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මානව හිමිකම් සුරැකීමම් හා ප්රශව්ධනන  ිරීමමම් ාාිකක ්රිය ාකාීම ලැසැල ම (2017 – 2021) 

1. පසුබිම 

දැනට පවතින මානව හිමිකම් සුරැකීමම් හා ප්රතව්ධනන  ිරීමම් ජාතික ක්රිා ාකාරී ලැසැල ම (NHRAP)  
(2011 - 2016),  මමම වලර අවලාන වනවිට අවලන් වීමට නි මිත .  ඒ අනුව, ශ්රී සාකා රජ , ශ්රී 
සාකාමේ මානව හිමිකම් සුරැකීමමහි සා ලහ ප්රතව්ධනන  ිරීමමහි සා ූ  ල වකී  වකකීම ටුකකරනු වල , 
ඊළඟ වලර පහ (2017 – 2021) ලඳහා මානව හිමිකම් සුරැකීමම් හා ප්රතව්ධනන  ිරීමම් නව ජාතික 
ක්රිා ාකාරී ලැසැල ම ස ලකල  කරමින් ටියි. 

මමම අරමුණ ලා සෂාත් කර කැනීම පිණිල, ටහත කී මානව හිමිකම් සුරැකීමම් හා ප්රතව්ධනන  ිරීමම් 
ජාතික ක්රිා ාකාරී ලැසැල ම ලකල  ිරීම ලඳහා 2016 මැි මල 10 වන දින, අාක 16/0836/710/016 
දරන අමාතව ම්ඩලස ප්රිසකාව මඟින් මානව හිමිකම් පිළිබඳ අන්ත්ධ අමාතව කමිුකව ස පත් කරන 

සදී.  

මමම අන්ත්ධ අමාතව කමි ුකව, පහත ලඳහන් අමාතවාාශවල වස අමාතවවුනන්ම  ලම-ලභාපතිත්වම න් 
යු සත ූ වි. 

 විමේශවල  කටයුතු අමාතවාාශවල   

 නිපුණතා ලාව්ධනන හා වෘත්තී  පුහුණු අමාතවාාශවල   

 අධිකරණ අමාතවාාශවල   හා 

 ලාව්ධනන උපා මා්ධක හා ජාතවන්තර මවළද අමාතවාාශවල   

මානව හිමිකම් සුරැකීමම් හා ප්රතව්ධනන  ිරීමම් නව ජාතික කමිුකව විටින් හඳුනාකනු සබන සුවිමශවල ේෂී 

වැදකත්කමින් යුත් කාරණාවසට මා්ධමකෝපමේශවල  හා උපමදල  සබාදීමමහි සා මමකී අන්ත්ධ අමාතව 
කමිුකව වැදකත් කා්ධ භාර න් ටුකකරනු ඇත.  විමේශවල  කටයුතු අමාතවාාශවල  , මීට අදාළ ප්රතනාන 
අමාතවාාශවල   හා ම්කම් කා්ධ ාස  වශවල ම න් කටයුතු කරනු ඇත. 

II. ්රිය ාවය  

මානව හිමිකම් සුරැකීමම් හා ප්රතව්ධනන  ිරීමම් ජාතික ක්රිා ාකාරී ලැසැල ම, පහත ලඳහන් 
මා්ධමකෝපමේශී මූසන්ධමවසට අනුව ලකල  මකමරනු ඇත. 

 ක්රිා ාවයේමව වැදකත්කම 

 විශවල  වී  මානව හිමිකම් ප්රතමිතිවසට අනුව කටයුතු ිරීමට ඇති බැඳීම 

 ජාතවන්තර බැඳීම් ක්රිා ාවට නැාවීම 

 මානව හිමිකම්වස අමනවො නව රැඳි ාව හා මනො මබදි  හැිබව 

 කා්ධ  මූයේක බව 

 මහජන ලහභාගිත්ව  
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 මමමහයුම් හා ඇකයුම් 

 අඛ්ඩල ක්රිා ාවයේ  ස වීම 

 ජාතික වකකීම ස වීම 

 ජාතවන්තර පැතිකල 

 

මානව හිමිකම් සුරැකීමම් හා ප්රතව්ධනන  ිරීමම් ජාතික ක්රිා ාකාරී ලැසැල ම අධී සෂණ   හා මකුකම්පත් 

ිරීමම් කා්ධ    ලඳහා පහත ලඳහන් කමිුක පත්කරන සදී. 

