
ව්යතව්ය ථ්ා  ්ංශ ෝධන ක්රිනයාව ව්යයශේ දී ආබ ධ ්හිත පුද්ගලයින්ශේ අයිතිව්ය සිකම් සුරක්ෂිත කිරීම. 

1.  ඉතිහ ්යාව ්හ ්න්දර්භයාව 

වර්ෂ 2014 දී ස ෞඛ්යධ අමාතධාාංශය විසින් ප්රිකාාශය  පත්කාරන ලද පරිදි ශ්රී. ලාංකාාසේ  ම ්ත ජනගහනසයන් 
10% කා ප්රිතිශශතයකා  කිසියම් ආකාාරයකා ආබාධ  හිත තත්වයක් පවතිශයි. සම් අතර යුද්ධය නි ා ආබාධ  හිත 
තත්ත්වයන්  පත්වූ තැනැත්තන්, මාර්ග අනතුරු වැනි විවිධ අ ාධධ තත්ත්වයන් සහේතුසවන් ආබාධ  හිත 
තත්වය  පත්වූ තැනැත්තන්  හ සබෝසනොවන දියවැඩියාව වැනි සරෝග තත්ත්වයන් නි ා ආබාධ  හිත 
තත්ත්වය  පත්වූ තැනැත්තන්  ැළකිල්ල  ගැසන්. 

එසමන් ම, ශ්රී. ලාංකාාව වනාහී ඉක්මනින් වය ්ගත වන ජනගහනයක් සවස න ර කි.  ම ්ත ජනගහනසයන් 

22% කා ප්රිතිශශතයක්, එනම්  ෑම මිනිසුන් ප ්සදසනකුසගන් එක් අසයකුම වර්ෂ 2030 වන වි  60 වන විය 

පසුකාල  පුද්ගලසයකු වීම  අවකාාශ පවතිශන බව අනාවරණය වී තිශසේ.සම් අනුව වය ්ගතවීම නි ා ආබාධ  හිත 
තත්ත්වයන්  ලක්වන්නන්සේ  ාංඛ්යධාව ද සීඝ්ර්සයන් වැඩිසවමින් පවතිශයි. 

ස සු පුරවැසියන් විසින් නියත වශසයන්ම හිමිකාම් සල   ළකානු ලබන මූලිකා අයිතිශවාසිකාම් වන ස ෞඛ්යධ 
පහසුකාම් ලබාගැනීසම් හිමිකාම, අධධාපනය ලැබීසම් හිමිකාම, රැකියාවකා නිරතවීසම් හිමිකාම වැනි අයිතීන් 
අවුරා තිශබීම හා  මාජසයන් සකාොන්කාර දැමීම, අනධයන්සගන් යැසපන මට් මකා  පත්කිරීම සමන්ම  ම 
අව ්ථා ලබාගැනීසම් නිදහ  සීමාකිරීම යන තත්වයන්  දීර්ඝ කාාලයක් තිශ ්ස ේ බඳුන් වීම  ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන්  සිදුව තිශසේ. 

තවද, ආබාධ  හිත පුද්ගලයන් ඓතිශහාසිකා වශසයන් සද්ශපාලන තීරණගැනීසම් ක්රිආයාවලි තුළදී ද සකාොන්වීම  
ලක්ව ඇතිශ අතර සම් වනවි  එවැනි ක්රිආයාවනන්  ඳහා  හභාගී වීම   හ එවැනි ක්රිආයාදාමයන් වලදී තම 
අනනධතාවය නිසයෝජනය කිරීම  ඔවුන  මහත් අභිසයෝග රාශියක් පවතී. 

දැන  ක්රිආයාත්මකා වන වධව ්ථා  ාංසශෝධන ක්රිආයාවලිය උසද ා ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්සේ අයිතීන් ද 
ඇතුළත්ව  මානව හිමිකාම් සවනුසවන් සපනීසිටින ක්රිආයාකාාරීන් හ   පහත දක්වා ඇතිශ කාරුණු වලින්  මන්විතව, 
ප්රිථම වර  නිර්මාණය වන නව වධව ්ථාවක්  ඳහා සිය දායකාත්වය දැක්වීම  ලැබී ඇත්සත් මහඟු අව ්ථාවකි. 

  ෑම ආකාාරයකින් ම ආබාධ  හිත පුද්ගලයින් සේද රහිතව අන්තර්ග්රටහණය සකාො සගන  ැකාසුනු 

වධව ්ථාවක් වීම. 

 ස සු ජනසකාො  ් සමන්ම  ම අයිතිශවාසිකාම් භුක්තිශ විඳින ජනසකාො  ක් සල  ආබාධ  හිත පුද්ගලයින් 
ඍජුව හඳුනාගනිමින්,  ෑම ක්සෂේත්රසයකා ම ඔවුන  විසශේෂ අවධානය සයොමුවන පරිද්සදන් ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන්සේ අයිතිශවාසිකාම් පිළිබඳ නව පනතක්  ම්මත කිරීම මඟින් ඒ බව  හතිශකා කිරීම. 

 එක් ත් ජාතීන්සේ  ාංවිධානය මගින් ප්රිකාාශය  පත්සකාො  තිශසබන ආබාධ  හිත ජනතාව  තු 
අයිතිශවාසිකාම් පිළිබඳ  ම්මුතිශය අපරානුමත කිරීම හරහා බැඳි සිටින සපොසරොන්දු ප්රිකාාර,ඊ  අදාළ විධිවිධාන 
ශ්රී. ලාංකාාසේ නීතිශ පද්ධතිශය  ඇතුලත් කිරීම  ඳහා අවශධ නීතිශමය රාමුව වධව ්ථාව තුළ  ම්පාදනය කිරීම. 

 

2. ඉහත අව්ය තත  ්පුර ලීම ්ඳහ  ශයාවෝජිත ක්රිනයාව  පටිප ටියාව 

සමකී පූර්ණ අන්තර්ග්රටහණ ඉලක්කාය  අනුකූලව, ජනවාර්ගිකා හා ආගමිකා සුළුතරයන් පමණක් සනොව, ස සු සියලු 
සුළුතර ජනසකාො  ් ද වධව ්ථා  ම්පාදන ක්රිආයාවලිසේ පාර්ශවකාරුවන් සල  උපසයෝගී කාරගැනීම  රජය 
ක්රිආයාකාළයුතුය. 

සම් අනුව, ආබාධ  හිත පුද්ගලයින් ද තීරණ ගැනීසම් ක්රිආයාවලිය  ඳහා  ක්රීනය දායකාත්වය දැක්වීම   හ ඒ 
පිළිබඳ අදහ ් විමසීසම් ක්රිආයාදාමයන්  දායකාවීම  අයිතිශවාසිකාම් හිමි ජනසකාො  ක් සල   ැළකිල්ල  බඳුන් 
විය යුතුය. 

ජනතාව රාජධ තන්ත්රසසේ අන්තසනෝමතිශකා බලපෑම්වලින් ආරක්ෂා කිරීමත්, එම බලපෑම් වල  මුහුණදීම  ඳහා 
 විබල ගැන්වීමත්, ජනමතය පිළිබිඹු කිරීමත් යන කාාර්යයන් වධව ්ථාවකින් ඉටුවීම  අසේක්ෂිතය. සමම 
කාාර්යය සිදුවන බව  පථ කිරීම  නම්, ඵලදායී මහජන  හභාගීත්වයක් තිශබීම අතධවශධ සේ. 



එබැවින්, වධව ්ථා  ාංසශෝධන පිළිබඳ මහජන මත විම න කාමිටුව විසින් ආබාධ  හිත පුද්ගලයන් සවතත්, 
ඔවුන් නිසයෝජනය කාරන  ාංවිධාන සවතත්, ආබාධ  හිත තත්ත්වයන් ඇතිශ තැනැත්තන් සවනුසවන් සපනී 
සිටින ක්රිආයාකාාරිකායන් සවතත් සයොමුවී ඔවුන්සේ අදහ ් ලබාගත යුතුය. 

