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ප්රවෘත්ති නිවේදනය
ඉස්ලාමී නත්රස්වවෘාීන් නිසින් නිය ්නරනයනලනනසූහ නාාවයනිළිබඳවවෘනාාති රනකරාඳ්ධ නේරාිටියේ නප්රරාය
ප්රධාාන කපල කවසස්ථාන ාා ක ාළඹ ප්රමුඛ කා ලල් ම ීපපක ී  ුදවධාූ  පාස්ු  නනකදී , කනා ග ගික
ඉස්ලාම් භක්ි ත්රස්වසාී  ්ඩාාක ක් ිසින්  ්රිකාමක
රන ලක ු රුරු සහ ා තාවනක රී ලා ාක
ජාි ඒ ාබවධා ක ාමිටික ිසින්  කනාපැකිල කලස කාලා කීප. ිසකවශි ක්  40 ක් ප ණ ඇතුලු 350 ල
අධි සා යාස ල රණක ලකා ල ාා ද්වගලන්්  500 ල අධි සා යාසක් තුසාල ිනදු රන ලක පාස්ු 
නන ක
ක
ා් වක, එල් මීීඊ භීෂණක සාර්ථ අයුරු්  සසර කස ල කපර මුඛලිනුද්ලා කැහ  රී
ලාකි න්් ල අනකේක්ිව සයසනකක් ිසක.
ක කනාසලල ලක්ූ  එ පවුල් මසල අකල ජාි
පල රනු ලබන්.

ඒ ාබවධා ක ාමිටික ිසින්  ිනක ාෘකකාග ක

ක

ජාික ක
ක
ා් ව ප්රාාරකල ලක්සන අසස්ථාක ී  සසර 30
යුවධාක අසසානකදී  රී
ලා ාස කථා වමකසකල පැමිකනමි්  ිනටිකාක. රජක කසව ලි්  ලල ලැබී ිබුන රාස් කවාරතුරු සාර්වා
එක ිසින්  සම්ූර්ණකක්  කනාසල ා ාැර ඇි බස අපි පිළිු කල්  සලා්  ර් කනමුඛ. ජාිකද
ආරක්ෂාස වාවුරු කිරීකම් ිනක පර සගීප රජක ිසින්  බරපවල අයුරු්  සැලු ක නම් , ක
රණ
ිනකල් මල සලක්සාගව ාැකිස ිබුණි.
අපකේ රාස් ඔමකතු කස්සා නිලධාාරී් ල එකරහිස ප්ර ාණසමක සාක්ි කනා ැිස ඔවු් ස බ් ධානාගාර
ගව කිරීකම් මුඛේධා බස අප ිසින්  අසස්ථා ීපපක ී  කප් සාී  ිකේ. කම් කක්සා ක
නිලධාාරී් ල එකරහිස

2

කිින පැමිණිල් මලක් කගානු ර කනා ැව. ක
නිලධාාරී් කග්  අස ස කක්  කා ස්සල් මප කකකනු ල
නඩු ිසභාගක කවක් ඇප ලැබී ඇමකකමක අධි රණකද ැනාමක වීක නි.

