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මාධ්ය නිවේදනය  

මහජය නරාජයතාා්ත්රිකභාවා   නදානා ල නේාක නරි ාමකමකභා නරීම ම නමන්්ත නදේේ ර නරල ාදී නශ්රී නාාකභාාේද න

ප්රතිරූපය  න ්ධධ්ය  නකභාරය නේාක නදේේ ර නකභාලුතු  නමමාතාය නතිරා්  නමාරයය නමහතාා නශ්රී නාාාරීකභා නරාජය න

තාා්ත්රිකභා නිවාධ්ාම ්තේ්්ත න්ලයා  

බුදුදවභ, භැණික්, තේ, කුළුඵඩු, විශි්ට තේේතේ අඳනඹන නි්ඳාදන ව ාම්ප්රදාික              
ශ්රී රාික   න්තුක   ේ ාය ැනි අඳ යටට නතිණි  තුනාභ බාවිතා  යනතු, භවජන යාජය 
තාතුත්රි බාඹ  ායකඹක්භ ව පරදාික තර බාවිතා ක ම භ භන්තු ශ්රී රි ාති ප්රතිරූපඳඹ විතශල 
යටරදී යකධනඹ  යන තර විතශල  ටයුක  අභාතය තිරරක් භායඳන භවතා  ශ්රී රාික   යාජය 
තාතුත්රි  නිරධාම තුත්තු ්ලාරා ටියේතේඹ. 

අභාතය භායඳන භවතා විටිතු තභභ ්ලාලීභ  යනු රැබූතේ, ටිඹ නිරධාම තුතේ භවජන 
යාජයතාතුත්රි   ටයුක  ව ජනභාධය ඵතා ිළිබඵ කුරතා ැි  ියයුු  ක ම තම් අයුණතනතු 
විතශල  ටයුක  අභාතයාිලඹ ශ්රී රි ා වතේඳේ නඹතනතේ වතඹය්තඹතු ිවිධානඹ  ශ 
භවජන යාජය තාතුත්රි බාඹ වා ජනභාධය ඵතා ිළිබඵ තදතිර වතුණු  ැසටවතතු 
වතිර ඳේ ප්රදානඹ ක ම තම්  ේඹ ්කුේ ටිකුයාදා ියන (ජනාරි 11) ඳැැතිර අ්ථාතිදීඹ.       
ශ්රී රි ා විතශල තේඹට 2018 තයකදී ඵා ්නු රැබූ න  නිරධාම ුණ ව දැනට 
අභාතයාිලතේ තේඹ  යන භධයභ භ්ටටතම් නිරධාම ුණ  ්ඩසාඹභක් තභභ වතුණු  ැසටවනට 
වබාගී වූව. 

භවජන යාජයතාතුත්රි බාඹ ව ජනභාධය ඵතා තනුතතු  ැඳවූ තභැනි ෘේතීභඹ වතුණු  
ැසටවනක් විතශල  ටයුක  අභාතයාිලඹ ටිඹ නිරධාම තු තනුතතු ිවිධානඹ  යනු රැබූතේ 
දල  තද  ට ඳසු ඳශුණ යටඹ. 

වතිර ඳේ ප්රදානඹ ක ම තම්  ේඹ අභතා  තා  ශ විතශල  ටයුක  අභාතය තිරරක් භායඳන 

භවතා, එක තන ා ත තයහි  රුනා දක්න මභත්රිතඹතු ිළරි ජනතාත්තුද සුරඵ ඇතිර 
කුරතාලිතුද භතුවිත ශි්ට ම්ඳතුන යටක් ලතඹතු ශ්රී රි ාති ප්රතිරූපඳඹ විතශල යටර 

නිූපඳනඹ ක ම තම් ැද්ේ භ අධායනඹ  තශේඹ. “එභ ඳණිවිසඹ ්තා ඳැවැියලි රඵා ියඹ යුක ” 
ඹැික අභාතයයඹා ප්ර ාල  තශේඹ. තභභ ප්රතිරූපඳ යකධන යාඹාභතේදී ව ශ්රී රි ා ිළිබඵ 
ඇතිර අතඵයධඹතු තන්  යලීතම්දී නයතාතතු යුක  ටිතා  ටයුක   යන තරට හුණ         
ශ්රී රාික   යාජය තාතුත්රි  නිරධාම තුත්තු  දක්භ ්ලාරා ටියේතේඹ. තභභ  ායකඹඹතුරදී 
භවජන යාජය තාතුත්රි බාඹ ව ජනභාධය ඵතා ිළිබඵ කුරතා තඵතවවිතු ප්රතඹයජනේ 
න ඵද අභාතයයඹා ඳැැසීඹ. 

තභභ  ේඹ ඇභතූ විතශල  ටයුක  අභාතයාිලතේ තලා ම් යවිනාථ නයකඹටිිව භවතා, භවජන 
යාජය තාතුත්රි   ටයුක  ම්ඵතුධතඹතු තභයටදී තභතුභ විතශලරදීද විතශල  ටයුක  

අභාතයාිලඹට ප්රධාන ූමන ාක් යදදැක්ීමභට ඇතිර ඵේ, ඊශද විටි ය ක ශ යජතේ භවජන 
යාජය තාතුත්රි   ටයුක  ිළිබඵ නයාඹ ඳරඹ ්රිඹාේභ  ක ම භට අලය කුරතාලිතු ශ්රී රි ා 
විතශල තේතේ විවිධ භ්ටටම්ර  ්ඩසාඹම් රැක් තුනශධ ක ම භට තභභ ප්රඵර වතුණු  
ැසටවන භේ වූ ඵේ ප්ර ාල  තශේඹ. යාජය තාතුත්රි  නිරධාම තු ජනභාධය භද ඵතා 