ඒ අනුව, විසශේෂසයන් සකාොළඹින් පරිබාහිර දි ්ත්රි ක්කාවල සිදුවන මහජන අදහ ් ලබාගැනීසම්  ැසිවල දී සිවිල් 
 මාජසේ සවස න ආබාධ  හිත ජනතාව  ඳහා අව ්ථාව ලබාදිය යුතු අතර ඔවුන  එවැනි අව ්ථාවලදී 
මුහුණදීම  සිදුවන සභෞතිශකා  හ ආකාල්පමය බාධකා මගහරවානම  ද කා යුතු කාළ යුතුය. 

 

o වධව ්ථා සකාටුම්පසතහි පි පත් ආබාධ  හිත ජනතාව  පහසුසවන් පරිශීලනය සකාො  ග්රටහණය කාළ හැකි වන ආකාාර වලින් 
(සටල් මාධධසයන්, විශාලිත මුද්ර්ණ මාධධසයන්,  ාංඥා භාෂාසවන්, දෘෂධ මාධධ වලින්  හ පහසුසවන් ව හා ගත හැකි  රළ ආකාාරවලින්) 
 කා ා ආබාධ  හිත ජනතාව  ඳහා වූ  ාංවිධාන  හ ආබාධ  හිත ජනතාව සවනුසවන් කා යුතු කාරන හා ඔවුන් සවනුසවන් සපනීසිටින 
ස සු සිවිල්  ාංවිධාන අතර සබදාහැරිය යුතුය. 

o මහජන මත විමසුම් පැවැත්වීසම් දී  ආබාධ  හිත ජනතාව  පහසුසවන් පිවිසිය හැකි  ්ථාන වල ඒවා පැවැත්විය යුතු අතර  අවශධ 
අව ්ථාවල දී   ාංඥා භාෂා පරිවර්තකායින්සේ  හය ද ලබාගතයුතුය. 

o නුදුසර් දී මැතිශවරණ සකාොමිෂන්  භාව මඟින් සිදුකාල ආකාාරය  අදාළ ජනමත විමසුම් අව ්ථාවන්හී තම අදහ ් දැක්වීම  පැමිසණන ආබාධ 
 හිත තැනැත්තන්  ඳහා ප්රිවාහන වියදම් ඇතුළු සවනත් විවිධ පහසුකාම්  හ අනුමැතීන් ලබාදීම  කා යුතු කාළ යුතුය. 

o වධව ්ථා  ාංසශෝධනය  ඳහා ජනමතය විම න  ම ්ත ක්රිආයාවලිය  ඳහා ම මී  වඩා වැඩි කාාලයක් ලබා දිය යුතුය. 
 

3. වධව ්ථා  ාංසශෝධනය  ඳහා ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්සේ අයිතීන් සුරැකීම සවනුසවන්  ැළකිල්ල  

ගැනීම  සයෝජිත මූලධර්ම. 

පහත  ඳහන් අන්තර්  ම්බන්ධිත මූලධර්ම සියල්ල මත නව වධව ්ථාසේ සියලු විධිවිධාන පදනම් වීම වැදගත් 
බව සමයින් නිර්සද්ශ සකාසරන අතර විසශේෂසයන් ම අයිතිශවාසිකාම් පිළිබඳව අන්තර්ගත පනසතහි ඒවා ප්රිමුඛ්ය 
සකාො  දැක්වීමත් ආබාධ  හිත ජනතාවසේ හිමිකාම් හා අයිතිශවාසිකාම් සවනුසවන් එහි සවනම සකාො  ක් 
 ැකාසීමත් සයෝජිතය. 

සත්මාව අනුව 
වර්ගීකාරණය 

 ාධාරණීකාරණ සහේතු පාඨය 
  

සයෝජිත භාෂා භාවිතය 

වධව ්ථාසේ 
උත්තරීතරභාවය 

සමම  ර්වත්රි කා මූලධර්මය රාජධ 
බලය මඟින් වධව ්ථාපිත 
විධිවිධාන ඉක්මවීම සහේතුසවන් 
ආබාධ  හිත පුද්ගලයින්සේ 
අයිතිශවාසිකාම් අරභයා අතීතසේ සිදු 
වූ සහෝ අනාගතසේ සිදුවිය හැකි 
උල්ලාංඝනය වීසම් අව ්ථා වලින් 
ඔවුන් ආරක්ෂා කාර ගැනීම 
අතධවශධ සේ. සමමගින් ආබාධ 
 හිත පුද්ගලයින්  වධව ්ථා 
විසරෝධී නීතීන්  හ ක්රිආයාකාාරකාම් 
හමුසේ අධිකාරණසේ  හය 
පැතීම ත් අධිකාරණමය ක්රිආයාමාර්ග 
මඟින් එවැනි අව ්ථා පිළිබඳ යළි 
 ළකාා බැනම  අවකාාශය  ල ා 
ගැනීම ත් හැකිය. 
 

වධව ්ථාව උත්තරීතර වන අතර එහි  ඳහන් 
නීතිශ රාමුව  මඟ සනොගැළසපන නීතිශ සියල්ල 
බල රහිත සේ. 

මූලිකාඅයිතිශවාසිකාම් ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්සේ 
ආර්ථිකා  හ  ාමාජීය පසුබිම  
 ම්බන්ධ අයිතිශවාසිකාම් 
අවිසයෝජනීයව බැඳී ඇත්සත් 
ඔවුන්සේ සද්ශපාලන 

සමම අයිතිශවාසිකාම් පනත මඟින් සියලුම ශ්රිය 
ලාාංකිකායන්සේ අවිසයෝජනීය අයිතිශවාසිකාම් 
පිළිගන්නා අතර අපසේ  ම ්ත සිවිල්, 
සද්ශපාලනිකා, ආර්ථිකා,  ාමාජීය හා  ාං ්කාෘතිශකා 
මානව හිමිකාම් වල ඓයින්ද්රී්යත්වය  හ අන්තර් 



අයිතිශවාසිකාම් භුක්තිශ විඳීසම් 
හැකියාව සේ. එබැවින් වධව ්ථාව 
මගින් ආබාධ  හිත ජනතාවසේ 
ආර්ථිකා  ාමාජීය  ාං ්කාෘතිශකා 
සිවිල්  හ සද්ශපාලනිකා 
අයිතිශවාසිකාම් තහවුරු විය යුතු 
අතර එම අයිතිශවාසිකාම් නව 
පනතක් මඟින්  ්ථාපිත කාළ යුතුය. 

 හසයෝගීත්වය හඳුනාසගන තහවුරු සකාසර්. 

මූලිකාඅයිතිශවාසිකාම් සවන ් සකාො  සනො ැළකීම 
පිළිබ ඳ වගන්තිශය මඟින් ශාරීරිකා 
 හ මානසිකා ආබාධ  හිත 
තත්ත්වයන් ඇතිශ පුද්ගලයින් 
පිළිබඳ අඩු දැනුමක්  හ 
අධධයනයක් ඇතිශ බව  ැළකිල්ල  
ලක් කාරමින් ඔවුන්සේ 
අයිතිශවාසිකාම් පිළිබඳ  අදාළ 
පනසත් ඇතුළත් කිරීසම් දී 
මානසිකා ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයින්  අදාළ රැකාවරණය 
පිළිබඳ විසශේෂ කාාරණා 
 ම්බන්ධසයන් අවධානය සයොමු 
කාළ යුතු අතර එවැනි මානසිකා 
ආබාධ  හිත පුද්ගලයින්සේ ආබාධ 
 හිත තත්ත්වය ඉතා විවෘතව දැන 
හඳුනා ගත සනොහැකි බව අවසබෝධ 
කාර ගනිමින් කා යුතු කාළ යුතුය. 
 මානත්වසයන්  ැළකිසම්  හ 
සවන ක්ාම් වල  ලක් සනොකිරීසම් 
අයිතිශවාසිකාම් පිළිබඳ වූ වගන්තිශය 
මගින්  ම අව ්ථා ලබා දීම 
යසතෝක්ත කාරුණ  ඳහා  ම්බන්ධ 
නීතිශමය ආවශධතාවක් සල  
 ැළකිය යුතු අතර එය  
වධව ්ථා  සවහි සමය හා  ම්බන්ධ 
සනොවන සකාො  ්  ඳහා පමණක් 
සීමා කිරී සමන් වැළකිය යුතුය. 
ආබාධිත  හිත පුද්ගලයින්සේ 
අයිතිශවාසිකාම් ශ්රී. ලාංකාාව විසින් 
අපරානුමත කාරන ලද මූලිකා 
ජාතධන්තර  ම්මුතිශන්සේ ඇතුළත් 
අයිතිශවාසිකාම් වලින් සවන ් වීසම් 
සහෝ ඒවා  අමතරව හිමිකාම් හා 
අයිතිශවාසිකාම් එකාතු වීසම් 
අවශධතාවයක් සනොමැත. නමුත් 
එම අයිතිශවාසිකාම්  ාක්ෂාත් කාර 
ගැනීසම් දී ආබාධ  හිත පුද්ගලයින් 
 ඳහා  ම අවකාාශයක් හිමි වන 
පරි රයක් තුළ විවිධ සවන ක්ාම් 
 හ අනුවර්තනයන් උපසයෝගී කාර 
ගනිමින් අදාළ තත්ත්වයන් ඇතිශ 
කිරීම  ඳහා රජය  යුතුකාමක් ඇතිශ 

