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ශ්රී රංකාවේ භාන හිමිකම් සුරැකීභ වා  ව අයගරවේ  අසීරුතා භැද රැබ ප්රගිඹ. 

-ජාික ප්රිඳ්ති ව ආර්ථික කටයුතු නිවඹෝජය අභාතය ආචාර්ඹ වර් ද සිල්ා, ඳා.භ. විසිනි 

 

යුදගැටුම්ලින්, ත්රතතාී බිවඹන්, රැඩිකල්කයණ වඹන් ව විවිධාකායවේ ආයක්ාට 

ඇි ැඵෑ ව භාගනු රැබ තර්ජනර ඵවඹන්  මිරිකුණු වගෝලීඹ කිකාක් තුශ භාන 

හිමිකම් ඉදිරිඹට වගන ඒභට වරෝකඹ දැඩි වවවක් දයන වම් වභොවවොව්ත එක්්ත 

ජාතීන්වේ භාන හිමිකම් කවුන්සිරඹ තුශ ක්රිඹා්තභක න විලත කාරාන්තය භාවරෝචන 

ක්රිඹාලිඹ  සුවිවලේ ැදග්තකභක් හිමිකයවගන ඇත. එක්්ත ජාතීන්වේ ෑභ ාභාජික 

යාජයඹකභ භාන හිමිකම් ාර්තා වසු ාභාජික යාජය විසින් භාවරෝචනඹ කයනු 

රඵන, එවභන්භ එභ යාජයඹන්  එක්්ත ජාතීන්වේ ප්රඥප්තිඹ, භාන හිමිකම් පිළිඵ විලත 

ප්රකාලනඹ ව වසු භාන හිමිකම් ම්මුතීන් විවඹහි එඹට ඇි ඵැඳීම් පිළිඳදින්වන්ද 

ඹන්න ඳරීක්ා කයනු රඵන ක්රිඹාඳරිඳායකඹක් වර විලත කාරාන්තය භාවරෝචනඹ 2006 

වර්ී එක්්ත ජාතීන්වේ භවා භණ්ඩරඹ විසින් තථාඳනඹ කයන රී. 

විලත කාරාන්තය භාවරෝචන ක්රිඹාලිඹ ඹටව්ත ශ්රී රංකා තුන්ැනි යට ඳඹන 

ාර්තා වම් ිවේ ජිනීා නුයී ඉදිරිඳ්ත වකවයයි. මීට වඳය 2008 ී ව 2012 ී ශ්රී 

රංකා එැනි ාර්තා ඉදිරිඳ්ත කය ඇත. යුදගැටුම් පිරි දලක තුනකට්ත, ඊට ඳසු  ැක 

හිත භාන හිමිකම් ාර්තාක් ඇි යාජය ඳාරනඹකට  ඳසු, සිඹ යවේ  භාන හිමිකම් 

සුයක්ෂිත කිරීභ ප්රධාන ප්රිඳ්තිඹක් කයග්ත යජඹක් නිවඹෝජනඹ කයන්නට රැබීභ පිලිඵ  

භට ඇ්තව්ත ඉභව්ත  තුටකි. භාන හිමිකම් ම්ඵන්ධවඹන් අඳට ඇි අසීරු උරුභඹ 

රකා ඵරන විට, අඳවේ කාර්ඹඹ කිසිවේ්ත ඳවසු එකක් වනොන ඵ අපි වැභවිටභ 

අව්තක්ා කවශමු. වකවේවුද, ජිනීා නුයී අභිභානවඹන් යුතු ඉදිරිඳ්ත කශ වැකි, 

භාන හිමිකම් ක්වේත්රවේ අඳ උදාකයග්ත ප්රගිවේ සුඵදායි රකුණු  රැක්භ ිවේ. 

