ජනපති පාර්ලිමඹන්තව
ු ට
ආරක්ෂක අමාතාාංශය සහ මහ මහව ලි මාංවර්හන හා පරමර අමාතාාංශය සහ හන
අමාතාාංශය සවල ව හ ශය සෂර්ෂ අද (04) පාර්ලිමඹන්තුමේ දී විවාදහට ග නුණු අතර ඒ
මවනුමවන් පාර්ලිමඹන්තු මභා ගර්භහ මවත ගිහ ජනාධිපතිතුමා විමශය ස්ෂ අදහම්
ද ක්වීමක් මිදු කම ්හ.
එහි දී ක ිකම ක මනාකරණහ මඳහා පරතිපත්තිමහ ව පපි ිමව ක අවශය සතාව
මපන්වා දුන් ජනාධිපතිතුමා එහ මද්ශය සපාලන පක්ෂ මභ්දමහන් බ හ ර වූ රාජ
පරතිපත්තිහ තු මකම් මකුණණු ව පපි ිමව ක් විහ හුතු බව කිහා මිටිමහ් හ.
ජනාධිපතිතුමා ව ඩිදුරටත් මපන්වා දුන්මන් ක ිකම ග ටලුව විමඳීමඹ පරමාදහක් මිදුව
ඇත්මත් විදාත්මක රමමේදහන් මම
මකම්කරන ම ලමුඹ ්රිහාවට න ාංවීමඹ දී
මතුමකමරන මහජන විමරෝහතාවහන් බවහි. ක ිකම ඉවත් කිරීමඹ නනතික වගකීම
ප ාත් පාලන ආහතන මවත ප වමරන අතර එම ආහතන මතු මඹපත් පරමාණවත්
මනාවීම ද ග ටලුවක් වන අතර මමම පරහාන ග ටලු මදක ජාතික පරතිපත්තිහක් තු
කඩිනයන් විමඳා ග නෂමඹ අවශය සතාව ජනාධිපතිතුමා අවහාරණහ කම ්හ.
උමාඔහ වාපිතිමහ් කටහුතු පි ිබඳව ද අදහම් ද ක්වූ ජනාධිපතිතුමා කිහා මිටිමහ් එහි
කටහුතු මඹ වන විට 95 ක් අවමන් ව පවතින අතර මමම වමර අවමන්වන විට
වාපිතිහ මඹපූර්ණමහන් නිමා කිරීමට හ කිවනු ඇති බවහි.
මහව ලි වාපාරහට අහත් ඉපඹ ලබාදීමඹ දී මද්ශය සපාලන පක්ෂ මභ්දමහන් කටහුතු කරන
බවට එල්ලවන ම ෝදනා පි ිබඳව ද අදහම් ද ක්වූ ජනාධිපතිතුමා කිහා මිටිමහ් එම
ව පපි ිමවම ් දී කිමිදු ආකාරමහ් වාං ාවක්, දූෂණහක් මහෝ මද්ශය සපාලන පක්ෂ මභ්දමහන්
කටහුතු කිරීමක් මිදුව මනාම ති බවහි.
මමාරගහකන්ද ජලාශය සහ මහ්තුමවන් ඉපඹ අහියවූවන්ට මමමතක් ලබාදුන් විශය සාලම වන්දි
මුදල ලබාදීමට පිහවර ගත් අතර ඔවුන් න වත පදිාංචිකිරීම මවනුමවන් විශය සාල මුදලක්
ව හ කරයන් අාංගමඹපූර්ණ ගඹමාන ඉදිකර තිමබන බව ද ජනාධිපතිතුමා මිහිපත්
කම ්හ.
ආරක්ෂක අමාතාාංශය සමහ් කටහුතු පි ිබඳ අදහම් දක්වයන් ජනාධිපතිතුමා කිහා මිටිමහ්
තරිවිහ හමුදාව ශය සක්තිමත් කිරීමඹ පරතිපත්තිහ කිමිවිමටකත් දුර්වල කර මනාම ති බවහි.
රමේ මාංවර්හන කටහුතු මවනුමවන් අද තරිවිහ හමුදාව විශය සාල ක පවීමක් මිදුකරයන්
මිටින අතර මද්ශය සපාලන නාහකහන් කුමන අන්දමඹ විගරහ මිදු ක ද උතුුණ න මගනහිර
ජනතාව තරිවිහ හමුදාව මම
ඉතා මරපව කටහුතු කරන බව ජනාධිපතිතුමා කිහා
මිටිමහ් හ.
වපා යතරශය සිලි මපාලිම් මම්වාවක් ම්ථාපිත කරයන් මපාලිම් මදපාර්තමඹන්තුමේ
මිහලුමදනාට තිප්තිමත් මානමිකත්වහකින් හුතුව මිහ රාජකාර ඉටුකිරීමට අවශය ස
පමුබිම මකම් කිරීමට මගනහන ව පපි ිමව පි ිබඳව ද මමහිදී ජනාධිපතිතුමා අදහම්
ද ක්වූ අතර, මත්ද්රව මර්දන ව පපි ිමවම ් දී මමන්ම අපරාහ මර්දන ව පපිලිමවම ් දී
මපාලිම් මදපාර්තමඹන්තුව ඇතුළු මිහලු අාංශය සවල නිලහාරන් මිදුකරන ක පවීම
ඇග හෂමට ලක් කම ්හ.
අනුගහ
ර හ ජනාධිපති මාහ ඒකකහ