නීතිශය ඉදිරිසේ  ෑම  සදනාම   මතැන්හි ලා 
 ැළකිය යුතු අතර නීතිශසේ සුරක්ෂිතභාවය හා 
 ම අව ්ථා  ෑම සදනා ම හිමි විය යුතුය. කිසිදු 
පුද්ගලසයක්  ්වකීය ජන වර්ගය, ආගම, කුලය, 
 ්ත්රීය පුරුෂ භාවය, ලිාංගිකා අනනධයතාවය, 
විවාහකාභාවය, මාතෘත්වය,වය , භාෂාව සහෝ 
මානසිකා/ ශාරීරිකා ආබාධ තත්ත්වය යන 
කාාරණා මත පදනම්ව සවන ්කාම් වල  ලක් 
සනොකාළ යුතුය.  
රජය විසින් ආබාධ  හිත පුද්ගලයින්  ඳහා වූ 
පුර්ණ  මානාත්මතාවය ඇතිශ කිරීම  පියවර ගත 
යුතු අතර සමහිදී ආබාධ  හිත ගැහැණු ළමුන් 
 හ කාාන්තාවන් ලක්වන බහුවිධ සවන ්කාම් 
පිළිබඳ විසශේෂ අවධානයක් සයොමු කාළ යුතුය. 
ඊ  අදාළ විධිවිධානයන් සවන ්සකාො  
 ැළකීමක් සල  වධව ්ථාසේ කිසිදු වගන්තිශයකා 
අර්ථ දැක්වීසමන් වැළකිය යුතුය. 
  



අතර එවැනි තත්ත්වයන්හි දී 
ආබාධ  හිත පුද්ගලයින් හ  
 ැබැවින්ම ඔවුන්  ඳහා වූ හිමිකාම් 
භුක්තිශ විඳීම  ඳහා අවකාාශ  ැළසිය 
යුතුය. 
එක් ත් ජාතීන් විසින් ප්රිකාාශය  
පත් කාරන ලද අයිතිශවාසිකාම් 
පිළිබඳ  ම්මුතිශය මඟින් 
සිදුසකාසරන්සන් දැන  පවතිශන 
මානව අයිතිශවාසිකාම් ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන් විසින් මුහුණ සදන 
තත්ත්වයන් ය සත්  ාක්ෂාත් කාර 
ගැනීම  අවශධ ඉඩකාඩ  ැලසීමයි. 
එය සිදුවන්සන්  ම අව ්ථා පිළිබඳ 
මූලධර්මය මත පදනම් සවමිනි. 
අනධයන්  මඟ  ම පදනමක් මත 
අයිතිශවාසිකාම් ආරක්ෂා කිරීම 
වගන්තිශ 34 මඟින්  හතිශකා 
කිරීසමන්  හ ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන් හ  පහසුසවන් 
පිවිසීසම් හැකියාව පිළිබඳ 
 වි ්තරාත්මකා ව වගන්තිශයක් 
ඉදිරිපත් කිරීම තුලින් සමය සිදු 
සකා සර්.  
 ම අව ්ථා ලබා දීම පිළිබඳව ඇතිශ 
සුවිසශේෂ සයදුම් මූලිකා 
අයිතිශවාසිකාම්  ඳහා වූ 
පරිච්සේදසයහි අදාළ වගන්තිශ වල 
අඩාංගු කිරීම මඟින් ශ්රී. ලාංකාාසේ 
දැන  පවතිශන ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන්  ඳහා වූ විසශේෂ 
අව ්ථාවන්  අනුකූල ආර්ථිකා, 
 ාමාජීය, සිවිල්  හ සද්ශපාලනිකා 
අයිතිශවාසිකාම්  ාක්ෂාත් කාරගැනීම 
 ඳහා  ාංකාල්පමය  ම්බන්ධතාවක් 
සගොඩනැඟිය යුතුය. 
එම නි ා  මානාත්මතාවසයන් 
 ැළකීම යන  ාංකාල්පය සනොව 
ඉහත දැක්වූ  ාංකාල්පය සයොදාසගන 
ආබාධ  හිත ජනතාවසේ 
අයිතිශවාසිකාම්  ාක්ෂාත් කාර ගැනීම 
 ඳහා නීතිශමය රාමුවක්  ැකාසීම සිදු 
කාළ යුතුය.     

මූලිකාඅයිතිශවාසිකාම් නීතිශය ඉදිරිසේ පුද්ගලසයකු සල  
හැඳින්වීසම් අයිතිශය  හ ආබාධ 
 හිත පුද්ගලසයකු සල   ෑම 
ආබාධ  හිත අසයකු ම  ්වකීය 
ආසේණිකා  හ සපෞද්ගලිකා 
ආත්මගරුත්වය,  ්වාධීනත්වය  හ 
පුද්ගලසයකු සල  නිසි පිළිගැනීම 
හිමි විය යුතු අතර ඊ  තමාසේම 

රජය විසින් ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්සේ නිසි 
ආත්මගරුත්වය  හ  ්වාධීනත්වය සමන්ම 
ඔවුන්සේ තීරණ ගැනීසම් නිදහ  හඳුනාසගන 
ඊ  ගරු කාළ යුතුය. 
ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්   ෑම අව ්ථාවකාදීම 
නීතිශය ඉදිරිසේ පුද්ගලසයකු සල  හැඳින්වීසම් 
අයිතිශය හිමි විය යුතු අතර ජීවිතසේ  ෑම 
අාංශයකා  ම අදාළව නීතිශමය වලාංගුභාවයක් 



තීරණ ගැනීසම් නිදහ  ද ඊ  
ඇතුළත් විය යුතුය. 
මින් අර්ථ දැක්සවන්සන් ආබාධ 
 හිත පුද්ගලයන් හ   ෑම ශ්රී. 
ලාාංකීය පුරවැසිසයකු  සමන්ම 
සද්ශපාලන හා  ාමාජීය වශසයන් 
මැතිශවරණ ක්රසමසේදය වැනි 
අව ්ථාවන් වලදී බලපෑම් ඇතිශ 
කිරීම  ඔවුන්  තු අයිතිශය  ්වකීය 
ආබාධ  හිත තත්ත්වය නි ා 
උල්ලාංඝනය සනොවිය යුතු බවය.  
මී  අමතරව රජය විසින් එවැනි 
පුද්ගලයින්සේ ශාරීරිකා හා 
මානසිකා  ව්ීයභාවය   හ ඔවුන  
ඇතිශ නීතිශමය වලාංගුභාවය  ගරු 
කිරීසම් යුතුකාම ආසද්ශන 
ක්රිආයාවලියකා  වඩා උපකාාරකා 
ක්රිආයාවලියක් මඟින් තීරණ 
ගැනීසම්දී හඳුනාගත යුතුය. වර්ෂ 
2014 අසප්රිේල් ම  ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන්  ඳහා වූ අයිතිශවාසිකාම් 
පිළිබඳ  ම්මුතිශය  අදාළ කාමිටුව 
විසින් නිකුත් කාරන ලද ප්රිකාාශයකා 
දැක්සවන පරිදි 12 වන වගන්තිශය 
මගින් පැහැදිලිව ප්රිකාාශිත 
ආකාාරය  ‘මානසිකා 
අසයෝගධතාවය  හ සවනත් 
සකාොන් කිරීම  ලක් වන ආකාාරසේ 
හැඳින්වීසම් වර්ගීකාරණ ආබාධ 
 හිත පුද්ගලයන්සේ නීතිශමය 
හැකියාව (නීතිශමය පිළිගැනීම  හ 
නීතිශමය ආඥාදායකාත්වය 
ප්රිතිශක්සෂේප කිරීම  ඳහා උපසයෝගී 
සනොකාර ගත යුතු අතර එම 
වගන්තිශසයහි ම  ඳහන් පරිදි 
මානසිකා ශකාධතාවසයහි  ෑබෑ 
අඩුපාඩු සහෝ අසනසකාකු විසින් 
දක්නා ආකාාරසේ අඩුපාඩු එවැනි 
තැනැත්තන්  තු නීතිශමය අයිතිශය 
අවලාංගු කිරීම  
 ාධාරණීකාරනයක් සල  භාවිත 
සනොකාළ යුතුය.) 
ඊ  අමතරව කිසිදු ආකාාරයකා 
ආබාධ  හිත තත්ත්වයක් නි ා 
ඔවුන්සේ නිදහ  සීමා වීම  
අවකාාශ සනොතැබිය යුතුය. 
අව ාන වශසයන් ආබාධ  හිත 
ජනතාවසේ ජීවත්වීසම් අයිතිශය 
විසශේෂසයන් හඳුනාගත යුතු අතර 
ආබාධ  හිත පුද්ගලයන් වැඩි 
වශසයන් අනතුරු වල  භාජනය 

