
   
 

   
 

2020 ඔක්තෝබර් 20  

ශ්රී ලංකාව: කකෝවිඩ් 19 වසංගතයට  ප්රතිචාර දැක්වීකේ යාන්ත්රනය  මිලිටරිකරණය  ීම ක ේතුකවන්ත්  

අසරණ ජනතාව විපාක විඳිති.  

අන්තර්ජාතික නීති විශාරදයන්්ේ ්කාමිස්ේ, ආසියා ශාන්තිකර වැඩසටහ්න් නීති උප්ේශක 

්බෝරේ ජැන්්ේ අදහස් දැකීමකි.  

බ්රැන්ිකස් නිමි ඇඳුේ කර්මාන්තශාලා්ේ ්ස්වකයන් සියගණනක ්කාවිඩ් 19 ආසාදිතයන් ්ලස 

වාර්තා ී්මන් පසු, 2020 ඔක්තෝබර්මස 15 වන දින ,  ශ්රීලංකා රජය විසින් කටුනායක නිදහස් ්වළඳ 

කලාප්ේ සමහරක ප්ර්ේශ වලට  ඇඳිරිනීතිය පනවනු ලැබීය.  ඔක්තෝබර් 9 ්වනිදා සිට එම ඇඟලුේ 

කේහ්ලහි ආශ්රිතයන් 1500 කට අධික පිරිසක  ආසාදිතයන් බවට ්සායාගැනුණු අතර තවත් ඇඟලුේ 

කේහල් හතරක, එනේ චීෆ්්ේ කටුනායක, ්නකස්් මනු්ෆකචරින් , නනනග සහ ඔකය ලංකා , 

යන කේහල් වසා දැමිණි.  

නිදහස ්වළඳ කලාප්ේ ්බා්හෝ ්ස්වකයන්  ශ්රී ලංකා්ේ දුෂ්කර පළාත්වලින් පැමිණි අය වන අතර, 

ඔවුන් ්බා්හෝ ්දනා, ඉඩකඩ  සීමිත  ්න්වාසිකයන් පිරී ගිය නාවතැන්්පාලවල්හි ඉතාම අවම 

පහසුකේ යට්ත් ජීවත්්වයි. එවැනි ඇතැේ නවාතැන් වල ගැබිණි මවුවරුන් පවා වාසය කරන අතර 

ඇතැේ මවුරුන් සිය දරුවන්ද සමග ඒවා්ේ වාසයකරයි.  ්කෝවිඩ් 19 මර්දනය කිරී්ේ උත්සාහයක 

්ලස, ඔක්තෝබර් මස  11 වන දින, තාවකාලික නි්රෝධායන මධයස්ථාන ්වත එම ඇඟලුේකේහල් 

්ස්වක ්ස්විකාවන් රැ්ගන යාම සඳහා, රාත්රී කාල්ේදී සහ පාන්දර යාම්ේ ඔවුන් බලහත්කාර්යන් 

එකරැස් කිරී්ේ කාර්ය සඳහා හමුදාව කැඳවනලදී.  මාධය සහ සිවිල් සංවිධාන වාර්තාවලට අනුව 

්සාල්දාදුවන් විසින් ඇඟලුේ කේහල්්ස්වකයන්්ේ නවාතැන්්පාළවල් වටලා ඔවුන්හට සියලු්ේ  

බෑේ වල අසුරා්ගන  සුදානේීමට විනාි පහත් දහයත් අතර කාලයක ලබා ්දන බවට පවසා ඇත.  

ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ව  ්සනග පිරී ගිය බස් රථවලට නංවා්ගන නි්රෝධායන මධයස්ථාන ්ලස 

හැඳින්ූ ස්ථාන ්වත රැ්ගන ්ගාස් ඇති, නමුත් එම ස්ථාන නීතිමය ක්රියාපටිපාටින්ට අනුව නිසි ්ලස 

සකස් කල ස්ථාන ්නා්ේ.  

