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Message from Auditor General

It gives me immense pleasure to know that the Library Committee of the National Audit
Office (NAO) is bringing out its first „E-Magazine‟ for the year 2021.
Tacit Knowledge included in the magazine aims the holistic development of the officers

a vital role in providing an opportunity of expression to the creative minds and presents
aspirations of the officers. It goes a long way in unfolding and nurturing the innovative

ප්රතිභබහ

of the NAO. Creative writing is an integral part of learning. The Library magazine plays

thinking of the officers.
I am extremely proud to express that the Library committee has been exemplary in
providing quality magazine to the interested readers by creating the good ideas through
articles to have a spirit of learning to give outstanding results. Now, the platform
provided by this E-magazine will definitely become a stepping stone in developing their
personalities and realizing their job requirements even in this Covid-19 pandemic
situation. .
I take this opportunity to appreciate those who have immensely contributed to this Emagazine and wish them the very best for all their future endeavors.

W. P. C.Wickramaratne
Auditor General
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අතිරර්ක විගණකාධිඳතිතුමන්රේ ඳණිවිඩය

ප්රතිභබහ

ලිවීභ
භහන
ර්ගඹහගේ
ළදගත්භ
ංසකෘතිභක
ජඹග්රවණඹන්ගගන් එකකි. ශිසටහචහයඹ ඳළන නගින්ගන් ලිවීගේ
ඳළමිණීභත් භඟ ඹ. ලිවීභකින් ගතොය නතන ගරෝකඹ
ප්රහථමිකගඹන් ගන්කය වඳුනහ ගන්නහ විදයහ, තහක්ණඹ ව
ංසකෘතිභඹ ජඹග්රවණඹ කශ ගනොවළකි නු ඇත. ලිවීභට ගඳය
භහන දළනුභ ඳයේඳයහගන් ඳයේඳයහට හචික රඵහ ගදන
රදී. එඵළවින් ගභභ දළනුභ මුච්චඹ කිරීභ අතිභලයින් භන්දගහමී
විඹ. හචික කථහ කහරඹ වහ අකහලඹ තුශ සීමිතඹ. කථහ
කයන ගේ ඇගන්ගන් කථන අසථහගේදී ඳභණි. අඳට කතහ
කශ වළක්ගක් ගකටි දුයකින් ඳභණි. ලිවීභ ගභභ සීභහන්
ඉක්භහ ඹයි. ඊගේ ගවෝ අවුරුදු දවකට ගඳය ලිඹහ ඇතිභ ගේ
අඳට කිඹවිඹ වළකිඹ.
මිනිසුන්ගේ ජීවිතගේ ලිවීගේ ළදගත්කභ ගකගතක් වීද ඹත් පුයහණ ජනඹහ ඊට දියඹභඹ
ේබඹක් ආගයෝඳණඹ කය ඇත. බහහ ගභන්භ ලිවීභ ජහතිභඹක ඵහහිය ංගක්ත ගේ. ලිවීභ
භහන ර්ගඹහගේ ගරේසඨතභ න නිඳළයුභකි. ලබ්ද බහහගන් න්නිගේදනඹ කශ ගනොවළකි
ගවෝ දුසකය අසථහන්හිදී න්නිගේදනඹ කිරීභට මිනිසුන්ට ලිවීභ උඳකහරී ගේ. ලිවීභට
ංර්ධනගේ දීර්ඝ ඉතිභවහඹක් ඇත. එඹ ප්රහථමික බහවිතගේ සිට ඩහත් ඳරිපර්ණ ග්රළෆික්
න්නිගේදන ආකහය බහවිතහ කිරීභ දක්හ දුසකය භහතකට ගගොස තිභගබ්. එඵළවින් ලිවීභ
න්නිගේදනගේ ළදගත්භ භහධයඹක් ඵට ඳත් ඇත..
එන් ඳසුබිභක නිර්භහණශීලී ලිවීගේ වළකිඹහට අගඹක් ගදමින් ආඹතනගේ නිරධහරීන්ගේ
ලිවීගේ කුරතහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ ජහතිභක විගණන කහර්ඹහර පුසතකහරඹ භගින්
ප්රකහලඹට ඳත් කයනු රඵන ප්රතිභබහ විදයුත් ඟයහගේ ඳරමු කරහඳඹ ගනුගන් භහගේ වෘදඹංගභ
සුබහශිංණ එක් කයමි.

ආර්. එම්. රේ. රත්නායක
අතිරර්ක විගණකාධිඳති
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පුව්තකා කමිටුරේ වභාඳතිතුමන්රේ ඳණිවිඩය
ජහතිභක විගණන කහර්ඹහර පුසතකහරඹ භගින් ප්රකහලඹට
ඳත් කයනු රඵන ප්රතිභබහ විදයුත් ඟයහගේ භංගර කරහඳඹ
වහ භහ සුඵ ඳළතුේ එක් කයන්ගන් වද පිරි තුටිනි.
ගභළනි හහිතය කටයුතු ආඹතනගේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ
තු නිර්භහනශීලී ලිවීගේ වළකිඹහ ඔප් නළංවීභට දහඹක
න අතය භ පුසතකහරඹ වහ ඳහඨකඹහ අතය අවිගඹෝජනීඹ
ඵළඳීභ ඉවශ නළංවීභට ද ගවේතු ගේ.

හේප්රදහයික පුසතකහර යුවගඹන් ඔබ්ඵට ගගොස හහිතයභඹ යවින්නඹට, ගගේණඹට
ගභන්භ ෘත්තීඹ දළනුගභන් ගඳෝණඹ විඹ වළකි ගතෝතළන්නක් ගර ජහතිභක විගණන කහර්ඹහර
පුසතකහරඹ විදයුත් පුසතකහරඹක් ගර ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ඳහඨක ගේහ පුළුල් කිරීගේ
අයමුණු ගඳයදළරි කයගනිමින් ගරු විගණකහධිඳතිභතුභන් විසින් පුසතකහර කමිටුක් ඳත්කයනු
රළබීඹ.
විගණකහධිඳතිභතුභන්ගේ භග ගඳන්වීභ ඹටගත් පුසතකහර කමිටුගේ ඳරමු කහර්ඹ ලගඹන්
ප්රතිභබහ විදයුත් ඟයහගේ භංගර කරහඳඹ ගභගේ ඔඵ ගත ගගන ඒභට රළබීභ ඉභවත් තුටට
කරුණකි. ගභභ විදයුත් ඟයහ ඉදිරි ර්රදීද අඛණ්ඩ ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභට අගප්ක්ෂිත
ගවයින් ඒ වහ ඔඵ ළභගේ වගඹෝගඹ ව නිර්භහණශීලී දහඹකත්ඹ රළගඵනු ඇතළයි අපි
උදක් භ විලසහඹ ඳශ කයමු.

ප්රතිභබහ

ගතොයතුරු ේඳත් භධයසථහනඹක් ගර පුසතකහරගේ
ළදගත්කභ අධහයණඹ කිරීභට ගභන් භ එඹ න
දිලහනතිභඹකට වළයවීභටද ගභළනි නිර්භහණ උඳකහරී ගේ.
එගේභ ංකීර්ණ කහර්ඹ ඵහුර කහර්ඹහලීඹ දිවි ගඳගතක
ඳතිභන විඩහ භනඹ කය ගළනීභටද ගභළනි කෘතිභ ඳරිශීරනඹ කිරීභ වහ ඒ වහ ක්රීඹ දහඹක
වීභ භනහ පිටුවරක් නු ඇත.

ප්රතිභබහ විදයුත් ඟයහ හර්ථක කය ගළනීභට අනුලහක දහඹකත්ඹ
දළක්ව ගරු
විගණකහධිඳතිභතුභහටද සිඹ ෘත්තීභඹ ප්රවීණත්ඹ වහ කළඳවීභ තුිනන් ගභභ කහර්ඹ හක්හත් කය
ගළනීභට භවඟු ගභගවයක් කශ පුසතකහරඹහධිඳතිභනිඹටද ගභභ ඟයහ වහ නන් අයුරින්
දහඹකත්ඹ ළඳයු සිඹලු ඳහර්ලඹන්ටද අඳ ප්රහදඹ ඳර කයන අතය ජහතිභක විගණන කහර්ඹහර
පුසතකහරඹ විදයුත් පුසතකහරඹක් ගර ඵරගළන්වීභ වහ ඔඵ ළභගේ අදවස වහ ගඹෝජනහ
රඵහ ගදන ගර ඉල්ලීභට ද ගභඹ අසථහක් කය ගනිමු.
සතුතිභයි!

එව්. එම්. ඩී. එව්. සුදී් රරෝහිත
නිරයෝජය විගණකාධිඳති
(වභාඳති - පුව්තකා කමිටුල)
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ප්රතිභබහ

භහන භහජගේ ර්තභහන දියුණු තත්ත්ඹට ගවේතු වී ඇත්ගත් මිනිහගේ
බුේධිභඹ ක්රිඹහකහරිත්ගේ ප්රතිභපරඹක් ගර බිහින ගතොයතුරු එගේ
නළතගවොත් දළනුභ ඳසු කහලීන ඳයපුයට බහවිතහ කර වළකි අයුරින් හර්තහ
ගත කිරීභට ඇතිභ වළකිඹහයි. ගභගේ හර්තහ ගතන ගතොයතුරු ගසු
අඹගේ දළනුභ ළඩිකිරීභට ප්රගඹෝජනඹට ගත වළකි ඳරිදි රඵහ ගළනීභ ,
ළකසුභ, ගඵඩහ කිරීභ, මුේධයණඹ වහ න්නිගේදනඹ පිණි ඇතිභ ප්රධහන
විඥහඳන ඒකකඹක් නුගේ පුසතකහරඹයි. අධයහඳනඹ, ඳර්ගේණඹ,
ආර්ථික කටයුතු, ගේලඳහරන කටයුතු, ංසකෘතිභක කටයුතු ආදී විධ
කහර්ඹඹන් නිහ භහන දළනුභට එකතුන ගතොයතුරු භවහ ප්රහවඹක් ඵට ඳත් තිභගබ්.
භූගගෝලීඹ, ගේලඳහරනික, භහජීඹ වහ ංසකෘතිභකභඹ කඩඉේ වයවහ ගරන ගතොයතුරු ප්රහවඹ
ගභගවවීභ වහ ප්රගඹෝජනඹට ගළනීභට ළරළසවීභ වහ ඇතිභ විඥහඳන ආඹතන අතය
පුසතකහරඹට හිමි න්ගන් සුවිගලේෂී සථහනඹකි.
දළනුභ ගක්න්ද්රගත භහජඹක භහන ංවතිභගේ අභිර්ධනඹට අතිභලයින්භ ඉවල් ව
තහක්ණඹක් ගර ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන තහක්ණඹ කළපී ගඳගන්. එඵළවින් නතනගේ
පුසතකහරඹ වහ ගතොයතුරු ගේහ භධයසථහනද ගේ වහ අත්ළල් ඵළගගන ඇතිභ අතය ර්තභහන
පුසතකහර වහ ගතොයතුරු ගේහ භධයසථහන ේප්රදහයික ගේහන්ගගන් ඔබ්ඵට ගගොස
ඳහඨකයින්ගේ දළනුභ වහ කුරතහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ නවීන ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන
තහක්ණඹ උඳගඹෝගී කයගනී. එන් ඳසුබිභක ජහතිභක විගණන කහර්ඹහර පුසතකහරඹ
පුසතකහර වහ ගතොයතුරු ගේහ භධයසථහනඹක් ගර ළඩි දියුණු කිරීගේ ගඹෝජනහලිඹ ඹටගත්
“ප්රතිභබහ” විදයුත් ඟයහ ඔඵ ගත ගගන එන්ගන් ජහතිභක විගණන කහර්ඹහර කහර්ඹ භණ්ඩරගේ
නිර්භහණහත්භක ලිවීගේ කුරතහ ප්රර්ධනඹ කිරීගේ මුලික ඳයභහර්ථගඹනි.
ගභභ කර්තය හර්ථක නිභ කිරීභට භග ගඳන්ව ගරු විගණකහධිඳතිභතුභන්ටත්,
උඳගේලකත්ඹ රඵහ දුන් පුසතකහර කමිටුගේ බහඳතිභතුභන්ටත් භහගේ වද පිරි ප්රණහභඹ පුදකය
සිටිමි. එගේභ “ප්රතිභබහ” විදයුත් ඟයහ වහ නිර්භහණ දහඹකත්ඹ ළඳයු ජහතිභක විගණන
කහර්ඹහර කහර්ඹ භණ්ඩරගේ සිඹලුභ නිරධහරී භවත්භ භවත්මීන්ටත් පුසතකහර කමිටුගේ
ගගෞයනීඹ හභහජිකයින්ටත් ගඵගවවින් කෘතඥ ගමි. අහන ලගඹන් පර්ගේ පුසතකහරඹ
බහය සිටි විරහමික නිගඹෝජය විගණකහධිඳතිභතුභන්ටත්, අතිභගර්ක විගණකහධිඳතිභතුභන්ටත්,
ර්තභහනගේ පුසතකහරඹ බහය ඳහරන අංලගේ අධයක්තුභන්ටත් ගඵගවවින් සතතිභන්ත
ගමි .

එම්. රක්. ගිරලෝන් යානිකා නන්දරවේන
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What is the only fruit which has seeds outside?
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ශ්රීමත් රජෝන් රඩොයිලි, බ්රිතානය
යටත් විජිත ඳරිඳාකරයකි. 1801
දී ිංකාලට ඳැමිණි රජෝන් රඩොයිලි
මුලින්
සවිල්
රවේලරේ
රල්ඛකරයකු රවත් ඳසුල විවිධ
ඳෂාත් අධිකරණල වභාඳති
රවත් කටයුතු කරෂේය. විාරද
රබෞද්ධ භික්ෂුලක් ලන කරරතොට
ධම්මාරාම නායක ශාමුදුරුන්රේ
අනුග්රශය යටරත් මාතර දී තම ුරර
කාය තුෂ ඔහු සිංශ භාාල
ප්රගුණ කරෂේය. සිංශ භාාරලහි
රමම ප්රවීණණතාලය නිවා ඔහු 1805
දී රජරේ ප්රධාන ඳරිලර්තකයා
රව ඳත් කරන දී. ඊෂඟ
ලවරර්දී ඔහු රකොෂඹ දිව්ත්රික්කරේ
ආදායම් නිරයෝජිතරයකු බලට
ඳත්විය. තල දුරටත් උවව්වීණම්
ැබීරමන් ඔහු සවිල් ශා මිලිටරි
යන අිංලලින් උවව් වූ අතර
අලවානරේ
ඔහු
සවිල්
විගණකාධිඳති තනතුරට ඳත්
කරන දී. (1814 වැප්තැම්බර් 1
සට 1816)
1815 දී උඩයට යහජධහනිඹ බ්රිතහනයඹ අත්ඳත් කය ගළනීභ වහ කටයුතු කිරීගේදී ගජෝන්
ගඩොයිලිට ප්රධහන කහර්ඹබහයඹක් ඳළරී තිභබුණි. සිංවර බහහ චතුය ගර දළන සිටි ඔහු බ්රිතහනය
ආණ්ඩුකහයයඹහ, ශ්රී වික්රභ යහජසිංව යජු ව කුතුවරගඹන් සිටි අතුටට ඳත් උඩයට ප්රධහනීන්
අතය අතයභළදිඹහ විඹ. 1815 භහර්තු භ 02 ළනි දින භවනුය ඓතිභවහසික දශදහ භහිනගහගේ යජ
හගල් භඟුල් භඩුගේදී “උඩයට ගිවිසුභ” භගින් රංකහ බ්රිතහනයගේ කිරීටඹ ඹටතට ඳයහ ගදන
රදී. ටනකින් ගතොයභ බ්රිතහනයඹන්ට උඩයට අල්රහ ගළනීභට වළකිවගඹන් ප්රථභ යට මුළු
ශ්රී රංකහගේභ ඳහරනඹ විගේශිකඹන් අතට ඳත්විඹ. ගභගේ ඉංග්රීසීන් විසින් උඩයට අල්රහ
ගළනීගේදී උඩයට යදරඹන්ගේ ක්රිඹහ කරහඳඹ, ශ්රී වික්රභ යහජසිංව යජුගේ කරය ක්රිඹහ කරහඳඹ, ආදී
ගවේතු ඒ වහ ගවේතු ලගඹන් ගඵොගවෝ ගදගනකු විසින් දළක්වුද, මීට ගඳය කිසිගකුට උඩයට
අල්රහ ගළනීභට ගනොවළකි වගේ භන්දළයි විභසීගේදී 1815 දී උඩයට අල්රහ ගළනීගේදී ඊට විගලේ
ව ගවේතන් තිභබ ඵ නහථ ගේ. එනේ ඉතහ සක්ෂභ බුේධිඹකින් ගවබි ඉංග්රීසි ජහතිභක නිරධහරිගඹකු
ව ගජෝන් ගඩොයිලිගේ ක්රිඹහකරහඳඹ, උඩයට ඹටත් කය ගළනීභට ඔහු විසින් කයන රද ළරසුේ,
ගවිනකය ගළනීභට වළකි වීභ නිහඹ.

ප්රතිභබහ

ශ්රීමත් රජෝන් රඩොයිලි 1 ලන බැරරොරනට් (1774 ජනි 6 - 1824 මැයි 25)
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රංකහ බ්රිතහනයගේ ඹටත් විජිතඹක් තිභබ කහරගේ ගභයට සිටි එකභ සිංවර උගත් සිවිල්
ගේකඹහ වගේ ගඩොයිලිඹ. එංගරන්තගේ ගක්ස ප්රහන්තගේදී ගවේසටිංසහි අගයදගුරු භතිභඹස
ඩි ඔයිලි ව ඔහුගේ බිරි ගේරිගේ ගදන පුත්රඹහ ගර 1774 ජුනි 11 ළනි දින ගජෝන් ගඩොයිලි
උඳත රළබීඹ. ශභහ කර ගසට්මිනිසටර් විදුවගල් ඉගගනුභ රළබ ගඩොයිලි ඳසු ගක්ේබ්රිජ්
විලසවිදයහරගේ ඵළනට් විදයහරඹට ඵළඳුණ අතය 1796 ර්ගේදී තභ ලහසත්රගේදී උඳහධිඹ
ේපර්ණ කය ගළනීභට භත් විඹ. ඉන් ඳස යක ඇෆගභන් එනේ ක්රි.. 1801 දී තරුණ
ගඩොයිලි සිඹ ජීවිතගේ න ඳරිච්ගජ්දඹකට මුර පුයමින් රංකහගේ සිවිල් ගේඹට ඇතුශත් වීභට
ගභහි ඳළමිණිගේඹ. ගභයටදී ඔහුට ඳශමුගන්භ ගේඹ කිරීභට සිදුවගේ ගකොශම ප්රහගේශීඹ
අධිකයණගේ හභහජිකගඹකු ලගඹනි. ඳසු 1803 දී භහතය උහවිගේ ප්රධහනිඹහ ගර ඳත්කය
ඹළව ඔහු 1804 දී භහතය ගගශ කටයුතු වහ ආදහඹේ පිිනඵ ඒජන්තයඹහ ගරද ඳත්කයන රදී.
සිඹ අධියහජයඹට ගේඹ කිරීගේදී ඩහත් කළඳවී කටයුතු කිරීභ වහ අතයලය කහර්ඹඹක්
ලගඹන් ඔහුට ගේශීඹඹන්ගේ බහහ දළන ගළනීභට අලය විඹ.

ප්රතිභබහ

ගඩොයිලි සිංවරඹන් අතය තත් සිංවරගඹක් ඹළයි සිගතන තයභටභ සිංවර ඌරුටභ වළඩ ගළසී
සිටිගේඹ. ඔහුගේ ඇතුේ ඳළතුේ එළනි සරඳඹක් ගළනීභට එකර භවත් ප්රසිේධිඹකට ඳත්
සිටි භහතය ගගවයගේපිට විවහයගේ ළඩහුන් කයගතොට ධර්භහයහභ නහහිමිඹන්ගගන් රද
ආබහඹ භගවෝඳකහරී විඹ. සිංවර බහහ පිිනඵ පුළුල් වහ ගළඹුරු දළනුභකින් ගභභ සුදු ජහතිභකඹහ
න්නේධ කිරීභට ධර්භහයහභ නහහිමිඹන්ට වළකි විඹ. සිංවර බහහ පිිනඵ ගඩොයිලි තු තිභබ
එකී දළනුභ නිහ 1805 දී එකට ආණ්ඩුකහය ගතෝභස ගභට්රන්ඞ් විසින් ඉංග්රීසි යජගේ ප්රධහන
බහහ ඳරිර්තක ධුයඹට ඳත්කයන රදී.
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ක්රි.. 1812 භහර්තු 11 ළනි දින ගභයට න ආණ්ඩුකහයයඹහ ගර ළඩ බහයගත් “ගයොඵට්
බ්රවුන්රිේ” එංගරන්ත ආණ්ඩුගේ අගප්ක්ෂහ ඉටුකයනු පිණි එංගරන්ත ආණ්ඩු ගනුගන්
ගඳනී සිටි අතය එභ අයමුණු හක්ෂහත් කිරීගේ කට ගභගවයුභ යවසිගත ගඩොයිලිගේ ගභොශඹ
තුශ ළරසුේ විඹ. ගේ නවිට අත්දළකීේ ලින් ඳරිපර්ණ බ්රව්රන්රිේ අවුරුදු 56 ක් ඉක්භව
පුේගරඹකු වුත් 38 වළවිරිදි ගඩොයිලි බ්රවුන්රිේට ඩහ තීක්ෂණ, කට උඳහඹශීලී ළරසුේ වගත
ග්රවණගඹන් ඩහ ඉදිරිගඹන් සිටිගේඹ. කිසිභ ංග්රහමික ක්රිඹහලිඹකට ගනොඹහ රංකහ එක්ත්
කය එංගරන්ත ආණ්ඩුගේ ඹටත් විජිතඹක් ඵට ඳත්කය ගළනීගේ කට අභිප්රහඹ ඔවුන් ඉදිරිගේ
එංගරන්ත ආණ්ඩු විසින් දන්හ තිභබ අතය එඹට සියුේ කරුණු ඔසගේ කටයුතු කයන්නටත් තභ
වහේ පුතහව එංගරන්තඹට අභිභහනගඹන් නළගී සිටින්නටත්, ගඩොයිලි කටයුතු කගශේ සිංවර
යහජයගේ යදරඹනට ගනොදළගනන ආකහයගඹනි. එගේභ ගඩොයිලි භනහ විචක්ණ උඳහඹශීලී
වළකිඹහගන් යුත් යහජය තහන්ත්රිකගඹකි. ඔහුගේ එභ කඳටි ඔළු ගනොතිභගඵන්නට උඩයට
යහජධහනිඹ එතයේ ඉක්භනින් කිසි දිගනක අල්රහ ගන්නට ගනොවළකි න්නට ඉඩ තිභබුණි.
යහජසිංව යජුගේ ඉතහ කෘය ඳහරනඹ නයකින් නයකට ගගොස තිභබුණු ඒ භගේ යජුට එගයහි
යවසිගත ක්රිඹහකශ නිරගේ රුන් වහ හකච්චහ කයන්නට ගඩොයිලි භත් විඹ.

ප්රතිභබහ

ගඩොයිලි උඩයට අල්රහ ගන්නට අලය
පිඹුරුඳත් ළකසුගේ ගඵොගවෝ කරක සිටඹ.
ඉතහභ ඳවත් ගඳගශේ චයපුරු ක්රිඹහ පිිනඵ
ඔහු භළනවින් වදහයහ තිභබුණි. ඒ ඵට ඔහු
විසින් ටවන් තඵන රද “දිනගඳොත” හක්ෂි
දයයි. එභ දිනගඳොත බ්රිතහනය සිවිල්
ගේකගඹකු සිටි එච්. ඩබ්. ගකොඞ්රින්ටන්
විසින් භවනුය කච්ගච්රිගේ තිභබී ගඹහගගන
1917 දී මුද්රණඹගකොට ඇත. 1815 ට ගඳය
සිටභ ගඩොයිලි උඩයට යදරයින් වහ මීඳ
ඵතහ ගගොඩනගහගගන තිභබුණි. ඉන්
ගඵොගවෝභඹක් අතිභලයින්භ යවස ඵතහ
විඹ. 1815 භහර්තු 02 ළනිදහ ඓතිභවහසික
උඩයට
ගිවිසුභ
කස
කිරීභටත්,
ඊට ඳවසුගන්භ යදරයින්ගේ අත්න් රඵහ
ගළනීභටත්, ඔවුන‟තය තිභබ එකී මීඳ ඵතහ
භවත්ගේ උඳකහරී විඹ. ගභගේ කස කශ උඩයට ගිවිසුභට ඉංග්රීසි ආණ්ඩු ගනුගන් ගයොඵට්
බ්රවුන්රිේ අත්න් තළබ අතය උඩයට ඳහර්ලසඹ ගනුගන්, ඇවළගල්ගඳොර, ගභොල්ලිගගොඩ භව
අදිකහයේ, ත් ගකෝයගල් දිහ, පිිනභතරේගේ ගදළනි අදිකහයභ, ඵයගමුගේ දිහ,
පිිනභතරේගේ තය ගකෝයගල් දිහ, ගභොනයවිර ඌගේ දිහ, ගභොල්ලිගගොඩ තුන් ගකෝයගල්
දිහ, දල්රළගේ රඳගන් දිහ, මිල්ර ගල්රසගේ වහ බින්තළන්ගන් දිහ, ගරගභ
තභන්කඩුගේ දිහ, ගරගගොඩ නුය කරහවිගේ දිහ ඹන යදර ප්රධහනිගඹෝ අත්න් තළබව.
ගිවිසුගේ අත්න් වතිභක කිරීභට ගජෝන් ගඩොයිලි ව ගජ්ේස දර්රන්ඞ් ක්රිඹහ කශව.
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1815 භහර්තු 2 න දින උඩයට
ේමුතිභඹ ගකටුේඳත් කිරීගේ
ගගෞයඹ ගඩොයිලිට හිමිවිඹ.
දීර්ඝ කහරඹක සිට කයගගන
ඳළමිණි උඳහඹශීලී ෆඹභ පර
දයමින් බ්රිතහනයගඹෝ උඩයට
ජඹග්රවණඹ
කශව.
ඒ
ගවේතුගන්
ජඹග්රවණගේ
උඳහඹශීලී පුේගරඹහ ව ගජෝන්
ගඩොයිලිට රළබුණු ප්රධහන
තයහගඹ වගේ සිංවගල් ඳශහත්
පිිනඵ
බ්රිතහනය
යජගේ
ඵරඹරත් නිගඹෝජිත තළන
ලගඹන් ඳත්වීභයි. ගභභ
තනතුය බ්රිතහනයඹන් විසින්
වඳුන්න
රේගේ
“ගයසීඩන්ට්” ඹන නහභගඹනි.
ගේ පිිනඵ ලිපිඹ බ්රවුන්රිේ
විසින්
නිර
ලගඹන්භ
ගඩොයිලිට භහර්තු 2 ළනි දින දීභ රඵහදී ඇත. අදහශ ඳත්වීේ ලිපිඹට
ප්රතිභචහය දක්හ ගඩොයිලි 1815 භහර්තු 06 දින බ්රවුන්රිේ ආණ්ඩුකහයඹහට
සතතිභ කයමින් ලිපිඹක් ඹන රද ඵ වන්ඹ. 1818 උඩයට භව
කළරැල්ර භගේ ගඩොයිලි ළඵෆ අංක ඳක්ෂඳහතී ගේඹක් බ්රිතහනය
යජඹ ගනුගන් ඉටු කගශේඹ. එඹට කෘතගුණ ළරකීභක් ලගඹන්
1821 ර්ගේදී බ්රිතහනය භව යජතුභහ විසින් ගඩොයිලි “ඵළයන්යඹකු”
ගර ඳත්කය නයිට් නහභඹක්ද ප්රදහනඹ කයන රදී. ගඩොයිලි, ශ්රීභත්
ගජෝන් ගඩොයිලි නමින් ප්රකට වගේ ඉන් අනතුරුඹ.

බැරනට්ලරුන්ට බ්රිතානය රජු පිරිනමන ඳදක්කම
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ගඩොයිලි අනිත් ගඵොගවෝ යුගයෝපීඹඹන් ගභන් ගේශීඹ ංසකෘතිභඹ ේගල්ච්ඡ එකක් ගර ඵළවළය
ගනොගකොට එඹ අගඵෝධ කිරීභට උත්හව කගශේඹ. එහි ප්රතිභපරඹක් ලගඹන් ඔහු සිංවර
බහහත්, සිංවරඹනුත් ගවොඳින් ගත්රුේ ගත්ගත්ඹ. සිංවර උගතුන්, කවීන් ආරඹ කගශේඹ.
ගකොයගතොට ධේභහයහභ, ගභොයගතොට ධේභක්ඛන්ධ ඹන ඹතිභයඹන් භඟ ලහසත්රීඹ කරුණු ගළන
හකච්ඡහ කිරීභට ඳභණක් ගනො ගජභන් ගනෝනහ භඟ තයගඹට කවි ලිවීභටද ඔහු භත් වී
ඹළයි ජනප්රහදගේ එයි. රුහුගණ් කිවිඳිඹ ව ගජභන් ගනෝනහ තභ පිඹහගේ භයණගඹන් ඳසු
ආර්ථික ඳරිවහනිඹට ඳත් සිටි කහරගේ භහතය දිහඳතිභ වහ අධිකයණ බහය නිරධහරිඹහ ගර
කටයුතු කගශේ ගජෝන් ගඩොයිලි විසිනි. ඔහු ඇගේ කවි ඉතහ ප්රිඹ කශ පුේගරඹන්ගගන් ගකගනක්
විඹ.

