
නීති විර ෝධී පුද්ගල ප්රවාහනය  ිළිබඳ  2019 වාහර්තහවා: ශ්රී ලාවහවා 

 

ශ්රී ලාවහවා: 2වාය රෙළ ර ෝදිසි ලැයිස්තුවා 

නීති විරයෝධි පුද්ගර ප්රහවන ජහහයභ තුයන් කිරීභ වහ අලය න අභ ප්රමිතති ශ්රී රා හ යජඹ 

ම්පුර්ණරඹන් භ පුයහරන්රන් නැත. ර රේ රතත්, එරේ කිරීභට ැරකිඹ යුතු උත්හවඹක් දයයි. 

රභභ උත්හවඹන් අතය, නීති විරයෝධී පුද්ගර ප්රහවන නීතිඹ ඹටරත් අවුරුදු ඳව ට ඳසු මුරූ යට 

දඬුම් නිඹභ කිරීභ ඇතුළු රඳය යරට ඩහ මිතනිේ ජහහයම් රුන් ැඩි ාඛ්යහක් යද රුන් 

කිරීභ; නීති විරයෝධී පුද්ගර ප්රහවනර   වින්දිතයින් විඹ වැකි අඹ වඳුනහ ගැනීභ; යජර  නිරධහරීන් ව 

සිවිරූ භහජඹ වහ අඛ්ණ්ඩ ජහහයම් විරයෝධී පුහුණු කිරීම් ඳැැත්වීභ ව දැනුත් කිරීරම් 

ැඩටවන් යහශිඹක් ක්රිඹහත්භ  කිරීභ ආදිඹ රේ. ර රේ රතත්, ඳසුගිඹ හර්තහ යණ  හරඹට 

හරේක් ඵරන විට රම්  හරඹ තුශ යජඹ ැඩි උත්හවඹක් රඳන්නුම්  රේ නැත. මිතනිේ 

ජහහයම් රුන් ැඩිපුය යද රුන්  ය ඇති නමුත්, එරේ ැයදි රුන් ව භවය අඹට අත්හිටව 

සියදඬුම් රඵහ දුන් අතය නඩු ඳැරීම් ආයම්බ  රේ ැරකිඹ යුතු රර ඉතහ අඩුරනි. රඵහරවෝ 

පුහුණු රැඵ තිබිඹදීත්, ගණි හ ෘත්තිර  රඹදීභ, අඹහරරූ ඹෑභ රවෝ ාක්රභණි  ැයදි ම්ඵන්ධරඹන් 

අත්අඩාගුට ගත් අඹ මිතනිේ ජහහයරම් දර්ල ඹන් වහ ඳරීක්හට රක් කිරීභට නිරධහරීන් 

ප්රභහණත් උත්හවඹක් ගත්රත් නැත; ශභහ රාගි  ජහහයම්රට රගහදුරු වන් යජඹ විසින් යහ 

රගන ඇති නමුත් ඔවුන්ට නිසි රැ යණඹ රඵහ රනහදුනි. අඳයහධ වහඹතහ ඵයඳතශ  ගැටරෙක් ව 

අතය, පුද්ගර ප්රහවන ජහහයභට නිර ලරඹන් අනුඵර දුන් ඵට විවිධ හර්තහ තිබිඹදීත්, ඊට අනුඵර 

දුන් නිරධහරීන් ම්ඵන්ධරඹන් යජඹ න ඳරීක්ණ ආයම්බ  රේ නැත. රම් නිහ ශ්රී රා හ රදන රඳශ 

රෝදිසි රැයිේතුට ඳවත රවරනු රැබීඹ. 

ප්රමුඛ  ිරර්රද්  

 නිඹමිතත ක්රිඹහදහභඹට ගරු  යමිතන්, ැ  හිත ජහහයම් රුන් පිළිඵ දැඩි රර 

විභර්ලනඹ කිරීභට ව නඩු ඳැරීභට දයන උත්හවඹන් ැඩි දියුණු කිරීභ ව ැරකිඹ යුතු 

සිය දඬුම් හිත ප්රභහණත් දණ්ඩන නිඹභ කිරීභ.  

 ාචනි  රර ඵහ ගැනීම්, රාගි   ටයුතු වහ පුද්ගර ප්රහවනඹ ව රාගි  ජහහයභ 

රනහර හ වැරීභ වහ අරූරේ රඵහ ගැනීභ ඇතුළු ජහහයම් රවෝ ජහහයම් ම්ඵන්ධ 

ැයදිරට යජර  නිරධහරීන් හඳයහධී රර ගකි යුතු ඵ ප්ර හල කිරීභ. 

 අදහනභට රක් විඹ වැකි ජනගවනඹ අතය ඳරීක්හන් වහ ජහහයම්  රුන්රේ ඵරඳෑම් නිහ 

නීති විරයෝධී ක්රිඹහන්හි රඹදුණු වින්දිතඹන්ට දඬුම් රනහරැරඵන ඵ වති  කිරීභ වහ 

නිරධහරීන්ට ඉරක්  ගත පුහුණුක් රඵහ දීභ. ඇතුළු මිතනිේ ජහහයම් වින්දිතයින්  රූ තිඹහ 

වඳුනහ ගැනීභට දයන උත්හවඹන් ැඩි කිරීභ. 



 විරද්ලඹන්හි සයහ ෑභට රක්ව පිරිමිතන් ව වින්දිතයින් ඇතුළු වඳුනහ ගත් සිඹරෙ වින්දිතයින්ට 

නහතැන් වහ විරේෂිත රේහන් රැබීභ වති  කිරීභ වහ වින්දිතයින්ට ඳඹන 

ඳවසු ම්ර ගුණහත්භ බහඹ ව ප්රරේලඹ ඇතුළු රේහන් ැඩි දියුණු කිරීභ.  

 ඵරඳත්රරහී රැකිඹහරට ඵහ ගැනීරම් නිරඹෝජිත ආඹතන නියන්තයරඹන් අධීක්ණඹ කිරීභ 

ව අලය ඳරිදි දඬුම් ඇගයීභට රක් කිරීභ ව අඳයහධ නීති උරූරාඝනඹ කිරීම් පිළිඵ 

රචෝදනහ රැබන් නීතිඹ ඵරහත්භ   යන ආඹතන රත රඹහමු කිරීභ.  

 වින්දිතයින්  රූ තිඹහ වඳුනහ ගැනීභ, අඳයහධ ැශැක්වීභ වහ රවෝටරූ ව ාචහය  අාලර  

ක්රිඹහ රුන් භස ම්ඵන්ධ වීභ ව අඳයහධ වහ ඳවසු ම් ඳඹන්රන් ඹැයි කිඹනු රඵන 

රවෝටරූ, ාචහය  භහගම් ව අතයභැදිඹන් පිළිඵ විභර්ලනඹ කිරීභ ඇතුළු ශභහ රාගි  

ාචහය   ටයුතු ැරැක්වීභට දැඩි ඳරිශ්රභඹක් දයහ  ටයුතු කිරීභ.  

 රේ ඹන් ඵහ ගන්නහ අඹ විසින් රේ ඹන්රගන් අඹ  යනු රඵන සිඹරෙභ ඵහ ගැනීරම් 

ගහේතු ඉත් කිරීභට පිඹය ගැනීභ.  

 උඳ නිරඹෝජිතයින් නිඹහභනඹ කිරීභට වැකි න රර විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලර  යභ පුළුරූ 

කිරීභ.  

 ආයක්ෂිත ව නීතයනුකර ාක්රභණඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ, ාක්රභණ රයගුරහසිරන් ේත්රී පුරු 

බහඹ භත ඳදනම්  රනේ ර හට ැරකීභක් සිදු රනහන ඵ වති  කිරීභ වහ ආයක්ෂිත 

රර ාක්රභණඹවීභ වහ ගත යුතු පිඹය ව විරද්ලගත සිටින විට රඵහ ගත වැකි 

ම්ඳත් පිළිඵ අනහගත ාක්රභණි  රේ යින් අතය දැනුත්බහඹ ැඩි කිරීභ. 