භුක්තිශ විඳීසම් හැකියාවක් පැවතිශය යුතුය.  
කිසිදු අව ්ථාවකා “මානසිකා අසයෝගධතාවය 
සකාසනකුසේ ඡන්දය ප්රිකාාශ කිරිසම් අයිතිශය 
සහෝ මැතිශවරණයක්  ඳහා අසේක්ෂකාසයකු 
සල  ඉදිරිපත් වීසම් අයිතිශය උල්ලාංඝණය 
කිරීම  යම්කිසි සහයකින් සහෝ භාවිතා සනොකාළ 
යුතුය. 
ඔවුන්සේ  ්වාධීන තීරණ ගැනීසම් අයිතිශය 
ප්රිවර්ධනය  ඳහා රජය විසින් ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයින්සේ කාැමැත්ත  හ අභිමතය  ගරු 
කාරමින්  ඔවුන  නීතිශමය හැකියාව භුක්තිශ විඳීම 
 ඳහා අවශධ උපකාාර ලබා ගැනීම  ඳහා 
පහසුකාම්  ැළසිය යුතුය.  
ආබාධ  හිත පුද්ගලයින්සේ ජීවත්වීසම් අයිතිශය, 
නිදහ   හ පුද්ගලිකා ආරක්ෂාව ස සු 
පුරවැසියන් හා  මානව භුක්තිශ විඳිය යුතුය. රජය 
විසින් ආබාධ  හිත ජනතාවසේ ආරක්ෂාව  හ 
රැකාවරණය  ෑම  ්වාභාවිකා සහෝ මිනි ා විසින් 
ඇතිශකාරන ලද ආපදා පිළිබඳ අවදානමක් ඇතිශ 
අව ්ථාවකාදී ම  හතිශකා කාළ යුතුය.  
කිසිදු අව ්ථාවකාදී ආබාධ  හිත තත්ත්වය සහේතු 
සකාො  සගන සකාසනකුසේ නිදහ  සීමා කිරීම 
සිදු සනොකාළ යුතුය. 



විය හැකි අව ්ථා වල  මුහුණසදන 
පිරි ක් සල  සමහිදී  ැළකිල්ල  
ලක්විය යුතුය. 

මූලිකාඅයිතිශවාසිකාම් අබාධ  හිත ජනතාව  ඳහාම 
සවන් වූ විසශේෂ සකාො  ක් සවන් 
කාළ යුතු අතර එම සකාො ස හි 
ආබාධ  හිත භාවය පිළිබඳව 
විසශේෂසයන්  ැළකිල්ල  ලක්වන 
වගන්තිශ අන්තර්ගත කාළ යුතුය. 
එවැනි විසශේෂ සකාො  ක් තුළ 
ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්සේ 
අයිතිශවාසිකාම් පිළිබඳව වූ 
 ම්මුතිශසයහි දැක්සවන ආබාධ 
 හිත භාවය පිළිබඳව නිර්වචන 
 ඳහන් විය යුතුය. එහිදී ආබාධ 
 හිත බව පිළිබඳ   ර්ව 
අන්තර්ග්රටාහී, සවන ්වීම  ලක්වන 
හා විවෘත වූ වැ හීමක් ගැේවිය 
යුතුය. ඒ  මඟම ආබාධ  හිත බව 
හා දුබලතා යන  ාංකාල්ප සදසකාහි 
සවන ව්ීම සමහි අන්තර්ගත විය 
යුතු අතර ආබාධ  හිත බව ව හා 
ගැනීසම්දී අතධාවශධ  ාධකායක් 
සල   ැළසකාන පාරි රිකා  ාධාකා 
විසශේෂසයන්  ැළකිල්ල  ලක් කාළ 
යුතුය. 
එවැනි විසශේෂ සකාො  ක් තුළ 
ආබාධ  හිත බව   ම්බන්ධ 
වධව ්ථාසේ සවනත් තැනත 
 ඳහන් සනොවන මූලධර්ම 
අන්තර්ගත විය යුතුය.   

ආබාධ  හිත පුද්ගලයන් සල  හැඳින්සවන්සන් 
දීර්ඝ කාානන ශාරීරිකා, මානසිකා, බුද්ධිමය සහෝ 
 ාංසේදනමය දුර්වලතා සහේතුසවන් අන් අය හා 
 ම මට් මකින් පූර්ණ හා ඵලදායී  මාජ 
 හභාගීත්වයකා  බාධා පැමිණවීසම් 
තත්ත්වයකා  පත් වූ පුද්ගලයන් සේ. ආබාධ 
 හිත පුද්ගලයන්සේ සවන ක්ාම්  ඳහා නිසි 
සගෞරවය හා පිළිගැනීම හිමි විය යුතු අතර එය 
මානව විවිධත්වය හා මානුෂීයත්වසේ සකාො  ක් 
සල  හැඳින්විය යුතුය. 
ජීවිතසේ  ෑම පැතිශකාඩකා  ම අදාළව  ම 
අව ්ථා හිමි වන තත්ත්වයක් ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන් උසද ා  හතිශකා කිරීම  ඳහා රජය 
විසින් එවැනි පුද්ගලයන්  ඳහා සගොඩනැගිලි 
සවත පිවිසීසම් පහසුකාම්, ප්රිවාහන පහසුකාම්, 
සතොරතුරු ලබා ගැනීසම් පහසුකාම්  හ නාගරිකා 
සමන්ම ග්රටාමීය ප්රිසද්ශ වල  ලබා සදන ස සු 
සියලු පහසුකාම් හා ස ේවා  මාන ආකාාරසයන් 
හිමි විය යුතුය. ඒ අනුව රජය මඟින් 
ක්රසමානුකූලව සියලුම බාධා  හිත තත්ත්වයන් 
හඳුනාසගන ඒ  ඳහා නිසි පිළියම් සයදීම  
කා යුතු කාළ යුතුය.   

