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ගුරු විභාගය අහ�ෝසි කිරීමට ආණ්ඩුව 

හගන තිහෙන තීරණය අහ�ෝසි කරන හෙස 
ඉලො �ා අයදුම්පත් කැඳවා ඇති ්පළාත් 
සභාවෙ කඩිනමින් ගුරු විභාගය ්පවත්වන 
හෙස ඉලො හම මස 11වැනිදා සිට ්පළාත් 
මටටමින් �ා ජාතික මටටමින් විහරෝධතා 
ව්ා්පාර ්පවත්වන ෙව රැකියා විරහිත 
උ්පාධිධාරී ඒකාෙදධ  මධ්යස්ානය සඳ�න් 
කරයි. 

්පාසලවෙට උ්පාධිධාරී ගුරුවරුන් ෙඳවා 
ගැනීම ්පැවැත්වූ  ගුරු විභාගය ආණ්්ඩව 
විසින් අහ�ෝසි කර දමා තිහෙන ෙවත්, විභාගය 
අහ�ෝසිකරන විට ්පළාත් �තරක ගුරු විභාගය 
්පැවැත්වීමට අදාළව අයදුම්පත් කැඳවා තිබූ 
ෙවත් එම සංගමහේ කැඳවුමකරු මහේෂ් 
අහේපිටිය ම�තා ්පැවසීය. 

හම අනුව එක් අයදුමකරුහවකු විසින් 
රුපියල ද�සකට ආසන්න මුදෙක් හගවා 
අයදුම්පත් හයාමු කර තිහෙන ෙවත්, මීට 
අමතරව විභාගයට හ්පනීසිටීමට අවශ්ය 
දැනුම ෙොගැනීම උ්පකාරක ්පන්තිවෙට එක් 
ශිෂ්යහයකු රුපියල ්පන්දසකට වැඩි  මුදෙක් 

වියදම කර තිහෙන ෙවත් හ�හතම ්පවසා 
සිටිහේය. 

තරග විභාගය අහ�ෝසි කිරීහම තීරණය 
ක්රියාත්මක වුවහ�ාත් මින් ඉදිරියට ්පාසලවෙට 
උ්පාධිධාරීන්ට ගුරු හසවයට ඇතුළත් වීමට 
හනා�ැකිවන ෙවත්, හම අනුව රහට ්පාසල 
දරුවන්ටත් දැඩි අසාධාරණයක් සිදුවන ෙවත් 
මහේෂ් අහේපිටිය ම�තා ්පැවසීය. 

ගුරු විභාගය ්පැවැත්වීම සඳ�ා දකුණ, 
ෙසනාහිර, උතුරුමැද, නැහගනහිර ්පළාත් සභා 
අයදුම්පත් කැඳවා තිහෙන ෙවත්, හම අනුව 
උ්පාධිධාරීන් 20,000 අධික පිරිසක් අයදුම්පත් 
හයාමුකර තිහෙන ෙවට වාරතා වන ෙවත් ඒ 
ම�තා ්පවසා සිටිහේය. 

හම අනුව කඩිනමින් තරග විභාගය 
්පවත්වන හෙස �ා ආණ්ඩුහේ තීරණය අහ�ෝසි 
කරන හෙස ඉලො හම මස 11වැනිදා දකුණු 
්පළාත මුලකර ගනිමින් ගාලෙ නගරහේදී 
විහරෝධා ව්ා්පාරය ්පවත්වන ෙවත්, 15වැනිදා 
උතුරුමැද ්පළාත් විහරෝධතාව වශහයන් 
සෑම ්පළාතක් මුලික කර ගනිමින් විහරෝධතා 
්පවත්වන ෙවත් ්පවසා සිටි මහේෂ් අහේපිටිය 
ම�තා, ඉන්්පසුව ජාතික මටටහම විහරෝධතා 
ආරමභ කරන ෙවද ්පැවසීය. 

ගුරු විභාගය අහ�ෝසි කිරීහේ 
තීරණය අහ�ෝසි කරන්න
- රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ඒකාබදධ මධ්යස්ානය
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ෙැතිමතුන් �ා සංචාරකයන් ්ප�සුව සඳ�ා 
�ඳුනාගත් නාගරික ප්රහදශ, පූජාභූමි �ා සංචාරක 
ආකරශනීය ස්ාන 35ක් සඳ�ා මෙඅ්පද්රව් 
ප්රතිචක්රීයකරණ ්පදධතියක් සහිත වැසිකිළි ඉදිකිරීමට 
සැෙසුමකර තිහෙන ෙව ්පළාත් සභා �ා ්පළාත් ්පාෙන 
කටයුතු රාජ්ය අමාත්ාංශය සඳ�න් කරයි. 

