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කමය ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකේ  

2020 වසකේ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ වාේෂික වාේතාවයි. එය 1996 අංක 21 දරන  

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභා පනකේ 30 වැනි වගන්තියට අනුකූලව 

ඉදිරිපේ කර ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
ප්රධාන කාේයාලය 

අංක 14, ආේ ඒ ද කමල් මාවත, කකොළඹ 04 

දු.ක: (94) 0112505580, 2505581, 2505582 

ෆැක්ස්: (94) 0112505541 

විදුේ තැපෑල : sechrcsl@gmail.com 

          කවබ් අඩවිය: www.hrcsl.lk 
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2020.01.01 සිට 2020.12.10 දක්වා 

සභාපති 

කකොමිෂන් සභා  මහාචාේය කනළුම් දීපිකා උඩගම   

(2020.01.01 සිට 2020.08.31 දක්වා) 
සාමාජිකයින්              

ක ොමසාරිස්වරු 
      2020   එච්. ගසාලි හුකසේන් මහතා 

(2020.01.01 සිට 2020.12.10 දක්වා) 
අම්බිකා සේකුණනාදන් මහේමිය  

(2020.01.01 සිට 2020.03.07  දක්වා) 
රමණී මුේකතට්ටුකේගම මහේමිය 

 (2020.01.01 සිට 2020.12.10 දක්වා) 
දීපිකා සුබසිංහ මහේමිය  

(2020.01.01 සිට 2020.12.10) 
 

(2020.12.10 සිට ඉදිරියට) 
සභාපති 
ආචාේය ජගේ බාලසූරිය 

 

ක ොමසාරිස්වරු 

වවදය එම්. එච්. නිමල් කරුණාසිරි  මහතා                                                                                                 

ආචාේය විජිත නානායක්කාර 

අනුසුයා ෂන්මුගනාදන් මහේමිය 

එච්. කක්. නවරේන කේරදූව 

 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

 

4 
 

 

සභාපතිකේ පණිවුඩය 

2020 වසර මහ මැතිවරණයක් පැවැේවීම සඳහා නියමිත වසරක් කලස හඳුනාකගන තිබූ අතර, 

ජනතාවට තමන් සතු පරමාධිපතය කයොදා ගනිමින් ඉදිරි වසර 05 සඳහා නිකයෝජිතයින් 

පාේලිකම්න්තුව කවත කතෝරාපේ කර ගැනීම කමම මැතිවරණය සිදුකිරීකමන් අකේක්ෂා කරන 

ලදී.  කමවන් පසුබිමක වසර ආරම්භ වූ අතර, කවනේ වසර වලට වඩා කවනස් වූ කසෞඛ්ය 

අභිකයෝගයන්ට කලෝකයට මුහුණදීමට සිදුවන බවට ඉඟි වසර ආරම්භකේදීම දක්නට ලැබුණු 

අතර, ශ්රී ලංකාවට ද ඉන් මිදී සිටිකම් හැකියාවක් කනොපැවතුනි.  2020 ජනවාරි මස 11 වන දින 

කලෝක කසෞඛ්ය සංවිධානය කකොකරෝනා වවරසය වසංගතයක් කලස හඳුන්වාදීකමන් අනතුරුව 

ශ්රී ලංකාව ද ඊට මුහුණදීකම් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.  2020 ජනවාරි මස 27 දින වන විට  

පළමු කකොකරෝනා වවරස් කරෝගියා ශ්රී ලංකාකවන් හඳුනාගනු ලැබූ අතර, ඇය අවුරුදු 44 ක් 

වයසැති චීන ජාතික කාන්තාවකි.  මාේතු මස 11 වන දින වන විට පළමු ශ්රී ලාංකික කකොකරෝනා 

කරෝගියා හඳුනාගනු ලැබූ අතර ඉන් අනතුරුව කකොකරෝනා කරෝගී තේේවය සම්බන්ධකයන් 

කලොව කසසු රටවල් අනුගමනය කරන ලද ක්රමකේදයන්ට සමාන වන කලස ක්රියාමාේගයන් ශ්රී 

ලංකාවද අනුගමනය කිරීමට ආරම්භ කරන ලදී.  කරෝගීන් වාේතා වූ  කතෝරාගේ ප්රකේශ හුදකලා 

කිරීමක්  ආරම්භ කරන ලද අතර, ඔවුන්ට අවශය පහසුකම් කසෞඛ්ය බලධාරීන් හා කපොලීසිය සහ 

කසසු ආරක්ෂක අංශ මඟින් සපයන ලදී.  ජනවාරි මස 28 වන දින සිට වදනික තේේව 

වාේතාවලට අනුව කසෞඛ්ය අමාතයාංශකේ වසංගත කරෝග අංශය මඟින් දේත පළකීරීමක් 

සිදුකරන අතර,  දිවයිකන් කරෝහල් 12ක් කකෝවිඩ් කරෝගය යැයි සැකකරන පුේගලයින් 

කවනුකවන් ප්රතිකාර මධයස්ථාන  කලස ස්ථාපිත කරන ලදී.  මාේතු මස 16 වන දින සිට 

ක්රියාේමක වන පරිදි ජාතික නිවාඩු දිනයන් ප්රකාශ කළ අතර, ඒ ඔස්කසේ කකොකරෝනා වවරසය 

පැතිරීම වැළැක්වීම අරමුණු කරගන්නා ලදී.    එම කාලය තුළ නිවකසේ සිට සිය රාජකාරී සිදුකිරීම 

සඳහා කාේය මණ්ඩලය උනන්දු කිරීකම් ක්රමකේදයක් ආරම්භ කරන කලස ආයතන ප්රධානීන් 

දැනුවේ කරන ලදී.   

 

කකොකරෝනා වසංගත තේේවය යටකේ රට තුළ එකතක් පැවති මානව හිමිකම් ගැටලු කවනේ 

මුහුණුවරකින් මතුවීමක් නිරීක්ෂණය විය.  කමම කාලය තුළ මතුවූ ගැටලුකාරී කරුණක් කලස 

කකොකරෝනා ආසාදිතව මරණයට පේවන පුේගලයින්කේ අවසාන කටයුතු සිදුකරන ආකාරය 

ගැන ආන්කදෝලනාේමක තේේවයක් රට තුළ නිේමාණය විය.  ඒ වන විට ශ්රී ලංකාකේ කසෞඛ්ය 

බලධාරීන්කේ මතය වූකේ කකොකරෝනා ආසාදිතව මරණයට පේවන සෑම ශ්රී ලාංකිකකයකුකේම 

මළ සිරුරු ආදාහනාගාරයක ආදාහනය කළ යුතු බවය.  කිසිඳු කලසකින් භූමදානය කිරීමක් සිදු 

කනොකළ යුතුබව අවධාරණය කරන ලදී.  භූමදානය ඔස්කසේ භූගත ජලය සමඟ කකොකරෝනා 

වවරසය මිශ්ර වී පැතිරීකම් අවදානමක් පවතින බව ඒ අවස්ථාකේදී ප්රකාශ කරන ලදී.  කමම 

කරුණ පිළිබඳව ශ්රී ලාංකික මුස්ලිම් ප්රජාව ආගමික හා සංස්කෘතික කරුණු පදනම්ව  සිය 

විකරෝධය ප්රකාශ කළ අතර, කකොකරෝනා ආසාදිතව මියයන තම සමීපතයින් භූමදානය කිරීමට 

අවස්ථාව ලබාකදන කලස ඔවුන් කසෞඛ්ය බලධාරීන්කගන් දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටින ලදී.  කම් 

අවස්ථාකේ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව කමම සංකේදී කරුණ පිළිබඳව 

ක්රියාේමකවීකම්දී සංස්කෘතිකමය සංකේදීතාවය පිළිබඳ සැළකිලිමේ කවමින් මුස්ලිම් ප්රජා 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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නායකයින් සමඟ එකතුව කම් සම්බන්ධකයන් තීරණයක් ගත යුතු බව ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් 

කකොමිෂන් සභාව කපන්වා කදන ලදී.  කසෞඛ්ය අමාතයාංශකේ කල්කම්වරයා සහ කසෞඛ්ය කසේවා 

අධයක්ෂ ජනරාල් කවත 2020.04.20 දිනැති අංක. 2170/8 දරණ අති විකශේෂ ගැසට් නිකේදනය 

සම්බන්ධකයන් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකේ නිරීක්ෂණ හා නිේකේශ ඉදිරිපේ 

කරන ලදී.  කම් ඔස්කසේ කකොකරෝනා වවරසය අසාදිතව මිය යන පුේගලයින්කේ මළ සිරුරු 

සම්බන්ධකයන් අවසන් කටයුතු සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව අවධානය කයොමු කරනු ලැබීය.  

 

මාේතු මස 21 වන දින අනුරාධපුර බන්ධනාගාරය තුළ කනොසන්සුන් තේේවයක් වේධනය වූ 

අතර ඊට කකොකරෝනා වවරස් තේේවය බන්ධනාගාරය තුළ පැතිරයාකම් දැඩි අවදානමක් 

පවතින්කන්ය යන්න කහේතුවී ඇත.  කම් කනොසන්සුන්තාවය පාලනය කිරීකම්දී රැඳවියන් 

කදකදකනක් මිය කගොස් තවේ රැඳවියන් හය කදකනක් තුවාල ලබා ඇති අතර, ශ්රී ලංකා මානව 

හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව ක්ෂණික මැදිහේවීමක් සිදුකරන ලදී.   කමහිදී බන්ධනාගාර 

රැඳවියන්හට කකොකරෝනා වවරස් තේේවය යටකේ ආරක්ෂාකාරී වීමටේ, බන්ධනාගාර තුළ 

හුදකලා කිරීකම් පහසුකම් ගැන කසෞඛ්ය පහසුකම් සම්බන්ධකයන් කඩිනම්ව ක්රියාේමක කිරීකම් 

අවශයතාවය කකොමිෂන් සභාව විසින් බන්ධනාගාර කකොමසාරිස්වරයා කවත නිේකේශ කරන ලදී.  

තවද කකොකරෝනා කරෝගී තේේවය නිසා ඇතිවී තිබූ කසෞඛ්ය ගැටලු සැළකිල්ලට ගනිමින් 

බන්ධනාගාර රැඳවියන්කේ ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගන්නා කලස 

ජනාධිපතිතුමා කවතින් ඉල්ලීමක් ද සිදුකර ඇත.   කමම වසකේ බන්ධනාගාර තුළ සිදුවූ කදකවනි 

ගැටුම්කාරී සිේධිය  2020.11.29 වන දින මහර බන්ධනාගාරය ආශ්රිතව සිදුවිය.  කමම ගැටුම්කාරී 

තේේවය සම්බන්ධකයන් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව ක්ෂණික මැදිහේවීමක් 

සිදුකරන ලදී.  එහිදී ඉතාමේ අඩු කාලසීමාවක් තුළ එම ගැටුම සිදුවූ ස්ථානය කවත මානව 

හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව තම නිලධාරී කණ්ඩායමක් කයොමුකිරීමක් සිදුකළ අතර, ගැටුම්කාරී 

තේේවය පාලනය කිරීම සඳහා දායකේවය ද ලබාකදන ලදී. කමම සිදුවීම අදාළ කර ශ්රී ලංකා 

මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව නිේකේශ නිකුේ කළ අතර, එම නිේකේශ ක්ෂණිකව මැදිහේ 

විය යුතු නිේකේශ, කකටි කාලීන, මධයකාලීන සහ දිගුකාලීන කලස අදියර 04 ක් කලසින් 

ඉදිරිපේ කර ඇත. 

 

කකොවිඩ් - 19 තේේවය තුළ හදිසි ප්රවෘේති ප්රකාශයන් දෘශය මාධය ඔස්කසේ ප්රචාරය වීකම්දී සංඥා 

භාවිතකේ වැදගේකම පිළිබඳව රජකේ ප්රවෘේති අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා කවත ලිඛිතව දැනුවේ 

කරන ලදී.  හදිසි ප්රවෘේති ඔස්කසේ ජනතාව කවත සන්නිකේදන පණිවුඩ නිසි කලස සියලුකදනාට 

කවනසකින් කතොරව ගලායාකම් අවශයතාවය කමහිදී මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

අවධාරණය කරන ලදී.    

 

රකට් කටයුතු සාමානය පරිදි සිදු කනොවන තේවයක් තුළ ගල්කිස්ස සහ අඟුලාන ප්රකේශ පදනම්ව 

ගැඹුරු මුහුකේ ප්රකේශවලින් වැලි නළ මඟින් කගොඩබිම කවත කගනවිේ එම ප්රකේශ ප්රතිකපෝෂණය 

කිරීකම් ක්රියාවලියක් මැයි මාසය තුළදී වාේතා වූ අතර, ඒ අනුව එම ප්රකේශ වලට මානව හිමිකම් 

කකොමිෂන් සභාකේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා කයොමු විය.  ඒ ඔස්කසේ 

පවතින තේේවය පිළිබඳ කරුණු කකොමිෂන් සභාවට වාේතා කිරීකමන් අනතුරුව අදාළ 

පාේශවයන් කවතින් කරුණු විමසීමක් සිදුකරන ලදී.  

 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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2020 වසකේ පැවති පාේලිකම්න්තු මහ මැතිවරණය ඉලක්කර ගේ කිසිකවකු අේ කනොහැකරන 

මැතිවරණයක් පැවැේවීම සඳහා ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව අදාළ ආයතනයන් 

කවත මාේකගෝපකේශයන් සහ නියාමනයන් නිකුේ කිරීම සිදුකරන ලදී.  එහිදී මැතිවරණ 

කකොමිෂන් සභාව විසින් මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපේ වන කේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන 

කණ්ඩායම් ඉලක්ක කර ඉදිරිපේ කරන ලද ආචාරධේම පේධතියක් පිළිබඳ විකශේෂ අවධානයක් 

කයොමු කරන ලදී.  එහිදී මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 2020 පාේලිකම්න්තු මැතිවරණය සඳහා 

තරඟ කරන කේශපාලන පක්ෂ/ස්වාධීන කණ්ඩායම්  වල අකේක්ෂකයින් කවතින් ශ්රී ලංකා මානව 

හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව විසින් ආයාචනය කරන ලේකේ ශ්රී ලංකා සමාජකේ පවතින සමාජමය 

කවනසක්ම් පදනම් කර යම් පාේශවයක් ඉලක්ක කර වවරයක් නැතකහොේ කනොඉවසන සුළු 

බවක් ඇතිවන ආකාරකේ හැසිරීකමන් සහ එවැනි හැඟිම් ඇතිවන ආකාරකයන් අදහස් හා කරුණු 

දැක්වීම් වලින් වළකින කලසය.  තවද ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව මැතිවරණ 

කකොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පේකරන ලද මාධය උපමාන කකකරහි අවධානය කයොමු 

කරමින් ලංකාකේ සියලුම මාධය ආයතන කවත ආයාචනයක් සිදු කරන ලදී.  එහි මූලිකවම  ශ්රී 

ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව ඉස්මතු කර දක්වන්කන් ශ්රී ලංකාව තුළ පවතින 

කවනසක්ම් පදනම් කරකගන ශ්රී ලාංකික ජනතාව තුළ වවරී සහ කනොඉවසන සුළුබව ඇති වන 

කහෝ ඇතිවන ආකාරකේ විකාශනය කිරීම්, ප්රචාරය කිරීම් කහෝ පළකිරීම් වලින් වැළකිය යුතු 

බවයි.  තවද සමාජය තුළ කහෝ කේශපාලන ක්රියාකාරීන් තුළ වවරී සහගත කේශපාලනය 

ප්රවේධනය වන ආකාරකේ විකාශනය කිරීම්, ප්රචාරය කිරීම් හා පළකිරීම් වලින් වැළකකන 

කලසයි.  කමම මැතිවරණය ඉලක්ක කර සියලුම රාජය නිලධාරීන්ට හා කපොලිස ් නිලධාරීන්ට 

මාේකගෝපකේශ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුේ කරන ලදී.  එම 

මාේකගෝපකේශවල මූලික හරය වන්කන්  තම සියලු රාජකාරී නීති ප්රකාරකයන් ඉටුකළ යුතු 

බවේ, නීති ප්රකාරව කටයුතු කනොකිරීම එක් පාේශවයකට වාසි සහගත වන අයුරින් බලය අයුතු 

කලස භාවිතා කිරීම ජනතාවකේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයක් බවයි.  නීති ප්රකාරකයන් 

කටයුතු කනොකිරීම මඟින් සිදුවන හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳ රජකේ වගකීමට  අමතරව එම 

නිලධාරීන් පුේගලිකවම වගකීම දැරිය යුතු බවයි.    මීට අමතරව ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් 

කකොමිෂන් සභාව කමවර මහ මැතිවරණකේ දී ද සියලු පුරවැසියන්ට ඔවුන් රැකියා කරන ස්ථානය 

කනොසලකා ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම සඳහා ප්රමාණවේ නිවාඩු වැටුේ අහිමිකිරීමකින් කතොරව ලබාදිය 

යුතුය යන්න සම්බන්ධකයන් රාජය පරිපාලන හා ස්වකේශ කටයතු අමාතයාංශය, කම්කරු 

අමාතයාංශය සහ ශ්රී ලංකා ආකයෝජන මණ්ඩලය දැනුවේ කරන ලදී.  මීට අමතරව 2020දී 

පාේලිකම්න්තු මැතිවරණය ඉලක්ක කර විකශේෂ පැමිණිලි භාරගැනීකම් ඒකකයක් ස්ථාපිත කරන 

ලදී.  ඒ ඔස්කසේ 2020 අකගෝස්තු මස 05 වන දින පවේවනු ලබන මහා මැතිවරණය නිදහස්, 

සාධාරණ, බලපෑකමන් කතොර සහ කිසිකවකු අේකනොහැකරන මැතිවරණයක් කලස ක්රියාේමක 

වීම සම්බන්ධකයන් විකශේෂ අවධානයක් කයොමුකරමින් මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

අධීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරන ලදී.   

 

කමම වසර තුළදී කපොලිස් අේඅඩංගුකේ සිටි සැකකරුවන් මියයෑම සම්බන්ධකයන් 

කපොලිසප්තිවරයා කවතින් 2020.10.21 දිනැතිව විමසීමක් කරන ලදී.  කම් පිළිබඳව 

කපොලිසප්තිවරයාකේ අවධානය එම ලිපිය මඟින් කයොමුකරවන අතර කමවැනි සිදුවීම් ඉදිරිකේදී 

ඇතිවීම වැළැක්වීමට අවශය පියවර ගන්නා කලස කකොමිෂන් සභාව නිේකේශ කරන ලදී.   
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ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 2018 කපබරවාරි මස සිට 2020 මාේතු මස දක්වා 

කාලසීමාව තුළ බන්ධනාගාර පිළිබඳ අධයයනයක් සිදුකරන ලදී.  එම අධයයනකේ දී විකශේෂ 

අවධානය කයොමු කරන ලේකේ වේතමාන ශ්රී ලංකාකේ බන්ධනාගාර පේධතිය කකොකතක් දුරට ශ්රී 

ලංකාව පිළිකගන ඇති මානව හිමිකම් ප්රඥේතීන්ට අනුකූලව ක්රියාේමක වන්කන් ද යන්න 

පිළිබඳවයි.  කම් සම්බන්ධකයන් ඉතා විස්තරාේමක වාේතාවක් සකස ් කළ අතර එම වාේතාව 

තුළ වේතමාන බන්ධනාගාර පේධතිය ශ්රී ලංකාකේ පවතින ආකාරය ඒ තුළ පවතින මානව 

හිමිකම් ගැටලු සහ ඒවා නිවැරැදි කර ගැනීම සම්බන්ධකයන් ශ්රී  ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් 

සභාව විසින් ඉදිරිපේ කරන ලද නිේකේශ කමම වාේතාව තුළ අන්තේගත වී ඇත.  එම වාේතාව 

සියලුම වගකිව යුතු පාේශවයන් කවත කයොමුකර ඇති අතර, කම්වන විට සැමට වාේතාවට ප්රකේශ 

විය හැකි ආකාරයට මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභා අන්තේජාල පිටුකේ පළකර ඇත.    

 

සංචරණ සීමා පැවති කමම වසකේ මානව හිමිකම් වැඩසටහන් ක්රියාේමක කිරීම යම් 

ආකාරයකට සීමා විය.  එම තේේවය තුළ වුවද අන්තේජාතික කාන්තා දින සැමරුම් 

පැවැේවීමට ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව කටයුතු කරන ලදී.  කමම වසකේ කාන්තා 

දින සැමරුම “තාක්ෂණය මත පදනම් ව කාන්තාවන්ට සිදුවන හිංසනයට එකරහි කවමු” 

(Countering technology- based violence against women) යන කේමාව ඔස්කසේ පවේවන 

ලදී.  කමය රාජය කනොවන ආයතන නිකයෝජනය කරමින් කාන්තා ක්රියාධාරිණියන් සහ රාජය 

ආයතන නිකයෝජනය කරමින් රාජය නිලධාරීන්කේ සහභාගීේවකයන් පවේවන ලදී. 

 

සමස්තයක් කලස කගවුණු 2020 වසර ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාවට 

අභිකයෝගාේමක කාල වකවානුවක් විය.  කකොවිඩ් - 19 වසංගත තේේවය තුළ කභෞතිකව අප 

කාේයාලයන් විවෘත කනොකකරුනු කාලයන් තුළ දුරසථ්ව කටයුතු කිරීම පැවති සම්පේ භාවිතා 

කකොට සිදුකරන ලදී.  වසංගත තේේවය හමුකේ දුරස්ථව වැඩ කිරීම සහ නව අභිකයෝගයන්ට 

මුහුණදීම කමම කාලකේ සිදුවූ අතර, එය ඉදිරි මැදිහේවීම් සඳහා කපරහුරුවක් වූ බව කිව යුතුය. 

තවද කමහිදී පසුගිය වසකේ ශ්රී  ලංකාව තුළ මානව හිමිකම් සුරක්ෂිත කිරීමටේ, ප්රවේධනය 

කිරීමටේ පුළුල් අේථකයන් මානව හිමිකම් සංස්කෘතියක් රට තුළ කගොඩනැගීකම් කාේයයට 

සහාය වූ එක්සේ ජාතීන්කේ නිකයෝජිත ආයතන, ආසියා ෆැසිපික් කලාපීය මානව හිමිකම් 

ආයතනවල සංසදය (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions), කගෝලීය 

මානව හිමිකම් ආයතනවල සන්ධානය (Global Alliance of National Human Rights 

Institutions), ජනමාධය, සිවිල් සංවිධාන සහ පුේගල මට්ටමින් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් 

කකොමිෂන් සභාව සමඟ සම්බන්ධ වූ සහ අප දිරිමේ කළ සියලුම පාේශවයන් කවත අවසාන 

වශකයන් කෘතඥ පූේවක ස්තූතිය පළ කරමු.    

 

ආචාේය ජගේ බාලසූරිය, 

සභාපති, 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව. 

2020 කදසැම්බේ 31 
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හිමිකම් තේේවය සඳහා පසුබිම සකසයි. වසර තුළ මානව හිමිකම් ඇතැම් ක්කෂේත්රවල දියුණුවක් 

කපන්නුම් කළ අතර, අකනකුේ ක්කෂේත්ර සඳහා පුරවැසියන්ට රජකේ ක්රියා සම්බන්ධකයන් 

කසෝදිසිකයන් සිටීමට ප්රජාතන්ත්රවාදී අවකාශයන් සීමා කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ඒකාබේධ 

ප්රයේනයන් අවශය විය.  
 

වසර ආරම්භකේදී, පශ්චාේ ගැටුම් සංක්රාන්ති යුක්තිය, වගවීම සහ ප්රතිසන්ධානය පිළිබඳ එක්සේ 

ජාතීන්කේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලකේ 30/1, 34/1, සහ 40/1 කයෝජනා සඳහා සම 

අනුග්රහය දැක්වීම ශ්රී ලංකාව විසින් නතර කරන ලදී. ඉන් අනතුරුව, වසංගතය කහේතුකවන් 

කදවරක් කල් දැමුණු මැතිවරණය අකප්රේල් මාසකේදී පැවැේවීකම් අරමුණින් ජනාධිපතිවරයා 

විසින් 2020 මාේතු මාසකේදී පාේලිකම්න්තුව විසුරුවා හරින ලදී. එහි ප්රතිඵලයක් වශකයන්, මැයි-

අකගෝස්තු කාලය තුළ කබොකහෝ කකෝවිඩ්-19 ප්රතිචාර පාේලිකම්න්තු විමේශනකයන් සහ 

අධීක්ෂණකයන්  මග හැරි ඒ කවනුවට ජනාධිපති කාේය සාධක බලකා හරහා ක්රියාේමක විය.  
 

එකමන්ම, කකෝවිඩ්-19 වසංගතය ආරම්භකේ දී, කකෝවිඩ් - 19 මරණ භූමදානය කිරීමට අවසර දී 

තිබූ කලෝක කසෞඛ්ය සංවිධානකේ මාේකගෝපකේශ කනොතකා, සියලුම කකෝවිඩ්-19 මරණ 

සම්බන්ධකයන් ආදාහන කටයුතු අනිවාේය කිරීකම් රජකේ ප්රතිපේතියට එකරහිව මුස්ලිම්, 

ක්රිස්තියානි සහ කබෞේධ ඇතුළු විවිධ ආගම්වල පුේගලයින්කගන් කකොමිසමට පැමිණිලි සහ 

කනස්සල්ල පළ කිරීම් ඉදිරිපේ විය. අවමංගලය උේසව වලදී සිදුකරනු ලබන ආගමික වතාවේ 

ඇතැම් ආගම් සඳහා පාරිශුේධ වන අතර එය ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමය සහ ජාතයන්තර මානව 

හිමිකම් බැඳීම්වලට අනුව හැර සීමා කළ කනොහැකි ආගම් කහෝ විශ්වාසයන් ප්රකාශ කිරීකම් 

ආකාරයකි. ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව කමම ගැටලුව සම්බන්ධකයන් රජයට 

නිේකේශ ඉදිරිපේ කළ අතර එමඟින් අදාල ප්රතිපේතිය ඉල්ලා අස්කර ගන්නා කලස රජයට බල 

කකළේය. 
 

ඉන්පසුව, 2020 ඔක්කතෝම්බේ මාසකේදී, පාේලිකම්න්තුකේ තුකනන් කදකක බලයක් තිබූ 

අලුතින් කේරී පේ වූ රජය 19 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංකශෝධනය මගින්  හඳුන්වා දුන් 

වැදගේ සංවරණ සහ තුලන කිහිපයක් ඉවේ කර අධිකරණ සහ ස්වාධීන කකොමිෂන් සභා වලට 

පේකිරීම් සම්බන්ධකයන් විධායක බලය දීේඝ කරන ලද 20 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංකශෝධනය සම්මත කරන ලදී. 
 

2019 ජනාධිපතිවරණකේදී සිදු වූවාක් කමන්, 2020 අකගෝස්තු මාසකේ පැවති පාේලිකම්න්තු 

මැතිවරණකේදීද ඡන්දය ප්රකාශ කිරීකම් අයිතිය පිළිබඳව කකොමිෂන් සභාව පුළුල් කලස අවධානය 

කයොමු කකළේය. 2019 ට සමානව, ආබාධිත කහෝ විකශේෂ අවශයතා සහිත සහ භූකගෝලීය වශකයන් 

හුදකලා වූ පුේගලයින්කේ ඡන්ද අයිතිය සහතික කිරීම සඳහා විකශේෂ දීමනා ලබා දීමට රජයට 

නිේකේශ කිරීම ඇතුළුව සියලුම ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයින්ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට හැකි බව 

සහතික කිරීමට ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම්  මැදිහේවීම් සිදු කරන ලදී. ඡන්ද මධයස්ථානවලදී  
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ඡන්දදායකයින්හට සිදුවිය හැකි අනිසි බලපෑම් වළක්වා ගැනීමට අවශය පියවර ගන්නා කලසේ, 

මැතිවරණකයන් පසු ගම් සහ ආයතන මට්ටමින් පරාජිත පක්ෂවල ආධාරකරුවන්ට හිරිහැර සහ 

ප්රචණ්ඩේවය වැළැක්වීමට පියවර ගන්නා කලසේ කකොමිසම මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාවට 

උපකදස් දුන්කන්ය. ඡන්දය ප්රකාශ කරන මහජනතාවට සහායවීම සඳහා නිවැරදි සමබර සහ 

අපක්ෂපාතී කතොරතුරු සැපයීමට මාධය ආයතන බැඳී සිටින බැවින් මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාව 

විසින් නිකුේ කරන ලද මාධය මාේකගෝපකේශ වලට අනිවාේයකයන්ම අනුකූල වන කලස 

කකොමිසම මාධය කවත ආයාචනා කකළේය.  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

කේශපාලන පක්ෂ/ස්වාධීන කණ්ඩායම් සහ මැතිවරණයට තරඟ කරන අකේක්ෂකයින්ට වවරී 

ප්රකාශ වලින් වැළකී සිටින කලස ප්රසිේධ ආයාචනයක්ද කකළේය. 

 

ඇතැම් විට කකෝවිඩ්-19 පාලනය කිරීකම් ප්රයේනවල ප්රතිඵලයක් කලස, කකොමිෂන් සභාවට 

ලැබුණු මුළු පැමිණිලි සංඛ්යාව 2019 දී 8983 සිට 2020 දී 6417 දක්වා පහත වැටුණි. කකකසේ 

වුවද, පසුගිය වසරවල කමන් කනොව, ප්රධාන කාේයාලයට සහ ප්රාකේශීය කාේයාල කදකටම දළ 

වශකයන් එකම පැමිණිලි සංඛ්යාවක් ලැබී ඇත. කකෝවිඩ්-19 පූේණ අගුලු දැමීකම් කාල 

පරිච්fඡ්දය තුළ ඉකලක්කරොනික කලස පැමිණිලි ඉදිරිපේ කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති විකල්පය 

කමයට කහේතුව කලස දැක්විය හැකිය.  සාමානය පරිදි, වේෂය තුළ ලැබුණු පැමිණිලි අතරින්, 

බහුතරයක් පැමිණිලි ලැබී තිබුකණ් පුේගලික නිදහස උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධකයනි. 

කකොමිෂන් සභාවට ලැබුණු පැමිණිලි සංඛ්යාකේ සමස්ත අඩුවීමක් තිබියදීේ, කමම පැමිණිලි 

කාණ්ඩය කපර වාේතා කිරීකම් කාල සීමාවට වඩා ඉහළ සංඛ්යාවක් තිබීම ආකේෂණීය කමන්ම 

ඇතැම් විට සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණකි. තවද, රජකේ අකාේයක්ෂමතාවට එකරහිව ලැබී ඇති 

පැමිණිලි 853 න් 502 ක්ම ලැබී තිබුකන් කපොලිසියට එකරහිවය. කකකසේ වුවද,  කතවන වැඩිම 

පැමිණිලි සංඛ්යාව වන රැකියා සම්බන්ධකයන් ලැබී තිබූ පැමිණිලි 717, කපර වාේතා කළ 

වේෂයට වඩා සැලකිය යුතු කලස අඩු වී ඇත. 2015 වසකේ සිට එවැනිම පහත වැටීමක් කපන්නුම් 

කරමින් පාසල්වලට ඇතුළේ කර ගැනීම් වැනි අධයාපනය සම්බන්ධ අයිතීන් උල්ලංඝනය 

කිරීම්වලට එකරහි පැමිණිලි සාකේක්ෂව අඩු මට්ටමක පැවතුනි. 

 

පුේගල නිදහස උල්ලංඝනය කිරීකම් පුළුල් කාණ්ඩය තුළ, අේතකනෝමතික කලස අේඅඩංගුවට 

ගැනීම් සහ රඳවා තබා ගැනීම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි 2019 දී 775 සිට 2020 දී 

910 දක්වා ඉහළ කගොස් ඇත. අේඅඩංගුකේ දී වධහිංසා පැමිණවීම සහ අේතකනෝමතික කලස 

අේඅඩංගුවට ගැනීම සහ රඳවා තබා ගැනීම සම්බන්ධකයන් දිගින් දිගටම ලැබුනු පැමිණිලි විශාල 

සංඛ්යාව පිළිබඳ කකොමිසම සැළකිලිමේ කේ. ඒ හා සමානව, අේඅඩංගුකේ පසුවන විටදී සිදුවූ 

මරණ, අධිකරණයට පරිබාහිර ඝාතන පිළිබඳ පැමිණිලි සහ සිරකරුවන්කේ අයිතිවාසිකම් 

උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ පැමිණිලි වඩාේ සමීපව පරීක්ෂා කිරීම අවශය කේ. කමම ක්කෂේත්ර 

සම්බන්ධකයන් කකොමිෂන් සභාව අදාළ බලධාරීන් සමඟ මැදිහේවීම් කිහිපයක් සිදු කකළේය. 

වධහිංසා පැමිණවීම සහ නීතිවිකරෝධී අේඅඩංගුවට ගැනීම් සහ රඳවා තබා ගැනීම් තහනම් කිරීමට 

අදාළ නීතිය සම්බන්ධකයන් නීතිය ක්රියාේමක කරන සහ රඳවා තබා ගැනීකම් බලධාරීන් 

දැනුවේ කිරීකම් වැදගේකම ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව යළි යළිේ අවධාරණය 

කරයි. 
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1 වන පරිච්කඡ්දය:  

කකොමිසම 

 
 
 1.1. කකොමිෂන් සභාකේ දළ විශ්කල්ෂණය 

1.1.1. දැක්ම 

1.1.2. කමකහවර 

1.1.3. හරයාේමක වටිනාකම් 

1.1.4. මූකලෝපායික ඉලක්කගත 

ක්කෂේත්ර 

1.1.5. කකොමිෂන් සභා ලාංඡනය 

1.2. විධි නිකයෝගකේ ස්වහාවය හා 

විෂයපථය 

1.3. සංවිධාන වූහය 
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1.1 කකොමිෂන් සභාකේ දළ විශ්කල්ෂණය 

 
1.1.1. දැක්ම 

 

විවිධේවය හඳුනාකගන සැමකේ මානව හිමිකම්වලට ගරු කරන සමාජයක්. 

 

1.1.2. කමකහවර 
 “ජනතා පරමාධිපතයය මත පදනම් වූ ප්රජාතන්ත්රවාදයක් තුළ මානව හිමිකම්, මානව 

ගරුේවය සහ නීතිකේ ආධිපතයය ප්රවේධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාව 

තුළ නායකේවය සැපයීම”. 

 

මූලික අගයන් 

 

1.1.3. හරයාේමක වටිනාකම්  
 

 මානව ගරුේවයට ගරුකිරීම 

 බහුවිධේවයට ගරු කිරීම  

 සමානේවය සහ කනොකවනස්ව සැළකීම  

 සාමය, සතයය හා සාධාරණේවය 

 ස්වාධීනේවය 
 වගවීම  

 කසේවාව 

 නිහතමානීේවය 

 අවංකභාවය 

 විනිවිදභාවය 

 

1.1.4. උපායමාේගික කක්න්ද්රීය විෂයපථ  
 

කකොමිෂන් සභාකේ උපායමාේගික කමකහයුම් කක්න්ද්රීය ක්කෂේත්ර වන්කන්: 

 

 සියලුම ජනතාවට විකශේෂකයන් දිළිඳු හා ආන්තිකව දිවිකගවන ජන කකොටස් වලට 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව හා එහි කසේවාවන්ට ප්රකේශවීකම් හැකියාව 

වේධනය කිරීම 

 ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව තුළ හා එය ඔස්කසේ කමන්ම එහි 

වැඩසටහන් හා කසේවාවන් මගින් ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාවය මූල ප්රවාහකරණය 
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 ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව තුළ සහ එහි වැඩසටහන් හා කසේවා මගින් 

විවිධේවය පිළිගැනීම හා ගරු කිරීමට කපළඹවීම 

 

කකොමිෂන් සභාකේ හරයාේමක උපායමාේගික කමකහයුම් කක්න්ද්රීය ක්කෂේත්ර වන්කන්  

 

 වධහිංසා කිරීම්/අේඅඩංගුකේ සිටියදී සිදුවන උල්ලංඝනයන් 

 සංක්රමණික ශ්රමික අයිතිවාසිකම්  

 අධයාපනය, කසෞඛ්යය හා ඉඩම් හිමිකම් ඇතුළුව ආේථික, සමාජ හා සංස්කෘතික 

අයිතිවාසිකම් 

 ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාවයට අදාළ ගැටලු  

 සුළුතර අයිතිවාසිකම්  

 උඩරට ද්රවිඩ ජනතාව හා වතු කසේවකයන් 

 ආපදා කළමනාකරණය හා ආරක්ෂාවීම සහ ප්රතිසාධනය 

 ආබාධිත පුේගලයන්කේ අයිතිවාසිකම්  

 සමරිසි කාන්තාවන්, සමරිසි පුේගලයන්, ේවිලිංගික, සංක්රාන්ති සමාජභාවී 

පුේගලයන්, අන්තේ ලිංගික  සහ අසාමානයතා සහිත ජන කකොටස් වල අයිතිවාසිකම්  

 වැඩිහිටියන ්කේ අයිතිවාසිකම්  

 බන්ධනාගාරගතවූවන් හා රැඳවියන් 

 

1.1.5. ක ොමිෂන් සභාකේ  ලාංඡනය   
 

ජාතික මට්ටමින් මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සහ ප්රවේධනය උකදසා ජාතික මානව හිමිකම් 

ආයතනවල වගකීම ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභා ලාංජනකයන් පිළිඹිබු කවයි. නිල් 

වේණය මිනිසාකේ සජීවී බව සහ නිේමාණශීලීේවය පිළිබිඹු කරයි. ආරක්ෂා කිරීම සහ 

ආරක්ෂාව සැපයීම සදහා පියවර ගැනීම අේ කදකකන් පිළිබිඹුකේ. කලෝක කගෝලය මානව 

හිමිකම්වල විශ්වීයේවය සහ ජාතයන්තර මට්ටමින් ලබා දී ඇති ආරක්ෂාව පිළිබිඹු කරයි. ශ්රී 

ලංකා සිතියම තුළින් මානව හිමිකම් ජාතික මට්ටමින් ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගැනීකම් 

අවශයතාවය කපන්නුම් කකකේ. ස්ත්රියක, පිරිමියකු සහ දරුවාකේ රූපවලින් සංකක්තවේ 

වන්කන් මානව හිමිකම් ආරක්ෂාව සැමට සමානව ලබාදිය යුතු බවයි. 
 

1.2 කාේයභාරකේ ස්වභාවය හා විෂයපථය 
  

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව යනු රට තුළ මානව හිමිකම් ප්රවේධනය සහ ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ස්වාධීන කකොමිෂන් සභාවකි. ශ්රී ලංකාකේ ජාතයන්තර මානව හිමිකම් 

බැඳීම් පිළිබඳව ද කකොමිසම අවධානකයන් සිටින අතර, කමම බැඳීම්වලට රට අවනත වන බව 

සහතික කිරීමට වෑයම් කරයි. 
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1996 අංක 21 දරන ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභා පනත මගින් 1996 දී කකොමිෂන් 

සභාව පිහිටුවන ලදී. ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකේ වනතික පදනම හා කමකහයුම් 

මූලධේම පනත තුළ පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත. ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව  ශ්රී 

ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 20 වැනි සංකශෝධනය යටකේ උපකල්ඛ්නගත කකොමිෂන් 

සභාවකි. කකොමිෂන් සභාකේ සභාපතිවරයා සහ සාමාජිකයින් පේ කරනු ලබන්කන් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාකේ නිේකේශය මත ජනාධිපතිවරයා විසින් වන අතර කකොමිසම පාේලිකම්න්තුවට 

වග කිව යුතු කේ. 

 

පනත යටකේ කකොමසාරිස්වරුන් වසර තුනක කාලයක් නිලතල දරන අතර නැවත පේවීම් 

සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. පනකේ 4 වැනි වගන්තිය යටකේ, කශ්රේෂ්ඨාධිකරණකේ සහ 

අභියාචනාධිකරණකේ විනිසුරුවරුන් ඉවේ කිරීමට සමාන ක්රියා පටිපාටියක් අනුගමනය 

කිරීකමන් පසුව පමණක් කකොමසාරිස්වරුන් ඉවේ කිරීම සිදු කළ හැකිය.   

 

මූලික අයිතිවාසිකම් සහ මානව හිමිකම් සම්බන්ධකයන් කකොමිෂන් සභාකේ අධිකරණ බලය 

පනත පිළිගනී. මූලික අයිතිවාසිකම් යනු ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජකේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාකේ III පරිච්කඡ්දකේ සහතික කර ඇති සිවිල් සහ කේශපාලන අයිතිවාසිකම් කමන්ම 

ආේථික, සමාජීය සහ සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් කේ. පනත තුළ මානව හිමිකම් අේථ දක්වා 

ඇේකේ "සිවිල් සහ කේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මුතිය සහ ආේථික, 

සමාජීය සහ සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මුතිය මගින් ප්රකාශිත සහ පිළිගේ 

අයිතිවාසිකම්" වන අතර ශ්රී ලංකාකේ ජාතයන්තර නීතිමය බැඳීම්වලට අනුකූලව ජාතික ප්රමිතීන් 

සහතික කිරීම සඳහා කකොමිෂන් සභාවට බලය හිමිකේ. 

කකොමිෂන් සභාකේ වයවස්ථාපිත කාේයයන් (පනකේ 10 වැනි වගන්තිකේ දක්වා ඇති පරිදි): 

 මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධකයන් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ විධිවිධානවලට අනුකූලව 

කටයුතු කරනු ලබන බවට සහතික කිරීම සහ මූලික අයිතිවාසිකම්වලට ගරු කිරීම සහ 

පිළිපැදීම ප්රවේධනය කිරීකම් අරමුණින් ක්රියා පටිපාටි සම්බන්ධ පැමිණිලි විමේශනය 

කිරීම සහ පරීක්ෂණ පැවැේවීම; 

 මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණයවීම් කහෝ උල්ලංඝණය වීමට අතයාසන්න පැමිණිලි 

සම්බන්ධව විමේශනය කිරීම් හා පරීක්ෂණ පැවැේවිම, සහ  සමථකරණකයන් සහ 

මැදිහේවීකමන් විසඳා ගැනීමට විධිවිධාන සැළසීම;  

 මූලික අයිතිවාසිකම් ප්රවේධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීති සම්පාදනය සහ 

පරිපාලන නිකයෝග සහ ක්රියා පටිපාටි සැකසීකම්දී රජයට උපකදස් දීම සහ සහාය වීම; 

 ජාතික නීති සහ පරිපාලන පරිචයන් ජාතයන්තර මානව හිමිකම් සම්මුති හා ප්රමිතීන්ට 

අනුකූල බව සහතික කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්රියාමාේග සම්බන්ධකයන් රජයට නිේකේශ 

ඉදිරිපේ කිරීම; 

 මානව හිමිකම් ක්කෂේත්රකේ ගිවිසුම් සහ අකනකුේ ජාතයන්තර සාධන පත්ර වලට  දායක 

වීකම් කහෝ ඒවාට එකඟ වීකම් අවශයතාවය පිළිබඳව රජයට නිේකේශ ඉදිරිපේ කිරීම; 

සහ 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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 මානව හිමිකම් සම්බන්ධකයන් දැනුවේ කිරීම සහ අධයාපනය ලබා දීම ප්රවේධනය 

කිරීම. 

