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නීති පීඨය 

නීතිකේදී උපොධි  පරීක්ෂණය 

කෙවන වසර (මොර්ගගෙ ) 2021 

පරිපොලන නීතිය 

 (පැය තුනයී) 

මුළු ප්රශ්න සංඛ්යාව  06 

ප්රශ්න තුන ට පමණක්  පිලිතුරු සපයන්න. 

(අපැහැදිලි අත් අකුරු සඳහා ලකුණු අඩු කරනු ලැබේ. 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. “විසිවන සියවබස් අවසන් වසර පනහ පරිපාලන නීතිබේ අසමසම අධිකරණ 

නිර්මාණශීලීත්වබේ කාල පරිච්බේදයකි. අධිකරණ විමර්ශනබේ පදනම් සැලකිය යුතු බලස 

පුළුල් කරන ලද අතර අධිකරණ විමර්ශනයට යටත් වන ආයතන පරාසය පුළුල් විය. අධිකරණ 

විමර්ශනබේ ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ාාමය පදනම පිිබඳඳ විවාදබේ වැදතත්කම මකා දමා තත. 

සාධාරණභාවය(fairness), යහපත් පරිපාලනය (good administration), 

සාධාරණත්වය(equity) සහ සමානාත්මතාවය(equality) යන සංකල්ප ලිඛිත හා අලිඛිත 

ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ාා බදබකිමම ූලලික විනනාකම් බලස පවී.” 

 

පරිපාලන නීතිබේ ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ාාමය පදනම තුරරින් හහත ප්රකාශය අතයන්න. හංග්රීසි 
සහ ශ්රී ලංකා අධිකරණ විසින් අදාළ කරතනු ලැබූ භූමිකාව විබේචනාත්මකව සාකච්ඡා කරන්න. 

 

2. මහජන බසෞඛ්ය විබශ්ඥ  කමිුවබේ පපබදස් ලඳා තැනීබමන් පුර බඳෝවන බරෝත පාලනය කිරීම 
සඳහා බරගුලාසි නිකුත් කිරීමට මහජන බසෞඛ්ය පනත මිනන් බසෞඛ්ය අමාතයවරයාට ඳලතල 

ලඳා දී තත. 

වත්මන් පරිපාලන බරගුලාසි, බවනත් බේ අතර, සමාජ දුරස්ාභාවය පිිබඳඳ බරගුලාසි කඩ 

කරන තැනැත්තන්ව අත්අඩංගුවට තැනීමට බපාලිස ් නිලධාරීන්ට හඩ ලඳා බේ. බකාවිඩ් 

ආසාදිත ඳවට සැක බකබරන පුේතලයන් සම්ඳන්ධබයන් හක්මන් ප්රතිබේහජනක පරීක්ඥණ 

(RAT) පැවැත්ීමට මහජන බසෞඛ්ය පරීක්ඥකවරුන්ට (PHIs) බරගුලාසි මිනන් ඳලය ලඳා දී 

තත. වඩාත් ුරදුුර වැඩ පරිසරයක් හල්ලා දීප වයාප්ත ත විබරෝධතාවක් පැවැත්ීමට ව්ත්ීය සමිති 

