
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

2023 පෙබරවාරි 19 දින 
ප ාළඹ, ශ්රී ලං ාව. 

ජනතාවගේ ප්රජාතන්ත්රවාදී අයිතීන්ත් උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ සී.එම්.ඊ.වී. මාධ්ය ප්රකාශනය 
 

මැතිවරණ ප ාමිෂන් සභාව, භාණ්ඩාගාරය, විධාය ය, රජපේ මුද්රණාලයාධිෙතිනිය සහ ශ්රී ලං ා පොලිසිපේ පජෙෂ්ඨ 

නිලධාරීන් විසින් මහජනතාවපේ ප්රජාතන්රවාදී අයිතීන් සාහසි  පලස උල්ලංඝනය කිරීම සී.එම්.ඊ.වී. දැඩි පලස පහළා 

දකී. පම් එක් එක් රාජෙ ආයතන සහ නිලධාරීන්පේ ක්රියා ාරීත්වයන් එකින් එ  ෙරීක්ෂා කිරීපම්දී ඔවුන් ෙළාත් ොලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම මුළුමනින්ම  ඩා ප්ෙල් කිරීම සදහා සාමූහි ව  ටයුතු  ර ඇති බව පෙනීයයි. 

 

මැතිවරණ ගකාමිෂන්ත් සභාව – නීතොනුකූලව ෙළාත් ොලන ආයතන ඡන්ද විමසීම ප්ර ාශයට ෙත් කිරීමට හැකියාව ඇති 
අවසාන පමාපහාත දක්වා මැතිවරණය ප්ර ාශයට ෙත් කිරීපම් නිපේදනය නිකුත් කිරීම මැතිවරණ ප ාමිෂන් සභාව විසින් 
හිතාමතා ප්රමාද කිරීම මගින් වත්මන් මැතිවරණය පිලිබද සංකීර්ණතාව ඇති කිරීමට අඩිතාලම දමා තිපේ. ෙළාත් ොලන 

ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාෙනත යටපත් 2022 සැප්තැම්බර් 21 වැනි දින ඡන්ද විමසීම ප්ර ාශයට ෙත් කිරීමට මැතිවරණ 
ප ාමිෂන් සභාවට අව ාශ ලැබුන නමුත් එය 2023 ජනවාරි 4 දක්වා එය ප්රමාද  රන ලදී. පම් අනුව ඡන්ද විමසීම් 
දිනයවන විට ඉතිරි වන  ාලය සති 6කුත් දින 5ක් ෙමණි. ඡන්ද විමසීම් දිනපයන් ෙසු වත්මන් ෙළාත් ොලන ආයතනවල 
නිල  ාලය දින 11 කින් අවසන් වනු ඇත. ඉහත  රැණු පද  මගින්ම ඡන්ද විමසීම් ෙවත්වන දිනයන්හි අවශෙ 
සංපශෝධනයක් කිරීමට ඉතිරිවන්පන් ඉතා සීමිත ඉඩක් ෙමණි. පම් අතර මාධෙ වාර්තා  ළ ෙරිදි විධාය  ජනාධිෙතිවරයා 
මැතිවරණය ප්ර ාශ කිරීමට පෙර සහ ෙසුව මැතිවරණ ප ාමිසපම් සාමාජි යන් පදවතාවක් සා ච්චා සඳහා  ැඳවා තිබිණි. 
එම සා ච්ඡාවන්හි අරමුණු හා අන්තර්ගතය පිලිබද වගවීපමන් යුතු ෙැහැදිලි කිරීමක් ප ාමිසම පවතින් සිදු පනාවීය. 

එපමන්ම, භාණ්ඩාගාර පල් ම්වරයා ඊපේ මැතිවරණ ප ාමිසපම් සභාෙතිවරයා හමුවී ෙළාත් ොලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
සඳහා මුදල් නිකුත් කිරීමට භාණ්ඩාගාරයට හැකියාවක් පනාමැති බව දැනුම්දී තිබුණි. 

