කලහකාරී තත්වයන් පාලනය කිරීම සඳහා පපාලිසය
ි විසින්
උපරිම බලය පයාදා ගනී
යනුවන්පගාඩ පරපද්යපය් යපය් මමයයි 13) සිදුවූ පනාසන්සුන්කාරී තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා
ශ්රී ලාකා ගනවන් හමුදාව විසින් කඩිනඹ පියවර ගන්නා ලද අතර පරපද්යපය් ස්ාාපිත ගනවන්
හමුදා කඳවුරු වල භටපිරිස් ඒ සඳහා පයාදවන ලදී. නීති විපරෝධී රැස්වීඹ සහ පරචණ්ඩඩකාරී
ක්රියාවන් පාලනය කිරීම සඳහා දාවා රාතරී පභ්දයකින් පතාරව පහලිපකාප්ටර් යානා පවා
පයාදවා ගයනීමට කටයුතන කරන පලස ගනවන් හමුදාපතිතනමන් උපපදස් ලබාදී ඇත. තවද,
පමවයනි අවස්තාවලදී නීතිමය කටයුතන සඳහා අවයය සා්ෂිි පවනුපවන් චණායාරප ලබාගයනීම
සඳහා දයනටමත් පහලිපකාප්ටර් යානා පයාදා ගන්නා අතර, හදාසි අවයයතාවයන් සඳහා
භටපිරිස් ඉතා කඩිනයන් පරවාහනය කිරීම සඳහා ද පහලිපකාප්ටර් යානා පයාදා ගයනීමට
කටයුතන කර ඇති බව ගනවන් හමුදා මාධ්ය පරකායක ගපප් කපිතාන් ගිහාන් පසපනවිරත්න මහතා
යපය් මමයයි 14) දාන පකාල්ලුපිටිය මාධ්ය මධ්යස්ාානපය් පයවති මාධ්ය හමුවකදී පයවසීය.
යපය් පස්වරුපේ කනරුණෑගල, නිකවයරටිය, යනුවන්පගාඩ, වාරියපපාල, කනලියාපිටිය හා හලාවත
පරපද්යවල පයවති පනාසන්සුන්කාරී තත්ත්වයන් ඇතිවීමට පහ්තනවුපය් පටු අදහස් දරන
ක්ඩඩායඹ කිහිපය්ෂ විසින් වගකීඹ විරහිතව ක්රියාකිරීම පහ්තනපව. . පමය මගයක පහෝ
වාර්ගික ගයටලුව්ෂ පනාපේ. ඉහත සඳහන් කළ පරපද්යවල යඹ යඹ පද්පල හානි වාර්තා වුවද,
පපාදු ජනතාවපග් මර්ෂිාව උපදසා මුෆ දාවයිනටම පපාලිස් ඇඳාරි නිතිය පනවන ලදී. පමවයනි
තත්ත්වය්ෂ ඇති කිරීමට යඹ පුද්ගලපයකන පහෝ පුද්ගල ක්ඩඩායම්ෂ කටයුතන කරන්පන් නඹ
ඔවුන්ට එපරහිව උපරිම පපාලිස් බලය පයදවීමට අවයය ලිිතත උපපදස් පපාලිස් මුලස්ාානය
විසින් සියලුම පේි්ඨ පපාලිස් නිලධ්ාරින් පවත යපය් රාතරිපය්දී නිකනතක
් ර ඇති බව පපාලිස්
මාධ්ය පරකායක පපාලිස් අිකකාරී රුවන් ගනණපස්කර මහතා පකාල්ලුපිටිය මාධ්ය මධ්යස්ාානපය්
පයවති මාධ්ය හමුවකදී පයවසීය.
අදාළ පරපද්යවල සිදුවූ පනාසන්සුන්කාරී තත්ත්වය පිළිබඳව පඹ වනවිට පරී්ෂිණ සිදු කරයන්
පවතී. යනුවන්පගාඩ සිද්ිකය සඹභන්ධ්පයන් යපය් මමයයි 13) රාතරී වනවිට සයකකරුවන් 9 පදපනකන
අත්අඩාගනවට පගන ඇති අතර එම සිද්ිකයටම සඹබන්ධ් තවත් සයකකරුවන් පස්පදපනකන අද
මමයයි 14) පපරවරුපේ අත්අඩාගනවට පගන තිපේ. එම සයකකරුවන් 14 පදනා යනුවන්පගාඩ
මපහ්ස්තරාත් අිකකරණයට ඉදාරිපත් කිරීපමන් පසු මයයි මස 29 වයනිදා ද්ෂවා ර්ෂිිත
බන්ධ්නාගාරගත කරන ලදී. හදාසි නීති පරගනලාසි යටපත් එම සයකකරුවන් අිකකරණයට
ඉදාරිපත් කරන ලදී. එම සයකකරුවන් අදාළ සිද්ිකයට වයරදාකරුවන් බවට ඔප්පු වුවපහාත්
අවුරුදු 10 ක සිරදඬුවඹ නියම කළ හයකි බව පපාලිස් මාධ්ය පරකායකවරයා වයඩිදුරටත් සඳහන්
කපළ්ය.
