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2016 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 

 

2016 ශ්රී ලංරා ම ලංභමන ලංමික ම් ලංමර්තම 

විධමඹ  ලංමයමාලඹ 

ශ්රී ලං රා ම, ය්ථථමිතත ලං ඵු  ලං ඳම්ෂික  ලං නිදව්ථ ලං ඡන්දයඹන් ලං යජඹ ලං ඳත් ලං  ය ලං ගන්නම ලං
ජනයජඹකි. ලං 2015 ජනමරි ලං භමයේ දී ලං ඡන්දදමඹ ඹන් ලං විසින් ලං ඳ්ථ ලං අවුරුදු ලං මරඹ්ෂ ලංවම ලං
මභත්රීඳමර ලංසිරිය්ථන ලංජනමපතඳ ල ලංයර යතෝයම ලංඳත් ලං ය ලංගන්නම ලංරදී.  ලංඳමර්රයම්න්තු ලංජනමපතඳ ල ලං
භග ලංය්ථථමිතත ලංඵරඹ ලංවවුයරූ ලංයඵදම ලංගී. ලං ලං2015 අයගෝ්ථතු ලංභමයේ ලංඳැැත්වූ ලංඳමර්රයම්න්තු ලං
භැ ලයණයේ ලං ප්ර ලපරඹ්ෂ ලං යර ලං  ලං ප්රධමන ලං යශලඳමරන ලං ඳ්ෂ ලං යදය න් ලං භන්විත ලං  ලං බමග ලං
යජඹ්ෂ ලං ලංඇ ල ලංවිඹ. ලං ලංභැ ලයණ ලංයද භ ලංනිදව්ථ ලංවම ලංමධමයණ ලංවිඹ. 

සිවිරූ ලංඵරධමරීන් ලංආය්ෂ  ලංවමුදම ලංභත ලංපරදමයි ලංඳමරනඹ්ෂ ලංඳත්ම ලංගත්යත්ඹ. ලංය ය්ථ ලංයතත් ලං
යඳමරසිඹ ලංවම ලංආය්ෂ  ලංවමුදම ලං්ථමධීන ලං ටයුතු ලං ශ ලංඵට ලංදිගටභ ලංමර්තම ලංරැබී ලං ලයේ. ලං ලං ලං 

ඉතමභ ලං ැදගත් ලං භමන ලං මික ම් ලං ප්රශ්නන ලං වූයේ, ලං සිවිරූ ලං භමජ ලං ක්රිඹම මරීන්, ලං භමධයයදදීන්, ලං සුළු ලං
ආගක  ලං  ණ්ඩමඹම්ර ලං මභමජි ඹන් ලං වම ලං යදභශ ලං විමු්ෂ ල ලං ය මටි ලං ාවිධමනයේ (LTTE) ලං
මිතතුන් ලංයර ලංශ න ලංරද ලංපුශගරඹන් ලංඅත්තයනෝභ ල  ලංඅත්අඩාගුට ලංගැීභ, ලංදීර්ඝ ලං මරඹ්ෂ ලං
යම ලංගැීම්, ලංඅදියෝදිසිඹ ලංවම ලංමිරිවැය ලංකිරීභ ලංආදිඹයි. ලං 

අනිකුත් ලංඵයඳතශ ලංභමන ලංමික ම් ලංප්රශ්නන ලංඅතය ලංඵරඹ ලංඅයුතු ලංයර ලංයඹමදම ලංගැීභ ලංවම ලංආය්ෂ  ලං
වමුදම ලං විසින් ලං ධ ලං දීභ ලං ිතරඵ ලං මර්තම ලං යද. ලං අඹවඳත් ලං ඵන්ධනමගමය ලං තත්ඹන් ලං වම ලං නිඹකත ලං
ක්රිඹමරඹ්ෂ ලංයනමභැ ලම භ ලංයභන්භ ලංරැ්ථම යම් ලංවම ලංක ල ලංභමගම් ලංෑදීභට ලං ලබ ලංසීභමන්, ලංදණඹ, ලං
 මන්තමන් ලං වම ලං ශභයින් ලං ලමරීරි  ලං වම ලං රාගි  ලං අඳයඹෝජනඹට ලං ර්ෂ ලංකිරීභ ලං වම ලං ී ල ලං වියයෝධී ලං
පුශගර ලංප්රමවනඹද ලංඳ ලන ලංගැටරෙ ලංයද. ලං මන්තමන්ට, ලංදුඵරතම ලංමිත ලංපුශගරඹන්ට ලංවම ලංරාගි  ලං
නැඹුරු ලංභත ලංඳදනම් ලංපුශගරඹන් ලංට ලං යන්ථ ලං යර ලංැරකිභද ලං දිගටභ ලං දැකිඹ ලංවැකි ලංවූ ලං අතය ලං
 ම් රු ලංඅයිතීන් ලංසීභම ලංකිරීභ ලංවම ලංශභම ලංශ්රක ඹන් ලංයඹමදමගැීභද ලංගැටරෙ ලංයර ලංඳැතුණි. ලං 

අවි ලංගැටුම් ලංඳැ ල ලං මරයේ ලංසිදුවු ලංඅඳයමධ ලංවම ලංවියශ්නයඹන්භ ලංගැටුම් ලංඅන් ලංම යභන් ලංඳසු ලංසිදුවූ ලං
කීභැරීම්, ලං ධ ලං දීම්, ලං රාගි  ලං මිාම, ලං දණඹ ලං වම ලං අනිකුත් ලං භමන ලං මික ම් ලං  ඩකිරීම් ලං ැනි ලං
අඳයමධ ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං  ලං දඬුම් ලං යනමකිරීයම් ලං තත්ඹ්ෂ ලං දැකිඹ ලං වැකි ලං විඹ. ලං භමන ලං මික ම් ලං
උරූරාඝනඹ ලංකිරීම් ලංම්ඵන්ධයඹන් ලං ටයුතු ලංකිරීයම්දී ලංයජඹ ලංෘශපත  ලංප්රග ලඹ්ෂ ලංයඳන්ම ලං ලයේ. ලං
ඳමර්රයම්න්තු ලංභන්ත්රීරුන් ලංභයම ලංදැම භ ලංවම ලංභමධයයදදීන් ලංවම ලංයනත් ලංපුයැසිඹන් ලංඳැවැය ලංගැනිභ ලං
වම ලංභයම ලංදැම භ ලංඇතුළු ලංඳැයණි ලංවම ලංඅරෙත් ලංසිශධීන් ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංැ  ලංිතට ලංවමුදම, ලංයඳමර්ථ ලංවම ලං
අනිකුත් ලං නිරධමරීන් ලං සීකත ලං ාඛ්යම්ෂ ලං අත්අඩාගුට ලං යගන ලං යම ලං තැබිභට ලං යජඹ ලං ක්රිඹම ය ලං
 ලයේ. ලං 

1 ලං ැනි ලං ය මට- ලං ඳවත ලං ද්ෂන ලං ආ මයයේ ලං නිදවද ලං ඇතුළු ලං පුශගරඹන්යේ ලං මධුගුණඹ ලං   
වම ලංද්ෂන ලංයගෞයඹ. 

අ. ලං ලංී ල ලංවියයෝපත ලංයර ලංයවෝ ලංඅත්තයනෝභ ල  ලංයර ලංජීවිතඹ ලංඅමික ලංකිරීභ ලං 

යජඹ ලංයවෝ ලංඑමි ලංනියඹෝජිතඹන් ලංඅත්යනෝභ ල  ලංයවෝ ලංී ල ලංවියයෝධී ලංකීභැරීම් ලං ශ ලංඵට ලංමර්තම ලං
ගණනම්ෂ ලං රැබී ලං  ලයේ. ලං ඔ්ෂයතෝඵර් ලං 20 ලං ැනිදම ලං  ලං ඹමඳයන් ලං යඳමර්ථ ලං මුයයඳමශ්ෂ ලං අරදී ලං ලං
ඹමඳයන් ලංවිශ්න ලංවිදයමර ලංෂ්යඹන් ලංයදයදයන්ෂ ලංභයම ලංදැම භ ලංනිම ලං ලංයට ලංපුයම ලංවියයෝධතම ලංඇ ල ලංවිඹ. ලං
යභභ ලං සිශපතඹට ලං ම්ඵන්ධ ලං යඳමර්ථ ලං නිරධමරීන් ලං ඳ්ථයදයන්ෂ ලං ඳසුදම ලං අත්අඩාගුට ලං ගත් ලං අතය ලං ලං
යභභ ලංශීයඹන්යේ ලංභයණ ලංම්ඵන්ධයඹන් ලං ලංපර්ණ ලංවම ලංඅඳ්ෂඳමතී ලංවිභර්ලනඹ්ෂ ලංසිදු ලං යන ලංඵ ලං
ජනමපතඳ ල ලංනියදදනඹ ලං යේඹ. 
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2016 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 

 

ැප්තැම්ඵර් ලංභමයේදී ලං ලංයඳමරසිඹ ලංනුයඑළියේදි ලං ලංඵරඳත්රඹ්ෂ ලංයනමභැ ල ලං ලංභත්ඳැන් ලංශ  ලංතඵම ලං
ගැනිභ ලංම්ඵන්ධයඹන් ලං ලංඅත්අඩාගුට ලංගත් ලංපුශගරයඹ්ෂ ලං ලංඅත්අඩාගුයදදි ලංකඹ ලංගිඹ ලංඵ ලංආසිඹමනු ලං
භමන ලංමික ම් ලංය මකභ ලංමර්තම ලං යේඹ. ලංයඳමරසිඹ ලංකිඹම ලංසිටියේ ලංඔු  ලංසිඹදිවි ලංනම ලංයගන ලං
ඇ ල ලං ඵයි. ලං වින්දිතඹමයේ ලං ඳවුයරූ ලං අඹ ලං යඳමර්ථ ලං නිරධමරීන් ලං ඔු ට ලං ඳවය ලං යදනු ලං දුටු ලං ඵ ලං ලං
ආසිඹමනු ලංභමන ලංමික ම් ලංය මකභ ලං  ලංප්ර මල ලං ය ලං ලයේ. ලං යභභ ලංසිශපතඹට ලංප්ර ලාමය ලං ද්ෂකන් ලං ලං
ී ලඹ ලං වම ලං මභඹ ලං ිතළිඵ ලං ඇභ ලයඹම ලං කිඹම ලං සිටියේ ලං  ලං යභැනි ලං සිදුම ම් ලං ැශැ්ෂම භ ලං වම ලං ලං
සියකඩුර ලං ැභයම ලංවි ලං යන ලංඵයි. ලං ලංයඳමරසියේ ලංඅඳයමධ ලංවිභර්ලන ලංඅාලඹ ලං ලංයම් ලංිතළිඵ ලං
විභර්ලනඹ්ෂ ලංආයම්බ ලං යන ලංරද ලංඅතය ලං ලංර්ඹ ලංඅන්න ලංවිටත් ලංඑඹ ලංනිභමම  ලංයනම ලබුණි. 

යදභශ ලං ජම ල  ලං න්ධමනයේ ලං ඳමර්රයම්න්තු ලං භන්ත්රීයයඹ්ෂ ලං වම ලං ප්රමුඛ් ලං භමන ලං මික ම් ලං
ක්රිඹම මරියඹ්ෂ ලංවූ ලං ලංනඩයමජම ලංයවියමජ් ලං2006 ලංදී ලංභයම ලංදැම භ ලංම්ඵන්ධයඹන් ලං ලංී ලඳ ල ලංවිසින් ලංනඩු ලං
ඳයන ලංරද ලංපුශගරඹන් ලංවඹයදනමයගන් ලංඳ්ථ ලංයදයන්ෂ ලංයදැම්ඵර් ලං24 ලංැනිදම ලං ලංඋමවිඹ ලංභගින් ලං
නිදව්ථ ලං යන ලංරදී. ලංචූදිතඹන් ලංතුන් ලංයදයන්ෂ ලං ලංමිටපු ලංනමවි  ලංවමුදම ලංනිරධමරීන් ලංවූව. ලං2010 ලංභැයි ලං
භමයේදි ලං ලංසීම් ලංතජුඩීන් ලංනම් ලං ලංයගර් ලංක්රීඩ ඹම ලං ලංභයම ලංදැම භ ලං ලංන් ලංකිරීභට ලං ලංප්රඹත්න ලංදැරීභ ලං
ම්ඵන්ධයඹන් ලං  ලං මිටපු ලං නියඹෝජය ලං යඳමර්ථඳ ල ලං අනුය ලං ය්ථනමනමඹ  ලං වම ලං  ලං යඳමර්ථ ලං ඳරී්ෂ  ලං ලං
සුකත් ලංයඳයර්යම ලං ලංඅත්අඩාගුට ලංගන්නම ලංයර ලං ලංභැයි ලංභමයේදි ලංඋමවිඹ ලංනියඹෝග ලං යේඹ. ලංයභභ ලං
භයණඹ ලං සිදු ලං කිරීභට ලං නියඹෝග ලං කිරීභත් ලං  ලං එඹට ලං ය්ථනමනමඹ  ලං වම ලං යඳයර්යම ලං ම්ඵන්ධ ලං  ය ලං
ගැීභත් ලංිතරඵ ලංැ  ලං යන ලංරශයශ ලංමිටපු ලංයජයේ ලං ලංමභමජි ඹන්ඹ. ලංයභභ ලංසිශපතඹ ලංම්ඵන්ධ ලං
විභර්ලන ලංඳසුගිඹ ලංයජඹ ලංඹටයත් ලංනතයම  ලං ලබ ලංඅතය ලං ලං2015 ලංයඳඵයමරි ලංභමයේ ලංඑඹ ලංනැත ලං
ආයම්බ ලං  යන ලං රදී. ලං 2013 ලං දී ලං යතුඳ්ථර ලං වියයෝධතම රුන් ලං තුන්යදයන්ෂ ලං භයම ලං දැම භ ලං ලං
අඳයමධඹ්ෂ ලං ඵ ලං ඔ්ෂයතෝඵර් ලං භමයේ ලං භයේ්ථත්රමත් ලං අපත යණඹ ලං තීයණඹ ලං  යේඹ. ලං
වියයෝධතම රුන් ලංඉරූරම ලංසිටියේ ලංඔවුන් ලංබීභට ලංගන්නම ලංජරඹ ලං දණඹ ලං යන ලංඵට ලංවිශ්නම ලං
 ශ ලං ලං ම්වර්ෂ ලංඑභ ලං්ථථමනයඹන් ලංඉත් ලං යන ලංයරයි. ලංවමුදම ලංනිරධමරීන් ලංයභභ ලංිතරිට ලංයඩි ලං
තැබීයභන් ලංතුන් ලංයදයන්ෂ ලංකඹ ලංගිඹ ලංඅතය ලංකීඳ ලංයදයනකුට ලංතුමර ලංසිදු ලංවිඹ. ලංඅවුරුශද ලංඅමන ලං
න ලංතුරුත් ලංයම් ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංකිසියකුට ලංනඩු ලංඳැරීභ්ෂ ලංසිදු ලංයනමම ඹ. 

ආ. ලංඅතුරුදවන් ලංකිරීම් 

යශලඳමරන ලංයඳශමම ම් ලංභත ලං ලංඅතුරුදවන් ලංකිරීම් ලංිතළිඵ ලංමර්තම ලංයනමම ඹ. 

යුශධඹ ලං ඳැ ල ලං මරඹ ලං තුශ ලං  ලං අතුරුදවන්කිරීම් ලං ිතරඵ ලං ප්රශ්නනඹ ලං  ලං යනම ලං විුනනු ලං අතය ලං  ලං ජුර ලං
භමයේ ලං නිකුත් ලං  ය ලං මර්තමකින් ලං එ්ෂත් ලං ජමතීන්යේ ලං ඵරවත් මය ලං වම ලං අනිච්ඡමනුග ලං
අතුරුදවන්ම ම් ලං ිතළිඵ ලං ක්රිඹම මරී ලං  කටු ලං (WGEID)  ලං ප්ර මල ලං  ය ලං ඇත්යත් ලං “යශලඳමරන ලං
වියයෝධතම ලං භැඬඳැැත්විභට, ලංත්ර්ථතමදී ලංක්රිඹමන්ට ලංවිරුශධ ලංවම ලං  ලං අබයන්තය ලං අවිගැටුම්රදී ලං ලං
දල  ලංකීඳඹ්ෂ ලං ල්ථය්ථ ලංශ්රී ලංරා ම ලංඵයඳතශ ලංවම ලංවිපතභත් ලංයර ලංඵරවත් මය ලංඅතුරුදවන්කිරීම් ලං
යඹමදම ලං යගන ලංඇ ල“ ලංඵයි. ලං යභභ ලං (WGEID) ලං කටුට ලංඅනු ලං  ලංඵරවත් මය ලංවම ලං අනිච්ඡමනුග ලං
අතුරුදවන්ම ම් ලංාඛ්යම ලං5,750 ලං්ෂ ලංයද. ලංඅතුරුදවන්වූ ලංපුශගරඹන් ලංවම ලං ැඳවු ලං මර්ඹමරඹ්ෂ ලං
ිතමිටුම භ ලං ලංවම ලංවූ ලංඳනත්ෂ ලං ලංයජඹ ලංඅයගම්ථතු ලංභමයේ ලංදී ලංම්භත ලං ශ ලංනමුත් ලංර්ඹ ලංඅමන ලං
න ලංවිටත් ලංයභභ ලං මර්ඹමරඹ ලං්ථථමිතත ලං ය ලංයනම ලබුණි. 

2010 ලංජනමපතඳ ලයණඹට ලංයඳය ලංඅතුරුදවන්වූ ලංරා ම ලංඉ-නිද්ථ ලංමි ලංභමධයයදදියඹ්ෂ ලංවම ලං ලං මටුන් ලං
ෂ්රූිතයඹ්ෂවූ ලං  ලං ප්රගීතත් ලං එ්ෂනැරයගමඩ ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං ප්රග ලඹ්ෂ ලං ද්ෂනට ලං  ලබුණි. ලං ඔු යේ ලං
අතුරුදවන් ලං කිරීභ ලං මධමයණී යණඹ ලංකිරීභට ලං  ලං යඹමදම ලං ගත් ලං  ලං යාෝදනම ලං වූ ලං  ලං විමු්ෂ ල ලං ය මටි ලං
(LTTE)  ලං වම ලං අඳයමධ ලං  ණ්ඩමඹම් ලං භග ලං ඵතම ලං  ලබීභ ලං ඹනමදියඹන් ලං  ලං අඳයමධ ලං ඳරී්ෂණ ලං
යදඳමර්තයම්න්තු ලං ලංඅයගෝ්ථතු ලං23 ලංැනිදම ලංඑ්ෂනැරයගමඩ ලංනිදව්ථ ලං යේඹ. ලං  ලංඑ්ෂනැරයගමඩයේ ලං
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2016 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 

 

අතුයදවන්කිරීභ ලංම්ඵන්ධයඹන් ලං ලංයඳමරෘසිඹ ලං ලං2015 ලංර්යේ ලංවම ලං2016 ලංර්යේ ලංමුරූ ලං මරයේ ලං ලං
වමුදම ලංබුශපත ලංනිරධමරීන් ලං ලංනභ ලංයදයන්ෂ ලංඇතුළු ලංපුශගරඹන් ලං13 ලංයදයන්ෂ ලංඅත්අඩාගුට ලංගත්යත්ඹ. ලං
යාෝදනම ලංඉදිරිඳත් ලංකිරීභකින් ලංයතමය ලං ලංඅවුරුශද්ෂ ලංඳභණ ලංඔවුන් ලංයම ලංතඵම ලංගැීයභන් ලංඳසු ලං ලං
යනමැම්ඵර් ලංභමයේ ලං ලංැ  රුන් ලං13 ලං ලංයදනමටභ ලංඋමවිඹ ලංඇඳ ලංරඵම ලංදුන්යන්ඹ. ලං ලං 

2013 ලංර්යේදී ලංජම ල  ලංජර ලංම්ඳමදන ලංවම ලංජරඳමවන ලංභණ්ඩරයේ ලං ලංඉදිකිරීම් ලං ම් රුන් ලං
භන්නමයභ ලංදි්ථත්රි්ෂ යේ ලංමුව ලංකීර්ෂ ලංයමඹම ලංගත්ව. ලංයජඹ ලංවිසින් ලං ැීම් ලංනතය ලංකිරීභට ලං
යඳය ලංඅඩුභ ලංලයඹන් ලං ලංඅ්ථථි ලංය මට්ථ ලං83්ෂ ලංයමඹම ලංයගන ලං ලබුණි.. ලං ලංයභභ ලංකීභැරුම් ලංවම ලං ලං
විමු්ෂ ල ලංය මටි ලංාවිධමනඹ ලං (LTTE) යවෝ ලං ලංඉන්දිඹමනු ලංමභ ලංමධ  ලංවමුදම ලංගකි ලංයුතුඹයි ලං
මිටපු ලංයමජඳ්ෂ ලංයජඹ ලංප්රසිශපතයේ ලංයාෝදනම ලං යේඹ. ලංඅයගම්ථතු ලංභමයේ ලංයභභ ලංකීරට යනම ලං
දුරින් ලං ිතමිටි ලං අත්වැය ලං දභන ලං රද ලං ළිකින් ලං  ලං යඳමරෘසිඹ ලං ඇට ලං  ැඵර ලං ඳව්ෂ ලං වම ලං දත්ෂ ලං යමඹම ලං
ගත්යත්ඹ. ලං යම්ම ලං ිතළිඵද ලං යෝවමරි  ලං ඳරී්ෂණඹ්ෂ ලං සිදු ලං කිරීභට ලං ැරසුම් ලං  ලබ ලං නමුත් ලං  ලං යම් ලං
ිතළිඵ ලංදැනුභ්ෂ ලංඇ ල ලංවියශශීඹ ලංයෝවමරි  ලංවියශ්නඥයින්යේ ලංභතඹ ලංවූයේ ලං ලංයජඹ ලංයම්ම ලංවෑරීභට ලං
යඹමදම ලං ගත් ලං ක්රභ ලං නිම ලං අර්ථමන්විත ලං යෝවමරි  ලං විශ්නයරූණඹ්ෂ ලං කිරීභ ලං අඳවසු ලං ඵයි. ලං
යනමැම්ඵර් ලං 7 ලං ැනිදම ලං භන්නමයයම් ලං උමවිඹ, ලං  ලං යභභ ලං නිඹැදි ලං ඳරී්ෂම ලං කිරීභට ලං වියශෂ්ඹ ලං
වියශ්නඥයින්යේ ලං  ැභැත්ත ලං විභම, ලං  ලං ඒ ලං ිතරඵ ලං නිර්යශලඹ්ෂ ලං  ලං 2017 ලං ජනමරි ලං 15 ලං ැනිදම ලං ලං
උමවිඹට ලං ලංඉදිරිඳත් ලං යන ලංයර ලංනියඹෝග ලං යේඹ.  

ඇ. ලංධදීම් ලංවම ලංඅනිකුත් ලං ෲය ලංඅභමනුික  ලංයවෝ ලංආත්භ ලංගරුත්ඹ ලංය යශන ලංදඬුම් 

ධ ලංදීම් ලංදඬුම් ලංරැබිඹ ලංවැකි ලංයද්ෂ ලංයර ලංී ලයේ ලංද්ෂම ලංඇ ල ලංඅතය, ලංඒ ලංවම ලංඅවුරුදු ලං7 ට ලං
යනමඅඩු ලංවම ලංඅවුරුදු ලං10 ට ලංයනමැඩි ලංසියදඬුම් ලංදිඹ ලංවැකි යද. ලං ලංය ය්ථ ලංයතත් ලං ලංර්ඹ ලංතුශ ලං
යඳමරසිඹ ලංවම ලංආය්ෂ  ලංවමුදම ලංවිසින් ලංපුයැසිඹන් ලංඳැවැය ලංයගන ලංධදී, ලංදණඹ ලං ය ලංරාගි  ලං
ලයඹන් ලං අඳයඹෝජනඹට ලං ර්ෂ ලං  ශ ලං ඵට ලං විශ්නීඹ ලං මර්තම ලං  ලයේ. ලං චූදිතයඹ්ෂ ලං ඕනෑභ ලං
අ්ථථම  ලං  යන ලං ප්ර මලඹ්ෂ ලං ම්ෂික ලං යර ලං ිතළිගැීභට ලං ත්ර්ථතමදඹ ලං ැරැ්ෂම යම් ලං ඳනත ලං
(PTA) ඹටයත් ලං ඉඩදී ලං ඇ ල ලං අතය ලං ධ ලං දී ලං රඵමගත් ලං ඳමයඳෝච්ාමයණ ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං
යම ලයර් ඹ්ෂ ලං ලංඳඹම ලංනැත. 