කිිමපයක් සැලුරම් කර තිබේ. මාධය හමුවකදී අමාතයවරයා ප්රකාශ කබළ් ‘කිසිදු 

විබරෝධතාකරුබවකුට බම් රජය අපහුරතාවට පත් කිරීමට හඩ බනාතඳන’ ඳවයි. එදිනම 

අමාතයවරයා නව නිබයෝත බකුවම්පත් කරන බලස වසංතත බරෝත විදයා බදපාර්තබම්න්තුබේ 

(DDoE) අධයක්ඥවරයාට නිබයෝත කබළ්ය. 10 බදබනකුට වැඩි සහභාිනවන්නන් සහභාගී වන 

සියලුම ආකාරබේ මහජන විබරෝධතා අමාතයවරයා විසින් තහනම් කර තති ඳව දන්වමින් 

DDoE විසින් බපාලිස්පති (IGP) බවත ලිපියක් නිකුත් කරන ලදී. මහජන බසෞඛ්ය 

පරීක්ඥකවරුන්බේ ව්ත්ීය සමිතිය විබරෝධතාවබේ නිරත වූ තඟලුම් බස්වකයින්ට RAT 

පැවැත්ීම ප්රතික්බඥ්ප කර තති බහයින්, බපාලිස්පතිවරයා RAT කට්ටල ලඳාබතන ඒවා භාවිතා 

කිරීමට තම නිලධාරීන් පුහුණු කර තත. විබරෝධතාකරුවන් 200 කට පමණ නවාතැන්  
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සැපයීමට සූදානම් වන බලස බපාලිස්පතිවරයා නිබරෝධායන මධයස්ාාන බවත ලිඛිතව ද දන්වා 

තත. 

 

පරිපාලන අධිකරණ ඳලය සහ අධිකාරීන් විසින් අභිමතය ක්රියාත්මක කිරීම සම්ඳන්ධ ූලලධර්ම 

සහ නඩු  ීන්දු බකබරිම අවධානය බයාමු කරමින් බමම තත්ත්වය විශ්බල්ඥණය කරන්න. 

 

3. “පරිපාලන ක්රියා විමර්ශනය සඳහා වන පරීක්ඥණය බලස සමානුපාතිකභාවය බවනුවට 

(Proportionality)බවන්ඩ්ස්ඳරි සාධාරණත්වය (Wednesbury reasonableness)  

ප්රතිස්ාාපනය කළ බනාහැකි ීමට බහ්තුව බලස සමානුපාතිකභාවය පරීක්ඥණබේ වැඩි 

ීව්රතාවය විනිශ්චයකාරවරුන් සහ  විේවතුන් විසින් සලකනු ලැබේ. අධිකරණබේ වැඩි 

සැලකිලිමත්භාවයක් (judicial deference)අවශය වන නඩු සඳහා බවන්ඩ්ස්ඳරි පරීක්ඥණය පැවතිය 

යුතු ඳවට පවා බයෝජනා කර තති අතර, සමානුපාතිකභාවය වඩාත් නිශ්ිත විමර්ශනයක් අවශය 

වන අවස්ාා වලදී භාවිතා කරන ප්රමිතිය විය යුතුය.” 

 

හහත ප්රකාශයට එබරිමව, සංකල්ප බදබකිමම තාර්කික පදනම විබේචනාත්මකව සාකච්ඡා 

කරන්න. නඩු ීන්දු තුරරින් එක්සත් රාජධානිබේ සහ ශ්රී ලංකාබේ සිදුී තති වර්ධනයන් 

සංසන්දනය කරන්න. 

 

4. ලින්ඩා සතුව, තුවක්කු ඳලපත්ර පනත යටබත් වාර්ෂිකක අලුත් කිරීමට යටත්ව රිබවෝල්වරයක් 

