
 

 
 

මානල හිමිකම් කවුන්සිය 48 ලැනි නිත්ය වැසිය 
  

නයාය පතඳරතයිතමමය පත2ත: මානල හිමිකම් කකොමවාරිව්තුමිය විසින් ශ්රී ාකාල ළිබඳ  ලාකක 

යාලත්කාලීන කිරීම 
  

ප්රකාායය ප: ගරු මශාචාර්ය ජී.එල්. පීරිව් මැතිතුමා ශ්රී ාකාකව වික  ාමාත්ය (2021 සැප්මැම්බර්ත14 
වැනිතදිනතජිනීවාතහිදී) 

 

සභාඳතිතුමිය පනි, 

යඳගේතආණ්ඩුක්රමතවයවසථාාවටතසහතයඳතවිසින්තසථගේච්ඡාගවන්තභාරතගන්නාතලදතජාමයන්මරතබැීමම්වලටත
යනුකූලව,ත ගමමතකාවුන්සිලය පත සහත එක්සත්ත ජාතීන්ත විසින්තනිය පමතකාරනත ලදත මානවත හිමිකාම්ත ඳද්ධතිය පත
සමඟතයඳගේතයක්තිමත්තහාතයඛණ්ඩතසහගය පෝගීමාවතපිළිබවතයවධාරණය පතකාරමින්තමමතආරම්භතකාරමි.ත 

වසරත12තකාටතගඳර, ශ්රීතලාකාාවතවිසින්තඑල්ටීටීඊතරසථමවාදය පතඑහිතූමමිගය පන්තතුරන්තකාරනතලදී.තයපිතයඳගේත
ජනමාවගේතය පහඳමතඋගදසාතසාමය ප, ආරක්ෂාවතසහතසථාාවරභාවය පතය පළිතසථාාපිමතගකාොටතඇත්ගමමු.තයපිත
යඳගේත ප්රජාමන්රවාදීත සම්ප්රදාය පය පන්ත යක්තිමත්ත ගලසත රවාගගනත සිටිත යමර,ත මෑමකාත දීත ඳැවතිත 2019ත
ජනාධිඳතිවරණය පතසහත2020තඳාර්ලිගම්න්තුතමැතිවරණය පතඇතුළුව,තවිධිමත්තකාාලතඳරිච්ගේදවලතදීතඉහළත
මට්ටමකාතඡන්දතදාය පකාිතන්ගේතසහභාගීත්වගය පන්තයුතුවතමැතිවරණතඳැවැත්විණි.තඳළාත්තසභාතමැතිවරණත
දතහැකිතඉක්මනින්තඳැවැත්වීමතසහාතරජය පතකාැඳවීතසිටී. 

යපිත ඳයථචාත්-ගැටුම්ත මත්ත්වය පක්ත තුළත සුවය පත ලැබීගම්ත දෘෂථඨිත ගකාෝණගය පන්ත ය පාාත මත්ත්වය පටත ඳත්ත වීමත
සහාතකාටයුතුතකාරමින්තසිටිමු.තඉමාතමෑමකාතදී,තබරඳමලතරසථමවාදීතයඳරාධතසම්බන්ධගය පන්තවරදකාරුවන්ත
වත LTTE සාමාජිකාිතන්ත 16ත ගදගනකුටත ජනාධිඳතිත සමාවත ලබාත ගදනත ලදී.ත ගැටුම්වලින්ත යනතුරුවත
බිම්ගබෝම්බත ඉවත්ත කිරීම, ප්රතිසාසථකාරණය පත හාත නැවමත ඳදිාි ත කිරීගම්ත වැඩසටහන්වලත සාර්ාකාත්වය පත
මඟින්,තජාතිකාතසාහිඳිය පාවතසහාතයතිමහත්තදාය පකාත්වය පක්තලබාතදීතඇම. 

