �ාපෘ�යකට Western Power සමාගම 
සඳහා අර�ද� ස�පාදනය කළා. ඒ 2021 වසෙ��. 
DFCC බැං�ව �/ස ��යදන� �ාපෘ�ය සඳහා� 
�යක �ණා. පළ�වරට ෙබ�හැ�� ප�ධ�ය� සමඟ 
ස�බ�ධ � වහල මත ��ට වන ��යබල ��� 
�ාපෘ�ය යටෙ� ෙමගාෙවා� 11.4� උ�පාදනය 
��ම ෙව�ෙව�� 2018 � අප අර�ද� සැප�වා. අප 
බැං�ව � ලංකාෙ� පළ� ෛජව �ක�ධ (Biomass) 
පාදක ඒකාබ�ධ තාප බල �ාපෘ�ය සඳහා� 
(ෙමගාෙවා� 4) අප �යක �ණා. එම �ාපෘ�ය 2017 
වසෙ�� �ය� �ණා. � ලංකාව �ළ �න�ජන�ය 
බලශ�� ව�නාක� �මය ශ��ම� ��ම ෙව�ෙව� 
උපකා� �මට අපට හැ�� �ෙබනවා. � ලංකාෙ� 
පළ� ජල ��� ට�බ�න ��පාදනය ��ෙ� පහ�කම 
ෙව�ෙව�� අප �� ස�පාදනය කළා. ඒ 2017 
වසෙ�� V.S. – Turbo ��ග�ක සමාගම සමඟ�. 
ෙමම සා�ථක � ලංකා - ජ�මා� සහෙයා�තාව 
යටෙ� ජල ��� බලාගාර �ෙ�ත්රය ෙව�ෙව� අව� 

��� කා��ක උපාංග ��පාදනය ��ම �� ෙව�ෙ� 
� ලංකාෙ� අව�තාව සඳහා පමණ�ම ෙනාෙව�, 
අ�කාවට අපනයනය ��ම සඳහා� බව සඳහ� කළ 
���. � ලංකාෙ� �න�ජන�ය බලශ�� බලාගාර 
��පාදකය� ෙලස Vallibel Power Erathna 
PLC පළ�ව කළ ෙකාට� ���ව සඳහා� සමාගෙම� 
IPO (Initial Public offering) සඳහා� 2006� 
අප සම කළමනාකා��වය ද�ව�� �යක �ණා.

ග්රා�ය ජල��� �ාපෘ� සඳහා� DFCC බැං�ව 
�� ස�පාදනය කර �ෙබනවා. ජා�ක ���බල 
ප�ධ�ය හා ස�බ�ධ නැ� ප්රජාව ෙව�ෙව� ජල 
���ය සැප�ම සහ කාරක ප්රා�ධන පහ�ක� සලස�� 

��ද්ර �� ආයතන සඳහා� ස�බ�ධ �ෙ� 
පා�ෙභා�කය�ට ගෘහ ම�ට�� ��යබල 
ප�ධ� ස� ��ම සඳහා ණය පහ�ක� 
සලස��.

� ලංකාෙ� �න�ජන�ය බලශ�� 
��පාදන �ාපාරය ආද�ශම� �ාපාරය� 
ෙලස හ�නාෙගන �ෙබනවා. එෙ�ම DFCC 
බැං�ව කා�ෙබාජය, ඝානාව, ඉ��යාව, 
ෙමාසැ���, ෙ�පාලය, ���නය සහ 
උග�ඩාව යන රටව�� ��ම ලබා ගැ�ම හා 
�වමා�ව සඳහා ෙම� පැ�� ��ධ අ�යන 
ක�ඩාය� සඳහා ස�කාරක�වය ද�ව�� 
එ� �ණා. DFCC බැං�ෙ� කා�යම�ඩලයට 
��ධ අ�ත�ජා�ක වැඩ�� සඳහා ආරාධනා 
ලැ� �ෙබනවා. එ�� ඔ�� �න�ජන�ය 
බලශ�� සංව�ධන �ෙ�ත්රෙ� �යැ�ෙ�� 
�ය අ���� ෙබ�ෙගන �ෙබනවා. උග�ඩාව 
හා ෙ�පාලය යන රටව� ද ඇ��ව �ෙ�ශ 
රටවල ෙ� �ෙ�ත්රෙ� උපෙ�ශන ම�ටෙ� 
��කාව� DFCC බැං�ව ෙය� �ෙබනවා.

උග�ඩාෙ�� DFCC බැං�ෙ� ප්ර�ණ�වය 
ලබා ��ෙ� Uganda Energy Credit 
Capitalization Company (UECU) 
ෙව�ෙව�. එය උග�ඩාව �ළ �යා�මක 
ෙලාක බැං� ආධාර ලබන ��යබල ��� 
උ�පාදනය සඳහා ��ද්ර �� ආයත�ක ණය 
පහ�ක� සලසන සමාගම�.

�න�ජන�ය බලශ�� �ෙ�් ් ත්රෙ� 
DFCC බැං�ව ස�බ�ධ �, අර�ද� 
ෙයද� ��ධ �ාපෘ� ��බඳව� 
පැහැ�� ��ම� කළ හැ� ද?

ෙමම �ෙ�ත්රෙ� අෙ� ��කා�න �යැ�ම 
සහ ප්ර�ණ�වය ගැන කතා කරන �ට, 
�න�ජන�ය බලශ�� �ෙ�ත්රය ෙව�ෙව� 
රට ඍ� �ෙ�ශ ආෙයාජන (DFI) ලබා 
ගැ�ෙ��� අප හ�� ක�ව� � බව සඳහ� 
කළ ���. 1997 �, � ලංකා රජය ��� 
DFCC බැං�ව, ෙලාක බැං�ෙ� අර�ද� 
මත හා ෙගා�ය පා�ස�ක පහ�ක� (GEF) 
මත �යා�මක බලශ��  ෙබ�හැ�ම 
�ාපෘ� පාලනය ස�බ�ධෙය� ප� කළා. 

ෙ� �ාපෘ�ය �යා�මක �ම ස�බ�ධෙය� එ� 
සා�ථක�වය ෙලාක බැං�ෙ� ඇගැ�මට ල� �ෙ� 
“ඉහළ සා�ථක�වය�” ස�ත �ාපෘ�ය� වශෙය�. 
එය DFCC බැං�ව ග්රා�ය ආ��ක සංව�ධනය 
සඳහා �න�ජන�ය බලශ��ය න� �ාපෘ�ය හා 
එ� අ�ෙ�ක ��කරණය (RERED) (2002 – 11) 
සඳහා පාලන ම�ට�� ප� ��මට� ෙ�� �ණා.

ෙ� �ාපෘ�ය � ලංකාෙ� �න�ජන�ය බලශ�� 
�ෙ�ත්රය �ළ ය� ප�ණාමය� ඇ� �මට ෙම�ම 
NCRE �ථා�ත ��ම ��ස� ෙ�� �ණා. එය 
රෙ� බලශ�� උ�පාදනයට අ�ලව ඉතා වැදග� 
�ක�පය�. 2013 � DFU බැං�ව, �ෙරා�ය 
ආෙයාජන බැං�ව (EIB) අර�ද� ස�පාදනය 
කළ �� හා ම� ප�මාණ ක�මා�ත සහ හ�ත 
බලශ�� �ෙ�ත්රය ෙව�ෙව� �ෙරා ��යන 90ක 
ණය පහ�ක� සැල�ෙ�� එය �යා�මක ��ම 
��ස� ප� ෙක�ණා.

2018 �, DFCC බැං�ෙ� �ාපෘ� සඳහා උපෙ�ශන 
ලබා �ෙ� අංශය වන DFCC Consulting (PVT) 
LTD, ආ�යා� සංව�ධන බැං� (ADB) ආධාර 
යටෙ� �යා�මක වහල මත ��ය බලශ�� 
උ�පාදනය සඳහා ණය පහ�ක� ලබා �ෙ� 
(RSPALOC) �ාපෘ�ය සඳහා තා�ෂ�ක 
සහාය ලබා �ම ෙව�ෙව� හා �ාපෘ� �යා�මක 
��ෙ� මතකය කළමනාකරණය ��ම ෙව�ෙව� 
ප� ෙක�ණා. ඊට අමතරව �� ආයතනය� 
ෙලස සහභා� �ෙ�� DFCC බැං�ව RSPGLOC 
යටෙ� උප �ාපෘ� 261� සඳහා අර�ද� 
ස�පාදනය කර �ෙබනවා. ඒ යටෙ� �ඩා 
ප�මාණ හා ගෘහ�ථ ම�ට�� ද, වා�ජ ම�ටෙ� 
ද වහල මත ��ය බලශ�� උ�පාදන �ාපෘ� 
ම�� ජා�ක ප�ධ�යට ෙමගාෙවා� 5 � එක� 
��මට හැ�� �ෙබනවා. අ�ත�ජා�ක සංව�ධන 
�ෙයා�තායතන ෙමවැ� ණය පහ�ක� � ලංකා 
ආ��වට ලබා �ෙ�� DFCC බැං�ෙ� එම 
කා�යභාරය ඉහළ සා�ථක�වය� ෙම�ම සා�ථක 
කළමනාකා��වය� ස�ත බවට ��ගැ�මට ල�ව 
�ෙබනවා.

�න�ජන�ය බලශ�� ��පාදන �ාපාර 
අංශෙ� අනාගතය ෙකබ� ද?

� ලංකාව �ය ��� අව�තාව ��මසා ගැ�ෙ�� 
වසර 2030 වන �ට 70%ක �න�ජන�ය බලශ�� 
ඉල�කයකට යෑමට අෙ��ෂා කරනවා. ව�තමාන 
ඉ�ධන අ��දෙය� ද වැ� �රට� අවධාරණය 
කර�ෙ�, ෙ��ය හා �න�ජන�ය බලශ�� 
�ලාශ්රයවලට ෙයා� �ෙ� වැදග�කම හා අව�තාව�. 
ෙමය අ�වාදෙය�ම ��ස� අ�ෙයාගය�.  
�න�ජන�ය බල ශ�� ��පාදන අංශෙ� අනාගතය 
රෙ� ��ගැ��ම සඳහා රජෙ� �යක�වය ෙදස 
අවධානය ෙයා� කරන �ට, ෙමම �ෙ�ත්රෙ� අනාගතය 
ෙදස අප බල�ෙ� �බවා�ව�. එ�� අප තව �රට� 
ෙමම අ�ශය වැදග� �ෙ�ත්රය ෙව�ෙව� අපෙ� 
�යක�වය ලබා ෙද�� ��නවා.

DFCC 
 
බැං�ව � ලංකාෙ� �න�ජන�ය බලශ�� ��පාදන �ෙ�ත්රෙ� 

සංව�ධනය උෙදසා ��ෙ�ෂ �යක�වය� �� බැං�ව�

ෙසාහා�ත �ෙ��ංහ
DFCC බැං�ෙ� ෙ��ඨ උප සභාප� සහ 

ආයත�ක බැං�කරණ අංශ ප්රධා�

�න�ජන�ය බලශ��
� ලංකා ��� බලශ�� අ�කා�ය

42 ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ�� ���� 



ෙවන� ඕනෑම � ලාං�කය� ෙම� ඔබ� � ලංකාෙ� ��� 
පා�ෙභා�කය� න�, ඔබෙ� �වසට ව�ෂය �රා මනාව 
�� එ�ය ප�ත වන වහලය� පව� න�, ෙ� අ�� 

ප��ඩය ඔබ ඇ�ය ��මය. �� ෙහා�� පාය�� ඔබට �ද� 
ඉපැ�මට උපකාර ෙව�ෙ� ෙකෙ� �� ෙ� ��ය �යවන �ට ඔබට 
�න ගත හැ� ව� ඇත. 2010 වසෙ� �ය� කළ ��ය බල සංග්රාමෙ� 
��ධ ���කරණ ෙයාජනා ක්රමෙ� ව�ම� වැඩ��ෙවළ ෙමය�. 
���බල සැපැ��කාර ආයතන ෙදක වන ලංකා ���බල ම�ඩලය 
සහ ලංකා ��� සමාගම ෙ� වැඩ��ෙවළ සඳහා ක්රමෙ�ද �න� 
ඉ��ප� කර�. ෙ� යටෙ� පා�ෙභා�කය�ට තම �ෙවෙ� වහලය 
භා�ත කර�� ��� බලය ජනනය කර, එ�� වැඩ රාජකා� �ස� 
ඉ� කරවා ගැ�මට හැ�ය. ෙ� වසෙ� අවසානය වන �ට වහල මත 
ස� කළ ��ය පැනල ම�� ෙමගාෙවා� 500ක ���බලය� ජනනය 
��ෙ� ඉල�කය ස�රා ගැ�මට අව� �යවර ෙපළ ග�වා �ෙ�.

��ධ ���කරණය (Net metering) - 2010 �� මස �ට 
පා�ෙභා�කයාට ��නැ� ඉහත ෙයාජනා ක්රමය �ගට ම �යා�මක 
ෙ�. මසකට ��� ඒකක 160කට වැ�ෙය� භා�ත කරන �වාසවලට 
ෙ� යටෙ� ඉතා ඵල�� අෙයාජනයකට අව�ථාව ��ෙ�. මා�කව 
��� �� සඳහා ෙගවන �දල සැල�ෙ�� ෙ� සඳහා කරන ලද 
අෙයාජනය වසර පහකට අ� කාල �මාවක �  නැවත උපයාගත හැ� 
ය. එෙ�ම ජා�ක ���බල ප�ධ�ෙය� �වසට ලබා ග� ���බලය 
සහ �වෙ� ��ය පැනල ප�ධ�ෙය� ජා�ක ���බල ප�ධ�යට 
��හල ��� ඒකක ගණන මැන ගැ�ම සඳහා ෙ� �වාසවලට �� 
�සා ��� �ට� ස� කළ ��ය. 

පා�ෙභා�කයා ��� ලබා ග� ��� ඒකක ප්රමාණය ඔ� ��� 
ලබා �� ��� ඒකක ගණනට වඩා අ� න�, පා�ෙභා�කයාට 
ෙග�ම� �� ෙනාකරන අතර එෙ� �ව� ඔ�ට බලශ�� බැර 
ප්රමාණය වසර 10� ද�වා ඉ��යට ෙගන යෑමට හැ�ෙ�. ෙ� වසර 
දහයක කාලය ඇ�ළත බලශ�� බැර ප්රමාණය භා�ත ��මට ඔ�ට 
හැ�ෙ�. පා�ෙභා�කයා ලබා ග� ��� ඒකක ප්රමාණය ඔ� ��� 
ලබා �� ��� ඒකක ප්රමාණයට වඩා වැ� න�, ඔ� ගා�� ෙග�ය 
��ෙ� ලබා ග� ��� ඒකකව�� ලබා �� ��� ඒකක ගණන අ� 
��ෙම� ලැෙබන ඉ�� ඒකක ගණනට පම�. ��ද්ර තාප සහ �� 
�ළං බලශ�� වැ� ��� බලශ�� �ලාශ්රයවලට ෙ� ක්රමෙ�දය 
ෙය�ය හැ� ය. 

��ධ ���කරණය (Net accounting) - ෙ� ෙයාජනා 
ක්රමය යටෙ� ��ධ ���කරණ ෙයාජනා ක්රමයට අය� ල�ෂණ 
�ස�ම ලබාෙගන ඇත. ෙමයට ෙවන� වන ක�ණ ව�ෙ� බලශ�� 
බැර ප්රමාණය ඉ��යට ෙගන යනවා ෙව�වට �ලනය ��මට ල� 
��ම�. 

ලබා ග� බලශ�� ප්රමාණය ලබා �� බලශ�� ප්රමාණයට 
වඩා වැ� න� ලබා ග� සහ ලබා �� බලශ�� ප්රමාණය අතර 
ෙවනසට ස�ලන ප�� ��පත සක� ෙකෙ�. ෙකෙ� ෙවත� ලබා 

ග� බලශ�� ඒකක ගණනට වඩා ලබා �� බලශ�� ඒකක 
ගණන වැ�  න� වසර 20ක ෙකා�ත්රා��ෙ� පළ� වසර හත 
ඇ�ළත එවැ� වැ��ර ලබා �� බලශ�� ප්රමාණයට ඒකකයකට 
��ය� 22.00 බැ�� පා�ෙභා�කයාට ෙගව�. පළ� වසර හතට 
ප� 20 වසරක ෙකා�ත්රා��ව අවස� වන�� පා�ෙභා�කයාට 
ඒකකයකට ��ය� 15.50ක �දල� ෙගව�. තම�ෙ� ��� �ල 
අවම ම�ටමකට ප�කරෙගන නව �වන රටාවකට හැඩගැ�මට 
ෙන� �ට�ං පහ�කම පා�ෙභා�කයාට උද� කර�. 

වර� එ� පා�ෙභා�කෙය� තම�ෙ� කාමර �ස�ම වා�සමනය 
කර�� අ���ත ���බලය �ව�ය පා�ෙභාජනයටම උපෙයා� 
කර ග�ෙ�ය. නව ක්රමය යටෙ� ජා�ක බලශ�� �ර�ෂණය 
��ෙ� ප්ර�ප��ය යටෙ� ���බලය සංර�ෂණය කරෙගන �ද� 
ඉපැ�මට ඔ�� ��ම� කර�. 

��ධ එක� (Net Plus) - ෙ� ෙයාජනා ක්රමය යටෙ� ඔබෙ� 
�වෙ� සාමා� ��� ස�බ�ධතාව ෙනාවෙන�ව පව��. එෙ�ම 
ඔබෙ� ��� ��පත සාමා� ප�� ලැෙබ�. ෙවනම ප�පථය� 
යටෙ� ඔබෙ� වහලය මත ස� කර ඇ� ��ය පැනලෙය� 
��පාදනය කරන ���බලය ජා�ක ප�ධ�යට එක� ෙකෙ�. ෙ� 
සඳහා පළ� වසර හෙ�� පා�ෙභා�කයාට එ� ��� ඒකකයකට 
��ය� 22.00 බැ�� ෙග�මට කට�� කර�. ���ෙ� ඉ�� කාලය 
සඳහා ඒකකයකට ��ය� 15.50� ෙගව�. 

ඔබෙ� මා�ක ��� �ෙ� අමතර ��� ඒකක ගණන සඳහ� 
කරන අතර අමතර ��� ඒකක සඳහා ඔබට ෙග�ය �� �දල ෙම� 
සඳහ�ෙ�. ෙ� ෙයාජනා ක්රමයට කා��ක ආයතනව�� ��� ෙලස 
ඉ��ම� ඇ� ව� ඇත. ඒ, ඔ��ට �වාසවල පා�ෙභා�කය�ට 
වඩා ���ය ජනනය ��ෙ� �ශාල වහල වපස�ය� ඇ� බැ�� 
ම�ඩලෙය� සපයන ���බලයට වඩා �න�ජන�ය ���ය 
ෙකෙර� වැ� නැ��තාව� ඇ� කර ග�නා ෙහ��.

වහල මත ස� කරන ��යබල පැනල ප�ධ�ය 

 පැනල, ඉ�ව�ට�� සහ අෙන�� උපාංගව�� සම��ත ��ය 
බල ප�ධ�ය� � ලංකාෙ�� �ෙලාෙවාටයකට ��ය� 105,000 
�ට 250,000 ද�වා �ල පරාසය�� ��තෙ�. එය �රණය 
ව�ෙ� පැනලෙ� ස�නාමය සහ එ� උපාංග ��පාදනය කළ 
රෙ� සහ එය �ථාපනය කරන ෙ��ය ආයතනය �ම� ද ය�න 
මත�. 

  උපකරණවල ව�ගය සහ �ණා�මකභාවය අ�ව �ල ඉතා 
�ශාල පරාසය� ද�නට ඇ� අතර, �ථාපනය කරන ප්රමාණය 
අ�ව ද එය �රණයෙ�. ෙ�වා�යකය�ෙ� �ල ෙකෙර� ඇ� 
�යක�වය �ෙ�ෂෙය� සඳහ� කළ �� නැත. ෙ� වන �ට                      
� ලංකාෙ� එවැ� ෙ�වා�යකෙයා 400කට වැ� ��ස� ���.

  ��යබල ප�ධ�ෙ� ධා�තාව ප්රකාශ කර�ෙ� �ෙලාෙවා� 
��ව��. ෙම�� ප�ධ�ෙ� ඇ� ��ධ උපාංග සම�තෙය� 
��පාදනය කරන සැබෑ බල ධා�තාව අදහ� ෙකෙ�. ස�මත 
ත��ව සහ උ�ණ�වය යටෙ� ෙකාෂ 36�� සම��ත 
සාමා� පැනලය�� �ෙලාෙවා� 0.35� (ෙවා� 350�) ජනනය 
කළ හැ�ය. එෙහ� �� ෙවෙළඳෙපාෙ� ඇ� එම ප්රමාණෙ� 
නවතම පැනලව�� �ෙලාෙවා� 0.75� (ෙවා� 750�) ජනනය 
කළ හැ�ය. 

  සාමා�ෙය� �ෙලාෙවා� එකක ධා�තාව�� ��ත පැනල 
ප�ධ�ය� ස� ��මට ව�ග �ට� 6.5ක ඉඩ ප්රමාණය� 
අව�ෙ�. ෙකාළඹ සඳහා ප�ධ� �ථාපනය ��මට ඉතාම උ�ත 
ආන�ය ව�ෙ� ද�� �ශාන�ව හතක ආන�ය�. ෙකෙ� 
ෙවත� ���� බැ�ම ස�බ�ධෙය� සලකා �වාභා�කවම ෙ�� 
යෑම සඳහා ඒකක 10� 15� අතර ආන�ය� ��ෙ�ශ කර�.

44 ��වට

වහල මත ස� කරන ��ය පැනල ම��

ජා�ක ���බල සැප�මට ප්රබල �යක�වය�

�න�ජන�ය බලශ��
� ලංකා ��� බලශ�� අ�කා�ය

43ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ������ 



  �ෙලාෙවා� එකක ධා�තාෙව� ��ත පැනල ක�ටලයක 
සාමා� බර �ෙලාග්රෑ� 80� පමණෙ�. එෙ�ම ෙ� බර වහලය 
�රා ෙබ� ය� ඇත. ෙ� �සා � ලංකාෙ� ෙබාෙහා වහලවලට 
ෙ� අමතර බර දරාගත හැ�ය. එෙ�ම �ශාල වහල සහ පරණ 
වහලව� මත ෙ� ක�ටලය ස� ��මට ෙපර ඉං�ෙ��ව� 
ම�� එ� �ර��ත බව ප��ෂා කර ගැ�ම වැදග�ය. 

 ෙවෙළඳෙපාෙ� ��ධ ප්රමාණ ඉතා �ශාල පරාසය� ෙතාරා 
ගැ�මට ඇත. එෙ�ම ��ය පැනල ප්රධාන ව�ග ෙදක�. එන� 
ෙපා�-��ට�� ��ක� සහ ෙමාෙනා-��ට�� ��ක�ය. ෙ� 
ෙදෙක� ෙමාෙනා ��ට�� පැනල ක�පැවැ�ෙම� වැ� අතර 
�ෙල� ද ඉහළය. 

  ���බල සැප�ම �ඳ වැ�� �ට ෙ� ප�ධ�යට ඔබෙ� �වස 
බලශ�� ගැ��මට හැ�ද? යන ප්ර�නය ඔබට නැෙඟ� ඇත. 
��ෙ��ම නැත. ෙ� ප�ධ� �යා�මක �මට ජා�ක ��� 

බල ප�ධ�ෙය� තරංග සං� ලැ�ය ��ය. එ�� ���ය 
ජනනය ෙව�ෙ� සාමා� ප�ධ�ෙ� ���බල සැපැ�ම ඇ� 
�ට පම�. එෙ�ම �ර බැහැර ��� �ථානවලට ගැළෙපන ��ය 
පැනල ප�ධ�ය� ද �ෙ�. එය �� මා��� ඉ�ව�ට�� ෙලස 
හැ��ෙ�.  ජා�ක ���බල සැපැ�ෙම� ���බලය ෙනාලැෙබන 
�ට � පවා ෙ�වා �යා�මකෙ�. ෙ� ආකාරෙ� ඉ�ව�ට�� ස� 
කරන �ට �ෙ�ෂ තා�ෂ�ක ආර�ෂක උපාංගය� සමඟ ස� 
��මට අවසර ලබා� �ෙ�. 

  ෙසාලා �� �� ෙටා� ��යබල පැනල ප�ධ�ෙය� �වා කාලෙ� 
��යයා පව�න �ට උ�පාදනය වන ���බලය (ෙන� �ට�ං 
සහ ෙන� අක���ං ක්රම යටෙ�) අස�වැ� �වාස කරා ගම� 
��මට ප්රථම ���ම භා�ත ව�ෙ� �ෙවෙ�ම එ�ෙන� කට�� 
සඳහාය. ඒවා �ටතට ගම� කර�ෙ� තම� ��� භා�ත කළ 
��ව �� ප්රමාණයට වඩා ��ෙණා� පම�. ෙන� �ල� 
සැලැ�ම යටෙ� ��පාදනය කරන ���බලය ඔබෙ� �වෙ� 

�ට අස�වැ� �වාස කරා සෘ�වම ගම� කර�. ෙ� ආකාරෙය� 
ජා�ක ���බල ප�ධ�යට ලබාෙදන ���බල සැප�� �සා 
��� බල ම�ඩලෙය� ඇ� ���බල ඉ��ම අ� ව� ඇත. 

  ෙන�  �ල� සැලැ�මට අය� �ව� නැත� රා� කාලෙ� �ය�ම  
��� පා�ෙභා�කය�ට ලංකා ���බල ම�ඩලෙය� සැපැෙයන 
ම�ම ��� ජනනෙය� අව� ���බලය ලබා ගැ�මට �� ව� 
ඇත. ��යබල ප�ධ�ෙය� ��පාදනය වන ���බලය ගබඩා 
��ම සඳහා ෙයා� ග�නා බැට� ඉතාම �ල අ�ක වන න�� �� 
ඒවා පහත බැ�මට පට� ෙගන ඇත. 

  �නට පව�න සාමා� ත��ව යටෙ� ��යබල පැනලව�� 
වසර ��ස� ද�වා ���බලය ජනනය කළ හැ�ය. ෙකෙ� 
ෙවත� ෙ� උපකරණෙ� හදවත බ� උපාංගය වන ඉ�ව�ටරය 
ක� පව��ෙ� වසර දහයක කාලය�. එෙ�ම පැනල වසරකට 
�යයට 0.5ක �ෂය �ම� ද�ව�. ඒ �සා �ෙලාෙවා� එකක 
ධා�තාවෙය� ��ත ��යබල පැනලය� වසර 12� අවසානෙ� 
� �ෙලාෙවා� 0.85� ද�වා ��පාදනය පහළ බ��. 

  ෙසවනැ� අ� යහප� ත��වය� යටෙ� ෙකාළඹ� �ථාපනය 
කර ඇ� �ෙලාෙවා� එකක ධා�තාෙව� ��ත �� 
�යාකා��වෙය� ��ත ��යබල ප�ධ�ය�� �න 30�� 
��ත මාසයක� �ෙලාෙවා� පැය 116� ජනනය කළ හැ� 
ය. ෙ� ධා�තාව වසර ෙ�ළහ�� අන��ව �ෙලාෙවා� පැය 
98කට පහළ ය�. ෙ� පැනල �� ත��වෙ� ෙනා��ෙණා� 
සහ ෙසවනැ�වලට යට� �ෙණා� අෙ���ත ��පාදනය ඇ� 
ෙනාවන බව ද �නගත ��ය. 

  ෙසාලා� �� ��යබල උ�පාදක ප�ධ� භා�ත කරන 
පා�ෙභා�කය� තම�ට අව� කරන ධා�තාව තම අ�මතය 
ප�� �රණය කළ ��ය. සාමා�ෙය� �වසකට �ෙලාෙවා� 
හතක ධා�තාෙව� ��ත ��ය පැනල ප�ධ�ය� ��ෙ�ශ 
ෙකෙ�. 

 ��ය� ප්රෙ�ශයක �වාස ඒකක �ස� ��යබල පැනල ස�කර 
ඇ� �ට, ප� කාලෙ� ��යබල පැනල ස� ��මට උ�සාහ කරන 
අයට ඒ සඳහා අව�ථාව නැ� � යා හැ�ය. ඒ ප්රෙ�ශයක �ථා�ත 
කරන ��ය බල ප�ධ�ව�� එ� පව�න ���බල ඉ��ම 
තෘ��ම� �ෙණා� තව �රට� පැනල ස� ��ෙම� ෙබ�හැ�� 
ප�ධ�යට සහ ට්රා��ෙෆාම�වලට අ�තකර ත��වය� ඇ� 
�ය හැ� �සාය. 

  �� ��ය පැනල ප�ධ� ��පාදනය කර�ෙ� අ�� 
�යාකා��වය� ඇ� අ�ධ ස�නායකව��. එ� පැනල ර�වන 
�ට එ�� ජනනය වන ���බල ප්රමාණය අ�ෙ�. ඒ �සා �� 
එ�ය ත�� ප�ත වන ප්රෙ�ශ ��ය පැනල ස� ��ම සඳහා 
උ�තම �ථාන ෙලස සැල�ය ෙනාහැ�ය. ෙ� �සා උ��� සහ 
�� එ�ය ත�� වැෙටන �ථානවලට වඩා ��� සහ සාමා� �� 
එ�ය වැෙටන ප්රෙ�ශ ��යබල ජනනය සඳහා වඩා� උ�තය. 

  ෙසාලා �� ��ෙටා� ��� බල ජනනය ඉතා ලාභ�යක ආෙයාජනය�. 
එය �ථාපනය ��මට ඔබ වැය කළ �දලට සාෙ��ෂව එ�� 
වසරකට (�යයට 15� 17.5� අතර) ඉතා ඉහළ ෙපා�යකට 
සමාන ආ�යම� ලබාගත හැ�ය. එය ඕනෑම බැං�ව�� ෙගවන 
ෙපා�යට වඩා වැ�ය. �ය�ම ආකාරෙ� පා�ෙභා�කය�ට ෙ�වා 
සපයන 420කට වැ� ෙ�වා�යකය� ��ස� ෙමරට �යා�මක 
ෙ�. ෙ�වා�යකය� ෙතාරා ගැ�ෙ� � ��ඝ කා�නව ෙ�වය සැල�ය 
හැ� වැ� පා�ෙභා�කය� ��ස� ස�ත සමාගම� ෙතාරා ගැ�ම 
�වණැ� කාරණාව�. 

  ��ය පැනල �ථාපනය ��ෙ� ෙ�වෙ� ප්ර�� �ර��ත ��මට 
ආචාරධ�ම ප�ධ�ය� ���වා �ෙ�. 

 �ෙ�ශ රටව�� ඉවත �� පා��� කරන ලද ��යබල ප�ධ� 
උපාංග, අ� �ණා�මක ඉ�ව�ට� උපාංග ෙයා� ග�නා සහ 
��වල �යාකා��ව වා�තා ඇ�ව �ථාපන ෙ�වෙ� �රත වන 
සමාග�ව�� ප්රෙ�ස� ව�න. ෙ�වා �යකයා ෙතාරා ගැ�මට ෙපර 
ඔ�ෙ� පා�ෙභා�කය� ජාලය ��බඳ ෙසායා බැ�මට කට�� 
කර�න. 

ප��ය වසර එෙකාළහක ෙමෙහ�� වා�තා අ�ව ෙ� සැලැ�ම 
ෙ�ගව� ව�ධනය� ෙප��� කෙ�ය. �� 2022 � ෙ� සැලැ�ෙම� 
ජා�ක ���බල සැපැ�මට ෙමගෙවා� 420ක අමතර ���බලය� එක� 
කෙ�ය. ඒ 2010 � ඉතාම ��ෙව� ආර�භ කළ ෙම� කැ�ෙපෙනන 
ව�ධනය� ෙප��� කර�. එය පහත ව�ෙ� ��ෙ�. 

ෙ�වා �යකය� හය ෙදන�ෙග� ආර�භ � ෙ� �ාපාරය ෙ� වන 
�ට ෙ�වා �යක සමාග� 420කට වැ�ෙය� ව�ධනය � ඇත. ෙ� �සා 
ෙලාව �රා ��පාදකය�ෙ� ��ධ �ල ගණ�වල ෙවනස අ���මට 
පා�ෙභා�කයාට අව�ථාව උ� � ඇත. වසර 40ක කාලය ඇ�ළත 
ෙවා� 1ක ධා�තාෙව� ��ත පැනලයක �ල අෙම�ක� ෙඩාල� 
100ක �ට අෙම�ක� ෙඩාල� ශත 22කට පහත වැ��. එය පහත 
ව�ෙව� ප්රකාශ ෙ�. 

1976 �ට ��යබල ෙමා��ලවල 
�ල පහත වැ�ම �යයට 99.6�. 

