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දක විශ්කල්ෂාය 

ශ්රී ලංකා ර ලංය ස ලංකාරන්තික   ලංක්තික ස ලංළිබඳ ඇ ලංැම් ය ලංසරන්තිරණයසන්ති ලංාර ලංූලකරය යයසන්ති ලංක ය න්තියෙසන්ති ලංක තක   ලං

ෙසෝ නර ලං30/1 ලංතඟින්ති ලං 'ශ්රී ලංකා රෙස ලංකාඳියාසර ,  ගවීත ලංාර ලංතරන  ලංඳිමි  ය ලංප්ර ්ධයනස' කිරීතට ලං ්පවී ලංසිටී. ලංඑඳි ලං

එති ලං ළිස යති ලං වූෙේ ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං  ර්ධසරකසති ලං ළිඳිටු ර ලං ග්නීතයි. ලං  ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං

පුද්ගකසන්තිෙේ ලංඅ්ධබුද ලංආතන්තිරණයස ලංකිරීතට ලංක් රධීන ලංාර ලංශ්රී ලංකා රෙස ලංපු ස ලංක්ර ය ලං ර්ධසරකසති ලංෙකක ලංඅතුරුදාන්ති ලං

වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං  ර්ධසරකස ලං ක්ථරළිම ලංකිරීත ලං කඇාර ලං  න ලං පනත් ලං ෙ ටු යපම ලං ෙ ය ලං  න ලං විට ලං පර්ධලිෙ යන්තිතු  ලං

අභි ස  ලංප තී. ලං කාත් රයෙසන්ති ලංාර ලංඅ ත්ත්ෙමන්ති ලංඅතුරුදාන්ති යවීත ලංාර ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංක ය න්තිය  ලං

පරීතිෂණය ලංප් ්ත්වීතට ලං ෙ ොමිෂන්ති ලංකයර ලංකීපසතිත ලංප් ක සද ලං ෙ ොොෝ ලං වින්තිදිමසන්ති ලංම තත් ලංකමය ලං කා ලං ක්තික ස ලං

ෙකවීත ලංදිගින්ති ලංදිගටත ලංසිදු ලං යයි. ලංඑ ්වින්ති ලං කය ලංගණයනර ති ලංපුයර ට ලංකිසිඳු ලංළිබඳතුයති ලංෙනොත්ක   ලංඔවුන්ති ලංඥරතීන්ති ලංාර ලං

කමීපමතසන්ති ලංෙකොසමින්ති ලංසිටින ලංපවුල් ලංකඇාර ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකස ලං කරෙපොෙයොත්තු ති ලං

ක ර ලංෙද්. 

වි ල්ප ලං ප්රක පත්ක  ලං ෙතින්ති්රස ලං ීර්ධ  ලං  රකස  ලං සිට ලං අතුරුදාන්ති යවී ය ලං ාර ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං

ප්රක පත්ක  ලංෙ නක් ලංකිරීත ලංැතුුව  ලංකාරන්තික   ලංක්තික ස ලංාර ලංඅධීතිෂණය ලංෙසෝත ම ලංප්රක කාක් යණය ලංළිබඳ ඇ ලංඅ යරනස ලං

ෙසො ස ලං යමින්ති ලං සිටී. ලං වි ල්ප ලං ප්රක පත්ක  ලං ෙතින්ති්රස ලං තමර ලං තතම ීර ලං  ත්තන්ති ලංකටානට ලං අුයක්තිම  ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං

පුද්ගකසන්තිෙේ ලං ර්ධසරකස ලංක ය න්තිය ලංපනත් ලංෙ ටු යපමට ලංතඟ ලංෙ න්තිවීතති ලංප්ර රයසට ලංපත් ලං යන ලංකදි. ලංයතික තත් ලං

ාර ලංක් රධීන ලං ර්ධසරකසති ලංෙතන්තිත ලංයතික තත් ලංපනත් ලංෙ ටු යපමති ලංක්ථරළිම ලංකිරීතට ලංාර ලංක්රිසරත්ත  ලං ය ර ලංග්නීත ලං

කාක   ලංකිරීතට ලං න ලංඅදාක් ලංෙතඳි ලංැතුුත් ලංෙස. ලං අතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකෙේ ලංවිධිතත්යර ස ලං

උෙදකර ලං එත ලං  ර්ධසරකසට ලං කමය ලං කා ලං ක්තික ස ලං ෙකොසර ලං ග්නීතට ලං වින්තිදිමසන්ති ලං ෙතින්ති්ර යගත් ලං ප්රෙසයස ට ලං  න ලං

අමය යය ලං කමක ලංක රදිස ලංක්තුස. 

ෙතත ලං පනත් ලං ෙ ටු යපම ලං වින්තිදිමසන්ති ලං ාර ලං සිවිල් ලං කතර ස ලං අමය ලං ප්ර ස  ලං  රයණයර ලං ක ය න්තියෙසන්ති ලං ෙ ොොෝ ලං වි රද ලං

කඇාර ලං ෙපුඹවූ ලං අමය ලං ෙතඳි ලං කර ලං එත ලං  රුණු ලින්ති ලංකිඳිපසති ලං පාක න්ති ලංආතන්තිරණයස ලං ය ලං ැම. ලං එෙක ත, යර ය ලං

ෙනො න ලං කා ලං අෙනකුත් ලං කාවියරන ලං අමය ලං පනත් ලං ෙ ටු යපෙත් ලං ැම් ය ලං ප්රක පරදන ලං ක ය න්තිය  ලං එ ඟමර සති ලං

ෙනොප ක න ලංන සත් ලංවින්තිදිමසන්ති ලංත්දි යගත් ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්තිෙේ ලං ර්ධසරකෙේ ලං ටක්තු ලංාර ලංවින්තිදිමසන්ති ලං

ෙතින්ති්ර යගත් ලංප්රෙසයසන්ති ලං අ යසමර  ලං ළිබඳ  ලංද ලං පුුවල් ලං එ ගමර න්ති ලං ප තී. ලං වින්තිදිමසන්තිෙේ ලං අයික  රසි  ය ලං ෙකක ලං

කමය ලං ාර ලං ක්තික ස ලං කප්රරණික   ලං ූලකය්ධත ලං විස ලං ක්තුස. ලං ම ද, විෙය ෂ ලං අධි යණයසති ලං ොෝ ලං ප ත්නර ලං අපයරය ලං ක්තික  ලං

පද්යක ස ලං තඟින්ති ලං ොෝ ලං කිසිඳු ලං ආ රයස ට ලං අපයරය රු න්ති ලං ක ය න්තිය ලං අනරගම ලං උත්කරාසන්ති ලං සට ලං ග්සී ය ලං



2 
 

 ්ක්තිවීතට ලං ගකි ක්තු ලංයතික තත් ලංආයතිෂණයසන්ති ලංකතඟින්ති ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකස ලංකතු  ලං

පවුල් කට ලං ැක  ලං ද්න ලං ග්නීෙ ය ලං අයික ස ලං සුයතිෂිම ලං  යන ලං ප්රරථමි  ලං තරුයෂ රීර ලං වියරනසති ලං ප් ක ස ලං ක්තුස.ෙ ය ලං

ආ රයෙසන්ති ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකස ලං කතු  ලං තරුයෂ රීරත් ස ලං ාර ලං නඩු ලං ප් රීෙ ය ලං තකති  ලං

අමය ලංඅවිනියච්ිමමර සන්ති ලංඅ තකිරීතට ලංූලකරය යයෙේ ලංපටන්ති ලංළිස ය ලංග්නී ය ලංකාක   ලං යමින්ති ලංඅුයකූක ලංාර ලංප්ා්දිලි ලං

 ්ඩකටාන්ති ලංවිධිතසන්ති ලංප් ක ස ලංක්තුස.එෙක ත ලංවි ල්ප ලංප්රක පත්ක  ලංෙතින්ති්රස ලංතඟින්ති ලංකමය ලංාර ලං ක්තික ස ලංෙතන්තිත ලං

ෙතත ලං රයණයර ලංආතරණයස ලංකිරීෙ ය ලංඅ යයමර ස ලංඅමය ලංැක  ලංවිස ලංා්කි ලංඅකතතුලිමසන්ති ලංළිබඳ ඇ ද ලංකු ර ලං කයි. 

අතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකෙේ ලංවියරනරත්ත යර ස ලංළිබඳ ඇ ලංශ්රී ලංකා රෙස ලංවිවිය ලංපුද්ගකසන්ති ලංවිසින්ති ලං

ෙ ොොෝ ලංතදිරිපත් ලංකිරී ය ලංසිදු යන ලංඅමය රයෙේීර, වි ල්ප ලංප්රක පත්ක  ලංෙතින්ති්රස ලංවිෙය ෂ ලංනි්ධෙද්යසන්ති ලංකිඳිපසතිත ලං

කමය ලංකා ලංක්තික ස ලංකරතිෂරත් ලං යග්නීත ලංකාක   ලංකිරීෙතඳි ලංකර ලංතදිරිපත් ලං යයි. ලංෙතත ලංකටාන ලංීර්ධ  ලංවික්මය ලංකඳිම ලං

ෙල් නසති ලංෙනො න ලංඅමය ලංඅනරගමෙේීර ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකස ලංකතඟ ලංක ය න්තිය ලංවී ලංූලලි  ලං

නීක  ලං ාර ලං ප්රක පක තස ලං  රයණයර ලං තතුකිරීතට ලං වි ල්ප ලං ප්රක පත්ක  ලං ෙතින්ති්රස ලං  කරෙපොෙයොත්තු ලං ෙස. ලං ෙතඳි ලං කඇාන්ති ලං

ෙසෝ නර න්ති ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං  ර්ධසරකස ලං වියරනරත්ත  ලං කිරීත ලං යතික තත් ලං කිරීෙ ය ලං ප්රරථමි  ලං

අය සණය ලංකතඟ ලංඅෙනකුත් ලංකන්තිද්ධයසන්තිඳි ලංආද්ධයසන්ති ලංතම ලංපදන ය ලංෙස. 

