ක ොවිඩ්19 අතරතුර රම්සි රසීක්
ශ්රී කා ොකප ර ොනයක ිදහස , වෛරී ර ොන ස ොෛහය ුවෛ් 
දමිත් චන්දිමාල් සහ රුකී ප්රනාාන්දදු
අප්රේල් 2 වැනිදා , රම්සි රසීක් තම ප්ර ේසු
ේ ක් ප්රවෝලය මත "චින්දතනා ජිහාදයක්" ප්රනාාප්රහාත් "මතවාදී
අරගලයකට" ඇති අවශ්යතාවය ගැනා සටහනාක් තැුප්රේය1. ජිහාදය යනු මතප්රේදකාරී වචනායක් වනා
අතර විවිධ විද්වතුන්දට අනුව, "ජිහාදය" යනු "අරගලය" වනා නාමුත්, එය ප්ර ාප්රහෝ විට සන්දනාද්ධ යුද්ධය
ප්රහෝ ත්රසේතවාදය ප්රලස වැැදි ප්රලස ප්රත්රුම්ස ගැප්රන්ද. ඔහුප්රේ ප්ර ෝසේුප්රේ දී, රම්සි නිශ්ේචිතවම කියන්දප්රන්ද
"ජාතිවාදී කල්ි විින්ද මුසේිම්සවරුන්දට එප්රරහිව ප්රගනා යනු ල නා සූක්ෂම වවරී ප්රචාරවවලට එප්රරහිව"
" ෑනා සහ රිගවක කීප්ර ෝඩය අවිය කර ගනිමින්ද", "ප්රධානා මාධය සහ සමාජ මාධය ඇතුු  වතිනා සෑම
අවකාශ්යක්ම" ප්රයාදා ගනිමින්ද "ජනාතාවට සතය අවප්ර ෝධ කර දීම සහහා ක යුතු "මතවාදී" අරගලයක්
ගැනාය.
ප්රමම ප්ර ෝසේුවට අමතරව රම්සිප්රේ ප්ර ර ප්ර ේසු
ේ ක් ප්ර ෝසේු ද කියවා ැලූ කල ැහැිිව ප්ර ප්රනාන්දප්රන්ද
රම්සි යනු ිගු කලක් තිසේප්රසේ ජාතිවාදයට එප්රරහිව, ප්රජාවන්ද අතර සමිය, සමානාාත්මතාවය සහ
සාධාරවත්වය නාගා ිුවීම සහහා හඬ නාැගූ පුද්ගලප්රයක් වයි.
ඔහු විින්ද අප්රේල් 01 වැනිදා ප්රකාවිඩ්19 නිසා මිය ිය පුද්ගලප්රයකු ආදාහනාය සම්ස න්දධප්රයන්ද
විප්රේචනාාත්මක ප්ර ෝසේුවක් ල කර ඇත්ප්රත් ඒ වනා විට ප්රසෞඛ්ය අමාතයාාංශ්ප්රා මාෝප්රගෝ ප්රද්ශ් විින්ද
ප්රකාවිඩ්19 මලිරුරු වලදැමීමට අවසර දුන්ද තත්වයක් යටප්රත් වුවත් 2, සාංප්රශ්ෝධිත රජප්රා රීතින්ද පිළි හ
සහහන්ද කරමින්ද3, ඔහු කීප්රේ ප්රසෞඛ්ය විදයාත්මක ප්රහේතු මත වලදැමීම මහජනා ප්රසෞඛ්යයට හානි කර ව
නිවැැදි යැයි ඔප්පපු වන්දප්රන්ද නාම්ස මලිරුරු ආදාහනාය පිළි හ තීරවය මුසේිම්සවරු විින්ද පිළිගත යුතු
වයි4.
"චින්දතනා අරගලය" පිළි හ ප්ර ෝසේුව
කිරීප්රමන්ද ිනාකට සු, අප්රේල් 03 වැනිදා,
ක ප්රවනාත්
ප්ර ේසේුක් ප්ර ෝසේුවකින්ද රම්සි කියා ිටිප්රා තමන්ද සේවයාං වාරවයක් ටන්ද ගන්දනාා වත්, ප්රමයින්ද
අනාතුරුව ිාංහල ින්ද ප්රද්ශ් ාලනා ප්රහෝ ජාතික ප්රශ්ේනා සම්ස න්දධප්රයන්ද ප්ර ෝසේු ිවීම ිදු ප්රනාාකරනා
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ප්රමය ප්ර ාප්රහෝ විට මාෝතු 29 වැනිදා ප්රකාවිඩ්19 ප්රහේතුප්රවන්ද මරවයට ත්ව මාෝතු 30 වැනිදා
ආදාහනාය කප්ර ේ යැයි වාෝතා වූ මුසේිම්ස ජනාවාෝික පුද්ගලයා සම්ස න්දධප්රයනි. 2020 මාෝතු 27 වැනි ිනා
ප්රසෞඛ්ය අමාතයාාංශ්ප්රයන්ද නිකුත් ක මාෝප්රගෝ ප්රද්ශ්ය විින්ද දාමදානාය අවසර ප්රදනු ලැුනි.
2

