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ශ්රී රාක් සව න ට ට ට ට ධ භ්ජ ටැට ග ටාන්කට හුණ ා   

සිටී. මිනිසකුසේ උඳසමක සිට භයාඹ දක්්භ සභභ භ්ජ ටැට ග 

රට හුණ ා   සඵොසවෝ මිනිසුන් සවවඵමක සිටී. භ ථ ජන 

භ්ජඹටභ සභභ ටැට ග අතික්රභාඹ රීම සව වැරීඹ්ක් 

සනොභැතිකව නි්භ, බුද්ධිභමක ජන භ්ජඹ ට සින් අතිභවමක 

ජනත්ක් හුණ ා සදන ටැට ග භටවය් ටැනීභටමක, ඉන් මි භ 

ව්මක භටසඳන්වීභට භැදවමකවීභ අතය්ලය ස . සව ව් ශ්රී 

රාක්ස  සිඹ ග බුද්ධිභතුන්සේ වබ්ගීමකඹමක, භැදිවමකවීභමක, 

භැදිවමකකය් ටැනීභමක අතිලයින්භ ැදටමක ක්යාඹරී.  සටෝලීඹ 

සභන්භ යටක් ලසඹන්ද හුණ ා  සිටින සකොට ඩ් ාටත අර්බුදඹ 

වහුස  සභභ භැදිවමකවීභ අතිලඹ තීයන්මකභක වී ඇත. ඒ නි්භ 

මිනි  ඵර ව් රැකීයක්් සදඳ්ර්තසවන්තු සභඹ ජ්තික ටකීභක් 

සේ රක්, ඳමකන් හිඩැ ළියවීභ සනුසන්   ා්ද්න්මකභක - 

අන්තර්ජ්ර - බුද්ධිභඹ ා්දඹක්  නිර්භ්ාඹ රීම භ ව් 

සිදුකයනු රඵන උමක්වඹයි සව.  
      

මිනිස්බ හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්තදේන්තුල 
දසත්සිරිපාය, බත්තරමුල් 

94-112- 187160 
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"Life Talk.com"  භ්ර්සටෝඳසද්ලන ැඩටවන් භ්ර්                            

අාක 01                                                                                                                   

ෑභ ඳුද් දිනකභ 

සුඳන් සඳය ඳ්ල් ඳද්ධතිඹක් උසද්, සඳය ඳ්ල් ගුරුරුන් ව්                                                                                                          

“සොඳුරු ට ර” - ෘමකතීඹ භ්ර්සටෝඳසද්ලඹ  

ැඩටවන ක්රිඹ්මකභක රීම භට සඹෝජිත ක්රසීභ් - 2021 සදැවඵර් ඳශහු ැනිද් සිට 

  

ලැඩසටහදන් අරමුණ  

සව න ට ට සඳය ඳ්ල් ඳද්ධතිඹ ය්ජය අීකක්ාඹ ඹටසමක ක්රිඹ්මකභක ස . ඒ අනු,  සඳය ඳ්ල් 

ඳද්ධතිඹ ක්රිඹ්මකභ න ාක්යඹ නිඹ්භනඹ රීම භ ව් සඳයඳ්ල් වඵන්ධ ට ඹ අභ්තය්ාලඹක් 

ඹටතට ඳමක කය ඇත. ශ්රී රාක් තුර සඳය ඳ්ල් ගුරුරැන් 18000 ඳභා ඉටැන්වීසව සඹසදන ඵට  

ඇ තසවන්තුකය ඇත.  

 

භ්රිඹ් සභොන්ටිසෝරි භැතිතිඹසේ ාකල්ඳඹ වසේ සඳය ඳ්ල් තුලින් දරුන්ට අකුරු වැරීඹ් ණ රු 

රීම භ සනොස . ඹ අවුරුදු 5 වපර්ා කයනු රඵන දරුසකු ෘජුභ ඳ්ල් ටත රීම සව  එභ දරු් 

නුණ රු ඳරියඹකට එක්යභ හුදුවැම සව  සිදුන භ්නසික ව් භ්ජයීඹ ටැට ග රක්් ටැනීභයි. එහිදි 

දරු්සේ අකුරු ණ රු සනොභැති, අසනක් සිඹ ග වැරීඹ්න් උද් ඳනඹ කය් ටැනීභට සභඹ 

භසවෝඳක්ම  න ඵ ඇඹ ට සින් සඳන්් දුන්න්ඹ. ට සලේසඹන්භ දරු් භ්ජ ටතවීභ, නිසසේ 

ඳරියසඹන් ඵැවැය ජීමකවීසව කුරත් ණ රු රීම භ, දරු් තභ්සේභ ඹසේ දරුන්සේ ඇසුයට වැරු 

රීම භ, සදභ ළිඹන්සටන් ඈමක ස කටික්රඹක් ජීමකවීභට දරු් පුණ ණු රීම භ, ඉත් කුඩ් තීඍා තනි 

ටැනීභට ණ රු රීම භ, දරුසකුසේ ච්රක කුරත්, කථන වැරීඹ් ව් න් භ ැනි කුරත් භතුකය් 

ටැනීභ ඒ අතය ස .  

 

අඳසේ අයහුා න්සන් දරුසකු ඉවත කරුණු ඉටුන සඳය ඳ්ල් ඳද්ධතිඹක් තුශ කටයුතු කයනු 

දැකීභයි. සභහි  , ට ට ධ ට ඹ භ්තෘත් ඹටසමක සඳය ඳ්ල් ඳද්ධතිඹක හුඛ්ය ඳයභ්ර්ථඹ ළිබඳඵ සඳය 

ඳ්ල් ගුරුරුන් දැනුවමක රීම භ ව් දරුසකු සනුසන් සඳය ඳ්රරීන් සිදුට ඹ යුතු ක්රිඹ්ලිඹ 

ළිබඳඵ සදභ්ළිඹන් දැනුමක රීම භ සිදුරීම භට අසේක්් සකසර්. 

ර්තභ්නසේ සඳයඳ්ල් ඳද්ධතිඹ තුර ඉටැන්වීභ සිදුකයනු රඵන ගුරුරුන්සේ අධයඳන තමකඹ 

ළිබඳඵ ටැට ග ඳැන නැගී තිසේ. සඵොසවෝ ට ට සඳය ඳ්ල් සවෝ හුල් ශභ් ට ඹ අධය්ඳන භධය ථ්න ඹනු 

රැරීඹ්ක් නැති තැන සිදුකයනු රඵන  යා 

රැරීා්ඹක් ඳට ඳමකවී ඇත. 

 

සඳය ඳ්ල් ඳද්ධතිසේ ට ට ධ ටැට ග දක්නට 

රැසේ. තයඟක්ම  සර ඉටැන්වීභට කටයුතු 

රීම භ භගින් ඉදිරි ය තුර තභන්සේ සඳය 

ඳ්රට ඳැමිසාන ශහුන් ප්රභ්ාඹ ැිකකය 

ටැනීභ, ට ට ධ භට්ටසව උමක ාට ධ්නඹ රීම භ 

ැනි ප්රදර්ලන්මකභක ක්රිඹ්ක්යකව දක්නට 

වැරීඹ.  
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සඳයඳ්රක් දරු්ට ප්රිඹ භන්ඳ සර ඳමක්ටැනීභමක ඉන් අසේක්් කයනු රඵන අයහුණු ඉටුකය 

ටැනීභට කටයුතු රීම භමක සභැනි අ ථ්ර  සඵොසවෝ සඳයඳ්ල් ලින් භට වැම  ඹයි. නයත්ඹට 

ව් තයඟක්ම  අන්ටතඹට දරු් නිැයදි ව් ට ධිභමක  ණ රු රීම භට නව , හුල් රභ් ට ඹ ගුරුයඹ්ට ඒ 

ළිබඳඵ භන් පුණ ණුක් ව් දැනුභක්ද අලය ස . 

