සමාජ මාධ්ය හහහා ්යාජ රරාහරු ප තිරවහම ම ්ිළිවීම ම සාහා විර ෂ
ේ ඒකකයවී තවහට
ි ු්යි
ඊරයේ (මියි 12) හාරරී කාේරයේ ය යඹ තවසකසවී විසිනේ කුේවයාතවටිය තරර ේ රයේ ර්ළාසිේේ කිහිතයකට
අේාබහානි සිදුකහ ඇරව අරහ එම ක්රියා්නේ ්ිේිවීම ම සාහා එම තරර ේ යට රතාේවසේ
ඇ ිසකනීරවය තන්න ේ ය. රකරසේ ර්රරේ, නි්රරේ එම තරර ේ ය රුළ අ (මියි 13) ින
සුෆ
සුෆ සි ේධීනේ කිහිතයවී ්ාර්රා ම  ඇරව අරහ එම රරේරේ්ය තාේනය කිරීම සාහා ්යඹ
තළාරටම නි්ර ිනුඹර න රු ප රතාේවසේ ඇාිසක නීරවය ක්රියාරේමක කහන ේ ය. රමම සිදුම ඹ
්ේවනේ ර ේතේ ්ේට තමණවී හානිම  ඇරව අරහ කිසිඳු තු ේගේරයකුට රු්ාේ සිදුම මවී රහෝ
්ාර්රා ම  රනාමිරව බ් රතාේවසේ මාධ්ය තරකා ක රතාේවසේ අිකකාසක  ප්නේ ගුණරසේකහ මහරා
ඊරයේ (මියි 13) ස්ස රකාේේලුතවටිය මාධ්ය මධ්යසේාානරයේ ති්රව මාධ්ය හමු්ක ය ති්සිය. රමම
අ්සරා්ට හමු ා මාධ්ය තරකා ක සහ රකාේේලුතවටිය මාධ්ය මධ්යසේාානරයේ අධ්යක්ෂ ්රිරගේයරයර්
සුයරේ අරතරේරු මහරා සහභාගී විය.
රමම තේහර ේ යනේහි තේහජා්නේ අරහ රමම සිදුම ඹ ආහවීෂක හමු ා විසිනේ සිය ආහවීෂක
රමරහයුඹ ්ළවී්ා ගිනීමට කටයුරු කහනු ඇර. සමාජ මාධ්ය හහහා ව්යාජ රරාහරු ප රබ ා
හිරීම තේහජා්නේ අරහ සිදුම ඹ ්ේට රුඩු ර යි. මෑර උ ාහහණයවී හේා්ර සි ේිකය සිදුම  ඇර.
රමම රබා ප රරාහරු ප සංසහණය කිරීම ්ේවී්ා ගිනීම සාහා රතාේවසේ මේසේාානරයේ විර ේෂ
ඒකකයවී තවහිටු්ා ඇර. සමාජ මාධ්ය හහහා ව්යාජ රරාහරු ප රබ ා හිරීම ්ිළිවීම ම සාහා
රමම ඒකකය කටයුරු කහනු ඇර. සමාජ මාධ්ය හහහා ව්යාජ රරාහරු ප සතයා ගිනීම හා
තේහචාහණය කිරීම හ ිසි නීරව්ේට අනු් සහ සිවිේේ හා ර ේ තාේන අනේරර්ජාරවක ගිවිසුමට
අනු් හ ිසි නීරවය අනු් ්සහ 3 සිට 5 වී්ා සිහ ඩු්ඹ නියම කළ හිකි බ් රතාේවසේ මාධ්ය
තේහකා ක්හයා අනා්හණය කරළේය.
නීරවමය අ්සහයකිනේ රරාහ් තුතුහණ ේහව්ය ේබා රනාර න රේස රතාේවසේ නිේධ්ාරීනේට රහට (14)
රතහ් ප 6 ට අ්සනේ රව්. රකාච්චිකරේ තේේේවය ර්ර මහාරගන මිරහන රබෝඹබක ප
තේහ්ාහනය කිරීම සාහා විර ේෂ කාර්ය බේකා විසිනේ අතේරර්ේේ 22 ්න ින තුතුහා ගිය ්ෑනේ
හායවී කිංසේබසක රහෝටේරයේ මහාරගන මිරහන රබෝඹබක පරගේ නම යටරරේ ේවයාත ිංචි ම  ඇරව
බ් රතාේීසිය අනා්හණය කහරගන ඇර. අතහාධ් තරීවීෂණ ර තාර්රරඹනේරු් විසිනේ සිදුකහන
ේ තරීවීෂණ්ේවනේ අනා්හණය ්නේරනේ ර්රේ සිකක පර්කු රමම රමරහයුම සාහා සඹබනේධ්
ම  ඇරව බ්යි. ඔහුරගේ තිනේසේේ රූතාවි ේයා ිේේතීනේ විසිනේ රූත්ාහිනිය ඔසේරසේ විකා නය කහනු
ේබන අරහ, රමම සිකක ප හඳුනා ගිනීමට රතාේීසිරයනේ උ ව් ඉේේේා සිටින බ් රතාේවසේ
මාධ්ය තේහකා ක්හයා සාහනේ කරළේය.