  



   
 

   
 

එම ඇඟලුේ කේහල්  ්ස්වකයන්හට, අදාළ  නි්රෝධායන මධයස්ථාන පිහිටා ඇත්්ත් ්කා්හ්ද  යන 

වග වත් දැනුේ දී ්නාතිබූ අතර අවම තරමින් මුහුණු ආවරණ ්හෝ ලබා දී ්නාතිබිණි. එවන් තත්වයක 

තුල,  හමුදා්ේ ්මම  ක්රියාකලාපයට එ්රහිව වෘත්ීය සමිති සහ මානව  හිමිකේ ක්රියාකාරීන් හඬ අවදි 

කළහ. එ්ස් රැ්ගන ගිය ඇඟලුේ කේහල් ්ස්වක ්ස්විකාවන්ට කිසිවක විමසීමට ්හෝ අදහස් 

දැකීමට අවස්තාව ලබා දී ්නාතිබූ  අතර දරුවන් මවුවරුන්්ගන් ්වන් කර තිබිණි .  ඔවුන් 

නි්රෝධායන මධයස්ථාන ්වත රැ්ගන ගිය පසු ඔවුන්හට  ආහාරයට යමක ලබා දී ඇති නමුත් ඒවා 

ආහාරයට ගැනීමට ප්රියවන තත්ව්ේ ්නාතිබූ බව ්බා්හෝ ්දනා්ේ අදහසයි. ඔවුන් නි්රෝධායන 

මධයස්ථානය ්වතරැ්ගන යන විට  එම ස්ථාන වල  වැසිකිලි උතුරා ්ගාස්  ඉතාම අපිරිසිදු තත්ව්ේ 

පැවති අතර, නි්රෝධායන මධයස්ථානයට ඇතුල් කරන අවස්ථා්ේ ඔවුන්  කිසි්වකුටත් PCR 

පරීකෂණ සිදු කර නැත . ්කටි්යන් කිව්තාත් ්කෝවිඩ් 19  ආසාදනය ී්ේ තර්ජනයට  

මිලිටරිකරණය ූ ප්රතිචාරයක දැකීම මගින් ඇඟලුේ කේහල් ්ස්වකයන් ආසාදිතයන් බවට පත්ී්ේ 

ඉහළ අවදානමකට භාජනය   ූ අතර ඔවුන් ්නා්යක ආකාර්ේ පහත් ්කාට සැලකීේ වලට භාජනය 

විය. මිලිටරිකරණය ූ  ප්රතිචාරය ් හ්තු්කාට්ගන සිදුවන, කිසි්ස්ත්ම  අනුමත කල ් නාහැකි,  අනයන් 

්පලන ආකාර්ේ හැසිරීේ, පිළිබඳව නිරන්තර්යන් ඇසීමට සිදුවන අවස්ථාවක, ් මම මහජන ් සෞඛ්ය 

අර්ුදය හමු්ේ ඉදිරියට යා්ේදී වාඩාත් ්යෝගය වන්්න් වසංගතයට අප දකවන ප්රතිචාර මානව 

හිමිකේ මුලධර්ම වලට අනුකුල වන බව තහවුරු කිරීමයි. ශ්රී ලංකා රජය සහ හමුදාව  විසින් මෑත 

කාලීනව ඇඟලුේ කේහල් ්ස්වකයන් අතර වසංගත පැතිරීේ තත්වය පාලනය  කිරීමට  ගත් ක්රියාමාර්ග 

පිළිබඳව ගැටලුකාරී තත්වයක ඇති ී ඇත. ්ස්වකයන් හට ප්රමාණවත් පැහැදිලි ්තාරතුරු ලබා 

්නාදීම, අනතුරුදායක ප්රවාහනය, නීතයනුකුල ක්රියාපටිපාටීන්ට පරිබාරිව පිහිටුවන ලද අපිරිසිදු 

නි්රෝධායන මධයස්ථාන, ්ස්වකයන් බස්රථ වලට නැංීමට ්පර සහ නි්රෝධායන මධයස්ථාන වලට 

ඇතුළුකිරීමට ්පර PCR පරීකෂණ සිදු ්නාකිරීම සහ අධිකරණමය අධීකෂණයකින් ්තාරව  යන 

තත්වයන්  රජය  විසින්ම පනවා ඇති ්කෝවිඩ්  19 නීති ්රගුලාසි පැහැදිලි ්ලස උල්ලංඝනය කරයි . 

