
මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 41 වැනි සැි වාරයේ දී, මානව හිමිකම් පිළිබඳ  

මහ යකාමසාරිස්වරියයේ වාචික කරුණු දැක්වීම පිළිබඳව  
ශ්රී ලාකා නියයිත ක කඩායායයම් යකම්ම්් ප රකායය 

සභාපතිතුමනි, සම්භාවනීය නියයෝජිතවරුනි,  

මානව හිමිකම් යකාමසාරිස ්මියෙලි බාෙයෙට් මැතිනිය විසින් මානව හිමිකම් කවුන්සිෙයේ 41 වැනි 

සැසි වාරයට ඉදිරිපත් කරන ෙද වාචික කරුණු දැක්වීමට අදාළ නයාය පර අකක   යටයත්, අදහස ්

දැක්වීමට අවස්ථාව ෙැබීම පිළිබඳව අපි සතුටට පත් යවමු.  

මහ යකාමසාරිස්වරිය විසින් පුළුල් වශයයන් අවධානය යයාමු කළ, මානව ආරක්වෂාව හා මානව 

හිමිකම් අවදානමට ෙක්ව ී ඇති වැදගත් කරුණු කීපයක්ව සම්බන්ධයයන් අපි එකඟ වන්යනමු. ජාතික 

මානව හිමිකම් ආයතනවෙ කාර්ය භාරය, වවරීය ප්රකාශ සම්බන්ධයයන් ්රයමෝපායයක්ව හා කාර්ය 

සැෙැස්මක්ව ක්රියාත්මක රීරීම, සක්රමිකකයන්යේ  හිමිකම් හා රටකට අයත් යනාීම යමන්ම, මානව 

හිමිකම්වෙට බාධා පැමිණීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්වෂණය යයාදා ගැනීම පිළිබඳව කරන ෙද වැදගත් 

මත පළරීරීම් විශාෙ සකඛ්යාවක්ව යකයරහි අප යමහි  අ අවධානය යයාමු කරමු. වැඩිදුර සකවාද 

පැවැත්ීම හා යහපත් ප්රතිලෙ ෙබා ගැනීමට යපරාතුව, අදාළ මානව හිමිකම් යාන්රණවෙට අපයේ  

සහයයෝගය අඛ්ණ්ඩව ෙබා දිය යුතු යම් යම් අකශ තියේ.  

සභාපතිතුමනි, මහ යකාමසාරිස්වරිය ඇයයේ  වාචික කරුණු ඉදිරිපත් රීරීයම්  අ, ශ්රී ෙකකායව වර්තමාන 

ප්රවණතා පිළිබඳව ද සඳහන් කළ අතර, යම් සම්බන්ධයයන් පහත දැක්වයවන කරුණු යකයරහි යමම 

කවුන්සිෙයේ අවධානය යයාමු රීරීමට කැමැත්යතමු.  

 පළමුයවන්ම, යමම වසයර් පාස්ු ඉරුදින, අයි.එස්.අයි.එස්. දර්ශනයේ යපළඹීමට ෙක්ව වූ 

පුද්ගෙයන් විසින් එල්ෙ කරන ෙද අති සාහසික රස්ත ප්රහාර මාොවක්ව ශ්රී ෙකකාව අත්විඳීය.ය. 

යමහි ප්රතිලෙයක්ව වශයයන්, අහිකසක මිනිුනන්  58 ක්ව පමණ ජීවිතක්වෂයට පත් වූ අතර, සිය 

ගණනක්ව තුවාෙ ෙැබූහ. යමම බරපතෙ ප්රහාරයට ප්රතිොර දැක්වීමට ශ්රී ෙකකාව වහ වහා පියවර 

ගත් අතර, මහජනතාවයේ  ුනරක්විතභාවය තහවුරු රීරීයම් හා නීතිය හා සාමය ුනරැකීයම් 

අරමුිකන් හදිසි නීතිය ප්රකාශයට පත් කරන ෙ අ. එම ප්රහාරවලින් යදමසක්ව ගතී යගාස ්ඇති 

අවස්ථාවක, ඊට අදාළ නීති හා වනතික ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක රීරීම තුළින් සියලුම ශ්රී 

ොකරීකයන්යේ  ආරක්වෂාව තහවුරු රීරීයම්  අ හා නීතිය හා සාමය ප්රතිස්ථාපනය රීරීයම්  අ 

ුනවියශ්ෂී ප්රගතියක්ව අප අත් කරයගන ඇති බව යමම සභාව හමුයව සතුිනන් ප්රකාශ කරමු. 

