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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

2018 ශ්රී ලංා ම ලංමමනල ලංමික ම් ලංලමර්තමල 

 

විධමය  ලංවමරමාය 

ශ්රී ලංරාවහ, ය්ථාහිත  ලංඵු  ලංඳහ්ෂශ්රව, ලංනිදව්ථ ලංඡන්දයඹන් ලංයජඹ ලංඳත් ලංවය ලංගන්නහ ලංජනයජඹකි. ලං2015 
ජනහරි ලං භහයේ දී ලං ඡන්දදහඹවඹන් ලං විසින් ලං ඳ්ථ ලං අවුරුදු ලං වහරඹ්ෂ ලං වහ ලං මභත්රීඳහර ලං සිරිය්ථන ලං
ජනහධිඳති ලංයර ය ෝයහ ලංඳත් ලංවය ලංගන්නහ ලංරදී.  ලංඳහර්රයේන්තු, ලං ලංජනහධිඳති ලංභග ලංය්ථාහිත  ලංඵරඹ ලං
වවුයරූ ලංයඵදහ ලංගනී. ලං ලං2015 අයගෝ්ථතු ලංභහයේ ලංඳළළත්ව ලංඳහර්රයේන්තු ලංභළතියණයේ ලංප්රතිපරඹ්ෂ ලංයර ලං ලං
ප්රධහන ලංයේලඳහරන ලංඳ්ෂ ලංයදයවන් ලංභන්වි  ලංයනිරූ ලංවික්රභසිාව ලංඅගභළතිවු ලංබහග ලංයජඹ්ෂ ලං ලංඇති ලංවිඹ. ලං ලං
භළතියණ ලංයදවභ ලංනිදව්ථ ලංවහ ලංහධහයණ ලංවිඹ. 

සිවිරූ ලංඵරධහරීන් ලංහභහනයයඹන් ලංආය්ෂව ලංවමුදහ ලංභ  ලංඳහරනඹ්ෂ ලංඳත්හ ලංගත්යත්ඹ. ලං 

ඔ්ෂය ෝඵර් ලං 26 ලං නදහ ලං ජනහධිඳති ලංසිරිය්ථන ලංවිසින් ලං අගභළති ලංවික්රභසිාව ලං වත්වය ලංිටපු  ලංජනහධිඳති ලං
භිටන්ද ලං යහජඳ්ෂ ලං අගභළති ලං යර ලං ඳත් ලං වය ලං වන් ලං ඳසු ලං ඳහර්රයේන්තු ලං විසුරුහ ලං වළරීභ ලං නියේදනඹ ලං
වයේඹ. ලං අගභළති ලං වික්රභසිාව ලං වහ ලං  ත් ලං අඹ ලං යභභ ලං ්රිඹහ ලං යදවභ ලං ය්ථාහ ලං වියයෝීයඹි  ලං අියයඹෝග ලං
වයශෝඹ. ලංඳහර්රයේන්තු ලංවිසුරුහ ලංවළරීභප ලංසිරිය්ථන ලංගත් ලංතීයණඹ ලංය්ථාහ ලංවියයෝීය ලංඵ ලංයදළේඵර් ලං
13 ලංනදහ ලංයේශ්රුධහධිවයණඹ ලං ලංතීයණඹ ලංවයේඹ. ලංයභභ ලංතීන්දුයන් ලංඳසු ලංයහජඳ්ෂ ලංවරූරහ ලංඅ්ථව ලං ලංඅ ය ලං
සිරිය්ථන ලංවිසින් ලංයදළේඵර් ලං16 ලංන ලංදින ලංඅගභළති ලංයර ලංනළ ත් ලංවික්රභසිාව ලංඳත් ලංවයේඹ. 

භහන ලංිටමිවේ ලංප්රශ්නන ලංවයේ, ලංනීති ලංවියයෝීය ලංඝහ න, ලංධදීේ, ලංළශකිඹ ලංයුතු ලංරාගිව ලංඅඳයඹෝජන, ලංයජයේ ලං
වමුදහ ලං විසින් ලං අත් යනෝභතිව ලං අත්අඩාගුප ලං ගළනීේ, ලං යබ් ලං අඩවි ලං අිටය ලං කිරීේ, ලං නහරි ලං මභථුන, ලං
භරාගිව, ලංේවි-රාගිව, ලංඳහයරාගිව ලංවහ ලංඅන් ර් ලංරාගිව ලං(LGBTI) ු ේගරඹන්ප ලංවිරුේධ ලංිටාහ, ලංවහ ලං
භරාගිව ලං්රිඹහ ලංඅඳයහධ ලංයර ලංළරම භ ලංආදිඹ ලංයේ. ලංභ ලංරාගිව ලං්රිඹහ ලං ලංනීතියඹන් ලං වනේ ලංනමුත් ලංනඩු ලං
ඳයන ලංරේයේ ලංවරහතුයකිනි. ලං 

යඳහරසිඹ ලංඅදණ්ඩි  ලංසිවිරූ ලංජනඹහප ලංිටයවළය ලංවශ ලංඅ ය ලංසිවිරූ ලංයුේධඹ ලංඳළති ලංවහරයේ ලංසිදුවු ලංඅඳයහධ ලං
ේඵන්ධයඹන් ලංය ෝදනහ ලංරළඵ ලංසිටින ලංආය්ෂව ලංවමුදහ ලංහභහජිවඹන් ලංවහ ලංව ලංගවීයේ ලංඹහන්ක්රණඹ්ෂ ලං
යජඹ ලං  භ ලං ්රිඹහත්භව ලං වය ලං නළ . ලං යවය්ථ ලං ය ත් ලං භහන ලං ිටමිවේ ලං උරූරාඝනඹ ලං වශ ලං භවය ලං
නිරධහරීන් ලංේඵන්ධ ලංවිභර්ලනඹ ලංවය ලංනඩු ලංඳයහ ලංදඬුේ ලංකිරීභප ලංයජඹ ලංිතඹය ලංගත්යත්ඹ. ලං 

 

1 ලංලැනි ලංක මටව- ලංඳශත ලංදක්ලන ලංආ මරකේ ලංනිදශවද ලංඇතුළුල ලංපුද්ගයන්කේ ලංවමධුගුණය ලං    වශම ලං
දක්ලන ලංකගෞරලය. 

අ. ලං  ලං අත්තකනෝමති  ලං කව ලං ජීවිතය ලං අමික ලං කිරීම ලං ලං ශම ලං අනිකුත් ලං නීති ලං විකරෝධි ලං කශෝ ලං කද්ඳමන ලං
කඳඹවීම් ලංමත ලං රන ලංඝමතන 

යජඹ ලංයවෝ ලංඑිට ලංනියඹෝජි ඹන් ලංඅත්යනෝභතිව ලංයවෝ ලංනීති ලංවියයෝීය ලංමිනීභළරීේ ලංවශ ලංඵප ලංහර් හ ලංරළබී ලං
තියබ්. ලං 

ජනහරි ලං 20 ලං නදහ ලං ව යගභ ලං ළඩිිටටිවන්ද ලං මුයයඳහයේ ලං දී ලං ඹතුරු ලං ඳළදිඹ ලං නළළත්වීභප ලං දුන් ලං අණප ලං
අන  ලංයනහවු ලංඹතුරු ලංඳළදිවරුය්ෂ ලංයඳහරසිඹ ලංවිසින් ලංයඩි ඵහ ලංභයහ ලංදළම ලංඵප ලංහර් හ ලංවිඹ. ලං2017 ලං
ඔ්ෂය ෝඵර් ලං භහයේදී ලං ඹහඳයන් ලං දි්ථත්රි්ෂවයේ ලං අරිඹහර ලං ප්රයේලයේ ලං ඹතුරුඳළදිඹව ලං ගිඹ ලං ු ේගරයඹ්ෂ ලං
සිවිරූ ලං ඇදුයභන් ලං ළයසී ලං සිටි ලං යඳහර්ථ ලං වියශ්න ලං වහර්ඹ ලං ඵරවහයේ ලං හභහජිවඹන් ලං විසින් ලං යඩි ලං  ඵහ ලං
භයහදළමීභ ලංිතළිඵ ලංඅඳයහධ ලංවිභර්ලන ලංඅාලයේ ලං (CID) විභර්ලනඹ ලංදිගපභ ලංඳළළත්වුණි. ලංයභභ ලංසිේධිඹ ලං
ේඵන්ධයඹන් ලංඅඳයහධ ලංවිභර්ලන ලංඅාලඹ ලංවිසින් ලං2017 ලංයනහළේඵර් ලංභහයේදී ලංනිරධහරීන් ලංයදයදයන්ෂ ලං ලං
අත්අඩාගුප ලංගත් ලංඅ ය ලං  ලං 2019 ලංයඳඵයහරියේ ලංනඩු ලංවිබහගඹප ලංගන්නහ ලං ය ්ෂ ලංඔවුන් ලංඅත්අඩාගුයේ ලං
ඳසු ලංවව. 
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

2016 ලං ඔ්ෂය ෝඵර් ලං භහයේ ලං යඳහර්ථ ලං මුයයඳහශ්ෂ ලං අරදී ලං  ලං ඔවුන්යේ ලං ඹතුරුඳළදිඹ ලං නළළත්විභප ලං දුන් ලං
අණප ලං ම වරු ලං යනහවීභ ලං නිහ ලං ඹහඳයන් ලං විශ්න ලං විදයහර ලං  යඹන් ලං යදයදයන්ෂ ලං භයහ ලං දළමීභ ලං ේඵන්ධ ලං
යඳහර්ථ ලංවිභර්ලන ලංදිගපභ ලංසිදු ලංවිඹ. ලංයේ ලංයඩි ලං ළබීභ ලංේඵන්ධයඹන් ලංයඳහර්ථ ලංනිරධහරීන් ලංඳ්ථයදයන්ෂ ලං
ඳසුදහ ලං අත්අඩාගුප ලංගන්නහ ලං රදී. ලං යභහවුන් ලං භහ ලං 11්ෂ ලං අත්අඩාගුයේ ලං ඳසුවීයභන් ලං අනතුරු ලංභහර්තු ලං
භහයේදී ලංනඩුයේ ලංතීන්දු ලංරළයඵන ලංය ්ෂ ලං ලංයඳහර්ථ ලංනිරධහරීන් ලංඳ්ථ ලංයදනහභ ලංනළ  ලංය්ථයේ ලංිතිටටුන ලං
රදී. ලංඔ්ෂය ෝඵර් ලංභහයේදී ලංඹහඳයන් ලංභයේ්ථත්රහත් ලංඋහවිඹ ලංවිසින් ලංචූදි ඹන් ලංතුන් ලංයදයන්ෂ ලංනිදව්ථ ලංවශ ලං
අ ය ලංඅනිත් ලංයදයදනහප ලංවිරුේධ ලංඅරෙත් ලංඅධි ලංය ෝදනහ ලංයගහනු ලංවයන ලංරදී. ලං 

ප්රමු  ලං භහධයයේදියඹ්ෂ ලං යභන්භ ලං යේලඳහරනඥයඹ්ෂ ලං ව ලං ‘න්යේ ලං රෘඩර්‘ ලං ු ත්ඳයත් ලං ප්රධහන ලං වර්   ලං
රන්ව ලංවික්රභතුාග ලං2009 ලංදී ලංභයහ ලංදළමීභ ලංිතරඵ ලංවිභර්ලන ලංවපයුතු ලංදිගපභ ලංසිදු ලංවිඹ. ලංයභභ ලංවිභර්ලන ලං
වපයුතුරප ලං ඵහධහ ලං කිරීයේ ලං ය ෝදනහ ලං ඹපයත් ලං  ලං නියඹෝජය ලං යඳහර්ථඳතියයඹ්ෂ ලං වහ ලං ගරූකි්ථ ලං
යඳහරසියේ ලං වහර්ඹ ලං බහය ලං නිරධහරි ලං ඇතුළු ලං වවශ ලං භට්පයේ ලං ආය්ෂව ලං නිරධහරීන් ලං ඳ්ථ ලං යදයන්ෂ ලං
යඳඵයහරි ලංභහයේ ලංදී ලං යඳහරසිඹ ලංවිසින් ලංඅත්අඩාගුප ලංගන්නහ ලංරදී. ලංජුර ලං17 ලංද්ෂහ ලංයහ ලංගත් ලංඔවුන් ලං
විභර්ලනයේ ලංප්රතිපර ලංරළයඵන ලංය ්ෂ ලංඇඳ ලංභ  ලංමුදහ ලංවරින ලංරදී. 

යදභශ ලං ජහතිව ලං න්ධහනයේ ලං ඳහර්රයේන්තු ලං භන්ත්රීයයඹ්ෂ ලං  ලං ව ලං  ලං නඩයහජහ ලං යවියහජ් ලං භයහ ලං දළමීභ ලං
ේඵන්ධයඹන් ලං ය ෝදනහ ලං රත් ලං ළවවරුන් ලං ඳ්ථ ලං යදනහ ලං නිදව්ථ ලං කිරීභප ලං විරුේධ ලං නීතිඳති ලං විසින් ලං
අියඹහ නඹ්ෂ ලං වදිරිඳත් ලං වයන ලං රදී. ලං යභභ ලං නඩු ලං විබහගඹ ලං අියඹහ නහධිවයණයේ ලං දී ලං 2019 ලං ජනහරි ලං
භහයේ ලංඳළළත්වීභප ලංනිඹමි ඹ. 

 

ආ. ලංඅතුරුදශන් ලංකිරීම් 

යුේධඹ ලං ඳළති ලංවහරයේ ලං වහ ලං වන්ඳසු ලං සිඳුව ලං අතුරුදවන්කිරීේ ලං ිතළිඵ ලං ප්රශ්නනඹද ලං  භ ලං විඳී ලං නළ . ලං
2017 ලංර්යේදී ලංඑ්ෂත් ලංජහතීන්යේ ලංඵරවත්වහය ලංවහ ලංඅනිච්ඡහනුග ලංඅතුරුදවන්වීේ ලංිතළිඵ ලං්රිඹහවහරී ලං
වමිටු ලංනිකුත් ලංවශ ලංහර් හප ලං අනු ලං  ලං විඳී ලංනළති ලංඵරවත්වහය ලංවහ ලං අනිච්ඡහනුග ලං අතුරුදවන්කිරීේ ලං
ා යහ ලං5,859 ලං්ෂ ලංයේ. ලංඅතුරුදවන් ලංු ේගරඹන්යේ ලංවහර්ඹහරඹ ලං  ලංවහ ලංයජඹ, ලංයඳඵයහරි ලං28 ලංනදහ ලං
යවහභහරි්ථරුන් ලං වත් ලං යදයන්ෂ ලං ඳත් ලං වයේඹ. ලං ඔවුන් ලං  ලං භන්නහයභ, ලං ඹහඳනඹ, ලං වරයනහච්චි, ලං
ත්රිකුණහභරඹ, ලංභහ ය ලංවහ ලං යවහශම ලංඅතුරුදවන්ව ලංු ේගරඹන්යේ ලංඳවුරූ ලංහභහජිවඹන් ලංවහ ලංභවජනඹහද ලං
වමුවව. ලංඅතුරුදවන් ලංවන්ප ලංවහ ලංඔවුන්යේ ලංඳවුරූරප ලංයු්ෂතිඹ ලංවටු ලංකිරීභ ලංවහ ලංවන ලංළරසීභ ලංිතළිඵ ලං
නිර්යේල ලංඇතුශත් ලංඅතුරු ලංහර් හ්ෂ ලංඅයගෝ්ථතු ලංභහයේ ලංනිකුත් ලංවයන ලංරදී. ලංර්ඹ ලංඅහන ලංන ලංවිප ලං
යභභ ලං වහර්ඹහරඹ ලං විසින් ලං දශ ලං ලයඹන් ලං 1983 ලං සිප ලං අතුරුදවන් ලං ව ලං ු ේගරඹන් ලං 20,000 ලං ඳභණ ලං නේ ලං
ඇතුශත් ලංරළි ්ථතු්ෂ ලංව්ථ ලංවය ලංතිබුණි. ලං 

2010 ලංර්යේදී ලංඅතුරුදවන්ව ලං‘රාවහ ලංව-නිේ්ථ‘ ලංිට ලංභහධයයේදියඹ්ෂ ලංවහ ලං ලංවහටුන් ලං රූිතයඹ්ෂව ලං ලංප්රගීතත් ලං
එ්ෂනළරයගහඩ ලං අතුරුදවන් ලං කිරීභ ලං ේඵන්ධයඹන් ලං ර්ඹ ලං අන් ලං න ලං තුරු ලං ඵරධහරීන් ලං කිසිභ ලං
ළවවරුයකුප ලංය ෝයදහ ලංවදිරිඳත් ලංවය ලංයනහ ලංතිබුණි. ලං ලං 

 

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

ය්ථාහයන් ලංවහ ලංනීතියඹන් ලංඑළනි ලංබහවි ඹන් ලං වනේ ලංවය ලංඇති ලංනමුත් ලංයජයේ ලංනිරධහරීන් ලංඑළනි ලං
ක්රභ ලංයඹහදහ ලංගත් ලංඵප ලංහර් හ ලංයේ. ලංධ ලංදීේ ලංදඬුේ ලංරළබිඹ ලංවළකි ලංයද්ෂ ලංයර ලංනීතියේ ලංද්ෂහ ලංඇති ලං
අ ය, ලංඒ ලංවහ ලංඅවුරුදු ලං7වප ලංයනහඅඩු ලංවහ ලංඅවුරුදු ලං10වප ලංයනහළඩි ලංසියදඬුේ ලංදිඹ ලංවළකි යේ. ලංධ ලංදුන් ලං
ඵප ලං ය ෝදනහ ලං වයන ලං ්ථාහනරප ලං ඹෆභප, ලං හ්ෂශ්ර ලං ඳරී්ෂහ ලං කිරීභප ලං වහ ලං ධ ලං දීේ ලං ිතරඵ ලං ය ෝදනහ ලං
ේඵන්ධයඹන් ලංඒහ ලංළශළ්ෂවියේ ලංිතඹය ලංගළනිභ ලංවහ ලංධ ලංදීභ ලංළශළ්ෂවීයේ ලංවමිටු්ෂ ලං ලංයජඹ ලංවිසින් ලං
ඳත්හ ලං යගන ලං ඹන ලං රදී. ලං  ලං ය ෝදනහ ලං වශ ලං අඳයහධ ලං ේඵන්ධයඹන් ලං ඳහයඳෝච් හයණ ලං රඵහ ලං ගළනිභප ලං
යඳහරසිඹ ලංවිසින් ලංු යළසිඹන්ප ලංධ ලංදුන් ලංඵප ලංවහ ලංරාගිව ලංලයඹන් ලංඅඳයඹෝජනඹප ලංර්ෂ ලංවශ ලංඵප ලං
හර් හ ලං වී ලං තියබ්. ලං චූදි යඹ්ෂ ලං ඕනෆභ ලං අ්ථාහව ලං වයන ලං ප්රවහලඹ්ෂ ලං හ්ෂශ්ර ලං යර ලං ිතළිගළනීභප ලං
ත්ර්ථ හදඹ ලං ළරළ්ෂවීයේ ලං ඳන  ලං (PTA) ඹපයත් ලං වඩදී ලං ඇති ලං අ ය ලං ධ ලං දී ලං රඵහගත් ලං ඳහයඳෝච් හයණ ලං
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

ේඵන්ධයඹන් ලංයහතියර්වඹ්ෂ ලං ලංඳඹහ ලංනළ . ලංඑිට ලංඇති ලංභවය ලංප්රතිඳහදන ලංේඵන්ධයඹන් ලංඇති ලංු ළුරූ ලං
වියේ න ලංනිහ ලංත්ර්ථ හදඹ ලංළශළ්ෂවීයේ ලංඳන  ලංඹපයත් ලංඅත්අඩාගුප ලංගළනිේ ලංන ය ලංවය ලංඇ ළි  ලං2017 ලං
යඳඵයහරි ලංභහයේදි ලංයජඹ ලංනියේදනඹ ලංවයේඹ. ලංයවය්ථ ලංය ත් ලංර්ඹ ලංතුශ ලංත්ර්ථ හදඹ ලංළශළ්ෂවීයේ ලං
ඳන  ලංඹපයත් ලං ලංඅඩු ලංලයඹන් ලංඅත්අඩාගුප ලංගළනීේ ලංව ය්ෂ ලංවය ලංතියබ්. ලං  ලංයභභ ලං(PTA) ඳන  ලංඹපයත් ලං
වරන් ලංඅත්අඩාගුප ලංයගන ලංයහ ලංයගන ලංසිටින ලංු ේගරඹන් ලංා යහ ලං70-130 ලංඅ ය ලංඹි  ලංඇ්ථ යේන්තු ලං
වය ලංඇ . 

ධ ලංදීභ ලං ලංයප ලංු යහ ලංදිගපභ ලංසිදු ලංන ලංඵප ලංශ්රී ලංරාවහ ලංභහන ලංිටමිවේ ලංයවහමිභ ලං(HRCSL) හර් හ ලංවශ ලං
අ ය ලං ජුනි ලං භහඹ ලං න ලං විප ලංඑඹප ලං යහජය ලං නිරධහරීන් ලං විසින් ලංසිදු ලංවශ ලංලහරීරිව ලංවහ ලං භහනසිව ලං ධ ලං දීේ ලං
ිතරඵ ලං ඳළමිණිර ලං 193 ලං ්ෂ ලං රළබී ලං තියබ්. ලං ධ ලං දීේ ලං ිතළිඵ ලං යඵහයවෝ ලං හර් හර ලං වන් ලං න්යන් ලං
ඳහයඳෝච් හයණඹ්ෂ ලංරඵහ ලංගළනිභප ලංයවෝ ලංචූදි ඹහප ලංවිරුේධ ලංහ්ෂශ්ර ලංරඵහ ලංගළනීභප ලංයවෝ ලං ලංළවවරුන්ප ලං
යඳහරසිඹ ලං“දළඩි ලංයර“ ලංරවන ලංඵි . ලං 

භහන ලං ිටමිවේ ලං ාවිධහන ලං  ලං විසින් ලං ඳත්න ලං රද ලං ේමු  ලං හවච්ඡහරදී ලං යඳනී ලං ගියේ ලං ත්ර්ථ හදඹ ලං
ළශළ්ෂවීයේ ලංඳන  ලංඹපයත් ලංය ෝදනහ ලංවදිරිඳත් ලංවශ ලංු ේගරඹන් ලංඇතුළු ලංඅත්අඩාගුප ලංඳත් ලංඅඹප ලංධ ලංදීභ ලං
යපු යහභ ලං ආයේණිව ලං දළකිඹ ලං වළකි ලං ඵි . ලං 2009 ලං දී ලං යුේධඹ ලං අන් ලං වීයභන් ලං ඳසු ලං ත්ර්ථ හදඹ ලං
ළශළ්ෂවීයේ ලංඳන  ලංඹපයත් ලංඅත් ලංඅඩාගුප ලංගත් ලං ලංළවවරුන් ලංඇතුළු ලංයඵහයවෝ ලංඅඹ, ලංධ ලංදීභ ලංවහ ලංනයව ලං
යර ලංළරම ේ, ලංඵරවත්වහයයඹන් ලංඳහයඳෝච් හය ලංරඵහ ලංගළනිභ ලංවහ ලංනීතිඥි න් ලංයවෝ ලංඳවුරූ ලංහභහජිවඹන් ලං
වමුවිභ ලං ළනි ලං මරව ලං අි තීන් ලං  ලං අිටමිකිරීභ ලං ආදිඹ ලං ගළන ලං වි්ථ ය ලං වයශෝඹ. ලං නිදව්ථ ලං වයන ලං රද ලං ිටපු  ලං
පන්වහමීන් ලං ගණනහ්ෂ ලං ු නරුත්ාහඳන ලං භධය්ථාහනරදී ලං වහ ලං නිදව්ථ ලං කිරීයභන් ලං ඳසුත් ලං යජයේ ලං
නිරධහරීන් ලංවිසින් ලංසිදු ලංවශ ලංරාගිව ලංඅඳයඹෝජනඹ ලංඇතුළු ලංධදිේ ලංවහ ලංනයව ලංයර ලංළරම ේ ලංහර් හ ලංවය ලං
තියබ්. ලංයඳහරෘසිඹ ලංවහ ලංආය්ෂව ලංනිරධහරීන් ලංවිසින් ලං ලංසිවිරූ ලංළසිඹන්ප ලංවිරුේධ ලංඅධිව ලංයර ලංඵරඹ ලංයඹහදහ ලං
ගළනිභද ලංගළපරේෂ ලංයර ලංඳළතුණි. 

අතුරුදවන්ව ලං භ ලං්ථහමිු රුඹන් ලංගළන ලංය හයතුරු ලංරඵහ ලංගළනීභප ලංආ ලංබහර්ඹහන් ලං ලංවහ ලංවමුදහ ලංය්ථයේ ලං
යඹදී ලං  ලං මිඹගිඹ ලං  ලං ළමිඹන්ප ලං ිටමි ලං යජයේ ලං ප්රතිරහබ ලං රඵහ ලං ගළනිභප ලං ඳළමිණි ලං ළන්දඹුන්ප ලං  ලං යජයේ ලං වහ ලං
ආය්ෂව ලංඅාලයේ ලංනිරධහරීන් ලංරාගිව ලංඅ ය ලංවශ ලංඵප ලංද ලංහර් හ ලංතියබ්. 

