
නීති විරරෝධී පුද්ග ප්රලහශයය වීක්ෂයය ිරීමර  ශහ ම්දනයය ිරීමර  ාහ්දයහය 

නීති විරරෝධි රව පුද්ගයන් ප්රලහශයය ිරීමම පිළිබඳ 2018 ලහ්දතහල 

ශ්රී ාාහල: තරතර 2 

 

නීති විරරෝධි පුද්ග ප්රලහශයය  තුරන් ිරීමම  වලය  වලම ප්රමිතති, ශ්රී ාාහ ර ය ව ප්දයරයන් 

වපුරහන්රන් යැත. රාරතර රලතත් රමම තත්ලය  ෂඟහ වීම  ශ්රී ාාහල වැිරය තුතු ප්රයත්යය්ෂ 

නරයි. රෙර ලහ්දතහල පිළිරය ාෂ ාහය ශහ වවඳය වි   ර ය ලැඩි උත්වහශය්ෂ රගය ඇති බල රෙනී 

යය බැවින් ශ්රී ාාහල තරතර 2 තබහ ඇත. නීති විරරෝධී පුද්ග ප්රලහශයය  ්ෂ විය ශැිර වින්දිතයන් 

ශඳුයහ ගනිමිතන් ශහ වින්දිතයන් ශඳුයහ ගැනීම වශ ෙැසිදු  ක්රියහමහ්දග ගැය ප්රහරද්ය,ය, දිතරරි්ෂ ශහ රහ ය 

නිධහීමන් ශහ සිවිල් වමහ  වහමහජිායන් සිය ගයය්ෂ පුහුණු ිරීමම  ශහ නැනුලත් ිරීමර   හතිා 

ලයහෙහරය්ෂ දියත් ිරීමම   වන්ත්ද හතිා වාවිධහයය්ෂ වමග ශවුරල් ක්රියහ ාරමිතන්  ර ය නැඩි 

උත්වහශය්ෂ ගන්යහ බල ෙැශැදිලිල රෙන්ලහ දී තිරේ. පි ර ල සිටිය වින්දිතයන් ශහ 

වහ්ෂශ්රාරුලන්රගන් ප්රාහ බහ ගැනීම ත්, වහ්ෂශ්ර රල්ඛය ගත ාර ගැනීම ත් රහ ය තහන්රිා දත 

මණ්ඩල  වලවර ැරබය ආාහරය   නීති වාරෝධයය ිරීමම  ර ය පියලර රගය තිරේ. ර  වනුල 

ලැඩිදුර විම්දයය ිරීමම වඳශහ වෙරහධ ෙීම්ෂය රනෙහ්දතර න්තුල  (CID) නීති විරරෝධි මිතනිතර 

 හලහර  ව බන්ධ ප්රාහය 29්ෂ ැබී තිරේ. රාරතර රලතත් ප්රධහය වා ගයයහලා වලම ප්රමිතති ර ය 

වපුරහ යැත.  ර රේ නීති විරරෝධි මිතනිතර  හලහර  ව බන්ධ නීතිය ය රත් එා දිග  වවුරුදු ශතර්ෂ ම 

ිරසිරල්ෂ උවහවියිරන් ලරනාරු වී යැත. යමුත් පුද්ගරය්ෂ, ගණිාහල්ෂ රව ා තුතු ිරීමම  

රයනවීම ව බන්ධරයන් කට් ය නීතිය ය රත්  මිතනිතර  හලහර ාරුලන් විය ශැිර වය ලරනාරුලන් ාර 

තිරේ. කට් යය ය රත් ලරනාරු  ව එ්ෂ පුද්ගරයකු  ෙමය්ෂ සිර නඬුල  විඳීම  සිදු වු වතර 

රනරනරයකු  ැබුරණ් වත්හි ව නඬුල  ය. ප්රගහීක රව වින්දිතයන් ශඳුයහ ගැනීර  රද්ය,ය නිධහීමන්රේ 

ශැිරයහල, ෙශෂ මට් මා ෙලතිය වතර  ගණිාහ ලෘත්තිය, ෙහනඩාම රශෝ ආගමය වෙචහර ආදිය 

ව බන්ධරයන් වත්වඩාගුල  ගන්යහ  රශෝ යඩු ෙලරය පුද්ගයන් වතර මිතනිතර  හලහර ාරුලන් සිටී 

නැයි රවවීම  බධහීමන් ප්රමහයලත් උත්වහශය්ෂ රයහ ගන්යහ බල නිීම්ෂායන් ලහ්දතහ ාර තිරේ. 

පිරිමිත වින්දිතයන් වඳශහ ර ය විරේශ්රත රතරලහ වැෙතුරේ යැති වතර ගෘශ රතරලය වඳශහ යය තරත්රී 

වාක්රමය රතරලායන් වඳශහ විරේ වලයතහ ෙලත්ලහ ගත්රත් ය. නිීම්ෂායන් ප්රාහ ාරල් ර  නිවහ 

ාහන්තහලන් නීති විරරෝධි රව වාක්රමයය වීම ලැඩි විය ශැිර බලත්  ඒ නිවහ ඔවුන් මිතනිතර 

 හලහර ාරුලන්  රගහදුරු වීම ලැඩි විය ශැිර බලයි. නිධහීමන් රමලැනි වෙරහධල  වශහය නැ්ෂවීම 

ගැ ලුල්ෂ විය.  ක  රල්ඛය වාතර ාෂ එ්ෂ නිධහරිරයකු ලරනාරු ාර එ්ෂ වවුරුදු සිර නඬුලම්ෂ 

බහ දීම  ර ය ක්රියහ ාෂ යමුත් ල්දය තුෂ වශහය දුන් බල  රචෝනයහ ඇති රලයත් නිධහීමන් ගැය 

විම්දයය ිරීමම  රශෝ යඩු ෙැලීමම  රමම ල්දය තුෂ ා තුතු ාර යැත. 

