
2015  අන්තර්ජාතික ආගමික නිදහස පිළිබඳ වාර්තාව - ශ්රී කාකාව  

සාරාාශය 

සෑම කකකෙකුට ම “තමන් අභිමත ආගමක් ඇදහීකේ කහෝ වැළඳ ගැනීකේ නිදහස ද ඇතුළුව සිතීකේ 

නිදහසට, හෘදය සාක්ෂිකේ නිදහසට සහ ආගමික නිදහසට හිමිකේ ඇත“ යි වයව්ථාාක  සඳහන් 

ක . තම ආගම කහෝ විශ්වාස අනුව කපාදුක  කහෝ පුද්ගලිකව වැඳුේ පිදුේ කිරීම, පිළිපැදීම, භාවිතය 

කහෝ ඉගැන්වීම ආදිය සේබන්ධකයන් පුරවැසියන්ට ඇති අයිතිය එයින් තහවුරු කකකර්. වයව්ථාාව 

හා අනිකුත් නීති බුද්ධාගමට “ප්රධාෙ ්ථාාෙය“ කබා කදෙ අතර රජය එය ආරක්ෂා කිරීමට කැප 

ක . ජෙවාරි මාසකේ පත් වූ රජය, අතීතකේ ආගමි පදෙේ ව සිදු වූ ප්රචණ්ඩ  ්රියාවකට වගකිවතුතු 

රාජය නිකධාරීන් පිළිබඳ ව විමර්ශෙය කර ෙඩු පැවරීමටත් නීතිකේ ආධිපතයය ආරක්ෂා කිරීමටත්  

කැපවූ වැ පිළිකවළක්  අනුගමෙය කරෙ බව  විකල්ප ප්රතිපත්ති කක්න්්රය  (CPA) හා  මාෙව 

හිමිකේ හා පර්කේෂණ මධය්ථාාෙය වැනි  සිවිල් සමාජ සාවිධාෙ  කියා සිටි. කකක්ථ කවතත් කලින් 

ප්රමාණයට ම කො වූවත් සමහර අව්ථාාවන්හි ප්රාකද්ය ය කපාලිසි හා රජකේ නිකධාරීන් කබෞද්ධ 

ජාතිවාදී සාවිධාෙ සමග එකඟත්වකයන් ්රියා කරෙ බවක් කපකෙන්ෙට තිබු. . ාදාහරණයක් 

වශකයන්  කද්ව්ථාාෙවක වක කටතුතු ෙතර කිරීකේ ාත්සාහයක් කකස ආගමික ්ථාාෙ ඉදිකිරීම 

සීමා කකකරෙ යක පිනූ රජකේ  චණක්රකල්යයක් කපාලිසිය කයාදා ගත්කත් ය. බහුවිධ අව්ථාාවන්හි 

සුළුතර ආගමික ්ථාාෙවකට පහරදීේ කමකහයවූ පුද්ගකයන් පිළිබඳ ව විමර්ශෙය කිරීමට කහෝ ඒ 

සඳහා වගකිවතුතු අයට ෙඩු පැවරීමට කහෝ කපාලිසිය අසමත් වූ බව වාර්තා ක . 2014 වර්ෂකේ දී 

මු්ථලිේ හා ්රි්ථතියානි  ජෙයාට පහර දීමට සේබන්ධ දැඩි මතධාරී කබෞද්ධ භික්ෂූන්ට ෙඩු 

පැවරීමට රජය කමකතක් කටතුතු කර ෙැතැයි විකල්ප ප්රතිපත්ති කක්න්්රය  ජෙවාරි සිට 

සැප්තැේබර්  දක්වා කාකය සඳහා නිකුත් කළ “සන්කද්ශෙ සටහෙ- ශ්රී කාකාක  මාෙව හිමිකේ 

ාල්කාඝෙය හා අදිකසෝදිසිය“ (Advocacy Brief- Human Rights and Surveillance in Sri Lanka) 

ෙේ ප්රකාශෙකේ සඳහන් ක . අපරාධවකට කගාදුරු වූ අයට හා සාක්ෂිකරුවන්ට ආරක්ෂාව හා 

සහාය සැපයීකේ  පෙත කපබරවාරි මාසකේ පාර්ලිකේන්තුව සේමත කිරීම නිසා ආගමික ්ථාාෙවකට 

පහර දීේ සිදු කළ අපරාධකරුවන්ට විරුද්ධව නෙතික කටතුතුවකට සේබන්ධ අයට කැකබෙ 

රැකවරණය ශක්තිමත් වී තිකේ.  

රජකේ ආරක්ෂාව යටකත් කබෞද්ධ භික්ෂූන් කටතුතු කරෙ බවටත්  විකශ්ෂකයන්ම  කකාළඹ 

ෙගරකයන්  පිට පළාත්වක ්රි්ථතියානි හා මු්ථලිේ ආගමික ්ථාාෙ, අධිකරණ හා බුද්ධ සාසෙ 

අමාතයාශකේ  අනුමැතිය කබා කගෙ ෙැත යෙ පදෙම මත  ඒවා වසා දැමීමට කටතුතු කරෙ 

බවටත් වාර්තා ක . ශ්රී කාකාක  ජාතික ්රි්ථතියානි ඉවැන්ජලික සන්ධාෙය (NCEASL) වර්ෂය තුළ 

සිදු වූ කද්ව්ථාාෙවකට පහර දීේ,  කද්වගැතිවරුන් හා ඔවුන්කේ ආගමික වතාවත් සඳහා රැ්ථ වූ 

අයට විරුද්ධ හිරිහැර හා හිාසා කිරීේ හා කද්ව කමකහය පැවැත්වීමට බාධා කිරීේ ආදී සිද්ධි  87ක්  

