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ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් අර්බුධය සහ වර්බතමාන වෙජීමය 

ඉවත්කල යුතු බවට වන මහජන උදවඝෝෂණය 

පිළිබඳව වූ විකල්ප ප්රතිපපත්තිප වේන්රවේ ප්රකායය 

 

4th April 2022, Colombo, Sri Lanka: මින්පෙර ප ොවූවිරූ පෙස වත්මන් අර්බුදයට පේතුව 

අයතොෙොෙ ය බව සහ අර්බුදය නිරොකරණය කිරීම පිණිස රජපේ විශ්වසනීයත්වය සහ 

සුජොතභොවය සමග ආණ්ඩුකරණපේ මූලික ආයත   ැවත ස්ථොෙ ය කිරීම සහ ශක්තිමත් 

කිරීම කෙයුතු බව විකල්ෙ ප්රිෙත්ි පක්තන්ද්රය දැිලපෙස විශ්වොස කරි.  රටුරරො ෙැිුණු, 

සොමකොමි පෙස සිදුව , ජ තො බෙොපෙොපරොත්තු සුන්ීම, පිටොරගැලීම හමුපේ විසම්මමුිය 

මර්බධ ය කිරීම අරමුණුපකොටගත් පරජීමපේ  උත්සොහයන් ෙැහැදිලි පෙසම අසොර්බථක ී ඇත  

ජ ොධිෙිවරයො සහ පරජීමය ඉවත්විය යුතු බවට ව  ෙණිවිඩය ෙැහැදිලිව හො උස් හඬින් ඇපස්  

 

 ොයකත්වය ශක්තිමත් පෙස සුරක්තිත කරනු ෙබන්පන්  ොයකත්වය පදනු ෙබන් න්පේ 

සුජොතභොවය සහ විශ්වසනීයත්වය විසින් බව විකල්ෙ ප්රිෙත්ි පක්තන්ද්රය විශ්වොස කරි.  ියය සහ 

ආරක්තෂොකොරී හැසිරීම්ම, ජ තොවපේ දුෂ්කරතොවයන් සහ පේද ොවන් පිලිබඳ හැගීම්ම විරහිත 

ප ොසෙකොහැරීම්ම, සුපිරි මට්ටපම්ම ව  අදක්තෂකම්ම, ෙැහැදිලිව පෙනීය  විපශ්ෂඥතොවයන් 

ප ොමැිකම සහ සියල්ෙ වසො ෙැිර ෙවත් ො බෙපේ සිටින් න්පේ ෙොෙ ය කරගත ප ොහැකි 

තන්හොව ය ොදිය මගින් ආණ්ඩුව සහ ආණ්ඩුකරණය දිගටම කරපග  යො ප ොහැකිය  පව ස 

සිදුවිය යුතුමය  දඬුවම්ම ප ොෙබො වරද කිරීපම්ම සංස්කෘිය කිසිපස්ත්ම ෙැවිය යුතු ප ොපේ  

ජ තොවපේ දැිල අවශයතොවය පමන්ම වුනන් ඉල්ෙො සිටින්පන් ද යයමය  

 

කිසිඳු ප්රමොදයකින් පතොරව ජ තො හටට කන්පද  පෙසත්   අනුව ්රියොකර  පෙසත් අපි 

ෙොර්බලිපම්මන්තුපවන් ඉල්ෙො සිටින්ප මු  සමස්ත රොජෙක්තෂ පරජීමයම ඉල්ෙො අස්විය යුතු අතර, 

විධොයක ජ ොධිෙි ධූරය අපහෝසි කළ යුතුය  විධොයක ජ ොධිෙි ධූරය ෙංකොපේ ආණ්ඩුකරණයට 
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ඇි විශොෙම බොධකය පේ  යමගින් මුළු රටම ද ගැස්ීමට රොජෙක්තෂ පරජීමයට ඉඩකඩ සෙසො දී 

ඇත  

 

  සමගම, විුද්ධ මත ප්රකොශ කිරීමට, නිදහස් අදහස් ප්රකොශ කිරීමට හො නිදහපස් සමොගම්ම 

ෙැවැත්ීමට ජ තොව සතු වූ මූලික අි.ිවොසිකම උල්ෙංඝ ය කිරීම්ම අපහෝසි කෙ යුතු අතර යපස් 

සිදු වූ උල්ෙංඝ ය කිරීම්ම පිළිබඳව පූර්බණ විමර්බශ යක්ත සිදුපකොට  වොට වගකිවයුත්තන් 

සම්මබන්දපයන් නීියට අනුව ්රියොකළ යුතුය  රපට් නීිය සියල්ෙන් විසින් පිලිෙැදිය යුතු ව  අතර 

ියපයන් පහෝ ෙක්තෂෙොතීත්වපයන් පතොරව යය ්රියොත්මක කෙ යුතුය  

 

තත්ත්වය යහෙත් අතට හැරීමට පෙර නිසැකවම සිදුවනු ඇත්පත් තවත්  රක අතට හැරීමි.  

පකපස්  මුත් පමම තත්වය විශ්වසනීයත්වයකින් යුතුව ජ තොවට සන්නිපේද ය කරන්පන් ම්ම 

හො යථොතත්වයට ෙත්කිරීම ආරම්මභ කිරීපම්ම නිශ්ිත පියවරයන් ්රියොකොරීත්වය මගින් ෙැහැදිලිව 

පෙන්නුම්ම කරන්පන් ම්ම ජ තොව පමම තත්වය අවපබෝධ කරගනු ඇත  
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