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පිටුව
2021 ඔක්තෝබර් 08 සිකුරාදා

මහින්ද අලු ත්ගෙ ්දර  

ක�ොවිඩ් - 19 ක�ෝ� වසං ගත තතතවය 
කේතු කවන් සංචො ර� �ර්ො න්ත යට දැඩි 
බ� පෑ ් ක් එල� වුවද පසු ගිය සැපතැ-
මබර ්ොසකේ දී ශ්රී �ං�ොකේ සංචො රය 
සඳහො විකේ ශි � යන් 13,547 කදකෙකු 
පැමිණ තිකේ.  

එය කම වසකර ්සත තුළ ක්ර ටට 
පැමිණි වැඩි් විකදස් සංචො ර � යන් පිරිස 
වෙ අතර ඒ අනුව කම දක්වො �ො�ය තුළ 
2021 වසකර දී විකදස් සංචො ර � යන් 37,924 
කදකෙකු සංචො රය සඳහො ශ්රී �ං�ො වට 
පැමිණ තිකබෙ බව ශ්රී �ං�ො සංචො ර� 
සංව ර්ධෙ අධි �ො රිය කපන්වො කදයි.  

පසු ගිය සැපතැ මබර ්ොසකේ දී විකදස් 
සංචො ර � යින් 13,547 ක් ක්ර ටට පැමිණ 

ඇති අතර ක්ය 2021 වසකර තනි ්ොස-
යක් තුළ ක්ර ටට පැමිණි වැඩි් සංචො-
ර � යන් ගණෙ බවද ඒ අනුව ඉදි රිකේ 
දී ක්ර ටට පැමි කණෙ සංචො ර � යන්කගේ 
සංඛ්ොව ඉහළ යනු ඇතැයි ද එ් අධි �ො-
රිය නිකුත �ළ ෙව ත් වොරතො වක් ්ඟින් 
කපන්වො කදයි.  

කම වසකර අකගෝස්තු ්ොසකේ දී විකදස් 
සංචො ර � යන් 5,040 කදකෙකු ක්ර-
ටට පැමිණ තිකබෙ අතර එය පසු ගිය 
සැපතැ මබර ්ොස යට කපර එක් ්සක් 
තුළ ක්ර ටට පැමිණි වැඩි් සංචො ර �-
යන් පිරිස විය. ක�කස් වුවද පසු ගිය 2020 
වසකර දී විකේ ශීය සංචො ර � යන් 507,704 
කදකෙකු සංචො රය සඳහො ශ්රී �ං�ො වට 
පැමිණ තිකේ.  

කම අතර පසු ගිය සැපතැ මබර ්ොසකේ 
දී ක්ර ටට පැමිණි සංචො ර � යන් අත රින් 
8,258 කදකෙකු ඉන්දි යො කවන් පැමිණ 
තිකබෙ අතර 466 කදකෙකු ජර්න් ජොති-
� යන් ද 309 කදකෙකු බ්රිතොන්ය ජොති � යන් 
ද කවති. ඊට අ් ත රව රුසි යො කවන් 304, 
�ැෙ ඩො කවන් 265, ස්පොඤ්ඤ කයන් 182ක් 
ආදි වශ කයන් සංචො ර � යන් ශ්රී �ං�ො වට 
පැමිණ තිකබෙ බව ශ්රී �ං�ො සංචො ර� 
සංව ර්ධෙ අධි �ො රිය සද හන් �රයි.  

කම අතර ඊශ්ො ය �ය, කචක් ජෙ ර ජය, 
ෆින්� න්තය, කපෝ� න්තය හො පෘතු ගො �ය 
ක්ර ටට සංචො ර � යන් කගන්වො ගැනී ් ට 
වැඩි විභ ව යක් පව තිෙ රට වල ක�සින් 
සංචො ර� සංව ර්ධෙ අධි �ො රිය හඳු ෙො-
කගෙ තිකේ.    