වයවස්ථාපිත කාේයයන් ඉටු කිරීම සඳහා, (පනකේ 11 වැනි වගන්තිකේ දක්වා ඇති පරිදි) ශ්රී 

ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව කවත බලය පවරා ඇති අවස්ථා; 

 

 මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයවීම් කහෝ උල්ලංඝනය වීමට අතයාසන්න තේේවයන් 

පරීක්ෂා කිරීම; 

 කකොමිෂන් සභාව විසින් ඊට අයේ බලතල ක්රියාේමක කිරීම සඳහා අවශය යැයි හැකගන අනු 

කමිටු සංඛ්යාවක් පළාේ මට්ටමින් පේ කිරීම 

 මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයවීම් කහෝ උල්ලංඝනය වීමට අතයාසන්න තේේවයන් 

වලට අදාළව ඕනෑම අධිකරණයක විභාග කවමින් ඇති නඩු කටයුතු වලට අදාළ 

අධිකරණකේ අවසර ඇතිව මැදිහේවීම  

 අධිකරණ නිකයෝගයකින් කහෝ කවනේ ආකාරයකින් රඳවා ගනු ලබන පුේගලයන්කේ 

සුබසාධනය නිරීක්ෂණය කිරීම, ඔවුන් එකසේ රඳවා ගනු ලබන ස්ථාන නිතිපතා පරීක්ෂාවට 

ලක් කිරීම සහ ඔවුන් රඳවා ඇති තේවයන් වැඩිදියුණු කරලීමට අවශය නිේකේශ ලබා දීම  

 කශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නිකයෝග කරනු ලබන එවැනි පියවර ගැනීම හා කශ්රේෂ්ඨාධිකරණය 

විසින් කකොමිෂන් සභාව කවත කයොමු කරන ඕනෑම කරුණකට අදාළව කටයුතු කිරීම; 

 වැඩසටහන්, සම්මන්ත්රණ, වැඩමුලු පැවැේවීම මගින් මානව හිමිකම් වලට අදාළ පේකේෂණ 

වල නිරතවීම, හා දැනුවේභාවය ඉහළ නැංවීම සහ එවැනි පේකේෂණ වල ප්රතිඵල සමාජගත 

කිරීම හා කබදාදීම; 

 කකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරන අගතියට පේ තැනැේකතකුට කහෝ අගතියට පේ 

තැනැේකතකු කවනුකවන් ක්රියා කරන තැනැේකතකුට ඔහු විසින් සාධාරණව දරන ලද 

වියදම් පියවීමට අවශය මුදල් ප්රමාණයක් කකොමිෂන් සභාකේ පරම අභිමතය පරිදි ප්රදානය 

කිරීම; 

 තම කේතවයයන් ඉටු කිරීමට අවශය කහෝ හිතකර වන කවනේ එවැනි සියලු  දෑ කිරීම. 

 

1.3 ආයතනික වුහය 
 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව සභාපති සහ කකොමසාරිස්වරුන්කගන් සමන්විත කේ. 

කකොමිෂන් සභාකේ වයවස්ථාපිත පැවරුම් බලය ක්රියාේමක කිරීම සඳහා එය ප්රතිපේතිමය තීරණ 

ගනී. සෑම මසකම මණ්ඩල රැස්වීම් පවේවනු ලැකබ්. 2015 වසකේ පේ කළ කකොමිෂන් සභාකේ 

නිල කාලය 2020 දී අවසන් විය. එහි ප්රතිඵලයක් කලස 2020 කදසැම්බේ 10 වැනි දින අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා විසින් කකොමිෂන් සභාවට නව සභාපතිවරකයකු සහ කකොමසාරිස්වරුන් පේ 

කරන ලදී. 

 

කම් වන විට කකොමිෂන් සභාව කාේය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 148 කදකනකුකගන් සමන්විත කේ. 

එය අංශ 04 කින් සමන්විතය. පරීක්ෂණ සහ විමේශන, අධයාපන සහ විකශේෂ වැඩසටහන්, 

පේකේෂණ සහ අධීක්ෂණ, සහ පරිපාලන සහ මුලය  අංශ කලසිනි. කකොමිෂන් සභාවට අවශය 

කාේය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමට හැකි වූ වහාම ජාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ අංශයක්  ක්රියාේමක 
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2 වන පරිච්කඡ්දය:  

සමාකලෝචිත වේෂය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1. ප්රධාන සාධනයන් 

2.1.1. පරීක්ෂණ සහ විමේශන 

2.1.2. බාහිර වැඩසටහන් 

2.1.3. ආයතනික සංවේධනය 

           2.2. රජයට ලබාදුන් නිේකේශ 

      2.3. ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ලබා දුන් කවනේ උපකේශන  

2.4. එක්සේ ජාතීන්කේ සාම හමුදා සඳහා ශ්රී ලාංකික 

හමුදා භටයින් කතෝරා ගැනීම 

2.5. අභිකයෝග 
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සමාකලෝචිත වේෂය 

2.1. ප්රධාන සාධනයන් 

කමම පරිච්කේදය තුළින් 2020 වසකේ කකොමිෂන් සභාව අේපේ කර ගේ ප්රධාන සාධනයන් 

කිහිපයක සාරාංශයක් දැක්කේ. 

 

2.1.1. පරීක්ෂණ සහ විමේශන 

 
කකොමිෂන් සභාවට ආකේණික පැමිණිලි ක්රමකේදය හා ස්වයං සිේධි විමේශන (පැමිණිලි වේග 

පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා 3 පරිච්කේදය බලන්න) මගින් විශාල ජන සංඛ්යාවකට කකොමිෂන් 

සභාව කපර වසර වල කමන්ම සහාය විය. අවස්ථා රැසකදී ගැටලු විසඳීම සඳහා සහය ලබා දීමට 

කකොමිසමට හැකි වූ අතර. දුක්ගැනවිලි විසඳීම සඳහා වඩාේ සුදුසු ආයතනය කකොමිෂන් සභාව 

කනොවන බවට හැඟුණු අවස්ථාවන්හිදී, පැමිණිලිකරුවන් අදාළ සුදුසු කවනේ ආයතන කවත 

කයොමු කිරීම සඳහා පියවර ගන්නා ලදී. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම්වලට පිළියම් කයදීමට 

බලධාරීන්ට උපකදස් සපයන නිේකේශ නිකුේ කිරීමට කකොමිෂන් සභාවට එහි මේ පනකේ 15 

වැනි වගන්තිය මඟින් බලය ලැබී තිබුණද, ගැටලුවක් සම්බන්ධකයන් කකොමිෂන් සභාව සියලු 

පාේශ්වයන් කැඳවා ඔවුන්කේ ගැටලු සාකච්ඡා කර විසඳුම ක්ෂණිකව හා දැනුවේව හඳුනාකගන 

ඒවා සමථකරණය හා සමඟි කිරීම මගින් නිරවුල්කරණය සඳහා කයොමු කිරීමට උේසාහ ගනියි. 

 

2020 දී, කකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි 6417 ක් ලැබී ඇති අතර එයින් පැමිණිලි 3657 ක් 

අවසන් කරන ලදී (පසුගිය වසරවල භාරගේ පැමිණිලි ද ඇතුළේ කේ). අවසන් කරන ලද 

පැමිණිලි 3657 න් පැමිණිලි 635 ක් නිරාකරණය කිරීමට කකොමිෂන් සභාව සමේ විය. 

කකොමිෂන් සභාව කවත කරන ලද පුේගලික පැමිණිලිවලට ප්රතිචාර වශකයන් කකොමිසම නිේකේශ 

60 ක් නිකුේ කකළේය. එය කපර වසරවලට වඩා අඩුවීමක් වුවද, කකෝවිඩ්-19 වසංගතය 

කහේතුකවන් අවශය කයන්ම කළ යුතුව තිබූ කාේයාල වසා දැමීම් සහ අධීක්ෂණ කටයුතු වැනි  

කාරණා සම්බන්ධකයන් කකොමිෂන් සභාකේ මැදිහේවීම වැඩි වීම නිසා අදාළ නිලධාරීන්කේ 

අවධානය අනිවාේයකයන්ම කවනතකට කයොමු වීම මගින් එය පැහැදිලි කළ හැකිය. 

 

 මහර බන්ධනාගාරකේ සිදු වූ ප්රචණ්ඩ ක්රියා සම්බන්ධකයන් කගන ඇති ක්රියාමාේග 

මහර බන්ධනාගාරකේ රැඳවියන් කිහිප කදකනකු මියයාකමන් සහ අකනකුේ සිරකරුවන්ට සහ 

බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට බරපතල තුවාල සිදුකිරීකමන් අවසන් වූ බන්ධනාගාර 

කනොසන්සුන්තාවයක් සම්බන්ධකයන් ලැබුණු ප්රවෘේති වාේතාවලට අනුව කකොමිසම ස්වයංසිේධි 

පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කකළේය. කකොවිඩ්-19 ආසාදිත සිරකරුවන් කවනේ බන්ධනාගාරවල සිට 
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මහර බන්ධනාගාරයට මාරු කිරීමට යවන බවට පැතිර ගිය කටකතා කහේතුකවන් 

කනොසන්සුන්තාවක් ඇති වූ බව වාේතා විය. 2020 කනොවැම්බේ 30 සහ කදසැම්බේ 01 වැනි දින 

බන්ධනාගාරකේ සිදු වූ සිදුවීම්වල ස්වභාවය කසොයා බැලීම සඳහා කරුණු කසවීකම් සහ නිරීක්ෂණ 

කමකහයුම් කදකක් සිදු කරන ලදී. අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා රැඳවුම් ස්ථාන කවත බාධාවකින් 

කතොරව ප්රකේශය ලබා කදන කකොමිෂන් සභාකේ වයවස්ථාපිත විධිවිධාන තිබියදීේ, එම අවස්ථා 

කදකක්දීම මානව හිමිකම් කකොමිසකම් නිලධාරීන් එම ස්ථානයට ඇතුළු වී සිරකරුවන් සමඟ 

කතා කිරීකම් ප්රමාදයන් අේවිඳින ලදී. කමම නිරීක්ෂණයන්හි කසොයාගැනීම් මත කකොමිෂන් 

සභාව වහාම ක්රියාේමක කිරීම සඳහා අතුරු නිේකේශ අදාළ බලධාරීන්ට නිකුේ කකළේය. 

 

තවද, මියගිය සිරකරුවන්, තුවාල ලැබූවන්, කකෝවිඩ්-19 ආසාදිත සිරකරුවන් සහ 

නිකරෝධායනයට කයොමු කරන ලද සිරකරුවන්කේ ලැයිස්තුවක් සම්පාදනය කර ලබා කදන කලස 

මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව බන්ධනාගාර කකොමසාරිස් ජනරාල් කවත දැනුම් කදන ලදී. 

මියගිය සිරකරුවන් 11 කදනාකේ පශ්චාේ මරණ පරීක්ෂණ වාේතා සහ ඔවුන්ට ප්රතිකාර කරන 

ලද තුවාල ලැබූ සිරකරුවන්කේ වාේතා ද එවන කලස උතුරු කකොළඹ කරෝහකල් අධිකරණ 

වවදය නිලධාරී කවත නිකයෝග කරන ලදී. කමම ලිපි හුවමාරුකේදී කකොමිසම සඳහන් කකළේ මළ 

සිරුරු දැනටමේ ආරම්භ කර ඇති විමේශනයක කකොටසක් බැවින් කකොවිඩ්-19 වවරසය 

ආසාදනය වූවන්කේ සිරුරු බැහැර කිරීමට අදාළ කරගුලාසිවලට අනුව ආදාහනය අවශය වුවද 

ඒවා කසෞඛ්ය අවශයතාවලට අනුකූල වන පරිදි සංරක්ෂණය කළ යුතු අතර ආදාහනය කිරීම කහෝ 

විනාශ කිරීම කනොකළ යුතුය යන්නය. එකමන්ම කකොවිඩ්-19 ආසාදිත පුේගලයින්කේ මරණ 

පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට අවශය විකශේෂඥ දැනුම සහ පහසුකම් ඇති කකොටිකාවේත කබෝවන කරෝග 

කරෝහකල් මෘත ශරීරාගාරය කවත මෘත කේහයන් රැකගන යාමට මකහේස්ත්රාේවරයාකගන් අවසර 

ලබා ගන්නා කලසද අධිකරණ වවදය නිලධාරිවරයාකගන් ඉල්ලා සිටිකේය. මියගිය රැඳවියන් 

11 කදනාකේ කේහය කකොටිකාවේත කබෝවන කරෝග කරෝහල කවත මාරුකර යැවීමට 

මකහේස්ත්රාේවරයා නිකයෝග කිරීමේ, පශ්චාේ මරණ පරීක්ෂණ බහුවිධ කමිටුවක් මගින් සිදුකිරීමට 

නිකයෝග කිරීමේ කහේතුකවන් මියගිය සිරකරුවන් 11 කදනාකේ පශ්චාේ මරණ පරීක්ෂණ 

කමකතක් අවසන් වී කනොමැති බව අධිකරණ වවදය නිලධාරීවරයා කකොමිසමට දැනුම් 

දුන්කන්ය. ඊට සමාන වාේතාවක් මකහේස්ත්රාේවරයා විසින් ද ඉල්ලා ඇති බැවින් වාේතාව 

සම්පාදනය කිරීමට අමතර කාලයක් අවශය බැවින් කකොමිසමට අවශය වාේතාව ඉදිරිපේ කිරීමට 

කල් ලබාකදන කලස අධිකරණ වවදය නිලධාරියා වැඩිදුරටේ ඉල්ලා සිටිකේය. ඊට අමතරව, 

තුවාල ලැබූ සිරකරුවන්ට වවදයවරුන් කිහිප කදකනකු විසින් ප්රතිකාර කර තිකබන අතර තවේ 

පිරිසක් වැලිකඩ බන්ධනාගාර කරෝහලට මාරුකර යවා ඇති බවේ, එබැවින් කරෝගීන්ට ප්රතිකාර 

කළ එක් එක් වවදයවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කර රාගම ශික්ෂණ කරෝහකල් ප්රතිකාර ලබන 

සිරකරුවන්කේ වාේතා පමණක් ඉදිරිපේ කළ හැකි බවේ ඔහු දන්වා සිටිකේය. කමම 

පරීක්ෂණය 2020 වසර අවසානකේදීේ  සිදුකවමින් පැවතුනි. 

2.1.2 බාහිර වැඩසටහන් 
 

කකෝවිඩ්-19 වසංගතය මගින් අකේක්ෂිත සීමාවන් කනොතකා, මානව හිමිකම් පිළිබඳ 

දැනුවේභාවය ප්රවේධනය කිරීම සහ මානව හිමිකම් ගැටලු පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවේ කිරීම 

සඳහා කකොමිෂන් සභාව විසින් විවිධ ප්රචාරණ වැඩසටහන් සාේථකව පවේවන ලදී. බාහිරව සිදු 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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කරන වැඩසටහන් වලට මුහුණට මුහුණලා සහ මාේගගත ක්රමයට, කේශන, වැඩමුළු, දැනුවේ 

කිරීකම් වැඩසටහන් සහ සාකච්ජා ඇතුළේ විය. 

 

 මාේගගත ක්රමයට 2020 වසකේ ජාතයන්තර දින සැමරුම්.  

 

2020 වසකේ වධහිංසාවට ලක්වූවන්ට සහය දැක්වීකම් ජාතයන්තර දිනය කකොමිෂන් සභාවට 

වැදගේ වූකේ එය ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව විසින් ප්රථම වරට කකෝවිඩ්-19 

වසංගතය ආශ්රිත කසෞඛ්ය මාේකගෝපකේශ අනුගමනය කරමින් කවබ් සම්මන්ත්රණයක් පැවැේවීම 

සනිටුහන් කළ බැවිනි. “ශ්රී ලංකාකේ වධහිංසා සහ අකනකුේ සමාජ ප්රචණ්ඩේවය: එකම 

ක්රියාවලියක කකොටස්ද?” යන කේමාව යටකේ 2020 ජුනි 26 වන දින සිංහල සහ කදමළ 

භාෂාවලින් අන්තේක්රියාකාරී සම්මන්ත්රණ කදකක් අන්තේජාලය ඔස්කසේ පවේවන ලදී. කමම 

කේමාව කතෝරාගනු ලැබුකේ කබොකහෝ විට විවිධ ආකාරකේ සමාජ ප්රචණ්ඩේවයන් සඳහා කපොදු 

මූලයන් ඇති බවේ, විවිධ වේග අතර ඇති සබඳතා සැලකිල්ලට ගනිමින් සමාජකේ පවතින 

ප්රචණ්ඩේවයට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව සෑම 

අයුරකින්ම ක්රියා කළ යුතු බවේ අවකබෝධ කර ගැනීකමනි. 

 

කකොමිෂන් සභාව පුකරෝගාමී පියවරක් කලස, 

2020 ජාතයන්තර මානව හිමිකම් දිනය ඩිජිටල් 

දැනුවේ කිරීකම් වයාපාරයක් දියේ කිරීමේ සමඟ 

සනිටුහන් විය. කකෝවිඩ්-19 වසංගතය කකකරහි 

කේමාේමකව අවධානය කයොමු කරන ලද කමම 

වයාපාරය සැලසුම් කර ඇේකේ පශ්චාේ 

වසංගත ප්රකෘතිමේ ප්රයේනයන්හිදී මානව 

හිමිකම්වල කක්න්ද්රීයේවය කකකරහි අවධානය 

කයොමු කිරීම සඳහා ය. #recoverbetter   

#standup4humanrights යන හැෂ් ටැේ භාවිතා 

කරමින් කකොමිෂන් සභාව විසින් පිහිටුවන ලද 

නව කෆේස්බුක් පිටුව සහ ඉන්ස්ටග්රෑම් ගිණුම 

ඔස්කසේ කමම ප්රචාරණ දියේ කරන ලදී. 

2.1.3 ආයතනි  සංවර්ධ්නය 
 නව කවබ් අඩවිය දියේ කිරීම 

 
ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව සිය නව කවබ් අඩවිය 2020 කපබරවාරි 25 

දින දියේ කරන ලදී. වැඩිදියුණු කළ පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහිත නව 

සහ වැඩිදියුණු කළ කවබ් අඩවිය, වැඩිදියුණු කළ කතොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට සහ 

කකොමිෂන් සභාකේ මැදිහේවීම්වල දෘශයතාව කපන්නුම්  කිරීම අදහස් කරයි. කවබ් 

අඩවිකේ ඉහළ ක්රියාකාරීේවය නිසා අමුේතන්ට කකොමිෂන් සභාව සමඟ අපහසුවකින් 

කතොරව අන්තේ ක්රියා කිරීමට සහ පැමිණිලිකරුවන්ට සාේථකව පැමිණිලි ඉදිරිපේ 

කිරීමට ඉඩ සලසයි. 

ක ෝවිඩ්-19 වසංගතය අතරතුර අධ්යාපනයට සමාන 
ප්රකේශය පිළිබඳ ක ේස්බුක් පිටුකේ ප්රදර්ශනය  ළ 

පණිවිඩය 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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 දැනට සිටින කාේය මණ්ඩලය අන්තේග්රහණය කර ගැනීම 

 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව විසින් 2018 මැයි මාසකේදී එහි සියලුම 

කසේවක තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීකම් පටිපාටිය සඳහා අවසාන අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

සහ 2019 දී කළමනාකරණ කසේවා කදපාේතකම්න්තුකේ දැනට සිටින කාේය මණ්ඩලය 

අන්තේග්රහණය කර ගැනීම සඳහා අවසරය ලබා ගන්නා ලදුව, කකොමිෂන් සභාව 2020 

දී බඳවා ගැනීකම් පරිපාටියට අනුව අනුමත කරන ලද කසේවක තනතුරු සඳහා සමස්ත 

කාේය මණ්ඩලයම අන්තේග්රහණය කර ගන්නා ලදී. එහි ප්රතිඵලයක් වශකයන්, මානව 

සම්පේ සහ කකොමිෂන් සභාකේ කාේයක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කකොමිෂන් 

සභාව 2020 වසකේ පුරේපාඩු සඳහා නව බඳවා ගැනීම් ආරම්භ කරන ලදී. (රැකියා සහ 

පුරේපාඩු පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා 7.2 පරිච්කඡ්දය බලන්න) 

 

 නිේකේශ ක්රියාේමක කනොකිරීම පිළිබඳ අධීක්ෂණය තවදුරටේ වැඩිදියුණු කිරීම 

 

පසුගිය වසරවල පරීක්ෂණ සහ විමේශන අංශය ප්රතිසංවිධානය කිරීම තුළින් ලබා ගේ 

සාේථකේවය අඛ්ණ්ඩව ඉදිරියට කගන යමින් කකොමිෂන් සභාකේ නිේකේශ ක්රියාේමක 

කිරීකම්දී මුහුණ කදන බාධා ඉවේ කිරීම සඳහා ආයතන සංග්රහය සංකශෝධනය කිරීමට 

කයෝජනා කරමින් කකොමිෂන් සභාව රාජය කසේවා, පළාේ සභා සහ පළාේ පාලන 

අමාතයවරයා කවත ලිපියක් යවන ලදී. කකොමිෂන් සභාව විසින් නිේකේශ කරනු ලබන 

ඕනෑම බලධාරිකයකු කහෝ පුේගලකයකු එම නිේකේශය බලාේමක කිරීමට කගන ඇති 

ක්රියාමාේග පිළිබඳව කකොමිෂන් සභාවට වාේතා කරන කලස ඉල්ලා සිටීම එහි 

වයවස්ථාපිත පනත යටකේ නියම කර ඇති බවේ, ඒ අනුව කකොමිසමට වාේතා කිරීම 

එවැනි සෑම පුේගලකයකුකේම යුතුකමක් ද වන්කන්ය.  කකොමිෂන් සභාකේ නිේකේශ 

ක්රියාේමක කිරීමට ඇතැම්  රාජය නිලධාරීන් අකපොකහොසේ වන බව කකොමිසම 

නිරීක්ෂණය කකළේය. කමම තේේවය සමනය කිරීකම් ක්රමකේදයක් කලස, සාධාරණ 

කහේතුවක් කනොමැතිව කකොමිෂන් සභාකේ නිේකේශ ක්රියාේමක කිරීමට අකපොකහොසේ 

වන නිලධාරියාට එකරහිව බරපතල විෂමාචාරයක් සම්බන්ධකයන් විනය ක්රියාමාේග 

ගැනීමට හැකි වන පරිදි ආයතන සංග්රහයට සංකශෝධනයක් කයෝජනා කකළේය. 

(නිේකේශ ක්රියාේමක කනොකිරීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 4.3 පරිච්කඡ්දය 

බලන්න). 

 

2.2 රජයට නිර්කේශ 
  

2020 කාලය තුළ මානව හිමිකම් පිළිබඳ අවධානය කයොමු කළ යුතු කරුණු පිළිබඳව ශ්රී ලංකා 

මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව රජයට නිේකේශ ඉදිරිපේ කළ අතර, කකොමිසම ඒ සඳහා 

ස්වකීය මැදිහේවීම අවශය යැයි සැලකීය. 

 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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 විකශේෂ පුවේ, ප්රවෘේති විකාශන සහ රජකේ දැනුම්දීම් විකාශනය කිරීකම්දී රූපවාහිනී 

නාලිකාවල සංඥා භාෂාව භාවිතය 

විකශේෂ ප්රවෘේති, ප්රවෘේති විකාශන සහ රජකේ නිකේදනවල සංඥා භාෂා පරිවේතන එකවර 

විකාශය කරන කලස සියලුම රූපවාහිනී නාලිකාවලට දැනුම් කදන කලස කකොමිෂන් සභාව 

රජකේ ප්රවෘේති කදපාේතකම්න්තුකේ අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාකගන් නිල වශකයන් ඉල්ලා 

සිටිකේය. කකෝවිඩ්-19 පැතිරීම මැඩපැවැේවීම සඳහා රජය කගන ඇති පාලන ක්රියාමාේග 

සම්බන්ධ කතොරතුරු පිළිබඳ පුවේ සමග සංඥා භාෂා පරිවේතන තමන්ට  කනොලැකබන 

බැවින් එම කතොරතුරු ඔවුන්ට අහිමි වන බවට ශ්රී ලංකාකේ ශ්රවණාබාධිත ප්රජාකවන් ලැබුණු 

පැමිණිල්ලකට අනුව කමම ඉල්ලීම කරන ලදී. කම් සම්බන්ධකයන් කකොමිෂන් සභාව විසින් 

කරන ලද මැදිහේවීම් පිළිබඳව දිගින් දිගටම දැනුම් කදන කලස රජකේ ප්රවෘේති 

කදපාේතකම්න්තුකවන් වැඩිදුරටේ ඉල්ලා සිටිකේය. 

 

 වවරී ප්රකාශවලට එකරහිව නීතියට අනුව දැඩි ක්රියාමාේග ගැනීකම් අවශයතාවය 

 

කකෝවිඩ්-19 වසංගතය මැඩපැවැේවීම සඳහා ශ්රී ලංකා කපොලිසිය කවකහස කනොබලා සිදු කළ 

කසේවයට ස්තූතිය පුද කරන අතරම, කකෝවිඩ්-19 වසංගතය තුළ වවරී ප්රකාශන සිදුවීම්වලට 

එකරහිව දැඩි පියවර ගන්නා කලස කකොමිෂන් සභාව වැඩබලන කපොලිසප්තිවරයාකගන් 

ඉල්ලා සිටිකේය. කකෝවිඩ්-19 වසංගතකේ සන්දේභය තුළ මුස්ලිම් ප්රජාවට එකරහිව එල්ල 

කරන ලද වවරී ප්රකාශ පිළිබඳ පැමිණිලි ගණනාවක් ලැබී ඇති බව ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් 

කකොමිෂන් සභාව සිය ලිපි හුවමාරුකේ සඳහන් කකළේය. එවැනි වවරී ප්රකාශ කහේතුකවන් 

ඇති විය හැකි කනොසන්සුන්තාවක් වැළැක්වීම අතයවශය බැවින් 2007 අංක 56 දරන සිවිල් 

සහ කේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතිය පනකේ 3 වැනි වගන්තිය ප්රකාරව එවැනි 

ක්රියාවන්හි කයකදන්නන්ට ඔවුන්කේ තරාතිරම කනොබලා දැඩි නීතිමය ක්රියාමාේග ගන්නා 

කලස කකොමිසම කපොලිසප්තිවරයාකගන් ඉල්ලා සිටිකේය.  පසුගිය වාේතාකරණ වේෂකේදී 

කකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුේ කරන ලද වවරී ප්රකාශ නීතිය ක්රියාේමක කිරීම පිළිබඳ 

මාේකගෝපකේශ කකකරහි ද අවධානය කයොමු කරන ලදී. 

 

 ප්රජාතන්ත්රවාදය තුළ ප්ර ාශනකේ නිදහස සීමා කිරීම: නීතයානුකූල සමබරතාවයක් 

පවත්වා ගැනීකම් අවශයතාවය 

 

2020 අකප්රේල් 25 දිනැති ලිපිය මගින් කකොමිෂන් සභාව කපොලිසප්තිවරයා කවත දැනුම් දුන්කන් 

සමාජ මාධය හරහා කරන ලද ප්රකාශ මත, විකශේෂකයන් රට තුළ කකෝවිඩ්-19 වවරසය වයාේත 

වීකම් සන්දේභය තුළ එහි ක්රියාකාරීේවය කපන්වා දීම පදනම් කරකගන කපොලිසිය විසින් 

පුේගලයින් අේඅඩංගුවට ගැනීම් රාශියක් නිරීක්ෂණය කරන බවයි. හදිසි අවස්ථාවකදී පවා 

ප්රජාතන්ත්රවාදී රටක ප්රකාශනකේ නිදහස සහ කවනේ එවැනි අයිතීන් සීමා කිරීමට ගන්නා ඕනෑම 

ක්රියාමාේගයක් නීතිකේ රාමුව තුළ එනම් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව සහ ශ්රී ලංකාකේ ජාතයන්තර 

මානව හිමිකම් බැඳීම් තුළ විය යුතු බව වැඩබලන කපොලිසප්තිවරයාට කකොමිෂන් සභාව කපන්වා 

කදයි. නීතයානුකූලභාවය, සමානුපාතිකේවය සහ කවනස ් කකොට කනොසැලකීම  යන පරීක්ෂා 

කිරීම් වලට අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සීමාවන් අනුකූල විය යුතු බව නීති වලින් අනිවාර්ය වන අතර 

කම් පිළිබඳව ශ්රී ලංකාකේ කශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සංවේධනය කරන ලද නීති විදයාව මගින් 
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මගකපන්වීම ලබාගත හැකිය. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව සහ ජාතයන්තර මානව හිමිකම් බැඳීම් යන 

කදකම හදිසි අවස්ථාවන්හිදී මානව හිමිකම් ආරක්ෂාවට කහෝ නීතිකේ ආධිපතයයට හානියක් 

කනොවන පරිදි සුවිකශේෂී ක්රියාමාේග අනුගමනය කිරීමට අවසර කදන බව එය වැඩිදුරටේ 

අවධාරණය කකළේය. එබැවින්, මුළු රටම කපර කනොවූ විරූ මහජන කසෞඛ්ය අේබුදයකට මුහුණ දී 

සිටින විට, භීතිය ඇති කළ හැකි සහ මහජන සාමයට සහ මහජන කසෞඛ්යයට බරපතල 

තේජනයක් විය හැකි වැරදි කතොරතුරු නීතයානුකූලව මැඩපැවැේවීකම් අවශයතාවය මානව 

හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව හඳුනාකගන ඇත. කකකසේ කවතේ, එවැනි අේඅඩංගුවට ගැනීම් 

නීතයානුකූලව වලංගු විය යුතු බවේ, අේතකනෝමතික හා අසමානුපාතික කනොවිය යුතු බවේ, 

කවනස් කකොට සැලකීමකින් සිදු කනොකළ යුතු බවේ කකොමිසම අවධාරණය කකළේය. එමනිසා, 

නියමිත ක්රියාවලි අවශයතාවයන්ට අනුකූල වන බව සහතික කිරීම සහ අනාගතකේදී සිදුවන 

ඕනෑම අේඅඩංගුවට ගැනීමක් දැඩි කලස නීතිය තුළ පවතින බව සහතික කිරීම සඳහා සාවදය 

කතොරතුරු සම්බන්ධකයන් මෑත කාලීන අේඅඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ නීතිමය පදනම් 

සමාකලෝචනය කරන කලස කකොමිෂන් සභාව කපොලිස්පතිවරයාට නිේකේශ කකළේය. නිලධාරීන් 

විකේචනය කරන්නන්ට එකරහිව නීතිමය ක්රියාමාේග ගන්නා බවට කපොලිස් මාධය කකොට්ඨාශය 

මාධය ආයතන කවත කළ අනතුරු ඇඟවීම සම්බන්ධකයන් අදහස් දැක්වූ කකොමිසම ප්රකාශ කකළේ 

එම අනතුරු ඇඟවීම ජනතාවකේ අදහස් ප්රකාශ කිරීකම් නිදහසට දැඩි කලස බලපාන බැවින් එය 

දැඩි අවධානයට ලක්වන බවයි. එබැවින්, රාජය නිලධාරීන් කහෝ ප්රතිපේති විකේචනය කිරීම 

සම්බන්ධකයන් අේඅඩංගුවට ගැනීම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට පටහැනි බව කකොමිසම කපන්වා 

කදයි. තවද, වවරී ප්රකාශ මැඩලීමට අදාළව, සිවිල් හා කේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුති 

පනකේ 3 වන වගන්තිය කවනස ් කකොට සැලකීමකින් කතොරව සියලුම ප්රජාවන්ට ආරක්ෂාව 

සලසමින් ක්රියාේමක කිරීම සහතික කිරීම අතයවශය බව ලිපිය කපන්වා කදයි. 

 
 කපොලිස් අත්අඩංගුකේ සිටින පුේගලයන්කේ මරණ වැඩි වීම 

 
කපොලිස් අේඅඩංගුකේ සිටියදී සැකකරුවන්කේ මරණ වැඩි වීමක් මානව හිමිකම් කකොමිෂන් 

සභාවට නිරීක්ෂණය විය. කකොමිෂන් සභාව සිය ස්වයං සිේධි බලතල ක්රියාේමක කරමින් 

2020.10.21 දිනැති ලිපියක් මගින් කමම කාරණය සම්බන්ධකයන් කකොමිසකම් නිරීක්ෂණ 

පැහැදිලි කරමින් සවිස්තර වාේතාවක් ඉදිරිපේ කරන කලස කපොලිසප්තිවරයාට නිකයෝග කකළේය. 

අේඅඩංගුකේ පසුවන රැඳවියන්කේ යහපැවැේම සම්බන්ධකයන් නිේකේශ ඉදිරිපේ කිරීමට මානව 

හිමිකම් කකොමිසමට වයවස්ථාපිතව බලය පැවරී ඇති බව ද කකොමිසම අවධාරණය කකළේය. කම් 

සම්බන්ධකයන් ස්වයං සිේධි පරීක්ෂණ තවදුරටේ ක්රියාේමකකේ. 

 

 රිමාන්ඩ් භාරකේ සිටින පුේගලයකුකේ ආරක්ෂාව තහවුරු  රන කලස ඉල්ලීම 

 
රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින ෆාතිමා සාදියාකේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ගත හැකි 

සෑම පියවරක්ම ගන්නා කලස බන්ධනාගාර බලධාරීන්කගන් ඉල්ලා සිටිමින් කකොමිසම 

2020.11.10 දින ලිපියක් මගින් බන්ධනාගාර කකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කවත ලිපියක් කයොමු 

කකළේය. කමම ලිපිය ලියා ඇේකේ පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධකයන් විමේශනය කරන 

ජනාධිපති විමේශන කකොමිසකම් සාක්කි දීකමන් පසු සාදියා මහේමියකේ ජීවිතයට තේජනයක් 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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එල්ල වී ඇති බවට කකොමිසමට ලැබුණු පැමිණිලි කිහිපයක් අනුවය. ෆාතිමා සදියා සහරාන් 

හෂීම්කේ බිරිඳයි. කකොවිඩ්-19 වැළඳීකමන් පසු ප්රතිකාර සඳහා බන්ධනාගාරකයන් පිටත ප්රතිකාර 

මධයස්ථානයකට මාරු කිරීකමන් පසු සාදියා මහේමිය සිටින ස්ථානය සහ ඇය තාවකාලිකව 

භාරව සිටින බලධාරීන්ට දැනුම් කදන කලස ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

බන්ධනාගාර කදපාේතකම්න්තුකවන් ඉල්ලා සිටිකේය. කම් සම්බන්ධකයන් ඔවුන්කේ නිරීක්ෂණ 

සහ වැළැක්වීකම් පියවර ඇතුළුව කගන ඇති ක්රියාමාේග පිළිබඳ විස්තර ඉදිරිපේ කරන කලස 

කකොමිෂන් සභාව බන්ධනාගාර කදපාේතකම්න්තුව කවත වැඩිදුරටේ නිකයෝග කකළේය. 

 
 ක ොවිඩ් 19 වසංගතකයන් සිර රුවන් ආරක්ෂාකිරීම සම්බන්ධ්කයන් නිර්කේශ 

 

කකෝවිඩ්-19 වසංගතය අතරතුර සිරකරුවන්කේ කසෞඛ්යය ආරක්ෂා කිරීම යන විෂය 

සම්බන්ධකයන් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව විසින් බන්ධනාගාර කදපාේතකම්න්තුව 

කවත නිේකේශ ඉදිරිපේ කරන ලදී. වසංගතයක් තුළ විකශේෂකයන් සැලකිලිමේ විය යුතු කරුණු 

සඳහා නිේකේශ සුවිකශේෂී කලස එහි සඳහන් විය. කකොමිසම ප්රකාශ කකළේ එහි වයවස්ථාපිත බලය 

අනුව, සාමානය ජනතාවට වඩා කරෝගවලට කගොදුරු වීකම් වැඩි අවදානමක් ඇති බැවින් නිදහස 

අහිමි වූවන්කේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව විකශේෂ අවධානයක් කයොමු කරන බවයි. කම් 

සම්බන්ධකයන් දැනටමේ කදපාේතකම්න්තුකේ අවධානය කයොමුව ඇති බව දැනගැනීකමන් 

කකොමිසම සතුටට පේවන බව පිළිගනිමින්, නියමිත ඇප මුදල් තැන්පේ කිරීමට කනොහැකියාව 

නිසා තවදුරටේ රිමාන්ඩ් භාරකේ සිටින පුේගලයින් නිදහස් කිරීමට අදාළ බලධාරීන් සමඟ 

සාකච්ඡා කර කඩිනම් ක්රියාමාේග ගන්නා කලස නිේකේශ මඟින් කදපාේතකම්න්තුකවන් ඉල්ලා 

ඇත. වරදකරුවන් වූ සිරකරුවන්කේ ඇතැම් වේගීකරණයන් නීතිය යටකේ අවසර දී ඇති 

බලපත්ර ක්රමය යටකේ නිදහස් කිරීමට අවශය පියවර ගන්නා කලස ද නිේකේශ කකරිණි.  

විකශේෂකයන්ම කසෞඛ්යයට දැඩි තේජනයක් පවතින කාලපරිච්කඡ්දයක් තුළ බන්ධනාගාර 

පේධතිය මුහුණ කදන අභිකයෝග කකොමිසම විසින් හඳුනාකගන ඇත.  පවතින හදිසි තේේවය 

සලකා නිේකේශ සම්බන්ධකයන් ගන්නා ලද ක්රියාමාේග  මානව හිමිකම් කකොමිසම කවත නැවත 

වාේතා කරන කලස බන්ධනාගාර කදපාේතකම්න්තුව කවතින් ඉල්ලා සිටිකේය. 

 

ඊට සමගාමීව, ශ්රී ලංකාකේ බන්ධනාගාර පේධතිය තුළ ඇති විය හැකි කකෝවිඩ්-19 වවරසය 

පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා කඩිනම් ක්රියාමාේග ගැනීකම් අවශයතාවය පිළිබඳව කකොමිෂන් සභාව 

2020 මාේතු 27 වන දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කවත ලිඛිතව දන්වා සිටිකේය. බන්ධනාගාරවල 

සහ අකනකුේ රැඳවුම් ස්ථානවල  කකෝවිඩ්-19 වවරසය සඳහා සූදානම් වීම, වැළැක්වීම සහ 

පාලනය කිරීම පිළිබඳව කලෝක කසෞඛ්ය සංවිධානය විසින් විකශේෂ මාේකගෝපකේශ නිකුේ කිරීම 

සම්බන්ධකයන් වූ  එම ලිපියට (2020 මාේතු 15 වැනි දින) ජනාධිපතිවරයාකේ අවධානය කයොමු 

වූ අතර වසංගතය සැලකිල්ලට ගනිමින් අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය ක්රියාවලිකේ සෑම අදියරකදීම 

(පූේව විභාග, නඩු විභාගය, දඬුවම් නියම කිරීම සහ පසු දඩුවම් දීකම් අවධීන් ඇතුළුව) 

බන්ධනාගාර ගත කනොකරමින් ගන්නා පියවරයන් භාවිතා කළ යුතු බව එමගින් නිේකේශ 

කකකේ. තවද අඩු අවදානම් සහිත සහ වගකීම් වැඩි සිරකරුවන් (උදා: ගේභනී කාන්තාවන් සහ 

කුඩා දරුවන් සිටින සිරකරුවන්) කකකරහි විකශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන කලස මාේකගෝපකේශ 

නිේකේශ කරයි. මාධය මගින් වාේතා කර ඇති පරිදි සුළු වැරදිවලට වරදකරුවන් වූවන්ට සහ ඇප 

කකොන්කේසි සපුරාලීමට කනොහැකි රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගතව සිටින පුේගලයන්ට නීතිමය සහය 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

 

30 
 

ලබාදීකම් ක්රම කසවීමට දැනටමේ කගන ඇති ක්රියාමාේග පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාට ප්රශංසා 

කරමින්, වසංගතකේ අනකේක්ෂිත තේේවයන් සැලකිල්ලට ගනිමින්, ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාකේ 34 වැනි වයවස්ථාව යටකේ අවසර දී ඇති පරිදි ඇතැම් සිරකරුවන් සඳහා කපොදු 

සමාවක් ලබා කදන කලස ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව එතුමාකගන් ඉල්ලා සිටි 

අතර, එමගින් විකශෝධන ක්රියාවලිකේ අරමුණුවලට හානියක් සිදු කනොවන බවට කකොමිසම 

සහතික විය. 

 ඇඳිරි නීතිය පැනවීම විධිමත් කිරීම පිළිබඳ නිර්කේශ 

 

2020 මාේතු මාසකේ සිට පනවන ලද ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධකයන් 

අේඅඩංගුවට ගේ විශාල පිරිසක් සහ වාහන රාජසන්තක කර ඇති අතර ඉන් පසුව කකොවිඩ්-19 

වසංගතය සැලකිල්ලට ගනිමින්, කම් සම්බන්ධකයන් කකොමිෂන් සභාව කවත ප්රකාශිත මහජන 

කනස්සල්ලට අනුව, ඇඳිරි නීතිය පැනවීම විධිමේ කරන කලස කපොලිසප්තිට මානව හිමිකම් 

කකොමිෂන් සභාව විසින් නිේකේශ නිකුේ කරන ලදී. කකෝවිඩ්-19 වසංගතය වැනි අසාමානය  

හදිසි කසෞඛ්ය අවස්ථාවකදී මහජන කසෞඛ්ය සහ කපොදු යහපත සඳහා සංචරණ නිදහස සීමා 

කිරීකම් අවශයතාවය පිළිගනිමින්, ශ්රී ලංකාකේ අදාළ වයවස්ථාමය සහ වනතික ප්රතිපාදන සහ 

ජාතයන්තර මානව හිමිකම් බැඳීම්වලට අනුකූල වන පරිදි එවැනි සීමා පනවා තිකබ්ද යන්න 

කසොයා බැලීම සහ ඒ සම්බන්ධකයන් රජයට අවශය නිේකේශ ඉදිරිපේ කිරීම කකොමිෂන් සභාව 

කවත පැවරී ඇති බව කකොමිසකම් අදහස විය .  

