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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

2017 ශ්රී ලංා ම ලංමමනල ලංමික ම් ලංලමර්තමල 

 

විධමය  ලංවමරමාය 

ශ්රී ලංාව ල, ලයල්ථා ිත  ලංහු  ලංා ්ෂශ්රව, ලංනිදශ්ථ ලංඡන්දයයන් ලංරජය ලංාත් ලංවර ලංගන්න  ලංජනරජයකි. ලං2015 
ජනල රි ලංම වයේ දී ලංඡන්දද යවයන් ලංවිසින් ලංා්ථ ලංඅවුරුදු ලංව ය්ෂ ලංවඳශ  ලංමමත්රීා  ලංසිරිය්ථන ලංජන පතා  ලං
යව ය ෝර  ලංාත් ලංවර ලංගන්න  ලංදී.  ලංා ර්රයේන්තුල ලංජන පතා  ලංවමග ලංලයල්ථා ිත  ලංහය ලංශවුයරූ ලංයහද  ලං
ගනී. ලං ලං 2015 අයගෝ්ථතු ලං ම වයේ ලං ාැලැත්ව ලං ා ර්රයේන්තු ලං මැ ලරණයේ ලං ප්ර ලය්ෂ ලං යව ලං  ලං ප්රධා න ලං
යේා න ලං ා්ෂ ලං යදයවන් ලං වමන්වි  ලං  ලං වභ ග ලං රජය්ෂ ලං  ලං ඇ  ලං විය. ලං  ලං මැ ලරණ ලං යදවම ලං නිදශ්ථ ලං ශ  ලං
ව ධා රණ ලංවිය. 

සිවිරූ ලංහධා රීන් ලංව ම නයයයන් ලංආර්ෂව ලංශමුද  ලංම  ලං ලංා නය්ෂ ලංාලත්ල  ලංගත්යත්ය. ලං 

ඉ  ම ලං ලැදගත් ලං ම නල ලං හිමිවේ ලං ප්රශ්නන ලං වයේ, ලං නී  ලං වියරෝධී ලං ඝ  න, ලං ලධාදීේ, ලං රාගිව ලං අායයෝජන, ලං
අත් යනෝම ව ලංඅත්අඩාගුලට ලංගැනීේ, ලං දීර්ඝ ලංරඳල  ලංගැනීේ, ලංශමුද ල ලංවිසින් ලංයේාෂ ලංආාසු ලංහ  ලං යන දීම, ලං
සිවිරූ ලංවම ජ ලංක්රිය ව රීන්ට ලංශ  ලංම ධායයදදීන්ට ලංහිරශැර ලංකිරීම ලංශ  ලංඅදියවෝදිසියයි. ලංයදමෂ ලංජනය  ලංශ  ලංප්රධා න ලං
නිව යන්ට ලංඅයත් ලංයන ලන ලංක්රි්ථ ය නි ලංව ඩ යේ ලංලට ලංරජය ලංයලන්ථ ලංයව ලංවැකීම ලංශ  ලංආර්ෂව ලංශමුද  ලං
විසින් ලංහිරශැර ලංකිරීම ලං ලංදිගටම ලංාැලතුණි. ලංවම ලංරාගිව ලංචර්ය ලන් ලං ලංනී යයන් ලං ශනේ ලංනමුත් ලංනඩු ලංාලරන ලං
ේයේ ලංව තුරකිනි. ලං 

ශමුද ල ලංශ  ලං යා රසිය ලංඅද ඩි ල ලංසිවිරූ ලංජනය ට ලංහිරශැර ලංවෂ ලංඅ ර ලංඅවි ලංගැටුේ ලංාැල  ලංව යේ ලංසිදුවු ලං
අාර ධා ලංශ  ලංවියශ්නයයන්ම ලංගැටුේ ලංඅලවන් ලංවීයමන් ලංාසුල ලංසිදුව ලං ලංඅාර ධා ලංවේහන්ධායයන් ලං ලංදඬුලේ ලංයන කිරීයේ ලං
 ත්ලය්ෂ ලංදිගටම ලංදැකිය ලංශැකි ලංවිය. ලං යවය්ථ ලංයල ත් ලංරජය ලංම නල ලංහිමිවේ ලංඋරූාඝනය ලංවෂ ලංනිධා රීන් ලං
වේහන්ධාල ලං විමර්නය ලං වර ලං නඩු ලං ාලර  ලං දඬුලේ ලං කිරීමට ලං ිතයලර ලං ගත්යත්ය. ලං අතුරුදශන්වු ලං පුේගයන් ලං
ිතරහඳ ලංව ර්ය ය ලංනී ය නුකල ලං්ථා ිත  ලංකිරීමට ලංජන පතා  ලංවිසින් ලං ලංගැවට් ලංාතුයට ලංඅත්වන් ලං හ  ලංඇ . ලං
අ යර්ව ලංවාක්ර න් ව ලංක්්ෂ  ලං ලං ලංයන්ත්රණය්ෂ ලංිතහිටුවිම ලංවේහන්ධායයන් ලංරජයේ ලංප්රග ය ලංීමමි  ලංවිය. 

 ලං 

1 ලං ලැනි ලං ක මටව- ලං ඳශත ලං දක්ලන ලං ආ මරකේ ලං නිදශවද ලං ඇතුළුල ලං පුද්ගයන්කේ ලං වමධුගුණය ලං    වශම ලං
දක්ලන ලංකගෞරලය. 

අ. ලං  ලංඅත්තකනෝමති  ලංකව ලංජීවිතය ලංඅමික ලංකිරීම ලං ලංශම ලංඅනිකුත් ලංනීති ලංවිකරෝධි ලංකශෝ ලංකද්ඳමන ලංකඳඹවීම් ලං
මත ලං රන ලංඝමතන 

රජය ලංයශෝ ලංඑහි ලංනියයෝජි යන් ලංඅත්යනෝම ව ලංයශෝ ලංනී  ලංවියරෝධී ලංමිනීමැරීේ ලංවෂ ලංහලට ලංල ර්   ලංකීාය්ෂ ලං
ැබී ලං යේ. ලං 

ඔ්ෂය ෝහර් ලං22 ලංලැනිද  ලං  ලංය ායන් ලංඅරිය ර ලංප්රයේයේ ලංයතුරුාැදියව ලංගිය ලං24 ලංශැවිරිදි ලංපුේගයය්ෂ ලංසිවිරූ ලං
ඇදුයමන් ලංවැරීම ලංසිටි ලං යා ර්ථ ලංවියශ්න ලංව ර්ය ලංහව යේ ලංව ම ජිවයන් ලංවිසින් ලං යලඩි ලං හ  ලං මර දමන ලංදී. ලං
යමම ලං සිේපතය ලං වේහන්ධායයන් ලං අාර ධා ලං ාරී්ෂණ ලං අාය ලං විසින් ලං යන ලැේහර් ලං 3 ලං ලනද  ලං නිධා රීන් ලං
යදයදයන්ෂ ලං  ලං අත්අඩාගුලට ලංගත් ලංඅ ර ලං  ලංලර්ය ලංඅලව න ලංලන ලංතුරුම ලංනඩුල ලංවිභ ගය ලංාැලැත්යලන ලංය ්ෂ ලං
ඔවුන් ලංඅත්අඩාගුයද ලංාසු ලංවශ. 

2016 ලංඔ්ෂය ෝහර් ලංම වයේ ලංයා ර්ථ ලංමුරයා ෂ්ෂ ලංඅවදී ලං  ලංඔවුන්යේ ලංයතුරුාැදිය ලංනැලැත්විමට ලංදුන් ලංඅණට ලං
කීවරු ලංයන වීම ලංනිව  ලංය ායන් ලංවිශ්නල ලංවිදය  ලං යයන් ලංයදයදයන්ෂ ලංමර  ලංදැමීම ලංවේහන්ධා ලංයා ර්ථ ලංවිමර්න ලං
දිගටම ලංසිදු ලංවිය. ලංයේ ලංයලඩි ලං ැබීම ලංවේහන්ධායයන් ලංයා ර්ථ ලංනිධා රීන් ලංා්ථයදයන්ෂ ලංාසුලද  ලංඅත්අඩාගුලට ලං
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

ගන්න  ලං දී. ලං යම වුන් ලං ම ව ලං 11්ෂ ලං අත්අඩාගුයද ලං ාසුවීයමන් ලං අනතුරුල ලං වැප් ැේහර් ලං 14 ලං ලනද  ලං ය ායන් ලං
මශ පතවරණය ලංවිසින් ලංඇා ලංම  ලංමුද  ලංශරින ලංදී. 

ප්රමු  ලංම ධායයදදියය්ෂ ලංයමන්ම ලංයේා නඥයය්ෂ ලංව ලං‘වන්යේ ලංරෘඩර්‘ ලංපුලත්ායත් ලංප්රධා න ලංවර්   ලංවන්ව ලං
වික්රමතුාග ලං2009 ලං දී ලංමර  ලං දැමීම ලංිතරහඳ ලංවිමර්න ලංවටක්තු ලංදිගටම ලංසිදු ලංවිය. ලංර ජා්ෂ ලංා න ලංව යේ ලං
ම ධායයදදින් ලං ශ  ලං විරුේධාල දීන් ලං ට ලං ාශරදීම ලං ශ  ලං යමම ලං සිේපතය ලං  ලං වේහන්ධායයන් ලං යාහරල රි ලං 19 ලං ලනද  ලං
යා රසිය ලං විසින් ලං ශමුද  ලං බුේපත ලං නිධා රීන් ලං ා්ථයදයන්ෂ ලං අත්අඩාගුලට ලං ගන්න  ලං දී. ලං විමර්නයේ ලං ප්ර ල ලං
ැයහන ලංය ්ෂ ලංඔවුන් ලංඇා ලංම  ලංමුද  ලංශරින ලංදී. 

යදමෂ ලං ජ  ව ලං වන්ධා නයේ ලං ා ර්රයේන්තු ලං මන්ත්රීලරයය්ෂ ලං  ලං ව ලං  ලං නඩර ජ  ලං රවිර ජ් ලං මර  ලං දැමීම ලං
වේහන්ධායයන් ලං  ලං නඩු ලං ාලරන ලං ද ලං වැවවරුලන් ලං ා්ථ ලං යදන  ලං නිදශ්ථ ලං කිරීමට ලං විරුේධාල ලං නී ා  ලං විසින් ලං
අභිය චනය්ෂ ලංඉදිරිාත් ලංවරන ලංදී. ලංයමම ලංනඩු ලංවිභ ගය ලංයදවැේහර් ලං12 ලංලන ලංදිනට ලංයයදී ලං යේ. 

 

ආ. ලංඅතුරුදශන් ලංකිරීම් 

ලර්ය ලංතුෂදී ලං රජයේ ලංහධා රීන් ලංවිසින් ලං යශෝ ලංඔවුන් ලං යලනුයලන් ලං අතුරුදශන් ලංකිරීේ ලංසිදුවු ලංහලට ලං යචෝදන  ලං
ඉදිරිාත් ලංවී ලං ලං යහන ලංඅ ර ලං(1.ඇ ලංයව ටව ලංහන්න) ලංක්ේධාය ලංාැල  ලංව ය ලංතුෂ ලංවු ලංඅතුරුදශන්කිරීේ ලංිතළිහඳ ලං
ප්රශ්නනයද ලං ලම ලංවිවඳී ලංනැ . 

2017 ලං ජුර ලං ම වයේ ලං එ්ෂවත් ලංජ තීන්යේ ලං හශත්ව ර ලංශ  ලං අනිච්ඡ නුග ලං අතුරුදශන්වීේ ලං ිතළිහඳ ලංක්රිය ව රී ලං
වමිටුල ලං නිකුත් ලං වෂ ලං ල ර්  යද ලං  ලං විවඳී ලං නැ  ලං හශත්ව ර ලං ශ  ලං අනිච්ඡ නුග ලං අතුරුදශන්කිරීේ ලං වා ය ල ලං
5,859 ලං ්ෂ ලං හල ලං වඳශන් ලං යද. ලං අතුරුදශන්ව ලං පුේගයන් ලං වඳශ  ලං වැාවු ලං ව ර්ය ය්ෂ ලං නී යනුකලම ලං
ිතහිටුවීයේ ලංගැවට් ලංාත්රයට ලංවැප් ැේහර් ලං12 ලංලනද  ලංජන පතා  ලංමමත්රීා  ලංසිරිය්ථන ලංඅත්වන් ලංවය ය. ලංයමහි ලං
ව ර්යය ලං ලන්යන් ලං අතුරුදශන් ලං පුේගයන් ලං ිතළිහඳ ලං “ගයදණය ලං ශ  ලං යව ය  ලං ගැනීම“, ලං දත්  ලං වමුද ය්ෂ ලං
ිතහිටුවීම ලංශ  ලංඅතුරුදශන්ව ලංපුේගයන්යේ ලංනෑයන්ට ලංවශ ය ලංවීම ලංආදියයි. ලං 

2010 ලං ජන පතා ලරණයට ලං යාර ලං අතුරුදශන්ව ලං ‘ාව  ලං ඉ-නිද්ථ’ ලං හි ලං ම ධායයදදියය්ෂ ලං ශ  ලං  ලං ව ටුන් ලං
 රූිතයය්ෂව ලං  ලං ප්රගීතත් ලං එ්ෂනැරයග ඩ ලං අතුරුදශන් ලං කිරීම ලං ව ධා රණීවරණය ලං කිරීමට ලං සිාශ ලං ජ  ල දීන් ලං
යය ද  ලං ගත් ලං  ලං යචෝදන ල ලං ව ලං  ලං විමු්ෂ  ලං යව ටි ලං (LTTE)  ලං ශ  ලං අාර ධා ලං ව ඩ යේ ලං වමග ලං වහඳ   ලං  බීම ලං
යන දියයන් ලං අාර ධා ලං ාරී්ෂණ ලං යදා ර් යේන්තුල ලං 2016 ලං දී ලං එ්ෂනැරයග ඩ ලං නිදශ්ථ ලං වය ය. ලං ලං
එ්ෂනැරයග ඩයේ ලංඅතුරුදශන්කිරීම ලංවේහන්ධායයන් ලං  ලං යා රෘසිය ලං  ලං 2015 ලංලර්යේ ලංශ  ලං 2016 ලංලර්යේ ලංමුරූ ලං
ව යේ ලං ලංශමුද  ලංබුේපත ලංනිධා රීන් ලං ලංනම ලංයදයන්ෂ ලංඇතුළු ලංපුේගයන් ලං13 ලංයදයන්ෂ ලංඅත්අඩාගුලට ලංගත්යත්ය. ලං
යචෝදන  ලංඉදිරිාත් ලංකිරීමකින් ලංය  රල ලං ලංඅවුරුේද්ෂ ලංාමණ ලංඔවුන් ලංරඳල  ලං හ  ලංගැනීයමන් ලංාසු ලං ලංයන ලැේහර් ලං
ම වයේ ලං ලංවැවවරුලන් ලං13 ලං ලංයදන ටම ලංඋව විය ලංඇා ලංහ  ලංදුන්යන්ය. ලංලර්ය ලංඅලවන් ලංලන ලංතුරුත් ලංහධා රීන් ලං
එ්ෂනැරයග ඩයේ ලං අතුරුදශන්කිරීම ලං වේහන්ධායයන් ලං කිසිම ලං වැවවරුයලකුට ලං යචෝදන  ලං ඉදිරිාත් ලං වර ලං
යන  බුණි. ලං 

 ලං 

ඇ. ලංලධදීම් ලංශම ලංඅනිකුත් ලං ෲර ලංඅමමනුෂි  ලංකශෝ ලංආත්ම ලංගරුත්ලය ලංක කෂවන ලංදඬුලම් 

ලයල්ථා යලන් ලංශ  ලංනී යයන් ලංඑලැනි ලංභ වි යන් ලං ශනේ ලංවර ලංඇ  ලංනමුත් ලංරජයේ ලංනිධා රීන් ලංඑලැනි ලංක්රම ලං
යය ද  ලංගත් ලංහලට ලංල ර්   ලංයද. ලංලධා ලංදීේ ලංදඬුලේ ලංැබිය ලංශැකි ලංලරද්ෂ ලංයව ලංනී යේ ලංද්ෂල  ලංඇ  ලංඅ ර, ලංඒ ලං
වඳශ  ලංඅවුරුදු ලං7වට ලංයන අඩු ලංශ  ලංඅවුරුදු ලං10වට ලංයන ලැඩි ලංසිරදඬුලේ ලංදිය ලංශැකි යද. ලංරැඳවියන් ලංශමුවීමට, ලං
ාරී්ෂ  ලංකිරීමට ලංශ  ලංලධා ලංදීේ ලංිතරහඳ ලංයචෝදන  ලංවේහන්ධායයන් ලංඒල  ලංලැෂැ්ෂවියේ ලංිතයලර ලංගැනිම ලංවඳශ  ලංලධා ලං
දීම ලංලැෂැ්ෂවීයේ ලංවමිටුල්ෂ ලං ලංරජය ලංවිසින් ලංාලත්ල  ලංයගන ලංයන ලංදී. ලං  ලංයචෝදන  ලංවෂ ලංඅාර ධා ලංවේහන්ධායයන් ලං
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

ා යාෝච්ච රණ ලං හ  ලං ගැනිමට ලං යා රසිය ලංශ  ලං ආර්ෂව ලංශමුද  ලං විසින් ලං පුරලැසියන්ට ලං ලධා ලං දුන් ලං හලට ලං ශ  ලං
රාගිව ලංලයයන් ලංඅායයෝජනයට ලං්ෂ ලංවෂ ලංහලට ලංල ර්   ලංවී ලං යේ. ලංචූදි යය්ෂ ලංඕනෑම ලංඅල්ථා ලව ලංවරන ලං
ප්රව ය්ෂ ලංව ්ෂශ්ර ලංයව ලංිතළිගැනීමට, ලංත්ර්ථ ල දය ලංලැැ්ෂවීයේ ලංාන  ලං (PTA) යටයත් ලංඉඩදී ලංඇ  ලංඅ ර ලං
ලධා ලං දී ලං හ ගත් ලං ා යාෝච්ච රණ ලං වේහන්ධායයන් ලං ලය  යර්වය්ෂ ලං  ලං වාය  ලං නැ . ලං එහි ලං අඩාගු ලං වමශර ලං
ප්ර ා දන ලං වේහන්ධායයන් ලං ඇ  ලං පුළුරූ ලං වියදචන ලං නිව  ලං ත්ර්ථ ල දය ලං ලැෂැ්ෂවීයේ ලං ාන  ලං යටයත් ලං
අත්අඩාගුලට ලං ගැනිේ ලං න ර ලංවර ලං ඇ ැයි ලං එලවට ලං  ලං අපතවරණ ලං අම  ය ලං වියජ්ද ව ලං ර ජා්ෂ ලං යාහරල රි ලං
ම වයේදි ලංනියදදනය ලංවය ය. 

ලධා ලංදීම ලං ලංරට ලංපුර  ලංදිගටම ලංසිදු ලංලන ලංහලට ලංශ්රී ලංාව  ලංම නල ලංහිමිවේ ලංයව මිවම ලං(HRCSL) ල ර්   ලංවෂ ලංඅ ර ලං
වැප් ැේහර් ලංම වය ලංලන ලංවිට ලංඑයට ලංර ජය ලංනිධා රීන් ලංවිසින් ලංසිදු ලංවෂ ලංලධා ලංදීේ ලංිතරහඳ ලංාැමිණිර ලං271 ලං්ෂ ලංැබී ලං
 යේ. ලං ලධා ලං දීේ ලං ිතළිහඳ ලං යහ යශෝ ලං ල ර්ව ල ලං වඳශන් ලං ලන්යන් ලං ා යාෝච්ච රණය්ෂ ලං හ  ලං ගැනිමට ලං යශෝ ලං
චූදි  ය ට ලංවිරුේධා ලංව ්ෂශ්ර ලංහ  ලංගැනිමට ලංයශෝ ලං ලංවැවවරුලන්ට ලංයා රසිය ලං“දැඩි ලංයව“ ලංවවන ලංහලයි. ලං 

ම නල ලං හිමිවේ ලං ශ  ලං මරව ලං නිදශව ලං ප්රලර්ධානය ලං ශ  ලං ආර්ෂ  ලං කිරීම ලං ිතළිහඳ ලං එ්ෂවත් ලං ජ තීන්යේ ලං වියශ්න ලං
නියයෝජි ය  ලංජුර ලංම වයේ ලංවෂ ලංවාච රයදදි ලංකිය  ලංසිටියේ ලං“ශ්රී ලංාව යද ලංආර්ෂව ලංඅායේ ලංලධා ලංදීම ලංඉ   ලං
ගැඹුරටම ලංමුරූ ලංහැව ලං යගන ලංඇ  ලංඅ ර ලංජ  ව ලංආර්ෂ ල ලංිතරහඳ ලංයේතු ලංම  ලංඅත්අඩාගුලට ලංයගන ලංරඳල  ලං
යගන ලංසිටින ලංඅයට ලංලධා ලංදිම ලංව ම නය ලංශ  ලංආයදණිව ලංයදය්ෂ ලංහලට ලංාත්වී ලංඇ . ලංහධා රීන් ලංයමම ලංනී  ලංයදමෂ ලං
ප්රජ යද ලංව ම ජිවයන්ට ලංවිරුේධාල ලංවිවම නුා  ව ලංයව ලංයය ද  ලංගන්න  ලංහැවින්, ලංමැනවින් ලංාලත්ල යගන ලංයන ලං
රජයේ ලංලධා ලංදීයේ ලංයන්ත්රණයයන් ලංප්රහ ලංීඩඩනයට ලං්ෂ ලංලන්යන් ලංයමම ලංප්රජ ල.“ ලංහලයි. 

ම නල ලං හිමිවේ ලං වාවිධා න ලං  ලං විසින් ලං ාලත්ලන ලං ද ලං වේමු  ලං ව වච්ඡ ලදී ලං යානී ලං ගියේ ලං ත්ර්ථ ල දය ලං
ලැෂැ්ෂවීයේ ලංාන  ලංයටයත් ලංයචෝදන  ලංඉදිරිාත් ලංවෂ ලංපුේගයන් ලංඇතුළු ලංඅත්අඩාගුලට ලංාත් ලංඅයට ලංලධා ලංදීම ලං
රටපුර ම ලංආයදණිවල ලංදැකිය ලංශැකි ලංහලයි. ලං2009 ලංදී ලංක්ේධාය ලංඅලවන් ලංවීයමන් ලංාසු ලංත්ර්ථ ල දය ලංලැෂැ්ෂවීයේ ලං
ාන  ලංයටයත් ලංඅත් ලංඅඩාගුලට ලංගත් ලං ලංවැවවරුලන් ලංඇතුළු ලංයහ යශෝ ලංඅය, ලංලධා ලංදීම ලංශ  ලංනරව ලංයව ලංවැකීේ, ලං
හශත්ව රයයන් ලංා යාෝච්ච ර ලංහ  ලංගැනිම ලංශ  ලංනී ඥයින් ලංයශෝ ලංාවුරූ ලංව ම ජිවයන් ලංශමුවිම ලංලැනි ලංමරව ලං
අයිතීන් ලං  ලං අහිමිකිරීම ලංආදිය ලංගැන ලං වි්ථ ර ලංවයෂෝය. ලං නිදශ්ථ ලංවරන ලංද ලං හිටපු ලං වටන්ව මීන් ලංගණන ල්ෂ ලං
පුනරුත්ා ාන ලංමධාය්ථා නලදී ලංශ  ලංනිදශ්ථ ලංකිරීයමන් ලංාසුලත් ලංරජයේ ලංනිධා රීන් ලංවිසින් ලංසිදු ලංවෂ ලංරාගිව ලං
අායයෝජනය ලංඇතුළු ලංලධාදිේ ලංශ  ලංනරව ලංයව ලංවැකීේ ලංල ර්   ලංවී ලං යේ. ලංයා රෘසිය ලංශ  ලංආර්ෂව ලංනිධා රීන් ලං
විසින් ලං ලංසිවිරූ ලංලැසියන්ට ලංවිරුේධාල ලංඅපතව ලංයව ලංහය ලංයය ද  ලංගැනිමද ලංගැටරෙල්ෂ ලංයව ලංාැලතුණි. ලං 

ලර්ය ලංතුෂ ලංආර්ෂව ලංශමුද  ලංවිසින් ලංවරන ලංද ලංාැශැරගැනීේ ලංශ  ලං ලංලධා ලංදීේ ලංිතළිහඳල ලංජ  යන් ර ලංව ය ලංශ  ලං
ව ධා රණත්ල ලං ලය ා  ය (The International Truth and Justice Project) ලං ශ  ලං ඇයවෝශ්රයේටේ ලං යප්ර්ථ ලං
ල ර්   ලංවර ලං යේ. ලංයමම ලංපුේගයන් ලංයහ යශෝ ලංයදයන්ෂ ලංවිමු්ෂ  ලංයව ටි ලංවාවිධා නයට ලංවේහන්ධාවේ ලං බු ලං
හලට ලං ලංආර්ෂව ලංශමුද  ලංවිසින් ලං ලංයචෝදන  ලංවෂ ලං ලංයදමෂ ලංිතරිමින් ලංහලත්, ලංාැශැර ලංගැනීයමන් ලංාසු ලං ලංආර්ෂව ලං
ශමුද  ලංවිසින් ලංඔවුන් ලංලධා ලංදීේ ලංශ  ලංරාගිව ලංඅායයෝජනයට ලංභ ජනය ලංවෂ ලංහලත් ලංඔවුන් ලංල ර්   ලංවර ලං යේ. 