ශ්රී ලං රා ම ලං භමන ලංමික ම් ලං ය මකභ ලං (HRCSL) එ්ෂත් ලං ජමතීන්යේ ලං  ලං ධ ලං දීම්රට ලං විරුශධ ලං
 කටුට ලං (UNCAT)  මර්තම ලං යකන් ලං ලංඔ්ෂයතෝඵර් ලංභමයේ ලංඳශ ලං ශ ලං ලංභමයරෝානඹ ට ලං
අනු ලංජනමරි ලං1 ලංසිට ලංඅයගෝ්ථතු ලං31 ලංද්ෂම ලං මරඹ ලංතුශ ලංයජයේ ලංනියඹෝජිතඹන් ලංවිසින් ලංසිදු ලං ශ ලං
ධ ලං දීම් ලං ිතළිඵ ලං යාෝදනම ලං 208 ලං ්ෂ ලං ශ්රී ලං රා ම ලං භමන ලං මික ම් ලං ය මකභට ලං රැබී ලං  ලයේ. යම් ලං
මර්තමට ලං අනු ලං  ලං අත්අඩාගුයද ලං ඳසුන ලං අඹයේ ලං  ලං ගැටරෙ ලං ගැන ලං  ලං ටයුතු ලංකිරීභටත් ලං එැනි ලං
ඳැකණිළි ලංිතරඵ ලංවිභර්ලන ලං ටයුතු ලංඉ්ෂභන් ලංකිරීභටත් ලං ලංඔවුන්යේ ලංවිභසීම් ලංවම ලංවිභර්ලන ලංඅාලඹ ලං
ඹටයත් ලංරැ යණ ලංඋරූරාඝන ලංඒ  ඹ්ෂ ලං ලංිතමිටුම භට ලං ලංශ්රී ලංරා ම ලංභමන ලංමික ම් ලංය මකභ ලං
 ටයුතු ලං යකන් ලංසිටී. ලංඅත්අඩාගුට ලංඳත් ලංපුශගරයඹකුයේ ලංනියඹෝජිතයඹකු ලං ලංයජඹට ලංවිරුශධ ලං
ඳැකණිරූර්ෂ ලංයගමනු ලං ශ ලංවමභ, ලං ලංයඳමර්ථ ලං්ථථමන ලංවම ලංරැවුම් ලංභධය්ථථමනරට ලං ලංයගම්ථ ලං ලංධ ලං
දීම් ලං ශ්ෂන ලං  ලං ඉ්ෂභන් ලං ප්ර ලාමය ලං ඒ  ඹ්ෂ ලං  ලං ිතමිටුම භටද ලං  ලං ශ්රී ලං රා ම ලං භමන ලං මික ම් ලං
ය මකභ ලං ටයුතු ලංආයම්බ ලං ය ලං ලයේ. ලංජුනි ලංභමයේදි ලංභාගර ලංභයම ය ලංඇභ ලයඹම ලංආය්ෂ  ලං
වමුදමර ලංදැකිඹ ලංවැකි ලංධ ලංදීයම් ලංා්ථ ෘ ලඹ ලං ලංවියදානඹ ලං යකන් ලං ලංධ ලංදීභ ලංම්පර්ණයඹන් ලං
තුයන් ලං කිරීභට ලං  ලං යජයේ ලං  ැඳම භ ලං ව ල  ලං යර ලං ප්ර මල ලං  යේඹ. ලං දල ඹ ට ලං ඩම ලං ඳැයණි ලං
යභයත්ෂ ලං විඳී ලං යනමභැ ල ලං සිශපත ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං  ලං යශලඳමරනඥයින් ලං වම ලං වමුදම ලං මභමජි ඹන් ලං
ගණනම්ෂ ලං ලංයජඹ ලංවිසින් ලංඅත්අඩාගුට ලංයගන ලං ලයේ. 
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2016 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 

 

ධ ලංදිභ ලංවම ලංඅනිකුත් ලං ෘය, ලංඅභමනුික  ලංවම ලංආත්භ ලංගරුත්ඹ ලංය ශන ලංදඬුම් ලං ලංිතරඵ ලංඑ්ෂත් ලං
ජමතීන්යේ ලංවියශ්න ලංනියඹෝජිතඹම ලං ලංවම ලං ලංවිනිසුරුන්යේ ලංවම ලංී ලඥයින්යේ ලං්ථමධීනත්ඹ ලංිතළිඵ ලං ලං
එ්ෂත් ලංජමතීන්යේ ලංවියශ්න ලංනියඹෝජිතඹම ලං ලංජුනි ලංභමයේදී ලංයභයට ලංාාමයඹ  ලංනියත ලංම  ලංමූර  ලං
නිරී්ෂණ ලං වම ලං නිර්යශල ලං ඉදිරිඳත් ලං  යේඹ. ලං ඔවුන්යේ ලං නිගභනඹ ලං වූයේ ලං  ලං අඳයමධ ලං වම ලං ජම ල  ලං
ආය්ෂ ලංම්ඵන්ධ ලං ටයුතුරදී ලං ලංධ ලංදිභ ලංමභමනය ලංබමවිතඹ්ෂ ලංයර ලංඳ ලන ලංඵත් ලං ලංනඩු ලං
යගමඩ ලංනැගීතභ ලංවම ලංඳමයඳෝච්ාමයණ ලංරඵම ලංගැීභ ලංවම ලංධ ලංදීභ ලංබමවිතඹට ලංගැීභට ලං ලංඅඳයමධ ලං
අපත යණ ලංඳශධ ලඹ ලංඳවසු ලං යන ලංඵයි. ලංයඳමර්ථ ලංවිභර්ල ඹන් ලං ලංාමරිත්රගත ලංයර ලං ලංධ ලංදීභ ලං
වම ලංමිාම ලංයඹමදම ලංගන්නම ලංඵ ලංඔවුන් ලංප්ර මල ලං ය ලං ලයේ. ලං 

ධ ලං දීම් ලං ිතරඵ ලං යාෝදනම ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං එභ ලං ්ථථමනරට ලං යගම්ථ ලං ඳරී්ෂම ලං  ය ලං ඒම ලං
ැශැ්ෂවියම් ලංිතඹය ලංගැීභ ලංවම ලං ලංජුර ලංභමයේ ලංයජඹ ලං කටු්ෂ ලං්ථථමිතත ලං යේඹ. ලංශ්රී ලංරා ම ලං
ී ල ලංාගභයේ ලංවම ලං ලංී ලඳ ල ලංයදඳමර්තයම්න්තුයද ලංධ ලංදීම් ලංැශැ්ෂවිභ ලංිතළිඵ ලංවියශ්නඥයින් ලංවම ලං ලං
යඳමරසියේ ලං ලංයජයෂ්ඨ ස ලංමභමජි ඹන් ලංයභභ ලං කටුට ලංඇතුශත් ලංවිඹ. 

ය්ථථමයන් ලං ධ ලං දිභ ලං වම ලං  ෘය ලං යර ලං ැරකීභ ලං තවනම් ලං  ය ලං  ලයේ. ලං ය ය්ථ ලං යතත් ලං
ඔ්ෂයතෝඵර් ලංභමයේ ලංඑ්ෂත් ලංජමතීන්යේ ලංධ ලංදීම්රට ලංවිරුශධ ලං කටුට ලං(UNCAT)  ඉදිරිඳත් ලං
 ශ ලංමර්තමකින් ලං ලං ලංජමතයන්තය ලංතය ලංවම ලංමධමයණත් ලංයමඳෘ ලඹ (The International 
Truth and Justice Project) ආය්ෂ  ලං වමුදම ලං විසින් ලං  යන ලං රද ලං  ලං ධ ලං දීම් ලං වම/යවෝ ලං
අනිකුත් ලං ෘය ලං. ලංඅභමනුික  ලංවම ලං ලංආත්භ ලංගුරුත්ඹ ලංය ශසීයම් ලංසිශධී ලං7්ෂ ලංිතළිඵ ලංමර්තම ලං ය ලං
 ලයේ. ලංයම්මට ලංයගමදුරු ලංවූ ලංසිඹරෙ ලංයදනමභ ලංයදභශ ලංම්බඹ්ෂ ලංඇ ල ලංඅඹ ලංයද. 

ශ්රී ලං රා ම ලං භමන ලං මික ම් ලං ය මකයම් ලං භවනුය ලං  මර්ඹමරඹට ලං අනු ලං  ලං ජනමරි ලං භමයේදී ලං ලං
නමරිතටිඹ ලං යඳමර්ථ ලං ්ථථමනයේදී ලං කනිභැරීභ්ෂ ලං ගැන ලං ඳැකණිර ලං කිරීභට ලං ගිඹ ලං  මන්තම්ෂ ලං ලං
යඳමරසිඹ ලංවිසින් ලංී ලවියයෝධී ලංයර ලංකීභැරීයම් ලංයාෝදනම ලංඹටයත් ලංඅත් ලංඅඩාගුට ලංයගන ලං ලයේ. ලං ලං
යඳමරසිඹ ලංයභභ ලං මන්තමට ලංධ ලංදී ලංරාගි  ලංඅඳයඹෝජනඹට ලංර්ෂ ලං ය ලං ලංඇයේභ ලංමුත්රම ලංඳමනඹ ලං
 යන ලං යර ලං ඵර ලං  යේඹයි ලං කිඹනු ලං රැයේ. ලං අනුභත ලං ඇඳ ලං ය මන්යශසී ලං  ලං පුයමරභට ලං ඇඹට ලං
යනමවැකි ලංම භ ලංනිම ලං  ලං යදැම්ඵර් ලං1ැනිදම ලං ද්ෂම ලංඇඹට ලංයඳමර්ථ ලංඅත්අඩාගුයද ලංඳසුම භට ලංසිදු ලං
විඹ. ලං ලං 

පුනරුත්ථමඳන ලංභධය්ථථමනර ලංසිටිඹදී ලං ලංයජයේ ලංනිරධමරීන් ලංසිදු ලං ශ ලංරාගි  ලංඅඩන්යත්්ටටම් ලංවම ලං
අඳයඹෝජනඹ ලං ඇතුළු ලං ධ ලං දිම් ලං වම ලං මිාමන්ට ලං  ලං බමජනඹ ලං වූ ලං ඵ ලං  ලං නිදව්ථ ලං වූ ලං මිටපු ලං
ටන් මම න් ලං ගණනම්ෂභ ලං  ලං මර්තම ලං  ය ලං  ලයේ. ලං යඳමරසිඹ ලං වම ලං ආය්ෂ  ලං වමුදම ලං විසින් ලං
මභමනය ලංජනඹමට ලංවිරුශධ ලංඵරඹ ලංඅපත  ලංයර ලංයඹමදම ලංගැීභ ලංතභත් ලංගැටරේෂ ලංයර ලංඳතී. 

ඵන්ධනමගමය ලංවම ලංරැම ම් ලංභධය්ථථමන ලංර ලංතත්ඹ ලං 

දියමඳත්වූ ලං ඹටිතර ලං ඳවසු ම්, ලං අපත  ලං ජනගවනඹ ලං වම ලං ීඳමය්ෂ  ලං වම ලං අනිකුත් ලං මූර  ලං
ඳවසු ම් ලං මි ම භ ලං නිම ලං ඵන්ධනමගමයර ලං තත්ඹ ලං ඉතම ලං අඩුඳමඩු ලං මිත ලං විඹ. ලං විලමර ලං
ඵන්ධනමගමය ලං කීඳඹ ට ලං ඔවුන්යේභ ලං යයෝවරූ ලං  ලබුණු ලං නමුත් ලං ඵු තයඹ  ලං  ලබුයණ් ලං මදය ලං
ඒ  ඹ්ෂ ලං ඳභණි. ලං කුඩම ලං ඵන්ධනමගමයර ලං සිටින ලං මදය ලං ත් මය ලං අලයන ලං  ලං සිය රුන් ලං ලං
ප්ර ල මය ලංවම ලංආන්නතභ ලංයයෝවරට ලං ලංඹැම භට ලංඵරධමරීන් ලං ටයුතු ලං යශෝඹ. ලං ලංඵන්ධනමගමය ලං
තදඵදඹට ලංයේතුන ලං ලංමන ල  ලංවම ලංඅපත යණභඹ ලංමධ  ලං ලංවිශ්නයරූණඹ ලංකිරීභ ලංවම ලං ලං2015 ලං
ැප්තැම්ඵර් ලංභමයේ ලං ලංයජඹ ලංවිසින් ලං මර්ඹ ලංමධන ලංඵර මඹ්ෂ ලංඳත් ලං යන ලංරදී. ලංඅන්තර්ජම ල  ලං
යතුකුරු ලං කටු ලං (ICRC) ලං යභභ ලං මර්ඹ ලංමධන ලංඵර මඹට ලං ලංතම්ෂණි  ලංවම ලංක්රිඹමාවිධමන ලං
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2016 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 

 

වමඹ ලංරඵම ලංයදකන් ලංසියයගරූ ඳශධ ල ලංිතළිඵද ලං ලංජමතයන්තය ලංබමවිතඹන් ලංගැන ලංඋඳයද්ථ ලංයදකන් ලං ලං
වම ලං ලංඵන්ධනමගමය ලංප්ර ලා්ථ යණ ලංමූයරෝඳමඹ ලං ්ථ ලංකිරීභටද ලං ලංආධමය ලං යේඹ. 

යබෞ ල  ලං තත්ඹන්: ලං අපත  ලං තදඵදඹ ලං ඵන්ධනමගමයර ලං විලමර ලං ප්රශ්නනඹකි.. ලං ඵන්ධනමගමය ලං
ය මභමරි්ථයේ ලංඇ්ථතයම්න්තු ලංවූයේ ලංමභමනයයඹන් ලංඵන්ධනමගමයයේ ලංජනගවණඹ, ලංඳශධ ලයේ ලං
ධමරිතමට ලං ඩම ලං සිඹඹට ලං 50්ෂ ලං ඳභණ ලං ඉ්ෂභම ලං ඇ ල ලං ඵයි. ලං භවය ලං අ්ථථමන්මි ලං ඵමර ලං
ඹ්ථ රුන් ලංවම ලංැඩිමිටිඹන් ලංඑ ට ලංයම ලං යගන ලං ලබුණි. ලං යඵමයවෝ ලංවිට ලංනඩු ලංවිබමග ලං යන ලං
රැවිඹන් ලං වම ලං  ලං දඬුම් ලං නිඹභවූ ලං සිය රුන්ද ලං යන් ලං යම ලං ගැීභ්ෂ ලං යනමම ඹ. ලං යඵමයවෝ ලං
ඵන්ධනමගමයර ලං රැවිඹන් ලං ය මන්ක්රී්ට ලං බිභ ලං භත ලං නිදම ලං ගත් ලං අතය ලං ඒමයේ ලං  ලං ්ථමබමවි  ලං
ආයරෝ ඹ ලංයවෝ ලං ලංප්රභමණත් ලංමතමශ්රඹ්ෂ ලංද ලංයනමම ඹ. ලං 

යනමැම්ඵර් ලං29 ලංන ලංවිට ලංඅත්අඩාගුයද ලංසිටි ලංසිය රුන් ලං74 ලංයදයනකුයේ ලංභයණ ලංඵන්ධනමගමය ලං
ය මභමරි්ථ ලංවිසින් ලංමර්තම ලං ය ලං ලයේ. ලංඵු තයඹ්ෂ ලං්ථමබමවි  ලංයේතු ලංනිම ලංසිදුවු ලංභයණ ලංන ලං
අතය ලංතුන්ෂ ලංසිඹ ලංදිවි ලංනම ලංගැීම් ලංවිඹ. 

ඳරිඳමරනඹ: ලං සිය රුන්යේ ලං ඳැකණිර ලං විබමග ලං කිරීභට ලං ඔම්බුඩ්්ථභන්යයඹ්ෂ ලං නැත. ලං  ලං ය ය්ථ ලං
යතත් ලං ඵන්ධනමගමය ලං අපත මරීරුන්ට ලං ඳැකණිර ලං බමය ලං ගත ලං වැකි ලං අතය ලං  ලං සිය රුන්ට ලං
ඵන්ධනමගමයර ලංඇ ල ලං ඳැකණිර ලං යඳ්ටටිරට ලංනිර්නමක  ලං ඳැකණිර ලං දැම භටද ලං පුළුන. ලං යභඹට ලං
අභතය ලං ලංශ්රී ලංරා ම ලංභමන ලංමික ම් ලංය මකභ ලං(HRCSL), ලංඅන්තර්ජම ල  ලංයතු ලංකුරු ලං කටු 
(ICRC), ලං භයේ්ථත්රමත්රුන් ලං  ලං වම ලං ඵන්ධනමගමය ලං ප්ර ලා්ථ යණ ලං අභමතයාලයඹන් ලං  ලං ඳත් ලං  ශ ලං
්ථමධීන ලංඹි්ෂ ඹන්ටද ලංසිය රුන්යේ ලංඳැකණිර ලංබමය ලංගත ලංවැකි ලංයද. ලංතත්ඹ ලංම ්ෂණඹ ලං
කිරීභටත් ලං සිය රුන් ලං භග ලං පුශගර  ලං ම ච්ඡම ලං ඳැැත්ම භටත් ලං භ ට ලං ය්ෂ ලං
ඵන්ධනමගමයරට ලංඹෑභට ලංභයේ්ථත්රමත්රුන්ට ලංී ලයඹන් ලංඵරඹ ලං ලයේ. ලංඑයවත් ලංඋමවිර ලංයගමඩ ලං
ගැසී ලං ඇ ල ලං විලමර ලං නඩු ලං ාඛ්යම ලං යේතුය මට යගන ලං  ලං භයේ්ථත්රමත්රුන්ට ලං ඵන්ධනමගමය ලං
ාාමයඹන් ලං කිරීභ ලං දුෂ්ඨ  ය ලං යවයින් ලං යභඹ ලං ක්රභත් ලං යර ලං සිදුවූයේ ලං නැත. ලං සිය රුන් ලං විසින් ලං
මර්තම ලං ශ, ලංනය  ලංයර ලංැරකීභ ලංිතළිඵ ලං ලංවිශ්නමීඹ ලංයාෝදනම ලංගණනම්ෂ ලං ලංරැබුණු ලංඵ ලංශ්රී ලං
රා ම ලං භමන ලං මික ම් ලං ය මකභ ලං  ලං මර්තම ලං  ශ ලං නමුත් ලං  ලං ඵන්ධනමගමය ලං ප්ර ලා්ථ යණ ලං
අභමතයාලඹ ලං ලංමර්තම ලං යේ ලං ලංඔවුන්ට ලංඳැකණිර ලංකිසි්ෂ ලංයනමරැබුණු ලංඵයි. 

්ථමධීන ලං ම ්ෂණඹ: ලං ඵන්ධනමගමය ලං ඳරී්ෂම ලං  යන ලං ප්රධමන ලං යශශීඹ ලං ාවිධමනඹ ලං වූයේ ලං
ඵන්ධනමගමය ලං සුඵ ලං මධන ලං ක ලඹ ලං වූ ලං අතය ලංඔවුන්යේ ලං ගකීභ ලං වූයේ ලං  ලං සියයගරූර ලං යම ලං
ගැීයම් ලං තත්ඹන් ලං ඳරී්ෂම ලං  ය ලං සිය රුන්යේ ලං ඳැකණිර ලං ගැන ලං ඒ ලං ඒ ලං ඵන්ධනමගමය ලං
අධී්ෂ රුන් ලංවම ලං ලංඵන්ධනමගමය ලංය මභමරි්ථ ලංභග ලංම ච්ඡම ලංකිරීභයි. 

ැඩි ලං දියුණු ලංකිරීම්: ලංනමගරි  ලංප්රයශලර ලංසිට ලංඩම ලං ඉඩ ලං ඳවසු ම් ලංඇ ල ලංග්රමම ඹ ලං යඳයද්ථරට ලං
ඵන්ධනමගමය ලංගණනම්ෂ ලං යගන ලංඹකන් ලං  ලංතදඵදඹ ලංවිඳීභට ලං  ලංඵන්ධනමගමය ලං යදඳමර්තයම්න්තු ලං
ිතඹය ලංයගන ලං ලයේ. ලංඋදමවයණඹ්ෂ ලංලයඹන් ලංයදඳමර්තයම්න්තු ලංවිසින් ලංඹමඳයන් ලංඵන්ධනමගමයඹ ලං
නගයයඹන් ලංිතටතට ලංයගන ලංයගම්ථ ලංඇත. ලං 

 

ඈ. ලංඅත්තයනෝභ ල  ලංඅත්අඩාගුට ලංගැීම් ලංවම ලංයම ලංගැීම් 

අත්තයනෝභ ල  ලං අත්අඩාගුට ලං ගැීම් ලං වම ලං යම ලං ගැීම් ලං ී ලඹට ලං අනු, ලං තවනම් ලං වුත් ලං
බමවිතයේදී ලංඑැනි ලංයශ ලංසිදුයද. ලං2015 ලංර්ඹ ලංභග ලංන ලංවිට ලං ලංයම්මයේ ලංඅඩුම භ්ෂ ලංද්ෂනට ලං
 ලබුණි. ලං 
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2016 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 

 

යඳමරෘසිඹ ලංවම ලංආය්ෂ  ලංඅාලර ලං මර්ඹබමයඹ ලං 

ී ලඹ ලංවම ලංමභඹ ලංිතළිඵ ලංඅභමතයාලඹ ලංඹටයත් ලංශ්රී ලංරා ම ලංයඳමර්ථ ලංය්ථයේ ලං ලංගකීභ ලංන්යන් ලං ලං
අබයන්තය ලංආය්ෂම ලං ඳත්ම ලං ගැීභයි. ලං වමුදමයද ලං ගකීභ ලං න්යන් ලං ඵමමිය ලංආය්ෂම ලං න ලං
අතය ලංවියශ්න ලංඅ්ථථමන්මි ලංයශෂ්ඹ ලංආය්ෂ  ලංගකීම් ලංදැරීභට ලං ලංසිදු ලංවිඹ ලංවැකිඹ. ලංජනමපතඳ ල, ලං
ආය්ෂ  ලංඇභ ල ලංද ලංන ලංනමුත් ලංයුද ලංවමුදම, ලංනමවි  ලංවමුදම ලංවම ලංගුන් ලංවමුදමයද ලංඑදියනදම ලං
 ටයුතු ලංයඵමයවමභඹ්ෂභ ලංඉටු ලං යන ලංරශයශ ලං ලංආය්ෂ  ලංයරූ ම් ලංවිසිනි. ලංමභමජි ඹන් ලං6,000කින් ලං
ඳභණ ලං භන්විත ලං වියශ්න ලං  මර්ඹ ලං ඵර මඹද ලං (STF) ී ලඹ ලං වම ලං මභඹ ලං අභමතයාලඹ ලං ඹටයත් ලං
ඳ ලන ලංනමුත්, ලං යඳය ලංර්ර ලංවමුදම ලං ඒ   ලංභග ලංඒ මඵශධ ලං යභයවයුම් ලංසිදුකිරීභ ලංනිම, ලං
වියශ්න ලං මර්ඹ ලංඵර මඹ ලංයභයවඹන්යන් ලං වුද ලංඹන ලංප්රශ්නනඹ ලංනගම ලං ලබණි. ලං 

සිවිරූ ලංඵරධමරීන් ලංමභමනයයඹන් ලංආය්ෂ  ලංවමුදම ලංභත ලංපරදමී  ලංඳමරනඹ්ෂ ලංඳත්ම ලංගත් ලංනමුත් ලං
දඬුම් ලං රැබීභකින් ලං යතමය ලං යඳමරසිඹ ලං වම ලං වමුදම ලං දිගටභ ලං සිවිරූ ලං ජනඹමට ලං මිරිවැය ලං කිරීයම් ලං
නියත ලංවිඹ. ලංආය්ෂ  ලංවමුදම ලංවිසින් ලංසිදු ලං යන ලංභයණ ලංිතළිඵ ලංඳරී්ෂම ලංඳැැත්ම යම්ත් ලංඒම ලං
මධමයණදැයි ලංඇගී යම්ත් ලංගකීභ ලංඇත්යත් ලං ලං ලංී ලඹ ලංවම ලංමභඹ ලංිතරඵ ලංඅභමතයාලඹටයි. ලංසිවිරූ ලං
භමජ ලංක්රිඹම මරීන්ට ලංඅනු ලංවමුදම ලංබුශපත ලංනිරධමරීන් ලංයශශීඹ ලංයෝදිසි ලංයභයවයුම් ලංසිදු ලං ශ ලංඅතය ලං ලං
යඳමරසියේ ලංවයඹෝගඹ ලංඇතු ලංයවෝ ලංනැතු ලංසිවිරූ ලංභමජයේ ලංමභමජි ඹන්ට ලංඅඩන්යත්්ටටම් ලංයවෝ ලං
මිරිවැය ලං ශව. 

ගැටුම් ලංභයේ ලං යන ලංරද ලංැයදිරට ලංදඬුම් ලංරඵම ලංයනමදීභ ලංද ලංදිගටභ ලංද්ෂනට ලං ලබුණි. ලංයජයේ ලං ලං
දණ ලංවම ලං අයුතු ලංක්රිඹමන්ට ලංනඩු ලං ඳැරීභ්ෂ ලංනැ ල ලංආ මයඹට ලං භ ලං  ලං යඳමරසිඹ ලංවම ලංආය්ෂ  ලං
වමුදම ලං විසින් ලං  යන ලං රද ලං  ලං අඳයමධ ලං ම්ඵන්ධයඹන්ද ලං නඩු ලං ඳැරීභ්ෂ ලං  ලං යනමම ඹ. ලං ආය්ෂ  ලං
වමුදමයද ලංැයදි ලංක්රිඹම ලංගැන ලං ලංවිභර්ලනඹ ලංකිරීයම් ලං ලංඅබයන්තය ලංඹන්ත්රණඹ්ෂ ලං ලංයනම ලං ලබුණු ලංඅතය ලං ලං
ගත ලංවැකි ලංඑ භ ලංක්රිඹම ලංභමර්ගඹ ලංවූයේ ලංයශ්රෂ්ඨ සමපත යණයේ ලංනඩු්ෂ ලංඳැරීභයි. ලංරි ලංරා ම ලංභමන ලං
මික ම් ලං ය මකභ ලං (HRCSL) ලංවම ලං උමවිරට ලං  ලං යභැනි ලංසිශධී ලංවිභර්ලනඹ ලං ශ ලංවැකි ලංවුත් ලං ලං
සිවිරූ ලංභමජ ලංාවිධමනර ලංභතඹ ලංවූයේ ලං ලංදඬුම් ලංයනමකිරීභ, ලංඳශධ ලඹ ලංතුශ ලංඇ ල ලංර්ෂණඹ්ෂ ලං
ඵත් ලං ලංආය්ෂ  ලංවමුදමන්ට ලංවිරුශධ ලංක්රිඹම ලංභමර්ගඹ්ෂ ලංගැනිභට ලංඋමවි ලංභැර ලංඵත්ඹ. ලංභමන ලං
මික ම්රට ලංඇ ල ලංයගෞයඹ ලංැඩි ලංකිරීභ ලංවම ලං ලංයජඹ, ලංආය්ෂ  ලංඇ ඩකයේ ලංභමන ලංමික ම් ලං
ිතළිඵ ලංපුු ණු්ෂ ලංරඵම ලංයදන ලංඅතය ලංඅන්තර්ජම ල  ලංයතුකුරු ලං කටුටද ලංපුු ණු ලංකිරීම් ලංවම ලං
ඉඩ ලංරඵම ලංදුන්යන්ඹ. ලංනමුත් ලංඒම ලංක්රභත් ලංයවෝ ලංප්රක ලගත ලංපුු ණු්ෂ ලංයනමම ඹ. 