 

අදාළ තේේවය පිළිබඳ සවිස්තරාේමක විශ්කල්ෂණයකින් පසුව, කකොමිෂන් සභාව නිේකේශ 

කකළේ ඇඳිරි නීතිය ක්රම කදකකින් එක් ක්රමයකට විධිමේ කළ යුතු බවයි, එනම් ජනාධිපතිවරයා 

විසින් කරන ලද නිකයෝගයක් මගින් සහ මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනකේ  16 වැනි වගන්තිය 

යටකේ ගැසට් කිරීම ඇඳිරි නීතිය පැනවිය හැකි වඩාේම බලගතු ක්රමය වන අතර එහිදී හදිසි 

තේවයක් ප්රකාශ කිරීමක් අවශය කනොකේ; එකසේ කනොමැති නම් ඇඳිරි නීතිය පැනවිය හැක්කක් 

නිකරෝධායනය සහ කරෝග වැළැක්වීකම් ආඥාපනකේ 3 (2) වගන්තිය සමඟ 2 වන වගන්තිය 

යටකේ අමාතයවරයා විසින් සම්පාදනය කරන ලද කරගුලාසි මගිනි.  ඇඳිරි නීතිය ප්රකාශ 

කිරීකම්දී විනිවිද භාවයකින් යුක්තවීම සහ අකනකුේ සියලුම ආකාරකේ සංචරණ සීමා කිරීම් 

සම්බන්ධකයන් විධිමේ කලස ප්රකාශ කිරීම සහ මහජනතාවට ප්රසිේධ කිරීම අතයවශය බව 

කකොමිසම නිරීක්ෂණය කකළේය. කකොවිඩ්-19 වසංගතය සම්බන්ධකයන් මහජන කසෞඛ්ය 

බලධාරීන් විසින් නිකුේ කර ඇති කසෞඛ්ය මාේකගෝපකේශයන්ට පටහැනිව ක්රියා කිරීම කහෝ 

කපොදුකේ මහජන කසෞඛ්යට අහිතකර කලස ක්රියා කිරීම සඳහා තමන් විසින් කරන ලද 

නිේකේශවල කිසිවක් මහජනතාව විසින් අේථකථනය කනොකළ යුතු බව කකොමිසම අවධාරණය 

කරයි.  
 

 නිකරෝධ්ායන ක්රියාවලීන් විධිමත් කිරීම පිළිබඳ මාර්කගෝපකේශ 

 

ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව විසින් කසෞඛ්ය අමාතයවරයාට සහ කකෝවිඩ් 19 

පැතිරීම වැළැක්වීකම් ජාතික ක්රියාන්විත මධයස්ථානකේ ප්රධානියා කවත නිකරෝධායන ක්රියාවලිය 

විධිමේ කිරීම සම්බන්ධකයන් මාේකගෝපකේශ නිකුේ කරන ලදී. කකොවිඩ්-19 වසංගතය වැනි 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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අසාමානය  හදිසි කසෞඛ්ය අවස්ථාවකදී මහජන කසෞඛ්ය සහ කපොදු යහපකේ අවශයතා සඳහා 

සංචරණ නිදහස සහ මිනිසුන්කේ නිදහස සීමා කිරීකම් අවශයතාවය පිළිගන්නා බව කකොමිසම 

යළි යළිේ අවධාරණය කකළේය. කකකසේ වුවද, කකොවිඩ්-19 වසංගතය පැතිර යාකම් භීතිය යළි හිස 

ඔසවමින්, විශාල පිරිසක් ලක්ව සිටි නිකරෝධායන ක්රියාවලියට අදාළව විවිධ පැමිණිලි ලැබී ඇති 

බව කකොමිසම නිරීක්ෂණය කකළේය. “නිසි අධිකාරිය” විසින් බලතල පැවරීකම් ක්රියාවලිකේ 

විනිවිදභාවය, නිකරෝධායන මධයස්ථාන කලස නම් කර ඇති ස්ථාන සහ නම් කිරීකම් අධිකාරිය 

ලැයිස්තුගත කිරීම, නිකරෝධායනය සඳහා කහේතුව, ඔවුන් රැකගන යන ස්ථානය සහ හුදකලා වීකම් 

කාලය ඇතුළුව නිකරෝධායනය වූ පුේගලයින් සඳහා ලදුපේ පේධතියක් නිේමාණය කිරීම; 

නිකරෝධායන මධයස්ථානවල බාහිර පරීක්ෂාව, සහ නිකරෝධායනය හසුරුවන අයට කයෝජිත 

නිකරෝධායන ප්රයේනයන් පිළිබඳව මාධය කවත දැනුම් දීම තහනම් කිරීම, නිකරෝධායනයට ලක්ව 

සිටින පුේගලයින් දරුණු වවරසයකට කගොදුරු වූ අවාසනාවන්තයින් කලස හුවා දක්වමින් ඔවුන් 

වැරදිකරුවන් කලස මහජන දෘෂ්ටියට නිරාවරණය කිරීම වැළැක්වීම මාේකගෝපකේශවලට 

ඇතුළේ විය. 

 

නිකරෝධායන කාල සීමාව වැටුේ සහිත / රාජකාරි නිවාඩු කලස සලකනු ලැබීම සහතික කිරීම; 
නිකරෝධායනයට ලක්ව සිටින අයකේ පවුල් සඳහා මූලය කහෝ කවනේ ආධාර සහතික කිරීම; සහ 

නිකරෝධායන ක්රියාවලිය කහේතුකවන් පවුල්වල අවදානමට ලක්විය හැකි යැකපන්නන් ඉතිරි 

වුවකහොේ, නිසි බලධාරීන් දැනුවේ කිරීම ඇතුළුව අවදානමට ලක්විය හැකි පුේගලයින්ට අවශය 

සියලු සහාය ලබා දීම ග්රාම නිලධාරී විසින් සහතික කිරීම වැනි ක්රියාමාේග මගින්  නිකරෝධායන 

ක්රියාවලිය මගින් පනවා ඇති දුෂ්කරතා සමනය කළ හැකි බවට කකොමිසම නිේකේශ කරනු 

ලැකබ්. 

 ශ්රී ලං ාකේ මානව හිමි ම් වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා ක ෝවිඩ්-19 සංචරණ සීමා 

කිරීම් කහේතුකවන් විකේශයන්හි අතරමං වූ ශ්රී ලාංකි  සංක්රමණි යන් ආපසු 

කගන්වා ගැනීම 

 

කකෝවිඩ්-19 සංචරණ සීමා කිරීම් කහේතුකවන් විකේශයන්හි අතරමංව සිටින ශ්රී ලාංකික 

සංක්රමණිකයන් සහ ඔවුන්කේ පවුල්වල අයකගන් ලැබුණු පැමිණිලි රාශියකට අනුව, කකොමිසම 

2020 කනොවැම්බේ 26 දිනැති ලිපිය මගින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාකගන් ඉල්ලා සිටිකේ කම් 

සම්බන්ධකයන් මැදිහේ වන කලසයි. කමම පැමිණිලිකරුවන් ගුවන් ගමන් ගාස්තු කගවා, අවශය 

පීසීආේ පරීක්ෂණවලට භාජනය කර ඇතේ, කනොවැම්බේ මස මුලදී ඔවුන් ආපසු කගන්වා 

ගැනීමට රජය කපොකරොන්දු වී තිබියදීේ, ජීවේ වීමට මූලික පහසුකම් පවා කනොමැතිව තවමේ 

විකේශගතව සිටින බව ලිපිකයන් කපන්වා දී ඇත. තවද, ඔවුන්කගන් කබොකහෝ කදකනකුකේ වීසා 

බලපත්ර අවලංගු කර කහෝ කල් ඉකුේ වී ඇති අතර, එමඟින් ඔවුන් නීති විකරෝධී සංක්රමණිකයන් 

බවට පේව ඇත. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව සහ ශ්රී ලංකාව අපරානුමත කර ඇති විවිධ ජාතයන්තර 

ගිවිසුම් ප්රකාරව, සංක්රමණික කසේවකයන්ට සහ ඔවුන්කේ පවුල්වල අයට නැවත සිය මේබිමට 

පැමිණීමට ඇති අයිතිය සහතික කකකරන රාජයකේ වගකීම නැවත අවධාරණය කරමින්, ශ්රී 

ලංකාකේ ජාතික හා ජාතයන්තර මානව හිමිකම් බැඳීම් ඉටු කිරීම සඳහා විකේශයන්හි අතරමංව 

සිටින සංක්රමණිකයන් සහ ඔවුන්කේ පවුල් සුරක්ෂිතව නැවත කගන්වා ගැනීමට කඩිනම් පියවර 
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ගන්නා කලස කකොමිසම රජකයන් ඉල්ලා සිටිකේය. ආේථිකයට සංක්රමණික කප්රේෂණවල 

වැදගේකම කකකරහි අවධානය කයොමු කරමින් කකොමිසම නිරීක්ෂණය කකළේ ඔවුන් ආේථිකයට 

සහ රටට කරන කසේවය කනොසලකා හැරිය කනොහැකි බවේ ඔවුන්කේ අවශයතා මතුව ඇති 

අවස්ථාකේදී ඔවුන්ට ප්රබලම සහය ලැබිය යුතු බවේය.  

 

 ක ෝවිඩ්-19 සන්දර්භය තුළ මළ සිරුරු බැහැර කිරීම පිළිබඳ නිර්කේශ 

 

කකෝවිඩ්-19 සන්දේභය තුළ මළ සිරුරු බැහැර කිරීම පිළිබඳ කකොමිෂන් සභාව සිය නිරීක්ෂණ 

සහ නිේකේශ කසෞඛ්ය අමාතයාංශකේ කල්කම් සහ කසෞඛ්ය කසේවා අධයක්ෂ ජනරාල් කවත 2020 

කනොවැම්බේ 25 දින කයොමු කරන ලදී. කකෝවිඩ්-19 සන්දේභය තුළ පුේගලයින්කේ මරණකයන් 

පසු අවසන් ආගමික වතාවේ සිදු කිරීමට ඔවුන්ට කනොහැකි වීම පිළිබඳව මුස්ලිම්, ක්රිස්තියානි සහ 

කබෞේධ ඇතුළු විවිධ ආගමික කණ්ඩායම්වල පුේගලයින්කගන් කකොමිෂන් සභාව කවත ප්රකාශිත 

හා ලැබුණු පැමිණිලි සහ කනස්සල්ල අනුව කමම නිරීක්ෂණ සහ නිේකේශ නිකුේ කරන ලදී. 

අවමංගලය උේසවවලදී සිදුකරනු ලබන අවසන් ආගමික වතාවේ ඉටුකිරීම ආගම කහෝ 

විශ්වාසයන් ප්රකාශ කිරීකම් ආකාරයක් වන අතර වයවස්ථාපිත හා ජාතයන්තර මානව හිමිකම් 

බැඳීම්වලට අනුව මිස ඒවා සීමා කළ කනොහැකි බව එම නිේකේශවල සඳහන් කේ. 2020 අකප්රේල් 

11 දිනැති අංක 2170/8 දරන අතිවිකශේෂ ගැසට් පත්රය යටකේ ආදාහනය කිරීම සඳහා වූ 

අනිවාේය අවශයතාවය ආගම කහෝ විශ්වාසය ප්රකාශ කිරීකම් නිදහස අවලංගු කිරීමක් කලස 

හඳුනා ගන්නා ලදී. කකෝවිඩ්-19 වවරසයට කගොදුරු වන පුේගලයින්කේ කේහයන් භූමදාන කිරීම 

කමන්ම ආදාහන කටයුතු ද අවශය කසෞඛ්ය මාේකගෝපකේශවලට අනුකූලව සිදු කිරීමට අවසර දිය 

යුතු බව නිේකේශ කර ඇත. 

 

 හිටපු යුද හමුදා ක ෝප්රල් සුනිල් රත්නාය ට ජනාධිපති සමාව ලබා දීම 

 
ඝාතන කචෝදනා අටකට වරදකරු වූ කකෝප්රල් සුනිල් රේනායකට ජනාධිපති සමාවක් ප්රදානය 

කිරීම සහ පසුව 2019 අකප්රේල් 24 වැනි දින ශ්රී ලංකා කශ්රේෂ්ඨාධිකරණකේ පංච පුේගල විනිසුරු 

මඩුල්ලක ඒකමතික තීන්දුවකින් එම වරද තහවුරු කරන ලද බවට වූ වාේතාව සම්බන්ධකයන් ශ්රී 

ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව සිය 2020 මාේතු 29 දිනැති ලිපිය මගින් දැඩි 

කණස්සල්ල පළ කර ඇත. කකොමිසම ප්රකාශ කකළේ එම කනස්සල්ල පැන නගින්කන් ගරු 

නීතිපතිවරයා විසින් රේනායක මහතාට එකරහිව කගන එන ලද කුඩා දරුවන් තිකදකනකු 

ඝාතනය කිරීම ඇතුළු කචෝදනාවල බරපතල ස්වභාවයේ, ඔහු වරදකරු බව තහවුරු කළ 

කශ්රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුකේ ශක්තියේ කහේතුකවනි. එවැනි සාහසික අපරාධයකට වරදකරු වූ සහ 

කශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ඒකමතිකව වරදකරු කළ  පුේගලකයකුට ජනාධිපති සමාව ලබා දීකමන් ශ්රී 

ලංකාකේ උල්ලංඝනය කිරීම්වලට කගොදුරු වූවන්ට දඬුවම් කනොලැබීම සහ යුක්තිය කනොමැතිකම 

පිළිබඳ කචෝදනා තහවුරු කරන නිකෂේධාේමක පණිවිඩයක් ලබා කදන බව එහි වැඩිදුරටේ 

සඳහන් කේ. තවද, මරණීය දණ්ඩනයට එකරහිව තමන් අධිෂ්ඨානශීලීව කටයුතු කර ඇති බවේ, 

එය අකහෝසි කර සුදුසු විකල්ප දඬුවමක් ලබා කදන කලස නැවත නැවතේ ඉල්ලා සිටින බවේ, 

කමම අවස්ථාකවහිදී සමාව පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්රකාශ කිරීම කිසිදු අයුරකින් මරණ දඬුවම 

පිළිගැනීම කනොවන බවේ කකොමිසකම් අදහස විය. එම වරකේ බරපතළ ස්වභාවය අනුව මරණීය 

දණ්ඩනය දීේඝ කාලීන සිරදඬුවමක් දක්වා කවනස් කිරීම පිළිගත හැකි බව එහි සඳහන් විය. 
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 2020 පාර්ලිකම්න්තු මැතිවරණකේදී නිදහස් හා සාධ්ාරණ මැතිවරණයක් සහති  

කිරීම සඳහා මැදිහත් වීම 

 

2020 පාේලිකම්න්තු මැතිවරණය කිසිවකු මග කනොහැකරන නිදහස් හා සාධාරණ ක්රියාවලියක් 

බවට සහතික කිරීම සඳහා කකොමිෂන් සභාව මැදිහේවීම් කිහිපයක් සිදු කකළේය. මැදිහේවීම් 

පිළිබඳ විස්තර සඳහා කරුණාකර 4.4.2 බලන්න. 

 

2.3 ප්රතිසංස් රණ සඳහා කවනත් උපකේශන  
 

 ක ෝවිඩ් 19 -  ට  රන ආයාචනයක්වසංගතය සම්බන්ධ්කයන් මහජනතාව  

 

කදවන කලෝක සංග්රාමකයන් පසු මෑත කාලකේ මානව වේගයා මුහුණ කදන දැවැන්තම 

අභිකයෝගය වන කකොවිඩ්-19 වසංගතය විසින් කගන එන ලද අභිකයෝග ජය ගැනීම සඳහා 

අධිෂ්ඨානශීලීව සහ ස්වයං සංයමකයන් ක්රියා කරන කලස කකොමිෂන් සභාව මහජනතාවකගන් 

ඉල්ලා සිටී. කමම තීරණාේමක අවස්ථාකේදී තම කසෞඛ්යය කමන්ම කසසු පුරවැසියන්කේ 

කසෞඛ්යය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වගකීකමන් කටයුතු කරන කලස එම නිකේදනය මගින් 

ජනතාවකගන් වැඩිදුරටේ ඉල්ලා සිටියි කකොමිෂන් සභාව සියලුම බලධාරීන්ට, විකශේෂකයන්ම 

කසෞඛ්ය කසේවා වෘේතිකයන්ට සිය අවංක කෘතඥතාව පළ කළ අතර, වසංගතයට එකරහිව සටන් 

කිරීම සඳහා ඔවුන්කේ සියලු උේසාහයන් සඳහා කකොමිෂන් සභාකේ පූේණ සහකයෝගය සහතික 

කරන ලදී. තවද, මුස්ලිම් ප්රජාවකේ ක්රියාකාරකම් හරහා වවරසය වයාේත වීමට ඉඩ ඇති බවට 

සමාජ මාධය කමන්ම ප්රධාන ධාරාකේ මාධයවල මුස්ලිම් විකරෝධී හැඟීම් වේධනය වීමේ සමඟ 

වසංගත තේේවය තවදුරටේ උග්ර වන බව එම නිකේදනකේ විකශේෂකයන් සඳහන් කේ. කමම 

වගකීම් විරහිත ක්රියාවන්හි අරමුණ කහෝ පසුබිම කුමක් වුවේ, ප්රතිවිපාක වාේගික කහෝ ආගමික 

අසමගියකට තුඩු දිය හැකිය. වවරසය පැතිරීම එක් ප්රජාවකට කහෝ සමාජ පන්තියකට සුවිකශේෂී 

කලස හඳුනාගත කනොහැකි බව කමහි සහ විකේශයන්හි අේදැකීම්වලින් පැහැදිලිවම කපන්නුම් 

කර ඇති බවේ එබැවින් ශිෂ්ට සමාජයක් කලස අප සියලු පුරවැසියන් එක්සේ කරමින් සාමූහිකව 

වගකීම භාර ගත යුතු බවේ කකොමිසම අවධාරණය කරයි. 

 

 2020 පාර්ලිකම්න්තු මැතිවරණයට තරඟ  රන කේශපාලන පක්ෂ/ස්වාධීන 

චනය ණ්ඩායම් සහ අකේක්ෂ යින් කවත මහජන ආයා  

 

2020 පාේලිකම්න්තු මැතිවරණයට තරග කරන කේශපාලන පක්ෂ/ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල 

සියලුම අකේක්ෂකයන්කේ අවධානය මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුේ කරන ලද අංක 

2178/25 හා 2020 ජූනි 03 දින දරන අතිවිකශේෂ ගැසට් පත්රය මඟින් නිකුේ කර ඇති 

කේශපාලන පක්ෂ/ස්වාධීන කණ්ඩායම් සහ මැතිවරණ අකේක්ෂකයන් සඳහා තරග කරන ආචාර 

ධේම පේධතිය කවත කයොමු කරමින් වවරී ප්රකාශවලින් වැළකී සිටින කලස කකොමිෂන් සභාව 

සියලුම කේශපාලන පක්ෂ සහ අකේක්ෂකයින්කගන් ඉල්ලා සිටිකේය. ප්රජාවන්ට කහෝ සමාජ 

කණ්ඩායම්වලට, විකශේෂකයන් කාන්තාවන්, විකශේෂ අවශයතා ඇති කහෝ ආබාධිත පුේගලයින්, 

විවිධ ලිංගික නැඹුරුතාවන් සහ කවනේ ආගමික කහෝ වාේගික කණ්ඩායම්වලට තේජනය කරන, 
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අපහාස කරන, අගතියට පේ කරන කහෝ කවනස් කකොට සැලකීකම් ඕනෑම ආකාරයක වවරී 

ප්රකාශයක් කහෝ ක්රියාවක් වැළැක්විය යුතු බව ආචාර ධේම සංග්රහය නියම කරයි. එම ප්රතිපාදනය 

උල්ලංඝනය කිරීම ආචාරධේම සංග්රහය උල්ලංඝනය කිරීමක් පමණක් කනොව 

සමානාේමතාවයට සහ කවනස් කකොට කනොසැලකීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කරන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාකේ 12(1) වගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීමක් බව කකොමිසම අවධාරණය කරයි. 

ප්රජාතන්ත්රවාදකේ නියම අේථය තහවුරු කිරීම සඳහා මැතිවරණ කාල සීමාකවන් ඔබ්බට 

ආචාරධේම සංග්රහකේ අන්තේගතයට ගරු කළ යුතු බව සහතික කිරීම සඳහා  අකේක්ෂකයින්ට 

විකශේෂ වගකීමක් ඇති බව මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව ද අවධාරණය කකළේය. 

 

 නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සහතික කිරීම සඳහා මාධය ආයතනවලට 

ඔවුන්කේ කාේයභාරය පිළිබඳව ආයාචනා කිරීම 

 

2020 ජූනි 03 දිනැති අංක 2178/24 දරන අතිවිකශේෂ ගැසට් පත්රය මගින් ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාකේ 104 ආ(5)(අ) වයවස්ථාව යටකේ මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුේ කරන 

ලද මාධය මාේකගෝපකේශවලට අනිවාේයකයන්ම අනුකූල වන කලස කකොමිෂන් සභාව සියලුම 

මාධය ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටිකේය. මාේකගෝපකේශ යළි යළිේ අවධාරණය කරමින්, මානව 

හිමිකම් කකොමිසම සෑම මාධය ආයතනයකින්ම ඉල්ලා සිටිකේ ආගමික විශ්වාසයන්, ඇදහිලි, 

භාෂාව, ජනවාේගිකේවය, සිරිේ විරිේ සහ කුලය ඇතුළු විවිධ කහේතූන් මත ශ්රී ලාංකීය ජනතාව 

අතර වවරය සහ කනොඉවසීම වේධනය කරන කහෝ කපොළඹවිය  හැකි කතොරතුරු ප්රචාරණය 

කිරීකමන්, විකාශනය කිරීකමන් කහෝ ප්රකාශ කිරීකමන් වැළකීම සහ කේශපාලන ක්රියාකාරීන් 

අතර සහ සමාජය තුළ වවරී කේශපාලනය ප්රවේධනය කරන ප්රචාරක ක්රියාකාරකම් ප්රචාරණය 

කිරීම, විකාශනය කිරීම කහෝ ප්රකාශයට පේ කිරීම වළක්වන කලසයි.දැනුවේභාවකයන් 

යුක්තව ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට මහජනතාවට සහාය වීම සඳහා නිවැරදි, සමබර සහ 

අපක්ෂපාතී කතොරතුරු සැපයීමට සහ විකෘති කහෝ අතිශකයෝක්තිකයන් යුේ ප්රවෘේති පළ 

කිරීකමන් වැළකී සිටීමට මාධය සංවිධානවලට බැඳීමක් ඇති බව කකොමිසම සඳහන් 

කකළේය. 

 

2.4 එක්සත් ජාතීන්කේ සාම හමුදා සඳහා ශ්රී ලාංකි  

හමුදා භටයන් කතෝරා ගැනීම  
 

ශ්රී ලංකා රජකේ ආරාධනකයන් 2017 කපබරවාරි මස එක්සේ ජාතීන්කේ සාම සාධක කමකහයුම් 

සඳහා කයදවීමට නියමිත හමුදා සාමාජිකයින්කේ කයෝගයතාවය පරීක්ෂා කිරීම ශ්රී ලංකා මානව 

හිමිකම් කකොමිසම විසින් ආරම්භ කරන ලදී. කමම ක්රියාවලිය මඟින් කයදවිය යුතු පුේගලයන්, 

මානව හිමිකම්වලට ගරු කිරීම සහ කැපවීම ඇතුළුව අවංකභාවකේ ඉහළම ප්රමිතීන් සපුරාලීම 

සහතික කකකේ. පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය හසුරුවන කාේය පටිපාටි රීතින්වල ඌණතාවයක් පැවති 

කහයින්, පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය විධිමේ කිරීම සඳහා සම්මත කමකහයුම් ක්රියා පටිපාටිය සැකසීමට 

2018 දී වට කම්ස සාකච්ඡාවකදී තීරණය කරන ලදී. සම්මත කමකහයුම් ක්රියා පටිපාටිය සඳහා 

සියලුම පාේශවකරුවන් එකඟ වන කතක් පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය නතර කරන ලද අතර අවසානකේ  
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එය 2018 කදසැම්බරකේ සිට ක්රියාේමක විය. ක්රියාවලිය ඇනහිටීකම් ප්රතිඵලයක් වශකයන්  

අයදුම්පේ කගොඩගැසුණු අතර එහිදී සියලුම පාේශ්වකරුවන් විසින් ේවිේේව පරීක්ෂණයක් 

පැවැේවීමට තීරණය කරන ලදී. එනම් පරීක්ෂා කිරීකම් ක්රියාවලිය කඩිනම් කිරීම සඳහා. 

කකොමිෂන් සභාව කමන්ම ජිනීවාහි මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සේ ජාතීන්කේ මහ කකොමසාරිස් 

කාේයාලය විසින්ද අයදුම්පේ පරීක්ෂා කරන ලදී. කමම ක්රියා පටිපාටිය 2020 අකගෝස්තු දක්වා 

පැවතුණි. වාේතා කරන වේෂය තුළ කකොමිෂන් සභාව හමුදා භටයින් 571 ක් එනම් ශ්රී ලංකා යුධ 

හමුදා සාමාජිකයින් 346 ක්, ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදා භටයින් 218 ක්, ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාකේ 2 

ක් සහ ශ්රී ලංකා කපොලිස් භටයින් 5 කදකනකු කයදවීම සඳහා පරීක්ෂා කර තහවුරු කර ඇත. 

 

2.5 අභිකයෝග 
 

2020 වේෂකේදී කකොමිෂන් සභාවට ජයග්රහණ රැසක් හිමි විය. එකසේ වුවද, කපර කනොවූ විරූ 

කකෝවිඩ්-19 වසංගතකේ බලපෑම නිසා ඇතිවූ  අමතර අභිකයෝග සමඟ 2020 දී කකොමිසමට 

බාධා කරන දිගුකාලීන අභිකයෝග දිගටම පැවතුනි. ප්රධාන අභිකයෝගය වූකේ 2020 වේෂකේ පළමු 

අගුලු දැමීකම්දී කාේයාල පරිශ්ර වසා දැමීම සහ පසුව  සීමිත කාේය මණ්ඩලයක් සහිතව  

ක්රියාකාරකම් නැවත ආරම්භ කිරීමේ සමග පරීක්ෂණ පැවැේවීම සහ නිේකේශ නිකුේ කිරීම 

ප්රමාද වීමයි.  වසංගතය කහේතුකවන් අධීක්ෂණ ක්රියාකාරකම් වැඩි කිරීම සඳහා අඛ්ණ්ඩව පවතින 

කාේය මණ්ඩල හිඟය සහ නිවකසේ සිට බාධාවකින් කතොරව වැඩ කිරීකම් විධිවිධාන සඳහා දැනට 

සිටින කාේය මණ්ඩලකේ තාක්ෂණික කුසලතා ප්රමාණවේ කනොවීම කකොමිසකම් කාේයක්ෂම හා 

ඵලදායී ක්රියාකාරිේවයට බාධාවක් විය. 

 
කකොමිෂන් සභාවට තවේ පුනරාවේතී අභිකයෝගයක් වූකේ රාජය අංශකේ පවතින පැරණි 

පරිපාලන හා මූලය කරගුලාසි කහේතුකවන් ඇති වූ පරිපාලන දුෂ්කරතා සහ කමම ගැටලු විසඳීම 

සඳහා නවය පරිපාලන විසඳුම් කනොමැතිකම නිසා කකොමිෂන් සභාවට අකේක්ෂිත මට්ටමින් 

පරිපාලන කටයුතුවල ප්රගතියක් ලබා ගැනීමට කනොහැකි විමය. තවද, පරීක්ෂණ සහ විමේශන 
අංශකේ ක්රියාේමක කනොවන අධීක්ෂණ ඒකකය මානව හිමිකම් කකොමිසකම් නිේකේශ ක්රියාවට 

නැංවීම පිළිබඳව උනන්දුකවන් පසු විපරම් කළද, සැලකිය යුතු නිේකේශ ප්රතිශතයකට රාජය 

නිලධාරීන් විසින් අනුකූල කනොවීම නිරන්තරකයන් සැලකිල්ලට භාජනය කළයුතු කරුණක් 

කලස පවතී. මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කකොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති බලය පූේණ 

කලස සාක්ෂාේ කර ගැනීමට කමය අහිතකර කලස බලපෑම් කරන ලදී. නීතිමය ගාස්තු සහ 

දිේගැස්සුනු ප්රමාදයන් කහේතුකවන් පාේශ්වයන්ට බරක් වන අධිකරණය මගින් සිය නිේකේශ 

ක්රියාවට නැංවීම සහ ඒ සඳහා මේ පනතට සංකශෝධනයක් කගන ඒමට වඩා වැරදි නිලධාරීන්ට 

එකරහිව විනය ක්රියාමාේග ගැනීම අනුකූලතාවය සහතික කිරීකම් කහොඳම ක්රමය යන අදහකසහි 

කකොමිසම ස්ථාවර කලස රැඳී  සිටිකේය. 
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3 වන පරිච්කේදය:  

පරීක්ෂණ හා විමේශන 

 

3.1 සංක්ෂිේත සාරාංශය 

 3.1.1 කසේවා ක්රමකේද ශක්තිමේ කිරීම 

 3.1.2 ලැබූ පැමිණිලි පිළිබඳ සංඛ්යාකල්ඛ්න 

3.1.3 2020 අවසන් කළ විමේශන පිළිබඳ සංඛ්යාකල්ඛ්න  

3.1.4 නිේකේශ 

3.2 හිමිකම් වේග අනුව එක් එක් පැමිණිලි පිළිබඳ නිදසුන් 

3.2.1  අේඅඩංගුකේ සිටියදී වධහිංසා වලට භාජනය කිරීම  

(ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 11 වගන්තිය) 

3.2.1 සමානාේමතාවය සහ කවනස් කලස කනොසැළකීම  

(ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 12 වගන්තිය) 

3.2.2 බහුවිධ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම 

3.3 ස්වයං සිේධි අධයයන 

3.4 සභාපති කාේයාලකේ මැදිහේවීම් 
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පරීක්ෂණ සහ විමර්ශන 
 

3.1. සංක්ෂිේත සාරාංශය 
 

කකොමිෂන් සභාවට මහජනතාවකගන් පැමිණිලි ලැකබන අතර ඒ සමඟම මූලික අයිතිවාසිකම් 

උල්ලංඝණය කිරීම් තුළින් කහළිදරේ වන ගැටලු පිළිබඳව ස්වයං කමකහයවීම මත විමේශනය 

කිරීමට, ගැටලු පිළිබඳව විමසීමට කකොමිසමට එහි මේ පනකේ 14 වැනි වගන්තිය යටකේ බලය 

පවරා ඇත. 

 

3.1.1. කසේවා ක්රම ශක්තිමත් කිරීම 
 

පරීක්ෂණ සහ විමේශන අංශකේ  කාේයක්ෂමතාව සහ ප්රතිචාර දැක්වීකම් හැකියාව ඉහළ නැංවීම 
සඳහා කකොමිෂන් සභාව විසින් නව කසේවා ක්රම හඳුන්වා දී ක්රියාේමක කරන ලද අතර පවේනා 
යාන්ත්රණයන් වැඩිදියුණු කරන ලදී. 
 

 පැමිණිලි යාන්ත්රණය ක්රමවේ කිරීමට සහ විදුේ ක්රමකයන් පැමිණිලි ලැබීමට පහසුකම් 

සැලසීමට කකොමිෂන් සභාව මානව හිමිකම් කතොරතුරු පේධතිය (HURIN) දියේ කරන 

ලදී. විකශේෂකයන්ම කකෝවිඩ්-19 ආශ්රිත අගුලු දැමීකම් කාලසීමාවන්හිදී කකොමිසම කවත 
පුේගලිකව කනොපැමිණ පැමිණිලි කිරීම සඳහා මානව හිමිකම් කතොරතුරු පේධතිය 

(HURIN) මඟින් පැමිණිලිකරුවන්ට හැකියාව ලබාදී ඇත. 
 

 රාජය ආයතන විසින් ක්රියාේමක කනොකරන ලද නිේකේශ කාේයක්ෂමව පසු විපරම් 
කිරීම සඳහා 2019 වසකේ පරීක්ෂණ සහ විමේශන අංශකේ ක්රියාේමක කනොවූ නිේකේශ 

අධීක්ෂණය කිරීකම් ඒකකය (Non Implementation Monitoring Unit) විසින් 

අනුගමනය කරන ලද කේමාේමක කපොකුරු ක්රමය(Thematic Cluster Method) 2020 
දී සාේථකව ක්රියාේමක විය. (කමම ඒකකය පිළිබඳ වැඩිදුර කතොරතුරු සඳහා 4.3 
පරිච්කඡ්දය බලන්න. 

 
 නිේකේශ නිකුේ කර අවසන් කරන ලද පැමිණිලි සඳහා හැර අකනකුේ සියලුම බැහැර 

කළ පැමිණිලි සඳහා 2018 දී හඳුන්වා දුන් අභියාචනා යාන්ත්රණය 2020 දී සාේථකව 
ක්රියාේමක විය. වසංගතකේ ප්රතිඵලයක් කලස අභිකයෝගාේමක කසේවා කකොන්කේසි 

තිබියදීේ, පැමිණිලි නැවත බාර ගැනීමට කහේතු තිකබ්ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා 
2020 තුළ සැලකිය යුතු අභියාචනා සංඛ්යාවක් සමාකලෝචනය කරන ලදී. 

 
3.1.2 ලැබුණු පැමිණිලි පිළිබඳ සංඛ්යා කල්ඛ්න: 
 
සමස්තයක් වශකයන්, 2020 දී පැමිණිලි 6417 ක් මානව හිමිකම් කකොමිසම කවත ලැබී ඇත. එය 

කපර වසකේ ලැබුණු පැමිණිලි 8983 හා සසඳා බැලීකම්දී කකෝවිඩ්-19 වසංගතකේ ප්රතිඵලයක් 

කලස අගුලු දැමීම් සහ සංචරණ සීමා කිරීම් කහේතුකවන් මහජනයා කකොමිසමට ප්රකේශ වීකමන් 

වැළැකුනු බැවින් මුළු පැමිණිලිවල සැලකිය යුතු අඩුවීමක් සිදු වීමට එය කහේතු වන්නට ඇත. 
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මානව හිමිකම් කතොරතුරු පේධතිය  (HURIN) ක්රියාේමක වුවද, එම පේධතිය හරහා එතරම් 

පැමිණිලි කනොලැබුකන් සමහරවිට පැමිණිලිකරුවන්ට ඇති තාක්ෂණය පිළිබඳ නුහුරුකම නිසා 

විය හැකිය.  (මානව හිමිකම් කතොරතුරු පේධතිය (HURIN) පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා ඉහත 

3.1.1 බලන්න). කපර වසරවල කමන්ම, ඒ ඒ කාණ්ඩ වශකයන් ගේ කළ ලැබුණු පැමිණිලිවලින් 

29%ක් වූ වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්යාවක් ලැබී ඇේකේ අේඅඩංගුකේ දී වධහිංසා පැමිණවීම සහ 

අේතකනෝමතික කලස අේඅඩංගුවට ගැනීම සහ රඳවා තබා ගැනීම ඇතුළු පුේගලික නිදහස 

උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධකයනි. සංඛ්යාේමක වශකයන් සමස්ත අඩුවීමක් තිබියදීේ, 2019 දී 

1629 ක් වූ පුේගලික නිදහස උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධ පැමිණිලි 2020 දී 1869 දක්වා ඉහළ 

කගොස් තිබීම සුවිකශේෂී කරුණකි. පුේගල නිදහස උල්ලංඝණය කිරීකම් පුළුල් කාණ්ඩය තුළ, 

අේතකනෝමතික කලස අේඅඩංගුවට ගැනීම් සහ රඳවා තබා ගැනීම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධ 

පැමිණිලි 2019 දී 775 සිට 2020 දී 910 දක්වා ඉහළ කගොස් ඇත. කදවන වැඩිම පැමිණිලි 

සංඛ්යාව (853ක්) රජකේ ආයතනවල අක්රියේවය  සම්බන්ධ වන අතර ඉන් 502ක් කපොලිසියට 

එකරහි පැමිණිලි කේ. කතවන ඉහළම පැමිණිලි කාණ්ඩය වන්කන් කසේවා නියුක්තිය 

සම්බන්ධකයන් වන 717ක් වන අතර එය මුළු පැමිණිලිවලින් 11%කි. ලැබී ඇති පැමිණිලි 6417 

න් 3205 ක් ප්රාකේශීය කාේයාල කවත ලැබී ඇති අතර ඉතිරිය ප්රධාන කාේයාලය කවත ලැබී ඇත. 
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2020 දී එක් එක්  ාණ්ඩයට ලැබුණු පැමිණිලි සංඛ්යාව 2019 සංඛ්යා සමඟ සංසන්දනයක් 
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රැකියා 26 57 38 23 28 1 37 136 51 8 18 8 17 448 269 717 

අධ්යාපන   -- 13 14 8 16 1 11 43 60 --  1 2  4 173 138 311 

රාජය සුබ සාධ්න කසේවා   -- 17   5 4 2 1 11 3 --  2 7 6 58 1 59 

යටිතල පහසු ම් සහ 

උපකයෝගිතා 
1 4 2   --   --   -- 2 5 2 1 3   --   -- 20 6 26 

ඡන්ද ලියාපදිංචියට අදාල 

පැමිණිලි 
  --   --   -- 3 2   --   -- 1   --   -- 2   -- 1 9 2 11 

රාජය ආයතනයන්හි 

අක්රීයත්වය පිළිබඳ පැමිණිලි 
26 116 53 92 74 13 97 137 33 17 39 22 31 750 103 853 

(අ)කපොලීසිය 14 38 35 66   59  11 73 48   28 5  29  12 21 439 63 502 

(ආ)කවනේ රජකේ බලධාරීන් 12 78 18 26   15   2 24 89   5 12   10  10 10 311 40 351 

ළමා අයිතිවාසි ම්   -- 1   -- 1 4   -- 7   --   --   --   --   -- 7 20   -- 20 

ආබාධිතයින්කේ අයිතිවාසි ම්   -- 7   -- 1 1   -- 1 1 1   --   --   --   -- 12   1 13 

භාෂාමය අයිතිවාසි ම්   --   --   --   -- 1   --   --   --   --   -- 1   --   -- 2 2 4 

සංක්රමණි  වෘත්තීය 

අයිතිවාසි ම් 
  -- 3   --   --   --   -- 1 6     2     12 4 16 

LGBT (සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි 
පුරුෂ, සංක්රාන්ති සමාජභාවී 
පුේගලයින්,  ) අයිතිවාසි ම් 

  --   --   --   --   --   -- 0 1   --   --   --   --   -- 1   -- 1 

කසෞඛ්යමය අයිතිවාසි ම්   -- 2   1   -- 2 1   --   --   -- 2   -- 6 14   -- 14 

ඉඩම් සහ කේපල 

අයිතිවාසි ම් 
23 34 14 23 3 8 18 27 5 5 24 24 40 248 30 278 
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අභයන්තර 

අවතැන්වූ පුේගලයන්/නැවත 
පැමිණි සරණාගතයන් 

  --   --   --   -- 1   --   --   --   --   -- 5   --   -- 6   -- 6 

පාරිසරි  අයිතිවාසි ම් 1 1   -- 4   --   -- 2 1 3   -- 1   -- 1 14 5 19 

පරිපාලන  ටයුතු 2   -- 28 8 7 1   44 5 11   -- -- 12 118 50 168 

වැඩිහිටි අයිතිවාසි ම්   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   2 2 

 ාන්තා අයිතිවාසි ම්   --   --   -- 2 2   -- 3   --   --   --   --   -- 1 8   -- 8 

කවනත් වර්ග      (විෂය පථයට 
ඇතුලත් කනොවන පැමිණිලි 

ඇතුළුව) 
  -- 118 22 27 4 2 9 38 134 8 19 1   -- 382 1594 1990 

එ තුව 100 498 189 267 263 70 227 551 440 79 181 99 245 3205 3212 6417 
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2020 දී ලැබුණු පැමිණිලි



3.1.3 2020 දී විමර්ශන අවසන්  ළ පැමිණිලි පිළිබඳ විස්තර: 

 
පැමිණිලි ප්රතිඵල අනුව 

වර්ගකිරීම්  
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සමථය ට පත්වීම් 10 195 22 221 115 49 16 29 2 5 29 18 -- 45 

මූලි  අයිතිවාසි ම්  ඩ 

කනොවූ  
11 58 34 27 86 71 211 10 153 56 18 29 -- 112 

ේෂය පථයට අයත් කනොවන -- -- 15 -- 19 10 38 -- 120 8 5 -- 195 70 

පැමිණිලි රුකේ 

උනන්දුවක් කනොමැති 
24 60 25 25 11 10 98 30 75 41 10 7 -- 231 

ඉල්ලා අස් ර ගැනීම් 1 7 -- 3 11 -- 11 1 18 4 2 4 -- 62 

කවනත් ආයතන කවත 

කයොමු කිරීම් 
-- 21 36 4 9 1 19 6 11 -- -- 2 -- 2 

අවසන් කනොවූ අධි රණ 

ක්රියාමාර්ග 
24 12 -- 3 3 4 35 3 6 -- -- -- -- 60 

සහන ලබා දුන් 7 -- 9 86 6 5 59 33 44 11 24 28 -- 52 

මගකපන්වීම් ලබා දීම් -- -- -- 1 -- -- 36 -- -- -- -- -- -- 1 

 ාලාවකරෝධී (නිර්කේශිත) -- -- -- -- 1 -- 6 -- 20 -- -- 1 -- -- 

ලබා දුන් නිර්කේශ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22 60 

උප එ තුව 77 353 141 370 261 150 529 113 449 125 88 89 217 695 

එ තුව              3657 
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3.1.4 නිර්කේශ: 
කකොමිෂන් සභාව විසින් 2020 වසර තුළ දී සමස්ත නිේකේශ 60 ක් ලබා කදන ලදී. 

පසුගිය වසරවලට වඩා කමම සංඛ්යාව අඩුවීමට කහේතුව කකොවිඩ්-19 වසංගතකේ 

ප්රතිඵලයක් වශකයන් කකොමිසකම් සාමානය ක්රියාකාරකම් වලට බාධා සිදුවීමේ, 

වසංගතකයන් පැන නැගුනු මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් වසකේ අවසාන කාේතු 

තුන තුළ සිදුවීම වැළැක්වීම සහතික කිරීම සඳහා අධීක්ෂණ කටයුතු වැඩි කිරීම අවශය 

වීමේය. 

