(නිල නනොවන සිංහල පරිවර්තනය)
මානව හිමිකම් කවුන්සල අභිනයෝජනා අිංක 16/21 හි ඇමුණුනම් 5 වන නේදය
ප්රකාවව දිරරිප්  නකනවන ජාතික වාර්තාව
ශ්රී ලිංකාව
(1)

හැඳින්වීම
පසුබිම
1. මානව හිමිකම් සංවර්ධනයෙහිලා වැදගත්වන සංක්රාන් කාලපරිච්යේදෙක් ශ්රී ලංකාව ප ක කිමින්
සිටී. 2015 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ පවත්වන ලද ජනාධිප විණයේදී ප්රජානන්්රවාදී යලස
බලහුවමාරුවක් සිදුවී නව සන්ධාන ිජෙක් බලෙට පැමිණියේෙ. ඉන්ප කව 2015 අයගෝස්තු මස
පැව මහමැ විණයෙන් වත්මන් ආණ්ඩුව බලෙට පත්විෙ.
2. 2015 වර්ෂයේ සිට වයවස්ාා හා පරිපාලන ප්ර සංස්කිණ ිාශිෙක් තුලින් පුළුල් ප්රජානන්්රවාදී
ඉඩකඩක් විවි විෙ. යම් ප්ර සංස්කිණ අනි මාධය ිදදහස නහවුරු කිරීම හා 19 වැිද වයවස්ාා
සංය ෝධනෙ තුලින් ආෙනනෙන් හි ස්වාධීනත්වෙ නහවුරු කිරීම ඇතුලත් යවයි. නව ිජෙ ගැටුම්
අවසන්වීයමන් ප ක යේ පාලන අභියෙෝගෙන්, සාමෙ හා සංහිඳිොව ෙන ජා ක මට්ටයම් ගැටළු වලට
විසඳුම් යසොො ගැනීම පිණිස කැපවී සිටී.
3. ශ්රී ලංකාව සිෙ තුන්වන කාලාන්නරීෙ වි ්ව සමායලෝචනෙට සහභාගී වීමට අවස්ාාව ලැබීම ගැන සිෙ
සතුට පළ කියි. වසි 2012 දී සිදුකිනු ලැබූ ශ්රී ලංකායේ යදවන කාලාන්නරීෙ වි ්ව
සමායලෝචනයෙන් ප කව සහ වසි 2015 දී නව ිජෙක් බලෙට පැමිණීයමන් ප කව යම් දක්වා ශ්රී
ලංකායේ මානව හිමිකම් ආික්ෂා කිරීම හා ප්රග ෙ යගනහැි දැක්වීමට යමම වාර්නායේ අිමුණ යේ.
වාර්නාව සකස් කිනු ලැබ ඇත්යත් ප්රධාන ව යෙන් වසි 2008 දී හා වසි 2012 දී පළමු හා යදවන
කාලාන්නරීෙ වි ්ව සමායලෝචන අනිතුි ශ්රී ලංකාව යවන කිනු ලැබූ ිදර්යේ ෙන් ක්රිොත්මක කිරීම
යවන අවධානෙ යෙොමු කිමිිද.
ජන සිංයුතිය
4. ශ්රී ලංකායේ ජනගහනෙ, 2013 මධය වර්ෂෙ වන විට 20,883,000 කි. යයින් 51.5 ගැහැුදද, 88.5
පිරිමිද විෙ. බහු වාර්ගික හා බහු ආගමික ිටක් වන යමහි සිංහල 78.9 , යදමළ හා මුස්ලිම්
පිළියවලින් 11.2 හා 9.3 ව යෙන් විෙ. වතුකියේ පදංචිව සිටින දමිළ ජනනාව ඉ රි 8 අෙත්
යේ. ප්රධාන ආගම් වර්ග 08කි. යබෞේධාගමිකෙන් 70 හින්දු 12.6, ඉස්ලාමි 9.7 හා ක්රිස් ොනු
භක් කෙන් 7.6 කින් ජනගහනෙ සමත්යේ.
5. ශ්රී ලංකායේ ජනගහන වර්ධන යේගෙ 0.8 අගෙක් ගනී. මිලිෙන 5.1 වෙස 0-18 අනිද, මිලිෙන 13.7
වෙස 15-68 අනිද, මිලිෙන 1.6 වෙස අවුරුදු 65 ට වැඩි ආදී ව යෙන් යේ. 2014 වර්ෂෙට අනුව
වර්ග කියලෝ මීටිෙකට ජන ඝනත්වෙ පුේගලෙන් 332 කි.
6. සාක්ෂිනාවෙ අනරින් ඉහල අගෙක් ශ්රී ලංකාව සතුෙ. 2012 වර්ෂයේ දී යෙ සාමානයෙක් යලස
95.6 කි. පිරිමින් 96.8 ද කාන්නාවන් 98.6 ව යෙන් යෙ සමන්විනෙ. 2014 වර්ෂෙ වන විට
99.7 , ප්රාාමික අධයාපනෙ ලබයි.
7. ශ්රී ලංකායේ යසෞය දර් කද බලායපොයිොත්තු නැියෙ හැකි ස්ාානෙක ඇන. පපයත් දී ආු
අයේක්ෂාව වසි 76කි. ළදරු මිණ අනුපානෙ (සජීවි පපත් දහසකට: 2012 වර්ෂෙ) පූර්ව ප්රසව,
ළදරු හා වසි 5ට අඩු වෙස් කාණ්ඩ පිළියවලින් 6.8, 9.2 හා 10.8 කි. මානෘ මිණ අනුපානෙ (සජීවි
පපත් 100,000ට) 2010 වර්ෂයේ දී 33කි. යමෙ 1990 වර්ෂයේ මිණ අනුපානෙ වු 100 හා සසදන විට
සාධනීෙ වර්ධනෙකි.

(2)

ක්රමනදදය හා අදහස ිමමීමම
8. වාර්නාව පිළියෙල කිරීමට යෙොදාගත් ක්රමයේදෙ යදොකාිෙ. පළමු අදෙි ව යෙන් අදාල ිාජය
ආෙනන සමග පැවැත් වූ සාකච්ඡා වට වලට අනතුරුව අව ය යනොිතුරු ලබාගැනීම සිදු වූ අනි,
යදවැිද අදෙයර් දී ිාජය යනොවන සංවිධාන හා සාමාිකකෙන් සමග සාකච්ඡා පවත්වා, සිවිල් සමාජයේ
අදහස් ද විමසා වාර්නාව සකස් කින ලදී.
ද් ත එකතු කිරීම සහ සැකීමම
9. අදාල ිාජය ිදලධාරීන්යගන් සමන්වින අන්නර් අමානය අනුකමිටුවක් විසින් ප කගිෙ කාලාන්නරීෙ
වි ්ව සමායලෝචන චක්රෙන් යදයකහි දී ශ්රී ලංකාවට කින ලද ිදර්යේ ෙන් මන පදනම්ව යනොිතුරු
ලබා ගැනීම හා යම යනොිතුරු සමායලෝචනෙ කිමින් වාර්නාකිණ අව යනාවෙට අනුව සකස්කිරීම
සිදුවිෙ. යමම සම්බන්ධීකිණ කටුතු වියේ කටුතු අමානයාං යේ, යක්සත් ජා්ගන්ය අං ෙ විසින්
සිදුකින ලදී.
10. යමහිදී වැඩි අවධානෙක් යෙොමු යකරුයණ් 2012 කාලාන්නරීෙ වි ්ව සමායලෝචන චක්රයේ ශ්රී ලංකාව
ඉටුකිරීමට යකඟ වූ ිදර්යේ ෙන් යමන්ම ස්යවච්ඡායවන් යදන ලද ප්ර ාා යවනෙ. ශ්රී ලංකාවට 2012
වර්ෂයේදී කිනු ලැබූ ිදර්යේ ෙන්යගන් ක්රිොත්මක කිරීමට ඉ රිව ඇ ඒවාද 2008 වර්ෂයේ
ශ්රීලංකාව විසින් ස්යවච්ඡායවන් යදන ලද ප්ර ාාද ශ්රී ලංකාවට කිනු ලැබූ ිදර්යේ ෙන්ය ද, වැඩිපුි
යනොිතුරු රැස්කිගන්නා ලදී. යනොිතුරු මූලාශ්රෙන් යදකක් මන යමම වාර්නාව පදනම් වී ඇන.
(a)
(b)

වියේ
කටුතු අමානයාං ෙ අයන් ත් අමානයාං
හා යදපාර්නයම්න්තු අනි
සම්බන්ධීකිණයෙන් ලබාගත් යනොිතුරු
ශ්රී ලංකාවට කාලාන්නරීෙ වි ්ව සමායලෝචනෙන්හිදී යකයින ලද ිදර්යේ ් මන
ප්රමාණෙකින් 2017-2021 සඳහා වන
ජා ක මානව හිමිකම් ක්රිොකාරී සැලැස්යම්
ඇතුලත්වීදැයි වියේ කටුතු අමානයාං ෙ විසින් අධයෙනෙ කින ලදී. වර්ෂ 2016දී යම
ක්රිොකාරී වැඩසටහන සැකමේයම් ක්රිොවලියේදී යම ිදර්යේ ෙන් යමම ක්රිොකාරී සැලැස්යම්
ඇතුලත් කිගන්නා බවට යකඟත්වෙක් වූයේෙ.

අදහස ිමමීමම
ජාතික මට්ටනම්
11. යමම වාර්නාව සකස් කිරීම අිමුුද කිගිදමින් අදෙි යදකක් ෙටයත් ජා ක මට්ටමින් මානව
හිමිකම් පිලිබඳ ජා ක ක්රිොකාරී සැලැස්ම පිලිබඳ අදහස් විමමේම සැලකිෙ හැක. යම කාර්ෙ සාධක
වාර්නාවට කාලාන්නරීෙ වි ්ව සමායලෝචන ිදර්යේ ෙන් පදනම් කිගන්නා ලදී.
a) මානව හිමිකම් පිලිබඳ ජා ක ක්රිොකාරී සැලැස්ම ක්රිොවලියේ මූලික සම්බන්ධීකිණෙ හා
පපයේ කත්වෙ සඳහා ිාජය සමායෙෝජන කමිටුව හා සිවිල් සංවිධාන සමායෙෝජක කමිටුව
ස්ාාපින කිරීම.
b) ිාජය හා සිවිල් සංවිධාන සාමාිකකෙන් ිදයෙෝජනෙ වන යස යකටුම්පත් කමිටු 10ක් පිහිටුවීම.
c) මානව හිමිකම් පිලිබඳ ජා ක ක්රිොකාරී සැලැස්යම් ඇතුලත් කළ ුතු ක්රිොකාරී අංග පිළිබඳව
මහජන අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා ිදල යවබ් පිටුවක් විවෘන කිරීම.
d) ශ්රී ලංකායේ වර්නමාන මානව හිමිකම් නත්වෙට අදාල ිදරීක්ෂණ හා ිදර්යේ ෙන් ලබා ගැනීම
සඳහා සිවිල් සමාජයේ හා යපොදු ජනනාව ිදයෙෝජනෙ වන යලස අදහස් විමමේම් පැවැත්වීම

(e)

මානව හිමිකම් පිලිබඳ ජා ක ක්රිොකාරී සැලැස්යම් යකටුම්පන අදාල අමානයාං යෙන්, මානව
හිමිකම් යකොමිසම, යක්සත් ජා්ගන්ය ආෙනන හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ විය ෂ්ාෙන් අනි
යබදා හැරීම මගින් වාර්නාව සම්බන්ධ ප්ර චාි ලබාගත් අනි, යම ිදරික්ෂණ ප කව වාර්නාවට
ඇතුළු කින ලදී.

12. යයස ලබාගත් යනොිතුරු පදනම් කිගිදමින්, දත්න රැස්කිරීම හා සංකලනෙ තුලින් ජා ක වාර්නාව
සකස් කින ලදී. යක්සත් ජා්ගන්ය මානව හිමිකම් යකොමසාරිස් කාර්ොලෙ, ඔවුන්ය යජයෂ්ඨ
පපයේ කවිො හා සම්බන්ධ යවමින් වාර්නායේ සැකැස්ම හා පිළිගැනීම පිළිබඳ පපයදස් ලබාගන්නා
ලදී.
අවසාන වාර්තාව සකස කිරීම
13. සිෙලු දත්න රැස් කිගැනීයමන් හා ජා ක මට්ටයම් අදහස් විමමේම් පැවැත්වීයමන් අනනරුව, යක්සත්
ජා්ගන්ය මානව හිමිකම් යකොමියම් 16/21 අංක දිණ 2011 ජුලි 19 දන අභියෙෝජනායවහි ඇ
මාර්යගෝපයේ වලට අනුකූලව, යනවැිද කාලාන්නරීෙ වි ්ව සමායලෝචන චක්රෙට අදාල ජා ක
වාර්නාව පිළියෙල කින ලදී.
3)

නනතික හා ආයතනික වාමුව
A.

ආණ්ඩු ක්රම වයවසාා හා ීතති වාමුව

ආණ්ඩුක්රම වයවසාාව
2008 වර්ෂනේ කාලාන්තරීය ිමශව සමානලෝචන වාර්තාව සනවච්ඡා ප්රතිාා - පරිච්නේදය 9
14. ශ්රී ලංකායේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාාව ේවිත්ව ආකෘ ෙක් දින ිදසා, ශ්රී ලංකායේ අන්නර්ජා ක ගිවි කම්
පිලිබඳ වගකීම් ක්රිොවට නැංවීම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාායේ ඇ ප්ර පාදන, යේීයෙ නී්ග හා යිගුලාසි
හිහා සිදුකිනු ලැයබ්. ශ්රී ලංකාව පාර් වෙක් බවට පත්ව ඇ අන්නර්ජා ක සම්මු්ගන් පිළිගැනීම
නන ක, වයවස්ාාමෙ හා අධිකිණ ක්රිොවනන් හිහා සිදුයකයර්.
15. ශ්රී ලංකායේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාාව මූලික අයි වාසිකම් පරිච්යේදෙකින් සමන්විනෙ. යහි සි්ගයම්,
හෘදෙ සාක්ෂියේ හා ආගමික ිදදහස, කෲි වදහිංසාවලට ලක්යනොවීයම් ිදදහස, සර්ව
සාධාිණත්වයේ අයි ෙ, අත්නයනෝම කව සිිභාිෙට ගැනීයමන් ිඳවා නැබීයමන් හා දඬුවම්
කිරීයමන් ිදදහස, භාෂණයේ, සාමකාමීව රැස්වීයම් හා ොම් ඊයම් ිදදහස ඇතුලත්යේ. ජීවත්වීයම්
අයි ෙ යමම පරිච්යේදයේ ප්රකාශිනව සඳහන්වී නැන. යයහත් ඉේදමල්යගොඩට යයිහිව ශ්රිොිද සිල්වා
(2005) 2 SLR 63 ප්රකාිව ශ්රී ලංකායේ යශ්රෂ්ඨාධිකිණෙ විසින් ජීවත්වීයම් අයි ෙ වක්රාකාිව
පිළියගන ඇන.
16. වයවස්ාා ප්ර සංස්කිණ ක්රිොවලියේ යකොටසක් යලස මූලික අයි වාසිකම් පිළිබඳ නව නී
යකටුම්පනක් යකයිහි අවධානෙ යෙොමු වී ඇන. මූලික අයි වාසිකම් පයදසා පිහිටුවා ඇ
පාර්ලියම්න්තු අනු කමිටුව දැනටමත් නම අවසාන වාර්නාව වයවස්ාා සභාවට භාිදී ඇන. යහි
ජීවත්වීයම් අයි ෙ හා පුේගලිකත්වෙට ඇ අයි ෙ විය ෂයෙන්ම සඳහන් කි ඇන. නවද, දැනට
වයවස්ාායේ ඇ සර්ව සාධාිණත්වයේ අයි වාසිකම පුළුල් කිමින්, ලිංගිකත්වෙ, ලිංගික ද ාන ෙ
හා ආබාධිනබවත් සර්ව සාධාිණත්වයේ අයි වාසිකමට ඇතුළු කි ඇන.
කෲව වදහිිංසාවට එනවහි සම්මුතිය පනත හා සිමල් හා නේශපාලන අයිතිවාසකම් පිළිබඳ ජාතයන්තව
සම්මුතිය පනත
17. ශ්රී ලංකාව ඇනැම් ප්රධාන අන්නර්ජා ක මානව හිමිකම් ගිවි කම් යළැඹ ඒවා ක්රිොත්මක කිරීමට අව ය
යේීයෙ පනත් හඳුන්වා දී ඇන. ඒ අනි කෲි වදහිංසාවට යයිහි සම්මු ෙ සඳහා 1998 අංක 22 දින
කෲි වදහිංසාවට යයිහි සම්මු ෙ පනන සහ සිවිල් හා යේ පාලන අයි වාසිකම් පිළිබඳ ජානයන්නි
සම්මු ෙ සඳහා 2007 අංක 56 දින සිවිල් හා යේ පාලන අයි වාසිකම් පිළිබඳ ජානයන්නි සම්මු ෙ

පනන මූලික නැනක් ගනී. යමම යදවන පනයත් ඇනැම් වගන් වයවස්ාායේ ප්රකාශිනව යහෝ
අප්රකාශිනව යනොමැ ඇනැම් අයි වාසිකම් නහවුරු කිරීමට සමත් වී ඇන. ිදද කනක් යලස සිවිල් හා
යේ පාලන අයි වාසිකම් පිළිබඳ ජානයන්නි සම්මු ෙ පනයනහි සඳහන් ‘ළමොය පපරිම ශුභ
සිේධිෙට ප්රමුත්වෙ දීම’ ෙන සංකල්පෙ දැක්විෙ හැක.
18. සිෙ අයි වාසිකම් පල්ලංඝනෙ වූ අවස්ාාවක ශ්රී ලාංකිකෙන් විසින් අනුගමනෙ කළහැකි පිෙවි
කිහිපෙක් යේ. ිජයේ විධාෙක යහෝ පරිපාලන ක්රිොවක් මගින් මූලික අයි වාසිකම් පල්ලංඝනෙ වූ
අවස්ාාවක ඒවා කිරීයම් බලෙ යශ්රෂ්ඨාධිකිණෙ සතුෙ. අග ෙට පත් ඕනෑම පාර් ්වෙක් නමා
විසින්ම යහෝ නී ායේ  මාර්ගයෙන්, පල්ලංඝණයෙන් යහෝ පල්ලංඝණෙ වීමට ආසන්නයෙන්
මසක් ඉක්මවාොමට යපි යශ්රෂ්ඨාධිකිණයේ යපත්සමක් යගොනු කළ ුතුෙ. නවද, සිවිල් හා
යේ පාලන අයි වාසිකම් පිළිබඳ ජානයන්නි සම්මු ෙ පනන හා කෲි වදහිංසාවට යයිහි සම්මු ෙ
පනන පල්ලංඝණෙ කිනු ලබන අවස්ාාවක, ඒ සඳහා අදාල ක්රිොමාර්ග ගැනීයම් බලෙ මහාධිකිණෙ
සතුෙ.
අපවාධයක ිමන්ිරතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආවක්ෂා කිරීනම් පනත
2012 කාලාන්නරීෙ වි ්ව සමායලෝචන වාර්නාව, පරිච්යේද 128 සඳහන් ිදර්යේ ෙන් - 2008
කාලාන්නරීෙ වි ්ව සමායලෝචන වාර්නාව පරිච්යේද 90 සඳහන් ‘ස්යවච්ඡා ප්ර ාා’
19. ශ්රී ලංකාව 2015 මාර්තු මාසයේ දී 2015 අංක 8 දිණ අපිාධෙක වින්දනෙන් හා සාක්ෂිකරුවන්
ආික්ෂා කිරීයම් පනන නී ගන කින ලදී. යමම පනන මගින් අපිාධෙක වින්දනෙන් හා
සාක්ෂිකරුවන්ය අයි්ගන් ආික්ෂා කිරීම අිමුුද කියගන ඇන. නවද, ඔවුන්ට වන්ද ලබාදීම සඳහා
අපිාධෙක වින්දනෙන් හා සාක්ෂිකරුවන්ය සහාෙක සහ ආික්ෂණ අිමුදල ආිම්භ කිරීමද යම්
මගින් සිදුවිෙ. යයමන්ම පනන ක්රිොත්මක කිරීම තුලින් අපිාධෙක වින්දනෙන් හා සාක්ෂිකරුවන්
ආික්ෂා කිරීම සඳහා ජා ක අධිකාරිෙ හා අපිාධෙක වින්දනෙන් හා සාක්ෂිකරුවන් සහාෙක සහ
ආික්ෂක යපොලිස් යකොට්ඨා ෙ පිහිටුවීමද සිදු විෙ. 2016 ජනවාරි 8 දන ගරු ජනාධිප නමත්රිපාල
සිරියසන මහනා විසින් යමම අධිකාරිෙ ආිම්භ කින ලදී. 2016 වර්ෂයේ දී අධිකිණ අමානයාං ෙ
විසින් රුපිෙල් මිලිෙන 2ක මුදලක් අපිාධෙක වින්දනෙන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආික්ෂා කිරීම සඳහා
ජා ක අධිකාරිෙ ස්ාාපනෙ හා පවත්වායගන ොම පයදසා යවන් කින ලදී. අධිකාරියේ වැඩකටුතු
ආිම්භ කිරීම පිණිස 2017 වර්ෂයේ දී යමම ප්ර පාදනෙ නවත් වැඩි යකයිනු ඇන. අධිකාරියේ
අධයක්ෂක මණ්ඩලෙ විසින් ක්රිොකාරී සැල කමක් සකස් කිනු ලැබ ඇ අනි යපොලිස්ප විො විසින්
සාක්ෂිකරුවන් ආික්ෂාකිරීයම් යකොට්ඨා ආිම්භ කිරීමට කටුතු කියගන ෙනු ලැයබ්.
බලා් මක කිරීනම් නව නේශීය ීතති සැකීමම
20. ශ්රී ලංකාව 2016 යපබිවාරි 8 වැිද දන ආබාධින පුේගලෙන්ය අයි්ගන් පයදසා වන යක්සත්
ජා්ගන්ය සම්මු ෙ අපිමානුගන කින ලදී. නවද, බයලන් අතුරුදහන් කිවූවන් සම්බන්ධ සම්මු ෙ
අත්සන් කිරීම 2015 යදසැම්බර් 10 වැිද දන සිදුවිෙ. ඉන් අනතුරුව යම ගිවි කම් බලාත්මක කිරීම
පිණිස යේීයෙ නී සම්පාදනෙට අව ය පිෙවි යගන ඇන. ආබාධින පුේගලෙන්ය අයි න්
සම්බන්ධයෙන් යෙෝිකන පනත් යකටුම්පයනන් නී ෙ ක්රිොත්මක කිරීම ිදරීක්ෂණෙට අදාල
අධිකාරිෙක් ස්ාාපින කිරීමට ද යෙෝජනා වී ඇන. බයලන් අතුරුදහන් කිවූවන්ට අදාල පනත්
යකටුම්පත් දැනට කැියනට් මණ්ඩලයේ අනුමැ ෙ ලදුව, පාර්ලියම්න්තුයේ විවාදෙ හා අනුමැ ෙ සඳහා
යෙොමුකි ඇන.
B.

