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ජා� �තර �ංහ 
සමාජ සං� ධා නෙ� 306 
C 2 ��� �කෙ� වා��ක 
ස�මාන උ ෙලළ ��-
ට� තා�ෂ ණය ඔ�ෙ� 
�ට� ජා� �තර සභා ප� 
මෙ��ද්ර අම ර � �ය මැ�-
� මාෙ� �� ක �ව ෙය� 
ෙලාව වටා �ංහ සාමා-
�ක සාමා � කා ව� 600කට 
අ�ක �� ස කෙ� සහ භා �-
�ව ෙය� ඉතා උ�ක �ෂ-
ව� අ�ද �� පැවැ ���.  

ෙමම ස�මාන උෙල-
ෙ�� ෙකාළඹ රාජ �ය 
�� ල �ය �ෙයා සමා ජය 
ස�මාන 08� �නා ගැ�-
මට සම� �ය. �� ල �ය 
�ෙයා� �� නායක 
�ෙයා ��ජ අම ර නා-
යක �ංහ ජා� �ත රෙ� 
ඉහ ළම ස�මා න ය� වන 
ජා� �තර සභා ප � �-
මාෙ� ඇග �� ස�මා නය 
සහ �ංහා � ප � � මාෙ� 
�ෙ�ෂ ඇග �� ස�මා-
නය ද �නා ගැ� මට සම� 
� අතර, සභා ප� ���ට 
�ස ලතා ස�මා නය සමඟ 
�ංහා � ප � � මාෙ� ඇග-
�� ස�මා නය �නා ගැ�-
මට �ෙයා සභා ප� ෆ�� 
අ�� සම� �ය.  

2020 ඔ�ෙතා බ� 
මාසෙ� ආර�භ කළ රාජ-
�ය �� ල �ය �ෙයා 
සමා ජය ෙක� කාල ය� 
�ළ ෙමෙලස �� �ට තම 
ස�මා න ය �ෙග� ��� 
ලැ�ම රාජ �ය ���ෙ� 
ද�ෂතා, �ස ලතා ෙම�ම 
මානව �ත වා� බව ද මනාව 
�� �� කර �න� බව�, 
�ෙ� ෂ ෙය�ම ෙකා�� 
වසං ග තය හ�ෙ� �ව ද 
�ෂය බා�ර �යා කා ර ක-
�වල �රත ෙව�� සමා-
ජ යට ෙ�වය කරන අත-

රාජ �ය �ෙයා සමා ජ යට  
ස�මාන 8�

රම �ෙයා සමාජ කට �� 
��� �ය නාය ක�ව �ස-
ලතා ව�ධ නය කර ග� �� 
සමාජ �ත කා� ද� ��-
ස� ෙලස කරන කැප �ම 
සැබ ��ම අගය කළ �� 
බව �� ලෙ� උප �� හ-
�ප� සහ �ෙයා සමාජ 
භාර ආචා�ය �යා� අ� හ� 
මහතා ප්රකාශ කෙ�ය.    