තභන් මුහුණ ඳහ ඇතිභ අසීරු තත්ත්ඹ
කවිගඹන් ඳළවළදිලි කශ ගජභන් ගනෝනහ,
තභන්ට පිහිටක් න ගර ගඩොයිලිගගන්
ගභගේ ඉල්රහ සිටිඹහඹ.

“ව රමන කලා දැඩි ක ෂම

ඳැටවුන්ට

අද දින ඳමණ නැත බත උන්

රැක ගන්ට

රවො ගුණ රජොන් රඩොයිලි රමදිවා මැතිදුන්ට
ලැරගන දුක කියමි පිහිටක් ැබ

ගන්ට”

බුරත් ළපීභට ඳහ පුරුදු ව ඔහු සිංවරඹන්ගේ විලසහඹ දිනහ ගත්ගත්ඹ. ගේ ගඳෞේගලික දළන
වළඳුනුේකේ වහ විලසහඹ එංගරන්ත යජුට ගේඹ කිරීභ වහ ඔහු ගඹදවීඹ. කහර්ඹක්භ
චයපුරු ගේඹක් ංවිධහනඹ කශ ඔහුට උඩයට භවය යදරඹන්ගේ භහන්නක්කහයකභ
ප්රගඹෝජනත් විඹ. මුදරට භවරුන් දළක්ව කෆදයකභද උඳකහරී විඹ. පිිනභතරේගේ,
පුසළල්ගල්, ඇශඳහත, එක්නළලිගගොඩ, ගරේගක්, ඇවළගශේගඳොශ, මීගසතළන්ගන් ආදී උඩයට
යදරඹන් වළභ ගදනහ භඟ ඔහු ගවොහිත ළඩිදියුණු කය ගත්ගත්ඹ. ඒ ේඵන්ධකේ වළභ
එකක්භ උඩයට යජුට විරුේධ කුභන්ත්රණ ලගඹන් වළඳින්විඹ ගනොවළකි වුත් ගේ කුලුඳගකේ
නිහ උඩයට අබයන්තය ගේලඳහරනඹ පිිනඵ ඉතහ ගවො අගඵෝධඹක් රඵහ ගත් ඔහු එඹ බහවිත
කගශේ ඒ යහජයඹ බිලීභ වහයි.

ප්රතිභබහ

ඒ අනු ඇගේ කවීත්ඹට ගරු කිරීභක් ගර
ගඩොයිලි අේඵරන්ගතොටින් ඇඹට ගේයඹක්
රඵහ දුන් අතය එභ ගේභහනඹ “ගනෝනහගභ”
ගර අදටත් ප්රසිේධඹ.

තභ ජහතිභගේ අලයතහ ඉටු කයමින් යහජකහරිඹ කශ ඔහු ගභයට ළසිඹහටද ඇලුේ කගශේඹ.
ගභයට ඳළමිණීගභන් ඳසු කිසි දිගනක යටින් පිට ගනොව ඔහු තභ නිගේ ආවහය ගන්නහ විට
කවුරුන් ගවෝ කළහ ඔහු වහ එකතු ආවහය ගළනීභට හුරු සිටිගේඹ. උඩයට යජු වහ ඉංග්රීසීන්
අතයද, උඩයට යදරරු වහ ඉංග්රීසීන් අතය ද ඔහු ක්රිඹහ කගශේ ඳහරභක් ඳරිේගදනි. සිංවර
ජනඹහගේ පිරිහීභට මුල් ව විවිධහකහය ගවේතු ගළන රකහ ඉන් උඩයට ජනඹහ මුදහ ගළනීභට
ගඵොගවෝවිට ඔහු ක්රිඹහ කගශේඹ. අධියහජයහදීන් භඟභ රංකහට ආ සුයහ, සදු උඩයට
හභහනය ගළමි දිවි ගඳගත තුශ අවුල් විඹවුල් ඇතිභ කිරීභ පිිනඵ ගඩොයිලි ගඵොගවෝ
කනසල්රට ඳත්විඹ. උඩයට ඳශහත්ර ව සකහගහය හ දළමිඹ යුතු ඹළයි කිඹමින් ඔහු බ්රිතහනය
ආණ්ඩුට කරුණු ඉදිරිඳත් කගශේඹ. ගමින් ගභට, ඳශහගතන් ඳශහතට ංක්රභණඹ ගමින්
උඩයට ගළමිඹන් වහ මුසු ව ගඩොයිලි ගළමි සු ඉතහ ප්රිඹ කගශේඹ.
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ගජෝන් ගඩොයිලි පිිනඵ 1810 දී ඔහු මුණ ගළසුණු බ්රිතහනය ජහතිභකගඹක් ඳහ තිභබුගන් ගභඵඳු
විසතයඹකි.
"සවිල් රවේලරේ සටින එකම සිංශ උගතා [රඩොයිලි] ප්රාචීන භාා ාව්ත්ර විාරද රබොරශෝ
රදනා රමන් ගති ඳැලතුම්ලලින් මුළුමනින්ම ඳාරශේ ව්ලරද්ශිකරයකු බලට ඳත්ල සටියි. ඔහු
කිසරලකු තම රගදරට රනොකැලයි. ලවරකට ලරක් වුල රාත්රී රභෝජනය වශා බැශැර රනොයයි.
ඔහු අරෝභන නමුදු ගුණලත්, අලිංක තාඳවරයක් බල රඳරන්. එරවේ වකනු ැරබ්. ඔහු වූඩ්
මශතාරේ රාත්රී රභෝජන විංග්රශයට ඳැමිණි විට රක්ම්බ්රිේ [වි්ලවිදයායය] තරුණ ගැටරයකු මා
තරම් ලයව රඳරනන සිංශ තාඳවරයකු බලට රලනව්වීණම ගැන මවිත වීණමි"

ප්රතිභබහ

ගේ ටවන ලිය පුේගරඹහ ඒ න විට 45 ගනි විගේ සිටිඹදී ගඩොයිලි ඳසුවගේ 31 ගනි විගේඹ.

ගකතයේ බහයදය යහජකහරී කටයුතුර ගඹදුණද ළවළල්ලු විගනෝදකහමී ජීවිතඹක් ගත කශ
ගඩොයිලි 1824 භළයි භ 25 දින
ත්ගකෝයරගේ ංචහයඹක ගඹදී සිටිඹදී
උණ න්නිඳහතඹ ගයෝගඹ ළරඳී
උඩයටදීභ අන් හුසභ ගවළුගේඹ.
අවිහවකගඹකු ව ශ්රීභත් ගජෝන් ගඩොයිලි
මිඹ ඹනවිට ඳනසන විගේ ඳසුවිඹ.
ගඩොයිලි මිඹ ඹන විට ඔහු බ්රිතහනය භව
යජතුභහගේ
බහගේ
හභහජිකගඹකු
ගරද, උඩයට ඳශහත් බහය යජගේ
නිගඹෝජිත තළන ගරද, ඳශමුළනි
ගකොභහරිස තළන ගරද කටයුතු කශ
ඵ කිඹළගේ. භවනුය ගළරින් සුහන
භූමිගේදී පර්ණ යහජය ගගෞය හිත
ශ්රීභත් ගජෝන් ගඩොයිලිගේ අභඟුල්
ගඳයවය ඳත්න රදී. එහි ගොගවොන්
ගළගඵහි ඔහු නමින් ටවන් තඵන රද
ගල්ඛනඹක්ද දක්නට රළගබ්.
1824 භළයි භ 21 ළනිදහ රංකහ ගළට්
ඳත්රඹ ගඩොයිලිගේ භයණඹ පිිනඵ හර්තහ
කයන්ගන් ගභගේඹ.

14

“මශ රජුරේ ිංකා වභිකයකු වූද, කන්ද උඩරට ඳෂාත්ල රන්ලාසක ශා රජරේ ප්රථම
රකොමවාරිව් වූද, ගරු වර් රජෝන් රඩොයිලි බැරන්ලරයා රාජකාරි කටයුතු වශා වත්රකෝරයට
ගිය ගමරන්දී ලැඳුණු මුර උණ රරෝගරයන් රඳළී, 25 ලැනිදා රඳරයම 1.00ට කන්රද් නුලරදී
අභාලප්රාප්ත විය. 26 ලැනිදා උරද් ඔහුරේ මතත රීරය මාලිගා චතුරස්රය තුෂ ඔහු නැලතී සටි
ව්ථානරේ සට, සුවානරේ භූමිදාන කරනු වශා රගනයන දී. උරද් 7.00ට යුධ ශමුදාල
මාලිගාරේ සට ශමුදා සුවානය රතක් ඳාර රදඳව රඳෂගැසී වෑදිණි.”

ප්රතිභබහ

ගඩොයිලිගේ භයණඹත් භග උඩයට ඉංග්රීසි නිගඹෝජිත ගවත් ගයසිඩන්ට් ධූයඹ අගවෝසි විඹ. සිඹ
භේ බිභට ඩහ රංකහට ඇළුේ කශ ශ්රීභත් ගජෝන් ගඩොයිලි ක්රි.. 1801 සිට ක්රි.. 1824 දක්හ
අවුරුදු 23 ක කහරඳයහගේදී අඳ යගට් ඉතිභවහඹ තුශ කශ කී දෆ දහකහලිකභ අගප්
ඉතිභවහගේ ටවන් ගේ.

මශනුලර රකෞතුකාගාරය ඉදිරිපිට ඇති රඩොයිලිරේ ප්රතිමාල

Reference:

https://www.lankadeepa.lk/Diyatha-News - 2018 භහර්තු භ 12
http://aagiyakatha.blogspot.com/2012/07/10.html
ඉංග්රීසීන්ට උඩයට දිනහ දුන් ඹටි කට්ටු භව ගභොශකහයඹහ ඉතිභවහගේ අප්රකට කතහ 10
ගඩොයිලිගේ දිනගඳොත / එච් ඩබ් ගකොඬ්රින්ටන්, ඳරිර්තනඹ : ධර්භ ශ්රී ගුණඳහර

සිංවගල් ආණ්ඩු ක්රභ / ගජෝන් ගඩොයිලි, ඳරිර්තනඹ : එච්.එේ. ගෝභයත්න

A Short History of Ceylon by H. W. Coddington
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දුණයට එරරහිල උත්තරීතර විගණන ආයතනල කාර්ය භාරය - නල ප්රලණතා
යහජය වහ ංසථහපිත ආඹතනර සිදුන මුරය අක්රමිකතහ ව දුණ පිිනඵ

ංසිේීනන්

තදුයටත් ංකල්පිත සිේධිඹක් ලගඹන් ගනොඳතී. එඹ ර්තභහන ගරෝකගේ යටල් වයවහ
ගේල සිභහන් ඉක්භමින් , ගේලඳහරන සථහයත්ඹන් ළවළල්ලුට රක්කයමින්, භහජ
ආර්ථික වහ ගේලඳහරන යුවඹන් විනහල කයමින් , ංර්ධන ළරසුේරට ඵහධහ ඳමුණමින් ,
ආණ්ඩු ගකගයහි ඳතිභනහ විලසහඹන් ඳළුලු කයමින් වහ ත්රසත්රහදඹ පුයමින් භවහ ප්රහවඹක්
ගේ ක්රිඹහත්භක ගේ. දුණ ක්රිඹහන් නිහ සිදුන යහජය ේඳත්ර නහසතිභඹ වහ අබහේතඹ,
පුයළසිඹන් ගේ ජීවිත ගකගයහි සිදුකයන ඍණහත්භක ඵරඳෆභ ගවේතුගන් එභගින් සිදුන
භහජ වහ ආර්ථික වහනි අභ කිරිභ දවහ ෆභ යටක්භ , යහජය භට්ටමින් ගවෝ ආඹතනික
භට්ටමින් සිඹ අධහනඹ නියන්තයගඹන් ගඹොමුකයනු රඵයි.
යහජය ේඳත් සුරැකීභ ේඵන්ධගඹන් මුය ඵල්රහගේ

ගකීභ දයන

උත්තරීතය විගණන

ආඹතන, සිඹ යහජකහරි ඉටුකිරීගේදී ආඹතනික ංචහ වහ දුණ අසථහ පිටු දළකීභ වහ
අනහයණඹ පිිනඵ ඉවර අදහනඹක් ගඹොමුකයනු රඵයි. ර් 40කට

ඉවතදි ප්රසිේධිඹට

ප්රතිභබහ

ඳත්කර “ ලීභහ ප්රකහලනඹ“ අනු යහජය අංල විගණනගේ එක් ප්රඵර අයමුණක් න්ගන් යහජය
මුරය කශභණහකයන මරධර්භඹන් න නීතිභඹට අනුකරවීභ,ආර්ථිකභඹඵ, කහර්ඹක්භතහඹ
වහ ඳරදහයි ඵ ඹන ංකල්ඳ ලින් ඵළවළයවීේ, අසථහන් ලගඹන් ගන් ගන් වඳුනහ
ගළනීභ, එළනි අසථහ අභ කිරීභ වහ පිඹය ගළනීභ ව චංහ ව දණ රට ගකියුතු
ඳහර්ලඹන්ගගන් අදහර ඳහඩු වහ වහනි අඹකය ගළනිභට පිඹය ගළනීභ ගේ. උත්තරීතය විගණන
ආඹතන වහ වු ජහතයන්තය විගණන ප්රමිතීන්
ේඵන්ධගඹන්

(ISSAI 1000)

අනු

ංචහ වහ දණ

ගඳෞේගලික අංලගේ විගණකඹහට ඩහ ළඩි ගකීභක් යහජය අංලගේ

විගණකඹහට ඳළගයනු රඵන්ගන් යහජය ේඳත් අබහවිතඹ වහ දුණ ක්රිඹහ ගවේතුගන් න
වහනි වහ ඳහඩු යගට් පුයළසිඹහගේ ජීන තත්ඹ ගකගයහි ඍජු ඵරඳහන ගවයිනි.
උත්තරීතය විගණන ආඹතන ේඵන්ධ ජහතයන්තය ංවිධහනඹ (International Organization
for Supreme Audit Institutions – INTOSAI) ංචහ ව දුණ තුයන් කයලිභ වහ අන්තර්
ජහතිභක භට්ටගේ වගඹෝගීතහඹන් ර්ධනඹ කිරීගේ අලයතහඹ 1971 ර්ඹ තයේ ඈත
අධිඹක සිට වඳුනහගගන තිභබුණු අතය ඒ ේඵන්ධගඹන් එක්ත් ජහතීනගේ අනුඵේධ ංවිධහන
භග අගඵෝධඹ ර්ධනඹ කිරීභ දවහ විවිධ භට්ටගේ හකච්ජහ ව ේභන්ත්රණ ංවිධහනඹ
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කිරීභ දවහ පිඹය ගගන තිභබුණි. ඒ අනු, යහජය ආඹතනඹන්හි දුණ ව අ කශභණහකයනඹ
ේඵන්ධගඹන් උත්තරීතය විගණන ආඹතනර කහර්ඹ බහයඹ ඳළවළදිලි කය ගළනීගේ
අගප්ක්හගන් , 1996දී භත්ද්රය වහ අඳයහධ පිටුදළකීභ දවහ වු එක්ත් ජහතීන්ගේ කහර්ඹහරඹ
(UN Office on Drugs and Crimes-UNODC) භඟ අගඵෝධතහ ගිවිසුභක් අත්න්කය තිභබුණු

අතය එභගින්
දුණ

කහර්ඹක්භ මුශය කශභනහකයන විධි ක්රභ සථහපිත කිරීභ වහත්, ංචහ ව

ේඵන්ධ විගණන අදහනභ අභ කයලිභ දවහ ගඹෝගය ඳරිචඹන් සථහපිත කිරීභ

දවහත් අකහල ළරසී තිභබුණි.
යහජය ආඹතනඹන්හි දුණ ව අ කශභණහකයනඹට එගයහි ටන් කිරිභ ේඵන්ධගඹන්
උත්තරීතය විගණන ආඹතනරට ඳළගයන ගකීභ සුළු ඳටුගනොගේ. යහජය දුණඹට එගයහි
ඳහරන උඳක්රභඹක් ලගඹන් පිහිටුහ තිභගඵන විවිධ නිඹහභන ආඹතන ර කහර්ඹ බහයඹ
ගේලඳහරනික ක්රිඹහකහයකේ ගවේතුගන් ඹේ ඹේ සීභහන්ට බහජනඹ වුද, උත්තරීතය විගණන
ආඹතනරට යගට් මුලික යසථහගන් ඳළගයන අභිභතහනුහරී ඵරඹ ගවේතුගන් සහධින
කටයුතු කිරීගේ වළකිඹහ රළගබ්. තද, දුණ ක්රිඹහකහයකේ තිභයහය ගර භළඩලීභ

යහජය

ගනුගදනු වහ තීයණ ගළනීගේ ක්රිඹහලීන් ේඵන්ධගඹන් විනිවිදබහඹ (Transparency) ආයක්හ
කිරීභ අනිහර්ඹ හධකඹක් ගර පිලිගන්නහ අතය එභ හධකඹ ඳරීක්හට බහජනඹ කයන
ආඹතන ලගඹන් උත්තරීතය විගණන ආඹතන පිිනගළනිභට බහජනඹ ගේ.
යහජය ආඹතනඹන්හි දුණ ව අ කශභණහකයනඹට එගයහි ටන් කිරිභ ේඵන්ධගඹන්
උත්තරීතය විගණන ආඹතනරට ඳළගයන ගකීගේ සබහඹ භළනවින් වඳුනහගගන සිටින
ගනොන ංවිධහන සිඹ දර්ලකඹන් කස කිරීභ වහ එක් එක් යගටහි උත්තරීතය විගණන
ආඹතනර කහර්ඹ බහයඹ මිනුේ දන්ඩක් ගේ ශකහ ක්රිඹහකයනු රඵයි. International Budget
Partnership නභළතිභ ංවිධහනඹ,
ඔසගේ

සිඹ විෘත අඹළඹ මීක්ණඹ (Open Budget Survey)

යටක යහජය ගනුගදනුර

ේඵන්ධගඹන්

ප්රතිභබහ

දුණ ක්රිඹහකහයකේ පිටුදළකීගේ අයමුණින් ක්රිඹහත්භක න ජහතයන්තය ලගඹන් පිලිගත් යහජය

විනිවිදබහඹ භළනීභ වහ අඹළඹ ගල්ඛන ක්රිඹහලිඹ

විනිවිද බහඹ ආයක්හ කිරීභ, අඹළඹ ගල්ඛන ක්රිඹහලිඹ වහ භවජන

වබහගිත්ඹ වහ එභ ක්රිඹහලිඹ ඳසු ඳරීක්හට බහජනඹ කිරීභ ඹන හධකඹන් රකහඵරන
අතය ගේ ේඵන්ධගඹන් උත්තරීතය විගණන ආඹතනරට ඳළගයන ගකීගේ සබහඹ
ළරකිල්රට ගනු රඵයි.එගේභ,පිලිගත් යහජය ගනොන ංවිධහනඹක් න Transparency
International

විසින් හර්ෂික පිලිගඹර කයනු රඵන

දුණ අගප්ක්ණ දර්ලකඹ

( Corruption Perception Index-) දවහත් ගේල සීභහ යහිත භහධයකරුගෝ ( Journalists
without borders) ංවිධහනඹ විසින් පිලිගඹර කයනු රඵන භහධය නිදව පිලිඵ දර්ලකඹ
වහත් ඒ ඒ යටර

උත්තරීතය විගණන ආඹතනර කහර්ඹහධනඹ ළදගත්

මිේභක්

ලගඹන් රකනු රඵයි.
උක්ත කරුණු අනු, ර්තභහනගේදී එක්ත් ජහතිභන්ගේ ංවිධහනඹ ඇතුළු ගනත්
ජහතයන්තය ංවිධහන,

යහජයඹන්හි භහන ංර්ධන දර්ලකඹන් ගණනඹ කිරිගේ දී එභ

යහජයගඹහි උත්තරීතය විගණන ආඹතනගඹහි කහර්ඹ හධනඹ ගකගයහි ළඩි ළරකිල්රක්
දක්නු රඵන ඵ ගඳගන්. යහජයඹක ඹවඳහරනඹ තවවුරු ගකගයන එක් කුළුණක් ලගඹන්
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උත්තරීතය විගණන ආඹතනගඹහි සහධිනත්ඹ, යහජය ආඹතන ර ගනුගදනු හර්තහකිරීගේදි
විනිවිද බහඹ ආයක්හකිරීභ වහ උත්තරීතය විගණන ආඹතන භගින් කරවළකි ඵරඳෆභ ව
එහි හර්තහ භගින් යහජය ආඹතනර ගුණහත්භක ර්ධනඹ වහ ගකගයන දහඹකත්ඹ ළනි
කරුණු ගභහිදී ළශකිල්රට ගනු රඵන ගවයින් විගණන හර්තහර ගුණහත්භක තත්ඹ
නියන්තයගඹන් ආයක්හකිරිභ දවහ කටයුතු අතයලය කරුණක් ගේ ළරගක්. එගේභ,යහජය
විගණන ක්ගේගත්රගේ සිදුන න ංර්ධනඹන් වහ නළඹුරුතහඹන් අගඵෝධ කය ගළනීභත්,
විගණන හර්තහ ඳරිශීරනඹ කයනු රඵන
ගකගයහි නියන්තය අධහනගඹන් සිටීභත්
අභිගඹෝගඹන් ගේ ළශකිඹ වළකිඹ.
( INTOSAI රලබ් අඩවිය ඇසුරිනි)
ජී. ඒ. එම්. අයි. ගුණරත්න

ප්රතිභබහ

විශ්රාමික නිරයෝජය විගණකාධිඳති
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විවිධ ඳහර්ලඹන් වහ ඔවුන්ගේ අලයතහඹන්
ර්තභහන යහජය විගණකඹහ මුහුණ ගදන

ලයාජ ණයහිමි ලිංචාල : සදු විය ශැකි ආකාරය වශ අනාලරණය කර ගැනීම
යහජ ණඹ හිමි ංචහ ඹනු ආඹතනර ගේකයින්ට ංචහන් සිදු කශ වළකි ඳවසු වහ ඩහත්
ප්රචලිත ක්රභඹකි. ගභභ ලිපිඹ භගින් එභ ංචහ ක්රිඹහත්භක කයන ආකහයඹ ව අදහනේ ඳහදක
විගණන ක්රභගේදඹ (Risk Based Audit Methodology) බහවිතහ කය එඹ අනහයණඹ කයගන්නහ
ආකහයඹ පිිනඵ අධහනඹ ගඹොමු කයනු රඵයි. ඳළවළදිලි කය ගළනීගේ ඳවසු දවහ ඳවත
උදහවයණඹ රකහ ඵරමු.
යහජය ආඹතනඹක ප්රහගේශීඹ කහර්ඹහරඹක ණඹහිමිඹන් ගිණුේගත කිරීභ වහ ගගවීේ කිරීභ Mr. O
විසින් සිදු කයනු රඵයි. Mr. O විසින් ABC Services නමින් යහජ ළඳයුේකරුකු ඇතිභ කයනු
රඵයි. එභ න ණඹ හිමිඹහගේ ලිපිනඹ ගර අදහර නිරධහරිඹහගේ ගවෝදරිඹ (Ms. S) ගේ
පුේගලික නිගේ ලිපිනඹ බහවිතහ කය ඇත. ABC Services ආඹතනඹට ගගවීේ කිරීභ දවහ
ආධහයක ලිඹවිලි ගර යහජ උඳගේලන ඉන්ගොයිසි ද අදහශ නිරධහරිඹහ විසින් නිර්භහණඹ
කයයි.

Ms.S විසින් ABC Services නහභගඹන් විෘත කයන රද ඵළංකු ගිණුභට තභහ ගත රළගඵන
ගචක්ඳත් තළන්ඳත් කයනු රඵයි. එභ ගිණුගේ එකභ ඵරඹරත් අත්න් කයන්නහ ඇඹයි. ඉන්ඳසු
ඇඹ ABC Services ඵළංකු ගිණුගභන් ගචක්ඳත් ලිඹහ තභහගේ වහ තභ ගවෝදයඹහගේ අලයතහ
දවහ මුදල් රඵහ ගනී.
ණය හිමි ලිංචාල විගණනය කිරීම

ප්රතිභබහ

ඳරිගණකඹ භගින් ගචක්ඳත් පිිනගඹර කයනු රඵන අතය ගචක්ඳත් ගබෞතිභක අත්න් කිරීභට
ගඳය කිසිගකු ඉන්ගොයිසිඹ භහගරෝචනඹ ගනොකයයි. Ms. S ගත අත්න් කයන රද
ගචක්ඳත් තළඳෆගරන් එනු රඵයි.

ඉවත ංචහ පිලිඵද ඉඟිඹක් ගඳත්භක් භගින් ගවෝ පුේගරගඹකු විසින් රඵහ දී නළත්නේ ගවෝ
ගඳය අත්දළකීභක් ගනොභළතිභ නේ එභ ආඹතනඹ විගණනඹ කිරීභට ගිඹ විග ඒ පිිනඵද
අගඵෝධඹක් ඔඵට ගනොතිභබිඹ වළක. තද එළනි ඉගිඹක් භඵ තු තිභබුනද, විගණනඹ ෘත්තීඹ
ලගඹන් ළරසුේ කය ක්රිඹහත්භක කර යුතු ගේ. ඒ අනු අදහනේ ඳහදක විගණන ක්රභගේදඹ
බහවිතහකය එළනි ංචහක් ඇතිභවීභට ඇතිභ වළකිඹහ පිලිඵ තක්ගේරුක් ඔඵටභ සිදු කශ
වළකි අතය විගණන ප්රමිතිභරට අනුකර ඳවත ක්රභගේදඹ අනුගභනඹ කශ වළකිඹ.
පියලර 1
ආඹතනඹ වහ එහි ඳරියඹ පිලිඵද අගඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභ තුලින් සිදුවිඹ වළකි ළයදි වහ ංචහ
වදුනහ ගළනීභ වහ ඇගයීභ (ශ්රි.ර.වි.ප්ර.315) ගභහිදී ආඹතනඹ අඹත් කර්භහන්තඹ වහ ආඹතනඹට
අදහර නීතිභභඹ ඳසුබිභ ආඹතනගේ කහර්ඹබහයඹ, ප්රධහන ගභගවයුේ, අයමුණු වහ උඳක්රභ
ආඹතනගේ අබයන්තය ඳහරනඹන් එහි ක්රිඹහකහරීත්ඹ, ගතොයතුරු ඳේධතිභ පිිනඵද අගඵෝධඹක්
රඵහ ගත යුතුඹ. එගේ ආඹතනඹ පිිනඵද රඵහගත් දළනුභ මිරදී ගළනීගේ ක්රිඹහලිඹ වහ
ේඵන්ධ කිරීගේදී මිරදී ගළනීේ ක්රිඹහලිඹට අනුකර ආඹතනගේ කහර්ඹබහයඹ ඉටුකිරීභ දවහ
මිරට ගතයුතු ළඳයුේ වහ ගේහන්, ඊට අදහර නීතිභභඹ ඳසුබිභ, මිරදී ගළනීගේ ක්රිඹහලිඹ
ේඵන්ධ ආඹතනගේ අනුභත ප්රතිභඳත්තිභඹ මිරදී ගළනීභට අදහර ඳහරනඹන් වහ ඒහගේ
ක්රිඹහකහරීත්ඹ, මිරදී ගළනීේ හර්තහ කයන ගඳොත්ඳත් ගල්ඛණ වහ ඳරිගණක භෘදුකහංග පිිනඵද
අගඵෝධඹක් රඵහගත වළකිඹ. ගභභ රඵහගත් දළණුභ භගින් ආඹතනඹ හභහනයගඹන් මිරදීගනු
රඵන ගේහන් පිලිඵද විගණනගේදී ඩහත් ළරකිලිභත් විඹ වළක. ඉවත උදහවයණඹට අනු
ආඹතනඹ උඳකහර්ඹහරඹක් වහ ගේක පිරි ප්රභහණගඹන් අඩු ඵළවින් වහ ප්රධහන කහර්ඹහරගඹන්
නිසි අීනක්ණඹක් ගනොකයන්ගන්නේ වහ මුරය ඵරතර ළඩි ලගඹන් ඳයහ දී ඇත්නේ
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කහර්ඹක්භ අබයන්තය ඳහරනඹක් සථහපිත කිරීභ වහ ඳත්හගගන ඹහභක් අගප්ක්හ කර
ගනොවළකි අතය අබයන්තය ඳහරනගේ ක්රිඹහකහරීත්ඹ බහය කටයුතු කයන උඳකහර්ඹහරගේ
නිරධහරීන් එභ අබයන්තය ඳහරනඹන් අභිඵහ (Overight) කටයුතු කිරීගේ වළකිඹහද ඉවරඹ.
පියලර 2
ආඹතගේ ළඳයුේ වහ ණඹ හිමිඹන් පිලිඵද විගණනඹ කිරීභට ගඳය එහි ප්රභහණහත්භකබහඹ
(ශ්රි.ර.වි.ප්ර.320) පිලිඵ අගඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභ ළදගත් ගේ. ගභහිදී මුළු ගකීේ රට
ණඹහිමිගලේගේ ප්රතිභලතඹ= ණඹහිමිගඹෝ/(මුළු ගකීේ)×100 ගණනඹ කශ වළකිඹ. ගභභඟින්
මුළු ගකීේ ලින් ණඹ හිමි ගලේඹ ගකොඳභණ ප්රතිභලතඹක්ද නළතගවොත් ගලේ ඳත්රගේ මුළු
ගකීේලින් ගකොඳභණ ප්රභහණඹක් ණඹ හිමිඹන්ගගන් නිගඹෝජනඹ න්ගන්ද ඹන්න පිිනඵද
අගඵෝධඹක් රඵහ ගගන මරය ප්රකහලන භට්ටමින් ණඹ හිමිඹන්ගේ ළදගත්කභ පිිනඵ
අගඵෝධ කයගත වළකිඹ.
පියලර 3
ආඹතනඹ වහ එහි ඳරියඹ පිිනඵද රඵහගත් දළනුභ තභ විගණන කණ්ඩහඹගේ අගනකුත්
හභහජිකඹන් භග නියන්තයගඹන් හුභහරු කය ගළනීභ (ශ්රි.ර.වි.ප්ර.300) භගින් කණ්ඩහඹගේ
සිඹළුභ හභහජිකඹන්ගේ දළනුභ භහන භට්ටභට ගගන ඒභත් ඉදිරි විගණන ක්රිඹහඳටිඳහටි
ක්රිඹහත්භක කිරීභටත් ළදගත් නු ඇත.
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පියලර 4
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ශ්රි.රං.වි.ප්ර. 520 අනු ණඹ හිමිඹන් වහ ගළණුේරට අදහර විග්රවහත්භක භහගරෝචනඹක්
සිදුකිරීභ. විගණනඹට අදහර විග්රවහත්භක භහගරෝචනඹ ඹනු මුරය වහ මුරය ගනොන
ගතොයතුරුර ේඵන්ධතහඹන් විලසගල්ණඹ කිරීභ භගින් මුරය ගතොයතුරු ඇගයීගේ වහ
අර්ථකථනඹ කිරීගේ ක්රිඹහලිඹකි. ඉවත උදහවයණඹට අදහර ගතොයතුරු උඳගඹෝගී කය ගගන
විග්රවහත්භක භහගරෝචනඹ සිදු කිරීභ පිිනඵද රකහ ඵරමු.
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ඉවත උදහවයණඹ දවහ මුරය අනුඳහත විලසගල්ණඹ ප්රහගඹෝගික බහවිතහ කිරීභ පිිනඵද රකහ
ඵරමු. ගේ දවහ ඔඵ දළනටභත් ඉගගනගගන ඇතිභ අනුඳහත ව ඔඵ විසින්භ නිර්භහණඹ කයන
රද අනුඳහත වහ විලසගල්ණඹන් බහවිතහ කශ වළක.