��� පා�ෙභා�කය� ෙන� �ට�ං ස�බ�ධතා ලබා ග� ප� 
�යදම ගැන ෙනාසලකා තම�ෙ� ���බල ප�ෙභාජනය ඉහළ 
නංවා ඇ� බව ලංකා ���බල ම�ඩලෙ� සහ ලංකා ��� 
සමාගෙ� පා�ෙභා�කය� ��න ප්රෙ�ශ �යැ�ය� ආ�තව �� 
කළ ස��ෂණයක � අනාවරණය � �ෙ�. පා�ෙභා�කය� 
බ�තරයකට ��ය බලශ��ය භා�ත ��මට ඇ� බාධා �ර� 
කර ඔ�� ඊට �� ගැ��මට ආ��වට අවංක �වමනාව� �ෙ�. 
ෙ� සංග්රාමයට සෑම පා�ෙභා�කය�ටම ඇ�� �මට ඉඩ සලසා 

�මට ආ��වට අව�ය. ෙමය ෙමගාෙවා� ප�මාණෙය� ��ය 
���බලය ��පාදනය කරන ඉහළ ම�ටෙ� ��පාදකය�ට සහ 
�ෙලාෙවා� ම�ටෙම� ���ය ��පාදනය කරන උස� ම�ටෙ� 
�වාස ��ය�ට පමණ� �මා ෙනා��ම ආ��ෙ� අ�ලාශයය. 
�ශාල ප�මාණෙ� ��� බල ��පාදකය� ��ප ෙදන�ට 
���බල ම�ඩලයට ��� බලය ���ෙ� අ��ය �මා ෙනාෙකාට 
සැම ෙදනාට ජා�ක ��� බල ප�ධ�යට �න�ජන�ය ���ය ලබා 
�මට අව�ථාව ලබා �මට බලාෙපාෙරා�� ෙව�. 

ඉහත සඳහ� කළ සැලැ��වලට �ය�ම පා�ෙභා�කය�ට 
ස�බ�ධ �ය හැ�ය. ෙ� යටෙ� ක�මා�තවල �ට �ාපාර 
ද�වා� ඉතා �ර ඈත ප්රෙ�ශවල ��ටා ඇ� �වාසවලට� 
ජා�ක ���බල ප�ධ�යට අය� ස�බ�ධතාව ලබා ඇ� න� 
ෙ� �ාපෘ�යට ස�බ�ධ �ය හැ�ය. පළ� සැලැ�ම වන ෙන� 
�ට�ං ක්රමය ඉහළ ම�ටෙ� ආයතන ෙව�ෙව� සක� කර ඇ� 
අතර ෙදවැ� සැලැ�ම වන ෙන� එක���ං ක්රමය ම�ම ම�ටෙ� 
ආ�යම� ඇ� �වාස සහ �ඩා ප�මාණ �ාපාර ෙව�ෙව� සක� 
කර ඇත. 

�� වැ� ක්රමය වන ෙන� �ල� ක්රමය ඕනෑම ෙකන�ට ගැළෙ�. 
2014 වසෙ� �� මාසෙ� � පා�ෙභා�කය� ���ය භා�ත කළ 
ම�ටෙ� ���ම ��ෙවන පහත ව�ව ෙ� ගැන වඩා� ස��තර 
වා�තාව� සපය�. 

ම� ආ�යම� ඇ� ප��වලට ��ය බලශ�� ජනනය අ�ප� 
කළ හැ� ෙදය� බවට ප� ��මට නෙවා�පාදන ක්රමෙ�ද �ස� 
පව��. ඉතාම ඉ�ම�� එවැ� ක්රමෙ� ද ද හ��වා �මට �ය�ත 
ය. 

අනාගතෙ� බලශ��ය ��ය බලශ��ය ෙ�ද?

ෙවන� ප්රෙ�ශවල අ���� �මසා බලන �ට ��ය බල 
ශ��ය ෙදපැ�ත කැෙපන ක�ව� බ�ය. ෙම�� ෙපා�ල 
ඉ�ධන දහනය අවම අගයකට අ� ��මට හැ�ය. එ� නරක 
පැ�ත ව�ෙ� ක�ව දර�නාට �වාල ��මට ද එයට හැ� 
�සාය. ෙමය �ෙරාපා රටවල අ����ව�� ෙප��� ෙක��. 
��ය බල ශ�� ලබා ගැ�මට උපාංගවලට අ�ක �ල� ෙග�මට 
�� �ම �සා, ආයතන බංෙකාෙළා� �ය. 

ෙ� සඳහා උපකරණවල ඉහළ �ල ගණ� සහ ��ය 
බලශ��ෙ� සැමෙදනා ෙකාට�ක�ව� කර ගැ�මට බාධා 
කරන  ආ��වල ආ��ක - තා�ෂ�ක ප්ර�ප�� මය කාරණා 
ද බලපෑෙ�ය. ෙ� �සා පා�ෙභා�කය�ට �ශාල ��වැය� 
��මට �� ෙ�. ඉහළ �ල ගණ� ෙග�මට �� �ම �සා එය 
දරාගත ෙනාහැ�ව ආෙයාජකය�ට ෙ�දනා ���න �� �ම 
එ�� ඉව� �මට ඉඩ සලස�� නරක ආද�ශය� සපය�. 
ෙමවැ� බලපෑ�වලට �ස�� සපයා ග� ෙබාෙහා රටව� ෙපා�ල 
ඉ�ධනව�� ඈ� �මට සහ ප�සර �ෂණෙය� ඈ� �මට මඟ 
පා� ග�හ. 

වැ���ව�� ඉෙගන ගැ�ම ම�� � ලංකාෙ� ��යබල 
සංග්රාමය ෙමගාෙවා� ��පාදනයට වඩා උප�ම පා�ෙභා�කය� 
��ස� අ�දවා ගැ�ෙ� වැඩ��ෙවළ� ෙවත �තැ� � �ෙ�. 
ෙවන� රටවල ෙයා� ග�නා ආකාරෙය�ම � ලංකාෙ� ද 
ප්රා�ධන සහන සැල�මට �යවර ෙගන ඇත. 

ෙ� ම�� �ෙ�ත්රෙ� �රත ක�මා�තක�ව�ට තම 
පා�ෙභා�කයා ෙවත සහන�� �ලට උපාංග ලබා � තම 
ෙ�වය සැල�මට ඉඩ සලසා � �ෙ�. එ�� නතර ව�ෙ� නැත, 
ෙ�වා�යකය�ට ආ��ෙව� ආචාරධ�ම ප�ධ�ය� හ��වා 
� ඇ� අතර ෙ�වා�යකය� ෙ��ගත ��ෙ� ක්රමෙ�දය� 
��� පා�ෙභා�කයාට තම ෙ�වා�යකයා ගැන �න ගැ�මට 
ක්රමෙ�දය� සලසා ��ම වැදග�ය. ෙ� ම�� ෙපා� ජනතාවට 
ක�මා�තෙ� ෙහාඳ, නරක සහ අප්රස�නතා �ය�ල පහ�ෙව� 
හ�නා ගත හැ�ය. ෙ� වන �ට �වා�න ප��ෂණ පහ�කම� 
ඇ� ��මට ෙම�ම ෙතවැ� පා���ය �ථාපන සහ�ක ��ෙ� 
සැලැ�ම� ක�මා�තයට අව� කර�.                              ෙ� 
ම�� ෙ�වා�යකය� �දලට ව�නා උපාංග භා�ත කර�� සැබෑ 
ෙ�වය� සලස�ෙ� �� ෙසායාබැ�මට හැ�ය. 

ෙගා�ය වශෙය� ක�පනා කර බලන �ට සංව��ත ෙලාකෙ� 
වහල මත ��පාදනය කරන �ඩා ��� බලශ�� ඒකකවලට 
ඇ� ෙවෙළඳෙපාළ ��� වන බව ෙපෙන�න ඇ� ක�ණ�. ෙම� 
�ල � ගැ�ෙ� �ල ගණ� සෑම ත��පරයක � ම ෙවන� ව� 
�සැක ය. ව�තමාන ෙලාකය � � � ෙලස හැ��වන සමානය� 
අතර ඇ� වන ග�ෙද�ව�� සම��ත ෙලාකෙ� � ඔබෙ� 
වහල මත ��පාදනය කරන ���බලය ඔබට, අස�වැ�ය�ට 
ෙහා රෙ� අෙන� ප්රෙ�ශයක ��� ක�මා�ත ශාලාවකට අෙල� 
කළ හැ� ව� ඇත. 

ඉ�ප� ම�ම ���බල ශ�� ෙවෙළඳෙපාෙළ� මාසය 
අග� ෙග�� ලබා ගත හැ� ව� ඇත. �ථානය�� �ථානයකට 
��� �ෙලාෙවා� පැය� ස�ෙ�ෂණය ��මට වැය වන �දල 
අෙම�ක� ෙඩාල� 500ක තරෙ� �දලකට අ� වන තා�ෂණය 
වැ� ඈතක ෙනාෙ�. 

බලශ�� ගබඩා ��ෙ� �ෙ�ත්රෙ� ෙ� ��ලවය �නටම� 
ආර�භ � ඇ� බව රහස� ෙනාෙ�. වඩා� සරල ��� ෙකාෂ 
��මාණය � ඇත. මතක තබා ග�න ඉතාම ��� �නයක � 
ඔබට අව� ���බලය ඔබෙ� �වෙ� වහලය ම�� ��පාදනය 
කරෙගන රා� කාලයට භා�ත ��ම සඳහා ��� ෙකාෂයක 
තැ�ප� කර ගැ�මට ඔබට හැ� ව� ඇත. ජා�ක ��� 
සැප�ෙ� ���බලය ලැ�ණ� නැත�, එය ඉතාම පහ� �ලකට 
ලබා ගත හැ� ව� ඇත. එය දශක ��පයකට ෙපර ස��ෙ�දන 
�ෙ�ත්රෙ� ෙ��ෙයා සං� ��ලවය �� � ආකාරෙය�ම 
යථා�ථය� බවට ප�ව� ඇත. 

අපට � ලංකාව �ළ ෙ� ක�මා�තෙ� ඉහළ ව�ධනය� ඇ� 
කර ගත හැ�ෙ� අපෙ�ම උපාංග ��පාදනය� සංව�ධනය කර 
ගතෙහා� පම�. එන� පැන�, ඉ�ව�ට��, අෙන�� උපාංග 
සහ වඩා� වැදග�ම ෙලස �වෙහා� ෙම�ම බැට� ��පාදනය 
කර ග�නා �ට�ය. බැට� සහ පැනල ��පාදනයට අව� 
ඛ�ජ ස�පත අපට ෙනාඅ�ව ��ම අපට ඇ� තව� වා�ය�. 
ෙමරට� ��ඝ ආ� කාලය� ඇ� බැට� ��පාදනය ��මට 
එ� � ලාං�ක සමාගම� ෙහා වැඩ ආර�භ කර ��ම ස�ටට 
ක�ණ�. � ලංකාව සැබැ��ම බලශ�� �ර��ත රට� බවට 
ප� ��මට �රසර බලශ�� ��ලවය� �� ��මට අව� 
�ය� �යාමා�ග ගත ��ය. 

හ�ෂ �ක්රම�ංහ - � ලංකා �රසර බලශ�� අ�කා�ෙ� 
��ධ ���කරණ ෙයාජනා ක්රමය ��ධ ���කරණයකට 

ප්රව�ධනය ��ෙ� ක��ෙ� කැඳ��ක�
(ප්ර�චාර සඳහා harsha@energy.gov.lk)

වහල මත ස� කරන ��ය පැනල... 
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�න�ජන�ය බලශ��
� ලංකා ��� බලශ�� අ�කා�ය

44 ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ�� ���� 

ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ� ඉ�� ෙකාළඹ �. ආ�. �ජයව�ධන මාවෙ� අංක 35 දරණ �ථානෙ� ��� ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම ��� �ද්රණය කරවා ප්ර��ධ කරන ල�.



45වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදාදැන්වීම් 

01. ARMED GUARDS - (අ”ක)
  —”ධ හ“ෙ හා ෙපා–’ෙ“ “ා•ලව ඉව’ — 
වයස අ. 25-45 අතර

02. DRIVERS - (’ය”)
  (’ාමෙ—වක - උ“පැ”න - අ–ාපන - 
 ජා/හැ/පත ඇ“”ව)

”. අංක : 011-4878860, 0711-315982, 
0711-950701

•”නය ,
අංක  : 71/B, ”ෙ”–ාෙ” මාවත, ෙකා“වල, ෙ”ෙගාඩ.

ෙමානාෙර– ආරක ෙ—වය



46 වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා දැන්වීම් 

01.  නාරාෙ’”ට හා —–ඩසාෙ” ෙපා• ෙරහ”වල –ර“පා—ව පවන ඖෂධෙ““ තන“” 
07 ” සඳහා ෙසෟ“ අමා“ාංශෙ“ ෙවය කර,  ”“ාම ලැ“ ඔෟෂධෙ““”, ෙපා• “ල 
තන“” ර“තව ”” “ලධරය” වශෙය” ෙකා”–ා’ පදනම මත බඳවා ග ලැෙ•.

02.  ෙමම තන“ර සඳහා පහත ද”වා ඇ ”””ක’ ස–රාලන, ෙසෟ“ අමා“ාංශෙ“ ෙවය 
කර ”“ාම ලැ“ ඖෂධෙ““”ට අය”’ කළ හැක.

 i.  2021.12.31 ”න ෙහ ඊට ෙපරා“ව වයස අ–”” 60 ” ස’—•ණ — සහ එ”නට 
වයස අ–”” 63 ට අ— අවම වශෙය” වසරක කාලය” ෙවය •“මට හැ•යාව 
ඇ අෙය— •ම.

 ii.  – ලංකා ෛව– සභාෙ“ ඖෂධෙ“”ෙය— ෙලස (අ””තර ෙහ බා“ර) •යාප”ං— • 
—ම.

 iii. ”නය ෙ’”” ෙනාමැව සාමා— ප’” ”“ාම ග”වා ඇ අෙය— •ම.
 iv. ෛව– “•ෙ–ශය•” තව”රට’ ෙවය කළ හැ• බවට තහ–” කර —ම.
 v. ”වා / රා’ ෙවය •“මට හැ•යාව” —ම.
 vi. ”ව”ෙ” ඕනෑම ථානයක රාජකා“ •“මට හැ•යාව —ම.
03.  ඉහත ”””ක’ ස–රා ඇ අය”’ක”ව” ස’“ඛ ප“”ෂණය•” ප”ව ෙතරාග”නා 

අතර, ඔ–” අ—ළ තන“” සඳහා ෙකා”–ා’ පදනම මත බඳවාග ලැෙ•.
04.  නැවත ෙවෙ“ ෙයාදවා ග”නා “ලධා“” සඳහා රා’ ප’පාලන ච”ෙ”ඛ අංක 03/2018 

අව “මනා ලබා ගැ”මට ““ක’ ඇත.
05.  “ය“ත අය”’පත සමග අ—ළ ”“ා“ක “ලධා’යා තව”රට’ ෙවෙ“ ෙය“මට ””” 

කා”ක හා මානක ෙය”තාවය•” –“ බවට ෛව– වා•තාව” ෙසෟ“ 307 ආකෘය 
අව ඉ”’ප’ කළ –“ය.

06.  ඊට අමතරව, අ—ළ “ලධා’යාෙ” අය”’ප–ය සමග පහත • ෙ”ඛන ද ඉ”’ප’ කළ 
–“”.

 i. “ලධා’යා ”“ාම ග”වා ඇ •ෙ“ සහක කළ ටපත
 ii. ජාක හැ“’පෙ’ සහක කළ ටපත
 iii. උ“පැ”න සහකෙ“ සහක කළ ටපත
07.  අය”’ප–ය පහත සඳහ” •නයට •යාප”ං— තැපෑ ෙල” 2022.04.01 ”නට ෙපර ෙයා“ 

කළ –“”. •–’ කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "ෙපා•— ෙර–හෙ” ඖෂධෙ“ තන“ර 
සඳහා “ා“ක ඖෂධෙ“” ෙකා”ා’ පදනම මත බඳවා ගැ”ම" යෙව” සඳහ” 
කර”න.

අය”’ප එය –“ •”නය :

අ–”ෂ (’” පපාලන), “.. ”මර’න
අංක 78, ෙදවන මහළ, ෙපා•—ප.
“”තා “ලාසා ෙගාඩනැ“”ල,
’ෑ””පා— පාර, ෙකාළඹ 14.
 

ෙපා•— ෙරහෙ” ෙ—වය සඳහා ෙකා”–ා පදනම මත 
ා“ක ඖෂධෙ““” බඳවා ගැ”ෙ’ ආදශ අය”’ප–ය

01. ස’—•ණ නම - ..............................................................................................................................
02. “ල—” සමග නම - ..............................................................................................................................
03. ’ / –”ෂ භාවය - ..............................................................................................................................
04. උප” ”නය - ..............................................................................................................................
05. ජාක හැ“’ප’ අංකය - ..............................................................................................................................
06. ආගම - ..............................................................................................................................
07. ෙපෟ–ග•ක •නය - ..............................................................................................................................
08. අ–ාපන ”””ක’ - .............................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................................
09. ”“ාම ලැ—මට ආස”න වසර 05 “ළ රා’ ෙවෙ“ ’“ තන“” 

ආයතනය තන“ර ෙ—වාව / ප”ය /  ෙ”ය සමග කාලප–ෙ’දය (’ට / ද”වා)

10. රා’ ෙවෙ“ අවසාන වසර 05 “ළ ”නය “යාමා•ගයකට ල”• ඇ / නැ බව -  
 .......................................................................................................................................................................................................................
11. ”නය “යාමා•ගයකට ල”• ඇ’න’ ”තර - ....................................................................................................
 .......................................................................................................................................................................................................................
 (ෙ’ ”බඳව ආයතන “ධා“යා සෑ”මකට ප’”ය –“ය)
12. ”“ාම ගැ”— ”නය  - ...................................................................................................................................................................
13. ”“ාම ලැ“ ආකාරය - (අ—ළ ෙනාවන ෙකාටස කපා හ’”න)
 i. අ“වා•ය ”“ාම ගැ”•ෙ’ වයසට ළඟා•ම
 ii. ෛවක”ත ”“ාම ගැ”•ෙ’ වයසට ළඟා•ම
 iii. ෙව–ඡා ”“ාම ගැ”ෙ’ වයසට ළඟා•ම
 iv. ”නය ෙ’“ මත
 v. ෙවන’ (ෙ’“ ද”ව”න)
14.  ”“ාම ගැ”•ෙම” අන“”ව ෙකා”–ා’ පදනම මත නැවත ෙවෙ“ ෙයාදව ලබා ඇ’න’ 
ඒ ”බඳ ”තර -

ආයතනය තන“ර ෙ—වාව / ප”ය /  ෙ”ය සමග කාලප–ෙ’දය (’ට / ද”වා)

ඉහත සඳහ”  ෙතාර“” මාෙ” ’”ම සහ ”•වාසය අව ස“ හා “වැර” බවට සහක කර“.

”නය : .............................................. ..................................................................
    අය”’ක”ෙ” අ’සන

ෙපා•— ෙර–හෙ” –ර“පා—ව පවන ඖෂධෙ““ 
කාය ම–ඩලය සඳහා  ෙකා”–ා’ පදනම මත
“ා“ක ඖෂධෙ““” බඳවා ගැ”ම

 

වැ”• අමා“ාංශය 

ෙපා,  හා ත වගා “ව•ධනය හා                                                                  
ආ•ත කා•“ක භා–ඩ “’පාදන හා                                 

අපනයන ””ධාං”කරණ රා අමා“ාංශය

ෙපා ප•ෙ“ෂණ ආයතනය - —“”ල
 

පරාග සංෙයජන සහයක”” බඳවා ගැ”ම
ෙපා” ප•ෙ“ෂණ ආයතනෙ“ –රපා— ව පව“න පරාග සංෙයජන සහයක” 
බඳවා ගැ”ම සඳහා “ය“ත ”””ක’ ස–රා ඇ“ අයෙග” අය”’ප කැඳව 
ලැෙ•.
”””ක’  :  අය”’ක”ව” මනා ශ“ර ෙසෟ“ තවෙය” ප””ය –“ අතර, 

ෙපා” ගවල බ“ ලබන හැර භා”තෙය” ෙපා” ග නැ”මට 
හැ•යාව –““ෙව” ප” පැව“ය –“.

වයස  :  අය”’ප භාර ග”නා අවසාන ”නට වයස අ–”” 18 ෙනාඅ— හා 
අ–”” 45 ෙනාවැ• ”’“ අයව—” ”ය –“ය.

–““ව  :  වැ• ස“ත මා’ක –““ කාල“මාව සා•ථකව “ම •“ෙම” ප”ව 
”””ක’ල අයව—”ෙග” –රපා— සඳහා බඳවා ගැ”මට කට–“ 
කරන අතර, ඔ–” සඳහා ෙපා” ප•ෙ“ෂණ ආයතනය ”’” ””ග 
සහ“ක ප–ය” “— කර ලැෙ•.

වැ•“  :  මාසයකට ”. 30,000/- කට වැ• වැ•ප” උපයාගත හැ•ය. “මනා : 
පැ“’ෙ’ ”’ “මනාව (අපරාගන) ”නකට ”. 175/- , ෛව—ධාර, 
ෙ “මනාව ““ ෙ“.

අෙන’ ““ලාභ :  “ල ඇ“’, රාජකා“ හැ“’පත, බැං— ණය පහ”ක’, 
EPF, ETF, පා’ෙත“ත “මනා, ක’ක” ව”” ර”ෂණ 
”මය හා ෙවන පහ”ක’ ලබාෙද ලැෙ•.

අය”’ක”ව” ”’” උපැ”න සහ ’ාමෙවා සහ“කය ”ටප, ෙවන 
”””ක’ සමඟ ස’—•ණ ෙතාර“” ඇ“ළ කර, තමා ”’” ””ෙයල කරන 
ලද අය”’පත” 2022.03.28 ”න ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ සභාප“, ෙපා” 
ප•ෙ“ෂණ ම–ඩලය, බ–•’–ව වත, —“”ල •”නයට එ•මට කට–“ 
කර”න. කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• “පරාග සංෙයජන සහයක” බඳවා 
ගැ”ම” යෙව” සඳහ” කළ –“ය.
සභාප“, 
ෙපා ප•ෙ“ෂණ ම–ඩලය,
බ–•’“–ව ව’ත, —“”ල.

උ”, බඩඉ’“, ක, ග“’—, “, කරා’නැ“, 
’ල’ ඇ“” ඩා වැ”• ෙභ–ග වගා සංවධනය, 

ආ•ත කමා”ත හා අපනයන “වධන රා’ අමා“ාංශය

උ” පෙ“ෂණ ආයතනය
ඇබෑ•“

උඩවලෙ“ උ” ප•ෙෂණ ආයතනෙ පහත ද”වා ඇ“ –ර“පා— ස’•ණ “ම සඳහා අව“ 
කරන ”ක’ ස“ත,  ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජෙ –රවැය”ෙග” අය”’ප’ 
කැඳව• ලැෙ•.

  “ෙය–’ අ”ෂ (ප•ෙෂණ සහ තා“ණ සෙෂණ) (HM 1-3)   - තන“” 01
 “ධාන ප•ෙෂණ “ලධා“ (HM 1-3)  - තන“” 05
 “ධාන තා”ෂණ සෙෂණ “ලධා“ (HM 1-3)   - තන“” 01
  ෙ’’ඨ තා”ෂණ සෙෂණ “ලධා“ (AR 2)  - තන“” 01
 ප•ෙෂණ “ලධා“ (AR 1)  - තන“” 01
”—තර සඳහා ආයතනෙ ෙව• අඩ”ය ෙවත ෙයා“ ව”න. 

අය”’ප–, ආයතනෙ“ ෙව• අඩ”ය වන www.sugarres.lk ෙව“” බාගත කළ අ—ළ ෙප–•මෙ 
ස’•ණ කර •යාප”ං— තැපැ” මා•ගෙය” 2022 අෙ”” 07 වන ”නට ෙහ– ඊට ෙපර පහත සඳහ” 
අය ෙවත ලැ—මට සල—ව”න.

අය’ කර ලබන තනර •”කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• පැහැ”•ව සඳහ” කර එව”න

රජෙ ෙදපා•තෙ’”“ / සං—ථා / ”ව—ථා”ත ම–ඩලවල අය”’ක”ව”ෙ” අය”’ප– අ—ළ 
ෙදපා•තෙ’”“ “ධා” හරහා ෙයා“කළ –“ය.

ෙමම අව“තාවය” සමග අ•’ල ෙනාවන අය”’ප– ““”ෙ’ප ”ය හැක.

අ”ෂ / “ධාන ”ධායක “ලධා“,
උ” පෙ“ෂණ ආයතනය,
උඩවලෙ“.

“මාසත ලංකා ”• (–ග•ක) සමාගම
”•ෙෂක වැඩසටහ” ස’පාදක තන“ර

(Analyst Programmer)
”ග“ව ’ට ගාල ද”වා වන ”ව”ෙ” ෙවරළ මා•ගෙ ෙමෙහ– කලාප ආවරණය කර“” ශාඛා 07 ” ස“ත, පා’ෙභ“ක”” 500,000 කට අ“ක “මාණයකට ෙ—වය සපයන, 1500 ක 
ෙ—වක ”’ස” ස“ත “ම බලකාය” –’ – ලංකාෙ“ ෙබහැ“ ඒකකය” වන “මාස“ත ලංකා ””• (––ග•ක) සමාගම ”’” ”•ෙෂක වැඩසටහ” සපාදක තන“ර සඳහා ”””කල’ 
––ගල”” බඳවා ග• ලැෙ•.

අ–ාප“ක ””ක’ සහ පළ–”ද ””ග’ ජා“ක ”•ව”—ලය” ලබාග’ ෙතාර“” තා”ෂණ ෙහ ප’ගණක ”—ව ””බඳ උපා“ය” සමග අළ ෙ”–ෙ වසර (03) ක පළ–”–ද 
ෙහ–

””ග’ ජා“ක ”•ව”—ලය” ලබාග’ ග—තය ෙහ  ෙභෟ“ක ”—ව ””බඳ උපා“ය” සමග අළ ෙ”–ෙ වසර (04) ක පළ–”–ද

අෙන— ””ක’ Java, Net සහ C. ””බඳ වැඩසටහ” සපාදක ’•ම සමග ”ාපාර “යාව–” ””බඳ මනා ”•ෙෂණ හැයාව
ඵල” ස”“ෙ“දන හැයා (වා—ක සහ •”ත) මනා නායක’ව සහ ක–ඩාය වැඩ හැයාව.

වයස වයස අ–. 40 ට අ—

ෙතරාග• ලබන අය”ක”හට –” පරාසයක ““ලාභ සමග ආක•ෂ’ය වැ•ප” ““ව• ඇත.
ඔබෙ” ස”—තරා’මක අය”ප–, සහ“ක ප– ”ටප’ සමග, ”“ ෙනාවන “•ෙ–ශක”” ෙදෙදෙන—ෙ” න, •”නය” සහ ”රකථන අංක සමග පහත •”නය ෙවත 2022 මා•“ 23 ෙහ ඊට 
ෙපර ලැෙබන ෙ— එව”න.
අය” කර• ලබන තන“ර පැහැ”•ව අය”ප–ෙ සහ •” කවරෙ වපස ඉහළ ෙකළවෙ• සඳහ” කර එ”ය –“ය.
 අ“ෙක සාමාා“කා“ මානව ස’ප හා ප’පාලන,
 “මාසත ලංකා ”• (–ග•ක) සමාගම,
 පළ“ මහල, ඊ.එ–. —ෙ ෙගාඩනැ“”ල,
 411, ගා— පාර, ෙකාළඹ 03.

“/ස ”’  (–) සමාගම
(–”— - ම”ට”•ය, ෙකාළඹ 15 අසල)

ඇඟ—’ ක’හ” ඇබෑ•“
“– ඔපෙට— - ”’“ / කා”තා

ත’’ව ප“”ෂක” (QC) - ” / කා”තා කෑ“” / කා•ක / කට•— (කප”න”)
මා (ඛ ආවරණ) ක’හ” ඇබෑ•“

ය”– “යාකරව”න” 
කෑ“” / කා•ක / ගබඩා භාරක” / ක’ක”ව” / ය”ර”
ආක•ෂය වැ“, ආහාර / නවාතැ” / “වාහනය සැපෙ“.
ඔබෙ” අය”’ප–ය ඊෙ’” ම“” ෙයා“ කර”න. 

ෙහ ස’“ඛ ප“”ෂණය” සඳහා අමත”න. hr@primewish.co
457, ෆ“–ස” පාර, ෙකාළඹ - 15.
”.ක. 077-1666919, 076-7935537

– ලංකා ඉ”—““ ඔ බෙයාෙට”ෙනාෙල– ––ග•ක සමාගම, 
ය ෛජව තා”ෂණය ආ•ත “’පාදන, ප•ෙ“ෂණ සහ සංව•ධන 
“යාකාරක ’”වන වන රජය ස“ ––ග•ක සමාගම•. අප ආයතනය 
සමග සහෙය–”ව වැඩ කට“ •“මට කැප—  අය”ක”ෙව— ෙසාය“.

අව“තා :
  වලං• ’ය”” බලප–ය”
   ’ය—ම මා•ග ”“ අගමනය කර“” සහ —ථාන සහ ෙහාඳම මා•ග ෙසායා 

ගැ”මට –ග” ’“යම භා”තා කර“” ආර”“තව ධාවනය •“ම
  පැහැ”• •”ත / වා—ක ස”“ෙ“දන —සලතා
  අ.ෙපා.ස. සාමා— ෙපළ ෙහ– ඊට සමාන ”””ක ස–රා “—ම
  සං”ධානා’මක —සලතා
  වසර පහකට වැ• ෙ—වා පළ–”–ද
   Microsoft Ofce භා”තා කර“” ප’ගණකය හැ’ර•ම 

අමතර ”””කම•
   ඡායා ”ටප’ ය”– සහ “”ණ ය”– “යා’මක •“ෙ හැ•යාව
  වයස අ–”” 45 ෙනාඉ”ම”ය “ය
  —වා”නව සහ ආර”“තව වැඩ •“ෙ හැ•යාව
   සං”ධානයට අව“ ප’” ස“ෙ“ ”නවල සහ ෙසන”රා— 

”නවල ”• ෙ“ලාව” වැඩ •“ෙ හැ•යාව
  රාජ“’යට ආස”නව වාසය •“ම
  යහප’ ෙසෟ“ ත’’වය•” ”ත •ම
ඔබ ඉහත අව“තා ස–රාල”ෙ” න, ෙමම ’”•ම පළ කළ ”න ’ට 
වැඩ කරන ”න 7 ” ඇ“ළත ඔබෙ” ෙතාර“” ඇ“ළ’ ස—•ණ 
අය”පත” ””” ෙනාවන ”””ව” ෙදෙදෙන—ෙ” ”—තර 
ඇ“ළ’ව පහත සඳහ” ”–’ තැපෑල හරහා අප ෙවත ෙයා“ කර”න.

”–’ තැපෑල : slibtec@gmail.com
– ලංකා ඉ”—““ ඔ බෙයාෙට”ෙනාෙල– 
––ග•ක සමාගම
මාෙහ”ව’ත තලගල පාර, ”“පන, ෙහ–මාගම.
”රකථන : +94113431844

ඇබෑ“

ය”” සහ කායාල සහකාර
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47වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදාදැන්වීම් 

ජා“ක ඖෂධ යාමන අ“කා’ය

ජා“ක ඖෂධ යාමන අ“කා’යට (NMRA) ම”ොෙසා—” 
මෘ”කාංග සැප•ම සඳහා ෙට”ඩ •”ෙ”ඛන

01.  NMRA ෙවත ම”ොෙසා—” මෘ”කාංග සැප•ම සඳහා සහ“කල’ “”“ක”ව” ෙහ– 
සැපක”ව” ෙව“” ජා“ක ඖෂධ “යාමන අ“කා’ෙ“ සභාප“ ”’” ““ තැ“ ලං” කැඳව 
ලැෙ•.

02. ලං”කරණ ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ මය (NCB) ම“” ෙමෙහයව ලැෙ•.
03.  •”ත අය”පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” හා ”. 3,500.00 ක ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ව” (ලංකා 

බැංෙ“ “ජ”” •”ය ශාඛාෙ“) අංක 78088835 දරන ““මට NMRA / සභාප“ නමට 
ෙග•ෙම” අන“”ව 2022.03.14 ”න ’ට 2022.04.01 ”න ෙත” කා•යාල ”නය”“ ෙප.ව. 
09.30  ’ ප.ව. 03.00 ’ අතර ෙකාළඹ - 02, ඩ••“.ඒ.–. රාමනායක මාවත, ෙනා. 47, ජා“ක 
ඖෂධ  “යාමන අ“කා’ෙ“ ““ අංශෙය” අ’ලා” ලං”ක”ව”ට ඉං“’ බ’” වන ලං”කරණ 
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48 වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා දැන්වීම් 

වා—ජ ––රණ ”, “ අ” සහ පතෙරා’ 
“ල“ ගැ”ෙ’ ඒකකය 
වැ•සර, රාගම ෙවත

පතෙරා’ “ස’පාදනය “ම
01.    ෙ–—ය සහ ”ෙ–—ය සැප’කව” ෙව“” වාජ ––රණ ””, “ අ” සහ පතෙරා’ “ල“ ගැ”ෙ’ ඒකකය 

(CEFAP Unit) ෙවත පහත සඳහ” ––රණ ”” “ස’පාදනය •“ම සඳහා ලං” ආරාධනා ප–ෙ“ “”වන 
ෙකාටෙ— (Section III) “ සඳහ” ”””ක’ ස–රාය හැ• සැප’කව”ෙග” පමණ” ““ තැ“ ලං” කැඳව• 
ලැෙ•. 

