
ගාලු මුවද ාර පුරවැසි අරගලදේ පාර්ශ්වකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන  

"ගාලුමුවද ාරින් ඔබ්බට" පුරවැසි ඉල්ලීම් දයෝජනාවලිය 

 

පූර්වවිකාව 

 

ගගෞරවනීය පුරවැසි අරගලකරුවනි,  

 

අප ගේ ගතකරමින් සිටින්ගන් ඓතිහාසික නිගේෂයකි. ගේ නිගේෂය තුළ අප සැගවාම අගේ 

පරේපරාවන්ගේ අනාගතය සහ නූපන් මතු පරපුගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන, ජනතාවාදී ජනරජයක්ෂ 

පිළිබඳව සිහිනය හදවගේ ගැඹුරු ම තැන්හි තබාගගන වීදී බැස සිටිමු. අප දියේ කරමින් සිටින්ගන් 

අවිහිිංසාව, ආදරය, ධෛේයය සහ සටන්කාමීත්වය මත පදනේ වූ අරගලයකි. එම අරගලගේ මූලික 

අරමුණ නන්දගසේන ගගෝඨාභය රාජපක්ෂෂ ජනාධිපතිවරයා ප්රමුඛ රාජපක්ෂෂ ගරජීමගේ අදූරදේී පාලනය 

අවසන් කර නව සමාජ සේමුතියක්ෂ බිහිකර ගැනීමයි. එකී අරමුණ ගවනුගවන් ජාති, ආගේ, කුල ගගෝත්ර 

සහ පක්ෂෂ පාට ගේදගයන් ගතාරව සමසේත ශ්රී ලාාංකීය පුරවැසියන් එක්ෂ සිේ ව ඒකාේමික ගවමින් සිටිනු 

දක්ෂනට ලැගබයි.  

 

කලක පටන් වර්ධනය වවමින් පැවති පීඩාවට පත් ජනතාවවේ අරගලයනුත්, පසුගිය මාේතු මාසගේ සිට 

ගකාළඹ ඇතුළු තදාසන්න ප්රගේශවල ආරේභ කරන ලද නිහඬ විගරෝෛතාේ, ඒ හා සමගාමී ව දිවයින පුරා 

ගේ දනව් නගර සිසාරා පැතිර ගිය සාමකාමී උේගඝෝෂණ වයාපාරයේ නිසා පුරවැසි හදවේහි තැන්පේ වූ 

අවිහිිංසාවාදී අරගලයක උණුසුේ අභිලාෂය පසුගිය අගේල් මස 09 වනදා සිට ඇරඹි "ගාලුමුවව ාර 

වනානි න අරගලය" සාංවේතීය ව කූටප්රාප්තතියට පත් විය. ගේ ගමාගහාගේ ජනතා අරගලවේ සාංවේතීය 

ගක්ෂන්රසේථානය වන ගාලුමුවගදාර 'ගගෝඨා ගගෝ ගම' වනාහි නව පුරවැසි අගේක්ෂෂාවක නිහඬ 

ප්රකාශනයකි. එය දශක හතකට අධික කාලයක්ෂ තිසේගසේ දූිත ගේශපාලන සිංසේකෘතිය විසින් ඇතිකරන 

ලදුව, 'රාජපක්ෂෂවාදය' විසින් ගපර ගනාවූ විරූ අන්දමින් දෘෂේටිවාදී පදනමක්ෂ මත ශ්රී ලාාංකීය ජන සමාජය 

තුළට කිඳා බසේසවන ලද සකලවිෛ පසුගාමීේවයන්ට එගරහි ව, නව සිංසේකෘතික පුරවැසියකු සහිත 

ජනරජයක්ෂ බිහිකරගැනීම පිළිබඳව ගන්නා වූ ධෛේයවන්ත උේසාහයකි. එම උත්සාහවයන් අවප්තේිත 

වන්වන්  ශක  හතකට අධික කාලයේ වේ මහවපාළව අපවිත්ර කළ දුර්ගන්ධවත් වේශපාලන සාංස්කෘතිය 

වවනුවට නව වේශපාලන සාංස්කෘතියේ පිළිබඳ ව ස ාචාරාත්මක ක්රමවවනසකි. 