සුභා ෂිණී ්ේනා නා යක 

ගුරු විදු හ ලපති වැටුප 
ගැට ලුව විස ඳී ් ට එ� ඟ තො-
වක් ඇති �ර ගැනී් සඳහො 
අභ යො රො ් ො ධි පති මුරු තකත-
ට්ටුකේ ආෙන්ද හිමි යන්කගේ 
මූලි � තව කයන් කපකරදා 
(6දා) එ් විහො ර ස්්ො ෙ කේදී 
පැවැති සරව පොක්ෂි� සමු-
ළු කේදී �රුණු හයක් ඇතු ළත 
කයෝජ ෙො ව ලි යක් සම්ත විය. 
එක්න්් එහිදි   ‘සුකබෝ ්ධනී’ 
වොරතොව ක්රියො ත්� �රෙ 
ක�සද ගුරු විදු හ ලප ති වරු 
රජ කයන් ඉල�ො සිටි කේය.

ක්් සරව පොක්්ෂකි සමු-
ළුකේ  කදවැනි කපළ මු� සුෙ 
 හිටපු ජෙො ධි පති ම්ත්රි පො� 
සිරි කස්ෙ ්හ තොට හිමිව තිබු 
අතර සොරව පොක්ෂි� සමු ළුව 
සඳහො විපක්්ෂ ෙොය� සජිත 
කරේ් දාස, හිටපු �්ො ෙො ය� 
�රූ ජය සු රිය, ශ්රී �ං�ො නිද හස් 
පක්ෂකේ කල�ම රොජ්ය ඇ්ැති 
දයො සිරි ජය කස් �ර, ස්ඟි 
ජෙ බ � කේකේ ්හ කල�ම 
රංජිත ්ේදු් බණඩොර,  ශ්රී 
�ං�ො කපොදු ජෙ කපකර මුකණ 
පොරලි කමන්තු ්න්්රී ව රුන් 
වෙ පොරලි කමන්තු ්න්්රී විජ-
ය දාස රොජ පක්්ෂ, අතු ර ලිකේ 

රතෙ හිමි, හිටපු අධ්ො පෙ 
ඇ්ැති අකි� විරොජ් �ොරි-
ය ව සම, ජොති� කහළ උරු-
්කේ හිටපු පළොත සභො ්න්්රී 
නිශොන්ත ශ්රී වරණ සිංහ සහ 
නීතිඥ ගුණ රතෙ වන්නි ෙො-
ය� ්හ තවරු ඇතුළු පක්්ෂ 
විපක්්ෂ කේශ පො �ෙ නිකයෝ ජි-
ත යන් රැසක්ද ගුරු විදු හ ලපති 
වෘතතීය සමිති 13� නිකයෝ-
ජි ත යන්, නිතී ඥ යන් ඇතුළු 
සංවි ්ධොෙ රැස� නිකයෝ ජි තකයෝ 
එක්ව සිටි යහ.   

එ් සො� ච්ො කේදී හිටපු 
ජෙො ධි පති ම්්රී පො� සිරි-
කස්ෙ ්හතො ගුරු හො විදු හ-

ලපති කස්වකේ වෘතතීය අයි-
ති වො සි �ම සුර ක්ෂිත කිරීකම 
ක්රියො ව ලිය කවනු කවන් ත්න් 
ක�ොන්කේසි විර හි තව ්ැදි-
හ තවෙ බව ප්ර�ොශ �කේය. 
ක්් සමු ළු වට ස්ඟි ජෙ-
බ � කේ ගකේ ෙොය�, විපක්ෂ 
ෙොය� සජිත කරේ් දාස ්හතො 
ද සහ භොගි විය.   

ගුරු - විදු හල වැටුප වි්ෂ ් -
තොට එකරහි ජොති� එ� මු තුව 
නිකයෝ ජ ෙය �රෙ ගුරු සංගම 
13 ක් නිකයෝ ජ ෙය �ර මින් 
නිකයෝ ජි තකයෝ ඇතුළු විශො� 
පිරි සක් කම අව ස්්ො වට සහ-
භොගි වූහ.   

ේ්වර්ා වි්ේ ් කෝන, 
රු්වන්ත නිතු ලගෙ ේපි ටිය
  

තරුණ හො ක්රීඩො ඇ්ැති සහ 
ඩිජි ටල තොක්්ෂණ හො ව්යව-
සොය සංව ර්ධෙ රොජ්ය ඇ්ැති 
ෙෝල රොජ පක්්ෂ ්හතො ශ්රී 
�ං�ො ප්රංස පොරලි කමන්තු 

මිත්රතව සංග ් කේ ෙව සභො-
ප ති ව රයො ක�ස කපකරදා (6දා) 
කතෝරො කගෙ ඇත.   

