
ඇසෑම් ප්රාන්තයේ ජාතික පුරවැසි යේඛනය (National Registrar of Citizens – 

NRC) යාවත්කාලීන යකයේ 

 

   ඇසෑම් ප්රාන්ත යේ ජාතික පුරවැසි යේඛනය (NRC) ඉන්ියාව විසින් 2019 අය ෝසතු 31 

වන ින ප්රකාශයට පත් කය තය. එතැන් සිට, අවසාන NRC යේඛනය සම්බන්ධයයන් විවිධ 

වැරි මත වියෙසත මාධය විසින් ප  කර තිබිණ.  

ඇසෑමයේ NRC මගින් අෙහසත යකයරන්යන්, වර්ෂ 1985 දී ඉන්ියානු රජය, ඇසෑම් 

ප්රාන්ත රජය, සමසතත ඇසෑම් ශිෂය සං මය (All Assam Students Union - AASU) සහ 

සමසතත ඇසෑම්  න් සංග්රම් පරිෂද් (All Assam Gan Sangam Parishad - AAGSP) විසින් 

අත්සන් තබන ලෙ ඇසෑම් සම්ුතිය බලාත්මක කිරීමයි. 2013 වසයර්දී යරතෂතඨාධිකරණය 

යමම ව කීම ඉටුකිරීම සම්බන්ධයයන් ඉන්ියානු රජයට අධිකරණ නියයෝ යක් නිකුත් 

කය තය. යමහි ප්රතිඵලයක් යලස 2015දී ඇසෑමයේ NRC යේඛනය යාවත්කාලීන කිරීම සිදු 

විය. 

    NRC යේඛනය සකසත කිරීම විෙයාත්මක ක්රමයේෙයන් මත පෙනම් වූ සාධාරණ 

ක්රියාොමයකි. NRC යේඛනයට ඇු ත් කිරීම “නිවසින් නිවස  ණනය කිරීම” ට වඩා 

“අයැදුම” මත පෙනම් වූ සුවියශතෂි ක්රියාොමයකි. එයින් අෙහසත වන්යන් යම් අයයකු සුදුසුකම් 

ලත් පුද් ලයයකුය න් (එනම් 1971 මාර්ු 24 වන විට ඇසෑමයේ පිංචිව සිටි 

පුද් ලයයකු) පැවත එන බවට සනාථ ක  හැකි යේඛන ඉිරිපත් කරමින් NRC 

යේඛනයට ඇු ත් වීම සඳහා අයැදුම් ක  යුුය.  

    යෙය කිසිදු අසාධාරණයකින් ය ෝ පක්ෂපාතීත්වයකින් යතාරව සිදු කරන ක්රියාදාෙයකි. 

NRC සඳහා අයදුම්පත්රයේ අයදුම්කරුයේ ආ ම විමසන තීරුවක් ඇු ත් කර යනාමැත.  

    NRC යේඛනයට ඇතුළත් යනාවීෙ ඇසෑෙයේ පදිංචි යම් පුද්ගලයකුයේ අයිතීන් ෙත 

කිසිදු බලපෑෙක් ඇති යනාකරයි. අවසාන NRC යේඛනයේ ඇු ත් යනාවන පුද් ලයන් 

රැඳවුම්භාරයේ තබා යනා න්නා අතර නීතිය යටයත් පවතින සියලු ප්රතිකර්මයන් අවසන් 

වන යතක් ඔවුන්ට යපර යසතම සියලු අයිතීන් භුක්ති විඳිය හැකි යේ. NRC යේඛනයට 

ඇු ත් යනාවන පුද් ලයන් නනතික අෙහසට අනුව “රටක් අහිමි පුද් ලයන්” යහෝ 

“වියද්ශිකයන්” බවට පත් යනායේ.   

