
152021 න�ොවැම්බර් 19 සිකුරොදා

සන්සුන්්ම ්මනසක්  

තිබිය යුත්ත  

කලබල්ම අවස්ථාවලය. .  

්නලසන් ්මැන්්ඩෙලථා

PwC සමාගම, ක�ාළඹ වරාය නගර ව්ාපෘතිය 
සම්බන්ධ තම නවතම වාරතාව පසුගියදා ආරථි� 
ක�ාමිසම හමුවට ඉදිරිපත් �කේය. සාරව ආරථි� 
විචල්යයන 5 �ට, එනම රැකියා නියුක්තිය, දළ 
කේශීය නිෂපාදිතය, සෘජු විකේශ ආකයෝජන, 
කගවුම කේෂය සහ රජකේ ආදායම යන අංශවලට, 
ක�ාළඹ වරාය නගර ව්ාපෘතිය මගින ලැක්බනු 
ඇති දාය�ත්වය කමම වාරතාව තුළදී විේකලේෂණයට 
ලක්�ර තිකේ.

කමම අධ්යයනකේ මුලේ වාරතාව 2020 වරෂකේදී 
පිළිකයල �රන ලද අතර, එහි 2021 කනාවැම්බර 
යාවත්�ාලීන කිරීම මගින, ක�ාළඹ වරාය නගරය 
‘විකේෂ ආරථි� �ලාපයක්’ ්බවට පත්කිරීම සහ, 
එහි ව්පෘති සමාගම වන CHEC Port City Colombo 
(පුේ.) සමාගම ක්රියාවට නංවා ඇති පංච වාරෂි� 
ක්රකමෝපාය මගින ඇතිවන සා්ධනීය ්බලපෑම 
ගකේෂණය �ර ඇත.

න�ොළඹ වරොය �ගරනයන් 

දළ නේශීය නිෂ්ොදිතයට 
න�ොලර් බිලිය� 13.8 ක් 
එ�තු විය හැකි ්බව  
PWC ්වසයි

කගෝලීය සහ 
�ලාපීය වශකයන 
සංචාර� ගමන 
සීමාවන ලිහිලේ වීම 
හමුකේ දිගු �ාලයක් 
සිදුකිරීමට කනාහැකි 
වූ තම ගුවන 
ගමන සිදුකිරීමට 
ශ්රී ලාංකි�යනට 
ආරා්ධනා �රමින 
එමිකරට්ස් ගුවන 
කස්වය තවත් 
විකේෂ ගාස්තු 
ප්රවර්ධනයක් 
ආරම්භ �ර තිකේ.

කනාවැම්බර 09 වැනිදා 
සිට 21 වැනිදා දක්වා මිලදී 
ගනනා ගුවන ටි�ට්පත් සඳහා 
කමම විකේෂ සහන ගාස්තු 

හිමිවන අතර 2021 කදසැම්බර 
01 වැනිදා සිට 2022 මාරතු 
31 වැනිදා දක්වා එමිකරට්ස් 
ජාලකේ ගමනානත 120ක් 
කවත ගමන කිරීම සඳහා කමම 
ගුවන ටි�ට්පත් වලංගු වන 

්බව සමමානනීය 
ගුවන සමාගම 
සඳහන �රයි.

කමම ප්රවර්ධන 
වැඩසටහන 
ඉක�ාකනාමි 
සහ ව්ාපාරි� 
පනතිකේ මගීන 
සඳහා වලංගු වන 
අතර ඉක�ාකනාමි 
පනතිකයන ඩු්බායි 
කවත ඇමරි�ානු 
කඩාලර 292කින 

(වත්මන විනිමය අනුපාතයට 
අනුව ආසනන වශකයන 
රුපියලේ 59,300ක් පමණ) 
කමම විකේෂ ගාස්තු ආරම්භ 
කේ. 