 

ඉතිහාසය පුරා ම අපගේ ගේශපාලන සිංසේකෘතිය තුළ වූ දුේවලතා නිසා ක්රමික ව වේෛනය වූ සමාජ 

ආේික අේුදයන් වපර නුවූ විරූ වලස උත්සන්න කිරීමට ගගෝඨාභය රාජපක්ෂෂ ජනාධිපතිවරයා ප්රමුඛ 



රාජපක්ෂෂ ගේශපාලන ගරජීමගේ අදූරදේී, දූිත සහ බලකාමී පාලනය සමේ වී ඇත. ඔවුන්වේ උේධච්ඡ 

සහ අමගනෝඥ තීරණ ගැනීේ සහ ගනාසලකා හැරීේ නිසා අද වනවිට අපගේ මාතෘභූමිය, අතයවශය ගසේවා 

පවා පවේවාගත ගනාහැකි, බිඳ වැටුණු, අරාජික ගේශයක්ෂ බවට පත් වකාට තිගේ. එම අරාජික තේවය 

තුළ ඇතිකරන ලද තීව්ර ආේික, සමාජ අේුදයන් විසින් පුරවැසියන් ගකගරහි ඇතිකරන ලද පීඩනය හුදු 

ගේශපාලන අේුදයකට එහා ගිය මානවීය අේුදයක්ෂ දක්ෂවා ගේ වනවිට තල්ලු වී ඇත. ඒ අනුව ගේ 

අේුදයට විසඳුේ ගසවීගේ පළමු පියවර වන්ගන් ජනාධිපති නන්දගසේන ගගෝඨාභය රාජපක්ෂෂගේ පාලනය 

අවසන් කිරීම බව අප සැගවාම ගකාන්ගේසි විරහිත ව එකඟවන කරුණකි. එගහේ 'ගගෝටා ගගෝ ගහෝේ' 

සටන් පාඨය යනු හුගදක්ෂ ගගෝඨාභය රාජපක්ෂෂ ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා අසේවී ගගදර යා යුතු බව පමණක්ෂ 

ගනාගව්. ඒ තුළ ඊට වඩා ගබාගහෝ විසේතෘත සහ අප්රකාශිත එකඟතා සනිටුහන්ව තිගේ.  

 

ගමම ගයෝජනාවලිය තුළ දැක්ෂගවන්ගන් එගලස උපරිම ජන කණ්ඩායේ, සිංවිෛාන සහ පුරවැසියන් හට 

එකඟවිය හැකි අවමය ගලස අප  විශ්වාස කරන ගයෝජනාවලියයි. ඔබ ගේ ගයෝජනා සමඟ එකඟ වන්ගන් 

නේ ඔගේ නම, ඔබ නිවයෝජනය කරන සාංවිධානයේ වේ නේ එහි නම, සහ අේසන ගයදීගමන් ගේ සඳහා 

එකඟතාව පළ කළ හැකි ය. ගමම අවම ගපාදු ඉල්ීේ මාලාව සඳහා එකඟ වීම ගහේතුගවන් ගමයට එහා 

ඉල්ීේ ඉල්ීමට සහ ඒවා දිනාගැනීමට පුරවැසියකු ගලස ගහෝ සිංවිෛානයක්ෂ ගලස ගහෝ ඔබට ඇති 

අයිතිය සීමා කිරීමක්ෂ සිදු ගනාගව්.  

 

ගේ ගමාගහාගේ ජනතා පරමාධිපතය බලය ප්රකාශ කිරීමට ඇති ඵලදායක ම ක්රමය පුළුල් පුරවැසි බලයේ 

බව ඔබට යළිේ සිහිපේ කරමින්, අපගගන් උපරිමයකට ම එකඟ විය හැකි අවම ගපාදු එකඟතාව 

සනිටුහන් කරන ගමම ගයෝජනාවලිය සලකා බලා එකඟතාව මත අේසන් කරන ගමන් ගගෞරව පූේවක ව 

ඉල්ලා සිටිමු. 

