
න ොවැම්බර් මස  15 වැනි දි  ජිනීවා නුවර පැවති තුන්වැනි විශ්ව  කාලාන්තර සමානලෝච නේ දී 

ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු පිලිබඳ නින ෝජය  අමාතය ආචාර්  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා කළ 

ප්රකාශ . 

 

උප සභාපතිතුමනි, 

සම්භාවනී නි, 

න ෞරවනී  නින ෝජිතයිනි, 

 

 අප රට සඳහා වන තෙවැනි විශ්ව කාලාන්ෙර සමාතලෝචනයට සහභාගී වන ශ්රී ලංකා 

නිතයෝජිෙ පිරිතසහි නායකත්වය දරමින්  අද තමහි පැමිණීමට ලැබීම ගැන මම සතුටු තවමි. 

ලාංකික නිතයෝජිෙ පිරිසට විතේශ කටයුතු අමාොංශතේ, නීතිපති තදපාර්ෙතේන්තුතේ, 

ජනාධිපති කර්යාලතේ සහ ජිනීවා හි පිහිටි එක්සත් ජාතීන්තේ ශ්රී ලංකා නිෙ නිතයෝජිෙ 

කාර්යාලතේ තජෂ්ඨ නිළධාරීන්  ඇතුළත්ය. 

උප සභාපතිතුමනි, 

න ෞරවනී  නින ෝජිතයිනි, 
 

 ශ්රී ලාංකීය ජනොව විසින් 2015 ජනවාරි මස 08 සහ අතගෝස්තු මස 15 වැනි දිනවල පැවති 

ඓතිහාසික මැතිවරණයන්හි දී ශ්රී ලංකාතේ ජනොව විසින්  තමතහයවනු ලැබූ නවකරණය 

වූ හා පරිවර්තිෙ තේශීය වාොවරණයක් සහිෙ පසුබිමක  ශ්රී ලංකාව තමම සමාතලෝචනයට  

සහභාගී  තවයි. අප රතේ  ජනොව  සිය ඡන්ද ලබා දුන්තන් මානව හිමිකේ ශක්තිමත්කර, 

ප්රවර්ධනයකර, ආරක්ෂාකර හා ඉහළට ඔසවා ෙැබීමටත්, ප්රජාෙන්්රවාදය, යහපාලනය සහ 

නීතිතේ ආධිපෙය ශක්තිමත් කිරීමටත්, සංහිඳියාව  සහ තිරසර  සාමය සඳහාත් , සැමට  

සාධාරණත්වය හා ස්වාභිමානය ලබාදීමටත් ලබාදීම ,සමාජතේ බහුවිධ  ස්වභාවය ඉස්මතු 

කරලීමට, සහ තමරතේ සමානාත්මොවතයන් යුත් සියල්ලන් ඇතුළත් ආර්ථික වර්ධනය හා 

සංවර්ධනය තවනුතවනුත් ය. 

 ශ්රී ලංකාතේ ප්රධාන තේශපාලන පක්ෂ වන ජනාධිපති සිරිතසේන මහො නායකත්වය තදන  ශ්රී 

ලංකා නිදහස ්පක්ෂයත්,  අග්රාමාෙ  රනිල් වික්රමසිංහ මහො නායකත්වය තදන එක්සත් 

ජාතික පක්ෂයත් ඒකාබේධ කරමින් තමරට තේශපාලන සංස්කෘතිතේ   ප්රමුඛ තවනසක් ඇති 

කිරීමට 2015 ජනවාරි මස 08 වැනි දින පැවැති ජනාධිපතිවරණතයන්  ජනාධිපති මමත්රීපාල 

සිරිතසේන මහො ලැබූ  ජයග්රහණයට හැකි විය.තේ ආකාරතයන් බිහි වූ ජාතික සේමුතිවාදී  

රජය, එතෙක් කලක් ශ්රී ලංකාව අනුගමනය කළ හුදකලාවාදී ප්රතිපත්තිය පතසකලමින්, 

මානව හිමිකේ ආශ්රිෙ ගැටලු පිළිබඳ කටයුතු කිරීතේ දී  තමරට වැසියන් තමන්ම  එක්සත් 

ජාතීන්තේ සංවිධානය හා  ජාෙන්ෙර ප්රජාව සමඟ ද පුළුල් විවෘෙභාවයකින් යුතුව ක්රියා 

කිරීමට කටයුතු කතළේය. එබැවින් තමම තෙවැනි විශ්ව කාලාන්ෙර සමාතලෝචනයට 

තවනුතවන් සහභාගී වන ශ්රී ලංකාව වනාහී හිමිකේ සේබන්ධතයන්  නව, ධනාත්මක හා 

ප්රගතිශීලි මාවෙක ගමන් කරන රටකි.අප තමම සැසිවාරයට  සහභාගි වනුතේ: 

 

- නවකරණය වූ ක්රියාකාරී මානසිකත්වයකින්, 

- තේශීය හා ජාෙන්ෙර  වශතයන් සාමාන  ජනොවතේ මානව හිමිකේ ප්රවර්ධනයට, 

ආරක්ෂා කිරීමට හා ඉහළට ඔසවා ෙැබීමට  නවමු විශ්වාසයකින් හා කැපවීමකින්, 



- සාමාන ජනොවතේ ශුභ සිේධිය උතදසා  ආවර්ජනය කිරීමට, ඉතගනීමට, සහ තවනස්කේ 

සිදු කිරීමට විතේචන අපට පිටුවහලක් සපයන බැවින් විතේචන ද  ඇතුළු ව අනන්තේ 

මෙවලට සවන් තදන පුළුල් විවෘෙභාවයකින් සහ  

-  සෑම පුරවැසිතයකුතේම අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා තකතරන, සැමතේ තගෞරවනීයත්වය 

තවනුතවන් කැපවූ, සංහිඳියාව උදාකරගත් , ස්ථාවර, සාමකාමී සශ්රීක තේශයක් බවට අපතේ 

රට පත් කිරීමට ඇති තිර අදිටනින් යුතුවය. 

 

න ෞරවනී  නින ෝජිතයිනි, 

 

 ඔබ සැතවොම දන්නා පරිදි, අභිතයෝගවලින් තෙොර, සර්ව සේපූර්ණ රාජයක් තකොෙැනකවත් 

තනොමැෙ. අප හඳුනාතගන ඇති පරිදි මානව හිමිකේ ප්රවර්ධනය හා ආරක්ෂා කිරීම යනු 

නිරන්ෙර ක්රියාවලියකි.තකෙරේ කැපවීමකින් හා අධිෂ්ඨානතයන් යුතුව ක්රියා කළද, එය එක් 

රැයකින් කළ හැක්කක් තනොතේ. අපතේ මෙය අනුව  විශ්ව කාලාන්ෙර සමාතලෝචනය යනු 

තමම කරුණ හඳුනාගත්, ස්වයං සමාතලෝචනය කර ගැනීමට  එකිතනකාට අෙ තදන, වඩා 

තහොඳ  පරිචයන් හුවමාරු කරගෙ හැකි, අපතේ පුරවැසියන්තේ අවශොවයන්  වඩා 

සඵලදායි අයුරින් ආමන්්රණය කිරීමට එකිතනකා හට සහාය වීමට පවත්නා ක්රමතේදයකි. 

මානව හිමිකේ තවනුතවන් ජාතික සේමුතිවාදී රජය තකොතෙක් දුරට කැපවී ඇත්ද යන්න ගැන 

තේශීය හා ජාෙන්ෙර වශතයන් තබොතහෝ තදනා ප්රශ්න කරති. සැබවින් ම එම 

තනොඉවසිලිමත්භාවය ස්වභාවිකය; ප්රශ්න කිරීම ස්වභාවිකය; බලාතපොතරොත්තු විරහිෙවීම ද 

ස්වභාවිකය. ඇෙැමුන් එතසේ විතේචනය කරන්තන් තයතදනුතේ ශ්රී ලංකාතේ උන්නතිය 

උන්නතිය සිතෙහි ෙබාතගන බව අප තහොඳාකාරව ම දන්තනමු.  

