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නෙයිඩ් රා’අඩ් හුනෙේන් කුමරු 

මා ව හිමිකම් පිළිබඳ මහ නකොමොරිේ, 

මා ව හිමිකම් පිළිබඳ මහ නකොමොරිේ කාර්යාලය, 

ජිනීවා. 

 

ප්රිවය මහ  නකොමොරිේතුමනි, 

 

“එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මඟින් ශ්රීස කංවාප ළිබ ඳප වරනු ක න විමර්ශනය අපකීර්තියට කක් 

කිරීම සඳහා හිතාමතා වරන ග ොරු ප්රරචාාර ගසිඩ්  ගහාා කකිිඩ” යන ශීර්ෂ පාඨය යටගත් ඔ  වාර්යාකය 

මගින් පා වරන කක 2014 ගනොපැම් ර් 07 දිනැති ප්රරපතත්ති ිවගදකනය සම් න්ධගයිව . 

 

1955 සිට  එක්ෙත් ජාත න්නේ ොමාජික රටක්ව පැවති ේවාධී  ජාතියක ආණ්ඩුනේ ඒකාග්රිතාාව ්රනශ්් යට 

ලක් කරවමින් හා නමම කාරණය නදෝෂ දර්ශ් යට ලක් කරවමින් ඔබ විසින් නපෞද්ගලිකවම ්රනවතත්ති 

නිනේද යක් පළ කර තිබීම ගැ  අතිශ්යින් කණගාටුවට පත්නවමි. ෙමුද්රා නීතිය පිළිබඳ ෙම්නම්ල ය, 

නිරායුධකරණය හා මා ව අයිතිවාසිකම් ඇතුළු ෙම්මතා ඇති කරගැනීනම් ක්රි යාවලිනී ශ රීප ල කාව එක්ෙත් 

ජාතන්නේ පද්ධතියට නිරතුරුවම විවිධාකාරනයන් දායකවී ඇති බැේ ඔබ දන් වා ඇතා.   

විනද්ශ් කටයුතු අමාතාාා ශ්නී 2014 න ොවැම්බර් 05 දි ැති මාධා නිනේද නී පැහැදිලිව දක්වා ඇති 

කරුණු වල අන්තාර්ගතාය නහෝ ෙන්දර්භය අවනබෝධ කරගැනීමට කිසිදු උත්ොහයක් න ොනග  ඔනේ 

්රනවතත්ති නිනේද ය පළ කර තිබීම අවාෙ ාවන්තා කරුණකි. 

මා ව හිමිකම් නකොමොරිේ කාර්යාලය රීප ල කාව ෙම්බන්ධනයන් කර  විමර්ශ් ය පිළිබඳ කාර්ය 

පටිපා ටිනී නදෝෂ ෙහගතාභාවයට අදාළව රීප ල කා රජය විසින් පළ කර ඇති උද්නේගනී හරය අවනබෝධ 

කර ගැනීමට මා ව හිමිකම් නකොමොරිෙ ්කාර්යාලය අනපොනහොෙත්ව ඇත්නත් ඇත්තාවශ්නයන්ම ඔවුන් 

නහොඳින්ම දන් ා නහේතූන් නිොය. 

නිර්වාාජ ොක්කරකරුවන්නේ  නතාොරතුරු, විමර්ශ්  කණ්ඩායම නවතා යැවීම වැළැක්වීම ෙඳහා රීප ල කා 

ආණ්ඩුව, එහි නදපාර්තානම්න්තු හා ආයතා  විසින් කිසිම උත්ොහයක් දරා න ොමැතා. එනෙේම නතාොරතුරු 

ඉදිරිපත් කිරීනම් ශ කිසිනවකු තාර්ජ නයන් භයගැන්වීමට නහෝ ඊට බාධා පැමිණවීමට නහෝ උත්ොහ දරා 

න ොමැතා. නමනතාක් විමර්ශ්  කණ්ඩායම නවතා ලැබී ඇති ඉදිරිපත් කිරී ම් වලින් නම් බව ඔප්පු ව වා ඇතා. 

