
 

 

මානව හිමිකම් කඩකිරීම් වීදැයි විමර්ශණයට  

ජනපති කකොමිෂමක් පත් කරයි .... 

මානල හිමිකම් වශ අන්තර්ජාතික මානුෂීය නීතිය කඩකිරීම් වශ වමාන බරඳත ලැරදි පිළිබ ච ෝදනා විමර්ණය 
පිණිව ඳත් කරන ද චකොමින් වභා චශෝ කමිටු අනාලරණය කරගත් චතොරතුරු විමර්ණය, ඳරීක්ණය වශ 
ලාර්තා කිරිම චශෝ අලය ්රියාමාර්ග ගැනීම වශා රිපුද්ගලග ඳරීක්ණ චකොමිමක් ජනාපතඳති චගෝභාභය රාජඳක් 
මැතිතුමා විසින් ඳත් කර තිචේ. 

අදාෂ අතිවිචේ ගැවට් නිචේදනය ඊචේ (21) ප්රකාය  ඳත් කරනු ැීයය.  

චරේාභාපතකරණ විනිා යකාර එ.්.එ.්ම්.. . නලාවා මශතා ඳරීක්ණ චකොමිචම් වභාඳති ධූරය  නම් කරනු ැබ 
සිටී. විරාමික චඳොස්වාඳති  න්ා ප්රනාන්දු වශ විරාමික දිවාරික් චමකම් නිමම අචේසිරි යන මශත්ලරු චව  
වාමාජිකචයෝ චලති.  

චකොමිම  ඳැලරී ඇති කාර්යයන් චමචවේය : 

 මානල හිමිකම් උමංඝණය කිරීම් විමර්ණය පිණිව කස්න් ඳත් කරන ද ඳරීක්ණ චකොමින් වභා වශ 
කමිටු විසින් බරඳත ගණචේ මානල හිමිකම් උමංඝණය කිරීම්, බරඳත ගණචේ අන්තර්ජාතික 
මානෂීය නීති කඩ කිරීම් වශ චලනත් ්ලැනි බරඳත ලැරදි අනාලරණය කරචගන තිචේදැයි චවොයා බැලීම. 
 

 ්කී ඳරීක්ණ චකොමින් වභා වශ කමිටු විසින් අනාලරණය කරගත් මානල හිමිකම් වශ මානුෂීය නීති 
කඩකිරීම් වශ චලනත් ්ලැනි ලැරදි වම්බන්ධ චතොරතුරු කලචර්දැයි ශඳුනා ගැනීම වශ එ මත ඳදනම්ල ගත 
යුතු ්රියාමාර්ග නිර්චගල චකො  තිචේදැයි චවොයා බැලීම.  
 

 ්කී නිර්චගල අරභයා ඳලත්නා නීතිය ප්රකාරල චමචතක් ්රියාකර ඇති ාකාරය ශා ලත්මන් රාජය 
ප්රතිඳත්තිය  අනුූලල ්කී නිර්චගල ්රියාත්මක කිරීම  තලදුර ත් ගතයුතු පියලර නිා ය කිරීම. 
 

 ඳෂමුලැනි වශ චදලැනි චේදල  අනුූලල අලය පියලර ගනිමින් තිචේදැයි අධීක්ණය. 

අලය විමර්ණ වශ ඳරීක්ණ කිරීම ත් අලය ඳරිදි ජනාපතඳතිතුමා චලත අතුරු ලාර්තා ඉදිරිඳත් කිරීම ත් 
චකොමිම  බය ඇත. ්චමන්ම චකොමිම දැනුම් චදන වි  අලය වශය වශ චතොරතුරු වැඳීමම  රාජය අංචේ 
අදාෂ සියලු නිධාරීන  නියම කරනු ැචේ.  

අලවන් ලාර්තාල චකොමිම ඳත් කෂ දින සි  මාව 06ක් ඇතුෂත ජනාපතඳතිතුමා චලත ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.  

ඳරීක්ණ චකොමිම ඳත් කිරීචම් ඳ බිම ගැවට් නිචේදනචේ ඳැශැදිස් කර ඇත. ්ක්වත් ජාතීන්චේ මානල හිමිකම් 
කවුන්සිය 2015 ඔක්චතෝබර් මව වම්මත කෂ “ශ්රී ංකාචේ වංහියායාල, ලගම ම වශ මානල හිමිකම් ප්රලර්ධනය” 
පිළිබ 30/1 චයෝජනාල  වශ එ ශා බැඳුණු 34/1 වශ 40/1 චයෝජනාල  වම අනුග්රාශකත්ලය දැක්විචමන් ශ්රී 
ංකාල ඉලත්ලන බල මානල හිමිකම් කවුන්වචේ 43 ලන වැසිලාරචේ දී නිචේදනය චකරිණ. ්චවේ වුලද තිරවාර 
වාමය වශ වංහියායාල දිනාගනු ලවා ලගම ම වශ මානල වම්ඳත් වංලර්ධනය වපුද්රා ගැනීම වශා ්ක්වත් ජාතීන් වශ 
්හි නිචයෝජිතායතන වමග වශචයෝගචයන් ලැඩ කිරීම රජචේ ප්රතිඳත්තිය ලන්චන්ය. විවීමම  ඇති චව  ගැ ු 
වශා ප්රජාතාන්රික වශ නීතිමය ්රියාලස්ය තුෂ විවඳුම් දීම ත් අලය ඳරිදි ායතනික වංචෝධන කරමින් යුක්තිය 
ශා වංහියායාල තශවුරු කිරීම ත් රජය කැඳම  සිටී.  

රජචේ ප්රතිඳත්ති ප්රකාචේ වශන් අරමුණු වාක්ාත් කර ගැනීචම් දී ශ්රී ංකාචේ වාරලරීභාලය  කෙචකන 
චනොබැඳුණු විචගල ප්රතිඳත්තියක් අනුගමනය කෂයුතු බල රජය පිළිගනී.  

සිදු ම  ඇතැයි කියන මානල හිමිකම් වශ මානුෂීය නීති උමංඝණය කිරීම් ගැන විමර්ණය  දැන මත් චකොමින් 

වභා වශ කමිටු ඳත් කරන දුල නිර්චගල ඉදිරිඳත් කර ඇති බැවින් එ පිළිබල විමර්ණ වශ ඳරීක්ණ සිදු චකො  

ගතයුතු ්රියාමාර්ග නිර්චගල කරනු ලවා රි පුද්ගලග චකොමිම වාථාඳනය කර තිචේ.  

ජනාධිපති මාධ්ය ංශශය 
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