
2020 මාර්තු 26   
 

ශ්රී ලංකා ප් රජාතාන්තත රකි සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිප්ති යගෝඨාභය රාජප්ක්ෂ මැතිුමා,  

ගරු. අගවිනිසුරු ජයන්තත ජයසූරිය මහතා,    

අධිකරණ අමාතය ගරු නිමල් සිරිප්ාල ද සිල්වා මැතිුමා,  

බන්තධනාගාර යකාමසාරිස් ජනරාල් ටී.එම්.යේ.ඩබ්ලිව්. යතන්තනයකෝන්ත මහතා,  

නීතිඥ සංගමයේ සභාප්ති කාිංග ඉන්තදතිස්ස මහතා,  

  

පිටපත්:   

ශ්රී ලංකා යර්ෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාර ගරු බී.පී. අළුවිහායර්ත, අධිකරණ යස්වා යකාමිෂන්ත සභාව, 

ශ්රී ලංකා යර්ෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාර ගරු. යක්. සිසිර යේ. ද ආබෘ, අධිකරණ යස්වා යකාමිෂන්ත සභාව,  

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාකේ සභාපති ආචාර්ය දීපිකා උඩගම, 

ශ්රී ලංකා නීතිප්ති දප්පුල ද ියව්රා මහතා, 

ශ්රී ලංකා ජාතික යප්ාිස් යකාමිසම, 

අධිකරණ යස්වා යකාමිෂන්ත සභායව් යල්කම් එච්. එස්. යසෝමරත්න මහතා, 

ගරු. ප්විත්රා වන්තනිආරච්ි, යසෞඛ්ය, යප්ෝෂණ හා යේශීය වවදය අමාතය, 

 

බන්ධනාගාරවල COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම  

බන්තධනාගාර ුළ COVID-19 ප්ැතිරීම වැළැක්ීම සඳහා ඉතාමත් වැදගත්වන, සිරකරුවන්ත නිදහස්ිරීම 

සහ බන්තධනාගාරවල තදබදය සමනයිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා ිරීමට කමිටුවක් ප්ත් ිරීම පිළිබඳ 

නියව්දනය අපි ඉතා සාදරයයන්ත පිළිගන්තයනමු.  

අවම සනීප්ාරක්ෂක හා යසෞඛ්ය ප්හසුකම් තියබන බන්තධනාගාරවල තදබදය වැඩිීයමන්ත ඒවා COVID-19 

ප්ැතිරීමට තදින්ත යගාදුරු විය හැිය. බන්තධනාගාරවල දී සිරකරුවන්තට ජලය සහ සබන්ත නිදහයස් ලබා ගත 

යනාහැි බැවින්ත, සිරකරුවන්තට සමාජ දුරස්ථභාවය සහ සබන්ත යයාදා අත් යස්දීම වැනි යප්ාදු වැළැක්ීයම් 

ක්රියාමාර්තග ගැනීමට යනාහැි යව්. තවද, කාර්තය මණ්ඩලය පිටතට යාම හා නැවත ප්ැමිණීම සිදුවන නිසා, 

බන්තධනාගාර වසා දැමීමට ද යනාහැිය. COVID-19 ආසාදන පිළිබඳව සිරකරුවන්තයේ සහ බන්තධනාගාර 

කාර්තය මණ්ඩලයේ ඇති බිය සමනය ිරීම යවනුයවන්ත තදබදය සමනය යමන්තම යවනත් පියවරයන්ත ද 

වැදගත් යව්. එවැනි භීතීන්ත නිසා බන්තධනාගාර ිහිප්යක යනාසන්තසුන්තතාවයන්ත ඇති ී ඇති අතර අනුරාධුර 

රිමාන්ත් බන්තධනාගාරයේ දී ඇති වූ යවඩි තැබීම් යහ්ුයවන්ත මරණ හා ුවාල ද සිදුවිය. ඉන්තදියාව, 

යකායලාම්බියාව සහ ඉතාිය වැනි යවනත් රටවල බන්තධනාගාරවල COVID-19 ආශ්රිතව 



යනාසන්තසුන්තතාවයන්ත හා මරණ සිදුී ඇති අතර, ඒ අනුව යප්නීයන ප්රිදි ආසාදනය ප්ැතිරීයාමට ප්මණක් 

යනාව, යනාසන්තසුන්තතාවය සහ ප්රචණ්ඩත්වය සඳහා ද බන්තධනාගාර යක්න්තරස්ථානයක් බවට ප්ත්විය හැිය. 

