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මානව හිමිකම් කවුන්සලය, 

 

 පෙර වදනට අදාළ පේද 

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්රඥප්තියග  රමුණු  ාා ූලධර්මයන් යළි 

ප්රතියඥපා ගෙමින්,  

 

මානව හිමිකම් පිළිබඳ ග ාදු ප්රකානනය, මානව හිමිකම් පිළිබඳ 

ජාත්යන්ත්ම සම්මත්ය සා  ගවනත් විධිමත් ගේඛණවලින් 

මා්ගගෝ ගේනකත්වය ධබා ගනිමින්, 

ශ්රී ධාකාගප ප්රතියසන්රාන කයුතු  ාා වගීමම පිළිබඳ කයුතු  

ව්රනය කිරීම සම්බන්රගයන් 2012 මා්ු  22 වන දිනැතිය රාක 

19/2 ෙමණ ගයෝජනාව, 2013 මා්ු  21 දිනැතිය රාක 22/1 ෙමන 

ගයෝජනාව සා 2014 මා්ු  27 දිනැතිය රාක 25/1 ෙමන 

ගයෝජනාවන් ෙ නැවැත් සැධකිේධය ගනිමින්,  

ශ්රී ධාකාගප වෛරවරීවාවය, නිොස, සමගිය ාා ගවෞමික 

රඛණ්ඩත්ාව ගකගමහි ඇ කැ  වන බවය ප්රතියඥපාගෙමින්  

ුණළු මාත් ජනත්ාවය සියළුම මානව හිමිකම් ාා ූලලික නිොස 

භුක්තිය විඳීමය ඇතිය රයිතියය එක් එක් මාජයය ගවත්  ැවගමන 

වගකීමක් බවය ප්රතියඥපා ගෙමින්,   
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2015 ජනවාරි මාසග  දී ාා රගගෝවෛු  මාසග  දී  ැවතිය 

ඓතියාාසික නිොවෛ ාා සාරාමණ ප්රජාත්න්ත්රවාදී මැතියවමණ 

ගැන සු ටුගවමින්, 

ශ්රී ධාකාගප ්ණ්්රම වයවවෛථාාගප ොනව වන සාගනෝරනය 

සම්මත් කමගැනීම ාා ක්රියාවය නැාීමම ගමන්ම ශ්රී ධාකා 

ජනාධි තියවමයාගේ වයවවෛථාාපිත් ුතු කම් වන ජාතියක 

ප්රතියසන්රානය ාා සමගි සගමෝරයාය ඇු ළුව, ප්රජාත්න්ත්රික 

 ාධනය ාා ප්රරාන ්යත්න ගැන වෛවාධීනව ගසායා බැලීම 

සම්බන්රගයන් ෙක්වන ධෙ නනන්දුව සැධකිේධය ගනිමින්, 

මානව රයිතියවාසිකම්වධය වැඩි වැඩිගයන් ගරු කිරීම සා 

යා ාධනය ාා ප්රජාත්න්ත්රික ්යත්න නක්තියමත් කිරීම 

සම්බන්රගයන් ශ්රී ධාකා මජය විසින් 2015 ජනවාරි මාසගයන් 

 සුව ගන්නා ධෙ පියවම සු ටින් පිළිගනිමින්, 

රේධවෛ ගැනීම, දූෂණ, වාචා ාා බධත්ධ වැමදි ගධස  ාවිච්චි කිරීම 

පිළිබඳ ගචෝෙනා පිළිබඳ විම්නන  ැවැත්ීමම, එම විම්නනවධ 

වැෙගත්කම රවරාමණය කිරීම සා දු්වි ාක බධ ැවැත්ීමම 

වැළැක්ීමගමන් ගත්ාමව ාායා ාධනගයන් ුතු ව කයුතු  කිරීමය 

ශ්රී ධාකා මජය විසින් ෙමන ධෙ ප්රයත්න සු ටින් පිළිගනිමින්, 

කලින් ගැටුම්වලින් බධ ෑමය ධක් වූ නු රු ාා නැගගනහිම 

 ළාත් වධ සිවිේ  රි ාධනය නක්තියමත් කිරීමත්, යටිත්ධ 

 ාසුකම් නැවත් ගගාඩගැනීම, බිම් ගබෝම්බ ඉවත්කිරීම ාා 

රවයන්ත්මව රවත්ැන්වූවන් නැවත්  දිාි කිරීම, ගමම 

ප්රයත්නගයන් හිදී විගෂෂගයන්ම කයුතු  කඩිනම් ගකාය 

රවයන්ත්මව රවත්ැන් වූ සියලු ගෙනායම කේ වතියන විසඳුම් 

සධසාදීගමහි ධා එක්සත් ජාතීන් ඇු ළු ජාත්යන්ත්ම ප්රජාවගේ 

සාය ඉේධා සිටීමය ගන්නා ධෙ පියවම සු ටින් පිළිගනිමින්, 

ශ්රී ධාකාගප සිදුගවමින්  වතියන මානව හිමිකම් නේධාඝනය කිරීම් 

ාා ර චාමයන් පිළිබඳ වා්ත්ා සැධකිේධය ගනිමින්, ලිාගික 
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ර මාර සා වෙදීම් සම්බන්රගයන් ගමන්ම මානව හිමිකම් 

