විධායක සාරාාංශය
ශ්රීය ලංකාවේ ද ලං ළ ජ ලංතාවේප ලංහැරැෙ

ා ලං

ේ්, ලංනීති ලංවි ෙෝධී ලං කස ලංෙඳපේ

ා ලං

පධහාසේ ලංහැමිණවී  ලංසර ලංලාගිව ලංදුෂණය ලංයුළ ලංරමුදාප ලංසර ලං හේලසිය ලංවිසින් ලං2016/ ලං17 ලං
පසෙපකදීත් ලං ාේාපත්පේ ලංසිදු ලංවජ ලංබප ලං ේ ලංපේර්වේප ලං ගින් ලංසාේථ ලං ව ර්. ලං ලං
ේ ලං ව කසීේ ලංආෙක්ෂව ලංරමුදා ලංපක ලංවිධේා ලංපුාර ලං ගින් ලංආයවක ව ලංපෙ යන්ළ, ලංක ක ලං
පෙ යන්ළ ලංඅනු ව ලංකිරී  ලංදි ට  ලංසිදු ද. ලං තමෂ්ඨ න ලංක කධේරීන් ලංව න් ලංසි ව ලංපධවේ ේෙ ලං
පකට ලංහැමිණි ලංආවේෙය ලංපීඩිවයන් ලංවිසින් ලංවි්වෙ ලංවෙ ලංති ේ. ලංආෙක්ෂව ලංරමුදා ලං
වණ්ඩේයේ ලංතුාක් ලංසේබන්ධ ලංවූ ලංසේ ව ලං

රයුේ ලංවි

දළයක් ලංදි ට  ලංකිියේත් ව ලං

පමින් ලංහපතී. ලංඑක් ලංවණ්ඩේය ක් ලංහැරැෙ ලං ැනී  ලංසඳරේය. ලංව පවක් ලංහයශ්නා ලංකිරී ටය. ලං
අ ාව ලංමුළල් ලං

ා ලංමුදා ලංරැරී ටය. ලංවින්දිවයේ ලංහකේගිය ලංහසු ලංහවු ල් ලංඥාතීන් ලංක රඬප ලං

වබේ නු ලංපිණිස ලංඔවුන් ලංබුද්ධි ලංඅාෙ ලංපක ලං සෝදිසිය ලංයට ත් ලංවබේ නු ලංකැ ේ. ලං
ේ ලංපාේහ ලංකිසි ්ත් ලංහු ළක් ලංආෙක්ෂව ලංඅාෙ ලංපක ලංහරක ලං ට්ට ේ ලං"අහවයන්" ලංපිරිසව ලං
කිියේ ලංවකේහය ලං ාේ ද. ලංෙැඳවියන් ලංඒ ලං පනු පන්  ලංඉදිවජ ලංසිෙකු ව ලංපක ලංෙඳපේ ලංවබනු ලං ලං
කබා ලංඅවෙ ලංපීඩිවයන් ලංඑල්කේ ලංවබනු ලංපිණිස ලංසවිවජ ලංයවඩ ලං හේලු ලංඇතුළු ලංපධව ලංආයුධ ලං
හයශ්නා ලංවො ලංවේ ෙ ලංපක ලංඇව.
වේන්වේපන් ලංෙඳපේ න්ාේ ලංඅප්ථේපකදී ලංක කධේරික යන්ළ ලංසි වා ලංඅවෙ ලංඔවුහුළ ලංපළ ලංදී ට ලං
රවුල් ලං පති. ලංජතපමිතිව ලං(Biometric) ලංවේක්ෂණය ලං යේදා

ා ලංඇඟිල ලංසකකුණු ලංකබේ ත් ලං

බපළ ලංවින්දිවයන් ලංවිසින් ලංපේර්වේ ලංවෙ ලංති ේ. ලංඒ ලංසාවිධිව ලංඅහෙේධ ලංවල්ල ලංවිසින් ලංභේවිවේ ලං
වෙනු ලංකබා ලංවේක්ෂණයක් ලං ාේ ද.
දුෂණ ලංපාචේ ලංඉරපරේ ලං

