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සුභාෂිණීසේනානායක

හිටපු ජ්යේෂ්ඨ නිජ්�ෝජ්ය ජ්�ොලි ස�ති ලලිත් ජ� සිංහ 
මහතො  �ො� න� මජ්ේ සත්ොත් අධි ක ර ණ �ට රැජ්ෙන 
�ොජ්ේ දී ඔවුන් ෙමන් ෙත් රි� අන තු ර කට ලක් වූ බවත් 
එහිදී අන තුර සේබ න්්ධ ජ්�න් කට යුතු කිරී මට �වො ඉඩ 
ලබො ජ්නොදී ප්ර්ධොන ජ්�ොලිස �රී ක්්ෂක නිශොන්ත සලවො 
මහතො සහ සහ කොර ජ්�ොලිස අධි කොරී තිජ්සරො මහතො 
තමොජ්ේ වොහ න� රැජ්ෙන �ොන්්දර 4.00 ට �මණ ලලිත් 
ජ� සිංහ මහතො අධි ක ර ණ �ට ඉදි රි �ත් කිරී මට රැජ්ෙන 
ගි� බවත් කයිසට් ජ්�ොලි සජ්ේ හිටපු මූල ස්ොන ජ්�ොලිස 
�රී ක්්ෂක ්ධරම දාස මහතො ජ්ේශ �ො ලන �ළි ෙැ නීේ පිළි
බඳ �රීක්්ෂො කර ජ්තොර තුරු ලබො දීම සඳහො වන ජ්ේශ
�ො ලන �ළි ෙැ නීේ පිළි බඳ ජ්කොමි ්ෂන් සභොව හමුජ්ේ ඊජ්ේ 
(02) කි�ො සටිජ්ේ �.

එදින කයිට්ස අධි ක ර ණජ්ේ මජ්හ සත්ො ත්ව ර�ො 
නිවොඩු මත සටින බව එම අන තුර සදු වූ ස්ොන �ට 
�ොන්්දර තමො ගි� අව ස්ොජ්ේ එම නිල ්ධො රීන්ට �ැවසූ 
බවත් තමොජ්ේ කීම පිළි ජ්නො ජ්ෙන කයිට්ස අධි ක ර ණ� 
ජ්වත සැක කරු තමොජ්ේ ජිප් ර් �ට ්දමො ජ්ෙන රැජ්ෙන 
ගි� බවත් ්ධරම දාස මහතො කි�ො සටි ජ්ේ�. ඉන් අන
තු රුව මජ්හ සත්ො ත්ව ර�ො කයිට්ස අධි ක ර ණජ්ේ නැති 
බවට සහ නිවොඩු මත සටින බවට එහි ආර ක්්ෂක නිල
්ධො රී න්ජ්ෙන් දැන ජ්ෙන නැවත ලලිත් ජ� සිංහ මහතො 
නලලූර අධි ක ර ණජ්ේ වැඩ බලන මජ්හ සත්ො ත්ව ර�ො 
ජ්වත ඉදි රි �ත් කළ බවට තමොජ්ේ වොහ නජ්ේ රි� දු රො
ජ්ෙන් දැන ෙත් බව ්ද ්ධරම දාස මහතො ජ්කොමි සම හමුජ්ේ 
කි�ො සටි ජ්ේ�.

ජ්ේශ �ො ලන �ළි ෙැ නීේ පිළි බඳ �රීක්්ෂො කර ජ්තොර
තුරු ලබො දීම සඳහො වන ජ්ේශ �ො ලන �ළි ෙැ නීේ පිළි බඳ 
ජ්කොමි ්ෂන් සභොව ඊජ්ේ (02) රැස වූ අතර එම ජ්කොමි
්ෂන් සභොජ්ේ සභො �ති හිටපු ජ්රේෂ්ඨො ධි ක රණ විනි සුරු 
උ�ොලි අජ්ේ රත්න, ජ්සසු සොමො ජි ක �න් වන හිටපු අභි
�ො ච නො ධි ක රණ විනි සුරු චන්්රා ජ� ති ලක, හිටපු ජ්�ොලි
ස�ති චන්්රා ප්රනොන්දු �න මහ ත්ව රු න්ඉ දි රිජ්ේ ්ධරම දාස 
මහතො ජ්ේ බව �ැව සී�.

ජ්මහිදී ජ්කොමි සම හමුජ්ේ සොක්ෂි ලබො ජ්්දමින් හිටපු 
ජ්යේෂ්ඨ නිජ්�ෝජ්ය ජ්�ොලි ස�ති ලලිත් ජ� සිංහ මහ
තොට ඇ� ලබො දීමට පිටත් වූ බව කි�න වත්තල �දිිංචි 
දාවුේ ජ්ලේජ්ේ ජ්මොජ්හො මඩ් ඉසතොර  මහතො කි�ො සටිජ්ේ 
ලලිත් ජ� සිංහ මහතො ෙමන් ෙත් වොහ න �ට පිටු � සන් 
තමන් ෙමන් ෙත් වොහ න� ෙමන් කළ බවත් �ො� න� 
�සු කර ජ්කටි දුරක් �න විට ලලිත් ජ� සිංහ මහතො 

ෙමන් ෙත් වොහ න� අන තු ර කට ලක් වූ බවත් �. එහිදී 
ලලිති ජ� සිංහ මහතො �ෝදජ්ේ තුවොල සහි තව සටිනු 
තමො දුටු බවත් ජ්හජ්තම �ැවසී �.