අතුරුදශන්ව ලං ම ලං්ථල මිපුරුයන් ලංගැන ලංය  රතුරු ලංහ  ලංගැනිමට ලංආ ලංභ ර්ය ලන් ලං ලංශ  ලංශමුද  ලංය්ථලයේ ලංයයදී ලං ලං
සිටියදී ලං මියගිය ලං  ලං වැමියන්ට ලං හිමි ලං රජයේ ලං ප්ර  භ ලං හ  ලං ගැනිමට ලං ාැමිණි ලං ලැන්දඹුලන්ට ලං  ලං රජයේ ලං ශ  ලං
ආර්ෂව ලංඅායේ ලංනිධා රීන් ලංරාගිව ලංඅ ලර ලංවෂ ලංහලටද ලංල ර්   ලං යේ. 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

බන්ධනමගමර ලංශම ලංරැවීම් ලංමධයස්ථාමන ලංල ලංතත්ලය ලං 

දිර ාත්ව ලංයටි  ලංාශසුවේ, ලංඅපතව ලංජනගශනය ලංශ  ලංවනීා ර්ෂව ලංශ  ලංඅනිකුත් ලංමරව ලංාශසුවේ ලංහිඟවීම ලං
නිව  ලංහන්ධාන ග රල ලං ත්ලය ලංඉ   ලංඅඩුා ඩු ලංවහි  ලංවිය. ලං 

යභෞ ව ලං ත්ලයන්: ලං අපතව ලං දහදය ලංහන්ධාන ග රල ලංවි  ලංප්රශ්නනයකි.. ලං හන්ධාන ග ර ලං යව මව රි්ථයේ ලං
ඇ්ථ යේන්තුල ලංවයේ ලංව ම නයයයන් ලංහන්ධාන ග රයේ ලංජනගශණය, ලංාේධා යේ ලංධා රි  ලට ලංලඩ  ලංසියයට ලං
50්ෂ ලංාමණ ලංඉ්ෂමල  ලංඇ  ලංහලයි. ලංවමශර ලංඅල්ථා ලන්හි ලංහ  ලංලය්ථවරුලන් ලංශ  ලංලැඩිහිටියන් ලංඑවට ලංරඳල  ලං
 බුණි. ලං යහ යශෝ ලං විට ලංනඩු ලංවිභ ග ලං යලන ලංරැඳවියන්, ලං  ලං දඬුලේ ලංනියමව ලංසිරවරුලන් ලංවමග ලංරඳල  ලං බුණි. ලං
යහ යශෝ ලංහන්ධාන ග රල ලංරැඳවියන් ලංයව න්ක්රීට් ලංබිම ලංම  ලංනිද  ලංගත් ලංඅ ර ලංඒල යේ ලං ලං්ථල භ විව ලංආයෝවය ලං
යශෝ ලං ලංප්රම ණලත් ලංල   ශ්රය්ෂ ලංද ලංයන වීය. ලං 

යන ලැේහර් ලංලන ලංවිට ලං අත්අඩාගුයද ලංසිටි ලංසිරවරුලන් ලං 74 ලං යදයනකුයේ ලංමරණ ලංහන්ධාන ග ර ලං යව මව රි්ථ ලං
විසින් ලංල ර්   ලංවර ලං යේ. ලංහු  රය්ෂ ලං්ථල භ විව ලංයේතු ලංනිව  ලංසිදුවු ලංමරණ ලංලන ලංඅ ර ලංතුන්ෂ ලංසිය ලංදිවි ලංනව  ලං
ගැනීේ ලංවිය. 

වි  ලංහන්ධාන ග ර ලංකීායවට ලංඔවුන්යේම ලංයරෝශරූ ලං බුණු ලංනමුත් ලංහු  රයව ලං බුය  ලංමලදය ලංඒවවය්ෂ ලං
ාමණි. ලං කුඩ  ලං හන්ධාන ග රල ලං සිටින ලං මලදය ලං වත්ව ර ලං අලයලන ලං  ලං සිරවරුලන් ලං  ලං ප්ර ව ර ලං වඳශ  ලං
ආවන්න ම ලංයරෝශට ලං ලංයැවීමට ලංහධා රීන් ලංවටක්තු ලංවයෂෝය. 

ාරිා නය: ලං ශ්රී ලං ාව  ලං ම නල ලං හිමිවේ ලං යව මිවමට ලං (HRCSL), ලං ැයහන ලං සිරවරුලන්යේ ලං ාැමිණිර ලං
විමර්නය ලංවර ලංඅලය ලංඅල්ථා ලන්හි ලංඅද ෂ ලංහධා රීන්ට ලංයය මු ලංයවයර්. ලංසිරවරුලන් ලංවිසින් ලංල ර්   ලංවෂ, ලං
නරව ලංයව ලංවැකීම ලංිතළිහඳ ලං  ලංවිශ්නල වනීය ලංයචෝදන  ලංගණන ල්ෂ ලං  ලංැබුණු ලංහල ලංශ්රී ලංාව  ලංම නල ලංහිමිවේ ලං
යව මිවම ලං  ලං ල ර්   ලං වෂ ලං නමුත් ලං  ලං හන්ධාන ග ර ලං ප්ර වා්ථවරණ ලං අම  යාය ලං  ලං ල ර්   ලං වය  ලං  ලං ඔවුන්ට ලං
ාැමිණිර ලංකිසිල්ෂ ලංයන ැබුණු ලංහලයි. 

්ථල ධීන ලංවමී්ෂණය: ලං ලංසිරවරුලන් ලංශමු ලංලන ලං ලංප්රධා න ලංයේීය ලංවාවිධා නය ලංවයේ ලංහන්ධාන ග ර ලංසුහ ලංව ධාන ලං
වමි යයි. ලං ාැමිණිර ලං භ ර ලං ගැනිමට ලං අම රල ලං ඔවුන්යේ ලං ලගකීම ලං වයේ ලං  ලං සිරයගලරූල ලං රඳල  ලං ගැනීයේ ලං
 ත්ලයන් ලං ාරී්ෂ  ලං වර ලං සිරවරුලන්යේ ලං ාැමිණිර ලං ගැන ලං ඒ ලං ඒ ලං හන්ධාන ග ර ලං අධී්ෂවලරුන් ලං ශ  ලං ලං
හන්ධාන ග ර ලංයව මව රි්ථ ලංවමග ලංව වච්ඡ  ලංකිරීමයි. ලංහන්ධාන ග ර ලංසුහ ලංව ධාව ලංවමි ය ලංරජයේ ලංඅභයන් ර ලං
අධී්ෂයයකු ලංයව ලංවටක්තු ලංවරන ලංඅ ර ලංඑය ලං්ථා ිත  ලංවර ලංඇත්යත් ලංහන්ධාන ග ර ලංආඥ ාන  ලංයටයත්යි. ලං
යමහි ලං ව ම ජිවයන් ලං ්ථයදච්ඡ යලන් ලං වටක්තු ලං වරන ලං අ ර ලං එයට ලං නියයෝජය ලං යා ර්ථා ලරයය්ෂ ලං ශ  ලං
හන්ධාන ගර ලංසුහව ධාන ලංයව මව රි්ථද ලංඇතුෂත් ලංවිය. ලංජ  යන් ර ලංරතු ලංකුරුව ලංවමිටුලට ලං (ICRC) ශ  ලංශ්රී ලං
ාව  ලංම නල ලංහිමිවේ ලංයව මිවමට ලං(HRCSL) ලංහන්ධාන ග ර ලං ත්ලයන් ලංාරී්ෂ  ලංකිරීමට ලංහය ලංඇ  ලංඅ ර ලං
ශ්රී ලංාව  ලංම නල ලංහිමිවේ ලංයව මිවයේ ලංනියයෝජි යන් ලංවිසින් ලංලර්ය ලංතුෂදී ලංමශනුලර, ලංමශර, ලංවළු ර ලංශ  ලං
ය ානය ලංහන්ධාන ග ර ලංාරී්ෂ  ලංව ලංරන ලංදී. 

ලැඩි ලංදික්ණු ලංකිරීේ: ලංන ගරිව ලංප්රයේල ලංසිට ලංලඩ  ලංඉඩ ලංාශසුවේ ලංඇ  ලංග්ර මීය ලංයායද්ථලට ලංහන්ධාන ග ර ලං
ගණන ල්ෂ ලං යගන ලං යමින් ලං  ලං  දහදය ලං විවඳීමට ලං  ලං හන්ධාන ග ර ලං යදා ර් යේන්තුල ලං ිතයලර ලං යගන ලං  යේ. ලං
හන්ධාන ග ර ලං ප්ර වා්ථවරණ ලං අම  යාය ලං  ලං ඔ්ෂය ෝහර් ලං ම වයේදී ලං දැඩි ලං  දහදය්ෂ ලං  බු ලං  ාගරූ ලං
හන්ධාන ග රය ලං යලනුලට ලං අඟුණයවයෂාැැ්ථය්ථ ලං නල ලං හන්ධාන ග ර ලං වාකීර්ණය්ෂ ලං  ලං විල   ලං වය ය. ලං
හන්ධාන ග ර ලං යදා ර් යේන්තුයද ලංප්රව වයය්ෂ ලංකිය  ලං සිටියේ ලංනල ලංවාකීර්ණය ලංනිව  ලං යව ෂඹ ලංලැරවඩ ලං
හන්ධාන ග රයේ ලං දහදය ලංද ලංඅලම ලංලන ලංහලයි. 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

ඈ. ලංඅත්තකනෝමති  ලංඅත්අඩාගුලට ලංගැනීම් ලංශම ලංරලම ලංගැනීම් 

අත් යනෝම ව ලංඅත්අඩාගුලට ලංගැනීේ ලංශ  ලංරඳල  ලංගැනීේ ලංනී යට ලංඅනුල, ලං ශනේ ලංලන ලංඅ ර ලංඔු යේ/ඇයේ ලං
අත්අඩාගුලට ලංගැනීම ලංයශෝ ලංරදල  ලංගැනීයේ ලංනී ය නුකහල ලංඋව වියේදී ලංඅභියයෝගයට ලං්ෂ ලංකිරීමට ලංඕනෑම ලං
පුේගයයකුට ලංඅයි ය්ෂ ලං යේ. ලංනමුත් ලංඅත් යනෝම ව ලංඅත්අඩාගුලට ලංගැනීේ ලංශ  ලංරඳල  ලංගැනීේ ලංසිදුවු ලංහලට ලං
ල ර්   ලං ඇ ත්, ලං සිවිරූ ලං වම ජය ලං ශ  ලං ශ්රී ලං ාව  ලං ම නල ලං හිමිවේ ලං යව මිවමට ලං  ලං අනුල ලං 2016 ලං ලර්ය ලං වමග ලං
වවඳන ලං විට ලං යේල යේ ලං අඩුවීම්ෂ ලං ද්ෂනට ලං ැයේ. ලංත්ර්ථ ල දය ලං ලැෂැ්ෂවීයේ ලංාන  ලංයටයත් ලං රඳල  ලං ගැනිේ ලං ලං
අභියයෝගයට ලං්ෂ ලංකිරීයේ ලංශැකිය ල ලංීමමි  ලංවිය. 

 

කඳමලීසිය ලංශම ලංආරක්  ලංඅාල ලං මර්යභමරය ලං 

නී ය ලංශ  ලංව මය ලංිතළිහඳ ලංඅම  යාය ලංයටයත් ලංක්රිය ත්මව ලංලන ලංශ්රී ලංාව  ලංයා ර්ථ ලංය්ථලයේ ලං ලංලගකීම ලංලන්යන් ලං ලං
අභයන් ර ලංආර්ෂ ල ලංාලත්ල  ලංගැනීමයි. ලංආර්ෂව ලංඅම  යාය ලංයටයත් ලං ලංඇ  ලංශමුද යද ලංලගකීම ලංලන්යන් ලං
හ හිර ලංආර්ෂ ලයි. ලංඅාර ධා ලංාටිා ටි ලංවාග්රශයට ලංඅනුල ලංවියශ්න ලංඅල්ථා ලන්හි ලංයේ ය ලංආර්ෂව ලංලගකීේ ලං
දැරීමට ලං  ලං ශමුද ල ලං වැඳවිය ලං ශැකියද. ලං ජන පතා , ලං ආර්ෂව ලං ඇම  ලං ද ලං ලන ලං නමුත් ලං ශමුද ල ලං එදියනද  ලං
යමයශක්ේ ලංිතළිහඳ ලංලගකීම ලංඇත්යත්, ලංසිවිරූ ලංලැසියය්ෂ ලංලන ලංආර්ෂව ලංයරූවේටයි. ලං ලංව ම ජිවයන් ලං6,000කින් ලං
ාමණ ලංවමන්වි  ලංවියශ්න ලංව ර්ය ලංහව යද ලං(STF) නී ය ලංශ  ලංව මය ලංඅම  යාය ලංයටයත් ලංාල න ලංනමුත්, ලං
වමශර ලංවිට ලංශමුද  ලංඒවව ලංවමග ලංඒව හේධාල ලංයමයශක්ේල ලංනියැය . ලං 

සිවිරූ ලංහධා රීන් ලංව ම නයයයන් ලංආර්ෂව ලංශමුද  ලංම  ලංලද ී  ලංා නය්ෂ ලංාලත්ල  ලංගත් ලංනමුත් ලංදඬුලේ ලං
ැබීමකින් ලංය  රල ලංයා රසිය ලංශ  ලංශමුද ල ලංදිගටම ලංසිවිරූ ලංජනය ට ලංහිරිශැර ලංකිරීයේ ලංනිර  ලංවිය. ලංආර්ෂව ලං
ශමුද  ලංවිසින් ලංසිදු ලංවරන ලංමරණ ලංිතළිහඳල ලංාරී්ෂ  ලංාැලැත්වීයේත්, ලංඒල  ලංව ධා රණදැයි ලංඇගී යේත් ලංලගකීම ලං
ඇත්යත් ලං  ලං නී ය ලං ශ  ලං ව මය ලං ිතරහඳ ලං අම  යායටයි. ලං සිවිරූ ලං වම ජ ලං ක්රිය ව රීන්ට ලං අනුල ලං ශමුද  ලං බුේපත ලං
නිධා රීන් ලංයේීය ලංයවෝදිසි ලංයමයශක්ේ ලංසිදු ලංවෂ ලංඅ ර ලං  ලංයා රසියේ ලංවශයයෝගය ලංඇතුල ලංයශෝ ලංනැතුල ලංසිවිරූ ලං
වම ජයේ ලංව ම ජිවයන්ට ලංඅඩන්යත්ට්ටේ ලංයශෝ ලංහිරිශැර ලංවෂශ. ලංඅවි ලංගැටුේලදි ලංමිය ලංගිය, ලංප්රයේයේ ලංාවුරූ ලං
ව ම ජිවයන් ලං අනුම්ථමරණය ලංකිරීමට ලං ැත් ලංවෂ ලංවය ෝරව ලංපූජවලරයයකුට ලංමැයි ලංම වයේදි ලං යා රෘසිය ලං
හිරිශැර ලංවෂ ලංහල ලංල ර්   ලංයද. 

ා ර්රයේන්තු ලංමන්ත්රීන් ලංඉ්ෂව ලංවර ලංඝ  නය ලංකිරීේ, ලංඅතුරුදශන් ලංකිරීේ ලංශ  ලංම ධායයදදීන් ලංශ  ලංපුරලැසියන් ලං
ඝ  නය ලං කිරීේ ලං ගැන ලං වැව ලං වරන ලං  ලං ශමුද , ලං ාැර ශමුද , ලං යා ර්ථ ලං ශ  ලං ශ  ලං අනිකුත් ලං ආර්ෂව ලං අාල ලං
නිධා රීන් ලංගැටුේ ලංවමයේ ලංවරන ලංද ලංලැරදිලට ලංදඬුලේ ලංහ  ලං යන දීම ලංද ලං දිගටම ලංද්ෂනට ලං බුණි. ලං 2016 ලං
වමග ලංවවඳන ලංවිට ලං ත්ලය ලංදික්ණු ලංවී ලංඇ ත් ලංසිවිරූ ලංවම ජ ලංවාවිධා න ලංකිය  ලංසිටියේ ලංආර්ෂව ලංශමුද ලන්ට ලං
විරුේධා ලංක්රිය  ලංම ර්ගය්ෂ ලංගැනිමට ලංඋව වි ලංමැර ලංහලයි. ලංරජයේ ලං ලංදණ ලංශ  ලංඅක්තු ලංක්රිය ලන්ට ලංනඩු ලංාැලරීම්ෂ ලං
නැ  ලං ආව රයට ලං ම ලං යා රසිය ලං ශ  ලං ආර්ෂව ලං ශමුද  ලං විසින් ලං වරන ලං ද ලං  ලං අාර ධා ලං වේහන්ධායයන්ද ලං නඩු ලං
ාැලරීම ලංද ලංදුර්භ ලංවිය. ලංයා ර්ථ ලංශ  ලං ලංශමුද  ලංනිධා රීන් ලං ලංයා ර්ථ ලංවිමර්නලරන් ලංනිදශ්ථ ලංවෂ ලංයන ශැකියයි ලං ලං
අයේරූ ලං 4 ලං ලනද  ලං  ලං යා ර්ථ ලං ප්රව ව ලං ්රියන්  ලං ජයයව ඩි ලං කිය  ලං සිටියේය. ලං ලර්ය ලං තුෂ ලං අාර ධා ලං යචෝදන  ලං
වේහන්ධායයන් ලංනිධා රීන් ලං26 ලංයදයනකුට ලංනඩු ලංාලර  ලංඇ ැයි ලං ලංයා රසිය ලංප්රව  ලංවය ය. 

ආර්ෂව ලංශමුද යද ලංලැරදි ලංක්රිය  ලං ගැන ලං විමර්නය ලංකිරීයේ ලං  ලං අභයන් ර ලංයන්ත්රණය්ෂ ලං  ලං යන  ලං බ ලංනමුත් ලං
වින්දි යන්ට ලං යශ්රශ්රුධ පතවරණයේ ලං නඩුල්ෂ ලං ාැලරිය ලං ශැකි ලං විය. ලං ශ්රි ලං ාව  ලං ම නල ලං හිමිවේ ලං යව මිවම ලං
(HRCSL) ලං ශ  ලං උව විලට ලං  ලං යමලැනි ලං සිේධී ලං විමර්නය ලං වෂ ලං ශැකි ලං අ ර ලං ආර්ෂව ලං ය්ථල ල ලං
ව ම ජිවයන්ට ලංවිරුේධාල ලංප්රසිේධා ලංනඩු ලංගණන ලවදී ලංනඩු ලංාලර  ලංලරදවරුලන් ලංකිරීමට ලංරජය ලංවටක්තු ලංවර ලං
 යේ. ලං 2011 ලං ලර්යේදී ලං ශ්රී්ථවන්ධාර ජ  ලං සුමනන්ට ලං ලධා ලං දිම ලං  ලං වේහන්ධායයන් ලං  ලං මැයි ලං 3 ලං ලනද  ලං ය ායන් ලං
මශ පතවරණය ලංයා ර්ථ ලංනිධා රීන් ලං6 ලංයදයනකු ලංලරදවරුලන් ලංවර, ලංඅවුරුදු ලංදශයව ලංහරා ෂ ලංලැඩ ලංවහි  ලං
සිර ලංදඬුලම්ෂ ලංහ  ලංදුන්යන්ය. ලංසුමනන්යේ ලංඥ තීන්ට ලංලන්දි ලංයගලන ලංයවද ලංඋව විය ලංනියයෝග ලංවය ය. 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

ම නල ලංහිමිවේලට ලංඇ  ලං යගෞරලය ලංලැඩි ලංකිරීම ලංවඳශ  ලං  ලං රජය, ලංආර්ෂව ලංඇවඩමියේ ලංම නල ලංහිමිවේ ලං
ිතළිහඳ ලංපුු ණුල්ෂ ලංහ  ලංදුන් ලංඅ ර ලංඅන් ර්ජ  ව ලංරතුකුරුව ලංවමිටුල ලංවිසින් ලංවෂ ලං ලංපුු ණු ලංකිරීේ ලංවඳශ  ලංද ලං
අනුග්රශය ලංදැ්ෂවයේය 

වැප් ැේහර් ලං 26 ලං ලනද  ලං යව ෂඹට ලං නුදුරුල ලං ආර්ෂශ්ර  ලං නිල වයව ලං සිටි ලං යර හින්ගිය  ලං වරණ ග යන් ලං 31 ලං
යදයනකුට ලංාශර ලංදීමට ලංයහෞේධා ලංභි්ෂශ්රන් ලංවිසින් ලංවශව රී ලංිතරිවවට ලංන යවත්ලය ලංදුන් ලංහල ලංල ර්   ලං යද. ලං
යමම ලං ව ඩ යමට ලං විරුේධාල ලං යා රසිය ලං ්ෂණිව ලං ක්රිය ම ර්ගය්ෂ ලං යන ගත් ලං අ ර ලං යා රසියේ ලං මැදශත් ලං
යන වීම ලං යශෂ  ලං දකිේන් ලං රජය ලං ප්රව  ලං ගණන ල්ෂ ලං නිකුත් ලං කිරීයමන් ලං ාසු ලං යාෂා රයේ ලං න යවයන් ලං ලං
අත්අඩාගුලට ලංගන්න  ලංදී. ලං(වාක්රමණිවයන්, ලංවරණ ග යන් ලංශ  ලංරට්ෂ ලංනැකි ලංජනය ට ලංඅනිසි ලංයව ලංවැකීම ලං
ිතළිහඳ ලං2 ලංඈ ලංයව ටව ලංහන්න) 

 

අත්අඩාගුලට ලංගැනීකම් ලංක්රියමලලිය ලංශම ලංරැවියන්ට ලංව න ලංආ මරය ලං 

මිනීමැරීම, ලංයව රවේ ලංකිරීම ලංශ  ලංදණය ලං  ලංආදි ලංවමශර ලංඅාර ධා ලංවේහන්ධායයන් ලංලයරන්තුල්ෂ ලංයන මැ ල ලං
පුේගයයකු ලං අත් ලං අඩාගුලට ලං ගැනීමට ලං  ලං ද ඩ ලං නී  ලං වාග්රශය ලං යා රෘසියට ලං ඉඩ ලං හ  ලං යදයි. ලං  ලං අනිත් ලං
අල්ථා ලන්හිදී ලං  ලං යා රසිය ලං පුේගයන් ලං අත්අඩාගුලට ලං ගන්යන් ලං  ලං ව ්ෂශ්ර ලං ම  ලං ාදනේල ලං විනිසුරුලන් ලං ශ  ලං
මයේ්ථත්ර ත්ලරුන් ලං නිකුත් ලං වරන ලං  ලං අත්අඩාගුලට ලං ගැනීයේ ලං ලයරන්තුල්ෂ ලං ම යි. ලං නී යට ලං අනුල ලං යයම්ෂ ලං
අත්අඩාගුලට ලංගැනීයේදී ලංඅපතව රීන් ලංවිසින් ලංඅත්අඩාගුලට ලංාත්ලන ලං ැනැත්  ට ලංඑයට ලංයේතුල ලංදැනුේ ලංදිය ලං
ක්තු ලං අ ර, ලං සුළු ලං අාර ධා ලං වේහන්ධායයන් ලං ාැය ලං 24්ෂ ලං තුෂත්, ලං දරුණු ලං අාර ධා ලං වේහන්ධායයන් ලං ාැය ලං 48්ෂ ලං
තුෂත්, ලං ත්ර්ථ ල දය ලං ලැෂැ්ෂවියේ ලං ාන  ලං යට ට ලං එන ලං අාර ධා ලං වේහන්ධායයන් ලං ාැය ලං 72 ලං ්ෂ ලං තුෂත්, ලං
මයේ්ථත්ර ත්ලරයය්ෂ ලං ඉදිරියට ලං ාැමිණවිය ලං ක්තුය. ලං  ලං එයශත් ලං භ වි යේ ලං දී ලං වියශ්නයයන් ලං ම ලං ත්ර්ථ ල දය ලං
ලැෂැ්ෂවීයේ ලංාන  ලංයටයත්, ලංයමය්ථ ලංරඳල ගනු ලංැබලන් ලංමයේ්ථත්ර ත් ලංඉදිරියට ලංයගන ලංඒමට ලංලැඩ ලංව ය්ෂ ලං
ග  ලංලන ලංහල ලංල ර්   ලංවී ලං යේ. ලංඇා ලංාන  ලංයටයත් ලංඇා ලංහ  ලංදිය ලංශැකි ලංයචෝදන  ලංවේහන්ධායයන් ලංනියමි  ලං
දිනයවදී ලං උව වියට ලං ල ර්   ලං වරන ලං හලට ලං රඛි  ලං යා යර න්දුල්ෂ ලං යටයත් ලං යා රසියට ලං වැවවරුයල්ෂ ලං
උව වියට ලං ඉදිරිාත් ලං යන  ලං වර ලං නිදශ්ථ ලං වෂ ලං ශැකි ලං යද. ලං  ලං ඇා ලං හ  ලං දිය ලං ශැකි ලං යචෝදන ල්ෂ ලං  ලං ඇ  ලං
වැවවරුයලකුට ලංයා රසියට ලංඇා ලංහ  ලංදිය ලංශැකි ලංවුලත් ලං ලංඒ ලංයටයත් ලංඇා ලංහ  ලංදිය ලංයන ශැකි ලංයචෝදන ල්ෂ ලං
ඇ  ලං වැවවරුයලකුට ලං ඇා ලං හ  ලං ග  ලං ශැ්ෂය්ෂ ලං  ලං මයේ්ථත්ර ත්ලරයයකුයේ ලං අභිම ය ලං අනුලයි. ලං එනේ ලං
මයේ්ථත්ර ත්ලරයය්ෂ ලංඉදිරියේ ලංයානී ලංසිටියමන් ලංාසුලයි. ලං 