ප්රතිභබහ

ඉවත අනුඳහත ගණනඹ කිරීභ ඒ පිිනඵද හභහනය දළනුභක් තිභගඵන අගඹකුට උද සිදුකර වළක.
නමුත් ඩහත් ළදගත් න්ගන් එභ ගණනඹ කශ අනුඳහත අර්ථකථනඹ කිරීභට (ඩහත් පරදහයි
ගර ඳළවළදිලි කය ගළනීභ) ඇතිභ වළකිඹහයි. ඒ අනු ඉවත ගණනඹ කයන රද අනුඳහත ඩහත්
ප්රගඹෝජනත් ආකහයඹට අර්ථකථනඹ කය ගනිමු.
ඳශමු අනුඳහත භගින් පිලිඹිබු න ආඹතනගේ භසත තත්ඹ පිලිඵද අගඵෝධකයගගන ඉන්
අනතුරු එඹ එක් එක් ළඳයුේකරුන්ගේ තත්ඹ භඟ ංන්දඹ කය ඵරමු.
ණයහිමි පිරිලැටුම් අනුඳාතය
ණඹහිමි පිරිළටුේ අනුඳහතඹ ළරකීගේදී භසථ ආඹතනඹ එහි හභහනය ණඹහිමිඹන් ගභන් 06
ගුණඹක ළඳයුේ වහ ගේහන් ර්ඹක් තුරදී මිරදී ගනී. එක් එක් ණඹ හිමි ගිණුේර ණඹ
හිමි පිරිළටුේ අනුඳහතඹ මුළු ණඹ හිමි පිරිළටුේ අනුඳහතඹ භඟ ළරකීගේදී P,Q වහ R
ණඹහිමිඹන්ගගන් ආඹතනගේ භසථ ණඹහිමි පිරිළටුේ අනුඳහතඹට ඩහ අඩු අනුඳහතඹක
ළඳයුේ වහ ගේහන් රඵහගනී. නමුත් ABC Services හි හභහනය ණඹ ගලේඹ ගභන් 67
ගුණඹක ගේහක් ර්ඹ තුරදී රඵහගගන ඇත. එඹ ආඹතගේ භසත තත්ඹ න 06 ගුණඹ
වහ ළරකීගේදී අහභහනය තත්ඹක් නිරඳණඹ ගේ. ගභඹ විගණක විසින් අධහනඹ ගඹොමුකශ
යුතු තත්ඹක් ගේ. එඹ අගනකුත් අනුඳහතර ප්රතිභපර භගද ංන්දඹ කය ඉදිරි විගණන
ක්රිඹහභහර්ග තීයණඹ කර යුතුගේ.
වාමානය ණය රගවීණරම් කාය
ආඹතගේ ණඹ ගගවීගේ හභහනය දින 62 ක් ගේ. එඹ එක් ඒක් ණඹ හිමිඹන්ගේ තත්ඹ භග
ංන්දන කිරිගේදී ABC Services වළය අගනකුත් ණඹ හිමින්ට ගගවීේ කිරීේ දවහ ඊට ඩහ
දින ගණනක් ගතවී ඇත. නමුත් ABC Services ආඹතනඹට දින 05 ක් ළනි ඉතහ අඩුකහරඹකදී
ගගවීේ කය ඇත. ගභභ තත්ඹ විගණකගේ අධහනඹ ගඹොමු විඹ තත්ඹක් ඵ නිරීක්ණඹ
ගේ.
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එක් ණය හිමිරයකුරේ වැඳයුම් මුළු වැඳයුම් ල ප්රතිතයක් රව
ආඹතනගේ මුළු ළඳයුේ වහ ගේහ ලින් එක් එක් ළඳයුේකරුන් විසින් දක්න රද
දහඹකත්ඹ ළරකීගේදී ABC Services මුළු ළඳයුේ වහ ගේහ ලින් 57.9% ක් රඵහ දී ඇත.
එඹ අගනකුත් ළඳයුේකරුන්ගේ දහඹකත්ඹ වහ ළරකීගේදී ළරකිඹයුතු තත්ඹක් න අතය
ABC Services විසින් ඳඹන රද ගේහන් විගණනඹ කිරීභ භගින් ආඹතනඹ රඵහගත් ළඳයුේ
වහ ගේහලින් 60% කට ආන්න ප්රභහණඹක් විගණනඹට රක් කර වළකි ඵළවින් විගණක
විසින් ඒ පිිනඵ ළඩි අධහනඹක් ගඹොමු කිරීභ ළදගත් ගේ.
ඒ අනු ABC Services ළඳයුේකරුට ආඹතනගේ හභහනය තත්ඹට ඩහ ළඩි හසිදහඹක
ආකහයඹකට කටයුතු කය ඇතිභ ඵ මලික ගඳනීඹන ඵළවින් ඒ පිලිඵ විගණක ඩහ
ළරකිලිභත් විඹ යුතු අතය ඒ පිලිඵ විඹ නිරධහරීන්ගගන් වහ කශභණහකයණගඹන් විභසිඹ
යුතුඹ. ඇතළේ විට ආඹතනගේ කහර්ඹබහයඹ අනු ඹේ ළඳයුේකරුකු ආඹතනගේ ප්රධහනභ
ගේහ ළඳයුේකරු (Key services supplier) විඹ වළක. නළතගවොත් එභ ආඹතනඹ ේඵන්ධිත
ඳහර්ලඹක් (Related Party) ගවෝ ංචනික ණඹ හිමිගඹකු විඹ වළක. (ශ්රි රං.වි.ප්ර. 240 ඵරන්න)
ේඵන්ධිත ඳහර්ල ගණුගදණු විගණනඹ කිරීභ ේඵන්ධගඹන් ශ්රි රං.වි.ප්ර. 550 ඵරන්න.
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පිඹය 5
ණඹහිමි ගලේඹ ගවෝ මුළු ළඳයුේ වහ ගේහන් විගණනඹ කිරීගේදී ප්රහගඹෝගික සිඹළුභ ණඹ
හිමිගලේ ගවෝ ළඳයුේ වහ ගේහන් විගණනඹ කිරීභ අඳවසු ගේ. එභ නිහ ඉවත විගුවහත්භක
භහගරෝචනගඹන් ඳසු භසත ණඹ හිමිගලේගඹන් (population - ංගණනඹ ) ප්රභහණත්
වහ ගඹෝගය නිඹදිඹක් (sample) ගතෝයහ ගළනීභ අලය ගේ. නිඹදි ගතෝයහ ගළනීභ ේඵන්ධ
විගණන ප්රතිභඳහදන දවහ ශ්රි රං.වි.ප්ර. 530 අධයනඹ කයන්න. ඉවත විලසගල්ණඹ අනු මුළු
ණඹ හිමිඹන්ගේ වහ/ගවෝ මුළු ළඳයුේ වහ ගේහලින් ගවෝ ළඩි ප්රතිභලතඹක් ආයණඹ න
ගර නිඹළදිඹ ගතෝයහ ගත වළකි අතය නිඹදිඹ ගතෝයහ ගළනීභට ඳවත ඳරිදි ගතොයතුරු
විලසගල්ණඹ කය ගත වළක.

පියලර 6
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විගණන ක්රිඹහලිගේදී අදහනේ වදුනහගළනීභ වහ ඇගයීගේදී එභ අදහනේ භගින් ඵරඳෆභට
රක්විඹ වළකි ළදහුේ (assertions) පිිනඵද අධහනඹ ගඹොමුකය ඉදිරි විගණන ක්රිඹහඳටිඳහටි
(Further audit Procedures) ඇතුරත් කය ණඹහිමිඹන් වහ ගළණුේ විගණනඹ කිරීභ දවහ
විසතයහත්භක විගණන ළරළසභක් පිිනගඹර කය ගත යුතුඹ. විගණන ළරළසභ පිිනගඹශ කිරීභ
වහ අලය ගඳොදු විගණන ක්රිඹහඳටිඳහටි අන්තර්ජහරඹ ඳරිශීරනඹ කිරීගභන් රඵහගත වළකි
අතය විගණක විසින් විගණිත ආඹතනඹට අදහර ව විගලේෂිත විගණන ක්රිඹහඳටිඳහටි විගණක

ප්රතිභබහ

විසින්භ නිර්භහණඹ කයගත යුතු ගේ. ගණුගදණු වහ සිදුවීේ (උදහ: ළඳයුේ වහ ගේහ) ගිණුේ ගලේ
(උදහ: ණඹ හිමිගඹෝ) වහ අදහර ගවශදයේකිරීේ (උදහ: ේඵන්ධිත ඳහර්ල ගණුගදණු) රට අදහර
ළදහුේ වහ ඉවත අදහනේ වදුනහගළනීභ වහ ඇගයීගේදී ඵරඳෆභට රක්ගේඹළයි අගප්ක්හකර
වළකි ළදහුේ පිලිඵද විසතයඹක් ඳවත දළක්ගේ.
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ගේ අනු ඉවත ඳරිදි අදහනේ වදුනහගළනීගේ වහ ඇගයීගේ ක්රිඹහලිගේදී ණඹ හිමිඹන් වහ
ළඳයුේ වහ ගේහන්ට අදහර ඵරඳෆභට රක්විඹ වළකි ළදහුේ වදුනහගත් ඳසු එභ ඵරඳෆභට
රක්න ළදහුේ ඉරක්ක කය විගණන ළරළසභක් පිිනගඹර කය ළරසුේ කශ විගණන
ක්රිඹහඳටිඳහටි ක්රිඹහත්භක කිරීගභන් සිදුවිඹ වළකි ළයදි වහ ංචහ ඉරක්කය අයමුණු ගත
විගණනඹ ක්රිඹහත්භක කය මුරය ප්රකහලනරට සිදුවිඹ වළකි ප්රභහණහත්භක මුරය ප්රකහලන ළයදි
වහ ංචහ අනහයණඹ කය ගත වළක.
ගභහිදී ඉටුකයනු රඵන ෆභ විගණන ක්රිඹහඳටිඳහටිඹකටභ අදහර ප්රභහණත් ගඹෝගය විගණන
හක්ෂි රැසකය හර්ථහ ගත කශ යතුඹ. ප්රභහණත් ගඹෝගය විගණන හක්ෂි ේඵන්ධගඹන් ශ්රි
රං.වි.ප්ර. 500 සිට 620 දක්හ අදහර ගේ.
පියලර 7

ප්රතිභබහ

විගණන වාක්ෂි රල්ඛණගත කිරීම
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විගණන හක්ෂි ගල්ඛණගත කිරීභ ේඵන්ධගඹන් විගලේගඹන්භ ශ්රි රං.වි.ප්ර. 230 වහ ඊට
අභතය අගනකුත් සිඹළුභ විගණන තත්ඳහරන ප්රමිත වහ විගණන ප්රමිත භගින් අධහයණඹ
කය ඇත. ගභභ ප්රභහණත් ගඹෝගය හක්ෂි රට විගණක විසින් තභහ විසින්භ පිලිගඹර කශ
ගල්ඛණ ( උදහ.ආඹතනඹ වහ එහි ඳරියඹ අගඵෝධකය ගළනීභ, විගණිත කණ්ඩහඹභ අතය
හකච්ඡහ ටවන්, මුරය වහ මුරය ගනොන ගතොයතුරු විලසගල්ණඹ කිරීභ) ගභන්භ
ආඹතනගඹන් රඵහගත් අදහර ගල්ඛණ ගගොණු ගත කශ යුතුඹ. නමුත් ගඵොගවෝ අසථහර
විගණක විසින් සිදුකයනු රඵන අතඳසුවීභක් නුගේ විගණක තභහ විසින් කශ ළඩ නහථ
කිරීභට ගල්ඛණ පිිනගඹර කය ගල්ඛණගත ගනොකිරීභයි. ගඵොගවෝ විට ප්රභහණහත්භක ඵ වහ
අදහර ඵ පිිනඵ අධහනඹ ගඹොමු ගනොකය ආඹතනගඹන් රඵහගන්නහ ගල්ඛණ විලහර
ප්රභහණඹක් විගණන ලිපිගගොනුර, ගල්ඛණගත කිරීභයි. ඒ අනු විගණක විසින් ගේ පිලිඵද
අධහනඹ ගඹොමු කය විගණන ප්රමිතිභරට අනුකර අදහනේ වදුනහගළනීභ දවහ අනුගභනඹ
කර ක්රභගේදඹ, වදුනහගත් අදහනේ, ක්රිඹහත්භක කශ විගණන ක්රිඹහඳටිඳහටි, විගණන
ළඩටවන් වහ ඳරීක්හ රළයිසතු පිිනගඹර කය වහ අදහර විගණිත ආඹතනගඹන් රඵහගත්
ප්රභහණත් වහ ගඹෝගය විගණන හක්ෂි නිසි ඳරිදි ෘත්තිභඹ විනිලසඹන්ට එරඹීභ, ඳසු ඳරිශීරනඹ,
ඳසුවිඳයේ කටයුතු වහ අලය උගවොත් නීතිභභඹ කටයුතු දවහද ඉදිරිඳත් කර වළකි න ඳරිදි
ගල්ඛණගත කශ යුතු අතය එභ ගල්ඛණ වහ ලිපිගගොණු කහලීන ඹහත්කහලීන කශ යුතුඹ.
ගල්ඛණ ඹහත්කහලීන ඳත්හ ගළනීභ ඳසුවිඳයේ කටයුතු දවහ ගභන්භ ඉදිරි විගණන කටයුතු
දවහ ඉතහ ප්රගඹෝජනත් ගේ.

වාරාිංය
විගණගේදී ගේශීඹත් ජහතයන්තයත් පිිනගත් විගණන ක්රභගේදඹ (Audit Methodology)
න්ගන් අදහනේ ඳහදක විගණන ප්රගේලඹයි. (Risk Based Audit Approach) නමුත් මුල්
අසථහරදී ගභඹ ප්රහගඹෝගික ගත්රුේ ගළනීභ අඳවසු විඹ වළක. නමුත් ක්රභහනුකර වහ
අඛණ්ඩ ගභභ ක්රභගේදඹ අධයඹනඹ කිරීගභන් වහ බහවිතහ කිරීගභන් ඉතහ ගවොද ප්රතිභපර
විගණනගේදී රඵහ ගතවළක. විගණනඹට තර්කහනුකර වහ විධිභත් ප්රගේලවීභටත්, විගණනඹ
ළරසුේ කිරීභ, ක්රිඹහත්භක කිරීභ, හර්ථහකිරිභ වහ ඳසුවිඳයේ කිරීභටත්, අලය ඕනෆභ විටක
විගණන ලිපිගගොනු විලසහගඹන් යුතු ගතන ඳහර්ල භහගරෝචනඹ (peer-review) ගවෝ
නීතිභභඹ කටයුතු දවහ ඉදිරිඳත් කිරීගේ වළකිඹහ ඇතිභ ගේ. තද විගණන ෘත්තීඹබහඹ ඳත්හ
ගළනීභටත්, විගණිත ආඹතනඹට වහ යගට් ංර්ධනඹටද එභගින් අගඹ එකතු කිරීභක් සිදු කර
වළකිඹ.

එන්. එච්. .ඒ. ආර්. රක්. ගුණරත්න

ප්රතිභබහ

එභනිහ විගණනගේදී ගඵොගවෝ විගණකරුන් විසින් අත්දළකීේ රඵහ ඇතිභ යහජ ණඹ හිමිඹන්
ේඵන්ධ ඉවත උදහවයණඹ බහවිතහ කය ප්රහගඹෝගික අදහනේ ඳහදක විගණක ක්රභගේදඹ
(Risk Based Audit Methodology) ඳළවළදිලි කය ඇත. ඒ අනු ගභභ අදහනේ ඳහදක විගණන
ක්රභගේදඹ ඕනෆභ විගණනඹක් දවහ බහවිතහ කර වළක. ගභභ විගණන ප්රමිත නිර්භහණඹ කයන
ආඹතන විසින් විවිධ ඳර්ගේණ සිදුකයමින් විගණන ප්රමිත වඳුන්හ දී ඇතිභ අතය ඉදිරිගේදීද
එඹට විවිධ ංගලෝධන කහලීන සිදු ගේ. එභ නිහ ෘත්තීඹ විගණකරුන් ලගඹන් ගේ
පිිනඵද අධයඹනඹ කිරීගභන් වහ එභ ප්රමිතිභර අලයතහඹන් ප්රහගඹෝගික බහවිතහ කිරීගභන්
තභ ෘත්තීඹබහඹ වහ ජහතිභක විගණන කහර්ඹහරගේ ප්රතිභරඳඹ ඉවශ නළංවීභට වහ යගට්
ංර්ධනඹට අලය විගණකගේ දහඹකත්ඹ රඵහදීභටත් වළකිනු ඇත.

විගණන අධිකාරි (INS/A)
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E-Government Procurement
Procurement is a process applied by the auditee institutions to procure goods, services,
works and consultancies in their operations. It generates lot of transactions that will
cause to create an asset or an expense that are recorded in accounting records. Finally
those transactions are link to the accounting output that is known as financial
statements. Therefore, it will have ability to give an assurance about the compliance of
Laws, Rules and Regulations while testing the economy, efficiency and effectiveness of
such transactions. As the world has moved from traditional procurement to the eprocurement, it is better to learn about it and the way it could be applied
e-Government Procurement (e-GP) is defined as the collaborative use of information
and communications technologies by government agencies, bidding community,
regulatory and oversight agencies, other supporting service providers, and civil society
in conducting ethical procurement activities of the government procurement process
cycle for the procurement of goods, works and services, and management of contracts
ensuring transparency, accountability and value-for-money in public procurement
contributing to the socio-economic development of country.

ප්රතිභබහ

About the System
PROMISe -Procurement Management Information System is the single Web based
interactive Government Procurement System introduced under the initiative of the
Department of Public Finance of the Ministry of Finance and Mass Media. This system
contains the following modules.
• Vendor Registration module
• Procuring Entity Registration Module
• Goods and Services categorization module
• Procurement type, Procurement Plan and Procurement Activity Entering Module
• Preparation of (Bidding/Proposals) Documentation including Technical Specifications
module
• Bidding Process, Clarification and Procurement Announcement / Request for Bids
Module
• Publication of Request for Bids (RFB)/Request for Quotations/Request for Expression
of Interest Sub Module
• Issuance of Bid/Quotations/Proposal/EOI/ Sub Module
28

• Clarification Process Sub Module
• Submission of Bid/Receipt of Bids/ Bid Opening Sub Module
• Evaluation of Bids Module (automatically and manually)

• Purchase Order Handling and Contract Awarding Module and e-Catalog System
• Complaints and Appeal handling module
• Payment Module
• Contract Administration and Project Monitoring
• e-Learning Platform

Procurement Planning
Procurement Planning is the first step in the Public Procurement process provides
direction and time targets for procurement activities. This will also help procuring
entities their procurement actions and ensure required budgetary provisions for each
activity in advance. Procurement Entities are requested to prepare their Procurement
Plan and upload that into the PROMISe soon as their budgetary allocations are
confirmed. This will also help vendors and contractors to plan their bidding for public
procurement well in advance and respond to those Notices on time.

With the launching of the PROMISe all the vendors registered with the system will be
able to submit their bids, have the access to the Tender Notices, EOIs, and RFPs under
any government organizations, seek clarification, interpretation on any matter
pertaining to respective procurement system and able to submit bids, access to the
decisions of procurement committees online from any geographic location in the world.
This will reduce the cost of bidding on the part of venders which eventually help reduce
the cost of goods and services to the government.

ප්රතිභබහ

Registration of Vendors

Registration of Procuring Entities
With the introduction of the e-GP system (PROMISe), the Procurement Entities (PEs)
are able to publish their Bid Notices, EOIs, Bid Documents and RFPs online.
Additionally, using the e-GP system, PEs can provide clarifications and interpretation
on any matter related to the bidding documents, conduct pre-bid meeting, receive bids
as well as evaluation of bids and publish the final procurement decisions and awards
online.
Types of procurements
Procurement of goods, services, works including procurement of infrastructure services
through PPP method, information systems and consultancy services can be managed
using the PROMISe. Goods ranging from basic office stationeries to motor vehicles and
medical devices, work, from simple civil works to complex Plant or Infrastructure
Procurement can be moved using PROMISe.
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Standard Bidding Documents
Procuring Entities may use the Standing Bidding Documents (SBD) or adapted SBDs
and prepare their own Bidding Documents with suitable amendments based on the
SBDs prepared by the CIDA which are available on the PROMISe system. It is always
advisable to use the SBDs to minimize ambiguities and needs for clarifications and
subsequent amendments, which is one of the issues for unexpected delays in the
procurement process.

ප්රතිභබහ

Procurement of goods, services, and works including procurement of infrastructure
services through PPP method, information systems and consultancy services can be
handled using the PROMISe. Goods ranging from basic office stationeries to motor
vehicles and medical devices.
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The Promise.lk is capable to process any procurement. This includes procurements
Goods, works and non-consulting services and consulting services. Procurement under
single stage or two stages methods are capable to process under the system. It is also
capable to manage bids either single envelop or two envelope system. Also
procurements under shopping procedure, national and international bidding, direct
procurement, request for expression of interest (EOI) and request for proposals (RFP)
for consultants recruitments and request for qualification documents (RFQ) or to issue
RFP for shortlisted companies to procure any contract under PPP method are well
included in the system.
The system is also capable to manage to, from the stage of contract award to contract
completion, using standard conditions of contracts based on FIDIC conditions of
contracts. It possible to login to the User Guide in the internet as shown below.

ප්රතිභබහ

Procurement guidelines and manuals are also available in the system and it is so user
friendly.
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CPV Codes
The Common Procurement Vocabulary (CPV) consists of a main vocabulary for
defining the subject of a contract, and a supplementary vocabulary for adding further
qualitative information. The main vocabulary is based on a tree structure comprising
codes of up to 9 digits (an 8 digit code plus a check digit) associated with a wording that
describes the type of supplies, works or services forming the subject of the contract.
The CPV consists of a main vocabulary and a supplementary vocabulary. The main
vocabulary is based on a tree structure comprising codes of up to nine digits associated
with a wording that describes the supplies, works or services forming the subject of the
contract. The supplementary vocabulary may be used to expand the description of the
subject of a contract. The items are made up of an alphanumeric code with a
corresponding wording allowing further details to be added regarding the specific
nature or destination of the goods to be purchased. Additionally, for the purpose of
PROMISe, some standard CPV Codes have been customized.
Any information can be obtained from the following address.

General Treasury
Ministry of Finance,
2nd Floor, New Building,
The Secretariat,
Colombo-01, Sri Lanka.

ප්රතිභබහ

e-GP Secretariat

I write this article to direct you to use the e-procurement system for procurements and
also to educate you on the subject to enable you to use this knowledge in conducting
procurement audits where e-procurement had been applied.

Indika Samantha
Superintendent of Audit (AGS)

33

කහර්ඹහධන වහ ඳරිය විගණනඹ
යහජය ආඹතනඹක, ළඩටවනක, යහඳෘතිභඹක වහ විඹදේ ඒකකඹක ගතෝයහගත් ක්ගේත්රඹන්
ේඵන්ධගඹන් ආර්ථිකඵ, කහර්ඹක්භඵ, පරදහයීඵ වහ ඳහරිරික ඵරඳෆභ ද ඇගයීභට
රක්කය අදහශ විගණන නිරීක්ණ අනු සිදු කශ යුතු ළඩිදියුණු කිරීේ ේඵන්ධගඹන්
නිර්ගේලඹන් ඇතුශත් හර්තහ කිරීභ කහර්ඹහධන විගණනඹ භගින් සිදු කයනු රළගබ්.
යහජය ආඹතනර විවිධ ක්ගේත්ර ේඵන්ධගඹන් වහ විගණන ලහඛහලින් ඉදිරිඳත් කයනු රඵන
ගඹෝජනහ ගතෝයහ ගගන එභගින් ඇතිභ කයන ආර්ථික, හභහජයීඹ වහ ඳහරිරික ඵරඳෆේ ඔසගේ
කහර්ඹහධන වහ ඳරිය විගණනඹන් සිදු කයනු රළගබ්. කහර්ඹහධන වහ ඳරිය විගණන
හර්තහන් ඳහර්ලිගේන්තුගේ බහගත කයනු රළගබ්. එගේභ ගභභ ක්ගේත්රඹට අදහශ ජහතිභක
විගණන කහර්ඹහරගේ නිරධහරීන් පුහුණු කිරීභ ද සිදු කයනු රළගබ්.
කහර්ඹහධන විගණනඹ ක්රිඹහත්භක කිරීගභහිරහ කහර්ඹපර ඳදනේ කයගත් අඹළඹ ක්රභඹක්
ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ එක් එක් ආඹතනඹ වහ ප්රධහන කහර්ඹහධන දර්ලක නිලසචඹ කිරීභ ඉතහ
ළදගත් ගේ. නමුත් ශ්රී රංකහගේ දළනට කහර්ඹපරඹ ඳදනේ කයගත් අඹළඹ ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භක
න අතය කහර්ඹහධන දර්ලක ප්රභහණත් ඳරිදි ගනොභළතිභ වීභ තුශ නිලසචඹ කය කහර්ඹපර
භළනීභක් සිදු ගනොගකගර්.ගේ ගවේතුගන් එක් එක් ක්ගේත්රඹන්ට අදහශ කහර්ඹහධන දර්ලක අඳ
විසින් නිලසචඹ කය කහර්ඹහධන විගණනඹ ක්රිඹහත්භක කයනු රඵයි.

ප්රතිභබහ

කාර්යවාධන විගණන තාර්කික වැැව්ම
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ආර්. සී. රතන්නරකෝන්
විගණන අධිකාරි
කාර්යවාධන විගණන අිංය

SUMMARY OF TAX PROPOSAL OF BUDGET 2022
The Budget for 2022 mainly focused on collection of tax revenue and rationalising of
Government Expenditure. As a short-term measure to increase the tax revenue, many
proposals were put forward, such as to implement one-time taxes in the form of
Surcharge Tax together with other tax reforms to strengthen the Government tax
revenue in the long run. Following are the key tax changes proposed by the Budget
2022.
•

One-time taxes

 VAT on banks and financial service providers under supply of financial services
by specified institutions is proposed to be increased to 18 percent from 15
percent. This tax should be paid monthly from 01 January 2022 to 31 December
2022. Furthermore, this tax should not be shifted to the customer. Rupees 14
billion is expected to be earned through this tax.

•

ප්රතිභබහ

 A one-time tax surcharge of 25 percent is proposed to be imposed on persons or
companies with taxable income over Rupees 2,000 million for the year of
assessment 2020/2021. Rupees 100 billion is expected to be earned through
this tax.

New Exemption from the Value Added Tax when supply or import of;
 Medical equipment
 Machinery
 Apparatus
 Accessories and parts thereof
 Hospital furniture
 Drugs and chemicals

Provided that above items to be donated to a Govt Hospital or the Ministry of Health for
the provision of health services to address any pandemic or public health emergency,
and approved by the Minister of Finance on the recommendation of the secretary to the
ministry of the Minister assigned with the subject of health. Effective date 1, January
2022.
•

Social Security Contribution

A new tax on turnover aiming to rebuild Sri Lanka economy affected by the Covid
pandemic was proposed and the tax rate is 2.5% on the annual threshold turnover
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exceeding LKR 120M. This will be effective from 1 April 2022. It is expected to raise
Rs 140 billion.
•

Implementation of Special Goods and Services Tax

A new tax termed Special Goods and Services tax (“SGST”) is proposed to be
implemented with effect from January 2022 to cover all goods and services that will be
specified in the proposed legislation.
SGST may cover certain taxes and levies currently monitored under various fiscal laws
and administered by various statutory institutions. The scope of this tax was not yet
finalized, however at present following taxes were being charged in different industries.
Industry

Current Tax

Alcohol

VAT at 8% Excise Duty
(Various Duty rates applicable for specific items)

Cigarettes

VAT at 8% Excise Duty
(Various Duty rates applicable for specific items)

Telecom

VAT at 8% Excise Duty

ප්රතිභබහ

(Various Duty rates applicable for specific items)
Betting

VAT at 8% or Levy on Gross Collection at 10% Annual Levy

& Gaming

Motor Vehicle Excise Duty
(Various Duty rates applicable for specific items)

•

Tax Administration
 Strengthening Large Tax Payer’s Unit

It is proposed to further strengthen the Large Tax Payers Unit (LTU) and Upper
Corporate Unit (UCU) and to improve revenue collection from large tax payers.

