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වෑන් - කැබ් අනතුරින්  
05කට තුවාල

�� ගම්පහ තිලකරත්න දිසානායක 
උඩුගම්පොළ, වීදියවත්ත මංසන්ධි්ේදී 

ඊ්ේ (04දො) අලුයම වෑන් රථයක් හො කැබ් 

රථයක් එකි්ෙක ගැටී්මන් පස්ද්ෙකු 

තුවොල ලබො ඇ්තැයි ගමපහ ්පොලීසි්ේ 

රථවොහෙ අංශය පවසයි. 

 මහව ප්ර්ේශ්ේ සිට කරොපිටිය ්රෝහලට 

හෘද ්රෝගි්යකු රැ්ගෙ යමින් තිබූ වෑන් 

රථයක් ්ම්ලස අෙතුරට පතව ඇ්ත.

්මම අෙතුරින් වෑන් රථ්යහි ගමන් 

ගනිමින් සිටි බී.එම.බණ්ොරෙොයක (67) 

ෙමැති  ්රෝගියෝේ 29 හැවිරිදි දියණිය 

සහ ඇ්ේ ්දහැවිරිදි දරුවොද, ්රෝගියෝේ 

27 හැවිරිදි පු්තො සහ වෑන් රථය පැදවූ 23 

හැවිරිදි රියදුරො හො කැබ් රථ්ේ රියදුරොද 

්ම්ස තුවොල ලබො සිටිති.

අෙතුරින් තුවොල ලැබූ්වෝ ගමපහ 

්රෝහලට ඇතුළත ්කොට සිටිති. 

ගමපහ මුලසථොෙ ්පොලීසි්ේ රථවොහෙ 

අංශ්ේ සථොෙොධිපති ්පොලිස පරීක්්ෂක 

වසන්්ත පුෂපකුමොර මහ්තෝේ උප්දස ම්ත 

්කොස්තොපල් ගුණ්සකර මහ්තො අෙතුර 

පිළිබඳ  වැඩිදුර පරීක්්ෂණ පවතවයි.

ජවිපෙ නායක අනුර කුමාර දිසානායක

�� එච්.අයි. තුෂාර/ ඡායාරූප ඒශාේ ප්රනාේදු
අධ්ොපෙය විකුණො දමෙ ම්කලපුව 

්පෞේගලික විශවවිද්ොලය ඇතුළුව 

අධ්ොපෙය විකුණො දමෙ ආය්තෙ 

අ්හෝසි කරෙ ්ලස ඉල්ලො අන්්තර් 

විශවවිද්ොලයීය ශිෂ්ය බලමණ්ලය 

ඊ්ේ (04දො) ්කොළඹදී වි්රෝධ්තොවක 

නිර්ත විය.

මරදෝන් සිට පොගමනින් ්කොටුව 

දුමරිය ්පොළ ඉදිරිපිටට පැමිණි 

ශිෂ්යයන් ්මම වි්රෝධ්තොව පැවැතවූ 

අ්තර, ්මම ඉල්ලීමවලට අම්තරව 

ආගම, ජොතිය පදෙමින් අධ්ොපෙ 

ආය්තෙ සථොපි්ත කිරීම ෙව්තො 

දැමීමටද ආණඩුව කටයුතු කළයුතු 

බවද අන්්තර් විශවවිද්ොලයීය ශිෂ්ය 

බලමණ්ල්ේ කැඳවුමකරු මහිල් 

බණ්ොර මහ්තො සඳහන් ක්ේය.

ම්කලපුව ප්ර‘්ේශ්ේ ඉදිකරමින් 

ති්බෙ ්පෞේගලික විශවවිද්ොලය 

වහොම අවලංගු කර දැමිය යුතු බවද ඒ 

මහ්තො පවසො සිටි්ේය.

ඉදිරි දිෙ කිහිපය තුළ රජය ්ම 

පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීමට කටයුතු 

්ෙොකළ්හොත දැඩි ක්රියොමොර්ග ගන්ෙො 

බවද ්හ්්තම පවසො සිටි්ේය.