ශ්රී ලංකායව් බන්තධනාගාර ජනගහනයයන්ත 50% කට වඩා වැඩි පිරිසක් රිමාන්ත් සිරකරුවන්ත බවත්, 

වරදකරුවන්ත වූ සිරකරුවන්තයගන්ත විශාල සංඛ්යාවක් දඩ මුදල් යගීම ප්ැහැර හැර ඇති අය බවත් අපි දනිමු. 

තවද, ඇප් ලබාදියහැි සුළු වැරදි සඳහා ඇප් ලබා දීම ප්රතික්යෂ්ප් ිරීම සහ ඇප් යකාන්තයේසි සුරාලීමට 

යනාහැි ීම යමන්තම නඩු විභාග ආරම්භ ිරීමට හා තීන්තදුව ලබාදීමට දීර්තඝ කාලයක් බලා සිටීම ද 

බන්තධනාගාර තදබදයට යහ්ු  ී තියබ්ල. 

බන්තධනාගාර යදප්ාර්තතයම්න්තු සංඛ්යායල්ඛ්නවින්ත යප්යනන ප්රිදි, දැනට ප්වතින “නිවාස නිවාඩු” සහ 

“බලප්ත්ර මත මුදාහැරියම් යයෝජනා ක්රමය”වැනි යයෝජනා ක්රම යහාඳින්ත ක්රියාත්මක ී ඇති අතර එබැවින්ත 

ඒවා ක්රියාත්මක ිරීයම් දී ඇතිවන වර්තතමාන නිලධාරිවාදී ප්රමාදයන්ත පිළිබඳව අවධානය යයාමු කළ යුු 

යව්. 

2020 මාර්තු 16 වන දින සිරකරුවන්තයේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ිරීයම් කමිටුව (CPRP) විසින්ත ආණ්ඩුක රම 

වයවස්ථාව සහ බන්තධනාගාර ආඥා ප්නත මත ප්දනම්ව ගත හැි නිශ්ිත පියවර ිහිප්යක් යයෝජනා 

කරමින්ත ජනාධිප්තිුමා, විෂයභාර අමාතයවරයා සහ බන්තධනාගාර යකාමසාරිස් ජනරාල්වරයායගන්ත ඉල්ලා 

සිටියේ COVID-19 ප්ැතිරීම වැළැක්ීම යවනුයවන්ත බන්තධනාගාරවල තදබදය සමනය ිරීම සඳහා 

සිරකරුවන්ත නිදහස් ි රීම පිළිබඳව සලකා බලන යලසයි. 1 ඔබයේ විමසීම්වල දී යම්වා සලකා බලනු ඇතැයි 

අප් විසින්ත බලායප්ායරාත්ු වන අතර, 2020 මාර්තු 26 වන අද  දින ප්ැවැත්ීමට නියමිත රැස්ීමට යප්ර 

සිරකරුවන්ත නිදහස් ිරීම සඳහා ුළුල් නිර්තණායකයන්ත වර්තධනය ිරීම යවනුයවන්ත අමතර යයෝජනා 

ිහිප්යක් යබදා ගැනීමට අපි කැමැත්යතමු. වික ්ෂකයන්, අප විසින් ඉල්ලා සිටින්කන්,  මාරාන්තික කහෝ 

බරපතල කරෝගාබාධවලින් කපකළන අය, වැඩිහිටියන් සහ මේවරුන් සමඟ සිරකගදර ජීවත් වන දරුවන් 

වැනි වැඩි අවදානමට ලක්වවිය හැකි අය පිළිබඳව ඔබකේ විමසා බැලීම තුළ දී සැලකිල්ලට ගන්නා කලසයි.  