 මිතනිේ ජහහයම් රුන්ට එරයහි නඩු විබහගරට වබහගී න වින්දිතයින්රේ නහතැන් 

විඹදම් වහ ගභන් විඹදම් ඇතුළු වින්දිතඹන් වහ ව ආයක්  පිඹය ැඩි දියුණු කිරීභ. – 

 මිතනිේ ජහහයම් විරයෝධී  හර්ඹ හධ  ඵර හඹ වයවහ, යජර  අඛ්ණ්ඩ ම්ඵන්ධී යණ 

උත්හවඹන් ආඹතනි  යණඹ කිරීභ. 

යඩු ෙැවාරීම 

මිතනිේ ජහහයම් ප්රේනඹ විීමභ වහ යජඹ මිතශ්ර නීති ක්රිඹහත්භ  කිරීරම් උත්හවඹන් ඳත්හ රගන 

ගිඹ අතය, මිතනිේ ජහහයම් රුන් ැඩි ැඩිරඹන් ැයදි රුන්  ශ නමුත්, ැයදි රුන් ව භවය 

අඹට අත්හිටව සිය දඬුම් රඵහ දුන් අතය, ැරකිඹ යුතු රර  නඩු ඳැරීම් අඩු  රේඹ. මිතනිේ 

ජහහයම්රට නිර ලරඹන් අනුඵර දීභ පිළිඵ රචෝදනහ විභර්ලනඹ කිරීභට ප්රභහණත් පිඹය ගත්රත් 

ද නැත. දණ්ඩ නීති ාග්රවර  360 (ඇ) ගන්තිඹ භගින් රාගි  ජහහයභ ව  ම් රු ජහහයභ 

හඳයහධී  ය ඇති අතය ඒ වහ ය රදරක් සිට 20 දක්හ සිය දඬුභක් ව දඩඹක් නිඹභ  ය 

තිරේ. ඒහ ප්රභහණත් තයම් දැඩි ව අතය රාගි  ජහහයභ ම්ඵන්ධරඹන් නිඹභ  ය ඇති දඬුම් ේත්රී 

දණඹ ැනි. රනත් ඵයඳතශ ැයදි වහ නිඹභ  ය ඇති දඬුම් වහ භහන රේ. රාගි  ජහහයම් 

ම්ඵන්ධරඹන් නඩු ඳැරීභ වහ පුද්ගරඹහරේ  ැභැත්තක් ඇති රවෝ නැති ගණි හක් වීභට 

පුද්ගරරඹකු රඵහ ගැනීභ හඳයහධී  යන  නීතිඹක් න 360 (අ) ගන්තිඹ ද යජඹ නිතය බහවිතහ 



 රේඹ. ගණි හන් ැඳයීරම් අඳයහධරට අවුරුදු රදරක් සිට 10 දක්හ සිය දඬුම් වහ දඩ මුදරූ  ද 

නිඹභ  ය ඇති නමුත්, රඵහරවෝ විට නඩු ඳයන්නන් රභභ නඩු රගන ආරේ භරේේත්රහත් විනිසුරුන් 

ඉදිරිඹටයි.  හභහනයරඹන් ඔවුන්ට ඵරඹ ඇත්රත් ය රද   සිය දඬුම් නිඹභ කිරීභට ඳභණි. 

හර්තහට අදහශ  හර ඳරිච්රේදඹ තුශ, අඳයහධ විභර්ලන රදඳහර්තරම්න්තුරේ (CID) මිතනිේ ජහහයම් 

විරයෝධී ඒ  ඹ ව රඳහරසිඹ විසින් මිතනිේ ජහහයම් විභර්ලන 14 ක් ආයම්බ  යන රදී. රභයින් 3ක් 

රාගි  ජහහයම් ම්ඵන්ධරඹන්ද 11ක් ඵරවත් හයරඹන් ැඩ ගැනීභ ම්ඵන්ධරඹන් ද විඹ. ඳසුගිඹ 

හර්තහ කිරීරම්  හරඳරිච්රේදඹ තුශ විභර්ලන 15ක් සිදු විඹ. ර්තභහන හර්තහට අදහශ 

 හරඳරිච්රේදඹ අන් න විටත් සිඹරෙභ ඳරීක්ණ දිගටභ සිදු රමිතන් ඳැතුණි. ගණි හ ෘත්තිර  

රඹදවීභ ම්ඵන්ධරඹන් 360 (අ) ගන්තිඹ ඹටරත් ඹටරත් නඩු ඳැරීම් වතක් වහ මිතනිේ  ජහහයම් 

ම්ඵන්ධරඹන් 360 (ඇ) ගන්තිඹ ඹටරත් නඩු තුනක්ද ඇතුළු නඩු 10 ක් ආයම්බ  ය තිරේ.. රභඹ 

රඳය හර්තහ යණ  හර ඳරිච්රේදඹ තුශ ආයම්බ  යන රද නඩු 28  ව 2016 දී ආයම්බ  යන රද 

නඩු 35 භග න විට අඩුවීභකි. රඳය හර්තහ යණ  හරරදී 360 (ඇ) ගන්තිඹ ඹටරත් ආයම්බ 

 යන රද නඩු ඳවරශහක් භවහධි යණර විබහග රමිතන් ඳතී. රඳය හර්තහ කිරීරම්  හරරදී 

ආයම්බ  යන රද 360 (අ) ව 360 (ඇ) ගන්ති ඹටරත් ඳයන රද තත් නඩු 38 ක්අ විබහග වීභට 

තිරේ. ය ඳව ට ඳසු ප්රථමභ තහට යජඹ 360 (ඇ) ගන්තිඹ ඹටරත් චූදිතරඹක් යද රුරකු 

 රේඹ. ර රේ රතත්, ැයදි රුන් ව මිතනිේ ජහහයම් රුන් තිරදනහටභ විනිසුරුයඹහ විසින් 

අත්හිටව සිය දඬුම් නිඹභ  යන රදී. වින්දිතඹහට න්දි ලරඹන් ශ්රී රා හ රුපිඹරූ 50,000 ක් (රඩහරර් 

274) රගන රර විත්ති රුන්ට නිරඹෝග  ශ අතය එක් විත්ති රුරකුට රුපිඹරූ 10,000 (රඩහරර් 

55)   දඩඹක් රගන රර ද නිරඹෝග  රේඹ. ගණි හ ෘත්තිර  රඹදවීරම් නීතිඹ ඹටරත් අධි යණඹ 

විසින් පුද්ගරඹන් ඳේ රදරනකු යද රුන්  යනු රැබ අතය, රඳය හර්තහ යණ  හර සීභහ තුශ 

රභභ නීතිඹ ඹටරත් යද රුන් වී ඇත්රත් තුන් රදරනකි. පුද්ගරයින් තිරදරනකුට අධි යණඹ විසින් 

ය තුන  සිය දඬුභක් ව එක් අඹකුරගන් රුපිඹරූ 10,000 (රඩහරර් 55) ඵැගින් දඩඹක් නිඹභ  ශ 

අතය අරනක් පුද්ගරයින් රදරදනහට ය 10   සිය දඬුභක් ව රුපිඹරූ 20,000 (රඩහරර් 110) ඵැගින් 

දඩ නිඹභ  රේඹ. රභඹට අභතය, වින්දිතඹහට න්දි ලරඹන් රුපිඹරූ 500,000 (රඩහරර් 2,740) ක් 

රගන රර ද  අධි යණඹ විසින් නිඹභ  යන රදී. 360 (අ) ගන්තිඹ ඹටරත් ැයදි රුන් ව අඹට 

ඳැනව සිය දඬුම් තුරනන් රද ක් අත්හිටුවීභට නිඹභ  ශ රඳය හර්තහ කිරීරම්  හරඹ භග න 

විට රභඹ ධනහත්භ  රනකි. යජඹ 360 (ඇ) ගන්තිඹ ඹටරත් ගණි හ ෘත්තිර  රඹදවීභ ඹන 

රචෝදනහ භත රඳහදුරේ විේහඹ තැබීභට ව ැවැරූරෙ දඬුම් නිඹභ කිරීභට රේතු වර  ඵරකිරීභ, 

ාචහ රවෝ ඵරවත් හයරඹන් නම්භහ ගැනීභ ඹන  රුණු වහ ගැඹුරු මිතනිේ ජහහයම් විභර්ලන 

රනහභැති භ, වින්දිතයින්රගන් හක්ෂි රඵහ ගැනීරම් දුෂ් යතහ ව අඳයහධර  ඵයඳතශ භ පිළිඵ 

විනිසුරුන්ට අරඵෝධඹක් රනහභැතිවීභ ආදිඹයි. වින්දිතඹහරේ වරඹෝගඹ රනහභැති ගණි හ 

ෘත්තිර  රඹදවීභ ම්ඵන්ධරඹන් නඩු ඳයන්නන්ට ක්රිඹහ  ශ වැකියි. 