 

4. සයෝජිත ප්රිතිශපාදන 

 ්වාධීන සකාොමිෂන්  භා 
මූලිකා අයිතිශවාසිකාම් 

ක්රිආයාත්මකා කිරීසම් යාන්ත්රසණය : 
ආබාධ  හිත භාවය  අදාළ නීතිශ 
හා ප්රිතිශපත්තිශ ක්රිආයාත්මකා කිරීම 
පිළිබඳ ඉතිශහා ය  අනුව 
 ම්බන්ධීකාරණසේ අඩුපාඩු, නිසි 
නිරීක්ෂණයක් සනොමැතිශ වීම, 
නිසි සල  ක්රිආයාත්මකා සනොවීම, 
විනිවිදභාවයක් සනොමැතිශ වීම  හ 
අධිකා සද්ශපාලනීකාරණය 
සහේතුසවන් ඉතා දුර්වල 
තත්ත්වයකා පැවතුණි. රාජධ 
ආයතන මඟින් ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන්සේ ගැ ළු මානව 
හිමිකාම් පිළිබඳ ගැ ළු වශසයන් 
හඳුනාසගන සනොමැත. 
එබැවින් ක්රිආයාත්මකා කිරීසම් 
යාන්ත්රසණසේ දී උපරිම 

 ්වාධීන සකාොමිෂන්  භා තුළ : වධව ්ථාදායකා 
මණ්ඩලය මඟින් නිර්සද්ශ කාරන ලද 
ජනාධිපතිශතුමා විසින් පත් කාරන ලද 
....................... කා  ාමාජිකා  ාංඛ්යධාවකින් 
 ැදුම්ලත් ආබාධ  හිත ජනතාවසේ 
අයිතිශවාසිකාම් පිළිබඳ සකාොමි මක් පත් කාළ 
යුතුය. 
ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්සේ අයිතිශවාසිකාම් 

පනත තුළ : 
ශ්රී. ලාංකාා මානව හිමිකාම් සකාොමි ම විසින් සමම 
පනත  අනුකූලව ආබාධ  හිත ජනතාවසේ 
සියලුම අයිතිශවාසිකාම් බලාත්මකා කිරීම  හ 
අධීක්ෂණය කිරීම  ඳහා විසශේෂ උප 
සකාොමි මක් පත් කාළ යුතුය. 



 ්වාධීනත්වය  හ  ැළකිය යුතු 
බලතල  හිත ආයතනයක් 
පිහිටුවීම මඟින් ආබාධ  හිත බව 
පිළිබඳ ගැ ළු වල   ම්බන්ධ 
ක්සෂේත්රස සබොසහෝමයක් ඇතිශ 
බැවින් අමාතධාාංශ විශාල 
ප්රිමාණයක් ආවරණය වන පරිදි 
කා යුතු  ාංවිධානය විය යුතුය. 
එමඟින් පැමිණිලි  ළකාා බැනම  
 හ ඒවා  අදාළ පරීක්ෂණ රාජධ 
හා රාජධ සනොවන ආයතන වල  
අදාළව සිදු කාළ හැකි විය 
යුතුය.එය  මන්විත විය යුත්සත් 
ආබාධ  හිත භාවය   ම්බන්ධ 
විවිධ සක්ෂත්්රස වල පිළිගත් 
අත්දැකීම් හා ක්රිආයාකාාරීත්වයක් 
 හිත  ාමාජිකා පිරි කාසගන් විය 
යුතු අතර විසශේෂසයන් ම එහිදී 
සියලුම ආබාධ  හිත තත්ත්වයන් 
ඇතිශ පුද්ගලයින්සේ 
නිසයෝජනයක් තිශබීම වැදගත්ය. 
එහි වජහය, බලතල හා 
ක්රිආයාකාාරීත්වය මානව හිමිකාම් හා 
 ම්බන්ධ ආයතන වල 
ජාතධන්තර ප්රිමීතීන්  අනුකූල 
විය යුතු අතර (පැරි ් මුලධර්ම) 
ඒ පිළිබඳව ආබාධ  හිත 
ජනතාවසේ අයිතිශවාසිකාම් පිළිබඳ 
එක් ත් ජාතීන්සේ  ම්මුතිශසේ  
33 වගන්තිශසේ  ඳහන්ව ඇත. 
සමම ආයතන වර්ගය  ඳහා 
ක්රසමසේදයන් 2 ක්  ැළකිල්ල  

ගත හැකා :  

 වධව ්ථාදායකා 
මණ්ඩලය මඟින් 
නිර්සද්ශිත  ාමාජිකා 
පිරි කාසගන්  ැදුම් ලත් 
ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන්සේ 
අයිතිශවාසිකාම්  ඳහා වූ 
සකාොමිෂන්  භාව 
පිහිටුවීම. 

 මානව හිමිකාම් 
සකාොමි සම් උප 
සකාොමිෂමක් වශසයන් 
ප්රිමාණවත් 
සකාොම ාරි ්වරු  හ 
කාාර්ය මණ්ඩලයක් 
 හිතව පිහිටුවීම. 

මැතිශවරණ වල  අදාළ 
ප්රිතිශ ාං ්කාරණ  

මැතිශවරණ ක්රිආයාවලිය  ඳහා 

 හභාගී වීම :  
වධව ්ථා ප්රිකාාරව සුදුසුකාම් ඇතිශ  ෑම වැඩිහිටි 
පුරවැසිසයකු  ම  



ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්  ඳහා 
මධධම රජය සමන්ම විමධධගත 
පාලන වජහයන්හ  අදාළ 
මැතිශවරණ වලදී ඡන්දය ප්රිකාාශ 
කිරීසම් හා අසේක්ෂයන් සල  
තරඟ වැඳීසම් හිමිකාම්  හ 
අව ්ථාවන් විසශේෂසයන්  ඳහන් 
කාළ යුතුය. සද්ශපාලන පක්ෂ 
වල නායකාත්වය දැරීම  ඳහා 
සහෝ ඒ  ඳහා තරඟ කිරීම  ඳහා 
පුද්ගලසයකුසේ ආබාධ 
තත්ත්වය නුසුදුසු කාමක් සල  
සනො ැළකිය යුතුය. 
ආබාධ  හිත පුරවැසියන්  ඳහා 
මැතිශවරණ වල  තරඟ කිරීසම් 
තත්ත්වයන් ඇතිශ කිරීසම් යුතුකාම 
විසශේෂසයන්  ඳහන් කාළ යුතුය. 
සමහිදි එවැනි පුද්ගලයන්  ඳහා 
මැතිශවරණ වල  තරඟ කිරීම  
අවශධ  හසයෝගය වැඩිපුර 
ලබාදීම  ඳහා දිරිමත් කිරීසම් 
ක්රසමසේදයක් ඇතිශ කිරීම මඟින් 
ආබාධ  හිත පුද්ගලයන් වැඩි 
පිරි කා  මැතිශවරණ  ඳහා තරඟ 
කිරීසම් අව ්ථාව ලබා දිය යුතුය. 
සද්ශපාලන පක්ෂ වල අභධන්තර 
බල තුලනයන් ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන් හ  වැඩි 
ප්රිමුඛ්යත්වයක්  හ  ැළකිය යුතු 
බලපෑමක් එල්ල කිරීම  ඳහා 
හැකියාවක්  ැළස න පරිද්සදන් 
වැඩි නායකාත්ව නිසයෝජනයකා  
ඉඩ  ැලස න අයුරින්  සවන ් 
කිරීම  උත් ාහ කාළ යුතු අතර 
එමඟින් වැඩි වශසයන්  ැළස න 
මූලධමය උපකාාර වල  අදාළව 
වාසි ලබා ගැනීම  හැකි වන 
අයුරින් පක්ෂය තුළ පරි රය 
 කා ් කාළ යුතුය. 

  ෑම පරිපාලන වජහයකා  අදාළවම 
මැතිශවරණ  ඳහා ඡන්දය ප්රිකාාශ 
කිරීම  ද එය රහ ධ භාවය ඇතිශව සිදු 
කිරීම  ද  

 මහජන නිසයෝජිතසයකු සල  තරඟ 
කිරීම  ද, බලය  පත් වුවසහොත් 
රාජකාාරිසයහි නිරත වීම  ද  

 සද්ශපාලන පක්ෂයක් පිහිටුවීම   හ 
එහි ක්රිආයාකාාරකාම්  ඳහා  හභාගී වීම  
ද මධධගත හා විමධධගත සද්ශපාලන 
වජහයන්හී අයිතිශවාසිකාම් හිමි විය 
යුතුය.  යම් පුද්ගලසයකු  ආබාධ 
 හිත තත්ත්වයක් පැවතීම සහෝ 
පසුකාානනව ආබාධ  හිත 
තත්ත්වයකා  ලක් වීම එම පුද්ගලයා 
හ  ඉහත අයිතිශවාසිකාම් භුක්තිශ විඳීම  
කිසිස ේත් ම අවහිරයක් සනොවිය යුතුය. 
රජය විසින් ඡන්දය භාවිත කාරන 
ක්රසමසේදය තුළදී ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන්  ඳහා අවශධ ප්රිවාහන 
පහසුකාම්, තැපැල් ඡන්ද පහසුකාම් සහෝ 
ඊ   මාන සවනත් ඡන්දය භාවිත 
කිරීසම් ක්රසමසේද  වල  අදාළ සියලු 
පහසුකාම්  හ අදාළ ලිපි සල්ඛ්යන ලබා 
ගැනීසම් හැකියාව ඇතිශ කිරීම  ඳහා 
අවශධ  ෑම අව ්ථාවකාදී ම කා යුතු 
කාළ යුතුය.          රජය මඟින් 
සුදුසුකාම් ඇතිශ ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයින්  ඳහා මැතිශවරණ වල  
තරඟ කිරීම  අවශධ තත්ත්වයන් 
 ම්පාදනය කාළ යුතු අතර ඊ  අදාළව  
 

 වධව ්ථාදායකා  භාසවහි 
ආබාධ  හිත ජනතාව  ඳහා 
සවන් වූ විසශේෂ ආ න සවන් 
කිරීම  හ එහිදී ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන් නිසයෝජනය 
කාරමින් අතිශසර්කා ආ න 
 ඳහා තරඟ කාරන ආබාධ 
 හිත පුද්ගලයන් හ  
අ ාධාරණයක් සිදු සනොවන 
පරිදි එය සිදු කාළ යුතුය. 