මීශඟ ඳතය වා ව අඳවේ භාන හිමිකම් දැක්භ ඉදිරිඳ්ත වකවයන, 2017-2021 ශ්රී 

රංකා ජාික භාන හිමිකම් ක්රිඹාකාරී ැරැතභ වනොැම්ඵර් ඳශමුැනිදා යජඹ විසින් 

දිඹ්ත කයන රී. අදවත විභසීම් රැකින් අනතුරු කත කයනු රැබ වභභ ක්රිඹාකාරී 

ැරැතවම්, ව්තභා්තභක අංල දවඹකට අඹ්ත ාධනීඹ , ක්රිඹා්තභක කශ වැකි  

කාර්ඹඹන්වගන් භන්විත  ඇත. සිවිල් ව වේලඳාරන අයිතීන්, ධහිංා ැරැක්වීභ, 

කාන්තා අයිතීන්, අබයන්තය ලවඹන් අතැන්වන්වේ ව නැත ඳැමිවණන 

යණාගතඹන්වේ අයිිාසිකම්, ංක්රභික වේකඹන්වේ අයිතීන්, අඵාධ හිත 

පුේගරඹන්වේ අයිිාසිකම්, ආර්ථික, භාජ වා ංතකෘික අයිතීන්, ශභා අයිිාසිකම්, 

කම්කරු අයිතීන් ව ඳාරිරික අයිතීන් එභ ව්තභාන්  වේ. ක්රිඹාකාරී ැරැතවම් වන් 
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කය ඇි අයමුණු ඉතා  ඳැවැදිලි න අතය ඒා ආණ්ඩුක්රමික, යතථාදාඹක, 

ප්රිඳ්තිභඹ ව ඳරිඳාරනභඹ යාමු ඔතවේ භාන හිමිකම් සුරැකීභට  ව ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ වා දැනට ඳින ජාික ඹාන්ත්රණ ලක්ිභ්ත කිරීභක් නු ඇත. වභභ ක්රිඹාකාරී 

ැරැතභ ක්රිඹා්තභක කිරීභ ම්ඵන්ධවඹන් අඳ භව්ත  ඳරිශ්රභඹකින්  කටයුතු කයන ඵ්ත, 

එඹ ක්රිඹා්තභක කිරීභ අධීක්ණඹ ව ඇගයීභ වා පරදායී ක්රභවේද අඳ විසින් කත 

කයනු රැඵ ඇි ඵ්ත භෑතක  ඉදිරිඳ්ත කශ  අඹැඹ තුළින් ඉතා  ඳැවැදිලි වඳන්නුම් 

කයයි. 

යතථාදාඹක බා විසින් ඳ්තකයනු රැබ  තාධීන වකොභාරිතරුන් භගින් ජාික 

භාන හිමිකම් වකොමිභ ත්ත ලක්ිභ්ත කය ඇත. මලික අයිිාසිකම් කඩවීම් වා  

කඩවීභට ආන්න ව  ඳැමිිලි විබාග වකොට විභර්ලන සිදු කිරීවම්්ත, භථවඹන් ව 

භැදිව්තවීවභන් ඒාට විැඳුම් ැඳයීවම්්ත ඵරඹ ජාික භාන හිමිකම් වකොමිභ තුඹ. 

රැවිඹන්වේ සුඵාධනඹ ගැනද එඹ අධීක්ණඹ කයයි.  ප්රධාන භාන හිමිකම් 

ආඹතනඹක් වර වකොමිභට යජවඹන් වන්වකවයන ම්ඳ්ත ක්රමික ැඩි කය ඇි 

අතය එහි තාධීන්තඹ ආයක්ා වකොට ඊට වඹ වීභට යජඹ දිගින් දිගටභ කටයුතු කයනු 

ඇත. 

ඳසුගිඹ දලක ගණනාක් ිතවේ ඳැි ගැටුම් ව පීඩාට ඳ්ත වින්දිතඹන්  

ම්ඵන්ධවඹන්  ක්රිඹා කශ යුතු ආකායඹ ගැන අඳ ජනතාවගන් පුළුල් වර අදවත විභා 

ඒාට න් ී ිවේ. සිවිල් භාජවේ විේතුන් එවකොවශොත වදනකුවගන් භන්විත ව  

ප්රවිචායණ කාර්ඹ ාධක ඵශකාඹ විසින් කයනු රැබ පුළුල් වර  අදවත විභසීභ ංහිඳිඹා 

වත ඇි අඳවේ ප්රවේල භාර්ග වා්ත , අතීතඹ භග කටයුතු කිරීභට්ත අලය දැනුභ 

අඳට ඳඹයි. ජනතාවගන් ව වසු වකොටතකරුන් යාශිඹකවගන් රැබුණු අදවත භත 

ඳදනම් ංහිඳිඹා පිළිඵ ජාික ප්රිඳ්තිඹද,අපි ම්භත කය ග්තවතමු. 