්මක්ෂා කමන්නන් ාා සිවිේ සමාජ සාමාජිකයින්  ැාැමගැනීම, 

ඔවුන් ගකගමහි එේධගවන ත්්ජන ාා බියවැේදීම් පිළිබඳ ප්රෂණ 

සම්බන්රගයන් කයුතු  කිරීම සඳාා ශ්රී ධාකා මජය විසින් 

ප්රකාිතත්වම කම ඇතිය ඇ  කැ ීමගම් සැධකිේධය ගනිමින් සිවිේ 

සමාජග  සාමාජිකයින් ාා මානව හිමිකම් ්මක්ෂා කමන්නන් 

සඳාා නොකම දී ඇතිය යා ත් වාත්ාවමණය ගැන සු ය 

 ධකමමින්,  

 

්ගම්, විෂවාස සා ව්ගවාෙය පිළිබඳ ගේෙ ගැන ගනාත්කා 

සියලුම ශ්රී ධාාකිකයන්ය සාමකා හ ාා ීකීය මිමියක් ු ළ මානව 

හිමිකම් පූ්ණ වනගයන් භුක්තිය විඳීම සඳාා ඇතිය රයිතියය ගැන 

නැවත් ප්රතියඥපා ගෙමින්,  

ත්රවෛත්වාෙයය විරුේරව කයුතු  කිරීම සඳාා ගන්නා නනෑම 

පියවමක දී මාජය ජාත්යන්ත්ම නීතියය පිලිබඳ බැඳීම්වධය, 

විගෂෂගයන් රොළ වන  රිදි ජාත්යන්ත්ම මානව හිමිකම් නීතියය, 

ජාත්යන්ත්ම සමණාගත්යින් පිළිබඳ නීතියය ාා ජාත්යන්ත්ම 

මානව හිත්වාදීන් පිළිබඳ නීතියය පිළිබඳ බැඳීම්වධය යයත් විය ුතු  

බවය නැවත් ප්රතියඥපා ගෙමින්,  

2015 ග බමවාරි 04 වන දින මජය විසින් කමන ධෙ සාම ප්රකානය 

සම්බන්රගයන් ාා සියලුම ජාතියවධ ාා ්ගම්වධ ප්රචන්ඩත්වයය 

ගගාදුරු වු ාා ජීවිත් ාානියය  ත්වූවන් සිහි ත් කිරීම 

සම්බන්රගයන් කමන ධෙ කයුතු  ගැන සු ය  ළ කමමින්, 

 

වගීමම ත්ාවුරු කම ගැනීමත්, සාරාමණත්වය සධසාදීමත්, 

වි ත්ය  ත්වූවන් සඳාා  පිළියම් ගසීමමත්, සමථායකය  ත් 

කිරීමත්, ප්රතියසන්රාන කයුතු  කිරීමත්, සමවෛත් ්මක්ෂක 

 ේරතියව ගැන වෛවාධීනව ගසායා බැලීමත්, මජග  ්යත්න පිළිබඳ 

විෂවසය ත්ාවුරු කිරීමත්, ජාත්යන්ත්ම මානව හිමිකම් පිළිබඳ 
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නීතියයය රනුකූධව නීතියග  ්ධි ත්යය ප්රව්රනය 

කිරීමත්, ප්රචණ්ඩත්වය ාා ර චාම නැවත් සිදුීමගම් රවවෛථාා 

ඇහිරීමත් සඳාා රනතියක ාා රනතියක ගනාවන පියවම ගැනීම, 

ග ෞේගලික න්  ැවරීම් ාා ාානිපූමණයන්, සත්ය ගසීමම්, 

්යත්නික ප්රතියසාවෛකමණ කයුතු  කිරීම, මාජය ගවෛවකයන් ාා 

නිධරාරීන් විගෂෂ  රීක්ෂණයය වාජනය කිරීම ාා එම කයුතු  

නිසි ්කාමව කිරීම සම්බන්රගයන් සමවගබෝර ප්රගපනයක් 

ගැනීගම් වැෙගත්කම රවරාමණයය ධක් කමමින්, 

 