�ෙයා ��ජ අම ර නා යක

�ෙයා ෆ�� අ��

කැල—ය ”•ව”ලය
මානව ශා—– ඨය 

පා• හා ෙබෟධ අ–යනාංශය

ෙබෟ–ධ මෙන”—ව හා උපෙ–ශනය •“ෙලමා පාඨමාලාව
2021 වෂය සඳහා අය’ප කැඳ•ම

ෙබෟ–ධ මෙන”—ව හා උපෙ–ශනය •“ෙලමා පාඨමාලාව සඳහා අෙ“ක” යාප”ං •“ම ”—ස 2021.07.05 
වන ”න ’ට 2021.07.31වන ”න ද”වා අය”ප’ කැඳව• ලැෙ•.
පාඨමාලාෙ“ ප–ම
ෙමම පාඨමාලාව ෙබෟ–ධ මෙන”—ව, ෙබෟ–ධ මෙන උපෙ–ශනය හා ෙබෟ–ධ මෙන•’සාව ””බඳ —•ණ අවෙබධය” 
හා –““ව” ලබා“ෙ අර“—” ෙමරට ““ඛ ෙපෙ“ ජා“ක ”•ව”—ලය” වන කැල—ය ”•ව”—ල•ය පා හා 
ෙබෟ–ධ අ–යනාංශය ම“” ෙමෙහයව• ලබන ””ෙ•” •“ෙලමා පාඨමාලාව•.
ව•තමානය වන ”ට ෙබෟ–ධ මෙන”—ව හා ෙබෟ–ධ මෙන උපෙ–ශනය ””බඳ අ–යනය සඳහා ෙපර-අපර ෙද”ගම 
”–ව“” “ළ ’• උෙ”ගය” ’කගත හැ•ය. එෙ—ම ඒ ””බඳ ”–’ට ම”ටෙ ප•ෙ“ෂණය”ද “යා’මක ව• 
’•ය හැ•ය. එව” ප”–මක – ලංකාෙ“ ජා“ක ”•ව”—ලය” වශෙය” කැල—ය ”•ව”—ලය අ””තර ’”” 
ෙව•ෙව” 2017 වසෙ• ’ට උපා“ පාඨමාලා සඳහා ෙබෟ–ධ මෙන”—ව ”ෂය හ“”වා ෙදන ලද අතර, ”•ව”—ල වර 
ෙනාලැ“ එෙහ’ ඒ ””බඳ ”ෙ•ෂ උන””ව” ඇ“ මෙන උපෙ–ශකව””,”—•—”, වෘ’“ක”, පාස” •”ව””, 
ෙහද ෙහ”ය”,ෙපා— “ලධා“” හා කළමනාක”ව” ෙම”ම ’”සමය ””බඳ ශා—’ය අ–යනයට කැම“ ඕනෑම 
අෙය—ට ගැළෙපන ප’” සැක“ ස“ අ”ත පාඨමාලාව” වශෙය” ෙබෟ–ධ මෙන”—ව හා උපෙ–ශනය ””බඳ •“ෙලමා 
පාඨමාලාව හ“”වා “ ඇත. ෙ වන ”ට එ“ පළ“, ෙදවන හා ෙතවන ක–ඩාය ඉතා සා•ථකව ’ය පාඨමාලා අවස” 
ෙකාට ඇ“ අතර,2021 අෙග—“ මාසෙ“ ’ට එ“ ’“ වන ක–ඩායෙ අ–යන කට–“ ආරභ •“මට “ය“තය.
පාඨමාලා කාලය : 
පාඨමාලා කාලය ව•ෂ එක•.
මා–ය : ’ංහල
පාඨමාලා ගා— :
ෙමම පාඨමාලාෙ“ ස—•ණ ගා—“ව ”. 45000/-•. (””ය” හත”— ප” දහස•). පාඨමාලා ගා—“ව වා’ක “න•” 
ෙග”ය හැ•ය. (පළ“ වා’කය ”. 20,000, ෙදවන වා’කය ”.15,000, සහ “”වන වා’කය ”. 10,000. වශෙය“.)
අය”’ •ම සඳහා අවම ”ක’ :
ෙමම පාඨමාලාව හැ““ම සඳහා අවම වශෙය” අ.ෙපා.ස (උ/ෙපළ) ”ෂයය” 3 •” සම’ •ම ෙහ– “ා’න “ාරභ 
”භාගය සම’ •ම ෙහ– ධ•මාචා•ය ”භාග ප’”ෂණය සම’ • “—ම සහ කැල—ය ”•ව”—ල•ය සනාතන සභාව 
”’” ””ග• ලබන ෙවන’ ”””ක අ—ළ ෙ“.
අය”’ප’ හා අය”’ කරන ආකාරය : 
https://hu.kln.ac.lk/depts/pali/ යන ෙව• අඩ”ෙය” හා 0756563501 දරන WhatsApp අංකෙය” ෙමම 
පාඨමාලාවට අ—ළ අය” ප–ය ලබා ගත හැ•ය. අය”ප’ ෙයා“ •’ෙ“ "ෙබෟධ මෙන–”ව හා උපෙශනය 
””බඳ •“ෙල–මා පාඨමාලාව - 2021 අය”’ප– ගා—ව" ය•ෙව” සඳහ” ෙකාට කැල—ය ”•ව”—ලෙ“ 055-
1001-8-0669229 අංක දරන ““මට බැර වන ප’” මහජන බැං—ෙ“ ඕනෑම ශාඛාවකට ”.750/-” ෙගවා ලබාග’ 
’’”පත ද සම“” ස—•ණ කරන ලද අය”පත ස’බ””කාරක, ෙබෟධ මෙන–”ව හා උපෙශනය 
””බඳ •“ෙල–මා පාඨමාලාව, පා• හා ෙබෟධ අ–යනාංශය, කැල—ය ”•ව”ලය, කැල—ය යන 
”නයට තැපැ” ම“” අය”ප’ ෙයා“ කළ හැ•ය. (තැපැ” ම“” අය”ප’ ෙයා“ •’ෙ “ ඉ”— කරන කවරෙ“ 
ව ෙකළවෙ•  "ෙබෟධ මෙන–”ව හා උපෙශනය ””බඳ •“ෙල–මා පාඨමාලාව" - 2021) ය•ෙව” 
සඳහ” කළ –“ය.WhatsApp ම“” අය”ප’ ෙයා“ කර”ෙ” න 0756563501 දරන WhatsApp ““මට 
එ”ය –“ය.