ප්රමම රීතින්ද සම්ස න්දධප්රයන්ද සාංප්රශ්ෝධනාය ප්රසෞඛ්ය අමාතයාාංශ්ය විින්ද ිදු කරනා ලද ව වාෝතා
වන්දප්රන්ද මාෝතු 31 වනා අතර, සාංප්රශ්ෝධිත රීතිය අනුව ප්රකාවිඩ්19 වැ ඳුනු අයප්රේ ප්රද්හ ආදාහනාය මවක්
අවසර ප්රදනු ලැුනි.
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වත්ය. ප්රමයට ප්රහේතු ප්රලස ඔහු දැක් වූප්රා තමන්දප්රේ දරුවන්දප්රේ ජීවිත අනාතුප්රෝ ප්රහළිය ප්රනාාහැකි වයි5.
“මප්රේ ප්ර ෝසේුවට ලැුණු ප්රතිචාර සහ නාානාඳුනානා පුද්ගලයන්දප්රගන්ද ලැුණු නන්දප්ර ාක්සේ මැප්රසේ්  දුු
මප්රේ වැඩිමහල් දුව කම්ස නායටත් බියටත් ත් වී ිටී. ඇයට දුන්ද ප්ර ාප්රරාන්දදුවක් සහ මට ආදරය කරනා
තව ප්ර ාප්රහෝ ප්රදප්රනාකුප්රේ නල්ීම මත තවදුරටත් ප්රද්ශ් ාලනා ප්රහෝ ජාතික ගැටලු සම්ස න්දධ කිිදු
ප්ර ෝසේුවක් ිාංහල භාෂාප්රවන්ද ලප්රනාාකිරීමට තීරවය කප්ර මි.” යැයි ඔහු තවදුරටත් සහහන්ද කප්ර ේය.
තවමත් ප්රමම අවසන්ද ප්ර ෝසේුව ඔහුප්රේ ප්ර ස
ේ ේුක් ප්රවෝලය මත දැකිය හැකිය.
තවමත් අන්දතෝජාලප්රා ප්ර ප්රනාන්දනාට තිප්ර නා, ඔහුට එල්ල ක මරව තෝජනා ගැනා ඔහු විින්ද
ප්ර ාිියට ැමිණිල්ලක් කරනා ලද අතර, අ දන්දනාා තරමින්ද එප්රසේ මරව තෝජනා ිදු ක කිිප්රවක්
අත්අඩාංගුවට ගැනීමට ප්ර ාිිය විින්ද තවමත් කිිදු පියවරක් ප්රගනා නාැත.
අ් අඩාගුෛට ගැනීම ස ICCPR පයත
වාෝතා ප්රවනා රිි ඔහු විින්ද අප්රේල් 2 වැනිදා
ක ප්ර ර කී ප්ර ෝසේුව සහ 2019 දී
ක ප්රවනාත්
ප්ර ෝසේු කිහි යක් නිසා ඔහු අත්අඩාංගුවට ත් වී ඇත. අප්රේල් 10 වැනි ිනා අත්අඩාංගුවට ත් ඔහු
මුව
අප්රේල් 22 වැනිදා දක්වා ද, අනාතුරුව අප්රේල් 30 වැනිදා දක්වා ද, නාැවතත් මැයි 14 වැනිදා දක්වා ද
රිමාන්දඩ් භාරයට ත් කර ඇත6. ඔහුප්රේ නීතිඥයන්දට අනුව ප්ර ාිිය විින්ද ඔහු අත්අඩාංගුවට ගත් නීති
ප්රලස දක්වා ඇත්ප්රත් ිවිල් හා ප්රද්ශ් ාලනා අයිතිවාිකම්ස ප්රඥප්පතිය (ICCPR) නාත7 සහ රිගවක
අ රාධ නාතයි. ICCPR නාතට අනුව ප්ර ාිියට පුද්ගලයකු අත්අඩාංගුවට ප්රගනා රහවා ත ා ගත හැකි
අතර, ඇ දීප්රම්ස ලයක් මප්රහේසේත්රාත්වරයකුට ඇත්ප්රත් නාැත. සුිය වසප්රෝ, ICCPR නාත යටප්රත්
ප්රල්ඛ්කයකු වූ ශ්ක්තික සත්කුමාර අත්අඩාංගුවට ප්රගනා ඇ ල ා ප්රනාාදී මාස 4ක් දක්වා ැදහවුම්ස භාරප්රා
ත ා ගැනීප්රමන්ද සු මහාධිකරවප්රයන්ද ඇ නියම කරනා ලදී8.
ICCPR නාප්රත් 3(1) වගන්දති යටප්රත් වැැදි වනා යුද්ධය ප්රවෝධනාය කිරීම ප්රහෝ සතුරුභාවය,
ප්රවනාසේප්රකාට සැලකීම ප්රහෝ ප්රච්ඩත්වය ඇවිසේප්රසනා ආකාරප්රා වවරී ප්රකාශ් ිදු කිරීම යනා කිිවක්
රම්සි විින්ද ිදු ක එකදු ප්ර ෝසේුවක් ප්රහෝ ප්රකාප්රමන්දුවක් අ ට නාම්ස හමු වූප්රා නාැත9. රම්සි
අත්අඩාංගුවට ගැනීප්රම්ස දී, ප්ර ාිිය විින්ද ICCPR නාප්රත් වවරී ප්රකාශ් වරදවල් සම්ස න්දධප්රයන්ද
අත්අඩාංගුවට ගැනීම සම්ස න්දධප්රයන්ද ශ්රී ලාංකා මානාව හිමිකම්ස ප්රකාමිසම විින්ද සම්ස ාදනාය ක
විසේතරාත්මක නිෝප්රද්ශ් ප්රනාාසලකා හැර ඇති ව ප්ර ප්රන්ද10. එම නිෝප්රද්ශ් වයවසේාාප්රේ සහහන්ද ූලික
අයිතිවාිකම්ස වනා අදහසේ ප්රකාශ්නාය සහ ' ැතිරවීම' හා 'ප්ර ඹවීම' සම්ස න්දධ අාංගය හයකින්ද යුතු
රීක්ෂවය සහ ආරිය රූ ිාංහට එිරිව සුනිලා අප්රේප්රසේකර මුික අයිතිවාිකම්ස නාඩු තීන්දදුවට අනුව

5

https://www.facebook.com/ramzy.razeek.5/posts/3369814303048617

6

https://www.lankaviews.com/%e0%b7%83%e0%b6%b8%e0%b7%8f%e0%b6%a2%e0%b6%b8%e0%b7%8f%e0%b6%b0%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%ba%e0%b6%ba%e0%b7%9a%e0%b6%85%e0%b6%af%e0%b7%84%e0%b7%83%e0%b7%8a-%e0%b6%b4%e0%b7%85-%e0%b6%9a%e0%b7%85/
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2007 අාංක 56 දරනා අන්දතෝජාතික ිවිල් හා ප්රද්ශ් ාලනා ප්රඥප්පතිය නාත. ප්රමම නාම සහහන්ද අන්දතෝජාතික ප්රඥප්පතිය දනාම්ස කර
ගත් ශ්රී ලාංකාප්රේ ාෝිප්රම්සන්දතුප්රවන්ද සම්සමත ප්රද්ය ය නාතක් වනා අතර, එය අදහසේ ප්රකාශ්නාය ඇතුු  පුු ල් රාසයක අයිතිවාිකම්ස ගවනාාවක්
ආරක්ෂා කිරීමට හා ප්රවෝධනාය කිරීමට රාජයයන්ද කැ ප්රවනා ප්රධානා මානාව හිමිකම්ස පිළි හ අන්දතෝජාතික ප්රඥප්පති 9න්ද එකකි.
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9

