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මාධ්ය නිවේදනයයි 

 

මාධ්යේදීන්ේේ  නාාකාාියය  නාාධ්ා නේයාාාු! 

 

ඊයේ (මැයි 17) පාර්ලියේන්තුයේදී සිරස මාධ්ය යතනයයේ පාර්ලියේන්තු ාාර්ලනාරු  රුනන්ත සමරීරර ස  

ස්ාර්ලණාාහිනී මාධ්ය යතනයයේ පාර්ලියේන්තු ාාර්ලනාරු  ස  පාර්ලියේන්තු මාධ්යයේදීන්තයේ  සගමමයේ 

සභාපති ප්රගීත්  යපයර්ලරා තය මාධ්යයේදීන්ත යපපට  පාර්ලියේන්තු මන්තත්රීාු න්ත රිසකස ව සිසින්ත පාර්ලියේන්තුයේදී 

රරය ලප නර්ලජයතන්ත, ශාරීසකර හිගසයතන්ත  ා ඔවුන්තයේ  මාධ්යයේදී ාත් තිත රරයමය තාම  භාසිනා රරය ජගමම 

දුරරනයතන්ත පැ ැර මැනීයේ නිර්ලලජ්ජින ක්රිතාා මැය ගපයේ  පැ අ ගාධ්ායත යතා ව ීර .න  

පාර්ලියේන්තු මන්තත්රීාු න්ත ාය .   සිසකයසය්, ් න්ත ර ගරුු ධ ධ්  ා ් න්තය ජතුනමය තය මන්තත්රීාු න්ත යේ සාපරා  

ක්රිතායේදී ් සකයතන්ත සි බ තා්  ්න්ත පුන නා්  පාර්ලියේන්තු මන්තත්රීාු න්ත 25 ව පමණ මාධ්යයේදීන්ත යපයපයාා 

ා  රරමනිමින්ත තරපනට නර්ලජයත ව සිදු රල තා්  සින්ත න මාධ්යයේදීන්ත ය් පයා රරති  

යමම නර්ලජයත ස  ජගමම දුරරනය පැ ැර මැනීම සිදු ීර තියතන්තයන්ත රූමන රරමින්ත සි බය ගාස්ථාාරදී ාය 

ගනර, මාධ්යයේ තු  සිත ාත් තිත රරයමය තධ දී යත  තාධ්ා රර යත ාැටැ වීරම  පාර්ලියේන්තු මන්තත්රීාරතු   

පමණ ව යයාා කිසිදු නරාතිරමර යරයයු   රට යයා ැර  ඒ මගින්ත උල්ලගඝයත ාන්තයන්ත යණ්ඩුක්රම 

ායාස්ථායාන්ත ජයනාා  ස තිර ීර .ති යනාරුු  පැය මැනීයේ ගයිතිත තා ගරි ාමකිාුත් නන්ත  ගාධ්ාරණත 

රර ව පාර්ලියේන්තු මන්තත්රීන්ත සිසින්ත ජයනාායේ  ගයිතිාාසිරේ උල්ලගඝයත කිරීම  රගචු මැසී උ් ස  කිරීම 

නිර්ලලජ්ජින ක්රිතාා ව යලස ගරි යපන්තාා යප ව   

ඊයේ සාස 6 පමණ ප වාා රපාා යමය සි බ යමම මාධ්යයේදීන්තයේ  ජගමම දුරරනය රනායාතරුමායේ  

මැ  ් ීරයමන්ත යැාන ඔවුන්ත  ලතා දී .ති ය ව්  පාර්ලියේන්තු මන්තත්රීාු න්තයේ  යමම ක්රිතාාන්ත සේතන්තධ්යතන්ත 

රනායාතරුමා මන්තයා ක්රිතාමාර්ලම රිබදතප ගරි ගාධ්ායයතන්ත සි බ ව  යයමන්තම යේ ාය සි  යමම සිදුීරම 

සේතන්තධ්යතන්ත ාැිරඩ යපාිස් ස්ථායත  පැමිණිල්ල ව ් සකප්  රර .ති ගනර යකී පැමිණිල්ල  නීතිත 

නිසියරාරයතන්ත නරාතිරම යයාතලා ක්රිතා රරය යලස ගරි යපාිසප්තිාරතා  තල රර සි බ ව  

පුනගිත මැයි මස 09 ායපා .ති වූ යම ල්යෆ්ස් ගරමලරු ාන්ත  යයරහි ප්ර ාරත  සේතන්තධ් තා  ය් පයා ලැත 
සි බය මන්තත්රීන්තප නාම්  පාර්ලියේන්තුයේ සි බය තා  යපන්තාා යපය ගප  ගින්ත  ම ම පාර්ලියේන්තු මන්තත්රීන්ත 

නීතිත ගන  යමය ක්රිතා කිරීම පැ අ රිබදු යලන්ත ුතුා ය ටා පකි ව  ට   යපර මිසක ායන්ත .තිවූ සිදුීරයේදීප 

මාධ්යයේදීන්ත යපාිස් ප රදීේ ාල  ල ව වූ තා්  යහිදී සිත රාජරාසකත සිදු කිරීම  යපාීසසිත සිසින්ත තාධ්ා රල 

තා්  ඒ සප ාප ාය පරී වෂණ මන්තපමාට  තා්  ගප යේ යමාය ාය් දී සිහිප්  රර ව  

මාධ්යයේදීන්ත  සිත රාජරාසකත තාධ්ාාකින්ත යනාරා රරයමය තාම  ්ඩ යපමින්ත ජයනාායේ  යනාරුු  ගයිතිත 

ුනරැකීම  ර ුතු කිරීම ාමකිාුතු ශිෂ්ඨසේපන්තය රජතර ාමකීම ව තා්  ගරි ගාධ්ාරණත රර ව  

පාර්ලියේන්තුයේ උ් නරීනර තාප ස  ඒ සේතන්තධ්යතන්ත ජයනාායේ  සිශ්ාාසතප රැයරන්තයන්ත පාර්ලියේන්තු 

මන්තත්රීන්තයේ  ශිෂ්ඨසේපන්තය  ැසිරීයමන්ත ස  ජයනාායේ  ගයිතිාාසිරේ ුනර ව න කිරීම  ාය ඔවුන්තයේ  

රැපීරයමන්ත තාප ගප යපන්තාා යප ව  

                                                           

ය ව  සගජීා                            දුලාන්ත පසයාතර     

සභාපති                             යල්රේ 