එමිනර්ට්ස් නවතින් 
රුපියල් 59,300 කින් ආරම්භ ව� 

විනේෂ ගුවන් ගොස්තු මොලොවක්

�ාගිලේස් ෆුඩ්සිටි 
ආරම්භකේ සිටම 
ක්රියාත්ම� වී ඇත්කත් 
සිය පාරික්භෝගි�යන 
හට අඩුම මිලට වැඩිම 
වටිනා�මක් ල්බා කදන 
අතකර කගාවීනට සහ සුළු 
පරිමාණ ව්ාපාර�යිනට 
කවකළඳකපාළක් නිරමාණය 
කිරීම අරමුණු �රගනිමිනි. 
සුපිරි කවළඳසැලේ

අත්දැකීම ඉහළ පැළැනතියට 
පමණක් සීමා වූ �ාල ව�වානුවක් 
වන 1983 වසකර සිය කමකහයුම 
ආරම්භ �ළ ෆුඩ්සිටි කවකළඳසැලේ 
ජාලය සමස්ත මහජනතාවට 
කමම අත්දැකීම සමීප �රදීකම 
පුකරෝගාමියා ්බවට පත්වුණි. 
ආරම්භකේ පටනම ෆුඩ්සිටිහි 
අරමුණ වූකේ වූකේ සිය 
පාරික්භෝගි�යනකගේ ජීවන වියදම 
අඩු කිරීමය. කමම අරමුණ ඉටු 
කිරීම කවනුකවන විවි්ධ වැදගත් 
ආකයෝජනයන සිදු �ර ඇති 
අතර කම වනවිට සමාගම සතුව 
ශ්රී ලං�ාකේ දිස්්රික්� 25 තුළ 
ක්රියාත්ම� වන ශාඛා 471 පවතී. 
පළමු ශාඛාව 1983 දී ස්කට්ප්ලේස් 
මාවකත්දී ද, 100 වන ශාඛාව 2007 
දී �ළුතරදී ද, 200 වන ශාඛාව 
2013 දී පිළියනදලදී ද, 300 වැනි 
ශාඛාව 2016 දී ඇලේපිටිකේදී ද, 
400 වැනි ශාඛාව 2019 වත්තලදී ද 
විවෘත �රන ලදී.

�ාගිලේස් සිය කවකළඳාම ජාලය 
අංශ තුනක් �රා කයාමු �ර 
ඇත. ඒවා නම ෆුඩ්සිටි සුපිරි 
කවකළඳසැලේ, �ාගිලේස් එක්ස්ප්රස් 
කවකළඳසැලේ සහ �ාගිලේස් 
ෆුඩ්කහෝලේ කවකළඳසැලේය. එකස්ම 
ඉහළ යන ඔනලයින ඉලේලුමට 
සරිලනනට �ාගිලේස් ඔනලයින 
ආරම්භ �රනු ලැබුකේ 2020 දීය. 
අද වනවිට ෆුඩ්සිටි රකට් සුපතල 
නාමයක් ්බවට පත්වී ඇත්කත් 
විේවසනීය ප්රමිතිය, දිවයින 
පුරා හැමතැන ව්ාප්තව තිබීම, 
පහසුව සහ අඩුම මිල කවනුකවන 
දැරූ විේවාසය නිසාකවනි. අද 
වන විට ෆුඩ්සිටිහි අඩුම මිල 
සහති�ය දිවයින පුරා මිල ගණන 
සම්බන්ධකයන මිනුම ලකුණක් 
්බවට පත්ව ඇත. කේශීය කගාවි 
ප්රජාවට සවිමත් කවකළඳකපාළක් 
නිරමාණය කිරීමට අමතරව 
සමාගම විසින �ෘෂි නිෂපාදන 
ඉහළ නැංවීමටද සැලකිය යුතු 
ආකයෝජනයන සිදු �ර ඇත. සිය 