”ම“’ 
0112 903731/ 0718134557/075 6563501

ෙ”ඛකා“කා“. 
කැල—ය ”•ව”ලය 
2021.06.30

��ත ලම �සා ස�හ   
හලා වත �ව ර ය�ෙ� �ල කට ෙත� �ශ්ර ද්ර�� තැව �ම 

ෙ�� ෙව� ම�� අ� � නැ� බව� �ල නැවත භා� ත ය කට 
ගැ� මට ෙනාහැ� ප�� �නාශ � ඇ� බව� හලා වත ���� 
ග්රා�ය �වර සං� ධා නෙ� ෙ�ක� �ෙ�� ප්රනා�� මහතා 
පැව �ය .   

හලා වත ව�ට �ක ��ය �ව ර ය� �ෙද න� ෙ� �නා ශ යට 
��ණ � ඇ� අතර �� �� � අලා භය �� ය� ල�ෂ පහ-
ෙළා ව කට වැ� බව වා�තා ෙ�.   

ෙපෙ�� (01) ප�ව �ෙ� ෙ� �ව ර ය� �ෙදනා ව�ට�කා 
ෙබා�� ව �� හලා වත ෙමාෙය� ��� ෙගා� ඇ� අතර 
රා�ෙ� �ල අ�ලා ගැ� මට යෑෙ�� ෙ� අන � රට ��ණ � 
ඇත. ෙ� ත��වය �� ග� නැෙ� අ�� ඵල ය� බව හලා වත 
වැ�ල �වර සං� ධා නෙ� සභා ප� ෙරාෂා� ප්රනා�� මහතා  
පැව �ය.   

ෙ� ත��වය මත ප� �ෂ ණ ය� �� ක රන ෙත� ��� යෑම 
�� ක ර න වාද ය�න �� බඳ ව �වර සංග� ප්රධා �� සමඟ 
සාක�චා කරන බවද ෙරාෂා� ප්රනා�� සභා ප � ව රයා පැව-
�ය.   ෙ� �� බඳ �වර ෙදපා �� ෙ� �� වට ��� �මට �ව ර-
ය� �ය වර ෙගන ඇත.   

�ව�ණා �ෙ� ෙකා�  
� ලංකා අප න යන සංව �ධන පනත යටෙ� භා�ඩ අප-

න ය නය සඳහා අ�ළ වන ෙස� බ� සංෙශා ධ න ය� ඇ� ළ� 
�ෙයා ග ය� පා�� ෙ� �� වට ඉ� � ප� ��ම සඳහා ෙවෙළඳ 
කට �� �� බඳ අමා �ාං ශය උප ෙ� ශක කාරක සභාෙ� එක-
ඟ තා වය  ෙපෙ��  ( 1 ) �� �ය.   

 � ලංකා අප න යන සංව �ධන පනත යටෙ� වන ෙමම 
�ෙයා ගය ෙවෙළඳ අැමැ � ව රයා අ� �ෙ�ෂ ගැස� �ෙ� ද න-
ය� ම�� 2021 ජන වා� 21 වැ�� පළ කර ���.   

1972 අංක 40 දරණ � ලංකා අප න යන සංව �ධන පනත 
යටෙ� 14 ( 1 ) වග ��ය යටෙ� ෙස� බ� ස�බ �ධ ෙය� 
ෙවෙළඳ අැමැ � ව රයා  පන වන ලද අංක 2210/9 දරණ අ� 
�ෙ�ෂ ගැස� �ෙ� ද නය ම�� අප න ය නය සඳහා අ�ළ වන 
ෙස� බ� සංෙශා ධ න ය� ද�වා ඇත .  