ක්රියා් මක කිරීනම් යාන්ත්රණය

ශ්රී ලිංකා මානව හිමිකම් නකොමිසම
2012 කාලාන්නරීෙ වි ්ව සමායලෝචන වාර්නාවට අදාල ිදර්යේ ෙන් පරිච්යේදෙ 127 –
30,31,32,33,38,36,37,38,39 සහ 80 පරිච්යේදෙ 128 – 18 හා 28, ස්යවච්ඡා ප්ර ාා (2008) 89
පරිච්යේදෙ.

21. 2015 මැයි 15 දන දින 19 වැිද වයවස්ාා සංය ෝධනයෙන් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකොමිසයම්
ස්වාධීනත්වෙ වඩාත් ක් මත් කි ඇන. යමම වයවස්ාා සංය ෝධනෙ ප්රකාිව ස්වාධීන ආෙනනෙක්
වන යමහි මීට යපි ජනාධිප විො සතුව පැව අභිමනානුරූපිව සිදුකළ මැදහත්වීම් හා ිදලධාරින්
පත්කිරීම් අයහෝසි කින ලදී. වර්නමානයේ සිදුවන සිෙලු පත්වීම් වයවස්ාා මණ්ඩලයේ (පාර්ලියම්න්තු
මන්ත්රීවරුන් විවිධ පක්ෂ ිදයෙෝජනෙ කිමින් හා ිදර්යේ පාලිදක සාමාිකකෙන්) ිදර්යේ ෙ මන
සිදුකියි. මානව හිමිකම් ොන්්රණෙ තුළ නම ස්වාධීනනාවෙ සඳහා පසස් පිළිගැනීමක් සහින ආචාර්ෙ
දීපිකා පඩුගම මහත්මිෙ, මානව හිමිකම් යකොමිසයම් සභාප වරිෙ යලස 2015 ඔක්යනෝබර් මස
පත්වීම ලැබීෙ.
22. මානව හිමිකම් යකොමිසම් සභාව සතු බලනල අනි මානව අයි වාසිකම් පල්ලංඝණෙවීම යහෝ
පල්ලංඝණෙවීමට ආසන්නව පැව්ගම සම්බන්ධ පැමිණිලි බාිගැනීම, මැදහත්වීම් හා සමාකිරීම
මගින් ගැටළු විසඳීම, මානව හිමිකම් කඩකිරීම් සම්බන්ධ විමර් න කටුතු, ිඳවා නබායගන ඇ
පුේගලෙන්ය  කබ සාධක කටුතු ිදරීක්ෂණෙ කිරීම, ප්රධාන නැනක් ගනී. නවද, ිජෙට පපයදස් හා
සහෙ ලබාදීම, යකොමිසම සතු වැදගත් බලනලෙකි. මානව හිමිකම් ආික්ෂණෙ සඳහා නී
සම්පාදනයේ දී හා පරිපාලන කටුතු වලදී, ඒවා අන්නර්ජා ක ප්රමි්ගන්ට අනුකූලවන යලස සකස්
කිරීමට ිදර්යේ ෙන් ලබාදීම මානව හිමිකම් යකොමිසම විසින් ඉටුකියි.
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතයාිංශය
23. කාන්නාවන්ට යයිහි සිෙලු ආකාියේ යවනස්කම් පිළිබඳ ජානයන්නි සම්මු ෙ ෙටයත් කාන්නා
අයි වාසිකම්  කික්ෂිනකිරීම හා ප්රවර්ධනෙ පිළිබඳ වගකීම කාන්නා කටුතු අමානයාං ෙ සතුෙ.
නවද, කාන්නා සංවර්ධන ිදලධාරීන්, කාන්නා හා ළමා කටුතු යවනුයවන් යපොලිස් ස්ාානෙන්හි
පිහිටුවා ඇ කාන්නා හා ළමා සහාෙ අං හා ප්රායේීයෙ යල්කම් කාර්ොල වල පිහිටුවා ඇ කාන්නා
හා ළමා කටුතු ඒකක මගින් කාන්නාවන් නගා සිටුවීම, කාන්නා අයි න් ආික්ෂාවට හා ප්රවර්ධනෙට
අදාල වැදගත් කාර්ෙෙන් ිාශිෙක් ඉටුකිරීයම් වගකීම අමානයාං ෙ සතුෙ.
24. ළමා අයි්ගන් පිළිබඳ ජානයන්නි සම්මු ෙ ෙටයත් ඇ ළමා අයි වාසිකම්  කික්ෂින කිරීයම් මූලික
වගකීම ද පැවරී ඇත්යත් කාන්නා හා ළමා කටුතු අමානයාං ෙ ෙටයත්ෙ. යම් සඳහා පිහිටුවා ඇ
වයවස්ාාපින ආෙනන හා යදපාර්නයම්න්තු යලස ජා ක ළමා ආික්ෂක අධිකාරිෙ, පරිවාස හා
ළමාික්ෂක යසවා යදපාර්නයම්න්තුව දැක්විෙ හැකිෙ. නවද, ළමා ආික්ෂණෙ හා  කබ සාධනෙ
සම්බන්ධයෙන් අමානයාං ගණනාවක් කටුතු කියි. ඒ අනි ප්රධාන ස්ාානෙක් සමාජ බලගැන්වීම්
හා  කබ සාධන, අධිකිණ, අධයාපන හා යසෞයෙ ෙන අමානයාං ෙන්ට ලැබී ඇන. පළාත් මට්ටමින්,
පළාත් යකොමසාරිස්වියෙක් ෙටයත් පරිවාස ආෙනන 09ක් ක්රිොත්මක යේ. මධයම පරිවාස භාි
අිමුදල මගින් අව යෙ අිමුදල් සැපීමම සිදුයේ. දස්ත්රික්ක මට්ටමින් ළමා සංවර්ධන කමිටු
පිහිටුවමින්, දරුවා සංවර්ධනෙ සඳහා අදාල දස්ත්රික්කෙ තුළ ගනු ලබන සිෙලු පිෙවි ිදරීක්ෂණෙ
කිනු ලබයි. යමම කමිටු විවිධ අං ෙන් ිදයෙෝජනෙ කිමින් විය ෂින ිාජය ිදලධාරීන්, ිාජය
යනොවන සංවිධානවල ිදයෙෝිකනෙන් හා ළමා කටුතුවලට සම්බන්ධ ආගමික නාෙකෙන්
සම්බන්ධයේ.
වාජය ාාෂා නකොමිසම
25. 1991 වර්ෂයේ ස්ාාපින ිාජය භාෂා යකොමිසම සතුව වි ාල පරිමාණ බලනල ිාශිෙක් පව්ග.
වයවස්ාායේ සඳහන් භාෂාව සඳහා වූ වගන් සලකා බැනම මූලික ව යෙන් සිදුකින යමම
යකොමිසයම් බලනල ිාජය භාෂා ප්ර පත් ෙ සකස් කිරීයම් ිදර්යේෙන් ලබාදීම, ිාජය භාෂා භාවිනෙ
ප්රවර්ධනෙ හා භාෂණයේ අයි ෙ පල්ලංඝණෙ වු විට යෙට අදාල පැමිණිළි විභාග කිරීම යනක් පැ ි
පව්ග.

වාජය නනොවන සිංිමධාන අීකක්ෂණය
2012 චක්රයේ ිදර්යේ ෙන් පරියේදෙ128-85
26. ජා ක සහජීවනෙ, සංවාද හා ිාජය භාෂා අමානයාං යේ අධීක්ෂණෙ ෙටයත් පිහිටුවා ඇ ිාජය
යනොවන සංවිධාන සඳහා වූ යල්කම් කාර්ොලෙ, ිාජය ආික්ෂක අමානයාං යේ විෂෙ පායෙන්
ඉවත්කි සිවිල් අධිකාරිෙකට ලබා දී යබ්.
C. මානව හිමිකම් පිළිබඳ ජාතික ක්රියාකාරී සැලැසම
2012 චක්රයේ ිදර්යේ ෙන්, පරිච්යේදෙ 127 – 5,6,7,10,11,12,13,18,15, 16,17,18, 19,20, 28,29,81
හා 2008 චක්රයේ ස්යේච්ඡා ප්ර ාා, පරිච්යේදෙ 8.2
27. යවකට පැව ආපදා කළමණාකින හා මානව හිමිකම් අමානයාං ෙ මගින් සකස්කළ 2011 සිට
2016 සඳහාවූ මානව හිමිකම් ආික්ෂාකිරීයම් හා ප්රවර්ධනෙ කිරීම සඳහා වූ ක්රිොකාරී සැලැස්ම 2011
මැයි මස කැියනට් මණ්ඩලෙ විසින් අනුමන කින ලදී. යම සැලැස්ම ක්රිොත්මක කිරීම සඳහා කැියනට්
අනුකමිටුවක් පත් වුවද, ප්රායෙෝගිකව ක්රිොත්මක කිරීයම් දී සැලකිෙ ුතු බාධක රැසකට මුහුණ පෑමට
ප කගිෙ ිජෙට සිදුවිෙ. විය ෂයෙන් අව ය සම්පත් යවන් කිරීම, ස්ිරි යක්න්ද්රිෙ ආෙනනෙක්
යනොමැ වීම දැකිවිෙ හැකිෙ. නත්ත්වෙ යමයස ියෙදී, සැලැස්ම පිලිබඳ දැනුවත් කිරීම හා ක්රිොත්මක
කිරීම අත්හැි දැමීමට ප කගිෙ ිජෙ පිෙවි ගන්නා ලදී.
28. යකයස යවනත් 2015 වර්ෂයේ සිදු වූ ආණ්ඩු යවනස්වීයමන් අනතුරුව නව ිජෙ පැිණි සැලැස්යම්
පහන සඳහන් ක්රිොකාරී අංග හඳුනාගිදමින්, ඒවා වර්නමාන ප්ර සංස්කිණ ක්රිොවලිෙට ඇතුලත්
කින ලදී.
(අ)

1979 ්රස්නවාදෙ පිටු දැකීයම් පනන සමායලෝචනෙ කි අන්නර්ජා ක ප්රමි්ගන් වලට  කදු කවන
පරිද සංය ෝධනෙ කීරීම.

(ආ)

අපිාධ නඩු විධාන සංග්රහෙ සංය ෝධනෙ කිමින්, අත් අඩංගුවට ගැනීමක් සිදුකළ සෑම විටම
යෙ පවුයල් සාමාිකකෙන් යවන දැනුම් දීමත්, මයහස්්රාත්විොට රැඳවීයම් මධයස්ාාන
ිදරීක්ෂණෙ කිරීමටත්, කඩිනම් නී ා සහෙ ලබාගැනීම නහවුරු කිරීමටත් අවස්ාාව ලබාදීම.

(ඇ)

බයලන් අතුරුදහන් කිවීම අපිාධ විදක් යලස නී ගන කීරීම.

(ඈ)

අපිාධෙක වින්දනෙන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආික්ෂා කිරීයම් පනන සම්පූර්ණයෙන්
නී ගනකි බලාත්මක කිරීම.

(ඉ)

යනොිතුරු දැන ගැනීයම් පනනක් යගන ඒම.

(ඊ)

අධිකිණ පරිපාලනයේ ඇ වන ප්රමාද අවම කිරීමට අව ය නී සම්පාදනෙ කීරීම.

(ප)

ලිංගික වධහිංසා පැමිණවීමට යයිහි ප්ර පත් සමායලෝචනෙ, සම්පාදනෙ හා ිාජය අං යේ
යම ප්ර පත් ක්රිොත්මක කිරීම.

29. පැිණි සැලැස්ම ක්රිොත්මක කිරීයම් දී පගත් වැදගත් පාඩම් වත්මන් 2017 – 2021 සැලැස්ම සකස්
කිරීයම්දී, ප්රචාිණයේදී හා ක්රිොත්මක කිරීයම්දී සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී.
30. ජා ක මානව හිමිකම් ක්රිොකාරී සැලැස්මට කැියනට් මණ්ඩලයේ අනුමැ ෙ හිමිවී ඇ අනි,
වර්නමානයේ යෙ සිංහල හා යදමළ භාෂාවන්ට පරිවර්නනෙ යවමින් පව්ග. යමම සැලැස්ම පචින,
ප්රමාණවත්, ළගා කිගන හැකි සාධක සහිනව යත්මාත්මක පරිච්යේද 10ක් ෙටයත් මානව හිමිකම්
ප්රවර්ධනෙ හා ආික්ෂාව හා සම්බන්ධව සකස් කි ඇන. වියේ කටුතු අමානයාං ෙ ප්රධාන

යකොටගත් අන්නර් අමානය අනුකමිටුවක් හිහා ජා ක මානව හිමිකම් ක්රිොකාරී සැලැස්ම ක්රිොත්මක
කිරීම සිදුකිනු ලබයි.
මානව හිමිකම් පිළිබද අධයාපනය
අිංක 127 හි සදහන් ිදර්යේ (2012) – 35, 80,81, 86 සහ 87; සහ පරිච්යේද අංක 91, 92 සහ 112 (2008)
පරිච්යේද සදහන් ස්යේච්ඡා ප ාා 3
31. අධයාපන අමානයාං ෙ විසින් ේවි්ගක අධයාපන විෂෙ ිදර්යේ ෙ සදහා මානව හිමිකම් විෂෙ ඇතුළත්
කි ඇන. යෙට අමනිව නී ෙ ක්රිොත්මක කිරීයම් කාර්ෙයෙහි ිදින ිදලධාරීන්, ත්රිවිධ හමුදා
සාමාිකකෙන් හා බන්ධනාගාි ිදලධාරීන්ට ලබායදන පුහුුදව තුළ ද මානව හිමිකම් අධයාපනෙ
අන්නර්ගනෙ. අදාළ පුහුුදව සදහා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාායවන් නහවුරු කි ඇ මූලික අයි වාසිකම්,
ජානයන්නි මානව හිමිකම්, අපිාධ නී ක්රිො පිළියවල, පුිවැසිොය අයි වාසිකම්, නී ෙ
ක්රිොත්මක කිරීයම් ිදින ිදලධාරීන්ය ිාජකාරි හා වගකීම් ෙන විෂෙ කරුුද අන්නර්ගනෙ.
32. ශ්රී ලංකා ුධ හමුදාව, මානව හිමිකම් හා මානුය ෙ නී ෙ පිළිබඳ අධයක්ෂවිේ  ෙටයත් වූ අං ෙකින්
සමන්වින වන අනි සිෙලුම හමුදා සාමාිකකෙන් සඳහා මානව හිමිකම් හා අන්නර්ජා ක මානුය ෙ
නී ෙ පිළිබඳ පුහුුදව ලබාදීම යම අං යේ අිමුණයි. නවද අන්නර්ජා ක ිතු ් රුස සමාජෙ හමුදා
සාමාිකකෙන් සදහා මානුය ෙ නී ෙ සම්බන්ධයෙන් ක්රමවත් පුහුුද වැඩසටහන් ක්රිොත්මක කියි.
යපොලිස් යදපාර්නයම්න්තුයේ පුහුුද පාසයල් නව ිදලධාරීන්ට ලබායදන මූලික පුහුුදව තුළින් ද,
ප්රවර්ධන හා නවමු පාඨමාලා පිරිනමමින් පසස් යපොලිස් පුහුුද ආෙනනෙ විසින් යමයහෙවන විභාග
තුළින් ද මානව හිමිකම් අධයාපනෙ ආවිණෙ යේ.
33. මානව හිමිකම් පිළිබදව මහජනනාවය දැනුවත්භාවෙ ඉහළ නැවීම යවනුයවන් ද පිෙවි යගන යබ්.
පදාහිණෙක් යලස මානව හිමිකම් ප්රවර්ධනෙ හා ආික්ෂා කිරීයමහි ලා ශ්රී ලංකා පාර්ලියම්න්තුව හා
යපොදු ිාජය මණ්ඩල පාර්ලියම්න්තු සංගමෙ 2016 යපබිවාරි මස පැවැත්වූ යපොදු ිාජය මණ්ඩල
කලාපීෙ සම්මන්්රණෙ පිළිබදව සදහන් කළ හැක. යම් සදහා ශ්රී ලංකාව ඇතුලුව බං ලායේ ෙ,
ඉන්දොව, පකිස්ාානෙ සහ මාලදවයින ෙන ආසිොනු කලාපෙට අෙත් ිටවල පාර්ලියම්න්තු
ිදයෙෝිකනෙන්, අමානයවරුන් හා මානව හිමිකම් විය ෂායින් යම සම්මන්්රණෙ සදහා සහභාගී වූහ.
IV. නිර්නේශ සහ සනදච්ඡා ප්රතිාා ක්රියා් මක කිරීම
A.
ක්යෂ්ර කීපෙක් හා යකවිට සම්බන්ධ කාිණා
සමානා් මතාව සහ නවනසකම් පිටුදැකීම
128 යේදයෙහි (2012) – 53 සදහන් ිදර්යේ
34. ශ්රී ලංකායේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාායේ 12 වන වගන් යෙන් සමානාත්මනාවෙ හා සර්ව
සාධාිණත්වයේ අයි ෙ නහවුරු කි ඇන.වයවස්ාායේ 12 (1) වගන් ෙ ෙටයත් සහ ක කි ඇ
නී යේ සමානාත්මනාවයේ හා සර්ව සාධාිණත්වයේ අයි ෙට කිසිදු වය යර්ෙක් කළ යනොහැක.
යපමණක් යනොව, වයවස්ාායේ 12 (2) වගන් යේ ප්රකාශින යවනස්ව සැලකීම නහනම් යකයින
යහතුන්ට අමනිව නවත් යහතුන් ියෙ හැක.
35. මූලික අයි වාසිකම් පිළිබද පාර්ලියම්න්තු අනුකමිටුයේ අවසන් වාර්නාව ිදර්යේ කින්යන් ලිංගික
ද ාන ෙ, ලිංගික අනනයනාව හා ආබාධින පුේගලෙන් ෙනාදී කරුුද සම්බන්ධව යනොයවනස්ව
සැල් ම් ලැබීයම් අයි ෙ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාායවන් ලිඛිනව සහ ක කළ ුතු බවයි.
36. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාායේ 16(1) වගන් ෙට අනුව වයවස්ාායේ මුලික අයි වාසිකම් පිළිබඳ
පරිච්යේදෙ යනොනකා ‘පවත්නා ලිඛින නී සහ ලිඛින යනොවූ නී බලාත්මකව ක්රිොත්මක
වන්යන්ෙ.’ යයහත් යමම වගන් ෙ දණ්ඩ නී සංග්රහෙ යහෝ යවනත් අපිාධ නී ප්ර පාදන ෙම්කිසි
පුේගලේ ට යහෝ ප්රජාවකට යයිහිව අසමානව යහෝ යවනස්කමින් ුතුව යෙොදා ගැනීමට අවසි