 

ප්රජාෙන්රවාදී ක්රමයක් තුළ  පහසුතවන් කඩිනේ තවනස්කේ සිදු කිරීම,  සෘජු හා කලින් 

හඳුනාගත් මාවෙක් ඔසත්සේ කඩිනමින් ගමන් කිරීම අසීරු කටයුත්ෙකි.  තගෝලීය භූමිකාව තුළ 

සිදුවන තවනස්කේ, ආර්ථික බලපෑේ, ස්වභාවික ආපදා, තේශපාලන තවනස්කේ යන සෑම 

තදයක් ම අපතේ යහපත් ආධාශයන් තකතර් බලපෑමක් ඇති කරයි.   ආයෙනික වශතයන් 

අප ප්රශස්ෙ මේටතේ නැෙ. අප තමය හඳුනාතගන ඇෙ. එතසේ ම පරිපාලනමය හා පුහුණු 

කිරීතේ අංශයන්තේ අවශොවන් හඳුනා ගැනීමට හා  අපතේ ආයෙන ශක්තිමත් කිරීමට සිදු 

කළ යුතු  සංතශෝධන සඳහා අපි නිරන්ෙරතයන් ප්රයත්න දරන්තනමු. පුරවැසියන්ට අපතේ 

ආයෙනවලින් වඩා යහපත් තසේවයක් සැළසීම සඳහා කළ යුතු ධනාත්මක තවනස්කේ ඇති 

කිරීමට පුේගලයින් තපළඹවීමට පියවර ගනිමින් සිටින්තනමු. අපතේ පුළුල් දැක්ම හා 

අධිෂ්ඨානය වනුතේ අපතේ සමසේ පුරවැසියන්ට ප්රතිලාභ ලැබිය හැකි අයුරින් තවනස්කේ 

සිදු කිරීම වන අෙර  තවනස්කේ සඳහා ධනාත්මක පියවර ගැනීමට උතේක්ෂාතවන් හා 

අවවාදාත්මක අයුරින් අනන්ට සවන් දීමට විවෘෙභාවතයන් කටයුතු කරමු. 

 

  වත්මන් සැසිවාරතේ දී ශ්රී ලංකාව සමග කටයුතු කිරීමට රාජයන් දැක්වූ උනන්දුව අපතේ 

ප්රශංසාවට ලක් තේ.   වඩා තක්න්ද්රීය හා  ඵලදායි සාකච්ඡාවක් සඳහා කල් ෙබා ප්රශ්න තයොමු 

කරන ලද සියලු රාජන්ට මාතේ ස්තුතිය පළකරන්තනමි. 



 

 ඔබ දන්නා පරිදි,  2012 වසතර් කළ  විශ්ව කාලාන්ෙර සමාතලෝචනතයහි පටන් ශ්රී ලංකාව 

සැලකිය යුතු ප්රගතියක් අත්පත් කරතගන තිතේ. තමම ප්රගතිතයන් වැඩි ප්රමාණයක් අත්පත් 

කරගත්තත්  ජාතික සේමුතිවාදී රජය නිර්මාණයවීමට තහේතු වූ  2015 ජනවාරි මස පැවැති 

ජනාධිතිවරණය හා 2015 අතගෝස්තු මස පැවැති පාර්ලිතේන්තු මැතිවරණතේ සිට ගෙ වූ දළ 

වශතයන් වසර 2ක් හා මාස 10ක් වැනි තකටි කාලයක් තුළ බව ඔබට තපතනනු ඇෙ.  රජය 

ජනොවට දුන් ප්රතිඥා සැබෑ කරනු පිණිස ගෙයුතු වූ තීරණ ගැනීමට අවශ ප්රතිපත්ති 

අනුගෙභාවයට හා සථ්ාවරත්වයට තමම සේමුතිවාදී රජය පහසුකේ සැපයීය. නූෙන හා 

තිරසර ආර්ථිකයක් සහිෙ, සියල්ල ඇතුළත් විනිවිදභාවයකින් යුත් පාලනයක් ඇති,අයිතීන් 

සුරකින හා සියල්ලන්ට සමානාත්මොතවන් සලකන රටක් තගොඩනැගීම තමහිදී විතශේෂ තේ. 

  

 

2.  ජාතික වාර්තාව:  ව ප්රමීතීනන් සැකීම 

උප සභාපතිතුමනි, 

 අතගෝස්තු මාසතේ දී ඉදිරිපත් කරන ලද, අද ඔබතුමා ඉදිරිතේ ඇති විශ්ව කාලාන්ෙර 

සමාතලෝචනය සඳහා වූ ජාතික වාර්ොව සැකසීතේ දී අනුගමනය කරන ලද ක්රියා පිළිතවළ 

පසුගිය 2008 හා 2012 වර්ෂවල දී  අනුගමනය කරන ලද පරිචතයන් මූලික වශතයන් තවනස් 

තවයි.   

 විවෘෙ හා විනිවිදභාවතයන් යුතු ක්රියාවලි සඳහා අපතේ ඇති කැපවීමත්  අපතේ පුරවැසියන් 

සමඟ කටයුතු කිරීමට අප දක්වන තගෞරවයත්, ප්රතිපත්ති සේපාදනතේ දී පහළ සිට 

ඉහළටගමන් කරන ප්රතේශයක් සඳහාත් අප තුළ ඇති ඇප කැප වීම තපන්නුේ කරමින් 

අමාොංශ හා තදපාර්ෙතේන්තු, සිවිල් සමාජ නිතයෝජිෙයින්, හා විවිධ ක්තෂේ්රවල 

විතශේෂඥයින් සේබන්ධ කරමින් පෘථුල හා සියල්ල ඇතුළත් අදහස් විමසීතේ ක්රියාවලියක් අපි 

දියත් කතළමු.  එතසේ කිරීතමන්  විශ්ව කාලාන්ෙර සමාතලෝචනය සඳහා ශ්රී ලංකාතේ ජාතික 

වාර්ො සකස් කිරීම සඳහා නව ප්රමිතීන් අපි දැන් සකසා ඇත්තෙමු.  තමම ක්රියාවලිය අදියර 

තදකකින් සමන්විෙ විය. 

පළමු අදියරතේ දී,  නව ජාතික මානව හිමිකේ ක්රියාකාරී සැලැස්මට පදනේ වූ අදහස් විමසීම 

ක්රියාත්මක විය.  මීට තපර කරන ලද සමාතලෝචන චක්ර තදතක් දී ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්තේශ තමම 

ක්රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කරන ලදී. ක්රියාකාරී සැලැස්ම සැකසීතේ ක්රියාවලියට මග තපන්වීම 

සඳහා රජය හා සිවිල් සමාජය නිතයෝජනය කරමින් සේබන්ධීකරණ කමිටු තදකක් පිහිටුවනු ලැබූ 

අෙර වාර්ොව සැකසීම සේබන්ධතයන් පෘතුල තලස අදහස් විමසනු ලැබිණි.   තත්මාගෙ පරිච්තේද 

සැකසීම සඳහා රජතේ සහ සිවිල් සමාජ නිතයෝජිෙයින්තගන් සමන්විෙ  තකටුේපත් කමිටු දහයක් 

පිහිටුවීම අන්ෙර් ජාලය ඔස්තසේ ජනොවතේ නිර්තේශ ලබාගැනීම, නිර්තේශ හා මෙ ඉදිරිපත්කිරීම 

සඳහා සිවිල් සමාජය හා පුරවැසියන් සඳහා මහජන ප්රවිචාරණ පැවැත්වීම සහ ක්රියාකාරී සැලැසම් 

අමාෙ ම්ඩඩල අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට තපර එය අමාොංශ, ශ්රී ලංකා මානව හිමික්ම 

තකොමිසම හා එක්සත් ජාතීන්තේ නිතයෝජිොයෙන අෙර සංසරණය කිරීමට තමම ක්රියාවලියට 

ඇතුළත් විය. 



තදවන අදියරට අයත් වුතේ,; තකටුේපත් ජාතික වාර්ොව සැකසීම; ඒ පිළිබඳව අදහස් විමසීම සඳහා 

එය අන්ෙර් ජාලතයහි ප්රසිේධ කිරීම.  අදහස් ඉදිරිපත් කරන තලස ජනොවතගන් ඉල්ලමින් ප්රවෘත්ති 

ප්රවල දැන්වීේ පළකිරීම;  හා රතටහි විවිධත්වයට ගරු කරමින් තකොළඹ, මහ නුවර, ගාල්ල, යාපනය 

හා කල්මුතන් යන නගර පතහේ දී ජනොවතගන්  ඍජුවම අදහස් විමසීම යන පියවරයි.  