වාර්තා කර තිකේ. 2014 වර්ෂකේ දී කමවැනි සිද්ධීන් 96ක් වාර්තා වී තිබු. .  මු්ථලිේ කල්කේ 



කාර්යාකය (SFM) විසින් නවරී කාා, කවේථ කකස සැකකීේ, මු්ථලිේ ආගමික මන්දිර  විොශ 

කිරීකේ කහෝ කකකසීකේ ප්රයත්ෙ, මු්ථලිේ සා්ථකෘතික භාවිත හා පූජා විධිවකට අවහිර කිරීමට බකය 

කයාදා ගැනීේ කහෝ  වාචික අවමන් කිරීේ  ආදී සිද්ධි 82ක් වාර්තා කර තිකේ. කමය කලින් වර්ෂය 

සමග සසඳෙ විට සියයට 62ක අඩු වීමකි.  අන්තර් ආගමික ආරවුල් හා සේබන්ධ මරණ වාර්තා 

වී ෙැත. කබාදු බක ක්ථො සාවිධාෙය දිගටම රකේ සිාහක කබෞද්ධ ජෙගහණකේ  ාත්තරීතර බව 

ප්රවර්ධෙය කිරීමට කමන් ම ආගමික හා ජෙවාර්ගික සුළුතරයන්ට විරුද්ධ මත ප්රචණාරය කිරීමට 

කටතුතු කර තිකේ. 

සුළුතර ආගමික ක්ඩ ායේවකට විරුද්ධව අපරාධ සිදු කරෙ අය අත්අ ාගුවට කගෙ ෙඩු පවරෙ 

කකසත්  සියලු ම පුරවැසියන්කේ ආගමික නිදහස ආරක්ෂා කරෙ කකසත් ජොධිපති නමත්රීපාක 

සිරික්ථෙ ඇතුළු රජකේ ඉහළ ම මේටකේ ොයකයන්කගන්  එක්සත් ජෙපද තාොපති තුමා ඉල්කා 

සිටිකේ ය. විවිධ කු ා ආගමික හා වාර්ගික ක්ඩ ායේ අතර සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමටත්,  ඔවුන් 

අතර සහකයෝගීතාව වර්ධෙය කිරීමටත්  පුළුල් පරාසයක ආගමික ක්ඩ ායේවක නිකයෝජිතයන් 

සමග තාොපති කාර්යාක නිකධාරීන්  නිරතුරුව  හමු වූහ.  

I කකාටස - ආගමික ජෙ සායයාෙය  

ශ්රී කාකාක  ජෙගහණය මිලියෙ 22.1ක් යයි එක්සත් ජෙපද රජය ඇ්ථතකේන්තු කර තිකේ. (2015 

ජුලි ඇ්ථතකේන්තුව) දළ වශකයන්  කමම ජෙගහණකයන් සියයට 70ක් කබෞද්ධ වෙ අතර සියයට 

13ක් හින්දූන් ද සියයට 10ක් මු්ථලිේ ද සියයට 7ක් ්රි්ථතියානි ද ක . 2012 ජෙ සාගණෙ 

දත්තවකට අනුව  කාරවාද කබෞද්ධ සිාහක ප්රජාව, මධයම, ාතුරු මැද, වයඹ, සබරගමුව, දකුු,, 

ඌව හා බ්ථොහිර පළාත්වක බහුතරය ක . “ශ්රී කාාකික කදමළ“ යනුකවන් හඳුන්වෙ කදමළ ප්රජාව  

ාතුරු පළාකත් බහුතරය වෙ අතර ෙැකගෙහිර පළාකත් ද ප්රබක නිකයෝජෙයක් කපන්වයි. “ඉන්දියානු 

කදමළ“ යනුකවන් හඳුන්වෙ  කදමළ ජෙතාව වැඩිපුර සිටින්කන් සබරගමුව හා ඌව පළාත් වකයි. 

කබාකහෝ කදමළ ජාතිකයන් හින්දු ආගමිකයන් වෙ ෙමුත් ඉතා ඈත කාකයක ්රි්ථතියානු ආගම වැළඳ 

ගත් අය ද සිටී. මු්ථලිේ ජාතිකයන් වැඩිපුර ම දකින්ෙට කැකබන්කන්  අේපාර දි්ථත්රික්කකේ හා 

ෙැකගෙහිර පළාකත්  ොගරික ප්රකද්ශවක වෙ අතර මධයම, ාතුරු මැද, වයඹ, සබරගමුව, ඌව හා 

බ්ථොහිර පළාත්වක ද  කමම ප්රජාක  සැකකිය තුතු කකාටසක් ීවවත් කවති. ්රි්ථතියානි භක්තිකයන් 

වැඩිපුර ම ෙැකගෙහිර, ාතුරු, වයඹ හා බ්ථොහිර පළාත්වක ීවවත් වෙ අතර සබරගමුව හා ඌක  

්රි්ථතියානි ආගමට හැරුු,  ඉන්දියානු කදමළ ජාතිකයන්  සුළු ප්රමාණයක් දැකිය හැකි ක .  

මු්ථලිේවරු කබාකහෝ කදකෙක් සුන්නි වෙ අතර කබෝරා ප්රජාව ඇතුළු කු ා කකාටසක්  ෂියා නිකායට  

අයත් ක . ්රි්ථතියානි භක්තිකයන්කගන් සියයට 82ක් පමණ කරෝමානු කකතෝලිකයන් වෙ අතර  

අනිකුත් ්රි්ථතියානු  ක්ඩ ායේ අතර  ඇන්ේලිකන්, කසවන්ත් කේ ඇේකවන්ටි්ථේ,  කයාහා්ථ 

විටිෙස්ථ,  කමකතෝදි්ථත, එසේේලි ඔෆ් කගෝේ, බැප්ටි්ථ,  කපන්තකකා්ථතල්,  ච් රික ෝේ පල්ලිකේ 



සාමාජිකයන්  හා  පසුකාලීෙ සාන්තුවරයන්කේ කේසු ්රි්ථතු පල්ලිය (කමෝර්මන්) ආදිය ද ක .  