්ේ සියලු කරුණු ්කන්රගත  ී ඇත්්ත් බරපතල ්ලස මිලිටරිකරණය  හා ්ේශපාලනීකරණය ූ 

්කෝවිඩ් 19 ප්රතිචාර වැඩපිළි්වල වටායි.  



   
 

   
 

මාර්තු මාස්ේදී , ශ්රී ලංකා්ේ පළමු ්කෝවිඩ් 19 ්රෝගියා වාර්තා විය . ්රෝගය පැතිර යාම වැලැකීම 

පිණිස රජය විසින් ්කෝවිඩ් 19 පැතිරීම වැළකී්ේ  ජාතික  මධයස්ථානය ස්ථාපිත  කරන ලදී. 

්ක්ස්්වතත්, නවදය වෘත්තිකයන් ්හෝ සිවිල් ්ස්වකයන් ්වනුවට එම මධයස්ථාන්ේ ප්රධානියා 

්ලස, රාජපකෂ ආණ්ඩුව විසින් පත් කරන ලේ්ේ යුධ  අපරාධ ් චෝදනා ලබා සිටින ලුතිනන් ්ජනරාල් 

ශ්ේන්ර සිල්වායි. එකසත්ජාීන්්ේ  සංවිධාන්ේ විමර්ශන කණ්ඩඩායේ  රැසක විසින්  හඳුනා ගත් 

ආකාරයට  ශ්රී ලංකා්ේ දශක ගණනාවක පුරා පැවති, 2009 වර්ෂ්ේ අවසන් ූ, යුේධ්ේදී දරුණු 

අපරාධ සහ මානව හිමිකේ උල්ලංඝනය කිරීේ සිදු කල බවට සැක ්ක්රන   ශ්රී ලංකා හමුදා්ේ  58 

වන ්ස්නාංක්ේ අණ ්දන නිලධාරියා වු්ේද ශ්ේන්ර සිල්වයි.  ජනාධිපති රාජපකෂ මහතා විසින් 

රජ්ේ තවත් ප්රධාන තනතුරු රාශියකට විශ්රාම ලත් හා දැනට ්ස්ව්ේ නියුතු හමුදා නිලධාරින් පත් කර 

ති්ේ. එකී තනතුරු අතර ්සෞඛ්ය අමාතයංශ්ේ ්ල්කේ තනතුර, ආපදා කළමනාකරණ 

මධයස්ථාන්ේ අධයකෂ ජනරාල්  තනතුර ් මන්ම ශ්රී ලංකා ් ර්ගු ් දපාර්ත්ේන්තු්ේ අධයකෂ ජනරාල්  

තනතුරද ්ේ.  

සති කිහිපයක ප්රමාද ී්මන් පසු, රට පුරාම බල පැවැත්්වන පරිදි මාර්තු 20 වන දින සිට ඇඳිරි නීතිය 

පනවන ලදී. එ්හත් ඒ වන විට ජනතාව ්වත අතයවශය භාණ්ඩඩ සැපයීම සඳහා ප්රමාණවත් 

වැඩපිළි්වලක ්නාතිබිණි. ජනාධිපතිතුමා විසින් ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කරන පුේගලයන් 

අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ්පාලීසිය ්වත සේපුර්ණ බලය පවරන ලදී. 60,000 කට අධික පිරිසක 

්ම්ස් අත්අඩංගුවට පත් ූ අතර, ඔවුන් ඇප මත මුදා හැරුණද , ්කෝවිඩ් 19 තත්වය යහපත් අතට පත් 

ූ පසු නීතිපතිතුමා්ේ උප්දස්මත ඔවුනට එ්රහිව නු පැවරීමට කටයුතු කරන බව ් පාලිසිය සඳහන් 

