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IOM සමගින් TIP Office ව්යාපෘතිය දියත් කිරීම 

ලබාදුන් හැඳින්ීම සම්බන්ධයෙන් සහ IOM හි ධූතමණ්ඩල ප්රධානී වශයෙන් ඔබ කරන වැඩ කටයුතු 

සම්බන්ධයෙන් සරත් දෂ් මහතාට මායේ ස්තුතිෙ පල කරනවා. එයමන්ම, යම්ජර් යජනරල් කුලතුුංග 

මහතා, තැනැත්තන් යවළඳාම් වියරෝධී ජාතික කාර්ෙ සාධක බලකායේ සාමාජිකයින්, IOM හි මයේ 

සගයින් සහ අද දින යම් අවස්ථාවට  සහභාගිවන ඔබ හැමයදනා යවත මයේ සුභාශුංසන පිරිනමනවා.  

ශ්රී ලාුංකික සහ ජාතයන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ හවුල්කාරිත්වයේ සහ සහයෙෝගීතාවයේ පදනමක් මත 

යගාඩනැගුණු කැපීමක් වන, ශ්රී ලුංකායේ තැනැත්තන් යවළඳාමට එයරහි වෑෙම්වලට එක්සත් ජනපද 

රජයේ ඇති කැපීම අද දිනයේ අප දිෙත් කරන වැඩසටහනින් අවධාරණෙ යකයරන නිසා මා අද යමහි 

සිටින්යන් ඉතාමත් සතුටින්. 

අන් අෙයේ ජීවිත වැඩිදියුණු කිරීයම් යපාදු අරමුණක් සඳහා කැප වූ වෘත්තිකෙන්යගන් පිරුණු කාමරෙක් 

දැකීම දිරිගන්වන සුළුයි. රාජය මට්ටමින් යේවා,  ජාතයන්තර සුංවිධානෙක් වශයෙන් යේවා, නැතිනම් 

සිවිල් සමාජ  කණ්ඩාෙමක් යලස බිම්මට්ටයම් වෑෙම්වලට උදවු ලබාදීම යේවා, ඔයේ යම් සෑම 

යවහසකින්ම IMPACT, එනම් අදදිනයේ දිෙත්කරන වයාපෘතියේ අරමුණ මුදුන්පත් කරගැනීමට උදවු 

කළ හැකියි. 

යම් වයාපෘතියේ සැලසුම සඳහා ලබාදුන් දාෙකත්වෙ යවනුයවන් තැනැත්තන් යවළඳාම් වියරෝධී ජාතික 

කාර්ෙ සාධක බලකාෙ යවත ස්තුතිෙ පල කරන යමන් යවාෂින්ටනයේ අයේ කාර්ොල මයගන් ඉල්ලා 

සිටිො. තැනැත්තන් යවළඳාමට එයරහිව සටන් කිරීයම්දී අපයේ හවුල්කාරීත්වෙ තවදුරටත් ඉදිරිෙට 

යගනොම සඳහා ඔයේ කැපීම ඔවුන් අගෙ කරනවා. 

තැනැත්තන් යවළඳාම් වියරෝධී ජාතික කාර්ෙ සාධක බලකායේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සඳහා මයුරි 

යපයර්රා මහත්මිෙ දැරූ යවයහස පිළිගැනීමට ලක් කරන්නට යමායහාතක් ගන්නට මා කැමතියි. විවිධ 

කාර්ොල දුසිම් ගණනක් රැස් කිරීමට සහ සිවිල් සමාජෙ සමඟ යමම වෑෙම් සුංවිධානෙ කිරීමට ඇෙ දැරූ 

යවයහස, IMPACT වයාපෘතිෙ දිෙත් කිරීම සඳහා සූදානම්ීයම්දී යබයහවින් උපකාරී වූවා. 