 

 



ශ්රී ලංකාව ස ලංහා   ලං න ලංර්දේශ   

නියමිතත ක්රියහලලිය  ගරු ාරමිතන්, වශහය න්ෂලය නිධහීමන් ඇතුු, වැාය  භහ යය වී ඇති මිතනිතර 

 හලහර ාරුලන් පිළිබඳ විම්දයය ිරීමර  ශහ යඩු ෙැලීමර  ා තුතු ලැඩිදිතුණු ිරීමම ශහ යඩු ෙලරහ 

ලරනාරු ාර රලයත් බරෙතෂ වෙරහධල  වමහය නඬුල  බහ දීම; මිතනිතර  හලහර ල  රගහදුරු විය 

ශැිර පුද්ගයන් ප්රගහීක රව ශඳුයහ ගැනීර  උත්වහශය ලැඩි ිරීමම ශහ විරේරයන්ම නීති විරරෝධි මිතනිතර 

 හලහරම  රගහදුරු වීම නිවහ  ාර ඇති ආගමය නීති උල්ාඝයය රශෝ ගණිාහ ලෘත්තිරේ රයදීම ලැනි 

නීති විරරෝධි ක්රියහ වඳශහ රඳලහ ගැනීම්ෂ රශෝ නඬුල  ිරීමම්ෂ රයහ ාරය බල  වින්දිතයන්  වශතිා 

ලය ආාහරය  වින්දිතයන් ශඳුයහ ගැනීම ශහ ෙැසිඳු  ක්රියහමහ්දග ගැය නිධහීමන් පුහුණු ිරීමම; පිරිමිත 

ශහ ෂමයින් ඇතුු ශඳුයහ ගත් වින්දිතයන්  විරේශ්රත රැාලරය රතරලහ ැරබය බල  වශතිා ිරීමම  

ආර්ෂහ රතරලහ ලැඩිදිතුණු ිරීමම; ශ්රමිතායන් බඳලහ ගන්යහ ආයතය විසින් රතරලායන්රගන් ගහතරතු වය 

ිරීමම තුරන් ිරීමම  වලය පියලර ගැනීම ශහ ඒලහ රතරලහ රයෝ ායහ විසින් රගලය බල  වශතිා වීම; 

උෙ-නිරයෝජිතයන් න නියහමයය ාෂ ශැිර ආාහරය  ශ්රී ාාහ විරද් රැිරයහ ාහ්දයහාය  (SLBFE) 

බය ෙැලීමම; සුර්ෂශ්රත ශහ නයතිා වාක්රමයය ප්රල්දධයය ිරීමම ශහ වාක්රමය රරගුහසි තරත්රී පුරු 

බල මත ෙනය  ල රලයතර රව රයහ වාය බල  වශතිා වීම; ශහ ර රේ ව බන්ධීාරය ප්රයත්ය 

ආයතය ගත ිරීමම  ාහ්දය වහධය බාහය ගන්යහ උත්වහශය ලැඩි ිරීමම ආදිය රේ. 

නඩු ලංපැසරීම 

නීති විරරෝධී මිතනිතර  හලහර  පිළිබඳ නීතිය බහත්මා ිරීමර  ා තුතු ව ප්දයරයන්ම ර ය වතු විය. 

නණ්ඩ නීති වාග්රශරේ 360 (ඇ) ලගන්තිය  වනුල  ා ාරු ශහ ලිාිකා ා තුතු වඳශහ නීති විරරෝධි රව 

පුද්ගයන් ප්රලහශයය  වෙරහධය්ෂ ලය වතර ඒ වඳශහ වවුරුදු 2 සි  20 න්ෂලහ ව සිරගත ිරීම  ශහ  නඩ 

නියම ාර තිරේ. ර ලහ දයය ලැනි වනිකුත් බරෙතෂ වෙරහධ ව බන්ධරයන් ෙයලහ ඇති නඬුල  ශහ 

වමහය රේ. පුද්ගරයකුරේ ාැමැත්ත ඇති ල රශෝ යැතිල ගණිාහල්ෂ බල  ෙත් ිරීමම වෙරහධය්ෂ බල 

ිරයරලය 360 (ව) ලගන්තිය න  ර ය ලිාිකා මිතනිතර  හලහර  ව බන්ධරයන් යඩු ෙැලීමර  දී රබහරශෝ 

වි  රයහනහ ගත්රත් ය. කට් යය පිළිබඳ වෙරහධල  වවුරුදු 2 සි  10 න්ෂලහ වු සිරගත ිරීම  ශහ නඩ  

නියම රාරුණු වතර රමම යඩු රබහරශෝ වි  ෙලරනු ැබුරේ මරේතරත්රහත්ලරුන් ඉදිරිරේ ලය වතර 

ඔවුන්  වහමහයයරයන් බය තිබුරණ් වවුරුදු රනා්ෂ න්ෂලහ සිරගත ිරීමර  නඬුල  බහ දීම  ෙමණි.  