�� එච්.අයි. තුෂාර
එක් එක් ජෙ ්කොට්ොස 

ම්ත ක්රියොතමක වෙ නීති 

අ්හෝසි කර ශ්රී ලොංකික 

ජොතියක් ්ලස ්ගෝෙැගීම 

සඳහො ්පොදු නීතියක් සකස 

කළ යුතු බව ජේතො විමුක්ති 

්පරමුණ සඳහන් කරයි.

ජොතික සමගිය 

්ගෝෙැගී්මන් ්්තොරව 

මහජෙ ආරක්්ෂොවක් 

්ෙොමැති බවත, අ්ේ 

ර්ට මහජෙ ආරක්්ෂොව 

කිසිදු ජොතිවොදි්යකුට 

ලබොදිය ්ෙොහැකි බවත එම 

පක්්ෂ්ේ ෙොයක අනුර කුමොර 

දිසොෙොයක මහ්තො පැවසීය.

ජොතිවොදී ෙොයක්යකුට 

කළ හැකි වන්්න් 

මහජෙයෝේ ආරක්්ෂොව 

පිළිබඳ ්තැතිගැන්මක් 

්දගිඩියොවක් නිර්මොණය 

කිරීමට පමණක් බවද ඒ 

මහ්තො පවසො සිටි්ේය.

ජොතික සමගිය ්තහවුරු 

කිරීම සඳහො ජේතො විමුක්ති 

්පරමුණ  ඉදිරිපත කර 

ති්බෙ වි්ශ්ෂ ්යෝජෙො 

මොලොව ජෙග්ත කිරී්ම 

අවසථොවට ඊ්ේ (04දො) 

සහභොගි ්වමින් අනුර කුමොර 

දිසොෙොයක මහ්තො ්ම බව 

පවසො සිටි්ේය.

එහිදී වැඩිදුරටත 

අදහස දැක්වූ පක්්ෂ 

ෙොයකවරයො පවසො සිටි්ේ, 

කිසිදු  අන්්තවොදයකට ජෙ 

්කොට්ොසයක් මුළුමනින්ම 

විෙොශ කළ ්ෙොහැකි 

බවත, ්ම නිසො ්හටත 

සිංහල, ්දමළ, මුසලිම 

ජෙ ්කොට්ොස ්ම රට තුළ 

ජීවතවෙ බවතය.

්ම අනුව ්ම ර්ට 

පැවැතම ති්බන්්න් 

ජොතික සමගිය ම්ත බවත, 

්ම ර්ට ්ම අවසථෝේදී 

ති්බෙ විෙොශකොරී දුෂට්තම 

්ේශපොලෙය ජොතිවොදී 

්ේශපොලෙය බවත ඒ මහ්තො 

පැවසීය. 

�� අමිත් මධුරංග
පොසකු ඉරිදො ත්රස්ත ප්රහොරය පිළිබඳ ්සොයො 

බැලී්ම පොර්ලි්මන්තු වි්ශ්ෂ කොරක සභොවට, 

ත්රස්ත විමර්ශෙ ්කොට්ොස්ේ හිටපු අධ්ක්ෂ 

නි්යෝජ්ය ්පොලිසපති ෙොලක ද සිල්වො මහ්තො 

ඊ්ේ (04දො) කැඳවො තිබිණි.

කොරක සභොව ඊ්ේ සවස 3.30ට පමණ 

ආරමභ වූ අ්තර, එම අවසථොව ආවරණය 

කිරීමට මොධ්්ේදීන්ට පැය ්දකක පමණ 

කොලයක් ලබොදීමට එහි සොමොජික්යෝ කටයුතු 

කළහ.

ජොතික ආරක්්ෂොවට සං්ේදී කරුණු පිළිබඳ 

සොක්ෂි විමසීම ඉන් අෙතුරුව සිදුවිය.