 ෙකා”–ා’ අංකය
 CEFAP/PRT/09/2021
  a. Cartridges 12 SG - 250,000 No's
  b. Cartridges 12 / 4 - 200,000 No's
  c. Cartridges 16 SG - 9,000 No's
  d. Cartridges 16 / 4 - 8,000 No's
  e. .177 Air Pallets - 500,000 No's
02.  ලං” කැඳ•ම ජා“”තර තරගකා“ ලං” කා•යය ප“පා“ය අ•ලව ’” කර• ලැෙ•. 
03.  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ෙ–—ය හා ”ෙ–—ය සැප’කව”හට අව“ වැ•”ර ෙතාර“ වැසර, රාගම ”““ 
වාජ ––රණ ””, “ අ” සහ පතෙරා’ “ල“ ගැ”ෙ’ ඒකකෙ“ “ල“ ගැ”ෙ’ “ලධා“ෙග” ”රකථන අංක 
0112958227 ෙහ– අ–”ෂ, වාජ ––රණ ””, “ අ” සහ පතෙරා’ “ල“ ගැ”ෙ’ ඒකකය (”රකථන අංක 
0112955514) ෙව“” ලබාගත හැ•ෙ“. 

04.  එ” එ” ෙකා”–ා’“ව සඳහා ෙවන ෙවනම ලං” ෙ”ඛන “ල“ ගත “ය. 
05.  අ–”ෂ, වාජ ––රණ ””, “ අ” සහ පතෙරා’ “ල“ ගැ”ෙ’ ඒකකය, වැසර, රාගම ෙවත ”ත ඉ”–ම” 
ඉ”’ප’ කර එ” ලං”ව” සඳහා ආප” ෙනාෙගවන . 4,500.00 බැ” ගා—“ව” “ද” ෙගවා 2022 මා•“ මස 14 
වන ”න ’ට 2022 මැ” මස 04 ද”වා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නය”““ 0900 පැෙ“ ’ට 1600 පැය ද”වා ලං” ෙ”ඛන 
“ල“ගත හැක. (”ෙ–—ය සැප’කව” ”’” ෙ–—ය “ෙය–“තය— ෙ’ සඳහා ප’කළ “ය.)

06.  ලං” ”වෘත කරන ”න ’ට ”න 120 ක කාල“මාව” සඳහා ලං” වලං•තාවය පැව“ය “ අතර, ’ය— ලං” සඳහා 
ෙකා”ෙ–’ ”ර“ත ලං” ”ර”ෂණය” (Bid Bond) ඉ”’ප’ කළ “ය. අ—ළ ලං” ”ර”ෂණය ලං” ”වෘත •“ෙ’ 
”න ’ට ”න 150 ක කාල“මාව” සඳහා වලං• ”ය “ය. (එම ලබා ග”නා ලද ලං” ”ර”ෂණය ෙ–—ය වාජ 
බැං—ව” ම” ලබා “මට කට“ කළ “ය.)

07.  ඇණ–’පත ”’නැ”ම’ සමග අ—ළ සැප’ක ”’” බ” ර“ත ලං” ව“නාක“” 10% ව“නාකමට සමාන ෙකා”ෙ–’ 
”ර“ත කා•යය සාධන ”ර”ෂණය” (Performance Bond) ලබා”ය “ය. 

08.  2022 මැ” මස 05 වන ”න 1400 පැය ද”වා ෙකාළඹ 01, ෙකා•ගහ •”ෙ“ – ලංකා නා”ක හ“— “ල—ථානෙ“ ෙට”ඩ• 
ම–ඩල සභාප“වරයා ෙවත ෙද”ටපත•” “ ““ තබන ලද ලං” භාර “ම ෙහ– එම ”නයට යාප”ං— තැපෑෙල” 
එ•ම ෙහ– නා”ක හ“— ”ල—ථානෙ“ —ථා”ත කර ඇ“ ෙට”ඩ•ප’ බහා—ම ෙවත බහා–ම ’” කළ හැ• අතර, ලං” 
භාර ගැ”ම අවස” — වහාම ලං” ”වෘත •“ෙ’ අව—ථාවට සහභා” වන ලං” “ෙය–“ත”” ඉ”’”ට “ ඒවා ”වෘත 
කර• ලැෙ•. 

09.  ෙමම ලං” කැඳ•ම ””බඳ වැ•”ර ”—තර නා”ක හ“— ෙව• අඩ”ය www.navy.lk ම” ලබාගත හැක. 

අෂ,
වා—ජ ––රණ ””, “ අ” සහ පතෙරා “ල“ ගැ”ෙ ඒකකය,
රජෙ“ ෙව•ෙබෙහ’ ගබඩාව,
වැසර, රාගම. 

ලං” කැඳ•ම”
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ස“පකාර ෙ—වා, අෙල”  සංව•ධන හා පා’ෙභ–ක ආරෂණ රා අමා“ාංශය

අ’ලාෂය “කාශ •ම සඳහා ආරාධනය” (EOI) 
ෙකාළඹ "ස“පකාර චර•" ෙගාඩනැ“”ෙ” ෙඛ–පෙභ–” “වාස ඒකක ෙපර -  ”’ම සඳහා 

අෙල” උපෙශන සමාගම”/ ආයතනය” ෙත–රා ගැ”ම
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ  පා’ෙභ–ක ආරෂක රා අමා“ාංශය  ෙවෙව” කැන” ම–ඩලය ”’” ප’කරන 
ලද උපෙ–ශන “ස’පාදන ක“•ව  (CPCC)  ”’”, “”ම“”ම නෙව–’පාදක “•මාණ•  ෙපම ස“තව ෙකාළඹ නගර ම–ෙ“ 
”““  "ස“පකාර  චර•"  (COOP SQUARE) ෙගාඩනැ”ෙ” ”ෙඛ–පෙභ–” “වාස ඒකක ෙපර - ”•’ම   (Pre - Sale)  සඳහා 
උපෙ–ශන ෙ—වා  සැප•ම අරභයා —ව–ය අ’ලාෂය  “කාශ කරන ෙම”  (EOI)  පහත ’ෙවන ෙය–”තා “•ණානයක ස–රාලන 
””ග’  –•“ම’ හා පළ–”” අෙල”කරණ  උපෙ–ශන සමාග’/ ආයතන ෙවත,  ෙම”” ආරාධනය කර ලැෙ•. ”ාපෘ“යට  
ස“පකාර අ“’ත/ සංව•ධන අර“ද”  සහ ෙත–රාග’ •යාප”ං—  ස“පකාර  ස““ ම” ”“ පහ”ක’ සපය ලැෙ•.
අෙල”කරණ උපෙ–ශන  සමාගෙ’/ ආයතනෙ“, ෙය–”තාව (සනාථ  •“ෙ’ •”ෙ”ඛන  EOI  (අ’ලාෂය “කාශ •“’) ෙය–ජනාව 
සමග  ඉ”’ප’ කළ –“ය.)

  එම උපෙ–ශක ආයතනය/ සමාගම ප”ය වසර 3 “ළ “යා’මකව පැව“ “යාකා’ අෙල”කරණ උපෙ–ශක  සමාගම/ 
ආයතනය ”ය –“ අතර, සමාග’ ෙර“—’ා• කා•යාලෙ“  •යාප”ං—ය 2018.07.01  වන ”න  ’ට  වලං•ව පැව“ය –“ය.

  ආයතනෙ“ අ—ම තර“” —–ර  ෙ—වෙ“/  —•ණ කා–න පදනම මත වැ•“ ෙගව ලබන  ෙ—වක”” “ෙදෙන—ව’  ’“ය 
–“ වන අතර, ඇ’න’ ආ•ත සමාගෙ’  ආයතනෙ“ •”ත තහ–” •“මද  ඉ”’ප’ කළ –“ය. වෘ’”යෙ““ අෙල”කරණ 
ආයතනය•” ””ග ලබන ”””ක’ ස“ත  —•ණ —–ර  අෙල”ක”ව”  (Marketers) අ—ම තර“”  ෙදෙදෙන—ව’ ’“ය 
–“ය.   න’ ”””ක’ සහ EPF  ආප” එ–’ වා•තා (Returns)  ඉ”’ප’ කළ –“ය. 

  ප”ය ව•ෂ “න ’ට පහ දවා කාලය  “ළ ඉ•කරන ලද අෙල”කරණ උපෙ–ශක  කට–“වල ප’මාෙ“ සාමා— අගය  ””ය” 
“•යන 5 කට වැ• ”ය –“ වන අතර,  ඉ” අ—ම තර“” එ උපෙ–ශන කා•යය (ෙ—වාව) “ ව“නාකම ””ය”  “•යන 7.5 
කට වැ• ”ය –“ය. 

  අෙල”කරණ උපෙ–ශක  ආයතනයට ප”ය  වසර “නක  කාලය “ළ අෙල”කරණ  උපෙ–ශන ෙ—වා සැප•ම  ””බඳව සනාථ 
කළ ෙ—වා වා•තාව  “ය –“ වන අතර,  ප”ය ව•ෂ “න ’ට පහ (5) දවා —  කාලය “ළ ””ය” “•යන  1,000 කට 
ෙනාඅ— ව“නාක“” –’  ”ෙඛ–පෙභ–” “වාස ඒකක  ෙපර ”—“’ අ—ම තර“”  එකකව’ (01) “යැ– ’“ය –“ය.

 උපෙ–ශක ආයතනය, •“ට” අෙල”කරණ  කට–“වල ෙය“ ඇ’න’ එය  අමතර වා’ය  ව ඇත. 
  ආයතනය / සමාගම, අසා“ෙ”ඛනගත  ෙනා• ’“ය –“ වන අතර, ෙමානය’ ෙහ– රජෙ“  අ“කා’ය හා  සමග ’නට ’”ෙව“” 

/ ”භාග  ෙව“” පව“න අ“කරණ න—වක ෙනාෙය“ ’“ය –“ය.
  අෙල”කරණ උපෙ–ශක ආයතනය/ සමාගම  ”’” සැප”ය –“ ෙ—වාව” “ ”ෂය පථය, වනා“,  ඊළඟ ඉ”’ වසර “නක කාලය  
“ළ ඉ”•“මට “ය“ත  ”ෙඛ–පෙභ–” මහ”  “වාස ෙපර ”•’ෙ’  කා•ය ව ඇත. උපෙ–ශක කාල  ප’–ෙ’දය  එ වසර 
පමණ ව අැත. 

  උපෙ–ශක ආයතනය/ සමාගම  ෙත–රාග ලබ”ෙ”  2007 ව•ෂෙ““ ජා“ක  “ස’පාදන “ෙය–“තායතනය ”’” “’–“යට  
ප’කරන ලද උපෙ–ශකව””ව ෙත–රා ගැ”ම හා  ෙ—වෙ“ ෙයා— ගැ”ම සඳහා මා•ෙග–පෙ–ශවල එ”දවා  ඇ“ ”“”ධාන/ 
““පාදන වලට  අව වන •ණා’මක ත’’ව හා ”’වැය පාදක ෙත–රා ගැ”ම    (QCBS)  ප’–ෙද” ව ඇත. එෙ— ෙහ”” 
අ—ළ ”””ක’  ස“ත හා ’ය අ’ලාෂය  “කාශ කරන ලද උපෙද්ශක ආයතන අත’”  උප’මව උපෙ–ශක ආයතන/ සමාග’  
හත ෙක“ ලැ”—“ගත කර ලැෙ•. කා•ය  “ර’වය ””බඳ සමාෙල–චනයට අය’  “ධාන අංශය” අතරට අ—ළ ”””ක’  
තාෂ—ක හා කළමනාකරණ දෂතා හැ•යාව” හා ”ාපාර කට–“ සහ ”ාපාරෙ“ “–“ ව•ෂ  ගණන, “ධාන කා•ය 
ම–ඩලෙ“ ”””ක’  අ’ාහක””ෙ” “•ෙ–ශ  සහ ප’පාලනමය හා ”“ ශ“ය ශ’තාවය” අ”ත•ගත ව ඇත. 

  ෙමම අ’ලාෂය “කාශ •“ෙ’ (EOI)   ඔබෙ”ම ආකෘ“ය ම” ඉං“’ භාෂා ෙව”  ඉ”’ප’ කළ –ු“ වන අතර, ෙක“ලැ”—“ගත 
•“ම සඳහා ඉතා පැහැ”•ව ඉහත ෙතාර“” සාරංශගත •“ම, අරභයා උ–ටා ගැ”මට එම”  හැ•යාව ලැෙබ ඇත. අ’ලාෂය 
“කාශ •“’ (EOI) ““ තබන ලද  •”කවරයක බහා, එම •”කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ•, "EOI  Marketing  
(අ’ලාෂය “කාශ “  අෙල”කරණය)" යෙව” සටහ” කර 2022 අෙ” මස 04 වන ස“— ”න ප.ව. 3.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර 
ලැෙබන ෙ— පහත •”නයට  •යාප”ං— තැපෑෙල” "කැන” ම–ඩලය ප’ කළ උපෙ–ශන “ස’පාදන ක“ෙ“ සභාප“" ෙවත  
ෙයා“කර එ•ම ෙහ–, ෙකාළඹ 10, T.B.  ඡායා මාවෙ’ අංක 464A “ HQ ෙකාළඹ  ෙගාඩනැ”ෙ” 8 වන මහෙ”  තබා ඇ“  
ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–ම එම පහත •”නයට අ“”  ෙගනැ”’ භාර“ම ෙහ–  කළ –“ය. අව“ වැ•”ර   ෙතාර“” හා පැහැ”• 
කරගැ”ම සඳහා ෙ’ඨ සහකාර ෙ”ක’ උ–” ශා”ත ද අ””— මහතා, ෙව“”  (”රකථන අංක 011-2681186/ ජංගම 071-
4457846) ම“” ස“ෙ“ ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 4.00 ද”වා ”මස”න. 

සභාප“,
අමා“ ම–ඩලය පකළ උපෙශන “ස’පාදන ක“•ව,
8 වන මහල, HQ  ෙකාළඹ ෙගාඩනැ“”ල,
අංක 464A,  T.  B. ඡයා මාවත,  
ෙකාළඹ 10.

ලං” සඳහා ආරාධනය
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ පා’ෙභ–ක ආර”ෂණ රා අමා“ාංශය

ෙකා”ා’ අංකය : HOMESHOP/CAPC/01
– ලංකාෙ“ සෑම ’ාම ලධා“ වසම”ම ආවරණය වන ප කා”තා ”වසායක”” ම“”  “යා’මක කරන —ඩා ”” 
ෙවළඳසැ” ජාලය ථා”ත •“ම සඳහා පහත සඳහ” භාඩ හා උපකරණ “ස’පාදනය •“මට අමා“ මඩලය ”’” 
ප’ කරනලද “ස’පාදන ක“ව (CAPC) ”’” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ලං” කැඳෙ’ අංකය උපකරණ / භා–ඩ අව“ “මාණය ආප” ෙනාෙගවන 
ෙට”ඩ• ගා—“ව ”.

HOMESHOP/CAPC/01/I ත පැ“ රා”ක
අවම - 48,000
උපම - 98,000

20,000.00

HOMESHOP/CAPC/01/II ෙදපැ’ත ස“ත රා”ක
අවම - 24,000
උපම - 60,000

20,000.00

02.   – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ “ස’පාදන මා•ෙග–පෙ–ශ සං’හෙය“ •වචනය ෙකාට ඇ“ ප 
ජා“ක තරඟකා“ ලං”කරණ “යා ප“පා“ය (NCB) “”” ෙමම ලං” කැඳවන අතර, එම –ණතා ස–රාලන 
’ය—ම ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”ට ”වෘතය.

03.  උන””ව” ද”වන ”””ක’ ඇ“ ලං”ක”ව”ට ඉහත සඳහ” එ” එ”  භාඩ/උපකරණ සඳහා ආප” ෙගව• 
ෙනාලබන ””ය” 20,000.00ක “දල” ස“පකාර ෙවා, අෙල” සංව•ධන හා පාෙභ–“ක ආර”ෂණ රා’ 
අමා“ාංශෙ“, ගණකා“කා ෙවත ෙගවා ලබා ග’ ල”පත ඉප’ •“ෙම” ඉං“’ භාෂාෙව” සක කරන ලද 
ස’—•ණ ලං” ෙ”ඛන ක”ටල ෙහ– ක”ටලය” 2022.03.14 ”න ’ට 2022.03.30 ”න ප.ව. 2.00 ද”වා රාජකා 
නය”“ “  ස“පකාර ෙවා, අෙල” සංව•ධන හා පාෙභ–“ක ආර”ෂණ රා’ අමා“ාංශෙ“ ෙ’’ඨ සහකාර 
ෙ”ක’ ෙව“” ලබා ගත හැ• අතර, ලං” ෙ”ඛන ප“”ෂා •“මට අව“න’ ඉහත ’”— න හා කාලය “ළ “ද” 
ෙග•ම•” ෙතාරව ලං” ෙ”ඛන ප”ෂා කළ හැක.

04.  ඔබෙ” “ල ගණ” 2022.03.31 ”න ප.ව. 2.00ට ෙහ– ඊට ෙපර සභාප“, අමා ම–ඩලය ’” ප කරන ලද 
“ස’පාදන ක“•ව (CAPC), ස“පකාර ෙ—වා, අෙල සංවධන සහ ප’ෙභ“ක ආර”ෂණ රා’ අමාාංශය, 
8 වන මහළ, එ– •– කළ’• ෙගාඩනැ“”ල, අංක 464 ඒ, ”.. ජයා මාවත, ෙකාළඹ 10 යන •”නයට •යාපං— 
තැපෑෙල” ඉප’ •“ෙම” ෙහ– එම •”නෙ“ ෙ’’ඨ සහකාර ෙ”ක’ ෙවත ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–මට 
ෙහ– සැලැ”ය –“”.

05.  ලං” ඉප’ •“ෙ’ “ එ” භාඩයකට ෙහ– භාඩ •“පය” සඳහා ෙහ– එ” එ” භාඩය•” ෙකාටසකට ෙහ– 
ලං”ක”ෙව—ට ලං” ඉප’ කළ හැ•ය.

06.  ලං”ව බහාලන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• ලං” කැඳ•ෙ’ අංකය එ” එ” භාඩ හා උපකරණ සඳහා ෙව” 
ෙව”ව සඳහ” කර එ” එ” ලං”ව ත අයෙ• එ” •–’ කවරය•” පමණ” ඉප’ කළ –“”.

07.  “මාද • ලැෙබන ලං” භාරග• ෙනාලබන අතර, එම ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. ලං”ව සමග ලං” ෙ”ඛනෙ“ සඳහ” 
ප ලං”කරණ ද’ත ප—කාෙව” (BDS) •’ඨ – ලංකා ””ය”ව•” අ•මත – ලංකාෙ“ බැං—ව•” —’ 
කළ න 90” සඳහා වලං• ලං”  ඇපකරය” “–ය –“”. 

08.   ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම 04 ෙ’දෙ“ සඳහ” •”නෙ“ ඇ“ අමා“ාංශෙ“ “ පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” 
ද”වන ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ ෙය–“තය” ඉෙ“ ලැ— ඇ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

09.   ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ•”ර ”තර අව“ෙ“ න’ ෙමම අමා“ාංශෙ“  ෙ’’ඨ සහකාර ෙ”ක’ ෙව“” (”රකථන 
අංක 0112681186/0714457846ෙහ –– තැපෑල info@coopmin.gov.lk) ලබා ගත හැක.

සභාප“,
අමා“ ම–ඩලය ”’” ප’ කරන ලද “ස’පාදන ක“•ව (CAPC),
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ පා’ෙභ–ක ආර”ෂණ රා  අමා“ාංශය.

ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ පා’ෙභ–ක ආරෂණ 
රා අමා“ාංශය

ලං” සඳහා ආරාධනය
ෙකා”ා’ අංකය: HOMESHOP/CAPC/03

– ලංකාෙ“ සෑම ’ාම ලධා“ වසම”ම ආවරණය වන ප කා”තා ”වසායක”” ම“” “යා’මක කරන —ඩා ”” 
ෙවළඳසැ” ජාලය ථා”ත •“ම සඳහා පහත සඳහ” භාඩ හා උපකරණ “ස’පාදනය •“මට අමා“ මඩලය ”’” 
ප’ කරන ලද “ස’පාදන ක“ව (CAPC) ”’” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ලං” කැඳෙ’ අංකය උපකරණ/භා–ඩ අව“ “මාණය ආප” ෙනාෙගවන 
ෙට”ඩ• ගා—“ව ”.

HOMESHOP/CAPC/03/I නාම –ව” අවම -7,000
උපම -14,000

60,000.00

HOMESHOP/CAPC/03/II
නාම –ව”                               

(Lollipop Sign Board)
අවම -7,000
උපම -14,000

02.   – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ “ස’පාදන මා•ෙග–පෙ–ශ සං’හෙය“ •වචනය ෙකාට ඇ“ ප ජා“ක 
තරඟකා“ ලං”කරණ “යා ප“පා“ය (NCB) “”” ෙමම ලං” කැඳවන අතර, එම –ණතා ස–රාලන ’ය—ම ”””ක’ 
ල’ ලං”ක”ව”ට ”වෘතය.

03.   උන””ව” ද”වන ”””ක’ ඇ“ ලං”ක”ව”ට ඉහත සඳහ” එ” එ”  භාඩ/උපකරණ සඳහා ආප” ෙගව• ෙනාලබන 
”ය” 60,000.00ක “දල” ස“පකාර ෙවා, අෙල” සංව•ධන හා පා ෙභ–“ක ආර”ෂණ රා’ අමා“ාංශෙ“, 
ගණකා“කා“ ෙවත ෙගවා ලබා ග’ ල”පත ඉප’ •“ෙම” ඉං“’ භාෂාෙව” සක කරන ලද ස’—•ණ ලං” 
ෙ”ඛන ක”ටලය 2022.03.14 ”න ’ට 2022.03.30 ”න ප.ව. 2.00 ද”වා රාජකා“ නය”“ “  ස“පකාර ෙවා, අෙල” 
සංව•ධන හා පෙභ–“ක ආර”ෂණ රා’ අමා“ාංශෙ“ ෙ’’ඨ සහකාර ෙ”ක’ ෙව“” ලබා ගත හැ• අතර, ලං” 
ෙ”ඛන ප“”ෂා •“මට අව“න’ ඉහත ’”— න හා කාලය “ළ “ද” ෙග•ම•” ෙතාරව ලං” ෙ”ඛන ප“”ෂා කළ 
හැක.

04.   ඔබෙ” “ල ගණ” 2022.03.31 ”න ප.ව. 3.00ට ෙහ– ඊට ෙපර සභාප“, අමා ම–ඩලය ”’” ප කරන ලද “ස’පාදන 
ක“•ව (CAPC), ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංවධන සහ පා’ෙභ“ක ආර”ෂණ රා’ අමාාංශය, 8 වන මහළ, එ– 
•– කළ’• ෙගාඩනැ“”ල, අංක 464 ඒ, ”.. ජයා මාවත, ෙකාළඹ 10 යන •”නයට •යාපං— තැපැෙල” ඉප’ 
•“ෙම” ෙහ– එම •”නෙ“ ෙ’’ඨ සහකාර ෙ”ක’ ෙවත ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–මට ෙහ– සැලැ”ය –“”.

05.   ලං” ඉප’ •“ෙ’ “ එ” භාඩයකට ෙහ– භාඩ •“පය” සඳහා ෙහ– එ” එ” භාඩය•” ෙකාටසකට ෙහ– 
ලං”ක”ෙව—ට ලං” ඉප’ කළ හැ•ය.

06.   ලං”ව බහාලන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවර ලං” කැඳ•ෙ’ අංකය එ” එ” භාඩ හා උපකරණ සඳහා ෙව” 
ෙව”ව සඳහ” කර එ” එ” ලං”ව ත අයෙ• එ” •–’ කවරය•” පමණ” ඉප’ කළ –“”.

08.   “මාද • ලැෙබන ලං” භාරග• ෙනාලබන අතර, එම ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. ලං”ව සමග ලං” ෙ”ඛනෙ“ සඳහ” ප 
ලං”කරණ ද’ත ප—කාෙව” (BDS) •’ඨ – ලංකා ””ය”ව•” අ•මත – ලංකාෙ“ බැං—ව•” —’ කළ න 
90” සඳහා වලං• ලං”  ඇපකරය” “–ය –“”. 

09.   ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම 04 ෙ’දෙ“ සඳහ” •”නෙ“ ඇ“ අමා“ාංශෙ“ “ පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” ද”වන 
ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ ෙය–“තය” ඉෙ“ ලැ— ඇ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

10.  ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ•”ර ”තර අව“ ෙ“ න’ ෙමම අමා“ාංශෙ“ ෙ’’ඨ සහකාර ෙ”ක’ ෙව“” (”රකථන අංක 
0112681186/0714457846 ෙහ ”–– තැපෑල info@coopmin.gov.lk) ලබා ගත හැක.

සභාප“,
අමා“ ම–ඩලය ”’” ප’ කරන ලද “ස’පාදන ක“•ව (CAPC)
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ පා’ෙභ–ක ආරෂණ රා අමා“ාංශය.

ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ පා’ෙභ–ක ආරෂණ රා අමා“ාංශය

ෙකා”ා’ අංකය : HOMESHOP/CAPC/02
– ලංකාෙ“ සෑම ’ාම ලධා“ වසම”ම ආවරණය වන ප කා”තා ”වසායක”” ම“”  “යා’මක කරන —ඩා ”” ෙවළඳසැ” 
ජාලය ථා”ත •“ම සඳහා පහත සඳහ” භාඩ හා උපකරණ “ස’පාදනය •“මට අමා“ මඩලය ”’” ප’ කරන ලද “ස’පාදන 
ක“ව (CAPC) ”’” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ලං” කැඳෙ’ අංකය උපකරණ / භා–ඩ අව“ “මාණය ආප” ෙනාෙගවන 
ෙට”ඩ• ගා—“ව 

”.
–ටර “මාණය 

(L)
අවම 
“මාණය

උප’ම 
“මාණය

HOMESHOP/CAPC/02/I අ“—තකරණ
140-180 1,500 6,000

20,000.00180-230 1,500 6,000
230-290 5,000 9,000

HOMESHOP/CAPC/02/II —තකරණ
80-120 1,500 6,000

20,000.00120-170 1,500 6,000
170-230 5,000 9,000

HOMESHOP/CAPC/02/III ෙබ–ත” —තකරණ
120-200 1,500 6,000

20,000.00
200-300 5,000 9,000

02.   – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ “ස’පාදන මා•ෙග–පෙ–ශ සං’හෙය“ •වචනය ෙකාට ඇ“ ප ජා“ක 
තරඟකා“ ලං”කරණ “යා ප“පා“ය (NCB) “”” ෙමම ලං” කැඳවන අතර, එම –ණතා ස–රාලන ’ය—ම ”””ක’ල’ 
ලං”ක”ව”ට ”වෘතය.

03.  උන””ව” ද”වන ”””ක’ ඇ“ ලං”ක”ව”ට ඉහත සඳහ” එ” එ”  භාඩ/උපකරණ සඳහා ආප” ෙගව• ෙනාලබන ””ය” 
20,000.00ක “දල” ස“පකාර ෙවා, අෙල” සංව•ධන හා පාෙභ–“ක ආර”ෂණ රා’ අමා“ාංශෙ“, ගණකා“කා ෙවත 
ෙගවා ලබා ග’ ල”පත ඉප’ •“ෙම” ඉං“’ භාෂාෙව” සක කරන ලද ස’—•ණ ලං” ෙ”ඛන ක”ටල ෙහ– ක”ටලය” 
2022.03.14 ”න ’ට 2022.03.30 ”න ප.ව. 2.00 දවා රාජකා නය”“ “  ස“පකාර ෙවා, අෙල” සංව•ධන හා පාෙභ–“ක 
ආර”ෂණ රා’ අමා“ාංශෙ“ ෙ’’ඨ සහකාර ෙ”ක’ ෙව“” ලබා ගත හැ• අතර, ලං” ෙ”ඛන ප“”ෂා •“මට අව“න’ 
ඉහත ’”— න හා කාලය “ළ “ද” ෙග•ම•” ෙතාරව ලං” ෙ”ඛන ප“”ෂා කළ හැක.

04.  ඔබෙ” “ල ගණ” 2022.03.31 ”න ප.ව. 2.30ට ෙහ– ඊට ෙපර සභාප“, අමා ම–ඩලය ”’” ප කරන ලද “ස’පාදන 
ක“•ව (CAPC), ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංවධන සහ පා’ෙභ“ක ආරෂණ රා’ අමාාංශය, 8 වන මහල, එ– •– 
කළ’• ෙගාඩනැ“”ල, අංක 464 ඒ, ”.. ජයා මාවත, ෙකාළඹ 10 යන •”නයට •යාපං— තැපෑෙල” ඉප’ •“ෙම” ෙහ– එම 
•”නෙ“ ෙ’’ඨ සහකාර ෙ”ක’ ෙවත ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–මට ෙහ– සැලැ”ය –“”.

05.  ලං” ඉප’ •“ෙ’ “ එ” භාඩයකට ෙහ– භාඩ •“පය” සඳහා ෙහ– එ” එ” භාඩය•” ෙකාටසකට ෙහ– 
ලං”ක”ෙව—ට ලං” ඉප’ කළ හැ•ය.

06.  ලං”ව බහාලන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• ලං” කැඳ•ෙ’ අංකය එ” එ” භාඩ හා උපකරණ සඳහා ෙව” ෙව”ව 
සඳහ” කර එ” එ” ලං”ව ත අයෙ• එ” •–’ කවරය•” පමණ” ඉප’ කළ –“”.

07.  “මාද • ලැෙබන ලං” භාරග• ෙනාලබන අතර, එම ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. ලං”ව සමග ලං” ෙ”ඛනෙ“ සඳහ” ප ලං”කරණ 
ද’ත ප—කාෙව” (BDS) •’ඨ – ලංකා ””ය” ව•” අ•මත – ලංකාෙ“ බැං—ව•” —’ කළ න 90” සඳහා වලං• 
ලං”  ඇපකරය” “–ය –“”. 

08.   ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම 04 ෙ’දෙ“ සඳහ” •”නෙ“ ඇ“ අමා“ාංශෙ“ “ පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” ද”වන 
ලං”ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ ෙය–“තය” ඉෙ“ ලැ— ඇ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

09.   ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ•”ර ”තර අව“ෙ“ න’ ෙමම අමා“ාංශෙ“  ෙ’’ඨ සහකාර ෙ”ක’ ෙව“” (”රකථන අංක 
0112681186/0714457846 ෙහ ”–– තැපෑල info@coopmin.gov.lk) ලබා ගත හැක.

සභාප“,
අමා“ ම–ඩලය ”’” ප’ කරන ලද “ස’පාදන ක“•ව (CAPC),
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ පා’ෙභ–ක ආරෂණ රා  අමා“ාංශය.

ලං” සඳහා ආරාධනය”



50 වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා දැන්වීම් 

ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ පා’ෙභ–ක ආරෂණ රා අමා“ාංශය

ලං” සඳහා ආරාධනය
ෙකා”ා’ අංකය: HOMESHOP/MPC/02

– ලංකාෙ“ සෑම ’ාම ලධා“ වසම”ම ආවරණය වන ප කා”තා ” වසායක”” ම“” “යා’මක කරන —ඩා ”” 
ෙවළඳසැ” ජාලය ථා”ත •“ම සඳහා පහත සඳහ” භාණඩ “ස’පාදනය •“මට අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“ව (MPC) 
”’” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ලං” කැඳ•ෙ’ අංකය උපකරණ/භා–ඩ අව“ මාණය
ආප” ෙනාෙගවන 
ෙටඩ ගා—“ව ”.

HOMESHOP/MPC/02 අයකැ“ ෙ’ස අවම - 7,000
උපම -14,000

20,000.00

02.   – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ “ස’පාදන මා•ෙගපෙ–ශ සං’හෙය“ •වචනය ෙකාට ඇ“ ප 
ජා“ක තරඟකා“ ලං”කරණ “යා ප“පා“ය (NCB) “”” ෙමම ලං” කැඳවන අතර, එම –නතා ස–රාලන ’ය—ම 
”””ක’ල’ ලං”ක”ව”ට ”වෘතය.