http://www.ft.lk/news/Writer-Shakthika-released-on-bail/56-683408
https://www.facebook.com/ramzy.razeek.5

http://www.hrcsl.lk/wp-content/uploads/2020/02/LEGAL-ANALYSIS-OF-THE-SCOPE-OF-SECTION-3-OF-THEICCPR-ACT-NO.56-OF-2007-_-Sinhala.pdf
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නීතයානුලභලභාවය සැපිරීමට තිබිය යුතු නීතයානුලභලභාවය, සමානු ාතභාවය සහ අවශ්යතාවය යනා
තුන්දප්රකාන්ද රීක්ෂවය ආදී විවිධ කාරවා සලකමින්ද සකසා ඇත.
රම්සිකේ ක ෞඛ්ය ත් ෛ

ස ැඳවුමම්ස ථාොයෛක ත් ෛ ් 

රම්සි ප්ර ර කෘෂිකෝම ප්රද ාෝතප්රම්සන්දතුප්රේ ප්රසේවය ක අතර, ඔහු නියමිත කාලයට කින්දම විශ්රාම
ගත්ප්රත් ඔහුප්රේ පිරිප්රහනා ප්රසෞඛ්ය තත්වය නිසාය. ඔහුට වදනිකව ප්ර ප්රහත් ගැනීම අවශ්ය වනා අතර,
අත්අඩාංගුවට ගන්දනාා අවසේාාප්රේ ඔහුට නිලධාරීන්ද විින්ද කියා තිුප්රන්ද එක් දවසකට මවක් අවශ්ය
ප්ර ප්රහත් ැදප්රගනා එනා ප්රලසයි. ඔහුට දැන්ද සති තුනාක මව කාලයක් තිසේප්රසේ අවශ්ය ප්ර ප්රහත් ප්රනාාමැතිව
කල් ගත කිරීමට ිදු වී ඇතැයි වුප්රල් අය දුක් ප්රවති.
ප්රසනාග පිරි ැදහවුම්ස මධයසේාානාවල ප්රභෞතික දුරසේාභාවයට සහ ූලික සනී ාරක්ෂක හසුකම්සවලට අවම
අවසේාා සහිතව රහවා තැබීම නිසා ැදහවුම්ස භාරප්රා ිටිනා අලුත් සහ රව ැදහවුම්සකරුවන්දට ප්රසෞඛ්ය
අවදානාම්සවලට ද මුහුව දීමට ිදු ප්රේ. ශ්රී ලාංකාප්රේ සහ අප්රනාකුත් රටවල ිරකරුවන්ද නිදහසේ කිරීමට
කටයුතු කර තිප්ර න්දප්රන්ද ප්රකාවිඩ්19 ැතිරීම වැ ැක්වීප්රම්ස ක්රියාමාෝගයක් වශ්ප්රයනි.
සමාජ මාධයප්රා වැැදි පුවතක්
කිරීම සම්ස න්දධප්රයන්ද අත්අඩාංගුවට ත් වූ ජනාමාධයප්රේියකු තමා
රිමාන්දඩ් වී ගත ක සති ප්රදක ගැනා අත්දැකීම්ස ගැනා සමාජ මාධය හරහා වීඩිප්රයෝවක් නිකුත් කරමින්ද
ප්රකාශ් කප්ර ේ ප්රකා ඹ න්දධනාාගාර දැනාට ිරකරුවන්දප්රගන්ද පිරී වතිනා නිසා තමා සති ප්රදකක
'නිප්රරෝධායනාය' සහහා ල්ලන්දප්රසේනා තරුව වරදකරුවන්ද සදහා වූ විප්රශ්ෝදනා මධයසේාානාය ප්රවත ප්රයාමු
ක
වයි. ප්රමහිදී වෝග අඩි16ක් වැනි නඩක් තු පුද්ගලයන්ද 8ක් මව වනා කුටි 10ක පුද්ගලයන්ද රහවා
ිටි වත්, එම ියලු ප්රදනාාට තිුප්රන්ද ප්ර ාදුප්රේ භාවිතා ක හැකි වැිකිළි 2ක් මවක් වත්, ප්රකාවිඩ්19
සම්ස න්දධප්රයන්ද ත ාගත යුතු ූලික ප්රභෞතික දුරසේාතතාවය ප්රහෝ ප්රවනාත් ප්රසෞඛ්ය ක්රියාමාෝග සහහා
අවශ්ය හසුකම්ස ප්රනාාතිූ  වත්ය. එප්රසේම ැදහවුම්ස මධයසේාානාප්රා දරුවන්ද හා වැඩිහිටි ිරකරුවන්ද මිශ්ර
කිරීම නිසා ැදහවුම්ස මධයසේාානාය තු දරුවන්ද විින්ද මත්ද්රවය භාවිතා ක ිද්ධියක්ද ඒ නිසා වැඩිහිටි
ිරකරුවන්දට හරදුන්ද අවසේාාවක් ගැනා ද ඔහු සහහන්ද කර තිුනි11.
අප්රේල් 18 වැනිදා මීගමුප්රේ ල්ලන්දප්රසේනා ැදහවුම්ස මධයසේාානාප්රා (ගම්ස හ ිසේික්කප්රා) රහවා ිට නිදහසේ
වූ තවත් පුද්ගලප්රයක් වාෝතා කප්ර ේ රම්සි රහවා ිටින්දප්රන්ද ද එම ැදහවුම්ස මධයසේාානාප්රා ව සහ අවශ්ය
ප්රසෞඛ්ය හසුකම්ස සහ ප්රප්රේශ්විය හැකි (ප්රකාමඩ් එකක් සහිත) වැිකිළි හසුකම්ස ප්රනාාමැති වීම සහ
සනී ාරක්ෂක ප්රනාාවනා තත්වයන්ද ප්රහේතුප්රවන්ද රම්සි නමහත් කරදරවලට මුහුව ානා වත් ය. නිදහසේ වූ
පුද්ගලයා ැදහවුම්ස හසුකම්සවල ප්රසනාග වැඩිපුර ිටීම, වැිකිළි අඩුවීම, සහ අවුරුදු 18ට අඩු ිරකරුවන්ද,
වැඩිහිටි ිරකරුවන්ද සමග එකට ිටීම ගැටු  ප්රලස මතු කප්ර ේය. එහි ිටි අත්අඩාංගුවට ගත් ප්ර ාප්රහෝ අය
මත්ද්රවය සම්ස න්දධ වැැදි ක අයය. ැදහවියකු ප්ර් ලෝවරයකු විින්ද තින්ද හර දීමට ලක් ප්රවනු ඔහු දුු
අතර ඔහු ප්රකාශ් කප්ර ේ එවැනි ිදුවීම හුල වය. ප්රමම කාරවා ශ්රී ලාංකා මානාව හිමිකම්ස ප්රකාමිසප්රම්ස
අවධානායට අප්රේල් 18 වැනිදා ප්රයාමු කරනා ලදී.
රම්සි අප්රේල් 9 වැනිදා අත්අඩාංගුවට ගැනීප්රමන්ද සු, ඔහු ිටිනා සේාානායට ැමිණීමට කතා කිරීමට
අවසේාාවක් වුප්රල් අයට ලැබී නාැත. ඔහුප්රේ නීතිඥයන්දට අනුව, මප්රහේසේත්රාත්වරයා විින්ද ඔහුට නිි
ප්රසෞඛ්ය ැදකවරව හසුකම්ස ල ා ප්රදනා ප්රලස නල්ලා ඇතත්, ඔහුට ප්රසෞඛ්ය ැදකවරව හසුකම්ස ල ාප්රදනා
ආකාරය ගැනා වුප්රල් අය දැනුවත් කර නාැති අතර, වුප්රල් අය දුක් වන්දප්රන්ද ඔහුප්රේ ප්රසෞඛ්ය තත්වය පිරිී 
තිප්ර නු ඇතැයි කියාය. ැදහවුම්ස කැහවුප්රෝ ිට අප්රේල් 18 දා නිදහසේ වූ පුද්ගලයාප්රගන්ද ලැුණු ප්රතාරතුර
හැරුණු විට, රම්සි ප්රකාප්රහේ නාවත්වා ප්රගනා ිටින්දප්රන්ද දැයි වුප්රල් අයට දැනුම්ස දී නාැත.