 සුගිය කාධග  සිදු වූ ර චාමයන් ාා නේධාඝණය කිරීම් 

සම්බන්රගයන් සාන කයුතු  කමන ්යත්න 

වෛවාධීන, ර ක්ෂ ාතී ාා විනිවිෙවාවගයන් ුතු  වන විය, ීවා 

ඉාළම නිපුණත්වගයන් ුතු , රවාක ාා ර ක්ෂ ාතී පුේගධයින් 

විසින් නි්මාණාත්මක ාා සාවාගිත්ව රම රනුගමනය කමමින්, 

එනම් සියලුම ප්රගේනවධ සියලුම ්ගමික ාා වා්ගික ගකායවෛ 

නිගයෝජනය කමන වි ත්ය  ත්වූවන්, කාන්ත්ාවන් ාා ත්රුණ 

ත්රුණියන්ගේ සාවාගිත්වය ඇතියව, එගාත් ඔවුන්ය  මණක් 

සීමා ගනාගකාය සියළු ගෙනා සාරාමණ සාගයෝගිත්වගයන් 

සිදුකමන විය එම යාන්ත්රණය මනාව ක්රියාත්මක වන බව 

පිළිගනිමින්, 

 

මානව හිමිකම් නේධාඝනය කිරීම් ාා රයථාා වාවිත්ය වඩාත්ම 

වගකිව ුතු  පුේගධයන් ාා විෂවාසනීය වගීමගම් ක්රියාවලියන් 

වෛථාා නය කිරීම මගින්, ගරුත්වගයන් ාා වෘත්තීයවාවගයන් 

ුතු ව ගයෝගය ්කාමගයන් කයුතු  කළ ්මක්ෂක ාුණො ඇු ළු 

සියලු පුේගධයන්ගේ කී්තියය ්මක්ෂා වනු ඇතිය බව පිළි ගනිමින්, 

 

වමෙය ෙඬුවම් ධබා ගනාදීගම් ුතගය රවසාන කිරීගම් රමුණණ 

සහිත්ව ජාත්යන්ත්ම නීතියය යයගත් ර මාර ගණගයහි ධා 

සැධගකන මානව හිමිකම් බම ත්ධ ගධස නේධාඝණය කිරීම් ාා 
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ජාත්යන්ත්ම මානුීයය නීතියය බම ත්ධ ගධස නේධාඝණය කිරීම් 

සඳාා වගකිව ුතු  වන පුේගධයන්ය ගචෝෙනා කිරීම සඳාා ඇතිය 

බැඳීම ඉටු කිරීම පිණිස මාජයයන්ය ඇතිය වගකීම සිහි ත් 

කමමින්, 

 

මජය විසින්  වමා ගගන තියබූ රධි ්මක්ිත් කධා  පිළිබඳව 

සමාගධෝචනයය ධක් කම, එම ඉඩම් නැවත් ීවාග  නියම 

හිමිකරුවන් වූ සිවිේ ජනත්ාවය ධබාදීමය ාා සිය 

ජීවගනෝ ායයන් ්මම්ව කම නැවත් සාමානය ජීවිත්යය එළීමම 

සඳාා ගේශීය ජනත්ාවය සාායීමමය මජය ගත් ූලලික පියවම 

පිළිගනිමින්, 

 

ගේන ාධන බධත්ධ ගබො ාැරීම සඳාා ශ්රී ධාකා මජය ෙක්වන 

කැ ීමම පිළිගැනීමය ධක් කමමින්, 

 

නගත්  ාඩම් ාා ප්රතියසන්රාන ගකාමිෂන් සවා වා්ත්ාගප ඇතිය 

හිත්කම නි්ගේන ඵධොයී ගධස ක්රියාත්මක කමන ගමන් ශ්රී ධාකා 

මජගයන් ඉේධා සිටිමින්, 

 

2015 මා්ු  30- රගේේ 03 රත්ම කාධය රත්මු ම සිදුවූ සත්යය, 

සාරාමණත්වය, ාානිපූමණය ාා ගමවැනි සිදුීමම් නැවත් ඇතිය 

ගනාවන බවය ත්ාවුරු කිරීම ප්රව්රනය කිරීම පිළිබඳව 

විගෂෂ වා්ත්ාකරුගේ සාචාමය ාා ඊය රොළ නිරීක්ෂණ ගමන්ම 

ගනාවැම්බ් මාසග  දී සිදුකිරීමය නියමිත් බධාත්කාමගයන් ාා 

වෛගපච්චඡා ගනාවන රු රුොන් කිරීම් පිළිබඳ ක්රියාකාරී 

කණ්ඩායගම් සාචාමය ෙ පිළිගැනීමය ධක් කමමින්, 

 