03.   ෙ’ සඳහා ”—ක’වය” ද”වන ෙය”තා—•ණ ලං”ක”ව”ට ඉහත සඳහ”  භා–ඩ/උපකරණ සඳහා ආප” 
ෙගව• ෙනාලබන ”ය” 20,000.00ක “දල” ස“පකාර ෙවා, අෙල” සංව•ධන හා පාෙභ“ක ආර”ෂණ රා’ 
අමා“ාංශෙ“, ගණකා“කා ෙවත ෙගවා ලබා ග’ ල”පත ඉප’ •“ෙම” ඉං“’ භාෂාෙව” සක කරන ලද 
ස’—•ණ ලං” ෙ”ඛන ක”ටලය 2022.03.14”න ’ට 2022.04.04 ”න ප.ව. 2.00 ද”වා රාජකා නය”“ “  ස“පකාර 
ෙවා, අෙල” සංව•ධන හා පාෙභ“ක ආර”ෂණ රා’ අමා“ාංශෙ“ අ“ෙ•ක ෙ”ක’ (පාලන) ෙව“” ලබා ගත 
හැ• අතර, ලං” ෙ”ඛන ප“”ෂා •“මට අව“න’ ඉහත ’”— න හා කාලය “ළ “ද” ෙග•ම•” ෙතාරව ලං” 
ෙ”ඛන ප“”ෂා කළ හැක

04.   ඔබෙ” “ල ගණ” 2022.04.05 ”න ප.ව. 2.00ට ෙහ ඊට ෙපර සභාප, අමා“ාංශ “සපාදන ක“•ව (MPC), 
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංවධන සහ පා’ෙභ–“ක ආර”ෂණ රා’ අමා“ාංශය, 8 වන මහළ, එ •– කළ• 
ෙගාඩනැ“”ල, අංක 464 ඒ, ”.. ජයා මාවත, ෙකාළඹ 10 යන •”නයට •යාපං— තැපෑෙල” ෙහ එම •”නෙ“ 
අ“ෙ•ක  ෙ”ක’ (පාලන) ලකාමරෙ“ ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–මට ෙහ සැලැ”ය –“”.

05.   ලං” ඉප’ •“ෙ’ “ ඉහත සඳහ” අව“ “මාණයට ම ෙහ අව“  “මාණෙය” ෙකාටසකට ෙහ ලං”ක”ෙව—ට 
ලං” ඉප’ කළ හැ•ය. 

06.   ලං” ෙ”ඛන ““” ටපත” හා “අ• ටපත” වශෙය” ““තබන කවර වල බහා කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• 
“HOMESHOP/MPC/02” ෙලස සඳහ” කර ලං”ව ත අයෙ• එ” •–’ කවරය•” පමණ” ඉප’ කළ 
–“”.

07.   “මාද • ලැෙබන ලං” භාරග• ෙනාලබන අතර, එම ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. ලං”ව සමග ලං” ෙ”ඛනෙ“ සඳහ” ප 
ලං”කරණ ද’ත ප—කාෙව” (BDS) •’ඨ – ලංකා ””ය” ව•” අ•මත බලප–ලා“ වා—ජ බැං—ව•” —’ 
කළ න 90” සඳහා වලං• ලං”  ඇපකරය” “–ය –“”. 

08.   ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම 04 ෙ’දෙ“ සඳහ” •”නෙ“ ඇ“ අමා“ාංශයට පැ“ණ, එම අවථාවට සහභා”•මට 
කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”ව” ඉෙ““ ලැ— ඇ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

09.  අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“ෙ“ (MPC) ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“.

10.   ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ•”ර ”තර අව“ෙ“ න’ ෙමම අමා“ාංශෙ“ අ“ෙ•ක ෙ”ක’ (පාලන) ෙව“” (”රකථන අංක 
0112684185/0741313697 ෙහ– ”––’ තැපෑල info@coopmin.gov.lk) ලබා ගත හැක.

සභාප“,
අමා“ාංශ ස’පාදන ක“•ව (MPC),
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංවධන සහ පාෙභ“ක ආර”ෂණ රා’ අමා“ාංශය.

– ලංකා ෙතාර“” හා සෙ“දන 
තා”ෂණ ෙය“තායතනය (ICTA)

ලං” සඳහා ආරාධනය (IFB)
ලංකා රා’ ෙඝෙ“ —ථා”ත ෙ—වාව සඳහා ජාල ආර”ෂණ ත’වය 
ත”ෙ—” •“ෙ ෙමවලම” හා ෙව ෙයද– සඳහා වන ආර”ෂණ ත’වය 
ත”ෙ—” •“ෙ ෙමවල” —ථාපනය හා ”ාසගත •“ම “සපාදනය

ICTA/GOSL/GOODS/NS/2021/07
1.   – ලංකා ෙතාර“” හා සෙ“දන තා”ෂණ  ෙය“තායතනය  (ICTA)  ”’ ලංකා  රජෙ“ ”ල–” —ථා”ත 
කර• ලැ“ අතර, එය රජය ස“ “ධාන ය“තල පහ”කම වන අතර, ෙ”“ ෙය” 800 අ“ක  “මාණයකට  
ස’කාරක’වය ලබා “ ඇත.  IT  ය“තල  පහ”ක සඳහා ”—”රණ ප“”ෂණ සඳහා  ආර”ෂක ප“”ෂක 
ෙමවල (ජාල අවන  ත”ෙ—”ව සහ ෙය”  අවන ත”ෙ—”ව) “ල“ ගැ”මට  ICTA  “ගමනය  කර• 
ලැෙ.එබැ” LGC  සහ ස’කාරක ෙව  ෙය”  ආර”ෂක ම”ටම වලං• •“ම  සහ නංවා–ම සඳහා ආර”ෂක 
ප“”ෂණ  ෙමවල “ල“ ගැ”මට  ICTA  අදහ—  කර”.

2.   ICTA  ෙව•ෙව ෙදපා•තෙ“ “සපාදන  ක“•ෙ“  (DPC) සභාප“වරයා ”’  ලංකා රජෙ“ ”ල–”  
(LGC 2.0)  ස’කාරක ෙ—වාව සඳහා ජාල ආර”ෂණ ත”ෙ—”  •“ෙ ෙමවලම සහ ”ල–” මත  පදන —  
ෙව ෙය” ආර”ෂණ ත”ෙ—” •“ෙ  ෙමවලම  —ථාපනය •“ම සහ ”—ාස  •“ම සඳහා ”””කල’  
ෙය”තා—•ණ ලං”ක”ව ෙව“ ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ. 

3.   ’ය—ම ලං”, ලං” •” ෙ”ඛන  සමග ලබා“ ඇ“ ආකෘ“යට අ•ව  බැං— ඇපකරය” ආකාරෙය  – ලංකා 
””ය” එ” ල”ෂ ”’ දහසක (–ල”. 120,000.00)  ව“නාක“ –“  ලං”  ”ර”ෂණය”  සමග එ”ය –“ය.

4.   ෙමම ලං”කරණය ජා“ක තරගකා“  ලං”කරණ  ප“පා“ය  (NCB)  යටෙ’ පැවැ’ෙවන  අතර, එය – ලංකා 
රජෙ“ “සපාදන  මා•ෙගපෙ–ශ ම“ ෙමෙහයව• ලබන අතර, ලං” •”ෙ”ඛනය “ ද”වා ඇ“  ෙය”තා 
හා ”””ක ස–රාලන ෙය”තා—•ණ ’ය—ම ලං”ක”ව හට ”වෘතව පව”.

5.   අ’ලා” ලං”ක”ව හට ෙනා“ෙ” ලං”  •” ෙ”ඛන ප“”ෂාව කා•යාල ෙ“ලාව  “ළ“ 2022 මා•“ මස 14 
වන ”න ’ට  ෙනා. 490,  6 වන මහල, ආ•. ඒ. –.  ෙම” මාවත, ෙකාළඹ 03 ”““   ICTA  “සපාදන අංශෙ““  
’”කළ හැක. රකථන අංකය 2369099 ”–’  තැපෑල procurement@icta.lk  ලං” ” ෙ”ඛන ICTA  
ෙව• අඩ”ෙ එන   (https://www.icta.lk/ procurement/) ප“”ෂා  කර බැ–ම සඳහා පමණ” ද”වා ඇත.

6.   ඉං“’ භාෂාෙව ””ෙයල කරන ලද ස—•ණ  ලං” •” ෙ”ඛන ක”ටලය” අ’ලා”  ලං”ක”වහට •”ත 
අය”පත” එ•ෙම  හා අාප” ෙනාෙගවන  – ලංකා ””ය”  “දහසක (–.ලං.”. 3,000.00) ගා—“ව”  
ෙග•ෙම ප” 2022 මා•“ මස 14 වන— ’ට රාජකා“ ”නය““ කා•යාල ෙ“ලාව  “ළ“ 5 වන ෙ’දෙ“ 
ද”වා ඇ“  කා•යාල •”නෙය “ල“ ගත හැක. 

7.   ස—•ණ කරන ලද ලං” 5 වන ෙ’දෙ“  ද”වා ඇ“ •”නයට 2022 මා•“ මස  28 වන ”න ප.ව. 3.00 ෙහ 
ඊට ෙපර  ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය.  “මාද • ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ. ලං”භාර ගැ”ෙ ෙ“ලාව 
අවස — වහාම ලං” ”වෘත •“ම ෙ සඳහා පැ“ෙණන ලං”ක”වෙ” ෙය“තය ඉ”’”ට“  ’” කර• 
ලැෙ.  ’ය—ම ලං”,  ලං” •” ෙ”ඛන සමග “ ඇ“ ආකෘ“යට  අ•ව, 3 වන ෙ’දෙ“ සඳහ  ව“නාකමට  බැං— 
ඇපකරයක ආකාරෙ“ ලං”  ”ර”ෂණය” සමග එ”ය  –“ය. 

8.   ලං” භාර ගැ”ෙ අවසාන ”නයට  ”න 5 කට ෙපර පැහැ”• •“  අව“ වෙ න  procurement@icta.lk  
යන ”––’ •”නයට ඒවා ෙයා“ කරන ෙලස ලං”ක”වෙග ෙමම“ ඉ”ලා ’“• ලැෙ.

සභාප“, ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන ක“ව,
– ලංකා ෙතාර හා ස”“ෙ“දන තා”ෂණ “ෙය“තායතනය  (ICTA),
ෙනා. 490,  6 වන මහල, ආ•. ඒ. –. ෙම” මාවත,
ෙකාළඹ 03.
2022 මා•  මස 13 වන ”න. 

ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ පා’ෙභ–ක ආරෂණ 
රා අමා“ාංශය

ලං” සඳහා ආරාධනය
ෙකා”ා’ අංකය: HOMESHOP/MPC/01

– ලංකාෙ“ සෑම ’ාම ලධා“ වසම”ම ආවරණය වන ප කා”තා ”වසායක”” ම“” “යා’මක කරන —ඩා ”” ෙවළඳසැ” ජාලය 
ර”ෂණ ආවරණය •“මට අළව අමා“ාංශ  “ස’පාදන ක“ව (MPC) ”’” ”” ෙවෙළඳසැ”වල භාඩ, උපකරණ, ප“ය” සහ 
––ගලය” ර”ෂණ ආවරණය •“ම සඳහා ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ලං” කැඳෙ’ 
අංකය ආවරණය කළ –“ ෙ–පළ/භා–ඩ/––ගලය” රෂණ “දල 

”.
අව“ 
“මාණය

ආප” 
ෙනාෙගවන 
ෙට”ඩ• 
ගා—“ව ”.

HOMESHOP/
MPC/01

ෙවළඳසැ” ප“ය 225,000.00

   අවම -7,000 
උපම - 14,000 12,500.00

රා”ක සහ ෙවන’ උපකරණ 500,000.00

ගෘහ භාඩ සඳහා 300,000.00
””• භාඩ (අ“—තකරණ, •”’ ය”–, පගණක, 
—තකරණ සහ ෙබ–ත” —තකරණ, ”” ෙ”ත —කෑනරය ආ“ ) 450,000.00

ලා–“ෙ“ ඇ“ “ද” 25,000.00

මහජන වග–’ ර”ෂණ ආවරණය (––ගලය” 02 සඳහා) 1,000,000.00

––ග•ක අන“” ර”ෂණ ආවරණය (––ගලය” 02 සඳහා) 1,000,000.00

02.  – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ “ස’පාදන මා•ෙග–පෙ–ශ සං’හෙය“ •වචනය ෙකාට ඇ“ ප ජා“ක තරඟකා 
ලං”කරණ “යා ප“පා“ය (NCB) “”” ෙමම ලං” කැඳවන අතර, අවම වශෙය” අළ ර”ෂණ ”ෙ’–ෙ“ වසර 05ක පළ–”–ද” 
ලබා ඇ“ සහ – ලංකා ර”ෂණ යාමන ෙකා“ෂ” සභාව (IRCSL) ම“” බලප– ල’ ර”ෂණ සමාගම” (සාමා—) ෙලස 
•යාපං—ය ල’ ’ය—ම ර”ෂණ සමාග’ සඳහා ලං”ව ”වෘතය.

03.  ෙ’ සඳහා ”—ක’වය” ද”වන ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව”ට ඉහත සඳහ” ර”ෂණාවරණය සඳහා ආප” ෙගව• ෙනාලබන 
”ය” 12,500.00ක “දල” ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන හා පාෙභ–“ක ආර”ෂණ රා’ අමා“ාංශෙ“, ගණකා“කා“ 
ෙවත ෙගවා ලබා ග’ ල”පත ඉප’ •“ෙම” ඉං“’ භාෂාෙව” සක— කරන ලද ”—තර ඇ“ළ’ ෙ”ඛනය 2022.03.14 ”න 
’ට 2022.04.04 ”න ප.ව. 2.00 ද”වා රාජකා නය”“ “  ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන හා පාෙභ–“ක ආර”ෂණ රා’ 
අමා“ාංශෙ“ අ“ෙ•ක ෙ”ක’(පාලන) ෙව“” ලබා ගත හැක.

04.  ඔබෙ” “ල ගණ” 2022.04.05 ”න ප.ව. 3.00ට ෙහ– ඊට ෙපර සභාප“, අමාාංශ “සපාදන ක“•ව (MPC), ස“පකාර ෙ—වා, 
අෙල” සංවධන සහ පා ’ෙභ–“ක ආර”ෂණ රා’ අමාාංශය,8 වන මහළ, එ •– කළ• ෙගාඩනැ“”ල, අංක 464 ඒ, ”.. ජයා 
මාවත, ෙකාළඹ 10 යන •”නයට •යාපං— තැපෑෙල” ෙහ– එම •”නෙ“ අ“ෙ•ක  ෙ”ක’ (පාලන) ල කාමරෙ“ ඇ“ ෙට”ඩ• 
ෙප”“යට බහා–මට ෙහ– සැලැ—”ය –“”.

05.  ලං” ෙ”ඛන ““” ටපත” හා “අ• ටපත” වශෙය” ““ තබන කවර වල බහා කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• “HOMESHOP/
MPC/01” ෙලස සඳහ” කර ලං”ව ත අයෙ• එ” •–’ කවරය•” පමණ” ඉප’ කළ –“”.

06.   “මාද • ලැෙබන ලං” භාරග• ෙනාලබන අතර, එම ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. ලං”ව සමග ලං” ෙ”ඛනෙ“ සඳහ” ප ලං”කරන 
ද’ත ප—කාෙව” (BDS) •’ඨ – ලංකා ””ය” ව•” අ•මත බලප–ලා“ වා—ජ බැං—ව•” —’ කළ න 90” සඳහා වලං• 
ලං”  ඇපකරය” “–ය –“”. 

07.   ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම 04 ෙ’දෙ“ සඳහ” •”නෙ“ ඇ“ අමා“ාංශයට පැ“ණ,එම අව—ථාවට සහභා”•මට කැමැ’ත” 
ද”වන ලං”ක”ව” ඉෙ““ ලැ— ඇ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

08.  අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“ෙ“ (MPC) ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“.
09.  ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ•”ර ”—තර අව“ ෙ“ න’ ෙමම අමා“ාංශෙ“ අ“ෙ•ක ෙ”ක’ (පාලන) ෙව“” (”රකථන අංක 

0112684185/0741313697 ෙහ– ”––’ තැපෑල info@coopmin.gov.lk) ලබා ගත හැක

සභාප“,
අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“•ව (MPC)
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ පා’ෙභ–ක ආරෂණ රා අමා“ාංශය.



51වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදාදැන්වීම් 

ර’මලාන                           
කා•“ක ෙ–පළ” මට

01.  ක•මා”තශාලාවකට / කා•යාල 
සං–•ණයකට ඉහළ ප’මාණෙ“ 
ෙපළ සංව•ධනයකට ෙය–”.

02.  ෙපළ ගා— පාරට ”ට• 500 ”’” 
ෙතලවල පාරට මා”ව ”“ ප•ච 
738 ක ඉඩම. 

03.  ඉඩෙ ව.අ• 58469 එක“වක 
කා•යාල ෙගාඩනැ“• හා ගබඩා 
පහ”ක ඇත. 

04.  “ල සාක–ඡා කරගත හැක. 
අමත”න - ධ•’ක

ජංගම රකථනය : 076-6714333

CTC ෙ’ “පාදන 
ය”– සඳහා 

ල ගණ” කැඳ•ම
ව”ෙ” ““ඛතම

 CTC ෙ’ “පාදන සමාගමක 

“යා’මක ත’’වෙ“ පව“න 
පහත ය”– සඳහා 
ල ගණ” කැඳව ලැෙ•.

    Milling & Chasing, 
Cutters, Belts, Rotavane 
and Shifting machineries

Contact : 076-4781549, 
                077-3832244

ෙමාර•ව ”ව”—ලය
2022 “ මස ’ට 2023 “ මස ද”වා කාල“මාව සඳහා 
ෙමාර•ව ව—ලයට ආර“ක ෙවාව සැප•ම

UM/GA/SEC/DPC-01/2022

 1.  ෙමාර•ව ”ව”—ලය ෙව•ෙව ෙදපා•තෙ’“ ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”, 
ආර“ක අමා“ාංශෙ“ •යාප”ං • ඇ“ හා වලං• වා•“ක බලප–ය ස“ත ””ග’ 
ආර“ක ආයතන ෙව“ ආර“ක ෙ—වා ලබාගැ”ම සඳහා ““ තැ“ ලං” කැඳව• 
ලැෙ•. 

2.  බලාෙපාෙරා’“ වන ෙ—වා කාලය 2022 ““ 10 වන ”න ට 2023 ““ 9 වන ”න ද”වා 
එ” වසර•. 

3.  ලං”කරණය ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ “යා ප“පා“ය ම“ ෙමෙහයව• ලැෙ•. 
4.  ක•බැද ෙමාර•ව ”ව”—ලෙ“ “ෙය–’ ෙ”ඛකා“කා“ සාමා— ප’පාලන ෙවත 
•”ත අය”’පත” ඉ”’ප’ •“ෙම හා ”. 5,000/- ක ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ව” 
ෙමාර•ව ”ව”—ලෙ“ සර“ ෙවත ෙග•ෙම අන“”ව අ’ලා” ලං”ක”වට ඉං“ 
බ වන ලං”කරණ •”ෙ”ඛන ස’—•ණ ක”ටලය” “ල“ ගත හැ•ය. 

5.  අ’ලා” ෙය–”තා —•ණ ලං”ක”වට වැ•මන’ ෙතාර“” ෙමාර•ව ”ව”—ලෙ“ 
“ෙය–’ ෙ”ඛකා“කා“ සාමා— ප’පාලන ෙව“ (”රකථන අංක 0112651593) 
ෆැ”— අංක 0112650622) ලබාගත හැ• අතර 2022 මා•“ 14 ”න ට 2022 අෙ”” 
04 ”න ද”වා කා•යාල ෙ“ලාව “ළ, ක•බැද, ෙමාර•ව ”ව”—ලෙ“ “ෙය–’ 
ෙ”ඛකා“කා“ සාමා— ප’පාලන කා•යාලෙ““ ලං”කරණ •”ෙ”ඛන ගා—“ 
අය•“ම• ෙතාරව ප““ාකර බැ•ය හැ•ය. 

6.  ලං”ක”ව ප•පාලක සභා ආ” පනත යටෙ’ වැ•“ ෙග•ම හා ෙ—.අ.අ. සහ ෙ—.භා.අ. 
—යක’වය ””බඳ ”ව—ථා”ත අව“තා හා සමග එකඟ ”ය –“ය. 

7.  ““ තැ“ ලං” 2022 අෙ”” 05 වන ”න 14.00 පැයට ෙහ– ඊට ෙපර පහත •”නයට 
ෙගනැ”’ භාර”ය –“ය. නැතෙහා’ “ෙය–’ ෙ”ඛකා“කා“ / සාමා— ප’පාලන 
කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ ෙටඩ• ෙප”“ෙ“ තැප’ කළ –“ය. මාද  ලං” “”ෙ’ප 
ෙකෙ•. 

8.  ලං” භාරගැ”ම අවස — වහාම ෙමාර•ව ”ව”—ලෙ“ ෙ”ඛකා“කා“ කා•යාලයට 
යාබද අ–“ ම–ඩල කාමරෙ““ එම අව—ථාවට ෙපෟග•කව සහභා“•මට 
බලාෙපාෙරා’“වන ලං”ක”වෙ” “ෙය–“ත” ඉ”’”ට“ ලං” ”වෘත ෙකෙ•. 

9.  ය—ම ලං” සමග – ලංකාව “ළ “යා’මක වන ””ග’ බැං—ව• “—’ කළ 2022 
”• 12 ”න ෙත” වලං• ලං” ”ර“ණය” එ”ය –“ය. ලං”කව—ට එ” ෙතාගය” 
(ෙලා” එක”) පමණ” “නය •මට කළමනාකරණය ”රණය කර ඇ“ ෙහ””, එ” 
එ” ෙතාගය සඳහා ෙව” ෙව”ව ලං” ”ර“ණ ඉ”’ප කරන ෙලස ලං”කව” හට 
අවවාද ෙකෙ. 

ෙලා අංකය ෙක“ ”තරය” ලං” ”ර”ෂණෙ ව“නාකම 
(”.)

01 ධාන ප’“ය 500,000.00
02 ”ටත ෙවාකාගාර 125,000.00

සභාප“,
ෙදපා•තෙ’”“ “ස’පාදන (“ධාන) ක“•ව,
ෙමාර•ව ”ව”—ලය,
ක•බැ–ද, ෙමාර•ව.
2022-03-13

වැ”• අමා“ාංශය
සමාග’ ව ““සං—කරණ, ෙ රබ ව ආ•ත ෙභ–ග වගා සහ කමාතශාලා 

න•කරණය හා ෙ හා රබ අපනයන “වධන රා’ අමා“ාංශය

—ඩා ෙ’ ව“ සංව•ධන අකාය
උ— ෙසවණ පැළ “ල“ ගැ”මට ලං” කැඳ•ම 

2022 වෂය
01. ඇ”—’යා “කාන” (Albizzia Moluecana) පැළ අවතාවය  - 950,000
02. ැ”•යා ෙරා’—ටා (Grevilliea Robusta) පැළ අවතාවය  - 250,000

—ඩා ෙ’ ව“ සංව•ධන අකාය ”’ ෙ’ ඉඩ’වල උපම ආ•–ක ඵල”තාවය” 
අ’ප’ කරගැ”ම සඳහා උ— ෙසවණ වැඩසටහන යටෙ’ උ— ෙසවණ පැළ ඉහත ප” 
“ල“ ගැ”මට ”රණය කර ඇත.
ඉහත සඳහ උ— ෙසවණ පැළ ඉහත “මාණය  “ල“ ගැ”ම සඳහා එම උ— ෙසවණ 
සැපමට උන”ව” ද”වන පා•ශව ෙව“ “ල ගණ කැඳව• ලැෙ•. ඒ අ•ව පහත 
’ය—ම අව“තා ස’—•ණ වන ෙලස තම ”’ සක— කරන ලද ආකෘ“ පය” ම“ 
“ල ගණ ඉ”ප’ කළ –“ය.
01. බ“න අඟ” 9 x 5 / 7 x 5 ෙ”’ 150 ෙපා•” බෑ” ”ය –“ ෙ“.
02. ව•ධනයට ””” ප— ““ණය” ස“තව බ“න –රවා “–ය –“ ෙ“.
03. පැළය අවම අඟ” 08-10 ව•ධනය • “–ය –“ ෙ“.
04. ෙර–ග ප”ෙබා්ධව• ෙතාර ”ය –“ ෙ“.
05. “වාහනය ’”කළ –“ —ථාන සඳහා “ල ගණ ෙවන ෙවනම ඉ”ප’ කළ –“ෙ“.
(ගා”ල, මාතර, ක”තර, ර’න–ර, කෑග”ල, මහ•වර, •වරඑ”ය, බ–ඩාරෙවල වශෙය 
“වාහනය ’” කළ –“ අතර, එම “ෙ–ශ සඳහා “වාහනය සඳහා ෙවන ෙවනම “ල ගණ 
ඉ”ප’ කළ –“ය)
ඉහත ද”වා ඇ“ ක”“ අ•ව “ල ගණ ඉ”ප’ කළ –“ය. “ල ගණ 2022.03.13 
’ට 2022.03.28 ”න දවා “ල ගණ කැඳව• ලැෙ•. ඉ”ප’ කර• ලබන “ල ගණ 
2022.03.28 ”න ප.ව. 2.00 ෙපර ““ තබා •”කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• උ— 
ෙසවණ පැළ සඳහා “ල ගණ” ඉ”’ප’ “ම - 2022 ය•ෙව සඳහ ෙකාට •යාප”ං— 
තැපෑෙල එ•ම ෙහ– පහත •”නෙ“ ”“ටා ඇ“ ෙමම අකාෙ“ ෙ—වා අංශෙ“ තබා ඇ“ 
ෙටඩ• ෙප”“යට බහා•ය –“ අතර, “ල ගණ 2022.03.28 ”න ප.ව. 2.30 ට ”වෘත 
කර• ලැෙ•.
“ල ගණ ”වෘත කරන අව—ථාෙ“ “ල ගණ ඉ”ප’ •“ෙ’ “ ලං” ”ර”“තය” 
ෙලස ආප” ෙගව• ලබන ”. 5,000/- ක “දල” ෙමම අකාෙ“ “ද” අංශයට ෙගවා 
ලං” සමග එම ල”පෙ’ ෙදවන ”ටපත සමග අ“ණා එ”ය –“ය. තවද ෙකාා’“ව 
පැව“ෙම ප” ජය’ා“ ලං”ක”ෙග ෙමම අකාය සමග ”ම’ “””මකට එළ“ය 
–“ අතර, අකාය ”’ ’•’ ෙදන “මාණයට අ•ව ඉහත පැළ ඇණ–’ ලබා ”ය 
–“ය. වැ•”ර ”ම“’ සහකාර කළමනාක” ”ා““ 076-3598695 / 011-7909039 
ඇම”ෙම ලබාගත හැක.

සභාප“,
“ස’පාදන ක“•ව,
ඩා ෙ ව සංවධන අ“කා’ය,
අංක 70, පා•ෙ’ පාර,
පැලවත, බතර“”ල.

“ස’පාදන ’•ම”

ඖෂධ “’පාදනය, සැප•ම හා “යාමන රා අමාාංශය

– ලංකා රා ඖෂධ “’පාදන සං—ථාව (SPMC)

BLISTER PACKAGING සඳහා ” සැප–’ක”ව” •යාප”ං— “ම
– ලංකා රා’ ඖෂධ “පාදන සං—ථාෙ පව’නා ACG BP-102, HOONGA HM400P, 
IMA ROTOVAC 210 PLUS •—ට• පැෙ”“ං ය සඳහා අ•“ප වන ඇ““ය’ 
ෙෆා””, PVC ෙෆා””, PVDC ෙෆා”” හා ඇ / ඇ ෙෆා”” සැප•ම සඳහා යාප”ං— •මට 
කැමැ’ත” ද”වන අෙ“”“ත “පාදකය / සැප–’ක”ව / ෙමරට ඒජතව” ෙව“ 
අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

’ය—ම අය”ප’, පහ“ ද”වා ඇ“ ආකෘ“ය කාරව සක කළ –“ෙ“.

ආද•ශ අාකෘ“ප–ය
•—ට• පැෙ”ං ” සැප’ක”ව” •යාප”ං •“ෙ’ අය”’පත

01.  ”ාපාරෙ“ නම හා •”නය :
02. •යාප”ං— අංකය හා ”නය :
03. සැප–ක”ෙ” / ෙමරට “ෙය“තෙ” නම හා •”නය :
04. ”රකථන, ෆැ” අංක හා ඊෙ” •”නය :
05. සැපමට බලාෙපාෙරා’“ වන “’පාදනය :
06. ගැ“ක”වෙ” ලැ”“ව” (ෙමරට හා ”ෙ–ශවල) :

”නය : ...................................                   අ’සන : ........................................                      තන“ර : ......................................

’යම අය”’ප’ බහා’ කවරවල ව’ ඉහළ ෙකළවෙ•, "••ට• පැෙ”“ං ”” සැප–ක”ව 
•යාප”ං— •“ම" ය•ෙව සඳහ ෙකාට, යාප”ං— තැපෑෙල, 2022 මා•“ 31 ”නට ෙපර 
ලැෙබනෙ— සභාප“ නමට එ”ය –“ය.

අය”’ප’, ලබා“ ඇ“ ”—තර සනාථ •“ම සඳහා අව“ ”ක ෙ”ඛන සමග ඉ”’ප’ කළ –“ අතර, 
ලැ— ඇ“ අය”’ප’ ඇග–’ •“ෙම ප”ව – ලංකා රා’ ඖෂධ “’පාදන සංථාව ”’ ඉ”ලා 
’“න අව—ථාවක“ “යැ” ඉ”’ප’ කළ –“ය.

අව“ වැ•”ර ”—තර, “ෙය’ සාමා—ා“කා“ - සැල” හා සපාදන ෙව“, ”රකථන අංක : 
2623298 / 2637574 / 2635353 ම“ ලබාගත හැක.
සභාප“,
– ලංකා රා ඖෂධ “’පාදන සං—ථාව,
අංක 11, –ම’ ෙජ–” ෙකාතලාවල මාවත, කඳවලව’ත,
ර’මලාන.

ෙට”ඩ• ’”ම
ඇ”“ය වැ”• සමාගමට අය’ පහත සඳහ” භා”තා කරන ලද ෙම–ට රථය ”•ම 
සඳහා ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.

නම හා •”නය රකථන අංකය වගය අංකය

“ධාන කායාලය 011 4693000 KIA Sorento 

Jeep (Diesel)

WP KS - 4xxx

සෑම ෙට”ඩ අය”’පත”ම “’ අ’” සක— කර කවරයක බහා ““ තබා •කවරෙ“ 
ව’ ෙකළවෙ 'භා”තා කරන ලද ෙම–ට රථ ”•’ම' ෙලස සඳහ” කර “ධාන ”ධායක 
“ලධා“, ඇ”“ය වැ”• සමාගම, 09 වන මහල, එ””ක” —ෙප”— —• අංක 01, ෙනා. 
315, ෙවා”ෙෂ–” •”ය, ෙකාළඹ 02 යන •නයට 2022 මා“ 25 වන ”න සවස 3.30 ට 
ෙපර ඉ”’ප’ කළ “ ෙ“.
ෙට”ඩ අය”’ප’ 2022 මා“ 25 ද”වා ස“ෙ“ වැඩකරන ”නවල (ස“ අ”ත හා “වා— 
”න හැර) උ“සන 8.30 ’ට සවස 3.30 ද”වා ආප” ෙනාෙගව• ලබන ”. 1,000.00 (”ය” 
දහසක) ඇපකරය” සහ ආප” ෙගව• ලබන ”. 5,000.00 (”ය” ප”දහසක) ඇපකරය” 
තබා ඇ”“ය වැ”• සමාගෙ’ “ධාන කායාලෙය” ලබාගත හැක.

අ—ළ වෑ” රථය ප“”ෂා •“ම, 2022 මා“ 25 ද”වා ස“ෙ“ වැඩකරන ”නවල (ස“ අ”ත 
හා “වා— ”න හැර) උ“සන 8.30 ’ට සවස 3.30 ද”වා “ධාන කායාලෙ“ සාමා—ා“කා“ 
(ප’පාලන / ”“) අවසර යටෙ’ ’” කළ හැක.

ස’—ණ කරන ලද ෙට”ඩ අය”’ප– “ධාන ”ධායක “ලධා“, ඇ”“ය වැ”• සමාගම, 
09 වන මහල, එ””ක” —ෙප”— —• අංක 01, ෙනා. 315, ෙවා”ෙෂ–” •”ය, ෙකාළඹ 02 
යන •නයට •යාප”ං— තැපෑල ම“” ෙහ– ඉහත •නෙ“ සඳහ” “ධාන කායාලෙ“ තබා 
ඇ“ ෙට”ඩ ෙප”“යට ෙයා“ කළ හැක.

ෙට”ඩ අය”’ප’ ”ගැ”ෙ’ ෙහ– ““”ෙ’ප •“ෙ’ ස’—ණ අ”“ය ඇ”“ය වැ”• 
සමාගම ස“ය.

“ධාන ”ධායක ලධා“,
ඇ”“ය වැ”• සමාගම,
09 වන මහල, එ””ක” —ෙප”— — අංක 01,
ෙනා. 315, ෙවා”ෙෂ– •”ය, 
ෙකාළඹ 02.

”.ක. 011-4 693000
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52 වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා දැන්වීම් 

ඔ” යස
ඖෂධ “’පාදනය, සැප• හා

“යාමන රා’ අමාාංශය

අ•රාධ–ර ඔයාම—ව ’යට ”ළ පැව“ “ෙ“ ථාත කර ඇ“ බට“ර ඖෂධ “පාදන 
කර• ලබන ෙ—ය ආෙය–ජක”” සඳහා වන "”ව’–ර ඖෂධ “’පාදන කලාපය" “ළ 
ඖෂධ “පාදනය සඳහා ආෙය–ජනය “මට උන””ව” ද”වන ”””ක’ල’ පා••ව 
ෙව“” අ’ලාශය  “කාශ “ෙ’ ෙය–ජනා සඳහා ඖෂධ “පාදනය, සැප•’ හා “යාමන 
රා’ අමා“ාංශය ”’” ආරාධනා ෙකෙ•.