ශ්රී රා හරන් පිටත වින්දිතරඹකුරගන් රවෝ හක්ෂි රුරකුරගන් හක්ෂි රඵහ ගැනීභට ව ප්ර හල රඵහ 

ගැනීභට ශ්රී රා හරේ යහජයතහන්ත්රි  දත භණ්ඩරරට ඵරඹ ඳැරීභ වහ 2017 රනහැම්ඵයර  දී 



යජඹ අඳයහධර වින්දිතඹන් ව හක්ෂි රුන්ට ආධහය කිරීභ ව ආයක්හ කිරීභ පිළිඵ ඳනත 

ාරලෝධනඹ  රේඹ. හර්තහ කිරීරම්  හර සීභහ තුශ ආයම්බ  යන රද ජහහයම් විභර්ලන 14 න්, ශ්රී 

රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලර  (SLBFE) නඩු 7 ක් ද විරද්ල  ටයුතු අභහතයාලඹ (MFA) විසින්  

අන්තර්ජහති  ඵරවත් හයරඹන් ැඩ ගැනීභ පිළිඵ නඩු එ ක් ද අඳයහධ විභර්ලන 

රදඳහර්තරම්න්තුරේ (CID) මිතනිේ ජහහයම් විරයෝධී ඒ  ඹට රඹහමු  රේඹ. රඳය හර්තහ යණ  හර 

ඳරිච්රේදඹ තුශ ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලරඹන් රැබුණු (SLBFE) රඹහමු කිරීම් 12 ක් ව විරද්ල 

 ටයුතු අභහතයාලරඹන් (MFA) රැබුණු රඹහමු කිරීම් 19 භග න විට රභඹ අඩුවීභකි. ැටුේ රනහ 

රගවීභ ව ර හන්ත්රහත් ාචහ ඇතුළු ැ  හිත ජහහයම් පිළිඵ සිද්ධීන්  රත ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ 

 හර්ඹහාලඹට (SLBFE)  රඹහමු  ශ ඵ සිවිරූ භහජ ාවිධහන හර්තහ  රේඹ. අඳයහධ විභර්ලන 

ඳැැත්වීභ රනුට ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ (SLBFE) රභභ භවය සිද්ධීන් වහ භැදිවත් 

ව ඵ හර්තහ රේ. ඳසුගිඹ හර්තහ යණ  හරඳරිච්රේදඹ තුශ දිවුරුම් ප්ර හල 29 ක් රඹහමු  ය ඇති 

නමුත් රම්  හරඹ තුශ ශ්රී රා හරේ යහජයතහන්ත්රි  දත භණ්ඩර කිසිදු හක්ෂි රුරකුරේ රවෝ 

වින්දිතරඹකුරේ දිවුරුම් ප්ර හලඹක් විභර්ලනඹ වහ යවේ රඳහරසිඹට රඹහමු  ය නැත. ශ්රී රා හ 

විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලර  (SLBFE)  මිතනිේ ජහහයම් විරයෝධී ඒ  ඹට යජඹ විසින් රුපිඹරූ මිතරඹන 

5.7 ක් (රඩහරර් 31,220) රන්  ය තිරේ.  මීට රඳය රභභ ඒ  ර  අඹැඹ හර්තහ  ය රනහතිබුණි. 

ආධහය ඳඹන ආඹතනර අයමුදරූ ව තහක්ණි  වහඹ ඇති රඵහරවෝ යජර  ආඹතන අඛ්ණ්ඩ 

මිතනිේ ජහහයම් විරයෝධී පුහුණුවීම් සිදු  ශව. නිදසුනක් ලරඹන්, ජහහයම් වින්දිතයින් වඳුනහ ගැනීභ 

වහ ඔවුන් භග ම්මුඛ් හ ච්ඡහ ඳැැත්වීභ ආදිඹ ම්ඵන්ධරඹන් රඳහරසිඹ නිරධහරීන් 260  ට ැඩි 

ාඛ්යහක් පුහුණු  ශ අතය, අරෙතින් ඵහ ගත් ආගභන වහ ාක්රභණි  නිරධහරීන් 90 රදරනකුට 

රඳහරේ විදයහරඹ භගින් එභ පුහුණු රඵහ දුන්රන්ඹ. ඳරිහ වහ ශභහ ආයක්ණ රේහ 

රදඳහර්තරම්න්තු විසින්  හන්තහ වහ ශභහ ඒ  ර රඳහරේ නිරධහරීන් 126 රදරනකුට මිතනිේ ජහහයම් 

ප්රණතහ, අදහශ නීතිභඹ විධිවිධහන ව ජහහයම් ම්ඵන්ධරඹන් රඳහරසිර   හර්ඹබහයඹ පිළිඵ 

ැඩිදුය පුහුණු රඵහ දී තිරේ. ජහතයන්තය ාවිධහනඹක් භස නීතිඳති  හර්ඹහරඹ විසින් මිතනිේ 

ජහහයම් ම්ඵන්ධරඹන් නඩු ඳැරීභ පිළිඵ අත්රඳහතක්  ේ  ය රම්  ටයුතු ම්ඵන්ධරඹන් යජර  

නීතිඥයින් පුහුණු කිරීභ ආයම්බ  යන රදී. 

මිතනිේ ජහහයම්රට ම්ඵන්ධ යජර  නිරධහරීන් ම්ඵන්ධ න ඳරීක්ණ, නඩු ඳැරීම් රවෝ 

යද රුන් කිරීභ පිළිඵ යජඹ හර්තහ  ය නැත. ර රේ රතත්, දණඹ ව ජහහයභට නිර 

ලරඹන් අනුඵර දීභ ැරකිඹ යුතු  රුණක් ව අතය එඹ ර්ඹ තුශ නීතිඹ ඵරහත්භ  කිරීරම් 

ක්රිඹහරඹ අඩඳණ  ය තිරේ. භවය ඳශහත් ඳහරන වහ ආයක්  අාල නිරධහරීන් තභ අතුරුදවන් ව 

ේහමිතපුරුඹන් පිළිඵ රතහයතුරු ඉරූරහ සිටි  හන්තහන්ට රවෝ වමුදහ රේර  රඹදී සිට මිතඹගිඹ 

ේහමිතපුරුඹහට රැබිඹ යුතු යජර  ප්රතිරහබ රඵහ ගැනීභට උත්හව  ශ ැන්දඹුන්ට රතහයතුරු 

වහ/රවෝ යජර  ප්රතිරහබ රඵහ දීභ රනුරන් රනුරන් හණිජභඹ රාගි  ක්රිඹහර රඹදීභට ඵර  ය 

තිරේ. රභභ රචෝදනහ විභර්ලනඹ කිරීභට යජඹ ගත් උත්හවඹන් හර්තහ  ය නැත. යජර  අනහථම 

නිහඹක්, ත්රිරයෝද රිඹදුයන් භස එක් ශභහ රාගි  ජහහයම් ශරූර   ටයුතු වහ අනහථම 



නිහර  ශභයින් බහවිතහ  ශ ඵට යජර  ජහති  ශභහ ආයක්ණ අධි හරිර  (NCPA) හිටපු ප්රධහනිඹහ 

විසින් අනහයණඹ  රේඹ. ජහති  ශභහ ආයක්ණ අධි හරිඹ (NCPA) ඳරීක්ණඹක් ආයම්බ  ශ නමුත් 

ප්රහරද්ය ඹ රඳහරසිඹ ව නඩු ඳයන්නන් ඳැවැදිර කිරීභකින් රතහය විභර්ලනඹ අන්  ශ අතය, 

රචෝදනහ ඉදිරිඳත්  ශ (NCPA)  අධි හරිර  අධයක්යඹහරේ රේහ  හරඹ යජඹ විසින් දීර්ඝ රනහ 

 යන රදී. රචෝදනහ විබහග කිරීභට, අනහථම නිහර   හර්ඹ භණ්ඩරඹ ගැන විභර්ලනඹ කිරීභට රවෝ 

අනහථම නිහඹ හ දැමීභට යජඹ ගත් කිසිදු උත්හවඹක් හර්තහ  රේ නැත. භවය ම්ඵහවන 

ආඹතන ශභයින් රාගි  ජහහයම් වහ රඹහදහ ගත් ඵත් ැටරෘම් ශක්හ ගැනීභ වහ රඳහරේ 

නිරධහරීන්ට අරූරේ රදන ඵත් භහධය විසින් හර්තහ  ය තිරේ. භවය උඳ නිරඹෝජිතඹන් විරද්ල 

ාචහය වහ ඳවසු ම් ැරසීභ වහ යහජ රරූඛ්න රවෝ  යහජ දත්ත හිත අයහජ රරූඛ්න රඵහ 

ගැනීභට නිරධහරීන් භස  ටයුතු  ශ ඵ හර්තහ රේ. 2016 දී විරද්ල රැකිඹහ අභහතයහාලඹ (MFE) 