 

1. ක්රියාොම  අධිෙණා වවදය ඒෙෙයක් කහෝ ෙණ්ඩායමක් ස්ථාපිත රීම ම 

අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ෙකවීෙ ය ලං ාර ලං ාඳුනරග්නීෙ ය ලං  ර්ධසසන්ති ලං කඇාර ලං අධි යණය ලං ව දය ලං ප්ධෙේෂණය ලං

අමයර යය ලං ෙස. ලං  කාත් රයෙසන්ති ලං ාර ලං ක්ෙ ්ඡාරෙ න්ති ලං ෙමොය  ලං සිදු යන ලං අතුරුදාන්ති ලං යවීත ලං ළිබඳ ඇ ලං එතිකත් ලං

 රතීන්තිෙේ ලංක්රිසර රරී ලං ඩාඩරසත ලං2015 ලංෙනො ් ය ්ධ ලංතරකෙේීර ලංශ්රී ලංකා රෙස ලංසිදු ු ලංකාරරයෙසන්ති ලංපසු ලංකිසර ලංසිටිෙේ ලං

ශ්රී ලංකා රෙස ලං අතුරුදාන්තිවී ය ලංෙකවීෙ ය ලංසරන්තිරණයසට ලං අධි යණය ලංව දය ලං ප්රවීණයමර ස ලංැතුුව  ලංමිනී ලං ෙගොඩකතෙ ය ලං

ක්රිසර න්තිට ලංමරතිෂණික   ලංයතිුයමර ස ලංක රදිස ලංක්තු ලං  යි.1 ලංඑෙක ත ලංඅපතිෂපරතී ලංවිධිතත් ලංපරීතිෂණයසන්ති ලංප් ්ත්වීතට ලං

ක් රධීන ලං ාර ලං තයයගම ලං  ර්ධසරකසති, අධි යණය ලං ව දය ලං තරන විදයර  ලං ළිබඳ ඇ ලං ප්රවීණයමර ස ලං කඳිම ලං  ර්ධස ලං

තඩාඩකසති ලංෙතන්තිත ලංපුයරවිදයර  ලංාර ලං යරධි ලංවිදයර න්තිඳි ලංකාරස ලංාර ලංප් ්ත්ත ලංඅ යය ලංෙස.2012 ලං ්ධෂෙේ ලංසිට ලංකූලා ලං

මිනී ලං  ක ල් ලංතරමෙල්, තන්තිනරයත ලංකා ලං ක න්තිචිකුඩි ලංසන ලං ක්ථරන ලින්ති ලංෙකොසරෙගන ලංැක  ලං අමය ලං ම ත් ලං එ ්නි ලං

කූලා ලං මිනී ලං  ක ල් ලං ප් තීතට ලං තඩ ඩ ලං ැම. ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං  ර්ධසරකස ලං තඟින්ති ලං අධි යණය ලං

ව දය ලංවිෙය ෂඥසන්ති ලංායාර ලංකූලා ලංමිනී ලං ක ල් ක ලං රක ලංනි්ධණයසට ලංාර ලං ්ණී ය ලංකඇාර ලංක්රිසර ලිසති ලංදිසත් ලං ු ලං

ක්තු ලංඅමය ලංවින්තිදිමසන්ති ලංාඳුනර ලංග්නීත, තයණයසට ලංො තු  ලංතීයණයස ලංකිරීත ලංකා ලංභූතදරනසට ලංෙතන්තිත ලංෙයෝ ප්ර රයසට ලං

තෘම ලංයරීය ලංඑත ලංපවුල් කට ලංන් ම ලංක ර ලංීරත ලංකාක   ලං ු ලංක්තුස. ලං 

ෙතත ලංපනත් ලංෙ ටු යපම ලංෙ ය ලං න ලංවිටත් ලංඅධි යණය ලංව දය ලංක  සති ලංකඇාර ලංූලලි  ලංළිස යති ලංකඳිම ලංප්රක පරදනසන්ති ලං

අන්තිම්ධගම ලං ු ලංද, එත ලංප්රක පරදනසන්ති ලංපාම ලංපරිදි ලංප්ා්දිලි ලංාර ලංවික්මයරත්ත  ලංවිස ලංක්තුස. 

11 (අ) ලං ගන්තික ස ලංතඟින්ති ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකසට ලං කස ලංක ර ලංෙදන්තිෙන්ති ලං"ෙමොයතුරු ලංක ර ලං

ග්නීෙ යීර ලං කාරස ලං ක ර ලං ග්නීෙ ය ලං  ර්ධසස ලං කඇාර; මරතිෂණික   ලං කාරස ලං කා ලං පුහුණු  ලං (අධි යණය ලංව දය ලං ොෝ ලං

අනයර රයසකින්ති ලං න) ලංක ර ලංග්නීත ලංකා ලංකාෙසෝගස ලංක ර ලංග්නීෙ ය ලං ර්ධස ලංකඇාර; ෙපෞද්ගලි  ලංදත්ම ලංආයතිෂර ලං

කිරීත ලං ක ය න්තියෙසන්ති ලං දත්ම ලං ක සදරසති ලං ළිඳිටුවීෙ ය ලං  ර්ධසස ලං කඇාර ලං කා ලං ෙමොයතුරු ක ලං යාකයයර ස ලං

ක ය න්තියෙසන්ති, ගිවිසු ය කට ලංැතුුත් ලංවීත ලංැතුුව  ලංෙද්ශීස ලං යෙසන්ති ලංොෝ ලංවිෙද්ශීස ලංකා ලංකාක්ථරගම ලං යන ලංකදු  ලං

ොෝ ලංඑෙක  ලංෙනොත්ක  ලංකාවියරනසති ලංොෝ ලංස ය ලංම්න්ත්මකු ලංකතඟ ලංඅ යය ලංසයි ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං

 ර්ධසරකසට ලංෙපනීසන ලංඅ ක්ථර ක ලංීර ලංගිවිසු ය කට ලංැතුුත් ලංවීත" 

12 (ඈ) ලං  ගන්තික ස ලං තඟින්ති ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං  ර්ධසරකෙේ ලං විත්ධෂණය ලං  කමක ලං

දති න්තිෙන්ති"ක් කඳිම ලං මිනී ක ල් ලං ා්රීත ලං කා/ොෝ ලං මිනිස ලං ෙගොඩ ලං ග්නීත ලං කඇාර ලං අධි යණය ලං ආඥර ති ලං ක ර ලං

                                                           
1 කාත් රයෙසන්ති ලංොෝ ලංක්ෙස්ඡාරෙ න්ති ලංෙමොය  ලංසිදු ලංවූ ලංඅතුරුදාන්තිවී ය ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසකරයන ලං ඩාඩරසත ලංශ්රී ලංකරා රෙස ලංසිදු ු ලං

කාරරයෙසන්ති ලං පසු  ලං කඇාන්ති ලං  ු ලං ූලලි  ලං නිරීතිෂණයසන්ති ලං (2015 ලං ෙනො ් ය ්ධ ලං 9-18), ප්රෙසයවිස ලං

ා්තිෙතිhttp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16771&LangID=E#st
hash.mVg4dEyv.dpuf(අ කන්ති යට ලංප්රෙසය ලංවූෙේ ලං2016 ලංජූලි ලං18 න ලංදිනීරස) 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16771&LangID=E#sthash.mVg4dEyv.dpuf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16771&LangID=E#sthash.mVg4dEyv.dpuf
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ග්නීතට ලං ප්රරෙද්ශීස ලං අධි යණය ලං  කස ලං ැක  ලං උචිම ලං තො ක්රරත් ලං අධි යණයස ලං ෙ ම ලං තල්මකතති ලං කිරීතට ලං කා ලං එකී ලං

 ්ණී ය ලං  ටක්තු ක ලං ීර ලං ොෝ ලං මිනිස ලං ෙගොඩග්නීෙ ය ලං ීර ලං කා ලං තන්ති ලං පසු  ලං සිදු න ලං ෙ නත් ලං නීක  ලං  ෘමය කීර ලං

නිරීතිෂ ෙසකු ලං ෙකක ලං ක්රිසර ලං කිරීත." ලං පනත් කෙටුම්පකත් එම පාඨය අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ 

ොර්යාලයට බලය ලබා කදන ආොණය වන "නිම ක්ෂෙකයකු කලස ක්රියා රීම ම" සෝකශෝයනය විය ත්ත්කත් 

මූලිෙත්වය ගැනීමට, සම්බන්ධීෙණායට කමන්ම ෙැණීම් හා මිනි කගොඩගැනීම් ක්රියාත්මෙ රීම මට යවෙකවන්ය  

ඕනෑම බාහිණ පම ක්ෂා පැවැත්වීම කහෝ ප්රවීායන් සම්බන්ධීෙණාය රීම ම සඳහා අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් 

පිළිබඳ ොර්යාලය සතුව සියලුම අධිෙණා වවදය සාක්ි  සම්බන්යකයන් පණම අිතතිය හා වගීමම හිමිවිය 

ත්තුය  ෙැණීම් සිදුරීම ම හා මිනී කගොඩ ගැනීම සම්බන්යකයන් මකහේස්ත්රාත් අධිෙණාකභ මිමිොව පිළිබඳව 

විෙල්ප ප්රතිපත්ති කක්න්්රය අවයාණාය ෙණන අතණම එමම ොර්යය එම ක්කෂේත්රකභ අත්දැීමම් සහිත 

ප්රවීාකයකු විසින් සිදු රීම ම තතා වැදගත් ක.  එකසේම, ප්රාකද්ය ය අධිෙණා බලය මකහේස්ත්රාත් අධිෙණාය 

ණඳවා තබා ගන්නා අතණම අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ ොර්යාලකභ අධිෙණා වවදය ෙණ්ඩායමට එහි 

වියානයන් ක්රියාත්මෙ රීම මට ස්වාධීනත්වයක් ලබා ය ය ත්තුය  

17 ලං ගන්තික ස ලංතඟින්ති ලංෙකවී ය ලංක  ස ට ලංප්රක පරදන ලංකකකන ලංඅමය ලංඑස ලං "අතුරුදාන්ති ලංවූ ලංම්න්ත්මන්ති ලංෙකවීත ලංාර ලං

ඔවුන්ති ලංළිබඳ ඇ  ලංපරීතිෂර ලංකිරීත ලංකඇාරද ලංඑත ලංඅතුරුදාන්තිවී ය ලංළිබඳ ඇ ලංඅ ක්ථරුයගම ලං රුණු ලංප්ා්දිලි ලං ය ලංග්නීෙ යීර ලං