ලහ්දතහ ාරය ාහය තුෂ වෙරහධ ෙීම්ෂය රනෙහ්දතර න්තුල ශහ රෙහලිසිය විසින් නීති විරරෝධි පුද්ග 

ප්රලහශය විම්දය 15්ෂ ආර භ ාර තිබුණි. වාවන්නයහත්මා ල 2016 ල්දරේ සිදු ාර තිබුරණ් 

විම්දය 9ිර. රමම විම්දය 15න් 10්ෂ බරන් ලැඩ ගැනී  න, ශතර්ෂ ලිාිකා ා තුතු වඳශහ පුද්ග 

ප්රලහශයය ිරීම  න, එා්ෂ ලැඩ ගැනීම වඳශහ ෂමරය්ෂ විිරණීම්ෂ න විය. ලහ්දතහ ාරය ාහය තුෂ 

ර ය යඩු ෙැලීම  28්ෂ ආර භ ාෂ වතර මිතන් ශතර්ෂ  360(ඇ) ලගන්තිය ය රත් ෙැලරූ යඩු විය. 

රමය  ලිාිකා ා තුතු වඳශහ පුද්ග ප්රලහශය යඩු තුය්ෂ ශහ ලැඩ ගැනීම  ෂමරය්ෂ විිරණීම්ෂ න 

ඇතුෂත් විය.  යඩු 24්ෂම ෙලරහ තිබුරණ් කට් යය පිළිබඳ නීතිය ය රත්යි. වාවන්නයහත්මා ල ීක  

රෙර ලහ්දතහ ාෂ ාහය තුෂ යඩු ෙැලීම  35්ෂ තිබ වතර 2015 ල්දරේ තිබුරණ් යඩු ෙැලීම  12ිර. 



එා දිග  ෙසුිකය වවුරුදු ශතර්ද ම 360(ඇ) ලගන්තිය ය රත් උවහවි ිරසිම නීති විරරෝධි මිතනිතර 

 හලහර ාරුරල්ෂ ලරනාරුරලකු ාර යැත. රාරතර රලතත්  උවහවිය කට් යය පිළිබඳ නීතිය ය රත් 

පුද්ගයන් තුන් රනරය්ෂ ලරනාරුලන් ාරනු ැබ වතර වාවන්නයහත්මා ල ෙසුිකය ලහ්දතහ ාෂ 

ාහරේ එය පුද්ගයන් 7්ෂ න, 2015 එ්ෂ පුද්ගරය්ෂ න විය. සිරගත ිරීමම  දුන් තීන්දු තුරයන් රනා්ෂ 

වත්හිටුලය න වතර ඒ රලනුල  ශ්රී ාාහ රුපියල් 1500 (රඩහ්ද 10) ශහ ශ්රී ාාහ රුපියල් 5,000ා 

(රඩහ්ද 33) නඩ රගලය රව ලරනාරුලන්  නියම ාරය දී. නඩ මුනල් රගවීම  වරෙහරශහවත් 

වුලරශහත් පිළිරලළින් මහව මහව ශයා ශහ එ්ෂ මහවයා සිර නඬුල  නියම විය. රමය  වමතරල 

වින්දිතරයකු  ශ්රි ාාහ රුපියල් 50,000ා (රඩහ්ද 330) ලන්දිය්ෂ රගලය රව එ්ෂ ලරනාරුරලකු  

උවහවිය නියම ාරේය. රමම නඩ නියම ිරීමම ෙමය්ෂ රමලැනි වෙරහධ ලැෂැ්ෂවීම  තර  ප්රමහයලත් 

රයහරේ. 

උවහවිය විසින් ලරනාරු ාරනු ැබ එ්ෂ පුද්ගරයකු  වවුරුදු ෙශා සිර නඬුලම්ෂ, ශ්රී ාාහ රුපියල් 

1,000 (රඩහ්ද 7) නඩය්ෂ ශහ වින්දිතයහ  ශ්රී ාාහ රුපියල් 75,000 (රඩහ්ද 490) ලන්දිය්ෂ න රගවීම  

නියම ාරේය. ර ය කුට් ය රචෝනයහ මත විේලහවය තැබීර  ප්රතිලය වරේ නීති විරරෝධී පුද්ග 

ප්රලහශය යඩුල දී  රෙහලීසිය බය රයදීම, ලාචහ රශෝ බශත්ාහරය ලැනි වා ගැය රශහඳීන් 

විම්දයය රයහ ිරීමමත් වින්දිතයන්රගන් වහ්ෂශ්ර බහ ගැනීර  දුශ්රුාරතහලත් ය. වින්දිතයහරේ 

වශරයෝගරයන් රතහර ල කුට් යය  ය රත් යඩු ෙැලරිය ශැිර රේ. 

ශ්රී ාාහරලන් පි  තරනහයයා දී වින්දිතයන් රශෝ වහ්ෂශ්රාරුලන්රගන් ප්රාහ බහගැනීම  ශහ වහ්ෂශ්ර 

රල්ඛය ගත ිරීමම  ශ්රී හාිරා රහ ය තහන්රිා දත මණ්ඩල  වලවර ැරබය ආාහරය  වෙරහධල 

වින්දිතයන් ශහ වහ්ෂශ්රාරුලන් ආර්ෂහ ිරීමර  ශහ වශය බහ දීර  ෙයත, 2017 රයහලැ බ්ද මහවරේ දි  

ර ය වාරෝධයය ාරේය.  ෙසුිකය ලහ්දතහ ාරය ාහය තුෂ තරනහපිත ාරය න ශ්රී ාාහ විරද් 

රැිරයහ ාහ්දයහාරේ නීති විරරෝධි පුද්ග ප්රලහශයය ලැෂැ්ෂවීර  ඒාාය , රමම ලහ්දතහ ාරය ාහය 

තුෂ, සිදු වී ඇතැයි ිරයය නීති විරරෝධී පුද්ග ප්රලහශය වෙරහධ 38්ෂ පිළිබඳ ෙැමිතණිලි ැබී තිරේ. 