සොක්ෂි විමසීම සඳහො රවි කරුණොෙොයක, 

රොජි්ත ්සෙොරතෙ, සරත ්�ොන්්සකො, රවුෆ් 

හකීම, ජයමපති වික්රමරතෙ, ආශු මොරසිංහ, 

ෙලින්ද ජයතිසස, එම.ඒ. සුමන්තිරන් යෙ 

මහතවරු එක්ව සිටියහ.

මීළඟ වි්ශ්ෂ කොරක සභොව එළැ්ඹෙ 06 

වැනිදො උදෑසෙ 11.00ට රැසවීමට නියමි්තය.

�� චාමර සම්පත්

බ

ලශක්ති 

සංරක්ෂණ ජොතික 

වැ්සටහෙක් 

හඳුන්වො දී එමගින් 

වොර්ෂිකව ගිගෝවොට 

පැය 300ක බලශක්තියක් ඉතිරි කර 

ගැනීමට විදුලිබල බලශක්ති සහ 

ව්ොපොර සංවර්ධෙ අමොත්ොංශය 

සැලසුම කර ති්බ්.

්මම විදුලි ප්රමොණය ශ්රී ලංකෝේ 

දිෙ දහයක සමස්ත විදුලිබල 

ඉල්ලුමට සමොෙ වෙ අ්තර, සියලු 

රජ්ේ කොර්යොලවල ්පර වර්්ෂයට 

සෝේක්ෂව 10෴කින් විදුලිය සහ 

ඉන්ධෙ පරි්භෝජෙය අඩුකර 

ගැනීම ඉලක්ක කර ඇ්තැයි එම 

අමොත්ොංශය සඳහන් ක්ේය.

ඉදිරි්ේදී ඇතිවිය හැකි 

බලශක්ති අර්බුදයට තිරසර 

පිළියම ්සවීමට ්ම වෙවිට රජ්ේ 

අවධොෙය ්යොමුවී ඇති අ්තර, ඒ 

අනුව රොජ්ය ආය්තෙවල බලශක්ති 

සංරක්ෂණය සහ කොර්යක්ෂම භොවි්තය 

්වනු්වන් ෙව චක්ර්ල්ඛයක් නිකුත 

කර, බලශක්ති සංරක්ෂණය සහ 

කොර්යක්ෂම භොවි්තය පිළිබඳ ජොතික 

වැ්සටහෙ හඳුන්වො දීම සඳහො 

්මම පියවර ගත බවද අමොත්ොංශය 

පැවසීය.

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්ොපොර 

සංවර්ධෙ අමොත්ොංශය, ජෙොධිපති 

කොර්යොලය හො ශ්රී ලංකො සුනිත් 

බලශක්ති අධිකොරිය එක්ව දියත කරනු 

ලබෙ ්මම ක්රියොවලිය සඳහො සියලු 

අමොත්ොංශ, ්දපොර්්ත්මන්තු, සංසථො 

සහ ව්වසථොපි්ත මණ්ල සහභොගි 

කර ගැනීමට අදහස කර ති්බ්. ඒ 

අනුව ඉහ්ත සඳහන් සෑම ආය්තෙයක් 

තුළම බලශක්ති කළමෙොකරු්වකු 

පතකර, ඔහු්ේ සහොය ්වනු්වන් 

බලශක්ති සංරක්ෂණ කමිටු පිහිටුවීමට 

සැලසුම කර ඇති බවද අමොත්ොංශය 

සඳහන් ක්ේය.

විදුලි උතපොදෙය ්වනු්වන් 

ඉන්ධෙ ලබො ගැනීමට ජොතික 

අපෙයෙ ආදොය්මන් 25෴ක් වැනි 

මුදලක් වොර්ෂිකව වැය කිරීමට ශ්රී 

ලංකො රජයට සිදුව ඇති අ්තර, 

එ්මන්ම ජේතොව්ේ අකොර්යක්ෂම 

භොවි්තය නිසො 25෴ අප්ත යෙ බවද 

ගණෙය කර ති්බ්.