ඉවැන්ජලික ්රි්ථතියානු ක්ඩ ායේ මෑත අවුරුදු වක දී වර්ධෙයක් කපන්නුේ කර ඇතත්  ඒවාට 

තවමත් ඇත්කත් සාකප්ක්ෂ වශකයන් කු ා සාමාජිකත්වයක් පම. . ඉතා කු ා තුකද  ජෙගහණයක් 

ද දක්ෙට කැකේ. 

II කකාටස -ආගමික නිදහසට රජය දක්වෙ කගෞරවය පිළිබඳ තත්වය. 

නෙතික රාමුව 

වයව්ථාාවට අනුව  සෑම පුද්ගකකයකුට ම “තමා කැමති  විශ්වාසයක් කහෝ ආගමක් ඇදහීකේ නිදහස 

ද ඇතුළු සිතීකේ, හෘද සාක්ෂිකේ හා ආගමික නිදහස“ හිමි ක . පුරවැසියන්ට “තනි ව කහෝ අන් අය 

සමග කහෝ ප්රසිද්ධිකේ කහෝ පුද්ගලිකව කහෝ  තම ආගම  කහෝ විශ්වාස අනුව වැඳුේ පිදුේ කිරීකේ, 

පිළිපැදීකේ, අනුගමෙය කිරීකේ කහෝ ඉගැන්වීකේ අයිතිය“ වයව්ථාාව කබා කදයි.  වයව්ථාාව, 

බුද්ධාගමට  ප්රධාෙ තැෙ කදෙ අතර එය ආරක්ෂා කිරීම රජකේ වගකීමක් වෙ ෙමුත් එය රාජය 

ආගම කකස  පිළිගනු කො කැකේ. 

වැඳුේ පිදුේ කරෙ අලුත් ්ථාාෙයක් ඉදිකිරීමට අනුමැතිය කබා ගැනීකේ දී හැර ආගමික ක්ඩ ායේ 

රජකේ ලියා පදිාචි වීම අවශය කොක . පූජනීය ්ථාාෙ ලියා පදිාචි කිරීකේ අවශයතාවක් ද ෙැත. 

කකක්ථ කවතත්  මූකය ගනුකදනු කිරීම, බැාකු ගිු,ේ විවෘත කිරීම හා කද්පළ අයිති කර ගැනීම ආදිය 

සඳහා  ආගමික ක්ඩ ායම, භාරකාර ම්ඩ කයක්,  සමිතියක්, රාජය කොවෙ සාවිධාෙයක් කහෝ 

සමාගේ පෙත යටකත් සමාගමක්  කකස ලියා පදිාචි විය තුතු ය. සරක බහුතරයකින් සේමත කර 

ගන්ො පාර්ලිකේන්තු පෙතක් මගින් නීතිගත කිරීකමන්  ආගමික ක්ඩ ායමකට ඉහළ ම රාජය 

මේටකේ පිළිගැනීමක් හා නිදහක්ථ පාසල් පවත්වා කගෙ යෑමට  අවසර කැකේ.  

සෑම ආගමික ක්ඩ ායමක ම විකශ්ෂිත අවශයතා පිළිබඳ ව කටතුතු කිරීම පැවරූ රජකේ අමාතයාශ 

ගණොවක් තිකේ. ඒවා ෙේ අධිකරණ හා බුද්ධ සාසෙ අමාතයාශය, ෙැවත පදිාචි කිරීම, 

පුෙරුත්ාාපෙය හා හින්දු කටතුතු පිළිබඳ අමාතයාශය, තැපැල් ක්ථවා හා මු්ථලිේ කටතුතු 

අමාතයාශය හා  සාචණාරක සාවර්ධෙ හා  ්රි්ථතියානි ආගමික කටතුතු අමාතයාශය ක . 

දික්කසාදය, ළමා භාරකාරත්වය හා ාරුමය ඇතුළු පවුල් නීති සේබන්ධකයන් තීරණ ගනු කබන්කන් 

ඒ ඒ වාර්ගික කහෝ ආගමික ක්ඩ ායේවක චණාරිත්රානුලක නීති වකට අනුව  කහෝ ශ්රී කාකා සිවිල් 

නීතියට අනුව ෙමුත් ඒ ඒ ප්රකද්ශ අනුව කමම භාවිතයන් කවේථ වෙ බවත් වයතිකර්ක ඇති බවත් 

ආගමික ප්රජාක  සාමාජිකකයෝ වාර්තා කකළෝ ය. ාදාහරණයක් වශකයන් ශරියා හා සා්ථකෘතික 

භාවිතයන් ආශ්රකයන් සක්ථ වූ චණාරිත්ර නීති අනුව විවාහ සිදු කවතත්, කද්පළ අයිතියට අදාළ වන්කන් 

සිවිල් නීති බව මු්ථලිේ ප්රජාක  සාමාජිකයන් කපන්වා දුන්හ. ාතුරු පකාකත් ීවවත් වෙ කදමළ හින්දු 

ජෙයාකේ  විවාහ සිවිල් නීතියට අනුව සිදු කරෙ අතර කද්පළ කබදීම සිදු වන්කන් ආගමික ග්රන්ාවක 



සාහිතා ගත කර ඇති සාේප්රදායට  අනුලක කදමළ හින්දු චණාරිත්ර අනුවයි. කකක්ථ කවතත් ෙැකගෙහිර 

පළාකත් කදමළ හින්දු ජෙයා සිවිල් නීතිය අනුගමෙය කරෙ අතර  ආගමික සේබන්ධතාවලින් කතාර 

පුරවැසියන් ද  සිවිල් නීති අනුගමෙය කරති. විවාහයක් නීතයනුලක වීම සඳහා එම පාර්ශව 

ඔවුන්කේ දි්ථත්රික්කකේ  ප්රාකද්ය ය කල්කේ කාර්යාකකේ  විවාහය ලියා පදිාචි කළ තුතු ය. 

