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1981 අංක 17 දරණ පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මකොමසාරිස ්පනමේ 

18 වන වගන්තිය යටමේ පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මකොමසාරිස්මේ 

වාර්තාව - 2014  

 

හැඳින්වීම 

මිනිසුන් මෙන්ෙ සෑෙ ආයතනයක්ෙ වත්ෙන් තත්වය පිළිබඳ සලකා බැලීෙ සඳහාත්, මෙමතක් 

පැමිණි ගෙන පිළිබඳ මකටි අවමලෝකනයක් කරමින් උපයාගත්තා වූ අත්දැකීම් සම්භාරය ෙගින් 

අත්කරගත් අවමබෝධතා ඥානමයන් යුත් නවය දැක්ෙක් සෙග දිරි  ගෙන් ෙග සකසා ගැීමෙ සඳහාත් 

තෙ ිරනපතා කටයුතුවලින් මෙොමහොතක අස්වැසිල්ලක් ලබා ගත යුතුය.  එමසේෙ, සෑෙ වසරක් පාසාෙ 

ඔම්බුඩ්සේන් විසින් තෙ කාර්යයන් සම්බන්ධමයන් දිරි පත් කරනු ලබන වාර්ෂික වාර්තාමේ මෙෙ 

මවළුෙ ද 2014 වර්ෂය පුරා ආයතනමේ පි ශ්රෙය දලක්ක කරගත් සකක්ෂි්තත සටහනක් වැනි ය. 

ආණ්ඩුක්රෙ වයවස්ාාමවන් පනවා ති  ්රි පාදනයන්ට අනුකූලව ඔම්බුඩ්සේන්වරයාමේ 

වාර්ෂික වාර්තාව අනිවාර්යමයන් පාර්ලිමම්න්තුවට දිරි පත් කළ යුතු නමුත් එකී අවශ්යතාව අිබබවා, 

පසුගිය වසර මුළුල්මල් ආයතනය විසින් ෙැිරහත් වූ ගැටලු පිළිබඳ අවමබෝධයක් ලබා ගැීමෙට 

කැෙැත්තක් ති  පාර්ශ්වයන්ට මෙෙ ආයතනය පිළිබඳ ‘සිතීෙට යෙක්’ දිරි පත් කිරීෙ මෙහි අිබ්රාය 

යි. 

තතැම් අවසා්ාවල මෙෙ වාර්තා අප සොජය පිළිබද ‘එක්ස් කිරණ සටහන්’ මලස සැළමක්. 

තතැම් විමටක එතරම් ෙට්ටෙකින් මනොවුණත් එක්තරා දුරකට මහෝ අප පුරවැසියන් තුල පවි න 

ජීවිතයට ඔමරොත්තු දීමම් හැකියාව හා ගැමටන, ඒ පිළිබඳව සළකා බැලීෙට ්රොණවත් පුළුල් පරාසයක් 

දැකිය හැකි සා්ානයක ඔම්බුඩ්සේන් තනතුර සොජය තුල ස්ාානගතව ති  බව කිසිමවකුටත් 

්රි ක්මෂේප කළ මනොහැක. අප සොජමයන් නැමගන හ,, ජනතාවට අසාධාරණයක් සිදුමේ යයි 

හැමෙන යම් අවස්ාාවන්ට එමරහිව දාෙි කකම් පිළිබඳ සාොනය ජනතා ෙතය සහ ඔවුන්මේ පැමිණිළි 

හා සාජුවෙ සම්බන්ධ විවිධ පි පාලකයන් දිරි යට කැඳවීමම් වයවස්ාාපිත කාර්යභාරයක් අප 

කාර්යාලයට පැවරී තත. 

මෙකී වත්ෙන් සන්දර්භය තුල ඔම්බුඩ්සේන් කාර්යාලය, ක්රෙමයන් මගොනනැී  ති  සි්ධීනන් හා 

බැඳුණු කරුණු පිළිබඳ මුළුෙනින්ෙ සළකා බලමින් උපි ෙ නිරවදයතා ෙට්ටමින් ස්වකීය ෙතය සඳහන් 

කිරීමම් අවශ්යතා දුකකිරීෙට සැෙ විටෙ බැී  සිටියත්, අවශ්ය යැයි හැුණණු විමටක අිබවද්ධියය සඳහා 

නිර්ම්ධශ් ලබා මදන විට එහි ්රමිි ය උසස ්අයුි න් පවත්වා ගැීමෙට අණණ්නව යත්න දැරීෙට බැී  සිටියි. 
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ොනව හිමිකම් සාොනය ෙට්ටෙකින්ද, විමශ්ේෂිත වූ ූලලික අයිි වාසිකම් ද ආරක්ෂා කිරීමම් හා 

ඊට අනුබල දීමම් අිබ්රාය ති ව පිහිුකවන ලද ෑනෑෙ ආයතනයක්, විමශ්ේෂමයන්ෙ සොජය තුල 

අසාධාරණයට මගොදුරු විය හැකි මකොටස විසින් දන්නා ආයතනයක් විය යුතුය. ෙන්ද, තෙ අයිතීන් රැක 

ගැීමෙ මවනුමවන් නඩුෙගට ්රමේශ් වීෙට අවශ්ය අියක වියදම් දැරීෙට අපහසු වීෙ ෙත ීමි ෙය 

ක්රියාොර්ග ගැීමෙට ඔවුනට ති  මනොහැකියාව මහේතුමවන් මෙවැනි ආයතනවල පිහිට පතන්මන් මෙෙ 

සොජ කණ්නායෙ බැවිනි. 

ෙහජනතාවමේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීෙ සඳහා පවි න යම් ආයතන මේද, එවැනි ආයතන 

පවි න බව ෙහජනතාව සවිඥානික වීෙ අනිවාර්යය. එමෙන්ෙ ඔවුනට මෙවැනි ආයතනයක් මවත 

පහසුමවන් ්රමේශ් විය හැකි විය යුතුය.  

පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස ් (ඔම්බුඩ්සේන්) කාර්යාලය යනු ්රොණවත් මනොවූ මහෝ ලලදාී 

මනොවූ වයවස්ාාපිත ක්රෙමේදයක් තුල දුෂ්පි පාලනයක් පවි න විමටක දන් අගි යට පත්වන 

පු්ධගලයන්ට සහනයක් ලබා දීමම් අරමුණින් පිහිුකවන ලද ස්වාීනන ආයතනයකි. රජමේ නිලධාි න් 

විසින් විියෙත් සම්ෙත හැසිරීම් රටාවක් අනුගෙනය මනොකරන බවට නිරන්තරමයන් පැමිණිලි ලැමේ. 

ඔවුන්මේ මනොසැලකිලිෙත්භාවය, අකාර්යක්ෂෙතාව, පක්ෂපාි භාවය, අසාධාරණ සැලකීෙ, පීනාකාි  

හැසිරීෙ ්රොදය සහ පි පාලන බලධාි න් මවත යැවූ ලිපි සඳහා පිළිතුරු සැපීෙට අමපොමහොසත් වීෙ 

ආිරය පැමිණිලිවල තතුලත් මේ. 

‘Justice’ (යුක්ි ය) නැෙි  වාර්තාවට අනුව, අන්තර්ජාි ක ජූි සිබක මකොමිෂන් සභාමේ (ICJ) 

බ්රිතානය පාර්ශ්වය විසින් බ්රිතානයයට ලැමබන පැමිණලි සම්බන්ධමයන් මගනහැර දක්වා ති  පි ිර, 

‘සහනයක් බලාමපොමරොත්තු විය හැකි ොධයයන් ්රොණවත් මනොවන මහයින් ද්ඡාභකගත්වමේ සහ 

මනොි ස්සුම් ස්වභාවමේ වර්ධනයක් සිදු ව තත.’ නිතැි න්ෙ එකෙ ජාි යකට අයත් ජනතාව මවමසන 

රටවලට වනා ආසියානු කළාපමේ ජනතාවමේ මෙවැනි පැමිණිලි තුලින් ඔවුන් වනාත් බැරෑරුම් චි ත 

බව පැහැිරලි මේ. 

රාජය කටයුතු හා පි පාලන බලය පිළිබඳ විෂය පාය පුළුල් වීමම්දී සාම්්රදායානුකූල, ෛනි ක 

සහ සකවිධානාත්ෙක පිළියම්, විවිධ තරාි රමම් මනොෙනා පි පාලනය හා ගැටීෙට ්රොණවත් මෙන්ෙ 

උචිත මනොවන බව ්රාමයෝගිකව නිශ්්චය වී තත. 

උදාහරණයක් වශ්මයන්, යම් අියකරණයක විියෙත් ෛනි ක ක්රියාොර්ගයක් පැනවීෙ සඳහා 

සිදු වූ අයුක්ි ය ීමි ය ෙගින් පිළිගනු ලබන නඩු නිමිත්තක් විය යුතුය. විමශ්ේෂ අවස්ාාවකදී ආයතන 

විසින් ගනු ලබන පි පාලනෙය තීරණවලට එමරහිව අියකරණමේ අිබයාචනා කිරීමම් අයිි ය ්රකාශ් 

කිරීෙකදී පවා, අිබයාචනා විෂයපාමයන් සෙවා තබා ගීම. 
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එමෙන්ෙ, පැමිණිලිකරු විසින් අදාල අියකරණමේ අීනක්ෂණ බලසීොව අයැද සිටියමහොත්  

දන් සහනයක් සලසනු ලබන්මන් පි පාලනය පිලිගත් නිශ්්චිත ආයතනයක් ූලලධර්ෙ කන කරමින්  එහි 

බලය දක්ෙවා ක්රියා කර ති  විමටක පෙණි. අියකරණය තෙ පාලනය හුමදක්ෙ ෛනි ක 

කටයුතුවලට පෙණක් සීො කරන බැවින් දුෂ්පි පාලනයක් සම්බන්ධ සි්ධියයකදී පුරවැසියාට කිසිදු 

ෛනි ක පිළිසරණක් මනොෙැි  මවයි. 

සෑෙවිටෙ, විවිධ පි පාලනෙය කණ්නායම් විසින් ක්රියා මහෝ මනොකර සිටීම්වල අවසාන 

්රි ලලය ලබන්මන් සොජමේ අඩු සැලකිල්ලක් මයොමුවූ, පහසුමවන් අයුක්ි යට මගොදුරු වන 

කණ්නායම් ය. ඊට මහේතුව, පුරවැසියා තො දන්නා භාෂාමවන් ලියා යවන ලිපියකට පිළිතුරු මනොලැබීෙ 

මහෝ තෙන් දන්නා භාෂාමවන් පිළිතුරක් ලැබීෙට ීමතයානුකූල හිමිකෙක් ි යදයදී මත්රුම්ගත මනොහැකි 

භාෂාවකින් පිළිතුරු ලැබීෙයි. ශ්රී ලකකාමේ ජාතීන් අතර වර්ෂ ගණනක් මුළුල්මල් පැවි  යුද ගැුකම් 

මෙයට බලපැ ූලල මහේතුන්මගන් එකක් වී ි බුණි. 

අයුක්ි යට සහනයක් ලබා දීෙ සඳහා අියකරණෙය සොමලෝචනයක් සිදු කර ති  සි්ධියයකදී 

පවා අදාල පාර්ශ්වයන් එවැනි පිළියම් මකමරහි දක්වන උනන්දුව අඩුය.මනොඑමසේනම්, ්රොදයන් හා 

නඩුෙගට ්රවිශ්්  වීමම් දහළ පිි වැය මහේතුමකොටමගන ආරවුලට තුඩු දුන්මහේතු ්රතය එවැනි පිළියම් 

මයදීෙට තරම් මනොවන එකක් මලස සැලමක්. 

ෑනෑෙ සකවිධානයක් සොජමේ මකොන් වූ, අගි යට පත්වීමම් දනකන වැඩි කණ්නායම් 

සම්බන්ධමයන් ඔවුන්මේ අයිි වාසිකම් පිළිබඳ කටයුතු කරන විට ෑනෑෙ තත්වයක් යටමත් 

විනිවිදභාවමයන් යුත්, කිසිදු පිි වැයකින් මතොරව ්රමේශ් විය හැකි, සමීප, හදදයාකගෙ හා කිසිදු 

මවනස්කෙකින් මතොරව එය සිදුකළ යුතුය. ඔම්බුඩ්සේන් ආයතනයද එවැනිෙ සකවිධානයකි. 

උදාහරණයක් වශ්මයන් සව්ීනන ඔම්බුඩ්ස්ෙන්වරයාට කෙ අියකරණ කාර්යයන්හි ිරශ්ානි ය තීරණය 

කිරීෙ මකමරහි අි ෙහත් ස්වාීනනත්වයක් තත. ඔහු මවත පැමිණිලි දිරි පත් කිරීෙට සෑෙ 

පුරවැසිමයකුටෙ හැකියාව පවතී. රජයට මහෝ පාර්ලිමම්න්තුවට මහෝ ඔම්බුඩ්සේන් විසින් එෙ 

පැමිණිලිවලට එමරහිව කරන පරීක්ෂණ නැවැත්විය මනොහැක. 

ශ්රී ලකකාව, රාජය භාෂා මදකකින් (සිකහල සහ මදෙළ) සහ සන්ධාන භාෂාව වන දක්රිසි 

භාෂාමවන්ද සෙන්විත ෛෛභාෂාෙය රාජයයකි. මෙෙ විෂෙ ජාි කත්වය මහේතුමවන් සොජමේ 

අවධානය මයොමු මනොවූ කණ්නායෙ මවත  එකී කණ්නායම් භාවිතා කරන ස්වභාෂාවන් වන ජාි ක 

භාෂා මදමකන් එකක් ඔස්මසේ සමීප වීෙට අප කාර්යාලයට සිදුමේ. එමසේ මනොවුවමහෝත් ඔවුහු කිසිමසේත් 

ශ්රී ලකකා ඔම්බුඩ්ස්ෙන්වරයාමේ අණසක පිළිබඳව දැනුවත් මනොමවි . ශ්රී ලකකාමේ ස්වාීනන රාජය භාෂා 

මකොමිෂන් සභාවක් පිහිුකවා ි බුණද භාෂා ගැටලුව විසී  මනොෙැත.මෙෙගින්, ්රි පත්ි  ක්රියාත්ෙක 

කරවීමම් සුවිමශ්ේෂි බලයක් මනොෙැි  පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස්වරයා මවත රාජකාි යක් පැවමරයි. 
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ආරම්භක අවියමේදී පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස්ට පැවි මේ පාර්ලිමම්න්තු ෙහජන මපත්සම් 

කාරක සභාව ෙගින් ෙන්දගාමිව මයොමු කරන පැමිණිලි පි ක්ෂා කිරීමම් බලයක් පෙණි. 1984 වර්ෂමේ 

ශ්රී ලකකාමේ ්රාෙ පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස්වරයා විසින් සිය වාර්ෂික වාර්තාමේ මෙමසේ සඳහන් කර 

තත. “ෙට්ටම් ගණනාවක් හරහා මපත්සම් මයොමු තරන මලොව එකෙ රට ශ්රී ලකකාවයි.” එතුො 

තවදුරටත් සිය වාර්තාමේ සඳහන් කර තත්මත්, ‘මශ්රේෂ් ාියකරණමේ මල්ණයක අියකරණ බලසීොව 

පිළිබඳ දන්ිරයානු අත්දැකීෙ බහුතර ජනතාවට යුක්ි ය පසිඳලීමෙහි ලා සිදු වූ ෙහා මපරළියක් විය හැකි 

බවත්, හුදු දුරකාන තෙතුෙක් කාර්යාලය මවත ලබා දීෙ පෙණක් කැනනාමේ ඔම්බුඩ්ස්ෙන්වරයාට 

පි ක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීෙට ්රොණවත් වන බවයි. 

එතුොමේ විමේචනය දිරි මේ බලධාි න් නෑසුණ කන්ව සිටියහ. 1994දී බලයට පැමිණි නව 

රජය විසින් ෙහජනයාට තෙ මපත්සෙ සදජුවෙ පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස ් මවත දිරි පත් කළ හැකි 

වන මසේ 1981 පනත සකමශ්ෝධනය කරන ලදී. දුරකානය ඔස්මසේ පැමිණිලි ලබා ගැීමෙට 

ඔම්බුඩ්සේන්වරයාට බලය පැවමරන විියවිධාන හඳුන්වා දුන්නද, තොමේ මුලපිරීමෙන් කටයුතු කිරීෙට 

බලය පැවරී තත. මෙය ඔම්බුඩ්සේන්වරයා මවත පැවරුණ බලතල ්රකාරව ූලලාරම්භයක් ලබා 

ගනිමින් සිය තනතුර වනා කාර්යක්ෂෙව හා අර්ාාන්විතව සාොනය ්රජාවට සමීප වීෙ සඳහා සිය 

තනතුර මයොදාගත් අවසා්ාවකි. 

1994 ට මපර සහ ඊට පසු මයොමු කළ ගැටලු සකණයාව හා සැසැී මම්දී 1994 දී සිදු වූ මෙෙ 

පි පාටිෙය මවනමසේ බලපෑෙ ෙනාව තහවුරු මේ. 1984 දී පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස් මවත ලැබුණු 

පැමිණිලි 32 හා සලකා බැලීමම්දී 1995 දී ලැබුණු පැමිණිලි  5221ක්ද, ඊට අෙතරව පාර්ලිමම්න්තු 

ෙහජන මපත්සම් කාරක සභාමවන් ලැබුණු පැමිණිලි 41ක්ද වශ්මයන් පැමිණිලි සකණයාමේ විශ්ාල 

වැඩිවීෙක් සිදු විය. මෙෙ ක්ෂණික දහළ යාෙමපත්සම් පි පාටිමේ ලිහිල්භාවය සහ 1981 පනතට 1994 

දී එක්කල සකමශ්ෝධනය ෙගින් ලබාදුන් පුළුල් ්රසි්ධියය දවහල් විය. 

අතීතමේදී ඔම්බුඩ්ස්ෙන් කාර්යාලය උනන්දුව දක්වන පාර්ශ්වයන්මේ ොිරහත්වීෙකින් මතොර, 

සාම්තක්ෂ වශ්මයන් සකවදත ආයතනයක් ව පැවි  අතර තෙ මසේවාව ෙගින් ෙහජන විශ්්වාසය 

මගොනනගාගැීමෙ සහ සොජ කැපවීෙ මකමරහි සුළු අවධානයක් මයොමු කරන ලදී. ෙහජන 

අම්තක්ෂාවන් හා යා වීමම් අවශ්යතාව හඳුනාගනිමින් ඊට ්රි චාර දැක්වීෙටත්, මසේවාම්තක්ෂකාිබමුණ 

ආයතනයක් වශ්මයන් මපීම සිටීමම් ක්රියාවලිමයහි එක් අකගයක් වශ්මයනුත් පාර්ලිමම්න්තු 

මකොෙසාි ස්වරයා විසින් ්රි පත්ි  සම්පාදනමයහි වැඩි දායකත්වයක් දරමින්ද, ආයතනික 

ක්රියාකලාපය වැළඳගැීමෙ මකමරහි මතවන පාර්ශ්වීය ආකල්පයන්ට දනහසර ලබා දීෙ සඳහා 

උනන්දුව දක්වන විවිධ තරාි රමම් පාර්ශ්වයන් සෙග අරමුණු මපරදැි ව කටයුතු කරමින්ද, තෙ 

ආයතනය වනා විවදත සකවිධානයක් බවට පි වර්තනය කිරීමම් අිරයර හඳුනාගත යුතුය. 



5 
 

ඔම්බුඩ්සේන්වරයා මවත සදජුවෙ ්රමේශ් වීෙට අවසාාව ලැබීෙත් සෙගෙ අගි යට පත්වීමම් 

්රවණතාවක් සහිත බහුතර ජනතාව  පුළුල් මලස දැනුවත් කිරීෙ සඳහා පියවර මගන ති  බව 

අවධාරණමයන් සඳහන් කළ යුතුය. පුළුල් පරාසයක  පැි ර සිටින මසේවාලාිබන් පිි සකට මසේවා 

සපයන ෑනෑෙ ආයතනයක කාර්යයන් සම්බන්ධමයන් තීරණාත්ෙක අකගය වන්මන් උනන්දුව දක්වන 

පාර්ශ්වයන් සෙග ස්ාාවර හා ලලදායි අදහස ්හුවොරු කර ගැීමෙයි. 

අම්තක්ෂිත සන්නිමේදන ්රවාහය මදයාකාර මේ. දන් පළමුවැන්න, මසේවා සැලසීමෙහි ලා 

පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස් මවත පැවරී ති  බලය, සැලසුම් සහ වැනසටහන් පිළිබඳ විවිධ ග්රාහකයන් 

සවිකඥානික කිරීෙයි. මදවැන්න, පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස්වරයාමේ උපාය සැලසුමෙහි 

අන්තර්ක්රියාකාි ත්වය හා එහි සාර්ාකත්වමේ කූට්රා්ති ය උමදසා තෙ බලය මගොනනගාගනිමින් 

පවත්වාමගන යාෙ යි. 