ඊට ලංකාරස ලංවීත ලංකඇාර ලංද ලංඑත ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංසිටින ලංක්ථරන ලංකා ලංඔවුන්තිෙේ ලංතයණයත ලංළිබඳ ඇ  ලංෙකොසර ලං ්මකත ලංකඇාර ලංද ලං

එත ලංෙකවී ය ලංක  ස ලං ගකි  ලංක්තුස." ලංඅතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ ොර්යාලය එක්කෙෝ කවන් වූ අධිෙණා 

වවදය ඒෙෙයක් කහෝ ෙණ්ඩායමක් ස්ථාපිත ෙක ත්තුය  නැතකහොත් කසවීම් ඒෙෙයට නියම ෙණන ලද 

කුසලතා, සම්පත හා පුද්ගලයන් ප්රමාාවත්බවට සහතිෙ විය ත්තුය  

අධි යණය ලංව දය ලංපරීතිෂණය ලංකඇාර ලංෙ නත් ලංයට ක ලංඅත්ද්කී ය ලංක් කීස ලංක්රිසරතර්ධග ලංක්ුසු ය ලංකිරීෙ යීර ලංශ්රී ලංකා ර ට ලං

ප්රෙසෝ න ත් ලංආ ෘතීන්ති ලංක ර ලංෙද්. ලංපවුල් ලංකාක්ථර න්ති ලංෙතත ලංක්රිසර ලිසට ලංෙතින්ති්ර ය ලංග්නීතට ලංා්කිවූෙේ ලංඅඩුත ලං

විසද ය ලංකඳිම ලං ්ඩි ලං ර්ධසතිෂතමර සකින්ති ලංක්ත් ලංඅධි යණය ලංව දය ලංක   ලංප් තීත ලංො තුෙ නි. ලංඅධි යණය ලංව දය ලං

තරන විදයර  ලං ළිබඳ ඇ ලං ෙුරු ලං යර යෙේ ලං  ඩාඩරසත, ෙගෝමතරකරුය ලං අධි යණය ලං ව දය ලං තරන විදයර ලං පදනත, 

ආ න්තිටීනිසරුය ලංඅධි යණය ලංව දය ලංතරන විදයර ලං ඩාඩරසත ලංකක න්ති ලංැෙතරි රෙස ලංසිවිල් ලංකාවියරන ලංාර ලංෙ ොෙකෝෙස ලං

අතුරුදාන්ති ලංවූ ලං පුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ාර ලං අධි යණය ලංව දය ලං ර්ධසරකස ලං  ්නි ලංආසමන ලංතඟින්ති ලංෙත න්ති ලංආ රයෙේ ලං

ප්ධෙේෂණය ලංදිසත් ලං ය ලංක ෙේ. ලංෙතත ලංඑති ලංඑති ලංයට ල් ලංමනි, ක් රසත්ම ලංඅධි යණය ලංව දය ලංක  සති ලංක්ථරළිම ලං ය ලං

ැත්ෙත් ලං අධි යණය ලං ව දය ලං කරතිෂි කට ලං විසා්කි ලං ත්දිාත්වී ය ලින්ති ලං ාර ලං අ යරවිමසන්තිෙගන්ති ලං ආයතිෂර ය ලං

කායතිෂණයස ලං කිරීෙ ය ලං පයත ලං අයික ස ලං එත ලං ආසරමනසන්තිට ලං ක ර ලං ෙදමින්ති ලං අනරගම ලං අපයරය ලං පරීතිෂණයසන්ති ලං ාර ලං

අභිෙරෝදනසන්ති ලං සිදු ලං කිරීත ලං කාක   ලං  යමිනි. ලං එති ලං එති ලං  ඩාඩරස ය ලං විත්ධයනරත්ත  ලං නරස ත් ෙසන්ති ලං ක්ත් ලං

ප්රෙසයසති ලං ෙගොඩනගර ලං ගනිමින්ති ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්තිෙේ ලං පවුල් ලං කාක්ථර න්ති ලං කතඟ ලං කමීප  ලංක්රිසර ලං යමින්ති ලං

අතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසරෙේ ලංතයණයස ලංසිදුවීතට ලංෙපය ලංවූ ලංදත්ම ලං(ෙයෞක   ලංවික්මය,  සක, ැඳු ය, අතුරුදාන්ති ලංවූ ලංදිනස) ලං

ෙකොසරගන්තිනර ලංඅමය ලංඑත ලංදත්ම ලංද්නට ලංප ත්නර ලංතෘම ලංයරීය ලංාර ලංකූලා ලංමිනී ලං ක ල් ලංාඳුනර ලංග්නීතට ලංයරවිම ලං යයි. ලං

තන්ති ලංඅනතුරු  ලංඅධි යණය ලංව දය ලංපරීතිෂ සන්ති ලංවිසින්ති ලංතයණයස ලංසිදුවීතට ලංෙපය ලංවූ ලංදත්ම ලංාර ලංපය්රරත් ලංතයණය ලංදත්ම ලං

(අධි යණය ලංව දය ලංපරීතිෂණයෙසන්ති ලංකද ලං යරධි  ලංාර ලංතරන  ලංවිදයරත්ත  ලං්ර යතස ලංකරතිෂි) ලංකතඟ ලංකන්තිකන්තිදනස ලං ය ලං

නි ්යදි ලංවින්තිදිමසර ලංාඳුනර ලංගනී.2 

ෙ ොෙකෝෙස, අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං අධි යණය ලංව දය ලං  ර්ධසරකස ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්තිෙේ ලං

පවුල් ලංකතඟ ලංන් ම ලංන් ත්ත් ලංීර්ධ  ලං රකසති ලංක ය ස  ලංකර ්ඡාර ලංප ත් මින්ති ලංාර ලංප්ධෙේෂණයසන්තිඳි ලංමත් ස ලංළිබඳ ඇ  ලං

වි ෘම  ලංකන්තිනිෙසදනස ලං යමින්ති ලංක ර ලංපදන ය ලං යෙගන ලංතයණයස ලංසිදුවීතට ලංෙපය ලංවූ ලංදත්ම ලංපද්යක ස ලංකා ්ධයනස ලං ය ලං

ැම. ලං පවුල් ලං කාක්ථර න්ති ලං ෙතත ලං  ්ධම ය ලං දික්ණු ලං කිරීෙතඳි ලං ෙතින්ති්රස ලං   ට ලං පත් ය ලං ගනිමින්ති, අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං

පුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං අධි යණය ලංව දය ලං ර්ධසරකස ලංවින්තිදිමසන්ති ලංාඳුනරග්නීත ලංකඇාර ලංපු සෙ න්තිත ලංඅධි  ලංවිසද ය ලං

කඳිම ලංඩීඑන්තික ලංපරීතිෂණය ලංසිදු ලංකිරීෙතන්ති ලං ්ුකී ලංසිටී. ලංඩීඑන්ති ලංක ලංපරීතිෂණය ලංසිදු ලං යුයෙේ ලංඑතිෙ ෝ ලංඑත ලංපවුල් ලින්ති ලං

සිදු ලං යන ලංතල්මකතති ලංතම ලංොෝ ලංන්මොොත් ලංතයණයස ලංසිදුවීතට ලංෙපය ලංවූ ලංදත්මසන්ති ලංප්රතරණය ත් ලංෙනො න ලංඅ ක්ථර කීර ලං

පතණික . ලං එෙක ත ලං සිසලුත ලං ආ රයෙේ ලං ඩීඑන්තික ලං පරීතිෂණය ලං ප් ්ත්වීත ලං කඇාර ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං

අධි යණය ලංව දය ලං  ර්ධසරකස ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං  රමයන්තිමය ලං ෙ ොමිකත ලං කතඟ ලං අ ෙ ෝයමර ලං

                                                           
2අතුරුදාන්ති ලංපුද්ගකසන්ති ලංාර ලංඅධි යණය ලංව දය ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකස, ක්රිසර රය  ය ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධමර  ලං2002-2004 



4 
 

ගිවිසුත ටද ලංඅත්කන්ති ලංම ර ලංැම.3 ලංශ්රී ලංකා රෙස ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකසද ලංඅමයර යය ලංඩීඑන්තික ලං

පරීතිෂණය ලංප් ්ත්වීත ලංකඇාර ලංක් රධීන ලං රඳිය ලංක්රිසර රරීන්ති ලංකතඟ ලංක ඟමර සති ලංැක  ය ලංගම ලංක්තුස. 

නිර්කද්ශය: මකහේස්ත්රාත් අධිෙණාකයහි ප්රාකද්ය ය අධිෙණා බලයට යටත්ව සමූහ මිනීවලවල් ෙැණීම සහ 

වර්තමාන කමන්ම අනාගතකභ වියහැරී බණපතල අපණායයන් පිළිබඳ පර්කභෂා පැවැත්වීම සහතිෙ ෙණමින් 

පණම වගීමමක් සහිතව ක්රියාොම  අධිෙණා වවදය පම ක්ෂා ඒෙෙයක් කහෝ ෙණ්ඩායමක් අතුරුදහන් වූ 

පුද්ගලයන් පිළිබඳ ොර්යාලයට පත් ෙක ත්තුය  

 

2. නීති ෙෘතයන් පවත්වාගැනීකම් සම්බන්යතාවය පැහැය ලි රීම ම  

ශ්රී ලං කා ර ලං ආඩාඩු  ලං කමය ලං ාර ලං ක්තික ස ලං ක ය න්තියෙසන්ති ලං ෙපොෙයොන්තිදු ලං වූ ද ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං

 ර්ධසරකස, කමය ලංාර ලංකාඳියාසර ලංෙ ොමිකත ලංකා ලංවිෙය ෂ ලංඅධි යණයස ලංපන න්තිනර ලංවූ ලංඅුයළිබඳෙ ු ලංෙතන්තිත ලංක ර ලංඅමය ලං

ක ය න්තියමර ස ලං ළිබඳ ඇ  ලං ප්ා්දිලියර සති ලං ෙනොත්ම. ලං පනත් ලං ෙ ටු යපම ලං තඟින්ති ලං සිදුවී ය ලං අයයනස ලං කිරීතට ලං

