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නුවන් ක�ොඩි �ොර   
2020 අ.ප�ො.ස. සොමොන්ය ප�ළ විභො

ග පෙන් ජොතික තලෙ ඉකමවො ප්රශසත 
ප්රති ඵල අතක ර දී මට දාෙක වූ විදු හ ල� ති
ව රුන්, ගුරු භ ව තුන් ප්රමුඛ අධ්ො �න නිල
ධො රීන් ඇග යීපේ 'විනයු අබි මන් 2020' 
උපලළ හේ්බ න්පතොට, වල සමුලල සහ 
තංගලල අධ්ො �න කලො� පකන්්ර කර ග
නි මින් දකුණු �ළොත ආණ්ඩු කොර ආචොරෙ 
විලී ගමපේ මහ තොපේ ප්රධො න තව පෙන් 
�සු ගිෙ (12) වැනිදා පනෝනො ගම සංසකකෘ
තික මධ් ස්ොන ශ්රව ණො ගො ර පේදී සහ 

අකු රැසස පගොඩ පි ටිෙ මහො විද්යා ල පේදී 
�ැවැ තවිණි.  විනයු අබි මන් ගුරු උ� හොර 
වැඩ ස ට හන දකුණු �ළොත පකන්්ර කර
ග නි මින් �ැවැ තපවන අතර විදු හ ල�
ති ව රුන්ට, ගුරු භ ව තුන්ට සහ අධ්ො �න 
නිල ධො රීන්ට පමහිදී ප්රශංසො සහ ති ක ෙක 
හො තෑගි වවු ච ර ෙක පිරි නැපේ.   

පේ සඳහො දකුණු �ළොත අධ්ො �න 
අමො ත්ං ශෙ හො දකුණු �ළොත අධ්ො �න 
පද�ො රත පේ න්තුව රුපි ෙල මිලි ෙන 35ක 
වැෙ පකොට ඇත.   

පේ අව ස්ො වට දකුණු �ළොත අධ්ො

�න පලකේ රංජිත ෙො�ො, දකුණු �ළොත 
අධ්ො �න අධ්ක්ෂ නිමල දිසො නො ෙක, 
දකුණූ �ළොත අධ්ො �න අමො ත්ං ශපේ 
සැල සුේ අධ් කෂිකො ශොන්ති ්බමු ණු සංහ, 
දකුණු �ළොත අධ්ො �න අමො ත්ං ශපේ 
නිපෙෝජ්ය අධ්ො �න අධ් කෂිකො ඩබ්.
වී.සී.පේ. දිලරුකෂි ෙන මහතම මහ තමි
න් හො කලො� අධ්ො �න අධ් ක්ෂ ක ව රුන් 
ඇතුළු ඇග යී මට ලක වන කලො � වල 
නිල ධො රීන්, ඇග යී මට ලකවූ විද්යා ල වල 
විදු හ ල� ති ව රුන් ඇතුළු පිරිසක සහ භොගී 
වූහ.     

මහින්්ද අලු තකගෙ ්දර
ශ්රී ලංකො ගුවන් හමු දාපේ ප්ර්ම 

ගුවන් හමු දා �ති එෙොර චීෆ් මොර්ෂල 
�තමන් හරි ප්ර සොද පමන්ඩිස (89) 
මහතො අභො ව ප්රොපත වී තිපබ්. 1933 
වර්ෂපේ ජන වොරි මස 24 වැනි දින 
උ�ත ල්බො තිප්බන ඒ මහතො 1951 
වසපර අපගෝසතු මස 08 වැනි දින 
රොජ කීෙ ලංකො ගුවන් හමු දාපේ 
�සවන ආධු නික නිල ධො රිෙො පලස 
රොජ ක ීෙ ලංකො ගුවන් හමු දා වට එක 
විෙ.  

අන තු රුව ඒ මහතො මූලික පුහූ ණුව 
හො ගුවන් නිෙමු උ� පේ ශ ෙක පුහු ණුව 
බ්රිතො න්ය පේදී ලැබූ අතර එව කට ්බල �න්ති ලුති නන් පමන්ඩිස 
මහතො සුදු සු කේ ලත පිෙො සර උ� පේ ශ ක ෙකු පලස පුහු ණුව ලැබූ 
�ළමු ශ්රී ලොංකි ක ෙොද විෙ.  