අප වාර්ෂිකව ජූලි 30 දින සමරනු ලබන තැනැත්තන් යවළඳාමට එයරහි යලෝක දිනෙ සැමරීමට සූදානම් 

වන යම් අවස්ථායේදී අද දිනයේ යමම කටයුත්ත සිදුීම, ඊට සුවියශ්ෂී වැදගත්කමක් එක් කරනවා. 

තැනැත්තන් යවළඳාම යලාව පුරා සිටින මිනිසුන්ට බලපානවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඕනෑම අවස්ථාවක 

යලාව පුරා වින්දිතයින් මිලිෙන 25 ක් සිටින බවට ඇස්තයම්න්තු කර තියබනවා. තැනැත්තන් යවළඳායම් 

නිරතවන අෙ සෑම වෙස්, පසුබිම් සහ ජාතීන්ට අෙත් වැඩිහිටිෙන් හා ළමුන් යගාදුරු කර ගනිමින් ඔවුන්ව 
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තම ලාභෙ සඳහා යොදා ගනු ලබනවා. එක්සත් ජනපදෙ සහ ශ්රී ලුංකාව ඇතුළුව යලෝකයේ සෑම රටක්ම 

යමම අපරාධයෙන් පීඩා විඳිනවා. 

IOM හි අපයේ හවුල්කරුවන් තැනැත්තන් යවළඳායම් වයසනෙට එයරහිව සටන් කිරීම සඳහා ශක්තිමත් 

වයාපෘතිෙක් සැලසුම් කර ඇති අතර, එෙට Save the Children සහ ශ්රී ලුංකායේ දිස්ික්ක 11 ක් පුරා 

සිටින තවත් සිවිල් සමාජ සුංවිධාන හතරක ක්රිොකාරී සහභාගීත්වෙ ඇතුළත් වනවා. යම් රයට් TIP 

වියරෝධී ප්රෙත්න ඉදිරිෙට යගන ොමට අපට අවශය යබායහෝ අරමුණු යමම වයාපෘතිෙ මගින් ආමන්රණෙ 

කරනවා. ඊට පහත කරුණු ඇතුළත්: 

• සාක්ෂි සුරක්ෂිත කිරීම, පරීක්ෂණ පැවැත්ීම සහ අපරාධ විමර්ශනෙ කිරීම සඳහා අපරාධ 

විමර්ශන යදපාර්තයම්න්තුවට සහ විගමන යදපාර්තයම්න්තුවට තාක්ෂණික සහාෙ ලබා දීම. 

• නීතිෙ බලාත්මක කිරීයම් බලධාරීන් සඳහා සම්මත යමයහයුම් කාර්ෙ පටිපාටි සුංවර්ධනෙ කිරීම 

• වින්දිතෙන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යහාඳම යගෝලීෙ ප්රමිතීන් පිළිබඳව ආරක්ෂක හමුදා පුහුණු කිරීම. 

• ප්රති ජාවාරම් ක්ෂණික ඇමතුම් අුංකෙක් සහ යවනත් යස්වාවන් සමඟ සම්බන්ධ වූ ශක්තිමත් 

මහජන යතාරතුරු වයාපාරෙක්. 

• තැනැත්තන් යවළඳාම ඵලදායී යලස හඳුනායගන වාර්තා කිරීමට මාධයයේදීන් පුහුණු කිරීම. 

• තැනැත්තන් යවළඳාමට ලක්වූවන්ට රැකවරණ ස්ථානෙක් පවත්වායගන ොම සඳහා කාර්ෙ 

මණ්ඩලෙ පුහුණු කිරීම සහ එම රැකවරණ ස්ථානෙට උපකරණ සැපයීම. 