රමයින් 19්ෂ ැබුරණ් ශ්රී හාිරා තහයහෙති ාහ්දයහ ලලිනි. ශ්රී ාාහ විරද් රැිරයහ ාහ්දයහාය රමයින් 

ෙැමිතණිලි 12්ෂ ලැඩිදුර විම්දයය වඳශහ වෙරහධ ෙීම්ෂය රනෙහ්දතර න්තුරේ නීති විරරෝධි පුද්ග 

ප්රලහශය ඒාාය  භහර දුන්රන්ය. ශ්රී ාාහ රහ ය තහන්රිා දත මණ්ඩ ලලින් වහ්ෂශ්රාරුලන් ශහ 

වින්දිතයන්රේ දිවුරු  ප්රාහ 29්ෂ  විම්දයය වඳශහ  වෙරහධ ෙීම්ෂය රනෙහ්දතර න්තුල  එලහ 

තිබුණි. ශ්රී හාිරා වින්දිතයන් ගැය විම්දයය ිරීමර  දි  වෙරහධ ෙීම්ෂය රනෙහ්දතර න්තුල  

වයිප්රවරේ ශහ තහයින්තරේ  බධහීමන් වමග ව බන්ධීාරයය ාරමිතන්  ා තුතු ාරේය. 

නිධහීමන්, නීති විරරෝධි පුද්ග ප්රලහශය වෙරහධල  ශවුල් වීම ප්රේයය්ෂ ල ෙැලතුණි.  පි ර  

වාචහරය ෙශසු ිරීමම  ක  රශෝ රලයතර ාෂ රල්ඛය රශෝ ලයහ  නත්ත වමග නියම රල්ඛය  රශෝ බහ 

ගැනීම  වමශර උෙ-නිරයෝජිතයන්  නිධහීමන් වමග ා තුතු ාර ඇති බල  ලහ්දතහ තිරේ. ෙසුිකය 

ලහ්දතහාරය ාහය තුෂ විරද් රැිරයහ වමහතයාය (MFE) විසින් ලැඩිදුර විම්දයය වඳශහ වහලනය 

රල්ඛය වාතර ාෂ නිධහීමන් ශය රනරය්ෂ පිළිබඳ ල රෙහලිසිය  ෙැමිතණිලි ාර තිරේ. ලයහ  රල්ඛය 



පිළිරය ිරීමම ව බන්ධරයන් එ්ෂ නිධහරිරයකු   එ්ෂ වවුරුදු සිර නඬුලම්ෂ, තලත් වවුරුද්නා 

වත්හි ව සිර නඬුලම්ෂ ශහ ශ්රී ාාහ රුපියල් 125,000 (රඩහ්ද 810)  නඩය්ෂ නියම ාෂ බල, ල්දතමහය 

ලහ්දතහල  වනහෂ ාහය තුෂ, ර ය ප්රාහ ාර තිරේ. රමම ලහ්දතහරේ ාහය වලවන් ලය වි  වනිත් 

විම්දය ෙශ වලවන් වී රයහ තිබුණි.  

ආරක්ෂ ස 

ආර්ෂහල ව බන්ධරයන්  ර ය තරමා දිතුණුල්ෂ රෙන්නු  ාරේය. නීති විරරෝධි මිතනිතර  හලර ල  

වසු ව 46 රනරය්ෂ රමම ාහය තුෂ ශඳුයහ ගත් බල ර ය ලහ්දතහ ාර තිරේ. රමය, 2016 දී ශඳුයහ ගත්  

23්ෂ වු වින්දිතයන් වාඛයහල වමග වවඳය වි  ලැඩිවීමිර. වින්නතයන් ශඳුයහ ගැනීම ශහ ඔවුන් 

ආර්ෂා රතරලහ රලත රයහමු ිරීමම වඳශහ  ර ය ව මත රමරශතු  ක්රියහමහ්දග රයහනහ ගත්රත් ය.  තලන 

 හතයන්තර වාවිධහයය්ෂ වමග ශවුල් ල  වින්දිතයන් ශඳුයහ ගැනිම වඳශහ බහුවිධ පුහුණු වැසි 

ෙැලත්වරේ ය. රමම පුහුණු වැසි වඳශහ රවෞඛය, ෙරිලහව, රෙහලිතර, ආගමය, වෙරහධ ෙීම්ෂය,  ශහ 

 හතිා ෂමහ ආර්ෂය වධිාහරිරේ (NCPA) නිධහීමන් ඇතුු ප්රහරද්ය,ය, දිතරරි්ෂ ශහ  රහ ය නිධහීමන් 

ශහ සිවිල් වමහ  වහමහජිායන්  875්ෂ වශභහගී වී තිරේ. රාරතර රලතත් වනහෂ ව මත රමරශතු  

ක්රියහමහ්දග  වනුගමයය ාරය රව නන්ලහ  වනහෂ ආයතයල  ර ය චක්රරල්ඛ රශෝ නිරයෝග යලහ යැත. 