  සද්ශපාලන පක්ෂ  ඳහා 
ආබාධ  හිත පුද්ගලයන් හ  
පහසුසවන් නායකාත්ව 
පදවීන් හිමිකාර ගැනීම  
හැකිවන පරිදි සුදුසුකාම් 
 කා ් කිරීම සවනුසවන් හා 
ලියාපදිාංචි ගා ්තු 
 ම්බන්ධසයන් සවන ්කාම් 
ඇතිශ කිරීසම් අරමුසණන් එම 



පක්ෂ  ඳහා දිරිමත් කිරීසම් 
ආධාර ලබා දීම  
වැඩපිළිසවළක්  ැකාසීම. 

 සියලුම සද්ශපාලන පක්ෂ 
කාාර්යාල ආබාධිත 
පුද්ගලසයකු  අවශධ පිවිසුම් 
පහසුකාම්  හිතව  කා ් කාර 
තිශබීම. 

 මැතිශවරණ  ඳහා තරඟ 
කාරන ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන් හ  සිය ආබාධ 
 හිත තත්ත්වය සහේතුසවන් 
ේ රචාරණ කා යුතු  ඳහා 
වැය වන අමතර වියදම් 
සවනුසවන් මූලධමය  හයක් 
ලබා දීම  අරමුදලක් 
පිහිටුවීම.  

 ආබාධ  හිත අසේක්ෂකායින් 
 ඳහා මාධධ ආවරණය ලබා 
දීම මඟින් ප්රිචාරණය  ඳහා 
 ම අව ්ථා ලබා දීසම් 
අරමුණින් අදාළ පියවර 
ගැනීම.  

 ආබාධ  හිත පුද්ගලයන් හ  
වඩා පහසුසවන් මැතිශවරණ 
වල  තරඟ සකාො  ආ න 
දිනා ගැනීම  හැකි වන 
ආකාාරසයන් ලබා ගත යුතු 
කාඩඉම් ඡන්ද ප්රිතිශශතය අවම 
කිරීම.  

වධව ්ථාදායකාය සද්ශපාලන ක්රිආයාකාාරීත්වය 

 ඳහා  හභාගීත්වය :  
 ම ්ත වධව ්ථා රාමුව තුළ ම 
නීතිශ හා ප්රිතිශපත්තිශ  ම්පාදනය 
 ඳහා මහජන  හභාගීත්වය  
ඉඩ  ැලසිය යුතු අතර සම්තාක් 
දුර  එම ක්රිආයාවලිසේ දී 
සවන ක්ාම් වල  භාජනය වී තිශබූ 
ආබාධ  හිත ජන සකාො  ් වල  
ද ඒ  ඳහා දායකාත්වය ලබා දීසම් 
හැකියාව ඇතිශ කාළ යුතුය. මින් 
අදහ ් වන්සන් ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයින් හ  පාර්ලිසම්න්තුව  
කුමන පනත් ඉදිරිපත් වන්සන් ද 
යන්න පහසුසවන් පරිශීලනය 
කාළ හැකි ආකාාරසයන් 
සතොරතුරු ලබා ගැනීසම් 
හැකියාව තිශබිය යුතු අතර 19 
වධව ්ථා  ාංසශෝධනය ප්රිකාාරව 
නිර්සද්ශිත කාාලය  වඩා වැඩි 
කාාලයක් ඒ  ඳහා හිමි විය යුතුය. 

පාර්ලිසම්න්තුව විසින්:  

 ආබාධ  හිත ජනතාවසේ 
 හභාගීත්වය  හ ඔවුන  අවශධ 
අව ්ථා  හ පහසුකාම් පිළිබඳ 
 ැළකිලිමත් සවමින් 
වධව ්ථාදායකාසේ  හ සවනත් 
ක්රිආයාවලි සමන්ම ඊ  අදාළ කාමිටු 
සවත මහජන දායකාත්වය ලබා ගන්නා 
වැඩපිළිසවළක් ක්රිආයාව  නැාංවිය 
යුතුය. 

 පාර්ලිසම්න්තු කා යුතු හා අදාළ කාමිටු 
 ම්බන්ධ කා යුතු සපොදු ජනතාව  
විවෘත වන පරිදි සමසහය විය යුතු 
අතර එහිදී  ාංඥා භාෂාව  හ සටල් ක්රසමය 
ඇසුසරන් සකාසරන  න්නිසේදනය අවශධ 
අව ්ථා වලදී සයොදා ගත යුතුය. 

 පනත් සකාටුම් පත් පිළිබඳ සතොරතුරු 
ජනතාවසේ දැනගැනීම පිණි  සටල් 
 හ ස සු ක්රසමසේදයන් මඟින් ආබාධ 
 හිත ජනතාව  පහසුසවන් 
පරිශිලනය කාළ හැකි වන පරිදි 



මී  සහේතුව වන්සන් ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන් සවත අදාළ 
සතොරතුරු විවිධ සල  
 න්නිසේදනය වන බැවින් ඒ 
 ඳහා ඔවුන්සේ ප්රිතිශචාර ලබා 
ගැනීම  ඳහා එක් ක්රසමසේදයකින් 
පමණක් වැය වන කාාලය  වඩා 
අධිකා කාාලයක් වැය වන බැවිනි. 
පාර්ලිසම්න්තුසේ ඉහල මන්ත්රීය 
මණ්ඩලයක් පිහිටුවීම මඟින් 
විවිධ සක්ෂත්්රස වල වෘත්තිශකායින්  
හා ශ්රී. ලාංකාාසේ බහුවාර්ගිකා 
 මාජසේ අඩුසවන් නිසයෝජනය 
වන කාණ්ඩායම්  ඳහා ද නීතිශ 
 ම්පාදන ක්රිආයාවලිය  ඳහා 
 හභාගී වීම  අවකාාශ  ැලස න 
බව  හතිශකා කාළ යුතුය.  

පාර්ලිසම්න්තුව  ඉදිරිපත් වීම  සපර 
සබදා හැරිය යුතුය. 

 වධව ්ථා සකාටුම්පත්  මහජන මත 
විමසුම්  ඳහා විවෘතව තැබිය යුතු 
අතර ඒවා ආබාධ  හිත ජනතාව  
පරිශිලනය සකාො  1010ප්රිතිශචාර 
දැක්වීම  ඳහා අවශධ පරිදි 
 ැකාසීම ත් එම ප්රිතිශචාර ඔවුන් කාැමතිශ 
ක්රසමසේදයකින් ලබා ගැනීම  හැකිවන 
පරිදි පහසුකාම්  ැළසීම ත් අවශධ 
කාාලය ඒ  ඳහා ලබා දිය යුතුය. 

 ඉහළ මන්ත්රීය මණ්ඩලසේ දී ආබාධ 
 හිත ජනතාව  ඳහා විසශේෂ ආ න 
ප්රිමාණයක් සවන් විය යුතු අතර එම 
ආ න ප්රිමාණය නීතිශමය වශසයන් 
 ම්මත විය යුතුය. 