උතුයර් ලංවම ලංනැයගනමිය ලං යගමවිතැන්, ලං ධීය ලංවම ලං ාාමය  ලං ටයුතු ලංඇතුළු ලංවමුදමභඹ ලං යනමන ලං
ආර්ථි  ලං ටයුතුර ලං ලංවමුදම ලංදිගටභ ලංනියත ලංවූයේඹ. ලං ලං ලං 

අත්අඩාගුට ලංගැීයම් ලංක්රිඹමරඹ ලංවම ලංරැවිඹන්ට ලංර න ලංආ මයඹ ලං 

කීභැරීභ, ලංයමය ම් ලංකිරීභ ලංවම ලංදණඹ ලං ලංආදි ලංභවය ලංඅඳයමධ ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංයයන්තු්ෂ ලං
යනමභැ ල ලංපුශගරයඹකු ලංඅත් ලංඅඩාගුට ලංගැීභට ලං ලංදණ්ඩ ලංී ල ලංාග්රවඹ ලංයඳමරෘසිඹට ලංඉඩ ලංරඵම ලං
යදයි. ලං  ලං අනිත් ලං අ්ථථමන්මිදී ලං  ලං යඳමරසිඹ ලං පුශගරඹන් ලං අත්අඩාගුට ලං ගන්යන් ලං  ලං ම්ෂික ලං භත ලං
ඳදනම් ලංවිනිසුරුන් ලංවම ලංභයේ්ථත්රමත්රුන් ලංනිකුත් ලං යන ලං ලංඅත්අඩාගුට ලංගැීයම් ලංයයන්තු්ෂ ලං
භතයි. ලංී ලඹට ලංඅනු ලංඹයභ්ෂ ලංඅත්අඩාගුට ලංගැීයම්දී ලංඅපත මරීන් ලංවිසින් ලංඅත්අඩාගුට ලංඳත්න ලං
තැනැත්තමට ලං එඹට ලං යේතු ලං දැනුම් ලං දිඹ ලං යුතු ලං අතය, ලං සුළු ලං අඳයමධ ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං ඳැඹ ලං 24්ෂ ලං
තුශත්, ලං දරුණු ලං අඳයමධ ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං ඳැඹ ලං 48්ෂ ලං තුශත්, ලං ත්ර්ථතමදඹ ලං ැශැ්ෂවියම් ලං ඳනත ලං
ඹටතට ලං එන ලං අඳයමධ ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං ඳැඹ ලං 72 ලං ්ෂ ලං තුශත්, ලං භයේ්ථත්රමත්යයඹ්ෂ ලං ඉදිරිඹට ලං
ඳැකණවිඹ ලං යුතුඹ. ලං  ලං එයවත් ලං බමවිතයේ ලං දී ලං යශ්නයඹන් ලං භ ලං ත්ර්ථතමදඹ ලං ැශැ්ෂම යම් ලං ඳනත ලං
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2016 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 

 

ඹටයත්, ලංයභය්ථ ලංයමගනු ලංරැබන් ලංභයේ්ථත්රමත් ලංඉදිරිඹට ලංයගන ලංඒභට ලංැඩ ලං මරඹ්ෂ ලංගතන ලං
ඵ ලංයඳයන්. ලංඇඳ ලංඳනත ලංඹටයත් ලංඇඳ ලංරඵම ලංදිඹ ලංවැකි ලංයාෝදනම ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංනිඹකත ලංදිනඹ දී ලං
යඳමරෘසිඹට ලං මර්තම ලං  යන ලං ඵට ලං රඛිත ලං යඳමයයමන්දු්ෂ ලං ඹටයත් ලං යඳමරසිඹට ලං ැ  රුය්ෂ ලං
උමවිඹට ලංඉදිරිඳත් ලංයනම ලං ය ලංනිදව්ථ ලං ශ ලංවැකි ලංයද. ලං ලංඇඳ ලංරඵම ලංදිඹ ලංවැකි ලංයාෝදනම්ෂ ලං ලංඇ ල ලං
ැ  රුයකුට ලංඇඳ ලංරඵම ලංගත ලංවැකි ලංවුත් ලං ලංඒ ලංඹටයත් ලංඇඳ ලංරඵම ලංදිඹ ලංයනමවැකි ලංයාෝදනම්ෂ ලං
ඇ ල ලං ැ  රුයකුට ලං ඇඳ ලං රඵම ලං ගත ලං වැ්ෂය්ෂ ලං  ලං භයේ්ථත්රමත්යයඹකුයේ ලං අමතභතඹ ලං අනුයි. ලං
වියශ්න ලංයේතු්ෂ ලංයනමභැ ල ලංදඬුම් ලංනිඹභ ලංකිරීභට ලංයඳය ලංකිසිභ ලංැ  රුය්ෂ ලංභම ලං12 ට ලං
ැඩි ලං මරඹ්ෂ ලංඅත්අඩාගුයද ලංතඵම ලංගත ලංයනමවැකිඹයි ලංඇඳ ලංඳනයත් ලංවන් ලංයතත්, ලංත්ර්ථතමදඹ ලං
ැශැ්ෂම යම් ලං ඳනත ලං ඹටයත් ලං යගන ලං ඇ ල ලං රැවිඹන් ලං  ලං යාෝදනම ලං ඉදිරිඳත් ලං යනම ය ලං භම ලං 18්ෂ ලං ලං
යම ලං ගත ලං වැකි ලං යද. ලං මභමනයයඹන් ලං ත්ර්ථතමදඹ ලං ැශැ්ෂම යම් ලං ඳනත ලං ඹටයත් ලං අත්අඩාගුට ලං
යගන ලංඇ ල ලංරැවිඹන් ලං යාෝදනම ලං ඉදිරිඳත් ලං යනම ය ලං භම ලං 18 ට ලං ැඩි ලං  මරඹ්ෂ ලං යම ලං යගන ලං
 ලයේ. ලංත්ර්ථතමදඹ ලංැශැ්ෂම යම් ලංඳනත ලං (PTA) ලංඹටයත් ලංයම ලංගත් ලංතැනැත්යතකුට ලංඇඳ ලංදීභට ලං
විනිසුරු, ලංී ලඳ ල ලං මර්ඹමරයඹන් ලංඅනුභැ ලඹ ලංරඵමගත ලංයුතුයද. ලංමභනයයඹන් ලංී ලඳ ල ලං මර්ඹමරඹ ලං
යභභ ලංඅයඹ ලංදුන්යන් ලංනැත. ලංයභභ ලංඳනත ලංඹටයත් ලංඅත් ලංඅඩාගුට ලංගත් ලංඅඹට ලංවිනිශ්නාඹ රුන් ලං
මභමනයයඹන් ලංඇඳ ලංරඵම ලංදුන්යන් ලංනැත ලංකීභැරුභ්ෂ ලංනම් ලංභයේ්ථත්රමත්යඹම ලංැ  රු ලංරිභමන්ඩ් ලං
බමයඹට ලංඳත් ලං ශ ලංයුතු ලංඅතය, ලංඑැන්යනකුට ලංඇඳ ලංරඵමදිඹ ලංවැ්ෂය්ෂ ලංභවමපත යණඹ ට ලංඳභණි. ලං
යභභ ලං සිඹළුභ ලං අ්ථථමන් ලං මි ලං ැ  රුන්ට ලං ීතීඥ ලං වමඹ ලං රඵමගැීභට ලං අයි ලඹ ලං  ලයේ. ලං ලං
ය ය්ථ ලංයතත් ලංයඳමර්ථ ලං්ථථමනර ලංයවෝ ලංරැවුම් ලංභධය්ථථමනර ලං ලංප්රශ්නන ලංය යයන ලංඅ්ථථමයදදී ලං
ී ලඥ ලං වමඹ ලං ඉරූරම ලං සිටීභට ලං ැ  රුයකුට ලං ඇ ල ලං අයි ලඹ ලං ආය්ෂම ලං  යන ලං මන ල  ලං
ප්ර ලඳමදනඹ්ෂ ලංනැත. ලංභවමපත යණයේ ලංවම ලංඅමතඹමානමපත යණයේ ලංවිබමග ලංන ලංඅඳයමධ ලංනඩු ලංරදී ලං
දිළිුන ලංවිත් ල රුන් ලංවම ලංී ලඥයින් ලංඳඹනු ලංරැබුද, ලංඅනි්ෂ ලංඅ්ථථමන්මිදි ලංඑැනි ලංවමඹ්ෂ ලං
යනමරැයේ. ලං  ලං ී ලඹට ලං අනු ලං ී ලඥඹන් ලං රඵම ලං දීභ ලං අලය ලං න්යන් ලං  ලං භවමපත යණයේ ලං වම ලං
අමතඹමානමපත යණයේ ලංවිබමග ලංන ලංනඩුරට ලංඳභණි. ලං 

ත්ර්ථතමදඹ ලංැශැ්ෂම යම් ලංඳනත ලංඹටයත් ලං ලංඅත්අඩාගුට ලංගැීයම් ලංක්රිඹම ලංිතළියර ලංවන් ලං යකන් ලං
ජුනි ලං19 ලංැනිදම ලංජනමපතඳ ල ලං ලංසිරිය්ථන ලං ලංාක්රයරූඛ්ඹ්ෂ ලංනිකුත් ලං යේඹ. ලංශ්රී ලංරා ම ලංභමන ලංමික ම් ලං
ය මකභ ලංවිසින් ලංඉදිරිඳත් ලං යන ලංරද ලංයඹෝජනම ලංඅනු ලං ලං ්ථ ලං යන ලංරද ලංයභභ ලංාක්රයරූඛ්ඹට ලං
අනු ලං රැවිඹන්ට ලං ී ල ලං උඳයද්ථ ලං රඵමගැීභට ලං වැකිම භ ලං වම ලං රැවිඹන්යේ ලං ඳවුරූරට ලං ඔවුන් ලං
අත්අඩාගුට ලංගත් ලංඵ ලංදැන්ම භ ලංඅලය ලංයද. ලංැ  රුන්ට ලංලමරීරි  ලංඅඩන්යත්්ටම් ලංකිරීභ, ලංධ ලං
දීභ ලං යවෝ ලං  ලං අභමනඹට ලං ර්ෂ ලං කිරීභ ලං  ලං තවනම් ලං ය රුණු ලං අතය ලං අත් ලං අඩාගුට ලං ගන්නම ලං
නිරධමරිඹමයේ ලංනභ ලංවම ලංඳදවිඹ ලංදැනුම් ලංදිඹ ලංයුතුඹ. ලංඅත්අඩාගුට ලංඳත්න ලංතැනැත්තමට ලං ලංඑඹට ලං
යේතු ලං දැන්විඹ ලංයුතුඹ, ලංැ  රුන්යේ ලංී ලඥඹන්ට ලංඔවුන් ලංවමුවිභට ලංඉඩ ලංරඵම ලං දිඹ ලංයුතුඹ. ලං
 මන්තම ලංරැවිඹන් ලංඳරී්ෂම ලං ශ ලංයුත්යත් ලං මන්තමන් ලංවිසින් ලංඳභණි. ලංඅලය ලංවුයවමත් ලංමදය ලං
ප්ර ල මය ලං රඵමදීභත්, ලං ප්රභමණත් ලං මූර  ලං ඳවසු ම් ලං රඵමදීභත් ලං  ලං ආය්ෂ  ලං වමුදම ලං විසින් ලං  ශ ලං
යුතුයද. ලං  ලං ය ය්ථ ලං යතත් ලං  ලං තර්ජන, ලං ී ලවියයෝධී ලං යම ලං ගැීම්, ලං ධ ලං දීම් ලං වම ලං අඳයඹෝජන ලං ලං
දිගටභ ලංසිදුවූ ලංඵටත් ලංාක්රමන් ල  ලංයු්ෂ ලඹ ලංවම ලංප්ර ලා්ථ යණ ලංක්රිඹමර ලංආදිඹට ලංම්ඵන්ධ ලංවූ ලං
පුශගරඹන් ලංඵරධමරීන් ලංවිසින් ලංඉර්ෂ  ලං ය ලංගත් ලංඵටත් ලං ලංතවවුරු ලංයනම යන ලංරද ලංමර්තම ලංරැබී ලං
 ලයේ. ලං 

අත්තයනෝභ ල  ලං අත්අඩාගුට ලං ගැීම්: ලං  ලං ී ලයඹන් ලං නිඹභ ලං  ය ලං ඇ ල ලං  මර ලං ඳයමඹ ලං තුශ ලං
රැවිඹන්ට ලංයාෝදනම ලංඉදිරිඳත් ලංයනම ය ලං ලංත්ර්ථතමදී ලංක්රිඹමන්ට ලංම්ඵන්ධ ලංඵට ලංයාෝදනම ලංභත ලං
යඳමර්ථ ලං්ථථමනර, ලංවමුදම ලං වුරුර ලං ලංවම ලංඅවිපතභත් ලංරැවුම් ලං්ථථමනර ලං ලංයඳමරසිඹ ලංවම ලංඑමි ලං ලං
අඳයමධ ලංවිභර්ලන ලං ලංවම ලංත්ර්ථත ලංවිභර්ලන ලංයදඳමර්තයම්න්තුත්, ලං ලංී ල ලංවියයෝධී ලංයර ලංපුශගරඹන් ලං
යම ලංයගන ලංඇතැයි ලංභමන ලංමික ම් ලං ණ්ඩමඹම් ලංකිඹම ලංසිටී. ලංභවයවිට ලංරැවිඹන් ලංකිසියකු ලංවම ලං
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2016 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 

 

ම්ඵන්ධතම ලං ඳත්ම ලං ගත ලං යනමවැකි ලං යර ලං  ලං තඵම ලං ගන්නම ලං අතය ලං  ලං තභ ලං ය්ථමදමඹ ඹන් ලං
වමුම භට ලං ලංී ලඥයින්ට ලංඅය ලංගැීභට ලංසිදු ලංයද. ලංයඵමයවෝවිට ලංයභභ ලංවමුම ම්ර ලංදී ලංයඳමරසිඹ ලංද ලං
සිටී. ලං භවය ලං අ්ථථමන්මිදි ලං  ලං ී ලවියයෝපත ලං යම ලං ගැීම්රට ලං ධ ලං දිභ ලං වම ලං මිාම ලං මිත ලං
ප්රශ්නන ලං කිරීම්ද ලං  ලං ඇතුශත් ලං විඹ. ලං නැත ලං අත්අඩාගුට ලං ගැීයම් ලං යවෝ ලං භයමදභන ලං ඵට ලං  යන ලං
තර්ජන ලං ලංඹටයත් ලං ලංඔවුන්යේ ලංඅත්අඩාගුට ලංගැීභ ලංයවෝ ලං ලංයම ලංගැීභ ලංගැන ලංයතමයතුරු ලංයවර ලං
යනම යන ලංයර ලංඅනතුරු ලංව කන් ලංඵරධමරීන් ලං ලංරැවිඹන් ලංනිදව්ථ ලං ශ ලංඵට ලංමර්තම ලං ලයේ. 

මිටපු ලං විමු්ෂ ල ලං ය මටි ලං (LTTE) මභමජි ඹන්ද ලං ඇතුළු ලං යට ලං පුයම ලං සිටින ලං යදභශ ලං සිය රුන් ලං
ගණනම්ෂ ලං ඔ්ෂයතෝඵර් ලං භමයේ ලං උඳම ලං තුන්ෂ ලං ඳැත්වූව. ලං ඔවුන්යේ ලං ඉරූරෘභ ලං වුයේ ලං දීර්ඝ ලං
 මරඹ්ෂ ලං යම ලං ගැීයම් ලං ගැටරෙ ලං වින ලං යරයි. ලං යභභ ලං සිය රුන් ලං ඵු තයඹ්ෂ ලං යාෝදනම ලං
යමිත ලංයම ලංයගන ලංසිටින්යන් ලං ලංත්ර්ථතමදඹ ලංැශැ්ෂවියම් ලං ලංඳනත ලංඹටයත් ලංන ලංඵැවින් ලං ලංඔවුන් ලං
යජයඹන් ලං ඉරූරම ලං සිටියේ ලං නඩුඳයන ලං යර ලං යවෝ ලං  ලං නිදව්ථ ලං කිරීභට ලං ක්රභඹ්ෂ ලං  ්ථ ලං  යන ලං
යරයි. ලං ලං 

නඩු ලං විබමගඹට ලං යඳය ලං යම ලං ගැීභ: ලං රැවිඹන්යේ ලං ජනගවණයඹන් ලං අඩ්ෂභ ලං භන්විත ලං වූයේ ලං
නඩුවිබමගඹට ලං යඳය ලං යම ලං යගන ලං සිටින ලං අඹයගනි. ලං නඩු ලං විබමගඹට ලං යඳය ලං යම ලං ගැීයම් ලං
මභමනය ලං මරඹ ලංන්යන් ලංඳැඹ ලං24 ලංකි. ලංනඩු ලංවිබමග ලංප්රභමද ලංම භට ලංයේතුන්යන් ලංදීර්ඝ ලංී ල ලංක්රිඹම ලං
භමර්ග, ලං රැවිඹන් ලං ාඛ්යම ලං විලමර ලං ම භ, ලං අපත යණභඹ ලං අ මර්ඹ්ෂභතම ලං ව ලං දණඹයි. ලං
ී ලඹ ලංයනුයන් ලංයඳී ලංසිටින ලං ණ්ඩමඹම් ලංඅධමයණඹ ලං යන්යන් ලංයමයගන ලංසිටින ලං මරඹ, ලං
 ශැයි ලංකිඹන ලංඅඳයමධඹට ලංමික ලංසියදඬුභටත් ලංඩම ලංැඩි ලං මරඹ්ෂ ලංම භ ලංමභමනය ලං යදඹ්ෂ ලංම  ලං
ඇ ල ලං ලංඵයි. ලං ලං 

යම ලංගැීයම් ලං ලංීතයමනුකරඵ ලංඋමවිඹ්ෂ ලංඉදිරියේ ලංඅමතයඹෝගඹට ලංර්ෂ ලංකිරීභට ලංරැවියඹකුට ලං
ඇ ල ලං වැකිඹම ලං : ලං ී ලඹට ලං අනු ලං ඕනෑභ ලං පුශගරයඹකුට ලං  ලං අත්අඩාගුට ලං ගැීභ ලං යවෝ ලං යම ලං
ගැීභ ලං අමතයඹෝගඹට ලං ර්ෂ ලං  ය ලං  ලං උමවිඹ ලං භගින් ලං නිදව්ථ ලං විඹ ලං වැකිඹ. ලං යභභ ලං මන ල  ලං
ක්රිඹමරඹට ලංඅවුරුදු ලංගණන්ෂ ලංගත ලංවිඹ ලංවැකි ලංඅතය ලං ලංභමන ලංමික ම් ලංාර්ධන ලංභධය්ථථමනයේ ලං
අදව ලංන්යන් ලං  ලංඅපත යණඹ ලං්ථමධීන ලං යනමයද ලංඹන ලංභතඹ ලංවම ලං රැයඵන ලංඅභ ලංන්දිඹ ලංනිම ලං
භවජනඹම ලංයම් ලංගැන ලංඋනන්දු ලංයනමන ලංඵයි. ලංත්ර්ථතමදඹ ලංැශැ්ෂවියම් ලංඳනත ලංඹටයත් ලං ලංයම ලං
ගැීභ්ෂ ලංඅමතයඹෝගඹට ලංර්ෂ ලංකිරීයම් ලංවැකිඹම ලංඉතම ලංසීකත ලංයද. ලං 

ඉ. ලං ලංමධමයණ ලංවම ලංප්රසිශධ ලංනඩු ලංවිබමග ලංයනමඳැැත්ම භ 

්ථමධීන ලංඅපත යණඹ ට ලංී ලයඹන් ලංඉඩ ලංරඵම ලංදී ලංඇ ල ලංඅතය ලංමභමනයයඹන් ලංයජඹ ලං ලංඅපත යණයේ ලං
්ථමධීනත්ඹට ලංගරු ලං යරූඹ. 

නඩු ලංවිබමග ලංක්රිඹම ලංිතළියශ ලං 

මධමයණ ලං නඩු ලං විබගඹ්ෂ ලං වම ලං ඇ ල ලං අයි ලඹ, ලං ය්ථථමයන් ලං රඵම ලං යදන ලං අතය ලං  ලං ්ථමධීන ලං
අපත යණඹ ලංමභමනයයඹන් ලංයභභ ලංඅයි ලඹ ලංඵරමත්භ  ලං යේඹ. ලංී ලඹ ලංඅනු ලංැයදි රුන් ලංඹයි ලං
ඔප්පු ලං යන ලංතුරු ලංවිත් ල රුන් ලංනිර්යදෝික ලංඹයි ලං අනුභමන ලං ය යර්. ලං සිඹරෙ ලං අඳයමධ ලංනඩුවිබමග ලං
ප්රසිශපතයේ ලං ඳැැත්යද. ලං විත් ල රුන්ට ලං එයයමි ලං ඇ ල ලං යාෝදනම ලං වම ලං ම්ෂික ලං ිතළිඵ ලං ඔවුන්ට ලං
දැනුම් ලං යදන ලං අතය, ලං ී ලඥ ලං වමඹ ලං රඵමගැීභටත්, ලං අමතඹමානම ලං ඉදිරිඳත් ලං කිරීභටත් ලං අයි ලඹ ලං
 ලයේ. ලං භවමපත යණයේ ලං වම ලං අමතඹමානමපත යණයේ ලං විබමග ලං න ලං අඳයමධ ලං නඩු ලං රදී ලං දිළිුන ලං
විත් ල රුන් ලංයනුයන් ලංයජඹ ලංී ලඥයින් ලංඳඹන ලංනමුත්, ලංඳවශ ලංඋමවිර ලංවිබමග ලංන ලංනඩු ලං
රදී ලංඑැනන්න්ෂ ලංසිදු ලංයනමයද. ලංතභන්ට ලංවිරුශධ ලංම්ෂික රුන් ලංයගන් ලංප්රශ්නන ලංකිරීභටත්, ලංම්ෂික ලං
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2016 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 

 

වම ලං ම්ෂික රුන් ලං ඉදිරිඳත් ලං කිරීභටත්, ලං යජඹ ලං තු ලං ම්ෂික ලං රඵම ලං ගැීභටත් ලං විත් ල රුන්ට ලං
අයි ලඹ්ෂ ලං ලයේ. ලං ලං 

ී ලඹට ලංඅනු ලංඋමවි ලං ටයුතු ලංවම ලංඅනිකුත් ලංී ල ලංඉාග්රීසි, ලංසිාවර ලංවම ලංයදභශ ලංබමමරන් ලං ලබිඹ ලං
යුතුඹ. ලං ලංඹමඳනයේ ලංවම ලංයය්ට ලංඋතුරු ලංය මටය්ථ ලංවැරුණු ලංවිට ලංප්රමයඹෝගි  ලංඅන් ලංසිඹළුභ ලංඋමවිර ලං
 ටයුතු ලං සිදුවුයේ ලං ඉාග්රීසියඹන් ලං යවෝ ලං සිාවයරනි. ලං  ලං උමවිර ලං බමම ලං ඳර්ර්ත යින්යේ ලං මි ඹ ලං
නිම ලං යඵමයවෝ ලං ්ථථමනරදී ලං යදභශ ලං  ථම යන ලං විත් ල රුන්ට ලං මධමයණ ලං නඩු ලං විබමගඹ්ෂ ලං
රඵමගැීභට ලං ලබ ලංඉඩ ඩ ලංසීකත ලංවූ ලංනමුත් ලං  ලං උතුයර් ලංවම ලංනැයගනමිය ලංඋමවිර ලංනඩු ලංවිබමග ලං
වූයේ ලං යදභයශන් ලං යවෝ ලං ඉාග්රීසියඹනි. ලං යදභශ ලං ී ල ලං යඳමත් ලං ඇත්යත් ලං ද ලං සුළු ලං ප්රභමණඹකි. ලං
විත් ල රුන්ට ලං නඩු ලං විබමග ලං න ලං විට ලං උමවියේ ලං සිටීභට ලං අයි ලඹ්ෂ ලං ඇ ල ලං අතය ලං තභ ලං
විත් ලමා ඹ ලං ලංිතළියඹශ ලං ය ලංගැීභට ලංඅලය ලං ලංප්රභමණත් ලංඳවසු ම් ලංවම ලං මරඹ ලංරඵම ලංගැීභට ලං
ද ලං ලංඅයි ලඹ්ෂ ලං ලයේ. ලංප්ර මලඹ්ෂ ලංයනමකිරීභට ලංයවෝ ලංයද ලංිතළියනමගැීභට ලංයවෝ ලං ලංවිත් ල රුන්ට ලං
අයි ලඹ්ෂ ලං ලයේ. ලං ලං 

යශලඳමරන ලංසිය රුන් ලංවම ලංරැවිඹන් ලං 

භමන ලංමික ම් ලංාර්ධන ලංභධය්ථථමනඹට ලංඅනු ලං  ලං අඩුභ ලංලයඹන් ලං  ලං යශලඳමරන ලංසිය රුන් ලං
167 ලං්ෂ ලංසිටින ලංඵට ලං ලංමර්තම ලංම  ලං ලයේ. ලංකිසිභ ලංසිය රුය්ෂ ලංයශලඳමරන ලංසිය රුය්ෂ ලංයර ලං
යජඹ ලං ිතළිගත්යත් ලං නැත. ලං විපතභත් ලං ඳදනභ්ෂ ලං භත ලං ශ්රී ලං රා ම ලං භමන ලං මික ම් ලං ය මකභට ලං වම ලං
භයේ්ථත්රමත්රුන්ට ලං යභභ ලං සිය රුන් ලං වමුම භට ලං යජඹ ලං අය ලං දුන් ලං අතය ලං ඵන්ධනමගමය ලං
තත්ඹන් ලං ම ්ෂණඹ ලං කිරීභට ලං  ලං ජමතයන්තය ලං යතුකුරු ලං  කටුට ලං  ලං සීකත ලං අයඹ්ෂ ලං
දුන්යන්ඹ. ලංය ය්ථ ලංයතත් ලංී ල ලංඋඳයද්ථ ලංඳඹන්නන්ට ලංයභභ ලංසිය රුන් ලංවමුම භට ලංඵරධමරීන් ලං
ඉඩ ලංදුන්යන් ලංඅක්රභත් ලංආ මයඹ ට ලංන ලංඅතය ලං ලංයඵමයවෝවිට ලංඑභ ලංම ච්ඡම ලංසිදු ලංවූයේ ලංයඳමර්ථ ලං
යවෝ ලං ලංආය්ෂ  ලංවමුදම ලංනිරධමරීන් ලංඉදිරිිතට ලංදීඹ. ලං ලං 

සිවිරූ ලංඅපත යණ ලංක්රිඹම ලංිතළියර ලංවම ලංප්ර ල ර්භ ලං 

භමන ලංමික ම් ලංඋරූරාඝනඹම ම් ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංසිවිරූ ලංක්රිඹමභමර්ග ලංගැීභට ලංපුයැසිඹන්ට ලංඉඩ ලං
 ලයේ. ලං  ලං යශෂ්ඹ ලං තීයණරට ලං විරුශධ ලං  රමපීඹ ලං භමන ලං මික ම් ලං ආඹතනරට ලං අමතඹමානම ලං
කිරීයම් ලංඅයි ලඹ්ෂ ලං ලංපුශගරඹන්ට ලංයවෝ ලංාවිධමනරට ලංනැත. 