 

මෙකී අරමුණු වැඩිිරයුණු කිරීෙ සඳහා ඔම්බුඩ්ස්ෙන්වරයා, 

(1) දලක්ක කණ්නායම්වල විමේදනයන් හඳුනා ගැීමෙ 

(2) ලලදායි සන්නිමේදන මෙවලම් හා ොධය ප්ධධි යක් මගොනනගා ගැීමෙ හා බැඳුනු විියෙත් 

ක්රියාවලියක් සකස ් කළ යුතුය. විවිධ තරාි රමම් මසේවාලාිබ පාර්ශ්්වයන් සෙග අදහස ් හුවොරු කර 

ගැීමෙ සඳහා මෙවලම් ගණනාවක් මෙන්ෙ විවිධ ොධය භාවිතා කළ යුතුය. 

  ඔම්බුඩ්සේන්වරයාමේ නිර්ම්ධශ් පිළිපැදීෙට මහෝ දල්ලීම් සඳහා ්රි චාර දැක්වීෙට 

අමපොමහොසත් වන ෑනෑෙ මදපාර්තමම්න්තුවක් මහෝ බලධාි මයක් සම්බන්ධමයන් මහළිදරේ කර, එමසේ 

ක්රියා කරන පි පාලන අියකාි ය මහෝ පු්ධගලයාට එමරහිව ‘ආයතනික කටයුතුවලට විරු්ධධව කටයුතු 

කිරීෙ මහෝ ඒවාට බාධා කිරීෙ’ සම්බන්ධමයන් මචෝදනා කර පාර්ලිමම්න්තුවට වාර්තා කළ හැකි 

ආකාරමේ ීමි  සම්පාදනය විය යුතුය. 

අියකරණ ප්ධධි මේ පිි වැය බදු මගවන ජනතාවට ද විශ්ාල බරකි. ආරවුල් විසී ෙ සඳහා වනා 

උචිත ක්රෙයක් ි යදය යුතුය. පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස්වරයා විසින් භාවිත කරනු ලබන විකල්ප 

ආරවුල් විසී මම් ක්රෙය තුල වනා පුළුල් සකකල්ප ඒකරාි  කිරීෙට සැලකිය යුතු විභවයතාවක් පවි න 

අතර නිපුණතාවමයන් පි පූර්ණ පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස්වරයා ආරවුල් විසී ෙ සඳහා ෙග මපන්වා 

දීෙට හැකි අවසා්ා පිළිබඳ මසොයා බැලිය යුතුය. පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස් ආයතනය නව 

්රජාතන්ෛවාදී රජයයන්හි නිදහමසේ ජන්රිය ආරක්ෂකමයකි. ජනතාව ආරක්ෂා කරන පු්ධගලයාමේ 

භූමිකාව පිළිබඳ නව චින්තනයක් සඳහා උනන්දු කරවීෙ වැදගත් ය. ම්ධශ්පාලනික, සොජීය, ආර්ථික 
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සහ සකස්කදි ක පි සරය විසින් පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස්වරයාමේ කටයුතු මකමරහි සදජු බලපෑෙක් 

කරනු ලැමේ. 

පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස ් ආයතනය, ඊට උපකාරී වන ූලලිකාකග තුනකින් සෙන්විත ය. 

එනම්, මෙමහයුම් කටයුතුවල ස්වාීනනව නිරත වීෙ, ආරවුල් විසී මම්දී නෙයශීලලි වීෙ සහ කාර්යබලයට 

යටත්ව ෙහජනයා සහ සකවිධාන සෙග විශ්්වාසමයන් කටයුතු කිරීෙ මේ. මෙෙ ආයතනයට, එය 

ක්රියාත්ෙක වන ගි ක සොජ පි සරය තුල කිසි කමලක නිශ්්චලව සිටිය මනොහැකි ය. එය සකවර්ධනය 

විය යුතු අතර සොජ පි සරයට අනුගතව හැන ගැසිය යුතු ය. 

සෑෙ සොජයකෙ රජයයන් ඒකාියපි ත්වයක් දරයි. උදාහරණයක් වශ්මයන්, සාෙය හා 

ආරක්ෂාව බලාත්ෙක කිරීමම්දී මපොලිසිය විසින් ීමතයානුකූලව ්රචණ්නත්වය  මයොදා ගැීමෙ ෙත 

ඒකාියපි ත්වය ්රකට කරනු ලැමේ. තවද, රජය විසින් මසේවා සපයන අවසා්ාවලදීද ඒකාියපි ත්වයක් 

ක්රියාත්ෙක කරනු ලැමේ. තතැම් විමටක, වයවස්ාාව ෙගින් ඔවුනට මබොමහෝ බලපෑම් කළ හැකි 

බලතල ලබා මදන අතර නිරන්තරමයන් වයා්තත වන, අි  සකකීර්ණ නිලබලවාදී සකවිධාන තුල සිදු 

කරනු ලබන පාලන කටයුතු සඳහා ්රවීණයන් විශ්ාල සකණයාවක් ඔවුන් සතුව සිටිි . මකටිමයන් 

දක්වමතොත්, සෑෙ සොජයකෙ රජයයන් යනු දතා වැදගත් බල උල්පත් ය. එමහත් තතැම් අදයතන 

සොජයන්හි එවැනි බලවත් රජයයන්මගන් මතොරව කටයුතු කළ මනොහැකිය. 

 

පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මකොමසාරිස් කාර්යාලය පිහිටුවීම 

ශ්රී ලකකාවට ඔම්බුඩ්සේන් කාර්යාලයක අවශ්යතාව පිළිබඳ ්රාෙ වරට සාක්ඡාවට භාජනය 

වූමේ 1966 ජනවාි  ෙස පැවි  අේනිිරග ආසියානු විනිසුරුවරුන්මේ සම්මම්ලනමේදී ය. පි පාලන 

කටයුතු පිළිබඳ පාි ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස ්(ඔම්බුඩ්සේන්) ධුරය සා්ාපනය කිරීෙ සඳහා 1978  ශ්රී ලකකා 

්රජාතාන්්රික සොජවාදී ජනරජමේ ආණ්ඩුක්රෙ වයවස්ාාමේ 156 වන වගන්ි මයන් පාර්ලිමම්න්තුවට 

බලය පවරා මදනු ලැබීය. එෙ ධුරය ස්ාාපනය කරමින් එහි බලතල වගකීම් හා කාර්යයන් 

අර්ානිරූපනය කළ 1981 අකක 17 දරන පි පාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස ්පනත 

පාර්ලිමම්න්තුව විසින් සම්ෙත කරනු ලැබීය. ූලලික අයිි වාසිකම් උල්ලකඝනය කිරීම් පිළිබඳව මහෝ 

මවනත් අසාධාරණ සම්බන්ධමයන් මහෝ ෙහජනතාව මවි න් ඔම්බුඩ්සේන්වරයාට සදජුව ලැමබන 

මචෝදනා මහෝ පැමිණිලි, ෙහජන මපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට දැනුම් දීෙට යටත්ව සලකා බැලීෙට 

ඔම්බුඩ්සේන්වරයාට 1994 අකක 26 දරන පි පාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමම්න්තු මකොොසාි ස ්

(සකමශ්ෝධන) පනි න් අදාල මුල් පනමත් 10 වන වගන්ි ය සකමශ්ෝධනය කරමින් බලය පවරා ි මේ. 
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පරීක්ෂණය අවසානමේිර අදාල මචෝදනාවට ලක් වු රජමේ නිලධාි යා විසින් මගන ති  

තීරණය, නිර්ම්ධශ්ය, ක්රියාව මහෝ මනොකර හැරීෙ ීමි යට පටහැනි වන්මන් ද, අසාධාරණ ද, පීනාකාරී ද, 

මනොෙනා මවනස්කම් දක්වන්මන් ද නැතමහොත් ඔහුමේ අිබෙතය අයාා මලස භාවිත කිරීෙක් ද යන්න 

ඔම්බුඩ්සේන්වරයා විසින් නිර්ණය කිරීෙ අවශ්ය මේ. 

රාජය සකවිධානවල හා රාජය කටයුතුවල ීමි රීි  මහේතුමකොටමගන රාටවැසියාට ගැටලු ෙතුව 

ි මේ. එමසේ විවිධාකාරමයන්, දරාවිරහිතව ද්ඡාභකගත්වයට පත්වන්නා වූ රටවැසියාට සහනයක් 

සැළසීෙ සඳහා පියවමරන් පියවර ගත හැකි සරලෙ ොර්ගය නම් පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස්වරයාට 

පැමිණිලි කිරීෙයි. පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස ්ආයතනය යදහිවූ තත්මත් පුරවැසියාට සිදු වන්නා වූ මෙකී 

හිකසනමයන් ඔවුන් මුදවා ගැීමෙ පිණිස ය. 

රාජය ආයතනවල අියකාි  බලය විවිධ ෙට්ෙටම්වල හා විවිධ ස්ාරවල ක්රියාත්ෙක වන බැවින් 

ඒ සඳහා ෙැිරහත්වීෙක් අවශ්යය. අියකාි  බලය ක්රියාත්ෙක වීමම්දී ෙනාව සැකසුන සීොවන් මයොදා 

ගැීමෙ පිළිබඳ සැකයක් මනොෙැි  වුවත් එහි ක්රියාකාි ත්වයට ෙහත් වූ අිබෙතානුසාි  බලයක් හිමිව 

තත. මෙකී බලතල අත්තමනොෙි කව, අහඹු මලස සහ අනුකම්පා විරහිතව මයොදාගැීමෙ ෙගින් 

ූලලිකවෙ අයහපත් පි පාලනයක් මගොනනැමේ. 

අ්රොදී, ුණණාත්ෙක මසේවාවක් ෙහජනයා මවත ලබා දීෙට ඔම්බුඩ්සේන්වරයා විසින් රජය සහ 

මවනත් ආයතන උනන්දු කරවනු ලබයි. මෙෙ ආයතනය සතු එක් වැදගත්ෙ ශ්ක්ි යක් වන්මන් 

යුක්ි ය දුකකරගැීමමම් ොර්ගය කරා සාම්තක්ෂව වනා ලාභදායි හා මේගවත්, පිි වැයකින් මතොර 

ක්රියාවලියක් කරා පැමිණිලිකරුවකුට මයොමුවීෙට ති  හැකියාවයි. මෙහි වටිනාකෙ වනාත් දස්ෙතු 

වන්මන් මෙවන් පැමිණිලිකරුවන් බහුතරයක් සොජමේ වර්රසාද අඩු පන්ි යට අයත්වන මහයිනි. 

යහපාලනය නූතන සොජමේ ූලලික අවශ්යතාවකි. සෙසා්යක් වශ්මයන් ජනතාවමේ පරෙ 

යහපත උමදසා පි පාල කටයුතු දුෂ්කරතාවකින් මතොරව සිදුකර මගන යාමම් වගකීෙ පැවරී ති  

රජමේ යාන්ෛණවලට එිරමනදා පි පාලන කටයුතු පවත්වාමගන යාෙ සඳහා පුළුල් බලතල පැවරී තත. 

ීමි  මරුණලාසි, ස්වභාවික යුක්ි ය හා සාධාරණත්වය උල්ලකඝනය කිරීෙ සඳහා එෙ බලතල  භාවිත 

කළ හැකි බවක් මින් අදහස ් මනොමේ. එිරමනදා පි පාලන ක්රියාවලිමේදී දුෂ්පි පාලනය තුලින් 

පු්ධගලමයකුට යම් අයුක්ි යක් සිදුව ි මේ නම්,  එකී අයුක්ි යට මහේතු මසවීෙ, විෙර්ශ්නය කිරීෙ, 

සහනයක් සලසා දීෙ හා එෙ ක්රියාව නිවැරිර කිරීෙ සඳහා ඔම්බුඩ්ස්ෙන් කාර්යාලය පිහිුකවා තත. 

ඔම්බුඩ්සේන් ආයතනය විසින් සළකා බැලිය යුතු මහෝ නිවැරිර කළ යුතු ්රධාන කරුණ වන්මන් 

බලතල අත්තමනෝෙි කව මයදවීෙ මහෝ අවශ්ය පි ිර ක්රියාමේ මනොමයදවීෙ සහ ෂණෂණ මහෝ අගි ගාමී 

අිබ්රායයන් ෙත පිහිටා රාජකාි  දුකකිරීෙ ්රොද කිරීෙ යනාිරයයි. 
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ගැටලුවට මුහුණ පාන පාලන හා පාලිත මදපාර්ශ්වය අතර බල අසකතුලිතතාව දවත් කිරීෙට 

පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි සක්ටයුතු කරයි. ඔහු සිවිල් වැසියා සහ රාජය සකවිධන නිමයෝජනය කරන 

රාජය නිලධාි යා යන මදපාර්ශ්වයටෙ එක මසේ කිසි  මගෞරවය හා සැලකිල්ලක් දක්වයි. පාර්ලිමම්න්තු 

මකොෙසාි ස්වරයා මවත නිමයෝග කිරීමම් බලතල මනොෙැි  බැවින් ඔහුට තෙ හැකියාවන් හා ි ල්පීය 

විියක්රෙ මයොදා ගැීමෙට සිදුවනවා මෙන්ෙ කරුණු අනාවරණය කර ගැීමෙ ස දහා අවශ්ය මතොරතුරු රැස ්

කරන්මනකු වශ්මයන් විශ්්වාසීමයත්වය ද රැකගත යුතුය. 

ශ්රී ලකකාමේ පි පාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස් කාර්යාලය, ොනව හිමිකම් 

පිලිබඳ පැමිණිලි  සම්බන්ධමයන් කටයුතු කරන්නා වූ ආයතනයක් වශ්මයන් සහ ඔම්බුඩ්ස්ෙන් 

කාර්යාලය වශ්මයන් අකශ් මදකක එකතුවකින් යුත් ්ධවිවිධ කාර්යයන් දුකකරන ආයතනයක් වශ්මයන් 

හඳුන්වා ිරය හැකිය. ඔම්බුඩ්ස්ෙන් ආයතනය මවත පැවරී ති  බලතල අතර රාජය නිලධාි න් විසින් 

ොනව හිමිකම් කනකර ති  බවට මහෝ දුෂ්පි පානෙය කටයුතු පිළිබඳව මහෝ ලැමබන ෙහජන 

පැමිණිලි පිළිබඳ පි ක්ෂා කිරීෙට ෛනි ක බලයක් හිමිව තත. 

නිරීක්ෂණ සහ අදහස ්

මපත්සම්කරුවන් විසින් පැමිණිලිකරන ලද අසාධාරණ, සොනාත්ෙතාමවන් මතොරව 

සැලකීම්වලට එමරහි මචෝදනා සම්බන්ධව විෙර්ෂණ පැවැත්වීමම්දී සකසා්ා සහ අියකාි වල ්රධාීමහු 

නිරන්තරමයන්ෙ තෙ නිමයෝජිතයන් සහභාගි කරවි . පි ක්ෂණය අවසානමේදී මෙොවුන් මබොමහෝ 

අවස්ාාවල ක්රියා කිරීෙ මහෝ මනොකර සිටීෙ මහෝ අනවධානය මහෝ මනොසැළකිලිෙත්භාවය සිදුව ති  

බවට පිළිගනිි . එමසේ නමුත් ඔවුන් තෙ ආයතනය මවත ආපසු ගිය විට එවැනි සම්මුි යකට එලඹි 

බවක් පිලිමගන ක්රියා කිරීෙට ෙැලි බවක් දක්වි . එළඹි තීන්දු අනුව කටයුතු කිරීෙ කල්දැමීෙ, සතය 

වසන් කරමින් කටයුතු කිරීෙ ෙග හැරීෙ මෙන්ෙ එළඹි නිගෙන සම්බන්ධමයන් තීරණ මනොමගන සිටීෙ 

වැනි ්රවණතා ති  බව නිරීක්ෂණය වී ති  බැවින් සහනයක් ලැබුණු පැමිණිලිකරුමේ කාලය 

නාස්ි වීෙක් මෙන්ෙ එෙ අවාසිය දක්ෙවා ගිය චිත්ත පීනාවකට ලක්වීෙට ද ඔහුට සිදු මේ. 

මබොමහෝ අවසා්ාවලදී බලධාි න්මේ උදාසීන ්රි චාර, අම්තක්ෂාභකගත්වයට හා අෛධර්යයට 

පත්කරවන සුළු අත්දැකීම්වලට මහේතු පාදක මේ. ඒ හා සැසී මම්දී තතැම් රාජය ආයතනවල ්රධාීමන් 

විසින් පි ක්ෂණමයන් පසු එළඹි නිගෙනයන්ට ධනාත්ෙකව හා සහමයෝී තාවමයන් යුක්තව ්රි චාර 

දක්වමින් අ්රොදීව සහ විියෙත්භාවයකින් කටයුතු කර අගි යට පත් පාර්ශ්ව මවත ලබා ිරය යුතු සහන 

මහෝ පිළියම් සලසා ති  බවද සඳහන් කළ යුතුය.  අප රමට් ශ්ක්ි ෙත් යහපාලනයක් මගොනනැී ෙට 

ෙනා දායකත්වයක් ලබා දී පිණිස පි පාලන අකශ් විසින් ොනව හිමිකම් හා ූලලික අයිි වාසිකම්වලට 
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අනුකූලතාවක් දැක්වීමම් අවශ්යතාව අවධාරණය කිරීෙ සඳහා ඔම්බුඩ්ස්ෙන් වරයා වර්තොනමේ 

ධනාත්ෙක භූමිකාවක නියුක්තව සිටින බවද මෙහි ලා සඳහන් කිරීෙ අවශ්යය . 

ඔම්බුඩ්සේන් මවත දිරි පත් කරන ලදුව විෙර්ෂණ කරන ලද සාධාරණ පැමිණිලි 

මබොමහොෙයක්, පාර්ලිමම්න්තුමවන් පනවා ති  ීමි  ්රකාරව කටයුතු කිරීෙ සඳහා රජමේ 

මදපාර්තමම්න්තුවක් මහෝ පාර්ලිමම්න්තුමවන් පැනවූ ීමි  ්රකාරව කටයුතු කල යුතු සකසා්ා, ෙණ්නල 

වැනි වයවස්ාාපිත ආයතනයකට මහෝ වැදගත් අතයවශ්ය කරුණු හා බැඳුනු පැමිණිලි බව තහවුරු විය. 

එමෙන්ෙ ආයතනයක් සිය කටයුතුවලදී අනුගෙනය කළ යුතු ීමි  මරුණලාසි ආයතන සකග්රහමේ 

තතුලත් මකොට ි බුණදඑවැනි ීමි  මරුණලාසි පිළිපැදීෙට අමපොමහොසත් වීෙ සම්බන්ධමයන් වන 

පැමිණිලි නිරන්තරමයන් ලැමේ. තතැම් විටක ීමි  මරුණලාසි ෙගින් පිලිපැිරය යුතු බවට නිමයෝග කර 

ති  කාර්ය පටිපාටි ලිඛිතව තතත්, ඒවා අනුගෙනය කර මනොි බුණි. දතා කලාතුරකින් අවස්ාාවක 

අගි යට පත් පාර්ශ්වයට එකී මචෝිරත වරදට දඬුවම් ලිහිල් කරගනු වස ් මහෝ වරිරන් නිමදොස් වීෙට 

නිදහසට කරුණු දැක්වීමම් අයිි යට දන මනොදී, අිබයාචනයට විවදත මනොකරෙ දණ්නණය පිණිස 

කරනු ලබන කටයුතු ක්රියාත්ෙක කර ි බුණි. 

රාජය ්රි පත්ි  හා ක්රියා පටිපාටි සාධාරණ මලස හා සොනාත්ෙතාවමයන් යුක්තව ක්රියාවට 

නැකවීෙට බැී  සිටින පි පාලකයන්මේ සහ බලධාි න්මේ මනොසැලකිලිෙත්භාවය මහේතුමවන් 

පැමිණිලිකරුට මුහුණ දීෙට සිදු වූ ගැහැට පිළිබඳ දුක්ගැනවිලි ද තතැම් පැමිණිලිවල තතුලත් ය. තවද, 

්රි පත්ි  මහෝ ක්රියාපටිපාටි අනුගෙනය කරන අවසා්ාවලදී ද, අනවමබෝධය හා අනෙයශීලලිභාවයද 

පැවි  බව නිරීක්ෂණය විය. 

නිරන්තරමයන් පැමිණිලි දිරි පත් කිරීෙට බලපාන්නා වූද, දතා පහසුමවන් දවත් කළ හැකි වූද 

එක් මහේතුවක් වන නිලධාි වාදය පිළිබඳ අසකමේදීතාව රජමේ මදපාර්තමම්න්තු මහෝ වයවස්ාාපිත 

ආයතනවල පවතී. ලිපි සඳහා පිළිතුරු මනොසැපීෙ, මසේවා ලාිබන් මහෝ අගි යට පත් නිලධාි න් විසින් 

කරනු ලබන විෙසීම් සඳහා ්රි චාර මනොදැක්වීෙ සහ ආචාරශීලලි මනොවීෙ යනාිරය මකමරහි 

මපත්සම්කරුමවෝ මකෝප මවි . තෙ කාර්යයන් සම්බන්ධව විියෙත් හා සම්පූර්ණ විස්තර සෙග 

තර්කානුකූලව කරුණු පැහැිරලි කර දීෙ තුලින් එකී ආයතන විසින් ගන්නා ලද ක්රියාොර්ග 

අවමබෝධමයන් යුක්තව පිළිගැනිෙට ෙහජනයා මපළමෙනු තත. 