 

සභැනි තමකඹන් වහුස  අඳසේ අන්ටත ඳයපුය නිැයදි භ්නසිකමකඹරීන් යුතු දිල්ටත රීම භ ව් 

අලය ඳසුිමභ භ්ජඹ ට සින් ා්ද්මකභක නිර්භ්ාඹ කශ යුතුඹ. 

අ. ඔඵසේ ැඩටවන නිර්භ්ාඹ කයටැනීභ ව් ඔඵසේ වැරීඹ්න්, අමකදැකීව ව් ඳශපුරුද්ද 

ප්රසඹෝජනඹට ටන්න. අලය නව අමකදැකීව හිත අඹසේ වසඹෝටඹ රඵ්ටන්න.   

ා. සභභ ැඩටවන් භ්ර් තුශ සඳය ඳ්ල් අධය්ඳන ක්රිඹ්ලිඹ ව් නය ක්රිඹ්ක්යකව ඇතුශමක 

රීම භ ළිබඳඵ ඳමකන ා්ද සිදුරීම භට ට ඵර් ටන්න.   

ඇ. සභභ ක්රිඹ්ක්යකව සිදුරීම සව  ට ට ධ ට ඹ භ්තෘක් සවෝ ඒකභ ට ඹ භ්තෘත්ක් තුර අඛ්ණ්ඩ 

අ ථ් කීඳඹක් සිදුන ැඩටවන් සර  සිදුරීම භට වැරීඹ් ඇත. 

ඈ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඹව නිඹමිත ක්රසීභ්ක් ව් ඔඵසේ ැඩැරැ භ නිල චිත 

වඳුන් ටන්න.  

ඉ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඔඵසේ වඳමක ද්ඹකඹන්සේ රැයි තු නිසි ඳරිදි ක කය 

ටැනීභ ව්  දදනික ැඩටවන් ව් වඵන්ධ න  වඳමක ද්ඹකඹන් නිැයදි වඳුන්ටන්න . 

ඊ. ැඩටවන ව් අලය සඳය දැනුව  ව, ත්ක්ිකක වඵන්ධත්ඹ, වඵන්ධ කයටන්න් ළිරි 

ා  ලසඹන් අලය සිඹ ග කරුණු ළිබඳඵ සචක් ලි ට් ඒකක් ක් ඒ් වපර්ා දැයි ට භ් 

ඵරන්න . 

උ. ඔඵසේ ැඩටවන ළිබඳඵ ප්රතිසඳෝාඹක් රඵ්ටැනීභ ව් අලය කටයුතු වඳ්දනඹ කයන්න. 

ඒඹ සුදුසු ක්රභස දඹක් ඔ සේ ඇටයීභට රක්කය ැඩටවසන් පරද්යීත්ඹ ළිබඳඵ භ්සික 

්ර්ත්ක් ක  කයන්න. 

ඌ. සභභ ැඩටවන ඵ්හිය ාඹතන භඟ වඵන්ධ න ඵ සවෝ වඵන්ධ කශ වැරී ඵ  ඔඵට 

ැටසවනු ඇත. ඒැනි ාඹතන, අභ්තය්ාල, සදඳ්ර්තසවන්තු වඳුන්ටනිමින් ඒක්ඵද්ධ 

ැඩටවනක් සර ාට ධ්නඹ රීම භටමක, ැඩටවන ඳැැමකසන දින ර  සප්රක්කඹන් 

වඵන්ධ කයටැනීභට ඒභ ජ්රඹ බ්ට ත් රීම භටමක ැඩළිබඳසශක් ක් ටන්න.  

ඒ. ඔඵසේ සිඹ ග ැඩටවන් ර ප්රටතිඹ භ ථ ැඩටවන වඵන්ීකකයාඹ තුශ නිර්භ්ාඹ කය ඇති 

ඇටයීව ඳත්රික් ව් රඵ් භට කටයුතු කයන්න. ඒ ව් වබ්ගී ව ප්රභ්ාඹ ව් ප්රතිච්ය ර 

ාඛ්ය්මකභක ප්රතිච්යඹ ැදටමක ස .  
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අාක 02                                                                                                                   

ෑභ අඟවරු්ද්  දිනකභ 

 

සුඳන් සොඳුරු කැදැල්රක් උසද් , න ට ්වක කණ්ඩ්ඹව ව් ටැිමනි භ රුන් ව්                                                                                    

“සොඳුරු ළිඹ” - ජීන භ්ර්සටෝඳසද්ලඹ    

ැඩටවන ක්රිඹ්මකභක රීම භට සඹෝජිත ක්රසීභ් - 2021 සදැවඵර් ඳශහු ැනිද් සිට 

  

ැඩටවසන් අයහුා  

සව න ට ට ඵ න්හිය ඳශ්ත තුර ඳභාක් ඳවුල් 400 ඳභා දදනික දික්ක්ද වීභට සඹොහුන ඵ 

ඳර්සේා භගින් වඳුන් සටන ඇත. ශ්රී රාක්ස  න්ටරික ප්රසද්ල ා්රිත ැික ලසඹනුමක ්මීය ඹ ඳශ්මක 

ා්රිත න්ටරික ප්රසද්ල රට ්සේක් තයභක් අුවසනුමක සභභ තමකඹ ඳතී. ර්තභ්නසේ ඳතින 

ට ට ධ ත්ක්ිකක ක්රභස ද බ්ට තඹ ඉවර ඹ්භ, අුවඹසින් සිදුන ට ්ව, ට  තීර්න ඳවුල් ඳද්ධතිසේ සිදු 

ඇති  කුටුවබ වීභමක ා  ව ප්රහුඛ් කරුණු සඵොසවෝ ට ්ව සදදය් ඹභට සවේතුවී ඇත. ඒසේභ 

නියන්තයසඹන් සිදුන භ්ජයීඹ ව් ාර්ථික සන කව දය්ටැනීභට සනොවැරීවීභමක ඳවුල් උඳසද්ලනඹ 

ට ඹක් සර ක්රිඹ්මකභක සනොවීභමක සව ව් ්ධක සර ඵරඳ් ඇති ඵ සඳසන්. 

මිනි  ඵර ව් රැකීයක්් සදඳ්ර්තසවන්තුට සභභ ටැට ග අද්ර සනොන ඵ ඵැල ඵැල්භට සඳසන්. 

ඒසේ නහුමක ශ්රී රාක් තුර ඳතින ට රැරීඹ් ව් ැරරීඹ යුතු ප්රතිලතඹක් රැරීඹ්ලින් ඉමකවීභ 

ළිබඳඵ ඳර්සේන්මකභක සොඹ් ඵැල ට ට නිම ක්ාඹ න්සන් ඳවුල් ඳරියඹ තුර ඳතින ට ට ධ 

අර්බුධක්ම තමකඹන් ෘජුභ ඔවුන්සේ රැරීඹ්න් ව් ඵරඳ්න ඵයි. ඒහි  රැරීඹ් තෘේතිභමක සිදු 

සනොරීම භමක, සේය්ට අලය සේඹ නිසි ඳරිදි රඵ් භට සනොවැරීවීභමක ව  ඳවුර තුර ඳතින ටැටුව 

ැනි තමකඹන් සව ව් ඵරඳ්න ඵ සඳසන්.  

සඵොසවෝ ක්න්ත්න් ව් ටැවැණු ශහුන් ට ්ව වීභ, දරුන් රැකඵර් ටැනීභ ා  සවේතුනි් රැරීඹ් ව් 

සඹොහුවීභ අුව න ඵ දක්නට රැසේ. ඒසේභ ටැවැණු ශහුන්ට ව් ක්න්ත්න්ට ඩ්මක ඉවර ැටුේ 

රඵන රැරීඹ්න්ට සඹොහුවීභට සනොවැරීවීභද 

ඉවත සවේතන් ඳ්දක ව් භ්ජ ඳරියසේ 

ඵරඳෑව නි් ඇතින තමකඹන්ඹ. සභැනි 

තමකඹන් නි් ටැට ග රට භණ ා සදන්සන් න 

ට ්වක කණ්ඩ්ඹවඹ. ඒඵැට න් සව ළිබඳඵ 

භ්ජ කථික්මක ව් ා්දඹක් ඇතිරීම භ  ඉත් 

ැදටමක ස .    

