ස්වාධීන මැතිවරණ, ප ොලිස්, රාජ්යව පසේවා ප ොමිෂන් නැතිව
මැතිවරණයක් අවශ්යව ාද ?
මහා මැතිවරණයද ප ර මැතිවරණ, ප ොලිස් ප ොමිෂන් පිහිටුවන්න.
ස්වාධීන මැතිවරණ, ප ොලිස් හා රාජ්යව පසේවා ප ොමිෂන් සභා පිහිටුවීපමන් ප ොරව මහා
මැතිවරණයක් ැවැත්වීම වත් අන් දූෂි , ප්රටචණ්ඩ මැතිවරණයක් ප තින් වැඳ
ගැනීමක් වනු ඇ ැයි ැප ේ සංවිධානය ප්රට ාශ්යයක් ිකුතත් රමින් වසයි.
19 වන ආ්ඩඩුක්රැම වවවස්ාාව සංපශ්ය ධනය ුලලින් ස්ාා නය ිරීමමද පය ිත මැතිවරණ,
ප ොලිස් හා රාජ්යව පසේවා ප ොමිෂන් සභා පනොමැතිව මැතිවරණයක් ැවැත්වීමද මැතිවරණ
දුෂණ ස හා ප් ගැසූ ්ඩ ායම් ිරහි යක්ම පම් වන විද උත්සහ රමින් සිටී.
සාමාිත යින් ත් ිරීමම වලක්වා ගැනීම ුලලින් වවවස්ාා සභාව ස්ාා නය ිරීමම වලක්වා
ගැනීමද උත්සහ ිරීමම එහි එක් පියවරිර. ආ්ඩඩුව පනොව වි ක්ෂපේ 19 බංප ොපඳොත්
ිරීමපම් ්ඩ ායම එයද පම් වන විද උර දී සිටී. ප වන පියවර වන්පන් ස්වාධීන
ප ොමිෂන් සභා -- විපශ්යේෂපයන්ම ස්වාධීන මැතිවරණ ප ොමිෂන් සභාව සහ ප ොලිස්
ප ොමිසම පිහිටුවීමද ප ර මහා මැතිවරණයක් ප්රට ාශ්යයද ත් ිරීමමය. ඒ ුලලින් අ
ාර්ලිපම්න්ුලපේ සිටින හා අලුප න් ාර්ලිපම්න්ුලවද පත්ීම ත්වීමද උත්සහ රන පිරිසක්
මන්ද වාසි ාය
මන්ද හිුලමපත් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය ිරීමමද, අල්ලස් ලබා
ප න්නද, ප ස්දර්, දවුට්, බැනර් ගසන්නද හැිර වා ාවරණයක් ුලල ජ්යයග්රකහණය
ිරීමමද උත්සහ රයි. අති විශ්යාල ධනයක් සහි පිරිස ද මැතිවරණපේ දී වාසි ලබා ග
හැක්පක් ම ක්රිරයාවන්නද බල ්ම් ඳ හැිර ප ොමිෂන් සභා පනොමැති රිසරයක් ුලලවීම
එයද පහේුලවයි.
සුගිය ඳාත් සභා සහ ජ්යනාධි තිවරණපේ දී අත් දුටු ත්වය නම්, බලපේ සිටින
්ඩ ායම් පව ප ොග පිටින් අල්ලස් ප න්නද, මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය රන්නද
අවස්ාාව ලැබුපන් ඔවුන් ාලනය ිරීමමද සවිමත් යාන්ත්රමණයක් පනොතිූ  බැවිික. 19 වන
ආ්ඩඩුක්රැම වවවස්ාා සංපශ්ය ධනය ුලලින් ස්වාධීන මැතිවරණ, රාජ්යව පසේවා, ප ොලිස්
ප ොමිෂන් සභා පිහිටුවන්නද අවශ්යව ප්රටති ා න ස සන්පන් ඒ අනුවය. නමුත් පමම
ප ොමිෂන් සභා පිහිටුවීමද ප ර මහා මැතිවරණයක් ැවැත්වීම බල පල භී පේශ්ය ාලන
ක්ෂ සහ පුේගලයින්පේ උත්සාහයයි.
ස්වාධීන ප ොමිෂන් සභා පිහිටුවීපමන් ප ොරව මැතිවරණ ැවැත්වීමද අවශ්යවව ඇත්පත්
මැතිවරණ දුෂණ, ප්රටචණ්ඩ ක්රිරයා සිදු රමින් පහ ම ජ්යයග්රකහණය ප්රටාර්ානා රන පිරිසද
මණී. එ මණක් පනොව සුගිය ජ්යනාධි තිවරණපේ දී සිදු වූ අයුරින්ම ක්ෂ ාර්යාල
ා බි මා, පිට්දික පනොදී, විදුලිය
ා මා, පේදි ා ගිණි බා, මිිකසුන්ද හරදී, පවඩි

බා ඝා නය රමින් මැතිවරණය
අවස්ාාව සැලපසේ.

