2019 ෙනාවැ&බ( 7 වන )න, ෙකාළඹ -. !"ප$" %ක'ප ෙ)*+ය (CPA) 2019 ජනා0ප"වරණයට අදාළ
ෙවළඳ දැ*:; අ<=ණය >?බඳව %මසC* ෙෆ්ස්F) G H ලංකා KෙයLMත ෙසOර අෙPවධRන මහතා
ෙවත 2019 සැTතැ;බR 30 වන Uන V>ය) ෙයාW කරන ලX.
එම V>ය PDF ෙලස ෙමත01 බාගත කරග*න. එG ස;[ණR V>ය පහ"* දැ)ෙ\.
අප %]* ]^කරන ලද %ම_; වලට >?`ර) ෙනාලද ෙහa*, අෙPවධRන මහතා ෙවත ඔ)ෙතLබR 9 වන
Uන$, නැවත ඔ)ෙතLබR 25 වන Uන$ ඊෙ;' මd* ]G කැඳe; V> යවන ලX. එෙහ$, ෙ; වන `f$,
අෙPවධRන මහතා ෙහL ෙෆ්ස්F) G g]^ KෙයLMතෙයh %]* W' V>යට ෙහL පi %පර; ඊෙ;' පjeඩ
ෙදෙක* එකකට ෙහL Kල මlටC* g]^ !"චාරය) ද)වා ෙනාමැත.
H ලංකාෙ\ සමාජ මාධnවල ජනප"වරණ ෙoශපාලන ස*Kෙ\දනය* සඳහා වන වැදග$ම ෙ\Uකාව වන
ෙෆ්ස්F) G කායRභාරය හWෙ\ ෙවළඳ දැ*:; අ<=ණය ස;බ*ධෙය* ඒ ෙවත යවන ලද V>ය සහ
ඊෙ;'වල අ*තගRතෙයG වැදග$කම ෙබෙහ%* ඉස්ම`ව පවt. ජනා0ප" අෙT)ෂකa*ෙv
අOගාCකය* ෙලස අOබo0ත ෙහL wයා කරන ෙෆ්ස්F) >x සහ සyහ (Group) හරහා ]^වන !චාරක
%යද; දැz ෙලස අ<)ෂණය g{ම සඳහා ඉ*Uයාව ඇ`} ෙවන$ කලාපවල සහ රටවල ]~න මැ"වරණ
K{)ෂකa*ට, මැ"වරණ ෙකාCසමට ෙම*ම •රවැ]ය*ට %ෙශ්€ත ෙමවල; ලබා ෙදන ෙලස ෙෆ්ස්F)
ආයතනෙය* ඉ'ලා ]~න ලX.
!Wඛ ෙපෙළ් ජනා0ප" අෙT)ෂකa* "ෙදෙනhෙv Kල >x හරහා ෙෆ්ස්F) G Kල !චාරක %යද;
>?බඳව කළ පළW අධnයනෙය* පiව ඔ)ෙතLබR 25 වන Uන අෙPවධRන මහතා ෙවත V>ය) යවන ලU.
%ක'ප !"ප$" ෙ)*+ය %]* ෙමම V>ය Kh$ කරO ලබ*ෙ* පෙයR්ෂණ ද$ත පදන;ව$, !]o0ෙƒ
පළ කරන ලද %ක'ප !"ප$" ෙ)*+ෙƒ ෙජnෂ්ඨ පෙයR්ෂක සංජන හ$ෙතාxවෙv ෙහ?දර\ g{; මත
සහ 2019 ඔ)ෙතLබR 14 ]ට 31 ද)වා කාලය `ළ f>ය' …Vයනයක Wදල) !Wඛ අෙT)ෂකa* ෙදපළ
%]* %යද; කර ඇ" බවට මැ"වරණ !ච†ඩwයා K{)ෂණ මධnස්ථානෙƒ (CMEV) අනාවරණය* ද යන
K{)ෂණය* උපෙයL‰ කරගKCK.