බන්ධනමගමර ලංශම ලංරැවීම් ලංමධයස්ථාමන ලංල ලංතත්ලය ලං 

දියහඳත්ව ලං ඹටි ර ලං ඳවසුවේ, ලං අධිව ලං ජනගවනඹ ලං වහ ලං නීඳහය්ෂව ලං ඳවසුවේ ලං ිටඟවීභ ලං නිහ ලං
ඵන්ධනහගහයර ලං ත්ඹ ලංව හ ලංඅඩුඳහඩු ලංිට  ලංවිඹ. ලං 

යබෞතිව ලං ත්ඹන්: ලංඅධිව ලං දඵදඹ ලංඵන්ධනහගහයර ලංවිලහර ලංප්රශ්නනඹකි. ලංඵන්ධනහගහය ලංයවහභහරි්ථයේ ලං
ඇ්ථ යේන්තු ලං වයේ ලං හභහනයයඹන් ලං ඵන්ධනහගහයයේ ලං ජනගවණඹ, ලං ඳේධතියේ ලං ධහරි හප ලං ඩහ ලං
සිඹඹප ලං64්ෂ ලංඳභණ ලංව්ෂභහ ලංඇති ලංඵි . ලංභවය ලංඅ්ථාහන්ිට ලංඵහර ලංඹ්ථවරුන් ලංවහ ලංළඩිිටටිඹන් ලං
එවප ලංයහ ලංතිබුණි. ලංයඵහයවෝ ලංවිප ලංනඩු ලංවිබහග ලංයන ලංරැවිඹන්, ලංදඬුේ ලංනිඹභව ලංසියවරුන් ලංභග ලං
යහ ලං තිබුණි. ලං යඵහයවෝ ලං ඵන්ධනහගහයර ලං රැවිඹන් ලං යවහන්ක්රීට් ලං බිභ ලං භ  ලං නිදහ ලං ගත් ලං අ ය ලං ඒහයේ ලං ලං
්ථහබහවිව ලංආයරෝවඹ ලංයවෝ ලං ලංප්රභහණත් ලංහ හශ්රඹ්ෂ ලංද ලංයනහවීඹ. ලං 

ජුර ලංභහඹ ලංන ලංවිප ලංඅත්අඩාගුයේ ලංසිටි ලංසියවරුන් ලංඳන්ථ ලංයදයදයනකුයේ ලං(52) ලංභයණ ලංඵන්ධනහගහය ලං
යවහභහරි්ථ ලංවිසින් ලංහර් හ ලංවය ලංතියබ්. ලංඵු  යඹ්ෂ ලං්ථහබහවිව ලංයේතු ලංනිහ ලංසිදුවු ලංභයණ ලංන ලංඅ ය ලං
තුන්ෂ ලංසිඹ ලංදිවි ලංනහ ලංගළනීේ ලංවිඹ. 

විලහර ලං ඵන්ධනහගහය ලං ම ඳඹවප ලං ඔවුන්යේභ ලං යයෝවරූ ලං තිබුණු ලං නමුත් ලං ඵු  යඹව ලං තිබුයණ් ලං මදය ලං
ඒවවඹ්ෂ ලංඳභණි. ලංමදය ලංත්වහය ලංඅලයන ලං ලංකුඩහ ලංඵන්ධනහගහයර ලංසිටින ලංසියවරුන් ලං ලංප්රතිවහය ලං
වහ ලංආන්න භ ලංයයෝවරප ලං ලංඹළවීභප ලංඵරධහරීන් ලංවපයුතු ලංවයශෝඹ. 

අයගෝ්ථතු ලං13 ලංනදහ ලංළරවඩ ලංඵන්ධනහගහයයේ ලංවහන් හ ලංඅාලයේ ලංසියවහරිඹන් ලං20 ලං්ෂ ලංඳභණ ලංඔවුන්යේ ලං
ඳවුරූ ලංහභහජිවඹන් ලංවිසින් ලංයගයනන ලංආවහයරප ලංඇති ලංසීභහ ලංවත් ලංවයන ලංයර ලංවහ ලංව්ෂභන් ලංනඩු ලංවිබහග ලං
ඳත්න ලංයර ලංවරූරමින් ලංඵන්ධනහගහයයේ ලංවර ලංභ ප ලංනළගීත ලං ලංඵන්ධනහගහය ලං ත්ඹන් ලංගළන ලංවියයෝධඹ ලං
ඳශ ලංවශව. ලං යභභ ලං වියයෝධ හප ලං යේතු ලං වයේ ලං ඵන්ධනහගහයඹ ලංතුශප ලං භත්ද්රය ලං  ලං යවහයයන් ලං යගන ලං ඒභ ලං
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

ළශළ්ෂවීභ ලංවහ ලංිතපතින් ලංයගයනන ලංආවහය ලංසීභහ ලංකිරීභප ලංඵන්ධනහගහය ලංනිරධහරීන් ලංගත් ලංතීයණඹි . ලං
යභභ ලං ගළපරෙ ලං ගළන ලං හවච්ඡහ ලං කිරීභප ලං ඵන්ධනහගහය ලං ප්රතිා්ථවයණ ලං අභහ යාලයේ ලං නිරධහරීන් ලං
එවඟවීයභන් ලංඳසු ලංයභභ ලංවියයෝධ හ ලංඅයගෝ්ථතු ලං14 ලංනදහ ලංහභවහමී ලංයර ලංඅන් ලංවිඹ. ලං ලං 

ඳරිඳහරනඹ: ලං ශ්රී ලං රාවහ ලං භහන ලං ිටමිවේ ලං යවහමිභප ලං (HRCSL), ලං රළයඵන ලං සියවරුන්යේ ලං ඳළමිණිර ලං
විභර්ලනඹ ලංවය ලංඅලය ලංඅ්ථාහන්ිට ලංඅදහශ ලංඵරධහරීන්ප ලංයඹහමු ලංයවයර්. ලංසියවරුන් ලංවිසින් ලංහර් හ ලං
වශ, ලංනයව ලංයර ලංළරම භ ලංිතළිඵ ලං ලංවිශ්නහනීඹ ලංය ෝදනහ ලංගණනහ්ෂ ලං ලංරළබුණු ලංඵ ලංශ්රී ලංරාවහ ලංභහන ලං
ිටමිවේ ලං යවහමිභ ලං  ලං හර් හ ලංවශ ලංනමුත් ලං  ලං ඵන්ධනහගහය ලංප්රතිා්ථවයණ ලංඅභහ යාලඹ ලං  ලංහර් හ ලංවයේ ලං ලං
ඔවුන්ප ලංඳළමිණිර ලංකිසි්ෂ ලංයනහරළබුණු ලංඵි . 

්ථහීයන ලංමී්ෂණඹ: ලං ලං ලංසියවරුන් ලංවමුවීභප ලංයගහ්ථ ලංඔවුන්යේ ලංඳළමිණිර ලංබහය ලංගන්නහ ලංප්රධහන ලංයේීඹ ලං
ාවිධහනඹ ලංවයේ ලංඵන්ධනහගහය ලංඳරී්ෂව ලංභණ්ඩරඹි . ලංමීප ලංඅභ ය ලං ලංසියයගරූර ලංයහ ලංගළනීයේ ලං
 ත්ඹන් ලං ඳරී්ෂහ ලං කිරීභද ලං  ලං ඔවුන්යේ ලං ගම භ්ෂ ලං විඹ. ලං ඵන්ධනහගහය ලං ඳරී්ෂව ලං භණ්ඩරඹ ලං යජයේ ලං
අබයන් ය ලං අීය්ෂයඹකු ලං යර ලං වපයුතු ලං වයන ලං අ ය ලං එඹ ලං ්ථාහිත  ලං වය ලං ඇත්යත් ලං ඵන්ධනහගහය ලං
ආඥහඳන  ලංඹපයත්ි . ලං යභිට ලංහභහජිවඹන් ලං්ථයේච්ඡහයන් ලංවපයුතු ලංවයන ලංඅ ය ලංඔවුන්ප ලංයජඹ ලංයවෝ ලං ලං
අනකුත් ලංයහජය ලංආඹ න ලංභග ලංේඵන්ධඹ්ෂ ලංනළ . ලංජහ යන් ය ලංයතු ලංකුරු ලංවමිටුප ලං(ICRC) වහ ලංශ්රී ලං
රාවහ ලංභහන ලංිටමිවේ ලංයවහමිභප ලං(HRCSL) ලංඵන්ධනහගහය ලං ත්ඹන් ලංඳරී්ෂහ ලංකිරීභප ලංඵරඹ ලංතියබ්. ලං
ර්ඹ ලංතුශදී ලංශ්රී ලංරාවහ ලංභහන ලංිටමිවේ ලංයවහමිභ ලංයප ලංු යහ ලංඇති ලංඵන්ධනහගහය ලං 20ව ලංා හයඹ ලංවය ලං
ඵන්ධනහගහය ලංිතළිඵ ලංජහතිව ලංඅධයඹනඹ්ෂ ලංවයන ලංරදී. ලංර්ඹ ලංඅන් ලංන ලංතුරු ලංයභභ ලංහර් හ ලංනිකුත් ලං
වී ලංයනහතිබුණි. ලං 

ළඩි ලං දියුණු ලං කිරීේ: ලං නහගරිව ලං ප්රයේලර ලං සිප ලං ඩහ ලං වඩ ලං ඳවසුවේ ලං ඇති ලං ග්රහමීඹ ලං යඳයද්ථරප ලං
ඵන්ධනහගහය ලංගණනහ්ෂ ලංයගන ලංඹමින් ලං ලං දඵදඹ ලංවිඳීභප ලං ලංඵන්ධනහගහය ලංයදඳහර් යේන්තු ලංිතඹය ලං
යගන ලංතියබ්. ලංදීර්ඝ ලංවහරෘන ලංසිය ලංවය ලං ළබීභ ලංයනුප ලංසියවරුන් ලංු නරුත්ාහඳන ලංවවුරු ලංය  ලංඹන ලං
ප්රජහ ලංයලෝධන ලංළඩපවන්ෂ ලංර්ඹ ලංතුශ ලංයජඹ ලංවිසින් ලං්රිඹහත්භව ලංවයන ලංරදී. 

ඈ. ලංඅත්තකනෝමති  ලංඅත්අඩාගුලට ලංගැනීම් ලංශම ලංරලම ලංගැනීම් 

අත් යනෝභතිව ලං අත්අඩාගුප ලං ගළනීේ ලං වහ ලං යහ ලං ගළනීේ ලං නීතිඹප ලං අනු, ලං  වනේ ලං න ලං අ ය ලං
ඔු යේ/ඇයේ ලං අත්අඩාගුප ලං ගළනීභ ලං යවෝ ලං යදහ ලං ගළනීයේ ලං නී යහනුලබරඵ ලං උහවියේදී ලං අියයඹෝගඹප ලං
ර්ෂ ලංකිරීභප ලංඕනෆභ ලංු ේගරයඹකුප ලංඅි තිඹ්ෂ ලංතියබ්. ලංනමුත් ලංඅත් යනෝභතිව ලංඅත්අඩාගුප ලංගළනීේ ලංවහ ලං
යහ ලංගළනීේ ලංසිදුවු ලංඵප ලංහර් හ ලංඇති ලංඅ ය, ලංසිවිරූ ලංභහජඹ ලංවහ ලංශ්රී ලංරාවහ ලංභහන ලංිටමිවේ ලංයවහමිභප ලං ලං
අනු ලං2017 ලංර්ඹ ලංභග ලංන ලංවිප ලංයේහයේ ලංඅඩුවීභ්ෂ ලංද්ෂනප ලංරළයබ්. ලංත්ර්ථ හදඹ ලංළශළ්ෂවීයේ ලං
ඳන  ලංඹපයත් ලංයහ ලංගළනිේ ලං ලංඅියයඹෝගඹප ලංර්ෂ ලංකිරීයේ ලංවළකිඹහ ලංසීමි  ලංවිඹ. 

කඳමලීසිය ලංශම ලංආරක්  ලංඅාල ලං මර්යභමරය ලං 

ඹපයත් ලං්රිඹහත්භව ලංන ලංශ්රී ලංරාවහ ලංයඳහර්ථ ලංය්ථයේ ලං ලංගම භ ලංන්යන් ලං ලංඅබයන් ය ලංආය්ෂහ ලංඳත්හ ලං
ගළනීභ ලංන ලංඅ ය ලං යනහළේඵර් ලංභහයේදී ලංඑඹ. ලංනීතිඹ ලංවහ ලංහභඹ ලංිතළිඵ ලං අභහ යාලයඹන් ලංආය්ෂව ලං
අභහ යාලඹප ලංඹප ප ලංයගන ලංඑන ලංරදී. ලංආය්ෂව ලංඅභහ යාලඹ ලංඹපයත් ලංඇති ලංවමුදහයේ ලංගම භ ලංන්යන් ලං
ඵහිටය ලං ආය්ෂහි . ලං අඳයහධ ලං ඳටිඳහටි ලං ාග්රවඹප ලං අනු ලං වියශ්න ලං අ්ථාහන්ිට ලං යේීඹ ලං ආය්ෂව ලං
ගම ේ ලං දළරීභප ලං  ලං වමුදහ ලං වළවිඹ ලං වළකියේ. ලං ජනහධිඳති ලං සිරිය්ථන ලං ආය්ෂව ලංඇභති ලං ද ලං න ලං නමුත් ලං
වමුදහර ලංඑදියනදහ ලංයභයවයුේ ලංිතළිඵ ලංගම භ ලංඇත්යත්, ලංසිවිරූ ලංළසියඹ්ෂ ලංන ලංආය්ෂව ලංයරූවේපි . ලං
යනහළේඵර් ලංභහයේ ලංසිප ලංයඳහරසිඹ ලංද ලං්රිඹහත්භව ලංවයේ ලංයේ ලංආවහයඹපි . ලංහභහජිවඹන් ලං11,000කින් ලං
ඳභණ ලංභන්වි  ලංවියශ්න ලංවහර්ඹ ලංඵරවහඹද ලං (STF) යඳහරසියේ ලංයවහප්ෂ ලංන ලංඅ ය ලංඑඹ ලංනීතිඹ ලංවහ ලං
හභඹ ලං අභහ යාලඹ ලංඹප ප ලංඑන ලං යඳහර්ථඳතිප ලංහර් හ ලංවයි . ලං එඹ ලංවමුදහ ලංභග ලංඑ්ෂ ලං අබයන් ය ලං
ආය්ෂව ලංයභයවයුේ ලංේඵන්ීයවයණඹ ලංවයි . ලං 

සිවිරූ ලංඵරධහරීන් ලංහභහනයයඹන් ලංආය්ෂව ලංවමුදහ ලංභ  ලංඳහරනඹ්ෂ ලංඳත්හ ලංගත්යත්ඹ. ලංභහර්තු ලංභහයේ ලං
සිදුව ලං මු්ථරේ ලං වියයෝීය ලං ප්ර ණ්ඩ ලං ්රිඹහරදී ලං ප්රති හය ලං දළ්ෂවීභප ලං යවෝ ලං අඳයහධවරුන් ලං මු්ථරේ ලං
යගහඩනළගිරරප ලංවහනි ලංකිරීභ ලංවහ ලංමු්ථරේ ලංු ේගරඹන්ප ලංඳවය ලංදීභ ලංළශළ්ෂවීභප ලංයඳහරසිඹ ලංව්ෂභනින් ලං
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

වපයුතු ලං යනහවශ ලං ඵප ලං හර් හ ලං යේ. ලං ආය්ෂව ලංවමුදහ ලං විසින් ලං සිදු ලං වයන ලං භයණ ලංිතළිඵ ලං ඳරී්ෂහ ලං
ඳළළත්වීයේත් ලං ඒහ ලං හධහයණදළි  ලං ඇගයීයේත් ලං ගම භ ලං ඇත්යත් ලං  ලං  ලං නීතිඹ ලං වහ ලං හභඹ ලං ිතළිඵ ලං
අභහ යාලඹපි . ලංසිවිරූ ලංභහජ ලං්රිඹහවහරීන්ප ලංඅනු ලංවමුදහ ලංබුේධි ලංනිරධහරීන් ලංයේීඹ ලංයෝදිසි ලංයභයවයුේ ලං
සිදු ලංවශ ලං අ ය ලං  ලං සිවිරූ ලංභහජයේ ලංහභහජිවඹන්ප ලං අඩන්යත්ට්පේ ලං යවෝ ලංිටරිවළය ලංවශව. ලං (2 ලං අ. ලං භහධය ලං
ඇතුළු ලංඅදව්ථ ලංප්රවහල ලංකිරීයේ ලංනිදව ලංිතළිඵ ලංයවහප ලංඵරන්න) ලං 

ඳහර්රයේන්තු ලං භන්ත්රීන් ලං වර්ෂව ලං වය ලං ඝහ නඹ ලං කිරීභ, ලං අතුරුදවන් ලං කිරීේ ලං වහ ලං භහධයයේදීන් ලං වහ ලං
ු යළසිඹන් ලංඝහ නඹ ලංකිරීේ ලංගළන ලංළව ලංවයන ලං ලංවමුදහ, ලංඳළයහවමුදහ, ලංයඳහර්ථ ලංවහ ලංවහ ලංඅනිකුත් ලංආය්ෂව ලං
අාලර ලං නිරධහරීන් ලං විසින් ලං ගළටුේ ලං භයේ ලං වයන ලං රද ලං ළයදිරප ලං දඬුේ ලං රඵහ ලං යනහදීභ ලං ද ලං දිගපභ ලං
ද්ෂනප ලංතිබුණි. ලංසිවිරූ ලංභහජ ලංාවිධහන ලංකිඹහ ලංසිටියේ ලංආය්ෂව ලංවමුදහන්ප ලංවිරුේධ ලං්රිඹහ ලංභහර්ගඹ්ෂ ලං
ගළනීභප ලං යජඹ ලං වහ ලං උහවි ලං භළර ලං ඵි . ලං යජයේ ලං  ලං දණ ලං වහ ලං අයුතු ලං ්රිඹහන්ප ලං නඩු ලං ඳළරීභ්ෂ ලං නළති ලං
ආවහයඹප ලංභ ලංයඳහරසිඹ ලංවහ ලංආය්ෂව ලංවමුදහ ලංවිසින් ලංවයන ලංරද ලං ලංඅඳයහධ ලංේඵන්ධයඹන්ද ලංනඩු ලංඳළරීභ ලං
දුර්රබ ලංවිඹ. ලං 

ආය්ෂව ලංවමුදහයේ ලංළයදි ලං්රිඹහ ලංගළන ලංවිභර්ලනඹ ලංකිරීයේ ලං ලංඅබයන් ය ලංඹන්ත්රණඹ ලංව හ ලංසීමි  ලංව ලංනමුත් ලං
වින්දි ඹන්ප ලං යශ්රශ්රුධහධිවයණයේ ලංනඩු්ෂ ලංඳළරිඹ ලංවළකි ලං විඹ. ලං ශ්රි ලං රාවහ ලං භහන ලංිටමිවේ ලං යවහමිභ ලං
(HRCSL) ලං වහ ලං උහවිරප ලං  ලං යභළනි ලං සිේීය ලං විභර්ලනඹ ලං වශ ලං වළකි ලං අ ය ලං ආය්ෂව ලං ය්ථහර ලං
හභහජිවඹන්ප ලංවිරුේධ ලංප්රසිේධ ලංනඩු ලංගණනහවදී ලංනඩු ලංඳයහ ලං ඔවුන් ලංයදවරුන් ලංකිරීභප ලංයජඹ ලං
වපයුතු ලං වය ලං තියබ්. ලං යදභශ ලං ඊරහේ ලං විමු්ෂති ලං යවහටි ලං (LTTE) ාවිධහනයේ ලං පන්වහමියඹ්ෂ ලං 1998 ලං
ර්යේ ලංඅත්අඩාගුයේ ලංසිටිඹදී ලංමිඹ ලංඹෆභ ලංේඵන්ධයඹන් ලංඅයගෝ්ථතු ලං9 ලංනදහ ලංඹහඳයන් ලංභවහධිවයණඹ ලං
යජයශ්රුධ ලං වමුදහ ලං බුේධි ලං නිරධහරීන් ලං යදයදයනකුප ලං භයණ ලං දඬුභ ලං නිඹභ ලං වයේඹ. ලං ඳවයදීභ්ෂ ලං
ේඵන්ධයඹන් ලංළයදිවරුවී ලංසිටි ලංළරවඩ ලංයඳහරසියේ ලංප්රධහන ලංඳරී්ෂව ලංවභරූ ලංඅභයසිාවයේ ලංඅත්ිටපව ලං
සිය ලං දඬුභ ලං  ලං ජුර ලං 18 ලං නදහ ලං යේශ්රුධහධිවයණඹ ලං  වවුරු ලං වයේඹ. ලං 2014 ලං ර්යේ ලං හණිජ ලං රාගිව ලං
ය්ථවිවහවප ලං  ලං අඩන්යත්ට්පේ ලං කිරීභ ලං භගින් ලං ඇයේ ලං මරව ලං අි තීන් ලං උරූරාඝනඹ ලං කිරීභ ලං යනුයන් ලං
න්දිඹ්ෂ ලංයගන ලංයර ලංජුර ලං5 ලංනදහ ලංයේශ්රුධහධිවයණඹ ලංයඳහරසිඹප ලංනියඹෝග ලංවයේඹ. ලං2003 ලංර්යේ ලං
ඵේඵරිතටියේදී ලං වහන් හ්ෂ ලං දණඹ ලං කිරීභ ලං ේඵන්ධයඹන් ලං ළයදිවරුන් ලං ව ලං යඳහර්ථ ලං නිරධහරීන් ලං
යදයදයනකුප ලං යවහශම ලංභවහධිවයණඹ ලංඅවුරුදු ලං 20්ෂ ලංවහ ලංවඹභහඹව ලංසියදඬුේ ලංනිඹභ ලංවයේඹ. ලං ශ්රී ලං
රාවහයේ ලංඳළති ලංසිවිරූ ලංයුේධයේදී ලංකුරිරු ලං්රිඹහර ලංනිය  ලංවු ලංඒවවඹවප ලංේඵන්ධ ලංඵප ලංය හයතුරු ලං
යහඹහ ලංගළනීභ ලංනිහ ලංශ්රී ලංරාවහ ලංහභහධව ලංය්ථනහාවයේ ලංඅණ ලංයදන ලංනිරධහරිඹහ ලංඑ්ෂත් ලංජහතීන් ලංවිසින් ලං
ඔ්ෂය ෝඵර් ලංභහයේ ලංආඳසු ලංශ්රී ලංරාවහප ලංඑන ලංරදී. ලං 

භහර්තු ලංභහයේදී ලංු ේගරඹන් ලංව ය ලංයදයන්ෂ ලංභයණඹප ලංඳත් ලංවයමින් ලංවහ ලං ත් ලං28 ලංයදයනකුප ලංතුහර ලං
සිදු ලංකිරීභප ලං අභ ය ලංමු්ථරේ ලංනිහ, ලං යහඳහය ලංවහ ලං ඳරූර ලංසිඹ ලංගණන්ෂ ලංවිනහල ලංවයමින් ලං යවෝ ලංවහනි ලං
වයමින් ලංභධයභ ලංයඵෞේධ ලංවරහඳඹ්ෂ ලංන ලංභවනුය ලංදි්ථත්රි්ෂවයේ ලංමු්ථරේ ලංවියයෝීය ලංප්ර ණ්ඩ ලං්රිඹහ ලංඳළතිරී ලං
ගියේඹ. ලං ප්ර ණ්ඩත්ඹප ලං ර්ෂවන් ලංවහ ලං නිරී්ෂවඹන් ලංහර් හ ලං වයේ ලං යඳහරසියේ ලංවහ ලං වියශ්න ලංවහර්ඹ ලං
ඵරවහයේ ලංභවය ලංහභහජිවඹන් ලංප්ර ණ්ඩ ලං්රිඹහ ලංනළළත්වීභප ලං ලංකිසිභ ලං්රිඹහ ලංභහර්ගඹ්ෂ ලංයනහගත් ලංඅ ය ලං ලං
භවරු ලං්ෂ ලංරිඹහවහරී ලංයර ලංඒහප ලංවබහගීතව ලංඵි . 