 Improve Digital Revenue Collection systems
36
it is proposed to remove weaknesses in the digital revenue collection systems of the
revenue collection bodies; Revenue Administration Management Information System
(RAMIS) of the Department of Inland Revenue and Single Window System of the Sri
Lanka Customs.

 Proposed to expedite the implementation of the digital revenue collection system
of the Excise Department and simplify the excise licensing process.

 Also proposed to introduce a mechanism to examine the accuracy of the tax
documents when filing through the above systems, and allow, at every
possibility, to present digital invoices and documents as valid documents.

M. D. I. J. Silva

ප්රතිභබහ

Superintendent of Audit (PUR/D)
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ලයාඳතති කෂමනාකරණරේදී ක්රරමෝඳායන් භාවිත කිරීම : වාහිතය විමර්නයකි
Practicing techniques in project management: a literature review

වාරාිංය
ර්තභහන තයඟකහරී භහජඹ අභිමුගේ කයහකහය ආඹතනඹක ගවෝ ංවිධහනඹක ඳළළත්භ යහ
ඳතිභන්ගන් නිසි කශභනහකහරීත්ඹ ගවේතුගනි. එහිදී ආඹතනඹක් සකීඹ අයමුණු හධනඹ
උගදහ විවිධහකහය ව උඳහඹභහර්ග ගඹොදහ ගන්නහ අතය ඒ වහ ගනොගඹක් යහඳෘතිභ ක්රිඹහත්භක
කයයි. යහඳෘතිභ කශභනහකයණගේදී යහඳෘතිභඹක් හර්ථක අන් කිරීභට විගලේ අධහනඹ
ගඹොමුකශ යුතු කරුණු පිිනඵ ගභහිදී විභර්ලනඹ කයන රදී. යහඳෘතිභ කශභනහකයණඹ
කශභනහකයණ විගඹහි ප්රධහන අනුභහතෘකහකි. ඳලසචහත් උඳහධි ඳහඨභහරහ
වදහයණ
විදයහර්න්න්ට දළනුභ රඵහගදන යහඳෘතිභ කශභනහකයණඹ විඹ ඹටගත් ලිඹළවුනු සිංවර
ගඳොතඳත සුරඵ ගනොන ඵළවින් ඔවුන්ට යහඳෘතිභ කශභනහකයණ ක්රගභෝඳහඹන් බහවිත කිරීභ
පිිනඵ මලික අගඵෝධඹක් රඵහදීගේ ඳයභහර්ථගඹන් ගභභ හහිතය විභර්ලනඹ සිදුකයන රදී.
දත්ත එක්රැස කිරීගේ ක්රභශිල්ඳ ලගඹන් විඹට අදහර ලිඛිත මරහර, වහ ේවිතීක දත්ත
උඳගඹෝගී කයගනු රළබීඹ.
මූලික ඳද

ප්රතිභබහ

උඳහඹභහර්ගික කශභනහකයණඹ, යහඳෘතිභ කශභනහකයණඹ, ලදුඅත විග්රවඹ, යහඳෘතිභ ළරසුේ
කිරීභ, යහඳහය තර්කඹ

Abstract
The sustainability of any institution or organization in the current society depends on
the proper management. In this context, different strategies are used by the institutions
in order to implement their projects and achieve their organizational objectives. A
Specific reference is made here on the components on projects management in order to
implement a project successfully. Project management is a major part of the
management process. Due to lack of reading materials in Sinhala language this
literature review has been done through written sources and secondary data in order to
give the scholars basic knowledge.

Key Words
Strategic Management, Project Management, SWOT Analysis, Project Planning,
Business Case
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ශැඳින්වීණම
උඳහඹභහර්ගික කශභනහකයණගේදී ඊට අදහර කුරතහ, තහක්ණඹ වහ ක්රභගේදඹන් අලය
ගේ. උඳහඹ භහර්ග ක්රිඹහත්භක කිරීගේරහ එක් ළදගත් හධකඹක් නුගේ ආඹතනඹ තු ක්රභ
ව විධි ඳළතීභයි. ගේ අනු ආඹතනගේ යුවඹ, ගේක ේඵන්ධතහ ඹනහදිඹ කස ගේ.
ගභහිදී නීතිභ රීතිභ වහ ගයගුරහසි ගේභ ආඹතනික ංසකෘතිභඹ වහ ආචහය ධර්භ ඳේධතිභඹද ගඵගවවින්
ළදගත් ගේ. ආඹතනගේ දළක්භ හක්හත් කයගළනීභ වහ උඳහඹභහර්ග කස කයගනු රඵන
අතය තභන්ගේ අයමුණු ව ඉරක්ක කයහ රඟහ වීභට ආඹතන විසින් විවිධ යඳෘතිභ දිඹත් කයනු
රළගබ්.

අධයයනරේ අරමුණු
යහඳෘතිභ කශභනහකයණ ක්රගභෝඳහඹන් වඳුනහගළනීභ
ක්රගභෝඳහඹන් තීයණඹ කිරීභ වහ රකහ ඵළගරන හධක වහ නිර්ණහඹක අධයඹනඹ කිරීභ
හර්ථක වහ පරදහයී යහඳෘතිභඹක් වහ අලය උඳහඹභහර්ගික ළරසුේ විලසගල්ණඹ කිරීභ

ගභභ අධයඹනගඹන් ඕනෆභ පුේගරගඹක්, ආඹතනඹක් ගවෝ ංවිධහනඹක් යහඳෘතිභ
කශභනහකයණගේදී බහවිත කයන ක්රගභෝඳහඹන් ඳළවළදිලි අගඵෝධ කය ගත වළකිඹ. එගේභ
යහඳෘතිභ කශභනහකයණඹ පිිනඵ උනන්දුක් දක්න විදයහර්න්න්ට ගතහනුගතිභක ගනොව
නිර්භහණශීලී යහඳෘතිභඹක් හර්ථක නිභකිරීභට අලය න්නහ ව ළරසුේ කස කශ යුතු
ආකහයඹ පිිනඵ මලික අගඵෝධඹක් රඵහ ගේ.

ප්රතිභබහ

අධයයනරේ ලැදගත්කම

උඳායමාර්ගික කෂමනාකරණය(Strategic Management)
ඕනෆභ ආඹතනඹක් සකීඹ දළක්භ හක්හත් කයගළනීභ වහ උඳහඹභහර්ග කස කශ යුතු
අතය. ඒ වහ ඳවසු ඉරක්ක ගගොඩනගහ ගතයුතු ගේ. ගේ සිඹල්ර කිරීභට සිදු ඇත්ගත්
ගනසන භහජ, ආර්ථික, ගේලඳහරනික වහ තහක්ණික ඳසුබිභකඹ. එගේභ ගනත්
තයඟකරුන්ගගන් ඵරඳෆේ එල්ර ගමින් තිභගඵන ඳසුබිභකඹ. කහරඹක් තිභසගේ ආඹතනඹ
ගගොඩනගහ ගගන ඇතිභ අබයන්තරික ලක්තීන් ගේ වහ උදවු විඹ වළකි වුද ඊට භහන්තය
ගගොඩ නළගී ඇතිභ දුර්රතහ මීට එගයහි විඹ වළකිඹ. ඒ නිහ දළක්භක් ඇතිභ කය ගළනීභ ප්රභහණත්
ගනොගේ. ඒ දළක්භ හක්හත් කය ගළනීභ වහ ඉරක්ක ගගොඩනගහ ගළනීභත් ඒ ඉරක්ක ශඟහකය
ගළනීභ වහ ඳතිභන ඳරියඹ වහ ආඹතනික ලක්තීන් වහ දුර්රතහ ළරකිල්රට ගනිමින්
උඳහඹභහර්ග කස කය ගළනීභත් ළදගත්ඹ.
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ප්රතිභබහ

ආඹතනඹ හර්ථක ගභගවඹමින් ඉරක්ක ශඟහකය ගළනීභ වහ භනහ උඳහඹභහර්ගික
කශභනහකයණඹක් අලයවීභට ඳවත ගවේතු හධක ඵරඳහයි.
 ේඳත් සීභහ හිත වීභ.
 යහඳහය ආඹතන අතය ඇතිභ තිභයුණු තයඟඹ.
 යහඳහරික ඳරියගේ දළඩි විචරනකහරී සරඳඹ.
 නිසඳහදිතඹන්ගේ ගුණත්ඹ ේඵන්ධගඹන් දක්න ඉවර උනන්දු.
උඳහඹ භහර්ගික භට්ටේ - Levels of strategies
 ආඹතනික උඳහඹභහර්ග - Corporate strategies
 යඳහරික උඳහඹභහර්ග - Business strategies
 ප්රහගඹෝගික උඳහඹභහර්ග - Functional strategies
ගේ උඳහඹභහර්ග තීයණඹ කිරීභ වහ රකහ ඵළගරන හධක විලසගල්ණඹ කිරීභ
කශභනහකයණගේ විගලේ නභකින් වළඳින්ගේ. ඒ SWOT විලසගල්ණඹ ගරඹ.
දුඅත විග්රශය - SWOT Analysis
ගභඹ ංර්ධන යහඳෘතිභඹක ගවෝ හණිජ යඳහයඹක ලක්තීන් (Strength), දුර්රතහ (Weaknesses),
අසථහ (Opportunities) වහ තර්ජන (Threats) වඳුනහගළනීභ වහ බහවිතහ කයන ළරසුේ ගභරභකි.
ගභභ විග්රවඹ උඳහඹ භහර්ගික ළරසුේ ක්රිඹහලිගේදී නිතය බහවිතහ කයන්නකි. ගභහි ලක්තීන් වහ දුර්රතහ
අබයන්තය හධක (Internal Factors) න අතය අසථහ වහ තර්ජන ඵහහිය හධක (External Factors)
ගර ළරගක්.
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ලදුඅත විග්රවඹ නභයශීලී ංකල්ඳඹක් න අතය සක්භ කශභනහකයණ ගභරභකි. එගේභ
ංර්ධන යහඳෘතිභ වහ ගඹොදහගත වළකිඹ. ආඹතනඹ ේඵන්ධගඹන් ගභභ විග්රවඹට නිදසුන්
ගභගේඹ.

ක්තීන් - Strengths
*
*
*
*
*

ආඹතනඹ තු හණිජ කුරතහඹ
ගේහ ව න ඉදිරිඳත්කිරීේර ඇතිභ වළකිඹහ
ආඹතනගේ පිහිටීභ
නිසඳහදනර ඉවශ ගුණහත්භකබහඹ
නිසඳහදන වහ ගේහ අගඹ ර්ධනඹ කයන ගනත් කරුණු

අලව්ථා - Opportunities
දියුණු ගශගඳොශක් ඳළතීභ
මව හණිජ යහඳහය වහ ඉඩ ප්රසථහ තිභබීභ
න ගශගඳොශ අසථහ ඳළතීභ
ජහතයන්තය ගශගඳොශට අතීර්ණ වීභට ඇතිභ වළකිඹහ

තර්ජන - Threats
*
*
*
*
*

ගශගඳොශට න තයඟකරුන්ගේ ප්රවිසටඹ
මිර භට්ටේ වහ තයඟකරුන් අතය ඳත්නහ තයඟකහරී ඵ
තයඟකරුන් විසින් න නිසඳහදන වහ ගේහ ගශ ගඳොශට ප්රවිසට කිරීභ
තයඟකරුන් තු සුපිරි ගඵදහවළරීේ ජහරඹක් ඳළතීභ
නිසඳහදන වහ ගේහ වහ න ඵදු යුවඹක් ඳළතීභ

ප්රතිභබහ

*
*
*
*

දුර්ලතා - Weaknesses
*
*
*
*
*

හණිජ කුරතහඹ දුඵර වීභ
තයඟකහරී ගශ ගඳොශ තුශ නිසඳහදන වහ ගේහර අනනයතහක් ගනොභළතිභ වීභ
ආඹතනගේ පිහිටීගේ අගඹෝගය ඵ
නිසඳහදන වහ ගේහර ගුණහත්භක ඵ අඩුවීභ
ආඹතනගේ කීර්තිභනහභඹට වහනිදහඹක වීභ

ලදුඅත විග්රවඹ ආඹතනගේ ලක්තීන්, දුර්රතහ, අසථහ වහ තර්ජන විග්රව කිරීභ වහ යර වහ
කහර්ඹක්භ ළරසුේ යහමුක් ඳඹන අතය දුර්රතහ වහ තර්ජන අභ කයගනිමින් ලක්තීන් වහ
අසථහන්ගගන් උඳරිභ පර ගනරහ ගළනීභට ඉඩ රඵහ ගේ.
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ලයාඳතති විංකල්ඳය - Project Concept
යහඳෘතිභඹක් ඹනු විගලේෂිත අයමුණු හක්හත් කයගළනීභ වහ කිසිඹේ ංවිධහනඹක් ේඳත්
උඳගඹෝජනඹ වහ කශභනහකයණඹ තුිනන් ඒකිගනකට ේඵන්ධ ව ක්රිඹහකහයකේ භගින් සිදු
කයන්නකි. ගභඹ ආඹතනගේ අයමුණු කයහ රඟහ වීභට ගඹොදහගන්නහ ඹහනඹක් ගර වළඳින්විඹ
වළකිඹ.

ලයාඳතතියක විරේ ක්ණ - Characteristics of a Project
•
•
•
•
•

විගලේෂිත අයමුණු වහ ඉරක්ක භළනවින් වඳුනහගළනීභ
ආයේබඹ වහ අහනඹ ඇතුශත් කහර යහමුක් තිභබීභ
එකිගනකට ේඵන්ධ ව ක්රිඹහකහයකේ, අභිප්රහඹන් තිභබීභ
විගලේෂිත අඹළඹක් තිභබීභ
විගලේෂිත භූගගෝලීඹ ප්රගේලඹක් තුශ ක්රිඹහත්භක වීභ

ලයාඳතති චක්රය - Project Cycle

ප්රතිභබහ

ංර්ධන යඳෘතිභ ළරසුේ කිරීගේ විධිභත් ක්රභගේදඹක් ගර අනුගභනඹ කශයුතු පිඹයඹන්
හිත යඳෘතිභ චක්ර වඳුන්හ දී තිභගබ්. ශ්රී රංකහගේ ගඵොගවෝ ළරසුේ ආඹතන විසින් බහවිතහ
කයන්ගන් ඵහවුේගේ ගරෝක ඵළංකු යඳෘතිභ චක්රඹයි. එඹ පිඹය 7කින් භන්විතඹ.

1.

3.

වඳුනහ ගළනීභ - Identification
කස කිරීභ - Preparation
I පර් ලකයතහ අධයඹනඹ - Pre-Feasibility Study
II ලකයතහ අධයඹනඹ - Feasibility Study
III විසතයහත්භක කස කිරීභ - Detailed Design
තක්ගේරු කිරීභ - Appraisal

4.
5.
6.
7.

හකච්ඡහ කිරීභ වහ භණ්ඩර අනුභළතිභඹ - Negotiation & Board Approval
ක්රිඹහත්භක කිරීභ - Implementation
යඳෘතිභ නිභහ - Project Completion
ඳලසචහත් ඇගයීභ - Ex-Post Evaluation

2.
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ලයාඳතති කයතා අධයයන - Project Feasibility Studies
ලකයතහ අධයඹන සිදු කයනු රඵන්ගන් යඳෘතිභගේ සිඹලු අංල ගකගයහි අධහනඹ ගඹොමු
කයමින් යඳෘතිභගේ භසත ලකයතහ තීයණඹ කිරීභ වහඹ. ලකයතහ අධයඹනගේදී ඳවත
වන් විග්රවඹන් සිදු කයනු රළගබ්.
 හණිජ ලකයතහ - Commercial Feasibility
කිසිඹේ ගේහක ගවෝ නිසඳහදනඹක ඉල්ලුභ ගවෝ ගශගඳොශ පිිනඵ ලකයතහඹ විභසීභ
හණිජ ලකයතහඹ භගින් සිදු ගකගර්.
 කහර්මික ලකයතහ - Technical Feasibility
ගභහිදී යහඳෘතිභඹ කහර්මික වහ තහක්ණික ලගඹන් ක්රිඹහත්භක කිරීභට ඇතිභ වළකිඹහ විභහ
ඵරයි.
 මරය ලකයතහ - Financial Feasibility
ආදහඹභ වහ විඹදභ පිිනඵ විග්රවඹක් මරය ලකයතහ අධයඹනගේදී සිදු ගකගර්.
 ආර්ථික ලකයතහ - Economic Feasibility
ආර්ථික විග්රවගේදී සිදු කයනු රඵන්ගන් යඳෘතිභඹ භගින් ආර්ථිකඹට ඇතිභ කයන නිලසචිත
ඵරඳෆභ තක්ගේරු කිරීභයි.

යඳෘතිභඹක් හර්ථක ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ආඹතනික යුවඹ ලක්තිභභත් ඳළතිභඹ යුතුඹ.
භනහ කශභනහකයණඹ වහ යහඳෘතිභ ඳහර්ලකරුන්ගේ පර්ණ දහඹකත්ඹ ගභහිදී ළදගත් ගේ.

ප්රතිභබහ

 ආඹතනික ලකයතහ - Institutional Feasibility

 ඳහරිරික ලකයතහ - Environmental Feasibility
සිඹලුභ යඳෘතිභ ඳහරිරික ලකයතහගඹන් යුක්ත විඹ යුතුඹ. භක් නිහද ඹත් ඳරියඹට වහනිඹක්
සිදු වුගවොත් එඹට නළත පිිනඹේ ගඹදීභ අසීරු කහර්ඹඹක් න ඵළවිනි.
අවිනිලසචිතතහ පිිනඵ විග්රවඹ - Uncertainty Analysis
අනහගත ක්රිඹහකහයකේ පිිනඵ ප්රක්ගේඳණඹ කිරීභට කහර යහමු, නිභළවුභ, මිර භට්ට, විඹදභ
ඹන උඳකල්ඳනඹන් ගඹොදහ ගළගන්. අනහගතඹ ව කලී ගඵගවවින් අවිනිලසචිතඹ. යඳෘතිභඹ වහ
ඵළඳුණු අවිනිලසචිතතහඹ ඇගයීගභන් අනහගතගේදී සිදුවිඹ වළක් අඹවඳත් ප්රතිභපර අභ කය ගත
වළකිඹ. ගේ වහ ඳවත ක්රභ අනුගභනඹ කශ වළක.
I.

මුච්ගේදන රක්යඹ විග්රවඹ - Break-even Analysis

II.

ංගේදීතහ විග්රවඹ - Sensitivity Analysis

III.

අදහනේ විග්රවඹ - Risk Analysis

වමාජ/රද්ඳාන විග්රශය - Social/Political Analysis
යහඳෘතිභ ලකයතහ අධයඹනගේදී භහජ/ගේලඳහරන විග්රවඹ සිදු කයනු රඵන්ගන් කරහතුයකිනි.
යහඳෘතිභ අයමුණු හක්හත් ගනොවී යහඳෘතිභ අහර්ථකවීභ ගකගයහි භහජ/ගේලඳහරන හධක
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ගවේතු ගේ. එඵළවින් ගභහිදී භහජ/ගේලඳහරන අධයඹනඹක් සිදු කශ යුතුඹ. භහජ, ආර්ථික වහ
ගේලඳහරනික දත්ත එක්රැස කිරීභ ගභහිදී ළදගත් ගේ.
ලයාඳතති ශඳුනාගැනීම - Project Identification
යහඳෘතිභඹක් ළරසුේ කශ වළක්ගක් සුදුසු ංර්ධන යහඳෘතිභඹක් වඳුනහගළනීගභනි. ගභහිදී
මලික සිදු කශ යුත්ගත් යහඳෘතිභඹක අලයතහ අධයඹනඹ කිරීභයි.නමුත් අලයතහ තිභබ
ඳභණින්භ යහඳෘතිභඹක් ආයේබ කශ ගනොවළක. ඒ වහ ේඳත් තිභබිඹ යුතුඹ. එඵළවින්
යහඳෘතිභඹක් ආයේබ න්ගන් අලයතහ ඳදනභ(Need Base) වහ ේඳත් ඳදනභ(Resource Base)
රකහ ඵළලීභ තුිනනි.
යහඳෘතිභ වඳුනහගළනීගේ ක්රිඹහලිඹ - Process of Project Identifications

ප්රතිභබහ

ඳතිභන ක්රභඹ ඇගයීභ - Evaluation of the present system
අදහශ ප්රතිභඳත්තිභභඹ ප්රලසන වඳුනහ ගළනීභ - Identification of relevant policy issues
යහඳෘතිභ තහර්කික ඵ - Establishing the project rationale
යහඳෘතිභගේ ංකල්ඳඹ වහ යහමු ගගොඩනළගීභ - Developing the project design and
concept
යඳෘතිභගේ ඳරිභහණ ළකසීභ - Setting the project‟s scaleප්රහථමික පිරිළඹ
ඇසතගේන්තු ව ප්රතිභරහබ කස කිරීභ - Preparing preliminary cost estimates and
benefits
ංවිධහන වහ කශභනහකයණ යුවඹ ගඹෝජනහ කිරීභ - Proposing the organization and
management structure

ලයාඳතති ලර්ගීකරණය - Classification of Project
යහඳෘතීන්හි ඳරිභහ අනු ංර්ධන යහඳෘතිභ ඳවත වන් ගර ර්ගීකයණඹ ගකගර්.
1.

ක්ෂුද්ර යහඳෘතිභ - Micro Projects

2.

කුඩහ යහඳෘතිභ - Small Projects

3.

භධය ඳරිභහණ යහඳෘතිභ - Medium Projects

4.

විලහර යහඳෘතිභ - Large Projects

5.

අතිභ විලහර යහඳෘතිභ - Mega Projects

ගඹෝගය යහඳෘතිභ ගතොයහගළනීගේ නිර්ණහඹක - Criteria for selecting viable projects
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•

අදහශත්ඹ - Relevance

•

ලකයතහඹ - Feasibility

•

ඳත්නහ භරපී ළඩටවන් භඟ ඒකහඵේධ කිරීගේ වළකිඹහ - Integration with
similar existing programmes

•

ඵරඳෆභ - Effectiveness

දත්ත වශ රතොරතුරු රැව් කිරීම ශා විග්රශ කිරීම - Collection and analysis of data and
information
දත්ත ව ගතොයතුරු ළදගත් න්ගන් ඳත්නහ ංර්ධන ගළටළු ව අලයතහ වඳුනහ ගළනීභටත්,
යහඳෘතිභ ගභගවයුේකයණඹ වහ ඇගයීභත් වහඹ. දත්ත ව ගතොයතුරු ප්රහථමික දත්ත(Primary
Data) ව ේවිතීක දත්ත(Secondary Data) ඹනුගන් ගකොටස ගදකකට ගඵගේ. ප්රහථමික දත්ත
ඹනු අඳ විසින් ක්ගේත්රඹට ගගොස මීක්ණ වහ නිරීක්ණ භගින් එකතු කය ගන්නහ දත්ත ව
ගතොයතුරුඹ.
උදහවයණ :- ප්රලසනහලි, ේමුඛ හකච්ඡහ, මීක්ණ
ේවිතීක දත්ත ඹනු ඒ ඒ ආඹතන විසින් සකීඹ අලයතහ වහ කස කය ඇතිභ හර්තහ,
ගඳොත්ඳත්, ලිපි, සිතිභඹේ ළනි ගතොයතුරු ංග්රවඹන්ඹ.
උදහවයණ :- කේකරු ගදඳහර්තගේන්තුගේ හර්ෂික හර්තහ, කහර්ඹ හධන හර්තහ, චක්ර ගල්ඛ
ගභගර රඵහ ගන්නහ ගතොයතුරු ඇසුරින් දත්ත විලසගල්ණඹ(Analysis of Data) සිදු කයනු
රළගබ්. දත්ත විලසගල්ණගඹන් අනතුරු එභ ගතොයතුරු භත මීක්ණ හර්තහක් කස
ගකගයන අතය ේඳත් ඳළතිභකඩක්(Resource Profile) කස කිරීභද ගභහිදී ළදගත් ගේ.

ලයාඳතති වැසුම් කිරීම - Project Formulation
ප්රතිභබහ

යහඳෘතිභඹ ළරසුේ කිරීගේදී ඳවත වන් විලසගල්ණඹන් උඳගඹෝගී කය ගත වළක.

ගැටලු විග්රශය - Problem Analysis
ගළටලු ග විග්රවගේ (problem Tree Analysis) අයමුණ න්ගන් ඳත්නහ ගළටලු සබහඹ භත
ඳත්නහ තත්ත්ඹ විග්රව කිරීභත් , මලික ගළටලු වඳුනහ ගළනීභත්, ගළටලු අතරින් ප්රධහන ගළටලු
විග්රව කයගළනීභත්, ගවේතු සිධක ව ඵරඳෆභ අතය ඇතිභ ේඵන්ධතහඹ වඳුනහ ගළනීභත්ඹ.

අයමුණු විග්රවඹ - Analysis of Objectives
අයමුණු ව කලී යහඳෘතිභඹ තුිනන් අගප්ක්ෂිත එනේ හක්හත් කිරීභ ඵරහගඳොගයොත්තු න අන්
ප්රතිභපර ගර වළඳින්විඹ වළකිඹ.

ලයාඳාර තර්කය - Business Case
යහඳහය තර්කඹ ඹනු දිඹත් කිරීභට ඹන යහඳෘතිභඹ ේඵන්ධගඹන් භතගේදඹට තුඩු දිඹ වළකි
කරුණු පිිනඵ කයනුරඵන තහර්කික, අයභණු ගත, විසතයහත්භක විලසගල්ණඹකි. ගභඹ
ළකසීගේදී යහඳෘතිභඹට අදහර හසි ව අහසි වගත හධක භතුලිත අයුරින් තක්ගේරු
ගකොට භතුවිඹ වළකි ගළටළු ේඵන්ධගඹන් ප්රභහණහත්භක වහ ගුණහත්භක විලසගල්ණඹක් සිදු
කයනු රළගබ්. ගභභ විලසගල්ණගඹහි මලික අභිප්රහඹ නුගේ යහඳෘතිභඹ පිිනඵ තීයණ ගළනීගේ
ක්රිඹහලිඹ වහ වගඹෝගඹ දළක්වීභයි. එනේ යහඳෘතිභඹ වහ කහරඹ වහ ේඳත් ආගඹෝජනඹ
කිරීභ භගින් ප්රභහණත් ප්රගඹෝජන රඵහගත වළකිද ඹන්න තීයණඹ කිරීභට වහඹ රඵහ දීභයි.
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යහඳහය තර්කඹ භගින් විනිවිද බහගඹන් යුතු හධහයණීඹකයණඹ කශවළකි නිර්ගේල ඉදිරිඳත්
කයයි.
යහඳහය තර්කඹ වහ ආකෘතිභඹ
 විධහඹක හයහංලඹ(Executive Summary)
ගභහිදී භසත යහඳහය තර්කඹ පිිනඵ ප්රධහන කරුණු හයහංල ගත කිරීභක් සිදු ගකගර්.
කිඹන්නහට ලිඹවිල්ගල් ඉතුරු ගකොටස ගළන ඳළවළදිලි අගඵෝධඹක් රඵහ ගළනීභට අලය
ප්රභහණත් ගතොයතුරු හයහංලගඹහි අඩංගු විඹ යුතුඹ.
 මලික කහර්ඹ දර්ලක(Key Performance Indicators)
යහඳෘතිභඹ අහනගේදී යහඳෘතිභ නිභළවුේ තක්ගේරු කිරීභ වහ බහවිතහ කයන මිණුේ දණ්ඩක්
ගර යහඳෘතිභ කහර්ඹ දර්ලක ළරගක්. දර්ලක ප්රභහණහත්භක දත්ත (Quantity Data) එනේ
ංඛයහ, ප්රතිභලතඹ, අනුඳහතඹ ගරසින් ව ගුණහත්භක දත්ත (Quality Data) එනේ ගතොයතුරු
වහ දළනුභ ගරසින් දළක්ගේ. ගභගවයුේකයණ ව ඇගයීේ ක්රිඹහලිගේදී දර්ලක අතයලය
ළරසුේ ගභරභකි. දර්ලක ර්ග කිහිඳඹක් ගේ.

1 ක්රිඹහලි දර්ලක - Process Indicators - ගභභගින් යහඳෘතිභගේ ක්රිඹහකහයකේ භළන ඵළගල්

ප්රතිභබහ

2 ප්රතිභපර දර්ලක - Outcome Indicators - ප්රතිභපර දර්ලක තුිනන් යහඳෘතිභඹ විසින් ජනිත කර
ප්රතිභපර භළන ඵළලීභ සිදු ගකගර්
3. ඵරඳෆේ දර්ලක - Impact Indicators - ගභභගින් යහඳෘතිභගේ දිගුකහලීන ඵරඳෆභ භළන ඵළලීභ
සිදු ගකගර්
යහඳෘතිභ දර්ලකඹක් ගතෝයහ ගළනීගේදී රකහ ඵළලිඹ යුතු කරුණු






ංක්ෂිප්ත විඹ යුතුයි
භළනවින් නිර්චනඹ කශ වළකි විඹ යුතුයි
විලසනීඹ විඹ යුතුයි
රංගුබහඹ තිභබිඹ යුතුයි
භළනිඹ වළකි විඹ යුතුයි

දර්ලකඹ නිළයදි කස කය ගළනීභ වහ SMART ංකල්ඳඹ ගඹොදහ ගත වළකිඹ.
(Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Tractable)

 ඳාර්ලකරුලන් ශඳුනාගැනීම(Stakeholder Identification)

46

ඳහර්ලකරුන් ඹනු ගභභ යහඳෘතිභඹට ක්රීඹ දහඹක න ගවෝ එහි අහන නිභවුගභන්
ධනහත්භක ගවෝ ඍණහත්භක ඵරඳෆභකට රක්න පුේගරයින් වහ ංවිධහන ගේ. ඔවුන්ට විවිධ
ආකහයගඹන් යහඳෘතිභඹට ඵරඳෆේ කර වළකිඹ. ගභභ ඳහර්ලකරුන් අබයන්තය(Internal) ව
ඵහහිය(External) ඹනුගන් ගකොටස ගදකකට ගඵගේ. ගදඳහර්තගේන්තු ප්රධහනීන්, ගජයසඨ
කශභණහකරුන්, ෘත්තීඹ මිතිභ නහඹකයින්, යහඳෘතිභගේ කණ්ඩහඹේ හභහජිකයින් අබයන්තය
ඳහර්ලකරුන් න අතය අර්ධ යහජය වහ ගඳෞේගලික අංලගේ ගේක ප්රජහ ගේභ ඔවුන්
ගේගේ නියුතු ආඹතන වහ භහගේ ඵහහිය ඳහර්ලකරුන් ගර ගභහිදී වඳුනහගත වළක.

