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මාර්ග අනතුරුවලින් දිනකට ජීවිත 8ත් 9ත් අතර ප්රමාණයක් බිලි්ගන්නා 
බව මෑත අවුරුදුවල සිදුවන අනතුරු දිහා බලන විට පෙනී යන්නකි. 
2020 හා 2021 වර්ෂවල මාර්ගවල සිදුවන අනතුරු යම් ප්රමාණයකින් 
අඩු පවන්නට පේතු වූපේ පකෝවිඩ් වසං්ගතය පේතුපවන් රට තුළ 
සංචරණ සීමා ෙැනවීමය. පකපේ නමුත් 2022 ජනවාරි මාසපේ පමරට 
සිදුවූ මාර්ග අනතුරු ප්රමාණය ්ගණනින් ඉහළය. පම් නිසාම මාර්ග 
අනතුරු අවම කර ්ගැනීම පවනුපවන් කටයුතු කරන සියලුම පෙනා 
ජාතික තලපේ එකම පේදිකාවකට එක්ව කටයුතු කිරීම වැේගත්ය. 
පමය හඳුනා්ගත් ශ්රී ලංකා වවද්ය සං්ගමය පම් පවනුපවන් සුවිපේෂී 
වැඩපිළිපවළක් සකේ කරන්පන් මීට වසර කිහිෙයකට පෙරය. එම 
වැඩපිළිපවළ තවදුරටත් ඉදිරියට ප්ගන යමින් ඔවුන් මාර්ග අනතුරු 
අවම කිරීම පවනුපවන් පමපලස අෙහේ ෙක්වනු ලැබීය.

රිය අනතුරු වැළැක්වීම වවනුවවන් 
ජනාධිපති කාරයසාධක බළකායක් 
පිහිටුවීම අවේ ප්රධාන අරමුණයි 

- ශ්රී ලංකා වවද්ය සංගමවේ සභාපති හා මාරග 
අනතුරු වැළැක්වීවේ විවේෂඥ කමිටුවේ සම සභාපති 
විවේෂඥ වවද්ය මහාචාරය සමත් ඩී. ධරමරත්න මහතා