විසින් ාචනි  රඹකිඹවිර නිර්භහණඹ  ශ ඵට රචෝදනහ රැබ නිරධහරීන් වඹ රදරනකු රඳහරෘසිඹට 

රඹහමු  රේඹ. රම් අතරින් එක් සිද්ධිඹක් රඳය හර්තහ කිරීරම්  හර සීභහ තුශ නිරධහරිරඹකු යද රු 

කිරීරභන් අන් ව අතය, හර්තහ කිරීරම්  හරඳරිච්රේදඹ අන් න විටත් අනිත් සිද්ධි ඳව පිළිඵ 

විභර්ලන සිදු රමිතන් ඳැතුණි. 

ආයක්හ 

ජහහයම් වින්දිතයින් වඳුනහරගන ආයක්හ කිරීභ වහ යජඹ මිතශ්ර උත්හවඹන් දැරීඹ. මිතනිේ 

ජහහයම්රට රගහදුරු විඹ වැකි පුද්ගරඹන් ඵරධහරීන් විසින් ැඩි ැඩිරඹන් වඳුනහ ගත් නමුත්  

වින්දිතයින්ට ප්රභහණත් රේහන් රඵහ දුන්රන් නැත. සිද්ධි 14 ම්ඵන්ධ මිතනිේ ජහහයම්රට රගහදුරු 

විඹ වැකි 66 රදරනකු යජඹ විසින් වඳුනහ ගත් අතය, රඳය හර්තහ කිරීරම්  හර ඳරිච්රේදර  දී වඳුනහ 

ගත් 46  ව 2016 ර්ර  දී වඳුනහ ගත් 23 භග න විට රභඹ ැඩිවීභක් රඳන්නුම්  යයි. මිතනිේ 

ජහහයම් වින්දිතයින් රර වඳුනහ ගත් 66 රදනහ අතය ඵරධහරීන් හර්තහ  රේ පිරිමිත 56 ක් වහ ගැවැණු 

10 ක්, ගැවැණු ශභයින් තිරදරනකු සිටි ඵයි. ඵරවත් හයරඹන් ැඩ කිරීරම් සිද්ධීන් 11 ක් ව රාගි  

ජහහයම් සිද්ධීන් තුනක් නිරධහරීන් විසින් වඳුනහරගන ඇති නමුත් එක් එක් ර්ගර  ජහහයම්ර 

සයහ ෑභට රක්ව මුළු ාඛ්යහ හර්තහ  ය නැත. වඳුනහ ගත් සිඹරෙ රදනහ ශ්රී රහාකි ඹන් න අතය, 

ඵරවත් හයරඹන් ැඩ ගැනීභට රගහදුරු ව සිඹරූරන් භ පිරිමිතන්ඹ. රභැනි ජහහයම්රට රගහදුරු විඹ 

වැකි වින්දිතයින් වඳුනහ ගැනිභ වහ රේහ රත රඹහමු කිරීභ ම්ඵන්ධරඹන් යජඹට ම්භත රභරවයුම් 

ක්රභරේදඹන් (SOPs) තිබුණද ඔවුන් ඒහ ඒ හ හය ක් රිඹහත්භ   රේ නැත. යජර  ව සිවිරූ 

භහජර  හභහජි යින් ප්ර හල  රේ, විරේරඹන් ගණි හ ෘත්තිර  රඹරදන  හන්තහන් අතය, මිතනිේ 

ජහහයම්රට රගහදුරු වන් වඳුනහ ගැනීභට ප්රහරද්ය ඹ නිරධහරීන්ට ඇති වැකිඹහ අඩු භට්ටභ  ඳතින 

ඵයි.  ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ (SLBFE) වැරුණු විට, රභභ ම්භත රභරවයුම් ක්රභරේදඹ 

(SOPs) අනුගභනඹ කිරීභට  හර්ඹ භණ්ඩරඹට භග රඳන්වීභ වහ යජඹ රනත් අදහශ ආඹතනරට 

චක්රරරූඛ් රවෝ නිරඹෝග නිකුත්  රේ නැත. ප්රචණ්ඩත්ඹට රගහදුරු ව  හන්තහන් ව ාක්රභණි  

රේ යින් ැනි අදහනභට රක්විඹ වැකි  ණ්ඩහඹම් භස නියතුරු  ටයුතු  යන  හන්තහ වහ ශභහ 

 ටයුතු අභහතයහාලර ,  හන්තහ  හර්ඹහාලර  ව ආගභන වහ විගභන රදඳහර්තරම්න්තුරේ භවය 



ඉදිරි රඳශ නිරධහරීන්, කිඹහ සිටිර  ඔවුන්රේ  හර්ඹහර මිතනිේ ජහහයම් වහ ඳරීක්ණ රනහ  යන 

ඵයි. 

හර්තහ  යන  හර සීභහ තුශ කිසිදු මිතනිේ ජහහයම් වින්දිතරඹකුට රභභ නිහර  රේහ ඳඹහ නැති 

නමුත්  හන්තහ වහ ශභහ  ටයුතු අභහතයහාලඹ විසින් මිතනිේ ජහහයම් වහ ප්රචණ්ඩත්ඹට රගහදුරු ව 

 හන්තහන් වහ නහතැන් ඳවසු ම් ැඳයීභ රභහි අඛ්ණ්ඩ සිදු  රේඹ. වඳුනහරගන ඇති පිරිමිත 56 

රදනහ ද ඇතුළු පිරිමිත වින්දිතයින්ට නහතැන් ැඳයීභට යජර  නහතැනට රනහවැකි විඹ. මිතනිේ 

ජහහයම්රට රගහදුරු ව  ැඩිහිටි ගැවැණු  වත් රදරනක්භ  හන්තහන්රේ නහතැන රනුට 

ේහධීන ජීත් වීභට තීයණඹ  ශ ඵ යජඹ හර්තහ  රේඹ. ජහති  මිතනිේ ජහහයම් විරයෝධී  හර්ඹ 

හධ  ඵර හර  (NAHTTF) අධීක්ණඹ ඹටරත් යජර  විවිධ අභහතයහාලරට මිතනිේ ජහහයම් 

වින්දිතයින්ට නීතිභඹ, වදය ව භරනෝ-භහජීඹ වහඹ රඵහ දිඹ වැකිඹ. හර්තහ ව  හර සීභහ තුශ 

වින්දිතඹන් 66 රදනහරගන් කිසිරකු රභභ රේහන් රඵහ ගැනීභට උත්හව රනහ ශ ඵ යජඹ හර්තහ 

 රේඹ. ශ්රී රා හ ඵරධහරීන් විසින් ශභයින් ඇතුළු පුද්ගරඹන් මිතනිේ ජහහයම්ර වින්දිතඹන්දැයි 