විනායකාාරීත ගකාොවිඩ්-19ත වසාගමගේතදදනිකාතයභිගය පෝගතමධයගේත වුවද, ගද්ශීය පතක්රිය පාවලිවලත ප්රගතිය පත
ඉසථමතුතකාරතදැක්වීමටතමටතයවසරතගදන්න: 

 ාතුරුදශන් ව ත්ැනැත්ත්න් ළිබඳ  කාර්යාය (OMP) එහිත මූලිකාතකාාර්තය පත ගලස, යගනකුත්ත
ආය පමනතසමඟතසහගය පෝගගය පන්තයුතුවතයතුරුදහන්තවවන්ගේතලැිතසථතුවතසකාසථත ගකාොටත යවසන්ත
කාරමින්තසිටී. 

 ලන්දි කගවීකම් කාර්යාය (OR)ත විසින් ගමමත වසගර්ත දීත හිමිකාම්ත ඉල්ලීම්ත 3,775ත ක්ත සකාසථත
ගකාොටතඇම. 

 ජාතික වමගිය ශා වාහිඳියාල වශා ව කාර්යාය (ONUR) සිය පතකාරුණුත8තකින්තසමන්විමත
ක්රිය පාකාාරීතසැලැසථමතයඛණ්ඩවතක්රිය පාත්මකාතකාරිත. 

 ජාතික මානල හිමිකම් කකොමිවමතසිය පතතවරම ක්රිය පාත්මකාතකාරිත. 

 තිරවාර වාලර්ධන ඉක්ක 16ත පිළිබත ගමගහයුම්තකාමිටුවක්තසාමය ප, යුක්තිය පතසහතයක්තිමත්ත
ආය පමනතවැඩිතදියුණුතකිරීමතසහාතකාටයුතුතකාරමින්තසිටී. 

 ත්රව්ත්ලාදය ලැෂැක්වීකම් ඳනත් ළිබඳ ල නැලත් වකා  ැලීමට සහතජාමයන්මරතසම්මමය පන්ටත
හාතවිශිෂථඨතඳරිචය පන්ටතයනුකූලවතඑය පතගගනතඒමතසහාතයමාමයතමණ්ඩලීය පතයනුතකාමිටුවක්තඳත්ත
කාරනත ලදී.ත ගම්ත මසත යවසානගේත දීත යමාමයත මණ්ඩලය පත ගවමත ඒත පිළිබත වාර්මාවක්ත ඉදිරිඳත්ත
කාරනුත ඇම.ත රසථමවාදය පත වැළැක්වීගම්ත ඳනමත ය පටගත්ත රවාත මබාත ගැනීගම්ත සිද්ීනන්ත පිළිබවත



ගසොය පාත බැලීමටතසහත එවැනිතනඩුතකාඩිනමින්ත විසීමමතසහාතනිර්ගද්යත ඉදිරිඳත්තකිරීමටත පිණිසත
උඳක ක මණ්ඩයක්ත ඳත්ත කාරනත ලදී.ත රසථමවාදය පත වැළැක්වීගම්ත ඳනමත ය පටගත්ත වනත නඩුත
කාටයුතුතකාඩිනමින්තයවසන්තකිරීමතදතසිදුතගවමින්තඳවතී. 

 වගවීමත සහත යතුරුදහන්ත වවන්ත පිළිබත ගැටලුත විසීමමත සහාත සහත කාලින්ත ඳැවතිත ගකාොමිෂන්ත
සභාවලත නිර්ගද්යත නැවමත සලකාාත බැලීමත සහාත ගරේෂථඨාධිකාරණගේත නඩුත විමසනත
විනිසුරුවරගය පකුගේත මූලිකාත්වගය පන්ත ඳරීක්ණ කකොමින් වභාලක්ත පිහිටුවනත ලදී.ත ගමමත
ඳරීක්ෂණත ගකාොමිෂන්ත සභාවත සිය පත යතුරුත වාර්මාවත ජනාධිඳතිවරය පාත ගවමත භාරත දුන්ගන්ය ප.ත ඒත
පිළිබතයවසන්තවාර්මාවතඉදිරිතමාසත06තඇතුළමතභාරතගදනුතඇම. 

 ඔවුන්ගේතදැක්මතපිළිබතයවගබෝධය පක්තලබාතගැනීමතසහතසාහිඳිය පාවතහාතසාවර්ධනය පතසාක්ෂාත්ත
කාරත ගැනීමත සහාත ඔවුන්ගේත සහගය පෝගය පත උඳගය පෝගීත කාරත ගැනීමත පිණිස,ත යපිත සිවිල්ත සමාජය පත
සමඟතදැඩිතසම්බන්ධමාවය පක්තඳවත්වාතගගනතය පන්ගනමු. 