අභිතමසති ලංක ර ලං ෙදමින්ති ලංනීක  ලං ෘමයන්ති ලංප ත් රග්නීත ලංකඇාර ලං අෙනති ලංය ෙේ ලංආසමන ලංකතඟ ලං ටක්තු ලංකිරීතට ලං

අතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකසට ලං කස ලංක ර ලංෙද්. ලං12(1)  ගන්තික ස ලංදති න ලංපරිදි, අපයරයසති ලංවී ලංැක  ලං

  ට ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකසට ලංවිය් රක ලං යන ලංවිට ලංක ලංකඇාර ලංඅපයරය ලංපරීතිෂණය ලංසිදු ලංකිරීත ලං

කඇාර ලං අ කය ලං ීරතට ලං අදරු ලං නඩු ලං ප් රීෙ ය ලං අධි රරිසට ලං ොෝ ලං අදරු ලං නීක  ලං  කරත්ත  ලං කිරීතට ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං

පුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකසට ලංක්රිසරත්ත  ලං ු ලංා්කිස. ලං 

වි ල්ප ලංප්රක පත්ක  ලංෙතින්ති්රස ලංවිසින්ති ලංදති න්තිෙන්ති ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිලි ඇ ලං ර්ධසරකස, ප්රරථමි  ලංඅය සණය ලං ලං

වින්තිදිමසන්තිෙේ ලංද්න ලංග්නීෙ ය ලංඅයික ස ලංාර ලංකමය ලංාර ලංක්තික ස ලංසන ලංඅය සණය ලංද්විත් සත ලංප්ර ්ධයනස ලංකිරීතට ලංඑතගින්ති ලං

ළිස ය ලංගම ලංඑමන ලංෙ ුයෙ න්ති ලංඅෙන ර ලං ්ප ලංෙනො ු ලංක්තුස ලංමාවුරු ලංකිරීතයි. ලංඑොයින්ති ලංෙතත ලං ර්ධසරකස ලංතගින්ති ලං

කමය ලංකු ර ලං කමින්ති ලං ගවීත ලංැක  යන ලංආ රයසට ලං ටක්තු ලං ුක්තුස. 

දකුණු ලංඅප්රි ර , ෙ ොක්නිසර  ලංාර ලංතයර ස ලංැතුුව ලංඅෙනති ලංයට ල් ලංඅධි යණය ලංෙදපර්ධමෙ යන්තිතු ලංොෝ ලංෙ නත් ලංය ෙේ ලං

ෙදපර්ධමෙ යන්තිතු ක ලංඅුයග්රාස ලංැක   ලංක ර ලංසටෙත් ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරක ලංක්ථරළිම ලං ය ලංැම. ලං

එ න්ති ලංඅ ක්ථර න්තිඳිීර ලංෙ ෙක  ලංෙ මත්, කාඳියාසරෙසීර ලංෙපොෙයොන්තිදු ලංවූ ලංපරිදි ලංවිෙය ෂ ලංක්රිසරදරතස ට ලං ඩර ලංකරතරනය ලං

අපයරය ලංක්තික  ලංතස ලංසටෙත් ලංඅපයරය ලංපරීතිෂණය ලංප් ්ත්වීතට ලං ගකීතති ලංඳිමිවිස. ලංකාරන්තික   ලංක්තික ස ලංෙ ුයෙ න්ති ලං

 ගකී ය ලංතටුකිරීත ලංප්රතරද ලං නවිට, කමය ලංාර ලංක්තික ස ලංළිබඳ ඇ ලංසරන්තිරණයසන්ති ලංඑ විට ලංක්ථරළිම ලංවීතට ලංැක  ලංක යයරවිමර  ලං

අඩු ලං තට්ටත  ලං ප තී. ලං තමර ලං තතම ීර ලං අතරමය ලං තාගක ලං කතයවීත ලං තාමර ලං කඇාන්ති ලං ෙු , අතුරැදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං

ළිබඳ ද ලං ර්ධසරකස ලංළිඳිටුවීෙතන්ති ලංපසු ලං ගවීත ලංළිබඳ ද ලංෙසෝ නර ලංතදිරිපත් ලං යන ලං  යි.4 

තාම ලං කඇාන්ති ලං  යන ලං කද ලං ආ රයෙේ ලං ක්රිසර රරී ලං අධි යණය ලංව දය ලං ක  සති ලං ක්ථරළිම ලං කිරීත ලං තඟින්ති ලං  ගවීත ලං

ෙ ුයෙ න්ති ලංළිස ය ලංග්නීතට ලංඅදරු ලංප්ධය ්සන්තිට ලංකාන ලංක්ුසීතති ලංසිදු ලංෙස. ලං  ලංඑ ්නි ලංක  සති ලංතඟින්ති ලංඅනරගම ලං

අපයරය ලංවිත්ධයනසන්තිඳි ලංදි ලංයරවිම ලං ු ලංා්කි ලංකරතිෂි ලංකායතිෂණයස ලංාර ලංඅධි යණය ලංව දය ලංපරීතිෂණය ලංමරතිෂණයෙේ ලං

ප්රමික  යණයසටද ලං තඩ ලං ප්රක්ථර  ලං ක ර ලං ෙද්. ලං ෙතත ලං  ්ඩළිබඳෙ ු ලංමනි ත ලං පතණයති ලංසිදු ලංකිරීත ලං ප්රතරණය ත් ලං ෙනොෙස. ලං

ෙ ෙක  ලං ෙ මත් ලං නීක  ලං  ෘමයන්ති ලං ප් ්ත්වීත ලං කාක   ලං  ු ලං ා්කි ලං ූලලි  ලං විත්ධයනසන්ති ලං ප් ්ත්වීෙ ය ලං වනක   ලං

ූලකය්ධත ලංකඇාර ලංඅමයර යය ලංඅ යරනසති ලංක ර ලංදිස ලංක්තුතස. ලංෙතත ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකසට ලං

අදරු ලංසිදුවී ය ලංනඩු ලං ෘමයන්ති ලංප් රීෙ ය ලංඅධි රරීන්ති ලංෙ ම ලංෙසො ස ලංකිරීෙ ය ලංා්කිසර ති ලංැක  ලංඅමය ලංෙතස ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලං

පුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකෙේ ලංකරතරත  සන්ති ලංතම ලංයඇර ලංප ක න ලංහුදු ලංඅභිතම ලං කසකි. ලං 

ැම් ය ලං යට ක ලං කමය ලං ාර ලං ක්තික ස ලං අමය ලං ආසමනි  ලං ක ය න්තියමර ස ලං ක්ථරළිම ලං කිරීතට ලං ය ෙේ ලං ප්රයරන ලංආසමන ලං

අුයපූය සති ලං ෙකක ලංක්රිසර ලං  යයි. ලං උදරායණය ලං ෙකක ලං දකුණු ලං අප්රි රෙස ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං  ර්ධස ලං

කරය  ලං ඩාඩරසත ලං රක   ලංනීක  ලං ෘමයන්ති ලංප රීෙ ය ලංඅධි රරිස ලංතුු ලංළිඳිටු ර ලංක ෙේ. ලංඑඳි ලංප්රයරන ලංතකති ස ලංවූෙේ ලං

                                                           
3අතුරුදාන්ති ලංපුද්ගකසන්ති ලංාර ලංඅධි යණය ලංව දය ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකස, ක්රිසර රය  ය ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධමර  ලං2002-2004 
4http://www.media.gov.lk/news-archives/575-statement-by-foreign-minister-mangala-samaraweera-to-
the-32nd-session-of-the-un-human-rights-council; 
http://www.sundayobserver.lk/2016/07/17/pol04.asp 

http://www.media.gov.lk/news-archives/575-statement-by-foreign-minister-mangala-samaraweera-to-the-32nd-session-of-the-un-human-rights-council
http://www.media.gov.lk/news-archives/575-statement-by-foreign-minister-mangala-samaraweera-to-the-32nd-session-of-the-un-human-rights-council
http://www.sundayobserver.lk/2016/07/17/pol04.asp
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 කපතතට ලංකති ලංවූ ලංපවුල් ලංකාක්ථර ලංප්ර ෘක  ලංක් යර සට ලංපත්කිරීත ලංවු ත් ලංඑත ලංආසමනස ලංක රගත් ලංකරතිෂි ලංතඟින්ති ලංඅපයරය ලං

නීක  ලං ෘමයන්ති ලංප් රීතටත් ලංා්කිසර ති ලංප් ක ණික .52013 ලංත්යි ලංතරකෙේීර ලංෙ ොකන්ිසර  ලංාර ලංා්ධෙකෙගොවිනර ලංඳි ලංය ෙේ ලං

නීක  ලං  ෘමයන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං  ර්ධසරකස ලං විසින්ති ලං 5ප්රරෙද්ශීස ලං නීක  ලං  ෘමයන්තිෙේ ලං  ර්ධසරක, ෙ ොක්නිසරුය ලං ාර ලං

ා්ධෙකෙගොවිනීසරුය ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්තිෙේ ලංආසමනස, නීක  ලං කරත්ත  යණය ලංආසමන,  යරධීෙසීරන්ති ලංාර ලං

ම ත් ලංඅස ලංකතඟ ලංඅන්තිම්ධ ලංනිෙසෝත ම ලංඑ ඟමර සති ලංායාර ලංෙ ොක්නිසර ලංාර ලංා්ධෙකෙගොවිනර ලංතෘමයරීයරගරයසන්තිඳි ලං

තක රි ලංවූ ලංතෘමයරීය ලංාඳුනර ලංග්නීත ලංකඇාර ලං සරන්තිරණයසති ලං ක්ථරළිම ලං යන ලංකදි.6 ලං අතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං

ෙ ොක්නිසරුය ලංාර ලංා්ධෙකෙගොවිනිසරුය ලංආසමනසට ලංමිනී ක ල් ලංස්යි ලංක්කකිස ලංා්කි ලං ක්ථරන ලංාඳුනර ලංගනිමින්ති ලංඑත ලං

ක්ථරන ලංඅධි යණයසට ලංදන්ති මින්ති ලංප්ධෙේෂණය ලංප් ්ත්වීතට, මිනී ලංෙගොඩ ලංග්නීෙ ය ලංක්රිසරදරතසට ලංකායර ව ලංවීතට, කූලා ලං