අතුරුදන්වන්වේ ඳවුල්ර ාභාජිකඹන් විඳින පීඩාන්ට පිළිඹම් වඹීවම් ප්රධාන 

ක්රිඹාභාර්ගඹක් වර අතුරුදන්වන් පිළිඵ තාධීන ව නිතය කාර්ඹාරඹ පිහිටුවීභට 

අලය නීි යජඹ විසින් ඵරා්තභක කයන රද අතය, එභ කාර්ඹාරඹ 2017 ැ්තතැම්ඵර් භ 

15 ැනි දින සිට ක්රිඹා්තභක වීභ ආයම්බ විඹ. එභ කාර්ඹාරවේ වකොභාරිත ධුය වත 

පියවීභ වා යතථාදාඹක බා විසින් 2017 ඔක්වතෝඵර් භ 20 ැනි දින බාා 

තුවනන්භ අඹැදුම්ඳ්ත කැනු රැබිි. අතුරුදන් ව පුේගරඹන් ම්ඵන්ධ ගැටලුරට 

පිළිඹම් වඹීභ වා අලය සිඹලු පිඹය ගැනීවම් ඵරඹ වභභ කාර්ඹාරඹ තුඹ. තභ්ත 

දරුන් වොඹන භවුරුන්වේ දුක් අවෝනා අඳට වනොවඳවනන්වන් නම්, අඳ සිඹලුභ 

පුයැසිඹන්වේ අයිිාසිකම්රට එක වා භාන ගරුකයන භාජඹකැයි අඳට කි 

වනොවැකිඹ. ඊශඟ ය තුශ අතුරුදන්වන් පිළිඵ කාර්ඹාරවේ ක්රිඹාකාරී්තඹ 
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වනුවන් රුපිඹල් බිලිඹන 1.4 ක් වන් කයන්නට අඳ ජාික අඹ ැඹ තුශ  වඹෝජනා 

කය ිවේ. 

ගැටුවභන් පීඩාට ඳ්ත වින්දිතඹන් වනුවන් කයන වානිපර්ණඹ පිළිඵ කටයුතු කිරීභ 

වා කාර්ඹාරඹක් පිහිටුවීභට නිඹමිත අතය, ඒ ම්ඵන්ධ ප්රවීණඹන්  විසින් කත කයන 

රද නීි වකටුම්ඳත දැනට ාකච්ඡාට ඵඳුන් වමින් ඳියි. වම් අතය පුේගරඹන්, 

වේඳර වා කර්භාන්ත පුනරු්තථාඳන අධිකාරිඹ වයවා වින්දිතඹන් වට න්දි ලවඹන් 

ය 2017 ී රුපිඹල් මිලිඹන 574 ක්ද ය 2016 ී රුපිඹල් මිලිඹන 605 ක්ද යජඹ 

දැනටභ්ත වගා ිවේ. තය වා ංහිඳිඹා වකොමිභක් ඇිකිරීභ ම්ඵන්ධවඹන් ව නීි 

වකටුම්ඳතක්ද රකා ඵැවරමින් ඳතී. භාන හිමිකම් ව භානුෂීඹ නීිඹ උල්රංඝනඹ 

වීම් ම්ඵන්ධ යුක්ිඹ වා ගවීභ පිළිඵ කටයුතු කිරීභ පිි වේශීඹ ඹාන්ත්රණඹක් 

නිර්භාණඹ කිරීභ වා යජඹ දැඩි වර කැඳවී සියකයි. එභ ඹාන්ත්රණවේ ආකෘිඹ 

වගොඩනැවගනු ඇ්තව්ත කශ යදට දඬුම් වනොරඵා සිටීභට එවයහි කටයුතු කයන්නට 

අඳ තුශ ඇි කැඳවීභ්ත, ශ්රී රංකාවේ ආණ්ඩුක්රභ යතථාට අනුකර  වා වේලඳාරනභඹ 

කරුණු කායණා්ත ැරකිල්රට ගැනීවභනි. 