වවද්ය සංගමය වලස සෑවහන කාලයක සිට 
අපි උත්සාහ කරනවා වේ සේබන්ධවයන් ජනාධිපති 
කාරයසාධක බළකායක් පිහිටුවන්නට. ඒ වවනුවවන් අපි හිටපු 
ජනාධිපතිවරුන්වගන් ඉල්ලීේ සිදුකළා. නමුත් අපිට එයට යහපත් 
ප්රතිචාරයක් ලැබුවේ නැහැ. වරතමාන ජනාධිපතිවරයාවගනුත් වේ ඉල්ලීම 
කරලා, වේ ජනාධිපති කාරයසාධක බළකාය පිහිටුවන එක තමයි අවේ ප්රධාන අරමුණ 
වවලා තිවබන්වන්. කාට හරි හිවතන්න පුළුවන් මාරග අනතුරු වළක්වාගන්න වමාකටද 
වේ වවේ ජනාධිපති කාරයසාධක බළකායක් පිහිටුවන්වන් කියලා. ලංකාවේ රිය අනතුරු 
වැළැක්වීම සඳහා රජයයි, විවිධ අමාත්ාංශයි වබාවහෝ වැඩකටයුතු සිදුකරනවා. නමුත් වේ 
වවනතුරු රිය අනතුරු අඩු වවලා නැහැ. වරතමානවේ දිනකට රිය අනතුරු නිසා 9ක් 10ක් 
අතර ජීවිත ප්රමාණයක් අහිමි වවනවා. ඒ වවේම විශාල ප්රමාණයක් අනතුරු නිසා තුවාල 
ලබනවා. වමවලස තුවාල ලබන අයවගන් 1/3ක් මුළු ජීවිත කාවලම ආබාධිත තත්ත්වවලට 
පත්වවනවා. වමහි විශාලම ගැටලුව වන්වන් අනතුරට ලක්වන වැඩි පිරිසක් තරුණ 
පිරිමි අය වීමයි. දියුණු වවමින් පවතින රටක් වලස අවේ රවේ ආරථිකයට ශ්රම සේපත 
වැදගත්ම සාධකයක් වවනවා. ඒ අනුව වේ ශ්රම බළකායට ක්රියාශීලීව දායක වන පිරිසක් 
වේ ආකාරවයන් දීර්ඝකාලීනව ආබාධිත තත්ත්වවේ පසුවීමත්, සැලකිය යුතු පිරිසකවේ 
ජීවිත අහිමි වීමත් මත අවේ රවේ සංවරධන ක්රියාවලියට විශාල බලපෑමක් එකතු කරනවා. 
මීළඟට අවේ රවේ දරිද්රතාවයත් දැකගන්න පුළුවන්. වේ දරිද්ර පවුල් බැලුවාම එක් වේතුවක් 
වලස දකින්න පුළුවන් රිය අනතුරුවලට ලක්වූ අවයක් පවුවල් සිටීම. රිය අනතුරකින් 
වබාවහෝ විට මිය යන්වන් වහෝ තුවාල ලබන්වන් පාපැදිකරුවන්, යතුරුපැදිකරුවන් හා 
පදිකයන්. වේ තුන් වකාටසම බැලුවාම බහුතරයක් වපෝසතුන් වනාවන බව වපනී යනවා. 
වමාවුන් ආරථික අතින් ප්රබල අය වනවවයි. එවැනි පවුලක මුදල් හේබකරන පිරිමි පුදගලයා 
අනතුරකට මුහුණ දුන්නාම ඒ පවුවල් ගැහැනු වකනාට සිදුවවනවා ඒ පුදගලයාවේ ආවවත්ව 
කරන්නට. ඒ අනුව ඒ කාන්තාවවේ ආදායමත් අහිමි වවනවා. දරිද්රතාවවේ වැට උඩ හිටිය 
පවුලකට වමවන් තත්ත්වයක් උදා වුණාම දරිද්රතාවට තල්ලු වීමක් සිදුවවනවා. වමය වසෞඛ්ය 
වහෝ නීතිමය ප්රේනයකට වඩා සාමාජීය ප්රේනයක් වවලා තිවබන්වන්. 

අවේ රවේ යුදධය පවතිදදී මියගිය ගණනට සමානව රිය අනතුරුවලිනුත් පුදගලයන් 
මියයනවා. යුදධය 2009 වරෂවේ අවසන් වුණා. යුදධය පැවැති කාලවේ තිසදහස ගණනක් 
මිය ගිය බව සඳහන් කරනවා. නමුත් 2009 සිට වේ දක්වා කාලය ගැන බැලුවවාත් රිය 
අනතුරු නිසා තිස අවුරුදු යුදධවේදී මියගිය ප්රමාණයට වඩා වැඩි පිරිසක් මියගිහින් 
තිවබනවා. 2022 වරෂවේ මුල් මාසවේදී පුදගලයන් 250කට වැඩි ගණනක් රිය අනතුරු 
නිසා මියවගාස තිවබනවා. ඒ කියන්වන් දවසට 8වදවනක් මියයනවා කියන එක. 