H ලංකාව `ළ ඵලදා‹ ජනාŒප"වරණය) පව$වා ගැ•ම උෙදසා ෙෆ්ස්F) ෙව"* ලබා X ඇ" අ<)ෂණ
යා*Žණය*, ඉ*Uයාවට හ•*වා ^* ඒවාට$ වඩා ෙබෙහ%* අ• මlටමක පැවtම ෙමGලා %ක'ප
!"ප$" ෙ)*+ෙƒ !Wඛ සැලg'ලට භාජනය ෙ\. H ලංකාව සඳහා ද එම ෙමවල; සහ පoධt* හ•*වා
ෙදන ෙලස ෙෆ්ස්F) සමාගමට කරන ලද ඉ'‘; වලට, hමන ෙහ්`ව) Kසා ෙහL g]^ Kල !"චාර
දැ):ම) ෙහL අදාළ ෙමවල; හ•*වාXම) ෙහL කර නැත. ෙෆ්ස්F) සහ සමාජ මාධn %]*ම මැ"වරණ
!චාරණ වnාපාරවල ඇ" අ*තගRතය*G පව"න අ"ශය ගැට’ සහගත ස්වභාවය >?බඳ වාතRා ඉU“ප$
කරC*ම, වාගRික ගැx; ඇ"කරන අසතn ෙතාර`f ද ඇ`ළ$ව, එෙහ$ එයට පමණ) _මා ෙනා•, ඉතා
මෑතකX මැ"වරණ ෙකාCෂ* සභාෙ\ සාමාMකය*ට එෙරGව එ'ල කරO ලබන %ෙ\චන ද ඇ`’
අ*තගRතය* ]ය'ල ෙවළඳ දැ*:; ෙලස ෙෆ්ස්F) — පළ ෙකාට "…මම අෙන) අතට උ$!ාසජනකය.
ඔ)ෙතLබR 9 වන Uන අෙPවධRන මහතා ෙවත %ද˜$ තැපෑෙල* ඉ'ලා ]~ෙƒ, ජනා0ප"වරණයට සහ
ඉ* ඔPබට !ධාන ෙෆ්ස්F) ෙස්වාව* හරහා ෛව{, සාවදn සහ වnාජ ෙහL ෙනාමග යවන iš
අ*තගRතය* පැ"{ම වැළැ):ම සඳහා ෙමවල; ස›ය කරC* KවැරUව කටœ` ෙලසය.
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අ> තවම$ ෙමම ඉ'‘; සඳහා !"චාරය) බලාෙපාෙරා$`ෙව* ]~W.
###
2019 සැTතැ;බR 30
ජනප5වරණ 8චාරක :යද& දැ=ව අ?@ෂණයට ක=නC1 පහEක& සපයා ගැHම සඳහා
ෙසOර මහතාණK,
නව U'Vෙƒ ෙෆ්ස්F) සහකfව* සමඟ, H ලංකාෙ\ පැවැ$:මට KයCත ජනා0ප"වරණය සඳහා
ෙෆ්ස්F) සමාගම සැලi; කර ඇ" wයාමාගRය* >?බඳව %ස්තරා$මකව කfŸ දැ):මට කාලය ගැ•ම
ස;බ*ධෙය* ඔබට ස් "ය පළ කරC. මැ"වරණ ෙකාCෂ* සභාව සමඟ ස¡පව, ෙ\ගව$ව කටœ` g{ම
ස;බ*ධව මම ස`x වන අතර, ඡ*ද දායකa*ෙv අවෙබLධය සහ ජනප"වරණ අඛ†ඩතාව ශ)"ම$
g{ම සඳහා වන අෙනh$ wයාමාගR ස;බ*ධෙය* ද ෙෆ්ස්F) සමාගම %]* %ක'ප !"ප$"
ෙ)*+ෙƒ සහ මැ"වරණ !ච†ඩ wයා K{)ෂණ මධnස්ථානෙƒ (CMEV) අදහස් ද සැලg'ලට ගO
ඇතැa මම %ශ්වාස කරC.
^රකතන සංවාදෙƒX සඳහ* කළ ප“U, මැ"වරණ !ච†ඩ wයා K{)ෂණ මධnස්ථානය, %ක'ප !"ප$"
ෙ)*+ය සහ £ා*ස්ෙTර*] ඉ*ටනRැෂන' H ලංකා වැK ආයතන වසර ගණනාව) Wš'ෙ' ]ට ම
මැ"වරණ !චාරක yලnකරණය >?බඳ %ශාල කායRභායR) ඉx කර ඇත. එම කටœ` >?බඳව අදාළ Kල
ෙවP අඩ%වල ද)වා ඇ" අතර තK ¤v' ෙසeමg* පවා ෙතාර`f ¥ස) ලබා ග*නට හැg වO ඇත.