�ොගිල්ස් ෆුඩ්සිටි 
38 වසර� අභිමො�ය

�ෘෂි නවී�රණ ව්ාපෘතිය 
හරහා �ාගිලේස් ෆුඩ්සිටි 
යහපත් �ෘෂි පිළිකවත්හ 
ඳුනවා කදමින කගාවියනට 
වැඩි ඵලදාවක් සහ වැඩි 
ආදායමක් පමණක් කනාව 
වඩාත්කසෞ ඛ්ාරක්ෂිත 
යහපත් කපෝෂණය සපිරි 
අස්වැනනක් කනළා 
ගනනට මග කපනවයි. 
සමාගම කගාවීනට පුහුණු 
වැඩසටහන සැපයීම 
සඳහාද ආකයෝජනය 
�රන අතර කම යටතට 
ජාත්යනතර යහපත් �ෘෂි 
පිළිකවත් පිළි්බඳවද ඔවුන 
දැනුවත් �රනකන ඒවා 
සජීවීව අත්විඳීමට පවා 
අවස්්ාව උදා �රකදමිනි. 
�ෘෂි නවී�රණ ව්ාපෘතිකේ 
වැදගත්ම ප්රතිඵලයක් කලස 
�ාගිලේස් ෆුඩ්සිටිහි අකලවි 
ක�කරනා ‘ගුඩ් හාවස්ට්’ 
හැඳිනවිය හැකිය. කමවා 
වගා �රනු ල්බනකන GAP 
සහති�ය (යහපත් �ෘෂි 
පිළිකවත්) ලැබූ කගාවියන 
විසිනි. එකස්ම BeeSafe 
නාමය යටකත් �ාගිලේස්හි 
100% ක් �ෘෂිරසායන වලින 
කතාර නැවුම අස්වැනන 
මිලදී ගැනීකම හැකියාවද 
පවතී. එකස්ම �ාගිලේස් සිය 
කගාවි ප්රජාවකගේ පවුලේවලටද 
සහකයෝගය ල්බාකදනකන 
එම දරු දැරියනට අධ්යාපන 
ශිෂ්යත්ව සහ ලැප්කටාප් 
සපයන අරමුදලක් 
හරහාය. එකස්ම කගාවීනව 
අස්වැනන පාළුවීකමන 
ඇතිවන අලා්භකයන 
ආරක්ෂා කිරීමට ණය 

රක්ෂණ වැඩසටහනක්ද  
කම වන විට හඳුනවා 
දී ඇත.

සුහද හදක් ඇති කේශීය 
්බැංකුව, කසලාන ්බැංකුව 
2020 Sri Lanka Islamic 
Banking and Finance 
Industry (SLIBFI) Awards 
සමමාන උකළකලේදී ‘වසකර 
නැගී එන ආයතනය’ 
(Emerging Entity of the 
Year) කලස සමමානකයන 
පිදුම ලැබීමට සමත් විය. 
SLIBFI සමමාන කමරට 
ඉස්ලාමීය ්බැංකු හා මූල්ය 
කස්වා ක්කෂත්රය සම්බන්ධ 
ප්රමුඛතම සමමාන 
වැඩසටහන කලස සැලකක්.

විකේෂ ගනුකදනු�රුවන 
�ාණඩවල ඉලේලීම සපුරාලීම 
සම්බන්ධ ක්රකමෝපායි� 
දැක්මයටකත්, කමරට 

ඉස්ලාමීය ්බැංකු�රණ 
කස්වාවන අකප්ක්ෂා 
�රන ගනුකදනු�රුවන 
කවනුකවන 2018 වසකරදී 
කසලාන ්බැංකුකේ 
ඉස්ලාමීය ්බැංකු�රණ 
ඒ��ය ආරම්භ �රන ලදී.  
කම වනවිට එම ඒ��කේ 
ආදායම, වත්�ම හා ණය 
කස්වා පදනම  
�ැපී කපකනන වර්ධනයක් 
අත්පත් �රකගන ඇත. 

2020 වසකරදී එම 
ඒ��කේ ආදායම 100%කින ඉහළ 
ගිය අතර, වත්�ම සහ ණය 
කස්වාවනද එවැනිම වර්ධනයක් 
සනිටුහන කිරීමට සමත් වී  
තිකේ.