අපකේ ආරක්ෂ ාමුඛකාස් ල කඩුසම් ී  ල ැස සන රී ලා ා ිසකර  ක ්ඩාාකම් සල ඉල් මී
ව අපකේ වීකර ධාාර රණිසරුස් ල එකරහිස ක්ඩානීක ්රිකා ාර්ග ගැනීකම් රජකද ප්රිපමකික අප වරකද
කාලා කකිමුඛ.
සසර 30 යුවධාක අසස්  කිරී ල කබකාිස්  උප ාරීූ  ත්රස්වසාකක සැලැක්වීකම් පනව අසලාු
කිරී ල ාා අපකේ ජාි ආරක්ෂාස අනතුකර් කාලමි්  ඒ කසනුසල දුර්සල නීිකක් ප්රිස්ථාපනක කිරී ල
අප ිසින්  එ කමකසක පල රමි්  රී ලා ාසල එකරහිස අා 30/1 කරණ එක්සමක ජාතී් කේ ානස හිමි ම්
ක ාමිසකම් කක ජනාසල ස කාක මකසක කැක්වීකම් රජකද අදූර කර්ී තීරණක ගැන අපකේ බලසමක
ණගාටුස ප්ර ා
රමුඛ.
කැනල ිසකව ගවස රී ලා ාසල එකරහිස ත්රස්වසාී  ්රිකාසල නිකැී ිනටින “හිලද් ද්රසැිනක් ල“
එකරහිස ක
නීික කලකමක ඔවු්  ිසින්  ද්රසැින භාසක ලබා ඇි රලසල අසසරක කනා ැිස නඩු පැසරී
සැලැක්කසන සග් ි, කැනල පාර්ලිකම්් තුස අභිමුඛ කද ිකබන ප්රිත්රස්වසාී  නීිකද ඇතුලමකක . ඒ අනුස,
රී ලා ාක ද්රසැින භාසක අමකාැර ිනටින ාා එල් මීීඊ කක ල ඩාකස්කප රාක ාා කසනමක අ් වසාී ් කේ
සායුිකල අකමක හිලද් ත්රස්වසාී ් ල කක ිතව ප්රිත්රස්වසාී  නීිකද ාස්වක නු ල කනාාැ .
ෑව ප්රචණ්ඩාමකසකල සගකිස යුතු ක ාලස් ිසින්  ක
නීික ස ස් ර ිකබන බස කැ් 
පැාැනලික. කනාඑකස් නම්, කක ිතව අපකේ නීිකල එස්  බැාැර කිරීකම් සග් ි රුාගස් නල කනාාැ .
ේෙෙනදුෂ්ඨනක්රි ාවෘශනරීනලාරානනා නේරාශස්නරවෙේවෘව වෘනිනම ෙනේයනිිව ේද න
ඒ අනුස. අප ිසින්  රජකක්  ඉල් මලා ිනටි් ක් :
(1) සාා

්රිකාමක
සන පරුන සාා අ අ් වසාී  ප්රචණ්ඩාමකසක ාා සාා අ අ් වසාී  වසාකක ප්රචණාරක
රනු ලබන පාව සාිසධාානක ඇතුලුස ිනකලු අ් වසාී  සාිසධාාන නිවය ස කක්  වානම් කිරී :
(අ) රී ලා ා වවුඩ් ජ ජ ාමක
(ආ) ජාි වසාඩ් ජ ජ ාමක
(ඇ) ජාික වසාඩ් ජ ජ ාමක
(ඈ) වමිල් මනාඩු වසාඩ් ජ ජ ාමක
(ඉ) Tharnl Athar Athavia
(ඊ) අන්එස්අන්එල් ම

ක ක ල යුමකකමක එල් මීීඊ සාිසධාානක වානම් කිරී පිණිස 1978 සසකර්ී  නීිගව
අස ය නීි සම්පාකනක කිරීක නි.
(2) ජාිසාී  ාා ආගම්සාී  වසරක ාා අ්  ව කනාඉසසී

ඩාරාසා පාසැල් ම සාා සසා කැමී

රන ලක පරුන

සද්රන රී ලා ාක ිනකලු නීි ිසකර  ක
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(3) ප්රචණ්ඩාමකස නැුරරුසකි්  යුමක කිිනකම් අ් වසාී  වසාකකක් රල තුල ප්රචණලි වී සැලැක්වී
පිණිස, රජකද අ කක්ෂණක කලකමක ්රිකාමක
රාජය ිස ්සිසකයාල ඨයකක
්ඩාපකක් ස කක් 

මිස ඉස්ලාමීක කවසධාර් ක ඉගැ් වී පිණිස, ඩා ලද්ස කපෞවගලි
කපෞවගලි ිස ්සිසකයාලකක් අනු ව කිරීක ්  සැලීප .