උන””ව” ද”වන පා••වය” හට තම ෙය–ජනා, ““ තැ“ කවරයක බහා ෙ”ක’, ඖෂධ 
“පාදන, සැප•’ හා “යාමන රා’ අමා“ාංශය, "ඔ” යස", ෙනා. 464/A, ”. —. 
ඡයා මාවත, ෙකාළඹ 10, (HQ ෙගාඩනැ”ල - 5 වන මහල) යන •නයට •යාප”ං— 
තැපෑෙල” එ•ෙම” ෙහ– පැ“ණ භාර“ෙම” 2022 මා•“ මස 28 ”න ෙප.ව. 10.30 ට 
ෙපර ලැ—මට සැලැ”ය –“ය. අ—ළ කවරෙ“ ව’ ඉහළ ෙකළවෙ• "”ව’–ර ඖෂධ 
“’පාදන කලාපය “ළ ඖෂධ “’පාදනය සඳහා අ’ලාෂය “කාශ •“ම" ය•ෙව” 
සඳහ” කළ –“ය.

ෙ”ක,
ඖෂධ “’පාදන, සැප• හා “යාමන රා’ අමාාංශය,
"ඔ ”යස",
ෙනා. 464/A, ”. —. ජයා මාවත, ෙකාළඹ 10.
(HQ ෙගාඩනැ“”ල - 5 වන මහල).
”රකථන : +94 112 103219
ඊෙ” : psrp.sec@health.gov.lk

අ’ලාෂය “කාශ “ම සඳහා 
ආරාධනය” (EOI)

අ’ලාශය “කාශ •ම සඳහා ආරාධනය”
– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය

වා’මා•ග අමා“ංශය

ෙල–ක බැං—ව ” අර“ද” සපය ලබන ඒකාබධ ජලාධාර හා 
ජලස’ප’  කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය (IWWRMP)
ාපෘ“ කළමනාකරණ එ්කකය 

(ණය අංකය :  IDA 66210)

IWWRM ”ාපෘ“ය සඳහා කළමනාකරණ ෙතාර“” පධ“ය” 
(MIS) ””ෙයළ •ම සඳහා උපෙශන ෙවා සැප•ම
ෙකා”–ා අංකය :  LK-MOMDE-121717-CS-CQS

1.0   – ලංකාෙ“ ආ—ව ෙවත ඒකාබ–ධ  ජලාධාර සහ ජල ස’ප කළමනාකරණ ”ාපෘෙ“   
(IWWRMP)  “ ’වැය  අරභයා ෙල–ක බැංව ෙව”   ”“  පහ”ක’ ලැ— ඇ අතර, 
එම ලැ—’ව•”  ෙකාටස” උපෙ–ශන ෙ—වා සඳහා  ෙයාදවා ගැ”මට අදහ— ෙකෙ.

2.0   උපෙ–ශන ෙ—වාව”“ ”ෂය පථයට   IWWRM  ”ාපෘය සඳහා  කළමනාකරණ 
ෙතාර“” ප–ධය”  ”ෙයල කර සක— •“ම අ”තගත ෙ“.  “යාමක •“ෙ’ 
ඇ—තෙ’”“ගත  කාල“මාව මාස “න” (03) ” වන  අතර, ෙමම පැව”ෙ’ අෙ“”“ත 
ආර’භක කාල රා“ව 2022 මැ” මස ෙ“. ෙමම ෙ—වාව” ”බඳ වැ•”ර ෙතාර“” ”—තර, 
”ෂය කාය “ණය (TOR)  “ ද”වා ඇත.

3.0   පැව”ම  ”බඳ ”—තරාමක   TOR  පහත ’”ෙවන ෙව• අඩ”ය  වන  www.iwwrmp.
lk/advertisements  ෙව” ලබාගත හැ•ය.

4.0   IWWRMP  ”’” ඉහත  ෙයා“ කරන ලද පැව”ෙ’, ’ය— අංශවල ෙමම ෙ—වා සැප•ම 
”බඳව සනාථ කළ පළ–”–ද” ස“ත උපෙ–ශන සමාග’  ෙවත, ඒ සඳහා —ව–ය 
අ’ලාශය “කාශ කරන ෙම” ආරාධනය කර• ලැෙ•. 

5.0   අ’ලා– උපෙ–ශකව”” ”’” ෙමම ෙ—වාව”  ඉ• •“ම සඳහා අව“ ”””ක’ හා අ—ළ  
පළ–ු”–ද තම”  ස“ව ඇ බැ“ ’”ෙවන ෙතාර“”  “දශනය කළ –“  වන අතර,  ඔ–” 
”’” (අ)  සමාග’  පැකඩ, සාමා“ක  මඩලෙ“ ”””ක’ න’ සහ ෙක“ ”වදත (CV)  
ෙතාර“”  “කාශ (සමාගෙ’ “ධාන කාය මඩලෙ“), ඔ–”ෙ” අ—ළ ෙපර  පළ–ු”–ද 
”බඳ  ෙතාර“” ඇ“ළව (අ—ළ කාල ප’–ෙ’දය “ළ “ධාන කාය මඩල “–”තව 
’“න බව  තහ–” කළ –“ය.) අ ෙපා යනා”ය  ඉ”’ප කළ –“ය. (ආ) ප”“ය වසර  
පහක (05) ක කාලය “ළ  ඉ•කරන ලද  සමාන —වභාවෙ“ ”ෙ–—ය අර“ද”  “පා”ත 
”ාපෘ ”බඳ ලැ”—“ව”,  ““— “ම මාස සහ ඇම’ක” ෙඩාල හා  සමාන “යමය” 
ඇ“—ව, ආ•ත  උපෙ–ශන ෙකා”–ා“වල “මාණය” ද සමග (අ•’ාහක””ෙ” ”ම”’ 
”—තරද  ඇ“ළව) ඉ”’ප කළ –“ය. (ඇ) ප”“ය වසර පහක (05)  කාලය  “ළ 
”ගණනය කළ ”“ ““’ වාතා ද  ඉ”’ප කළ –“ය. (ඈ) ෙවන  ස’ප සහ නව 
තා”ෂණෙ“දය” යනා”ය ස“ත බවද, එෙ—ම ’””ය –“ය.

6.0   උපෙ–ශකව”” හට, —ව–ය  ”””ක’ වැ• වධනය කර ග•  සඳහා  ෙවන සමාග’ හා 
සමග ඒකාබ–ධ  ”ය හැ• වන න“, එම හ–” •ම, බ–ධ  ”ාපාරය” ආකාරෙය”ද සහ 
/ ෙහ– උප - උපෙ–ශන ආයතනය” ෙලසද යන වග සඳහ” කළ –“ය. බ–ධ ”පාරය” 
ආකාරෙය”  න’ එම බ–ධ ”ාපාරෙ“ ’ය—ම  හ–”ක”ව” ෙත–රා ග• ලැ’වෙහා,  
ඒකාබ–ධව සහ ෙවන ෙවනම සම—ථ ෙකා”–ා“ව –රාවටම වග–’ ’’ය  –“ය. එ” 
සමාගමකට/  ආයතනයකට/ සං”ධානයකට, ත“  උපෙ–ශන ආයතනය”, බ–ධ ”ාපාරය” 
ෙහ– උප - උපෙ–ශක ආයතනය”  ෙලස සහභා“ •මට අවසර  ඇෙ එ” ෙය–ජනාව” 
සඳහා පම—. 

7.0   අ’ලා– උපෙ–ශකව””ෙ” අවධානය,  ”බැ“යා ගැ•ම ෙකෙර“ ෙල–ක  බැංෙ“ 
“ප”” එ” ද”වා ඇ,  2017  ෙනාවැ’බ• සහ 2018 අෙග–—“  මස සංෙශ–ත 2016 
 මස තම දරන IPF  ණය ගැ•’ක”ව”  සඳහා ෙල–ක බැංෙ“ “ස’පාදන  ෙර•ලා’/ 
“යමය” “  III  වන ෙකාටෙ—/ වග”ෙ“ 3.14, 3.16 සහ 3.17 ෙ’දය” ෙකෙර“  ෙයා“ 
කරව• ලැෙ•. 

8.0   උපෙ–ශකවරෙය/ ආයතනය”  ෙත–රා ගැ”ම 2017 ෙනාවැ’බ• සහ  2018 අෙග–—“ මස 
සංෙශ–ත  2016  මස තම දරන   "IPF  ණය ගැ•’ක”ව” සඳහා වන “ස’පාදන 
ෙර•ලා “යමය”"  ෙල–ක බැංෙ“ මාෙග–පෙ–ශ “ “යම කර  ඇ “යාප“පා“වලට 
අ•’ලව උපෙ–ශකව””ෙ” ”””ක’ ( CQS)  ”මෙ“දය මත පදන’ව  ෙත–රා ගැ”ම ’” 
කර• ලැෙ•.

9.0   අ’ලා– උපෙ–ශකව”” හට වැ•”ර  ෙතාර“” රාජකා“ ”නය”““ පමණ”  පහත 
ස ඳහ” •නෙය”   කායාල•ය ෙ“ලාව” “ළ“   පැය 09.00  ට 15.00 ද”වා අතර“ර  
ෙ’’ඨ ”ාපෘ ” ෙ•ෂඥ (“ස’පාදන හා ෙකා”–ා“) ෙව” ”මසා ලබාගත හැ•ය. 
”රකථන අංක (+94112691163) ෆැ”— 0094-11-2691163 ඊෙ’” :  iwwrmp@
sltnet.lk  (වැඩකරන ”නවල පමණ”)

10.0   අ’ලාෂය “කාශ •“’  අ• ටපත•”ද –”තව •”ත  ආකාරෙය” පහත සඳහ”  
•නයට 2022 අෙ”” මස 4 වන (ෙ–—ය  ෙ“ලාෙව”) පැය 14.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර (අවසාන 
”නය සහ අවසාන ෙ“ලාව) ඉ”’ප කළ –“ය.

ාපෘ අ”ෂක, ඒකාබ–ධ ජලාධාර හා ජල ස’ප කළමනාකරණ ාපෘය,
2 වන මහල, මහවැ ෙ”””ය, අංක 96, ආන”ද —මාරවා“ මාවත,
ෙකාළඹ 07.
”රකථන  :  +94-112691163
ෆැ”  :  +94-112691163
ඊෙ’”  :   iwwrmp@sltnet.lk

ලං” ආරාධනය
’ෙල–” ෙපෙ–•ය’ —ෙට–ෙ’ ට“න”— •“ට”

ලං” අංක : KPR/08/2022

’ෙල–” ෙපෙ–•ය’ —ෙට–ෙ’ ට“න”— •“ට” සමාගම සඳහා 
සංචාරක බංගලාව” ෙලස භා”තයට වස” / ෙහ–ටලය” “ල“ ගැ”ම. 
’ෙල–” ෙපෙ–•ය’ —ෙට–ෙ’ ට“න— •“ට” (CPSTL) 
ආයතනෙ ෙදපාතෙ’”“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ (“ධාන) සභාප“ 
”’”, පහත සඳහ” අව“තා ස“ත, ”•’ම සඳහා පව’නා, අ•රාධර 
“ෙ–ශෙ “වාස / ෙහ–ට ““ය” ෙව“” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•. 

  අළ “වස / ෙහ–ටලය (ත“ මහෙ ෙහ– ෙදමහෙ) අ•රාධර නගර 
“මාෙ“ ’ට •ෙල–”ට 5 ” ඇ“ළත ”“ටා “–ය –“ය. 

  ෙම–ට රථවාහන සඳහා පහ” “ෙ“ශය” ස“ත ”ය –“ අතර, අවම 
අ• 15 ක පළ•” –’ පාර” “–ය –“ය. 

  ”’’” ඔ“, අ•මත මැ•’ ”•ර” හා අළ පළා’ පාලන 
ආයතනෙය” අ•මත ෙගාඩනැ“• ”•ර” “–ය –“ය. 

  අංගස’—ණ “වස” ෙහ– ෙහ–ටලය” ”ය –“ අතර, යාබද 
නාන කාමර ස“ත අවම “දන කාමර හතර” (04), උ“ ජලය, 
වා–ස”කරණ, “”තැ”ෙගය හා කෑම කාමරය” “–ය –“ය. 

  කාය ම–ඩලය සඳහා ෙවනම කාමර ෙදක” (02) සමග ’ය”” 
කාමරය” (වැ’•” ස“තව) “–ය –“ය. 

  අළ “වස / ෙහ–ටලය, ආකෂ—ය —ථානයක ”“ටා “–ය –“ 
අතර, ඉඩකඩ ස“ත ෙග“”ල” “—ම අමතර වා’යක ව• ඇත. 

  අවම වාහන හතරකට (04) නැවැ’•ෙ’ ඉඩ පහ”ක’ “–ය –“ය. 
  අඛ–ඩ නළ ජල ෙ—වාව” හා ””•ය හා ”රකථන පහ”ක’ “–ය –“ය. 
  අළ “වස / ෙහ–ටලය, ගෘහ භා–ඩ ර“තව “–ය –“ය. 
  අළ ප’“ය ස“ව අවම වසර 30 කට ෙහ– ඊට වැ• කාලයක ”’’” 
ඔ“ “–ය –“ය. එය රජෙ “නය” ෙවෙතා’ 30 වසරක ඔ“ 
අව“ ෙනාවන අතර, ““කම සඳහා “ාෙ–—ය ෙක’ෙ” අ•මැ“ය 
ස“ත •”ය “මාණව’ ෙ“. 

  අළ ප’“ෙ ඉඩම, පච— 40 ” පමණ ”ය –“ය. 
  අළ “වස / ෙහ–ටලය ඉ”ෙකාට වසර 15 කට වඩා අ— ”ය –“ය. 
  “ය බලශ”“ය, CCTV කැමරා ආ“ අමතර පහ”ක’ “—ම 
වා’යක ව• ඇත. 

ලං”ව සමග පහත සඳහ ෙ”ඛනවල ”ටප’ “–ය ය. 
    “ෙවස / ෙහ–ටලය ““ අයෙ” නම, •”නය, ”රකථන අංක ලබා”ය –“ය. 
  නගර ම–ෙ ’ට අළ ප’“ය ෙවත ”ර ’”ෙවන දළ සටහන” / 

’“යම” ලබා ”ය –“ය. 
  ඔ“ෙ“, අ•මත මැ•’ ”•ෙ, අ•මත ෙගාඩනැ“• ”•ෙ හා අළ 
පළා’ පාලන ආයතනෙ අ•’ලතා සහ“කෙ (COC) ”ටප’ 
“–ය –“ය.

  —ථානෙ පැහැ”• ඡායා“ප සහ “– / ••ෙය– “පරාම (Clips) ලබා 
”ය –“ය. 

  අෙ“•ත “ල ගණ” ෙවනම ““ තැ“ කවරයක බහා “–ය –“ය. 
ඉහත අව“තා සරා•ය හැ• “වාස / ෙහ–ටල ““ක”ව” 
”’”, තම”ෙ” ලං”, අව“ ෙඛන සමග ෙගනැ”’ භාර“ෙම” ෙහ– 
තැපැ ම“” එ•ෙම” පහත සඳහ” •”නය ෙවත, 2022-04-04 ”න ප.ව. 
2.00 ට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය. 
ලං” භාර ගැ”ම, 2022-04-04 ”න 1400 පැයට අවස” කර• ලබන 
අතර, ඒ හා සමගම, කළමනාක” (“ස’පාදන) කායාලෙ“ ”වෘත 
කර• ලැෙ•. ’නට රෙට“ පව’නා ෙකා”” - 19 වසංගත ත’’වය 
ෙ’“ෙව”, ලං”ක”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය”හට, ••ෙය– ස’ම”–ණ 
”මෙ“දය ඔ—ෙ— අළ ලං” ”වෘත •“මට සහභා“•මට / “““ණය 
•“මට අවසර ““ෙ“. 
ලබා“ ඇ“ ෙඛන මත හා තා“ණ ඇගැ–’ ක“•ව ම“” ’” කර• 
ලබන වැඩ–’ චා’කාෙව” ප”ව “ාථ“ක ඇගැ–’ ’”කර• ලබන අතර, 
එම ඇගැ–’ කට–“ අවස” •ෙම” ප”, ෙත–රාග’ “වාස / ෙහ–ටල ප’“ 
““ක”ව” ඉ”’ෙ ලබා“ ඇ“ “ල ගණ” ”වෘත කර• ලැෙ•. 
අව“ වැ•”ර ”—තර හා පැහැ”• කර ගැ”’ සඳහා ”රකථන අංක 011-
2572156 ෙහ– 011-5663121 ම“”, “ස’පාදන කළමනාක” ඇම“ය හැක. 

සභාප“,
ෙදපා•තෙ “සපාදන ක“ව,
කළමනාක” (“සපාදන) බාෙ•,
’ෙල– ෙපෙ’–•ය —ෙට–ෙ•’ ට•“න”— •“ට”,
“සපාදන අංශය,
01 වන මහල, නව ෙගාඩනැ“”ල,
ෙකාෙළානාව, වැ”ල”“ය, – ලංකාව. 

ෆැ”— / ”රකථන - 0112572155 / 5663121 
ඊෙ” : procure@cpstl.lk

’•“ම”
පා’ෙභ–“ක මහම / මහය“,
අංක 05, ආ•. ඒ. ද ෙම” මාවත, ෙකාළඹ 4 “ “ 
—ව•ණමහ” ෆ”නෑ”“ය” ස•”ස—  එ” “ ආයතනය 
2022/03/01 ”න ’ට අංක 69/ඒ, ආ•. ”. ෙ—නානායක 
මාවත (ෙග’ මාවත), ෙකාළඹ 7 යන —ථානයට 
–ෙගන යන බව ෙම”” ද”වා ’“. ෙ’ ම“” ඔබ 
ය’ අපහ”තාවයකට ප’ ව”ෙ” න’ ඒ ස’බ”ධව 
කණගා•ව “කාශ කර“.

0117534800



53වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදාදැන්වීම් 

ෙය–ජනා සඳහා ඉ”ම
ජා“ක ෙකෟකාගාර ෙදපා•තෙ’”ව
ඕල”ද ෙකෟකාගාරෙ“ ෙය–“ත “ද•ශණ ”සැක”’ 

(re-arrangement) ”ාපෘ“ය ස ඳහා අ””තර “•මාණ ෙ—වා, 
ලං” ෙ”ඛන සක— “ම හා ෙකා”ා කළමනාකරණ කට– ලබා“ම

01.  ජා“ක ෙකෟගාර ෙදපා•තෙ’”ව ” ඉහත කා•ය ඉ•“ම සඳහා ”””ක’ල’ 
උපෙ–ශකය” ෙව“” ““ තැ“ ෙයජනා කැඳව• ලැෙ•.

02.  – ලංකාෙ“ —ථා”ත ”””ක’ල’ උපෙ–ශක ආයතනය”හට ෙ’ සඳහා ෙයජනා ඉ”’ප’ කළ 
හැක. අළ උපෙ–ශක ආයතනය සව, සමාන —වභාවෙ“ කා•ය ඉකළ අවම වශෙය” වසර 
5 ක පළ–”–ද” “–ය – අතර, ප”“ය වසර 5 ළ සමාන —වභාවෙ“ උපෙ–ශක පැව”’  
අවම වශෙය” ෙදක” (02)  සා•ථකව ස’—•ණ ෙකාට “–ය –ය.

03.  අළ  ෙයජනා ෙ”ඛන ෙනා“ලෙ“ ප“”ෂා ෙකාට බැ•ය හැ• අතර, උන””ව” ද”වන 
උපෙ–ශක ආයතනය”හට, – ලංකා ””ය” 2,000.00 ෙග•ෙම”, 2022 මා• 14 ”න ට 
අෙ”” 04 ”න ද”වා ෙප.ව. 9.00 හා ප.ව. 3.00 අතර කාලය ළ කා•යාල ”නවල, ෙකාළඹ 
07, –ම’ මාක— “නා”” මාවෙ’ අංක 53, ජා“ක ෙකෟකාගාර ෙදපා•තෙ’”ෙ“ ““’ 
අංශෙය” අළ ෙයජනා ෙ”ඛන ලබාගත හැක.

04.  ““ තැ“ ෙයජනා, ”ටපත” ස“තව, අළ ෙයජනා බහා’ කවරෙ“ ව’ ඉහළ ෙකළවෙ• 
"ඕල”ද ෙකෟ“ගාරෙ ෙය–“ත “ද•ශණ ”සැක”’  ”ාපෘ“ය සඳහා අ””තර  “•මාණ 
ෙ—වා ලබා“ම, ලං” ෙ”ඛන සක— “ම හා ෙකා”ා කළමනාකරණය ලබා“ම" ය•ෙව” 
සඳහ” ෙකාට, •යාප”ං— තැපෑෙල” එ•ෙම” ෙහ ෙගනැ’ භාර“ෙම”,  ෙකාළඹ 07, –ම’ 
මාක— “නා”” මාවෙ’, අංක 53, ජා“ක ෙකෟගාර ෙදපා•තෙ’”ෙ“ ““’ අංශය ෙවත 
ලැ—මට සැලැ—ය –ය. තම”ෙ” ෙයජනා 2022 අෙ”” 05 වන ”න ප.ව. 2.00 ට ෙපර භාර 
ෙදන ෙලසට උපෙද— ෙද• ලබන අතර, ඒ හා සමගම ලැ— ඇ“ ෙයජනා වෘත කර• ලැෙ•.

05.  ෙයජනා වෘත කර• ලබන අව—ථාවට පැ“ණ “න ෙලසට උපෙ–ශකය”ෙග” ෙහ ඔ–”ෙ” 
බලයල’ “ෙය“තය” ෙග” ඉ”–ම” ෙකෙ•. ජා“ක ෙකෟකාගාර ෙදපා•තෙ’”ෙ“, 
ෙදපා•තෙ’” “ස’පාදන ක“ෙ“ සභාප“ ” ”“ ෙයජනා වෘත කර• ලබන ”නය 
හා ෙ“ලාව ’•’ ෙද• ඇත.

06.  වැ•”ර —තර සඳහා ක”ණාකර ”රකථන අංක 0112667750 ම“” අ–”ෂ (සං—කෘ“ක) 
ෙසනර’ ”මංහ මහතා අමත”න.

07. ෙ’ ස’බ”ධ ෙපර - ලං” හ“ව”, 2022.04.01 ”න පැවැ’•මට “ය“තය.

සභාප“,
ෙදපා•තෙ’” උපෙ–ශක “ස’පාදන ක“•ව,
ජා“ක ෙකෟගාර ෙදපා•තෙ’”ව,
අංක 53, –ම මාක— “නා”” මාවත,
ෙකාළඹ 07.

                                                             

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය

කෘ“ක•ම ආංක නකරණ ාපෘ“ය - කෘ“ක•ම අමා“ාංශය
IDA ණය අංකය : 5873 LK

“ස’පාදන ”•ම
බ””ල හා අ’පාර ”—”කය” ”ය” “’— “’පාදන වැඩසටහන  සඳහා ගැ”වන— යකඩ 

ප“ප හා ෙපා“” ආ—තරණ  (Mulch) සැප•ම හා ෙගනැ”’ භාර“ම 
1.  – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය ෙවත, ජා“”තර සංව•ධන සංගමය (IDA) ෙව“” ධ “ද” ව•ගව” එ”ස’ 
ජනපද ෙඩාල• “යන 58.63කට සමාන වන ණය “දල”, කෘ“ක•ම අමා“ාංශෙ“, කෘ“ක•ම ආංක න•කරණ ”ාපෘ“ෙ“ 
(ASMP) “, ”වැය අරභයා, ලැ ඇ“ අතර, එම ණය ලැ’ව” ෙකාටස” බ””ල හා අ’පාර ”——”කය”“ ය” “— 
“’පාදන වැඩ සටහන සඳහා ගැ”වන”— යකඩ ප”“ප හා ෙපා“” ආ—තරණ සැප•ම හා ෙගනැ’ භාරම සඳහා  වන 
ෙකා”–ා’“ව යටෙ’ එන ෙය–” ෙග•’ සඳහා ෙයද•මට අදහ— ෙකෙ•. 

2.  කෘ“ක•ම අමා“ාංශෙ“, කෘ“ක•ම ආංක න•කරණ ”ාපෘ“ෙ“, ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ’” බ””ල හා 
අ’පාර ”——”කය”“ ය” “— “’පාදන වැඩ සටහන සඳහා ගැ”වන”— යකඩ ප”“ප හා ෙපා“” ආ—තරණ සැප•ම හා 
ෙගනැ’ භාරම සඳහා   ෙය–”තා—•ණ හා ”””ක’ල’ ලං”ක”ව” ෙව“”, ““ තබන ලද ලං” “ල ගණ” ’” කැඳව• 
ලැෙ•. 

”—තරය ෙකා”–ා’ අංකය “මාණය ලං” ”ර”ෂණෙ“ 
ව“නාකම (”.)

ආප” ෙනාෙගවන 
ගා—“ව (”.)

බ””ල ”——”කෙ“ “— වැඩසටහන 
සඳහා  GI  ප”“ප සැප•ම හා ෙගනැ’ 
භාරම.

LK-MOA-PMU-
274156-GO-RFB 11,400 1,162,800.00 20,000.00

අ’පාර ”——”කෙ“ “— වැඩසටහන 
සඳහා GI  ප”“ප සැප•ම හා ෙගනැ’ 
භාරම.

LK-MOA-PMU-
273417-GO-RFB 5,700 580,000.00 15,500.00

අ’පාර ”——”කෙ“ “— වැඩසටහන 
සඳහා ෙපා“” ආ—තරණ සැප•ම  හා 
ෙගනැ’ භාරම

LK-MOA-PMU-
273418-GO-RFB

L.M.

480,000
260,000.00 7,500.0

•ෙනා–— ”——”කෙ“ “— 
වැඩසටහන සඳහා ෙපා“” ආ—තරණ 
සැප•ම හා ෙගනැ’ භාරම.

LK-MOA-PMU-
273694-GO-RFB

L.M.

480,000
260,000.00 7,500.00

“ල““ ”——”කෙ“ “— වැඩ සටහන 
සඳහා ෙපා“” ආ—තරණ සැප•ම හා 
ෙගනැ’ භාරම.

LK-MOA-PMU-
277230-GO-RFB

L.M.

360,000
200,000.00 7,500.00

බ””ල ”——”කෙ“  “— වැඩ සටහන 
සඳහා ෙපා“” ආ—තරණ සැප•ම හා 
ෙගනැ’ භාරම.

LK-MOA-PMU-
274157-GO-RFB

L.M.

506,000
270,000.00 7,500.00

3.  ලං”කරණය ෙල–ක බැං—ව ’” අ•මත කර ඇ“ ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ (NCB) ප“පා“ය යටෙ’, ෙමෙහයව• ලැෙ•. 
4.  අ’ලා”  ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව”හට, වැ•”ර ෙතාර“” —තර කෘ“ක•ම අමා“ාංශෙ“, කෘ“ක•ම ආංක න•කරණ 
”ාපෘ“ෙ“, “ස’පාදන ෙදපා•තෙ’”“ෙව” 2022.03.14 වන ”න ’ට 2022.04.04 වන ”න  ද”වා, රාජකා ”නවල, ෙප.ව. 
9.00 ’ට ප.ව. 2.00 දවා ”රකථන අංක 0777419521 ඔ—ෙ— ලබාගත හැ•ය. 

5.  අ’ලා”, උන”” ලං”ක”ව”හට, ඉං“’ භාෂාෙව” සක— කරන ලද අංග ස’—•ණ ලං” ”ෙ”ඛන ක”ටලය” ඉහත ව•ෙ“ 
සඳහ” ආප” ෙගව• ෙනාලබන ගා—“ව “ද” ෙග•ෙම” හා පහත සඳහ” ”නයට ”ත අය”’පත” ඉ”ප’ •“ෙම” 
අන“”ව “ලගත හැ•ය. ෙග•ෙ’ ”මය ”ාපෘ“ෙ“ ”“ කළමනාක”හට “ද” පමණ” ෙග•ම ව• ඇත. 

6.  ලං”, 2022-04-04 වන ”න ප.ව. 2.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර, පහත ’”ෙවන ”නයට ෙගනැ’ භාර”ය –“ය. ඉෙල”ෙ’ා“ක 
ලං”, ඉ”ප’ •“මට අවසර ෙනාලැෙබ• ඇත. “මාද ලං” භාරග• ෙනාලැෙ•.  2022.04.04 ”න ප.ව. 2.00 ට පහත  ”නෙ“ 
ෙපෟ–ගකව පැ“ණ ’”මට  කැම“ ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“ත””  ඉ””ට ලං” වෘත ෙකෙ•. 

7.  “’ ප” අ• ”ටපත•” –”තව ස’—•ණ කරන ලද ලං”, (”ටප’ 2) "””ටපත" හා "අ•”ටපත" වශෙය” ෙව” ෙව”ව 
කවර ෙදකක බහා අ—ළ ප” සල—“ කර එම කවර ෙදකම එ” ” කවරයක ඇ“ළ’ කර ““ තබා ” කවරවල ව’ පස 
ඉහළ ෙකළවෙ•, ෙකා”–ා’ අංකය "බ””ල හා අපාර ”—කය”“ ”ය” “’— “’පාදන වැඩ සටහන සඳහා ගැ”වන”— 
යකඩ ප”“ප   සහ ෙපා“” ආ—තර සැප•ම හා ෙගනැ”’ භාර“ම" ය•ෙව” සටහ” කර පහත ’”ෙවන ”නයට ඉ”ප’ 
කළ –“ය. 

8.  ඉහත ෙයා“කළ ”නය ව•ෙ“ : 

  සභාප“, ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ව, 
 කෘ“ක•ම ආංක නකරණ ාපෘ“ය, 
 ෙනා. 123/2, ප”“”“ය පාර,   බතර“”ල. 

 ”රකථන : 011-2696086 ෙහා් 0777-419521 
 ”නය : 2022.03.13
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54 වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදා දැන්වීම් 

ජා“ක ඖෂධ යාමන අ“කා’ය

ජා“ක ඖෂධ යාමන අ“කා’යට (NMRA) ම”ොෙසා—” 
මෘ”කාංග සැප•ම සඳහා ෙට”ඩ •”ෙ”ඛන

01.  NMRA ෙවත ම”ොෙසා—” මෘ”කාංග සැප•ම සඳහා සහ“කල’ “”“ක”ව” ෙහ– 
සැපක”ව” ෙව“” ජා“ක ඖෂධ “යාමන අ“කා’ෙ“ සභාප“ ”’” ““ තැ“ ලං” කැඳව 
ලැෙ•.

02. ලං”කරණ ජා“ක තරගකා“ ලං”කරණ මය (NCB) ම“” ෙමෙහයව ලැෙ•.
03.  •”ත අය”පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” හා ”. 3,500.00 ක ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ව” (ලංකා 

බැංෙ“ “ජ”” •”ය ශාඛාෙ“) අංක 78088835 දරන ““මට NMRA / සභාප“ නමට 
ෙග•ෙම” අන“”ව 2022.03.14 ”න ’ට 2022.04.01 ”න ෙත” කා•යාල ”නය”“ ෙප.ව. 
09.30  ’ ප.ව. 03.00 ’ අතර ෙකාළඹ - 02, ඩ••“.ඒ.–. රාමනායක මාවත, ෙනා. 47, ජා“ක 
ඖෂධ  “යාමන අ“කා’ෙ“ ““ අංශෙය” අ’ලා” ලං”ක”ව”ට ඉං“’ බ’” වන ලං”කරණ 
•”ෙ”ඛන ස—•ණ ක”ටලය” “ල“ ගත හැ•ය.

04. ලං” ”න 60 ක කාලයකට වලං• ”ය “ය.
05.  ෙය–”තා —•ණ අ’ලා” ලං”ක”ව”ට වැ•මන’ ”—තර ෙකාළඹ - 02, ඩ••“.ඒ.–. රාමනායක 

මාවත, ෙනා. 47, ජා“ක ඖෂධ “යාමන අ“කා’ෙ“ ගණකා“කා“ ෙව“” කා•යාල ”නය”“ 
ෙප.ව. 9.00 ’ ප.ව. 3.30 ’ අතර ”රකථන අංක 0112303157 ම“” ලබාගත හැ•ය.

06.  "ම”ොෙසා—” මෘ”කාංග සැප•ම" යෙව” ව ඉහළ ෙකළවෙ• පැහැ”•ව ල“ කළ ““ 
තැ“  කවරයක බහා’ ලං” 2022.04.04 වන ”න ප.ව. 2.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— ෙකාළඹ - 
02, ඩ•“. ඒ. –. රාමනායක මාවත, ෙනා. 47, ජාක ඖෂධ “යාමන අ“කා’ෙ“, ““ අංශෙ“ 
තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙ“ තැ”ප’ කළ “ය. නැතෙහා’ ෙකාළඹ 02, ඩ••“.ඒ.–. රාමනායක 
මාවත, ෙනා. 47, ජා“ක ඖෂධ “යාමන අ“කා’ෙ“ ධාන ”ධායක “ලධා“ ෙවත තැපැ” ම“” 
ලැෙබ”නට සැලැ—”ය “ය.