ලැඩසටහදන් අන්තර්ගත විය යුතු  ක්රියාරාරරේ  

අ. ඔඵසේ ැඩටවන නිර්භ්ාඹ කයටැනීභ 

ව් ඔඵසේ වැරීඹ්න්, අමකදැකීව ව්  
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ඳශපුරුද්ද ප්රසඹෝජනඹට ටන්න. අලය නව අමකදැකීව හිත අඹසේ වසඹෝටඹ රඵ්ටන්න.   

ා. සභභ ැඩටවන් භ්ර් තුශ ඳතින ටැඹුරු තමකඹ ළිබඳඵ ට භ් ඵරමින්  ා්දඹ ව් ව් 

නය ක්රිඹ්ක්යකව ඇතුශමක රීම භ ළිබඳඵ අධ්නඹ සඹොහුරීම භට ට ඵර් ටන්න.   

ඇ. සභභ ක්රිඹ්ක්යකව සිදුරීම සව  ට ට ධ ට ඹ භ්තෘක් සවෝ ඒකභ ට ඹ භ්තෘත්ක් තුර අඛ්ණ්ඩ 

අ ථ් කීඳඹක් සිදුන ැඩටවන් සර සිදුරීම භට වැරීඹ් ඇත. 

ඈ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඹව නිඹමිත ක්රසීභ්ක් ව් ඔඵසේ ැඩැරැ භ නිල චිත 

වඳුන් ටන්න.  

ඉ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඔඵසේ වඳමක ද්ඹකඹන්සේ රැයි තු නිසි ඳරිදි ක කය 

ටැනීභ ව්  දදනික ැඩටවන් ව් වඵන්ධ න  වඳමක ද්ඹකඹන් නිැයදි වඳුන්ටන්න . 

ඊ. ැඩටවන ව් අලය සඳය දැනුව  ව, ත්ක්ිකක වඵන්ධත්ඹ, වඵන්ධ කයටන්න් ළිරි 

ා  ලසඹන් අලය සිඹ ග කරුණු ළිබඳඵ සචක් ලි ට් ඒකක් ක් ඒ් වපර්ා දැයි ට භ් 

ඵරන්න . 

උ. ඔඵසේ ැඩටවන ළිබඳඵ ප්රතිසඳෝාඹක් රඵ්ටැනීභ ව් අලය කටයුතු වඳ්දනඹ කයන්න. 

ඒඹ සුදුසු ක්රභස දඹක් ඔ සේ ඇටයීභට රක්කය ැඩටවසන් පරද්යීත්ඹ ළිබඳඵ භ්සික 

්ර්ත්ක් ක  කයන්න. 

ඌ. සභභ ැඩටවන ඵ්හිය ාඹතන භඟ වඵන්ධ න ඵ සවෝ වඵන්ධ කශ වැරී ඵ  ඔඵට 

ැටසවනු ඇත. ඒැනි ාඹතන, අභ්තය්ාල, සදඳ්ර්තසවන්තු වඳුන්ටනිමින් ඒක්ඵද්ධ 

ැඩටවනක් සර ාට ධ්නඹ රීම භටමක, ැඩටවන ඳැැමකසන දින ර  සප්රක්කඹන් 

වඵන්ධ කයටැනීභට ඒභ ජ්රඹ බ්ට ත් රීම භටමක ැඩළිබඳසශක් ක් ටන්න.  

ඒ. ඔඵසේ සිඹ ග ැඩටවන් ර ප්රටතිඹ භ ථ ැඩටවන වඵන්ීකකයාඹ තුශ නිර්භ්ාඹ කය ඇති 

ඇටයීව ඳත්රික් ව් රඵ් භට කටයුතු කයන්න. ඒ ව් වබ්ගී ව ප්රභ්ාඹ ව් ප්රතිච්ය ර 

ාඛ්ය්මකභක ප්රතිච්යඹ ැදටමක ස .  
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අාක 03                                                                                                                   

ෑභ ඵද්ද් දිනකභ 

 

සදසනව සදොයටරන ාදයනීඹ සකවිමභක් උසද්, සදභ්ළිඹන් සනුසන්                                                                                                      

“සසනවසේ ළිඹ” -  ජීන භ්ර්සටෝඳසද්ලඹ  

ැඩටවන ක්රිඹ්මකභක රීම භට සඹෝජිත ක්රසීභ් - 2021 සදැවඵර් ඳශහු ැනිද් සිට 

  

ැඩටවසන් අයහුා  

ශ්රී ර්ාසක්ඹ භ්ජ ඳරියසේ අතීතඹ ඉත් යමකඹ. ට  තීර්ා ඳවුල් ඳරියඹක් තුර ට ල්ර ්භ්ජිකඹන් 

ළිරික් භඟ භන් වසඹෝටසඹන් යුතු ඔවුසනොවුන්සේ වසඹෝටසඹන් සටොඩනැගුණු ඳවුල් ඳරියඹක් 

ඒකර දක්නට රැිමා.  

ර්තභ්නසේ  ඳතින ට ට ධ ාර්ථික ව් භ්ජීඹ ටැට ග නි්භ ඇතිකයසටන තිසඵන භ්නසික 

තමකඹන් භත ඳවුල් කුටුවබ ඵට ඳමක ඇත. ඒහි භ, ළිඹ් ව දරුන් සදසදසනකු ඹන තමකඹ 

දක්්භ ඳවුර සීභ් වී ඇති අතය භසේ සදභ්ළිඹන් සවෝ ළිඹ්සේ සදභ්ළිඹන් ඒහි දක්නට නැත. ඳතින 

ාකීර්ා භ්ජ තමකඹන් වහුස  දරුන් ව් සදභ්ළිඹන් අතය ඳතින ඵැඳිභද සඵොසවෝ දුය  වී ඇත. 

සභභ තමකඹ තුර ඹ්න්ත්රිකයාඹට ණ රුවී ඇති මිනි් රැරීඹ් වුද සිදුකයන්සන් ඹ්න්ත්රික මිනිසකු 

සරසින්භඹ. ඒහි  සඵොසවෝ ට ට සේඹක් රඵ්ටැනීභට ඳැමිසාන්නන් ඉත් අයන තමකඹට ඳමකවීභමක, 

අල්ර, දූනඹ, ඳට් ැනි අක්රමිකත් ඉවර ඹ්භමක සිදුවී ඇත. භයා වතිකඹ ඳ් රඵ්ටැනීභට ඳට් 

රඵ්දිඹ යුතු තමකඹටභ ඒඹ ට න්ල හුඛ්ඹට සඹොහුවී ඇත. 

සභභ තමකඹ ැරැක්ට ඹ වැක්සක් ඳවුල් ඳරියඹ නැතමක ඹව ඳරියඹක් තුරට කැ්සටන ඒසභන් 

ඳභාක්භඹ. ාස  ඵ, ටකීභ, ටවීභ, ්මූහිකමකඹ, ාදයනීඹ ඵ ැනි භ්නුෂීඹ ගුා්ාට ප්රගුා කර 

යුමකසමක කුඩ් කර ඳටන්භඹ. දරුන්ට ඒඵ රීඹ් දිඹ යුතුඹ. ැිකහිටිඹන් ඒ ඇසුසයන් ක්රිඹ්මකභක ට ඹ 

යුතුඹ.  සභභ තමකඹ ඇතිරීම භ ව්  ටකීභ දැරිඹ යුමකසමක සදභ්ළිඹන්ඹ.  