එල්ටීටීඊනී පු රුත්ථාප ය න ොකර  ලද ොමාජිකනයකුවීම නිො අත්අඩ ගුවට ගන් ා ලද 

පුද්ගලනයකු විසින් නහළිදරේ කර  ලද කරුණු නකොළඹ සිටි   තාා ාපතිවරුන් හා  නිනයෝජිතායින් 

අතුනරන් නතාෝරා ගන් ා ලද කණ්ඩායමකට රීප ල කා රජය විසින් දැම්ම් නද  ල ශ. එක්ෙත් ජාතන්නේ 

ෙ විධා ය මගින් මුලා වන්දි මුදල් ලබානද  බවට යුද ගැටුනමන් පීඩාවට පත් පුද්ගලයින් රැවටීනමන්, 

හිේ ආකතති පත්ර්වල ඔවුන්නේ අත්ෙන් තාබවා ගැනිම ෙඳහා  තාමන් පත් කරම් ලැබ සිටිනීය යන්  ඔහු 

විසින් නහළිදරේ  කර  ලද කරුණු අතාර විය. නමම ආකතකි පත්ර් ොවදා හා  නබොරුවට ්රනබන්ධ කර  ලද 

නතාොරතුරු රීප ල කාව පිළිබඳව මා ව හිමිකම් විමර්ශ්  පවත්ව  කණ්ඩායම නවතා පසුව යැවීම ෙඳහා 

නයොදාගන් ට තිනබ  ඒවාය . විමර්ශ්  කාර්ය පරිපාටිය නකනරහි අනිසි බලපෑම් කිරීම ෙඳහා උත්ොහ 



දරන් න් ගැ  අවධා ය නයොමු කරවීම ෙඳහා රීප ල කා රජය විසින් නමම නතාොරතුරු පාවිචියටයට නග  

ඇතා. 

කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම ෙඳහා නියමිතා අවො  දි ය ඔක්නතාෝබර් 30 වැනිදා බවත්, එය කල් න ොදම  

බවත්, ඇතාැම් කරුණු ලබාගැනීම ෙඳහා කාලය අවශ්ාව  නිො, පසුව නකනර  ඉදිරිපත් කිරීම් 

අවශ්ානයන්ම ්රනතික් නෂේප න ොකරම් ලබ  බවත් මා ව හිමිකම් පිළිබඳ නකොමොරිේ කාර්යාලනී 

්රනකාශ්නයන් රීප ල කානේ පුවත්පතාකට දැක් අ අදහේ ෙම්බන්ධනයන් ්රනතිාාර වශ්නයන් රීප ල කාව දැක් අ 

උද්නේගය නමම කාරණයට ෙම්බන්ධ නේ. නමය රීප ල කාව ෙම්බන්ධනයන් පවත් ා විමර්ශ් ය පිළිබඳ 

කමිටුව විසින්  ඉදිරිපත් කිරීම් ලබාගන් ා අවො  දි ය ෙම්බන්ධනයන් මුලින් කර  ලද ්රනකාශ්ය 

උල්ල ඝ ය කිරීමකි. නමම ්රනකාශ්නයන් ගමාවන්නන් පසුව ලැනබ  කරුණු වලින් ඇතාැම් නකොටෙක් 

පමණක් භාරගන් ා බවයි. එනලෙ ඇතාැම් කරුණු පමණක් නතාෝරාගැනීනම් පද ම කුමක්දැයි  අවනබෝධ 

කරගතා න ොහැකිය. ඉදිරිපත් කිරීම් ෙඳහා නියමිතා එකී අවෙන් දි ය ෙ ාථ කර  බවත්, ඊ නම්ල් ලිපි ය 

ඉවත් කර ඇති බවත් ්රනකාශ් කිරීමට නමම අවේථානේ ශ ඔබ ්රනවතත්ති පත් නිනේද ය මගින් උත්ොහ දරා 

තිබීම පුදුමයට කාරණයකි. රීප ල කාව ෙම්බන්ධනයන් මා ව හිමිකම් නකොමිෙම මගින් පවත්වම් ලබ  

විමර්ශ්  නී ේවභාවය ගැ  ්රනශ්්  කිරීම ෙඳහා නමම පරේපර විනරෝධතාා මගින් ම  පෑනද්. 