රාජය නිලධාි න් මේ හැසිරීෙ අන් අය මනොතකන සුළු උනුණකෙකින් වියුක්ත විය යුතු ය. 

එෙගින් ෙනා පි පාලනයක අතයවශ්ය අකගයක් වන සතුුකදායක ෙහජන සම්බන්ධතාවක් පවත්වාමගන 

යාෙට දායක විය හැකි වනු තත. රාජය අකශ්මේ මබොමහෝ ආයතනවල ෙනා ෙහජන සම්බන්ධතාවක් 

මනොෙැි කෙ කැපී මපමනයි. මතොරතුරු, පි පාලනමේ වැදගත් අකගයක් මලස සැලමකන අවසා්වක 

ඒවා මනොසැපීෙ තුලින් නිලධාි න්මේ මනොදැනුවත්කෙ, උදාසීනකෙ කියා පායි. 
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රජමේ හිරසි මපොදු කටයුතු සඳහා අත්පත්කර ගන්නා ලදුව දීර්ඝ කාලයක් ි ස්මසේ ඒවා කිසිදු 

කටයුත්තකට මයොදා මනොගැීමෙ, කුසලතා මහෝ මජයෂ් තා පදනමින් මසේවමේ දහළ තනතුරකට 

උසස්වීම් ලබා මනොදීෙ මහෝ  දීර්ඝ ්රොදයකින් පසුව එෙ උසස්වීම් ලබා දී පිළිබඳවත්, බඳවාගැීමම් 

සඳහා පල කරන ලද දැන්වීම්වල මහෝ බඳවා ගැීමමම් පටිපාටිවල  තතුලත් මකොන්ම්ධසි මනොසළකමින් 

පුර්තපාඩු වූ තනතුරු සඳවා බඳවා ගැීමම් සම්බන්ධමයන් සහ වන්ිර ලබා දීෙට අමපොමහොසත් වී මහෝ ඒ 

සඳහා අසාොනය මලස ්රොද වීෙ මහෝ අත්පත් කරගන්නා ලද දනම් සහ නිවාස මවනුමවන් විකල්ප 

දනම් ලබා දීෙ සම්බන්ධවත් තතැම් පැමිණිලි ලැබී තත. අසාධාරණ අයුි න් දනම් හා නිවාස අත්පත් 

කරගත් බවට වූ පැමිණිලිද ලැබී ි බුණි. විශ්රාෙ වැුක්ත මගවීෙ ්රොද වීෙ සහ ඒවා වැරිර මලස ගණනය 

කිරීෙ සම්බන්ධ පැමිණිලිද ගණනාවක් ලැබුණි. මෙකී ගැටලු මබොමහොෙයක අගි යට පත් පාර්ශ්වමේ 

පුදගලික ෙතය නිවැරිර විය. 

නිලධාි න් සහ ආයතන නිරන්තරමයන් අර්ාකානය කිරීම්වලදී සහ සොජ උන්නි ය සඳහා 

කටයුතු කිරීමම්දී සීො සහිතව කටයුතු කිරීෙ සුලභව නිරීක්ෂණය වන දුර්වලතාවකි.  මෙනිසා 

වයවස්ාාදායකමේ අරමුණු හැෙ විටෙ හැෙවිටෙ අසාර්ාක මේ. අිබෙතානුසාි ව කටයුතු කිරීෙ සඳහා 

අවසර දුන් විට පුරවැසියා බැරෑරුම් අසීරුතාවන්ට පත්වන ගැටලු නිර්ොණය වූ අතර දන් කිසිදු 

්රමයෝජනයක් අත් මනොවුණි. නිලධාි න් විසින් නිදහසට කරුණක් වශ්මයන් නිරන්තරමයන් මගනහැර 

පාන්නක් මෙන්ෙ විෙර්ෂණවලට බාධා පමුණුවන කරුණක් වන්මන් මගොනු අසා්නගත වීෙයි. මෙෙ 

තත්වය කළෙනාකරණය විසින් සිදු කරන බරපතල රාජකාි  පැහැර හැරීෙක් මෙන්ෙ පි පාලන 

වගකීමෙන් මිදීෙ සඳහා පහසුමවන් දිරි පත් කළ හැකි නිදහසට කරුණක් බව මපීම යයි. 

තතැම් විට නිලධරයන් විසින් සිය රාජකාි  දුකකිරීමම්දී වැරිර ක්රියාොර්ග ගැීමෙ තුල 

පු්ධගලයන් මවත යුක්ි ය දුක මනොකරමින් සහ ඔවුන් සිත් මේදනාවට පත් කරමින් ස්වභාවික 

අයිි වාසිකම්, ූලලික අයිි වාසිකම් සහ ොනව අයිි වාසිකම් උල්ලකඝනය කර ි බුණි. මසේවය 

හැරයාෙක් සම්බන්ධමයන් කටයුතු කිරීමම්දී ස්වභාවික යුක්ි ය මනොසලකා හැර ති  අතර විශ්රාෙ 

පාි මතෝෂික මගවීමම්දී පිළිගත මනොහැකි ආකාරමේ ්රොදයන් සිදු කර තත. මෙවැනි අවස්ාාවල 

්රොදයන් සිදුවන්මන් මනොවැදගත් කරුණු පදනම් කරමගන ය. ්රොද වීමම්දී මුදමල් අගය අඩුවීෙ, මුලය 

පාඩු සිදුවීෙට තුඩු මදයි. තවද, තෙන්ට හිමි මුදල් ලැමබන තුරු බලා සිටීමම්දී, ්රොද වන කාලය තුල 

තෙ දුෂ්කරතා ෙගහරවා ගැීමෙට ගන්නා උත්සාහමේදී ණයගැි භාවයට ද පත් වීෙට ද ඔවුනට සිදුමේ. 

පරීක්ෂණයක මහෝ විෙර්ෂණය කිරීෙක නිරතව සිටින ෑනෑෙ විටක ආරවුලට සම්බන්ධ 

ගැටළුමවහි යුක්ි යුක්තභාවය මහෝ  සාධාරණත්වය පිළිබඳ අවමබෝධ කර ගැීමෙට නිසි සැලකිල්ල 

මයොමු මනොකර, නිලධාි යා තෙ තීරණය මහෝ ක්රියාොර්ගය සාධාරකරකරණය කිරීෙ සඳහා කාලයත්, 

ශ්රෙයත් වැය කරයි. සිදු කළ වරම්ධ බරපතලකෙ සහ එහි හානිකර බලපෑෙත්, තෙන්ට එමරහිව එල්ල 
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වන පැමිණිලිත් මනොසලකමින් නිලධාි න් ිරගින් ිරගටෙ එවැනිෙ වැරිර ක්රියාොර්ග හා සාවදය තීරණ 

ගැීමමෙහි නිරත ව සිටින බව මපමන්. 

රාජය නිලධාි න් සදණාත්ෙක ආකල්ප දරන්මන් නම් කිසිවිටකත් ෙනා පි පාලනයක්  මගොන 

මනොනැමගන අතර එය පි හානියට ලක් මේ. එමසේෙ රාජය නිලධාි න් විසින් පිලිගත හැකි පැමිණිලි 

දිරි පත් කරන පුරවැසියා පිලිගනිමින් ඔවුනට තහුම්කන් දීෙට සූදානම් මනොෙැි නම්, ඔවුන් 

නිකරුමන් එහා මෙහා තවිිරන තත්වයට පත් කරන්මන් නම් යහපාලනමේ අගය පිි හීෙට ලක්මේ. 

ෙනා පි පාලනයක් ති  වීෙ සඳහා සාධාරණ පැමිණිලි ්රොණයක් අවෙ ්රොදයකින්, දක්ෂ මලස, 

සාර්ාකව සහ මවනස්කෙකින් මතොරව විසඳිය යුතුය 

තතැම් පැමිණිලිකරුවන් මබොමහෝ ්රොද වී තෙ පැමිණිලි දිරි පත් කර ති  බව ො මවත 

නිරීක්ෂණය වී තත. පි පාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස ් කාර්යාලය වැනි කුනා 

පි ොණමේ කාර්යාලවල මසේවය කිරීෙට නිලධාි න්මේ අකෙැත්තක් පවතී. ඊට මහේතුව තතැම් විට 

්රොණවත් තරම් අි කාල රාජකාි  කිරීෙට මහෝ නිලධාි න් මේ මවනත් අවශ්යතා දුක කරගැීමෙට 

අවස්ාාවක් මනොලැබීෙත් විය හැකිය. අප අම්තක්ෂා කළ දලක්ක ළො කර ගනු පිණිස අගි යට පත් 

පාර්ශ්්වයන් මවත සාධාරණ සහන ලබා දීෙට සියලු දුෂ්කරතා ෙැනමගන කටයුතු කිරීෙ මවනුමවන් 

ොමේ කාර්ය ෙණ්නලයට ද හදදයාකගෙව කදතඥ මවමි. 

 

 

 

සංඛ්යානමය විශ්මේෂණය 

2013 වර්ෂමේ දිරි යට මගමනන ලද පරීක්ෂණ සිදුකිරීෙට නියමිත දි ි  
පැමිණිලි සකණයාව 

 
2014.01.01 ිරන සිට 2014.12.31 ිරන දක්වා ලැබුණු මුළු පැමිණිලි 
සකණයාව 
     (අ)    සදජුව ලැබුණු පැමිණිලි 
     (ආ)   විෙර්ශ්නය කර වාර්තා කිරීෙ සදහා ෙහජන මපත්සම් 
              කාරක සභාව මයොමු කරන ලද පැමිණිල 

 
2014 වර්ෂය තුළ පරීක්ෂණ සිදු කිරීෙට නියමිතව ි බූ මුළු පැමිණිලි 
සකණයාව 

 
2014 වර්ෂය තුළ පරීක්ෂණ සිදු කරන ලද සෙස්ා පැමිණිලි සකණයාව 

 

 

 

 

 
1069 

 
18 

 

 

 

 

 
527 

 

 

 

 

 

1087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1614 
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    (අ)   ලඝු මලස කටයුතු අවසන් කරන ලද පැමිණිලි 

       (1)    පරීක්ෂණ සිදු කිරීමෙන් මතොරව සෙතයකට පත්කරන 
               ලද පැමිණිලි සකණයාව 

       (2)    එකෙ පැමිණිල්ල සොන්තර අියකරණයකට/ 
               ආයතනයකට මයොමු කිරීෙ නිසා පරීක්ෂණ සිදුකිරීෙකින් 
               මතොරව බැහැර කරන ලද පැමිණිලි සකණයාව  

       (3)    පරීක්ෂණ සිදුකිරීෙට ්රොණවත් මතොරතුරු මනොලද 
               පැමිණිලි සකණයාව 

       (4)    සුදුසු ක්රියාොර්ගයක් ගැීමෙ පිණිස අදාල ආයතනය මවත 
               මයොමු කරන ලද පැමිණිලි සකණයාව 

       (5)    සහනයක් සදහා මයොමුකිරීෙට මහේතු මනොි බුණ පැමිණිලි 

       (6)    ඔම්බුඩ්සේන්වරයාමේ බලතල වලින් පි බාහිර පැමිණිලි 

       (7)    අියක මලස ්රොදවීෙ ෙත දිරි පත් වූ පැමිණිලි  

       (8)    අදාල ආයතන හා මදපාර්තමම්න්තු ෙගින් වාර්තා 
               කැදවීමෙන් පසු එය පැමිණිලිකරුට දැන්වීමෙන් අනතුරුව 
               දිරි  පියවර ගැීමෙ නවතාලු පැමිණිලි 

(9) සදජුව මවනත් ආයතන මවත මයොමු කළ ලිපිවල          පිටපත් 
මලස කාර්යාලය මවත මයොමු කරන ලද පැමිණිලි 

(10)    මවනත් ඔම්බුඩ්ස්ෙන් ආයතන මවත මයොමු කරනු 
   ලැබූ පැමිණිලි 

පරීක්ෂණ සිදු කරන ලද සහ අන්තර් පාර්ශ්ව විෙර්ශ්න වලින් අනතුරුව 
වාර්තා කරන ලද පරීක්ෂණ සකණයාව 

 
2014.12.31 ිරන වන විට පරීක්ෂණ පැවැත්වීෙට සහ වාර්තා කිරීෙට 
නියමිත දි ි  පරීක්ෂණ සකණයාව 

 

 

 
224 

 

 
163 

 
20 

 
100 

30 
74 
19 

 

 
237 

 
282 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1167 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1193 

 

 
421 

 

 

මාසික විශ්මේෂණය 

2014 වර්ෂමේදී ආයතනයට දිරි පත්ව ි බූ සම්පූර්ණ පැමිණිලි සකණයාව 2013 වර්ෂමේ 

දි ි යත් සෙෙ 1614 විය. 2014 අම්රේල් ොසමේ දී කාර්යාලයට අඩුෙ පැමිණිලි සකණයාව ලැබුණු අතර, 

එය පැමිණිලි 60ක් විය. වැඩිෙ පැමිණිලි සකණයාවක් වන 126, ොර්තු ෙස දී දිරි පත් විය. විස්තර 2 වන 

වුණමේ පැහැිරලි කර තත. 

වගුව: 2 -  2014 වර්ෂමේදී එක් එක් මස තුළ ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව. 

 මාසය පැමිණිලි  සංඛ්යාව 
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ජනවාරි 

මපබරවාරි 

මාර්තු 

අමරේේ 

මැයි 

ජූනි 

ජූලි 

අමගෝස්තු 

සැප්තැේබර් 

ඔක්මතෝබර් 

මනොවැේබර් 

මදසැේබර් 

  81 

  67 

126 

  60 

  91 

  88 
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  69 

  84 

  99 

  99 

  98 

 එකතුව            1087 
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වර්ෂය තුළ දී මගොනු කරන ලද පැමිණිලි 760ක් පුරුෂ පාර්ශ්වය විසින් ද 327ක් ස්ත්රී පාර්ශ්වය 

විසින් ද දිරි පත් කර තත. 3 වන වුණමේ විස්තර කර තත. 
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වගුව: 3 -  2014 වර්ෂමේ දී ස්ත්රී රුෂ ෂ වශමයන් ලද ළු ප පැමිණිලි සංඛ්යාව.  

ොසය පුරුෂ ස්ත්රී එකතුව 

01.   ජනවාි  

02.   මපබරවාි  

03.   ොර්තු 

04.   අම්රේල් 

05.   ෙැයි 

06.   ජූනි 

07.   ජූලි 

08.   අමගෝස්තු 

09.   සැ්තතැම්බර් 

10.   ඔක්මතෝබර් 

11.   මනොවැම්බර් 

12.   මදසැම්බර් 

59 

49 

95 

46 

76 

57 

99 

45 

57 

58 

54 

65 

22 

18 

31 

14 

15 

31 

26 

24 

27 

41 

45 

33 

  81 

  62 

126 

  60 

  91 

  88 

125 

  69 

  84 

  99 

  99 

  98 

       760       327     1087 

 

දිස්ත්රික්ක විශ්මේෂණය 

2014 වර්ෂය තුළ වැඩිෙ පැමිණිලි සකණයාවක් ලැබී තත්මත් මකොළෙ ිරස්්රික්කමයන් වන අතර, 

එය 114කි. අනතුරුව වැඩිෙ පැමිණිලි සකණයාව මලස ගාල්ල ිරස්්රික්කමයන් පැමිණිලි 113ක් ද, 

කුරුණෑගල ිරස්්රික්කමයන් පැමිණිලි 108ක් ද ලැබුණි. 

 

 

 

වගුව: 4 

පැමිණිලිකෂ වන්මේ නිතය පදිංි  දිසත්්රික්කය අව ව කරන ලද වර්කරකරණයට අව ව 

2014 වර්ෂමේදී ලද ළු ප පැමිණිලි සංඛ්යාව. 



16 
 

ිරස්්රික්කය 2014 වර්ෂමේදී 

ලද පැමිණිලි සකණයාව 

මකොළෙ 

ගම්පහ 

කළුතර 

ෙහනුවර 

ොතමල් 

නුවරඑළිය 

ගාල්ල 

ොතර 

හම්බන්මතොට 

යාපනය 

ෙන්නාරෙ 

වවුනියාව 

මුලි ේ 

කිලිමනෝචි 

ෙනකලපුව 

අම්පාර 

්රිකුණාෙලය 

කුරුණෑගල 

පුත්තලෙ 

අනුරාධපුරය 

මපොමළොන්නරුව 

බදුල්ල 

මෙොණරාගල 

රත්නපුර 

කෑගල්ල 

විම්ධශීලය 

114 

  36 

 54 

 69 

 34 

 42 

113 

 85 

 25 

 06 

 02 

 05 

 - 

 02 

 20 

 29 

09 

             108 

12 

30 

79 

53 

18 

             101 

40 

 01 

එකතුව            1087 
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කළුතර

ෙහනුවර

ොතමල්

නුවරඑළිය

ගාල්ල

ොතර

හම්බන්මතොට

යාපනය

ෙන්නාරෙ

වවුනියාව

මුලි ේ

කිලිමනෝචි

ෙනකලපුව

අම්පාර

්රිකුණාෙලය

කුරුණෑගල

පුත්තලෙ

අනුරාධපුරය

මපොමළොන්නරුව

බදුල්ල

මෙොණරාගල

රත්නපුර

කෑගල්ල

විම්ධශීලය
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විෂය විශ්මේෂණය 

2014 වර්ෂය තුළ දී කාර්යාලවලට මසේවකයන් පත්කිරීෙ, මසේවය අවසන් කිරීෙ, උසස්වීම්, 

වැුක්ත විෂෙතා, වැුක්ත වර්ධක, හිෙ මුදල්, රජමේ මසේවකයන් මෙන්ෙ මපොලිස ්නිලධාරීන් විසින් බලය 

අනිසි මලස මයදවීෙ, විශ්රාෙ වැුක්ත, මසේවක අර්ාසාධක අරමුදල් මගවීෙ, අනවසර දිරකිරීම් සහ හිි හැර 

යන කරුණු සම්බන්ධමයන් සැලකිය යුතු පැමිණිලි ්රොණයක් ලැබී ි බුණි. 

 

5 වගුව 

 

2014 වර්ෂය තුළ විෂයාණුගතව මහජන නිලධාරීන්ට විෂ ද්ධව ලැබු පැමිණිලි ළු ප 
සංඛ්යාව 

 
                   2014 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

පත්වීම්, සථ්ිර කිරීම්, මපරදාතම් කිරීම් 

මසේවය අවසන් කිරීම්, නැවත මසේවමේ පිහිුකවීම්, දීර්ඝ කිරීම්  

උසස්වීම්, මජයෂ් ත්වය 

දනම් බලපෛ, රජමේ දනම් ්රදානය 

්රොදය, මනොහැකියාව, මනොසලකා හැරීෙ, බලය අනිසි මලස භාවිත කිරීෙ 

 වැුක්ත විෂෙතා, වැුක්ත වර්ධක, හිෙ මුදල්, දීෙනා 

විශ්රාෙ වැුක්ත, වැන්දඹු සහ අනත්දරු විශ්රාෙ වැුකප 

වන්ිර මගවීෙ, දු්තපතුන්ට සහනාධාර, සෙද්ධිය 

මසේවා සා්ානමයන් ොරු කිරීෙ 

සුනාමි සහනාධාර 

විශ්්ව විදයාල/පාසැල් වලට තතුලත් වීෙ, විභාග ්රි ලල 

මසේවක අර්ාසාධක අරමුදල, මසේවක භාරකාර අරමුදල, පාි මතෝෂික දීෙනා  

මපොලිසිය බලය  අනිසි මලස භාවිත කිරීෙ/අක්රීය වීෙ 

අනවසර දිරකිරීම්/පීනාවන් 

ණය, අයකිරීම්, නැවත උපමල්ණනගත කිරීෙ 

බලපෛ, මගොනනැගිලි අවසර පෛ 

විදුලිය, ජලය, දුරකතන සම්බන්ධ කිරීම් හා විසකිය කිරීම් 

මසේවා සා්ානමේ දී වන හිි හැර 

ොර්ග ප්ධධි  

විවිධ 

මුළු ගණන 

87 

109 

65 

179 

  63 

  53 

64 

  42 

  56 

  - 

  60 

  24 

  23 

  36 

  21 

  15 

  12 

  16 

  18 

144 

1087 
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අමාතයාංශහ මහජන නයතන විශ්මේෂණය 

රාජය පි පාලන අොතයාකශ්ය (203) අධයාපන හා උසස ් අධයාපන අොතයාකශ්ය (180) යන 

අොතයාකශ්වල නිලධාරීන්ට එමරහිව පැමිණිලි විශ්ාල සකණයාවක් ලැබී තත. 

වගුව 6 

අමාතයාංශෙ මදපාර්තමේන්තුෙ අාරකාරි සහ රජමේ නයතන වල නිලධාරීන්ට විෂ ද්ධව 

ලැබූ පැමිණිලි සංඛ්යාව - 2014 

 

 
අොතයාකශ්, මදපාර්තමම්න්තු, අියකාරී ආදී ... 

