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රඹුක්කන ප්රදේශදේ   දී ද ොලීසිය විසින් සිවිල් 
විදරෝධතොකරුවන්ට දවඩි තැබීම සහ ඉන් සිදු වූ 
ඝොතනය  පිලිබඳ විකල්  ප්රති ත්තති දක්න්ේරය 
සිදු කරන ප්රකොශනය. 
 

2022 අප්දේල් 20 දකොළඹ ශ්රී ලංකොව: 
 
ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීමට එරෙහිව 2022 අප්රේල් 19 වන දින ෙඹුක්කන ප්ෙරේශරේ පැවති      

උේරඝෝෂණ අතෙතුෙ නීතිය බලාත්මක කෙන නිලධාරීන් විසින් විරෙෝධතාකරුවන්ට රවඩි 

තැබීරමන් පසු එක් පුේගලරයකු මිය රගාස් තවත් විශාල පිරිසක් තුවාල ලැබීම සම්බන්ධරයන්  

විකල්ප ප්ෙතිපත්ති රක්න්ේෙය  දැඩි අවධානය      රයාමු කෙ සිටී.      මාධ්ය වාේතා වලට අනුව 

රේපල විනාශ කිරීම සහ ප්ෙචණ්ඩත්වය තවදුෙටත් පැතිෙයාරම් හැකියාවක් ඇති බවට සහ එහි 

ප්ෙතිඵලයක් රලස ෙඹුක්කන රපාලිස් බල ප්ෙරේශයට රපාලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීම සිදු කළ බව 

දැක්රේ. විකල්ප ප්ෙතිපත්ති රක්න්ේෙය ප්ෙචණ්ඩත්වරේ රයදීරමන් වළකින රලසටත්; සිේිය 

සම්බන්ධරයන් වහාම ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වන රලසටත්; අපොධකරුවන් වගකීමට 

යටත් කෙන රලසටත් නීතිය බලාත්මක කෙන නිලධාරීන් ඇතුළු අරනකුත් පාේශවයන් රවතින් 

ඉල්ලා සිටී. බිම් මට්ටරමහි තත්ත්වය පාලනරයන් රතාෙ රනාවන බව සහතික කිරීම සඳහා 

කඩිනම් සහ විනිවිද භාවරයන් යුත් වගවීරම් ක්රියාවලියක් අත්යවශ්ය රේ. 

 

නීතිය බලාත්මක කෙන නිලධාරීන් දක්වන ඕනෑම ප්ෙතිචාෙයක් සමානුපාතික විය යුතු බව 

විකල්ප ප්ෙතිපත්ති රක්න්ේෙය නිෙන්තෙරයන් පවසන අතෙ විරෙෝධතාකරුවන් සමඟ කටයුතු 

කිරීරම්දී බලය අසමානුපාතිකව භාවිතා කිරීම රහළා දැක ඇත. ශ්රී ලංකාවට තම පුෙවැසියන් 

සමඟ කටයුතු කිරීරම්දී ප්ෙචණ්ඩත්වය භාවිතා කිරීරම් දීේඝ ඉතිහාසයක් ඇති අතෙ, රමරස් බලය 

අවභාවිතා කිරීම නිසා තවත් ජීවිතයක් අහිමි වීම රේදජනක ය. පුෙවැසියන්රේ මූලික 

අයිතිවාසිකම්වලට ගරු කිරීම අත්යවශ්ය වන අතෙ සාමය පවත්වාරගන යාරම් මුවාරවන් බලය 

රයදවීම සහ බලය අයුතු රලස භාවිත කිරීම රනාඉවසිය යුත්තකි. 

 

රමම සිදුවීම සිදු වනුරේ අසාමාන්ය ආේික දුෂ්කෙතාවලට මුහුණ දීම රේතුරවන් සති කිහිපයක 

සිට ෙට පුො සාමකාමී ජනතා විරෙෝධතා පැවැත්රවන පසුබිමක ය.  