ඒ අනුව බලශක්ති සංරක්ෂණය 

සහ කොර්යක්ෂම භොවි්තය පිළිබඳ 

ජොතික වැ්සටහෙ හඳුන්වො දී්මන්, 

විදුලි පොරි්භෝගික ජේතොව අප්ත 

යෑ්මන් ්්තොර කොර්යක්ෂම විදුලිබල 

පරි්භෝජෙ රටොවකට හුරුවී්මන් 

සහ බලශක්ති සංරක්ෂණයට 

්යොමුවී්මන් අෙොග්ත්ේදී මුහුණදිය 

හැකි බලශක්ති අර්බුද්යන් 

රට මුදොගැනීමට හැකි ්ව්තැයි 

අමොත්ොංශය අ්ේක්ෂො කරයි. 

�� ඉේදික නේවාවිතාරණ
්මරට තුළ කටු්පොල් වගොකිරීම ්තහෙම කර තිබියදී, 

බේ්ේගම ප්ර‘් ේශ්ේ පවතිෙ රජ්ේ ්ත වතුවල ්ම වෙවිට 

කටු්පොල් වගොකිරීම ආරමභ කර ඇ්තැයි වතු ්සවක්යෝ හො 

ප්ර‘් ේශවොසීහු සඳහන් කරති.

රජයට අයත ්මම වතු, සමොගම විසින් පොලෙය කරනු 

ලබෙ බවත, බේ්ේගම ප්ර‘් ේශ්ේ පවතිෙ ්ත වගොව, ආදර්ශ 

්ත වගොවක් ්ලස පවතවෝගෙ ගිය බවත එම පිරිස ්පන්වො 

්දති. කටු්පොල් වගොව හරහො පරිසර දූ්ෂණය හො භූග්ත ජල 

විෙොශයන් සිදුවෙ බැවින් ජොතික ආර්ථික සභොව විසින් ්මම 

වගොව ආරමභ කිරීම ්තහෙම කර ති්බෙ බවත, මීට අම්තරව 

බීජ ්ගන්වීමද ෙව්තො දමො ති්බෙ බවත ප්ර‘් ේශවොසීහු පවසො 

සිටිති.

එ්ස තිබියදී, දකුණු පළෝත ්ේශපොලෙඥයන්්ේ 

සහ්යෝග්යන් අදොළ කටයුත්ත සිදුකරෙ බවත, ්මම වගොව 

සිදුකළ ්හොත අවට ප්ර‘් ේශවල සියලු ජල උල්පත සිඳීයෙ 

බවත පරිසර්ේදීහු සඳහන් කරති.

කටු්පොල් වගොකිරී්ම වැ්පිළි්වළ ක්රියොතමක කිරීම 

සඳහො වල්පිට ්ත වත්ත තිබූ ්ත කර්මොන්්ත ශොලොව පවො 

වසොදමො ති්බෙ බවද ප්ර‘් ේශවොසීහු ්පන්වො ්දති.

ගිගාව�ාට් පැය 300ක්
බලශක්තිය සංරක්්ෂණය කර 

ඉතිරි කර ගැනීමට සැලසුමක්

මඩකලපුව ප�ෞදගලික විශව විද්යාලය අප�ෝසි කරනන
අනතර් විශවවිද්යාලයීය ශිෂ්ය බලමණඩලය පකයාළඹදී විපරෝධතයාවක්

�යාස්කු ප්ර�යාරය ප�යායයා බැලීපේ 
කමිටුවට හිටපු නි.ප�යාලිස්�ති 
නයාලක ද සිලවයා �යාක්ෂි පදයි