ත්ොස නදා ්ැනීතම් අලයතා අධායනඹ  ශ ඒ භවතා, චිය්ථාික ම්ඵතුධතා ට භද 
ඳාදනතු, යාජය තාතුත්රි  නිරධාම තුට ව ජනභාධයතිදී ප්රජාට එක තන ාතේ දෘ්යේත යන 
අතඵයධ  ය්ැනීතම්  යකතයතේ නිඹැීමතම් තිිය ාක් තභභ තදතිර වතුණු  ැසටවන විටිතු 
නියකභානඹ  යන රද ඵ ඳැැසීඹ. 
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භවජන යාජය තාතුත්රි බාතේ ි ලාඳ ව ක්රභතිද, එහි භානඹතු ව තතොයක රු යු්තේ එහි 
ූමන ා ිළිබඵ වබාගීතුනතු ක ශ අතඵයධඹක් ඇතිර ක ම භට වඹ ීමභ අයුණු   ය්ේ 

තභභ වතුණු  ැසටවන, ටිඹ යාජ ාරි  ටයුක රදී විවිධ භවජන යාජයතාතුත්රි  තභරම් 
ප්රාතඹයක   ලතඹතු බාවිතා ක ම භ ම්ඵතුධතඹතු නිරධාම තු වතුණු  ක ම භ ිළණි  ් ත ොට 

තිරබිණි. භවජන යාජය තාතුත්රි බාතේ ්තිරවාඹ, ජනභතඹ ත්ොසනැිීමතභහිරා ජනභාධයර 
ූමන ා, භාජ භාධය, ජනභාධය භද  ටයුක  ක ම භ, වා තතොයක රු දැන්ැනීතම් ඳනතතහි 
තුදයකබඹ ක ශ අදව් ප්ර ාල ක ම තම් නිදව ඇක ළු වතළුලා ඳයාඹ ට අඹේ  රුු  නයනඹ 

 යනතු තජය්ජ ජනභාධයතිදීතු, ත ොශම ටියේන විතශශීඹ යාජය තාතුත්රි  නිරධාම තු, 
ප්රාභාණි ඹතු ව ෘේතිර ඹතු විටිතු භවජන යාජය තාතුත්රි බාතේ ව ජනභාධය ඵතාර 
නයාඹාේභ  අි් ිළිබඵ  යනු රැබූ තශලන ඊට ඇක ශේ විඹ. 

භාධය නිතිදන ලිීමභ, භාධය ා ච්ඡා ඳැැේීමභ, ම්ුණඛ ා ච්ඡා රඵාදීභ ව භාජ භාධය 
පරදාික තර බාවිතා ක ම භ ැනි භවජන යාජය තාතුත්රි බාතේ ප්රාතඹයක   අි් ම්ඵතුධතඹතු 
තභයට ාඹ  යන විතශල ායකතා රුතු ව විතශශීඹ යාජය තාතුත්රි  නිරධාම තුද ඇක ළු 
ප්රාභාණි ඹතු ව ෘේතිර ඹතු භද ඳැැේවූ ැටිායද වතුණු  ැසටවනට ඇක ශේ විඹ. 
ැසටවනට වබාගී වූ නිරධාම හූ ූපඳාහිනි  ැභයා ්ියරිිළට ඳැැේවූ යාජ භාධය ා ච්ඡා 
ව ම්ුණඛ ා ච්ඡාරටද ුණුණන දුතුව. 

ශ්රී රි ා ූපඳාහිනී ි්ථා, ශ්රී රි ා වනතු විදුලි ි්ථා ව සීභාහිත එක්ේ ප්රෘේතිරඳර 
භා්භ (තලාක් වවු් නඹතනඹ) තත ක ඹ හවුුණ ප්රෘේතිර  ාභයඹ ්රිඹාේභ  න න ායඹ 
ිළිබඵ අේදැකීම් රැබූව.   

ජනභාධය භද ඳේන ඵතාරදී ශ්රී රාික   යාජය තාතුත්රි  නිරධාම තුට සා තවොන්තු 
 ටයුක   ශ වැක්තක් ත තේද ඹතුන ්ැනේ විතශල  ටයුක  අභාතයාිලඹ ව විතශලඹතුහි 
ිළහියේ ශ්රී රි ා දත භ්ඩසර ම්ඵතුධතඹතු ශ්රී රි ාති ව විතශලර ඇතිර ජනභාධය ක  
ඳතිරන අලයතා ්ැනේ ැසටවනට වබාගී වූ නිරධාම හූ ජනභාධයතිදීතු භද ා ච්ඡා 
 ශව. 

විතශල  ටයුක  අභාතයාිලතේ වා ඊට අනුඵශධ නඹතනර තජය්ජ නිරධාම හූ, ශ්රී රි ා 
වතේඳේ නඹතනතේ වා ශ්රී රි ා ජනභාධය විදයාරතේ නිරධාම හූ ව වතුණු  ැසටවතනහි 
ම්ඳේ දාඹ තඹය තභභ වතිර ඳේ ප්රදානඹ ක ම තම්  ේඹට වබාගී වූව. වතිර ඳේ 
ප්රදානඹ ක ම තම්  ේතඹතු අනක රු ප්රිඹ ම්බානඹක්ද ඳැැේවිණි.     

 

විතශල  ටයුක  අභාතයාිලඹ 
ත ොශම 
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