11
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ර ොනයක ිදහස සො වෛරී ර ොන, කයොමග ෛය සුළු ස ොෛහය ුවෛ්  ස සැි  කහ ින්  කදීමම
ිකුවාමලප්රා රජප්රා නිලධාරියකු විප්රේචනාය ක පුද්ගලප්රයක් ප්ර ාිිය විින්ද අත්අඩාංගුවට ප්රගනා ඇති
අතර12, රජය ගැනා විප්රේචනාාත්මක අදහසේ නිරි ත් ක විශ්ේව විදයාල ෂ්ෂයයකුප්රේ නිවසට ප්ර ාිිප්රයන්ද
ැමිව ඇත13. කාත්තන්දකුඩි හි දී රජප්රා නිලධාරියකු විප්රේචනාය කිරීම සම්ස න්දධප්රයන්දතවත් 8 ප්රදප්රනාකු
අත්අඩාංගුවට ප්රගනා ඇති ව වාෝතා ප්රේ14. රජප්රයන්ද ල ා ප්රදනා සහනාාධාර නල්ලමින්ද විප්රරෝධතාවයක
නියැලුනු වත් විප්රරෝධතාකරුප්රවක් එප්රසේම අත්අඩාංගුවට ප්රගනා රහවා ප්රගනාතිප්රේ15 එප්රසේම රුපියල් 5000
ප්ර දාදීප්රම්ස දී ිදු වූ අසාධාරවකම්ස ගැනා කතා ක තවත් පුද්ගලප්රයක් අත්අඩාංගුවට ගනු දැක ඇත 16.
අප්රේල් 17 වනාදාතම ිපියකින්ද, රජප්රා වවදය නිලධාරීන්දප්රේ සාංගමය (GMOA) විින්ද ප්රසෞඛ්ය ප්රසේවා
අධයක්ෂක ජනාරාල් ප්රවතට ැමිණිි කර ඇත්ප්රත් යා නාප්රා ප්රජා වවදය විප්රශ්ේෂඥයකුප්රේ "මතප්රේදකාරී
සහ ජාතිවාදී ප්ර ර අතීතය" ගැනා සහ ඔහු විින්ද "ප්රසෞඛ්ය ප්රද ාෝතප්රම්සන්දතුවට සහ ශ්රී ලාංකා හමුදාවට
අනාෝාකාරී අදහසේ" නිරි ත් කිරීම ගැනායි17. මඩකලපුප්රේ ඇතැම්ස ජනාමාධයප්රේදීන්ද ප්රචෝදනාා කප්ර ේ
මඩකලපුව ිසේික්කප්රා මානුෂික ආධාර ප්ර දීප්රම්ස දී ිදුවූ අසාධාරවතා ගැනා වාෝතා කිරීම නිසා තමන්දට
එප්රරහිව වවරී ප්රකාශ් සහ කප්රමන්දු ප්ර ේසේුක්හි තිූ  වය18. මඩකලපුව ිසේික් ජනාමාධයප්රේදීන්දප්රේ
සාංගමය ප්රම්ස ගැනා විවෘත ිපියක් ජනා තිට ප්රයාමු කරමින්ද ප්රාප්රද්ය ය රජප්රා නිලධාරීන්දප්රේ සහ
නිප්රයෝජිතයන්දප්රේ ක්රියා ප්රහ ා දකිනා ලදී19.
මාෝතු 17 වැනිදා මාධය වාෝතා කප්ර ේ ප්ර ාිිය විින්ද සාවදය පුවත් ප්රචාරය කරනා 40 ප්රදප්රනාක්
අත්අඩාංගුවට ගැනීමට රීක්ෂව ආරම්සභ කර ඇති වයි 20 අප්රේල් 17 වනා විට අඩුම තරමින්ද 17 ප්රදප්රනාකු
අත්අඩාංගුවට ගත් වට තවත් වාෝතාවක්
වී තිුනි21. ප්රකප්රසේ වුවත්, එම අත්අඩාංගුවට ගත් ක්රියාදාමය
ප්රවනාසේ ප්රකාට සලකනා ආකාරයකින්ද යුතු අතර, කුඩා ල ෑමක් ඇති රජය ගැනා විප්රේචනාය කරනා
පුද්ගලයන්ද නලක්ක කර අත්අඩාංගුවට ගත් වක් ප්ර ප්රනානා අතර, රජයට සහාය ල ා ප්රදනා අතිවිශ්ාල
ල ෑමක් ක හැකි මාධය ආයතනා- රූ වාහිනී නාාිකා සහ පුවත් ත් හා පුද්ගලයන්ද විින්ද ප්රනාාමග
යවනා සුු , සහ අසතය පුවත්
කිරීම සම්ස න්දධප්රයන්ද කිිදු දඩුවමකට ලක් ප්රනාාවූ වක් ප්ර ප්රන්ද.
උදාහරව ප්රලස :