යහඳෘතිභ කශභණහකරු විසින් යහඳෘතිභගේ අබයන්තය ව ඵහහිය ඳහර්ලකරුන් වඳුනහගගන
යහඳෘතිභඹ ේඵන්ධගඹන් ඔවුන්ගේ අලයතහන් ව අගප්ක්හන් වඳුනහගත යුතුඹ.
ඳහර්ලකරුන් විලසගල්ණගේදී ගකොටස තුනකට ගඵදහ දළක්විඹ වළකිඹ.
*

ප්රධහන ඳහර්ලකරුන්(Key Stakeholders)

යහඳෘතිභඹට විලහර ඵරඳෆභක් සිදුකයන ඳහර්ල
*

ප්රහථමික ඳහර්ලකරුන්(Primary Stakeholders)

හසි වගත ගවෝ අහසි වගත ඵරඳෆභකට රක්න ඳහර්ල
*

ේවිතීඹ ඳහර්ලකරුන්(Secondary Stakeholders)

ඉවත ගණඹට ගනොළගටන අගනකුත් සිඹලු පුේගරයින් ව ආඹතන
යහඳෘතිභඹ හර්ථක කය ගළනීභට
සිඹලුභ ඳහර්ලකරුන්ගේ ඵරඳෆේ භනහ ගර
කශභණහකයණඹ කිරීභ ළදගත් ගේ. ගභහිදී ධනහත්භක ඳහර්ලකරුන්ගේ වහඹ ළඩි
කිරීභටත් ඍණහත්භක ඳහර්ලකරුන්ගේ ප්රතිභගයෝධ අභ කිරීභටත් අලය උඳහඹ ක්රභ ළරසුේ
කයමින් සිඹලුගදනහගේ අලයතහඹන් වළකිතහක් දුයට ළපිරීගභන් යහඳෘතිභඹ හර්ථක
කයගළනීභට වළකිඹහ රළගබ්.

යහඳෘතිභඹ කස කිරීගේදී ගවො අයමුණක් කස කය ගළනීභ මුලික කහර්ඹඹයි. ඒ වහ අයමුණු
ග විග්රවගඹන් වඳුනහගන්නහ භසත අයමුණ ව විගලේෂිත අයමුණු වළකිතහක් දුයට SMART
මරධර්භඹට අනු කස කිරීගභන් එභ අයමුණ නිඹමිත ඳරිදි හක්හත් කයගත වළකිඹ.

ප්රතිභබහ

 යඳෘතිභගේ අයමුණු (Project Objectives)

S – Specific
M – Measurable
A – Attainable
R – Realistic
Time Bound

ගභහිදී යහඳෘතිභගේ ප්රධහන අභිප්රහඹන් ඉතහභ ගකටිගඹන් ඉදිරිඳත් කිරීභ ප්රභහණත් ගේ.
 ඳසුබිම (Background)
යහඳෘතිභගේ ඉතිභවහඹ ව එඹ ගගොඩනළගුනු ආකහයඹ, යහඳෘතිභ විඹ ඳථඹ, ක්රිඹහත්භක කයන
කහරඹ වහ සථහනඹ ඹනහදිඹ ගභහිදී ගකටිගඹන් දළක්ගේ.
 අභිරයෝග (Challenges)
යහඳෘතිභඹට මුහුණ දීභට සිදුන අභිගඹෝග ගභොනහද, කුභන කහරඹක ඳළන නළගේ ඹළයි
අගප්ක්හ කශ වළකිද, ඒ ේඵන්ධගඹන් දළරීභට සිදුන පිරිළඹ ගකොඳභණද ඹනහදී කරුණු ගේ
ඹටගත් විසතය කශ යුතුඹ. ගභභ අභිගඹෝගඹන්ට මුහුණ දීභ වහ ක්රිඹහත්භක කශ වළකි
විකල්ඳඹන් වඳුනහ ගළනීභත් ගේ ඹටගත් සිදු කයයි.
උදහ :- යහඳෘතිභඹ භහ 06කින් නිභ කිරීභට උඳගදස රළබීභ
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 ලයාඳතති විය ඳථය (Scope of the project)
යහඳෘතිභඹ ළරසුේ කිරීගේදී ප්රථභගඹන් එහි විඹ ඳථඹ නිඹභ ආකහයගඹන් නිර්ණඹ කයගත
යුතුඹ. විඹ ඳථඹ ඹනු යහඳෘතිභඹ විසින් නිර්භහණඹ කයනු රඵන නිභළවුභ ව යහඳෘතිභගේ
සීභහ තීයණඹ කිරීභඹ. යහඳෘතිභඹ හර්ථක නිභ කිරීභට අලය සිඹලුභ කහර්ඹන් ව ළඩ
වඳුනහගළනීභ ගභහිදී සිදු ගකගර්. යහඳෘතිභ විඹ ඳථඹ ළරසුේකයණගේදී එඹ අනු ළරසුේ 3ක්
ආධහයගඹන් සිදු ගකගර්.
1. අලයතා ශඳුනා ගැනීම

ප්රතිභබහ

යහඳෘතිභඹ තුිනන් ප්රතිභරහබ රඵන ඳහර්ලකරුන්ගේ (කේකරු ගදඳහර්තගේන්තුගේ නිරධහරීන්,
අර්ධ යහජය වහ ගඳෞේගලික අංලගේ ගේක ප්රජහ) අලයතහන් ව අගප්ක්හන් ගභොනහද
ඹන්න වඳුනහ ගළනීභ ගභහිදී සිදු ගකගර්. ඒ ව ඳවත ක්රභගේද ගඹොදහ ගත වළකිඹ.












ේමුඛ හකච්ඡහ - Interviews
ඉරක්ක ගත කණ්ඩහඹේ - Focus Group
ළඩමුළු - Workshops
බුේධි කරේඵනඹ Brainstorming
නහමික කණ්ඩහඹේ ශිල්ඳ ක්රභඹ - Nominal Group Technique
භහනතහ රඳටවන - Affinity Diagram
අදවස සිතිභඹේගතකයණඹ - Mind Mapping
කණ්ඩහඹේ තීයණ ගළනීගේ ක්රභ - Group Decision Making
ප්රලසනහලි වහ මීක්ණ - Questionnaires & Surveys
නිරීක්ණ - Observation
නිදර්ලන - Prototype

2. විය ඳථය නිර්ලචනය කිරීම
යහඳෘතිභඹ ව නිලසඳහදිතඹ පිිනඵ විසතයහත්භක විග්රවඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභ ගභහිදී සිදු ගකගර්
3. ලැඩ විඛණ්ඩ ලුශය නිර්මාණය කිරීම
යහඳෘතිභගේ ළඩ ඳවසුගන් ඳහරනඹ ව ක්රිඹහත්භක කශ වළකි න ඳරිදි කුඩහ ගකොටසරට
ගන් කිරීභ ගභහිදී සිදු ගකගර්.

 පිරිලැය ඇව්තරම්න්තුල (Cost estimation)
යහඳෘතිභගේ ඒ ඒ ක්රිඹහකහයකේ වහ ළඹ කිරීභට අගප්ක්ෂිත මුදල් ප්රභහණඹ ගභහිදී ංක්ෂිප්ත
ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. යහඳෘතිභගේ ප්රධහන අංලරට අලය විඹදභ දශ ලගඹන් ගභහිදී ගඳන්නුේ
ගකගර්. යහඳෘතිභඹ ඉදිරිඹට ඳත්හගගන ඹන විට ඳරමු අදිඹගර්දී සිදු කශ පිරිළඹ
ඇසතගේන්තු ගඵොගවෝ විට ගනස ගේ. ඒ අනු ගභඹ නළත නළත සිදු කශ යුතු පිඹයකි.

 පිරිලැය ශා ප්රතිාභ වි්රල්ණය (Cost - Benefit Analysis)
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යහඳහය තර්කඹ පිිනගඹර කිරීගේදී පිරිළඹ වහ ප්රතිභරහබ විලසගල්ණඹගකගයහි භනහ අධහනඹක්
ගඹොමු කයමින් ක්රභත් සිදු කශ යුතුඹ. ගභඹ දීර්ඝ ඵළවින් ගකොටස කිහිඳඹකට ගඵදහ ගන්
කිරීභ ඩහත් ගඹෝගය ගේ.

*

ආදායම්(ප්රතිාභ) වි්රල්ණය - Revenue or Benefit Analysis

යහඳෘතිභඹ භගින් ඉඳයිඹ වළකි ගේ ඹළයි අගප්ක්ෂිත මුදල් ගළලීේ ගවෝ ආදහඹේ ගභහිදී ගණනඹ
කයනු රඵයි. ගණනඹ කිරීේ වහ ඳදනේ කයගත් උඳකල්ඳන වහ ආදහඹේ ගණනඹ කිරීභ
උගදහ දත්ත උකවහ ගනු රළබුගේ ගකගේද ඹන්න ගභහිදී ගඳන්විඹ යුතුඹ.

*

පිරිලැය වි්රල්ණය - Cost Analysis

ඉවත ආදහඹේ විලසගල්ණඹ සිදු කශ අයුරින්භ යහඳෘතිභගඹහි අගප්ක්ෂිත පිරිළඹ තක්ගේරු
කිරීභක් ගභහිදී සිදු ගකගර්. තද යහඳෘතිභඹ නිභව ඳසු නිසඳහදන ළඩිදියුණු කිරීභ උගදහ න
ළඹ කිරීේද, පුනයහර්තන විකුණුේ පිරිළඹද ගභඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ.

*

ලයාඳතති ඇගයම - Project Evaluation

ආදහඹේ වහ පිරිළඹ ංන්නහත්භක අධයඹනඹක් සිදු කිරීභ තුලින් යහඳෘතිභඹ ක්රිඹහත්භක
කිරීභ ප්රගඹෝජන හිතද නළත්ද ඹන්න නිර්ණඹ කිරීභ උගදහ අලය ගතොයතුරු ළඳයීභ ගභහි
මලික අභිප්රහඹ ගේ.

ආඳසු අයකර ගැනීරම් කාය - Pay Back Period

මුලික ආගඹෝජනඹ ආයණඹ කය ගළනීභ උගදහ ර් කීඹක් අලයද ඹන්න නිර්ණඹ කිරීභ
වහ බහවිත කශ වළකි යරභ ක්රභගේඹ ගර ගභඹ වළඳින්විඹ වළකිඹ. මලික ආගඹෝජනඹ
(පිරිළඹ) අගප්ක්ෂිත හර්ෂික ආදහඹගභන් ගඵදීගභන් ආගඹෝජනඹ ආඳසු අඹකය ගළනීභ වහ
අලය කහරඹ ගණනඹ කය ගත වළක.

*

ප්රතිභබහ

*

අභයන්තර ඉඳයුම් අනුඳාතය - Internal Rate of Return

යහඳෘතිභඹ භත ඳතිභන අබයන්තය ඉඳයුේ අනුඳහතිභකඹ ගණනඹ ගකොට එඹ අගප්ක්ෂිත ඉඳයුේ
අනුඳහතඹ භග ංන්නඹ කිරීභ තුලින් යහඳෘතිභඹ ප්රගඹෝජන හිතද ඹන්න නිර්ණඹ කශ
වළකි ගේ.

*

ශුද්ධ ලර්තමාන අගය - Net Present Value

පිරිළඹ වහ ආදහඹභ ගණනඹ කිරීභ උගදහ බහවිතහ කශ වළකි ඩහත් උචිතභ ක්රභ ගර ගභඹ
වළඳින්විඹ වළකිඹ.
නමුත් යහජය ආඹතන ඹනු හුගදක් රහබ රඵන ආඹතන ගනො භවජන ගේහ ඳඹන ආඹතනයි.
එඵළවින් කහර්ඹක්භ භවජන ගේහක් ළඳයීභ අයමුණු කයගගන යහඳෘතිභ ක්රිඹහත්භක ගකගර්.
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 වමාජ බඳෑම් වි්රල්ණය (Social Impact Analysis)
යහඳෘතිභ අයමුණු හක්හත් ගනොවී යහඳෘතිභඹ අහර්ථකවීභ ගකගයහි භහජ හධක ගවේතු ගේ.
එඵළවින් ගභහිදී භහජ/ගේලඳහරන අධයඹනඹක් සිදු කශ යුතුඹ. භහජ, ආර්ථික වහ
ගේලඳහරනික දත්ත එක්රැස කිරීභ ගභහිදී ළදගත් ගේ.
 උඳකල්ඳන ශා අලදානම (Assumptions & Risk)
යහඳෘතිභගේ හර්ථකබහඹ වහ ඳළතිභඹ යුතු තත්ත්ඹන් උඳකල්ඳනඹ කිරීභ ළදගත්ඹ.
උඳකල්ඳනඹන්ගේ විගලේෂිත අයමුණු ඳවත ඳරිදි ගේ.
1. යඳෘතිභ ළරසුේකරුන්ගේ ආයේබක පිඹගර් සිට අහනඹ දක්හ යඳෘතිභ ංකල්ඳගේ
ළඵෆ අදහනභ තක්ගේරු කිරීභ
2. යඳෘතිභඹ ක්රිඹහත්භක කිරීගේදී ගභගවයුේකයණ අදහනභ විභසීභ
3. යඳෘතිභඹ වහ අලයතහඹන් ඳළන නළගි විට අලය ගනසකේ වහ සුදුසු ඳදනභක්
ළකසීභ
යහඳෘතිභඹට අනහගතගේදී මුහුණ දීභට සිදුන අවිනිලසචිත තත්ත්ඹන් අදහනේ ඹනුගන්
වළඳින්ගේ. එභ අදහනේ වඳුනහගගන ඒහ ළරළක්වීභට ව ඳහරනඹ කිරීභට ළරසුේ කිරීභ
අතයලය කරුණකි. අදහනේ වඳුනහගළනීභ වහ ඳවත ක්රභ උඳගඹෝගී කයගත වළකිඹ.

ප්රතිභබහ

Brainstorming, Delphi Technique, Interview, Root Cause Analysis, Assumption Analysis,
Checklist Analysis, Process Flow Charts, SWOT Analysis, Risk Analysis

 නිගමනය (Conclusion)
යහඳහය තර්කගඹහි අන්තර්ගත කශයුතු අහන ගකොට ගභඹ ගේ. යහඳෘතිභඹ ළදගත් න්ගන්
කුභන කරුණු නිහද ඹන්න ගභහිදී ඳළවළදිලි තවවුරු කශ යුතුඹ.
නිගභන වහ නිර්ගේල
පරදහයී න යහඳෘතිභඹක් වඳුනහගළනීභ ඉතහ ංකීර්ණ අභිගඹෝගඹක් න අතය යහඳෘතිභ
ආයේබගේදී එභ යහඳෘතිභඹ පිිනඵ ගතොයතුරු වහ දළනුභ අල්ඳවීභ තුශ එහි ගළබ්න අදහනභද
ළඩිඹ. යහඳෘතිභඹක් හර්ථක අයුරින්රින් නිභහ කිරීභට නේ ඒ පිිනඵ විධිභත් අධයඹනඹක්
සිදුකශ යුතු ගේ. යහඳෘතිභ කශභනහකයණගේදී බහවිත කයන ක්රගභෝඳහඹන් පිිනඵ විගලේ
අධහනඹ ගඹොමු කිරීගභන් පරදහයී යහඳෘතිභඹක් හර්ථක නිභහකර වළකිඹ.
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සීගිරි ගීත වශ පුරාණ සිංශයාරේ රවවින්දනය

ප්රතිභබහ

සීගිරිඹ ඹනු ශ්රී රංකහගේ අතීත ශ්රී විභූතිභඹ ගරොට කිඹහඳහන අේවිතීඹ නිර්භහණඹක් ඵ
අවිහදගඹන් කි වළක. සීගිරිඹ යුගනසගකෝ විසින් ගරෝක ංසකෘතිභක උරුභඹක් ගර
නේකය ඇත්ගත් එහි ඇතිභ සුන්දය ගෘවනිර්භහණ ශිල්ඳඹ, ගඑතිභවහසික ටිනහකභ නිහගනි.
සීගිරිඹ නභ ඇස ඳභණින් අඳගේ භන දිඹන්ගන් එහි ඇතිභ අතිභලඹ අරංකෘත චිත්ර, සිංව ඳහ ව
කළටඳත් ඳවුය ගතයි. ර්තභහනගේ
දුටුන් ඳහ භවිත කයන භවහ
කරහගහයඹක් න සීගිරිගේ කළටඳත්
ඳවුය පුයහණ සිංවරඹහගේ හක්යතහ,
බුේධිඹ, යවින්දන වළකිඹහ භනහ
කිඹහඳහන්නකි.
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සීගිරි චිත්ර ගභන්භ සීගිරි ගීද කරහකෘතිභන්
ගර ළරකිඹ වළකිඹ. එගභන්භ ඕනෆභ
ජන භහජඹක කරහන්, හහිතය,
විලසහ, ත්පිිනගත් තුලින් ඒභ
භහජඹ පිිනඵ භනහ විග්රවඹක් සිදු කයයි.
අනුයහධපුය යුගගේ ගභන්භ ඉන් ඳසු
යුගගේ හහිතය ග්රන්ථ පිරික්හ ඵළලීගේදී
එකී ග්රන්ථ භහජගේ උගත්ඹළයි ේභත
ගතරුන්වන්ගේරහ ව ඳඩිරු විසින් යචනහ කර ග්රන්ථ ගර දළකිඹ වළක. එගේනේ එභ
යුගර හභහනය ජනතහ කුභන ආකහයගේ හහිතයක් යවින්ගේද ඹන්න ගළටළුකි. ගභභ
ගළටළුට පිිනතුරු ඳඹන ගවොභ මරහරඹ ගර වඳුන්හ දිඹ වළක්ගක් සීගිරි ගීතයි.
සීගිරි
ඳර්තඹ
පුයහතන
අනුයහධපුය
යහජධහනිඹට ඉතහ ආන්න පිහිටි ගලේ
කන්දක් ලගඹන් භූවිදයහත්භක දළක්විඹ
වළකිඹ. සීගිරිඹ ආන්නගේ ඇතිභ පිදුයංගර
සිදුකයන රද කළණීේරදී වමුවු හධක
ප්රහේ ගඑතිභවහසික හධක අනු සීගිරිඹ අට
ප්රගේලඹ ප්රහේ භහනඹහගේ හභූමිඹක්
ඳළත ඇත. ක්රි.ප. 3 න සිඹගේ සිට සීගිරිඹ
ආන්නගේ ඇතිභ ඳර්ත ගුවහ ගබෞේධ
භික්ෂන්වන්ගේරහගේ හසථහන කයගත්
ඵට හධක ඳතී. ලිඛිත මරහර අනු
කහලයඳ යජු සීගිරිඹ තභ යහජධහනිඹ
කයගන්ගන් ක්රි. 477 සිට 495 දක්හ කහරඹ
තුරයි. සීගිරි ගීතර කහරකහනු රකහ
ඵරනකර
හභහනය
ජනතහ සීගිරිඹ
නළයඹීභට ඳළමිණ ඇත්ගත් ක්රි. 7 න සිඹගේ සිට ඵ විේතුන්ගේ භතඹ ගේ. සීගිරි කළටඳත්
ඳවුගර් දළනට ගොඹහගගන ඇතිභ ඇතිභ මුළු ගී 835න් 685 ක්භ කිඹහ ඇත්ගත් භවහචහර්ඹ ගනයත්
ඳයණවිතහනඹන් විසිනි. භෆතකහලීනඹ තත් ගී 150ක් ඳභණ කිඹවීභට භත් තිභගබ්. ගභභ
ගීලින් ඵහුතයඹ ලිඹහ ඇත්ගත් ක්රි.. 8 ව 9 න සිඹස ගදගක්දීඹ.

සීගිරි ගීත ගවශ හහිතය න භහනඹකට ගගන ඹන්නකි. ගවශ ජනඹහ තු ඳළතිභ
හක්යතහඹ, ංඹභඹ ගභන්භ යහසහදනඹද ගභභ සීගිරි ගී තුලින් ගභොනට ඳළවළදිලි ගේ.
සීගිරි ගී ගේ නවිට කිඹහ විලසගල්ණඹ කය ඇතිභ ඳර්ගේකඹන්ට අනු සීගිරි ගී යචකඹන්
එකර භහජගේ ඳළතිභ විවිධ භහජ සථයරට ගභන්භ විවිධ ංසකෘතීන්රටඅඹත් වගෝඹ.
එගභන්භ ග්රහභ හසීන්, නගයහසීන්, යහජකීඹඹන්, ෘත්තිභකයින්, ගගශන්දන්, ඳළවිදි උතුභන්,
ගිහිඹන්ද ගභභ සීගිරි කවිඹන් අතය සිටිතිභ. තද කුරත් කහන්තහන් ද ගතයණිඹන්ද හභහනය
කහන්තහන්ද තභ සිතළඟි සීගිරි කළටඳත්ඳවුය භත ටවන් කය ඇත. ගභයින් ගඳනීඹන කරුණ
න්ගන් භහජ ඳන්තිභ ගබ්ධඹකින් ගතොය හක්යතහගඹන් යුතු පිරික් අතීත ශ්රී රංකහගේ සිට
ඇතිභ ඵයි.

සීගිරි ගී ලියන් අතය විවිධ ෘත්තිභකයින්ද දක්නට රළගබ්.

ප්රතිභබහ

භවහචහර්ඹ ඳයණවිතහනඹන්ට අනු සීගිරි ගී යචනහකර ඵහුතයඹක් ගදනහ තභ භහජ තයහතිභයභ
දක්හ තිභගබ්. ගභහිදී තභහ ගවොඵන නිරතර නේබු නහභ ගභන්භ තභ කුරගගොත්ද දළක්වීභට
කවීන් උත්සුක වී ඇත. භවහචහර්ඹ ඳයණවිතහනඹන් විසින් කිඹනරද ගී අතරින් 185 න
ගීතගේ "අසිගි ගර භරන" ඹනුගන් දක්හ ඇත්ගත් අසිේගහවක නේ තනතුය දයනහගගන්
ඳළත එන්ගනක් ලගඹනි. අසිේගහවක නේ තනතුය අනුයහධපුය යුගගේ යජතුභහගේ ආයක්ක
තනතුයක් ඵ විේත් භතඹයි. තද 53 න ගීගේ වන් න්ගන් "මිහිදර ඈඳහගේ ංලඹට
අඹත් සිත්" එභ ගීතඹ ලිය ඵකි. ඈඳහ තනතුය අනුයහධපුය යුගගේදී රුහුණු ගේලඹ ඳහරනඹ කර
ප්රහගේශීඹ ඳහරකඹහගත හිමිවකි. ඔවුන් යජ ඳයපුයට නෆකේ ඇතිභ යහජකීඹගඹෝ ගතිභ. 522න
ගීතඹ යචනහ කර තළනළත්තහ යහජකීඹ වදය සිගේ ඥහතිභගඹකි. විවහයහයහභ ඳරිඳහරනගේ ගඹදී
සිටි ගිහි නිරධහරීන්ද සීගිරිඹ නළයඹීභට ඳළමිණ තිභගබ්. ගකොත්භගල් අභයංල හිමිඹන්ට අනු 49
න ගීතඹ යචනහ කය ඇතිභ " බුේගමු විවහයගේ නිඹේගජට් තනතුය දළර ග" ඹනු බුේගමු
විවහයගේ විවහය ඳරිඳහනඹ සිදුකර ගිහි තළනළත්ගතකි.

වති රලණජ කිතලු ගී
නිලි මශාරන නිලුපු ලන දිගඇව නිවව
එ බමිනි සටි ජනන බ දිග නුයුන
කිතලු නේ හණිජයඹහ ගවත් ගගශන්දහ සීගිරි ශඳුන්ගේ නිර ඇස භවගනල් ව නිලුපුල්
භල්රට උඳභහකය තිභගබ්.
තද ඳළවිදි තළනළත්තන්ද සීගිරිඹ නළයඹීභට ඳළමිණ කළටඳත් ඳවුගර් ටවන් තඵහ ඇත. මිතිභල්
නේ ඳළවිේදහ සීගිරිඹ නළයඹීභට ඳළමිණ දිගු කරක් භහර්ගගේ ගතකර ඵ දක්හ ඇත. ඇතළේ
ඳළවිේදන් තභහ අගඵෝධ කයගත් ගරෝකගේ ඹථහ සබහඹ සීගිරි ගීතඹක් ගර කළටඳත් ඳවුගර්
ටවන් කය ඇත.
රමරව සති ඳශවක් රව වීණ මුෂ රුරලහි එත රිස
රයත එරෂ රව පු නුබ සරිබර්නි පින්වබර් ජන්ම
එහි අර්ථඹ ගර විේතුන් දක්හ ඇත්ගත් රඳගඹන් මුරහ වී ආලහන් ඇතිභත්භ ගභභ
කහන්තහන් ඳව වහ ගඹෝගය ඵට ඔඵ සිතයි. ආලහ අවට විසිකර ඹභක් ගභන් මුරහකි.
ඔවුන්ගේ රඳ ේඳත් ඔවුන් කර පුනය ේබහයඹන්ඹ.
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සීගිරි ගී ලිය කවිඹන් අතය කහන්තහන්ද සිටී. භවහචහර්ඹ ඳයණවිතහනඹන්ට අනු 87 න සීගිරි
ගීඹ ලිඹහ ඇත්ගත් ඵතී නේ කහන්තහකි.
රබයන්ද්ගන සර්බරිනි අේනක් රකරයි රමය
ගැසු එ අබිරයවැ නුයුන් මිණිකැල්රල් ඳශව්රනන්
සීගිරි අඟනන්ගේ රසිරිගඹන්ද මිණිකළට න් ගදඇසර ගලෝබහගන්ද ශීව කහන්තහක් ගභඹ
ලිය ඵ ඵතී ටවන් කයයි.
කණ්ණා නම් කාන්තාලක් රමරවේ ලියා ඇත.
වර කත බල මිනිව් පිය රනොසුබැ බල
රනො කිස වීණ ජන්නහුන් ඇත අවතු රනො ලන නැරවන්නට
ංහයඹ කහන්තහයඹක් ඵ භනුයහත්භඹ සුරඵ ගනොන ඵ ඹන කිසික් ගනොදන්නවුන් ඇත.
විනහලඹට ඇළුේ ගනොකයන්න ඹන්න එහි අදවයි. ඇඹ ප්රකහල කයන අදව බුදු දවගේ මලික
වයඹ වහ ේඵන්ධ ගේ. කණ්නහ නළභළත්තිභඹ තභ අදව ජනගත කිරීභට සීගිරි කළටඳත් ඳවුය
අපර් ගර ගඹොදහගගන ඇතිභ.

ප්රතිභබහ

සීගිරි ගී යචිකහවිඹන් අතය ගිහි කහන්තහන් ඳභණක් ගනො ගතයණිඹන්ද ගතිභ.භවහචහර්ඹ
ඳයණවිතහනඹන්ට අනු 88 න සීගිරි ගීතඹ යචනහකය ඇත්ගත් ගතයණිඹකි.
එගභන්භ සීගිරි කවීන් තභ පුේගරහනුඵේධ යවින්දනඹන් අනු කළටඳත් ඳවුගර් තභ වළඟීේ
ටවන් කය ඇත. ගභහිදී කහන්තහන් පිිනඵ ඔවුන් දයණ භතඹ ගඵොගවෝ අසථහර
කුළුගළන්වීභට ගවේතු වී ඇත්ගත් සීගිරි ශඳුන්ගේ අරංකහය චිත්රයි. ගභභ කහන්තහන් දකින භවය
කවීන් ඔවුන් ගත ආක්ත තභ කවි යචනහ කයන අතයභ භවය කවීන් ඔවුන් ප්රතිභක්ගේඳ
කයතිභ.
මුහුන්දැ ගිනිරඳත් ගැස
නියගින මැණික් විදැලී
කපුරුරය ලැැ තිප්ලි
යුන අවරු වි කා සති
ගභභ කවිගේ අදව න්ගන් මුහුගදහි ගිණිභළරඹක් ගන රදී, නිඹ අගින් භළණික් විදින රදී,
තිභප්පිලි ළරක කපුරු ෆගේ. ගභන් කතුන් ආරඹට සුදුසු ඹළයි කවුරුන් සිතන්ගන්ද? ඹන්නයි.
ගභභ කවිඹහ ක්ර දක්හ සිටින්ගන් කහන්තහන් පිිනඵ තභ ආකල්ඳඹයි. භවහචහයඹ
ඳයණවිතහනඹන් කිඹන රද කවි එකතුගේ 306 න කවිඹ දක්න්ගන්

ැදි මන බන්ද්නා
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ඳැශැබර් සනා රැව්නා
කතක්හී රතොව්නා
මිණිඅකුව් හිව්හි ේ ගත්නා

ගභභ කවිඹහ ප්රකහල කයන්ගන් දුටුන් භන ඵඳින ඳළවළඉය සිනව රැසින් සිටින ගභභ කහන්තහන්
ගකගයහි සිත් ඵළඳීභ භළණික්ලින් ළදි ගවන්ඩුක් හිගේ රහ(ඇන) ගත්තහක්ගභන් න ඵයි.
ගභභ කහන්තහන් පිිනඵ ගනොවුනත් විහවඹ පිිනඵ තභ කරකිරීේ භගනෝබහඹන්
ගවිනකර තත් සීගිරි කවිගඹක් ගභගේ කිඹයි.
ඇතුෂතින් ජු බැශැරිරයන් එලකට ගත
අබු මිනිසුන් ඉවලු කුෂ පිනු රවයිනි.
ගභභ කවිගේ අදව න්ගන් ඇතුරහන්තගඹන්ද ඵහහිරින්ද එකය අල්රහගගන ඇතිභ ගවයින්
මිනිසුන් විසින් කයන අඹුන් රැකීභ ගල්කුරකින් ඳවරට ඳළනීභක් ඵඳු ඵයි.
ගභඵඳු කවීන් අතය ලෘංගහයහත්භක ර්ණනඹන්ගේ නියත කවීන්ද වමුගේ.
අමඩක් රඩ් ස රනොරේ ලරල් නිල්ලා

ගභභ කවිඹහ ප්රකහල
කයන ඳරිදි ගකොභඩු
ගගඩිඹක බීජ ගඳශක්
ඵඳු
සිනවකින්ද
නිල්ඳළවළ ශහකුශක්
ඵඳු යශක්ද ඇතිභ
ගළවළණීඹ භ සිනවහ
ඵළල්භක්
දී
ඔහු
ගඳශමවහඹ.