ේසික . ලංඥාතීන් ලංවිසින් ලංමුළල් ලං

පනු ලංකැබී

න් ලංහසු ලංසියලු  ලං

වින්දිවයන් ලංඅන්ති ේදී ලංක ළර් ලංවෙ ලංයපනු ලංකැ ේ. ලංහැරැෙ ැනී  ලංසේබන්ධ යන් ලංහයතිචේෙ ලං
ළැක්වී ට ලංහවු ල් ලංසේ ේජිවයන් ලංයුහුසුළු ලං ාේවූ ලංවක ලංආෙක්ෂව ලංඅාෙ ලංපක ලංක කධේරීහු ලං
වප්හේ ලංමුළල් ලංකබේ ලං ැනී  ලංසඳරේ ලංකිියේවේරීප ලං ැදිරත් ලං පති. ලංක ළර් ලංකිරීේ ලංපලන් ලං
අඩව  ලංඅවෙ ැදි ලං බෝෝවර් ලංව  ලංවෙ ලංඇත් ත් ලං කේ ලංතාවේ ලංහයතේවන්වරරපේදී ලං(EPDP) ලං
හක්ෂයයි. ලංඅහ ලංළන්ාේ ලංහ ණින් ලංඑ  ලංහක්ෂය ලංකිසිවි ටවත් ලං ේ ලංසේබන්ධ යන් ලං
හරීක්ෂණයට ලංභේතා ලංවෙ ලංාැව. ලංවි ද්ෙ වවී  ලංසඳරේ ලංපා ලංමික ් ලංතේපේෙ ළ ලං
බේ රෝවිට ලංසිදු ව ෙන් න් ලංක ළරස ලංකබේ ැනී ට ලංවටයුතු ලංසකසේ ලං ළා ලංඅවෙ ැදියන් ලං
විසින් ය. ලංඑහදී ලංවින්දිවයන්ට ලංඋහ ළ් ලං ළනු ලංකබන් න් ලංදිවි ලං කපේ ලං ැනී ට ලංඅපෙම ලංාේ ලං
ෙට ලංරැෙ ලංයා ලං කසයි. ලං2016/17 ලංස
වෙැපන් ලංවිසින් ලංඅල්ක් ලං
වි

ේ ලංහකේ ලංආ ලංඅය ලංවි්වෙ ලංවො ලංහරිදි, ලංතේපේෙේ ලං

පනු ලංකබා ලංවටුාේයව ලංගුපන් ලං වේටුහ ල් ලංශ්රීය ලංකාවේ ලංආ

ා ලං

ා ලංක කධේරීහු ලංකිසිදු ලංහයශ්නායක් ලං ාේ ලංඅසේ  ලංඔවුන්ට ලංපිටවී ලංයේ ට ලංඉඩ ලංසකසේ ලං ළති. ලං

තෝසප් ලංවෑේප් ලං කසින් ලංරඳුන්පනු ලංකබා ලංපන්ක  ලංආෙක්ෂව ලං ්ාේ ලංමුක්ථේාය ලං2016/17 ලං
පසෙපකදීත් ලංයුළ ලංරමුදාපට ලංඅ වෙප ලංවරර්වපේදී ලංවි ර්ො ලං ළහේර්ව ේන්තුප ලං(TID) ලංසර ලං
හේලසිය ලංවිසින්ළ ලංපධහාසේ ලංකිරී  ලංසඳරේ ලං යේදා

ා ලංති ේ. ලං2016/17 ලංස

ේ ලංඑහදී ලං

ළ ජ ලංරත් ලං ළාකුට ලංපධ ලංදී ලංති බා ලංඅවෙ ලං පාත් ලංෙැඳවියන් ලංවෑ

ේෙ ලං ළනු ලංකිහහ ලං

ළාකුට ලංඇසී ලංති ේ. ලං
පිරිමින්ට ලංඑ ෙහප ලංසිදු ව ො ලංලාගිව ලංහයචණ්ඩවේ ලංඉවේ ලංඉරක ලංහය ේණයක් ලංපේර්වේවී ලං
ති ේ. ලං ේ ලංඅහෙේධය ලංසිදු ලංපා ලංබප ලංෙට ලංතුකදී ලංඒත්තු ලං නු ලංකබන් න් ලංාැති ලං රයින් ලං
වින්දිවයන්ට ලංකිසිදු ලංපිහටේධේෙයක් ලංකැ බන් න් ලංාැව. ලංෙ වන් ලංපිටව ලංසි වා ලංවින්දිව යෝ ලංළ ලං
ඒ ලංඅත්ළැකී