අත්අඩාගුලට ලංගැනීකම් ලංක්රියමලලිය ලංශම ලංරැවියන්ට ලංව න ලංආ මරය ලං 

මිනීභළරීභ, ලං යහයවේ ලං කිරීභ ලං වහ ලං දණඹ ලං  ලං ආදි ලං භවය ලං අඳයහධ ලං ේඵන්ධයඹන් ලං යයන්තු්ෂ ලං
යනහභළති ලංු ේගරයඹකු ලංඅත් ලංඅඩාගුප ලංගළනීභප ලං  ලං දණ්ඩ ලංනීති ලංාග්රවඹ ලංයඳහරෘසිඹප ලංවඩ ලංරඵහ ලං යදි . ලං ලං
අනිත් ලංඅ්ථාහන්ිටදී ලං ලංයඳහරසිඹ ලංු ේගරඹන් ලංඅත්අඩාගුප ලංගන්යන් ලං ලංහ්ෂශ්ර ලංභ  ලංඳදනේ ලංවිනිසුරුන් ලං
වහ ලං භයේ්ථත්රහත්රුන් ලං නිකුත් ලං වයන ලං  ලං අත්අඩාගුප ලං ගළනීයේ ලං යයන්තු්ෂ ලං භ ි . ලං නීතිඹප ලං අනු ලං
ඹයභ්ෂ ලංඅත්අඩාගුප ලංගළනීයේදී ලංඅධිවහරීන් ලංවිසින් ලංඅත්අඩාගුප ලංඳත්න ලං ළනළත් හප ලංඑඹප ලංයේතු ලං
දළනුේ ලංදිඹ ලංයුතු ලංඅ ය, ලංසුළු ලංඅඳයහධ ලංේඵන්ධයඹන් ලංඳළඹ ලං24්ෂ ලංතුශත්, ලංදරුණු ලංඅඳයහධ ලංේඵන්ධයඹන් ලං
ඳළඹ ලං48්ෂ ලංතුශත්, ලංත්ර්ථ හදඹ ලංළශළ්ෂවියේ ලංඳන  ලංඹප ප ලංඑන ලංඅඳයහධ ලංේඵන්ධයඹන් ලංඳළඹ ලං72 ලං්ෂ ලං
තුශත්, ලං භයේ්ථත්රහත්යයඹ්ෂ ලං වදිරිඹප ලං ඳළමිණවිඹ ලං යුතුඹ. ලං  ලං ඇඳ ලං ඳන  ලං ඹපයත් ලංඇඳ ලං රඵහ ලං දිඹ ලං වළකි ලං
ය ෝදනහ ලං ේඵන්ධයඹන් ලං නිඹමි  ලං දිනඹවදී ලං උහවිඹප ලං හර් හ ලං වයන ලං ඵප ලං රඛි  ලං යඳහයයහන්දු්ෂ ලං
ඹපයත් ලංයඳහරසිඹප ලංළවවරුය්ෂ ලංඋහවිඹප ලංවදිරිඳත් ලංයනහ ලංවය ලංනිදව්ථ ලංවශ ලංවළකි ලංයේ. ලං ලංඇඳ ලංරඵහ ලංදිඹ ලං
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

වළකි ලංය ෝදනහ්ෂ ලං ලංඇති ලංළවවරුයකුප ලංයඳහරසිඹප ලංඇඳ ලංරඵහ ලංදිඹ ලංවළකි ලංවුත් ලං ලංඒ ලංඹපයත් ලංඇඳ ලංරඵහ ලං
දිඹ ලංයනහවළකි ලංය ෝදනහ්ෂ ලංඇති ලංළවවරුයකුප ලංඇඳ ලංරඵහ ලංග  ලංවළ්ෂය්ෂ ලං  ලංභයේ්ථත්රහත්යයඹකුයේ ලං
අියභ ඹ ලංඅනුි . ලංඑනේ ලංභයේ්ථත්රහත්යයඹ්ෂ ලංවදිරියේ ලංයඳනී ලංසිීයභන් ලංඳසුි . ලං 

වියශ්න ලං යේතු්ෂ ලං යනහභළති ලං දඬුේ ලංනිඹභ ලංකිරීභප ලං යඳය ලංකිසිභ ලං ළවවරුය්ෂ ලං භහ ලං 12වප ලං ළඩි ලං
වහරඹ්ෂ ලංඅත්අඩාගුයේ ලං ඵහ ලංග  ලං යනහවළකිඹි  ලංඇඳ ලංඳනයත් ලංවන් ලං යේ. ලංත්ර්ථ හදඹ ලංළශළ්ෂවීයේ ලං
ඳන  ලංඹපයත් ලංඅත්අඩාගුප ලංයගන ලංඇති ලංරැවිඹන් ලං ලංය ෝදනහ ලංවදිරිඳත් ලංයනහවය ලංභහ ලං18්ෂ ලං ලංයහ ලංග  ලං
වළකි ලං නමුත් ලං හභහනයයඹන් ලං ත්ර්ථ හදඹ ලං ළශළ්ෂවීයේ ලං ඳන  ලං ඹපයත් ලං අත්අඩාගුප ලං යගන ලං ඇති ලං
රැවිඹන් ලං ලංඑඹප ලංඩහ ලංදීර්ඝ ලංවහරඹ්ෂ ලංයහ ලංයගන ලංතියබ්. ලංභහන ලංිටමිවේ ලංවහ ලංමරව ලංනිදව ලංආය්ෂහ ලං
කිරීභ ලං වහ ලං ප්රර්ධනඹ ලං කිරීභ ලං ිතළිඵ ලං එ්ෂත් ලං ජහතීන්යේ ලං වියශ්න ලං නියඹෝජි ඹහ ලං ජුර ලං භහයේ ලං වශ ලං
ා හයයේදී ලංහර් හ ලංවයේ ලංයඳහර්ථ ලංවිභර්ලන ලංඅන් ලංවය ලංනීතිඳති ලංයදඳහර් යේන්තු ලං  ලංත්ර්ථ හදඹ ලං
ළශළ්ෂවීයේ ලංඳන  ලංඹපයත් ලංය ෝදනහ ලං යගහනු ලංකිරීභප ලංනිඹමි  ලංසියවරුන් ලං81 ලංයදයන්ෂ ලංසිටින ලංඵි . ලං
යභි න් ලං70 ලංයදයන්ෂ ලංඅවුරුදු ලංඳවවප ලංළඩි ලංවහරඹ්ෂද, ලං12 ලංයදයන්ෂ ලංඅවුරුදු ලං  ලං 10වප ලංළඩි ලංවහරඹ්ෂද ලං
නඩු ලං විබහගඹකින් ලං ය හය ලං යහ ලං යගන ලං තියබ්. ලං යේහ ලං ේඵන්ධයඹන් ලං ර්ඹ ලං තුශදී ලං ගත් ලං ්රිඹහ ලං
භහර්ගඹ්ෂ ලංගළන ලංදළන ලංගළනීභප ලංනළ . 

ත්ර්ථ හදඹ ලංළශළ්ෂවීයේ ලංඳන  ලං (PTA) ලංඹපයත් ලංයහ ලංගත් ලං ළනළත්ය කුප ලංඇඳ ලංදීභප ලංවිනිසුරුන්, ලං
නීතිඳති ලං වහර්ඹහරයඹන් ලං අනුභළතිඹ ලං රඵහග  ලං යුතුයේ. ලං හභහනයයඹන් ලං නීතිඳති ලං වහර්ඹහරඹ ලං යභභ ලං
අයඹ ලං දුන්යන් ලංනළ . ලං මිනීභළරුභ්ෂ ලංනේ ලංභයේ්ථත්රහත්යඹහ ලං ළවවරු ලංරිභහන්ේ ලංබහයඹප ලංඳත් ලංවශ ලං
යුතු ලං අ ය, ලං එළන්යනකුප ලං ඇඳ ලං රඵහදිඹ ලං වළ්ෂය්ෂ ලං භවහධිවයණඹවප ලං ඳභණි. ලං යභභ ලං සිඹළුභ ලං
අ්ථාහන් ලංිට ලංළවවරුන්ප ලංනීතීඥ ලංවහඹ ලංරඵහගළනීභප ලංඅි තිඹ ලංඇ ත් ලංයඳහර්ථ ලං්ථාහනර ලං යවෝ ලං
රැවුේ ලංභධය්ථාහනර ලං ලංප්රශ්නන ලංයවයයන ලංඅ්ථාහයේදී ලංනීතිඥ ලංවහඹ ලංවරූරහ ලංසිීභප ලංළවවරුයකුප ලං
ඇති ලං අි තිඹ ලං ආය්ෂහ ලං වයන ලං මනතිව ලං ප්රතිඳහදනඹ්ෂ ලං නළ . ලං භවහධිවයණයේ ලං වහ ලං
අියඹහ නහධිවයණයේ ලංවිබහග ලංන ලංඅඳයහධ ලංනඩු ලංරදී ලංදිළිඳු ලංවිත්තිවරුන් ලංවහ ලංනීතිඥි න් ලංඳඹනු ලං
රළබුද, ලංඅනි්ෂ ලංඅ්ථාහන්ිටදි ලංඑළනි ලංවහඹ්ෂ ලංයනහරළයබ්. ලං ලංනීතිඹප ලංඅනු ලංනීතිඥඹන් ලංරඵහ ලංදීභ ලංඅලය ලං
න්යන් ලං ලංභවහධිවයණයේ ලංවහ ලංඅියඹහ නහධිවයණයේ ලංවිබහග ලංන ලංනඩුරප ලංඳභණි. ලං 

ත්ර්ථ හදඹ ලං ළශළ්ෂවීයේ ලං ඳන  ලං  ලං අත්ිටටුන ලං ඵ ලං  ලං අධිවයණ ලං ඇභතියඹහ ලං 2017 ලං යඳඵයහරියේදී ලං ලං
ප්රවහල ලංවයේඹ. ලංයවය්ථ ලංය ත් ලංයජඹ ලංයභභ ලංර්ඹ ලංතුශ ලං ලංත්ර්ථ හදඹ ලංළශළ්ෂවීයේ ලංඳන  ලංඹපයත් ලං ලංඅඩු ලං
ලයඹන් ලංඅත්අඩාගුප ලංගළනීේ ලංව ය්ෂ ලංවය ලංතියබ්. 

අත් යනෝභතිව ලංඅත්අඩාගුප ලංගළනීේ: ලංජුනි ලංභහඹ ලංන ලංවිප ලංඅත්යනහභතිව ලංඅත්අඩාගුප ලංගළනීේ ලංවහ ලං
යහ ලංගළනීේ ලංිතළිඵ ලංඳළමිණිර ලං101්ෂ ලංශ්රී ලංරාවහ ලංභහන ලංිටමිවේ ලංයවහමිභප ලංරළබී ලංතියබ්. ලංභවයවිප ලං
කිසියකු ලං වහ ලං ේඵන්ධ හ ලං ඳත්හ ලං ග  ලං යනහවළකි ලං යර ලං  ලං රැවිඹන් ලං  ඵහ ලං ගන්නහ ලං අ ය ලං  ලං  භ ලං
ය්ථහදහඹවඹන් ලංවමුවීභප ලං  ලංනීතිඥි න්ප ලංඅය ලංගළනීභප ලංසිදු ලං යේ. ලං යඵහයවෝවිප ලං යභභ ලංවමුවීේර ලංදී ලං
යඳහරසිඹ ලංද ලංසිී. ලංභවය ලංඅ්ථාහන්ිටදි ලං ලංනීතිවියයෝධි ලංයහ ලංගළනීේරප ලංධ ලංදිභ ලංවහ ලංිටාහ ලංිට  ලං
ප්රශ්නන ලංකිරීේද ලං ලංඇතුශත් ලංව ලංඵ ලංහර් හ ලංයේ. ලං 

ිටපු  ලංවිමු්ෂති ලංයවහටි ලං(LTTE) හභහජිවඹන්ද ලංඇතුළු ලංයප ලංු යහ ලංසිටින ලංයදභශ ලංසියවරුන් ලංගණනහ්ෂ ලං
ඔ්ෂය ෝඵර් ලං භහයේ ලං උඳහඹ්ෂ ලං ඳත්මින් ලං වරූරහ ලං සිටියේ ලං ඔවුන් ලං දීර්ඝ ලංවහරඹ්ෂ ලංයහ ලං ගළනීයේ ලං
ගළපරෙ ලං වින ලං යරි . ලං යභභ ලං සියවරුන් ලං ඵු  යඹ්ෂ ලං ය ෝදනහ ලං යිට  ලං යහ ලං යගන ලං සිටින්යන් ලං ලං
ත්ර්ථ හදඹ ලංළශළ්ෂවියේ ලං  ලං ඳන  ලංඹපයත්ි . ලං  ලං ඔවුන් ලංයජයඹන් ලං වරූරහ ලං සිටියේ ලංනඩුඳයන ලං යර ලං යවෝ ලං ලං
නිදව්ථ ලංකිරීභප ලංක්රභඹ්ෂ ලංව්ථ ලංවයන ලංයරි . ලං ලං 

නඩු ලං විබහගඹප ලං යඳය ලං යහ ලං ගළනීභ: ලං රැවිඹන්යේ ලං ජනගවණයඹන් ලං අඩ්ෂභ ලං භන්වි  ලං වයේ ලං
නඩුවිබහගඹප ලංයඳය ලංයහ ලංයගන ලංසිටින ලංඅඹයගනි. ලංනඩු ලංවිබහගඹප ලංයඳය ලංයහ ලංගළනීයේ ලංහභහනය ලංවහරඹ ලං
න්යන් ලං ඳළඹ ලං 24 ලං ්ෂ ලං වත් ලං ඇඳ ලං දීයේ ලං දුශ්රුවය හ, ලං දීර්ඝ ලං නීති ලං ්රිඹහ ලං භහර්ග, ලං අධිවයණභඹ ලං
අවහර්ඹ්ෂභ හ ලංව ලංදණඹ ලංආදිඹ ලංනිහ ලංනඩු ලංවිබහග ලංයඵහයවෝ ලංවිප ලංප්රභහද ලංවිඹ. ලංනීතිඹ ලංයනුයන් ලං
යඳනී ලංසිටින ලංවණ්ඩහඹේ ලංඅධහයණඹ ලංවයන්යන් ලංනඩුප ලංයඳය ලංයහ ලං යගන ලංසිටින ලංවහරඹ ලංඳළඹ ලං24ප ලං
ඩහ ලංළඩි ලංව ලංඅඹ ලංයහයගන ලංසිටින ලංවහරඹ, ලංඔවුන් ලංසිදු ලංවයේඹි  ලංකිඹන ලංඅඳයහධඹප ලංිටමි ලංසියදඬුභපත් ලං
ඩහ ලංළඩි ලංවහරඹ්ෂ ලංවීභ ලංහභහනය ලංයදඹ්ෂ ලංවී ලංඇති ලං ලංඵි . ලං ලං 
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

යහ ලං ගළනීයේ ලං  ලංනී යහනුලබරඵ ලංඋහවිඹ්ෂ ලං වදිරියේ ලං අියයඹෝගඹප ලංර්ෂ ලංකිරීභප ලංරැවියඹකුප ලංඇති ලං
වළකිඹහ ලං : ලං නීතිඹප ලං අනු ලං ඕනෆභ ලං ු ේගරයඹකුප ලං  ලං අත්අඩාගුප ලං ගළනීභ ලං යවෝ ලං යහ ලං ගළනීභ ලං
අියයඹෝගඹප ලං ර්ෂ ලංවය ලං  ලං උහවිඹ ලං භගින් ලං නිදව්ථ ලං විඹ ලං වළකිඹ. ලං යභභ ලංමනතිව ලං්රිඹහරඹප ලං අවුරුදු ලං
ගණන්ෂ ලංග  ලංවිඹ ලංවළකි ලංඅ ය ලං  ලංභහන ලංිටමිවේ ලංාර්ධන ලංභධය්ථාහනයේ ලං(CHRD) අදව ලංන්යන් ලං ලං
අධිවයණඹ ලං්ථහීයන ලංයනහයේ ලංඹන ලංභ ඹ ලංවහ ලංරළයඵන ලංඅභ ලංන්දිඹ ලංනිහ ලංභවජනඹහ ලංයේ ලංගළන ලංඋනන්දු ලං
යනහන ලංඵි . ලංත්ර්ථ හදඹ ලංළශළ්ෂවියේ ලංඳන  ලංඹපයත් ලං  ලංයහ ලංගළනීභ්ෂ ලංඅියයඹෝගඹප ලංර්ෂ ලංකිරීයේ ලං
වළකිඹහ ලංව හ ලංසීමි  ලංයේ. ලං 

 

ඉ. ලං ලංවමධමරණ ලංශම ලංප්රසිද්ධ ලංනු  ලංවිභමග ලංකනමඳැලැත්වීම 

්ථහීයන ලං අධිවයණඹවප ලං නීතියඹන් ලං වඩ ලං රඵහ ලං දී ලං ඇති ලං අ ය ලං හභහනයයඹන් ලං යජඹ ලං  ලං අධිවයණයේ ලං
්ථහීයනත්ඹප ලංවහ ලංඅඳ්ෂඳහතීත්ඹප ලංගරු ලංවයරූඹ. 

නු  ලංවිභමග ලංක්රියම ලංළිවෙකලෂ ලං 

හධහයණ ලංනඩු ලංවිබගඹ්ෂ ලංවහ ලංඇති ලංඅි තිඹ, ලංය්ථාහයන් ලංරඵහ ලංයදන ලංඅ ය ලං ලං්ථහීයන ලංඅධිවයණඹ ලං
හභහනයයඹන් ලංයභභ ලංඅි තිඹ ලංඵරහත්භව ලංවයේඹ. ලංනීතිඹ ලංඅනු ලංළයදිවරුන් ලංඹි  ලංඔප්ු  ලංවයන ලංතුරු ලං
විත්තිවරුන් ලං නිර්යදෝශ්ර ලං ඹි  ලං අනුභහන ලං යවයර්. ලං සිඹරෙ ලං අඳයහධ ලං නඩුවිබහග ලං ප්රසිේධියේ ලං ඳළළත්යේ. ලං
විත්තිවරුන්ප ලං එයයිට ලං ඇති ලං ය ෝදනහ ලං වහ ලං හ්ෂශ්ර ලං ිතළිඵ ලං ඔවුන්ප ලං දළනුේ ලං යදන ලං අ ය, ලං නීතිඥ ලං
වහඹ ලං රඵහගළනීභපත්, ලං අියඹහ නහ ලං වදිරිඳත් ලං කිරීභපත් ලං අි තිඹ ලං තියබ්. ලං භවහධිවයණයේ ලං වහ ලං
අියඹහ නහධිවයණයේ ලං විබහග ලං න ලං අඳයහධ ලං නඩු ලං රදී ලං දිළිඳු ලං විත්තිවරුන් ලං යනුයන් ලං යජඹ ලං
නීතිඥි න් ලංඳඹන ලංනමුත්, ලංඳවශ ලංඋහවිර ලංවිබහග ලංන ලංනඩු ලංරදී ලංඑළනන්න්ෂ ලංසිදු ලංයනහයේ. ලං භන්ප ලං
විරුේධ ලං හ්ෂශ්රවරුන් ලං යගන් ලං ප්රශ්නන ලං කිරීභපත්, ලං හ්ෂශ්ර ලං වහ ලං හ්ෂශ්රවරුන් ලං වදිරිඳත් ලං කිරීභපත්, ලං
විත්තිවරුන්ප ලංඅි තිඹ්ෂ ලංතියබ්. ලං ලං 

නීතිඹප ලංඅනු ලංඋහවි ලංවපයුතු ලංවහ ලංඅනිකුත් ලංනීති ලංවාග්රීසි, ලංසිාවර ලංවහ ලංයදභශ ලංබහහරන් ලංතිබිඹ ලංයුතුඹ. ලං
යයට් ලං උතුරු ලං වහ ලං නළයගනිටය ලං යවහපය්ථ ලං වළරුණු ලං විප ලං ප්රහයඹෝගිව ලං අන් ලං සිඹළුභ ලං උහවිර ලං වපයුතු ලං
සිදුවුයේ ලංවාග්රීසියඹන් ලංයවෝ ලංසිාවයරනි. ලංඋතුයර් ලංවහ ලංනළයගනිටය ලංඋහවිර ලංනඩු ලංවිබහග ලංවයේ ලංයදභයශන් ලං
යවෝ ලං වාග්රීසියඹනි. ලං උහවිර ලං බහහ ලං ඳර්ර් වි න්යේ ලං ිටඟඹ ලං නිහ ලං යඵහයවෝ ලං ්ථාහනරදී ලං යදභශ ලං
වාහවයන ලංවිත්තිවරුන්ප ලංඅලය ලංයර ලංනිදවය්ථ ලංඳරිර් නඹ්ෂ ලංරඵහගළනීභප ලංතිබ ලංවඩවඩ ලංසීමි  ලං
විඹ. ලංභවය ලංඅ්ථාහරදී ලංයදභශ ලංවාහවයන ලංඋතුරු ලංවහ ලංනළයගනිටය ලංආයේබ ලංව ලංඅඳයහධ ලංනඩු ලං ලංසිාවර ලං
වාහවයන ලංප්රයේලර ලංඇති ලංඋහවිර ලංවිබහග ලංකිරීභ ලංනිහ ලංබහහ ලංගළපරෙ ලංඋග්ර ලංව ලංඅ ය ලංදීර්ඝ ලංගභන්ෂ ලංආ ලං
යුතු ලංව ලංහ්ෂශ්රවරුන් ලංවදිරිඳත් ලංකිරීභද ලං ලංදුශ්රුවය ලංවිඹ. ලංයදභශ ලංනීති ලංයඳහත් ලංඇත්යත් ලංද ලංසුළු ලංප්රභහණඹකි. ලං
විත්තිවරුන්ප ලංනඩු ලං විබහග ලං න ලං විප ලං උහවියේ ලං සිීභප ලං අි තිඹ්ෂ ලංඇති ලං අ ය ලං  භ ලං විත්තිහ වඹ ලං ලං
ිතළියඹශ ලංවය ලංගළනීභප ලංඅලය ලං  ලංප්රභහණත් ලංඳවසුවේ ලංවහ ලංවහරඹ ලංරඵහ ලංගළනීභප ලංද ලං  ලංඅි තිඹ්ෂ ලංතියබ්. ලං
ප්රවහලඹ්ෂ ලංයනහකිරීභප ලංයවෝ ලංයද ලංිතළියනහගළනීභප ලංයවෝ ලං ලංවිත්තිවරුන්ප ලංඅි තිඹ්ෂ ලංතියබ්. ලං ලං ලං 

කද්ඳමන ලංසිර රුලන් ලංශම ලංරැවියන් ලං 

ත්ර්ථ හදී ලං ප්ර ණ්ඩ ලං අඳයහධ ලං ේඵන්ධයඹන් ලං ය ෝදනහ ලං රළඵ ලං සිටින ලං ිටපු  ලං යදභශ ලං විමු්ෂති ලං යවහටි ලං
පන්වහමීන් ලං  ලං භවය ලං යදභශ ලං යේලඳහරනඥි න් ලං වහ ලං යේීඹ ලං භහන ලං ිටමිවේ ලං ්රිඹහවහරීන් ලං වින් ලං
වඳුන්න ලංරේයේ ලං“යේලඳහරන ලංසියවරුන්“ ලංයරි . ලංයභළනි ලං ලංසියවරුන් ලං130 ළඩි ලංගණන්ෂ ලංසිටින ලං
ඵ ලංභහන ලංිටමිවේ ලංාර්ධන ලංභධය්ථාහනඹ ලං (CHRD) හර් හ ලංවය ලංතියබ්. ලං යේලඳහරන ලංසියවරුන් ලං
ඇති ලං ඵ ලං යජඹ ලං ිතළියනහගන්නහ ලං අ ය ලං යභභ ලං සිය රුන් ලං යහ ලං යගන ලං ඇත්යත් ලං අඳයහධ ලං ්රිඹහ ලං
ේඵන්ධයඹන් ලං ඹි  ලංකිඹහ ලං සිටියේඹ. ලං විධිභත් ලං ඳදනභ්ෂ ලං භ  ලං ශ්රී ලං රාවහ ලං භහන ලං ිටමිවේ ලං යවහමිභප, ලං
භයේ්ථත්රහත්රුන්ප ලංවහ ලංඵන්ධනහගහය ලංසුඵහධන ලංමිතිඹප ලංයභභ ලංසියවරුන් ලංවමුවීභප ලංයජඹ ලංඅය ලං
දුන් ලං අ ය ලංඵන්ධනහගහය ලං ත්ඹන් ලංමී්ෂණඹ ලංකිරීභප ලං  ලංජහ යන් ය ලංයතුකුරු ලංවමිටුප ලංඅය ලං
දුන්යන්ඹ. ලං යවය්ථ ලං ය ත් ලං නීති ලං උඳයද්ථ ලං ඳඹන්නන්ප ලං යභභ ලං සියවරුන් ලංවමුවීභප ලං ඵරධහරීන් ලං වඩ ලං
දුන්යන් ලංඅක්රභත් ලංආවහයඹවපි . ලං ලං 
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

සිවිල් ලංඅධි රණ ලංක්රියම ලංළිවෙකල ලංශම ලංප්රති ර්ම ලං 

භහන ලංිටමිවේ ලංඋරූරාඝනඹවීේ ලංේඵන්ධයඹන් ලංයේීඹ ලංඋහවි ලංභගින් ලංයේශ්රුධහධිවයණඹ ලංද්ෂහ ලංසිවිරූ ලං
්රිඹහභහර්ග ලංගළනීභප ලංු යළසිඹන්ප ලංවඩ ලංතියබ්. ලං ලං 

කද්කඳමෂ ලංආඳසු ලංබමදීම ලං 

ඳළයණි ලංයුද ලංප්රයේලර ලංවිවිධ ලංු ේගරඹන් ලංඅ ය ලංයභන්භ ලංු යළසිඹන් ලංවහ ලංයජඹ ලංඅ යද ලංවඩේ ලංඅි තිඹ ලං
ිතළිඵ ලංආයවුරූ ලංදිගපභ ලංදළකිඹ ලංවළකි ලංවිඹ. ලං ලං 

වමුදහ ලංවවුරු ලංවහ ලංඅනිකුත් ලංටිනහ ලංවර්ෂව ලංපහ ලංඅධි ලංආය්ෂශ්ර  ලංවරහඳ ලංයර ලං(HSZ) වඳුන්න ලංප්රයේල ලං
්ථාහිත  ලංකිරිභප ලංවමුදහ ලංවිසින් ලං ලංයුද ලංභයේ ලංළරකිඹ ලංයුතු ලංවඩේ ලංප්රභහණඹ්ෂ ලංඅත්ඳත් ලංවයගන්නහ ලංරදි. ලං
1950 ලංවඩේ ලංඅත්ඳත් ලංවය ලංගළනීයේ ලංඳන ප ලංඅනු ලං ලංයජඹප ලං ලං‘යඳහදු ලංවපයුත් ්ෂ‘ ලංදවහ ලංු ේගරව ලංයේඳශ ලං
අත්ඳත් ලං වය ලං ග  ලං වළකි ලං වුත් ලං  ලං නීතිඹප ලං අනු ලං  ලං අත්ඳත් ලං වය ලං ගළනීයේ ලං දළන්වීේ ලං ප්රසිේධ ලං කිරීභ ලං වහ ලං ලං
අි තිවරුන්ප ලංනිඹභ ලං න්දි ලං යගවීභ ලං අලය ලං යේ. ලං ිටපු  ලං යජඹ, ලං අධි ලංආය්ෂව ලංවරහඳ ලං වහ ලං වඩේ ලං
අත්ඳත් ලංවය ලං ගළනීයේ ලං දළන්වීේ ලං යඵහයවෝ ලං විප ලං වඩේ ලං අි තිවරුන්ප ලංඇතුරූවිඹ ලං යනහවළකි ලං ්ථාහනර ලං
ප්රදර්ලනඹ ලංවශ ලංඅ ය ලංවඩේ ලංඅි තිවරුන් ලංයඵහයවෝ ලංයදයන්ෂ ලං ලංයභභ ලංඅත්ඳත් ලංවය ලංගළනීේ ලංඅියයඹෝගඹප ලං
ර්ෂ ලංවයමින් ලංයශ්රශ්රුධහධිවයණයේ ලංමරව ලංඅි තිහසිවේ ලංයඳත්ේ ලංයගහනු ලංකිරීභ ලංඇතුළු ලංඅධිවයණභඹ ලං
්රිඹහභහර්ග ලංගත්යත්ඹ. ලං අත්ඳත්වය ලංගළනීයේ ලං දළන්වීේරප ලං අනු ලං යභභ ලං වඩේ ලං යඵහයවහභඹ්ෂ ලං අත්ඳත් ලං
වය ලං ගත්යත් ලං වමුදහ ලං වවුරු ලං වහ ලං නමුත් ලං යභභ ලං දළන්වීේර ලං රළි ්ථතු ලං ග  ලං වය ලං තිබ ලං භවය ලං
වහර්ඹඹන් ලංවයේ ලං  ලං යවෝපරූ, ලංවේවරූ ලංවහ ලං යගහවිඳශ ලං  ලංආදිඹ ලංිතිටටුවිභි . ලං 2016 ලං දී ලං යශ්රශ්රුධහධිවයණඹප ලං
වදිරිඳත් ලංවශ ලංමුරව ලංඅි තිහසිවේ ලංයඳත්භ ලංවහ ලං  ලං භවහධිවයණරප ලංවදිරිඳත් ලංවශ ලංරිටි ලං අඹදුේඳත් ලං
ඇතුළු ලංයඵහයවෝ ලංනඩු ලං ලංර්ඹ ලංු යහභ ලංඇණිටප ලංතිබුණි. ලං2011 ලංදී ලංවදිසි ලංනීති ලංඅයවෝසිවීයභන් ලංඳසු ලං ලංඅධි ලං
ආය්ෂව ලංවරහඳ ලංඳත්හ ලංගළනීභප ලංමනතිව ලංයහමු්ෂ ලංයනහභළති ලංවුත් ලංඒහ ලංඑය්ථභ ලංඳළතුන ලංඅ ය ලං
සිවිරූ ලංජන හප ලංයභභ ලංවරහඳරප ලංඹෆභප ලංඅය ලංයනහරළබුණි. ලංර්ඹ ලංතුශදී ලංයජඹ ලංදශ ලංලයඹන් ලංවඩේ ලං
අ්ෂවය ලං 2,300්ෂ ලංආඳසු ලංරඵහ ලං දී ලංඇ . ලං 2009 ලං යයේ ලංසිප ලං වඩේ ලං අ්ෂවය ලං 83,000 ලං්ෂ ලංආඳසු ලංරඵහ ලං දී ලං
ඇ ළි  ලංයජඹ ලංප්රවහල ලංවශ ලංඅ ය ලං ලංයභඹ ලං ලංයුද ලංභඹ ලංතුශ ලංඅත්ඳත් ලංවය ලංගත් ලංවඩේරන් ලංසිඹඹප ලං80වප ලං
ළඩි ලංප්රභහණඹ්ෂ ලංයේ. 