යශයඳමශ ලංආඳසු ලංරඵමදීභ ලං 

ඳැයණි ලංයුද ලංප්රයශලර ලංවිවිධ ලංපුශගරඹන් ලංඅතය ලංයභන්භ ලංපුයැසිඹන් ලංවම ලංවමුදම ලංැනි ලංයජයේ ලං
ආඹතන ලංඅතයද ලංර්ඹ ලංපුයමභ ලංඉඩම් ලංඅයි ලඹ ලංිතළිඵ ලංආයවුරූ ලංදැකිඹ ලංවැකි ලංවිඹ. ලං ලං1983 ලංභැයි ලං
1 ලංැනිදම ලංසිට ලං2009 ලංභැයි ලං18 ලංද්ෂම ලං මරඹ ලංතුශ ලං ලංත්ර්ථතමදී ලං ලං ණ්ඩමඹම්ර ලංක්රිඹම මය ම් ලං
නිම ලංතභ ලංඉඩම් ලංනැත ලංරඵම ලංගැීභට ලංඋමවිඹ  ලං රුණු ලංඉදිරිඳත් ලං ශ ලංයනමවැකි ලංපුශගරඹන්ට ලං
වියශ්න ලංමන ල  ලංප්ර ලඳමදන ලංරඵම ලංයදන ලංබුත් ල ලංඅයි ලමසි ම් ලං(වියශ්න ලංවිපතවිධමන  ලංඳනත ලංඅයරේරූ ලං
භමයේදී ලං  ලං ඳමර්රයම්න්තු ලං විසින් ලං ඒ භ ල  ලං ම්භත ලං  යන ලං රදී. ලං  ලං ඉ ලරිම  ලං ඇ ල ලං ගැටරෙ ලං
නියම යණඹ ලං ය ලංගැීභ ලංවම ලංයභභ ලංඳනත ලංඅවුරුදු ලංයද   ලං මරඹ ට ලංඵරමත්භ  ලංය යර්. ලං
 රන් ලංඵරමත්භ  ලංවූ ලංී ල ලංඅනු ලංඅවුරුදු ලං10 ට ලංැඩි ලං මරඹ්ෂ ලංතභ ලංඉඩම් ලංඅත්වැය ලංදභම ලං ලබ ලං ලං
ඉඩම් ලංමිකඹන්යේ ලං  ලං යශඳශ ලං අයි ලඹ ලං අමික ලංවූ ලං අතය ලං  ලං 27 ලං අවුරුදු ලංයුද ලං භඹ ලංතුශ ලං අතැන්වූ ලං ලං
යශඳශ ලංමික රුන් ලංයඵමයවෝ ලංයදයනකුට ලං ලංයභභ ලංතත්ඹට ලංමුු ණ ලංඳෑභට ලංසිදු ලංවිඹ. ලං 

වමුදම ලං වුරු ලංවම ලංඅනිකුත් ලංටිනම ලංඉර්ෂ  ලංටම ලංඅපත ලංආය්ෂිකත ලං රමඳ ලංයර ලං(HSZ) වුනන්න ලං
ප්රයශල ලං්ථථමිතත ලංකිරිභට ලංවමුදම ලංවිසින් ලං ලංයුද ලංභයේ ලංැරකිඹ ලංයුතු ලංඉඩම් ලංප්රභමණඹ්ෂ ලංඅත්ඳත් ලං
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2016 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 

 

 යගන්නම ලං රදි. ලං 1950 ලං ඉඩම් ලං අත්ඳත් ලං  ය ලං ගැීයම් ලං ඳනතට ලං අනු ලං  ලං යජඹට ලං  ලං ‘යඳමදු ලං
 ටයුත්ත්ෂ‘ ලංදවම ලංපුශගර  ලංයශඳශ ලංඅත්ඳත් ලං ය ලංගත ලංවැකි ලංවුත් ලං ලංී ලඹට ලංඅනු ලං ලංඅත්ඳත් ලං
 ය ලංගැීයම් ලං දැන්ම ම් ලංප්රසිශධ ලංකිරීභ ලංවම ලං  ලං අයි ල රුන්ට ලංනිඹභ ලංන්දි ලං යගම භ ලං අලය ලං යද. ලං
මිටපු ලංයජඹ, ලංඅපත ලංආය්ෂ  ලං රමඳ ලංවම ලංඉඩම් ලංඅත්ඳත් ලං ය ලංගැීයම් ලංදැන්ම ම් ලංයඵමයවෝ ලංවිට ලං
ඉඩම් ලං අයි ල රුන්ට ලං ඇතුරූවිඹ ලං යනමවැකි ලං ්ථථමනර ලං ප්රදර්ලනඹ ලං  ශ ලං අතය ලං ඉඩම් ලං
අයි ල රුන් ලං යඵමයවෝ ලං යදයන්ෂ ලං  ලං යභභ ලං අත්ඳත් ලං  ය ලං ගැීම් ලං අමතයඹෝගඹට ලං ර්ෂ ලං  යකන් ලං
යශ්රෂ්ඨ සමපත යණයේ ලංමූර  ලංඅයිතමසි ම් ලංයඳත්ම් ලංඇතුළු ලංඅපත යණභඹ ලංක්රිඹමභමර්ග ලංගත්යත්ඹ. ලං
අත්ඳත් ය ලංගැීයම් ලංදැන්ම ම්රට ලංඅනු ලංයභභ ලංඉඩම් ලංයඵමයවමභඹ්ෂ ලංඅත්ඳත් ලං ය ලංගත්යත් ලංවමුදම ලං
 වුරු ලං වම ලං නමුත් ලං යභභ ලං දැන්ම ම්ර ලං රැයි්ථතු ලං ගත ලං  ය ලං  ලබ ලං භවය ලං  මර්ඹඹන් ලං වූයේ ලං ලං
යවෝටරූ, ලං ම්වරූ ලංවම ලංයගමවිඳශ ලං ලංආදිඹ ලංිතමිටුවිභයි. ලංයශ්රෂ්ඨ සමපත යණඹට ලංඉදිරිඳත් ලං ශ ලංමුර  ලං
අයි ලමසි ම් ලංයඳත්ම් ලංවම ලං ලංභවමපත යණරට ලංඉදිරිඳත් ලං ශ ලංරිටි ලංඅඹදුම්ඳත් ලංඇතුළු ලංයඵමයවෝ ලං
නඩු ලං  ලං ර්ඹ ලං පුයමභ ලං ඇණමිට ලං  ලබුණි. ලං 2011 ලං දී ලං වදිසි ලං ී ල ලං අයවෝසිම යභන් ලං ඳසු ලං  ලං අපත ලං
ආය්ෂ  ලං රමඳ ලංඳත්ම ලංගැීභට ලංමන ල  ලංයමමු්ෂ ලංයනමභැ ල ලංවුත් ලංඒම ලංඑය්ථභ ලංඳැතුන ලං
අතය ලංසිවිරූ ලංජනතමට ලංයභභ ලං රමඳරට ලංඹෑභට ලංඅය ලංයනමරැබුණි. 

2009 ලංදී ලංයුශධඹ ලංඅන් ලංම යභන් ලංඳසු ලංඅත්ඳත් ලං ය ලංයගන ලං ලබ ලංඉඩම් ලංමුරූ ලංඅයි ල රුන්ට ලංආඳසු ලං
බමය ලං දීයම් ලං ටයුතු ලංමිටපු ලං යජඹ ලංආයම්බ ලං ශත් ලං 2015 ලං දි ලං ඳමරනඹ ලං යන්ථ ලං න ලං තුරු ලං එභ ලං
 ටයුතු ලංසිදුවූයේ ලංඉතම ලංභන්දගමම යි. ලං2015 ලංජනමරි ලංභමයේ ලංසිට ලං ලංඹමඳනඹ ලංඅපත ලංආය්ෂ  ලං
 රමඳඹ ලංඅර ලංඅ්ෂ ය ලං702 ලං්ෂ ලංවම ලංත්රිකුණමභරඹ ලංනමවි  ලං වුය ලංඅර ලංඅ්ෂ ය ලං1,055 ලං්ෂ ලං
ඇතුළු ලංවිවිධ ලංදි්ථත්රි්ෂ  ලංගණනම  ලංදශ ලංලයඹන් ලංඅ්ෂ ය ලං4,500්ෂ ලංඳභණ ලංයජඹ ලංආඳසු ලංඳයම ලං
දී ලං ලයේ. ලං සිවිරූ ලංජනතමට ලංආඳසු ලංරඵම ලං දිඹ ලංයුතු ලං ඉඩම් ලංප්රභමණඹ ලං  ලංගැන ලංආයවුර්ෂ ලංඳ ලන ලං
අතය ලං යදභශ ලං සිවිරූ ලං භමජ ලං ාවිධමන ලංකිඹම ලං සිටියේ ලං  ලං එඹ ලං දශ ලං ලයඹන් ලං අ්ෂ ය ලං 13,000්ෂ ලං
ඳභණ ලංඵයි. ලංඅපත ලංආය්ෂ  ලං රමඳරට ලංඉඩම් ලංඳයම ලංගැීභ ලංනිම ලංපීඩමට ලංඳත් ලං ලංයඵමයවෝ ලං
යදයන්ෂ ලංඳැකණිර ලං යේ ලංවමුදමට ලංගත් ලංඉඩම් ලංආඳසු ලංඳයමදීභ ලංඉතම ලංයයභන් ලංසිදුන ලංඵත් ලං ලං
ආර්ථි  ලං ලයඹන් ලං ටිනම ලං යර ලං ඔවුන් ලං ර න ලං ඉඩම් ලං යම ලං ගැීභට ලං වමුදම ලං ක්රිඹම ලං යන ලං
ඵත්ඹ. 

ඊ. ලංයඳෞශගර ත්ඹ, ලංඳවුර, ලංනිය ලංයවෝ ලංරයුම් ලංකියුම් ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංඅත්තයනෝභ ල  ලංයර ලං
ඇඟිර ලංගැසීභ ලං 

යඳෞශගර ත්ඹට ලං ඇ ල ලං අයි ලඹ ලං ී ලයඹන් ලං සුප්ර මෂ්ත ලං යර ලං තවවුරු ලං  ය ලං නැත. ලං ලං
අපත යණභඹ ලං යවෝ ලං යනත් ලං ඵරඹ ලං ඳැරීභකින් ලං යතමය ලං  ලං නිය්ථරට ලං ඇතුළු ලං ම භටත්, ලං
න්නියදදන ලංම ්ෂණඹටත් ලං ලංත්ර්ථතමදඹ ලංැශැ්ෂම යම් ලංඳනත ලංඵරඹ ලංරඵම ලංයදන ලංඅතය ලංයජඹ ලං
එය්ථ ලං ශ ලංඵට ලංමර්තම ලංම  ලං ලයේ. ලංනිඹකත ලංඅනුභැ ලඹකින් ලංයතමය ලංපුයැසිඹන්යේ ලංපුශගර  ලං
ගභන් ලංබිභන් ලංයජයේ ලංඵරධමරීන්යේ ලං ලංයෝදිඹට ලංර්ෂවූ ලංඵට ලංමර්තම ලං ලයේ. ලං 

 

2 ලංැනි ලංය මට ලං- ලංඳවත ලංදැන්යන ලංනිදවද ලංඇතුළු ලංසිවිරූ ලංනිදවට ලංද්ෂන ලංයගෞයඹ 

අ. ලං ලංබමණයේ ලංනිදව ලංවම ලංපුත්ඳත් ලංනිදව 

බමණයේ ලංවම ලං භමධය ලංනිදව ලංය්ථථමයන් ලං්ථථමිතත ලං ය ලංඇ ල ලංඅතය ලං යජඹ ලංමභමනයයඹන් ලං
යභභ ලං අයි ලමසි ම්රට ලං ගරු ලං  යේඹ. ලං ය ය්ථ ලං යතත් ලං භමධයයදදීන්යේ ලං මර්තම ලං කීරීම් ලං භත ලං
ඳදනම් ලං ලංයමජය ලංනිරධමරීන් ලංවිසින් ලංභමධයයදදීන් ලංඅත්අඩාගුට ලංගත් ලංඵට, ලංඳවය ලංදුන් ලංඵට ලංවම ලං
අඩන්යත්්ටටම් ලං ශ ලංඵට ලංමර්තම ලං ලයේ. ලං 
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2016 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 

 

බමණයේ ලං වම ලංප්ර මලනයේ ලංනිදව: ලංය්ථථමයන් ලංනිදව්ථ ලංබමණඹට ලංඇ ල ලංඅයි ලඹ ලංතවවුරු ලං
 ය ලං ලයේ. ලං  ලං ය ය්ථ ලංයතත් ලං ලංජම ල  ලංආය්ෂම ලංවම ලං යඳමදු ලංදමාමයඹ ලංඇතුළු ලං ලංසීභම ලංකිරීම් ලං
ගණනම ට ලංඵරධමරීන් ලංඑඹ ලංඹටත් ලං යේඹ. ලංය ය්ථ ලංයතත් ලංආගම් ලංයවෝ ලංආගක  ලංවිශ්නමරට ලං
අඳවම ලං  ලංකිරීභ ලංඇතුළු ලං “මරී ලං ථම“ ලං  ලං සීභම ලංකිරීභට ලං යඳමර්ථ ලංආඥමඳනත ලංවම ලං දණ්ඩ ලංී ල ලං
ාග්රවඹ ලං ඹටයත් ලං  ලං ඵරධමරීන් ලං ිතඹය ලං ගත්යත්ඹ. ලං අනිකුත් ලං ආගක  ලං ප්රජමන් ලං ඉර්ෂ  ලං  ය ලං
ගනිකන් ලං  ලං මරී ලං ජනමර්ගි  ලං ැඩටවන්ෂ ලං යභයවඹම භ ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං යජයේ ලං ඵරධමරීන් ලං
විසින් ලං පුශගරඹන් ලං යදයදයන්ෂ ලං  ලං අත්අඩාගුට ලං යගන ලං යම ලං යගන ලං  ලයේ. ලං යභභ ලං නඩු ලං තභ ලං
විබමග ලං යකන් ලං ඳතී. ලං වියශ්නයඹන්භ ලං උතුරු ලං වම ලං නැයගණමිය ලං යශලඳමරන ලං වම ලං සිවිරූ ලං භමජ ලං
රැ්ථම ම් ලංයජයේ ලංඅධී්ෂණඹට ලංබමජනඹ ලංවිඹ. ලං 

පුත්ඳත් ලං වම ලං භමධය ලං නිදව: ලං නිදව්ථ ලං භමධය ලං ක්රිඹම මරී ලං වූ ලං අතය ලං සීභම ලං කිරීම්රන් ලං යතමය ලං
විවිධ ලංආ මයයේ ලංඅදව්ථ ලංප්ර මලඹට ලංඳත් ලං යේඹ. 

මිාම ලං කිරීම් ලං වම ලං මිරිවැය ලං කිරීම්: ලං ායදදී ලං භමතෘ ම ලං ගැන ලං මර්තම ලං  යන ලං භමධයයදදීන්ට ලං
ප්රමයශශීඹ ලං යඳමර්ථ ලං ඵරධමරීන්යේ ලං අත්අඩාගුට ලං ඳත්ම භ, ලං ලමරීරි  ලං මිාම, ලං අඩන්යත්්ටටම් ලං වම ලං
තර්ජනරට ලංමුු ණ ලංඳෑභට ලංසිදු ලංම  ලං ලයේ. 

උදමවයණඹ්ෂ ලං ලයඹන් ලං  ලං අයරේරූ ලං භමයේ ලං දී ලං  ලං ඹමඳයන් ලං භමධයයදදීන් ලං  ලං ජර ලං දණඹ්ෂ ලං වම ලං
ම්ඵන්ධ ලංවියයෝධතම්ෂ ලංමර්තම ලං ශව. ලංප්රමයශෂ්ඹ ලංයඳමර්ථ ලංඵරධමරීන් ලංතභන්ට ලංතර්ජනඹ ලං ශ ලං
ඵත් ලං භමධය ලං ආයණඹ ලං ැශැ්ෂම භට ලං තැත් ලං  ශ ලං ඵත් ලං  ලං ඔවුන් ලං ඳසු ලං මර්තම ලං  යශෝඹ. ලං
යඳමරසිඹ ලං තභන් ලං ඳසුඳ ලං එන ලං ඵට ලං භමධ් ලංයදදීන් ලං ගණනම්ෂ ලං මර්තම ලං  ශ ලං අතය ලං එ්ෂ ලං
ය යනකුට ලංමිාමත්භ  ලංතර්ජන ලං ය ලං ලබුණි. ලංඑ්ෂ ලංභමධයයදදියඹ්ෂ ලංඅත් ලංඅඩාගුට ලංගන්නම ලංරදී. ලං 

යදැම්ඵර් ලංභමයේ ලංවම්ඵන්යතමට ලංයමයේ ලං ඳැවි ල ලංවියයෝධතම්ෂ ලංතුශදී ලං  ලංනමවි  ලංවමුදම ලං ඳ ල ලං
ප්රමයශෂ්ඹ ලං භමධය ලං යදදියඹකුට ලං මික  ලං වම ලං ලමරීරි  ලං ඳවය ලං දුන්යන්ඹ. ලං ඳසු ලං දින ලං ප්ර මලඹ්ෂ ලං
නිකුත් ලං  යකන් ලං යජඹ ලං කිඹම ලං සිටියේ ලං ායදදී ලං ගැටුම් ලං තත්ඹ්ෂ ලං ආයණඹ ලං කිරීයම් ලං දී ලං ලං
අනුගභනඹ ලං  ශ ලං යුතු ලං මූර  ලං ආාමයධර්භ ලං යභභ ලං භමධයයදදිඹම ලං විසින් ලං උරූරාඝනඹ ලං  ය ලං ඇ ල ලං
ඵයි. 

මියවැයරට ලංබමජනඹ ලංවූ ලංභමධය ලංයදදීන්ට ලංයු්ෂ ලඹ ලංඉටු ලංකිරීභ ලංගැන ලංයමඹම ලංඵැරෘභට ලං ලංභමර්තු ලං
භමයේදි ලං ලංජනමපතඳ ල ලංවිසින් ලං කටු්ෂ ලංඳත් ලං යන ලංරදී. ලං 

මයණඹ ලංවම ලංඅන්තර්ගතඹ ලංසීභමකිරීභ: ලං ලං ලංයජඹ ලංය ළින්භ ලංභමධය ලංමයණඹ ලං යේ ලංනැත. ලංයඳමර්ථ ලං
මිාමට ලංයවෝ ලංමිරිවැයරට ලංබමජනඹ ලංවූ ලං ලංභමධයයදදීන්, ලංතභන් ලංතදුයටත් ලංමිරිවැය ලංකිරීම්රට ලං
බමජනඹ ලංම භ ලංැශැ්ෂම භට ලං්ථඹා ලංමයණඹ්ෂ ලං ලංක්රිඹමත්භ  ලං යේඹ. 

අන්තර්ජමර ලංනිදව ලං 

අන්තර්ජමර ලංප්රයදලඹ ලංසීභම ලංකීරිභට, ලංැශැ්ෂම භට ලංයවෝ ලංමයණඹ ලංකිරීභට ලං ලංයජඹ ලංමභමනයයඹන් ලං
 ටයුතු ලං යේ ලංනැත. ලංඅදමශ ලංමන ල  ලංඵරඹකින් ලංයතමය ලංපුශගර  ලංන්නියදදන ලංම ්ෂණඹ ලං
කිරීභට ලංයජඹ ලං ටයුතු ලං ර ලංඵට ලංවිශ්නීඹ ලංමර්තම ලංනැත. ලං අබය ලංඹැයි ලං ැරය න ලං යේ ලං
අඩවි ලංම්ඵන්ධයඹන් ලං ලංයජඹ ලංසීකත ලංයර ලං ලංඵමධම ලං යේඹ. ලංයය්ට ලංජනගවණයඹන් ලංදශ ලංලයඹන් ලං
සිඹඹට ලං 22්ෂ ලං  ලං අන්තර්ජමරඹ ලං බමවිතම ලං  යන ලං අතය ලං සිඹඹට ලං 20 ට ලං නිය්ථ ලං අන්තර්ජමර ලං
ඳවසු ම් ලං ලයේ. 
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2016 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 

 

අධයඹන ලංනිදව ලංවම ලංා්ථ ෘ ල  ලං ටයුතු ලං 

ය්ථථමයන් ලංරැ්ථම යම් ලංවම ලං ක ල ලං භමගම් ලං ඳැැත්ම යම් ලංනිදව ලං රඵම ලං දී ලංඇ ල ලං අතය ලං යජඹ ලං
මභමනයයඹන් ලං යභභ ලං අයිතීන්ට ලං ගරු ලං  යේඹ. ලං  ලං ය ය්ථ ලං යතත් ලං භවමාමර්ඹරුන් ලං වම ලං විශ්න ලං
විදයමර ලංෂ්යඹන් ලංවිසින් ලංයජයේ ලංඵරධමරීන් ලංවියදානඹට ලංර්ෂකිරීභ, ලං විශ්න ලංවිදයමර ලංනිශධමරීන් ලං
විසින් ලං ලංැශැ්ෂවූ ලංඵට ලංයාෝදනම ලංඉදිරිඳත් ලංම  ලං ලයේ. ලංභවය ලංවිශතුන් ලංයඳන්ම ලංදුන්යන් ලංඳ ලන ලං
බිඹගැන්ම යම් ලංමතමයණඹ ලංනිම ලං්ථඹා ලංමයණඹ්ෂ ලංඳත්ම ලංගැීභට ලංසිදුම  ලංඇ ල ඵයි. 

ආ. ලංමභ මම  ලංයර ලංරැ්ථම යම් ලංනිදව ලංවම ලංක ල ලංභමගම් ලංිතමිටුම ලංගැීයම් ලංනිදව 

රැ්ථම යම් ලංනිදව ලංවම ලංක ල ලංභමගම් ලංිතමිටුමගැීයම් ලංනිදව ලංී ලයඹන් ලංරඵම ලංදී ලංඇතත් ලංසීකත ලං
අ්ථථම ලංගණනම දී ලං ලංයජඹ ලංයභභ ලංඅී තීන් ලංසීභම ලං ය ලං ලයේ. 

රැ්ථම යම් ලංනිදව 

රැ්ථම යම් ලංනිදව ලංී ලයඹන් ලංරඵමදී ලංඇ ල ලංනමුත්, ලංබමවිතයේදී ලං ලංයභභ ලංඅයි ලඹට ලංයජඹ ලංවැභ ලංවිටභ ලං
ගරු ලං යේ ලංනැත. ලං 

භමර්තු ලං භමයේ ලං ඳැ ල ලං අන්තර් ලං විශ්න ලං විදයමර ලං ශීය ලං ම්යම්ර නයේ ලං  ලං වියයෝධතම දී ලං ලං
ෂ්යඹන් ලං යඳමර්ථ ලං අණ ලංයනමත ම ලං  ලං යඳමර්ථ ලංභමර්ග ලංඵමධ රට ලං උඩින් ලංඳැීභට ලං  ලංතැත් ලං ශ ලං
අ්ථථමයද ලංඔවුන් ලංවිසුරුම ලංවැරීභට ලං ලං දුළු ලංගෑ්ථ ලංවම ලංජර ලංප්රවමය ලංයඹමදම ලංගන්නම ලංරදී. 

ජුර ලංභමයේ ලංභවනුය ලං ලංඳරියඹ ලංවම ලංයෞඛ්යඹ ලංරැ  ලංගැීයම් ලං ලංාගභඹ ලංවිසින් ලං ලංාවිධමනඹ ලං
 ශ ලංවියයෝධතම ට ලංසිාවර ලංජම ලමදීන්යේ ලංවමඹ ලංරැබ ලංයඳමරෘසිඹ ලං ලංඳවය ලංදුන්යන්ඹ. 

ක ල ලංභමගම් ලංිතමිටුම යම් ලංනිදව ලං 

ක ල ලං භමගම් ලං ිතමිටුම යම් ලං නිදවට ලං ී ලයඹන් ලං ඉඩ ලං දී ලං ඇ ල ලං නමුත්, ලං තවනම් ලං ාවිධමනර ලං
මභමජි ත්ඹ ලං ලංදැරීභ ලංයවෝ ලංභවය්ෂ ලංඅඳයමධ මරී ලංාවිධමන ලංයර ලංනම් ලංකිරීයභන් ලංයජඹ ලංයභභ ලං
අයි ලඹට ලංසීභම ලංඳැනවූයේඹ. ලං ලං 

වියශ්නයඹන් ලං භ ලං දකුයණ් ලං ඉන්ජර  ලං යශ්ථථමන ලං ය්ථම ම් ලං “අනය ලං රැ්ථම ම්“ ලං යර ලං ලං
ර්ගීත යණඹ ලං යකන් ලං ලංභවය ලංඳශමත්ඳමරන ලංඵරධමරීන් ලංයම්මයේ ලංැුනම් ලංිතුනම් ලං ටයුතු ලං ලංනතය ලං
කිරීභට ලං  ටයුතු ලං  යන ලං ඵට ලං මර්තම ලං යද. ලං ඒම ලං යජයේ ලං රඹම ලං ඳදිාික ලං යනමම භ ලං භත ලං ම ලං
දැම භටද ලංඵර ලංය යර්. 

ඇ. ලංආගක  ලංනිදව: 

 ලංwww.state.gov/religiousfreedomreport යේ ලං අඩවි ලංයේ ලං ඇ ල ලං යමජය ලං
යදඳමර්තයම්න්තුයද ලංආගක  ලංනිදව ලංිතළිඵ ලංඅන්තර්ජම ල  ලංමර්තම ලංඵරන්න. 

 

ඈ. ලං  ලංගභන් ලංබිභන් ලංඹෑයම් ලංනිදව, ලං අබයන්තය ලංඅතැන් ලං  ලංවූ ලංපුශගරඹන්, ලංයණමගතඹන්යේ ලං
ආය්ෂම ලංවම ලංයටැසිබමඹ්ෂ ලංනැ ල ලංපුශගරඹන්. 

ගභන් ලංබිභන් ලංඹෑයම් ලංනිදව ලංවම ලංමඹ ලං යන ලං්ථථමනඹ ලංයතෝයම ලංගැීයම් ලංනිදව ලංයභන්භ ලංයටට ලං
ආඳසු ලංඳැකණීයම් ලංනිදව ලංී ලයඹන් ලංෑභ ලංපුශගරයඹකුටභ ලංරඵම ලංදී ලංඇත. ලං ලංය ය්ථ ලංයතත් ලං ලංයජඹ ලං
යභභ ලංඅයි ලඹ ලංභවය ලංඅ්ථථමන්මි ලංසීභම ය ලං ලයේ. ලං 
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2016 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 

 

ාක්රභණි ඹන්, ලංයණමගතඹන් ලංවම ලංයට්ෂ ලංනැ ල ලංපුශගරඹන්: 

අබයන්තය ලං අතැන්වූ ලං පුශගරඹන්ට, ලං යණමගතඹන්ට, ලං ආඳසු ලං ඳැකයණන ලං යණමගතඹන්ට, ලං
යට්ෂ ලංනැ ල ලංපුශගරඹන්ට ලංවම ලං ලංයනත් ලංඅධමනඹ ලංයඹමමු ලංවිඹ ලංයුතු ලංඅඹට ලං ලංආය්ෂම ලංවම ලංආධමය ලං
රඵම ලංයදකන් ලං ලංයජඹ, ලංඑ්ෂත් ලංජමතීන්යේ ලංයණමගතඹන් ලංිතළිඵ ලංභව ලංය මභමරි්ථ ලං මර්ඹමරඹ ලං
වම ලංඅනිකුත් ලංභමනූෂීඹ ලං ලංාවිධමන ලංභග ලං ලංවයඹෝගයඹන් ලං ටයුතු ලං ය ලං ලයේ. 