රජයට හිමි, රජප්රයන්ද ාලනාය වනා, "සන්දප්රඩ් ඔේසවෝ" පුවත් ත විින්ද "අප්රේල් 19 වැනිදා වනා
විට ශ්රී ලාංකාප්රේ සුු  ප්රරෝග ලක්ෂව සහ ප්රරෝගලක්ෂව ප්රනාාප්ර න්දවනා අය ඇතුු ව ියලු
ප්රකාවිඩ්19 ප්රරෝගීන්ද හඳුනාා ප්රගනා සම්සූෝවප්රයන්දම සුව කරනා ව" ප්රසෞඛ්ය අමාතයවරිය විින්ද
ප්රකාශ් ක
ව වාෝතා කරනා ලදී 22.

“ලාංකාදී ” ඊ-පුවත් ත අප්රප්රල් 4 වැනිදා 2020 (ිාංහල), පිුව 4 "ප්රකාප්රරෝනාා මෝදනාප්රා දී අසාධාරවකම්ස ක ැයි
ි'මප්රල් ිසා ති විප්රේචනාය කරලා" http://www.epaper.lk/Epaper_Digital/Read/27/28/247
13
“ලාංකාදී ” ඊ-පුවත් ත අප්පප්රරල් 3 වැනිදා 2020 (ිාංහල), පිුව 4 “අන්දතෝජාලය ඔසේප්රසේ අසත්ය ප්පරචාර
ක ැයි අන්දතප්රෝ ිසුප්රවක් රිමාන්දඩ්" http://www.epaper.lk/Epaper_Digital/Read/27/28/241
14
http://www.pagetamil.com/118642/ (Tamil)
15
ප්ර ර ින්දකුවම ලන්දනා
16
https://www.facebook.com/faiz.abdullah.12914/videos/772578029936890/
12

17

http://www.ft.lk/opinion/Free-speech-hate-speech-and-COVID-19-Why-are-we-silent/14-699164

ප්රකාප්රමන්දු ලන්දනා https://www.facebook.com/shashi.punniyamoothy/posts/3393571910670745(Tamil)
ිපියට ින්දකුව
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3710050712370176&set=a.544817275560218&type=3&theater (Tamil)
18
19

20

https://www.newsfirst.lk/2020/03/17/investigations-underway-to-arrest-40-suspects-for-spreading-fake-news-on-social-

media/
21

http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Another-woman-arrested-over-false-info-on-COVID-19/108-186761

22

http://www.sundayobserver.lk/2020/04/12/news/covid-19-hang-until-april-19%E2%80%93-pavithra











තවත් ප්රධානා පුවත් තක් වනා, “ලාංකාදී ” විින්ද ප්රසෞඛ්ය ප්රසේවා අධයක්ෂක ප්රජනාරාල් උපුටා
දක්වමින්ද පුවත් ප්රත් මුල් පිුප්රේ ිරසේතලප්රා සහහන්ද කප්ර ේ "ප්රකාප්රරෝනාා අවදානාම නවරයි"
යනුප්රවනි. එය ිනා ප්රදකකට සුව ප්ර ර අසතය ිරසේතලය තරම්ස ප්රලාකුවට ප්රනාාප්ර නානා ප්රලස
කල සමාව නල්ීමකින්ද එය නිවැැදි කරනා ලදී23.
“අද ප්රදරව” මාධය ජාලය ප්රකාවිඩ්19 ප්රරෝගීන්ද සාංඛ්යාව සම්ස න්දධප්රයන්ද අතිශ්යින්ද ප්රනාාමග යවනා
සුු  ප්රසේතාරයක්
කරනා ලදී 24.
අප්රේල් මාසය මුල දී, ශ්රී ලාංකා ප්රත් ම්ඩලය වාෝතා කප්ර ේ ලාංකා කු  ප්රත් (ිප්රලාන්ද ේලැක් ටී)
ප්රතිශ්ක්තිකරව ද්ධතිය වැඩිියුණු කිරීමට උදේ ප්රවනා ප්රකාවිඩ්19 ව ක්වනා බීමක් ප්රලස
ප්රවෝධනාය කිරීප්රම්ස සැලසුමක් සකසේ කර ඇති වයි. එප්රසේ වුවත් ශ්රී ලාංකා වවදය ෝප්රාෂව
ආයතනාය කියා ිටිප්රා ප්රකාවිඩ්19 ප්රරෝගීන්දට ප්රත් බීප්රමන්ද ගුවයක් ඇති වක් කිිදු
ෝප්රාෂවයකින්ද ඔප්පපු වී නාැති වත්, එය ප්රකාවිඩ්19 ප්රරෝගය නිවාරවය කිරීප්රම්ස ප්රහෝ ප්රතිකාර
කිරීප්රම්ස ක්රමයක් ප්රලස හුවා දැක්විය ප්රනාාහැකි වත්ය25.
මාෝතු 21 වැනිදා, හිටපු සේනාාහිර
ාත් ආ්ඩුකාර සහ ප්ර ාදු ජනා ප්ර රමුප්ර් එනා
ාෝිප්රම්සන්දතු මැතිවරවප්රා ජාතික ලැයිසේතු අප්රප්පක්ෂක වවදය සීතා අරප්රපප්ර ාල උපුටා
දක්වමින්ද
කර තිුප්රන්ද රාජය ෂෂධ සාංසේාාවට ප්රකාප්රරෝනාා සහහා ගන්දනාා රහිගත ෂෂධවල
ඇති තරම්ස ප්රතාග ඇති වත්, විප්රශ්ේෂඥ වවදයවරුන්දප්රේ අනුමැතිප්රයන්ද සු එය භාවිතා ක හැකි
වනු වත්ය26.
අප්පප්රෝල් 2වැනි දා, ප්රසෞඛ්ය අධිකාරීන්ද විින්ද ප්රකාවිඩ්19 රීක්ෂව සම්ස න්දධප්රයන්ද මුසේිම්ස
ල්ියක කැහවූ ැදසේවීමක් මුසේිම්ස ආගමික නාායකයන්ද විින්ද ඇඳිරි නීති කාලප්රා කැහවූ
ැදසේවීමක් ප්රලස සමාජ මාධ්යවල හුලව හුවමාරු විය 27.
ප්රදරව රූ වාහිනී නාාිකාවට අනු ද්ධ චතුර අල්විසේ නිප්රේදකයා විින්ද "ිාංහල අවුරුදු කන්දනා
නාැතිකප්ර ේ නාාත්තන්දඩිය, අකුරව, ප්රේරුවල 3 ප්රදප්රනාක්" යැයි කියමින්ද ිාංහල සහ ප්රදම අයට
අප්පප්රෝල් අලුත් අවුරුද්ද සැමරීප්රම්ස අවසේාාව අහිමි කිරීමට මුසේිම්ස ජනාතාව වගකිව යුතු යැයි
අදහසක්
ක
වට ප්රචෝදනාා එල්ල වී ඇත. 28