ඉතො දක්ෂ නිල ධො රි ෙකු වූ එෙොර චීෆ් මොර්ෂල පී.එච්. පමන්ඩිස 
මහතො 1971 වසපර ජන වොරි මස 01 වැනි දින රොජ කීෙ ලංකො 
ගුවන් හමු දාපේ සේවන ගුවන් හමු දා ධි � ති ව රෙො වශ පෙන් �ත 
වූ අතර ඒ මහතො රොජ කීෙ ලංකො ගුවන් හමු දා පවන් වකෘතතීෙ ජීවි
තෙ ආරේභ කර මින් ගුවන් හමු දා � ති ව රෙො පලස �තවූ �ළමු ශ්රී 
ලොංකි ක ෙොද විෙ.  

1972 වස පරදී ශ්රී ලංකොව ජන ර ජ ෙක වීමත සමඟ රොජ කිෙ ලංකො 
ගුවන් හමු දාව ශ්රී ලංකො ගුවන් හමු දාව ්බවට �ත විෙ. ඒ සම ඟම 
ශ්රී ලංකො ගුවන් හමු දාපේ �ළමු ගුවන් හමු දා �ති පලස එෙොර චීෆ් 
මොර්ෂල පි.එච්. පමන්ඩිස මහතො ඉති හො ස ගත විෙ. ශ්රී ලංකො ගුවන් 
හමු දාපේ දක්ෂ, කීරති මත ගුවන් හමු දා � ති ව ර ෙකු වූ එෙොර චීෆ් 
මොර්ෂල පි.එච්. පමන්ඩිස මහතො ඊපේ (18) අභො ව ප්රොපත විෙ.  

අව සන් පගෞරව දැකවීම සඳහො ඒ මහ තොපේ පේහෙ පේ වන විට 
ගලකිසස ප්රපේ ශපේ පිහිටි ප�ෞේග ලික මල ශොලො වක තැන්�ත 
කර තිප්බන අතර, පේහෙ පිළි ්බඳ අව සන් කට යුතු අද (19) �සවරු 
02.00ට ගලකිසස නිසල පසවණ ප�ොදු සුසොන භූමි පේදී පූරණ 
ගුවන් හමුදා පගෞරව සහි තව සදු කිරී මට නිෙ මි තව ඇත. 

බුද්ධි�ො ඉඹු ලොන 
පකොළඹ රිමොන්ඩ් ්බන්ධ නො ගො රපේ සරක

රු වකු ්බැලී මට �ැමිණි පුේග ල ෙකු පගනො ්බත 
�ොරස ලපේ මස ව්ංජ නෙ තුළ තිබූ අයිස මත 
්රව් සහ ජංගම දුර ක ් න සේ කොඩ් �තක 
පසොෙො ගැනී මට ්බන්ධ නො ගොර බුේධි අංශ නිල
ධො රීන් සමතවී තිපබ්.  

�සු ගිෙ පසන සු රොදා (15) �සවරු 3.50ට �මණ 
පමම සැක කරු ්බැලී මට ඥාති ෙකු �ැමිණ ඇති 
අතර, ඔහු සැක ක රුට දීමට රැපගන ආ ්බත 
�ොරස ලපේ මස ව්ංජ නපේ මස කටු වක තුළ 
ඉතො සුක්ෂම පලස පමම ්රව් සඟවො තිබී ඇත.  

එදින රිමොන්ඩ් ්බන්ධ නො ගොර පවසලි මුර
ප�ො පළහි රොජ කො රිපේ පෙදී සටි ්බන්ධ නො ගොර 
හදිස ප්රති චොර උ� ක්ර මික ්බළ කොපේ (්බන්ධ නො

ගොර බුේධි අංශ නිල ධො රීන්) පමම ව්ංජ නෙ 
පිළි ්බඳ සැක සතී දැඩි �රි ක්ෂො වට ලක කිරී පේදී 
සුදු හො රතු �ැහැති ප�ොලි තීන් කැ්බ ලි වල කුඩො 
්බට ෙක හැඩ ෙට සකස කළ 'අයිස 'ෙැයි සැක 
කළ හැකි මත ්රව් �ැකට් �හක  හො දුර ක ් න 
සේ කඩ් �තක මස කටු වක තුළ තිබී පසොෙො
පගන තිපබ්.   