එක් එක් ජන පකයාට්යා� මත 
ක්රියයාතමක වන නීති අප�ෝසි 
කළ යුතුයි

බදපදගම පත වතුවල

්කොච්චික්ේ ්ේවසථොෙය ඇතුළු 

ක්්තෝලික ්ේවසථොෙවලට මරෝගෙ 

මැ්රෙ ්බෝමබ ප්රහොර මොලොවක් එල්ල 

වෙ බවට බුේධි අංශ මගින් දැනුමවත 

කර තිබියදීත එම ප්රහොර වැළැක්වීම 

සඳහො නිසි ක්රියොමොර්ග ්ෙොගැනී්මන් 

ජේතොව්ේ මූලික අයිතිවොසිකම 

ක්වී ඇ්තැයි සඳහන් කරමින් ක්්තෝලික 

පියතුමන්ලො ති්ද්ෙකු, ශ්රී ලංකො නීතිඥ සංගමය 

ඇතුළු ්රේෂ්ොධිකරණය හමු්ේ ්ගොනු්කොට ඇති 

සියලු මූලික අයිතිවොසිකම ්පතසම ්හට (06දො) 

සලකො බැලීමට ්රේෂ්ොධිකරණය ඊ්ේ (21දො) තීරණය 

ක්ේය.

්මම අපරොධ සමබන්ධ්යන් බුේධි අංශ දැනුවත 

කර තිබියදීත ඊට නිසි පියවර ්ෙොගැනී්මන් සිදුවූ 

්මම අපරොධ සමබන්ධ්යන් නිසි පරීක්ෂණ පවතවෙ 

්ලසද ්මම සිේධීන් ්ේතූ්වන් මූලික අයිතිවොසිකම 

උල්ලංඝෙය වූ ජේතොවට වන්දි ප්රදොෙය කරෙ ්ලසද 

්පතසමකරුවන් ්රේෂ්ොධිකරණ්යන් ඉල්ලො සිටිෙ 

අ්තර, ්මම ්පතසම පූර්ණ විනිසුරු මඬුල්ලක් හමු්ේ 

සලකො බලෙ ්ලස ශ්රී ලංකො නීතිඥ සංගමය සහ 

නීතිපතිවරයො ්රේෂ්ොධිකරණ්යන් ඉල්ලීම ්කොට ඇ්ත.

්මම සියලු ්පතසම ප්රසන්ෙ ජයවර්ධෙ, 

එල්.ටී.බී ්දහි්දණිය, ප්රීතී පේමන් සූර්සෙ යෙ 

මහතවරුන්්ගන් සමන්වි්ත ්රේෂ්ොධිකරණ විනිසුරු 

මඬුල්ලක් හමු්ේ සලකො බැලිණි.

්මම සිේධිය සමබන්ධ්යන් ශ්රී ලංකො නීතිඥ 

සංගමය ඇතුළු පොර්ශව 05ක් ්ම වෙවිට 

්රේෂ්ොධිකරණය හමු්ේ මූලික 

අයිතිවොසිකම ්පතසම ්ගොනු 

්කොට ඇ්ත.

ක්්තෝලික පියතුමන්ලො වෙ 

්හන්රි ්මරියන් අ්ශෝක් සටීවන්, 

සරත ඉේදමල්්ගෝ සහ ්ේල් 

එවන්සටන් ප්රෙොන්දු ජයවර්ධෙ සහ ශ්රී 

ලංකො නීතිඥ සංගම්ේ කළමෙොකොර 

කමිටුව විසින් ්මම මූලික අයිතිවොසිකම ්පතසම 

්ගොනු කර ඇති අ්තර එහි වගඋත්තරකරුවන් 

වශ්යන් හිටපු ආරක්්ෂක ්ල්කම ්ේමසිරි ප්රෙොන්දු, 

ආරක්්ෂක ්ල්කම ශොන්්ත ්කෝටට්ගෝ, ්පොලිසපති 

පූජිත ජයසුන්දර, වැ්බලෙ ්පොලිසපති සී.ඩී. 

වික්රමරතෙ, ත්රිවිධ හමුදොපතිවරුන්, අගමැති රනිල් 

වික්රමසිංහ මහ්තො ඇතුළු පිරිසක් ෙම ්කොට ඇ්ත.