යමම වයාපෘතිෙ හරහා ඉටුවනු ඇතැයි අපට බලායපායරාත්තු විෙ හැකි තවත් වැදගත් ක්රිොකාරකම් 

ගණනාවක් මට ලැයිස්තුගත කළ හැකියි. යමම වයාපෘතිෙ සුංවර්ධනෙ කිරීයම්දී, සහෙ ලබාදීයම් ලිපි 

අටකට යනාඅඩු ගණනක් ලබාදුන් විවිධ අමාතයාුංශ සමඟ IOM සෘජුවම කටයුතු කරනු ලැබුවා. රාජය 

හවුල්කරුවන්යේ ඒ සහෙ යමම වයාපෘතිෙ සාර්ථක කරගැනීම සඳහා අතයාවශය වනවා. 

වසර කිහිපෙක සිටම අයේ තානාපති කාර්ොලෙ Development Partners නම් කණ්ඩාෙමකට සහභාගි 

යවමින් අද දින යමම කාමරෙට රැස් ී සිටින සුංවිධාන යබායහාමෙක් සමගින් තැනැත්තන් යවළඳාම් 

වියරෝධී මුලපිරීම් සම්බන්ධයෙන් කාර්තුවකට වරක් රැස්ී වසර ගණනාවක් තිස්යස් සාකච්ඡා පවත්වනවා. 

එක රැෙකින් අපට සාර්ථකත්වෙට ළඟාවන්නට බැහැ, අපට කන්දක් යසලවිෙ හැක්යක් ක්රමක්රමෙන් දරන 

වෑෙම් හරහායි. යම් වසයර් Development Partners රැස්ීම් කිහිපෙකට රජයේ කාර්ෙසාධක බලකාෙත් 

සහභාගි වූ අතර ඔවුන් සහයෙෝගයෙන් වැඩකිරීමට උනන්දුයවන් පසුවනවා. 
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රජෙ රාජය යනාවන සුංවිධාන සමගින් හවුල්ීයමන් සාර්ථකත්වෙ යපන්නුම්කර ඇති ක්යෂ්රෙක් වන 

යම් ක්යෂ්රයේ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් අප හවුල්කාරීත්වයෙන් වැඩකිරීම අතයාවශයයි. ඒ හරහා, අප 

අතිරික්ත වැඩ අඩු කරගන්නවා පමණක් යනාව, සහයෙෝගීතාවෙ අපයේ උත්සාහෙන් ඒකාබද්ධ කරනවා. 

අද දිනයේ සනිටුහන් කරන යමම ආරම්භෙ, යම් අපරාධෙ මැඩලීම සඳහා සහයෙෝගීතාවෙ තවදුරටත් 

ඉදිරිෙට යගන ෙනවා. පසුගිෙ සතියේ, එක්සත් ජනපද රාජය යදපාර්තයම්න්තුයේ තැනැත්තන් යවළඳාම 

මැඩලීම සම්බන්ධයෙන් අධීක්ෂණෙ කිරීම සඳහ වන කාර්ොලෙ තම වාර්ෂික තැනැත්තන් යවළඳාම 

පිළිබඳ වාර්තාව (TIP) නිකුත් කළා. එම වාර්තායේ Tier 2 Watchlist මට්ටයම් වසර තුනකට පසුව, ශ්රී 

ලුංකාව යමම වසයර් TIP වාර්තායේ Tier 2 යවත උත්යර්ණිගත ීමට තුඩු යදමින් පසුගිෙ වසයර් රජෙ 

මිනිස් ජාවාරමට එයරහිව සටන් කිරීමට ගත් වෑෙම් වැඩිකිරීම අප අගෙ කරනවා. 

තැනැත්තන් යවළඳාම සම්බන්ධ විමර්ශන ශක්තිමත් කිරීම, යවළඳාමට යගාදුරු වූවන් වැඩි වශයෙන් 

හඳුනා ගැනීම සහ රාජය ආෙතන අතර සම්බන්ධීකරණෙ වැඩි කිරීම සඳහා වියශ්ෂිත ඒකකෙක් පිහිටුීමට 

රජෙ දරන ලද උත්සාහෙ අපි අගෙ කරනවා. යකයස් යවතත්, තවමත් කළයුතු යබායහෝ වැඩ තියබන අතර 

තැනැත්තන් යවළඳාම්කරුවන් ඔවුන් කළ අපරාධවලට වගවන බව සහතික කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් 

සහ වියශ්ෂයෙන් වඩාත්ම අවදානමට ලක්විෙ හැකි පුද්ගලයින් සඳහා වින්දිත රැකවරණෙ ලබාදීම 

සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි වර්ෂයේදී අඛණ්ඩව ප්රගතිෙ ලබනු දැකීමට අප උනන්දුයවන් සිටිනවා. 

