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අධ��ෂ (�වෘ��)  / �වෘ�� ක�තෘ,  

 

��ල��ය �ෙ�ශෙය� ෙක��� 19 ෛවරසය ආසා�ත ෙර��ය� වා�තා �ම  

සහ ඊට   ස�බ�ධ ත��වය�  ��බඳව �ෙය�ජ� ෙප���ප�  

අ�� ෙර�හණ මහතා ��� �� කරන ලද �කාශය. 

 

��ල��ය �ෙ�ශෙය� ෙක��� 19 ෛවරසය ආසා�ත ෙර��ය� වා�තා �ම සහ ඊට   

ස�බ�ධ ත�වය� ��බඳව අද �න (04.10.2020) ෙක��� 19 පැ��ම වැළැ��ෙ� ජා�ක 

�යා��ත මධ��ථානෙ�� ග� ෙස�ඛ� අමාත� ප��ා ෙ�� ව��ආර�� මැ��ය 

සහ වැඩබලන ආර�ෂක  මා�ඩ�ක   �ධා�, හ�දාප� ��න� ෙජනරා� ශෙ��� 

��වා, �ෙය�ජ� ෙප���ප� අ�� ෙර�හණ, වසංගත ෙර�ග �ද�ා අංශෙ� �ධා�, 

�ෙ�ෂඥ ෛවද� �ද� සමර�ර යන මහ�ව�� ��� අදහ� ද�වන ල�.  

 

එ��, �ෙය�ජ� ෙප���ප� අ�� ෙර�හණ මහතා ��� �� කරන ලද �කාශය 

පහත ප�� ෙ�.  

 

ෙස�ඛ� ෙ�වා අධ��ෂ ජනරා�වරයාෙ� ඉ��ම ප��, �ෙර�ධායන හා ෙර�ග වැළැ��ෙ� 

ආඥා පනෙ� ��පාදන ප��, ෙප���ප�වරයාට ෙස�ඛ� ෙ�වා අධ��ෂ ජනරා�වරයා 

��� පවරා ඇ� බලතල අ�ව, වහාම �යා�මක වන ප�� ��ව�ෙග�ඩ සහ ��ල��ය 

ෙප��� බල�ෙ�ශ ආවරණය වන ප�� �ෙර�ධායන ඇ�� ��ය �යා�මක කර� ලබනවා. 

එය නැවත දැ�� ෙදන �� �යා�මක ෙවනවා. ඒ �සා �ෙ�ෂෙය�ම එම �ෙ�ශවල 

ජනතාවෙග� ඉ�ලා ��නවා එම ඇ�� ��යට අවනත ෙව�� කට�� කරන ෙලසට.  

 

�ෙ�ෂෙය�ම, ඔබ ද�නවා අප ප��ය මා�� 18 වන දා �යා�මක කළ ඇ�� ��ය මාස 

�නකට ආස�න කාලය� පැව�ණා. එම කාලය �ළ රෙ� ජනතාවෙග� �යයට 

අ�නවය�ම ඊට අවනතව කට�� කළ �සා අපට ෙමම ෙර�ගය පාලනය කරෙගන 

ෙල�කෙ� ෙමම ෙර�ගය පාලනය කළ ෙදවැ� රට බවට ප�ව�නට හැ�යාව ලැ�ණා. එය 

ෙ� රෙ� ජනතාව ලබා�� සහෙය�ගෙ� ��ඵලය�.  

 

ඉ��, ෙ� අව�ථාෙ�� � ලංකා ෙප���ය ෙව�ෙව� අ� ඉ�ලා ��නවා හැමෙදනාෙග�ම, 

�ෙ�ෂෙය� එම �ෙ�ශවල ජනතාවෙග� ෙමම ඇ����යට ග� කර�� කට�� කරන 

ෙලසට. ඒ වෙ�ම, ෙමම ඇ�� ��ය බලපැවැ�ෙවන කාලය �ළ ෙපර ප��ම ��ව�ට එම 

 

  