යපාදු මහජනතාවයේ  ආරක්වෂාව යවනුයවන් හා යපාදු සාමය ආරක්වෂා රීරීම උයදසා සහ 

සිදුරීරීමට ඇති විමර්ශන කටයුතු තවදුරටත් සිදුරීරීම සඳහා අත්අඩකගුයව පුනවන පුද්ගෙයන් 

තවදුරටත් අත්අඩකගුයව තබා ගැනීමට හැරී වන පරිදි හදිසි අවස්ථා යරගුොසි  අර්ඝ කරන ෙද 

බව ද, යමහි  අ සඳහන් කළ යුතුය. තව ද, හැඟී යන පරිදි මාර්ග පරීක්වෂාව හා යමම ප්රහාරවෙට 

ෙක්ව ීමට ඉඩකඩක්ව පවතින ස්ථාන එනම්, පාසල්, ආගමික සිද්ධස්ථාන හා රාජයතාන්ත්රික තත 

මණ්ඩෙ සඳහා රැකවල් යය අම තවමත් අවශය වන අතර, එම කටයුතුවෙ ආරක්වෂක හමුදාව 

නියැලීම වඩාත් ුනදුුන යව. සන්නද්ධ හමුදාවෙට ඔවුන්යේ  රාජකාරි ඉටුකරයගන යාම සඳහා 

බෙය ෙබා  අමට යමම හදිසි අවස්ථා යරගුොසි අතයවශය විය. රස්තවා අ යකාටස් හඳුනා 

ගැනීයම්  අ හා තවදුරටත් ප්රහාර එල්ෙ ීම වැළැක්වීයම්  අ රජය හා ආරක්වෂක හමුදා සමඟ 

සහයයෝගීතාවයයන් යුතුව කටයුතු කර ඇති සියලුම පාර්ශ්වකරුවන්, වියශ්ෂයයන්, මුස්ලිම් 

ප්රජායව සාමාජිකයන් විසින් අවයබෝධයයන් යුතුව කටයුතු කරමින් ෙබා යදන ෙද සහය 

යවනුයවන් කෘතඥතාව පළ රීරීම වැදගත්ය. රස්ත ප්රහාරය එල්ෙ වූ වහාම, විමර්ශන කටයුතු 

සිදුරීරීම සඳහා පහුනකම් සැළසීමට ද්විපාර්ශ්වික හා ජාතයන්තර පාර්ශ්වකරුවන් විශාෙ 

සකඛ්යාවක්ව විසින් ෙබා යදන ෙද සහය යවනුයවන් ද ශ්රී ෙකකාව කෘතඥතාවය පළ කරයි. 

 යදවනුව, රස්ත ප්රහාරවලින් සති   ක්ව ඉක්වම ියය පුනව ස්ථාන රීහිපයක කෙහකාරී පිරිස ්විසින් 

ඇති කරන ෙද ප්රෙණ්ඩකාරී සිද්ි කඩිනමින් පාෙනය කළ අතර, අත්අඩකගුවට ගැනීම් 



රීහිපයක්ව හා වරදකරුවන් යැයි රීයනු ෙබන පුද්ගෙයන් අිකරණයට හමුවට යගන ඒම 

තුළින් එම අවස්ථාවෙ  අ සාර්ථකව කටයුතු රීරීමට රජයට හැරී ී තියේ.  019 මැයි 1  වැනි 

දින ඇති වූ සිද්ිවලින් අනතුරුව පුද්ගෙයන් 151 යදයනු අත්අඩකගුවට ගන්නා ෙ අ. එම 

පුද්ගෙයන්, යද්ශපාෙන උසිගැන්ීම් මඟින් යමයහයවා ඇති බව විමර්ශනවෙ  අ යහළි ී 

තියේ. ආරක්වෂක තත්ත්වය තර කර තිබුණ ද, පුද්ගෙයයු අත්අඩකගුවට යගන පැය 48 රීන් 

ජාතයන්තර රතුුරුස කමිටුවට ඔවුන් යවත ූරර්ණ වශයයන් ප්රයවශ ීමට ඉඩකඩ ෙබා  අ 

තියේ. ප්රෙණ්ඩකාරිත්වයේ වැරදිකරුවන් අත්අඩකගුවට ගැනී යම්  අ ශ්රී ෙකකා ආරක්වෂක 

හමුදාවන් හා යපාලීසිය විසින් දක්වවන ෙද කඩිනම් ප්රතිොරය පුළුල් වශයයන් පිළිගැනීමට ෙක්ව 

ී තියේ. හමුදාව හා නීතිය බොත්මක රීරීයම් නිෙධාරීන් විසින් සකසා ඇති වෘත්ීමය 

ප්රයවශය සහ යද්ශපාෙන හා ආගමික නායකයන් විසින් අප්රමාදව සිදුකරන ෙද ඇමීම් මඟින් 

ප්රෙණ්ඩකාරිත්වය තවදුරටත් පැතිරීම සාර්ථකව වැළකී තියේ.  

 තවද, එම සිදුීයම්  අ සිදු වූ හානි සම්බන්ධයයන් වන්දි ෙබා  අයම් වැඩපිළියවෙක්ව ක්රියාත්මක 

යකයරමින් පවී. අභිනවයයන් පිහිටුවන ෙද හානි ූරරණ කාර්යාෙයේ  අ, හානියට පත් වූ 

සියලුම යද්පළ යවනුයවන් වන්දි ෙබා  අම සඳහා කටයුතු සිදුයකයරමින් පවී. 