යනොයදන බව ශ්රී ලංකාව යක්සත් ජා්ගන්ය ආර්ිරක, සමාජ හා සංස්කෘ ක කමිටුව ඉදරියේ පැහැදලි
කි ඇන. යම් අනි නී පැනවීයමන් ප කව ඒවා අධිකිණ සමායලෝචනෙට ලක්කිරීම ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ාායේ 80 (3) වගන් ෙ ෙටයත් වළක්වා යබ්.
37. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාායේ වූ යමම විය ෂින ප්ර පාදන දැනට වයවස්ාා ප්ර සංස්කිණ ෙටයත් සලකා
බැයලමින් පව්ග. වයවස්ාා ප්ර සංස්කිණ සඳහා වූ මහජන අදහස් පිළිබඳ කමිටුව යමන්ම මූලික
අයි වාසිකම් පිළිබඳ පාර්ලියම්න්තු අනු කමිටුව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාායේ 16(1) වගන් ෙ
සංය ෝධනෙ කිරීමද, නී පැනවීයමන් ප ක ඒවා අධිකිණ සමායලෝචනෙට ලක්කිරීමද ිදර්යේ
කි ඇන. යමම ිදර්යේ දැනට වයවස්ාා ප්ර සංස්කිණ සඳහා වූ පාර්ලියම්න්තු කමිටුව මගින්
සලකා බලනු ලැයබ්.
සංහිදොව හා වගවීයම් ක්රිොවලිෙ
127 යේදයෙහි (2012) ිදර්යේ ෙන් - 8,9,21,22,23, 25,26,27,28, 82, 85, 86, 52, 59, 75, 76,77, 78, 82,
85, 89
38. 'ශ්රී ලංකායේ සංහිදොව, වගවීයම් ක්රිොවලිෙ සහ මානව හිමිකම් ප්රවර්ධනෙ´ පිළිබඳ 30/1 සහ 38/1
දිණ යක්සත් ජා්ගන්ය මානව හිමිකම් කවුන්සිල අභියෙෝජනා සදහා ශ්රී ලංකා ිජෙ පිවෙයවලින්
2015 සැේනැම්බර් මාසයේදී සහ 2017 මාර්තු මාසයේදී සම අනුග්රහෙ දක්වන ලදී. යමම අභියෙෝජනා
හිහා සංහිදොව ප්රවර්ධනෙට, ජානයන්නි මානුය ෙ නී ෙට අනුව යචෝදනා ලද මානව හිමිකම්
පල්ලංඝණෙ වීම් පිළිබදව වගවීයම් ක්රිොවලිෙ සහ ක කිරීමටත්, ියට් මානව හිමිකම් පිළිබද
නත්ත්වයේ වර්ධනෙක් අත්පත් කිගන්නටත් ෙනාදී ව යෙන් පුළුල් කැපවීමක් යපන්නුම් කිරීමට
හැකි විෙ. පගත් පාඩම් හා ප්ර සන්ධාන යකොමිසයම් හිනකි ිදර්යේ ෙන් ඉහන සදහන්
යෙෝජනාවන්හි ෙම් යකොටසක් ිදර්මාණෙ කිරීමට ඉවහල් විෙ. යයසම පගත් පාඩම් හා ප්ර සන්ධාන
යකොමිසම් වාර්නාව, වසි 2017-2021 සඳහා වන මානව හිමිකම් ක්රිොකාරී සැලැස්ම සැකමේයමහිලා
පාදක වූ ප්රධාන ලිෙවිල්ලක් විෙ. මානව හිමිකම් කවුන්සිල යෙෝජනාව යවනුයවන් වූ කැපවීම මුදුන්
පමුුදවා ගිදමින්, ිජෙ පගත් පාඩම් හා ප්ර සන්ධාන යකොමිසයම් ිදර්යේ ෙන් ද, 2017-2021 සඳහා
වන මානව හිමිකම් ක්රිොකාරී සැලැස්යම් අංගද ක්රිොත්මක කිරීමට බලායපොයිොත්තු යේ. විය ෂයෙන්
අදාළ යෙෝජනා හිහා සිදුකිරීමට බලායපොයිොත්තුවන්යන් අතුරුදන්වූ පුේගලෙන් යසවීයම්
කාර්ොලෙක් පිහිටුවීම, සනය යසවීයම් යකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම, හාිදපූර්ණෙ යවනුයවන්
කාර්ොලෙක් පිහිටුවීම සහ ස්වාධීන නී ාෙන්යගන් සමන්වින විය ෂ අධිකිණෙක් ස්ාාපින කිරීම
ෙන අංගවලින් සමන්වින සංක්රාන් අධිකිණ ොන්්රණෙක් ස්ාාපනෙ කිරීමයි.
39. ියට් සමගිෙ හා සංහිදොව පදා කි ගැනීම යවනුයවන් ිජෙ විසින් නව ආෙනන තුනක් යනම්, ගරු
ජනාධිප තුමාම අමානයවිො ව යෙන් කටුතු කින ජා ක ඒකාබේධනා සහ ප්ර සන්ධාන
අමානයාං ෙ, ජා ක සහජීවනෙ, සංවාද හා ිාජය භාෂා අමානයං ෙ හා ජා ක ඒකාබේධනා සහ
ප්ර සන්ධාන අමානයාං ෙ ෙටයත් වන ආෙනනෙක් යලස ජා ක සමගිෙ හා සංහිදොව පිළිබඳ
කාර්ොලෙ ස්ාාපනෙ කින ලේයේෙ. වසික කාලෙක් ස්යස යම් කරුණ සම්බන්ධයෙන්
පනන්දුවක් දක්වන විවිධ පාර් ්ව හා සමග පපයේ නවල ිදින යවමින් ද පගත් පාඩම් හා
ප්ර සන්ධාන වාර්නාව සහ මීට යපි සංහිදොව සම්බන්ධයෙන් ජා ක ව යෙන් ගනු ලැබූ ක්රිොමාර්ග
ඔස්යස ජා ක සමගිෙ හා සංහිදො කාර්ොලෙ සංහිදොව පිළිබද ජා ක ප්ර පත් ෙක් යකටුම්පත් කි
ඇන. අදාළ ප්ර පත් ෙ ියට් සංහිදො ක්රිොපිළියවලට මග යපන්වන අනි, ජා ක සංහිදොව
ඇ කිරීයමහි ලා, ඒ යකයිහි පනන්දුවක් දක්වන සිෙලු පාර් ්ව, යකාකාි හා පැහැදලි ප්රයේ ෙකට
යමයහෙවනු ලබයි. ජා ක ඒකාබේධනා සහ ප්ර සන්ධාන අමානයවිො ව යෙන් ගරු ජනාධිප තුමා
හා ගරු ජා ක සහජීවනෙ, සංවාද හා ිාජය භාෂා අමානයතුමා විසින් ඉදරිපත් කින ලද ඒකාබේධ
අමානය මණ්ඩල සංයේ ෙක් අනුව අදාළ ප්ර පත් ෙ සම්මන කිගැනීම සදහා 2017 මැයි මාසයේ
අමානය මණ්ඩලයේ අනුමැ ෙ හිමි විෙ. යම් අනිවාියේ පරිපූර්ණ ශ්රී ලංකාවක් ෙන දැක්ම ඉදරිෙට
යගනොම සදහා ජා ක සමගිෙ හා සංහිදො කාර්ොලෙ ිාජය හා යපෞේගලික මාධය, සමාජ ජාල හා
යක්ව දීප වයාේන වැඩපිළියවලක් ආිම්භ කි යබ්.

40. 2015 යදසැම්බර් මාසයේදී ිජෙ විසින් සංහිදො ොන්්රණ සම්බන්ධීකිණ යල්කම් කාර්ොලෙක්
අග්රාමානය කාර්ොලෙ ෙටයත් ස්ාාපනෙ කිනු ලැුවයේ යක්සත් ජා්ගන්ය මානව හිමිකම්
කවුන්සිලයේ 30/1 දිණ යෙෝජනාව ඉටුකිගැනීයම් අභිලා යෙිද. සංහිදො ොන්්රණ
සම්බන්ධීකිණ යල්කම් කාර්ොලෙට පැවරී ඇත්යත් ිජයේ සංක්රාන් අධිකිණ ොන්්රණෙ සකස්
කිරීම සහ ඊට පහ කකම් සැලමේම යමන්ම ජා ක සමගිෙ හා සංහිදො කාර්ොලයේ කාර්ෙභාර්ෙ
සම්බන්ධයෙන් පහ කකම් සැලමේම හා නැවන සිදුයනොවීයම් නයාෙ ප්රෙ සාක්ෂාත් කිගැනීම
යවනුයවන් සහාෙ දීමයි.
41. සංහිඳිො ොන්්රණ සම්බන්ධිකිණ යල්කම් කාර්ොලෙ ස්ාාපනෙ කිරීමත් සමගම සංහිඳිො
ොන්්රණෙ ිදර්මාණෙ කිරීයමහි ලා ජානයන්නි මට්ටමින් අනුගමනෙ කි ඇ යහොදම ක්රමයේදෙන්
අනුගමනෙ කි ඇත්දැයි සහ ක කිගැනීම සදහා යෙ යක්සත් ජා්ගන්ය යමිට කාර්ොලෙ හා
සහයෙෝගීනාවයෙන් කටුතු කි ඇන. මීට අමනිව යක්සත් ජා්ගන්ය සංවර්ධන වැඩසටහන,
යක්සත් ජා්ගන්ය මානව හිමිකම් යකොමසාරිස් කාර්ොලෙ, යක්සත් ජා්ගන්ය යේ පාලන කටුතු
පිළිබඳ යදපාර්නයම්න්තුව, සංක්රමණිකෙන් පිලිබඳ ජානයන්නි සංවිධානෙ, යක්සත් ජා්ගන්ය ළමා
අිමුදල හා යක්සත් ජා්ගන්ය කාන්නායවෝ වැිද සංවිධාන සමගද සහයෙෝගිනායවන් කටුතු කි
ඇන. ිජයේ සංහිඳිො නයාෙ ප්රයේ ක්රිොත්මක විෙ හැකි යකොටස්වලට සහයෙෝගෙ දැක්වීම සදහා
සාමෙ යගොඩනැගීයම් ප්රමුනා සැලැස්මක් සකස් කින ලදී. සංහිඳිො ොන්්රණ සම්බන්ධීකිණ
යල්කම් කාර්ොලෙ යම් වන විට යක්සත් ජා්ගන් හා සමග සැලැස්යම් අධීක්ෂණෙ කළ ුතු සහ
ඇගයිෙ ුතු යකොටස් පිළිබදව අවසන් අදෙිට ලඟායවමින් යබන අනි, ඊට අමනිව යම්
සම්බන්ධයෙන් පනන්දුවක් දක්වන ිජයේ ප්රධාන පාර් ්ව සහ යක්සත් ජා්ගන්ය ආෙනන සමග
සමීපව කටුතු කිමින් වර්ධනෙ කිගත් සංකල්පීෙ කරුුද පිළිබඳව ද අවසන් අදෙිට ලඟායවමින්
සිටී.
42. ශ්රී ලංකාව තුළ සංහිඳිොව සහ යපි ක්රිො ෙළි සිදුවීම වැළැක්වීම හා සම්බන්ධ සිෙලු ක්රිොකාිකම්
යවන සෑම අන්නෙකින්ම අවධානෙ යෙොමු කිරීම සදහා සංහිඳිොව පිළිබදව ඉහළ මට්ටයම් කමිටුවක්
ස්ාාපනෙ කින ලදී. ජා ක සමගිෙ හා සංහිඳිො කාර්ෙොලයේ සභාප , හිටපු ජනාධිප චන්ද්රිකා
බණ්ඩාිනාෙක ් මාිතුංග මහත්මිෙ යමම කමිටුයේ මුල කන යහොබවන අනි, සංහිඳිො ොන්්රණ
සම්බන්ධීකිණ යල්කම් කාර්ොලයේ මහයල්කම්විො කමිටුයේ කැඳවුම්කරු යලස කටුතු කියි.
43. සංහිඳිොව හා සංක්රාන් අධිකිණ ොන්්රණෙ සම්බන්ධ ක්රිොවලිෙ හා පිළිබදව ිජෙ විසින් 2016
ජනවාරි මාසයේ පපයේ න කාර්ෙෙ බලකාෙක් පත් කින ලදී. යම් කාර්ෙ බලකාෙ සිවිල් සමාජයේ
පිළිගත් ිදයෙෝිකනෙන්යගන් සමන්වින වූ අනි ඊට විය ෂා කමිටුවක සහාෙ හිමියවේදී, කාර්ෙ
බලකාෙ අදාළ විෂෙ සම්බන්ධව පනන්දුවක් දක්වන පාර් ්ව හා සම්බන්ධ කිනු ලැුවයේ ිදයෙෝිකන
කමිටුව විසිිද. පපයේ න කාර්ෙෙ බලකාෙ ිටපුිා පපයේ න ක්රිොත්මක කළ අනි යහි ප්ර ලලෙක්
යලස අදහස් 7000 කට වැඩි සංයාවක් ඉදරිපත් යකරිණ.යහි අවසන් වාර්නාව 2017 ජනවාරි මාසයේ
ිජෙට ඉදරිපත් යකරුනු අනි, යහි ිදර්යේ සංක්රාන් අධිකිණ ොන්්රණෙ පිහිටුවීමට අව ය නී
සම්පාදනෙ කිරීම සඳහා පපයෙෝගී කි ගැනීමට අදහස් යකයර්.
44. මානව හිමිකම් කවුන්සල අභියෙෝජනා 30/1 සහ 38/1 ෙටයත් යකයින ලද ිදර්යේ අනුව සංක්රාන්
අධිකිණ ොන්්රණයේ අංග හනික් ස්ාාපනෙ කිරීමට ිජෙ පිෙවි යගන ඇන. පළමුව 2016
අයගෝස්තු මාසයේ දී අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ යසොො බැයලන කාර්ොලෙක් පිහිටුවීම සදහා නී
සම්පාදනෙ යකරිණ. යයහත් බලායපොයිොත්තු යනොවූ පරිද යමම පනන පාර්ලියම්න්තුවට ඉදරිපත්
කළ දන පැව විවාදයේ දී ඇ වූ කඩාකේපල්කාරී ක්රිො යහතුයවන් කැියනට් මණ්ඩලයේදී
යකටුම්පන සදහා ඉදරිපත් වූ ෙම් සංය ෝධන සඳහා ඉඩ ලබාදෙ යනොහැකි වීමයි. යමහි ප්ර ලලෙක්
යලස අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ යසොො බැයලන කාර්ොලෙ ක්රිොත්මක කිරීමට යපි, පනන සංය ෝධනෙ
කිරීමට අදාළ යකටුම්පනක් පාර්ලියම්න්තුවට යෙොමුකි ඇන. යදවනුව, සනය යසවීයම් ොන්්රණෙක්
යකටුම්පත් කිරීම සදහා නී සම්පාදනෙට යජයෂ්ඨ විදයාර්නන්, ිජයේ බලධාරීන් සහ සංක්රාන්
අධිකිණ කටුතු සම්බන්ධ විය ෂායින්යගන් සමන්වින ක්රිොකාරී කණ්ඩාෙමක් පත්කින ලදී.
යකටුම්පත් කිරීයම් කාර්ෙභාියේදී පපයේ න කාර්ෙෙ බලකායේ ිදර්යේ දැඩි සැලකිල්ලට ගනු
ලැබීෙ. යනවනුව, හාිදපූිණෙ පිළිබඳ කාර්ොලෙක් පිහිටුවීම සදහා අව ය යකටුම්පනකට නී

සම්පාදනෙ කිරීම සදහා හාිදපූිණ නාක්ෂණ කමිටුවක් පත් කින ලදී. කාර්ෙ බලකා වාර්නාව, ිාජය
අමානයාං කිහිපෙක අදහස් සහ හාිදපූිණෙ සම්බන්ධව මහජන ිදලධාරීන් සතුවූ අත්දැකීම්,
යකටුම්පත් කිරීයම් ක්රිොවලියේදී සැලකිල්ලට ගැිදණ. සනය යසවීයම් ොන්්රණෙ සහ හාිදපූිණෙ
පිළිබද කාර්ොලෙට අදාළ නී යකටුම්පත් කැියනට් මණ්ඩලෙට ඉදරිපත් යකයින්යන් ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ාාවට අනුකූලදැයි නී ප විො විසින් මැනවින් අධීක්ෂණෙ කිරීයමන් ප කවයි. නවද විය ෂ
අධිකිණෙක් ස්ාාපනෙ කිරීමට අදාළව නී යකටුම්පත් කිරීයම් කාර්ෙෙ ඉනා ඉක්මණින්
ආිම්භවීමට ිදෙමිනයි.
45. ඉඩම්, අධයාපනෙ, ජීවයනෝපාෙ, භාෂාව, මයනෝ - සමාජීමෙ ආධාි ෙන ක්යෂ්රෙන් හි යකටි හා
මධයකානනව වි ්වාසෙ යගොඩනැගීයම් වැඩ පිළියවළක් ඔස්යස සංහිඳිොව ප්රවර්ධනෙ කිරීමට ිජෙ
අයේක්ෂා කියි. යම් අතුරින් ක්රිොමාර්ග රැසක් ඇත්න ව යෙන්ම ිදර්යේ කි ඇත්යත් පගත් පාඩම්
හා ප්ර සන්ධාන යකොමිසම විසිිද.
46. හමුදාව අත්පත් කියගන ඇ පුේගලික ඉඩම් ිදදහස් කිරීම ිජයේ නවත් ප්රධාන ප්රමුනාවෙකි. වසි
2009 ගැටුම් අවසන්වීයමන් ප ක යමයනක් අක්කි 28,336.25 ක පුේගලික ඉඩම් ිදදහස් කි ඇන.
මින් අක්කි 8190.58 ක්ම ිදදහස් කි ඇත්යත් 2015 ජනවාරි වලින් ප කවෙ.අක්කි 6051.36 වන
පුේගලික ඉඩම් ප්රමාණෙක් නවමත් ිදදහස් කිරීමට ඉ රිව යබ්.
47. ගැටුම් පග්රව පැව පතුරු හා නැයගනහිි පළාත්වල පැව පාසල් 2009 දී ුේධයේ ිදමායවන් ප කව
නැවන විවෘන කින ඇන. යල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ ළමා යසොල්දාදුවන්ව සිටිෙවුන් - ඇතුළුව යම
පළාත්වල ළමුන් නැවන පාසල් ොම ආිම්භ කි ඇන. 2009න් ප ක කාන්නා ළමා යසොල්දාදුවන් රැසක්
ශ්රී ලංකා විභාග යදපාර්නයම්න්තුව විසින් යමයහෙවූ අ.යපො.ස සාමානය යපළ හා පසස් යපළ
විභාගෙන්ට යපනී සිට ඇන.
48. පතුරු හා නැයගනහිි පළාත්වල කාන්නාවන් ගෘහ මූලිකත්වෙ දිණ පවුල් ප්ර නෙ 23.8 කි. 2015
දී ිජෙ විසින් කාන්නා ගෘහ මූලික ජා ක කමිටුවක් හා කාන්නාවන් ගෘහ මූලිකත්වෙ දිණ පවුල්
සදහා වූ ජා ක ආෙනනෙ කිලියනොච්චියේ පිහිටුවන ලදී. යමම කමිටු මගින් කාන්නාවන් ගෘහ
මූලිකත්වෙ දිණ පවුල් ශ්රම බලකාෙට යක් කිරීමටත්, සාර්ාක ජීවයනෝපාෙ මාර්ගෙක් ලබාදීමටත්
මැදහත් වී කටුතු කියි.
49. 2015 පත්වූ නව ිජෙ ජා ක ගීෙ ිාජය භාෂා යදයකන්ම (සිංහල හා යදමළ ) ගාෙනා කිරීම හදුන්වා
යදන ලදී. ඒ අනුව 2015, 2016,2017 වර්ෂවල ජා ක ිදදහස් දන සැමරුම් පත්සවෙන් හීදී ජා ක ගීෙ
භාෂෘ ේවිත්වයෙන්ම ගාෙනා කින ලදී.
50. ුේධයෙන් පීඩාවට පත්වූ ජන යකොටස් හි මයනෝ සමාජීෙ නත්ත්වෙන් වර්ධනෙ කිරීයම් ිාමුවක් සකස්
කිරීමට අව ය කටුතු ිජෙ විසින් සකස් කි ඇන. ිදද කනක් යලස ජා ක සමගිෙ හා සංහිදො
කාර්ොලෙ මයනෝ විදයා පපයේ කවරුන් හා මයනෝ විදයාායින් රැසක් සම්බන්ධ කිගිදමින් පතුරු
පළායත්දී පුහුුදකරුවන්ට පුහුුදවක් ලබායදන ලදී. යමහි අිමුණ වූයේ දහසකට වැඩි සංවර්ධන
ිදලධාරීන් පුහුුද කිමින් දැඩි මානසික වයාකූලනාවෙන්ට පත්වූ පුේගලෙන්ට යම ප්රජාව තුළදීම
සහාෙ ලබා දීමයි.
B.

