
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ඳාස්කු ඉරිදා වින්දිතයන් සහා වූ ග ෝලීය යුක්ති සංසදය මඟින් සංවිධානය කර අති උතුම් 

කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් හිමිඳාණන්ගේ ප්රධානත්ලගයන් Zoom තාක්ෂණය සස්ගස  ඳලත්ලන ද 

සම්මන්ත්රණග  ී  උන් ලහන්ගස  විිනන් ිනදු කරන ද ප්රකාය සම්බන්ධල 

“ඳා්කු ඉරිදා වින්දිතඹන් වා ව ගගෝලීඹ යුක්ති ංදඹ” විසින් 2022 ජනාරි 08 න 

ගනසුයාදා දින ංවිධානඹ කයන රද ශ්රී රංකාගප ඳා්කු ඉරිදා ගඵෝබ ඵ රවායග  වින්දිතඹන් 

වා යුක්තිඹ (තය ග ඹා ඹන බ භන්්රණඹ) භැගඹන් Zoom තාක්ෂණඹ ස්ග  ඳැැත් ව 

බ භන්්රණග  ී  හි  රධානත්ඹ දැූ අගයදගුරු අති උතුබ  කාදිනල් භැල්කබ  යංජිත් ි මිඳාණන් 

විසින් ඳවත වන් රකාල ඳා්කු ඉරුදින රවායග  විභ්ශලන බ ඵන්ධගඹන් අධායණඹ 

කයමින් වන් කය තිබිණ. 

 ඳා්කු ඉරුදින රවායඹ ්ශතභාන යජග  කුභන්්රණඹක් ඵ  

 විභ්ශලකයින් ගභභ රවායඹ ිළිබඵ ගත යතුරු අනායණඹ ිරීමභ  අකභැති ඵ 

 භවජනතාගේ ඡන්දඹ රඵා ගැනීභ වා රවායඹ ිළිබඵ ගත යතුරු දැන දැන හඹ සිු 

වීභ  ඉඩ ී  තිගඵන ඵ 

 නිගඹෝජය ගඳ ිසඳ්ති නාරක ද සිල්ා භවතා අත්අඩංගු  ගැනීභ  ක යුතු කගශ  සහු 

වයාන් වෂීබ   අත්අඩංගු  ගැනීභ  ගයන්තුක් රඵා ගගන තිබිඹ ී  ඵ  

 ඳා්ශිසගබ න්තු ගත්ීමබ  කායක බා විසින් නි්ශගේල කය තිගඵන කරුණු ිළිබඵ විභ්ශලන 

සිු ගන කයන ඵ 

 ගේලඳාරකඹන් විසින් ගඳ ිසසිඹ  ඵරඳෑබ  කශ ඵ ව ගඳ ිසසිඹ ්ාධීන විඹ යුතු ඵ  

 ගඳ ිසඳ්ති විසින් ගේලඳාරකඹන්ගේ රකාලඹක් ජනතා ගත ඉදිරිඳත් කශ ඵ 

බුේධි අංල, ්ර්ත භ්ශධන වා විභ්ශලන ගක ්ඨාාඹ ව අඳයාධ ඳීමක්ෂණ ගදඳා්ශතගබ න්තු 

වයාන් වෂීබ  බ ඵන්ධ ඹබ  විභ්ශලන ිරි ඳඹක් සිු කය තිගඵන අතය හභ කාරසීභාගප ්ර්ත 

භ්ශධන වා විභ්ශලන දිා බාය ක යුතු කගල් නිගඹෝජය ගඳ ිසඳ්ති නාරක ද සිල්ා භවතා 

න අතය, අඳයාධ ඳීමක්ෂණ ගදඳා්ශතුගබ න්තුගප අධයක්ෂ ගර ලානි අගසග කය භවතාත් හි  

ගජය්ා නිගඹෝජය ගඳ ිස්ඳති ගර යවී ගගනවියත්න භවතාත් ක යුතු කය ඇත.   

2022.01.10 

ඳැය 1930 
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මාධය ිවගදදනයි 



්ර්ත භ්ශධන වා විභ්ශලන ගක ්ඨාාඹ විසින් 2088.0..0  න දින වයාන් වෂීබ  අත්අඩංගු  

ගැනීභ වා ගක ශම රධාන භගව ්්රාත් අධිකයණගඹන් වි ත ගයන්තුක් රඵාගගන ඇති 

අතය හඹ  ගඳය කාත්තන්කුඩි අිසඹා්ශ වන්දිග  සිු ව ගැටුභක  අදාශ කාත්තන්කුඩි ගඳ ිස ්

්ථානඹ භඟින් භඩකරපු භගව ්්රාත් අධිකයණගඹන් ද 208..08.8. න දින ගයන්තුක් රඵා 

ගගන තිබී ඇත.  