විරෙෝධතා රපෙ රනාවූ විරූ පරිමාණයකින් පවතින අතෙ විකල්ප ප්ෙතිපත්ති රක්න්ේෙය සාමකාමී 

අයුරින් විරෙෝධතාවන් හී නියැලී සිටින පුේගලයන්ට සිය සහරයෝගය ප්ෙකාශ කෙ සිටී. රමකී 

ආේික දුෂ්කෙතාවන් ජනතාව මුහුණ රදන බහුවිධ අභිරයෝගවලට විසඳුම් ලබා දීමට සහ 

විරෙෝධතාකරුවන්රේ ඉල්ලීම්වලට රම් වන තුරුත් සාධනීය රලස ප්ෙතිචාෙ දැක්වීමට අසමත්ව 

සිටින බලධාරීන් විසින් සිදු කළ වැෙදි කළමනාකෙණරේ සෘජු ප්ෙතිඵලයකි. අත්යාවශ්ය 

ේයුහාත්මක සහ ේයවස්ථාදායක ප්ෙතිසංස්කෙණ ආෙම්භ කිරීමටත්, මුල් බැසගත් දූෂණය සහ 

ඒකාිපති පාලනය පිළිබඳ ගැටළු ආමන්ත්ෙණය කිරීමටත්, ේයුහාත්මක අසමානතා රකරෙහි 
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අවධානය රයාමු කිරීමටත්, අපරේ සමාජරේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්ව සිටින ප්ෙජාවන්ට උපකාෙ 

කිරීමටත්, ගැටුම් ඇතුළු ශ්රී ලංකාරේ චක්ොකාෙව ඉස්මතුවන ප්ෙචණ්ඩත්වයට අේයාජ සහ 

මුලික රේතු හඳුනා ගැනීමටත්, රමම විරෙෝධතා ේයාපාෙය ඉවහල් වනු ඇතැයි විකල්ප ප්ෙතිපත්ති 

රක්න්ේෙය බලාරපාරොත්තු රේ. විරෙෝධතාකරුවන්රේ ඉල්ලීම් රනාසලකා හරිමින් 

ප්ෙතිසංස්කෙණ උරදසා සංරක්තාත්මක උත්සාහයන් පමණක් රගන ඇති බවක් දක්නට ලැරබන 

අතෙ එවැනි හිස් රපාරොන්දු ෙජය තවදුෙටත් හුදකලා කිරීමටත්, රේශපාලන හා ආේික අේුදය 

උේෙ කෙ තවදුෙටත් ෙට අස්ථාවෙත්වය කො රැරගන යාමටත්, ප්ෙචණ්ඩත්වය සඳහා නව 

ප්රේෙක නිේමාණය කෙ ශ්රී ලංකාව තුළ සැබෑ පරිවේතනයක් සිදු වීමට බාධා      පැමිණවීමටත්, 

රේතු වනු ඇත. 

 

අවසාන වශරයන්, විරෙෝධතාකරුවන්ට සාමකාමීව විරෙෝධතා දැක්වීමට අයිතියක් ඇති අතෙ, සිය 

අකමැත්ත පල කිරීමට දියත් කෙන විරෙෝධතා සම්බන්ධරයන්      නීතිය බලාත්මක කෙන 

නිලධාරීන් මේදනයට නිදහසට කරුණක් රලස රයාදා ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා වත් අවම වශරයන් 

ජනතාව සාමකාමීව සිටීම වැදගත් බව විකල්ප ප්ෙතිපත්ති රක්න්ේෙය පිළිගනී. ප්ෙචණ්ඩත්වය 

දැනට පවතින අේුදය රනාවිසඳන අතෙ එතුළින් සිදුවන්රන් අප සමාජරේ වඩාත්ම අවදානමට 

ලක්විය හැකි සාමාජිකයින්ට අසමානුපාතික රලස හානි සිදු වීම පමණි. එබැවින් පවතින 

විරෙෝධතා සාමකාමීව සිදු වන බව සහතික කෙන රලසත් ප්ෙචණ්ඩත්වය කුළුගන්වන 

කඩාකප්පල්කාරී රකාටස්වලින් ප්ෙරේශම් වන රලසත් විකල්ප ප්ෙතිපත්ති රක්න්ේෙය ශ්රී 

ලංකාරේ සියලුම පුෙවැසියන්රගන් ඉල්ලා සිටී. 
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