 



ජනතා ඉල්ලීම්   

 

1. ජනාධිපති ප්රමුඛ රාජපක්ෂ දරජීමය නිල වශදයන් බලය අතහැරිය යුතුය.  

a. වර්තමානවේ රට මුහුණව න සියලු අර්ු යන් වේ තාේ උත්සන්න වීමට ආසන්නතම 

වහ්තුව වත්මන් ජනාධිපතිවරයාවේ අදූර ර්ී ක්රියා කලාපය යි. එම නිසා තවත් වේ රට 

අර්ු වේ පතුළට වැටීම වළේවනු වස් නන් වස්න වගෝඨාභය රාජපේෂ, ජනාධිපති 

ධූරවයන් වහා ම ඉල්ලා අස ්විය යුතු ය.  

b. අනුප්රාප්තතික ජනාධිපතිවරයා සහ නව අග්රාමාතයවරයා රාජපේෂ පවුල් වරජීමවේ අයකු 

වනාවිය යුතු ය; එවස් ම, මූලය, දූෂණ වහෝ අපරාධ වචෝ නා ලැබූවකු වනාවිය යුතු ය. 

c. රාජපේෂ වරජීමය සහ එම පාලන තන්ත්රය විසින් රාජය ආයතන සඳහා පත් කරන ල  

ප්රධාන තනතුරු (සභාපති ධූර, අධයේෂ ධූර)  රන සියලු ව නා වහා ම එම තනතුරු වලින් 

ඉල්ලා අස්විය යුතු ය. 

 

2. සීමිත කාලයක් සඳහා අන්තර්වවාර පාලනය  

a. රගේ ආේික, සමාජීය හා ගේශපාලන සේථාවරේවය ඇති කිරීම සඳහා පාේලිගේන්තුගව් 

පක්ෂෂවල එකඟතාවගයන් නව අන්තේවාර ආණ්ුවක්ෂ සීමිත කාලයක්ෂ සඳහා පිහිටවිය යුතු 

ය. පාේලිගේන්තුගව් පක්ෂෂ නායක එකඟතාවගයන් එම ජාතික අන්තේවාර පාලනගේ 

අග්රාමාතයවරයා ප්රමුඛ කැබිනේ මණ්ඩලය පේකර ගත යුතු ය.  

b. එවලස නව අග්රාමාතයවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කිරීවේදී රාජපේෂ පවුල් 

වරජීමවේ කිසිවකු ඊට ඇතුළත් වනාවිය යුතු අතර පත්වන සියලු ව නා මූලය වාංචා, දූෂණ 

වහෝ අපරාධ සේබන්ධ වචෝ නා ලැබූවන් වනාවිය යුතු ය.  

c. අමාතය මණ්ඩලය උපරිම 15 කට සීමා විය යුතු ය. පාර්ලිවේන්තුවේ ස්ථාපනය කර ඇති 

නමුදු  ැනට ක්රියාත්මක තත්වවේ වනාපවතින ආාංශික අධීේෂණ කමිටු අමාතයාාංශ 

විෂයයන් අනු ව නැවත සක්රීය කරමින්  , ඊට අවශය වවනත් බලතල තිවේ නේ ඒවා ලබා 

ව මින්  , ක්රියාත්මක භාවයට පත් කළ යුතු ය. එමඟින් සියලු ම පාර්ලිවේන්තු 

මන්ීවරුන් සක්රීය ව රාජය පාලනයට  ායක කරගන්නා වැඩපිළිවවලේ කඩිනමින් 

ආරේභ කළ යුතු ය.  

d. මහජන නිවයෝජිතයින් වවත ලබා ව න්නාවූ සියලු වරප්රසා  යළි සමාවලෝචනය කර එම 

වරප්රසා  කප්තපාදු කිරීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුය. 



e. නිශේිත කාල සීමාවකට පිහිටුවා ගන්නා ගමම අන්තේවාර පාලනය අවසානගේ (උපරිමය 

මාස 06කට යටත් ව) ජාතික මැතිවරණ එක ම දිනයක පවේවා ජනතා පරමාධිපතයය 

අනු ව පාලන තන්ත්රය පිහිටුවා ගැනීමට අවසේථාව ලබාදිය යුතු ය.   