මූලිකා අයිතිශවාසිකාම් සපෞද්ගලිකාත්වය : මුලිකා 
අයිතිශවාසිකාමක් සල  
සපෞද්ගලිකාත්වය  ඳහා වූ 
අයිතිශය ආබාධ  හිත ජනතාව 
 ඳහා වූ විසශේෂ විධිවිධාන වල  
අනුකූලව දැක්විය යුතුය. ආබාධ 
 හිත පුද්ගලයන්සේ වවදධ 
වාර්තා,ලිපි ගනුසදනු, මැතිශවරණ 
හා  ම්බන්ධ ලිපි සල්ඛ්යන ආදී 
සවනත් පුද්ගලිකා ලිපි සල්ඛ්යන 
ගෘහ ්ථ  හ පවුල   ම්බන්ධ 
සවනත් පාර්ශව වල බලපෑම් 
වල  නතු සනොවන පරිදි 
සුරක්ෂිතව තබා ගත හැකි විය 
යුතුය.  

 ෑම සදනා  ම සපෞද්ගලිකාත්වය  ඳහා 
අයිතිශවාසිකාමක් ඇත. එබැවින් කිසිසවකුසේ 
පුද්ගලිකා, ගෘහ ්ථ, පවුල හා  ම්බන්ධ, සද්පළ 
හා  ම්බන්ධ, ලිපි ගනුසදනු හා  ම්බන්ධ 
සමන්ම සවනත් ආකාාර වල පුද්ගලිකා පණිවුඩ 
ආදිය නීතධනුකූල සනොවන බලපෑම් වල  ලක් 
සනොවිය යුතුය. රජය විසින් ආබාධ  හිත 
ජනතාවසේ පුද්ගලිකාත්වය පිළිබඳ අයිතිශය අන් 
අය හා  මානවම ආරක්ෂා කිරීම  බැඳී සිටින 
අතර එහිදී ඔවුන්සේ පුද්ගලිකා ස ෞඛ්යධමය, 
පුනරුත්ථාපන හා ඡන්දය ප්රිකාාශ කිරීම  අදාළ 
සතොරතුරු වැනි දෑ  ැලකිල්ල  ගැසන්. 

මුලිකා අයිතිශවාසිකාම් සූරාකාෑම  ලක් වීසමන් නිදහ  : 
ශ්රී. ලාංකාාසේ සම් වන වි  ඉතා 
අධිකා වශසයන් ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන් ආයතනීකාරණය  
ලක් සවමින් පවතී. විසශේෂසයන් 
කාාන්තාවන් හා ගැහැණු දරුවන් 
සුරාකාෑම් වල  ලක්වීසම් 
අවධානම ඉතා ඉහළ මට් මකා 
පවතී.  

රජය විසින් ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්  ඳහා 
සියලු ආකාාරසේ සුරා කාෑම් හා අපචාර වලින් 
ආරක්ෂා කාළ යුතු අතර සම්  ම්බන්ධව 
ඔවුන්සේ  ්ත්රීය පුරුෂ භාවය  ම්බන්ධ කාාරණා 
ගෘහ ්ථ හා රාජධ සමන්ම සපෞද්ගලිකා අාංශසේ 
ආයතන පසුබිම් වලදී විසශේෂ අවධානය  ලක් 
කාළ යුතුය.  

මුලිකා අයිතිශවාසිකාම්  
අධිකාරණ වජහය 

නීතිශය හා  ාධාරණය පහසුසවන් 

උදාකාර ගත හැකි වීම : ආබාධ 
 හිත පුද්ගලයන්  ඳහා 
සපොනසිසේ ආධාර පැතීම  
 ාධාරණ අව ්ථා  ළ ා දිය යුතු 
අතර එහිදී අපරාධයක් වාර්තා 
කිරීම, අධිකාරණය සවත නඩු 
කාැඳවීම,  ාක්ෂිකාරුසවකු සල  
ඉදිරිපත් වීම වැනි කිසියම් සහෝ 
ආකාාරයකා නීතිශමය ක්රිආයාවලිසේ 

රජය විසින් ආබාධ  හිත ජනතාව  නීතිශ 
පද්ධතිශය සවත සයොමු වීම  ඳහා ඔවුන්සේ 
වය   හ සජධෂ්ඨත්වය  අනුව අදාළ පහසුකාම් 
 හ ස සු  න්නිසේදන අවශධතාවයන් 
 පුරාලනු ලැබිය යුතු අතර එමඟින් ඔවුන  
නීතිශය ක්රිආයාත්මකා කාරන ආයතන  හ විසශේෂ 
අධිකාරණ ඇතුළු සියලු අධිකාරණ පද්ධතීන් 
සවත සයොමු වී අපරාධයක් වාර්තා කිරීම , 
 ාක්ෂිකාරුසවකු සල  සපනී සිටීම  සහෝ 
සවනයම් නීතිශමය කා යුත්තකා   හභාගීවීම  



දායකාත්වයන් දැක්වීම  ැළකිය 
හැකා. 
මානසිකා හා බුද්ධිමය ආබාධ 
 හිත පුද්ගලයන් හ ද ආබාධ 
 හිත කුඩා දරුවන් හ  නීතිශසේ 
 හය පැතීම  විසශේෂ 
ක්රසමසේදයක්  ැකාසිය යුතුය. මී  
අමතරව මූලිකා අයිතිශවාසිකාම් 
පිළිබඳ අයදුම්පත් ප්රිාසද්ශීය  
මට් මින් ඊ  සුදුසු අධිකාරණයක්  
තුළදී විභාග කිරීම  අවකාාශ 
 ැලසීම මඟින් ජනතාව සවත 
අධිකාරණය වඩාත්  මීප කිරීම  
ක්රිආයාකාළ යුතුය. සමය  
 ාංක්රසාන්තීමය යුක්තිශය පසිඳනම 
 ඳහා විසශේෂසයන් පිහිටුවන ලද 
අධිකාරණ අයත් සේ.  
නීතිශසේ ආධිපතධ සුරැකීසම් 
කාාර්යය  අමතරව සමමඟින් 
ආබාධ  හිත පුද්ගලයන් හ  
අධිකාරණ පද්ධතිශය සවත 
සයොමුවීම  ඳහා වඩාත් සහොඳින් 
අව ්ථාව  ැලස ේ. සමහිදී 
 ැළකිය යුතු කාාරණය වන්සන් 
ආබාධ  හිත පුද්ගලයන් 
සබොසහෝමයක් සකාොළඹින් පි ත 
වා ය කාරන බැවින් ප්රිවාහන 
කා යුතු  ඳහා ඔවුන  අධිකා 
දුෂක්ාරතා වල  මුහුණ දීම  සිදු 
වීමයි.  

නීතිශසේ  ෑම අාංශයකාදී ම හැකියාව තිශබිය 
යුතුය. 
කිසිදු අව ්ථාවකා ආබාධ  හිත තත්ත්වයක් 
නි ා පුද්ගලසයකු  නීතිශසේ පිහි  පැතීම  ඳහා 
ඇතිශ අයිතිශය උල්ලාංඝණය වීම  අවකාාශ 
සනොතිශබිය යුතුය. 
ඕනෑම අසයකු  පළාත් අධිකාරණයක් සහෝ 
සවනත් පිළිගත් අධිකාරණයක් මඟින් තමා  
සිදුවී ඇතිශ අයිතිශවාසිතම් උල්ලාංඝණය වීම 
පිළිබඳ කා යුතු කාළ හැකි අතර එවන් 
අව ්ථාවකාදී  අධිකාරණය විසින් සුදුසු 
 හනයක් සහෝ අදාළ අයිතීන් පිළිබඳ 
ප්රිකාාශයක් ලබා දිය යුතුය. 
අධිකාරණ පද්ධතිශය  ඳහා සයොමුවිය හැකි 

පුද්ගලයින්:  

 තමන් සවනුසවන් සපනී සිටින 
තැනැත්තන් 

 තමන්සේ නමින් සපනී සිටීම  
සනොහැකි අයවලුන් සවනුසවන් සපනී 
සිටින තැනැත්තන් 

 ආබාධ  හිත පුද්ගලයින් විසින් 
ඉල්නමක් සිදු කාරන ලදුව ඔවුන්සේ 
අයිතිශවාසිකාම් සවනුසවන් සපනී සිටින 
තැනැත්තන්  

 යම් ජන කාණ්ඩායමක් සවනුසවන් එහි 
 ාමාජිකාසයකු සහෝ ඔවුන් සවනුසවන් 
සපනී සිටින සහෝ තැනැත්තන් 