“එම අන තුර සදු වූ ස්ොන� ්දමිළ ජන�ො ජ්වජ්සන 
ස්ොන �ක් බවට මම හඳුනො ෙත්තො. වොහ න� �කඩ 
උඩ තිබුජ්ේ. ජ්තල ටැිංකි� පුපුරො ගිජ්�ොත් ලලිත් ජ�
සිංහ මහතො අන තු රට ලක්ජ්ේවි �ැයි මම එහි සටි මහත 
ජ්�ොලිස නිල ්ධො රි �ොට දැනුේ දී මජ්ේ වොහ න ජ්�න් රැෙන 
�ොමට ජ්�ෝජනො කළො. එජ්ලස ජ්�ෞේෙ ලික වොහ න වල 
රැජ්ෙන �ොමට බැරි බව ඒ මහතො එහිදී ප්රකොශ කළො.” 
�ැයි ජ්කොමි ස මට දැනුේ දුන් ඉසතොර මහතො මෑතක දී 
පුව ත්� ත්වල �ළ වූ වොරතො ව ලට අනුව දැනට රට �ැන 
සටින නිශොන්ත �න නිල ්ධො රි�ො ඒ මහත නිල ්ධො රි�ො 
බවට තමො පුව ත්�ත් මඟින් හඳුනො ෙත් බව ්ද කි�ො 
සටි ජ්ේ�.

ජ්ේශ �ො ලන �ළි ෙැ නීේ පිළි බඳ ජ්කොමි ්ෂන් සභොජ්ේ 
සභො � ති ව ර�ො ජ්ලස හිටපු ජ්රේෂ්ඨො ධි ක රණ විනි සුරු 
උ�ොලි අජ්ේ රත්න මහතො කට යුතු කරන අතර එහි ජ්සසු 
සොම ජි ක �න් ජ්ලස හිටපු අභි �ො ච නො ධි ක රණ විනි සුරු 
චන්්රා ජ� ති ලක සහ හිටපු ජ්�ොලි ස�ති චන්්රා ප්රනොන්දු 
�න මහ ත්වරු කට යුතු කරති.

ජ්කොමි සජ්ේ දී ජ්මජ්ස ්ද සොක්ෂි සට හන් වි�.
ලලිත් ජය සිංහ මහතා වෙනු වෙන් වෙනි සටි නීති ඥ

ෙ රයා
කුමන කොර ණ � කට ්ද ලලිත් ජ� සිංහ මහතො රැජ්ෙන 

විත් තිබුජ්ේ?
සාක්ෂි කරු
විද්යා දැරි �ජ්ේ ඝොත න �ට අදා ළව ලලිත් ජ� සිංහ 

මහතො අධි ක ර ණ �ට ඉදි රි �ත් කිරි මට රැෙන විත් 
තිබුණො.

නීති ඥ ෙ රයා
කුමන ජ්ේලො ව කට ්ද ජ්�ොලිස නිල ්ධො රීන් සැක කරු 

ඉදි රි �ත් කිරීම සඳහො ජ්කොළ ඹින් පිටත් වී තිබුජ්ේ?
සාක්ෂි කරු
2017.07.15 වැනිදා �ැ� 16.00 ට ජ්කොළ ඹින් පිටත්ව 

තිබුණො
විනි සු රු ෙ රයා
කී�ට ්ද අන තුර සදුවී තිබුජ්ේ? සවස 4 සට �ොන්්දර 

4 ජ්වන කේ කයි ට්සව ලට �ොමට කොල� ෙත ජ්වනවො ්ද? 
අන තුර සදු වූ ස්ොන �ට ඔබ ගි�ෝද? අන තුර ෙැන ඔබ 
ජ්වනම විම රශ න �ක් සදු කළො ්ද?

සාක්ෂි කරු
එජ්හ මයි සවොමීනී. කයි ට්සව ලට �ොමට කොල� ෙත 

වන්ජ්න් �ැ� 7 විනොඩි 45 වැනි කොල �ක්. ජ්ත්, ආොහර 
අත ර මඟ ලබො ජ්ෙන තිබුණො. අන තුර ෙැන මට දුර
ක ්  න ජ්�න් දැනුේ දුන්නො. ඒ අව ස්ො ජ්ේම මම සේධි� 
වූ ස්ොන �ට ගි�ො. එහිදි නිශොන්ත මහතො රි� දුරො සහ 
තිජ්සරො මහතො සමඟ ලලිත් ජ� සිංහ මහතො වොහ
නජ්ේ ෙමන් කර තිබූ බව දැන ෙත්තො. එහිදි මම තුවොල 
තිජ්බන අ�ව ජ්සො�ො බැලුවො. ලලිත් ජ� සිංහ මහ තො
ජ්ෙන් විම සී මක් කළො. එහිදි එත රේ ප්රශන �ක් නැති බව 
දැනුේ දුන්නො. රි� දුරො නව තො ජ්ෙන මජ්ේ වොහ නජ්ේ රි�
දුරු සමඟ මොත් එම ස්ොන �ට ජ්ෙොස විනොඩි 5 න් �මණ 
එම පිරිස �ොන්්දර 4.00 ට �මණ පිටත් කර හැරි�ො. එම 
පිරි සට දැනුේ දුන්නො කයිට්ස අධි ක ර ණජ්ේ මජ්හ සත්ො
ත්ව ර�ො නිවොඩු මත සටින බව