 

3. අත්යාවශය වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණයන් කඩිනමින් සිදු කිරීම  

a. නව අන්තේවාර පාලනගේ පළමු කාේයය ගලස 20 වැනි ආණ්ුක්රම වයවසේථා 

සිංගශෝෛනය අගහෝසි කරමින් 19 වන ආණ්ුක්රම වයවසේථා සිංගශෝෛනගයන් ඔේබට 

(19+) යන ආකාරගේ විෛායක ජනාධිපතිධූරගේ බලතල කේපාදු කරන 21 වැනි 

ආණ්ුක්රම වයවසේථා සිංගශෝෛනය මාස 02ේ තුළ  සිදු කළ යුතු ය. 

b. ඉන් අනතුරුව නිශේිත කාලරාමුවක්ෂ තුළ (උපරිමය මාස 06කට යටත් ව) විෛායක 

ජනාධිපති ක්රමය අගහෝසි කිරීම සඳහා අවශය ආණ්ුක්රම වයවසේථා ප්රතිසිංසේකරණ 

ක්රියාවලිය ක්රියාවට නැිංවිය යුතු ය.  

c. නව වයවස්ථා සේපා න ක්රියාවලිය තුළින් ශ්රී ලාංකාවේ වවවසන සියලු ජනවකාටස්වලට 

(උතුරු නැවගනහිර ඇතුළත් ව ජාතිකත්වය, ආගම, කුල-වගෝත්ර, ලිාංගිකත්වය, භූවගෝලීය 

සීමා, ජීවන වෘත්තීන්, සාංස්කෘතිය ආදී විවිධත්වයන් නිසා පීඩාවට පත් ව සිටින 

ජනවකාටස්වලට) සාධාරණ හා යුේතිගරුක වලස ජීවත්විය හැකි පසුබිමේ සහතික 

කිරීවේ නීතිමය ප්රතිසාංසක්රණයන් ඇති කිරීම සහ ඒ පිළිබඳව පුළුල් ජාතික 

වැඩසටහනේ ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් නනතික ප්රතිසාංස්කරණ වලට සමගාමී සමාජ 

ප්රතිසාංස්කරණයන් ඇති කළ යුතු ය. 

d. ජාතික සිංහිඳියා වැඩසටහන් වගවීමක්ෂ සහිත ව ක්රියාවට නැිංවීම තුළින් යුක්ෂතිගරුක 

දීේඝකාීන සාමය සඳහා පදනම සැපයිය යුතු ය. 

e. සහභාගිේව ප්රජාතන්ත්රවාදී ගේශපාලන සිංසේකෘතියක්ෂ ගගාඩනැගීමට හා ශක්ෂතිමේ කිරීමට 

ඉඩ ලබා දිය යුතු ය. ඒ යටගේ වයවසේථාදායකය සහ ජනතාව සේබන්ධ කරන පුරවැසි 

සභාවක්ෂ / සභා සේථාපිත කිරීමට කටයුතු කළ යුතු අතර පුරවැසි අරගලයට සේබන්ෛ 

පාේශව ප්රමුඛ ව සිවිල් සමාජ ගකාටසේ ඇතුළේ කර ගනිමින් සෑම ක්ෂගෂේත්රයක්ෂ ම 

ආවරණය වන පරිදි ගගාඩනැගඟන ගමම පුරවැසි සභාගව් / සභාවන් ගේ අදහසේ හා 

අභිලාෂයන් රාජය පාලනයට හවුල් කර ගැනීම සඳහා විධිමේ හරයාේමක සහ 

කාේයපටිපාටිමය ධනතික ප්රතිසිංසේකරණයන් ඇතිකළ යුතුය.  

 

 

 

 



4. අර්වු  කළමනාකරණය  

ශ්රී ලිංකාව ගේ ගමාගහාගේ මුහුණ ගදමින් සිටින බරපතළ ආේික, සමාජයීය සහ 

ගේශපාලනික අේුදය මානවීය අේුදයක්ෂ දක්ෂවා වයාේත ව ඇත. එම අේුදයන් විසඳීම සඳහා 

ගකටි, මෛය සහ දිගුකාීන වශගයන් ක්රියා මාේග ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු ය.  