07.  ’ය—ම ලං” සමග – ලංකා මහ බැංව ම“” අමත කළ, – ලංකාව “ළ ෙමෙහ කට“ වල 
ෙයෙදන වා—ජ බැංව” ම“” “’ කළ ”න 60 ක කාලයකට වලං• – ලං. ”. 100,000.00 ක 
ව“නාකමැ“ ලං” ”ර”ෂණය” එ”ය “ය.

08.  මාද ලං” “”ෙ’ප ෙකෙ•. 2022.04.04 ”න ප.ව. 2.00 ට ලං” භාර ගැ”ෙ ෙ“ලාව අවස” — 
වහාම ““ අංශෙ““ ලං” ”වෘත ෙකෙ•. එම අව—ථාවට සහභා“ වන ෙලස ලං”ක”ව”ෙග” 
ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“ත””ෙග”  ඉ”ලා ’“ ලැෙ•.

සභාප“,
ජා“ක ඖෂධ යාමන අ“කා’ය,
ෙනා. 47, ඩ••“.ඒ.–. රාමනායක මාවත,
ෙකාළඹ - 02.

ලං” සඳහා ආරාධනය

කෘ“ක•ම අමාාංශය
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of Agriculture

“ස’පාදන ”•ම
ජා”තර සංවධන සංගමය (IDA) ”’” අර“ද” සපයන ල–ද•  

 ණය අංකය - CR5873 LK
”ාපෘ“ හැ“’ අංකය : P156019

වසරක කාලය” සඳහා ASMP “ය“ ”ාපෘ“ සඳහා 
ෙගා” සමාග’ —ථාපනය ෙකාට ෙමෙහය•ම සඳහා 
ෙ—වා සපය”ෙන  පදනම මත ලබාගැ”ම
“ස’පාදන අංකය : LK-MOA-PMU-277937-NC-RFB 

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය ෙවත ජා“”තර සංව•ධන සංගමය (IDA) ෙව“” කෘ“ක•ම අංශ නකරණ ාපෘ“ය 
(ASMP) සඳහා ””ධ “ද” ව•ගව•” US$ “•යන 125.00 ට සමාන ණය “දල” ලැ ඇ“ අතර, එ”” US$ 58.63 ” කෘ“ක•ම 
අමා“ාංශය සඳහා ෙව” ෙකාට ඇත. එම US$ 58.63 ක “ද•” දළ වශෙය” US$ 6.20 “දල” ෙගා” ““ව හා ධා’තා ෙගාඩනැ”ම 
සඳහා ආෙය–ජනය •“මට ෙව” ෙකාට ඇත. එම ණය “ද•” ෙකාටස” වසරක කාලය” සඳහා ASMP “ය“ ාපෘ“ සඳහා ෙගා” 
සමාග —ථාපනය හා ෙමෙහ–ම සඳහා ජා“ක ෙ—වා සපය”ෙන— ෙක“ කා–නව —– පදනම මත ලබාගැ”මට කෘ“ක•ම අමා“ාංශය 
අෙ““ා කර”. ෙමම පැව”ෙ “” ”’වැය ”. “•යන 94.260 •. 
1.  වසරක කාලය” සඳහා ASMP “ය“ ාපෘ“ ෙව•ෙව” ෙගා” සමාග —ථාපනය ෙකාට ෙමෙහයම සඳහා ””” හා හැ•යාව 

ස“ත ෙක“ කා–න ෙ—වා සපය”ෙන— ASMP හා කෘ“ක•ම අමා“ාංශය ”’” අෙ““ා ෙකෙ•. 
  ෙයා“•“ෙ අ•ෙ–ශය (TOR) සඳහා https://www.asmp.lk/advertisement/ බල”න. 
2.  කෘ“ක•ම අමා“ාංශෙ“ කෘ“ක•ම අංශ නකරණ ාපෘ“ෙ“ ාපෘ“ “සපාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’” වසරක කාලය” 

සඳහා ASMP “ය“ ාපෘ“ ෙව•ෙව” ෙගා” සමාග —ථාපනය ෙකාට ෙමෙහයම සඳහා ෙක“ කා–න ෙ—වා සපය”ෙන— —– 
පදනම මත ලබා ගැ”ම සඳහා ෙය–”තා—•ණ හා ”””ක ල’ ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තබන ලද ලං” ’” කැඳව• ලැෙ•. 

”—තරය ලං ඇපකරෙ“ වනාකම (”.)

වසරක කාලය” සඳහා ASMP “ය“ ාපෘ“ ෙව•ෙව” ෙගා” සමාග 
—ථාපනය ෙකාට ෙමෙහයම සඳහා ෙක“ කා–න ෙ—වා සපය”ෙන— —– පදනම 
මත ලබා ගැ”ම

1,200,000.00

03.  ෙල–ක බැං—ව ”’” අ•මත කරන ලද ජා“ක තරඟකා“ ලං”කරණ ප’පා“ය ම“” ලං” ෙමෙහයව• ලැෙ•. 
04.  ෙ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” වැ•”ර ෙතාර“” කෘ“ක•ම අමා“ාංශෙ“ කෘ“ අංශ නකරණ ාපෘ“ෙ“ “සපාදන 

”ෙ•ෂඥ ෙව“” ලබාගත හැ• අතර, පහත සඳහ” •”නෙ“ 2022-03-14 ෙව“ ”න ’ට 2022-04-04 ෙව“ ”න ද”වා රාජකා’ 
”නය” “ ෙප.ව. 9.00 සහ ප.ව. 2.00 අතර ලං” •”ෙ”ඛන ප““ා කර බැ–මට හා “ල ගැ”මට හැ•ය. 

05.  —•ව ලං” –—ම” 2022 මා•“ 24 ෙව“ ”න ෙප.ව. 11.00 ට බ’තර“”ල, ප”“”“ය පාර, අංක 123/2 “ ”““ කෘ“ක•ම අංශ 
නකරණ ාපෘ“ කා•යාලෙ“ පැවැ’ෙ“. 

අ. ෙ—වා සපය”නාට “–ය “ ”ක’ හා පළ–”–ද
   ස“•—යක ““ •’ෙ කළමනාකරණ වා•තාව” ස“තව කෘ“ තා“ණය, ෙවළඳපල හා බැ” හා වසාය සංව•ධන ““ 

•“වලට අ—ළ ෙ”–ය”“ තා“—ක හා කළමනාකරණ ෙ—වාව” සැප•ම ””බඳව අවම වශෙය” වසර 10 ක පළ”–ද. 
   සමාග ”“•ම හා ඒවා කළමනාකරණය ””බඳ පළ”–ද ස“තව කෘ“ක•ම ෙ”–ෙ“ තා“ණ පැව“ෙ වැඩසටහ” හා 

ෙවළඳපල සබ”ධක —ථාපනය •“ම යන ”” පරාසයක පළ”–ද.
   අ—ළ ෙ”–වල “ණ’වය ස“ත ෙහාඳ පළ”–ද” ස“ත වෘ’“කය” ක–ඩායම” “–”ත •“ෙ හැ•යාව ෙ—වා 

සපය”නාට “–ය –“ය. 
   අ—ළ ෙ”–ෙ“ රජෙ“ අ“කා’ය ”’” “—’ කරන ලද ාපාර •යාප”ං— සහ“කය ලං”ක” ස“ව “–ය –“ය. 
   ප”“ය වසර පහ “ළ වා•“ක ”’වැ•ෙ සාමා—ය ”. “•යන 50 ” ”ය –“ය. 
ආ.  ෙතා්රාගැ”ෙ’ “•ණායක
 i)  කෘ“ තා“ණය, ෙවළඳපළ හා බැ” හා වසාය සංව•ධන ““ •’වලට අ—ළ ෙ”–ය”“ තා“ණ හා කළමනාකරණ 

ෙ—වාව” සැප•ම ””බඳ පළ”–ද - වසර ගණන
 ii)  පැවැ”ම “යා’මක •“ම සඳහා වන වැඩ සැලැ—ම හා ”මෙ“දය. 
 iii)  “ධාන කා•ය  ම–ඩලෙ“ “ණතා හා ශ’තාව” : ”ෙ•ෂඥ””ෙ” ”ලභතාවය හා ඔ–”ෙ” ”””ක
 iv)  ෙ—වා—යකය”ෙ” ෙයා“ව - “යාවට නැං— පැව” හා ෙ—වා—යකෙ” සබ”ධකරගත හැ• ”—තර
 (පළ”” ෙ”ඛනගත සා• ම“” තහ–” කළ –“ය.)
ඇ.  ආප” ෙගව• ෙනාලබන ”. 20,000/- ක ගා—“ව ාපෘ“ෙ“ සර“ ෙවත “ද•” ෙගෙම” අන“”ව පහත සඳහ” •”නය ෙවත 

•”ත අය”පත” ඉ”’ප’ •“ෙම” ෙ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” ඉං“’ බ’” සක— කරන ලද ලං” •”ෙ”ඛන 
ස—•ණ ක”ටලය” “ලගත හැ•ය. 

ඈ.  ලං”, 2022 අෙ”” 04 ෙව“ ”න ප.ව. 2.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” පහත සඳහ” •”නය ෙවත ෙගනැ”’ භාර ”ය –“ය. ”––’ 
මා•ගගත ලං”කරණයට අවසර ෙනාමැත. “මාද  ලැෙබන ලං” භාරග• ෙනාලැෙ•. 2022-04-04 ෙව“ ”න ප.ව. 2.00 ට පහත සඳහ” 
•”නෙ“ එම අව—ථාවට –ග•කව පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“තය” ඉ”’ෙ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•. 

  ස—•ණ කරන ලද ලං”, “” ”ටපත හා අ• ”ටපත ෙලස ”ටප’ ෙදක•” ඉ”’ප’ කළ –“ය. එම ”ටප’ ෙව” ෙව” වශෙය” 
කවර ෙදකක බහා “” ”ටපත හා අ•”ටපත ෙලස සඳහ” කළ –“ය. එම කවර ෙදක නැවත ත“ කවරයක බහා එ“ වපස ඉහළ 
ෙකළවෙ• "LK-MOA-PMU-277937-NC-RFB" යන ෙකා”–ා’ අංකය සඳහ” කළ –“ය. 

ඉහත සඳහ” කරන ලද •”නය න;

සභාප“,
”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“ව,
කෘ“ක•ම අංශ න•කරණ ”ාපෘ“ය,
කෘ“ක•ම අමා“ාංශය
අංක 122/2, ප”“”ය පාර, 
බතර“”ල.

Funded by 
The European Union

ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ පා’ෙභ–ක ආරෂණ රා අමා“ාංශය

ෙකා”ා’ අංකය : HOMESHOP/MPC/03
– ලංකාෙ“ සෑම ’ාම ලධා“ වසම”ම ආවරණය වන ප කා”තා ”වසායක”” ම“”  “යා’මක කරන —ඩා ”” 
ෙවළඳසැ” ජාලය ථා”ත •“ම සඳහා පහත සඳහ” භාඩ  “ස’පාදනය •“මට අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“ව (MPC) 
”’” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ලං” කැඳෙ’ අංකය උපකරණ / භා–ඩ අව“ “මාණය ආප” ෙනාෙගවන 
ෙට”ඩ• ගා—“ව ”.

HOMESHOP/MPC/03/I ෙ’ා• (60L) අවම - 14,000
උපම -28,000 20,000.00

HOMESHOP/MPC/03/II “ලා“” ෙර–ල• සා“– ’ඩ අවම - 25,000
උපම -47,000 20,000.00

02.   – ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ “ස’පාදන මා•ෙග–පෙ–ශ සං’හෙය“ •වචනය ෙකාට ඇ“ ප 
ජා“ක තරඟකා“ ලං”කරණ “යා ප“පා“ය (NCB) “”” ෙමම ලං” කැඳවන අතර, එම –ණතා ස–රාලන 
’ය—ම ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”ට ”වෘතය.

03.  ෙ’ සඳහා ”—ක’වය” ද”වන ෙය–”තා—•ණ ලං”ක”ව”ට ඉහත සඳහ” එ” එ”  භාඩ/උපකරණ සඳහා 
ආප” ෙගව• ෙනාලබන ””ය” 20,000.00ක “දල” ස“පකාර ෙවා, අෙල” සංව•ධන හා පාෙභ–“ක ආර”ෂණ 
රා’ අමා“ාංශෙ“, ගණකා“කා ෙවත ෙගවා ලබා ග’ ල”පත ඉප’ •“ෙම” ඉං“’ භාෂාෙව” සක කරන 
ලද ස’—•ණ ලං” ෙ”ඛන ක”ටල ෙහ– ක”ටලය” 2022.03.14 ”න ’ට 2022.04.04 ”න ප.ව. 2.00 දවා රාජකා 
නය”“ “  ස“පකාර ෙවා, අෙල” සංව•ධන හා පාෙභ–“ක ආර”ෂණ රා’ අමා“ාංශෙ“ අ“ෙ•ක ෙ”ක’ 
(පාලන) ෙව“” ලබා ගත හැ• අතර, ලං” ෙ”ඛන ප“”ෂා •“මට අව“න’ ඉහත ’”— න හා කාලය “ළ “ද” 
ෙග•ම•” ෙතාරව ලං” ෙ”ඛන ප“”ෂා කළ හැක

04.  ඔබෙ” “ල ගණ” 2022.04.05 ”න ප.ව. 2.30ට ෙහ– ඊට ෙපර සභාප“, අමාාංශ “සපාදන ක“•ව (MPC), 
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංවධන සහ පා’ෙභ–“ක ආරෂණ රා’ අමාාංශය,8 වන මහල, එ •– කළ• 
ෙගාඩනැ“”ල, අංක 464 ඒ, ”.. ජයා මාවත, ෙකාළඹ 10 යන •”නයට •යාපං— තැපෑෙල” ෙහ– එම •”නෙ“ 
අ“ෙ•ක  ෙ”ක’ (පාලන) ලකාමරෙ“ ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–මට ෙහ– සැලැ”ය –“”.

05.  ලං” ඉප’ •“ෙ’ “ ඉහත සඳහ” අව“ “මාණයට ම ෙහ– අව“ “මාණෙය” ෙකාටසකට ෙහ– ලං”ක”ෙව—ට 
ලං” ඉප’ කළ හැ•ය. 

06.  ලං” ෙ”ඛන ““” ”ටපත” හා “අ• ”ටපත” වශෙය” ““ තබන කවරවල බහා කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• ලං” 
කැඳ•ෙ’ අංකය එ” එ” භාණඩ හා උපකරණ සඳහා ෙව” ෙව”ව සඳහ” කර එ” එ” ලං”ව ත අයෙ• එ” 
•–’ කවරය•” පමණ” ඉප’ කළ –“”.

07.   “මාද • ලැෙබන ලං” භාරග• ෙනාලබන අතර, එම ලං”  ““”ෙ’ප ෙකෙ•. ලං”ව සමග ලං” ෙ”ඛනෙ“ සඳහ” 
ප ලං”කරණ ද’ත ප—කාෙව” (BDS) •’ඨ – ලංකා ””ය” ව•” අ•මත බලප–ලා“ වා—ජ බැං—ව•” 
—’ කළ න 90 ” සඳහා වලං• ලං”  ඇපකරය” “–ය –“”. 

08.  ලං” භාර ගැ”ම අවස” — වහාම 04 ෙ’දෙ“ සඳහ” •”නෙ“ ඇ“ අමා“ාංශයට පැ“ණ, එම අවථාවට 
සහභා”•මට කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”ව” ඉෙ““ ලැ— ඇ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

09. අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“ෙ“ (MPC) ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“.
10.  ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ•”ර ”තර අව“ ෙ“ න’ ෙමම අමා“ාංශෙ“ අ“ෙ•ක ෙ”ක’ (පාලන) ෙව“” (”රකථන 

අංක 0112684185/0741313697 ෙහ– ”––’ තැපෑල info@coopmin.gov.lk) ලබා ගත හැක.

සභාප“,
අමා“ාංශ “ස’පාදන ක“•ව (MPC),
ස“පකාර ෙ—වා, අෙල” සංව•ධන සහ පා’ෙභ–ක ආරෂණ රා  අමා“ාංශය.

ලං” සඳහා ආරාධනය”

’”•ම
කමා”ත අමා“ාංශය
ලංකා “නර” සෑ”— •“ට”
ෙට”ඩ අංකය : LMSL/SUP/PR/WDA/2022/48/2

ප’පාලන, ” සහ ”නය ප“පා“ සක— “ම සඳහා 
“ල ගණ කැඳ•ම

—•ණ රජය ස“ සමාගම” වන ලංකා නර සෑ”” ට” ආයතනය ක•මා”ත 
අමා“ාංශය යටෙ’ ථා”ත මහා භා–ඩාගාරය ස“ සමාගම•. ෙමම ආයතනෙ“ “ධාන 
කා•යාලය රාජ“ෙ“ ”“ටා ඇ“ අතර, ඛ“ජ වැ “’පාදන ය”ාගාරය ——ණාමලය 
”—”කෙ“ –“ෙ” “ෙ–ශෙ“ ”“ටා ඇත. ෙමම ආයතනෙ“ අ•මත කා•ය ම–ඩලය 
842 ” ෙ“. ආයතනෙ“ පපාලන හා ”“මය කට–“ පව’වාෙගන යාම සඳහා අව“ වන 
පපාලන කා•ය ප“පා“ය, ”“ ප“පා“ය සහ ”නය ප“පා“ය සක කර ගැ”ම සඳහා  
”””ක’ ල’ ––ගලය” හා ෙහ– ආයතනය” ෙව“” ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.

ඒ සඳහා කැමැ’ත” ද”වන පා•ශවය” තම අ–ාපන ”””ක’, වෘ’”ය ”””ක’, 
අ—ළ ”ෂය ”ෙ’ෙ“ ෙවා පළ–”–ද (Experience) හා එ” එ” කා•ය ප“පා“ය 
සක •“ම සඳහා වන ල ගණ” ෙව” ෙව” වශෙය” 2022-03-28 ”න ප.ව. 2.30 ට 
ෙපර සභාප“, ලංකා නර සෑ”” ට”, අංක 341/21, සරණ මාවත, රාජ“ය යන 
”නයට යාප”ං— තැපැ ම“” ෙයා“ •“ම ෙහ– රාජ“ය, “ධාන කා•යාලෙ“ තබා 
ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට ෙගන”’ බහා–ම ෙහ– ’”කළ හැක. 2022-03-28 ෙව“ ”න ප.ව. 
02.30 ට රාජ“ය “ධාන කා•යාලෙ““ ෙට”ඩ• ප’ ”වෘත කරන අවථාවට අව“ න’ 
ෙට”ඩ•ක”ට ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල’ “ෙය–“තෙය—ට ෙහ– සහභා“ ”ය හැක.

තවද ෙ’ ස’බ”ධෙය” කැමැ’ත” ද”වන පා•ශවය”ට වැ•”ර ෙතාර“” ලබා ගැ”මට 
අව“ ෙ“ න’, 2022-03-16 ෙව“ ”න ෙප.ව. 09.00 ’ට ප.ව. 12.00 ද”වා කාලය 
“ළ“ ලංකා නර සෑ”” ට” ආයතනෙ“ රාජ“ෙ“ ”““ “ධාන කා•යාලෙ“ 
සාමා—ා“කා“ හ“• අව“ ෙතාර“” ලබාගත හැක.

සභාප“,
ලංකා නර” සෑ”— •ට”.
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55වර්ෂ 2022ක් වූ මාර්තු මස 13 වැනිදා ඉරිදාදැන්වීම් 

’”•ම
කමා”ත අමා“ාංශය
ලංකා “නර” සෑ”— •“ට”
ෙට”ඩ අංකය : LMSL/SUP/PR/WDA/2022/48/I

ආයතනෙ සං”ධාන හය සහ බඳවාගැ”ෙ’ 
ප“පා“ය (SOR) සක— •“ම සඳහා “ල ගණ කැඳ•ම
—•ණ රජය ස“ සමාගම” වන ලංකා නර සෑ”” ට” ආයතනය ක•මා”ත 
අමා“ාංශය යටෙ’ කට–“ කරන මහා භාඩාගාරය ස“ සමාගම•. ෙමම ආයතනෙ“ “ධාන 
කා•යාලය රාජ“ෙ“ ”“ටා ඇ“ අතර, ඛ“ජ වැ “’පාදන ය”–ාගාරය ——ණාමලය 
”—”කෙ“ –“ෙ” “ෙ–ශෙ“ ”“ටා ඇත. ආයතනෙ“ අ•මත කා•ය මඩලය 842 ” ෙ“. 
ෙමම ආයතනෙ“ පව“න සං”ධාන •හය ඉ” ව•ෂ 10 ට ගැළෙපන ප” යාව’කා–න •“ම 
සහ ඊට අ—ළව බඳවාගැ”ෙ’ ප“පා“ය සංෙශ–ධනය කර සක •“ම කළ –“ව ඇත. එම නව 
සං”ධාන •හය සහ බදවාගැ”ෙ’ ප“පා“ය සකකර ගැ”ම සඳහා ”””ක’ල’ ––ගලය” 
හා ෙහ– ආයතනය” ෙව“” ල ගණ” කැඳව• ලැෙ•.

ඒ සඳහා කැමැ’ත” ද”වන පා••වය” තම අ–ාපන ”””ක’, වෘ’”ය ”””ක’, අ—ළ ”ෂය 
”ෙ’–ෙ“ ෙවා පළ–”–ද (Experience) හා සං”ධාන •හය සහ බදවාගැ”ෙ’ ප“පා“ය 
සක •“ම සඳහා වන ල ගණ” ෙව” ෙව” වශෙය” 2022-03-28 ”න ප.ව. 2.00 ට ෙපර 
සභාප“, ලංකා නර සෑ”” ට”, අංක 341/21, සරණ මාවත, රාජ“ය යන ”නයට 
යාප”ං— තැපැ ම“” ෙයා“ •“ම ෙහ– රාජ“ය, “ධාන කා•යාලෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• 
ෙප”“යට ෙගන”’ බහා–ම ෙහ– ’”කළ හැක. 2022-03-28 ෙව“ ”න ප.ව. 02.00 ට රාජ“ය 
“ධාන කා•යාලෙ““ ෙට”ඩ•ප’ ”වෘත කරන අවථාවට අව“ න’ ෙට”ඩ•ක”ට ෙහ– 
ඔ“ෙ” බලයල’ “ෙය–“තෙය—ට ෙහ– සහභා“ ”ය හැක.

තවද, ෙ’ ස’බ”ධෙය” කැමැ’ත” ද”වන පා••වය”ට වැ•”ර ෙතාර“” ලබා ගැ”මට 
අව“ ෙ“ න’, 2022-03-16 ෙව“ ”න ෙප.ව. 09.00 ’ට ප.ව. 12.00 ද”වා කාලය 
“ළ“ ලංකා නර සෑ”” ට” ආයතනෙ“ රාජ“ෙ“ ”““ “ධාන කා•යාලෙ“ 
සාමා—ා“කා“ හ“• අව“ ෙතාර“” ලබාගත හැක.

සභාප“,
ලංකා නර” සෑ”— •ට”.

රථ වාහන උවමනා”
රජෙ“ ”ාපෘ සඳහා “•ඝ කා–න 
ෙබාෙලෙර සහ ටාටා කැරථ, ආසන 

9 ඉහළ ඕනෑම වෑ රථ ’ය”” 
ස“ත ෙහා් ර“ත.

T.P.  0722253545, 0771980645

y¥. 700/-

y¥. 800/-

y¥. 3,000/-

y¥. 850/-

y¥. 1,000/-

y¥. 4,000/-

r§{l‰rl‰ lªpv ~qƒ£

+ VAT+ VAT

Photo Classifi ed

Mercedes Benz C 

200 ලියාපදිිංචිය 2
016

CAQ - xxxx AMG,  

Premium Plus,  full 

Loaded 43000Km 

ලක්ෂ 179/= ම
හරගම.

0719694748
007188

ගටොගයෝටො
Premio 

G Superior 2018 

CBF -xxxx Fully 

Loaded,  43000 km,  

New Japan Tyre 

බේේඉනටීරියර
4Way 

Camera අනතුරු රහි

�යි.ලක්ෂ148/
=.මහ

රගම.071969474
8007185

මයිගක්රෝ MPV III වෑන

ර්ය 2013 PE-9xxx,  

28000km ආසන 7,

D/ AC නිවබස පාවි

චචිය. පිළියනෙල
. 071

4872792.
007015

නිසොන්Datsun Double 

Cab 1982 B/  New 

28-xxxx 2 Wheel AC 

වැඩA/ Wheel SD22 

එනජිමමිල10/4
0බෙහි

වල.0776088490
 007178

ටොටො Dimo බට්ටා

DAC-xxxx 2015 

EX2 Express ටරබබෝ,

කැනපි,කූඩුඇ�
.17/25,

මහරගම. 0777355040


007177

ගටොගයෝටො ඩයන
ො 2000/

2005 GY-xxxx 15B 

එනජිම AC පවර අඩි

15 1/2 දිග ෆුල
 බබාඩි

166000km මිල 33/80,

බෙහිවල. 0777355040


007180

නිසොන් Atlas 2000/  

2005 JP-xxxx AC,  

පවර දිග 10 1
/2 P/ 

Shutter ඩීසල, මැනු

වල 1,800,000මි
ල26/

60.බෙහිවල0777
209442


007182

බ්රෑන්ඩ්නිේටාටා
බලාරිය

විකිණීමට. (25
000Km 

පමණක් ධාවන
ය කර

ඇ�) රු. 415
0000.00

(මාදිලියLFT407EX2) 

0372259637,  

071 7706840,  

0777706840. 006747

FAW LL-xxxx 2013 

අඩි141/2දිග
�ට්ටුව,

පටුමූණ ටරබබෝ
ඉනට

රකූලර19000Km බෙහි

වල.0772202842
 007196

226-xxxx,  නිසොන්

ඇට්ලස පළල
මුහුණ,

12'පළමුඅයිතික
රු,සුදු

යකඩ බබාඩි, 
Open 

4616CC,  උඩදුනු.077

9894202.
007120

සිගමන්තිප්රවොහන
යකරන

ආය�නයක්
සඳහා

Tenwheel ර්අවශ්යයි.

(රියදුරු හා රිය
 සහා

යකසහි�) 0706
337853,

0777799024.
006748

ගහෝමො�ම සිට
බකාලලු

පිටිය ෙක්වා
පාසල

බසවය සඳහා
රියදුරු

ඇතිවබහෝනැති
වවෑන

ර් අවශ්යයි. සීට්
 බප්ලි

2,3,4,වෑනර්
(බහාඳ

�ත්ත්වබේLH 30 - 40 

B සලකා බැබල)
077

8789332, 0764
379888.


007101

පොරිග�ෝගි� ගේ
වො සප

යනබනකුට
කාරයා

ලීය පහසුකම්
ඇති /

බනාමැතිහවුලක
රුවකු/

හවුලකාරියක(Partner) 

අවශ්යයි. 0703
402617,

0788088388. 10,
ජනප්රිය

මාව�, බකාරල
වැලල,

බමාරටුව.
006128

ලො�ොයි �ොපොර
ය�ට /

සමාගමකටසම්බ
නධවී

ආොයම්ලැබීමට
කැමති

බහෝඉඩම්බහෝF
D ඇති

මහත්මියන/මහ
ත්මයන

අවශ්යයි. ඉහළ
ආොයම්

වෙනිකව/  ස
තිප�ා/

මාසිකව 0778355890


007060

අං� 516 උඩහමුලල

පරණ බකාට්ටා
ව පාර

පරචස33කඉඩ
මවිකි

ණීමට ඇ�.
පරචස

එකක් ලක්ෂ 33
. දුරක

්නඅිංකය.0773
085116.


006722

අතතිඩිගේ
හන්දිගේ

ප්රධාන පාරට මුහු

ණලාප. 5.55�
ට්ටු 03

ව්ාපාරිකස්ාන
යවිකි

ණීමටඇ�.0766
194242,

0705927785.
006286

�ඩ�ොමරයක් ඉ
ක්මණින

විකිණීමට තිබේ
. ජා

ඇල, ඒකල, හ
නදිබේ

ඔබරක්ස සිටි ව
ැසිකිළි

පහසුකම් ඇ�.
වාහන

පාකින. බනා. 167.

විමසීම් : 0710
539612,

0757457594.
006481

�ෑ�ල්ල, 
�රඬුපන

බකාළඹ නුවර
ප්රධාන

මාරගයට මුහුණ
ලා ප.

6 ක ඉදිකළ බ
�මහල

බගාඩනැගිලල
විකිණී

මට. ලක්ෂ 175.
 බටලි.

0718001571.
006966

කුරුණෑ�ල නුව
ර පාරට

මුහුණලාඋසාවිය
අසල

පරචස17කඉඩ
මසහ

�ට්ටු 4ක බගා
ඩනැගි

ලලක් ඉහළම ඉ
ලලුමට

විකිණීමට. විමසනන.

0764534466, t h a r a n 

g a 2 5 6 @ y a h o o . c o m 

 
006033

ගපොල්�හගවල
න�රගේ

කාමර 8 කින යු
ත් පර.

84 ක නිවාඩු නි
බක්�

නය අයිතිකරු
විබද

ශග�වන බැවින
 බඩු

සමගවිකිණීමට.
චැනල

බසනටර එකකට
 වුවෙ

සුදුසුය. අ�ර
මැදියන

අනවශ්යයි. ගැනු
ම්කරු

පමණක් අම�නන.

බකෝටි 05. 0742
249745.


006477

මතු�ම නෑබඩ
ප්රධාන

මාරගයට මුහුණලා

සිංචාරක බිංගලාව

කටසුදුසුමනරම්
ඉඩම

විකිණීමට. 071
7686212


007130

මහනුවර -වටින
ාබගාඩ

නැගිලලක් විකිණීමට.

මහල 06 (පරච
ස 20)

මහනුවර  කුණ
ඩසාබල

බනවාසිකප්රබදශ
ය,වරග

අඩි18000,ප්රධාන
මාරග

යට මුහුණලා,
අඩි 80

පළල, ප්රධාන ම
ාරගයට

සමාන�රවමහල
කකඩ

කාමර06,ඉහළ
මාලබේ

කඩකාමර07,බ
වනකළ

ශාලා02,�ග�
මහලක්

ඇ�. කඩ කාම
ර සහි�

බවන කළ ශා
ලා 02,

බනවාසිකකාමර
ප්රබදශ.

මාසික ආොයම
 ලක්ෂ

04 (බැිංකු ණය
 සමග)

රුපියල මිලියන
 1200,

සියළු පහසුකම්
 සමග,

බ්ෝකරවරු අන
වශ්යයි.

0777438169,077
7282147.


001199

මොලගබ් �ොපොරි�

ස්ානය හා නිවස

විකිණීමට ඇ�
. පර.

20. 0112762519
, 076

0618966.
006010

මී�මුව �ලපුවට
 යාබ

ෙව කාමර 7 කි
න යුත්

බගාඩනැගිලල
විකිණී

මට ඇ�. 0768
080678.


006207

හික්�ඩුවන�ර
මැෙගාලු

පාරටමුහුණලා
ව්ාපාර

යකට සුදුසු බල
ස �නා

නිමකළවරගඅ
ඩි1600

යුතු බෙමහල බ
ගාඩනැ

ගිලල විකිණීමට
 ඇ�.

0718043341/077
5543341


006552

ගදහිවල,  162-B,  ගාලු

පාරටමුහුණලා,
Kandy 

ආය�නය ආසන
නබේ,

බනෂනස ්සට්
බැිංකු

වට විරුදධ
බෙසින.

0777307251, 
077

3048686.
006691

පිළියන්දල
පිහිටි

කරමාන�ශාලා
පරිශ්රයක්

විකිණීමටබහෝබ
දුදීටම.

බබාලබගාඩ ගඟ
ට මීටර

300 දුරින හරි�
 පරිස

රයක් තුළ පරච
ස 48.7

වරගඅඩි5000කි
නසම

නවි� බගාඩනැගිලල,

ඇම්පියර60ක
බ�කලා

(3 Phase) විදුලිය හා

නළහාළිිංජලය
ශ්රමික

යන ප්රබදශය
තුළිනම

බපාදු ප්රවාහන
ජාලයට,

සම්භාණඩ, 
පාවහන,

දැව,රසායනිකද්ර
ව්බහෝ

බවනත් කරමාන�යක්

සඳහාසුදුසුයි.දුර
ක�නය

0710668077, 011
2645171


006762

ග�ොළඹ13,කාරය
ාලඉඩ

කඩක්කුලියටදීම
ට,පළමු

මහල, වරග අ
ඩි 750,

ශාලාප්රබදශය,
කාරයාල

කාමරය, පැන්රි
ය සහ

නාන කාමරය,
බවනවූ

විදුලි සහ ජල
 මීටර,

බජෝේ ආර. ෙ
 සිලවා

මාව�ට මුහුණල
ා, පාර

පබසකින පාකින
 සමග,

බකාළඹ වරාය
 අවට,

චීන ව්ාපෘති
කාරයා

ලයකට ඉ�ා
සුදුසුයි.

නිේකාෂණසහබ
යාමුකි

රීම්කාරයාලවැ
නි,අම

�නන.m l u c a s 2 7 2 @ 

g m a i l . c o m  බහෝවට්ස

ඇප් 076622889
1 බහෝ

දුරක් න 0775471602,

0779261877.
007233

�බඩොව�ට උ�ත
, වරග

අඩි1,000කගබ
ඩාඉඩ

කඩ. අිංක 17/1
, S.D. 

