2018.02.08
ප්රවෘත්ති කර්තෘත කසසසරකර

පුංචි ආණ්ඩුලට සුදුව්වන් ත ෝරමු.
ඡන්ද අයිතිය අපතේ ත ොශරිමු.
ඔතේ ඡන්දය තීරණාේමකයි.
ඳළෘකඳලනකආයෘනක341කක්කසහකසභිරයන්ක8356කක්කතෘෝකකගනීතේකඡන්දකවිභසීභටකමුහුණකදීභකසහකක
ශ්රීක ලසක රක රවකවෘයනයන්ක 15 760 867ක දුදුදුරේක ලඵක ඇෘ.(ක ක මින්ක එක්ක ඳළ්තක ඳලනක ආයෘනයරක ඡන්දක
විභසීභක ෘවෘරලිරවෘක අ්තහිටුවෘක ඇෘ.) එභක පිරිතසන්ක ඵහුෘකයක්ක දනටභ්තක ඡන්දයක බවිෘක ක රීභක සහක
සූදනමින්ක යනටිනක ඵවෘක අඳක විශවෘසක රකමු.ක එතහ්තක විවිධක තහේතන්ක භෘක තේශඳලනයක පිළිඵක රලක රී ක
තේශඳලනඥයන්ක පිළිඵක ක රලක රීක තහෝක තේශඳලනක ක්රභයක පිළිඵක රලක රීභටක ඳ්තක වීක ක ඡන්දයක බවිෘක
තනොරකන්නටකයේකඅතයකුකයනෘන්තන්කනේකඑයකතේකතභොතහොත්තකතනොරළයුතුකතදයක්කඵවෘකඅඳකඅවෘධකණයක
රකමු.කලසරතේකභි වෘකණවෘලදීකතීකණ්තභරකපිරිසකඔඵකඵවෘකභෘරකෘඵකගන්න.කඔඵකඔතේකඡන්දයකබවිෘක
තනොරළතහෝතකඔඵකඅරභි භකරවේගලයකඔතේකතරොට්ඨසතේකඔතේකභහජනකනිතයෝජිෘයකවියකහර.කඔඵක
අරභි භක ඳක්ෂයක තහෝක රණ්ඩයභක ඔතේක ඳළ්තක ඳලනක ආයෘනයක ඵලයක ලඵගනුක ඇෘ.ක එඵවින්ක ඔඵක
තරෘකේකරලක රීතභන්කයනටියකදකසතේක්ෂවෘකකදුදුදුකරවේගලයන්කයනටිනකඳක්ෂයකතෘෝකකඔතේකවෘටිනකඡන්දයක
බවිෘකක රීභටකවෘගඵලකගන්න.ක
එතභන්භකඔතේකඡන්දතයන් කඔතේකගභකගන කඔඵකගනකකභතනනකඵවින්කසේප්රදයිරකතෘෝකකගනීතභන්ක
වෘළකීකදක්ෂකනි්තභණශීලීකදෂිෘකතනොවෘනකඅතේක්ෂරයන්කතෘෝකකගන්න.

අ

ය ා තඛන ය්  ැගතන යාමට අම ක ත ොකරන් .

ඡන්දතඳොළටකයතේදීකඔඵටකලබීකඇි කනිලකඡන්දකදන්වීේකඳත්රිරවෘකගෙතගනකයන්න.කඑයකඔඵටකඳහදුවෘක්කවෘනුක
ඇෘ.ක එතහ්තක එයක තනොභි ක වුවෘදක ඔඵතේක නභක 2017ක ඡන්දක නභතේඛනතයහික ක ි තේනේ ක ක ක ඔඵටක ඡන්දයක
බවිෘකරළකහර.කකඒකසහකඔඵකඔඵතේකඅනනයෘවෘයකෘහවුරුකරළකයුතුය.කඅනනයෘවෘයකෘහවුරුකරළකහක ක
තේඛනක තලස ක පද්නයින් ලියාපදුංචි කිරීතේ තදපාර් තේන්තුල මගින් නිකුේ කර ඇති ජාතික
ශැඳුනුේප , ලුංගු විතද් නමන් බපත්රය, ලුංගු රියදුරු බපත්රය, රාජය තවලා විශ්රාමික ක ශැඳුනුේප ,
ලැඩිහිටි ශැඳුනුේප , පද්නයින් ලියාපදුංචි කිරීතේ තදපාර් තේන්තුල මගින් නිකුේ කරනු බ පූජය/
පූජක ශැඳුනුේප ,ක මැතිලරණ තකොමික න් වභාල මගින් නිකුේ කෂ විත ශැඳුනුේප ක භි වෘකණක
තරොමිසභකවියනන්කපිළිගනී.කක