 
භාණ්ඩාගාරය/විධ්ායක - ඡන්ද විමසීම ප්ර ාශයට ෙත්කිරීපමන් ෙසුව, 2023 ජනවාරි 30 වැනි දින අං  
23/0201/604/018 දරන ඇමති මණ්ඩල තීරණය මත ෙදනම් පවමින් 2023 පෙබරවාරි 02 වැනි දින භාණ්ඩාගාර 
පල් ම් විසින් අයවැය චක්රපල්ඛ අං  02/2023 නිකුත්  රන ලදී. විධාය ය විසින් පමම චක්රපල්ඛය හරහා  
ොර්ලිපම්න්තුපේ මූලෙ බලතල අමු අමුපේ උල්ලංඝනය කිරීමක් සිදු ර ඇත. චක්රපල්ඛපේ අවසාන අපප්ක්ෂාව වී ඇතිපත් 

ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණය කිරීම අත්හිටුවා ඡන්ද විමසීම් ක්රියාවලිය  ඩා ප්ෙල් කිරීම බව ෙැහැදිලිය. ප පස් පවතත්, රාජෙ 
සහ පෙෞද්ගලි  ආයතන අතර දැනටමත් එ ඟ වී ඇති පස්වා බැදීම් එපලසින්ම ෙවත්වාපගන යාමට අවසර පදන බැවින් 
පමම චක්රපල්ඛය රජපේ මුද්රණාලයට ජන්ද ෙත්රි ා මුද්රණය සම්බන්ධව අදාළ පනාවනු ඇත. රජපේ මුද්රණාලයාධිෙතිනිය 

විසින්ම පිළිපගන ඇති ෙරිදි (2023 පෙබරවාරි 17 වැනි දින ඇයපේ මාධෙ ප්ර ාශපේ) මුද්රණාලයාධිෙතිනිය සහ මැතිවරණ 
ප ාමිසම අතර 2023 ජනවාරි 23 වැනි දින ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණය කිරීම පිළිබඳ නිල සන්නිපේදනයක් සිදු  රන ලදී. 
එබැවින් ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණය කිරීපම් ගිවිසුම භාණ්ඩාගාර චක්රපල්ඛයට පෙර සිදු විය. එම නිසා අයවැය චක්රපල්ඛ මත 
රැපදමින් ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණය හා භාරදීම ප්රමාද කිරීම මගින් ආණ්ුක්රම වෙවස්ථාව උල්ලංගනය කිරීපම් වරද සිදු  රමින් 
සිටී.  

 
රජගේ මුද්රණාලය - මැතිවරණ ප ාමිෂන් සභාවට අනුව, 2023 පෙබරවාරි 14 වන විට  රජපේ මුද්රණාලය විසින් අවශෙ 
තැෙැල් ඡන්ද ෙත්රි ා සහ අපනකුත් ලිපි ද්රවෙ ප්රමාණය ලබා දීමට සහති  වූ අතර, ඒ අනුව පෙබරවාරි 15 වන දින දිස්ත්රික් 
පත්රීම් භාර නිලධාරීන් පවත තැෙැල් ඡන්ද ෙත්රි ා සහ ලිපි ද්රවෙ නිකුත් කිරීමට සැලසුම්  ර තිබුණි. අනතුරුව රජපේ 

මුද්රණාලයාධිෙතිනිය විසින් 2023 පෙබරවාරි 13 වැනි දින මැතිවරණ ප ාමිෂන් සභාව පවත හදිසි ලිපියක් මගින් හිග 
අත්ති ාරම් පගවනතුරු ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණපේ දුෂ් රතාව පිලිබද වැඩිදුර උෙපදස් ඉල්ලා සිටිපේය. පමම පහ්තුපවන් 
නියමිත දිනට මුද්රිත ඡන්ද ෙත්රි ා පනාලැබීම මත මැතිවරණ ප ාමිසමට තැෙැල් ඡන්දය නියමිත ෙරිදි පනාෙවත්වා   ල් 
දැමීමට සිදු විය. රජපේ මුද්රණාලයාධිෙතිනියපේ අත්තපනෝමති  තීරණ සහ දුර්වල ෙැහැදිලි කිරීම් නිසා ඇය ෙළාත් ොලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් ක්රියාවලිය  ඩා ප්ෙල් කිරීපම් අරමුණින් සිටි බවට සාධාරණ සැ යක් ඇති  රයි. 