පමම තහ නේ ්රව් රැපගන �ැමිණි පුේග ලෙො 
සහ අදාළ තහ නේ ්රව් ද සමඟ ඉදිරි නීති
මෙ පිෙ වර ගැනීම සඳහො ප්බොරැලල ප�ොලිස 
ස්ොනෙ පවත භොර දී ඇත. එම සදු වීම සේ්බ
න්ධ පෙන් මූලික විම රශ න ෙක ආරේභ කර 
ඇතැයි ්බන්ධ නො ගොර පකොම සො රිස (�ොලන හො 
පුන රු ත්ො �න) මොධ් ප්රකො ශක චන්දන ඒක
නො ෙක මහතො �ැව සීෙ.    

නුවන් ක�ොඩි �ොර
තරුණ කටයුතු, ක්රීඩො සහ සංවරධන 

සේ්බන්ධිකරණ අධීක්ෂණ ඇමැති නොමල 
රොජ �ක්ෂ මහ තොපේ උදාර සංක ල� ෙක 
අනුව ක්රිෙො තමක කරන 'පෙොවුන් ශීල 
සමොධි ජොතික වැඩ ස ට හන' පේ වසපර 
දුරුතු පුර �ස පළො සවක ප�ොපහොෙ පෙදුණු 
ප�පරදා (17) තිසස ම හො රොම ප්බර ලි පහළ 
සොලි ෙ පුර ශ්රී දුටු ගැ මුණු රොජ මහො විහොර 
පිරි පවන් විහො ර ස්ො න පේදී �ැවැ තවිණි.  

දැහැමි ගුණ ග රුක ජන සමො ජ ෙක 
උපදසො තරුණ �ර පුර සුග ති ගොමී කර
වීපේ අර මුණ ප�ර දැ රිව රට පුරො සෙලු 

විහො ර ස්ො න වල සෑම �පසො පළො සවක 
ප�ොපහොෙ දින ක දීම තරුණ තරු ණි ෙන් 
ශීල සමො ධි පෙහි පිහි ටු වීම හො දාන ශීල 
භොවනො වැඩ ස ට හ න්ව ලට පෙොමු කිරීම 
පෙොවුන් ශීල සමොධි ජොතික වැඩ ස ට හපන් 
අභි ම තො ර් ෙයි.  ඒ අනුව පමවර දුරුතු 
ප�ොපහෝ දිනෙ පවනු පවන් තිසස ම හො
රොම ප්බර ලි පහළ සොලි ෙ පුර ශ්රී දුටු ගැ මුණු 
රොජ මහො විහොර පිරි පවන් විහො ර ස්ො නපේ 
�ැවැති පෙොවුන් ශීල සමොධි ජොතික වැඩ ස
ට හපන් තරුණ පිරිස ශීල සමො ධි පෙහි පිහි
ටු වීම, ප�ොපහෝ දින අනු ශො ස නොව, උදෑ සන 
සේබුේධ පූජොව තිසස ම හො රොම ප්බර ලි පහළ 

සොලි ෙ පුර ශ්රී දුටු ගැ මුණු රොජ මහො විහො රො ධී
�ති විද්යා ප්රදී� පිරි පවන් කකෘත්ො ධී කොරි 
පූජ්ය �ොද හකමන නන්ද ර තන හිමි �ො ණන් 
වහ න්පසපේ ප්රධො න තව පෙන් �ැවැ තවූහ.  

පේ ආශි රවොද අධි ෂ්ොන පූජො පවන් 
අන තු රුව සෙ ලුම පකොවිඩ්  19 මොරපගෝ
� පේ ශ ව ලට ෙටතව දුරුතු ප�ොපහෝ දිනෙ 
නිමි තපතන් තිසස ම හො රොම ප්බර ලි පහළ 
සොලි ෙ පුර ශ්රී දුටු ගැ මුණු පිරි පවන් රොජ
මහො විහො ර ස්ො නපේ දැහැමි සමො ජ ෙ කට 
මං ප�ත විවර කිරීපේ අදි ට නින් �ැවැති 
පෙොවුන් ශීල සමොධි ජොතික වැඩ ස ට හන 
නිමො වට �ත විෙ.  