ෙකෙස්ෙවත$, ෙෆ්ස්F) ඇ`’ අ*තජRාල !චාරක %යද; සඳහා ව$ක; !කාශ g{ම ෙම*ම
%K%දභාවයද ඉතා අවම මlටමක පවt. ෙෆ්ස්F) G ම `*වන පාශR%ය Kරවදnතා %මෂRකය) (Fact
Check) වන !ංශ •ව$ ෙස්වෙƒ (AFP) %]* ෙ!Lඩාකා{ බවට හ•නාග$ ෙෆ්ස්F) >xවg* ෙoශපාලන
!චාරක දැ*:; පළ කර ඇ" ]o0ය) ස;බ*ධෙය* ද මා %ස්තර ෙයාW කර "ෙP. ෙමම දැ*:ෙමG "¦
අ*තගRතය ජා"වාදය අeස්සC* Wස්V; !ජාවට එෙරGව !ච†ඩ$වය හා ෛවරය අe’වා‘මට උපකා{
%ය. ෙ; ස;බ*ධව l%ටR G පළ කළ අවස්ථාෙ\ ඔබ ආයතනය %]* !ජා මාෙගRLපෙoශය* උ'ලංඝණය
කරන ෙමව* දැ*:; ස;බ*ධව wයාමාගR ගත œ` බව ෙබාෙහL ෙදනාෙv මතය %ය. ෙමම දැ*:ම
දැවැ*ත ගැට’වක ෙපර KC$ත) වන අතර, දැ*:; අOමත g{ම සඳහා ෙෆ්ස්F) සමාගමට ෙකතර;
%මෂRණ¨‘ අ<)ෂණය* අවශn ෙ\ ද ය*න ඉස්ම` කර*නg.
එෙස්ම, ^රකතන සංවාදෙƒX ද සඳහ* කළ ප“U, ෙෆ්ස්F) සමාගම ‘ෙoශපාලන !චාරණය)’ ය*න අථR
ද)ව*ෙ* ෙකෙස් ද ය*න >?බඳව පැහැUVව සලකා බැVය œ` අතර, ෙමම කාලය `ළ H ලංකාෙවG
පළවන දැ*:; ස;බ*ධව දැz අවධානය ෙයාW කළ œ` ෙ\.
හU] පදනම) මත H ලංකාවට ෙවළඳ දැ*:; වාතRා (Ads Library Report) ෙමවලම
(https://www.facebook.com/ads/library/report/) ලබා Xෙ; අවශnතාව නැවත අවධාරණය g{මට
මම කැමැ$ෙතC. ෙමය දැනටම$ ඉ*Uයාවට ලබා X ඇ" අතර, එG භා%තය Kසා
https://economictimes.indiatimes.com/news/elections/lok- sabha/india/political-ad-spendon-facebook-crosses-rs-10-cr-bjp-supporters-continue-tolead/articleshow/68761641.cms?from=mdr වැK වාතRා V> පළ : "ෙP. ^රකතන සංවාදෙƒX
ෙෆ්ස්F) සාමාMකයh පවසන ලoෙo දැනට Kh$ g{මට අදහස් ෙකාට ඇ" එකම ෙමවලම ෙෆ්ස්F) ඇ©
ලaª (Facebook Ad Library),
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&
country =ALL බවa.
ෙකෙස් නW^ ෙමය g]ෙස්$ම !මාණව$ ෙනාෙ\.
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H ලංකාෙ\ ජනා0ප"වරණයට ෙෆ්ස්F) සමාගම ඉ*Xය ෙලL) සභා මැ"වරණයට$ වඩා ෙවනස්
ආකාරයg* සැල«මට g] සාධාරණ ෙහ්`ව) මා දg*ෙ* නැත. එබැ%*, ඉ*Uයාවට ඉහළ අ<)ෂණ
පහiව) ලබා ^* ෙස්වාව*/ෙමවල; H ලංකාවට ද ලබා Uය œ` ෙ\. ඇම`ෙ; X සඳහා කළ ආකාරයට,
ඇ© ලaª (Ad Library) මd* g]ය; ෙෆ්ස්F) >xව) ෙහL ෙවළඳ දැ*:ම) >?බඳව පමණ) ෙතාර`f
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ප)ෂ,ෙoශපාලනඥය*ෙv Kශ්-ත %යද; පවා ද)වa. ෙමය H ලංකාව සඳහා හU] අවශnතාවය) වන
අතර, •" ස;පාදනයg* ෙතාරව eවද, ෙෆ්ස්F) !චාරක %යද; >?බඳව අවධානය ෙයාW g{ම සඳහා
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අ%ගතg{ම) බවට ප$ කර:මg.
ෙෆ්ස්F) ෙ\Uකාව ආœධය) බවට ප$ g{ම සහ අ*තගRත ග"කය* >?බඳ ෙගන හැර දැ)•
අධnයනෙƒ හරය අවෙබLධ කර ගKC* ඔබ සමාගම %]* ෙමම KෙදR්ශය* ෙවත කzනC* අවධානය
ෙයාW කරO ඇතැa ද %ක'ප !"ප$" ෙ)*+ය සහ මැ"වරණ !ච†ඩ wයා K{)ෂණ මධnස්ථානය ස`
දශකයකට එ>ට K{)ෂණ අ$දැ«; මත ෙමම ඉ'‘ම කරO ලබන බවට සලකO ඇතැa gයා ද මම
%ශ්වාස කරC.
ෙමයට %ශ්වා_,
සංජන හ$ෙතාxව,
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