පිළිගත් නිර්දේශ
6.1. මරණීය දණ්ඩනය අදහෝසි කිරීම අරමුණු කරගත් සිවිල් හා දේශපාලන
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතිදේ දදවන විකල්ප
දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම සලකා බැලීම (උරුගුදේ # 1);

6.2. වධහිංසා පැමිණවීම සහ දවනත් කුරිරු, අමානුෂික දහෝ අවමන් සහගත
සැළකීම්වලක ලක් කිරීදම් දහෝ දඬුවම්වලක එදරහ සම්මුතිදේ විකල්ප
දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම (දපෝලන්තය # 3), (උරුගුදේ # 2),
(දඩන්මාර්කය # 3);
6.3. වධහිංසා පැමිණවීම සහ දවනත් කුරිරු, අමානුෂික දහෝ අවමන් සහගත
සැළකීම්වලක ලක් කිරීදම් දහෝ දඬුවම්වලක එදරහ සම්මුතිදේ විකල්ප
දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම (දසනගාලය #1);
6.4 වධහිංසා පැමිණවීම සහ දවනත් කුරිරු, අමානුෂික දහෝ අවමන් සහගත
සැළකීම්වලක ලක් කිරීදම් දහෝ දඬුවම්වලක එදරහ සම්මුතිදේ විකල්ප
දරොදකොදකෝලය දවත රවි්ඨ වීම (නවසීලන්තය # 4);
6.5. හැකිතාක් ඉක්මනින් වධහිංසා පැමිණවීම සහ දවනත් කුරිරු, අමානුෂික
දහෝ අවමන් සහගත සැළකීම්වලක ලක් කිරීදම් දහෝ දඬුවම්වලක එදරහ
සම්මුතිදේ විකල්ප දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම (ඝානාව # 1);
6.6. අපරානුමත කිරීදමන් අනතුරුව, වධහිංසා පැමිණවීම සහ දවනත් කුරිරු,
අමානුෂික දහෝ අවමන් සහගත සැළකීම්වලක ලක් කිරීදම් දහෝ දඬුවම්වලක
එදරහ සම්මුතිදේ විකල්ප දරොදකොදකෝලය ක්රියාත්මක කිරීම. (මහා
බ්රිතාන්යදේ හා උතුරු අයර්ලන්තදේ එක්සත් රාජධානිය # 1)
6.7. වධහිංසා පැමිණවීම සහ දවනත් කුරිරු, අමානුෂික දහෝ අවමන් සහගත
සැළකීම්වලක ලක් කිරීදම් දහෝ දඬුවම්වලක එදරහ සම්මුතිදේ විකල්ප
දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම සලකා බැලීම (ඇෆඨගනිසඨථානය # 1);
6.8. වධහිංසා පැමිණවීම සහ දවනත් කුරිරු, අමානුෂික දහෝ අවමන් සහගත
සැළකීම්වලක ලක් කිරීදම් දහෝ දඬුවම්වලක එදරහ සම්මුතිදේ විකල්ප
දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම සලකා බැලීම (අයිදවොරි දකෝසඨට් #1)

6.9. වධහිංසා පැමිණවීම සහ දවනත් කුරිරු, අමානුෂික දහෝ අවමන් සහගත
සැළකීම්වලක ලක් කිරීදම් දහෝ දඬුවම්වලක එදරහ සම්මුතිදේ අදාළ විකල්ප
දරොදකොදකෝලය දමන්ම, ආබාධ සහත තැනැත්තන්දේ අයිතිවාසිකම්
පිළිබඳ සම්මුතිය සඳහා වන විකල්ප දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම.
(ේවාකමාලාව 1);
6.10. අත්තදනෝමතික අත්අඩිංගුවක ගැනීම් හා වධහිංසා දහෝ අදනකුත්
අමානුෂික දහෝ අවමන් සහගත සැළකීම්වලක ලක්කිරීම් වලක එදරහව
ආරක්්ා කිරීම තහවුරු කිරීම සහ වධහිංසා පැමිණවීම සහ දවනත් කුරිරු,
අමානුෂික දහෝ අවමන් සහගත සැළකීම්වලක ලක් කිරීදම් දහෝ දඬුවම්වලක
එදරහ සම්මුතිය සඳහා වන විකල්ප දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම
(පෘතුගාලය # 1);
6.11. මානව හමිකම් කවුන්සිලය සහ එහ යාන්ත්රනය සමඟ එහ සහදයෝගීතාව
තවදුරකත් ශක්තිමත් කිරීම (මියන්මාරය # 2);
6.12. විදශේ් කාර්ය පටිපාටිකරුවන්ක ලැදබන ඉල්ලුම්පත මගින් පැමිදණන
ඉල්ලීම් වලක ධනාත්මකව රතිාාර දැක්වීම; (ලැට්වියාව # 1)
6.13. මානව අයිතිවාසිකම් රවර්ධනය හා ආරක්්ා කිරීම සඳහා වඩාත් පුළුල්
රාමුවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ේයවසඨථා සන්දශෝදනය පවත්වා දගන යෑම
(වීට්නාමය # 1);
6.14. සමසඨත ජනතාවදේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීම සඳහා වන
ආණ්ඩුක්රම ේයවසඨථා සිංදශෝධනය ඉදිරියක දගන යෑම සහ ජාතික මානව
හමිකම් සැලැසඨම සැලසුම් කර ඇති පරිදි රතිසිංසඨකරණ ක්රියාත්මක කිරීම
ඉදිරියක දගන යාම. (දමක්සිදකෝව # 2)
6.15. ශ්රි ලිංකා මානව හමිකම් දකොමි්න් සභාව සඳහා රමාණවත් අරමුදල්
සහ මිනිසඨ බල සහතික කිරීම (පිලිපීනය # 1);
6.16. පැරිසඨ රතිපත්ති අනුව ශ්රි ලිංකා මානව හමිකම් දකොමි්න් සභාදේ පූර්ණ
අනුකූලතාවය තහවුරු කිරීම; (ඇෆඨගනිසඨථානය # 2)
6.17. මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්දණය සඳහා වු ජාතික
ක්රියාකාරි සැලසඨම ක්රියාත්මක කිරීම තහවුරු කිරීමක උත්සාහ කිරීම
(මියන්මාරය # 1)

6.18. මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්දණය සඳහා වු ජාතික
ක්රියාකාරි සැලසඨම සම්මත කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ රයත්නයන්
තව දුරකත් පවත්වාදගන යාම (පකිසඨථානය # 2);
6.19. මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්දණය සඳහා වු ජාතික
ක්රියාකාරි සැලසඨම ක්රියාත්මක කිරීම පහසු කිරීම සඳහා සිංවර්ධන
පාර්ශඨවකරුවන් සමග ක්රියා කිරීම. (පිලිපීනය # 2)
6.20. මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්දණය සඳහා වු ජාතික
ක්රියාකාරි සැලසඨම 2017-2021, විදශේ්දයන්ම පළාත් මට්කදම් ඵලදායී දලස
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රමාණවත් සම්පත් ආදයෝජනය වීම තහවුරු කිරීම
(සිිංගප්පූරුව # 1)
6.21. මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්දණය සඳහා වු ජාතික
ක්රියාකාරි සැලසඨම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වු රයත්න තව දුරකත් පවත්වා
දගන යාම (සුඩානය # 1);
6.22. සියලුම රාජ්ය ආයතන සහ අදාළ පාර්ශවකරුවන්, මානව අයිතිවාසිකම්
ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්දණය සඳහා වු ජාතික ක්රියාකාරි සැලසඨම පිළිබඳව
දැනුවත්ව සිටීම හා සියලුම ජන්තාවදග, විදශේ්දයන්ම සමාජදේ වඩාත්ම
අවදානමක ලක් වූ පුේගලයින්දේ, සුභසිේධිය සඳහා ඵලදායී දලස ක්රියාත්මක
කිරීම සහතික කිරීම; (තායිලන්තය # 2)
6.23. මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්දණය සඳහා වු ජාතික
ක්රියාකාරි සැලසඨම 2017-2021 ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සියළු මට්කම්වල
රාජ්ය ආයතන ශක්තිමත් කිරීම මගින් රාජ්ය ප්රතිපත්තිවලක අනුකූලව මානව
හමිකම් ඒකාබේධ කිරීම ශක්තිමත් කිරීම. (දවනිසියුලාව (දබොලිවියානු
ජනරජය) # 1)
6.24. මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්දණය සඳහා වු ජාතික
ක්රියාකාරි සැලසඨම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්දේ ආයතන සහ
යාන්ත්රණ සමඟ සමීප සහදයෝගීතාවය පවත්වා දගන යාම (අසර්බයිජානය #
1);
6.25. මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්දණය සඳහා වු ජාතික
ක්රියාකාරි සැලසඨම ක්රියාත්මක කිරීම (කියුබාව # 2);