සකණයාව 
2014 

රාජය පි පාලන 
අධයාපන හා උසස ්අධයාපන 

සකසා්ා, අියකාරී (CPC, CEB, SLAA, RDA) 
රාජය මසේවා මකොමිසෙ (ෙධයෙ සහ පළාත්) 
ආරක්ෂක සහ අභයන්තර ආරක්ෂක 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන 

ගෙනාගෙන (SLCTB, CGR, CMV) 
මසෞණය සහ ම්ධශීලය ෛවදය 
කම්කරු 
මුදල් 
කදෂිකර්ෙ 
රජමේ බැකකු 
විශ්රාෙ වැුක්ත  
අියකරණ 
වාි ොර්ග සහ ෙහවැලි අියකාි ය 
තැපැල් සහ විදුලි සකම්ධශ් 
සොජ මසේවා/ සෙද්ධිය/ තැනැත්තන්, ම්ධපල හා කර්ොන්ත පුනරුත්ාාපන අියකාි ය 
දනම් සහ දනම් ්රි සකස්කරණ මකොමිසෙ 
සමුපකාර සකවර්ධනය 
ජාි ක ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන ෙණ්නලය 
මරජිස්ට්රාර් ජනරාල් 
වන සකරක්ෂණ 
වැවිලි 
මවනත් 

    203 
    180 

41 
19 

    82 
    85 
43 
54 
11 
12 
28 
17 
34 
15 
24 
25 
19 
62 
12 
08 

- 
02 
06 
105 

මුළු   1087 
 

කාර්ය මණ්ඩලය 
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මෙෙ කාර්යාලයට අනුෙත මසේවක සකණයාව ි හකි. පහත දක්වා ති  සකවිධාන රාරාවලිමේ 

මපන්වා ති  පි ිර 2014 වසමර් අවසානය වන විට මෙෙ කාර්යාලයට අනුයුක්ත කර ි බුමණ් 

නිලධාරීන් 16 මදමනකු පෙණි. 

 

සංවිධාන ධූරාවලිය 

ඔම්බුඩ්සේන් 

 

 

                                             පි පාලන නිලධාි  -01        පි පාලන නිලධාි  -01 

             ආයතන                         පැමිණිලි (රුරප්පාඩු) 

 භාෂා පි වර්තක (මදෙළ/දක්රිසි) -01      

       (I පකි ය)                  

භාෂා පි වර්තක (සිකහල/දක්රිසි) -01 (රා.ක.ස.මසේ.I මශ්රේණිය)      - 01     (රා.ක.ස.මසේ.I මශ්රේණිය)     - 01 

      (I පකි ය)     (රා.ක.ස.මසේ.III මශ්රේණිය)   - 02     (රා.ක.ස.මසේ.II මශ්රේණිය)   - 01 

            (රා.ක.ස.මසේ.) (පුර්තපාඩු )  - 04     (රා.ක.ස.මසේ.III මශ්රේණිය)  - 05 

                        (රා.ක.ස.මසේ.) (පුර්තපාඩු) -04

  

   ි යදුරු (පුර්තපාඩු)     -  02 

    කා.මසේ.මසේ.II (පුර්තපාඩු)  -  04 

   කා.මසේ.මසේ.III       -  02 

   සීම/කම්කරු (මකොන්ෛාත් පදනෙ)  -  01 

 

 

වාර්ෂික අයවැය 

පුනරාවර්තන වියදම් වශ්මයන් රු:10,480,000.00ක මුදලක් ද, ්රාේධන වියදම් වශ්මයන් 

රු:360,000.00ක මුදලක් ද වශ්මයන් රු:10,840,000.00ක මුළු මුදලක් 2014 වර්ෂය සදහා මවන් 

කරන ලද අතර, අි මර්ක ්රි පාදන නැත. මෙෙ වසර සදහා තතය වියදෙ රු:9,445,847.00ක් වූ අතර, 

දි ි  වූ මුදල රු:1,394,153.00කි. 

 

ශීලර්ෂ 22 -  පි පාලන කටයුතු පිළිබද පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස් කාර්යාලය 

01 -  මෙමහයුම් ක්රියාකාරකම් 
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01 -  සාොනය පි පාලනය හා ආයතනික මසේවා 

                  රු:000 

විෂය  විස්තරය     2014   2014 

        ශු්ධධ ්රි පාදන   තතය වියදම් 

 

  රුනරාවර්තන වියදේ     10480            9116 

  රුද්ගලික පඩිනඩි      5980   5919 

1001  වැුක්ත හා මේතන      3800   3775 

1002  අි කාල හා නිවාඩු දීෙනා         80       58 

1003  මවනත් දීෙනා       2100   2086 

  ගමන් වියදේ         470         9 

1101  ම්ධශීලය            20         9 

1102  විම්ධශ්          450       - 

  සැපයීේ              550      501 

1201  ලිපිද්රවය හා කාර්යාලීය අවශ්යතා      250     240 

1202  දන්ධන          300     261 

  නඩේතු වියදේ          580     379 

1301  වාහන          400       293 

1302  යන්ෛ සහ යන්මෛෝපකරණ       100         86 

1303  මගොනනැගිලි හා දිරකිරීම්         80            - 

  ගිවිසුේගත මසේවා                2500             1968 

1401  ්රවාහන            20       15 

1402  තැපැල් හා සන්නිමේදන        300     293 

1403  විදුලිය හා ජලය         300     272 

1404  කුලී හා ම්ධි ය බදු      1800   1376 

1405  මවනත්            80         12 

  මාෂ  කිරීේ         400       340 

1505  සම්ොදම් හා දායක මුදල්       400     340 

  රාේධන වියදේ          360     330 

  රාේධන වේකේ අේකර ගැමම        300     292 

2102  ගදහ භාණ්න හා කාර්යාල උපකරණ      300       292 

  හැකියා වර්ධනය          60          38 

2401  පුහුණු හා හැකියා වර්ධනය         60         38 

  ළු ප වියදම               10840             9446 

  ළු ප මූලයකරණය              10840                    9446 

  ූලලය 

  ම්ධශීලය                 10840   9446 
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පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස ් කාර්යාලය මකමරහි ජනතා විශ්්වාසය, ඔවුන් විසින් කාර්යාලය 

මවත මයොමු කර ති  පැමිණිලි සකණයාමවන් තහවුරු මේ. ෙන්ද, රාජය අකශ්ය විසින් සිදු කරනු ලබන 

අකාර්යක්ෂෙ පි පාලන ක්රියාවන්ට එමරහිව කඩිනමින් හා අවෙ පිි වැයකින් සහනය සළසා මදන 

බැවිනි. අසාධාරණයක් සිදුව ි මේද යන්න තහවුරු කර ඊට පිළියම් මයදීෙ පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස ්

විසින් පවත්වන විෙර්ෂණයන්මේ නිසැක අරමුණ යි. අයුක්ි ය සිදුවූ බව තහවුරු කර පිළියම් 

මනොමයොදා සිටීෙ මනොවටී. 

අවසාන වශ්මයන්, රජය සහ පාලිතයන් අතර යුක්ි ය හා සාධාරණය පවි න බවට රමට් 

ජනතාවට බලාමපොමරොත්තුමේ ආමලෝකයක් ලබා දීෙට පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස් ආයතනය සෙත් 

මේද, එමසේ මනොෙැි ව ඒ මවනුමවන් යත්න දරා අසාර්ාකව යටපත් මේද යන්න පිළිතුරු මසවිය යුතු 

පැනයකි.   

 

                  (එල්.ඒ.ි ස්ස ඒකනායක) 

       පි පාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමම්න්තු මකොෙසාි ස් 

            (ඔම්බුඩ්සේන්) 
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epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsupd; 
nray;epiwNtw;W mwpf;if -2014 
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1981 Mk; Mz;bd; 17 Mk; ,yf;f epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsu; rl;lj;jpd; 
gpupT 18 ,d; fPo; epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsupd; mwpf;if- 2014  

 

mwpKfk; 

kf;fis Nghy xt;nthU epWtdKk; jhk; gazpj;j ghijapid kjpg;gpLtjw;Fk;, 
gpd;Nehf;fp Jupj fzNeu Nehf;fpLtjw;fhfTk; jkJ ehshe;j nraw;ghLfis xU fzk; 
,ilepWj;JtJ mtrpakhFk;. mjd; gpd;du; jhk; ngw;Wf;nfhz;l kpfr; rpwe;j 
mDgtq;fspDlhf jUtpj;Jf;nfhz;;l Ez;zwptpd; %yk; mg;ghijapy; Kd;Ndhf;fpr; 

nry;y jkJ Nehf;Ffisg; Gjpjhf mikf;fpwhu;fs;. vdNt ,JTk; $l, xt;nthU 
tUlKk; xk;Gl;];kdpdhy; epiwNtw;wg;gLfpd;w nraw;ghLfisf; nfhz;l Mz;bWjp 

mwpf;ifahJk;. ,t;twpf;if, ,e;epWtdk; 2014 Mk; Mz;by; Nkw;nfhz;l Kaw;rpia 
tpiutpy; Gupe;J nfhs;sf; $ba tifapy; mikf;fg;gl;l Xu; RUf;fkhfTs;sJ. 

murpayikg;gpd; fl;lisfSld; ,zq;ff; $ba tifapy; ghuhSkd;wj;jpw;F 

gpwg;gpf;fg;gLk; cj;juTf;F mg;ghy;, xk;Gl;];kdpd; tUlhe;j mwpf;ifahdJ ,e;epWtdj;jpd; 

rupahd rpe;jidf;Fk;, fle;j Mz;by; ifahsg;gl;l gpzf;Ffis njupe;J nfhs;s 
tpUk;Gtu;fSf;F cjTk; $whfTk; nray;gLfpwJ.  

,e;Neuj;jpy; kf;fs; ,t;twpf;iffis vkJ rKjhaj;jpd; ,ay;ig KOikahf 
glk;gpbj;Jf;fhl;Lk; CLfjpu; fUtp Nghd;wJ vd $Wfpwhu;fs;. Mdhy; xUNtis mJ 
mt;thW ,y;yhky; ,Uf;ff;$Lk; my;yJ mjd; gFjpahf ,Uf;fyhk;. Xk;Gl;];kd; 
mYtyfkhdJ vq;fSila gpuirfspd; tho;f;ifapy; nry;thf;F nrYj;Jfpd;w 
Kuz;ghLfs; kw;Wk; ftiyfspd; njspthd epfo;nty;iyia Nehf;Ftjw;fhd Xu; 
tha;g;ghd ,lepiyahf cs;sJ vd;gij vtUk; kWf;fKbahJ. mePjp ,iof;fg;gLfpwJ 
vd gpuirfs; czUk; re;ju;g;gj;jpy; Vw;gLk; ek;gpf;ifapd;ikahy; vkJ rKjhaj;jpdhy; 

vOg;gg;gLk; FuYf;F, vkJ epWtdk; mtu;fSila Kiwg;ghLfSld; Neubahf 
njhlu;Gs;s NtWg;gl;l epWtdq;fis mtu;fs; Kd;G nfhz;L te;J jkJ flikia 
nra;tjd; %yk; vkJ epWtdk; kf;fisAk; epWtdq;fisAk; ,izf;fpwJ. 

jw;Nghija #o;epiyapy;, xk;Gl;];kd; mYtyfkhdJ, jpUj;jq;fs; mtrpak; vd 

fUjpdhy;, mtw;iw gupe;Jiuf;Fk; NghJ kpfTk; Jy;ypakhf tFj;Jiuf;Fk; njhopy; 
MNyhridfspd; Njitg;ghLfis vg;NghJk; epiwNtw;Wtjw;F me;epWtdk; 

flg;gl;bUe;Jk;, mjDila epakq;fis jtwpd;wp mDrupj;J jPtpu Kaw;rpAld; jdJ 

nraw;ghLfis Nkw;nfhs;Sk; flg;ghl;bidAk; nfhz;Ls;sJ. 

VNjDk; epWtdk; nghJthf kdpj cupikfis ghJfhj;jy;, Nkk;gLj;jy; Nehf;fj;jpw;fhf 
jhgpf;fg;gl;bUf;Fk;. Fwpg;ghf rKjhaj;jpd; gytPdkhd tFjpapdu; jkJ cupikfisg; 
ghJfhg;gjw;fhf rl;l eltbf;if Nkw;nfhs;s tof;F njhlu;jy; njhlu;ghf cau; 
nryTfs; Vw;gLk; fhuzj;jpdhy; ,t;tifahd epWtdq;fis ehLgtu;fshf cs;sdu;. 
vdNt rKjhaj;jpy; ,t;tFjpapdUf;fhfNt tpNrlkhf jhgpf;fg;gl;Ls;sJ vd kf;fs; ed;F 
mwpthu;fs;. 

 

kf;fspd; cupikfisg; ghJfhg;gjw;fhf epWtdq;fs; ,aq;Fkhapd; mj;jifa 
epWtdq;fspd; tpguq;fis kf;fs; fl;lhak; mwpe;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gJ mbg;gil 
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Njitg;ghlhf cs;sJ. ,uz;lhtjhf mj;jifa epWtdq;fis mZFtjw;fhd 
,yFthd mZfy; Kiwnahd;iw itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 

jw;NghJs;s murpayikg;G nghwpKiw Nghjpastpy; ,y;yhJ gadw;wjhf ,Uf;Fkplj;J, 
Ju;epu;thfk; Vw;gl;L Jd;gg;gLk; egu;fSf;F Fiweptu;j;jp toq;Fk; Nehf;fj;jpw;fhf 
jhgpf;fg;gl;l Rje;jpukhd mjpfhupnahUtNu ghuhSkd;w Mizahsu; my;yJ xk;Gl;];kd; 
Mthu;. murhq;f mYtyu;fshy; epu;thf epakq;fs; rupahd Kiwapy; mtjhdpf;fglhjjhy; 

Kiwg;ghLfs; vOe;Js;sd. M[hf;fpuij, jpwikapd;ik, ghugl;rk;, mePjpahd jPu;khdk;, 

Neu;ikaw;w elj;ij, epu;thf njhlu;G nfhs;Stjw;fhf fbjk; mDg;Gjypy; jhkjk;, gjpy; 
mDg;g jtWjy; Nghd;witNa Kiwg;ghLfshf cs;sd. 

 

rl;l epGzu;fspd; ru;tNjr FOtpd; gpupj;jhdpa gpupT mgptpUj;jpaile;j  ehlhd 

gpupj;jhdpahtpw;F mikthd ePjp mwpf;ifahdJ,  (vdJ Nkw;Nfhs;) “ Fiweptu;j;jpia 

NjLtjw;fhd jw;NghJs;s topKiwfs; NghJkhdjhf ,y;yhjjd; fhuzkhf, mj;jifa 

Kiwg;ghLfs; Vkhw;wk;, Nfhg czu;Tfis mjpfupf;fr; nra;fpwJ.”vd Rl;bfhl;bAs;sJ. 
fyg;G kw;Wk; Ntw;wpay;Gs;s murpay; mikg;ig nfhz;Ls;s Mrpag; gpuNjrj;jpy; cs;s 
kf;fspd; Kiwg;ghLfs; xNu rPuhd ,ay;ig nfhz;Ls;s ehl;by; tOk;  kf;fspd; 
Kiwg;ghLfspYk; ghu;f;f kpfTk; fbdkhd jd;ikia nfhz;Ls;sJ vd 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

gy;NtW Ju;epu;thf Kiwfis jPu;g;gjw;F murhq;f eltbf;ifapd; vy;iy tpupthf;fk;, 

epu;thf mjpfhuk;, kuGuPjpahd murpayikg;G, rl;l kw;Wk; epu;thf mjpfhuk,; kuGuPjpahd 

murpayikg;G, rl;l kw;Wk; epu;thf gupfhuq;fs; NghJkhdjhf ,y;yhkYk,; 
nghUj;jkw;wjhf cs;sjhfTk; eilKiwapy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sd. 

 

cjhuzkhf $Wtjhdhy; rl;l ePjpkd;wnkhd;wpy; xOq;fhd rl;luPjpahd 
eltbf;ifnahd;iw Nkw;nfhs;s Ntz;Lkhdhy; kdf;FiwahdJ rl;lj;jpdhy; 
milahsq;fhzg;gl;L tof;F fhuznkhd;Wf;F <lhf mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 
tof;Ffspy; epu;thf jPu;khdq;fSf;F vjpuhf ePjpkd;wq;fspy; Nky;KiwaPl;ilj; njuptpf;Fk; 

cupik tpNrl re;ju;g;gq;fspy; epajpr; rl;lq;fs; %yk; mspf;fg;gLkplj;J, Nkd;KiwaPl;bd; 
Nehf;F vy;iyAk; Nky;KiwaPl;L fhuzKk; kpfTk; rupahd Kiwapy; 
vy;iyf;Fl;gl;bUf;f Ntz;Lk;. 

 

 mNjNghy; Kiwg;ghl;lhsu; xUtu; Vw;Gila ePjpkd;wj;jpd; Nkw;ghu;f;Fk; epahahjpf;fj;jpw;F 

,ue;J Nfl;Fkplj;J, epu;thf Kfhikapd; mjpfhuj;ij tpQ;rhJ ,Uf;Fk; NghJk; mj;Jld; 
rl;lj;jpdhy; milahsq;fhzg;gl;L Fwpg;gpl;l nfhs;iffSf;F vjpuhf nraw;gl;bUf;Fk; 

NghJk; kl;LNk ePjpkd;wk; epthuzk; toq;Fk;. ePjpkd;wk; ‘rl;l uPjpahd’ nraw;ghLfSf;Fk; 
jdJ fl;Lg;ghl;il fLikahf tiuaWg;gjhy; Ju;epu;thf tof;Ffspy; gpuir vt;tpj 
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rl;luPjpahd gupfhuKkpd;wp mDg;gg;gLfpwhu;. ePjpkd;wk; ,t;tifahd rl;ltpNuhjkhd 
nraw;ghLfis NghJkhdstpy; jilnra;tjpy;iy. 

 

gy;NtWtifahd epWtdq;fspd; epu;thfj;jpdhpdhy; Gupag;gl;l my;yJ Gupag;glhj 
mj;jifa nraw;ghLfs; my;yJ nra;ahik vd;gtw;wpdhy; vg;NghJk; ghjpf;fgLgtu;fs;; 
ngUk;ghYk; xJf;fg;gl;l my;yJ gytPd tFjpapdiur; Nru;e;jtu;fshf cs;sdu;. 
rpyNtisfspy; gpuirnahUtupdhy; vOjg;gLk; fbjj;jpw;F gjpy; 
ngw;wf;nfhs;shjpUf;fyhk; my;yJ gpuirnahUtu; jd;Dila nrhe;j nkhopapy; gjpy; 

ngw;Wf;nfhs;s rl;luPjpahd cupikapUe;Jk;, mtu; tpsq;fpf; nfhs;s Kbahj 
nkhopnahd;wpy; gjpiyg; ngw;Wf;nfhs;Sjy; vd;gd ,e;epfo;Tf;F fhuzkhf ,Uf;fyhk;. 
,yq;ifapYk; gytUlq;fshf epfo;e;j MAj Kuz;ghL ,e;epfo;Tf;fhd Kf;fpa 
fhuzq;fspy; xd;whf ,Ue;jJ. 

 

kdf;Fiwfis nfhz;Ls;s fl;rpf;fhuu;fspd; FiwjPu;Tf;fhd ePjpKiwahdJ, kjpg;Giu 
ngw;Wf;nfhs;s $bajhf ,Ue;Jk; mtu;fs; mj;jifa gupfhuq;fis mDrupf;f Kbahj 
msTf;F tWikahf cs;sdu; my;yJ jhkjkhFjy; kw;Wk; tof;Fj; njhlu;tjw;fhd 
nryT cau;thf cs;sJld; ePjpkd;wq;fspy;  elj;jpr; nry;yg;gLk; mj;jifa 
gupfhuq;fSf;fhd gpzf;F tplak; kpfTk; rpwpjsthf cs;sJ. 

 

epWtdj;jpd; ntspg;gilahd jd;ik vt;tpj nryTkpd;wp mZff;$ba epyik, mz;ik, 
kupahij kw;Wk; vt;tifahd #o;epiyfspYk; gFj;jwpjy; Nghd;wd kf;fSld; tpNrlkhf 
rKjhaj;jpy; xJf;fg;gl;ltu;fSf;fhf nrayhw;Wk; ve;j epWtdj;jpw;Fk; 
,d;wpaikahjitahFk;. cjhuzkhf RtPld; ehl;L xk;Gl;];kDf;F mtUila 
Nkw;ghu;f;Fk; nraw;ghl;by; cj;juit jPu;khdpg;gjpy; kpfTk; $Ljyhd Rje;jpuk; cz;L. 
xk;Gl;];kdhy; KiwghL njhlu;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; Gydha;it murhq;fNkh my;yJ 
ghuhSkd;wNkh epWj;j KbahJ. 