රවීභට ප්රභහණත් උත්හවඹක් රනහ රගන ඔවුන් ගණි හ ෘත්තිර  රඹදීභ, අඹහරරූ ඹෑභ රවෝ 

ාක්රභණි  ැයදි ම්ඵන්ධරඹන් රචෝදනහ  ය සියගත  යන ඵ. ජනභහධය ව යහජය රනහන 

ාවිධහන විසින් හර්තහ  ය තිරේ. මිතනිේ ජහහයම්ර වින්දිතඹන් රර වඳුනහ රනහගත්, ගණි හ 

ෘත්තිර  රඹදීභ ම්ඵන්ධරඹන් අත්අඩාගුට ගත් භවය දරුන් යජර  රැවුම්  වුරුර යහ 

සිටින ඵ යහජය රනහන ාවිධහනඹක් හර්තහ  රේඹ. ශභහ රාගි  ජහහයම්රට රගහදුරු විඹ වැකි 

අඹ අත්අඩාගුට රගන යහ තඵහ ගැනීභට ඉඩ ඇති ඵ යජඹ පිළිගත්රත්ඹ. නිසි රර වඳුනහ ගත් විට, 

මිතන් ජහහයම් රුන් විසින්  යන රද නීතිවිරයෝධී ක්රිඹහන් ම්ඵන්ධරඹන් වින්දිතඹන්ට  දඬුම් 

රනහරැබුණි. මිතනිේ ජහහයම්රට රගහදුරු ව ර රනකුට ඇති භහජ අඳකීර්තිඹ ව නඩුරට 

වබහගිවීභට අලය ගභන් බිභන් වහ මරය ආධහය රනහරැබීභ ඇතුළු නීතිඹ ක්රිඹහත්භ  කිරීරම් 

ක්රිඹහරඹ ප්රභහණත් රනහවීභ රේතුරන් රඵහරවෝ වින්දිතයින් තභ ජහහයම් රුන්ට එරයහි නඩු 

ඳැරීභට භැර රති. 

මිතනිේ ජහහයම්රට රගහදුරු ව විරද්ය ඹ වින්දිතයින්, ඵරධහරීන් විසින් නිර ලරඹන් වඳුනහගත් විට, 

ඔවුන්ට රද්ය ඹ වින්දිතයින්ට භහන පුනරුත්ථමහඳන රේහන් රඵහ ගත වැකි විඹ. නඩු විබහගඹට 

වරඹෝගඹ දුන් විරද්ය ඹ වින්දිතයින්ට නඩු විබහගඹ අන් න රතක් රාගු න වීහ ඵරඳත්රඹක් 

රඵහ ගත වැකිඹ; ර රේ රතත්, නඩු විබහගඹ අන් ව ඳසු වින්දිතයින් දුෂ් යතහ රවෝ ඳළිගැනීම් 

රට මුහුණ දිඹ වැකි යටරට පිටුවරූ කිරීභ රවෝ මිතනිේ ජහහයම් රුන්ට එරයහි නඩු ඳැරීභට 

වරඹෝගඹ රනහදැක්ව  විරද්ය ඹ වින්දිතයින් වහ  නීතිභඹ වි රූඳඹන් ශ්රී රා හ නීතිඹ භගින් රඵහ දී 

රනහභැත. රභභ හර්තහට අදහශ  හර සීභහ තුශ ශ්රී රා හරේ විරද්ය ඹ වින්දිතයින් කිසිරකු යජඹ 

විසින් වඳුනහරගන රනහභැත. 

විඳතට ඳත් සිටින  හන්තහ ාක්රභණි  රේවි හන් වහ ශ්රී රා හරේ යහජය තහන්ත්රි  දත 

භණ්ඩරර ර ටි  හරෘන නිහ 11 අඛ්ණ්ඩ ඳත්හ රගන ඹෑභට  ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ 



 හර්ඹහාලඹ (SLBFE)  ටයුතු  රේඹ. හර්තහ යණ  හර ඳරිච්රේදඹ තුශ රභභ නිහර රේ යින් 

1,806 ක් සිටි  අතය එඹ ඳසුගිඹ හර්තහ යණ  හර සීභහ තුශ එහි සිටි ාක්රභණි  රේ ඹන් 2,392 

භග න විට විලහර අඩුවීභකි. ගරූෆ් යටර ශ්රී රහාකි   හන්තහ ශ්රභ ජහහයම්රට රගහදුරු වන් 

විලහර ාඛ්යහක් යහජය රනහන ාවිධහන විසින් අඛ්ණ්ඩ වදුනහරගන ඇති අතය, රභභ  ණ්ඩහඹම් 

මිතනිේ ජහහයම් පිළිඵ ඳරීක්හන්ට රක්  ශ ඵ ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ (SLBFE) හර්තහ 

 ශද, එැනි ඳරීක්ණර  හර්ඹක්භතහ ඳැවැදිර නැත. එැනි නිහ 11   සිටි ාක්රභණි  

රේ යින් 1,140 ක් 2018 දී නැත ශ්රී රා හට ඳැමිතණ ඇති ඵ ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ 

(SLBFE)  හර්තහ  ය තිරේ; නැත රභයටට රගන්හ ගැනීභට යජඹ වහඹ දුන් ඵක් එඹ හර්තහ  රේ 

නැත. වින්දිතඹන්ට දඬුම් රනහකිරීභ වහ දත්ත රඵහ ගැනීභ ඇතුප මිතනිේ ජහහයම් වින්දිතයින් වඳුනහ 

ගැනීභ ව ආයක්හ කිරීභ වහ න භහර්රගෝඳරද්ලඹන් ම්ඵන්ධරඹන් ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ 

 හර්ඹහාලඹ (SLBFE) තහනහඳති  හර්ඹහර වතය   හර්ඹ භණ්ඩරඹට පුහුණු රඵහ දී තිරේ. ඊට 

අභතය, භහර්රගෝඳරද්ල ක්රිඹහත්භ  කිරීභ පිළිඵ නිර චක්රරරූඛ් ද නිකුත්  යන රදී.  රභභ චක්රරරූඛ් 

තිබිඹදීත්, ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලර  (SLBFE)  භවය නිරධහරීන් හර්තහ  රේ, ම්ම්ත 

රභරවයුම් ක්රිඹහභහර්ගරට ඳටවැනි, නිරධහරීන් රඳහරේ ඳරීක්ණ ආයම්බ කිරීරභන් ඳසු ඳභණක් 

මිතනිේ ජහහයම් වින්දිතයින් රේහ රඵහ ගැනීභට රඹහමු  ශ ඵයි. තහක්ෂණි  වහඹ ඇති විරද්ල 

 ටයුතු අභහතයහාලඹ විරද්ල යහජය තහන්ත්රි  දත භණ්ඩරරට අනුයුක්ත  ය ඇති නිරධහරීන් වහ 

වින්දිතයින් වඳුනහ ගැනීභ, ආයක්හ කිරීභ ව රඹහමු කිරීභ පිළිඵ විදුත් පුහුණු ඳහඨ භහරහක් දිඹත් 

 ශ අතය දත්ත මුදහඹ ඳද්ධතිඹ බහවිතහ කිරීභට නිරධහරීන් පුහුණු කිරීභ ද ආයම්බ  රේඹ. ශ්රී රා හ 

විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ (SLBFE) විසින් ර හශම ගුන් රතහටුඳර අර විරද්ලරදී අඳරඹෝජනඹට 

රක්ව ාක්රභණි ඹන් වහ නහතැන් රඳහශක් ඳත්හ රගන ඹනු රැරේ. හර්තහට අදහශ  හර සීභහ 

තුශ රභහි නහතැන් ගත් ාක්රභණි  රේ ඹන් අතය කිසිදු මිතනිේ ජහහයම් වින්දිතරඹකු ශ්රී රා හ 

විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ (SLBFE) විසින් වඳුනහ රගන රනහභැති ඵ හර්තහ රේ. ර රේ රතත්, ආඳසු 

ඳැමිතණි ාක්රභණි   ම් රුන් අතය ශ්රී රහාකි  ශ්රභ ජහහයම්රට රගහදුරු වන් විලහර ාඛ්යහක් 

යහජය රනහන ාවිධහන විසින් දිගින් දිගටභ වදුනහරගන ඇති රවයින්, එැනි ඳරීක්ණර 

 හර්ඹක්භතහ ඳැවැදිර නැත. 2017 ර්ර  දී ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ (SLBFE)  