6.26 මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්දණය සඳහා වු ජාතික
ක්රියාකාරි සැලසඨම යකදත් සැලසුම් කර ඇති ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා අවශඨය
සම්පත් දවන් කිරීම තහවුරු කිරීම (දබලරුසියාව #1)
6.27. බිම් මට්කදම් සික නව ප්රතිපත්ති සහ නීති සම්පාදනය කිරීම සඳහා
දැනුවත් කිරීම (ඉතිදයෝපියාව # 2);
6.28. ශ්රි ලාිංකීය සමාජය තුළ විශඨවාසය දගොඩනැගීම මගින් ජාතික සිංහඳියාව
සඳහා පහසුකම් සැලදසන පරිදි අධයාපනික වි්ය මාලවක "මානව
අයිතිවාසිකම්" වි්යය ඇතුලත් කිරීමක මූලිකත්වය ගැනීම (ඉන්දියාව # 1);
6.29. රදට් සියලුම අිංශ සඳහා මානව හමිකම් අධයාපනය ේයාප්ත කිරීම
(බුරුන්ඩි # 1);
6.30. ශ්රි ලිංකාව පිළිගත් ජාත්යන්තර බැඳීම්වලක අනුකූලව ඕනෑම දවනසඨකම්
කරන නීති සහ පිළිදවත් අමාන්ත්රණය කිරීදම් රයත්නයන් පවත්වාදගන යාම
(ඉතිදයෝපියාව # 1);
6.31. අවදානම් සහත කණ්ඩායම් දකදරහ අවධානය දයොමු කරමින් සියළු
ආකාරදේ දවනසඨකම්වලක එදරහව සඳහා සකන් කිරීම (දසනගාලය # 2);
6.32. සමාජදේ අසරණ වූ සහ අවදානමක ලක් වූ දකොකසඨවල අයිතිවාසිකම්
සුරැකීම සහ රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ උත්සාහයන් පවත්වාදගන යාම
(දන්පාලය # 2);
6.33. ඕනෑම පුරවැසිදයකු දහෝ රජාවක, ඔවුන්දේ මූලාරම්භය, වයස සහ
අනන්යතාවය කුමක් වුවද සමානාත්මතාවයක හා දවනසඨව දනොසැලකීමක
ඔවුන්ක ඇති අයිතිය රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ක්රියාමාර්ග ශක්තිමත් කිරීම
(දබොලිවියාව # 1);
6.34. කාන්තාවන් සහ ගැහැණු දරුවන් ඇතුළුව සුළුතර ජනදකොකසඨ වලක
එදරහව ඇති සියලුම ආකාරදේ දවනසඨකම් හා රාන්ඩත්වයන් මුලිනුපුකා
දෑමීමක ක්රියාමාර්ග ගැනීම සහ කාන්තාවන්ක එදරහ සියළු ආකාරදේ ම
දවනසඨදකොක සලකනු ලැබීම ඉවත් කිරීම පිළිබඳ කමිටුව දම් සඳහා මෑතක
දී දුන් නිර්දේ්යන් ක්රියාත්මක කිරීම. (නවසිලන්තය # 2)

6.35. වාර්ගිකත්වය, සඨත්රි -පුරු් භාවය, කුලය දහෝ දවනත් කරුණු මත
පදනම්ව සමාජදේ සුළුතර ජන දකොකසඨවලක එදරහව සිදුවන සියළු ආකාරදේ
දවනසඨකම් තුරන් කිරීදම් අරමුණින් නීතිමය රාමුව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වූ
ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම (උරුගුදේ # 4);
6.36. විදශේ්දයන් වාර්ගිකත්වය හා ලිිංගික දිශානතිය මත පදනම්ව සිදුවන
සියලුම ආකාරදේ දවනසඨකම් වලක එදරහව සකන් කිරීම සහ ඒවා
වැළැක්වීම (ඉතාලිය # 4);
6.37. LGBTI පුේගලයින්ක එදරහව සිදුවන දවනසඨකම් හා රාණ්ඩ ක්රියා
විමර්ශනය හා ඒවාක විරුේධව දඬුවම් පැමිණවීම මගින් LGBTI
පුේගලයින්දේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ නිදහසක ගරු කිරීම තහවුරු කිරීම
(ආර්ජන්ටිනාව # 2)
6.38. LGBTI පුේගලයින් ඇතුළු රධාන ජනගහනදේ විදශේ් අවශයතා සඳහා
අවධානයක් දයොමු කරමින්, HIV / AIDS සන්දර්භය ඇතුළුව, දසෞඛ්යය
ආරක්්ණ සැකසුම්වල සියළු ආකාරදේ දවනසඨකම් ඉවත් කිරීම සඳහා පියවර
ගැනීම. (පෘතුගාලය # 2)
6.39. වවරී භා්ාව සහ වවරය පෑතිරිවීමක දපළඹවීම පිළිබඳ පුළුල්
නීතිකාරකයක් ක්රියාත්මක කිරීම (සිදයරා ලිදයෝනය # 2);
6.40. වවරී භා්ාවක එදරහව සකන් කිරීදම් රයත්න පවත්වා දගන යාම
(ටියුනීසියාව # 3);
6.41. වාර්ගික හා ආගමික සුළුතරයක විරුේධව, වවරී භා්ාව හා රාණ්ඩ
ක්රියා දපොළඹවන පුේගලයන්ක දඬුවම් කිරීම සහ ඒවා වැළැක්වීදම් අරමුණින්
ශක්තිමත් ක්රියාමාර්ග ගැනීම. (නෑමිබියාව # 3)
6.42. සුළුතර ආගමික සාමාජිකයින්ක එදරහව සිදුවන සියළු රහාර සහ වවරී
භා්ා විමර්ශනය, අපරාධකරුවන්ක දඬුවම් කිරීම සහ ඒවා නැවත ඇතිවීම
වැළැක්වීමක ක්රියාමාර්ග ගැනීම. (ඕසඨට්දර්ලියාව # 3);

6.43. කෘෂිකර්මදේදී රසායනික ද්රවය දැඩි දලස භාවිතා කිරීම පිළිබඳ
අවධානය ඉක්මනින් දයොමු කිරීම (ඉරාකය # 1);
6.44. ශ්රී ලිංකාදේ තිරසාර සිංවර්ධනය හා එහ ජනගහනදේ මානව
අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සහ රවර්ධනය කිරීම සඳහා දේශගුණික විපර්යාස
අභිදයෝගයන් ජයගැනීම සහ රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම
පිළිබඳ රගතියක් ලබා ගැනීම. (නිකරගුවාව # 2);
6.45. ආපදා වලක රතිාාර දැක්වීම සඳහා පාරිසරික රතිපත්ති සහ
උපායමාර්ගවල මානව හමිකම් සුරැකීම සහ රවර්ධනය ඒකාබේධ කිරීම
(කියුබාව # 1);
6.46. මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්ධනය සඳහා වු ජාතික
ක්රියාකාරී සැලසඨම ක්රියාත්මක කිරීම තුලක දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ
සලකා බෑලීම් අන්තර්ගත කිරීම. (වියට්නාමය # 2);
6.47. බිම් මට්කදම් තිරසාර සිංවර්ධන ඉලක්ක ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ
රයත්නයන් පවත්වාදගන යෑම (පාකිසඨථානය # 1);
6.48. එක්සත් ජාතීන්දේ 2030 තිරසාර සිංවර්ධන නයාය පත්රය තුළ
වැඩසකහන් යකදත් වැඩසකහන් සපුරා ගැනීම සඳහා වන මූලික පියවර දලස
ආර්ථික, සමාජීය හා සිංසඨකෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අවධානය දයොමු කිරීම.
(එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්ය # 1)
6.49. සමසඨත ජනගහනය සඳහා තිරසාර සිංවර්ධන ඉලක්කයන් ක්රියාත්මක
කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා දරන උත්සාහයන් පවත්වාදගන යෑම (ඇල්ජීරියාව
# 2);
6.50. ත්රසඨත්වාදයක එදරහව සකන් කිරීදම් රතිපත්තිවල මානව හමිකම්
රදේශය ශක්තිමත් කිරීම (දපූ # 2);
6.51. ජාතයන්තර රමිතීන් ක අනුකූල වන පරිදි ත්රසඨත විදරෝී  වයවසඨතාව
සමාදලෝානය කිරීම (එසඨදකෝනියාව # 2);
6.52. මරණ දණ්ඩනය අදහෝසි කිරීම සලකා බැලීම (ඉතාලිය # 1);

6.53. මරණ දණ්ඩනය අදහෝසි කිරීම (ටිදමෝර්-දලසඨදට් # 2);
6.54. වධහිංසා පැමිණවීමක කිසිදසේත්ම ඉඩ දනොතබන රතිපත්තියක්
ක්රියාත්මක කිරීම හා වධහිංසා වැළැක්වීදම් ධාරිතාව ඉහල නැිංවීම නියාමනය
හා ආයතනික රාමුව ශක්තිමත් කිරීම (ඉන්දුනීසියාව # 3);
6.55. අපරාධ විමර්ශන දදපාර්තදම්න්තුව, දපොලිසිය හා හමුදාව මගින්
අත්අඩිංගුදේ තබාදගන සිටින පුේගලයින් සම්බන්ධදයන් වධ හිංසනය
වැළැක්වීදම් උත්සාහයන් ශක්තිමත් කිරීම; (ඉරාන (ඉසඨලාමීය ජනරජය) # 2)
6.56. දපොලිසිය මගින් සිදුවන රාණ්ඩ ක්රියා වැළැක්වීම සහ වධහිංසා
පැමිණවීම සහ දවනත් කුරිරු, අමානුෂික දහෝ අවමන් සහගත සැලකීම
වැළැක්වීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා දපොලිසඨ බලකායන් සහ බලධාරීන්ක
වැඩසකහන් හදුන්වා දීමක අවශය සියළු පියවර ගැනීම (සඨදලොදේකියාව # 3);
6.57. පාදපෝච්ාාරණය ලබා ගැනීම සඳහා දපොලිසඨ පරීක්්ණ මගින් සිදුකරන
ලද සියළු ආකාරදේ වධහිංසා සහ රාණ්ඩත්වයක දඬුවම් කිරීම සඳහා දැඩි
නීතිමය යාන්ත්රණයක් සඨථාපිත කිරීම (මැඩගසඨකරය # 1);
6.58. රදට් රජාතන්ත්රවාදය සහ රදට් නීතිදේ ආධිපතය තහවුරු කිරීදම්
ක්රියාවලිය පවත්වාදගන යාම (දන්පාලය # 1);
6.59. ජාතයන්තර මානව හමිකම් වගකීම්වලක අනුකූලව නීති සම්පාදනය
කිරීම සහ අධිකරණ හා බන්ධනාගාර පේධති වැඩිදියුණු කිරීම දමන්ම ජාතික
හා ආගමික සුළු ජන දකොකසඨවල අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නීති ක්රියාත්මක කිරීම
(රුසියානු සමූහාණ්ඩුව # 1);
6.60. අපරාධ නීතියක පකහැනිව අපරාධයක් දලස බලහත්කාරදයන්
අතුරුදහන් වීම ඇතුලු සියළු ජාතිකයන් විසින් බලහත්කාරදයන් අතුරුදහන්
වීදමන් සියළු පුේගලයන් ආරක්්ා කිරීම සඳහා වූ සම්මුතිය සම්පූර්ණ හා
ඵලදායීව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා දපරක දගන යාම (සඨපාඤඨඤය # 1)
6.61. බලහත්කාරදයන් අතුරුදන් කිරීම් සිදු කිරීම පිළිබඳ නීති සම්පාදනය
කිරීම සඳහා වූ සියලූම තැනැත්තන් ආරක්්ා කිරීම සඳහා වූ සම්මුතියක අනුව
ජාතික නීතියක් නිර්මාණය කිරීම; (සඨවීඩනය # 1)