ර රේ රමන් ම සිවිල් වමහ  වහමහජිායන් ප්රාහ ාරල් නිධහීමන්රේ වින්දිතයන් ශඳුයහ ගැනීර  

ශැිරයහල දු්දල බලයි. ඔවුන් නීති විරරෝධි මිතනිතර  හලහර ල  රගහදුරු ව පුද්ගයන්න යන්ය ගැය  

ප්රමහයලත් ඇගීමමිරන් රතහරල ගණිාහ රතරලය, ෙහනඩාම රශෝ ආගමය රචෝනයහ ය රත් ෂමයින් ඇතුු 

විවිධ පුද්ගයන් ශ්රී ාාහ බධහීමන් විසින් සිරගත ාර ඇතැයි  නිීම්ෂායන් ලහ්දතහ ාර තිරේ. 

වින්දිතරය්ෂ වීර  වමහ  වෙකී්දතිය  ශහ රෙහලිතර විරරෝධය පිළිබඳ ශැඟීම නිවහ  ලිාිකා  හලහර ල 

වින්දිතයන්,  නීතිය බහත්මා ාරය ආයතය රලත ඒම  ෙැිරරෂය බල  රහ ය රයහලය වාවිධහයය්ෂ 

(NGO) ලහ්දතහ ාර තිරේ. 

නීති විරරෝධී මිතනිතර ප්රලහශයය  රගහදුරු වු වය ඇතුු  ප්රචණ්ඩත්ලය  භහ යය ව තරත්රී වින්දිතයන් 

වඳශහ  ාහන්තහ ශහ ෂමහ ා තුතු පිළිබඳ වමහතයාය රවලය්ෂ ෙලත්ලහ රගය ිකය යමුත් ලහ්දතහ ාරය 

ාහය තුෂ  එහි මිතනිතර  හලහරම  රගහදුරු ව ිරසිරල්ෂ රඳලහ රගය යැත. නීති විරරෝධි පුද්ග 

ප්රලහශයය  රගහදුරු ව පිරිමිත වඳශහ ර ය පුයරුත්නහෙය රතරලහ වැෙතුරේ යැත. ෂමහ වින්දිතයන් විරේ 

ෂමහ පුයරුත්නහෙය මධයතරනහයල  යලය දී. රාරතර රලතත් ෙසුිකය ලහ්දතහ ාරය ාහය තුෂ, එ්ෂ 

රහ ය රයහලය වාවිධහයය්ෂ ලහ්දතහ ාරේ වින්දිතයන් රව ශඳුයහ රයහ ගන්යහ න එරශත්  ගණිාහ 

රතරලය ව බන්ධරයන් වත්වඩාගුල  ගත් වමශර ෂමයින් ර රේ රඳලහ ගැනීර  මධයතරනහයල සිටිය 

බලයි. ලිාිකා මිතනිතර  හලහර ල  රගහදුරු ව ෂමයින් වත්වඩාගුල  රගය ර රේ  රඳලහ ගැනීර  

මධයතරනහයල සිටිය ශැිර යයි ර ය පිළිරගය තිරේ. ෂමහ ෙරිලහව නිධහීමන් 100 රනරයකු  ශහ 

ආයතනිා ාහ්දය මණ්ඩල  ර ය විසින් පුහුණුල්ෂ බහ දුන් වතර රමලැනි වින්දිතයන් ශඳුයහ රගය 

පුයරුත්නහෙය රතරලහලන්  රයහමු ිරීමම පිළිබඳ වීක්ෂයය්ෂ න ෙලත්ලය දී. පීඩහල  ෙත් ාහන්තහ 

වාක්රමණිා රතරලායන් රලනුරලන් රාටි ාහලීය රවලය රනය තරනහය 11්ෂ, ර ලල් 10ා ශ්රී ාාහ දත 



මණ්ඩල,විරද් රැිරයහ ාහ්දයහාය විසින් ෙලත්ලහ රගය යය දී. ලහ්දතහ ාරය ාහය තුෂ 

වාක්රමණිා රතරලායන් 2,392  රමම තරනහයලලින් රතරලහ වෙයහ තිරේ. රමයින් කී රනරය්ෂ මිතනිතර 

 හලහර ල  රගහදුරු ව වය න යන්ය බධහීමන් ලහ්දතහ ාරේ යැත. විරද්ල දී වෙරයෝ යය  ්ෂ වී 

ආෙසු ෙැමිතරයය පිරිමිත ශහ ගැශැණු වාක්රමණිා රතරලායන් රලනුරලන්  හතයන්තර ගුලන් රතහටුෙ 

ආවන්යරේ විරද් රැිරයහ ාහ්දයහාය වාක්රහන්ති රවලය්ෂ ෙලත්ලහ රගය යයි. 2017 ල්දය තුෂ රමම 

මධයතරනහයය පිරිමිත රතරලායන් 1546 ශහ ගැශැණු රතරවිාහලන් 1692 නලනය උෙරද්යය, ප්රලහශයය, 

ආශහර ශහ යලහතැන් වෙයහ තිරේ. රමයින් වමශරර්ෂ නීති විරරෝධී පුද්ග ප්රලහශයය  රගහදුරු ව වය 

විය ශැිරය. 