එම නිේකේශවලින් බහුතරයක් අධයාපනයට ඇති අයිතිය වැනි ආේථික හා සමාජීය 

අයිතීන් සම්බන්ධකයන් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ ඇති සමානාේමතාවය සහ කවනසක්ම් 

කනොකිරීකම් විධිවිධාන උල්ලංඝණය කිරීම පිළිබඳව විය. පසුගිය වසරට සමානව, 

රජකේ පාසල්වලට ඇතුළේ කර ගැනීම සම්බන්ධකයන් වැඩිම නිේකේශ සංඛ්යාවක් 

(24) නිකුේ කරන ලද අතර එය සෑම වසරකම කකොමිෂන් සභාවට මැදිහේ විය යුතු 

වාේෂික ගැටලුවක්ව පවතී. සමස්ත නිේකේශ අතුරින්, වධහිංසා පැමිණවීම් සහ 

නීතිවිකරෝධී අේඅඩංගුවට ගැනීම් සහ රඳවා තබා ගැනීම් පිළිබඳ ලැබුණු පැමිණිලි 

සංඛ්යාව 14 ක් පමණි (2020 දී නිකුේ කරන ලද සම්පූේණ නිේකේශ ලැයිස්තුව සඳහා 

2 වන උපග්රන්ථය  බලන්න). සියලුම නිේකේශ මහජන පරිශීලනය සඳහා ශ්රී ලංකා 

මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභා කවබ් අඩවිකේ පළ කර ඇත.සම 

2020 වසකර් ලබාදුන් නිර්කේශ මු 2020 දී ක ො60 ක් නිකුත්නිර්කේශ 60 ක් නි 

විෂය/ක්කෂේත්රය නිර්කේශ සංඛ්යාව  

ආර්ථි , සමාජ සහ සංස් ෘති  

අයිතිවාසි ම් 
- අධ්යාපනය හා සම්බන්ධ් 

අයිතිවාසි ම්1 

- කවනත් ආර්ථි , සමාජ සහ 

සංස් ෘති  අයිතිවාසි ම්2 

63 
 
 

27 
 
 

19 

පුේගලි  නිදහස හා සම්බන්ධ් අදාල 

අයිතිවාසි ම්3 

14 

එ තුව 60 
මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් සභාකේ පරිගණක දේත ගබඩාව  

                                                           
1 කමම නිේකේශ පාසැල් වලට ඇතුළේ කිරීම්, ශිෂය විනය ක්රියාමාේග, විශ්ව විදයාල ප්රකේශ, අධයාපනික ආයතන වල 

හිරිහැර සහ අධයාපන ආයතනය වල රැකියා උසස්විම් උල්ලංඝනය කිරීම් වලට අදාළ ඒවාය. 
2 නිේකේශ තුළ ආේථික සමාජ හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් වලට අයේ විශ්රාම වැටුේ,  ස්ථාන මාරු, ජීවන මාේග, වැටුේ 

වේධක, බඳවා ගැනීම්, වෘේතීය කසේවා තේවයන්, කසේවය අේහිටුවීම්, කසේවකයන් පහ කිරීම්, වන්දි කගවීම් හා බලතල 
අවභාවිතා කිරීම් වලට අදාළ උල්ලංඝණ අයේ කේ. 
3 නීතිවිකරෝධී අේඅඩංගුවට ගැනීම් හා රඳවා තබා ගැනීම්, වධහිංසා පැමිණවීම් හා අේඅඩංගුකේ සිටියදී මරණයට පේ 

කිරීම් වැනි උල්ලංඝන ඇතුළේ පුේගල නිදහසට අයේ අයිතීන්. 
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කේ

 

 

3.2. හිමිකම් වේග අනුව එක් එක් පැමිණිලි පිළිබඳ 

නිදේශන 
3.2.1. අේඅඩංගුකේ සිටියදී සිදුවන මානව හිමිකම්  

          උල්ලංඝනයන්  

(ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාකේ 11 වන වගන්තිය) 

 කපොලිස් අේඅඩංගුකේ දී වධහිංසා පැමිණවීම කහෝ කුරිරු, 

අමානුෂික කහෝ අවමන් සහගත සැලකීම (පැමිණිලි අංකය: 

HRC/AP/473/2014)  
 
ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව විසින් කපේසම්කරුවන් කදකදනා 

සම්බන්ධකයන් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 11 වැනි වගන්තිය උල්ලංඝනය කර ඇති බැේ 

හඳුනා ගේ අතර 1 වන සහ 3 වන වගඋේතරකරුවන්ට විසින් රු. 10,000/= ක් 1 වන 

කපේසම්කරුට වන්දි වශකයන් කගවීමටේ,  6 වැනි සහ 9 වැනි වගඋේතරකරුවන් 

විසින් රු. 10,000/= ක් 2 වැනි කපේසම්කරුට වන්දි වශකයන්.කගවීමටේ නිකයෝග 

පුේගල  නිදහස
හා සම්බන්ධ 

අයිතිවාසිකම්, 
14

අධයාපනය, 27

කවනේ ආේථික, 
සමාජ හා 

සංස්කෘතික 
අයිතිවාසිකම්, 19

ආේථික, සමාජ
සහ සංස්කෘතික, 
අයිතිවාසිකම් 46
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කරන ලදී. අනුරාධපුර කපොලිසිය විසින් කපේසම්කරුවන් අේඅඩංගුවට ගැනීම සඳහා 

අනුගමනය කළ ක්රියා පටිපාටිය තුළ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 13(1) වගන්තිය 

උල්ලංඝනය වීමක් කකොමිසම විසින් කසොයා ගනු කනොලැබීය. කපේසම්කරුවන් 

කදකදනා නීතිවිකරෝධී මේපැන් නිෂප්ාදනය සහ අකලවි කිරීම සම්බන්ධකයන් ලැබුණු 

බුේධි කතොරතුරකට අනුව කමම අේඅඩංගුවට ගැනීම සිදු කර ඇත. අේඅඩංගුවට ගන්නා 

අවස්ථාකේ කපේසම්කරුවන්ට වධ හිංසා පමුණුවා ඇති බවටද කචෝදනාවක් තිකබ්. 

අධිකරණ වවදය නිලධාරි  වාේතාකේ අඩංගු වවදය සාක්ෂි මගින් කපේසම්කරුවන් 

කදකදනාට තුවාල සිදුවී ඇති බවට කපේසම්කරුවන් කචෝදනා කළ ආකාරය සනාථ වන 

බව ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව විසින් කසොයා ගන්නා ලදී. තවද 

වගඋේතරකරුවන්ට එකරහිව සුදුසු විනය ක්රියාමාේග ගැනීම සඳහා එම නිේකේශකේ 

පිටපතක් කපොලිස්පතිවරයාට සහ ජාතික කපොලිස් කකොමිසකම් සභාපතිවරයා කවත 

කයොමු කිරීමට කකොමිෂන් සභාව නිේකේශ කකළේය. 

3.2.2  සමානාත්මතාවය සහ කවනස ්ක ොට කනොසැළකීම 

                  (ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාකේ 12 වැනි වගන්තිය) 
 

 රජකේ පාසල  1 කරේණියට ඇතුළත් වීම (පැමිණිලි අං : 

HRC/2571/18 සහ HRC/2572/18) 

 

කකොළඹ ප්රධාන කපකළේ ජාතික පාසල් කදකකට එකරහිව කපේසම්කරුකේ දරුවාට 

කමම පාසල්වල 1 කශ්රේණියට ඇතුළේ වීකම් සම්මුඛ් පරීක්ෂණවලට සහභාගි වීකම් 

අවස්ථාව අසාධාරණ කලස අහිමි කර ඇති බවට කපේසම්කරු විසින් කරන ලද 

පැමිණිලි කදකකට ප්රතිචාර දක්වමින් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 12 (1) වගන්තිය 

උල්ලංඝනය කරන ලද බව නිශ්චය කර ගේ කකොමිෂන් සභාව එකී රජකේ පාසල්වල 

ඇතුළේ වීකම් සම්මුඛ් පරීක්ෂණවලට මුහුණ දීමට දරුවාට අවස්ථාව ලබා කදන කලස 

නිේකේශ කර ඇත. තම සැමියා නාවික හමුදාකේ ලුතිනන් කමාන්ඩේවරයකු වන 

කපේසම්කාරිය නිල ස්ථාන මාරුවීම් කාණ්ඩය යටකේ තම දරුවා 1 කශ්රේණියට ඇතුළේ 

කර ගැනීමට පාසල් කදකටම අයදුම්පේ ඉදිරිපේ කර ඇත. අයදුම්පේ ප්රතික්කෂේප කළ 

බව පාසල් කදකම කපේසම්කරුට ලිඛිතව දන්වා ඇත. ඉන්පසුව ඇය එම පාසල්වල 

අදාල තීරණවලට එකරහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපේ කර ඇති නමුේ වගඋේතරකාර 

පාසල් කහෝ අධයාපන අමාතයාංශකේ අභියාචනා මණ්ඩලය ඇයකේ අභියාචනයට 

ප්රතිචාර දක්වා නැත. වගඋේතරකාර පාසල් සඳහන් කරන්කන් අංක 24/2018 

චක්රකල්ඛ්ය ප්රකාරව කපේසම්කරුකේ සැමියාකේ ස්ථාන මාරුව පිළිබඳ සාක්ෂි වශකයන් 

අවශය ලියකියවිලි අයදුම්පත්රය සමඟ සපයා කනොමැති බැවින් ගැටලුවට අදාළ 

අයදුම්පත ප්රතික්කෂේප කළ බවයි. කකකසේ කවතේ, එම චක්රකල්ඛ්කේ විධිවිධානවල 

එවැනි අවශයතාවයක් දක්වා කනොමැති බවේ, කපේසම්කරුකේ දරුවාට ඇතුළේ වීකම් 

සම්මුඛ් පරීක්ෂණයට මුහුණ දීමට අවස්ථාව ලබා දුන්කන් නම්, අදාළ ස්ථාන මාරුව 

පිළිබඳ කතොරතුරු තහවුරු කර ගත හැකිව තිබූ බවේ කකොමිසම සඳහන් කකළේය. 
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කපේසම්කරුකේ අයදුම්පත වැරදි කලස ප්රතික්කෂේප කර ඇති බව කසොයා ගේ 

කකොමිසම, වගඋේතරකාර පාසල් කදකකන්ම සම්මුඛ් පරීක්ෂණයට මුහුණ දීමට 

කපේසම්කරුකේ දරුවාට අවස්ථාව ලබා කදන කලස නිේකේශ කකළේය. දරුවා සම්මුඛ් 

පරීක්ෂණකේදී කඩඉම් ලකුණට වඩා අවශය ලකුණු ලබා ගන්කන් නම්, කපේසම්කරු 

කතෝරා ගන්නා පාසලට දරුවා ඇතුළේ කළ යුතු බවට කකොමිසම නිේකේශ කකළේය. 

 

 රජකේ පාසල  1 කරේණියට ඇතුළත් වීම  

(පැමිණිලි අං ය: HRC/300/19) 

 

කපේසම්කරුකේ දරුවාට කකොළඹ ප්රධාන කපකළේ ජාතික පාසලකට ඇතුළේ කරගැනීම 

අසාධාරණ කලස අහිමි කර ඇති බවට කරන ලද පැමිණිල්ලකට ප්රතිචාර දක්වමින් 

කකොමිෂන් සහාව විසින් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 12(1) වගන්තිය උල්ලංඝනය කර 

ඇති බව නිශච්ය කරන ලදී. කපේසම්කාරිය තම දරුවා වගඋේතරකාර පාසකල් 1 

කශ්රේණියට ඇතුළේ කර ගැනීම සඳහා අයදුම්පත ඉදිරිපේ කර ඇේකේ ‘ආසන්නතාවය’ 

යන කාණ්ඩය යටකේය. සම්මුඛ් පරීක්ෂණකයන් පසුව සම්මුඛ් පරීක්ෂණ මණ්ඩලය 

ඇයකේ දරුවාකේ අයදුම්පත ප්රතිකක්ෂේප කර ඇේකේ අදාළ නිවකසේ අයිතිය 

සම්බන්ධකයන් ගැටලු පවතින බව පවසමිනි. එම තීරණයට එකරහිව කපේසම්කරු 

අධයාපන අමාතයාංශකේ අභියාචනා මණ්ඩලයට අභියාචනයක් ඉදිරිපේ කර තිබුණි. 

ඇයකේ අභියාචනය පිළිගනිමින් පරීක්ෂණ මණ්ඩලය ඇයට ලකුණු 70.4ක් ප්රදානය 

කර ඇති අතර එමඟින් දරුවා කඩඉම් ලකුණ වන 57 ඉක්මවා ඇත. එකසේ වුවද, 

වගඋේතරකාර පාසල 1 කශ්රේණියට ඇතුළේ කිරීකම් අවසන් ලැයිස්තුවට 

කපේසම්කරුකේ දරුවා ඇතුළේ කිරීමට අකපොකහොසේ වී ඇත. කකොමිසම හමුකේ තැබූ 

සාක්ෂි සලකා බැලූ කකොමිෂන් සභාව, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 12 (1) වගන්තිය යටකේ 

සහතික කර ඇති අයිතීන් උල්ලංඝනය වී ඇති බැවින් එම රජකේ පාසකල් අදාළ 

කශ්රේණියට දරුවා ඇතුළේ කිරීමට නිේකේශ කකළේය. 
 

 විනය නිකයෝගයක් බලාත්ම  කිරීම  

(පැමිණිලි අං  HRC/1859/15) 

 
වගඋේතරකරු තම පරිපාලන සහ විධායක රාජකාරි ඉටු කිරීකම්දී කනොසැලකිලිමේ 

කලස හැසිරීම මගින් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 12(1) වගන්තිය යටකේ සහතික කර 

ඇති කපේසම්කරුකේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බව කකොමිසම නිශච්ය 

කකළේය.  විනය පරීක්ෂණයකින් කමම දුක්ගැනවිල්ල මතු වූ අතර, ඉන් අනතුරුව 

කපේසම්කරුට එකරහිව වගඋේතරකාර පාේශවය විසින් විනය නිකයෝගයක් නිකුේ කර 

ඇත. කකකසේ කවතේ, ස්ථාපිත ක්රියා පටිපාටියට පටහැනිව, වරද සිදු කළ දිනකේ සිට 

කනොව එය  ක්රියාේමක කරන ලද අතර, එහි ප්රතිඵලයක් කලස 2008-2011 කවනුවට 

2010-2013 දක්වා දඬුවම් කාලය ගණනය කරන ලදී. එකසේ ස්ථාපිත ක්රියා 

පටිපාටිකයන් බැහැරවීම කපේසම්කරුට උසස්වීම් සහ එමගින් වැටුේ වේධක සඳහා ඇති 
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බහුවිධ අවස්ථා අහිමි කිරීමට කහේතු වූ බව කපේසම්කරු කියා සිටිකේය. විනය 

නිකයෝගය ක්රියාේමක කිරීම වරදක් සිදු වූ දින සිට කළ යුතුව තිබූ බව පිළිගේ 

වගඋේතරකරුවන්, නිවැරදි ක්රියා පටිපාටිය සම්බන්ධකයන් වගඋේතරකරු රාජය 

කසේවා කකොමිෂන් සභාකේ උපකදස් දැනටමේ ලබාකගන ඇති බව කකොමිසමට දන්වා 

සිටිකේය. වගඋේතරකරුකේ එම හැසිරීම ආයතන සංග්රහකේ II කවළුකම් XLVIII 

පරිච්කඡ්දකේ 23.9 වගන්තිය යටකේ නියම කර ඇති ක්රියා පටිපාටිය;  රාජය කසේවා 

කකොමිෂන් සභාකේ 2009.02.20 දිනැති කාේය පටිපාටික රීති අංක 1589/30 හි VIII 

පරිච්කඡ්දකේ 186(2) වගන්තිය; සහ රාජය කසේවා කකොමිෂන් සභාකේ අංක 03/2015 

චක්රකල්ඛ්කේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කිරීමක් බව කකොමිෂන් සභාව විසින් නිශච්ය 

කරන ලදී. කකොමිෂන් සභාව කපේසම්කරු "සහකාර කම්කරු කකොමසාරිස්" තනතුරට 

උසස් කිරීමට සහ එම තනතුකේ උසස්වීම් ප්රදානය කිරීමට නිේකේශ කකළේය. ඒ අනුව 

කපේසම්කරුට වැටුේ සහ අකනකුේ දීමනා ප්රදානය කරන කලස වැඩිදුරටේ නිේකේශ 

කකළේය. කපේසම්කරු විසින් ආයාචනා කළ පරිදි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 14(1)(උ) 

වයවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් කකොමිෂන් සභාව විසින් නිශ්චය කනොකකළේය. 

 
 ස්ථිර ආබාධිත රාජය කසේව යින්කේ විරාම වැටුේ ගණනය කිරීම 

(HRC/3397/17) 

 

1996.01.31 දින ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට එල්ල වූ ත්රස්ත ප්රහාරකයන් සදාකාලික ආබාධිත 

තේේවයට පේ වූ කපේසම්කරුවන් 20 කදකනකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට 

ප්රතිචාර දක්වමින් කකොමිෂන් සභාව විසින් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 12 (1) වගන්තිය 

බලාේමක කිරීමට අදාළව 1996.10.13 දිනැති අංක S/N/COM/C/1 චක්රකල්ඛ්ය මගින් 

නියම කරන ලද විශ්රාම වැටුේ කයෝජනා ක්රමය උල්ලංඝනය කර ඇති බව නිශච්ය කරන 

ලදී. එම ත්රස්තවාදී ප්රහාරකයන් සදාකාලික ආබාධිත තේේවයට පේ වූ පුේගලයන් 28 

කදනා අතරට කකොමිසම හමුකේ පැමිණිලි කළ කපේසම්කරුකවෝ ද වූහ. විකශේෂ 

තේේවයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් වගඋේතරකාර මහ බැංකුව විකශේෂ විශ්රාම වැටුේ 

වුහයක් හඳුන්වා දුන් අතර ඒ යටකේ කයෝජිත කයෝජනා ක්රම කදකකන් එකක් කතෝරා 

ගැනීමට කපේසම්කරුවන්ට අවස්ථාවක් තිබුණි. කපේසම්කරුවන් 'D' ("ඈ") කයෝජනා 

ක්රමය කතෝරාකගන තිබුණි. එකී කයෝජනා ක්රමය යටකේ, කපේසම්කරුවන් විශ්රාම යන 

වයස අවුරුදු 55 ඉක්මවූ අය කලස උපකල්පිත කලස සලකනු ලැබූ අතර, 

කපේසම්කරුවන්ට වයස අවුරුදු 55 සම්පූේණ වන කතක් ලැබිය යුතු මූලික වැටුේ 

වේධක සැලකිල්ලට ගනිමින් විශ්රාම වැටුප ගණනය කර ඇත. ත්රිවාේෂික වැටුේ 

වේධකය, ත්රිවාේෂික වැටුේ වේධකකයන් ලැබිය යුතු වැටුේ වැඩිවීම, ඔවුන්කේ වේමන් 

වැටුේ පරිමාණකේ උපරිම වැටුේ වේධකයට ළඟා වූ පසු උසස්වීම්වලට අනුව වැටුේ 

වැඩිවීම වැනි ක්රියාකාරී කසේවකේ නියුතු කසේවකයන්ට ප්රදානය කරන ලද අකනකුේ 

වේධක සහ විකශේෂ දීමනා සැලකිල්ලට ගැනීමට එවැනි ගණනය කිරීම් අකපොකහොසේ වූ 

බව කපේසම්කරුකවෝ කචෝදනා කළහ. වගඋේතරකරු තේක කකළේ සක්රීය කසේවකේ 

කයදී සිටින කසේවකයින්ට ලබා කදන එවැනි විකශේෂ දීමනා සහ වේධක සැලකිල්ලට 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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ගැනීමට නම්, කපේසම්කරු විසින් නිකුේ කරන ලද චක්රකල්ඛ්කේ ‘C’ (“ඇ”) කලස 

දක්වා ඇති විශ්රාම වැටුේ ක්රමය කතෝරා ගත යුතු බවයි. 

 

සමරවීර එදිරිව මහජන බැංකුව සහ කවනේ අය 2 SLR 2007 වැනි නඩු තීන්දුවලින් 

පිළිකගන ඇති පරිදි ඔවුන්කේ විශ්රාම වැටුේ ගණනය කළ යුේකේ ස්වභාවිකව වසර 55 

ක් සක්රීය කසේවකේ කයදී සිටින විට ගණනය කළ පරිදි බවට කපේසම්කරුවන්ට 

නීතයානුකූල අකේක්ෂාවක් ඇති බව කකොමිසම නිශ්චය කකළේය. එම චක්රකල්ඛ්යට 

අනුව විශ්රාම වැටුේ ලබාගේ පුේගලයින්ට ඔවුන් කුමන කයෝජනා ක්රමය සඳහා කතෝරා 

ගේතද ඔවුන්ට සමාන ප්රතිලාභ හිමිවිය යුතු බව කකොමිසම වැඩිදුරටේ අදහස් දැක්වීය. 

සක්රීය කසේවකේ නියුතු කසේවකයන් වයස අවුරුදු 55 වන කතක් ලබා ගන්නා සියලු 

දීමනා, වැටුේ වේධක සහ අකනකුේ ප්රතිලාභ සැලකිල්ලට ගනිමින් 

කපේසම්කරුවන්කේ විශ්රාම වැටුේ නැවත ගණනය කරන කලසේ,  කගවිය යුතු විශ්රාම 

වැටුප සහ හිඟ වැටුේ ප්රදානය කිරීම මාස 4ක කාල සීමාවක් තුළ කළ යුතු බවට 

කකොමිසම නිේකේශ කකළේය.  

3.2.3 බහුවිධ් අයිතිවාසි ම් උල්ලංඝනය කිරීම් 
 

 පාසල් සිසුකවකුට ලබා දුන් ශාරීරික දඬුවම් 

 (පැමිණිලි අංකය: HRC/AP/535/2017) 

 

අනුරාධපුර රබෑව ප්රකේශකේ ප්රසිේධ පාසලක විදුහල්පතිවරයා සහ ගුරුවරකයකු විසින් 

ශිෂයකයකුට විනය අරමුණු සඳහා ශාරීරික දඬුවම් ලබාදීම සම්බන්ධකයන් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාකේ 11 සහ 12 (1) වගන්ති උල්ලංඝනය කිරීමක් මානව හිමිකම් කකොමිසම 

විසින් අනාවරණය කර ගන්නා ලදී. වින්දිත සිසුවා නුසුදුසු නිල ඇඳුමකින් සහ වැඩුණු 

රැවුලකින් පාසැලට පැමිණි බවේ පාසල් නිල ඇඳුම සහ ශරීර කපනුම පිළිබඳ 

උපකදස්වලට අවනත කනොවීම කහේතුකවන් වින්දිතයාට කේවැල් පහරක් එල්ල කළ බවට 

විදුහල්පතිවරයාට කචෝදනා එල්ල විය. අසභය වචන භාවිත කරමින් සිසුවාට පහර කදන 

බවට තේජනය කළ බවට ගුරුවරයාට කචෝදනා එල්ල විය.  පැමිණිල්ල විසින් කචෝදනා 

කරන ලද කරුණු සනාථ කරන ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන් තිකදකනකුකේ සාක්ෂි 

කකොමිසම විසින් සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. තවද, වින්දිත සිසුවා පාසල් කාලය තුළ 

භාරකරුකවකු කනොමැතිව අසල පිහිටි රූපලාවනයාගාරයකින් රැවුල කපා ගැනීම සඳහා 

පාසකලන් පිටේ කර යවා ඇත. අදාළ ගුරුවරයා සහ විදුහල්පතිවරයා සිසුන්ට විනය 

කටයුතු සඳහා පවා ශාරීරික දඬුවම් ලබාදීම තහනම් කරන අංක 12/2016 චක්රකල්ඛ්ය 

උල්ලංඝනය කරමින් ක්රියා කර ඇති බව කසොයා ගේ කකොමිෂන් සභාව, ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාකේ 11 සහ 12(1) වගන්ති උල්ලංඝණය කර ඇති බව නිගමනය කකළේය. 

ගුරුවරුන් තම සිසුන්කේ ආකේශක මාපියන් වන අතර අංක 37/2012 චක්රකල්ඛ්ය 

මගින් නියම කර ඇති පරිදි ඔවුන් හැසිරිය යුතු බව කකොමිෂන් සභාව සඳහන් කකළේය. 1 

වන සහ 2 වැනි වගඋේතරකරුවන්ට එකරහිව අධයාපන අමාතයාංශය මගින් විනය 
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ක්රියාමාේග ගන්නා කලස කකොමිසම නිේකේශ කළ අතර ඉහත චක්රකල්ඛ්වල 

අන්තේගතය පිළිබඳව පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් දැනුවේ කිරීමට 

අවශය ක්රියාමාේග ගන්නා කලස අමාතයාංශ කල්කම්වරයාට තවදුරටේ නිේකේශ 

කකළේය. අංක 12/2016 චක්රකල්ඛ්ය කායික දඬුවම් පමණක් සැලකිල්ලට ගන්නා 

බැවින් එම චක්රකල්ඛ්කයන් දක්වා ඇති ක්රියා පටිපාටියට සිසුන්කේ මානසික 

යහපැවැේමට බලපාන දඬුවම් ඇතුළේ කිරීමට අධයාපන අමාතයාංශය පියවර ගත යුතු 

බව ද නිේකේශ කරන ලදී. 

 

 නිසි පරීක්ෂණයකින් කතොරව අත්තකනෝමති  කලස පුේගලකයකු 

අත්අඩංගුවට ගැනීම (පැමිණිලි අං  HRC/AP/220/14) 

 

විකිණීකම් අරමුණින් කංසා සන්තකකේ  තබා ගැනීම සම්බන්ධකයන් නිසි පරීක්ෂණයක් 

කනොපවේවා අනුරාධපුර කපොලිසිය විසින් කපේසම්කරු අේඅඩංගුවට ගේ අවස්ථාකේදී 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 12(1) සහ 13 වැනි වගන්ති යටකේ සහතික කර ඇති 

කපේසම්කරුකේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වී ඇති බව කකොමිසම නිගමනය කකළේය. 

කපොලීසිකේ කපෞේගලික ඔේතුකරුකවකුකගන් ලද කතොරතුරක් මත පරීක්ෂා කිරීකම්දී 

වින්දිත පුේගලයාකේ ත්රිකරෝද රථකේ තිබී කංසා කසොයා ගැනීකමන් අනතුරුව කමම 

අේඅඩංගුවට ගැනීම සිදුකළ බව වගඋේතරකරුවන් කියා සිටිකේය. වින්දිත පුේගලයා 

කියා සිටිකේ කපොලිසිය විසින් කසොයා ගන්නා ලද කංසා කතොගය ඔහුව කකොටු කර 

ගැනීකම් අරමුණින් ඉහත කී කපෞේගලික ඔේතුකරුකේ උපාය දූතයින් විසින් සකස ්කළ 

එකක් බවයි. වින්දිතයා අේඅඩංගුවට ගේ දිනකේ වින්දිතයාට මේද්රවය මිලදී ගන්නා 

කලස ඉල්ලා හිරිහැර කළ බව කියන තුන්වන පාේශවයක් සම්බන්ධකයන් වාේතා 

කිරීමට රථවාහන කපොලිස් නිලධාරිකයකු කසොයා වින්දිතයා කගොස් ඇති අතර තුන්වන 

පාේශවය (පසුව ඔහු තැරැේකරුවා කලස හඳුනාකගන ඇත) විසින් වින්දිතයාකේ ත්රිකරෝද 

රථකේ යම් භාණ්ඩයක් තබනු  දුටු බවට ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන් කදකදකනක් සාක්ෂි 

දුන්හ. ප්රශ්නගත අේඅඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ අක්රමිකතා සම්බන්ධකයන් වැටලීමට 

සම්බන්ධ අකනකුේ කපොලිස් නිලධාරීන්කගන් (එම ස්ථානකේ සිටි රථවාහන කපොලිස ්

නිලධාරියා වැනි) ප්රකාශ ලැබී තිබියදීේ, 6 වැනි වගඋේතරකරු වන මූලස්ථාන කපොලිස ්

පරීක්ෂකවරයා ඒ ගැන වැඩිදුර කසොයා බැලීමකින් කතොරව වින්දිතයාට එකරහිව 

මකහේස්ත රාේ උසාවිකේ කචෝදනා කගොනු කර ඇති බව කකොමිසම සඳහන් කකළේය. එම 

පැමිණිල්ල කපොලිසිය කනොමග යැවීකම් අරමුණින් කර ඇති බවට කහළිවීම නිසා පසුව 

කපොලිසිය විසින් එම කචෝදනා ඉල්ලා අස්කරකගන ඇති අතර නඩුව නිෂප්්රභා කර ඇත. 

වින්දිතයාට වන්දි වශකයන් රුපියල් 5000/- බැගින් කගවන කලස 1 වැනි සහ 6 වැනි 

වගඋේතරකරුවන්ට කකොමිසම නිේකේශ කකළේය. තවද, වගඋේතරකරුවන්ට එකරහිව 

සුදුසු විනය ක්රියාමාේග ගැනීම සඳහා එම නිේකේශකේ පිටපතක් කපොලිසප්තිවරයාට සහ 

ජාතික කපොලිස් කකොමිසකම් සභාපතිවරයාට යැවීමට කකොමිසම නිේකේශ කකළේය. 
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 නාවි  නිලධ්ාරිකයකු උසස් කිරීම (HRC/2314/15) 

කපේසම්කරුට උසස්වීම් ලබා දීම අසාධාරණ කලස හා ේකේශ සහගත කලස වළක්වා 

ඇති බවට කරන ලද පැමිණිල්ලකට ප්රතිචාර දක්වමින් කකොමිසම විසින් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාකේ 12(1) සහ 14(1)(g) වගන්ති උල්ලංඝණය කර ඇති බව නිශ්චය කරන 

ලදී. තම පැමිණිල්ල කගොනු කරන අවස්ථාකේ වසර 30 ක සක්රීය කසේවා පළපුරුේදක් 

ඇති නාවික හමුදා නිලධාරිකයකු වූ කපේසම්කරු 2015.02.07. දින පැමිණිල්ල කගොනු 

කරන අවස්ථාකේදී, කජයෂඨ්ේවකයන් ඔහුට වඩා කණිෂ්ඨ නිලධාරීන්ට එම 

පුරේපාඩුවටම උසස්වීම් ලබා දී තිබියදීේ තමන් කකොමකදෝරු තනතුරට උසස් කනොකිරීම 

කහේතුකවන් තම මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වී ඇති බවට කචෝදනා කකළේය. 

වගඋේතරකරුවන් කියා සිටිකේ 2015 ජූලි මාසකේදී කපේසම්කරු උසස්වීම සඳහා 

අවශය ලකුණු ලබා ගේතද, යම් නිලධාරිකයකුට අධිකරණයක් හමුකේ නඩු පවරා 

ඇේනම් කිසිදු උසස්වීමක් ලබා කනොදීම නාවික හමුදාකේ සිරිත බවයි. එහි ප්රතිඵලයක් 

කලස, අධිකරණකේ විභාග කවමින් පවතින නඩුවකට අදාළව අපරාධ පරීක්ෂණ 

කදපාේතකම්න්තුව විසින් කරන ලද පරීක්ෂණයකට කපේසම්කරු සම්බන්ධ වී සිටි 

බැවින් ඔහුට උසස්වීමක් කනොලැබිණි. සතය වශකයන්ම, 2015 කපබරවාරි මාසකේදී, 

කපේසම්කරු එක්සේ ජනපදකේ පුහුණු වැඩසටහනකට සහභාගී කවමින් සිටියදී, 

සිේධිය සම්බන්ධකයන් ඔහුකේ ප්රකාශය ලබා ගැනීම සඳහා වැඩසටහන අතරමැද නැවත 

ශ්රී ලංකාවට පැමිකණන කලස දන්වා වැඩසටහනට ආපසු යාමට ඉඩ ලබා දී කනොමැත. 

වගඋේතරකරුවන් කියා සිටිකේ කපේසම්කරුට උසස්වීම ලබාදීකම් හැකියාව 

සම්බන්ධකයන් නීතිපතිවරයාකගන් සහ අපරාධ පරීක්ෂණ කදපාේතකම්න්තුකවන් 

උපකදස් ලබාකගන ඇතේ තවමේ උපකදස් ලැබී කනොමැති බවයි. තමාට එකරහිව 

කිසියම් නඩු විභාගයක් පවතී යන්න කපේසම්කරු ප්රතික්කෂේප කළ අතර 

වගඋේතරකරුවන්කේ හැසිරීම නිසා විකේශ පුහුණු වැඩසටහන් ද තමාට අහිමි වී ඇති 

බවට වැඩිදුරටේ කචෝදනා කකළේය. විමේශනකේදී, යුද සමකේදී  ඔවුන් ක්කෂේත්රය තුළ සිදු 

කළ අසාමානය කසේවය අගයමින් 2009 දක්වා දිකවන නිලධාරීන් 71 කදකනකුකේ 

නිේකේශිත උසස්වීම් ලැයිස්තුවට කපේසම්කරුකේ නම ඇතුළේ කර ඇති බව ද 

අනාවරණය විය. 

 

2009 වසකේ සිට කපේසම්කරුකේ මූලික අයිතිවාසිකම් අඛ්ණ්ඩව උල්ලංඝනය වී ඇති 

බවට කකොමිසම නිශච්ය කර ඇත. 2009 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ කපේසම්කරුට 

එකරහිව කිසිදු නඩු විභාගයක් කනොතිබූ බවේ, කපේසම්කරු විසින් කරන ලද අභියාචනා 

වගඋේතරකරුවන් විසින් විභාග කර කනොතිබූ බවේ එහි සඳහන් විය. ඒ අනුව, 2009 

වසකේ නිේකේශිත ක්කෂේත්ර උසස්වීම් ලැයිස්තුව තහවුරු කිරීකමන් පසු කපේසම්කරුට 

ඔහුකේ උසස්වීම් සහ ඊට අනුරූප වැටුේ සහ අකනකුේ දීමනා ප්රදානය කරන කලස 

කකොමිසම නිේකේශ කකළේය. කපේසම්කරුකේ කජයෂ්ඨේවය සහ උසස්වීම් අසාධාරණ 

කලස සහ හිතාමතා අහිමි කළ නිලධාරීන්ට සහ ලිපි කල්ඛ්න අස්ථානගත කිරීමට 

වගකිව යුතු පාේශ්වයන්ට සහ නාවික හමුදාවට අපකීේතියක් කගන එමින් හිතාමතාම 

ක්රියා කළ අයට එකරහිව නාවික හමුදා පනතට අනුව නීතිමය ක්රියාමාේග ගන්නා කලස 
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ද වගඋේතරකරුවන්ට නියම කකළේය. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 12(1) සහ 14(1)(g) 

වගන්ති යටකේ සහතික කර ඇති කපේසම්කරුකේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීම 

සම්බන්ධකයන් අවශය ඕනෑම පියවරක් ගන්නා කලස ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් 

කකොම්ෂන් සභාව තවදුරටේ ආරක්ෂක අමාතයාංශයට නිේකේශයක් කකළේය. 

 

3.3. ස්වයං සිේධි විමේශන (Suo motu) 
 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභා පනකේ 14 වගන්තිය අනුව කකොමිෂන් සභාව 

තම ස්වයං මැදිහේ වීම යටකේ Suo motu ගැටලු කිහිපයකට මැදිහේ විය. කබොකහෝ 

විට, මාධය අධීක්ෂණය සහ පුේගලයන් කහෝ සංවිධාන විසින් එවැනි ගැටලු කකොමිෂන් 

සභාකේ අවධානයට කයොමු කිරීම තුළින් මැදිහේ විය යුතු ගැටලු හඳුනා ගැකන්. කමම 

ක්රියාකාරකම මගින් විමේශන සහ පරීක්ෂණ අංශය, පේකේෂණ සහ අධීක්ෂණ අංශය 

සහ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් සභාකවහි ප්රාකේශීය කාේයාල අතර සමීප 

සහකයෝගීතාවයක් දක්නට ලැකබ්. සමස්තයක් වශකයන්, කකොමිෂන් සභාව 2020 

කාලය තුළ විවිධ සිේධීන් සම්බන්ධකයන් ස්වයං සිේධි පරීක්ෂණ 49ක් දියේ කරන ලදී 

(සම්පූේණ ස්වයං සිේධි පරීක්ෂණ ලැයිස්තුවක් සඳහා 3 වන උපග්රන්ථය බලන්න). 

 

 ආගම් පදනම මත රජකේ පාසල ට ඇතුළත් වීම ප්රතික්කෂේප 

කිරීම (HRC/SUO/MOTU/01/20) 

 

පියා හින්දු භක්තිකකයකු වීම කහේතුකවන් 5 වසර ශිෂයේව විභාගකේ නියමිත ලකුණු 

ලබාකගන තිබියදී ජාතික පාසලකට දරුකවකු ඇතුළේ කර කනොගැනීම සම්බන්ධකයන් 

පුවේපතක පළ වූ ලිපියකට අනුව ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කකළේය. මානව හිමිකම් කඩකරන්නන්ට එකරහිව අවශය 

පරිපාලනමය ක්රියාමාේග ගන්නා කලසේ, කගන ඇති ක්රියාමාේග පිළිබඳ විස්තර සහිත 

වාේතාවක් කකොමිසම කවත ඉදිරිපේ කරන කලසේ අධයාපන කදපාේතකම්න්තුකේ 

කල්කම්වරයාට නිකයෝග කකරිණි. 

 

 ක්ෂුද්ර මූලය ණය කයෝජනා ක්රමවලට කගොදුරු වූවන් විසින් සිදු 

 රන ලද විකරෝධ්තාව (HRC/SUO/MOTU/03/20) 

14(1)(ආ) වගන්තිය යටකේ වූ සාමකාමී විකරෝධතා දැක්වීකම් අයිතිය ක්ෂුද්ර ණය 

කයෝජනා ක්රමවලින් පීඩාවට පේ වූ පුේගලයන්කේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම 

සම්බන්ධකයන් කකොමිසම සිය මාධය නිරීක්ෂණ ක්රියාකාරකම් හරහා කකොමිසකම් 

අවධානයට කයොමු වූ අවස්ථාකේ ස්වයං සිේධි විමේශනයක් ආරම්භ කකළේය. කකොමිසම 

කමම විමේශනය 2020 අවසානය දක්වා පවේවාකගන ගිකේය. 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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 කපොලිස් අත්අඩංගුකේ සිටි සැ  රුකවකුකේ සැ  සහිත 

මරණය (HRC/SUO/MOTU/19/2020) 

2020 ඔක්කතෝබේ මාසකේදී කපොලිස් අේඅඩංගුකේ සිටියදී ඝාතනයට ලක්වූ සමරසිංහ 

ආරච්චිකේ මධුෂ් ලක්ෂිත කහවේ ‘මාකඳුකේ මධුෂ්’කේ සැක කටයුතු මරණය 

සම්බන්ධකයන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කකරුණි. මධුෂ් ලක්ෂිත ඩුබායි සිට පිටුවහල් 

කර, පසුව ත්රස්තවාදය වැළැක්වීකම් පනත යටකේ පරීක්ෂණ සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ 

කදපාේතකම්න්තුකේ රඳවාකගන සිටිකේය. ඔහුකේ මරණයට දින හතරකට කපර වැඩිදුර 

විමේශන සඳහා කකොළඹ අපරාධ කකොට්ඨාශය කවත කගන යන ලදී. මධුෂ් ලක්ෂිතකේ 

ජීවිතයට තේජනයක් එල්ල වී ඇති බවට විවිධ මූලාශ්ර මගින් කකොමිසමට දන්වා තිබූ 

අතර, ඒ අනුව කම් පිළිබඳව පුළුල් කලස කසොයා බැලීමට කකොමිෂන් සභාව වහා පියවර 

ගන්නා කලස දන්වා සිටිකේය. වින්දිතයාකේ ජීවිතයට එල්ල විය හැකි තේජන පිළිබඳව 

කකොමිසම කකොළඹ අපරාධ කකොට්ඨාශයට දැනුම් දුන් අතර ඔහු රඳවා තබා ගැනීකම් 

නිකයෝගකේ පිටපතක් කකොමිසම කවත එවන කලස ඉල්ලා සිටිකේය. ඉන් දින කදකකට 

පසු කපොලිසිය සහ තවේ පාේශවයක් අතර ඇති වූ බව කියන කවඩි හුවමාරුවකදී 

වින්දිතයා මාරාන්තික තුවාල ලබා ඇත. වින්දිතයාකේ මරණකයන් පසු කකොමිසම විසින් 

කකොළඹ අපරාධ කකොට්ඨාශකේ අධයක්ෂවරයා සහ ස්ථානභාර නිලධාරියා 

පරීක්ෂණයක් සඳහා කැඳවූ අතර, ඔවුන් ඊට අවනත කනොවීය. කම් සම්බන්ධකයන් 

කපොලිසප්තිවරයාකගන් කකොමිසම පුළුල් වාේතාවක් ඉල්ලා සිටිකේය. මරණය 

සම්බන්ධකයන් පරීක්ෂණ තවදුරටේ ක්රියාේමකයි. 

 

 ගල්කිස්ස කවරළ තීරකේ කවරළ කපෝෂණ වැඩසටහන 

(HRC/SUO/MOTU/06/20) 

 

විදුේ මාධයවල පළ වූ කතොරතුරුවලට අනුව ගල්කිස්ස කවරළ තීරකේ කවරළ 

කපෝෂණ වැඩසටහකන් පාරිසරික බලපෑම පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන 

ලදී. කවරළ සංරක්ෂණ හා කවරළ සම්පේ කළමනාකරණ කදපාේතකම්න්තුව, 

රේමලාන ප්රාකේශීය කල්කම් කාේයාලය, භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාේයාංශය, 

මධයම පරිසර අධිකාරිය, කදහිවල සහ ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව, නාගරික සංවේධන 

අධිකාරිය සහ ජාතික ජලජ සම්පේ සහ සංවේධන ආයතනය යන බලධාරීන්කගන් 

ප්රකාශන කකොමිසම ඉල්ලා සිටිකේය,  

 

 COVID-19 සහන අරමුදල සඳහා දාය  මුදල් කලස කසේව  

වැටුේ අඩු කිරීම (HRC/SUO/MOTU/11/20) 

 

රජය විසින් පිහිටුවන ලද කකෝවිඩ්-19 සහන අරමුදලට සිය වදනික කහෝ මාසික 

වැටුකපන් යම් ප්රමාණයක් ස්කේච්ඡාකවන් දායක කිරීමට සියලුම රාජය අංශකේ 
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කසේවකයින්ට අවස්ථාව සලසා දී ඇත. විවිධ කදපාේතකම්න්තු සහ ආයතන සිය 

කාේයමණ්ඩලය සමග ලිපි හුවමාරු කිරීකම්දී සහන අරමුදලට එවැනි දායකේවයක් 

ලබා දීම අනිවාේය බව වැරදි කලස සඳහන් කර ඇති බව ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් 

කකොමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කකළේය. අරමුදලට ලැකබන දායකේවය සම්බන්ධකයන් 

ඇතැම් කසේවකයන්ට සෘජු කහෝ වක්ර බියවැේදීම්වලට මුහුණ දීමට සිදු වූ බව ද එහි 

නිරීක්ෂණය විය. කමය ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 12 වැනි වගන්තිය උල්ලංඝනය 

කිරීමක් බැවින් වඩාේ දූරදේශී ක්රියාමාේගය වන්කන් කම් කරුණ සම්බන්ධකයන් 

කදපාේතකම්න්තු කහෝ ආයතන ප්රධානීන්කේ අභිමතය පරිදි තීරණය ගැනීමට ඉඩ 

කනොතබා, කසේවකයන් සමඟ ඍජුව අදහස් හුවමාරු කර ඔවුන්කේ කැමැේතට දැඩිව 

ගරු කිරීම බව කකොමිසම විසින් රාජය පරිපාලන අමාතයාංශකේ කල්කම්වරයා කවත 

ලිඛිතව නිේකේශයක් කකළේය. 

