
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

විකල්ප ප්රතිපත්තති කේන්ද්රය සහ ආචාර්ය පාකයකසෝතී සරවනමුත්තු එදිරිව නිමල් ජී. පුංචිකහේවා, සභාපති - 

මැතිවරණ කකාමිසම සහ තවත්ත අය 

2023 පෙබරවාරි 28. ෙළාත් ොලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ෙැවැත්ීමට අවශ්ය පියවර ගැනීමට රජපේ 

පදොර්තපම්න්ු කිහිෙයක් අසමත් ීම සහ/පහෝ ප්රතික්පෂේෙ කිරීම අභිපයෝගයට ලක් කරමින් විකල්ෙ ප්රතිෙත්ති 

පක්න්රය (CPA) සහ එහි විධායක අධයක්ෂ මූලික අයිතිවාසිකම් අයදුම්ෙතක් පගානු කරන ලදී. විකල්ෙ ප්රතිෙත්ති 

පක්න්රය මැතිවරණ ප්රචණ්ඩක්රියා නිරීක්ෂණ මධයසේථානපේ (CMEV) කැදවුම්කාර ආයතනයක් පමන්ම එහි 

පල්කම් කාර්යාලය පලසද ක්රියා කරයි. 

ශ්රී ලංකාපේ ෙළාත් ොලන ආයතනවලට සාමාජිකයන් පලස පුද්ගලයන් පතෝරා ෙත් කර ගැනීම සඳහා වන ඡන්ද 

ෙළාත් ොලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාෙනත සහ අදාල නීතිවලට අනුව සෑම වසර 04කට වරක් (මාස 48කට) 

ෙැවැත්විය යුුය. පමම ඡන්ද විමසීම් අවසන් වරට 2018 දී ෙැවැත්ූ අතර, 2022 දී අවසන් ීමට නියමිතව තිබූ 

ෙළාත් ොලන ආයතනවල නිල කාලය ඉන් ෙසුව තවත් වසරක් සඳහා (2023.03.19 පතක්)දීර්ඝ කරනු ලැබීය. 

එපසේ පහයින් එම නිල කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා පවනත් විකල්ෙ අවසේථාවක් පනාමැතිව ඉක්මනින් අවසන් වනු 

ඇත. 

2023 ජනවාරි 30 වන දින, ෙළාත් ොලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 2023 මාර්ු 09 වන දින ෙවත්වන බව නිපේදනය 

කරන ලදී. පකපසේ පවතත්, මුදල් ලබා පනාපදන්පන් නම් තැෙැල් ඡන්දය සඳහා අවශ්ය ඡන්ද ෙත්රිකා මුරණය කළ 

පනාහැකි බව 2023 පෙබරවාරි 13 වන දින රජපේ මුරණාලයාධිෙතිනිය විසින් දන්වා ඇති බව, මැතිවරණ 

පකාමිෂන් සභාව විසින් නිපේදනය කරන ලදී. එපමන්ම, අවශ්ය පොලිසේ ආරක්ෂාව පනාමැතිකම පහේුපවන් 

ඡන්ද ෙත්රිකා මුරණය කළ පනාහැකි බව රජපේ මුරණාලයාධිෙතිනිය විසින් ප්රකාශ් කර ඇති බවද වාර්තා විය. 

ෙළාත් ොලන ඡන්ද විමසීම ෙැවැත්ීම කල් දැමීම සදහා රජපේ මුරණාලයාධිෙතිනියපේ සහ 

පොලිසේෙතිවරයාපේ ක්රියාකාරීත්වය ුල සහපයෝගී එක ගතාවක් පෙන්නුම් කරන බව පෙත්සම්කරුපවෝ ප්රකාශ් 

කරති. මුදල් අමාතයවරයා වශ්පයන් ජනාධිෙතිවරයා සහ භාණ්ඩාගාර පල්කම්වරයා 2023 පෙබරවාරි 23 වැනි 

දින අවසන් අවසේථාව වනුරුම මැතිවරණ  සදහා මුදල් පවන්කිරීපම් අභිපයෝගයක් ෙවතින බව පෙන්වා දී 

පනාමැති බවද පෙත්සම්කරුවන් සඳහන් කර ඇත. පමම ක්රියාවන් පෙත්සම්කරුවන්පේ සහ ශ්රී ලංකාපේ 

පුරවැසියන්පේ මූලික අයිතිවාසිකම්වලට අගතිදායකව ක්රියාත්මක පේ. 

රටක් ප්රජාතන්රවාදී රාජයයක් ීමට නම් නීතියට අනුව ඡන්ද බලය ක්රියාත්මක කිරීම අතයාවශ්ය බවත්, ශ්රී 

ලංකාව ප්රජාතන්රවාදී ජනරජයක් ීමට නම් මැතිවරණ ෙැවැත්ීම අතයවශ්ය පදයක් පලස සැලකිය යුු බවත් 

පෙත්සම්කරුවන් අවධාරණය කර ඇත. 



 

 

 
 

 

ෙළාත් ොලන ඡන්ද විමසීම් ෙැවැත්ීම නතර කිරීමට සහ කඩාකප්ෙල් කිරීමට ගන්නා උත්සාහයන් නිසා 

ආණ්ුක්රම වයවසේථාපේ 10, 12(1) සහ 14(1)(අ) වගන්ති යටපත් ඇති අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ී සහ/පහෝ 

දිගින් දිගටම උල්ලංඝනය කරමින් ඇති බව පෙත්සම්කරුපවෝ ප්රකාශ්කර සිටිති. 
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