නි ලරයන් ශඳුයහ ගනු ැබ  විරද්ය,ය වින්දිතයන්  රද්ය,ය වින්දිතයන්  වමහය පුයරුත්නහෙය රතරලහ 

බහ ගත ශැිර විය. ලහ්දතහ ාරය ාහය තුෂ විරද්ය,ය වින්දිතයන්  ර ය විසින්  ආර්ෂහල, නලනය, 

නයතිා ශහ ෙරිල්දතය රතරලහ වෙයහ තිරේ.  හතයන්තර වාවිධහයය්ෂ ශහ  රහ ය රයහලය වාවිධහයය්ෂ 

විසින් උෙරද්යය ශහ රවලය බහ දුන් වතර ර රේ ශහ  හතයන්තර වාවිධහයරේ ආධහරරයන් ඔවුන්රේ 

මේ ර   යලය දී. වින්දිතයන් ශඳුයහ ගැනීර  ව මත රමරශතු  ක්රියහමහ්දග (SOP) ය රත්, යඩු 

ෙැලීමම  වශරයෝගය බහ රනය විරද් වින්දිතයන් ,  යඩුල වලවන් ලය තුරු වීවහ දිගුල්ෂ ැරේ.  

රාරතර රලතත් ඔවුන් දුශ්රුාරතහලන්  ්ෂ විය ශැිර ර ා  රයරපීම රශෝ යඩුල වලවන් වීරමන් ෙසු 

නඬුලම  ්ෂ වීම  රශෝ යඩු ෙැලීමර  දි වශරයෝගය රයහ නැ්ෂව  විරද්ය,ය වින්දිතයන්  ර ය නයතිා 

විාල්ෙ බහ දුන්රන් යැත. 

සැළැක්වීම 

නීති විරරෝධි පුද්ග ප්රලහශයය ලැෂැ්ෂවීම  ර ය නැඩි ප්රයත්යය්ෂ නරහ තිරේ. මිතනිතර  හලහරම  විරුද්ධ 

වන්ත්ද වමහතයා ාහ්දය වහධය බාහය නිරතුරු රැතර රලමිතන්  ව බන්ධීාරයය ලැඩි ාර තිරේ.  

රමම ලහ්දතහ ාරය ාහය තුෂ  ාහ්දය වහධය බාහය ශත් ලර්ෂ රැතර ව වතර නිලහරය  ා තුතු 

පිළිබඳ ලයහෙෘති රමරශතු  උෙ-ාමිතටුල න ශත් ලර්ෂ රැතර වී තිරේ. නීති විරරෝධි මිතනිතර ප්රලහශයය 

ලැෂැ්ෂවීම පිළිබඳ  හතිා ක්රියහාහරි වැැතරම ක්රියහත්මා ිරීමම  ර ය දිග ම ා තුතු ාර ඇත. 

 හතයන්තර වාවිධහයයා වශරයෝගරයන්  ර ය,  හතිා රූෙලහහිනී යහලිාහ ෙශා,  යතහල නැනුලත් 

ිරීමර  ලැඩව ශන් ඉදිරිෙත් ාරේය. රමම ලැඩව ශරයන්   හතයන්තර වාවිධහයය්ෂ මිකන් ක්රියහත්මා 

ාෂ විරේ දුරාතය වාාය්ෂ පිළිබඳ ල නැනුලත් ාරය දී.  විරද් ර ලල් ඇතුු විවිධ තරනහය ලලින් 

රතහරතුරු ශහ ආධහර වරේ්ෂහරලන්  රමම වාාය  ැබුණු ඇමතු , විම්දයය වඳශහ ර ය  ඉදිරිෙත් 

ාරනු ැබීය.  රමය  වමතරල ප්රහරද්ය ය නිධහීමන් , රහ ය රයහලය වාවිධහය ශහ මශ යයහ වතර ර  

පිළිබඳ කුඩහ රෙහත්, ෙරිාහ ශහ රෙෝතර ්ද ආදිය  රබනහ ශරිය දී. රලරෂබඩ ප්රරද්ල නිධහීමන් ශහ 

ෙහවල් වඳශහ ෂමහ ලිාිකා වාචහරායන් පිළිබඳ නැනුලත් ිරීම  2017 ඔ්ෂරතෝබ්ද මහවරේ  හතිා ෂමහ 

ආර්ෂා වධිාහරිය විසින් වාවිධහයය ාරය දී.  

ලයව වවුරුදු 21 වඩු පිරිමිත වශ ගැශැණු ගෘශ රතරලායන්රේ වාක්රමයය පිළිබඳ ල ශ්රී ාාහ විරද් 

රැිරයහ ාහ්දයහාය ෙයලහ තිබු තශයම දිග ම ක්රියහත්මා විය. ර  ය රත් වවුරුදු 25  වඩු ගැශැණු 



ගෘශ රතරවිාහලන් වවුදි වරහබිය  යැවීමත්, ලයව 23  වඩු රතරලායන් මැන රෙරදිග රලයත් ර ල  

යැවීමත් තශය  විය. ඔවුන්  ලයව ෙශ  වඩු නරුලන් යැති බල වශතිා ාර ගැනීම වඳශහ ලයව 45  

වඩු සියලු ම ාහන්තහ වාක්රමණිා රතරවිාහලන් .ෙවුල් ෙසුබි  ලහ්දතහල්ෂ. ශ්රී ාාහ විරද් රැිරයහ 

ාහ්දයහාය  ඉදිරිෙත් ිරීමම වලය විය. නිීම්ෂායන් ලහ්දතහ ාර ඇත්රත් වාක්රමයය ව බන්ධරයන් 