භ�� ධ�ම �ය ෙම���   
දහ සය හැ� �� �� ය� ��� ආ�-

ධ ව �� කපා ෙකාටා බර ප තළ �වාල 
�� කළ බව �යන 26 හැ� �� ත� ණ-
ය� ෙසායා ද��ල ෙපා� �ය �ෙ�ෂ 
ෙමාෙහ � ම� ආර�භ කැර �ෙ�.   

ෙමයට �න ෙදක කට ෙපර � ද��ල 
ප�න �� �ය මැ� �ෙදන ප්රෙ� ශෙ� 
�ෙවෙ� �� ය� ��ය ද�� ප්රහා ර-
යට ල�ව ඇ� අතර ඇය මව හා �යා 
අ� �ව ��ත �ය සමඟ �ව� � �ෙ�. 
බර ප තළ �වාල ලබා ඇ� �� යට පැය 
දහ ය කට අ�ක සැ�ක ම� �� කර 
�ෙබන අතර පහර � පළා ෙගා� ��න 
ත� ණයා මාතෙ� මහ ෙවල ප�ං� 
අය� වන අතර බ��ල ප්රෙ� ශෙ� 
මා�ග සංව �ධන කට � � වල �ර ත වන 
ත� ණ ය� බවට ෙතාර �� අනා ව ර-

ණය � ඇත.   
ෙමම ��ය ප�ං� ප්රෙ� ශෙ� උ�ස ව-

ය කට ෙමම ත� ණයා පැ�� අව �ථා-
වක �වැ � ය� ෙමා�ට ��ය �වාහ 
කර �මට ෙයාජ නා ව� කර ඇ� අතර 
ඒ අ�ව සැක ක� �තර ��ය හ� � මට 
පැ� �ය ද ඇය ඔ� ප්ර� �ෙ�ප ��ම 
�සා ෙමෙ� කපා ෙකාටා �වාල කර 
ඇ� බව ��ත �ය පවසා �ෙ�.   

ප්රහා ර ෙය� �� යෙ� අෙ� ඇ�-
�ල� අ�� � �ෙබන අතර �ට සහ 
ෙගල ප්රෙ� ශ වල ද�� කැ�� �වාල 
�ෙ�.   

ෙමම ��ය තමාට �වාහ කර  ෙදන 
ෙලස ��ත � යට බල පෑ� කළ ත�-
ණ යාෙ� ඥ�� �� බ ඳ ව� �ෙ�ෂ ප�-
�ෂ ණ ය� ද��ල ෙපා� �ය ආර�භ 
කැර �ෙ�.    

 

��ත ජන තාව ෙව� ෙව�  ෙපර � ණට   
� ඇ� �ය එ� සැර ෙස�  ඉ� � යට   
�ඩා ��න �ට එන �� ��  �තට   
සැප ඇ� ෙකාට ෙනාඑ�ෙ� කාෙ�  පවට 

�ව� ෙකා� කාර  
තා�ෂ �ක උප ක රණ හා �� ට� ය�-

තල පහ � ක� සප යා �ෙ� �ාපෘ �ය 
යට තට �� ෙව� 300� සඳහා ටැ� ප�-
ග ණක 10 බැ�� �මට  ආ��ව �ර ණය 
කර �ෙ�. 

�� ෙව �වල ඉෙග �ම ලබන ���� 
වහ �ෙ� ලාෙ� හා ���ෙ� අ�ා ප-
�ක හා �ෂය  සම ගා� �යා කා ර ක� 
සා�ථ කව පව �වා ෙගන යෑම සඳහා ෙ� 
�න වල අ� ව� වන  අ�ත �ජාල හා 
තා�ෂ �ක පහ � ක� සැල �ම �� ම� 
��ම ස�බ �ධ ෙය� ප� �ය �  අර �-
ය ගහ ම�� රෙ� පැව� සාක �ඡා ෙ�� 
ඇමැ � ව රයා ෙ� බව සඳ හ� ෙකෙ�ය

ඇමැ � ව රයා වැ� � ර ට� ෙමෙ�ද 
පැව �ය.