රාජය භාවිතයන් 

ාසාවිකයන් නිකුත් කළ සිතාසියකට අනුව ාසාවිකේ කපනී කො සිටීම නිසා අත්අ ාගුවට ගැනීකේ 

වකරන්තුවක් නිකුත් කිරීකමන් අෙතුරුව කබාදු බක ක්ථොක  මහකල්කේ ඥාෙසාර හිමියන් 

ඔක්කතෝබර් 13 වැනිදා මකේ්ථත්රාත් අධිකරණයට භාර වූකේ ය. කමම සිතාසිය නිකුත් කර තිබුක්ඩ 

2014 මාර්තු මාසකේ කුරාෙයට අවමන් කිරීම හා ශ්රී කාාකික මු්ථලිේවරුන්  ආරක්ෂා කිරීම 

සේබන්ධකයන් ජාතික බක ක්ථොක  ොයක  වටරැක විජිත හිමියන්ට වාචික ව අපහාස කිරීම 

සේබන්ධකයනි. ජාතික බක ක්ථොව යනු රකේ ආගමික  ප්රජාවන් අතර සාමකාමී සහීවවෙය 

ප්රවර්ධෙය කරෙ සිාහක කබෞද්ධ භික්ෂූන් පිරිසකි. කොවැේබර් 24 වැනිදා ප්රසිද්ධ ප්රකාශයක් 

කරමින් කබාදු බක ක්ථොව කියා සිටිකේ ඔවුන් ්රියා කරන්කන් පුද්ගකයන් වශකයන් කොව සාමූහික 

ව සිාහක බුද්ධාගම ආරක්ෂා කිරීමට බැවින්  එවැනි සිතාසිවකට අනුව ාසාවිකේ කපනී සිටීම 

ප්රතික්කපප කරෙ බවයි. කොවැේබර් මාසකේ ාසාවි නිකයෝගයට අනුව  කපනී සිටීමට ඥාෙසාර 

හිමියන් අසමත් විය. 

කබෞද්ධ කොවෙ ආගමික ක්ඩ ායේවකට පාර්ලිකේන්තු පෙතක් තුළින් නීතිගත කිරීකේ අයිතිය  

තාක්ෂ. ක වශකයන් තිබුෙත්. අෙයාගමකට හැරවීම තුළින්  ආගමක් ප්රචණලිත කිරීකේ අයිතිය 

වයව්ථාාව යටකත් මූලික අයිතියක් කොක  ය යෙ 2003 කේපධාධිකරණ තීන්දුවක් මත පදෙේ ව 

පාර්ලිකේන්තුව තුළ දිගටම කේ සේබන්ධකයන් ප්රතිකරෝධයක් දක්ෙට තිබු. . පාර්ලිකේන්තු පෙතක් 

තුළින් නීතිගත කිරීම කවනුවට මූකය ගනුකදනු සිදු කිරීම වැනි මූලික කටතුතු සඳහා අවශය  

නෙතික තත්වය කබා ගැනීමට භාරකාර ම්ඩ ක, සමිති, රාජය කොවෙ සාවිධාෙ කහෝ සමාගේ 

පිහිටුවීමට ්රි්ථතියානි කද්ව්ථාාෙ කටතුතු කකළෝය. 

අතීතකේ ආගමි පදෙේ ව සිදු වූ ප්රචණ්ඩ  ්රියාවකට වගකිවතුතු රාජය නිකධාරීන් පිළිබඳ ව 

විමර්ශෙය කර ෙඩු පැවරීමටත් නීතිකේ ආධිපතයය ආරක්ෂා කිරීමටත්  කැප වූ වැ පිළිකවළක්  

රජය අනුගමෙය කරෙ බව  විකල්ප ප්රතිපත්ති කක්න්්රය  හා  මාෙව හිමිකේ හා පර්කේෂණ 

මධය්ථාාෙය වැනි  සිවිල් සමාජ සාවිධාෙ  කියා සිටි. 

ජුනි මාසකේ මුකති . කකාලිලිකායි හි පුද්ගලික ඉ මකට ඇතුළු වූ  හමුදාක  පුද්ගකයන් විසින් එහි 

බුදු පිළිමයක් ඉදි කළ බවට ‘තමිල් ගාඩියන්‘ පුවත්පත වාර්තා කකේ ය. රජකේ ලියාපදිාචි වී 

කොමැති ෙේ වන්දො මාෙ කටතුතු “අෙවසර රැ්ථවීේ“ වෙ බැවින් ඒවා ෙතර කරෙ කකස කහෝ 

එම මධය්ථාාෙ වසා දමෙ කකස කහෝ ප්රාකද්ය ය රජකේ ආයතෙ විසින් බකපෑේ කහෝ හිරිහැර කළ 



බවට විකශ්ෂකයන්ම දකුක්ඩ ඉවැන්ජලික ්රි්ථතියානි කද්ව්ථාාෙ වාර්තා කර තිකේ. ප්රාකද්ය ය 

කපාලිසිය හා  රජකේ නිකධාරීන්  කබෞද්ධ ජාතිවාදී සාවිධාෙ සමග එකඟතාකවන් කටතුතු කරෙ 

බවට ්රි්ථතියානි හා මු්ථලිේ ක්ඩ ායේ කපන්වා දුන්කන් ය.  