නසලොන් ්බැංකුනව ඉස්ලොමීය ්බැංකු�රණ ඒ��යට 

SLIBFI සමමො�යක්

සමීර් 
නමොනහොමඩ් 

ඉස්ලොමීය 
්බැංකු�රණ 

ඒ��නේ ප්රධොනී

පවතින ක�ාවිඩ් වසංගත 
තත්ත්වයන හමුකේ කමරට 
කතාරතුරු සනනිකේදන 
හා සනනිකේදන තාක්ෂණ 
�රමානත අංශකේ ආරථි�මය 
දාය�ත්වය කඩාලර බිලියන 
1.2ක් (billion) දක්වා ඉහළ 
කගාස් ඇති ්බවට 'Sri 
lanka:Asia's next IT/ITES 
destination' වාරතාව කපනවා 
කදයි. මෑත �ාලකේ කතාරතුරු 
තාක්ෂණි� අංශකේ ක්රමි� 
වර්ධනයක් කපනනුම �ළ 
අතර එය තවදුරටත් ඉදිරියට 
යමින ඩිජිටලේ තාක්ෂණ 
අංශකේ පුේගල, ආයතනි� 
හා �රමානත සඳහා ජාති� 
මට්ටමින ඉහළ පිළිගැනීම�ට 
මගපාදමින කේගවත් ගමන�ට 
පිවිස ඇති ්බව කමම 
වාරතාව සඳහන �රයි. 2020 
විද්යුත් රාජ්ය ස්්ාවරත්වය, 
කසෞඛ්ය, කුසලතා, 
නිෂපාදන කවකළඳකපාළ. 
ශ්රම කවකළඳකපාළ වැනි 
ශක්තිමත් සමාජ, ආරථි� 
කුලුනු මත කමකහයවනු 
ල්බන සමතුලිත සංවර්ධනයක් 
අත්�ර ගත් දකුණු ආසියාකේ 
එ�ම රට ශ්රී ලං�ාව කලස 
කමමගින තහවුරු �රයි. 
එකමනම ඊ-රාජ්ය දරශ�යට 
(e-government Development 
Index) අනුව 2018 ශ්රී ලං�ාව 

94 වැනි ස්්ානකේ පසුවූ අතර 2020 වනවිට එය 
85 දක්වා ඉදිරියට කගාස් තිකේ. එම ඇගයුම සඳහා 
කමරට මූල්ය පේ්ධතිය, කවකළඳකපාළ ප්රමාණය, 
ව්ාපාරවල ස්ව්භාවය සහ නකවෝත්පාදන 
හැකියාවනද පාද� �රකගන තිකේ.

නතොරතුරු සන්නිනේද� 
හො සන්නිනේද� තොක්ෂණ 
�ර්මොන්ත අංශනේ 
ආර්ථි�මය දාය�තවය 

න�ොලර් බිලිය�  
1.2ක් දක්වො ඉහළට

JLL-ICTA වොර්තොව 
න්න්වො නේ 

ශ්රී ලං�ාකේ ප්රමුඛ ක�ාරුකගේටඩ් ඇසුරුම 
(Corrugated carton) නිෂපාදන සමාගමක් වන 
Ex-Pack Corrugated Cartons සමාගම, 2021 

Ex-Pack සමොගම 
2021 ප්රථම අර්ධය තුළ 

ඉහළ මූල්ය ප්රතිඵල වොර්තො �රයි

සැප්තැම්බර 30 දිනකයන 
අවසන වූ මාස 6� �ාලය 
(2021/22 මූල්ය වරෂකේ ප්ර්ම 
අර්ධය) තුළ විශිෂට මූල්ය 
ප්රතිඵල වාරතා �රගැනීමට 
සමත් වී තිකේ. පසුගිය වසකර 
අදාළ �ාලසීමාකේදී රු. බිලියන 
2.065� ආදායමක් වාරතා �ළ 
එම සමූහය, කමම වසකරදී 
එය රු. බිලියන 3.465 දක්වා 
59%කින වර්ධනය �රගැනීමට 
සමත් වී ඇත. අකරේලේ සහ 
මැයි මාසවලදී නිෂපාදන 
�ටයුතුවලට ්බා්ධා එලේල වූ 
තත්ත්වයක් හමුකේ පවා කමම 
ආදායම වාරතා �රකගන තිබීම 
විකේෂත්වයකි. පසුගිය වසකර 
අදාළ �ාලසීමාව තුළ රු. 
බිලියන 1.460ක් වූ සමාගකම 
පිරිවැටුම, කමම වසකරදී රු. 
බිලියන 2.319 දක්වා වර්ධනය 
වී ඇත. නිෂපාදන ප්රමාණයන 