6.62. සුදුසුකම් සහත සඨවාී න දකොමසාරිසඨවරුන් පත් කිරීම සහ රමාණවත්
අරමුදල් දවන් කිරීම මගින් අතුරුදහන් වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ක්රියාත්මක
කිරීම. (ජර්මනිය # 1)
6.63. අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයක රමාණවත් සම්පත් ලබාදීම සහ
සඨවාී නව හා කාර්යක්්මව සිය දමදහවර ඉටු කිරීමක ඉහල සුදුසුකම් සහත
සාමාජිකයන් ඇතුලත් කිරීම (දකොරියානු ජනරජය # 1);
6.64. අතුරුදන් වූ පුේගලයන් පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම සඳහා
ජනාධිපති දකොමිසම ඇතුළුව, අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ පූර්ව දකොමිසම්වල සියළු
වාර්තා නිකුත් කිරීම (සඨවිසඨකර්ලන්තය # 1);
6.65. ජාතික නීතිදේ සාපරාී  අපරාධයක් දලස බලහත්කාරදයන්
අතුරුදන්කිරීදම් සිේී න් නිර්වානය කිරීමක නීතයානුකූල විධිවිධාන
අනුගමනය කිරීම සහ වගකිවයුත්තන් නීතිය ඉදිරියක දගන ඒම
(සඨදලෝවෑකියාව #1)
6.66. අත්තදනෝමතික දලස රඳවා තබා ගැනීම, වධහිංසා සහ
බලහත්කාරදයන් අතුරුදහන් කිරීම් දලස එල්ල වී ඇති සියලුම දාෝදනා,
සඨවාී න ආයතනයක් මගින් අපක්්පාතීව සහ කාර්යක්්මව විමර්ශනය කිරීම
(ඉතාලිය #2)
6.67. රඳවා ගත් අයදේ නම් සහ සඨථාන පිළිබඳ දතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා
ඔවුන්දේ පවුල් විසින් කර ඇති ඉල්ලීම ඉටු කිරීම (රිංශය # 1);
6.68. ආරක්්ක අිංශ සඳහා යුද අපරාධ සහ මානව හමිකම් පිළිබඳ විමර්ශනය
කිරීමක පුහුණුව ලබාදීම සඳහා ජාතයන්තර සහාය ලබා ගැනීම. (ඉරානය
(ඉසඨලාමීය ජනරජය) # 1);
6.69. සිවිල් යුේධදේදී සිවිල් වැසියන්ක සිදු වූ අපදයෝජනයන් පිළිබඳ
විමර්ශන කකයුතු අවසන් කිරීම (රිංශය # 2);
6.70. සන්නේධ ගැටුදම්දි සිදුවු උල්ලිංඝණ්යවීම් විමර්ශනය කිරීම හා නීතිමය
පිළියම් ලබා දීමක පුළුල් ක්රියාමාර්ග ගැනීම (සිදයරා ලිදයෝන් # 3)

6.71. ගැටුම් සහ එහ පසු විපරම් සිදු වූ සියළු මානව හමිකම් උල්ලිංඝණයන්
සඨවාී න හා අපක්්පාතීව විමර්ශනය කිරීම සහ අපරාධකරුවන්ක එදරහව නඩු
පැවරීම සහ විපතක පත් වින්දිතයින්ක නිසි දලස සහන සැලසීම (පලසඨතීන
රාජ්ය # 1);
6.72. මානව හමිකම් උල්ලිංඝණය කිරීම් සහ අපදයෝජනයන් සඳහා
ආරක්්ක හමුදා හා රජදේ නිලධාරීන් වගවීම (ඇදමරිකා එක්සත් ජනපදය #
2);
6.73. යුද ගැටුම් සමදේ සිදුවු මානව හමිකම් උල්ලිංඝනය කිරීදම් සිේධි
විමර්ශනය තීව්ර කිරීම, අපරාධකරුවන්ක දඬුවම් කිරීම සහ වින්දිතයන්ක
රමාණවත් වන්දි ලබා දීම (ආර්ජන්ටිනාව # 1);
6.74. යුේධදේ වින්දිතයන්දග අවශයතාවයන්ක අනුව මනසඨ-සමක සහය
වැඩපිළිදවළවල් ඇති කිරීමක දගන ඇති ක්රියාමාර්ග කඩිනම් කිරීම (ඉරානය
(ඉසඨලාමීය ජනරජය) # 3);
6.75. අතුරුදහන්වූවන්දේ මෑතකදී සඨථාපිත කරන ලද කාර්යාලදේ සඨවාී න
හා අපක්්පාතී කාර්යයන්වල පූර්ණ වශදයන් ක්රියාත්මක කිරීම සහ
ජාතයන්තර පරිායකයන්දග සහදයෝගය ඇතිව, විශඨවසනීය, වින්දිතයන්
දක්න්ද්ර කරගත් හා වගකීදමන් යුතු යාන්ත්රණයක් සැකසීම මගින්,
සන්ක්රාන්තික යුක්තිය සම්බන්ධදයන් සිදුකරන ලද සියළු කැප කිරීම් ඉටු කිරීම
(සඨදලොදේනියාව #1);
6.76. සන්ක්රාන්තික යුක්ති ක්රියාවලිය නිර්මාණය වී ඇති බව තහවුරු කිරීම
(රිංශය # 3);
6.77. අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ආරම්භ කිරීම, නව ත්රසඨත විදරෝී 
නීති සම්පාදනය කිරීම දමන්ම උතුරු හා නැදගනහර පළාත්වල ජනතාවදේ
ඉඩම් අතිදර්කව මුදා හැරීම ඇතුළු සිංහඳියාව සහ සන්ක්රාන්තික යුක්ති
ක්රියාදාමය දේගවත් කිරීම. (තායිලන්තය # 1);
6.78. සතය, යුක්තිය සහ සිංහඳියාව ඇතුළුව ජාතික යාන්ත්රණයක් නිර්මාණය
කිරීම හා වන්දි දගවීම සඳහා කාර්යාලයක් පිහටුවීම ඇතුළුව සන්ක්රාන්තික
යුක්ති ධර්මයක් සහතික කිරීම සඳහා අධිකරණ හා අධිකරණ දනොවන රාමුවක්
ඇතුළත් ක්රියාදාමයක් සඨථාපිත කිරීම (දබල්ජියම # 1);

6.79. කන්තාවන්දේ සමාන සහභාගීත්වය, ලිිංගික හිංසනය සහ කාන්තා
හිංසනය සම්බන්ධව කකයුතු කිරීම සඳහා විනිවිදභාවයකින් යුත් තීන්දු
දියහැකි, පුහුණුව ලැබූ පුේගලයන් ඇතුලත් වු සන්ක්රාන්තික යුක්ති පේධතිය
සඨථාපිත කිරීමක දයොදා දගන ඇති ක්රියාවලිය දේගවත් කිරීම. (දමක්සිදකෝව
# 1);
6.80. සියලු පාර්ශඨවකරුවන් සමඟ සහභාගී වන අතරතුර, ජාතික සිංහඳියාව
සඳහා සිය රයත්නයන් ඉදිරියක දගන යාම (ජපානය # 1);
6.81. සිංහඳියාව සහ ජාතික සමගිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දරන රයත්නයන්,
අභයන්තර අවතැන්වූවන් නැවත පැමිණීම හා යළි පදිිංි  කිරීම, සහ හකපු
සකන්කාමීන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම වැනි උත්සාහයන් දනොනවත්වා ඉදිරියක
දගන යෑම (නිකරගුවාව # 1)
6.82. ජාතික සමගි සන්ධානයක් කරා දගන යාමක දරන රයත්නයන් දිගකම
දගන යාම (දපූ # 1);
6.83. ජාතික සිංහඳියාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහ අන්තර් කාලීන
සන්ක්රාන්තික යුක්තිය ඉටු කිරීම සහතික කිරීම (කකාර් අිංක 1);
6.84. සිංහඳියාව පිළිබඳ ජාතික රතිපත්තිය වැනි ජාතික ක්රියාමාර්ග තුළින්,
සිංහඳියාව, මානව හමිකම් පිළිබඳ වගවීම සඳහා දරන රයත්නයන් තවදුරකත්
ඉදිරියක දගන යෑම. (බ්රසීලය # 1)
6.85. මානව අයිතිවාසිකම් කවුන්සිලදේ දයෝජනාව 30/1 අනුව සතය සඳහා
දකොමිසමක්, අධිකරණ යාන්ත්රණයක් සහ වන්දි දගවීදම් කාර්යාලයක්
නිර්මාණය ඉක්මන් කිරීම සඳහා අවශය පියවර ගැනීම. (අයර්ලන්තය # 2)
6.86. 30/1 හ නිශඨි තව දක්වා ඇති පරිදි, සතය සඳහා දකොමිසමක්, අධිකරණ
යාන්ත්රණයක් සහ වන්දි දගවීදම් කර්යාලයක් සඨථාපිත කිරීම සඳහා අවශය
නීතිමය පියවර ගැනීම. (ජර්මනිය # 2)
6.87. මානව හමිකම් කවුන්සිලය විසින් සම්මත කරන ලද දයෝජනාව 30/1 ක
අනුව එහ සිංහඳියාව සහ රතිසිංසඨකරණ වැඩසකහදන් කාලීන හා අණණ්ඩ
රගතිය පවත්වා දගන යාම. (නවසිලන්තය # 1)

