
 

 

 

නීතිය හා සාමය රකින තවත් පියවර ... 
ප ොලීසියට 10,000ක් අලුතින් ; මත්ද්රවය ිවවාර  ාාති  ්රති ත්තිය 

ළඟදීම එළි දකී ... 

 මිය ගිය හා ආබාධිත ර විරු වැටුප්, යැප න්නන්ටත් දිවි ඇති පතක් .. 
 

ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්ාාංශයීය උප ේශක ශයීයක කාරක ව ාන ධිාතිශගෝ කභ යා ප රාධශක්ෂ 
මැගෝතුමාකේ ප්රධාාි්වනකප්  ්රී ධපනධනධාිර ර ශාධනමේක්් තු වාංර්ධනේකද  අ අ( 8) ර ස්වව යප. න්වම්  
ශාධනමේක්් තුන ශ්වවීකම්  ශසු ේශක ශයීයක කාරක ව ාකේ ප්රථමම ස්වවවීම කමපි.. ධිාතිශගෝතුමා ටට 
වහ ාගී වකද කාරක ව ා ව ාශගෝ ධූරප යෂප ාර ඇමගෝනරපාට හිමිනි බැයනි.  

ධාගෝක ආරක්ෂාන, නීගෝප හා වාමප ප්රනධනධාිප, රේයරු නැටුප්, ම්වද්රන නිනාරේප, ආරක්ෂක 
අමාත්ාාංශයීයපට අප්ව ආපත්ිනා නාධන වක නාධනත්ා නැනි යෂපප භේිානක් එහි අ වාකච්ඡානට ාක් යප.  

ආණ්ඩු ශක්ෂකද මැගෝ ඇමගෝනරු වහ යශක්ෂකද ම් ත්රීනරු ස්වවවීමට එක්න සිටිපහ. ආරක්ෂක කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත්ාාංශයීය උප ේශක ශයීයක කාරක ව ා ස්වවවීමට මැගෝ ඇමගෝනරු කමත්ර් පික්වක් වහ ාවූ ව මෑත් 
කාාකද ප්රථමම අනවවථමාන කමප බන ශාධනමේක්් තු නිාධාාරීහූ වඳහ්  කළහ. 

නීගෝප හා වාමප ත්හවුරු කකොට ප්රනධනධාිප වඳහා කප ිතත් ්රිපාමාධනභ භැි වඳහ්  කළ ධිාතිශගෝ 
රාධශක්ෂ මැගෝතුමා අනශයීයත්ාන අනුන රකේ යයධා ප්රක ශයීයනා කශොමේවව වවථමාි 196ක් අලුගෝ්  වවථමාශිපට 
වැාසු් කර ඇත්ැි. ර්ප. ඒ වමභම කශොලීසිකද පික්වව බාප නැඩි කිරීම පිණිව වවත්රී, ර රුෂ 
ක(ශාධනශයීයවනකප් ම 1),)))ක් අලුගෝ්  බඳනා භැකිගෝ.  

ආබාතිත් වහ මිප වූප රේයරු ශවුල්නාට කභනි නැටුප් වහ  අමිා පිළිබඳන කමහි අ වාකච්ඡා කකක්ේ. 
ආබාතිත් රේයරුනිට දිය ඇගෝ කත්ක් කභනනු ාබි නැටුප් වහ  අමිා ඔවු්  මිප වූප ශසු ඔවු් කභ්  
පැකශ් ි් ට්ව දිය ඇගෝ කත්ක් කභවීම පිණිව අනුමැගෝප ාබා භැනීමට වකවව කළ කැබිිේ ශත්රිකාන (ැ්  
ඇමගෝ මණ්ඩාපට කපොමු කර ඇත්ැි. ධිාතිශගෝතුමා ර්ප.  