අතින ගත්විට, අකප්ක්ෂිත 
වර්ධනය වූ 7.7% ඉක්මවා 
යමින, කපර වසරට සාකප්ක්ෂව 
කමම වසකර ප්ර්ම අර්ධය තුළ 
17.4%� වර්ධනයක් වාරතා 
කිරීමට සමාගම සමත් වී තිකේ. 

Ex-Pack හි අනු්බේ්ධ සමාගම 
වන කනප්චූන කප්පරස් (පුේ.) 
සමාගම (Neptune Papers 
(Private) Limited) ද කමම 
විේකලේෂණයට අදාළ �ාලසීමාව 
තුළ 13%� වර්ධනයක් 
කපනනුම �ර ඇත.

සුල්ෆි�ර් ගවුස් 
�ළම�ො�ොර 

අධ්යක්ෂ

සතතොර් �ොසිම  
ස්භෝති

²  දරුණු සුළි කුණොටුව නිසො �ැ��ොව හදිසි තතතවයක් ප්ර�ොශයට ්ත �රයි.

J සහන් වික්රමනේ

ක�ාවිඩ් වසංගතකේ 
කක්න්ද්රස්්ානය ්බවට 

නැවතත්  පත්ව ඇත්කත් යුකරෝපයයි. 
්බටහිර යුකරෝපකේ රටවලේ අතරින ජරමනිය 
තුළ වසංගතය වඩාත් දරුණු තත්ත්වය�ට 
පත්ව තිකේ. තම රට පත්ව සිටින 
කේදජන� තත්ත්වය ගැන සඳහන �රමින 
එරට චානසලරවරිය වන ඇනකජලා 
මර�ලේ පවසා ඇත්කත් ජරමනිය  බිහිසුණු 
සිේ වැනි රැලේල� ග්රහණයට නතුව ඇති 
්බවය. ඇය කමම ප්ර�ාශය �ර ඇත්කත් 
එරට දදනි� ආසාදිතයන සංඛ්ාව 
කේගකයන ඉහළ යමින ඇති පසුබිම�ය. 

පසුගිය ්බදාදා (17 වැනිදා) එරටින  නව 
ආසාදිතයන 52,826 කදකනකු වාරතා වී 
තිබිණි. පසුගිය වසකර වසංගතය ආරම්භ 
වීකමන පසු ජරමනිකයන දිනක් තුළ වාරතා 
වූ වැඩිම ආසාදිතයන සංඛ්ාව කමයයි. 
තත්ත්වකයහි ්බරපතළ ්බව කම තුළින ඉතා 
කහාඳින කත්රුමගත හැකිය. දදනි� 
මරණ සංඛ්ාවද පසුගිය දිනවල 200ට 
වැඩි අගයක් කගන තිබිණි. මර�ලේ තව 
දුරටත් පවසා තිබුකණ එරට කරෝහලේවල 

දැඩි සත්�ාර ඒ�� කේගකයන පිරී 
යමින ඇති ්බවය. ඒ නිසා කිසියම හදිසි 
තත්ත්වයක් පැන නගිමින ඇති ්බවක් ද 
ඇය අව්ධාරණය �ර තිබුණාය. 

ජරමනිකේ කමනම යුකරෝපකේ 
තවත් ක්බාකහෝ රටවලද වසංගතය  
සම්බන්ධකයන  පවතිනකන අස්්ාවර 
තත්ත්වයකි. ‘සියලුම අනතුරු 
ඇඟවීකම සංඥා රතු පාටට හැරිලා’ 
එකස් පවසා තිබුකණ ක්බලේජියකම 
අගමැති ඇකලක්සැනඩර ඩි �ෲය. ‘මුළු 
යුකරෝපකේම සිතියම කේගකයන රතු පාට 
කවමින තික්බනවා. අපිත් ඊට ඇතුළත්’ 
යයිද ඔහු තවදුරටත් පවසා තිබිණි. 