වියශ්න ලං යේතුල්ෂ ලං යන මැ ල ලං දඬුලේ ලං නියම ලං කිරීමට ලං යාර ලං කිසිම ලං වැවවරුයල්ෂ ලං ම ව ලං 12වට ලං ලැඩි ලං
ව ය්ෂ ලංඅත්අඩාගුයද ලං හ  ලංග  ලංයන ශැකියයි ලංඇා ලංානයත් ලංවඳශන් ලංයද. ලංත්ර්ථ ල දය ලංලැෂැ්ෂවීයේ ලංාන  ලං
යටයත් ලං අත්අඩාගුලට ලං යගන ලංඇ  ලංරැඳවියන් ලං  ලං යචෝදන  ලං ඉදිරිාත් ලං යන වර ලං ම ව ලං 18්ෂ ලං  ලං රඳල  ලං ග  ලංශැකි ලං
නමුත් ලංව ම නයයයන් ලංත්ර්ථ ල දය ලංලැෂැ්ෂවීයේ ලංාන  ලංයටයත් ලංඅත්අඩාගුලට ලංයගන ලංඇ  ලංරැඳවියන් ලං ලංඑයට ලං
ලඩ  ලංදීර්ඝ ලංව ය්ෂ ලංරඳල  ලංයගන ලං යේ. ලංම නල ලංහිමිවේ ලංශ  ලංමරව ලංනිදශව ලංආර්ෂ  ලංකිරීම ලංශ  ලංප්රලර්ධානය ලං
කිරීම ලං ිතළිහඳ ලං එ්ෂවත් ලං ජ තීන්යේ ලං වියශ්න ලං නියයෝජි ය  ලං ජුර ලං ම වයේ ලං වෂ ලං වාච රයේදී ලං ල ර්   ලං වය  ලං
යා ර්ථ ලං විමර්න ලං අලවන් ලං වර ලං නී ා  ලං යදා ර් යේන්තුල ලං  ලං ත්ර්ථ ල දය ලං ලැෂැ්ෂවීයේ ලං ාන  ලං යටයත් ලං
යචෝදන  ලං යග නු ලං කිරීමට ලං නියමි  ලං සිරවරුලන් ලං 81 ලං යදයන්ෂ ලං සිටින ලං හලයි. ලං යමයින් ලං 70 ලං යදයන්ෂ ලං අවුරුදු ලං
ාශවට ලංලැඩි ලංව ය්ෂද, ලං12 ලංයදයන්ෂ ලංඅවුරුදු ලං ලං10වට ලංලැඩි ලංව ය්ෂද ලංනඩු ලංවිභ ගයකින් ලංය  රල ලංරඳල  ලං
යගන ලං  යේ. ලං ත්ර්ථ ල දය ලං ලැෂැ්ෂවීයේ ලං ාන  ලං (PTA) ලං යටයත් ලං රඳල  ලං ගත් ලං  ැනැත්ය කුට ලං ඇා ලං දීමට ලං
විනිසුරුලන්, ලං නී ා  ලං ව ර්ය යයන් ලං අනුමැ ය ලං හ ග  ලං ක්තුයද. ලං ව ම නයයයන් ලං නී ා  ලං ව ර්ය ය ලං
යමම ලංඅලවරය ලංදුන්යන් ලංනැ . ලංමිනීමැරුම්ෂ ලංනේ ලංමයේ්ථත්ර ත්ලරය  ලංවැවවරු ලංරිම න්ේ ලංභ රයට ලංාත් ලංවෂ ලං
ක්තු ලංඅ ර, ලංඑලැන්යනකුට ලංඇා ලංහ දිය ලංශැ්ෂය්ෂ ලංමශ පතවරණයවට ලංාමණි. ලංයමම ලංසියළුම ලංඅල්ථා ලන් ලංහි ලං
වැවවරුලන්ට ලං නීතීඥ ලං වශ ය ලං හ ගැනීමට ලං අයි ය ලං ඇ ත් ලං යා ර්ථ ලං ්ථා නල ලං යශෝ ලං රැඳවුේ ලං
මධාය්ථා නල ලං ලංප්රශ්නන ලංයවයරන ලංඅල්ථා යදදී ලංනී ඥ ලංවශ ය ලංඉරූ  ලංසිටීමට ලංවැවවරුයලකුට ලංඇ  ලංඅයි ය ලං
ආර්ෂ  ලංවරන ලංමන ව ලංප්ර ා දනය්ෂ ලංනැ . ලංමශ පතවරණයේ ලංශ  ලං අභිය චන පතවරණයේ ලංවිභ ග ලංලන ලං
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

අාර ධා ලංනඩු ලංලදී ලංදිළිඳු ලංවිත් වරුලන් ලංවඳශ  ලංනී ඥයින් ලංවායනු ලංැබුලද, ලංඅනි්ෂ ලංඅල්ථා ලන්හිදි ලංඑලැනි ලං
වශ ය්ෂ ලං යන ැයේ. ලං  ලං නී යට ලං අනුල ලං නී ඥයන් ලං හ  ලං දීම ලං අලය ලං ලන්යන් ලං  ලං මශ පතවරණයේ ලං ශ  ලං
අභිය චන පතවරණයේ ලංවිභ ග ලංලන ලංනඩුලට ලංාමණි. ලං 

ත්ර්ථ ල දය ලංලැෂැ්ෂවීයේ ලංාන  ලංයටයත් ලං ලංඅත්අඩාගුලට ලංගැනීයේ ලංක්රිය  ලංිතළියල ලංවඳශන් ලංවරමින් ලං2016 ලංජුනි ලං
ම වයේ ලංදී ලංජන පතා  ලං ලංසිරිය්ථන ලං ලංචක්රයරූ ය්ෂ ලංනිකුත් ලංවය ය. ලංශ්රී ලංාව  ලංම නල ලංහිමිවේ ලංයව මිවම ලංවිසින් ලං
ඉදිරිාත් ලංවරන ලංද ලංයයෝජන  ලංඅනුල ලං ලංවව්ථ ලංවරන ලංද ලංයමම ලංචක්රයරූ යට ලංඅනුල ලංරැඳවියන්ට ලංනී  ලංඋායද්ථ ලං
හ ගැනීමට ලංශැකිවීම ලංශ  ලංරැඳවියන්යේ ලංාවුරූලට ලංඔවුන් ලං අත්අඩාගුලට ලංගත් ලංහල ලං දැන්වීම ලං අලය ලං යද. ලං
යාහරල රි ලංම වයේ ලංදී ලංත්ර්ථ ල දය ලංලැෂැ්ෂවියේ ලංාන  ලංඅත්හිටුවීමත් ලංවමග ලංයමම ලංචක්රයරූ ය ලංඅවිනිශ්නචි  ලංව ලං
අ ර ලංඅයප්්ෂශ්ර  ලංනල ලංාන  ලංඅනුම  ලංලන ලංය ්ෂ ලං ලංසියරෙ ලං ලංවටක්තු ලංසිදුලනු ලංඇත්යත් ලංදැනට ලංඇ  ලංද ඩනී  ලං
වාග්රශය ලං යටයත්යි. ලං (අත් යනෝම ව ලං අත්අඩාගුලට ලං ගැනීේ ලං යශෝ ලං රඳල ගැනීේ ලං ිතළිහඳ ලං 1.ඈ ලං යව ටව ලං
හන්න) 

අත් යනෝම ව ලං අත්අඩාගුලට ලං ගැනීේ: ලං ලර්ය ලං තුෂදී ලං අත්යන ම ව ලං අත්අඩාගුලට ලං ගැනීේ ලං ශ  ලං රඳල  ලං
ගැනීේ ලංිතළිහඳ ලංාැමිණිර ලං118්ෂ ලංශ්රී ලංාව  ලංම නල ලංහිමිවේ ලංයව මිවමට ලංැබී ලං යේ. ලංනී යයන් ලංනියම ලංවර ලං
ඇ  ලංව  ලංාර වය ලංතුෂ ලංරැඳවියන්ට ලංයචෝදන  ලංඉදිරිාත් ලංයන වර ලං  ලංත්ර්ථ ල දී ලංක්රිය ලන්ට ලංවේහන්ධා ලංහලට ලං
යචෝදන  ලංම  ලංයා ර්ථ ලං්ථා නල, ලංශමුද  ලංවඳවුරුල ලං ලංශ  ලංඅවිපතමත් ලංරැඳවුේ ලං්ථා නල ලං ලංයා රසිය ලංශ  ලංඑහි ලං ලං
අාර ධා ලංවිමර්න ලං ලංශ  ලංත්ර්ථ  ලංවිමර්න ලංයදා ර් යේන්තුල ලංවිසින්, ලං ලංනී  ලංවියරෝධී ලංයව ලංපුේගයන් ලංරඳල  ලං
යගන ලංඇ ැයි ලං ම නල ලංහිමිවේ ලංව ඩ යේ ලංකිය  ලං සිටී. ලං වමශරවිට ලංරැඳවියන් ලංකිසියලකු ලංශ  ලං වේහන්ධා   ලං
ාලත්ල  ලංග  ලංයන ශැකි ලංයව ලං  ලං හ  ලංගන්න  ලංඅ ර ලං ලං ම ලංය්ථල ද යවයන් ලංශමුවීමට ලං  ලංනී ඥයින්ට ලංඅලවර ලං
ගැනීමට ලංසිදු ලංයද. ලංයහ යශෝවිට ලංයමම ලංශමුවීේල ලංදී ලංයා රසිය ලංද ලංසිටී. ලංවමශර ලංඅල්ථා ලන්හිදි ලං ලංනී වියරෝපත ලං
රඳල  ලංගැනීේලට ලංලධා ලංදිම ලංශ  ලංහිාව ල ලංවහි  ලංප්රශ්නන ලංකිරීේද ලං ලංඇතුෂත් ලංවිය. ලංනැල  ලංඅත්අඩාගුලට ලංගැනීම ලං
යශෝ ලංමර දමන ලංහලට ලංවරන ලං ර්ජන ලං ලංයටයත් ලං  ලංඔවුන්යේ ලංඅත්අඩාගුලට ලංගැනීම ලංයශෝ ලං  ලංරඳල  ලංගැනීම ලංගැන ලං
ය  රතුරු ලංයශර ලංයන වරන ලංයව ලංඅනතුරු ලංශඟලමින් ලංහධා රීන් ලං ලංරැඳවියන් ලංනිදශ්ථ ලංවෂ ලංහලට ලංද ලංල ර්   ලං
 යේ. 

හිටපු ලං විමු්ෂ  ලං යව ටි ලං (LTTE) ව ම ජිවයන්ද ලංඇතුළු ලං රට ලං පුර  ලං සිටින ලං යදමෂ ලං සිරවරුලන් ලංගණන ල්ෂ ලං
ඔ්ෂය ෝහර් ලංම වයේ ලංඋාල ව ලංතුන්ෂ ලංාැලත්වශ. ලංඔවුන්යේ ලංඉරූරෘම ලංවුයේ ලංදීර්ඝ ලංව ය්ෂ ලංරඳල  ලංගැනීයේ ලං
ගැටරෙල ලං විවඳන ලං යවයි. ලං යමම ලං සිරවරුලන් ලං හු  රය්ෂ ලං යචෝදන  ලං රහි ල ලං රඳල  ලං යගන ලං සිටින්යන් ලං ලං
ත්ර්ථ ල දය ලංලැෂැ්ෂවියේ ලං ලංාන  ලංයටයත් ලංලන ලංහැවින් ලං ලංඔවුන් ලංරජයයන් ලංඉරූ  ලංසිටියේ ලංනඩුාලරන ලංයව ලංයශෝ ලං ලං
නිදශ්ථ ලංකිරීමට ලංක්රමය්ෂ ලංවව්ථ ලංවරන ලංයවයි. ලං ලං 

නඩු ලංවිභ ගයට ලංයාර ලංරඳල  ලංගැනීම: ලංරැඳවියන්යේ ලංජනගශණයයන් ලංඅඩ්ෂම ලංවමන්වි  ලංවයේ ලංනඩුවිභ ගයට ලං
යාර ලංරඳල  ලංයගන ලංසිටින ලංඅයයගනි. ලංනඩු ලංවිභ ගයට ලංයාර ලංරඳල  ලංගැනීයේ ලංව ම නය ලංව ය ලංලන්යන් ලංාැය ලං24 ලං
්ෂ ලංවලත් ලංඇා ලං දීයේ ලං දුශ්රුවර  , ලං දීර්ඝ ලංනී  ලංක්රිය  ලංම ර්ග, ලං අපතවරණමය ලංඅව ර්ය්ෂම  ල ලංවශ ලං දණය ලං
ආදිය ලංනිව  ලංනඩු ලංවිභ ග ලංයහ යශෝ ලංවිට ලංප්රම ද ලංවිය. ලංනී ය ලංයලනුයලන් ලංයානී ලංසිටින ලංව ඩ යේ ලංඅලධා රණය ලං
වරන්යන් ලංනඩුලට ලං යාර ලං රඳල  ලං යගන ලංසිටින ලංව ය ලං ාැය ලං 24ට ලං ලඩ  ලං ලැඩි ලං ව ලං අයයේ, ලං රඳල යගන ලං සිටින ලං
ව ය, ලංවෂැයි ලංකියන ලංඅාර ධායට ලංහිමි ලංසිරදඬුලමටත් ලංලඩ  ලංලැඩි ලංව ය්ෂ ලංවීම ලංව ම නය ලං යදය්ෂ ලංහලට ලං
ාත්වී ලංඇ  ලං ලංහලයි. ලං ලං 

රඳල  ලං ගැනීයේ ලං  ලං නී ය නුකහල ලං උව විය්ෂ ලං ඉදිරියේ ලං අභියයෝගයට ලං ්ෂ ලං කිරීමට ලං රැඳවියයකුට ලං ඇ  ලං
ශැකිය ල ලං: ලංනී යට ලංඅනුල ලංඕනෑම ලංපුේගයයකුට ලං ලංඅත්අඩාගුලට ලංගැනීම ලංයශෝ ලංරඳල  ලංගැනීම ලංඅභියයෝගයට ලං
්ෂ ලංවර ලං ලංඋව විය ලංමගින් ලංනිදශ්ථ ලංවිය ලංශැකිය. ලංයමම ලංමන ව ලංක්රිය ලරයට ලංඅවුරුදු ලංගණන්ෂ ලංග  ලංවිය ලංශැකි ලං
අ ර ලං ලංම නල ලංහිමිවේ ලංවාලර්ධාන ලංමධාය්ථා නයේ ලං(CHRD) අදශව ලංලන්යන් ලං ලංඅපතවරණය ලං්ථල ධීන ලංයන යද ලං
යන ලං ම ය ලං ශ  ලං ැයහන ලං අලම ලං ලන්දිය ලං නිව  ලං මශජනය  ලං යේ ලං ගැන ලං උනන්දු ලං යන ලන ලං හලයි. ලං ත්ර්ථ ල දය ලං
ලැෂැ්ෂවියේ ලංාන  ලංයටයත් ලං ලංරඳල  ලංගැනීම්ෂ ලංඅභියයෝගයට ලං්ෂ ලංකිරීයේ ලංශැකිය ල ලංඉ   ලංීමමි  ලංයද. ලං 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

 

ඉ. ලං ලංවමධමරණ ලංශම ලංප්රසිද්ධ ලංනු  ලංවිභමග ලංකනමඳැලැත්වීම 

්ථල ධීන ලං අපතවරණයවට ලං නී යයන් ලං ඉඩ ලං හ  ලං දී ලං ඇ  ලං අ ර ලං ව ම නයයයන් ලං රජය ලං  ලං අපතවරණයේ ලං
්ථල ධීනත්ලයට ලංශ  ලංඅා්ෂා තීත්ලයට ලංගරු ලංවයරූය. 

නු  ලංවිභමග ලංක්රියම ලංළිවෙකලෂ ලං 

ව ධා රණ ලංනඩු ලං විභගය්ෂ ලංවඳශ  ලංඇ  ලං අයි ය, ලං ලයල්ථා යලන් ලං හ  ලං යදන ලං අ ර ලං  ලං ්ථල ධීන ලං අපතවරණය ලං
ව ම නයයයන් ලං යමම ලං අයි ය ලං හ ත්මව ලං වය ය. ලං නී ය ලං අනුල ලං ලැරදිවරුලන් ලං යයි ලං ඔප්පු ලං වරන ලං තුරු ලං
විත් වරුලන් ලං නිර්යදෝශ්ර ලං යයි ලං අනුම න ලං යවයර්. ලං සියරෙ ලං අාර ධා ලං නඩුවිභ ග ලං ප්රසිේපතයේ ලං ාැලැත්යද. ලං
විත් වරුලන්ට ලංඑයරහිල ලංඇ  ලංයචෝදන  ලංශ  ලංව ්ෂශ්ර ලංිතළිහඳල ලංඔවුන්ට ලංදැනුේ ලංයදන ලංඅ ර, ලංනී ඥ ලංවශ ය ලං
හ ගැනීමටත්, ලංඅභිය චන  ලංඉදිරිාත් ලංකිරීමටත් ලංඅයි ය ලං යේ. ලංමශ පතවරණයේ ලංශ  ලංඅභිය චන පතවරණයේ ලං
විභ ග ලංලන ලංඅාර ධා ලංනඩු ලංලදී ලංදිළිඳු ලංවිත් වරුලන් ලංයලනුයලන් ලංරජය ලංනී ඥයින් ලංවායන ලංනමුත්, ලංාශෂ ලං
උව විල ලංවිභ ග ලංලන ලංනඩු ලංලදී ලංඑලැනන්න්ෂ ලංසිදු ලංයන යද. ලං මන්ට ලංවිරුේධා ලංව ්ෂශ්රවරුලන් ලංයගන් ලංප්රශ්නන ලං
කිරීමටත්, ලංව ්ෂශ්ර ලංශ  ලංව ්ෂශ්රවරුලන් ලංඉදිරිාත් ලංකිරීමටත්, ලංවිත් වරුලන්ට ලංඅයි ය්ෂ ලං යේ. ලං ලං 

නී යට ලං අනුල ලං උව වි ලං වටක්තු ලං ශ  ලං අනිකුත් ලං නී  ලං ඉාග්රීසි, ලං සිාශ ලං ශ  ලං යදමෂ ලං භ  ලරන් ලං  බිය ලං ක්තුය. ලං ලං
ය ානයේ ලංශ  ලං රයට් ලංඋතුරු ලංශ  ලංනැයගනහිර ලංයව ටය්ථ ලංශැරුණු ලංවිට ලංප්ර යයෝගිවල ලංඅන් ලංසියළුම ලංඋව විල ලං
වටක්තු ලං සිදුවුයේ ලං ඉාග්රීසියයන් ලං යශෝ ලං සිාශයනි. ලං උතුයර් ලං ශ  ලං නැයගනහිර ලං උව විල ලං නඩු ලං විභ ග ලං වයේ ලං
යදමයෂන් ලංයශෝ ලංඉාග්රීසියයනි. ලංඋව විල ලංභ   ලංාරිලර් වයින්යේ ලංහිඟය ලංනිව  ලංයහ යශෝ ලං්ථා නලදී ලංයදමෂ ලං
වා වරන ලංවිත් වරුලන්ට ලංඅලය ලංයව ලංනිදශය්ථ ලංාරිලර් නය්ෂ ලංහ ගැනීමට ලං බ ලංඉඩවඩ ලංීමමි  ලංවිය. ලං
වමශර ලං අල්ථා ලදී ලං යදමෂ ලං වා වරන ලං උතුරු ලං ශ  ලං නැයගනහිර ලං ආරේභ ලං ව ලං අාර ධා ලං නඩු, ලං  ලං සිාශ ලං
වා වරන ලංප්රයේල ලංඇ  ලංඋව විල ලංවිභ ග ලංකිරීම ලංනිව  ලංභ   ලංගැටරෙල ලංඋග්ර ලංව ලංඅ ර ලංදීර්ඝ ලංගමන්ෂ ලංආ ලංක්තු ලං
ව ලං ව ්ෂශ්රවරුලන් ලං ඉදිරිාත් ලං කිරීමද ලං  ලං දුශ්රුවර ලං විය. ලං යදමෂ ලං නී  ලං යා ත් ලං ඇත්යත් ලං ද ලං සුළු ලං ප්රම ණයකි. ලං
විත් වරුලන්ට ලං නඩු ලං විභ ග ලං ලන ලං විට ලං උව වියේ ලං සිටීමට ලං අයි ය්ෂ ලං ඇ  ලං අ ර ලං  ම ලං විත් ල චවය ලං ලං
ිතළියයෂ ලං වර ලං ගැනීමට ලං අලය ලං  ලං ප්රම ණලත් ලං ාශසුවේ ලං ශ  ලං ව ය ලං හ  ලං ගැනීමට ලං ද ලං  ලං අයි ය්ෂ ලං  යේ. ලං
ප්රව ය්ෂ ලංයන කිරීමට ලංයශෝ ලංලරද ලංිතළියන ගැනීමට ලංයශෝ ලං ලංවිත් වරුලන්ට ලංඅයි ය්ෂ ලං යේ. ලං ලං ලං 

 

කද්ඳමන ලංසිර රුලන් ලංශම ලංරැවියන් ලං 

ම නල ලංහිමිවේ ලංවාලර්ධාන ලංමධාය්ථා නයට ලං(CHRD) අනුල ලං ලංඅඩුම ලංලයයන් ලං ලංයේා න ලංසිරවරුලන් ලං130 
ලැඩි ලංගණන්ෂ ලංසිටින ලංඅ ර ලංඅම ර ලං24 ලංයදයන්ෂ ලංඇා ලංම  ලංනිදශ්ථ ලංවර ලං යේ. ලංයේා න ලංසිරවරුලන් ලංඇ  ලං
හල ලංරජය ලංිතළියන ගන්න  ලංඅ ර ලංයමම ලංසිර රුලන් ලංරඳල  ලංයගන ලංඇත්යත් ලංඅාර ධා ලංක්රිය  ලංවේහන්ධායයන් ලංයයි ලං
කිය  ලං සිටියේය. ලං විපතමත් ලංාදනම්ෂ ලංම  ලං ශ්රී ලං ාව  ලං ම නල ලංහිමිවේ ලං යව මිවමට, ලං මයේ්ථත්ර ත්ලරුන්ට ලංශ  ලං
හන්ධාන ග ර ලං සුහව ධාන ලං වමි යට ලං යමම ලං සිරවරුලන් ලං ශමුවීමට ලං රජය ලං අලවර ලං දුන් ලං අ ර ලං හන්ධාන ග ර ලං
 ත්ලයන් ලංවමී්ෂණය ලංකිරීමට ලං ලංජ  යන් ර ලංරතුකුරුව ලංවමිටුලට ලංඅලවර ලංදුන්යන්ය. ලංයවය්ථ ලංයල ත් ලංනී  ලං
උායද්ථ ලංවායන්නන්ට ලංයමම ලංසිරවරුලන් ලංශමුවීමට ලංහධා රීන් ලංඉඩ ලංදුන්යන් ලංඅක්රමලත් ලංආව රයවටයි. ලං ලං 

