
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

2023 පෙබරවාරි 28, 

ප ාළඹ, ශ්රී ලං ාව. 

2023 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාලව වාර්තා වූ මරණ පිළිබඳ මාධ්ය ප්රකාශය 

2023 ෙළාත් ොලන ඡන්ද විමසීමට අදාළව ඊපේ වාර්තා වූ ෙළමු මරණය පිළිබඳව සී.එම්.ඊ.වී. සිය දැඩි 

 නස්සල්ල ෙළ  රයි. ජාති  ජන බලපේගය (NPP) විසින් සංවිධානය  රන ලද විපරෝධතා රැළියක් වැළැක්වීම 

සඳහා ශ්රී ලං ා පොලිසිය විසින් අනුගමනය  ළ ප්රජාතන්ර විපරෝධී සහ මර්දන ාරී ක්රියාමාර්ග පහ්තුපවන් 

පමම මරණය සිදුවිය. පෙබරවාරි 26 වන දින ප ාළඹ ෙැවති විපරෝධතා රැලිපේදී පොලීසිය විසින් දියත්  රන 

ලද ජල ප්රහාර සහ  ඳුළු ගෑස් ප්රහාර පහ්තුපවන් තුවාල ලබා නිවිතිගල ප්රාපේශීය සභාපේ NPP අපේක්ෂ  නිමල් 

අමරසිරි මිය ගිපේය. 

මැතිවරණ ප ාමිසම විසින් ප්ර ාශයට ෙත්  ර ඇති ෙළාත් ොලන ඡන්ද විමසීම දින නියමයක් පනාමැතිව  ල් 

දැමීමත්, එය ෙැවැත්වීමට ප පරහි ජනාධිෙතිවරයාපගන් සහ රජපයන් දිගින් දිගටම සිදුවන බාධාවන්ට 

විපරෝධය ෙළ කිරීම සඳහාත් පමම NPP රැලිය ෙැවැත්විණි. ඊට එපරහිව ලබා දී තිබූ අධි රණ නිපයෝගයක් 

පනාත ා පමම රැළිය ෙැවැත්විණි. විශාල පිරිසක් සහභාගී වූ පමම රැලියට පොලිසිය දැඩි ජල ප්රහාර සහ  ඳුළු 

ගෑස ්ප්රහාර එල්ල  ළ අතර ඉන් 28 පදපනකු පරෝහල් ගත  ර පදපදනකු දැඩි සත් ාර ඒ  යට ඇතුළත් 

 රන ලදී. ඉන් එක් අපයක් වූපේ ඊපේ දින මිය ගිය අමරසිරි මහතාය. 

ජනතාවපේ ඡන්ද අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීමට ජනාධිෙතිවරයා ප්රමුඛ රජය දරන පීඩා ාරී ප්රයත්නයන් 

සී.එම්.ඊ.වී. පහළා දකියි. විපශ්ෂපයන්ම, ජනතාවපේ ප්රජාතන්රවාදී අයිතීන්ට බාධා කිරීමට සහ අතිශය 

මර්දන ාරී පලස ක්රියා කිරීමට රජය විසින් පොලිසිය පයාදා ගැනීම සී.එම්.ඊ.වී. පහළා දකී. ජනතාවපේ මූලි  
ඡන්ද අයිතිය ආරක්ෂා කිරීමට රජය සහ සියලුම රාජය නිලධාරීන් බැඳී සිටින බව සී.එම්.ඊ.වී.ය රජයට සහ 

සියලුම රාජය නිලධාරීන්ට සිහි ැදවා සිටී. එබැවින්, ශ්රී ලං ා පොලිසිය සහ අදාළ සියලුම රාජය බලධාරීන් අවම 

වශපයන් ශ්රී ලං ා මානව හිමි ම් ප ාමිෂන් සභාව විසින් ආරම්භ  රන ලද ෙරීක්ෂණයට සම්ූර්ණපයන්ම 

සහපයෝගය දැක්විය යුතු අතර, අනාගත ප්රජාතන්රවාදී විපරෝධතාවලට ප්රචණ්ඩ ාරී පලස මැදිහත් වීපමන්, 

බාධා කිරීපමන් සහ/පහෝ බලෙෑම් කිරීපමන් වැළකී සිටිය යුතු බව අවධාරණය  ර සිටී. 

 

 

 

ආචාර්යය පී. සරවනමුත්තු                   ලසන්ත ද සිල්වා මහතා                          උදය  ළුෙතිරණ මහතා 

සම  ැදවුම් රු        සම  ැදවුම් රු                සම  ැදවුම් රු 

 

 
 

 

 

 

 