සිවිල් හා යේ පාලන අයි්ගන්

ජීවත්වීයම් අයි ෙ, ිදදහස හා පුේගල ආික්ෂාව
2012 වාර්නාව 127 පරිච්යේදයේ සදහන් ිදර්යේ 58, 78, 79,83, 88, 100, 2013 ස්යේච්ඡා ප්ර ාා පරිච්යේද
8.9
51. 2017 – 2021 සඳහා වන ජා ක මානව හිමිකම් ක්රිොකාරී සැල කයමහි ජීවත්වීයම් ිදදහස වයවස්ාාපින
කිරීයම් අව යනාවෙ පැහැදලිවම දක්වා ඇන. මූලික අයි වාසිකම් සදහා පාර්ලියම්න්තු අනුකමිටුව

විසින් ද යමම යෙෝජනාවම ඉදරිපත් කිරීම ිදසා, වයවස්ාා ප්ර සංස්කිණ ක්රිොවලියෙන් අනතුරුව
ජීවත්වීයම් අයි ෙ වයවස්ාාපින වන බවට වි ්වාස කළ හැක.
52. ිජෙ විසින් ප කගිෙ වකවානුව තුළ සිදුවූ මිනීමැරුම් පිළිබද විමර් න ආිම්භ කින ලදී. ිදද කනක්
යලස 2006 වසයර්දී සිදුවූ ත්රි් ණාමලයේ නරුණෙන් 05 යදනාය ඝානන නඩුව යම මයහස්්රාත්
අධිකිණයේ විභාග යවමින් පව්ග. (නඩු අංක 8638/ PC / 2013) සිෙලු සාක්ෂිකරුවන් කැඳවා
ඔවුන්ය ප්රකා සටහන් කිරීම අවසාන කි ඇ අනි වියේ ගනව සිටින සාක්ෂිකරුවන් කැඳවීමට
සිනාසි ෙවා ඇන. ිකනීවා හි සිටින ශ්රී ලංකායේ යක්සත් ජා්ගන්ය ිදනය ිදයෙෝිකනවිො මගින්
ගුවන්යනොටුයපොළක සිට නවත් ගුවන්යනොටුයපොළකට ඇතුලුව අපිාධෙක වින්දනෙන් හා
සාක්ෂිකරුවන් ආික්ෂා කිරීයම් පනන ෙටයත් ඔවුන්ට අව ය පපරිම ආික්ෂාව සැලමේමට කටුතු
කින බව දැනුම් යදන ලදී. නවද ශ්රවය දෘ ය මාධයයෙන් සාක්ෂි ලබාදීම පහ කකිරීම පයදසා යමම
පනයත් අංක 31 දිණ වගන් ෙ සංය ෝධනෙ කිරීමට කැියනට් අනුමැ ෙ ලැබී ඇන. යයසම, වසි
2013දී ිතුපස්වලදී පැව මහජන වියිෝධනාවෙකදී වියිෝධනාකරුවන්ට යවඩි නැබීමට අණ දුන්
බවට සැක කින හමුදා ිදලධාරියෙක් අපිාධ පරීක්ෂණ යදපාර්නයම්න්තුව විසින් 2017 මැයි
මාසයේදී අත් අඩංගුවට ගනු ලැබීෙ.
53. 1976 සිට යම් දක්වා ශ්රී ලංකාව මිණ දඩුවම ක්රිොත්මක කි නැන. නවද ශ්රී ලංකාව යක්සත්
ජා්ගන්ය
මහාමණ්ඩලෙ විසින් කලින් කලට සම්මන කිගන්නා මිණ දඩුවම විලම්බනෙ කිරීම
පිළිබඳ අභියෙෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දෙ පළ කි ඇන.
54. පුේගලෙන්ය ජීවත්වීයම් අයි ෙ, ිදදහස, හා ආික්ෂාවට ගරු කිරීමට, ආික්ෂා කිරීමට සහ
ප්රවර්ධනෙ කිරීමට අදාලව ිජෙ විසින් විවිධ ක්යෂ්ර ඔස්යස පිෙවි කිහිපෙක් යගන යබ්. යම
ක්යෂ්ර අතුරින් කිහිපෙක් යලස බන්ධනාගාි ප්ර සංස්කිණ, අත්අඩංගුවට ගැනීයම්දී නී ා සහාෙ
ලබා ගැනීම හා ්රස්නවාදෙ මර්ධනෙ සදහන් කළ හැක.
55. නව බන්ධනාගාි පරිපාලන පනත් යකටුම්පන, බන්ධනාගාි පේධ යේ කාර්ෙක්ෂමනාව වර්ධනෙ හා
බන්ධනාගාිවල පව න නදබදෙ වැිද ගැටලුවලට පිළිෙම් අිමුුද කිගිදමින් අවසන් අදෙිට
පැමිණ ඇන. යමම යකටුම්පන කැියනට් මණ්ඩලෙට යෙොමුකිරීයමන් අනතුරුව යම අදහස්
සංය ෝධනෙට ලක් කිමින් පව්ග. නගිබද බන්ධනාගාි යවනත් ස්ාානවලට රැයගන ොයම්
වැඩපිලියවල හඳුන්වායදන ලේයේ බන්ධනාගාිවල ඉඩ පහ කකම් යනොමැ වීයම් ගැටලුවට පිළිෙමක්
ව යෙිද.
56. යක්සත් ජා්ගන්ය යනල්සන් මැන්යඩලා නී සමුදාෙ සහ බැංයකොක් නී වලට ප්රමුත්වෙ ලබාදීමට
බන්ධනාගාි යදපාර්නයම්න්තුව පිෙවි රැසක් යගන යබ්. වැලිකඩ බන්ධනාගාියේ රැඳවිෙන්ට නම
පවුල්වල සාමාිකකෙන් සමග දුිකනනයෙන් සම්බන්ධවීයම් අවස්ාාව ලබාදී ඇන. යමම පහ කකම
යකටි කලකින් අයන් ත් බන්ධනාගාිවලට ලබාදීම අිමුණයි. නවද බන්ධනාගාි යනොිතුරු
කළමනාකිණ ක්රිොවලිෙක් හදුන්වාදීම මගින් රැඳවිෙන් සම්බන්ධ වාර්නා සාර්ාකව හා
කාර්ෙෙක්ෂමව පවත්වායගන ොමට හැකිොව ලැබී ඇන.
57. සැකකරුයවක් අත්අඩංගුවට ගැනීයම්දී ිද්ගා සහාෙ ලබාගැනීයම් අයි ෙ 2012 වර්ෂයේදී
යපොලිස්ප විො විසින් ඉදරිපත් කළ යිගුලාසි ප්රකාිව යපොලිස් පනයත් 55 වන වගන් යෙන්
නහවුරු කි ඇන. ඊට අනුව සැකකරුවා යවනුයවන් යපනී සිටින නී්ගාවිොට ඔහු අත්අඩංගුයේ
ප කවන යපොලිස් ස්ාානයේ ස්ාානාධිප විො හමුවීමටත්, අත්අඩංගුවට ගැනීමට මුල්වූ යහතු
දැනගැනීමට ලැබීමත් නම යසවාදාෙකො යවනුයවන් යපනී මේටීමටත් යමගින් අවසි ලැබී ඇන.
යමෙට අමනිව අපිාධ නඩු විධිවිධාන සංග්රහෙ (විය ෂ) සංය ෝධන පනත් යකටුම්පනට කැියනට්
මණ්ඩලයේ අනුමැ ෙ හිමිවී ඇ අනි යමගින් අයේක්ෂා යකයින්යන් යපොලිස්ප විො ඉදරිපත්
කළ යිගුලාසි නී ගන කිරීමයි. මානව හිමිකම් යකොමිෂන් සභායේ, යක්සත් ජා්ගන්ට අෙත් සංවිධාන
සහ සිවිල් සමාජයේ ිදර්යේ ඇතුලත් කිරීයමන් ප කව යම පනත් යකටුම්පන අනුමැ ෙ සදහා
පාර්ලියම්න්තුව යවන යෙොමු කිරීමට ිදෙමිනෙ.

58. අධිකිණ අමානයවිො විසින් යශ්රෂඨාධිකිණ විිද කරුවරු යදයදයන් ය මූලිකත්වයෙන් ුත් නී
විය ෂායින්ය ද සහභාගිත්වයෙන් ුත් විය ෂ කමිටු යදකක් පත්කින ලදී. යහි අයේක්ෂින
කාර්ෙෙ වී ඇත්යත් දණ්ඩ නී සංග්රහෙ හා අපිාධ නඩු විධිවිධාන සංග්රහෙ සංය ෝධනෙ කිරීමයි.
ජානයන්නි ප්රමි්ගන්ට අනුකූලව ලංකායේ අපිාධ නී ෙ සංය ෝධනෙ කිරීම යහි අිමුණයි.
59. 2015 යදසැම්බර් මසදී ිජෙ ්රස්නවාදෙ වැළැක්වීයම් පනන හා හදසි නී ෙ ෙටයත් යචෝදනා යගොනු
යනොකි ිඳවා නබායගන ඇ රැඳවිෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ිදදහස් කිරීමට ප්ර පත් මෙ ්ගිණෙක්
ගත්යත්ෙ.. යහි ප්ර පලෙක් යලස යමම වාර්නාව භාි යදන අවස්ාාව වනවිට කිසිදු රැඳවියේ 
විධාෙක බලනල මන විය ෂ නී ෙටයත් ිඳවා නබායගන යනොමැන. යම් අනි යචෝදනා යගොනුකි
ඇ සැකකරුවන්ය නඩු ඉක්මණින් විමර් නෙ කි අධියචෝදනා ප්ර යගොනු කිරීමට යෙොමු කි ඇන.
අනුිාධපුිෙ හා යකොළඹ දස්ත්රික්ක තුළ ්රස්නවාදෙ වැළැක්වීයම් පනන ෙටයත් සහ හදසි අවස්ාා
යිගුලාසිවලට අදාළ නඩු ඉක්මණින් විභාග කිරීම සදහා විය ෂ අධිකිණ යදකක් පිහිටුවා ඇන.
60. දැනට පව න ්රස්නවාදෙ වැළැක්වීයම් පනන යවනුවට අන්නර්ජා ක මානව හිමිකම් ප්රමි්ගන්ට
අනුකූල ්රස්නවාදෙ වැළැක්වීයම් පනනක් යගනඒමට ිජෙ පිෙවි ගිදමින් සිටී. යමම යෙෝිකන
්රස්නවාදෙ වැළැක්වීයම් පනන පිළිබඳ ප්ර පත් යකටුම්පනක්ද නන ක ිාමුවක්ද විය ෂා සහාෙ
ඇ ව යකටුම්පත් කින ලද අනි යෙට අමානය මණ්ඩලයේ අනුමැ ෙ ලැබී යබ්. යක්සත්
ජා්ගන්ය ්රස්නවාදෙ පිටුදැකීයම් කමිටුව විසින් ඉදරිපත් කළ ිදර්යේ නව යකටුම්පන සකස් කිරීයම්
ක්රිො වලියේදී සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී.
වධහිංසාවන්ට ලක්යනොවීයම් අයි ෙ
2012 වාර්නාව පරිච්යේද 128 ිදර්යේ ෙන් - 60,61,62,63, 76
61. ශ්රී ලංකා ිජෙ වධහිංසාවන්ට ලක්වීම ෙන විෂයෙහි මුහුණපා සිටින අභියෙෝග මැනවින් හදුනායගන
සිටී. ශ්රී ලංකාව, වධහිංසා කිසිදු අුිකින් යනොඉවසා සහමුලින්ම තුින් කිරීයම් පිළියවනක්
අනුගමනෙ කින අනි, යමම වධ හිංසාවන්ට ලක් කිරීම පිළිබඳව ිාජය ිදලධාරීන් යවන යල්ල වන
යචෝදනා සම්බන්ධයෙන් දැඩිව අවධානෙ යෙොමු කි සිටීයි. යම් සම්බන්ධයෙන් ධනාත්මක
යවනස්කම් ගනවූ වසි යදකක කාලෙ තුළ සිදුව ඇන. ශ්රී ලංකා ිජයේ වධහිංසා සම්බන්ධ
ප්ර පත් ෙ යම් වර්ධනෙට යහතු වී යබ්.
62. මුලින්ම සදහන් කළ ුතු වන්යන් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකොමිසයම් ස්වාධීනත්වෙ නහවුරු කි ඇ
බවයි. ඒ හිහා ියට් ප්රමුනම මානව හිමිකම්  කරැකීයම් ආෙනනෙට නම විෂෙ සම්බන්ධයෙන් කරුුද
ිදවැිදව වාර්නා කිරීමට අව ය ප කියම සැලමේ යබන අනි,  කදු ක අවස්ාාවන් හි ඒ සදහා අනයව ය
වර්ධනෙන් සිදුකිරීමට ිජෙ සම්බන්ධ කිගැනීයම් හැකිොව ද පව්ග. වධහිංසා සම්බන්ධයෙන් ශ්රී
ලංකා මානව හිමිකම් යකොමිසම වර්නමානයේ සිදුකින වාර්නා කිරීම ඉහන සදහන් කළ නව
ස්වාධීනත්වයේ සෘජු ප්ර ලලෙකි. වධහිංසා පිටුදැකීම යවනුයවන් වූ පූර්ණ පපාෙ මාර්ගෙ වන්යන්
ිසාි ව යෙන් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකොමිසයම් මැදහත්වීම් ක් මත් කිරීමයි.
63. යදවනුව වධහිංසා සම්බන්ධ සිේධීන්වලින් සහන ලබාගැනීම සදහා වින්දනෙන්ට නවදුිටත්
ජානයන්නි ොන්්රණෙක සහාෙ ලබා ගැනීයම් අවස්ාාව හිමි කිදී යබ්. වධහිංසාවට යයිහි
සම්මු යේ ප්ර පාදන ශ්රීලංකාව තුළ පල්ලංඝණෙට ලක්වූ බව කිෙන, යමිට අධිකිණ බලෙට
ෙටත්වන පුේගලෙන්යගන් යහෝ ඔවුන් යවනුයවන් පැමිණිලි පිළිගැනීම හා ඒසම්බන්ධයෙන්
අවධානෙ යෙොමුකිරීයමහි ලා වධහිංසා පිටුදැකීයම් කමිටුයේ නීනයනුකූල බව පිළියගන 2016
අයගෝස්තු 06 යවිද දා වධහිංසාවට යයිහි සම්මු යෙහි 22 වගන් ෙ ෙටයත් ශ්රී ලංකාව ප්රකා ෙක්
ඉදරිපත් කයල්ෙ. යම් අනුව ඕනෑම ස්වාධීන පුේගලයේ ට වධහිංසාවන්ට යයිහි කමිටුවට යනොිතුරු
ඉදරිපත් කළ හැකිෙ. ශ්රී ලංකා ිජෙ යමම කමිටුවට සහාෙ දැක්වීමට කටුතු කින අනි, කමිටුව
විසින් ඉදරිපත් කින ියට් නී ෙට අනු් ලවන ිදර්යේ ක්රිොත්මක කිරීමට කටුතු කියි. යමම
කමිටුයේ නීනයනුකූල බව පිළිගැනීම මගින් යේීයෙ ව යෙන් පව න විසදුම් අවසන් වූ ප ක

වින්දනෙන්ට යෙොමුවිෙ හැකි යවනත් විකල්පෙන්වර්ධනෙ යකයර්. ශ්රී ලංකායවන් වධහිංසා
සහමුලින්ම තුින් කිරීයම් සමස්න ිාමුව යම් තුළින් ක් මත් යවයි.
64. තුන්යවනුව වධහිංසා ඇ වීම වළක්වා ගැනීම සදහා සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට යගන ිඳවා නබා
ප්ර ්න කිරීමට අදාළ ිදයෙෝග ිද් ත් කි ඇන. ්රස්නවාදෙ වැළැක්වීයම් පනන ෙටයත් සැකකරුවන්
අත්අඩංගුවට ගැනීම හා ිඳවා නබා ගැනීයම් දී අනුගමනෙ කළ ුතු ප්රමි්ගන් හා ක්රිොවලිෙ
සම්බන්ධයෙන් ගරු ජනාධිප විො සහ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකොමිසම ත්රිවිධ හමුදාවටත්,
යපොලිසිෙටත් විධිවිධාන ිද් ත් කි යබ්. අදාළ ිදයෙෝග පිළියවලින් 2016 මැයි හා ජූිද මාසවලදී
ිද් ත් යකරිණ. ඒ මගින් වධහිංසා පැමිණවීම නහනම් කි ඇ අනි, 1998 වධහිංසාවට යයිහි පනන
ෙටයත් පරීක්ෂණ සිදු කිරීම, යචෝදනා ඉදරිපත් කිරීම සහ වැිදකරුවන්ට දඩුවම් පැමිණවීමට ඇ
ිාජය අභිප්රාෙ නවදුිටත් සවිගන්වනවා ඇන.
බලහත්කාියෙන් අතුරුදන් කිවීම
පරිච්යේද 127 සදහන් ිදර්යේ (2012) – 3, 8, 60 සහ පරිච්යේද 128 (2012) – 1,2,3,8,5
65. අ්ගන අතුරුදන්වීයම් සිේධි විමර් නෙ කිරීම යමන්ම අනාගනයේදී අතුරුදන්වීම් නැවන ඇ වීම
වැළැක්වීම සහ ක කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා ිජෙ ධනාත්මක පිෙවි රැසක් යගන යබ්. මාධයයේදී ප්රගීත්
යක්නැළියගොඩ මහනාය අතුරුදන්වීයම් සිේධිෙ සම්බන්ධයෙන් ප්රග ෙක් අත්පත් කියගන යබ්.
සැකකරුවන් කිහිප යදයනක් අත්අඩංගුවට යගන ඇප මන මුදා හැි යබ්. විමර් න කටුතු අවසන්
වූ ප කව යචෝදනා ඉදරිපත් කිරීම නැවන ආිම්භ කිරීමට අයේක්ෂා යකයර්.
66. 2016 මැයි මාසයේදී ශ්රී ලංකාව පුේගලෙන් බලහත්කාියෙන් අතුරුදන්කිරීමට යයිහි ජානයන්නි
සම්මු ෙට අපිානුමැ ෙ ලබා දුන්යන්ෙ. යමම අපිානුමැ යෙන් අනතුරුව සම්මු යේ ප්ර පාදන
යේීයෙ ව යෙන් බලාත්මක කිරීම සදහා විය ෂායින්යගන් සැදුනු කමිටුවක් නී සම්පාදනෙ කිනු
ලැබීෙ. පුේගලෙන් බලහත්කාියෙන් අතුරුදන්කිරීමට යයිහි සම්මු ෙ පනයත් යකටුම්පනට
කැියනට් මණ්ඩල අනුමැ ෙ හිමිවූ අනි 2017 මාර්තු මස යෙ පාර්ලියම්න්තු නයාෙ ප්රෙට ද ඇතුලත්
යකරිණ. බලහත්කාියෙන් අතුරුදන්කිවීම අපිාධෙක් ව යෙන් නම් කින යලස ද, වින්දනයින්ය
පවුයල් සාමාිකකෙන්ට වන්ද ලබාගැනීයම් දී හා ඔවුන් පිළිබද යනොිතුරු යසවීයම් දී කාර්ෙෙක්ෂම
පිළිෙම් ලබායදන යමන්ද යකටුම්ප න් යෙෝජනා කි ඇන.
67. අස්යේච්ඡ යහෝ බලහත්කාියෙන් අතුරුදන්කිවීම පිළිබඳව කටුතු කින යක්සත් ජා්ගන්ය
සංවිධානයේ ක්රිොකාරී කණ්ඩාෙම යපන්වා දුන් අතුරුදන්වීයම් සිේධි 1688 ක් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී
ලංකා ිජෙ ප්ර චාි දක්වා යබ්. යමම ක්රිොකාරී කණ්ඩාෙම 2015 යනොවැම්බර් මස 9 යවිද දා සිට
18 යවිදදා දක්වා යමිට සංචාිෙ කළ අනි රැඳවුම් මධයස්ාාන යවන පිවිමේමට ශ්රී ලංකාව පළ කළ
සහාෙ ඔවුන්ය පැස කමට ලක් විෙ.
68. අතුරුදන්වීයම් සිේධි රැසක් සම්බන්ධයෙන්ම ඔවුන්ය පවුල්වල සාමාිකකෙන් වි ්වාස කින්යන්
අදාළ පුේගලො නවමත් ජීවතුන් අනි සිටින බවයි. යමෙ සැලකිල්ලට යගන ිජෙ විසින් වසි 2016 දී
2010 අංක 19 දින මිණ ලිොපදංචි කිරීයම් (නාවකාලිකව විධිවිධාන) (සංය ෝධන) පනන හඳුන්වා
දුන්යන්ෙ. යම් හිහා මිණ සහ කෙ යවනුවට දක්නට යනොමැ බවට සහ කෙක් ිද් ත් කිරීයමන්
අතුරුදන්වූ පුේගලොය පවුයල් සාමාිකකෙන්ට ඉඩම් පරිහිණෙ කිරීයම් අයි ෙ හා අතුරුදන්වූ
නැනැත්නාය බැං්  ගිුදම්වලින් මුදල් ගැනීයම් අයි ෙ සැලයස. ජා ක සමගිෙ හා සංහිඳීොව පිළිබඳ
කාර්ොලෙ යමම වැඩපිළියවල සදහා පහ කකම් සපො ඇ අනි පුේගල පපත් සහ මිණ යිිකස්ට්රාර්
ජනිාල්විො දක්නට යනොමැ බවට සහ ක ිද් ත් කිරීම සදහා අෙදුම්පත් කැඳවා යබ්.