වියශල ලං ාාමය: ලං  ලං භමන ලං මික ම් ලං ක්රිඹම මරිනිඹ  ලං වූ ලං  ලං ඵමයරන්ද්රන් ලං යජඹකුභමරිට ලං අනිඹත ලං
 මරඹ්ෂ ලංදවම ලං ලංවියශල ලංාාමය ලංතවනභ්ෂ ලංඳනන ලංරදී. 

ිතටුවරූ ලං කිරීභ: ලං යජඹ, ලං යය්ට ලං පුයැසිඹන් ලං එ්ෂ ලං ප්රයශලඹකින් ලං තත් ලං ප්රයශලඹ ට ලං යවෝ ලං
වියශලරට ලං ඵයරන් ලං ිතටුවරූ ලං  ය ලං නැත. ලං  ලං නමුත් ලං අඳයමධ ලං යවෝ ලං සිවිරූ ලං උරූරාඝනඹ ලං කිරීම් ලං
ිතළිඵද ලංයාෝදනම ලංනැත්නම් ලංයජයේ ලංතර්ජනඹ්ෂ ලංඇ ල ලංපුයැසිඹන්ට ලං ලං්ථ ලං ැභැත්යතන් ලංයට ලංවැය ලං
ඹමභට ලංඉඩ ලංදුන්ව. ලං ලං 

අබයන්තය ලංඅතැන් ලංවූ ලංපුශගරයඹෝ ලං 

2009 ලං ර්යේදී ලං අන් ලං වූ ලං යය්ට ලං දීර්ඝ ලං සිවිරූ ලං යුශධඹ ලං වම ලං යජයේ ලං වම ලං විමු්ෂ ල ලං ය මටි ලං
ාවිධමනයේ ලං  ලං ඵරවත් මරී ලං අතැන් ලංකිරීම් ලංඇතුළු ලං  ලං ටයුතු ලං  ලං නිම ලං වියශ්නයඹන් ලං භ ලං යදභශ ලං
ජනඹම ලං යට ලං පුයමභ ලං දිරිඝ ලං  මරඹ්ෂ ලං අතැන් ලං සිටිඹව. ලං යජයේ ලං නැත ලං ඳදිාික යම භ, ලං
පුනරුත්ථමඳනඹ, ලංමින්දු ලංආගක  ලං ටයුතු ලංවම ලංඵන්ධනමගමය ලංප්ර ලා්ථ යණ ලංඅභමතයාලඹට ලංඅනු ලං ලං
අයගෝ්ථතු ලංභමඹ ලංන ලංවිට ලංපුයැසිඹන් ලං43,607 ලං්ෂ ලංසිටියේ ලං ලංඅබයන්තය ලංඅතැන්වූ ලංපුශගරඹන් ලං ලං
යරයි. ලං ලං ලංයභයින් ලංැඩි ලංය මට්ෂ ලංජීත් ලංන්යන් ලංඋතුරු ලංනැයගනමිය ලං ලංඹමඳනඹ, ලංකිරයනමච්ිකඹ, ලං
පුත්තරභ, ලංවම ලංත්රිකුණමභරඹ ලංඹන ලංදි්ථත්රි්ෂ රයි. ලංසිඹරෙභ ලංඅබයන්තය ලංඅතැන්වූ ලංපුශගරඹන්ට ලං
එවම ලංයභවම ලංඹෑයම් ලංපර්ණ ලංනිදව ලං ලබුණත් ලංඔවුන්ට ලංතභ ලංඉඩම් ලංරට ලංඹම ලංවැකි ලංයනමවැකි ලංවූයේ ලං
ඉත් ලං යනම යන ලං රද ලං බික ලං යඵෝම්ඵ, ලං ඔවුන්යේ ලං නිය්ථ ලං ප්රයශල ලං අපත ලං ආය්ෂ  ලං  රමඳ ලං යර ලං
(HSZ) ලං යවෝ ලං වියශ්න ලං ආර්ථි  ලං  රමඳ ලං යර ලං (EEZ) ලං නම් ලං කිරීයම් ලං සීභම, ලං ජීන ලං භමර්ග ලං
යනමභැ ලම භ, ලං මූර  ලං ය්ථමන් ලං රඵමගැීයම් ලං දුෂ්ඨ  යතමන්, ලං ඉඩයම් ලං අයි ලඹ ලංතවවුරු ලංකිරීභට ලං
රඹකිඹවිර ලං යනමභැ ලම භ, ලං තය  මරි ලං ඉඩම් ලං ඉරූරෘම් ලං විඳීභට ලං යජඹ ලං අයඳමයවමත්ම භ ලං වම ලං
අනිකුත් ලං යුශධඹ ලං වම ලං ම්ඵන්ධ ලං විනමලඹන් ලං ආදිඹ ලං නිමඹ. ලං යජඹ ලං සුඵමධන ලං  වුරුර ලං ලං
අබයන්තය ලංඅතැන්වූ ලංපුශගරඹන්ට ලං ලංආය්ෂම ලංයවෝ ලංආධමය ලංැඳයූයද ලංනැත. 

වමුදමයන් ලංඅරූරම ලංයගන ලං ලබ ලංඉඩම් ලංආඳසු ලංරඵම ලංදීයභන් ලංවම ලං ලංඉඩම් ලංනැ ල ලංඅඹට ලංයජයේ ලංඉඩම් ලං
රඵම ලංදීයභන් ලං ලංඅබයන්තය ලංඅතැන්වූන් ලං ලංආඳසු ලංඳැකණීභ ලංවම ලංනැත ලංඳදිාික ලං යම භ ලංයජඹ ලං
ප්රර්ධනඹ ලං  යේඹ. ලං ජමතයන්තය ලං ී ලඹ ලං වම ලං භමනුෂීඹ ලං ප්රක ලරට ලං අනු ලං  ්ථ ලං  යන ලං රද, ලං
අතැන්වූ ලංපුශගරඹන් ලංවම ලං ටයුතු ලං යන ලංසිඹරෙ ලංඳමර්ලඹන්ට ලංභග ලංයඳන්න. ලංඅයි ලමසි ම් ලංවම ලං
ප්රක ලභත ලං ඳදනම්වූ, ලං  ලං ගැටුම් ලං නිම ලං අතැන්වූ ලං පුශගරඹන්ට ලං  ලං  රූඳ ලන ලං විුනම් ලං රඵමයදන ලං ලං
ජම ල  ලංප්ර ලඳත් ලඹ්ෂ ලං ලංඅයගෝ්ථතු ලංභමයේ ලං ලංයජඹ ලංඅනුභත ලං යේඹ. ලංභෑතදී ලංනිදව්ථ ලං යන ලංරද ලං
ඉඩම්ර ලං ලංනිම, ලංඳමැරූ, ලංැසිකිළි ලංඉදි ලං යකන් ලංවම ලංඅනිකුත් ලංභමජ ලංය්ථම ලංඳඹකන් ලං ලංවමුදම ලං
ව ලංඅනිකුත් ලංයජයේ ලංආඹතන ලංඅබයන්තය ලංඅතැන්වූන් ලංනැත ලංඳදිාික ලං යම යම් ලං ටයුතුරට ලං
වමඹ ලංද්ෂම ලං ලයේ. 

යණමගතඹන් ලංආය්ෂම ලංකිරීභ 

රැ යණඹ ලංරඵමගැීභ: ලංයණමගත ලංයවෝ ලංරැ යණ ලංතත්ඹ්ෂ ලංරඵමදීභ ලංිතළිඵ ලංයය්ට ලංී ල ලං
නැත. ලං යය්ට ලං සිටින ලං යණමගතඹන්ට ලං ආවමය, ලං නිම ලං වම ලං අධයමඳනඹ ලං රඵම ලං දීභටත් ලං තුන්ැනි ලං
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2016 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 

 

යට  ලංඔවුන් ලංනැත ලංඳදිාික ලං යම භටත් ලං ලංයජඹ, ලංඑ්ෂත් ලංජමතීන්යේ ලංයණමගතඹන් ලංිතළිඵද ලංභව ලං
ය මභමරි්ථ ලං  මර්ඹමරයේ ලං (UNHCR) ිතමිට ලං ඳැතුයදඹ. ලං යණමගතඹන් ලං වම ලං රැ යණ ලං
ඳතන්නන්ට ලං ලංැඩ ලංකිරීභට ලංයවෝ ලංයජයේ ලංඳමැරූ ලංඳශධ ලඹට ලංඇතුරූවිභට ලංයවෝ ලං ලංීතයනුකර ලං
අය ලංනැතත් ලංඅවිපතභත් ලංයර ලංැඩ ලං ශ ලංවැකි ලංයද. ලං 

 

3 ලංැනි ලංය මට ලං- ලංයශලඳමරන ලංක්රිඹමරඹට ලංවබමගීතම යම් ලංනිදව 

ර්ජන ලංඡන්දඹ ලංඳදනම් ලං ය ලංරින් ලංය ලංඳැැත්යන ලංනිදව්ථ ලංවම ලංමධමයණ ලංභැ ලයණ ලංතුළින් ලං
තභන්යේ ලංයජඹ ලංයතෝයම ලංගැනියම් ලංඅයි ලඹ ලංය්ථථම ලංභගින් ලං ලංපුයැසිඹන්ට ලං ලංරඵම ලංදී ලං ලයේ. 

භැ ලයණ ලංවම ලංයශලඳමරන ලංවබමගීතත්ඹ ලං 

භෑත ලං භැ ලයණ: ලං 2015 ලං ජනමරි ලං භමයේ ලං ඳැැත්වූ ලං ජනමපතඳ ලයණයේ ලං දී ලං ඡන්දදමඹ ඹන්ට ලං
නිදවය්ථ ලං  ලං ඔවුන්යේ ලං අයි ලඹ ලං ප්ර මල ලං  ශ ලං වැකිවූ ලං ඵත්, ලං ඡන්ද ලං ගණන් ලං කිරීභ ලං ඳමයදෘලය ලං
බමයඹන් ලංයුතු ලංසිදුවු ලංඵත්, ලංභවජනතමට ලංඉ්ෂභනින්භ ලංප්ර ලපර ලංනිකුත් ලං ශ ලංඵත් ලංයඳමදුයමජය ලං
භණ්ඩර ලංනිරී්ෂණ ලං ණ්ඩමඹභ ලංමර්තම ලං යේ ලංඹ. ලංභැ ලයණ ලංප්රාමය  ලං ටයුතු ලංවම ලංයමජය ලං
ම්ඳත් ලං යඹමදම ලං ගැීභ ලං ඵු ර ලං යර ලංසිදුවූ ලංඵත් ලංමිටපු ලං යජඹට ලංඳ්ෂඳමතී ලං  ලංයමජය ලං භමධය ලං
ආඹතන ලංයඹමදම ලංගත් ලංඵත්, ලංවිරුශධ ලංඳ්ෂයේ ලංඅයප්්ෂ ඹමට ලංරැ්ථම ම් ලංඳත්න ලං්ථථමන ලංරඵම ලං
ගත ලංයනමවැකි ලංවු ලංඵත් ලංනිරී්ෂ ඹන් ලංමර්තම ලං ය ලං ලයේ. 

2015 ලංඅයගෝ්ථතු ලංභමයේ ලංඳැැත්වූ ලංඳමර්රයම්න්තු ලංභැ ලයණයේ ලංප්රාණ්ඩ ලංක්රිඹම ලංසුළු ලංගණන්ෂ ලං
මර්තම ලං ම  ලං ඇ ල ලං නමුත් ලං එඹ ලං මධමයණ ලං වම ලං නිදව්ථ ලං ආ මයඹට ලං ඳත්න ලං රදී. ලං යූයයෝපීඹ ලං
ාගභයේ ලං  ලං භැ ලයණ ලං නිරී්ෂණ ලං  ණ්ඩමඹයම් ලං මූර  ලං මර්තමයද ලං වන් ලං න්යන් ලං එඹ ලං
“ප්රාමය  ලං ී ල ලං සීභම මරී ලං වුත් ලං පුළුරූ ලං ඳයමඹ  ලං  ලං යශලඳමරන ලං වි රූඳ ලං අතරින් ලං ලං
ඡන්දදමඹ ඹන්ට ලං තීයණඹ්ෂ ලං ගැීභට ලං වැකින ලං අයුරින් ලං යවමඳීන් ලං ඳැැත්වූ“ ලං භැ ලයණඹ්ෂ ලං
ඵයි. ලංනිරී්ෂණ ලං ණ්ඩමඹභ ලංැඩිදුයටත් ලංකිඹම ලංසිටියේ ලංරැ්ථම යම් ලංවම ලංගභන් ලංකිරීයම් ලංනිදවට ලං
ගරු ලං ශ ලංඵත් ලං යදමරින් ලං යදමය ලං ප්රාමය  ලං ටයුතු ලංකිරීභ, ලං පුශගර  ලංඡන්දඹ ලං ඉරූරෘභට ලංඹෑභ ලං ලං
යවෝ ලංඳත්රිනම ලංයඵදම ලංවැරීභ ලංැනි ලං ටයුතුර ලංයඹදීභට ලංඅයප්්ෂ ඹන්ට ලං ලංඉඩ ලංයනමරැබුණු ලංනමුත් ලං ලං
ඳ්ෂ ලංක්රිඹම මරීන් ලංවම ලංඅයප්්ෂ ඹන් ලං ලංප්රඵර ලංයර ලංප්රාමය  ලං ටයුතුර ලංනියත ලංවූ ලංඵත්ඹ. 

 මන්තම ලං වම ලං සුළු ලං ජම ල  ලං වබමගීතත්ඹ: ලං  ලං ිතරිකන් ලං යවෝ ලං ඵු තය ලං පුයැසිඹන් ලං යභන්, ලං ලං
 මන්තමන් ලං වම ලං සුළු ලං ජම ල ඹන්, ලං යශලඳමරන ලං  ටයුතුරට ලං වබමගීතම භ ලං ශ්ෂන ලං ී ලඹ්ෂ ලං
නැත. ලං 

 

4 ලංැනි ලංය මට ලං- ලංදණඹ ලංවම ලංයජයේ ලංවිනිවිදබමඹ්ෂ ලංයනමභැ ලම භ 

නිරධමරීන් ලංවිසින් ලං යන ලං ලංදණ ලංක්රිඹම ලංඅඳයමධඹ්ෂ ලංය්ථ ලංර ම ලංදඩුම් ලංකිරීභට ලංී ල ලංඇ ල ලංඅතය ලං
යජඹ ලං විසින් ලං යභභ ලංී ල ලං මර්ථ  ලං යර ලං ක්රිඹමත්භ  ලංකිරීභ ලංආයම්බ ලං ශ ලං නමුත් ලංතම්ෂණි  ලං
වියශ්නඥ ලංදැනුභ ලංවම ලංම්ඳත් ලංයනමභැ ලම භ ලංනිම ලංයභභ ලං ටයුතු ලංඇණමිට ලංඇත. ලංඉවශ ලංභ්ටටභ  ලං
සුඳරි්ෂම්ෂ ලං ලබුණත් ලං යජයේ ලං විවිධ ලං අාලර ලං  ලං නිරධමරීන් ලං  ලං දිකත ලංක්රිඹමන්මි ලංනියත ලං වූව. ලං
යජයේ ලංදණ ලංගණනම්ෂ ලංගැන ලංමර්තම ලංවිඹ. 
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2016 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 

 

දණඹ: ලංදණඹ ලංගැටරේෂ ලංයර ලංඳැතුණි. ලංඳමර්රයම්න්තුයද ලංයමජය ලංයමඹ ලංිතළිඵ ලං කටු, ලං
එ ට ලංසිටි ලංභව ලංඵැාකු ලංඅපතඳ ල ලං ලංඅර්ජුන් ලංභයේන්ද්රන්ට ලංවිරුශධ ලංවිභර්ලනඹ්ෂ ලංආයම්බ ලං යන ලං
රදී. ලං යාෝදනම ලං වූයේ ලං භයේන්ද්රන්, ලං ඔු යේ ලං ඵෑණමට ලං අබයන්තය ලං යතමයතුරු ලං රඵම ලං දීයභන් ලං
ඵැදුම් ය ලං විකීණිභකින් ලං ඔවුන් ලං යදයදනමභ ලං  ලං ප්ර ලරමබ ලං අත් ලං ය ලං ගත් ලං ඵයි. ලං යජයේ ලංණඹඳත ලං
ප්රයඹෝජනඹට ලංගනිකන් ලංරුිතඹරූ ලංකරඹන ලංගණන්ෂ ලංවිඹදම් ලං ශ ලංඵටද ලං ලංභයේන්ද්රන්ට ලංයාෝදනම ලං
එරූරම  ලංඇත. ලංභයේන්ද්රන් ලංයම් ලංසිඹරූර ලංප්ර ල්ෂයෂ්ඨ ඳ ලං ශ ලංඅතය ලං රන් ලංඳැැත්වූ ලංවිභර්ලනඹකින් ලං
ඔු  ලං නිදව්ථ ලං  යන ලං රදී. ලං භයේන්ද්රන් ලං අයඹෝගය ලං යර ලං ක්රිඹම ලං  ය ලං ඇ ල ලං ඵට ලං ඳමර්රයම්න්තු ලං
 කටු ලං ඔ්ෂයතෝඵර් ලං භමයේදී ලං නිගභනඹ ලං  ශත් ලං යජඹ ලං යම්න ලං තුරු ලං භයේන්ද්රන්ට ලං විරුශධ ලං
කිසිභ ලංක්රිඹමභමර්ගඹ්ෂ ලංයගන ලංනැත. ලං ලං ලං 

මූරය ලං යතමයතුරු ලං යවළි ලං කිරීභ: ලං ී ලඹට ලං අනු ලං ඳමර්රයම්න්තු, ලං ඳශමත්ඳමරන, ලං ඳශමත් ලං බම ලං වම ලං
ජනමපතඳ ලයණ ලං  ලංආදි ලංසිඹරෙභ ලංභැ ලයණරට ලංවබමගින ලං අයප්්ෂ ඹන් ලංඳමර්රයම්න්තුයද ලං
 ථමනමඹ ට ලං තභ ලං ත් ම් ලං ඵැය ම් ලං ප්ර මල ලං ඉදිරිඳත් ලං  ශ ලං යුතුඹ. ලං ඳමර්රයම්න්තු ලං
භැ ලයණරට ලංඉදිරිඳත්වූ ලං  ලංභවය ලංඅයප්්ෂ ඹන් ලංතභන්යේ ලංමූරය ලංමර්තම ලංප්රසිශපතඹට ලංඳත් ලං
 ශත්, ලං එය්ථ ලං යනම ශ ලං අඹ ලං ිතළිඵ ලං ී ලඹ ලං ක්රිඹමත්භ  ලං වූයේ ලං නැත. ලං යත්රී ලං ඳත්න ලං
නියඹෝජිතඹන්යේ ලං  ලං ත් ම් ලං වම ලං ඵැය ම් ලං ිතළිඵ ලං ප්ර මල ලං ගම්ථතු්ෂ ලං යගම යභන් ලං භවජනඹමට ලං
රඵම ලංගැීභට ලංී ලයඹන් ලංඉඩ ලංරම ලං ලයේ. 

යතමයතුරු ලං රඵම ලං ගැීභට ලං භවජනතමට ලං ඇ ල ලං අයි ලඹ: ලං ජනි ලං භමයේ ලං ම්භත ලං වූ ලං ී ලඹකින් ලං
යජයේ ලංයතමයතුරු ලංභවජනතමට ලංරඵම ලංගත ලංවැකි ලංන ලංඅතය ලංයභභ ලංී ලඹ ලං2017 ලංයඳඵයමරි ලං3 ලං
ැනිදම ලංසිට ලංඵරමත්භ  ලංයද. ලං ලං 

 

5 ලංැනි ලංය මට ලං - ලංභමන ලංමික ම් ලං ඩකිරීභ ලංිතළිඵ ලංයාෝදනම ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංඅන්තර්ජම ල  ලං
වම ලංයමජය ලංයනමන ලංාවිධමන ලංභඟින් ලංය යයන ලංවිභර්ලන ලංිතළිඵ ලංයජයේ ලංආ රූඳඹ. 

භමන ලංමික ම් ලංඋරූරාඝනඹම ම් ලංිතළිඵ ලංවිභර්ලනඹ ලං ය ලංයමඹම ලංගත් ලංයතමයතුරු ලං ලංයශශීඹ ලංවම ලං
අන්තර්ජම ල  ලංභමන ලංමික ම් ලං ණ්ඩමඹම් ලංගණනම්ෂ ලංවිසින් ලංඳශ ලං ය ලං ලයේ. ලං 

යජයේ ලං භමන ලං මික ම් ලං ආඹතන: ලං ශ්රී ලං රා ම ලං භමන ලං මික ම් ලං ය මකභට ලං (HRCSL) ලං භමන ලං
මික ම් ලං උරූරාඝනඹ ලං කිරීම් ලං විභර්ලනඹ ලං කිරීභට ලං ඵරඹ ලං  ලයේ. ලං ඹම්කිසි ලං යාෝදනම්ෂ ලං ඔප්පු ලං
වුයවමත් ලං එඹට ලං යගමදුරු ලං වූ ලං පුශගරඹමට ලං මුරයභඹ ලං න්දිඹ්ෂ ලං යගම භටත්, ලං විනඹමනුකර ලං ක්රිඹම ලං
භමර්ගඹ්ෂ ලංගැීභට ලංයඹමමු ලංකිරීභට ලංයවෝ ලංනඩු ලංඳැරීභ ලංදවම ලංී ලඳ ලට ලංයඹමමු ලං යන ලංයර ලං
යවෝ ලං ඒ ලං යද භ ලං කිරීභට ලං යවෝ ලං ජනමපතඳ ලයේ ලං අනුභැ ලඹ ලං ඇතු ලං  ලං ය මකභට ලං නිර්යශල ලං  ශ ලං
වැකියද. ලං ශ්රී ලංරා ම ලං භමන ලංමික ම් ලං ය මකයම් ලංනියඹෝගඹ ට ලංඅනු ලං ටයුතු ලං යනම ශයවමත් ලං
ඳමර්ල ලංයද භ ලංඑඹට ලංයේතු ලංදැ්ෂම භට ලං ැවිඹ ලංවැකිඹ. ලං ලංඉන් ලංඳසුත් ලංතීයණඹට ලංඅනුකර ලං
 ටයුතු ලංයනම ශයවමත් ලංඅඳවම ලංකිරීභ්ෂ ලංයර ලංශ ම ලංභවමපත යණඹට ලංමර්තම ලං ශ ලංවැකියද. ලං
එඹ ලංසියගත ලංකිරීයභන් ලං යවෝ ලං දඩ ලංගැසීයභන් ලං දඬුම් ලං ශ ලංවැකි ලංයදකි. ලංී ලයඹන් ලංශ්රී ලංරා ම ලං
භමන ලංමික ම් ලං ය මකභට ලං (HRCSL) ලං පුළුරූ ලං ඵරතර ලංවම ලං ම්ඳත් ලංරැබී ලංඇ ල ලං අතය, ලංකිසිභ ලං
උමවිඹ ට ලං එඹ ලං ම්ෂික රුකු ලං යර ලං  ැවිඹ ලං යනමවැකිම්ෂ ලං යභන්භ, ලං එමි ලං නිර ලං යමජ මරී ලං
 ටයුතු ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංනඩු ලංඳැරීභ්ෂද ලං ශ ලංයනමවැකිඹ. ලං ලං  ලංය මකයම් ලංැඩ ටයුතු ලංවම ලං
 මර්ඹ ලංභණ්ඩර ලංමි ඹ්ෂ ලංඇ ල ලංඵ ලංයජයෂ්ඨ ස ලංනිරධමරීන් ලංමර්තම ලං ශ ලං ලංඅතය ලංඳභමම  ලංඇ ල ලංයගමනු ලං
ගැන ලං ටයුතු ලංකිරීභට ලං ලංඅ ලයර්  ලංය්ථ ඹන් ලංඵම ලංයගන ලං ලයේ. 
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2016 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 

 

6 ලංැනි ලංය මට ලං- ලංයන්ථ ලංයර ලංැරකීභ, ලංභමජී ඹ ලංඅඳයඹෝජනඹ ලංවම ලංී ල ලංවියයෝධී ලංපුශගර ලං
ප්රමවනඹ 

 මන්තමන් 

දණඹ ලංවම ලංගෘව්ථථ ලංප්රාණ්ඩත්ඹ: ලං  ලං දණඹ ලංවම ලංගෘව්ථථ ලංප්රාණ්ඩත්ඹ ලංතවනම් ලං ය යයන ලං
ී ල ලං ඇ ල ලං නමුත් ලං ඒම ලං ඵරමත්භ  ලං කිරීයම් ලං අනනුකරඵ්ෂ ලං ද්ෂනට ලං  ලබුණි. ලං දණඹ ලං වම ලං ලං
නිඹකත ලංදඬුම් ලංන්යන් ලංඅවුරුදු ලං7 ලංසිට ලං20 ලංද්ෂම ලංවූ ලංසිය ලංදඬුම් ලං ලංවම ලං ලංඅඩුභ ලංලයඹන් ලං ලංරුිතඹරූ ලං
200,000 ලං  ලං(යඩමරර් ලං1.333  ලංදඩඹකි. ලං ලංගෘව්ථත ලංප්රාණ්ඩත්ඹට ලංයගමදුරු ලංවූ ලංවින්දිතයඹකුට ලංඑ්ෂ ලං
ර්ඹ්ෂ ලංවම ලංආය්ෂ  ලංනියඹෝගඹ්ෂ ලංරඵම ලංගත ලංවැකි ලංඅතය ලංනඩත්තු ලංදීභනම්ෂද ලංඉරූරම ලංසිටඹ ලං
වැකි ලං යද. ලං විමවඹ ලං තුශ ලං දණඹ ලං ී ල ලං වියයෝධී ලං යර ලං ැරය න්යන් ලං ීතයමනුකුර ලං යන් ලං
ජීත්න ලං අඹු ලං ැකඹන් ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං ඳභණකි. ලං  ලං රාගි  ලං මිාම, ලං දණඹ ලං ව ලං  රත්ර ලං
අඳයඹෝජනඹ ලංඵයඳතර ලංයර ලංඳැ ලය ලංඇ ල ලං ලංභමජ ලංප්රශ්නන ලංයද. ලං 

යඵමයවෝ ලං මන්තම ලංාවිධමනර ලංභතඹ ලංම  ලංඇත්යත් ලං්ථත්රී ලංදුණ ලංභර්ධනයේ ලංප්රග ලඹ්ෂ ලංදැකීභට ලංනම් ලං
යඳමරෘසිඹ ලංවම ලංඅපත යණඹ ලං යම් ලං රුණු ලංිතළිඵ ලංඩමත් ලංායදදී ලං ශ ලංයුතු ලංඵයි. ලං මන්තම ලංවම ලං
ශභම ලං අඳයඹෝජනඹ ලං ැශැ්ෂම යම් ලං  මර්ඹමාලඹ ලං (BPWC), ලං යඳමරෘසිඹ ලං භ  ලං එ්ෂ ලං ඳමැරූ ලං වම ලං
යඳමදුජන ලංභ්ටටභන් ලංඳත්න ලංරද ලංදැනුත් ලංකිරීයම් ලංැඩටවන් ලංභඟින් ලං මන්තමන් ලංයම් ලංිතළිඵ ලං
ඳැකණිර ලංකිරීභට ලංදිරිගන්ම ලං ලයේ. ලංයඳමරෘ්ථ ලං්ථථමනර ලං ලං මන්තම ලං මර්ඹමාල ලංිතමිටුම භට ලංයඳමරෘසිඹ ලං
 ටයුතු ලං ය ලං ලයේ. ලං 

දණඹ ලංවම ලංගෘව්ථථ ලංප්රාණ්ඩත්ඹට ලංයගමදුරු ලංන ලංඅඹට ලංවමඹ ලංවිඹ ලංවැකි ලංඅර්බද ලංභධය්ථථමන, ලං
ී ල ලංආධමය ලංවම ලංඋඳයශලනඹ ලංැනි ලංය්ථමන් ලංඉතම ලංදුර්රබ ලංවූ ලංඅතය ලංයභඹට ලංයේතු ලංවූයේ ලංඅයමුදරූ ලං
මි ඹයි. ලං මිානඹට ලං යගමදුරුවූන් ලං වම ලං ය්ථම ලං ඳඹන්නන් ලං අතය ලං බමමභඹ ලං ඵමධ  ලං  ලබීභද ලං
උතුයයන් ලංවම ලංනැයගනමිරින් ලං ලංමර්තම ලංම  ලං ලයේ. ලං ලංයම් ලංප්රයශලර ලංයදභශ ලං ථම ලං යන ලංවින්දිතඹන්ට ලං
යදභශ ලං ථම ලං යන ලංය්ථම ලංඳඹන්නන් ලං  ලංයනමම ඹ. ලංගෘව්ථත ලංමිානඹට ලංයගමදුරුවූන්ට ලංයණ ලං

යදන ලංඑ්ෂ ලං්ථථමනඹ්ෂ ලංයජඹ ලං්ථථමිතත ලං යේඹ. ලංමන ල  ලංවම ලංභමනසි  ලංභමජ ලංය්ථමන්ට ලංයඹමමු ලං
කිරීභට ලංයඳය ලං ලංරාගි  ලංප්රවමය ලංම්ඵන්ධ ලංතුමර ලංරට ලංඅලය ලංමදය ලංආධමය ලංරඵමයදන ලං ලංයයෝවරූ ලං
ඳදනම් ලං වූ ලං භධය්ථථමන ලං ිතමිටුම භට ලං  ලං යෞඛ්ය ලං අභමතයාලඹ, ලං  ලං යමජය ලං යනමන ලං ාවිධමන ලං භග ලං
වයඹෝගීත ලං ලං ටයුතු ලං යේඹ. ලං ලං ලං 

රාගි  ලංඅතය ලංකිරීම්: ලංරාගි  ලංඅතය ලංකිරීම් ලංමඳයමධී ලංඅඳාමයඹ්ෂ ලංන ලංඅතය, ලංඒ ලංවම ලංය ලං5 ලං
  ලංඋඳරිභ ලංසිය ලංදඬුභ්ෂ ලංනිඹභ ලං ය ලං ලයේ. ලං ලංරාගි  ලංඅතය ලංකිරීම් ලංඵු ර ලංයර ලංසිදු ලංයද. ලංරාගි  ලං
අතය ලං කිරීම් ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං ප්ර ලාමය ලං දැ්ෂම භට ලං  ලං ෑභ ලං ඳශමත භ ලං  ලං යජයෂ්ඨ ස ලං  මන්තම ලං
නිරධමරිනිඹ්ෂ ලං ලංනම් ලංකිරීභට ලං ලංජම ල  ලංයඳමර්ථ ලංය මකභ ලං ලංඔ්ෂයතෝඵර් ලංභමයේ ලංිතඹය ලංගත්යත්ඹ. 