ෙයලය ඕයෑම තශයමිරන් සිදු ලන්රන් නීති විරරෝධි වාක්රමයය ලැඩි වීමත්, ඒ නිවහම මිතනිතර 

 හලහර ල  ඇති ප්රලයතහල ලැඩි ලය බලත් ය. රමම ලහ්දතහ ාරය ාහය තුෂ ලාචනිා ක්රියහ 

ව බන්ධරයන් රතරලායන් බඳලහ ගැනීම  බෙත්ර ැබ ආයතය ල  යඩු 107 ශහ  බෙත්ර යැති 

ආයතයල  යඩු 50්ෂ ෙලරහ තිරේ. 2016 ල්දරේ ෙලරහ ඇති ව ප්දය යඩු වාඛයහල 315 ිර. විරද් 

රැිරයහ වඳශහ රතරලායන් බඳලහ ගන්යහ ආයතය ශහ වාක්රමය රතරලායන් වඳශහ, ශ්රී ාාහ විරද් 

රැිරයහ ාහ්දයහාය, බහුවිධ නැනුලත් ිරීමර  ශහ පුහුණු ලැඩව ශන් ෙලත්ලහ තිරේ. නීති විරරෝධි මිතනිතර 

 හලහර  ලැෂැ්ෂවීම පිළිබඳ ල තහයහෙති ාහ්දයහල ාහ්දය මණ්ඩ  නැනුලත් ිරීමම  2018 

රෙබරලහරි මහවරේ  විරද් රැිරයහ ාහ්දයහාරේ, වෙරහධ ෙීම්ෂය රනෙහ්දතර න්තුරේ ශහ නීතිෙති 

රනෙහ්දතර න්තුරේ නිධහීමන් පිරිව්ෂ ඕමහන්,  වවුදි වරහබිය ශහ එ්ෂවත් වරහබි එීක්ද රහ යරේ   ශ්රී 

ාාහ දත මණ්ඩල   ිකරයෝය. වාක්රමණිා රතරලායන් බඳලහ ගැනීර  ක්රමල වනුකතහලත්, 

වීක්ෂයයත්, ෙහරනෘය බලත් රැා ගැනිම වඳශහ විරද් රැිරයහ වමහතයාය  ශහ එ්ෂවත් වරහබි එීක්ද 

රහ යය වතර 2018 රෙබරලහරි මහවරේ වලරබෝධතහ ිකවිසුම්ෂ වත්වන් ාරය දී. ර  වනුල ගෘශ 

රතරලායන් රව විරද් රැිරයහ බහ දිය ශැිර ලන්රන්, විරද් රැිරයහ ාහ්දයහාරේ ලියහ ෙදිාචි වී ඇති 

විරද් රැිරයහ වඳශහ රතරලායන් බඳලහ ගන්යහ ආයතයල  ෙමණි. ශ්රී ාාහ විරද් රැිරයහ 

ාහ්දයහාය ය රත් ක්රියහත්මා ලය උෙ-නිරයෝජිතයන්  නියහමයය ිරීමර  නයතිා බය්ෂ විරද් 

රැිරයහ වමහතයාය  යැත. රමය නීති විරරෝධී මිතනිතර ප්රලහශය ා තුතුල  බෙහය බල නිධහීමන් 

පිළිගත්රත් ය. විරද් රැිරයහ වඳශහ බඳලහ ගන්යහ වතරමැදියන් ගැය වධයයයය්ෂ ිරීමම  විරද් 

රැිරයහ වමහතයාය  වන්ත්ද  හතිා වාවිධහයය්ෂ වමග එ්ෂ ව වතර උෙ නිරයෝජිතයන් නියහමයය 

ිරීමම ශහ වමහතයා නිධහීමන්රේ  වධිාහරි බය ව බන්ධරයන් විරද් රැිරයහ ෙයත   

වාරෝධයය්ෂ රගය ඒම ගැය වලධහයය රයහමු වී ඇති බල ර ය ප්රාහ ාරේය. බශත්ාහරරයන් 

ශ්රමය බහ ගැනීම වලම ිරීමම ව බන්ධරයන් ලහ්දතහ ාරය ාහය තුෂ රගය ඇති පියලර ගැය ර ය 

ලහ්දතහ ාරේ යැත. රාරතර රලතත් ගෘශ ලිාිකා රලෂනහම  ඇති ඉල්ලුම වඩු ිරීමර  උත්වහශය්ෂ රව 

ලහණි  ලිාිකා රතරලහ බහ ගැනීර  ඝෘයහත්මා වමහ  බෙෑම ර රේ නැනුලත් ිරීමර  ලැඩව ශරන් දි 

ඉතරමතු ාරය දී. වන්ත්ද හතිා වහම වහධා දත රමරශර වඳශහ විරද්යන්  යෑම  රෙර, ශමුනහ 

වහමහජිායන් , නීති විරරෝධි මිතනිතර  හලහර ල  විරුද්ධ ා තුතු ිරීමම ගැය පුහුණුල්ෂ බහ රනය දී.  

ශ්රී ාාහ විරද් රතරලහ ාහ්දයහාරේ ශහ  ආර්ෂා ශමුනහ  නිධහීමන් ඇතුු විරද් දත මණ්ඩල 

රතරලය  යලය  රහ ය තහන්රිායන් ශහ වනිකුත් නිධහීමන්   මිතනිතර  හලහර  ශඳුයහ ගැනීම ශහ 

ලැෂැ්ෂවීම පිළිබඳ පුහුණුල්ෂ විරද් ා තුතු වමහතයාය විසින් වාවිධහයය ාරය දී. 