ාර ලං මනි ලං පුද්ගකසන්තිෙේ ලං මිනී ලං  ක ල් ලං ාඳුනරග්නීතට ලං ෙතන්තිත ලං තරන  ලං විදයරත්ත  ලං ප්ධෙේෂණය ලං ාර ලං තයණය ලං

පරීතිෂණයසන්ති ලං ප් ්ත්වීත ලං කඇාර ලං අධි යණය ලං නිෙසෝගසන්ති ලං ක රග්නීතට ලං තල්මක ය ලං  ු ලං ා්කිස. ලං ක ලං ායාර ලං නීක  ලං

 ෘමයන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකස ලංමිනී ලංෙගොඩකතෙ ය ලංාර ලංාඳුනරග්නීෙ ය ලංක්රිසර ලංතර්ධග ලංෙතන්තිත ලංක්ද ලංඅපයරය ලංනඩු ලංෙගොුය ලං

කිරීෙ ය ලංක්රිසරතර්ධග ලංගුය ලංක්ෙේ.7 

ෙතඳිීර ලංඅෙනති ලංආ ෘතීන්තිද ලංකක ර ලං ්මකත ලං ්දගත් ලං න්තිෙන්තිස. ලංෙ ොකෙ ොෙස ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං

අධි යණය ලංව දය ලං  ර්ධසරකසට ලං අපයරය ලං ක්රිසර න්ති ලං විත්ධයනසට ලං වියරනරත්ත යර සති ලං ෙනොත්ක  ලං වු ද ලං සිසලු ලං

ප ත්නර ලංෙමොයතුරු ලංඑතිකත් ලං රතීන්තිෙේ ලංඅතුරු ලංපරිපරකන ලංෙතොක් ය ලංෙපොලිසිස ලංකතඟ ලංහු තරරු ලං යෙගන ලංැම.8 ලං

එෙක ත, එත ලං ර්ධසරකසට ලංඕනතත ලංඅධි යණය ලංනිෙසෝගස ට ලංඅුය  ලංමිනී ලංෙගොඩකත ය ලංතටු ලංකිරීතට, තයණය ලංපරීතිෂණය ලං

ප් ්ත්වීතට ලංාර ලංාඳුනර ලංග්නීෙ ය ලං ර්ධසසන්ති ලංසිදු ලංකිරීතට ලංඅනනය ලංඅධි රරිසති ලංඳිමිවිස. ලංඑත ලංආසමනෙේ ලං යූාසට ලං

විත්ධයන ලංකඇාර ලංකරතිෂි ලංරැක් ලං යන, නඩු ලංප යන ලංාර ලංව දය/වනක   ලංඅධි යණය ලංව දය ලංවිෙය ෂඥසන්ති ලංඑතිකත් ලං

 රතීන්තිෙේ ලංඅතුරු ලංපරිපරකන ලංෙතොක් ය ලංෙපොලිසිෙේ ලංඅධි යණය ලංෙදපර්ධමෙ යන්තිතු ට ලංක ර ලංෙදන ලංඅධි යණය ලංව දය ලං

පරීතිෂ සන්තිෙේ ලං ර්ධසරකසති ලංද ලංඅසත් ලංෙස.9 

2006 ලං  කේධීර, තයර  ලං පර්ධලිෙ යන්තිතු  ලං විසින්ති ලං යපමක ලං කූලා ලංමීනි ලං  ු ල් ලංආයතිෂර  ලං කඇාර ලං පනමති ලංක යතම ලං

 යන ලං කද්ෙද් ලං තරන  ලං ඳිමි  ය ලං ළිබඳ ඇ ලං අතරමයායස ලං සටෙත් ලං කූලා ලං මිනී ලං  ක ල් ලං ෙගොඩකතතට ලං ාර ලං අපයරය ලං නඩු ලං

 ටක්තු කීර ලං යරවිම ලං ු ලංා්කි ලං කරතිෂි ලං ර්ධමර යණයසට ලං  ගකීත ලංප යමිනි. ලං අතරමයායසට ලං අධි යණය ලංපද්යක ස, 

නීක  ලං ෘමයන්තිෙේ ලං ර්ධසරකස, අධි යණය ලංව දය ලං විෙය ෂඥ්සන්ති ලං ාර ලං එෙනකුත් ලංආසමන ලං ාර ලං පුද්ගකසන්ති ලං කතඟ ලං

කාෙසෝ ව  ලංක්රිසර ලං ු ලංා්කිස.10 ලංෙතත ලංපනෙත් ලංතකති ස ලං න්තිෙන්ති ලංවින්තිදිමසන්ති ලංාර ලංඅපයරය රු න්ති ලංාඳුනර ලංග්නී ය, 

රැක් යගත් ලංකරතිෂි ලංඅපයරය ලංනීක  ලං ෘමයන්ති ලංප් රීතට ලංෙතොසවීත ලංාර ලංඑ ්නි ලංකරතිෂි ලංඅධි යණයස ලංෙ ම ලංක ර ලංීරතයි. ලං

කූලා ලං මිනී ක ල් ලං ස ය ලං ප්රෙද්යසකින්ති ලං ෙකොසරගත් ලං විට ලං අතරමයායස ලං විසින්ති ලං අතරමයාය ලං නිෙසෝත ම යෙසති, 

විනියර්ස රය යෙසති, නඩු ලංප යන්තිෙනති, ෙපොලික් ලංනිකයරරිෙසති, අධි යණය ලංව දය ලංවිෙය ෂඥෙසති ලංාර ලංඅදරු ලං

නගය ලංකයරෙස ලංනිෙසෝත මෙසකුෙගන්ති ලංකතන්තිවිම ලංෙ ොමිකතති ලංපත් ු ලංක්තුස. ලංඑත ලංෙ ොමිකතට ලංකූලා ලංමිනී ලං ක ල් ලං

ෙගොඩකතතට ලංාර ලං ්ණීතට, තු ලංසිරුරු ලංාඳුනර ලංග්නීතට,  ර්ධමර න්ති ලංකායතිෂණයසට, තෘම ලංයරීය ලංඅදරු ලංයට කට ලං

ස්වීතට ලංාර ලංාඳුනර ලංග්නීෙ ය ලංෙල් න ලංනිකුත් ලංකිරීතට ලං ගකීතති ලංඳිමිස. ලංඑෙක ත ලංනීක ස ලංතඟින්ති, ෙ ොමිකතට ලංකාරස ලං

ෙදමින්ති ලං ටක්තු ලං යන ලංඅපයරය රු න්තිට ලංවනක   ලංකාන ලංක ර ලංෙද්. ලංඑන ය, "කූලා ලංමිනී ක ල් ලංැක  ලංක්ථරන ලංොෝ ලං

වින්තිදිමසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලංෙමොයතුරු ලංොෝ ලංඅපයරය රු න්ති ලංළිබඳ ඇ ලංෙමොයතුරු ලංඅතරමයායසට ලංොෝ ලංඅදරු ලංඅධි රරීන්තිට ලං

                                                           
5http://www.icmp.int/press-releases/icmp-assists-south-africa; http://www.icmp.int/where-we-
work/africa/south-african-republic/; http://www.csvr.org.za/index.php/media-articles/latest-csvr-in-
the-media/2312-the-establishment-of-the-south-african-disappearance-task-team-the-roots-for-a-
regional-network.html; https://www.theguardian.com/global/2015/jun/06/odd-couple-apartheid-
activist-madeleine-fullard-convicted-policeman-eugene-de-kock; http://www.iol.co.za/sunday-
tribune/digging-up-the-dirt-1230973 
6http://www.icmp.int/where-we-work/europe/western-balkans/bosnia-and-herzegovina/ 
 
7http://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/locating-and-identifying-missing-persons-a-guide-
for-families-in-bih.pdf 
8එතිකත් ලං රතීන්තිෙේ ලංඅතුරු ලංපරිපරකන ලංෙතොක් ය ලංෙපොමකසිස ලං1999  කෙයීර ලංෙ ොෙකෝෙස ලංප් ්ක  ලංක්ද්යෙසන්ති ලංපසු  ලංක් සා ලං
පරකනසති ලංාර ලංක් රධීනත් ස ලංඋෙදකර ලංපරි ්ධමනස ලංකිරීතට ලංකාරසවීතට ලංක්ථරළිම ලං යන ලංකද ලංමර  රලි  ලංඅධි රරිසකි 
9අතුරුදාන්ති ලංපුද්ගකසන්ති ලංාර ලංඅධි යණය ලංව දය ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකස, ක්රිසර රය  ය ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධමර  ලං2002-2004 
10http://www.icmp.int/where-we-work/middle-east-and-north-africa/iraq 

http://www.icmp.int/press-releases/icmp-assists-south-africa
http://www.icmp.int/where-we-work/africa/south-african-republic/
http://www.icmp.int/where-we-work/africa/south-african-republic/
http://www.csvr.org.za/index.php/media-articles/latest-csvr-in-the-media/2312-the-establishment-of-the-south-african-disappearance-task-team-the-roots-for-a-regional-network.html
http://www.csvr.org.za/index.php/media-articles/latest-csvr-in-the-media/2312-the-establishment-of-the-south-african-disappearance-task-team-the-roots-for-a-regional-network.html
http://www.csvr.org.za/index.php/media-articles/latest-csvr-in-the-media/2312-the-establishment-of-the-south-african-disappearance-task-team-the-roots-for-a-regional-network.html
https://www.theguardian.com/global/2015/jun/06/odd-couple-apartheid-activist-madeleine-fullard-convicted-policeman-eugene-de-kock
https://www.theguardian.com/global/2015/jun/06/odd-couple-apartheid-activist-madeleine-fullard-convicted-policeman-eugene-de-kock
http://www.iol.co.za/sunday-tribune/digging-up-the-dirt-1230973
http://www.iol.co.za/sunday-tribune/digging-up-the-dirt-1230973
http://www.icmp.int/where-we-work/europe/western-balkans/bosnia-and-herzegovina/
http://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/locating-and-identifying-missing-persons-a-guide-for-families-in-bih.pdf
http://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/locating-and-identifying-missing-persons-a-guide-for-families-in-bih.pdf
http://www.icmp.int/where-we-work/middle-east-and-north-africa/iraq
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දන්ති න ලංඅපයරය රුෙ කුට ලංදඬු  ය ලංක ර ලංීරෙ යීර ලංදඬු ෙ ය ලං යපමක ත ලංඅඩු ලංකිරීත ලංක ය න්තියෙසන්ති ලංඑත ලංක ර ලංදුන්ති ලං

