ප ොලිස් ි මො,
ප ොලිස් මුලස් ොනය,
පකොළ 11.
29/06/2021
.
හත අත්සන් තබො ඇි අ විසින් ලොං ය පුරවැසියන් හො සිවිල සමොජ යොකොරීන් පලස ලංකොපේ වින
පමම වසංගත තත්ත්වය ළ ප ොලිසිය විසින් යොකරන ආකොරය පිළිබඳව දැඩි අවදොනපයන්
වන්පනමු.
පමය දැඩි මොනසික පිඩන සහ අවිනිශ් තතොවන්පගන් සපි ණ කොලය
ප දයක් බවත් , පකොපරෝනො වරසය
ැිරීම වැළැක්වීමට ප ොලිසිය සහ අපනකුත් රජප ආයතන වලට ජනතොවප සහොය දැඩිව අවශයවන කොලයක්
බවත් අපි දනිමු. පකපස් නමුත්, හදිසි අවස් ොන්ී පමන්ම ජනතොව නීිය කඩකරන අවස් ොවන්ී වද
න්ප
ලික අයිිවොසිකම් කඩ පනොවිය
ය. පමම ලික අයිිවොසිකම් පගොන්නට වද හිංසනය , ක්රෑරත්වය, අමොනු ක
හො පුද්ගලයොප ආත්ම පග රවයට හොනිවන ආකොරප දුවම් කිරීම්වලට ො පනොවීම පමන්ම , සි පම් සහ හෘද
සොක් ප නිදහස යනොදියට ණ කවරණය සැ ම ඇ ළත්පේ.
අ ප අවදොනය අත්තපනෝමික අ න් අත් අඩංගුවට ගැනීම් සහ රඳවො තබො ගැනීම් , අත් අඩංගුපේ මරණයට
ත්වීම් සහ සැකක වන් සම සි වූ පවඩි වමො වීම් වල ප්රි ලයක් පලස සි වූ මරණ වැනි අත් අඩංගුවට ගැනීම්
වල සි වූ අයි න් ලලං නය කිරීම් පිළිබඳ වො තො කිහි යක් පවත පයොමු විය. විපශ් පයන්ම පස යය පහ් න්
මත ජනතොවප අයිිවොසිකම් සීමො කිරීම්වලට ලක්ව ඇි පමවන් වසංගත තත්ත්වයක පමවැනි සි වීම් මහජන
ද්පේගය සහ පනොසන් න්බොවයන් ඇි කිරීමට පහ් විය හැකිය. පමවන් අවස් ොවක ප ොලිස් නිලධ්ො න්
අනු ක්ත කිරීම පකතරම් බර තල කො යයක්ද යන්න පිළිබඳව සැලකිලිමත් වූවත් , එය වයොවස් ොනු ව ආරක් ො
කර ඇි සිවිල අයිිවොසිකම් ලලං නය කිරීමට සොධ්ොරණ පහ් වක් පලස කිසිපස්ත් සැලකිය පනොහැකිය.
රජප නිපයෝග හො පරගුලොසීන්වල වින අ ැහැදිලිබොවය පහ් පවන් මහජනතොව තම අතයවශය කළමනො මිල
ගැනීම වැනි ලික අවශයතො සපුරොගැනීමට යොපම් ප ො සිප තොඩන ඩනවලට ලක්වන අවස් ො වීඩිපයෝ ද ශන
ම න් දැකගත හැකිය. ප ොලිසිය විසින් නීිය කඩ කරන්නන්ට වි ද්ධ්ව යො කළ
වත්, එය අත්තපනෝමික
පහෝ පුද්ගලයොප අනනයතොව පහෝ සමොජ තත්ත්වයට හොනි පනොවන අ න් සොධ්ොරණව හො අ ක් ො ව සි විය
ය. තවද , වසංගත තත්ත්වය පහ් පකොට පගන ජනතොව විසින් අත්වි න දැඩි ආ ක අ හ තො ප ොලිසිප
යොකොරකම් ම න් ත්සන්න පනොවිය
ය. දොහරණයක් පලස, නිපරෝධ්ොයන යොමො ග ජනතොව සිරගත කිරීම්
පහෝ දුවම්වලට ලක් කිරීම් සඳහො පයොදො පනොපගන ැිර යන වරස් පරෝ තත්ත්වයන් ොලනය කිරීපම් විපශ්
අරමුණ පදසො පයොදොගත
ය.