ප්රතිභබහ

සහිල් බු ගැශැනි මය රඳරබු දී මන්ද්සනා බැල්මක්

සීගිරි ශරනහකගේ
යහගී රඳශ්රීඹ දළකීගභන් පුරුගඹකු තුර භතුව නිර්යහජී ලෘංගහයහත්භක බහඹන් ෘජු ප්රකහල
කර අසථහක් ගභභ කවිගේ දළක්ගේ.

පුයුත් මන්ද් රමන් මියුැව්නි රකොට්
රතොඳ රු එක්
වා ලඩයි රම ආ රව දියුණ් රකරෂ අඩ්
බුද් වා
මියුරළසිගඹනි, ගතොඳගේ රඳඹන් එක්කය බිේගවොත් භ ඹළයි සිගත්. භට ගභභ යඹ හ ගිනි
ඩයි. අඩක් බුදින රද ගදඹක් නිහ හ ගින්න දියුණු විඹ.
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ගභභ කවීන් අතය ගනස අනුභූතීන් ඳදනේ කයගගන ගී ලියන්ද ගේ.
රයමින් සටැ ගමක් සහි ගි කැට්බිතට් නැඟි
ලියා ලියි ම ගියක් මිැසයකට් බිතට් රවොබ්නා
අන් ගභනක් ඹමින් සිටිඹදී සීගිරි කළටඳත්ඳේයට නළග කළටඳත් බිත්තිභඹකටත් මියුරළසිඹකටත්
ගීඹක් ලිය ඵ ගභභ කවිඹහ ප්රකහල කයයි. තභ බිරි භග සීගිරිඹ නළයඹීභට ඳළමිණි කවිගඹක්
තභ අේදළකීභ ගභගර වන් කයයි.
බුතිරීරයන් මා ලී ගනතනි වලලී
ගෂලමිනි මක් ආත බේ එහි රනලනතට්
ඔහුගේ බිරිගේ එල්ගඵන උතුරු ළුගහි තඵහගත් ලී භරක් ගරහ යන්න් කහන්තහක්
ගනුගන් තඵහ ආ ඵ ගභභ කවිඹහ කිඹයි.
බදල් නේ රැඩිකල් කවිගඹක්ද සීගිරි ගී අතය අඳට මුණගළගේ
“බුදල් මි
සරයොලැ ආමි

ප්රතිභබහ

සහි ගිරි බලීමි
බැලු බැලු රබොරශො ජනා
ගී ලියුරයන් රනොලිමි”
තභහ නමින් බදල් ගර වඳුන්න ඔහු සීගිරි නළයඹීභට පිරික් භග ඳළමිණ ඇත. ඵරන ඵරන
අත ජනඹහ ගී ලිඹන ඵළවින් ඔහු ගනොලිඹන ඵ කළටඳත් ඳවුගර් ටවන් කයයි.
එච්.සී.පී ගඵල්, ආනන්ද කුභහයසහමි, ගනයත් ඳයණවිතහන ළනි ඉතිභවහඥඹන්ගේ සිට
ර්තභහනගේ ශියහන් දළයණිඹගර දක්හ ඉතිභවහඥඹන් සීගිරි රශනහ චිත්ර වහ විවිධ
අර්ථකථනඹන් රඵහ දී තිභගබ්. ගේ ළනි විවිධ භතහදඹන් අතීත සීගිරි කවිඹන් අතයද තීබී ඇත.
රබයන්ද්හි රන්ලනු නිරින්ද් ඉසරා විරයේහි
රමසනි මියරශම්ශ ගල් ඇගැනි රශනයුන් ලැන්රනෝ
ගභභ කවිඹහ විසින් ප්රකහල කයන්ගන් නිරිහගේ විගඹෝගඹ නිහ ගරන් හි සිටින යන්න් සත්රීන්
ගලෝකගඹන් මිඹඹමි කිඹමින් ගර මුදුනින් ඳවතට ඳනින ඵයි.
සීගිරි කහන්තහන් අප්යහන් ගර දකින කවිඹන්ද සිටඇත.
කිමිජබරවිල්හි අත්යුගරන් ඉගිලී
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රග  විජලි නිල ගිම් දිලඅවර අව රමහි ආ
ගභභ කවිඹහ ප්රකහල කයන්ගන් ආකහල තඩහගගේ කිමිද ගදඅත්යුගගරන් (පිඹහඳත් ගර) ඉගිලී
විදුලි රතහන් ගගර ඳශහ ගගව නිහ දිය අප්යහ ගභහි ආ ඵයි.

සීගිරි කවීන් අතය චිත්ර නයමහ ය විඳීගභන් ගනොනළතිභ සිත්තයහ අගඹකර කවීන්ද ගතිභ. ගභභ
ගඵනගේ සිත්තයහ භනහ ගර කහන්තහ ඇ ඇතිභ ඵත් ඇඹ කතහ ගනොකරත් අත ව ගනත්
ගද ඵරන කල්හි ඇඹ ජීභහන සිටිනහගර ගඳගනන ඵ ඔහු කිඹයි.

රවොන්ද රව කත් රබ යන්හි රම සතුලර් ලියලයි
රනොැබි ජු ලජනන් රම අත රනත බත සත් ඇති රමන්

“රකොමුල් අමඩ් රඩ් ලින සී

ප්රතිභබහ

සීගිරි ගී නිරීක්ණඹ කිරීගේදී විවිධ ආකෘතිභගත වලලීන් තභ නිර්භහණ වහ ගඹොදහගත්
අසථහ දක්නට රළගබ්. ඳවත වන් නකවිඹ සිේඳද ආකෘතිභගඹන් එිනභඹ හිත ලිඹන
රේදකි.

එ රබොන්ද මියුර් යශ බැසී
එ කඳල්ද ලන් දිගැසී
මන ජල්ලයි සත් රනො මුසී”
ගභභ කවිඹහ ගකොභඩු ගගඩිගේ ගරල්ගල් වළඩඹ කහන්තහන්ගේ ඇස උඳභහ කය තිභගබ්. ඔහුගේ
භන ඇගේ ගනත් කළළුගභන් දළල්ගන ඵ සිේ ඳද රීතිභගඹන් ගගන වළය දළක්වීභට කවිඹහ
ගඳොගවොත් වී තිභගබ්. නිදවස ආයක් ගත් කවීන්ද ගඵොගවොභඹක් සීගිරි ගීතඹ තුර දක්නට රළගබ්.
ඳවත කවිඹහද එළන්ගනකි.
“විජු රක්රබෝ ඳැවිේජන් ලී රම් ගී
රනරන් වීණ පිරිඳත
නෂ රකරශ පිහිටි හුන
මදම ගැනැ විසර
බියඳත් ලැ අඳ රබය නැගිරය”
ජිය අේගඵෝ නේ ඳළවිේගදක් විසින් ගේ ගීඹ ලිඹන රේදකි. කහන්තහන් සුශං ගවේතුගන් ඳළශ
සිටි භල් භහරඹ, ගකස ගයොද ඳහ විසිය ගිඹගවයින් බිඹඳත් ගඵනඹට නළගුන ඵ ඳයි.
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ගේ සිඹල් කරුණු රකහ ඵරන කර ගවශ හහිතය ංල කතහගේ සුවිගලේෂී ඳරිගජ්දඹක් සීගිරි
ගීතඹට හිමි තිභගඵන ඵ අවිහදගඹන් වන් කර වළක. තද අතීත ශ්රී රහංකික හභහනය ජන
ජීවිතඹ පිිනඵ අධයනඹ කයන්ගනකුට වුත් සුවිලහර ළදගත් කභක් හිත මරහරඹක් ඵට
සීගිරි ගීත වන් කර වළකිඹ. පුයහතන ගවශ භහජඹ විවිධ භහජ සථයලින් ළදුේ රේදක්
ඵත්, භහජගේ ඉවර සථයඹන් තු ගභන්භ හභහනය භවජනඹහ තුද හක්යතහඹ ඳළතිභ
ඵත්, කහන්තහන් වුත් හක්යතහගඹන් යුක්ත ව ඵත් සීගිරි ගීත ඔප්පු කය ගඳන්යි.
උඳභහ අරංකහය ව ගක්රෝක්තිභ හිත විචිත්ර බහහ යටහකට පුයහණ ගවශඹහ උරුභකේ කී ඵත්
තභ සිතට නළගි අදවස නිර්බඹ ප්රකහල කිරීගේ ලක්තිභඹකින්ද ගභකී කවීන් ගඳොගවොත් ඵටත්
සීගිරි ගීතඹ හක්ෂි දයයි. ය වහ බහඹන් කළටි ව ගභභ අපර් නිර්භහණ පුයහතන සිංවර
හභහනය ජනතහ අතිභන් නිර්භහණඹ වී ඇතිභ ආකහයඹ ඵළවින්භ ආලසහදජනක ගනොන්ගන්ද?
(ගභභ ලිපිගේ වන් සීගිරි ගීර අර්ථඹන් ආචහර්ඹ ප්රලහන්ත ගඳගර්යහගේ "ගිරි බිගතහි තී "
ග්රන්ථඹ ඇසුගයනි)

එව්.ජී.තුාරි ඉන්දිකා

ප්රතිභබහ

INS/A විගණන ාඛාල

58

What is the only fruit which has seeds outside?
Clues: It is the only fruit with seeds in its peel.
Its color is bright red.
It‟s a juicy fruit with sweet taste.
It grows well in cold climates.
It is rich in vitamin C.


Cancer



Heart diseases



High blood pressure



Diabetes and,



Constipation

To get the answer – Read the below letters from right to left

ප්රතිභබහ

Doctors say that it helps to protect people from

YRREBWARTS

D.M.J.P.Kumari
Performance Audit Division
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jha; nkhop my;yhj ,d;ndhU nkhopiaf; fw;gjpYs;s ed;ikfs;
nkhop
vd;gJ
,d>
kj>
epw
NtWghl;Lf;F
mg;ghw;gl;lJ.
nkhop ,y;yhky; xUtUf;nfhUth; njhlh;G nfhs;sNth> ciuahlNth
KbahJ.
xU
ehl;bw;Fs;
gy
nkhop
NgRfpd;wth;fs;
tho;fpd;wdh;.
cjhuzkhf vkJ ehl;by; gpujhd ,U nkhopfisg; NgRk; r%fj;jpdh;
tho;fpd;wdh;.

ප්රතිභබහ

,yq;ifapd; nkhopg; gpur;rpidAk; Kg;gJ tUlfhy Aj;jj;jpw;F
fhuzkhf tpsq;fpaJ. ,t;thW gy nkhopfspy; kf;fs; ciuahLtjhy; jha;
nkhop my;yhj ,d;ndhU nkhopiaAk; mwpe;jpUj;jy; mtrpakhFk;. jha;
nkhopapy; jk; ,dj;jtUld; khj;jpuNk ciuahl KbAk;. xNu ehl;by; thOk;
kf;fs; kw;w ,dj;jtNuhLk; ,ize;J nraw;gl Ntz;Lkhdhy; epr;rakhf
kw;WnkhU nkhopNa mwpe;jpUe;jy; mtrpakhFk;. vkJ mayth; Ntw;W nkhop
NgRgtuhf ,Uf;fyhk; mth;fSld; ciuahl Ntz;Lk;.
,d;W ehk; gy nfhLf;fy; thq;fy;fspy; <LgLfpd;Nwhk;. Nghf;Ftuj;J
njhlh;ghlypYk; <LgLfpd;Nwhk;. ,t;thwhd re;jh;g;gq;fspy; Ntw;W nkhopfs;
vkf;F gazspf;Fk;. mt;thW ehk; jha; nkhop my;yhj ,d;ndhU nkhopia
mwpahjpUe;jhy; vk;ik gyUk; Vkhw;wp tpLthh;fs;. ,d;W tpQ;Qhd
njhopy;El;gj;Jiw tsh;r;rpaile;Js;sJ. ,jid ehk; mwpe;J nfhs;s>
fw;Wf; nfhs;s vkJ jha; nkhopahy; khj;jpuk; KbahJ. Fwpg;ghf xd;W vkJ
ifapYs;s ifalf;f njhiyNgrp Kjy; kw;Wk; fzpzp tiu mj;jid
njhopy;El;g cw;gj;jp nghUl;fSk; ntsp ehLfspy; ,Ue;Nj nfhz;L
tug;gLfpd;wd. ,tw;iw ehk; gad;gLj;j Mq;fpy nkhop Nghd;w Ntw;W nkhop
mwpT Njitg;gLfpd;wJ.
,t;thNw cs;ehl;by; Ntiy tha;g;Gf;fisg; ngWtjw;Fk;> ntspehl;by;
Ntiy Ntiy tha;g;Gfisg; ngWtjw;Fk;> r%fj;NjhL xd;wpide;J
nrayhw;Wtjw;Fk; vkf;F me;j ehl;L nkhop mtrpak;. vdNt ehk; ek;
ehl;bd; Vida r%fj;NjhL ,ize;J thoTk;> ntspehl;L r%fq;fSld;
nrayhw;wTk;. vkf;F gpw nkhopfs; gy gad;fis ngw;Wj;jUk;.

vk;. ma;. vg;. buhah
nrayhw;wy; fzf;fha;Tg; gphpT
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ජන වාහිතයරයන්

ගම්මැද්රද් ජන කතා
අප්පුශාමි : භගග කුඹුය කෆ
ගන්ද..?
අලියා : භභ කෆග භට කන්න
තිභගඹන වරිඹ..
අප්පුශාමි : ගතොට කන්නද භභ
කුඹුරු වදන්ගන...?
අලියා : ගතෝ ගභොකටද අගප් අලි
භංකගේ කුඹුරු වළදුග..?
අප්පුශාමි : ගේක ගකොගවොභද
උගේ ගන්ගන..? ගේ අගප්
අප්ගඳොච්චිගග කුඹුය.

අප්පුශාමි : ඉතිභං අප්ගඳොච්චි අපිට එගවභ කිඹරහ නෆගන්..

ප්රතිභබහ

අලියා : උගේ අප්ගඳොච්චිගග
කහගරත් ගේක භභ කෆහ..

අලියා :
ඒක තභයි අප්ගඳොච්චිගගයි උගමයි ගන.. උගේ අප්ගඳොච්චි ගේගක කුඹුරු කරහ..
කුඹුරු කයර ඳළරක් වදර ගගොඹභ ඳරිසං කරහ. උම ගේ බුදිඹගන්න ගගදය ගිගඹ නළ. උන්දෆ
ඳළල්කවි කිඹන ේගද අවගගන ගිඹහ මික් අපි කුඹුය කෆග නෆ. වළඵළයි උන්දළ වී අයං
ඹනගකොට අගප් ගකොටව ඇයර ගිගේ. ඒ ඇයපු කුඹුගයන් අපි වඹ භහඹක් කෆ. ඉතිභරි වඹ
භහග ගඵොගග අප්ගඳොච්චි කෆ. එගවභයි උගම අප්ගඳොච්චියි අපියි ජීත් උගන්. උම ගේ
ගේකට ඉලුක් ගතල් ගළහුග නෆ උන්දළ. උමගග අප්ගඳොච්චි කළගල්ට ඇවිත් ගබ්තක් ගවේතක්
ගවොඹහගගන ගිඹහට උම ගේ ළ ගට්ට ළට ගළහුග නළ.. උම ගේ කළගල් ගසටික කළපුග
නළ... ඒකයි උගම අප්ගඳොච්චිගග කහගර උන්දළයි අපියි අතගය ප්රසන තිභබුගණ නළත්ගත..
( අඳට අමතක අරප් අතීතය .. අඳට අමතක අරප් කම... අන්තර්ජාය ඇසුරිනි )
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බිඳුණු කෂරේ කථාල
දුසකය ගේභහනඹක පිහිටි නිහ ගඳරකට වදනික
ඳහනීඹ ජරඹ ළඳයීභ, සිඹ ජීගනෝඳහඹ කයගත් දුප්ඳත්
පුේගරගඹක් චීනගේ විසීඹ. දිග ලීඹක ගදඳළත්ගත්
අමුණහගත් කශගගඩි ගදකක් හිත කදක් උඳගඹෝගී
කයගනිමින් කන්ද ඳහමුර පිහිටි ජර මුරහරඹක සිට දිඹ ඇද
දීගේ දුසකය යහඹහභඹක උගේ සිට ස නතුරු ඔහු ගඹදී
සිටිගේඹ.
අහනහක භවත! ගභභ කශගගඩි ගදකින් එකක සුළු පිපිරීභක් තිභබීභ ගවේතුගන් එක්යකට
ඔහුට ගගන ඹහභට වළකිවගේ කශගගඩි එක වභහයක ජරඹ ඳභණි. කරගගඩිගේ වු ඳළුේද
ගවේතුගන් එක් ගභනකදී කශගගඩි ඵහගඹක ජරඹ අඳගත් ගිගේඹ.

ප්රතිභබහ

තභන්ගගන් ගභභ දුප්ඳත් පුේගරඹහට න ගේඹ ේඵන්ධගඹන් පිරිපුන් කශඹ ගඵගවවින්
ආඩේඵය විඹ. ගේඹ වහ තභන්ගේ කළඳවීභ ගළන පුයහයේ ගදඩීඹ. එගවත් බිඳුණුකශඹ
තභන්ගේ අඩුඳහඩු ේඵන්ධගඹන් නියන්තයගඹන් කණගහටුට ඳත්විඹ. තභ දුප්ඳත් සහමිඹහට
තභන්ගගන් විඹ යුතු යුතුකභ ඉටුකිරීභට ගනොවළකිවීභ ේඵන්ධගඹන් ඳසුතළවීභට ඳත්විඹ.
ගේයටභ ඩහ පිරිපුන් කශගේ පුයහයභ අහසිටීභයි, අඳවසුභ කහරිඹ වගේ.
ගේ අනඩු ඉහගගන සිටින්නටභ ඵළරිභ තළන, ර් ගදකක් ඉකුත් වු ඳසු, එක්තයහ
උදෆනක ජර මරහරඹ අරදී, බිඳුණු කරඹ සිඹ කණගහටු දුප්ඳතහ ගත ප්රකහලකය සිටිගේඹ.
කදහත් නිළයදි කර ගනොවළකි තභන්ගේ අඩුඳහඩු නිහ සිඹ ගකීභ ඉටු කිරීභට
ගනොවළකිවීභ ේඵන්ධගඹන් ගලෝකඹ ඳර කය සිටිගේඹ. තභන්ගගන් නිසි ප්රගඹෝජනඹක්
ගනොරළගඵන නිහ තභන් අත්වරින ගරත් අඩුඳහඩු යහිත අළුත් කශඹක් ගොඹහගන්නහ
ගරත් බිඳුණු කශඹ සිඹ සහමිඹහගගන් ඉල්රහ සිටිගේඹ.
දුප්ඳතහ සිනහසුනි. බිඳුණු කශගඹන් වු ගේඹ අගළයීභට රක්කගල්ඹ. තභන් මුරසිටභ බිඳුණු
කශගේ අඩුඳහඩු වඳුනහගගන සිටි ඵත්, එභ අඩුඳහඩු භඟ වළරීභට තභන් කටයුතුකර ඵත්
දුප්ඳතහ බිඳුණු කශඹට ඳළසීඹ.
ඒ ගකගේදළයි බිඳුණු කශඹ විභසීඹ.
“ගේ ඵරන්න. ගභභ ජර මුරහරගේ සිට අය ගඳගනන කන්ද මුදුගන් පිහිටි නිහ ගප්ලිඹ දක්හ
අඳ වළභදහභ ගභන් කයන භහර්ගගේ එක් ඳළත්තක තිභගඵන භල්ගස ර පිපුණු භල් නළරගන
වළටි ඔඵට ගඳගන්ද? ඒ ඔඵ නියි.”
“ඔගබ් ඳළුේද ගවේතුගන් නියතුරුභ ජරඹ ෆසගන නිහ භහ ඔඵ රැගගන ඹන ඳළත්ගත භඟ
දිගටභ භල් බීජ ළපිරුහ. ඔගඵන් ෆසගන තුගයන් ඒ බීජ ඳළරවී ගේ භල් ගස රුට
ළඩුනහ. දළන් ගකොතයේ රසනද?”
“අය නිහර ගගන ශභයි වළභදහභ භල් කඩහගගන ගිහින් තභන්ගේ කහභය යහ
ගන්නහ. ගකොයිතයේ අපුරුද? ඒ නිහ තභන්ගේ අඩුඳහඩු ගළන භළසිවිලි ගනොනඟන්න. අඩුඳහඩු
තුලින් ගරෝකඹට ඹභක් දීභට උත්හව කයන්න.” දුප්ඳතහ අහන ලගඹන් ඳළසුහ.
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(චීන ජන කථහක් ඇසුරිනි)
ජී. ඒ. එම්. අයි ගුණරත්න
විශ්රාමික නිරයෝජය විගණකාධිඳති

ලිරේ සටි රගම්බා
ලික ගගේගඵක් හඹ කගල් ඹ. ඵඩගිනි ව විට ගගේඵහ ලිගේ සිටින කෘමීන් අල්රහගගන කයි.
පිඳහඹ ඇතිභ ව විට ලිගේ ඇතිභ දිඹ ගඵොයි. ලිගන් එපිට ගරොක් ගළන ගගේඵහ දළන සිටිගේ නළත.

දිනක් ගකොවුගරක් ලිං ගළට්ට භත විගේක ගනිමින් සිටිගේ ඹ.

" ගකොගවේද ඔගවේ ඹන්ගන් " ගගේඵහ උඩ ඵරහ ගකොවුරහගගන් ඇසුගේ ඹ.

" භං ගේ වළතළේභ සීඹකට එවහ ඉන්න භගේ ඹහලුගක් ඵරන්න ඹනහ භට භවන්සියි ඒ නියි
ගභතන ටිකක් නළතුගන්. " ගකොවුරහ කීගේ ඹ.

ප්රතිභබහ

" ඔගවේ ගභොනද ඔඹ කිඹන ගඵොරු...
අව ගේ ලි තයේත් ගරොකු නළතිභ
ගකොට ඔගවේ ගකොගවොභද වළතළේභ සීඹක්
පිඹහමන්ගන්..."

" ඔගවේ දන්න තයභ... අව සීභහක්
නළතිභ තයභට ගරොකුයි... "

" අගන්.. අගන්.. ගභෝඩඹහට කිඹරහ
ගදන්න වළදුට වරිඹන්ගන නෆ.. භං ගේ
ලිගේ අවුරුදු ගනනහක් ඉරහ
තිභගඹනහ. භං දන්නහ අවග තයභ .
ඔගව ගකොගවොභද භහ යට්ටන්ගන..?"
ගගේඵහ කීගේ ඹ.
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අලි ඳරපුර රලනුරලන් දිවිදුන් ඳනාමුරර් ඇත් රජු

ප්රතිභබහ

භඩුන්ගර
ඳයපුගර්
නින්දගභක්
ගර
ඳළතිභ
ගකොගශොන්න ගකෝයරගේ පිහිටහ
ඇතිභ ඳනහමුගර් ග්රහභඹ ගේ
ඓතිභවහසික ංසිේධිඹ සිදු ව
සථහනඹයි.
කඳු,
ඵෆවුේ,
මිටිඹහත්, ඇශ ගදොිනන් පිරි
ගේ ප්රගේලඹ එකර අතිභලයින්
යභණීඹ නහන්තයඹක් විඹ. න
තුන්ගේ
නින්දගභක්
ව
ඳනහමුයඹ වහ ඒ අට ප්රගේල
එකර ඩහත් ප්රකට තිභබුගණ්
අලි ඇතුන් ඵහුර ප්රගේලඹක්
ගරසිනි. 1912 දී සිදුකශ අලි
ගණනඹට අනු එහි අලි ඇතුන්
2300 ක් ඳභණ හඹ කශ ඵ
වන් තිභබුණි. භඩුන්ගර
ඳයපුය ගේ සිඹල්රභ තභන්ට අඹත් බදරඹක් ගරසින් ළරකව.
සිඹ නින්දගගභහි ජීත් ව අලි ේඳත අල්රහ විකිණීගභන් ඔවුන් රින් ය විලහර ආදහඹභක්
රළබ ඵ ඉතිභවහ කතහන්හි වන් ගේ. ඔවුහු අවුරුදු ඳවකට යක්ත් අලිගහල් ඳළළත්වීභ
ගවත් අලි ඇල්ලීභ සිදු කශව. 1912 දී භඩුන්ගර යගට් භවත්තඹහ එළනි ඇත් ගහරක්
ඳළළත්ව ඵ වන් ගේ. යජගේ අයඹක් ගනොභළතිභ වුද ඇත් ගහරක් ඵළ අලි ඇල්ලීගේ
ඵරඹ තිභබ එකභ පුේගරඹහ වගේ භඩුන්ගර යගට් භවත්තඹහටඹ. අක්කය 64 ක භූමි ප්රගේලඹක්
පුයහ එභ ඇත්ගහර ඳත්හ ගගන ගිඹ ඵ වන්ඹ.
ඳනගවේ දලකඹ න විට භඩුන්ගර ඳයපුගර් ජීභහන උරුභකයහ වගේ ෆ්රළන්සිස ගභොරමුගර්
භවතහඹ. ඔහු ඒ න විට යහජය භන්ත්රණ බහගේ ප්රථභ කතහනහඹක ධුයඹද දයමින් සිටිගේඹ. අලි
අල්රමින් විලහර ආදහඹභක් උඳඹහගත් ඳයපුයක අගඹකු ලගඹන් ෂරළන්සිස ගභොරමුගර්ද
ඇත්ගහරක් ඳත්හ ගගන ඹහභට උත්හව දළරීඹ.
ඔහු තු අලි ඇල්ලීගේ භන්තය තිභබ ඵටත් එකර ගඵොගවෝ ගදනකු අතය ප්රචලිත තිභබුණි.
නහන්තයඹ භළද සබහවික පිහිටහ තිභබ දිඹ බුබුරක් ආශිරත ඔහු ගභභ ඇත්ගහර ඉදිකයන රදී.
ගේ දිඹ බුබුගරහි දිඹ කිසිදහ ගනොසිගන ඵට විලසහඹක් එදහ ගභන්භ අදද ජනතහ අතය ඳතී.
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අලිගහර ඉඳිගකොට තිභබුගණ් අක්කය වතයක ඳභණ භූමි ප්රගේලඹක් ටගකොටඹ. සුවිලහර බුරුත
කන්ලින් අලි ගහර ටගකොට තිභබුණි. ේදන්තඹන් දිඹට ඵසිනහ භහර්ගඹ මීඳ ඉදිගකොට
තිභබුණු ගදොයටුගන් අලින් ගකොටු තුශට ඳළන්නීභ සිදුකය ඇත. ඉන්ඳසු කඩුල්ර විභත් ඵළ
දභහ ඇත. ගභතයේ සුවිලහර අලි ළටක් ඉදිකිරීගේ කහර්ඹඹ සිදුකය ඇත්ගත් එභ නින්දගගභහි
ජීත් ව ජනතහ විසිනි.
අලි ඇතුන් ගහර තුශට ගකොටු කයන අන්දභ නළයඹීභ පිණි එකර සුවිලහර ජනකහඹක් ඳළමිණි
ඵද වන් ගේ. ඔවුන් ගේ වහ ප්රගේල ඳත්රඹක් ද මිරදී ගත යුතු විඹ. එඹ නළයඹීභ පිණි
සුවිගලේෂි නළයඹුේ භළදිරිඹක් ද ඉදිගකොට තිභබුණි. ප්රළන්සිස ගභොරමුගර් විසින් ඳත්න රද

අලිගහර නළයඹීභ වහ එකට ශ්රී රංකහගේ ඉංගිරසි ආණ්ඩුකහයයඹහ ව ගෝල්ඵරි හමි,
වමුදහඳතිභ ගයෝස ගභන්භ කීර්තිභභත් ඉංගිරසි ගල්ඛක ගදොසතය ආර්.එල්. සපිට්ල් ද වබහගි වී ඇත.
අලි ඇල්ලීගේ කහර්ඹගේ ගඹදී සිටින පුේගරඹන් වඳුන්නුගේ „ඳනිත්තිභරඹන්’ නමිනි.
„ඳනිත්තිභරඹන්’ සිඹලු ගදනහද ගේ කහර්ඹඹ වහ එක්වී ඇත.
ල් අලි ගකොටුකය ඵළ තළබීභ වහ හීරෆ අලි 14 ගදනකු ගඹොදහගගන ඇත. ඔවුන් ගනුගන්
ඇත් ගගොවුගෝ ගදගදගනක් ද ඊට වබහගි වව. දින කිහිඳඹක ඳරිරභඹකින් ඳසු ඔවුන්ට ල් අලි
26 ගදනකු ගස ඵළඳීභට වළකි විඹ. එගවත් ගේ අතය සිටි එක් ේදන්තගඹකු ගකගේත් ගභල්ර
කශ ගනොවළකි විඹ. අඩි 9 ක් ඳභණ උකින් යුතු ව ගේ ේදන්තඹහට ඹ අවුරුදු 25 ක් තයේ
විඹ. ඇතුන් ඇල්ලීභට නේ දළර අඹ ඳභණක් ගනො අලි භන්තය දත් අඹද දළර ඳරිරභඹ තුගර්
ගිගේඹ.
ඒ කිසික් ඉදිරිගේ ගේ ේදන්තඹහගේ ඔද ගතද සිඳි ගනොගිගේඹ. ඳළමිණි ද හිංහ දුක් ගළවළට
වමුගේ ත තත් දරුණු ව ඌ හීරෆ අලි ඇතුන්ගේ ඳසහ ගහත් බිභ ඇගදන්නට ඳවය දුන්ගන්ඹ.
ගස ඵඳින රද තභ රැගවේ එවුන් ගබ්යහ ගළනීභට එභ ගසළල් රට ඳවයපිට ඳවය දුන්ගන්ඹ.