වතිරි ලංවඩේ ලංප්රභහණඹ ලංිතළිඵ ලංඅයහවුරූ ලංඇති ලංඅ ය ලංඅධි ලංආය්ෂව ලංවරහඳරප ලංවඩේ ලංඳයහ ලංගළනීභ ලංනිහ ලං
පීඩහප ලංඳත් ලං ලංයඵහයවෝ ලංයදයන්ෂ ලංඳළමිණිර ලංවයේ ලංවමුදහප ලංගත් ලංවඩේ ලංආඳසු ලංඳයහදීභ ලංව හ ලංයයභන් ලං
සිදුන ලංඵත් ලං  ලංආර්ථිව ලංලයඹන් ලංටිනහ ලං යර ලංඔවුන් ලංරවන ලංවඩේ ලංයහ ලංගළනීභප ලංවමුදහ ලං්රිඹහ ලං
වයන ලං ඵත්ඹ. ලං භවය ලං ිටන්දු ලං වහ ලං මු්ථරේ ලං වණ්ඩහඹේ ලං  ලං හර් හ ලං වයේ ලං ඔවුන්යේ ලං වඩේර ලං යඵෞේධ ලං
ිය්ෂශ්රන් ලංවිසින් ලංබුේධ ලංප්රතිභහ ලංයවෝ ලංයඵෝග්ථ ලංසිටුහ ලංඇති ලංඵළවින් ලංවහරඹ්ෂ ලංති්ථය්ථ ලංඔවුන් ලංඳදිාචි ලංසිටි ලං
වඩේ ලංනිර ලංලයඹන් ලංරඵහ ලංගළනීයේ ලංදුශ්රුවය හ්ෂ ලංඇති ලංඵි . 

 

ඊ. ලංකඳෞද්ගලි ත්ලය, ලංඳවු, ලංනිකලව ලංකශෝ ලංලියුම් ලංකියුම් ලංවම්බන්ධකයන් ලංඅත්තකනෝමති  ලංකව ලංඇඟිලි ලං
ගැසීම ලං ලං 

අධිවයණභඹ ලංයවෝ ලං යනත් ලංඵරඹ ලංඳළරීභකින් ලංය හය ලං  ලංනිය්ථරප ලංඇතුළු ලංවීභපත්, ලංන්නියේදන ලං
මී්ෂණඹපත් ලං  ලං ත්ර්ථ හදඹ ලං ළශළ්ෂවීයේ ලං ඳන  ලං භගින් ලං යජයේ ලං ඵරධහරීන්ප ලං අය ලං රඵහ ලං යදි . ලං
නිඹමි  ලං අනුභළතිඹකින් ලං ය හය ලං ු යළසිඹන්යේ ලං ු ේගරව ලං ගභන් ලං බිභන් ලං යජයේ ලං ඵරධහරීන්යේ ලං ලං
යෝදිඹප ලංර්ෂව ලංඵප ලංහර් හ ලංතියබ්. ලං 

 

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

අ. ලං ලංපුලත්ඳත් ලංනිදශව ලංඇතුළු ලංඅදශස්ථ ලංප්ර ම ලංකිරීකම් ලංනිදශව ලං 
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

අදව්ථ ලං ප්රවහල ලං කිරීයේ ලං නිදව ලං වහ ලං භහධය ලං නිදව ලං ය්ථාහයන් ලං ්ථාහිත  ලං වය ලං ඇති ලං අ ය ලං යජඹ ලං
හභහනයයඹන් ලං යභභ ලං අි තිහසිවේරප ලං ගරු ලංවයේඹ. ලං ්ථහීයන ලං භහධය, ලං වහර්ඹ්ෂභ ලං අධිවයණ ලංවහ ලං
්රිඹහත්භව ලංප්රජහ න්ත්රීඹ ලංයේලඳහරන ලංඳේධතිඹ්ෂ ලංප්රවහලනයේ ලංනිදව ලං වවුරු ලංවයි . 

බහණයේ ලංවහ ලංප්රවහලනයේ ලංනිදව: ලංආගේ ලංයවෝ ලංආගමිව ලංවිශ්නහරප ලංඅඳවහ ලං ලංකිරීභ ලංඇතුළු ලං“මරී ලං
වාහ“ ලං  ලං සීභහ ලං කිරීභප ලං යඳහර්ථ ලං ආඥහඳන  ලං වහ ලං දණ්ඩ ලං නීති ලං ාග්රවඹ ලං ඹපයත් ලං  ලං ඵරධහරීන් ලං ිතඹය ලං
ගත්යත්ඹ. ලංඔවුන්යේ ලංප්ර ත්ති ලංවහ ලංඅනිකුත් ලංළඩපවන්ර ලංමරී ලංවාහ ලංවදිරිඳත් ලංකිරීයභන් ලංශකින ලං
යර ලංයජඹ ලංභහධය ලංආඹ නරන් ලංවරූරහ ලංසිටියේඹ. 

ු ත්ඳත් ලංවහ ලංභහධය ලංනිදව: ලංනිදව්ථ ලංභහධය ලං්රිඹහවහරී ලංව ලංඅ ය ලංවිවිධ ලංආවහයයේ ලංඅදව්ථ ලංප්රවහලඹප ලං
ඳත් ලංවයේඹ. ලංයවය්ථ ලංය ත් ලංයදභශ ලංඵු  යඹ්ෂ ලංඇති ලංඋතුයර් ලං ලංභහධයයේදීන් ලංප්රවහල ලංවයේ ලංසිවිරූ ලංයුේධඹ ලං
වහ ලං එිට ලං ඳසුවිඳහව ලං ේඵන්ධ ලං ායේදී ලං වරුණු ලං හර් හ ලං කිරීයේදී ලං ආය්ෂව ලං අාලයඹන් ලං ිටයවළය ලං
අඩන්යත්ට්පේ ලංවහ ලංඵහධහ ලංකිරීේ ලංසිදුවු ලංඵි . ලංඔවුන් ලංහර් හ ලංවයේ ලංවමුදහ ලංඔවුන් ලංඅභ හ ලංඡහඹහරඳර ලං
ිතපඳත්, ලංඳළමිණි ලංඅඹයේ ලංනේ ලංරළි ්ථතු ලංවහ ලංරිතර ලංවන් ලංමරහශ්රර ලංවි්ථ ය ලංආදිඹ ලංවරූරහ ලංසිටි ලංඵි . ලං
 ද ලං යදභශ ලං යුද ලං අනු්ථභයණ ලං යවෝ ලං වඩේ ලං අරූරහ ලං ගළනීයේ ලං වියයෝධ හ ලං ළනි ලං ායේදි ලං සිදුවීේ ලං හර් හ ලං
යනහවයන ලං යර ලං වමුදහ ලං යවළින්භ ලං වරූරහ ලං සිටි ලං අ ය ලං වයඹෝගඹ ලං යනහදළ්ෂවුයවහත් ලං ප්රතිවිඳහව ලං
විඳීන්නප ලංසිදුයේඹි  ලංබිඹව ලංඵ ලංඔවුන් ලංකිඹහ ලංසිටිඹව. 

 

ඔ්ෂය ෝඵර් ලංභහයේදී ලංිටපු  ලංජනහධිඳති ලංභිටන්ද ලංයහජඳ්ෂ ලං ලංඅගභළති ලංයර ලංඳත් ලංවයන ලංරද ලංඅ ය ලංඑඹ ලං
ය්ථාහ ලං වියයෝීය ලං ඵප ලං  ලං උහවියේ ලං අියයඹෝගඹප ලං ර්ෂ ලං වයන ලං රදී. ලං යේ ලං අ ය ලං යහජඳ්ෂයේ ලං
ආධහයවරුන් ලං යහජය ලං භහධය ලං ආඹ නර ලං ඳහරනඹ ලං ඔවුන් ලං අ ප ලං ගත්යත්ඹ. ලං යහජඳ්ෂයේ ලං
ආධහයවරුන් ලංභහධය ලංආඹ නරප ලංඇතුළු ලංවී ලංය්ථවඹන්ප ලං ර්ජනඹ ලංවය ලංඔවුන්ප ලංිතප ලංඹන ලංයර ලං
ඵර ලංවයන ලංරද ලංඅ ය ලංයහජය ලංභහධය ලංආඹ නර ලංභහධයයේදීන්ප ලංමුු ණඳෆභප ලංසිදුව ලංඅඩන්යත්ට්පේ ලංගළන ලං
භහධයයේදීන්යේ ලං ජහ යන් ය ලං ේයේරනඹ ලං  ලං ඵයඳ ශ ලං යර ලං හර් හ ලං වයේඹ. ලං  ත් ලං අ්ථාහවදී ලං
ඵරයඹන් ලංඳවවයනු ලංරළබ ලංඅගභළති ලංයනිරූ ලංවික්රභසිාවප ලංඳ්ෂඳහති ලංඇභතියයඹකුයේ ලං ලංආය්ෂවයඹ්ෂ ලං
යහජය ලංභහධය ලංආඹ නඹ්ෂ ලංවදිරියේ ලංවියයෝධ හ ලං දළ්ෂව ලංිතරිවප ලං  ලං යඩි ලං ළබීභ ලංනිහ ලංඑ්ෂ ලංයහජඳ්ෂ ලං
ආධහයවරුය්ෂ ලංභයණඹප ලංඳත් ලංවිඹ. 

ිටාහ ලං වහ ලං අ ය: ලං ායේදී ලං සිදුවීේ ලං ආයණඹ ලං කිරීයේදී ලං භහධයයේදීන්ප ලං ිටයවළය ලං වහ ලං බිඹළේදීේ ලං
සිදුන ලං ඵප ලං  ලං හර් හ ලං යේ. ලං අයගෝ්ථතු ලං භහයේ ලං දී ලං ිටන්දු ලං යවෝවිරව ලං උත්ඹ්ෂ ලං හර් හ ලං කිරීයේදී ලං
“පළමිරූ ලං ගහර්ඩිඹන්“ ලං ිට ලං භහධයයේදියඹ්ෂව ලං උ ඹයහහ ලං හරන්ප ලං ඵරධහරීන් ලං ිටයවළය ලං වශ ලං ඵප ලං
‘රියඳෝපර්ේ ලං වි වුට් ලං යඵෝඩර්්ථ‘ ලං ාවිධහනඹ ලං  ලං හර් හ ලං වශ ලං නමුත් ලං  ලං හරන් ලං වර්ෂව ලං වයන ලං රේයේ ලං ලං
භහධයයේදියඹ්ෂ ලංයර ලංඔු යේ ලංවපයුතු ලංේඵන්ධයඹන්ද ලංඹන්න ලංිතළිඵ ලංඳය්ථඳය ලංහර් හ ලංතිබුණි. 

හයණඹ ලං වහ ලං අන් ර්ග ඹ ලං සීභහකිරීභ: ලං  ලං අ්ථාහ ලං ගණනහවදී ලං ජනහධිඳති ලං යවෝ ලං ඔු යේ ලං ඳවුර ලං ලං
වියේ නඹප ලං ර්ෂ ලං වශ ලං ු ත් ලං ේඵන්ධයඹන් ලං ්ථඹා ලං යණඹ්ෂ ලං ඳත්හ ලං ගත් ලං ඵ ලං මුද්රි  ලං වහ ලං
වයර්ෂයරහනිව ලංභහධයයේදීන් ලං ලංකිඹහ ලංසිටියේඹ. ලංජනහධිඳතියේ ලංඳවුරප ලංඅඳම ර්තිඹ්ෂ ලංයගන ලංයදන ලංකිසි්ෂ ලං
හර් හ ලංකිරීයභන් ලංශකින ලං යර ලංයජයේ ලංිට තුන් ලං යවෝ ලංවිවිධ ලංු ේගරඹන්යගන් ලං  ලං යවළින්භ ලංඇභතුේ ලං
රළබුණු ලංඵ ලංයේ ලංභහධයයේදින් ලංකිඹහ ලංසිටිඹව. ලංජුනි ලං5නදහ ලංඵරඳත්ර ලංගහ්ථතු ලංයනහයගවීභ ලංගළන ලංය ෝදනහ ලං
වයමින් ලං  ලං විදුර ලං ායේල ලං නිඹහභන ලං අධිවහරිඹ ලං (TRA) විසින් ලං ු ේගරව ලං රඳහිටනී ලං නහරවහ්ෂව ලං
යපරහන් ලංආඹ නඹ ලංහ ලංදළමුයේඹ. ලංයපරහන් ලංආඹ නඹ ලංයභභ ලංය ෝදනහ ලංප්රති්ෂයශ්රුඳ ලංවශ ලංඅ ය ලංඔවුන් ලං
කිඹහ ලංසිටියේ ලංයභඹ ලංයේලඳහරන ලංඋභනහ ලංභ  ලංවශ ලංයදඹ්ෂ ලංඵි . ලංජනහධිඳති ලංසිරිය්ථනයේ ලංවහර්ඹහරයේ ලං
සිදුව ලංදණඹ්ෂ ලංගළන ලං ලංඅනහයණඹ ලංකිරීයභන් ලංඳසු ලං2017 ලංයනහළේඵර් ලංභහයේදී ලංශ්රී ලංරාවහ ලංවිදුර ලංායේල ලං
නිඹහභන ලංයවහමිභ, ලංරන්ඩන් ලංනුය ලංසිප ලං්රිඹහත්භව ලංන ලං ලං‘රාවහ ලංවනිේ්ථ‘ ලංයබ් ලංඅඩවිඹප ලංප්රයේලවීභ ලං
අිටය ලංවයේඹ. ලංර්ඹ ලංඅන් ලංන ලංතුරුත් ලංයභභ ලංයබ් ලංඅඩවිඹප ලංිතවිසිභ ලංඅිටයවී ලංකිබුණි. 
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

අන්තර්ජම ලංනිදශව ලං 

අදහශ ලංමනතිව ලංඵරඹකින් ලංය හය ලංු ේගරව ලංන්නියේදන ලංමී්ෂණඹ ලංකිරීභප ලංයජඹ ලංවපයුතු ලංවර ලං
ඵප ලංවිශ්නනීඹ ලංහර් හ ලංනළ . ලංඅබය ලංඹළි  ලංළරයවන ලංයබ් ලංඅඩවි ලංේඵන්ධයඹන් ලං ලංයජඹ ලංසීමි  ලංයර ලං ලං
ඵහධහ ලං වයේඹ. ලං භහර්තු ලං භහයේදී ලං  ලං භධයභ ලංඳශහයත් ලං මු්ථරේ ලං වියයෝීය ලං ප්ර ණ්ඩ ලං්රිඹහ ලං ඳළතිරීභත් ලංභග ලං ලං
වදිසි ලං ත්ඹ ලංප්රවහල ලංකිරීයභන් ලංඳසු ලංයජඹ ලංයෂ්ථබු්ෂ, ලංට්්ථඇප් ලංවහ ලංවන්්ථපග්රළේ ලංඇතුළු ලං ලංභහජ ලංභහධය ලං
ගණනහ්ෂ ලංතිඹව ලංවහරඹවප ලං වනේ ලංවයේඹ. ලං 

අන් ර්ජහතිව ලංවිදුර ලංායේල ලංාගභයේ ලංදත් රප ලංඅනු ලං2017 ලංර්යේදී ලංයයට් ලංජනගවණයඹන් ලංදශ ලං
ලයඹන් ලංසිඹඹප ලං34්ෂ ලං ලංඅන් ර්ජහරඹ ලංබහවි හ ලංවය ලංතියබ්. ලං 

 

අධයයන ලංනිදශව ලංශම ලංවාස්ථ තති  ලං ටයුතු ලං 

භවහ හර්ඹරුන් ලංවහ ලංවිශ්න ලංවිදයහර ලං යඹන් ලංවිසින් ලංයජයේ ලංඵරධහරීන් ලංවියේ නඹප ලංර්ෂකිරීභ, ලංවිශ්න ලං
විදයහර ලං නිරධහරීන් ලං විසින් ලං  ලං ළශළ්ෂව ලං ඵප ලං ය ෝදනහ ලං වදිරිඳත් ලං වී ලං තියබ්. ලං අධයඹන ලං නිදව ලං යවෝ ලං
ා්ථව තිව ලංවේ ලංේඵන්ධයඹන් ලං ලංයජඹ ලංසීභහ ලංඳළනව ලංඵප ලංයනත් ලංහර් හ ලංනළ . 

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

රැ්ථවීයේ ලංනිදව ලංවහ ලංමිති ලංභහගේ ලංිතිටටුහගළනීයේ ලංනිදව ලංනීතියඹන් ලංරඵහ ලංදී ලංඇ ත් ලංසීමි  ලංඅ්ථාහ ලං
ගණනහවදී ලං ලංයජඹ ලංයභභ ලංඅයීතීන් ලංසීභහ ලංවය ලංතියබ්. 

වමම මමී ලංකව ලංරැස්ථවීකම් ලංනිදශව 

හභවහමී ලං යර ලංරැ්ථවීයේ ලංනිදව ලංනීතියඹන් ලංරඵහදී ලංඇති ලංඅ ය ලංයජඹ ලංහභහනයයඹන් ලංයභභ ලංඅි තිඹප ලං
ගරු ලංවයේඹ. ලංආගමිව ලංාිටඳීඹහ, ලංජහතිව ලංආය්ෂහ, ලංභවජන ලංහභඹ ලංයවෝ ලංභවජන ලංයෞ යඹ ලං යවෝ ලං
දහ හයඹ ලංආදිඹ ලංේඵන්ධයඹන් ලංරැ්ථවියේ ලංනිදව ලංසීභහ ලංවශ ලංවළකිඹි  ලංය්ථාහයේ ලංවන් ලංයේ. ලංඅන් ලං
අඹයේ ලංඅයීතින් ලංවහ ලංනිදවප ලංගරු ලංකිරීභ ලංවහ ලංිතළිගළනිභ ලංේඵන්ධයඹන් ලංයවෝ ලංප්රජහ න්ත්රහදි ලංභහජඹව ලං
යඳහදු ලංසුඵහධන ලංඅලය හ ලංු යහ ලංරෘභප ලංයවෝ ලං ලංයභභ ලංනිදව ලංසීභහ ලංවශ ලංවළකි ලංයේ. ලංයඳහර්ථ ලංආඥහඳනයත් ලං
77(1) ලං ගන්තිඹ ලං ඹපයත් ලං වියයෝධ හ්ෂ ලං ඳළළත්වීභප ලං යඳය ලං වියයෝධ හවරුන් ලං ප්රයේලයේ ලං
යඳහරෘසියඹන් ලංඅය ලංරඵහ ලංග  ලංයුතුඹ. ලං 

වකති ලංවමමගම් ලංළිමිටුවීකම් ලංනිදශව ලං 

මිති ලං භහගේ ලං ිතිටටුවීයේ ලං නිදවප ලං නීතියඹන් ලං වඩ ලං දී ලං ඇති ලං නමුත්, ලං  වනේ ලං ාවිධහනර ලං
හභහජිවත්ඹ ලං ලංදළරීභ ලංඅඳයහධඹ්ෂ ලංයර ලංරවමින් ලංයජඹ ලංයභභ ලංඅි තිඹප ලංසීභහ ලංඳළනවයේඹ. ලං ලංභවය ලං
ඵරධහරීන් ලං ළඳුේ ලං ිතදුේ ලං වපයුතු ලං “අනය ලංරැ්ථවීේ“ ලං යර ලං  ලං ර්ගීතවයණඹ ලංවයමින් ලං  ලං එභ ලං වපයුතු ලං ලං
න ය ලං කිරීභප ලං ඵර ලං වයන ලං ඵප ලං ්රි්ථතිඹහනි ලං වණ්ඩහඹේ ලං වහ ලං යේ්ථාහන ලං හර් හ ලං වය ලං තියබ්. ලං යභභ ලං
වණ්ඩහඹේරප ලංඅනු ලංඵරධහරීන් ලංඔවුන්යේ ලං්රිඹහ ලංහධහයකරවයණඹ ලංවයේ ලංඒහ ලංයජයේ ලංරඹහ ලංඳදිාචි ලං
යනහවීභ ලංභ  ලං න ලංනමුත් ලංකිසිභ ලංනීතිඹවප ලං යවෝ ලං යයගුරහසිඹවප ලං අනු ලංඑළනි ලං රඹහ ලං ඳදිාචි ලංකිරීභ්ෂ ලං
අලය ලංයනහයේ. 

ඇ. ලංආගක  ලංනිදශව: 

 ලංwww.state.gov/religiousfreedomreport යබ් ලං අඩවි ලංයේ ලං ඇති ලං යහජය ලං යදඳහර් යේන්තුයේ ලං ආගමිව ලං
නිදව ලංිතළිඵ ලංඅන් ර්ජහතිව ලංහර් හ ලංඵරන්න. 

ඈ. ලං ලංගමන් ලංබිමන් ලංයෑකම් ලංනිදශව 

අභයන්තර ලංගභන් ලංබිභන් ලංඹෆයේ ලංනිදව, ලංවියේල ලංා හයර ලංයඹදීයේ ලංනිදව, ලංයප ලංවළය ලංඹෆභ ලංවහ ලංආඳසු ලං
ඳළමිකරයේ ලංනිදව ලංනීතියඹන් ලංරඵහ ලංදී ලංඇති ලංඅ ය ලංයජඹ ලංහභහනයයඹන් ලංඒහප ලංගරු ලංවයේඹ. ලංඅබයන් ය ලං
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

අ ළන් ලං ව ලං ු ේගරඹන්, ලං යණහග ඹන්, ලංආඳසු ලං ඳළමියණන ලංයණහග ඹන්, ලං යප්ෂ ලංනළති ලං ු ේගරඹන් ලං
යවෝ ලං ළරකිරූරප ලං ඵඳුන් ලං විඹ ලං යුතු ලං යනත් ලං ු ේගරඹන්ප ලං ආය්ෂහ ලං වහ ලං වහඹ ලං රඵහ ලං දීයේදි ලං යජඹ, ලං
එ්ෂත් ලං ජහතීන්යේ ලං යණහග ඹන් ලං ිතළිඵ ලං භව ලං යවහභහරි්ථ ලං වහර්ඹහරඹ ලං (UNHCR) භග ලං
වයඹෝගයඹන් ලංවපයුතු ලංවයේඹ. ලං ලං 

අභයන්තරල ලංඅලතැන් ලංව ලංපුද්ගකයෝ ලං 

2009 ලං ර්යේදී ලං අන් ලං ව ලං යයට් ලං දීර්ඝ ලං සිවිරූ ලං යුේධඹ ලං වහ ලං යජයේ ලං වහ ලං විමු්ෂති ලං යවහටි ලං ාවිධහනයේ ලං ලං
ඵරවත්වහරී ලංඅ ළන් ලංකිරීේ ලංඇතුළු ලං  ලංවපයුතු ලං  ලංනිහ ලංවියශ්නයඹන් ලංභ ලංයදභශ ලංජනඹහ ලං යප ලංු යහභ ලංදිර්ඝ ලං
වහරඹ්ෂ ලංඅ ළන් ලංසිටිඹව. ලංයජයේ ලංනළ  ලංඳදිාචි ලංවයවීභ, ලංු නරුත්ාහඳනඹ, ලංඋතුය ලංාර්ධනඹ ලංවහ ලං
ිටන්දු ලං ආගමිව ලං වපයුතු ලං අභහත් ලංඹාලඹප ලං අනු ලං  ලං ජුනි ලං 30 ලං න ලං විප ලං ු යළසිඹන් ලං 37,815්ෂ ලං සිටියේ ලං
අබයන් ය ලං අ ළන්ව ලං ු ේගරඹන් ලං  ලං යරි . ලං  ලං යභි න් ලං ළඩි ලං යවහප්ෂ ලං ජීත් ලං න්යන් ලං උතුරු ලං
නළයගනිටය ලං ඹහඳනඹ, ලං කිරයනහච්චිඹ, ලං භන්නහයභ ලං වහ ලං භඩවරු  ලං ඹන ලං දි්ථත්රි්ෂවරි . ලං සිඹරෙභ ලං
අබයන් ය ලංඅ ළන්ව ලංු ේගරඹන්ප ලංඑවහ ලංයභවහ ලංඹෆයේ ලංපූර්ණ ලංනිදව ලංතිබුණත් ලංඔවුන්ප ලං භ ලංවඩේ ලං
රප ලංඹහ ලංයනහවළකි ලංවයේ ලංවත් ලංයනහවයන ලංරද ලංබිමි ලංයඵෝේඵ, ලංඔවුන්යේ ලංනිය්ථ ලංප්රයේල ලංඅධි ලංආය්ෂව ලං
වරහඳ ලංයර ලං(HSZ) ලංනේ ලංකිරීභ, ලංළඩ ලංකිරීයේ ලංඅ්ථාහ ලංයනහභළතිවීභ, ලංවඩයේ ලංඅි තිඹ ලං වවුරු ලංකිරීභප ලං
රඹකිඹවිර ලං යනහභළතිවීභ, ලං  යඟවහරි ලං වඩේ ලං වරූරෘේ ලං විඳීභප ලං යජඹ ලං අයඳහයවහත්වීභ ලං වහ ලං අනිකුත් ලං
යුේධඹ ලං වහ ලං ේඵන්ධ ලං විනහලඹන් ලං ආදි ලං මරව ලං ය්ථහන් ලං රඵහගළනීයේ ලං දුශ්රුවය හන් ලං නිහඹ. ලං යජඹ ලං
සුඵහධන ලංවවුරුර ලං ලංඅබයන් ය ලංඅ ළන්ව ලංු ේගරඹන්ප ලං ලංආය්ෂහ ලංයවෝ ලංආධහය ලංළඳයයේ ලංනළ . 