සිවිල් ලංඅධි රණ ලංක්රියම ලංළිවෙකල ලංශම ලංප්රති ර්ම ලං 

ම නල ලං හිමිවේ ලං උරූාඝනයවීේ ලං වේහන්ධායයන් ලං යේීය ලං උව වි ලං මගින් ලං සිවිරූ ලං ක්රිය ම ර්ග ලං ගැනීමට ලං
පුරලැසියන්ට ලංඉඩ ලං යේ. ලං ලං 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

කද්කඳමෂ ලංආඳසු ලංබමදීම ලං 

ාැරණි ලංක්ද ලංප්රයේල ලංවිවිධා ලංපුේගයන් ලංඅ ර ලංයමන්ම ලංපුරලැසියන් ලංශ  ලංරජය ලංඅ රද ලංඉඩේ ලංඅයි ය ලංිතළිහඳ ලං
ආරවුරූ ලංදිගටම ලංදැකිය ලංශැකි ලංවිය. ලං ලං1983 ලංමැයි ලං1 ලංලැනිද  ලංසිට ලං2009 ලංමැයි ලං18 ලංද්ෂල  ලංව ය ලංතුෂ ලං ලංත්ර්ථ ල දී ලං ලං
ව ඩ යේල ලං ක්රිය ව රවේ ලං නිව  ලං  ම ලං ඉඩේ ලං නැල  ලං හ  ලං ගැනීමට ලං උව වියව ලං වරුණු ලං ඉදිරිාත් ලංවෂ ලං
යන ශැකි ලංව ලංපුේගයන්ට ලංවියශ්න ලංමන ව ලංප්ර ා දන ලංහ  ලංයදන ලංබුත්  ලංඅයි ල සිවේ ලං(වියශ්න ලංවිපතවිධා න) ලං
ාන  ලං2016 ලංඅයේරූ ලංම වයේදී ලං ලංා ර්රයේන්තුල ලංවිසින් ලංඒවම වල ලංවේම  ලංවරන ලංදී. ලං ලංඉ රිවී ලංඇ  ලංගැටරෙ ලං
නිර වරණය ලං වර ලං ගැනීම ලං වඳශ  ලං යමම ලං ාන  ලං අවුරුදු ලං යදවව ලං ව යවට ලං හ ත්මව ලං යවයර්. ලං වරන් ලං
හ ත්මව ලංව ලංනී  ලංඅනුල ලංඅවුරුදු ලං10වට ලංලැඩි ලංව ය්ෂ ලං ම ලංඉඩේ ලංඅත්ශැර ලංදම  ලං බ ලං  ලංඉඩේ ලංහිමියන්යේ ලං ලං
යේාෂ ලං අයි ය ලං අහිමි ලං ව ලං අ ර ලං 27 ලං අවුරුදු ලං ක්ද ලං වමය ලං තුෂ ලං අල ැන්ව ලං  ලං යේාෂ ලං හිමිවරුලන් ලං යහ යශෝ ලං
යදයනකුට ලංයමම ලං ත්ලයට ලංමුු ණ ලංාෑමට ලංසිදු ලංවිය. ලං 

ශමුද  ලංවඳවුරු ලංශ  ලං අනිකුත් ලංලටින  ලං ඉ්ෂව ලංලට  ලං අපත ලංආර්ෂශ්ර  ලංව ා ලං යව ලං (HSZ) ශඳුන්ලන ලංප්රයේ ලං
්ථා ිත  ලංකිරිමට ලංශමුද ල ලංවිසින් ලං  ලංක්ද ලංවමයේ ලංවැකිය ලංක්තු ලංඉඩේ ලංප්රම ණය්ෂ ලංඅත්ාත් ලංවරගන්න  ලංදි. ලං
1950 ලංඉඩේ ලංඅත්ාත් ලංවර ලංගැනීයේ ලංාන ට ලංඅනුල ලං  ලංරජයට ලං  ලං ‘යා දු ලංවටක්ත් ්ෂ‘ ලංවදශ  ලංපුේගරව ලංයේාෂ ලං
අත්ාත් ලං වර ලං ග  ලං ශැකි ලං වුලත් ලං  ලං නී යට ලං අනුල ලං  ලං අත්ාත් ලං වර ලං ගැනීයේ ලං දැන්වීේ ලං ප්රසිේධා ලං කිරීම ලං ශ  ලං ලං
අයි වරුලන්ට ලංනියම ලංලන්දි ලංයගවීම ලංඅලය ලංයද. ලංහිටපු ලංරජය, ලංඅපත ලංආර්ෂව ලංව ා ලංවඳශ  ලංඉඩේ ලංඅත්ාත් ලං
වර ලංගැනීයේ ලංදැන්වීේ ලංයහ යශෝ ලංවිට ලංඉඩේ ලංඅයි වරුලන්ට ලංඇතුරූවිය ලංයන ශැකි ලං්ථා නල ලංප්රදර්නය ලංවෂ ලං
අ ර ලං ඉඩේ ලං අයි වරුලන් ලං යහ යශෝ ලං යදයන්ෂ ලං  ලං යමම ලං අත්ාත් ලං වර ලං ගැනීේ ලං අභියයෝගයට ලං ්ෂ ලං වරමින් ලං
යශ්රශ්රුධ පතවරණයේ ලං මරව ලං අයි ල සිවේ ලං යාත්වේ ලං ඇතුළු ලං අපතවරණමය ලං ක්රිය ම ර්ග ලං ගත්යත්ය. ලං
අත්ාත්වර ලංගැනීයේ ලංදැන්වීේලට ලංඅනුල ලංයමම ලංඉඩේ ලංයහ යශ මය්ෂ ලංඅත්ාත් ලංවර ලංගත්යත් ලංශමුද  ලංවඳවුරු ලං
වඳශ  ලංනමුත් ලංයමම ලංදැන්වීේල ලංැයි්ථතු ලංග  ලංවර ලං බ ලංවමශර ලංව ර්යයන් ලංවයේ ලං  ලංයශෝටරූ, ලංවේශරූ ලංශ  ලං
යග විාෂ ලං  ලංආදිය ලංිතහිටුවිමයි. ලං2016 ලංදී ලංයශ්රශ්රුධ පතවරණයට ලංඉදිරිාත් ලංවෂ ලංමුරව ලංඅයි ල සිවේ ලංයාත්වම ලං
ශ  ලං ලංමශ පතවරණලට ලංඉදිරිාත් ලංවෂ ලංරිටි ලංඅයදුේාත් ලංඇතුළු ලංයහ යශෝ ලංනඩු ලං ලංලර්ය ලංපුර ම ලංඇණහිට ලං බුණි. ලං
2011 ලං දී ලං ශදිසි ලංනී  ලං අයශෝසිවීයමන් ලංාසුල ලං  ලං අපත ලංආර්ෂව ලංව ා ලං ාලත්ල  ලං ගැනීමට ලංමන ව ලංර මුල්ෂ ලං
යන මැ  ලං වුලත් ලං ඒල  ලං එය්ථම ලං ාැලතුන ලං අ ර ලං සිවිරූ ලං ජන  ලට ලං යමම ලං ව ාලට ලං යෑමට ලං අලවර ලං
යන ැබුණි. ලංලර්ය ලංතුෂදී ලංරජය ලංදෂ ලංලයයන් ලංඉඩේ ලංඅ්ෂවර ලං686්ෂ ලංආාසු ලංහ  ලංදී ලංඇ . 

ඉ රි ලංඉඩේ ලංප්රම ණය ලංිතළිහඳ ලංඅර වු්ෂ ලංඇ  ලංඅ ර ලංඅපත ලංආර්ෂව ලංව ාලට ලංඉඩේ ලංාලර  ලංගැනීම ලංනිව  ලං
ීඩඩ ලට ලං ාත් ලං  ලං යහ යශෝ ලං යදයන්ෂ ලං ාැමිණිර ලංවය  ලං ශමුද ලට ලං ගත් ලං ඉඩේ ලං ආාසු ලං ාලර දීම ලං ඉ   ලං යවයමන් ලං
සිදුලන ලංහලත් ලං ලංආර්ථිව ලංලයයන් ලංලටින  ලංයව ලංඔවුන් ලංවවන ලංඉඩේ ලංරඳල  ලංගැනීමට ලංශමුද ල ලංක්රිය  ලංවරන ලං
හලත්ය. ලංවමශර ලංආගමිව ලංසුළු ර ලංව ඩ යේ ලං ලංල ර්   ලංවය  ලංඔවුන්යේ ලංඉඩේල ලංයහෞේධා ලංභි්ෂශ්රන් ලංවිසින් ලං
බුේධා ලංප්ර ම  ලංයශෝ ලංයහෝග්ථ ලංසිටුල  ලංඇ  ලංහැවින් ලංව ය්ෂ ලං ්ථය්ථ ලංඔවුන් ලංාදිාචිල ලංසිටි ලංඉඩේ ලංනි ලංලයයන් ලං
හ  ලංගැනීයේ ලංදුශ්රුවර  ල්ෂ ලංඇ  ලංහලයි. 

 

ඊ. ලං කඳෞද්ගලි ත්ලය, ලං ඳවු, ලං නිකලව ලං කශෝ ලං ලියුම් ලං කියුම් ලං වම්බන්ධකයන් ලං අත්තකනෝමති  ලං කව ලං ඇඟිලි ලං
ගැසීම ලං ලං 

අපතවරණමය ලං යශෝ ලං යලනත් ලං හය ලං ාැලරීමකින් ලං ය  රල ලං  ලං නියල්ථලට ලං ඇතුළු ලං වීමටත්, ලං වන්නියදදන ලං
වමී්ෂණයටත් ලං ලංත්ර්ථ ල දය ලංලැෂැ්ෂවීයේ ලංාන  ලංමගින් ලංරජයේ ලංහධා රීන්ට ලංඅලවර ලංහ  ලංයදයි. ලංනියමි  ලං
අනුමැ යකින් ලං ය  රල ලං පුරලැසියන්යේ ලං පුේගරව ලං ගමන් ලං බිමන් ලං රජයේ ලං හධා රීන්යේ ලං  ලං යවෝදියට ලං ්ෂව ලං
හලට ලංල ර්   ලං යේ. ලං 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

2 ලංලැනි ලංක මටව ලං- ලංඳශත ලංදැන්කලන ලංනිදශවද ලංඇතුළුල ලංසිවිල් ලංනිදශවට ලංදක්ලන ලංකගෞරලය 

අ. ලං ලංභමණකේ ලංනිදශව ලංශම ලංපුලත්ඳත් ලංනිදශව 

භ ණයේ ලං ශ  ලං ම ධාය ලං නිදශව ලං ලයල්ථා යලන් ලං ්ථා ිත  ලං වර ලං ඇ  ලං අ ර ලං රජය ලං ව ම නයයයන් ලං යමම ලං
අයි ල සිවේලට ලංගරු ලංවය ය. ලං ්ථල ධීන ලං ම ධාය, ලංව ර්ය්ෂම ලං අපතවරණ ලංශ  ලංක්රිය ත්මව ලංප්රජ  න්ත්රීය ලං
යේා න ලංාේධා ය්ෂ ලංප්රව නයේ ලංනිදශව ලං ශවුරු ලංවරයි. 

භ ණයේ ලංශ  ලංප්රව නයේ ලංනිදශව: ලංආගේ ලංයශෝ ලංආගමිව ලංවිශ්නල වලට ලංඅාශ ව ලං  ලංකිරීම ලංඇතුළු ලං “මලරී ලං
වා “ ලං ලංීමම  ලංකිරීමට ලංයා ර්ථ ලංආඥ ාන  ලංශ  ලංද ඩ ලංනී  ලංවාග්රශය ලංයටයත් ලං ලංහධා රීන් ලංිතයලර ලංගත්යත්ය 

පුලත්ාත් ලංශ  ලංම ධාය ලංනිදශව: ලංනිදශ්ථ ලංම ධාය ලංක්රිය ව රී ලංව ලංඅ ර ලංවිවිධා ලංආව රයේ ලංඅදශ්ථ ලංප්රව යට ලංාත් ලං
වය ය. ලංයවය්ථ ලංයල ත් ලංයදමෂ ලංහු  රය්ෂ ලංඇ  ලංඋතුයර් ලං ලංම ධායයදදීන් ලංප්රව  ලංවය  ලංසිවිරූ ලංක්ේධාය ලංශ  ලංඑහි ලං
ාසුවිා ව ලංවේහන්ධා ලංවායදදී ලංවරුණු ලංල ර්   ලංකිරීයේදී ලංආර්ෂව ලංඅායයන් ලංහිරශැර ලංඅඩන්යත්ට්ටේ ලංශ  ලං
හ ධා  ලංකිරීේ ලංසිදුවු ලංහලයි. ලංඔවුන් ලංල ර්   ලංවය  ලංශමුද ල ලංඔවුන් ලංඅම   ලංඡ ය රාල ලංිතටාත්, ලංාැමිණි ලංඅයයේ ලං
නේ ලංැයි්ථතු ලංශ  ලංරිතල ලංවඳශන් ලංම ශ්රල ලංවි්ථ ර ලංආදිය ලංඉරූ  ලංසිටි ලංහලයි. ලං ලද ලංයදමෂ ලංක්ද ලංඅනු්ථමරණ ලං
යශෝ ලං ඉඩේ ලං අරූ  ලංගැනීයේ ලංවියරෝධා   ලංලැනි ලංවායදදි ලංසිදුවීේ ලංල ර්   ලං යන වරන ලං යව ලංශමුද ල ලං යවළින්ම ලං
ඉරූ  ලංසිටි ලංඅ ර ලංවශයයෝගය ලංයන දැ්ෂවුලයශ ත් ලංප්ර විා ව ලං ලං ලංවිඳීන්නට ලංසිදුයදයයි ලංබියව ලංහල ලංඔවුන් ලංකිය  ලං
සිටියශ. 

ල රණය ලංශ  ලංඅන් ර්ග ය ලංීමම කිරීම: ලං ලංඅල්ථා  ලංගණන ලවදී ලංජන පතා  ලංයශෝ ලංඔු යේ ලංාවු ලං ලංවියදචනයට ලං
්ෂ ලංවෂ ලංපුලත් ලංවේහන්ධායයන් ලං්ථලයා ලංලරණය්ෂ ලංාලත්ල  ලංගත් ලංහල ලංමුද්රි  ලංශ  ලංඉය්ෂයර නිව ලංම ධායයදදීන් ලං ලං
කිය  ලංසිටියේය. ලංජන පතා යේ ලංාවුට ලංඅාකීර් ය්ෂ ලංයගන ලංයදන ලංකිසිල්ෂ ලංල ර්   ලංකිරීයමන් ලංලෂකින ලංයව ලං
රජයේ ලංහි ලතුන් ලං යශෝ ලං විවිධා ලං පුේගයන්යගන් ලං  ලං යවළින්ම ලංඇමතුේ ලං ැබුණු ලං හල ලං යේ ලං ම ධායයදදින් ලංකිය  ලං
සිටියශ. ලං යේ ලංකිසි ලංඋත්වලයවදි ලං ජන පතා යේ ලං අදශ්ථ ලං දැ්ෂවීම ලං ලාචනිව ලං යව ලංශසුරුලමින් ලංමශජනය  ලං
යන මග ලංයැවීම ලංගැන ලංපුේගරව ලංඅයි ය ලංයටයත් ලංක්රිය ත්මව ලංලන ලංයදරණ ලංරාල හිනි ලංන රව ලට ලංවිරුේධාල ලං
වියශ්න ලංවිමර්නය්ෂ ලංවරන ලංහල ලංඑලවට ලං ලංම ධාය ලංඅම  යායේ ලංයරූවේ ලංව ලංනිමරූ ලංයහෝායේ ලංඅයේරූ ලංම වයේදි ලං ලං
කිය  ලංසිටියේය. ලංයහෝායේ, ලංාසුල ලංම ධාය ලංඅම  යායයන් ලං ලංම ධාය ලංිතළිහඳ ලංජන පතා  ලංඋායේවයය්ෂ ලංයව ලං
ම රු ලං වරන ලං දී. ලං යන ලැේහර් ලං 8 ලං ලනද  ලං ශ්රී ලං ාව  ලං විදුර ලං වායේ ලං නිය මන ලං යව මිවම, ලං සියරෙ ලං ්ථා ලර ලං
දුරවාන ලංශ  ලංජාගම ලංපුළුරූ ලංව ා ලංජ  ලංතුළින් ලං‘ාව ඉනිද්ථ‘ ලංයලේ ලංඅඩවියට ලංප්රයදවිම ලංඅලහිර ලංවය ය. ලං
‘ාව ඉනිද්ථ‘ ලංයලේ ලංඅඩවිය ලංලර් ම න ලංරජය ලංශ  ලංජන පතා  ලංවියදචනය ලංවරන ලංරිත ලංගණන ල්ෂ ලංාෂ ලංවර ලං
 යේ. ලංහු  ලංවිධා ලංම ධාය ලංආය න ලංයමම ලංහීරර්නී ව ලංඅලහිර ලංකිරීම ලංගැන ලංවන්ථවරූ ලංාෂ ලංවෂ ලංඅ ර ලංයමම ලං
යලේ ලං අඩවියට ලං ිතවිීමමට ලං ඉඩ ලං හ  ලං යදන ලං යව ලං අන් ර්ජ  ලං ය්ථල  ලං වායන්නන්යගන් ලං ඉරූ  ලං සිටියේය. ලං
ලර්ය ලංඅලව න ලංලන ලංය ්ෂම ලංඑය ලංඅලහිර ලංවර ලංාැලැතුණි. 

අන්තර්ජම ලංනිදශව ලං 

අද ෂ ලංමන ව ලංහයකින් ලංය  රල ලංපුේගරව ලංවන්නියදදන ලංවමී්ෂණය ලංකිරීමට ලංරජය ලංවටක්තු ලංව ලංහලට ලං
විශ්නලවනීය ලංල ර්   ලංනැ . ලංඅවභය ලංයැයි ලංවැයවන ලංයලේ ලංඅඩවි ලංවේහන්ධායයන් ලං ලංරජය ලංීමමි  ලංයව ලං  ලංහ ධා  ලං
වය ය. ලංරයට් ලංජනගශණයයන් ලංදෂ ලංලයයන් ලංසියයට ලං30්ෂ ලං  ලං අන් ර්ජ ය ලංභ වි   ලංවරන ලංඅ ර ලංසියයට ලං
21වට ලංනිලය්ථ ලං අන් ර්ජ  ලංාශසුවේ ලං යේ. ලං ම ධාය ලං ල ර්   ලංඇ්ථ යේන්තු ලංවර ලංඇත්යත් ලං  ලංජනගශණයේ ලං
වි  ලංප්ර  ය්ෂ ලංබුු ටිදුරවාන ලං(smartphones) ශරශ  ලංඅන් ර්ජ යට ලංප්රයද ලංලන ලංහලයි. 

අධයයන ලංනිදශව ලංශම ලංවාස්ථ තති  ලං ටයුතු ලං 

මශ ච ර්යලරුන් ලං ශ  ලං විශ්නල ලං විදය  ලං  යයන් ලං විසින් ලං රජයේ ලං හධා රීන් ලං වියදචනයට ලං ්ෂකිරීම, ලං විශ්නල ලං
විදය  ලංනිෂධා රීන් ලංවිසින් ලං ලංලැෂැ්ෂව ලංහලට ලංයචෝදන  ලංඉදිරිාත් ලංවී ලං යේ. ලංඅධායයන ලංනිදශව ලංයශෝ ලංවා්ථව  ව ලං
ඉවද ලංවේහන්ධායයන් ලං ලංරජය ලංීමම  ලංාැනව ලංහලට ලංයලනත් ලංල ර්   ලංනැ . 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

ආ. ලංවමම මමී ලංකව ලංරැස්ථවීකම් ලංනිදශව ලංශම ලංවකති ලංවමමගම් ලංළිමිටුලම ලංගැනීකම් ලංනිදශව 

රැ්ථවීයේ ලංනිදශව ලංශ  ලං වමි  ලංවම ගේ ලංිතහිටුල ගැනීයේ ලංනිදශව ලංනී යයන් ලංහ  ලං දී ලංඇ ත් ලංීමමි  ලං අල්ථා  ලං
ගණන ලවදී ලං ලංරජය ලංයමම ලංඅී තීන් ලංීමම  ලංවර ලං යේ. 

වමම මමී ලංකව ලංරැස්ථවීකම් ලංනිදශව 

රැ්ථවීයේ ලංනිදශව ලංනී යයන් ලංහ දී ලංඇ  ලංඅ ර ලංරජය ලංව ම නයයයන් ලංයමම ලංඅයි යට ලංගරු ලංවය ය. ලංආගමිව ලං
වාහිඳීය ල, ලං ජ  ව ලං ආර්ෂ ල, ලං මශජන ලං ව මය ලං යශෝ ලං මශජන ලං යවෞ යය ලං යශෝ ලං වද ච රය ලං ආදිය ලං
වේහන්ධායයන් ලංරැ්ථවියේ ලංනිදශව ලංීමම  ලංවෂ ලංශැකියයි ලංලයල්ථා යද ලංවඳශන් ලංයද. ලංඅන් ලංඅයයේ ලංඅී  න් ලංශ  ලං
නිදශවට ලං ගරු ලං කිරීම ලං ශ  ලං ිතළිගැනිම ලං වේහන්ධායයන් ලං යශෝ ලං ප්රජ  න්ත්රල දි ලං වම ජයව ලං යා දු ලං සුහව ධාන ලං
අලය   ලංවපුර  ලංරමට ලංයශෝ ලං  ලං යමම ලංනිදශව ලංීමම  ලංවෂ ලංශැකි ලංයද. ලං යා ර්ථ ලංආඥ ානයත් ලං77(1) ලංලගන් ය ලං
යටයත් ලංවියරෝධා  ල්ෂ ලංාැලැත්වීමට ලංයාර ලංවියරෝධා  වරුලන් ලංප්රයේයේ ලංයා රෘසියයන් ලංඅලවර ලංහ  ලංග  ලං
ක්තුය. ලං 

ශේහන්ය  ට ලං ලර යේ ලං ාශසුවේ ලං දික්ණු ලං වරන ලං චීන ලං වාලර්ධානයවට ලං විරුේධාල ලං යාහරල රි ලං ම වයේ ලං දී ලං
වියරෝධා  වරුලන් ලංයා රසිය ලංවමග ලංගැටුේ ලංඇ  ලංවර ලංගත්ශ. ලංවියරෝධා  වරුලන් ලංගරූලරන් ලංදම  ලංගැසූ ලංඅ ර ලං
ිතරිව ලංවිසිරවීම ලංවඳශ  ලංයා රසිය ලංවදුළුගෑ්ථ ලංශ  ලංජප්රශ ර ලංයය ද  ලංගත්යත්ය. 

ඔ්ෂය ෝහර් ලං ම වයේ ලං දී ලං  ලං අන් ර් ලං විශ්නල ලං විදය  ලං ීය ලං වේයේවනය ලං විසින් ලං මලදය ලං අධාය ානය ලං
පුේගරෘවරණය ලංකිරීමට ලංවිරුේධා ලංාැලැත්වු ලං ලංවියරෝධා  ලවදී ලං ලං යයන් ලංඋව වි ලංනියයෝගය්ෂ ලංිතළිාැදිමටත් ලං
යා ර්ථ ලංනියයෝග ලංඅනුගමනය ලංකිරීමටත් ලංප්ර ්ෂයශ්රුා ලංකිරීම ලංනිව  ලංයා රසිය ලං ලංඔවුන් ලංවිසුරුල  ලංශැරීමට ලං ලංවදුළු ලං
ගෑ්ථ ලංශ  ලංජ ලංප්රශ ර ලංයය ද  ලංගන්න  ලංදී. 

