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මාධ්ය නිවේදනය  

පරිපාලන ව ේවවේ චමිල ජයසිංහ අත්අඩිංගුවට ගැනීම, භාෂණවේ හා ප්රකාශනවේ නිදහ  අහිමි කිරීවේ 

නව  ේවරූපයක්. 

 -  නිදහ ේ මාධ්ය වයාපාරය 

ෆ ේස්ේුක් ස්මාජ මාධ්යෆේ පළව තිබූ ෆපෝස්ේුවක් ෆෙදා ගැනීම පිළිෙඳ ප්රශේන කිරීමට අපරාධ් පරීක්ෂණ 
ෆදපාර්තෆේන්තුව හමුවට කැඳවා තිබියදී පවතින වස්ංගත තත්තත්තවය හමුෆේ කල් ඉල්ලා සිටි ශ්රී ලංකා 
පරිපාලන ෆස්ේවෆේ චමිල ඉන්තික ජයසිංහ අත්තඅඩංගුවට ගැනීම භාෂණෆේ හා ප්රකාශනෆේ නිදහස්ට එල්ල 
කළ නව ආකාරයක තර්ජනයක් ෆලස් නිදහස්ේ මාධ්ය වයාපාරය ස්ලකයි.  වින්තිත චමිල ජයසිංහ පවස්න 
අන්තදමට ඔහුෆේ අත්තඅඩංගුවට ගැනීම අත්තතෆනෝමතිකව හා ෙලහත්තකාරීව සිදු වූ අතර සිය ෆ ේස්ේුක් ගිණුෆේ 
ෆෙදාගත්ත අදහස්ේ දැක්ීමක් මහජන කැළඹීමකට ෆහේු වු ෙව ස්ඳහන්ත කරමින්ත ඔහුෆේ ස්හ බිරිඳෆේ ජංගම 
දුරකථනද ෆපාලිස්ේ භාරයට ෆගන ඇත. ෆමම සිදුීම, අදහස්ේ දැක්ීෆමන්ත හා විෆේචන එල්ල කිරීෆමන්ත 
වැළකී සිටිය යුු ෙවට රාජය නිලධ්ාරීන්තට ලො ෆදන අඳුරු බිය ගැන්තීෆේ ස්ංඥාවක් ෆලස් දකින නිදහස්ේ 
මාධ්ය වයාපාරය, ෆමය ස්යිෙර් අපරාධ් ප්රවර්ගය යටෆත්ත මූලික අයිතිවාසිකේ සීමා කිරීෆේ ප්රයත්තනයක් 
ෆලස්ද ස්ැලකිය යුු ෙව විශේවාස් කරයි.  

ෆ ේස්ේුක් ස්මාජ මාධ්ය ජාලෆයහි තිබූ ෆපෝස්ේුවක් ෆෙදා ගැනීම ෆමම අත්තඅඩංගුවට ගැනීමට ෆහේුව ෙව 

දක්වා තිෆේ. මැයි මස් 21 වැනිදා ෆකාළඹ අපරාධ් පරීක්ෂණ ෆදපාර්තෆේන්තුෆවන්ත ෆගාස්ේ ස්හකාර ඉඩේ 

නිරවුල් කිරීෆේ ෆකාමස්ාරිස්ේ ෆලස්  ෆකාත්තමෆල් ෆස්ේවය කළ චමිල ජයසිංහ මහතා අත්තඅඩංගුවට ෆගන ඇත. 

මැයි 22 වැනිදා, දණ්ඩනීති ස්ංග්රහෆේ 120 යටෆත්ත ‘රජයට එෆරහිව ජනතාව කුපිත කිරීම‘ යන ෆචෝනාව 

මත ෆකාළඹ අංක 7 මෆහේස්ේරාත්ත අධිකරණය හමුවට ඉිරිපත්ත ෆකරුණු චමිල ඉන්තික ජයසිංහ ඇප මත 

මුදාහැරීමට මෆහේස්ේරාත්ත ටී. ප්රභාකරන්ත මහතා නිෆයෝග කර තිෆේ. ෆපාලිසිය ඔහු රක්ිත ෙන්තධ්නාගාරගත 

කරන ෆලස් කළ ඉල්ීම මෆහේස්ේරාත්තවරයා විසින්ත ප්රතික්ෆෂේප කර ඇත. 

මහජන කැළඹීේවලට ෆහේු  පාදක වන ෙව ස්ඳහන්ත කරමින්ත, ෆමවැනි අදහස්ේ පළ කිරීේ රාජය ෆස්ේවකයන්ත 
බිය ගැන්තීමට භාවිතා කිරීෆේ තර්ජනය නිස්ා යහ ආණ්ුකරණයකට අතයවශය සුපිළිපන්ත ෙව ි රි ගැන්තීමට 
දායක ීෆමන්ත රාජය ෆස්ේවකයන්ත ඈත්ත ීමට ඉඩ තිෆේ. එෆස්ේම රාජය ෆස්ේවකයින්තද පුරවැසියන්ත ෆලස් 
වයවස්ේථාෆවන්ත හිමිව ඇති ස්ෑම අයිතිවාසිකමක්ම අනුල්ලංඝනීයව භුක්ති විඳීමට හිමිකම ඇති පිරිස්ක් ෆස්ේ 
ස්ලකන නිදහස්ේ මාධ්ය වයාපාරය ෆමවැනි සිදුීේ ස්මාජෆේ පිළිකුලට භාජනය විය යුත්තතක් ෆලස් ස්ළකමින්ත 
ෆහළා දකියි.  

 

 
 

සීතා රිංජනී       

කැඳවුේකරු                                                               

ල න්ත ද සල්වා 

වල්කේ   
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