ක්බලේජියම තුළද කසෞඛ් සීමා දැඩි 
කිරීමට කම වනවිට රජය පියවර ගනිමින 
සිටියි. සතිකේ දින හතරක් නිකවස්වල සිට 
රැකියා කිරීමට පියවර ගනනා කලස රජය 
ජනතාවට දැනුම දී ඇත. එකමනම මුණ 
ගැසීම අවම �රන කමනද අගමැතිවරයා 
ඉලේලීමක් �ර තිබිණි.  සිනමා ශාලා, නාට්ය 
ශාලා, ක�ෞතු�ාගාර වැනි ස්්ානවලට 
පැමිකණන අය තමුන එනනත් ල්බාකගන 
ඇති ්බව තහවුරු �ළ යුතුය. 

යුනරෝ්නේ  
ආසොදිතයන්
තවත  
ඉහළට J සහන් වික්රමනේ 

ඉනදියාකේ මුස්ලිම ජනතාව 
ක�ාවිඩ් එනනත් ල්බා 
ගැනීම සඳහා මැලි�මක් 

දක්වන ්බව කපනී යාමත් සමග 
එම ජනතාව එනනත්�රණයට 
කපාළඹවා ගැනීම සඳහා සුපිරි 
නළු සලේමාන ඛාන සියලු කදනාට 
කනාපමාව එනනත් ල්බා ගනනා 
කලස පවසමින වීඩිකයෝවක් නිකුත් 
�ර තිකේ. මහාරාෂ්රය ඉනදියාකේ 
එනනත්�රණය අතින ඉදිරිකයනම 
සිටින ප්රානතයකි. නමුත් එහි මුස්ලිම 
ජනතාව වැඩි වශකයන ජීවත්වන 
ප්රකේශවල එනනත් ල්බා ගැනීකම 
අඩුවක් දක්නට ලැක්බන ්බව 
අනාවරණය වී තිබිණි. සලේමානකගේ 
වීඩිකයෝව �රළියට එනකන කමම 
පසුබිම තුළය. හැකි ඉක්මනින 
ක�ාවිඩ් එනනත ල්බා ගනනා කලසත්, 
ඒ මගින රට තුළ වසංගතය අවසන 

කිරීමට දාය� වන කලසත් ඔහු සියලු 
කදනාකගන ඉලේලීමක් �ර තිකේ. 

රකට් හැම කදනාටම එනනත් ල්බා 
දීමට රජය සියලු පියවර ගනිමින 
සිටින ්බව ද, එනනත් ගැන ක්බාරු 
�ට�තා පැතිරවීම නතර �ළ යුතු 
්බවද සලේමාන කමහි ප්ර�ාශ �රයි. 
‘ක�ාකරෝනා රැලි පිට පිටම වාකගේ  
පැතිකරමින තික්බනවා. කමය මරදනය 
කිරීමට තික්බන එ�ම විසඳුම එනනත 
්බව කම වනවිට අප අවක්බෝ්ධ 
�රකගන සිටිනවා. ඒ අතර එනනත් 
ගැන ක්බාකහෝ  �ට�තා පැතිකරමින 
ඇති ්බවත් අප දනනවා. කම නිසා 
එනනත්වලට යම විකරෝ්ධයකුත් 
පැතිකරමින තික්බනු දකිනන පිළිවන. 
ක�ාකරෝනා එනනත් ගැන කමවැනි 
�ට�තා පැතිරවීකමන වළකිනනැයි 
මුලිනම මම ඉතා වුවමනාකවන ඉලේලා 
සිටිනවා’ යැයි සලේමාන සඳහන �රයි.