වමුදාභඹ උඳක්රමික වා  ආයක්ක වවේතන් භත උතුරු ව නැවගනහිය ඳශා්තර අ්තඳ්ත 

කයවගන සියක ඉඩම් ආයක්ක වමුදා විසින් දිගටභ භවජනතා වත ඹළි ඳයා වදමින් 

සියකයි. උඳක්රමික වා ජාික ආයක්ා  පිලිඵ කායණා වවේතුවන්  එවේ ඹළි ඳයා දිඹ 

වනොවැකි ඉඩම් වනුවන් සුදුසු න්දි රඵා වදනු ඇත. ගැටුභ අාන න විට ආයක්ක 

වමුදා දශ ලවඹන් යජවේ ඉඩම් අක්කය 88,571 ක්ද, වඳෞේගලික ඉඩම් අක්කය 30,337 

ක්ද බාවිතඹට ගනිමින් සියකවේඹ. එයින්, 2017 ඔක්වතෝඵර් 31 ැනි දින න විට උතුරු වා 

නැවගනහිය ඳශා්තර යජවේ ඉඩම් අක්කය 57,278 කින්ද වඳෞේගලික ඉඩම් අක්කය 

24,675 කින්ද න්නේධ වමුදා ඉ්ත වගොත ිබිි. වම් ය අාන න විට ඹළි ඳයා 

ීභ වා යජවේ ඉඩම් අක්කය 604 ක්ද වඳෞේගලික ඉඩම් අක්කය 294 ක්ද වඳුනාවගන 

ඇත. උතුවයහි ඳරාලි ගුන්වතොට ටා ඇි ඉඩම් ැනි ආයක්ක වවෝ ක්රවභෝඳායික 

වවේතන් භත මුදා වැරිඹ වනොවැකි ඉඩම් ම්ඵන්ධවඹන් අදාර පුේගරඹන් වා ාකච්ඡා 

වකොට සුදුසු න්දි රඵා වදනු ඇත. 

2016 ී, රුපිඹල් මිලිඹන 8963 ක යකනාකමින් යු්ත නිා 11,253 ක් අබයන්තය 

ලවඹන් අතැන්වන් වත ප්රදානඹ කයන රී. නිා 5732 ක් ඉදිකිරීභ වා 2017 

අඹැවඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 4785 ක අභතය ප්රිඳාදන වන් වකොට ඇත. උතුරු වා 

නැවගනහිය ඳශා්තර ගවඩොල් ව ඵදාභ නිා 50,000 ක් ඉදිකිරීවම් කටයු්තතට වඹ 

වීභ වා ඊශඟ වර් අඹැවඹන්  ප්රිඳාදන වන්කිරීභට අපි වඹෝජනා වකොට 

ඇ්තවතමු. අඳ යවේ ෑභ ප්රවේලඹකභ ාඹ කයන ගැටුවභන් පීඩාට ඳ්තවන්ට වන 
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ැරසීභට අඳ තුශ ඇි කැඳවීභ චනරට ඳභණක් සීභා වනොවී ක්රිඹාටද නැංවන ඵ 

සිඹලු වදනාටභ ඳැවැදිලි වඳවනයි. 

වම් සිඹලු ධනා්තභක ර්ධනඹන් අතය, 2016 ජනාරි 12 ැනිදා යජඹ ‘ගැටුම් අතයතුය 

සිදුන ලිංගික ප්රචණ්ඩ්තඹ අන් කිරීභට කැඳවීභ පිළිඵ ප්රකාලනඹ’ අනුභත 

කවශේඹ. එැනි අඳයාධරට දඬුම් වනොරඵා සිටීභ අන් කිරීභද ඊට ඇතුශ්තඹ. 