අග මැති මහින්ද රොජ �ක්ෂ මහ තොපේ උ� පදස 
�රිදි අග මැති ආරෙො ශිරන්ති වික්ර ම සංහ රොජ �ක්ෂ 
මහ තමි ෙපේ මඟ ප�න්වී පමන් අර ලි ෙ ගහ මන්දි රෙ 
පිවි සුපේ පිහිටි ප්බෝධීන් වහ න්පසට බුදු මැඳු රක ඉදි 

 කර තිපබ්.  පේ බුදු මැදුර සහිත පුණ්ය භූමිෙ අග මැති 
ආරෙො ශිරන්ති වික්ර ම සංහ රොජ �ක්ෂ මහ තමි ෙපේ 
සුර තින් �සු ගි ෙදා විවකෘත කරනු ලැබීෙ.  

අග මැති කොරෙ මණ්ඩ ල ෙට සහ ආර ක්ෂක අංශ ෙට 

දදනික බුේධ වන්දනො කට යු තු වල නිර ත වීපේ �හ
සුව සඳහො පමම බුදු මැඳුර ඉදි කර තිපබ්. එෙ විවකෘත 
කරන අව ස්ො වට මහො සංඝ ර තනෙ ද වැඩම කර 
සටි ෙහ.    

රක්ෂණ ශ්රියන්්ත 
්බසනො හිර �ළොත තුළ ත්රිපරෝද ර් සහ ෙතු

රු �ැ දි වල ගමන් ගන්නො මහ ජ නෙො නිස පලස 
පසෞඛ්ො ර කෂිත උ� පදස පිළි � දි න්පන්ද ෙන්න 
�රික්ෂො කිරීපේ පමපහ යු ම කදී පසෞඛ්ො ර කෂිත 
උ� පදස උලලං ඝ නෙ කළ පුේග ල ෙන් 1347 
පදපන කුට ප�ොලි සෙ විසන් ප�පරදා (17) අව
වොද සහ උ� පදස ල්බො දී තිපබ්.  

පමම පමපහ යුම සඳහො ර් වො හන ප�ොලිස 

නිල ධො රීන් 719 පදපනකු එකවී තිබුණි. එහිදී 
ෙතු රු �ැදි 2907ක සහ ත්රිපරෝද ර් 2381ක ගමන් 
ගත පුේග ල ෙන් 7163 පදපනකු �රි ක්ෂො වට ලක 
කර තිබුණි.  

්බසනො හිර �ළොත තුළ මහ ජ නෙො නිස පලස 
පසෞඛ්ො ර කෂිත උ� පදස පිළි � දි න්පන්ද ෙන්න 
�රික්ෂො කිරීපේ පමපහ යුේ නිර න්ත ර පෙන් 
ක්රිෙො තමක කරන ්බව ප�ොලි සෙ අව ධො ර ණෙ 
කරයි.    

කිඹු ලො පි ටිෙ දේමි න්න ග හ වතත ශ්රී සූරෙ 
පඩ්ස කො රො මපේ අභි න ව පෙන් ඉදි ක
රන ලද දචත් රොජ ෙො ණන් වහ න්පසට 
පකොත �ලඳා ධොතු තැන්�ත කර සේබුේධ 

ශොස න ෙට පූජො කිරීම ජන වොරි මස 23 දින 
ප�.ව. 9.53 පෙපදන සු්බ පමොපහො තින් සදු 
පකපර.   ඊට සම ගො මීව පිරිත පේශ නො වක 
එදින රොත්රී �ැවැ තපවන අතර, �සු දින 

මහො සඟ රු වන උපදසො සංඝ ගත දකෂි
ණො වක �ැවැතපේ. 24 දින සට 30 දින 
දකවො සෑම දින කම අට පි රි කර පූජො පින්ක
මක සදු පකපර.     