 

,yq;ifahdJ, ,uz;L murfUk nkhopfSk; (rpq;fsk; jkpo;) kw;Wk; ,iznkhopahf 
Mq;fpy nkhopiaAk; nfhz;Ls;s Kk;nkhopg;gpuNahfKs;s murhq;fkhFk;. 
,t;Ntw;wpay;Gfshy; vdJ mYtyfk; jha;nkhopfspy; kl;LNk Ngrf;$ba gytPdkhd 
tFjpapduplk; ,uz;L mur fUknkhopfspy; xU nkhopA+lhfNt xJf;fg;gl;l gpupTfSld; 
mZf Ntz;ba fl;lhakhFk; my;ytpl;lhy; mtu;fs; ,yq;ifapy; xk;Gl;];kdpd; 
epahahjpf;fj;ij gw;wp mwpe;J nfhs;s Kd; tukhl;lhu;fs;. ,yq;ifapy; gpwpjhf murfUk 
nkhopfs; Mizf;FO nraw;gl;Lk; nkhopg;gpur;ridf;F ,d;dKk; jPu;T fhzg;gltpy;iy. 
,JTk; $l xk;Gl;];kdpd; flikia mjpfupf;fr; nra;Js;sJ. mj;Jld;  mtUf;F 
nfhs;iffis mKy;gLj;Jtjw;fhd tpNrl mjpfhuq;fSk; toq;fg;gltpy;iy. 

 

Muk;gj;jpy; ghuhSkd;wj;jpd; nghJkDf;fs; FOtpdhy; mDg;gg;gl;l Kiwg;ghLfs; 
kl;LNk tprhuiz nra;Ak; mjpfhuk; xk;Gl;];kDf;F toq;fg;gl;bUe;jJ. KjyhtJ 

xk;Gl;];kd; ( vdJ Nkw;Nfhs;) “cyfj;jpy; ,yq;ifapy; kl;LNk gy kl;lq;fspDlhf 

kDf;fs; mDg;gg;gLfpwJ.” vd jdJ 1984 Mk; Mz;L tUlhe;j mwpf;ifapy; 



27 
 

Fwpg;gpl;Ls;shu;. (vdJ Nkw;Nfhs; my;y) mtu; NkYk; jdJ mwpf;ifapy; (vdJ 
Nkw;Nfhs;) cau; ePjpkd;wj;jpy; fbj %ykhd epahahjpf;fk; njhlu;gpy; ,e;jpahtpd; 
mDgtkhdJ ngUe;njhifahd kf;fSf;F epahak; toq;Ftjpy; rhjid gilj;jpUe;jJ. 
fdlhtpy; mYtyfj;jpy; njhiyNgrp %yk; njhlu;G nfhz;L mbg;gil Gydha;it 
Nkw;nfhs;s KbAk;. rpy ehLfspy; xk;Gl;];kd; jdJ Kaw;rpapy; jhNd tprhuizfis 
Muk;gpf;fKbAk;. (vdJ Nkw;Nfhs; my;y). 

 

mtUila tpku;rdk; nrtpld; fhjpy; rq;F CjpaJ Nghy; my;yhky; ,Ue;jJ. 1994 Mk; 
Mz;L Ml;rpf;F te;j murhq;fk; 1981 Mk; Mz;L rl;lj;ij jpUj;jpajd; %yk; 
nghJkf;fs; jkJ kDf;fis NeubahfNt xk;Gl;];kDf;F mDg;g topnra;Ak; tifapy; 
jhgpf;fg;gl;lJ. njhiyNgrp %yk; Kiwg;ghLfisg; ngWtjw;F xk;Gl;];kDf;F mjpfhuk; 
toq;Ftjw;F ve;j Vw;ghLfSk; mwpKfg;gLj;jtpy;iy. MapDk; mtu; jdJ nrhe;j 
Kaw;rpapy; njhopw;gLtjw;F mjpfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ. xk;Gl;];kd; jdJ flik 
tp];jupg;G %yk; rhjhuz kf;fis kpf mz;ikapy; jdJ mYtyfj;jpw;J tutioj;J 
jdf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpw;Fl;gl;L Nritia Muk;gpg;gjd; %yk; kpfTk; 

gads;sjhfTjk; , mu;j;jKs;sjhfTk; vt;thW jdJ mYtyfj;ijg; gad;gLj;j $bajhf 
,Uf;fpwJ vd;gJ Xu; cjhuzkhf cs;sJ. 

 

1994 Mk; Mz;by; Vw;gLj;jg;gl;l ,r; nray;Kiw khw;wj;jpd; tpisthdJ, 1994 Mk; 
Mz;bw;F Kd;dUk; mjw;Fg; gpd;dUk; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l tplaq;fspd; vz;zpf;fia 
xg;gpLtjd; %yk; NghJkhdsT tpsf;fpfhl;lg;gLfpwJ. 1984 Mk; Mz;by; xk;Gl;];kd; 
ngw;Wf; nfhz;l Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if 32 MFk;. 1995 Mk; Mz;L 5221 Mf 
mjpfupj;jJld; Nkyjpfkhf ghuhSkd;w nghJ kDf;fs; FOtpdhy; mDg;gg;gl;l kDf;fs; 
41 MFk;. 1981 Mk; Mz;L rl;lj;jp;y; 1994 Mk; Mz;L Vw;gLj;jpa jpUj;jj;jpd; %yk; kD 
mDg;Gk; nray;Kiwapy; jsu;T kw;Wk; gue;jstpy; gpurpj;jp ngw;wik vd;gd ,j; jpBu; 
mjpfupg;Gf;F fhuzkhapUe;jJ. 

 

tuyhw;W uPjpahf xk;Gl;];kd; mYtyfkhdJ xg;gPl;lstpy; mf;fiwjhuu;fspd; jiyaPLfs; 
,y;yhJ tof;fhliy Nkk;gLj;Jtjpy; Kf;fpa ftdk; nrYj;jp mjDila Nritia 
mjpfupf;Fk; Xu; tiuaiwf;Fl;gl;l epWtdkhFk;. nghJkf;fspd; vjpu;ghu;g;Gf;fSld; 
mikjpia epiyehl;Ltjw;fhd Njitia mDrupj;jJld; mq;fPfupj;Jk; mj;Jld; Nrit 
ehLeu; Nehf;fpa epWtdkhf gpujpgypf;Fk; nraw;ghl;il xU gFjpahf nfhz;L ,aq;Fk; 
xk;Gl;];kd; jdJ nfhs;iffis cUthf;fp NkYk; ,izj;Jf; nfhs;tJld; 
tiuaiwaw;w epWtdnkhd;whf khw;wkiltjw;Fk; kw;Wk; mjDila Nritapy; %d;whk; 
fl;rpfspd; fUj;Jf;fis ,izf;Fk; tifapy; NtWgl;l mf;fiwjhuu;fSld; xU 
Nehf;Fld; <LgLtjw;Fk; topKiwfis ,dq;fhZjy; Ntz;Lk;. 

 

xk;Gl;];kdplk; Neubahd mZFKiwf;F mDkjp toq;fpaik nghJkf;fspilNa 
tpopg;Gzu;it mjpfupf;f nra;jJ. mjpYk; ngUk;ghd;ikahNdhu; gytPdkhd tFjpapdiu 

Nru;e;jtu;fshf ,Ue;jdu; vd;gJ typAWj;jp $w Ntz;bAs;sJ. cWjpahdJk,; gaDWjp 
tha;e;jJkhd njhlu;ghly;fis mf;fiwjhuu;fSld; itj;jpUg;gJ me;epWtdj;jpd; Nrit 
ehLeu;fs; gue;jstpy; ,Ug;gjhy; ,r; nraw;ghl;bw;F kpfTk; Kf;fpakhd mk;rkhfTs;sJ. 
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Mo;e;J rpe;jid nra;ag;gl;l njhlu;ghly; Xl;lk; ,uz;L mk;rq;;fis cs;slf;fpAs;sJ. 
KjyhtJ xk;Gl;];kdpd; nghWg;ghiz jpl;lk; epfo;r;rpj;jpl;lk; vd;gd njhlu;gpy; NtWgl;l 
nrtprha;g;gtu;fspilNa tpopg;Gzu;it fl;bnaOg;Gjy; MFk;. ,uz;lhtJ gu];gukhf 

NtfKk; jPtpuKk; nfhs;tjw;F Jhz;Ljy; , fl;bnaOg;Gjy; , Mjhukhf ,Uj;jy; ,  
xk;Gl;];kdpd; je;jpNuhghaj;jpd; ntw;wpia cr;r epiyf;F nfhz;L nry;yy; vd;gdthFk;. 

 

NkYk; xk;Gl;];kd; ,e;Nehf;fq;fis cl;gLj;jp nraw;ghnlhd;iw cUthf;f Ntz;Lk;. 

1. ,yf;F tFjpapdu;fis ,dq;fz;L gFjpahf gpupj;jy;. 
2. njhlu;ghly; cgfuzq;fs; kw;Wk; Clfk; vd;gtw;wpy; gaDWjp tha;e;j 

Kiwia tpUj;jp nra;jy; xU Fwpg;gpl;lsT vz;zpf;ifahd 
cgfuzq;fisAk; gy;NtW tifahd Clfq;fisAk; NtWgl;l 
mf;fiwjhuu;fspilapy; njhlu;G nfhs;tjw;F gad;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. 

VjhtJ xU jpizf;fsNkh my;yJ vtuhtJ xU mjpfhupNah xk;Gl;];kdpd; gupe;Jiuia 
my;yJ Njitg;gLk; rl;lq;fSf;F gjpyspf;fj;jtWkplj;J mj;jifa epWtdj;jpw;F my;yJ 
nghWg;ghd mjpfhupf;F vjpu;g;ig my;yJ epWtdj;jpd; njhopw;ghl;il jilnra;tjhf 
gpufldg;gLj;Jk; tifapy; rl;lkhf;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; ghuhSkd;wj;jpw;Fk; 
njupag;gLj;jy; Ntz;Lk; vd MNyhrid $WfpNwd;. 

 

ePjpkd;wj;jpy; KiwapLtjhy; Vw;gLk; nryT, tupnrYj;Jk; kf;fSf;F kpfTk; 
RikahfTs;sJ. gpzf;Ffisj; jPu;g;gjw;F ey;y topKiwnahd;W ,Uj;jy; mtrpakhFk;. 
xk;Gl;];kdpdhy; gad;gLj;jg;gl;l khw;W gpzf;F jPu;T KiwahdJ gue;jstpyhd gpd; 
fhl;rpj; Njhw;wj;ij cs;slf;fpa fzprkhd epiyahfTs;sJ mj;Jld; ghuhSkd;w 
xk;Gl;];kd; khw;W gpzf;F jPu;Tf;fhd topKiwia jiyik jhq;fp elj;jp nry;y 
vjpu;ghu;j;J fhj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. Gjpa Fbahl;rpfspy; xk;Gl;];kd; mYtyfkhdJ 
Rje;jpuj;jpw;fhd gpurpj;jp tha;e;j ghJfhg;gfkhf mike;Js;sJ. kf;fisg; ghJfhf;Fk; 
egnuhUtupd; gq;fspg;ig gw;wpa Gjpa mgpg;gpuhaq;fis tYT+l;Ltjpy; Kf;fpaj;Jtk; 

ngWfpwJ. Xk;Gl;];kd; murpay,; rKfk; nghUshjhu, fyhr;rhu #oypy; xk;Gl;];kd; 
,aq;Fk; NghJ vt;thW nraw;gLjy; vd;Dk; topfhl;L Nehf;nfhd;iw itj;jpUf;fpwhu;. 

 

epWtdnkhd;whfTs;s xk;Gl;];kd; Rakhf njhopw;gly; , gpzf;Fj; jPu;khdj;jpy; nefpOk; 
jd;ik kw;Wk; epahahjpf;fj;jpw;F cl;gl;L nghJkf;fSlDk; murhq;f epWtdq;fSlDk; 
ek;gpf;iff;Fupa epiyiag; NgZjy; vd;Dk; %d;W Kf;fpa  $Wfisf; nfhz;L;s;shu;. 
epWtdk; ,aq;Fk; rKf #oypy; njhlu;r;rpahd khw;wq;fisf; nfhz;bUf;Fk; NghJ 
,e;epWtdk; rKf #oYld; xUq;fpize;J tpUj;jp nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;gJld; 
cUtspf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

 

murhq;fq;fs; xt;nthU rKjhaj;jpYk; VfNghf cupikia epiyehl;Lfpd;wd. 

cjhuzkhf mtu;fs; Fwpg;ghf nghyp]; %yk; gyhj;fhuj;ij gpuNahfpj;J, fl;lis, 
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ghJfhg;G vd;Dk; mKyhf;fypy; rl;luPjpahd VfNghf cupikia NgZfpwhu;fs;. 

murhq;fq;fs; Nritfis toq;Fk; NghJ, cz;ikapy; mtu;fs; VfNghfkhf mtw;iwg; 
gpuNahfpf;fpwhu;fs;. rl;lk; mtu;fSf;F gy cjtpfis nra;fpwJ. rpyrkaq;fspy; gy 

nry;thf;FfisAk; , mjpfhuq;fisAk; mtu;fSf;F toq;FfpwJ. mtu;fs; jq;fSila 

gue;jstpyhd cau; kNdhghtk; nfhz;l mjpfhutu;f;f Ml;rpapy; , jq;fSila KbTfis 
vLg;gjpy; epGzu;fspd; ngUk; Nridnahd;iw itj;jpUf;fpwhu;fs;. 

 

epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsupd; mYtyfj;jpd; Njhw;wk; 

1966 Mk; Mz;L [dtupapy; eilngw;w rl;l epGzu;fspd; njd;fpof;F Mrpa kfhehl;by; 
,yq;ifapy; xk;Gl;];kd; mYtyfj;jpw;fhd Njit Kjd;Kjyhf tpthjpf;fg;gl;lJ. 
,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 1978 Mk; Mz;L murpay; mikg;gpd; 156 MtJ 

cWg;GiuahdJ, epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsu; mYtyfj;ijj;(xk;Gl;];kd;) 

jhgpg;gjw;F ghuhSkd;wk; mjpfhuG+u;tkhf cj;jutpl;lJ.ghuhSkd;wkhdJ, 1981 Mk; 
Mz;bd; 17 Mk; ,yf;f epu;thfj;jpw;fhd ghuSkd;w Mizahsu; rl;lj;ij cUthf;fp 

mYtyfj;ij jhgpj;J mjd; mjpfhuq;fisAk;, flikfisAk,; nraw;ghLfisAk;, 
tiuaWj;jJ. mjidj;njhlu;e;J 1994 Mk; Mz;bd; 26 Mk; ,yf;f %yr; rl;lj;jpd; gpupT 

10 , epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsu; (jpUj;jpa) rl;lkhdJ, nghJkf;fsplkpUe;J 
Neubahff; fpilf;fg;ngWk; mbg;gil cupik kPwy;fs; my;yJ Vida jPq;fpiog;Gf;fs; 
njhlu;ghd vOj;J %y Kiwg;ghLfs; my;yJ rhu;j;Jiufs; rhu;ghf eltbf;ifia 
vLg;gjw;F ,ayf;$bajhf ,Ug;gJld; xk;Gl;];kdhy; vLf;fg;gLk; eltbf;ifia nghJ 
kDf;fs; FOtpw;F mwptpg;gjw;Fk; cl;gLj;jg;gLfpwJ. 

 

 jPu;khdk;, gupe;Jiu, nray;ghL my;yJ Gwf;fzpg;G Nghd;w murhq;f mYtyu; njhlu;ghd 

Kiwg;ghL rl;lj;jpw;F vjpuhdjh, mePjpahdjh, mlf;FKiwahdjh, my;yJ Kiwaw;w 
jw;Wzpth my;yJ mYtyupd; jw;WzpGKiwaw;w tpjj;jpy; eilKiwg;gLj;jg;gl;ljh vd 
jPu;khdpj;J tprhuiz Nkw;nfhz;L KbT nra;tjw;F xk;Gl;];kd; Ntz;lg;gLfpwhu;. 

  

murhq;f epWtdq;fspYk; , murhq;f njhopw;ghLfspYk; fhzg;gLk; fLikahd 
eilKiwfspdhy; gpuirfSf;F nghJthf gpur;ridfs; Vw;gLfpwJ. gpuirnahUtu; jdJ 
Xu; mw;gkhd Nritia epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;F vd;d nra;tJ vd;W mwpahky; mq;Fk; 

,q;Fkhf miyfpwhu;fs;. mj;Jld; xt;nthUgb epiyapYk; nfh^ukhd kdepiy, 
kdFog;gq;fis vjpu;Nehf;f Ntz;bAs;sJ. ,j;jifa njhe;juTfspy; ,Ue;J 
gpuirnahUtiug; ghJfhf;fNt xk;Gl;];kd; epWtdk; cUthf;fg;gl;bUe;jJ. 

 

epu;thfkhdJ murhq;f Kftu;fs; rk;ge;jg;gl;l gy;NtW mjpfhug;bfspd; %yk; 
NtWgLfpd;w msTfspy; mjpfhuj;ijg; gpuNahfpg;gJld; rk;ge;jg;gLfpwJ. rpwg;ghf 
tiuaWf;fg;gl;l topayFfs; ,t;tjpfhuj;ijg; gpuNahfpg;gjw;fhf Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;sd 
vd;gjpy; ve;j re;NjfKkpy;iy Mdhy; Vw;Gila njhopw;ghLfspy; Gdpjj;jd;ikf;F 
mghak; tpistpf;f $bajhf mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ. Ju;epu;thfkhdJ mbg;gilapy; 
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jd;dpr;irahfTk; , jw;nrayhfTk; my;yJ nfh^ukhd KiwapYk; ,t;tjpfhuj;ijAk; 
jw;WzpigAk; gpuNahfpg;gjhy; Vw;gLfpwJ. 

 

nghJkf;fSf;F Fwpj;j Neuj;jpy; jukhd Nritfis toq;FkhW xk;Gl;];kd; murhq;fk; 
kw;Wk; Vida jhgdq;fis Jhz;bAs;shu;. rKfj;jpy; kpfTk; tWik epiyapy; cs;s 
Kiwg;ghl;lhsu;fNs mjpfkhf cs;sdu; vd;gij fUJifapy; mtu;fSf;F ngWkjpkpf;f 
tifapy; nrytpd;wp xg;gPl;lstpy; Fiwe;j nrytpYk; NtfkhfTk; mk;Kiwg;ghl;lhsu;fs; 
epahaj;ijg; ngWk; topia tFj;J nfhLf;ff; $ba kpfr; rpwe;j rf;jpia nfhz;Ls;s Xu; 
epWtdkhfTs;sJ. 

 

ey;yhl;rp vd;gJ etPd rKjhaj;jpd; Xu; mbg;gil Njitg;ghlhfTs;sJ. epu;thfj;jpy; 
toikahd njhopw;ghLfis elhj;jp nry;tjw;Fg; nghWg;ghfTs;s murhq;fg; 

nghwpKiwahdJ, ngUkstpy; nghJkf;fSf;F rpwe;j mD$yq;fis toq;fp, rPuhd 
Kiwapy; epu;thfj;ij elj;Jtjw;F ngUkstpyhd mjpfhuj;Jld; ifaspf;fg;gl;Ls;sJ. 

mt;thW toq;fg;gl;l mjpfhuq;fis tpjpfs; , xOq;Ffs; , ,aw;if ePjp kw;Wk; epahak; 
vd;gtw;iw kPWtjpy; gpuNahfpg;gjhf fUjg;gLjyhfhJ. toikahd epu;thf Xl;lr; 
nraw;ghl;by; Ju;epu;thfk; %yk; egnuhUtu; nraw;gl;lhnudpd; mt; mePjpfis epu;zak; 
nra;J Gydha;T nra;J eptu;j;jp nra;J rPu;gLj;Jtjw;F xk;Gl;];kd; mYtyfk; 
jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. jd;dpr;irahd mjpfhuq;fisg; gpuNahfpj;jy; my;yJ Coy; my;yJ 
gf;fr; rhu;G Nehf;fj;jpw;fhf murhq;f mYtyu; flikfis Guptjpy; je;jpukhf kWj;jy; 
my;yJ jhkjpj;jy; vd;gd xk;Gl;];kd; epWtdj;jpdhy; mtjhdpf;fg;gl;L jpUj;jg;gLtJ 
Kf;fpakhdjhf cs;sJ. 

 

xk;Gl;];kd; Ml;rp nra;gtUf;Fk; Msg;gLgth;fSf;Fk; ,ilapyhd gpzf;fpy; ,U 
fl;rpfSf;fpilapYk; cs;s rkkpd;ikapid mfw;Wtjw;F nray;gLfpwhu;. jdpahu; kw;Wk; 
nfsutj;Jld; fz;zpaj;JlDk; murhq;f epWtdj;ij gpujpepjpg;gLj;Jk; murhq;f 
mYtyu;fs; Mfpa ,U fl;rpfisAk; tprhuiz nra;fpwhu;. Xk;Gl;];kdplk; mKy;gLj;Jk; 
mjpfhuq;fs; ,y;yhjpUe;Jk; mtu; gpur;ridfisj; jPu;g;gjw;fhd mKy;gLj;jypy; 
eLj;jukhd epfo;it ,dq;fhz;gtuhfTk; jdJ jpwikiaAk; epahaq;fis gad;gLj;Jk; 
El;gq;fisAk; Jhz;Lk; rf;jpiaAk; kw;Wk; mtUila ek;gfkhd jd;ikiaAk; tpUj;jp 
nra;jy; Ntz;Lk;. 