විනි සු රු ෙ රයා
�ොන්්දර 4.00 ට මජ්හ සත්ො ත්ව රුන් අධි ක රණ කට

යුතු සදු කර නවො ්ද? සැක ක රුජ්ේ ආර ක්්ෂොව සේබ
න්්ධ ජ්�න් සැක �ක් මතු වූජ්ේ නැේ්ද?

සාක්ෂි කරු
සුවි ජ්ශෂී තත්ත්ව �න් මත ඔවුන් දැනුේ දී මජ්හ සත්ො

ත්ව ර�ො සමඟ කතො කර �ැමි ජ්ණන්න ඇති කි�ො මො 
සතුවො.

විනි සු රු ෙ රයා
ඇයි අන තුර සේබ න්්ධ ජ්�න් ජ්වනම විම රශ න �ක් 

සදු ජ්නොකජ්ේ? සොමොන්ය රි� අන තු රක් වුවත් විම රශ න
�ක් සදු කර නවො ජ්න්්ද?ජ්ේ ජ්ෙන �න්ජ්න් ඉහළ ජ්�ොලිස 
නිල ්ධො රි ජ්�ක්.ජ්ේ ෙැන සැක �ක් ඇති වුජ්ේ නැේ්ද?

සාක්ෂි කරු
සවොමීනී විම රශ න �ක් කරන්න අව ස්ො වක් ලබො 

දුන්ජ්න් නෑ නිශොන්ත කි�න නිල ්ධො රි�ො සහ තිජ්සරො �න 
නිල ්ධො රීන්. මම රි� දු රො ජ්ෙන් �ම ණක් ප්රකො ශ �ක් ලබො 
ෙත්තො.

නීති ඥ ෙ රයා
ඒ අව ස්ොජ්ේ ලලිත් ජ� සිංහ මහ තොජ්ේ ආර ක්්ෂොව 

සේබ න්්ධ ජ්�න් ෙැට ලු වක් ඇති වුජ්ේ නැේ්ද? ඔහුට 
තුවොල සදු වූ බවට දැන සටිජ්ේ නැේ්ද? අන තුර සේබ
න්්ධ ජ්�න් දැනු වත් කජ්ේ කවු්ද?

සාක්ෂි කරු
ලලිත් ජ� සිංහ මහතො රැජ්ෙන �න අව ස්ොජ්ේ දී 

විජ්ශ්ෂ කොර� බළ කො� ජ්�ෝදවො ආර ක්්ෂොව ලබො දීමට 
කට යුතු කළො සවොමීනී. ඊළඟ නඩු දිනජ්ේ දී ලලිත් ජ�
සිංහ මහතො අධි ක ර ණජ්ේ දී හමු වූ අව ස්ොජ්ේ ඔහුජ්ේ 
ජ්බලජ්ල ආව ර ණ �ක් ජ්�ොදා සටි බවත් තුවො ල ව ලට 
ප්රති කොර කිර තිබූ බවත් දැන සටි�ො. එහිදි මො ලලිත් 

ජ� සිංහ මහ තොට ආචොර ජ්කොට අධි ක රණ භූමිජ්ේ දී 
කි�ො සටි�ො වවද්ය වොරතො ලබො ජ්්දන්න, ඒවො අධි ක ර
ණ �ට ඉදි රි �ත් කර න්නේ කි�ො. අන තුර සේබ න්්ධ ජ්�න් 
ජ්�ොලිස මොධ්ය ප්රකො ශ ක ව ර�ො, මො සටි සටි ජ්�ොලිස 
බල ප්රජ්ේ ශ� බොරව සටි නිජ්�ෝජ්ය ජ්�ොලි ස� ති ව ර�ො, 
ජ්�ොලිස මූල ස්ො න� ඇතුළු නිල ්ධො රීන් ට ෆැක්ස �ණි
විඩ මඟින් දැනු ේවත් කිරීේ සදු කළො අන තුර සදු වූ දිනම.

නිති ඥ ෙ රයා
අන තුර සදු වූ දින මොධ්ය ආ� ත න � කට එක් ජ්වමින් 

එව කට මොධ්ය  ප්රකො ශ ක ව ර�ො අන තුජ්ර දී ලලිත් ජ�
සිංහ මහතො තුවොල ලබො සටි බව දැන ජ්නොසටි බව 
ප්රකොශ කර තිබුණො .ඒ කි�න්ජ්න් තමුන් දැනු වත් කජ්ේ 
නෑ කි�න එක්ද?

(හිරු නාලි කාවේ ප්රවෘත්ති විකා ශ යක් විනි සු රු
ව රුන් හමුවේ විකා ශය කරයි.)