අදානභට රක්න භාජ කණ්ඩාඹභක් ලවඹන් වඳුනාවගන ඇි කාන්තා මලික 

කුටුම්බ මුහුණ වදන විවලේෂිත ගැටලු වනුවන් කටයුතු කිරීභ වා කාන්තා මලික 

කුටුම්බ පිළිඵ ජාික ක්රිඹාකාරී ැරැතභක් 2016 ඔක්වතෝඵර් භාවේී කැබිනේ 

භණ්ඩරඹ විසින් අනුභත කයනු රැබිි. එභ ැරැතභ, වෞඛ්ය වා භවනෝ-භාජ ආධාය, 

ජීවනෝඳාඹ ංර්ධනඹ, ආයක්ා, භාජ ආයක්ණඹ, වඹක වේා ඳේධි, වභන්භ 

ජාික භේටවම් ප්රිඳ්ති ම්ඳාදනඹ වා දැනු්තබාඹ ර්ධනඹ කිරීභද වකවයහි 

අධානඹ වඹොමු කයයි. 

ශභා අයිිාසිකම් පර්ණ ලවඹන් භුක්ි විඳීභ වික කයනු ත ශභා ශ්රභඹ බාවිතඹ 

මුලිනුපුටා දැමීභ වා වයගුරාසි ව පිඹය ක්රිඹා්තභක වයි. ශභා ශ්රභවඹන් වතොය 

කරාඳ පිළිඵ ංකල්ඳඹ ැනි යාඹාභ රැක් වම් ම්ඵන්ධවඹන් ක්රිඹා්තභක වමින් 

ඳියි. වභභ ංකල්ඳඹ ය්තනපුය දිතත්රික්කවේ නිඹමු යාඳෘිඹක් ලවඹන් ක්රිඹා්තභක 

වකරුණු අතය එභ දිතත්රික්කවඹන් ාර්ථක වර ශභා වභවවඹ මුලිනුපුටා දභා ිවේ. 

එහිී රද ාර්ථක්තඹ දැන් යවේ දිතත්රික්ක 25 තුශභ අ්තඳ්ත කයවගන ඇත. 

ඳසුගිඹ වදය තුශ අඳ රැබ ප්රගිඹ විදවා වඳන්න ත්ත වඵොවවෝ වේ ඇි අතය අඳට 

අභිභානඹට ඳ්තවිඹ වැකි ත්ත වඵොවවෝ දෑ ඇත. එවේතුදු, අඳ ඹන ගභන්භවගහි අඳට 

වමුන සුවිල් අභිවඹෝග වනොදැක සියකන්නටද අඳට වනොවැකිඹ. 

හිටපු ටන්කාමීන් 12,000 ක් නිදවත වකොට, වචෝදනාලින් වතොය ත්රතතාදඹ 

ැරැක්වීවම් ඳනත ඹටව්ත යාවගන සියකන රැවිඹන් ංඛ්යා අඩු කයන්නට යජඹ 

ප්රිඳ්තිභඹ තීයණඹක් වගන ඇි අතය, එභ ඳනත ව මුලින් ිබ වදිසි අතථා 

වයගුරාසි ප්රිංතකයණඹ කිරීවම් අලයතා අපි වඳුනන්වනමු. වම් වා ඳන්ත  

වකටුම්ඳතක් ව ර්තභාන ත්රතතාදඹ ැරැක්වීවම් ඳනත අරංගු කිරීභ වා වඹෝජිත 

ප්රි-ත්රතතාී නීිඹක නනික යාමුවහි වකටුම්ඳතක් විවලේඥප කමිටුක් විසින් කත 

වකොට ඇි අතය ඊට අදාර ඳන්ත වකටුම්ඳවතහි ැඩ කටයුතු අන් වකවයමින් ඳියි. 

ධහිංා ඳැමිණවීභ ‘බිකුදු වවෝ වනොඉන’ ප්රිඳ්තිඹක් යජඹ අනුගභනඹ කයයි. 

භෑතකී ඇතැම් භාධයර ව ජාතයන්තය යාජය වනොන ංවිධානර ාර්තාලින් 

වඳන්ා දුන් ඳරිදි ධහිංාරට එවයහි ටන් කිරීවම්ී දිගින් දිගටභ මුහුණඳාන්නට 
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සිදුන අභිවඹෝග ගැන යජඹ දැනු්තඹ. යට තුශ ඳමුණුනු රැබ එැනි ධහිංා පිළිඵ 

වචෝදනා විභර්ලනඹ කය නීිවේ ආධිඳතයඹ  ඹටව්ත නඩු ඳැරීභ ගැන අපි වික වමු. 