3. සි ලු නද ානේම මා ව හිමිකම් සුරක්ෂිත කිරීම පිණිස අීනත  සම  කටයුතු කිරීම ආරක්ෂා 

කිරීමට අීනත අත්දැකීම් පිළිබඳ නසො ා බැලීම, මා ව හිමිකම් කවුන්සිල  සහ එක්සත් ජාතින්නේ 

පද්ධති හා පරිපාටීන් සමඟ ඇතිකර ත්  ව සබඳතා. 

උප සභාපතිතුමනි, 

 සෑම පුරවැසිතයකුතේ ම මානව හිමිකේ ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට සහ ආයෙන ශක්තිමත් කිරීතේ 

හා නීතිතේ ආධිපෙ පිළිබඳ සියලුම පුරවැසියන් තුළ විශ්වාසය තගොඩනැගීතේ මාර්ගයක් 

තලස අතීෙතේ සිදුවන්නට ඇෙැයි විශ්වාස කරන ප්රච්ඩඩ ක්රියා සහ වාර්ො වූ වැරදි 

සේබන්ධතයන් විමර්ශනය කිරීමට රජය දක්වන කැපවීම විදහා පාමින් ජාතික ආ්ඩඩුව සෙ 

තසවීම, යුක්තිය, හානිපූරණය සහ ගැටුේ නැවෙ ඇති තනොවීම පිළිබඳ ක්රියාදාමයක් 

තවනුතවන් සිය කැපවීම ප්රකාශයට පත් කතළේය. 

 සෑම  වසරකම නැවෙ නැවෙත් ඡන්ද විමසීේ සිදු කරමින් පසුගිය ආ්ඩඩුව මානව හිමිකේ 

කවුන්සිලය සමග පැවැත් වූ කටුක සබඳොව අවසන්තකොට අපතේ අතීෙ සිදුවීේ 

සේබන්ධතයන් විමසා බැලීම සඳහා වූ තයෝජනා ජාතික සේමුතිවාදී රජය කවුන්සිලය තවෙ 

ඉදිරිපත් කළ අෙර, ශ්රී ලංකාතේ සම අනුග්රාහකත්වය දක්වන /  1 තයෝජනාවලිය  2015 

ඔක්තෙෝබර් 1 වන දින තපොදු එකඟත්වය මෙ සේමෙ කර ගැනීමට සියලුම පාර්ශ්ව සමඟ 

කටයුතු කතළේය.   

 රජය විසින් තයෝජනා තකොට ඇති පරිදි, ප්රවිචාරණ ක්රියාවලියකින් පසු, පාර්ලිතේන්තු පනත් 

මගින් අතුරුදන් වූ පුේගලයින් පිළිබඳ නිෙ කාර්යාලයක්, සෙ තසවීතේ තකොමිසමක්, 

විතශේෂ නීති උපතේශකතයකු සහිෙ අධිකරණ යාන්්රණයක් සහ හානිපූරණ කාර්යාලයක් 

ස්ථාපනය කිරීම සිදු කරනු ඇෙ.  තේ වසතර් මාර්තු මාසතේ දී /4 1 තයෝජනාවලිය තපොදු 

එකඟත්වය මෙ සේමෙ කිරීම හරහා /  1 තයෝජනාවලිතේ කාල සීමාව වසර තදකකින් දීර්ඝ 

කර ගැනීමට ද ශ්රී ලංකාව, කවුන්සිල සාමාජිකයින් සමග කටයුතු කතළේ ය. 

 සංහිඳියා යාන්්රණ ක්රියාත්මක වන්තන් සමස්ෙ ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා වන අෙර එමගින් 

සියලු තදනාටම එක හා ප්රතිලාභ අත්කර දීමට අතේක්ෂා තකතර්.  ගැටුේ සමතේ දී, මානව 

හිමිකේ සහ මානුෂීය නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ, තචෝදනා විමර්ශනය කිරීම 

සේබන්ධතයන්, විතශේෂතයන්ම ඒවා ආරක්ෂක හමුදා ඉලක්ක කරගන්තන්ය යන වැරදි 

වැටහීමක් මතේ රතේ සමහරක් තුළ ඇෙ.  එතහත් එය සේපූර්ණතයන්ම සාවදය.  ශ්රී ලංකා 

ජනාධිපතිවරයා මෑෙක දී අවධාරණය කළ පරිදි, ආරක්ෂක හමුදා අසාධාරණ තලස ඉලක්ක 

කර ගැනීම තහෝ ඔවුනට දඬුවේ දීම තනොතකතර්.  එතහත්  නීතිය උල්ලංඝනය කිරීේ 

සේබන්ධතයන් ක්රියාත්මකවන නියමානුකූල ක්රියාදාමයන්ට අනුව  අධිකරණ ක්රියාවලිය 

හරහා සිදුකරන විමර්ශන සඳහා අපි බැඳී සිටිමු. 

 

න ෞරවනී  නින ෝජිතයිනි, 



 එක්සත් ජාතීන්තේ විතශේෂ පරිපාටින් තමන්ම ගිවිසුේ ආයෙන සමඟ ශ්රී ලංකාව ෙම සබඳොව 

හා සහතයෝගිොව ශක්තිමත් තකොට ඇෙ. 

උදාහරණයක් තලස, පසුගිය විශ්ව කාලාන්ෙර සමාතලෝචනතේ පටන්  ශ්රී ලංකාව ගිවිසුේ 

ආයෙන සමාතලෝචන 6කට සහභාගී වී ඇති අෙර ළමා අයිතිවාසිකේ සේබන්ධ සේමුතිතේ 

සමාතලෝචනය 2018 ජනවාරි මාසතේ දී සිදුකිරීමට නියමිෙය. 

තමම ක්රියාවලීන් සඳහා රජතේ පැහැදිලි කැපකිරීම තපන්වමින්, තමම සමාතලෝචනවලින් 

තබොතහෝමයක් 2016 සහ 2017 යන වසරවල දී  කරන ලදී.  වාර්ො සැපයීමට අප සතු වගකීේ 

යළි පැහැර තනොහැරීමට අපි අදිටන් කරතගන සිටිමු.  තමම කාර්යය සඳහා අභන්ෙර ක්රමතේදය 

ශක්තිමත් කිරීමට තමන්ම ගිවිසුේ ආයෙන, විතශේෂ පරිපාටීන් හා විශ්ව කාලාන්ෙර 

සමාතලෝචනය පිළිබඳව නිර්තේශ ක්රියාත්මක කිරීම සඵලදායි ව විභාග කිරීම හා පසු විපරේ 

කිරීමට සුදුසු ආකාරයන් පිළිබඳව දැනට අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටිමු. 

තමම කාර්යය සඳහා අභන්ෙරික ක්රියාවලින් පිහිටුතේ  හා ශක්තිමත් කිරීතේ ක්රියාවලිතේ දී අප 

එක්සත් ජාතීන්තේ තමරට කාර්යාලය සහ එක්සත් ජාතීන්තේ මානව හිමිකේ මහ තකොමසාරිස ්

කාර්යාලය තමන්ම ‘UPR info’ තසේවාව සමගද කටයුතු කරන්තනමු.  තේ වායාමයන් අප 

කරනුතේ සිවිල් සමාජතේ ද සහතයෝගය ඇතිවය. 

 2015 තදසැේබර් මාසතේ දී, සියලුම තත්මාගෙ විතශේෂ පරිපාටින් තවෙ ශ්රී ලංකාව ස්ථාවර 

ඇරයුමක් කතළේය.   

 පසුගිය විශ්ව කාලාන්ෙර  සමාතලෝචනතේ සිට තත්මාගෙ විතශේෂ පරිපාටි නිතයෝගධාරින් හා 

කෘොධිකාරි ක්ඩඩායේ අටක් ශ්රී ලංකාතේ සංචාරය කර ඇති අෙර ඒ අෙරින් 6ක් තමරටට 

පැමිණිතේ 2015 ජනවාරි මාසතේ  සිට ගෙ වූ පසුගිය වසර තදක තුළය. 

 ෙවද, තමම වසතර් තදසැේබර් මස සිට 415 දක්වා කාලය තුළ අත්ෙතනෝමතික රඳවා 

ෙබාගැනීේ සේබන්ධතයන් වන කෘොධිකාරී ක්ඩඩායම තමරට සංචාරයක නිරෙ වීමට 

නියමිෙ අෙර, මෙ දැරීතේ සහ ප්රකාශන නිදහතසේ අයිතිය ප්රවර්ධනය කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම 

සේබන්ධ විතශේෂ වාර්ොකරු ලබන වසර මුලදී සංචාරය කිරීමට නියමිෙය. 