සාක්ෂි කරු
නැත සවොමීනී, මො දැනු වත් කළො.
විනි සු රු ෙ රයා
හිතො ම තොම �ැමි ණි ලි කරු අන තු ර කට ලක් කිරීම 

සැළ සුේ කළො කි�ො සතුජ්ේ නැේ්ද? ඒ සේේන ්ධ ජ්�න් 
විම රශන සදු කජ්ේ නැේ්ද? ජ්�ොලිස නිල ්ධො රි �කු ජ්ලස 
තමොජ්ේ රොකො රි� නිස ජ්ලස ඉටු කජ්ේ නැේ්ද?

සාක්ෂි කරු
විම රශන කිරී මට තරේ කොල �ක් නිශොන්ත තිජ්සරො 

ප්රමුඛ නිල ්ධො රීන් මො හට ලබො දුන්ජ්න් නැහැ.
විනි සු රු ෙ රයා
තමුන් තමන්ජ්ේ රොජ කො රි� �ැහැර හැරි�ො කි�ො පිළි

ෙ න්නවො ්ද?
සාක්ෂි කරු
එජ්හ මයි සවොමීනී.
(ජ්මම සේධි �ට අදාළ සොක්ෂි ක රු වකු වන වත්තල 

�දිිංචි දාවුේ ජ්ලේජ්ේ ජ්මොජ්හො මඩ් ඉසතොර  මහතො 
ජ්කොමි සම හමු වට කැඳ වයි.)

නීති ඥ ෙ රයා
තමුන් ජ්මම ස්ද ධි� දැන ෙන්ජ්න් ජ්කොහොම ්ද?
සාක්ෂි කරු
ලලිත් ජ� සිංහ මහතො මජ්ේ නිව සට �ොබ්ද නිවජ්ස 

ජීවත් වන්ජ්න් ඒ මහ තොජ්ේ බිරිඳ මට දුර ක ්  න ජ්�න් 
කතො කර කීවො ලලිත් ජ� සිංහ මහතො �ො� න� අධි ක
ර ණ �ට රැජ්ෙන �නවො, ඔහුට ආර ක්්ෂො වක් නැහැ, ඔහු 
�න වොහ න� පිටු � සන් �න්න කි�ො. ්දමිළ ජන තොව එම 
ප්රජ්ේ ශජ්ේ සටින නිසො මම ්දමිළ කතො කරන නිසො කර
්ද ර �ක් වුජ්ණොත් ඉදි රි �ත් ජ්වන්න කිේවො. ඒ අනුව මම 

තවත් ජ්්දජ්්ද න කුත් සමඟ පිටත් වුණො .ඒ අව ස්ොජ්ේ 
මම මහ නු වර සටිජ්ේ. මම වවු නි �ොජ්ේ සට සර ජ්ෙනි
�න වොහ න� පිටු � සන් ගි�ො.

නීති ඥ ෙ රයා
එහිදී සදු වූජ්ේ කුමක්්ද?
සාක්ෂි කරු
එහිදී සර ගි� වොහ න� අන තු ර කට ලක් වුණො.  මම බ� 

වුණො. වොහ න� කණු ජ්්දකක් උඩට ජ්ෙොස තිබුණො. සර 
ඒ වොහ නජ්ේ �ැ� කට වැඩි කොල �ක් හිටි�ො. එස.ටී.එෆ්. 
එක හිටි�ො. මම කවු්ද කි�ො විම සුවො. මට ළඟට �න්න 
එ�ො කිේවො. මම කිේවො සර ට ආර ක්්ෂොව නෑ, මජ්ේ 
වොහ නජ්ේ ජ්ෙනි �මු කි�ලො. ඒකට ඒ අ� කැමති වුජ්ේ 
නෑ. සර සටි වොහ න ජ්�න් සර බහිේදි ජ්හළක් තිබුණො. 
සර බහින විට �රි සස මින් බහින්න කි�ො මො කිේවො. සර 
සටි වොහ නජ්ේ ජ්�ට්රල ටැිංකි� පුුපුරො අන තු රක් ජ්ේවි 
කි�ො මො බ� වුණො. එහිදී එම ස්ොන �ට �ැමිණි ජ්�ොලිස 
නිල ්ධො රි�ො කි� නවො ඇහුණො අ්ද කයිට්ස අධි ක ර ණජ්ේ 
මජ්හ සත්ො ත්ව ර�ො නැති බව. එජ්හත් සර එත නට අරන් 
ගි�ො. �ොන්්දර 6.00 විතර වුණො. ආර ක්්ෂක නිල ්ධො රී
න්ෙජ්න් මජ්හ සත් ත්ව ර�ො නැති බව දැන ජ්ෙන තවත් 
ෙමක් දිජ්ේ ගිහින් මජ්හ සත්ො ත්ව ර � කුජ්ේ නිල නිව ස
කට සර ව රැෙන ගි�ො.

