
��යබැ�ද ප��යබැ�ද ප��යබැ�ද ප��යබැ�ද පකාශයකාශයකාශයකාශය    
 

ව�ෂ 2014 � � ඔ�ෙතෝබ� මස 29 වන �න ෙපරව! 7.15 ට පමණ ' ලංකාෙ* ඌව 

පළාෙ- බ./ල �ස්1�කයට අය- හ/.45/ල පාෙ�6ය ෙ/ක4 ෙකො8ඨාශෙ: 

ෙකටබැ�ද න4 ගාමෙසේවා වසමට අය- ෙකොස්ල=ද ��යබැ�ද ව-ෙ- නායයෑම� 

?.� අතර එය ලංකාෙ* ?.� 5/ම ෙහෝ අවසාන ?.Aම ද ෙනොෙ*. එම පෙ�ශෙ: 

?.� ෙBදජනක  නායයෑම එD ව�ග Fෙලො�ට� 2 � පමණ � 5Gමහ- පෙ�ශයම 

5/ HDIෙ4 ?ට සෑෙහන .ර� ත/JAෙගොස් 5G ව-තම පාෙහේ ස4K�ණෙය=ම පස 

ක=දF= වැL Mය අතර එය NO= ඇQ� Rනාශය අQශS= Rශාල ෙ*.     
 

රජෙ:  ද-ත වලට අTව එDU VයMය ගණන 38� වන අතර ලS= Yවාස 07 හා තY 

Yවාස ZDපය� Rනාශයට ප-Rය. තවද ෙමම ෙBදවාචකයට ෙගො.! ව ෙමම \Vෙ:  

HDටා Q] ෙකෝRල�, පජා මධ`සථ්ානය�, F� එකN Fbෙ4 මධ`සථ්ානද හා ඒ හා 

HDටා Q] කඩ FDපය�, ස=Yෙ*දන මධ`ස්ථානය� හා වN බංගලා 03� ද 

ස4K�ණෙය= Rනාශයට ප-Rය. එෙම=ම ෙමම ව`යසනෙය= ෙදමාHය= අDV � 

ද!ව= සංඛ`ාව පථමෙය= 75 � ෙලස ද�වා පfව එය 03 ෙදෙනg ෙලස පකාශ 

කරS.  ෙමම අවාසනාව=ත ?.Aම ?.A මාසය� ගතA Q]ණද ඒ හා Fයෙවන 

ද-තය=ෙh Rශ්වාසiය-වය HOබඳව බරපතල ෙලස සැකය� මNR ඇQ අතර 

Rපතට ප-�ව= ඉව-Fbෙ4 කමෙ*දය= Nළද බරපතල ගැටG ගණනාව� 

පැණනැmn අතර අවසානෙ: U එය පශ්ණා�ථය� බවට ප-A ඇත.  
 

ෙමම ආපදාෙ*U අනNරට ල�� බpතර ජනතාව �ෙ: ක.කරෙ:  ෙදමළ 

ජාQක-වෙ: අනන`තාවයට අය- වN ක4ක! ජනතාව ෙ*.  
 

තNද- ආරංq මා�ග වලට අTව ෙමම නායයෑම HOබඳව ජාQක ෙගොඩනැMr 

ප�ෙ:ෂණ ආයතනය මM= K�ව අනN! ඇêAම� ව�ෂ 2005 U කර ඇත. අදාල 

අනN! ඇêAම ෙමම Rනාශයට ප-� ��යබැ�ද ව-ත පාලනය කරන මස්ෙකOය 

වැRr සමාගම ෙවත ?.කර ඇQ 5- Y? Hයවර අTගමනය කරV= එD sව-වන 

ජනතාව එම පෙ�ශෙය= ඉව-ෙකොට ආර�ෂාකාb පෙ�ශයක ප�ංq කරAමට F?. 

Hයවර� ෙගන නැත.  
 

ත--වය එෙසේ ෙහS= ජනාtපQNමා ෙපොrස්පQවරයාට Yෙයෝග කරන ල�ෙ� ෙමම 

වගZම පැහැර හැbමට අදාල වගFවu-ත= කv!=ද ය=න Y? පb�ෂණයF= 

අනාවරණය කරෙගන තමා ෙවත වා�තා කරන ෙලසය. න5- අද ද�වාම F?. 

ෙතොරNර� ෙහOදර* A ෙනොමැත. 
 

ජාQක ෙගොඩනැMr ප�ෙ:ෂණ ආයතනය මM= නායයෑ4 අවධාන4 පෙ�ශ ෙලස 

කෑග/ල, ර-නwර, මාතෙ/, මහTවර, බ./ල, TවරඑOය, කGතර සහ මාතර   



�ස්1�කෙ: ඇතැ4 පෙ�ශය= ඇත. එෙම=ම ෙ4 වනRට පෙ�ශ වr= ඉව- A 

යV= ?xQ.  
 

ඉහත දැ�� ක!n වලට අTව ජනතාව Yශ්qත y=.ව� ගැiමට ?.ව ඇQ බැR= 

ඒ අTව වN ක4ක!ව= ඇNG ක.රට ජනතාව ෙවTෙව= , වෘ-yය සVQ=,  

ෙ�ශපාලන ප�ෂ, ජනතා එක5Nව= හා w�ගලS= සමග එක5Nව {යා කරන වN 

සාමාsය {යාකාb ක|ඩායම වන අප R?= ��යබැ�ද පකාශනය ෙලස  ෙමය 

එrද�ව=ෙන5. 
 