6.88. මානව හමිකම් කවුන්සිලදේ දයෝජනාව 30/1 හ ඇති එකඟත්වයන්
සම්පූර්ණදයන්ම ක්රියාත්මක කිරීම (ඇදමරිකා එක්සත් ජනපදය # 1);
6.89. ජාතික සිංහඳියාව හා සිංහඳියාව පිළිබඳ අමාතයිංශ සහ ජාතික සහජීවන,
සිංවාදය සහ රාජය භා්ා අමාතයිංශය මගින් ජාතික සිංහඳියා වයාපෘතිය
ක්රියාත්මක කිරීදම් රගතිය තවදුරකත් ඉදිරියක දගන යාම. (ජාතික
දවනිසියුලාව (දබොලිවියානු ජනරජය) # 2)
6.90. සන්නේධ ගැටුදම් පසු විපරමක රතිාාර දැක්වීමක් දලස ජාතික
සිංහඳියාව ශක්තිමත් කිරීමක දරන උත්සාහයන් දිගකම පවත්වා ගැනීම.
(ඇල්ජීරියාව # 1)
6.91. ආගමික හා ජනවාර්ගික සුළු ජාතීන්ක එදරහව රාණ්ඩත්වය හා
බියගැන්වීම් වැළැක්වීම මගින් ජාතික සිංහඳියාව රවර්ධනය කිරීම සහ
අපරාධකරුවන්ක ඵලදායී නඩු පැවරීම හා දඬුවම් කිරීම (වතිකානුව අිංක 3);
6.92. අපරාධ හා සාක්ෂිකරුවන්දේ වින්දිතයන් සඳහා වූ අයිතිවාසිකම්
රවර්ධනය හා වන්දි ලබාදීම සිදු කිරීම (ජජිප්තුව # 1);
6.93. සාක්ෂිකරුවන්දේ සහ වින්දිතයින්දේ ආරක්්ාව සඳහා බලය සහ
දබදීම්වල සඨවාී නත්වය සහ අණණ්ඩතාව සහතික කිරීම සහ 2018 අයවැය
සමග රමාණවත් අරමුදල් දවන් කිරීම (ජර්මනිය # 3);
6.94. ආගමික නිදහස ආරක්්ා කිරීම සහ අන්තර් ආගමික සිංවාද රවර්ධනය
කිරීදම් රයත්නය ශක්තිමත් කිරීම (ඉතාලිය # 3);
6.95. ආගම සහ විශඨවාසදේ අයිතිය පිළිබඳ ඇති අයිතිය හා ගරුත්වය සහතික
කිරීම (මැඩගසඨකරය # 2);
6.96. සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතිය
යකදත් එහ වගකීම්වලක අනුකූලව ආගම සහ විශඨවාසදේ නිදහස තහවුරු
කිරීම හා ආරක්්ා කිරීම සඳහා උත්සාහයන් වැඩිදියුණු කිරීම (දබල්ජියම #
2);
6.97. විවිධ ආගමික කණ්ඩායම් අතර සහදයෝගිතාව වර්ධනය කිරීම, වියහැකි
රාණ්ඩත්වය හා ආගමික වවරය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා අන්තර්ජාතික
සහදයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම (දනදර්ලන්තය # 3);

6.98 ආගමික වශදයන් දපළඹවූ රාණ්ඩත්වදේ සියලු සිදුවීම්වලක නඩු
පැවරීම සහ දඩුවම් කිරීම මගින් සියලු පුරවැසියන් සහ පදිිංි කරුවන් සඳහා
ආගම දහෝ විශඨවාසය පිළිබඳ නිදහස සහතික කිරීමක පවත්නා නීතිය හා පුරුේද
රවර්ධනය කිරීම. (දපෝලන්තය # 1);
6.99. ආගමික සුළුතර රජාවන්ක එදරහ හරිහැර කිරීම් සහ රාණ්ඩත්වය
පිළිබඳ පුේගලයන් වගවීමක ක්රියාමාර්ග ගැනීම (එක්සත් ජනපදදේ ඇමරිකාව
#3)
6.100. ආගමික සුළුතරදේ සාමාජිකයන් බිය ගැන්වීම දහෝ රාණ්ඩත්වය
පිළිබඳ සියලු ක්රියාවන් දහළාදැකීම හා සියලු වරදකරුවන්ක යුක්තිය ඉදිරියක
දගනයාම (දනදර්ලන්තය # 2);
6.101. සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරීන් සහ මායවයදේදීන්දේ ආරක්්ාව සහතික
කිරීම සඳහා අවශය සියලුම පියවර ගැනීම සහ ඔවුන්ක එදරහව සිදුවන තර්ජන
හා පහරදීම් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම (පලසඨතීන රාජ්ය # 2);
6.102. සිවිල් සමාජය සහ මානව හමිකම් ආරක්්ා කරන්නන් සඳහා
ආරක්ෂිත සහ පහසු පරිසරයක් ඇති කිරීම (දනෝර්දේ # 5);
6.103. දපොලීසිදේ මානව හමිකම් පුහුණුකිරීම් ආදිය තුළින් හරිහැර දහෝ
රාණ්ඩත්වයක බිය දනොවී සමාජයක පූර්ණ දලස සහභාගී වීම සඳහා
ජාතයන්තර මානව අයිතිවාසිකම්වලක අනුකූලව කාන්තාවන්දේ මානව
අයිතිවාසිකම් ආරක්්කයන් ආරක්්ා කිරීම තහවුරු කිරීම. (ෆින්ලන්තය # 2)
6.104. පහරදීම් පිළිබඳ නිසි විමර්ශනයක් සහ වගකිව යුතු අය
වගඋත්තරකරුවන් දලස පත් කිරීම සඳහා රමාණවත් පරීක්්ණයක්
පැවැත්වීමක මානව හමිකම් ආරක්්කයන් ආරක්්ා කිරීමක රමාණවත් පියවර
ගැනීම. (අයර්ලන්තය # 1);
6.105. මිනිසඨ ජාවාරමක එදරහව සකන් කිරීමක සහ ඒ කාරණය
සම්බන්ධදයන් උපායමාර්ගික සැලැසඨමක් ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම
සඳහා සියලු අවශයතා සැපයීම (කකාර් අිංක 2);
6.106. මිනිසඨ ජාවාරමක එදරහව සකන් කිරීදම් උපාය මාර්ගික සැලැසඨම
ක්රියාත්මක කිරීමක දරන උත්සාහය ඉදිරියක දගන යාම (සුඩානය # 2);

6.107. මිනිසඨ ජාවාරමක එදරහ ශ්රී ලිංකාදේ ජාතික ක්රියාකාරි සැලැසඨදමහ
දකොකසක් දලස ශ්රී ලිංකාව තුළ සැපයුම් දාමයන්හ විනිවිදභාවය සහතික
කිරීමක දරන රයත්නයන් රසිේධිදේ වාර්තා කිරීමක අවශය නීති සම්පාදනය
කිරීම. (මහා බ්රිතානය සහ උතුරු අයර්ලන්තදේ එක්සත් රාජධානිය # 3)
6.108. වන්දි ලබා දීම හා පුනුරුත්ථාපනය මගින් පුේගල ජාවරම්වල
වින්දිතයන්ක සාර්ථක පිළියම් සැපයීමක පියවර ගනීම (ආර්දම්නියාව # 2)
6.109. ආර්ථික, සමාජීය සහ සිංසඨකෘතික අයිතිවාසිකම් සම්පූර්ණදයන්
සාක්්ාත් කර ගැනීම සඳහා වූ පියවර ශක්තිමත් කිරීම (දකුණු අප්රිකාව # 3);
6.110. ආර්ථික, සමාජීය සහ සිංසඨකෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කාරක සභාව
වැනි අදාළ ගිවිසුම් ආයතන විසින් වාණිජ හා දවනත් සිවිල් ක්රියාකාරකම්
සඳහා හමුදා මැදිහත් වීම අවසන් කිරීම (ඔසඨට්රියාව # 4);
6.111. සියළුම මානව අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීම සඳහා ශක්තිමත් පදනමක්
සැපයීම සඳහා ආර්ථික හා සමාජීය තිරසාර සිංවර්ධනය සහ දරිද්රතා අවම කිරීම
දිගකම පවත්වාදගන යාම (චීනය # 1);
6.112. වඩාත්ම අවාසි සහගත සහ ආන්තික කණ්ඩායම් වලින් ඇතුලු සියළු
පුේගලයින් ආවරණය කිරීම සඳහා සමාජ ආරක්්ණ පේධතිය ශක්තිමත් කිරීම
සහ රතිසිංසඨකරණය කිරීම; (මාලදිවයින # 2)
6.113. තිරසාර සිංවර්ධනය අරමුණු රාමුව තුළ අන්ත දුගීභාවය සමඟ සකන්
වැදීදම් රයත්නය ඉදිරියක දගන යාම. (දමොදරොක්දකෝව # 1)
6.114. දරිද්රතාවය අවම කිරීම සඳහා අවශය සියලු පියවර ගැනීම (දසෞදි
අරාබිය # 1);
6.115. සිය දැක්ම 2025 ක්රියාත්මක කිරීම, දරිද්රතා අවම කිරීදම් රයත්නයන්
හා කලාපීය වි්මතාවයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ග්රාම ශක්ති ජනතා වයාපාරය
වැනි පවත්නා වැඩසකහන් පුළුල් කිරීම දහෝ අතයවශය නව වැඩපිළිදවළක්
දියත් කිරීම. (සිිංගප්පූරුව # 2);
6.116. වාර්තාදේ 87 වන පරිච්දේදදේ සඳහන් පරිදි 2030 වන වික ශ්රී
ලිංකාදේ දරිද්රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා සුදුසු රතිපත්ති අනුගමනය කරන්න
(එක්සත් අරාබි එමිර් රාජය # 2);

