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අමාත්ය විජයදාස රාජපක්ෂ, 

අධිකරණ අමාත්යංශය, 

න ා.19,  

ශ්රී සංගරාජ මාවත්, 

නකාළඹ 10. 
 

මහත්මයානණනි, 
 

ජනමාධ්යවේදීන්ට එවරහිව කරනු ලැබූ ප්රකාශය සම්බන්ධ්වයනි 
 

‘ද නමෝර්නිං’ පුවත්පනත් 2022 ඔකනත්ෝබර 20 වැනිදා  පළ වූ ප්රවෘත්ියක 

සම්බන්ධනයන් ඔබ විසින් 2022 ඔකනත්ෝබර 21 වැනිදා පාර්ිනම්න්ුනේදී කර  ලද 

ප්රකාශය සත්ය සඟවමින් කර  ලද ප්රකාශයක නේ සලකමින් එම ප්රකාශය දැඩි නලස 

නහළා දකි  බව ත්රුණ ජ මාධයනේදීන්නේ සංගමය නලස දැනුම් නදනු කැමැත්නත්මු.  

එම පුවත්පනත්හි ‘Wijeyadasa’s chamber appearing for Thilini questioned in court - Opposing 

Counsel claims conflict of interest’ හිසින් පළවූ පුවත් අධිකරණ වාර්ත්ාවක ව  අත්ර එහි 

අධිකරණනේදී සිදුවූ සිදුවීම්වලට පිට නදයක නහෝ ජ මාධයනේදියානේ මත්යක සඳහන් 

වන්නන්  ැත්. (ඇමුණුම 01)  ඔබ පාර්ිනම්න්ුනේදී නමම ප්රවෘත්ිනේ ශීර්ෂය නලස 

සඳහන් කළ පළමු නකාටස ව    ‘Wijeyadasa’s chamber appearing for Thilini questioned in 

court’   එම පුවත්පනත් ශීර්ෂනේ ිබුණ ද එහි ඔබ කියැවූ නදවැනි නකාටස ව  ‘conflict 

of interests, either resign from Ministry or withdrawal from the case ‘    එම පුවත්පනත් 

ශීර්ෂනේ  ැත්.  පාර්ිනම්න්ුව පමණක න ාව පුරවැසියාද න ාමග යව  අයුරින් ඔබ 

එම පුවත්පනත් ශීර්ෂනේ  ැි නකාටසක, එහි ඇි බව හඟවමින් වයාජ ප්රකාශයක 

කිරීම සම්බන්ධනයන් අපි විමියට පත්වූ අත්ර එහි අරමුණම ජ මාධය කනේත්රය 

නකනරහි ජ ත්ාව ුල යම් සැකයක නහෝ විනරෝධයක ඇි කිරීම බව අපනේ 

විශ්වාසයයි. 

 

 

 



එම පුවත්පනත් අදාල ප්රවෘත්ිනේ පැහැදිිවම සඳහන් කර ඇත්නත් ඔබනේ 

නේම්බරනේ නීිඥයන් නපනී සිටි  බව අධිකරණනේදී ප්රකාශ කනේ ජ ාධිපි නීිඥ 

මමත්රී ගුණරත්  බවයි. එම නකාටස ජ මාධයනේදීන් අින් දැමා සැකසූ වයාජ 

ප්රවෘත්ියක න ානේ. එම අවේථානේ අධිකරණනේ සිටි නසසු මාධයනේදීන්නගන් සහ 

නීිඥවරුන්නගන් අප ඒ ගැ  විමසූ අවේථානේදී ඔවුන් ද ඒ බව ත්හවුරු කනේය.  

එනේම එම පුවත් නකත්රම් සමබර පුවත්කද යත් සැකකාරිය නවු නවන් නපනී සිටි 

නීිඥවරුන්නේ කරුණු දැකවීම් පවා එහි අන්ත්ර්ගත් විය. ද නමෝර්නිං පුවත්පත් 

පමණක න ාව මේිම පුවත්පත් ද මමත්රී ගුණරත්  නීිඥවරයා අධිකරණනේ දී 

කළ ප්රකාශය ප්රධා  සිරේත්ලනේ අනු සිරේත්ලයක නලස වාර්ත්ා කර ිිණි. 

(ඇමුණුම 02) 

ඔනේ නේම්බරනේ නීිඥයන් නපනී න ාසිටිනේ  ම් නහෝ ඔබට දැන් නේම්බරයක 

 ැි ම් ඔබ කළ යුුව ිබුනේ අධිකරණ ක්රියාවිය වාර්ත්ා කළ ජ මාධයනේදීන්ට 

සහ ජ මාධය ආයත් වලට නදාේ  ැගීම න ාව, අදාල ප්රකාශය කළ ජ ාධිපි 

නීිඥවරයාට නදාේ  ැගීමයි. 