23

https://www.facebook.com/ethicseye/posts/1125216077833448

24

https://twitter.com/shiharaneez/status/1251536170585952261

25

http://www.themorning.lk/ceylon-tea-to-be-promoted-as-corona-blocker/
26
https://www.lankanewsweb.net/sinhala/127-general-news/58715%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F--%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A--%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD
27
https://factcheck.afp.com/misleading-claim-circulates-muslims-ignored-covid-19-curfew-sri-lankan-mosque
28

https://www.lankanewsweb.net/sinhala/124-gossip/59970-%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6
%BA--%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%AB-%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7-3%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A--%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92--%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1-%E0%B6%A0%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB



එප්රසේම තවත් රූ වාහිනී සාකච්ඡාවක සජීවීව විකාශ්නාය වූ විප්රේකකාලප්රා දෝශ්නා අතරතුර
මුසේිම්ස ජනායාට එප්රරහිව ජාතිවාදී ප්පරකාශ් කිරීප්රම්ස ප්රචෝදනාාවක් ද චතුරට එල්ල වී ඇත 29.

ප්ර ාිිය විින්ද මුසේිම්ස ජනායාට විරුද්ධව වවරී ප්පරකාශ් සහ අසත්ය පුවත්
වූ අවසේාාවලදී නීතිමය
ක්රියාමාෝග ගත් අවසේාාවන්ද සම්ස න්දධප්රයන්ද අඩුම ගවප්රන්ද කැපී ප්ර ප්රනානා උදාහරව ප්රදකක් ඇත.
වසරකට මව නහත 2019 වෝෂප්රා මුසේිම්ස ල්ියක ැවැත්වූ ආගමික ප්රමප්රහයක වීඩිප්රයෝවක් සමාජ
මාධ්ය හරහා සාංසරවය වූප්රා 2020 මාෝතු මාසප්රා ඇඳිරි නීතිය වතිනා විට එය ැවැති වක් අඟවමිනි.
ප්ර ාිිය ප්රමම වීඩිප්රයෝව ප්ර දා හරි පුද්ගලයන්ද ප්රදප්රදප්රනාක් අත්අඩාංගුවට ගන්දනාා ලදී 30. එම වීඩිප්රයෝව
මාෝතු 27 වැනි ිනා හිරු රූ වාහිනිප්රාප්පරවෘත්ති31 හරහා ද විකාශ්ය වූ නාමුත් එම රූ වාහිනියට සම්ස න්දධ
කිිප්රවක් අත්අඩාංගුවට ගැනීම ප්රහෝ ප්රවනාත් පියවරක් ගැනීමක් ගැනා වාෝතා වූප්රා නාැත. ප්ර ාිිය එප්රසේම
මුසේිම්ස පුද්ගලයන්ද සුපිරි ප්රවප්ර හසැල්වල ආහාරවලට ප්රක ගසන්දප්රන්ද යැයි ද, ිාංහල අය ප්රවතට ිාංික
අවශ්ේයතා නු කිරීමට කාන්දතාවන්ද එවනා වද, මුසේිම්ස කඩවින්ද භා්ඩ මිලදී ප්රනාාගන්දනාා ප්රලස ද
කියැප්රවනා හඬ ටයක් සමාජ මාධ්ය හරහා ප්ර දා හැරි පුද්ගලයකු ද අත්අඩාංගුවට ගන්දනාා ලදී 32. හඬ ටිප්රා
කතා කරනා පුද්ගලයා කීප්රේ තමන්ද ුද්ධිඅාංශ්ප්රා වැඩකරනා වත්, ප්රමය ුද්ධි අාංශ්වල ැදසේවීමක දී ල ා
දුන්ද ප්රතාරතුරක් වත්ය.
සුිය අප්රේල් 25 වැනි ිනා මානාව හිමිකම්ස ප්රකාමිසම විින්ද වැඩ ලනා ප්ර ාිසේ ති ප්රවත
'ප්රජාතන්දත්රවාදයක අදහසේ ප්රකාශ්නාය සීමා කිරීම: වනාතික සම රතාවය ත ා ගැනීප්රම්ස අවශ්යතාවය'
නාමින්ද ිපියක් ප්රයාමු කර තිුනි33. ප්රමම ිපිප්රා සාවදය ප්රතාරතුරු ප්රකාශ් කිරීම යටප්රත් ිදු ක
අත්අඩාංගුවට ගැනීම්ස සම්ස න්දධප්රයන්ද ප්රශ්ේනා කර තිුනු අතර, විප්රේචනාය හා අදහසේ ප්රකාශ්නාප්රා නිදහස සහ
වවරී ප්රකාශ් සම්ස න්දධප්රයන්ද ප්රවනාසේකම්ස ප්රනාාවනා ආකාරප්රයන්ද නීතිමය පියවර ගැනීප්රම්ස අවශ්යතාවය
මතු කර තිුනි. එම ිපියට අනුව නාඩුවල බී වාෝතාවලට අනුව පුද්ගලයන්ද අත්අඩාංගුවට ප්රගනා තිුප්රන්ද
ද්ඩ නීති සාංග්රහය (120 වගන්දතිය), රිගවක අ රාධ නාත, ප්ර ාිසේ ආඥා නාප්රත් 98 වගන්දතිය,
නිප්රරෝධායනා ආඥා නාත (4 සහ 5 උ වගන්දති), සහ වයසනා ක මවාකරව නාප්රත් 24 වැනි වගන්දතිය
යටප්රත් ය. නිප්රරෝධායනා ආඥා නාත යටප්රත්, සහ වයසනා ක මවාකරව නාත යටප්රත් සාවදය අදහසේ
ප්රකාශ්නාය සම්ස න්දධප්රයන්ද අත්අඩාංගුවට ගැනීම්ස ිදු කිරීප්රම්ස දී එම ආඥා නාප්රත් අඩාංගු නීති වගන්දති
ප්රකප්රසේ කඩවන්දප්රන්ද ද යන්දනා අ ැහැිි වත්, නිලධාරීන්ද රාජකාරි නු කිරීප්රම්ස දී එම රාජකාරිවලට ාධා
වන්දප්රන්ද නාම්ස මවක් එම නීති ප්රයාදා ගත හැකි වත්, රට තු
ාෝිප්රම්සන්දතුව විින්ද අනුමත ක වයසනා
තත්වයක් ප්රකාශ් නාැති ැවින්ද වයසනා ක මවාකරව නාප්රත් 24 වැනි වගන්දතිය ප්රයාදා ගත ප්රනාාහැකි
වත් එහි සහහන්ද කර තිුනි. එප්රසේම එක් බීවාෝතාවක කිිප්රසේත්ම අත්අඩාංගුවට ප්රහේතු වූ වනාතික
දනාම සහහන්ද ප්රනාාවනා වද සහහන්ද කර තිුනි. අවාංක අත්වැරදීම්ස, යහ ත් ප්රච්තනාාප්රවන්ද, ප්ර ාදු යහ ත
සහහා කරනා ලද ප්රකාශ් සහ ිතාමතා ිතුකරනා වැැදි ප්රකාශ් ප්රවන්ද ප්රවන්දව හඳුනාා ගත යුතු ව ද එම
ිපිප්රා තවදුරටත් සහහන්ද කර තිුනි. එප්රසේම වවරී ප්රකාශ් සම්ස න්දධප්රයන්ද කටයුතු කර ප්රජාවන්ද අතර
සහ ැවැත්ම ආරක්ෂා කිරීප්රම්ස වුවමනාාව හඳුනාා ගන්දනාා අතරම, වවරී ප්රකාශ්වලට එප්රරහිව ICCPR
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https://www.colombotelegraph.com/index.php/derana-tv-chathuras-double-standards-exposed-citizensenraged-over-racist-slurs-of-derana-tv-anchor/, https://www.youtube.com/watch?v=aM3OajpE7wQ
https://twitter.com/RushadUwaisdeen/status/1245363991162970118
https://twitter.com/MangalaLK/status/1245431168180289537
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https://economynext.com/sri-lanka-police-arrests-two-suspects-over-fake-curfew-violation-video-63047/
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https://srilanka.factcrescendo.com/2020/03/30/fact-check-a-year-old-image-being-shared-as-recent-fromberuwala/
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http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=221142
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ප්රවත