ාක්රභණි  රේ යින් 3,238  ට ාක් යභණ භධයේථමහනර  වහඹ රඵහ දී ඇති අතය ඔවුන්රගන් 

භවයක් මිතනිේ ජහහයම් වින්දිතයින් විඹ වැකිඹ. විරද්ලරදී මිතනිේ ජහහයම්රට රගහදුරු ව ශ්රී 

රහාකි ඹන් 16 රදරනකු  ආඳසු රගන්හ ගැනීභට ශ්රී රා හ යහජය තහන්ත්රි  දත භණ්ඩර විසින් 

ජහතයන්තය ාවිධහනඹ  වඹ රඵහ ගන්නහ රදී. තහයිහනර  සිට ඳැමිතණි ශ්රී රා හරේ ශ්රභ ජහහයම් 

වින්දිතඹන් 20 රදනහරගන් කිසිරකු ආඳසු සිඹ යටට රගන්හ ගැනීභට ශ්රී රා හ යජඹ වහඹ වර දැයි 

හර්තහ  රේ නැත. එක්ත් අයහබි එමීර් යහජයර  ශ්රී රා හ තහනහඳති  හර්ඹහරඹ ඵරවත් හයරඹන් 

ශ්රභඹ රඵහ ගත් වින්දිතයින් රදරදරනකුට නැත සිඹ යටට ඹහභට අය රදන  රඹකිඹවිර රඵහ දුන් 

නමුත් ගභන් විඹදම් දයන රද්රද් ේරේච්ඡහ රේ ඹන් විසිනි. 

 



වාැළැක්වීම 

මිතනිේ ජහහයම් ැශැක්වීභ වහ යජර  උත්හවඹන් දිගටභ ඳත්හරගන ඹන රදී. ඳසුගිඹ 

හර්තහ යණ  හර ඳරිච්රේදඹ තුශ ජහති  මිතනිේ ජහහයම් විරයෝධී  හර්ඹ හධ  ඵර හඹ (NAHTTF) 

14 තහක් රැේ වී තිරේ. රඳය හර්තහට අදහශ  හරඹ තුශ ජහති  මිතනිේ ජහහයම් විරයෝධී  හර්ඹ 

හධ  ඵර හඹ (NAHTTF) ව එහි ැශැක්වීරම් ක්රිඹහ හය ම් පිළිඵ රභරවයුම් අනු මිතටු රැේ වී 

ඇත්රත් 7 තහක් ඳභණි. රභභ රැේවීම්ර මුරසුන දැරුරේ විරද්ල  ටයුතු අභහතය ව අධි යණ 

අභහතයයඹහයි. 2016-2021 මිතනිේ ජහහයම් විරයෝධී ජහති  ක්රිඹහ හරී ැරැේභ යජඹ විසින් අඛ්ණ්ඩ 

ක්රිඹහත්භ   යන රදී. අන්තර්ජහති  ාවිධහනඹක් භස වරඹෝගරඹන්,  ජහතයන්තය ාවිධහනඹ 

විසින් ඳත්හ රගන ඹනු රඵන දුය ථමන අා ඹක් ඇතුශත් රඳහහිනි ැඩටවනක් භවජනඹහ 

දැනුත් කිරීභ වහ ඳත්හ රගන ගිර ඹ. රභභ ාවිධහනඹ විසින් විරද්ලඹන්හි සයහ ෑභට රක්ව ශ්රී 

රහාකි යින් 14 රදරනකු විභර්ලනඹ වහ නීතිඹ ක්රිඹහත්භ  කිරීභට රඹහමු  යන රදී. ප්රහරද්ය ඹ 

නිරධහරීන්, යහජය රනහන ාවිධහන ව භවජනඹහට ඳත්රි හ, රඳෝේටර් ව අත් ඳත්රි හ රඵදහ වැරීභ 

ඇතුළු නීතී විරයෝධී පුද්ගර ප්රහවනඹ  පිළිඵ දැනුත් කිරීම් යජඹ දිගටභ ක්රිඹහත්භ   රේඹ. 

ඹ 21 ට අඩු පිරිමිත වහ ගැවැණු ගෘව රේවි හන් වහ වු ාක්රභණ තවනභ ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ 

 හර්ඹහාලඹ (SLBFE) දිගටභ ඳත්හ රගන ගිර  ඹ. 25 ට අඩු ගෘව රේවි හන් රෞදි අයහබිඹට 

ඹැවීභත් 23 ට අඩු ගෘව රේවි හන් භැද රඳයදිග රනත් ප්රරද්ලරට ඹැවීභත් තවනම්  ය ඇත. 45 ට 

අඩු සිඹරෙභ ාක්රභණි  රේවි හන් “ඳවුරූ ඳසුබිම් හර්තහක්” ඉදිරිඳත්  යන රර ඉරූරහ සිටිර  එභ 

 හන්තහට ඹ අවුරුදු ඳවට අඩු දරුන් රනහභැති ඵත්, ඇඹ තභ ේහමිතපුරුඹහරගන් රවෝ 

බහය රුරකුරගන් විරද්ලඹ  රේඹ කිරීභට  ැභැත්ත රඵහරගන ඇති ඵත් වති  කිරීභටයි. පිරිමිත 

ාක්රභණි  රේ ඹන් වහ  රත්රඹහරේ රවෝ බහය රුරේ  ැභැත්ත අලය රනහවීඹ. නිරීක් යින් 

හර්තහ  රේ ාක්රභණඹ තවනම් කිරීභ භගින් නීති විරයෝධී රර ාක්රභණඹ වීරම් ම්බහවිතහ ැඩි 

 යන අතය එභ නිහ මිතනිේ ජහහයම්රට රගහදුරු වීභට ඇති අදහනභ ඉවශ රගහේ ඇති ඵයි. ආඳසු 

ඳැමිතරණන අනහයක්ෂිත ර හටේ අතය මිතනිේ ජහහයම්රට රගහදුරුවන් සිටී දැයි විභහ ඵරන රර 

ආගභන වහ විගභන රදඳහර්තරම්න්තු යටට ඇතුළු න සිඹරෙභ යහඹන්ට දැනුම් රදන රදී. එරේභ 

ාචහය  වීහ භත භැදරඳයදිග යටරට පිටත් ඹන ශ්රී රහාකි යින් විධිභත් රපි රරූඛ්නරන් රතහය 

ැඩ කිරීභට ඹන අඹ විඹ වැකි ඹයි ද දැනුම් රදන රදී.  2019 ජනහරිර දී සිාගේපූරුරේ ශ්රී රා හ 

තහනහඳති  හර්ඹහරඹ  ාක්රභණි  රේ යින් වහ රනත්  රුණු අතය තහනහඳති  හර්ඹහරර  

 ම් රු සුබහධන වහ ර හන්සියුරර් රේහන් පිළිඵ රේ යින් දැනුත් කිරීභ, වවුරූ හය 

ාවිධහන වයවහ රඵහ ගත වැකි ගෘව රේවි හන් වහ කුරතහ පුහුණු පිළිඵ රතහයතුරු ැඳයීභ 

ව රභරතක් රඹහඳදිාචි රනහව ාක්රභණි  රේ ඹන් රඹහඳදිාචි කිරීභ ආදිඹ වහ රැේවීභක් 

ඳත්න රදී. අන්තර්ජහති  ාවිධහනඹක් භස, ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ (SLBFE) විසින් 

ඵරඳත්රරහී විරද්ය ඹ රැකිඹහ නිරඹෝජිතයින් 380 රදරනකුට ආචහයධහර්මිත  ඵහ ගැනීරම් පිළිරත් 

පිළිඳැදීභට ඇති වැකිඹහ ැඩි කිරීභට ව ඵරවත් හයරඹන් ශ්රභඹ රඵහ ගැනීභ ැශැක්වීභ ව 

ාචනි  රර ඵහ ගැනීභ ඇතුළු යජර   ම් රු ඵහ ගැනීරම් චර්ඹහධර්භ ඳද්ධතිඹට අනුකර 



වීභට පුහුණු  යන රදී. 2018 භහර්තු භහර දී ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ ඔවුන්රේ 

ඳරීක් රුන්ට චක්රරරූඛ්ඹක් නිකුත්  යමිතන් මිතනිේ ජහහයම්  පිළිඵ හර්තහ රවෝ ඳැමිතණිර බහවිතහ 

 ය ඹම් කිසි ආඹතනඹ  රභරවයුම් ඵරඳත්රඹ හර්ෂි  අළුත් කිරීභ ප්රතික්රෂ්ඳ  ශ වැකි ඵ දැනුම් 

දුන්රන් ඹ. හර්තහ යණ  හර සීභහ තුශ ඵරඳත්ර අළුත් කිරීම් ප්රතික්රෂ්ඳ කිරීභ වහ රභභ ක්රභඹ 

බහවිතහ  රේ ද ඹන්න ගැන ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ (SLBFE) හර්තහ  රේ නැත. 