ශ්රී ධාකාගප සිදුවූ බවය  ැවගසන මානව හිමිකම් බම ත්ධ ගධස 

නේධාඝනය කිරීම්, රයථාා වාවිත්යන් ාා ී ාා රොළ ර මාර 

සම්බන්රගයන් 25/1 මානව හිමිකම් කවුන්සධ ගයෝජනාව මගින් 
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ඉේධා සිටි විම්නනය රවනය වූග  වගීමම පිළිබඳ විෂවාසනීය 

ජාතියක ක්රියාවලියක් ගනාමැතිය වූ නිසා බව ාඳුනා ගනිමින්, 

 

1. මානව හිමිකම් කවුන්සධග  27 වන සැසිවාමග  දී මා 

ගකාමසාරිවෛවමයා විසින් ඉදිරි ත් කළ වාික යාවත්කාලීන 

කිරීම්, ශ්රී ධාකාගප ප්රතියසන්රානය ාා වගීමම ප්රව්රනය කිරීම 

සම්බන්රගයන් මානව හිමිකම් පිළිබඳ මා ගකාමසාරිවෛවමයාගේ 

කා්යාධග  වා්ත්ාව ාා 25/1 මානව හිමිකම් කවුන්සිධ 

ගයෝජනාවලිය මගින් ඉේධා සිටි  රිදි ශ්රී ධාකාව සම්බන්රගයන් 

මානව හිමිකම් පිළිබඳ මා ගකාමසාරිවෛවමයා විසින් සකවෛ 

කමන ධෙ විම්නන වා්ත්ාගප ගසායා ගැනීම් ාා නිගමන 

ඇගයීමය ධක් කිරීම ාා සත්ය ගසීමම, සාරාමණත්වය, 

ාානිපූමණය ාා එවැනි සිේධීන් නැවත් සිදු ගනාවන බවය 

සාතියක කිරීම සඳාා රවනය පියවම ගැනීගම් දී ීවාග  ඇු ළත් 

නි්ගේන ක්රියාත්මක කිරීමය ශ්රී ධාකා මජය නනන්දු කමවමින්, 

ඇගයීමය ධක්කමුණ; 

2. 2015 ජනවාරි මාසග  සිය ශ්රී ධාකා මජය ාා මානව හිමිකම් 

මා ගකාමසාරිවෛවමයා ාා ඔහුගේ කා්යාධය රත්ම  ැවතිය 

රනාත්මක වූ රගනයෝනය සම්බන්රත්ාවය පිළිගනිමින්, මානව 

හිමිකම් ප්රව්රනය කිරීම ාා ්මක්ෂා කිරීම පිණිස සා සත්ය 

ගසීමම සා සාරාමණත්වය සඳාා ශ්රී ධාාකීය ක්රියාවලීන්ය 

සාවාගිීමම පිණිස ගමන්ම ජාත්යන්ත්ම සාාය ධබාදිය ාැකි 

ගයෝගය ්කාමයන් ගසායා බැලීම පිණිස ෙ එවැනි රන්ත්් 

සම්බන්රත්ා දිගින් දිගයම  වත්වා ගගන යා ුතු  බවය දිරිමත් 

කිරීමය නත්සුක ගවුණ; 

3. සත්ය ගසීමම, සාරාමණත්වය ඇතිය කිරීගම් ාා ාානිපූමණ 

ක්රියාවලීන් හි විෂවාසනීයත්වය නක්තියමත් කිරීම ාා ්මක්ෂා 

කිරීම සඳාා ශ්රී ධාකා මජග  ඇතිය කැ ීමමය සාාය ධබාගෙමින්, 

ජාත්යන්ත්ම විගෂෂඥපත්ා සාය ාා විිතෂ්ඨ  රිචයන්ගගන් 
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්වාෂය ධබා ගැනිමය, ගමම ක්රියාවලීන් සැධසුම් කමන ාා 

ක්රියාත්මක කමන ්කාමය පිළිබඳව රොවෛ ධබා ගනිමින් 

බධ ෑමය ධක් වූ සියලු ප්රජාවන්, වින්දිත්යන් ාා සිවිේ සමාජය, 

මාජය ගනාවන සාවිරාන ඇු ළත් කමගනිමින්, පුළුේ ජාතියක 

කතියකාවත්ක නියැලීම, ගමවැනි සිේධීන් නැවත් ඇතිය ගනාවන 

බවය සාතියක ීමම සම්බන්ර වන ක්රියාමා්ගවධය සාගයෝගය 

ගෙුණ; 

4. රධිකමණ ාා රධිකමණමය ගනාවන පියවම ගණනාවක් 

ඇු ළත් කමමින් රතීත්ය පිළිබඳ කයුතු  කිරීම සඳාා විවෛතීමණ 

ප්රගපනයකය එළීමමය ශ්රී ධාකා මජග  ඇතිය කැ ීමම පිලිගනිුණ. 