වකති ලංවමමගම් ලංළිමිටුවීකම් ලංනිදශව ලං 

වමි  ලංවම ගේ ලංිතහිටුවීයේ ලංනිදශවට ලංනී යයන් ලංඉඩ ලංදී ලංඇ  ලංනමුත්, ලං ශනේ ලංවාවිධා නල ලංව ම ජිවත්ලය ලං ලං
දැරීම ලංඅාර ධාය්ෂ ලංයව ලංවවමින් ලංරජය ලංයමම ලංඅයි යට ලංීමම  ලංාැනවයේය. ලං ලං 

වමශර ලංහධා රීන් ලංලැඳුේ ලංිතදුේ ලංවටක්තු ලං“අනලවර ලංරැ්ථවීේ“ ලංයව ලං ලංලර්ගීතවරණය ලංවරමින් ලං ලංඑම ලංවටක්තු ලං ලං
න ර ලං කිරීමට ලං හ ලං වරන ලං හලට ලං ක්රි්ථ ය නි ලං ව ඩ යේ ලං ශ  ලං යේල්ථා න ලං ල ර්   ලං වර ලං  යේ. ලං යමම ලං
ව ඩ යේලට ලං අනුල ලං හධා රීන් ලං ඔවුන්යේ ලං ක්රිය  ලං ව ධා රණීවරණය ලං වය  ලං ඒල  ලං රජයේ ලං රය  ලං ාදිාචි ලං
යන වීම ලංම  ලංලන ලංනමුත් ලංකිසිම ලංනී යවට ලංයශෝ ලංයරගු සියවට ලංඅනුල ලංඑලැනි ලංරය  ලංාදිාචි ලංකිරීම්ෂ ලංඅලය ලං
යන යද. 

ඇ. ලංආගක  ලංනිදශව: 

 ලංwww.state.gov/religiousfreedomreport යලේ ලං අඩවි ලංයේ ලං ඇ  ලං ර ජය ලං යදා ර් යේන්තුයද ලං ආගමිව ලං
නිදශව ලංිතළිහඳ ලංඅන් ර්ජ  ව ලංල ර්  ල ලංහන්න.  

ඈ. ලං ලංගමන් ලංබිමන් ලංයෑකම් ලංනිදශව 

අභයන්තර ලංගමන් ලංබිමන් ලංයෑයේ ලංනිදශව, ලං වියේ ලංවාච රල ලං යයදීයේ ලංනිදශව, ලං රට ලංශැර ලංයෑම ලංශ  ලංආාසු ලං
ාැමිණීයේ ලංනිදශව ලංනී යයන් ලංහ  ලං දී ලංඇ  ලංඅ ර ලංරජය ලංව ම නයයයන් ලංඒල ට ලංගරු ලංවය ය. ලං අභයන් රල ලං
අල ැන් ලංව ලංපුේගයන්, ලංවරණ ග යන්, ලංආාසු ලංාැමියණන ලංවරණ ග යන්, ලංරට්ෂ ලංනැ  ලංපුේගයන් ලංයශෝ ලං
වැකිරූට ලං හඳුන් ලං විය ලං ක්තු ලං යලනත් ලං පුේගයන්ට ලං ආර්ෂ ල ලං ශ  ලං වශ ය ලං හ  ලං දීයේදි ලං රජය, ලං එ්ෂවත් ලං
ජ තීන්යේ ලංවරණ ග යන් ලංිතළිහඳ ලංමශයව මව රි්ථ ලංව ර්ය ය ලං(UNHCR) වමග ලංවශයයෝගයයන් ලංවටක්තු ලං
වය ය. ලං ලං 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

වාක්රමණිවයන්, ලංවරණ ග යන් ලංශ  ලංරට්ෂ ලංනැ  ලංපුේගයන්ට ලංඅනිසි ලංයව ලංවැකීම: 

වැප් ැේහර් ලං 26 ලං ලනද  ලං යව ෂඹට ලං නුදුරු ලං වරණ ග  ලං සුර්ෂශ්ර  ලං නිල වයව ලං සිටි ලං  ලං යර හින්ගිය  ලං
වරණ ග යන් ලං 31 ලං යදයනකුට ලං යහෞේධා ලං භි්ෂශ්රන් ලං විසින් ලං න යවත්ලය ලං වැායූ ලං  ලං වශව රී ලං ව ඩ යම්ෂ ලං
විසින් ලං  ලං ාශර ලං යදන ලං දී. ලං ඔවුන් ලං මු්ථරේ ලං වියරෝධී ලං ාරිශ ව ලං ලදන් ලං යය ද  ලං ගනිමින් ලං යර හින්ගිය  ලං ලං
වරණ ග යන් ලං ලශ ම ලං ිතටුල ශරූ ලං වරන ලං යව ලං ඉරූ  ලං සිටියේය. ලං යර හින්ගිය  ලං ව ඩ යමට ලං  රීරිව ලං
හිාව ල්ෂ ලංසිදු ලංයන වුණි. ලංඑහි ලංාැමිණි ලංයා රසිය ලං ලංවශව රීන්ට ලංවිරුේධා ලංවටක්තු ලංකිරීමට ලංඅවමත් ලංව ලංඅ ර ලං
යමම ලංසිේපතයයන් ලංාසුල ලංනිකුත් ලංවෂ ලංනියදදන ලංලරන් ලංරජය, ලංයා රසිය ලංක්රිය  ලංවෂ ලංආව රය ලංයශෂ  ලංදැ්ෂය්ෂය. ලං
යහෞේධා ලංභි්ෂශ්රල්ෂ ලංඇතුළු ලංපුේගයන් ලං 9 ලං යදයන්ෂ ලං යා රසිය ලංවිසින් ලංඅත්අඩාගුලට ලංගන්න  ලංද ලං අ ර ලංඅට ලං
යදයන්ෂ ලංඇා ලංම  ලංනිදශ්ථ ලංවය ය. ලංඑ්ෂ ලංපුේගයය්ෂ ලංයදවැේහර් ලං112 ලංද්ෂල  ලං ලංර්ෂශ්ර  ලංහන්ධාන ග ර ලංග  ලං
වරන ලංදී. 

 

අභයන්තරල ලංඅලතැන් ලංව ලංපුද්ගකයෝ ලං 

2009 ලං ලර්යේදී ලං අලවන් ලං ව ලං රයට් ලං දීර්ඝ ලං සිවිරූ ලං ක්ේධාය ලං ශ  ලං රජයේ ලං ශ  ලං විමු්ෂ  ලං යව ටි ලං වාවිධා නයේ ලං ලං
හශත්ව රී ලං අල ැන් ලං කිරීේ ලං ඇතුළු ලං  ලං වටක්තු ලං  ලං නිව  ලං වියශ්නයයන් ලං ම ලං යදමෂ ලං ජනය  ලං රට ලං පුර ම ලං දිර්ඝ ලං
ව ය්ෂ ලංඅල ැන්ල ලංසිටියශ. ලංරජයේ ලංනැල  ලංාදිාචි ලංවරවීම, ලංපුනරුත්ා ානය, ලංහින්දු ලංආගමිව ලංවටක්තු ලංශ  ලං
හන්ධාන ග ර ලං ප්ර වා්ථවරණ ලං අම  යායට ලං අනුල ලං  ලං ජුනි ලං 30 ලං ලන ලං විට ලං පුරලැසියන් ලං 40,808්ෂ ලං සිටියේ ලං ලං
අභයන් රල ලංඅල ැන්ව ලංපුේගයන් ලං ලංයවයි. ලං ලං ලංයමයින් ලංලැඩි ලංයව ටව්ෂ ලංජීලත් ලංලන්යන් ලංඋතුරු ලංනැයගනහිර ලං ලං
ය ානය, ලංකිරයන ච්චිය, ලංමන්න රම ලංශ  ලංමඩවපුල ලංයන ලංදි්ථත්රි්ෂවලයි. ලංසියරෙම ලංඅභයන් රල ලංඅල ැන්ව ලං
පුේගයන්ට ලංඑශ  ලං යමශ  ලං යෑයේ ලං පූර්ණ ලංනිදශව ලං බුණත් ලංඔවුන්ට ලං ම ලං ඉඩේ ලං ලට ලං ය  ලං යන ශැකි ලං වයේ ලං
ඉලත් ලංයන වරන ලංද ලංබිමි ලංයහෝේහ, ලංඔවුන්යේ ලංනියල්ථ ලංප්රයේ ලංඅපත ලංආර්ෂව ලංව ා ලංයව ලං(HSZ) ලංනේ ලංකිරීම, ලං
ලැඩ ලංකිරීයේ ලංඅල්ථා  ලංයන මැ වීම, ලංඉඩයේ ලංඅයි ය ලං ශවුරු ලංකිරීමට ලංරයකියවිර ලංයන මැ වීම, ලං රඟව රි ලං
ඉඩේ ලංඉරූරෘේ ලංවිවඳීමට ලංරජය ලංඅයා යශ වත්වීම ලංශ  ලංඅනිකුත් ලංක්ේධාය ලංශ  ලංවේහන්ධා ලංවින යන් ලංආදි ලංමරව ලං
ය්ථල ලන් ලං හ ගැනීයේ ලං දුශ්රුවර  ලන් ලං නිව ය. ලං රජය ලං සුහව ධාන ලං වඳවුරුල ලං  ලං අභයන් රල ලං අල ැන්ව ලං
පුේගයන්ට ලං ලංආර්ෂ ල ලංයශෝ ලංආධා ර ලංවැායූයද ලංනැ . 

ශමුද යලන් ලංඅරූ  ලංයගන ලං බ ලංඉඩේ ලංඅ්ෂවර ලං686්ෂ ලංහ  ලංදීයමන් ලංශ  ලං ලංඉඩේ ලංනැ  ලංඅයට ලංරජයේ ලංඉඩේ ලංහ  ලං
දීයමන් ලං ලංඅභයන් රල ලංඅල ැන්වලන් ලං ලංආාසු ලංාැමිණීම ලංශ  ලංනැල  ලංාදිාචි ලංවරවීම ලංරජය ලංප්රලර්ධානය ලංවය ය. ලං
2016 ලංඅයගෝ්ථතු ලංම වයේදී ලංඅල ැන් ලංව ලංජනය  ලංිතළිහඳ ලංජ  ව ලංප්ර ාත් ය්ෂ ලංරජය ලංඅනුම  ලංවය ය. ලංඑහි ලං
අරමුණ ලංවයේ ලංඅල ැන්ව ලංපුේගයන් ලංශ  ලංවටක්තු ලංවරන ලංසියරෙ ලංා ර්ලයන්ට ලංමග ලංයාන්ලන, ලංඅයි ල සිවේ ලං
ශ  ලංප්රමි  ලංම  ලංාදනේව, ලං  ලංගැටුේ ලංනිව  ලංඅල ැන්ව ලංපුේගයන්ට ලං  ලංවරූාල න ලංවිවඳුේ ලංහ  ලංදීමයි. ලංමෑ දී ලං
නිදශ්ථ ලංවරන ලංද ලංඉඩේල ලං ලංනිල ව, ලංා වැරූ, ලංලැසිකිළි ලංඉදි ලංවරමින් ලංශ  ලංඅනිකුත් ලංවම ජ ලංය්ථල  ලංවායමින් ලං ලං
ශමුද ල ලංවශ ලංඅනිකුත් ලංරජයේ ලංආය න ලංඅභයන් රල ලංඅල ැන්වලන් ලංනැල  ලංාදිාචි ලංවරවීයේ ලංවටක්තුලට ලං
වශ ය ලංද්ෂල  ලං යේ. 

 

වරණමගතයන් ලංආරක්ම ලංකිරීම 

රැවලරණය ලංහ ගැනීම: ලං වරණ ග  ලං යශෝ ලංරැවලරණ ලං ත්ලය්ෂ ලංහ  ලං ගැනිමට ලංනී යයන් ලං ඉඩ්ෂ ලංනැ . ලං
රයට් ලංසිටින ලංවරණ ග යන්ට ලංආශ ර, ලංනිල ව ලංශ  ලංඅධාය ානය ලංහ  ලංදීමටත් ලංතුන්ලැනි ලංරටව ලංඔවුන් ලංනැල  ලං
ාදිාචි ලං වරවීමටත් ලං  ලං රජය, ලං එ්ෂවත් ලං ජ තීන්යේ ලං වරණ ග යන් ලං ිතළිහද ලං මශ ලං යව මව රි්ථ ලං ව ර්ය යේ ලං
(UNHCR) ිතහිට ලං ාැතුයදය. ලං වරණ ග යන් ලං ශ  ලං රැවලරණ ලං ා න්නන්ට ලං  ලං ලැඩ ලං කිරීමට ලං යශෝ ලං රජයේ ලං
ා වැරූ ලංාේධා යට ලංඇතුරූවිමට ලංයශෝ ලං ලංනී යනුකල ලංඅලවර ලංනැ ත් ලංයහ යශෝ ලංයදයන්ෂ ලංඅවිපතමත් ලංයව ලංලැඩ ලං
වය ය. ලං 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

 

3 ලංලැනි ලංක මටව ලං- ලංකද්ඳමන ලංක්රියමලලියට ලංවශභමවීවීකම් ලංනිදශව 

වර්ලජන ලංඡන්දය ලංාදනේ ලංවර ලංලරින් ලංලර ලංාැලැත්යලන ලංනිදශ්ථ ලංශ  ලංව ධා රණ ලංමැ ලරණ ලංතුළින් ලං මන්යේ ලං
රජය ලංය ෝර  ලංගැනියේ ලංඅයි ය ලංලයල්ථා ල ලංමගින් ලං ලංපුරලැසියන්ට ලං ලංහ  ලංදී ලං යේ. 

මැතිලරණ ලංශම ලංකද්ඳමන ලංවශභමවීත්ලය ලං 

මෑ  ලං මැ ලරණ: ලං 2015 ලං ජනල රි ලං ම වයේ ලං ාැලැත්ව ලං ජන පතා ලරණයේ ලං දී ලං ඡන්දද යවයන්ට ලං නිදශය්ථ ලං ලං
ඔවුන්යේ ලංඅයි ය ලංප්රව  ලංවෂ ලංශැකිව ලංහලත්, ලංඡන්ද ලංගණන් ලංකිරීම ලංා රද ය ලංභ ලයයන් ලංක්තුල ලංසිදුවු ලංහලත්, ලං
මශජන  ලට ලංඉ්ෂමනින්ම ලංප්ර ල ලංනිකුත් ලංවෂ ලංහලත් ලංයා දුර ජය ලංම ඩ ලංනිරී්ෂණ ලංව ඩ යම ලංල ර්   ලං
වය  ලංය. ලංමැ ලරණ ලංප්රච රව ලංවටක්තු ලංවඳශ  ලංර ජය ලංවේාත් ලංයය ද  ලංගැනීම ලංහු  ලංයව ලංසිදුව ලංහලත් ලංහිටපු ලං
රජයට ලංා්ෂා තීල ලං ලංර ජය ලංම ධාය ලංආය න ලංයය ද  ලංගත් ලංහලත්, ලංවිරුේධා ලංා්ෂයේ ලංඅයප්්ෂවය ට ලංරැ්ථවීේ ලං
ාලත්ලන ලං්ථා න ලංහ  ලංග  ලංයන ශැකි ලංවු ලංහලත් ලංනිරී්ෂවයන් ලංල ර්   ලංවර ලං යේ. 

2015 ලංඅයගෝ්ථතු ලංම වයේ ලංාැලැත්ව ලංා ර්රයේන්තු ලංමැ ලරණයේ ලංප්රච ඩ ලංක්රිය  ලංසුළු ලංගණන්ෂ ලංල ර්   ලංවී ලං
ඇ  ලංනමුත් ලංඑය ලංව ධා රණ ලංශ  ලංනිදශ්ථ ලංආව රයට ලංාලත්ලන ලංද ලංහල ලංයේීය ලංශ  ලංජ  යන් ර ලංනිරී්ෂවයන් ලං
ප්රව  ලංවර ලං යේ. ලංයූයරෝීඩය ලංවාගමයේ ලං  ලංමැ ලරණ ලංනිරී්ෂණ ලංව ඩ යයේ ලංමරව ලංල ර්  යද ලංවඳශන් ලං
ලන්යන් ලං එය ලං “ප්රච රව ලං නී  ලං ීමම ව රී ලං වුලත් ලං පුළුරූ ලං ාර වයව ලං  ලං යේා න ලං විවරූා ලං අ රින් ලං ලං
ඡන්දද යවයන්ට ලං තීරණය්ෂ ලං ගැනීමට ලං ශැකිලන ලං අක්රින් ලං යශ ඳීන් ලං ාැලැත්ව“ ලං මැ ලරණය්ෂ ලං හලයි. ලං
නිරී්ෂණ ලංව ඩ යම ලංලැඩිදුරටත් ලංකිය  ලංසිටියේ ලංරැ්ථවීයේ ලංශ  ලංගමන් ලංකිරීයේ ලංනිදශව ලං බු ලංහලයි. ලංයද රින් ලං
යද ර ලං ප්රච රව ලං වටක්තු ලං කිරීම, ලං පුේගරවල ලං ඡන්දය ලං ඉරූරෘමට ලං යෑම ලං  ලං යශෝ ලං ාත්රින  ලං යහද  ලං ශැරීම ලං ලැනි ලං
වටක්තුල ලං යයදීමට ලංඅයප්්ෂවයන්ට ලං  ලං ඉඩ ලං යන ැබුණු ලංීමම ව රී ලංප්රච රණ ලංනී  ලංයටයත් ලංවුලත් ලං  ලංා්ෂ ලං
ක්රිය ව රීන් ලංශ  ලංඅයප්්ෂවයන් ලං ලංප්රහ ලංයව ලංප්රච රව ලංවටක්තුල ලංනිර  ලංව ලංහලද ලංවඳශන් ලංවර ලං යේ. 

ව න්   ලං ශ  ලං සුළු ලං ජ  ව ලං වශභ ගීතත්ලය: ලං  ලං ව න්  ලන් ලං ශ /යශෝ ලං සුළු රයේ ලං ව ම ජිවයන්, ලං යේා න ලං
වටක්තුලට ලංවශභ ගීතවීම ලංීමම  ලංවරන ලං ලංනී ය්ෂ ලංනැ  ලංඅ ර ලංඔවුන් ලංඑම ලංවටක්තුලට ලංවශභ ගීත ලංවශ. ලං1931 ලං
සිට ලං ව න්  ලන් ලං  ලං ා ර්රයේන්තුයද ලං ය්ථලය ලං වර ලං ඇ  ලං අ ර ලං 2015 ලං දි ලං ව න්  ලන් ලං 13 ලං යදයන්ෂ ලං
ා ර්රයේන්තුලට ලංාත්වී ලං යේ. ලංජ  ව ලංව ම ලංම ඩයට ලංඅනුල ලංදෂ ලංලයයන් ලංාෂ ත්ා න ලංආය න ලංල ලං
සියයට ලං2ව ලංශ  ලංාෂ ත් ලංවභ ල ලංසියයට ලං4ව ලංව න්   ලංනියයෝජනය්ෂ ලංදැකිය ලංශැකි ලංයද. ලං 

 

4 ලංලැනි ලංක මටව ලං- ලංදණය ලංශම ලංරජකේ ලංවිනිවිදභමලයක් ලංකනමමැතිවීම 

නිධා රීන් ලංවිසින් ලංවරන ලං ලංදණ ලංක්රිය  ලංඅාර ධාය්ෂ ලංය්ථ ලංවව  ලංදඩුලේ ලංකිරීමට ලංනී  ලංඇ  ලංඅ ර ලංරජය ලංවිසින් ලං
යමම ලංනී  ලංව ර්ාව ලංයව ලංක්රිය ත්මව ලංයන  ලංවෂ ලංඅ ර ලංනිධා රීන් ලංදඬුලේ ලංැබීයමන් ලංය  රල ලංදශ්ර  ලංක්රිය ල ලං
යයදුය ය. ලංලර්ය ලංතුෂ ලංරජයේ ලංදණ ලංගණන ල්ෂ ලංගැන ලංල ර්   ලංවිය. 

දණය: ලං දණය ලං දිගටම ලං ාල න ලං ගැටරෙල්ෂ ලං විය. ලං උද ශරණය්ෂ ලං ලයයන් ලං ා ර්රයේන්තුයද ලං ර ජය ලං
ලයලව ය ලංිතළිහඳ ලංවමිටුල, ලංඑලවට ලංසිටි ලංමශ ලංහැාකු ලංඅපතා  ලං ලංඅර්ජුන් ලංමයේන්ද්රන්ට ලංවිරුේධාල ලංවිමර්නය්ෂ ලං
ආරේභ ලං වරන ලං දී. ලං යචෝදන ල ලං වයේ ලං මයේන්ද්රන් ලං හැාකුයද ලං අපතා  ලං යව ලං සිටියදී, ලං ඔු යේ ලං හෑණ ට ලං
අභයන් ර ලං ය  රතුරු ලං හ  ලං දීයමන් ලං හැදුේවර ලං විකීණිමකින් ලංඔවුන් ලං යදයදන ම ලං  ලං ප්ර  භ ලං අත් ලංවර ලං ගත් ලං
හලයි. ලංයමයට ලංඅම රල ලංරජයේ ලංණයා  ලංප්රයයෝජනයට ලංගනිමින් ලංරුිතයරූ ලංමිරයන ලංගණන්ෂ ලං(යඩ ර් ලංදශ්ථ ලං
ගණන්ෂ) ලංවියදේ ලංවෂ ලංහලටද ලං  ලංමයේන්ද්රන්ට ලංයචෝදන  ලංඑරූවී ලංඇ . ලංමයේන්ද්රන් ලංයේ ලංසියරූ ලංප්ර ්ෂයශ්රුා ලං
වෂ ලං අ ර ලංවරන් ලංාැලැත්ව ලංවිමර්නයකින් ලංඔු  ලංනිදශ්ථ ලංවරන ලංදී. ලං රජය ලං යේ ලං ලන ලංතුරු ලංමයේන්ද්රන්ට ලං
විරුේධාල ලංකිසිම ලංක්රිය ම ර්ගය්ෂ ලංයගන ලංනැ . ලං ලං ලං 



ශ්රී ලංාව ල  14 
 

2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

මය ලං ය  රතුරු ලං යශළි ලං කිරීම: ලං නී යට ලං අනුල ලං ා ර්රයේන්තු, ලං ාෂ ත්ා න, ලං ාෂ ත් ලං වභ  ලං ශ  ලං
ජන පතා ලරණ ලං  ලං ආදි ලං සියරෙම ලං මැ ලරණලට ලං වශභ ගිලන ලං අයප්්ෂවයන් ලං ා ර්රයේන්තුයද ලං
වා න යවට ලං  ම ලං ලත්වේ ලං හැරවේ ලං ප්රව  ලං ඉදිරිාත් ලං වෂ ලං ක්තුය. ලං ා ර්රයේන්තු ලං මැ ලරණලට ලං
ඉදිරිාත්ව ලං  ලං වමශර ලං අයප්්ෂවයන් ලං  මන්යේ ලං මය ලං ල ර්   ලං වා න යවට ලං ඉදිරිාත් ලංවෂත්, ලං හධා රීන් ලං
යමම ලං නී ය ලං ක්රිය ත්මව ලං කිරීමට ලං වටක්තු ලං වය  ලං නැ . ලං යත්රී ලං ාත්ලන ලං නියයෝජි යන්යේ ලං  ලං ලත්වේ ලං ශ  ලං
හැරවේ ලංිතළිහඳ ලංප්රව  ලංග ්ථතුල්ෂ ලංයගවීයමන් ලංමශජනය ට ලංහ  ලංගැනීමට ලංනී යයන් ලංඉඩ ලංවව  ලං යේ. 

 

5 ලංලැනි ලංක මටව ලං- ලංමමනල ලංමික ම් ලං ඩකිරීම ලංළිවෙබ ලංක ෝදනම ලංවම්බන්ධකයන් ලංඅන්තර්ජමති  ලංශම ලංරමජය ලං
කනමලන ලංවාවිධමන ලංමඟින් ලංක කරන ලංවිමර්න ලංළිවෙබල ලංරජකේ ලංආ ල්ඳය. 

යේීය ලංශ  ලංඅන් ර්ජ  ව ලංම නල ලංහිමිවේ ලංව ඩ යේ ලංරජයේ ලංීමම  ලංකිරීේලරන් ලංය  රල ලංම නල ලංහිමිවේ ලං
උරූාඝනයවීේ ලංිතළිහඳල ලංවිමර්නය ලංවර ලංයව ය  ලංගත් ලංය  රතුරු ලංාෂ ලංවර ලං යේ. ලංඔවුන්යේ ලංඅදශ්ථලට ලං
රජයේ ලංනිධා රීන් ලං රම්ෂ ලංදුරට ලංවශයයෝගි ලංශ  ලංඅනුකන ලංප්ර ච රය්ෂ ලංද්ෂල  ලං යේ. 