ආගමික ්ථාාෙවක ඉදි කිරීේ සේබන්ධකයන් බුද්ධ ශාසෙ හා ආගමික කටතුතු අමාතයාශය විසින්  

2008දී නිකුත් කළ චණක්රකල්යය කයාදා ගනිමින් කද්ව්ථාාෙවක කටතුතු ෙතර කිරීමට කපාලිසිය 

කටතුතු කළ බව වාර්තා ක . 2011 වර්ෂකේ සාකශෝධෙය කරෙ කද චණක්රකල්යයට අනුව ඔවුන්කේ 

්ථාාෙවක ආගමික කටතුතු සිදු කිරීමට අනුමැතිය කබා ගත තුතු ක . 2012 වර්ෂකේ දී අමාතයාශය 

විසින්  කදවැනි චණක්රකල්යය අවකාගු කරෙ කද ෙමුත්  කමම වර්ෂය තුළත් ඔවුන්කේ වැඳුේ පිදුේ 

කරෙ ්ථාාෙ ලියා පදිාචි කරෙ කකස ආගමික ොයකයන්කගන් ප්රාකද්ය ය කපාලි්ථ නිකධාරීන්  ඉල්කා 

සිටි අතර එක්ථ කො කළ කහාත් ඒවා වසා දමෙ බවට ද තර්ජෙය කර තිකේ. 

ශ්රී කාකාක  ජාතික ්රි්ථතියානි ඉවැන්ජලික සන්ධාෙකේ (NCEASL) අකගෝ්ථතු-සැප්තැේබර් සිද්ධි 

වාර්තාවට අනුව කළුතර දි්ථත්රික්කකේ බ්ඩ ාරගම පිහිටි  ්රි්ථතියානි මධය්ථාාෙකේ  කටතුතු 

දිගටම පවත්වා කගෙ යෑමට ෙේ  බුද්ධ සාසෙ හා ආගමික කටතුතු අමාතයාශකේ ලියා පදිාචි වෙ 

කකස  සැප්තැේබර් 6 වැනිදා පූජකවරයාට කියා සිටිමින් කපාලිසිය 2008 චණක්ර කල්යය බකාත්මක 

කිරීමට තැත් කර තිකේ.  ප්රකද්ශකේ කබෞද්ධ භික්ෂූන් හතර කදකෙක් බකහත්කාරකයන්  එහි ඇතුළු 

වී  එහි කද්ව්ථාාෙයක් පවත්වා කගෙ යෑමට පූජකවරයාට නෙතික අයිතියක් ෙැතැයි කියා 

සිටීකමන් පසුව  මධය්ථාාෙය ඒ පිළිබඳ ව කපාලිසියට පැමි. ලි කර තිකේ. මධය්ථාාෙයට 

නිකධාරීන් අට කදකෙක් පමණ යැවූ කපාලිසිය එහි දී විමර්ශෙයක් පැවැත්වූහ. මධය්ථාාෙය ලියා 

පදිාචි කරෙ තුරු වැදුේ පිදුේ කටතුතු ෙතර කරෙ බව සඳහන් ලියවිල්කකට අත්සන් කිරීමට 

කපාලිසිය පූජකවරයාට බක කර තිකේ. 

ජාතික ්රි්ථතියානි ඉවැන්ජලික සන්ධාෙකේ (NCEASL) වාර්තාවට අනුව යහපත් එකේරාකේ 

සුභාරාචි මධය්ථාාෙයටත් (GSGC) එහි පූජකවරයාටත් විරුද්ධව කැබී ඇති පැමි. ලි ගණොවක් 

මත සැප්තැේබර් 9 වැනිදා කෑගල්ක ප්රාකද්ය ය කල්කේ කාර්යාකකේ  ආගමික කටතුතු අාශකේ  

නිකධාරීන් හතර කදකෙක්  පූජකවරයාකේ නිවසට පැමි. යහ. කමම මධය්ථාාෙය ලියා පදිාචි කරෙ 

කකස පූජකවරයාට ාපකද්ථ දුන්  නිකධාරීන් එක්ථ කො කළ කහාත් පරිශ්රයට මු්රා තබෙ බවට 

තර්ජෙය කකළෝ ය. 

රජකේ පාසල්වක පාධමාකාක   ආගම අනිවාර්ය විෂයයක් ක . කබෞද්ධ, ඉ්ථකාේ, හින්දු කහෝ 

්රි්ථතියානි යෙ ආගේ අතරින්  ළමයින් ඉකගෙ ගත තුත්කත්  කුමෙ ආගම ද යන්ෙ තීරණය කිරීමට 

කදමාපියන්ට හැකි ක . ශිෂයයන්ට ආගමික අධයාපෙකයන් ඉවත් විය කො හැක. අධයයෙ කපාදු 

සහතික පත්ර සාමාෙය කපළ විභාගයට (එක්සත් ජෙපදකේ 12වැනි කේ. යට සමාෙ)  අනිවාර්ය 

විෂයයක් වෙ ආගම ඉගැන්වීමට  සියලු ම පාසල්, ප්රධාෙ ආගේ හතර සඳහා වූ අධයාපෙ 



කදපාර්තකේන්තුක  විෂය මාකාව අනුගමෙය කරයි. රජකේ පාසල්වක කබාකහෝ විට ගුරු හිඟයක් 

පැවති අතර සමහර අව්ථාාවන්හි ගුරුවරුන්ට කවෙත් ආගමක  පාධමාකාව ඉගැන්වීමට සිදු ක .  