 

,yq;ifapy; cs;s xk;Gl;];kd; mYtyfkhdJ fyg;Gj;jd;ikahd mYtyfk; xd;whf 

tifg;gLj;;jg;gl KbAk; ,t;tYtyfk; kdpj cupikfs; Kiwg;ghl;L mYtyfk; , 
xk;Gl;];kd; epWtdk; Mfpa ,uz;L $WfisAk; ,izg;gjhf cs;sJ. xk;Gl;];kd; 
mYtyfk; murhq;f mYtyu;fs; kdpj cupikfis kPwpAs;shu;fs; my;yJ Ju;epu;thfk; 
Vw;gl;Ls;sJ vd nghJkf;fshy; nfhz;Ltug;gLk; Kiwg;ghLfis kw;wtu;fSf;fpilapy; 
Gydha;T nra;tjw;fhd epahahjpf;fj;ij nfhz;Ls;sJ. 
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mtjhdpg;Gf;fSk; fUj;JiufSk; 

mNefkhf $l;Lj;jhgdq;fspd; jiytu;fs; , mjpfhupfs; , kDjhu;fspdhy; jhf;fy; 

nra;ag;gl;l mePjp, rkj;Jtkpd;ik Nghd;w rhu;j;JiufSf;fhf elhj;jg;gl;l tprhuizfspy; 
gq;Fgw;Wtjw;fhf mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfis mDg;Gfpwhu;fs;. tprhuizfspd; ,Wjpapy; 
mtu;fs; nra;j my;yJ nra;ahj gpiofs; m[hf;fpuij ftiyaPdk; Nghd;w jtWfis 
mwpe;J nfhs;fpwhu;fs;. Mdhy; mtu;fs; jq;fSila epWtdj;Jf;F nrd;w gpd;du; 
epWtdq;fspd; jiytu;fspd; jPu;khdj;jpd; fPohd mj;jifa cld;ghl;by; cWjpahf 
,Ug;gjw;F tpUk;Gtjpy;iy. jPu;khdq;fs; njhlu;gpy; fhyq;flj;Jjy; cz;ikf;Fg; Gwk;ghf 
NgRjy; njhlu;e;Jk; KbntLf;fhik Nghd;w milahsg;gLj;Jk; Nghf;Ffis mtjhdpf;f 
$bajhfTs;sJ. ,jd; fhuzj;jpdhy; Neutpuak; Vw;gLtJld; Fiweptu;j;jpia 
ngw;Wf;nfhs;stjw;F jFjpahd Kiwg;ghl;lhsUf;F NkYk; Jd;gj;ijf; nfhLf;fpwJ. 

 

mjpfhupfspd; RWRWg;gpd;ik kw;Wk; fhuzk; $w Kbahj gjpy; vd;gtw;wpd; %yk; 
Vkhw;wKk; Nrhu;Tk; Vw;gLfpwJ. khwhf murhq;fj; jpizf;fsq;fspd; jiyikg; gFjp 

tfpg;gtu;fs; tprhuizfspd; gpd;du; vLf;fg;gl;l jPu;khdq;fSf;F rhjfkhfTk; , 
Mf;fkhfTk; gjpyspj;J epthuzk; my;yJ Fiwepthuzk; toq;fp vkJ ehl;by; 
ey;yhl;rpia gyg;gLj;Jk;  epu;thfnkd;iw Vw;gLj;jy; my;yJ mbg;gil cupikfSf;F 
Mjutspf;Fk; Njitia cWjpg;gLj;jy; njhlu;gpy; xk;Gl;];kd; njhopw;gLfpwhu; vd;gij 
epidtpy; itj;Jf;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. 

 

ghuhSkd;wj;jpdhy; rl;lkhf;fg;gl;Ls;sthwhd rl;lq;fSf;F mika nray;gLk; 
jpizf;fsk; my;yJ murhq;fk; my;yJ $l;Lj;jhgdk;; my;yJ Vida rig Nghd;w 
epajpr; rl;l mjpfhurig xd;wpy; Kf;fpakhfTs;s tplaq;fSld; njhlu;Ggl;L jhf;fy; 
nra;ag;gl;l Kiwg;ghLfspy;; ngUk;ghd;ikahdit  tprhupf;fg;gl;L ep&gpf;fg;gl;Ls;sd.  
,k;Kiwg;ghLfs; mNefkhf jhgdtpjpf; Nfhitapd; Jizr;rl;lq;fs; kw;Wk; xOq;Ffshf 

cs;slf;fg;gl;bUe;Jk; mj;jifa rl;lq;fs,; xOq;FfSf;F mika nray;glj;jtwpajhy; 

vOe;Js;sd. rpy re;ju;g;gq;fspy; Fw;wk; rhl;lg;gl;l fl;rp, Fw;wr;rhl;il jsu;j;j $ba 
VjhtJ tpsf;fq;fis toq;Ftjw;F my;yJ Fw;wkpy;iynad njspTgLj;Jtjw;fhd 
re;ju;g;gk; toq;Fk; cupikia mspf;fhJ fLikahd jz;lid toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 

Kiwg;ghl;lhsuhy; nfhz;Ltug;gl;l kdf;Fiwfs;, murhq;ff; nfhs;iffs; kw;Wk; 
eilKiwfs; ghFghbd;wp Neu;ikahd mKy;gLj;jypy; epu;thfpfSk; mjpfhupfSk; 
ftdf;Fiwthf ,Ue;jikahy;  Vw;gl;litahFk;. Nkjpfkhf nfhs;if my;yJ 
eilKiwfs; gpd;gw;wg;gl;l NghJ Gupe;J nfhs;Sk; jd;ikapy; FiwghL kw;Wk; 
nefpo;r;rpaw;w fLikAk; mtjhdpf;fg;gl;ld. mYtyu;fspd; Nghf;fhdJ xOq;Ffis 
mtjhdpg;gjpy; ,uf;fkw;w fbdkhd jd;ik fhzg;gl;lJld; mjd; ,ay;ig myl;rpak; 
nra;tjhf ,Ue;jJ. 

 

murhq;f jpizf;fsq;fs; my;yJ epajpr;rl;l rigfspy; cs;s czu;r;rpaw;w 
mjpfhutu;f;fq;fspdhy; njhlu;e;J vOk; Kiwg;ghLfSf;fhd fhuzk; ,yFtpy; 
jPu;f;ff;$bajfTs;sJ. fbjq;fSf;fhd gjpy;fs; xOq;fhf mDg;gg;gLtjpy;iy. mj;Jld; 
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Nritapidg; ngWk; Nrit ngWeupd; tprhuizf;Nfh my;yJ ghjpf;fg;gl;l 
mYtyu;fSf;Nfh gjpy;fs; toq;fg;gLtjpy;iy. mj;Jld; jdpegu; njhlu;gpy; 
ew;gz;Gfisr; rupahfg; NgzhJ gy kDjhuu;fSf;F ntWg;ig Vw;gLj;jpAs;shu;fs;. 
eltbf;iff;fhd mbg;gilahd fhuzq;fis rupahdJk; KOikahdJkhd 
tpsf;fq;fSld; nghJkf;fSf;F njuptpj;jpUe;jhy; mtu;fshy; vLf;fg;gl;l eltbf;iffis 
tpsq;fpf; nfhs;tJld; Vw;Wf;nfhz;bUg;ghu;fs;. xk;Gl;];kd; mYtyfkhdJ mtu;fSila 
kdf;FiwfSf;fhd fhuzq;fis nrtpkLj;J nghWikahf tpsf;fq;fis nfhLj;J 
kpfTk; jpUg;jpAld; mt;tYtyfj;jpypUe;J tpilngwf; $ba Xu; mYtyfk; vd rpyu; 
ek;gpf;if nfhz;Ls;sdu;. 

 

murhq;f mYtyu;fsplk; cs;s fu;tj;ij ePf;Fjy; mtrpakhfTs;sJ. ey;y epu;thfkhdJ,  
nghJkf;fspd; jpUg;jpfukhd cwTf;F gq;fspg;G nra;jy; Ntz;Lk; vd;gij Kf;fpa $whf 
nfhz;Ls;sJ. murhq;fj;Jiwfspy; kpfTk; Kf;fpakhd $whfTs;s rpwe;j nghJkf;fs; 
cwT ed;whfg; Ngzg;glhik Fwpg;gplj;jf;f xd;whfTs;sJ. epu;thfj;jpd; kpfTk; Kf;fpa 
Mf;ff; $whfTs;s jftiy rupahd Neuj;jpy; toq;fj;jtWjyhdJ mYtyu;fspy; 
myl;rpaj;ij my;yJ rpuj;ijapd;ikia Fwpg;gpLtjhf cs;sJ. 

 

mtru nghJj; Njitf;fSf;fhf fzpfs; ngwg;gl;L mjw;fhf vJTk; ePz;lfhykhf 

toq;fhik, Nritfspy; cau;gjtpfSf;F gjtp toq;Fk; NghJ Nrit %g;G jpwik 
vd;gtw;Wf;F mika toq;fhik my;yJ jhkjkhf gjtpAau;T toq;fy; gjtp 
ntw;wplq;fSf;F Ml;Nru;g;G nra;Ak; NghJ tpsk;guq;fspy; my;yJ Ml;Nru;g;Gj; jpl;lq;fspy; 
cs;slf;fg;gl;l epge;jidfspy; ftdk; nrYj;jhJ Ml;Nru;g;G Nkw;nfhs;sy; mj;Jld; 
fhzpfs; my;yJ tPLfs; ngw;Wf; nfhz;L mjw;Fg; gjpyhf el;l <L my;yJ VjhtJ 
khw;W ,lq;fs; xJf;fhik my;yJ mjpf jhkjk; vd;gd Nghd;wd rpy Kiwg;ghLfshf 
cs;sd. fhuzkpy;yhJ fhzp kw;Wk; tPLfs; ifafg;gLj;jy; Xa;T+jpaf; nfhLg;gdtpy; 
jhkjk; kw;Wk; jtwhf Xa;T+jpak; fzpj;jy; vd;gd njhlu;ghd Kiwg;ghLfNs kpf 
mjpfstpy; ngwg;gl;ld. ,t;tof;Ffspy; gy tof;Ffs; ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; fUj;ijNa 
rupnad ep&gpj;Js;sd. 

 

mYtyu;fs; kw;Wk; jhgdq;fs; rKf ed;ikfis mspg;gjw;fhd tpsf;fq;fs; kw;Wk; 
eltbf;iffis gpuNahfpf;Fk; NghJ mtw;iw toq;f tpUg;gkpd;wp fl;Lg;gLj;jpAs;shu;fs;. 
,jdhy; rl;lq;fspd;  Nehf;fq;fs; Njhy;tpaile;Js;sd. jw;Wzpig gad;gLj;Jtjw;fhf 
mDkjpf;fg;gl;l NghJ gpuirfSf;F tplaq;fis fbdkhf;Ftjw;F gad;gLj;jpAs;shu;fs; 
mj;Jld; vd;d Nehf;fj;jpw;fhf jw;Wzpig gad;gLj;jpdhu;fNsh mjd; tpisit ngw;Wf; 
nfhs;sKbahJ Ngha;tpl;lJ. mYtyu;fs; nghJthf Nfhitfs; jtwptpl;ld vd 
rhl;Lf;fs; nrhy;yp tprhuizfis ,ilkwpf;fpwhu;fs;. ,it Kfhikia myl;rpak; 
nra;tjhf cs;sJld; epu;thfg; nghWg;ig jtpu;g;gjw;fhd jpwikahdJk; 
cldbahdJkhd tpsf;fnkhd;whf cs;sJ. 

 

mYtyu;fs; jkJ flikia epiwNtw;Wk; NghJ jtwhd nraw;ghLfis Guptjd; 

tpisthf ,aw;if cupikfs; , mbg;gil cupikfs; , kdpj cupikfs; kPwg;gl;L 
,jd;%yk; jdpegUf;F rl;lKiwahf nfhLf;f Ntz;ba njhifia toq;fhJ NkYk; 
mtu;fspd; kdj;ij Gz;gLj;Jfpwhu;fs; vd;gij kwe;JtpLfpwhu;fs;. ve;jtpjkhd 
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fhuzKkpd;wp Xa;T+jpaq;fs; , gzpf;nfhilfs; my;yJ Vw;ghl;L epjpak; Nghd;wd 
njhlu;ghf nfhLg;gdTfs; ePz;lfhykhf jhkjpf;fg;gLk; NghJ xUtu; jdJ nrhj;ij 
gad;gLj;Jtjw;Fk; mDkjpg;gjw;Fkhd cupik kWf;fg;gLfpwJ. gytPdkhd fhuzpfshy; 
Vw;gLk; jhkjq;fs; ,Wjpapy; nfhLf;f Ntz;ba nfhLg;gdtfis nrYj;Jk; NghJ 
gzj;jpd; ngWkjp kjpg;G FiwAk; fhuzj;jpdhy; gz ,og;G Vw;gLfpwJ. NkYk; nrYj;j 
Ntz;ba epjpfs; FWfpa fhyg;gFjpapy; kl;LNk gad;gLj;jf; $bajhf ,Uf;Fk;. 
jdpahu;fs; jkJ gzj;ij ngWtjw;F fhj;jpUg;gjhy; jhkjpf;Fk;  fhyg;gFjpapy; jkJ 
,lu;ghLfis rkhspf;f fld;gLfpwhu;fs;. 

 

KiwghL xd;W njhlu;ghf tprhuizfs; my;yJ Gydha;Tfs; Nkw;nfhs;Sk; Nghnjy;yhk; 
gpzf;fpy; cs;s gpur;ridia ePjp my;yJ epaha czu;Tld; ftdk; nrYj;jhJ jPu;khdk; 
my;yJ nraw;ghL xd;iw ep&gpg;gjw;F Kay;tjpy; mYtyu;fs; Neuj;ijAk; 
gpuaj;jdj;ijAk; nryT nra;Js;sdu;. jtwhd nraYf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;jy; 
jdpegu; gpuirfspd; kPjhd    mjDila MNuhf;fpakw;w tpisTfs;  vd;gtw;wpy; 
rpuj;ij nfhs;shJ mYtyu;fs; mtu;fSf;F vjpuhf Nkw;nfhs;sg;gl;l Kiwg;ghLfis 
rupahf ep&gpf;fhJ rpy tifahd jtwhd nraiy my;yJ Nghypahd jPu;khdj;ij mNj 
tifapy; NgZtjpy; gpbthjkhf ,Uf;fpwhu;fs;. 

 

murq;f mYtyu;fs; tpNuhjkhd kdg;ghq;Fld; gpbthjkhf ,Ug;ghu;fshdhy; xUNghJk; 
ey;;y epu;thfnkhd;iw Vw;gLj;j KbahJ. NkYk; murhq;f mYtyu;fs; gpuirfs; 
nfhz;LtUk; rl;luPjpahd Kiwg;ghLfis Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; nrtpkL;g;gjw;Fk; jahuhf 
,y;yhky; mtu;fis xJf;fp  myl;rpak; nra;thu;fshdhy; mr;nray; epu;thfj;jpd; 
juj;ijAk; FiwTgLj;Jk;. ey;y epu;thfkhdJ epahakhd Kiwg;ghLfis nrtpkLj;J 

Fiwe;jsT jhkjk; , jtW vd;gtw;Wld; vy;yhtw;Wf;Fk; Nkyhf jpwikAld; vt;tpj 
ghFghbd;wpAk; Nritahw;Wk;. 

 

rpy kDjhuu;fs; jkJ Kiwg;ghLfis kpjkpQ;rpa fhyjhkjj;Jld; rku;g;gpj;Js;sij 
mtjhdpj;Js;Nsd;. 

 

epu;thfj;jpd; ghuhSkd;w Mizahsu; mYtyfk; Nghd;w rpwpa mYtyfj;jpy; Nritahw;w 
mYtyfu;fs; jaf;fk; fhl;LtJ mtjhdpf;f Kbe;Js;sJ. mNefkhf ,q;F NghjpasT 
Nkyjpf Neu flikfis epiwNtw;Wtjw;fhd re;ju;g;gk; ,y;yhik my;yJ NtW 
mjpfg;gbahd tUkhdk; fpilf;fhikNa fhuzkhf ,Uf;fyhk;. 

 

mePjpahd nraw;ghLfspdhy; ghjpf;fgl;ltu;fSf;F epahakhd epthuzk; toq;Fjy; 
njhlu;gpy; vd;dhy;; toq;fg;gl;l rpW gq;fspg;Gf;F tiuaiwfspd; fPo; rhj;jpakhd 
Nritfis toq;f rfy gpur;ridfSf;Fk; Kfk; nfhLj;J Nrit Gupe;j vdJ mYtyfg; 
gjtpazpapeUf;F Mo;e;j ed;wpia njuptpj;J nfhs;s flikg;gl;bUf;fpNwd;. 
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Gs;sptpgug; gFg;gha;T 

ml;ltiz 1:  Gs;sptpgu gFg;gha;T 

2013 Mk; Mz;bypUe;J nfhz;Ltug;gl;L Gydha;T 
nra;ag;gl Ntz;ba Kiwg;ghLfspd; kPjp 

 527  

2014.01.01 Mk; jpfjpapypUe;J 2014.12.31 Mk; jpfjp 
tiuahd fhyg;gFjpapy; ngwg;gl;l Kiwg;ghLfspd; nkhj;j 
njhif 

   

m. Kiwg;ghl;lhsu;fsplkpUe;J Neubahfg; ngw;wJ  1069   

M. nghJ kDf;fs; FOtpdhy; Gydha;Tf;fhfTk; 
mwpf;iff;fhfTk; mZfg;gl;lJ. 

18   

  1087  
2014 Mk; Mz;by; Gydha;T nra;ag;gl Ntz;ba 
Kiwg;ghLfspd; nkhj;j vz;zpf;if 

  1614 

    
2014 Mk; Mz;by; Gydha;T nra;ag;gl;l Kiwg;ghLfspd; 
nkhj;j vz;zpf;if. 

   

    
m. RUf;fkhf KbTWj;jg;gl;l Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if    

1. tprhuizapd;wp jPu;T toq;fg;gl;lJ 224   
2. rkkhd epiyapy; cs;s epaharig epWtdq;fspy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l mNj KiwaPL vd;gjhy; 
Gydha;T nra;ahJ epuhfupf;fg;gl;lJ. 

163   

3. tprhuiz Nkw;nfhs;tjw;F NghJkhd jfty; 
fpilf;fg;ngwhik 

20   

4. nghUj;jkhd nraw;ghl;Lf;F Vw;Gila mjpfhupia 
mZfy; 

100   

5. epthuzk; toq;ff; $ba tof;F my;yhjit 30   
6. xk;Gl;];kdpd; rl;lepahahjpf;fj;jpw;F mg;ghw;gl;lit 74   
7. Kiwg;ghL nra;tjpy; Nkyjpf jhkjk; 19   
8. rk;ge;jg;gl;l epWtdq;fshy; mDg;gg;gl;l  
   mwpf;ifapd; gpd;du; tpyf;fg;gl;l    Kiwg;ghLfs;. 

237   

 
   9. Vida epWtdq;fSf;F Kiwg;ghLfis   
mDg;gptpl;L ,e;epWtdj;Jf;F gpujpfshf mDg;gg;gl;l 
Kiwg;ghLfs; 
 

282   

  10. Vida xk;Gl;];kDf;F mDg;gg;gl;l Kiwg;ghLfs; 18   

 
 

 1167  

M. fl;rpfs; Kd;dpiyapyhd tprhuizapd; gpd;du; 
Gydha;T nra;ag;gl;L mwpf;ifaplg;gl;l Kiwg;ghLfspd; 
nkhj;j vz;zpf;if 

 26  

   1193 
2014.12.31 Mk; jpfjpad;W Gydha;T nra;ag;gl;L 
mwpf;ifaplg;gl Ntz;ba Kiwg;ghLfspd; kpFjp. 

  421 
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khjhe;jg; gFg;gha;T 

2013 Mk; Mz;bypUe;J nfhz;Ltug;gl;l kpFjp Kiwg;ghLfSld; 2014 Mk; Mz;by; 
ngwg;gl;l Kiwg;ghLfSkhf nkhj;jkhf ngwg;gl;l Kiwg;ghLfs; 1614 MFk;. khu;r; khjk; 
kpf cau; vz;zpf;ifapyhd 126 Kiwg;ghLfs; ngwg;gl;ld. mj;Jld; Vg;gpuy; khjj;jpy; 60 
Kiwg;ghLfNs gjpT nra;ag;gl;bUe;jJ. 