��යබැ�ද ෙBදවාචය ?.A මාසය� ගත�  2014 ෙනොවැ4බ� මස 30 වන අද �න අප 

සැෙවොම ෙකොළඹ රාම{ෂ්ණ Vෂ= ශාලාවට !ස්A පහත ප�� පකාශ කර ?x=ෙන5. 
 

01. අපහට ~rක අSQවා?කම� වන  ආපදාවr= ෙම=ම අෙනg- �ඩාවr= 

ෙතොර� ආර�ෂාකාb ජනපද ලබාගැiමටද, ෙ4 ද�වා අප sව-වන  ක4ක! 

කඳv! වැY (Dරෙගව/ වැY) ලS= ෙ�r Yවාස අතහැර තY Yවාස වල 

sව-Aෙ4 අSQය පකාශයට ප-කර=ෙන5. 

02. ස්වභාRක ආපදාව= ෙනොමැQ පෙ�ශවල තY Yවාය තනා ගැiම සඳහා එක 

පvලකට ප�චස් 20 ක Rශාල-වෙය= u- \V පමාණයක අSQය 

ලබාගැiමට  හා එම ඉඩ4 වල ෙගව/ හදා ගැiමට- පහfක4 ලබාගැiමට- 

ෙපො. එකගතාවයF= uNව {යා Fbමට කටuN කරන බවට-, ක.කරෙ: 

ජනතාවෙh ඉඩ4 හා ෙගව/ අSQය �නා ගැiෙ4 �නය ෙලස සෑම වසරකම 

ඔ�ෙතෝබ� 29 �නය HOබ�න බව  පකාශයට ප-කර=ෙන5.  

03. ෙමෙසේ ප�ංq වන නව ජනාවාස රජය මM= ජනපද ෙහෝ නගර ෙලස HOගතuN 

බව- එම පෙ�ශවලට යxතල, ෙපො. හා ~rක පහfක4 Q�යuN බව- 

එෙම=ම එම ජනාවාස මධ`ම රජෙ:, පළා- සභා, පළා- පාලන ආයතන, 

පාෙ��ය ෙ/ක4 කා�යාල හා ගාම Yලධාb වස4 යටෙ- පාලනය RයuN 

බව- පකාශයට ප-කර=ෙන5. 

04. ෙමෙසේ ආපදාව=ෙග= ෙතොර පෙ�ශය=ෙh ප�ංq කරවන ජනතාව ෙවත එම 

පෙ�ශෙ: වNවල ෙහෝ ආස=න ෙවන- වN වල !Fයා අවස්ථා ලබා�ය uN 

බව-, එෙසේ ෙනොමැQන4 ඒ සඳහා Rක/ප !Fයා අවසථ්ා ලබා�ය uN බව- 

පකාශයට ප-කර=ෙන5. 

05. එම ජනතාවෙh ක4ක! අSQවා?ක4 හා ආර�ෂාව සැප�මට අදාල ෙසේවා 

ෙයෝජකය= / වN සමාග4වල ~rක වගZම� RයuN බවට- එෙම=ම රජය 

R?= වැRr සමාජෙ: sව-Aෙ4 අSQය තහv! කරණ ?යG කාරණා වල 

වගZම දැ�ය uN බවට- පකාශයට ප-කර=ෙන5 
 

ඒකාබ�ධ {යාකාb-වය ෙලස අප තව.රට- wන!�ඡාරණය කර පකාශයට 

ප-කර ?xTෙ:  
 



අ. ��යබැ�ද ව`යසනයට ල�� ජනතාවෙh sRත හා ෙ�පල හාi=ට ල�� 

පv/ සඳහා ව=� 5ද/ ලබාගැiමට-,  
 

ආ. ඔv= ආර��ත පෙ�ශවල ස්�ර ෙලස ප�ංq වන ෙත� රජෙ: සහනාධාර 

හා Uමනා ලබාගැiමට-,  
 

ඇ. එෙසේම අවතැ=� සහ VයMය ජනතාවෙh ද!ව=ෙh sRත HOබඳ 

ආර�ෂාව, හා සංව�ධනය තහv! කරගැiමට-, 
  

ඈ. ��යබැ�ද ෙBදවාචකෙ: හාY HOබඳ සත` හා Rශ්වාසiය ෙතොරN! 

වා�තා කරගැiමට-, 
 

ඉ. ෙමම ෙBදවාචකය HOබඳ අනN! ඇඟA4  ෙනොසලකා ජනතාව  එම 

අවධාන4 පෙ�ශවr= ඉව- කර ආර�ෂාකාb පෙ�ශවල නැවත ප�ංq කරAම 

?.ෙනොකර හා ෙනොසැලFrම- ෙලස {යාකළ ආයතනය=  හා Yළධාb= 

හ.නාෙගන ඔvනට එෙරDව Rශ්වසiය පb�ෂණය� පව-වා iQය ඉ��යට 

පමnAමට කටuN කරගැiමට- ෙ*.  
 

 

වN සාමාsය {යාකාb ක|ඩායම, 

152/1/4, අG-කෙ� පාර, ෙකොළඹ 12. 
 

 

 

 