2021 ජුනි 8 වන දින නිකුත් වූ ප ොලිස් මොධ්ය නිපේදනයද දැඩි අවදොනයට ලක් වන්නකි. මන්ද එයට
වයොජ ප්රවෘත්ි ැිරවීම යන්නට මුවොවී විපරෝධ්ය ළ කිරීම් හො අදහස් ප්රකොශ කිරීපම් අයිිය මැඩ
ැවැත්විය හැකි බැවිනි. පමය ඇ පනොමැිව පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට ගැනීම හො රඳවො තබො ගැනීම
මුලපකොට පගන නීි ප්රි ොදනයන්ී මනොව ැහැදිලි කර පනොමැි ප්රි ොදනවලට අවදොනය පයොමු
කරයි. අ විසින් නැවතත් අවධ්ොරණය කරනු ලබන්පන් මොනව හිමිකම් පහෝ මහජනතොව පිළිබඳව
වන ඕනෑම සීමො කිරීමක් පහෝ තහනමක් නීිපයන්ම මණක් නියම පනොපකොට ආණ්ඩුක්රම

වයොවස් ොවට, සමොනු ොික හො කොලයට අනු ල විය
බවයි.

පමන්ම පවන් පකොට පනොසැලකිය

රජප බලධ්රයන් විසින් බලය අව ොවිතො කිරීම , සමොජප
වල සහ අසරණ ජනතොවට වි ද්ධ්ව මණක් නීිය
අත්තපනෝමිකව යොත්මක කිරීම සහ වල සහ අසරණ ජනතොවට ආරක් ොව සැ ම ප්රික්ප ් කිරීම රජය හො
ප ොලිසිය වැනි රජප ආයතන පකපරහි මහජනතොව ළ වින විශ්වොසය දි න් දිගටම
කිරීමට ම
ොදයි.
කු ණෑගල නගරො ිවරයොප
න්දින සැම ම සහ ජය ත්තෑකන්පද් සද්ධ්ොිස්ස හිමියන්ප මෑ යන්ප
අවමංගලයය ත්සවය වැනි සිද් න් වලට පස යය පරගුලොසින් ලලං නය කරමින් ප ො සිප සහ ො ත්වය
ලබො ම අත්තපනෝමිකව නීිය හරණයට දොහරණ වශපයන් ගත හැකිය.
ප ොලිසිය විසින් කොන්තොවන් හට නිපවස් ළ සි වන හිංසනයන් පිළිබඳ ැමි ලි ොර පනොගැනීම සම්බන්ධ් වූ
වො තො අ පවත ලැ ඇත. පමය කොන්තොවන් විසින් අත්වි න්න පයපදන හිංසනයන් හො සම්බන් ත පේ.
යසි කු විටප මැිේ සිද් ප පමන් විපශ් පයන් ස්තවොදය වැළැක්වීපම් නත
(PTA) සහ සිවිල හො
පද්ශ ොලන අයිිවොසිකම් පිළිබඳ ජොතයන්තර සම්මුිය (ICCPR) නත ොවිතො වන විට ඳවියන් හො පල
සොමො කයන් අත් අඩංගුවටගැනීපම් සි විය හැකි ප්රිවි ොක ගැන පනොතකො , සම් ණ විම ශනයක් සි කිරීමට
ළමුව අත් අඩංගුවට ගැනීම් සි වූ අවස් ො ඇත.

ඇ ලබො ම සම්මතයක් මිස වයොිප කයන් පනොවන බව අපි ප අවදොනයට පයොමු කරනු ලබන අතර නීිප
අධ්යොත්මය හො අ ප්රොය අනුව යමින් ප ොලිස් ඇ ය ලබොගත හැකි තැනින් එය ලබො පදන පලස සහ ප ෝදනොව ඇ
ලබොගත හැකි එකක් නම් ඇ ලබො ම ප්රික්ප ් පනොකරන පලස ලලො සි මු. ඇ නපත් සඳහන් දි
වයොිප කයන් අදොළ පනොපේ.
අයි න් ආරක් ො කිරීම පිළිබඳව සැලකිලලට ගනිමින්, ඳවියන් මුණ ගැසීමට හො
න් සම විශ්වොස කට
ප ොලිස් නිලධ්ො න්ප අ ක් ණයකින් පතොරව පතොර
විමසීමට නීි ොව න්ට අවස් ොව ලබො ම තහ
සඳහො ලංකො නීි ො සංගමය විසින් පගන ඇි යොමො ගයට අපි විසින් සහොය ළ කර සි මු.