රැරීඹ්ක් සිදුරීම භ සභන්භ ඒ ඇසුසයන් 

තභන්සේ ඳවුර ව් භ්ජ ඳරියඹ 

සටොඩනා් ටැනීභට අලය  උඳසද්ලනඹ 

රඵ් භ ඉත් ැදටමකඹ. ඒට ට රැරීඹ් තුලින් 

යජඹ ඵර්සඳොසයොමකතු න ඉරක්ක 

රඟකයටැනීභට ඉත් ඳවසුනු ඇත. සව 

ක්රිඹ්ක්යකව ඒ සනුසන්ඹ.  
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ැඩටවසන් අන්තර්ටත ට ඹ යුතු ක්රිඹ්ක්යකව  

අ. ඔඵසේ ැඩටවන නිර්භ්ාඹ කයටැනීභ ව් ඔඵසේ වැරීඹ්න්, අමකදැකීව ව් ඳශපුරුද්ද 

ප්රසඹෝජනඹට ටන්න. අලය නව අමකදැකීව හිත අඹසේ වසඹෝටඹ රඵ්ටන්න.   

ා. ැිකහිටිඹන් ව් අධය්ඳනඹ රඵ් භ ඳවසු කටයුමකතක් සනොන ඵැට න්, සභභ ැඩටවන් භ්ර් 

තුශ සදභ්ළිඹන් දැනුමකරීම සව ක්රිඹ්ලිඹ ව් නය ක්රිඹ්ක්යකව ඇතුශමක රීම භටමක ඒ ඇසුසයන් 

ා්ද ඳැැමකවීභටමක ට ඵර් ටන්න.   

ඇ. සභභ ක්රිඹ්ක්යකව සිදුරීම සව  ට ට ධ ට ඹ භ්තෘක් සවෝ ඒකභ ට ඹ භ්තෘත්ක් තුර අඛ්ණ්ඩ 

අ ථ් කීඳඹක් සිදුන ැඩටවන් සර සිදුරීම භට වැරීඹ් ඇත. 

ඈ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඹව නිඹමිත ක්රසීභ්ක් ව් ඔඵසේ ැඩැරැ භ නිල චිත 

වඳුන් ටන්න.  

ඉ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඔඵසේ වඳමක ද්ඹකඹන්සේ රැයි තු නිසි ඳරිදි ක කය 

ටැනීභ ව්  දදනික ැඩටවන් ව් වඵන්ධ න  වඳමක ද්ඹකඹන් නිැයදි වඳුන්ටන්න . 

ඊ. ැඩටවන ව් අලය සඳය දැනුව  ව, ත්ක්ිකක වඵන්ධත්ඹ, වඵන්ධ කයටන්න් ළිරි 

ා  ලසඹන් අලය සිඹ ග කරුණු ළිබඳඵ සචක් ලි ට් ඒකක් ක් ඒ් වපර්ා දැයි ට භ් 

ඵරන්න . 

උ. ඔඵසේ ැඩටවන ළිබඳඵ ප්රතිසඳෝාඹක් රඵ්ටැනීභ ව් අලය කටයුතු වඳ්දනඹ කයන්න. 

ඒඹ සුදුසු ක්රභස දඹක් ඔ සේ ඇටයීභට රක්කය ැඩටවසන් පරද්යීත්ඹ ළිබඳඵ භ්සික 

්ර්ත්ක් ක  කයන්න. 

ඌ. සභභ ැඩටවන ඵ්හිය ාඹතන භඟ වඵන්ධ න ඵ සවෝ වඵන්ධ කශ වැරී ඵ  ඔඵට 

ැටසවනු ඇත. ඒැනි ාඹතන, අභ්තය්ාල, සදඳ්ර්තසවන්තු වඳුන්ටනිමින් ඒක්ඵද්ධ 

ැඩටවනක් සර ාට ධ්නඹ රීම භටමක, ැඩටවන ඳැැමකසන දින ර  සප්රක්කඹන් 

වඵන්ධ කයටැනීභට ඒභ ජ්රඹ බ්ට ත් රීම භටමක ැඩළිබඳසශක් ක් ටන්න.  

ඒ. ඔඵසේ සිඹ ග ැඩටවන් ර ප්රටතිඹ භ ථ ැඩටවන වඵන්ීකකයාඹ තුශ නිර්භ්ාඹ කය ඇති 

ඇටයීව ඳත්රික් ව් රඵ් භට කටයුතු කයන්න. ඒ ව් වබ්ගී ව ප්රභ්ාඹ ව් ප්රතිච්ය ර 

ාඛ්ය්මකභක ප්රතිච්යඹ ැදටමක ස .  
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අාක 04                                                                                                                   

ෑභ බ්රව ඳතින්ද් දිනකභ 

අභිභ්නමක ගුරු ඳයපුයක් උසද් - ගුරුරුන් ව්                                                                                              

“අභිභ්නසේ සදෝාක්යඹ” - ෘමකතීඹ භ්ර්සටෝඳසද්ලඹ  

ැඩටවන ක්රිඹ්මකභක රීම භට සඹෝජිත ක්රසීභ් - 2021 සදැවඵර් ඳශහු ැනිද් සිට 

 

 ැඩටවසන් අයහුා  

ර්තභ්නසේ  ගුරු ෘමකතිඹ ඹව තයභරීන් වෑල්ලුට ඳමකවී ඇති ඵ සනොයවරී. 235,000 ඳභා ව ශ්රී 

ර්ාසක්ඹ ගුරු මූවඹභ සභභ අර්බුදඹට හුණ ා   ඇත. උද්සද්ලනඹ වඳුන් සනොටනිමින් ඒහි අන් 

ක්රිඹ්ක්යකභ න උද්ස ෝලාඹ කය් සඹොහුවීභ නි්භ සභභ අර්බුදඹ ඳැන නැගී ඇත.  

ගුරුයසඹකු තු ඳතින අභිභ්නඹ රැකටැනීභ ව් ට ධිභමක උඳසද්ලන ක්රිඹ්ලිඹක් ක්රිඹ්මකභක ට ඹ 

යුතුභ ක්රඹ දැන් ඒශම තිසේ. ගුරු ෘමකතිසේ ටකීභ ව් ටවීභ  ළිබඳඵමක, ගුරුයසඹකු තුට ඹ යුතු 

කුරත් ළිබඳඵමක ඹ්මකක්ලීන වීභ සිදුට ඹ යුතුභඹ. සටෝලීඹ නියන්තයසඹන් සිදුන ත්ක්ිකක 

සන වීව ව් ාස   ගුරුඳයපුයක් නිර්භ්ාඹ වීභ අඛ්ණ්ඩ ව් ඹ්මකක්ලීන සිදුට ඹ යුතුඹ.  ඒසේ 

සනොන ත්ක් කල් ත්ක්ිකක යුටසේ ිමහින දරුන් ව් කටයුතු රීම භ  ගුරුයසඹක් හුණ ා සදන 

අමිහිරි අමකදැකීභක් වීභ ැරැක්ට ඹ සනොවැරීඹ. ඒක්  ථ්නඹක සිට සරෝකඹ පුය් කටයුතු කශ වැරී 

ඳතින ර්තභ්නසේ  ැලිපීල්සල් ඉටැන්වීභට ඹ්භ ට හි ගක් ට ඹ වැරීඹ. ඒ නි්භ ඒඹද ත්ක්ාඹ ව් 

හුසු රීම සව ටකීභ ගුරුයඹ් තුඹ. ඒඹ ැරැක්වීභට නව ගුරුයසඹකු  තුශ ඳතින ට බ ලක්තිඹ 

ඉ භතුරීම භ ඉත් ැදටමක ස .   