රාජ්ය අමාත් හරාෂාන් රණසිං� ම�තාහේ 
සංකල්පයකට අනුව හමම වැ්ඩපිළිහවළක්රියාත්මක වන 
ෙවත්, හම සඳ�ා අමාත්ාංශය විසින් රුපියල තිසඅට 
හකෝටි �ත්ෙක්ෂ අනූඅට ද�ස තුන්සියක මුදෙක් හවන් 
කර තිහෙන ෙවත් එම අමාත්ාංශය හ්පන්වා හදයි. 

හම අනුව අනුරාධපුරය, හ්පාහළාන්නරුව, 
හකාළඹ, රත්නපුර, ගම්ප�, මාතර,කළුතර, මාතහල 
යන දිස්රික්ක මූලික කරගනිමින් ප්රහදශ 35ක් හමම 

ව්ා්පෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට සැෙසුම කර තිහේ. 
ඇතැම සංචාරක ප්රහදශවෙ, පූජා භූමිවෙ �ා 

නාගරික ප්රහදශවෙ වැසිකිළියකට අවශ්යතාවකට 
යා හනා�ැකි හෙස ජරාවාස වී ඇති ෙවට රාජ්ය 
අමාත්ාංශයට හතාරතුරු වාරතා වීම නිසා හමම 
ව්ා්පෘති සිදුකරන ෙවද එම අමත්ාංශය හ්පන්වා 
හදයි. 

 ශ්රී ෙංකාහේ හකෝවිඩ් ්පාෙනය හමන්ම 
එන්නත්කරණ ක්රියාවලිය ඉ�ළ සාර්කත්වයක් 
අත් කරහගන ඇති ෙවත්, එය ප්රසාදයට ෙක් 
කරන ෙවත් ශ්රී ෙංකාහේ වැ්ඩෙෙන ඕසහරේලියානු 
ම�හකාමසාරිස Amanda Jewell ම�ත්මිය ්පවසයි.

හසෞඛ්ය අමාත්ාංශහේදී ඊහේ (07දා) හසෞඛ්ය 
අමාත් ආචාරය හකහ�ලිය රඹුක්වැලෙ ම�තා 
�මුවූ අවස්ාහේදී වැ්ඩෙෙන ඕසහරේලියානු 
ම�හකාමසාරිසවරිය හම ෙව ්පැවසීය. හමම 
අවස්ාවට යුනිහසෆ් සංවිධානහේ හමරට 
නිහයෝජිත Christian Skoog ම�තා ඇතුළු පිරිසක්ද 
එක්ව සිටිය�.

ඕසහරේලියානු රජහේ ආධාර මත යුනිහසෆ් 
සංවිධානය �ර�ා හමරට හසෞඛ්ය ක්හෂ්ත්රය හවනුහවන් 
ඇහමරිකානු හ්ඩාෙර 842,156ක වවද්ය උ්පකරණ �ා 

හසෞඛ්ය උ්පකරණ හතාගයක් ්පරිත්ාග හකරිණි.
ළමා හමන්ම වැඩිහිටි පිරිස සඳ�ාද කෘතිම 

ශවසනය ෙොදීමට භාවිත කළ �ැකි ්ප�සුහවන් 
එ�ා හම�ා හගනයා �ැකි නවීන තාක්ෂණය මුසු 

වූ High flow machine 02 ක් �ා Oxygen 
concentrators 02ක් හමහිදී සංහක්තාත්මකව 
්පරිත්ාග හකරිණි. මීට අමතරව London Stock 
Exchange Group ආයතනය මගින් වවද්ය 
උ්පකරණ හතාගයක් ්පරිත්ාග කිරීමක්ද සිදුවිය. 

ශ්රී ෙංකාව �ා ඕසහරේලියාව අතර අධ්යා්පනික 
හුවමාරු වැ්ඩසට�න් ඉදිරියට ව්ඩාත් ඉ�ළ මටටමින් 
ක්රියාත්මක කිරීම හකහරහි අවධානය හයාමු කිරීම 
පිළිෙඳද හමහිදී සාකච්ා හකරිණි.

ඕසහරේලියාවට ඇතුළු වීහමදී ඇතැම එන්නත් 
හනාපිළිගන්නා තත්ත්වයන් ඇතැයි හමහිදී 
හසෞඛ්ය අමාත්වරයා වැ්ඩෙෙන ඕසහරේලියානු 
ම�හකාමසාරිසවරියහගන් විමසූ විට ්පවතින 
තත්ත්වයන් හමන්ම ඉදිරිහේදී ඇති විය �ැකි 
තත්ත්වයන් සෙකා ෙො ඒ පිළිෙඳ අවධානය හයාමුකර 
කටයුතු කරන ෙව ්පවසා සිටියාය.

