යාපනයේ නගරාධිපතිවරයා අත් අඩංගුවට ගැනීම ගැන
විකල්ප ප්රතිපත්ති යේන්ද්රයේ ප්රකාශය
2021 අයේල් 9, යකාළඹ, ශ්රී ලංකාව: 1979 අංක 48 දරණ ත්රස්තවාදය වැළැේීයේ (තාවකාලික විධිවිධාන)
පනත යටයත් යාපනය නගරාධිපති විශ්වලිංගේ මනිවන්ද්නන්ද් මහතා අත් අඩංගුවට ගැනීම යහළා දකින විකල්ප
ප්රතිපත්ති යේන්ද්රය ඔහු වහා ම නිදහස් කරන යලස ඉල්ලා සිටියි.
අත් අඩංගුවට ගැනීයේ පසුබිම පිලිබඳ යතාරතුරු සීමා සහිත වුව ද, යපාලිස් ප්රකාශක නිකුත් කළ නියේදනයට
අනුව සහ අද (අයේල් 9 දා) පාලලියේන්ද්තුයේ කළ ප්රකාශයට අනුව අත් අඩංගුවට ගැනීයේ යහ්තුව ී ඇත්යත්
යාපනයේ නගර සභායේ යස්වයට බඳවාගත් තැනැත්තන්ද් ගණනාවේ හැඳි නිළ ඇඳුම යි. යමම නිළ ඇඳුම
“යුද්ධය පැවතී සමයේ එල්.ටී.ටී.ඊ යනානිළ යපාලිසිය හැඳි නිළ ඇඳුමට සමාන” බව යපාලිස් ප්රකාශකයේ
නියේදනයයන්ද් ය ෝදනා යකාට ඇතත්, එම සමානකේ යමානවා ද යන්ද්න ගැන එතරේ යතාරතුරු සපයා නැත.
අත් අඩංගුවට ගැනීම සිදුකරන ලද්යද් මහජන ආරේෂක ඇමතිවරයායේ උපයදස් මත බව ද, යපාලිස් ප්රකාශක
කියයි.
යතාරතුරු පැහැදිලි නැතත්, බැලූ බැල්මට යපයනන්ද්යන්ද්, යමය යාපනය නගර සභාව විසින්ද් පිහිටුවනු ලැබූ
ඒකකයක ක්රියාකාරීත්වය පිලිබඳ මත ගැටුමේ බව යි. එබඳු ප්රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා යාන්ද්ත්රණයන්ද් ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථාව සහ යවනත් නීති මගින්ද් සපයා ඇත. විමධයගත කළ ආණ්ඩුයේ ආයතන මත තම අධිකාරය තහවුරු
කර ගැනීමටත්, යත්රීපත් වූ නිළධාරියකු යමතරේ සුළු කරුණේ මත අත් අඩංගුයේ රඳවා ගැනීමටත්, ත්රස්තවාදය
වැළැේීයේ පනත වැනි අපරාධ නීතියේ යයාදා ගැනීමට ආණ්ඩුව යපළඹීම අතිශයින්ද් යේදජනකය. ය ෝදනා
යනාමැතිව සහ නිශ්ිත ක්රියාවලියක ආරේෂාව සීමා කළ තත්ත්ව යටයත් දිගු කාලයකට පුද්ගලයින්ද් රඳවා
ගැනීමට ත්රස්තවාදය වැළැේීයේ පනත යයාදාගන්ද්නා බරපතළ ප්රශ්නකාරී ආකාරය ගැන දශක ගණනාවේ
තිස්යස් විකල්ප ප්රතිපත්ති යේන්ද්රය යපන්ද්වා දී තියේ. එය ප්රජාතන්ද්ත්රවාදී ක්රමයේ තුළ කිසිදු ඉඩේ යනාතිබිය යුතු
කුරිරු නීතියකි. තව ද, ප්රජාතන්ද්ත්රවාදී ක්රියාවලියට ගරු කරන යලස සහ විමධයගත ආණ්ඩුයේ ආයතන අතර
මතුවිය හැකි ගැටුේ විසඳීමට අපරාධ නීතිය යයාදා ගැනීයමන්ද් වළකින යලස විකල්ප ප්රතිපත්ති යේන්ද්රය
ආණ්ඩුයවන්ද් ඉල්ලා සිටියි. යමබඳු බලය පෑයේ ක්රියා අනවශය වන අතර ම, අතීතයේ දී යපන්ද්නුේ කර ඇති පරිදි,
දිගු කාලීන වශයයන්ද් එය ශ්රී ලංකා රාජයයේ සාමයට සහ ආරේෂාවට අහිතකර යලස බලපානු ඇත.

යාවත්කාලීන කිරීම / 2021 අයේල් 10, යකාළඹ, ශ්රී ලංකාව: යාපනයේ නගරාධිපතිවරයා ත්රස්තවාදය
වැළැේීයේ පනත යටයත් අත් අඩංගුවට ගත් බවට පළ වූ මාධය වාතලා පයසක තිබිය දී, අධිකරණ කටයුතු
පිලිබඳ යතාරතුරු මගින්ද් යපයනන්ද්යන්ද් අපරාධ නු විධාන සංග්රහයේ වගන්ද්ති යයාදායගන ඇති බව යි. පසුව,
සිකුරාදා රාත්රියේ නගරාධිපතිවරයා ඇප මත නිදහස් කළ බව ද විකල්ප ප්රතිපත්ති යේන්ද්රය සැලකිල්ලට ගනියි.
යකයස් යවතත්, යමම වධලනයන්ද්ට යපර විකල්ප ප්රතිපත්ති යේන්ද්රය නිකුත් කළ නියේදනයයන්ද් මතු කළ ප්රශ්න
තවමත් වලංගුව පවතියි.
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