�ළු ්තර මධ්යම විකේ්ෂ  
කළු තර, වසක ඩුව, නුග පගොඩ �දිංචි 

ගුණ සීලි පරොද්රිගු උ�ො සක මොතො වපේ 
ආද ර ණීෙ සවොමි පු රු ්ෂෙො වූ කළු තර 
වසක ඩුව, නුග පගොඩ �දිංචි සමොජ 
පසව ක පෙකු වූ, එඩ්මන් වීර කපකොඩි 
මහතො (කළු මහ තතෙො ) ජන වොරි 17දා 
හදි සපේ අභො ව ප්රොපත විෙ.   අව සන් 
කට යුතු ජන වොරි 19 වැනි ්බදාදා �.ව. 
4.00ට වසක ඩුව ප�ොදු සුසොන භූමි
පේදී සදු පකපර. 

රුවන්්ත නිතු ලගෙ ස්පි ටිය 
නිපවස බිඳ පේ�ළ පසොරො පගන 

සැඟ වී සටි පුේග ල ෙකු �ෑලි ෙ පගොඩ , 
පනලලි වතත ප්රපේ ශ පේදී පහපරො යින් 
සමඟ අතඅ ඩං ගු වට ගැනී මට �ෑලි ෙ
පගොඩ ්බසනො හිර �ළොත උතුර අ� රොධ 
පකොට්්ො සෙ කට යුතු කර ඇත.  

අතඅ ඩං ගු වට ගත සැක ක රුට මට්ට
කකු ලිෙ, ග්ෑන්ඩ්�ොස සහ පදම ට පගොඩ 
ෙන ප්රපේ ශ ෙන්හි නිපවස බිඳ පේ�ළ 
පසොරො ගැනීපේ පචෝද නො වන්ට අදා ළව 
මොළි ගො කන්ද මපේ සත්ොත අධි ක ර ණෙ 
මඟින් වපරන්තු නිකුත කර තිබූ ්බව ද 

ප�ොලී සෙ කිෙයි.  
ග්ෑන්ඩ්�ොස ප්රපේ ශපේ �දිංචි 25 හැවි

රිදි සැක කරු අතඅ ඩං ගු වට ගන්නො 
අවස්ො පේ ඔහු සන්ත කපේ තිබී පහපරො
යින් ග්ෑේ 02යි මිලි ග්ෑේ 450ක අතඅ ඩං
ගු වට පගන ඇති අතර, වැඩි දුර ප්රශන 
කිරී පේදී පසොරො ගත රන් මොල ෙක සහ 
ජංගම දුර ක තන 4ක පසොෙො ගැනී මට ද 
විම රශන නිල ධො රීන් පිෙ වර පගන ඇත.  

සැක කරු මොළි ගො කන්ද මපේ සත්ොත 
අධි ක ර ණ ෙට ඉදි රි �ත කිරී මට නිෙ මිත 
අතර ග්ෑන්ඩ්�ොස ප�ොලි සෙ වැඩි දුර විම
රශන කරයි.    

අර ලි ය ගහ මන්දි රයේ 
පිවි සු මට බුදු මැඳු රක්

‘යයාවුන් ශීල සමාධි ජාතික වැඩ ස ට හන’
ශ්රී දුටු ගැ මුණු රාජ මහා විහා ර යේදී

අමිල ප්රභොත වන සිංහ-අනු රො ධ පුර අති කේ� 
 රිෙ අන තු ර කට ලකව ප්රති කොර ල්බ මින් සටි 

ප�ොලිස පකොසතො � ලව ර ෙකු ඊපේ (17) ප�ර ව
රුපේ ජීවි ත ක්ෂ ෙට �තව ඇතැයි තඹු තපත ගම 
ප�ොලි සෙ සද හන් කරයි.  

 පමපලස ජීවි ත ක්ෂ ෙට �තව ඇතපත තඹු
තපත ගම ප�ොලිස ස්ොන ෙට අනු යු කතව රොජ
කොරි කර මින් සටි කලං කු ට්ටිෙ, ගලනෑව ලිපි
නපේ �දිං චිව සටි 39 හැවි රිදි ඒ.එස දිසො නො ෙක 
නමැති ප�ොලිස පකොසතො � ලව ර පෙකි.  