 යකවනුව, මහ යකාමසාරිස්තුමිය විසින් ද ප්රකාශ කරන ෙද පරිදි, දැනටමත් ආරම්භ යකාට 

ඇති සකහිඳියා ප්රයත්න තවදුරටත් ශක්වතිමත් කරමින්, ශ්රී ෙකකායව සියලුම ප්රජාවන් අතර 

දැනුවත් භාවය හා එකමුතුකම වැඩිදියුණු රීරීම, සාමය යගාඩනැකීම හා සකහිඳියාව ප්රවර්ධනය 

රීරීම සඳහා වූ අන්තර් ආගමික කවුන්සිෙයක්ව පිහිටුීම සඳහා ශ්රී ෙකකා රජය දැනටමත් 

කටයුතු ආරම්භ යකාට ඇත. ඒ අනුව, රීසියම් වවරී සිදුීම් යහෝ ප්රෙණ්ඩත්වය කරා 

යපළඹීම්, නීතියේ මැදිහත්ීම, ලෙදායී යෙස නීතිය බෙගැන්ීම යමන්ම, අයනයෝනය 

අවයබෝධය හා විවිධත්වයට ඉඩ සැළසීම සඳහා වූ ශක්වතිමත් හා දැනුවත් සකවාද පැවැත්ීම 

තුළින් නිරාකරණය කරනු ෙැයේ.  

 යගෝලීය තර්ජනයක්ව වන රස්තවාදය, රැඩිකලීකරණය හා ප්රෙණ්ඩ අන්තවාදය යන යපාදු 

විරුද්ධවාදියා සමඟ සටනක අප යය අ සිිනන බව, පාස්ු  ඉරුදින එල්ෙ වූ රස්ත ප්රහාරය අපට 

සිහිපත් කරවයි. ජාීන් හා ආගම් අතර යවනස්කම් පැවතිය ද, අපයේ  ජනතාව සියවස ්

ගණනාවක්ව තිස්යස් එරීයනකා සමඟ උයරනුර ගැයටමින් මිරශීලලීව දිවි යගවා ඇති අතර, අදට 

ද ඔවුහු එයස්ම යවයසති. ප්රජාවන් ්ැීකරණය ීම වළක්වවාලීම සඳහා, සකස්කෘතික 

උරුමයන්ට ගරු කරන අතරම, එක්ව ජාතික අනනයතාවක්ව යපෝෂණය රීරීම සඳහා සමාජයේ 

සියලු යකාටස ්සමඟ කටයුතු රීරීමට රජය කැප ී සිටී.  

 ිව්වැනිව, රට තුළ වූ රස්ත ජාෙයන් ිඳඳ දැීමමට යහ්තු වූ ලෙදායී පියවර රජය විසින් ගනිමින් 

තිිඳය  අ, ශ්රී ෙකකායව ජාතික ආයතන ද ප්රෙණ්ඩත්වය හා අන්තවාදයට අදාළ ගැටලු 

සම්බන්ධයයන් දිගටම මැදිහත් යවමින් සිටී. යමම සන්දර්භය හමුයව, රාජය තන්රයයන් 

නිදහස ්අකගයක්ව යෙස පවතිමින්, මානව හිමිකම් උල්ෙකඝනය රීරීම් ඉස්මතුකර යපන්වමින් 

හා නිරාකරණය කරමින් සහ සියලු යදනාටම සමාන යෙස සැළකීම හා යවනස් යකාට 

යනාසැළකීම ුනරක්විත කරමින්, ශ්රී ෙකකායව මානව හිමිකම් යකාමිසම විසින් සිදුකරන කාර්ය 

භාරය පිළිබඳව මහ  යකාමසාරිස්තුමියයේ  දිරිගන්වනුනලු ප්රකාශ පිළිබඳව අපි සැෙරීල්ෙ 

යයාමු කරමු. 

 අවසාන වයයයන්ස, සභාපතිතුමනි, ඉහත පියවරයන් හුවා දක්වවන අතරතුර, සියලු ශ්රී 

ොකරීකයන්යේ  යගෞරවය හා සමානාත්මතාවය සහ ආරක්වෂාව හා ුනරක්විතභාවය තහවුරු 

රීරීම සඳහා වූ අපයේ  ජාතික වගකීම ඉහළ නැකීම සඳහා, ලෙදායී සකවාදයේ හා 

සහයයෝගීතාවයේ ප්රතිපත්තිය අනුව යමින්, එක්වසත් ජාීන්යේ  මානව හිමිකම් පද්ධතිය සමඟ 

අඛ්ණ්ඩව කටයුතු කරන බව ශ්රී ෙකකා රජය යමම කවුන්සිෙය යවත සතුිනන් දන්වා සිටී. 