වර්තතමාන සන්තදර්තභය ුළ, අප් විසින්ත ඉල්ලා සිටින්තයන්ත ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ  ප්රිවාස හා 

ළමා රක්ෂක යස්වා යදප්ාර්තතයම්න්තුව සමඟ සාකච්ඡා කර තරුණ වැරදිකරුවන්ත යලස රැඳවුම් 

මධයස්ථානවල රඳවා සිටින ුේගලයින්ත සහ ගංයගායඩවිල, යමත්යසවයනහි රඳවායගන සිටින කාන්තතාවන්ත 

සහ ඔවුන්තයේ දරුවන්ත සමායලෝචනය කර නිදහස් ිරීම සිදුකරන යලසයි. 

 
1 https://twitter.com/rukitweets/status/1241403633012551680  

https://twitter.com/rukitweets/status/1241403633012551680


බන්තධනාගාර තදබදය අවම ිරීම සහ COVID-19 ප්ැතිරීම වැළැක්ීම යවනුයවන්ත ප්හත දක්වා ඇති ඇප් 

ලබා දීම් සම්බන්තධයයන්ත සලකා බලා ක්රියාත්මක කරන යලස අපි ගරු අගවිනිසුරුුමායේ ප්රධානත්වයයන්ත 

යුත් අධිකරණ යස්වා යකාමිසයමන්ත ඉල්ලා සිටින්තයනමු.   

ප්වත්නා ක්රියාමාර්තග යමන්තම අදාළ හා සුදුසු අවස්ථාවන්ත හි දී, වරයේ බරප්තලකම හා ස්වභාවය සැලිල්ලට 

යගන, වියශ්ෂ අධිකරණ නඩු විභාග, ප්රිප්ාලන සමායලෝචන සහ ජනාධිප්ති සමාව ආදී වශයයන්ත වූ ුළුල් 

හා ප්රිපූර්තණ ප්රයව්ශයක් අප් විසින්ත ඉල්ලා සිටින්තයනමු. යමම ක්රියාප්ටිප්ාටීන්ත ක්රියාවට නැංීයම් දී, 

විනිවිදභාවය සඳහා, නිදහස් කළ යුු සිරකරුවන්ත තක්යස්රු ිරීම සඳහා භාවිතා කරන නිර්තණායකයන්ත සහ 

එයස් මුදා හරින ලද එක් එක් කාණ්ඩයේ සිරකරුවන්ත සංඛ්යාව ප්රසිේධියට ප්ත් කරන යලස ද අපි ඔයබන්ත 

ඉල්ලා සිටිමු. 

1. ක්වෂණික ක්රියාමාර්ග   

කපාලිස් ස්ථානවල සිටින රැඳවියන්    

1. අතයවශය නම් මිස යප්ාිස ්ස්ථානවල ුේගලයින්ත රඳවා තබා ගැනීයමන්ත වැළකීම. 

2. හැි තරම් යදනා යප්ාිස් ඇප් මත නිදහස් ිරීම.   

පහත දැක්වකවන කාණ්ඩවලට අයත් පුද්ගලයින් නිදහස ්කිරීම:   

රිමාන්් සිරකරුවන්    

අධිකරණය:   

3. ඇප් යකාන්තයේසි සුරා ගැනීමට යනාහැි ීම යහ්ුයවන්ත රිමාන්ත් භාරයේ ප්සුවන අය සඳහා ඇප් 

යකාන්තයේසි සමායලෝචනය කර යවනස් ිරීම සහ ඇප් මත මුදා හැරීම. 

4. ඇප් ලැයබන, සුළු හා අප්රාධ යනාවන වැරදි සඳහා රිමාන්ත් කරනු ලැබූ අය සඳහා, වියශ්ෂයයන්ත 

ප්රමාණවත් වනතික නියයෝජනයක් යනාමැති අය සඳහා ඇප් ලබා දීම. 

5. ප්සුගිය සතියේ සිට උසාවි කටයුු සීමාිරීම යහ්ුයවන්ත ඔවුන්තයේ නඩු කල් දමා ඇති, ඇප් ඉල්ලීමට 

/ වරද පිළිගැනීමට සහ දඩ මුදලක් යගීමට යනාහැි වූ අය ඇප් මත මුදා හැරීම. 