 කපොලිස් නිලධ්ාරීන් විසින් බාල වයස් රුකවකුට පහරදීම 

(HRC/SUO/MOTU/12/20) 

 

2020 මැයි මාසකේදී අලුේගම ‘අඹගහ හන්දිය’ මාේග බාධකකේදී 15 හැවිරිදි මානසික 

ආබාධිත දරුකවකුට කපොලිස් නිලධාරීන් පහරදීකම් සිේධිය සම්බන්ධකයන් පළ වූ 

පුවේවලට අනුව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලදී. සිේධිය සම්බන්ධකයන් සවිස්තර 

වාේතාවක් ලබාකදන කලසට කකොමිසම කළුතර කකොට්ඨාශකේ කජයෂ්ඨ කපොලිස ්

අධිකාරීවරයා කවත ලිපියක් කයොමු කකළේය. එය කවෝහාරික වවදය හා විෂ විදයා 

ආයතනකේ ප්රධාන කවෝහාරික වවදය නිලධාරීවරයා කවත කයොමු කිරීමට ද අවශය 

පියවර ගන්නා ලදී. වින්දිතයාකේ සිරුකේ නිරීක්ෂණය වූ තුවාල සහ සීරීම් වධහිංසා 

පැමිණවීකම් කචෝදනාවලට අනුකූල බව වවදය වාේතාකේ සඳහන් විය. පනකේ 20(3) 

වගන්තිය යටකේ පැවරී ඇති බලය අනුව අලුේගම කපොලිස් ස්ථානකේ 

ස්ථානාධිපතිවරයා කතවරක් කකොමිසමට කැඳවනු ලැබුවද, සෑම අවස්ථාවකදීම 

කකොමිසම හමුකේ කපනී සිටීමට අකපොකහොසේ විය. සිේධිය සම්බන්ධකයන් පරීක්ෂණ 

තවදුරටේ ක්රියාේමකයි. 
 

 මාධ්යකේදිකයකුකේ නිවසින් වෘත්තීය උප රණ කසවීම සහ 

අල්ලා ගැනීම (HRC/SUO/MOTU/13/20) 

 

2020 ජුනි මාසකේදී මාධයකේදිකයකුකේ නිවසින් ලැේකටොේ පරිගණකයක් කසෝදිසි 

කිරීම සහ අේපේ කර ගැනීම සම්බන්ධකයන් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

විසින් තමන්කේම පරීක්ෂණයක් දියේ කරන ලද අතර, එය කකොමිසකම් මාධය 

නිරීක්ෂණ ක්රියාකාරකම් හරහා අවධානයට ලක් විය. එම විමේශනයට අදාළව පැහැදිලි 

කිරීකම් වාේතාවක් කකොමිසම කවත ඉදිරිපේ කරන කලස කකොමිසම අපරාධ පරීක්ෂණ 

කදපාේතකම්න්තුකවන් ඉල්ලා සිටිකේය. ජනාධිපතිවරණය ආසන්නකේම ස්විට්සේලන්ත 

තානාපති කාේයාලකේ කසේවිකාවක් පැහැරකගන කගොස් ඇතැයි කියන සිේධියට අදාළව 
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කමම විමේශනය සිදුකළ බවේ,  අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහ පනකේ 2019 ප්රකාරව 

කකොළඹ මකහේස්ත්රාේවරයා විසින් නිකුේ කරන ලද අධිකරණ නිකයෝගයකට අනුව 

ලැේකටොේ පරිගණකය කසොයා කගන ඇති බවේ අපරාධ පරීක්ෂණ කදපාේතකම්න්තුකේ 

අධයක්ෂවරයා කකොමිසමට දැනුම් දුන්කන්ය. 

 වෘත්තීය සගයකු විසින් රාජය අංශකේ කසේවි ාව ට පහරදීම 

(HRC/SUO/MOTU/21/20) 

මාේග සංවේධන අධිකාරිකේ (RDA) පිරිමි නිලධාරිකයකු විසින් නිලධාරිනියකට 

අඩේකේට්ටම් කරන ලද බවට වීඩිකයෝවක් සමාජ මාධය සහ දිනපතා ප්රවෘේති ප්රකාශය 

හරහා කකොමිසකම් අවධානයට කයොමු විය. මානව හිමිකම් කකොමිසම මාේග සංවේධන 

අධිකාරිකයන් ඉල්ලා සිටිකේ සිේධිය සම්බන්ධකයන් පරීක්ෂණයක් පවේවා පුළුල් 

වාේතාවක් ඉදිරිපේ කරන කලසයි. ඒ අනුව වාේතාව කකොමිසමට ඉදිරිපේ කරන ලදී. 

 

3.4 සභාපති  ාර්යාලකේ මැදිහත්වීම් 
 

සභාපති ධූරයට පේවීකමන් පසු කපර වසරවල කමන්ම, විමේශන හා පරීක්ෂණ 

ක්රියාවලියට අදාළ ප්රමාදයන් සහ කවනේ ගැටලු කහේතුකවන් පීඩාවට පේ 

පැමිණිලිකරුවන්ට සහන සැලසීමට සභාපතිනිය මැදිහේ විය. 

 

තවද, උචිත යැයි සැලකකන අවස්ථාවන්හිදී බලධාරීන් සමඟ සෘජු මැදිහේවීම් 

සභාපතිවරයා විසින් සිදු කරනු ලැකබ්. සාමානයකයන්, පරිපාලනමය ක්රියාමාේග කහෝ 

අකේමනයතාවය හරහා ආේථික හා සමාජීය අයිතීන් බරපතල කලස උල්ලංඝනය කිරීම් 

පිළිබඳව ලැකබන පැමිණිලි සම්බන්ධකයන් එවැනි සෘජු මැදිහේවීම් සිදු කකකේ. 

කජයෂ්ඨ පුරවැසියන්කේ ජීවකනෝපාය තීරණාේමක  ගැටලුවක් වන බැවින් විශ්රාම වැටුේ 

කනොකගවීම පිළිබඳව විශ්රාමිකයින්කේ පැමිණිලි කම් සඳහා නිදසුනක් කලස ගත හැකිය.  
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4 වන පරිච්කේදය:  

පේකේෂණ හා අධීක්ෂණ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. කේමාේමක අනු කමිටු 

4.2. ජාතික බන්ධනාගාර අධයයනය 

4.3. නිේකේශ ක්රියාේමක කනොවීම නියාමනය කිරිම  

4.4. කවනේ නියාමන කටයුතු 

4.4.1.  රැඳවුම් හා රැකබලා ගන්නා ස්ථාන   නියාමනය 

කිරීම 

4.4.2.  පාේලිකම්න්තු මැතිවරණය - 2020 

4.4.3. කවනේ නියාමන කටයුතු 
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පර්කේෂණ සහ අධීක්ෂණ 

4.1. කේමාේමක අනු කමිටු  

 
සුවිකශේෂී කේමාේමක කරුණු පිළිබඳව අනු කමිටු 9 ක් 2016 වසකේ දී ශ්රී ලංකා මානව 

හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව පේ කරන ලදී. 1996 අංක 21 දරන ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් 

කකොමිෂන් සභා පනකේ 10 වැනි වගන්තිය යටකේ ශ්රී ලංකා රජයට කළ යුතු 

ප්රතිපේතිමය මැදිහේවීම් පිළිබඳ කකොමිෂන් සභාව කවත නිේකේශ ඉදිරිපේ කිරීම සඳහා 

අනුකමිටු විසින් එක් එක් කේමාවට අදාළ නීති සම්පාදනය, ප්රතිපේති සහ නිල 

භාවිතයන් සමාකලෝචනය කිරීමට අකේක්ෂා කරන ලදී.  තවද, අදාළ ගැටලු 

සම්බන්ධකයන් අවශය ප්රතිපේති සහ ප්රාකයෝගික මැදිහේවීම් පිළිබඳව කකොමිෂන් 

සභාවට උපකදස් දීමට අනුකමිටු බලාකපොකරොේතු විය. එම අනු කමිටු වන්කන්; 

 

1. ආබාධිත පුේගලයන්කේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනු කමිටුව 

2. අධයාපන ප්රතිපේතිය (මානව හිමිකම් දෘෂ්ටිකයන්) පිළිබඳ අනු කමිටුව 

3. LGBTIQ පුේගලයන්කේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනු කමිටුව 

4. වැවිලි කසේවක අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනු කමිටුව 

5. වධහිංසා හා අේඅඩංගුකේ දී සිදුවන උල්ලංඝනයන් වැළැක්වීම පිළිබඳ අනු 

කමිටුව 

6. ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ අනු කමිටුව 

7. වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනු කමිටුව  

8. ආේථික, සමාජ හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනු කමිටුව 

9. සංක්රමණික කසේවක අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනු කමිටුව 

 

අනුකමිටු සාමාජිකේවය විකශේෂඥයින් සහ සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරීන්කගන් සමන්විත 

කේ. සෑම කමිටුවකම එක් කකොමසාරිස්වරුකයකු කහෝ වැඩි කදකනකු සභාපතිේවය දරන 

අතර ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභා කාේය මණ්ඩල සාමාජිකයින් එක් එක් 

අනු කමිටුකේ කල්කම්වරුන් කලස කටයුතු කරයි. 

 

2020 කාලය තුළ, වසංගතය කහේතුකවන් කේමාේමක ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමට 

අනුකමිටු සාමාජිකයින්ට රැස්විය කනොහැකි විය. කකකසේ කවතේ, ඉහත කේමාේමක 

ක්කෂේත්රවලට අදාළ කරුණු සම්බන්ධකයන් කකොමිෂන් සභාවට එකී සාමාජිකයන් සහය 

විය. ඒ අනුව, විකේශ අමාතයාංශය, විකේශ රැකියා ප්රවේධන අමාතයාංශය සහ කම්කරු 

අමාතයාංශය සමඟ ගමනාන්ත රටවල සිටින ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික ශ්රමිකයන්කේ සහ 

කකෝවිඩ්-19 වසංගතය අතරතුර දැනට ශ්රී ලංකාකේ කසේවය කරන විකේශ සංක්රමණික 

ශ්රමිකයන්කේ ආරක්ෂාව සහ යහපැවැේම සම්බන්ධකයන් කළ යුතු මැදිහේවීම් 
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පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පැවති සාකච්ඡාවට අනුකමිටු සාමාජිකයින් සහභාගී 

විය. කකොවිඩ් 19 වසංගතය කහේතුකවන් පාසල් දරුවන්කේ, විකශේෂකයන්ම 5 කශ්රේණිකේ 

ශිෂයේව විභාගයට, සාමානය කපළ විභාගයට සහ උසස් කපළ විභාගය සඳහා කපනී 

සිටින දරුවන්කේ අධයාපන කටයුතු අඩාල වීම සහ අධයාපනය අඩාල වීමට ප්රතිචාර 

වශකයන් කපෞේගලික අංශය විසින් හඳුන්වා දුන් මාේගගත ඉගැන්වීම් ක්රියාකාරකම් 

සමාකලෝචනය කිරීම පිළිබඳව කකොමිෂන් සභාව විසින් සිදු කරන ලද තක්කසේරුවට 

සාමාජිකයින් ද සම්බන්ධ විය.  

4.2. ජාති  බන්ධ්නාගාර අධ්යයනය 
 

රැඳවුම් කකොන්කේසි අධීක්ෂණය කිරීම සහ එම 

තේේවයන් වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස නිේකේශ 

ඉදිරිපේ කිරීම සඳහා  (පනකේ 28(2) වගන්තිය) 

ඕනෑම රැඳවුම් ස්ථානයක් පරීක්ෂා කිරීමට ශ්රී ලංකා 

මානව හිමිකම් කකොම්ෂන් සභාව කවත පැවරී ඇති 

බලය අනුව කකොමිෂන් සභාව ශ්රී ලංකාකේ 

බන්ධනාගාර පිළිබඳ පළමු ජාතික අධයයනය 2018 

දී ආරම්භ කකළේ ය.  

අධයයනකයන් අදහස් කකළේ  මූලික වශකයන් 

සිරකරුවන්ට සැළකීම සඳහා එක්සේ ජාතීන්කේ 

සම්මත අවම රීති (කනල්සන් මැන්කඩලා නීති) වලට අනුකූලව සිරකරුවන්ට සැළකීම 

සහ තේවයන් තක්කසේරු කිරීම සහ ජාතයන්තර මානව හිමිකම් ප්රමිතීන්ට අනුකූලේවය 

ප්රවේධනය කිරීම සඳහා නිේකේශ ඉදිරිපේ කිරීමයි. වාේතාව සඳහා කතොරතුරු සහ දේත 

රැස් කිරීම සඳහා පේකේෂක කණ්ඩායම ශ්රී ලංකාකේ බන්ධනාගාර 20කට කගොස් ඇත. 

අධයයනය පහත සඳහන් ප්රධාන ක්කෂේත්ර කකකරහි අවධානය කයොමු කර ඇත: සැළකීම 

සහ තේවයන්, පුනරුේථාපන ක්රියාවලිය, සිරකරුවන්කේ විකශේෂ කාණ්ඩය, 

බන්ධනාගාර කළමනාකරණය, අපරාධ යුක්ති ක්රියාවලිය, අඛ්ණ්ඩව සිදුවන 

උල්ලංගනයන් සහ සිරගත කිරීම සඳහා විකල්ප අධයයනකේ ප්රධාන කසොයාගැනීම් තුන 

නම්: 

 

 ශ්රී ලංකාකේ බන්ධනාගාර පේධතිය අධික තදබදකයන් යුක්තය  හා සම්පේ 

වලින් ඌණ ය.; 

 එය පුනරුේතාපනය කිරීකම් ආකෘතිය/ නිවැරදි කිරීකම් ක්රියාවලියට වඩා 

දඩුවම් කිරීකම් අංගයන් වැඩිවීම/ නිවැරදි කිරීම් අවධාරණය කිරීම; 

 නිලධාරීන් අඩුපාඩු කහොඳින් දන්නා අතර කවනසට කැමතිබව. 

 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

 

60
 

කමම අධයයනකේ කසොයාගැනීම් සහ නිේකේශ ශ්රී ලංකාකේ බන්ධනාගාර, දණ්ඩන 

සහ විකශෝධන ක්රමය කමන්ම පුළුල් අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය පේධතිය පිළිබඳ 

අවකබෝධකේ පවතින පරතරය ආමන්ත්රණය කරන අතර බන්ධනාගාර පේධතිය 

පිළිබඳ සාමානය අවකබෝධය ඉහළ නංවමින් රාමුකේ ඇති අඩුපාඩු ද ඉස්මතු කරයි. 
සිරකරුවන්කේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්රවේධනය කිරීම සහ නිවැරදි 

කිරීකම් ක්රමය ශක්තිමේ කිරීම සඳහා වඩා කහොඳ භාවිතයන් සහ ප්රතිපේති 

සැකසීමට සහ ක්රියාේමක කිරීමට කමමගින් අකේක්ෂා කකකේ. 

 
අධයයනකේදී හඳුනාගේ අවධානයට ලක්විය යුතු ක්කෂේත්රවලට අදාළ නිේකේශ 

ප්රධාන වශකයන් කතආකාරය: 

 

(1) බන්ධනාගාරවල කභෞතික තේේවය සහ පරිපාලනය වැඩිදියුණු කිරීම 

(2) සිරකරුවන්කේ සුබසාධනය වැඩි දියුණු කිරීම 

(3) අපරාධ යුක්ති විනිශච්ය පේධතිය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

 
එක්සේ ජාතීන්කේ සංවේධන වැඩසටහන විසින් සපයන ලද මූලය ආධාර මත කමම 

අධයයනය සිදු කරන ලදී. කමම අධයයනකේ විදුේ අනුවාදය 2020 දී ප්රකාශයට පේ 

කරන ලද අතර එය https://www.hrcsl.lk/wp-content/uploads/2020/01/ 

Prison-Report-Final-2.pdf මගින් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභා කවබ් 

අඩවිකයන් ප්රකේශය ලබා ගත හැකිය. අධයයනකේ අඩංගු නිේකේශ සඳහා ක්රියාේමක 

කිරීකම් සැලැස්මක් ද කකටි, මධය කාලීන සහ දිගුකාලීන ක්රියාකාරකම් සමඟින් සකස ්

කරන ලදී. 

 

4.3 නිර්කේශ ක්රියාත්ම  කනොවීම නියාමනය 

කිරිම  
 

"මානව හිමිකම් කකොමිසකමහි පරීක්ෂණ, විමේශන සහ අධීක්ෂණ යාන්ත්රණයන් 

ශක්තිමේ කිරීම මගින් කඩිනම් සහ ඵලදායි පිළියම් සැපයීම" සඳහා වූ කකොමිෂන් 

සභාකේ උපායමාේගික සැලැස්කම් හඳුනාගේ එක් ඉලක්කයකට අනුකූලව, කකොමිෂන් 

සභාව විසින් නිකුේ කරන ලද නිේකේශ ක්රියාේමක කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

පිහිටුවන ලද පරීක්ෂණ සහ විමේශන අංශකේ ක්රියාේමක කනොකරන නිේකේශ 

කසොයාබලන  ඒකකය 2020 දී සාේථකව ක්රියාේමක විය. 2019 දී හඳුන්වා දුන් 

ප්රකේශය අනුගමනය කරමින්, කමම වසකේ කමම ඒකකය විසින් මානව හිමිකම් 

කකොමිසකම් නිේකේශ ක්රියාේමක කිරීමට අකපොකහොසේ වූ ආයතන ලැයිස්තුවක් 

සම්පාදනය කරන ලද අතර විෂය කරුණු අනුව ක්රියාවට නංවා කනොමැති නිේකේශ 

කගොනු කරන ලදී. ක්රියාේමක කනොකළ නිේකේශ සඳහා කබොකහෝ කපොකුරු පරීක්ෂණ 

https://www.hrcsl.lk/wp-content/uploads/2020/01/%20Prison-Report-Final-2.pdf
https://www.hrcsl.lk/wp-content/uploads/2020/01/%20Prison-Report-Final-2.pdf
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පැවැේවීමට කකෝවිඩ් -19 වසංගතය ඉඩ කනොදුන් නමුේ, කපොලිසිය විසින් ක්රියාේමක 

කනොකළ නිේකේශ කපොකුරු වශකයන් පසු විපරම් කරන ලදී. කපොලිසියට කයොමුකළ 

නිේකේශ ක්රියාේමක කනොකිරීකම් ගැටලු මතුකර පැහැදිලි කිරීම් ලබාගැනීම සඳහා 

කපොලිසප්තිවරයා සහ ජාතික කපොලිස් කකොමිසම සමඟ සාකච්ඡා කිහිපයක් පැවැේවිණි. 

එකවර නිේකේශ කිහිපයක් ක්රියාේමක කනොකිරීම සම්බන්ධකයන් රාජය ආයතන 

කැඳවන ලද බැවින් තනි නිේකේශ ක්රියාේමක කනොකිරීම ගැන කසොයා බැලීමට වඩා 

කපොකුරු ප්රකේශය ධනාේමක ප්රතිඵල ලබා දීමට වඩා කාේයක්ෂම විය. කකොමිසකම් 

මැදිහේවීම සාධාරණීකරණය කරමින් ක්රියාේමක කනොකිරීකම් ප්රමාණය කමමගින් 

ඉස්මතු වූ අතර, විවිධ නිේකේශ ක්රියාේමක කනොකිරීම සම්බන්ධකයන් නිලධාරීන් කිහිප 

වතාවක්ම කැඳවීමට කකොමිසමට හැකි වූ බැවින් නිලධාරීන් ද වඩාේ ප්රතිචාර දැක්වූහ. 

 

නිේකේශ ක්රියාේමක කනොවීම කසොයාබැලීකම් ඒකකකේ ප්රයේනයන්හි ප්රතිඵලයක් කලස 

කබොකහෝ ආයතන කමම උපකදස් පිළිකගන එම නිේකේශ ක්රියාේමක කිරීමට තමන් 

කගන ඇති මුලපිරීම් සඳහන් කරමින් කකොමිසමට ප්රතිචාර දක්වා ඇත. පසුගිය වසරවල 

නිේකේශ ක්රියාවට නැංවීකම් ක්රමානුකූල වේධනයක් 2020 වේෂකේදී ද කපන්නුම් කළ 

අතර එය ඒකකකේ සාේථකේවයට සාක්ෂියකි. 

 

4.4 කවනත් නියාමන  ටයුතු  
 

කකොමිෂන් සභාකේ විධිනිකයෝගය යටකේ, රැඳවියන්කේ යහපැවැේම නිරීක්ෂණය කිරීම 

සඳහා රැඳවුම් ස්ථාන නැරඹීමට සහ රැඳවියන්කේ අයිතිවාසිකම්වලට ගරු කිරීම සහ 

ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීකම් අරමුණ ඇතිව රැඳවුම් තේවයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

නිේකේශ ඉදිරිපේ කිරීමට කකොමිසමට බලය ඇත. කකොමිෂන් සභාව සිය බලතල 

ක්රියාේමක කරමින්, වසර පුරාවට රැඳවුම් ස්ථාන කවත ක්ෂණික (හදිසි) නිරීක්ෂණ 

චාරිකා සිදු කරයි. කමම චාරිකාවන් ප්රධාන කාේයාලකයන් කමන්ම ප්රාකේශීය කාේයාල 

මගින්ද සිදු කකකේ. නිරන්තර අධීක්ෂණයට භාජනය වන කපොලිස් ස්ථාන වලට 

අමතරව, කකොමිසම විසින් බන්ධනාගාර, රිමාන්ඩ් කුටි, තාවකාලිකව නවතා තබන 

නිවාස, පුනරුේථාපන මධයස්ථාන, ළමා නිවාස, ආබාධිත නිවාස සහ ආගමන රැඳවුම් 

මධයස්ථාන වැනි රැඳවුම් ස්ථාන පරීක්ෂා කකොට ඇත. කකොමිෂන් සභාව සති අන්තය 

ඇතුළුව සතිය පුරා ක්ෂනික සංචාර පවේවන අතර කමම සංචාරවලදී වධහිංසා සහ 

නීතිවිකරෝධී කලස සැලකීම පිළිබඳ රැඳවියන් විසින් කරන ලද කචෝදනා සම්බන්ධකයන් 

පරීක්ෂණ පවේවයි. 

4.4.1 රැඳවුම් හා රැ බලා ගන්නා සථ්ාන නියාමනය කිරීම 
කකොමිෂන් සභාව, එහි ප්රධාන කාේයාලය සහ ප්රාකේශීය කාේයාල හරහා 2020 

වේෂය තුළ කපොලිස් ස්ථාන කවත සංචාර 1003ක් සිදු කර ඇත. වධහිංසා 

පැමිණවීම් වැළැක්වීම සඳහා අකනකුේ අදාළ රාජය සහ රාජය කනොවන ආයතන සමඟ 
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සම්බන්ධීකරණය සහ සහකයෝගකයන් කටයුතු කිරීමට අමතරව, කමම චාරිකාවල 

පරමාේථය වන්කන් කාේයක්ෂම ක්රියාකාරී සහ ප්රතික්රියාශීලී ක්රියාමාේග හරහා ශ්රී 

ලංකාව තුළ වධහිංසා පැමිණවීම් සහ කවනේ ආකාරකේ භාරකේ සිටියදී හිරිහැර කිරීම් 

වැළැක්වීම, එවැනි උල්ලංඝනයන් සිදු කරන නිලධාරීන් හඳුනා ගැනීමට පියවර ගැනීම 

සහ ප්රතිකේම නිේකේශ කිරීමයි.  

කමම සංචාර වලදී සමහර කපොදු ගැටලු හඳුනා ගන්නා ලදී, ඒවා අතර: 

- අේඅඩංගුවට ගැනීකම්දී නියමිත ක්රියා පටිපාටිය අනුගමනය කනොකිරීම 

- අේඅඩංගුකේ දී අයහපේ කලස සැලකීම සහ වධහිංසා පැමිණවීම 

- සැකකරුවන් අධිකරණයට ඉදිරිපේ කිරීම ප්රමාද කිරීම 

- අධික තදබදය සහ සිර මැදිරි තුළ මූලික පහසුකම් කනොමැතිකම 

 
වධහිංසා පැමිණවීම, අයහපේ කලස සැලකීම සහ රඳවා තබා ගැනීකම් කකොන්කේසි 

සම්බන්ධකයන් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව සිය ප්රතිපේතිමය මැදිහේවීම් 

තුළ කමම නිරීක්ෂණ යළි යළිේ ඉස්මතු කරයි. 

 

මීට අමතරව, කකොමිෂන් සභාව අකනකුේ රැඳවුම් සහ රැකවරණ ස්ථාන කවත සංචාර 

102 ක් සිදු කකළේය. සාමානයකයන්, කමම චාරිකා කබොකහෝ දුරට ප්රාකේශීය කාේයාල 

හරහා සිදු කකකේ. රැඳවියන්කේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම සඳහා රැඳවුම් ස්ථාන 

නිරීක්ෂණය කිරීමට කකොමිසමට පැවරී ඇති බලය අනුව ප්රාකේශීය සහ උප කාේයාලවල 

අධීක්ෂණ කටයුතු ඉතා වැදගේ කේ. කකකසේ වුවද, වසංගතය කහේතුකවන් කසේවක 

හිඟකේ ප්රතිඵලයක් කලස වාේතා කරන ලද වේෂකේ වැඩිම නිරීක්ෂණ චාරිකා 

සංඛ්යාවක් ප්රධාන කාේයාලය විසින් සිදුකරන ලදී. 

 

කකෝවිඩ්-19 වසංගතකයන් ඇති වූ කාේය මණ්ඩල හිඟය කහේතුකවන් කපර වසරවලට 

වඩා අඩු සංචාර ප්රමාණයක් තිබියදීේ, වධහිංසා පැමිණවීම් වැළැක්වීමට සහ රැඳවුම් 

ස්ථානවල තේේවය වැඩිදියුණු කිරීමට කකොමිෂන් සභාව සාේථක මැදිහේවීම් සිදු 

කකළේය. ඒ අනුව, රඳවා තබා ගැනීකම් තේවයන් සම්බන්ධකයන් ශ්රි ලංකා මානව 

හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව පහත සඳහන් රැස්වීම් පැවැේවීය. 

 

 රැඳවුම් නිකයෝග යටකේ රඳවාකගන සිටින පුේගලයන් රඳවා තබා ගැනීම සහ 

දීේඝ කාලීනව රඳවා තබා ගැනීකම් කකොන්කේසි සම්බන්ධකයන් ත්රස්ත 

විමේශන කකොට්ඨාසය,  අපරාධ පරීක්ෂණ කදපාේතකම්න්තුව සහ කකොළඹ 

අපරාධ කකොට්ඨාශය සමඟ රැස්වීම් කිහිපයක්. 

 

 අේඅඩංගුව තුළ ප්රචණ්ඩේවය, කපොලිසියට එකරහි වධහිංසා පැමිණිලි, සිවිල් 

හා කේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මුති පනත යටකේ 
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අේඅඩංගුවට ගැනීම සහ වවරී ප්රකාශ, ත්රස්ත විමේශන ඒකකය, අපරාධ 

විමේශන කදපාේතකම්න්තුව, සහ කකොලඹ අපරාධ විමේශන ඒකකය විසින් 

පරිපාලනමය වශකයන් රඳවා තබා ගැනීම් සහ ඝාතනවලට සම්බන්ධ 

පැමිණිලිවල මෑත කාලීන ඉහළ යාම සම්බන්ධකයන්  2020 අකගෝස්තු 27 වන 

දින කපොලිස්පතිවරයා සහ ජාතික කපොලිස් කකොමිසම හමුවීම. 
 

 රැඳවියන් රඳවා තබා ගැනීකම් කකොන්කේසි, වධහිංසා පැමිණවීම් පිළිබඳ 

පැමිණිලි සහ සිරකරුවන්කේ කසෞඛ්ය හා යහපැවැේම කළමනාකරණය කිරීම 

සහ කකෝවිඩ්-19 වසංගතය තුළ ඔවුන්කේ පවුකල් අය සමඟ සන්නිකේදනය 

කිරීම පිළිබඳව 2020 සැේතැම්බේ 17 වැනි දින බන්ධනාගාර කකොමසාරිස ්

ජනරාල්වරයා සමඟ පැවති රැස්වීම. 
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2020 වසකර් රඳවා තබාගැනීම් 
 

 
රැඳවුම් ස්ථාන හා සත් ාර  නිවාස 
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ය
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එ
 
තු
ව

 

කපොලිස් ස්ථාන 44 10
0 

10
5 

60 71 42 97 100 26 27 331 1003 

බන්ධ්නාගාර 05 -- 3 6 4 1 9 -- -- 1 12 41 

ළමා නිවාස සහ ළමුන් සඳහා වූ 

පුනරුත්තාපන  මධ්යස්ථාන 
-- 15 1 4 -- 10 -- 1 -- -- -- 31 

විකේශී යන් රැඳවුම් මධ්යස්ථාන  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 02 02 

පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථාන  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 ාන්තා නිවාස -- -- -- 01 -- -- -- -- -- -- 01 02 

වැඩිහිටි නිවාස  -- 02 -- 01 -- -- -- -- -- -- -- 03 

ආබාධිත නිවාස  -- 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 01 

ත්රස්ත විමර්ශන අංශය/අපරාධ් 
පරීක්ෂණ කදපාර්තකම්න්තුව 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 02 08 10 

විකශේෂ / කවනත් -- -- -- -- -- -- -- -- -- 02     10 12 

එ තුව 49 11
8 

10
9 

72 75 53 106 101 26 32 364 1105 
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4.4.2 පාර්ලිකම්න්තු මැතිවරණ - 2020 
 

 2020 පාර්ලිකම්න්තු මැතිවරණය සඳහා ස්ථාපිත පැමිණිලි ඒ  ය - 2020 

 
2020 පාේලිකම්න්තු මැතිවරණයට අදාළව රාජය නිලධාරීන් විසින් මානව හිමිකම් කඩකිරීකම් 

කචෝදනා සම්බන්ධකයන් පැමිණිලි භාර ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

විසින් පැමිණිලි භාරගැනීකම් ඒකකයක් ස්ථාපිත කරන ලදී. තැපැල්, විදුේ තැපෑල කහෝ ෆැක්ස් 

මගින් පිළිගේ ලිඛිත පැමිණිලි වලට අමතරව, කකොමිසමට පැය 24 පුරා ක්රියාේමක වන 

ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය හරහා මැතිවරණ සම්බන්ධ පැමිණිලි ද ලැබිණි. 

 

 රාජය හා කපෞේගලික අංශකේ කසේවකයින්ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම සඳහා වැටුේ සහිත 

නිවාඩු ඉල්ලීම 

 
පාේලිකම්න්තු මැතිවරණකේදී ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම සඳහා රාජය හා කපෞේගලික අංශකේ 

කසේවකයන්ට (රාජය ආයතනවල අනියම් සහ කකොන්ත්රාේ පදනම මත කසේවය කරන කසේවකයන් 

ඇතුළුව)  ඔවුන්කේ නිවාඩු කශේෂයට බලපෑමක් කනොමැතිව වැටුේ සහිත නිවාඩු  ලබා කදන කලස 

ඉල්ලමින්  2020.07.13 දින කකොමිෂන් සභාව විසින් කම්කරු අමාතයාංශයට, රාජය පරිපාලන 

හා ස්වකේශ කටයුතු අමාතයාංශයට සහ ආකයෝජන මණ්ඩලයට කවන් කවන් වශකයන් ලියා 

දන්වන ලදී. පුරවැසියන්කේ පරමාධිපතය වන ඡන්ද අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම 

පිණිස සියලුම කසේවකයින්ට ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම සඳහා නිවාඩුවක් ලබා කදන බව ප්රකාශ 

කරමින් පුවේපේ ආදිය හරහා මහජන නිකේදනයක් නිකුේ කරන කලස කකොමිසම 

නිේකේශ කකළේය. කමම නිේකේශය මැතිවරණ කකොමිසමටද පිටපේ කර ඇත. 

 කිසිඳු ඡන්දදාය යකු අත් කනොහැකරන කලස මැතිවරණ ක ොමිෂන් සභාව කවත  

නිර්කේශ කිරීම 

2020 පාේලිකම්න්තු මැතිවරණය, විකශේෂකයන්ම කකෝවිඩ්-19 වසංගතකේ සන්දේභය තුළ “කිසිදු 

ඡන්දදායකකයකු අේකනොහැකරන” මැතිවරණයක් බවට සහතික කිරීම සඳහා නිේකේශ  ඉදිරිපේ 

කරමින් කකොමිසම මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාකේ සභාපතිවරයාට ලිඛිතව දන්වා සිටිකේය. 

කකෝවිඩ්-19 වසංගතය කහේතුකවන් සාමානය මහජනතාවකේ ඡන්ද අයිතිය ක්රියාේමක කිරීකම්දී 

යම් පැකිලීමක් ඇති විය හැකි බැවින් මැතිවරණයට අදාළ රාජකාරි සම්බන්ධකයන් නිලධාරීන්ට 

සහ ඡන්දදායකයින්ට පැහැදිලි කසෞඛ්ය මාේකගෝපකේශ නිකුේ කිරීකම් වැදගේකම එමගින් 

අවධාරණය කකළේය. ආබාධ සහිත පුේගලයින්කේ කහෝ විකශේෂ අවශයතා ඇති පුේගලයින්කේ සහ 

භූකගෝලීය වශකයන් හුදකලා වූ පුේගලයින්කේ ඡන්දය ප්රකාශ කිරීකම් අයිතිය සහතික කිරීම 

සඳහා විකශේෂ දීමනා ලබා දීකම් රාජයකේ වගකීම කකොමිසම අවධාරණය කකළේය. 2019 

මැතිවරණකේදී ඡන්ද හිමි නාමකල්ඛ්නවල නම් ඇතුළේ කනොවීම පිළිබඳ ගැටලුව ද කකොමිසම 

මතු කළ අතර පාේලිකම්න්තු මැතිවරණයට කපර එවැනි ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා කදන කලස 

මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාකවන් ඉල්ලා සිටිකේය. නිේකේශ තවදුරටේ අවශය වූ අංශ අතරට, 

ආගමික සිේධස්ථාන වැනි ඇතැම් ජනවාේගික කහෝ ආගමික කණ්ඩායම්වල භාරකාරේවය 
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යටකේ පැවතිය හැකි ස්ථාන කවනුවට මධයස්ථ කපොදු ස්ථාන ඡන්ද මධයස්ථාන කලස කතෝරා 

ගැනීම; ජාතික හැඳුනුම්පේ අයදුම් කිරීකම් ක්රියාපටිපාටිය සම්බන්ධකයන් මුහුණ කදන ගැටළු 

කහේතුකවන් භික්ෂූනීන් වහන්කසේලාට (කාන්තා කබෞේධ පූජක පක්ෂයට) ඡන්දය ප්රකාශ කිරීකම් 

අවස්ථාව අහිමි කනොවන බව සහතික කිරීම; අමතර ආරක්ෂාව සැලසීම කකකසේ කවතේ එවැනි 

අමතර ආරක්ෂාව ඡන්දදායකයින්ට තම අයිතිය භාවිත කිරීමට බාධාවක් කනොවන බව සහතික 

කිරීම මගින් නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් ජනතාවට තහවුරු කිරීම; මැතිවරණ නීති දැඩි 

කලස ක්රියාේමක කිරීම; මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුේ කරන ලද මාධය 

මාේකගෝපකේශවලට අනුකූල වීම සහතික කිරීම; සහ මැතිවරණකයන් පසු ගම් මට්ටමින් සහ 

ආයතන මට්ටමින් පරාජිත පක්ෂවල ආධාරකරුවන්ට හිරිහැර සහ ප්රචණ්ඩේවය වැලැක්වීමට 

පියවර ගැනීම ද ඇතුළේ විය. 

 2020 පාර්ලිකම්න්තු මැතිවරණයට අදාළව කපොලිස ් නිලධ්ාරීන් සඳහා 

මාර්කගෝපකේශ සහ රාජය කසේවකේ සහ පළාත් රාජය කසේවාවල නිලධ්ාරීන්කේ 

ක්රියා ාර ම්වලට අදාළ උපකදස් 

ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව යටකේ සෑම පුරවැසිකයකුටම ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට, නිදහකසේ 

කේශපාලන කටයුතුවල කයදීමට ඇති අයිතිය සහ නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ සඳහා ඇති 

අයිතිය සැලකිල්ලට ගනිමින්, ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව විසින් මැතිවරණයට 

ආසන්න කාලය තුළ, මැතිවරණය පැවැේකවන දින සහ මැතිවරණය අවසන්වූ වහාම 

කාලසීමාව තුළ සියලුම කපොලිස් නිලධාරීන් විසින් නිරීක්ෂණය කළ යුතු මාේකගෝපකේශ නිකුේ 

කරන ලදී. කකොමිෂන් සභාකේ පනත යටකේ කකොමිෂන් සභාව කවත පැවරී ඇති බලතල අනුව 

නිකුේ කරන ලද කමම මාේකගෝපකේශවලට අනුකූල වීම කකොමිෂන් සභාව විසින් නිරීක්ෂණය 

කරන ලදී. 

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව රාජය නිලධාරීන්ට සහ පළාේ රාජය කසේවකේ නියුතු රාජය 

නිලධාරීන්ට මැතිවරණය නිදහකසේ සහ සාධාරණව පැවැේකවන බවට සහතික වන කලස 

කකොමිසම නිකයෝග නිකුේ කකළේය. නීතිය ක්රියාේමක කනොකිරීම සහ කේශපාලනික වශකයන් 

පාේශවීය කලස බලතල භාවිතා කිරීම ඇතුළු බලතල අනිසි කලස භාවිතා කිරීම මූලික 

අයිතිවාසිකම් කඩවීමට කහේතු වන බවේ,  රාජය වගකීම් දැරීමට අමතරව, උල්ලංඝන කිරීම් 

සම්බන්ධකයන් ඒ ඒ නිලධාරීන් ද පුේගලිකව වගකිව යුතු බව එම නිකයෝග මගින් අවධාරණය 

කර ඇත. 

4.4.3 කවනත් නියාමන  ටයුතු: 

 

 අධ්යාපනයට ක ොවිඩ් - 19 වසංගතකේ බලපෑම 

 

කකොවිඩ්-19 වසංගතය හමුකේ පාසල් වසා දැමීම කහේතුකවන් නිකවස්වලට සීමා වී සිටින පාසල් 

දරුවන්කේ, විකශේෂකයන්ම 5 කශ්රේණිකේ ශිෂයේව විභාගයට, සාමානය කපළ විභාගයට සහ උසස් 

කපළ විභාගයට කපනී සිටින දරුවන්කේ අධයාපන කටයුතු අඩාල වීම පිළිබඳව කකොමිසම විසින් 

තක්කසේරුවක් සිදු කරන ලදී. කමම ගැටලුවට ප්රතිචාරයක් කලස පුේගලික අංශය විසින් හඳුන්වා 

දුන් මාේගගත ඉගැන්වීම් ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ සමාකලෝචනයක් ද කමම තක්කසේරුකේ කකොටසක් 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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විය. පේකේෂණ හා අධීක්ෂණ ඒකකය විසින් කමම තක්කසේරුව ප්රාකේශීය කාේයාලවල සහාය 

ඇතිව සිදු කරන ලදී. 

 පුවත් වාර්තා අධීක්ෂණය 

ප්රාකේශීය සහ උප කාේයාලවල විෂය පථයට අයේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් 

සම්බන්ධකයන් විදුේ හා මුද්රිත මාධයවල ප්රවෘේති වාේතා ද කකොමිෂන් සභාව අඛ්ණ්ඩව 

අධීක්ෂණය කකළේය. කමම ක්රියාකාරකම කකොමිෂන් සභාවට ස්වයං සිේධි මැදිහේවීම් සිදු 

කිරීමට කමන්ම වගඋේතරකාර පාේශ්වයන්කේ ප්රතිකේම ක්රියාමාේගවල ප්රගතිය පිළිබඳ පසු 

විපරම් කිරීමට සහාය කේ. 

 තවදුරටත් අධීක්ෂණය අවශය මැදිහත්වීම්  

අදාළ බලධාරීන් සහ බලපෑමට ලක් වූ පාේශ්ව සමඟ සාකච්ඡා මාලාවක් පවේවන ලද අතර 

කකොමිෂන් සභාකේ මතය අනුව මැදිහේවීම් සහ අඛ්ණ්ඩ අධීක්ෂණය අවශය වූ කරුණු 

සම්බන්ධකයන් අවශය  මැදිහේවීම් කරන ලදී. කතෝරා ගේ නිදසුන් පහත දැක්කේ; 

- ගමනාන්ත රටවල සිටින ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික ශ්රමිකයන්කේ සහ දැනට ශ්රී ලංකාකේ 

කසේවකේ නියුතු විකේශ සංක්රමණික ශ්රමිකයන්කේ ආරක්ෂාව සහ යහපැවැේම 

සම්බන්ධකයන් කළ හැකි මැදිහේවීම් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් විකේශ අමාතයාංශය, විකේශ 

රැකියා ප්රවේධන අමාතයාංශය සහ කම්කරු අමාතයාංශකේ  සහභාගීේවකයන් 

පැවැේවිණි . 

 

- එක්සේ ජාතීන්කේ සරණාගතයින් පිළිබඳ මහ කකොමසාරිස් කාේයාලකේ ලියාපදිංචි 

සරණාගතකයකු වන පකිස්ථාන ජාතිකකයකු මිරිහාන රැඳවුම් මධයස්ථානකේ රඳවා 

තබා ගැනීම සම්බන්ධකයන් සිවිල් සමාජ සංවිධානයකින් ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව 

මානව හිමිකම් කකොමිසම වශකයන් ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්වරයාට කම් 

සම්බන්ධකයන් මැදිහේ වී සුදුසු පියවර ගන්නා කලස නිල වශකයන් දැනුම් දුන්කන්ය. 

 
-  2019 කපබරවාරි සිට කසෞදි අරාබිකේ රැකියා ස්ථානකේ හිරිහැරයට ලක්වන ශ්රී ලාංකික 

සංක්රමණික කසේවිකාවකකේ නීතීඥවරියකගන් ලැබුණු පැමිණිල්ලට අදාළව අවශය 

පියවර ගන්නා කලස විකේශ රැකියා ප්රවේධ න අමාතයංශයට සහ ශ්රී ලංකා විකේශ කසේවා 

නියුක්ති කාේයංශයට ලිඛිත මැදිහේවීමක් කරන ලදී. 