ක්්තෝලික පියතුමන්ලො ්වනු්වන් නීතිඥ 

සුනිල් වටගල මහ්තොද, ශ්රී ලංකො නීතිඥ සංගම්ේ 

කළමෙොකොර කමිටුව ්වනු්වන් ජෙොධිපති නීතිඥ 

කොලිංග ඉන්තිසස මහ්තොද ්ගොනු්කොට ඇති ්මම 

මූලික අයිතිවොසිකම ්පතසමවල පොසකු ඉරිදො වෙ 

පසුගිය අ්රේල් 21 වැනිදො ක්්තෝලික ්ේවසථොෙවල 

දිව් පූජොව පැවැත්වෙ අ්තර ක්්තෝලික ්ේවසථොෙ 

ත්රිතවයකට ්මන්ම ර්ට ප්රධොෙ ්ප්ේ ්හෝටල් 

කිහිපයකට ත්රස්ත ප්රහොර එල්ල වූ බව සඳහන් ්කොට 

ඇ්ත.

එම ත්රස්ත ප්රහොර ්ේතු්වන් දිවයි්න් ප්රකට 

ක්්තෝලික ්ේවසථොෙ තුෙක් සහ ්හෝටල් කිහිපයක් 

විෙොශ වූ බවත, ඒ අවසථෝේදී එම ්ේවසථොෙවල 

දිව් පූජොවන්ට සහභොගි ්වමින් සිටි සහ ්හෝටල්වල 

සිටි සොමකොමී මහජේතොව අතුරින් තුන්සියයකට පමණ 

මිනිස ජීවි්ත ප්රමොණයක් අහිමි වී ්තවත හයසියයකට 

අධික පිරිසක් තුවොල ලැබූ බවත සඳහන් කරෙ 

්පතසමකරු්වෝ ්මම ප්රහොර පිළිබඳ බුේධි අංශ මගින් 

පූර්ව දැනුමදීමක් කර තිබූ බවද සඳහන් ්කොට ඇ්ත.

්මම ප්රහොර පිළිබඳ බුේධි අංශ මගින් පූර්ව 

දැනුමදීමක් කර තිබියදීත ඒ පිළිබඳ රජය නිසි 

පියවර ්ගෙ ්ෙොමැති බවත, ්ම ්ේතු්වන් 

්පතසමකරුවන්්ේත, ජේතොව්ේත මූලික 

අයිතිවොසිකම ක් වී ඇති බවත පවසෙ 

්පතසමකරු්වෝ ්ම සමබන්ධ්යන් සුදුසු 

පරීක්්ෂණයක් පැවැතවීමට නියම කරන්ෙැයි ඉල්ලො 

සිටිති. ්මම ්තතතවය ්ේතු්වන් ්තමන්්ේත, 

ජේත්තොව්ේත මූලික අයිතිවොසිකම ක් වී ඇ්තැයි 

ප්රකොශ කරෙ ්ලස ඉල්ලො සිටිෙ ්පතසමකරු්වෝ  

සිේධි්යන් හොනි වූ පුේගලයන්ට වන්දි ්ගවීමට නියම 

කරන්ෙැයි ඉල්ලො සිටිති. වගඋත්තරකරුවන්්ේ 

්ෙොසැලකිලිමත ක්රියොකලොපය ්ේතු්වන් සිදු වූ 

මනුෂ්ය ඝෝතෙ හො තුවොල කිරී්ම සිේධීන් සමබන්ධ්යන් 

වගකිවයුතු ්පොලිසපතිවරයොට එ්රහිව අපරොධ 

නීතිය යට්ත ෙඩු පවරෙ ්ලස නීතිපති ්ව්ත 

නි්යෝගයක් නිකුත කරන්ෙැයිද ්පතසමකරු්වෝ 

්රේෂ්ොධිකරණ්යන් ඉල්ලො සිටිති.