එහමන්ම සෑම රටකටම ජාත්න්තරිකව පිළිගත 
�ැකි හ්පාදු එන්නත්කරණ ස�තික්පතක් නිකුත් 
කිරීහම අවශ්යතාව පිළිෙඳ හමහිදී සාකච්ා 
විය. එම වැ්ඩපිළිහවළ ක්රියාත්මක වුවහ�ාත් එය 
ඉතා කාහෙෝචිත වැ්ඩපිළිහවළක් වනු ඇතැයි 
හසෞඛ්ය අමාත්වරයාත් වැ්ඩෙෙන ඕසහරේලියානු 
ම�හකාමසාරිසවරිය හමන්ම, යුනිහසෆ් සංවිධානහේ 
නිහයෝජිතවරුන් හමහිදී හ්පන්වා දුන්හන්ය.

හමම අවස්ාවට හසෞඛ්ය අමාත්ාංශහේ හලකම 
සංජීව මුණසිං�, හසෞඛ්ය හසවා අධ්යක්ෂ ජනරාල 
වවද්ය අහසෙ ගුණවරධන යන ම�ත්වරුන්ද 
ස�භාගී වූ�.

zzzzනිදර්ශනි වික්රමසිංහ
වරෂ 2022දී ශ්රී ෙංකාවට 

සත්තකින්ම වසන්තය උදා 
වන්හන්, යැයි වනජීවී �ා 
වන සංරක්ෂණ අමාත් සී.බී. 
රත්නායක ම�තා ්පැවසීය.

ෙත්තරමුලෙ හනළුම මාවහතහි 
පිහිටි ශ්රී ෙංකා හ්පාදුජන හ්පරමුණු 
මූෙස්ානහේදී ඊහේ (07දා) ්පැවති මාධ්ය 
�මුවකට එක්හවමින් හ�හතම සඳ�න් කර 
සිටිහේ, රටට උචිත, ගම �දන අය වැයක් 
ෙැසිල රාජ්පක්ෂ ම�තා විසින් හමවර ඉදිරි්පත් 
කිරීමට නියමිත වන ෙවයි.

හම අතර හමම මාධ්ය �මුවට එක්හවමින් 
්පශු සම්පත්, හගාවිහ්පාළ ප්රවරධන �ා කිරි 
�ා බිත්තර ආශ්රිත කරමාන්ත රාජ්ය අමාත් 
ඩී.බී.හේරත් ම�තාද අයවැය සමෙන්ධහයන් 
අද�ස දැක්වීය.

ඒ අනුව එහිදී හ�හතම වැඩිදුරටත් 
සඳ�න් කර සිටිහේ,

“ග්ාම නිෙධාරී වසමකට 
ෙක්ෂ30ක් දීො, ප්රාහදශීය 
සභාව නිහයෝජනය කරන 
මන්්රීවරුන්ට ෙක්ෂ 40ක මුදෙක් 

දීො, ්පාරලිහමන්තුව නිහයෝජනය 
කරන පිරිසට ෙක්ෂ 1,000ක් 

වහේම සමෙන්ධීකරණ කමිටුවෙ උ්ප 
සභා්පතිවරුන්ට ෙක්ෂ 200ක් හමන්ම හිටපු 
්පාළාත් සභා මන්්රීවරුන්ට ෙක්ෂ 200ක්ද හෙස 
හයෝජනා ඉදිරි්පත් කරන ම�ා දැවැන්ත මුදෙක් 
සමාජගත කරන්න 2022 අයවැය සූදානම කරන 
හේොවක් හම. හමහි සමස් මුදලින් 40෴ක්ම 
ජනතාවහේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරන්න 
භාවිත කරනවා. ඒ මුදලින් තවත් 10෴ක් රහට 
සංසකෘතික �ා සුභසාධන කටයුතු සඳ�ා හවන් 
කරනවා* යනුහවනි.

ශ්රී ලිංකාව හකෝවිඩ් පාලනහෙන්, 
එන්නත්කරණහෙන් ඉහළ 
සාර්ථකත්වෙක් අත්කරහෙන
-  ඕසට්රේලියානු වැඩබලන මහට්කාමසාරිස

්නාගරික ප්රහේශ, පූජාභූමි �ා සංචාරක ස්ා්න 35කට 
මලඅපද්රව්ය ප්රතිචක්රීයකරණ පේ්ධතියක් සහිත වැසිකිළි

2022දී ශ්රී ලිංකාවට වසන්තෙ 
උදාවනවා - වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

අමාත්ය සී.බී. රතනායක