1. ප්රතනාන රාජව ය තන ලඳහා ම්ධඛී  අමාතවාාශවල වස නිම ෝයනත න්මකන් ලමන්විත වන මානව 

හිමිකම් පිළිබඳ මමමහයුම් කමිුකව. 
 

2. ක්රිා ාකාරීන් හා ශ්රී සාකා මානව හිමිකම් මකො මිෂන් ලභාව විටින් නම් කරන සද නිම ෝයනත න් 

ඇතුළු රාජව අාශවල මව ප්රතනාන ක්රිා ාකාරීන් හා ටිවි් ලමාජය  නිම ෝයනත න්මකන් ලමන්විත වන 

ලම්බන්ධීකරණ  කමිුක මදක ස 

 
3. පහත ලඳහන් මත්මාකත  සමෂේත්රආ පිළිබඳ මකුකම්පත් කමිුක 

 
අ. ටිවි් හා මේශවල පාසන අිතිවාටිකම් 

ය. ය්ධථික, ලමාජය  හා ලාල කෘතික අිතිවාටිකම් 

ඇ. වනහිාලා වැළැ සවීම 

ඈ. කාන්තා අිතිවාටිකම් 

ට. කම්කුන අිතිවාටිකම් 

ඊ. ලාක්රුමණික මලේවක න්ම  අිතිවාටිකම් 

උ. ළමා අිතිවාටිකම්  
ඌ. අභවන්තර වශවල ම න් අවතැන්ූ  පුේකස න්ම  අිතිවාටිකම් 

එ. විමශවල ේෂ අවශවල වතා ලහිත පුේකස න්ම  අිතිවාටිකම් 

ඒ. පාරිලරික අිතිවාටිකම් 

III. මහාන ලහභාගිත්ව  

මානව හිමිකම් පිළිබඳ අන්ත්ධ අමාතව කමිුකව, මානව හිමිකම් සුරැකීමම් හා ප්රතව්ධනන  ිරීමම් 
ජාතික ක්රිා ාකාරී ලැසැල ම මඟින් පිළි ම් ම දි  යුතු කැටලු හා ටහත එ ස එ ස මත්මාකත  සමෂේත්රආ 

 ටමත් මානව හිමිකම් සුරැකීමම් හා ප්රතව්ධනන  ිරීමම් ජාතික ක්රිා ාකාරී ලැසැල මට ඇතුළත් වි  යුතු 

ටස සක හා ක්රිා ාමා්ධක හඳුනා කනිමින් තම  නිරී සෂණ ටදිරිපත් කරනමමන් මහජනතාවමකන්, 
ලාවිනානවයේන් හා ක්ඩලා ම්වයේන් ට්සා ටිටී. 
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 උදාහරණ මසල: 

 මත්මාගත ක්ම ේත්රා :  සිවිල් හා මේශපාසන අයිිකවාසිකම් 

ඉසක්ක   අරමුණ ්රිය ාකාරකම  

 
 
 

 

   
 

 

ක්රිා ාමා්ධක ම ෝජනා ිරීමම්දී පහත ලඳහන් නි්ධණා ක න්ට අනුකූස වි  යුතු . 

1.  ශකමතාව  වලර 5 ස තුළදී ක්රිා ාත්මක කළ හැිවි  යුතු .  
මානව හිමිකම් සුරැකීමම් හා ප්රතව්ධනන  ිරීමම් 
පල  අවුුනදු ජාතික ලැසැල ම තුළ අන්ත්ධකත ලෑම 
ක්රිා ාමා්ධක  සම මබො මහෝදුරට පල  අවුුනදු 
කාසසීමාව තුළ ක්රිා ාත්මක ිරීමම් හැි ාව 
වැදකත් මේ. 