රජයේ ලං ම නල ලං හිමිවේ ලං ආය න: ලං ශ්රී ලං ාව  ලං ම නල ලං හිමිවේ ලං යව මිවමට ලං (HRCSL) ලං ම නල ලං හිමිවේ ලං
උරූාඝනය ලං කිරීේ ලං විමර්නය ලං කිරීමට ලං හය ලං  යේ. ලං යමම ලං යව මිවම ලං යව මව රි්ථලරුන් ලං ා්ථ ලං
යදයනකුයගන් ලංවමන්වි  ලංලන ලංඅ ර ලංඑහි ලංවිමර්න, ලංඅධාය ාන, ලංවමී්ෂණ ලංශ  ලංවම යෝචන, ලංාරිා න ලංශ  ලං
මුදරූ ලංයනුයලන් ලං ලංඅා ලංාශ්ෂ ලං යේ. ලංරට ලංපුර  ලංව ීඩය ලංව ර්ය  ලං10්ෂ ලංද ලං යේ. ලංයව මිවම ලංමශජනය යගන් ලං
ාැමිණිර ලංභ ර ලං ගන්න  ලං අ ර ලං ඔවුන්ටම ලං විමර්නය්ෂ ලංආරේභ ලංකිරීමටද ලං පුළුලන. ලං යේකිසි ලං යචෝදන ල්ෂ ලං
ඔප්පු ලං වුලයශ ත් ලං එයට ලං යග දුරු ලං ව ලං පුේගය ට ලං මුයමය ලං ලන්දිය්ෂ ලං යගවීමටත්, ලං විනය නුක ලං ක්රිය  ලං
ම ර්ගය්ෂ ලංගැනීමට ලංයය මු ලංකිරීමට ලංයශෝ ලංනඩු ලංාැලරීම ලංවදශ  ලංනී ා ට ලංයය මු ලංවරන ලංයව ලංයශෝ ලංඒ ලංයදවම ලං
කිරීමට ලංයශෝ ලංයව මිවමට ලංනිර්යේ ලංවෂ ලංශැකියද. ලංව ්ෂශ්ර ලංඉදිරිාත් ලංවරන ලංයව ලංවරන ලංද ලංඉරූරම්ෂ ලංඉටු ලං
කිරීමට ලංරජය ලංවටක්තු ලංයන වෂයශ ත් ලංරජයේ ලංක්රිය ම ර්ගය ලංාැශැදිර ලංකිරීමට ලං ලංව ්ෂශ්රවරුලන් ලංවැදවීයේ ලං
හය ලං යව මිවමට ලං  යේ. ලං  ලං ශ්රී ලං ාව  ලං ම නල ලං හිමිවේ ලං යව මිවයේ ලං නියයෝගයවට ලං අනුල ලං රජය ලං වටක්තු ලං
යන වෂයශ ත් ලං අාශ ව ලං කිරීම්ෂ ලං යව ලං වෂව  ලං මශ පතවරණයේ ලං නඩු ලං ාැලරීමට ලං නී ා  ලං
යදා ර් යේන්තුලට ලං ලංදැනුේ ලංදිය ලංශැකි ලංඅ ර ලංඑය ලංසිරග  ලංකිරීයමන් ලංයශෝ ලංදඩ ලංගැීමයමන් ලංදඬුලේ ලංවෂ ලංශැකි ලං
ලරදකි. ලංනී යයන් ලංශ්රී ලංාව  ලංම නල ලංහිමිවේ ලංයව මිවමට ලං(HRCSL) ලංපුළුරූ ලංහ  ලංශ  ලංවේාත් ලංැබී ලංඇ  ලං
අ ර, ලංකිසිම ලංඋව වියවට ලංඑය ලංව ්ෂශ්රවරුලකු ලංයව ලංවැඳවිය ලංයන ශැකිල ්ෂ ලංයමන්ම, ලංඑහි ලංනි ලංර ජව රී ලං
වටක්තු ලං වේහන්ධායයන් ලං නඩු ලං ාැලරීම්ෂද ලං වෂ ලං යන ශැකිය. ලං  ලං  ලං ශ්රී ලං ාව  ලං ම නල ලං හිමිවේ ලං යව මිවම ලං
ව ම නයයයන් ලං්ථල ධීන ලංයව ලංවටක්තු ලංවෂ ලංඅ ර ලංරජයේ ලංමැදිශත්වීම්ෂ ලංයන වීය. 

 

6 ලංලැනි ලංක මටව ලං- ලංකලනස්ථ ලංකව ලංවැකීම, ලංවමමජයීය ලංඅඳකයෝජනය ලංශම ලංනීති ලංවිකරෝධී ලංපුද්ග ලංප්රලමශනය 

 මන්තමලන් 

දණය ලංශ  ලං ග ශ්ථා ලං ප්රච ඩත්ලය: ලං  ලං දණය ලංශ  ලං ග ශ්ථා ලං ප්රච ඩත්ලය ලං ශනේ ලං යවයරන ලංනී  ලංඇ  ලං
නමුත් ලං ඒල  ලං හ ත්මව ලංකිරීයේ ලං අනනුකහල්ෂ ලං ද්ෂනට ලං බුණි. ලං ද ඩනී  ලං වාග්රශයේ ලං  ලං 363 ලං ලගන් ය ලං
ිතරිමින් ලංදණය ලංකිරීම ලංසුප්රව ල ලංඅාර ධාය්ෂ ලංයව ලංයන වවයි. ලංරාගිව ලංලයයන් ලංමධාය්ථා ලංලන ලං365 ලංආ ලං
(1) ලං ලගන් ය ලං  ලං “හරා ෂ ලං රාගිව ලං අායයෝජනය“ ලං අාර ධාය්ෂ ලං යව ලං වවයි. ලං දණය ලං වඳශ  ලං  ලංනියමි  ලං
දඬුලේ ලංලන්යන් ලංඅවුරුදු ලං7 ලංසිට ලං20 ලංද්ෂල  ලංව ලංසිර ලංදඬුලේ ලං ලංශ  ලං ලංඅඩුම ලංලයයන් ලං ලංරුිතයරූ ලං200,000 ලංව ලං(යඩ ර් ලං
1.333) ලං දඩයකි. ලං  ලංග ශ්ථ  ලංප්රච ඩත්ලයට ලං යග දුරු ලංව ලංවින්දි යයකුට ලංඑ්ෂ ලංලර්ය්ෂ ලංවඳශ  ලංආර්ෂව ලං
නියයෝගය්ෂ ලංහ  ලංග  ලංශැකි ලංඅ ර ලංනඩත්තු ලංදීමන ල්ෂද ලංඉරූ  ලංසිටීමට ලංපුළුලන. ලංවත්ර ලංදණය ලංනී  ලංවියරෝධී ලං
යව ලංවැයවන්යන් ලංනී ය නුකුල ලංයලන්ල ලංජීලත්ලන ලංඅඹු ලංවැමියන් ලංවේහන්ධායයන් ලංාමණකි. ලං ලං 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

ව න්   ලංවාවිධා නල ලංම ය ලංවී ලංඇත්යත් ලං ලංයා රෘසියේ ලංශ  ලංඅපතවරණයේ ලංප්ර ච ර ලංප්රම ණලත් ලංයන ලන ලංහලයි. ලං
යා රසියේ ලංව න්   ලංශ  ලං ෂම  ලං අායයෝජනය ලං ලැෂැ්ෂවීයේ ලංව ර්ය ාය ලං (BPWC), ලං  ලං ා වැරූ ලං ශ  ලං යා දුජන ලං
මට්ටමන් ලංාලත්ලන ලංද ලං දැනුලත් ලංකිරීයේ ලංලැඩවටශන් ලංමඟින් ලංව න්  ලන් ලං යේ ලංිතළිහඳ ලංාැමිණිර ලංකිරීමට ලං
දිරිගන්ල  ලං යේ. ලංයා රෘ්ථ ලං්ථා නල ලං  ලංව න්   ලංව ර්ය ා ලංිතහිටුවීමට ලංයා රෘසිය ලංදිගටම ලංවටක්තු ලංවර ලංඇ . ලං
අරමුදරූ ලංහිඟය ලංනිව , ලංදණයට ලංශ  ලංග ශ්ථා ලංප්රච ඩත්ලයට ලංයග දුරු ලංලන ලංඅයට ලංවශ ය ලංවිය ලංශැකි ලංඅර්බද ලං
මධාය්ථා න, ලංනී  ලංආධා ර ලංශ  ලංඋායේනය ලංලැනි ලංය්ථල ලන් ලංරට ලංපුර ම ලංද්ෂනට ලංැබුයන් ලංඉ   ලංමද ලංලයයනි 

්ථත්රී ලංරා ලංයගන්ද්ර ලංවිචියේදනය/වැීඩම ලං (FGM/C): ලංශ්රී ලංාව යද ලංමු්ථරේලරු ලංඉ ශ වයේ ලංාටන්ම ලං්ථත්රී ලංරායේද්ර ලං
විච්යේදනය ලංසිදු ලංවර ලංඇ  ලංනමුත් ලංමෑ  ලංව යේ ලංපුලත්ාත් ලංරිතලරන් ලංයේ ලංගැන ලංඅලධා නය ලංයය මු ලංවරන ලංතුරු ලං

එය ලංප්රසිේපතයේ ලංව වච්ඡ ලට ලංභ ජනය ලංයන වුණි. ලංයමයට ලංවිරුේධා ලංනීතී ලංරයට් ලංනැ  ලංඅ ර ලංලර් ම නයේ ලංයමහි ලං
ලය ප් ය ලංිතරහඳ ලංවා ය යරූ නද ලංනැ . 

රාගිව ලංඅ ලර ලංකිරීේ: ලංරාගිව ලංඅ ලර ලංකිරීේ ලංව ාර ධී ලංඅාච රය්ෂ ලංලන ලංඅ ර, ලංඒ ලංවඳශ  ලංලවර ලං5 ලංව ලංඋාරිම ලං
සිර ලංදඬුලම්ෂ ලංනියම ලංවර ලං යේ. ලං  ලංරාගිව ලංඅ ලර ලංකිරීේ ලංහු  ලං යව ලංසිදු ලංලන ලංඅ ර ලංවියශ්නයයන්ම ලං යා දු ලං ලං
ප් ලංරල ශන ලංය්ථල  ලංතුෂ ලංයමය ලංපුළුරූ ලංයව ලංදැකිය ලංශැකි ලංගැටළුලකි. 

හශත්ව ර ලංඋාත් ලංා නය: ලංහශත්ව ර ලංගේව කිරීේ, ලංවැමැත්ය න් ලංය  ර ලංලන්ධාය වරණය ලංයශෝ ලංඅනිකුත් ලං
හශත්ව ර ලං උාත්ා න ලංක්රම ලං යය ද  ලං ගැනීම ලං ිතළිහඳ ලං ල ර්   ලංනැ . ලං ම    ලං මරණ ලං අනුා  ව ලංශ  ලං උාත් ලං
ා න ලංක්රමල ලංලය ප් ය ලං ිතළිහඳ ලංඇ්ථ යේන්තු ලංාශ  ලං දැ්ෂයලන ලං යදේ ලං අඩවියයන් ලංහ  ලංග  ලංශැකි ලං යද. ලං

www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/.  

 
යලන්ථ ලංයව ලංවැෂකීම: ලංසිවිරූ ලංවශ ලංඅාර ධා ලංනී ය ලංයටයත් ලංව න්  ලන්ටද ලංිතරිමින්ට ලංවම න ලංඅයි ල සිවේ ලං
හිමියද. ලං විල ශය, ලං දි්ෂවව දය, ලං දරුලන්යේ ලං භ රව රත්ලය ලං ශ  ලං ප්රයදණී ලං අයි ය ලං ලැනි ලං ාවුරූ ලං නී  ලං
වේහන්ධායයන් ලංතීරණය ලංවරනු ලංහන්යන් ලංඒ ලංඒ ලංජනල ර්ගිව ලංශ  ලංආගමිව ලංව ඩ යේල ලංවේප්රද යිව ලංනී  ලං
අනුල ලංවීම ලංනිව  ලංඇත්  ලංලයයන්ම ලංයලන්ථ ලංආව රයට ලංවැකීම්ෂ ලංසිදුයද. ලං 

ෂමයින් ලං 

උාත් ලංරය  ලංාදිාචි ලංකිරීම: ලං ලංෂමයින්ට ලංඔවුන්යේ ලංයදම ිතයන්යගන් ලංපුරලැසිභ ලය ලංැයේ. 

ෂම  ලං අායයෝජනය: ලං  ලංජ  ව ලංෂම  ලංආර්ෂව ලං අපතව රියට ලංැයහන ලං යහ යශෝ ලංාැමිණිර ලංෂමයින්ට ලංසිදු ලංවෂ ලං
හිාව  ලංිතළිහඳල ලං යද. ලංැයහන ලං අනිත් ලංාැමිණිර ලංෂමයින්ට ලංව ර ලං යව ලංවැකීම, ලං අධාය ානය ලංහ  ලංගැනිමට ලං
ෂමය යේ ලං අයි ය ලං  ලංනැ  ලංකිරීම, ලං  ලං රාගිව ලං අායයෝජනය ලංශ  ලං ෂම  ලංශ්රමය ලංවේහන්ධායයන් ලං යද. ලංගුරුලරුන්, ලං
විදුශරූා ලරුන් ලංශ  ලංආගමිව ලංගුරුලරුන් ලංවිසින් ලංෂමයින් ලංරාගිවල ලංඅායයෝජනය ලංවෂ ලංහල ලංල ර්   ලංවී ලං යේ. ලං
රජයේ ලං නිධා රීන් ලං වැවවරුලන් ලං ලන ලං ෂම  ලං දණ ලං සිේධීන් ලං ගණන ල්ෂ ලං ද ලං ල ර්   ලං විය. ලං  ලං ෂම  ලං වටක්තු ලං
වේහන්ධායයන් ලං ක්රිය  ලං වරන ලං සිවිරූ ලං වම ජ ලං වාවිධා නල ලං අදශව ලං වයේ ලං ග ශ්ථ  ලං ප්රච ඩත්ලය ලං යශෝ ලං
අායයෝජනය ලංගැන ලං ලංෂමයින්ට ලංආර්ෂශ්ර  ලංයව ලංාැමිණිර ලංකිරීමට ලංප්රම ණලත් ලංයන්ත්රණය්ෂ ලංයන මැ  ලංහලයි. ලං
ෂමයින්යේ ලංශ  ලංව න්  ලන්යේ ලංඅායයෝජන ලංාැමිණිර ලංගැන ලංවටක්තු ලංකිරීමට ලංවෑම ලංයා ර්ථ ලං්ථා නයවම ලංඒ ලං
වඳශ  ලංයලන්ව ලංනිධා රියය්ෂ ලංසිටිය ලංක්තු ලංවුලත් ලං ලංයමය ලංරට ලංපුර  ලංඑවම ලංආව රයට ලංක්රිය ත්මව ලංයන වීය. ලං 

හශත්ව ර ලංශ  ලංෂම  ලංවිල ශ: ලං  ලං්ථත්රී ලංපුරු ලංයදා්ෂයටම ලංවිල ශය ලංවඳශ  ලංඅලම ලංමන ව ලංලයව ලං18 ලංනමුත් ලං
යදම ිතය ලංවැමැත්  ලංඇතුල ලංලයව ලංඅවුරුදු ලං16 ලංට ලංලැඩි ලංගැශැනු ලංදරුලන්ට ලංවිල ශ ලංවිය ලංශැකි ලංයද. ලංද ඩ ලංනී  ලං
වාග්රශයට ලං අනුල ලංලයව ලං අවුරුදු ලං 16ට ලං අඩු ලං දැරිය්ෂ ලංවමග ලං  ලංඇයේ ලංවැමැත්  ලංඇතුල ලං යශෝ ලංනැ ල ලං  ලංරාගිව ලං
වාවර්ගයේ ලං යයදීම, ලං  ලංනී  ලංප්රව ර ලං දණය්ෂ ලං යව ලංවැය්ෂ. ලං යවය්ථ ලං යල ත් ලං යමම ලංප්ර ා දනය ලංවිල ශව ලං
ලයව ලං12ට ලංලැඩි ලංමු්ථරේ ලංදැරියන් ලංවේහන්ධායයන් ලං ලංඅද ෂ ලංයන යද. ලංමු්ථරේලරුන්ට ලංාමණ්ෂ ලං ලංහා න ලංමු්ථරේ ලං
විල ශ ලංශ  ලංදි්ෂවව ද ලංාන ට ලංඅනුල ලංමන රයයේ ලංිතය  ලංයශෝ ලං  ලංයලනත් ලංිතරිමි ලංඥ  යයකුයේ ලංවැමැත්  ලංඇතුල ලං
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

අවුරුදු ලං12 ලං රේ ලං හ  ලංදැරියන් ලංවිල ශ ලංවර ලංදීමට ලංඅලවර ලං යේ. ලංයේ ලංවඳශ  ලංමන රයයේ ලංවැමැත්  ලංඅලය ලං
යන යද. ලං 

ෂම  ලංරාගිව ලංසූර වෑම: ලං ලංල ණිජමය ලංෂම  ලංරාගිව ලංසූර  ලංවෑම, ලංෂමයින් ලංවිකිණීඹ, ලංෂම  ලංගණිව  ලංල ත් ය ලංවඳශ  ලං
ෂමයය්ෂ ලංහ  ලංදීම ලංයශෝ ලංහ  ලංගැනීම ලං  ලංශ  ලංෂම  ලංඅවභය ලංප්රව න ලංවේහන්ධා ලංවටක්තු ලංනී යයන් ලං ශනේ ලංවර ලං
ඇ  ලංනමුත් ලං  ලංහධා රීන් ලංනී ය ලංශැමවිටම ලංක්රිය ත්මව ලංවය  ලංනැ . ලංවැමැත්ය න් ලංරාගිව ලංක්රිය ල ලංයයදීයේ ලං ලං
අලම ලංලයව ලං16 ලංයද. 

ෂම  ලංරාගිව ලංවාච රව ලං ලංනටක්තු ලංප්රශ්නනය්ෂ ලංයව ලංාලතී. 

අල ැන්ව ලං ෂමයින්: ලං අල ැන් ලං වඳවුරුල ලං ශ  ලං නැල  ලං ාදිාචි ලං වෂ ලං ප්රයේල ලං සිටි ලං ෂමයින්ට ලං ද ලං අනිකුත් ලං
අල ැන්වලන් ලංමුු ණ ලංදුන් ලංදුශ්රුවර ලං ත්ලයන්ට ලංම ලංමුු ණ ලංාෑමට ලංසිදුවිය. ලං ලං 

ජ  යන් ර ලං ෂම  ලං ාැශැරගැනීේ: ලං  ලං ජ  යන් ර ලං ෂම  ලං අාශරණයේ ලං සිවිරූ ලං අා ලං ිතළිහඳ ලං 1980 ලං යේේ ලං
ප්රඥ ප් යට, ලංරට ලංා ර්ල ලංවරුයලකු ලංයද. ලං ලංර ජය ලංයදා ර් යේන්තුයද ලංයදම ිතය ලංෂම  ලංාැශැරගැනීේ ලං ලංිතළිහද ලං

ල ර්ශ්රව ලංලර්  ල ලංහැරෘමට ලං ලංtravel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html යලේ ලං
අඩවියට ලංිතවියවන්න.  
 

යුකදවි ලංවිකරෝධය ලං 

ක්යදද ලංජනගශණය ලංඉ   ලංකුඩ  ලංලන ලංඅ ර ලංක්යදද ලංවියරෝධී ලංක්රිය  ලංගැන ලංල ර්   ලංයන වීය... ලං 

නීති ලංවිකරෝධී ලංපුද්ග ලංප්රලමශනය ලං 

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt හි ලං ඇ  ලං ර ජය ලං යදා ර් යේන්තුයද ලං ‘නී  ලං වියරෝධී ලං පුේග ලං ප්රල ශනය‘ ලං
ිතළිහඳ ලංල ර්  ල ලංහන්න. 

 

දුබතම ලංවමිත ලංපුද්ගයින් ලං 

 රීරිව, ලංවායදදන, ලංබුේපතමය ලංයශෝ ලංම නසිව ලංදුහ  ල්ෂ ලංඇ  ලංකිසිම ලංපුේගයයකුට ලංරැකිය , ලංඅධාය ානය, ලං
ගුලන් ලංගමන් ලංශ  ලංඅනිකුත් ලංයා දු ලංප්රල ශන ලංය්ථල  ලංශ  ලංයවෞ ය ලංාශසුවේ ලං  ලංආදිය ලංවේහන්ධායයන් ලංයලන්ථ ලංයව ලං
වැෂකීම ලංවිවිධා ලංනී ලරන් ලං ශනේ ලංවර ලං යේ. ලං  ලංයවය්ථ ලංනමුත්, ලංරැකිය , ලංඅධාය ාන ලංශ  ලංයා දු ලංප්රල ශන ලංය්ථල  ලං
ඇතුළු ලංර ජය ලංය්ථල  ලංවැාී යේදී ලංයලන්ථ ලංයව ලංවැකීේ ලංසිදුයද. ලංදුහ   ලංවහි  ලංෂමයින්යේ ලංා වැරූ ලංයෑම ලංඅනිත් ලං
අයට ලංලඩ  ලංඅඩු ලංමට්ටමව ලංවිය. ලං ලංප්රයදවීම ලංිතළිහඳ ලංයරගු සි ලං බුණත් ලංයග ඩනැගිරලට ලංශ  ලංයා දු ලංප්රල ශන ලං
ය්ථල ලන්ට ලංආහ පත  ලංපුේගයන්ට ලංාශසුයලන් ලංප්රයදවීමට ලංශැකි ලංාශසුවේ ලංදුර්භ ලංවිය 

 

ජමති  ලං/ ලංජනලමර්ගි  ලංසුලු ලංජමතීන් 

විශ්නල ලංවිදය  ලංඅධාය ානය, ලංරජයේ ලංරැකිය , ලංනිල ව, ලංයවෞ ය ලංය්ථල , ලංභ   ලංනී  ලංශ  ලංරටලැසි ලංභ ලය ලංහ  ලංගැනීම ලං
ආදී ලංවරුණු ලංලදී ලං මන් ලංදීර්ඝව රෘන ලංලයයන් ලංඅව ධා රණ ලංයව ලංවැකීමට ලංභ ජනය ලංවයේ ලංයැයි ලංයේීය ලං
යමන්ම ලංඉන්දීය ලංවේභලය්ෂ ලංඇ  ලංයදමෂ ලංජනය  ලංකිය  ලංසිටි . ලංවියශ්නයයන්ම ලංක්රිය ව රීන් ලංශ  ලංහිටපු ලංවිමු්ෂ  ලං
යව ටි ලංවම ජිවයන් ලංයයි ලංවැවවරන ලංයදමෂ ලංමිනිසුන්ට ලංආර්ෂව ලංශමුද  ලං ලංනි ර ලංහිරිශැර ලංවරන ලංහල ලංරට ලංපුර  ලං
සිටින ලංයදමෂ ලංජනය  ලංයමන්ම, ලංවියශ්නයයන්ම ලංඋතුරු ලංනැයගනහිර ලංල වය ලංවරන ලංජන  ල ලංප්රව  ලංවර ලං යේ. 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

යදමෂ ලංසුළු රයේ ලංවම ජීය ලංශ  ලංවාලර්ධාන ලංඅලය   ලංගැන ලංවටක්තු ලංකිරීමට ලං  ලංඅම  යලරුන් ලංගණන ල්ෂ ලංශ  ලං ලං
ජන පතා  ලංවිසින් ලංාත් ලංවරන ලංද ලං ලංආය න ලංගණන ල්ෂ ලංද ලං යේ. ලං ලංයදමෂ ලංප්රජ යද ලංදු්ෂගැනවිර ලංවේහන්ධායයන් ලං ලං
විශ්නල වය ලංයග ඩ ලංනැගීතයේ ලංිතයලර ලංගණන ල්ෂම ලංරජය ලංවිසින් ලංයගන ලං යේ. ලංඋතුරු ලංශ  ලංනැයගනහිර ලංාෂ ත්ල ලං
සිටි ලංශමුද  ලංආ ඩුව රයන් ලංයලනුලට ලං ලංහිටපු ලංර ජය ලං  න්ත්රිවයන් ලංශ  ලංාෂපුරුදු ලංර ජය ලංනිධා රීන් ලංාත් ලංවරන ලං
දී. ලං  ලංජන පතා  ලංවිසින් ලංාත් ලංවරන ලංද ලං  ලංජ  ව ලංවමගිය ලංශ  ලංප්ර වන්ධා නය ලංිතළිහද ලංව ර්ය යේ ලං  ලංප්රධා න ලං
ව ර්යය ලංවයේ ලං ලංප්ර වන්ධා නය ලංවේහන්ධායයන් ලං ලංරජය ලංගන්න  ලංප්රයත්නයන් ලං ලංවේහන්ධීවරණය ලංකිරීමයි. ලංඑහි ලං
අලධා නය ලංයය මු ලංවු ලංප්රධා න ලංවරුණු ලංවයේ ලංසියරූන්ම ලංඇතුෂත් ලංලන ලංවම ජය්ෂ ලංයග ඩනැගිම ලංවඳශ  ලංවම ජීය ලං
ඒව හේධා  ල ලං ප්රලර්ධානය ලංකිරීම, ලං  ලං සියරෙම ලං පුරලැසියන් ලං වඳශ  ලං භ   ලං අයිතීන් ලං  ශවුරු ලංකිරීම, ලං රජයේ ලං
යයෝජි  ලංව යය, ලංව ධා රණය, ලංප්ර වන්ධා නය ලංශ  ලංනැල  ලංසිදුවිම ලංලැැ්ෂවීයේ ලංයව මිවම ලංශරශ  ලංක්ේධායයන් ලං
හැටවෑ ලංප්රජ ලන් ලංතුෂ ලංසුල ලංකිරීයේ ලංක්රිය ලරයවට ලංආධා ර ලංකිරීමයි. ලංඋතුරු ලංශ  ලංනැයගනහිර ලංාෂ ත්ල ලංශමුද ල ලං
අරූ  ලංයගන ලංඇ  ලංඉඩේ ලංආාසු ලංහ  ලංදීම ලංගැන ලංයදමෂ ලංජ  ව ලංවන්ධා නය ලංශ  ලංආර්ෂව ලංඅම  යාය ලංඅයේරූ ලං
17 ලං ලනද  ලං වාල දය්ෂ ලං ආරේභ ලං වය ය. ලං ගැටුේව ය ලංතුෂ ලං ශ  ලං ඉන් ලං ාසුල ලං අාර ධා ලංක්රිය  ලං සිදු ලංවර ලං ඇ  ලං
පුේගයන්ට ලංනඩු ලං ාලරන ලං හලට ලංශමුද ා  ලං යේජර් ලං යජනර රූ ලං මයේශ්රු ලං ය්ථන න යව ලං අයගෝ්ථතු ලං ම වයේදි ලං
ප්රව ය්ෂ ලංවය ය. ලංයමම ලංඅාර ධාලරන් ලංලැඩි ලංයව ටව ලංසිදු ලංවයේ ලංයදමෂ ලංප්රජ ලට ලංවිරුේධාලයි. 