 

 



නීති ලංවිශරෝධී ලංමිර්ස් ලංප්රස  න  

ෙසුිකය වවුරුදු ෙශ තුෂ ම ලහ්දතහ ාර ඇති ආාහරය  ශ්රී ාාහල, ලිාිකා රලෂනහම ශහ 

බශත්ාහරරයන් ශ්රමය බහ ගැනීම , පිරිමිත. ගැශැණු ශහ ෂමයින්  වෙයය ර ්ෂ, ගමයහන්තය්ෂ රමන් 

ම තරම්ෂ දුර  වාක්රහන්ති ර ්ෂ රේ.  ඉදි ිරීම  ්ෂරශ්රුත්රරේ , ඇඟලු  ා්දමහන්තරේ ශහ ගෘශ රතරලරේ 

රයදීම  මැනරෙරදිග , වේනිදිග ආසියහල  ශහ ඇෆ්ගනිතරනහයය  වාක්රමයය ලය පිරිමිත. ගැශැනු ශහ 

ෂමයින්රගන් වමශරර්ෂ බරන් ලැඩ ගැනීම  ්ෂ රේ. ශ්රී ාාහරලන් පි ත් වීම  රෙර ලාචනිා 

රැිරයහ ආයතයලලින් වය ාරය වධිා ගහතරතු රගවීම  රබහරශෝ වාක්රමණිා රතරලාරයෝ යය රලති. 

රමම ආයතයලලින් ලැඩි රාහ ව්ෂ, ශ්රී ාාහරේ බෙත්ර ත් විරද් රැිරයහ ආයතය වාගමරේ 

වහමහජිාරයෝ රලති.  ඔවුන්රේ බෙත්ර රහිත උෙ නිරයෝජිතයන් න ක්රියහ ාරන්රන් න ර  ආාහරය  මයි. 

විරේරයන්ම ාහන්තහ වාක්රමණිායන් දිරිගැන්වීම්ෂ රව ූලය වත්තිාහරම්ෂ බහ රනය යමුත් ඔවුන් 

ගමයහන්තය  ෂඟහ වීරමන් ෙසු එය යය්ෂ බල  ෙත් වී ඒ වඳශහ ලැඩ ිරීමම  සිදු රේ. වාක්රමණිා 

රතරලායහ ගමයහන්තය  ෂඟහ වීරමන් ෙසු වමශර බඳලහ ගන්යහ ආයතය ාලින් එාඟ ව රැිරයහල, 

රතරලහ රයෝ ායහ, රැිරයහ රාහන්රද්සි රශෝ ලැටුෙ ආදිය ලාචනිා රව රලයතර ාරති. වයිප්රතර. මහ 

දිලයිය, මැරල්සියහල,  සිාගේපරුල ශහ තහයින්තරේ  වමශර ශ්රී හාිරා ාහන්තහලන් බශත්ාහරරයන් 

ගණිාහ ලෘත්තිරේ රයහනලහ තිරේ.  බශත්ාහරරයන් ශ්රමය බහ ගැනීම  මැනරෙරදිග  රගය යය 

රන්ෙහ  හතිා ාහන්තහලන්රේ වාක්රහන්ති තරනහයය්ෂ ලන්රන්  ශ්රී ාාහලයි. 

ර  තුෂ ගණිාහ නිලහව ල ාහන්තහලන් ශහ ෂමයින් ලිාිකා  හලහර  වඳශහ රයහනහ ගනු ැරේ. 

රලරෂබඩ ප්රරද්ල න්ෂය  ැරබය වාචහරායන්රේ ෂමහ ලිාිකා ා තුතු වඳශහ ගැශැණු ෂමයින්  

ලඩහ පිරිමිත ෂමයි රයහනහ ගැරන්. ෂමයින්, හීමරිා විරූෙතහ වහිත පුද්ගයන් ශහ වමහජීය ලරයන් 

වයහර්ෂශ්රත ාණ්ඩහය ල වය ශ්රී ාාහරේ විහ යගරල සිඟහ ාෑම  රශෝ වෙරහධ ක්රියහ වඳශහ රශෝ 

රයහනහ ගනු ැරේ. රාහෂඹ වමශර ෂමහ ගෘශ රතරලායන් රව රැිරයහ ාරය, වහමහයයරයන් ලතු 

ප්රරද්ල රනමෂ ෂමයින්,  හීමරිා. මහයසිා ශහ ලිාිකා වෙරයෝ යය ත් ලැටුේ රයහ රගවීම ශහ ගමන් 

බිමන් සීමහ ිරීම  ආදිය  රගහදුරු රේ. ර ලහ නීති විරරෝධි මිතනිතර  හලහරර   න්දායන් ය. මෑත 

වවුරුදුල දී ආසියහනු ශහ මධයම ආසියහනු ර ල ාහන්තහලන් සුු වාඛයහල්ෂ ශ්රී ාාහරේ 

බශත්ාහරරයන් ගණිාහ ලෘත්තිරේ රයහනලහ තිරේ. ගණිාහ නිලහව ෙලත්ලහ රගය යෑම  රෙහලිසිය  

වල්තර රනය බල  න ලහ්දතහ රේ. රමයින් වමශරා ලිාිකා ා තුතුල  රයහනහ ගන්රන් නීති විරරෝධී 

පුද්ග ප්රලහශයය  රගහදුරු වලන් ය. ශ්රී හාිරායන්  විරද්ල වාචහරය ිරීමම  වලය ලය රල්ඛය 

ලයහ  රශෝ ලාචනිා රව වාතර ාර දීම  උෙ නිරයෝජිතරයෝ, නිධහීමන් වමග රශසිගත 

එාඟත්ලයිරන් ා තුතු ාරති. 

 

 

 