රිය අනතුරු අඩු කරන එක සේබන්ධවයන් අදහස විමසුවවාත් හැවමෝටම විවිධ අදහස 
තිවබන්න පුළුවන්. නමුත් වේ අදහස සියල්ල එක තැනකට වගනත්, දීර්ඝකාලීන සැලැසමක් 
හදලා, එයට එක් තැනකින් නායකත්වය ලැවබනවා නේ විවේෂඥ කමිටුව විදිහට අපි 
හිතනවා වේ රිය අනතුරු අවම කරගන්න පුළුවන් කියලා. වමාකද විවිධ අමාත්ාංශ හා 
වදපාරතවේන්තුවලින් රිය අනතුරු අවම කරන්න විවිධ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරනවා. 
නමුත් ඇතැේ අවස්ාවල එකම වැවේ වදතුන් වදවනක්ම කරනවා අපි දකිනවා. නමුත් 
කරන්න අවශ්ය සමහර කාරයයන් කවුරුවත් කරන්වන් නැති තත්ත්ව තිවබනවා. ඒ වවේම 
වේ එක් එක් අමාත්ාංශ හා වදපාරතවේන්තු එකට එකතු වවලා අදාළ වැඩසටහන් 
සංවිධානය කරන තත්ත්වයක් වපන්නුේ කරන්වන්ත් නැහැ. නමුත් රිය අනතුරු අවම කිරීම 
කියන වද වවනුවවන් බහු පාරේවීය මැදිහත් වීමක් සිදුවී සියලුවදනා එකට එක්ව කටයුතු 
කිරීම අවශ්යයි. පාරවල් හැදීම, මිනිසුන් දැනුේවත් කිරීම, ආරක්ෂිත වමවලේ භාවිතය, 
සමාජ ආකල්ප වවනස කිරීම වැනි කටයුතු වබාවහෝමයක් සිදුවිය යුතුයි. 

අපි බැලුවවාත් ඕනෑම අමාත්ාංශයක  ප්රධාන නිලධාරියා වන්වන් අමාත්ාංශ 
වල්කේවරයා. ඒ අනුව හැම අමාත්ාංශයකම වල්කේවරුන් ඉන්වන් එකම තත්ත්වයක. 
අපි හිතුවවාත් වසෞඛ්ය ආමාත්ාංශවේ වල්කේවරයා පවත්වන සාකච්ාවකට ප්රවාහන 
අමාත්ාංශවේ වල්කේවරයා සහභාගී වවන්වන නැහැ. ඒ වවනුවට වවනත් නිලධාරිවයක් 
තමයි වයාමු කරන්වන්. වේ රැසවීවේ යේ තීරණයක් ගන්න සාකච්ා කවළාත් අදාළ 
නිලධාරියා පවසන්වන් වල්කේවරයාට එය වයාමු කළ යුතු බවයි. හැබැයි ජනාධිපති 
කාරයසාධක බළකායක් පත් කවළාත් සියලුම අමාත්ාංශවල වල්කේලාට ඉහළින් සිටින්වන් 
ජනාධිපති වල්කේවරයායි. එවිට ජනාධිපති වල්කේවරයාට හැකියාවක් තිවබනවා 
අමාත්ාංශ වල්කේවරු සියලුවදනාව එක වේසයකට කැඳවන්න. වමන්න වේ වවනුවවන් 
තමයි අපි කියන්වන් ජනාධිපති කාරයසාධක බළකායක් අවශ්යයි කියලා. එවැනි බළකායක් 
පත් කිරීම තුළින් රිය අනතුරු වළක්වා ගන්න අවශ්ය වැඩකටයුතු ආරේභ කරලා, වමවැනි 