භාෂණයේ සහ ප්රකා නයේ ිදදහස
පරිච්යේද අංක 128 (2012) සදහන් ිදර්යේ - 27, 89, 83, 87
69. 2016 අයගෝස්තු මස ිජෙ විසින් 2016 අංක 12 දිණ යනොිතුරු දැනගැනීයම් පනන බලාත්මක කින
ලදී. නව පනන තුළින් ශ්රී ලංකායේ භාෂණයේ හා ප්රකා නයේ ිදදහස සහ මාධය ිදදහස නවත්
ඉදරිෙට යගනොමක් සිදු කයළෙ. යමම පනන ෙටයත් මහජනොය ඉල්නම පරිද ඔවුන්ට අව ය
යනොිතුරු ලබාදීම සදහා සෑම ිාජය ආෙනනෙක්ම යනොිතුරු ිදලධාරියේ  පත් කළ ුතුව ඇන. නව
පනන මගින් ිාජය ආෙනනෙන් ස්රීෙව යනොිතුරු ලබාදීම යකයිහි පනන්දු යකයින අනි, ඒ හිහා
විවෘනභාවයෙන්
ුත් සංස්කෘ ෙක් සදහා ප්රගමනෙක් ඇ කිරීම අයේක්ෂාවයි. යනොිතුරු
දැනගැනීයම් ස්වාධීන යකොමිසමක් ද යමම පනන හිහා ස්ාාපින කි ඇ අනි, යම් තුළින් නව පනන
ිදසියලස ක්රිොත්මකවීම යසොොබලමින්, පුිවැසිෙන්යගන් පැමිණිලි ලබා ගැනීම හා ඒවා ිදිාකිණෙ
ද සිදු කියි. 2017 යපබිවාරි මාසයේදී යමම නී ෙ ක්රිොවට නැංවුණ අනි යනොිතුරු දැනගැනීම
යවනුයවන් මහජනො යෙ මැනවින් ප්රයෙෝජනෙට ගැනීම ආිම්භ කි යබ්.
70. 2015 ජනවාරියේ සිට ශ්රී ලංකායේ මාධය ිදදහස සම්බන්ධයෙන් පැව වානාවිණෙ කැපී යපයනන
අුරින් යවනස් වී ඇන. යම් කාලයේදීම විදුලි සංයේ ිදොමන යකොමිසම යවන යකරුුද
ජනාධිප විොය
පපයදස් අනුව, නව යවබ් අඩවි සම්බන්ධයෙන් පැව මේමාවන් ඉවත් කිනු
ලැබීෙ. ිජෙ වියේචනෙ කින යවබ් අඩවි ඇතුලුව ප්රවෘත් යවබ් අඩවි වලට ිදදහයස මේමාවකින්
යනොිව කටුතු කිරීයම් හැකිොව හිමිව යබ්. වියදස් මාධයයේදීන්ට පතුරු නැයගනහිි සංචාිෙ
කිරීයම් හැකිොව ඇතුලුව ජනමාධය යේදීන්ය ිදදහස සම්බන්ධව පැව මේමාවන් ද ඉවත් කි ඇන.
71. මාධයයේදීන්ට පහි දීයම් අ්ගන සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් නී ෙ ක්රිොත්මක කින ආෙනන විමර් න
කටුතු ආිම්භ කි යබ්. පදාහිණෙක් යලස 2009 සිදුවූ සන්යේ නඩර් පුවත්පයත් ප්රධාන කර්නෘ
ලසන්න වික්රමතුංග මහනාය ඝානන සිේධියේ විමර් න නැවන ආිම්භ වීම දැක්විෙ හැක. 2017
යපබිවාරි මාසයේදී යම ඝානනෙ හා සම්බන්ධ පුේගලෙන් කිහිපයදයන්  අත් අඩංගුවට ගැිදණ.
සි්ගයම්, හෘද සාක්ෂියේ සහ ආගමික ිදදහස
පරිච්යේද 127 (2012) හි සදහන් ිදර්යේ - 56, 57, පරිච්යේද 128 (2012) – 91
72. යමිට තුළ කැම ආගමක් ඇදහීයම් ිදදහස සම්බන්ධ ගැටලුව පිළිබද දැඩි අවධානෙක් ුේධයෙන්
ප කව හටගත්යත්, අන්නර් ආගමික ව යෙන් ඇ වූ කලහකාරී සිදුවීම් හා සම්බන්ධව යල්ලවූ යචෝදනා
යහතුයවිද. යම් සම්බන්ධයෙන් ආගම් අනි නවිෙ ඇ කිරීම අපිාධ විදක් යලස නී ගනකි ඇ
සිවිල් හා යේ පාලන අයි්ගන් සම්මු ෙ පනයත් 3(1) වගන් ෙ බලාත්මක කිරීමට 2017-2021
සඳහාවූ ජා ක මානව හිමිකම් පිලිබඳ ක්රිොකාරී සැලැස්යමහි වැදගත් ස්ාානෙක් දී ඇන.
73. ජා ක සමගිෙ හා සංහිඳිොව සම්බන්ධ කාර්ොලෙට පැවරී ඇ බලෙට ආගම් අනි සහජීවනෙ
ප්රවර්ධනෙ කිරීම සදහා ිද ්චින අවධානෙක් යෙොමු කිරීම අෙත්ෙ. අන්නර් - ආගමික අවයබෝධෙ
ප්රවර්ධනෙ කිරීම සදහා සෑම ආගමකටම අෙත් සි කන් යවනුයවන් විවිධ පත්සව යම කාර්ොලෙ මගින්
සංවිධාන කියි. 2016 දී සංස්කෘ ක හා ආගමික පත්සව 133 ක් බහු - සංස්කෘ ක පදනමක් ඔස්යස
සමිනු ලැබූ අනි, ඒ සදහා දස්ත්රික්ක 21 ක් ිදයෙෝජනෙ කිමින් පාසල් 1009 ක සි කන් 87, 500
යදයන්  සහභාගි වූහ. යපමණක් යනොව, අමානය මණ්ඩලෙ විසින් අනුමන සංහිඳිොව පිළිබඳ ජා ක
ප්ර පත් යේ, නී යේ ආධිපනයෙ පවත්වායගන ොම සහ ආගමික කණ්ඩාෙම් අනි සහජීවනෙ
ප්රවර්ධනෙ කිරීමට අදාළ ප්ර පත්්ගන් අඩංගු යේ.
74. අන්නර් ආගමික ප්රචණ්ඩ ක්රිො සිදුවීයම් නැරුරුවක් දක්වන ගෝයගෝනෙ ස්ාාන ජා ක සමගිෙ හා
සංහිඳිොව සම්බන්ධ කාර්ොලෙ හදුනායගන ඇ අනි, යමකී ප්රයේ වල ගැටුම් පරිවර්නනෙ පිළිබද
අන්නර් ක්රිොකාරී පුහුුදවක් සංවිධාන කයල්ෙ. යක්සත් ජා්ගන්ය සංවර්ධන වැඩසටහන යම් සදහා

සහයෙෝගෙ දැක්වූ අනි, යම සංවිධානෙ ආගමික ප්රචණ්ඩත්වෙ පිළිබද යපි අනතුරු ඇගවීයම්
පේධ ෙක් යලස කටුතු කියි.
75. යම් අනි, 2014 ජූලි මාසයේ දී අලුත්ගමදී සිදුවූ ප්රචණ්ඩ ක්රිො වලට සම්බන්ධ බවට සැක යකයින
පුේගලෙන්ට යයිහිව 200 කට අධික යපොලිස් වාර්නා මයහස්්රාත් පසාවියේ යගොනු කි ඇන. යමම
වාර්නාවල අඩංගු සාක්ෂි පදනම් කියගන සැකකරුවන්ට යයිහිව යචෝදනා ඉදරිපත් යකයිනු ඇන.
භාෂාව
පරිච්යේද 127 (2012) සදහන් ිදර්යේ - 55 ; පරිච්යේද 105 (2008) සදහන් ස්යේච්ඡා ප්ර ාා ; පරිච්යේද 8.1
(2003) සදහන් ස්යේච්ඡා ප්ර ාාව
76. ශ්රී ලංකායේ ිදල භාෂා ප්ර පත් ෙ ක්රිොත්මක කිරීම යකයිහි යමන්ම, න්රභාෂික ශ්රී ලංකාවක් සදහා
දස වසික ජා ක සැලැස්ම සදහා ිජෙ ප්රමුනාවෙ ලබා දී යබ්. ියට් සංහිදො ක්රිොවලිෙ ප්රවර්ධනෙ
සදහා ඉහන සදහන් ප්ර පත් ෙ හා සැලැස්ම ක්රිොත්මක කිරීම අ ෙ වැදගත් වන අනි, ිාජය
යසවාවන් සදහා පුිවැසිෙන්ට අර්ාවත්ව පිවිසිෙ හැකිවීම සහ ක කිරීම ද අයේක්ෂා යකයර්. 2016 දී
සමාජ ඒකාබේධවීම යවනුයවන් වූ ජා ක සහජීවන ක්රිොකාරී සැලැස්ම සකස් යකරුයන් ිසාි
සාමෙ සහ සංවර්ධනෙ, සහජීවනෙ සහ ් ලුුද තුනක ආචාිධර්ම හිහා යගොඩනැගුණ සංහිදොව,
අධයාපනෙ සහ සවිබල ගැන්වීමට ඉඩ ලබාදීම සදහාෙ.
77. යමකී සන්දර්භෙ තුළ භාෂා අයි්ගන් හා සම්බන්ධව නම ඉලක්කෙන් මුදුන් පමුුදවා ගැනීම සදහා ශ්රී
ලංකා ිජෙ වැඩදාෙක පිෙවි ිාශිෙක් යගන යබ්. පළමුව භාෂා මාර්යගෝපයේ නෙක් ඔස්යස
ජා ක ධාරිනාවන් යගොඩනැගීමට අිමුුද කි ඇන. ජා ක සහජීවනෙ, සංවාද හා ිාජය භාෂා
අමානයාං ෙ ෙටයත් ලිොපදංචි වී යබන 8,861 කට අධික භාෂා, සහජීවන සමාජ ප්රජාව තුළ
ස්ාාපින වී ඇන. වර්නමානෙ වන විට පුේගලෙන් 15,000 කට වැඩි පිරිසකට ිාජය භාෂා ඉගැන්වීම
සදහා භාෂා පන් 600 ක් ක්රිොත්මක යවමින් පව්ග.
78. මහජන ප්ර චාි සහ අධයාපනෙ යවනුයවන් ිජෙ වැඩපිළියවලක් සකස් කි ඇන. මහජනොය
පැමිණිලි යවනුයවන් ඇමතුම් මධයස්ාානෙක් ද ස්ාාපින යකරිණ. 2012 දී යමම මධයස්ාානයේ
ස්ාාපිනවීමත් සමගම ඊට මසකට ඇමතුම් 100 – 150 ත් අනි සංයාවක් ලැබී ඇන. සිංහල හා යදමළ
ප්රජාව අනි සන්ිදයේදන පිනිෙ යහතුයවන් මතුව ඇ
ගැටලුවලට පිළිෙමක් ව යෙන්
www.bhashawa.lk යවබ් අඩවිෙ දෙත් කින ලදී. යමහි අිමුණ වන්යන් ේවීභාෂා හා න්රභාෂා
අව යනා සඳහා පරිවර්නකයෙතුය යසවෙ ලබාගැනීමට අවකා සැලමේමයි.
79. යනවනුව යේීයෙව යසවාවන් ලබාදීයම් ක්රිොවලිෙ වැඩි දුුද කිරීම සදහා යනෝිාගත් මහනගි සභා,
නගි සභා, යපොලිස් ස්ාාන, ජා ක යිෝහල්, ේවිභාෂා දස්ත්රික්ක සහ ප්රායේීයෙ යල්කම් කාර්ොල වල
ේවිභාෂා පහ කකම් සැලයසන ් ටි 72 ක ආදර් කලාප ස්ාාපින කි ඇන. අයන් ත් ස්ාානවල ද යම්
කලාපවල ආකෘ්ගන් ක්රිොවට නංවනු ලැයබ්. ියට් සෑම යපොලිස් ස්ාානෙකම ේවිභාෂා හැකිොවක්
සහින ිදලධාරියේ  පැෙ 28 පුිාම අනුුක්න කිරීමට අව ය පිෙවි ගිදමින් යබ්.
80. දැනටමත් ිාජය භාෂා ප්ර පත් ෙ ිදසි යලස ක්රිොත්මක කිරීම නහවුරු කිරීම සඳහා යගන ඇ පිෙවි
වලට අමනිව, සිෙලු ිාජය හා අර්ධ ිාජය ආෙනන වල යමන්ම යපොදු ස්ාානෙන්හි මහජනනාවය
මග යපන්වීම සහ පහ කව සඳහා ේවිභාෂායවන් හා භාෂා තුයනන්ම දැන්වීම් පුවරු සවිකළුතු ෙයි
2017 මැයි 9 වැිද දන අමානය මණ්ඩලෙ ්ගිණෙ කයළෙ. මෑන කානන නී ප්ර සංස්කිණ වලින්ද
යමම ප්ර පත් ෙ ක්රිොත්මක කිරීම පිළිියරු කියි. පදාහිණෙක් යලස, 2015 අංක 5 දින ජා ක
ඖෂධ ිදොමන අධිකාරි පනයත් 120 (5) යකොටයස යමයස සඳහන් යේ: ''ඖෂධයේදේ  විසින් ෙම්
ඖෂධෙක්, නවදය පපකිණෙක් යහෝ මේමාස්ා ිදෂ්පාදනෙක් ිද් ත් කිරීයම්දී , පාරියභෝගිකො විසින්
ඉල්ලා සිටිනු ලබන භාෂාවකින් යකී ඖෂධෙ, නවදය පපකිණෙ යහෝ මේමාස්ා ිදෂ්පාදනෙ පිළිබඳ
විස්නිෙක් යකී පාරියභෝගිකොට ලබා දෙ ුතුෙ.”

ආර්ථික, සමාජයීය හා සිංසකෘතික හිමිකම්
නසෞඛ්ය පහසුකම් ලැබීමට ඇති හිමිකම
2008 යේද

95 සඳහන් ස්යේච්ඡා ප්ර ාාව

81. යසෞය පහ කකම් යවනුයවන් ආයෙෝජනෙ කිරීම මගින් දුගීභාවෙ තුින් කිරීම සහ සහශ්ර සංවර්ධන
අිමුුද සාක්ෂාත් කිගැනීම යවනුයවන් ක්රිො කිරීමට ශ්රී ලංකාව ස්යේච්ඡා යපොයිොන්දුවක් දී ඇන.
වෙස අවුරුදු තුනට අඩු ළමුන්යගන් සිෙෙට 98.5 කට වඩා යන්නත් ලබාදීම මගින් ශ්රී ලංකාව යම්
සම්බන්ධයෙන් සාධනීෙ ප්ර පල අත්කියගන යබ්. වෙස අවුරුදු පයහන් ඉහළ ළමුන්යගන් සිෙෙට
86.6 ක් ඩිේටීරිො, පිටගැස්ම හා යපෝලියෙෝ සඳහා යන්නත් කි ඇන. යම් අනි 1996න් ප ක ශ්රී
ලංකායවන් යපෝලියෙෝ යිෝගෙ වාර්නා යනොවී බීම සැලකිෙ ුතු කරුණකි. යමෙට අමනිව 1991 දී
ජීව පපත් දහසකට 22.2 ක් වූ පපයත්දී ළමා මිණ ප්ර නෙ 2013දී ජීව පපත් දහසකට 6.5 ක් දක්වා
අඩු වී ඇන.
82. වසි 2013 දී පළපුරුදු වින්නරු යසවිකාවකය සහභාගිත්වෙ ඇ ව සිදුවූ දරු පපත් ප්ර නෙ 99.8 ක්
විෙ. වසි 2012/2013යේ යසෞය අමානයං යේ දරු ප්ර ක සංගණනෙ අනුව ශ්රී ලංකායේ සිදුවන
සිෙලුම දරු පපත් පායහ සිදුවන්යන් පුහුුදව ලැබූ යසෞය යසවකෙන්ය අධීක්ෂණෙ ෙටයත් ෙම්කිසි
යසෞය මධයස්ාානෙක වන අනි ඒවායින් සිෙෙට 70කට වඩා සිදුවන්යන් ඒ පිලිබඳව වූ විය ෂින
මධයස්ාානෙක ෙ.
83. වසි 2012-2017 සඳහාවූ ජා ක යසෞය සැලැස්යමහි ජා ක යමන්ම පළාත් මට්ටයමන් මානව හා
මුලය සම්පත් වැඩිකිරීමට ප්රමුනාවෙ දී ඇන. යම් සැලැස්ම අනුව වර්ෂ 2017 වනවිට ජනගහනයෙන්
3000කට යක් අයෙක් බැගින් මහජන යසෞය වින්නරුවන්ය සංයාව වැඩි කිරීමටද ඩිේටීරිො,
පිටගැස්ම හා යපෝලියෙෝ යන්නත් කිරීම සිෙෙට සිෙෙක් දක්වා වැඩි කිරීමටද අයේක්ෂා යකයර්.
අධයාපනය ලැබීමට ඇති හිමිකම
2008

යේද 95 සඳහන් ස්යේච්ඡා ප්ර ාාව

84. අධයාපනෙ යවනුයවන් ආයෙෝජනෙ කිරීම මගින් දුගීභාවෙ තුින් කිරීම සාක්ෂාත් කිගැනීම
යවනුයවන් ක්රිො කිරීමට ශ්රී ලංකාව ස්යේච්ඡා ප්ර ාාවක් දී ඇන. යම් අිමුණ සාක්ෂාත් කි ගැනීම
සඳහා පළමු වසයර් සිට වි ්ව විදයාල මට්ටම දක්වා ිදදහස් අධයාපනෙ සැපීමම යමන්ම අධයාපනෙ
ලබාගැනීයම්දී සැමට සමාන අවස්ාා ලබාදීම නහවුරු කිරීම සඳහා ිජෙ විසින් යවනත් යබොයහෝ
දරිගැන්වීම්ද කිනු ලැයබ්. යමහි ප්ර පලෙක් යලස සිෙෙට 99.5ක් වූ ඉහළ අගෙක ප්රාාමික
අධයාපනෙ සම්පූර්ණ කිරීයම් අගෙක් ශ්රී ලංකාව විසින් වාර්නාකි ඇන. ප්රාාමික අධයාපනෙ සඳහා
ඇතුල්වීයම් ප්ර නෙ සිෙෙට 98.26ක් වන අනි ප්රාාමික අධයාපනෙ හැි ෙන්නන්ය ප්ර නෙ
සිෙෙට 0.23 කි. වසි පහ දක්වා අධයාපනෙ සම්පූර්ණ කින්නන්ය ප්ර නෙ සිෙෙට 98.5 ක් වන
අනි වසි නවෙ දක්වා අධයාපනෙ සම්පූර්ණ කින්නන්ය ප්ර නෙ සිෙෙට 97.8කි. යම් අනි
ේවි්ගයික අධයාපනෙ සඳහා ඇතුල්වීයම් ප්ර නෙ සිෙෙට 98.5ක් වන අනි ේවි්ගයික අධයාපනෙ
සම්පූර්ණ කින්නන්ය ප්ර නෙද සිෙෙට 98.5ක් යේ.
85. ජා ක මට්ටයම් අධයාපන ආෙනන හා පළාත් අධයාපන බලධාරීන්ය අදහස් වීමමේයමන් අනතුරුව
අධයාපන අමානයාං ෙ වසි 2012-2017 සඳහා වන වර්නමාන ජා ක අධයාපන සැල කම සකස් කි
ඇන. යෙ ජා ක අධයාපන ප්ර පත් , අන්නර්ජා ක බැඳීම්, අධයාපන පිළිබඳව වූ ිජයේ ප්ර පත්
ප්රකා , සහ පළාත් අධයාපන බලධාරීන්ය අදහස් සැලකිල්ලට යගන සකස් කින ලද පුළුල්
සැල කමකි. යම් අනි අධයාපන අමානයාං යේ ප්රාාමික අධයාපන අං ෙ විසින් වසි 2009දී
ඕස්යේලිොනු ිජෙ හා ුිදයසෆ් ආෙනනයේ සහභාගිත්වෙ ඇ ව ළමා හිනකි මාර්යගෝපයේ සකස්
කින ලදී. යමම ළමා හිනකි පාසල් සංකල්පෙ පළාත් පහක පාසල් 1500ක ිදෙමු වයාපෘ ෙක්

යලස අත්හදා බැනයමන් ප ක යමම සංකල්පයේ ප්රධාන අංග ියටහි ඇ
සඳහා වන අධයාපන ප්ර පත් ෙට ඇතුලත් කි ඇන.