ඳනහමුගර් ගේ ඇත් යහජහගේ වික්රභඹ පිිනඵ ඒ නවිට ද ගද ප්රචලිත න්නට විඹ. ඇතහගේ
වික්රභඹ අභිඹ අයණ ව ෆ්රළන්සිස ගභොරමුගර් ගේ අහන තීන්දු වගේ ගේ ේදන්තඹහ භයහ
දළමීභයි.

ප්රතිභබහ

අලි ගහගල් අයිතිභකහයඹහ ව ෂරළන්සිස ගභොරමුගර්ට ද ගේ ේදන්තඹහ සුවිලහර ප්රලසනඹක් විඹ.
විඹරුගන් සිඹ රැගවේ එවුන් ගනුගන් ගභල්ර ගනොවී ටන් දින ගේ ඇතහට යක් පිට
ඹන්නට ගහගල් ගදොය ඇය තළබුගේඹ. එගවත් සිඹ ඳයපුගර් අනිත් එවුන් ගස ඵළ තිභබිඹදී
බිඹගුල්රකු ගභන් ඳරහ ඹන්නට ඌ කිසිගේත්භ කළභළතිභ ගනොවීඹ. ත තත් ගයෞද්ර ටනට
ආහ මි ඳරහඹහභක් ඌට ගනොවීඹ.

යත්නපුගර් ගඳොලීසිගේ නිරධහරීන් වඹගදගනකු ඒ වහ ඳළමිණිඹද එක ගඩි ඳවරින් ගේ
ේදන්තඹහ බිභ ගවළීභට ඵළරි ඵ ඔවුහු ප්රකහල කශව. ඳසු ඒ වහ කළන රේගේ දියිගන්
නේ දළර ඉරක්කඹට ගඩි තළබීගේ ශයඹහඹ. ඔහු නහවික වමුදහගේ ගේඹ කශ නහවික
ගකොභගදෝරු ෆේ කදිර්ගහභර් නේ විඹ.
වරිඹටභ ඒ 1950 ගර් අගගෝසතු භ 09 ළනිදහඹ. සිඹ ර්ගඹහ ගනුගන් දිවි ඇතිභ ගතක්
ටන් කයමියි සිතහ ඇත් යජු ගඩික්කරු ඉදිරිඹට දවිලි අවුසමින් දි ආගේඹ. යයිෂරගඹන්
නිකුත් ව ගඩි උණ්ඩඹ ඇත් යජුගේ ේ ඇට ඉවිනන් සිරුයට කිහ ඵළසගේඹ. චිත්රඳට දසුනක්
ගේ ගභඹ නළයඹු සිඹලු ගදනහගේ ගදගනත් ගතත් කයමින් ේදන්තඹහ සිඹ උඳන් භූමිඹ සිඳ
ගත්ගත්ඹ.
එදහ ගභදහ තුය පුයහ ය 62 ක් තිභසගේ අගප් භතකගේ ගේ ේදන්තඹහ ගළන කුඩහ භතකඹක්
විඹ. ඒ භතකඹ ඹින ඹිනත් අලුත් කගශේ ගේ ගීතඹයි.

ඳනහමුගර්… ඳනහමුගර්…
ඳනහමුගර් ඇත් යහජහ…//
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අභීත නද ඳෆ වසතිභ යජහ ඒ
කළගල් ටන් ඳෆ ගත්ජහ
ඳනහමුගර් ඇත් යහජහ..

ගොගවොයුරු කළර ගොඹනහ ව නිදව
දවහ ඳණ දුන් ආගල්නී
ජහතිභඹ උගදහ ජීගේ පුදරහ
සිහිගේ සිහිගේ නහගේ ඔඵගේ
කගශේ ටන් ඳහ ගත්ජහ
ඳනහමුගර් ඇත් යහජහ

තිභරින් ඵගේ උඳනත් ඔඵගේ
සිහිගේ එඩිතය බහගේ

ප්රතිභබහ

සුදු මිනිහගේ ඒ ගඩි ඳවරින්
දිවිඳහ ශඹදී ගිගේද සුයගරෝ
ඳනහමුගර් කළරගේදී
ඳනහමුගර් ඇත් යහජහ

(රඳොත ඳත ඇසුරින් ශා අන්තර්ජාය ඇසුරින් උපුටා ගැනීමකි.)
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රඳොත ඳත ලගතුග
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2021 ව්ලර්ණ පුව්තක වම්මාන වශා නිර්රද් කතති
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රවිංරකොට්ටිං ඒ අපරු සුලරේ කතාන්දරය
2012 විශිසඨතභ නකතහ ගර යහජය ේභහනඹ,
විගදයෝදඹ ේභහනඹ වහ ගගොඩගේ ේභහනඹ දිනු
භහින්ද ප්රහේ භස ඉඹුරගේ “ගංගකොට්ටං ”
නකතහ ඳහුගිඹ කහරඹහ පුයහ ගඵොගවෝ කතහ
ඵවට රක් ව නකතහකි. 1930 දලකගේ
යත්නපුයගඹ ඳල්ගරඵළේද නේ ග්රහභඹක් මලික
කයගගන දිග වළගයන ගංගකොට්ටං නකතහ
භගින් ගභයට භහජගේ ඳළතිභ වහ ඳතිභන කුර
ක්රභඹ පිලිඵදත් එභ ජනඹහගේ විකහලනඹ
පිිනඵත් අපරු කතන්දයඹක් ඳහඨකඹහ තුර භයි.
අගප් භහජ ක්රභගේ ඳළතිභ උසමිටිකේ වහ
ංසකෘතිභක ගළටුභ ගේ කතහගන් විසතය ගේ.

ගයදි ගවෝදන ඳවුරක ළඩිභවල් දිඹණිඹ ව
ගඳොඩිනහ අනගිවහමි නේ ප්රභූ ඳවුරක පිරිමිගඹකු
භඟ එක් දිනක් තුශ වටගත් ගප්රේභඹක් නිහ ගළබ්ඵය
ගයි. ඇඹ තභහට සිදු ව අනතුයට න්දි ගගන්ගන් තභහගේභ කුරගේ, ගගේ ගනෝන්ජල්
පිරිමිගඹකු ව නේබු ගවේනඹහ උඳක්රභශීලි ගර ගඳේ දළගල් ඳටරහ ගනිමිනි. ඔවුන්ගේ දරුහ
ඵඵහ ගවේනඹහ ඹ. (ළඵෆ පිඹහ අනගිවහමි ගේ) නේබු ගවේනඹහ ඳවුල් ජීවිතඹ විගඹහිදීත් හභහනය
එදිගනදහ ළඩගඳොගල්දීත් ගඳන්න අහර්ථක ඵ නිහ ගේ ඳවුගල් ගකීේ වගත පිරිමිඹහ
ගර නකතහගේ විසතය ගන්ගන් ගඳොඩිනහගේ පිඹහ න වීයප්පුලි ගවේනඹහඹ. වීයප්පුලි
ගවේනඹහත්, ඵඵහ ගවේනඹහත් භහජඹ ඉදිරිගේ කුර හීනඹන් ගර ගනොගඹක් නින්දහ විඳියි.
ගඳොඩිනහ තභ ඳයණ ගප්රේභඹ ඹින වමුන්නට ඹහගේ ප්රීතිභඹ බුක්තිභ විඳීභට ගගොස” භයණඹ ළශ
ගනියි. ගඳොඩිනහගේ නංගී හීන් රිදී තභ ගගේ දඩබ්ඵය තරුණගඹකු භඟ ඇතිභ කයගත් යහගික
ේඵන්ධඹ දුය දිග ගගොස විහව වී අහනගේ අනහථ වී ඹින නිගට එයි. ඳතිභන ක්රභඹ තුර
ඵඵහ ගවේනඹහට අධයහඳනගේ අයිතිභඹද අහිමි වී ඹයි. අහනගේ වීයප්පුලි ගවේනඹහ භහනසික
ගයෝගිගඹකු දක්හ පිරිගවයි. ගේ අතය වීයප්පුලි ගවේනඹහගේ පුත්රඹහ – ලුවිස ගවේනඹහ භළණික්
ජහහයේකහය ගඳොගවොතකු භඟ මිත්ර වී ඔහුගේ අකහර භයණගඹන් ඳසු මුදරහලිගේ ගේඳශට
උරුභකේ කිඹන දිඹණිඹක් විහව කයගගන නහගරික ජීවිතඹට ඇතුලු වී ගඳොඩිතිභස මුදරහලි
නමින් ප්රසිේධ ගයි. ඵඵහ ගවේනඹහ තභ ජීවිතගේ ගදළනි අධිඹ ගගන්ගන් ඔහුගේ භහභහ න
ගඳොඩි තිභස මුදරහලි භගඹ. නහගරික යුවඹට අතුශත් න ඵඵහ ගවේනඹහ ගවො අධයහඳනඹක්
රඵයි. ර් 2006දී නකතහ අහනගේ ඔහු ගකෝටිඳතිභ යහඳහරිකගඹකු තභන්ගේ
මිණිබිරිඹගේ රන්ඩන්- ඔක්සෂර්ේ යවි ආචහර්ඹ උඳහධි නිඵන්ධනඹ න “ආසිඹහතිභක යටර
ඳළයණි කුර ක්රභ” පිිනඵ ගතොයතුරු ගොඹහ දීභට ඇඹත් භග උඳන් ගභට වික්ටර් සයතිභස
ගර ඳළමිණීගභන් කතහ අන් ගේ.
නකතහගේ ගඳොඩිනහගේ චරිතඹ තුලින් වහ ඒ ටහ ගගොනු න සිේීනන්ගගන් භහජගේ ඳළතිභ
ලිංගික පීඩනඹ වහ ගඳරඹුභ නිරඳනඹ ගේ. යගදහි ඵළගදන ගළවළණිඹක් උ එභ යගදහිභ
පරඹ න තභ පුතු “ඵඵහ ගවේනඹහ” වහ ගඳොඩිනහ අතය ඇතිභ න ධහයක ගප්රේභඹ කතහ පුයහභ
අයහජ ඉසභතු ගේ.

ප්රතිභබහ
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115 පිටු…….
ගනොදළනුත්භ තභ පිඹ ගොඹගගන ඹන ගේ දරුහද එකහුසභට ඹයි. ගේ දරුහ අනගිවහමිගේ
කඳහපු ඳළු ඹළයි ගඳොඩිනහට සිගතයි. ඇස ගදක,නවඹ ඳභනක් ගනො ඳළවළඹද ඒ
භහනයි.ගනකට ඇත්ගත් ඵඵහ ගවේනඹ ඹන නභ ඳභනි. ඒ නභ තභ දරුහගේ අනහගතඹභ
ගනස කය තිභගබ්. එහි ඳහඳඹ තභහට අත් නු නිළක ඵ ගඳොඩිනහ හිතුගේ දළඩි කරකිරීභකිනි.
අනගිවහමි වමුවී ගේ දරුහට හධහයණ ඹේ ගදඹක් කය ගළනීභට වළකිනේ ඳභනක් වු ෆගවන
ඵ ඇඹ කල්ඳනහ කරහඹ..
“භගඹ යත්තයන්ට ඹන්ට පුලුන්ද” භන් උම ඩහගන්නද?”
“භට පුලුන් අේගේ..ත හුගක් දුයද”
“නෆ දළන් රගයි භගග අේභහ”
“ත සල්ඳ ගේරහක් ගභන් කර ඳසු ඹේ තළනකදී ඇඹට ඹභක් දළනී ඳපු තදින් ගළගවන්නට
විඹ. ඒ තභහගේ ආත්භඹ ආදයඹ නළභළතිභ ට්ටිඹ භත තඵහ නෆඹුල් භල් මිටක් ගේ ගදෝතිභන්භ
නන්නහදුනන තරුණගඹකුට පුජහ කර සුවිල් ගල් තරහයි.”

ප්රතිභබහ

කතහගේ ංගේදීභ ගභොගවොත ගඳොඩිනහගේ භයණඹයි. අලහ වමහ ඹන ගඳොඩිනහට අහනගේ
අත්න ගේ ගලෝචනීඹ ඉයණභ භගින් නකතහකරුහ ඳහඨකඹහ තුර ගේ ගනොනිත් ආලහ
පිිනඵ ප්රලසණහර්ථඹක් භතුකයයි. ඒ සිදුවීභ ඳහඨකඹහ තුර ප්රකේඳනඹක් ඇතිභ කයන අතය. එහිදී
භස ඉඹුර ගඹොදහ ගන්නහ යචනහ වලලිඹ ඉතහ තහත්වික වහ සිනභහත්භක ගේ.
කතහ අන් න්ගන් අවුරුදු 70කට ඳසු “ඵඵහ ගවේනඹහ” වික්ටර් සයතිභස නමින් ගකෝටිඳතිභ
යහඳහරිකගඹක් ගර කල් ගගන භඹකිනි. ඔහු ත මිනිපිරිඹ භග න ංහදඹ කතහගේ
ඉරක්කගත දෘසඨිඹ ගත අඳ ගභන් කයන්ගන් වරිභ අපරුටඹ. ගභගතක් ගරහ දලක
වතකට ගඳය ජීත් ව චරිත වහ ගළටගළසුනු කතහ නුතනඹ කයහ එන්ගන් කහරඹ විසින් ගනස
කයන රද ගභයට භහජ ක්රභඹ පිිනඵ සියුේ වකේඳනඹක් ඳහඨකඹහ තුශ යමිනි. කුර හීන
ගයදි අපුල්රන ඳවුරක උරුභක්කහයගඹක් න වික්ටර් සයතිභස(ඵඵහ ගවේනඹහ) අහනගේ
ගකෝටිඳතිභ යහඳරිකගඹක් වත් ඔහුට ඔහුගේ ඹටගිඹහගේ සු දළගන්. තභ ආතහ න වීයප්පුලි
ගවේනඹහගේ අයහජ සිතුේ ඳළතුේ වහ තභ භ භග ව ඒ අපුරු ජීවිත ඵළඳීභ ගභට ඹන සයතිභසට
දළගන්. මිනිපිරිඹ භග තභ භ නිදන් කර භූමිඹට ඹන ඔහුට තභ අතීතගේ සු කතහ
අහනගේ දළගනන්ගන් ගේ ආකහයගඹනි.
“ආරයමත් අර සුල දැරනනලා….රරදි රවෝඩ කලම් රලච්චි තම්බපු රරදි සුල, ඒ සුල මට
ශැමදාකට දැරන්වි. ඔේ..ඉදිරියටත්, මියයන්න කලින් ගන්න අන්තිම හුව්රමනුත් ඒ සුල මට
දැරනයි…”
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වීණතරාගී විරාගරේ අරවින්දයක් වූ „අරවින්ද’
1956 දී ඳශවු වියහගඹ භහර්ටින් වික්රභසිංවඹන්ගේ ගරේසඨ කෘතිභඹ ඳභණක් ගනො සිංවරගඹන්
ලිඹහ තිභගඵන ඉතහභ අගනහ නකථහ ඵ භවහචහර්ඹ එදිරිවීය යච්චන්ද්රඹන් ලිඹහ තිභබුණි.
ගුණදහ අභයගේකයඹන් ලිඹහ තිභබුගණ් ඳසුගිඹ කහරඹ තුශ (1958) එභ නකතහ තභහගේ සුවද
මිත්රඹහ ව ඵත් කරකිරීගභන් වහ හුදකරහගන් පීඩිත ගිඹ සිත් ඇතිභ ඇතළේ ගභොගවොතක තභහ
එඹ රැගගන කුභන පිටක් වුද ගඳයශහ කිඹවීගභන් භවත් අසළසීභක් රද ඵඹ.

‘වියහගඹ’ මලික ලගඹන් ගරහ ඹන්ගන් අයවින්ද
නේ එක් පුේගරගඹකුගේ සඹං ආත්භ විගේචනඹක්
ගරඹ. එඹ ඔහුගේ භයණින් ඳසු එඹ කිඹන „ළමී’
විසින් ංසකයණඹ ගකොට ඉදිරිඳත් කයන්නක් ගේ
නකථහගහි දළක්ගේ.

ප්රතිභබහ

සිංවර නකථහ භඟින් බිහි ගකරුණු චරිතඹන් අතරින්
ළඩිභ විගේචනඹන්ට වහ ළඩිභ ගදෝහගයෝඳනඹන්ට
රක්ව චරිතඹක් ගේ නේ ඒ වියහගගේ „අයවින්ද’ යි.
1965 දී භහර්ටින් වික්රභසිංව විසින් ලිඹහ ඳරකයන රද
„නකථහංග වහ වියහගඹ’ කෘතිභගේ ද දිගු
ඳරිච්ගේදඹක් අයවින්දගේ චරිතඹ විගේචනඹ වහ
ගන් ගකොට ඇත. එගභන්භ හහිතය විගේචකඹන්ගේ
සිට විවිධ තයහතිභයගේ පුේගරඹන් විසින් „අයවින්ද’
ගේ චරිතඹ ගනක ගකෝණඹන්ගගන් අරුත් ගන්හ
ඇත.

“කය භනුගඹකුගේ චරිතගඹහි වුද චරිතගඹහි අංග එකිගනකින් ගන් ගකොට වළඳිනගත
ගනොවළකි ගේදුන්නක් ළන්නයි අයවින්දගේ ංකීර්ණ චරිතගඹහි එක් අංගඹක් ත් නිලසචඹ
ලගඹන් වනහගත ගනොවළකි ව භභ සිතුගමි. ගේදුන්ගනහි ර්ණ එකිගනක ගන් ගකොට
වළඳිනගළනීභට ෆඹේ කයන්නහ මිරිඟු ඔසගේ ගිඹ එකකු ගභන් ගගවගයි” – පිටු 4, ඳශමු
ඳරිච්ගේදඹ (වියහගඹ)
“අයවින්ද තභහගේ භේපිඹන්ටත් ගවෝදරිඹටත් දළඩි ගර ඇල්භ කගශේඹ. එගවත් ඔවුන්ගේ
වුද ගවොගතිභ ගභන් නයක ගතිභ මිනිගවකුගේ භශක කඳහ පිරික්න යච්ගේඥඹකු ගභන්
ඔහු ගවින කයයි. ඔහු තභහගේ චරිතගඹහි ගවො තළන් ගභන්භ නයක තළන්ද අහුමුළු ර ළඟවුණු
අගලෝඵන තළන්ද ගවින කයනුගේ ඳහගඳෝච්ඡහයණගඹන් ආත්භ ශුේධිඹ ඳතන්ගනකු ගරසිනි” –
පිටු 11, ඳශමු ඳරිච්ගේදඹ (වියහගඹ)
“ඔහු බුේධිඹට ඩහ දියුණු කර වළඟීේ ඇත්ගතක් යි භට නිළකභ ළටහිණි. ඔහු අනුන්ට දළක
ගත වළකි ගේ ගකෝඳ ගනොවීඹ; ගලෝක ගනොවීඹ; ඔහු තභහගේ දඹහ, කරුණහ, ආදයඹ
චනරට නඟහ කටින් පිට ගනොකගශේඹ. එගවත් ඔහු අඳ ගභන් ගකෝඳ න්ගනක් විඹ. ගකෝඳඹ
නළඟුණු වහභ ඔහු එඹ අනුකේඳහට වයහ ගත්ගත්ඹ. ගකෝඳඹ වුද ආදයඹ වුද භළඩ ගන්නට
ෆඹේ කයන්නහ සිතිභන් පීඩහ විඳියි. අයවින්ද ගෆනිඹකට ආරඹ ගනොකයන, ගකෝඳ ගනොන
ගකගශසුන් භළඩ ගත්ගතකු ගර ජීත් වගේ තභහගේ ඇතුලු වදට ද දීගභන් ඵ නිළකඹ.
අයවින්දගේ චරිතඹ වහයහ ගයහ එහි ඇතිභ තිභරුහණ ගල් වහ ගඵොයළු ගභන්භ භළණික් ද ගවීභට භහ
තුශ දළඩි කුහුරක් වට ගත්ගත්ඹ” – පිටු 5, ඳශමු ඳරිච්ගේදඹ (වියහගඹ)

75

අයවින්දගේ චරිතඹ කිඹවීභකින් ගතොය වියහගඹ කිඹවිඹ ගනොවළක. අයවින්දගේ චරිතඹ
තනිකගභන් ගඳළුණු වහ තර්ක බුේධිගේත්, යවහයගේත් ඝට්ටනඹන් ගවේතුගන් ජීවිතඹ
ගකගයහි දළඩි උදහසීනත්ඹක් දළක්වගඹකු ගළන ගවින කයයි. වියහගගේ ඇතිභ අගනක් චරිත
අතරින් ගේනකහ, ගයෝජනී, සිරිදහ වහ ඵතී ප්රධහන ගතිභ. අයවින්දගේ චරිතඹ ගඵොගවෝ විට වළඩ
ගළගන්ගන්ත්, ගරහ ඹන්ගන්ත් ඔවුන් මලික ගකොටගගන ඔවුන් ටහඹ.
“භගේ ජීවිතගේ වතයභං වන්දිඹ ගයෝජනී නිහ උඳන් ආරඹයි. ගතයුතු භඟ නිලසචඹ ගකොට
දළඩි සිතිභන් ඒ භඟ ගළනීභට තයේ වධර්ඹක් භට ගනොවීඹ. ගයෝජනී සිරිදහ වහ විහව ව ඳසු භහ
විසින් ගතයුතු ගදභඟින් එකක්ත් ගළනීභට වුභනහ නිර්බඹත්ගඹන් භභ හීනගඹක් වීමි. රට
ළද ගවෝ අයභකට වී අපිස ගර ජීත් වීභට නිර්බඹඵහඹකුත් දළඩි සිතකුත් වුභනහඹ. භභ ඒ
ගදකින්භ ගතොය වගක්මි.” – පිටු 190, (වියහගඹ)

ප්රතිභබහ

තභන්ගේ නි ගොයුරිඹ විසින් අත්ඳත් කය ගනිේදීත්, තභන් ගප්රභකශ තරුණිඹ අගනකකු
විසින් විහව කය ගනිේදීත් ඔහු ඒ සිඹල්ර උගප්ක්හගන් ඉසීඹ. තභ නිගේ ගභගවකහරිඹගේ
දිඹණිඹට තභ විඹදමින් උගන්හ ඳසු ඇඹ විහව කයදුන් ඔහු ඊට එගයහි ව භහජ
අඳහදඹන් ගකගයහි නෆසු කන් සිටිගේඹ. අහනගේ ඒ ගවේතුගන්භ සිතිභන් වහ කයින් දුර්ර
අගඹකු විඹ. නමුත් අහනගේදී ඔහු මිඹඹන්ගන් ඒ ගවේතුගන් ඇතිභව කශකිරීගභන් ගනොගේ.
ජීවිතගේ අහන බහගගේදී ඔහු භනුයඹ ජීවිතඹ ේඵන්ධගඹන් ව නහතන තයඹක්
හක්හත් කය ගනියි.
“ඵතීත් ගයෝජනීත් පිිනඵ භගේ වළඟීභ භළගයන්නට ඹන ඳක්ෂිගඹකු ගභන් අත්තටු රතිභයි
භට භවය විට වළගේ. ගනොතිභන් ආහ භට දළන් භගේ ගලෝකඹට ගනො ගොේනට
ගවේතුගයි. භගේ ආත්භ විලසහඹ නළතිභවිඹ. තළණතීගගන් හත්තු රඵමින් භහ ජීත් ව කහරඹ
භරු කතයක ජීත්වීභක් ගර වළගේ. භගේ ගරගේ සු ගනොගේ. එගවත් කරුණහ, දඹහ,
ඇල්භ ඹන ආදී මිනිස දවමින් ගනොගතොය තළනක ජීත්වීභ නිහ භගේ කර කිරීභ දුරු විඹ. භහ
ඩහත් කරකිරුගණ් ඵතී නිහඹ. ඈ නිහභ භගේ කරකිරීභ තුනී විඹ. භනුය ජීවිතඹ භළගනන
මිනුභක් ලගඹන් නේ කුර සිරිත් වහ ගුණ දවේ ව කලී කහරඹ, ගේලඹ, අසථහ අනු ගනස
ගනොන ගකෝදුක් ගනොගේ.” – පිටු 201, (වියහගඹ)
විරාගය නලකතාරේ අරවින්දරේ චරිතය බිහි වූ අයුරු පිළිබල වික්රමසිංශ ූරරීන් රමරවේ දක්ලා
ඇත.
“දක් ඳහණදුගර් භගේ නෆගඹකුගේ ගගදය ගිඹ ගභනකින් තභයි අයවින්ද නේ චරිතඹට සතු
බීජඹ රළබුගණ්. භගේ නෆඹහගේ ගගදරින් දල් ඵත් කහ ගඵොගවෝ ගේරහක් කතහ කයමින් අපි
හිටිඹහ. අඳ සිටි ගගදය ඉදිරිපිට ඳහගයන් අනික් ඳළත්ගත් ගගඹක් ගඳන්නමින් භගේ නෆඹහ අපර
ගතොයතුයක් ගවින කශහ.
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“ඒ ගගදය ඉන්ගන් තනිකඩගඹක්. එඹහ ළඩ කගශේ ආණ්ඩුගේ කන්ගතෝරුක ක්රහක්
ගකගනක් වළටිඹට. එඹහට අභිධර්භඹ ගළන ගවො දළනුභකුත් තිභගඹනහ. පුසගකොශ ගඳොත් එඹහ
එකතු කයන්ගන් ගරොකු තුටකින්. ඉසගකෝගල් ඹන කහගල් යහඹන විදයහ ඉගගන ගත්තලු.
දළනුත් යහඹන විදයහ ගඳොත් කිඹනහ. මිනිවට කෆභ උඹරහ ගදන්ගන් ඩ්රයිර් ගකගනකුගේ
දුක්. ඩ්රයිර් කුලිඹට කහර් එශනහ. ඩ්රයිරුයි එඹහගේ දුයි එක්ක මිනිවහ ඔඹ ගගදය ඉන්ගන්.
ගේ නිහ ගේයභ නෆගඹෝ එඹහ අතවළය දහර.”
අපි ඹමුද ඒ ගේ ඳළත්තට. එඹහ දළක ගන්න භභ ආයි” භගේ ආහ නෆඹට කිේහ.
“ඹමු”

ඔහු අපිස ගර ජීත්ගන ගවො මිනිකු ගරයි භට ඔහු වහ කතහ කිරීගභන් ළටහුගණ්. භගේ
නෆඹහ කිේ ගේ ඔහුගේ ගේඹ භත අභිධර්භ ගඳොත්, යහඹන විදයහ ගඳොත් ගගොඩ ගවර
තිභබුණහ. ටික ගේරහක් කතහ කශහභ ඔහු ඹන්තය, භන්තය, ගකේ ගළනත් කතහ කශහ. එඹහගේ
භන පිරිරහ තිභබුගණ්. අභිධර්භඹ, යහඹන විදයහ, ඳළයණි කවි ගඳොත් ලින්.”
භහටින් වික්රභසිංවඹන්ගේ වියහගඹ තෘතිභඹට සතු බීජ වී ඇත්ගත් ගභොහුඹ.
යක් තිභස අගබ්ගේකයඹන් ප්රවීණ ගීත යචක ඵණ්ඩහය ඇවළලිඹගගොඩට ඳහ තිභබුගණ්
අයවින්ද ළඵෆ විප්රකහරී චරිතඹක් ඵඹ. ඔහු නිසක්රීඹ ගවෝ ඳයහජිත ගවෝ චරිතඹක් ගනොන
ඵඹ. 71 කයන රද අයගරඹට ඩහ අර්ථත් අයගරඹක ගඹදුණු අඹකු ගර ඔහු භහ පිිනගන්නහ
ඵඹ. ගකොටින්භ අයවින්ද
චරිතඹ තුශ සිදුවත් චරිතඹ
තභහ දකින ඵද ඳහ තිභබුණි.

රනොනිත් ආාල දැන් මරේ
රෝකයට රනොල රවොම්නවට
රශේතු රලයි. මරේ ආත්ම
වි්ලාවය නැති විය. මරේ
රරඩ් සුල රනොරේ. එරශත්
කරුණාල දයාල ඇල්ම යනාදී
මිනිව් දශමින් රනොරතොර තැනක
ජීලත්වීණම නිවා මරේ කකිරීම
දුරුවිය.