සව න ට ට ය 10කට අධික ක්රඹක් තුර  මක ට ධිභමක 

පුණ ණු රීම සව ක්රිඹ්ලිඹකට අනුටතකය සනොභැති භ ථ 

ගුරුරුන් ව්භ සභභ ැඩටවන් භ්ර් ඉත් සඹෝටය 

නු ඇත. ඒහි  ගුරු ෘමකතිඹ ්වප්රද්යික භට්ටසභන් 

ඔේඵට ව් සටෝලීඹ ෘමකතීඹ  අ ථ් ඳදනව ක්රිඹ්මකභක 

න ව් නවීන ක්රභස ද, ත්ක්ාඹ ව් නයත්සඹන් 

යුතු ක්රිඹ්මකභක රීම භ  ළිබඳඵ භටසඳන්වීභක් රඵ් භට 

සවේතුකයටත වැරීඹ.  

 ැඩටවසන් අන්තර්ටත ට ඹ යුතු ක්රිඹ්ක්යකව  

අ. ඔඵසේ ැඩටවන නිර්භ්ාඹ කයටැනීභ ව් ඔඵසේ 

වැරීඹ්න්, අමකදැකීව ව් ඳශපුරුද්ද ප්රසඹෝජනඹට 

ටන්න. අලය නව අමකදැකීව හිත අඹසේ වසඹෝටඹ 

රඵ්ටන්න.   

ා. සභභ ැඩටවන් භ්ර් තුශ   ගුරුරුන්සේ ෘමකතීඹ  
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වැරීඹ්න් ළිබඳඵ ්කච්ඡ් සකසයන ඵැට න් නය ක්රිඹ්ක්යකව ඇතුශමක ඳමකන ා්ද 

සිදුරීම භට ට ඵර් ටන්න.   

ඇ. සභභ ක්රිඹ්ක්යකව සිදුරීම සව  ට ට ධ ට ඹ භ්තෘක් සවෝ ඒකභ ට ඹ භ්තෘත්ක් තුර අඛ්ණ්ඩ 

අ ථ් කීඳඹක් සිදුන ැඩටවන් සර සිදුරීම භට වැරීඹ් ඇත. 

ඈ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඹව නිඹමිත ක්රසීභ්ක් ව් ඔඵසේ ැඩැරැ භ නිල චිත 

වඳුන් ටන්න.  

ඉ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඔඵසේ වඳමක ද්ඹකඹන්සේ රැයි තු නිසි ඳරිදි ක කය 

ටැනීභ ව්  දදනික ැඩටවන් ව් වඵන්ධ න  වඳමක ද්ඹකඹන් නිැයදි වඳුන්ටන්න . 

ඊ. ැඩටවන ව් අලය සඳය දැනුව  ව, ත්ක්ිකක වඵන්ධත්ඹ, වඵන්ධ කයටන්න් ළිරි 

ා  ලසඹන් අලය සිඹ ග කරුණු ළිබඳඵ සචක් ලි ට් ඒකක් ක් ඒ් වපර්ා දැයි ට භ් 

ඵරන්න . 

උ. ඔඵසේ ැඩටවන ළිබඳඵ ප්රතිසඳෝාඹක් රඵ්ටැනීභ ව් අලය කටයුතු වඳ්දනඹ කයන්න. 

ඒඹ සුදුසු ක්රභස දඹක් ඔ සේ ඇටයීභට රක්කය ැඩටවසන් පරද්යීත්ඹ ළිබඳඵ භ්සික 

්ර්ත්ක් ක  කයන්න. 

ඌ. සභභ ැඩටවන ඵ්හිය ාඹතන භඟ වඵන්ධ න ඵ සවෝ වඵන්ධ කශ වැරී ඵ  ඔඵට 

ැටසවනු ඇත. ඒැනි ාඹතන, අභ්තය්ාල, සදඳ්ර්තසවන්තු වඳුන්ටනිමින් ඒක්ඵද්ධ 

ැඩටවනක් සර ාට ධ්නඹ රීම භටමක, ැඩටවන ඳැැමකසන දින ර  සප්රක්කඹන් 

වඵන්ධ කයටැනීභට ඒභ ජ්රඹ බ්ට ත් රීම භටමක ැඩළිබඳසශක් ක් ටන්න.  

ඒ. ඔඵසේ සිඹ ග ැඩටවන් ර ප්රටතිඹ භ ථ ැඩටවන වඵන්ීකකයාඹ තුශ නිර්භ්ාඹ කය ඇති 

ඇටයීව ඳත්රික් ව් රඵ් භට කටයුතු කයන්න. ඒ ව් වබ්ගී ව ප්රභ්ාඹ ව් ප්රතිච්ය ර 

ාඛ්ය්මකභක ප්රතිච්යඹ ැදටමක ස .  
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අාක 05                                                                                                                   

ෑභ සිකුය්ද් දිනකභ 

 

ට ඵර ටැන්වුණු නිර්භ්ාශීලී ශ්රභඵරක්ඹක් උසද් - රැරීඹ් අසේක්කඹන් ව් උඳ්ධිධ්ම න් ව්                     

“ළිඹ්ඳමක” - ෘමකතීඹ භ්ර්සටෝඳසද්ලඹ  

ැඩටවන ක්රිඹ්මකභක රීම භට සඹෝජිත ක්රසීභ් - 2021 සදැවඵර් ඳශහු ැනිද් සිට 

 

ැඩටවසන් අයහුා  

ශ්රී ර්ාසක්ඹ ශ්රභ ඵරක්ඹ සටෝලීඹ රැරීඹ් සශසඳොර අලයත් පුලීභට භමකසනොන ඵ ඳර්සේා 

භගින් අන්යාඹ වී ඇත. ඒ ඵ ශ්රී රාක්ස  අධය්ඳනඹ ව් රැරීඹ් සශසඳොශ ළිබඳඵ  ළිබඳඵ සිදුකය 

ඇති  ට ට ධ ඳර්සේා භගින් තවවුරු කය ඇත. 

සව සනුසන් කටයුතු රීම භ ළිබඳඵ ැරකීසව  මිනි ඵර ව් රැරීයක්් සදඳ්ර්තසවන්තුස  ටකීභ ඉත් 

ප්රහුඛ්ඹ. සව න ට ටමක ට ට ධ ක්රභස ද ඔ සේ සභභ සදඳ්ර්තසවන්තු රැරීඹ් සශසඳොශ ට සින් අසේක්් 

කයනු රඵන ශ්රමිකඹන් නිර්භ්ාඹ රීම භ ළිබඳඵ අන්තර් ය්ජය භට්ටසව ා්දඹකට ඒශම සිටී. 

සශසඳොශ අලයත් අන ශ්රී ර්ාසක්ඹ ශ්රභ ඵරක්ඹ ාට ධ්නඹ රීම භ ව් සව න ට ටමක ට ට ධ ය්ජය 

ාඹතන කටයුතු කයමින් ඳතී. ඳ්ල් අධය්ඳනසඹන්  ඳසු තරුා කණ්ඩ්ඹව පුණ ණු රීම භ ව් ය්ජය 

ාඹතන ටාන්ක් ඇත. රැරීඹ් අ ථ් ව් ව්ඹ දැක්වීභටමක ඒැනිභ ාඹතන සඵොසවෝ ටානක් 

ළිහිටු් ඇත. සභභ සදඳ්ර්තසවන්තුස  ටකීභ වී ඇමකසමක නිසි ඳරිදි තභන්සේ වැරීඹ්න් වඳුන්ටැනීම 

ව් සිඹ ග කණ්ඩ්ඹව පුණ ණු රීම භමක, ඒභ වැරීඹ්න් ඔ සේ ප්රවීනත්ඹ රඵ්ටැනීභ ව් කටයුතු 

රීම භට භටසඳන්වීභමකඹ. 