ගම් සම්බන්රගයන් සත්යය ගසපම, සාරාමණත්වය, ඇතියකිරීගම්‚

ප්රතියසන්රානය ාා නැවත් ගමවැනි සිදුීමම් ඇතියීමම වළක්වාලීම 

සඳාා ගකාමිෂන් සවාවක්, රු රුෙන් වූ පුේගධයන් සඳාා 

කා්යාධයක් ාා ාානි පූ්ණය සඳාා වූ කා්යාධයක් වෛථාා නය‚ 

කිරීමය ශ්රී ධාකා මජය ගගන ඇතිය ගයෝජනාව පිළිගන්නා රත්ම, 

මානව හිමිකම් පිළිබඳ මා ගකාමසාරිවෛ කා්යාධය ඇු ළු 

ජාත්යන්ත්ම  ා්ෂවකරුවන්ගගන් ුණධයමය, ද්රවයමය ාා 

ත්ාක්ෂණික සාාය ධබාගැනීම සඳාා එම එක් එක් යාන්ත්රණයය 

නිොස ධබාදීමය මජය ෙක්වන කැමැත්ත් ෙ 

පිලිගන්ගනුණ.එගමන්ම ගමය පූ්ණ ගධස  ාා විෂවාසනීය ගධස 

ඉටුකමනු ධැබුවගාාත්, බම ත්ධ ර මාර සඳාා සියලු 

 ා්ෂවවධ වගීමම ප්රව්රනය කිරීමයත් ප්රතියසන්රානය ළකාකම 

ගැනීමයත්, එමගින් සාාය සැධගසනු ඇතිය බවත් විෂවාස 

කමන්ගනුණ; 

5. ශ්රී ධාකාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකමි

සාවිරානග  විම්නන වා්ත්ාගප  සඳාන් කම ඇතිය ්කාමයය 

ගෙමධ ඊළාම් විුණක්තිය ගකාටි සාවිරානය විසින් කමන ධෙ මානව 

හිමිකම් නේධාඝණය කිරීම් ාා නීතිය කඩකිරීම් ගසීමම සඳාා 
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වගීමගම් ාා ප්රතියසන්රාන ක්රියාවලියක රවනයත්ාවය රපි 

පිලිගන්ගනුණ; 

6. රධිකමණ  ේරතියය ගකගමහි ශ්රී ධාකාගප සියළුම ප්රජාවන්ය 

රයත් ජනත්ාවගේ විෂවාසය ගගාඩ නැාීමමය සා නීතියග  

්ධි ත්ය සුැකකීමය, වගීමගම් ක්රියාවලියක් රත්යවනය බව 

ෙැක්ගවන මජග  වෛථාාවමය සු ටින් පිළිගනී. රොධ වන  රිදි 

මානව රයිතියවාසිකම් නේධාඝනය කිරීම්  සා රනිසි ගධස 

වාවිත්ය සා රන්ත්්ජාතියක මානුීයය නීතියය නේධාඝනය කිරීම් 

සම්බන්රව ගචෝෙනා විම්නනය කිරීමය විගෂෂ නීතිය 

න ගේනකගයකු ඇු ධත් රධිකමණ යාන්ත්රණයක් පිහිටුීමමය ශ්රී 

ධාකා මජග  ගයෝජනාව රගේ ගකාය සළකයි ; විෂවාසනීය 

රධිකමණ ක්රියාවලියක් සඳාා රවාක සා ර ක්ෂ ාත් පුේගධයින් 

ගේ නායකත්වගයන් ුතක්ත් වෛවාධීන රධිකමණ සා රභිගචෝෙක 

්යත්න ඇු ධත් විය ුතු  බව සාතියක කමයි ; ගම් 

සම්බන්රගයන් පිහිටුවනු ධබන ශ්රී ධාාකික රධිකමණ 

යාන්ත්රණයය සා විගෂෂ නීතිය න ගේනන කා්යාධයය මු  

ෙක්වන රයගේ සාවාගිත්වය වැෙගත් බව ත්වදුමයත් සාතියක 

කමයි - ග ාදු මාජය මණ්ඩධ සා ගවනත් විගේශීය 

විනිෂචයකරුවන්, විත්තියග  නීතියඥපවරුන් සා බධයධත් 

රභිගචෝෙන නීතියඥපයින් සා විම්නන නිධරාරීන්; 

