2017 මාර්තු 22 ජිනීවාහිදී
මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ 34වැනි සැසියේ දී
විලියම් යේ. යමාස්ඩිසීයර්ස් විසින් කළ
ඇමරිකන් එක්සත් ජනඳදයේ ප්රකායය
මහ යකාමසාරිස් තුමනි, ඔයේ ඳරිපූර්ණ වාර්තාව ගැන
ක්රියාමාර්ග ළිබඳ 

ස්තුතියි. ඔයේ කාර්යාලය හා අදාළ වියේෂ

ලය ඇති අය සමග ශ්රී ලාකා යජය සහයයයගයයන් කුතුතු රීම ම එක්සත් ජනඳදය ද

අගය කයයි.
ප්රධාන වයයයන් මානව හිමිකම්, තුක්තිය හා ප්රතිසන්ධානය ළිබඳ 

යඳායයාන්ු  ටු  රීම මු 2015

සැප්තැම් යයේ සිු ශ්රී ලාකාව වැදගත් ළියවය ගණනාවක් යගන තියේ. ශ්රී ලාකාව රායා සින න වින්තයතයන්
හා සිවිල් සමාජය සමග යජය ප්රසි්ධධ සාක්ඡාා ඳැවැත්ීමම ගැන අළි යමහිලා වියේෂයයන් ප්රයාසා කයමු.
සියල්ලන්ම ඇතුළත් වන හා වඩාත් ප්රජාතන්්රවාදී නව වයවස්ථාවක් යකු ම්ඳත් රීම ම, අතුරුදහන් වූ
රා්ධගලයන් සහා කාර්යාලයක් ස්ථාළිත රීම මු නීති සම්මත කය ගැනීම හා ලහත්කායයයන් අතුරුදහන්
රීම ම ළිබඳ  ප්රඥපප්තිය අනුමත රීම ම ආතයය සම් න්ධයයන් ජනාධිඳති සිරියස්න, අගමැති වික්රමසිාහ හා
විරු්ධධ ඳක්ෂ නායක සම් න්දන් යගන ඇති ඒකා ්ධධ ප්රයත්නයන් ගැන අයප් ප්රසාදය ඳළ කයමු.
යමම ප්රතිසන්ධාන ක්රියාවලිය සාර්ර්ණ නමුත් ගත වූ මාස 18 තුළ මීු වැඩි ප්රගතියක් දැර්මු අළි
ලායඳායයාත්තු වූයයමු. අක්කය 4,500කු වැඩි ප්රමාණයක් රා්ධගලික අයිතිකරුවන්ු ආඳසු ල ා දී ඇති
නමුත්, ගැු ම් කාලය තුළ අල්ලා ගත් අක්කය දහස් ගණනක්

තවම හමුදා ඳාලනය යුයත් ඳවතී.

ආයක්ෂක නිලධාම න්යේ අත්තයනයමතික හා නීති වියයයධී ක්රියා වාර්තා වන්යන් යඳය ඳැවැති යජයේ
කාලයු වඩා අඩුයවන් නමුත් තවමත් ආයක්ෂක නිලධාම න් තයගුම සිු  කයන

අත්තයනයමතික

අත්අඩාගුවු ගැනීම් හා යවා ගැනීම්, වධ දීම්, ලිාගික හිාසා හා අඩන්යත්ට්ුම් රීම ම් ළිබඳ  වාර්තා
අයප් කනස්සල්ලු යේතු යේ.

අනාගත ශ්රී ලාාරීක අධිකයණ

යන්්රණයක් තුළ

ජාතයන්තය

සහභාගීත්වයු විරු්ධධව යකයයන යජයේ ප්රකායන නිසා නනෑම අධිකයණ ක්රියාවලියක පූර්ණත්වය
ළිබඳ  ව වින්තයතයන් හා ඔවුන්යේ ඳවුල් අතය කනස්සල්ලක් ඇතිීමම යත්රුම් ගත හැරීයි. එයහයින් කල්
ඳවතින සාමයක්

ස්ථාළිත රීම ම සහා ජාතයන්තය වගර්ම් සම්පූර්ණයයන් ටු  කයන

වු

යජය

වචනයයන් යමන් ම ක්රියායවන් ද කැඳීමම අවයය යේ.

යමම මණ්ඩලයේ 30/1 යයයජනායේ දක්වා ඇති ප්රතිසාස්කයණ හා කැඳීමම් ක්රියාත්මක රීම ම සහා වූ
ක්රයමයඳායක් හා කාලසුහනක් ප්රසි්ධධ කයන යලස අළි ශ්රී ලාකා යජයයන් ටල්ලා සින මු. යමහි දී ප්රමුතතාව
දැක්විය තුත්යත් වයවස්ථා ප්රතිසාස්කයණ, අතුරුදහන් වූ රා්ධගලයන් ළිබඳ  කාර්යාලය ක්රියාත්මක රීම ම,
නව ්රස්ත වියයයධී නීති සම්මත රීම ම, සතය යකාමිසම ස්ථාළිත රීම ම, හමුදාව අල්ලා යගන ඇති ටඩම්
නිදහස් රීම ම හා ටතිරිව තිය න සියලු ජාතයන්තය වගර්ම් ක්රියාත්මක රීම මුයි. කල් ඳවතින සාමයක්
උදා කය ගැනීමු යමම කුතුතු සම් න්ධයයන් ශ්රී ලාකා යජය සමග සමීඳ ව තයගුම කුතුතු රීම මු
එක්සත් ජනඳදය ලායඳායයාත්තු යේ.
ස්තුතියි.