ආකයෝජෙ ම්ඩ කකයන්  පාකෙය වෙ, කන් න් සාමාෙය කපළ විභාග නිර්කද්ශය අනුගමෙය කරෙ, 

ජාතයන්තර පාසල්වක සිසුන්ට ආගම කොමැතිව විභාගය සමත් විය හැකි බැවින්  එම පාසල් ආගම 

ඉගැන්වීම  කො කිරීමට  ඉ  තිකේ.  

විකද්ය ය ආගමික ක්ථවකයන් හා  පූජකයන්ට  තාවකාලික වැ  බකපත් නිකුත් කිරීම  රජය තව 

දුරටත් සීමා කකේ ය.  විකද්ය ය පූජකයන් සඳහා  එක් අවුරුදු වැ  බකපත්ර කබා දුන් අතර ඒවා 

දීර්ඝ කිරීමට  හැකි විය.  

කබාකහෝ අව්ථාාවන්හි සුළුතර ආගමික ්ථාාෙවකට පහර දීේ කමකහයවෙ අය පිළිබඳ ව විමර්ශෙය 

කිරීමට කහෝ ඔවුන්ට ෙඩු පැවරීමට  කපාලිසිය අසමත් වූ බවට වාර්තා ක . හින්දු කකෝවිල්, 

කද්ව්ථාාෙ හා පල්ලිවකට පහර දුන් පුද්ගකයන් ගැෙ විමර්ශෙය කිරීමට කහෝ ෙඩු පැවරීමට 

බකධාරීන් මැලි වූ බවට රාජය කොවෙ සාවිධාෙ වර්ෂය පුරාම කචණෝදො කළහ. නීති විශාරදයන්කේ 

අදහස වූකේ  අපරාධකරුවන්ට විරුද්ධව ෙඩු පැවරීේ ඉතා කකාතුරකින් සිදු වෙ බවයි. 

බකයට පත් වීකමන් පසුව  එක්සත් ජාතීන්කේ මාෙව අයිතිවාසිකේ ම්ඩ කකේ  රට නිකයෝජෙය 

කිරීමට කැබුු, පළමු අව්ථාාක  ම කවෙත් කද් අතර රට තුළ වැඩි ආගමික සාහිඳියාවක් 

ප්රවර්ධෙය කරෙ කයෝජොවකට ඔක්කතෝබර් මාසකේ රජය සම අනුග්රාහකත්වය දැක්වූකේය.    

III කකාටස - ආගමික නිදහස සඳහා ඇති සමාීවය කගෞරවය පිළිබඳ තත්වය  

වර්ෂය තුළ කද්ව්ථාාෙවකට පහර දීේ, පූජකවරුන් හා ඔවුන්කේ අනුගාමිකයන්ට  විරුද්ධ 

හිාසාත්මක ්රියා හා අ න්කත්ේටේ කිරීේ, වැදුේ පිදුේ කිරීම වැළැක්වීේ ආදී සිදුවීේ 87ක්  ශ්රී කාකා 

ජාතික ඉවැන්ජලික සන්ධාෙය කල්යෙ ගත කර තිකේ. 2014 වර්ෂකේ ්රි්ථතියානි ක්ඩ ායේ 

කමවැනි සිද්ධි 96ක් වාර්තා කර තිබු. .  

මු්ථලිේ කල්කේ කාර්යාකය (SFM) විසින් නවරී කාා, කවේථ කකස සැකකීේ, මු්ථලිේ ආගමික 

මන්දිර  විොශ කිරීකේ කහෝ කකකසීකේ ප්රයත්ෙ, මු්ථලිේ සා්ථකෘතික භාවිත හා පූජා විධිවකට 

අවහිර කිරීමට බකය කයාදා ගැනීේ කහෝ වාචික අවමන් කිරීේ  ආදී සිද්ධි 82ක් සැප්තැේබර් 

අවසාෙය වෙ විට වාර්තා කර තිකේ. අවසාෙ කාර්තුව සඳහා දත්ත තවම ප්රසිද්ධ කර ෙැතත් 

කමය 2014 වර්ෂකේ  සායයා හා සමග සසඳෙ විට සියයට 62ක අඩු වීමකි. 2014 වර්ෂකේ අඩු 

වශකයන් මරණ තුෙක් සිදු වූ ෙමුත් කේ වර්ෂය පුරාම අන්තර් ආගමික ආරවුල් හා සේබන්ධ 

මරණ වාර්තා කොවීය.  

ජාතික ඉවැන්ජලික සන්ධාෙකේ  සිද්ධි වාර්තාවට අනුව  ජුලි 23 වැනිදා හේබන්කතාට දි්ථත්රික්කකේ  

‘ඇකසේේලී්ථ ඔෆ් කගෝේ‘ කද්ව්ථාාෙකේ  පූජකවරයාට කබෞද්ධ භික්ෂූන් 12ක් පමණ හා ප්රාකද්ය ය 



ප්රජාක  සාමාජිකයන්කගන් සැදුේ කත් ක්ඩ ායමක් අතවර කර තිකේ. පූජකවරයාකේ පරිශ්රයට 

පැමි.  භික්ෂූන්, කද්ව්ථාාෙකේ ආගමික කටතුතු ගැෙ ඔහුකගන්  ප්රශ්ෙ කකළෝය. කද්ව්ථාාෙ ූමිය 

තුළ ්රි්ථතියානි වැදුේ පිදුේවකට අමතරව  තමා කවෙත් කටතුතුවක කයකදෙ බව  සඳහන් කරෙ 

ලිපියක්  පුජකවරයාකගන් කබා ගැනීමට  කමම ක්ඩ ායම තැත් කකේය. හඳුො කොගත් 

ප්රහාරකයන් විසින් ගල් ගසා පුජකවරයාකේ නිවසට හා වාහෙයට ගිනි තබෙ කදී. පුජකවරයා 

කපාලිසිකේ පැමි. ල්කක් කළත්  වර්ෂය අවසාෙ වෙ කතක්  ඒ සේබන්ධකයන් කිසිම ්රියා 

මාර්ගයක් කගෙ කොතිබු. . 