සඳහා ඳලපත්රයක් තත. තමා සමඟ තති කරතත් ආරුලලක් බහ්තුබවන් තමාබේ කුලී නිවැසියා 

වන ලින්ඩා රිබවෝල්වරයකින් තමාව මරණ ඳවට තර්ජනය කළ ඳවට අනිල්  මිනන් 2021 මාර්තු 

2 වන දින බපාලිස් අධිකාරීවරයාට පැමිණිල්ලක් ලැබිණි. අනිල් බචෝදනා කබළ් ලින්ඩා තමන් 

කුලියට සිිනන නිවබස් විදුලි බිල්පත්වලට තම නම ආබේශ කිරීමට පත්සාහ කරන ඳවයි. තබේ 

තුවක්කු ඳලපත්රය අලුත් කිරීමට බහ්තුව බපන්වන්නැයි තයබතන් හල්ලා සිිනමින්,  ලින්ඩාට 

2021 මාර්තු 5 වන දින බපාලිස් අධිකාරීවරයාබතන් බනාීසියක් ලැබුණි. ලින්ඩාට එබරිම 

පරීක්ඥණය 2021 මාර්තු 7 වන දින පැවැත්විණි. එම පරීක්ඥණබේදී ලින්ඩාට තයට එබරිමව 

හදිරිපත් කරන ලද බල්ඛ්න පරීක්ඥා කිරීබම් අවස්ාාව ප්රතික්බඥ්ප කරන ලදී. තයබේ වාික 

හදිරිපත් කිරීම සඳහා තයට ලඳා දුන්බන් විනාඩි පහක් පමණි. මතබේදයට තුඩු දී තති එම 

නිවබස් විදුලි බිල්පත්වල නම බවනස් කිරීමට තමාබතන් හල්ලීම් බනාමැති ඳව තහුලරු කරන 

බලස තමන් විදුලිඳල මණ්ඩඩලබයන් හල්ලා සිින ඳව තය පරීක්ඥණ මණ්ඩඩලයට පැහැදිලි 

කළාය. බකබස් බවතත්, විදුලි ඳල මණ්ඩඩලබේ ප්රමාදයක් සිදුවූ ඳැවින් තයබේ නඩුව පප්ත පු 

කිරීමට තයට තවත් කල් අවශය විය. රිබවෝල්වරයක් බපන්වා අනිල්ට මරණීය තර්ජන කළ 

ඳවට වූ අසතය බචෝදනාව සනාා කිරීම සඳහා තම බන්වාසික මිතුරිය තසින් දුුව සාක්ෂිකකාරියක් 

බලස හදිරිපත් කරන බලස ලින්ඩා කළ හල්ලීම විමර්ශන මණ්ඩඩලය විසින් ප්රතික්බඥ්ප කරන 

ලදී. කමිුවබේ බසායාතැනීම් මත පදනම්ව, බපාලිස් අධිකාරීවරයා 2021 මාර්තු 12 දින තයබේ 

ඳලපත්රය අවලංගු කරන ලදී. අධිකාරීවරයාබේ ීරණයට බහ්තු දැනතැනීමට ලින්ඩා දැූ 

පත්සාහය අසාර්ාක විය. පුරව, ලින්ඩා තුවක්කු ඳලපත්ර සඳහා වන අභියාචනා මණ්ඩඩලයට 

අභියාචනයක් හදිරිපත් කබළ්ය. තුවක්කු ඳලපත්ර පිිබඳඳ අභියාචනා මණ්ඩඩලබේ ීරණය 

අවසාන සහ ීරණාත්මක ඳව පනත මඟින් සඳහන් කරයි. තයබේ අභියාචනය විභාත කරන 

අවස්ාාබේදී, කලින් විමර්ශන මණ්ඩඩලබේදී තමාට එබරිමව අදහස් දැක්වූ විමර්ශන මණ්ඩඩල 

සාමාජිකබයකු වන බර්මන්ඩ්, තුවක්කු ඳලපත්ර සඳහා වන අභියාචනා මණ්ඩඩලබේ වාඩි ී සිිනන 

ඳව ලින්ඩා දුුවවාය. 

 

බමම අධිකාරීන්බේ ක්රියාවන් අභිබයෝතයට ලක් කිරීමට ලින්ඩා අබප්ත ක්ඥා කරයි. ලින්ඩාට 
පපබදස් බදන්න. 
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5. 2020 සැප්ත තැම්ඳර් 20 වන දින, කාංචනා සංචාරක නිබක්තනයක් හදිකිරීබම් අබප්ත ක්ඥාබවන් 