   යමම අවසතථායේදී NRC යේඛනයට ඇු ත් යනාවූ ඕනෑම අයයකුට තමන් ඇු ත් 

යනාවන බව ෙන්වා ලිපියක් ලැබී ින 120ක් ඇු ත ඒ සඳහා අභියාචනයක් නම් කරන 

ලෙ විනිශතචය සභාවකට ඉිරිපත් කිරීයම් අයිතිය ඇත. සියලු අභියාචනා සහ ඇු ත් 



යනාවූ අයවලුන් අධිකරණ ක්රියාොමයක් ඔසතයසත සලකා බැයලනු ඇත. යමම අධිකරණ 

ක්රියාොමය අභියාචනා ඉිරිපත් කිරීයම් කාලසීමායවන් පසුව ඇරයෙනු ඇත. ඉන් 

අනුරුවෙ, NRC යේඛනයට ඇු ත් කර යනා ත්යත් යැයි යම්  ැටළුවක් ඇති අයයකුට 

ඇසෑමයේ මහාධිකරණය යහෝ ඉන් අනුරුව යරතෂතඨාධිකරණය හරහාෙ සාධාරණත්වයක් 

ලබා  ැනීයම් අයිතිය පවතී. 

  ඉන්ියානු රජය එවැනි අභියාචනා සම්බන්ධයයන් කටයුු ක  යුු ආකාරය පිළිබඳ 

මාර්ය ෝපයද්ශනයෙ ලබා යද්. ඉන්ියානු රජය ිසතික් නනතික යසතවා අධිකාරීන් හරහා 

අවශය අයවලුන්ට නනතික උපකාර ලබා  ැනීයම් අවසතථාව හිමි කර දී ඇත. NRC 

යේඛනයට ඇතුළත් යනාවන, නනතික උපකාර ලබා ගැනීෙට මූලයෙය  ැකියාවක් 

යනාෙැති ඕනෑෙ අයයකුට ඇසෑම් ප්රාන්තය යනාමියේ නීති උපකාර ලබා යදන බවට 

ස තික වී ඇත. වියශතෂයයන්ම වර ප්රසාෙ යනාලත් ජනතාව සඳහා ලබා ිය හැකි ඉහ ම 

නනතික සහයයෝ ය ලබා දීම යමහි අරුණ යේ.     

    ඇු ත් වීම සඳහා අයදුම්පත් භාර  ැනීයම් ක්රියාොමය යේ වත් කිරීම සඳහා ප්රාන්ත 

රජය ෙැනට පවතින විනිශතචය සභා  ණන 100 සිට 200 ෙක්වා වැඩි කිරීමට පියවර ය න 

ඇත. 2019 යෙසැම්බර් වන විට ඇසෑම් ප්රාන්තය තවත් විනිශතචය සභා 200ක් පිහිටුවනු 

ඇත. අභියාචනාකරුවන්යේ පහසුව උයෙසා යමම විනිශතචය සභා පහසුයවන්   ා විය 

හැකි සතථානයන්හි පිහිටුවනු ඇත.  

    NRC යේඛනය යාවත්කාලීන කිරීම ඉන්ියායේ  රු යරතෂතඨාධිකරණය විසින් නියයෝ  

කරන ලෙ වයවසතථාපිත, පාරෙෘශය සහ නනතික ක්රියාොමයකි.යලාව විශාලතම 

ප්රජාතාන්ික රාජයය වන ඉන්ියාව සිය වයවසතථාව මගින්, “සියලු යෙනාටම සමාන 

අයිතිවාසිකම්” සහ “නීතියට  රු කිරීම” ශක්තිමත් යලස සහතික කර ඇත. මානව හිමිකම් 

ආරක්ෂා කිරීම යවනුයවන් ක්රියා කරන සතවාධීන අධිකරණයක් සහ පූර්ණ වශයයන් 

සතවායත්ත රාජය ආයතන  අපයේ යද්ශලාපන සන්ෙර්භය සහ සම්ප්රොය ු  අනිවාර්ය 

අං යන් යේ. NRC යේඛනය ක්රියාත්මක කිරීයම් ක්රියාොමය ු   නු ලබන සෑම 

තීරණයක්ම ඉන්ියායේ නීතිය සහ ප්රජාතාන්ික සම්ප්රොය යටයත්  නු ඇත.  
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