වමුදහයන් ලංඅරූරහ ලංයගන ලංතිබ ලංවඩේ ලංඅ්ෂවය ලං840්ෂ ලංරඵහ ලංදීයභන් ලංවහ ලං  ලංවඩේ ලංනළති ලංඅඹප ලංයජයේ ලංවඩේ ලං
රඵහ ලංදීයභන් ලං ලංඅබයන් ය ලංඅ ළන්වන් ලං ලංආඳසු ලංඳළමිකරභ ලංවහ ලංනළ  ලංඳදිාචි ලංවයවීභ ලංයජඹ ලංප්රර්ධනඹ ලං
වයේඹ. ලංභෆ දී ලංනිදව්ථ ලංවයන ලංරද ලංවඩේර ලං ලංනිහ, ලංඳහළරූ, ලංළසිකිළි ලංආදිඹ ලංවදි ලංවයමින් ලංවහ ලංඅනිකුත් ලං
භහජ ලං ය්ථහ ලංඳඹමින් ලං  ලංවමුදහ ලංව ලං අනිකුත් ලංයජයේ ලංආඹ න ලංඅබයන් ය ලංඅ ළන්වන් ලංනළ  ලං
ඳදිාචි ලංවයවීයේ ලංවපයුතුරප ලංවහඹ ලංද්ෂහ ලංතියබ්. 

වරණමගතයන් ලංආරක්ම ලංකිරීම 

රැවයණඹ ලංරඵහගළනීභ: ලංයණහග  ලංයවෝ ලංරැවයණ ලං ත්ඹ්ෂ ලංරඵහ ලංගළනිභප ලංනීතියඹන් ලංවඩ්ෂ ලංනළ . ලං
යයට් ලං සිටින ලං යණහග ඹන්ප ලං ආවහය, ලං නිහ ලං වහ ලං අධයහඳනඹ ලං රඵහ ලං දීභපත් ලං තුන්ළනි ලං යපව ලං ඔවුන් ලං
නළ  ලං ඳදිාචි ලං වයවීභපත් ලං  ලං යජඹ, ලං එ්ෂත් ලං ජහතීන්යේ ලං යණහග ඹන් ලං ිතළිඵද ලං භව ලං යවහභහරි්ථ ලං
වහර්ඹහරයේ ලං(UNHCR) ිතිටප ලංඳළතුයේඹ. ලංයණහග ඹන් ලංවහ ලංරැවයණ ලංඳ න්නන්ප ලං ලංළඩ ලංකිරීභප ලං
යවෝ ලං යජයේ ලංඳහළරූ ලං ඳේධතිඹප ලංඇතුරූවිභප ලං යවෝ ලං  ලං නී යනුලබර ලං අය ලංනළ ත් ලං යඵහයවෝ ලං යදයන්ෂ ලං
අවිධිභත් ලංයර ලංළඩ ලංවයශෝඹ. ලං 

 

3 ලංලැනි ලංක මටව ලං- ලංකද්ඳමන ලංක්රියමලලියට ලංවශභමවීවීකම් ලංනිදශව 

ර්ජන ලං ඡන්දඹ ලං ඳදනේ ලං වය ලං රින් ලං ය ලං ඳළළත්යන ලං නිදව්ථ ලං වහ ලං හධහයණ ලං භළතියණ ලං තුළින් ලං
 භන්යේ ලංයජඹ ලංය ෝයහ ලංගළනියේ ලංඅි තිඹ ලංය්ථාහ ලංභගින් ලං ලංු යළසිඹන්ප ලං ලංරඵහ ලංදී ලංතියබ්. 

මැතිලරණ ලංශම ලංකද්ඳමන ලංවශභමවීත්ලය ලං 

භෆ  ලංභළතියණ: ලං2015 ලංජනහරි ලංභහයේ ලංඳළළත්ව ලංජනහධිඳතියණයේ ලංදී ලංඡන්දදහඹවඹන්ප ලංනිදවය්ථ ලං ලං
ඔවුන්යේ ලංඅි තිඹ ලංප්රවහල ලංවශ ලංවළකිව ලංඵත්, ලංඡන්ද ලංගණන් ලංකිරීභ ලංඳහයද ලය ලංබහයඹන් ලංයුතු ලංසිදුවු ලං
ඵත්, ලං භවජන හප ලං ව්ෂභනින්භ ලං ප්රතිපර ලං නිකුත් ලං වශ ලං ඵත් ලං යඳහදුයහජය ලං භණ්ඩර ලං නිරී්ෂණ ලං
වණ්ඩහඹභ ලංහර් හ ලංවයේ ලංඹ. ලංභළතියණ ලංප්ර හයව ලංවපයුතු ලංවහ ලංයහජය ලංේඳත් ලංයඹහදහ ලංගළනීභ ලංඵු ර ලං
යර ලං සිදුව ලං ඵත් ලං ිටපු  ලං යජඹප ලං ඳ්ෂඳහතී ලං  ලං යහජය ලං භහධය ලං ආඹ න ලං යඹහදහ ලං ගත් ලං ඵත්, ලං විරුේධ ලං
ඳ්ෂයේ ලං අයප්්ෂවඹහප ලං රැ්ථවීේ ලං ඳත්න ලං ්ථාහන ලං රඵහ ලං ග  ලං යනහවළකි ලං වු ලං ඵත් ලං නිරී්ෂවඹන් ලං
හර් හ ලංවය ලංතියබ්. 
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

2015 ලංඅයගෝ්ථතු ලංභහයේ ලංඳළළත්ව ලංඳහර්රයේන්තු ලංභළතියණයේ ලංප්ර ණ්ඩ ලං්රිඹහ ලංසුළු ලංගණන්ෂ ලංහර් හ ලං
වී ලං ඇති ලං නමුත් ලං එඹ ලං හධහයණ ලං වහ ලං නිදව්ථ ලං ආවහයඹප ලං ඳත්න ලං රද ලං ඵ ලං යේීඹ ලං වහ ලං ජහ යන් ය ලං
නිරී්ෂවඹන් ලංප්රවහල ලංවය ලංතියබ්. ලං යයයෝපීඹ ලංාගභයේ ලං  ලංභළතියණ ලංනිරී්ෂණ ලංවණ්ඩහඹයේ ලංමරව ලං
හර් හයේ ලංවන් ලංන්යන් ලංඑඹ ලං“ප්ර හයව ලංනීති ලංසීභහවහරී ලංවුත් ලංු ළුරූ ලංඳයහඹව ලං ලංයේලඳහරන ලංවිවරූඳ ලං
අ රින් ලං ලංඡන්දදහඹවඹන්ප ලංතීයණඹ්ෂ ලංගළනීභප ලංවළකින ලංඅයුරින් ලංයවහඳීන් ලංඳළළත්ව“ ලංභළතියණඹ්ෂ ලං
ඵි . ලංනිරී්ෂණ ලංවණ්ඩහඹභ ලංළඩිදුයපත් ලංකිඹහ ලංසිටියේ ලංරැ්ථවීයේ ලංවහ ලංගභන් ලංකිරීයේ ලංනිදවප ලංයජඹ ලං
ගරු ලං වශ ලං ඵි . ලං යදහරින් ලං යදහය ලං ප්ර හයව ලං වපයුතු ලංකිරීභ, ලං ු ේගරව ලං ඡන්දඹ ලං වරූරෘභප ලං ඹෆභ ලං  ලං යවෝ ලං
ඳත්රිවහ ලංයඵදහ ලංවළරීභ ලංළනි ලංවපයුතුර ලංයඹදීභප ලංඅයප්්ෂවඹන්ප ලං ලංවඩ ලංයනහරළබුණු ලංසීභහවහරී ලංප්ර හයණ ලං
නීති ලංඹපයත් ලංවුත් ලං ලංඳ්ෂ ලං්රිඹහවහරීන් ලංවහ ලංඅයප්්ෂවඹන් ලං ලංප්රඵර ලංයර ලංප්ර හයව ලංවපයුතුර ලංනිය  ලංව ලං
ඵද ලංවන් ලංවය ලංතියබ්. 

වහන් හ ලං වහ ලං සුළු ලං ජහතිව ලං වබහගීතත්ඹ: ලං  ලං වහන් හන් ලං යවෝ ලං සුළු යයේ ලං හභහජිවඹන්, ලං යේලඳහරන ලං
වපයුතුරප ලංවබහගීතවීභ ලංසීභහ ලංවයන ලං ලංනීතිඹ්ෂ ලංනළති ලංඅ ය ලංඔවුන් ලංඑභ ලංවපයුතුරප ලංවබහගි ලංවව. ලං ලං
2015 ලං දි ලං වහන් හන් ලං 13 ලං යදයන්ෂ ලං ඳහර්රයේන්තුප ලං ඳත්වී ලං තියබ්. ලං ර්ඹ ලං තුශ ලං ඳත්න ලං රද ලං
ඳශහත්ඳහරන ලං ආඹ න ලං ඡන්දයේදී ලං ඳශමුළනි ලං යප ලං වහන් හ ලං වබහගීතත්ඹ ලං යනුයන් ලං යවෝපහ්ෂ ලං
යන් ලං වයන ලං රදී. ලං යේ ලං අනු ලං ඳශහත්ඳහරන ලං ආඹ නර ලං ඇති ලං ආන ලං ා යහයන් ලං සිඹඹප ලං 25්ෂ ලං
වහන් හන්ප ලංයන් ලංවිඹ. ලංයේලඳහරන ලංඳ්ෂ ලංයභභ ලංයවෝපහ ලංශගහ ලංවය ලංගළනීභප ලංදළඩි ලංඋත්හවඹ්ෂ ලංගත් ලං
අ ය ලංඅහන ලංප්රතිළුරඹප ලංඅනු ලංසිඹරෙ ලංඳශහත් ලංඳහරන ලංආඹ නරප ලංයත්රී ලංඳත්ව ලංඅඹ ලංඅ රින් ලංසිඹඹප ලං
22.8්ෂ ලංවහන් හන් ලංවීභ ලංනිහ ලංඑඹ ලංඅයප්්ෂශ්ර  ලංා යහප ලංආන්න ලංවිඹ. 

 

4 ලංලැනි ලංක මටව ලං- ලංදණය ලංශම ලංරජකේ ලංවිනිවිදභමලයක් ලංකනමමැතිවීම 

නිරධහරීන් ලංවිසින් ලංවයන ලං ලංදණ ලං්රිඹහ ලංඅඳයහධඹ්ෂ ලංය්ථ ලංරවහ ලංදඩුේ ලංකිරීභප ලංනීති ලංඇති ලංනමුත් ලංයජඹ ලං
විසින් ලං යභභ ලංනීති ලංහර්ාව ලං යර ලං්රිඹහත්භව ලං යනහ ලංවශ ලං අ ය ලංනිරධහරීන් ලං දඬුේ ලංරළබීයභන් ලං ය හය ලං
දශ්ර  ලං්රිඹහර ලංයඹදුයණ්ඹ. ලංර්ඹ ලංතුශ ලංයජයේ ලංදණ ලංගණනහ්ෂ ලංගළන ලංහර් හ ලංවිඹ. 

දණඹ: ලං දණඹ ලංදිගපභ ලංඳතින ලංගළපරේෂ ලංවිඹ. ලංඋදහවයණඹ්ෂ ලංලයඹන් ලංභවඵළාකුයේ ලංඵළදුේවය ලං
විකිණියේදී ලංසිදුව ලංඅක්රමිව හ ලංවිභර්ලනඹ ලංවශ ලංජනහධිඳති ලංයවහමිභ, ලංිටපු  ලංමුදරූ ලංඇභති ලංවහ ලංිටපු  ලංභව ලං
ඵළාකු ලංඅධිඳතිප ලංවිරුේධ ලංනීතිභඹ ලංිතඹය ලංගන්නහ ලංයර ලං2017 ලංයදළේඵර් ලංභහයේදී ලංනිර්යේල ලංවයේඹ. ලං
ර් භහන ලංයවෝ ලංවරන් ලංඳළති ලංයජයේ ලංයවෝ ලංනිරධහරීන්ප ලංවිරුේධ ලංදණ ලංවිභර්ලන ලංයඵහයවෝවිප ලංසිදු ලංවයේ ලං
නළ . 

ඔ්ෂය ෝඵර් ලං 26 ලංනදහ ලං අගභළති ලංවික්රභසිාව ලං වත්යවහප ලංිටපු  ලංජනහධිඳති ලංයහජඳ්ෂ ලංඅගභළති ලං යර ලං
ඳත් ලංකිරීයභන් ලං ලංවහ ලංසිරිය්ථන ලං ලංවිසින් ලංයනහළේඵර් ලං16 ලංද්ෂහ ලංඳහර්රයේන්තු ලංවරූ ලං ළබීයභන් ලංඳසු ලංග ව ලං
වහරඹ ලංතුශ ලංඳහර්රයේන්තුයේ ලංඵු  යඹ ලංරඵහ ලං ගළනීභප ලංභන්ත්රිරුන්ප ලං අරූර්ථ ලං දීභ ලංිතළිඵ ලං  ලං යඵහයවෝ ලං
හර් හ ලං තිබුණි. ලං එ්ෂ ලං ඳහර්රයේන්තු ලං භන්ත්රීයයඹ්ෂ ලං ප්රවහල ලං වයේ ලං ඳළති ලං භහරු ලං වය ලං අගභළති ලං යර ලං
යහජඳ්ෂප ලං  ලං වහඹ ලං යදන්යන් ලං නේ ලං රුිතඹරූ ලං මිරඹන ලං 500්ෂ ලං (යඩහරර් ලං මිරඹන ලං 2.89) ලං රඵහ ලං දීභප ලං
යඳහයයහන්දු ලංව ලංඵි . 

 

මරය ලං ය හයතුරු ලං යවළි ලං කිරීභ: ලං නීතිඹප ලං අනු ලං ඳහර්රයේන්තු, ලං ඳශහත්ඳහරන, ලං ඳශහත් ලං බහ ලං වහ ලං
ජනහධිඳතියණ ලං  ලං ආදි ලං සිඹරෙභ ලං භළතියණරප ලං වබහගින ලං අයප්්ෂවඹන් ලං ඳහර්රයේන්තුයේ ලං
වාහනහඹවප ලං  භ ලං ත්වේ ලං ඵළයවේ ලං ප්රවහල ලං වදිරිඳත් ලං වශ ලං යුතුඹ. ලං ඳහර්රයේන්තු ලං භළතියණරප ලං
වදිරිඳත්ව ලං ලංභවය ලංඅයප්්ෂවඹන් ලං භන්යේ ලංමරය ලංහර් හ ලංවාහනහඹවප ලංවදිරිඳත් ලංවශත්, ලංඵරධහරීන් ලං
යභභ ලංනීතිඹ ලං්රිඹහත්භව ලංකිරීභප ලංවපයුතු ලංවයේ ලංනළ . ලංයත්රී ලංඳත්න ලංනියඹෝජි ඹන්යේ ලං ලංත්වේ ලංවහ ලං
ඵළයවේ ලංිතළිඵ ලංප්රවහල ලංගහ්ථතු්ෂ ලංයගවීයභන් ලංභවජනඹහප ලංරඵහ ලංගළනීභප ලංනීතියඹන් ලංවඩ ලංරහ ලංතියබ්. 
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

5 ලං ලැනි ලං ක මටව ලං - ලං මමනල ලං මික ම් ලං ඩකිරීම ලං ළිවෙබ ලං ක ෝදනම ලං වම්බන්ධකයන් ලං අන්තර්ජමති  ලං ශම ලං
රමජය ලංකනමලන ලංවාවිධමන ලංමඟින් ලංක කරන ලංවිමර්න ලංළිවෙබල ලංරජකේ ලංආ ල්ඳය. 

යේීඹ ලංවහ ලංඅන් ර්ජහතිව ලංභහන ලංිටමිවේ ලංවණ්ඩහඹේ ලංවිසින් ලංභහන ලංිටමිවේ ලංඋරූරාඝනඹවීේ ලංිතළිඵ ලං
විභර්ලනඹ ලංවය ලංයහඹහ ලංගත් ලංය හයතුරු ලංයජයේ ලංසීභහ ලංකිරීේරන් ලංය හය ලංඳශ ලංවය ලංතියබ්. ලංඔවුන්යේ ලං
අදව්ථරප ලංයජයේ ලංනිරධහරීන් ලං යභ්ෂ ලංදුයප ලංවයඹෝගි ලංවහ ලංඅනුලබරන ලංප්රති හයඹ්ෂ ලංද්ෂහ ලංතියබ්. 

එ්ෂත් ලංජහතීන් ලංවහ ලංඅනිකුත් ලංජහ යන් ය ලංආඹ න: ලංඑ්ෂත් ලංජහතීන්යේ ලංභහන ලංිටමිවේ ලංභණ්ඩරඹ, ලංශ්රී ලං
රාවහයේ ලංයු්ෂතිඹ, ලංගවීභ ලංවහ ලංප්රතින්ධහනඹ ලංිතළිඵ ලංයඹෝජනහ්ෂ ලංදිගපභ ලංවදිරිඳත් ලංවය ලංතියබ්. ලං2017 ලං
දී ලංඅනුභ  ලංව ලංශ්රී ලංරාවහද ලංඅනුග්රවඹ ලංදළ්ෂව ලංර් භහන ලංයඹෝජනහයේ ලංවන් ලංන්යන් ලං2015 ලංර්යේදී ලංශ්රී ලං
රාවහ ලංඑවඟවු ලංවරුණු ලංේඵන්ධයඹන් ලං2019 ලංභහර්තු ලංන ලංය ්ෂ ලංඑ්ෂත් ලංජහතීන් ලංමී්ෂඹ ලංවශ ලංයුතු ලං
ඵි . ලං2015 ලංවහ ලං2017 ලංයඹෝජනහරප ලංශ්රී ලංරාවහ ලංභ ලංඅනුග්රවඹ ලංදළ්ෂවත් ලංයජයේ ලංයජයශ්රුධ ලංනිරධහරීන් ලං
එ්ෂත් ලංජහතීන්යේ ලං්රිඹහරඹප ලංඳවය ලංයදන ලංප්රසිේධ ලංප්රවහල ලංසිදු ලංවයශෝඹ. ලංයභභ ලංයඹෝජනහරප ලංඅනු ලං
යුද ලංභයේ ලංසිදුව ලංඅඳයහධ ලංිතළිඵ ලංයහඹහ ලංඵළරෘභප ලං  ලංඅන් ර්ජහතිව ලංවබහගීතත්ඹ ලංිට  ලංඅඳයහධ ලං
විභර්ලන ලං ්රිඹහරඹ්ෂ ලං ආයේබ ලං කිරීභප ලං  ලං වළඳවී ලං සිටිඹත්, ලං ඔවුන් ලං කිඹහ ලං සිටියේ ලං “යණ ලං විරුන්“ප ලං
විරුේධ ලංකිසිභ ලං්රිඹහ ලංභහර්ගඹ්ෂ ලංයනහගන්නහ ලංඵි . 

යජයේ ලං භහන ලංිටමිවේ ලංආඹ න: ලං ශ්රී ලං රාවහ ලං භහන ලංිටමිවේ ලං යවහමිභප ලං (HRCSL) ලං භහන ලංිටමිවේ ලං
උරූරාඝනඹ ලං කිරීේ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරීභප ලං ඵරඹ ලං තියබ්. ලං යභභ ලං යවහමිභ ලං යවහභහරි්ථරුන් ලං ඳ්ථ ලං
යදයනකුයගන් ලංභන්වි  ලංන ලංඅ ය ලංඑිට ලංවිභර්ලන, ලංඅධයහඳන, ලංමී්ෂණ ලංවහ ලංභහයරෝ න, ලංඳරිඳහරන ලං
වහ ලංමුදරූ ලංඹන ලංඅාල ලංඳව්ෂ ලංතියබ්. ලංයප ලංු යහ ලංවරහපීඹ ලංවහර්ඹහර ලං10්ෂ ලංද ලංතියබ්. ලංයවහමිභ ලංභවජනඹහයගන් ලං
ඳළමිණිර ලංබහය ලංගන්නහ ලංඅ ය ලංඔවුන්පභ ලංවිභර්ලනඹ්ෂ ලංආයේබ ලංකිරීභපද ලංු ළුන. ලංඹේකිසි ලංය ෝදනහ්ෂ ලං
ඔප්ු  ලං වුයවහත් ලං එඹප ලං යගහදුරු ලං ව ලං ු ේගරඹහප ලං මුරයභඹ ලං න්දිඹ්ෂ ලං යගවීභපත්, ලං විනඹහනුලබර ලං්රිඹහ ලං
භහර්ගඹ්ෂ ලංගළනීභප ලං යඹහමු ලංකිරීභප ලං යවෝ ලංනඩු ලංඳළරීභ ලංදවහ ලංනීතිඳතිප ලං යඹහමු ලංවයන ලං යර ලං යවෝ ලංඒ ලං
යදවභ ලංකිරීභප ලං යවෝ ලං යවහමිභප ලං නිර්යේල ලංවශ ලං වළකියේ. ලං හ්ෂශ්ර ලං වදිරිඳත් ලංවයන ලං යර ලංවයන ලං රද ලං
වරූරභ්ෂ ලං වටු ලං කිරීභප ලං යජඹ ලං වපයුතු ලං යනහවශයවහත් ලං යජයේ ලං ්රිඹහභහර්ගඹ ලං ඳළවළදිර ලං කිරීභප ලං ලං
හ්ෂශ්රවරුන් ලං වළදවීයේ ලං ඵරඹ ලං යවහමිභප ලං තියබ්. ලං  ලං ශ්රී ලං රාවහ ලං භහන ලං ිටමිවේ ලං යවහමියේ ලං
නියඹෝගඹවප ලං අනු ලංයජඹ ලංවපයුතු ලං යනහවශයවහත් ලං අඳවහ ලංකිරීභ්ෂ ලං යර ලංශවහ ලංභවහධිවයණයේ ලං
නඩු ලංඳළරීභප ලංනීතිඳති ලංයදඳහර් යේන්තුප ලං ලංදළනුේ ලංදිඹ ලංවළකි ලංඅ ය ලංඑඹ ලංසියග  ලංකිරීයභන් ලංයවෝ ලංදඩ ලං
ගළසීයභන් ලංදඬුේ ලංවශ ලංවළකි ලංයදකි. ලංනීතියඹන් ලංශ්රී ලංරාවහ ලංභහන ලංිටමිවේ ලංයවහමිභප ලං(HRCSL) ලංු ළුරූ ලං
ඵර ර ලං වහ ලං ේඳත් ලං රළබී ලං ඇති ලං අ ය, ලං කිසිභ ලං උහවිඹවප ලං එඹ ලං හ්ෂශ්රවරුකු ලං යර ලං වළවිඹ ලං
යනහවළකිහ්ෂ ලංයභන්භ, ලංඑිට ලංනිර ලංයහජවහරී ලංවපයුතු ලංේඵන්ධයඹන් ලංනඩු ලංඳළරීභ්ෂද ලංවශ ලංයනහවළකිඹ. ලං ලං ලං
ශ්රී ලං රාවහ ලං භහන ලං ිටමිවේ ලං යවහමිභ ලං හභහනයයඹන් ලං ්ථහීයන ලං යර ලං වපයුතු ලං වශ ලං අ ය ලං එිට ලං
වපයුතුරප ලංයජයේ ලංභළදිවත්වීභ්ෂ ලංයනහවීඹ. 