නීති ඥ ෙ රයා
එහිදී සදු වුජ්ේ කුමක්්ද?
සාක්ෂි කරු
සර 25 ්දක්වො රිමොන්ඩ් කි�ො කීවො. සර අනු රො ්ධ

පුර බන්්ධ නො ෙො ර �ට රැජ්ෙන �න බව කි�ො රැජ්ෙන 
ආවො එම වොහ න ජ්ේම. ්දවල කෑම කෑවො මෙ දී. අපිට 
සර ළඟට �න්න දුන්ජ්න් නෑ. මම සරට �ළ තුරු අරන් 
දුන්නො. සවස ජ්ත් ජ්බොන්න නැවැ ත්තුවො. ඉන් අන තු රුව 
නිශොන්ත මහතො ට දුර ක ් න ඇම තු මක් ඇවිත් සරව 
නැවත �ො� න� බන්්ධ නො ෙො ර �ට රැජ්ෙන �න්න කි�ො 
දැනුේ දුන් බව කි� මින් නැවත �ො� න �ට රැජ්ෙන ගි�ො.
අපිත් සරලො ගි� වොහ න� පිටු � සන් ගි�ො. �ො� නජ්ේ දී 
සරව බන්්ධ නො ෙොර බස එක කට නේෙ ෙත්තො. නැවත 
සර අනු රො ්ධ පු ර �ට රැජ්ෙන එන් අව ස්ොජ්ේ තිජ්සරො 
කි�න නිල ්ධො රි�ො වොහ නජ්ේ ආජ්ේ නැහැ.

ජ්ේශ �ො ලන �ළි ෙැ නීේ පිළි බඳ �රීක්්ෂො කර ජ්තොර
තුරු ලබො දීම සඳහො වන ජ්ේශ �ො ලන �ළි ෙැ නීේ පිළි
බඳ ජ්කොමි ්ෂන් සභොජ්ේ ලබන ජුනි මස 12 වනදා ජ්මම 
සේධි� නැවත සැලකො බැලී මට විනි සුරු මඩුලල නි�ම 
කජ්ේ�.

වකාමි සම අද (3) වෙර ෙරු 10.00 යළි රැස් වේ. 

අනතුරගැනවැඩිදුරවිමර්ශනයක්
කරනනදුන්නත්නෑ

හිටපු නිය�ෝජ්ය ය�ොලි ස�ති ලලිත් ජ� සිංහ
අධි ක ර ණ �ට යෙනි �ද්දී අන තු රක් වුණො

යෙෞරවනී� යසවොවක් යනොදී  
ඉහළ නිල අරන් වැඩක් නෑ

ම්ේස්ත්රාත්වරයරානිවරාඩුකිවවත්
පරාන්දරමවරාහනයකිනරැ්ගනගියරා

රුහුණු විශෙවිද්යාලවේ ආචාරයෙරුන් වදවදනකු විසන් දුරස්්ථ ෙ ක්රියා කළ හැකි උෂ්ණත්ෙය මැන බලන උෙකර්ණයක් නිෙදො තිවේ.  
එය  අගමැති මහින්ද රාජෙක්්ෂ මහතා වෙත ෙරිත්ාග කළ අයුරු.

වකාවිඩ් 19 වසෞඛ්ය හා සමාජ ආරක්්ෂ්ණ අරමුදලට මධ්යම ෙළාත් 
අධ්යාෙන වස්ෙක ස්ණස සමිතිවයන් රුපියල් ලක්්ෂ 2 ක මුදලක් 
ෙරිත්ාග කර තිවේ.
එම සිංගමවේ සභාෙති ෙයි.එච්.එම්. බණ්ාර මහතා සහ අධ්යක්්ෂක 
මණ්ල සාමාජිකයන් විසන් අදාළ වචක්ෙත මධ්යම ෙළාත් ආණඩුකාර 
නීතිඥ ලලිත් යු. ගමවේ මහතා වෙත බාර වදනු ලැබීය. මහනුෙර 
පුරෙති වක්සර වස්නානායක,ෙළාත් ප්රධාන වල්කම් ගාමිණී රාජරත්න 
යන මහත්ෙරු ද වම් අෙස්්ථාෙට සහභාගී වූහ.

ඡායාරූෙය අවස්ල කුරුළුෙිංශ

වනෝරවේ හි ශ්රී 
ලිංකා නෙ තානාෙති 
වගාඩ්රි කුවර 
මහතා අරලියගහ 
මන්දිරවේ දී 
අග්ාමාත් මහින්ද 
රාජෙක්්ෂ මහතා 
ඊවේ (02) හමු වූ 
අෙස්්ථාෙ.

රුහුණු සරසවි ආචාර්යවරුන් දෙදෙදෙක් දුර සිට 
උෂ්ණතව්ය බලෙ උපකර්ණ්යක් අගමැති ට පිරිෙමති

දෙෝරදවේ හි ශ්රී ලංකා ෙව තාොපති  
අගමැති මහින්ෙ හමු දවයි

බන්්ධනොෙොර ජ්සවජ්ේ තමන් ඉහළම 
නිල්ධොරිජ්�ක් �ැයි �ැවැසීමට හැකි 
වන්ජ්න් ජනතොව බලොජ්�ොජ්රොත්තු වන 
ජ්ෙෞරවණී� ජ්සව�ක් ඉන් ලබො ජ්්දන්ජ්න් 
නේ �මණක් �ැයි ජනොධි�ති ජ්ෙෝ්ඨොභ� 
රොජ�ක්්ෂ මහතො �ැවසී�.