ශ්රී �ං�ො ප්රංස පොරලි කමන්තු 
මිත්රතව සංග ් කේ නි�-
්ධොරී ්ඬුල� කතෝරො පත�ර 
ගැනීකම විකේ්ෂ රැස්වී ් ක් 
�්ො ෙො ය� ්හින්ද යොපො 

අකේ ව ර්ධෙ ්හ තොකගේ ප්ර්ධො-
ෙ තව කයන් පොරලි කමන්තු 
සංකී රණකේ දී පැවැ තවිණ. 
කම අව ස්්ො වට ශ්රී �ං�ොකේ 
ප්රංස තොෙො පති එරික් �ැවරතු 
සහ පොරලි කමන්තු ්හ කල �ම 
්ධමමි� දස ෙො ය� යෙ ්හ-
තව රුද සහ භොගි වූහ.    

උපාලි කරු ් ා රතන  

අක් රි �න් ස්ො ග ් ක් ස්ඟ යුග ද ෙවි බ�ො-
ගොර ගිවි සු් අතසන් කිරී්, ජොති� බ� ශක්ති 
ප්රති ප තති යට පට හැනි, ඇ්ැති ්ණඩ �ය 
කෙෝග යව මින් හො විවෘත කටන්ඩර �ැඳ වී ් -
කින් කතොරව රටට විශො� පොඩු වෙ හොනි දා ය� 

ක�ොන්කේසි ඇතු ළත ගිවි සු ් ක් බව සඳ හන් 
�ර මින් ්හො භොණඩො ගො රකේ කල� මව ර යොට 
එකර හිව ජොති� සංවි ්ධොෙ එ� මු තුකේ නිකයෝ-
ජි තකයෝ ඊකේ (07) අල�ස් කහෝ දූ්ෂණ කචෝදෙො 
වි් රශෙ ක�ොමි සන් සභො වට පැමි ණි ල�ක් ඉදි-
රි පත �කේය.   

ක�ොවිඩ් කරෝගීන් සඳහො වූ නිකව ස්ගත 
ප්රති �ොර ක්ර් කේ දය යටකත තව දු ර ටත සක්රීය 
තතතවකේ පසු වෙ කරෝගීන් සංඛ්ොව 5,628 
කදකෙකු දක්වො අඩුවී තිකේ.  

පවුල මවද්ය විද්යා විකේ ්ෂඥ මවද්ය 
්ල�ොන්ති ගලකේෙ ්හ තමිය පැව සුකේ 
පසු ගිය සති කිහි පය ස්ඟ සැස දී කමදී එය 
විශො� අඩු වී ් ක් දැකිය හැකි බවය.  

නිකව ස්ගත ප්රති �ොර ක්ර් කේ දය යටකත 
කපකරදා (6දා) දිෙය වෙ විට ක�ොවිඩ් කරෝගීන් 
91,745 කදෙකු ලියො ප දිංචි වී සිට ඇති අතර 
ඉන් 84,344 කදෙකු සුවය �බො ඇත.  

එ් ප්රති �ොර ක්ර් කේ ද යට කයොමු �ළ 
ක�ොවිඩ් කරෝගී න්කගන් කරෝහල කවත කයොමු 

�ර ඇතකත 1%� ප්රති ශ ත යකි. එෙම කරෝගීන් 
1,330 කදකෙකු ප් ණක් බව විකේ ්ෂඥ මවද්ය 
්ල�ොන්ති ගලකේෙ ්හ තමිය පැව සීය.  

කම අතර කපකරදා (6දා)  දිෙය වෙ විට 
ක්ර ටින් හඳුෙො ගත ක�ොවිඩ් ආසො දි ත යන් 
ගණෙ 776කි. කම දක්වො ක්ර ටින් වොරතො වූ 
ස්ස්ත ආසො දි ත යන් ගණෙ 522,778 ක් දක්වො 
ඉහළ කගොස් ඇති අතර 478,326 කදකෙකු ප්රති-
�ොර �ො� සී්ොව අව සන් �ර ඇතැයි වසං ගත 
කරෝග විද්යා අංශ කයන් වොරතොකේ.  