නමවන් නකටි කාල පරාස ක් ඇතුළත, නව ත් කිසි ම් රටකට නමතරම් විනශේෂ පරිපාටීන් 

සංඛ්යාවක් කිසි කනලක පැමිණ ඇත්දැයි  න්   ැ  අපි සැබැවින්ම විමති ට පත්වන්න මු. 

මීට අමෙරව, පිළිතවලින් 2013 වර්ෂතේ දී හා 2016 තපබරවාරි මාසතේ දී එවක  සිටි සහ 

වර්ෙමාන මානව හිමිකේ පිළිබඳ මහ තකොමසාරිස්වරුන් ශ්රී ලංකාතේ සංචාරය කළ අෙර එක්සත් 

ජාතීන්තේ මහතල්කේවරයා 2016 සැේෙැේබර් මාසතේ දී තමරට සංචාරය කතළේය. 

 විමසුේ කාල සීමාව තුළදී, ජාෙන්ෙර මනතික තල්ඛන රාියයක ශ්රී ලංකාව රාජ 

පාර්ශවයක් බවට පත්විය. ඒවා අෙර, 

-  2015 තපබරවාරි මාසතේ දී ආබාධ සහිෙ පුේගලයන්තේ අයිතිවාසිකේ සේබන්ධ ජාෙන්ෙර 

සේමුතියට එක්වීම, 2015 ජුනි මාසතේ දී කාන්ො හා ළමා ජාවාරම වැළැක්වීම සේබන්ධතයන් 

වූ පතලර්තමෝ සන්ධානයට එක්වීම. 

- 2 16 මැයි මාසතේ දී, බලහත්කාරතයන් අතුරුදන් කිරීතමන් සෑම පුේගලතයකුම ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහා වූ ජාෙන්ෙර සේමුතියට එක්වීම 



-  2016 සැේෙැේබර් මාසතේ දී අන්ධ, දෘශාබාධිෙ තහෝ අක්ෂර කියවීතේ ආබාධ සහිෙ පුේගලයන් 

සඳහා ප්රකාශයට පත් කළ වැඩ කටයුතු සඳහා පහසුකේ ලබාගැනීම සඳහා වූ මර්තක්ෂ් ගිවිසුමට 

එක්වීම සහ 

- 2016 සැේෙැේබර් මාසතේ දී තේශගුණික විපර්යාස සේබන්ධ පැරිස් ගිවිසුමට අත්සන් ෙැබීමට 

තේ. 

 

 ඊතේ දින, එනේ තනොවැේබර් මස 14 වැනි දින අමාෙ ම්ඩඩලය විසින් වධ හිංසාව සහ 

අතනකුත් කුරිරු, අමානුෂීය තහෝ පහත් ආකාරතයන් සැලකීම තහෝ දඬුවේ කිරීම පිටු දැකීතේ 

සේමුතිය සඳහා වූ මවකල්පිෙ සන්ධානය තවෙ ශ්රී ලංකාතේ ප්රතේශය අනුමෙ කළ බව මා 

අද දැනුේ තදන්තන් ඉමහත් සතුටිනි.  මවකල්පිෙ සන්ධානය ප්රකාරව ජාතික නිවාරණ 

යාන්්රණයක් තලස ශ්රී ලංකාතේ මානව හිමිකේ තකොමිසම පත් කිරීමට නියමිෙය.  වද 

හිංසාවලට එතරහිව පලදායි තලස  සටන් කිරීතේ  හා වැළැක්වීතේ අපතේ දැඩි අරමුණු ෙව 

දුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වන වැදගත් පියවරක් තලස අපි තමය දකින්තනමු. 

 සංක්රමණික ්රමිකයන්තේ අයිතිවාසිකේ සේබන්ධතයන් වූ සේමුතිතේ 29 වැනි වගන්තිය 

සේබන්ධතයන් ඉදිරපත් කර තිබු විතශේෂ තකොන්තේසි ශ්රී ලංකාව නිල වශතයන්ඉල්ලා අස්කර 

ගත් අෙර 2016 අතගෝසත්ු 16 වැනි දින එක්සත් ජාතීන්තේ මහ තල්කේවරයා තේ 

සේබන්ධතයන් දැන්වීමක් ප්රසිේධියට පත් කතළේය. 

 2015 තනොවැේබර් මාසතේ සිවිල් හා තේශපාලන අයිතීන් පිළිබඳ ජාෙන්ෙර සේමුතිය  

(ICCPR) යටතත් ප්රකාශයට පත්කරන ලද කීර්තිනාම බාල කිරීේ ශ්රී ලංකාව විසින් ඉල්ලා 

අස්කර ගන්නා ලදී.   

 ෙනි පුේගලයන් විසින් එවනු ලබන සන්නිතේදන ප්රතිග්රහණය කිරීමට වධ හිංසා පිටු දැකීතේ 

සේමුතිතේ 22 වැනි වගන්තිය යටතත් ප්රකාශයක් සිදු කරන ලදී. 

 

4.සිවිල්, නද්ශපාලනික, ආර්ථික, සමාජී , සංස්කෘතික, අයිතිවාසිකම් ආශ්රිත සන්ධිස්ථා . 

උප සභාපතිතුමනි, 

  මම තමෙැන් සිට සිවිල්, තේශපාලනික, ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික, අයිතිවාසිකේ ෙව 

දුරටත් නඟා සිටුවීම ආශ්රිෙව ළඟා කරගත් ජයගහන පිළිබඳ  අවධානය තයොමු කරන්තනමි. 

 2015 මැයි මස දී 19 වැනි ආ්ඩඩුක්රම වවස්ථා සංතශෝධනය පාර්ලිතේන්තුව විසින් 

බලාත්මක කරන ලදි. 

 තමම සුවිතශේෂී  සංතශෝධන විධායක ජනාධිපති ධූරතේ බලෙල සීමා කිරීමටත්, රාජ තසේවතේ 

තේශපාලනීකරණය තුරන් කිරීතේ පරමාර්ථය සහිෙව ප්රධාන රාජ ආයෙනයන් හි නිදහස 

ශක්තිමත් කිරිමටත් සමත් විය.  

  මැතිවරණ තකොමිසම, නීති තසේවා තකොමිසම, රාජ තසේවා තකොමිසම, ජාතික තපොලිස ්

තකොමිසම, මුදල් තකොමිසම, ශ්රී ලංකා මානව හිමිකේ තකොමිසම, අල්ලස් හා දූෂණ තචෝදනා 

විමර්ශන තකොමිසම,   යනාදී සව්ාධීන තකොමිසේ සඳහා වන පත් කිරීේ  සිදු කිරීමට විධායක 

ජනාධිපතිවරයා සතුව ඇති බලෙල තේ වන විට 19 වවස්ථා සංතශෝධනය හරහා  

වවස්ථාදායක සභාතේ අනුමැතියට යටත්ව ඇෙ. 

 පාර්ලිතේන්තුතේ ආ්ඩඩු හා විපක්ෂ නිතයෝජිෙයන් තමන් ම තේශපාලන 

මැදිහත්භාවයන්තගන් තෙොර නිදහස් මෙධාරීන් ද වවස්ථාදායක සභාවට ඇතුළත් ය. 



 19 වැනි සංතශෝධනය  මගින් එතෙක් කලක් 6 වසරක් වූ ජනාධිපති ධූර කාලය වසර 5ක් 

දක්වා අඩු  කරන ලදී. 

 විධායක ජනාධිපති ධූරය වාර තදකක් දක්වා සීමා කිරීම ප්රතිස්ථාපනය කරන ලදී. 

 පර්ලිතේන්තුතේ ධුර කාලය 6 වසරක සිට 5 වසරක් දක්වා අඩු කරන ලදී: එතසේම  

පර්ලිතේන්තුව විසුරුව හැරීමට ජනාධිපතිවරයා සතු වූ  බලෙල අතහෝසි කරන ලද අෙර, 

තුතනන් තදකක බහුෙර තයෝජනාවකින් තෙොරව වසර 4 1/2ක් යනතෙක් පර්ලිතේන්තුව 

විසුරුවා හැරීතේ බලය ජනාධිපතිවරයාට තනොමැත්තත් ය. 

 නිශ්චිෙ ජනාධිපති හා පාර්ලිතේන්තු ධූර කාල සීමා ස්ථාපනය කිරීම හරහා බලය විමධගෙ 

කිරීතේ බලෙල ශක්තිමත් කිරීමට ද, වවස්ථාව හරහා ඇති කරන ලද ආයෙනයන් හි 

ස්වාධීනත්වය නිදහස ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට ද, විධායක ජනාධිපති ධූරයට පර්ලිතේන්තුව 

හැසිරවිය හැකි බලය අවම කිරීමට ද තමම විධිවිධාන හරහා හැකි තේ. 