9,905ක් වන සිෙලුම පාසල්

86. ශ්රී ලංකා ිජෙ අධයාපන ක්රමෙ තුළ ළමයින්ය අත්දැකීම් වර්ධනෙ කිරීමටද පිෙවි යගන ඇන. යම්
අනුව ශිෂයෙන්ට දවා ආහාිෙද, ිදල ඇඳුම් හා අධයාපන යමවලම්ද ිජයෙන් සැපයේ. යමෙට
අමනිව සිෙලුම ිජයේ පාසල් වල ළමා ආික්ෂණ කමිටු පිහිටුවන යමන් පපයදස් යදමින්
චක්රයල්ෙක් ිද් ත් කි ඇන.
87. ශ්රී ලංකායේ යදමළ මාධය ගුරුවරුන්ය සංයාව වැඩිකිරීයම් අව යනාව හඳුනාගත් ිජෙ ඒ අනුව
පළාත් කීපෙක් සඳහා යදමළ මාධය ගුරුවරුන් 2,631 ක් අලුයනන් බඳවායගන ඇන.
වාසසාානයක් සඳහා හිමිකම
2012 යේද 127 සඳහන් ිදර්යේ ෙ-88
88. 2015 යනොවැම්බර් මස ිජෙ විසින් සිදුකින ලද ආිම්භක අව යනා ඇගුමට අනුව ගැටුම් පැව
ප්රයේ වල ිදවාස 137,500 ක අව යනාවෙක් ඇ බව යපනී යගොස් යබ්. යමම මුළු අව යනාවයෙන්
අමානය මණ්ඩල ්ගිණ ප්රකාිව සහනදාීම මුලයාධාි සැපීමම මගින් ිජෙ විසින් ිදවාස 65,000 ක්
නැනීමට ිදෙමිනෙ.යම් වැඩ සටහන මගින් අවනැන්වූවන්ට සහ නැවන පැමියණන අනාාෙන්ට සමාජ
ෙටිනල පහ කකම් හා සිෙ ජීවයනෝපායේ ආික්ෂාව සමග දැරිෙ හැකි මුදලකට ිදවාස සපො යදනු
ඇන. පතුරු හා නැයගනහිි පළාත් වල ඇ හදසි ිදවාස අව යනාව සපුිනු වස් ිදවාස 8,000ක්
ඉදකිරීම පිණිස ිජයේ අෙවැෙ මගින් ප්ර පාදන සලසා ඇන. යෙට අමනිව පතුරු හා නැයගනහිි
පළාත් වල ඇ මඳ ව යෙන් හාිදවූ ිදයවස් 1,000 ක් අලුත්වැඩිො යකයිනු ඇන.
89. යම් අනි ඉන්දීෙ ිජයේ මුලයාධාි ඇ ව ිදවාස 86,000ක් ඉදකිරීමට වැඩසටහනක් මීට යපි
ක්රිොත්මක කි ුවණි. යමම වැඩ සටහන ෙටයත් ිදවාස 33,185ක් දැනටමත් ඉදකි ඇන. යම් අනි
පකිස්ාානු, කසක්ස්ාාන හා බහයර්න ිජෙන්හි ආධාි ඇ ව මන්නාියම් අවනැන් වූ ජනනාව පයදසා
ිදවාස 518ක් ඉදකියගන ෙනු ලැයබ්. යමෙට අමනිව ුයිෝපා සංගමයේ ආධාි වැඩසටහන
ෙටයත් මුල වු, කිලියනොච්චි හා මඩකලපු දස්ත්රික්ක වල ිදවාස 3,000ක් ඉද කිරීමට ිදෙමිනෙ.
90. ‘වතුකියේ මානව සංවර්ධන භාිෙ’ හිහා යර්ඛීෙ අමානයාං විසින් වතුකියේ යවයසන පවුල්
169,000 ක ිදවාස හා ජීවන මට්ටම සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීම යවනුයවන් වැඩ සටහන් කීපෙක් දෙත්
කි ඇන. ජලෙ, සනීපාික්ෂාව, ප්රයේ මාර්ග, විදුලි බලෙ, ප්රජා මධයස්ාාන, ළමා සංවර්ධන
මධයස්ාාන හා ආගමික ස්ාාන හා යවනත් යපොදු පහ කකම් සහින යපෝ රු ක්රමයේ ිදවාස යෙෝජනා
ක්රමෙක් වතුකියේ ජනනාවය ආත්මාභිමානෙ ප්ර ෂ්ඨාපනෙ කිරීම හා වැඩිදුුද කිරීම අිමුුද
කියගන දෙත් කි ඇන. යම් අනි බදුල්ල, නුවි යළිෙ, හා හැටන්හි ඉන්දීෙ ිජයේ ආධාි ඇ ව
ිදවාස 8,000ක් ඉද යකින වැඩ සටහනක් 2015 ජනවාරි මස දෙත් කින ලදී. යම් වැඩ සටහන 2017
දී සම්පූර්ණ වීමට ිදෙමිනෙ.නව ද, වතුකියේ ජනනාවය ආර්ිරක, සමාජ හා ජීවන නත්ත්වෙ නගා
සිටුවීම පිණිස 2015-2025 සඳහා වන වතුකියේ ජනනාවය සමාජ සංවර්ධනෙ සඳහා ජා ක
ක්රිොකාරී සැලැස්ම දෙත් කින ලදී.
ජීවනනෝපාය සැලීමම හා දුගීාාවය තුවන් කිරීම
2012 යේද 127 සඳහන් ිදර්යේ ෙ 2013 යේද 8.6, 8.16 සඳහන් ස්යේච්ඡා ප්ර ාාව
91. යක්සත් ජා්ගන් විසින් ප්රකා ෙට පත් කින ලද ිසාි සංවර්ධන වැඩසටහයන් පළමු අිමුණ වන,
දරිද්රනාව තුින් කිරීම පිණිස ිජෙ සිෙ ඉහළ පමුනාවෙ ලබා දී ඇන. ිජයේ නව ආර්ිරක
ප්ර පත් යේ ද ාන ෙ සමාජ ආික්ෂණෙ, ආදාෙම් වයාේ යේ විෂමනා, ආර්ිරක හා සමාජීමෙ

ව යෙන් අසිණ අෙවළුන් සහ පළාත් සහ දස්ත්රික් මට්ටමින් පවත්නා සංවර්ධනයේ
අසමතුලිනනාවෙන් සැලකිල්ලට යගන සකස් කි ඇන.
92. ගරු ජනාධිප තුමා විසින් කළ යෙෝජනාවකට අනුව ිජෙ යමම 2017 වසි 'දළිඳුකම තුින් කිරීයම්
වර්ෂෙ’ යලස ප්රකා ෙට පත් කිරීමට 2016 අයගෝස්තු මාසයේ දී ්ගිණෙ කි ඇන. යයලසම යමම
කරුණ සඳහා මගයපන්වීමටත් සිෙලුම අමානයවරුන්, පළාත් සභා, වයවස්ාාපින ආෙනන සහ සංස්ාා,
පුේගලික අං ෙ හා ිාජය යනොවන හවුල්කරුවන්ය සහභාගිත්වයෙන් දළිඳුකම තුින් කිරීයම් ජා ක
ප්ර පත් ෙ ක්රිොත්මක කිරීම සඳහාත් ිජෙ ගරු ජනාධිප තුමාය සභාප ත්වයෙන් හා ගරු
අගමැ තුමා සහ අදාළ ඇම වරුන්යගන් සමන්වින පුළුල් බලනලවලින් ුත් කමිටුවක් පත්කිරීමට
්ගිණෙ කයළෙ. යමම ප්ර පත් යේ මුය අිමුණ වසි 2030 දී ශ්රී ලංකාව දළිඳුකයමන් යනොි ිටක්
බව සහ ක කිරීමයි. යම් අනුව, දළිඳුකම තුින් කිරීයමහිලා ප්රජාව මන පදනම් වූ ඒකාබේධ ග්රාමීෙ
සංවර්ධන ප්රයේ ෙක් ඔස්යස ිාජය හා යපෞේගලික අං යමන්ම මහජනනාව සම්බන්ධීකිණෙ කිරීම
සඳහා යකලින්ම ගරු ජනාධිප තුමා ෙටයත් පව න කාර්ොං ෙක් ස්ාාපින කි ඇන. යම් අනි,
2020 වසි වන විට ගම් 15,000 පදංචිකරුවන්ය මූලික අව යනාවන් ඉටු කිරීම අිමුුද කිගත්
'ග්රාම ක් ජනනා වයාපාිෙ', 2017 මැයි 4 වන දන ආිම්භ කින ලදී. යමම වැඩසටහයන් අිමුණ
ආර්ිරක ව යෙන් සමෘේධිමත් යමන්ම සිෙ අයි්ගන් අවයබෝධ කි ගැනීමටත් සිෙ ුතුකම් ඉටු
කිරීමටත් සමත් පුිවැසිෙන් ිදර්මාණෙ කිරීම යේ.
93. සැල කම් ක්රිොත්මක කිරීයම් අමානයාං ෙ හා ජා ක සමගිෙ හා සංහිඳිොව පිලිබඳ කාර්ොලෙ
ඒකාබේධව ශ්රී ලංකායේ පතුරු හා නැයගනහිි පළාත් සඳහා දස්ත්රික් සංවර්ධන වැඩ සටහන් සකස්
කි ඇන. යම් වැඩසටහන යකටුම්පත් කින ලේයේ දසා යල්කම්වරු, සංවර්ධන ආෙනන සහ ප්රජා
නාෙකෙන්ය අදහස් විමමේයමන් අනතුරුවෙ. යම් වැඩසටහයනහි මාර්ග, වාරිමාර්ග, ග්රාමීෙ යසෞය
සාෙන, පාසැල්, ිදවාස සහ වැේ අමුුද ප්ර සංස්කිණෙ ෙන අං ආවිණෙ යේ.
94. දුගී භාවෙ තුින්කිරීම අිමුුද කිගත් වැඩසටහන් කීපෙක් දැනට ක්රිොත්මක යේ.පදාහිණෙක් යලස
යම් ෙටයත් ොපනෙ වි ්ව විදයාලයේ අධීක්ෂණෙ ෙටයත් කිලියනොච්චියේද, රුහුුද වි ්ව විදයාලයේ
අධීක්ෂණෙ ෙටයත් හම්බන්යනොටද ් ඩා පරිමාණ යගොවීන් 300ක් යදයනක් ියඳි වාරිමාර්ග
ක්රමයෙන් විෙළි ියම් කයඩහි යළවලු හා පළතුරු වගා කිරීම පුහුුද කිරීම පිණිස ආදර්
යගොවියපොළවල් යදකක් ඉදකියගන ෙනු ලැයබ්.යම් ක්රමයෙන් ජලෙ හා යපොයහොි සංික්ෂණෙට
යමන්ම ඔවුන්ය අස්වැන්නත් ආදාෙමත් යදගුණ කිරීමටද ඉඩ සැලයසනු ඇන.
95. සිෙ ස්වෙං රැකිො ණෙ යෙෝජනා ක්රමෙ ෙටයත් පුනරුත්ාාපන අධිකාරිෙ විසින් කලින් අවනැන්ව සිටි
පවුල් 6,286 කට ජීවයනෝපාෙ සලසා ගැනීම සඳහා කටුතු සලසා දී ඇන. යෙට අමනිව
පුනරුත්ාාපන අධිකාරිෙ විසින් නැවන පදංචි කින ලද ප්රයේ වල පවුල් 60,000කට වැඩි
සංයාවකට වන්ද මුදල් යගවීමද, පවුල් 8,000 කට වැඩි සංයාවකට ස්වෙං රැකිො සඳහා ආධාි
කිරීමද, පවුල් 500කට වැඩි සංයාවකට ිදවාස ණෙ ලබා දීමද සිදුකි ඇන.
96. යම් අනි සමාජ හා ආර්ිරක අයි්ගන්ට අදාළ ගැටළු හඳුනාගැනීම පිණිස ිජෙ විසින් යම්
වන විට ියටහි සමාජ හා ආර්ිරක නත්ත්වෙන් පිළිබඳ දත්න හා යනොිතුරු රැස් කිරීම සිදු කි යගන
ෙනු ලැයබ්.
වැඩ කිරීනම් අයිතිය හා නසේවා සාානනේදී මානව හිමිකම් ආවක්ෂා කිරීම
2013හි 8.19 යේදයේ සඳහන් ස්යේච්ඡා ප්ර ාාව
97. අංක 155 දින යලෝක කම්කරු සංවිධාන ගිවි කම බලාත්මක කිනු පිණිස ශ්රී ලංකා ිජෙ වෘත්්ගෙ
ආික්ෂණෙ, යසෞයෙ, හා  කබසාධනෙ නහවුරු කිරීම පිණිස නී හා යිගුලාසි හඳුන්වා දීමට කටුතු
කිමින් සිටී. වෘත්්ගෙ ආික්ෂණෙ හා යසෞයෙ 1982හි අංක 85 දින කර්මාන්න ාලා ආාාපනන
මගින් යපොදුයේ ආවිණෙ යේ. යමම නී ෙට අමනිව වෘත්්ගෙ ආික්ෂණෙ, යසෞයෙ, හා
 කබසාධනෙ පිළිබඳ පනනක් යකටුම්පත් කිමින් පව න අනි යෙ අමානය මණ්ඩලෙට ඉදරිපත්
යකයිනු ඇන.

98. ශ්රී ලංකායේ වෘත්්ගෙ ආික්ෂණෙ හා යසෞයෙ පිලිබඳ ප්ර පත් ෙක් කම්කරු අමානයාං ෙ විසින්
යසෞය අමානයාං යේද සහාෙ ඇ ව 2018 ජුිද මාසයේදී පිළියෙළ කින ලදී. යමම ප්ර පත් ෙ,
කෘෂිකර්මෙ, කර්මාන්න, ඉදකිරීම්, සංචාික කර්මාන්නෙ, හා ප්රවාහන ක්යෂ්රෙ ෙන සිෙලු
ක්යෂ්රෙන්ට අදාළ වනු ඇන. යම් ප්ර පත් යේ ප්රධාන අිමුණ වන්යන් යසවෙ කින පරිසිෙ වඩාත්
ෙහපත් කිනු පිණිස ජා ක වෘත්්ගෙ ආික්ෂණ හා යසෞය ක්රමයේදෙක් සහ වැඩසටහන් සකස්
කිරීමයි.
99. රැකිොවට සම්බන්ධ ආික්ෂාව හා යසෞයෙ පිළිබද ජා ක ආෙනනෙ 2009 වසයර්දී ස්ාාපින
යකරිණ. යමම ආෙනනෙ මගින් යසවාදාෙකෙන්ට, යසවායෙෝජකෙන්ට, වෘත්්ගෙ සමි සහ ිාජය
ිදලධාරීන්ට යසවා ස්ාානයේ සිදුවන අනතුරු සහ මතුවිෙ හැකි අසනීප නත්ත්වෙන් පිළිබදව දැනුවත්
කිරීමට හා පුහුුදවක් ලබාදීම සදහා වැඩසටහන් ක්රිොත්මක කියි.
විය ෂ අව යනා සහින පුේගලෙන්ය යහෝ කණ්ඩාෙම් හි අයි්ගන්

C.
කාන්නායවෝ

පරිච්යේද 127 (2012) සදහන් ිදර්යේ - 2, 61, 62, 63, 68, 65, 66, 68, 69 පරිච්යේද 128 (2012) – 55 ;
පරිච්යේද 98, 99 (2008) සදහන් ස්යේච්ඡා ප්ර ාා ; පරිච්යේද 8.10, 8.11 (2013) සදහන් ස්යේච්ඡා ප්ර ාා
100.
ශ්රී ලංකා ිජෙ කාන්නාවන්ය අයි්ගන් ආික්ෂා කිරීමට හා ප්රවර්ධනෙ කිරීම සදහා
ධනාත්මක පිෙවි රැසක් යගන යබ්. නවද කාන්නා අයි්ගන් සදහා අනුබල සැපයෙන ප්රධාන
ජානයන්නි ගිවි කම් මෑනකදී අනුමන කින ලදී. පදාහිණෙක් ව යෙන් පුේගලෙන්, විය ෂයෙන්
කාන්නාවන් හා ළමුන් ජාවාිම් කිරීම වැළැක්වීම, මැඩ පැවැත්වීම සහ දඩුවම් පැමිණවීම පිළිබද
යප්රොයටෝයකෝලෙක් ිජෙ විසින් 2015 ජූිද මස 15 යවිද දන අපිානුමන කින ලදී. (පැලර්යමෝ
යප්රොයටෝයකෝලෙ) නවද පුේගලෙන් ජාවාිම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකිණ අමානයාං ෙ විසින්
2016 යපබිවාරි මාසයේ ඉදරිපත් කළ පපාෙ මාර්ගික සැලැස්ම ිජෙ විසින් ක්රිොත්මක කින ලදී.
101.
2016 ජනවාරි 12 යවිදදා ගැටුම්වලදී ලිංගික හිංසනෙන් වැළැක්වීමට කැපවන ප්රකා නෙ ශ්රී
ලංකා ිජෙ විසින් අනුමන කින ලදී. ගැටුම්වලදී ලිංගික හිංසනෙන් වැළැක්වීම සාමෙට, ආික්ෂාවට
සහ කිිසාි සංවර්ධනෙට යබයහවින්ම වැදගත් වන බව ිජෙ පැහැදලිව හඳුනාගත් අනි, යවන්
අපිාධෙන්ට දඩුවම් ලබායනොදී සිටීම වැළැක්වීමට ක්රිො කින බව ෙළි ෙළිත් ප්රකා කයල්ෙ.
ශ්රී ලංකායේ ලිංගයයදෙ මන පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වෙ වැළැක්වීම සදහා පිෙවි කිහිපෙක් යගන
යබ්. ප්රාමයෙන් පතුි හා නැයගනහිි පළාත් ඇතුලුව කාන්නා ිදලධාරිිදෙන්යගන් සමන්වින
'කාන්නා සහ ළමා´ අං සෑම යපොලිස් ස්ාානෙකම ක්රිොත්මක යේ. ඒ තුළ විය ෂ පුහුුදවක් ලද
යපොලිස් ිදලධාරිිදෙන් යසවෙ කින අනි ළමුන්, කාන්නාවන්, ගැහැුද ළමුන් සහ ඔවුන්ය
යදමේපිෙන්ට ලිංගික අනවි හා හිංසනෙන්ට ලක්වීයම් සිදුවීම් යනොියෙව වාර්නා කිරීම සදහා අව ය
ක් ෙ හා ආික්ෂාකාරී වටපිටාව ිදර්මාණෙ කි ඇන. යම් ක්රිොවලිෙ ජා ක ළමා ආික්ෂක
අධිකාරිෙට ද සම්බන්ධ කි ඇන. යම් අනි ලිංගයයදෙ මන පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වෙ සම්බන්ධයෙන්
පපකාි කිරීයම් අං ුේධයෙන් පීඩාවට පත්වූ ප්රයේ ෙන් හි යිෝහල් තුළ පිහිටුවා යබ්.

102.