එජ්ලස �ැවැසීමට හැකි තත්ත්ව�ක 
බන්්ධනොෙොර� නැති බවත් කමිටුවක් 
�ත් කර ඒ තුළින් ප්රතිසිංසකරණ 
වැඩපිළිජ්වළක් සකසන ජ්ලසත් ජ්හජ්තම 
උ�ජ්්දස ලබො දුන්ජ්න්�. බන්්ධනොෙොරවල 
අභ්යන්තර තත්ත්ව� විමරශන� කිරීමට 
ජනොධි�ති කොර�ොලජ්ේ ජ්�ජ්රදා (01) 
�ැවැති සොකච්ොජ්ේ දී ජනොධි�තිවර�ො 
එජ්ස කි�ො සටිජ්ේ�.

ජ්මහි ජ්හොඳ නිල්ධොරීන් ඉන්නො 
බවට ඇතැේ අ� �වසන ජ්හයින් එම 
නිල්ධොරීන් නරක නිල්ධොරීන් ්ද ජ්හොඳ 
මොරෙ�ට හදා ෙන්නො ජ්ලස ඉලලො සටි 
ජනොධි�තිවර�ො එජ්ස හ්දන්නට බැරි 
ජ්කොටසක් ඉන්ජ්න් නේ ඒ අ�ට වැටුප් 
දී ජ්වනම සිංචිත�ක ට ්දමො �ැත්තකට 
කර තබන්නැයි ්ද කීජ්ේ�. එහිදී 
ජනොධි�ති ජ්ෙෝ්ඨොභ� රොජ�ක්්ෂ මහතො 
වැඩිදුරටත් ජ්මජ්ස ්ද �ැවසී�.

“ජනතොව අතර තිජ්�න මත� 
ජ්බොජ්හෝම නරකයි. සමහර අ� අහනවො 

ජ්ේ බන්්ධනොෙොර තිජ්�න්ජ්න් ජ්මොකට්ද 
වහලො දාන්න කි�ලො. ජ්ේක හැජ්්දන්න 
ඕන. දැන් බැලුජ්වොත් ජ්ේක අලුත් ජ්්ද�ක් 
ජ්නජ්වයි අවුරුදු ෙොණක් තිසජ්ස තිජ්�න 
ජ්්ද�ක්. නමුත් ජ්ේක හැජ්්දන්ජ්න් ඕන. 
නැත්නේ ජ්ේක කරන්න බැහැ. සමොජජ්ේ 
වැ්දෙත් එක්තරො ආ�තන�ක්. වැරදි 
කළොට �සජ්ස �න්ජ්න් ජ්මතැනට. එතැන 
දී හරි�ට ජ්ේක ජ්වන්ජ්න් නැත්නේ 
එතන විශොල ප්රශන�ක් තිජ්�නවො. 
සමහර ජ්ේලොවට අජ්නක් අ� ජ්ේකට 
අතෙහන්ජ්න් නැතුව ඇති. නමුත් මට 
ජනතොව දීලො තිජ්�න බල� තමයි 
ඒක. මම ජ්වන ජ්ේවල බලන්ජ්න් නැහැ. 
මට ඕන ඒක කරන්න. ඉතින් මම ඒක 
අනිවොර�ජ්�න් කරනවො. කවුරු තරහො 
වුණත් කවුරු �ොළු වුණත් ඒක මට 
ප්රශන�ක් නැහැ. ඒක කරලම තමයි 
මම නවතින්ජ්න්. ඒක නිසො මිං ජ්ේ 
බන්්ධනොෙොරජ්ේ හැජ්මෝටම කි�න්ජ්න් 
මට ප්රශන�ක් නැහැ. ඒජ්ෙොලජ්ලෝ හැදුජ්න් 
නැති වුජ්ණොත් මිං හ්දනවො.

“ජ්මොක්ද කුඩු ජ්ෙන්නන්ජ්න් 
බන්්ධනොෙොජ්ර ඇතුජ්ේ ඉඳලො. �ොතොජ්ල 
වැඩ කටයුතු කරන්ජ්නත් බන්්ධනොෙොජ්ර 
ඇතුජ්ේ. ත්සතවොදී ව්ො�ොර කටයුතු 
කරන්ජ්නත් බන්්ධනොෙොජ්ර ඇතුජ්ේ 