වරදකරුවන් වූ සිරකරුවන්   

6. දඩ මුදල් යගීමට ඇති යනාහැියාව යහ්ුයවන්ත වැරදිකරුවන්ත වූ අයට සමාව දී නිදහස් ිරීම. 

7. මාස හයකට අඩු සිර දඬුවමක් නියම කර ඇති අයව කින්ත හා යකාන්තයේසි විරහිතව නිදහස් ිරීම. 

8. මාස හයකට වඩා අඩු සිර දඬුවමක් ඉතිරිව සිටින අයව කින්ත හා යකාන්තයේසි විරහිතව නිදහස් ිරීම. 



9. සුදුසුකම් ලත් අය නිවාස නිවාඩු සහ බලප්ත්ර මත නිදහස් ිරීම.   

මිරිහාකන් ආගමන රැඳවුම් මධයස්ථානය (IDC)   

නිදහස් ිරීම: 

10. UNHCR හි අයදුම්ප්ත්/අභියාචනා විභාග යවමින්ත ප්වතින සරණාගතයින්ත සහ සරණාගතභාවය අයදුම් 

කරන්තනන්ත සහ කැයන්තඩියානු මහ යකාමසාරිස් කාර්තයාලයේ සංක්රමණ අයදුම්ප්ත් විභාග යවමින්ත 

ප්වතින්තනන්ත.  

11. දීර්තඝ කාලයක් තිස්යස් රඳවායගන සිටින අය. යමම අවස්ථායවහි දී, යමම ුේගලයින්තට ප්රජාව ුළ 

නවාතැන්ත ලබා ගැනීමට හැියාවක් යනාමැති අතර, ඔවුන්තට සුදුසු නවාතැන්ත ප්හසුකම් සැප්යීම.   

2. කකටි හා මධයකාලීන ක්රියාමාර්ග    

12. වරයදහි ස්වභාවය සහ බරප්තලකම සැලිල්ලට ගනිමින්ත අධිකරණය ඇප් මත මුදා හැරීම සඳහා 

සමායලෝචනය කර සලකා බැලීම:  

a. අධියචෝදනා යනාමැතිව වසර ගණනාවක් රිමාන්ත් කරනු ලැබූ ුේගලයන්ත සහ වසර 

ගණනාවක් තිස්යස් නඩු විභාග යවමින්ත ප්වතින ුේගලයින්ත; සහ     

b. අභියාචනා විභාග යවමින්ත ප්වතින අය.   

13. වයස අවුරුදු 5 ට අඩු දරුවන්ත සිටින බන්තධනාගාරවල ජීවත්වන කාන්තතාවන්ත නිදහස් ිරීම. 

14. අදාළවන අවස්ථාවල දී, අවුරුදු 2 ට අඩු දඬුවම් ලබා ඇති අය ප්රජා ප්ාදක නිවැරදි ිරීයම් නියයෝග 
භාවිතායකාට නිදහස් කළ යුුය. 

15. ත්රස්තවාදය වැළැක්ීයම් ප්නත (PTA) යටයත් රඳවා සිටින රැඳවියන්තට ඇප් ලබා දීම සම්බන්තධයයන්ත 
වූ තීන්තදු කඩිනම් ිරීමට නීතිප්ති විසින්ත කටයුු ිරීම.  
 

ප්වුල්වල අය සහ යවනත් අය විසින්ත සිරයගවල්වලට යාම නැවැත්ීම සැලිල්ලට ගනිමින්ත අපි යයෝජනා 

කරන්තයන්ත: 

- සිරකරුවන්තහට තම ප්වුල් සමඟ සන්තනියව්දනය ප්හසු ිරීම සහ සිරකරුවන්ත, ප්වුල් සහ 
බන්තධනාගාර කාර්තය මණ්ඩලයේ මානසික ආතතිය, කම්ප්නය සහ බිය සමනය ිරීම යවනුයවන්ත 
සිරකරුවන්තට අධීක්ෂණයට යටත් විකල්ප් සන්තනියව්දන ප්ේධති (උදා: දුරකථන) සැප්යීම. සමහර 
ක්රියාමාර්තග දැනටමත් යයෝජනා කර ඇති අතර ඒවා යප්ාදු අවකාශය ුළ ප්වතී .2  