ක්ළ්ය. එම පුේගලයන්ට එ්රහිව ම්හ්ස්රාත් අධිකරණයකදී නු පැවරිය හැකි අතර, ඔවුන් 

වරදකරුවන් ්ලස ීන්දු වුව්හාත් මාස හයක දකවා වන සිර දඬුවමකට සහ රුපියල් ්දදහසක මුදල් 

දඩයකට යටත්්ේ. එම ඇඳිරි නීති්යහි නීතයනුකුල වලංගුභාවය පිළිබඳව නීති සේපාදකයන් අතර වාද 

විවාද ඇති වුවද , ්කා්රෝනා නවරසය මැඩපැවැත්ී්ේ රාජය යාන්රණ්ේ එක පියවරක ්ලස 

ප්ර්ේශ කිහිපයකම එම ඇඳිරිනීතිය දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක වුනි.  

  

  



   
 

   
 

මහජන ් සෞඛ්ය අර්ුදයක ඇතුළු  හදිසි තත්වයකදී  හමුදාව හට නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම හා බැඳුනු විවිධ 

කාර්යයන් සිදු කිරීමට සිදුවන අවස්ථා ති්බන්නට පුළුවන. එකසත් ජාීන්්ේ මානව හිමිකේ 

මාර්්ගෝප්ේශන අනුව , හමුදාව නීතිය ක්රියාත්මක කිරී්ේ කටයුතු සඳහා ්යාදා ගත හැක්ක  සීමිත 

කාල සීමාවක තුල වි්ශ්ෂ්යන් හා පැහැදිලිව නේ කල අවස්ථාවන්හිදී පමණක විය යුතුය. හමුදාව 

විසින් නීතිය ක්රියාත්මක කිරී්ේ කාර්යයන් වල නියලී්ේදී , ඔවුන් සිවිල් අධිකාරීන්ට යටත් විය යුතු 

අතර සිවිල් නීතියට වග විය යුතුය. එ්ස්ම නීතිය ක්රියාත්මක කරන සෑම නිලධාරි්යකුටම අදාළ වන 

අන්තර්ජාතික මානව හිමිකේ නීති්ේ සියලු ප්රමිීන්ට ඔවුන්ද යටත් විය යුතුය.  

්ක්ස්්වතත්, අද වන විට ශ්රී ලංකා්ේ, ්කෝවිඩ් 19 වැළකී්ේ යාන්රනය තුල මිලිටරිකරණය  ූ 

ක්රියාවන් සහ ීරණ පිළිබඳව  කිසිදු පාරදෘශයභාවයක ්හෝ සමාජ කතිකාවතක නැත. මහජන ්සෞඛ්ය 

පිලිබඳ සියලු ීරණ ගනු ලබන්්න් ශ්ේන්ර සිල්වා ප්රමුඛ් ්කෝවිඩ් 19 පැතිරීම වැළකී්ේ  ජාතික  

මධයස්ථානය මගිනි. ඒ සඳහා පාර්ලි්ේන්තු ්හෝ අධිකරණමය අධීකෂණයක ්නාමැති අතර එකී 

ීරණ පිළිබඳව දැනුවත් ්ක්රන  හා ඔවුන් එකී ීරණ වලට වගකී්මන් බැ්ඳන ආකාර්ේ මහජන 

ආයතනිකමය ක්රියාපටිපාටීන් කිසිවකද ්නාමැත.  

්මම මිලිටරිකරණය  ූ මහජන ්සෞඛ්ය වැඩපිළි්වල ්හ්තු්වන් අසරණකමින් ්ප්ලන  ජනවර්ග 

සහ ආගමික ්කාටස් දැි අයහපත් බලපෑමකට  මුහුණ දී ති්ේ. උතුරු නැ්ගනහිර නිර්හමුදාකරණය 

කිරීම සඳහා රවිඩ සංවිධාන සහ ්ේශපාලඥයින් දිගින් දිගටම ඉල්ලීේ කර ති්ේ. මහජන ්සෞඛ්ය 

ප්රතිපත්තිය පිලිබඳ අධීකෂණය කිරීම සහ රජ්ේ මුල් ්පල ප්රතිචාර කණ්ඩඩායම ්ලස කටයුතු කිරීම, 

හමුදාවට භාර දීම මගින්,  මිලිටරිකරණය  සාමානයකරණය වන අතර පවත්නා ජනවර්ග අතර ්බදීේ 

තවත් උත්සන්න කරමින් ශ්රී ලංකා්ේ මානව හිමිකේ තවදුරටත් වියැකී යන තත්වයට පත් ්ක්ර්.   