මුස්ලිම ජ�යො 
එන්�තට දිරිමත �රන්� 
සල්මන් ඛොන්  
න්රට එයි
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ක�ාවිඩ් වසංගතය නිසා පසුගිය �ාලකේ වසා තිබූ 
මියනමාරකේ පාසලේ නැවත විවෘත කිරීමට එරට 

හමුදා රජය පියවර කගන ඇතත් ගුරුවරුන සහ සිසුන විශාල 
පිරිසක් පාසලේ කනාපැමිකණන ්බව වාරතා කේ. ගුරුවරුන සහ 
සිසුන කම ආ�ාරකයන පාසලේ යාකමන වැළකී සිටිනකන එරට හමුදා 
කුමනත්රණයට සහ හමුදා පාලනයට විකරෝ්ධය දැක්වීම සඳහාය. ‘කම 
වනවිට පාසලේ පාලනය �රනකන හමුදාවයි. ඒ නිසා විප්ලවවාදිකයකු 
හැටියට මම මකගේ දරුවන කිසිවකු පාසලේ යවනකන නැහැ’ 
යැයි එක් පියකු ප්ර�ාශ �ර තිබිණි. ඔහුකගේ එක් දරුවකු ප්රා්මි� 
පාසල�ද, තවත් දරුවන කදකදකනකු ේවිතීයි� පාසල�ද අධ්යාපනය 
ල්බයි. 

හමුදාව රට පාලනය �රනතුරු තමා දරුවන පාසලේ කනායවන ්බව 
ඔහු ප්ර�ාශ �ර තිබිණි. ‘අපි අකප් දරුවන පාසලේ යවනන තීරණය 
�කළාත් එය හමුදාවට සහය දැක්වීමක් හා සමානයි. මම දරුවන 
පාසලේ යවනකන කවනත් පාරේවයක් රකට් පාලනයට පත් වූ විට 
පමණයි’ ඔහු තවදුරටත් පවසා තිබිණි. කම ආ�ාරකයන පාසලේ 
වරජනය කිරීම හමුදා පාලනයට එකරහිව විකරෝ්ධය දැක්විය හැකි 
ප්ර්බල ආ�ාරයක් ්බව ඔහුකගේ විේවාසයයි. 

මියනමාර හමුදාව එරට පැවැති සිවිලේ පාලනය කපරළා දමා 
්බලය අලේලා ගත් පසු හමුදා පාලනයට එකරහිව රට තුළ දැවැනත 
විකරා්්ධතාවක් දියත් වූ අතර ක්බාකහෝ රජකේ කස්ව�කයෝ කස්වයට 
වාරතා කිරීකමනද වැළකී සිටියහ. ගුරුවරුනද එහි කපරමුකණම සිටි 
පාරේවයක් විය. කමම වරජනයට සහය කනාදුන ගුරුවරුන ඉලක්� 
�ර කම වනවිට ප්රහාර එලේල වන ්බවක්ද වාරතා කේ. මාධ්ය සඳහන 
�රන අනදමට කමම ප්රහාර එලේල �රනකන හමුදා පාලනයට එකරහි 
ඇතැම සනනේ්ධ �ණඩායමය. 

හමුදා ්ොල�යට එනරහිව 
මියන්මොර ගුරුවරු හො සිසුහු 
්ොසල් ්ැමිණීම වර්ජ�ය �රති

J �ය� තරංග ගමනේ 

මාස  08�ට පසු ඉනදියාව 
නැවතත් ක�ාවිඩ් - 19 

වයිරසයට එකරහි එනනත අපනයනය 
ආරම්භ  �ර තිකේ. ඒ අනුව පළමු 
එනනත් කතාග මියනමාරයට, 
්බංගේලාකේශයට, කනපාලනයට සහ  
ඉරානයට අපනයනය �ර තිකේ. 
පසුගිය ව�වානුකේ රට තුළ ක�ාවිඩ් 
- 19 වසංගතය  ව්ාප්ත වීමත් ඊට 
සමගාමීව කේශීය එනනත් අවශ්යතාව 
ඉහළ යෑමත් කේතුකවන  ඉනදියාව 
ක�ාවිඩ් - 19 එනනත් අපනයනය 
තාව�ාලි�ව අත්හිටුවා තිබිණි. 
එනනත්  අපනයනය කිරීකම පළමු 
වැඩසටහන තාව�ාලි�ව අත්හිටුවන 
විට ඉනදියාව සිය ක�ාවිඩ් -  19 
එනනත් මාත්රා බිලියනය�ට අධි� 
සංඛ්ාවක් අපනයනය �ර තිබිණ. 