ැවැත්වීමද බලපේ සිටින

්ඩ ායමද එමගින්

සුගිය මැතිවරණපේ දී පග ඨාභය රාජ්ය ක්ෂ මහ ා පේ සහ ප්රටාපේයය
පේශ්ය ාලනඥයින්පේ ිකපය ග අනුව ප ොලීසිය දයුුල ඳ ආ ාරය අම
පනො ඳ
යුුලය. වත්මන් මහජ්යන සාමය පිළිබ අමා වවරයාද එපරහිව එක්සත් ජ්යන ා ික හස්
සන්ධානය විංවාස භංග පය ජ්යනාවක් පගන ආපේ ඔහු බලය අයුුල පලස භාවි
රන බව
වසමිික. අමා වවරයා මන්ද හිුල මපත් ප ොලිස් ිකලධාීමන් මාු  රන බවදත්
උසස්වීම් ලබාප න බවදත් වත්මන් වි ක්ෂය පචණ නා පඳේය. ික පුේගලපයුත යදපත්
ප ොලිස් ප ාර් පම්න්ුලව ක්රිරයාත්ම වීපම් දී පමවැික පචණ නා එල්ලවීම , සැබ් පලසම
එවැික බල ්ම් සිදුිරීමමද ඇති අව ාශ්යය විශ්යාල බව අ අම
පනො ඳ යුුලය.
ික පුේගල බලයක් යදපත් නීතිය ක්රිරයාත්ම වීම දුෂණයද පහේුල විය හැිර බව ා ාමත්
ැහැදිලිය. මූලව අ රාධ ප ොට්ඨාශ්යයද එපරහිව දිවි හිමිපයන් සදන් වදින වි ක්ෂපේ
්ඩ ායම ‘ස්වාධීන ප ොලිස් ප ොමිෂමක්‘ ස්ාා නය ිරීමම වැලැක්වීමද වක්රැව දයුුල
රමින් සිටින්පන් මු ල් බලපයන් ම මැතිවරණ වවා ාරය ජ්යය ගැනීමද ඇති හැිරයාව
ිකසා පනොවන්පන් ?
එපසේ තිබිය දී, ආ්ඩඩුපේ මණක් පනොව වි ක්ෂපේ පිරිසක්
ස්වාධීන මැතිවරණ
ප ොමිසම, ප ොලිස් ප ොමිසම පිහිටුවීමද ප ර මහා මැතිවරණය ද යාමද බල රමින්
සිටිම පුදුමයද ු ණිර. මහා රිමාණපයන් මු ල් හා සම් ත් විය ම් රමින් ම
ජ්යයග්රකහණය හවුු  ර ගැනීමද රණ උත්සාහපයන් අපහ සි වී යන්පන් පම් රපට්
ජ්යන ාව මැතිවරණ දුෂණ හා අක්රැමි
ා වලක්වා ගැනීමද ස්වාධීන ප ොමිෂන් සභා
ප පරහි ැූ  විශ්ය්වාසය යි.
මහා මැතිවරණයක් ැවැත්වීමද ප ර වවවස්ාා සභාව ස්ාා නය ප ොද හැිර එක්මිකන්
ස්වාධීන මැතිවරණ ප ොමිෂන් සභාව පිහිටුවීමදත් රාජ්යව පසේවා හා ප ොලිස් ප ොමිෂන්
සභාවන්ද සාමාිත යින් ත් ිරීමමත් ජ්යන ා අපප්ක්ෂාව වූ බව ැප ේ සංවිධානපේ
විශ්ය්වාසය යි. ස්වාධීන මැතිවරණ ප ොමිෂන් සභාවිරන් ප ොරව මැතිවරණය ද යාමද
අවශ්යව ාව ඇත්පත් එයින් පේශ්ය ාලන වාසි ලබන පිරිස ද මිස පම් රපට් ජ්යන ාවද නම්
පනොපේ.
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