103.
යදවනුව, ශ්රී ලංකා යපොලිසියේ කාන්නා හා ළමා කාර්ොං ෙ ලිංගයයදෙ මන පදනම් වූ
ප්රචණ්ඩත්වෙ සම්බන්ධයෙන් දවයින පුිා විසිරී සිටින කාන්නාවන්ය පැමිණිලි ලබාගැනීම හා ඊට
කඩිනම් ප්ර චාි දැක්වීම සදහා ක්ෂණික ඇමතුම් අංකෙක් ක්රිොත්මක කියි.
104.
යනවනුව, ලිංගයයදෙ මන පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වෙ සම්බන්ධයෙන් විය ෂයෙන් ගෘහස්න
හිංසනෙ සම්බන්ධයෙන් වඩා ෙහපත් ප්ර චාිෙක් සහ පිටුදැකීමක් පයදසා, බහු යක්න්්රීෙ පිවි කමක්
සහින විය ෂායව්  යවන යෙොමු යකයින ක්රමයේදෙක් හදුන්වායදන ලදී. ලිංගයයදෙ මන පදනම් වූ
ප්රචණ්ඩත්වෙ සම්බන්ධ ප්ර චාි ොන්්රණෙ සමායලෝචනෙ කිරීම සදහා නී ෙ ක්රිොත්මක කින

ිදලධාරීන්, නවදයවරු, යසෞයෙ යසවකෙන්, ග්රාමීෙ නාෙකෙන් හා පාසල්වල ිදයෙෝිකෙන් සමග
රැස්වීම් පවත්වනු ලැබීෙ.
105.
සිේයවනුව, නී සම්පාදන හා ප්ර පත් මට්ටයම්දී 2005 අංක 38 දිණ ගෘහස්න හිංසනෙ
වැළැක්වීයම් පනන ක් මත් කිමින් ක්රිොත්මක කිරීම සදහා ලද ඉල්නම් සැලකිල්ලට යගන,
විය ෂා කණ්ඩාෙමක් විසින් යම පනනට සංය ෝධන යකටුම්පත් සකස් කින ලදී. නවද, ශ්රී ලංකායේ
ලිංගයයදෙ මන පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වෙ ආමන්්රණෙ කිරීම සදහා ජා ක ක්රිොකාරී සැලැස්මක්
වර්ධනෙ කිරීම යකයිහි කාන්නා හා ළමා කටුතු අමානයාං ෙ ප්රමුත්වෙ යගන ක්රිො කියි. ජා ක
මට්ටයම් පපයේ න හිහා යම සැලැස්ම යම් වන විට සංය ෝධනෙට ලක්යවමින් පව්ග. යම් අනි
කාන්නා අයි්ගන් පල්ලංඝණෙවීම් සම්බන්ධයෙන් ලැයබන පැමිණිලි විමර් නෙ යකයින කාන්නා
යකොමිසම පිහිටුවීම සදහා කැියනට් මණ්ඩල අනුමැ ෙ හිමිව යබ්.
106.
යමකී පිෙවිෙන්, ලිංගයයදෙ මන පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වෙ සම්බන්ධ සිදුවීම් විමර් නෙට හා
යචෝදනා ඉදරිපත් කිරීමට පහ කකම් සලසා ඇන. යචෝදනා ලද සිදුවීම් පිනබදව ශ්රී ලංකා යපොනසිෙ
විමර් න සිදු කින අනි, ඊට අෙත් සාක්ෂි අධියචෝදනා යගොනු කිරීම පිළිබදව සලකා බැනම සදහා
නී ප යදපාර්නයම්න්තුවට යෙොමු යකයර්. 2015 ඔක්යනෝබර් මස 07 යවිදදා ොපනෙ මහධිකිණෙ
ආික්ෂක අං සාමාිකකෙන් සිේයදයන්  වි ්වමඩු හි කාන්නාවක් දූෂණෙ කිරීම හා නවත්
කාන්නාවකට ලිංගික හිංසනෙන් සිදුකිරීයම් යචෝදනාවන්ට විදකරුවන් කයළෙ. යම් අනි ගෘහස්න
හිංසනෙ වැළැක්වීයම් පනන ගෘහස්න හිංසනෙ සම්බන්ධ නඩුවලදී අර්ධ අධිකිණමෙ විසදුමක් යලස
රැකවිණ ිදයෙෝගෙක් ඉදරිපත් කියි. යපොලිසිෙට වැඩි ව යෙන් පැමිණිලි ලැයබන්යන් ගෘහස්න
හිංසනෙ සම්බන්ධවයි. යම් ිදසා යපොලිස් ිදලධාරින්ට කාන්නා අයි්ගන්, ගෘහස්න හිංසනෙ ඇතුලුව
ලිංගයයදෙ මන පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වෙ පිළිබදව පුහුුදවක් ලබාදී යබ්.
107.
කාන්නා අයි්ගන් ඉහළ නැංවීමට යගන යබන අයන් ත් ක්රිොමාර්ග අනිට යල්.ටී.ටී.ඊ
සංවිධානයේ යසබලිෙන් යලස කටුතු කළ කාන්නාවන්ට වෘත්්ගෙ පුහුුදව ලබාදීම, ුක් ෙ පසිඳ
නමට ප්රයේ ෙ සහ නී ප්ර සංස්කිණ අෙත් යේ. පුනරුත්ාාපනෙ කින ලද යල්.ටී.ටී.ඊ
සාමාිකකාවන් යසවා ිදුක්න කිරීයම් අිමුණින් විය ෂ වෘත්්ගෙ පුහුුද වැඩසටහන් සංවිධානෙ කි
යබ්. යම් හිහා යේීයෙව යමන්ම වියේීයෙ ව යෙන් ද ඔවුන්ට රැකිො අවස්ාා පදා වී ඇන. යම් අනි,
පාලන ක්රිොවලියේ හා ප්ර පත් සම්පාදනයේ සිෙලු මට්ටම් වලදී ස්ත්රී පුරුෂ භාවෙ මන පදනම්ව ිදසි
ප්ර චාි දැක්වීම පිණිස යක් යක් යර්ඛීෙ අමානයං ෙ ෙටයත් කාන්නා යක්න්ද්ර ිදලධාරිිදෙන් ස්ාාපින
කි යබ්.
108.
ස්ත්රීන් හට නී ෙ ක්රිොත්මක කිරීමට ප්රයේ ෙ සඳහා පහ කකම් සැලමේම යවනුයවන් පතුරු සහ
නැයගනහිි පළාත් තුළ යදමළ භාෂාව කනා කින යපොලිස් ිදළධාරිිදෙන් යෙොදවා ඇ අනි
පපයේ නෙ, නී ආධාි හා වින්දනෙන් සඳහා වාසස්ාාන සැපීමම වැිද යසවාවන් ද ක් මත් කි
ඇන.
109.
කාන්නාවන්ට යයිහි සිෙලු ආකාියේ යවනස්කම්වලට යයිහි ජානයන්නි සම්මු ෙ ෙටයත්
සහ ක කි ඇ අයි වාසිකම් ක්රිොත්මක කිරීම සඳහා 2017-2021 ජා ක මානව හිමිකම් පිළිබඳ
ක්රිොකාරී සැලැස්ම තුළ විය ෂ ප්ර පාදන අන්නර්ගනව ඇන. කාන්නා අයි වාසිකම් ආික්ෂා කිරීම හා
ක් මත් කිරීම පයදසා අපිාධ නී ෙ සහ අදාළ නී්ගන්ට සංය ෝධනෙන් යගන ඒම යමගින්
ිදර්යේ කියි. පදාහිණෙක් යලස නවදය යහතු මන ගර්භනී භාවෙ අවසන් කිරීම, නවවාහක ස්ත්රී
දූෂණෙ, අසාධාිණ පුේගලික නී හා ගෘහස්න ප්රචණ්ඩත්වෙ ෙන අං වලට අදාළ නන ක
ප්ර සංස්කිණවලට ක්රිොකාරී සංලක්ෂෙන් ඒ තුළ අඩංගු යේ.
110.
යේ පාලන ක්යෂ්රයේ කාන්නා සහභාගීත්වෙ වර්ධනෙ කිරීම සඳහා ධනාත්මක ක්රිොමාර්ග
යගන ඇන. ිදද කන් යලස 2016 අංක 01 දිණ පළාත්පාලන ආෙනන මැ විණ සංය ෝධන පනන
මගින්
පළාත් පාලන ආෙනනෙක සමස්න ආසන සංයායවන් සිෙෙට 25
ක් කාන්නා
අයේක්ෂකෙන්ට යවන් කි යබ්.

ළමුන්
(2012)127 පරිච්යේදයේ 70,71,72,73 හි ප්රකාශින ිදර්යේ (2008)97 පරිච්යේදයේ ප්රකාශින ස්යේච්ඡා
ප්ර ාාව (2013) පරිච්යේද 4.8,4.13,4.19 හි ප්රකාශින ස්යේච්ඡා ප්ර ාාවන්
111.
ශ්රී ලංකා ිජෙ විසින් ළමයින් යසවයේ යෙදවීම මුළිනුපුටා දැමීම සහ ළමා අපයෙෝජන හා සූිා
කෑම සම්බන්ධ නඩු කටුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා ධනාත්මක ක්රිො මාර්ග යගන යබ්.
112.
අනතුරුදාෙක යහෝ ළමයින් ශ්රමිකෙන් යලස යෙොදා ගැනීම නහනම් වන යසවා නත්ත්වෙන්
පනස් යකක් (51) ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් සම්මන කිරීම, වැිද ළමයින් යසවයේ යෙදවීම සහමුලින්ම
තුින් කිරීම සඳහා වන ධනාත්මක පිෙවි ශ්රී ලංකා ිජෙ විසින් යගන ඇන. නවදුිටත් වෙස අවුරුදු
14ට අඩු ළමයින් යසවයේ යෙදවීම නී යෙන් නහනම් කි ඇන. ශ්රී ලංකාව තුළ ළමයින් යසවයේ
යෙදවීම නහනම් කිරීම සඳහා වන ජා ක ප්ර පත් ෙ සකස් යවමින් පව න අනි, ඒ සඳහා කැියනට්
අනුමැ ෙ ලැබී ඇන. ප්ර පත් ෙ ක්රිොත්මක කිරීම සඳහා ක්රිොකාරී සැලැස්මක්ද සකස් යවමින් පව්ග.
යම ප්ර පත් ෙ මගින් 1939 අංක 31 දිණ අධයාපන ආාාපනන ෙටයත් අිදවාර්ෙයෙන් අධයාපනෙ
ලැියෙ ුතු අවම වෙස අවුරුදු 14 සිට 16 දක්වා ඉහළ නංවා ඇන.
113.
කම්කරු හා වෘත්්ගෙ සමි සබඳනා අමානයං ෙ ෙටයත් පව න කම්කරු යදපාර්නයම්න්තුව
ළමයින් යසවයේ යෙදවීම ෙන ක්යෂ්රෙ ෙටයත් වන ළමා අයි වාසිකම් ආික්ෂා කිරීම හා ක් මත්
කිරීම සම්බන්ධ වගකීම දියි. අෙහපත්ම නත්ත්වෙන් ෙටයත් ළමුන් යසවයේ යෙදවීම වැළැක්වීම
සදහා කිසිදු අුිකින් යනොඉවසා සිටීයම් ියට් ක්රමයේදෙ බලාත්මක කිරීමට යදපාර්නයම්න්තුව
පිෙවි යගන යබ්. ිදද කන් යලස, ළමා ශ්රමයෙන් ිදදහස් කලාප වැඩසටහනට මුලපිරූ ිත්නපුි
දස්ත්රික්කෙ තුළ ළමයින් යසවයේ යෙදවීම සාර්ාක යලස මුළිනුපුටා දැමීමට හැකි විෙ. යම
දස්ත්රික්කයේ අත්දැකීම් අනුසාියෙන් යම් වන විට දස්ත්රික්ක 25 තුළම ඒ හා සමාන වැඩසටහන්
ක්රිොත්මක යවමින් පව්ග.
114.
ජානයන්නි කම්කරු සංවිධානයේ මූලය හා නාක්ෂණික සහාෙ ඇ ව 2015 වසයර්දී පවත්වන
ලද "ළමයින් යසවයේ යෙදවීමට නැන ෙන්නත් ගුණාත්මක අධයාපනෙකට ඔේ ෙන්නත්" ("No to
child labour and yes to quality education") ෙනාදී වැඩසටහන් මගින් ළමයින් යසවයේ යෙදවීම
පිළිබඳ මහජනොය දැනුවත්භාවෙ වර්ධනෙ වී ඇන. නවදුිටත්, ොපනෙ, යකොළඹ, බදුල්ල ෙන
දස්ත්රික්කෙන් හි මහජනොය දැනුවත්භාවෙ වර්ධනෙ කිරීම සඳහා පාගමන් සංවිධානෙ කිනු
ලැියණි. ඊට අමනිව, 2016 ජුිද මසදී ළමා ශ්රමෙට යයිහි දනෙ යවනුයවන් පැව වැඩසටහනක්
අනිතුි දී ගරු ජනාධිප තුමන් විසින් ළමුන් යසවයේ යෙදවීම කිසි යලසකින් යහෝ ඉවසා
යනොසිටීයම් ප්ර ාාවකට අත්සන් නබන ලද.
115. ජානයන්නි කම්කරු සංවිධානයේ සහයෙෝගෙ ද සමගින්, ළමයින් යසවයේ යෙදවීම කිසි යලසකින්
යහෝ ඉවසා යනොසිටීයම් ප්ර පත් ෙ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සදහා මාධයයේදීන් හට වැඩමුළුවක්
පැවැත්වීෙ. කාන්නා හා ළමා කටුතු සම්බන්ධයෙන් කටුතු කින යපොලිස් ිදලධාරිිදෙන් සඳහා ද
යවැිදම වැඩමුළු පවත්වනු ලැියණි.
116.
ජා ක ළමා ආික්ෂණ අධිකාරිෙට හා කම්කරු යදපාර්නයම්න්තුවට සෘජුව ලැුවුද ළමයින්
යසවයේ යෙදවීම සම්බන්ධ පැමිණිලි, යදපාර්නයම්න්තුයේ කම්කරු ිදලධාරීන් විසින් විමර් නෙ
කිනු ලබයි. යදපාර්නයම්න්තුයේ යමම කාර්ෙභාිෙ යහතුයවන් ිට තුළ ළමයින් යසවයේ යෙදවීයම්
 කවිය ය  පහන වැටීමක් යපන්නුම් කි ඇන. මෑනකානන සංයායල්නවලට අනුව ගණනෙ කින ලද
ළමා ජනගහනයෙන් (අවුරුදු 5-17 දක්වා) යසවයේ යෙොදවන ලද ප්ර නෙ සිෙෙට 1% කි.
117.
ළමා අපයෙෝජන හා ලිංගික සූිකෑම සම්බන්ධ නඩු ක්රිොදාමයේ පව න අභියෙෝග පිළිබදව ශ්රී
ලංකා ිජෙ සැලකිල්ලට යගන යබ්. ශ්රී ලංකායේ නී ෙට අනුව ළමා සාක්ෂිකරුවන්ය මූලික
සාක්ෂි දෘ ය පටිගනකිරීම් ආකාියෙන් ඉදරිපත් කළ හැකිෙ. යයසම යපොලිස් ස්ාාන හා අධිකිණ

ාලා දෘ ය පහ කකම්වලින් සමන්විනදැයි නහවුරු කිරීම සඳහා පිෙවි ගිදමින් සිටීයි. යම් අනි ළමා
අපයෙෝජන හා ලිංගික සූිා කෑම සම්බන්ධ නඩු කටුතු කඩිනම් කිරීමට අනුිාධපුියේ විය ෂ
මහාධිකිණෙක් ස්ාාපින කි ඇන.
118.
නවද ිජෙ විසින් 1939 අංක 48 දිණ ළමා හා නරුණ පුේගලයින් පිළිබඳ ආාාපනන අයහෝසි
කිරීම යෙෝජනා කිමින්, ළමා ආික්ෂණ හා ුක් ෙ පසිඳනම යකටුම්පන යගන ඒයම් ක්රිො දාමයේ
අවසන් අදෙිට පැමිණ ඇන. යම යකටුම්පන මගින් ළමයින්ය  කබසිේධිෙට යහතුවන පරිද
ජානයන්නි ප්රමි්ගන්ට අනුගන යවමින්, ශ්රී ලංකායේ නී පේධ ෙට ප්ර පාදන යගන ඒමට
බලායපොයිොත්තු යේ. ගැටුම්වලට මැදවූ ළමුන් හා නී ෙ යමන්ම ආික්ෂාව හා රැකවිණෙ අව ය
දරුවන් හට විය ෂ ආික්ෂාවක් ද යමම යකටුම්ප න් හදුන්වා යදයි. යයසම කාන්නා හා ළමා
අමානයාං ෙ 2017 ජුිද 2 වැිදදා ‘දරුවන්ට යයිහි හිංසනෙ තුින් කිරීයම් ජා ක හවුල්කාරීත්වෙ’
යළිදැක්වූයේෙ. යයසම ශ්රී ලංකාව ‘දරුවන්ට යයිහි හිංසනෙ තුින් කිරීයම් යගෝනෙ හවුල්කාරීත්වෙ’
සඳහා ගයේෂණ ිටවල් 12න් යකක් බවට ස්යේච්ඡායවන් ඉදරිපත් වූයේෙ. ගයේෂණ ිටක් ව යෙන්
ශ්රී ලංකාව වසි 2030 ිසාි සංවර්ධන අිමුුද වලට අනුකූලව සිෙලු දරුවන් ප්රචණ්ඩත්වෙ හා
සූිාකෑයමන් යනොිව වර්ධනෙ වන දැක්මක් සහින නව මූයලෝපාෙක් සකස් කි ක්රිොත්මක කින
බවට ප්ර ාා දුන්යන්ෙ.
ආබාධ සහින පුේගලයින් ( විභවයනා සහින වූවන්)
(2012)127 පරිච්යේදයේ සඳහන් ිදර්යේ - 1,90: (2008)111 හි ප්රකාශින ස්යේච්ඡා ප්ර ාාව (2013) 4.15
පරිච්යේදයේ ප්රකාශින ස්යේච්ඡා ප්ර ාාව
119.
2016 යපබිවාරි මස දී, ආබාධින පුේගලයින්ය අයි වාසිකම් පිළිබඳ ප්රාේ ෙ ශ්රී ලංකාව
විසින් අපිා නුමන කින ලද. යෙ බලාත්මක කිරීම සඳහා නන ක ප්ර පාදන සකස් කිමින් පව න
අනි, 2017 සැේනැම්බර් මස අවසානෙ වන විට යෙ කැියනට් මණ්ඩල අනුමැ ෙ සඳහා ඉදරිපත්
කිරීමට ිදෙමිනෙ.
120.
සමාජ සවිබල ගැන්වීයම් හා  කබ සාධන අමානයං ෙ, කම්කරු හා වෘත් ෙ සමි සබඳනා
අමානයං ෙ, ිාජය පරිපාලන හා කළමනාකිණ අමානයං ෙ, සමාජයසවා යදපාර්නයම්න්තුව ඇතුළු
ිාජය ආෙනන ගණනාවක් ආබාධ සහින පුේගලයින් හට රැකිො සඳහා ප්රයේ ෙ පිණිස විධිවිධාන
සලසා ඇන.
121.
1988 අයගෝස්තු 18 අංක 27/88 දිණ ිාජය පරිපාලන චක්රයල්ෙ මගින් ආබාධින පුේගලයින්
සඳහා රැකිො අවස්ාා වැඩි කිරීයම් අව යනාව හඳුනායගන ඇන. ඒ අනුව ිාජය පරිපාලන අමානයං ෙ
විසින් සිෙලුම අමානයං , යදපාර්නයම්න්තු හා සංස්ාාවලට ිාජය යසවයේ අවම ව යෙන් 3% ක
පුිේපාඩු,  කදු කකම් සහින, නම කාර්යෙන් ඉටුකිරීමට ආබාධින නත්වෙ බාධාවක් යනොවන පුේගලයින්
බඳවා ගැනීමට කටුතු කින යලස පපයදස් දී ඇන.
122.
2012 ජා ක මානව සම්පත් සහ යසවා ිදුක් ප්ර පත් ෙ ආබාධින පුේගලයින් අධයාපනෙ,
වෘත්්ගෙ පුහුුදව, යසවා ිදුක් ෙ සහ සංවර්ධන ආධාි වැඩසටහන් ෙනාදෙට ප්රයේ වීයම්දී
අභියෙෝගෙන්ට මුහුණ යදන බව හඳුනායගන ඇන. යම ප්ර පත් ෙ මගින් ආබාධ සහින පුේගලයින්ට
රැකිො අවස්ාාවන් පදාකිගැනීයම්දී සහාෙ දීමට විය ෂ ක්රිොමාර්ග සලසා ඇන.  කදු ක යභෞ ක
පරිසිෙ ිදර්මාණෙ කිරීම හා, ආබාධින පුේගලයින් රැකිොවලට බඳවා ගන්නා යසවා යෙෝජකෙන්ට
දරිදීමනා ලබා දීම ඒ සඳහා පදාහිණ යලස දැක්විෙ හැකිෙ.
123.
සමාජ යසවා යදපාර්නයම්න්තුව විසින් යනොමියල් විය ෂ පුහුුද මධයස්ාාන හිහා ආබාධින
පුේගලෙන්ට වෘත්්ගෙ පුහුුදව ලබා යදයි. සාර්ාක අභයාසලාන්න් හට ඔවුන් පුහුුදව ලැබූ ක්යෂ්රෙට
අදාළ යමවලම් කට්ටලෙක් හිමියේ. නවදුිටත්, ආබාධින පුේගලයින් සඳහා වන ජා ක යල්කම්
කාර්ොලෙ හිහා ස්වෙං රැකිො සහාෙ/ආධාි ලබා යදයි. අඩු ආදාෙම්ලාන් ආබාධින පුේගලෙන්ට නව