 �ෙ�ශ ව�� තම� ��න �ෙව� ව�� �ටතට පැ��මට හැ�යාව ලැෙබ�ෙ� නැහැ. ඒ 

වෙ�ම, ෛවද� ෙ�වා, ෙස�ඛ� ෙ�වා අත�වශ� ෙ�වා පමණ� එම ෙප��� බල�ෙ�ශවල 

�යා�මක ෙවනවා. ඒ වෙ�ම, ය��� ෙකෙන� ඇ�� ��යට පටහැ�ව කට�� කරනවා 

න� ඒ අය අ�අඩං�වට ගැ�මට�, ඔ��ට එෙර�ව ��ය �යා�මක ��මට� ඒ වෙ�ම 

�ෙර�ධායන කට�� ����මට� �� ෙවනවා. ඒ වෙ�ම, ඒ �ෙ�ශවල ජනතාවෙග� ඉ�ලා 

��නවා ෙප��� �ලධා�� ඒ වෙ�ම, ෙස�ඛ� �ලධා��, මහජන ෙස�ඛ� ප��ෂකව�� 

ඔබෙ� �වසට ඔබෙ� ආයතනයට �ෙ�ශයට පැ��මට ��ව� ෙ� �ෙර�ධායන කට�� 

සඳහා, ඔ��ට ඔබෙ� උප�ම සහෙය�ගය ලබා ෙදන හැ�යට. 

 

ඒ වෙ�ම ඒ ෙප��� බල�ෙ�ශ ෙදකට ෙ� ඇ�� ��ය �යා�මක �ණ� ඊට ප�බා�ර 

�ෙ�ශවල ජනතාවෙග�� ර ෙ� �ය�ම ජනතාවෙග�� ඉ�ලා ��නවා ෙපර ප��ම 

ෙස�ඛ� ���වලට අ�ගත ෙවලා කට�� කර�න �යා. �ෙ�ෂෙය�ම සබ� ෙය�දා අ� 

ෙස�දා ගැ�ම, �ර�ථභාවය පව�වා ගැ�ම, ��� ආවරණ පැල�ම යන කට��වල ඒ 

ආකාරයටම �රත �ය ���. ඒ වෙ�ම ය��� �ථානවල උ�සව පැවැ�ෙවනවා න� ඒ 

වෙ�ම සාද සැණෙක� පැවැ�ෙවනවා න� ෙ� �ෙ�ශව�� ප�බා�ර �ණ� ඒ හැම 

අව�ථාවකම ෙස�ඛ� බලධා�� ලබා � �ෙබන උපෙද� වලට අ�ගතව කට�� කළ ���. 

අ� ය� ආකාරයක ��� බව� ද�වා කට�� කළා ෙ� කාරණා ස�බ�ධෙය�. න�� 

නැවත අවදාන� ත�වය� උ�ගත � �ෙබන �සා අ�� � ලංකා ෙප���ය හැ�යට ෙ� 

ස�බ�ධෙය� �ර�තරෙය� ෙස�යා බල�න කට�� කරනවා ෙස�ඛ� බලධා�� සමග. 

ඒ �සා මහජනයා බ�ලව ගැවෙසන �ථාන සං�ධානය ��ෙ�� ඒවාට සහභා� �ෙ�� 

හැම�ටම �ර�ථභාවය තබාගැ�ම යන ෙ� කාරණා ගැන වැ� අවධානය� ෙය�� කර 

කට�� කර�න �යා අප ඉ�ලා ��නවා. ඒ �සා දැනට ��ව�ෙග�ඩ හා ��ල��ය යන 

ෙප��� බල�ෙ�ශවලට පණවන ලද ෙප��� ඇ�� ��යට ඒ �ෙර�ධායන ඇ�� ��යට 

අ�ගත ෙවලා කට�� කරන ෙලස හැම ෙදනාෙග�ම ඉ�ලා ��නවා. ය��� 

තැනැ�ෙත� ෙ� �ෙර�ධායන ඇ�� ��යට පටහැ�ව කට�� කරනවා න� එය 

�ෙර�ධායන හා ෙර�ග වැළැ��ෙ� ආඥා පනත වෙ�ම ලංකාෙ� අපරාධ ��ය, ද�ඩ �� 

සං�හය යටෙ� වරද� ෙවනවා. එවැ� අව�ථාවක� එවැ� ��ගලය�ට එෙර�ව න�  

පැව�ෙ�� වරදක� �වෙහ�� ඔ�ට �ර ද�වම�� හා දඩය�� යන ෙදආකාරෙය�ම 

ද�ව� ��ෙ� හැ�යාව �ෙබනවා. ඒ �සා �ෙර�ධායන ඇ�� ��යට ග� කර�� 

කට�� කර�න �යා ��ව�ෙග�ඩ හා ��ල��ය �ෙ�ශවල ජනතාවෙග� �ෙ�ෂෙය�ම 

ඉ�ලා ��නවා.  

 

ෙමම �කාශය ඇ�ළ� ��ෙය� ද�ශන හා හඬපට පහත දැ�ෙවන Vishmitha Cloud 

��ෙම� ලබා ගත හැක.  

 

https://www.vishmithacloud.com/s-29S3J5rh 

 