පාස� 1000 ඉෙග �� කළ ම නා ක රණ 
ප�ධ� (LMS) සක� ��ෙ� �ාපෘ �-
යට �� ෙව� �� ප ය� ඇ� ළ� කර-
නවා.උ�ග තව ඇ� Covid – 19 වසං-
ගත ෙරාග �ා�� ය� සමඟ ම පාස� 
අ�ා ප නය ෙම�ම �� ෙව �වල ඉෙග-
�ම ලබන ���� වහ �ෙ� ලාෙ� හා 
���ෙ� අ�ා ප �ක අව�ථා �ර ��ත 
��ෙ� අ� ෙයා ගය ජය ගැ�ම ප්ර� ඛ තම 
අව � තා ව� � �ෙබ නවා.   

�� ෙව �වල අ�ා පන කට �� මා�ග 
ගත ක්රම ෙ� ද ය�ට අ�ව පව �වා ෙගන 
යෑෙ�� ඇතැ� �� ෙව �ව ලට �ර ක ථන 

සමා ග �ව �� සැප ෙයන 3G – 4G සං� 
ආව ර ණය ��ව ල �ෙ� ගැට �ව �� බඳ 
සාක�ඡා  �ණා.

�ව �න �රා මා�ග ගත අ�ා ප නය 
ලබන ෙබාෙහා ෙදනාට එම ගැට �ව 
පැන නැ� �ෙබන අතර ඒ සඳහා �නට 
�ර ක ථන සං� ආව ර ණය ෙහා�� 
ලැෙබන ප්රෙ� ශ වල ��� �� ෙව �වල 
ඊ - ත�ස ලාව ම� �ථාන �� ප ය� 
�ථා�ත කර �ර ක ථන සං� ��වල ��-
ෙව �වල ���� වහ �ෙ�ලා හා ��� 
ඒ සදහා ෙයා� කර මා�ග ගත අ�ා ප-
නය ලබා � මට කට �� කර නවා. 

එෙ�ම ඉ�� වසර ෙදක �ළ ඒ සඳහා 
��ර �ස �� ලබා � මට කට �� ස�පා-
ද නය කර �� පව � නවා.

ත�ණ ෙ�වා සභාෙ� හා ජා�ක 
අ�ා පන ආය ත නෙ� ශ�� ගා රය 
ලබා� ඔ��ෙ� මැ� හ �� ෙම� ��-
ෙව� අ�ා පන අංශෙ� ඉෙග �� 
කළ ම නා ක රණ ප�ධ �ය (LMS) සඳහා 
අව� ���� ඉෙග �� අ�ත �ග ත-
ය� (E-Contents) ��මා ණය කර 
ෙදනවා.�� ට� තා�ෂණ හා �ව-
සාය සංව �ධන රා� අමා �ාං ශය 
සඳහා 2022 ව�ෂ යට ප්ර� පා දන ෙව� 
��ෙ� � සෑම �� ෙව න කට ම ප� ග-
ණක ක�ට ලය බැ�� ලබා ෙදනවා.  

සමෘ�� ප්ර� ලා� ප� �වල ��න 
පාස� ද� ව�ට සහ න �� ෙග�ෙ� 

පද නම මත ලබා ෙදන ටැ� ය�ත්ර 
�ාපෘ � යට �� ෙව� �� ය� ද 
ඇ� ළ� කර නවා.�� ෙව� අ�ා ප-
නය සඳහා අ�ා පන අමා �ාං ශය 
ෙව� ෙව� සක� ෙකෙරන �හ තර 
වැ� සැට ල �� නා� කාව ෙව� කර 
ෙදනවා.  

�� ණා ම ලය, ෙගාම ර �ක ඩ වල � 
රත න ෙජා� �� ෙව� �� ය ත නය 
හා ෙකා�මෙ�, අඹ තෙ� � ප්ර� ප්ර-
�ප �� ෙව� �� ය ත නෙ� �ඩා �� 
සංව �ධ න යට �� ය� �� යන �න 
බැ�� ලබා ෙදනවා.  

අ�ා පන අ��ෂ �� ව� නා පහ 
ෙසාමා න�ද නා�� ඇ�� �� ෙව� 
අ�ා පන ප�ධ �ෙ� �ය� ම �ෙයා� 
හා සහ කාර අ�ා පන අ��ෂ හා �� 
උප ෙ� ශක �� ව �� හා මහ �ව ��, 
�� ෙව� අ�ා පන ම�ඩ ලය �ෙයා-
ජ නය කරන සාමා � ක ය�, �ය� ම 
�� ෙව� �ෙයා ජ නය කර �� ���� 
කෘ�ා � කා� - ප� ෙ� ණා � ප� සංග-
�වල සභා ප�, ෙ�ක� හා භා�ඩා ගා-
�ක �� ව ��, දහ� පාස�, �� ෙව� 
හා ��� අ�ා පන රා� ඇමැ� ��ත 
ෙ�� ෙගාඩ, දහ� පාස�, �� ෙව� හා 
��� අ�ා පන රා� අමා �ාං ශෙ� 
ෙ�ක� එ�.එ�. හ� �ච�ද්ර මහ �ව-
�� ඇ�� �ල ධා �� ෙමම අව �ථා-
වට  සහ භා� �හ.    