හභහධව ලංවමුදහප ලංඹන ලංශ්රී ලංරහාකිඹන් ලංඳරී්ෂහප ලංර්ෂ ලංකිරීයේ ලංගම භ ලංඇත්යත්ද ලංශ්රී ලංරාවහ ලංභහන ලං
ිටමිවේ ලං යවහමිභපි . ලං නමුත් ලං හභහධව ලං යභයවයුේරප ලං වබහගින ලං ශ්රී ලං රාවහයේ ලං වමුදහයේ ලං වහ ලං
යඳහරසියේ ලං  ලංනිරධහරීන් ලං ඳරී්ෂහප ලං ර්ෂ ලංකිරීභ ලං ිතළිඵ ලංඑ්ෂත් ලං ජහතීන්, ලං ශ්රී ලං රාවහ ලං භහන ලං ිටමිවේ ලං
යවහමිභ, ලංආය්ෂව ලංඅභහ යාලඹ ලංවහ ලංනීතිඹ ලංවහ ලංහභඹ ලංිතළිඵ ලංඅභහ යාලඹ ලංඅ ය ලංඅත්න් ලංවශ ලංයුතු ලං
අයඵෝධ හ ලංගිවිසුභ ලංිතළිඵ ලංවපයුතු ලංර්ඹ ලංඅහන ලංන ලංතුරු ලංඅන් ලංවී ලංයනහතිබුණි. ලං 

 

6 ලං ලැනි ලං ක මටව ලං - ලං කලනස්ථ ලං කව ලං වැකීම, ලං වමමජයීය ලං අඳකයෝජනය ලං ශම ලං නීති ලං විකරෝධී ලං පුද්ග ලං
ප්රලමශනය 

 මන්තමලන් 

දණඹ ලංවහ ලංග ව්ථා ලංප්ර ණ්ඩත්ඹ: ලං ලංදණඹ ලංවහ ලංග ව්ථා ලංප්ර ණ්ඩත්ඹ ලං වනේ ලංයවයයන ලංනීති ලංඇති ලං
නමුත් ලංඒහ ලංඵරහත්භව ලංකිරීයේ ලංඅනනුලබරඵ්ෂ ලංද්ෂනප ලංතිබුණි. ලංදණ්ඩනීති ලංාග්රවයේ ලං  ලං363 ලංගන්තිඹ ලං
ිතරිමින් ලංදණඹ ලංකිරීභ ලංසුප්රවහල ලංඅඳයහධඹ්ෂ ලංයර ලංයනහරවි . ලංරාගිව ලංලයඹන් ලංභධය්ථා ලංන ලං365 ලං
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

ආ ලං(1) ලංගන්තිඹ ලං ලං“ඵයඳ ශ ලංරාගිව ලංඅඳයඹෝජනඹ“ ලංඅඳයහධඹ්ෂ ලංයර ලංරවි . ලංදණඹ ලංවහ ලං ලංනිඹමි  ලං
දඬුේ ලංන්යන් ලංඅවුරුදු ලං 7 ලංසිප ලං 20 ලංද්ෂහ ලංව ලංසිය ලංදඬුේ ලං  ලංවහ ලං  ලංඅඩුභ ලංලයඹන් ලං  ලංරුිතඹරූ ලං 200,000 ලංව ලං
(යඩහරර් ලං1.160) ලංදඩඹකි. ලං  ලංග ව්ථ  ලංප්ර ණ්ඩත්ඹප ලංයගහදුරු ලංව ලංවින්දි යඹකුප ලංඑ්ෂ ලංර්ඹ්ෂ ලංවහ ලං
ආය්ෂව ලංනියඹෝගඹ්ෂ ලං රඵහ ලං ග  ලං වළකි ලං අ ය ලංනඩත්තු ලං දීභනහ්ෂද ලං වරූරහ ලං සිපඹ ලං වළකි ලං යේ. ලංවරත්ර ලං
දණඹ ලංනීති ලංවියයෝීය ලංයර ලංළරයවන්යන් ලංනී යහනුකුර ලංයන් ලංජීත්න ලංඅඹු ලංළමිඹන් ලංේඵන්ධයඹන් ලං
ඳභණකි. ලං 

යඳඵයහරි ලංභහයේදී ලංනහයහයවන්ිතප ලංු ේගරව ලංයයෝවරව ලංයවදිඹ්ෂ ලංිතරිමින් ලංයදයදයන්ෂ ලංවිසින් ලංදණඹ ලං
වශ ලංඵ ලංහර් හ ලංවිඹ. ලංයේ ලංිතළිඵ ලංහර් හ ලංවී ලංදින ලංඳවවප ලංඳසු ලංනහයහයේන්ිතප ලංයඳහරසිඹළ ලංවවරුන් ලං
අත්අඩාගුප ලංගත් ලංඅ ය ලං ලංර්ඹ ලංඅහන ලංන ලංතුරු ලංනඩු ලංවිබහග ලංයමින් ලංඳළතුණි. ලං ලං 

වහන් හ ලංාවිධහනර ලංභ ඹ ලංවී ලංඇත්යත් ලං  ලං දණඹ ලංකිරිභ ලංවහ ලංග ව්ථා ලංප්ර ණ්ඩත්ඹ ලංේඵන්ධයඹන් ලං
යඳහරෘසියේ ලං වහ ලං අධිවයණයේ ලං ප්රති හය ලං ප්රභහණත් ලං යනහන ලං ඵි . ලං යඳහරසියේ ලං වහන් හ ලං වහ ලං ශභහ ලං
අඳයඹෝජනඹ ලං ළශළ්ෂවීයේ ලං වහර්ඹහාලඹ ලං (BPWC), ලං  ලං ඳහළරූ ලං වහ ලං යඳහදුජන ලං භට්පභන් ලං ඳත්න ලං රද ලං
දළනුත් ලංකිරීයේ ලංළඩපවන් ලංභඟින් ලංවහන් හන් ලංයේ ලංිතළිඵ ලංඳළමිණිර ලංකිරීභප ලංදිරිගන්හ ලංතියබ්. ලංයඳහරෘ්ථ ලං
්ථාහනර ලං  ලංවහන් හ ලංවහර්ඹහාල ලංිතිටටුවීභප ලංයඳහරෘසිඹ ලංදිගපභ ලංවපයුතු ලංවය ලංඇ . ලංඅයමුදරූ ලංිටඟඹ ලංනිහ, ලං
දණඹප ලංවහ ලංග ව්ථා ලංප්ර ණ්ඩත්ඹප ලංයගහදුරු ලංන ලංඅඹප ලංවහඹ ලංවිඹ ලංවළකි ලංඅර්බද ලංභධය්ථාහන, ලංනීති ලං
ආධහය ලංවහ ලංඋඳයේලනඹ ලංළනි ලංය්ථහන් ලංයප ලංු යහභ ලංද්ෂනප ලංරළබුයන් ලංව හ ලංභද ලංලයඹනි 

්ථත්රී ලං රා ලංයගන්ද්ර ලං විචියේදනඹ/වළපීභ ලං (FGM/C): ලං ශ්රී ලං රාවහයේ ලං මු්ථරේරු ලං වතිවහයේ ලං ඳපන්භ ලං ්ථත්රී ලං
රායේද්ර ලංවිච්යේදනඹ ලංසිදු ලංවය ලංඇති ලංනමුත් ලංභෆ  ලංවහරයේ ලංු ත්ඳත් ලංරිතරන් ලංයේ ලංගළන ලංඅධහනඹ ලංයඹහමු ලං
වයන ලංතුරු ලංඑඹ ලංප්රසිේධියේ ලංහවච්ඡහප ලංබහජනඹ ලං යනහවුණි. ලං යභඹප ලංවිරුේධ ලංනීතී ලංයයට් ලංනළති ලං අ ය ලං
ර් භහනයේ ලං යභිට ලං යහප්තිඹ ලං ිතළිඵ ලං ා යහයරූ නද ලං නළ . ලං ්ථත්රී ලං රා ලංයගන්ද්ර ලං විචියේදනඹ ලං  වනේ ලං
වයමින් ලංයෞ ය ලංඅභහ යාලයේ ලංයෞ ය ලංය්ථහ ලංඅධය්ෂ ලංයජනයහරූ ලංවිසින් ලංභළි  ලංභහයේදී ලංමදයරුන්ප ලං
 ක්රයරූ ඹ්ෂ ලංනිකුත් ලංවයන ලංරද ලංනමුත් ලං්ථත්රී ලංරා ලංයගන්ද්ර ලංවිචියේදනඹ/වළපීභ ලං(FGM/C) ලංඅඳයහධඹ්ෂ ලංයර ලං
ළරම භ්ෂ ලංයනහවීඹ. 

රාගිව ලංඅ ය ලංකිරීේ: ලංරාගිව ලංඅ ය ලංකිරීේ ලංහඳයහීය ලංඅඳ හයඹ්ෂ ලංන ලංඅ ය, ලංඒ ලංවහ ලංය ලං 5 ලංව ලං
උඳරිභ ලංසිය ලංදඬුභ්ෂ ලංනිඹභ ලංවය ලංතියබ්. ලං ලංරාගිව ලංඅ ය ලංකිරීේ ලංඵු ර ලංයර ලංසිදු ලංන ලංඅ ය ලංවියශ්නයඹන්භ ලං
යඳහදු ලංප්රහවණ ලංය්ථහ ලංතුශ ලංයඵයවවින් ලංදළකිඹ ලංවළකි ලංගළපරෙකි. ලං 

ඵරවත්වහයයඹන් ලං උඳත් ලං ඳහරනඹ: ලං ඵරවත්වහය ලං ගබ්හකිරීේ, ලං යවෝ ලං වළභළත්  ලං යනහභළති ලං
න්ධයහවයණඹ ලංයවෝ ලංසිදුව ලංඵප ලංහර් හ ලංවී ලංනළ . 

යන්ථ ලං යර ලං ළශම භ: ලං සිවිරූ ලං ව ලං අඳයහධ ලං නීතිඹ ලං ඹපයත් ලං වහන් හන්පද ලං ිතරිමින්ප ලං භහන ලං
අි තිහසිවේ ලංිටමියේ. ලංවිහවඹ, ලං දි්ෂවහදඹ, ලං දරුන්යේ ලංබහයවහයත්ඹ ලංවහ ලං ප්රයේකර ලං අි තිඹ ලංළනි ලං
ඳවුරූ ලංනීති ලංේඵන්ධයඹන් ලංතීයණඹ ලංවයනු ලංරඵන්යන් ලංඒ ලංඒ ලංජනහර්ගිව ලංවහ ලංආගමිව ලංවණ්ඩහඹේර ලං
ේප්රදහි ව ලංනීති ලංඅනු ලංවීභ ලංනිහ ලංඇත්  ලංලයඹන්භ ලංයන්ථ ලංආවහයඹප ලංළරම භ්ෂ ලංසිදුයේ. ලං 

ෂමයින් ලං 

උඳත් ලංරඹහ ලංඳදිාචි ලංකිරීභ: ලං ලංශභි න්ප ලංඔවුන්යේ ලංයදභහිතඹන්යගන් ලංු යළසිබහඹ ලංරළයබ්. 

ශභහ ලං අඳයඹෝජනඹ: ලං  ලං මරව ලං අි ්සතිහසිවේ ලං ිතළිඵ ලං අඹදුේඳත්ර ලංඇති ලං හර් හ ලං වහ ලං හ්ෂශ්ර ලං යභන්භ ලං
ර්ඹ ලංතුශ ලං යඳහරසිරප ලං රළබුණු ලං ඳළමිණිර ලං අනු ලං ලහරීරිව ලං දඬුේ ලං වනේ ලංකිරීභ ලං ිතළිඵ ලං යජයේ ලං
යයගුරහසි ලංඳහරූ ලංඵරධහරීන් ලංවිසින් ලංනි ය ලංඋරූරාඝනඹ ලංවයන ලංඵ ලංයඳයන්. ලංශභහ ලංඅඳයඹෝජනඹ, ලංශභි න්ප ලං
ව ය ලංයර ලංළශම භ, ලංශභි න් ලංනීති ලංවියයෝීය ලංයර ලංප්රහවනඹ ලංවයමින් ලංඔවුන් ලංසයහවෆභ ලංවහ ලංශභහ ලංශ්රභඹ ලං
ිතළිඵ ලංදණ්ඩ ලංනීති, ලංමරව ලංඅඳයහධ ලංනීතිඹ ලංවහ ලංඅනිකුත් ලංනීති ලංායලෝධනඹ ලංකිරීයේ ලං  ලංප්රඹත්න ලංහර්ාව ලංවී ලං
ඇ ත් ලංඳවුර ලංවහ ලංප්රජහ ලංතුශ ලංශභි න් ලංරාගිව ලංඅඳයඹෝජනඹප ලංර්ෂ ලංකිරීභ ලංඇතුළු ලංිටාහත්භව ලං්රිඹහ ලංඅධිව ලං
යර ලංසිදුවීභ ලංභවජනඹහයේ ලංඵරත් ලංඅධහනඹප ලංයඹහමු ලංවී ලංතියබ්. ලංශභහ ලංඅඳයඹෝජනයේ ලංර්ගඹ ලංවහ ලංභට්පභ ලං
අනු ලංදඬුේ ලංයන්ථ ලංන ලංඅ ය ලංනඩු ලංවිබහග ලංඅවුරුදු ලංගණන් ලංදිගප ලංඇදී ලංඹි . 
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

ජහතිව ලංශභහ ලංආය්ෂව ලංඅධිවහරිඹප ලංරළයඵන ලංයඵහයවෝ ලංඳළමිණිර ලංශභි න්ප ලංසිදු ලංවශ ලංිටාහ ලංිතළිඵ ලංයේ. ලං
රළයඵන ලංඅනිත් ලංඳළමිණිර, ලංශභි න්ප ලංව ය ලංයර ලංළරම භ, ලංඅධයහඳනඹ ලංරඵහ ලංගළනිභප ලංශභඹහයේ ලංඅි තිඹ ලං ලං
නළති ලං කිරීභ, ලං  ලං රාගිව ලං අඳයඹෝජනඹ ලං වහ ලං ශභහ ලං ශ්රභඹ ලං ආදිඹ ලං ේඵන්ධයඹන් ලං යේ. ලං ගුරුරුන්, ලං
විදුවරූඳතිරුන් ලංවහ ලංආගමිව ලංගුරුරුන් ලංවිසින් ලංශභි න් ලංරාගිව ලංඅඳයඹෝජනඹ ලංවශ ලංඵ ලංහර් හ ලංවී ලං
තියබ්. ලං යජයේ ලංනිරධහරීන් ලං ළවවරුන් ලං න ලං ශභහ ලං දණ ලං සිේීයන් ලං ගණනහ්ෂ ලං ද ලං හර් හ ලං විඹ. ලං  ලං ශභහ ලං
වපයුතු ලංේඵන්ධයඹන් ලං්රිඹහ ලංවයන ලංසිවිරූ ලංභහජ ලංාවිධහනර ලංඅදව ලංවයේ ලංග ව්ථ  ලංප්ර ණ්ඩත්ඹ ලං
යවෝ ලං අඳයඹෝජනඹ ලං ගළන ලං  ලං ශභි න්ප ලං ආය්ෂශ්ර  ලං යර ලං ඳළමිණිර ලං කිරීභප ලං ප්රභහණත් ලං ඹන්ත්රණඹ්ෂ ලං
යනහභළති ලං ඵි . ලං ශභි න්යේ ලං වහ ලං වහන් හන්යේ ලං අඳයඹෝජන ලං ඳළමිණිර ලං ගළන ලං වපයුතු ලං කිරීභප ලං ෆභ ලං
යඳහර්ථ ලං්ථාහනඹවභ ලංඒ ලංවහ ලංයන්ව ලංනිරධහරියඹ්ෂ ලංසිටිඹ ලංයුතු ලංවුත් ලං ලංයභඹ ලංයප ලංු යහ ලංඑවභ ලංආවහයඹප ලං
්රිඹහත්භව ලංයනහවීඹ. ලං 

ඵරවත්වහය ලංවහ ලංශභහ ලංවිහව: ලං  ලං්ථත්රී ලංු රු ලං යදඳ්ෂඹපභ ලංවිහවඹ ලංවහ ලං අභ ලංමනතිව ලංඹ ලං 18 ලං
නමුත් ලංයදභහිතඹ ලංවළභළත්  ලංඇතු ලංඹ ලංඅවුරුදු ලං16 ලංප ලංළඩි ලංගළවළනු ලංදරුන්ප ලංවිහව ලංවිඹ ලංවළකි ලංයේ. ලං
දණ්ඩ ලංනීති ලංාග්රවඹප ලංඅනු ලංඹ ලංඅවුරුදු ලං16ප ලංඅඩු ලංදළරිඹ්ෂ ලංභග ලං ලංඇයේ ලංවළභළත්  ලංඇතු ලංයවෝ ලංනළති ලං ලං
රාගිව ලංාර්ගයේ ලංයඹදීභ, ලං  ලංනීති ලංප්රවහය ලංදණඹ්ෂ ලංයර ලංළරය්ෂ. ලංයවය්ථ ලංය ත් ලංයභභ ලංප්රතිඳහදනඹ ලං
විහවව ලංඹ ලං 12ප ලංළඩි ලංමු්ථරේ ලංදළරිඹන් ලංේඵන්ධයඹන් ලං  ලංඅදහශ ලං යනහයේ. ලංමු්ථරේරුන්ප ලංඳභණ්ෂ ලං ලං
ඵරඳහන ලං මු්ථරේ ලං විහව ලං වහ ලං දි්ෂවහද ලං ඳන ප ලං අනු ලං භනහරඹයේ ලං ිතඹහ ලං යවෝ ලං  ලං යනත් ලං ිතරිමි ලං
ඥහතියඹකුයේ ලංවළභළත්  ලංඇතු ලංඅවුරුදු ලං12 ලං යේ ලංරහඵහර ලංදළරිඹන් ලංවිහව ලංවය ලංදීභප ලංඅය ලංතියබ්. ලංයේ ලං
වහ ලංභනහරඹයේ ලංවළභළත්  ලංඅලය ලංයනහයේ. ලං 

ශභහ ලංරාගිව ලංසයහවෆභ: ලං  ලංහණිජභඹ ලංශභහ ලංරාගිව ලංසයහ ලංවෆභ, ලංශභි න් ලංවිකිකරම, ලංශභහ ලංගණිවහ ලං ත්තිඹ ලං
වහ ලංශභි න් ලංරඵහ ලං දීභ ලං යවෝ ලංරඵහ ලංගළනීභ ලං  ලංවහ ලංශභහ ලං අබය ලංප්රවහලන ලංේඵන්ධ ලංවපයුතු ලංනීතියඹන් ලං
 වනේ ලංවය ලංඇති ලංනමුත් ලං  ලංඵරධහරීන් ලංනීතිඹ ලංවළභවිපභ ලං්රිඹහත්භව ලංවයේ ලංනළ . ලංවළභළත්ය න් ලංරාගිව ලං
්රිඹහර ලංයඹදීයේ ලං ලංඅභ ලංඹ ලං16 ලංයේ. 

ශභහ ලංරාගිව ලංා හයව ලංවපයුතු ලංප්රශ්නනඹ්ෂ ලංයර ලංඳතී. 

අ ළන්ව ලංශභි න්: ලංඅ ළන් ලංවවුරුර ලංවහ ලංනළ  ලංඳදිාචි ලංවශ ලංප්රයේලර ලංසිටි ලංශභි න්ප ලංද ලංඅනිකුත් ලං
අ ළන්වන් ලංමුු ණ ලංදුන් ලංදුශ්රුවය ලං ත්ඹන්ප ලංභ ලංමුු ණ ලංඳෆභප ලංසිදුවිඹ. ලං ලං 

ජහ යන් ය ලංශභහ ලංඳළවළයගළනීේ: ලං ලංජහ යන් ය ලංශභහ ලංඅඳවයණයේ ලංසිවිරූ ලංඅාල ලංිතළිඵ ලං1980 ලංයේේ ලං
ප්රඥහප්තිඹප, ලංයප ලංඳහර්ල ලංවරුයකු ලංයේ. ලංයහජය ලංයදඳහර් යේන්තුයේ ලංයදභහිතඹ ලංශභහ ලංඳළවළයගළනීේ ලං ලං
ිතළිඵද ලංහර්ශ්රව ලංර් හ ලංඵළරෘභප ලංඳව  ලංදළ්ෂයන ලංයබ් ලංඅඩවිඹප ලංිතවියන්න.   

travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html  
 

යුකදවි ලංවිකරෝධය ලං 

යුයදේ ලංජනගවණඹ ලංව හ ලංකුඩහ ලංන ලංඅ ය ලංයුයදේ ලංවියයෝීය ලං්රිඹහ ලංගළන ලංහර් හ ලංයනහවීඹ. ලං 

නීති ලංවිකරෝධී ලංපුද්ග ලංප්රලමශනය ලං 

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt ිට ලංඇති ලංයහජය ලංයදඳහර් යේන්තුයේ ලං ‘නීති ලංවියයෝීය ලංු ේගර ලංප්රහවනඹ‘ ලං
ිතළිඵ ලංහර් හ ලංඵරන්න. 

දුබතම ලංවමිත ලංපුද්ගයින් ලං 

ලහරීරිව, ලං ායේදන, ලං බුේධිභඹ ලං යවෝ ලං භහනසිව ලං දුඵර හ්ෂ ලං ඇති ලං කිසිභ ලං ු ේගරයඹකුප ලං රැකිඹහ, ලං
අධයහඳනඹ, ලංගුන් ලංගභන් ලංවහ ලංඅනිකුත් ලංයඳහදු ලංප්රහවන ලංය්ථහ ලංවහ ලංයෞ ය ලංඳවසුවේ ලං ලංආදිඹ ලංේඵන්ධයඹන් ලං
යන්ථ ලංයර ලංළශම භ ලංවිවිධ ලංනීතිරන් ලං වනේ ලංවය ලංතියබ්. ලං ලංයවය්ථ ලංනමුත්, ලංරැකිඹහ, ලංඅධයහඳන ලංවහ ලංයඳහදු ලං
ප්රහවන ලං ය්ථහ ලං ඇතුළු ලං යහජය ලං ය්ථහ ලං ළඳයීයේදී ලං යන්ථ ලං යර ලං ළරම ේ ලං සිදුයේ. ලං දුඵර හ ලං ිට  ලං
ශභි න්යේ ලංඳහළරූ ලංඹෆභ ලංඅනිත් ලංඅඹප ලංඩහ ලංඅඩු ලංභට්පභව ලංවිඹ. ලං  ලංප්රයේලවීභ ලංිතළිඵ ලංයයගුරහසි ලංතිබුණත් ලං
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

යගහඩනළගිරරප ලංවහ ලංයඳහදු ලංප්රහවන ලංය්ථහන්ප ලංආඵහධි  ලංු ේගරඹන්ප ලංඳවසුයන් ලංප්රයේලවීභප ලංවළකි ලං
ඳවසුවේ ලංදුර්රබ ලංවිඹ. 

ජමති  ලං/ ලංජනලමර්ගි  ලංසුළුජමතීන් 

විශ්න ලංවිදයහර ලංඅධයහඳනඹ, ලංයජයේ ලංරැකිඹහ, ලංනිහ, ලංයෞ ය ලංය්ථහ, ලංබහහ ලංනීති ලංවහ ලංයපළසි ලංබහඹ ලංරඵහ ලං
ගළනීභ ලංආදී ලංවරුණු ලංරදී ලං භන් ලංදීර්ඝවහරෘන ලංලයඹන් ලංඅහධහයණ ලංයර ලංළරම භප ලංබහජනඹ ලංවයේ ලංඹළි  ලං
යේීඹ ලං යභන්භ ලං වන්දීඹ ලංේබඹ්ෂ ලංඇති ලං යදභශ ලං ජනඹහ ලංකිඹහ ලං සිටිති. ලං වියශ්නයඹන්භ ලං්රිඹහවහරීන් ලංවහ ලං
ිටපු  ලංවිමු්ෂති ලංයවහටි ලංහභහජිවඹන් ලංඹි  ලංළවවයන ලංයදභශ ලංමිනිසුන්ප ලංආය්ෂව ලංවමුදහ ලං ලංනි ය ලංිටරිවළය ලං
වයන ලං ඵ ලං යප ලං ු යහ ලංසිටින ලං යදභශ ලං ජනඹහ ලං යභන්භ, ලං වියශ්නයඹන්භ ලං උතුරු ලංනළයගනිටය ලං හඹ ලංවයන ලං
ජන හ ලංප්රවහල ලංවය ලංතියබ්. 

යදභශ ලංසුළු යයේ ලංභහජීඹ ලංවහ ලංාර්ධන ලංඅලය හ ලංගළන ලංවපයුතු ලංකිරීභප ලංඅභහ යරුන් ලංගණනහ්ෂ ලං
වහ ලං  ලංජනහධිඳති ලංවිසින් ලංඳත් ලංවයන ලංරද ලං  ලංආඹ න ලංගණනහ්ෂ ලං ද ලංතියබ්. ලං  ලං යදභශ ලංප්රජහයේ ලං දු්ෂගළනවිර ලං
ේඵන්ධයඹන් ලං  ලංවිශ්නහඹ ලංයගහඩ ලංනළගීතයේ ලංිතඹය ලංගණනහ්ෂභ ලංයජඹ ලංවිසින් ලං්රිඹහත්භව ලංවය ලංතියබ්. ලං
උතුරු ලංවහ ලංනළයගනිටය ලංඳශහත්ර ලංසිටි ලංවමුදහ ලංආණ්ඩුවහයඹන් ලංයනුප ලං  ලංසිවිරූ ලංනිරධහරීන් ලංඳත් ලංවයන ලං
රදී. ලං 2016 ලං ර්යේදී ලං ජනහධිඳති ලං විසින් ලං ඳත් ලංවයන ලං රද ලං  ලංජහතිව ලං භගිඹ ලංවහ ලං ප්රතින්ධහනඹ ලං ිතළිඵද ලං
වහර්ඹහරඹ, ලං ප්රතින්ධහනඹ ලං ේඵන්ධයඹන් ලං  ලං යජඹ ලං ගන්නහ ලං ප්රඹත්නඹන් ලං  ලං ේඵන්ීයවයණඹ ලං කිරීභ ලං
දිගපභ ලංසිදු ලංවයේඹ. ලංඑිට ලංඅධහනඹ ලංයඹහමු ලංවු ලංප්රධහන ලංවරුණු ලංවයේ ලංසිඹරූරන්භ ලංඇතුශත් ලංන ලංභහජඹ්ෂ ලං
යගහඩනළගිභ ලං වහ ලං භහජීඹ ලං ඒවහඵේධ හ ලං ප්රර්ධනඹ ලංකිරීභ, ලං  ලං සිඹරෙභ ලං ු යළසිඹන් ලං වහ ලංබහහ ලං
අි තීන් ලං වවුරු ලංකිරීභ, ලං යඹ, ලංහධහයණඹ, ලංප්රතින්ධහනඹ ලංවහ ලංනළ  ලංසිදුවිභ ලංළරළ්ෂවීභ ලංවහ ලංව ලං
යඹෝජි  ලංයවහමිභ ලංවයවහ ලංයුේධයඹන් ලංඵළප ලංවෆ ලංප්රජහන් ලංතුශ ලංසු ලංකිරීයේ ලං්රිඹහරඹවප ලංආධහය ලංකිරීභ ලං
ආදිඹි . ලංඋතුරු ලංවහ ලංනළයගනිටය ලංඳශහත්ර ලංවමුදහ ලංඅරූරහ ලංයගන ලංඇති ලංවඩේ ලංආඳසු ලංරඵහ ලංදීභ ලංගළන ලංයදභශ ලං
ජහතිව ලංන්ධහනඹ ලංවහ ලංආය්ෂව ලංඅභහ යාලඹ ලංඅ ය ලං2017 ලංආයේබ ලංවයන ලංරද ලංාහදඹ ලංඅනු ලංඔවුන් ලං
දිගපභ ලංමුණ ලංගළසුණි. ලංඔ්ෂය ෝඵර් ලං4 ලංනදහ ලංජනහධිඳති ලංසිරිය්ථන ලංආය්ෂව ලංඇභති ලංයර ලංනියඹෝගඹ්ෂ ලං
යදමින් ලංප්රසිේධියේ ලංකිඹහ ලංසිටියේ ලං  ලංවමුදහ ලංඅරූරහ ලංයගන ලංඇති ලංසිඹරෙභ ලංු ේගරව ලංවඩේ ලංයදළේඵර් ලං31 ලංන ලං
විප ලංනිදව්ථ ලංවශ ලං යුතු ලං ඵි . ලංනමුත් ලංනිරී්ෂවඹන්යේ ලං අදව ලං වයේ ලං එභ ලං දිනඹප ලං යඳය ලං සිඹරෙ ලං වඩේ ලං
නිදව්ථ ලංකිරීභප ලං්රිඹහාවිධහන ලංවපයුතු ලංනිභ ලංකිරීභ ලංව හ ලංදුශ්රුවය ලංනු ලංඇති ලංඵි . 

