
මාධ්ය නිවේදනය   

 
පුද්ගල නයාශක නබිම්ේබෝම්බ නතහයම් නකිරීම නපිළිබඳ නසම්මුතිේේ නවිේශේෂ නිවේ ෝජිත න 

මිේෙද් නඅල්-හුේසේන් නකුමරු නශ්රී නලාකාේද නසාරාෙ ක 

 
පුද්ග නාක බිම්බබෝම්බ තශනම් කිරීම පිළිබ වම්මුතිබේ විබේ නිබයෝජිත, බජෝර්දානබේ 
මිබරද් රාද් බවයිද් අල්-හුබවේන් කුමරු, ශ්රී ාකා රජබේ යරමෙබමන්, 2018 මාර්තු 5 ලැනිදා සිට 7 
ලැනිදා දක්ලා බමරට නි වාචාරයක නිරත බලයි. 

 
පුද්ග නාක බිම්බබෝම්බ තශනම් කිරීබම් වම්මුතිබේ 163 ලැනි රාජය ඳාර්්ලය බලට 
ඳත්බලමින් ශ්රී ාකාල 2017 බදවැම්බර් 13 ලැනි න න  ම වම්මුතියට  ක් වූ බශයින් බමම නි 
වාචාරය විබේ ලැදගත්කමක් උසුයි. ‘ඔටාලා වම්මුතිය’ නැතබශොත් ‘බිම්බබෝම්බ තශනම් 
කිරීම පිළිබ වම්මුතිය’ යනුබලන් වාමානයබයන් ශැඳින්බලන, ‘පුද්ග නාක බිම්බබෝම්බ 
භාවිතා කිරීම, රැව ්කිරීම, නි්ඳාදනය කිරීම, ශා ඳැලරීම තශනම් කිරීබම් වශ ඒලා විනා කිරීම 
පිළිබ වම්මුතිබේ අරමුණ ලනුබේ බොලපුරා පුද්ග නාක බිම්බබෝම්බ භාවිතය අලවන් 

කිරීමයි. 1997 බදවැම්බර් 3 ලැනි න න අත්වන් තැබීම යරඹුණු බමම වම්මුතිය 1999 මාර්තු 1 
ලැනිදා බාත්මක විය. දැනට වම්මුතියට රාජය ඳාර්්ල 164 ක් බලයි.  

සිය ශ්රී ාකා වාචාරය අතරතුරදී විබේ නිබයෝජිතලරයා, ජනාධිඳති මමත්රිඳා සිසේබවේන, 
අග්රාමාතය රනිල් වි්රමසිාශ වශ විබද් කටමෙතු අමාතය තික් මාරඳන යන මශත්ලරුන් බැශැ 
දැකීමට නියමිතය. පුනරුත්ථාඳන වශ නැලත ඳන ාචි කිරීම පිළිබ අමාතය ී.. ම්. ව්ලාමිනාදන් 
මශතා වමග උතුරු ඳෂාබත් ක්බේත්ර වාචාරයකද නිරත වීමට නියමිත විබේ නිබයෝජිත මිබරද් 
අල්-හුබවේන් කුමරු  හිදී බිම්බබෝම්බ ඉලත් කිරීබම් කටමෙතු නිරීක්ණය කිරීමට නියමිත අතර 
බිම්බබෝම්බ ඉලත් කිරීබම් නිබයෝජිතායතන බමන්ම බිම්බබෝම්බ වින්න තයන්ද ශමුලනු යත.   

 
බිම්බබෝම්බ ඉලත් කිරීම වශා බම් තාක් සිදු කරන ද කාර්ය භාරය බමන්ම ලවර 2020 ලන විට 
ශ්රී ාකාල බිම්බබෝම්බලන්න් බතොර රටක් බලට ඳත් කිරීම වශා පිළිබයෂ කර යති සිය වැසුම් 
විදශා බඳන්වීමට විබේ නිබයෝජිතලරයාබේ වාචාරබයන් ශ්රී ාකාලට අලව්ථාල හිමි බේ. බමම 
වන්දර්භය තුෂ, විබේ නිබයෝජිතලරයා, බිම්බබෝම්බ ඉලත් කිරීමට වශ ශ්රී ාකාබේ බිම්බබෝම්බ 
වින්න තයන් බලනුබලන් තලදුරටත් බාන ය ශැකි වශය පිළිබල වාකච්ඡා කිරීම වශා ශ්රී ාකාබේ 
සිටින  ක්වත් ජාතීන්බේ කණ්ඩායම, සිවිල් වමාජය වශ බවසු අදා ඳාර්්ල ශමුවීමටද 
අබේක්ෂිතය.  

  
විබේ නිබයෝජිතලරයා, මාර්තු 6 ලැනි අඟශරුලාදා ඳව්ලරු 5.30 ට ජාතයන්තර වබතා වශ 
්රබමෝඳාය අධයයනය පිළිබ ක්්මන් කන ර්ගාමර් යයතනබේදී ‘පුද්ග නාක බිම්බබෝම්බ 
පිළිබ ඔටාලා වම්මුතිය: යසියාලට යති අලව්ථා වශ අභිබයෝග’ යන මැබයන් බද්නයක් 
ඳැලැත්වීමටද නියමිතය.  

    
මිබරද් රාද් බවයිද් අල්-හුබවේන් කුමරු 2004 සිට බජෝර්දානබේ බිම්බබෝම්බ ඉලත් කිරීම වශ 
පුනරුත්ථාඳනය පිළිබ ජාතික කමිටුබේ වභාඳතිලරයා ලබයන් බවේලය කරයි. 2009 ලවබර්දී 
පුද්ග නාක බිම්බබෝම්බ තශනම් කිරීම පිළිබ වම්මුතිබේ විබේ නිබයෝජිතලරයා ලබයන් 
ඳත් කෂ තැන් ඳටන් ඔහු බොලපුරා පුද්ග නාක බිම්බබෝම්බ තශනම් කිරීම ප්රලර්ධනය කිරීම 
උබදවා  ක්වත් ජාතීන්බේ වාවිධානය වශ වාමාජික රාජය වමග සුවිවල් කාර්ය භාරයක් ඉටු කර 
තිබේ.  

 
 
විබද් කටමෙතු අමාතයාාය 
බකොෂඹ 

 
2018 මාර්තු 02 ලැනිදා 


