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18.06.2022 

නීතිය හා සාමය සම්බන්ධයයන් පවත්නා තත්වය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා නීතීඥ 

සංගමයේ විධායක කමිටුයේ නියේදනය  

ශ්රී ලංකාවේ දහස් ගණන් ජනයා වෙට්රල් හා ඩීසල් ලබාගැනීම සඳහා ෙැය ගණන් වහෝ දින 

ගණන් පුරා කිවලෝමීටර් ගණන් දිග වෙෝලිම්වල බලාසිටිති. එයට අමතරව ගෑස් හා වවනත් 

අතයවශ්ය ද්රවයවල ද දැඩි හිඟයකට මුහුණදීමට ඔවුනට සිදුවී ඇති අතර වමම ප්රශ්නවලට 

විසඳුම් ආසන්නවේ වෙවනන්වන් ද නැත. වෙෝලිම්වල මරණ කීෙයක් ද වාර්තා වූ අතර 

ඖෂධ හිඟය වේතුවවන් ද මරණ කීෙයක් සිදුවී ඇත. රවටහි ෙවතින බරෙතල තත්වය 

වේතුවවන් ජනතාවවේ බලාවොවරාත්තු සුන්වන තත්වය තුළින් ඔවුන් වකෝෙයට හා දැඩි 

අසහනයට ෙත්වී ඇත.    

ෙසුගිය දින කීෙය තුළදී, විවශ්ෂවයන්ම රවේ ඇතැම් තැන්වල ඉන්ධනහල් අසල ඇතිවූ 

මහජන කැළැඹීම් පිළිබඳ වැඩි වැඩිවයන් වාර්තා ලැවබමින් තිවේ.  

කුරුණෑගල, මාස්වොත ඉන්ධන පිරවුම්හලක් අසල පිස්වතෝලයක් අතැති වොලිස් 

නිලධාරියකු පුද්ගලයකුට ෙහරවදන ආකාරය සහ ඉන්ෙසු ඇතිවූ බහින්බස් වීවම් වීඩිවයෝ 

ෙට සහා, අතුරුගිරිවේ ඉන්ධන පිරවුම්හලක් අසල ඇතිවූ ප්රචණ්ඩ ක්රියා පිළිබඳ වාර්තා 

ආදිය ද රට පුරා තිවබන ආතතික තත්වය නිරූෙණය කරන උදාහරණ වේ.   

වොලිස් හා ත්රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් හට වස්වය කිරීමට සිදුවී තිවබන්වන් දුෂ්කර  

ෙසුබිමක බව අපි පිළිගන්වනමු. ඔවුන් සහ ඔවුන්වේ ෙවුල් ද වසසු මහජනයා මුහුණවදන 

පීඩාවන්ට ලක්වනවා ඇත. වකවස් වවතත්, නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් දැඩි 

ඉවසීවමන් හා වගකීවමන් යුතුව මහජනයා සමග කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත්ය. 

රාජකාරි කරන වොලිස් නිලධාරීන් මහජනයා මුහුණවදන දැඩි පීඩාව පිළිබඳ 

දැනුවත්භාවයකින් හා අවවබෝධවයන් යුතුව සහ කම්ෙනවයන් යුතුව කටයුතු කිරීම 

අතයවශ්යය. නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් හැමවිටම සාධාරණ සහ අෙක්ෂොතී 

විය යුතුය. ෙක්ෂොතී සහ අසාධාරණ වලස වෙවනන ඕනෑම ක්රියාවක් වේතුවවන් දැනට 

ද වගාඩනැවගමින් ෙවතින අවිශ්වාසය තවත් වැඩිවනු ඇත.    

මහජනයා මුහුණවදන ජීවන බර සැහැල්ු කිරීම සඳහාත්, මහජනයාවේ අවශ්යතා 

සාධාරණ අන්දමින් ඉටුකිරීම සඳහාත් වහාම ක්රියාමාර්ග ගන්නා වලස අපි ශ්රී ලංකා 

රජවයන් ඉල්ලාසිටින්වනමු. ෙවත්නා තත්වවේ බැරෑරුම්කම මහජනයාට වහළිදරේ 

කරනවාට අමතරව, රට වද්ශ්ොලනික, ආර්ික සහ සමාජ අර්ුදවයන් මුදාගැනීමට ගනු 

ලබන ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව ද රජය නිරන්තර ෙදනමින් මහජනයා දැනුවත් කිරීම ඉතා 

වැදගත්ය. එවස්ම, එම ක්රියාමාර්ගවල සිදුවන ප්රගතිය පිළිබඳව ද, ඉන්ධන, ගෑස් සහ  
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වවනත් අවශ්යතා සපිරීම සඳහා සකස්කර තිවබන සැලසුම් සහ එම සැලසුම්වල ප්රගතිය 

පිළිබඳව ද දැනුම් දිය යුතුය.   

වමම අර්ුද විසඳීම සඳහා කටයුතු කිරීවම්දී මහජනතාව තුළ විශ්වාසය නැවත තහවුරු 

කිරීම සහ මහජන විශ්වාසය වගාඩනැගීම ඉතා වැදගත් පියවර බව ශ්රී ලංකා නීතීඥ 

සංගමය අවධාරණය කරයි. රජය සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන වකවරහි 

මහජනයා අතර නිර්මාණය වවමින් තිවබන දැඩි අවිශ්වාසය වේතුවවන් රටට බලොන 

භයානක ප්රතිඵල ඇතිවිය හැකි අතර එමගින් නැවත සැකසිය වනාහැකි දැඩි  හානි සිදුවිය 

හැකිය. 

 

                                  

සාලිය පීරිස්, ජනාධිපති නීතීඥ     ඉසුරු බාලපටබැඳි 

සභාපති         යේකම් 

ශ්රී ලංකා නීතීඥ සංගමය                     ශ්රී ලංකා නීතීඥ සංගමය 