මු්ථරේරුන් ලංවහ ලංඔවුන්යේ ලං යේඳශරප ලං  ලං අන් හදී ලං යඵෞේධ ලංිය්ෂශ්රෘන් ලං ඳවය ලං දුන් ලං ඵප ලං හර් හ ලං යේ. ලං
භහර්තු ලංභහයේදී ලංයඵෞේධ ලංිය්ෂශ්රෘන් ලංනහඹවත්ඹ ලංදුන් ලංසිාවශ ලංවරවවහරි ලංවණ්ඩහඹේ ලංවිසින් ලංමු්ථරේ ලංසිවිරූ ලං
ළසිඹන්, ලංහප්ු , ලංනිහ, ලංවහ ලංඳරූර ලංරප ලංඳවය ලංදුන් ලංඅ ය ලං ලංඑිට ලංප්රතිළුරඹ්ෂ ලංයර ලංයදයදයන්ෂ ලංභයණඹප ලං
ඳත්වී ලං 28 ලං යදයනකුප ලංතුහර ලංවී ලංවිලහර ලං යේඳශ ලංවහනිඹ්ෂ ලං ද ලංසිදුවිඹ. ලංවරඵර ලංභළඩ ලංඳළළත්වීභප ලංකිසිදු ලං
ිතඹය්ෂ ලංයනහගළනීභ ලංවහ ලං  ලංභවය ලංයඳහර්ථ ලංනිරධහරීන් ලං  ලංමු්ථරේ ලංවියයෝධි ලංවපයුතුරප ලංේඵන්ධ ලංවීභ ලං
ගළන ලං  ලංනිරි්ෂවඹන් ලං යදෝහයයෝඳණඹ ලංවයරූ ලංඳශහත් ලං ඳහරන ලංආඹ න ලංවහ ලං  ලංනීතිඹ ලංඵරහත්භව ලංකිරීයේ ලං
නිරධහරින්පි . ලංදින ලං10ව ලංවදිසි ලං ත්ඹ්ෂ ලංප්රවහල ලංවයමින්, ලං ත්ඹ ලංඳහරනඹ ලංකිරීභප ලංවමුදහ ලංඹමින්, ලං
භහජ ලංභහධයර ලංවපයුතු ලංසීභහ ලංවයමින් ලංවහ ලංඅඳයහධරප ලංේඵන්ධ ලංඵප ලංළව ලංවයන ලං150 ලංයදයනකුප ලං
ළඩි ලංිතරි්ෂ ලං ලංඅත්අඩාගුප ලංගනිමින් ලංභධයභ ලංයජඹ ලං ලංයභිටදී ලංඹවඳත් ලංප්රති හයඹ්ෂ ලංදළ්ෂවයේඹ. 

 ලංආදීලමසී ලංජනතමල 

ළේදන් ලංයර ලංවඳුන්න, ලංයයට් ලංආදීහසීන්යේ ලංජනගවණඹ ලං1,000වපත් ලංඅඩුඹ. ලංඔවුන්යගන් ලංභව ලංයය්ෂ ලං
 භන්යේ ලංහේප්රදහි ව ලංජීන ලංයපහ ලංඳත්හයගන ලංඹහභප ලංවළභති ලංඅ ය, ලංඑඹප ලං  ලංනීතිභඹ ලංආය්ෂහද ලං
රහ ලංදී ලංතියබ්. ලංඔවුන් ලංයයට් ලංයේලඳහරන ලංයවෝ ලංආර්ථිව ලංවපයුතුරප ලංවබහගිවීභ ලංිතළිඵ ලංකිසිභ ලංනීතිභඹ ලං
ඵහධහ්ෂ ලංනළති ලංවුත් ලංභවයයකුප ලංඒ ලංවහ ලංඅලය ලංනී යහනුලබර ලං ලංරඹකිඹවිර ලංයනහතිබුණි. 

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

එවභ ලං රාගයේ ලං ළඩිිටටි ලං ු ේගරඹන් ලං අ ය ලං වළභළත්ය න් ලං සිදුන ලං රාගිව ලං ්රිඹහ ලං  ලං නීතිඹප ලං අනු ලං
අඳයහධඹ්ෂ ලං යේ. ලංනඩු ලං ඳළරීභ ලං දුර්රබ ලංනමුත් ලං භහන ලංිටමිවේ ලං ාවිධහන ලං  ලං හර් හ ලංවයේ ලං භරාගිව, ලං
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

නහරිමභථුන, ලං ේවිරාගිව, ලං ඳහයරාගිව ලං වහ ලං අන් ර්රාග ලං (LGBTI) ලං  ලං ප්රජහන්ප ලං අඹත් ලං ු ේගරඹන් ලං ලං
යඳහරෘසියේ ලංඅ යරප, ලංඔවුන්ප ලංරාගිව ලංය්ථහ ලංළඳයීභප, ලංඳවයදීේ ලංවහ ලංවප්ඳේ ලංගළනීේ ලංආදිඹප ලංර්ෂ ලං
න ලංඵි . ලංු ේගරව ලංයවෝ ලංප්රසිේධියේ ලංභරාගිව ලං්රිඹහර ලංයඹදීභ ලංේඵන්ධයඹන් ලංළයදිවරුන් ලංන ලං
අඹප ලංඅවුරුදු ලං10ව ලංසියදඬුභ්ෂ ලංදීභප ලංවළකියේ. ලංයන්ථ ලංයර ලංළරම භ ලං වනේ ලංවයන ලංනීති, ලං  ලංරාගිව ලං
නළඹුරු ලංවහ ලංරාගිව ලංඅනනය හ ලං ලංභ  ලංඳදනේව ලංයන්ථ ලංයර ලංළරම භ ලං වනේ ලංයනහවයි . 

අත් යනෝභතිව ලංයහ ලංගළනීේ, ලංිටරිවළය ලංකිරීේ ලංවහ ලංරැකිඹහ, ලංනිහ ලංවහ ලංයෞ ය ලංය්ථහ ලංආදි ලංවපයුතුරදි ලං
ඳහයරාගිව ලංු ේගරඹන් ලංයන්ථ ලංයර ලංළරම භප ලංර්ෂයේ. 

එච්.අයි.වී ලංශම ලංඒඩ්ස්ථ ලංනිවම ලංඇතිලන ලංවමමජ ලංඅඳකීර්තිය 

එච්.අි .වී.ආහදනඹ ලංළශළ්ෂවීයේ ලං ය්ථහ ලංඳඹන ලංඅඹප ලං  ලංවහ ලංඅහදනඹ ලංවීයේ ලංවවශ ලංඅදහනභ්ෂ ලංඇති ලං
වණ්ඩහඹේරප ලං අඹත් ලං ු ේගරඹන්ප ලං  ලං යන්ථ ලං යර ලං ළරලබ ලං ඵප ලං හර් හ ලංතියබ්. ලං  ලං භන්යේ ලං ය්ථහ ලං
දහඹවඹන්යේ ලං එච්අි වී ලං ධන ලං  ත්ඹ ලං ිතළිඵ ලං ය හයතුරු ලං යයෝවරූ ලං නිරධහරීන් ලං ප්රසිේධ ලං වශ ලං ඵපත් ලං
භවය ලං අ්ථාහන්ිට ලං  ලංඑච්අි වී ලංධන ලංු ේගරඹන්ප ලං යෞ ය ලං ය්ථහ ලංළඳයීභ ලංප්රති්ෂයශ්රුඳ ලංවශ ලංඵපත් ලං
හර් හ ලංවී ලංතියබ්. ලං 

අනිකුත් ලංවමමජීය ලංප්ර ්ඩත්ලය ලංශම ලංකලනස්ථ ලංකව ලංවැකීම් 

අධිවයණ ලංවහ ලංබුේධ ලංලහන ලංඅභහ යාලයේ ලංඅනුභළතිඹ ලංනළ ළි  ලංඹන ලංඳදනභ ලංභ  ලං්රි්ථතිඹහනි ලංවහ ලංමු්ථරේ ලං
ළඳුේ ලංිතඳුේ ලංවයන ලං්ථාහන ලංහ ලංදළමීභප ලං ලංභවය ලංයඵෞේධ ලංිය්ෂශ්රන් ලංනි ය ලංඋත්හව ලංවශ ලංඵ ලංහර් හ ලංයේ. ලං
ළප් ළේඵර් ලං භහඹ ලං න ලං විප ලං  ලං යේ්ථාහනරප ලං සිදු ලං වශ ලං ඳවයදීේ, ලං යේගළතිරුන් ලං වහ ලං ඔවුන්යේ ලං
බහරප ලංවිරුේධ ලං ර්ජන ලංවහ ලංප්ර ණ්ඩ ලං්රිඹහ ලංවහ ලංයේ ලංයභයවඹන්ප ලංඵහධහ ලංකිරීේ ලං  ලංආදි ලංසිේධි ලං65 ලං්ෂ ලංශ්රී ලං
රාවහයේ ලංජහතිව ලං්රි්ථතිඹහනි ලංවළන්ජරව ලංන්ධහනඹ ලං ලංවිසින් ලංයරූ න ලංග  ලංවය ලංතියබ්. 

 

7 ලංක මටව ලං- ලං ම් රු ලංඅයිතිලමසි ම් 

අ. ලංවකති ලංවෑදීකම් ලංඅයිතිය ලංශම ලංවමමූමි  ලංකක්ලල් ලංකිරීකම් ලංඅයිතිය 

 භහ ලංවළභති ලංආවහයඹවප ලංමිති ලංිතිටටුවීභප ලංයවෝ ලංඒහප ලංඵළඳීභප ලංය්ථවඹන්ප ලංනීතියඹන් ලංවඩ ලංරඵහයේ. ලං
එය්ථ ලංවශ ලංයනහවළකි ලංන්යන් ලංන්නේධ ලංවමුදහ ලංවහ ලංයඳහර්ථ ලංය්ථයේ ලංහභහජිවඹන්, ලංඅධිවයණ ලංනිරධහරීන් ලං
වහ ලං ඵන්ධනහගහය ලං නිරධහරීන්පි . ලං  ලං යහජය ලං ය්ථහ ලං මිති ලං ර ලං ය්ථවඹන් ලං වළය ලං  ලං අ යහලය ලං යනහන ලං
ය්ථහන්ිට ලංය්ථවඹන්ප ලංහමිටව ලංය්ෂරූ ලංකිරීභප ලංමනතිව ලංඅි තිඹ්ෂ ලංතියබ්. ලංළඩ ලංර්ජනඹ ලංකිරීයේ ලං
අි තිඹ ලංනීතියඹන් ලංසුප්රවහ   ලංිතළි ලංයනහගන්නහ ලංනමුත් ලං ත්තීඹ ලංමිති ලංඅඥහඳන  ලං ලංවහ ලංවහර්මිව ලංආයවුරූ ලං
ඳන  ලංභ  ලංඳදනේ ලංළඩර්ජනඹ ලංකිරීයේ ලංයාගය ලංඅි තිඹ්ෂ ලංඋහවි ලංිතළියගන ලංතියබ්. ලංඅඳනඹන ලංළවසුේ ලං
වරහඳර ලං ත්තීඹ ලංමිති ලංකිඳඹ්ෂ ලං්රිඹහත්භව ලංය ත් ලංඒහයේ ලංයඵහයවෝවිප ලංවේවරුන් ලංනියඹෝජනඹ ලං
වයන්යන් ලං ත්තීඹ ලංමිති ලංයනහන ලං ලංය්ථව ලංභණ්ඩරි . ලංඅඳනඹන ලංළවසුේ ලංවරහඳ ලං්රිඹහත්භව ලංවයන ලං ලං
අයඹෝජන ලං භණ්ඩරඹප ලං අනු ලං  ලං ඹේ ලං කිසි ලං ආඹ නඹව ලං  ලං ිතරගත් ලං  ත්තීඹ ලං මිතිඹ්ෂ ලං වහ ලං  ලං ය්ථව ලං
භණ්ඩරඹ්ෂ ලංතියඵන ලංවිප ලංහමිටව ලං ය්ෂරූකිරීයේදි ලං ය්ථවඹන් ලං  ලංයනුයන් ලං යඳනී ලංසිීභප ලං  ලං ත්තිඹ ලං
මිතිඹප ලංඵරඹ ලංතියබ්. 

භවජන ලංආය්ෂව ලංආඥහඳනයත් ලංවදිසි ලංඅ්ථාහ ලං ලංයයගුරහසි ලංඹපයත් ලංඕනෆභ ලංඅාලඹ්ෂ ලංජහතිව ලංආය්ෂහප ලං
යවෝ ලංනීතිඹ ලංරැම භප ලං යවෝ ලංජන ලංජීවි ඹප ලං "අ යහලය" ලං යර ලං ප්රවහලඹප ලං ඳත් ලංකිරීභපත් ලංනී යනුලබර ලං
ළඩර්ජනඹ ලංකිරීයේ ලංඅි තිඹ ලංඅයවෝසි ලංකිරීභපත් ලංජනහධිඳතිප ලංු ළුරූ ලංඵර ර ලංතියබ්. ලංභවජන ලංආය්ෂව ලං
ඳන ප ලංඅභ ය, ලං1979 ලංඅ යලය ලංභවජන ලංය්ථහ ලංඳන  ලංඹපයත් ලංයජයේ ලංආඹ නරන් ලංඳඹන ලංය්ථහ ලං
“අ යලය“ ලංභවජන ලංය්ථහ ලංයර ලං ලංජනහධිඳතිප ලංප්රවහල ලංවශ ලංවළකි ලංයේ. ලං2017 ලංදී ලංඅ යලය ලංභවජන ලංය්ථහ ලං
ඳන  ලංඹපයත් ලංශ්රී ලංරාවහ ලං දුේරිඹ ලං ය්ථඹ ලංවහ ලං නිජ ලං ය රූ ලං අාලඹ ලං යජඹ ලංවිසින් ලං අ යලය ලං ය්ථහ ලං යර ලං ලං
ප්රවහලඹප ලංඳත් ලංකිරීභ ලංනිහ ලංඑභ ලංඅාල ලංර ලංය්ථවඹන්ප ලංළඩ ලංර්ජනඹ ලංවශ ලංයනහවළකි ලංවිඹ. 



  18 
 

2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

අ යහලය ලං යනහන ලං අාලර ලං ළඩ ලං ර්ජනඹ ලංවශ ලං ය්ථවඹන්ප ලං දඩුේ ලං දීභ ලංනීතියඹන් ලං වනේ ලංවය ලං
තියබ්. ලං ය්ථවි න් ලං 7 ලංයදයනකුප ලංමිතිඹ්ෂ ලංිතිටටුහ, ලංය්ථාහ්ෂ ලංඅනුභ  ලංවය, ලංනහඹවඹන් ලංඳත්වය ලං
 භ ලංඅදව්ථ ලංඳශ ලංකිරීභප ලංවඩ ලංඇ ත් ලංය්ථහදහඹවයඹකු ලංවිසින් ලංමිතිඹ්ෂ ලංනී යහනුලබර ලංයර ලංගණුයදනු ලං
කිරීභ ලංවහ ලං ිතළිගළනීභප, ලංඑභ ලංආඹ නයේ ලං ය්ථවඹන්යගන් ලං 40%්ෂ ලංත් ලංඑඹප ලංඵළඳී ලංතිබිඹ ලංයුතුඹ. ලං ලං
යහජය ලං අාලයේ ලං මිති ලං රප ලං නී යහනුලබර ලං ේයේරන ලං යර ලං එ්ෂ ලං වීභප ලං යවෝ ලං යජයේ ලං එ්ෂ ලං
යදඳහර් යේන්තුව ලං යවෝ ලං එ්ෂ ලං අාලඹවප ලං ළඩියඹන් ලං ය්ථවඹන් ලං නියඹෝජනඹ ලං කිරීභප ලං වඩ ලං නළ . ලං
මිතිඹ්ෂ ලංර් ලංතුන්ෂ ලං භ ලංහර්ශ්රව ලංහර් හ ලංවදිරිඳත් ලංයනහවශ ලංයවහත් ලං  ලංවේවරු ලංඅභහ යාලඹප ලං  ලංඑභ ලං
මිතියේ ලංරඹහ ලංඳදිාචිඹ ලං ලංඅරාගු ලංවශ ලංවළකි ලංයේ. ලං 

 ත්තීඹ ලංමිතිරප ලං  ලංවිරුේධ ලංවපයුතු ලංකිරීභ ලංනීතියඹන් ලං වනේ ලංවය ලංතියබ්. ලං  ලංනිය්ථර ලංළඩ ලංවයන ලං
ග ව්ථා ලං ය්ථවඹන්ප ලං වහ ලං  ලං අවිධිභත් ලං අාලයේ ලං ය්ථවඹන්ප ලං වේවරු ලං නීතිරන් ලං රැවයණඹ ලං
යනහරළයබ්. ලං 

මිතිරප ලංඵහධහකින් ලං ය හය ලංවපයුතු ලංකිරීභප ලංනීතිඹ ලංවඩ ලංරහ ලංඇ ත් ලංයජඹ, ලංනීතිඹ ලංඵරහත්භව ලං
වයේ ලංඅභහවහය ලංයරි . ලං ලං ත්තීඹ ලංමිති ලංරප ලංවිරුේධ ලංඅහධහයණ ලංයර ලංවපයුතු ලංකිරීභ ලංදඩුේ ලංදිඹ ලං
වළකි ලංයද්ෂ ලංන ලංඅ ය, ලංඒ ලංවහ ලංදඩඹ ලංරුිතඹරූ ලංරුිතඹරූ ලං100,000 ලං(යඩහරර් ලං578) ලංකි. ලං ත්තීඹ ලංමිති ලං
වපයුතුරප ලංවිරුේධ ලං්රිඹහ ලංකිරීභ ලංනිහ ලංළයදිවරුන් ලංන ලංය්ථහ ලංයඹෝජවඹන්, ලංමිති ලංවපයුතු ලංනිහ ලං
අ්ථ ලංවශ ලං ය්ථවඹහ ලංනළ  ලං  ලංය්ථඹප ලංග  ලංයුතු ලංවුත්, ලං ය්ථවඹහ ලං යනත් ලං්ථාහනඹවප ලංභහරු ලංකිරීභප ලං
ඔවුන්ප ලං අය ලංතියබ්. ලංනීති ලං උරූරාඝනඹ ලංකිරීමි ලං ළශළ්ෂවීභප ලං යභභ ලං දඬුේ ලං ප්රභහණත් ලං වයේ ලංනළ . ලං
 ත්තීඹ ලං මිතිරප ලං  ලංවිරුේධ ලං යන්ථ ලං ආවහයඹප ලං ළරම භ ලං ඇතුළු ලං අහධහයණ ලං වේවරු ලං ්රිඹහ ලං
ේඵන්ධයඹන් ලංනඩු ලංඳළරීයේ ලංනීතිභඹ ලංඵරඹ ලංඇත්යත්, ලංවේවරු ලංඅභහ යහාලඹප ලංඳභණි. ලං 

1999 ලංසිප ලංඅහධහයණ ලංවේවරු ලංබහවි ඹන් ලංේඵන්ධයඹන් ලංවහර්මිව ලංආයවුරූ ලංඳන  ලංඹප ලංයත් ලංවේවරු ලං
අභහ යාලඹ ලංනඩු ලංඳයහ ලංඇත්යත් ලංභහගේ ලංදවඹවප ලංවිරුේධ ලංඳභණි. ලංඅහධහයණ ලංවේවරු ලංබහවි ඹන් ලං
ේඵන්ධයඹන් ලංවේවරු ලං අභහ යාලඹ ලං  ලං ර්ඹ ලංතුශ ලං  ලං අරෙත් ලංනඩු ලං ඳයහ ලංනළ . ලං උහවිඹ ලංනඩු ලං යදව්ෂ ලං
අන් ලංවය ලංතිබු ලං අ ය ලං අනිත් ලං අප ලං විබහග ලං යමින් ලං ඳළතුණි. ලංවේවරු ලං අි තීන් ලං උරූරාඝනඹ ලංකිරීේ ලං
ේඵන්ධ ලංයජයේ ලංහභහනය ලංඅ්රිඹහවහරී ලංඵ ලංයගන ලංවළය ලංද්ෂමින් ලංනඩු ලංඳළරීභප ලං භන්ප ලංවඩ ලංයදන ලං
යර ලංභවය ලංමිති ලංවහරඹ්ෂ ලංති්ථය්ථ ලංවරූරහ ලංඇති ලංනමුත් ලංභවය ලංකුඩහ ලංමිති ලංරප ලංයභඹ ලංඅලය ලංයනහව ලං
අ ය ලංඑඹප ලං ලංයේතු ලංවළටිඹප ලංඔවුන් ලංයඳන්හ ලංදුන්යන් ලංනඩු ලංඳළරීයේදී ලංදළරිඹ ලංයුතු ලංවිඹදේඹ. ලංය්ථඹ ලංඅන් ලං
කිරීයේ ලංවහ ලංවේවරු ලංඳන  ලංවහ ලංඳහරිය ෝශ්රව ලංයගවීයේ ලංඳන  ලංඹපයත් ලංය්ථවඹන් ලංවිසින් ලංඋහවියේ ලංනඩු ලං
ඳයහ ලංතියබ්. ලං  ලං  ලං අධිවයණ ලං්රිඹහභහර්ගර ලං දීර්ඝ ලං ප්රභහදඹන් ලං සිඳුයේ. ලංවේවරු ලංආයවුරූ ලං ඳන  ලං  ලං යහජය ලං
අාලඹප ලංඅදහශ ලංයනහන ලංඅ ය ලංයහජය ලංඅාලයේ ලං  ලංමිති ලංවහ ලංවිධිභත් ලංආයවුරූ ලංවිඳීයේ ලංඹහන්ත්රණඹ්ෂ ලං
යනහවීඹ. 