රාගි  ලංඅතය ලංිතළිඵ ලංතභමයේ ලංඳැකණිරූර ලංගැන ලංඳමැරූ ලංඵරධමරීන් ලං  ලංක්රිඹම ලංයනම ශ ලංඵැවින් ලංඒ ලං
ගැන ලං ප්රසිශපතයේ ලං ප්ර මලඹ්ෂ ලං  ශ ලං ඳමැරූ ලං ගුරුරිඹ ට ලං ඳ්ෂ ලං  ලං ඔ්ෂයතෝම්ඵර් ලං භමයේ ලං ලං
යශ්රෂ්ඨ සමපත යණඹ ලංතීන්දු්ෂ ලං දුන්යන්ඹ. ලං අබයන්තය ලංවිනඹ ලං රුණු ලංිතළිඵ ලං යතමයතුරු ලං  ලංඑළිදයද ලං
කිරීභට ලං  ලං යමජය ලංනිරධමරීන්ට ලං අය ලංනැතත් ලං යභභ ලං ගුරුරිඹ ලං  ලංනිර ලං විභර්ලනඹ ලංගැන ලං  ලංඇයේ ලං
අදව්ථ ලං භමධය ලං ම ච්ඡම දී ලං  ලං ඉදිරිඳත් ලං ශමඹ. ලං  ලං උමවියේ ලං තීයණඹ ලං වූයේ ලං  ලං දිගටභ ලං රාගි  ලං
අතයරට ලංර්ෂ ලංම භ ලංවම ලංඒ ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංඵරධමරීන් ලංකිසිභ ලංක්රිඹමභමර්ගඹ්ෂ ලංයනමගැීභ ලංනිම ලං ලං
යභභ ලං දු්ෂගැනවිරූර ලං ප්ර මල ලං කිරීභට ලං ඇඹට ලං ඇ ල ලං අලයතම, ලං යතමයතුරු ලං යවළි ලං යනමකිරීයම් ලං
ී ලරට ලංඩම ලංැදගත් ලංඵයි. 
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2016 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 

 

ප්රජනන ලංඅයිතීන්: ලංයන්ථ ලංයර ලංැරකීයභන්, ලංඵරකිරීයභන් ලංවම ලංප්රාණ්ඩත්යඹන් ලංයතමය ලංතභන්යේ ලං
ශභයින් ලංගණන, ලංඳයතයඹ ලංවම ලංවදමගත ලංයුතු ලං මරඹ, ලංඔවුන්යේ ලංප්රජනන ලංයෞඛ්යඹ ලංඳත්ම ලංගැීභ ලං ලං
ආදිඹ ලං තීයණඹ ලං කිරීයම් ලං නිදව ලං වම ලං අලය ලං යතමයතුරු ලං රඵමගැීයම් ලං නිදව ලං දම්ඳතීන්ට ලං වම ලං
පුශගරඹන්ට ලං ලයේ. ලං 

යන්ථ ලංයර ලංැශකීභ: ලංසිවිරූ ලංව ලංඅඳයමධ ලංී ලඹ ලංඹටයත් ලං මන්තමන්ට ලංභමන ලංඅයි ලමසි ම් ලං
මිකයද. ලං දි්ෂ මදඹ, ලං දරුන්යේ ලං බමය මයත්ඹ ලං වම ලං ප්රයදණී ලං අයි ලඹ ලං ැනි ලං ඳවුරූ ලං ී ල ලං
ම්ඵන්ධයඹන් ලං තීයණඹ ලං  යනු ලං රඵන්යන් ලං ඒ ලං ඒ ලං ජනමර්ගි  ලං වම ලං ආගක  ලං  ණ්ඩමඹම්ර ලං
ම්ප්රදමයි  ලං ී ල ලං අනු ලං ම භ ලං නිම ලං ඇත්ත ලං ලයඹන්භ ලං යන්ථ ලං ආ මයඹට ලං ැරකීභ්ෂ ලං සිදුයද. ලං
මු්ථරෘම් ලංවිමව ලංවම ලංදි්ෂ මද ලංඳනතට ලංඅනු ලංදැරිඹ ට ලංවිමව ලංවිඹ ලංවැකි ලංඹ ලං12 ලංයද. ලං ලංනමුත් ලං
මභමනය ලංසිවිරූ ලංී ලඹ ලංඅනු ලංවිමව ලංම යම් ලංඅභ ලංඹ ලං 18 ලං්ෂ ලංන ලංඅතය ලංරාගි  ලංඑ  ත්ඹ ලං
වම ලං  ලංඅභ ලංඹ ලංඅවුරුදු ලං 16 ලං යද. ලංඋතුරු ලංඳශමයත් ලං  ලං යදභශ ලංසිවිරූ ලංභමජ ලං  ලං ණ්ඩමඹම්රට ලං
අනු ලංවිමවඹ ලංසිවිරූ ලංී ලඹ ලංඹටයත් ලංසිදු ලංවූත් ලං  ලං යශඳශ ලං යඵදීයම්දි ලංඵරඳත්න ලංී ලඹ ලංනුයේ ලං ලං
යත්රමයම් ලංයවමය ලංී ලඹයි. ලං 

ශභයින් ලං 

උඳත් ලං රඹම ලං ඳදිාික ලංකිරීභ: ලං  ලං ශභයින්ට ලං ඔවුන්යේ ලං යදභමිතඹන්යගන් ලං පුයැසිබමඹ ලං රැයේ. ලං උඳත් ලං
වමභ ලං  ලං රඹමඳදිාික ලං ය යයන ලං අතය ලං එය්ථ ලංකිරීභට ලං අභත් ලං වුයවමත් ලං අධයමඳනඹ ලං ැනි ලං යඳමදු ලං
ය්ථමන් ලංරඵම ලංගත ලංයනමවැකි ලංයද. ලං 

ශභම ලං අඳයඹෝජනඹ: ලං  ලං ශභම ලං අඳයඹෝජනඹ ලං ිතළිඵ ලං යජයේ ලං යවෝ ලං  ලං යමජය ලං යනමන ලංාවිධමනර ලං
ාඛ්යමයරූඛ්න ලං නැතත් ලං ගුරුරුන්, ලං විදුවරූඳ ලරුන් ලං වම ලං ආගක  ලං ගුරුරුන් ලං විසින් ලං ශභයින් ලං
රාගි  ලංඅඳයඹෝජනඹ ලංකිරීභ ලංයභන්භ ලංයජයේ ලංනිරධමරීන් ලංැ  රුන් ලංන ලංශභම ලංදණ ලංසිශධීන් ලං
ගණනම්ෂ ලංද ලංමර්තම ලංවිඹ. ලං ලංශභම ලං ටයුතු ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංක්රිඹම ලං යන ලංසිවිරූ ලංභමජ ලංාවිධමනර ලං
අදව ලං වූයේ ලං ගෘව්ථත ලං ප්රාණ්ඩත්ඹ ලං යවෝ ලං අඳයඹෝජනඹ ලං ගැන ලං  ලං ශභයින්ට ලං ආය්ෂිකත ලං යර ලං
ඳැකණිර ලං කිරීභට ලං ප්රභමණත් ලං ඹන්ත්රණඹ්ෂ ලං යනමභැ ල ලං ඵයි. ලං ශභයින්යේ ලං වම ලං  මන්තමන්යේ ලං
අඳයඹෝජන ලං ඳැකණිර ලං ගැන ලං  ටයුතු ලං කිරීභට ලං ෑභ ලං යඳමර්ථ ලං ්ථථමනඹ භ ලං ඒ ලං වම ලං යන්වූ ලං
නිරධමරියඹ්ෂ ලංසිටිඹ ලංයුතු ලංවුත් ලං  ලංයභඹ ලංයට ලංපුයම ලංඑ භ ලංආ මයඹට ලංක්රිඹමත්භ  ලංයනමම ඹ. ලංයභභ ලං
මර්තම ලං යන ලං මරඹ ලංතුශදී ලං ලං මන්තමන් ලංවම ලංශභයින්ට ලංවිරුශධ ලංප්රාණ්ඩත්ඹ ලංවම ලං ලංඅන්තර්ජමර ලං
සුය්ෂිකතතම ලං ඉ්ථභතු ලං  යන ලං භමජ ලං භමධය ලං යමඳමයඹ්ෂ ලං යගන ලං ඹෑභට ලං යජඹ, ලං  ලං යුනියෆ් ලං
ආඹතනඹ ලංභග ලංඑ්ෂ ලං ලංවයඹෝගයඹන් ලං ටයුතු ලං යේඹ. 

ඵරවත් මය ලංවම ලංශභම ලංවිමව: ලං ලං්ථත්රී ලංපුරු ලංයදඳ්ෂඹටභ ලංවිමවඹ ලංවම ලංඅභ ලංමන ල  ලංඹ ලං
18 ලංනමුත් ලංයදභමිතඹ ලං ැභැත්ත ලංඇතු ලංඹ ලංඅවුරුදු ලං16 ලංට ලංැඩි ලංගැවැනු ලංදරුන්ට ලංවිමව ලංවිඹ ලං
වැකි ලංයද. ලංශභම ලං මරයේ ලංවිමව ලංම යම් ලංප්ර ලපරඹ්ෂ ලංලයඹන් ලංඇ ලවිඹ ලංවැකි ලංාකරතම ලංගැන ලංගම් ලං
භ්ටටයම් ලං  ලංභවජනතම ලංදැනුත් ලංකිරීයම් ලං  ලංැඩ ලංටවන් ලංභමරම්ෂ ලංශභම ලංාර්ධන ලංවම ලං මන්තම ලං
 ටයුතු ලංඅභමතයාලඹ ලංභගින් ලංවිවිධ ලංදි්ථත්රි්ෂ ර ලංඳත්ම ලං ලයේ. ලං ලංදණ්ඩ ලංී ල ලංාග්රවඹට ලංඅනු ලං
ඹ ලංඅවුරුදු ලං16ට ලංඅඩු ලංදැරිඹ්ෂ ලංභග ලං ලංඇයේ ලං ැභැත්ත ලංඇතු ලංයවෝ ලංනැ ල ලං ලංරාගි  ලංාර්ගයේ ලං
යඹදීභ, ලං ලංී ල ලංප්ර මය ලංදණඹ්ෂ ලංයර ලංැරය්ෂ. ලංය ය්ථ ලංයතත් ලංයභභ ලංප්ර ලඳමදනඹ ලංවිමව  ලංඹ ලං
12ට ලංැඩි ලංමු්ථරම් ලංදැරිඹන් ලංම්ඵන්ධයඹන් ලං ලංඅදමශ ලංයනමයද 

ශභම ලංරාගි  ලංසයම ෑභ: ලං  ලංමණිජභඹ ලංශභම ලංරාගි  ලංසයම ලං ෑභ, ලංශභයින් ලංවිකිණීම, ලංශභම ලංගණි ම ලං
ෘත් ලඹ ලං වම ලං ශභයඹ්ෂ ලං රඵම ලං දීභ ලං යවෝ ලං රඵම ලං ගැීභ ලං  ලංවම ලං ශභම ලං අබය ලං ප්ර මලන ලං ම්ඵන්ධ ලං
 ටයුතු ලංී ලයඹන් ලංතවනම් ලං ය ලංඇ ල ලංනමුත් ලං ලංඵරධමරීන් ලංී ලඹ ලංවැභවිටභ ලංක්රිඹමත්භ  ලං යේ ලංනැත. ලං
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2016 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 

 

 ැභැත්යතන් ලංරාගි  ලංක්රිඹමර ලං යඹදීයම් ලං  ලං අභ ලංඹ ලං 16 ලං යද., ලං  ලංයුනියෆ් ලංමර්තමරට ලං අනු ලං
ගැටුයම් ලංඵරඳෑභට ලංර්ෂවූ ලංප්රයශල, ලං යත්තු ලං රමඳ ලංවම ලං දුගීත ලංග්රමම ඹ ලං යඳයද්ථර ලංඹ ලං 18ට ලං අඩු ලං
ශභයින් ලංඵු ර ලංලයඹන් ලංගණි ම ලංෘත් ලයේ ලංනිඹැයරන ලංඵ ලංයඳයන්. ලං 

ශභම ලංරාගි  ලංාාමය  ලං ලංනටයුතු ලංප්රශ්නනඹ්ෂ ලංයර ලංඳතී. 

අතැන්වූ ලං ශභයින්: ලං අතැන් ලං වුරුර ලං වම ලං නැත ලං ඳදිාික ලං  ශ ලං ප්රයශලර ලං සිටි ලං ශභයින්ට ලං ද ලං
අනිකුත් ලංඅතැන්වූන් ලංමුු ණ ලංදුන් ලංදුෂ්ඨ  ය ලංතත්ඹන්ට ලංභ ලංමුු ණ ලංඳෑභට ලංසිදුවිඹ. ලං ලං 

ජමතයන්තය ලංශභම ලංඳැවැයගැීම්: ලං ලංජමතයන්තය ලංශභම ලංඅඳවයණයේ ලංසිවිරූ ලංඅාල ලංිතළිඵ ලං1980 ලංයේේ ලං
ප්රඥමප් ලඹට, ලං යට ලං ඳමර්ල ලං  රුයකු ලං යද. ලං  ලං යමජය ලං යදඳමර්තයම්න්තුයද ලං යදභමිතඹ ලං ශභම ලං
ඳැවැයගැීම් ලං  ලං ිතළිඵද ලං මර්ික  ලං ර්තම ලං ඵැරෘභට ලං ලං
travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html යේ ලං අඩවිඹට ලං
ිතවියන්න.  
 

යුයදවි ලංවියයෝධඹ ලං 

යුයදද ලංජනගවණඹ ලංඉතම ලංකුඩම ලංන ලංඅතය ලංයුයදද ලංවියයෝධී ලංක්රිඹම ලංගැන ලංමර්තම ලංයනමම ඹ... ලං 

ී ල ලංවියයෝධී ලංපුශගර ලංප්රමවනඹ ලං 

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt මි ලංඇ ල ලංයමජය ලංයදඳමර්තයම්න්තුයද ලං ‘ී ල ලංවියයෝධී ලංපුශගර ලං
ප්රමවනඹ‘ ලංිතළිඵ ලංමර්තම ලංඵරන්න. 

දුඵරතම ලංමිත ලංපුශගරයින් ලං 

ලමරීරි , ලං ායදදන, ලං බුශපතභඹ ලං යවෝ ලං භමනසි  ලං දුඵරතම්ෂ ලංඇ ල ලංකිසිභ ලං පුශගරයඹකුට ලංරැකිඹම, ලං
අධයමඳනඹ, ලං ගුන් ලං ගභන් ලං වම ලං අනිකුත් ලං යඳමදු ලං ප්රමවන ලං ය්ථම ලං වම ලං යෞඛ්ය ලං ඳවසු ම් ලං  ලං ආදිඹ ලං
ම්ඵන්ධයඹන් ලං යන්ථ ලං යර ලං ැශකීභ ලං විවිධ ලංී ලරන් ලංතවනම් ලං ය ලං  ලයේ. ලං  ලං ය ය්ථ ලං නමුත්, ලං
රැකිඹම, ලං අධයමඳන ලං වම ලං යඳමදු ලං ප්රමවන ලං ය්ථම ලං ඇතුළු ලං යමජය ලං ය්ථම ලං ැඳී යම්දී ලං යන්ථ ලං යර ලං
ැරකීම් ලංසිදුයද. ලංදුඵරතම ලංමිත ලංශභයින්යේ ලංඳමැරූ ලංඹෑභ ලංඅනිත් ලංඅඹට ලංඩම ලංඅඩු ලංභ්ටටභ  ලංවිඹ. ලං ලං
ප්රයදලම භ ලංිතළිඵ ලංයයගුරමසි ලං ලබුණත් ලංයගමඩනැගිරරට ලංවම ලංයඳමදු ලංප්රමවන ලංය්ථමන්ට ලංආඵමපතත ලං
පුශගරඹන්ට ලං ඳවසුයන් ලං ප්රයදලම භට ලං වැකි ලං ඳවසු ම් ලං දුර්රබ ලං විඹ. ලං  ලං යතමයතුරු ලං වම ලං
න්නියදදනඹට ලංප්රයදලම භ ලංව ල  ලං යන ලං ලංයයගුරමසි ලංද ලංයනමම ඹ. 

ජම ල  ලං/ ලංජනමර්ගි  ලංසුරෙ ලංජමතීන් 

විශ්න ලංවිදයමර ලංඅධයමඳනඹ, ලංයජයේ ලංරැකිඹම, ලංනිම, ලංයඛ්ය ලංය්ථම, ලංබමම ලංී ල ලංවම ලංයටැසි ලංබමඹ ලං
රඵම ලං ගැීභ ලං ආදී ලං  රුණු ලං රදී ලං තභන් ලං දීර්ඝ මරෘන ලං ලයඹන් ලං අමධමයණ ලං යර ලං ැරකීභට ලං
බමජනඹ ලංවූයේ ලංඹැයි ලංයශශීඹ ලංයභන්භ ලංඉන්දීඹ ලංම්බඹ්ෂ ලංඇ ල ලංයදභශ ලංජනඹම ලංවිශ්නම ලං ය ල. ලං ලං . ලං
ආය්ෂ  ලංවමුදම ලංවියශ්නයඹන්භ ලංතරුණ ලංවම ලංභැදි ලංඹය්ථ ලංයදභශ ලංකනිසුන්ට ලංනිතය ලංමිරිවැය ලං යන ලං
ඵ ලං යට ලං පුයම ලං සිටින ලං යදභශ ලං ජනඹම ලං යභන්භ, ලං වියශ්නයඹන්භ ලං උතුරු ලංනැයගනමිය ලං මඹ ලං යන ලං
ජනතම ලංප්ර මල ලං ය ලං ලයේ. 

යදභශ ලංසුළුතයයේ ලංභමජීඹ ලංවම ලංාර්ධන ලං  ලං  ලං අලයතම ලංගැන ලං ටයුතු ලංකිරීභට ලං  ලං අභමතයරුන් ලං
ගණනම්ෂ ලංවම ලං  ලං ජනමපතඳ ල ලං විසින් ලං ඳත් ලං යන ලං රද ලං  ලංආඹතන ලංගණනම්ෂ ලං ද ලං ලයේ. ලං  ලං යභයින් ලං
ප්රධමනතභ ලංආඹතන ලංන්යන් ලං ලංනැත ලංඳදිාික ලංකිරීභ, ලංපුනරුත්ථමඳනඹ, ලංමින්දු ලංආගක  ලං ටයුතු ලංවම ලං
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2016 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 

 

ඵන්ධනමගමය ලංප්ර ලා්ථ යණ ලංඅභමතයාලඹ ලංවම ලංඋඩයට ලංන ලංගම්භමන, ලංතු ලංඹටිතර ලංඳවසු ම් ලංවම ලං
ප්රජම ලංාර්ධනඹ ලංිතරඵ ලංඅභමතයාලඹ ලංන ලංඅතය ලංයම් ලංයදය්ෂභ ලංනමඹ ත්යේ ලංසිටින්යන් ලං ලංයදභශ ලං
ජනර්ගඹට ලංඅඹත් ලංයදමන්ෂ ලංයද. ලං ලං 

යදභශ ලං ප්රජමයද ලං දු්ෂගැනවිර ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං  ලං විශ්නමඹ ලං යගමඩ ලං නැගීතයම් ලං ිතඹය ලං ගණනම්ෂභ ලං
යජඹ ලංවිසින් ලංයගන ලං ලයේ. ලංඋතුරු ලංවම ලංනැයගනමිය ලංඳශමත්ර ලංසිටි ලංවමුදම ලංආණ්ඩු මයඹන් ලංයනුට ලං ලං
මිටපු ලංයමජය ලංතමන්ත්රි ඹන් ලංවම ලංඳශපුරුදු ලංයමජය ලංනිරධමරීන් ලංඳත් ලං යන ලංරදී. ලං 

ජනමපතඳ ල ලංවිසින් ලංඳත් ලං යන ලංරද ලං ලංජම ල  ලංභගිඹ ලංවම ලංප්ර ලන්ධමනඹ ලංිතළිඵද ලං මර්ඹමරයේ ලං ලංප්රධමන ලං
 මර්ඹඹ ලංවූයේ ලං  ලංප්ර ලන්ධමනඹ ලංම්ඵන්ධයඹන් ලං  ලංයජඹ ලංගන්නම ලංප්රඹත්නඹන් ලං  ලංම්ඵන්ධී යණඹ ලං
කිරීභයි. ලං එමි ලං අධමනඹ ලං යඹමමු ලං වු ලං ප්රධමන ලං  රුණු ලං වතය ලං වූයේ ලං සිඹරූරන්භ ලං ඇතුශත් ලං න ලං
භමජඹ්ෂ ලංයගමඩනැගිභ ලංවම ලංභමජීඹ ලංඒ මඵශධතම ලංප්රර්ධනඹ ලංකිරීභ, ලං ලංසිඹරෙභ ලංපුයැසිඹන් ලං
වම ලංබමම ලංඅයිතීන් ලංතවවුරු ලංකිරීභ, ලංයජයේ ලංයඹෝජිත ලංතයඹ, ලංමධමයණඹ, ලංප්ර ලන්ධමනඹ ලංවම ලං
නැත ලං සිදුවිභ ලං ැරැ්ෂම යම් ලං ය මකභ ලං වයවම ලං යුශධයඹන් ලං ඵැට ෑ ලං ප්රජමන් ලං තුශ ලං සු ලං කිරීයම් ලං
ක්රිඹමරඹ ට ලංආධමය ලංකිරීභ ලං ලංවම ලංයුශධයේ ලංඵරඳෑභට ලංර්ෂවූ ලංප්රයශල ලංවම ලංම්ඵන්ධී යණඹ ලං ශ ලං
ාර්ධන ලංැරසුම් ලංඉදිරිඳත් ලංකිරීභයි. 

ජනගවණයඹන් ලං ලංසිඹඹට ලං9.7්ෂ ලංන ලංමු්ථරම් ලංප්රජම ලං ලංයය්ට ලංසිටින ලංතුන්ැනි ලංවිලමරභ ලංමර්ගි  ලංවම ලං
ආගක  ලං ණ්ඩමඹභ ලං යද. ලංඔවුන්යේ ලංඇුනයම්. ලංආවමය ලංවම ලං ජීන ලං යටමයද ලං ද්ෂනට ලංඇ ල ලං ඳැවැදිර ලං
ා්ථ ෘ ල  ලං බමවිතඹන් ලං නිම ලං ඔවුන් ලං වියශ්නයඹන්භ ලං සිාවරඹන්යේ ලං වියදානරට ලං වම ලං
ඳවයදීම්රට ලංඉමිට ලංඉර්ෂ  ලංයද. 