ට සලේසඹන්භ ට ට ධ කණ්ඩ්ඹව සවන ට ටමක ායවබ කය ඇති  යා රැරීඹ් ව කුඩ් ඳරිභ්න රැරීඹ් 

නයත්සඹන් යුතු ක්රිඹ්මකභක රීම භට අලය උඳසද  රඵ් භමක ශ්රී රාක් පුය් සිඹ ග ප්ර්සද්ශීඹ සල්කව 

ක්ර්ඹ්ර රට අනුයුක්ත කය ඇති භ්න වඳමක නිරධ්ම න්සේ ටකීභ ස .   
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සභභ ැඩටවසන් අයහුා න්සන් ඉරක්ක ටත ළිරිට ව්ඹ න ාක්යසඹන්,  න ත්ක්ිකක ක්රභස ද 

ඔ සේ ක්රිඹ්මකභක සමින් තදුයටමක ශ්රී රාක් පුය් අට ධිභමක, අන්ටතඹ සොඹ්ටැනීභට සනොවැරී 

ල්භමක  ජීමකන තරුා කණ්ඩ්ඹව ව්  යාරැරීඹ් ර නියුක්තන්නන් ව් භටසඳන්වීභ රඵ් භ 

ව් ැඩටවනක් ක්රිඹ්මකභක රීම භට කටයුතු රීම භයි.   

 

ැඩටවසන් අන්තර් ටත ට ඹ යුතු ක්රිඹ්ක්යකව - 

අ. ඔඵසේ ැඩටවන නිර්භ්ාඹ කයටැනීභ ව් ඔඵසේ වැරීඹ්න්, අමකදැකීව ව් ඳශපුරුද්ද 

ප්රසඹෝජනඹට ටන්න. අලය නව අමකදැකීව හිත අඹසේ වසඹෝටඹ රඵ්ටන්න.   

ා. සභභ ැඩටවන් භ්ර් තුශ තරුා කණ්ඩ්ඹව, රැරීඹ් අසේක්කඹන් ව් කුඩ් ඳරිභ්ා 

ය්ඹකඹන් ඉරක්ක කයටමක දැනුමක රීම සව ා්ද භ්ර්ක් ඳැැමකවීභ ව් කටයුතු ඛ්ර 

යුතුඹ. ඒ ව් සිදුකයනු රඵන ක්රභස දඹ තුශට  නය ක්රිඹ්ක්යකව ඇතුශමක රීම භ ව් ට ඵර් 

ටන්න.   

ඇ. සභභ ක් රිඹ්ක්යකව සිදුරීම සව  ට ට ධ ට ඹ භ්තෘක් සවෝ ඒකභ ට ඹ භ්තෘත්ක් තුර අඛ්ණ්ඩ 

අ ථ් කීඳඹක් සිදුන ැඩටවන් සර සිදුරීම භට වැරීඹ් ඇත. 

ඈ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඹව නිඹමිත ක්රසීභ්ක් ව් ඔඵසේ ැඩැරැ භ නිල චිත 

වඳුන් ටන්න.  

ඉ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඔඵසේ වඳමක ද්ඹකඹන්සේ රැයි තු නිසි ඳරිදි ක කය 

ටැනීභ ව්  දදනික ැඩටවන් ව් වඵන්ධ න  වඳමක ද්ඹකඹන් නිැයදි වඳුන්ටන්න . 

ඊ. ැඩටවන ව් අලය සඳය දැනුව  ව, ත්ක්ිකක වඵන්ධත්ඹ, වඵන්ධ කයටන්න් ළිරි 

ා  ලසඹන් අලය සිඹ ග කරුණු ළිබඳඵ සචක් ලි ට් ඒකක් ක් ඒ් වපර්ා දැයි ට භ් 

ඵරන්න . 

උ. ඔඵසේ ැඩටවන ළිබඳඵ ප්රතිසඳෝාඹක් රඵ්ටැනීභ ව් අලය කටයුතු වඳ්දනඹ කයන්න. 

ඒඹ සුදුසු ක්රභස දඹක් ඔ සේ ඇටයීභට රක්කය ැඩටවසන් පරද්යීත්ඹ ළිබඳඵ භ්සික 

්ර්ත්ක් ක  කයන්න. 

ඌ. සභභ ැඩටවන ඵ්හිය ාඹතන භඟ වඵන්ධ න ඵ සවෝ වඵන්ධ කශ වැරී ඵ  ඔඵට 

ැටසවනු ඇත. ඒැනි ාඹතන, අභ්තය්ාල, සදඳ්ර්තසවන්තු වඳුන්ටනිමින් ඒක්ඵද්ධ 

ැඩටවනක් සර ාට ධ්නඹ රීම භටමක, ැඩටවන ඳැැමකසන දින ර  සප්රක්කඹන් 

වඵන්ධ කයටැනීභට ඒභ ජ්රඹ බ්ට ත් රීම භටමක ැඩළිබඳසශක් ක් ටන්න.  

ඒ. ඔඵසේ සිඹ ග ැඩටවන් ර ප්රටතිඹ භ ථ ැඩටවන වඵන්ීකකයාඹ තුශ නිර්භ්ාඹ කය ඇති 

ඇටයීව ඳත්රික් ව් රඵ් භට කටයුතු කයන්න. ඒ ව් වබ්ගී ව ප්රභ්ාඹ ව් ප්රතිච්ය ර 

ාඛ්ය්මකභක ප්රතිච්යඹ ැදටමක ස .  
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අාක 06                                                                                                                   

ෑභ සනසුය්ද්  දිනකභ 

 

සුඳන් ය්ජය සේඹක් උසද් - සිඹ ග ය්ජය සේකඹන් ව්                                                                   

“බුද්ධි භණ්ඩඳ” - ෘමකතීඹ භ්ර්සටෝඳසද්ලඹ  

ැඩටවන ක්රිඹ්මකභක රීම භට සඹෝජිත ක්රසීභ් - 2021 සදැවඵර් ඳශහු ැනිද් සිට 

 

ැඩටවසන් අයහුා   

යටක් ඹවඳමක ව් ගුන්මකභක වීභට නව බුද්ධිභතුන්සේ ද්ඹකමකඹ අතය්ලය ස . ඹව ය්ජයඹක 

ාර්ධනසේ ප්රභ්ාඹ ටානඹ රීම සව  යටක සිටින බුද්ධිභමකන්සේ තමකඹ ැරකීභ ඉත් ැදටමකඹ. ඒසේ 

සිටින බුද්ධිභතුන් ජ්තික ාර්ධන ක්රිඹ්ලිඹ ව් ද්ඹක කයටැනීසව ට ධිභමක ක්රභස දඹක් ජ්තික 

ාර්ධන ැරසුවර අන්තර්ටත ට ඹ යුතුඹ.  

මිනි ඵර ව් රැකීයක්් සදඳ්ර්තසවන්තු සභභ අයහුා සඳයදැරි ව ථ භ්ජඹටභ වඵන්ධ ට ඹ වැරී 

ාක්යසඹන් බුද්ධිභමක භ්ජ ා්දඹක් ඳැැමකවීභ ව් සභභ ැඩටවන ඉදිරිඳමක කයනු රඵයි. 

ඒහි  ට ට ධ ට ඹ ඳදනව කයටනිභන් නිඹමිත දිනඹක ඳමකන ාක්යසඹන් ැඩටවන් භ්ර්මක 

ාට ධ්නඹ රීම භ අඳසේ අයහුායි සභභ සිඹ ග ැඩටවන් ට ට ධ ත්ක්ිකක ක්රභස ද ඔ සේ, සිඹ ග 

ඹ ර ජන කණ්ඩ්ඹව ව් සඹොහුරීම භට අසේක්් කයනු රඵයි. 