 
ශ්රී ලංකා ග ාලිසිය - රජපේ මුද්රණාලයාධිෙතිනිය 2023 පෙබරවාරි 17 වැනි දින සිදු ළ මාධෙ ප්ර ාශයට අනුව, 
දුර ථනපයන් සහ ලිඛිතව නැවත නැවත සිදු ළ ඉල්ීම් වලින් ෙසුවද ශ්රී ලං ා පොලිසිය ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණයට අවශෙ 
ප්රමාණවත් ආරක්ෂාව සැෙයීපම් රාජ ාරිය ෙැහැර හැර ඇත. රජපේ මුද්රණාලයාධිෙතිනිය මාධෙ පවත අනාවරණ  පළ ්
ෙසුව තමන් අවශෙ පොලිස් ආරක්ෂාව පනාමැතිව ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණය කිරීම ආරම්භ  ළ බවයි. මැතිවරණ ප ාමිසපම් 
ප ාමසාරිස් ජනරාල්වරයා තහවුරු  පළ්ය 2023 ජනවාරි 23 වැනිදා ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණය කිරීම සඳහා අවශෙ පොලිස් 
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ආරක්ෂාව ලබාපදන පලස පොලිසේතිවරයාපගන් ඉල්ලා සිටි අතර පොලිස්ෙතිවරයා බස්නාහිර ෙළාපත් පජෙෂ්ඨ 
පොලිසේති පද්ශබන්දු පතන්නප ෝන් ඇතුළු අදාළ නිලධාරීන්ට අවශෙ ආරක්ෂාව සැෙයීමට උෙපදස් ලබාදුන් බවත්ය. 
පම් අතර පොලිස ්මාධෙ ප්ර ාශ  නිහාල් තල්ූව ඊපේ මාධෙ පවත දන්වා සිටිපේ ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණය ආරම්භ  රන බවට 

පොලිසියට පතාරතුරක් පනාමැති බැවින් ආරක්ෂාව ලබා පනාදුන් බවත්, ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණය ආරම්භ  රන විට ආරක්ෂාව 
ලබාපදන බවත්ය. ඡන්ද ෙත්රි ා මුද්රණයට අවශෙ ආරක්ෂාව ලබාදීමට ෙළමුව එ ඟ වී ෙසුව ලබාපනාදීපමන් අදාළ පජෙෂඨ් 
පොලිස් නිලධාරීන් මැතිවරණ ක්රියාවලියට ෙහසු ම් සැෙයීමට ඇති වෙවස්ථාපිත වගකීම පච්තනාන්විතව උල්ලංඝනය 
 ළ බව පමම පතාරතුරු සනාථ  රයි. 

 
ඉහත සියලු රාජය අධිකාරීන්ත් සහ ගජයෂ්ඨ රාජය නිලධ්ාරීන්ත් තම වයවස්ථාපිත යුතුකම් සහ ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් 

කඩ කර ඇති බව සී.එම්.ඊ.වී. හි අදහසයි. ගමම කඩ කිරීම්වලට එගරහිව අවශය සියලු විනය හා නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගන්ත්නා 
ගලසත් සහ  ඒ ගවනුගවන්ත් වගවීමට කටයුතු කරන ගලසත් සී.එම්.ඊ.වී.ය රජගයන්ත් දැඩි ගලස ඉල්ලා සිටී.  ාර්ලිගම්න්ත්තු 
 රීක්ෂණයක් ආරම්භ කර  ළාත්  ාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ක්රියාවලිය කඩාකප් ල් කිරීම සම්බන්ත්ධ්ගයන්ත් අවශය 

නිර්ගේශ ලබා දී ක්රියාත්මක කරන ගලසත් සී.එම්.ඊ.වී.ය වැඩිදුරටත්  ාර්ලිගම්න්ත්තුගවන්ත් ඉල්ලා සිටී. 
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