ආදීමසී ලංජනතම 

ැශදන් ලං යර ලං වුනන්න, ලං යය්ට ලං ආදීමසීන්යේ ලං ජනගවණඹ ලං 1,000 ටත් ලං අඩුඹ. ලං ඔවුන්යගන් ලං
භව ලංයය්ෂ ලං තභන්යේ ලං මම්ප්රදමයි  ලං ජීන ලං යටම ලං ඳත්මයගන ලං ඹමභට ලං  ැභ ල ලං අතය, ලං එඹට ලං ලං
ී ලභඹ ලං ආය්ෂමද ලං රම ලං දී ලං  ලයේ. ලං ඔවුන් ලං යය්ට ලං යශලඳමරන ලං යවෝ ලං ආර්ථි  ලං  ටයුතුරට ලං
වබමගිම භ ලංිතළිඵ ලංකිසිභ ලංී ලභඹ ලංඵමධම්ෂ ලංනැ ල ලංවුත් ලංීතයමනුකර ලං  ලංරඹකිඹවිර ලංයනම ලබීභ ලං
ඔවුන් ලංයඵමයවෝ ලංයදයනකු ලංමුු ණ ලංයදන ලංප්රශ්නනඹකි. ලං ලංැදි ලංජනතමයේ ලංඳැකණිරූර්ෂ ලංන්යන් ලංඔවුන් ලං
සිඹ ලංඉඩම්රන් ලංඉත් ලං ය, ලංඒමයේ ලංය්ෂිකත ලංනමන්තය ලංප්රයශල ලංඇ ලකිරීභ ලංනිම ලංතභ ලංම්ප්රදමයි  ලං
ජීන ලංයටම ලංඳත්ම ලංගැීභට ලංයනමවැකි ලංම  ලංඇ ල ලංඵයි. ලං 

රාගි  ලංනැඹුරු ලංවම ලංරාගි  ලංඅනනයතම ලංභත ලංඳදනම් ලංවූ ලංප්රාණ්ඩ ලංක්රිඹම, ලංයන්ථ ලංයර ලංැරකීම් ලං
වම ලංඅනිකුත් ලංඅඳාමය 

යය්ට ලං භරාගි , ලං නමරිමභථුන, ලං ශවිරාගි , ලං ඳමයරාගි  ලං වම ලං අන්තර්රාග ලං (LGBTI) ලං ප්රජමන්ට 

යන්ථ ලංයර ලංැරකීභට ලංයඹමදම ලංගන්නම ලංී ල ලංතුන්ෂ ලං ලයේ. ලංඒම ලංනම් ලං“්ථබමඹට ලංවිරුශධ ලංක්රිඹම“ ලං
අඳයමධ ලංයර ලංර න ලංදණ්ඩ ලංී ල ලංාග්රවයේ ලං365(අ  ලංගන් ලඹ, ලං“ඳයරඳණයඹන් ලංාාම ලංකිරීභ“ ලං
ිතළිඵ ලං යභභ ලංාග්රවයේ ලං 399 ලංැනි ලංගන් ලඹ ලංවම ලංඳමදඩ ලංආඥමඳනත ලංයි. ලං 365 ලං (අ  ලංගන් ලයේ ලං
ඳැවැදිර ලං මන ල  ලං අර්ථ ලං දැ්ෂම භ්ෂ ලං යනමභැ ල ලං වුත් ලං පුශගර  ලං යවෝ ලං ප්රසිශපතයේ ලං භරාගි  ලං
ක්රිඹමර ලං යඹදීභ ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං ැයදි රුන් ලං න ලං අඹට ලං අවුරුදු ලං 10  ලං සියදඬුභ්ෂ ලං රැබීයම් ලං
අදමනභ්ෂ ලං ලයේ. ලංයන්ථ ලංයර ලංැරකීභට ලංවිරුශධ ලංී ල ලංරාගි ත්ඹ ලංභත ලංයන්ථ ලංයර ලංැරකීභ ලං
තවනම් ලං යන ලංනමුත් ලං  ලංරාගි  ලංනැඹුරු ලංවම ලංරාගි  ලංඅනනයතම ලං  ලංභත ලංඳදනම්වූ ලංයන්ථ ලංයර ලං
ැරකීභ ලංතවනම් ලංයනම යයි. 
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2016 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 

 

ඔවුන් ලං ගණි ම ලං ෘත් ලයේ ලං යඹයදන්යන්ඹ ලං ඹන ලං ැ ඹ ලං භත ලං ඳමයරාගි  ලං පුශගරඹන්ට ලං මිරිවැය ලං
කිරීභට ලං ලංයඳමරෘසිඹ ලංඳමදඩ ලංආඥමඳනත ලං ලංයඹමදම ලංගන්නම ලංඵ ලං ලංඑ්ෂත් ලංජමතීන්යේ ලං ලංභමන ලංමික ම් ලං
නිරධමරීන් ලංයඳන්ම ලං දී ලංඇත. ලං  ලංරාගි තමට ලංඅනුකර ලං යනමන ලං  ලංආ යඹට ලංවැසියයන ලංපුශගරඹන් ලං ලං
“ඳයපුශගරමඹනඹ“ ලං ඹටයත් ලං  ලං අතයඹට ලං ර්ෂ ලංකිරීභට ලං යඳමරෘසිඹ ලං 399 ලං ැනි ලං ගන් ලඹ ලං යඹමදම ලං
ගත්යත්ඹ. ලං ලංය ය්ථ ලංයතත් ලං ලංයභභ ලංී ල ලංඹටයත් ලංඅඳයමධ ලංනඩු ලංඳැරීභ ලං ලංඉතම ලංදුර්රබ ලංවිඹ. ලංභමන ලං
මික ම් ලං ාවිධමන ලං  ලං මර්තම ලං  යේ ලං භරාගි , ලං නමරිමභථුන, ලං ශවිරාගි , ලං ඳමයරාගි  ලං වම ලං
අන්තර්රාග ලං(LGBTI) ලං  ලංප්රජමන්ට ලංඅඹත් ලංපුශගරඹන් ලං  ලංයඳමරෘසියේ ලංඅතයරට, ලංඔවුන්ට ලංරාගි  ලං
ය්ථම ලංැඳී භට, ලංඳවයදීම් ලංවම ලං ප්ඳම් ලංගැීම්රට ලංර්ෂ ලංන ලංඵයි.. ලං 

අත්තයනෝභ ල  ලං යම ලං ගැීම්, ලං මිරිවැය ලං කිරීම් ලං වම ලං රැකිඹම ලං නිම ලං වම ලං යෞඛ්ය ලං ය්ථම ලං ආදි ලං
 ටයුතුරදි ලංයන්ථ ලංයර ලංැරකීභට ලං ලංවම ලංඅඳයඹෝජනඹට ලංමුු ණ ලංදීභට ලංඳමයරාගි  ලංපුශගරඹන්ට ලං
සිදුයද.වියශ්නඥ ලං භමනසි  ලංමදයරුන් ලං විසින් ලං රඵම ලං යදන ලං  ලං රාගි ත්ඹ ලං ිතළිගැීයම් ලං ව ල  ලං
නිකුත් ලංකිරීභ ලං ලංයජඹ ලංඅයගෝ්ථතු ලංභමයේදී ලංඅනුභත ලං යේඹ. ලංයම් ලංනිම ලංරාගි ත්ඹ ලංයන්ථ ලංකිරීයම් ලං
විවිධ ලං අ්ථථමර ලං සිටින ලං ඳමයරාගි  ලං පුශගරඹන්ට ලං යජයඹන් ලං නිකුත් ලං  යන ලං වැුනනුම්ඳත් ලං ැනි ලං
යරූඛ්නර ලං ඔවුන්යේ ලං රාගි තම ලං ායලෝධනඹ ලං  ලං  ය ලං ගැීභට ලං වැකි ලං යද. ලං  ලං එ්ෂ ලං ඳමයරාගි  ලං
පුශගරයඹ්ෂ ලං කිඹම ලං සිටියේ ලං  ලං ඇයේ ලං ප්රජමයද ලං අඹට ලං අරෙත් ලං  ලං වැුනනුම්ඳත්ෂ ලං වම ලං ඉරූරෙම් ලං  ශ ලං
වැ්ෂය්ෂ ලං රාගඹ ලං යන්ථ ලංකිරීයම් ලං ලරය ලං ර්භ ලං භමරමභ ලං  ලං ම්පර්ණ ලංකිරීයභන් ලං ඳසු ලං ඳභණ්ෂ ලං
ඵයි. 

 ලං“සිාව ලං යරූ“ ලංනකන් ලංවුනන්ම ලංගන්නම ලං  ලංසිාවර ලං ජම ලමදි ලං ණ්ඩමඹභ්ෂ ලං  ලං ‘ රම්බු ලංප්රයිඩ් ලං 2016‘ ලං
උත්යේ ලං ලංාවිධම ඹන්ට ලංතර්ජනඹ ලං ය ලං ලංඅභන් ලං ය ලං ලයේ. 

එච්.අයි.ම  ලංවම ලංඒඩ්්ථ ලංනිම ලංඇ ලන ලංභමජ ලංඅඳකීර් ලඹ 

එච්.අයි.ම .ආමදනඹ ලංැශැ්ෂම යම් ලංය්ථම ලංඳඹන ලංඅඹට ලං  ලංවම ලංඅමදනඹ ලංම යම් ලංඉවශ ලංඅදමනභ්ෂ ලං
ඇ ල ලං  ණ්ඩමඹම්රට ලං අඹත් ලං පුශගරඹන්ට ලං  ලං යන්ථ ලං යර ලං ැරක ලං ඵට ලං මර්තම ලං  ලයේ. ලං
උදමවයණඹ්ෂ ලංලයඹන් ලංතභන්යේ ලංය්ථම ලංදමඹ ඹන්යේ ලංඑච්අයිම  ලංධන ලංතත්ඹ ලංිතළිඵ ලංයතමයතුරු ලං
යයෝවරූ ලං නිරධමරීන් ලං ප්රසිශධ ලං  ශ ලං ඵටත් ලං භවඑ ලං අ්ථථමන්මි ලං  ලං එච්අයිම  ලං ධන ලං පුශගරඹන්ට ලං
යෞඛ්ය ලං ය්ථම ලංැඳී භ ලංප්ර ල්ෂයෂ්ඨ ර ලං ශ ලංඵටත් ලංමර්තම ලංම  ලං ලයේ. ලංෂ්යයඹ්ෂ ලංඑච්අයිම  ලං  ලංධන ලං
ඵට ලංඳැ ලරී ලං ලබු ලං  ලං දභමන ලංආයාිකඹ්ෂ ලංඳදනම් ලං ය ලංගනිකන් ලංඔු ට ලංඳමරට ලංඇතුරූම භට ලං ඉඩ ලං
යනමදුන් ලං ඳමැරූ ලං ඳශධ ලඹ ට ලං විරුශධ ලං ඳැර ලංනඩුයදදී ලං  ලං එච්අයිම  ලං මිත ලං අඹට ලං අධයමඳනයේ ලං ලං
යන්ථ ලංයර ලංැරකීභ, ලංතවනම් ලං යන ලං ලංනියඹෝගඹ්ෂ ලංරඵම ලංදුන්යන්ඹ. ලංඑච්අයිම  ලංආමදනඹ ලංම  ලංඇ ල ලං
යවෝ ලංඑැනි ලංඅඹ ලංභග ලංජීත්න ලංයවෝ ලංශභයින්ට ලං ලංඅධයමඳනඹ ලංරඵම ලංගැීභට ලංඇ ල ලංවිශ්නම ඹ ලංඅයි ලඹ ලං ලං
ය්ථථමයන් ලං තවවුරු ලං  ය ලං ඇතැයි ලං ඹන්න ලං යශ්රෂ්ඨ සමපත යණයේ ලං භතඹ ලං විඹ. ලං තද ලං එච්අයිම  ලං
ආමදනඹන් ලං භග ලං ජීත්න ලං පුශගරඹන්යේ ලං භමන ලං මික ම් ලං ආය්ෂම ලං කිරීභට, ලං ප්රර්ධනඹ ලං
කිරීභට ලං ලංවම ලංයගෞය ලංකිරීභට ලං ලංඅලය ලංිතඹය ලංගැීභ ලංයමජයයේ ලංගකීභ්ෂ ලංඹයිද ලංඋමවිඹ ලංයඳන්ම ලං
දී ලං ලයේ. ලං 

අනිකුත් ලංභමජීඹ ලංප්රාණ්ඩත්ඹ ලංවම ලංයන්ථ ලංයර ලංැරකීම් 

අපත යණ ලංවම ලංබුශධ ලංලමන ලංඅභමතයාලයේ ලංඅනුභැ ලඹ ලංනැතැයි ලංඹන ලංඳදනභ ලංභත ලංක්රි්ථ ලඹමනි ලංවම ලං
මු්ථරම් ලංැුනම් ලංිතුනම් ලං යන ලං්ථථමන ලංම ලංදාැම භට ලං  ලංයඵෞශධ ලංමත්ෂෂුන් ලංනිතය ලංඋත්මව ලං ශ ලංඵ ලං
මර්තම ලංයද. ලංඔ්ෂයතෝඵර් ලං31 ලං ලංන ලංවිට ලං ලංයශ්ථථමනරට ලංසිදු ලං ශ ලංඳවයදීම්, ලංයශගැ ලරුන් ලංවම ලං
ඔවුන්යේ ලංබමරට ලංවිරුශධ ලංතර්ජන ලංවම ලංප්රාණ්ඩ ලංක්රිඹම ලංවම ලංයශ ලංයභයවඹන්ට ලංඵමධම ලංකිරීම් ලං ලංආදි ලං
සිශපත ලං77 ලං්ෂ ලංශ්රී ලංරා මයද ලංජම ල  ලංක්රි්ථ ලඹමනි ලංඉැන්ජර  ලංන්ධමනඹ ලං ලංයරූඛ්න ලංගත ලං ය ලං ලයේ. 
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2016 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 

 

 

7 ලංය මට ලං- ලං ම් රු ලංඅයි ලමසි භ 

අ. ලංක ල ලංෑදීයම් ලංඅයි ලඹ ලංවම ලංමමූමි  ලංය්ෂරූ ලංකිරීයම් ලංඅයි ලඹ 

න්නශධ ලං වමුදම ලං වම ලං යඳමර්ථ ලං ය්ථයේ ලං මභමජි ඹන්, ලං අපත යණ ලං නිරධමරීන් ලං වම ලං ඵන්ධනමගමය ලං
නිරධමරීන් ලං ලංවැය ලංඅන් ලංසිඹරෙභ ලංය්ථ යින්ට, ලංතභම ලං ැභ ල ලංආ මයඹ ට ලංක ල ලංිතමිටුම භට ලංයවෝ ලං
ඒමට ලං ඵැඳීභට ලං ී ලඹ ලං ඉඩ ලං රඵමයශ. ලං යමජය ලං ය්ථම ලං ක ල ලං ර ලං ය්ථ ඹන් ලං වැය ලං  ලං අතයමලය ලං
යනමන ලංය්ථමන්මි ලංය්ථ ඹන්ට ලංමමූමි  ලංය්ෂරූ ලංකිරීභට ලංමන ල  ලංඅයි ලඹ්ෂ ලං ලයේ. ලං 

භවජන ලං ආය්ෂ  ලං ආඥමඳනයත් ලං වදිසි ලං අ්ථථම ලං  ලං යයගුරමසි ලං ඹටයත් ලං ඕනෑභ ලං අාලඹ්ෂ ලං ජම ල  ලං
ආය්ෂමට ලං යවෝ ලං ී ලඹ ලං රැකීභට ලං යවෝ ලං ජන ලං ජීවිතඹට ලං "අතයමලය" ලං යර ලං ප්ර මලඹට ලං ඳත් ලං
කිරීභට ලංජනමපතඳ ලට ලංපුළුරූ ලංඵරතර ලං ලයේ. ලං 2011 ලංර්යේදී ලං  ලංයජඹ ලංවදිසි ලංඅ්ථථම ලං  ලං යයගුරමසි ලං
ඉත් ලං  යේඹ. ලං අතයමලය ලං යනමන ලං අාලර ලං ැඩ ලං ර්ජනඹ ලං  ශ ලං ය්ථ ඹන්ට ලං දඩුම් ලං දීභ ලං
ී ලයඹන් ලං තවනම් ලං  ය ලං  ලයේ. ලං ය්ථ යින් ලං 7 ලං යදයනකුට ලං ක ලඹ්ෂ ලං ිතමිටුම, ලං ය්ථථම්ෂ ලං
අනුභත ලං ය, ලංනමඹ ඹන් ලංඳත් ය ලංතභ ලංඅදව්ථ ලංඳශ ලංකිරීභට ලංඉඩ ලංඇතත් ලංය්ථමදමඹ යඹකු ලංවිසින් ලං
ක ලඹ්ෂ ලං ීතයමනුකර ලං යර ලං ගණුයදනු ලං කිරීභ ලං වම ලං ිතළිගැීභට, ලං එභ ලං ආඹතනයේ ලං
ය්ථ ඹන්යගන් ලං40%්ෂ ලංත් ලංඑඹට ලංඵැඳී ලං ලබිඹ ලංයුතුඹ. ලං ලංයමජය ලංඅාලයේ ලංක ල ලංරට ලංීතයමනුකර ලං
ම්යම්රන ලං යර ලං එ්ෂ ලං ම භට ලං යවෝ ලං යජයේ ලං එ්ෂ ලං යදඳමර්තයම්න්තු  ලං යවෝ ලං එ්ෂ ලං අාලඹ ට ලං
ැඩියඹන් ලං ය්ථ ඹන් ලං නියඹෝජනඹ ලංකිරීභට ලං ඉඩ ලං නැත. ලං ක ලඹ්ෂ ලං ර් ලං තුන්ෂ ලංතභ ලං මර්ික  ලං
මර්තම ලංඉදිරිඳත් ලංයනම ශ ලංයවමත් ලං ලං ම් රු ලංඅභමතයාලඹට ලං ලංඑභ ලංක ලයේ ලංරඹම ලංඳදිාිකඹ ලං ලංඅරාගු ලං
 ශ ලංවැකි ලංයද. ලං 

ෘත්තීඹ ලංක ලරට ලං ලංවිරුශධ ලං ටයුතු ලංකිරීභ ලංී ලයඹන් ලංතවනම් ලං ය ලං ලයේ. ලං ලංනිය්ථර ලංැඩ ලං
 යන ලං ගෘව්ථථ ලං ය්ථ ඹන්ට ලං වම ලං  ලං අවිපතභත් ලං අාලයේ ලං ය්ථ ඹන්ට ලං  ම් රු ලං ී ලරන් ලං
රැ යණඹ ලංයනමරැයේ. ලං 

ක ලරට ලං ඵමධමකින් ලං යතමය ලං  ටයුතු ලං කිරීභට ලං ී ලඹ ලං ඉඩ ලං රම ලං ඇතත් ලං යජඹ, ලං ී ලඹ ලං
ඵරමත්භ  ලං යරූ ලංඅභම මය ලංයරයි. ලං ලංෘත්තීඹ ලංක ල ලංරට ලංවිරුශධ ලංඅමධමයණ ලංයර ලං ටයුතු ලං
කිරීභ ලංදඩුම් ලංදිඹ ලංවැකි ලංයද්ෂ ලංන ලංඅතය, ලංඒ ලංවම ලංදඩඹ ලංරුිතඹරූ ලංරුිතඹරූ ලං100,000 ලං(යඩමරර් ලං
666  ලංකි. ලංෘත්තීඹ ලංක ල ලං ටයුතුරට ලංවිරුශධ ලංක්රිඹම ලංකිරීභ ලංනිම ලංැයදි රුන් ලංන ලං ය්ථම ලං
යඹෝජ ඹන්, ලංක ල ලං ටයුතු ලංනිම ලංඅ්ථ ශ ලංය්ථ ඹම ලංනැත ලං ලංය්ථඹට ලංගත ලංයුතු ලංවුත්, ලංය්ථ ඹම ලං
යනත් ලං්ථථමනඹ ට ලංභමරු ලංකිරීභට ලංඔවුන්ට ලංඅය ලං ලයේ. ලංී ල ලංඋරූරාඝනඹ ලංකිරීක ලංැශැ්ෂම භට ලං
යභභ ලංදඬුම් ලංප්රභමණත් ලංවූයේ ලංනැත. ලංෘත්තීඹ ලංක ලරට ලං ලංවිරුශධ ලංයන්ථ ලංආ මයඹට ලංැරකීභ ලං
ඇතුළු ලංඅමධමයණ ලං ම් රු ලංක්රිඹම ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංනඩු ලංඳැරිඹ ලංවැ්ෂය්ෂ, ලං ම් රු ලංඅභමතයමාලඹට ලං
ඳභණි. ලං 

1999 ලං සිට ලං අමධමයණ ලං  ම් රු ලං බමවිතඹන් ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං  මර්ක  ලං ආයවුරූ ලං ඳනත ලං ඹට ලංයත් ලං
 ම් රු ලං අභමතයාලඹ ලං නඩු ලං ඳයම ලං ඇත්යත් ලං භමගම් ලං නභඹ ට ලං විරුශධ ලං ඳභණි. ලං  ලං 2015 ලං
ැප්තැම්ඵර් ලංන ලංවිට ලංඋමවිඹ ලංනඩු ලංයද ්ෂ ලංඅන් ලං ය ලං ලබු ලංඅතය ලංඅනිත් ලංවත ලංවිබමග ලංයකන් ලං
ඳැතුණි. ලං ර්ඹ ලං තුශ ලං අරෙත් ලං නඩු ලං ඳැරුයද ලං නැත. ලං  ම් රු ලං අයිතීන් ලං උරූරාඝනඹ ලං කිරීම් ලං
ම්ඵන්ධ ලංයජයේ ලංමභමනය ලංඅක්රිඹම මරී ලංඵ ලංයගන ලංවැය ලංද්ෂකන් ලංනඩු ලංඳැරීභට ලංතභන්ට ලංඉඩ ලං
යදන ලංයර ලංභවය ලංක ල ලං මරඹ්ෂ ලං ල්ථය්ථ ලංඉරූරම ලංඇ ල ලංනමුත් ලංභවය ලංක ල ලංරට ලංයභඹ ලංඅලය ලං
යනමවූ ලංඅතය ලංඑඹට ලං ලංයේතු ලංවැටිඹට ලංඔවුන් ලංයඳන්ම ලංදුන්යන් ලංනඩු ලංඳැරීයම්දී ලංදැරිඹ ලංයුතු ලංවිඹදම්ඹ. ලං
ය්ථඹ ලංඅන් ලංකිරීයම් ලංවම ලං ම් රු ලංඳනත ලංවම ලංඳමරියතෝික  ලංයගම යම් ලංඳනත ලංඹටයත් ලංය්ථ ඹන් ලං
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2016 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 

 

විසින් ලංඋමවියේ ලංනඩු ලංඳයම ලං ලයේ. ලං ලං ලංඅපත යණ ලංක්රිඹමභමර්ගර ලංදීර්ඝ ලංප්රභමදඹන් ලංසිුනයද. ලං ම් රු ලං
ආයවුරූ ලං ඳනත ලං  ලං යමජය ලං අාලඹට ලං අදමශ ලං යනමන ලං අතය ලං යමජය ලං අාලයේ ලං  ලං ක ල ලං වම ලං විපතභත් ලං
ආයවුරූ ලංවිඳීයම් ලංඹමන්ත්රණඹ්ෂ ලංයනමම ඹ. 