ප්රයාමු

ක

ිපිය

http://www.hrcsl.lk/wp-

නාත ප්රවනාසේකම්ස ප්රනාාවනා ආකාරප්රයන්ද භාවිතා කර ප්රනාාමැති වද එම ිපිප්රා තවදුරටත් මතු කර
තිුනි.
අහස ථ ර ොනයක

ස වි ම්සමුතියක ිදහස කෛුවකෛ්  අි  කපනී ිිය ුතතු ෛ් ක්  යි?

2013 වසප්රෝ දී, පිරිිදු ජලය නල්ලා ිදු ක රතු සේවල ැවැති උද්ප්රඝෝෂවයට යුද හමුදාව විින්ද ප්රවඩි
ත ා පුද්ගලයන්ද තිප්රදප්රනාකු ඝාතනාය කරනු ලැුනි. දැන්ද ප්ර ාිිය ිරගත කරන්දප්රන්ද ආහාර සහ රජප්රා
සහනා නක්මනින්ද සහ, සමානා ප්රලස ප්ර දා හරිනා ප්රලස නල්ලා ිටිනා අය සහ ඒ සම්ස න්දධප්රයන්ද රජප්රා
නිලධාරීන්ද ගැනා විප්රේචනාය කර අය ය. සුිය වසප්රෝ සම්සමානා ිනූ ප්රල්ඛ්කප්රයක් මාස 4ක් මව ිර ගත
වූප්රා ප්රකටි කතාවක් ිවීම නිසා වනා අතර තවමත් ඔහු වසර 10ක් දක්වා ිර දඩුවමකට ලක් විය හැකි
ප්රචෝදනාාවලට ලක්ව ිටී34. සුිය අප්රප්රල් 9 වැනිදා රම්සි අත්අඩාංගුවට ගැනුප්රන්ද අන්දතෝජාලය තු
අදහසේ ප්රකාශ් කිරීප්රමන්ද සු, ඔහුට සහ ඔහුප්රේ වුප්රල් අයට එල්ල වූ මරව තෝජනා සම්ස න්දධප්රයන්ද
සේවයාංවාරවයක් ප්රකාශ් කර ිටිය දීය.
අප්රප්ප වයවසේාාප්රේ සහහන්ද යාම්ස ඊම්ස පිළි හ නිදහස, සහ එක්ැදසේවීප්රම්ස නිදහස ආදී ූලික හිමිකම්ස සම්ස න්දධ
සීමාවන්ද ප්රකාවිඩ්19 සන්දදෝභය තු අවශ්ය ප්රේ. ඇතැම්ස තත්වයන්ද තු දී අදහසේ ප්රකාශ්නාප්රා නිදහස
සම්ස න්දධප්රයන්ද ද වයවසේාාව විින්ද සීමාවන්ද ස යනා අතර, එවැනි සීමාවන්ද නීතිප්රයන්ද නියම ක ප්රහෝ
නීතිය දනාම්ස කර ගත් සීමා කිරීම්ස විය යුතු ව තවදුරටත් වයවසේාාව සහහන්ද කරයි. ප්රකාවිඩ්19 ලාංකාප්රේ
ැතිරීමට ටන්ද ප්රගනා දැන්ද මාස එකහමාරක් මව ගත වී ඇති නාමුත්, අයිතිවාිකම්ස සීමා කරනු ල නා
එවැනි නීති ප්රහෝ රප්රේ හිි තත්වයක් ජනාාධි ති විින්ද ප්රකාශ්යට ත් කිරීම වයවසේාාවට අනුව ිදු කර
ප්රනාාමැත.