 19 වැනි සංතශෝධනය බලාත්මක කිරීම හරහා ශ්රී ලංකා මා ව හිමිකම් නකොමිෂන් සභානේ 

ස්වාධීනත්වය ශක්තිමත් කරන ලදී.  

 මූලික අයිතිවාසිකේ උල්ලංඝනය කිරීේ තහෝ ඊට ආසන්න අවස්ථාවන් විමර්ශනය කිරීමට, 

වස්ථාදායකය නිර්මාණතේ දී රජයට උපතදස් ලබා දීමට, ජාෙන්ෙර මානව හිමිකේ 

ප්රමිතීන්ට අනුකූල ව තේශීය නීතිය පවත්වාතගන යාම සඳහා නිර්තේශ ලබා දීමට, මානව 

හිමිකේ ගිවිසුේවලට එළඹීම තහෝ දායකවීම සඳහා නිර්තේශ සැපයීමට තකොමිසම සවිබල 

ගන්වා තිතේ.. 

 පූර්ව/ඡායා වාර්ො ඉදිරිපත් කිරීම හරහා තකොමිසම මෑෙ කාලීන ගිවිසුේ රාමු 

සමාතලෝචනයන් ආශ්රිෙව කැපී තපතනන කාර්ය භාරයක් ඉටු කර ඇති අෙර  විශ්ව 

කාලාන්ෙර සමාතලෝචන සැසිවාරය තවනුතවන්, තකොමිසම ලබාදුන් දායකත්වය අපි අගය 

කරමු. ලබන වසර සඳහා තකොමිසන් සභාව තවනුතවන් තවන් කර ඇති මූලමය ප්රතිපාදන 

ඉහළ නැංවීමට රජය ක්රියා කර ඇෙ. 

 අපරාධ වින්දිත න් හා සාක්ෂිකරුවන්ට ආධාරදීම හා ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ප ත 

2015 තපබරවාරි මස දී පාර්ලිතේන්තුව මගින් ඒකමතිකව සේමෙ කරගැනීම සහ ඉන් 

අනතුරුව නීතිය පූර්ණ වශතයන් ක්රියාත්මක කිරීම, එක් අතෙකින් අපරාධ වින්දිෙයන්තේ 

සහ අතනක් අෙට සැකකරුවන් හා විත්තිකරුවන් තවනුතවන් ඔවුන්තේ අයිතිවාසිකේ හා 

හිමිකේ අෙර තුළනයක් ඇති කරන සුවිතශේෂි අවස්ථාවකි. 

  අපරාධ යුක්තිය පසිඳලන ක්රමතේ ප්රමුඛ තවනසක් ඇති කිරීමට තමම පනෙට හැකියාව ලැබී 

ඇෙ.  අපරාධ වින්දිෙයන්තේ හා විත්තිකරුවන්තේ අයිතිවාසිකේ හා හිමිකේ තපන්වා දීමට 

තමම පනෙ ක්රියා කරයි. 

 ඒ හරහා අපරාධ වින්දිෙයන් තවනුතවන් වන්දි මුදලක් ප්රදානය කිරීමට ක්රියා කරන අෙර, ඒ 

තවනුතවන් විතශේෂ අරමුදලක් නිර්මාණය කර ඇෙ. 

 2016 ජනවාරි 08 වැනි දින ජනාධිපතිවරයාතේ මූලිකත්වතයන් තමම පනෙට යටත් ව ජාතික 

අධිකාරියක් නිර්මාණය කරන ලදී. තේ තවනුතවන් 2018 වසර සඳහා වූ අයවැය හරහා වැඩි 

මුදලක් තවන්කර ඇෙ. 

 විත්තිකරුවන් හා වින්දිෙයන් ආරක්ෂා කිරීමට හා ඔවුන්ට විරුේධ ව සිදුවිය හැකි වරදවල් 

සේබන්ධතයන් තසොයා බැලීමට  ශ්රී ලංකා තපොලීසිතේ විත්තිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීතේ අංශය 

තපොලිස්පතිවරයා විසින් සථ්ාපනය කරන ලදී. 



 පුේගලික වශතයන් අධිකරණය ඉදිරිතේ තපනී සිටීමකින් තෙොර ව, ශ්රී ලංකාතවන් පිටෙ 

ඕනෑම ස්ථානයක දී සාක්ෂි වාර්ො කර ගැනීමට තහෝ ්රව  දෘශ මාධතයන් ප්රකාශ 

ඉදිරිපත් කිරීමට තමන්ම එවන් කාර්යයන් සඳහා විතේශයන් හි පිහිටි ශ්රී ලංකා  දූෙ ම්ඩඩල  

හරහා පහසුකේ සැලසීමට හැකිවන පරිදි තමම පනෙට සංතශෝධනයක් තනොවැේබර් 07 වැනි 

දින, පාර්ලිතේන්තුව මගින් සේමෙ කර ගන්නා ලදී. 

 ආ්ඩඩුක්රම වවස්ථාතේ 19 වැනි සංතශෝධනයට අනුව තෙොරතුරු දැනගැනීමට ඇති අයිතිය 

මූලික අයිතිවාසිකමක් තලස හඳුනාගැනීතමන් අනතුරුව, නතොරතුරු දැ  ැනීනම් අයිති  

පිළිබඳ ප ත (RTI) බලාත්මක කරන ලදී.  

- 2017 තපබරවාරි 03 වැනි දින සිට තමම පනෙ බලාත්මක විය. 

- රාජ ආයෙනයන් හි විනිවිදභාවය හා කාර්යක්ෂමොව වැඩි දියුණු කිරීතේ සංස්කෘතියක් 

නඟා සිටුවීමට තමන් ම වංචාව නවො දැමීමට තේ හරහා අතේක්ෂිෙය. 

- තපොදු ජනොවට තෙොරතුරු දනගැනීමට ඇති අයිතිය ළඟා කර තදමින්, සමාජ ජීවිෙ තුළට 

සේපූර්ණතයන් ම අන්ෙර්ග්රහණය විය හැකි පුරවැසියන් සහිෙ සමාජයක් බිහි කරලීම අපතේ 

අතේක්ෂාවයි. 

- පනෙ ක්රියාත්මක කිරීමට පහසුකේ සැලසීම සඳහා නිර්මිෙ තෙොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය 

පිළිබඳ තකොමිසම ක්රියාත්මක වන අෙර  විවිධ රාජ ආයෙන ආශ්රිෙව තෙොරතුරු සේපාදනය 

කරලීමට තයෝජනා ඉදිරිපත් කරමින්, තපොදු මහජනයා තමහි වාසි ලබා ගැනීමට සමත්ව ඇෙ. 

 කාන්තාවන් හා දරුවන් මුහුණතදන ගැටලු පිළිබඳ ව අවධානය තයොමු කිරීතේ වැදගත්කම 

සලකා බලමින් තේ සේබන්ධතයන් මූලිකත්වය ලබා දී කටයුතු කිරීමට රජය ක්රියා කරමින් 

සිටී. 

- ලිංගිකත්වය හා ස්ත්රී පුරුෂභාවය පදනේ කරගත් හිංසනයට පිළියේ තයදීම පිණිසද පියනවර 

තගන ඇෙ. 

- විවිධ පුදගලයන්ට තවනස් තලස සලකන නීති සහ වවහාරයන්ට අදාල නීති 

ප්රතිසංස්කරණයකිරීම සහ එවැනි තවනස්කේ ජනිෙ කරවන පුේගල නීති සංතශෝධනය කිරීම 

ද, ඉටු කිරමට අතේක්ෂිෙ කාර්යයන් අෙර තේ.  ඒ සේබන්ධ සාකච්ඡා සහ අදහස් විමසීේ 

දැනට තකතරමින් පවතී.   