 පමම ප�ොලිස නිල ධො රිෙො ඉකුතදා (15) 
ත්රීපරෝද ර් ෙ කින් ගමන් කර මින් සටි ෙදී, 
ගලනෑව මොරගපේ හුරි ග සවැව ප්රපේ ශපේ දී 
අන තු ර කට ලකව ඇතැයි �ැවැපස.්බර � තළ 
තුවොල ලැබු ප�ොලිස පකොසතො � ලව රෙො ප්රති
කොර සදහො අනු රො ධ පු රෙ ශික්ෂණ පරෝහ ලට 
ඇතු ළත කර තිපබ්. �සුව පමම නිල ධො රිෙො 
අනු රො ධ පුර ශික්ෂණ පරෝහපල දැඩි සතකොර 
ඒක කපේ ප්රති කොර ල්බ මින් සටි ෙදී පමපලස 
ජීවි ත ක්ෂ ෙට �තවූ ්බව ප�ොලී සෙ �ැවැ සෙ.    

ශ්රී ලංකා ගුවන් හමු දායේ 
ප්රථම ගුවන් හමු දා පති 
අභා ව ප්රාප්ත යවයි

අධ්ා පන නිල ධා රීන් ඇග යීයේ   
‘විනයු අබි මන් 2020’ දකුණු පළා යේදී   

ක�ොළඹ රිමොන්ඩ් බන්්ධ නො ගො රකේ
සිර�රුට කගනො බත් පැ� ට්ටුකේ

අයිස් සහ සිම් �ොඩ් පතක්

ත්රිකරෝද රිය අන තු රින් 
ක�ොස්තො පල් මිය යයි

නියවස් බිඳ යේපළ යසාරා යගන 
සැඟවී සිටි අයයක් අේඅ ඩං ගු වට

යසෟඛ්ය යරගු ලාසි කැඩූ 
යතු රු පැ දි ක රු වන් 
දහ ස කට අව වාද

ශ්රී සූරය යේසි කා රා මයේ චෛත්යය   
ශාස න යට පූජා කිරීම 23 වැනිදා

සමාජ යස්ව ක ය කුයේ   

අව සන් කට යුතු
අද  

2022 ජනවාරි 19 බදාදා යකාළඹ ඩී. ආර. විජයවරධන මාවයේ අංක 35 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි ලංකායේ සීමාසහි්ත එක්සේ ප්රවෘේති පත්ර සමාගම විසින් මුද්රණය කරවා ප්රසිේධ කරන ලදී.

”•’මට
භා”තෙය” ඉව’ කළ 

යකඩ පෙපළ, 
ෙකාළ ” ෙර–”, 

(ව•ග අ• 15000 ” පමණ, ෙකා””” ක“,  සහ ෙකාට— (ෙමටරය රතව)
ඉ”’ප’ ආප” ෙනාෙගවන ”. 500/- ක ආකෘ“ ප මත 

2022.01.27 ”නට ෙහ ෙපර ස“ෙ“ ”නවල.

”ම“’ : 0777-585005, 0761-558895, 0773-187757

—”ෙ” කළ’’ •“ට”
309/6, ග පාර, වැසර.

(වැ”• අමා“ාංශය / ෙපා,  හා ත වගා “ව•ධන හා ආ•ත කා•“ක 
භා–ඩ “’පාදනය හා අපනයන ””ධාං”කරණ රා අමා“ාංශය)

හලාවත වැ”• සමාගම
”ය ක“ ඇට (කාබක) අෙල” •“ම සඳහා “ල ගණ” කැඳම

ව’ත අෙල” කරන “සපාදනය ”වෘත කරන

” “මාණය ”නය ෙලාව —ථානය

ත’බප–— ”ය ක“ ඇට
(කාබක)

(•ෙලෑ’)

2,000 2022.01.24 ෙප.ව. 10.30 හලාවත වැ” සමාගම,
ෙනා. 165, –’තල’ පාර,
හලාවත.

01.  අළ “ස’පාදනප’ ””ය” 500/- ක ගා—“ව” ෙගවා ස“ෙ“ වැඩකරන ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 
ද”වා සහ “ස’පාදනප’ ”වෘත කරන ”නෙ“ ෙප.ව. 10.15 ද”වා ඉහත සඳහ” —ථානව” ලබාගත හැක.

02.  වැ• ”—තර සඳහා ”රකථන අංක 032-5741263 ත’බප– ව“ අ“කා’වරයා අමත”න.

සභාප“ - ස’පාදන ක“•ව,
හලාවත වැ” සමාගම

165, –තල’ පාර, හලාවත.