මු්ථරේලරුන් ලංශ  ලංඔවුන්යේ ලංයේාෂලට ලං ලංයහෞේධා ලංජ  ල දී ලංභි්ෂශ්රෘන් ලංාශර ලංදුන් ලංහලට ලංල ර්   ලංයද. ලංඅයේරූ ලංසිට ලං
ජුනි ලංද්ෂල  ලංව ලංව ය ලංතුෂ ලංමු්ථරේ ලංාරූර ලංශ  ලංව ප්පු ලං20වට ලංාමණ ලංප්රශ ර ලංඑ  ලංවර ලං යේ. ලංඑ්ෂ ලංයා ර්ථ ලං
නිධා රියය්ෂ ලංඇතුළු ලංවැවවරුලන් ලං ලංශ ර ලංයදයන්ෂ ලංහධා රීන් ලංවිසින් ලංඅත්අඩාගුලට ලංගත් ලංඅ ර ලංඔවුන් ලංසියරෙ ලං
යදන ම ලං ලංයහ දු ලංහ ලංය්ථන  ලංනේ ලං ලංයහෞේධා ලංජ  ල දි ලංව ඩ යයේ ලංව ම ජිවයන් ලංවිය. 

ආදීලමසී ලංජනතමල 

ලැේදන් ලං යව ලං ශඳුන්ලන, ලං රයට් ලං ආදීල ීමන්යේ ලං ජනගශණය ලං 1,000වටත් ලං අඩුය. ලං ඔවුන්යගන් ලං වමශ ලංයර්ෂ ලං

 මන්යේ ලංව ේප්රද යිව ලංජීලන ලංරට ල ලංාලත්ල යගන ලංය මට ලංවැම  ලංඅ ර, ලංඑයට ලං ලංනී මය ලංආර්ෂ ලද ලංවව  ලං
දී ලං යේ. ලංඔවුන් ලංරයට් ලංයේා න ලංයශෝ ලංආර්ථිව ලංවටක්තුලට ලංවශභ ගිවීම ලංිතළිහඳ ලංකිසිම ලංනී මය ලංහ ධා ල්ෂ ලං

නැ  ලංවුලත් ලංවමශයරකුට ලංඒ ලංවඳශ  ලංඅලය ලංනී ය නුක ලං ලංරයකියවිර ලංයන  බුණි. 

ලිාගි  ලංනැඹුරුල ලංශම ලංලිාගි  ලංඅනනයතමල ලංමත ලංඳදනම් ලංව ලංප්ර ්ඩ ලංක්රියම, ලංකලනස්ථ ලංකව ලංවැකීම් ලංශම ලංඅනිකුත් ලං
අඳ මර 

එවම ලංරාගයේ ලංලැඩිහිටි ලංපුේගයන් ලංඅ ර ලංවැමැත්ය න් ලංසිදුලන ලංරාගිව ලංක්රිය  ලං  ලංනී යට ලංඅනුල ලංඅාර ධාය්ෂ ලං

යද. ලං නඩු ලං ාැලරීම ලං දුර්භ ලං නමුත් ලං ම නල ලං හිමිවේ ලං වාවිධා න ලං  ලං ල ර්   ලං වය  ලං වමරාගිව, ලං න රිමමථුන, ලං

ේවිරාගිව, ලංා රරාගිව ලංශ  ලංඅන් ර්රාග ලං(LGBTI) ලං  ලංප්රජ ලන්ට ලංඅයත් ලංපුේගයන් ලං  ලංයා රෘසියේ ලංඅ ලරලට, ලං
ඔවුන්ට ලංරාගිව ලංය්ථල  ලංවැාී මට, ලංාශරදීේ ලංශ  ලංවප්ාේ ලංගැනීේ ලංආදියට ලං්ෂ ලංලන ලංහලයි. ලංපුේගරවල ලංයශෝ ලං
ප්රසිේපතයේ ලංවමරාගිව ලංක්රිය ල ලංයයදීම ලංවේහන්ධායයන් ලංලැරදිවරුලන් ලංලන ලංඅයට ලංඅවුරුදු ලං10ව ලංසිරදඬුලම්ෂ ලං

දීමට ලංශැකියද. ලංයලන්ථ ලංයව ලංවැකීම ලං ශනේ ලංවරන ලංනී , ලං  ලංරාගිව ලංනැඹුරුල ලංශ  ලංරාගිව ලංඅනනය  ල ලං  ලංම  ලං
ාදනේව ලංයලන්ථ ලංයව ලංවැකීම ලං ශනේ ලංයන වරයි. 

අත් යනෝම ව ලං රඳල  ලංගැනීේ, ලංහිරිශැර ලංකිරීේ ලංශ  ලංරැකිය  ලංනිල ව ලංශ  ලං යවෞ ය ලං ය්ථල  ලංආදි ලංවටක්තුලදි ලං
ා රරාගිව ලංපුේගයන් ලංයලන්ථ ලංයව ලංවැකීමට ලං්ෂයද. 

එච්.අයි.වී ලංශම ලංඒඩ්ස්ථ ලංනිවම ලංඇතිලන ලංවමමජ ලංඅඳකීර්තිය 

එච්.අයි.වී.ආව දනය ලං ලැෂැ්ෂවීයේ ලං ය්ථල  ලං වායන ලං අයට ලං  ලං ශ  ලං අව දනය ලං වීයේ ලං ඉශෂ ලං අලද නම්ෂ ලං ඇ  ලං
ව ඩ යේලට ලං අයත් ලං පුේගයන්ට ලං  ලං යලන්ථ ලං යව ලං වැක ලං හලට ලං ල ර්   ලං  යේ. ලං  ලං  මන්යේ ලං ය්ථල  ලං
ද යවයන්යේ ලංඑච්අයිවී ලංධාන ලං ත්ලය ලංිතළිහඳ ලංය  රතුරු ලංයරෝශරූ ලංනිධා රීන් ලංප්රසිේධා ලංවෂ ලංහලටත් ලංවමශර ලං
අල්ථා ලන්හි ලං ලංඑච්අයිවී ලංධාන ලංපුේගයන්ට ලංයවෞ ය ලංය්ථල  ලංවැාී ම ලංප්ර ්ෂයශ්රුා ලංවෂ ලංහලටත් ලංල ර්   ලංවී ලං යේ. ලං 



ශ්රී ලංාව ල  18 
 

2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

අනිකුත් ලංවමමජීය ලංප්ර ්ඩත්ලය ලංශම ලංකලනස්ථ ලංකව ලංවැකීම් 

අපතවරණ ලංශ  ලංබුේධා ලං වන ලංඅම  යායේ ලංඅනුමැ ය ලංනැ ැයි ලංයන ලංාදනම ලංම  ලංක්රි්ථ ය නි ලංශ  ලංමු්ථරේ ලංලැඳුේ ලං
ිතඳුේ ලංවරන ලං්ථා න ලංලව  ලංදැමීමට ලං ලංයහෞේධා ලංභි්ෂශ්රන් ලංනි ර ලංඋත්ව ශ ලංවෂ ලංහල ලංල ර්   ලංයද. ලංයන ලැේහර් ලංම වය ලං
ලන ලංවිට ලං  ලංයේල්ථා නලට ලංසිදු ලංවෂ ලංාශරදීේ, ලංයේලගැ ලරුන් ලංශ  ලංඔවුන්යේ ලංවභ ලට ලංවිරුේධා ලං ර්ජන ලංශ  ලං
ප්රච ඩ ලං ක්රිය  ලං ශ  ලං යේල ලං යමයශයන්ට ලං හ ධා  ලං කිරීේ ලං  ලං ආදි ලං සිේපත ලං 79 ලං ්ෂ ලං ශ්රී ලං ාව යද ලං ජ  ව ලං ක්රි්ථ ය නි ලං
ඉලැන්ජරව ලංවන්ධා නය ලං ලංයරූ න ලංග  ලංවර ලං යේ. 

 

 

7 ලංක මටව ලං- ලං ම් රු ලංඅයිතිලමසි ම 

අ. ලංවකති ලංවෑදීකම් ලංඅයිතිය ලංශම ලංවමමූමි  ලංකක්ලල් ලංකිරීකම් ලංඅයිතිය 

 ම  ලංවැම  ලංආව රයවට ලංවමි  ලංිතහිටුවීමට ලංයශෝ ලංඒල ට ලංහැඳීමට ලංය්ථලවයන්ට ලංනී යයන් ලංඉඩ ලංහ යේ. ලංඑය්ථ ලං
වෂ ලං යන ශැකි ලං ලන්යන් ලං වන්නේධා ලං ශමුද  ලං ශ  ලං යා ර්ථ ලං ය්ථලයේ ලං ව ම ජිවයන්, ලං අපතවරණ ලං නිධා රීන් ලං ශ  ලං
හන්ධාන ග ර ලංනිධා රීන්ටයි. ලං  ලංර ජය ලංය්ථල  ලංවමි  ලංල ලංය්ථලවයන් ලංශැර ලං  ලංඅ ය ලය ලංයන ලන ලංය්ථල ලන්හි ලං
ය්ථලවයන්ට ලංව මහිව ලංය්ෂලරූ ලංකිරීමට ලංමන ව ලංඅයි ය්ෂ ලං යේ. ලංලැඩ ලංලර්ජනය ලංකිරීයේ ලංඅයි ය ලංනී යයන් ලං
සුප්රව   ල ලංිතළි ලංයන ගන්න  ලංනමුත් ලංල ත්තීය ලංවමි  ලංඅඥ ාන  ලං ලංශ  ලංව ර්මිව ලංආරවුරූ ලංාන  ලංම  ලංාදනේල ලං
ලැඩලර්ජනය ලංකිරීයේ ලංලයාගය ලංඅයි ය්ෂ ලංඋව වි ලංිතළියගන ලං යේ. ලංඅානයන ලංවැවසුේ ලංව ාල ලංල ත්තීය ලං
වමි  ලංකිාය්ෂ ලංක්රිය ත්මව ලං යල ත් ලං ඒල යේ ලං යහ යශෝවිට ලංවේවරුලන් ලං නියයෝජනය ලංවරන්යන් ලං ල ත්තීය ලං
වමි  ලංයන ලන ලං ලංය්ථලව ලංම ඩයි. ලංඅානයන ලංවැවසුේ ලංව ා ලංක්රිය ත්මව ලංවරලන ලං  ලංඅයයෝජන ලංම ඩයට ලං
අනුල ලං  ලංයේ ලංකිසි ලංආය නයව ලං  ලංිතරගත් ලංල ත්තීය ලංවමි ය්ෂ ලංශ  ලං  ලංය්ථලව ලංම ඩය්ෂ ලං යහන ලංවිට ලංව මහිව ලං
ය්ෂලරූකිරීයේදි ලංය්ථලවයන් ලං ලංයලනුයලන් ලංයානී ලංසිටීමට ලං ලංල ත් ය ලංවමි යට ලංහය ලං යේ. 

මශජන ලංආර්ෂව ලංආඥ ානයත් ලංශදිසි ලංඅල්ථා  ලං ලංයරගු සි ලංයටයත් ලංඕනෑම ලංඅාය්ෂ ලංජ  ව ලංආර්ෂ ලට ලං
යශෝ ලංනී ය ලංරැකීමට ලංයශෝ ලංජන ලංජීවි යට ලං"අ ය ලය" ලංයව ලංප්රව යට ලංාත් ලංකිරීමටත්, ලංනී යනුක ලං
ලැඩලර්ජනය ලංකිරීයේ ලංඅයි ය ලංඅයශෝසි ලංකිරීමටත් ලංජන පතා ට ලංපුළුරූ ලංහ  ලං යේ. ලංමශජන ලංආර්ෂව ලං

ාන ට ලංඅම රල, ලං1979 ලංඅ යලය ලංමශජන ලංය්ථල  ලංාන  ලංයටයත් ලංරජයේ ලංආය නලරන් ලංවායන ලංය්ථල  ලං
අ යලය ලංයා දු ලංය්ථල  ලංයව ලං ලංජන පතා ට ලංප්රව  ලංවෂ ලංශැකි ලංයද. ලංචීන ලංවම ගමවට ලංය රූ ලංටැාකි ලංහදු ලංදීයේ ලං
රජයේ ලංතීරණයවට ලංවිරුේධාල ලංජුර ලංම වයේ ලංදි ලංය රූ ලංවා්ථා  ලංය්ථලවයන් ලංලැඩලර්ජනය ලංවෂ ලංවිට ලං ලංරජය ලං
අ යලය ලංමශජන ලංය්ථල  ලංාන  ලංයටයත් ලං ලංය රූ ලංයහද ශැරීම ලං ලංඅ යලය ලංය්ථල ල්ෂ ලංයව ලංප්රව යට ලංාත් ලං
වය ය. 

අ ය ලය ලංයන ලන ලංඅාල ලංලැඩ ලංලර්ජනය ලංවෂ ලංය්ථලවයන්ට ලංදඩුලේ ලංදීම ලංනී යයන් ලං ශනේ ලංවර ලං යේ. ලං
ය්ථලවයින් ලං7 ලංයදයනකුට ලංවමි ය්ෂ ලංිතහිටුල , ලංලයල්ථා ල්ෂ ලංඅනුම  ලංවර, ලංන යවයන් ලංාත්වර ලං ම ලංඅදශ්ථ ලං
ාෂ ලංකිරීමට ලං ඉඩ ලංඇ ත් ලං ය්ථල ද යවයයකු ලං විසින් ලං වමි ය්ෂ ලංනී ය නුක ලං යව ලංගණුයදනු ලංකිරීම ලං වඳශ  ලං
ිතළිගැනීමට, ලංඑම ලංආය නයේ ලංය්ථලවයන්යගන් ලං40%්ෂ ලංලත් ලංඑයට ලංහැඳී ලං බිය ලංක්තුය. ලං ලංර ජය ලංඅායේ ලංවමි  ලං
ලට ලංනී ය නුක ලංවේයේන ලංයව ලංඑ්ෂ ලංවීමට ලංයශෝ ලංරජයේ ලංඑ්ෂ ලංයදා ර් යේන්තුලව ලංයශෝ ලංඑ්ෂ ලංඅායවට ලං
ලැඩියයන් ලං ය්ථලවයන් ලං නියයෝජනය ලං කිරීමට ලං ඉඩ ලං නැ . ලං වමි ය්ෂ ලං ලර් ලං තුන්ෂ ලං  ම ලං ල ර්ශ්රව ලං ල ර්   ලං
ඉදිරිාත් ලංයන වෂ ලංයශ ත් ලං ලංවේවරු ලංඅම  යායට ලං ලංඑම ලංවමි යේ ලංරය  ලංාදිාචිය ලං ලංඅලාගු ලංවෂ ලංශැකි ලංයද. ලං 

ල ත්තීය ලංවමි ලට ලං  ලංවිරුේධාල ලංවටක්තු ලංකිරීම ලංනී යයන් ලං ශනේ ලංවර ලං යේ. ලං  ලංනියල්ථල ලංලැඩ ලංවරන ලං
ග ශ්ථා ලංය්ථලවයන්ට ලංශ  ලං ලංඅවිපතමත් ලංඅායේ ලංය්ථලවයන්ට ලංවේවරු ලංනී ලරන් ලංරැවලරණය ලංයන ැයේ. ලං 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

වමි ලට ලංහ ධා ලකින් ලංය  රල ලංවටක්තු ලංකිරීමට ලංනී ය ලංඉඩ ලංවව  ලංඇ ත් ලංරජය, ලංනී ය ලංහ ත්මව ලංවය  ලං
අවම ව ර ලං යවයි. ලං  ලංල ත්තීය ලංවමි  ලංලට ලංවිරුේධාල ලංඅව ධා රණ ලංයව ලංවටක්තු ලංකිරීම ලංදඩුලේ ලංදිය ලංශැකි ලං
ලරද්ෂ ලං ලන ලං අ ර, ලං ඒ ලං වඳශ  ලං දඩය ලං රුිතයරූ ලං රුිතයරූ ලං 100,000 ලං (යඩ ර් ලං 655) ලං කි. ලං ල ත්තීය ලං වමි  ලං
වටක්තුලට ලංවිරුේධාල ලංක්රිය  ලංකිරීම ලංනිව  ලංලැරදිවරුලන් ලංලන ලංය්ථල  ලංයයෝජවයන්, ලංවමි  ලංවටක්තු ලංනිව  ලංඅ්ථ ලං
වෂ ලං ය්ථලවය  ලංනැල  ලං  ලංය්ථලයට ලංග  ලංක්තු ලංවුලත්, ලං ය්ථලවය  ලං යලනත් ලං්ථා නයවට ලංම රු ලංකිරීමට ලංඔවුන්ට ලං
අලවර ලං  යේ. ලං නී  ලං උරූාඝනය ලං කිරීමි ලං ලැෂැ්ෂවීමට ලං යමම ලං දඬුලේ ලං ප්රම ණලත් ලං වයේ ලං නැ . ලං ල ත්තීය ලං
වමි ලට ලං  ලංවිරුේධාල ලංයලන්ථ ලංආව රයට ලංවැකීම ලංඇතුළු ලංඅව ධා රණ ලංවේවරු ලංක්රිය  ලංවේහන්ධායයන් ලංනඩු ලං
ාැලරීයේ ලංනී මය ලංහය ලංඇත්යත්, ලංවේවරු ලංඅම  ය ායට ලංාමණි. ලං 

1999 ලං සිට ලං අව ධා රණ ලං වේවරු ලං භ වි යන් ලං වේහන්ධායයන් ලං ව ර්මිව ලං ආරවුරූ ලං ාන  ලං යට ලංයත් ලං වේවරු ලං

අම  යාය ලංනඩු ලංාලර  ලංඇත්යත් ලංවම ගේ ලංදශයවට ලංවිරුේධාල ලංාමණි. ලංලර්ය ලංතුෂ ලංඅව ධා රණ ලංවේවරු ලං

භ වි ය්ෂ ලංවේහන්ධායයන් ලංවේවරු ලංඅම  යාය ලංඑ්ෂ ලංඅරෙත් ලංනඩුල්ෂ ලංාලර  ලං යේ. ලංඋව විය ලංනඩු ලංයදව්ෂ ලං

අලවන් ලං වර ලං  බු ලං අ ර ලං අනිත් ලං අට ලං විභ ග ලං යලමින් ලං ාැලතුණි. ලං වේවරු ලං අයිතීන් ලං උරූාඝනය ලං කිරීේ ලං
වේහන්ධාල ලංරජයේ ලංව ම නය ලංඅක්රිය ව රී ලංහල ලංයගන ලංශැර ලංද්ෂලමින් ලංනඩු ලංාැලරීමට ලං මන්ට ලංඉඩ ලංයදන ලංයව ලං
වමශර ලංවමි  ලංව ය්ෂ ලං ්ථය්ථ ලංඉරූ  ලංඇ  ලංනමුත් ලංවමශර ලංකුඩ  ලංවමි  ලංලට ලං යමය ලංඅලය ලං යන ව ලංඅ ර ලං
එයට ලං  ලංයේතු ලංශැටියට ලංඔවුන් ලංයාන්ල  ලංදුන්යන් ලංනඩු ලංාැලරීයේදී ලංදැරිය ලංක්තු ලංවියදේය. ලංය්ථලය ලංඅලවන් ලංකිරීයේ ලං
ශ  ලංවේවරු ලංාන  ලංශ  ලංා රිය ෝශ්රව ලංයගවීයේ ලංාන  ලංයටයත් ලංය්ථලවයන් ලංවිසින් ලංඋව වියේ ලංනඩු ලංාලර  ලං යේ. ලං ලං ලං
අපතවරණ ලංක්රිය ම ර්ගල ලංදීර්ඝ ලංප්රම දයන් ලංසිඳුයද. ලංවේවරු ලංආරවුරූ ලංාන  ලං  ලංර ජය ලංඅායට ලංඅද ෂ ලංයන ලන ලං
අ ර ලංර ජය ලංඅායේ ලං ලංවමි  ලංවඳශ  ලංවිපතමත් ලංආරවුරූ ලංවිවඳීයේ ලංය න්ත්රණය්ෂ ලංයන වීය. 