අවධානය 
වයාමු වනාවූ 
වැඩසටහන් 
ක්රියාත්මක 

කිරීමත් 

සාර්කව 

සිදුකරන්න 
පුළුවන්. 
වවද්යවරුන් 

වලස වේ 

කරතව්යයකට අපි වයාමු වවන්වන් ඇයි කියන ප්රේනය නැගුවණාත්, ඇත්තටම කියන්න 
ඕන වේ අනතුරු නිසා අවසාන බර දරන්න සිදුවවන්වන් වසෞඛ්ය අංශයටයි. වමාන වේතුවක් 
මත වහෝ සිදුවන අනතුරකදී තුවාල ලබන අය වගන එන්වන් වරෝහලකට. වේ අනතුරු අපිට 
වළක්වා ගන්න පුළුවන් නේ රටට වලාකු මුදලක් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. දැඩි සත්කාර 
ඇඳන් හිස කර ගන්න, ශල්ය වාේටුවල ඇඳන් හිස කර ගන්න අපිට හැකියාවක් තිවබනවා. 
අනතුරු වවලා වරෝහල් ගත වවන ඇතැේ වරෝගීන් වවනුවවන් අවුරුදු ගණන් වරෝහලක 
ඇඳක් වවන් කරන්න වවන අවස්ා තිවබනවා. වේ නිසා අපිට වේ පිළිබඳ අවධානය වයාමු 
වනාකර ඉන්න බැහැ.

වලඩක් සඳහා බලපාන සාධක හඳුනාවගන ඒවා වැළැක්වීම කියන වද Epidemiology 
යටවත් ගැවනන්නක්. ඒ අනුව අපිට වේතු වහායා ගත්වතාත් ඒ වරෝගීන් වළක්වාගන්න 
පුළුවන්. වේ විද්යාව දන්වන් වවද්යවරුනුයි. අපිට අවශ්ය වේ රිය අනතුරු නිසා වරෝහල් 
ගත වවන වරෝගීන් අඩු කරන්නයි. 

අතීතවේ රිය අනතුරු හැඳින්වුවේ Road traffic accidents යනුවවන්. දැන් 
කියන්වන් Road traffic Crash යනුවවන්. වමාකද ඇක්සිඩන්ේ එකක් නැත්නේ 
හදිසි අනතුරක් කියන්වන් වළක්වන්න බැරි වදයක්. නමුත් වේ කාරණය සේබන්ධවයන් 
Epidemiology Methods වලින් බැලුවාම වේක හදිසි අනතුරක් වනාවවයි. වැළැක්විය 
හැකි වේතු දාමයක් නිසා සිදුවන ක්රියාවලියක්. ඒ අනුව වේක අපිට වළක්වන්න පුළුවන් 
වදයක්. අපි දන්නවා වේ අනතුරු වවන්වන් කුමක් නිසාද කියලා. රිය අනතුරු වැළැක්වීම 
සේබන්ධවයන් වලෝකවේම ක්රියාත්මක වන සේමත ක්රියාවලියන් තිවබනවා. ආසන පටි 
පැලඳීම, වහල්මේ පැලඳීම, අධික වේගවයන් රිය ධාවනය වනාකිරීම, බීමත්ව රිය 
වනාපැදවීම වවේ වදවල් වමාන රටක වුණත් රිය අනතුරු වළක්වා ගන්න අනුගමනය 
කරන වදවල්. තවත් සමහර කාරණා තිවබනවා රවටන් රටට ඒවාවේ වැදගත්කේ වවනස 
වවනවා. වේ නිසා අපි කියන්වන් පිටරටක වදයක් වගනත් අවේ රටට වකලින්ම ආවදශ 
කරන්න බැහැ. වලෝක වසෞඛ්ය සංවිධානය හරි වවනත් ආයතනයක් හරි අපිට සල්ලි දීලා 
ඔසවරේලියාව වවේ රටක් අනුගමනය කරන වැඩසටහනක් අවේ රවේ ක්රියාත්මක කරන්න 
බැහැ. වමාකද අපි බැලුවවාත් ඒ වවේ රටවල් වල පදිකයන් අඩු ප්රවදශ තිවබනවා. ඔවුන් 
වේගවයන් ගිවයාත් අනතුරකදී වාහනයට තමයි හානියක් සිදුවවන්වන්. නමුත් අවේ රටක 
පදිකයන් වැඩියි. ඒ අනුව ඒ රටවල් කරන්වන් තමන්වේ වාහන වල යන මගීන්වේ ආරක්ෂාව 
තහවුරු කරන්න වැඩපිළිවවළවල් සකස කිරීම. නමුත් අපි කරන්න ඕන මගී ආරක්ෂාව 
වැඩි කිරීම වවනුවවන් වදවල් කරන එක. ඒ අනුව කාරයසාධක බළකායක් ඇති කවළාත් වේ 
පිළිබඳ අධ්යයනයක් කරන්නත් පුළුවන්. අපි රිය අනතුරු වැඩි වවන්න වේතුව වමාකක්ද 
කියලා ආයතන කීපයකින් ඇහුවවාත් ඔවුන්ට තිවබන්වන් විවිධ වේතු. වේ සියල්ල නිවැරදියි. 
නමුත් සියලුවදනා එකට එකතු වුවණාත් ඇත්තටම වේතු වවන කාරණය වමාකක්ද කියලා 
අධ්යයනය කරන්න පුළුවන්. එවිට අපිට පුළුවන් වේවි නිවැරදිම පිළියේ වයාදන්න. 

