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 ංකාලේ ජනප්රියව ලව අ අිවි    

ද්ය වන විට ල ොව පුවා විශා  ප්රවාණයක් වුන්ගල  ෛද්යිකක අවශයතා සහාා අ්ගත්ජජා ය ාාවිතා කවු 

 බනවා. ශ්රී  ංකාලේද්ය එය එලසයව. . අනත්ජජා ය ළ ව විවිව ව්ජගලේ ාා විවිව ක්ලෂයරව ට අද්යා  ලව අ 

අිවි බිලියනකට අධික ප්රවාණයක් අිංු  වනවා. එව විශා  ලව අ අිවි ප්රවාණය අතරි්ග ශ්රී 

 ාංකිකය්ගල  හිත දිනාගත් එනම් ඇල ක්සා ලරයණිගත කිම්ම් අුව විම ව ශ්රී  ාංකිකය්ග පිරිසක් ෛද්යිකකව 

පිවිලසන ලව අ අිවි 10 පිළිබහව.  පරිගණක පියස ලව අ අිවිලේ ලවව ලිපිය දිග ාිලව්ගල්ග. 

 

Google 

 
ල ෝකලේ විම ව ලද්යලනකු ාාවිතා කවු  බන ලසුනම් ය්ගරය  Search engine) වන ගූගල් සවාගවට අයත් 

Google.lk ාා Google.com යන ලව අ අිවි,  ංකාලේ ජනප්රයව ලව අ අිවි අතව  පිළිලවලි්ග පවු  ාා ලද්යවන 

ස්ථාය්ගහි විජලෙනවා. අ්ගත්ජජා ලේ ඇති ඕනෑව ලද්යයක් සිණි්ග ලසොයා ගිනීවට පවණක් ලනොව විවිව 

ලසයවාව්ග සහාාද්ය ගූගල් සාය ද්යක්වනවා. 

Google.lk , Google.com 

 

Youtube 

 
ල ොව විශා තව විම ලයෝ ලෂයාරි්ග ලව අ අිවිය වන Youtube  ංකාලේ ජනප්රියව ලව අ අිවි අතව ලතවන 

ස්ථානලේ පවතිනවා. 2005 ආවම්ා කවන  ද්ය  Youtube ලව අ අිවිය, ව්ජෂ 2006දී ගූගල් සවාගව විසි්ග 

ඇවරිකාු ලිො ්ජ බිලියන එකකට මිවදී ගු  ිබුවා. 

Youtube.com 

 

 

 

 

අ 
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Facebook 

 
 ංකාලේ ජනප්රියව ලව අ අිවි අතව සිේවන ස්ථානය හිමි කව ගු  බ්ගල්ග අප කුනත්ත් ද්ය්ගන  ංකාලේ ආඩු  

ලපවලීවට පවා සවත්කම් ද්යක්වන ල යස්බුක්  Facebook) සවාජ ජාවය. . ව්ජෂ 2005දී වා්ජක් සකබ්ජ  විසි්ග 

ආවම්ා කවන  ද්ය Facebook ලම් වන විට විශා  පිරිසක් ාාවිතා කවන ාා විශා  වශලය්ග ආද්යායම් උපයන 

සවාජ ජාවයක් බවට පත්ව ඇත. 

Facebook.com 

 

Hiru fm 
ABC වාවය ජාවයට අයත් හිත් fm ු ව්ගවිදුලි නාළිකාලේ ිකව ලව අ අිවිය වන Hirufm.lk, පස්වන ස්ථානලේ 

රැදී සිටිනවා. ලවව ලව අ අිවිය වගි්ග හිත් එ ් එම් ු ව්ගවිදුලි නාළිකාවට සජීවීව සව්ගදීවටත් නවතව ගීත, 

ු ව්ගවිදුලි විිසටා්ග බාගත කිම්වටත් පාසුකම් සපයු  බනවා. 