ප්රනානදුමාව�,
බකාළඹ

15.
006608

නිවන්දම බට�ම
 පාබර

නිවනෙම
�ැපැල

කාරයාලයඅසල
කඩ2

හා නිවස කුලිය
ට බහෝ

බදෙට. විමසීම්
: 076

7539099, 0729
892930.


006280
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720/-

820/-

920/-

1,020/-

1,120/-

1,220/-

1,320/-

1,420/-

540/-

640/-

740/-

840/-

940/-

1,040/-

1,140/-

1,240/-

1,340/-

1,440/-

560/-

660/-

760/-

860/-

960/-

1,060/-

1,160/-

1,260/-

1,360/-

1,460/-

580/-

680/-

780/-

880/-

980/-

1,080/-

1,180/-

1,280/-

1,380/-

1,480/-

600/-

700/-

800/-

900/-

1,000/-

1,100/-

1,200/-

1,300/-

1,400/-

1,500/-

500/-
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5.9
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VVT-i Auto Gear, Leather seats, Sunroof, 7 seater, Factory 

fitted bodykits, Toyota Lanka Maintenance, 93,000km done

Toyota Land Cruiser Prado - 2007

Contact - 076 31 88 604
15 million

VVT-i Auto Gear, Leather seats, Sunroof, 7 seater, Factory 

fitted bodykits, Toyota Lanka Maintenance, 93,000km done

Toyota Land Cruiser Prado - 2007Toyota Land Cruiser Prado - 2007

Contact - 076 31 88 604

076 77 99 779

House on 
1 acre land 

facing 
Polonnaruwa 

- Habarana 

main road for 

Sale. Superb 

for Hotel 
Business. Clear deeds. 2 km to Minneriya 

National Park, 3km to Habarana Town. 

Price
150 lakhs 076 77 99 779National Park, 3km to Habarana Town. 

13 Sri 6325 Daihat-
su Charmet 8 Lakh. 
0702777335,  Pls call 
after 2.00 p.m. 002701

Toyota Esteema Lu-
cida for sale. 8 seater 
luxury Wagon,  Auto,  
diesel,  dual A/ C,  2005 
unregistered,  very clear 
documents. Full op-
tion,  Aera model,  High 
spech with Dual A/ C 
Sunroof,  part exchange 
considered with any ve-
hicles including sports 
cars. Contact - 077775 
0000. No. 287,  Galle 
Road,  Colombo 04.
 

007201

Consumer Services Pro-
vider requires male/ 
female Partners with/ 
without office facilities. 
10,  Janapriya Mawatha,  
Koralawella,  Mora-
tuwa. 0703402617,  
0788088388. 006128

Need Ladies/ Gents who 
wish to join business/ 
company and earn in-
come and need ladies/ 
gents who have lands 
and FD. High income 
daily /  weekly /  month-
ly. 0778355890. 
 

007060

Hikkaduwa,  centre of town,  facing Galle Road,  constructed suitably for a business,  1600 sq.ft. two storey building for sale. 0718043341 /  0775543341.  006552

Kandy - valuable build-ing for sale - 06 floors (20 perches). Kandy - Kun-dasale residential area. 18000 sq.ft. Facing the main road. 80 feet wide. Pararell to the Main Road floor including 06 stalls. Upstair 07 stalls,  02 separate halls,  under-ground floors available separate 02 halls with stores,  residential room areas. Monthly income 04 lakhs (with bank loan) Rs. Million 1200 with all facilities. No brokers. 0777 438169,  0777 282147.  
 

001199

Polgahawela Town 
Holiday Resort on 84 
perches for sale due to 
owners migration with 
the goods. Suitable for 
channelling centre. No 
intermediaries,  call 
only buyers,  50 million. 
0742249745.  
 

006477

Piliyandala Factory premises for sale or lease. 300 metres to Bol-goda River,  in a green environment,  5000 sq.ft. building on 50 perches,  60 amperes 3-phase electricity,  and pipe borne water supply,  well water,  workforce avail-able from the area itself,  Public Transport Net-work,  ideal for leather products shoe factories,  timber,  or chemical ma-terial production or any other industry. Tele-phone : 0710668077,  0112-645171. 006762

Colombo 6,  1300 square 
feet,  parking for 6 
vehicles facing High 
Level Road,  fully tiled,  
4 rooms,  2 bathrooms,  
90 k. 0711916344,  
0713377117 Luxmi Se-
nyaka. 007282

Col. 03 for office 
back office stores 
Lapidary Workshop 
small antique house. 
0758478526. 007350

Dehiwala 162-B Galle 
Road facing next to 
Kandy Shop oppo-
site of Nation Trust 
Bank. 0777307251,  
0773048686. 006691

Negombo - a shop and store building at Raj-apaksa Broadway avail-able for lease,  road frontage water elec-tricity ample parking space. 0777261677,  0112931091. 006846

Office space for rent in Colombo 13,  1st Floor of 750 sq.ft.,  hall area,  office room,  pantry and washroom in separate electricity & water me-ters. Facing George R De Silva Mw. with park-ing beside the road,  with the vicinity of Colom-bo Harbour. Ideal for Chinese project office,  clearing & forwarding office etc. Contact us m l u c a s 2 7 2 @ g m a i l . c o m  or WhatsApp 0766 228891 or Mobile: 077 5471602,  0779261877. 007233

Rawathawatta Junc-tion near by facing Gal-le Road,  business prem-ises,  for lease. Contact: 0711-086663. 007072

Stores space at No. 17/ 1 - Stores space 1000 sq.ft. ideal for stores at No. 17/ 1,  S.D. Fernan-do Mw.,  Colombo 15. 
006608

1. 03 shops available in Wolfendhal Street,  Pettah. a) 02 shops of 600 sq.ft. each,  b) 01 shop 1000 sq.ft. Ideal for grocery,  pharmacy,  wholesale oil transport service,  stores,  etc. 2. House to let or lease at Wolfendhal Street fac-ing Wolfendhal Street (top floor),  in Umbi-chi Place approx. 900 sq.ft. 3. Car park facil-ity available in Wolfen-dhal Street opposite Police Station,  about 3000 sq.ft. Also could be used to stock sand,  bricks,  granite,  etc. Contact - Pushparajah /  0768221259 or Ar-iffin /  0774747967 and leave your name and contact details. 006603

100 KVA Generator is 
required. 0712443453,  
0712443385. 006313

Able reliable House 
Drivers & Com-
pany Drivers avail-
able. Supershine 
Service,  Boralesgamu-
wa. 0777473694,  
0775822976,  
0776112998. 007293

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book-Keeper,  
Computer Operator,  
Secretary,  Receptionist,  
Telephonist,  Market-
ing,  Sales (Boys/ Girls),  
Drivers,  Helpers for 
supply. 0773595969.
 

006681

Available active 
“Housemaids” male/ 
female Cooks,  At-
tendants,  Nannies,  
Gardeners,  Watch-
ers,  couples Colombo 
Routes experienced 
Drivers,  Houseboys,  
Roomboys,  Daily Com-
ers,  all are 2 years 
guarantee 3 replace-
ments free of charge. 
R.K. Vijaya Wella-
watta. 0778284674,  
0114386800. 006712
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Piyumi  - 011 2 429 383
Gayani  - 011 2 429 342  

Ramani  - 011 2 429 347
Susantha  - 011 2 429 343

Fax - 011 2 429 375/380
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classi� ed@lakehouse.lk

Highlight your Classifi ed Advertisement to get more attraction

Rs. 100/-Additionally pay only

xx

தினகரன் வாரமஞ்சரி

Thinakaran vaaramanjary

sunday january 30, 2022

yyyy month dd sunday

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
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cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp nra;tjw;fhd rpwe;j top.
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226-xxxx நிசான் எட்வஸ் 
அகன்்ற முகம் 12' 
முதலாம் உரிமையாள-
ர்,  வ்வௌ்மள இரும்பு 
வ�ாடி. Open 4616 CC 
மைல் ஸ்பிரிங்வீல் 077 
9894202. 007120

�மை தும்பு உற�த்தி-
யா ளர்கள் (Export) 
இறகு மதம்வ. விமல 
ைனுககள் Whatsapp 
வசய்யுங்கள். 0777-
870899/  077-
0031534 006786

கண்டி - வ�றுைதி-
யாை கடடிடம் 
விற�மைககு 06 
ைாடிகள் (20 ம�ர்ச்) 
கண்டி - குண்டசாமல 
குடியிறுப்பு பிரமதசம். 
1800 ச.அடி பிரதாை 
வீதிககு முகப்�ாக 80 
அடி அகலம் பிரதாை 
வீதிககு சைாநதரைாக 
தமர அடங்கலாக 06 
கமடகள்,  மைல்ைாடி 07 
கமடகள் 02 வ்வவம்வ-
்றாை ைண்ட�ங்கள் நி-
லககீழ் ைாடிகள் உண்டு. 
02 வ்வவம்வ்றாை 
ைண்ட�ங்கள் களஞ்சி-
யத்துடன் குடியிறுப்பு 
அம்ற பிரமதசங்கள் 
ைாதாநத ்வருைாைம் 
04 இலடசம். (்வங்கிக 
கடனுடன்) Rs1200 
மில்லியன் சகல ்வச-
திகளுடன் தரகர்கள் 
ம்வண்டாம். 0777 
438169,  0777 
282147. 001222

வதஹி்வமள 162-B காலி 
வீதிககு முகப்�ாக கண்டி  
வ�ாப்பிறகு அடு-
த்துள்ள மே�ன்ஸ் 
டரஸ்ட ்வங்கிககு எதிர்த் 
திமசயில். 0777 
307251,  077 
3048686. 006693

1000 சதுர அடி கள-
ஞ்சிய இட்வசதி கள-
ஞ்சியத்திறகு உகநதது. 
இல. 17/ 1,  SD வ�-
ர்ைான்மடா  ைா்வத்மத,  
வகாழும்பு-15. 006609

1. பு்றகமகாடமட  ஆடடு-
ப்�டடித் வதருவில் 03 
கமடகள் உண்டு. a) 
ஒவவ்வான் றும் 600 
சதுர அடி வகாண்ட 
02 கமடகள். b) 1000 
சதுர அடி 01 கமட 
குமராசரி,  �ார்ைசி,  
வைாத்த எண்வணெய்,  
ம�ாககு்வரத்து மசம்வ. 
களஞ்சியம் ம�ான்்ற 
்வறறிறகு உகநதது. 2. 
உம் பிச்சி பிமளஸில் 
ஆடடுப்�டடித்வதருவில் 
(மைல் ைாடி) முகப்�ாக 
ஆடடுப்�டடித் வதருவில் 
வீடு ்வாடமகககு 
அல்லது குத்தமகககு 
3. கிடடத்தடட 3000 
சதுர அடி,  வ�ாலிஸ் 
நிமலய த்திறகு எதிரில் 
ஆ ட வ � ட டி த் வ த ரு வி -
ல் கார் நிறுத்துமிட 
்வசதி உண்டு. ைணெல்,  
வசங்கல,  கிரமைட 
களஞ்சியப்�டுத்து்வத -
றகு ம்  � யன்�டுத்தலா-
ம்.  வதா டர்பு - புஷ�ரா-
ஜா/  0768221259 
அல்லது  அப்ரின் - 
0774747967 அத்து-
டன்  உ ங்களது வ�யர் 
ை றறும் வதாடர்பு வி�ர-
ங்கமள அனுப்பி ம்வ-
யுங்கள். 006604

முன்ைனி கம்�னிககு 
சநமதப்�டுத்தல் அதிகா-
ரிகமள மசர்த்துகவகா-
ள்கி்றது. வகாழும்பு பு-
்றேகர் - 45 ்வயதிறகுக 
கீழ் சம்�ளம் கமி�ன்,  
ம�ாைஸ்,  வைடிகக  ல்,  
வதா.ம�சி,  ்வாகைங்கள் 
உள்ளடககம். இரு�ாளா-
ரும் விண்ணெப்பிககலா-
ம். இன் ்ஹவுஸ் ைார்க-
டிங் 0776300429,  
0 7 7 3 9 2 8 2 4 6
 003372

Audit Trainee Secre-
tary Trainee with A/ 
L Commerce ap-
ply agape account-
ing services 89-1/ 
2 Bank Shall Street,  
Colombo-11. e-mail 
- a g a p e a c c s e r v i c e s @ 
g m a i l . c o m  whatsapp 
- 07 55 03 09 54  T el-
ephone - 0777239397
 005041

கம்�்ஹா டயர் ம்வமலககு 
�யிறசிவ�ற்ற/  வ�்றாத 
சிங்களம் ம�சக கூடிய 
18 ்வயதிறகு மைற� -
டட இமளஞர் மதம்வ. 
0777 717539,  076-
0685625. 007067

்வத்தமளயில் அ மைநதி-
ருககும் ஏறறுைதி தர-
த்தில் துணி உற�த்தி 
வசய்யப்�டும் கம்�னி-
ககு து்வாய் ைறறும் 
வ�டஷீட மதப்�தறகு 
அனு�்வமுள்ள மதயல் 
இயநதிர இயககுேர்கள் 
(Machine Operators),  
�யிறசி வ�றிவிரும்பு-
ம் மதயல் இயநதிர 
இயககுேர் (machine 
Trinee Operators) 
மதம்வ. (Sub Con-
tract வகாடுககப்�ட 
ைாடடாது). மதப்�தறகு 
அனு�்வமுள்ள மதயல் 
இயநதிர இயககுே-
ர்களுககு ஒரு ோள் 
சம்�ளம் ரூ. 1500/ 
- �யிறசி வ�றிவிரும்பு-
ம் மதயல் இயநதிர 
இ ய க கு ே ர் க ளு க கு 
ஒரு ோள் சம்�ளம் ரூ. 
1200/ - தங்குமிட ்வசதி 
இல்வசம் . கும்றநத 
விமலககு மூன்று 
மேர ஆகாரம் ்வழ-
ங்கப்�டும். (ைாதாநத 
சம்�ளம்). இல. 18,  
வ்வௌிஅமுை வீதி,  
ம்ஹகித்த,  ்வத்தமள. 
வதா.ம�. இல. 077-
7800682. 007096

வ ்வ ள் ள ்வ த் ம த யி ல் 
அமைநதுள்ள கடடட 
நிர்ைாணெம் ஒன்றி்றகு 
மடல் �ாஸ்,  Water  
proofing �ாஸ்,  வதா-
ழிலாளர்க ள் மதம்வ. 
077 32 2516 0 .
 006698

கண்டியில் அமைநதுள்ள 
வீவடான்றிறகு தங்கி 
ம்வமல வசய்யக கூடி-
ய்வராக �ணிப்வ�ண் 
ஒரு்வர் மதம்வ. சிங்க-
ளம் ம�சக கூடிய்வராக 
இருத்தல் அ்வசியைா-
ைது ைறறும் ்வயவத-
ல்மல 50 ககு கும்ற-
்வாை்வராக இருத்தல் 
ம்வண்டும். மைலதிக தக-
்வல்களுககு வதாடர்பு 
வகாள்ளவும். 077 
1052123. 006459

சமையல் ம்வமல ைறறும் 
வீடமட சுத்திகரிப்�த-
றகாக வ�ண் ஊழியர் 
ஜா-எல ேகரில் வீடடி-
றகு மதம்வ. வீடடில் 
தங்கி ம்வமல வசய்்வ-
தறகு அல்லது காமல 
- ைாமல ்வருமக தரககூ-
டிய ஒரு்வர் உடைடியாக 
கீழ்ககாணும் இலகக-
ங்கமள அமழயுங்கள் - 
011-2236745,  077-
6607226 007069

வீடடில் த ங்கி வ�ண் 
மோயாளி ஒரு்வமர 
க்வனித்துகவகாள்ள 
க ண் க ா ணி ப் � ா ள ர் 
மதம்வ. ்வயது 40 - 
55 இறகு இமடப்�டட-
்வர் சம்�ளம். ம�சித் 
தீர்ககலாம். கிராை 
மச்வகர் சான்றிதழ் மத-
.அ.அடமட,  வகாவிட 
அடமட வகாண்டு்வருத-
ல் ம்வண்டும். வதாடர்பு 
- 0760402812,  
0 7 7 0 0 9 1 0 0 0 ,  
0 1 1 2 7 0 0 2 7 0
 006770

வகாழும்பு பிலியநதல 
2 ம்ஹாடடல்களுககு 
�ார்சல் �ண்ணும்வார்,  
ம்வடடர்ைார்,  சமையல-
ம்ற உதவியாள ர்கள்,  
இடியப்� �ாஸ்ைார்,  
டிலி்வரி மர டர்கள் 
மதம்வ.  த ங்குமிடம் 
உணெவு,   �ாைங்கள்,  
ைரு த்து ்வ ்வசதிகள் 
இல்வசம். 01 12 
6040 60,  071-
4755 696,   072-
3593039. 007234

பிலி யநத மல,  உணெ்வ-
கத்திறகு  வகாத்து�ா-
ஸ் மதம்வ. சம்�ளம் 
ம�சித் தீர்ககலாம். 077-
9318064. 007070

கடடிட நிர்ைாணெத்தி-
றகாக மகயுதவியா-
டகள் ைறறும் மைசன் 
�ாஸ்ைார் மதம்வ. 
மகயுதவியாடகளுககு 
2500/ - தங்குமிட ்வசதி-
கள். 077 5185625.
 007068

எைது விலங்கு �ண்மணெ-
யில் மசம்வககு ஆறு 
ம�ருககு உணெவு தயா-
ரிப்�தறகு ைறறும் 
�ண்மணெ விடயங்க-
ளுககு உத்வக கூடிய 
ஆண்/ வ�ண் மதம்வ. 
�யிர்வசய்மக விடய-
ங்கள் வதரிநத்வராயின் 
மிகவும் வ�ாருத்தைா-
ைது சம்�ளம் ம�சித் 
தீர்ககலாம். �ண்மணெ 
ஊழியர்களும் மதம்வ. 
077 3610968.
 007091

குளியாப்பிடடிய ோரங்ைல 
பிரமதசங்களில் ப்வரா-
ய்லஸ் மகாழிகள் ்வள-
ர்ககும் �ண்மணெககு 
�யிறசி வ�ற்ற �யிறசி 
வ�்றாத ம்வமலயாடக-
ள் மதம்வ. உணெவு,  இரு-
ப்பிடம் வகாடுப்�மதாடு 
ரூ�ா 30, 000/ - ம் 
சம்�ளம் ்வழங்கப்�டும். 
மைலதிக  வி� ரங்களு-
ககு 071 3645745.
 006540

ஆயுர்ம்வதத் திமணெகக-
ளத்தில் �திவு வசய்யப் 
வ�றறுள்ள SPA நி-
று ்வ ை வ ை ான் றி ற கு 
�யிற்றப்�டட/  �யிற்ற-
ப்�டாத 18- 35 ்வயது 
சிங்கள த்தில் உமரயா-
டககூடிய சி்றநத மதக 
இலடசணெமுள்ள வதர-
பிஸ்டஸ் மதம்வ. திைச் 
சம்�ளம் ரூ�ா 10, 
000/ - உணெவு �ாைங்க-
ள்,  தங்குமிடம் இல்வச-
ம். இரவு அல்லது �கல் 
மச ம்வமயத் மதர்நவத-
டுத்துக வகாள்ளலாம். 
F u llime/ Part time 
மசம்வ வதர பிஸ்டுக-
மள த் வதாடர்பு �டு-
த்து�்வர்களுககு ரூ�ா 
10, 000/ - இறகாை 
மசம்வகக டடணெம் ்வழ-
ங்க ப்�டும். SHAKYA 
HERBAL SPA (PVT) 
Ltd இல. 21,  ைாலம�,  
வகாடடா்வ,  ை்ஹ ரகை,  
நுமகவகாட,  க டு்வல,  
தள்வதுகவகா ட. 070 
4404040. 006987

கண்டி உறச்வப் வ�ாருடக-
ள் நிறு்வைத்திறகு சாரதி-
கள் ைறறும் வதாழிலாள-
ர்கள் மதம்வ. தங்குமிட 
்வசதிகள் ்வழங்கப்�டும். 
071-7860747,  077-
6688425 006612

வகாழும்பில் அ மைநது-
ள்ள எரிவ�ாருள் நிரப்பு 
நிமலயத்திறகு �யிறசி 
வ�ற்ற/  வ�்றாத நிரப்பு-
ைர்கள்  உடன் மதம்வ. 
சகல சான்றிதழ்களுடன் 
்வார ோடகளில் காமல 
10.00 இறகும் 12.00 
இ றகும் இமடயில் 
மே ரில் விசாரிககவும். 
இல. 126,  நீர்வகாழு-
ம்பு வீதி ,  ம�லியவகா-
மட. 006702

சாரதி  உ தவியாளர் 
மதம்வ . சம்�ளம் 30, 
000/ - உணெவு தங்குமிட-
ம் ்வழங்கப்�டும். 077 
4339892. 007125

சுகைமடநது வகாண்டு்வரு-
ம்  மோயாளி ஒரு்வமர 
த ங்கிப் �ராைரிப்�தறகு 
ஆ ண் ஒரு்வர் மதம்வ. 
சம்�ளம் 30, 000/ 
- தயவு வசய்து அமழகக-
வும். 071 4365205.
 006918

சு�ாஷித ைரககறிக 
கமடககு ஊழியர் 
ஒரு்வர் மதம்வ. 
்வயது 18 - 40 இறகு 
இமடயில் சம்�ளம் 
25000/ - உணெவு 
ைறறும் தங்குமிடம் இல-
்வசம். ைா்ஹரகை,  கிரிவு-
ள்ள. 0712 802529,  
077 5762562,  071 
3305062. 006545

வ�ண் உதவியாள ர் 
மதம்வ. 30 -  60 குட�-
டட  மும்வைாழிகளும் 
வதரிநத வ�ாறுப்�ற்ற 
ஒ ரு்வர்  ைத்திய ைாகா-
ணெத்தில் கருமணெயாை 
சமூக மசம்வயாளராை 
முஸ்லிம் ைாதுககு 
உ தவியாளராக தங்கு-
்வ தறகு ்வாழவுககுரிய 
்வ ச திகளுடன் சம்�ளம் 
மேரில் தனித்து்வம் ம�-
ணெப்�டும். வதா. 074 
2161347.  
 007127

077 9975547,  071-
8653778 ேடசத்திர 
தர ம்ஹாடடலுககு 
சிவில் உமடயில் �ா-
துகாப்பு அதிகாரிகள் 
உடைடியாக மசர்த்து-
க வகாள்ளப்�டு்வர். 
உணெவு இல்வசம். 
(12 ைணி மேரம்) ,  
இறகு 1750,  14 50 
வகாழும்பு 0 71-
8653780 அலு்வல-
கம் 071- 3155331/  
070 665 5331/  
070 0989129/ 076 
8171053.  
 007118

2022 இறகாை ்ஹங்வ்வ-
ல்ல வதாழிறசாமல-
ககு மகயுதவியாடகள் 
மசர்த்துக வகாள்ளப்�-
டு்வர். ஆண் ஊழியர் - 
1500/ - வ�ண் ஊழியர் 
- 1100 / - ்வார சம்�ள-
ம். 07 73 077813,  
07222 73 273.
 006436

வகாழும்பு -6 வ்வௌ்ள்வ-
த்மத,  வ�ண்களுககாை 
தள�ாடத்துடன் �ாதுகா-
ப்புட ைாை வதாடர்ைாடி 
இமணெநத குளியல-
ம்றக ள்,  உணெ்வம்ற,  
சமையலம்ற,  சமையல் 
உ�கரணெங்கள் வ்வாசர் 
கு ளிர்சாதைங்கள். 
75/ 1,  W .A. சில்்வா 
ைா்வத்த,  வதா.ம�. 011 
255541 0 ,   075 
509137 9 ,   0777 
452447. 006537

இரண்டு ைாடி வீவடான்று  
விற�மைககு உண்டு. 
23G1/ 4 தா�மர 
ைா்வ த்மத,  ோரம்ஹ-

ன்பிடட வகாழும்பு -05. 
077 5414791,  011 
5104700. 007051

கல்கி மசயில் காலி 
வீ திககு 150/ 200 
மீடடர் தூ ரத்தில் 7  
ம� ர்ச்சர்ஸ் காணி வி-
ற� மைககு காணியில் 
� மழ ய வீடும் உண்டு. 
077  5141889,  
077 8779686, 077 
2111150. 006543

ராஜகிரிய. ஒம�மசகரபுர  
ோ ணொயககார ைா்வ-
த்மதயில் வீவடான்று 
விற�மைககு. தரகர் 
ம்வண்டாம். விசாரமணெ-
கள் 076 9855995.
 007156

16.3 4 காணியுடன் வீடு  
வி ற�மைககு இரத்ை-
லாமையில் அழகிய 
குடியிறுப்புப் பிரமத-
சம் - வதாடர்பு - 076-
0786655,  070-
2778616 003229

265 �ர்ச் (Perch) �ரப்�ள-
வுள்ள 2 துண்டு நிலம் 
(265X2) உடைடி வி-
ற�மைககு உள்ளது. கு-
றிப்பிடட நிலம் ஏ்றாவூர்,  
கிழககு �ல்கமலகக ழ-
கம் ைறறும் �ாசிககுடா 
கடறகமரககும் அருகா-
மையில் அமையப்வ�-
றறுள்ளது. வதாடர்பு 
வகாள்ள ம்வண்டிய இல-
ககம் - 0777530326.
 005802

விஞ்ஞாைம்,  சிங்களம். 
ஆங்கிலம்  கறபிககும் 
51 ்வயது முஸ்லிம் 
அழகாை  ேறகுணெமு-
ள்ள ஆசிரியர் ேற�-
ண்புள்ள ்வாழ்கமக-
த்  துமணெவிமய 
எ திர்�ார்ககி்றார். 070-
3 182158,  057-
2229461. G175394

Mercedes Benz C 
200 ලියාපදිිංචිය 2016
CAQ - xxxx AMG,  
Premium Plus,  full 
Loaded 43000Km 
ලක්ෂ 179/= මහරගම.
0719694748 007188

ගටොගයෝටො Premio 
G Superior 2018 
CBF -xxxx Fully 
Loaded,  43000 km,  
New Japan Tyre 
බේේඉනටීරියර4Way 
Camera අනතුරු රහි
�යි.ලක්ෂ148/=.මහ
රගම.0719694748007185

මයිගක්රෝ MPV III වෑන
ර්ය 2013 PE-9xxx,  
28000km ආසන 7,
D/ AC නිවබස පාවි
චචිය. පිළියනෙල. 071
4872792. 007015

නිසොන්Datsun Double 
Cab 1982 B/  New 
28-xxxx 2 Wheel AC 
වැඩA/ Wheel SD22 
එනජිමමිල10/40බෙහි
වල.0776088490 007178

ටොටො Dimo බට්ටා
DAC-xxxx 2015 
EX2 Express ටරබබෝ,කැනපි,කූඩුඇ�.17/25,මහරගම. 0777355040
 007177

ගටොගයෝටො ඩයනො 2000/2005 GY-xxxx 15B එනජිම AC පවර අඩි15 1/2 දිග ෆුල බබාඩි166000km මිල 33/80,බෙහිවල. 0777355040
 007180

නිසොන් Atlas 2000/  
2005 JP-xxxx AC,  පවර දිග 10 1/2 P/ 
Shutter ඩීසල, මැනු
වල 1,800,000මිල26/60.බෙහිවල0777209442
 007182

බ්රෑන්ඩ්නිේටාටාබලාරියවිකිණීමට. (25000Km පමණක් ධාවනය කරඇ�) රු. 4150000.00(මාදිලියLFT407EX2) 
0372259637,  
071 7706840,  
0777706840. 006747

FAW LL-xxxx 2013 අඩි141/2දිග�ට්ටුව,පටුමූණ ටරබබෝ ඉනට
රකූලර19000Km බෙහි
වල.0772202842 007196

226-xxxx,  නිසොන්ඇට්ලස පළල මුහුණ,12'පළමුඅයිතිකරු,සුදුයකඩ බබාඩි,  Open 
4616CC,  උඩදුනු.077
9894202. 007120

සිගමන්තිප්රවොහනයකරනආය�නයක් සඳහා
Tenwheel ර්අවශ්යයි.(රියදුරු හා රිය සහා
යකසහි�) 0706337853,0777799024. 006748

ගහෝමො�ම සිට බකාලලු
පිටිය ෙක්වා පාසල
බසවය සඳහා රියදුරු
ඇතිවබහෝනැතිවවෑන
ර් අවශ්යයි. සීට් බප්ලි
2,3,4,වෑනර්(බහාඳ
�ත්ත්වබේLH 30 - 40 
B සලකා බැබල) 077
8789332, 0764379888.
 007101

පොරිග�ෝගි� ගේවො සප
යනබනකුට කාරයා
ලීය පහසුකම් ඇති /
බනාමැතිහවුලකරුවකු/
හවුලකාරියක(Partner) 
අවශ්යයි. 0703402617,
0788088388. 10,ජනප්රිය
මාව�, බකාරලවැලල,
බමාරටුව. 006128

ලො�ොයි �ොපොරය�ට /
සමාගමකටසම්බනධවී
ආොයම්ලැබීමටකැමති
බහෝඉඩම්බහෝFD ඇති
මහත්මියන/මහත්මයන
අවශ්යයි. ඉහළ ආොයම්
වෙනිකව/  සතිප�ා/
මාසිකව 0778355890
 007060

අං� 516 උඩහමුලල
පරණ බකාට්ටාව පාර
පරචස33කඉඩමවිකි
ණීමට ඇ�. පරචස
එකක් ලක්ෂ 33. දුරක
්නඅිංකය.0773085116.
 006722

අතතිඩිගේ හන්දිගේ
ප්රධාන පාරට මුහු
ණලාප. 5.55�ට්ටු 03
ව්ාපාරිකස්ානයවිකි
ණීමටඇ�.0766194242,
0705927785. 006286

�ඩ�ොමරයක් ඉක්මණින
විකිණීමට තිබේ. ජා
ඇල, ඒකල, හනදිබේ
ඔබරක්ස සිටි වැසිකිළි
පහසුකම් ඇ�. වාහන
පාකින. බනා. 167.
විමසීම් : 0710539612,
0757457594. 006481

�ෑ�ල්ල,  �රඬුපන
බකාළඹ නුවර ප්රධාන
මාරගයට මුහුණලා ප.
6 ක ඉදිකළ බ�මහල
බගාඩනැගිලල විකිණී
මට. ලක්ෂ 175. බටලි.
0718001571. 006966

කුරුණෑ�ල නුවර පාරට
මුහුණලාඋසාවියඅසල
පරචස17කඉඩමසහ
�ට්ටු 4ක බගාඩනැගි
ලලක් ඉහළම ඉලලුමට
විකිණීමට. විමසනන.
0764534466, t h a r a n 
g a 2 5 6 @ y a h o o . c o m 
 006033

ගපොල්�හගවල න�රගේ
කාමර 8 කින යුත් පර.
84 ක නිවාඩු නිබක්�
නය අයිතිකරු විබද
ශග�වන බැවින බඩු
සමගවිකිණීමට.චැනල
බසනටර එකකට වුවෙ
සුදුසුය. අ�ර මැදියන
අනවශ්යයි. ගැනුම්කරු
පමණක් අම�නන.
බකෝටි 05. 0742249745.
 006477

මතු�ම නෑබඩ ප්රධාන
මාරගයට මුහුණලා
සිංචාරක බිංගලාව
කටසුදුසුමනරම්ඉඩම
විකිණීමට. 0717686212
 007130

මහනුවර -වටිනාබගාඩනැගිලලක් විකිණීමට.මහල 06 (පරචස 20)මහනුවර  කුණඩසාබලබනවාසිකප්රබදශය,වරගඅඩි18000,ප්රධානමාරගයට මුහුණලා, අඩි 80පළල, ප්රධාන මාරගයටසමාන�රවමහලකකඩකාමර06,ඉහළමාලබේකඩකාමර07,බවනකළශාලා02,�ග�මහලක්ඇ�. කඩ කාමර සහි�බවන කළ ශාලා 02,බනවාසිකකාමරප්රබදශ.මාසික ආොයම ලක්ෂ04 (බැිංකු ණය සමග)රුපියල මිලියන 1200,සියළු පහසුකම් සමග,බ්ෝකරවරු අනවශ්යයි.0777438169,0777282147. 001199

මොලගබ් �ොපොරි�
ස්ානය හා නිවස
විකිණීමට ඇ�. පර.
20. 0112762519, 076
0618966. 006010

මී�මුව �ලපුවට යාබ
ෙව කාමර 7 කින යුත්
බගාඩනැගිලල විකිණී
මට ඇ�. 0768080678.
 006207

හික්�ඩුවන�රමැෙගාලුපාරටමුහුණලාව්ාපාරයකට සුදුසු බලස �නානිමකළවරගඅඩි1600යුතු බෙමහල බගාඩනැගිලල විකිණීමට ඇ�.0718043341/0775543341 006552

ගදහිවල,  162-B,  ගාලු
පාරටමුහුණලා,Kandy 
ආය�නය ආසනනබේ,
බනෂනස ්සට් බැිංකු
වට විරුදධ බෙසින.
0777307251,  077
3048686. 006691

පිළියන්දල පිහිටිකරමාන�ශාලාපරිශ්රයක්විකිණීමටබහෝබදුදීටම.බබාලබගාඩ ගඟට මීටර300 දුරින හරි� පරිසරයක් තුළ පරචස 48.7වරගඅඩි5000කිනසමනවි� බගාඩනැගිලල,ඇම්පියර60කබ�කලා(3 Phase) විදුලිය හානළහාළිිංජලයශ්රමිකයන ප්රබදශය තුළිනමබපාදු ප්රවාහන ජාලයට,සම්භාණඩ,  පාවහන,දැව,රසායනිකද්රව්බහෝබවනත් කරමාන�යක්සඳහාසුදුසුයි.දුරක�නය0710668077, 0112645171 006762

ග�ොළඹ13,කාරයාලඉඩකඩක්කුලියටදීමට,පළමුමහල, වරග අඩි 750,ශාලාප්රබදශය,කාරයාලකාමරය, පැන්රිය සහනාන කාමරය, බවනවූවිදුලි සහ ජල මීටර,බජෝේ ආර. ෙ සිලවාමාව�ට මුහුණලා, පාරපබසකින පාකින සමග,බකාළඹ වරාය අවට,චීන ව්ාපෘති කාරයාලයකට ඉ�ා සුදුසුයි.නිේකාෂණසහබයාමුකිරීම්කාරයාලවැනි,අම�නන.m l u c a s 2 7 2 @ g m a i l . c o m  බහෝවට්සඇප් 0766228891 බහෝදුරක් න 0775471602,0779261877. 007233

�බඩොව�ට උ�ත, වරග
අඩි1,000කගබඩාඉඩ
කඩ. අිංක 17/1, S.D. 
ප්රනානදුමාව�,බකාළඹ
15. 006608

නිවන්දම බට�ම පාබර
නිවනෙම �ැපැල
කාරයාලයඅසලකඩ2
හා නිවස කුලියට බහෝ
බදෙට. විමසීම් : 076
7539099, 0729892930.
 006280
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* ~‹†ñj »ƒ¤ ~p‰»H XJ~M{M {¥Õ {p ~¦v {apxY‰ ~qƒ£v y¥. 20/-

* ÜpYyp‰‰ {£yvp‰cù {¥Õ {p ~¦v {apxY‰ ~qƒ£v y¥. 10/-

yvÚ - 077 7 278 948 / r‹x¨ñ - 011 2 429 383 / [xë - 011 2 429 342
áp‰þK [£~‰lª »[þvf    

    rƒ~¨v Y²vx... Acc.No. 000000377 LAKE  HOUSE  BRANCH

Green light for Online Transfer

t
z
p
‰p
...