ලංකා්ේ ්බා්හාමයක නි්රෝධායන මධයස්ථාන පිහිටා ඇත්්ත් උතුරු සහ නැ්ගනහිර පළාත්වලයි. 

ඒවා තවමත් හමුදාව සන්තක්ේ පවී.  

ජනවාර්ගික හා ්ේශපාලන මත ගැටුේ පවතින ප්ර්ේශ වල නි්රෝධායන මධයස්ථාන ඉදිකිරීම 

සේබන්ධ්යන් එම ප්ර්ේශ වල ජනතාව්ේ ඇති අකමැත්ත ්නාසලකා රජය විසින් එම ප්ර්ේශ වල 

පාසල් සහ අධයාපන ආයතන නි්රෝධායන මධයස්ථාන බවට පත් කර ති්ේ.  



   
 

   
 

තවද, ශ්රී ලංකා්ේ මුස්ලිේ ජනතාව විසින් ද රජ්ේ ්නාගැල්පන ප්රතිපත්ීන් සහ ඔවුන්්ේ ආගම 

ඇදහීමට ඇති අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳව පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර ති්ේ. රජය විසින්, ්කෝවිඩ් 

ආසාදනය ී  මරණයට පත් වුවන් ආදාහනය කිරීම අනිවාර්ය කල අතර, එය ඉස්ලාේ  ආග්ේ භූමදානය 

පිලිබඳ චාරිරයට ්මන්ම එකසත්ජාීන්්ේ ්සෞඛ්ය සංවිධාන්ේ මාර්්ගෝප්ේශනයන්ටද පටහැනි 

්ේ.  

මහජන ්සෞඛ්ය අර්ුදයකදී, මානව හිමිකේ වලට යේ සීමා පැනවිය හැකි වුවද , එවැනි සීමාවන් 

සිරකුසා  මුලධර්මයන්ට අනුකුලව, නියමිත මහජන ්සෞඛ්ය අරමුණක උ්දසා නීතිමය පදනමක 

ඔස්්ස් පැනවිය යුතු අතරම, එවන් සීමාවන් මහජනතව පහත්  ්කාට සැලකීම භාජනය ්නාවන 

අන්දමින්,  අදාල මහජන ්සෞඛ්ය ගැටලුවට ප්රතිචාර දැකීමට අතයවශය හා  සමානුපාතික විය යුතුය. 

පාර්ලි්ේන්තු්ේ සහ සිවිල් සමාජ්ේ ඉතාම සීමා සහිත අධීකෂණයක තුළ, ශි ලංකා රජය සෑම 

ම්ටමකින්ම හමුදාව සහභාගී කරවා ගැනීම, මානව හිමිකේ සහ නීති්ේ ආධිපතය පිළිබඳව ගැටළු 

රාශියක මතු කරයි. සංඛ්යා්ල්ඛ්න සහ වසංගතය පැතිර යාම වැළකී්ේ  උපාය මාර්ග සේබන්ධ්යන් 

නවදය අධිකාරීන්්ේ අදහස් වලට එකඟ විය ්නාහැකි බව  මහජන ්සෞඛ්ය නිලධාරීන් ප්රකාශ කර 

ති්ේ.  

සාර්ථක මහජන ්සෞඛ්ය ආරකෂණ වැඩපිළි්වලක  ක්රියාවට නැංීම සඳහා  මහජන විශ්වාසය සහ 

සහය දිනා ගැනීමට  රජයට හැකි වන්්න්, වසංගතය මර්දනයට ගනු ලබන  ප්රතිපත්ීන් සාකි මත 

පදනේ ූ, මානව හිමිකේ වලට අනුකුල ූ පාරදෘශය ප්රතිපත්ීන් වන්්න් නේ පමණි 