සරසිස ්ඩාපක සැනි කිින

(4) අමකඅඩාාුක ිනටින ිනකලු රාස් ඔමකතු කස්සා නිලධාාරී්  මුඛකසා ාැර, අපකේ ආරක්ෂ

කස්නාසලල

එකරහිස අරඹා ඇි නඩු පැසරීම් ිනකල් මල ස ාේව කිරී
(5) 2009 ැන් ස 09 නන ්රිකාමක ස ිබුන යුක ාමුඛකා ුවුරුසලි්  කිිනසක් කා කැනල මක සසා ක ා
ඇමකනම්, ඒසා නැසව ස්ථාපිව සන බසල සගබලා ගැනී
(6) අන්එස් ත්රස්වසාකක තුර්  කිරී ල රී ලා ාසල උක කිරීකම් පිලවල කපකනන මුඛසාකස් , රී ලා ාස
තුල කිින ිසකවීක ස් නවධා ද්වගලන්් , ිසකවීක ාමුඛකා කස්සා ාා රාස් ඔමකතු රුස් ල

්රිකාමක
වී ල ඉඩා කනාී  . රී ලා ාක පිහිටි කිිනකම් ිසකවීක වානාපි ාර්කාලක ල කා
කිරී ක් ස කක්  ්රිකාමක
ස් ක්  නම්, ඔවු් කේ ක කායුම් ගැන රජකල ිසපර
කකනක
ාැකිසන පරුන, එසැනි රාජයක ආරක්ෂ ඒජ් ිනකක් ිසින්  රී ලා ා රජකද ලිකාපනාවීවී
අස යවාසකක් ක කරන නීි රජක ිසින්  සාා පැනිසක යුතුන්.
(7) කම් ද්වගලකකු කේ අනනයවාසක ාුනනා ගැනී ල කනාාැකිසන පරුන, නි ාේ, බුර් ා කා ස ාන

ඇුනම් ඇතුලු ඕනෑ ඇුන ක් කා මුඛහුණු ආසරණකක් කිින
ද්වගලන්් ල වානම් කිරී .

ප්රිනවධා ස්ථානක

පැලු ිනී

(8) රී ලා ාක

ද්රසැිනකකු  කනාසන කිින සරණාගවකකු ස පිළිගැනීක ්  කා රී ලා ාක ඳී
ිනී ල ඉඩාී ක ්  සැලීප ාා රී ලා ාක ඳී ිනී ල අසසර ලබාී  ඇි ිනකලු සරණාගවක් 
සාා පිටුසාල් ම කිරී

අපකේ ජාි ආරක්ෂාසල බලපාන රුණුසලල අකාලස කක ල ජාි සාධාානක ාා කසනමක ජාිසාී 
කව පාලන පක්ෂ ිසින්  ාැසුරුණ ආ ාරක ගැන අපකේ කැඩි පිළිු ල අසසාන ස කක්  සලා්  කිරී ල
ැ ැමකකවමුඛ. හිලද් ිසපක්ෂ නාක ආර් සම්ප් ක්  ාවා ඇතුලු කක ල ජාි සාධාානක ක රල තුලී  ාා
ිසකකස්සලී  නිර් වරකක්  කිකා ිනටිකද උතුරු ාා නැකගනහිර පලාමකසලි්  යුක ාමුඛකාස ඉසමක රන
කලසන්.
කම් සුාා ඔවු් ල ස ාර මුඛස්ලිම් කව පාලනඥක් කග්  ාා ිසකවීක මුඛකල් ම ව ඳීකුන රාජය කනාසන
සාිසධාානසලි්  ාඟු සාකක් ලැබුණි.
එක්සමක ජාතී් කේ ානස හිමි ම් ක ාමිසකම් හිලද් ා ක ා සාරුස් ිනක සාර්වා ාා ප්ර ා
ාමුඛකා ුවුරු අඩුකිරීකම් ඉල් මී නිර් වරකක්  ඉනරුපමක රන ලී .
හිලද් ිසකව ඇ ි ාගල ස රවීර ාවාකේ ාැිනරී ක එපරුන දුගු ා න ාා කර හික .

ගි්  අප රක

4

රී ලා ාක අභය් වර ලයුතුසලල ඇිලලි කනාගසා, කැ් සමක අපල ස ාකානකක්  ජීසමකවී ල ඉඩාකකන
ක ්  ඊනිකා ජාවය් වර ප්රජාසල අප බල ර ිනටි් කනමුඛ.

ක කල - හිවවෂී
එච්. එම්. ජී. බී. ක ාල කකනික (ිසශ්රාමි ). හිලද් කජයෂ්ක නිකක ජය කපාලිස්පි
සා
ලුින්  ර්නල් ම අනිල් ම අ රකස් ර (ිසශ්රාමි )
ස සභාපිසරු් 
ජාි ඒ ාේවධා ක ාමිටික