ඉදිරි වසර තුළ තැනැත්තන් යවළඳාම මැඩලීයම් ඔවුන්යේ ප්රෙත්නෙන් තවදුරටත් ඉදිරිෙට යගන ොයම්දී 

රජෙන් සඳහා ප්රමුඛතා නිර්යද්ශ ලැයිස්තුවක් සෑම වසරකම TIP වාර්තාවට ඇතුළත් වනවා. යමම නව 

වයාපෘතිෙ දිෙත් කිරීම සනිටුහන් කරන යම් අවස්ථායේදී, 2022 TIP වාර්තායේ ප්රධාන නිර්යද්ශ 

කිහිපෙකට ම යම් වයාපෘතියෙන් සහාෙ වන බව අපව තවත් දිරිමත් කරනවා. යප්රෝත්සාහී යලස 

වින්දිතයින් හඳුනාගැනීම,  යවළඳාමට ලක් වූ පුද්ගලයින් සඳහා යස්වා වැඩිදියුණු කිරීම සහ ළමා ලිුංගික 

සුංචාරක වයාපාරෙට එයරහිව සටන් කිරීයම් උත්සාහෙන් ශක්තිමත් කිරීම ඊට ඇතුළත්. එයස්ම, ආරක්ෂිත 

සහ නීතයානුකූල සුංක්රමණෙ ප්රවර්ධනෙ කිරීමටත්, තැනැත්තන් යවළඳාම ෙන අපරාධෙ සම්ූර්ණයෙන්ම 

ආමන්රණෙ කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව රාජය සම්බන්ධීකරණෙ සඳහා පහසුකම් සැලසීමට ගන්නා 

ක්රිොමාර්ග ද ඊට ඇතුළත්. 

යමම නිර්යද්ශ ඉටු කිරීම පහසු කාර්ෙෙක් යනාවනු ඇතත්, තැනැත්තන් යවළඳාමට විසඳුම් යසීමට අප 

එක්ව කටයුතු කරන විට ඊට සහාෙ ීම සඳහා එක්සත් ජනපදෙ සූදානම් බව ඔබට සහතික කිරීමට මට 

අවශයයි. එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්ොලයේ, ශ්රී ලුංකා රජයේ සහ සිවිල් සමාජෙ තුළ අප කරන 

කාර්ෙෙන්හි අරමුණ වන්යන් කිසිදු වින්දිතෙකු අදෘශයමාන යනාවන බවත්, කිසිදු මිනිස් යවළඳාම් 
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කරුවකුට අවදානයම් සිටින ජනො යහෝ ප්රජාවන් තමන්යේ වාසිෙට යොදාගැනීමට යනාහැකි වන බවත්  

සහතික කරගැනීමයි. 

අප ඉදිරිෙට කටයුතු කරයගන ෙෑයම්දී තැනැත්තන් යවළඳාම්කරුවන්ට නඩු පවරන්යන් යකයස්ද 

වින්දිතෙන් ආරක්ෂා කරන්යන් යකයස්ද සහ අපරාධෙ මුලින් සිදුීම වළක්වා ගන්යන් යකයස්ද ෙන්න 

පමණක් යනාව වින්දිතයින් විෙහැකි පුද්ගලයින් ආරක්ෂා කිරීම සහ දිවි ගලවා ගත් අෙට උපකාර කිරීම 

සඳහා සමාජෙ තුළ සමාජ වුහෙන් යගාඩනඟන්යන් යකයස්ද ෙන්න සලකා බැලීම වැදගත් වනවා. දශක 

ගණනාවකට පසු ශ්රී ලුංකාව මුහුණයදන විශාලතම ආර්ික අර්බුදෙ පවතින යම් අවස්ථායේ එෙ යවන 

කවරදාටත් වඩා වැදගත් යේවි. 