හර්තහ යණ  හර ඳරිච්ර ේදඹ තුශදී, නීති විරයෝධී ක්රිඹහන් නිහ විරද්ය ඹ ඵහ ගැනීරම් ආඹතන 59 

  ව රද්ය ඹ රැකිඹහ ආඹතන වතය  ඵරඳත්ර ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ  විසින් අත්හිටුන 

රදී. රභභ ආඹතන ම්ඵන්ධරඹන් අඳයහධ ඳරීක්ණ ආයම්බ  රේදැයි එඹ හර්තහ  රේ නැත. රභභ 

හර්තහට අදහශ  හර සීභහ තුශ නීති විරයෝධී ඵහ ගැනීරම් නිරඹෝජිත ආඹතන 159 ක් ැටරේ අතය 

ඳසු ඵරඳත්රරත් ව ඵරඳත්ර රනහරත් ඵහ ගන්නන්ට එරයහි නීති විරයෝධී ක්රිඹහන් ම්ඵන්ධරඹන් 

නඩු 109 ක් රගහනු  ය ඇති අතය, 2017 දී නඩු  157 ද 2016 දී නඩු 315 ද රගහනු  ය තිරේ. රේ ඹන් 

මිතනිේ ජහහයභට රගහදුරුවීභට ඇති අදහනභ ැඩි  යන බහවිතඹන් ඇතුළු ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ 

 හර්ඹහාල ඳනත ඹටරත් දැක්රන නීතිවිරයෝධී ක්රිඹහන් ම්ඵන්ධරඹන් රම් හර්තහට අදහශ  හරඹ 

තුශ ඳයන රද නඩු 109 දීභ චූදිතඹන් ැයදි රුන්  යන රදී. උඳ නිරඹෝජිතයින් නිඹහභනඹ කිරීරම් 

නීතිභඹ ඵරතර ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ  හර්ඹහාලඹ තු රනහතිබ අතය, එඹ මිතනිේ ජහහයම්රට 

දහඹ  ව ඵ නිරධහරීන් පිළිගත්රත්ඹ. උඳ නිරඹෝජිතයින්රේ අධීක්ණඹ ව ශ්රී රා හ විරද්ල රැකිඹහ 

 හර්ඹහාලඹ ඇතුළු විරද්ල රැකිඹහ අභහතයාලර  නිරධහරීන්ට විභර්ලනඹ කිරීරම් ඵරඹ රඵහ දීභ වහ 

යජඹ  විරද්ල රැකිඹහ ඳනතට ාරලෝධනඹක් ර ටුම්ඳත්  රේඹ. හණිජ රාගි  ක්රිඹහ වහ ඇති 

ඉරූරෙභ අඩු කිරීභට යජඹ උත්හව දයහ තිරේ. ශ්රී රා හරේ රයශ තීයර  ශභහ රාගි  ාචහය  

යහඳහයඹ ඇතුළු ශභහ අඳරඹෝජන පිළිඵ ජහති  ශභහ ආයක්ණ අධි හරිඹ විසින් දැනුත් කිරීරම් 

ැඩටවන් ක්රිඹහත්භ   ය තිරේ. ඊට අභතය, ශභහ රාගි  ාචහය  යහඳහයඹ ඇතුළු ශභහ 

අඳරඹෝජන හර්තහ කිරීභ වහ ජහති  ශභහ ආයක්  අධි හරිඹ ත්රිබහහ දුය ථමන අා ඹක් 

ක්රිඹහත්භ   රේඹ. හර්තහ  යන  හර සීභහ තුශ ශභහ රාගි  ාචහය   ටයුතු පිළිඵ කිසිදු 

හර්තහක් රභභ දුය ථමනඹට  රැබී නැත. තභ වමුදහ හභ හධ  බටඹන් රර රඹදවීභට රඳය යජඹ 

ඔවුන්ට මිතනිේ ජහහයම් විරයෝධී  ටයුතු පිළිඵ පුහුණුක් රඵහ දුන්රන්ඹ. 

මිිරස් ජහවාහ රේ ෙැතිවඩ 

ඳසුගිඹ ය ඳව තුශ හර්තහ ව ඳරිදි, මිතනිේ ජහහයම් රුන් ශ්රී රා හරේ දී රද්ය ඹ වහ විරද්ය ඹ 

වින්දිතයින් සයහ  න අතය, රභභ ජහහයම් රුන් විරද්ලඹන්හි දී ශ්රී රහාකි  වින්දිතයින් සයහ ති. 

මරහශ්ර ඇේතරම්න්තු  ය ඇත්රත් භැදරඳයදිග ශ්රී රහාකි ඹන් මිතරඹන 1.5 ක් ඳභණ ැඩ  යන ඵයි. 

රභහවුන් ප්රධහන ලරඹන් ඉදිකිරීම් ක්රෂ්ත්රර  වහ ගෘව රේර  රඹදී සිටිති. 2018 දී ශ්රී රහාකි   හන්තහ 

ාක්රභණි  රේවි හන්රගන් ඵහුතයඹක් රෞදි අයහබිඹ, කුරේට්,  ටහර්, ජඳහනඹ ව දකුණු 

ර හරිඹහ ඹන යටර රැකිඹහ අරේක්හ  ශව. ඉදිකිරීම්, ඇසරෙම් ව ගෘව රේහ අාලර ැඩ කිරීභ 

වහ ගිනිර හනදිග ආසිඹහ, ඇෆ්ගනිේථමහනඹ, යුරයෝඳඹ ව එක්ත් ජනඳදඹ රභන් භ භැද රඳයදිගට 

ාක්රභණඹ න භවය ශ්රී රහාකි  පිරිමිතන්,  හන්තහන් ව ශමුන් ඵරවත් හයරඹන් ැඩ ගන්නහ 



රගහදුරු ඵට ඳත් සිටිති. ශ්රී රා හරන් පිටත් ඹහභට රඳය රඵහරවෝ ාක්රභණි  රේ ඹන් රැකිඹහ 

වහ ඵහ ගැනීරම් ා  ආඹතන විසින් ඳනහ ඇති ඉවශ ඵහ ගැනීරම් ගහේතු රගවීභ වහ ණඹ 

රති. රභභ ආඹතනරන් ැඩි ර හටක් ශ්රී රා හරේ ඵරඳත්රරහී විරද්ල රැකිඹහ ආඹතන ාගභර  

හභහජි ඹන් ව ඔවුන්රේ ඵරඳත්ර යහිත උඳ නිරඹෝජිතඹන් රේ. ජහතයන්තය ාවිධහනඹක් විරද්ල 

රැකිඹහ අන්  ය ආඳසු ඳැමිතණී ශ්රී රහාකි  ාක්රභණි  රේ ඹන් 51 රදරනකු භග ම්මුඛ් 

හ ච්ඡහ ඳැැත්ව අතය එයින් 49 රදරනක් භ හර්තහ  රේ ඔවුන්රේ විරද්ල ගභන් ඵරඳත්ර ව ැඩ 

ඵරඳත් ඇතුළු අනනයතහ රරූඛ්න ජහහයම් රුන් විසින් යහ ගත් ඵයි. රභරර එවහ රභවහ ඹෑරම් 

නිදව සීභහ කිරීභ, ශ්රභ වහ රාගි  ජහහයම් වහ ඵරවත් හයරඹන් රඹදවීරම් සුරඵ ක්රභඹ රේ. 

