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මශත්මයාලණනි  

ශ්රී ලංාවටලන ලං ල ලංආණ්ඩුක්රම  ලංලයලවථාටල්  ලංව්පාටද ය ලංවරගැනීම  ලංවඳශට ලංම ශජ  ලංඅදශවථ ලංබටගැනීම න ලං

අදටෂ ලං2020 ලංඔ් ත ෝ්පබර් ලං20 ලංල  ලංදි ැති ලං2198/13 ලංදරණ ලංඅතිවිතේ ලංගැවට් ලංනිතේද ය ලංශට ලංබැතේ. 

නල ආණ්ඩුක්රම ලයලව ථාලක් වම්ඳානනය කරැනීමලම් අලයත්ාලය පිළිබනල අන ලනවිට රලේ ලඳොදු 

මශත් වමාජය තුෂ බලත් වංලානයක් ලැොඩනනගී තිලේ. අතිැරු ජනාධිඳතිතුමා විවිධ අලව ථාලදී ඒ 

පිළිබනල නක්ලා ඇති අලධාරණයන්ත පිළිබනල වනකීලම්දී න ලර්ත්මාන රජය බයට ඳත්වීමට ලඳර 

මශජනත්ාල ශමුලේ ත්බන න ශ්රී ංකා ලඳොදුජන ලඳරමුලණ් රතිඳත්ති රකාය අනුල න ඒ වශා ලන 

රජලේ අභිරාය ාත්ා ඳනශනලිය.ය.  

ඔබලේ නියමය අනුල නිකුත් කර ඇති ාශත් අංක නරණ අතිවිලේ ැනවේ නිලේනනය මඟින්ත නනනුම් දී 

ඇති කරුණු අනුල ඳනශනලිය. ලන්තලන්තන ාශත් අභිරායට අනුල යමින්ත ීකී රියානාමය ලිය.ක ලලයන්ත 

ලශෝ ලම් ලනවිටත් ආරම්භ වී ඇති බලය. ීලමන්තම වම්ඳානනය කරන්තන සනානම් ලන නල ආණ්ඩුක්රම 

ලයලව ථාල වශා මශජනත්ාලලේ අනව  ශා ලයෝජනා අලේක්ා කරන ලැය.  

ශ්රී ංකා රාජයලේ ව ලභාලය රාජයකරණයට අනාෂ ලිය.ක ලයූශය ලමන්තම ජනත්ාලලේ ඳරමාධිඳත්ය 

බය ශා ලිය.ක අයිතිලාසිකම් ලනනි ආණ්ඩුක්රම ලයලව ථාලකින්ත නිරඳණය වියුතතු ලිය.ක ගුණාංැ 

පිළිබනල වනකීලම්දී නල ආණ්ඩුක්රම ලයලව ථාලක් නිර්මාණය කරැනීමලම්දී මශජන වශභාගිත්ලය ශා 

ඔවුන්තලේ අනශව  පිළිබනල නක්ලන වනකිේ අතියින්තම ලනනැත් බල අඳ වංවිධානලේන පිළිැනීමමයි. 

ඒ අනුල වාධාරණ වමාජයක් වශා ලන ජාතික ලයාඳාරය ාත්ා ඳනශනලිය. ලව අලධාරණය කරන්තලන්තන 

ීකී ලිධර්මයන්ත මත් පිහිටා ලයලව ථා වම්ඳානන රියාලය.ය ලැකීමකින්ත ුතක්ත්ල ලමන්තම 

විනිවිනභාලයකින්ත ුතතුලන සිදුවිය ුතතුල ඇති බලය.  

ඒ අනුල වනකීලම්දී ඔබ අමාත්යංය  ට අනාෂල ැනිමින්ත සින න රියාමාර්ැ පිළිබනල ලිය.ක ලලයන්ත 

අඳ වංවිධානයට ැනටලුලක් නනත්ත් අත්යලලයන්තම ඳනශනලිය. කරැත් ුතතුල ඇති කරුණු 2ක් තිලේ.  

(1)අධිවරණ ලං අම ට යාය ලං ම න් ප ලං රවටයන ලං ා්කවර ලං ඇති ලං හශ  ලං ගැවට් ලං නිතේද යන ලං අනුල ලං  ල ලං

ආණ්ඩුක්රම  ලං ලයලවථාටල්  ලං තවුම්පා්ක ලං ිරීමම  ලං වඳශට ලං ා්කවර ලං ඇති ලං විටුමලන ලං අය්ක ලං විතේවලුන ප ලං

වවුුන පද? ලං 

(2)අදටෂ ලං විතේව ලං විටුමලන ලං  ල ලං ආණ්ඩුක්රම  ලං ලයලවථාටල්  ලං ව්පාටද ය ලං ිරීමත්ප ලං ්රියටලයකයවන ලං

තයොමුවීම  ලංවඳශට ලංලරම  ලං/ ලංබය ලංබටදී ලංඇ්කත්ක ලංවලතර්  ලංවිසි පද? 

