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ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ යස්විකාවක් සම්බන්ධව සිදුවූයේ යයි කියන 

පැහැරගැනීයම් සිද්ධිය සම්බන්ධ පසු සිදුවීම් සහ ජනමාධය වාර්තාකරයය 

 

2019 යෙසැම්බර් 11 වැනිො, යකාළඹ, ශ්රී ලාකාව: 2019 න ොවැම්බර් 27 වැනිදො න ෝ ඊට ආසන්  දි කදී 

ශ්රී කාකොනස විට්සරසර්කන්ත තො ොි ක කොර්ලොකනස නවිට්කොව න  ොනන   ද්ගලයකලන් ්න්න් ිැ ැනයලැකැබ, 

ලාගික හාස ලන්ට භොජ නකොට තො ොි ක කොර්ලොකලට සම්බන්ද කරුණු පිළිබඳව ප්රශ්න කනලැ කැූ  බවට 

වූ න ෝදිත න්දුවීම ට ිසුව ඇ කවූ න්දුවීම් පිළිබඳව ්කල්ි ප්ර කි් ක න නන්ද්රල තම දැි  සැකිලල්ක 

නලොමුනකොට ඇත.     
 

නමම න්දුවීම් ්භොයිලරීනම්දී න්දුනවමින් ිව ක  නික ක්රිලොදොමල පිළිබඳව හද විට ප්රකො  ිලරීමට තවම් කල් 

වැි   මුදු නොජය මෝය ඇුළු  ජ මෝය ආලත  නමහදී ක්රිලොකආ ආකොනල පිළිබඳව ්කල්ි ප්ර කි් ක 

න නද්රල තැ කයැන්මට ි්ව න්ී.. න්දුවීමට නයොදුරු වූ තැ ැ් කල ස  ඇලන  ිුලනකහ හ  යතොවල 

පිළිබඳව ිැ ැදිලව න ළිදනස ව  ආකොනලට එම මෝයන් කටුතුළනකොට ඇත. නමමගින් වුලන්න  

ද්ගලයලක්වල ස  ආන නෂොව පිළිබඳව වූ බනිතක යැටු  ිැ  ගී. එිමණ නන ොව නමල මෝය 

ආ ොන්ර්ම බනිතක නකස උල්කාඝ ල ිලරීම න නමන්ම ්න්දිතලොන  ද්ගලයලක්වලට ඇ ක හයි කලද 

න ොසකකො  ැරීමිල. ලාගික හරි ැන ඇුළු  වනදවල් යණ ොවක ්න්දිතලන් ්ල ැිල හලන  

හ  යතොවලන් ප්රන්ගල් කන  වුලන්න   ම න ෝ ුමම න ෝ කරුණු මුද්රණල න ෝ ිකිලරීම න්දුකන  හලුම 

දණ්ඩ නී ක සාග්ර නස 365 (ඇ) වයන් කල ලටන් ව  වනද න න්දුකන  හතන ඊට වසන නදක න ද නවො ව  

න්නදඬුවමිලන් දඬුවම් කනලැ කැබිල  ැිලනවයි. වැි දුනට් 2015 හාක 4 දන  හිනෝ ්න්දිතලන් ස  

සො නිකරුවන්ට ස ොලවීම ස  ආන නෂොිලරීම ි ත ලටන් හිනෝලක ්න්දිතලන් ට සමො  නකස ස  

ස්ොනණ නකස සකකලැ කැබීම් වුලන්න  හභිමො ලට ස  ද්ගලයලක්වලට ඇ ක හයි කල්  ආන නෂො 

නකනර්.  
 

ජ මෝය ආලත  නව කන් ්කල්ි ප්ර කි් ක න නන්ද්රල ලල්කොන්ිනන්නන් ්න්දිතලොන  හයිීනන්  ට නින් 

හව්ො ල කබොදීම ඇුළු ව නී කලට ස  ආ ොන්ර්ම වකට හලැකූකව ක්රිලොකන  නකසල. නමම කනණො දිගින් 

දියටම න ොසකකො  ැරීම බනිතක ක විටසල්ක ද ව  සුු  ත්වල න ව  හතන ඒ පිලබඳව හදොක 

හධිකොරීන්න  හව්ො ල නලොමු්ල ුතුළව වො නමන්ම නින් ක්රිලොමොර්ය යැනීමද හව යනස.  
 

ඇතැම් නජනස හධිකොරීන් ස  වයිලවුතුළ නිකතක දන  හල ්න්න්, ිරී නෂණ තවම් න්දුනවමින් ිව කගලදී, 

්න්දිතලො  ට න්තොමතො කරුණු නිර්මොණල කක බවට ප්රන්ගලධිනස න ෝද ොිලරීම ්කල්ි ප්ර කි් ක 

න නන්ද්රනස නිරී නෂණලට ක නනවයි. එබනන ප්රකො ලන් න්දුනවමින් ිව ක  ිරී නෂණ වක හි නෂිොීනබව 

පිලබඳව ප්රශ්න  මුළකනණ හතන ්කල්ි ප්ර කි් ක න නන්ද්රල හදොආ හධිකොරීන් නව කන් දැි නකස 

ලල්කොන්ිනන්නන් ිරී නෂණ න්දුනවමින් ිව ක  හතනුළන විටවොධී ව න්ින  නකස  ො එම ක්රිලොදොමලන් නවත 

බකිෑම් න්දුන ොව  බවට ස  කක කන  නකසල.   

  

හවසන් ව නලන් ්කල්ි ප්ර කි් ක න නන්ද්රල ම ජ තොව නව කන් ලල්කොන්ිනන්නන් සමොජ මෝය වවිටනවිට 

නතොනුළරු ිකකන  ්ට වයිලවුතුළභොවනලන්  ො කොරුණිකබනවන් ුතුළව ක්රිලොකන  නකසල. හින  

සමොජනස ලාගික හරි ැනලන් ලතොම් බහුකනකස න්දුව  ත්වල න වර්තමො නස ිවීන. එබැ්න් ඒවොට 

නයොදුරුවන් න්  ට බිනලන් සැනකන් නතොනව තමන්ට න්දුවූ හරි ැනල පිලබඳ ිැමිණිල ිලරීමට  ැිල 

්ලුතුළ හතන එනවිට ිලරීම නිසො වැි දුනට් හරි ැනවකට මුහුණිෑමට න්දුවලැ ඇතැයි බිල නද න ො කබිල 

ුතුළල. වැි දුනට් ිලවුතුළව ඇ්න් නම් න්දුවීම පිලබඳ විටවොධී  ිරී නෂණල න නකනන නත න කරුණු වැනදි 

බව න ෝ නිවැනදි බව වප්පද් කක න ො ැිල බවල. එබැ්න් හලැචිත පීඩ ලිලන් නතොනව හදොආ හධිකොරීන්  ට 

ක්රිලෝමක වීමට ලඩදීම හතයොව ය නස.  
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