 
- ගල්කිස්ස කවරළ තීරකේදී පාකිස්තානකේ සිට පැමිණි සරණාගත දැරියකට අතවර කළ 

බව කියන සිේධිය සම්බන්ධකයන් පුවේපතක පළ වූ ලිපියක් මත ක්රියාේමක වූ 

කකොමිසම ඒ සම්බන්ධකයන් මැදිහේ වන කලස ප්රකේශකේ කජයෂ්ඨ නිකයෝජය 

කපොලිසප්තිවරයාට දැනුම් දුන්කන්ය. විමේශනවල ප්රගතිය කකොමිසම අඛ්ණ්ඩව 

අධීක්ෂණය කරයි. 
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5 වන පරිච්කේදය:  

අධයාපනය සහ බාහිර කටයුතු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. මහජන දැනුවේ කිරීම්  

5.1.1.  ජාතයන්තර දින සැමරුම  

5.1.2.  විවිධ ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සඳහා වූ මානව හිමිකම් පුහුණු 

වැඩසටහන්  

5.2. අකනකුේ රාජය ආයතන / වැඩසටන් සමග දැනුම කබදා ගැනීම 

5.3. මාධය සමඟ කටයුතු කිරීම  

5.3.1.  සාම්ප්රදායික මුද්රිත හා විේයුේ මාධය කයොදා ගැනීම 

5.3.2.  මාේගගත ක්රම භාවිතාව 

5.4. සිවිල් සමාජය සමඟ කටයුතු කිරිම  

5.4.1.  ප්රාකේශීය සිවිල් සමාජ සම්බන්ධීකරණ කමිටු 

5.4.2.  මානව හිමිකම් සඳහා ප්රජා කාේයසාධන බලකා   

5.4.3.  කේමාේමක අනු කමිටු සාමාජිකයන් කලස සිවිල් සමාජ 

නිකයෝජිතයන් 

5.4.4.  සිවිල් සමාජ සංවිධානය කළ වැඩසටහන් සඳහා සහභාගීවිම 

5.4.5. සිවිල් සමාජය සමග සාකච්ඡා 

5.4.6.  සිවිල් සමාජය පුහුණු කිරීම 

5.5. උපකේශකේවය 
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අධ්යාපනය සහ බාහිර  ටයුතු 

5.1 මහජනතාව දැනුවත් කිරීම 

මේ පනකේ 10 වැනි වගන්තිය මගින් නියම කර ඇති පරිදි, මානව හිමිකම් පිළිබඳ ගැටළු 

පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවේ කිරීම සහ සංකේදීතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා සක්රීයව නිරත වීමට 

කකොමිෂන් සභාව උේසාහ කරයි. පුරවැසියාකේ මානව හිමිකම් ප්රවේධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා 

කිරීම එහි පැවැේකම් පරමාේථය වන බැවින් කකොමිසම විසින් මහජනතාව සිය කාේයකේ 

අනිවාේය අංගයක් කලස සලකන ලබයි. එබැවින්, 2020 වසර කමම අරමුණ සාක්ෂාේ කර 

ගැනීකම් වැදගේ සිදුවීම් රැසකින් සනිටුහන් වන අතර, විකටක කකෝවිඩ්-19 වසංගතකේ 

බලපෑමට එකරහිව නවය ප්රකේශයන් අනුගමනය කරයි. 

 

5.1.1. ජාතයන්තර  දින සැමරීම 

 ජාතයන්තර මානව හිමි ම් දිනය - 2020 

 කකෝවිඩ්-19 වසංගතය පිළිබඳව කේමාේමකව අවධානය කයොමු කර ඇති ශ්රී ලංකා මානව 

හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව විසින් 2020 ජාතයන්තර මානව හිමිකම් දිනය සැමරීම කවනුකවන් 

අපකේ ප්රකෘතිමේ වීකම් ප්රයේනයන් සඳහා මානව හිමිකම් කක්න්ද්රීය විය යුතු බව සහතික කිරීම 

මත පදනම් වූ ඩිජිටල් දැනුවේ කිරීකම් වයාපාරයක් දියේ කරන ලදී. #recoverbetter 

#standup4humanrights යන හැෂ් ටැේ භාවිතා කරමින් 2020 ජාතයන්තර මානව හිමිකම් දිනය 

සැමරීම සඳහා අලුතින් දියේ කරන ලද කෆේස්බුක් පිටුකේ සහ ඉන්ස්ට්ග්රාම් ගිණුකම් 2020 

කදසැම්බේ 08 දින සිට මාසයක් පුරා කමම ප්රචාරණය 

අඛ්ණ්ඩව ක්රියාේමක විය.  

මානව හිමිකම්වල වැදගේකම සහ වසංගතකයන් මිදීමට  මුලපිරීම් සඳහා කගෝලීය 

සහකයෝගීතාවකේ අවශයතාවය කමම වයාපාරකේදී අවධාරණය කරන ලදී. එක්සේ ජාතීන්කේ 

සංවේධන වැඩසටහන (UNDP) කමම මුලපිරීම සාේථක කර ගැනීම සඳහා මූලය ආධාර ලබා 

COVID-19 වසංගතය අතරතුර මානසික කසෞඛ්යකේ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ පණිවිඩයක් කෆේස්බුක් පිටුකේ 

ප්රදේශනය කකකේ 
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දුන්කන්ය. ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව මානව හිමිකම්  දිනය නිමිේකතන් කකොමිෂන් සභාකේ 

ප්රාකේශීය කාේයාල මගින් එකම කේමාවක් ඔස්කසේ ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් පවේවන ලදී. 

 ජාතයන්තර  ාන්තා දිනය 2020 

ජාතයන්තර කාන්තා දිනය සැමරීම සඳහා 

‘කාන්තාවන්ට එකරහි තාක්ෂණය පදනම් 

කරගේ ප්රචණ්ඩේවයට එකරහි වීම’ යන කේමාව 

යටකේ මහජන උේසවයක් කකොමිෂන් සභාව 

විසින් 2020 මාේතු 06 වැනි දින ජාතික ආපදා 

කළමනාකරණ මධයස්ථානකේදී සංවිධානය 

කරන ලදී. කමහි ප්රධාන ආරාධිතයා කලස 

විශ්රාමලේ කශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ශිරාණි 

තිලකවේධන මහේමිය සහභාගි වූ අතර ශ්රී ලංකා 

ඩිජිටල් කාන්තා වාණිජ මණ්ඩලකේ සභාපතිනී 

ජකයෝමි කලොකුලියන මහේමිය කගෞරවනීය 

ආරාධිත අමුේතා වූවාය. බස්නාහිර පළාකේ සියලුම කපොලිස් ස්ථානවල ස්ථානාධිපතිවරුන්, 

කපොලිස් ළමා හා කාන්තා කාේයාංශකේ නිලධාරීන්, රාජය නිලධාරීන්, සිවිල් සමාජ 

නිකයෝජිතයන්, පාසල් ගුරුවරුන්, එක්සේ ජාතීන්කේ නිකයෝජිතායතනයන්හි  නිකයෝජිතයන්, 

තරුණ ප්රජාව සහ අනුකමිටු සාමාජිකයන්කගන් කමම කප්රේක්ෂකාගාරය සමන්විත විය (වැඩිදුර 

කතොරතුරු සඳහා ඉහත කේමාේමක උප කමිටු යටකේ 4.1 බලන්න). ග්රාස්රූට් රස්ට් හි හාන්ස් 

බිලිකමෝරියා මහතා; අපරාධ පරීක්ෂණ කදපාේතකම්න්තුකේ සයිබේ අපරාධ කකොට්ඨාසකේ 

අධයක්ෂ කජයෂ්ඨ කපොලිස් අධිකාරී දේශිකා කුමාරි, ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිකේ නීතිය 

බලාේමක කිරීකම් අංශකේ උපකේශක විකේකසේන 

විතාන මහතා; සහ ග්රවුන්ඩ්විස් හි සම කේතෘ මකනෝලි 

විකේතුංග මහේමිය විකශේෂඥ සම්පේ දායකේවය ලබා 

දුන් අතර මයින්ඩ් ඇඩ්කවන්ච තිකයටේ සමාගම විසින් 

නාටයමය ජවනිකාවක් කකොමිසකම් ආරාධනකයන් 

කප්රේක්ෂකයින් සඳහා ඉදිරිපේ කරන ලදී. 

කාන්තාවන්ට එකරහි තාක්ෂණය පදනම් කරගේ හිංසන 

සංකල්ප සහ සිදුවීම්, එවැනි හිංසනය වැළැක්වීම සහ 

ඒවාට එකරහිව සටන් කිරීම, හානියට පේවූවන් සඳහා ලබා ගත හැකි සහය සහ වගකිවයුතු 

ආයතන පිළිබඳව මහජනතාව සහ අදාළ නිලධාරීන් දැනුවේ කිරීම කමම උේසවකේ අරමුණ 

විය. රාජය නිලධාරීන් කමන්ම සාමානය ජනතාව අතර තාක්ෂණය පදනම් කරගේ කාන්තා 

හිංසනය පිළිබඳ දැනුවේභාවය සහ අධයාපනය කනොමැතිකම සහ කමම ගැටළු විසඳීම සඳහා නීති 

පේධතිය තුළ පවතින අඩුපාඩු පිළිබඳව අවධානය කයොමු විය. 

ජාතයන්තර කාන්තා දිනය නිමිේකතන් මාතර, කල්මුකණ්, බදුල්ල, සහ මහනුවර යන ප්රාකේශීය 

කාේයාල මගින් ප්රාකේශීය මට්ටමින් සමාන්තර වැඩසටහන් පැවැේවිණි. 

ප්රධ්ාන ආරාධිතයා වූ විනිසුරු ශිරාණි තිල වර්ධ්න 

මහත්මිය රැස්ව සිටි පිරිස අමතමින් 

සා ච්ඡාවට ක්රියා ාරීව දාය  වන 

සහභාගිවන්නන් 
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2020 වධහිංසාවට ලක්වූවන්ට සහය දැක්වීකම් ජාතයන්තර දිනය සැමරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මානව 

හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව  "ශ්රී ලංකාකේ වධහිංසා සහ කවනේ ආකාරකේ සමාජ ප්රචණ්ඩේවය: 

එක් ක්රියාවලියක කකොටස්ද?" යන කේමාව 

යටකේ සිය පළමු කවබ් සම්මන්ත්රණය 

(webinar) පැවැේවීය.2020 ජූනි 26 දින 

සිංහල සහ කදමළ භාෂාවලින් කවබ් 

සම්මන්ත්රණ කදකක් පැවැේවිණි. කබොකහෝ විට 

විවිධ ආකාරකේ සමාජ ප්රචණ්ඩේවයට කපොදු 

මූලයන් ඇති බවේ, විවිධ වේග අතර ඇති 

සම්බන්ධකම් සැලකිල්ලට ගනිමින් සමාජකේ 

ආකේණික ප්රචණ්ඩේවයට විසඳුම් කසවීමට 

මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව සෑම අංශයකින්ම ක්රියා කළ යුතු බවේ යන අවකබෝධය අනුව 

කේමාව කතෝරා ගන්නා ලදී. එක් අතකින් පුේගලික ක්කෂේත්රය තුළ සිදුකරන ගෘහස්ථ 

ප්රචණ්ඩේවය සහ කපොදු ක්කෂේත්රකේ කපෞේගලික පුේගලයින් විසින් සිදුකරන නවක වදය සහ 

අකනක් පැේකතන් රාජය බලයට මුවා වී පුරවැසියන්ට එකරහිව රාජය නිලධාරීන් විසින් 

අේඅඩංගුකේ සිටියදී වධහිංසා පැමිණවීම වැනි ප්රචණ්ඩේවය අතර අන්තේ සම්බන්ධය  කමහිදී 

ගකේෂණය කරන ලදී. ගෘහස්ත ප්රචණ්ඩේවය, හිරිහැර කිරීම් සහ කපොලිස් වධ හිංසාවලට 

කගොදුරු වූවන්ට ඔවුන්කේ අේදැකීම් කබදාහදා ගැනීමට ද අවකාශය සලසා දුන් ප්රවීණ සම්පේ 

මණ්ඩලයක් විසින් සම්පේ දායකේවය සපයන ලදී.  

5.1.2. විවිධ් ඉලක් ගත  ණ්ඩායම් සඳහා වූ මානව හිමි ම් දැනුවත් කිරීම් 

සහ පුහුණු වැඩසටහන්   

 දැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් 

කකොමිෂන් සභාව තවේ දැනුවේ කිරීකම් වැඩසටහන් කිහිපයක් ද පවේවන ලදී, එනම්; 

- අඹගමුව ප්රාකේශීය කල්කම් කකොට්ඨාශකේ ග්රාම නිලධාරීන් සඳහා සිංහල සහ කදමළ 

භාෂාවලින් දැනුවේ කිරීකම් වැඩසටහන් කදකක් 2020 මාේතු 12 දින සංවිධානය කරන 

ලදී. වතුකරකේ මහජනතාවට කසේවා සැපයීම සහ ඔවුන්කේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත 

කිරීම සහතික කිරීම සඳහා ජනතා හිතකාමී ප්රකේශයක් අනුගමනය කරන්කන් කකකසේද 

යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් පැවැේවිණි. 

 

- 2020 ජනවාරි 27 වන දින කල්මුකණ් ප්රාකේශීය කාේයාලය මගින් අලුතින් බඳවාගේ 

පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන. 

 

  

කවබ්නාර් හි පසුබිම 
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 ප්රජා ජංගම කසේවා 

රකට් ප්රකේශ කිහිපයක ආන්තික කණ්ඩායම් සඳහා අධිකරණ හා නීති ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතයාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ජංගම කසේවා සඳහා කකොමිෂන් සභාව සහ ප්රාකේශීය 

කාේයාල මගින් සහාය ලබා කදන ලදී. ඒ අනුව මාතර ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් 

සභාකේ ප්රාකේශීය කාේයාලය මගින් රේගම සහ කබෝකේ ප්රකේශවල ජංගම කසේවා සඳහා ආධාර 

ලබා කදන ලදී.පවතින කකෝවිඩ්-19 වසංගතය කහේතුකවන් කපර වසරවල කමන් කකොමිසමට 

තමන්කේම අනුග්රහය යටකේ ප්රජා ජංගම කසේවා පැවැේවීකම් හැකියාවක් කනොතිබුණි. 

5.2 අකනකුත් රාජය ආයතන / වැඩසටහන් සමඟ දැනුම                                                         

කබදාගැනීම  

කකොමිෂන් සභාව, එහි ප්රධාන කාේයාලය සහ ප්රාකේශීය කාේයාල හරහා, අකනකුේ රාජය 

ආයතන විසින් පවේවනු ලබන වැඩසටහන් සඳහා සම්පේ පුේගලයන්කේ මාේගකයන් ද සහාය 

ලබා කදන අතර අකනකුේ රාජය ආයතන විසින් කැඳවන ලද කකොමිෂන් සභාවට අදාල වන 

සාකච්ඡා සඳහා සක්රීයව දායක කේ. 2020 වේෂකේදී, මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකවහි ප්රධාන 

කාේයාලය සහ ප්රාකේශීය කාේයාල විසින් කේශන පවේවන ලද අතර පහත සඳහන් මාතෘකා 

පිළිබඳ සාකච්ඡා සඳහා සහභාගී විය: 

අ) ශ්රී ලංකා යුද හමුදාකේ මානුෂීය නීතිය සහ මානව හිමිකම් අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් 

සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළුවල එක් අංගයක් කලස සුළුතර අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කේශනයක්. 

ආ) 2020 සැේතැම්බේ 29 වැනි දින කේරාකදණිය විශ්වවිදයාලකේ නීති කදපාේතකම්න්තුව විසින් 

සංවිධානය කරන ලද වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ සාකච්ඡාව. 

ඇ) 2020 කපබරවාරි 28 වන දින බදුල්ල තාක්ෂණ විදයාලකේ සිසුන් සඳහා මූලික අයිතිවාසිකම්, 

ළමා අයිතිවාසිකම් සහ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකවහි කාේයභාරය පිළිබඳ 

දැනුවේ කිරීකම් සැසියක්. 
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2020 දී ශ්රී ලං ා මානව හිමි ම් ක ොමිෂන් සභාකව හි ප්රධ්ාන  ාර්යාලය සහ ප්රාකේශීය  ාර්යාල මගින් පවත්වන ලද 
මානව හිමි ම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ වැඩසටහන් සංඛ්යාව 

 ප්රධ්ාන  ාර්යාලය ප්රාකේශීය  ාර්යාල 

පුහුණුවීම් 04 09 

කේශන සහාය 2 59 

රැස්වීම් / වැඩමුළු 2 14 

ජංගම කසේවා - 9 

කවබිනාර් 1 2 

2020 දී ශ්රී ලං ා මානව හිමි ම් ක ොමිෂන් සභාකව හි ප්රාකේශීය  ාර්යාල මගින් සපයනු ලබන මානව හිමි ම් 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩ සටහන් සංඛ්යාව 

 
ප්රධ්ාන  ාර්යාලය / 
ප්රාකේශීය  ාර්යාල  

ඉලක්   ණ්ඩායම් 

සන්නේධ 
හමුදා 

රජකේ 
නිළධාරීන් 

ශිෂයයින් / 
තරුණ 

කණ්ඩායම් 

කපොදු ජනතාව/සිවිල් 

සංවිධාන/ 
ආගමික නායකයින්/ 

ජන මාධයකේදීන්/කවනේ 
පුේගලයින් 

බදුල්ල -- -- 1 -- 

මහනුවර 1 -- -- 1 

 ල්මුකන් -- 4 --  

මාතර -- -- 1 1 
2020 දී ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමීෂන් සභාකවහි ප්රාකේශීය කාේයාල මගින් සපයනු ලබන 

කේශන සඳහා මානව හිමිකම් සම්පේ සහාය දුන් අවස්ථා සංඛ්යාව 

 
ප්රධ්ාන  ාර්යාලය/ 
ප්රාකේශීය  ාර්යාලය 

ඉලක්   ණ්ඩායම් 

සන්නේධ 

හමුදා/ 
කපොලීසිය 

රාජය 
නිළධාරීන් 

ශිෂයයින්/ 
තරුණ 

කණ්ඩායම් 

කපොදු ජනතාව/සිවිල් 

සංවිධාන/ 
ආගමික 

නායකයින්/මාධයකේදී

න්/ 
කවනේ පුේගලයින් 

අම්පාර 1 1 1 -- 

අනුරාධ්පුරය 7 -- -- 6 

බදුල්ල 4 -- 3 11 

මඩ ලපුව 2 2 6 4 

යාපනය -- -- 1 -- 

මහනුවර -- -- 1 -- 

 ල්මුකන් -- 1 2 -- 

මාතර 1 1 -- 1 

ත්රිකුණාමලය 2 -- -- -- 
පුත්තලම 
(ජංගම  ාර්යාලය) 

-- -- -- 1 
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5.3. මාධය සමග කටයුතු කිරීම 
කකොමිසකමහි බාහිර ප්රයේනයන්හි  අංගයක් කලස, තීරණාේමක කරුණු කමන්ම කකොමිසකම් 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවේ කිරීම සඳහා මාධය සමඟ සම්බන්ධ විය. කකොමිෂන් 

සභාව ප්රවේධන කටයුතු සඳහා සම්ප්රදායික මුද්රිත සහ විදුේ මාධය කමන්ම මාේගගත මාධයයන් 

භාවිතා කරයි. 

5.3.1. සාම්ප්රදායික මුද්රිත හා විදුේ මාධය කයොදා ගැනීම 
 

2020 ජාතයන්තර කාන්තා දිනය නිමිේකතන් විදුේ මාධය වැඩසටහන් මාලාවකට කකොමිසකම් 

කකොමසාරිස්වරුන් සහ කාේය මණ්ඩලය සහභාගි වූහ. ඒ අනුව, 2020 මාේතු 05 වැනි දින 

කල්ක්හවුස් ඩිජිටල් යූ ටියුබ් නාලිකාව ඔස්කසේ තාක්ෂණය පදනම් කරගේ කාන්තා හිංසනය 

පිළිබඳ කථිකාවක් සඳහා සභාපතිනියට ආරාධනා කරන ලදී. කාන්තාවන්ට එකරහි තාක්ෂණය 

පදනම් කරගේ හිංසනය පිළිබඳ කේමාව මත 2020 මාේතු 04 වැනි දින ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි 

සංස්ථාකේ උදෑසන වැඩසටහකන් සාකච්ඡාවකට සහ 2020 මාේතු 06 දින උදයන් රූපවාහිනී 

උදෑසන වැඩසටහකන් සාකච්ඡාවක් සඳහා කකොමසාරිස ් අම්බිකා සේකුනනාදන් මහේමිය 

සහභාගී වූ අතර 2020 මාේතු 04 දින සිරස රූපවාහිනිකයහි ජීවිතයට ඉඩ කදන්න වැඩසටහනට 

අධයාපන සහ විකශේෂ වැඩසටහන්  අංශකේ අධයක්ෂක (වැඩබලන) සහභාගී විය. 

තවද, 2020 කපබරවාරි 21 වන දින අරණායක, කදෝතළුඔය ප්රකේශකේ ජනතාව මුහුණ කදන 

අධයාපනය ඇතුළු කසේවාවන් සඳහා ප්රකේශවීකම් ගැටළු පිළිබඳ සිරස රූපවාහිනිකේ  
ඇහැකරන්න  වැඩසටහකන් සාකච්ඡාවකට අධයාපන සහ විකශේෂ වැඩසටහන්  අංශකේ 

අධයක්ෂක (වැඩබලන) සහභාගී වන ලදී. 

ද අයිලන්ඩ් පුවේපත කළ විමසුමකට ප්රතිචාර වශකයන් කකෝවිඩ්-19 ට කගොදුරු වූ 

මුස්ලිම්වරුන්කේ ආදාහනය සම්බන්ධකයන් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකවහි 

ස්ථාවරය පිළිබඳ සභාපතිවරයාකේ ප්රකාශය 2020 අකප්රේල් 7 වන දින ද අයිලන්ඩ් පුවේපකේ පළ 

විය. 

  

5.3.2 මාර්ගගත ක්රම භාවිතාව 
 

කකොමිෂන් සභාකේ සියලුම ප්රතිපේති නිේකේශ, මැදිහේවීම් සහ උපකේශන ප්රකාශ කමන්ම 

කකොමිෂන් සභාකේ විධානයන් කකොමිෂන් සභාකේ කවබ් අඩවියට කයොමු කර මහජනතාවට 

ප්රකේශ විය හැකි පරිදි සකසා ඇත. උචිත අවස්ථාවන්හිදී, කමම කතොරතුරු සිවිල් සමාජ සංවිධාන, 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකේ කේමා අනුකමිටු සාමාජිකයින්, ශ්රී ලංකාකේ 

රාජයතාන්ත්රික දූත මණ්ඩල, ජාතයන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ ආසියා ශාන්තිකර 

කලාපීය ජාතික මානව හිමිකම් ආයතන සමඟ ද විදුේ වශකයන් කබදා ගනු ලැකබ්. කකොමිෂන් 

සභාකේ කවබ් අඩවිය නිතිපතා යාවේකාලීන වන බැවින් (2020 දී යාවේකාලීන කිරීම් 33 ක්), 

එය  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව  පිළිබඳ යාවේකාලීන කතොරතුරු සඳහා 

විශ්වාසදායක මූලාශ්රයකි.  
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කකොමිෂන් සභාව කලාපකේ සහ කගෝලීය වශකයන් පුළුල් කප්රේක්ෂක පිරිසක් කවත තම කටයුතු 

කබදා හැරීම සඳහා ආසියා ශාන්තිකර සංසදකේ ප්රකාශනය ද භාවිතා කරයි. 

5.4. සිවිල් සමාජය සමඟ  ටයුතු කිරිම  
 

කකොමිෂන් සභාව, විකශේෂකයන්ම ප්රාකේශීය කාේයාල හරහා සිවිල් සමාජය සමඟ සමීපව කටයුතු 

කරයි. කකොමිෂන් සභාව සිවිල් සමාජය සලකන්කන් කකොමිසකම් කාේයය කපොකහොසේ කරන 

මහා සම්පතක් කලස වන අතර කකොමිසම මානව හිමිකම් පිළිබඳ සිවිල් සමාජකේ කටයුතු සඳහා 

ද දායක කේ. 

5.4.1 ප්රාකේශීය සිවිල් සමාජ සම්බන්ධී රණ  මිටු 

සිවිල් සමාජ සම්බන්ධීකරණ කමිටු හරහා ප්රාකේශීය මට්ටමින් කකොමිෂන් සභාව විසින් 

කපෝෂණය කරන ලද සමීප සහකයෝගීතාවය මානව හිමිකම් කඩවීම් කහෝ කකොමිසකම් මැදිහේවීම 

අවශය වන අවස්ථා හඳුනා ගැනීමට කකොමිසමට සහාය කේ. ඒ ඒ ප්රකේශයන්හි මානව හිමිකම් 

ආරක්ෂා කිරීම අධීක්ෂණය කිරීකම්දී කමම සම්බන්ධීකරණ කමිටු කකොමිසමට සහාය කේ. 2020 

දී, කමම රැස්වීම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම කකොමිෂන් සභාව විසින් අඛ්ණ්ඩව පවේවා කගන යන 

ලදී.  

 

5.4.2 . මානව හිමි ම් සඳහා වූ ප්රජා  ාර්යසාධ්න බල ා   
 
ප්රජාවන්ට බිම් මට්ටකම් සිට ඔවුන්කේ අයිතීන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට සහ එම අයිතිවාසිකම් 

කඩකිරීම්වලට එකරහිව සහන ලබා ගැනීකම් පහසුකම් සැලසීම සඳහා  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් 

කකොමිසකම් ප්රාකේශීය කාේයාල විසින් පිහිටුවන ලද මානව හිමිකම් සඳහා වන ප්රජා කාේය 

සාධක බලකායන්  2020 තුළ ක්රියාේමක විය. ප්රජා කාේය සාධක බලකාය සමන්විත වන්කන් 

කකොමිෂන් සභාව සමඟ කටයුතු කිරීමට කැමැේතක් දැක්වූ ප්රජාකේ ස්කේච්ඡා 

සාමාජිකයින්කගනි. ප්රජා කාේය සාධක බලකාකේ සාමාජිකයින් විසින් කකොමිෂන් සභාකේ 

අවධානයට කයොමු කරනු ලබන අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීකම් අවස්ථාවන්හිදී. කාකලෝචිත 

මැදිහේවීම් සක්රීය කිරිමට හැකි වන අයුරින් කාේය සාධක බලකායන් කකොමිෂන් සභාව සහ  

ප්රජාවන් අතර සම්බන්ධීකාරකවරකයකු කලස කටයුතු කරයි. 

5.4.3 කත්මාත්ම  අනු  මිටු සාමාජි යන් සිවිල් සමාජ නිකයෝජිතයන් 

කලස  ටයුතු කිරීම 

සිවිල් සමාජකේ සහ සිවිල් සංවිධානවල ක්රියාකාරී සාමාජිකයින් කේමාේමක අනුකමිටු 

සාමාජිකයින් වන අතර, කකොමිසකම් කටයුතු සඳහා වැඩිදුරටේ දායක කේ. කකොමිෂන් 

සභාකේ ප්රතිපේති මට්ටකම් ප්රයේනයන් හරවේ කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සාමාජිකයින්කේ 

ප්රවීණතාවකයන් සහ පළපුරුේකදන් ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට අනුකමිටු කකොමිසමට අවස්ථාවක් 

ලබා කේ. 
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5.4.4 සිවිල් සමාජ සංවිධ්ාන පැවැත්වූ වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වීම 

 
ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකවහි කකොමසාරිස්වරුන් සහ කාේය මණ්ඩලය සිවිල් 

සමාජ සංවිධාන විසින් සංවිධානය කරන ලද කබොකහෝ  වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වූහ: එනම්; 

- නීතිය සහ සමාජ භාරය (Law & Society Trust) මගින් දකුණු ආසියානු සුළුතර 

කණ්ඩායම් රාජය වාේතාව එළිදැක්වීම 

 

- ජාතයන්තර කාන්තා දිනය-2020 කවනුකවන් කාන්තාව සහ මාධය සාමූහිකය (Women 

& Media Collecion) ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද සමරු ගුවන් විදුලි 

වැඩසටහන. 

 

- එක්සේ ජනපද ආධාර වැඩසටහකන් සංගත විවෘත, ප්රතිචාරාේමක, ඵලදායී යුක්ති 

වැඩසටහන් (CORE justice)  විසින් සංවිධානය කරන ලද නීති සිසුන් සඳහා දැනුවේ 

කිරීකම් වැඩසටහනක කකොටසක් කලස ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකවහි 

කාේයභාරය පිළිබඳ කේශනය. 

 

- රයිට් ටු ලයිෆ් (Right to Life) සංවිධානය විසින් එහි ප්රාකේශීය සම්බන්ධීකාරකවරුන් 

සඳහා කහක්ටේ කකොබ්බෑකඩුව කගොවි කටයුතු පේකේෂණ හා පුහුණු ආයතනකේදී 

සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළුව. 

 

-  සංක්රමණයට කේශගුණික විපේයාසවල බලපෑම පිළිබඳ සිල්කෑන් භාරය (SLYCAN 

Trust) විසින් සංවිධානය කරන ලද විකශේෂඥ උපකේශනය. 

 

- සංක්රමණික හඬ එකමුතුව විසින් සංවිධානය කරන ලද කකෝවිඩ් -19 වසංගතය තුළ 

සංක්රමණික කසේවකයින්කේ තේේවය පිළිබඳව සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ වෘේතීය 

සමිති නිකයෝජිතයන් අතර සාකච්ඡාවක්. 

 

- ආසියාකේ සංක්රමණික සංසදය විසින් සංවිධානය කරන ලද සංක්රමණික කසේවකයින්කේ 

ගැටළු පිළිබඳ මාේගගත සාකච්ඡාවක්. ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාවට 

අමතරව කන්පාලය, මාලදිවයින සහ පිලිපීනය යන රටවල මානව හිමිකම් කකොමිෂන් 

සභා නිකයෝජිතයින් ද කමම සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියහ. 

 

5.4.5 සිවිල් සමාජය සමඟ සා ච්ඡා 
 

වාේතාකරණ වේෂය තුළ කකොමිෂන් සභාව සිවිල් සමාජ ආයතන සමඟ විවිධ කරුණු 

සම්බන්ධකයන් සාකච්ඡා කිහිපයක් පවේවන ලදී. 
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2020-2022 වැඩ සැලැස්ම සහ කකොමිෂන් සභාකේ වේමන් කටයුතු පිළිබඳ සිවිල් සමාජ 

සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡාවක් 2020 කපබරවාරි 05 දින පැවැේවිණි. සැසිකේදී පහත 

සඳහන් කරුණු සාකච්ඡා කකරිණි. 

 

- පාසල් සිසුන් සඳහා අධයාපන අමාතයාංශය විසින් ප්රකාශයට පේ කරන ලද 

ලිංගිකේවය පිළිබඳ වැදගේ කතොරතුරු ඇතුළේ 'අකේ හකේ කපොත' කපළ 

කපොත සම්බන්ධකයන් සමාජය තුළ පවතින නිකශේධාේමක අදහස් දුරු කිරීමට 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාවට මැදිහේවීකම් හැකියාව. 

 

- රාජය කනොවන සංවිධාන නියාමනය කිරීම සඳහා වන නව නීතිරීතිවලට 

අදාළව ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිසකම් මැදිහේවීම. 

 

- මානව හිමිකම් කකොමිසම විසින් නිකුේ කරන ලද නිේකේශ ක්රියාේමක 

කනොකිරීම සම්බන්ධකයන් වහා පියවර ගැනීකම් අවශයතාවය. 

 

- මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකේ ප්රාකේශීය කාේයාල සඳහා කදමළ භාෂාව 

පිළිබඳ දැනුමක් ඇති නිලධාරීන් පේ කිරීම. 

 

- 2018 මහනුවර සිංහල මුස්ලිම් ගැටුම සම්බන්ධකයන් කකොමිසකම් විමේශනය 

පිළිබඳ අවසන් වාේතාව නිකුේ කිරීම කඩිනම් කිරීකම් අවශයතාවය. 

 

- කකොමිෂන් සභාකේ ශක්තිය සහ කාේයක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා සිවිල් 

සමාජ සංවිධාන සමඟ සහකයෝගකයන් කටයුතු කිරීම. 

 

- රකටහි මානව හිමිකම් තේේවය නිරීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ කදමුහුන් 

සාකච්ඡාවක් 2020.08.24 දින කකොමිෂන් සභා ප්රධාන කාේයාලකේදී දිවයින 

පුරා සිවිල් සමාජ සංවිධාන සමඟ පැවැේවිණි.  ප්රාකේශීය සිවිල් සමාජ 

සංවිධාන සූම් තාක්ෂණය හරහා සාකච්ඡාවට එක් වූ අතර, මහජන කසෞඛ්ය 

මාේකගෝපකේශ අනුගමනය කරමින් සිවිල් සමාජ සංවිධානවල නිකයෝජිතයන් 

කකොමිසමට ආරාධනා කරනු ලැබූ අතර, කකොමිෂන් සභාව කදමුහුන් රැස්වීමක් 

පැවැේවූ පළමු අවස්ථාව කමය විය. කේශගුණික විපේයාස සහ වයාපාර 

කරණය සහ මානව හිමිකම් වැනි නවමු කකොමිෂන් සභාකේ නීති කවයක් කමම 

රැස්වීකම්දී ඉස්මතු විය.කකෝවිඩ්-19 වසංගතකේ පසුබිම තුළ, සංක්රමණික 

ශ්රමිකයන්කේ අයිතිවාසිකම්, පාරිසරික අයිතිවාසිකම්, සමාජ, සංස්කෘතික සහ 

ආේථික අයිතීන් කමන්ම සංවේධනකයන් ජනගහනයට ඇති අහිතකර බලපෑම් 

කකකරහි විකශේෂ අවධානයක් කයොමු කරන කලස සිවිල් සමාජ සංවිධාන 

කකොමිසකමන් ඉල්ලා සිටිකේය. 

 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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- කකොමිෂන් සභාව පාරිසරික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධකයන් කටයුතු කරන සිවිල් 

සංවිධාන සමඟ විකශේෂ සාකච්ඡාවක් 2020.08.19 දින කකොමිෂන් සභා 

පරිශ්රකේදී පැවැේවීය. කමම සාකච්ඡාව සඳහා උේකප්රේරකය වූකේ ගල්කිස්ස 

කවරළ තීරකේ කවරළ කපෝෂණ වැඩසටහන වන අතර, කකෝවිඩ්-19 අගුලු 

දැමීකම් කාල සීමාව තුළ ගල්කිස්ස කවරළ තීරකේ අතිකේක වැලි තැන්පේ 

කිරීම් සිදු කරන ලදී. අලුතින් එකතු කරන ලද අවසාදිතය රළ පහරින් කසෝදා 

ගිය අතර, කමම වැඩසටහන පිටුපස ඇති අභිප්රායන් මතකේදයට තුඩු දුන්කන්ය. 

ඒ සමගම සිංහරාජ රක්ෂිතය හරහා මාේගයක් ඉදිකිරීකම් හා වනාන්තර 

එළිකපකහළි කිරීකම් සිේධීන් කිහිපයක් මාධය මගින් වාේතා කිරීම ජනතා 

විකරෝධයට කහේතු විය. වැලි සහ පස් ප්රවාහන බලපත්ර අවශයතාවය ඉවේ කිරීම; 

කවනේ අරමුණු සඳහා ‘රක්ෂිත වනාන්තර’ කලස නම් කර ඇති වනාන්තර 

අේපේ කර ගැනීමට ප්රාකේශීය කල්කම්වරුන්ට බලය පවරන 02/2005 
චක්රකල්ඛ්ය අවලංගු කිරීම; සිංහරාජ රක්ෂිතය හරහා මාේගයක් ඉදිකිරීකමන් 

සිදුවන පරිසර හානිය, ගල්කිස්ස කවරළ කපෝෂණ වැඩසටහන; සහ පුේතලම 

ආනවිලන්දාව කතේ බිම් අනවසරකයන් එළිකපකහළි කිරීම වැනි කරුණු 

සම්බන්ධකයන් අවධානය කයොමු කරන කලස සිවිල් සමාජ සංවිධාන 

කකොමිසකමන් ඉල්ලා සිටි. පාරිසරික අයිතිවාසිකම් කේමාේමක අනුකමිටුවක් 

සඳහා වන ක්කෂේත්රයක් කලස පිළිගැනීමට සහ පාරිසරික ගැටළු සඳහා 

මැදිහේවීකම් උපාය මාේගයක් කාලීන අවශයතාවයක් කලස සකස් කිරීමට 

කකොමිෂන් සභාව එකඟ විය. 

 

- කකෝවිඩ්-19 වසංගතය අතරතුර විකේශයන්හි කසේවය කරන ශ්රී ලාංකික 

සංක්රමණික ශ්රමිකයන්කේ ආරක්ෂාව සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව සංක්රමණික 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කටයුතු කරන සිවිල් සමාජ සංවිධාන සමඟ 

සාකච්ඡාවක් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව  විසින් 2021.09.16 

දින පවේවන ලදී. ආපසු පැමිකණන සංක්රමණික කසේවකයින් සඳහා මේතල 

ගුවන් කතොටුපකළේ කතොරතුරු කුටි වල අවශයතාවය ;සංක්රමණික කසේවකයින් 

සඳහා වන රක්ෂණාවරණයට කකොවිඩ් ආවරණයන් ඇතුළුව ආපසු 

පැමිණීකමන් පසු නිකරෝධායනය කිරීකම් පිරිවැය කසේවකයන්ට පුේගලිකව 

දැරීමට සිදුවීම අබුඩාබි සංවාදය සහ කකොළඹ ක්රියාවලිය සමඟ කකොමිෂකම් 

සබඳතා ශක්තිමේ කිරීකම් අවශයතාවය වැනි ගැටලු පිළිබඳව කමම 

සාකච්ඡාකේදී අවධානය කයොමු කරන ලදී. කම්වා කාලීන අවශයතා වන 

බැවින්, කමම ගැටළු පිළිබඳව වගකිවයුතු ආයතන කවත කඩිනමින් ඉදිරිපේ 

කරන බව කකොමිසම දන්වා සිටිකේය. 

 

 

 

 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 
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5.4.6  සිවිල් සමාජය සඳහා පුහුණුව 

2020 වසර තුළදී, කකෝවිඩ් - 19 වසංගතය මගින් පනවන ලද සීමාවන් කනොතකා සිවිල් සමාජකේ 

සාමාජිකයින් සඳහා පුහුණු සහ සංකේදීකාරක වැඩසටහන් පැවැේවීමට කකොමිෂන් සභාව වෑයම් 

කකළේය. පහත දැක්කවන්කන් එවැනි පුහුණුවීම්වල සාරාංශයකි. 

- මාතර ප්රාකේශීය කාේයාලය මගින් ආබාධ සහිත පුේගලයින්කේ ප්රකයෝජනය සඳහා 

සංවිධානය කරන ලද මානව හිමිකම් මූලධේම,   ජාතයන්තර මානව හිමිකම් ප්රමිතීන් 

සහ ආබාධිත අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ශ්රී ලාංකක්ය නීති රාමුව පිළිබඳ දැනුවේ කිරීකම් 

වැඩසටහනක් 2020 කපබරවාරි 27 දින පැවැේවිණි. 

  

- කල්මුකණ් ප්රාකේශීය කාේයාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද ආගමික නායකයින් සහ 

ප්රජාකේ සාමාජිකයින් සඳහා සංහිඳියාව සහ යහපාලනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 

2020 ජුනි 27 වන දින කල්මුකණ් දී පැවැේවිණි. 

මීට අමතරව, පාසල් සහ විශ්ව විදයාල සිසුන්, ත්රිවිධ හමුදාකේ නිලධාරීන්, කපොලිස් නිලධාරීන්, 

රාජය නිලධාරීන් සහ රාජය කනොවන සංවිධානවල නිකයෝජිතයන් වැනි විශාල පිරිසක් කකොමිෂන් 

සභාව විසින් ප්රකාශයට පේ කරන ලද අේ පත්රිකා සහ කපෝස්ටේ ආදී  මානව හිමිකම් පිළිබඳ 

ප්රකාශන ලබා ගැනීම සඳහා පුේගලිකව කකොමිසම කවත පැමිකණ්. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, 

කකොමිෂන් සභාව කමම පුේගල කණ්ඩායම් දැනුවේ කිරීකම් සාකච්ඡා තම පරිශ්රය තුළ 

පැවැේවීකම් අවස්ථාව සාදරකයන් පිළිගනී. 2020 වසර තුළ කකොමිෂන් සභාව විසින් සැසිවාර 

කිහිපයක් පැවැේවුවද, වසංගතය කහේතුකවන් එවැනි අවස්ථා සංඛ්යාේමකව අඩු විය. 

5.5 උපකේශනය 

විකශේෂකයන්ම මානව හිමිකම් ප්රවේධනය සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා රකට් තරුණ තරුණියන් 

කවනුකවන් ආකයෝජනය කිරීම නිවැරදි ඉදිරි පියවරක් බවට වූ විශ්වාසය කහේතුකවන් 2017 

වසකේදී නැවත පණ ගැන්වූ සීමාවාසික වැඩසටහන කකොමිෂන් සභාව විසින් අඛ්ණ්ඩව 

ක්රියාේමක කරන ලදී. 2020 වසර තුළ ස්කේච්ඡා පදනමක් මත කසේවය කිරීම සඳහා ඕනෑම 

විෂයයක් පිළිබඳ උපාධි අකේක්ෂකයින් සහ මෑත කාලීන උපාධිධාරීන්කගන් අයදුම්පේ කැදවන 

ලදී. වැඩසටහකන් අරමුණ වූකේ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකවහි කාේයභාරය, 

පේකේෂණ ඇතුළු කකොමිෂන් සභාකේ ප්රවේධනය සහ ආරක්ෂණ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව සාේථක 

අකේක්ෂකයින්ට අවකබෝධයක් ලබා දීම සහ තරුණයින් තුළ මහජන අවශයතා සඳහා කැපවීම 

කපෝෂණය කිරීමයි. සීමාවාසික පුහුණුව අවම වශකයන් මාස 3 ක කාලයක් සඳහා වූ අතර, 

සීමාවාසිකයින්ට අධයක්ෂවරුන්කේ කහෝ ප්රාකේශීය සම්බන්ධීකාරකවරුන්කේ සමීප අධීක්ෂණය 

යටකේ ප්රධාන කාේයාලකේ කහෝ ප්රාකේශීය කාේයාලයක පුහුණුව ලැබීම කතෝරා ගැනීකම් 

අවකාශයක් තිබුණි. කකකසේ කවතේ, කකෝවිඩ්-19 වසංගතය කහේතුකවන් සීමාවාසිකයින් කයොදවා 

ඇේකේ 2020 පළමු කාේතුකේදී පමණි. ඒ අනුව, 2020 පළමු කාේතුව තුළ සීමාවාසික 26 

කදකනකු  සඳහා දිවයින පුරා සීමාවාසික පුහුණුව ලබා දුන්හ. වැඩසටහන සාේථකව නිම 

කිරීකමන් පසු, සීමාවාසිකයින්ට සහභාගී වීකම් නිල සහතිකයක් නිකුේ කරනු ලැකබ්. 
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2020 සඳහා සීමාවාසි යින්කේ වයාේතිය 

අදාල  ාර්යාලය සීමාවාසි යින්කේ සංඛ්යාව 

ප්රධ්ාන  ාර්යාලය 15 
මාතර ප්රාකේශීය  ාර්යාලය 1 
මහනුවර ප්රාකේශීය  ාර්යාලය 5 
මඩ ලපුව ප්රාකේශීය  ාර්යාලය  3 
 ල්මුකන් ප්රාකේශීය  ාර්යාලය 2 
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6 වන පරිච්කේදය:  

ජාතයන්තර සහකයෝගීතා 

 

6.1 ජාතයන්තර බැඳීම්වලට අනුකූල වීම ප්රවේධනය කිරීම 

6.2 ප්රාකේශීය මානව හිමිකම් සන්ධාන සමඟ සබඳතා 

ශක්තිමේ කිරීම 

6.3 OPCAT යටකේ ජාතික වැළැක්වීකම් යාන්ත්රණය කලස 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව පේ කිරීම 

6.4 ජාතයන්තර සංවිධාන සහ විකශේෂඥයන් සමඟ වූ කවනේ 

සහකයෝගිතා 

6.4.1. ේවිපාේශ්වික හමුවීම් 

6.4.2. ලැබූ විකේශ අරමුදල්  
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ජාතයන්තර සහකයෝගීතාවය 

6.1 ජාතයන්තර බැඳීම්වලට අනුකූල වීම ප්රවේධනය කිරීම 

කකොමිෂන් සභාව විසින් එහි වයවස්ථාපිත බලතල අනුව ශ්රී ලංකාකේ ජාතයන්තර මානව හිමිකම් 

බැඳීම්වලට අනුකූල වීම ප්රවේධනය කිරීකම්දී ජාතයන්තර සහ කලාපීය මානව හිමිකම් සංවිධාන 

සහ ආරක්ෂණ යාන්ත්රණ සමඟ සක්රීයව සන්නිකේදනය සහ සහකයෝගීතාවය 2020 දී අඛ්ණ්ඩව 

පවේවාකගන යන ලදී.  