අවේ සංගමවේ ඉන්වන් වවද්යවරුන් පමණක් වනාවේ, හැම ක්වෂේත්රයක්ම වවේ 
නිවයෝජනය වකවරනවා. ශ්රී ලංකා වපාලීසිය, ශ්රී ජයවරධනපුර වරාටරි සමාජය, Colombo 
Centennial සිංහ සමාජය , වකාළඹ මහ නගර සභාව, ඊ චැනලින් වසවාව, RMV, 
College of Surgeons,  මාරග සංවරධන අධිකාරිය, මාරග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික 
අධිකාරිවේ සභාපතිවරයා, නීතිපති වදපාරතවේන්තුවේ නිලධාරීන්, ඩිලන්ත මාලගමුව 
මහතා, නමින් හඳුන්වන කලාකරුවන් වදපළ, මාධ්යවේදීන්, මීළඟට දියවඩන නිලවේ තුමා  
ඇතුළු පිරිසක් අවේ රිය අනතුරු වැළැක්වීවේ සංගමවේ සාමාජිකයන් වලස කටයුතු 
කරනවා. වමාකද අපි දන්නවා රිය අනතුරු වැළැක්වීම වවද්යවරුන් විදිහට අපිට තනිව 
කරන්න පුළුවන් වදයක් වනාවන බව. 

මාරග අනතුරු වළක්වා ගත්වතාත්, වසෞඛ්ය අංශයට 
අයවැවයන් වවන් කරන සේපූරණ මුදලම ආවරණය 
කරගන්න පුළුවන් 

- ශ්රී ලංකා වවද්ය සංගමවේ මාරග අනතුරු වැළැක්වීවේ 
විවේෂඥ කමිටුවේ වල්කේ/ කැඳවුේකරු වවද්ය තුෂාර 
මැටිවලවේ