- ළමා අයිතිවාසිකේ පූර්ණ තලස භුක්ති විදීම ෙහවුරු කරමින් ළමා ්රමය භාවිෙය තුරන් 

කිරීමට තරගුලාසි හා ක්රියාමාර්ග නිර්මාණය කර ඇෙ. 2016 ජනවාරි මස සිට 

ජනාධිපතිවරයාතේ මඟතපන්වීම යටතත් ළමා ආරක්ෂාව තවනුතවන් විතශේෂ ජනාධිපති 

කාර්ය බලකායක් ක්රියාත්මක තේ. 2016 ජූනි මස දී, රජතේ ඉහළ ම කැපවීම තපන්නුේ 

කරමින් ළමා හිංසනය පිටුදැකීතේ දිනතේ දී  ළමා හිංස   සහමුලින් ම පිටු දකි  බවට 

ජනාධිපතිවරයා ශපථ කතළේය.  

 

 ශ්රී ලංකාව තුළ අභන්ෙරිකව අවෙැන් වූ ජනොවතේ   ශුභ සාධනය සහ ජීවතනෝපාය  සහාය 

තවනුතවන්  රජය  විතශේෂ අවධානය තයොමු කර තිතේ. 2  9 වසතර්  යුේධය අවසානය වනවිට 

අභන්ෙරික වශතයන් අවෙැන්  වූ පිරිස ලක්ෂ / ඉක්ම වීය.අද වනවිට  යාපනතේ ශුභ සාධන 

කඳවුරුවල තවතසන්තන් පවුල් 765කට අයත් පුේගලයින් /   කටත් අඩු ප්රමාණයකි. රජය 

අභන්ෙරික වශතයන් අවෙැන්  වූවන් සඳහා  ස්ීරරසාර විසැඳුේ තසවීතේ  නිරන්ෙර උත්සාහයක 

තයදී සිටී. 2 16 අතගොස්තු මස ගැටුේ බල පෑ ප්රතේශවල තවතසන්නන් ද ඇතුළුව ප්රධාන  

පාර්ශ්වකරුවන්තේ  මෙය විමසමින් පිළිතයල කරන ලද ගැටුේ තහේතුතවන් සිදු වූ  අවෙැන්වීේ සඳහා 

කල්පවත්නා  විසඳුේ පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය ” අමාෙ ම්ඩඩලය විසින් අනුමෙ කරනු ලැබිණි. 



 

 තිරසර සංවර්ධන ප්රතිපත්තීන් සමඟ සංතයෝජිෙ යහපත් ආර්ථිකයක්, අපතේ ජනොවතේ අයිතීන් 

සහතික කිරීමට තක්න්ද්රීය තේ. මානව හිමිකේ ආරක්ෂණය හා ප්රවර්ධනය  සහ  විතශේෂතයන් ම  අප 

අතේක්ෂා කරන තිරසාර සාමය, සංහිඳියාව හා ගැටුේ නැවෙ ඇති තනොවීම යන කාරණාවල දිගු 

කාලීන පැවැත්ම සඳහා    ආර්ථික වර්ධනය සහ ජනොවතේ අභිලාෂයන් මුසු වූ සමානාත්මොවතයන් 

යුතු සියල්ල ඇතුළත් සංවර්ධනය අෙවශ තේ. 

 

- පසුගිය සතිතේ තනොවැේබර් 7 වැනි දින පාර්ලිතේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ 2 18 වර්ෂය සඳහා වු 

අයවැය තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක මූලධර්මයන් මෙ පදනේ ව පිළිතයළ කරන ලද අෙර  එය “නීල 

හරිෙ අයවැය: එන්ටර්ප්රයිස් ශ්රී ලංකා” යන තත්මාතවන් යුතු විය.  ශ්රී ලංකාව ආකර්ශනීය තවළඳ 

තක්න්ද්රස්ථානයක් බවට පත් කිරීම  සියලු ශ්රී  ලාංකිකයන් තසෞභාගමත් රටක පාර්ශ්වකරුවන් බවට 

පත් කිරීමට දිරි ගැන්වීමට හැකි වන තසේ වවසායකත්ව ආකල්පයන් යළි ප්රතබෝධමත් කිරීම 

තමමගින් අතේක්ෂිෙයි. 

 

- නීල හරිෙ ආර්ථිකයක් සහ සංවර්ධන ක්රතමෝපායක් අනුගමනය කිරීම අනුකූල වන්තන්, පැරිස් ගිවිසුම 

තකතරහි තහෝ 2 /  වර්ෂය සඳහා වූ සංවර්ධන නාය ප්රය තකතරහි වන අපතේ කැපවීම සමග 

පමණක් තනොතේ. ඒ වනාහි අප අපටමත් අපතේ ඉදිරි පරේපරා  තවනුතවනුත් ඉටුකරන යුතුකමකි. 

එය අප රට සඳහා පමණක් තනොව අන්ෙර් ජාතික ප්රජාතේ වගකිව යුතු සාමාජිකතයකු වශතයන් අප 

සියලු තදන  නිවහන තලස හඳුන්වන මිහිෙලතේ වාසීන් තලසත් ඉටු කරන යුතු කමකි. 

 

- අපිට 4.5% ක ස්ථාවර  දළ තේශීය නිෂප්ාදන වර්ධන තේගයක් පවත්වා ගැනීමට හැකියාව  ලැබුණු 

අෙර එය 2018 වර්ෂතේ දී 5% දක්වා වර්ධනය කර ගැනීමට අතේක්ෂිෙය. 

 

- අපි 2 /  වර්ෂය සඳහා වන සංවර්ධණ නාය ප්රතයහි එන සංවර්ධන ඉලක්ක 17, රජතේ ජාතික 

ප්රතිපත්ති හා වැඩසටහන් තුළට ඇතුළත් කරමින් ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් 

සිටින්තනමු. 

 

- 2 17  ඔක්තෙෝබර්  මස පාර්ලිතේන්තුතේ  දී  සේමෙ තකරුණු “ශ්රී ලංකාතේ තිරසර සංවර්ධන  

පනෙ”,  එක්සත් ජාතීන්තේ තිරසර සංවර්ධන නාය ප්රය අනුගමනය කිරීමට රජය තදන ලද 

ප්රතිඥාව සුරැකීතමහි ලා ගනු ලැබූ ඉදිරි පියවරකි. තමම ක්රියාවලිය පහසු කිරීම සඳහා තමතෙක් නීති 

සේපාදනය කළ රටවල් කිහිපය අතුරින් ශ්රී ලංකාව එක් රටක්  බව අපතේ දැන ගැනීමයි.  

 

- තමම පනෙ රතටහි ජාතික අභිලාෂයන් සමඟ රටට අවශ  ජාතික ප්රතිපත්ති හා ක්රතමෝපායන් සකස ්

කිරීමට විධිවිධාන සපයනු ලැබුව ද තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 17 න් මග තපන්වීම ලබා තිතේ. 

 

 භාෂා සහ සංස්කෘතික අයිතීන් ගැන කථා කරන විට ජාතික ගීය තදමළ භාෂාතවන් ගායනා කිරීම 

සඳහා කිසිම ෙහනමක් තනොපවතින බව සඳහන් කරමින්  රජය 2015 මාර්තු මස සියලු රාජ ආයෙන 

තවෙ චක්රතල්ඛයක් නිකුත් කළ බව සඳහන් කරනු වටී.  වසර 68කට පසු ප්රථම වරට ජාතික ගීය 

සිංහල හා තදමළ යන නිල භාෂා තදතකන් ම 2 16 තපබරවාරි මස 4 වැනි දින ජාතික නිදහස් දින  

සමරු උතළතල් දී ගායනා කරනු ලැබිණි.තමම සේප්රදාය  අතනකුත් අවස්ථාවල දී  ක්රියාත්මක 

තකතරයි. 

 

- උතුරු හා නැතගනහිර පළාත්වල නීතිය ක්රියාත්මක කිරීතේ යාන්්රණයන්ට ප්රවිශ්ටවිතේ දී ජනොව 

භාෂාමය වශතයන් මුහුණ තදන බාධක හඳුනා ගනිමින් තදමළ බස කථා කරන තපොළිස් නිළධාරීන් 



216 තදතනකු , තපොලිස් නිලධාරිණියන් 26 තදතනකු සහ උප තපොළිස් පරීක්ෂකවරුන්  14 තදතනකු  ද 

බඳවා ගනු ලැබිණි. 

 

 ප්රතිසංස්කරණ තිරසාර වීම සඳහා  පහළ සිට ඉහළට තකතරන ප්රතේශයන් අෙවශ බව  රජය 

ෙරතේ විශ්වාස කරන බැවින් ජාතික මානව හිමිකේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම (NHRAP)  හා විශ්ව 

කාලාන්ෙර සමාතලෝචනය (UPR) සඳහා වූ ජාතික වාර්ොව යන සියල්ල සකස් කරනු ලැබුතේ  තපර 

සඳහන් කළ පරිදි මහජන මෙ විමසීමකින් අනතුරුවය. 