6.117. ජනතාවදේ ජීවිතදේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැිංවීදම් අරමුණින්,
විදශේ්දයන්ම වඩාත්ම පීඩාවක පත් වූ අිංශ සඳහා දරිද්රතාවය එදරහ සකදන් දී
සාර්ථක සමාජ රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම අණණ්ඩව කරදගන යාම
(දවනිසියුලාව (දබොලිවියානු ජනරජය) # 3);
6.118. දසෞණය, අධයාපන හා නිවාස වැඩසකහන් හරහා දරිද්රතාවය පිටුදැකීම
සඳහා වන සිය රයත්නයන් අණණ්ඩව පවත්වාදගන යාම සහ අවධානම් සහත
කණ්ඩායම්වල මානව හමිකම් සහතික කිරීම සඳහා අවශය නීති සම්පාදනය
කිරීම (භූතානය # 1);
6.119. 2030 වන වික ශ්රී ලිංකාදේ දිළිකමකම තුරන් කිරීම සඳහා එහ ජාතික
රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීදමන් දරිේරතාවය පිටු දැකීම දිරිමත් කිරීම. (බෲනයි
දූසලාම් # 2);
6.120. රධාන වශදයන් ග්රාමීය රදේශවල කාන්තාවන් සඳහා ආදායම් සඳහා
අවසඨථා ලබා දීම සඳහා නිශඨි ත වැඩපිළිදවලක් සඨථාපිත කිරීම. (දහොන්ඩුරාසඨ #
4);
6.121. කාන්තාවන්දේ ගෘහ ඒකක රධානීන් සහ අභයන්තරව අවතැන්වූ
පුේගලයින්දේ මානසික සහ සමාජීය සහ ජීවදනෝපාය සහාය සහ ප්රමාණවත්
හා කල්පවත්නා ප්රදේශය සඳහා නිවාස පහසුකම් සලසා දීම, කාන්තාවන්දේ
රධානීන් සහ අභයන්තර වශදයන් අවතැන් වූ පුේගලයින්දේ රධානීන්
සුභසාධනය සහ නැවත පදිිංි  කිරීදම් රතිපත්ති සහ වැඩසකහන් ඒකාකාරව
භාවිතා කිරීම සඳහා ගෘහ ඒකක රධානින් පිළිබඳ විසඨතරාත්මක දත්ත
පේධතියක් ඇති කිරීම. (ෆින්ලන්තය # 1);
6.122. අධයාපනය, දසෞණයය රැකවරණ, රැකියා, නිවාස හා ආහාර වැනි
දේවල අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ධනාත්මක පියවර ගැනීම දිගකම
සිදුකිරීම (චීනය # 2);
6.123. විදශේ්දයන්ම දසෞඛ්ය හා වවදය දසේවා ක්ද්ේත්රය තුළ යටිතල
පහසුකම් සිංවර්ධනය හා ධාරිතා ඉහල නැිංවීම රවර්ධනය කිරීම සඳහා පියවර
ක්රියාත්මක කිරීම (ජපානය # 3);
6.124. වතුකරදේ දසෞණයය හා අධයාපන දසේවාවන්දේ ගුණාත්මකභාවය
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රමාණවත් සම්පත් දවන්කිරීමක පියවර ගැනීම
(ඉරානය (ඉසඨලාමීය ජනරජය) # 4);

6.125. බීජිිං සම්දම්ලනදේ ක්රියාකාරි සැලැසඨම අනුව 2030 ක සමගාමීව
ලිිංගික සහ රජනන දසෞණයයක විශඨවීය රදේශය සහතික කිරීම සඳහා අවශය
සියලු වයාවසඨථාමය හා දේශපාලන පියවර අනුගමනය කිරීම. (දහොන්ඩුරාසඨ #
2);
6.126. කාන්තාවන්, ළමයින් හා ආබාධ සහත පුේගලයන් ඇතුළු විපතක පත්
පුේගලයින්දේ අධයාපනයක සම රදේශයක් ලබා දීම (ලාඕ මහජන
රජාතන්ත්රවාදි ජනරජය # 2);
6.127. ආරක්්ක අිංශවල රජාතාන්ත්රික පාලනය ශක්තිමත් කිරීම,
විදශේ්දයන්ම පුරවැසියන්දේ දේපලවල හමිකම සහතික කිරීම සහ ඔවුන්දේ
ජීවදනෝපාය සහතික කිරීම සඳහා ආර්ථික ක්රියාකාරිත්වදේ මැදිහත්වීම නතර
කිරීම, (සඨවිට්සර්ලන්තය # 3);
6.128. යුධ හමුදාව විසින් අත්පත් කරගත් ඉඩම් ආපසු දගවීම සහ සතුටුදායක
වන්දි පේධතියක් පිහටුවීම (රිංශය # 4);
6.129. අභයන්තර අවතැන්වූවන් සඳහා වූ හදිසි අවශයතාවයන් විසඳීම සඳහා
ඉඩම් නීති සමාදලෝානය කිරීම (දජෝර්ජියාව# 2);
6.130. ඉඩම් අල්ලා ගැනීම පිළිබඳ දාෝදනාවන් විසඳීම සැලකිල්ලක ගනිමින්,
නිසි හමිකරුවන් දවත නැවත පදිිංි  කරවන ලද පුේගලික ඉඩම් ආපසු ලබා
ගැනීදම් ක්රියාවලිය සැලකිය යුතු දලස ඉහළ දැමීමක අවශය සියලු පියවර
ගැනීම (හයිටි # 3);
6.131. කාන්තා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම හා රවර්ධනය කිරීම සඳහා නිර්වයාජ
රතිපත්තියක් සකසඨ කිරීම (රිංශය # 5);
6.132. තරුණයින්දේ වෘත්තීය පුහුණුව සහ යුක්තිය සඳහා රදේශය සහ නීති
රතිසිංසඨකරණයය සම්බන්ධ කාන්තා අයිතිවාසිකම් කඩිනම් කිරීම සඳහාත්
ලිිංගික ප්රතිාාරය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සියලුම මට්කම්වල පාලන හා
රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම (ඉන්දුනීසියාව # 2);
6.133. සඨත්රීන් සවිබල ගැන්වීම සහ කාන්තාවන්ක එදරහ දවනසඨකම් හා
හිංසනය ලිහල් කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දරන උත්සාහයන් දිගකම
පවත්වාදගන යාම (ටියුනීසියාව # 1);

6.134. ශ්රී ලිංකාදේ අභයන්තර ක්රියාවලිය තුළක කාන්තාවන්ක එදරහ සියලු
ආකාරදේ ම දවනසඨදකොක සලකනු ලැබීම ඉවත් කිරීම පිළිබඳ රඥපප්තිය
සම්පූර්ණදයන්ම ඇතුලත් කිරීම (දනෝර්දේ # 2);
6.135. ජාතික නීතිදේ සවිසඨතරාත්මක සමාදලෝානයක් මගින් සඨත්රී පුරු් හා
සඨත්රීන් අතර සමානාත්මතාව සහතික කිරීම (ේවාතමාලාව # 5);
6.136. තම දේශීය නීතියක අනුව සඨත්රීන්ක එදරහ ලිත ත හා රතිදරෝී 
දකොන්දේසි අවලිංගු කිරීම (ලැට්වියාව # 2);
6.137. ඉඩම් බලපත්ර සහ දීමනා සම්බන්ධදයන් අනුරාතික අයිතිය පිළිබඳ
නීතිය සහ මුසඨලිම් නීතිය යකදත් විවාහය සඳහා අවම වයස දනොලැබීම අතුළුව,
කාන්තාවන් සහ සඨත්රීන් අතර සමානාත්මතාව සහතික කිරීම සඳහා දේශීය නීති
සමාදලෝානය කිරීම සලකා බැලීම. (ඝානාව #2);
6.138. අනුරාතික අයිතිය, උරුමය සහ ඉඩම් අයිතිය සම්බන්ධව
කාන්තාවන්ක එදරහව දවනසඨකම් කිරීදම් ක්රියාදාමයන් අත්හටුවීම
(සඨපාඤඨඤය # 2);
6.139. විදශේ්දයන් අයිතිවාසිකම් පාලනය කිරීදම් අයිතිය, නිශඨාල දේපල
බැහැර කිරීම හා විවාහයක අවම වයසඨවරයක් ඇති කිරීම යන සඨත්රීන් සහ
පුරු්යන් අතර සමානාත්මතාවයක බලපෑම් ඇති දේශීය නීති සමාදලෝානය
කිරීම (පෘතුගාලය # 5);
6.140. ඉඩම් බලපත්ර සහ අනුරාතික අයිතිය පිළිබඳ අයිතිය, සහ නිශඨාල
දේපල බැහැර කිරීම දමන්ම සඨත්රී දේශපාලනික, ආර්ථික හා දපොදු ජීවිතදේ
කාන්තාවන්ක සමාන අයිතිවාසිකම් සඳහා බාධා ආමන්ත්රණය කිරීම අතුළුව
කාන්තාවන්ක දවනසඨකම් සිදුවන අභයන්තර නීති අවලිංගු කිරීම (නැමිබියාව #
1);
6.141. කාන්තාවන්ක එදරහ දවනසඨකම් කිරීම සහ ලිිංගික හිංසනය මැඩලීම
සඳහා වන උත්සාහයන් ඉදිරියක දගන යාම (ලාඕ මහජන ප්රජාතන්ත්රවාදී
ජනරජය # 1)
6.142. කාන්තාවන්ක එදරහ හිංසනය ඉවත් කිරීම සඳහා රයත්න ශක්තිමත්
කිරීම (දජෝර්ජියා අිංක 1);