ප්රතිභබහ

අරවින්දරේ (කටශඬ)

“ඳැතුම් ඳතන්රන් නෑ
රඳරුම් පුරන්රන් නෑ
ඇලුම් කරන්රන් නෑ
යළි කිසදා
නිවව සුලය වදා”
(විරාගය සනමාඳටය/තිව්ව අරබ්රවේකර)
https://www.lankadeepa.lk/Rasawitha
https://gayanthapandula.wordpress.com
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රඳොතක ලත

ප්රතිභබහ

එක්තයහ ස ඹහභඹක තයභක් ගගොත ගන පුේගරගඹන් කුඩහ ගළවළනු දරුන් තිභගදගනක්
භඟ ගඵෝට්ටුකින් ගත්ේස නදිඹ
තයණඹ කගල් ඹ. ගඵෝට්ටුගන්
ඵළ ඳළඹ තුනකට ඳභණ ඳසු ගභභ
පුේගරඹහ අතිභන් ලිඹළවුනු එභ
කතහ අදටත් කහ අතයත් කතහඵවට
රක්ගයි. ගභොහු නමින් ගඩොජ්න්
ඹ. ( චහල්ස ලුට්විජ් ගඩොජ්න්
( 1832 - 1898 ) ) එනමුත් ඔඵ
ගභොහු වදුනන්ගන් ඒ නමින්
ගනොගේ. එනමුත් ඔහුගේ ළඵෆ නභ
එඹයි. ඉරිදහ දිනර ඳල්ලිගේ
ගේලනහ කර නිහ ගභොහු ෂහදර් ගඩොජ්න් ඹළයි භවරු ඇභතුගේ ඹ. ඔක්සෂර්ේ
විලසවිදයහරගේ ගණිතඹ උගන්න දිනරදී ගභොහු භවහචහර්ඹ ගඩොජ්න් ඹළයි සිසුන් වහ
අගනක් ගුරුරුන් ඇභතුගේ ඹ.
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ගඳයදි කී ගඵෝට්ටු හරිගේ දී ගභොහු විසින් කුඩහ
ගළවළණු රමුන් තිභගදනහට පුදුභහකහය කතහක් තභන්
විසින් ගගොතහ කිඹන රදි. එඹ ගකතයේ හධහන
ඔවුන් අහ සිටිගේද කිගතොත් තභන් ඹන්ගන්
ගඵෝට්ටුක ඹළයිද එභ දළරිවිඹන්ට අභතක විඹ. ඔහු
ඔවුන්ට කීගේ නින්දට ඳත් ව පුංචි ගළවළණු ශභගඹකු
වහගකුගේ ගුරකට ළටී විලසභරන්තඹක අධි න
ළටි ඇතුරත් න කතහකි. ගභභ ගළවළණු දරුන්
තිභගදනහගගන් එක්ගකගනක්ගේ නභ ඇලිස විඹ.
ගභභ දරුන් තිභගදනහ කිඹහ සිටිගේ එභ කතහ
නළත කිඹවීභට ලිඹහ ගදන ගරයි. එභනිහ ගභභ
භවහචහර්ඹයඹහ ගභභ ඉල්ලීභ නිහ එදිනභ රෑ
ගනොඵරහ ගභභ කතහ ලිේගේ ඹ. ගභොහු ගභභ
කතහට නභ දළේගේ ' විලසභ ගේලඹට ගිඹ ඇලිසගේ
වඳන්කේ ' ගර ඹ.

ගඳොත ගභගේ ලීත් ඔහු එඹ මුද්රණඹ කයන්නට
සිතුගේ නළත. භන්ද ඔක්සෂර්ේ විලසවිදයහරගේ භවහචහර්ඹයගඹක් විකහය ශභහ කතහ
ලිඹන්ගනක් ඹළයි මිනිසුන් දළනගන්නහට ඔහු අකභළතිභ විඹ. එඹ තභන්ගේ ගගෞයඹට වහනිඹක්
ඹළයි ඔහු සිතුගේ ඹ.

එඹ අතිභ හර්ථක ගඳොතක් ඵට ඳත්
විඹ. ඉංග්රීසි කතහ කයන ගරෝකඹ
අතය එඹ ඉතහ සීග්රගඹන් ජනප්රිඹ විඹ.
ඉතහ ඉක්භනින්භ එභ කතහ විේධ
බහහ ගණනහකටභ ඳරිර්තනඹ
විඹ. රින් ය ගභභ කතහ ත
තත් ජනප්රිඹ විඹ. 1865 දී ලිඹන රද
ගභභ කෘතිභඹ එනේ ය එකසිඹ
ඳනවකට ආන්න කහරඹකට ගඳය
ලිඹන රද ගභභ කෘතිභඹ අදටත් ගරො
ජනප්රිඹභ ශභහ කතහ ගර ළජගබ්.

ප්රතිභබහ

දිනක් ගඩොජ්න්ගේ මිතුගයක් දලි
අතය තිභබ ගභභ ගඳොත ගොඹහගගන
කිඹව අතය ඔහුගේ සිත ගභභ
ගඳොතට තදින්භ ඇදී ගිගේ ඹ. ඔහු
ගභභ ගඳොත මුද්රණඹ කිරීභට
මලිකත්ඹ ගත් නමුත් ගඩොජ්න්
එඹට කළභළත්තක් ගනොදළක්වීඹ. භන්ද
ගඳය දළක්ව ගවේතු යි. එභනිහ
' විලසභ රන්තගේ ඇලිස ' ( Alice In
Wonderland ) ප්රකහලඹට ඳත් වගේ
යහජ නභක් ඹටගත් ඹ. ඒ නභ '
ලුවිස කළගයොල් ' විඹ.

Web
https://wasithaya.blogspot.com/2016/10/blog-post_18.html
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කවි සතුවිලි

රදවැම්බර් 31
දින දසුන තුර ඉතිභරි වී ඇත එකභ එක ත එක්
නිදියහගගන ඵරහ ඉන්ගන් ගගගන තුරු

අන්තිභභ

ඳන්ගල් ගේහගල් භවරු සිටිතිභ ගගන අත භල්
පුයහ භදු විත ඵදහගගන ගත ගගතිභ ගේ

රැඹ ත

මිටක්
අගඹක්

එක් ඳළඹක්

ගගගන ඵ ඒ අනු කහරඹ කිසිගකුට නළත

නිච්චිඹක්

අළුඹමින් ඳසු ටඹ කළයකී නළත එනු ඇත

ප්රතිභබහ

ඳළඹක්

කළයගකනහ ඵ ගභගරො ළතපුේ දවක් තුරදි

අන්ද භන්ද කු පුයන්නට ගගව ගනු මි නළත

ඹභක්
කළුයක්

සිනහගනු ඇත දින දසුන න සුඵ ඳතහගගන

ගවට දිනක්

ේභතඹ ගර ඳටන්ගනු ඇත තත් තුන්සිඹ

වළට ඳවක්

දුන මුත් අඳ ගනොදන්ගනමු එහි තිභගබ් ගඳොදු එක
ගදළේඵර් තිභස එක උදහවිඹ සිතන්නට දී ත

ජී. ඒ. එම්. අයි. ගුණරත්න
විශ්රාමික නිරයෝජය විගණකාධිඳති
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දිනක්

චක්රඹක්
ඹභක්

දසුනට කවියක්
කන්ගතෝරුගේ ගකොරිගඩෝයඹ භළදක ඉං
ගේළල් කළඩුනු ඳළයණිභ පුටු රඟට කයං
එක සීරුට මු, ගගර බිභ ගදට ගඹොභං
ගභගවයුභ කයනයුරු ගඳනුනහ හිතට අයං

අරුභළතිභ යටහට ගේළල් අතිභන් ගගන
පුටු භත එගවේ ගභගව දිේහ තළනින් තළන
විඹභන් අපරු නිභව එකක් ගගන
ඵළලුහ අගඹ කයමින් ඔගඵ ගදඅත් ගළන

ගනොගඳගනන නමුත් ඔඵ ඳෆ අසිරිඹ ගඳනුනහ

තිභබුණත් ගදගනත් ගනොගඳගනන ඇතළමුන් කයනහ
දිරිඹක් ගනොභළතිභ ළඩ ගළන කඳුරක් ළටුනහ

ප්රතිභබහ

සිටි තළන භගේ වදත නතිභනු දළනුනහ

තළන තළන කතහ කයමින් ළඩකට ගනොභළතී
කහරඹ කහ දභන මිනිසුන් ගවටත් ගතී
ගනොගගනභ නළතුභක් කයනහ ළඩ වළඩළතී
ගරො දිනු ඔළනි මිනිසුන් ඳළසුේ රඵතී

රමයා ානී
විගණන අධිකාරී (AGL/B)
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හිතන්නට යමක්
හුසභ ගදන ඳරියඹ
රැකගන්නට ගගවගන්න
යුතුකභක් ගකීභක්
ගරසින් රකමු බික්
කුට අවයත් ගොඹගනු රිසිගඹන්
දශ ඇතහ ඵර ඇතහ තහ සිේඳහන්ද
ගේදි ළභ විටභ
ගවේතු කුභක්දළයි විලසගල්ණඹ
කගරොතිභන් සිහින්
නිරීක්ණ, නිගභන, නිර්ගේල කහ වටද?

ප්රතිභබහ

යද ඇත්ගත්
අඳ තුශභ ඹළයි
පිිනගන්න ගයි අඳට
අවිහදගඹන්භ
එකතුන ප්රහසටික්, ගඳොලිතීන් කශ ගර
විසි ගනොකය තළනින් තළන
ප්රතිභචක්රීඹ කයණඹට
ගඹොමු කගයොත් වළභ විටභ
ඳ ජරඹ වහ හයු දණඹද රක්හ ගත වළකිඹ ගවට දින
අලි මිනිස ගළටුභකින් ගතොය
ඳරියඹක් තනන්නට
දහඹක විඹ වළකිඹ ළභවිටභ
භනුතහ ඹවඳත් කගශොත් යුතුකභ ඳරියඹට
ගඳගනන ගනොගඳගනන තහ සිේඳහහ
රැකගනි තභ ජීවිතඹ
නිදවස රිසි ගරසින්
එක්න්න ඔඵ ළගොභ
මිහිතරඹ සුයකින්න
විගණනගේ ඇසින්
නියතුරු පුගයෝගහමිගමින්
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එව්. එව්. රකොඩිප්පිලි
විගණන අධිකාරි (FWL/B)

2022
ගතවු ගර් සිදුවු ගේල් භතක් ගන හයඹක්

ගහගන්

අළුත් යට සුඵ ඳතන වළටි සිතහගන්නට තභ

ඵළවළගන්

ඳළරළසතය අරමින් ඹන ගේ ගභන ගළන දුක

හිගතනහගන්

අඳුයටභ ගදොස කිඹනු ගනුට එලිඹ දල්මු අපිභ

අනහගතඹක් නළවළ කිඹහගගන එකභ තළන කළයගකන්න
නවඹ කළපුගොත් ඳහඩු එභටයි ඇතිභ ළරුේදට භඟ

ඳවගන්

ඵළවළගන්
මුහුගණ්

පිල් ගඵදීගගන ගුටිත් ඇනගගන ගිගඹොත් අඳවට ගවටක් නළවළගන්
ගනස කරයුතු ගේ ගොඹහගගන කයමු ගනක් එඹයි

ඕගන්

ජී. ඒ. එම්. අයි ගුණරත්න
ප්රතිභබහ

විශ්රාමික නිරයෝජය විගණකාධිඳති
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ප්රතිභබහ

සුරැරකමු !
දිවි භහගත් රිසි ගේ අපි ඇවිද

ගිඹහ

අඳටත් ගවොයහ මුළු විලසඹ ඇවිර

ගිඹහ

භල්විඹ, ගඹෞනඹ ගේ ළභ අඳුගය

තිභඹහ

ජීන හුසභ රද ළගනකින් රැගගන

ගිඹහ

ඳහල් බිගේ යන් කිරිලිගඹො විර

යහ

භනර විගේ ය මුසු තළන් සිගතහි

දයහ

දරුන් ළගොභ සිය කුටිඹක ග

තිභඹහ

ගකොවිඩි අගප් මුලු දිවිඹභ අඳුරු

කයහ

තුගටකි ළගොභ පිිනගත් නිතිභ යකී

නේ

දිවිගඹහි රැකුභ ගේ ඈතිභන් සිටී

නේ

මිතු දේ- ඵ කේ භදකට දුරින්

නේ

ගයෝබිඹ ගනොභළත ළභ එක ගේ සිතයි

නේ

නදීපිකා රඳරර්රා
විරේ ලාර්තා අිංය

84

ෂය වශ ැම
දිනක ගගවට මුගදමින ගත
නිලහචය සිහිනඹක ය විද
සිටින ගභොගවොතක ඇභතුගභන් රද
සතිභකහගහයඹට පිවිගමි.........
දයහ දරුගළඵ විලිරුදහ විඳි
ඔගබ් බිඹඳත් මුහුණ එකය
භගේ භතකඹ රැගගන ගිඹ දුය
යවිගඹ ගඳේ විගඹෝගඹ ගතක්....

බිිනඳි වඩනහ භව වළඩුේ භළද
ඇඹට භවුකිරි ගදන්න අේගේ...
ඳමින් ඔඵ ගතට ආගේ
සතිභකහ ගහගයන් ඹන්න ගඳය...

ප්රතිභබහ

භගගභ දරුගකු ඳළත ඔඹ කු
ළත්කභට කඩිනමින් රක්කය
රැගගන ගදෝතට සුයගනහක
ඔඵට පිිනඹේ කයන අතගයක....

සිඹල්රන් වඩමින් එහි සිටි
වඩන බිිනඳිඹ රැගගන ගදෝතට
ඔගබ් රළභ භත තඵන ගභොගවොගතයි
දුටුග වගුන් ඉත් කශ ඵ...........
ඔගබ් භතකඹ තුරුලු කයගගන
පිගඹක් වද ,භහ ඇගේ වී
භක් වද ,ගිරන් කගර ඔඵ
ශඹ ඳළලුණු වියවද ගොදුරිඹ........
ඩයනා නිරරෝනී
SYA/A විගණන ාඛාල
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අරුරණෝදරේ සුෂිං රැල්

සුශං රැල්රක් වභහවිත් යුරින්
කීගේඹ ගභගේ ‘ගදනු භළනවි මීදුභ භටත් ඉඩක්’
ඇභතුගේඹ එඹ ගනෞකහගඳශට, කෆගළසීඹ.
නළවිඹනි, ඹන්න දිගටභ අරුණ උදහ වී ඇත.
කිඹහ විගසින්, නික්මුණි. ඈත ගගොඩබිභ ගදට
වඬ නඟමින්, ‘පිබිගදන්න ගේ උදෆනයි’
කීගේඹ.එඹ නඹට „වඬ නඟන්න,
එල්රන්න ඔගබ් ඳත්ර පිරි දජඹත්‟
පිරිභළදීඹ නළමුණු ඩුකුරුළු පිඹහඳත,
කීගේඹ ගභගේ, ‘පිබිදී ගඹනු භළන සිඹතුනි’
ගගොවිබිේ භතිභන් ගගොස, ‘ළවුරහණනි’

ප්රතිභබහ

නඟනු භළන ඔගබ් ය; අරුගණෝදඹ රං ඇත.
ගකදිරීඹ, එඹ තිභරිඟු බිේ ගතට,
නභන්න හි, එශගමන දිනඹ පිිනගන්න’
වඬනළඟීඹ එඹ ඝණ්ටහ කුළුණ අතරින්
‘පිබිගදනු භළනවි ඝණ්ටහගනි, දක්න්න ගවෝයහ.’
ඳසු කගශේඹ ගොගවොන් බිභ සුසුභක් රමින්,
කීගේඹ,‘නේ කහරඹ එශම නළත, එගතක් ළතගඳන්න සුගේ’

The wind at Day-break / H. W. Longfellow

සිංශ ඳරිලර්තනය
වමන්ති බණ්ඩාර මිය
භාා ඳරිලර්තක (RQC)
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මතකය.....
අරුගභකි ජීවිතඹ
ගඳොත් ගුරක පිටු ළනිඹ
හුදකරහ ගභොගවොතක
ඒ අතය ළරි යන විට
භට භහ කවුදළයි ටවහ ගළන්භට
භං ගඳත් විය කයව
භතක ගඳොගතහි පිටු
එකින් එක ගඳයලුගමි
විඳීේ, විවීේ..........

නිභක් නළත - ඉභක් නළත

ප්රතිභබහ

භතකඹට ඉඩ දුනිමි.

විසිරී ඳළතිභරී ඹන දත
එනමුදු එඹයි ජීවිතඹ
ඵළඳීේ - ගන්වීේ කළටිවුනු
භතුඹේ දිනක
නිලසක්රහන්තිභඹට එරගඵන තුරු ........

නදීපිකා රඳරර්රා
විරේ ලාර්තා අිංය
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ප්රතිභබහ

අලුත් දලවක්

88

සරිඹ උදහගයි ගඳයමය

එලිඹකය

ගණඳුය ඳරහ ඹයි අරුණළු

උදහකය

සිගඹොතුන් ගී ගඹයි නට

මිහිරිතය

දිනඹක් ඳළමිණ ඇත නළතත්

ගොඳුරුතය

ගදට දිග පිපි කුසුේ ඔභරි ඳහමින්

හිඳියි

පිණි බිංදු මුතු ගේ තණ ඳර භත

දිගරයි

භද සුශං ද අතිභන් තුරු රතහ පි

වභයි

කුරුළු කජන භළදින් න දිනක සිරි

භළගයි

උදහන අද දිගන් අරුණළල්ර

දළකගන්න

කඩතුයහගන් එවහ නගෝදඹ

සිඳගන්න

න දිගන් සිත තුටින් ඔගබ් ළඩ

අයමන්න

ඔඵ එන්න ඉතිභං ඔගඵ න ද

අයගන්න

එම්. රක්. ගිරලෝන් යානිකා නන්දරවේන
ලරත් පුව්තකායාධිඳතිනි
ජාතික විගණන කාර්යාය

මැණිරක් මරේ හිරත්……………
භළණිගක් භගේ හිගත්
දරුගෝ ගභට එගත්
පිංඳඩි ගඳෝලිගේදි
කට්ටිඹ කතහ උනහ……
ගෆසුත් නළවළලු එගවේ
ඉන්ධන ඉය ගරහ
එශළු මිර නළගරහ
ගඳොඩි උන් වහභගතගදෝ……
ගකොන්කිරිට් නන්තගර්
ගේයභ ල්ලි ගකොගල්
දරුගෝ දුක් විඳිගත්

භළණිගක් භගේ හිගත්

ප්රතිභබහ

ගින්දය තහභ තිභගේ

ඩයනා නිරරෝනී
SYA/A විගණන ාඛාල
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සතිවිලි
සිත තුර ගතයගඳන දවක් සිතිභවිලි
ගතෝයහ ගබ්යහරහ....
ගන්නට වළකි නේ ගන්නට තිභබුණහ
භට ඕනෆ ඒහ.....
ඹවළු ගඹගවලිඹන් භඟින් ගගනහ
තත්ඳයඹක් ඳහහ.....
සිත භන ඵඳිනහ ගකලිගරොල් සිතුවිලි
නළග එයි රයහරහ....
ගදභහපිඹන් රඟ තිභගඵනහ ගගනව
වදත පුයහරහ....
අන් ගන කිසි තළන, නළතිභ ඵ දළනුනහ

ප්රතිභබහ

ගවොදවළටි ඳළවළදීරහ....
ගනක ගනක සිතිභවිලි ගකොඳභණ ආත්
එක පිට එක දඟරහ ....
බුදු මිදුන් රඟ සිත වරි ංය
ගනහ ඳළවළදිරහ....

රක්.රක්.එල්.රවාිංගිකා
ක.රවේ.නි
ඳාන අිංය
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ජීවිතය

දකින තුරු හිරු එිනඹ
හිනළගවේවි පිනි බිඳු
සිඳගනී භල් ගගොමු
ආදගයන් මුඳත්
සිඹක් ඉනු කුභට
ය භග අයණ
විගන්න ජීවිතඹ

පියුමි නිවිංවා
ක.රවේ.නි.
ගිණුම් ාඛාල

ප්රතිභබහ

තත්ඳගයත් ඇතිභ ගන්ද...
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eP vd;Dk;…. !
,aw;ifia mjpfkha; Nerpj;J ghu;
cd;dplk; NgrpLk; xU epkplkhtJ..
kuq;fis Kd;Ndhu;fshf Nghw;wpL
jd; re;jjpia mopj;J
cd; re;jjpia tho itj;Jf; nfhz;bUf;fpd;wJ..
fhw;iw ghuk; J}f;f itf;fhNj
mJ cd; khu;Gf;Fs; ,isghWk; NghJ
EiuaPuy; cdf;Fjhd; tpau;f;Fk;..
ePupy; eP gpwe;j ed;wpia kwthNj
epiw Flk; jOk;gpdhy;
eP epw;Fk; ,lk; mjpu;e;jpLk;..
jPapdhy; jPad jtpu;j;J nfhs;
cUf;fp tpl;lhy; fUfp tpLtha;
cUf tpl;lhy; %o;fp tpLtha;..

ප්රතිභබහ

fly; cdJ ,uz;lhk; cyfk;
mjpfkha; fld; mjdplk; thq;fhNj
ePNa mjd; tl;b Mfp tpLtha;..
epyj;jpw;F typf;fhky; Kj;jk; nfhL
mjpfk; file;jhy; ghYf;F gjpy; fpilg;gJ ,uj;jNk..
capupdq;fs; ahTk; cau;jpizNa
czT rq;fpypapy; nfhQ;rk; czu;itAk; Nru;j;Jf; nfhs;..

khdplh ePAk; ,aw;ifNa..
jd; tpid jd;id Rl;L tpLk;..
,aw;ifia Nerpj;JL..

T.L. Floriya (ACSD Division)

92

භලය
වභනහ සුශඟට
සුසුභක් පිට කය
සුශගේ වඬ ඇසුහ.....
ගරනහ ගඟුරක
ගදඳහ ගතභහගගන
සිසිර භභ වින්දහ.....
දළු රහ නළරගන
මුදු තුරු ගනක
භදකට නළතීරහ.....
ඉන්නට සිතුනහ
දවක් සිතුවිලි
අභතක කය දභරහ......

ළඩ හිරු ඕනිද
පිණි බිදු නළතිභ කයනහ.....

ප්රතිභබහ

පිගඳනහ භරකට

ගේ ගකටි බඹට
ගකගරසුන් ඇයි ත
යභ දිගු කයනහ.....

රක්. රක්. එල්.රවාිංගිකා
ක.රවේ.නි
ඳාන අිංය
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රකොරශොම ශරි දිග නිලාඩුලකට තාත්රත මන් ඔන්න ආලා
පුහුණු ළඩමුළු ඔපීසිගඹ ළඩ ද ගහගනභ භටත් ළටුනහ
ඳංතිභ ගඳයහුරු හය විබවග පුංචි උන්ටත් නිතය තිභබුනහ
ගඳෝඹ තිභ අග නිහඩුටත් ළඩත් එක්කභ එගවේ උන්නහ
උම අභතක ගරහ කිඹරත් භතක නළතුභ දස ගගවුනහ
අලුත් අවුරුදු නිහඩුකට නත්තරක් එන දස ඵරරහ
අයඹහ කුණු කුණු ගහන හින්දභ ගගවුගන එඹරහගග ගගදය ඉදරහ
උමට ගඵගවතක් අයන් ගදන්නට එන්න වළදුත් දභරහ ගවරහ
ගඵොහ ඵය ඵය ගෆහ නිතයභ භගගන් ඳහු උන ළඩත් ඇදරහ

ප්රතිභබහ

ගගදය යට උළු වර ළසට අඬරහ අඬරහභ දියරහ තිභබුනහ
මිදුගර අටගඳතිභ ගවක ඉදහිට භරක් තනිඹභ පිපිරහ භළරුනහ
ඵරරහ ඇවිදින් ඹන්න එනකේ ලිඹපු ලියුභක හුසභ ළටුනහ
භඩගභ ගේළල් පුටුග ඉදගගන උමත් නිඹගඳොතු කහරහ තිභබුනහ
ඳයණ ඹහලුගො ඔපීසිගඹ උන් භටත් කලිගඹන් ඇවිත් තිභබුනහ
ඵළනර් කටවුට් ලින් භන් ගළන උමට ළඩිගඹන් කළපිරහ ගඳනුනහ
ඳළටිගඹො භව ගේ වදරහ විකුනමු ගෆනී කිවුභ ඳපු ඳළලුනහ
දළනුන හිරිකිත කභට භන් ගළන භටත් ගනොදළනිභ හුගක් ඇඩුනහ

කඩගඳොගර කුණු ඳහට කණු ර ඉරවු ගකොරර ගකොටුගරහ
නුග ගගව උඩ දහපු ගකොඩිඹක හුශන් ඳහයට ගවරවිරහ
ඳහුගරහ වරි ආපු එක ගළන තුට ළඩි තළන හිනළහිරහ
තහත්ගත උම ඵරන් ඉන්නළතිභ භල්ඩේ භළද නළතිභරහ...

තරිඳු ශ්රීනාත්
කාර්යා කාර්ය වශායක
රජරේ විගණන අිංය
ශ්රීිංකා විංචාරක විංලර්ධන අධිකාරිය
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මුදු සතැත්තී මිං........
සිසිරි,සිරි,සිරි - සිසිරි,සිරි,සිරි
හින ළසට - ගයෝ භල් ගඳතිභ
රට රිගදතළයි - අකුණු ගන වඬ
කුරැළු ඳළටවුන් - බිහිරි කයතළයි
සිත තයභට - මුදු සිතළත්තී භං..............

එන් මුදු සිත - තළලී ගඳොඩිවී
ගිරන් ඹගනක - ගදගනත් ගඳඟවී
දයහගන්නට - ගනොවළකි අයුරින්
ගතභ පීඩහ - උසුර ගන්නී භං..............

භවහ ගඟුරක - සිත ගතගභේදිත්
ගත දහරන - ගේදනහ ගිනි

ප්රතිභබහ

කළදළල්ගල්, මිතු දවේ - ගගනවස

ගයෝගි ඹගනක - තනි විමි භං..............

ඩයනා නිරරෝනී
SYA/A විගණන ාඛාල
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Annexes
List of Auditors General in Sri Lanka
Accountant and Auditor General
1. Cecil Smith

(24 January 1799- September 1799)

Civil Auditor and Accountant General
2. Thomas Frazer (September 1799 – 1802)
Accountant General and Civil Auditor
3. Robert Boyd (29 September 1802 - 1806)
Civil Auditor General
4. Samuel Tolfrey (1 October 1806 – 1809)
5. Richard Plasket (14 June 1809 – 1811)
6. Anthony Bertolacci (30 January 1811 – 1814)
7. John D'Oyly (1 September 1814 – 1816)
ප්රතිභබහ

8. Edward Tolfrey (March 1816 - 1 December 1817)
9. John William Carrington (1 December 1817 – 1823)
10. Henry Augustus Marshall (1823 – 1841)
Auditor General, Accountant General and Controller of Revenue
11. Henry Wright (1 February 1841 – 1847)
12. Charles Justin MacCarthy (28 May 1847 – 1851)
13. William Charles Gibson (1 October 1851 – 1861)
14. Richard Theodore Pennefather (24 June 1861 – 1866)
15. R. J. Callander (3 January 1866 – 1870)
16. John Douglas (10 March 1870 – 1876)
17. Colville Arthur Durell Barclay ( 16 June 1876 – 1877)
18. William Henry Ravenscroft (23 May 1877 – 1890)
19. George Thomas Michael O'Brien (18 October 1890 – 1891)
20. James Alexander Swettenham (31 July 1891 – 1895)
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21. Sir William Thomas Taylor (10 June 1895 – 1901)
22. Francis Robert Ellis

(1 March 1902 – 1907)

Colonial Auditor
23. Bernard Senior (1 March 1907 – 1909)
24. D. S. MacGregor (8 April 1909 – 1914)
25. Wilfred Wentworth Woods

(27 May 1914 – 1922)

26. F. G. Morley (1 March 1922 – 1931)
27. Oliver Ernest Goonetilleke

(25 June 1931 - 1946)

Auditor General
28. E. Allen Smith (16 February 1946 – 1953)
29. Lionel Arthur Weerasinghe

(2 March 1953 – 1963)

30. D. S. De Silva (14 September 1963 – 1964)
31. B. L. W. Fernando

(21 February 1964 – 1969)

32. D. R. Settinayake

15 August 1969

1971

33. P. M. W. Wijayasuriya (11 October 1971 - 1983)
34. W. Gamini Epa (2 May 1983 – 1993)
(26 January 1993 - 2000)

36. Sarath Chandrasiri Mayadunne (13 August 2000 - 2006)

ප්රතිභබහ

35. S. M. Sabry

37. P. A. Pematilaka (23 October 2006 - 2007)
38. S. Swarnajothi (3 January 2007 - August 2010)
39. H. A. S. Samaraweera (2010 – 2015)
40. Gamini Wijesinghe

(27 November 2015 - April 2019)

41. W. P. C. Wickramaratne (29 April 2019 - Present)
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Best Quotes about Reading
“A reader lives a thousand lives before he dies . . . The man who never reads lives only
one.” - George R.R. Martin
“Until I feared I would lose it, I never loved to read. One does not love breathing.” Harper Lee
“Never trust anyone who has not brought a book with them.” - Lemony Snicket
“You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me.” - C.S.
Lewis
“Reading is essential for those who seek to rise above the ordinary.” - Jim Rohn
“I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other
room and read a book.” - Groucho Marx
“„Classic‟ – a book which people praise and don‟t read.” - Mark Twain

ප්රතිභබහ

“You don‟t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.”
- Ray Bradbury
“So please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away, and in its place you can
install a lovely bookshelf on the wall.” - Roald Dahl
“Think before you speak. Read before you think.” - Fran Lebowitz

෴෴෴
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