සභාඳතිතුමිය පනි, 

සෑමතයතින්මතනිසිතනීතිතක්රිය පාවලිය පටතයනුකූලතගවමින්,තශ්රීතලාකාාවත2019තඳාසථකුතඉරුදිනතඑල්ලතවතබිහිසුණුත
රසථමතප්රහාරගේතයඳරාධකාරුවන්තපිළිබවතයඛණ්ඩවතගසොය පාතබලාතනඩුතඳවරමින්තසිටී.තසැමතවිටමතසිදුත
කාරනත ඳරිදි,ත රසථමවාදය පටත එගරහිවත සටන්ත කිරීගම්ත දීත සහත සෑමත ආගමකාටමත යය පත්ත ශ්රීත ලාාකිකාිතන්ත
ආරක්ෂාතකිරීගම්තදීතයපිතසුඳරීක්ෂාකාාරීවතසිටින්ගනමු. 

සභාඳතිතුමිය පනි, 

ගද්ශීය පත ක්රිය පාවලීන්ත මඟින්ත යදාළත කාාරණාත පිළිබවත යක්තිමත්ත ගලසත කාටයුතුත කාරනත යමර,ත 46/1ත
ගය පෝජනාවත මඟින්ත පිහිටුවනත ලදැිතත කිය පනුත ලබනත බාහිරත ක්රිය පාමාර්ගත සහාත වනත ගය පෝජනාවත යපිත
ප්රතික්ගෂේඳතකාරමු.ත 30/1තගය පෝජනාවතසමඟතයඳතවිසින්තයත්විතඇතිතඳරිදි,තගමය පතමඟින්තයඳගේතසමාජය පත
ධ්රැවීකාරණය පතවනුතඇම.තගමමතසභාවතවිසින්තඑහිතමූලාරම්භකාතමූලධර්මතපිළිඳැදිය පතයුතුවතඇම.තයදාළතරගට්ත
සහගය පෝගය පතගනොමැතිවතආරම්භතකාරනතලදතබාහිරතමුලපිරීම්වලටතඒවාගය පහිතප්රකාාශිමතඉලක්කාතසපුරාතගමත
ගනොහැකිත වනත යමර,ත ඒවාත ගද්යඳාලනීකාරණය පටත ය පටත්ත වනුත ඇම.ත විගයේෂගය පන්ත ඒවාත ගලෝකාගේත
ගබොගහෝත ප්රගද්යවලතමානුීයය පතහාත ගවනත්තසාධනීය පතයරමුණුතසහාතහදිසිත යවයයමාවය පන්වතඳැවතිය පත දී,ත
ගමමතමුලපිරීමතසහාතසම්ඳත්තවැය පතකිරීමතයනවයයතකාටයුත්මකි. 

සභාඳතිතුමිය පනි, 

වර්මමානතගකාොවිඩ්-19තවසාගමගේතදැඩිතයභිගය පෝගතය පටගත්,තප්රජාවගේතීවවිමය පතසහාතයමයවයයතභාණ්ඩත
යඛණ්ඩවතසැඳීමතසහතිකාතකිරීමතරජය පකාතමූලිකාතයුතුකාමක්තගලසතයපිතසලකාමු.තයපිතයඳගේතයභිගය පෝගත
විවෘමවත පිළිගන්නාත යමර,ත වගකිවත යුතුත ප්රජාමන්රවාදීත රජය පක්ත ගලසත වගවීම, සාහිඳිය පාව , මානවත
හිමිකාම්, සාමය පතසහතතිරසාරතසාවර්ධනය පතය පනතකාරුණුතසම්බන්ධතසමසථමතඳරාසය පකාමතසථඳෘයයතප්රගතිය පක්ත
ලබාතගැනීමතසහාතයපිතකාැඳවීතසිටින්ගනමු. 

සභාඳතිතුමිය පනි, මමතඔබටතසථතතිවන්මතගවමි. 

*** 