තව දු ර ටත ප්රති �ොර �බෙ සංඛ්ොව 
31,267කි. ක්ර ටින් වොරතො වූ ස්ස්ත ක�ොවිඩ් 
්රණ සංඛ්ොව 13,185ක් දක්වො ඉහළ කගොස් 
තිකේ.    

  කුකේට්, කසෞදි සහ 
�ටොර යෙ රට ව� කස්වය 
පැමි ණී ් ට අද හස් �රෙ 
සයි කෙො ෆොම එන්ෙත ්ොත්රො 
කද�් ගත ශ්රී �ොංකි� ශ්මි-
� යන් එ් රට ව �ට පිවි සී-
්ට කපර බූස්ටර එන්ෙ තක් 
ක�ස ෆයි සර, ක්ොඩරෙො 

කහෝ ඔක්ස්ෆරඩ් ඇස්ට්ො කස-
නි�ො යෙ වරග ය න්කගන් 
එක් ්ොත්ර වක් කගෙ තිබිය 
යුතු බව කස්වො කයෝ ජ � යන් 
දන්වො ඇතැයි විකේශ කස්වො 
නියුක්ති �ොරයොං ශකේ අති-
කර� සෝො න්යො ධි �ොරී ්ංග� 
රන්කද ණිය ්හතො පව සයි.  

එ් නිසො විකද ස්ගත වී්ට 
අද හස් �රෙ ශ්මි � යන්ට 
අවශ්ය එන්ෙත ප්ර්ො ණය 
�ඩි ෙ මින් කදෙ ක�ස 
කසෞඛ් අංශ ව ලින් ඉලලී ් ක් 
�ර තිකබෙ බවද කහකත් 
කීකේය.   

විකේශ රැකියො සඳහො 

පිටතව යෑ්ට විකේශ කස්වො 
නියුක්ති �ොරයොං ශකේ පුේග-
� යන් 20,000 �ට ආසන්ෙ 
පිරි සක් කම වෙ විටත 
ලියො ප දිංචි වී ඇති අතර 
ඔවු න්කගන් 8,000 �ට ප්ණ 
ෆයි සර එන්ෙත දී කම වෙ 
විටත දී ඇත.  

සංචා රක කර්්ා නත යට
යළිත් වස නතය

ගිය මාසේ වාර්ා ග් පිරි සක්

ගුරු විදු හ ල්පති වැටුප් ගැට ලුව විස ඳී ් ට
සර්ව ්පාකෂික සමු ළු ්ේදී ්යෝජ නා ව ලි යක

ශ්රී ලංකා ප්ංස ්පාර්ලි ්ේනතු මිත්රත්ව සංග ් ්ේ 
     සභා ්පති ධූරය ඇ්ැති නා්ලට

සාක රට වල විනි සුරු පුහුණු ඇක ඩ මිය 
්්රට පිහි ටු වී්ේ ්යෝජ නා වක

්රෝෂන තුෂාර  
 

ශ්රි �ං�ොව ඇතුළු සොක් ��ො පීය රට ව� 
විනි සු රු ව රුන්කගේ ගුණො ත් � භො වය වැඩි 
දියුණු කිරී ් ට අන්තර ජොති� ්ට්ටකම 
විනි සු රු ව රුන් පුහුණු කිරිකම ඇ� ඩ මි යක් 
පිහි ටු වි ් ට රජය තීර ණය �ර ඇත.  

විනි සු රු වන් පුහුණු කිරිකම ආය ත ෙ-
යක් පිහි ටු වී් සමබ න්්ධ කයන් අධි � රණ 
ඇ්ති එම.යු.එම. අලි සේරි ්හතො ඉදි-
රි පත �ළ �ැබි ෙට් පත්රි �ො වට අනු ් ැ තිය 

�ැබී ඇති අතර ඊට අදාළ නිරකේශ ඉදි රි-
පත කිරී් සඳහො විේවත �මි ටු වක් ද පසු-
ගිය දා (6) පත ක�රිණි.   