7. මජග  වගකීම් ෙ, නගත්  ාඩම් සා ප්රතියසන්රාන ගකාමිසම 

කම ඇතිය නි්ගේන ෙ, රාක 25/1 ෙමණ ගයෝජනාවලිග  ඉේධා ඇතිය 

මානව හිමිකම් ගකාමසාරිවෛවමයාගේ වා්ත්ාගප රඩාගු නි්ගේන 

ෙ කා්යක්ෂමව ක්රියාත්මක කිරීම පිණිස ගෘාවෛථා නීතිය 

ප්රතියසාවෛකමණයය ධක් කමන ගධස ශ්රී ධාකා මජය නනන්දු 

කමවයි:  එගවෛ කිරීගම් දී, ශ්රී ධාකාගප රන්ත්්ජාතියක 

බන්රනයන්ය රනුකූධව, මානව රයිතියවාසිකම් නේධාඝනය කිරීම් 

සා රනිසි ගධස වාවිත්ය සා රන්ත්්ජාතියක මානුීයය නීතියය 

නේධාඝනය කිරීම්වධය රොධ වන ගගෝලීය ප්රජාවගේ පිළිගැනීමය 
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ධක්ව ඇතිය ග ාදු නීතියග  ූලධර්ම යයගත් ගැගනන සම්පූ්ණ 

ර මාර  මාසය සඳාා වැඩිගයන්ම වගකිව ුතු  රය ගවනුගවන් 

න් විවාග  ැවැත්ීමම සා ෙඬුවම්  ැමිණීමම සඳාා රවකාන 

සැධසීම  හය ඇු ධත් විය ුතු ය. නගත්  ාඩම් සා ප්රතියසන්රාන 

ගකාමිසම ්වමණය කළ කාධසීමාව ෙ  හය ඇු ධත් විය ුතු ය; 

8. සාරාන්තියය ුතක්තියය  සිඳලීගම් ක්රියාවලිග  ගකායසක් 

වනගයන්, ුතෙ ාුණොගප කී්තියය සා වෘත්තීයත්ාවය ඉාළ 

නැාීමමය ඉවාේ වන, කා්යක්ෂම ්මක්ෂක ක්ගෂ්ත්ර 

ප්රතියසාවෛකමණ ාඳුන්වාදීමය  ශ්රී ධාකා මජය නනන්දු කමවයි ; 

මානව රයිතියවාසිකම් නේධාඝනය කිරීම් සා රනිසි ගධස වාවිත්ය 

සා රන්ත්්ජාතියක මානුීයය නීතියය නේධාඝනය කිරීම්වධය රොධ 

බම ත්ධ ර මාරවධය, සාරාමණ  රි ාධන ක්රියාවලියක් ාමාා, 

්මක්ෂක සා බුේධි රාන සාමාජිකයින් ඇු ළුව, යම් කිසිගවකු 

සම්බන්ර වූ බවය විෂවාසනීය සාරක ඇත්නම්, එවැනි කිසිගවකු 

ුතෙ ාුණොගවහි මඳවා ගැනීමය ගාෝ ුතෙ ාුණොවය බඳවා ගැනීමය 

කිසිදු ඉඩක් ගනාතියබිය ුතු ය ; සියළුම ශ්රී ධාාකිකයින්ගේ මානව 

රයිතියවාසිකම් ප්රව්රනය සා ැකකවමණය ගක්න්ද්ර ගකාය ගගන 

පුහුු ව සා දිරිගැන්ීමම් ඉාළ නැාවිය ුතු ය; 

9. සාක්ිකරුවන් ාා වින්දිත්යන් ්මක්ෂා කිරීගම් නීතියය 

යාවත්කාලීන කිරීමය ාා නීතියය සමාගධෝචනය කිරීමය 

මෑත්කාලීනව ශ්රී ධාකා මජය ගගන ඇතිය ක්රියාමා්ග පිළිගැනීමය 

ධක් කිරීම ාා සාක්ිකරුවන්, වින්දිත්යන්, විම්නනයන්, 

රභිගචෝෙකයන් ාා විනිෂචයකාමවරුන් ඵධොයී ගධස ්මක්ෂා 

කිරීමය රනුග්රා සැධසීම මගින් ගමම රත්යවනය ්මක්ෂක 

විධිවිරාන නක්තියමත් කිරීම සඳාා පියවම ගැනීමය ශ්රී ධාකා මජය 

දිරි ගැන්ීමමය ෙ කැමැත්ගත්ුණ; 