ෙමොයතුරු ලංකු ර ලං ්ලිස ලංා්කි ලං  යි."11 

ෙගෝමතරකරෙස, අධි යණය ලං ව දය ලං තරන  ලං විදයරත්ත  ලං  ඩාඩරසත ලං කූලා ලං මිනී ක ල් ලං ෙගොඩකත ය, පවුල් ක ලං

අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං කරතරත  සන්ති ලං ාදුනරග්නීත ලං ාර ලං ෙගෝමතරකරෙස ලං ාර ලං ක්පරඤඤ්ෙේ ලං නඩු ලං  ටේතු කට ලං කරතිෂි ලං

කපසරීරත ලං සිදු ය ලං ැම.12 ලං ක් ෙද්ශීස ලං අතරමයායේ, අධි යණයස, අධි යණය ලං ව දය ලං විදයර  ලං ළිබඳ ඇ ලං  රක   ලං

ආසමනස ලං කතඟ ලං ක ය න්තිධී යණයස ලං යමින්ති ලං ෙගෝමතරකරුය ලං අධි යණය ලංව දය ලං තරන  ලං විදයරත්ත  ලං ඩාඩරසත ලං

විත්ධයනස ලංළිබඳ ඇ ලංකරතිෂි ලංාර ලං ර්ධමර ලංකායතිෂණයස ලං යමින්ති ලංක ර ලංඅපයරය ලංක්තික  ලංපද්යක ෙේ ලංකරතරත  සන්ති ලංකතඟ ලං

ෙ දරාදර ලංගනී.13ෙගෝමතරකරුය ලංඅධි යණය ලංව දය ලංතරන  ලංවිදයරත්ත  ලං ඩාඩරසත ලං1992 ලං කේධ ලංසිට ලංෙ ය ලංදති ර ලං

අයයන්තිමය ලංකන්තිනද්ය ලංග්ටු ය කට ලංඅදරු ලංවනක   ලංසිදුවී ය ලංාර ලංක ය න්තිය ලංතරන  ලංවිදයරත්ත  ලංවිෙය ෂඥසන්ති ලං1,400 ලං

  ලං ෙදෙනකුෙගන්ති ලං කතන්තිවිම ලං  ්ධමර න්ති ලං ාර ලං අධි යණය ලං ව දය ලං කරතිෂි ලං ෙගෝමතරකරුය ලං ක්තික  ලං පද්යක සට ලං ාර ලං

ක් ෙද්ශීස ලංනීක  ලං ෘමයන්තිෙේ ලං ර්ධසරකසට ලංක ර ලංීර ලංැම්යි ලංනිෙසදනස ලං ය ලංැම.14 ලංෙතත ලංක්රිසර ලිස ලංපාසු ලංකිරීතට ලං

ෙගෝමතරකරුය ලංඅධි යණය ලංව දය ලංතරන  ලංවිදයරත්ත  ලං ඩාඩරසත ලංඑඳි ලංකරතරත  සන්ති, තරන  ලංඳිමි  ය ලංළිබඳ ඇ ලංනීක  ලං

 ෘමයන්තිෙේ ලං  ර්ධසරකෙේ ලං තන්ති්රීන්ති, ප්මිණික ල්ෙල් ලං නීක ඥසන්ති, ප්මිණික ලි රය ලං සිවිල් ලං කාවියරන ලින්ති ලං කතන්තිවිම ලං

 ඩාඩරසතති ලං විධිතත්  ලං  ටක්තු ලං සිදුකිරීත ලං කාක   ලං කිරීතටත්, ෙතෝපරසන්ති ලං කා ්ධයනසට ලං ාර ලං දරස ත් සන්ති ලං

ප්ර ්ධයනස ලංකිරීතටත් ලංකාවියරනස ලං ය ලංැම.15 

2009 ලං කේධීර ලංතීයණයස ලංවූ ලංෙතින්තිද්රීස ලංනඩු  ීර ලංඑයට ලංතක ාරකෙේ ලංප්රථත යට ලං කාත් රයෙසන්ති ලංඅතුරුදාන්ති ලං යවීත ලං

න්ත්ක  ලංඅපයරයසට ලංදඬු ත ලංනිසත ලං යන ලංකදි. ලංඑත ලංනඩුෙ න්ති ලංපද්යක ෙේ ලංදු්ධ කමර ති ලංෙපන්තිුය ය ලං ු ලංඅමය ලංඑන ය, 

අපයරය රු න්තිට ලංවින්තිදිමසන්ති ලංසිටින ලංක්ථරන ලංොබඳ ලංකිරීතට ලංසුුව ලංොෝ ලංවය්ධසති ලංෙතතඟින්ති ලංක ර ලංෙනොෙදන ලංකදි. ලං

අධි යණයස ලංවිසින්ති ලංඳිටපු ලංා සදර ලංෙ ොතකරරික් ලංෙෙලිෙු ලංකුකෙනෙයෝ ලංෙ ොජ් ලං කය ලං150 ට ලංසියගම ලං යන ලංකද්ෙද් ලං

1980 ලංගණයන්ති ලං කීර ලංෙගෝමතරකරුය ලං ්සිසන්ති ලංාස ලංෙදෙනකු ලං කාත් රයෙසන්ති ලංඅතුරුදාන්ති ලං යවීත ලංක ය න්තියෙසනි. ලං

එෙක ත ලං අදරු ලං දඬු ත ලංඅධි යණයස ලංවිසින්ති ලංනිසත ලං යන ලංවිට ලංවින්තිදිමසන්තිෙේ ලංපවුල් ක ලංකරතරත  සන්ති ලංප්රීක  ලංෙ ෝෂර ලං

ප ත් න ලංකද ලංඅමය ලංැම් ය ලංකරතිෂි රු න්ති ලංප් සුෙස ලංකුකෙනෙයෝ ලංවිසින්ති ලංනඩු ලං ටක්තු ලංආය යයෙේ ලංොෝ ලංඅමයතුයීර ලං

අතුරුදාන්ති ලං  යවූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං මිඳිදන්ති ලං  ු ලං ක්ථරන ලං ළිබඳ ඇ ලං ෙමොයතුරු ලං ක ර ලං ීරත ලං ප්රක තිෙෂ ප ලං කිරීත ලං ළිබඳ ඇ  ලං

 ණයගරටු න ලං   යි. ලං එඳි ලං ප්රක ලකසති ලං ෙකක ලං ඔවුන්තිට ලං මතන්ති ලං ආදයස ලං  යන ලං කමීපමසන්තිෙේ ලං  ලං තෘම ලං යරීය ලං ැක  ලං

ක්ථරනසති ලං ළිබඳ ඇ ලං ළිබඳතුයති ලං ෙනොත්ක  ලං ෙක ත ලං ආදරානසට ලං ොෝ ලං ෙයෝ වීතට ලං කිසිදු ලං අ ක්ථර ති ලං ෙනොත්ම. ලං

කුකෙනෙයෝ ලං නඩු  ලං වින්තිදිමසන්තිෙේ ලං ද්න ලං ග්නීතට ලං ැක  ලං අයික සට ලං  ඩර ලං අපයරය ලං  කට ලං  ගවීත ලං ූලලි  ලං  යගත් ලං

ක්රිසර ලිස  ලංැක  ලංදු්ධ කමර ලංෙපන්තිුය ය ලං යයි. ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකස ලංාර ලංනඩු ලංප යන්තිනන්ති ලං

අමය ලංඕනතත ලංආසමනි  ලංඑ ඟමර ති ලංතඟින්ති ලංඅපයරය රු න්ති ලංෙමොයතුරු ලංකතඟ ලංතදිරිසට ලංප්මිණීෙ ය ලංක යයරවිමර ති ලං

ැක  න ලංආ රයෙේ ලංතරුයෂ රීර ලංද්තිතකින්ති ලංඅතුරුදාන්තිවී ය ලංළිබඳ ඇ ලංවිත්ධයනසන්ති ලංප් ්ත්වීතට ලංප්ර ස ත් ස ලංක ර ලංදිස ලං

ක්තුතස. ලං ක ලං අමයත, අපයරයතස ලං  ගවීත ලංක ය න්තියෙසන්ති ලංකමය ලං ෙකවීත ලං ෙසොදර ලං ෙනොග්නීතට ලං ෙතත ලංආ ෘක න්ති ලංශ්රී ලං

කා ර  ලංවිසින්ති ලංප්රෙසයෙතන්ති ලංකු ර ලං ්ලිස ලංක්තුස. ලංඋදරායණය ලංෙකක ලංකයිප්රකෙේ ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකේන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං

 මිටු ට ලංනීක තස ලංළිස ය ලංගනීතට ලංකිසිඳු ලංක ය න්තියසති ලංන්ම. ලංඑඳි ලංවියරනස ලංදති න ලංආ රයසට ලං" ලංෙතත ලං මිටු  ලං

විසින්ති ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං කිසිඳු ලං පුද්ගකෙසකුෙේ ලං තයණයසට ලං  ගකීත ලං ආෙයෝපණයස ලං ොෝ ලං එ ්නි ලං තයණයසන්තිට ලං ොතු ලං

ෙකොසර ලංග්නීත ලංකඇාර ලංඋත්කරා ලංෙනො යයි."නඩු ලංප යන්තිනන්ති ලංකතඟ ලංආසමනි  ලංඑ ඟමර ති ලංෙනොත්ක  ලංවීත ලංතම ලං

දඬු  ය ලංෙනොක්බීත ලං කප ත් යි.16 

එත ලංො තු  ලංනිකර ලංඅපයරය ලංවිත්ධයනසටත් ලංඅතුරුදාන්තිවී ය ලංෙකොසර ලංග්නීතට ලංඅපයරය රු රෙේ ලංකාරස ලංක ර ලංග්නීත ලං