ක ල ලංෑදීයම් ලංවම ලංමමූමි  ලංය්ෂරූ ලංකිරීයම් ලංඅයි ලඹට ලංබමවිතයේදී ලංවැභවිටභ ලංගරු ලංයනමය රුණි. ලං
අතය, ලං තර්ජන ලං වම ලං අනිකුත් ලං ඳළිගැීයම් ලං ක්රිඹමන්ට ලං මුු ණදීභට ලං ක ල ලං නිශධමරීන් ලං වම ලං
ක්රිඹම මරීන්ට ලංසිදුයද. ලං අත්තයනෝභ ල  ලං යර ලංක ල ලංමභමජි යින් ලං  ලංභමරුකිරීභටත් ලං  ලං අමධමයණ ලං

යර ලංය්ථයඹන් ලංඳව ලංකිරීභටත් ලංය්ථමයඹෝජ ඹන් ලං ටයුතු ලං ය ලං ලයේ. ලං 

යමජය ලං අාල ලංයේ ලං භවය ලං ක ල, ලං  ලංයශලඳමරන ලං ලයඹන් ලං ්ථමධීන ලං වුත් ලං යඵමයවෝ ලං විලමර ලං ක ල ලං
යශලඳමරන ලං ඳ්ෂරට ලං ම්ඵන්ධ ලං වූ ලං අතය, ලං ඒම ලං යශලඳමරන ලං ක්රිඹමරයේ ලං ැදගත් ලං  මර්ඹ ලං
බමයඹ්ෂ ලංඉටු ලං යේඹ. ලං 

මමුමි  ලං ය්ෂරූ ලං කිරීභ ලං ැරැ්ෂම භට, ලං ක ල ලං රට ලං ඇ ල ලං වමඹ ලං අඩු ලං කිරීභට, ලං ක්රිඹම මරීන් ලං
වුනනමගැීභට, ලං රැකිඹමයන් ලං යනයපීභට ලං වම ලං භවය ලං අ්ථථමන්මි ලං දී ලං ක ල ලං ක්රිඹම මරීන්ට ලං
තර්ජනඹ ලංකිරීභට ලංවම ලං ඳවය ලං දීභට ලං  ලං ය්ථමයඹෝජ යඹෝ ලං යඵමයවෝවිට ලං ක ල ලං ිතළිගැීභ ලං අනිඹත ලං
ආ මයඹට ලංඳභම ලං ශ ලංඵට ලංෘත්තීඹ ලංක ල ලංයාෝදනම ලං යශෝඹ. ලං  ලං  ලංයභභ ලංගැටරෙ ලංරට ලංිතළිතුය්ෂ ලං
යර ලංඅභමතයමාලඹ ලං2011දී ලංනිකුත් ලං ශ ලංාක්රයරූඛ්ඹට ලංඅනු ලං ම් රු ලංය මභමරි්ථරුන් ලං ලංක ල ලං
ව ල  ලං කිරීයම් ලං ඡන්ද ලං විභසීම්, ලං  ලං විරුශධත්ඹ්ෂ ලං නැත්නම් ලං ැඩ යන ලං දින ලං 30 ලං ්ෂ ලං ඇතුශතද ලං ලං
විරුශධත්ඹ්ෂ ලං  ලංඇත්නම් ලං  ලංැඩ යන ලංදින ලං45 ලං්ෂ ලංඇතුශතද ලංඳැැත්විඹ ලංයුතුයද. ලංඳැැත්වූ ලංඡන්ද ලං
විභසීම් ලංිතළිඵ ලංයතමයතුරු ලංරඵමගත ලංයනමවැකි ලංවිඹ. ලං ලං ලං ලං 

ආ. ලං ලංඅනිමර්ඹ ලංයවෝ ලංඵයරන් ලංැඩගැීභ ලංතවනම් ලංකිරිභ 

ඵරවත් මයයඹන් ලං යවෝ ලං ඵැදීම් ලං මිත ලං ැඩ ලං ගැීභ ලං  ලං ී ලයඹන් ලං තවනම් ලං  ය ලං ඇ ල ලං නමුත් ලං
උරූරාඝනඹ ලංකිරීම් ලංැශැ්ෂම භට ලංතයම් ලං දඬුම් ලංප්රභමණත් ලං යනමම ඹ. ලංයජඹ ලංමභමනයයඹන් ලංී ල ලං
ඵරමත්භ  ලං ශත් ලංඒ ලංවම ලංඇ ල ලංම්ඳත්, ලංඳරී්ෂණ ලංවම ලංභැදවත්ම යම් ලංප්රඹත්නඹන් ලං ලංප්රභමණත් ලං
නැත. ලං ගෘව්ථථ ලං ය්ථ ඹන් ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං  ම් රු ලං අභමතයාලඹ ලං ඳරී්ෂමන් ලං යනම යයි. ලං
ාක්රභණි  ලං ය්ථ ඹන්, ලං ාාම මරී ලං යර ලං ඵමගැීයම් ලං  ටයුතුර ලං නියතවූ ලං  ලං  ම් රුන් ලං
ඵමගන්නම ලංනියඹෝජිතඹන්ට ලංයජඹ ලංවිටින් ලංවිට ලංනඩු ලංඳැර ලංඅතය ලංභමසි  ලංරැ්ථම ම් ලංතුළින් ලං ලංඅන්තර් ලං
අභමතයාල ලංම්ඵන්ධී යණඹද ලං ලංැඩි ලංදියුණු ලංකිරීභට ලං ටයුතු ලං යේඹ. ලං ලං 

භවය ලංනිය්ථරභ ලංජීත් ලංයකන් ලංගෘව ලංය්ථ ඹන් ලංයර ලං ලංැඩ ලං යන ලංඹ ලං14-18 ලංශභයින් ලං
වම ලං ලං මන්තමන් ලංම්ඵන්ධයඹන්ද ලං ලංඵරවත් මයයඹන් ලංැඩ ලංගැීයම් ලංතත්ඹ්ෂ ලංද්ෂනට ලංරැබුණි. ලං 

යම් ලං වම ලං www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt යේ ලං අඩවියේ ලං ඇ ල ලං යමජය ලං
යදඳමර්තයම්න්තුයද ලංී ල ලංවියයෝධී ලංපුශගර ලංප්රමවනඹ ලංිතළිඵ ලංමර්තමද ලංඵරන්න. ලං ලං   

ඇ. ලං ලංශභම ලංශ්රභඹ ලංතවනම් ලංකිරීභ ලංවම ලංරැකිඹම ලංවම ලංඅභ ලංඹ 

රැකිඹම ලං වම ලං අභ ලං ඹ ලං 14්ෂ ලං න ලං නමුත්, ලං ම ට ලං ඩම ලං අඩු ලං ඹය්ථ ලං ශභයින් ලං තම්ෂණි  ලං
පුු ණු ලං ටයුතුර ලංයඹදම භ ලංයවෝ ලංඳවුයරූ ලං ෘික මර්ක  ලං ටයුතුර ලංයඹදම භ ලංවම ලංඔවුන්යේ ලං
යදභදිතඹන්ට ලංවම ලංබමය රුන්ට ලංී ලයඹන් ලංඅය ලංරැයේ. ලංඅනතුරුදමඹ  ලංයර ලංශ නු ලංරඵන ලං
රැකිඹමර ලං ලංඹ ලං18ට ලංඅඩු ලංපුශගරඹන් ලංයඹදම භ ලංී ලයඹන් ලංතවනම්ඹ. ලං ලංඹ ලං14-15 ලංඅතය ලං
ශභයින්යේ ලංදින ට ලංැඩ ලංඳැඹ ලංගණන ලං9්ෂ ලංයරත්, ලං16-17 ලංඹ්ථ ලංශභයින්ට ලංඑඹ ලංඳැඹ ලං10 ලං්ෂ ලං
යරත් ලංී ලයඹන් ලංසීභම ය ලං ලයේ. ලංයජඹ ලංසිඹරෙභ ලංී ල ලංපරදමයි ලංයර ලංඵරමත්භ  ලංයනම ශ ලංඅතය ලං
උරූරාඝනඹ ලංකිරීම් ලංැශැ්ෂවිභට ලංදඬුම් ලංප්රභමණත් ලංයනමම ඹ. 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
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2016 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 

 

ර්ඹ ලංඅමන ලංන ලංවිට ලංනය භ ලංආ මයයේ ලංශභම ලංශ්රභඹ ලං ලංතුයන් ලංකිරීභ ලංදවම ලංවු ලංැශැ්ථභ ලං
ක්රිඹමත්භ  ලංකිරීයම්දී ලං ලං ම් රු ලංඅභමතයාලඹ ලංතයභ  ලංප්රග ලඹ්ෂ ලංයඳන්ම ලං ලයේ. ලංඋදමවයණඹ්ෂ ලං
ලයඹන් ලං  ලං යටපුයම ලං අනතුරුදමඹ  ලං ශභම ලං  ම් රු ලං ශ්රභඹ ලං තුයන් ලං කීරීභට ලං ඇ ල ලං  ැඳම භ ලං
ප්රදර්ලනඹ ලං  යකන් ලං යය්ට ලං දි්ථත්රි්ෂ  ලං 25 ලං භ ලං “ශභම ලං ශ්රභයඹන් ලං නිදව්ථ ලං රමඳ“ ලං යර ලං  ලං යජඹ ලං
ප්ර මල ලං  ය ලං  ලයේ. ලං දි්ථත්රි්ෂ ර ලං සිටින ලං  ලං අධයමඳන ලං නිරධමරීන් ලං ඇතුළු ලං සිඹරෙභ ලං නිරධමරීන්ට ලං
අනතුරුදමඹ  ලංශභම ලංශ්රභඹ ලංිතළිඵ ලංඅයඵෝධඹ්ෂ ලංරඵම ලංයදන ලංරද ලංඅතය ලංශභයින්ට ලංඅනතුරුදමඹ  ලං
ැඩ ලං රැයි්ථතුට ලං අනු ලං ැඩයඳමශරූ ලං ම ්ෂණඹ ලං කිරීභට ලං  ම් රු ලං යදඳමර්තයම්න්තු ලං ලං
ල්ෂ ලභත් ලං  ය ලං  ලයේ.. ැරසුභ ලං  ලං ම්පර්ණයඹන්භ ලං ක්රිඹමත්භ  ලං කිරීභ ලං අඳවසු ලං ම  ලං ඇත්යත් ලං
අයමුදරූ ලංහී ම භ ලං ලංනිම ලංඵ ලංඅභමතයාලඹ ලං ලංවන් ලං ය ලං ලයේ. 
 ලං 
ීතයමනූතර ලං වම ලං ී ලවියයෝධී ලං යර ලං ශභම ලං ශ්රභඹ ලං යඹමදමගන්නම ලං විලමරභ ලං අාලඹ ලං න්යන් ලං
 ෘික ර්භමන්තඹයි. ලං  ලං තු ලං අාලයේ ලං යභන්භ ලං යනත් ලං ෘික මර්ක  ලං අාලර ලං අ්ථැන්න ලං එ තු ලං
 යන ලං  මර ලංයේ ලං  ලං ශභයින් ලං ය්ථයේ ලං යඹමදනු ලං රැයේ. ලං  ලං  ෘික ර්භමන්තඹට ලං අභතය, ලං ම දි ලං
අයරවි රුන්, ලං ගෘව ලං වමඹ යින්, ලං  ැීම්, ලං ඉදිකිරීම්, ලං නිෂ්ඨ ඳමදන, ලං ප්රමවන, ලං වම ලං  ලං ධීය ලං
 ර්භමන්තයේද ලං  ලං ශභයින් ලං යඹමදම ලං ගැයන්. ලං  ලං යුශධඹ ලං නිම ලං අතැන් ලං වූ ලං ශභයින් ලං අනතුරුදමඹ  ලං
ය්ථමන් ලංවම ලංයඹමදමගැීයම් ලංදැඩි ලංඅදමනභ්ෂ ලං ලයේ. 
 
ඹ ලං 14 ලං - ලං 18 ලං අතය ලං වූ ලං  ලං ශභයින් ලං දව්ථ ලං ගණන්ෂ ලං නමගරි  ලං නිම ලං ර ලං ගෘව ලං ය්ථයේ ලං
යඹමදම ලං  ලයේ. ලං ශභයින් ලං ය්ථයේ ලං යඹදම භ ලං ඇතුළු ලං තුන්ැනි ලං ඳමර්ලයේ ලං රැකිඹම ලං නිඹමභනඹ ලං ලං
කිරීභට ලංී ල ලංනැත. ලං ගෘව ලං ය්ථයේ ලං යඹමදම ලං ඇ ල ලං ශභයින් ලං ලමරීරි , ලං රාගි  ලං වම ලං ිකත්තයදගීත ලං
අඳයඹෝජනඹන්ට ලංර්ෂන ලංඵට ලංමර්තම ලංයද. ලංණඹ ලංඵැඳීම් ලංඹටයත් ලංනමගරි  ලංනිම ලංර ලංග්රමම ඹ ලං
ශභයින් ලංය්ථයේ ලංයඹයදන ලංඵටත් ලංනිරී්ෂ ඹන් ලංමර්තම ලං ය ලං ලයේ. ලං ලංඳවුයරූ ලංයගමවියඳමශරූ, ලං
ව්ථත ලං ර්භමන්ත, ලංකුඩම ලංයයශ ලංයමඳමය ලං, ලංයබෝජනමගමය ලංවම ලංඅළුත්ැඩිඹම ලංකි ලංරීයම් ලංභධය්ථථමන ලං
ආදී ලං ඳවුරූ ලං යමඳමයර ලං යඵමයවෝ ලං විට ලං ශභයින් ලං ය්ථඹට ලං යඹමදම ලං ගී. ලං රාගි  ලං ාාමය  ලං
යමඳමයයේ ලංය මට්ෂ ලංයර ලංයයශඵඩ ලංප්රයශලර ලංවියශ්නයඹන් ලංිතරික ලංශභයින් ලං ලංඅඳයමධ රුන් ලං
විසින් ලංගණි ම ලංෘත් ලයේ ලංයඹමදම ලංගැයන්. ලං(ශභයින් ලංිතළිඵ ලං6 ලංැනි ලංය මට ලංඵරන්න  ලං 
යම් ලං වම ලං www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/ නම් ලං යේ ලං අඩවියේ ලං
ඇ ල ලං ‘නය භ ලං ආ මයයේ ලං ශභම ලං ශ්රභඹ ලං ිතළිඵ ලං  රුණු‘ ලං නම් ලං  ම් රු ලං යදඳමර්තයම්න්තුයද ලං
මර්තම ලංඵරන්න. ලං 
 
ඈ. ලංරැකිඹම ලංයවෝ ලංෘත් ලඹ ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංයන්ථ ලංයර ලංැරකීභ 
ජම ලඹ, ලංආගභ, ලංබමම, ලංකුරඹ, ලංරාගි ත්ඹ, ලංයශලඳමරන ලංඅදව්ථ, ලංඋඳන් ලං්ථථමනඹ, ලංආදි ලංකිසි්ෂ ලං
භත ලංයන්ථ ලංයර ලංැරකීභ ලංතවනම් ලංය යයන ලංවිපතවිධමන ලං ලංය්ථථමයද ලංඅඩාගු ලංයද. ලං ලංර්ණඹ, ලං
රාගි  ලංනැඹ්රරු ලංවම/යවෝ ලංරාගි  ලංඅනනයතම, ලං ලංඹ, ලංඑච්අයිම  ලංධන ලංතත්ඹ ලංයවෝ ලංයනත් ලං
යඵෝයන ලංයයෝග ලංතත් ලංභත ලංඳදනම් ලංරැකිඹම ලංයවෝ ලංෘත් ලඹ ලංම්ඵන්ධයඹන් ලංයන්ථ ලංයර ලං
ැරකීභ ලංී ලයඹන් ලංතවනම් ලං ය ලංනැත. ලං 
 
යජඹ, ලං යභභ ලං ී ල ලං පරදමයි ලං යර ලං ඵරමත්භ  ලං යනම ශ ලං අතය ලං ඉවත ලං වන් ලං ප්රර්ග ලං භත ලං
ඳදනම් ලං රැකිඹම ලං වම ලං ෘත්තීන් ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං  ලං යන්ථ ලං යර ලං ැරකීම් ලං දැකිඹ ලං වැකි ලං විඹ. ලං
භවය ලංආඹතන ලංනියතුරු ලංභවය ලංතනතුරු ලංවම ලංිතරික ලංයවෝ ලංගැවැනු ලංඅලය ලංඵට ලං ලංනිඹභ ලං
 ශ ලංඅ්ථථම ලං ලයේ. ලං මන්තමන්ට ලං ලංයන්ථ ලංයර ලංැරකීභට ලංවිරුශධ ලංී ලභඹ ලංරැ යණඹ්ෂ ලං
යනම ලං ලබ ලංඅතය ලංභවය ලංඅ්ථථමර ලංභමන ලංැඩරට ලංඔවුන්ට ලංයගන ලංරශයශ ලංිතරිකන්ට ලංඩම ලං
අඩුයනි. 

http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/
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2016 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 

 

 
පුශගරඹන්ට ලංරැකිඹම ලංඅමිකවිභ ලංඇතුළු ලංඑච්.අයි.ම / ලංඒඩ්්ථ ලංතත්ඹ ලංභත ලංයන්ථ ලංයර ලංැරකීයම් ලං
සිශපත ලං මර්තම ලං  ලයේ. ලං එච්.අයි.ම /ඒඩ්්ථ ලං ම්ඵන්ධයඹන් ලං  ලං ජම ල  ලං ප්ර ලඳත් ල ලං යද ්ෂ ලං  ලබුණත් ලං
එච්.අයි.ම /ඒඩ්්ථ ලංැශදුණු ලංපුශගරඹන් ලංැඩයඳමයේදී ලංආය්ෂම ලංකිරීයම් ලං ලංී ලඹ්ෂ ලංයනමම ඹ. ලං 

ඉ. ලං ලංැඩ යන ලං්ථථමන ලං ලංවමවූ ලං ලංිතළිගත ලංවැකි ලංතත් ලං 

ඳමර්රයම්න්තු ලංඳශමුයට ලං ලංභමර්තු ලංභමයේදී ලං ලංජම ල  ලංඅභ ලංයදතන ලංී ලඹ්ෂ ලංම්භත ලං ශ ලංඅතය ලං
යම් ලංඅනු ලංභමඹ ට ලංඅභ ලංයදතනඹ ලංරුිතඹරූ ලං10,000්ෂ ලංද ලං(යඩමරර් ලං66  ලංදිනත ලංඅභ ලංයදතනඹ ලං
රුිතඹරූ ලං 400්ෂ ලං ද ලං (යඩමරර් ලං 2.69  ලං යද. ලං යභඹට ලං අභතය ලං  ලං ම් රු ලං යදඳමර්තයම්න්තු ලං විසින් ලං
ිතමිටුම ලංඇ ල ලං යදතන ලංභණ්ඩර ලං44්ෂ, ලංෘත්තීඹ ලංක ල ලංවම ලං ය්ථම ලංයඹෝජ ඹන් ලංභ  ලංම ච්ඡම ලං
 ය ලංවිවිධ ලංඅාල ලංවම ලං ර්භමන්ත ලංවම ලංඅභ ලංයදතන ලංවම ලංැඩ ලංඳරිය ලංය මන්යශසි ලංඳනම ලං ලයේ. ලං ලං
රුිතඹරූ ලං40,000 ට ලං(යඩමරර්266  ලංඅඩු ලංභමසි  ලංයදතනඹ්ෂ ලංරඵන ලංපුශගර  ලංඅාලයේ ලංය්ථ ඹන් ලං
වම ලං  ලංභමර්තු ලංභමයේ ලංම්භත ලං ශ ලංී ලඹ්ෂ ලංඹටයත් ලං  ලංයජඹ ලංරුිතඹරූ ලං 2500  ලං (යඩමරර් ලං 16  ලං
අනිමර්ඹ ලං ැටුප් ලං ැඩිම භ්ෂ ලං රඵම ලං දුන්යන්ඹ. ලං ර්ඹ ලං තුශදී ලං  ලං යමජය ලං අාලයේ ලං අභ ලං යදතනඹ ලං
රුිතඹරූ ලං32,040 ලං්ෂ ලං(යඩමරර් ලං214  ලංද්ෂම ලංැඩිවිඹ. ලං2015 ලංදී ලංයභඹ ලංරුිතඹරූ ලං31,876්ෂ ලං(යඩමරර් ලං
212  ලංවම ලං2014 ලංදී ලංරුිතඹරූ ලං21.876්ෂ ලං(යඩමරර් ලං146  ලංවිඹ. ලං2015 ලංයනමැම්ඵර් ලංභමයේදී ලංදරිද්රතම ලං
ආදමඹම් ලංභ්ටටයම් ලංනිර ලංඇ්ථතයම්න්තු ලං ලංපුශගරයඹකුට ලංභමඹ ට ලංරුිතඹරූ ලං4,038්ෂ ලං ලං( ලංයඩමරර් ලං
27  ලංවූ ලංඅතය ලංභවය ලංවිශ්නයරූ ඹන් ලංයභභ ලංඇ්ථතයම්න්තුයද ලංරාගුබමඹ ලංගැන ලංප්රශ්නන ලං ශව. ලං 

යඵමයවෝ ලංපර්ණ මරෘන ලංය්ථ ඹන් ලං ලඹ ට ලං ලංඳැඹ ලං45 ට ලංඩම ලංැඩ ලංකිරීභ ලංී ලයඹන් ලංතවනම් ලං
 ය ලං ලයේ. ලං (දින ලං 5 ලං½ ලං  ලංැඩ ලං ලඹ්ෂ  ලං යභඹට ලංඅභතය ලං දින ට ලංඳැඹ  ලංවියද  ලං මරඹ්ෂද ලං
ී ලයඹන් ලංනිඹභ ලංය යර්. ලං ලං ලඹ ට ලං ශ ලංවැකි ලංඋඳරිභ ලංඅ ල මර ලංඳැඹ ලංගණන ලංයයගුරමසිරන් ලංඳැඹ ලං
15 ට ලං සීභම ලං ය ලං ලයේ. ලං  ලං අ ල මර ලං වම ලං මභමනය ලං යදතනයඹන් ලං 1.5 ලං ගුණඹ්ෂ ලං යගවිඹ ලං යුතු ලං
අතය, ලංඑඹ ලං ලංඉරිදම ලංයවෝ ලංනිමඩු ලංදිනර ලංැඩ ලංකිරීභ ලංයනුයන් ලංයගනු ලංරැයේ. ලංැඩ ලං යන ලංමූර  ලං
ඳැඹ ලංගණන ලංසීභම ලං යන ලංප්ර ලඳමදනඹ ලංයමජය ලංආඹතනර ලං  ලං ශභනම රුන් ලංවම ලංවිධමඹ ඹන්ට ලං
අදමශ ලංයනමයද. ලංයගම ම් ලංමිත ලංමර්ික  ලංනිමඩු, ලංී ලයඹන් ලංරඵම ලංදී ලංඇත. ලං ලං ලං 

යජඹ ලං ෘත්තීඹ, ලං යෞඛ්යඹ ලං වම ලං සුය්ෂිකතතම ලං ප්රක ල, ලං  ්ථ ලං  ය ලං  ලං  ලයේ. ලං අන්තයමඹ මරී ලං
අ්ථථමන්යගන් ලං ඉත්ම භට ලං ය්ථ ඹන්ට ලං ී ලභඹ ලං අයි ලඹ්ෂ ලං ඇතත්, ලං යඵමයවෝ ලං ය්ථ ඹන් ලං ඒ ලං
ිතළිඵ ලං දැනුත් ලං යනමන ලං අතය, ලං එැනි ලං අන්තයමඹ මරී ලං අ්ථථමන්යගන් ලං ඉත් ලං වුයවමත් ලං
රැකිඹම ලංඅමිකයතැයි ලංඔවුන් ලංතුර ලංබිඹ්ෂ ලං ලබුණි. ලං 

සිඹරෙභ ලංඅාලර ලංඅභ ලංයදතනඹ, ලංැඩ ලං යන ලංඳැඹ ලංගණන, ලංෘත්තීඹ ලංසුය්ෂිකතතම ලංවම ලංයෞඛ්ය ලං
ප්රක ල ලංඵරමත්භ  ලංකිරීභට ලංඵරධමරීන් ලංපරදමයි ලං යර ලංක්රිඹම ලං යරූ ලංනැත. ලං ම් රු ලං අභමතයාලයේ ලං ලං
ම්ඳත්, ලංඳරී්ෂමන් ලංවම ලංභැදවත්ම ම් ලංප්රභමණත් ලංයනමම ඹ. ලංයමඹ, ලංගුන් ලංයතමටුයඳමර ලංවම ලංභමර්ග ලං
ඉදිකිරීභ ලංැනි ලං ලංඹටිතර ලංඳවසු ම් ලංාර්ධනඹ ලංයභන්භ ලංඉතම ලංඋ ලංයගමඩනැගිර ලංඇතුළු ලංයදගයඹන් ලං
ර්ධනඹ ලං න ලං ඉදිකිරීම් ලං අාලයේ ලං ෘත්තීඹ ලං යෞඛ්යඹ ලං වම ලං සුය්ෂෂීතබමඹ ලං ිතළිඵ ලං ප්රක ල ලං
ප්රභමණත් ලං යනමයද.. ලංවියශ්නයඹන්භ ලං ඉදිකිරීම් ලං ර්භමන්තයේ ලංවිපතභත් ලං්ථබමයේ ලංැඩ ලං  ලංවම ලං ලං
ය මන්ත්රමත් ලං ය්ථ ඹන් ලං යඹමදමගැීයම් ලං ැඩින ලං ප්රනතම්ෂ ලං ද්ෂනට ලං රැයඵන ලං අතය ලං යභමිදි ලං
ය්ථ ඹන්ට ලංරැයඵන්යන් ලංඅඩු ලංරැ යණඹකි. ලං 

ය්ථම ලං යඹෝජ ඹන් ලං විසින් ලං ය්ථ ඹන්ට ලං ම්පර්ණ ලං ඳඩිඹ ලං යගන්යන්ද ලං ඹන්න ලං වම ලං  ලං ී ලයඹන් ලං
නිඹභ ලං ය ලංඇ ල ලංආ මයඹට ලංවිශ්රමභ ලංඅයමුදරූ ලංයගන්යන්ද ලංඹන්න ලංිතළිඵ ලං ම් රු ලංඅභමතයමාලයේ ලං
ඳරී්ෂ රු ලං විභම ලං ඵැරේව. ලං නමුත් ලං ෘත්තීඹ ලං ක ල ලං ප්රශ්නන ලං  යේ ලං යම්ම ලං ය මතයම් ලං පරදමයිද ලං
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2016 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 

 

ඹන්නයි. ලං ර්ඹ ලං තුශදී ලං  ලං  ම් රු ලං යදඳමර්තයම්න්තු ලං  ලං ඳරිගණ ගත ලං  ම් රු ලං යතමයතුරු ලං
ඳශධ ලඹ්ෂ ලං ලංක්රිඹමත්භ  ලං ශ ලංඅතය ලංඳරී්ෂමන්මි ලං මර්ඹ්ෂභතම ලංවම ලංපරදමයිතම ලං ලංැඩි ලංදියුණු ලං

කිරීභට ලංැරසුම් ලං යන ලංරද ලංයභ ලංයඹදුභ ලංතභත් ලංඇත්යත් ලංමුරූ ලංඅ්ථථමයදයි. ලං ලංයදතන ලංයවෝ ලංවිශ්රමභ ලං
අයමුදරූ ලං යනමයගම භ ලං දවම ලං දඬුභ ලං ඉතම ලං සුළු ලං යද. ලං යභඹ, ලං මුරූ ලං යද ලං  ලං දවම ලං රුිතඹරූ ලං 100 ලං
(යඩමරර් ලං0.66  ලංසිට ලංරුිතඹරූ ලං250 ලං(යඩමරර් ලං1.66  ලංවූ ලංදඩඹ්ෂද ලං ලංතුන්ැනි ලංයද ලංදවම ලං ලංරුිතඹරූ ලං
500 ලං(යඩමරර් ලං3.33  ලංසිට ලංරුිතඹරූ ලං1000 ලං(යඩමරර් ලං6.66  ලං්ෂ ලංවු ලංදඩඹ්ෂ, ලංභම ලං6  ලංසිය ලංදඬුභ්ෂ ලං
යවෝ ලංයද භ ලං  ලංයද. ලංමප්පු ලංවම ලං මර්ඹමර ලංඳනත ලංඹටයත් ලං  ලංැඩ ලං යන ලංඳැඹ ලංගණන ලංඋරූරාඝනඹ ලං
කිරීභට ලංදඩුභ ලං ලංරුිතඹරූ ලං500  ලං (යඩමරර් ලං3.33  ලංදඩඹ්ෂ ලංභම ලං6  ලංසිරි ලංදඬුභ්ෂ ලංයවෝ ලංයද භ ලං
යද. ලංතීන්දු ලං දීයභන් ලංඳසුත් ලංයද ලං  ලං යේ ලංනම් ලං දින ට ලංරුිතඹරූ ලං50 ලං  ලං (යඩමරර් ලං0.33  ලං දඩඹ්ෂ ලං
යගම භට ලං සිදුයද., ලංී ල ලං උරූරාඝනඹ ලංකිරීම් ලං  ලං ැශැ්ෂම භට ලං යභභ ලං දඬුම් ලං  ලං ප්රභමණත් ලං යනමයද. ලං
ැරකිඹ ලං යුතු ලං ාඛ්යම්ෂ ලං නිඹැරෘ ලං සිටින ලං අවිපතභත් ලං අාලයේ ලං ය්ථ ඹන්යේ ලං යදතන ලං යවෝ ලං ැඩ ලං
 යන ලං තත්ඹන් ලං  ලං ම ්ෂණඹ ලං කිරීභටත්, ලං භමජ ලං ආය්ෂණ ලං ැඩිතළියර්ෂ ලං ක්රිඹමත්භ  ලං
කිරීභටත් ලං ම් රු ලංඳරී්ෂ ඹන්, ලං ලං ටයුතු ලං යේ ලංනැත. ලං 

අවිපතභත් ලංඅාලයේ ලං දත්ත ලංරඵම ලංගත ලංවැකි ලංවිශ්නීඹ ලංමූරමශ්රඹ්ෂ ලං යනම ලබ ලංඅතය ලං මර්ක  ලං යවෝ ලං
ැඩයඳමශ ලංඅනතුරු ලංගැන ලංයමඹම ලංඵරන ලංයජයේ ලංආඹතනඹ්ෂද ලංයනමම ඹ. 