 

ml;ltiz 2:  

2014 Mk; Mz;by; xt;nthU khjKk; fpilf;fg;ngw;w nkhj;j Kiwg;ghLfs; 

 

 khjk; nkhj;jk; 
1. [dtup 81 
2. ngg;utup 67 
3. khu;r; 126 
4. Vg;gpuy;  60 
5. Nk 91 
6. A+d; 88 
7. A+iy 125 
8. Xf];l; 69 
9. nrg;lk;gu; 84 
10. xf;Nlhgu; 99 
11. etk;gu; 99 
12. bnrk;gu; 98 
 nkhj;jk; 1087 
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ml;ltiz 3 :   

 

2014 Mk; Mz;by; fpilj;j nkhj;j Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if ghy; mbg;gilapy; 
tifg;gLj;jy;. 

 

khjk; Mz; ngz; nkhj;jk; 

[dtup 59 22 81 

ngg;utup 49 18 67 

khu;r; 95 31 126 

Vg;gpuy; 46 14 60 

Nk 76 15 91 

A+d; 57 31 88 

A+iy 99 26 125 

xf];l; 45 24 69 

nrg;lk;gu; 57 27 84 

xf;Nlhgu; 58 41 99 

etk;gu; 54 45 99 

bnrk;gu; 65 33 98 

 nkhj;jk; 760 327 1087 
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khtl;lg; gFg;gha;T 

2014 Mk; Mz;by; ngwg;gl;l Kiwg;ghLfspy; ngUk;ghyd vz;zpf;ifapy; nfhOk;G 

khtl;lj;jpy; ,Ue;J (114), fhyp khtl;lj;jpy; (113), mj;Jld; FUehfy; khtl;lj;jpy; (108) 
Kiwg;ghLfs;; ngwg;gl;ld. 

 

ml;ltiz 4 : 

Kiwg;ghl;lhsu;fs; FbapUf;Fk; khtl;l mbg;gilapy; 2014 Mk; Mz;by; ngwg;gl;l 
nkhj;j Kiwg;ghLfspd; tifg;gLj;jy; 

khtl;lk; Kiwg;ghl;lhsu;fspd; vz;zpf;if- 2014 

nfhOk;G 114 
fk;gfh 36 
fSj;Jiw  54 
fz;b 69 
khj;jis 34 
EtNutpah  42 
fhyp 113 
khj;jiw 85 
`k;ghe;Njhl;il 25 
aho;ghzk; 06 
kd;dhu; 02 
tTdpah 05 
Ky;iyj;jPT  - 
fpspnehr;rp 02 
kl;lfsg;G 20 
mk;ghiw 29 
jpUNfhzkiy 09 
FUehfy; 108 
Gj;jsk; 12 
mEuhjGuk; 30 
nghyeWit  79 
gJis 53 
nkhdwhfiy 18 
,uj;jpdGup 101 
Nffhiy 40 
ntspehL 01 
nkhj;jk; 1087 
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tpla gFg;gha;T 

2014 Mk; Mz;by; mYtyf epakdq;fs;, gjtp cWjpg;gLj;jy;, njhopy; KbTWj;jy,; 

gjtpAau;Tfs;, rk;gs Kuz;ghLfs;, rk;gs cau;Tfs,; epYitfs;, nghyp]; mYtyupdJk; 

mNjNghy; murhq;f mYtyu;fspdJk; mjpfhu J\;gpuNahfk,; nray;Gwf;fzpg;G, 

Xa;T+jpaq;fs;, Copau; Nrkyhg epjpf;nfhLg;gdTfs;, mjpfhukw;w epu;khzq;fs; 
njhy;iyfs; vd;gd njhlu;ghd Kiwg;ghLfs; Fwpg;glj;jf;fstpy; fhzg;gl;ld.  

 

ml;ltiz 5 

tplak; rhu;ghf 2014 Mk; Mz;L fhyg;gFjpapy; fpilf;fg;ngw;w murhq;f mYtyu;fSf;F 
vjpuhd nkhj;j Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if. 

 2014 

1. epakdk; gjtpapy; cWjpg;gLj;jy; Kw;Nwjpaply; 87 
2. njhopy; KbTWj;jy; kPsmku;j;jy; gjtp ePbg;G 109 
3. gjtpAau;Tfs; gjtp %g;G 65 
4. fhzp mDkjpg;gj;jpuk; mur fhzpfs; toq;Fjy; 179 
5. jhkjpg;G jFjpapd;ik myl;rpak; jj;Jt J\;gpuNahfk; 63 
6. rk;gs Kuz;ghLfs; rk;gs cau;Tfs; epYitfs; gbfs; 53 
7. Xa;t+jpak; tpjitfs; mehijfs; Xa;t+jpak; 64 
8. el;l<L tWik epthuzk; rKu;j;jp 42 
9. ,lkhw;wk; 56 
10. Rdhkp cjtpfs;  - 
11. gy;fiyf;fofk; ghlrhiy mDkjp guPl;ir ngWNgWfs; 60 
12. C.Nr.ep C.e.ep khdpak; 24 
13. mjpfhuk; nray;Gwf;fzpg;G njhlu;ghd nghyP]; J\;gpuNahfk; 23 
14. mjpfhukspf;fg;glhj fl;ll epu;khzq;fs; njhy;iyfs; 36 
15. fld;fs; kPsspg;Gf;fs; kPs; ml;ltizg;gLj;jy; 21 
16. cupkk; fl;llmDkjpg;gj;jpuk; 15 
17. kpd;rhuk; ePu; njhiyj;njhlu;Gfs; njhiyj;njhlu;G Jz;bj;jy; 12 
18. Ntiyj;jsj;jpy; Jd;GWj;jy; 16 
19. tPjpfs; 18 
 
20. 

gy;NtW tifahdit 144 

  
nkhj;jk; 

1087 
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mikr;R murhq;f epWtdq;fspd; gFg;gha;T 

 

murhq;f epu;thf cs;ehl;lYty;fs; mikr;R(203) fy;tp mikr;R(180)  Mfpatw;wpy; cs;s 
mYtyu;fSf;F vjpuhd Kiwg;ghLfNs kpfTk; mjpfkhf fhzg;gl;ld. (ml;ltiz 6 Ig; 
ghu;f;fTk;) fhzp mDkjpg;gj;jpuk; kw;Wk; khdpaq;fs; toq;fy; njhlu;ghf gpuNjr 
nrayfq;fSf;F vjpuhf Nkw;nfhs;sg;gl;l Kiwg;ghLfNs ngUk;ghd;ikahff; 
fhzg;gl;ld. Vw;Gila rl;lj;jpy; nrhj;Jupikr; rl;lk; gw;wp njspthf Fwpg;gplg;gl;bUe;Jk; 
clik FbapUg;G njhlu;ghd gpur;ridfSf;F jPu;T fhZtJ rpwpa tplaky;y. fhzp 

mgptpUj;jp fl;lisr;rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; fPo;, fhzp mDkjp khdpaq;fs; toq;Ftjpy; 
gpuNjr nrayfq;fspy; njhopy;GupAk; rpy mYtyu;fs; ntspg;gilahf ele;J 
nfhs;stpy;iy. 
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ml;ltiz 6 : 2014 Mk; Mz;by; mikr;Rf;fs; jpizf;fsq;fs; mjpfhurigfs; murhq;f 
epWtdq;fs; vd;gtw;wpy; gzpGupAk;  

mYtyu;fSf;F vjpuhd Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if 

mikr;R jpizf;fsk; mjpfhurig vz;zpf;if 
2014 

murhq;f epu;thfk; 
  

203 

fy;tp kw;Wk; cau;fy;tp 180 

$l;Lj;jhgdq;fs; mjpfhurigfs;(CPC,CEB,SLPA,RDA) 41 

murhq;f Nritfs; Mizf;FO(kj;jpa kw;Wk; khfhzk;) 19 

ghJfhg;G kw;Wk; cs;sf ghJfhg;G 82 

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;s+uhl;rp rig 85 

Nghf;Ftuj;J(SLCTB,CGR,CMV) 43 

Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr kUj;Jtk; 54 

njhopy; 11 

epjp 12 

tptrhak; 28 

mur tq;fpfs; 17 

Xa;t+jpak;  34 

ePjp 15 

ePu;ghrdk; kw;Wk; kfhtyp mjpfhurig 24 

jghy; kw;Wk; kfhtyp mjpfhurig 25 

rKfNrit rKu;j;jp nug;gpah(REPPIA) 19 

fhzpfs; kw;Wk; fhzp rPu;jpUj;j Mizf;FO 62 
$l;LwT mgptpUj;jp 12 

Njrpa ePu; tpepNahfk; kw;Wk; tbfhy; mikg;Gr; rig 08 

gjpthsu; ehafk; - 

fhLfs; 02 

ngUe;Njhl;lq;fs; 06 

Vidait 105 

nkhj;jk; 1087 
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mYtyfg; gjtpazpapeu;fs; 

,t;tYtyfk; 30 gjtpazpapeu;fis mq;fPfupj;Js;sJ. MapDk; epWtd mikg;G tiuglk; 
fhl;LtJ Nghy; 2014 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; ,t;tYtyfj;jpy; 16 mYtyu;fs; kl;LNk 
,izf;fg;gl;Ls;sdu;. 

(tiuglj;ij ghu;f;fTk;) 

epWtd mikg;G tiuglk; 

 

                            xk;Gl;];kd;   
 

                  
     

 
                      01. epu;thf mYtyu;        01. epu;thf 
  jhgdk;            mYtyu;   
                 kD(ntw;wplk;) 
  
nkhopngau;ghsu;- 01      .  

(tFg;G1 Mq;fpyk;/ jkpo;);                        
nkhopngau;ghsu;-01  

(tFg;G 1 rpq;fsk;/ Mq;fpyk; 
 
 
 
                   - (tFg;G 1 mKcNr)-01        - (tFg;G 1 mKcNr)-01  
                   - (tFg;G 111 mKcNr)-02      - (tFg;G 11mKcNr)-01   
                   - mKcNr(ntw;wplk;)- 04             - (tFg;G 111 mKcNr)-05       
                                              -mKcNr(ntw;wplk;)-04 
                      

      
      
                           

                - rhujp(ntw;wplk;)-02 
  - (mYtyfg;gzpahsu; tFg;G11)(ntw;wplk;)  -04 

  - (mYtyfg;gzpahsu; tFg;G111) – 02 
  - (xg;ge;jk;) -01 
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tUlhe;j tuT nryTj;jpl;lk; 

kPz;nlOk; nrytPdq;fSf;fhf &gh 10,480,000.00 njhifAk; %yjdr;nrythf &gh 

360000.00 njhifAkhf nkhj;jkhf &gh 10,840,000.00 njhif 2014 Mk; Mz;bw;F 

xJf;fg;gl;Ls;sJ. ,t;tUlj;jpw;fhd cz;ikr;nrytPdkhdJ &gh 9,445,847.00 njhifAk; 

Nrkpg;G &gh 1,394,153.00 njhifAk; MFk;. 
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jiyg;G 22 – epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsu; mYtyfk;  

01- eilKiw nraw;ghLfs; 

01- nghJ epu;thfKk; jhgd NritfSk; 
 &gh 000  

nghUs; tptuzk; 2014 
kjpg;G 

2014 
cz;ik 

 kPz;nlOk; nrytPdk; 10480 9115 

 jdpegu; Ntjdhjpfs; 5980 5918 

1001 rk;gsq;fSk; $ypfSk; 3800 3775 

1002 Nkyjpf Ntiy NeuKk; tpLKiw nfhLg;gdTfs; 80 58 

1003 Vida gbfs; 2100 2085 

 gpuahzr;nryTfs; 470 9 

1101 cs;ehL 20 9 

1102 ntspehL 450 - 

 tpepNahfq;fs; 550 501 

1201 fhfpjhjpfs; mYtyf cgfuzq;fs; 250 240 

1202 vupnghUs; 300 261 

 guhkupg;G nryT 580 379 

1301 thfdq;fs; 400 293 

1302 nghwpj;njhFjp kw;Wk; cgfuzq;fs; 100 86 

1303 fl;llk; kw;Wk; epu;khzk; 80 - 

 xg;ge;j Nrit 2500 1968 

1401 Nghf;Ftuj;J  20 15 

1402 jghy; njhiyj;njhlu;G 300 293 

1403 kpd;rhuk; kw;Wk; ePu; 300 272 

1404 thlif kw;Wk; cs;s+u; tupfs; 1800 1376 

1405 Vidait 80 12 
 ,lkhw;wk; 400 340 

1505 re;jh kw;Wk; gq;fspg;G epjp 400 340 

 %yjdr;nrytPdk; 360 329 

 %yjdr; nrhj;Jf;fis nfhs;sy; 300 291 

2102 jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzk; 300 291 

 fl;bnaOg;Gk; ,aysT 60 38 

    
2401 gapw;rp kw;Wk; fl;bnaOg;Gk; ,aysT 60 38 

 nkhj;j nrytPdk; 10840 9444 

 nkhj;j epjp 10840 9444 

 epjpaply;  
cs;ehL 

10840 9444 
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gpuirfshy; jhf;fy; nra;ag;gl;l Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;ifapd; %yk; xk;Gl;];kd; 
mYtyfj;jpd; kPJ mtu;fs; nfhz;Ls;s ek;gpf;ifia mwpe;J nfhs;s $bajhfTs;sJ. 
murhq;fj;Jiwapdhy; Gupag;gl;l Kiwaw;w epu;thfr; nraw;ghLfSf;F vjpuhfTs;s 
kdf;FiwfSf;fhd tpiuthd nrytw;w FiwjPu;g;G KiwNa ,jw;F fhuzkhfTs;sJ. 
mePjp Vw;gl;Ls;sjh vd jPu;khdpg;gNj xk;Gl;];kdpd; Gydha;tpd; Nehf;fkhfTs;sJld; 
mjw;F Vw;g mtw;Wf;F gupfhuq;fs; toq;fg;gLfpwJ vd;gJ Ml;Nrgpf;f KbahJs;sJ. 
gupfhukpd;wp jPu;khdnkhd;whdJ ngWkjpaw;wjhFk;. 

 

,Wjpahf mePjpAk; ePjpAk; murhq;fj;jpw;Fj; Msg;gLgtu;fSf;Fk; ,ilapy; NkNyhq;fp 
,Uf;Fk; ehl;bd; kf;fSf;fhf xk;Gl;];kd; epWtdk; gadw;wjhf ,Uf;Fkh my;yJ 
ek;gpf;if Cl;Lk; fyq;fiu tpsf;fhf ,Uf;Fkh vd;gJ gjpyspf;fg;gl;l Ntz;ba 
tpdhnthd;whf cs;sJ. 

 

 

 

vy;.V.jp];] Vf;fehaf;f 

epu;thfj;jpw;fhd ghuhSkd;w Mizahsu; 

(xk;Gl;;];kd;) 
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Report of the Parliamentary Commissioner for Administration under section 18 of 

Parliamentary Commissioner for Administration Act No:17 of 1981 - 2014 

 

Introduction 

Every institution like people need to take a break for a moment from their everyday 

activities to take stock , to take a quick glance back at  the road travelled to then set their 

sights anew on the road ahead with the insight provided by the greater experience gained. So 

also is the end of an annual report on the activities which the Ombudsman is presenting, as 

every year, this volume being a summary aimed at making this institution’s endeavour 

throughout 2014 more readily comprehensible.  

Beyond the mandatory presentation to the Parliament in compliance with the dictates 

of the Constitution, the Ombudsman’s annual reports seek to serve as food for thought for this 

institution proper and for all those who would like to familiarize themselves with the issues 

dealt with over the past year. 

At times there are people who term these reports as being an X-ray of our society 

perhaps not to such degree or perhaps only in part, but what no one can deny is that the 

Ombudsman’s office, we have a privileged vantage point for gaining a broad-ranging view of 

the conflicts and concerns which have a bearing on the lives of our citizens. That is why our 

institution cannot fail to heed, the voices raised by our society, the desperate out cries against 

situations which citizens feel to be unjust and which our office has the constitutional duty of 

bringing before the different administrations most directly involved in their complaints. 

Within this current context, the Ombudsman’s office is under the obligation of carring 

out   its persuasive endeavour by staunchly upholding its standards when recommending the 

improvements it deems necessary, although it is bound to always fulfilling the requirements of 

stating its opinion with the utmost degree of precision by dealing, in a totally matter-of-fact 

way, with the event as the evolve. 

Any institution established for the purpose of protecting and promoting of human 

rights generally and fundamental rights in particular must be one which is known to the 

people particularly to the vulnerable groups in society, because they are the ones who seek 

recourse to these institutions due to their inability to resort to legal action for the protection of 

their rights, due to the high expenses involved in litigation 

It is a basic requirement that if there are institutions for the protection of people’s 

rights, the people should be aware of the fact that such institutions exist. Secondly they must 

have easy access to such institutions. 
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The Office of the Parliamentary Commissioner or the Ombudsman is an independent 

authority established for the purpose of providing redress to aggrieved persons in cases of 

maladministration, where the existing constitutional machinery had been insufficient or 

ineffective. Complaints had often been made that proper standards of conduct were not 

observed by public officers. The complaints include those of negligence, inefficiency, bias, 

unfair discrimination, oppressive behavior, delay and failure to reply to a communication 

addressed to administrative authorities. 

As the report of ‘Justice’, the British Section of the International Commission of 

Jurists (ICJ) has pointed out with the reference to Britain, a developed country, such 

complaints (I quote) “give rise to feelings of frustration and resentment because of the 

inadequacy of the existing means of seeking redress.” It is submitted that in the mixed and 

heterogeneous polities of the Asian region these complaints of the people assume a more 

serious character than the countries where the population is homogeneous in nature. 

It had been found in practice that the expanding sphere of state activity and 

administrative power the traditional, constitutional, legal and administrative remedies had 

been inadequate and inappropriate to deal with various types of maladministration. 

If I may cite an example, in order to institute a regular legal action in a court of law, 

the grievance should amount to a cause of action recognized by law. Even in cases where an 

express right of appeal to the courts against administrative decisions is conferred by statutes 

on specific grounds, the scope of the appeal is strictly confined to the ground of appeal. 

Similarly where a complainant invokes the supervisory jurisdiction of the appropriate 

court, it will grant relief only when the administrative agency had exceeded its power and 

acted in breach of certain principles recognized by law. The court limits its control strictly to 

‘legal’ acts with the results that the citizen is left without any legal remedy in cases of 

maladministration which stops short of illegality.   

It is always the marginalized or otherwise vulnerable groups who are at the receiving 

end of such acts or omissions committed or omitted by various organs of the administration. It 

may sometimes be a case of not receiving a reply to a letter written by a citizen in his own 

language or receiving a reply in a language that he does not understand whilst he is legally 

entitled to receive a reply in his own language. In Sri Lanka, this had been one of the root 

causes for the armed conflict that engulfed the island nation for many years. 

Even in cases where judicial review is available for redress of grievances the parties  

are either too poor to pursue such remedies or the subject matter of dispute is too small for 

such remedies to be pursued in courts having regard to the delays and high cost of litigation. 
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It is a sene qua non for any institution dealing with rights of people especially relevant 

to marginalized and vulnerable groups in society, to make it transparent, and accessible 

without any hindrance of costs, proximity, formalities and discrimination on whatever 

grounds. The office of the Ombudsman is such an institution. For example, the Swedish 

Ombudsman has great freedom in deciding the direction of his supervisory activity. Every 

citizen has a right to complain to him. Neither the government no parliament can stop the 

investigation of a complaint by the Ombudsman. 

Sri Lanka is a tri-lingual state where there are two official languages (Sinhala and 

Tamil) and a link language which is English. It is imperative that due to this heterogeneity my 

office must reach the marginalized segments through one of the two official languages in that 

the vulnerable groups only speak the vernacular languages. Otherwise they will never come to 

know about the jurisdiction of the Ombudsman in Sri Lanka. Although there is a separate 

Official Languages Commission in Sri Lanka the language problem has not been resolved. 

This also gives rise to a duty on the part of the Ombudsman has no specific powers in 

implementing policies. 

Originally the Ombudsman had the authority only to inquire into complaints filtered 

through the Public Petition Committee of Parliament. The first Ombudsman in his Annual 

Report for 1984 voiced that, (I quote) ‘Sri Lanka is the only country in the world which filters 

such petitions through so many levels.’(unquote)  He stated further in his report that, (I quote) 

‘The Indian experience of epistolary jurisdiction of the Supreme Court could be a major 

breakthrough in bringing justice to the large mass of people. In parts of Canada a mere 

telephone call to the office of the ombudsman could be the basis of an investigation. In some 

countries the ombudsman could commence inquiries on his own initiative.’ ( unquote) 

His criticism did not fall on deaf ears. In 1994 the new government which came into 

power amended the 1981 Act which established the office of the Ombudsman enabling the 

public to submit petitions directly to the Ombudsman. Although no provisions were 

introduced empowering the Ombudsman to receive complaints by telephone he was 

empowered to act on his/ her own initiative. This was an instance how an Ombudsman could 

use his outreach to make his office more effective and meaningful by taking an initiative 

within his powers to bring his office very much closer to the ordinary people. 

The impact of this procedural change made in 1994 is amply demonstrated by the 

comparison of the number of matters referred to before 1994 and after. The number of 32 

complaints received by the Ombudsman in 1984 increased to a massive 5221 in 1995 in 

addition to the 41 referred by the Public Petitions Committee of Parliament. This upsurge 

could be attributed to the liberalizing of the petition procedure and the wide publicity given to 

the amendment made in 1994 to the 1981 Act. 
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Historically the Ombudsman’s office has been a relatively closed institution, with no 

stakeholder interaction and only peripheral attention paid towards improving advocacy and 

outreach of its service. Responding and recognizing the need to keep pace with public 

expectations and as part of a process of representing itself as a more client oriented institution, 

the Ombudsman should identify steps leading to its transformation into a more open 

institution becoming more inclusive in its policy making and purposefully engaging with 

different stake holders to enable third party perspectives to be imbibed in its work. 