අන ක අත්ට ජ ාධිපි නීිඥවරයා ඒ බව කිේවද  න ාකිේවද, ඔනේ නේම්බරනේ 

නීිඥයන් සැකකාර කාන්ත්ාව නවනුනවන් නපනී සිටිනේ  ම් එනලස නපනී සිටීමට 

නීිඥයන්යට අයිතියක් ඇිවා නේම ඒ බව වාර්ත්ා කිරීමට ජ මාධයනේදීන්ට ද 

අයිියක ඇත්. විනශ්ෂනයන් ඔබ නම් රනේ අධිකරණ අමාත්යවරයා නලස නහෝ 

පාර්ිනම්න්ු මන්ත්රීවරයකු නලස ඔබට යම් වරප්රසායදක ඇත් ම් එය ලැනබන්නන් 

ඔබට අවශය ආකාරයට ජ මාධයට න ෝද ා  ැගීමට න ාව, වගකීම් සහගත් 

හැසිරීමකින් ජ ත්ාවට නේවය කිරීමට පමණි. 

එනේ ිියදී අදාල සැකකාර කාන්ත්ාව නවනුනවන් නපනී සිටි ඔනේ පුත්රයා නකනේ 

නවත්ත් නීතිඥ දසුන් නාගස්වේන ඔබනේ අමාත්යංශනේ ඔබනේ කාර්යාලනේ 

සම්බන්ීකරණ වේකම් න ානේදැයි ඔබ රටට පැහැදිි කළ යුුය. අධිකරණ 

අමාත්යංශනේ නිල නවේ අඩවිනේ අධිකරණ අමාත්යවරයානේ කාර්යාලනේ 

සම්බන්ීකරණ විේත්ර පිටුනේ දසුන්  ාගේනේ   ම් පුද්ගලයකුනේ  මක ඇි 

අත්ර ඔහුනේ ත් ුර නලස සඳහන් කර ඇත්නත් සම්බන්ීකරණ නේකම් නලසයි. 

(ඇමුණුම 03)  දසුන්  ාගේනේ   ම් නීිඥවරයකු සැකකාර ිිණි  ම් කාන්ත්ාව 

නවනුනවන් නපනී සිටි බව නමෝර්නිං පුවත්පත් පමණක න ාව නව ත් පුවත්පත් සහ 

මාධයය ද වාර්ත්ා කර ිිණි.  (ඇමුණුම 04) 

එනේ ිියදී එම නීිඥවරයා ඔබනේ සම්බන්ීකරණ නේකම් නහෝ නිලධාරිනයක 

න ානේද යන්  ගැ  පැහැදිි කිරීමක කර වා නවනුවට ජ මාධයනවත් න ෝද ා 

කිරීම බරපත්ල ත්ත්ත්වයකි. ජ මාධයනේදීන්ට වසර නදකක දකවා සිර දඬුවම් දිය 

හැකි බව කියමින් ඔබ නමම සිදුවීම ගැ  කත්ා කරන්නන් පැහැදිිවම සත්භාවනයන් 

න ාව, ජ මාධයනේදීන් ිය ගැන්වීනම් අදහසින් බවට අපි විශ්වාස කරමු.  



 

 

 

පාර්ිනම්න්ු මන්ත්රීවරුන්ට ඇි බලත්ල හා වරප්රසාද නපන්වමින් ජ මාධය සමාජය 

ිය ගැන්වීමට උත්සාහ කිරීම බලය අයුු නලස භාවිත්ා කිරීමක නලස අපි සලකමු. 

පුරවැසියන්නේ ඡන්දනයන් නත්රී පත්වූ මන්ත්රීවරයකු සහ පුරවැසියන්නේ මුදින් වැටුප් 

නහෝ දීම ා ලබ  අමාත්යවරයකු නලස ඔබ කළ යුත්නත් සත්ය අ ාවරණය කර  

ජ මාධය ආරකෂා කිරීම මිස ඔවුන් කමිටුවලට කැඳවා භාෂණනේ ප්රකාශ නේ 

නිදහස හී  කිරීම නහෝ නත්ාරුරු දැ  ගැනීනම් අයිිය හී  කිරීම න ානේ. 

ජ මාධය නවත් වයාජ න ෝද ා  ඟමින් ඔබ කළ ප්රකාශයට ත්රුණ 

ජ මාධයනේදීන්නේ සංගමය නලස දැඩි විනරෝධය පළ කර ා අත්රුරම 

ජ මාධයනේදීන් කිමිටුවලට කැඳවීමට හැකියාව ඇි අදාල මන්ත්රී වරප්රසාද අනහෝසි 

කරීමට පියවර ගන් ා නලස ද බල කර සිටිමු. 

 

ේුියි. 

නමයට, 

විශ්වාසී 

 

ත්රිඳු ජයවර්ධ්න       එම් එෆ ්එම් ෆසීර් 

සභාපි        නේකම් 

 

 

පිටපත් 

1) කත්ා ායක, ශ්රී ලංකා පාර්ිනම්න්ුව.  

2) සියලුම පාර්ිනම්න්ු මන්ත්රීවරුන්.  

3) මහනේකම්, අන්ත්ර් පාර්ිනම්න්ු සංගමය. 

4) ජ මාධය. 

 

 

 

 



 

ඇමුණුම -01 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ඇමුණුම -02 

 

 

 

 



 

ඇමුණුම -03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ඇමුණුම -04 

(2022 ඔකනත්ෝබර 20 සිනලෝන් ටුනේ පුවත්පනත් නදවැනි පිටුනේන්.) 

 

 

 

 

 



 

(2022 ඔකනත්ෝබර 20  මේිම පුවත්පනත් නදවැනි පිටුනේන්.) 

 

 