ඉඳලො. බන්්ධනොෙොජ්ර කරන්න 
එ�ො කි�න හැම ජ්්ද�ක්ම ජ්වනවො. 
බන්්ධනොෙොර�ට �වන්ජ්න් හැජ්්දන්න 
කි�ලො. ජනතොවට අවශ්ය ඒක. රටට 
අවශ්ය ඒක. ජ්ේක විහිළුවක්ජ්න්. 
ජ්ටලිජ්ෆෝන් ඇතුජ්ේ තිජ්�නවො. කුඩු 
ඇතුළට ජ්ෙනි�නවො. අවි ආයු්ධ ඇතුළට 
ජ්ෙනි�නවො. සැලසුේ කරන්ජ්න් ඇතුජ්ේ 
ඉඳලො. ජ්ේක විහිළුවක්ජ්න්. අපිට මුහුණ 
ජ්්දන්න පුළුවන් ්ද එජ්හම තත්ත්ව�කට? 
මට ඕන ජ්ේක හරි විදි�ට ක්රි�ොත්මක 
ජ්වන්න. තමන්ට අයිති වැජ්ඩ් කරන්න 
බැරි ජ්මොක්ද? ජ්ටලිජ්ෆෝන් එකක් 
ඇතුළට ජ්ෙනි�න එක වළක්වො ෙන්න 
බැරි්ද? එජ්හම නේ වැඩක් නෑජ්න් 
ඕජ්ෙොලලන්ජ්ෙන්. ජ්සවජ්ේ ඉඳලො 
කමි්ෂනර ජ්වන්න ඕන කිේවට වැඩක් 
නෑජ්න්. ඕජ්ෙොලජ්ලෝ කතො කරන්න දැන්. 
ඔ�ොලජ්න් ජ්්ද�ොරතජ්ේන්තුජ්ේ ඉන්න 
ඉහළම කට්ටි�. ජ්කොජ්හොම්ද ජ්ේක 
ඇතුජ්ේ ඉඳලො ඕ�ජ්ර්ෂන්ස කරන්ජ්න්. 
අලලොජ්ෙන හිජ්ර දාලො ඉන්න මිනිසසු 
�ොතොජ්ල වැඩ කරන්ජ්න් එතැන ඉ්දලො. 
ඊළඟට කුඩු ජ්ේන එක කරන්ජ්න් 
එතැන ඉඳලො. ඇයි ඕජ්ෙොලලන්ට 
ඒක නවත්තන්න බැරි? ජ්ේක ජොතික 
ආරක්්ෂොව පිළිබඳව ප්රශන�ක්ජ්න්.

“මිං ජ්ේ කතො කරන්ජ්න් ජ්කොජ්හොම්ද 
තමන් ආත්ම ෙරුත්ව�ක් ඇතුව හෘ්ද 
සොක්ෂි�ට විරුේ්ධ ජ්වන්ජ්න් නැතුව 
කුඩු කොර�කුට ජ්ේක කරන්න ජ්්දන්ජ්න් 
ජ්කොජ්හොම්ද? �ොතොජ්ල නො�ක�කුට 
ජ්ේක කරන්න ජ්්දන්ජ්න් ජ්කොජ්හොම්ද? 
මම අහන්ජ්න් අන්න ඒවො. ඉතින් 
ඕජ්ෙොලජ්ලොන්ට �ැහැදිළිවම �ේ කිස 
කොර�භොර�ක් ඉටු කරන්නට තිජ්�නවො. 
�හළ මට්ටජ්ේ ඉඳලො ජ්ේක ජ්ත්රුේ 
කරලො ජ්්දන්න. ජ්මොක්ද ජ්ේ විදිහට 
ඇත්තටම අපිට �න්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. අජ්ප් ජ්�ොලිස� කඩො වැටිලො 
නේ, බන්්ධනොෙොර කඩො වැටිලො නේ 
ජ්කොජ්හොම්ද අපි නීති� තිජ්�න රටක් 
හ්දන්ජ්න්. අපිට කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. හැම ජ්කජ්නක්ම ඒ ආ�තන�ක 
සොමොජිකජ්�ක් හැටි�ට ඉන්නවො නේ ඒ 
කොර�� ජ්ත්රුේ ෙන්න ඕන.

“බන්්ධනොෙොර ජ්සවජ්ේ තමන් ඉහළම 
නිල්ධොරිජ්�ක් කි�ලො කි�න්නට පුළුවන් 
ජ්වන්ජ්න් ඒ බන්්ධනොෙොර ජ්සවජ්�න් 
ජ්ෙෞරවණී� ජ්සව�ක් ජනතොව 
බලොජ්�ොජ්රොත්තු ජ්වන ආකොර�ට 
ජ්්දනවො නේ �මණයි. නැත්නේ ඒක 
කි�න්න බෑජ්න්. එජ්හම කි�න්න පුළුවන් 
තත්ත්ව�කට අ්ද බන්්ධනොෙොර ජ්සව� 

නැහැ. ඉතින් එතැනට ජ්ේක ජ්ේන්න ඕන. 
කමිටුවක් හ්දලො ජ්ේක ප්රතිසිංසකරණ� 
කරන වැඩපිළිජ්වළක් හරිෙසසො ෙන්න.

“අනිත් එක මට ප්රශන�ක් නැහැ 
ජ්ේශ�ොලන�. ජ්ේශ�ොලන� ජ්නජ්වයි 
ජ්මතැන වැ්දෙත්කම. රොජකොරි� කරන 
එක. හරි ජ්ේ කරන එක. ඒකයි ජ්මතැන 
අවශ්යතොව�. ඉතින් ඒක නිසො ජ්හොඳ 
නිල්ධොරීන් ඉන්නවො කි�ලො කවුරුත් 
කි�නවොජ්න්. ඒ ජ්හොඳ නිල්ධොරීන්ට 
කරන්න පුළුවන් ජ්වන විදි�ට වැරදි 
නිල්ධොරීනුත් හදා ෙන්න. එජ්හම 
හ්දන්න බැරි ජ්කොටසක් ඉන්නවො නේ 
ඒජ්ෙොලලන්ට �ඩි දීලො ජ්වනම සිංචිත�ට 
දාලො �ැත්තකට කරලො ති�න්න.”