සව භගින් භ්ජඹ තුර බුද්ධිභමක ා්දඹක් ඇතිකයලීභට අසේක්් සකසර්. ඒහි  යසට් ාර්ථිකඹ, රැරීඹ්, 

සශසඳොශ, භ්ජ ටැට ග ව් ප්රල ා, ජ්තික ටැට ග වහුස  භතුන අර්බුධ ව් ට ඳුව සවීභ, සටෝලීඹ 

ප්රනත් වහුස  භ්ජඹ හුණ ා සදන තමකඹන් ඳරිය ට දය්මකභක, භ්ජ ට දය්මකභක, ාර්ථික 

ට දය්මකභක සභන්භ ා කෘතික ට ට ධමකඹ හිතද ා්ද රීම භ ව් සභභ ස දික් බ්ට ත් සකසර්. ඒ 

භගින් ට ට ධ ප්ර්සඹෝගික ට ඳුව වඳුන් ටැනීභටමක, ඒභ ට ඳුව ට දය්මකභක රක් ඵැලීභටමක, ට ඳුව ඔ සේ 

ැරසුව ක  රීම භටමක, ඒභ ැරසුව ප්රතිඳමකතිභඹ තීයා කය් සඹොහුකය ක්රිඹ්මකභක තමකඹට ඳමකරීම භටමක 

සභභ ස දික් සවේතුනු ඇති ඵ අඳසේ අසඳක්්යි. 

සඵොසවෝ ට ට ඹ්මකක්ලීා භ්ජ ටැට ග වහුස  රැරීඹ් අයබුදඹ 

ව් ාර්ථික තමකඹ ැනි කරුණු ළිබඳඵ ා්දඹට රක්රීම භ 

තුර ඩ්මක ඉවර භ්ජ ප්රතිච්යඹක් රඵ්ටැනීභ සභන්භ 

පරද්යී ැඩටවනක් සිදුරීම භටද අක්ල රනු ඇත. 

ඒසේභ, සව න ට ට ය්ජය ඹ්න්්රාඹ ට ඳුව සොඹ්ටැනීභට 

උමක්ව කයනු රඵන භ්ජ අර්බුද ව් ප්ර්සඹෝගික ව් නියවුල් 

ට ඳුව වඳුන්ටැනීභට සභභ ා්දඹ ැරසුවවටත සඹොහු 

කයටත වැරී ඵ වන් කශ යුතුඹ.  
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ැඩටවසන් අන්තර්ටත ට ඹ යුතු ක්රිඹ්ක්යකව 

 

අ. ඔඵසේ ැඩටවන නිර්භ්ාඹ කයටැනීභ ව් ඔඵසේ වැරීඹ්න්, අමකදැකීව ව් ඳශපුරුද්ද 

ප්රසඹෝජනඹට ටන්න. අලය නව අමකදැකීව හිත අඹසේ වසඹෝටඹ රඵ්ටන්න.   

ා. සභභ ැඩටවන් භ්ර් තුශ බුද්ධිභමක ා්දඹක් සටොඩනැගිඹ යුතුඹ. ඒ ව් නය ක්රිඹ්ක්යකව 

ඇතුශමක රීම භ  භගින් ඳමකන ා්දර ගුා්මකභක ඵ ායක්් රීම භට ට ඵර් ටන්න.   

ඇ. සභභ ක්රිඹ්ක්යකව සිදුරීම සව  ට ට ධ ට ඹ භ්තෘක් සවෝ ඒකභ ට ඹ භ්තෘත්ක් තුර අඛ්ණ්ඩ 

අ ථ් කීඳඹක් සිදුන ැඩටවන් සර  සිදුරීම භට වැරීඹ් ඇත. 

ඈ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඹව නිඹමිත ක්රසීභ්ක් ව් ඔඵසේ ැඩැරැ භ නිල චිත 

වඳුන් ටන්න.  

ඉ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඔඵසේ වඳමක ද්ඹකඹන්සේ රැයි තු නිසි ඳරිදි ක කය 

ටැනීභ ව්  දදනික ැඩටවන් ව් වඵන්ධ න  වඳමක ද්ඹකඹන් නිැයදි වඳුන්ටන්න . 

ඊ. ැඩටවන ව් අලය සඳය දැනුව  ව, ත්ක්ිකක වඵන්ධත්ඹ, වඵන්ධ කයටන්න් ළිරි 

ා  ලසඹන් අලය සිඹ ග කරුණු ළිබඳඵ සචක් ලි ට් ඒකක් ක් ඒ් වපර්ා දැයි ට භ් 

ඵරන්න . 

උ. ඔඵසේ ැඩටවන ළිබඳඵ ප්රතිසඳෝාඹක් රඵ්ටැනීභ ව් අලය කටයුතු වඳ්දනඹ කයන්න. 

ඒඹ සුදුසු ක්රභස දඹක් ඔ සේ ඇටයීභට රක්කය ැඩටවසන් පරද්යීත්ඹ ළිබඳඵ භ්සික 

්ර්ත්ක් ක  කයන්න. 

ඌ. සභභ ැඩටවන ඵ්හිය ාඹතන භඟ වඵන්ධ න ඵ සවෝ වඵන්ධ කශ වැරී ඵ  ඔඵට 

ැටසවනු ඇත. ඒැනි ාඹතන, අභ්තය්ාල, සදඳ්ර්තසවන්තු වඳුන්ටනිමින් ඒක්ඵද්ධ 

ැඩටවනක් සර ාට ධ්නඹ රීම භටමක, ැඩටවන ඳැැමකසන දින ර  සප්රක්කඹන් 

වඵන්ධ කයටැනීභට ඒභ ජ්රඹ බ්ට ත් රීම භටමක ැඩළිබඳසශක් ක් ටන්න.  

ඒ. ඔඵසේ සිඹ ග ැඩටවන් ර ප්රටතිඹ භ ථ ැඩටවන වඵන්ීකකයාඹ තුශ නිර්භ්ාඹ කය ඇති 

ඇටයීව ඳත්රික් ව් රඵ් භට කටයුතු කයන්න. ඒ ව් වබ්ගී ව ප්රභ්ාඹ ව් ප්රතිච්ය ර 

ාඛ්ය්මකභක ප්රතිච්යඹ ැදටමක ස .  
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අාක 07                                                                                                                   

ෑභ ඉරිද් දිනකභ 

යටට ාඹ නැති ැඩකයන ඳයපුයක් උසද් - ය්ඳ්ය ායවබ කයනන්නන් ව් ය්ඹකඹන් ව්     

““ක්සේභ භූමි” - ෘමකතීඹ භ්ර්සටෝඳසද්ලඹ  

ැඩටවන ක්රිඹ්මකභක රීම භට සඹෝජිත ක්රසීභ් - 2021 සදැවඵර් ඳශහු ැනිද් සිට 

 

ැඩටවසන් අයහුා   

සඵොසවෝ සදසනකුට හුදල් ඇත. ාකල්ඳ නැත. තමක ළිරිකට ාකල්ඳ අලයතයභටමක ඩ් ඇත. 

හුදල් නැත. 

සභභ ැඩටවසන් හුඛ්ය අයහුා න්සන් ය්ඳ්ය සිදුරීම භට අසේක්්සන් ඳසුවුද ඒ ව් සුදුසු 

ාකල්ඳ සනොභැති අඹට ප්ර්සඹෝගික ාකල්ඳ ජනනඹ කයටැනීභ  ව් භටසඳන්වීභමක, ාකල්ඳ 

හිත කණ්ඩ්ඹව ව් ඔවුන්සේ මූශය ව් ප්ර්ේධන අලයත් පුය් ටැනීභටමක තශභා්කයාඹ 

කයටැනීභටමක ව්ඹ වීභයි. 