ක්් විේවත �මි ටු වට අධි � රණ 
ඇ්ැ ති ව රයො හො කරේෂ්ො ධි � රණ විනි-
සුරු ජෙො ධි පති නීතිඥ බුව කෙ� අළු වි-
හොකර ්හ තොකගේ ස් සභො ප තී තව කයන් 
අධි � රණ අ්ො ත්ොංශ කල�ම එම.එම.
පි.කක්. ්ොයො දුන්කන්, අභි යො ච ෙො ධි �-
රණ විනි සුරු රුවන් ප්රෙොන්දු, �ෘෂි �ර් 

අ්ො ත්ොං ශකේ හිටපු කල�ම හො ශ්රී �ං�ො 
සංව ර්ධෙ පරි පො �ෙ ආය ත ෙකේ හිටපු 
අධ් ක්ෂ� බි. විකජ් රතෙ, ශ්රී �ං�ො නීතිඥ 
සංග ් කේ සභො පති, ජෙො ධි පති නීතිඥ 
සොලිය පිරිස් හො ගෘහ නිර්ොණ ශිලපී 
මුරඩ් ස්්යිල යෙ ්හ තව රුන් ස්ො ජි �-
යන් ක�ස පත �ර ඇත.  

විේවත �මි ටුව ්ොස තුෙක් ඇතු ළත 
සිය නිරකේශ ඉදි රි පත �ළ යුතු බව අධි-
� රණ අ්ො ත්ොං ශය දැනුම දී තිකේ.    

්ැද ්්පර දිග යන ශ්රී ලාංකික ශ්රමි ක යනට බූසටර් එනන තක  

්හා භාණඩා ගා ර්ේ ්ලක ේව ර යාට එ්ර හිව 
ජාතික සංවි ධාන එක මු තු ්වන ්පැමිණි ලලක

නි්ව සග තව ප්ති කාර ලබන
ආසා දි ත යන්ගේ අඩු  වී ් ක 

CIMA, ICCSL ~ƒ Daily FT ý~‹p‰ 
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~v£[v »l¤y£»[p R¥l. Wx Y£[‹z‰~‰ 

~v£[vf ëƒlv£ì R£hKtyxÃ. »vv 

R¥[x§v »z¤Y {~¹[lx ƒv§»N r{£ 

»p£~¥…Ÿ ~‹x r±c£{f v§z‰ l¥p zt£ ãp‰ 

Y£[‹z‰~‰ ~v£[K R£Y¯Üxf zn R¥[x§vY‰ 

»N. ~¦výfv Rr ~v£[»K nM|px 

{«»xˆ r±c£ ~¹{Mopxf R{o£px »x£v§ 

Ãú»vp‰ z£ux S»Jv Sr¥»xp t{f R¥Ü 

ý|‰{£~xõ.

r±c£{f v§z‰l¥p 
Rl³{|³ »~ˆ{£ ~rxp ~ƒ r±v§Z »r»…ˆ 

R£ƒ£y ~v£[vY‰ »z~ Rr {~¹[l Y£zx 

lª… r{£ r£ù»u¤[‹Yõp‰»[‰ R{|³l£ 

»p£Rh§{ ~¥r‹úvf Yfx§lª Y»…v§. n˜{õp 

r§y£ »[£þp‰ »{…n»r£…Y‰ »p£v¥Ü{ 

R~yj {« »v£»ƒ£lY nƒ~‰ [jpY»[‰ 

ÌýY£{ ~§yY‰}‹l Yyñp‰ X{§p‰f 

»{…n»r£…Y‰ ~¥rövf Rr‹ Yfx§lª Y»…

v§. W»~ˆv WY Ãú ï¼ã{Y‰{l‰ Rr»l‰ 

xp‰pf »p£nš Rr‹ Rr»[‰ »»nëY Ãù 

WYlªÃúv n˜pYf zŸfM 180,000 nY‰{£ 

Sƒ… p¥¹{«»xv§. 2020/21 v«z³ {~»Mnš 

rvjY‰ Y£[‹z‰~‰ ~v£[v ý~‹p‰ Ãù ~ƒ 

Y¯}‹ YMv£p‰l Y‰»}ˆl² ~½nƒ£ y¥r‹xz‰ 

ïz‹xp 9Yf {¥Õ ~¯c§ R£n£xvY‰ Urx£ nš 

R¥l.