මා ව හිමිකම් නකොමිෂන් ෙභා කාර්යාලය නහොඳින්ම දන් ා පරිදි උගත්  පාඩම් හා ්රනතිෙන්ධා  

නකොමිෂන් ෙභානේ ෙැසිවාර වල ශ කරුණු විභාග කර  ේථා  හා දි  මහජ යාට දැ ගැනීමට අවකාශ් 

ෙලො තිබුනි. නමනෙේ කර  ලද්නද් කිසිම පුද්ගලනයකුට නහෝ ෙ විධා යකට නකොමිෂන් ෙභාව නවතා 

කරුණු ඉදිරිපත් කිරීනම් අවේථාව අහිමි න ොව  බව ෙ ාථ කරගැනීම ෙඳහාය.  උතුරු හා  ැනග හිර 

පලාත්වල අතුරුදහන්  අ පුද්ගලයින් පිළිබඳ පැමිණිලි නමම නකොමිෂන් ෙභාව මගින් විමර්ශ් ය කරම් 

ලැනේ. නම් පිළිබඳව විධි නිනයෝග 2014 ජූලි මාෙනී ශ පුළුල් කර  ලද මුත් ඒ පද ම මතාම කටයුතු 

නකනර්. විමර්ශ්  පැවැත්වීම ෙම්බන්ධනයන් උෙෙම් පරිායන් අම්ගම ය කරන්නන් යැයි කිය  මා ව 

හිමිකම් නකොමිෙම, එම විමර්ශ්  කටයුතු මහජ යානේ අම්දැම්ම ඇතිව නකනර  ආකාරනයන් ඒවානී 

විනිවිදභාවය ඒ මට්ටමින්වත් පවත්වා   නග ය  නලෙ  රීප ල කා රජය ඉල්ලා සිටින්නන් නමම පද ම 

මතාය. 

පුහුණු විමර්ශ්කයින් ෙම්බන්ධනයන් ෙඳහන් කළයුතුව ඇත්නත් පරීක්ෂණ කටයුතු නකනරහි බලපෑම් 

කිරීමට උත්ෙහ දර  පාර්ශ්්වයන් ෙම්බන්ධනයන් පරීක්ෂාකාරී ව  බව රීප ල කා රජය ට තාහවුරු ව  

ආකාරනයන් වතත්තය මට්ටමින් නමම කටයුතු නකනර  බව පැහැදිලි කර  ශමය. ඒ නවම්වට ඔබ විසින් 

කර ඇත්නත් විමර්ශ් යක කාර්ය පරිපාටි අ ශ්ය ෙම්බන්ධනයන් උද්නේගය දැක්වීමට ේවාධී  රාජායක් 

ෙතුව ඇති අයිතිය ෙම්බන්ධනයන් අභිනයෝග කිරීමය. ෙ නේ ශ ෙමගි ෙන්ධා  ක්රි යාවලිය ෙම්බන්ධනයන් 

මහජ තාාව හා ඔවුන්නේ අ ාගතාය නකනරහි නමයින් බලපෑමක් සිදුනේ. 