- මීට අමතරව, හමුීම් නැවැත්ීම යහ්ුයවන්ත සිරකරුවන්තට සබන්ත, දන්තතායල්ප් සහ සනීප්ාරක්ෂක 

ුවා වැනි ුේගික සනීප්ාරක්ෂක නිෂ්ප්ාදන සඳහා ප්රයව්ශය යනාලැයබන යහයින්ත, සිරකරුවන්ත 

 
2 https://twitter.com/ambikasat/status/1241619318225297408  

https://twitter.com/ambikasat/status/1241619318225297408


සඳහා ඒවා මිලදී ගැනීමට හා ලබා දීමට මූලය සම්ප්ත් බන්තධනාගාර යදප්ාර්තතයම්න්තුවට ලබා යදන 

යලස අපි ඉල්ලා සිටිමු.  

COVID-19 සන්තදර්තභය ුළ සිරකරුවන්ත නිදහස් ිරීම දැන්ත සිදුයවමින්ත ප්වතින අතර ඉරානය, බහයර්තනය 

සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනප්දය ආදී වශයයන්ත යලාව ු රා එය සැලසුම් කර තියබ්ල. යම් සතිය මුල දී ඉන්තදියායව් 

සහ ප්ාිස්තානයේ අධිකරණ යම් සම්බන්තධයයන්ත තීරණාත්මක මැදිහත්ීමක් කර තියබ්ල. වියශ්ෂයයන්තම, 

ප්සුගිය සඳුදා දිල්ි මහාධිකරණයේ නියයෝගය අනුව “වහාම, වඩාත් සුදුසු ප්රිදි දින 2 ක් 

ඇුළත”බන්තධනාගාර තදබදය සමනය ිරීමට යයෝජනා කර ඇති බව අප් විසින්ත යප්න්තවා යදන අතරම, 

යමම ප්සුවන සෑම මිනිත්ුවකදී ම මුදා හැරීම ප්රමාද වන විට අප්යේ බන්තධනාගාරවල COVID-19 ප්ැතිරීම 

යකයරහි ඇතිවන ඉහළ යන අවදානම හඳුනා ගන්තනා යලස අපි ඔයබන්ත ඉල්ලා සිටින්තයනමු. මහජන යහප්ත 

උයදසා, යමම සතිය අවසාන වන විට නිර්තණායකයන්ත අවසන්ත කර නිදහස් ිරීම් ක්රියාත්මක කරන යලස 

අපි ඔයබන්ත ඉල්ලා සිටිමු. 

නිදහස් ිරීමට අමතරව, බන්තධනාගාර යදප්ාර්තතයම්න්තුව විසින්ත යසෞඛ්ය අමාතයංශය සමඟ සාකච්ඡා කර 

බන්තධනාගාරවල ඇති වන ආසාදන නිරීක්ෂණය ිරීම හා හඳුනා ගැනීම සඳහා ක්රමයව්දයක් සකස් ිරීම 

යමන්තම යරෝග ලක්ෂණ ඇති අයට නියරෝධායනය හා වවදය ප්රතිකාර ලබා දීයම් ක්රියාමාර්තග ද සකස් කරන 

යලස අප් විසින්ත නිර්තයේශ කරන්තයනමු. මීට අමතරව, COVID-19 වැළැක්ීම පිළිබඳ දැනුවත් ිරීයම් 

වැඩසටහන්ත සිරකරුවන්ත සහ බන්තධනාගාර කාර්තය මණ්ඩලය සඳහා ප්ැවැත්විය යුු අතර, ප්සුව, 

වියශ්ෂයයන්ත බන්තධනාගාර වවදය මධයස්ථාන/යරෝහල්වල යස්වය කරන අයට අතයවශය ුේගික 

ආරක්ෂක උප්ාංග ලබා දිය යුුය. 

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 077-2817164 / 071-4453890 දුරකථන අංක මගින්ත නීතිඥ යස්නක 

යප්යර්තරා මහතා අමතන්තන. 

ස්ූතියි,   

විශ්වාසී,  