 ලෑම ක්රිා ාමා්ධක  සම නිශවල  ත ත හා නිරවු් වි  

යුතු . 
 ලෑම ක්රිා ාමා්ධක  ස ලඳහාම එ  ක්රිා ාත්මක 

කළයුතු වන නිශවල  ත ත කාසරාමුව ස තීරණ  කළ 

යුතු . 
2. මිනි  හැිර බව  ළකාකර කනු සබන ටස සක, පරමා්ධථ  ලහිතව 

මිනි  හැිවි  යුතු .  එ ස එ ස ක්රිා ාමා්ධක  
ලා සිප්තතව දැ සවීම අතවාවශවල ව වනඅතර එමඟින් 
ඒවාමව ක්රිා ාත්මකභාව  අපහසුතාවින් මතො රව 

මිනි  හැිවනු ඇත. 
 හැි ාව ස පවතී නම්, රැල  මනො කරන සද දත්ත 

රැල කර කනිමින් ප්රතතිසාභ මැන බැලීම ලඳහා 
ගුණාත්මක හා ප්රතමාණාත්මක ද්ධශවල ක ම ෝජනා 

කරන්න. 
 එ ස එ ස ක්රිා ාමා්ධක  ලමල ත වශවල ම න් ක්රිා ාවට 

නැාවීමමහි සා  වකකීම දරන රාජව 

නිම ෝයනතා තන  ස හඳුනා කත යුතු . 
3. අදාළ බව  ලෑම ක්රිා ාමා්ධක  සම 

(1) ය්ඩඩුමේ ප්රතමුඛතාවන්ට; 
(2) මේශී  හා ජාතවන්තර විේවත් ය තනවස 

නි්ධමේශවල වසට;  (උදා:  ශ්රී සාකා මානව 

හිමිකම් මකො මිලම, ජාතවන්තර ගිවිසුම් 

ය තන, එ සලත් ජාතීන්ම  මානව හිමිකම 
කවුන්ටිස ) ; ලහ  
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(3) ටිවි් ලමාජ  මානව, හා විේවත්   සමෂේත්රආ  
මඟින් හඳුනාකනු සබන, මානව හිමිකම් 

පිළිබඳ වැදකත් කැටලුවසට අදාළ වි  යුතු . 
4. මානව හිමිකම්වස පවත්නා 

අමනමඳනම රැඳි ාව හා 

මනඳමබදි  හැිරබව 

 මානව හිමිකම්හි පවත්නා විශවල  වී භාව , මබදි  
මනො හැි බව හා අමනවො නව වශවල ම න් රඳා 
පැවැත්ම  න ලාක්ප තුළින් මානව හිමිකම් 
ලඳහා  පූ්ධණ ප්රතමේශවල   ස සබා කැනීමට  ලෑම 

ක්රිා ාමා්ධක  සම දා ක වි  යුතු . 
 එ ස එ ස ක්රිා ාමා්ධක  ඊට අදාළ ල වාධීන 

ල ථාවර  අනුව පමණ ස මනො ව, අමනකුත් 

අිතීන් ලමක එහි ඇති බැඳීම් අනුවද ලසකා 

බැයේ  යුතු . 
 

නිරී සෂණ ටදිරිපත් ිරීමම්දී පහත ලඳහන් මතො රතුුන ඇතුළත් ිරීමට කාුනණික වන්න. 

1. පුේකස ාම  මහෝ ලාවිනානමව නම: 

2. ලාවිනාන  පිළිබඳ මකය විල තර  ස (අදාළ  නම්) : 
3. යේපින  (අතවාවශවල ව නැත)  : 
4. ලම්බන්න වි  හැි  නම ලහ අාක  (අතවාවශවල ව නැත) : 

 

නිරී සෂණ/නි්ධමේශවල , පහත යේපින  ඔල මලේ  විමේශවල  කටයුතු අමාතවාාශවල   මවත එවි  යුතු .  

 
විමේශවල  කටයුතු අමාතවාාශවල        

fÊHIaG wOHlaI ckrd,a - nyqmd¾Yùh iïuq;s බාම්ධ 
ckrc f.dvke.s,a, 
fld<U 01 
 

දුරකථන අාක : 0112325371 -5 

 

විදු ත් තැපැ් යේපින :  nhrap.consultations@mfa.gov.lk  
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