දිරිතත් ලං යන ලංආ රයෙේ ලංආ ෘක සති ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකස ලංකතුවිස ලංක්තුස. ලංටික්නීසිසර  ලංාර ලං

ෙුරු ලං යර යන්ති ලං ද්විත් සත ලං ආසමනසන්ති ලං නි්ධතරණයස ලං  යන ලං කද්ෙද් ලං ක්තික ස ලං ෙනොකු ර ලං ාරිමින්ති ලං කමයට ලං

ප්ර ස මර ස ලංක රෙදන ලංආ රයෙසනි. ලංටික්නීසිසර , 2010 ලං කේධ ලංෙපොදු ලං ්රැල්ෙකන්ති ලංපසු  ලංකමය ලංාර ලං ගවීත ලංසන ලං

                                                           
11http://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/law-on-protection-of-mass-graves.pdf 
12http://www.icmp.int/news/accountability-for-the-missing-and-disappeared-in-guatemala 
13http://fafg.org/en/causas/ 
14http://fafg.org/en/acceso-a-la-justicia/ 
15http://fafg.org/en/lo-que-hacemos 
16http://www.cmp-cyprus.org/about-the-cmp/terms-of-reference-and-mandate 

http://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/law-on-protection-of-mass-graves.pdf
http://www.icmp.int/news/accountability-for-the-missing-and-disappeared-in-guatemala
http://fafg.org/en/causas/
http://fafg.org/en/acceso-a-la-justicia/
http://fafg.org/en/lo-que-hacemos
http://www.cmp-cyprus.org/about-the-cmp/terms-of-reference-and-mandate
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ද්විත් සටත ලං කතරන ලං ප්ර ස මර සති ලං ක රදිස ලං ක්තු ලං    ලං අ ෙ ෝය යගන්තිනර ලං කදි. ලං 2013 ලං ෙදක් ය ්ධ ලං තරකෙේීර ලං

කාරන්තික   ලංක්තික ස ලංක්ථරළිම ලංකිරීත ලංාර ලංකාවියරනස ලංකිරීත ලංළිබඳ ඇ ලංනීක ස ලංටික්නීසිසරුය ලංය ස ලංවිසින්ති ලංපන න ලංකදි. ලං

ෙතඳි ලං ාමය න ලං  ගන්තික ස ලං දති න ලං ආ රයසට ලං "අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං විත්ධයනස, තයණයස ලං ාර ලං

 කාත් රයෙසන්ති ලං අතුරුදාන්ති යවී ය කට ලං අතමය  ලං අපයරය රු  ලං ාඳුනරග්නීත ලං ාර ලං වනක   ලං ක්රිසරතර්ධග ලං

ග්නීතද ලං ු ලංක්තුස.17 

ක ලංාර ලංකතරන ත, ෙුරු ලංඳි ලංකමය ලංාර ලංකාඳියාසර ලංෙ ොමිකත ලංපසු  ලංපන න ලංකද ලංඅපයරය ලං ර්ධස ලංපටිපරටිසට ලංඑෙයඳි  ලං

ෙරෝදිම ලං අපයරය රු න්ති ලං ාඳුනරග්නීෙතඳි ලං ූලලි  ලං තට්ටෙ ය ලං තමර ලං ක්රිසර රරී ලං භූමි ර ති ලං නිපණපණයස ලං  යන ලං කදි. ලං

නි්ධතරණයස ලං  යන ලං කද ලං අධි යණයතස ලංක්රිසරදරතස ලං තඟින්ති ලං කමය ලං ාර ලං කාඳියාසර ලං ෙ ොමිකතට ලං විත්ධයනස ලං කිරීතටත්, 

චූදිමසන්ති ලංන ය ලංකිරීතටත් ලං  කස ලං ක ර ලං ෙදන ලං කදි.18 ලං ක ලං ආ යසට ලංනි්ධතරණයස ලං යන ලංක්රිසරදරතසති ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං

පුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකසට ලංකමය ලංෙකවීත ලංාර ලං ගවීත ලංමාවුරු ලංකිරීතට ලංඅුයපූය සති ලංෙකක ලංකාරස ලංක ර ලංදිස ලං

ා්කිස. 

නිර්කද්ශය: අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ ොර්යාලයට සාක්ි  කහළිදණ. ෙණ ගැනීකමන් අපණාය වගීමමට 

හසුෙණ ගැනීමට, පවතින ත්ක්ති ක්රමය තුක විශ්කල්ශනය රීම මට අපහසු සාක්ි  නීති පපකද්ශෙයන්ක  

ොර්යාලයක් සමඟින් අතුරුදහන් වූ පුද ලයන් පිළිබඳ ොර්යාලයට කපකනන සාක්ි  මඟින් ආණම්භකභ සිටම 

අපණාය පම ක්ෂායන් පැවැත්වීමට හැරී විය ත්තුය  පනත් කෙටුම්පකත් 12(1) ප්රතිපාදනය අවෙව කමම 

ොර්යාලයද අතුරුදහන් වූ පුදගලයන් පිළිබඳ ොර්යාලයට සහාය කදමින් වනතිෙ ක්රියාමාර්ග ගැනීම 

සම්බන්ධීෙණාය ෙක හැරීය  ආණම්භකභ සිටම අනාගත වගවීකම් පත්සාහයන් හානි කනොෙණමින් එනම් 

සාක්ෂය අවභාවිත රීම ම් වැනි අර්ුදදයන් තති කනොවීම සහතිෙ ෙණමින් නීති ක්රියාමාර්ග ගැනීකම් 

සම්භවයතාවයට පැහැය ලි සම්බන්ධීෙණායක් පැවැීමකම් වැදගත්ෙම විෙල්ප ප්රතිපත්ති කක්න්්රය අවයාණාය 

ෙණිත  කමම පනත් කෙටුම්පත අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ ොර්යාලයට අවශයතාවය සකෙමින් ඒෙෙ හා 

ෙණ්ඩායම් ස්ථාපිත රීම කම් බලය ලබා කදන අතණ ඒ සඳහා අවශය අත්දැීමම් හා දක්ෂ නීතියයන් බඳවා 

ගැනීමද තතා වැදගත් ක.  

 

3. අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ ොර්යාලකභ වියානාත්මෙභාවකභ වපසරිය පිළිබඳව නැවත සකො 

බැීම  

අතුරුදාන්ති ලංවූ ලං පුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරක ලංපනත් ලංෙ ටු යපෙත් ලං 27 ලං  න ලං ගන්තික ස ලංතඟින්ති ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංමනි ලං

පුද්ගකසන්ති ලං (1) උතුරු ලං ාර ලං න්ෙගනඳිය ලං ක්රිසරන්තිවිමෙේීර ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං ා සදර ලං යටසන්ති ලං ැතුුව  ලං ග්ටු ය ක ලං

ප්රක ලකසති ලං ෙකක ලං අමෘදාන්ති ලංවූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං (2) ෙද්යපරකන ලං ෙනොකන්තිසුන්තිමර සති ලං ක ය න්තියෙසන්ති ලං ොෝ ලං සිවිල් ලං

 ්යලි ලං ෙ ෝකරාක ලං ක ය න්තියෙසන්ති ලං ාර ලං (3) අන්තිම්ධ රක   ලං නීක ස ලං තඟින්ති ලං අ්ධථ ලං දති න ලං ආ රයෙේ ලං

 කාත් රයෙසන්ති ලං අතුරුදාන්ති ලං  යවීත ලං සන ලං අ්ධථසට ලං  ්ෙටන ලං පුද්ගකසන්ති ලං ක ය න්තිය  ලංආ යණයස ලං කිරීතති ලං සිදු ලං

 යයි. ලං එෙක ත, අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්තිෙේ ලං  ර්ධසරකෙේ ලං වියරනරත්ත යර ස ලං තඟින්ති ලං සිවිල් ලං  ්සිසන්ති ලං ාර ලං

කටන්ති න්තිදින්තිනන්තිද ලංආ යණයස ලං යයි. ලංපනත් ලංෙ ටු යපෙත් ලංවිෂස ලංපථෙේ ලංෙසෝගයමර ස ලංක ය න්තියෙසන්ති ලංවින්තිදිම ලං

 ඩාඩරස ය ලංකා ලංසිවිල් ලංකාවියරන ලංෙ න්තික ලංවූ ලංක්ථර යසන්ති ලංඳි ලංසිටී. ලංැම් ය ලංසිවිල් ලංකාවියරන ලංෙසෝ නර ලං ය ලංැත්ෙත් ලං

පනත් ලං ෙ ටු යපෙත් ලං වියරනරත්ත යර ෙේ ලං  පකරිස ලං කටන්ති රමින්ති ලං  ්ා්ය ලං  යමින්ති ලං සිවිල් ලං  ්සිසන්තිට ලං පතණයති ලං

අදරක ලං න ලංආ රයෙේ ලංපටු ලංක් යර සකිනි. ලංඅෙනති ලංඅස ලංෙසෝ නර ලං ය ලංැත්ෙත් ලංසිවිල් ලං ්සිසන්ති ලංාර ලංක්රිසරන්තිවිමෙේීර ලං

මිසගිස ලං ා සදර ලං ෙක ුවන්ති ලං ෙකක ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ළිබඳ ඇ ලං  ර්ධසරකස ලං ෙ ොටක් ලං ෙද  ට ලං විෙේදනස ලං

 ුක්තු ලං  යි. 