අපි රිය අනතුරු ගැන කතා කවළාත්, 2022 
වරෂවේ ජනවාරි මාසවේ රිය අනතුරු නිසා 250ක් 
මියවගාස තිවබනවා. මාවසකට වමවැනි මරණ 
සංඛ්යාවක් වාරතා වවනවා කියන්වන්ම වේ වරෂවේ 
රිය අනතුරු නිසා තුන්දහසක් ඉක්ම වූ පුදගල මරණ 
සිදුවවන්නට තිවබන ඉඩකඩ වැඩියි. පසුගිය වරෂ එක්ක 
බැලුවාම 2018 වරෂවේ තමයි අවේ රවේ රිය අනතුරු නිසා 
සිදුවන මරණ තුන්දහස ඉක්ම වූවේ. වකෝවිේ වසංගතයත් සමගම පසුගිය වරෂ වදවක් 
රිය අනතුරු සිදුවීේ අඩු වුණා. එයට වේතුව වුවේ සංචරණ සීමා පැනවීමයි. නමුත් 2021 
වරෂවේ 2,413ක් මියගිහින් තිවබනවා. සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීවමන් පසු අපි දකින වදයක් 
තමයි මිනිසසු වේගවයන් වාහන ධාවනය කරන්න වයාමු වවලා තිවබනවා. ඒ වවේම පාවර 
වාහනත් වැඩියි. ඒ නිසා අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් 2022 වරෂය අවසන් වන විට රිය 
අනතුරු නිසා සිදුවන මරණ තුන්දහස ඉක්මවන්න තිවබන ඉඩකඩ වැඩි වනු ඇති බවට. 
අපි බැලුවවාත්, අවුරුදු 15ත් 45ත් අතර පිරිස තමයි වැඩි වශවයන් රිය අනතුරුවලට 
ලක්වවන්වන්. එය රවේ ජීවනාලිය නැත්නේ රවේ ශ්රම බළකායයි. අපි වලෝක මේටවමන් 
බැලුවත් තරුණ ප්රජාව මරණයට පත්වවන සාධක අතර වේ රිය අනතුරු කියන වේතුව 
ඉදිරිවයන් තිවබනවා. වලාව පාසල් ළමුන් හා අවුරුදු 29 දක්වා තරුණ තරුණයන් මිය යන 
ප්රධාන වේතුවක් වේක. 

රිය අනතුරු නිසා වැඩිවයන්ම මියයන්වන් පදිකයන්. මීළඟට යතුරුපැදි හා ත්රිවරෝද 
ර් අනතුරුවලින් මියයන පිරිස තමයි වැඩිම. වකාපමණ රිය අනතුරු සිදුවුණත්, ඒවා 
වළක්වාගන්න අවේ සමාජවේ ජීවත්වවන අය දැනුේවත්ද කියන ප්රේනය තිවබනවා. ඒ 
වවේම වමතනට පුදගලයන්වේ ආරථිකයත් බලපානවා. යතුරුපැදිවේ තුන් හතර වදවනක් 
යනවා, නමුත් වපාඩි දරුවන්ට ආරක්ෂිත වහල්මේ නැහැ. ඒ වවේම දරුවන්ව පාසල් 
සිසුන් ප්රවාහනය කරන වෑන් ර්යක වහෝ බස ර්යක යවන්න වත්කමක් නැති නිසා ත්රිවරෝද 
ර්යක යවනවා වවන්න පුළුවන්. යතුරුපැදිවේ අේමා, තාත්තා එක්ක ළමයි වදන්නා යනවා 
අපි දකිනවා. 

ඒ වවේම අපි දකිනවා අවේ රියැදුරන්වේ විනය හරිම නරක විදිහට පිරිහිලා තිවබනවා. 
විවේෂවයන් පාසල් ප්රවාහන ර් අපි දකිනවා හරිම නරක විදිහට පාවර ධාවනය වවන විදිහ. 
ඒ වවේම රාජ්ය වහෝ වපෞදගලික වහෝ වේවා රියැදුරන්වේ තිවබන වනාසැලකිලිමත්කම 
තමයි රිය අනතුරුවලට ප්රධාන වේතුවක් වී තිවබන්වන්. වමය වළක්වන්න පුළුවන්ම වදයක්. 
අපි කියන්වන් වේක වලාකු වේදවාචකයක්. 