න් ලංමි ළන්ාට ලං හේෙ ලංබළා ලංඅවෙ ලංඅහකීර්තිය ලංක සේ ලංව න්ට ලංසිදුවූ ලං ද් ලං

පිළිබඳප ලං රළිළෙද ලංකිරී ට ලං ැල ලං පති. ලං බේ රෝ ලං ළ ාක් ලංසියදිවි ලංාසේ ලං න්ාට ලංවැත් ලං
වෙති; ලංාැව රේත් ලං ෙණය ලංසිදු ලංවෙ ලං ැනී  ලං ැා ලංවවේ ලංවෙති.
අහෙේධවෙැපන් ලංවිළරේ ලංළක්පේ ලංඇති ලංසල්කේක ලංකුරිෙැව  ලංසර ලංතේතිපේළය ලංවිසින් ලං තුවො ලං
බෙහවක ලංහයශ්නායක් ලංපන් න් ලංරමුදාප ලංරකුලුපේ ලංවිවල්හ ලංෙැකියේ ලං සේයේ ලංදී ේ ලංසේේහයදායිව ලං
ආෙක්ෂව ලංඅාෙ ලංහයතිසා්වෙණයකින් ලං ේ ලංහරි ේා ේ ලංආයවා ව ලං ව කසීේ ලංපකට ලං
පිළිතුෙක් ලං සේයේ ලං ව ලංරැකි දළ ලංයන්ායි. ලං ේාසිව ලංහයතිවේෙළ ලංඇතුකත් ලංබෙහවක ලං
පුාෙැත්ථේහා ලංපැඩ ලංපිළි පකක් ලංවින්දිවයන් ලං

න්  ලංඅහෙේධවෙැපන් ලං පනු පන් ලංළ ලං

කිියේත් ව ලංකිරී  ලංඅපෙමවේපක් ලං කස ලංහපතී. ලංඑ රත්, ලංඒ ලංපධවයන් ලංරේ ලං්තීරර ලංදූෂවයන් ලං
ඔවුන් ලංවජ ලංඅහෙේධ ලංසේබන්ධ ලංප කී

න් ලංබැඳ ලංවැබී  ලංඅත් ලංරරිමින් ලං ාේ ද. ලං

ාේාැපතී ලංසිදු ව ො ලංඋල්කාඝා ලංසේබන්ධ යන් ලංවිශ්නපසනීය ලංසේක්ෂි ලංදිගින් ලංදි ට  ලං
කබේ ලංදී ලංතිබියදීත් ලංඑපන් ලංඅහෙේධ ලංපකක්පේ ලංප කිපයුත්වන් ලංප කී

න් ලංබැඳ ලංවැබී ට ලං

කිසි ්ත් ලංපියපෙ ලං ාේ ැනී  ලං ගින් ලංශ්රීය ලංකාවේ ද ලංආණ්ව ප ලංඅහෙේධ ලංසරේයව ලං පයි. ලං
රැෙ ලංයේ ලං ාේරැකි ලංක 

ාය ලංපන් න් ලංප කිප ලංයුතු ලංආෙක්ෂව ලංපුාර ලංඋගුකේ ලංළ ේ ලං

ැතිපෙණ ලං රෝ ලං ද්ෙහේකා ලංසරේය ලංාැති ලංවෙ ැනී ේ ලංඅපදාා ේ ලංපැ ටනු ලං පනුපට ලං
ළ ජ ලංතායේට ලංපධහාසේ ලංකිරී  ලංඅනු ව ලංවො ලං රයින් ලංති් ලං ේසයක් ලංපුෙේ  ලංඔවුන් ලං
කිසිපක් ලං ාේවජ ලංබපයි.
ව න් ේ ලංහේකාය ලංයට ත් ලං ාේවඩපේ ලංසිදු ව ෙමින් ලංහපතිා ලං ව කසීේ ලංසේබන්ධ යන් ලං
ශ්රීය ලංකාවේ ද ලංෙේතම ලංාේයවයන් ේ ලංප වී  ලංසරතිව ලංවෙනු ලංපිණිස ලංවඩිාමින් ලංපියපෙ ලං
න්ාේ ලං කස ලංITJP ලං ේාප ලංහමිවේ ලං ෙැවො ලංතේවමන්වෙ ලංආණ්ව  ලංපලන් ලංඉල්කේ ලංසිී. ලං
වලන් ලංආණ්ව  ලංයට ත් ලං වෙැනු ලං රේ ලංහරි ේණ ලංඅහෙේධ ලංපිළිබඳප ලංපියපෙ ලං ැනී  ලං ැා ලං
කියනු  ලංවප ර්ළ?