පලස
කිරීම

ලොං ය පුරවැසියන් හට වයොවස් ොනු ලව සනො කරන ලද අයිිවොසිකම් ක්ි වි මට ොවිතො කිරීමට හැකි බව
තහ
කිරීම සඳහො අ විසින් ප ොලිසිය හට හත නි පද්ශ දි ත් කරන්පනමු:
•

ආණ්ඩුක්රම වයොවස් ොවට සහ අදොළ නීිවලට අනු ලව කට
පවනස් ආකොරපයන්

•

යොත්මක පනොවන බව තහ

කරමින් නීිය අත්තපනෝමිකව පහෝ

කිරීම.

අත් අඩංගුපේ සි ය වද හිංසනයට ලක්වීම පිළිබඳව කඩිනම්

ක් ණ වත්වො එම

ක් ණවල ප්රි ල

මහජන ප්රසිද් යට ත් කිරීම.
•

මහජනයො විසින් අයි න් ලලං නය වීම් පිළිබඳව කරනු ලබන ැමි ලි, විපශ් පයන් රජප නිලධ්ො න්
විසින් කරනු ලබන මහජන අයි න් ලලං නය කිරීම් පිළිබඳ ැමි ලි ප ොලිසිය විසින් ොර ගැනීම තහ
කිරීම.

•

ගෘහස් හිංසනය ඇ

ව ලිං ක හො ස් පු

ොවය මත දනම්ව සි වන ප්ර ණ්ඩඩ

විසින් කඩිනම්ව හො වෘත් යමය ආකොරපයන් පිළි
•

•

යය මො පගෝ පද්ශ ලලං නය කිරීම් වැනි පකොපරෝනො

සැ

පම් ප්රජොව හො කට

වහොම

යොත්මකවන

වරසය ආ ත ගැට වලට පිළි

කරන ආකොරය පිළිබඳව ප ොලිසිය හට මො පගෝ පද්ශ ලබො ම.
දි සි වන නියමයන් (පරගුලොසි) පවනස්වීම් පිළිබඳව සිංහපලන් සහ පදමපළන් යන
න් මහජනතොවට සන්නිපේදනය කිරීම.

පුරවැසියන් හට වසංගත තත්ත්වය හො සම්බන්ධ් සීමොකිරීම් පිළිබඳව පතොර
රක න මො ගයක් පිහි වීම.

ස් ි,

අත්සන් තැ ආයතන:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ම.

පස

ො ො පදපකන්ම ැහැදිලි අ
•

සැ

යො පිළිබඳව ප ොලිසිය

අනුරොධ්පුර පුරවැසි කමි ව
විකල ප්රි ත්ි පක්න් ය
මොනව හිමිකම් හො සංව ධ්නය සඳහො මදයස් ොනය
ඩො සොමුහිකය
මහනුවර මොනව හිමිකම් කො ොලය
මොනව හිමිකම් ප්ර මොධ්ොර මදයස් ොනය - හම්බන්පතොට
මොනව හිමිකම් ප්ර මොධ්ොර මදයස් ොනය - ගොලල
මොනව හිමිකම් නිවහන - ගම් හ
න්ප ො ම් මොනවහිමිකම් ප්රපල න මදයස් ොනය
නි ය හො සමොජය ොරය
ජොික වර සහපයෝ තොව
ජොික සොම මණ්ඩඩලය
ජොික සහපයෝ තො සංව ධ්න දනම
ර පකොඩි සංගමය - පද යොය
රයි
ලයි ් මොනව හිමිකම් මදයස් ොනය
රයි ස් නේ ප්රජොතන් වොදය සඳහො වූ සහපයෝ තොව
ල
් පලෝ ප ොරම්
ගැමි කොන්තො ප රමුණ
ය ශක්ි දනම

ලබො ගැනීමට ක්

ක