අපිට අවශ්ය මාරග අනතුරු නිවාරණය කියන වදයට ජාතික මේටවමන් සියලුවදනා 
එකට එකතුව කටයුතු කිරීමක්. ඒ වවේම අවුරුදු 5ක වහෝ 10ක සැලැසමක් අනුව අපි 
ගමන් කළ යුතුයි. අවුරුදදකට රිය අනතුරු 10෴කින් අඩු කිරීම වවේ සැලැසමක් කරා 
අපි යා යුතුයි. එවිට අපිට අවුරුදු 5කින් 50෴ක් අනතුරු වළක්වා ගන්න හැකි වවනවා. 
ඒ කියන්වන් පුදගල මරණ 1500ක් අඩු කර ගැනීමක්. අවේ රට වියපත් ජනගහනයක් 
කරා යන්වන්. ඒ ජනගහනවයන් තරුණ අයත් අනතුරුවලට ලක්වීම ආරථික වශවයන් 
ප්රේනයක්. සාමාන්යවයන් කියන්වන් වලෝකවේ දළ ජාතික නිෂේපාදනවයන් 2෴ත් 3 ෴ත් 
අතර ප්රමාණයක් අනතුරු නිසා වියදේ වවනවා කියලයි. අවේ රවේ වේ තත්ත්වය 
බැලුවවාත් 3෴ක් කියන්වන් බිලියන 450ක්. 2෴ක් කිේවවාත් බිලියන 300ක්. 

අවේ වසෞඛ්ය අංශයට අය වැවයන් වවන් 
කරන්වනත් බිලියන 200යි. ඒ අනුව 

මාරග අනතුරු වළක්වා 
ගත්වතාත් වසෞඛ්ය අංශයටම වවන් 

කරන මුදල ආවරණය 
කරගන්න පුළුවන්. 
වේ වැය වවන්වන් 
මහජනතාවවේ මුදල්. 
වපෞදගලික වරෝහලකින් 
වේ වසවාවන් ලබාගන්න 
ගියා නේ වත්වරවි 
වකාපමණ මුදලක් වේ 
රිය අනතුරට ලක්වවන 
පුදගලවයක් වවනුවවන් 
දරන්න වවනවාද කියලා. 
නමුත් ජාතික වරෝහවල් මාස 
ගණන් වන්වාසික ප්රතිකාර 
ලබන වරෝගීන් ඉන්නවා. වේක 
ඇත්තටම අවනක් වරෝගීන්ට කරන අසාධාරණයක්. වමාකද වේක වළක්වා 
ගන්න පුළුවන් වදයක්. ඒ නිසා අපිට ජාතික වශවයන් කථිකාවක් අවශ්යයි. 
වේ දක්වා අපි කරපු වදවල්වල ප්රතිඵල තිවබනවා. නමුත් අපිට වේවක් විශිෂේට 
ප්රතිඵල බලාවපාවරාත්තු වවන්න නේ ජාතික ප්රතිපත්තියක් අඩුම තරවේ 2030 
වරෂය දක්වාවත් ක්රියාත්මක කළ යුතුයි.

රියැදුරන්වේ වනාසැලකිලිමත්භාවය අවේ රවේ මාරග 
අනතුරුවලට ප්රධාන වේතුවයි

- වමෝටර ර් ධාවන ශූර ඩිලන්ත මාලගමුව මහතා
රියැදුරන්වේ වනාසැලකිලිමත්භාවය තමයි මම අවේ රවේ මාරග 

අනතුරුවලට ප්රධාන වේතුව වලස දකින්වන්. විවේෂවයන් අවේ 
රවේ බස ර් රියැදුරන් මාරග නීති ගණන් වනාගන්නා තත්ත්වයක් 
වවේම, විනයකින් වතාරව ධාවනවේ වයවදන තත්ත්වයක් තමයි 
තිවබන්වන්. වේකට වේතුව ඔවුන්ට නිසි පුහුණුවක් නැතිකම. අපි 
වවනත් රටවල දකින්වන් රියැදුරන්වේ විනය ක්රමවයන් වැඩිදියුණු 
වවන තත්ත්වයක් වුණාට අවේ රවේ වවන්වන් එහි අවනක් පැත්ත. 
වේවා නිවැරදි වවන්න නේ රවේ නීති පදධතිය දැඩි වීම අවශ්යයි. 
නීති දැඩි වනාකිරීම නිසයි අවේ රවේ ශ්රම බළකාවයන් වැඩි පිරිසක් වේ 
විදිහට අනතුරුවලට මුහුණ දීලා මියයන්වන් වවේම ආබාධිත වන්වන්. 