10. ඉඩම් නැවත් ධබාදීමය ගනු ධැබූ ්මම්වක පියවම 

පිළිගැනීමින් සා ඉඩම් එහි නියම හිමිකරුවන්ය නැවත් ධබාදීගම් 

කයුතු  කඩිනම් කිරීමයත්, ඉඩම් වාවිත්ය ාා හිමිකාරිත්වයය 
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රොළව  වතියන ඉදිරි කයුතු  නිමාකමණය කිරීම සඳාා; 

විගෂෂගයන්ම සිවිේ කයුතු වධය ාුණොගප මැදිාත්ීමම රවසන් 

කිරීම, සිවිේ ජනත්ාවගේ  ජීවිත් නැවත් සාමානය ත්ත්ත්වයය 

 ුණු වා ඔවුන්ගේ ජීවගනෝ ායයන් නැවත් ්මම්ව කිරීම, ්දිය 

සඳාා ත්වදුමයත් කයුතු  කිරීම ගවනුගවන් මජය දිරිගන්වන

රත්ම ගමම ප්රයත්න සඳාා සිවිේ සමාජ නිගයෝජිත්යන්, සුළු 

ජාතීන් ඇු ළු ගේශීය ජනත්ාවගේ පූ්ණ සාවාගිත්වය ධබා 

ගැනීගම් වැෙගත්කම රවරාමණය කිරීමය කැමැත්ගත්ුණ; 

11. පුවත් ත්කධාගපදීන්, මානව හිමිකම් ්මක්ෂා කමන්නන්, 

සුළු ජාතියක කණ්ඩායම්වධ සාමාජිකයන් ාා සිවිේ සමාජග  

ගවනත් සාමාජිකයන් ාා ්ගමික වෛථාාන එේධ කමමින් 

පුේගධයන් ාා කණ්ඩායම් විසින් සිදුකමන ධෙැයි  ැවගසන ප්රාාම 

පිළිබඳව විම්නනය කිරීමයත් එම ප්රාාමවධය වගකිව ුතු  

ර මාරකරුවන්ය ී සම්බන්ර වගකීම  ැවරීමයත්, රනාගත්ග  දී 

එම ප්රාාම වැළැක්ීමම සඳාා පියවම ගැනීමයත් ශ්රී ධාකා මජය 

දිරිගැන්ීමමය කැමැත්ගත්ුණ; 

 

12. මාජන ්මක්ෂක  නත් සමාගධෝචනය කිරීමය ාා 

ත්රවෛත්වාෙය වැළැක්ීමගම්  නත් සමාගධෝචනය කම ී ගවනුවය 

ජාත්යන්ත්මව විිතෂ්ය යැයි සැධගකන ත්ත්කාලීන  රිචයන්ය 

රනුකූධ වෛත්වාෙයය එගමහි නව  නත්ක් ගගන ීමය ශ්රී ධාකා 

මජග  ඇතිය කැ ීමම පිලිගන්ගනුණ; 

13. බධාත්කාම රු රුෙන් කිරීම්වලින් සියලු පුේගධයන්ව 

්මක්ෂා කිරීම සඳාා වූ ජාත්යන්ත්ම සම්ුණතියයන්ය රප්රමාදීව 

රත්සන් ත්ැබීමය ාා බධාත්කාම රු රුෙන් මු  

කිරීමයත්, බධාත්කාම රු රුෙන් කිරීම් ර මාර ගධස 

සැධකීමයත්, ත්ාවකාලිකව සාය පියවමක් වනගයන් 

රු රුෙන්වූවන්ගේ  වුේවධය “ෙක්නය ගනාමැතිය” සාතියක නිකුත් 
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කිරීම ්මම්ව කිරීමයත්, ශ්රී ධාකා මජග  ඇතිය කැ ීමම පිලිගනු 

කැමැත්ගත්ුණ; 

14. පූ්ව ජනාධි තිය ගකාමිෂන් සවා වා්ත්ා ප්රසිේධියය  ත් 

කිරීමය ශ්රී ධාකා මජග  ඇතිය කැ ීමම ෙ පිලිගනු කැමැත්ගත්ුණ; 

15. මානව හිමිකම් කඩකිරීම්, ජාත්යන්ත්ම මානුීයය නීතියය 

කඩකිරීම් ාා රයථාා වාවිත්යන්ය රොළව මාජය ගාෝ  ග ෞේගලික 

්යත්නවධ  වතියන සියලු වා්ත්ා ලිපිගේඛන ්මක්ෂා  කිරීම 

සඳාා විවෛතීමණ සැධසුමක් ාා යාන්ත්රණයක් සැකසීමය ශ්රී ධාකා  

මජය දිරිමත් කිරීමය කැමැත්ගත්ුණ; 

