
මාධ්යක නිවේදනය  
 

නුදුටු නසහතික  නිවකුත් නකිරීමට නහැකිවය නපරිදි නඅමාත්යක නම්ඩලය  නපයත් නේකටු්පපත්ය නඅනුමත්ය නකයි. 
 

අද, එනම් ජුනි 7 වැනි දින අමාත්යප ම්ඩලය  ිසින්  ුදුටු  හතිකය  නිුත්  ිරීමම  තැිර වන රිදදි රන්  
කයු ම්රත්ය අුදමත්ය යරන යදී.  
 

2010 අංය 19 දරන මරණ ලි ාරදිංචි ිරීමකම් (ත්යාවයාලිය ිසධිිසධාන) රනත්ය  හංක ෝධන කෙන එන කමම 
රන්  කයු ම්රත්ය ෙැහට් රත්රිකේ  ර  යරුද යනන අත්යර එ  රා්ලලිකම්් ුවව  දදිිදර්  ිරීමකම් ්රිි ාවලි  මරම්  
වුද ඇත්ය. 
 

ත්යම රවුකේ හාමාජියයි්  තා මදරණී ්   අුවරුදත් ව ඇික තා ඔවු් කේ අුවරුදත් වීම් හම්න් ධක ්  
ප්රාාක ෝක ය ෙැ  ව වය  ිසහම්ම් යනා ෙැමටම  කනැතැිර යාංිරය ්  දහ දතහග ෙණනය  කමම යව වර මක ්  හතන 
හැයකහුද ඇත්ය. ශ්රීට යංයාව අුවරුදත්  ප ද්ගලෙයයි්  යවබඳන ව රැණිලිලි ිස ායම ප්රාමාණ ්  යනා ඇික ර වේ 
අත්යිද්  එ්  ර ිර. ඇ් ත්ය ව ක ් ම 1994 ව්ලෂකේ  ින  රමණ් ,අුවරුදත්  ප ද්ගලෙය ්  යවබඳන  රැණිලිලි 

65,000 ය  අධිය ප්රාමාණ ්  රයකේ  කයැණිෂ්  හ ා කවත්ය යැී  ිකක . 
 

අුවරුදත්  ප ද්ගලෙය ් කේ ත්ය් ව  රය  තම්නා කනැේ නා කතයි්  අුවරුදත්  පව් කේ රවුේවය කේදනාව තා 
යනහගහේය ප්රානය වී ිකක . කමහි අදතහ නම් කගලර  රැවීමම තා හිණියාර් ව  හම්න් ධ ය යුුව වයදී,ව් දි 

දේ වම් ිරීමකම්දී,හමාය සු හාධන කෙවීම් තා ිසශ්රාම වැු  ස හදතා සුුටසුයම් යැී කම්දී තා ඇවුරු ව ව් යම්වය  
ප්රාකේ  වීම  කනැතැිරවීම කතෝ අීරරුත්යාව ්   ය් වීම වැනි ප්රාාක ෝක ය ෙැ  ව ෙණනාවය  අුවරුදත්  ප 
ද්ගලෙය ් කේ රවුේවය හාමාජිය ්   මුණරෑම  ිනුටවී ඇික නවයි. කම් හම්න් ධක ්  මෑත්ය යායකේ දී ිසිසධ 
ත්ය් යා්ල  යව වර ෙණනාව්  ෙැමටම  උ් හාත දරා ඇත්ය් , අුවරුදත්  පව් කේ රවුේ මුහුණකදන ෙැ  වවය  

හා්ලථය ිසහුටම් යනා ෙැමටම  ඒවා අකරැකතැහ්  වී ිකක .   

 
අුවරුදත්  ප ද්ගලෙය ්  යවබඳන  ිනගලධී්  නහුය ර වේ ෙණනාවය කමම ුදුටු  හතිකය නිුත්  ිරීමකම් ක්රපමකේද  

 ාිසත්ය යර ඇික අත්යර, අුවරුදත්  ප ද්ගලෙය ්   අදා  ිනගලධී්  යවබඳන  ්රිි ායාීම ිසම්ල න ්  ිනුටිරීමකම් 
අව පත්යාව  දවත්ය කනැකතයණි් , ඔවු් කේ රවුේවය හාමාජිය ් කේ්  මදරණී ් කේ්  මකනෝ ිසදපා් මය තා 
ප්රාාක ෝක ය අව පත්යා හමුවයන  කයකරන හා්ලථය අ් ත්ය්ල යාීනන යව වර්  කයහ කමම ක්රපමකේද  හයයුද 
යැක .  
 
ිසකගල  ය යුුව අමාත්යපං    
කයැ ඹ 
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