�� ෙව� 300කට ටැ� ප� ග ණක
10 බැ�� ෙද�න

ආ��ව �ර ණය කර�

බාල �ෙ� ද� �� ය� �පෙත    දමා 
අ ප ෙයා ජ නය කර �� �� ෙනාමග  ෙයාමා
කාමා �ර ��� රවටා �තැ�  ළමා
��ලට ග��! ආසා ව� අ�ව  තමා

��ප �කම �සා පව �න ප�ෙල  තම
ෙපල ෙඹන බව ෙපෙ� ෙනාමනා වැඩට  ෙමම
දහ �� ෙපා� තව ඇ� ෙ� ෙසා��  �ම
�ක ගත ��ය  ද� පර �ර ෙදෙනත  සම

රෙ� ��ෙ� �ද �නා යක   

පහ� � ෙ�ෙ� කර  
��ග ල ය� �යා ප �ං� ��ෙ� ෙදපා �ත ෙ� ��ව ��ත මහ-

ජන ෙ�වා ව� සඳහා පම ණ� අ��� (05) �ට �වෘත �� මට 
�ය �ත බව එම ෙදපා �ත ෙ� ��ව �ෙ� ද නය කර�.   

තම තම�ට අ�ළ ෙ�වා ව� ඉ� කර ගැ�ම සඳහා �ර ක-
ථන ඇම � ම� ලබා � �න ය� සහ අංක ය� ෙව� කර ග�නා 
��ග ල ය�ට පම ණ� ෙ�වා සප යන බව එම ෙදපා �ත ෙ� ��ව 
පව ස�.   

ඒ අ�ව ප්රාෙ� �ය ෙ�ක� කා�යා ල වල හැ� � �ප� අංශ යට 
ෙයා� � �ය ෙදපා �ත ෙ� ��ෙ� පළා� කා�යා ල වල �ර ක ථන 
අංක ම�� �න ය� ෙව� කැර ගැ�ම අ� වා�ය බව ද සඳ-
හ�ය.  

බ�ත ර ��ල ප්රධාන කා�යා ලය - 0115 2261126/ 
0115226100,ද�� පළා� කා�යා ලය - 0912228348,  වයඹ 
පළා� කා�යා ලය  - 0375554337,උ�� පළා� කා�යා ලය - 
0242227201,නැෙග න �ර පළා� කා�යා ලය - 0652229449    

�. �. ෙදපා �ත ෙ� ��ව ��ත ෙ�වා  සඳහා �වෘ ත�

 හලා වත �ව ර ය�ෙ� �ල කට   
ෙත� �ශ්ර ද්ර�� තැව �ලා

දහ සය හැ� �� �� යක ��� ආ� ධ ව �� කපා
බර ප තළ �වාල �� කළ ත� ණයා ෙසායා ප� �ෂණ

ඉ� � �� �ෙ�ත්රය සඳහා  �ෙද� ආෙයා ජන
වැ�  කර ගැ� මට හැ� � �ෙබ නවා

�ස�� �තා රණ   
නාග �ක සංව �ධන හා �වාස අමා-

�ාං ශය යටෙ� ඉ� � �� �ෙ�ත ් රෙ� 
�ෙද� ආෙයා ජන අෙම �කා ෙඩාල� 
�� යන 03 �ට අෙම �කා ෙඩාල� ��-
යන 05 ද�වා වැ� කර ගැ� මට හැ� 
� ඇ� බව නාග �ක සංව �ධන හා 
�වාස අමා �ාං ශෙ� ෙ�ක� �� � ම� 
ෙපෙ�රා මහතා පැව �ය.  