16. රවනය වයවවෛථාාමය පියවම ගැනීම මගින් ගේන ාධන 

විසඳුමක් සඳාා යාමය ්ණ්්ගප ඇතිය කැ ීමම පිළිගන්නා රත්ම, 

ප්රතියසන්රානය ාා ජනගානග  සියලු  ගකායවෛ  විසින් මානව 

හිමිකම් පූ්ණ වනගයන් භුක්තිය විඳින බව ත්ාවුරු කිරීම සඳාා 

රත්යවනය වූවක් වන ගේන ාධන බධය ගබො ාැරීම ගවනුගවන් 

්ණ්්ව ෙමන වෑයම දිරිමත් කමුණ. ශ්රී ධාකා ්ණ්්රම 

වයවවෛථාාගප 13 වන සාගනෝරනයය රනුකූධව සියලු  ළාත් 

සවාවධය ඵධොයී ගධස කයුතු  කළ ාැකි බව ත්ාවුරු 

කමගැනීම සඳාා, ශ්රී ධාකා මජය දිරිමත් කිරීමය ෙ කැමැත්ගත්ුණ;  

17. වෙහිාසා, දූෂණ ාා ලිාගික ර මාර ඇු ළු ජාත්යන්ත්ම 

මානව හිමිකම් නීතියය ාා ජාත්යන්ත්ම මානුීයය නීතියය 

නේධාඝණය කිරීමය රොළ සියලු ක්රියා ත්ානම් කම ඇතිය බවයත්, 

එවැනි නේධාඝණය කිරීම්වධය වගකිව ුතු  පුේගධයන් පිළිබඳව  

විම්නනය ගකාය, ෙඬුවම් ධබාගෙන බවයත් ්මක්ෂක රානවධ 

සියලු ගකායවෛවධය  ැාැදිලිව න ගෙවෛ නිකුත් කිරීම සඳාා 

මජග  ඇතිය කැ ීමම පිළිගැනීම ාා ලිාගික ර මාර ාා 

වෙහිාසාවධයරොළ සියලු වා්ත්ා සම්බන්රගයන් කයුතු  කිරීමය 

මජය දිරිමත් කිරීම ෙ; 
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18. මානව හිමිකම් පිළිබඳ ගකාමසාරිවෛවමයාගේ කා්යාධග  

නි්ගේන ාා ප්රතියසාරානයය, වගීමමය ාා මානව හිමිකම්වධය 

රොළ ගවනත් ක්රියාවලීන් ක්රියාත්මක කිරීගමහි ධා ෙක්වන 

ප්රගතියය ඇගයීම සඳාා රඛණ්ඩව කයුතු  කමන ගමන් ෙ, මානව 

හිමිකම් කවුන්සිධග  තියවෛගෙවන සැසිවාමග  දී එම කයුතු වධ 

ත්ත්ත්වය පිළිබඳ වාික යාවත්කාලීන කිරීමක් ඉදිරි ත් කමන 

ගමන් ෙ, මානව හිමිකම් කවුන්සිධග  තියවෛ ාත්මවන සැසිවාමග  

දී වත්මන් ගයෝජනාවලිය ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්රගයන් 

සාකච්චඡා ගකාය සවිවෛත්ම වා්ත්ාවක් ඉදිරි ත් කමන ගමන් ෙ 

මානව හිමිකම් පිළිබඳ මා ගකාමසාරිවෛවමයාගේ කා්යාධගයන් 

ඉේධා සිටීම ෙ; 

19. ඉටු ගනාකළ ඉේලීම්වධය විධිමත්ව ප්රතියචාම ෙැක්ීමමෙ 

ඇු ළුව, විගෂෂ කා්ය  රි ාටි බධ ත්ර හිමියන් සමක රඛණ්ඩ 

සාගයෝගිත්ාවගයන් ුතු ව කයුතු  කිරීමය ශ්රී ධාකා මජය 

දිරිගැන්ීමමයෙ කැමැත්ගත්ුණ; 

20. ශ්රී ධාකා මජය සමක සාකච්චඡා කම ඔවුන්ගේ එකකත්වය 

ධබාගගන, ඉාත් කී පියවම ක්රියාත්මක කිරීම සඳාා රවනය 

න ගෙවෛ ාා ත්ාක්ෂණික සාාය ධබාදීම සඳාා මා ගකාමසාරිවෛ 

කා්යාධය ාා රොළ විගෂෂ කා්ය  රි ාටි බධ ත්ර හිමියන් 

දිරිමත් කිරීමය කැමැත්ගත්ුණ. 