6.143. ලිිංගික හිංසනය සකන් කිරීමක දරන සියලු රයත්නයන් අනුගමනය
කිරීම (සවුදි අරාබිය # 2);
6.144. මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීම සහ රවර්ධනය සඳහා වු ජාතික
ක්රියාකාරි සැලසඨම, සඨත්රී පුරු් සමජභාවය හා ලිිංගිකත්වය මත පදනම් වු
හිංසනය පිටුදැකීදම ජාතික ක්රියාකාරි සලසඨම, සහ ගැටුම්වල ලිිංගික හිංසනය
වැළැක්වීම පිළිබඳ රකාශනය අනුව, වින්දිතයින්ක සහ දිවි ගලවා ගත් අය
සඳහා ලිිංගික හිංසනය සහ රාණ්ඩත්වය මැඩපැවැත්වීමක ක්රදමෝපායන්
සැලසුම් කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම (මහා බ්රිතානය හා උතුරු අයර්ලන්තදේ
එක්සත් රාජධානිය # 2)
6.145. කාන්තාවන්ක විරුේධව සිදුවන රාණ්ඩත්වය මර්දනය කිරීමක පුළුල්
ක්රමදේේයක් ඇතිකිරීම හා මයිතුනික රාණ්ඩත්වය අපරාධකරණය කිරීම
(දහොන්ඩුරාසඨ #1);
6.146. සඨත්රී පුරු් සමාජභාවය හ ලිිංගිකත්වය මත පදනම් වු හිංසනය
පිටුදැකීදම් ජාතික ක්රියාකාරි සැලසඨම අණණ්ඩව සහ ඵලදායීව ක්රියාත්මක කිරීම
සඳහා රමාණවත් සම්පත් දවන් කිරීම. (මැදල්සියාව # 1);
6.147. ලිිංගික හිංසනය මත පදනම් වූ රාණ්ඩ ක්රියා සම්බන්ධ අවසඨථාවන්
හසුරුවන බලධාරීන්ක පුහුණුවීම් පැවැත්වීම (මැදල්සියාව # 2);
6.148. ආරක්්ක හමුදාවන්ක එල්ල වී ඇති ලිිංගික රාණ්ඩත්වය පිළිබඳ
දාෝදනා විමර්ශනය කිරීම සඳහා එහ රයත්නයන් තීව්ර කර, අපරාධකරුවන්ක
එදරහව නඩු පැවරීම සහ දඬුවම් කිරීම (ටිදමෝර්-දලසඨදට් # 3);
6.149. කාන්තාවන්දේ අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සහ රවර්ධනය කිරීම,
ගැටුම්වලදී ලිිංගික හිංසනය අවසන් කිරීම සහ එවැනි අපරාධ සඳහා දඬුවම්
දනොලැබීමක ඉඩ දනොදීම (ජජිප්තුව # 2);
6.150. කාන්තාවන්ක හා ගැහැණු ළමුන්ක සාධාරණය සඳහා යුක්තිය ඉටු
කරලීම සඳහා කාන්තාවන්දේ දම්සයක්, දපෞේගලික කාමර සහ කාන්තා
දපොලිසඨ නිලධාරීන් රමාණවත් පරිදි සියලු දපොලිසඨ සඨථාන සජ්ත කිරීම (හයිටි #
2);
6.151. දපොදු හා දේශපාලන ජීවිතදේ කාන්තා සහභාගීත්වය ඉහළ නැිංවීම හා
කාන්තාවන්ක දවනසඨකම් කරන නීති රතිදශෝධනය කිරීම (ඉරාකය # 2);

6.152. තීරණ ගැනීදම් ක්රියාවලිය තුළ කාන්තාවන්ක සහභාගී වීම හා බල
ගැන්වීම රවර්ධනය කිරීම සහ පවුදල් හා සමාජය තුළ ඔවුන්ක එදරහ
දවනසඨකම් කිරීමක එදරහව සකන් කිරීම (ලිබියාව # 1);
6.153. කාන්තාවන්දේ අයිතිවාසිකම් රවර්ධනය කිරීම හා ආරක්්ා කිරීම සහ
ඔවුන්දේ දේශපාලනික සහභාගීත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දැනකමත්
අනුමත කර ඇති පියවර ශක්තිමත් කිරීම (දමොදරොක්දකෝව # 2);
6.154. සෑම මට්කමක තීරණ ගැනීදම්දී, සඨත්රීන්, පූර්ණ සහ සමාන
සහභාගීත්වය රවර්ධනය කිරීම සඳහා, තිරසාර රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම
(දනෝර්දේ # 1);
6.155. තීරණ ගැනීදම් ක්රියාවලියන්හ සෑම අිංශයකම කාන්තාවන්ක ඵලදායී
දලස සහභාගි වීම සහතික කිරීම පිණිස කාන්තාවන්, සාමය සහ ආරක්්ාව
පිළිබඳ නයාය පත්රය කිරීම පිළිබඳ කකයුතු කිරීම (සඨපාඤඨඤය # 3);
6.156. දේශපාලන හා මහජන ජීවිතය තුළ කාන්තාවන්දේ සහභාගීත්වය
වැඩිදියුණු කිරීම සහ ඔවුන්දේ සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම
සඳහා රැකියා සහ දසේවා ලබාගැනීදම්දී කාන්තා රධානීන්දේ සහාය තවදුරකත්
වැඩිදියුණු කිරීම (බහදර්න් # 1);
6.157. අයිතීන් සවිබල ගැන්වීම සහ සාධාරණ වන්දි දගවීමක් සඳහා වන
යාන්ත්රණයක් තුළින් ළමයින්ක එදරහ සියලු ආකාරදේ දවනසඨකම් මුලිනුපුකා
දැමීම සඳහා ශක්තිමත් පියවරයන් අනුගමනය කිරීම (ඉක්වදදෝරය # 1);
6.158. ළමයින් වැනි අසරණ තත්ත්වදේ සිටින පුේගලයන් අධිකරණ
පේධතියක සහ දවනත් පැමිණිලි පටිපාටිවලක අර්ථවත් රදේශයක් ඇති බව
සහතික කිරීමක විදශේ් පියවර ගැනීම (බහදර්න් # 2);
6.159. වාර්ගික සම්භවය දහෝ ආර්ථික තත්වය පදනම් කරදගන දරුවන්ක
එදරහව සිදුවන දවනසඨකම් පිළිබඳ අවධානය දයොමු කිරීම (ඉරාකය # 3);
6.160. කාන්තාවන්, ළමයින් සහ ජනවාර්ගික සුලුතර අයිතීන් සුරක්ෂිත
කිරීම, ඔවුන් මුහුණ දදන දවනසඨකම්වලක එදරහව සකන් කිරීම සඳහා
උත්සාහ දැරීම (දපෝලන්තය # 2);
6.161. නිවස ඇතුලුව සියලු සැකසුම්වල දරුවන්ක ශාරීරිකව දඬුවම් කිරීම
තහනම් කිරීම (දමොන්ටිනිේදරෝ රාජ්යය # 2);

6.162. ළමුන්දේ ආරක්්ාව හා ළමා ශ්රමය මර්දනය සඳහා දරන උත්සාහයන්
ඉදිරියක දගන යෑම (ටියුනීසියාව # 2);
6.163. ආබාධ සහත පුේගලයින්ක අධයාපන, රැකියා, දපොදු රවාහනය,
දසෞණය සහ දේශපාලනික සහභාගිත්වය ආදී ආබාධ සහත පුේගලයන් දවත
රදේශය වීම සහ දවනසඨකම් කරන නීති හා දරගුලාසි ඉවත් කිරීම
(දමක්සිදකෝව # 3);
6.164. ආබාධ සහත පුේගලයන් සඳහා සහය ලබා දදන සුබසාධන
වැඩසකහන් සඳහා රමාණවත් අරමුදල් ලබාදීම (අසර්බයිජානය # 3);
6.165. රාජ්ය දසේවදේ නියුක්තව සිටින ආබාධ සහත පුේගලයන් සිංඛ්යාව
වැඩි කිරීම සඳහා වන උත්සාහයන් ඉදිරියක දගන යෑම (බෘනයි ධරුසඨසලම් #
1);
6.166. ආබාධ සහත තැනැත්තන් සඳහා අධයාපන හා දසෞණය ක්රමදේ දුර්වල
රදේශයන් වැනි ගැකළු ක්රමවත්ව විසඳීම ඉදිරියක දගන යාම (ජපානය # 2);
6.167 ආර්ථික, සමාජීය හා සිංසඨකෘතික අයිතිවාසිකම් සම්පූර්ණදයන් භුක්ති
විඳීමක හැකි වන පරිදි දදමළ ජනතාවදේ ආරක්්ණ වැඩසකහන් සහ
රතිපත්ති දිගකම දගන යාම (දප්රු 3);
6.168. ජනවාර්ගික, භා්ාමය සහ ආගමික විවිධත්වය පූර්ණ වශදයන්
ඒකාබේධ කළ හැකි බවක වගබලා ගැනීම සඳහා තීරණ ගැනීදම් ක්රියාවලිය
තුළ සමාන ආර්ථික හා සමාජීය අවසඨථාවන් ලබා දීම සහ පුරුදු සහ ආයතන
නිර්මාණය කිරීම සඳහා විදශේ් අවධානය දයොමු කිරීම (ේවාකමාලාව #6);
6.169. සිංක්රමණික කම්කරුවන්දේ සහ ඔවුන්දේ පවුල්වල සාමාජිකයන්දේ
අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා කිරීදම් ජාතයන්තර සම්මුතියක අනුකූලව සිංක්රමණික
දසේවකයන් සහ ඔවුන්දේ පවුල්වල ආරක්්ාව සඳහා ශ්රී ලිංකා රැකියා
සිංක්රමණික අධිකාරිය පනත ක්රියාත්මක කිරීම කඩිනම් කිරීම (ඉන්දුනීසියාව #
1);
6.170. අවිධිමත් සිංක්රමණිකයන්, විදශේ්දයන්ම පවුල් සහ ළමුන් රඳවාගැනීම
සඳහා විකල්ප ක්රියාමාර්ග දයදවීම (පෘතුගාලය #3)