It must be emphasized that with the opening of direct access to the Ombudsman steps 

have to be taken to create a greater awareness among the public, the majority of whom belong 

to vulnerable groups. Consistent and effective communications with stakeholders is a critical 

aspect of the functioning of any institution whose clients are broad based. 

The envisaged communication flow comprises two aspects. First is building awareness 

amongst the different audiences on the mandate, the plan and the programs of the 

Ombudsman. Secondly, impetus, building and sustenance of momentum with respect to 

interaction, culminating in the success of the Ombudsman’s strategic plan. 

In furtherance of these objectives the ombudsman must formulate a process involving, 

(1) The identification and segmentation of target groups, 

(2) Developing an effective system of communication instruments and media. A number 

of instruments and a variety of media would be used to communicate with the different 

stake holders. 

 

I suggest where any department or any authority fails to adhere to any response to the 

Ombudsman’s recommendation or request, laws should be enacted to declare such 

administrative body or person in charge as “hostile or hindering its functions” and also make 

the same known to the Parliament. 

 

The cost of the court system is a heavy burden on the taxpayer. There has to be a better 

way of resolving disputes. The alternative dispute solution system used by an Ombudsman 

has considerable potential to encompass a wider spectrum and the generalist parliamentary 

ombudsman should be looking for opportunities to lead the way into alternative dispute 

resolution. For new democracies the ombudsman institution is a popular safeguard of 

freedom. It is important to encourage new thinking about the role of the person who protects 

the people. The political, social, economic, and cultural environment in which an Ombudsman 

operates has a direct bearing on how an Ombudsman functions. 

 

The Ombudsman, as an institution, has three essential elements in it’s favour - 

independence in operation, flexibility in dispute resolution, and credibility with public and 



52 
 

organizations subject to jurisdiction. The institution can never remain static while the social 

environment in which it operates is in a constant state of change. The institution must be 

developed and moulded in harmony with that social environment. 

 

Governments occupy the monopoly position in every society. They have, for example, a 

monopoly on the lawful use of violence by the police in particular, in the enforcement of order 

and safety. And where governments provide services, they are, in fact, exercising a monopoly 

as well. Legislation gives them many, sometimes very far-reaching, powers and they have a 

veritable legion of experts at their disposal in their frequently extensive, highly complex 

bureaucratic organizations. In nutshell, governments are very significant source of power in 

every society. But contemporary societies cannot function without such governments. 

 

 

Creation of the Office of the Parliamentary Commissioner for Administration 

 

The need for an office of the Ombudsman was first mooted in Sri Lanka at the South 

East Asian conference of Jurists in January 1966. Article 156 of the 1978 Constitution of the 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka enjoined Parliament to provide for the 

establishment of the Parliamentary Commissioner for Administration (Ombudsman). 

Parliament passed the Parliamentary Commissioner for Administration Act No. 17 of 1981, 

which established the office and defined its powers, duties and functions. Subsequently the 

Parliamentary Commissioner for Administration (amendment) Act No. 26 of 1994 which 

amended section 10 of the original Act, enable the Ombudsman to entertain such written 

complaints or allegations of infringements of fundamental rights or other injustices directly 

from members of the public, subject to informing the Public Petitions Committee on the 

action taken thereon by the Ombudsman. 

 

The Ombudsman is required at the conclusion of the investigation, to determine 

whether the decision, recommendation, act or omission of the public officer concerned 

complained of, was contrary to law, unjust, oppressive or improperly discriminatory or made 

in the improper exercise of his discretion. 

 

Common problem of a citizen is created by the red tape of the government 

organizations and government functionaries. The citizen has to run pillar to post to get 

slightest thing done and at every step he has to face indifference callousness and frustration. It 

is to save the citizen from the harassment that the institution of Ombudsman has been created. 

 

Administration necessarily involves the exercise of authority to varying degrees by 

various tiers of concerned governmental agencies. No doubt well-defined parameters are 

prescribed for the exercise of this authority, but vast desecration is also permitted to the 
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relevant functionaries. Maladministration is basically a product of the exercise of this 

authority and discretion in an arbitrary, casual or callous manner. 

 

The Ombudsman has motivated the government and other establishments in the 

delivery of timely, quality service to the public. One of the greatest strengths of the institution 

is its ability to allow the complainant to pursue the course of justice relatively cheaply and 

speedily with no cost which is valuable considering the most of the complainants belong to 

the less fortunate classes of the society 

 

Good governance is a basic requirement of modern society. The government 

machineries responsible for carrying out routing business of administration are vested with 

vast powers to run the administration smoothly in the best interests of the public at large. The 

powers so given do not mean that the same are to be applied in violation of rules, regulations, 

natural justice and equity. The office of the Ombudsman has been established to diagnose, 

investigate, redress and rectify the injustices if any done to a person through 

maladministration during the process of running routine administration. The exercise of the 

powers arbitrarily or refusal and delaying tactics in the discharge of official obligations for 

corrupt or biased motives is the main factor to be considered and rectified by the institution of 

Ombudsman. 

 

The Ombudsman acts to eliminate the power imbalance between the parties in dispute, 

here the government and the governed. He treats parties, both the individual and the public 

servants representing the governmental organization with the same dignity and respect. Since 

the ombudsman is without enforcement powers, one has to develop one’s talents, and 

techniques to use reasons, persuasion and his credibility as neutral fact- finders to gain 

implementation of just resolutions of issues. 

 

Ombudsman office in Sri Lanka could be classified as a hybrid office, which combines 

elements both of human rights complain office and the Ombudsman institution. Ombudsman 

office has the jurisdiction inter alia to investigate complaints from the public that government 

officers have infringed the human rights of the complaint or that maladministration had 

occurred. 

 

 

Observations and Comments 

 

Very often the Heads of Corporations and Authorities send in authorized 

representatives to participate in inquiries conducted into allegations of unfair or inequitable 

treatment made by petitioners. At the end of the inquiries they mostly acknowledge that errors 

of either commission or omission, negligence or carelessness had occurred. But when they 
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return to their institutions, the Heads of the institutions appear to be disinclined to abide by 

such agreed upon settlement. There has been observed an identifiable tendency to 

procrastinate, prevaricate and remain inconclusive in respect of the determinations thus 

causing a waste of time and even more pain to the complainant who had merited the grant of 

redress 

 

This often can occasion a disappointing and depressing experience caused by the 

lethargic and lackadaisical response of authorities. As a contrast it should be recorded the 

relative promptness and uniform regularity with which Heads of Public Departments have 

more positively and constructively responded to the determinations made after inquiries, 

thereby affording to the aggrieved party requisite relief or redress. It should be recorded that 

the positive part that the ombudsman now plays in regard to emphasizing the need for an 

adherence to Human Rights or Fundamental Rights by administration should certainly better 

contribute to the strengthening of good governance in our country. 

 

Many of the other sustainable complaints lodged with the Ombudsman were inquired 

into, established that they were connected to matters in which it was essential either for a 

department of a government or for a statutory authority such as a Corporation or Board to act 

in accordance with the laws as they had been enacted by Parliament. Also, these complaints 

often related to the failure to act according to subsidiary rules and regulations, although such 

rules and regulations were embodied in Establishments Code. Sometimes procedures enjoined 

to be observed in the regulations and rules, even if they were prescribed in manuals, had not 

been followed. In quite a few occasions punitive actions had been peremptorily taken without 

affording the effected party a right to offer any explanation in extenuation of the alleged 

offence or to seek exoneration from it. 

 

There were some cases where the grievances borne by a complainant had occurred 

owing to the negligence of administrators and authorities to implement fairly, and without 

discrimination governmental policies and procedures. 

Additionally, lack of understanding and inflexible severity were noticeable where policy or 

procedure was followed; the tendency of officials was to be ruthlessly rigid in observing the 

rule and ignoring its spirit. 

 

An easily removable cause for complaint constantly arose from the insensitively of the 

bureaucracy, be it in government departments or statutory bodies. Letters were regularly never 

replied to, inquiries by clients of services or by affected officers were unanswered, and a lack 

of courtesy towards individuals had irked many of the petitioners. If proper and full 

explanations of actions were proffered to members of the public along with the rationale for 

them, they often might have understood and accepted the actions had been taken. Indeed, 

quite a few confided that it was only at the office of the Ombudsman that their causes for 
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grievance were listened to and that they were tendered explanations patiently, and that they 

would go back to a large extent satisfied.  

 

Supercilious behavior among public officials needs to be eschewed. Then it would 

contribute to more satisfactory public relations which is an essential element in good 

administration. There is a remarkable absence of good public relations in most components of 

the public sector. And not to provide information at a time when information is regarded to be 

a vital ingredient of administration is indicative of ignorance on the part of officials or simple 

indifference.    

    

Some complaints were regarding lands being acquired for urgent public purposes and 

nothing being done about the same for far too long; about promotions to higher positions in 

services not being given according to merit or seniority or being given after a long undue 

delays; about recruitment to vacant positions being done without attention being paid to 

conditions contained in advertisements or schemes of recruitments and about failures or undue 

delays to award compensation or allot alternative sites in lieu of lands or houses that were 

acquired. There were complaints of unreasonable acquisition of lands and houses; numerous 

complaints were received regarding the delay in the payment of pensions and wrong 

calculation of the pensions. Most of these cases, the version of the aggrieved was correct. 

 

The common lapse noticed is that the officials and establishments often have been 

niggardly restrictive in interpretations and in the application of measures meant to award 

social benefits so that the objectives of the legislation have often got defeated. Discretion 

when allowed for is used to make matters formidably difficult for the citizen and to achieve a 

result for which the use of discretion was not meant. A common excuse which is trotted out 

by the officials, and thwarts the conduct of inquiries is that the files are missing. This is gross 

dereliction of management and appears to be a facile and ready explanation to avoid 

responsibility in administration. 

 

Officials executing their duties forget that in the course of committing wrong actions 

that the natural rights, fundamental rights, human rights have been violated causing to 

individuals a deprivation of legitimate dues and in addition pain of mind. When payments 

relating to pensions, gratuities or the provident fund are delayed for a long period without a 

reasonable excuse, the right to use the same and enjoy one’s property becomes limited. Delay 

in these instances have been on flimsy excuses and caused even pecuniary loss because the 

value of money had depreciated when due payment is eventually made. Further the due funds 

could be used only in a brief span of time. Also in waiting for their dues individuals have got 

indebted while trying to tide over the period of delay. 
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Whenever an inquiry or investigation into complaint was pursued, officials expended 

time and efforts in trying to justly a decision or action without paying due heed to sense of 

justice or the fairness of an issue in dispute. Regardless of the gravity of the wrong done and 

its deleterious effects on individual citizens, officials seem to have continued in persisting in 

taking the same sort of wrongful action or spurious decisions despite the justifiable complaints 

that are made against them. 

 

It never enhances good administration and indeed vitiates it if public officials persist in 

being adversarial in attitude. Furthermore, it detracts from good administration if public 

officials do not readily receive them and listen to citizens bringing in legitimate complaints, 

but treat them walk distance and remoteness. Good administration demands that reasonable 

complaints should be handled with minimum delay, failure and above all competence and 

without discrimination. 

 

I have noticed that some petitioners had unduly delayed presenting their complaints. 

 

Reluctance of officers to serve in a small office like that of the Parliamentary 

Commissioner of Administration is noticeable. Perhaps, it may be because of the absence of 

an opportunity to perform “adequate” overtime duties or to receive any other perquisites 

associated with officer. Still I owe a profound debt of gratitude to the staff in my office who 

have worked against odds to deliver as much that was possible under constraints to make me 

contribute a little toward granting reasonable relief to those afflicted by unfair practices. 
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Statistical Analysis 

 

 Table: 1  STATISTICAL ANALYSIS. 

Balance complaints to be investigated, carried over from the year 2013   527   

        

Total number of complaints received during the period 01.01.2014 to 

31.12.2014       

    (a). Directly from complainants. 1069     

    (b). Referred for investigation and report by the Public Petitions Committee.                 18     

              1087   

Total number of complaints to be investigated during the year 2014     1614 

        

Total number of complaints investigated during the year 2014       

        

   (a).Number of complaints concluded summarily       

         (1). Settled without inquiry.              224     

         (2). Disposed without investigating due to the same complaint being 

made to a parallel tribunal/ institution.       

 163   

         (3). Inadequate information to proceed to inquiry. 20     

         (4). Referred to relevant authority for suitable action. 100     

         (5). No case made out for relief. 30     

         (6). Outside the jurisdiction of the Ombudsman. 74     

         (7). Inordinate delay in making the complaint. 19     

         (8). Complaints which were dismissed after considering the reports sent 

by the 

                Relevant  institutions. 237   

         (9)  Copies directed to this office, having sent the complaints to other  

                institutions. 282   

        (10)  Complaints directed to other ombudsman offices 18   

    1167   

   (b). Total number of complaints investigated and reported on after inter-

partes inquiry.    26   

    

      1193 

Balance number of complaints to be investigated and reported on as at 

31.12.2014.     421 
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Monthly Analysis. 

Total number of complaints received during the year 2014 along with the balance 

brought forward from the year 2013 was 1614. The highest number of 126 complaints was 

received in March and in April only 60 complaints were lodged.   

 

Table: 2 Total Numbers of Complaints Received During Each Month of 2014 

 Month Total 

1 January 81 

2 February 67 

3 March 126 

4 April 60 

5 May 91 

6 June 88 

7 July 125 

8 August 69 

9 September 84 

10 October 99 

11 November 99 

12 December 98 

 Total 1087 
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Out of the  complaints  lodged  during  the  year, 760  were  by males and 327  were by 

females. 

 

Table :3  Total Number of Complaints Received in 2014 

Categorized According to Gender 

 

Month Male Female Total 

1. January  

2. February 

3. March 

4. April 

5. May 

6. June 

7. July 

8. August 

9. September 

10.October 

11.November 

12.December 

59 

49 

95 

46 

76 

57 

99 

45 

57 

58 

54 

65 

22 

18 

31 

14 

15 

31 

26 

24 

27 

41 

45 

33 

  81 

  67 

126 

  60 

  91 

  88 

125 

  69 

  84 

  99 

  99 

 98 

Total 760 327 1087 

 

 

District Analysis 

 

The  most  number  of  complaints  received  during  the  year 2014  was  from  the  Colombo  

District (114)  followed  by  Galle (113)  and Kurunegala (108). 
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Table: 4                                                                                                

Total Number of Complaints received in 2014 categorized according to the 

complainants’ domicile district wise                                                 

Districts 

Number of 

complaints 

2014 

Colombo 114 

Gampaha 36 

Kalutara 54 

Kandy 69 

Matale 34 

Nuwara-Eliya 42 

Galle 113 

Matara 85 

Hambantota 25 

Jaffna 06 

Mannar 02 

Vavuniya 05 

Mulaithivu - 

Kilinochchi 02 

Batticaloa 20 

Ampara 29 

Trincomalee 09 

Kurunegala 108 

Puttalam 12 

Anuradhapura 30 

Polonnaruwa 79 

Badulla 53 

Monaragala 18 

Ratnapura 101 

Kegalle 40 

Foreign 01 

Total 
1087 
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Subject Analysis. 

                 There were a significant number of complaints regarding appointments to office, 

confirmation, termination of employment, promotions, salary anomalies, increments, arrears, 

abuse of power/inaction by police officers as well as other public servants, pensions, 

employment provident fund payments, unauthorized constructions and nuisances made during 

the year 2014.  

 

Table: 5   Total number of complaints against Public officers received during the 

                  year 2014 subject wise 

 

           2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Appointments, Confirmation, Antedating 87 

02 Termination of Employment, Reinstatement, Extension 109 

03 Promotions, Seniority 65 

04 Land permits, Grants of state lands 179 

05 Delay, Incompetence, Negligence, Abuse of power. 63 

06 Salary Anomalies, Increments, Arrears, Allowances 53 

07 Pension, W&OP 64 

08 Compensation, Poor relief, Samurdhi 42 

09 Transfers from place of work 56 

10 Tsunami Assistance - 

11 University / School Admissions, Examination results 60 

12 EPF / ETF / Gratuity 24 

13 Police Abuse of Power / Inaction 23 

14 Unauthorized Constructions / Nuisances 36 

15 Loans, Recovery, Rescheduling 21 

16 Licenses, Building Permits 15 

17 Electricity, Water, Telephone Connections, Disconnections. 12 

18 Harassment at Work Place 16 

19 Roadways 18 

20 Miscellaneous 144 
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Ministry/ Public Institution Analysis. 

         The Ministry of Public Administration (203) and the Ministry of Education (180) were 

the Ministries against whose officers the largest number of complaints was received. (Vide 

table 6) The majority was made against Divisional Secretaries, mainly relating to the issue of 

land permits and grants. Although the law of succession has been clearly set out in the 

relevant Act, deciding questions of possession and occupation are not that simple. It has been 

disclosed at inquiries that some officers working in the Divisional Secretariats are not above 

board in issuing land permits/grants under the provisions of the Land Development 

Ordinance. 
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Table: 6    Number of complaints against officers of Ministries, Departments, Authorities  

                    and Public Institutions 2014 

 

Ministry, Department, Authority etc. 

Number 

2014 

Public Administration 203 

 Education and Higher Education 180 

Corporations/Authorities(CPC,CEB,SLPA,RDA) 41 

Public Services Commission (Central and 

Provincial) 

19 

 Defense & Internal Security 82 

 Provincial Councils & Local Government 85 

Transport (SLCTB, CGR, CMV) 43 

Health and Indigenous Medicine 54 

Labour 11 

Finance 12 

Agriculture 28 

State Banks 17 

Pensions  34 

Justice 15 

Irrigation & Mahaweli Authority 24 

Posts and Telecommunication 25 

Social Services / S-0amurdhi / REPPIA 19 

Lands & Land Reform Commission 62 

Cooperative Development 12 

National Water Supply & Drainage Board 08 

Registrar General - 

Forests 02 

Plantations 06 

Others 105 

Total 1087 
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Office Staff. 

         This office has an approved cadre of thirty. However, as the organization chart shows, 

there were only 16 officers attached to this office at the end of the year 2014. (Please vide the 

chart)  

 

Organization Chart. 

  Ombudsman 
 

 

01. Administrative Officer 01.Administrative Officer   

       Establishment                  Petition (Vacant) 

        

Translator  - 01 

(Class 1 Tamil / English) 

Translator  - 01 (Class I PMAS)     - 01      (Class I PMAS)    - 01     

(Class 1 Sinhala / English) (Class III PMAS)   - 02      (Class II PMAS)   - 01     

                     PMAS (Vacant)    - 04             (Class III PMAS) - 05                

                       PMAS (Vacant)   - 04 

  

                   

   Driver (Vacant)                - 02 

                        (KKS-Class II) (Vacant)   - 04 

             (KKS-Class III)       - 02 

                        (Contract)                          - 01 
 

Annual Budget.  

 A sum of Rs:10,480,000.00 was allocated for recurrent expenditure and a sum of 

Rs:360,000.00 for capital expenditure, making a total of Rs:10,840,000.00 for the year 2014 

whilst no additional allocations were provided. The actual expenditure for the year was 

Rs:9,445,847.00, saving a sum of Rs: 1,394,153.00. 
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HEAD 22 - Office of the Parliamentary Commissioner for Administration 

01 - Operational Activities 

01 - General Administration and Establishment services 

                  Rs.000 

Object   Description      2014  2014 

        Estimate Actual 

  Recurrent Expenditure              10480  9116 

  Personal Emoluments    5980  5919 

1001  Salaries & Wages    3800  3775 

1002  Over Time & Holiday Payments          80    58 

1003  Other Allowances    2100   2086 

  Traveling Expenses      470        9 

1101  Domestic         20        9 

1102  Foreign          450        - 

  Supplies       550    501 

1201  Stationary & Office Requisites     250    240 

1202  Fuel        300    261 

  Maintenance Expenditure     580    379 

1301  Vehicles       400    293 

1302  Plant Machinery & Equipment        100      86 

1303  Building & Structures        80        - 

  Contractual Services    2500  1968 

1401  Transport         20      15 

1402  Postal & Communication     300    293 

1403  Electricity & Water      300    272 

1404  Rents & Local taxes    1800  1376 

1405  Other          80      12 

  Transfers       400    340 

1505  Subscription & Contribution Fees    400    340 

 

  Capital Expenditure      360     330 

  Acquisition of Capital Assets     300      292 

2102  Furniture & office Equipment     300                  292 
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  Capacity Building        60        38 

2401  Training & Capacity Building                    60        38 

  Total Expenditure             10840    9446 

  Total Financing             10840    9446 

  Financing 

Domestic               10840    9446 

 

 

The confidence that the citizen has in the office of the Ombudsman could be 

ascertained by the number of complaints lodge by them. This is mainly because, the speedy 

and inexpensive redress of grievances against alleged acts of maladministration committed by 

public sector. It is incontrovertible that the  purpose  of the  ombudsman’s  investigation  is  to  

determine whether  an  injustice  has  been  occurred  and  so to  have  remedied. Without a 

remedy the determination is of little value. 

 

Finally  it’s  a question  to be answered, whether the  ombudsman institution  to be a  

burnt out star or a beacon of hope  for the  people  in  the country, that injustice and  fairness  

between  government  and  the  governed  will  prevail. 

 

 

L.A.Tissa Ekanayake 

Parliamentary Commissioner for Administration 

(Ombudsman) 

 

 

 

 