එක්සේ ජාතීන්කේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කකොමසාරිස් කාේයාලකේ (OHCHR) දූත පිරිස ශ්රී 

ලංකාකේ සංචාරයක නිරත වීකම්දී කකොමිසම කවත පිළිගන්නා ලදී.  සභාපතිවරයා සහ 

කකොමසාරිස්වරුන් නිකයෝජිත පිරිස සමඟ අකනයෝනය වශකයන් අදාළ වන කරුණු සාකච්ඡා කළ 

අතර ඔවුන් විසින් කපන්වා දුන් ඇතැම් කරුණු සඳහා ක්ෂණික ප්රතිචාර අවශය බව පිළිගේහ. 

මානව හිමිකම් කවුන්සිලකේ 40/1 කයෝජනාවට අනුකූලව 30/1 කවුන්සිලකේ කයෝජනාව 

ක්රියාේමක කිරීකම්දී ශ්රී ලංකාව තුළ සංහිඳියාව, වගවීම සහ මානව හිමිකම් ප්රවේධනය කිරීකම්දී 

ලබා ඇති ප්රගතිය තක්කසේරු කරමින් "ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව ස්වාධීන සහ 

වෘේතීයමය ආකාරකයන් මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ක්රියාශීලී සහ විවෘතව කටයුතු 

කර ඇත" යන්න 2020    මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකකොමසාරිස් කාේයාල වාේතාකවන් 

පිළිගේකේය. 2019 අකේ රල් මාසකේ පාසක්ු ප රහාරකයන් පසුව, අධිකතර කහෝ කවනස ් කකොට 

සැලකීකම් පියවරයන් වැලැක්වීකමහිලා වැදගේ කාේයභාරයක් ඉටු කළ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් 

කකොමිෂන් සභාකවහි කාකලෝචිත මැදිහේවීම් මහ කකොමසාරිස්වරයාකේ පැසසුමට ලක් විය. 

6.2  ලාපීය මානව හිමි ම් සන්ධ්ාන සමඟ සබඳතා 

ශක්තිමත් කිරීම 

චාරිත්රානුකූලව, කකොමිසම 2020 සැේතැම්බේ 9 වන දින පැවති ආසියා ශාන්තිකර සංසදකයහි  

වාේෂික මහා සභා රැස්වීමට සහභාගී විය. සංවිධාන ඉතිහාසකේ ප්රථම වතාවට ආසියා ශාන්තිකර 

සංසදකයහි  වාේෂික රැස්වීම කකෝවිඩ්-19 වසංගතය කහේතුකවන් මාේගගත ක්රමකේද අනුව 

පවේවන ලදී. ආසියා ශාන්තිකර සංසදය යනු  ජාතික මානව හිමිකම් ආයතන සඳහා තාක්ෂණික 

සහාය සපයන කලාපීය සම්කම්ලනයයි.  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව  ආසියා 

ශාන්තිකර සංසදකයහි  සාමාජිකකයකු වන අතර 2020 වාේෂික මහ සභා රැස්වීකම්දී 'A' තේේව 

හිමි වූ මානව හිමිකම් කකොමිසමක් කලස තීරණ ගැනීම සඳහා සහභාගී විය හැකිය. 
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6.3 OPCAT යටකත් ජාති  වැළැක්වීකම් යාන්ත්රණය කලස 

ශ්රී ලං ා මානව හිමි ම් ක ොමිෂන් සභාව පත් කිරීම 

2017 කදසැම්බේ මාසකේ දී වධහිංසාවට එකරහි ජාතයන්තර සම්මුතිකේ වවකල්පික 

සන්ධානයට ශ්රී ලංකාව විසින් අපරානුමත කිරීම අනුව, ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් 

සභාව, ජාතික වැළැක්වීකම් යාන්ත්රණය කලස ශ්රී ලංකා රජය විසින් නම් කරන ලදී. යටකේ, 

වැළැක්වීකම් චාරිකා හරහා වධහිංසා පැමිණවීම් සහ කවනේ ආකාරකේ අේඅඩංගුකේදී සිදුවන 

අපචාර වැළැක්වීමට උේසාහ කිරීම සඳහා ජාතික වැළැක්වීකම් යාන්ත්රණයක් කහෝ කිහිපයක් 

පිහිටුවීමට රජය බැඳී සිටී. ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව හට එහි මේ පනත යටකේ 

පූේව අවසරයකින් කතොරව රැඳවුම් ස්ථාන කවත යාමට දැනටමේ නියම කර ඇති අතර බලය 

ලබා දී ඇත. 

2020 ජූනි මාසකේදී, වධහිංසා වැළැක්වීම පිළිබඳ එක්සේ ජාතීන්කේ අනුකමිටුව සිය හතළිස් 

එක් වන සැසිවාරය මාේගගතව පැවැේ වූ අතර, එය අන්තේජාල පරිසරයක් තුළ සම්පූේණ 

සැසියක් සහ සම්පූේණ වැඩ සටහනක් සහ විවිධ කේදිකා ක්රියාකාරකම් භාවිතා කරන එක්සේ 

ජාතීන්කේ පළමු ගිවිසුම් ආයතනය බවට පේ විය. සැසිවාරය අතරතුර පැවති ආසියානු 

කලාපකේ ඒකාබේධ රැස්වීමට කකොමිසම සහභාගී විය. 

6.4 ජාතයන්තර සංවිධ්ාන සහ විකශේෂඥයන් සමඟ වූ 

කවනත් සහකයෝගිතා 

6.4.1 ේවිපාර්ශ්වි  රැසව්ීම්: 

මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව බහුවිධ ආයතන සමඟ ේවිපාේශ්වික රැස්වීම් හරහා සිය 

ජාතයන්තර සහකයෝගීතාව පුළුල් කකළේය: 

 කකොමිෂන් සභාව ශ්රී ලංකාකේ විවිධ එක්සේ ජාතීන්කේ සංවිධාන සමඟ රැස්වීම් සහ 

අවස්ථාවන් කිහිපයකට සහභාගී විය: 

  “වගකිවයුතු වයාපාර සහ මානව හිමිකම්” යන කේමාව යටකේ 2020 කපබරවාරි 10 

වැනි දින සිවිල් සමාජ සංවිධානවල දේත රැස් කිරීම සඳහා එක්සේ ජාතීන්කේ 

සංවේධන අරමුදල විසින් නීතිය සහ සමාජ භාරය එක්ව සංවිධානය කරන ලද 

වැඩමුළුවට සහභාගී වීම. 

 

 2020 කපබරවාරි 20 වැනි දින එක්සේ ජාතීන්කේ ජනගහන අරමුදකල් ඉල්ලීම පරිදි ස්ත්රී 

පුරුෂ සමානාේමතාවය සහ ලිංගික ප්රජනන කසෞඛ්ය සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

ජාතයන්තර උපකේශක ජූලියා කබාසි මහේමිය හමුවීම. 
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 2020 කපබරවාරි 11 වන දින මානව හිමිකම් ප්රවේධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම 

සම්බන්ධකයන් මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකවහි ක්රියාමාේගය පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කිරීම සඳහා යුකරෝපා සංගමකේ නිකයෝජිත පිරිස හමුවිය. 

 

 2020 දී, මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව විසින් විවිධ පුේගලයින් සමග පුේගල කහෝ 

මාේගගත රැස්වීම් ද පැවැේවීය:එනම්; 

 ශ්රී ලංකාකේ කනෝේකේජියානු තානාපති 

 එක්සේ ජනපද රාජය කදපාේතකම්න්තුකේ කජයෂ්ඨ උපකේශක බ්රහ්මි 

පූකලෝගසිංහම් මහේමිය 

 යුකරෝපය සහ ප්රංශය සඳහා වූ විකේශ කටයුතු අමාතයාංශකේ ආසියා සහ 

ඕෂනියා අධයක්ෂ තියරි මාකතෝ මහතා 

 ශ්රී ලංකාකේ ඕස්කේලියානු මහ කකොමසාරිස් 

 කකොළඹ ස්විට්සේලන්ත තානාපති කාේයාලකේ කේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ 

පළමු කල්කම්. 

 "වගකිවයුතු වයාපාර සහ මානව හිමිකම්" යන කේමාව යටකේ වයාපාර සහ 

මානව හිමිකම් සම්පේ මධයස්ථානකේ නිකයෝජිතයින්. 

6.4.2 ලැබූ විකේශ අරමුදල්  

මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව හට මූලික ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා එහි අරමුදල්වලින් 

බහුතරයක් භාණ්ඩාගාරකයන් ලැබුණි. එකසේ වුවද, මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව සහ 

ජාතයන්තර සංවේධන හවුල්කරුවන් අතර ඇතිකරගේ සහකයෝගිතා තුළින් තම කටයුතු සඳහා 

මූලය සහය ලබා ගැනීමට කකොමිසමට හැකි විය. ඒ අනුව 2020 දී කකොමිෂන් සභාවට එහි 

බලතල ඵලදායී කලස ක්රියාේමක කිරීමට හැකි වන පරිදි කකොමිෂන් සභාකේ වැඩසටහන්මය 

කටයුතු සඳහා, එක්සේ ජාතීන්කේ මහ කකොමසාරිස් කාේයාලය ස්විට්සේලන්ත කෆඩරල් රජය 

සහ එක්සේ ජාතීන්කේ සංවේධන අරමුද විසින් ලබා දී ඇති සහකයෝගිතාව ශ්රී ලංකා මානව 

හිමිකම් කකොමිසම පිළිකගන අගය කරයි. 

කකොමිසකම් ධාරිතාව ශක්තිමේ කිරීම සඳහා ස්විට්සේලන්ත කෆඩරල් රජය කකොමිෂන් සභාවට 

අඛ්ණ්ඩව සහකයෝගය ලබා දුන්කන්ය. කමම ප්රදානය හරහා, අතපසු වු පැමිණිලි කගොඩගැසීකම් 

ගැටළුව විසඳීමට සහ පැමිණිලිකරුවන්ට ප්රතිකේම සැපයීමට අවශය සම්පේ රැස් කිරීමට 

කකොමිසමට හැකි විය. කමමගින් ආයතනය කකකරහි මහජන විශ්වාසය වැඩි කිරීමට කකොමිසමට 

හැකි වූ අතර,  එමගින් එහි ඵලදායිතාවයට අතයවශය වන්නා වූ ශ්රී ලංකාකේ ජනතාවකේ 

අවශයතා සහ උේසුකයන්ට ප්රතිචාර දැක්වීමට ඇති හැකියාව ද විදහා දැක්වීය . 

යටිතල පහසුකම් සැපයීම කමන්ම ධාරිතා කගොඩනැගීම හරහා උප කාේයාල ශක්තිමේ කිරීම 

ඉලක්ක කරගේ වයාපෘතියකට එක්සේ ජාතීන්කේ සරණාගතයින් පිළිබඳ මහකකොමසාරිස් 

සහාය දැක්වීය. වයාපෘතිකේ අරමුණ වූකේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් ඇතුළු මානව 

හිමිකම් ගැටලු වලට පිළියම් කසවීම සඳහා ආපසු පැමිකණන ජනගහනය, විකශේෂකයන් 
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අවදානමට ලක්විය හැකි සහ ආන්තික කණ්ඩායම්වලට මානව හිමිකම් කකොමිසම කවත 

ප්රකේශය සක්රීය කිරීම සහ ශක්තිමේ කිරීමයි. 

එක්සේ ජාතීන්කේ සංවේධන අරමුදල විසින් මානව හිමිකම් කතොරතුරු පේධතිය (HURIN), 

ජාතයන්තර මානව හිමිකම් දිනය සඳහා සමාජ මාධය ප්රචාරණය, කකොමිෂන් සභාව සඳහා 

සන්නාම මාේකගෝපකේශ සැකසීම සහ කකොමිෂන් සභාව සඳහා නව කවබ් අඩවිය සංවේධනය 

කිරීම සඳහා සෘජු මූලය ආධාර සපයන ලදී. 
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7 වන පරිච්කේදය:  

මානව සම්පේ, පරිපාලන හා මූලය  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. කාේය මණ්ඩල සංවේධන වැඩසටහන්  
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මානව සම්පත්, පරිපාලනය සහ මුලය 

7.1  ාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න වැඩසටහන් 

2015 ඔක්කතෝබේ මාසකේදී නිල කාලය අවසන් වන කකොමිෂන් සභාකේ නිල කාලය ආරම්භ වූ 

දා සිට, ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභා කාේය මණ්ඩලකේ වෘේතීය විශිෂ්ටේවය සහ 

ධාරිතාව වේධනය කිරීමට වෑයම් කර ඇත. අලුතින් පේ කළ කකොමිෂන් සභාව ද එම ගමයතාව 

පවේවා ගැනීමට උේසාහ කර ඇත. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම්වලට ඵලදායී කලස 

ප්රතිචාර දැක්වීමට සහ මානව හිමිකම් ප්රවේධනය කිරීමට ආයතනික විශිෂ්ටේවය අතයවශය බව 

කකොමිෂන් සභාව වටහාකගන ඇත. එබැවින්, කාේය මණ්ඩලකේ කසේවය අකේක්ෂිත ප්රජාවන්ට 

උපකාර කිරීම පිනිස ප්රධාන කාේයාලකේ කමන්ම ප්රාකේශීය කාේයාල යන කදකකොට්ඨාශකේම 

සිටින කාේය මණ්ඩලකේ වෘේතීමයභාවය, කාේයක්ෂමතාව, අභිකයෝග පිළිබඳ අවකබෝධය සහ 

අවශය සහාය ලබා දීමට තම කුසලතා උපකයෝගී කර ගැනීකම් හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

කේශීය හා ජාතයන්තර වශකයන් පවතින කබොකහෝ පුහුණු අවස්ථා වලින් ප්රකයෝජන ගැනීම සඳහා 

ඔවුන් දිරිමේ කරන අතර එකසේ කිරීමද අවශය කකකේ.  කකෝවිඩ්-19 වසංගතය ආරම්භකේ දී 

පනවන ලද ජාතයන්තර සංචාරක සීමාවන් කහේතුකවන්, කාේය මණ්ඩලයට ජාතයන්තර පුහුණු 

අවස්ථා ලබා ගැනීමට කනොහැකි විය. 

7.1.1 කේශීය පුහුණු අවසථ්ා 

 "කාන්තා අයිතිවාසිකම් ද මානව හිමිකම් කේ" යන කේමාව යටකේ 2020 කපබරවාරි 

24-28 දක්වා ස්ත්රී පුරුෂ සමාජ භාවය පිළිබඳ පුහුණුකරුවන්කේ පුහුණු වැඩමුළුවක් 

පවේවන ලදී. වැඩමුළුකේ අරමුණ වූකේ ප්රධාන කාේයාලකේ සහ ප්රාකේශීය කාේයාල 

යන කදකකොට්ඨාශකයහිම  මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභා කාේය මණ්ඩලකේ ස්ත්රී පුරුෂ 

සමාජ භාවය පිළිබඳ ගැටළු පිළිබඳ දැනුම සහ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමයි. පුහුණුකරුවන් 

කලස පුළුල් කලස නිරාවරණය වී ඇති පළපුරුදු සම්පේ දායකයන්කගන් පුහුණුවට 

ඵලදායි දායකේවයක් ලැබුණි. 

 

 2020 මාේතු 06 වන දින මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව එහි ප්රාකේශීය 

සම්බන්ධීකාරකවරුන් සඳහා කාන්තාවන්ට එකරහි තාක්ෂණය පදනම් කරගේ හිංසනය 

මැඩපැවැේවීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් පවේවන ලදී. පුහුණුකේ අරමුණ වූකේ 

කාන්තාවන්ට එකරහි ප්රචණ්ඩේවය පිළිබඳ තාක්ෂණකේ ශීඝ්ර දියුණුකේ සහ 

කාන්තාවන්ට එකරහි ප්රචණ්ඩේවය අවසන් කිරීම සඳහා මැදිහේවීම සහ වැළැක්වීකම් 

ප්රයේනයන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විදුේ සන්නිකේදන තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකි 

ආකාරය පිළිබඳව සහභාගිවන්නන් දැනුවේ කිරීමයි. 

 

 ආයතනකේ කාේයක්ෂම ක්රියාකාරිේවයට අතයවශය වන කකොමිෂන් සභාකේ ප්රාකේශීය 

කාේය මණ්ඩලකේ හැකියාවන් ඉහළ නැංවීකම් අවශයතාවය හඳුනා ගනිමින්, මානව 

හිමිකම් කකොමිසකම හි ප්රාකේශීය කාේයාලවල කාේය මණ්ඩලය සඳහා සූම් තාක්ෂණය 
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ඔස්කසේ ඩිජිටල් සාක්ෂරතාව පිළිබඳ  මාේගගත වැඩමුළු මාලාවක් පවේවන ලදී. 
ත්රිකුණාමලය, අනුරාධපුරය, යාපනය සහ අම්පාර ප්රාකේශීය කාේයාලවල කාේය 

මණ්ඩලය සඳහා 2020 අකගෝස්තු-සැේතැම්බේ කාලය තුළ කමම වැඩමුළු පවේවන ලදී. 

 

 කකොමිෂන් සභාකේ පළපුරුදු පරිපාලන නිලධාරියකුකේ සම්පේ දායකේවකයන් 2020 

සැේතැම්බේ 30 වැනි දින මානව හිමිකම් කකොමිසකම් කාේය මණ්ඩලය සඳහා 

කගොනුකරණය කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් පවේවන ලදී. 

 
 2020 මාේතු මාසකේදී මහනුවර සහ බදුල්ල ප්රාකේශීය කාේයාලවල කාේය මණ්ඩලකේ 

හැකියාවන් ඉහළ නැංවීම සඳහා සඳහා ගිණුම්කරණය සහ පරිපාලන උපාය මාේග 

පිළිබඳ තවේ වැඩමුළුවක් පවේවන ලදී. 

7.1.2 ජාතයන්තර පුහුණු වැඩසටහන් 

කකොමිෂන් සභාකේ ප්රධාන කාේයාලකේ සහ ප්රාකේශීය කාේයාලයන්හි කාේය මණ්ඩලය පසුගිය 

වසරවල කබොකහෝ ජාතයන්තර පුහුණු වැඩසටහන්වලින් ප්රතිලාභ ලබා ඇති අතර, ඒවා 

කකොමිෂන් සභාකේ ධාරිතාව සහ කාේයක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට දායක වී ඇත. එකසේ වුවද, 

කකෝවිඩ් - 19 වසංගතකේ ආරම්භය කහේතුකවන්, වාේතා කරන වේෂය තුළ කාේය මණ්ඩලයට 

කිසිදු ජාතයන්තර පුහුණු වැඩසටහනකට සහභාගී වීමට කනොහැකි විය. 

7.2 රැකියා සහ පුරේපාඩු 

2018 මැයි මාසකේදී කකොමිෂන් සභාවට කළමනාකරණ කසේවා කදපාේතකම්න්තුකවන් අනුමත 

බඳවා ගැනීකම් පරිපාටිකේ සියලුම කසේවක තනතුරු සඳහා අවසාන අනුමැතිය ලැබුණි. 2019 

අවසන් කාේතුව තුළ අන්තේග්රහණ ක්රියාවලිය පිළිබඳ ලැබුණු උපකදස් අනුව, 2020 දී කකොමිෂන් 

සභාව 2017.09.18 සිට 2020.09.17 දක්වා උසස්වීම් සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ නිලධාරීන්ට නව 

බඳවා ගැනීකම් පටිපාටිකයහි I අදියර යටකේ උසස්වීම් ලබාදීම ආරම්භ කකළේය. අන්තේග්රනණ 

ක්රියාවලියට අදාළ හිඟ වැටුේ ද 2020 දී සකස් කර අවසන් කරන ලදී. ඔවුන්ටම පුේගලික කලස 

අනුමත තනතුරුවල නිලධාරීන් සඳහා සකස් කරන ලද උසස්වීම් කයෝජනා ක්රමය කළමනාකරණ 

කසේවා කදපාේතකම්න්තුව කවත ඉදිරිපේ කර අනුමැතිය ලැබීමට නියමිතය. 

පසුගිය වාේතාකරණ වේෂකේදී, කාේය මණ්ඩල අන්තේග්රහණය කිරීකම් ක්රියාවලිය සම්බන්ධ 

දුක්ගැනවිලි සම්බන්ධකයන් අභියාචනා ඉදිරිපේ කිරීමට මානව හිමිකම් කකොමිසකම් කාේය 

මණ්ඩලයට අවස්ථාව සලසා කදන ලදී. කමම අභියාචනා සලකා බැලීම සඳහා මානව හිමිකම් 

කකොමිෂන් සභා මණ්ඩලය විසින් පේ කරන ලද අභියාචනා කමිටුව අභියාචනාවලට ප්රතිචාර 

දැක්වීමට කපර ගත යුතු ඉදිරි ක්රියාමාේග පිළිබඳව කළමනාකරණ කසේවා කදපාේතකම්න්තුව සහ 

ජාතික වැටුේ කකොමිෂන් සභාව සමඟ සාකච්ඡා කකළේය. අභියාචනා කමිටුව මානව හිමිකම් 

කකොමිසකම් කකොමසාරිස්වරුන් කදකදකනකු සහ බාහිර සාමාජිකකයකු කලස විශ්රාමික කජයෂ්ඨ 

සිවිල් කසේවකේ නිළධාරිකයකුකගන් සමන්විත විය. නව බඳවා ගැනීකම් පටිපාටිය ප්රකාරව 2020 

ජනවාරි 01 දින සිට බලපැවැේකවන පරිදි සම්පූේණ  කාේය මණ්ඩලය අන්තේග්රහණය කර 
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ගැනීම සඳහා වූ කමිටුකේ නිේකේශය අනුව, කළමනාකරණ කසේවා කදපාේතකම්න්තුකේ 

චක්රකල්ඛ්වලට අනුකූලව අේධ රාජය අංශයට අදාළ වැටුේ කක්තයන්ට අනුව සම්පූේණ කාේය 

මණ්ඩලයට අදාළ වැටුේ කගවීම 2020 ජනවාරි 01 දින ආරම්භ විය. 

අධයක්ෂ තනතුරු 05ක් සඳහා එනම් පරිපාලන සහ මුදල්, විමේශන සහ පරීක්ෂණ, අධයාපන සහ 

විකශේෂ වැඩසටහන්, පේකේෂණ සහ අධීක්ෂණ, සහ ජාතයන්තර සබඳතා සඳහා වසර තුළ 

අයදුම්පේ කැඳවන ලදී. ගණකාධිකාරීවරකයක්; සහ  අභයන්තර විගණකවරකයකු නව බඳවා 

ගැනීකම් පටිපාටිය යටකේ කකොමිෂන් සභාව සඳහා අනුමත කරන ලදී. මීට අමතරව, නීති 

නිලධාරීන්කේ තනතුරු සඳහා අභයන්තර අයදුම්කරුවන්කගන් අයදුම්පේ කැඳවනු ලැබීය. 
සියලුම තනතුරු සඳහා සම්මුඛ් පරීක්ෂණ පවේවන ලද අතර නීති නිලධාරීන්කේ තනතුරු සඳහා 

කතෝරාගේ අභයන්තර අකේක්ෂකයින් සඳහා පේවීම් ප්රදානය කිරීම 2020 කදසැම්බේ මාසකේදී 

ආරම්භ විය. 

7.3 වාර්ෂි  මුලය ප්ර ාශන 

ප්රධාන ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා කකොමිෂන් සභාවට අරමුදල්වලින් බහුතරයක් 

භාණ්ඩාගාරකයන් ලැබුණි. 2020 දී කකොමිසකම් ක්රමකල්ඛ්න කටයුතු සඳහා එක්සේ ජාතීන්කේ 

සරණාගතයින් පිළිබඳ මහ කකොමසාරිස්  සහ සුවිස් කෆඩරල් රජය විසින් ලබා දුන් සහකයෝගය 

කකොමිසම පිළිකගන අගය කරයි. 

බාහිර පරිතයාගශීලීන් විසින් ලබාකදන මූලයාධාර පහත පරිදි කේ. 

ආධාර ආයතනය ලැබුණු මුදල වියදම කශේෂය 

සුවිස් ක ඩරල් රජය 1,351,000.00 341,810.92 1,009,189.08 

එක්සත් ජාතීන්කේ 

සරණාගතයින් පිළිබඳ මහ 

ක ොමසාරිස් 

4,545,750.00 1,482,552.52 3,063,197.48 

 
(බාහිර පරිතයාගශීලීන් විසින් ලබා කදන මූලය ආධාර පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 

6.4.2 බලන්න 

 

 

 

 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

 

90
 

 

සමස්ත වාේෂික මූලය ප්රතිපාදන: 

 

ආරම්භ  කශේෂය 

 

රු. 0.00  

භාණ්ඩාගාරකයන් ලැබුණු අක්මුදල   

 පුනරාවර්තන 
              201,445,000.00  

ප්රාේධ්න                     4,920,736.00  

තැන්පත් ගිණුකම් ශුේධ් කවනස                   1,970,575.93  

කවනත් ලැබීම්                   1,059,525.89  

සමස්ත ලැබීම්               209,395,837.82  

වියදම 
  

වැටුේ               128,184,522.72  

ගමන් වියදම්                      668,056.00  

සැපයුම්                   4,644,935.27  

නඩත්තු වියදම්                   2,442,922.68  

කසේවා                 65,617,808.55  

පැවරුම්                   1,758,606.50  

මානව හිමි ම් වැඩසටහන්                   2,272,659.01  

ප්රාේධ්න වත් ම් පුනරුත්තාපනය සහ වැඩි දියුණු කිරීම                      301,828.65  

ප්රාේධ්න වත් ම් ප්රතිග්රහණය                   1,446,135.00  

ධ්ාරිතා වර්ධ්නය                      234,000.00  

ශ්රී ලං ාකේ සාමය කගොඩනැගීම සඳහා උත්කප්රේර  සහාය  

එක්සත් ජාතීන්කේ සංවර්ධ්න අරමුදල (UNDP) 
                                    -    

ආපසු පැමිකණන්නන්ට ඔවුන්කේ අයිතිවාසි ම් කවත 

ප්රකේශ වීමට හැකියාව ලබා දීම (UNHCR) 
                  1,482,552.52  

මානව හිමි ම් ක ොමිසකම් ධ්ාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම් 

(SWISS) 
                     341,810.92  

සමස්ත වියදම 
              209,395,837.82  

 



  ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාව 

 

91
 

 

උපග්රන්ථ 

ශ්රී ලංකාව තුළ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිෂන් සභාකේ වයාේතිය: සිතියම 

 



92



93



94



95



96



97



98



99



96 
 

 
 

97 

 

 
 
 

 100



96 
 

 
 

97 

 

 
 
 

 101



96 
 

 
 

97 

 

 
 
 

 

98 
 

 

99 

 

 

100 
 

 

101 

 

 

102



96 
 

 
 

97 

 

 
 
 

 

98 
 

 

99 

 

 

100 
 

 

101 

 

 

103



98 
 

 

99 

 

 

100 
 

 

101 

 

 

102 
 

 

104



98 
 

 

99 

 

 

100 
 

 

101 

 

 

102 
 

 

105



100 
 

 

101 

 

 

102 
 

 

103 
 

 

104 

 

 

106



100 
 

 

101 

 

 

102 
 

 

103 
 

 

104 

 

 

107



102 
 

 

103 
 

 

104 

 

 

105 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108



102 
 

 

103 
 

 

104 

 

 

105 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109



r@
Oor,1 q"rn;s
orrurgt $nt.
Nly Ncr.

dl6o 8co6no EDlbco)@c?
Ggdu-r mnmrrimrrrua{ 9lg5ilcus6
I{ATIOI\AL AUDIT OFFICE

.rt''

a-9(:

6 e.^r ocaro 69zo@ ozocOcatr} cooceo 2020 eqoloa6 31 Qor:oi goozr} o6occ alEoc g ge)j

gzor@?t) 8@AqO 2018 g"zo 19 qdo dcdzo Eo6o o:nod 11(2) Oo:rf6o gzocdO Oc68zo

Edndcdgro zo ggarczodrG Eo.orr: OcSzlcO

c,sodJ?oJa OcSacO o@ eegao OCc qio

02 ejcda 8g).66 ooool 39(l) 6er OcosJdooj esqorC EBEOco qgO n:Og4 zod oO@

OcSotcoO Qot 8O gces 03 rf elqgn oceJe5oc zodg gOo gdzoSO @cec@c5co oorJ

eslgdglgO ool $cec9cdco E@aqO gc oOn q1g@ QcegbJo3.

03. oarooJ 39(2) 6,o OorrrJdc,: grorcdO o@@ Ocdncoo qlqgnl 9c EBrrJ oerrrlOc Q a16 reo

$csc9o,5oconi otrJ rordlGnl 8@aqC $ceczrl@ro 68o@ oerJ oorcorlB Eo@ oerlq doa og
eJ aoq @c oOo qorOc dOo o@:ri s:cd1.6roO qCO@.

P a I1--.-
de.q8.ge"oc oor99r@

eee:a:cd Eco<5r:r3erd

Eor<6o:3er5.e3qi./-.

i.'l;
i,"rii;
3'#ss.*;

Seoa : gqi egror;erz: . 9Sc' egro;.r,:rr;



;rl
f3

,J

l'l
I
I

$6o OodceD mbruec? x:j+.

@*<ffip>b
Gpflu-r samebcbrrruor1 gtsloua:srb
NATIONAL AUDIT OFFICE

god q"occ 1 @oO g.nc,: 'l
oo,s sa:. loeggeilAl dOqcSE/20201O38125:=osr -@o. l.
l\lvNo. )---- - ---t-- YourNo. ) lzozt 

g@ ruQo',

oglzo@,

@ e.^r @cmO E@zo@ ozoc@to2tJ astocO.

6 e.^, gc6O E@zoO ozoc@eaal eeocoO 2020 oqet1@ag 31 Qoazrl qOeca} 06oo esqoc Q

pgr: gzocoot g@aqo 2018 g.zo: 19 qdo: aJcdzo 8o<ro eaor} ll (2) Oooldcs gzocdO

oc58 zo 6aJrr dczrJ@zo zsr g Ozl czoder I o.ozl Ocbaco

@ e"^r Ocmo E@zo@ ozorc@ee?tl eoercoO 2020 oqoelgaS 3i Qzlo pg> oraloloco gzorcoa<e,

oQoarzrl qOeorrl OSeoco eoqalc Q pg> zorcscoeocOz:'r gzilcc:o ttr pEC gOcto gzocoO@trf ee@af8r;

2020 oqeol@a5 31 Qor:zrf gOeotrl O6eoce eoqa:c Q Sg> gzorccaot 2018 q.^ 19 q6r> eJcdzsr

Eo<Grl ozlooJ EEEOcm es9eo eso@c^:J8oO 6c,o8c,s SA @ e"zorr ge5cbczrf$zo eoOceSOcQ

eJadeJocj qccdQg@ O>OojOcoO RA€rJ EEECc:l gzorcd @co(rJ OOcmc^: c^rOonJ Eo6nco

zordar gQ. 2018 q"zo 19 q6r:, e5cdzo EoGm omooJ l1(2) Ooraldco gzorcdO Q o@@ Oc5zrrcO

o3ezd a,dp gOo qr:d gCczl cl<srrfQo9 6gOcB EBaf gcdzo Eco<5:rr omoof 39 Am

Osr?tfdooi eoqorl EEEOcz:: qpO zoOglJ 66 o@@ OcSzlcoO Qzr 8O gree 03 2ol ftr2€rr

ocoCeJmc zo:dp gOm gdzor5g @cec@cdo oalJ eolgdgfgo cllo} @coc@c6co 8@AqO @c oOn

Ocbzlc zo€ SbJ6. o@g Oc5z:rcoO oozrJOr Q qrd co9 $coc@r6cocozsJ oarJ zodlGzd 8@aqo

@cornfgzor 68o@ oorJ oa:oo16Eo@ otrlz2 6oD ar@ eJ OOq @c oOzl qalOc d8ce ga2ce.

1.2 gero gzorcozr, 8€aq qqoad qlzsi8o

1.2.1 66Ozs:O<r qQerQ

(g) go'rdco6nrn SoqO

pg> gzsrcoazlogo qqcg gzr:dco6z:ro Ecoq@

68nlee€66 Ec,:.

EE1@oz:: 66o@Q otor: gQecQ

Qoo:
dod
Date

trd
I

#

8oe6o d8zsleaacs

2020 O6oc,: coqarc olpe$ oOzrrar

eoo qo?rzf)zrf coedOzo gdgco Olco

66oCoo

Oceq9 dordqo

Eg1@coz:r zo€

gOcar o<6alQog
deOc8ocj qQoaj

Qrzsl8O
o99 oOaesO otri4O

co@rr} Ecoq@ O:l Erl6

(i)



6Eo 8o&o oficolgro
Ggdu amrianu6q g€gortuetb
NATIONAL AUDIT OFFICE

(ii)

cqrq:c3de.o qraD 61.128,852,579 5l

ll0nJ' pgn inrr6c^rescOar gzocs?ooi

dc,r d1.128,184,523 zsl oeeo

qti'lur 60r.&.

cc@lrii(::J'04 O5eooi qorrrm2rl

$)€tlo ?rr oajOc Ecoq@ Or<,s

cr6lddtc qa"1O 61.74,978,326 El

ftOnl' 965 zsrcbc,s€ocO?r gzncoaoof

{ot 6p75,646,381 n'f ogee qm}Oc

6646.

Eo<rrl 6Sdeaocs

8c^:d OziJzo@ 9e> ozlcOzr

Oaizs:9 gzsrccraocd ftA€d zo€

SA gO?tJ 2004 OSeac^:o oerd

qzfozrl a6 anJ OoJzo@ oE

ftb2€6f zod ozrcdQ6.

.'

OconOg OOrrrczog, 9e>
gzoco:rrOg roc ozotc@eozrJ eogtcoO

Ocom oglOmco qn,6

Q.7,552,881n oOareeaJ

ar1O46.

6Eodocs

Sced Orfzo@

6ordqo

Eqigolo zrr€

s6)6.

oOtrlodzor@

ttg?rrocD?t)

6ordqo

rBgi9ozl ?D€

gaco.

gCcar o<SaJQeO

6<eOcSed gQerat

qdEo

d8zsleo<sce eoc dzoeo

oo@.gQ8ood C

6ordq 68o0

zoOBqe zs:d@.

OcarzrrOg OOrrrczo@

doidqo ?og?trr

o1690 nOge

zsrd€m esOEot qn6

eJ qeo eQ6ocdQ

6ordq 68@0 dzoco

zs,Oge zodp g1oD.

'4 l-,i>,j .{'rs
!s

... .\ .]

.ilt,

(i)

(ii)

:i"

' ;.t

\d,$
r ^{:'r C,\r

(qr) odt:g 86cszr ac g,esr.l6rx

odog 86c,szt orc 6,ozord<6 6g9oz1 68ogQ oeoar qQocQ 68nJeo<6ce Ec^:.

FqQ6. dco oOmzri gardcO5dm

Ecoq@ c,rOooJ qnlOr

9rz:1.

Eceq@ doldqo dSzsleocrco ?Dr Ozoen

E.g@crrr: ?o€ oO@. gQBoci q 6ordq

ge6. 6890 zrrOge zsrd@.



';

R
68nle<ece oc dzsrer

$611 806eo ssfiffigro
GgSu amrionutal .a4ttoroarb
NATIONAL AUt)I'I' ()I-FICE'

(iil) :01 a &"rr 2015 o5ocoalEQ

tJmrfied oglzo@ zor6cocgco oOzl

e.!UeJ.r E EA€ Octoa 02 2or

6(.27,697,804 ,slg 8BO1o pg>

<j,rltOm OzrJzoO gzoccemocozri

gOnf zord ozs:cdQ6.

gzqzrl OSeoooiQ OeQ orrf 86O1co

q.294,900 ,slg 6qq erlQcozoJ

gccrlO8a 6890 2021 oad6atB

28 Qm On EO?IJ zs,Oge n6

omr8@6.

qoard<6o zordzrr

e E Ocsrrrooi

8BO1c.: 9e>
ozlcOzr: OaJzoO

gzolccazlocoai

gOzri zr:g lqeco.

@gQ ozrlnc gq

ror,J6t olQood

8B01o:

gccrlOdn ?og,

ga Eo

(iv) 68nleo6co

oo@.

6ordq

?s,Oge

qizt.

toc dzocn

9Q8o.,,3{

68o.)

ozoodgl\...
J

(qt) o6loo oc oercrjerrj esozdoc orrcd5g

*

6o62t 66de€6o

9qC odeec8 110 gzorcdO 6e3ocl

eor@ qccozrmcezsl E82tJ g 9SC

odcggcS 102 coOozd Ozlr lr,tE

8€Aq Oc6zrc zo:dp gi@Oc Q ooC

omczordp er@oc g ooC

qaidzsrcd@ r8.5oog ocd eos)

oOz::al zooga2ogQ 8g Oa orcd

esOalzlJ 6890 oOzrr oOmO oercoJ

oqzonl oO6JOco@2r coc g4 pOrJ

ozorc€orrJ eetocO OeIBQ zsrOgr2 zsrd

omr6@6.

66odoo

9SC odqsc8

110 gzs'rcdO

and, 8€aq

oglOa

oOaJOcslzr 1
.,.. j

:,:'
ao)w.Ue 

rnl
i;a r.1_l+*ir

.J i7l

-.'i

erOcar ogojSo@

6<eOc6ocrJ qqElei

Qzd8g

66nlee€6c^: ?tr dzorer

oO@.



R
dr6lo 006el ooborcrs
GpSu amdaaucq etgxilo&ri)
NATIONAL AUDIT OPIJICE

w

(p) EE,8E oc @deecSoeO qgeg o?rc89

EcsiQ Eocrm et8nleoc6OgQ 66nleocnco Q 66, 8E ot odc26c8Og EEEOcmOgO

q€ee oarcB qOoddc ozrz:r Ego zod qlnloO.

66dea<ro E6o{ece o<64}Qo@

d'E,6E oc odqgcSOgO OOarczog g€Qe
6goc6od
qQEroi

Q125lO€Jooc$O 61. o2tc8g

(i) 6 e"^r gdczrrctrf$zo

ee@ceSOcQ eia6eSo<3

Qq6l odqsc8

. gqC ee9cogCEzrr de5ooi 6Szslee€56

odc2gcg 104 ObeoociQ dzsl Ocomq:zoO ?nr dzorer

OcarncozorO 8g Oa o06.

. ':,ri 8gB qo4dzsl qrra2dzoQ

. : eogO:rJOoc.:rrf ocQOzof oaoC

\ s8mleoconl ggce)

n6 tocdconl 8g Q

oncdQ6. Ooc@ dE

g@c<5c.:

EcrJEzl

O@oc6?rf Qtrrr

<o169Onf,

dc^:O

Oco6Ogzrlzlal

EaJoos

25jOc9crztj

oSnleocrc^rnl

qcd@o ztr€

sr:c,0.

4



dl6o CI66e0 oobc$A6?
Gpdu cmdanueq gxgplaoerb
NATIONAL AUDIT OFFICE .

$]qd

edrggc8 751

9sC

o6s2gcB 770

gco{Eco

zoc6cocg 06

zo a0

OOoOCdl

oocrJ 68
er8q oOrila2

afi
orr,cdq6.

.i
{ ii

,\fl.L-t

\ +:,:

. \i.

.-.\L 't
,i\\

deiooi ESnles6co

qJcotto oOzl ?Dr dzoror

gloOar Scod oO@.

oc<dO a0

OOoOCdl

oercozrJ

esoozrJ zo€

gQ6.

eoOcogCEzrr

,,'1, oSooc*Q

'' Ocg)dl

eo@zsJe<rc^rnl

:ir''' 8g at6

L.' ooc6fl6.
'fr

dejocJ

qcozlmOg

qOeal I
ocEOE ?Dg

oacarl6

Ocom ?tg?tr)

o169 coEttc

Pq6l odqsc8

gzocdO Octo?t:

eo@zole<5 zog

gQco.

6ttits 9qC

ogo610ce

o8q boge
2il9 96J6.

66zsleegco

?DJ dzs:er

oo@.

eQBoc{Q

cecOalzoc@zrr

6800

bosQ

zod@.

68mleo<rco

?tr dzoco

ouc?.

'ij

^ sr{i-jr) \
T"

(ii) 201s g€ 10

g.zs: 0212015

6teln

ogoglOoo9

oe9qol

qesa6acs

zo€ge OctDzl

trgrrlcoco?tr d

8€aq eq8

zo,Oge afi
a

oncdQ6.

Q-rd

Ed?t)

9qC

t2
-\t
i:

c tL'

SY' '-\- t
-d- 1,



i:

@
NAOSL

dl6o SoOen ofScogro
GpSu amdanucq €tg)jfloari)
NATIONAL AUDIT OFFICF]

(iii) 2016 oqeoloo6 29

€s,rg q.zo: 30/2016

dre.ir e6ecgr:

ogo610co

o 3.1 oeBqco

o 5.i oeBqco

(iv) 2017 gd @eo 28

Q-rd q"at 0ll20l7

e66') OzrlzoO

zorg@zlczod<6

ogogfOco

Orom

eo@OzrlOocsrrl

grrfOar

erSzs'JecOzoJ

8g afi
oncdQ6.

Ocaa:ag,

ogcc.J esOtozrJ

oercnfOg

Ocarzlc^r

8€aq 9€zo

ootc6o261,

QtoOzl

grrfOm

g@c<5co,

OcSSzor

oeog

Eainrd qcq

oac6s267

ftA€?tJ n6
oacdQ6.

Octom

8@aqo

<^:cOolzoc@m

at6r: eE

oat6o261

ftA€ztJ

zod@zrJ Oceozo

OgoglO6

gzocdO

grrlOzl

o6nleecOz6J

ztr€ sz'J(o.