6.171. රැකවරණ පතන්නන් සහ සරණාගතයින්ක ජාතික වදශයන් ලබා ගත
හැකි අධයාපන දසේවාවන්ක රදේශය සැපයීම සඳහා රතිපත්ති ශක්තිමත් කිරීම.
(වතිකානුව # 4);
6.172. අභයන්තර අවතැන්වූවන් නැවත පැමිණීම සහ යළි පදිිංි  කිරීම
සහතික කිරීම සඳහා තවදුරකත් උත්සාහයන් දැරීම (අසර්බයිජානය # 2);
6.173. ගැටුම්වලින් විපතක පත් වූ හා අවතැන් වූ ජනතාවදේ අවශයතා සඳහා
විසකමම් දසවීම හා ඔවුන්දේ අවතැන්වීම්වලක සඨථීර විසකමම් දවනුදවන් පියවර
ගැනීම (ජජිප්තුව # 3);
6.174. ජීවිතයක ඇති අයිතිය සහ කිසිම ආකාරයක දවනසඨකම් දනොකිරීදම්
අයිතිය සහතික කරන, අයිතීන් පිළිබඳ නව පනතක් සලකා බැලීම ඇතුළුව,
වයවසඨථා රතිසිංසඨකරණ ක්රියාවලිදේ දිගකම නියැලී සිටීම, (දකුණු අප්රිකාව #
1)
6.175. අතුරුදහන්වූවන්දේ කාර්යාලයක්, සතය දසොයන දකොමිසමක් සහ
වන්දි දගවීදම් කාර්යාලයක් සහ විදශේ් උපදේශකයකු සමඟ අධිකරණමය
යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක කිරීම ඇතුළු පුළුල් සන්ක්රාන්තික යුක්ති ක්රියාදාමයක්
ඇති කිරීම. (දකුණු අප්රිකාව # 2)
6.176. මානව අයිතිවාසිකම් කවුන්සිලදේ දයෝජනාව 30/1 යකදත් සිය
වගකීම් සම්පූර්ණදයන් ක්රියාත්මක කිරීම. (ඕසඨදේලියාව # 1)
6.177. කාන්තාවන්ක එදරහ සියලු ආකාරදේ හිංසනයන් අවසන් කිරීමක
පියවර ගැනීම සහ හිංසනය වැළැක්වීදම් පනතක සිංදශෝධන සැකසීම කඩිනම්
කිරීම. (මාලදිවයින # 1)
සකහන් කල නිර්දේශ
7.1. මරණීය දණ්ඩනය අදහෝසි කිරීම අරමුණු කරගත් සිවිල් හා දේශපාලන
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතිදේ දදවන විකල්ප
දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම (දමොන්ටිදන්ේදරෝ #1), (සඨපාඤඨඤය #
4);
7.2. සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතිදේ
දදවන විකල්ප දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම (දපෝලන්තය # 4);

7.3. සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතිදේ
දදවන විකල්ප දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම ඇතුළුව සියලු
අවසඨථාවන්හදී මරණ දණ්ඩනය භාවිතා කිරීම අත්හටුවීම හා එය අදහෝසි
කිරීමක පියවර ගැනීම (නවසීලන්තය # 3)
7.4. 1951 සරණාගතයන් පිළිබඳ තත්වය හා 1967 දරොදකොදකෝලය පිළිබඳ
රඥපප්තිය අපරානුමත කිරීම සලකා බැලීම. (අයිදවොරි දකෝසඨට් # 1)
7.5. වදහිංසා පැමිණවීම සහ දවනත් කුරිරු, අමානුෂික දහෝ අවමන් සහගත
සැළකීම්වලක ලක් කිරීදම් දහෝ දඬුවම්වලක එදරහ සම්මුතිය සඳහා වන
විකල්ප දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම දමන්ම ජාතයන්තර අපරාධ
අධිකරණදයහ දරෝම රඥපප්තියක අනුබල දීම සහ ජාතික වධහිංසා
වැළැක්වීදම් යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක කිරීම (ඔසඨට්රියාව) # 1;
7.6. සන්නිදේදන ක්රියාපටිපාටියක් මත ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතිදේ
විකල්ප දරොදකොදකෝලය, ආබාධ සහත පුේගලයන්දේ අයිතිවාසිකම් සහ
ආර්ථික, සමාජීය හා සිංසඨකෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතිය
අපරානුමත කිරීම (සඨදලොවෑකියාව #4)
7.7. ආබාධ සහත තැනැත්තන්දේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතියක අදාළ
විකල්ප දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම (බුරුන්ඩි # 2);
7.8. අවිආයුධ දවළඳ ගිවිසුමක අනුකූලව හා නය්ඨටික අවි තහනම් කිරීම
පිළිබඳ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම අනුමත කිරීම හා ඒවා අනුවර්තනය කිරීම;
(ේවාකමාලාව # 4)
7.9. සරණාගතයින්දේ තත්වය හා 1967 දරොදකොදකෝලය පිලිබඳව 1951
සම්මුතිය අපරානුමත කිරීම. (පෘතුගාලය # 4)
7.10. සරණාගතයින්දේ තත්වය පිළිබඳ 1951 සම්මුතිය හා එහ 1967
දරොදකොදකෝලය අපරානුමත කිරීම (සිදයරා ලිදයෝන් # 1);
7.11. ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණදේ දරෝම රඥපප්තිය අපරානුමත කිරීම
(සඨදලොදේනියාව # 2), (ටිදමෝර්-දලසඨදට් # 1);
7.12. ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණදේ දරෝම රඥපප්තිය අපරානුමත කිරීම
(එසඨදතෝනියාව # 3);

7.13. දරෝම රඥපප්තිය සමග එහ ජාතික නීතිය අනුමත කිරීම හා අනුගත වීම
(ේවාකමාලාව # 3);
7.14. දරෝම රඥපප්තිය යකදත් ඇති සියලුම වගකීම් සමග අන්තර්ජාතික
අපරාධ අධිකරණදේ දරෝම රඥපප්තිය තහවුරු කිරීම සහ එහ නීති සම්පූර්ණ
කිරීම (ලැට්වියාව # 3);
7.15. ජාතයන්තර කම්කරු සිංවිධානදේ දේශීය හා දගෝත්රික ජනතාවදේ
සම්මුතිදේ දනො. 169 අපරානුමත කිරීම; (ගුවාකමාලාව #2)
7.16. යුද අපරාධ සහ යුද අපරාධවලක සාපරාී  ආඥපා පනත්වල නීතිමය
සීමාවන් දනොලැබීම පිළිබඳ සම්මුතිය අපරානුමත කිරීම (ආර්දම්නියාව # 1);
7.17. නව වයවසඨථාව පැහැදිලිව හා පැහැදිලිවම බලය දබදීම පිළිබඳ මූලික
රතිපත්ති සහතික කිරීම, දාක්පත් සහ සමබරතාව තහවුරු කිරීම සහ
අධිකරණදේ සහ අධිකරණදේ සඨවාී නත්වය සහතික කිරීම, නව වයවසඨථා
දකටුම්පත් කිරීදම්දී සියලු පාර්ශවකරුවන්ක සඨථානයක් හමිවන බවක වගබලා
ගැනීම සහතික කිරීම. (හයිටි # 1);
7.18. 2017-2021 දී සිංවර්ධනය කරන ලද මනව අයිතිවාසිකම් ආරක්්ා
කිරීම සහ රවර්ධනය සඳහා වු ජාතික ක්රියාකාරි සැලසඨම ක්රියාත්මක කිරීම
දේගවත් කිරීම සඳහා වගකිව යුතු අමාතයිංශයක් පිහටුවීම සලකා බැලීම
(අයිදවොරි දකෝසඨට් # 2);
7.19. ආණ්ඩුක්රම වයවසඨථා රතිසිංසඨකරණවලදී දවනසඨකම් වලින් දතොරව
සමාන අයිතිවාසිකම් සහ සියළු පුේගලයන්ක සමානව සැලකිම තහවුරු කිරීම
(කැනඩාව #1);
7.20. කාන්තාවන්ක දවනසඨකම් කිරීමක ඇති නීති දවනසඨ කිරීම සහ
සමලිිංගික ලිිංගික හැසිරීම් නිරපරාධකරණය කිරීම (ඕසඨදේලියාව # 2);
7.21. සමලිිංගික හැසිරීම හා සඨදන්හය දපන්වීම සඳහා නඩු පැවරීම
නිරපරාධකරණය කර, දණ්ඩ නීති සිංග්රහදේ වගන්ති අිංක 365 සහ 365අ
සිංදශෝධනය කිරීම (දනදර්ලන්තය # 1);