පර්ල් ජාතික වබනෝදයානය (PNP) අසල පිිමින වලිවත්ත මිලදී තත්බත්ය. හඩම මිලදී තැනීමට 

බපර, තය ප්රාබේශීය නතර සභාව (TC) බවත බතාස් තති අතර, එමඟින් තයට දන්වා තත්බත්, 

නාතරික සංවර්ධන අධිකාරිය (UDA) විසින් සියලුම සංවර්ධන සැලුරම් අනුමත කළ යුතු ඳැවින්, 

පුලන්ට සංවර්ධන සීමාවන් බනාමැති ඳවයි. කාංචනාබේ විමසීම්වලට පිිබතුරු බදමින්, UDA 

විසින් කාංචනා බවත ලිඛිතව ලියා තත්බත් ප්රබේශබේ සියලුම සංවර්ධන කටයුතු '2007 PNP 

සංරක්ඥණ මාර්බතෝපබේශ' ිම අවශයතා සපුරාලිය යුතු ඳවත් නව බතාඩනැිනලි හදිකිරීම සඳහා 

සංවර්ධකයින්ට UDA අනුමැතිය ලඳා තැනීමට අවශය කිරීම හැර, කිසිදු සංවර්ධන සීමාවක්  

ප්රකාිතතව පනවා බනාමැති ඳවයි. 2021 මාර්තු 28 වන දින කාංචනා UDA බවත තයබේ 

සංවර්ධන අයදුම්පත හදිරිපත් කළ නමුත් 2021 අබේල් 11 වන දින, UDA විසින් කිසිදු 

විස්තරයක් ලඳා බනාදී ‘2021 PNP සංරක්ඥණ මාර්බතෝපබේශ’ පපුටා දක්වමින් තයබේ 

අයදුම්පත ප්රතික්බඥ්ප කරන ලදී. 2021 මැයි 30 වන දින, PNP ප්රබේශ මාර්තය පුළුල් කිරීම 

සඳහා තයබේ හඩබමන් 20% කට ආසන්න ප්රමාණයක් TC විසින් අත්පත් කර තන්නා ඳවට 

කාංචනාට ලිපියක් ලැබුණි. 2021 ජූනි 5 වන දින TC සභාපතිනිය TC විසින් හඩම් පවරා තැනීමට 

එබරිමව විබරෝධතා දක්වන PNP ප්රබේශවාසීන් හමුවිය. PNP ප්රබේශබේ ජනතාවබේ අදහස ්

විමසීමකින් බතාරව කිසිදු ක්රියාමාර්තයක් බනාතන්නා ඳවට සභාපතිනිය බපාබරාන්දු විය. 2021 

ජූනි 30 වන දින, UDA සහ TC මිනන් අධිකාරී ඳලය ලත් පුේතලික හදිකිරීම් සමාතමක් වන 

බමතා, මාර්තය පුළුල් කිරීම සඳහා ප්රබේශය මැනීම ආරම්භ කබළ්ය. 

 

පඳ කාංචනාට පපබදස් බදන කණ්ඩඩායබම් නීී බයකු යැයි පපකල්පනය කර කාංචනා සඳහා 

තති ප්රතිකර්ම තැන නඩු සංක්ෂිකප්ත තයක් සකස් කරන්න. සංක්ෂිකප්ත තය බකුවම්පත් කිරීම සඳහා 

සෑම කණ්ඩඩායම් සාමාජිකබයකුටම යම් ක්බඥ්ත්ර බවන් කර තති අතර පබේ කාර්යය වන්බන් 

කාංචනාබේ අයිතිවාසිකම් සහ අබප්ත ක්ඥාවන් බකබරිම විබශ්ඥබයන් අවධානය බයාමු කරමින් 

පරිපාලන ක්රියාමාර්ත විමර්ශනය කිරීබම් පදනම් සාකච්ඡා කිරීමයි. 