ගභැනි තත්ත්ඹක් තිබිඹ ී  නිගඹෝජය ගඳ ිස්ඳති නාරක ද සිල්ා භවතා 2088.80.25 න දින 

අත්අඩංගු  ගැගනන්ගන් හක  ි  පු අතිගරු ජනාධිඳතිතුභා ව ්ශතභාන අතිගරු 

ජනාධිඳතිතුභා නැගගනි ය රගේලග  ී  ඝාතනඹ ිරීමභ  ගභන් භ වකාය ගඳ ිස් 

අධිකාරියඹකු ගක ශම රගේලග  ී  ඝාතනඹ ිරීමභ ත්, තත් ගජය්ා ගඳ ිස් නිරධාීමන් ිරි ඳ 

ගදගනකු ව ගඳ ිස ් ගක මිගබ  නිරධාරිඹකු සවුන් දයන තනතුරුර  වානි ඳැමිණවීගබ  

අදවසින් ක්රිඹා ිරීමභ ත් සිු කයන රද කුභන්්රණඹක  අදාශ න අතය, සහු අත්අඩංගු  

ගැනීභ සිු කය ඇත්ගත් හක  අඳයාධ ඳීමක්ෂණ ගදඳා්ශතගබ න්තුගප අධයක්ෂයඹා ලගඹන් 

ගජය්ා ගඳ ිස් අධිකාරි ලානි අගසග කය භවතා ක යුතු කයමින් සියඹ ී  ගප. 

වයාන් වෂීබ   හගයි  ගයන්තු නිකුත් කය තිබිඹ ී , නිගඹෝජය ගඳ ිසඳ්ති නාරක ද සිල්ා 

භවතා භා 03 ක  අධික කාරඹක් ්ර්ත භ්ශධන වා විභ්ශලන ගක ්ඨාාඹ අධීක්ෂණඹ කශ ද 

සහු  හගයි  හභ ගයන්තු ක්රිඹාත්භක ිරීමභ  ක යුතු කය ගන භැති ඵ ගල්ඛන ඳීමක්ෂා ිරීමගබ  

ී  නිීමක්ෂණඹ න අතය, නාරක ද සිල්ා භවතා විසින් සිුකයන රදැයි ිරඹනු රඵන අඳයාධභඹ 

කුභන්්රණඹක් ගව තුගන් සහු අත්අඩංගු  ඳත්වීභ, හභ ගයන්තු ක්රිඹාත්භක ිරීමභ ගන කය 

සිටීභ වා කයන රද කුභන්්රණඹක රතිපරඹක් ගර වඳුන්ාී භ හුු නිප්ර ත්ශකඹක් ඵ, 

නාරක ද සිල්ා භවතා අධීක්ෂණඹ ගන කශ කාත්තන්කුඩි ගඳ ිස් ්ථානඹ භඟින් 208..08.8. 

න දින ගයන්තුක් රඵා ගගන තිබීභ භඟින් ගඳන්ා දිඹ වැිර ඹ.   

2088.0..0  දින සි  2088.80.25 දින නාරක ද සිල්ා භවතා අත්අඩංගු  ඳත් න තුරු භ හභ 

ගයන්තු ක්රිඹාත්භක ිරීමභ වා ිරසිඳු නිරධාරිඹකු ගඹ දා තිබී ගන භැති අතය, සහු 

අත්අඩංගු  ගැනීගභන් ඳසු අථ්ා ිරි ඳඹක ී  භ ්ර්ත භ්ශධන වා විභ්ශලන ගක ්ඨාාග  

අධයක්ෂරුන් විසින් වයාන් වෂීබ  අත්අඩංගු  ගැනීභ වා නිරධාීමන් ගඹ මු කය ඇත.  

නිගඹෝජය ගඳ ිසඳ්ති නාරක ද සිල්ා භවතාගේ ඹබ  ඹබ  විභාචායඹන් බ ඵන්ධගඹන් ගබ  න 

වි ත් විගල  විභ්ශලන ඒකකඹ භඟින් විභ්ශලන ගණනාක් සිු කයමින් ඳතී. 