ඒ ප්රවනුවට, ප්රමම මස මුල අ දුුප්රේ රජප්රා නිලධාරින්දප්රේ සුු  අඩු ාඩු විප්රේචනාය කරනු ල නා අය
අත්අඩාංගුවට ප්රගනා නීතිය ක්රියාත්මක කරනා වට ප්ර ාිිය විින්ද ිදු ක
ලහත්කාරී ප්රකාශ්යකි35. ප්රම්ස
ප්රකාශ්යට අනුව විප්රේචනාය කිරීම හා සුු  අඩු ාඩු ප්ර න්දවා දීම යනා කරුණු අසතය පුවත්
කිරීම,
වවරී ප්රකාශ් ිදු කිරීම ප්රහෝ නිලධාරින්දප්රේ රාජකාරියට ාධා කිරීම යනා ඒවාට සමානා කර තිප්ර නා වක්
ප්ර ප්රන්ද.
ප්රකාවිඩ්19 සම්ස න්දධප්රයන්ද ගත් ඇඳිරිනීතිය ැනාවීම, න්දධනාාගාරවල සීමාවන්ද සහ උසාවිවල සීමා කරනා
ලද කටයුතු නිසා ැදහවුම්ස භාරප්රා ිටිනා අයට නීතිමය සහනා ල ා ගැනීම දුෂේකර වී තිප්රේ. ැදහවුම්ස භාරප්රා
ිටිනා අයට සහ ඒ අයප්රේ වුල්වල අයට නීතිඥයන්ද ප්රවත ප්රප්රේශ්ය අ හසු වී ඇති අතර, නාඩුවල වාෝතා
ල ා ගැනීම ද අ හසු වී තිප්රේ. අන්දතෝජාතික ිවිල් හා ප්රද්ශ් ාලනා අයිතිවාිකම්ස ප්රඥප්පතිය නාත (
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ශ්ක්තික සත්කුමාර https://www.amnesty.org/en/documents/asa37/0800/2019/en/

ප්රකාශ්නාය ප්රමතැනින්ද
කියවන්දනා. https://twitter.com/rukitweets/status/1245987392189640712/http://www.hirunews.lk/sinhala/239526/%E0%B6%B4%
E0%B7%90%E0%B6%BA-24%E0%B6%9A%E0%B7%8A-%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA-%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B7%85-1309%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7
%80%E0%B6%A7photo/1 (ිාංහල), එය නවත් කර ගන්දනාා ප්රලස ිවිල් සමාජය නිරි ත් ක නල්ීම්ස ිපිය ප්රමතැනින්ද කියවන්දනා. at
https://srilankabrief.org/2020/04/freedom-of-expression-in-sri-lanka-revoke-your-directive-use-existing-legal-provisions-civilsociety-tell-igp-acting/

ICCPR Act) වැනි ඇ ල ා ගැනීප්රම්ස දී නහ උසාවියකට යා යුතු අවසේාාවල දී නීතිඥයකුට වා නහ
උසාවි ප්රවත ගා වීම තවදුරටත් දුෂේකර වී තිප්රේ.
ප්රකාවිඩ්19 වැනි අෝුදයක දී අදහසේ ප්රකාශ්නාය සහ විප්රේචනාය යන්දනා වඩාත්ම අවදානාමට ලක්ව ිටිනා
පුද්ගලයන්දප්රේ හඬ සහ දුක් ගැනාවිි ප්රකාශ් කිරීමටත්, විප්රශ්ේෂප්රයන්දම ඩින්දප්රන්ද ිටිනා අය,
ප්රවනාසේකමට, වවරී ප්රකාශ්වලට සහ තෝජනාවලට ලක්ප්රවනා පුද්ගලයන්ද සහ ප්රජාවන්ද ප්රනාාසලකා
කටයුතු කිරීප්රමන්ද ව ක්වා ගැනීටත් අතයවශ්ය ප්රේ. නිලධාරීන්ද විප්රේචනාය ක අප්රනාකුත් අය සහ රම්සි
අත්අඩාංගුවට ගැනීම අ ප්රහ ා දැකිය යුතු වන්දප්රන්ද ප්රම්ස නිසාය. ප්රකාවිඩ්19 අෝුදය සහ එහි ආෝික,
සමාජ සහ ප්රද්ශ් ාලනා ැතිකඩ සම්ස න්දධප්රයන්ද කටයුතු කිරීප්රම්ස දී අදහසේ ප්රකාශ්නාප්රා නිදහස ආරක්ෂා
කිරීම අතයවශ්ය එකකි. අදහසේ ප්රකාශ්නාප්රා නිදහස ආරක්ෂා කිරීම තුළින්ද, ප්රමම අෝුද සමප්රා ජනාතා
විප්රේචනා නිසා නිලධාරීන්ද සහ ආයතනා ඔවුන්ද ගන්දනාා ක්රියාමාෝග සම්ස න්දධප්රයන්ද වගවීමට ලක් කරනා
අතර, ලප්රා ිටිනා පුද්ගලයන්දට ඒ නිසා ප්රකායිතරම්ස අ හසුතා ිදු වුවත්, ඒ සහහා පුරවැියන්දට
තමන්දප්රේ නිදහප්රසන්ද, ප්රසෞඛ්යප්රයන්ද සහ ජීවිතවින්ද වන්දි ප්රගවීමට ිදු ප්රනාාවිය යුතුය. රම්සිප්රේ
අත්අඩාංගුවට විරුද්ධව අපි ියලු ප්රදනාා හඬ නාැිය යුතු වන්දප්රන්ද ද ඒ නිසාමය.

