මීරියබැද්ද පකාශය
පකාශය
වර්ෂ 2014 ක් වූ ඔක්ෙතෝබර් මස 29 වන දින ෙපරවරු 7.15 ට පමණ ශී ලංකාෙව් ඌව
පළාෙත් බදුල්ල දිස්තික්කයට අයත් හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශෙය්
ෙකටබැද්ද නම් ගාමෙසේවා වසමට අයත් ෙකොස්ලන්ද මීරියබැද්ද වත්ෙත් නායයෑමක්
සිදුවූ අතර එය ලංකාෙව් සිදුවූ මුල්ම ෙහෝ අවසාන සිදුවීම ද ෙනොෙව්. එම පෙද්ශෙය්
සිදුවූ ෙඛ්දජනක නායයෑම එහි වර්ග කිෙලොමීටර් 2 ක් පමණ වූ මුළුමහත් පෙද්ශයම
මුල් පිහිටීෙම් සිට සෑෙහන දුරක් තල්ලුවීෙගොස් මුළු වත්තම පාෙහේ සම්පූර්ණෙයන්ම පස
කන්දකින් වැසී ගිය අතර එය තුළින් ඇතිවූ විනාශය අතිශයින් විශාල ෙව්.
රජෙය් දත්ත වලට අනුව එහිදී මියගිය ගණන 38ක් වන අතර ලයින් නිවාස 07 හා තනි
නිවාස කීහිපයක් විනාශයට පත්විය. තවද ෙමම ෙඛ්දවාචකයට ෙගොදුරු ව ෙමම භූමිෙය්
පිහිටා තිබූ ෙකෝවිලක්, පජා මධ`ස්ථානයක්, කිරි එකතු කිරීෙම් මධ`ස්ථානද හා ඒ හා
පිහිටා තිබූ කඩ කිහිපයක්, සන්නිෙව්දන මධ`ස්ථානයක් හා වතු බංගලා 03ක් ද
සම්පූර්ණෙයන් විනාශයට පත්විය. එෙමන්ම ෙමම ව`යසනෙයන් ෙදමාපියන් අහිමි වූ
දරුවන් සංඛ`ාව පථමෙයන් 75 ක් ෙලස දක්වා පසුව එය 03 ෙදෙනකු ෙලස පකාශ
කරයි. ෙමම අවාසනාවන්ත සිදුවීම සිදුවී මාසයක් ගතවී තිබූණද ඒ හා කියෙවන
දත්තයන්ෙග් විශ්වාසනීයත්වය පිළිබඳව බරපතල ෙලස සැකයක් මතුවි ඇති අතර
විපතට පත්වූවන් ඉවත්කිරීෙම් කමෙව්දයන් තුළද බරපතල ගැටළු ගණනාවක්
පැණනැගුණු අතර අවසානෙය් දී එය පශ්ණාර්ථයක් බවට පත්වී ඇත.
ෙමම ආපදාෙව්දී අනතුරට ලක්වූ බහුතර ජනතාව වූෙය් කදුකරෙය්
ජාතිකත්වෙය් අනන`තාවයට අයත් වතු කම්කරු ජනතාව ෙව්.

ෙදමළ

තතුදත් ආරංචි මාර්ග වලට අනුව ෙමම නායයෑම පිළිබඳව ජාතික ෙගොඩනැගිලි
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය මගින් පූර්ව අනතුරු ඇêවීමක් වර්ෂ 2005 දී කර ඇත. අදාල
අනතුරු ඇêවීම ෙමම විනාශයට පත්වූ මීරියබැද්ද වත්ත පාලනය කරන මස්ෙකළිය
වැවිලි සමාගම ෙවත සිදුකර ඇති මුත් නිසි පියවර අනුගමනය කරමින් එහි ජීවත්වන
ජනතාව එම පෙද්ශෙයන් ඉවත්ෙකොට ආරක්ෂාකාරී පෙද්ශයක පදිංචි කරවීමට කිසිදු
පියවරක් ෙගන නැත.
තත්ත්වය එෙසේ ෙහයින් ජනාධිපතිතුමා ෙපොලිස්පතිවරයාට නිෙයෝග කරන ලද්ෙද් ෙමම
වගකීම පැහැර හැරීමට අදාල වගකිවයුත්තන් කවුරුන්ද යන්න නිසි පරීක්ෂණයකින්
අනාවරණය කරෙගන තමා ෙවත වාර්තා කරන ෙලසය. නමුත් අද දක්වාම කිසිදු
ෙතොරතුරක් ෙහළිදරව් වී ෙනොමැත.
ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය මගින් නායයෑම් අවධානම් පෙද්ශ ෙලස
කෑගල්ල, රත්නපුර, මාතෙල්, මහනුවර, බදුල්ල, නුවරඑළිය, කළුතර සහ මාතර