ගකග  වු ද, ඕනෑභ විභ්ශලනඹක විභ්ශලන ඵරධයඹා න්ගන්, අදාශ ගඳ ිස් ්ථානග  ගවෝ 

විභ්ශලන ඒකකග  ්ථානාධිඳති යඹා න අතය, ගයන්තුකරුන් අත්අඩංගු  ගැනීභ ඇතුළු 

විභ්ශලනග  සිඹලු ක යුතු බ ඵන්ධ සහු විසින් ගිර යුතු වීභ රංකාගප ඳතින නනතික 

තත්ත්ඹයි. ඒ අනු ඹබ  අධීක්ෂණ නිරධයඹකු අත්අඩංගු  ගගන යා තඵා ගැනීභ භඟින් 

්ථානාධිඳතියඹකුගේ ඵරතර ඹ ඳත් කශ වැිරඹ ඹන්න ඳැසීභ හුු රකාලඹක් ඳභණක් න 

අතය, හි  ිරසිු නනතික තයතාඹක් ගන භැති ඵ ඳැවැදිිබ කරුණිර.  

හග  භ, අගයදගුරු අති උතුබ  කාදිනල් ි මිඳාණන් වන්ග  විසින් අඳක්ෂඳාතී ව නිැයදි තභ 

යාජකාරි ඉටු කයන නිරධයඹන් ගර වඳුන්ා ී  ඇති ගජය්ා ගඳ ිස් අධිකාරි ලානී අගසග කය 

ව ගජයා් නිගඹෝජය ගඳ ිස්ඳති යවී ගගනවියත්න ඹන නිරධයඹන් විසින් අඳයාධ ඳීමක්ෂණ 

ගදඳා්ශතගබ න්තු අධීක්ෂණඹ කයන රද කාරසීභා තුශ ී  වයාන් වෂීබ    හගයි  හභ ගයන්තු 

නිකුත් කය ඇති ඵත්, හග  තිබිඹ ී  අඳයාධ ඳීමක්ෂණ ගදඳා්ශතගබ න්තු විසින් නිගඹෝජය 



ගඳ ිසඳ්ති නාරක ද සිල්ා භවතා අත්අඩංගු  ගගන ඇති ඵත්, ගල්ඛන අනු ගඳනී ඹන 

ඵැවින් අති උතුබ  කාදිනල් ි මිඳාණන් වන්ග  විසින් ඳක්ෂඳාතී වා කුභන්්රණකාීම ක යුතු 

කශ නිරධයඹන් ලගඹන් වඳුන් න්ගන් කවුරුන් ද ඹන්න ිළිබඵ  ගැ ලු භතු ගප.  

හග  භ, බුේධි අංල විසින් රඵාගදන රද බුේධි ගත යතුරු ිළිබඵ නිසි අධානඹිරන් ගවෝ ක යුතු 

ගන කය සිටීභ ගව තුගන් ි තාභතා හභ රවායඹ සිු වීභ  ඉඩ වැරිඹා ද ඹන්න ිළිබඵ, ගරු 

නීතිඳති තුභා විසින් ගදන රද උඳගද් භත සිු කයන රද විභ්ශලන ර අන් රතිපරඹ ගර 

භවාධිකයණග  නඩු ඳැීමභ  ක යුතු කය ඇති ඵැවින් ව හඹ අධිකයණභඹ කරුණක් ඵැවින් ඒ 

බ ඵන්ධ කරුණු ඉදිරිඳත් ිරීමභ දාචායාත්භක ගන න ඵ වන් කයමි.  

ඹබ ිරසි තැනැත්තකු  හගයි   අඳයාධභඹ ගචෝදනාක් සිු ිරීමභ වා ාක්ෂි ා ා ඳනගත් 

නනතික විධිවිධාන අනු කරුණු භත ඳදනබ   ක යුතු කයන අතය, හුු ාක්ෂිභඹ යනාකභක් 

ගන භැති රකාල ගවෝ ා්ශතා භත ිරසිභ අථ්ාක ී  අඳයාධ ගචෝදනා ඉදිරිඳත් ිරීමභ වා ක්රිඹා 

කයනු ගන රඵයි.  

ගභැනි තත්ත්ඹක් ඹ ගත් අගයදගුරු අති උතුබ  කාදිනල් භැල්කබ  යංජිත් ි මිඳාණන් විසින් 

කයන රද ගචෝදනාන් රතිගක්ෂ ඳ කයන අතය, ශ්රී රංකා ගඳ ිසසිඹ භඟින් ඳා්කු රවායඹ 

බ ඵන්ධ නිැයදි ව ාක්ෂිභඹ කරුණු භත අනායණඹ කය ගත් ගත යතුරු අනු ගරු 

නීතිඳති තුභා විසින් ගබ  න වි ත් භවාධිකයණග  නඩු 82 ක් ඳභණ ඳයමින් ැකකරුන් 42 

ක  අධිගචෝදනා ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵ ැඩිුය ත් නිගපදනඹ කයනු රැගස.  

 

භාධය රකාලක කා්ශඹාරඹ 

ගඳ ිස් භාධය ගක ්ඨාාඹ 

 

 