වයඹ පළාත තනළ ඇඳාරි නිතිය කඩකිරීම සහ පනාසන්සුන්කාරී තත්වය්ෂ ඇති කිරීම
සඹබන්ධ්පයන් පුද්ගලයින් 60 කට අිකක සාඛ්යාව්ෂ අත්අඩාගනවට පගන ඇත. පඹ අතනරින්
පහට්ටිපපාල පරපද්යපයන් අත්අඩාගනවට ගත සයකකරුවන් 9 පදපනකන සහ කනලියාපිටිය
පරපද්යපයන් අත්අඩාගනවට ගත සයකකරුවන් 10 පදනකන අදාළ පරපද්ය වල පනාසන්සුන්කාරී
තත්ත්වය්ෂ ඇතිකිරීමට සහ පද්පල වලට අලාබහානි කිරීමට ඉඳුරාම සඹභන්ධ් බවට
හඳුනාපගන ඇති අතර, ඔවුන් අදාළ පරපද්යයන්හි මපහ්ස්තරාත් අිකකරණයන් පවත ඉදාරිපත්
කිරීපමන් පසු මයයි මස 27 වයනිදා ද්ෂවා ර්ෂිිත බන්ධ්නාගාර ගත කර තිපේ. පපාලිස්
අත්අඩාගනපේ පසුවන අපන්ෂ සයකකරුවන්ද අද දාන අිකකරණය පවත ඉදාරිපත් කිරීමට
නියයතය. අදාළ සිදුවීම සඹභන්ධ්පයන් පරී්ෂිණ සිදුකිරීම සඳහා පපාලිස් මුලස්ාානයට
අනුයු්ෂත විපය්ි පපාලිස් ක්ඩඩායම්ෂ වයඹ පළාත පවත අනුයු්ෂත කිරීමට පපාලිස්
යලස්තානය කටයුතන කර ඇත. පපාදු ජනතාව තනල භීතිය ඇතිවන් මකාරපය් සහ ජාතින් අතර
සාහිඳායාව බිඳවයපටන මකාරපය් වයරදා පුවත් සමාජ මාධ්ය ඔස්පස් පලකරන පුද්ගලයන්
හඳුනා ගයනීමට හා ඔවුන්ට එපරහිව නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගයනීමට විපය්ි පපාලිස් ඒකකය්ෂ
පපාලිස් මලස්ාානය පිහිටුවා තිපේ. පඹ අතර සමාජ මාධ්ය හරහා වයරදා පතාරතනරු පරචණාරය කල
සයකකරුවන් 3 පදපනකන මාතර පපාලිසිය විසින් අත්අඩාගනවට පගන ඇති අතර, ඔවුන් මාතර

මපහ්ස්තරාත් අිකකරණය පවත ඉදාරිපත් කිරීපමන් අනතනරුව ලබන 27 වනදා ද්ෂවා ර්ෂිිත
බන්ධ්නාගාර ගතකරන ලදී. අදාළ පරපද්යවල ඇති වූ පනාසන්සුන්කාරී වාතාවරණය
සඹබන්ධ්පයන් විපය්ි පපාලිස් ක්ඩඩායම්ෂ විසින් නාමල් කනමාර වරකාපපාලදීත්, අයත් වීරසිාහ
පතල්පද. පය්දීත් අත්අඩාගනවට පගන ඇති අතර පමම සිදුවීම සඹබන්ධ්පයන් පරය්නකිරිම සඳහා
පසායයන් සිටි ලියනපග් අපේරත්න සුපර්ි් පරියසාද් නයමයත්තා පකාළඹ අපරාධ් පකාට්ඨාසය
පවත පයයණ භාරවී ඇති බව පපාලිස් මාධ්ය පරකායකවරයා වයඩිදුරටත් සඳහන් කපළ්ය.