 



 

රලේ ලිය.ක ීමතිය වම්ඳානනය කිරීම වශා කලර ආකාරයකින්ත ලශෝ ලයොමුලන ආයත්නයක් ලශෝ 

කමිටුලක් රථමලයන්තම ඒ පිළිබල රටට ඳනශනලිය. කිරීම ලනනැත් ලන බල අඳලේ පිළිැනීමමයි. ීබනවින්ත 

ඒ පිළිබනල ාත්ා ඳනශනලිය. පිළිතුරක් අඳ ඔබලැන්ත රථමලයන්තම අලේක්ා කරන්තලනමු. 

ීලමන්තම ලැකීම් වශැත් ශ්රී ාංකික පුරලනසියන්තලැන්ත වමන්තවිත් අඳ වංවිධානය ලයලව ථා වම්ඳානන 

රියාලය.යකදී අත්යලලයන්තම ැරු ක ුතතු ලිධර්ම ශා ීහිදී අනුැමනය කුතතු රියා ඳන ඳාන ය 

පිළිබනල න ාත්ා ඳනශනලිය. ව ථාලරයක ඳසුලන බල නනනුම් ලනනු කනමනත්ලත්මු. 

ඒ අනුල ශ්රී ංකාල තුෂ රියාලට නනලැන ලයලව ථා වම්ඳානන රියාලය.යක් මශජනත්ාලලේ බය මත් 

ඳානක ව ආයත්න ලුශයක් මඟින්ත ලමලශය ුතතුල තිලේ. ඒ වශා සුදුසුම පිළිලලත් ලන්තලන්ත 

මශජනත්ාල විසින්ත ලත්ෝරා ඳත්කරැනු බන ඳාර්ය.ලම්න්තතු මන්තත්රීලරුන්තලැන්ත වමන්තවිත් ලයලව ථා 

වම්ඳානක මණ්ඩයක් මඟින්ත ීය සිදු කිරීමය.  

ීලමන්තම ීකී ලයලව ථා වම්ඳානක මණ්ඩයට වශයවීම වශා ශා අලය මාර්ලැෝඳලද් ශා උඳලනව  

බාදීමට ලයලව ථා වම්ඳානන ලකොමින්ත වභාලක් පිහිටුලන ලවන අපි ලයෝජනා කරන්තලනමු. ීකී 

ලකොමින්ත වභාලේ වමාජිකයන්ත ලව ලයලව ථා ීමතිය පිළිබන නිපුණත්ාලයක් වහිත් ීමතිලේදීන්ත  

විද්ලත් ලෘත්තිකයන්ත ලමන්තම සිවිේ වමාජලේ පිළිැනීමමක් වහිත් නිලයෝජිත් පිරිවක් ඳත්කිරීම ාත්ා 

ලනනැත්ය.  

 ට අමත්රල ලයලව ථා වම්ඳානක මණ්ඩය මඟින්ත වකව  කරනු බන ලිය.ක ලකටුම්ඳත් ලයලව ථා 

වම්ඳානන ලිධර්මයන්තට අනුල වකව  කරතිලේන යන්තන පිළිබනල ඳරීක්ා කර බනලීම වශා ඒ 

ලලනුලලන්තම ඳත්කරනු බන ලයලව ථා අධිකරණයක් ලලත් ලයොමුකර  ට අනුමනතිය බාැනීමම න 

ාත්ා ලනනැත්ය.  

රලේ ඳනලනත්ම ශා මශජනත්ාලලේ අයිතිලාසිකම්න ඇතුළු ආරක්ාල ත්ශවුරු කරන ආණ්ඩුක්රම 

ලයලව ථාලක් උලනවා ාශත් වශන්ත ලිධර්ම ශා රියා ඳන ඳාන්න්ත අනුැමනය කිරීම අත්යල ලන බල 

අඳ වංවිධානලේ ව ථාලරයයි.  

ඒ අනුල ාශත් වශන්ත කරුණු ලකලරහි ඔබ අමාත්යංලේ අලධානය ලයොමු කරන අත්ර විලේලයන්තම 

ාශත් වශන්ත ැනවේ නිලේනනයට අනුල ීහි වශන්ත විලේඥ කමිටුල ශා ඒ වශා ඔවුන්ත ලලත් ඳලරා දී 

ඇති බය පිළිබනල ඳනශනලිය. පිළිතුරක් බාලනනු ඇත්නයි අපි අලේක්ා කරන්තලනමු. 

ව තූතියි 

ලමයට වි ලාසී  

 

 

 

 

 

ඳාය.ත් ය.හිණියකුමාර  

ලේකම්  

වාධාරණ වමාජයක් වශා ලන ජාතික ලයාඳාරය  