 

6. බර්, යනු බමතලයන් විල්වලින් වට වූ කයිබරෝ තම්මානබේ බතාීන්බේ ුරඳසාධනය 

සම්ඳන්ධබයන් කටයුතු කරන සමාජ බස්වකබයකි. කයිබරෝ ිම බඳාබහෝ පුලල් පුේතලික 

පරිබභෝජනය සහ පුලන්බේ ප්රධාන ීවවබනෝපාය මාර්තය වන ක්ෂිකකර්මාන්තය සඳහා ජල 

සැපයුම සඳහා බමතලයන් විල් මත රඳා සිිනති. 

සාම්ප්රදායික ප්රජාවන්බේ යිනතල පහුරකම් සංවර්ධන පනත (IDTCA) යටබත් කර්මාන්ත 

අමාතයවරයාට පාරිසරික ඳලපෑම් තක්බස්රුවක් (EIA) බනාමැතිව බේශීය ප්රජාවබේ ආර්ථිකක 

අවශයතා සම්ඳන්ධබයන් වන කුඩා සංවර්ධන වයාප්ති අනුමත කිරීමට ඳලය තත. එවැනි 

වයාප්ති අනුමත කිරීබම්දී ප්රාබේශීය ප්රජාවන්බේ සම්ප්රදායික ීවවබනෝපාය සහ භාවිතයන් 

පිිබඳඳව සලකා ඳැලීමට අමාතයවරයාට යුතුකමක් තති ඳව IDTCA වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. 

අමාතයවරයා විසින් කයිබරෝ ිම පිිමින වතා බනාකළ රජබේ හඩම් අක්කර 100ක් බවන්කරමින් 

'බමතලයන් බල්ක්ස් කාර්මික කලාපය' වයාප්තිය අනුමත කර කර්මාන්ත පිිමුවීම සඳහා 

බයෝජනා කැඳීමට ීරණය කර තත. බමම වයාප්තිය ක්රියාත්මක කිරීම නිසා තතිවිය හැකි 

අිමතකර ඳලපෑම් පිිබඳඳව අමාතයවරයාට කයිබරෝ ිම බතාීන්බතන් පැමිණිලි කිිමපයක් 

ලැබිණි. බතාීන්බේ තැටළු විසඳීම සඳහා මාධය හමුවක් පවත්වමින් අමාතයවරයා ප්රකාශ කබළ ්

රැකියා අවස්ාා, යිනතල පහුරකම් සංවර්ධනය තතුළු ප්රතිලාභ රැසක් ප්රාබේශීය ප්රජාවට පවතින 

ඳවයි. බර් වයාප්තිය තක්බස්රු කළ අතර, කර්මාන්ත, තත්ත වශබයන්ම, වැේ වලින් සැලකිය 

යුතු ජල ප්රමාණයක් භාවිතා කරන ඳවත්, හඩම් හඩම් එිබ බපබහිබ කිරීම  ප්රාබේශීය පාරිසරික 

සමතුලිතතාවයට ඳරපතල ඳලපෑමක් තති කරන ඳවත් බසායා තත්බත්ය. එය බමතලයන් 

ප්රජාවබේ සාම්ප්රදායික ීවවබනෝපායට සහ භාවිතයන්ට අිමතකර බලස ඳලපානු තත. කුඩා 
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සංවර්ධන වයාප්ති බනාවන වයාප්ති සඳහා පාරිසරික ඳලපෑම් තක්බසර්ු කිරීම් අවශය කිරීම 

අමාතයවරයාබේ යුතුකම ඳවටද IDTCA සඳහන් කරයි. බම් අනුව, බර් විශ්වාස කරන්බන් 

බමතලයන් වයාප්තිය පාරිසරික ඳලපෑම් තක්බස්රුවට යටත් ඳවයි. 

 

අමාතයවරයාබේ ීරණ රිට් අයදුම්පතක් මිනන් අභිබයෝතයට ලක් කිරීමට බර් ඳලාබපාබරාත්තු 
බවයි. නනතික ස්ථිකතිය  පිලිඳඳ රීීන්ද තතුලත් කරමින්  බර් ට පපබදස් බදන්න. 

 

**************************** 