දිස්තික්කෙය් ඇතැම් පෙද්ශයන් ඇත. එෙමන්ම ෙම් වනවිට පෙද්ශ වලින් ඉවත් වී
යමින් සිටිති.
ඉහත දැක්වූ කරුණු වලට අනුව ජනතාව නිශ්චිත තීන්දුවක් ගැනීමට සිදුව ඇති බැවින්
ඒ අනුව වතු කම්කරුවන් ඇතුළු කදුරට ජනතාව ෙවනුෙවන්, වෘත්තීය සමිතින්,
ෙද්ශපාලන පක්ෂ, ජනතා එකමුතුවන් හා පුද්ගලයින් සමග එකමුතුව කියා කරන වතු
සාමාජීය කියාකාරී කණ්ඩායම වන අප විසින් මීරියබැද්ද පකාශනය ෙලස ෙමය
එලිදක්වන්ෙනමු.
මීරියබැද්ද ෙඛ්දවාචය සිදුවී මාසයක් ගතවූ 2014 ෙනොවැම්බර් මස 30 වන අද දින අප
සැෙවොම ෙකොළඹ රාමකිෂ්ණ මිෂන් ශාලාවට රුස්වී පහත පරිදි පකාශ කර සිටින්ෙනමු.
01. අපහට මූලික අයිතිවාසිකමක් වන ආපදාවලින් ෙමන්ම අෙනකුත් පීඩාවලින්
ෙතොරවූ ආරක්ෂාකාරී ජනපද ලබාගැනීමටද, ෙම් දක්වා අප ජීවත්වන කම්කරු
කඳවුරු වැනි (හිරෙගවල් වැනි) ලයින් ෙප්ලි නිවාස අතහැර තනි නිවාස වල
ජීවත්වීෙම් අයිතිය පකාශයට පත්කරන්ෙනමු.
02. ස්වභාවික ආපදාවන් ෙනොමැති පෙද්ශවල තනි නිවාය තනා ගැනීම සඳහා එක
පවුලකට පර්චස් 20 ක විශාලත්වෙයන් යුත් භූමි පමාණයක අයිතිය
ලබාගැනීමට හා එම ඉඩම් වල ෙගවල් හදා ගැනීමටත් පහසුකම් ලබාගැනීමටත්
ෙපොදු එකගතාවයකින් යුතුව කියා කිරීමට කටයුතු කරන බවටත්, කදුකරෙය්
ජනතාවෙග් ඉඩම් හා ෙගවල් අයිතිය දිනා ගැනීෙම් දිනය ෙලස සෑම වසරකම
ඔක්ෙතෝබර් 29 දිනය පිළිබදින බව පකාශයට පත්කරන්ෙනමු.
03. ෙමෙසේ පදිංචි වන නව ජනාවාස රජය මගින් ජනපද ෙහෝ නගර ෙලස පිළිගතයුතු
බවත් එම පෙද්ශවලට යටිතල, ෙපොදු හා මූලික පහසුකම් තිබියයුතු බවත්
එෙමන්ම එම ජනාවාස මධ`ම රජෙය්, පළාත් සභා, පළාත් පාලන ආයතන,
පාෙද්ශිය ෙල්කම් කාර්යාල හා ගාම නිලධාරී වසම් යටෙත් පාලනය වියයුතු
බවත් පකාශයට පත්කරන්ෙනමු.
04. ෙමෙසේ ආපදාවන්ෙගන් ෙතොර පෙද්ශයන්ෙග් පදිංචි කරවන ජනතාව ෙවත එම
පෙද්ශෙය් වතුවල ෙහෝ ආසන්න ෙවනත් වතු වල රුකියා අවස්ථා ලබාදිය යුතු
බවත්, එෙසේ ෙනොමැතිනම් ඒ සඳහා විකල්ප රුකියා අවස්ථා ලබාදිය යුතු බවත්
පකාශයට පත්කරන්ෙනමු.
05. එම ජනතාවෙග් කම්කරු අයිතිවාසිකම් හා ආරක්ෂාව සැපයීමට අදාල ෙසේවා
ෙයෝජකයන් / වතු සමාගම්වල මූලික වගකීමක් වියයුතු බවටත් එෙමන්ම රජය
විසින් වැවිලි සමාජෙය් ජීවත්වීෙම් අයිතිය තහවුරු කරණ සියළු කාරණා වල
වගකීම දැරිය යුතු බවටත් පකාශයට පත්කරන්ෙනමු
ඒකාබද්ධ කියාකාරීත්වය ෙලස අප තවදුරටත් පුනරුච්ඡාරණය කර පකාශයට
පත්කර සිටිනුෙය්

අ. මීරියබැද්ද ව`යසනයට ලක්වූ ජනතාවෙග් ජීවිත හා ෙද්පල හානීන්ට ලක්වූ
පවුල් සඳහා වන්දි මුදල් ලබාගැනීමටත්,
ආ. ඔවුන් ආරක්ෂිත පෙද්ශවල ස්ථිර ෙලස පදිංචි වන ෙතක් රජෙය් සහනාධාර
හා දීමනා ලබාගැනීමටත්,
ඇ. එෙසේම අවතැන්වූ සහ මියගිය ජනතාවෙග් දරුවන්ෙග් ජීවිත පිළිබඳ
ආරක්ෂාව, හා සංවර්ධනය තහවුරු කරගැනීමටත්,
ඈ. මීරියබැද්ද ෙඛ්දවාචකෙය් හානි පිළිබඳ සත` හා විශ්වාසනීය ෙතොරතුරු
වාර්තා කරගැනීමටත්,
ඉ. ෙමම ෙඛ්දවාචකය පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම් ෙනොසලකා ජනතාව එම
අවධානම් පෙද්ශවලින් ඉවත් කර ආරක්ෂාකාරී පෙද්ශවල නැවත පදිංචි කරවීම
සිදුෙනොකර හා ෙනොසැලකිලිමත් ෙලස කියාකළ ආයතනයන් හා නිළධාරීන්
හදුනාෙගන ඔවුනට එෙරහිව විශ්වසනීය පරීක්ෂණයක් පවත්වා නීතිය ඉදිරියට
පමණුවීමට කටයුතු කරගැනීමටත් ෙව්.
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