Octom ogccrJ

esOslrrJ oocoJ

68 ogq

arOzif4 ?Dg

9?'J(o.

Opo6fOo

ga:cdO Ocn6r

618ada2Ozsl

a:zoaj zog'

gQ(o.

ESnlo6co

?Dr dzorer

oO@.

68zoree€6co

?tr dzoreo

oO@.

68zole<5co

ttr dzoteo

oO@.

r ,f

i\
1,



66to Eoeen rDlt}eooeo
GpSu oor,*on,iro1 aq,roooLb
NATIONAI, ALJ I} I'I' OITFICE

918a{eOzol

€o20oi 66

ozr:cdQ6.

oO06gU ea@rogfOno

2.1 ecteHo SS0

F=q.lmor,6QrsJe_5€

2014 oeOdOc8 17 Q-rd g.zo

0112014 q6r:' 6ce5n gqgl OgoefAco

gzocdO eo@cogCEz:l OSoco eoE?tr

@ceczoc6 eo1@1a{@nl 8@ocog ml6

o:rrc6@6.

qodzsl8zl 6999 OOO9 gOc oorcol6@

ooo eoqa:af68nlec€6 zordg g1oD.

Soegar 60zsleaercs

(i) eo9cogC8zl Odee6 qcd9arcoo

ozrcEeogg o1€6@ 4,266 zol

6A€ qzrd O5oco r;gQ r:Ozrf

o1@6@ 6,284 nl ei5 dA6.

^ 

or@6€ 3,812 zol O6eco e€

4,' U\ 
Oeoqc eoocogC8ar o6ec^:

ry ,.b * qoeococe o1@6@ 6,738 26l

?t _c

At 's'%*i:,ffiJ3T""',:
oY 9.^ /

.../ \-^! /^ IOrl' qr:d zocgcszof, e:r06€ 23\ z t\,,/ r

T ^,'vC 
ou6 10 o 016 zo:cgconf ?nr

V"

66odoog

0112014 qdzr dce5>

9sC oPoslaooS

10.2 o8qcs gnc6O

8@oceg zog gA

oOczl o<su'l8o@

6<eOc8o6J qqoai

ezzsfSO

66nJe<rco toc dzoor

ou(9.

2.2 d
t 'r$f

')9" ^ Qh ''
^r

"' , ^o4td>e" I l

ffi*

66odocr

gloO:rr

o196@ EeoQ@

eoqtlrc zor8or@

O1O8@oOgml eezoe'i

at6 ao) 96J6.

gOc:r ooul_4o_Q_

deoc8ocrj gqsacJ

?zsl09
zsrc5co 9<dO6 Eer.,:

?tr o.zorO& 19

Oeooctzrrco 6ut

61oom oi@8,f;

eo"Or:cO qOeezd

6890 clzrrmld 0

E(?t. 8c,:eJO 9,688

q"16 o1@&@ 8co{ol

qoct:r5 8aA6 c)'arb)

Qtzl.

.&



,.d

ffi
S6n 006eo Dtrolgr,e
Gpdu am8onuoq elgJaNad)
NATIONAL AUDIT OIJFICE

&Sre'c:CO?t O6eos e€ gOczr: est@ QaJ$zsfzoconlg

Sr,;Scccgco toc Aco{6co zoc5cocA qcOd<5o: Orrr o8q

&8rtf A?tJA6ltcDc6, oec@8os arc o8nleec 66O zo€

qodcO o8zsle<6, g@c 6Oreo eoar Seco.

pedzl E@6s:rl zorc5c,sog oSmlec

689 1,009 rl 8g zod 6Qg

6r9z:f OBdcocO gco{Eco

zsrc5cocgco 88?tJ OOrd 68S

oSnlecOml 8g zod omcdQ&.

2.3 Oc68ro zsrc6c.rescOro OcEacO

oaror eoqorlf 68nle<r zodp 91o6.

Socrar ESzslea,ero 6Uodoce

2020 qoaia{A 28 Q-rd 02/2020 q6m

6cein 9qC OOoCOoqj 10.2 oe9qco

gzorcdO ?rc 2018 q.zo 19 qdm eJcdzo

0o<5r:l sr:oal 16.2 OarlEco gzsrcdO

9Q6ozd zo€ Sb2 2020 Olearo eoqeoc Q

zoc6coescOm OcSzlcO 9e> gzorclzt

eogo Eo<6mo oOzl gQBozJ afi
oa:c6@6.

2/2020 qdm dceS>

9SC ogosfEoo$

10.2 oe9qco gzorcdO

zoOpqr: 2o)g F,trb26.

E6nle6c,s a:c dzoer

oO6.

gOcar g)62tJQoO

deOcSosJ qqoai

Qzzsl6g

8@o6@. 6ordq

68@0 qO@)5 8aO6

co6@.



dr6o 8o6ea olbcorgco
Gpdll ooeion ui6r{ rr)f}/t6)r4a,ri1
NATIONAL AUDIT OFFICE

"}.,il OrJan0 ?$€Oorrmd{6!o

oaro eoqarzrf E8zslo.c6 rerdg g1oD.

8ocrar 66zsleacro

(i) dce3> omcOzn eo.EOco E8:rf

gOcgzrf Oc?rtr 03 zo SBOico

_ gccrJadzl zord omcd@E1 qzld

Oca)2ro3zo 8BO1ce gO?tJ r.)'t6

_i' 
otrrcdQ6.

(ii) QE zo:cgcezo 8O coa2d1 o1Q 04

gOcr-l zslc5cacg oBgos qg
OcOaocozrl ozlcdO otcgl zord

o1Oa26.

Q,a zoce co?o'r 8O eSccocSOoaJ

cszrJg 02 zol ocEzlcsd:rf

ozrcdO Eot$ao o1Oq6.

2014 zoCAg erq?r@ coOozrJ

gOccoaf oOJOS dO 03 E AS

zoreco qOeozrlE espEroq 2021

oc5a2 23 Qz:: Om EOaJ oo

Oc?rzr 03 E g86co esO6t

oi6@O qoocororeozrl S 6A6.

66oCoo

Oalzs:@Og osrs6?o

o1O1ol@ ?t) q86co

erSnleec 66 OaJzog

Eqq@orrr z0€ g6J8.

OcOoc^: o?rczodzt)

Octom eo@O:dOoc^::ri

Fqgg @cecgc5co

o16@0 bOge zrr€

gQ(n.

ocEnc otrlczordzr:

OnJzs:9

eo9OafOocoaf ggg

@coc@c6co o16OO

zorOge zor€ gece.

SO C.ro:ar 03 E

q86co oOdc o1690

$osc zorg geco.

gOcar o<raJQoQ

6eOc6oo qQeoai

qrd8g

8@o6@. ornloeddl

OcSzrrcO e Oc conJ oE

gccrlOdzir 68OO2tJ

ozoc@ee?tJ esocoO

oa:c@1d OcoaOg

8BO1ce oecolO@zrf

9O'oI 689Oof zorOgq

zs:d@.

8€g)6@. Oc15Szo

ttcdO eo@zslesdot:.db{

qar4dlO c,rronl'zirrf; a:r

6800 eoOenaj' zodcloin

Qtzrt.

8€o6@. OcSSzsr

6c€dO esOnJe<roconf

qm4d1O getod<6co

6 690 esOeozrl zor dosr6)

E ?t.

8@o6@. O?rcg aO6t

o16@0 bOge n6
oocal c,:cOzrfzorc@m

68gO 6,eoqal Q Eir.

(iii)

(iv)



dr6o 06$er oficoryro
(}gd.u aorionuoq glg;ozuarir
lsIATIONAL AUDIT OFFICE

f#1
.i-

{'j '

(v) effi4&*F{ clsrco zr@?tl qrcoztrtco eob2 Ecod S@r#ffi' r$diF*d61 zod

$gAe€-g Fq trrunar 19 zo SBOrce OcarzlOg 8BO1ce qtl**{ & B;tsltiS:

*Ss& ffi€ *:s*-lrsO ozrrctold Q zlalQdl r.',t6oam oocr'I$11ui ied-i !

-.^n^^P^^A^ *n{rs,m
qffid **€TW dtl ar t3$olco Eocoi E6@coz:r zog g46' cocOaizor@ar $ffielc:

"Sr*g€mffi 
#urs# S1*i1@ora zod 6'ooqC Q qtt'

,rmrdg&.

{

(vi) eqd €!#*'s'S qtJcm

zs,rUagl{1cs# Bl!#,lf*i ri'g'€1q$s;

OrUrr.rUqr f,{ rt* ur rslc.r trLra"f'crr

g"(r,rd mqOrn'f ffiil terrt rdlPl q,1

Or8rf Se H1 I di,ltu 'PE{1nd1'.$rfJ

sOdm q,,!iid Sisifl#1 "sd

o18@o e*rrniS Sr*,

gOczll zocScocgood

es@zslocr OcbzlcOg q

qqcg ocdO elOzrJr:c

Qos)co eoqalz'f ?il€,

!,qQd'

flrpsd'A gzordO

$)€;loJ cc@nle<6 89

ar,J dt-rr,r'd E5o{oa

$.,:rC,U';o 2f)€ gQ6.

6,edz:tcOco:d

eo@OrrJOocezrJ EgS

@coc@c5o cta) gA

n6r

2020 occdO

e,r@mfeao'oc,r qOeord A

Otoc@ 6o(dq 65oO

6,ooqal Q q,..

tocdO es@nfo<6co 8g

zo:d 6Qcrq qOeozrf zod

ozrrc@16 Ao 8@co6@.

2020 toc<dO

ee@nJea<rc,s QrmO

qcd9to zod q16 aiEztl

d@ qQocQq eozsrad zod

OcSocO gQBonl zo:d@.

o99 toccd6)

go$dczlconE qrzifq

cozrfm 6Ordqo ?tgzrrl

olE@O o:lcto16 qzld

2020 obeooi 6c€dO

ee@m'lo.croc,grJ

"-';..
.t', \'

...:]
,l t::

,i

''t I

{

\

(vii) 2018 ax 2(ll() u$uru1r mr*Je;

ee@nlo<6 qg1U 6&w{tl: mrs;feJ

qes:u,6<5lo ::nd SB ilr$arr't

Eg){6zoc8u'6 cl.Um.p{8CId''ort:

;... oarc6@6. dsledu 20ltt U$sqvr,i

. 
'' gOcar eor$c,rrge,,l enrg;lu

eo@mlee{6 68errf<o q'"EU urr$l'zu

q8zl@ 16 26f tn;rCI'o,ecrJ euuti'

6890 bogQ tote5 om;r66qq

qo,6 2019 ocdil'o co0'nfcge6

OcSzlcoO d016 65o{caconl

ooi zod oaro6@&.

(viii) 2019 OcSSzor oc€dO

.,].,,. eo@zofeocroo$Q qa€ ocdO

' orl:oco?tf ?tg?tcocozrl 6Ag

Ocozrl q1q gg U 2il ?Dr oo

olQcozo 6e<6zlcOcenl o10126.

l0



2.5

(ix) $r*;i$* :o:8clca oozr srcdo

l1fJ 
Swd 'sso@Q ozoc@ozrJ

*il' skl:wfl i3::1)o @?Jc@zrrE or<do
!

;.t' 
Sqa+ -*'ng: gro{Eo zo'rc6cocgcs

' s1ei1f lrr q"Cdr ozrrdQ&'

zog@nrmd*o g,belgnr

erorn coqwa{ #fiaieso;c.cal zord2 gloD'

Oso*a$ "68xfeti6!q

(i) Ero{'ifi.^: mr&c.ccg E8zrl gc8zoO

TrO enrdco;r13o<,$ O1O eo(egl@ ttr

09 corg(dgo QqceO gcrrdco

gOcm zor6cscgcoO gOc Qco 94

QOzrl eo@rogCEz:l Odece b2e OO

gco{6co zocScocg 14 261 E8?tf

@r8zoO O1O eo1ggg@ too gordc':

e Oc Q onrr6fl&. e'9S Otu

ccrClq$ eQ$ub{' e''arr',$8E'

er&n)utaJu geJro mrc5cccgco

0So{ ,68.{. $c,lclc&co<'sesl ocozr

o'zrrcdgS".

(ii) ozoc@szsf e,socoO Otaa't

@Sococp 68 o6Q monl4 zod

ozrc6@6.

o?tog) oer30?tr8

oc€dO 6a:nJ ?o€

gro{Eco zocbcergco

o1al1Qf;e) QtzsJoc^:

sb2(o.

66o4oct

gco{Ecc nc5cocg

A8?tI 68 erBq

@c8zoO OtO estes@

?er gtndo 8€aq

Oc6oc q1o)c Qco gb)co.

rlmqdlO o@ 8@aqo

as1ug4 igJde.

2020 eti€:;tt*i

eo@nleo6o.,rC' tJr*irt

6oidq 6g9 eoq$l

6,ooqod Q Ert.

gOczrr o6:rJQoO
6<rOc6od qqoai
ezdEg
ozocEe

oef4oOal O1O eo1g1g@

9Q6onl 680O

omcorld I qtrd gQBo'cC

Q o'@co 6o(oq '58oo

zs:Ogz2 zod@.

66o EoSsD ofirugca
Ggdu: omdaouint,qq$rni*,n.rt,
NATIONAL AU L) I'I' O ITIT t (] ti

Oe,: og)zt co

Octozl '@8ooc2 68

oBQ mOzrl4 ?5'J€ gQ

f,6r

o8ocgrrr dgOr8ceroaJ

q8zslececs coOonJ o9@

bOga2 8g zodm ogeeO

6,ooqa$ Q q,t.

l1



S611 8o6€D rDlt c,o]@€
Qg,rflur smlianuro; sqltorarari-
NA-I'IONA I, AUDI'I' OFFICH

3. Srm $ eo &urf 6€Ob':r?rrd{6co

crar?r eoE?rzrf E8nlo<rc^:rrf zo:dp eioD.

8o<6m 6Bzsler.erc,3

2018 e5zrO$ 04 Qrrr16 q.zo

0212018 q6at 6cdn erBocgor

OgogfOooj 6.1 odqco gzorcdO

ocarO es.OSOo eolglCg

eozoei zotd ozrcdQ qzld 6,nlz:r

OgoglOooi 01 oe9qco gzo:cdO

qcconzrroo$ oeiOooi 6gq
es@oid zorcSc^r @<dOgco

eoqoc@ OcSEzor zooScoescOzrr

EEgg qnleozrf n6

onc6@6.

6 e ozoc Aejcr:crd$zor

eoOceJOcQ e3o:6e3oci qror?r?t)

eo"garooJ 11 o6Ooe9qoo$ 05

oe5qco gzorcdO o'mn26n

gddocflOnl qtd I Oenc@ dO

orma2dO Sgg deoc8zrl ozrJ

zri€ Sr) Qaq 2020 oQeol@O6

3l Q-O ozolc@es?tJ €ovr3oo

aas261 95 zoJ gdelocQO

o1O126.

(i)

66odcoce

opo6lo gr;,c6o

bOSe zo€ g6)co.

gde9ocQ eo9gS<r

6890 bOge z$€

9qqco.

gOca o6?rJQoO

6reOc6osJ qqoai

?d60
2021 OSeod 8O o@9

qQorQ eszored 66@0

EcoeJ@ EgOc8zrl

Qr€OrJ zord q1zl.

OqOc o116o.9 er$t:rl

q2g?r O 6@u,q znoSr,i

@<dOgco qzrfzrr5grr oicc

68@0 EOc?r5 qOcsrd

6,ooqad ozrcgi$O

oar}4oO:rl gzrfzrSgard

bOge g@cq E gio. mO

zoc5co @<dOgco OgOc

cn6o9zrl

ooiOzoBrrJ

qeocOcdc6cozsl

8Oar

eoO

Orrr

AIE?tl qzrfz:r5gale6

bOge 69 Ozl or:zof

zrrO OqOc oi69 mOSQ

8g zo:d zl1ar.

( ii)

1?,



66to 064€D nficargra
Gpdlu amdanu 16{ s{UflNe,r.,
NATIONAL AUDIl' OFFICI]

(iii) 0 Coirrr geScz:roaf$'zo

o€)re3OrQ eJzrrdcJocj qrcozrrzr)

66.garoo$ ll o6OoeBqooi 13.3

a(r'6J&'o qno OtO fu@o9

onJ 689n1 zog goloa} Ez:r>

enjEoml a'6rr' obrzof

arcOzo:c@zs'r gdzoSgconl

Ocoocozd o96. dosraJ

gccozlaroc3 OqOcol8og

sOooO qp@6'r E Oso6 02r/.

@aO AQ<rq doc,rieJr

qOrmle (o8nfo<r ?tr

E@6cazl) eoa) gcod8co

es9Ozrf8zord<6 6gOc8

ams267 02 eoqarc dgOc8zrl

OqOc o?10oo:r) OrO ar€9

elqm@ 9o dgOr8zrf

OqOcoozr 646.

9€zo qS6OcBzo:9 zoO0@

8@aqo gQ8oaf oar o1@6@

ee9O6fOO eoag{O bOgQ

rl6at EE 6gOc8 amn26122

rtJ 12 nlq gcarO E@zo@

6gOc6 z:lnrrpdl 47 rf23 zsfq

gde9ocQO o1Oa26.

2017 eoldarlOOS

zorg@elczod6

oqercSzlog:rfa2O

qO>nfeo e:rezr)

qO>zoleo ar:,n267

gredO ao':s261

18 Qzl

ooiOc

E8?tJ

?nr nOaJ

04 zoj

^a^z3 5 25'1

qccoztzt ee.gtooc9

6,ooqad o6Q bOga2

2'j€ gQCo.

gde{orgl SdEOO

nOge zog 94 09.

qqoe oal68@ eeqoc

68 qg@idco e Oc

cozl ga2 E@.

OqOr oi6o@ o8errO

qp@zir 0 6.@<l-"q zorcSc:

@<dO6co qzrJn6garonco

6890 gOcral gOcorrf

6,ooqed @'?rrC(S@

ouJ4oOzrf qzrlzl6geoo

bOge g9cq E e1zrr. mO

zoc5co @dOgco OqOc

co16o@zrl 8em

oaiOzot8zrl arO

qeocOcd6conl Orr

ArD?ti grrfrr5gar<r

zo,Oge 6@ Ozl ozrC

zrO OqOc olEO zooge

8g zod rr:121.

zsrg@mczsrdo; 
'*'d'L.tr

oq erc 5z:: o S zd'a2 cl Lr a1'

EE Eg,at8 zrrzl4cJl l0

nl eoqaoc o@6zsf cJgor

o16@0 qOeod gdrQ

g1z::. o@ Oar EO e)'De)

E@zo@ 6gOc8 zlmz2o5

gde3escQ n A.

2017, 2018 arc 2020

OSeoOgQ OqOc o16@

8g 66@0 goolarrl

qlrrlE9 CI€ zil€E Cae6

15 zor eggdl{qn} eoEo

gcog9zodlOzrl gCgO

(iv)

(v)

t?



dJ6cD 0o6eD otbcua(
Gpdu amtioru,ol --",ua-o,,NATIoNAL auorr ijpplr-

E€gzr 66 646. ogo
gO>zofe r'-5jn)61 eoEt'l

6gOc8rrl OqOcocrrzl

oarc6@q3 q?rrd O6s 02 6l

OUeo 05 ?tJ q?rd zs.rcecozof

dceJzorc8 gg 68O eoqsrc

dgOc8rrJ eztJ E)6 6Qsq
qO>nfe (ocgo) eoc qO>nlo

(oSzsle<r eoo Egdo:ar) cozr)

6'546L eoEor qEre sal

689090 EEgztJ qq1@1d<,:zol

gOcooo o:lc6@G.

@OOoO zrrzlQdzof Oor oqor6zlogrfqoO
qO>zole (r:cgzl) nzrqd di(ngqOo q€lcoar gc.3

roqroc 2018 Oduoc{{ arradco ftqA 
gg.

9OOo@ 6gOc8<,c21 <Jrc!.snr8

eg 680 coqor erzrf isrd 2019

oerOdOrB 05 qml'Or rnrgcou

q.932,208 tof cg(rrJr .6iq8.".

og@ saf zflBg ccgarrJcJtso?iJ

dzoo: 8cl ounrrnlis 6rb
!

DMS/I020/Vol iv eni, ?0H
gd 25. ?0ltt rsad,,serl'o5 l0

4.,d €B

(vi) ozoD@ec?tf eebcoo or3uadci zoggmczo:d<b oaioc ozorc@eeztf eoulr u?rzr)

s.rrrr68g oerlr2oOzrf

gdedecgl 8d0oo

o:rroo168 t11zl. dDl8:rf

ozotc@eso@ drcizoxs

OcOcOdzrl onrdt)

oOzfOcostzr coc@ cogeor

dgOc8nl ozrJ 68@0

8SE qi6r.

gzorcdO ozorc$ea-f

eourcoo zoc$cocorf coqtnr

qocl:D dgiOr8uf elaJ,

65o€ Oeco o-mrr6er{

estocO ec4cu.O. C q?lU

qEoe nar4d ecqrn)

OOczrJ() Sgpq cJuO

argzr:corzrl 6gCo8coc c1

oeqtoc eaf zord q1n. dO

dgOcBcoc ozif dg@

es@OrrJOocorrf dzotao Ec,s

o?f:c?o16 ao
zog@nczord6 oajOc

oqocSzlo@rrfb2O EB?rl

dOar gq @8 eo@OzrlOo

ozorc@ee?d eo?rcO EBzd

cozrfa':c e E @ccdO@zo

E6<f,ic,al toc dad> oodOc

ozoc@erJ oseocO <D)

OrOd ozoc@erf c,srocO

. i,,

!
U€?rJ'

trtiOc

qzdOr

.,{:: ?t

i.

.::

tr\€gs)ffid{rii

wqcl,rSme&efEu

$fa€,,



66ll Eo6eD *-"tr
Gpdu amAenufil uxq1fln>arb
NATIONAL AUDIT OFFICF

a

d
d
a
:c
R

#
#
H

.Fi

(vii) earc$uzrl eotrc@O oej)idc$

@SOo@ zrrzro;dnl Orll

q$:rxto (u8mfecr u)c

B$ffmn) $?aEd coqoc 2018

DsncndQ {s6co @ooo@

6gtuF6om drumr8 eg

6B@ €aq$$ H*{ and 2019

osOd&E 0$ qdtja nrscoo

4.684,881 d 6sUr dOd",

os@ eisf SS& g#pdLiqe*sj'

dzoeo Se *sltst$ $U

ovts/l020/Vsl lv B5,r Xlltt

@nfozsrd&S l$ Qqd SS**#
zorg@morrdS std*l

oqoc6zs:e&rdq$ qdHr

dae.

zorg,@mczord<6 ooiOc

oqecbzloOrdqoO

qlpOQOO gpoar Eco

g4 E@.

88?rI dCIm eq eg
gQBozf zod&.

ozoc@eal eotoc eJ?tzt)

gzorcdO
OD

oz$f,C9@2tl

eotocoO zoc6ocsrf eoqoc

qo@r5 dgoc8zll esoJ

68o@ Oecs ozoc@olrf

eotrcO eo4oD. ei qAO

orJEO OgOc8ceo

Og)oco?tl ozsro@e?'f

ess:cO o@@ ozrJ66@ zord

9rz::.

P--. l-Q-*)
d@.98.gdoc ou}@@c@

uiozs,t6 0o<6zocEerE

8<rre6zocEod oOpOO.

t5



@ gorol @mO E@to@ oor@ed csolO

9sd q.s{o IdnTs,t iQ n. \
vyilo.- )

HUMAN RIGHTS COMMISSION OF SRI LANKA
Sor*cna ndlp o-flnnosen egannnn66g

OoD q"565 1
lm-q,I 6:1"r. !
YourNo. )

e.oco 'r 2021'.tL' Cy
4lsd !
b",J J

eoozocd Eo<6zs':cEo6,
iu

eJcSJ?O eJCD qozt 2OrOcO3C63,

q"m 306172,
oucglgO ocd,
Aafardpglg.

rS+

8€aqO 2018 q"zo 19 Edm dcdzo Eo<rn e:mooj 11(2) OcozrJ8c^r gzs:cdO 2021.07.16 Qlrrzd

Oc 58 zo E sin dcaJ@ zo'r zo: re @mc zo dn E o <5zl Oc Szlc O

02 eJcdzo Eco6m esmozrJ 39(1) Ooaldco eoqtozrl OEECc:r qpO ocoJr5mc zodp ea?t)
*"nm5@,6o:c@c5o ooC eolgdgfgo coal @coc 9c5o @cocafgzn 689.3uJ1

03. e5cdzo 0cll<6?tr emonJ 39(2) Orooi'dco eoqtozlf 0E EOr:rr qpO oceJdzlrc zndp gOa:
*4:sr59,@coc@c5co ooC eolgdglgo obJ $coc 9c5or @cocn}@ zor oarcd8gO otrJq Q zodlQ oonr9uJ1

eoqord zo:d@.

1.2 9<el gtoccoar 8€OE qqaoed Qrzf'lEO.

1.2.1 6€@ zodct qQescQ

(q) gardcoEarar 6c,sq@

'"fl'"oo?lli,,trffi i#x;t;'3:#:,X?3#9"&:,*';:i;i'?'"r.^i$',
oge,s qnlOc 659.
oOztee - 67.668,0561 (128,852,5791 - 128,184,5231)
co@rrJ Ecsq9 Olco 85eoco coOoo} 6L668,056/'oOmal gzlrdcOSnm Ecoq@ coOoaJ

oe:aJOc 65O.

6cecztjg?$ 6600 oztrcErzd8oO oatje -

2020 a5eao."i Eee5eirl 6€o goeezrl zord q16 ar82t} 2020 o5esooJ 6oldq 66o0
orrrcarld 89.

6cocrj@zo 66@ -

2021 Oleeooi 8O dord qOorQ @a a6OtEpO gQBobJ 68O eoqsrc qqce dgOe6zrJ

QttrOrf a:6 elrl.

gom orbcorc* 'l ra. e]o. d. €ood eJoo.6rs)€,s . 04. oopa I Tdd I 6€o@ I
,sllygn- ergr.*"o I i-. bl.fl.g. crru$ mnogeng. GlsTdlbq 04, ?PTn*fr | otl-zsosl;t Glpreoeupaeir | 011-2505541/ 74 

'6l6dr5ur(€i6di) | sechrcsl@gmail.com

H."d offr..- J io, ir. o. De Mel Mawatha, colombo - 04. chairpersonJ Fu J e-mail )
eooOo 'l @dto@ I d@6!E I @oA 'l

GrpnoroGudl I V -ll- 2505580 I Bt l8Z GrsurdDn6nri I Ott-zSoSSZt gflp. erorpuq I teO6 Aanourud |w.hrcsl.lk



(er) odere 86cozt ttc c,ozode6\l/+

(i) ScoeJ@ OaJzo:o Qg> or:"rcOa OaJzs:9 gzorcoaoo$ grQga} 2s:€ gbJ BOq 2004

OSeecoO ood qaloai a6 clnJ OzrJzoO O€rri Or:coad c^lOozs'J gOcQ q16 OaJzo@

E(Aebf O oarcgln. 2021 O6eao.3 ScogO Oa}zor@ ga>oaiar,s zsrdm Ol8zrf

2021 AUeaaO ozorc@egzif estocoO Scog@ OaJzo:@ giQ€a-f 68O0 qqcg dgOc8rrl

QrtrOrf zod eqa.

(ii) Ocarzl Og OOnczor@ 9e> gzocotOg toc ozorc@e:rJ estocoO Octozrr oglOzr,co qad

677 ,552,881/ zo: oOaresnJ eOdzrJorrf Octoar OOmczo:@ 6r.,lea<f 66o@ O0rr:rzo@

ocom o6fOmoo$ eoqozd 89 gzlc^:.

Q16O Octom @g 68og zs:@Qonl esn! a6 es@zoleoccozrJ es@co @6 66O SgOm

aiD?rJ Ocarm o6fOzrce 6ordq 66@ObJ cecOb} zo:a@:r"rO erOaJOcocoar coc@O

qo@r5 8aa6 oozl Q16 qord qqcg dgOc8zrf QTAOnJ zord qlzir'

(iii) 2Ot9 at 2015 OUe,cl21JS e3arcEsd oglzo9 zocScocgco oOn erOdc 60 O. 27,691,8041 -9

Ot16i5 -s2 zo:86O1co pg> orilcOzs: OrJzo@ gzo:ccaocorl goriJ 6690 qOca> SosOd ocoar

eRb'

(iv) @gQ ozif 6L294,9001619 oAdr erlQo gccrlOdn 6B90 qo@r5 ScoOd o@ltJ Et?t.

(qr) odOzrr toc oocal ooJ eonJoc ozrrc65@

p.od 110 gzs:cdO 6e3oci eo19 qccoarrrrc^:ai 9qC odcaec8 102 c.rOonJ olOlzrlDc': $Q arcd

"-Cla-* 
oo-nJo, q16 mpzif 9qC odeec8 qpo qnfdzocd@ 66oO9 :c,t6' at oOzrof bog4

ogQ Sgom ocl] e,rOorJ 6J89 eeqtoc oc6 oglOm 2zo'J oOar@ oOnJOc o2fic@1b)..

2021 a1uor*i 8O 2fco@zs: qczo:cdocozrf o6fam 2nJ e,stilai zs:d c^rcOal zo:c@m 66O0 ScoOd ocorr

Qrn'

(9) Ed 86 toc odc2<ec8oreo q€a]<e omcO@

(i) 6 e"^, geJcncrrl$zo eo@ce5OcQ e5arddooi pqgl odqgcS
. 104 - Ocar:rr gmelr e,ggOzrJooc,:zrf coz:l gQ 66r @c5o 8@Oq EEoe

deOc8al Qt€Od zo:d g1a.

. J51 - gco{Eco zoc5cecgOg OoooCft ocdO oocrJ 68 oBQ zrrOaJ4

438@0 EO@r5 6,eoqad g}tQ202l O5eoc,i 6OiBq 6800 ScoOd oo?t qtzt.

o 710 - OcErzl eo9mleo<rce oc @g 66@ qlmO qcd9to zod qi6 qa6 2021

OSeeooi 8O cocOrJzo:c€m 68@0 qO@)5 ScoOd oorzt qt?t'

(ii) 2015 g€ 10 Qa46 q.a 0212015 qdm dces> pqslog o$adtr2 oSqco gzs:cdO

2021 Ole,or3 Q zooga2 6890 qqcg 6gOc6zrl qi2Oal zeid q1n'



(ii i) 2016.72.29 lryE 3012016 6teix eBestc"m AO odAoci

3.1 odqco -2020.09.15 Q- gOcar zs:c6cocgoo$ eoo8za Ocsrz:) 05 zo: gzrfaz5''i Ett6'rco

e8zoJeec zrrd qp.202I OSeoc,j 8O cocOzrJzorc@mO 8g 68O0 qqcg dgOcSrrf

Qt€OoJ zo:d g1zrr.

5.1 oeSqco - Ocom ogccrJ eoOalal oecoJ cocOnlzoc@mO oOnJOcoorn c^:c9 eoqeor qEre

6eoc6r:"J QtAonJ zo:d ogccr} esoorJ oocrJ 6o1dq zn:d q1rr.

2017 gB @es 28 Q-rd g.zor 01/2017 q66 Ozs'fzo@ zog,9zlrczod<6 Og o6fOmcoO

q2cl?t oO@zrf Ocolzr'i g18a94O qlmO eozorod zord@rrl oOE.
(iv)

2. ogoaor,s9 e,r9cor:iOzl ce

2.1 eo?ea1@ 6Bo

z.J

2014 oes6,6o$ 17 Q-i6 q.zo 01/2014 q6.go dcd> pqgf OP oglOd $zocdo

@coczo:c6 eoleled@ eozs'rod zo:d omc6@ m qo:6 2021 a5earo eoqor eozo:t{ a6 q1a,.2022

dSee,oa qqcg @coczoc6 eolgg@ qqre Op o@ApafiO eszo:ai 68@"Eceg goo{Eco

zo:c5coc6 Qr€Orf zo:d@rrJ eo6.

2.2 qoejnJ8n 6@99 @OO@ <eOc omcou89

(i) 2020.12.31 QorO on:cEeoQ q16 e166@ eo.O>cO 6738 5l o1O4zr qod o@ eoqeoc

EeoQo@ @coc @c5o oozr c^:cOzrjzocpm 6]6O0 qqcg 6gOc6nf qlgOrJ 6]69Oq

Ezorglo p@ urcEnc 6Boq Sgzo:d@of oOE. zorcSc^: @<dCe gde9ocQ o1O1E0 q

o9ceO otrJ4 O qizi:.

(ii) 2020 oaea(o 6Je ooJomcocd ,ooc@8, qodco o8zoleo<r, €9c 6Oceo, ga{n

EgSozzl zs.:cScocg o6zoleec 65O 8@Aq gOczl zoc6cocg toc aco{8co zocbcecg Og

OcbncoO OpdcocO gco{rffco zocScscgce 689 o8nfecOrlf Egzo:d ozrrcQd OO Q

6@ 8@ad1zr1On eo.o@Ja6)co a6 Eai'fi{r;n8eid oOr: qlp9 Q qt'
(2021.05,11 Qz:: 6oidQ zs:d qr:)

Oc58zo: zo:cbco e,gcOar Ocbr:cO

2020 qog;jaje 28 Q-td 0212020 q6<r 6tein 9e> 9SC o€l osfAGC 10.2 oeSqco

gzorcdO 2018 q.zo 19 q6€@ ejcdzor Eoe6o o?'rozrj 16.2A6lrlEce gzo:rdO arcSce eocOrrt

ocSnco 2021 o'taa eoqaoc eszood 6]690 qqcg l]gOc8zrl Qt€Orf zord@zrJ esodar gard

grrc azo'i96zrJ c^rcOaj zoc@m d3890 eoOaoaj zod oo:l qqcg l36Oc8zrJ qlpOai zod q1n'

Onjzo: @ zo: p @mczo: d6 co

(l) dce3> oarcOzt es.Eo?tco26J E82tJ gOc gzlJ Ocozl 3zo 86O1co gccrlOzflzl z3B90

qO@)5 ScoOd octrrr qqre dgOcSzri qt€Od zod q1r:'

2.4



(il)

(ilr)

Qc2 zorcgcozor 8O gOczrr zo:c5cocgoc.$ OcOmocoal orrcdO roqla6 q16 co4ft oiQ

04 2021 OSeeooi t'cdO es@nJeemoco5.j .rg Egs 66c @t5a a|E@O qOo>

6,eroqed gOcQ qqcg deOc8zrJ Er€Orf zod q1n.

ocEzrocozrf oarcdo ad$ao ft6 e3cc^:c Sooof ,soJCI oE?o 2020 oc<dO

es@nleemocor"J ,rE gOal6]8O eeqtoc ScoOd cDrd3OO qo@r5 6,ooqed eOc Q q1n.

2014 a@ Og oqzr@ ceOobJ gOcozrl ogCOU dC 03

OrEzrJ q86co eOdc o1E@O zoOgzi; qcd@to zo:d g1n.

ozoc@ee6'J eoocO eoq Ocozl 8,sCe oglOm cozl

zo6@zrf ooda Ol8zrfq qOeorf Q Otoc@ Soco$ o1O

dgOcSzllO 6,ooqod Q qrt.

E Og zo:cgco qOeozrJ E q.6(tv)

(v)

(vt)

zordzr OlOzrlq @e E6aa
esoozr 6or6q 68o0 qqrg

occdO otosdztrO oOzrJmc q.o:co zlarQ6166 srrzf@O to16Om es6Q2020 ttcdO

ee@26Jee2r6 qoeorf 6690 6,ooqoJ eQt Q q16 qnd qqcg 6gOc6al qlgoai zo:d

9ro:.

(Vll) 2018 e,s?t 2019 O#acOg toc<dO eo@nlesztooi og OOoOJdl toc<dO o6lOm

cocOrJ zolc@a ozr,rcEo@rrJ 2020 OUeac,O ocom e9o@ @cocO@ce 6eec 2020 OBeaoC

eoc<dC es@nJeem qoeorrlQ Oalc@ 6gel ScoOd qOeeai zod oeczrl eal cocOal nc@m

6BO0 qqcg dgOc8nf qlgOa} zod qtn.

(Vlll) qO@ tocdo oourlo{8 68@ oarC Ezrcsa 68O qcQ 8c^:Od ocozl oarc@16O oorcO

(oe6c 6FO 6)uc 2020 OSeoc,j m@nle6ocozrl esp ggg ScoOd o1l390 EO@D

8aa6 ocDzi Q12n.

(lX) 2020 Obeao.S ?ocdO es@nJezrocor"J -g 2021 Oleao.,i oocnJ eoi 6OidQ 66O0

Eog))s 6,eloqa$ gocQ cocoalzoc@rr, 6]Bo0 qqcg 63Oc8?'f qlgO?'j zod q1zl.

2.5 zop,9z::czodrl gSOrenc

(i) gco{<fico zocbcocgco ES?'.l @cEzsrO O1O eoregg at go$.s goc o1d3@o 9Q6 O1O

a€.oerJ eszoad 6]6@oq cocoal nc@zlO oOnJOcocDb coc@Oq qqce E"g) toc lJgocSzri

QrAOziJ zold q"1z:r.

(ii) Ocalrrr @8oocp 8,,oCe nlOb eszoaj zord cocOof zoc@mO oOaJOcoo:l csc@O SceOd

oolm qqcg dgOcSaf qi2Oal zn:d qar.

(3) gcarO es@onJ zoP,@mczord6co

(i) 2018 e5zrrOc6 04 Qm16 q"a 0212018 qdar dceJ> oBecem OO ogfOmoc3 6'l

oSqco gzocdo 2020 aSel6 eoqtoc @carO eogeaj eo"OSOm ee1@1af@ eozood zod

9tr:'



(ii)

(iii)

2020.12.31 QmO ozoc@eeztJ osocoO gde$ocQ o<r'rl' 95A .

eetozr:cd qO>nle (e:6mlezl ?tr O@boazl) rran267 Eredo esarzr:cd qO>nleo

rlas26--3nl eoqoc OqOc o16@O 2021.06.04 Qm qcog9 eal zolqOc giar. ee@pO

o6nlee?r ololalE@ eoqarc ogfO?tr e,ezoeoc q1n. doarzrl mo Oqoc c0169 8g 68o
ncOzorc@zorO qaJSQE@O de5co og)zt qy6' E6aco 9zl 9Q6 6:Ogq zs:docozrr

coc@O omcarld E q,r.

gro{Eco eooazrfd&$ 6goc8 rl6)6J6l02nl eoqtoc o1o Oi@oO nz::a2d1og 80
dgOc6zrfooaf.gggzo@ $6nfeec zs:d aj8d orJ89 gOcQ q1zir.

1,. OD@o.omi.dod.$co"oc @co - qpdrogd 2021.04.21
2. eS.Ogl.geoQzrJ @coc - @OzoggO 202I.04.21

p@zo: qEdOc8zo@ zoOOO 8@AqO gQEeoJ zo:dzrr o1@6@ esgArrJOO eoag{O@

zorocor2 a'6r:' EE Ec.acBol l2r.l' Oqoc co169o dcE6 toc qto>zrfzld qcoggooJ

zolQOo eo@pO e6nlee€6 elOnJOc OqOc c469O qOca> zoOSQ qOeonl zogq, mO

OqOc o169 SgdBg ocozoc@zoO qalEQSOo 211159613041134 E6<x
2021.08.28 pqgf g@cbr>.o: dcd)5 Ecoq9 eo9cogCOmco 8@aq q@ra> @<dOg

eo.o{o:coO qpO oo$Ozo: OqOc 0169 eoqar p@zo bOSa2 Sgzod 60-q o@onnJ
eaJE@ zord omc91E amn267 eoqtoc OqOc c0169 zorgl 21159 eoqoc ddco oom

ft6 E6.q oerlqoOrrf qcoOlce qO>nleo eJmdc6l oOn qOcra>ncOce ertllrQ€
zod@zrJ gdercqzl gOcQo@ arldcocO 8€aq E9eear gQ.

60 8@4d1 oges q@ca> @<dog E6a q.a 211759613041134 q6m 2021.08.30

Q-rd E6aaO geo 9e> EOcOzrf eoeztrc zlO OqOc col8@ oOgOO 6,ocEOc6
qbrsceo grEzll qn8zrl gggzo@ eoEn QOzrl o99 orarr;d eoqoc OqOc o11600
arldcocO qcoOlco oqocSz::o@afqoOrrf E@ee2ti ogeo q:rlOc qrzt.oaioc qOoe>ncOco

@zsr o@@ ri-atn261o9@ Oesob gdocqm zog@elrczsrdGa afi a5E@ A€trJ ooC

gg?od o16o0 oldcocO zrrlOn E@esc grt.

@czrO E@zo@ 6gOcb gde9ecQ a,an267 eoqtocq qceg9ea} z6:1QOc ee@pO

o8nleer'J Qrrrcoaf toc 6,eogfOm eszoaizo:d qooszr} a6 q1E qzs:d e9 eoEocE gcoOics

gO>nleo dzrrdcgloci @8co eoc q9car> gdOg f,6<5 qpO dcd> oodOcoO OqOc

o16o@ esBocOco gzorcdO gggzog eegdc qrd 6,ec6Oc6zrf 8O m@ gQrrf gczrrO

E@zs:9 ozs:c@ee?tJ esocOO qggnlar. zordzl cleeo dcd> oe,iOc egcal eJre?t)

qocn>.caco oOnr q1p@ Q qrr.

2017 raTe3aLoAS 18 Qzl zorg@mcmt6a oodOc oqocbno@zrlr;O EBzrJ qp@r:
nan261O€ztf gO>zo.leo erc3p a-a'6Jq eoqtoc Eggzo@ e^:En @ e"^t e8ocgzrr
odOocJ 6gOc6cozo2 {Odce{r eqa@zrf oO Orrr 0O OqOc oon> 6te3a':t8 esa6t

q1a. qO>a'ieo (eBntem toc E@5c:m )qred.qO>mlo amn267 b22t2oJ eoqtoc qcog@

eral gOeddc eztzoq zortQg qnd OqOc o16o0 eBocOc^: qAO ggpzo9 eogdc qid
gcog@zordlOal gQBooJ E omco1ar. oO t:@OzrfOO 6,eoqa{ gOco1d3@ ooqtoc

zorg,@zrrczocd oojOc oqecSzlo9zrfr2OO eoc e5cdzor O1Qe3 ozo:c@ego @8 ococp zotd

q16 qzrd d 8@Aq esczoOeJc a6 86<6 o1E@O 6co@rrco.

(iv)

(v)



(vi) oco8@ 68O eoqoc zorg@mczodo osSOc oqocbaro@rrJe DMS/1020 Volume iv

at2019.02.06 qdo @8ce qgQdce qpo oo8@ zord g1nr.

(vii) ooEO 66@ eoqtoc zog@n'rczo:d6 oaiOc oqescbaro@rrJq DMS/1020 Volume iv

:<rlt2019.02.06 qd<r @8os qpQdco qpO oo8@ zord q1ar.

6 e.^, @cmO E@zsr9 ozorc@eaf estocO

\..,D\v




