
 

 

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපන්ත්රවාපී  ලංමාපජාවාපී  ලංජාරජජා   

අවධානය යයොමු කළ යුතු ඇතැම් දෑ තිබුණ ද සමස්තයක් වශයයන් ගත් කල 2015 ශ්රී ලාකාය    මානව මිකමකම් 

පිළිබ තත්ත්වයයමි දියුණුවක් දක්නට තිබුණි. මෑත අවරුදුවල ඳැවති        ප්රවනතාව පඳු  හවවකමන් 

ශ්රී ලාකා පඩුවව ප්රකාශනය  ිදදහස මමාධය ඇතුුවව,   යෑම් මම් ිදදහස දියුණු ිරීමයම්  අන්තර් ප්රජා පතීනන් 

අව ිරීමයම් හා මානව මිකමකම් යකොකමසම වැිද පයතනවල ස්වාධීනත්වය ප්රතිස්ාාඳනය ිරීමයම් ධනාත්මක 

පියවව යගන තියේ. එයසේම පඩුවව ප්රතිසන්ධානය  වගීමම හා මානව මිකමකම් පවක්ෂා ිරීමමට යඳොයවොන්දු 

යවකමන් ඳු  ගිය ඔක්යතෝබවය  දී එක්සත් ජාීනන්යේ මානව මිකමකම් කවුන්සිලය  මHRC, දී  යයෝජනාවකට 

සම-අනුග්රහය දක්වකමන් අීනත මානව මිකමකම් අඳයයෝජන හා ල්ලලාඝනයන් පිළිබ දිු  කලක් තිස්යසේ ඳවතින 

ය ෝදනාවන්ට පමන්ත්රණය ිරීමයම් කැමැත්ත හවවා තියේ. ප්රය ශය  ධනාත්මක යවනසක් තුළ පඩුවව 

එක්සත් ජාීනන්යේ මානව මිකමකම් පිළිබ මහ යකොමසාරිස් කාර්යාලය මOHCHR,  හා එක්සත් ජාීනන්යේ 

මඩුඩල ඇතුුව ජාතයන්තව ප්රජාව සමග ධනාත්මක කාර්යාවියයක ිදවතීම ඇත.   

2015 දී එක්සත් වාජධාිදය පඩුවය  ප්රතිසාස්කවණ ්රියාවියය දිරි ගැන්ීමමට ්රියා කළ අතව මට පධාව 

කයළේ ය. එක්සත් වාජධාිදය හමුදාව අත්කව යගන තියබන ඉඩම් පඳු  දීම  දකමළ ඩයස්යඳෝවා සාවිධානවල 

තහනම් ඉවත් ිරීමම  හා ත්රස්තවාදය වැළක්ීමයම් ඳනත යටයත් ය ෝදනා ඉදිරිඳත් ිරීමයමන් යතොවව දිු  

කාලීනව වවා යගන සිටින රැවියන් ිදදහස් ිරීමම වැිද  ප්රධාන ප්රශ්ණ ගණනාවක ප්රගතිය ලයදසා පඩුවව 

යයොමු කවීමමට කටයුතු කයළේ ය. ශ්රී ලාකාව පිළිබ එක්සත් ජාීනන්යේ මානව මිකමකම් පිළිබ මහ යකොමසාරිස් 

කාර්යාලයීය විමර්ශනය මOISL, යවනුයවන් ශක්තිමත්ව යඳනී සිටියයකු වූ එක්සත් වාජධාිදය එම 

විමර්ශනය  දී පිළිබිඹු වූ ිදර්යේශ අඩාු  වූ යයෝජනාව සම්මත ිරීමයම් දී මට යබයහවින් ලඳකාීම විය. යමම 

යේශඳාලන ප්රයත්නයට අපි ඉලක්ක ගත අවමුද්ල සැඳයීම හවහා පධාව කයළමු.   ඒවා අයගෝස්තු ඳාර්ියයම්න්තු 

මැතිවවණය  දී          සහභාගිත්වය වැඩි ිරීමමට ද යේශීය       ප්රයත්නයන්     ද පධාව විය. 