සභභ ක්රිඹ්ලිඹ ප්රහුඛ් සකොට  සදක ඔ සේභ ක්රිඹ්මකභක වීභ ඉත් ැදටමක ස . ඒ අනු  ැඩටවන 

වයව් වහුන ප්රධ්න කණ්ඩ්ඹව සදකරී. ඒ ඉවතින් දැක්ව කණ්ඩ්ඹව සදකයි. ඒසේභ සව න 

ට ටමක ට ට ධ ෘමකතීන් ායවබ කය තනි ක්රිඹ්මකභක න  යාරැරීඹ් සිදුකයන්නන්ද, කුඩ් 

කණ්ඩ්ඹභක් වඵන්ධ කයටනිමින් ය්ඳ්ය ක්රිඹ්මකභක කයනු රඵන කුඩ් ඳරිභ්ා 

ය්ඹකඹන්ද ස . ා්ද භණ්ඩඳඹභගින් සව සිඹ ග කණ්ඩ්ඹව ාභණ්්රාඹ කයනු රඵන 

ාක්යසඹන් ක්රිඹ්මකභක වීභ ඉත් ැදටමක ස . 

ශ්රී රාක්ස  සශසඳොශ අසේක්් කයනු රඵන ැඳයුභ රඵ් භට සඵොසවෝ කුඩ් ඳරිභ්ා 

ය්ඹකඹන් අසඳොසවොමක ස . ්භ්නය භට්ටසව ඒශ ග සශ ැරකට ඒව් ගිඹ 

ට ධිභමක  ඒශ ග සශ ැල් භව්ඳරිභ්න ය්ඹකඹන් අතින් නිර්භ්ාඹ න්සන් ඒ නි්ඹ. 

ය්ඳ්යසේ ඳැතිඹ යුතු ට ධිභමක ඵ, ළිරිසිදු ඵ ැනි තමකඹන් භගින් සඵොසවෝ ට ට ඉවර හුදල් 

ඉඳයීභක් සිදුකශ වැරීඹ. ඒ ළිබඳඵ කුඩ්ඳරිභ්ා 

ය්ඹකඹන් තුර ඳතින්සන් අුව දැනුභරී. ඒසේභ 

නවීා ත්ක්නඹ බ්ට තසඹන් සිදුකශ වැරී සශ්භ 

ළිබඳඵ ඇති දැනුභද ඉත් අල්ඳඹ. සශසඳොර 

ඉල්ලුභට අනු ැඳයීභ සිදුකයන්ට ඩ් 

කුඩ්ඳරිභ්නසේ සශඳුන් ට සින් සිදුකයන්සන් තභන් 

කැභති බ්ණ්ඩ ව් සේ් සශසඳොශට නිකුමක 

රීම භයි. ඒසේ නැතව තසකකු කයනු දැක ඒා  ව් 

භ්න සශ ැරක් ායවබ රීම භයි.  

 



Life talk.com ැඩටවන් භ්ර් ක්රිඹ්මකභක රීම සව උඳසද   අමකසඳොත 
 

මිනි  ඵර ව් රැකීයක්් සදඳ්ර්තසවන්තු    Page 15 
 

 

සශසඳොශ වැසිම භ, ඉල්ලුභ ව් ැඳයුව ළිබඳඵ ව් ඒ ඇසුසයන් ඳැන නගින ටැට ග සභන්භ 

ට ඳුව ව් සඹොහුවීභට අලය භ්ර්සටෝඳසද්ල සභභ රඵ්ටැනීභ ව් අලය ඳසුිමභ ැඩටවන 

තුර නිර්භ්ාඹ රීම භ  ඉත් ැදටමක ස .   

ස . ඒසේභ හුදල් කශභා්කයාඹ රීම භ, ය්ඳ්ය කශභා්කයාඹ ා  ට ඹන් ළිබඳඵද 

ප්රභ්ාමක දැනුභක් රඵ් භ ැදටමක ස . 

සභභ ස දික් ඒ ව් බ්ට ත් කශ වැරීඹ. 

 

ැඩටවසන් අන්තර්ටත ට ඹ යුතු ක්රිඹ්ක්යකව   

 

අ. ඔඵසේ ැඩටවන නිර්භ්ාඹ කයටැනීභ ව් ඔඵසේ වැරීඹ්න්, අමකදැකීව ව් ඳශපුරුද්ද 

ප්රසඹෝජනඹට ටන්න. අලය නව අමකදැකීව හිත අඹසේ වසඹෝටඹ රඵ්ටන්න.   

ා. සභභ ැඩටවන් භ්ර් තුශ කුඩ් ඳරිභ්ා ය්ඳ්රිකඹන්සේ ව්  යාරැරීඹ් කයන්නන්සේ 

අබ්ෘද්ධිඹ ඉටුන ාක්යසඹන් ක්රිඹ්මකභක ට ඹ යුතුඹ. ඒ ව්  ව් නය ක්රිඹ්ක්යකව ඇතුශමක 

කයමින් ඳමකන ා්ද සිදුරීම භට ට ඵර් ටන්න.   

ඇ. සභභ ක්රිඹ්ක්යකව සිදුරීම සව  ට ට ධ ට ඹ භ්තෘක් සවෝ ඒකභ ට ඹ භ්තෘත්ක් තුර අඛ්ණ්ඩ 

අ ථ් කීඳඹක් සිදුන ැඩටවන් සර සිදුරීම භට වැරීඹ් ඇත. 

ඈ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඹව නිඹමිත ක්රසීභ්ක් ව් ඔඵසේ ැඩැරැ භ නිල චිත 

වඳුන් ටන්න.  

ඉ. ැඩටවන ායවබ රීම භට ඳශහු ඔඵසේ වඳමක ද්ඹකඹන්සේ රැයි තු නිසි ඳරිදි ක කය 

ටැනීභ ව්  දදනික ැඩටවන් ව් වඵන්ධ න  වඳමක ද්ඹකඹන් නිැයදි වඳුන්ටන්න . 

ඊ. ැඩටවන ව් අලය සඳය දැනුව  ව, ත්ක්ිකක වඵන්ධත්ඹ, වඵන්ධ කයටන්න් ළිරි 

ා  ලසඹන් අලය සිඹ ග කරුණු ළිබඳඵ සචක් ලි ට් ඒකක් ක් ඒ් වපර්ා දැයි ට භ් 

ඵරන්න . 

උ. ඔඵසේ ැඩටවන ළිබඳඵ ප්රතිසඳෝාඹක් රඵ්ටැනීභ ව් අලය කටයුතු වඳ්දනඹ කයන්න. 

ඒඹ සුදුසු ක්රභස දඹක් ඔ සේ ඇටයීභට රක්කය ැඩටවසන් පරද්යීත්ඹ ළිබඳඵ භ්සික 

්ර්ත්ක් ක  කයන්න. 

ඌ. සභභ ැඩටවන ඵ්හිය ාඹතන භඟ වඵන්ධ න ඵ සවෝ වඵන්ධ කශ වැරී ඵ  ඔඵට 

ැටසවනු ඇත. ඒැනි ාඹතන, අභ්තය්ාල, සදඳ්ර්තසවන්තු වඳුන්ටනිමින් ඒක්ඵද්ධ 

ැඩටවනක් සර ාට ධ්නඹ රීම භටමක, ැඩටවන ඳැැමකසන දින ර  සප්රක්කඹන් 

වඵන්ධ කයටැනීභට ඒභ ජ්රඹ බ්ට ත් රීම භටමක ැඩළිබඳසශක් ක් ටන්න.  

ඒ. ඔඵසේ සිඹ ග ැඩටවන් ර ප්රටතිඹ භ ථ ැඩටවන වඵන්ීකකයාඹ තුශ නිර්භ්ාඹ කය ඇති 

ඇටයීව ඳත්රික් ව් රඵ් භට කටයුතු කයන්න. ඒ ව් වබ්ගී ව ප්රභ්ාඹ ව් ප්රතිච්ය ර 

ාඛ්ය්මකභක ප්රතිච්යඹ ැදටමක ස .  

 