   රා� අැමැ� ආචා�ය නාලක 
ෙගාඩ ෙ�වා මහ තාෙ� ප්රධා න �ව ෙය� 
බ�ත ර ��ල, �� � පාෙ� ���  නාග-
�ක සංව �ධන හා �වාස අමා �ාං ශෙ� 
ශ ් රව නා ගා රෙ�  ෙමම ප ් රග� සමා ෙලා-
චන ���ම  ප� � ය� (28) පැවැ ���. 

එ�� වැ� � ර ට� අද හ� ��� �� �-
ම� ෙපෙ�රා මහතා ෙමෙ�ද  පැව �ය.

 �ාපෘ� සමා ෙලා ච නය ��ෙ� � 
සලකා බැල�ෙ�  අප පර මා�ථ කර-
ග� ක�� ඉ� � �ෙ� ද ය�න�. ඒ 
අ�ව අද අ� ඉතා ම� සා�ථක තැන ක� 
���ෙ�. ක� න �� �ෙද� ආෙයා ජන 

ලංකා වට ලැ� ම�, �ෙද� ආෙයා ජ ක-
ය� ලංකා වට නැ� � �ෙ� ප ් රව ණ තා-
වය වැ� � ම� එයට ෙ�� ව� බව �ව 
���. අෙ� අමා �ාං ශෙ� අැමැ �-
�මා, ග� අග මැ � �මා මට උප ෙද� 
ලබා ��ෙ� ආෙයා ජන ක� �ව සමඟ 
සාක�ඡා කර අෙම � කා� ෙඩාල� ��-
යන 03� , අෙම � කා� ෙඩාල� �� යන 
05� ද�වා වැ� කර ගැ� මට ක ් රෙමා-
පා �ක සැල �� සක� කරන ෙලස. ඒ 
අ�ව සක� කළ ක ් රෙමා පා �ක සැල-
�� හරහා අද අපට �� ව� ෙවලා 
�ෙය නවා අෙම � කා� ෙඩාල� �� යන 
05 ක ආෙයා ජන ලබා ගැ� ෙ� සැල �� 
සක� �� මට. එම ත��වය ඉතා ම� 
ස� � � යක වෙ� ම ෙද� ණ ය කට ආස-
�නව ආෙයා ජ න වල ඉහළ යාම�.  

නාග �ක සංව �ධන හා �වාස අැමැ�, 
අග මැ� ම��ද රාජ ප�ෂ මහ තාෙ� 
උප ෙද� අ�ව, නාග �ක සංව �ධන හා 
�වාස අමා �ාං ශ ය�, එම අමා �ාං-
ශය යටෙ� ක ් �යා �මක වන නාග �ක 

සංව �ධන, ෙවරළ සංර �ෂණ අප ද්ර� 
බැහැ ර �ම සහ ප ් රජා ප� ත ් රතා කට-
�� රා� අමා �ාං ශ ය� එ�ව ෙමම 
වසර �ළ ශ ් � ලංකා වට ලැ� මට �ය-
�ත �ෙද� ආෙයා ජන ප ් රමා ණය ඉහළ 
නංවා ගැ�ෙ� ක ් රෙමා පා �ක සැල �-
ම� සක� කර� ලැ�වා. එම සැල �-
මට අ�ව, �න ට ම� ශ ් � ලංකා වට ලබා 
�මට �ය �ත අෙම � කා� ෙඩාල� ��-
යන 03 ක �ෙද� ආෙයා ජන ප ් රමා ණය, 
අෙම � කා� ෙඩාල� �� යන 05� ද�වා 
වැ� කර ගැ� මට �ය � ත�.  

සංව �ධන �ාපෘ� 42 � හරහා ශ ් � 
ලංකා වට ලබා ගැ� මට අෙ� ��ත 
ෙමම අෙම � කා� ෙඩාල� �� යන 05 
ක �ෙද� ආෙයා ජන සැල �ම �න ට ම� 
සක� කර අව ස� අතර ඒ �� බඳ වන 
අව ස� ඇග �ෙ� අ� නය ෙමම �න-
වල �� ෙකෙර �� පව�.  

ෙමම අව ස� ඇග �ම ඉ�� ෙදමස 
�ළ අව ස� කර, ආෙයා ජන ක� � වට 
භාර �මට �ය � ත ව�.  

නාග �ක සංව �ධන හා �වාස අමා �ාං ශෙ� ෙ�ක� �� � ම� ෙපෙ�රා

ෙස� බ� සංෙශා ධන ඇ� ළ� �ෙයා ගය
 පා�� ෙ� �� වට ඉ� � ප� කර�න අව සර