 

-  කීර්තිමත් සිවිල් සමාජ  නිතයෝජිෙයින්  එතකොතළොස්  තදතනකුතගන්  සමන්විෙ ප්රවිචාරණ  කාර්ය 

බලකාය සංහිඳියා යාන්්රණය පිළිබඳ ප්රවිචාරණ  දිවයින පුරා පවත්වන්නට තයදුණි. තමම ක්රියාවලිය 

තුළින් ලබාගත් තයදවුේ  සෙය තසවීතේ  තකොමිසම හා වන්දි කාර්යාලය මූලිකව නිර්මාණය කිරීමට 

හා එහි පැවැත්මට භාවිො කරන ලද අෙර සංහිඳියා ක්රියාදාමයට සේබන්ධ තවනත් කටයුතු සඳහා 

නිරන්ෙරතයන් භාවිො කරමින් සිටී.  ප්රවිචාරණ කාර්ය බලකා සාමාජිකයින් සහ කලාප කාර්ය 

බලකා සාමාජිකයින් සමඟ විධිමත් උපතේශනයන් සංහිඳියා සේබන්ධීකරණ තල්කේ කාර්යාලය 

හරහා අඛ්ඩඩ ව සිදු තකතර්. 

 

- උගත් පාඩේ හා ප්රතිසන්ධාන තකොමිසම වැනි  ජනාධිපති තකොමිසේ, 1990 ගණන්වල දී පිහිටුවන ලද 

පුේගලයින් අකමැත්තෙන් ඉවත් කිරීම තහෝ අෙහැර දැමීම පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිසම, 

පරණගම තකොමිසම තලස හඳුන්වන අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමට පත්කළ 

ජනාධිපති තකොමිසම ආදී තපර පැවති ක්රියාදාමවල වාර්ො තමන්ම එක්සත් ජාතීන්තේ වාර්ො, තමරට 

සහ පාර සමුද්රීය  එක්සත් ජාතීන්තේ නිතයෝජිොයෙන, පුේගලයින්,සහ මානව හිමිකේ සංවිධාන මගින්  

නිර්මාණය කරන ලද වාර්ො හා දත්ෙ ද සංහිඳියා යාන්්රණ විසින් භාවිො කරනු ඇෙ.  

 

- වවස්ථා සංතශෝධනය සේබන්ධතයන් ද පුළුල් මහජන මෙ විමසීතේ එම ක්රියාදාමය තවනුතවන් 

පිහිටුවන ලද මහජන නිතයෝජන තකොමිසම විසින් සිදු කරනු ලැබිණි. වවස්ථා සංතශෝධන ක්රියාවලිය 

ගැටුේ නැවෙ ඇති තනොවීමට වගවීතේ පියවරක් වශතයන් ප්රමුඛ තකොට සලකන ලදී.  පාර්ලිතේන්තු 

මැතිවරණතයන් අනතුරුව සේමුතිවාදී රජතේ පළමු සංවත්සරය සැමරීම තවනුතවන්  වවස්ථාදායක 

සභාව පිහිටු වීමට  රාමුගෙ තයෝජනාවක් සේමෙ කර ගැනීමට  සඳහා අදාළ කටයුතු ආරේභ කිරීමට 

සහ වවස්ථා සංතශෝධන ක්රියාවලිතේ කටයුතු ආරේභ කිරීමට 2016 ජනවාරි මස 9 වැනි දින 

පාර්ලිතේන්තුතේ විතශේෂ සභා වාරයක් කැඳවනු ලැබීය. එකී තයෝජනාව මාර්තු මාසතේ දී ඒකමතික ව 

සේමෙ තකරිණි. මූලික අයිතිවාසිකේ,අධිකරණය,නීතිය හා සාමය,මහජන මුදල්, රාජ තසේවය සහ 

මධ පර්යන්ෙ සබඳො යන විතශේෂ තත්මාත්මක ගැටලු සඳහා නිර්තේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පාලන 

කමිටුවක් සහ උප කමිටු 6ක් පත් කරනු ලැබිණි. තමම වර්ෂතේ සැේෙැේබර් මස 21  වැනි දා පාලන 

කමිටුතේ අතුරු වාර්ොව අගමැතිතුමා විසින් වවස්ථාදායක සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුණු අෙර එය 

ඔක්තෙෝබර් මස /  වන දින සිට  තනොවැේබර් / දක්වා  දින 5ක්  වවස්ථාදායක සභාතේ දී විවාදයට 

ලක් තකරිණි. පාලන කමිටුතේ අවසන් වාර්ොව ඉදිරිපත් කිරීමට මත්තෙන් වැඩිදුර උපතේශනයන් 

අඛ්ඩඩව සිදු තේ. නව වවස්ථාව සේමෙ කරනු පිණිස පාර්ලිතේන්තුතේ තුතනන් තදකක බහුෙරය  

සහ ජනමෙ විචාරණයක දී ජනොව ලබා තදන අනුමැතිය අවශ තේ. 

 

5.        30/1 සහ 34/1 න ෝජ ා සම්මුීනන් හා සංහිඳි ාව ක්රි ාත්මකකරණ  

 



උප සභාපතිතුමනි 

 /  1 සහ /4 1 තයෝජනා සේමුතීන් වල තපොතරොන්දු ක්රියාත්මක කිරීම සේබන්ධතයන් කලින් 

ඉදිරිපත් කළ ප්රශ්න කිහිපයකට ප්රතිචාර දක්වමින්, එම තයෝජනා සේමුතීන් ක්රියාත්මක කිරීම 

ෙහවුරු කිරීම සඳහා අපතේ ස්ථිරසාර බැඳීම නැවෙ ෙහවුරු කිරීමට කැමැත්තෙමු. ඔබ සැම 

තදනා ඇතුළත්ව එම අරමුණ උතදසා අඛ්ඩඩව හා ක්රමානුකූලව වැඩ කරන්තනමු. 

 

- තමම වසතර් සැේෙැේබර් මස 15 වන දින ක්රියාකාරිත්වයට පත්වූ අතුරුදන්වූ පුේගලයන් 

සේබන්ධ කාර්යාලය, පසුගිය සතිතේ පාර්ලිතේන්තුවට ඉදිරිපත්වූ 2 18 වර්ෂතේ අපතේ 

අයවැතයන් එම කාර්යාල පිහිටුවීම සඳහා තවන්කළ තයෝජිෙ රුපියල් බිලියන 1.4 කින් 

පිහිටුවන පළමු සංහිඳියා යාන්්රණයයි. 

න ෞරවනී  නින ෝජිත නි, 

- අප ඉතිහාසතේ පළමු වොවට, 2 18 වර්ෂතේ ජාතික අයවැතයන් තකොටසක් විතශේෂතයන්ම 

සංහිඳියාව සඳහා තවන් තකරිණි. සංහිඳියාව හා සාමය සඳහා කළ ආතයෝජන මගින් 

ආරක්ෂාව හා ස්ථාවරත්වය ශක්තිමත් වන බැවින් ද ආතයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම 

සඳහා සාරවත් පරිසරයක් නිර්මාණය වන බැවින්ද එම ආතයෝජන වඩාත් සුදුසු ආර්ථික 

ප්රතිපත්තියක් තලස අපි සලකමු. එතමන්ම ආදායේ වර්ධනය හා තසේවා නියුක්තිය ශක්තිමත් 

කරන ආර්ථික ප්රතිපත්තියක් දිගුකාලීන සාමය, ආරක්ෂාව, ස්ථාවරත්වය සහ සංහිඳියාව 

සඳහා අවශ ෙත්වයන් තගොඩනැගීමට අපට උපකාරී තවයි.  

 

6.        වැද ත් කරුණු සහ අභින ෝ  

උප සභාපතිතුමනි, 

 2 15 වර්ෂතේදී ජනාධිපතිවරණය හා පාර්ලිතේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වූ දින සිට, තකටි 

කාල සීමාවක් ඇතුළෙ අපතේ මානව හිමිකේ තපොතරොන්දු සේබන්ධතයන් අප ළඟා කරතගන 

ඇති ප්රගතිය පිළිබඳ තෙොරතුරු, තමම කෘොධිකාරී ක්ඩඩායම සමඟ තබදා හදා  ගැනීතේදී 

අප විසින් විවෘෙ හා විනිවිදභාවතයන් යුක්ෙව කටයුතු කර ඇෙ. 