Hirufm.lk 

 

ikman.lk 

 
 ංකාව ළ ව සිටින විකිණුම්කත්ව්ග ාා ගිුම්කත්ව්ග  එකට ු ණ ගස්වු  බන ලතෝති්ගනක් ල ස  ikman.lk 

ඉවාත් ජනප්රියත්වක් උසු නවා. එය ලවව ලරයණිගත කිම්ලම් ායවන ස්ථානය හිමි කව ලගන ඇත. ඕනෑව 

අලයකුට තව්ගල  විකිණුම් ාාඩුිය පිළිබද්ය ද්යි්ගවීවක් ලනොමිලවය ikman.lk ලව අ අිවිලේ පවකිම්වටත්, ගිුම් 

කත්ව්ගට තව්ගට අවශය ාාඩුිය ලසොයා එහි ිකයව විකිණුම්කත්ව සම්බ්ගව කව ගිනීවටත් අවශය පාසුකම් 

ලවව ලව අ අිවිය වගි්ග සපය. . 

ikman.lk 
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Blogger 

 
වබ  අල ො  අිවියක් පවත්වාලගන ය්ගල්ග නම් Blogger ය්ගන අළුත් ලද්යයක් ලනොවු ඇත. ඉක්වික්ග ාා 

පාසුලව්ග ලව අ අිවියක් ලාෝ  අල ො  අිවියක් ික්ජවාණය කව ගිනීවට  අවශයකවන පාසුකම් සපයන 

Blogger.com ලව අ අිවිය  ංකාලේ ාත්වන ජනප්රියව ලව අ අිවිය ල ස ඇල ක්සා ලරයණිගත කිම්ලම් සහා්ග 

ලේ. 

Blogger.com 

 

Yahoo.com 

 
ල ොව ලද්යවිික ජනප්රියව ලසුනම් ය්ගරය ල ස ාිදි්ගලවන Yahoo.com ලව අ අිවිය අටවන ලව අ අිවිය. . 

1994 ජනවාරි Jarry Yang ාා David Filo යන ලද්යලද්යනා විසි්ග ආවම්ා කව Yahoo ලසේම් ය්ගරලේ ද්යිනට 

ප්රවානත්වය ද්යවු  බ්ගල්ග Marissa Mayer නම් ඇවරිකාු ජාතික කා්ගතාවක විසිික. 

Yahoo.com  

 

Wikipedia 

 
ල ොව ද්යිවි්ගතව ව්ග . ්ග විශ්ව ලකෝෂය වන wikipedia නවවන ස්ථානලේ පසුවනවා. ඕනෑව ක්ලෂයරයකට 

අද්යා ව විවිව ාාෂාවලි්ග ලිපි විශා  ගණනක් ඇළ  ත් විකිපීම යා පිළිබද්යව අප විසි්ග කලි්ග පව කවන  ද්ය ලිපිය 

ලවතික්ග කියව්ගන. 

wikipedia.org 
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Ebay 

 
අ්ගත්ජජා ය වස්ලසය යම් ාාඩුියක් ඇණුනම් කිම්වට අවශයනම් ු ලි්ගව වතකයට නිලග්ගල්ග Ebay ලව අ 

අිවිය. . ල ොව පුවා පිතිම් ඇති ඕනෑව ාාඩුියක් විශ්වාසනීයව මිවදී ගිනීවට ාිකි ලසයවාවක් ල ස Ebay 

ජනප්රිය වී ඇත. ලවව Ebay ලව අ අිවිය  ංකාලේ ජනප්රියව ලව අ අිවි අතව ද්යසවන සථ්ානලේ රැදී සිටි. . Ebay 

ගින වබ ලනොද්ය්ගනා ලේ පිළිබහව කලි්ග පව ක  ලිපිය ලවතික්ග කියව්ගන.  

Ebay.com 

 

 ංකාලේ අ්ගත්ජජා ය ාාවිතා කව්ගන්ග අතව ජනප්රියව ලව අ අිවි 10 පිළිබද්යව ලවව ලිපිලය්ග වබව ද්යිුවත් 

කව අතව විම දුව විස්තව අවශයනම්, ඇල ක්සා ලව අ අිවියට පිවිස සම්පූ්ජණ ලරයණිගතකිම්ලම් ලල්යනය  

කියව්ගන. අළුත්වන ල ෝකලේ තාක්ෂණික පුවත් සහාා අපල  පරිගණක පියස  ෑ්ග ලේජ් එක  . ක් කව්ගන. 

යාළුව්ගටත් බ ්ගන ලශයා්ජ කව්ගන. 

 

 

සිකසුව - බව්ගත ලායවත් 

Bawanthaherath21@gmail.com 

www.pariganakapiyasa.wordpress.com
http://ebay.com/
http://fb.com/pariganakapiyasa