ශ්රී ලංකො නීතීඥ සංගමය ්වනු්වන් ජෙොධිපති 

නීතිඥ සංජීව ජයවර්ධෙ මහ්තො ්පනී සිටි අ්තර, 

නීතිපති ්වනු්වන් අති්ර්ක ්සොලිසිටර් ජෙරොල් 

ජෙොධිපති නීතිඥ �ර්සොෙො ජමීල් මහතමිය ්පනී 

සිටියොය.

�යාස්කු ප්ර�යාරය වළක්වයා පනයාගැනීම පිළිබඳ මූලික 
අයිතිවයාසිකේ ප�ත�ේ ප�ට �ලකයා බැපලයි

ශ්රී ලංකො ඉතිරි කිරී්ම 

බැංකු්ේ ්සවක්යෝ පිරිසක් 

්ප්ර්දො (03දො) සවස 

වි්ේරොම ්ප්දස පිහිටි නිල 

නිව්සදී විපක්ෂෙොයක මහින්ද 

රොජපක්ෂ මහ්තො හමුවූහ. 

ශ්රී ලංකො ඉතිරි කිරී්ම 

බැංකුව, ජොතික ඉතිරි කිරී්ම 

බැංකුව යට්ත උපපොලි්ත 

සමොගමක් බවට පතකිරීමට 

කටයුතු කිරීම ්ේතු්වන් ශ්රී 

ලංකො ඉතිරි කිරී්ම බැංකු්ේ 

්සවකයන්ට හිමි රොජ්ය 

බැංකුවක ්සවක වරප්රසොද 

අහිමි වී, දැෙට එහි ්සවය 

කරෙ 110ක ්සවක පිරිස 

විශොල අසොධොරණයකට 

ලක්වෙ බව ඔවුහු එහිදී 

විපක්ෂෙොයකතුමො ්ව්ත 

්පන්වො දුන්හ.

ප්රමුඛ ඉතිරි කිරී්ම 

සංවර්ධෙ බැංකුව 

2002.05.25 වැනිදො වසොදමො 

එහි සියලු වතකම හො වගකීම 

ශ්රී ලංකො මහ බැංකුව ්ව්ත 

පවරො ගනු ලැබී්මන් එකී 

බැංකු්ේ ්තැමපතකරුවන්ට 

සිදු වූ අසොධොරණයට 

විසඳුමක් ්ලස 2008.03.10 

වැනිදො මහින්ද රොජපක්ෂ 

මහ්තො ජෙොධිපති හො මුදල් 

අමොත්වරයො ්ලස කටයුතු 

කළ වකවොනු්ේ ශ්රී ලංකො ඉතිරි 

කිරී්ම බැංකුව පිහිටු වූ බවත, 

එම ්තැමපතකරුවන්්ගන් 

80෴කට ්තම ්තැන්පතු ්ම 

වෙවිට ්ගවීමට කටයුතු කර 

ඇති බවත ශ්රී ලංකො ඉතිරි 

කිරී්ම ්සවක්යෝ ්පන්වො 

දුන්හ.

ඉතිරි 20෴ක ්තැන්පතු 

මුදල් ්ගවීම සඳහොද බැංකුව 

සතුව මුදල් ඇ්තැයිද ඔවුහු 

විපක්ෂෙොයකවරයො සමග 

පවසො සිටියහ.

්ම පිළිබඳ මහ බැංකුව 

සමග සොකච්්ො කිරීමට අවශ්ය 

කටයුතු කරෙ ්ලස එම 

අවසථොවට එක්වූ ඒකොබේධ 

විපක්ෂ මන්්රීවරුන්ට 

උප්දස දුන් විපක්ෂෙොයක 

මහින්ද රොජපක්ෂ මහ්තො, 

පොර්ලි්මන්තු්ේ අවධොෙයද 

්ම සඳහො ්යොමු කරවීමට 

කටයුතු කරෙ බව වැඩිදුරටත 

පැවසීය.

්මම අවසථොවට 

පොර්ලි්මන්තු මන්්රීවරුන් 

වෙ ගොමිණී ්ලොකු්ේ හො 

්ජොන්සටන් ප්රෙොන්දු යෙ 

මහතවරුද එක්ව සිටියහ. 