භවය ඵහ ගැනීරම් නිරඹෝජිත ආඹතන රේඹට ඳැමිතණිරභන් ඳසු එ ස ව රැකිඹහ, රේහ 

රඹෝජ ඹහ, ර හන්රද්සි රවෝ ැටුඳ රනේ කිරීරභන් ාචහ සිදු  යයි. රැකිඹහ වහ ඵහ ගන්නහ 

භවය නිරඹෝජිත ආඹතන විරද්ල රැකිඹහ වහ ඇති අේථමහ රඳන්මිතන් රේ ඹන් රඳහරමන නමුත් 

රැකිඹහ වීහ රනුට ාචහය  වීහ ඇතුළු ාචනි  රවෝ ැයදි රඹකිඹවිර භස විරද්ලරට ඹනු 

රැරේ. රභභ වින්දිතයින් විරද්ලඹන්හි ආධහය රහඹහ ගිඹ රවහත් සිය දඬුම් වහ පිටුවරූ කිරීභ ඇතුළු 

විවිධ දණ්ඩනඹන්ට රක් විඹ වැකියි. ශ්රී රහාකි යින්ට විරද්ලඹන්හි ාචහයඹ කිරීභ ඳවසු කිරීභ වහ 

යහජ රවෝ යහජ ාචහය  රඹකිඹවිර  ේ  ය දීභ වහ උඳ නිරඹෝජිතයින්, නිරධහරීන් භස 

ම්ඵන්ධ රේ. භහධයඹට අනු, අනහගත භැදරඳයදිග රේහ රඹෝජ යින්රේ ඉරූරෘභක්  ශරවහත්, ගෘව 

රේවි හන් ගර්බණි රනහන ඵට “භහ තුන  වති ඹක්” රඵහ දීභ වහ පිටත් ඹහභට රඳය 

 හන්තහ ාක්රභණි  රේවි හන්ට උඳත් ඳහරන ක්රභ අනුගභනඹ කිරීභට ඵර  යන ඵ අභ ලරඹන් 

ශ්රී රා හ යජර  ඵරඳත්රරහී ඵහ ගැනීරම් ආඹතන වඹක්ත් පිළිරගන තිරේ. ඵහ ගැනීරම් 

නිරඹෝජිතඹන් ව රේහ රඹෝජ යින් විසින් රාගි  ජහහයභ ඇතුළු රාගි  සයහ ෑභ න් කිරීභට ද 

රභඹ රඹහදහ ගන්නහ ඵ ආයාචි භහර්ග රචෝදනහ  යයි. යිප්රඹ, භැරරූසිඹහ, භහරදියින, සිාගේපූරු, 

තහයිරන්තඹ ව රනත් යටර හණිජ රාගි  ක්රිඹහර රඹදීභට ශ්රී රහාකි   හන්තහන්ට 

ජහහයම් රුන් ඵර  යයි. ශ්රී රා හ ඹනු භැද රඳයදිග ඵරවත් හයරඹන් ැඩ ගැනීභට ඹන රන්ඳහර 

 හන්තහන්රේ ාක්රහන්ති ේථමහනඹකි. 

යට තුශ, මිතනිේ ජහහයම් රුන් රාගි  ජහහයම් වහ  හන්තහන් ව ශභයින් සයහ යි. රයශඵඩ 

ප්රරද්ලර  රවෝටරූර, රයශ තීයර ව හර්ෂි  උත්රදී ශභහ රාගි  ාචහය   ටයුතු වහ  

පිරිමිත ශභයින් වහ ගැවැණු ශභයින් රඹහදහ ගනිමිතන් ජහහයම් රුරෝ ඔවුන් සයහ  ති. භවය රවෝටරූ 

විසින් ශභහ රාගි  ාචහය   ටයුතු වහ ශභයින් භස “රේහ” රන් යහ ගැනීභට 

ගනුරදනු රුන්ට ඉඩ රඵහ රදන ඵට හර්තහ තිරේ. භවය රවෝටරූ අතයභැදිඹන් භගින් තභ 

රේහදහඹ ඹන්ට  18 ට අඩු අඹ ඇතුළු පිරිමිත ව ගැවැණු ශභයින් හණිජභඹ රාගි   ටයුතු වහ 

රඵහ රද්. ජර්භනිඹ, රුසිඹහ, ඉන්දිඹහ ව චීනඹ ඇතුළු විරද්ය ඹ ාචහය යින්ට අභතය, ශභහ රාගි  

ාචහය   ර්භහන්තඹ වහ ැරකිඹ යුතු රද්ය ඹ ඉරූරෙභක් ඇති ඵ ඳර්ර  ඹන් හර්තහ  යයි. 

භෑත යරදී, ජහහයම් රුන් විසින් රනත් ආසිඹහනු යටර  හන්තහන් ශ්රී රා හරේ දී රාගි  

සයහ ෑභට රක්  ය ඇත. භවය රඳහරසි ගණි හ නිහ ඳත්හරගන ඹහභට අය දීභ වහ අරූරේ 



රඵහ ගන්නහ ඵ හර්තහ න අතය  ඒහ ැඩිහිටිඹන් රභන්භ ශමුන්ද රාගි  ජහහයභට රක්  යයි. 

අතුරුදවන් ව ේහමිතපුරුඹන් පිළිඵ රතහයතුරු ඉරූරහ සිටි  හන්තහන්ට රවෝ වමුදහ රේර  රඹදී සිට 

මිතඹගිඹ ේහමිතපුරුඹහට හිමිත ප්රතිරහබ රඵහ ගැනීභට උත්හව  ශ ැන්දඹුන්ට රතහයතුරු වහ/රවෝ 

ප්රතිරහබ රඵහ දීභ වහ හණිජ රාගි  ක්රිඹහ ර රඹදීභට යහජය වහ ආයක්  අාල නිරධහරීන් ඵර  ශ 

ඵට ඳශ ව හර්තහ යජර  නිරධහරීන් පිළිගත්රත්ඹ. ත්රිරයෝද රිඹදුයන් භස එක් යජර  අනහථම 

නිහඹ  ශභයින් රාගි  ජහහයම්රට රඹහදහ රගන ඇතැයි ජහති  ශභහ ආයක්ණ අධි හයඹ රවළි 

 රේඹ.  ශ්රී රා හරේ විලහරතභ නගයර ශභයින්ට, ලහරීරි  වි ෘතිතහ ඇති පුද්ගරයින්ට ව භහජීඹ 

ලරඹන් අනහයක්ෂිත  ණ්ඩහඹම්ර අඹට සිසහ ෑභට රවෝ හඳයහධී ක්රිඹහ හය ම්ර රඹදීභට 

ජහහයම් රුන් ඵර  යයි. ර හශම භවය ශභහ ගෘව රේවි හන්, හභහනයරඹන් රත් තු  රහඳර  

ද්රවිඩඹන්, ශ්රභඹ සයහ ෑරම් රක්ණ න ලහරීරි , රාගි  වහ භහනසි  අඳරඹෝජනඹට, ැටුේ රනහ 

රගවීභට ව ගභන් බිභන් සීභහ කිරීභ ැනි රද්රට බහජනඹ රේ. ජහහයම් රුන් විසින් කුඩහ  ඩර 

ව අවිධිභත් රශරඳහරර ශභයින් ඵරවත් හයරඹන් ැඩ ගැනීභට රඹහදහ ගනී. හර්තහ යණ  හර 

ඳරිච්ර ේදඹ තුශදී, ජහතයන්තය  පුණයහඹතනඹක් විසින්  යන රද මීක්ණඹ දී “හධහයණ රශ” 

රත් තු නඹ   ම් රුන් 17 රදරනකුරේ ැටුේ ඳත්  රඳන්නුම්  රේ රඵහරවෝ විට ගහේතු වහ ණඹ 

ආඳසු රගවීභ වහ වදනි  ඉඳැයීම්රන් සිඹඹට 75 ඉක්භහ අඩු කිරීම්  ය ඇති ඵයි. යජඹ 

යණහගතබහඹ රවෝ යණහගත තත්ත්ඹ රඵහ රනහරදන අතය යණහගතයින්ට රවෝ 

යණහගතයින්ට රැකිඹහ කිරීභට රවෝ ඳහැරූ ඹහභට ඉඩ රනහරද්. රම් නිහ  රයෝහින්ගයහ යණහගතඹන් 

ඇතුළු පුද්ගරයින් මිතනිේ ජහහයභට රගහදුරු විඹ වැකියි. 

 