{
£ƒ

p
x
Y

‰

y
m
 {

£ƒ
p

t
z
p
‰p
...

{
£ƒ

p
x
Y

‰
{
£ƒ

p
x
Y

‰
ý
Y

ªj
£[

p
‰p

õ
 -

 ñ
z
f
[

p
‰p

õ
ý
Y

ªj
£[

p
‰p

õ
 -

 ñ
z
f
[

p
‰p

õ



ï~ˆp~ˆ
ë{§~ˆ
ï~ˆp~ˆ
ë{§~ˆ

Advertorial

AIA ඉ��වර�� ලංකා සමාගම 2022 
ජා�ා�තර කා�තා �නය ස��හ� කර�� 
�ව�න �රා ��ර ��න කා�තාව� ස�බල 
ගැ��මට සහ ඔ�නට සහාය �ම සඳහා � ��ෙ�� 
කා�තා වැඩසටහන� වන "ඇය �ර�න AIA " 
වැඩසටහන ඉතා සා�ථක අ��� �ය� කර�.   

 � ලංකාෙ� ��යාව ��මට ෙහාඳම ෙ�වා 
�ථානය�  ��� ලබා ඇ� AIA ඉ��වර�� 
ලංකා සමාගම �ය කා�තා කා�ය ම�ඩල 
සාමා�කාව� සඳහා ��ධාකාර  ප්ර�ලාභ �ස�  
ලබා ෙද� ලබන අතර අඛ�ඩව ඉතා යහප� 
වැඩ ප�සරය� පව�වාෙගන ය��, කා�ය 
ම�ඩල සාමා�කාව� හට සැම �ට සමාන සහ 
සාධාරණ අව�ථා ලබා ෙද��, ඔ��ෙ� ෙහාඳම 
කා�යසාධනය එ�ද�ව��, �ය වෘ��ය 
අ�ලාෂය� සා�ෂා� කරගැ�මට සහාය ෙව�.  
කා�තාව� ස�බලගැ��ම සඳහා ��වස�ය 
ක්රමෙ�දය� සක� ��ෙ� වැදග�කම සමාගම 
ක��යා හ�නාග� අතර එෙ� ෙනා�ණෙහා�  
කා�තාවකට ��තෙ�  ��ණ �මට ��වන 
�ෙ��ත කඩ��වල� ඔ��ෙ� වෘ��ය පෙසකලා 
එම අ�ෙයාගය�ට ප්ර�ඛතාවය � කට�� ��මට 
ඇයට ��ව� ඇ� බව ඉ��වර�� ලංකා සමාගම 
මනාව අවෙබාධ කරග�නා ල�.

"ඇය �ර�න AIA "වැඩසටහන සම�� 
AIA ඉ��වර�� ලංකා සමාගෙ� කැප�ම �ය 
ෙ��කාව�ෙග� ඔ�බට ෙගා� තම ෙ�වාලා��ට, 
කා�තා �වසා�කාව�ට ෙම�ම, ෙපා�ෙ� 
�� මහ� සමාජය ෙවතද ��කර ඇත.  ෙමම 
වැඩසටහන ඔ�ෙ� කා�තාව� හට ර�ෂණ 
�ස�� සඳහා අවකාශය ලැෙබනවා  පමණ� 
ෙනාව, ��මය සා�ෂරතාව නංවාගැ�ම සඳහා 
���ව, �වධ ෙතාර�� සඳහා අවකාශය 
ෙම�ම ඇගැ�මට ල��ෙ� අව�ථා ද  ලැෙබ� 
ඇ� අතර, ඒවා ර�ෂණය හා බැ�� ෙ� පමණ� 
ෙනාව එෙහ� ර�ෂණය ඔ�ෙ� ය��� සහාය 
�ම� ලබා�ය හැ� වන ආකාරෙ� ක�� ද ෙ�. 
කා�තාව� සඳහාම වන ෙමම නවතම �ල��� 
ඔ�ෙ� AIA �  අෙ��ෂාව ව�ෙ� කා�තාව�ව 

�� ගැ��ම�, ��වාසෙය� ��තව ඔ��ෙ� 
කට�� කරෙගන යාමට සහාය ���ම�, ඔ��ෙ� 
�කවරණය තහ�� කර�� ඔ��ෙ� ව�නාකම 
අගයන �ර��ත ප�සරය� ඔ��ට ��මාණය 
කර �ම� ඔ��ෙ� ��මය �ර��තතාව 
තහ�� ��ම�ය.

AIA ඉ��වර�� � මානව ස�ප� අ���කා 
�ෂා� ෙපෙ�රා මහ��ය සමාගම �ළ කා�තා 
��ෂ ෙ�වක සමානා�මතාව සඳහා ෙගන ඇ� 
�යාමා�ග ��බඳ ක�� ද�ව�� �යා ��ෙ�, 
"AIA ඉ��වර�� ලංකා සමාගම �ය කා�තා 
ෙ�වක බලකාය ෙව�ෙව� ප���ණ මාතෘ 
ප්ර�ලාභ වැඩසටහන� �ය� කළ, "�ෙලා� 
ෙ�වාෙයාජක ෙෆඩෙ�ෂණෙය�" - EFC 
(Employers' Federation of Ceylon) 
පළ� සාමා�ක සමාගම වන බව� 

.ෙමම වැඩසටහන ඔ�ෙ� 2015 වසෙ� �ට 
ද� ප්ර��ෙය� මවට �වා� �න 100� සම�� 
�යා සඳහා �තෘ�ව �වා� ද ලබා �මට කට�� 
කර ඇත.  ප��ය වසෙ� � සමාගම �ය කා�තා 
ෙ�වක බලකාය 41%ක ප්ර�ශතය�� වැ� කර 
ඇ� අතර සමාගම �ළ කා�තා �ෙයාජනය වැ� 
��ම පමණ� ෙනාව ඔ��  වෘ��ය වශෙය� 
වැ�ව�ධනය �ම ද තහ�� කර ඇත. එෙම� ම 
ඉහළ කළමනාකා��වය �ළ කා�තා �ෙයාජනය 
වැ� ��ම� සමාගම ��ක�වෙය� ලා සලකන 
ක�ණ�.  

කා�තාව�ට ��යාව ��මට න��� 
කාලෙ�ලාව� ස�ත ෙ�වා ප�සරය� ඇ�කර�� 
�ය ��යාව කරන අතර�ර � ෙ��යව ෙම�ම 
�ෙ��යව� ��� ��� ��කර�� සමාගම �ය 
කා�තා ෙ�වක බලකාෙ� ��ම, �සලතා සහ 
��ණතා  ව�ධනය ��කර� ලබ�.   ව�තමානය 
වන�ට ඉහළ කළමනාකා��වෙ� 33%ක කා�තා 
�ෙයාජනය� පව��.  එෙම�ම AIA ඉ��වර�� 
ලංකා සමාගෙ� අෙල� බලකාය �ළද 45%ක 
කා�තා �ෙයාජනය� ඇ� අතර ෙ� ප්රමාණය 
තව�රට� ව�ධනය කරගැ�මට සමාගම 
අෙ��ෂා කර�. 

AIA ඉ��වර��
ඇය �ර�න AIA කා�තා වැඩසටහන �ය� කර�.

AIA ඉ��වර�� ලංකා සමාගම 
� ලංකාෙ� බැං�, �� ෙ�වා සහ 
ර�ෂණ �ෙ�ත්රය �ළ (BFSI) ෙහාඳම 
ෙ�වා �ථාන 10 අතරට ෙ�� ප��ම 
මහ� අ�මානෙය� සමර�.  සැමෙදනා 
එක�කර ග��� ඔ�� හා  ඉතා ෙහාඳ 
ස��ෙ�දනය� පව�වා ග��� �ය 
වැඩ ප�සරය ��මාණය කරගැ�මට 
AIA ඉ��වර�� ලංකා සමාගමට ඇ� 
කැප�ම �ෙ�ත්රෙ� අෙන�� සමාග� 
අත�� කැ� ෙප�ම සඳහා ෙ�� ෙ�.   
කා�යම�ඩල සාමා�ක��හට ඉතා 
�තව�ව ෙම�ම ෙ�වය ��මට අවැ� 
සහෙයාගය �ර��ව ලබා ෙදන වැඩ 
ප�සරය� සපයා �මට�, ඔ�� කරනා 
ක�ත�ය �� ව�නාමක� ��බඳ 
මනා අවෙබාධෙය� සැම�ට ඔ��ව 
��ම� කර�� ඇගැ�මට� සමාගම 
සම�තය� වශෙය� කට�� කර�.  

AIA ඉ��වර�� � ප්රධාන �ධායක 
�ලධා� ��� අ�වා� �යා ��ෙ� 
"Great Place to Work ෙව�� 
ෙහාඳම  ෙ�වා �ථාන සඳහා ��නැෙමන 
තව� ස�මානයකට ��ක� �මට හැ� 

�මඅපට මහ� ෙගෟරවය�.  සමාගම� 
ෙලස අඛ�ඩව අප ලබන ශ��ම� 
ව�ධනය සම��, කා�යම�ඩල 
සාමා�ක��හට ෙහාඳම ෙ� ලබා�මට�  
අප ෙයා� � ��නවා. 

 AIA ඉ��වර�� සැම�ටම, ෙ�වය 
කරන සැමෙදනාෙ� සහෙයාගෙය� 
සහ සහභා��වෙය� කට�� කර�� 
වඩා� ��ම� ෙම�ම ධනා�මක 
වැඩ ප�සරය� ඇ�කර�මට කට�� 
කරනවා. අපෙ� කා�ය ම�ඩල 

සාමා�ක සාමා�ක�� �ළ ඇ�, ලැ� 
බව, අ��ඨාන ශ��ය සහ සැමෙදනා 
�ළ එකම අ�මථා�තය� ෙවතට 
ඇ� ෙයා��ම  ෙ��ෙකාට, AIA 
ඉ��වර�� ෙ�වය ��ම සඳහා 
���ටතම ෙ�වා �ථානය� ෙලස 
අ�ථ ��ෙවන අතර අප �ර��ව 
එ�ෙනකාෙ� ෙම�ම අපෙ� අගනා 
ෙ�වාලා��ෙ� ��තවලට� ධනා�මක 
ෙවනස� ඇ�කර�මට උ��කව 
කට�� කරනවා".

AIA ඉ��වර�� � මානව ස�ප� 
අ���කා �ෂා� ෙපෙ�රා �ය 
අදහ� ද�ව�� �යා ��ෙ�, "ෙමව� 
��ෙ�� ස�මානය� ���ම ��බඳ 
මා හදව��ම ස��වන අතර එය අප 
සමාගමට අ�ප� කර�, ෙමරට �� 
�ෙ�ත්රය �ළ ෙ�වය ��ම සඳහා 
ෙහාඳම ෙ�වා �ථාන 10 අතරට ඔසවා 
තැ�මට උර�� අපෙ� ආදර�ය 
කා�යම�ඩල සාමා�ක සාමා�කාව� 
හට මෙ� හද�� කෘතඤතාව පළකර 
��නවා.     

   ��ධ�වය අගය��, 
සාධාරණ�වය සහ සමානා�මතාවය 
��ගැෙනන වැඩ ප�සරය� ��මාණය 
��ම සඳහා අපට ඇ� කැප�ම ෙමව� 
ඇග�� ම�� තව තව� ෛධ�යම� 
ෙකෙර� ඇ�.  අපෙ� කා�යම�ඩල 
සාමා�ක�� �ාපාර සා�ථක 
කරගැ�මට ද�වන �යක�වයට 
ෙම�ම, AIA ප�ල �ළ ධනා�මක 
ෙවනස� ඇ�කර�ම සඳහා ඔ��ෙ�  
��ෙ�� කා�යභාරය අප මහ� ෙ� 
අගය කරනවා..."

��ය� ඇ�වර�� සමාගෙ� 
ම� වා��ක ස�මාන උෙළල ප��ය 
� උ�ක�ෂව� අ�ද�� පැවැ���. 
ර�ෂණ �ෙයා�ත, බැං� ර�ෂණ සහ 
ආයත�ක ���� යනඅංශ වල සාමා�ක 
සාමා�කාෙවා 300 කට අ�ක ��ස� ෙමම 
ස�මාන උෙළෙ�� ඇගැ�මට ල��හ. 

ජයග්රාහකය� �ය�ම ෙදනා ෙවත 
�ය උ��� �බපැ�� එ� කළ ��ය� 
ඇ�වර�� සමාගෙ� ප්රධාන �ධායක 
�ලධා� �� ෙගා�� මහතා, අ�ෙයාග 
��� වසර� � 2021 වසර �ළ ඔ�� 
ෙමතර� ���ට ප්ර�ඵල අ�ප� කරගැ�ම 
�ෙ�ෂෙය�අගය කෙ�ය. 

ඒ මහතා වැ��රට� �යා ��ෙ�, 
� ලාං�කය� අතර ��ත ර�ෂණ 
ස�බ�ධෙය� ඇ� උන��ව ඉහළ නැං�ම 
සඳහා ෙමම සාමා�ක සාමා�කාව� 
��ෙ�� කා�යභාරය� ඉ�කර�� 
��න බව�.  තම සාමා�ක සාමා�කාව� 
ෙ� වෘ��ය ���ව උෙදසා ඉහළ 
තලෙ� ��� අව�ථා ලබා �මට 
��ය� ඇ�වර�� සමාගම සෑම �ටම 
කට�� කර�. එෙම�ම, ෙමම සාමා�ක 
සාමා�කාව�ෙ� ද�ෂතාව� ��� 
ම�ට�� ඇගැ�මට ල� ෙකෙරන අතර, 
ඒ �සා ඔ�� �ර�තරෙය� ���ටතම 
ෙ�වාව� �ය ග�ෙද�ක�ව� ෙවත ලබා 
�මට ෙපළැ� ���. 

“උස� ම�ටෙ� වෘ��ය �ණාංග 
සම�� ග�ෙද�ක�ව� ෙවත ���ට 
ෙ�වාව� ලබා �ම �සා ෙ� ��ස අද ෙමෙ� 
ඇගැ�මට ල��ණා. ඔ��ෙ� උන��ව හා 

කැප�ම අප සැබැ��ම අගය කළ ���. 
ෙනාප�බට උ�සාහය හා කැප�ම ඔ�ෙ� 
සා�ථක�වය ළඟා කරගත හැ� බව ඔ�� 
ය�� වර� ෙප�වා � �ෙබනවා...”  ��ය� 
ඇ�වර�� සමාගෙ� ප්රධාන ෙබ�හැ�� 
�ලධා� ෙසන� ජය�ලක මහතා පැව� ය. 

ෙමම ස�මාන උෙළෙ�� �ලැ�න�, 
�යම��, ර�, �� සහ ෙලාකඩ වශෙය� 
ස�මාන ��නැ��. FYPN (First Year 
Premium New), NOP (Number of 
Policies), සහPremium Persistency සහ, 
වා��ක ස�මාන ��කරග� සාමා�කය� 
සං�ාව (නායක�ව කා�ඩය සඳහා) යන 
සාධක අ�ව ජයග්රාහකය� ෙතාරා ග�නා 
ල�. ස�මාන උෙළල Virtual ක්රමයට 
පව�වන ලද අතර, ජන�ය ගා�කා ෆැල� 
ඇ��යා උෙළල රස ගැ��මට එ��වා ය. 

සෑම කලාපයකම  ඉහළම ANBP 
(Annualized New Business Premium) 
අගය� වා�තා කළ සාමා�ක සාමා�කාව� 
කලා�ය නව �යාළපාර �රය� ෙලස 
ෙතාරා ග�නා ල�. ��ය� ඇ�වර�� 
සමාගෙ� �ය�ම ��ත ර�ෂණ 

උපෙ�ශකව�� අත��, ඉහළම නව 
ර�ෂණ අෙල�ය� වා�තා කළ සාමා�කයා 
ජා�ක නව �ාපාර �රයා ෙලස ෙතාරා 
ග� ලැ� අතර, එම ස�මානය හලාවත 
ප්රාෙ��කෙ� චානක අ��හා� ෙවත �� 
�ය. ‘Sprinter Awards’ කා�ඩය 
�ළ ෙ�ගෙය�ම ව�ධනය වන ඒකකය සහ 
‘Team Builder’ වශෙය� උපකා�ඩ 
ෙදක� යටෙ� ස�මාන ��නමන ල�. 
‘���ටතම ප්රාෙ��කය’ ස�මානය ජා-ඇල 
ප්රාෙ��කය ෙවත �� � අතර, ���ටතම 
කලාපය ස�මානය උ�� කලාපය ��� 
�නාග�නා ල�. 

� ලංකාෙ� �ශාලතම ලැ���ගත 
ස�හ �ාපාරය� වන ෙජා� ��� 
ස�හෙ� සාමා�කය� වන ��ය� 
ඇ�වර��, ෙමරට පැ��තම ෙපෟ�ග�ක 
��ත ර�ෂණ සමාග� අත�� එක�. 

ෙ� වන�ට එ� 3,000 කට අ�ක 
ප�ස� ෙ�වය කරන අතර, රට�රා 
ශාඛා රා�ය� �වෘත කර �ෙ�.එම 
සමාගම 2021 සැ�තැ�බ� මාසය වන 
�ට �. ��යන 15.9 ක ෙවෙළඳෙපාළ 
ප්රා�ධ�කරණය�, �. ��යන 47.5 ක 
ක ��ත ර�ෂණ අර�දල� සහ 250% 
ක ප්රා�ධන සප්රමාණතා අ�පාතය� 
(Capital Adequacy Ratio - CAR) 
වා�තා කරෙගන ඇත. � ලාං�කය�ට තම 
��න හඹා යාමට අ�වැල� ෙව�� එම 
සමාගම, අ�ාපනය, ෙසෟ�, ආෙයාජන, 
�කවරණය සහ �ශ්රාම ��තය යන ��ධ 
අංශ ආවරණය වන ප�� ර�ෂණ �ස�� 
රා�ය� හ��වා � �ෙ�. 

��ය� ඇ�වර�� 
���ටය�ට  ඇග��

AIA ඉ��වර��, 
BFSI ෙහාඳම ෙ�වා �ථාන10 අතරට ෙ�� ප�ෙ�

�ඩා හා ම� ප�මාණ �වසායක�� සඳහා ��� වැඩ�� පැවැ��මට
මහ බැං�ව සමඟ කා��� ෙපර�ණට

ෙ��ය �ඩා හා ම� ප�මාණ �වසායක��ට 
(SME) සහාය ���ෙ� �ය ��ඝ කා�න 
වැඩ��ෙවළ අඛ�ඩව කරෙගන යන Cargills 
සමාගම, SME ��� වැඩ�� මාලාව� පැවැ��ම 
සඳහා � ලංකා මහ බැං�ව සමඟ එ�ව කට�� 
කර�. 

පළ� වැඩ��ව මා�� මස 03 වැ� �න 
රාජ��ෙ� ��� � ලංකා මහ බැං� '�� 
�යස' ශ්රවණාගාරෙ�� පව�වන ලද අතර, එ� 
සමාර�භක සැ�ය � ලංකා මහ බැං� අ�ප� 
අ�� �වා� ක�රා� මහතාෙ� ප්රධාන�වෙය� 
පැවැ���. ෙමම අව�ථාවට කෘ�ක�ම 
අමා�ාංශය, රා� ආයතන, �ෙ�ශ තානාප� 
කා�යාල, ජා��තර සං�ධාන සහ ��ව�� 

ඇ�� ස�භාව�ය අ��ත� �ස� සහභා� �ය. 
ෙමම ��� වැඩ��වට �ඩා හා ම� ප�මාණ 
�වසායක�� 100කට අ�ක ��ස� සහභා� �ය.

ෙමම ��� වැඩ��ව Cargills 'Village 
to Home' වැඩසටහෙ� තව� එ� ��ව� වන 
අතර එම�� Cargills Food City ප�ශ්රවල 
�� ලබාෙද�� රෙ� �ඩා හා ම� ප�මාණ 
�වසායක��ට �ශාල පා�ෙභා�ක ජාලය� 
සමඟ ස�බ�ධ �මට ෙ��කාව� සලසා ෙද�. අද 
වන �ට �ඩා හා ම� ප�මාණ �වසායක�� 
100 කට අ�ක සං�ාව� ෙමම කා��� 'ගෙම� 
ෙගදරට' වැඩසටහනට සහභා� � ඇත. �ඩා 
හා ම� ප�මාණ �වසායක�� තම ��පාදන 
ෙවෙළඳෙපාළට ෙගන ඒෙ� � ��ණ ෙදන 

අ�ෙයාග, එන� �� සා�ෂරතාව අ�කම සහ 
ෙවෙළඳෙපාළ ප්ර��� සහ තා�ෂණය ��බඳ 
��ව�භාවය වැ� අ�ෙයාග හ�නා ග���, 
� ලංකා මහ බැං�ෙ� �� සා�ෂරතා ��� 
වැඩසටහන සමඟ එ�ව �ඩා �ාපාර ��ය� 
සඳහා ��� වැඩ�� පැවැ��මට Cargills 
සමාගම කට�� කර�. �ඩා හා ම� ප�මාණ 
�වසායක��ට ෙ�වාට සහභා� �ෙම� ��ක 
�� සා�ෂරතාව, ඇ���කරණය සහ ��පාදන 
සංව�ධනය සහ ත�ව සහ�කය ��බඳ ��� 
අවෙබාධය� ලැෙබ� ඇත. ෙමම �ඩා �ාපාර 
��ය� ෙ��ය ආ��කයට අ�ථව� ෙලස �යක 
�ය හැ� සා�ථක �වසායක�� බවට ප� 
��මට කා��� සමාගම කැප� ���.

ෙලාක ශ්රවණ �නය ෙව�ෙව� ඩයෙලා� ස�බලෙය� 
ර�මලාන ශ්රවණ ම��ථානෙ� 

ෙනා�ෙ� ශ්රවණ ප��ෂණ
  ඩයෙලා� ආ�යාටා සමාගම, ර�මලාන ශ්රවණ 

(Audiology) ම��ථානය සහ ලංකා අ�ධ 
සහ ��� පාසල -ර�මලාන සමග එ�ව ශ්රවණ 
�නය  ෙව�ෙව� සං�ධානය කර� ලබන ෙනා�ෙ� 
ශ්රවණ ප��ෂණ වැඩසටහන මා�� 3 වන� �ට 
මා�� 16 ද�වා �� ��මට කට�� කර ඇත. �ය�                                                     
� ලාං�ක�� ෙවත �වෘතව ඇ� ෙමම ��ෙ�� 
අව�ථාව එම �නය�� ෙප.ව 9 �ට ප.ව 4 ද�වා 
ර�මලාන ෙබා�පන පාෙ�, අංක 15 �ථානෙ� ��� 
ර�මලාන ශ්රවණ (Audiology)  ම��ථානෙ�� 
පැවැ��මට කට�� ෙයා� ඇත. ශ්රවණාබාධ ස�ත 
��ගලය� හට 0117307308 අංකය ඇම�ෙම� ෙහා 
0768 050 600 අංකයට ෙක� ප��ඩය� ලබා �ෙම� 
ෙනා�ෙ� ශ්රවණ ප��ෂණය� සඳහා ෙ�ලාව� ෙව� 
කර ගැ�මට අවකාශ උ� ෙ�.   

 ඩයෙලා� ආ�යාටා සහ ලංකා අ�ධ සහ ��� පාසල 
එ�ව හ�� �ාපාරය� ෙලස 2007 වසෙ�� ර�මලාන 
ශ්ර� (Audiology) ම��ථානය ���ව� ලැ�ෙ� 
ශ්රවණ හා කථන අපහ�තා ස�ත ��ගලය�ෙ� අව�තා 
ස�රා�ම ෙව�ෙව� ශ්රවණ හා කථන ප්ර�කාර ��බඳ 
���ටතා ම��ථානය� ��මාණය ��ෙ� අර��� 
��වය. ෙමම පහ�කම ����ම ෙව�ෙව� වන අර�ද� 
සැප�ම ඩයෙලා� සමාගම ��� �� කළ අතර, නඩ�� 
ස�බ�ධ �යද� සහ ප්රා�ධන �යද� ද අඛ�ඩව 

ආවරණය කර� ලබ�ෙ� ඩයෙලා� සමාගම�.  න�න 
උපකරණය�ෙග� ��ව  අංග ස���ණ පහ�ක�ව�� 
සම��ත ෙමම ම��ථානය ��� ශ්රවණ ප��ෂණ, 
කථන ඇග�� ෙම�ම ශ්රවණ හා කථන ���සාව ��ය 
හැ� �ලකට සපයා ගැ�ෙ� හැ�යාව මහජනතාවට             
උ� ෙ�. 

ලංකා අ�ධ සහ ��� පාසල ��� කළමනාකරණය 
කර� ලබන ෙමම ම��ථානය ��� එම ��ලෙ� 
��� ෙවත ශ්රවණ ප��ෂණ හා කථන ���සක 
ෙ�වාව� ෙනා�ෙ� සැප�මද �ෙ�ෂ�වය�. එෙ�ම ෙමම 
ම��ථානෙ� සමාජ වග�� අ�ව ය�� රජෙ� ENT 
�ෙ�ෂඥ ෛව�වරය�ෙ� ෙහා ග්රාම �ලධා�වරය�ෙ� 
��ෙ�ශය� මත අ� ආ�ය�ලා� ජනතාව ෙව�ෙව� 
ශ්රවණ ප��ෂණ ෙනා�ෙ� පැවැ��මට �යවර ෙගන 
ඇත. ඊට අමතරව ඒ අවට ඇ� රජෙ� ෙරාහ� �ළ� 
අ�ත උප� ද�ව� සඳහා නව ජ�ම ශ්රවණ ����� 
ප��ෂණ ෙනා�ෙ� �� ��මටද කට�� කර� ලබ�. 
එ�� ප්රධාන වශෙය� ක�ෙබා�ල, ද�� ෙකාළඹ 
��ෂණ ෙරාහල සහ පාන�ර ෙ��ම� මාතෘ ෙරාහල 
ෙවත එම ෙ�වාව� ලබා ෙද� ලබ�. 

�ව�න �රා අෙන�� ��� ��ල සඳහාද සහෙයාගය 
ලබා ෙදන ෙමම ම��ථානය ��� ෙදම��ය�, ��� 
��ලෙ� ��ව�� සහ උපෙ�ශක��  සඳහා ෙනා�ෙ� 
වැඩ�� සං�ධානය ��මද �� කර� ලබ�.

s-Lon Lanka (��.) සමාගම මෑතක� 
�ව�ෙ� උ�� පළාෙ� ජලනළ කා��ක 
ප්රජාව ෙව�ෙව� �ෙ�ෂ වැඩසටහ� 
ෙදක� පැවැ��මට කට�� කෙ� ය. ෙ� 
අත�� පළ� වැඩසටහන ජනවා� 11 �න 
යාපනය �� ග්රා� ෙහාටලෙ�� පැවැ��� 
අතර, ෙදවැ� වැඩසටහන ජනවා� 12 �න 
ෙ������ෙ� ��යමහ� ෙහාටලෙ�� 
පව�වන ල�. ජලනළ ක�මා�තය ස�බ�ධ 
තවතම තා�ෂණය� හා ප්රවණතා 
ආ�ය ස�බ�ධෙය� ජලනළ කා��ක 
ප්රජාව ��ව� ��ම එම වැඩසටහ� වල 
��ක අර�ණ �ය. එ�-ෙලා� සමාගම 
ෙ����ෙ�� ෙමවැ� වැඩසටහන� 
සං�ධානය කළ ප්රථම අව�ථාව ෙමය �ම 
�ෙ�ෂ�වය�.

S-lon � ලංකාෙ� ඉ���� හා 
ෙගාඩනැ�� ද්ර� �ෙ�ත්රෙ� ජන�යතම 
ස�නාමය� වන අතර S-lon Lanka 
(��.) සමාගම කැ�ට� මහරාජා ස�හයට 
අය� සමාගම�. 2001 වසෙ�� � ලංකාෙ� 
ජලනළ කා��ක �ෙ�ත්රෙ� �ණා�මක 
භාවය වැ���� ��ම සහ ජලනළ කා��ක 
ප්රජාව ස�බල ගැ��ම අර�� කරෙගන, 
කැ�ට� මහරාජා ස�හෙ� ස�හ අ��ෂ 
එ�. �. �රෙස්කර මහතාෙ� ප්රධාන�වෙය� 
S-lon ජලනළ කා��කය�ෙ� සමාජය 
ආර�භ කරන ල�. ෙ� වන�ට 8,000 කට 
අ�ක ��ස� ෙමම සමාජෙ� සාමා�ක�වය 

ලබාෙගන ඇ� අතර, S-lon සමාගම 
ඔ�� ෙව�ෙව� රට �රා වැඩසටහ� 
රා�ය� �යාවට නැං�මට �යවර ෙගන 
ඇත. �ෙ�ත්රෙ� ප්ර�ණතම වෘ��කය�ෙ� 
ස�ප� �යක�වය සම�� ෙමම වැඩසටහ� 
පැවැ�ෙ�.

S-lon ජලනළ කා��ක සමාජය ආර�භ 
කරන ල�ෙ�, ෙමරට ජලනළ ක�මා�තෙ� 
උ�න�යට �යක ෙව��, ජලනළ කා��ක 
ප්රජාව වෘ��ය ම�ට�� හා ෙපෟ�ග�ක 
ම�ට�� ස�බල ගැ��ම අර�� කරෙගන 

බව කැ�ට� මහරාජා ස�හෙ� ස�හ 
අ��ෂ එ�. �. �රෙ�කර මහතා පැව� 
ය. ෙ� යටෙ� ජලනළ කා��කය�ට තම 
වෘ��ය �සලතා හා ���ක� වැ���� 
කරගැ�මට මගෙප��� ලබාෙදන අතර, 
ජා�ක ආ��ක�ව හා කා��ක ��� 
��ෙ� අ�කා�ය සමග එ�ව ඔ��ට ජා�ක 
වෘ��ය ප��ෂණය (NTT) සහ ජා�ක 
වෘ��ය ���ක� (NVQ) වැ� ���ක� 
ස���ණ ��මට අ�වැල� ලබා�මද 
��ෙකෙ�.

 S-lon 
උ� ෙ� ජලනළ කා��ක ප්රජාව ෙව�ෙව� 

�ෙ�ෂ වැඩසටහ� ෙදක�

56 ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ�� ඉ��

ව� 2022� � මා�� මස 13 වැ� ඉ�� ෙකාළඹ �. ආ�. �ජයව�ධන මාවෙ� අංක 35 දරණ �ථානෙ� ��� ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම ��� �ද්රණය කරවා ප්ර��ධ කරන ල�.
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