r~§[‹x {~»M »z¤Y {~¹[lx ë~£ 

r…v§ {yf yf {~£ n¥v« R{~‰m£»Nnš 

Yªh£ rùv£j {³{~£xYõp‰ v§ƒ§j ãp‰ 

Ru‹»x¤[{zf ý~ãvY‰ »z~‹p‰ Rr ‘[»vp‰ 

»[nyf” xp {³£r¯Üx 2020 ~¥r‰l¥KtM 

v£~»xˆ R£yKu Y»…v§. Wƒ‹ Ryv§j {«»xˆ 

Rr»[‰ »nŠ|Ÿx {³{~£xYõp‰ {h£ ý|£z 

»{…n»r£…Y‰ »{l ~òr Yyþvx. X{§p‰f 

R¥~§y¥K Ãúv, R»zýx, ~ƒ ll‰l‰{ 

R£yY‰}£{ RÜp‰ rvjY‰ »p£{ Y£[‹z‰~‰ 

t¥¹Yª{ ƒyƒ£ Rh§ ýxnK v«z³ rƒ~§YK 

~rxñp‰ X{§p‰»[‰ ë}‰r£np Y£MxY‰}

vl£{x Sƒ… p¥¹þvf n Y£[‹z‰~‰ ~v£[v 

Yfx§lª Yyõ.

R£MÞYxf ~ýxY‰ 
Rr»[‰ Rv§æ{³ »t£»ƒ£vxY‰ »nŠ|Ÿx{ 

~rx£[ëñp‰ »[¤zŸx »{…½np£vxp‰ ƒ£ 

ly[Y£ú {p »z~‹p‰ R[x WYlª Y… 

ë}‰r£np ~rxp Y£[‹z‰~‰ ~v£[v, yff 

ý»nŠ| ýëvx SÜù Yyñp‰ {¥n[l‰ 

Y£Mxu£yxY‰ Sf§Yyõ. r±ñÜx ~ƒ 

p»{¤l‰r£npx »Y»yƒ‹ Rr nY‰{p 

R{o£px »ƒ‰lª»{p‰ R»rˆ R£ƒ£y 

ë}‰r£npxp‰ r±v§Z »r»…ˆ c£ÜY »{…

np£vxp‰ t{f rl‰þ R¥l. r~§[‹x 

v£~ 18 r§y£{f r¥{Ü Ru‹»x¤[£l‰vY 

Y£z~Ÿv£»Nnš r{£ Y£[‹z‰~‰ ~v£[v 

»p£p¥{Ý ~¦v {³£r£y R¹|xYv ~ƒ yf 

r§y£ R£»x¤cpxp‰ ~‹ã Yyp§ z¥ðx.

2020/21 v«z³ {~y lª… Y£[‹z‰~‰ ~v«ƒx 

ý~‹p‰ ~‹ãY… ~vl R£»x¤cpxp‰»[‰ 

r±v£jx y¥r‹xz‰ ïz‹xp 6.4 Ã. Sp‰ |››² 

z¹Y£{ [¥p ~ƒ {l‰vp‰ Ru‹»x¤[£l‰vY 

ll‰l‰{»xp‰ ñnš »ry rùn˜v yff p¥{ll‰ 

p¥[Ÿ ~‹Ò»K ƒ¥Ãx£{ [¥p R»rˆ ý|‰{£~x 

r‹…‹ót§ »N. r±v§Z »r»…ˆ |››² z£¹ÃY ~v£[vY‰ 

»z~‹p‰ r±c£ ~¹{Mopx ~‹ã Yyñp‰ ~ƒ 

ƒ{§z‰Yy¥{p‰f {Ñp£YK WYlª Yyñp‰ 

Y£[‹z‰~‰ ~v£[v ëyp‰ly»xp‰ ~‹x 

R£»x¤cpxp‰ ~‹ãÃúvf Y¥rþ ~‹Ò.