ස්වෙං රැකිො ආිම්භ කිරීම සඳහා යහෝ දැනට පව න ක්රමෙ වැඩි දුුද කිරීම සඳහා රුපිෙල් 25,000
ක ආධාිෙක් ලබා යදයි.
124.
ආබාධින පුේගලෙන්ට  කදු ක යසවා යෙෝජකෙන් හා සම්බන්ධ විෙ හැකි පරිද, කම්කරු හා
වෘත්්ගෙ සමි සබඳනා අමානයං ෙ විසින් දත්න ගබඩාවක් ිදර්මාණෙ කි ඇන. ඕනෑම ආබාධින
පුේගලයේ ට www.employmentforpwds.org යවන ප්රයේ වී රැකිො අවස්ාාවක් සදහා ලිොපදංචි
විෙ හැකිෙ.
125.
සිෙලුම ප්රසිේධ යගොඩනැගිලි, යපොදු ස්ාාන සහ සාමානය යසවාවන් ලබාගන හැකි ස්ාානෙන්ට
ප්රයේ වීයම් හැකිොවට සහාෙවීම සඳහා ආබාධින පුේගලයින් (ප්රයේ වීයම් හැකිොව) පිළිබඳ
යිගුලාසි 2006 වසයර් ඔක්යනෝබර් මාසයේ දී ිද් ත් විෙ.
අභයන්නි ව යෙන් අවනැන් වූවන් හා සිණාගනයින්
(2012)127 පරිච්යේදයේ ප්රකාශින ිදර්යේ - 91,92,93,94,95,96,97,98,99 ස්යේච්ඡා ප්ර ාාවන් (2008)
106,107 පරිච්යේදවල ප්රකාශින (2013) 4.4 පරිච්යේදයේ ප්රකාශින ස්යේච්ඡා ප්ර ාා
126.
2016 වසි අවසන් වන විට ශ්රී ලංකා ිජෙ පතුරු නැයගනහිි පළාත්වල පවුල් 253,231 ක
පුේගලයින් 882,392 ක් ඔවුන්ය මුල් ගම්ියම්වල නැවන පදංචි කින ලද. පතුරු පළායත්  කභ සාධන
කඳවුරු 35ක් තුළ පවුල් 1,608 කට අෙත් පුේගලයින් 5,732 ක් නවමත් සිටින අනි, නැයගනහිි
පළාන තුළ පවුල් 172 කට අෙත් පුේගලයින් 486 ක්  කභ සාධන කඳවුරුවල ජීවත් යව . නවදුිටත්,
පතුරු පළායත් පවුල් 11,073 ක්ද, නැයගනහිි පළායත් පවුල් 1,498 ක්ද යවනත් පවුල් සමග ජීවත්
වන අනි, යයස ජීවත් වන පිරිස ද අවනැන්වූවන් යලස සැලයක්.ඒ අනි ශ්රී ලාංකික සම්භවෙක් සහින
සිණාගනයින් 4,870 ක් ප්රධාන ව යෙන් ඉන්දොයේ සිට ලංකාවට ෙළි පැමිණ යබ්. යයසම
102,000 ක් පමණ වන සිණාගනයින් සංයාවක් නවමත් ලංකායවන් පිටන ජීවත් යව .
127.
අභයන්නිව අවනැන්වූවන් සහ සිණාගනෙන් දගු කානනව මුහුණපාන බිපනල අභියෙෝගෙ
වන්යන්, යදවන පාර් ්වෙක පදංචිකරුවන් ිදසා නම ඉඩම් අයි ෙ අහිමිවීයම් අවදානමයි.
පදාහිණෙක් යලස ෙම් යකයන් ය ඉඩම් හිමිකාරීත්වෙ අහිමි වීම යම ඉඩම යවනත් පාර් වෙක්
විසින් වසි දහෙකට වඩා කාලාවයිෝධ භුක් ෙ විඳ බීම මන සිදුයේ. යකයස යවනත්, 2016 අංක 5
දිණ කාලාවයිෝධ (විය ෂ විධි විධාන ) පනන කාලාවයිෝධෙ අදාළ කිරීයම්දී කවි යහෝ සන්නේධ
කණ්ඩාෙමක ක්රිොකාරීත්වෙ යහතුයවන් අවනැන්භාවෙට පත් වූවන් ිදදහස් කි යබ්. ඒ අනි 2003
අංක 21 දිණ සමා මණඩල (විය ෂ වර්ගවල ආිවුල්) පනන මගින් ඉඩම් ආිවුල් ිදිාකිණෙ
කිරීමට පහ කකම් සැලමේම සඳහා ොපනෙ, කිලියනොච්චිෙ, ත්රි් ණාමලෙ, මඩකලපුව, හා අනුිාධපුිෙ
ෙන ප්රයේ ඉඩම් ආිවුල් සමා කිරීම යවනුයවන් විය ෂ සමා මණඩල ක්රිොත්මක කළ හැකි ප්රයේ
යලස ගැසට් කි ඇන.
128.
බන්ධනාගාි ප්ර සංස්කිණ, පුනරුත්ාාපන, නැවන පදංචි කිරීම් සහ හින්දු ආගමික කටුතු
අමානයං ෙ විසින්, අවනැන් හා ගැටුම් යහතුයවන් බලපෑමට ලක්ව අවනැන්වූ පුේගලයින් සඳහා කල්
පවත්නා විසඳුමක් යවනුයවන් ප්ර පත් ෙක් වැඩිදුුද කි ඇ අනි, ඒ සඳහා කැියනට් අනුමැ ෙද
ලැබී ඇන. යම ප්ර පත් ෙ මගින් අවනැන්වූවන්ය අයි්ගන් සහ ඒ සඳහා ගන හැකි පිෙවි වැඩි දුුද
කිරීම සඳහා ඔවුන්ය කඩිනම්, මධයකානන හා දගු කානන ආික්ෂණ අව යනා සැලකිල්ලට යගන,
අවනැන්භාවෙට කල්පවත්නා විසඳුමක් ලබා දීම අිමුුද කියි.
හිටපු කැිලිකරුවන්
(2012)127 පරිච්යේදයේ ප්රකාශින ිදර්යේ - 48, 49, 50 (2013) 4.5 පරිච්යේදයේ ප්රකාශින ස්යේච්ඡා
ප්ර ාාව
129.
2009 මැයි මාසයේදී ගැටුම් ිදමාවීමත් සමග ආික්ෂක හමුදා යවන භාි වූ ළමා යසොල්දාදුවන්
594ක්ද, හිටපු කැිලිකරුවන් 12,156 ක්ද ෙළි සමාජගන කිරීමට සහාෙ දීම පිණිස සකස් වූ වසික

පුනරුත්ාාපන වැඩසටහනක් සඳහා යෙොමු විෙ. හිටපු යසොල්දාදුවන් හා ළමා යසොල්දාදුවන් සමාජෙ
හා ෙළි සමාජගන වී සිටියි. ආධයාත්මික, සමාජ-මයනෝවිදයාත්මක, යපෞරුෂ හා නාෙකත්ව පුහුුදව
ෙන ක්යෂ්ර ෙටයත් මාස හෙක පුහුුද කාලෙක්ද, ඉ රි මාස හෙ වෘත්්ගෙ හා නාක්ෂණික පුහුුදව,
යපදයර්රු කර්මාන්නෙ, වඩු කර්මාන්නෙ හා යනොිතුරු නාක්ෂණෙ ආදී ක්යෂ්ර ඔස්යස ලබා දීම
පුනරුත්ාාපන ක්රිොවලියේ පපක්රම හා ක්රිො මාර්ගෙන්ට ඇතුලත් යේ.
130.
පුනරුත්ාාපන අධිකාරිෙ විසින් 2012 හා 2013 වසිවලදී අදාළ යකොමසාරිස් ජනිාල්විො
විසින් පුනරුත්ාාපනෙ කින ලද හිටපු කැිලිකරුවන් 1799 කට ස්වෙං රැකිො ණෙ ප්රදානෙ
යකරිණ.
131.
අධයෙන යපොදු සහ ක ප්ර සාමානය යපළ විභාගෙට යපනී සිටි හිටපු කැිලිකරුවන් 361
යදයන් යගන් 212 යදයන්  විභාගයෙන් සමත් වී ඇ අනි, ඉන් අෙදුම්කරුවන් 65 යදයන්  හිටපු
කාන්නා යසොල්දාදුවන්ෙ. අධයන යපොදු සහ ක ප්ර පසස් යපළ විභාගෙට යපනී සිට 2010 වසයර්දී
වි ්ව විදයාල ප්රයේ ෙ ලබා ගත් හිටපු කැිලිකරුවන් සංයාව 37 කි. ඉන් 29 යදයනක් කාන්නා
යසොල්දාදුවන්ෙ. හිටපු ළමා හා කාන්නා කැිලිකරුවන් සමාජගනවීයම් ක්රිොවලියේ සැලකිෙ ුතු
ප්රග ෙක් සිදුව යබ්. සමස්නෙක් යලස හිටපු කැිලිකරුවන් හෙ යදයනක් පුනරුත්ාාපනෙ වීමට
ඉ රිව සිටින අනි, ඔවුන් පුනරුත්ාා පනයෙන් අනතුරුව 2017 යදසැම්බර් මස ෙළි සමාජගන වනු
ඇන. ්රස්නවාදෙ වැළැක්වීයම් පනන ෙටයත් අධියචෝදනා ඉදරිපත් කිනු ලැබීම යවනුවට
පුනරුත්ාාපනෙ ලැබීයම් විකල්පෙ හිටපු කැිලිකරුවන්ට ලබා දී ඇ අනි, ඒ යහතුව මන
පුනරුත්ාාපනෙ පිණිස නවත් ඉදරිපත් යේ ෙයි අයේක්ෂා කළ හැක.
මතුනවමින් පවතින කරුණු සහ ජාතයන්තවනේ සහාය
මතුයවමින් පව න කරුුද
132.
ශ්රී ලංකායේ කාලාන්නරීෙ වි ්ව විමර් න වාර්නායේ යදවන වටයේදී මානව හිමිකම්වලට
අදාළ වැදගත් කරුුද කිහිපෙක් පැන නැගුණි. ිසාි සංවර්ධන ඉලක්කවලින් මුදුන්පත්වන
යගෝනෙ ිසාි සංවර්ධන නයාෙප්රෙ ශ්රී ලංකායේ මානව හිමිකම් ප්රවර්ධනෙ හා ආික්ෂා කිරීම
සම්බන්ධ ප්ර පත් සඳහා පපකාරී වී ඇන. යම් සම්බන්ධයෙන් සහශ්ර සංවර්ධන අිමුුද අංක 16
විය ෂයෙන් අදාළ යේ. යහි අිමුණ වන්යන් ිසාි සංවර්ධන ඉලක්ක තුළ අන්නර්ගන මානව
හිමිකම්වලට විය ෂයෙන්ම අදාළ වුුද සාමෙ ප්රවර්ධනෙ හා ිසාි සංවර්ධනෙ යවනුයවන්
සමාජෙන් අන්නර්ග්රහණෙ, ුක් ෙ සඳහා සැමට ප්රයේ ෙ සැපීමම සහ ලලදාීම, වගකීම් සහගන හා
අන්නර්ග්රහණෙ වූ ආෙනන සෑම නලෙකම යගොඩ නැගීමයි.
a. ජා ක නන ක ප්ර පාදන සහ ජානයන්නි ගිවි කම් හා අනුකූල වන පරිද ජානයන්නි සහයෙෝගීනාව
තුළින් යනොිතුරුවලට මහජනොට ඇ ප්රයේ ෙ සහ ක කිරීම සහ මූලික ිදදහස ආික්ෂා කිරීම
b. ජානයන්නි සහයෙෝගීනාව මගින් සිෙලුම මට්ටම්වල ධාරිනා සංවර්ධනෙ, විය ෂයෙන්ම සංවර්ධනෙ
යවමින් පව න ිටවල, හිංසනෙ මැඩපැවැත්වීම සහ ්රස්නවාදෙ හා අපිාධවලට යයිහිව
සටන්කිරීමට අදාළ ජා ක ආෙනන ක් මත් කිරීම
133.
යමම ජා ක වාර්නායේ පැහැදලි කි ඇ ක්රිොමාර්ග සහ වැඩසටහන් සහශ්ර සංවර්ධන
අිමුුද අංක 16 සාක්ෂාත් කි ගැනීමට දාෙකත්වෙ දක්වයි.යම් සම්බන්ධයෙන් වඩාත් කැපී යපයනන
කාිණෙ නම් ශ්රී ලංකා ිජෙ විසින් ිසාි සංවර්ධනෙ පිළිබඳ ජා ක ප්ර පත් ෙක් හා පපාෙ
මාර්ගෙක් සැල කම් කි හා සංවර්ධනෙ කි යෙ ක්රිොත්මක කිරීමත් වගකිව ුතු සිෙලු ආෙනන
විසින් වසි 2015 දී යක්සත් ජා්ගන් විසින් සම්මන කිගත් ිසාි සංවර්ධන අිමුුද 17හිත් ඒ ආශ්රින
ඉලක්ක 169හිත්ප්රග ෙ ගැන ප කවිපිම් හා ිදරීක්ෂණෙ කිරීමට පහ කකම් සැලමේමත්ෙ. යම් අනුව,
ිසාි සංවර්ධනෙ සඳහා ජා ක ප්ර පත් හා පපාෙ මාර්ග සංවර්ධනෙ කිරීම හා ක්රිොත්මක කිරීම
සඳහා වන නී යකටුම්පනක් 2016 ජූලි මසදී අමානය මණ්ඩලෙ විසින් අනුමන කින ලදී. යමම ශ්රී

ලංකා
ඇන.

ිසාි සංවර්ධන පනත් යකටුම්පන පාර්ලියම්න්තුව විසින් යනොයබෝ දනකින් සලකා බලනු

134.
යදවනුව, 2012 වර්ෂයේ සිට යමිට තුළ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාා සංය ෝධනෙ සම්බන්ධයෙන්
ගැටලු පැන නැගී ඇන. වත්මන් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාා සංය ෝධන නයාෙ ප්රෙ යක්න්ද්ර වන්යන්
විධාෙක ජනාධිප ධුියේ බලෙ සංය ෝධනෙ කිරීම, ලලදාීමව බලෙ යබදා හැරීයම් සැල කමක් බලෙ
යබදා හැරීම හිහා ලබා දීම සහ සමානුපා ක ිදයෙෝජන ක්රමයේ සිට මිශ්ර ිදයෙෝජන ක්රමෙට
මාරුයවමින් මැ විණ ක්රමෙ සංය ෝධනෙ කිරීම ෙන කාිණා මනයි. යමම සංය ෝධනවල ඉලක්ක
වන්යන් ප්රජානාන්ත්රික වගවීම, ිාජය පාලනයේ සිටින පුේගලයින්ය ස්වාධීනත්වෙ වර්ධනෙ කිරීම
සහ ඡන්දෙ දීයම් අයි ෙ වර්ධනෙ කිරීමයි. යමම ප්රමුනාවන් වත්මන් 2017-2021 ජා ක මානව
හිමිකම් ක්රිොකාරී සැලැස්ම තුළින් ිදරූපණෙ යේ.
135.
යනවනුව, කාලගුණ විපර්ොස සහ මානව හිමිකම් සමඟ ඒවායේ සම්බන්ධනාවෙ ශ්රී ලංකා
ිජයේ ප්රමු අවධානෙට ලක්වූ පැ කඩක් යලස මතුව ඇන. යක්සත් ජා්ගන්ය මහ සමුළුයේ 71 වන
සැසි වාියේදී ගරු ජනාධිප තුමන් පාිසරික ිසාිත්වයේ වැදගත්කම ඉස්මතු කයළෙ. කාලගුණ
විපර්ොස මානව හිමිකම් මන බලපෑම් සිදු කින බැවින්, ශ්රී ලංකා ිජෙ මානව හිමිකම් ආික්ෂා කිරීම
හා ප්රවර්ධනෙ කිරීම පාරිසරික ප්ර පත් හා ආපදා ප්ර චාි පපක්රම තුළට අන්නර්ග්රහණෙ කිරීමට
කැපවී සිටියි.
136. ශ්රී ලංකා ිජෙ විසින් යගන ඇ ප්ර පත් මෙ ්ගිණෙක් අනුව, ශ්රී ලංකාව 2015 දී විවෘන ිාජය
සහයෙෝගිනාවට යකතු වූ අනි, ප්රජානන්්රවාදෙ ක් මත් කිරීම, ෙහපාලනෙ, විිදවිදභාවෙ, නී යේ
ආධිපනයෙ හා දූෂණෙට යයිහිවීම ක් මත් කිරීම අිමුුද කිගත් ජා ක ක්රිොකාරී සැලැස්ම
සම්මන කි ගත්යත්ෙ.
යක්සත් ජා්ගන්ය සහයෙෝගීනාව සහ සහාෙ
(2012)127 පරිච්යේදයේ ප්රකාශින ිදර්යේ - 43,44,47, සහ (2012) 128 පරිච්යේදයේ43,44,45,46,47,48,50,51,52
(2008)88 පරිච්යේදයේ ප්රකාශින ස්යේච්ඡා ප්ර ාාව (2013) 4.7
පරිච්යේදයේ ප්රකාශින ස්යේච්ඡා ප්ර ාාව
137.
ශ්රී ලංකාව අන්නර්ජා ක ප්රජායවන් හා යක්සත් ජා්ගන්යගන් බලායපොයිොත්තු වුුද සහාෙ
ිටට හිමිව යබ්. 2015 යනොවැම්බර් මාසයේ දී ශ්රී ලංකාව යක්සත් ජා්ගන්ය සාමෙ යගොඩනැගීයම්
අිමුදයල්, දගු කානන සාමෙ යගොඩ නැගීයම් ප්ර පාදන පහ කකයම්, මූලයමෙ සහාෙ හිමිකිගැනී මට
 කදුසකම් ලැබීෙ. යක්සත් ජා්ගන් හා ිජෙ යනැන් සිට සාමෙ යගොඩ නැගීයම් ප්රමුනා සැලැස්ම
වර්ධනෙ කිරීමට හා ක්රිොත්මක කිරීමට කටුතු කිනු ලැියණි.
138.
ශ්රී ලංකා ිජෙ සමග යක්සත් ජා්ගන්ය ආෙනන හා ක්රිොවනන් අනි සහයෙෝගීනාව, ප ක ගිෙ
වසි යදක ඇතුළන  කවිය ය  අුරින් වර්ධනෙ වී ඇන. යක්සත් ජා්ගන්ය මානව හිමිකම්
කවුන්සිලයේ 30/1 හා 34/1 ෙන යෙෝජනාවන්ට සම අනුග්රහෙ දැක්වීයම් ත හාසික කාිණාව
හැරුුද යකොට, ශ්රී ලංකා ිජෙ යක්සත් ජා්ගන්ය සම්මු වලට අදාළ වාර්නා කිරීයම් බැඳීම ඉටු කි
යබ්. යයමන්ම යක්සත් ජා්ගන්ය විය ෂ ක්රිො පටිපාටීන් හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ යකොමසාරිස්
විො සමග සහයෙෝගයෙන් කටුතු කි යබ්. ශ්රී ලංකා ිජයේ ආිාධනෙකට අනුව මහයකොමසාරිස්
යසයිේ ිාේ අල් හුයසන් ් මරු 2015 යපබිවාරි මස 06 යවිද දා සිට 09 යවිදදා දක්වා යමිට
සංචාිෙක ිදින විෙ. සනය, ුක් ෙ, හාිදපූිණෙ හා නැවන සිදු යනොවීම් සහ ක කිරීම,
විිද කරුවරුන්ය සහ නී්ගාවරැන්ය ස්වාධීනත්වෙ, වධ හිංසා සහ අයන් ත් කෲි අමානුෂික
සැළකිලි සහ දඬුවම් පිළිබඳ යක්සත් ජා්ගන්ය විය ෂ ිදයෙෝිකනෙන් යමන්ම බලහත්කාියෙන්
අතුරුදන් කිවීම පිළිබඳ යක්සත් ජා්ගන්ය ක්රිොකාරී කණ්ඩාෙම ප කගිෙ වසි යදක ඇතුළන ශ්රී
ලංකායේ සංචාිෙ කින ලද. යයසම යක්සත් ජා්ගන්ය සිෙලුම විය ෂ බලනල දින්නන් සඳහා
විවෘන ආිාධනෙක් 2015 යදසැම්බර් 17 වනදා සිදු කිනු ලැියණි.