ශ්රී ලංකයා ඉතිරි කිරීපේ බැංකුපේ පස්වකපයෝ 
පිරි�ක් වි�ක්ෂනයායක �මුපවති

�� බුද්ධිමාල් රුනේරු
රැසවීමකදී සිදුකළ අදහස දැක්වීමකින් 

අධිකරණයට අපහොසයක් සිදුකළ බවට රජ්ේ 

වවද් නිලධොරීන්්ේ සංගම්ේ සභොපති, 

වි්ශ්ෂඥ වවද් අනුරුේධ පෝදණිය මහ්තොට 

එ්රහිව ්ගොනු කර ඇති ්පතසම විභොග්යන් 

අභියොචෙොධිකරණ විනිසුරු ජෙක් ද සිල්වො 

මහ්තො ඊ්ේ (04දො) ඉවත විය.

වවද් අනුරුේධ පෝදණිය මහ්තොට 

එ්රහි ්මම ්පතසම විභොග කිරීම සඳහො 

අභියොචෙොධිකරණ විනිසුරුවරුන් වෙ ජෙක් ද 

සිල්වො සහ බන්දුල නිශශංක කරුණොරතෙ යෙ 

මහතවරුන්්ගන් සමන්වි්ත අභියොචෙොධිකරණ 

විනිසුරු මඬුල්ල ඉදිරි්ේ කැඳවනු ලැබූ 

අවසථෝේදී ්මම ්පතසම විභොග්යන් ්තමන් 

ඉවත වෙ බවට අභියොචෙොධිකරණ විනිසුරු 

ජෙක් ද සිල්වො මහ්තො දැනුම දුන්්න්ය.

ඒ අනුව ්මම ්පතසම විභොගය කල් ්තැබූ 

අ්තර, ්පතසම  විභොගය සඳහො ෙව විනිසුරු 

මඬුල්ලක් පතකිරීමට ්පතසම ලබෙ 14 වැනිදො 

අභියොචෙොධිකරණ සභොපති විනිසුරු යසන්්ත 

්කෝදෝගෝ මහ්තො ඉදිරි්ේ කැඳවීමට නියම 

ක්ේය.

සොධොරණ සමොජයක් සඳහො වූ ජොතික 

ව්ොපොර්ේ කැඳවුමකරු මහොචොර්ය සරත 

වි්ේසූරිය සහ ගොමිණී වියන්්ගෝ යෙ 

මහතවරුන් විසින් අභියොචෙොධිකරණයට 

ඉදිරිපත ්කොට ඇති ්මම ්පතස්ම 

වගඋත්තරකරු වශ්යන් රජ්ේ වවද් 

නිලධොරීන්්ේ සංගම්ේ සභොපති, වි්ශ්ෂඥ 

වවද් අනුරුේධ පෝදණිය මහ්තො ෙම ්කොට 

ඇ්ත.

වගඋත්තරකොර වි්ශ්ෂඥ වවද් අනුරුේධ 

පෝදණිය මහ්තො 2017 අ්රේල් මස 07 වැනිදො 

්කොළඹ ්කොටු්ේ පැවැති රැසවීමක් අම්තමින් 

අධිකරණයට අපහොස වෙ ආකොර්ේ කරුණු 

පවසො ඇ්තැයි ්පතසමකරු්වෝ සඳහන් කරති.

එ්හයින් ්මම ්පතසම විභොග කර 

අධිකරණයට අපහොස කිරීම සමබන්ධ්යන් 

වගඋත්තරකරුට දඬුවම පමුණුවන්ෙැයි 

්පතසමකොර පොර්ශවය අධිකරණ්යන් ඉල්ලො 

සිටි්ේය.

ඉදිරිපත වූ කරුණු සැලකිල්ලට ගත 
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වැනිදො කැඳවීමට නියම ක්ේය. 
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