
 

ජ.වි.පෙට කරන ප්රසිද්ධ  ල්ලීම 

 

ංකාවේ පංතියක් නිවයෝජනය කරන පක්යක් වව වලනව් කිරීවේ අරගය සිදුකරන වෙන් ජ.වි.වප වාොජිකයන්ට 

ප්රසි්ධියව  ඇරුමේ කරන්වනු.. ජාති ලා  ව්ධපානය තුරන්කර, ෙැතිලරණ ව්ධපානය අතශැර සිය පංතියක පක්යක් 

වවේ   වපන්නුේ කරන වවට ඇරුමේ කරන්වනු.. අතීතව  පු්ධග ත්රව්තලා  ව්ධපානය වගන ව්ලයං විාාරයක් 

කිරීවෙන් ෙශජන ව්ධපානය ක්රියාලට නංලන වව ්ලාා සිමුු..  

 

ජ.වි.වප අභ්යන්තර ගැුමේ වශේතුවලන් ව ිලක් ීමෙ වශ තල්  අතකින් නායක් ලය අ් ප්  කරගැීමවේ අරගයක් 

ඇතිීමෙ ිලළිබ  ප්රලතති ලවලිනන් පලති. තල පැ් තකින් ෙහින් ට වශවයෝගය දීෙ පටන් වර් වපොන්වවේකාට වශවයෝගය 

 ැක්ීමෙ  ක්ලා වු සිදුීමේ ආන්ව ෝනයකට ක්ීම ඇත.වෙලැනි පසුබිෙක ජ.වි.වප හි ජනලාර්ගික ගැටලු ිලළිබ   ැක්ේ  

ෙැතිලරණ ව්ධපානය්  ප්ර්නයකට ක්ීම ඇත.වෙහි වාරාංය පන්ති ව්ධපානයට ප්රු.ත් ලය ව ිනන් පලතී.වෙෙ 

කාරණය ිලුමපව සිදුලන වතය, ලා  විලා  වෙවතක්  ැනගැීමෙට වනොශැකි ීම ඇත.වකවවේ නු.්  වපොදු ව්ධපාන 

වාරාංය නේ වෙවවේය. 

 

වකවවේ නු.්  ෙත වේ ය අලය වේ.යය ූලිකක කාරණාලකි.යය වි්ලීමය පසුබිෙකට වාකකයකි.වෙය ුමෙන ආකාරයකට 

ෙතුවුල්  ංකාවේ ව්ධපානෙය වලනවක් වගන යයි. සිංශ ජනතාල අතවර් ොක්ව්ලා ය යනු  ජ.වි.වප හි ජාතිලා ය 

ශරශා  ෙැතිලරණ ව්ධපානය ශරශා  ශදුනාග්  ත් ලය පෂවලනි ලතාලට අ  ප්ර්නයකට ක්ීම ඇත.  

ජ.වි.වප හි නායක් ලය වෙග ෙතවේ ය ඇතිවූ වකොටව තු.න් වබදුේලා ය ිලළිවනොගන්නා බලට කරන ප්රකාය ෙගින් 

යහි අවනක් වකොට ව වබදුේලා ය වකවරහි   ක්ලන පක්පාතී බල වපන්නුේ කරයි.යෙ ෙතවේ ය  රන වකොටව  වරෝශණ 

විවේීමර වේ ප්රතිප් ති ලට විැද්ධකල ක්රියාකරන බලට ජ.වි.වප නායක් ලය වාෝ නා කරයි. 

 

වකවවේ නු.්  වෙෙ විලා ය ංකාවේ ප්රකාන අර්ුධකයක් ලන ජනලාර්ගික ගැටලුල ිලුමපව සිදුවලිනන් පලතී.යහි 

වබදුේලා යට යවරහිල වලන්ීම යන අයිතිය තබිනන් යක්තරා වලනවක් සිදුවේනේ යය ංකා ්තිශාවව  නල පරිච්වේ යක් 

ආරේභ් කරයි.වෙෙ ව්ධපාන  ැක්ෙ වෙවතක් කිසිදු පක්යක් තුෂ වනොතිුධනි. ජ.වි.වප ප්රකා කරන්වන් වෙෙ ත් ලය 

ගැන ැයි වතය වවෙ  ැනගත වනොශැක.  

 

වෙෙ අර්ුධ ය “ව ෙෂ නායක් ලවයන් වලන්ීමෙක්” යන ශ්රී ංකා රජව  වශ වලන්  ව විය වේ ජාතිලා  ප්රාාරය අිබබලා 

සිංශ තරුණ ිලරිව වෙෙ සිදුීමෙ ිලළිබ ල ව්ධපානෙය  ලවයන් නිලැරදි  ැක්ෙක් ඇතුල කටුමතු කරයිනේ යය  

යක්තරා ව්ධපාන වලනවක් වේ. 

අ  ංකාවේ වි්ලීමය පසුබිවේ වලනවකට අලය වශ  ජ.වි.වප ආරේභ් කිරීෙට   අලය,  

 

1.වබදුේලා වයන් වතොර වලන්ීම යන ව්ලයංනිර්ණය අයිතිය ූලිකක කරවගන         අරග කිරීෙ   

 

2.පසුගිය කාව  සිදුවූ  පු්ධග ත්රව්තලා ව  ප්රු.ත පන්ති ව්ධපානවයන් වතොරකරන   ව්ධපාන ොලව්  

ප්රතික්වේප කර ෙශජන පන්ති ව්ධපානය ූලිකක කරවගන ක්රියාකිරීෙ 

 

3.පන්ති අරගයට ප්රු.ත් ලය ව ිනන් ක්රියාකිරීෙ කිරීෙ  

 

4. ව්ධපාන ොර්ගය ප්රතික්වේප කර අතීතව  සිදුවූ කුමක ව්ධපාන ොර්ගය ව්ලයං විාාරණය කිරීෙ 

 

5. අතීතව  ජාතිලාදී ෙතලා ය ප්ර්නයකට ක්කිරීෙ වශ  ව්ලයං විාාරණය කිරීෙ අලයවේ. 

 

 

 

නල ප්රජාතන්ත්රලා  ෙශජන වපරු.ණ  

28.09.2011 

අ් පත්රිකා අංක 009 

 