ඇමැති නිමල සරි�ොල ්ද සලවො, 
ජනොධි�ති ජ්ලකේ, ආචොර� පී.බී. 
ජ�සුන්්දර, ආරක්්ෂක ජ්ලකේ විශ්ොමික 
ජ්ේජර ජ්ජනරොල කමල ගුණරත්න, 
අධිකරණ අමොත්ොිංශජ්ේ ජ්ලකේ එස.
එේ. ජ්මොජ්හොමඩ් �න මහත්ම මහත්මීන් 
සහ ත්රිවි්ධ හමුදා�තිවරු, ජ්�ොලිස�ති, 
බන්්ධනොෙොර ජ්කොමසොරිස ජනරොල 
ප්රමුඛ ජ්�ොලිසජ්ේ සහ බන්්ධනොෙොරජ්ේ 
ඉහළ නිල්ධොරීහු ්ද සොකච්ොවට එක්ව 
සටි�හ.

බන්්ධොගාර ගැෙ ජොධිපතිදගන් සැර කතාවක්

කුඩු, පාතාල හැම දේම පාලේය 
බන්්ධොගාර්ය ඇතුදෙන්

දේවා ෙවතතන්ෙ බැරි ෙේ  
පඩි දී පැතතකට දාෙවා ‘ඉටුකම’ අරමුදයේ යේ්ෂ�  

මිලි�න 1,230 ඉක්මවයි
ආ�තනිකව හො ජ්�ෞේෙලිකව ලැජ්බන �රිත්ොෙ හො සෘජු තැන්�තු 

සමඟ ‘ඉටුකම’ COVID – 19 ජ්සෞඛ්ය හො සමොජ ආරක්්ෂණ අරමු්දජ්ල 
ජ්ශ්ෂ� රුපි�ල මිලි�න 1,230 ඉක්මවො තිජ්ේ.

ජ්ේ අතර WNS Global Services (Pvt) Ltd ආ�තන� රුපි�ල 5,895,000ක් 
සහ කිරිබත්ජ්ෙොඩ, ඊරි�වැටි� ශ්රී රත්න විහොරවොසී පූජ්ය බිංේලොජ්ේශජ්ේ 
චන්්රජ්ජෝති හිමජ්�ෝ ්ද රුපි�ල 100,000 ක් අරමු්දලට �රිත්ොෙ කළහ. 
ඊට අදාළ ජ්චක්�ත් අෙමැති මහින්්ද රොජ�ක්්ෂ මහතො විසන් ජනොධි�ති 
ජ්ෙෝ්ඨොභ� රොජ�ක්්ෂ මහතො ජ්වත බොර ජ්්දනු ලැබී�. ජ්ජනරොල ශ්රීමත් 
ජ්ජෝන් ජ්කොතලොවල ආරක්්ෂක විශවවිද්යාල� රුපි�ල මිලි�න 5ක් 
අරමු්දලට �රිත්ොෙ කර ඇත. උ�කුල�ති ජ්ේජර ජ්ජනරොල මිලින්්ද 
පීරිස මහතො ඊජ්ේ (02) ජනොධි�තිවර�ො ජ්වත එම ජ්චක් �ත බොර 
දුන්ජ්න්�.

ජ්සෞඛ්ය අමොත්ිංශජ්ේ ප්රෝමික ජ්සෞඛ්ය ජ්සවො �ේ්ධති� ශක්තිමත් 
කිරීජ්ේ ඒකකජ්ේ ව්ො�ෘති කළමනොකරණ අිංශ� රුපි�ල 37,358.71, 
ජ්ේ.ආර. ජ�වර්ධන මධ්යස්ොන� රුපි�ල 145,183.30, පූජ්ය ලත්�ඳුජ්ර 
රොහුල හිමි රුපි�ල 100,000ක්, සිංහ ලෑන්ඩ් ජ්සල ජ්�ෞේෙලික සමොෙම 
රුපි�ල 500,000ක්, චන්්දන ජ්සනොරත්න මහතො රුපි�ල 200,000ක් ්ද 
ජ්ේ ජ්වනුජ්වන් �රිත්ොෙ කළහ.

‘ඉටුකම’ ජ්වේ අඩවි� මඟින් ලැබී ඇති මු්දල 1,146,200 කි. ඒ අනුව  
‘ඉටුකම’ COVID  19 ජ්සෞඛ්ය හො සමොජ ආරක්්ෂණ අරමු්දජ්ල ජ්ශ්ෂ� 
රුපි�ල 1,230,748,037.77 කි. ජ්්දස විජ්්දස �රිත්ොෙශීලීහූ ගිණුමට 
දා�ක වී සටිති. ජ්චක් �ත් ජ්හෝ ජ්ටලි ග්ොෆ් සේජ්රේ්ෂණ මඟින් ජ්මන්ම www. 
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