Rr»[‰ |Y‰Üx Rr»[‰ Yj‰h£xvõ 

»vv R¥[x§v zt£[¥ìvf ~v£[vf 

ƒ¥Ãx£{ zt£ ãp‰ WYv »ƒ‰lª{ {p‰»p‰ 

Sl£v Ru‹»x¤[£l‰vY R{~‰m£{p‰ƒ‹nš r{£ 

»~ˆ{x ~¥z~Ÿvf Y¥rþ ~‹Ñp£ Rr»[‰ 

Yj‰h£xvõ. {~¹[lx Y£z»xˆnš Rr»[‰ 

v«z‹Y Ryv§j {«»xˆ Rr»[‰ Yj‰h£xv 

R£yY‰}£ Yyñp‰ X{§p‰»[‰ v£p~‹Y, |£úùY 

~ƒ v«z³ xƒr¥{¥l‰v ~§yY‰}‹l Ãúvx. 

R{|³ ~ƒ»x¤[x zt£»nñp‰ Yj‰h£x»K 

R£l‰v ý|‰{£~x »[£hp¹{p Rl»M Rr 

X{§p‰f Wp‰pl‰Yyjx zt£nšvf n R{|³ 

r‹x{y [l‰»lv§. Rn {p ýf 12,000 Y‰ 

rvj {p Y£[‹z‰~‰ Yj‰h£x»vp‰ 98% Y 

~£v£ËY r‹ù~Y‰ Wp‰pl‰ zt£»[p Ü»J.

WY‰{ Sn˜ùxf 

Rr»[‰ r£ù»u¤[‹Yõp‰»[‰ R{|³l£{xp‰ 

~¥r‹úv ~½nƒ£ Rr»[‰ »[£þp‰ ~ƒ 

~¥rx§KYy¥{p‰»[p‰ z¥»tp n£xYl‰{x 

RÜvƒl‰x. X{§p‰f ~‰l®Ü{p‰l {p 

Rlyv Y£[‹z‰~‰ ~v£[v ~¦výfv ~‹x 

ƒ{§z‰Yy¥{p‰ ~v[ ~‹Ñp t{f ~ƒÜY 

»N. Rr »Y»yƒ‹ ý|‰{£~x lt£ R¥Ü 

Rr»[‰ r£ù»u¤[‹Yõp‰f Rr ƒ¯nx£¹[v{ 

~‰l®Ü{p‰l {p‰»pv§. {~y 177 Y Uy¥vx 

~v[ y»G r¥yÚlv ~ƒ ý|‰{~ìxv 

~v£[vY‰ {p Y£[‹z‰~‰ ~‹x {Ñp£YK{zf 

R{¹Y{ Yfx§lª Yyñp‰ n¥ùx ƒ¥Ã ñzf 

»ƒ£nv »nŠ ~rxñp‰ yff »~ˆ{x ~¥z~Ÿvf 

ëyp‰ly»xp‰v Y¥r {p§ R¥l.

“Y£[‹z‰~‰” RZj‰h{ »n{p {yfl‰ |››² z¹Y£»N ý|‹}‰flv ~v£[K 10 Rlyf

ලං” කැඳ•ම

“/ස. ව” ෙතා•ෙපාළ හා ව” ෙ—වා (– ලංකා) (–ග•ක) සමාගම
ලං” අංක : 070/T/2020

  ක•නායක, බ–ඩාරනායක ජා”තර ව” ෙතා•ෙපාළට 
–ට• 18.9 ව“ර ෙබ–ත” 30,000 ” සැප•ම

සභාප“,
/ස. •ව ෙතාෙපාළ හා •ව ෙ—වා (– ලංකා) (–ග•ක) සමාගම,

බ–ඩාරනායක ජා“තර •ව ෙතාෙපාළ,
කනායක.

“/ස. •ව” ෙතාෙපාළ හා •ව” ෙ—වා (– ලංකා) (–ග•ක) සමාගෙ’ සභාප ” කනායක, බ–ඩාරනායක ජා“”තර 
•ව” ෙතාෙපාළට –ට• 18.9 ව“ර ෙබත” 30,000  සැපම සඳහා ලං” කැඳව• ලැෙ•.