අවේ රවේ ට්ැෆික් වපාලිස නිලධාරීන් සිටින්වන් 8000ක් පමණ. නමුත් වපාලිස 
නිලධාරීන් පාවර හැමතැනම තිබබත්, අවේ රියැදුරන්වේ විනය හැවදන්වන් නෑ. 
වකාළඹ නගරවේ අපි දකිනවා රියැදුරන් හැසිවරන විදිහ. ඔවුන්වේ හැසිරීම 
දැක්කම මීට වඩා මරණ සිදුවනාවීම ගැන පුදුම හිවතනවා. ඒ නිසා මට කියන්න 
තිවයන්වන් ජනාධිපතිවරයාවේ අවධානය වේ වකවරහි වයාමු විය යුතු බවයි. 
ජනාධිපතිවරයාට වලාකු වියදමක් යන්වන් නෑ වේ වවනුවවන්. කරන්න තිවයන්වන් 
විනය කඩන රියැදුරන්ට දැඩි දඩ මුදල් අය කරන විදිහට නීති සේපාදනය 
කිරීමයි. ඒ වවේම විනය කඩන රියැදුරන්වේ රියැදුරු බලපත්ර තහනේ කළ 
යුතුයි. සිරදඬුවේ පවා ලබා දිය යුතුයි. වේ වවේ නීති වේනවකාට වපාදු 
ප්රවාහන ක්වෂේත්රය කරන්වන් වරජනය කරන එක. ඒ වවේ කරන අයවේ 
මාරග බලපත්ර අවලංගු කළ යුතුයි. එවහම නැතිව වේ රට හදන්න බෑ. 

ඒ වවේම කියන්න ඕන වරස පදින්න කැමති අවේ තරුණ ළමයින්ට 
යමක්. ඔබට වරස පදින්න කැමති නේ ඒවා කරන්න ඕන ධාවනප්වලයි. 
එවහම නැතිව සාමාන්ය මහා මාරගවේ වරස පදින එක සේපූරණවයන් 
නීති විවරෝධීයි.  වරස පදින්න ආස අයට ආධුනික ධාවන තරග 
තිවබනවා. ලංකාවේ වරස පුරුදු වවන්න අතීතවේ යටිතල පහසුකේ 
තිබුවේ නැහැ. නමුත් දැන් ඒවා සකස වවමින් තිවබනවා. 

තවත් මතු කළයුතු වදයක් තමයි අවේ රවේ ප්රභූන් 
කියන අය ගමන් කරන්වන් මාරග නීති කඩකරමින්. ඔවුන් 
සිේනල් එකක නවත්වන්වන් වත් නැහැ. ඉසසර වවලාම 
රවේ නායකයන් මාරග නීති පිළිපදින්න ඕන. එක් ප්රභූ 
වාහනයක් පිටුපස වාහන කීයක් ධාවනය කරනවාද. 
වවනත් රටවල්වල වමවහම වවන්වන් නෑ. තමන්ට 
ගමනක් යන්න තිවයනවා නේ ඒ රටවල්වල ප්රභූන් 
වවලාවටකලින් පිටත් වවනවා. පාවර අවනක් 
වාහන නවත්වලා ප්රභූන්වේ වාහන ධාවනය 
කරන්වන් නෑ. 

රියැදුරු පාසවල් සිටම අවේ රවේ 
රියැදුරන්වේ විනය හැවදන්න ඕන. 
අතීතවේ වහාඳ විනයගරුක 
රියැදුරන් හිටියා. නමුත් අද 
එවහම නෑ. තිවයන්වන් 
තරගයක්. වේවා 
වවනස වවන්න 
ඕන. 
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ජනාධිපති කාරයසාධක 
බළකායක අවශ්යතාව

මඟ බිලිවන  
ජීවිත රැකුමට