මිති ලං ෆදීයේ ලං වහ ලං හමිටව ලං ය්ෂරූ ලං කිරීයේ ලං අි තිඹප ලං යජඹ ලං හභහනයයඹන් ලං ගරු ලං වයේඹ. ලං යහජය ලං
යහඹ ලංු ේගරෘවයණඹ ලංකිරීයේ ලංසිප ලංයේ න ලංගළපරෙ ලංආදි ලංවිවිධ ලංවරුණු ලංේඵන්ධයඹන් ලං ලංයහජය ලංඅාලයේ ලං
 ත්තිඹ ලංමිති ලංළඩර්ජන ලංගණනහව ලංනිය  ලංවයේඹ. ලං 

යහජය ලංඅාල ලංයේ ලංභවය ලංමිති, ලං  ලංයේලඳහරන ලංලයඹන් ලං්ථහීයන ලංවුත් ලංයඵහයවෝ ලංවිලහර ලංමිති ලංයේලඳහරන ලං
ඳ්ෂරප ලංේඵන්ධ ලංව ලංඅ ය, ලංඒහ ලංයේලඳහරන ලං්රිඹහරයේ ලංළදගත් ලංවහර්ඹ ලංබහයඹ්ෂ ලංවටු ලංවයේඹ. ලං 

හමුිටව ලං ය්ෂරූ ලං කිරීභ ලං ළරළ්ෂවීභප, ලං මිති ලං රප ලං ඇති ලං වහඹ ලං අඩු ලං කිරීභප, ලං ්රිඹහවහරීන් ලං
වඳුනහගළනීභප, ලංරැකිඹහයන් ලං යනයපීභප ලංවහ ලංභවය ලංඅ්ථාහන්ිට ලංදී ලංමිති ලං්රිඹහවහරීන්ප ලං ර්ජනඹ ලං
කිරීභප ලංවහ ලංඳවය ලංදීභප ලං ලංය්ථහයඹෝජවයඹෝ ලංයඵහයවෝවිප ලංමිති ලංිතළිගළනීභ ලංඅනිඹ  ලංආවහයඹප ලංඳභහ ලංවශ ලං
ඵප ලං ත්තීඹ ලංමිති ලං ය ෝදනහ ලංවයශෝඹ. ලංවේවරු ලං අභහ යාලයේ ලංඋඳයද්ථරප ලං අනු ලංරඹහ ලංඳදිාචිඹ ලං
වහ ලං වරූරෙේ ලංකිරීයභන් ලං ඳසු ලං වේවරු ලං යවහභහරි්ථරුන් ලං  ලං මිති ලං වතිව ලං කිරීයේ ලං ඡන්ද ලං විභසීේ, ලං ලං
විරුේධත්ඹ්ෂ ලංනළත්නේ ලංළඩවයන ලංදින ලං30 ලං්ෂ ලංඇතුශ ද ලං ලංවිරුේධත්ඹ්ෂ ලං ලංඇත්නේ ලං ලංළඩවයන ලංදින ලං45 ලං
්ෂ ලංඇතුශ ද ලංඳළළත්විඹ ලංයුතුයේ. ලං2017 ලංර්යේදී ලංවේවරු ලංයවහභහරි්ථ ලංජනයහරූ ලංවිසින් ලංමිති ලංවතිව ලං
කිරීයේ ලංඡන්ද ලංවිභසීේ ලංඳව්ෂ ලංඳත්හ ලංතියබ්. ලංජනහරි ලංසිප ලංළප් ළේඵර් ලංද්ෂහ ලංව ලංවහරඹ ලංතුශ ලංමිති ලං
වතිව ලංකිරීයේ ලංඡන්ද ලංවිභසීේ ලං ලංඳත්හ ලංනළ . ලං ලං ලං ලං 
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

ආ. ලං ලංඅනිලමර්ය ලංකශෝ ලංබකන් ලංලැඩගැනීම ලංතශනම් ලංකිරිම 

ඵරවත්වහයයඹන් ලං යවෝ ලංඅනිහර්යඹන් ලංළඩ ලංගළනීභ ලං  ලංනීතියඹන් ලං වනේ ලංවය ලංඇති ලංනමුත් ලංඋරූරාඝනඹ ලං
කිරීේ ලංළශළ්ෂවීභප ලං යේ ලංදඬුේ ලංප්රභහණත් ලංයනහවීඹ. ලංයජඹ ලංහභහනයයඹන් ලංනීති ලංඵරහත්භව ලංවශත් ලංඒ ලං
වහ ලංඇති ලංේඳත්, ලංඳරී්ෂණ ලංවහ ලංභළදවත්වීයේ ලංප්රඹත්නඹන් ලං  ලංප්රභහණත් ලංනළ . ලංග ව්ථා ලංය්ථවඹන් ලං
ේඵන්ධයඹන් ලංවේවරු ලං අභහ යාලඹ ලං ඳරී්ෂහන් ලං යනහවයි . ලං ාක්රභණිව ලං ය්ථවඹන්, ලං ා හවහරී ලං
යර ලංඵහගළනීයේ ලංවපයුතුර ලංනිය ව ලං  ලංවේවරුන් ලංඵහගන්නහ ලංනියඹෝජි ඹන්ප ලංයජඹ ලංවිටින් ලංවිප ලං
නඩු ලංඳළර ලංඅ ය ලංභහසිව ලංරැ්ථවීේ ලංතුළින් ලං  ලංඅන් ර් ලංඅභහ යාල ලංේඵන්ීයවයණඹද ලං ලංළඩි ලංදියුණු ලංකිරීභප ලං
වපයුතු ලංවයේඹ. ලං ලං 

භවය ලංනිය්ථරභ ලං ජීත් ලං යමින් ලං ග ව ලං ය්ථවඹන් ලං යර ලං  ලං ළඩ ලංවයන ලං ඹ ලං 14-18 ලං ශභි න් ලං වහ ලං ලං
වහන් හන් ලං ේඵන්ධයඹන්ද ලං  ලං ඵරවත්වහයයඹන් ලං ළඩ ලං ගළනීයේ ලං  ත්ඹ්ෂ ලං ද්ෂනප ලං රළබුණි. ලං (7.ඇ ලං
යවහප ලංඵරන්න) 

යේ ලංවහ ලංwww.state.gov/j/tip/rls/tiprpt යබ් ලංඅඩවියේ ලංඇති ලංයහජය ලංයදඳහර් යේන්තුයේ ලංනීති ලංවියයෝීය ලං
ු ේගර ලංප්රහවනඹ ලංිතළිඵ ලංහර් හද ලංඵරන්න. ලං ලං   

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

රැකිඹහ ලං වහ ලං අභ ලං ඹ ලං 14්ෂ ලං න ලං නමුත්, ලං මීප ලං ඩහ ලං අඩු ලං ඹය්ථ ලං ශභි න් ලං  හ්ෂණිව ලං ු ු ණු ලං
වපයුතුර ලංයඹදවීභ ලංයවෝ ලංඳවුයරූ ලංව ශ්රවහර්මිව ලංවපයුතුර ලංයඹදවීභ ලංවහ ලංඔවුන්යේ ලංයදභේිතඹන්ප ලං
වහ ලංබහයවරුන්ප ලංනීතියඹන් ලංඅය ලංරළයබ්. ලං 2016 ලංර්යේදී ලංයජඹ ලංඅනිහර්ඹ ලංඅධයහඳනඹ ලංරඵහ ලංදිඹ ලං
යුතු ලංඹ ලං14 ලංසිප ලං16 ලංද්ෂහ ලංළඩි ලංවයේඹ. ලංඅනතුරුදහඹව ලංයර ලංශවනු ලංරඵන ලංරැකිඹහර ලං ලංඹ ලං18ප ලං
අඩු ලං ු ේගරඹන් ලං යඹදවීභ ලං නීතියඹන් ලං  වනේඹ. ලං  ලං ඹ ලං 14-15 ලං අ ය ලං ශභි න්යේ ලං දිනවප ලං ළඩ ලං ඳළඹ ලං
ගණන ලං 9්ෂ ලං යරත්, ලං 16-17 ලං ඹ්ථ ලං ශභි න්ප ලං එඹ ලං ඳළඹ ලං 10 ලං ්ෂ ලං යරත් ලං නීතියඹන් ලං සීභහවය ලං තියබ්. ලං
ශභි න්යගන් ලං සිඹඹප ලං 1වප ලං අඩු ලං ප්රභහණඹ්ෂ ලං -දශ ලං ලයඹන් ලං 40,000- ලං ළඩ ලං වයන ලං ඵප ලං යජඹ ලං
ඇ්ථ යේන්තු ලංවය ලංඇති ලංඅ ය ලංයභභ ලංරැකිඹහ ලංයඵහයවෝ ලංදුයප ලං ලංඅනතුරුදහඹව ලංරැකිඹහ ලංවයේඹ. 
 ලං 
යජඹ ලංසිඹරෙභ ලංනීති ලංපරදහි  ලංයර ලංඵරහත්භව ලංයනහවශ ලංඅ ය ලංඋරූරාඝනඹ ලංකිරීේ ලංළශළ්ෂවිභප ලංදඬුේ ලං
ප්රභහණත් ලංයනහවීඹ. 
 
නයවභ ලං ආවහයයේ ලං ශභහ ලං ශ්රභඹ ලං  ලං තුයන් ලං කිරීභ ලං දවහ ලං වු ලං ළශළ්ථභ ලං ්රිඹහත්භව ලං කිරීයේදී ලං  ලං වේවරු ලං
අභහ යාලඹ ලං යභව ලංප්රගතිඹ්ෂ ලංයඳන්හ ලංතියබ්. ලංයයට් ලංදි්ථත්රි්ෂව ලං25 ලං ලංශභහ ලංශ්රභඹ ලංඅඩු ලංකිරීයේ ලංගම භ ලං
ිට  ලං දි්ථත්රි්ෂ ලං ේඵන්ීයවහයවඹන් ලං ඳත් ලං වයන ලං රද ලං අ ය ලං දි්ථත්රි්ෂ ලං නිරධහරීන්ප ලං අරෙත් ලං
භහර්යගෝඳයේල ලං රඵහ ලං දීභප ලං යජඹ ලං ්රිඹහ ලං වයේඹ. ලං ශභි න්ප ලං අනතුරුදහඹව ලං ළඩ ලං රළි ්ථතුප ලං අනු ලං
ළඩයඳහශරූ ලංමී්ෂණඹ ලංකිරීයේ ලංවපයුතු ලංවේවරු ලංයදඳහර් යේන්තු ලං ලංවිසින් ලංදිගපභ ලංඳත්හ ලංයගන ලං
යගහ්ථ ලංතියබ්. 
 ලං 
යඳඵයහරි ලං භහයේ ලං ඳශ ලං වයන ලං රද ලං 2016 ලං ශභහ ලං ්රිඹහවහයවේ ලං මී්ෂණඹප ලං අනු ලං  ලං ශභහ ලං ශ්රභඹ ලං
යඹහදහගන්නහ ලංවිලහරභ ලංඅාල ලංන්යන් ලංවර්භහන්  ලංවහ ලංය්ථහ ලංඅාලි . ලං ලංයභභ ලංඅාල ලංතුශ ලංවළනීේ, ලංවදිකිරීේ, ලං
නිශ්රුඳහදන, ලංප්රහවන, ලංවහ ලං ලංීයය ලංවර්භහන් යේද ලං ලංිතරිසිදු ලංවයන්නන් ලංවහ ලංවහඹවඹන්, ලංග ව ලංය්ථවඹන්, ලං
වීදි ලංඅයරවිවරුන් ලංයරද ලංශභි  ලංළඩ ලංවයති. ලංව ශ්රවහර්මිව ලංඅාලර ලංඅ්ථළන්න ලංඑවතු ලංවයන ලංවහර ලංයේ ලං ලං
ශභි න් ලංය්ථයේ ලංයඹහදනු ලංරළයබ්. ලං ලංයුේධඹ ලංනිහ ලංඅ ළන් ලංව ලංශභි න් ලංඅනතුරුදහඹව ලංය්ථහන් ලංවහ ලං
යඹහදහගළනීයේ ලංදළඩි ලංඅදහනභ්ෂ ලංතියබ්. 
 
ඹ ලං 18 ලං අඩු ලං ශභි න් ලංවහ ලං වනේ ලංවය ලංඇති ලං අනතුරුදහඹව ලං  ලං ළඩරප ලං  ලං ග ව ලං ය්ථඹ ලංඇතුශත් ලං
යනහයේ. ලං යේ ලං නිහ ලං ග ව ලං ය්ථයේ ලං යඹහදහ ලං ඇති ලං ශභි න් ලං ලහරීරිව, ලං රාගිව ලං වහ ලං චිත් යේගීත ලං
අඳයඹෝජනඹන්ප ලං ර්ෂ ලං යේ. ලං ඳවුයරූ ලං යගහවියඳහශරූ, ලං ව්ථ  ලං වර්භහන් , ලං කුඩහ ලං යයශ ලං යහඳහය ලං , ලං
යබෝජනහගහය ලං වහ ලං අළුත්ළඩිඹහ ලං කි ලංරීයේ ලං භධය්ථාහන ලං ආදී ලං ඳවුරූ ලං යහඳහයර ලං යඵහයවෝ ලං විප ලං ශභි න් ලං
ය්ථඹප ලං යඹහදහ ලං ගනී. ලං රාගිව ලං ා හයව ලං යහඳහයයේ ලං යවහප්ෂ ලං යර ලං යයශඵඩ ලං ප්රයේලර ලං

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

වියශ්නයඹන් ලංිතරිමි ලංශභි න් ලං ලංඅඳයහධවරුන් ලංවිසින් ලංගණිවහ ලං ත්තියේ ලංයඹහදහ ලංගළයන්. ලං(ශභි න් ලංිතළිඵ ලං
6 ලංළනි ලංයවහප ලංඵරන්න) 
 ලං 
යේ ලං වහ ලං www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/ නේ ලං යබ් ලං අඩවියේ ලං ඇති ලං ‘නයවභ ලං
ආවහයයේ ලංශභහ ලංශ්රභඹ ලංිතළිඵ ලංවරුණු‘ ලංනේ ලංවේවරු ලංයදඳහර් යේන්තුයේ ලංහර් හ ලංඵරන්න. ලං 
 
ඈ. ලංරැකියමල ලංකශෝ ලංලතත්තිය ලංවම්බන්ධකයන් ලංකලනස්ථ ලංකව ලංවැකීම 
 
ජහතිඹ, ලංආගභ, ලංබහහ, ලංකුරඹ, ලංරාගිවත්ඹ, ලංයේලඳහරන ලංඅදව්ථ, ලංඋඳන් ලං්ථාහනඹ, ලංආදි ලංකිසි්ෂ ලංභ  ලං
රැකිඹහ ලංයවෝ ලං ත්තිඹ ලංේඵන්ධයඹන් ලංයන්ථ ලංයර ලංළරම භ ලංය්ථාහන් ලං වනේ ලංයවයර්. ලංර්ණඹ, ලං
රාගිව ලංනළඹ්රරු ලංවහ/යවෝ ලංරාගිව ලංඅනනය හ, ලං ලංඹ, ලංඑච්අි වී ලංධන ලං ත්ඹ ලංයවෝ ලංයනත් ලංයඵෝයන ලං
යයෝග ලං ත් ලංභ  ලංඳදනේ ලංරැකිඹහ ලංයවෝ ලං ත්තිඹ ලංේඵන්ධයඹන් ලංයන්ථ ලංයර ලංළරම භ ලංනීතියඹන් ලං
 වනේ ලංවය ලංනළ . ලං 
 
යජඹ, ලංයභභ ලංනීති ලංපරදහි  ලංයර ලංඵරහත්භව ලංයනහවශ ලංඅ ය ලංවව  ලංවන් ලංප්රර්ග ලංභ  ලංඳදනේ ලංරැකිඹහ ලං
වහ ලං ත්තීන් ලංේඵන්ධයඹන් ලං  ලං යන්ථ ලංයර ලංළරම ේ ලංදළකිඹ ලංවළකි ලංවිඹ. ලංභවය ලංආඹ න ලංනියතුරු ලං
භවය ලං  නතුරු ලං වහ ලං ිතරිමි ලං යවෝ ලං ගළවළනු ලං අලය ලං ඵප ලං  ලං නිඹභ ලං වශ ලං අ්ථාහ ලං තියබ්. ලං භවය ලං
අ්ථාහර ලංභහන ලංළඩරප ලංවහන් හන්ප ලංයගන ලංරේයේ ලංිතරිමින්ප ලංඩහ ලංඅඩුයනි. 
 
ඉ. ලං ලංලැඩ රන ලංස්ථාමන ලං ලංවශමව ලං ලංළිවෙගත ලංශැකි ලංතත්ල ලං 

ඳහර්රයේන්තු ලංඳශමුයප ලං  ලං2016 ලංභහර්තු ලංභහයේදී ලං  ලංජහතිව ලංඅභ ලංයේ න ලංනීතිඹ්ෂ ලංේභ  ලංවශ ලංඅ ය ලං
යේ ලංඅනු ලංභහඹවප ලංඅභ ලංයේ නඹ ලංරුිතඹරූ ලං10,000්ෂ ලංද ලං(යඩහරර් ලං58) ලංදිනව ලංඅභ ලංයේ නඹ ලංරුිතඹරූ ලං
400්ෂ ලංද ලං(යඩහරර් ලං2.31) ලංයේ. ලංයභඹප ලංඅභ ය ලං ලංවේවරු ලංයදඳහර් යේන්තු ලංවිසින් ලංිතිටටුහ ලංඇති ලංයේ න ලං
භණ්ඩර ලං44්ෂ, ලං ත්තීඹ ලංමිති ලංවහ ලංය්ථහ ලංයඹෝජවඹන් ලංභඟ ලංහවච්ඡහ ලංවය ලංවිවිධ ලංඅාල ලංවහ ලංවර්භහන්  ලං
වහ ලංඅභ ලංයේ න ලංවහ ලංළඩ ලංඳරිය ලංයවහන්යේසි ලංඳනහ ලංතියබ්. ලං ලං2016 ලංවහ ලං2018 ලංඅ ය ලංවහරයේ ලංදී ලංයහජය ලං
අාලයේ ලංඅභ ලංයේ නඹ ලංරුිතඹරූ ලං32,040 ලං(යඩහරර් ලං185) ලංයර ලංයනහ ලංයන්ථ ලංඳළතුණි. ලංදරිද්ර හ ලංආදහඹේ ලං
භට්පයේ ලංනිර ලංඇ්ථ යේන්තු ලං ලංු ේගරයඹකුප ලංභහඹවප ලංරුිතඹරූ ලං4,659්ෂ ලං ලං( ලංයඩහරර් ලං26.90) ලංවිඹ. ලං 

යඵහයවෝ ලංපූර්ණවහරෘන ලං ය්ථවඹන් ලංතිඹවප ලං  ලංඳළඹ ලං 45වප ලංඩහ ලංළඩ ලංකිරීභ ලංනීතියඹන් ලං වනේ ලංවය ලං

තියබ්. ලං(දින ලං5 ලං½ ලංව ලංළඩ ලංතිඹ්ෂ) ලංයභඹප ලංඅභ ය ලංදිනවප ලංඳළඹව ලංවියේව ලංවහරඹ්ෂද ලංනීතියඹන් ලංනිඹභ ලං
යවයර්. ලං ලංතිඹවප ලංවශ ලංවළකි ලංඋඳරිභ ලංඅතිවහර ලංඳළඹ ලංගණන ලංයයගුරහසිරන් ලංඳළඹ ලං15වප ලංසීභහ ලංවය ලංතියබ්. ලං ලං
අතිවහර ලංවහ ලංහභහනය ලංයේ නයඹන් ලං1.5 ලංගුණඹ්ෂ ලංයගවිඹ ලංයුතු ලංඅ ය, ලංඑඹ ලංතිඹවප ලංඅනිහර්ඹ ලංඳළඹ ලං
45ප ලංළඩියඹන්, ලංවරිදහ ලංයවෝ ලංනිහඩු ලංදිනර ලංළඩ ලංකිරීභ ලංයනුයන් ලංයගනු ලංරළයබ්. ලංළඩ ලංවයන ලංමරව ලංඳළඹ ලං
ගණන ලංසීභහ ලංවයන ලංප්රතිඳහදනඹ ලංයහජය ලංආඹ නර ලං ලංවශභනහවරුන් ලංවහ ලංවිධහඹවඹන්ප ලංඅදහශ ලංයනහයේ. ලං
යගවීේ ලංිට  ලංහර්ශ්රව ලංනිහඩු, ලංනීතියඹන් ලංරඵහ ලංදී ලංඇ . ලං ලං ලං 

යජඹ ලං ත්තීඹ, ලංයෞ යඹ ලංවහ ලංසුය්ෂශ්ර  හ ලංප්රමිති, ලංව්ථ ලංවය ලං  ලංතියබ්. ලංඅන් යහඹවහරී ලංඅ්ථාහන්යගන් ලං
වත්වීභප ලං ය්ථවඹන්ප ලං නීතිභඹ ලං අි තිඹ්ෂ ලං ඇ ත්, ලං යඵහයවෝ ලං ය්ථවඹන් ලං ඒ ලං ිතළිඵ ලං දළනුත් ලං
යනහන ලංඅ ය, ලංඑළනි ලංඅන් යහඹවහරී ලංඅ්ථාහන්යගන් ලංවත් ලංවුයවහත් ලංරැකිඹහ ලංඅිටමිය ළි  ලංඔවුන් ලං
තුර ලංබිඹ්ෂ ලංතිබුණි. ලං 

සිඹරෙභ ලංඅාලර ලංඅභ ලංයේ නඹ, ලංළඩ ලංවයන ලංඳළඹ ලංගණන, ලං ත්තීඹ ලංසුය්ෂශ්ර  හ ලංවහ ලංයෞ ය ලංප්රමිති ලං
ඵරහත්භව ලං කිරීභප ලං ඵරධහරීන් ලං පරදහි  ලං යර ලං ්රිඹහ ලං වයේ ලං නළ . ලං වේවරු ලං අභහ යාලයේ ලං  ලං ේඳත්, ලං
ඳරී්ෂහන් ලංවහ ලංභළදවත්වීේ ලංප්රභහණත් ලංයනහවීඹ. ලංයහඹ, ලංගුන් ලංය හටුයඳහර ලංවහ ලංභහර්ග ලංවදිකිරීභ ලංළනි ලං ලං
ඹටි ර ලං ඳවසුවේ ලං ාර්ධනඹ ලං යභන්භ ලං ව හ ලං උ ලං යගහඩනළගිර ලං ඇතුළු ලං යේගයඹන් ලං ර්ධනඹ ලං න ලං
වදිකිරීේ ලං අාලයේ ලං  ත්තීඹ ලං යෞ යඹ ලං වහ ලං සුය්ෂශ්රූ බහඹ ලං ිතළිඵ ලං ප්රමිති ලං ප්රභහණත් ලං යනහයේ. ලං
වියශ්නයඹන්භ ලං වදිකිරීේ ලංවර්භහන් යේ ලං විධිභත් ලං ්ථබහයේ ලං ළඩ ලං  ලං වහ ලං  ලං යවහන්ත්රහත් ලං ය්ථවඹන් ලං
යඹහදහගළනීයේ ලං ළඩි ලං ප්රන හ්ෂ ලං ද්ෂනප ලං රළයඵන ලං අ ය ලං යභිටදි ලං ය්ථවඹන්ප ලං රළයඵන්යන් ලං අඩු ලං
රැවයණඹකි. ලං 

http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/
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2018 සහාවූ විවිධ රටල මානල හිමිකම් භාවිතය පිළිබ ලාර්තාල 
එක්සත් ජනඳද රාජය ෙදඳාර්තෙම්්තුල- ප්රජාත්ත්රලාදය  මානල හිමිකම් හා ශ්රමය පිළිබ කාර්යා ය  

 

ය්ථහ ලංයඹෝජවඹන් ලංවිසින් ලංය්ථවඹන්ප ලංේපූර්ණ ලංඳඩිඹ ලංයගන්යන්ද ලංඹන්න ලංවහ ලං  ලංනීතියඹන් ලංනිඹභ ලංවය ලං
ඇති ලංආවහයඹප ලංවිශ්රහභ ලංඅයමුදරූ ලංයගන්යන්ද ලංඹන්න ලංිතළිඵ ලංවේවරු ලංඅභහ යහාලයේ ලංඳරී්ෂවරු ලං
විභහ ලං ඵළරේව. ලං නමුත් ලං  ත්තීඹ ලං මිති ලං ප්රශ්නන ලං වයේ ලං අභහ යාලයේ ලං විභර්ලන ලං යවහ යේ ලං පරදහි ද ලං
ඹන්නි . ලංවේවරු ලංයදඳහර් යේන්තු ලං  ලංඳරී්ෂහන්ිට ලංවහර්ඹ්ෂභ හ ලංවහ ලංපරදහි  හ ලං  ලංළඩි ලංදියුණු ලං

කිරීභප ලං ළරසුේ ලං වයන ලං රද ලං ඳරිගණවග  ලං වේවරු ලං ය හයතුරු ලං ඳේධතිඹ්ෂ ලං  ලං ්රිඹහත්භව ලං වයේඹ. ලං ලං
යේ න ලංයවෝ ලංවිශ්රහභ ලංඅයමුදරූ ලංයනහයගවීභ ලංදවහ ලංදඬුභ ලංව හ ලංසුළු ලංයේ. ලංයභඹ, ලංමුරූ ලංයද ලං ලංදවහ ලංරුිතඹරූ ලං
100 ලං(යඩහරර් ලං0.58) ලංසිප ලංරුිතඹරූ ලං250 ලං(යඩහරර් ලං1.44) ලංද්ෂහ ලංව ලංදඩඹ්ෂද, ලං ලංයදළනි ලංයද ලංදවහ ලං ලංරුිතඹරූ ලං
250 ලං(යඩහරර් ලං1.44) ලංසිප ලංරුිතඹරූ ලං500 ලං(යඩහරර් ලං2.89) ලංද්ෂහ ලංවු ලංදඩඹ්ෂද, ලංතුන්න ලංයද ලංවහ ලංරුිතඹරූ ලං
1000 ලං (යඩහරර් ලං5.78) ලංවු ලංදඩඹ්ෂ ලංයවෝ ලංභහ ලං6වප ලංයනහළඩි ලංසිය ලංදඬුභ්ෂ ලංයවෝ ලංයදවභ ලං  ලංයේ. ලංහප්ු  ලංවහ ලං
වහර්ඹහර ලංඳන  ලංඹපයත් ලං ලංළඩ ලංවයන ලංඳළඹ ලංගණන ලංඋරූරාඝනඹ ලංකිරීභප ලංදඩුභ ලං ලංරුිතඹරූ ලං500ව ලං(යඩහරර් ලං
2.89) ලංදඩඹ්ෂ ලංයවෝ ලංභහ ලං6ව ලංසිය ලංදඬුභ්ෂ ලංයවෝ ලංයදවභ ලංයේ. ලංතීන්දු ලංදීයභන් ලංඳසුත් ලංයද ලං  ලංවයේ ලංනේ ලං
දිනවප ලංරුිතඹරූ ලං50 ලංව ලං(යඩහරර් ලං0.29) ලංදඩඹ්ෂ ලංයගවීභප ලංසිදුයේ. ලංනීති ලංඋරූරාඝනඹ ලංකිරීේ ලං ලංළශළ්ෂවීභප ලං
යභභ ලංදඬුේ ලං ලංප්රභහණත් ලංයනහයේ. ලංඅවිධිභත් ලංඅාලයේ ලංය්ථවඹන්යේ ලංයේ න ලංයවෝ ලංළඩ ලංවයන ලං ත්ඹන් ලං ලං
මී්ෂණඹ ලං කිරීභප ලං යවෝ ලං භහජ ලං ආය්ෂණ ලං ළඩිතළියර්ෂ ලං ්රිඹහත්භව ලං කිරීභප ලං වේවරු ලං
ඳරී්ෂවඹන්, ලං ලංවපයුතු ලංවයේ ලංනළ . ලං 

අවිධිභත් ලංඅාලයේ ලංදත්  ලංරඵහ ලංග  ලංවළකි ලංවිශ්නනීඹ ලංමරහශ්රඹ්ෂ ලංයනහවීඹ. 