එයසේම අපි යඳොියස් ප්රකමීනන් හා යඳොියස-්ප්රජා සම්බන්ධතාවන් වැඩි දියුණු ිරීමමටද වට මුුව්ලයලමි අන්තර් 

පගකමක සාවාද ප්රවර්ධනය ිරීමමට ද වැඩ කයළමු.   

යමම ධනාත්මක යවනස්කම්වියන් ඇතැම් ඒවා ලතුව හා නැයගනමිව දී  දක්නට ලැබුයඩු අවයවිද. මානව 

මිකමකම් පවක්ෂකයයෝ 2015 මි යකරුණු මිරිහැව හා දැඩි ඳීමක්ෂාවන් පිළිබව අඛඩුඩව වාර්තා කළහ. යමම 

කාවණය යනොවැම්බවය  කළ සිය සා ාවය  දී බලහත්කාව හා අිදච්ඡානුග අතුරුදහන් ිරීමම් පිළිබ එක්සත් 

ජාීනන්යේ වැඩ කඩුඩායම විසින් මතු කවන ලද කරුණිර. එයසේම එක්සත් ජාීනන්යේ මානව මිකමකම් පිළිබ 

මහ යකොමසාරිස් කාර්යාලයීය විමර්ශන මOISL, වාර්තාව වධ මිාසනය හා ියාගික සහ ස්ත්රී රුරුෂ සමාජභාව  ත 

  මිාසනය පිළිබව අඛඩුඩව ලැයබන වාර්තා ඇතුුවව තවමත් ඳවතින මානව මිකමකම් ප්රශ්න ගණනාවක් ද 

මතුකව දක්වා තියේ. යම්වා සහ මානව මිකමකම් පිළිබ අයනකුත් ල්ලලාඝනයන් පිළිබ ය ෝදනා විමර්ශනය 

කවන්නැයි එක්සත් වාජධාිදය           පඩුවයවන් ඉ්ලලා තියබන අතව යම් ක්යෂේත්රවල ප්රගතිය යවනුයවන් 

අඛඩුඩවම        ඇත.   

2016 දී ධනාත්මක ගමන් ඳාය අඛඩුඩව ඉදිරියට ඇයදනු ඇතැයි අපි අයේක්ෂා කවමු. යමය ශ්රී ලාකාවට හා 

ජාතයන්තව ප්රජාවට වැදගත් භූකමකාවක් වව ඳාන්නට තියබන යමොයහොතිර.  මානව මිකමකම් පිළිබ මහ 

යකොමසාරිස් කාර්යාලය ජූිදවල ඳැවැත්යවන මානව මිකමකම් කවුන්සිලය  32 යවිද සැසිය  දී සිය ිදර්යේශ 

්රියාත්මක ිරීමම පිළිබ එමි ප්රගති ඇගයුම ඉදිරිඳත් කවනු ඇත.   මානව මිකමකම් කවුන්සිලයට යදන ලද එමි 

යඳොයවොන්දු ඉටු ිරීමම සහා ද  වගීමමට පමන්ත්රණය ිරීමම යවනුයවන් රුුව්ල සහයයෝගයක් යගොඩ නගා 

ගැනීයමමිලා  කඩිනම් ප්රගතියක් ඇති කව ගැනීම සහා ද   අපි ශ්රී ලාකාව දිරි ගැන්ීමම හා පධාව ිරීමම 

අඛඩුඩවම කව යගන යන්යනමු. ප්රතිසන්ධානය හා මානව මිකමකම් ප්රවර්ධනය සහා අයේ සහයයෝගය 

අඛඩුඩව ලබා දීම සහා ඉදිරි වර්ෂ තුන රුවා ඳවුම් කමියයන 6. 6 ක් ලබා දීමට අගමැතිවවයා යඳොයවොන්දු ීම 

තියේ.   ශ්රී ලාකා පඩුවව සමග අයේ කටයුතු අවමුණු කවන්යන් ප්රජාතන්ත්රවාදය හා නීතිය  පිපඳතයය 

ශක්තිමත් ිරීමම ද පවක්ෂක අාශය ප්රතිසාස්කවණය ිරීමම හා එක්සත් වාජධාිද අත්දැකීම වියශේෂඥතාව යබදා 

හදා ගැනීම ද ය .    

 