මිප වූප රේයරුන් කභ්  පැකශ් ි් ට්ව එර් නැටුප් වහ  අමිා ජීයත්ා් ත්ප (ක්නා ාබා භැනීමට ( මි්  
අනවවථමාන වැාකවේ. රේයරු ශවුල්නා ඉල්ලීම ඉටු කරි බන වඳහ්  කළ එතුමා ඒ වඳහා ේ ක  ෂේ 
කිරීක් අනශයීයත්ානක් ිැගෝ බන්ව, ේ ක  ෂේ පිටුශව ඇ්වක්ව කනි්ව අරමුේක් බන්ව කශ් නා 
දු් ක් ප. මි්  කශර කාානා අ කළ අයුක්්  ේ ක  ෂේකරුනිට න්වම්  රධප කිසිදු හික්හැරපක් 
කිොකළ බන ධිාතිශගෝතුමා කම් ම ආරක්ෂක කල්ක්නරපා ( වඳහ්  කළහ.  

ම්වද්රන නිනාරේප පිළිබඳ අ(හවව ුවනමාරුකේ අ ඉදික්ශ්ව ව කප ධිානකට ප්රගෝාාර (ැක්ව ධිාතිශගෝතුමා 
ම්වද්රන නිනාරේප වඳහා නි ින ධාගෝක ප්රගෝශ්වගෝප (ැ්  ව්ශා(ිප කකොට අනව්  බන ශැනීයප. එප 
ළභ අම ප්රසි තිපට ශ්ව කරනු ාැක.. ම්වද්රන  ායත්පට ඇ.බැහි වන්  ර ිරු්වථමාශිකද  අ ආභමික 
ේශක ශයීයිප  ායත් කිරීක් නැ(භ්වකම එතුමා කශ් නා දු් ක් ප.  

ආභමික අ් ත්නා(ප ඇතුළ්ව කශොත් ශත් ත්හි් කිරීම පිළිබඳන මතු ව අ(හවකට පිළිතුරු දු්  
ධිාතිශගෝතුමා ක් තීරේප නිශයීයවචිත් ආභමක් ඉාක්ක කකොට භ්වත්ක් කිොනි බන්ව, කශොදුකේ වෑම 
ආකාරපකම ආභමික අ් ත්නා(ප පිටු(ැර්ම අරමුේ බන්ව ශැනීයප.  
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ආරක්ෂක හමු(ානිට අප්ව ප්රකප ධිපට කිොභ්ව ඉඩ්නා කශොල් කහ  කනි්ව සුදුසු කබ භ නභා 
කිරීක් අනශයීයත්ාන අනධාාරේප කළ ධිාතිශගෝ රාධශක්ෂ මැගෝතුමා ඒ ව(හා  ායත් කළ හැකි ඉඩ් 
හඳුිාභ් ිැි. ආරක්ෂක ප්රධාානී් ට ේශක(වව දු් ක් ප.  

ආරක්ෂක රාධ අමාත් ාමල් රාධශක්ෂ, ආරක්ෂක කල්ක් ය්ාමික කධිරාල් කමල් ණරේර්වි, 
ත්රියධා හමු(ාශගෝනරු වහ කශොමේවවශගෝ ප්රමු  ආරක්ෂක අාංශයීය ප්රධාානීහූ ( වාකච්ඡානට එක්න සිටිපහ. 

X            X        X          X                  X 

්රී ාාංකා කශොදුධි කශරමුේට නවර )්ක් පිරීම නිමි්වකත්්   අශ නාප්ත්න වාංයධාාි කළ ව්ක්ාි 

මාාාන වමභ ව්ශා(ිප කකරුණු වමරු කාාශප ේශක ශයීයක කාරක ව ා ස්වවවීකම්  අිතුරුන 

ධිාතිශගෝතුමා කනත් පිළිභ් නනු ාැබීප. “සිේ ක(ව සුස්කි සිේ නවර” ව්ක්ාි මාාාන පනුකන්  

ි් කළ වමරු කාාශප පිළිභ් නි ා ක  ශක්ෂකද මහ කල්ක් ශාධනමේක්් තු ම් ත්රී වාභර 

කාක්පනව් වහ මාධා කල්ක් ශාධනමේක්් තු ම් ත්රී වාංජීන එදික්මා් ි පි මහ්වනරු්  යසිනි.  

 

ධිාතිශගෝ මාධා අාංශයීයප 
2)21-)්-)  

 