ඡන්දතපොෂ ැගකනැනීම ඡන්ද දායකයාතේ ලනකීමයි.
තභවෘකක ඡන්දක විභසීභක තඳකක ඳවෘි ක භි වෘකණවෘලටක සතේක්ෂවෘක සභරමීක හක නිදහසවෘක ඳවෘ්තවෘන්නටක
භි වෘකණක තරොමිෂන්ක සබවෘ්ත ක තඳොලිසක තදඳ්තෘතේන්තුවෘ්ත ක තේශඳලනක ඳක්ෂක හක අතේක්ෂරයනු්ත ක
ඡන්දදයරයනු්තක සභ්තක වීක ඇි ක ඵවෘක අඳතේක විශවෘසයක යි.ක එතභන්භක ඡන්දක දිනතේදීක දක ඒක සභරමීක ඵවෘක
ඳවෘ්තවෘක ගනීභක අඳක යනයළුතදනතේභක වෘගකීභක තේ.ක තභවෘකක ඡන්දයක ගණනයක ක රීභක තරොට්ඨසයක තුළභක
යනදුවෘනක ඵවින්ක තරොට්ඨසතේක ජයග්රහණයක ඒක තභොතහොත්තභක දනගෘක හක වෘනුක ඇෘ.ක ප්රි පලක ප්රරශයටක
ඳ්තක රීතභන්ක අනතුරුවෘක ජයක ඳකජයක සභරමීවෘක භුක්ි ක විඳීභක සභතේක වෘගකීභක තේ.ක එඵවින්ක ෘභන්තේක
තරොට්ඨසතේක ඡන්දතඳොළක ආකක්ෂක රකක ගනීභක එභක ප්රතේශයක නිතයෝජනයක රකනක ජනෘවෘතේ්ත ක යනවිේක
නයරයන්තේ්තකවෘගකීභකතේ.කවිතශේෂතයන්කප්රි පලකප්රරශවීතභන්කඅනතුරුවෘකක යනදුකගටුභක්කඇි කතනොවෘනකක
ආරකයටක ගභක තභතහයවෘක ගනීභටක යනවිේක හක ආගමිරක නයර්තවෘයන්ක ක්රියරකනුක ඇෘයික දක ඔවුන්ක
තඳොලීයනයටක හක භි වෘකණක නිලධරීන්ටක පූ්තණක සහතයෝගයක ලඵතදනුක ඇෘයික දක අඳක විශවෘසක රකනක අෘකක
එතසේක රකනක තලසක අඳක යනයළුක තදනතගන්භක ඉේලක යනටිමු.ක එතභන්භක ගටුේක ඇි වීභක වෘළක්වෘක ගනීභක
තරොට්ඨසතේකතේශඳලනකනයර්තවෘතේකදකවෘගකීභකතේ.කඡන්දයකදිනකගභකතුළකගටුභක්කඇි කවුවෘතහෝතකඑයක
එභකගතේකජනෘවෘතේකතගෞකවෘයටකහනියක්කවෘනුකඇෘ.
නිදහසක හක සධකණක භි වෘකණයක්ක ඳවෘතීභක භි වෘකණක තරොමිෂන්ක සබතේක තහෝක තඳොලීයනතේක වෘගකීභක
ඳභණක්ක තනොවෘක එයක රවකවෘයනයන්ක වෘනක අඳක සභතේක වෘගකීභක්ක වෘනක ඵවින්ක යනයළුක භි වෘකණක නීි රීි වෘලටක
අනුගෘතවෘමින්ක නිදහසක හක සධකණක භි වෘකණයක්ක ක ඳවෘ්තවෘක ගනීභටක සහයක තදනක තලසක යනයළුක
තදනතගන්භකඉේලකයනටිමු.
ඳෆකේකසසවිධනයකතභභකඡන්දකවිභසීභකනිරීක්ෂණයකසහකසථනගෘකනිරීක්ෂරයින්ක4000කරකපිරිසක්කසහක
ජසගභකනිරීක්ෂණකකථක250ක්කතයදවීභටකයනයලුකරටයුතුකසූදනේකකරකකඇෘ.

සතුි යි.
තභයටකවිශවෘසී

තකෝහණකතහට්ටිආකච්චි
විධයරකඅධයක්ෂ.