එකතක්  වාණිජමය වශකයන 
නිෂපාදනය ක�රුණු එනනත් 
අකරේලේ මාසකේ ආරම්භ වූ ක�ාවිඩ්  
රැලේකලන අනතුරුව කේශීය 

අවශ්යතා කවනුකවන කයදවීමට 
ඉනදියාව තීරණය �කේය. කම  
අතර කලෝ� කසෞඛ් සංවි්ධානකේ 
ක�ාවැක්ස් වැඩසටහන හරහා ‘සීරම’ 
ආයතනකේ නිෂපාදිත  ක�ා්ෂිලේඩ් 
ඇස්්රාකසකන�ා එනනත් කතාගයක් 
අප්රි�ානු රටවලට අපනයනය කිරීමටද  
ඉනදියාව �ටයුතු �ර ඇත. සීරම 
ආයතනකේ ප්ර්ධානී අ්ධාර පූනකවලා 
ප්ර�ාශ �ර  ඇත්කත් එම එනනත්  
කතාගය පසුගිය කනාවැම්බර 10 
වැනි දිනට කපර අප්රි�ාවට කයාමු  
�ර ඇති ්බවය. එකස්ම එනනත් 
මාත්රා මිලියන 30 ්බැගින මාසි�ව 
ක�ෝවැක්ස්  වැඩසටහටන ල්බා දීමටද 
සීරම ආයතනය සූදානමින පසු කේ. 

ඉන්දියොව මොස අට�ට ්සු 
න�ොනරෝ�ො එන්�ත අ්�ය�ය අරඹයි 

ආ�ය� හැකි උ්රිමනයන් අඩු �ළ යුතු ්බව 

ඉන්දීය මුදල් ඇමැතිනිය කියයි 
J ධමමි� නසන�විරත� 

අත්යවශ්ය ද්රව් නිෂපාදනය කිරීමට 
තව තවත් නිෂපාදන ආයතන 
ඇරඹීම ක�කරහි  කයාමුවිය යුතු 

්බවත් එමගින අනාගතකේදී ආනයන 
මත යැපීකම අවදානම අඩු �ර ගත හැකි  
වනු ඇති ්බවත් ඉනදීය මුදලේ ඇමැතිනිය 
නිරමලා ශ්රී්ධරන කියා සිටී. වසංගතය 
සැපයුම දාමයට ඇති �ර තික්බන ්බා්ධා�ාරී 
්බලපෑම සහ අත්යවශ්ය ්භාණඩ ආනයනය 
මත යැපීමට සිදුව තිබීම ක�කරහි 
අව්ධානය කයාමු �රන විට ඉනදියාව වඩ 
වඩාත් ස්වයං විේවාසකයන �ටයුතු කිරීමට 
සිදුව ඇතැයිද ඇය පවසයි. කගෝලිය ජාල 
සමග සම්බන්ධ වී සිටියද එමගින තම 

රටට එලේල �ර 
ඇති ්බලපෑම 
ගැන දැනුමවත්ව 
සිටිය යුතු ්බව 
සහ ඒ අනුව 
ක්රියා �ළ යුතු 
්බව ඇය කපනවා 
කේ. වසංගතකේ 
්බලපෑමට ලක් 
වූ මුලේ අදියකර්දී 
පරීක්ෂණ �ට්ටල 

සහ ආරක්ෂ� උපාංගද ආනයනය කිරීමට 
ඉනදියාවට සිදුවිය. 

අවදානම ්භාර ගනිමින �රමානත යළි 
පණ ගැනවීමට �ටයුතු �ළ යුතු ්බව 
ඇයකගේ අදහසය. 

²  ් ොකිස්තො�නේ ලොනහෝර් නුවරත වොයු නගෝලය තදින් දූෂණය නවලො. ²  නමල්්බන් දදනි� ජීවිතය යළි යථො තතතවයට ්තනවයි.
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