  

 අපතේ දැක්ම දිගුකාලීනය. අප විසින් ළඟා කරතගන ඇති තවනස්කේ හා ේ රගතිය අප 

ජාතිතේ ආයෙන හා වුහයන් තුළ ස්ථිරව ආරක්ෂාවන බවටත්, වඩාත් ඉහළ 

දැනුවත්භාවයකින් හා අවතබෝධයකින් සිය අයිතීන් ක්රියාවට නැංවීතේ ක්රියාවලි තුළ අපතේ 

මහජනොව සේබන්ධවී සිටින බවටත් ෙහවුරු කිරීම දැකබලා ගැනීමට අපට අවශය. එවන් 

ස්ථිරසාර තවනසක් තකතරහි අපි විශ්වාසය ෙබන්තනමු. 

අපට වැදගත් කරුණු හා අප ඉදිරිතේ ඇති අභිතයෝග කිහිපයක් තමහිලා  දැක්වීමට කැමැත්තෙමු. 

- ශ්රී ලංකාව විසින් තබොතහෝ තේ අත්පත් කරතගන ඇෙ. එතහත් අපි එය ෙෘේතිමත් වීමට 

තහේතුවක් තලස තනොසලකමු. සමහරුන් තචෝදනා කරන තලස අප මානව හිමිකේ පිළිබඳව 

උදාසීනව තහෝ තනොසලකා සිටින්තන් තහෝ නැෙ. අපතේ සෑම පුරවැසියකුම ඔවුන්ට හිමි 



අයිතින් පූර්ණ වශතයන් භුක්ති විඳීම පිළිබඳව සහතික වීම සඳහා ෙවත් තබොතහෝ තේ කළ 

යුතුව ඇති බව අපි තහොඳාකාරව දනිමු. සිය පුේගලානුබේධ අයිතීන් විසින් සවිබල ගන්වනු 

ලැබූ පුරවැසියන් අපතේ ජාතිය ශක්තිමත් කරන බව අපි ෙරතේ විශ්වාස කරමු.   

 පසුගිය මාස /5 මුළුල්තල් අප ලබා ගත් ජයග්රහණ තදස‚ 
 

o පරිපාලනමය‚ ආයෙනමය‚ වවස්ථාමය‚මනතික‚ ආර්ථික තමන්ම මානව හිමිකේ 

ඇතුළු ප්රතිසංස්කරණ තුළින් ගැටුේ නැවෙ ඇති තනොවීමට වගබලා ගැනීම. 
 

o දකුත්ඩ ඇති වූ ෙරුණ කැරලි තදකකට තහේතුව‚ විවිධ අයුරින් සහ විවිධ කාල වලදී සෑම 

ප්රජාවකටම බලපෑේ එල්ල කළ දීර්ඝ කාලයක් පුරා පැවැති ප්රච්ඩඩත්වය සහ 
තනොසලකා හැරීේ හමුතේ ප්රජාවන් අෙර පවතින අවිශ්වාසය දුරලමින් රාජ ආයෙන 
සේබන්ධතයන් දිය වී ගිය විශ්වාසය යළි තගොඩනැගීම; සහ  

 
o සෑම මේටමකදීම ආයෙන ක්රියාත්මකවීම සඳහා යහපාලනය විනිවිදභාවය සහ 

කාර්යක්ෂමොව යන කාරණාවල ප්රමිතීන් සහ ප්රතිමාන ප්රතිෂඨ්ාපනය කිරීම; 
 

යන ඉලක්ක ළගාකර ගැනීම උතදසා දැඩිතලස කැපවුණු, සංවර්ධනය තවමින් පවතින ජාතියක් 
වශතයන් ලබා ගත් ජයග්රහණ යන සන්දර්භතයහි ෙබා බැලිය යුතු බව අපතේ අදහසයි. 

 
- අවාසනාවකට තමන්‚ ජාතිය සමගි කිරීමට සහ දුෂ්කර අතීෙ උරුමයක් පිළිගැනීමට ගන්නා 

ලද සෑම පියවරක්ම විවාදයට තුඩු දී ඇෙ.  විවිධ ජාතීන් හා ආගේවලින් සමන්විෙ ප්රජාවන් 
අෙර සාමකාමී සබඳො ෙහවුරු කිරීමටත්, වවස්ථාමය ප්රතිසංස්කරණ තගන ඒමටත් අප 

දරන ප්රයත්න සහ දක්වන කැපවීේ‚ තබදීේ ඇති කිරීතේ උත්සාහයක් තලසට විරුේධවාදීහු 

නිරන්ෙරව ෙර්ක කරති.  එනමුත් දැඩි අධිෂ්ඨානතයන් යුතුව අපි තනොසැලී කටයුතු කරමු. 
- ප්රජාෙන්්රවාදී රටක් වශතයන්‚ මානව හිමිකේ‚ තිරසාර සාමය සහ සංහිඳියාව පරිපූර්ණ 

වශතයන් භුක්ති විඳීම උතදසා වූ අපතේ ගමන පිළිබඳව දැඩි විතේචන සහ මෙවාද අපි 
අතේක්ෂා කරමු. එනමුත් තවනත් තබොතහෝමයක් ප්රජාෙත්්රවාදී රටවල තමන් තපොදු 
පිළිගැනීම, යේොක් දුරකට සාවද තෙොරතුරු, තමතහයවීේ සහ අගතිතයන් යුක්ෙ වන බව 
අපි දනිමු. මානව හිමිකේ ආරක්ෂා කිරීතේ හා ප්රවර්ධනය කිරීතේ තමන්ම සංහිඳියාව 
වැඩිදියුණු කිරිතේ වටිනාකම සේබන්ධතයන් ජාතික එකඟොවක් තගොඩනැඟීතේ සහ එය 
පවත්වා ගැනීතේ අරමුතණන් ප්රතේශේ සහගෙ විචක්ෂණශීලි ගමනක් යායුතු බව අප විශ්වාස 
කරන්තන් තමම තහේතූන් මෙය. ජාතියක් වශතයන් අපි වසර ගණනාවක් තකෝලාහලවලට 
මැදිව ගෙ කතළමු. රතේ ප්රධාන තේශපාලන පක්ෂ ේවිත්වය එක්ව කටයුතු කරන 
තමවන්      ඓතිහාසික අවස්ථාවක අප ආරේභ කිරීමට  අතේක්ෂා කරන ප්රතිසංස්කරණ, කල් 
පවත්නා ඒවා බවට ෙහවුරු තකතරන පියවර අනුගමනය කිරීමට අප සුපරීක්ෂාකාරී වන බව 
සනාථ කිරීම අෙවශ තේ. 
 
 

7.  සමාප්ති  
 



 උප සභාපති තුමනි, අවසාන වශතයන්, සියලුම සිවිල් සමාජයීය ක්ඩඩායේ හා 
නිතයෝජිෙවරුන් සහ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකේ තකොමිෂන් සභාවද ඇතුළු සෑම පුේගලතයකු 
විසින්ම විශ්ව කාලාන්ෙර සමාතලෝචන ජාතික වාර්ොව සැකසීතේ ක්රියාවලිය මුළුල්තල් 
දක්වන ලද සහය හා දායකත්වය තවනුතවන්ද, ඔවුන්තේ ඡායා වාර්ො සේබන්ධතයන්ද මම 
ස්තුතිවන්ෙ තවමි. 
 

 ෙවද තමහි සිටින ක්රියාකාරී ක්ඩඩායම සහ එක්සත් ජාතීන්තේ සාමාජික රටවලටද මාතේ 
ස්තුතිය හිමිතේ. 
 

 උප සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාටද, ොක්ෂණික සහතයෝගය දැක්වීම සේබන්ධතයන් ක්රියාකාරී 
ක්ඩඩායතේ තල්කේ කාර්යාලයටද, ශ්රී ලංකා සමාතලෝචනය සේබන්ධතයන් බුරුන්ඩි, 
තකොරියා ජනරජය සහ තවනිසියුලාව යන රටවල් ලබාදුන් සහතයෝගයටද ස්තුතිවන්ෙ තවමි. 

 
 දැන් අපි සාමාජික රාජයන්ට සවන් තදමු. අවශ පරිදි මාත් මාතේ නිතයෝජිෙ ක්ඩඩායමත් 

ඔවුනට ප්රතිචාර දැක්වීමට අතේක්ෂා කරමු.  
 
 
ස්තුතියි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