IMPACT වයාපෘතිෙ එහි වචනාර්ථ අනුව ෙමින්, එනම් බලපෑමක් ඇති කරමින් බලායපායරාත්තු 

ඇතිකරවනු ඇතැයි අප අයේක්ෂා කරනවා. යමරට තැනැත්තන් යවළඳාමට  එයරහිව සටන් කිරීම සඳහා 

රජෙට සහ සිවිල් සමාජෙට ඇති හැකිොව ශක්තිමත් කිරීයම් වෑෙම්වලට එක්සත් ජනපදෙ සැමවිටම 

සහාෙ යදනු ඇති. යමම වැඩසටහන දිෙත් කිරීමත් සමඟ, අපට පසුගිෙ වසයර් යම් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවූ 

උද්යෙෝගෙ සහ ක්රිොකාරීත්වෙ ඉදිරි වසර දක්වා යගන ො හැකියි. 

යම් සටනට අප සමගින් එක් වූ ඔබ හැමයදනාටම ස්තුතියි; ඉදිරි වසරවලදීත් තැනැත්තන් යවළඳාම 

මැඩලීම සඳහා අයේ හවුල්කාරීත්වෙ අඛණ්ඩව පවත්වායගන ෙෑමට අප උද්යෙෝගයෙන් සිටිනවා. එක්සත් 

ජනපදෙ මිනිස් යවළඳාමට එයරහිව සටන් වැදීමට කැපී සිටින්යන් මිනිස් යවළඳාම යහ්තුයවන් සමාජ 

අස්ථාවර ීම, ආර්ික දුර්වල කිරීම, රමිකයින්ට හානි කිරීම, සූරාකන්නන් තවත් යපායහාසත් කිරීම, 

නීතයානුකූල වයාපාරවලට හිමිවිෙ යුතු තැන් ඔවුන් විසින් අත්පත් කරගැනීම සිදුවන නිසා සහ, ප්රධාන 

වශයෙන්ම එෙ අතයන්තයෙන්ම වැරදි ක්රිොවක් වන නිසායි. 

අප සාකච්ඡා කරන යම් සිෙළු ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ක්රිොකාරකම් පසුපස සිටින්යන් සැබෑ මිනිසුන්, 

සැබෑ වින්දිතයින් බව අපි හැමයදනාම මතක තබාගනිමු. ඒ අයේ සයහෝදරිෙන්, පුතුන්, මවුවරුන් සහ 

මාමාවරුන්. ඔවුන්ට ෙළිත් තම දිවියේ ගරුත්වෙ ළඟාකරගැනීමට උදවු දීයමන් අප කරන්යන් 

බලායපායරාත්තුවට ෙළි පණ දීමයි. 

යම් අවුරුද්යද් TIP වාර්තාව එළිදැක්ීයම් අවස්ථායවහි ේලින්කන් යල්කම්තුමා “තැනැත්තන් යවළඳාම 

මගින්, නිදහයස් දිවියගවන්නට, එනම්, තමන් කැමති යදෙක් කරන්නට, තමන් කැමති අයෙක් වන්නට, 

තමන්යේ බලායපායරාත්තුව වන ජීවිතෙ යගාඩනගා ගන්නට සිෙළු යදනාට ඇති අයිතීන් උල්ලුංඝනෙ 

කරනවා” ෙනුයවන් සඳහන් කළා. 
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සෑම තැනැත්යතකුටම ඒ අයිතීන් සහ නිදහස ලැයබන බව සහතික කරගන්නට අපි හැමයදනා 

යවයහයසමු. 