ෙ නත් ලංයට ක ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරක ලංෙතත ලංප්රෙසයසන්ති ලංෙද ත ලංඅුයගතනස ලං යයි. ලංඑන ය, 

දකුණු ලංඅප්රි රෙස ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසකරයන ලං ඩාඩරසත ලංාර ලංආ න්තිටීනිසරුය ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලං

                                                           
17http://www.icmp.int/the-missing/where-are-the-missing/tunisia/ 
18http://www.recom.link/wp-content/uploads/2014/12/Comparative-Study-on-the-Impact-of-Truth-
Commissions.pdf 

http://www.icmp.int/the-missing/where-are-the-missing/tunisia/
http://www.recom.link/wp-content/uploads/2014/12/Comparative-Study-on-the-Impact-of-Truth-Commissions.pdf
http://www.recom.link/wp-content/uploads/2014/12/Comparative-Study-on-the-Impact-of-Truth-Commissions.pdf
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පුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං රක   ලංෙ ොමිකත ලං ්නි ලං ර්ධසරක ලංආ යණයස ලං යුයෙේ ලං කාත් රයෙසන්ති ලංාර ලංක්ෙස්ඡාරෙ න්ති ලං

ෙමොය  ලං සිදු න ලං අතුරුදාන්ති ලං  යවී ය ලං ළිබඳ ඇ ලං සිදුවී යස. ලං අෙනති ලං යට ල්, එන ය, කයිප්රකෙේ ලං අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං

පුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං මිටු  ලං ්නි ලං ර්ධසරක ලං කාත් රයෙසන්ති ලංඅතුරුදාන්ති ලං යවී ය ලංාර ලංෙක ුවන්ති ලංඅතුරුදාන්තිවී ය ලං

සන ලංආ රය ලංද්විත් සත ලංආ යණයස ලං යුය ලංක්ෙේ.19 

නිර්කද්ශය: ශ්රී ලෝො ණ ය මඟින් බලහත්ොණකයන් හා ස්ක.ඡ ාකවන් කතොණව සිදුෙක අතුරුදහන්වීම් 

සම්බන්යකයන් පවත්නා කතොණතුරු සකො බලා එම කදවර්ගයම එෙම ආයතනයෙට යටත් රීම මට හැරීදැිත 

ීමණාය ෙක ත්තුය  ශ්රී ලෝොක. අතුරුදහන්වීම් පිළිබඳව තති අති විශාල සිදුවීම් ප්රමාායත් නිසා අතුරුදහන් වූ 

පුද්ගලයන් පිළිබඳ ොර්යාලකභ වියානාත්මෙභාවයට ක්රියාන්විතකභ අතුරුදහන් වූ කසබලුන්ක  සිදුවීම්ද 

ලබාදුනකහොත් එවිට එම විශාල ප්රමාායට නිසි පිළිගැනීමක් කනොලැකබවෙ තති බවට සැකීමමක් තත  ඒ 

අතණම, අතුරුදහන් වූ හමුඛදාභයටන්ක  පවුල්වලින් පැන නගින ගැටළුවලටද අවයානයක් හිමිවිය ත්තුය  

සඳහන් ෙකත්තු වන්කන්, තතැම් සිදුවීම් සම්බන්යව ෙළින් පැවති පම ක්ෂා පැවැත්වීකම් කෙොමිසකම් තතැම් 

වාර්තා සහ කවනත් විමර්ශනයන් සහාය ෙණගනිමින් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ ොර්යාලකභ තතැම් 

වැඩකෙොටස්වල ප්රමාාය යම් තණමෙට කහෝ අුකෙණගත හැරීය  තවද, අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳ 

ොර්යාලය පශ්චාත් පත්සාහයන් පිටපත් රීම ම් වැකැක්වීමට පියවණ ගැනීම හා කපණ පැවැති විමර්ශනයන්හි 

කතොණතුරු ලබා ගැනීමට ෙටත්තු ෙක ත්තුය   

එකසේම විෙල්ප ප්රතිපත්ති කක්න්්රය සඳහන් ෙණවෙකභ, බලහත්ොණකයන් හා ස්ක.ඡ ාකවන් කතොණව සිදු වූ 

අතුරුදහන්වීම් සම්බන්යකයන් වන විශාල සිදුවීම් ප්රමාායට විකශේෂ අවයානයක් ලබා කදමින් අතුරුදහන් වූ 

පුද්ගලයන් පිළිබඳ ොර්යාලය ෙටත්තු ෙකත්තු බවිත  සියලු පවුල්වල දුක්ගැනවිලි පිළිගනිමින් වාර්ගිෙත්වය, 

කද්ශමිමිෙත්වය හා කවනත් ලක්ෂායන් බැහැණ ෙණමින් සියලු කදනාට නිසි අවයානයක් ලබා ය ය ත්තුමය  

 

4. තතැම් සිදුවීම් සඳහා නිකුත් ෙණ තති මණා සහතිෙ අවලෝගු ෙණ ඒ සඳහා හා දක්නට කනොමැතිබවට 

වූ සහතිෙ නිකුත් රීම මට බලය ලබාකදන අන්තර්ොීන විධිවියාන අන්තර්ගත රීම ම  

අතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරක ලංපනත් ලංෙ ටු යපෙත් ලං13(1)(අ)(1),(2) ාර ලං (5) සන ලංප්රක පරදන ලංතඟින්ති ලං

2010 ලංඅා  ලං19 ලංදයන ලංතයණය ලංලිසරපදිාචි ලංකිරීෙ ය ලං(මර  රලි  ලංවිධිවියරන) ලංපනෙත් ලංප්රක පරදන ලංඅුය  ලංඅතුරුදාන්ති ලංවූ ලං

පුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලං ර්ධසරකසට ලංඅතුරු ලං ර්ධමර ලංාර ලංඅ කන්ති ලං ර්ධමර න්ති, දතිනට ලංෙනොත්ක  ලං  ට ලංවූ ලංකාක   ලංනිකුත් ලං

කිරීෙ ය ලංඅය සණු ලංකු ර ලංනිකුත් ලංකිරීතට ලං කස ලංැම.20 ලංෙතකී ලංපනම ලංපුද්ගකසන්ති ලංලිසරපදිාචි ලංකිරීෙ ය ලංෙයත ක්ට්රර්ධ යසර ලං

විසින්ති ලංදතිනට ලංෙනොත්ක  ලං  ට ලංවූ ලංකාක   ලංනිකුත් ලංකිරීතට ලංඅ කය ලංදිස ලංා්කි ලංආ රයසට ලංකාෙයෝයනසට ලංනිසමිම  ලං

ැම.21 ලංතයණය ලංලිසරපදිාචි ලංකිරීෙ ය ලං(මර  රලි  ලංවිධිවියරන) ලං (කාෙයෝයන) ලංපනත් ලංෙ ටු යපෙත් ලං8 (උ) ලංප්රක පරදනස ලං

දති න්තිෙන්ති ලං දතිනට ලං ෙනොත්ක  ලං   ට ලං වූ ලං කාක  ස ලං නිකුත් ලං  යුයෙේ, පරීතිෂණය ලං ප් ්ත්වීෙ ය ලං ෙ ොමිකත ලං ාර ලං

අතුරුදාන්ති ලංවූ ලංපුද්ගකසන්ති ලංළිබඳ ඇ ලංෙ ොමිකත ලංඅදරු ලංපුද්ගකසර ලංඅතුරුදාන්ති ලංවී ලංැම ලංොෝ ලංඅතුරුදාන්ති ලං   ලංෙකොසරගත් ලං

අ ක්ථර න්ති ලං කීරස. ලං 

නිර්කද්ශය: ය ස්ත්රික් කණස්ස්ාර්වණයාක  වාර්තාක. නිර්කද්ශය 8 (ප) වගන්තියට අවෙව අතුරුදහන් වූ 

පුද්ගලයන් පිළිබඳ ොර්යාලකභ වාර්තාව එනම්, අදාක පුද්ගලයා අතුරුදහන් වී තත කහෝ අතුරුදහන් වීම යන්න 

මත පදනම් විය ත්තු අතණ ය ස්ත්රික් කණස්ස්ාර් විසින් තවත් පම ක්ෂා සඳහා නියම කනොෙක ත්තුය  

එෙක ත, ද්නට ලං ප ත්නර ලං නීක ෙේ ලං ප්රක පරදනසන්ති ලං (13 ලං  න ලං  ගන්තික ස ලං  කන්තින) ලං තඟින්ති ලං ෙපෙනන්තිෙන්ති ලං ෙපොමකසිස ලං

විසින්ති ලංප ත් න ලංපරීතිෂණයසති ලංතඟින්ති ලංමිසගිස ලං  ට ලංකාක  සති ලංනිකුත් ය ලංැක  ලංපුද්ගකෙසති ලංම තත් ලංජී තුන්ති ලං

අමය ලංසිටින ලං  ට ලංෙකොසරගත් ලංවිට ලංඑත ලංකාක  ස ලංනිෂ්ප්රය ලං න ලං  යි. ලංෙතත ලංමත් ස ලංදතිනට ලංෙනොත්ක  ලං  ට ලංවූ ලං

කාක  ස ලං කරෙපොෙයොත්තු ලං න ලංවින්තිදිමසන්තිට ලංඑස ලංක ර ලං ග්නීත ලංඅක්තු ලංෙකක ලං ප්රතරද ලං යයි. ලං ක ලං අුය , ද්නටතත් ලං

                                                           
19http://www.newsincyprus.com/news/19604/soldiers-sought-over-nicosia-mystery-grave 
20 කන්තිනhttp://www.documents.gov.lk/files/act/2010/12/19-2010_E.pdf 
21 කන්තිනhttp://www.documents.gov.lk/files/bill/2016/7/97-2016_E.pdf 

http://www.newsincyprus.com/news/19604/soldiers-sought-over-nicosia-mystery-grave
http://www.documents.gov.lk/files/act/2010/12/19-2010_E.pdf
http://www.documents.gov.lk/files/bill/2016/7/97-2016_E.pdf
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අතුරුදාන්ති ලං වූ ලං පුද්ගකසන්ති ලං ක ය න්තියෙසන්ති ලං තයණය ලං ලිසරපදිාචි ලං කිරීෙ ය ලං (මර  රලි  ලං විධිවියරන) ලං පනම ලං සටෙත් ලං

තයණය ලං කාක   ලං ක රෙගන ලං ැක  ලං ම්න්ත්මන්තිට ලං න  ලං නීක ස ලං ක්රිසරත්ත  ලං  න ලං විටීර ලං දතිනට ලං ෙනොත්ක  ලං   ට ලං වූ ලං

කාක  ස ලං ක ර ලං ග්නීතට ලං ා්කිසර ති ලං ක්ෙ න ලං පරිදි ලං විෙය ෂ ලං අන්තිම්ධ රමකන ලං විධිවියරනසන්ති ලං ාඳුන්ති රදිස ලං ක්තුස. ලං
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ා්කි න ලංපරිදි ලංප්රක පරදනසති ලංක ියස ලංක්තුස. ලං 
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