7.22. සමලිිංගික සබඳතා නිරපරාධකරණය කිරීම රකාශයක පත් කිරීම හා
LGBTI රජාවක එදරහව සිදුවන දවනසඨකම් හා රාණ්ඩත්වය මර්දනය සඳහා
ශක්තිමත් පියවර ගැනීම (බ්රසීලය # 2);
7.23. දණ්ඩ නීති සිංග්රහදේ 365 සහ 365 වගන්ති අවලිංගු කිරීම මගින්
සමාන ලිිංගික හැසිරීම් නිරපරාධකරණය කිරීම (කැනඩාව # 4);
7.24. සමලිිංගික හැසිරීම හා සඨදන්හය දපන්වීම සඳහා නඩු පැවරීම
නිරපරාධකරණය කර, දණ්ඩ නීති සිංග්රහදේ වගන්ති අිංක 365 සහ 365ඇ
සිංදශෝධනය කිරීම (සඨවීඩනය # 2);
7.25. ලිිංගික සිංසර්ගදේ දයදදන අය අතර ලිිංගික හැසිරීම් ලිහල් කිරීම
සඳහා දපොලිසඨ අපරාධ නීති රීති දවනසඨ කිරීම, දපොලිසඨ අධිකාරීන් විසින්
උල්ලිංඝනය කිරීම හා හරිහැර කිරීම් වැලැක්වීම සඳහා LGBTI රජාවක
එදරහව දයොදා ගත හැකි පහත් දකොන්දේසි මර්දනය කිරීම (උරුගුදේ # 3);
7.26. ලිිංගික හැසිරීම් සහ ලිිංගික අනන්යතාව මත පදනම් වූ දවනසඨකම් හා
රාණ්ඩත්වයක එදරහව කකයුතු කිරීම සඳහා අවශය සියලු පියවර අනුගමනය
කිරීම සහ ළඨඝඨඹ්ව ජනතාව දසෞණය දසේවාවන්ක රදේශ වීම සහතික කිරීම
(දහොන්ඩුරාසඨ # 3);
7.27. වවරය පැතිරිවීමක හා රාණ්ඩත්වයක දපොදළොඹවන පුේගලයන්ක
එදරහව දඬුවම් කිරීම සහ ඔවුන් ජාතයන්තර නීතිය ඉදිරියක දගන යාම
(සඨවීඩනය # 3);
7.28. ත්රසඨතවාදය වැළැක්වීදම් පනත අදහෝසි කිරීම සහ එහ රදයෝජනය
සඳහා ක්්නික තහනම පැනවීම; ත්රසඨත විමර්ශන පනත, ජාතයන්තර මානව
හමිකම් රමිතින්වලක අනුකූල වන බවක වගබලා ගැනීම (කැනඩාව #2);
7.29. මරණ දඬුවම අදහෝසි කිරීම (ඕසඨදේලියාව # 4);
7.30. මරණ දඬුවම අදහෝසි කිරීම සඳහා නිශඨි ත පියවර ගැනීම (දනෝර්දේ #
4);
7.31. මරණ දණ්ඩනය ලිත තව අදහෝසි කිරීම (රිංශය අිංක 6);

7.32. මරණීය දණ්ඩනය අදහෝසි කිරීම, සියලු අදප්ක්්ා භිංගත්වයන් සඳහා
වන බලාධිකාරයයන් සඳහා මරණ දඬුවම් නියම කිරීම සහ සිර දඬුවම්වලක සිය
මරණ දඬුවම් මාරු කිරීම (සඨදලොදේකියාව # 2);
7.33. මරණීය දණ්ඩනය අදහෝසි කිරීම සහ මරණ දඬුවම්, සිර දඬුවම්වලක
මාරු කිරීම (වතිකානුව #1);
7.34. 1975 සික අධිකරණ ඝාතන සම්බන්ධදයන් තහනම සලකා බලා මරණ
දඬුවම අදහෝසි කිරීම (නැමීබියාව #1);
7.35. ආරම්භදේ සිකම සියලු රැඳවියන්ක මුලික නීතිමය ආරක්්ාවන් ලබා දී
ඇති බවක නීතිදයන් හා රාදයෝගිකව තහවුරු කර ගැනීම (වතිකානුව #2);
7.36. අතුරුදහන් පුේගලයන් පිළිබඳ ඒකාබේධ ලැයිසඨතුවක් රකාශයක පත්
කිරීම (සඨවිසඨකර්ලන්තය # 2);
7.37. අභයන්තර ගැටුම් සමදේදී සිදුවූවා යැයි කියන යුධ අපරාධ සහ
අදනකුත් මානව හමිකම් උල්ලිංඝනය කිරීම් පරීක්්ණයක සහ නඩු පවරන
බවක වගබලා ගැනීම සඳහා පුළුල් ක්රියාමාර්ග ගැනීම. (එසඨදකෝනියාව # 1);
7.38. බරපතළ මානව හමිකම් උල්ලිංඝණ දාෝදනා පිළිබඳ සතය විමර්ශනය
කිරීම සඳහා සතය දතොරතුරු දකොමිසමක් සහ වන්දි දගවීදම් කාර්යාලයක්
දමන්ම විදශේ් අධිකරණයක් සඨථාපිත කිරීම සඳහා පවතින ක්රියාදාමය
දේගවත් කිරීම සහ පැහැදිලි කාල රාමුවක් සඨථාපිත කිරීම. (දකොරියානු
ජනරජය අිංක 2)
7.39. ජාතික අයවැය තුළ කැප වූ මූලය සම්පත් සහ පත් කර අති විද්ේශඥපයන්
හරහා සන්ක්රානතික යුක්ති ක්රියාදාම යාන්ත්රණ හතර ශක්තිමත් කිරීම (පූර්ව
යුදගොසඨලාවියානු සමූහාණ්ඩුව මැසදඩෝනියාව #2);
7.40. මානව හමිකම් කවුන්සිලදේ 30/1 පනත යකදත් ශ්රී ලිංකාදේ කැපවීම
සම්පූර්ණදයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පැහැදිලි කාල රාමුවක් සහ මිනුම් දඬු
සකසඨ කිරීම. (ජර්මනිය # 4)
7.41. මානව හමිකම් කවුන්සිලදේ දයෝජනාව 30/1 හ කැපවීම් පූර්ණ දලස
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පැහැදිලි කාල රාමුවක් සහ මිණුම් දඬු සකසඨ කිරීම.
(දනොර්දේ # 3)

7.42. මානව හමිකම් කවුන්සිලදේ දයෝජනාව 30/1 යකදත් යකදත් එහ
පූර්ණ වගකීම් ඉටුකිරීදම් නිරීක්්ණ රාමුව සමග නිරවදය කාල රාමුවක් සකසඨ
කිරීම. (පූර්ව යුදගොසඨලාවියානු සමූහාණ්ඩුව මැසදඩෝනියාව # 1)
7.43. අන්තර්ජාතික සන්ක්රාන්තික යුක්ති යාන්ත්රණය සඨථාපිත කිරීම ඇතුළු
මානව හමිකම් කවුන්සිලදේ 30/1 හ කැපවීම මත කකයුතු කිරීම සහ දමම
අරමුණ සඳහා පැහැදිලි කාල රාමුවක් සඨථාපිත කිරීම (ඔසඨට්රියාව #3);
7.44. මානව හමිකම් කවුන්සිලදේ දයෝජනාව 30/1 පූර්ණ දලස ක්රියාත්මක
කිරීම සඳහා පැහැදිලි කාල රාමුවක් සහ මිනුම් දඬු සකසඨ කිරීම (දඩන්මාර්කය
# 1);
7.45. මානව හමිකම් කවුන්සිලදේ දයෝජනාව 30/1 කඩිනම් ව ක්රියාවක
නැිංවීම මගින්, අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය දියත් කිරීම, සිවිල්
ක්රියකාරකම් සඳහා හමුදා මැදිහත් වීම අවසන් කිරීම, සිවිල් අයිතිකරුවන්ක
ඉඩම් ආපසු ලබා දීම, විදේශීය විමර්ශකයන්, නීතිඥපයින් සහ
විනිශඨායකරුවන්දගන් යුක්ත නීතිමය යාන්ත්රණයක් සඨථාපිත කිරීම ඇතුළුව
සිංහඳියාව වර්ධනය කිරීමක කැපවීම (කැනඩාව # 3);
7.46. බියවැේදීම් හා රාණ්ඩත්වයක එදරහව සකන් කිරීම සඳහා මාධයදේදීන්
හා මානව හමිකම් ආරක්්කයන් ආරක්්ා කිරීම පිළිබඳ ජාතික රතිපත්තියක්
අනුගමනය කිරීම සහ එවැනි ක්රියා පිළිබඳ පරීක්්ණයක් පැවැත්වීම සහ
අපරාධකරුවන්ක එදරහව නඩු පැවරීම සහතික කිරීම (ඔසඨට්රියාව #2);
7.47. රදට් උතුරු සහ නැදගනහර පළාත්වල සිවිල් භාවිතය සඳහා ඉඩම්
ලබාදීම සිදු කිරීම (ඝානාව අිංක 3);
7.48. අන්තර්ජාතික නීති රමිතීන් මගින් අදප්ක්්ා කරන පරිදි දිගුකාලීන
වශදයන් අභයන්තර අවතැන් වූ පුේගලයන් සහ සරණාගතයින්ක නීතිමය
අයිතිය සහ නැවත දගවීම සහතික කිරීමක අණණ්ඩව කකයුතු කිරීම (වතිකානුව
# 5);
7.49. ආණ්ඩුක්රම වයවසඨථාදේ 16 වැනි වයවසඨථා සිංදශෝධනය ඉවත් කිරීම
සහ කාන්තාවන්ක එදරහ දවනසඨකම් කිරීදම් විධිවිධාන ඉවත් කිරීම සහ
දේශපාලන ක්රියාවලිදේ නිරත වීමක බාධා කිරීම සඳහා සියලු දපෞේගලික නීති
සිංදශෝධනය කිරීම (කැනඩාව # 5);

7.50. විවාහ ලිිංගික දූ්ණය අපරාධකරණය කිරීම මගින් කාන්තාවන්ක එදරහ
සියලු ආකාරදේ රාණ්ඩත්වයන් තුරන් කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම ශක්තිමත්
කිරීම (දබල්ජියම # 3);
7.51. විවාහ ලිිංගික දූ්ණය ඇතුළුව ගෘහසඨථ හිංසනය පැහැදිලිවම තහනම්
කරන ලද විදශේ් නීතිරීති අනුගමනය කිරීම සහ ඒවා දැඩිව ක්රියාත්මක කිරීම
සහ බලාත්මක කිරීම සහතික කිරීම (සඨදලොදේනියාව # 3);
7.52. සඨත්රී දූ්ණය, ේයභිාාරය හා දරු වන භ්රෑණීය තත්ත්වයන් වලදී ගැබ්
ගැනීම් අවසන් කිරීම සම්බන්ධ සියලු දණ්ඩනීය පියවර ඉවත් කිරීම සඳහා
දණ්ඩ නීති සිංග්රහය සිංදශෝධනය කිරීම (දඩන්මාර්කය # 2);
7.53. සරණාගත තත්ත්වය නිර්ණය කිරීම සඳහා ජාතික ක්රම පටිපාටියක්
සඨථාපිත කිරීමක අවශය පියවර ගැනීම (ආර්ජන්ටිනාව # 3);