ලං” •” ෙ”ඛන ක”ටලය” ආප” ෙනාෙගව• ලබන ””ය” ෙදදහසක (”. 2,000.00) “දල” “/ස. •ව” ෙතාෙපාළ හා •ව” 
ෙ—වා (– ලංකා) (–ග•ක) සමාගම, බ–ඩාරනායක ජා“”තර •ව” ෙතාෙපාළ,  කනායක ”““ සැප–’ම කළමනාකරණ 
අංශයට ෙග•ෙම” ලබාගත හැ• අතර, ඒ සඳහා ලං” තබ”නා ” •”ත ඉ”–ම” ඉ”’ප’ කළ –“ය.

“/ස. •ව” ෙතාෙපාළ හා •ව” ෙ—වා (– ලංකා) (–ග•ක) සමාගම, බ–ඩාරනායක ජා“”තර •ව” ෙතාෙපාළ, කනායක 
”““ සැප–’ම කළමනාකරණ අංශය ෙව” 2021.10.11 වන ”න ’ට 2021.11.01 වන ”න ද”වා ඕනෑම වැඩකරන ”නයක“ 
ෙප.ව. 9.00 ට ප.ව. 3.00 ද”වා ලං” •”ෙ”ඛන ක”ටල ලබාගත හැ•ය. අව“ න’ ඉහත ලං” •”ෙ”ඛන සැප–’ ම 
කළමනාකරණ අංශ කා•යාලෙ““ ෙනා“ෙ” ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.

ලං” තබ”න” ඔ–”ෙ” ලං” කනායක, බ–ඩාරනායක ජා“”තර •ව” ෙතාෙපාෙ“, “/ස. •ව” ෙතාෙපාළ හා •ව” ෙ—වා 
(– ලංකා) (–ග•ක) සමාගෙ’ ”““ සැප–’ ම කළමනාකරණ අංශෙ“ තබා ඇ ලං” බහා—’ ෙප”“ෙ“ තැ”ප’ කළ –“ය. 
තවද, ලං” තබ”න”ෙ” කැමැ’ත ප’”  ඔ–”ෙ” “” තබන ලද ලං” ඉහත •”නයට ෙපෟ–ග•කව ද ෙගන’ බාර”ය හැ•ය.

ලං” තැ—ම 2021 ෙනාවැ’බ• මස 02 වන අඟහ”වා ”න ප.ව. 2.00 ට අවස” වන අතර අළ ලං” වෘත •“ම ඒ සමඟම 
“/ස. •ව” ෙතාෙපාළ හා •ව” ෙ—වා – ලංකා) (–ග•ක) සමාගම, බ–ඩාරනායක ජා“”තර •ව”  ෙතාෙපාළ, කනායක 
”““ සැප–’ ම කළමනාකරණ අංශෙ““ ” ෙකෙ•. ලං” තබ”න” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“ත””ට ලං” වෘත කරන 
අව—ථාෙ“ “ එයට සහභා“ ය හැ•ය.

ලං” ”–—’ ෙව•ෙව” – ලංකාෙ“ “යා’මක, – ලංකා මහ බැං—ෙ“ අ•මැය ල’ බැං—ව•” සභාප, “/ස. •ව” ෙතාෙපාළ 
හා •ව” ෙ—වා (– ලංකා) (–ග•ක) සමාගම ෙවත ඉ”—ම මත ෙගෙවන ෙ— “—’ කරන ලද ””ය” අඑ දහ— හය’යයක (”. 
81,600.00) ව“නාකම•” –’ බැං— ඇපකරය”, ලං” සමඟ ඉ”’ප’ කළ –“ය.

ෙ’ ””බඳ වැ• —තර “/ස. •ව” ෙතාෙපාළ හා •ව” ෙ—වා (– ලංකා) (–ග•ක) සමාගෙ’ සැප–’ම කළමනාකරණ අංශෙ“ 
”රකථන අංක 011-2264103 / 011-2264105 ඇම”ෙම”, head.scm@airport.lk “’ •”නෙය” ෙහ– අපෙ” www.
airport.lk යන අ”ත•ජාල ෙව• අඩෙය” ලබා ගත හැ•ය.