ඔක්කතෝබර් මාසකේ මැද කකාළඹ මු්ථලිේ බහුතරයක්  සිටිෙ ප්රකද්ශයක පිහිටි පල්ලියක 

සාමාජිකකයෝ, ශ්රී මුතුමාරිඅේමාන් කකෝවිකල්  සාේප්රදායික හින්දු ාත්සවකේ කකාටසක් කකස 

කපරහැරක් පැවැත්වීම වැළැක්වීමට කටතුතු කළහ. පසුගිය අවුරුදුවක ද කමම ාත්සවය පවත්වා 

ඇති අතර කකෝවිකල් ොයකත්වය කපරහැරක් පැවැත්වීමට පළමු වරට තීරණය කර තිබුක්ඩ 

කමවරයි. කපරහැරට විකරෝධය දැක්වූ  ප්රකද්ශකේ මු්ථලිේ ජෙයා කියා සිටිකේ  පාර ඉතා පටු බවයි.  

කබාදුබක ක්ථොව  හා ශ්රී කාකා හින්දු සේකේකෙය කකෝවිකල් කටතුතුවකට සහකයෝගය පළ කරමින් 

හා මු්ථලිේවරුන්කේ කටතුතු වික චණෙය කරමින් කපාලිසියට ලිපියක් බාර දුන් අතර ඔවුන් කියා 

සිටිකේ කමම මු්ථලිේවරුන් අන්තවාදීන් බවයි. රජකේ කජයපධ ඇමතිවරකයකුකේ මැදිහත් වීකමන් 

පසුව,  සැකසුේ කළ ආකාරයට කපරහැර පැවැත්වීමට පල්ලිකේ හා කකෝවිකල් භාරකරුවන් අතර 

එකඟතාවක් ඇති කර ගැනීමට හැකි වූකේය. 

පුරාව්ථතු ආඥාපෙත යටකත් ආරාමය ආරක්ෂා කිරීකේ පදෙම මත ලරගක පිහිටි මු්ථලිේ 

සිද්ධ්ථාාෙය ඉවත් කරෙ කකස කබාදුබක ක්ථොව රජකයන් ඉල්කා සිටිකේය. කමම ආරාමය රැක 

ගැනීම සඳහා වු කබාදුබක ක්ථොක  වයාපාරය ගැෙ නික දෙය කිරීමට  කපබරවාරි 10 වැනිදා 

පැවැත්වූ  මාධය සාකච්ාාක  දී  කබාදුබක ක්ථොක  ොයක ඥාෙසාර හිමි, මත් ්රවය හා මිනි්ථ 

ජාවාරම කමන් ම නීති විකරෝධී ආතුධ අකකවියට ද මු්ථලිේවරුන් සේබන්ධයයි  කචණෝදො කකේය. 

“කමම මිතයාදෘපටික මු්ථලිේවරුන්ට ලරගක යකා ෙැටීමට අපි ඉ  කදන්කන් ෙැත“යි ඔහු කී බව 

වාර්තා විය. නිකුේ ඇඳුම තහෙේ කරෙ කකස ඉල්කා සිටි  කමම ක්ඩ ායකේ සාමාජිකයන් කියා 

සිටිකේ  එය ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජෙයක් බවයි. 

කලින් තරේ ප්රබක හකක් කොවෙ ෙමුත් කබාදුබක ක්ථොව  දිගටම  රකේ සිාහක කබෞද්ධ ජෙයාකේ 

ාත්තරීතරබව ප්රවර්ධෙය කරමින් ආගමික හා ජෙවාර්ගික සුළුතරයන්ට විරුද්ධ මත ප්රචණාරය 

කකළෝය. ාදාහරණයක් වශකයන් කබාදු බක ක්ථොක  මහකල්කේ  ප්රජය  ගකකගා අත්කත් ඥාෙසාර 

හිමි නිතර “ඉ්ථකාමීය ආක්රමණය හා චණ්ඩ තාව“ පිළිබඳ ප්රකකෝපකාරී ප්රකාශෙ කළ අතර  

්රි්ථතියානි ක්ඩ ායේ විසින් “බකහත්කාරකයන් ආගමට හැරවීම“ රකේ බුද්ධාගකේ පැවැත්මට 

තර්ජෙයක් බව ද  කියා සිටිකේය.   



දිෙ කදකක සාචණාරයක් සඳහා  රටට පැමි.  ඇකමරිකානු තුකද  කමිටුව, ඔක්කතෝබර් 19 වැනිදා ශ්රී 

කාකා-තුකද  මිත්රත්ව සාගමයක් ආරේභ කකේය. කොවැේබර් 6 වැනිදා මරදාෙට රැ්ථ වූ මු්ථලිේ 

සාවිධාෙ ගණොවක් කමම සාගමය පිහිටුවීමට විකරෝධය පළ කළහ. කමම සාගමය පිහිටුවීකේ දී 

විකශ්ෂකයන්ම විකද්ශ කටතුතු නිකයෝජය ඇමති  හර්ෂ ද සිල්වා ඇතුළු  රජකේ ඇමතිවරුන්කේ 

ූමිකාව  ගැෙ ඔවුන් විකරෝධය පළ කළහ. අල්කා ගත් ප්රකද්ශවක ඊශ්රායල් ප්රතිපත්තිවකට ඇති 

විරුද්ධත්වය නිසා, කමම සාගමය පිහිටුවීමට යේ කිසි ගිවිසුමකට එළඹ ඇත්ෙේ  එය අවකාගු 

කරෙ කකස විකරෝධතා කරුකවෝ ඉල්කා සිටියහ.  