 සපොදු අරමුණක් උසද ා ක්රිආයාකාරන 
තැනැත්තන් 

 තම  ාමාජීකාත්වය සවනුසවන් සපනී 
සිටින  ාංවිධාන 

මුලිකා අයිතිශවාසිකාම් 
රාජධ ස ේවා 

ආර්ථිකා හා  ාමාජීය 

අයිතිශවාසිකාම් : ආබාධ  හිත 
ජනතාවසේ අයිතිශවාසිකාම් පිළිබඳ 
 ම්මුතිශය තුළ ඉතා 
වි ්තරාත්මකාව සමම 
අයිතිශවාසිකාම් පිළිබඳව ආබාධ 
 හිත පුද්ගලයින්  අදාළව 
ඉදිරිපත් සකාසරන අතර සමහිදී 
ආබාධ  හිත තත්ත්වය හා 
ද්ර්රිද්ර්තාවය අතර ඇතිශ  බඳතාව 
 හ  එම  ාධකා සදකා මඟින් ඒවා 
තහවුරු වන ආකාාරය ඉදිරිපත් 
සකාසර්. අධධාපනය, ස ෞඛ්යධ, 
 මාජ සුරක්ෂිතභාවය  හ නිවා  
පිළිබඳ සමන්ම සවනත් 
අයිතිශවාසිකාම් වල   ම්බන්ධව 
ශ්රී. ලාංකාාව අපරානුමත කාර ඇතිශ 
ගිවිසුම් ප්රිකාාරව ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයින් පිළිබඳව වැඩි 
 ැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය. 

ආබාධ  හිත පුද්ගලයින් මානධ අධධාපන 
ක්රසමසේද තුළදී ආබාධ  හිත තත්ත්වය මත 
පදනම් වූ සවන ක්ාමකා  ලක් සනොවිය යුතුය. 
එවැනි පුද්ගලයින්  ඳහා විසශේෂ  හයක් 
අධධාපනය ක්රසමය තුළදී ලබා දීම  රජය 
 හතිශකා විය යුතුය.  ඒ ආකාාරසයන් ඔවුන්සේ 
අධධාපනිකා හා  ාමාජීය  ාංවර්ධනය වැඩිදියුණු 
කිරීම  අවශධ සටල් හා  ාංඥා භාෂා ගුරුවරුන් 
පුහුණු කාළ යුතුය. 
ස සු සියලු සදනා ම සනොමිසල් ලබා සදන 
ස ෞඛ්යධ පහසුකාම් ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්  ද 
 ්වකීය ආබාධ තත්ත්වයන් සහේතුසවන් හිමිවිය 
යුතු අතර ඔවුන්සේ ආබාධ තත්ත්වය  අනුව 
පුනරුත්ථාපන පහසුකාම් ද ලබා දීම  රජය 
විසින් ඔවුන්සේ කාැමැත්ත මත කා යුතු කිරීම 
අවශධ සේ. 
ආබාධ  හිත තත්ත්වය මත පදනම්ව කිසියම් 
සහෝ සවන ්කාමක් රුකියා වල  බඳවා ගැනීම 
හා  ම්බන්ධ  සියලු අව ්ථා වලදී ද රැකියාසේ 
අඛ්යණ්ඩව ම නිරත වීසම්දී හා රැකියාසවන් 



ඉහළ  යෑසම්දී සමන්ම රැකියාසේ පරි ර 
තත්ත්වයන්  අනුගතව සිදු කිරීම තහනම්ය. 
පරිපාලන ස ේවය  ඳහා ද යම් කාාර්තුවකා  
අනුව ආබාධ  හිත පුද්ගලයින් බඳවා ගැනීම 
 ඳහා නීතිශ  ම්පාදනය කාළ යුතුය. එහිදී 
 ාධාරණ පහසුකාම්  ැපයීම  ද රජය විසින් වග 
බලා ගත යුතුය.  

මූලිකා අයිතිශවාසිකාම් සතොරතුරු ලබා ගැනීසම් 

හැකියාව : සතොරතුරු ලබා 
ගැනීසම් අයිතිශවාසිකාම නව 
වධව ්ථාසේ අන්තර්ගත විය යුතු 
අතර විසශේෂසයන්ම එය ආබාධ 
 හිත ජනතාව  ඳහා ද වලාංගු 
විය යුතුය. මක්නි ාද යත් එය 
ඔවුන්සේ ප්රිකාාශන නිදහ   හා 
සතොරතුරු ලබා ගැනීසම් නිදහ   
ඉතා වැදගත් වන බව ආබාධ 
 හිත පුද්ගලයන්සේ 
අයිතිශවාසිකාම් පිළිබඳ  ම්මුතිශසේ 
 ඳහන් වන බැවිනි. ආබාධ  හිත 
ජනතාව සතොරතුරු ලබා ගැනීසම් 
දී සබොසහෝ දුෂක්ාරතාවල  මුහුණ 
සදන අතර ඒවා සපොදු ජනතාව 
 ඳහා විවෘතව පැවතිශයත් ඔවුන  
ඒවා ලබා ගත හැකි මට් මකා 
සනොපවතිශන නි ා එය ඔවුන්  
දුෂක්ාර වී ඇත.  
ආබාධ  හිත පුද්ගලයින්  
මැතිශවරණ ක්රිආයාවලිය   හභාගී 
වීසම්දී අභිසයෝගයක් සල  
හඳුනාගත හැක්සක් ඔවුන  නිසි 
කාාලය  අදාළ සතොරතුරු ලබා 
ගැනීම  ඳහා ස සු අය  
 ාසේක්ෂව  මාන හැකියාවක් 
සනොමැතිශ බැවිනි. එබැවින් 
ඔවුන  සද්ශපාලන 
නිසයෝජිතයන්සේ සුදුසුකාම්  හ 
විසශේෂතා පිළිබඳව අවසබෝධයක් 
ලබා ගැනීම  සනොහැකි සේ. 
ආබාධිත  හිත ජනතාව  අවශධ 
විවිධ ස ේවාවන් වන  මාජ සුභ 
 ාධන සගවීම්, පිවිසුම් සරගුලාසි, 
වවදධ වාර්තා  හ අධධාපනිකා 
සතොරතුරු වැනි වි ්තර ලබා ගත 
හැකි ආයතන නිසි 
විනිවිදභාවයක්, ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන්  ඳහා 
සනොදක්වන්සන් නම් ආබාධ 
 හිත පුද්ගලයන්  එම ආයතන 
පිළිබඳ විශ්වා ය තැබිය 
සනොහැකා. 

 ෑම පුරවැසිසයකු ම රජසේ ආයතනයක්  තු 
සතොරතුරු ලබා ගැනීසම් හැකියාව තිශබිය 
යුතුය.රජය විසින් ආබාධ  හිත පුද්ගලයින් 
 ඳහාද සමම සතොරතුරු ඉල්ලුම් කිරීම මඟින් 
ලබාගත හැකි ආකාාරය  පහසුසවන් 
පරිශිලනය කාළ හැකි ක්රසමසේදයන් මඟින් 
සියලුම ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්  නිසි කාල  
අමතර වියදමක් රහිතව නිකුත් කිරීම  කා යුතු 
කාළ යුතුය. ආබාධ  හිත ජනතාව  එවැනි 
සතොරතුරු ඉල්ලුම් කිරීම ත් ඔවුන්  අභිමත 
ක්රසමසේදයකින් ලබා ගැනීම  හිමිකාමක් තිශබිය 
යුතුය.  



සමම සතොරතුරු ලබා ගැනීසම් 
සනොහැකියාව ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයන්සේ සද්ශපාලනිකා, 
ආර්ථිකා,  ාමාජීය අයිතිශවාසිකාම් 
රාශියක් භුක්තිශ විඳීම සකාසරහි 
බලපෑම් ඇතිශ කාරන බැවින් අදාළ 
සතොරතුරු ආබාධ  හිත 
පුද්ගලයින් හ  පහසුසවන් ලබා 
ගත හැකි ආකාාරය  නිකුත් 
කිරීම  වධව ්ථාසවහි සතොරතුරු 
පිළිබඳ පනසතහි විධිවිධාන 
 ැකාසිය යුතුය. 
 

 