මා ව හිමිකම් කවුන්ෙලය විසින් ේථාප ය කර  ලද විමර්ශ් ය නියතා වශ්නයන්ම ්රනතික්නෂේප කිරීනමන් 

අදහේ කරන්නන් නතාොරතුරු ෙැඟවීමක් න ොනේ. රීප ල කා රජය රැඳී සිටින්නන් රනට් ගරුත්වය ආරක්ෂා 

කරගතා යුතු යැයිද, යුක්තිය හා ොධාරණත්වය පිළිබඳ අවම තාත්ත්වයකටවත් පත්ව න ොමැති 

විමර්ශ් යකට නමරට ජ තාාව භාජ ය න ොකළ යුතුයැයි ද ය  අාල ේථාවරයකය. ජාතික රජය නමම 

ේථාවරය එකනහළා අම්මතා කර ඇතා. නමය රජය විසින් නග  ඇති ්රනතිපත්තිමය න තරණයක් ව  අතාර 

එක්ෙත් ජාතන්නේ ෙ ගමයට අයත් රාජා ගණ ාවක ෙහාය නමයට ලැබී ඇතා. 

අ ක 25/1 දර  නයෝජ ානේ අධි නිනයෝගය මතා කර  විමර්ශ් ය ෙම්බන්ධනයන් උද්නේගය දැක්වීනම් ශ 

රීප ල කා රජය හුදකලා න ො අ බව මා ව හිමිකම් පිළිබඳ නකොමොරිේ කාර්යාලයට මතාක ඇතා. නමම 



නයෝජ ාව ෙම්බන්ධනයන් 2014 මාර්තු මාෙනී ශ එක්ෙත් ජාතන්  නේ ෙ ගමයට අයත් රටවල් නබ ශ සිටි 

අතාර, එවිට පමණක් න ොව 2014 ෙැප්තාැම්බර් මාෙනී ශ ද රටවල් ගණ ාවක් විසින් දැඩි කණේෙල්ල පළ 

කර  ල ශ. 

එක්ෙත් ජාතන්නේ ෙ ගමනී උෙේ නිලයක් දර  ඔබ, එක්ෙත් ජාතන්නේ ෙ ගමනී ේවාධී  ොමාජික 

රටකට පහර ශ අපකීර්තියට පත්කිරීම ෙඳහා මධාේථබනවන් නතාොර භාෂාවක් පාවිචියට කර තිබීම 

උද්නේගයට නහේතුව  කරුණකි. තාවද, ්රනජාතාාන්්රිගකව නතාෝරා පත් කරගන් ා ලද රජයක් නින්දාවට පත් 

කිරීමටත්, අපකීර්තියට පත් කිරීම ටත් ඔබ කටයුතු කර ඇතා. ඇත්තාවශ්නයන්ම නමයට නපර අවෙථ්ාවල ශ, 

ඇතාැම් රටවල් ප් රබල නහේතූන් මතා, නමයටත් වඩා දැඩි මාර්ග මගින් එක්ෙත් ජාතන්නේ මණ්ඩලනී 

අභිනිනයෝග ්රනතික්  නෂේප කර ඇතා. එනහත් ඒවා නම් අවේථානේ ශ නමන් අපවාදයට ලක් නකොට න ොමැතා. 

නමහි ශ නයොදා නග  ඇති ද්විත්ව ්රනමිතිය න ොඅම්මා නයන්ම පිළිිඹු  නේ. ඔබනේ නමවන් 

ක්රි යාකලාපයන් නිො රීප ල කාව නිරතුරුවම අම්ගම ය කළ වැඩදායක කටයුතු නකනරහි බාධක එල්ල 

නේ. 

ඔනේ අදහේ මුළු මහත් ජ තාාව නවතා නිකුත් කර ඇති නිො නමම ලිපිනී අන්තාර්ගතාය එක්ෙත් 

ජාතන්නේ ොමාජික රටවලට හා රීප ල කා ජ තාාවට ලැබීමට ෙැලැේවීමට මට සිදුනේ. නම් ෙම්බන්ධනයන් 

තාත්ත්වය  දැ ගැනීනම් අයිතියක් ඔවුන් ෙතුව ඇතා. 

නමයට - විශ්්වාෙ, 

රවි ාථ ආර්යසි හ 

තාා ාපති, නිතාා නිනයෝජිතා  

 

 

පිටපත්:-  බවුනදලයර් න්නඩොන් එල්ලා මැතිතුමා 

             මා ව හිමිකම් නකොමිෂන් ෙභානේ ෙභාපති 