IV කකාටස - එක්සත් ජෙපද රජකේ ප්රතිපත්ති 

සුළුතර ආගමික ක්ඩ ායේවකට විරුද්ධව අපරාධ සිදු කරෙ අය අත්අ ාගුවට කගෙ ෙඩු පවරෙ 

කකසත් සියලු ම පුරවැසියන්කේ ආගමික නිදහස ආරක්ෂා කරෙ කකසත්  ජොධිපති නමත්රීපාක 

සිරික්ථෙ ඇතුළු රජකේ ඉහළ ම මේටකේ ොයකයන්කගන්  එක්සත් ජෙපද තාොපති තුමා ඉල්කා 

සිටිකේ ය. 

අකේල් මාසකේ දී කබෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විදයාකය සමග එක්ව තාොපති කාර්යාකය ආගමික 

සහෙය ලිත්වය හා එකඟත්වය පිළිබඳ  කද දිෙ ජාතයන්තර සේකේකෙයක්  පැවැත්වීමට සම-

අනුග්රහකත්වය කබා දුන්කන් ය. කමම සේකේකෙයට ඉන්දියාව, මාකදිවයිෙ, තායිකන්තය, චීෙය, 

පකි්ථාාෙය හා බුරුමය යෙ රටවලින්  නිකයෝජිතයන් 500කට වැඩි ගණෙක් සහභාගී වූහ. කමහිදී 

ප්රධාෙ කද්ශෙය පවත්වෙ කද්කද්  අන්තර් ආගමික කටතුතුවකට සේබන්ධ ප්රමුය කපකේ එක්සත් 

ජෙපද පුරවැසිකයක් විසිනි. 2014 වර්ෂකේ අලුත්ගම සිදු වූ මු්ථලිේ ජෙයාට විරුද්ධ පහර දීේ හා  

කද්ශපාකෙකේ දැඩි මතධාරී කබෞද්ධ ක්ඩ ායේවක කාර්යභාරය  වැනි  ජාතික සාහිඳියාවට 

තර්ජෙයක් වී ඇති  ආගමට සේබන්ධ කරුු, ද කමහි දී විමර්ශෙයට භාජෙය කරෙ කදී. ආගමික 

නිදහසට ඇති තර්ජෙ  අඩු කිරීකේ මූකකෝපාය කමන් ම  සියලු ආගමික සාේප්රදායන්හී සමාෙත්වය 

හා සහෙය ලිත්වය ප්රවර්ධෙය කිරීම ගැෙ ද  ඔවුන් සාකච්ාා කළහ. 

අන්තර් ආගමික සාවාද හා ප්රතිසන්ධාෙ ප්රයත්ෙයන් දිරි ගැන්වීම සඳහා තාොපති තුමා සහ අනිකුත් 

තාොපති කාර්යාක නිකධාරීහු පුළුල් පරාසයක ආගමික ක්ඩ ායේවක ොයකකයෝ හා නිකයෝජිතකයෝ 

හමු වූහ. පන්සල් හා අනිකුත් සිද්ධ්ථාාෙවකට තාොපතිතුමා යෑම, අන්තර්-කාේධික සාකච්ාා 

ම්ඩ ප, වැ  මුළු, හා සේකේකෙ ඇතුළු අන්තර් ආගමික සාවාද හා සහකයෝගිතාව ප්රවර්ධෙය 

කිරීකේ  වයාපෘති ගණොවක්  තාොපති කාර්යාකය විසින්  කමකහය වෙ කදී.  කේවාට ආගමික 

ොයකයන්,  ප්රජාක  සාමාජිකයන් හා  රජකේ නිකධාරීන්  ඇතුළු දහ්ථ ගණෙක් සහභාගී වූහ.   

කමයට අමතරව රකේ සියලු ම ආගේවක  මධය්ථා ොයකයන් සමග  දි්ථත්රික්ක අන්තර් ආගමික 

ප්රතිසන්ධාෙ කමිටු (DIRC)පිහිටුවීමට  ප්රාකද්ය ය  රාජය කොවෙ සාවිධාෙ සමග  තාොපති 

කාර්යාකය කටතුතු කකේ ය. සැප්තැේබර් හා ඔක්කතෝබර් මාස වක පැවැත්වූ, එක්සත් ජෙපදය 



අරමුදල් සැපයූ, අන්තර් ආගමික සාවාද හුවමාරු  වැ සටහෙකට සහභාගී වීමට කබෞද්ධ හා පාලි 

විශ්ව විදයාකකේ ාප කුකපතිට තාොපති කාර්යාකය අනුග්රහය දක්වෙ කදී. කමම වැ සටහෙ යටකත් 

දකුු, හා මධයම ආසියානු කකාපකේ  ආගමික ොයකයන්  අට කදකෙක්  එකට සේබන්ධ වී  බහු 

ආගමික සමාජ මුහුණ කදෙ ප්රශ්ෙ හා  ආගමික  සහෙය ලීත්වය  ප්රවර්ධෙය කිරීකේ මූකකෝපායන්  

සාකච්ාා කළහ.  

 