එන් නින්දිත ක්රිඹා සිදුවීභට ඉඩවරින්වන් නම් අඳ භාන හිමිකම් ම්ඵන්ධවඹන් 

ප්රගිඹක් රැබුවේඹැයි කි වනොවැකිඹ. එක්්ත ජාතීන්වේ ධහිංා ඳැමිණවීභට එවයහි 

ම්මුිඹට  ශ්රී  රංකා අනුඵේධ වීභට්ත, එභ ම්මුිඹ  ඹටව්ත ජාික නිායණ 

ඹාන්ත්රණඹ ලවඹන් ශ්රී රංකා භාන හිමිකම් වකොමිභ ඳ්තකිරීභට්ත වනොැම්ඵර් 14 

ැනිදා කැබිනේ භණ්ඩරඹ අනුභැිඹ දුන්වන්ඹ. ධහිංා ඳැමිණවීභ අඳ යවටන් තුයන් 

කය දැමීභ වා අලය, ගත වැකි සිඹලුභ පිඹය ගැනීභට අව්ත යජඹ අදිටන් කයවගන 

සියකයි. වම් උ්තාවවේී  යවේ  සිඹලු වදනාට  අඳ වා එක්න  ඉල්රා සියකමු. ධහිංාර 

භීිඹ අව්ත යට තුශ කිසිදු භනුයඹකු විසින් ඹළි කිසි දිවනක විඳිඹ යුතු නැත.  

භාන හිමිකම්රට අව්ත ඇි කැඳවීභ ඉභව්තඹ . අපි ඒ ඵ ක්රිඹාවන්, ප්රිඳ්තිලින් 

ව යතථාදාඹකඹ භඟින් ප්රදර්ලනඹ කයන්වනමු. ඒ, ගැටුවභන්, දූණවඹන් ව 

අඳවඹෝජනවඹන් විඩාට ඳ්ත ජනතා විසින් දුන් ජනයභක් භගින් 2015 ී අඳ ඇයමූ 

ගභනකි. ඒ නාහී, නීිවේ ආධිඳතයඹට ඇි පර්ණ වගෞයඹ, ංහිඳිඹා, ියය ාභඹ, 

ව ෑභ පුයැසිඹකුවේභ භාන හිමිකම් ඉවශට ඔා තඵා ආයක්ා තවවුරු  කිරීභ 

වත ඹන ගභනකි. ශ්රී රංකාවේ ඇි ව ගැටුභට භාන ගැටුම්රට මුහුණ දුන් භවය 

යටල්, වම් වා භාන ක්රිඹාඳරිඳාටීන් ම්පර්ණ කයන්නට දලක ගණනාක කාරඹක් ග්ත 

ඵ අපි දනිමු. ඊට ඇි අසීරුතා ව අභිවඹෝග ගැන අපි දන්වනමු. වකවේවුද, අඳවේ 

භාන හිමිකම් ආයක්ා කිරීභ වා ව නයාඹ ඳත්රඹ වඵවවවින් ලක්ිභ්තඹ. එහි ප්රගිඹ 

දලකලින් භැනීවම් අදවක් අඳට නැත. ඒ ඵ ශ්රී රංකාවේ විලත කාරාන්තය 

භාවරෝචන ාර්තාවේ වන් කරුණුලින් ඳැවැදිලි වඳනී ඹයි.  භාන හිමිකම් වා 

ව අයගරඹට්ත, ෑභ ශ්රී රාංකිකඹකුටභ ඹවඳත උදාකය වදන ගභනක නියත න්නට්ත අපි 

දැඩි වර කැඳවී සියකමු. ය තුනකට්ත අඩු කාරඹකී අඳ රැබ ප්රගිඹ ගැන අඳ 

අභිභානඹට ඳ්තන අතය ඒ නාහී සිඹලුභ පුයැසිඹන්ට්ත ජාතයන්තය ප්රජාට්ත 

ඳැවැදිලි දැකිඹ වැකි ප්රගිඹකි. අඳ ආයම්බ කශ උදාය කාර්ඹඹ අන් කයන දින අඳ 

ඊට්ත ඩා අභිභානඹට ඳ්ත නු නිඹතඹ. 