වමි  ලංවෑදීයේ ලංශ  ලංව මහිවල ලංය්ෂලරූ ලංකිරීයේ ලංඅයි යට ලංරජය ලංව ම නයයයන් ලංගරු ලංවය ය. ලංචීන ලංවම ගමවට ලං
ලර ය්ෂ ලංවිකිණීයේ ලංරජයේ ලංඋත්ව ශයේ ලංසිට ලංපුේගරව ලංමලදය ලංවිදය යකින් ලංිතරිනැමුණු ලං  ලංමලදය ලංඋා පත ලං
ිතළිගැනීම ලංද්ෂල  ලංව ලංපුළුරූ ලංාර වයව ලංප්රශ්නන ලංවේහන්ධායයන් ලං  ලංර ජය ලංඅායේ ලංල ත් ය ලංවමි  ලංලැඩලර්ජන ලං
ගණන ලව ලංනිර  ලංවයේය. ලං 

ර ජය ලං අා ලංයේ ලං වමශර ලං වමි , ලං  ලංයේා න ලං ලයයන් ලං්ථල ධීන ලං වුලත් ලං යහ යශෝ ලං වි  ලං වමි  ලං යේා න ලං
ා්ෂලට ලංවේහන්ධා ලංව ලංඅ ර, ලංඒල  ලංයේා න ලංක්රිය ලරයේ ලංලැදගත් ලංව ර්ය ලංභ රය්ෂ ලංඉටු ලංවය ය. ලං 

ව මුහිව ලංය්ෂලරූ ලංකිරීම ලංලැැ්ෂවීමට, ලංවමි  ලංලට ලංඇ  ලංවශ ය ලංඅඩු ලංකිරීමට, ලංක්රිය ව රීන් ලංශඳුන ගැනීමට, ලං
රැකිය යලන් ලංයනරීඩමට ලංශ  ලංවමශර ලංඅල්ථා ලන්හි ලංදී ලංවමි  ලංක්රිය ව රීන්ට ලං ර්ජනය ලංකිරීමට ලංශ  ලංාශර ලංදීමට ලං ලං
ය්ථල යයෝජවයයෝ ලං යහ යශෝවිට ලං වමි  ලං ිතළිගැනීම ලං අනිය  ලං ආව රයට ලං ාම  ලං වෂ ලං හලට ලං ල ත්තීය ලං වමි  ලං
යචෝදන  ලංවයෂෝය. ලංවේවරු ලංඅම  යායේ ලංඋායද්ථලට ලංඅනුල ලංරය  ලංාදිාචිය ලංවඳශ  ලංඉරූරෙේ ලංකිරීයමන් ලංාසු ලං
වේවරු ලංයව මව රි්ථලරුන් ලං  ලංවමි  ලංවශ ව ලංකිරීයේ ලංඡන්ද ලංවිමීමේ, ලං  ලංවිරුේධාත්ලය්ෂ ලංනැත්නේ ලංලැඩවරන ලං
දින ලං30 ලං්ෂ ලංඇතුෂ ද ලං  ලංවිරුේධාත්ලය්ෂ ලං  ලංඇත්නේ ලං  ලංලැඩවරන ලංදින ලං45 ලං්ෂ ලංඇතුෂ ද ලංාැලැත්විය ලංක්තුයද. ලංජුනි ලං
ම වය ලංලන ලංවිට ලංවේවරු ලංයව මව රි්ථ ලංජනර රූ ලංවිසින් ලංවමි  ලංවශ ව ලංකිරීයේ ලංඡන්ද ලංවිමීමේ ලංතුන්ෂ ලංාලත්ල  ලං
 යේ.. ලං ලං ලං ලං 

ආ. ලං ලංඅනිලමර්ය ලංකශෝ ලංබකන් ලංලැඩගැනීම ලංතශනම් ලංකිරිම 

හශත්ව රයයන් ලංයශෝ ලංහැදීේ ලංවහි ල ලංලැඩ ලංගැනීම ලං ලංනී යයන් ලං ශනේ ලංවර ලංඇ  ලංනමුත් ලංඋරූාඝනය ලංකිරීේ ලං
ලැෂැ්ෂවීමට ලං රේ ලංදඬුලේ ලංප්රම ණලත් ලංයන වීය. ලංරජය ලංව ම නයයයන් ලංනී  ලංහ ත්මව ලංවෂත් ලංඒ ලංවඳශ  ලංඇ  ලං
වේාත්, ලංාරී්ෂණ ලංශ  ලංමැදශත්වීයේ ලංප්රයත්නයන් ලං  ලංප්රම ණලත් ලංනැ . ලංග ශ්ථා ලංය්ථලවයන් ලංවේහන්ධායයන් ලං
වේවරු ලං අම  යාය ලං ාරී්ෂ ලන් ලං යන වරයි. ලංවාක්රමණිව ලං ය්ථලවයන්, ලංලාච ව රී ලං යව ලංහඳල ගැනීයේ ලං
වටක්තුල ලංනිර ව ලං ලංවේවරුලන් ලංහඳල ගන්න  ලංනියයෝජි යන්ට ලංරජය ලංවිටින් ලංවිට ලංනඩු ලංාැලර ලංඅ ර ලංම සිව ලං
රැ්ථවීේ ලංතුළින් ලං ලංඅන් ර් ලංඅම  යා ලංවේහන්ධීවරණයද ලං ලංලැඩි ලංදික්ණු ලංකිරීමට ලංවටක්තු ලංවය ය. ලං ලං 
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

වමශර ලං නියල්ථලම ලං ජීලත් ලං යලමින් ලං ග ශ ලං ය්ථලවයන් ලං යව ලං  ලං ලැඩ ලං වරන ලං ලයව ලං 14-18 ලං ෂමයින් ලං ශ  ලං ලං
ව න්  ලන් ලංවේහන්ධායයන්ද ලං  ලංහශත්ව රයයන් ලංලැඩ ලංගැනීයේ ලං ත්ලය්ෂ ලංද්ෂනට ලංැබුණි. ලං (7.ඇ ලංයව ටව ලං
හන්න) 

යේ ලංවඳශ  ලංwww.state.gov/j/tip/rls/tiprpt යලේ ලං අඩවියේ ලංඇ  ලං ර ජය ලං යදා ර් යේන්තුයද ලංනී  ලංවියරෝධී ලං
පුේග ලංප්රල ශනය ලංිතළිහඳ ලංල ර්  ලද ලංහන්න. ලං ලං   

ඇ. ලං ලංෂමම ලංශ්රමය ලංතශනම් ලංකිරීම ලංශම ලංරැකියම ලංවශම ලංඅලම ලංලයව 

රැකිය  ලංවඳශ  ලංඅලම ලංලයව ලං14්ෂ ලංලන ලංනමුත්, ලංමීට ලංලඩ  ලංඅඩු ලංලයය්ථ ලංෂමයින් ලං  ්ෂණිව ලංපුු ණු ලංවටක්තුල ලං
යයදවීම ලං යශෝ ලං ාවුයරූ ලං ව ශ්රව ර්මිව ලං වටක්තුල ලං යයදවීම ලං වඳශ  ලං ඔවුන්යේ ලං යදමදිතයන්ට ලං ශ  ලං
භ රවරුලන්ට ලංනී යයන් ලංඅලවර ලංැයේ. ලං ලං2016 ලංදී ලංරජය ලංඅනිල ර්ය ලංඅධාය ානය ලංහ  ලංදිය ලංක්තු ලංලයව ලං14 ලංසිට ලං
16 ලං ද්ෂල  ලං ලැඩි ලං වය ය. ලං අනතුරුද යව ලං යව ලං වෂවනු ලං හන ලං රැකිය ල ලං  ලං ලයව ලං 18ට ලං අඩු ලං පුේගයන් ලං
යයදවීම ලංනී යයන් ලං ශනේය. ලං ලංලයව ලං14-15 ලංඅ ර ලංෂමයින්යේ ලංදිනවට ලංලැඩ ලංාැය ලංගණන ලං9්ෂ ලංයවත්, ලං16-
17 ලංලය්ථ ලංෂමයින්ට ලංඑය ලංාැය ලං10 ලං්ෂ ලංයවත් ලංනී යයන් ලංීමම වර ලං යේ. ලංරජය ලංසියරෙම ලංනී  ලංලද යි ලංයව ලං
හ ත්මව ලංයන වෂ ලංඅ ර ලංඋරූාඝනය ලංකිරීේ ලංලැෂැ්ෂවිමට ලංදඬුලේ ලංප්රම ණලත් ලංයන වීය. 
 
නරවම ලං ආව රයේ ලං ෂම  ලං ශ්රමය ලං  ලං තුරන් ලං කිරීම ලං වදශ  ලං වු ලං වැෂැ්ථම ලං ක්රිය ත්මව ලං කිරීයේදී ලං  ලං වේවරු ලං
අම  යාය ලං  රමව ලං ප්රග ය්ෂ ලං යාන්ල  ලං  යේ. ලං රයට් ලං දි්ථත්රි්ෂව ලං 24 ලං  ලං ෂම  ලං ශ්රමය ලං අඩු ලං කිරීයේ ලං ලගකීම ලං
වහි ල ලං දි්ථත්රි්ෂ ලං වේහන්ධීව රවයන් ලං ාත් ලං වරන ලං ද ලං අ ර ලං දි්ථත්රි්ෂ ලං නිධා රීන් ලං වඳශ  ලං අරෙත් ලං
ම ර්යගෝායේ ලං  ලංවව්ථ ලංකිරීමට ලංරජය ලංදිගටම ලංක්රිය  ලංවය ය. ලංෂමයින්ට ලංඅනතුරුද යව ලංලැඩ ලංැයි්ථතුලට ලං
අනුල ලංලැඩයා ෂලරූ ලංවමී්ෂණය ලංකිරීමට ලංවේවරු ලංයදා ර් යේන්තුල ලං ලං්ෂ මත් ලංවර ලං යේ. 
 ලං 
යාහරල රි ලං ම වයේ ලං ාෂ ලං වරන ලං ද ලං 2016 ලං ෂම  ලං ක්රිය ව රවේ ලං වමී්ෂණයට ලං අනුල ලං  ලං ෂම  ලං ශ්රමය ලං
යය ද ගන්න  ලං වි ම ලං අා ලං ලන්යන් ලං වර්ම න්  ලං ශ  ලං ය්ථල  ලං අායි. ලං  ලං යමම ලං අා ලං තුෂ ලංවැනීේ, ලං ඉදිකිරීේ, ලං
නිශ්රුා දන, ලංප්රල ශන, ලංශ  ලං ලංධීලර ලංවර්ම න් යේද ලං ලංිතරිසිදු ලංවරන්නන් ලංශ  ලංවශ යවයන්, ලංග ශ ලංය්ථලවයන්, ලංවීදි ලං
අයවිවරුලන් ලං යවද ලං ෂමයි ලං ලැඩ ලං වර . ලං ව ශ්රව ර්මිව ලං අාල ලං අ්ථලැන්න ලං එවතු ලං වරන ලං ව  ලංයේ ලං ලං
ෂමයින් ලං ය්ථලයේ ලං යය දලනු ලං ැයේ. ලං  ලං ක්ේධාය ලං නිව  ලං අල ැන් ලං ව ලං ෂමයින් ලං අනතුරුද යව ලං ය්ථල ලන් ලං වඳශ  ලං
යය ද ගැනීයේ ලංදැඩි ලංඅලද නම්ෂ ලං යේ. 
 
ලයව ලං14 ලං- ලං18 ලංඅ ර ලංව ලං ලංෂමයින් ලංය්ථලයේ ලංයයදවීම ලංඇතුළු ලංතුන්ලැනි ලංා ර්ලයේ ලංනියල්ථ ලංරැකිය  ලංනිය මනය ලං ලං
කිරීමට ලං නී  ලං නැ . ලං යේ ලං නිව  ලං ග ශ ලං ය්ථලයේ ලං යය දල  ලං ඇ  ලං ෂමයින් ලං  රීරිව, ලං රාගිව ලං ශ  ලං චිත් යදගීත ලං
අායයෝජනයන්ට ලං ්ෂ ලං යද. ලං ාවුයරූ ලං යග වියා ෂලරූ, ලං ශ්ථ  ලං වර්ම න් , ලං කුඩ  ලං යලයෂඳ ලං ලය ා ර ලං , ලං
යභෝජන ග ර ලංශ  ලංඅළුත්ලැඩිය  ලංකි ලංරීයේ ලංමධාය්ථා න ලංආදී ලංාවුරූ ලංලය ා රල ලංයහ යශෝ ලංවිට ලංෂමයින් ලංය්ථලයට ලං
යය දල  ලං ගනී. ලං රාගිව ලං වාච රව ලං ලය ා රයේ ලං යව ටව්ෂ ලං යව ලං යලරෂහඩ ලං ප්රයේල ලං වියශ්නයයන් ලං ිතරිමි ලං
ෂමයින් ලං  ලං අාර ධාවරුලන් ලං විසින් ලං ගණිව  ලං ල ත් යේ ලං යය ද  ලං ගැයන්. ලං (ෂමයින් ලං ිතළිහඳ ලං 6 ලං ලැනි ලං යව ටව ලං
හන්න) 
 ලං 
යේ ලං වඳශ  ලං www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/ නේ ලං යලේ ලං අඩවියේ ලං ඇ  ලං ‘නරවම ලං
ආව රයේ ලංෂම  ලංශ්රමය ලංිතළිහඳ ලංවරුණු‘ ලංනේ ලංවේවරු ලංයදා ර් යේන්තුයද ලංල ර්  ල ලංහන්න. ලං 
 
ඈ. ලංරැකියමල ලංකශෝ ලංලතත්තිය ලංවම්බන්ධකයන් ලංකලනස්ථ ලංකව ලංවැකීම 
ජ  ය, ලං ආගම, ලං භ  ල, ලං කුය, ලං රාගිවත්ලය, ලං යේා න ලං අදශ්ථ, ලං උාන් ලං ්ථා නය, ලං ආදි ලං කිසිල්ෂ ලං ම  ලං
රැකිය  ලං යශෝ ලං ල ත් ය ලං වේහන්ධායයන් ලං යලන්ථ ලං යව ලං වැකීම ලං ලයල්ථා ලන් ලං  ශනේ ලං යවයර්. ලං ලර්ණය, ලං
රාගිව ලංනැඹ්රරුල ලංශ /යශෝ ලංරාගිව ලංඅනනය  ල, ලං ලංලයව, ලංඑච්අයිවී ලංධාන ලං ත්ලය ලංයශෝ ලංයලනත් ලංයහෝයලන ලංයරෝග ලං

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

 ත්ල ලංම  ලංාදනේල ලංරැකිය ල ලං යශෝ ලංල ත් ය ලංවේහන්ධායයන් ලංයලන්ථ ලංයව ලංවැකීම ලංනී යයන් ලං ශනේ ලං
වර ලංනැ . ලං 
 
රජය, ලංයමම ලංනී  ලංලද යි ලංයව ලංහ ත්මව ලංයන වෂ ලංඅ ර ලංඉශ  ලංවඳශන් ලංප්රලර්ග ලංම  ලංාදනේල ලංරැකිය  ලංශ  ලං
ල ත්තීන් ලංවේහන්ධායයන් ලං  ලංයලන්ථ ලංයව ලංවැකීේ ලංදැකිය ලංශැකි ලංවිය. ලංවමශර ලංආය න ලංනිරතුරුල ලංවමශර ලං
 නතුරු ලංවඳශ  ලංිතරිමි ලංයශෝ ලංගැශැනු ලං ලංඅලය ලංහලට ලං ලංනියම ලංවෂ ලංඅල්ථා  ලං යේ. ලංවමශර ලංඅල්ථා ල ලංවම න ලං
ලැඩලට ලංව න්  ලන්ට ලංයගලන ලංේයේ ලංිතරිමින්ට ලංලඩ  ලංඅඩුයලනි. 
 
ඉ. ලං ලංලැඩ රන ලංස්ථාමන ලං ලංවශමව ලං ලංළිවෙගත ලංශැකි ලංතත්ල ලං 

ා ර්රයේන්තුල ලංාෂමුලරට ලං  ලං2016 ලංම ර්තු ලංම වයේදී ලං  ලංජ  ව ලංඅලම ලංයද න ලංනී ය්ෂ ලංවේම  ලංවෂ ලංඅ ර ලංයේ ලං
අනුල ලංම වයවට ලංඅලම ලංයද නය ලංරුිතයරූ ලං10,000්ෂ ලංද ලං(යඩ ර් ලං65) ලංදිනව ලංඅලම ලංයද නය ලංරුිතයරූ ලං400්ෂ ලංද ලං
(යඩ ර් ලං2.61) ලංයද. ලංයමයට ලංඅම රල ලං  ලංවේවරු ලංයදා ර් යේන්තුල ලංවිසින් ලංිතහිටුල  ලංඇ  ලංයද න ලංම ඩ ලං
44්ෂ, ලංල ත්තීය ලංවමි  ලංශ  ලංය්ථල  ලංයයෝජවයන් ලංවමඟ ලංව වච්ඡ  ලංවර ලංවිවිධා ලංඅා ලංශ  ලංවර්ම න්  ලංවඳශ  ලංඅලම ලං
යද න ලංශ  ලංලැඩ ලංාරිවර ලංයව න්යේසි ලංානල  ලං යේ. ලං ලං2016 ලංදී ලංරුිතයරූ ලං32,040 ලංව ලං(යඩ ර් ලං214) ලංර ජය ලංඅායේ ලං
අලම ලංයද නය ලංයේ ලංලර්යේදි ලං  ලංරුිතයරූ ලං34,246 ලං(යඩ ර් ලං223) ලංද්ෂල  ලංලැඩිවිය. ලංදරිද්ර   ලංආද යේ ලංමට්ටයේ ලං
නි ලංඇ්ථ යේන්තුල ලං ලංපුේගයයකුට ලංම වයවට ලංරුිතයරූ ලං4,352්ෂ ලං ලං( ලංයඩ ර් ලං28) ලංවිය. ලං 

යහ යශෝ ලංපූර්ණව රෘන ලංය්ථලවයන් ලංව යවට ලං  ලංාැය ලං45වට ලංලඩ  ලංලැඩ ලංකිරීම ලංනී යයන් ලං ශනේ ලංවර ලං යේ. ලං

(දින ලං5 ලං½ ලංව ලංලැඩ ලංව ය්ෂ) ලංයමයට ලංඅම රල ලංදිනවට ලංාැයව ලංවියදව ලංව ය්ෂද ලංනී යයන් ලංනියම ලංයවයර්. ලං ලං
ව යවට ලංවෂ ලංශැකි ලංඋාරිම ලංඅ ව  ලංාැය ලංගණන ලංයරගු සිලරන් ලංාැය ලං15වට ලංීමම  ලංවර ලං යේ. ලං  ලංඅ ව  ලං
වඳශ  ලං ව ම නය ලං යද නයයන් ලං 1.5 ලං ගුණය්ෂ ලං යගවිය ලං ක්තු ලං අ ර, ලං එය ලං ව යවට ලං අනිල ර්ය ලං ාැය ලං 45ට ලං
ලැඩියයන්, ලංඉරිද  ලංයශෝ ලංනිල ඩු ලංදිනල ලංලැඩ ලංකිරීම ලංයලනුයලන් ලංයගලනු ලංැයේ. ලංලැඩ ලංවරන ලංමරව ලංාැය ලංගණන ලං
ීමම  ලංවරන ලංප්ර ා දනය ලංර ජය ලංආය නල ලං  ලංවෂමන වරුලන් ලංශ  ලංවිධා යවයන්ට ලං අද ෂ ලං යන යද. ලං යගවීේ ලං
වහි  ලංල ර්ශ්රව ලංනිල ඩු, ලංනී යයන් ලංහ  ලංදී ලංඇ . ලං ලං ලං 

රජය ලංල ත්තීය, ලං යවෞ යය ලංශ  ලංසුර්ෂශ්ර    ලං ප්රමි , ලංවව්ථ ලංවර ලං  ලං යේ. ලං අන් ර යව රී ලං අල්ථා ලන්යගන් ලං
ඉලත්වීමට ලංය්ථලවයන්ට ලංනී මය ලංඅයි ය්ෂ ලංඇ ත්, ලංයහ යශෝ ලංය්ථලවයන් ලංඒ ලංිතළිහඳල ලංදැනුලත්ල ලංයන ලන ලං
අ ර, ලංඑලැනි ලංඅන් ර යව රී ලංඅල්ථා ලන්යගන් ලංඉලත් ලංවුලයශ ත් ලංරැකිය ල ලංඅහිමියල ැයි ලංඔවුන් ලංතු ලංබිය්ෂ ලං

 බුණි. ලං 

සියරෙම ලං අාල ලං අලම ලං යද නය, ලං ලැඩ ලංවරන ලං ාැය ලං ගණන, ලං ල ත්තීය ලං සුර්ෂශ්ර   ල ලංශ  ලං යවෞ ය ලං ප්රමි  ලං
හ ත්මව ලං කිරීමට ලං හධා රීන් ලං ලද යි ලං යව ලං ක්රිය  ලං වය  ලං නැ . ලං වේවරු ලං අම  යායේ ලං  ලං වේාත්, ලං
ාරී්ෂ ලන් ලංශ  ලං මැදශත්වීේ ලං ප්රම ණලත් ලං යන වීය. ලං ලර ය, ලංගුලන් ලං ය  ටුයා  ලංශ  ලං ම ර්ග ලං ඉදිකිරීම ලං ලැනි ලං ලං
යටි  ලංාශසුවේ ලංවාලර්ධානය ලංයමන්ම ලංඉ   ලංඋව ලංයග ඩනැගිර ලංඇතුළු ලංයදගයයන් ලංලර්ධානය ලංලන ලංඉදිකිරීේ ලං
අායේ ලංල ත්තීය ලංයවෞ යය ලංශ  ලංසුර්ෂශ්රූ භ ලය ලංිතළිහඳ ලංප්රමි  ලංප්රම ණලත් ලංයන යද. ලංවියශ්නයයන්ම ලංඉදිකිරීේ ලං
වර්ම න් යේ ලං විපතමත් ලං ්ථලභ ලයේ ලං ලැඩ ලං  ලං වඳශ  ලං  ලං යව න්ත්ර ත් ලං ය්ථලවයන් ලං යය ද ගැනීයේ ලං ලැඩිලන ලං
ප්රලන  ල්ෂ ලංද්ෂනට ලංැයහන ලංඅ ර ලංයමහිදි ලංය්ථලවයන්ට ලංැයහන්යන් ලංඅඩු ලංරැවලරණයකි. ලං 

ය්ථල  ලංයයෝජවයන් ලංවිසින් ලංය්ථලවයන්ට ලංවේපූර්ණ ලංාඩිය ලංයගලන්යන්ද ලංයන්න ලංශ  ලං ලංනී යයන් ලංනියම ලංවර ලංඇ  ලං
ආව රයට ලං විශ්ර ම ලං අරමුදරූ ලං යගලන්යන්ද ලංයන්න ලං ිතළිහඳල ලංවේවරු ලං අම  ය ායේ ලං ාරී්ෂවලරු ලං විමව  ලං
හැරේශ. ලංනමුත් ලංල ත්තීය ලංවමි  ලංප්රශ්නන ලංවය  ලංඅම  යායේ ලංවිමර්න ලංයව  රේ ලංලද යිද ලංයන්නයි. ලංවේවරු ලං

යදා ර් යේන්තුල ලං  ලංාරී්ෂ ලන්හි ලංව ර්ය්ෂම  ල ලංශ  ලංලද යි  ල ලං  ලංලැඩි ලංදික්ණු ලංකිරීමට ලංවැසුේ ලංවරන ලං
ද ලංාරිගණවග  ලංවේවරු ලං ය  රතුරු ලංාේධා ය්ෂ ලං  ලංක්රිය ත්මව ලංවය ය. ලං  ලං යද න ලං යශෝ ලංවිශ්ර ම ලං අරමුදරූ ලං
යන යගවීම ලංවදශ  ලංදඬුලම ලංඉ   ලංසුළු ලංයද. ලංයමය, ලංමුරූ ලංලරද ලං ලංවදශ  ලංරුිතයරූ ලං100 ලං(යඩ ර් ලං0.65) ලංසිට ලංරුිතයරූ ලං
250 ලං(යඩ ර් ලං1.63) ලංද්ෂල  ලංව ලංදඩය්ෂද, ලං ලංයදලැනි ලංලරද ලංවදශ  ලං ලංරුිතයරූ ලං250 ලං(යඩ ර් ලං1.63) ලංසිට ලංරුිතයරූ ලං500 ලං
(යඩ ර් ලං3.27) ලංද්ෂල  ලංවු ලංදඩය්ෂද, ලංතුන්ලන ලංලරද ලංවඳශ  ලංසිට ලංරුිතයරූ ලං1000 ලං(යඩ ර් ලං6.54) ලංවු ලංදඩය්ෂ ලංයශෝ ලං
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2017 ලංසහ වූ ලංවිවිධ ලංරටල ලංම නල ලංහිමිවම් ලංභ විතය ලංපිළිබ ලංල ර්ත ල 
එක්සත් ලංජනඳද ලංර ජය ලංෙදඳ ර්තෙම්්තුල- ලංප්රජ ත්ත්රල දය  ලංම නල ලංහිමිවම් ලංහ  ලංශ්රමය ලංපිළිබ ලංව ර්ය ාය ලං 

 

ම ව ලං 6ව ලංසිර ලං දඬුලම්ෂ ලං යශෝ ලං යදවම ලං  ලං යද. ලංව ප්පු ලංශ  ලංව ර්ය  ලංාන  ලංයටයත් ලං  ලංලැඩ ලංවරන ලංාැය ලංගණන ලං
උරූාඝනය ලංකිරීමට ලංදඩුලම ලං  ලංරුිතයරූ ලං 500ව ලං (යඩ ර් ලං 3.27) ලංදඩය්ෂ ලංයශෝ ලංම ව ලං 6ව ලංසිර ලංදඬුලම්ෂ ලං යශෝ ලං
යදවම ලංයද. ලංතීන්දුල ලංදීයමන් ලංාසුත් ලංලරද ලං ලංවය  ලංනේ ලංදිනවට ලංරුිතයරූ ලං50 ලංව ලං(යඩ ර් ලං0.33) ලංදඩය්ෂ ලංයගවීමට ලං
සිදුයද. ලං නී  ලං උරූාඝනය ලං කිරීේ ලං  ලං ලැෂැ්ෂවීමට ලං යමම ලං දඬුලේ ලං  ලං ප්රම ණලත් ලං යන යද. ලං අවිපතමත් ලං අායේ ලං
ය්ථලවයන්යේ ලං යද න ලං යශෝ ලං ලැඩ ලං වරන ලං  ත්ලයන් ලං  ලං වමී්ෂණය ලං කිරීමටලත්, ලං වම ජ ලං ආර්ෂණ ලං

ලැඩිතළියල්ෂ ලංක්රිය ත්මව ලංකිරීමටලත් ලංවේවරු ලංාරී්ෂවයන්, ලං ලංවටක්තු ලංවය  ලංනැ . ලං 

අවිපතමත් ලංඅායේ ලංදත්  ලංහ  ලංග  ලංශැකි ලංවිශ්නලවනීය ලංම ශ්රය්ෂ ලංයන  බ ලංඅ ර ලංව ර්මිව ලංඅාය ලංගැන ලංයව ය  ලං
හන ලංරජයේ ලංආය නය්ෂද ලංයන වීය. 