 

a. ගේ ගමාගහාගේ ලිංකාව මුහුණ ගදන හදිසි තේවයට (ඖෂෛ ඇතුළු අතයවශය භාණ්ඩ 

හිඟය) සහ ජනතාවගේ ආේික පීඩනයට සහන සලසන ජන සහන අයවැයක්ෂ ගගන ආ 

යුතු ය.   

b. ඉහත අයවැය පදනේ කරගගන ගමම අේුදයන් හමුගව් කඩා වැටී ඇති සියලුම ක්ෂගෂේත්ර 

නඟා සිටුවීම සඳහා විගශේෂ සමාජ දිරිගැන්වීේ වැඩසටහනක්ෂ ඉදිරිපේ කළ යුතු ය. 

c. සාේව ආේික සමතුලිතය සඳහා විගශේෂඥ උපගදසේ සහිතව කඩිනේ ආේික 

ප්රතිසිංසේකරණ වැඩපිළිගවලක්ෂ ක්රියාවට නැිංවිය යුතු ය. 

d. එගමන්ම ඉදිරිගේදී මුහුණ දීමට සිදුවන අේුදයන් වලදී සහ සිදුකිරීමට නියමිත  ආේික 

ප්රතිවුහගත කරන වැඩසටහන් වලදී සමාජගේ අධි අවදානමට (High Vulnerability) 

මුහුණදීමට සිදුවන සමාජ ගකාටසේ වලට ආරක්ෂෂාව සපයනු වසේ සමාජ ආරක්ෂෂණ දැලක්ෂ 

(Social Security Net) වහාම සකසේ කළ යුතු ය.  

e. පාරිගභෝගිකයින්  සූරාකන කළුකඩ ගවළඳ මාෆියාවන් වහා ම පාලනය කිරීමටේ 

අතයාවශය භාණ්ඩවල මිල තීරණය හා ගුණාේමක තේේවය පාලනය සඳහා විධිමේ 

යාන්ත්රණයක්ෂ ගගාඩනැගිය යුතු ය.  

f. දැනට ක්රියාේමක සියලු සිංවේෛන වයාපෘති සමාජ විගණනයකට ලක්ෂකර හානිකර සහ 

අනවශය වයාපෘති සමාගලෝචනයකට ලක්ෂකර එම වයාපෘති නතර කිරීමට ගහෝ සුදුසු 

ගවනසේකේ සහිත ව නැවත ආරේභ කිරීමට පියවර ගැනීම සහ නිශේිත ප්රමුඛතා 

ලැයිසේතුවක්ෂ මත ඉදිරි සිංවේෛන වයාපෘති ක්රියාේමක කිරීම. 

g. ඉදිරිගේදී සිදුකරන ආේික ප්රතිසිංසේකරණ වලදී රාජය ආයතන පිළිබඳ ව සහ ජාතික 

වැදගේකමකින් යුතු සේපේ පිළිබඳව තීරණ ගැනීගේදී වෘේතීය සමිති, ඒ ඒ ක්ෂගෂේත්රයන්හි 

ප්රවීණයින් ඇතුළු සියලු පාේශේවයන්හි (All Stakeholders) අදහසේ විමසා විධිමේ හා 

පාරදෘශය ක්රියාවලියක්ෂ තුළ එකී තීරණ ගත යුතු ය. 

h. විගේශ ණය ප්රතිවුහගතකරණ ක්රියාවලිගේ දී ගේශගුණික ණය (Climate Debt) වැනි 

නවමු සාංකල්ප ගකගරහි අවෛානයක්ෂ ගයාමු කිරීම තුළින් ශ්රී ලිංකාවට ලබාගත හැකි 

සහනයන් ලබා ගැනීම සඳහා අවශය රාජයතාන්ික මැදිහේවීම සිදු කළ යුතු ය. 

 

 



5. වත්කම් විමර්වශනය සහ ප්රකාශනය  

a. රාජපක්ෂෂ පවුල් ගරජීමගේ සාමාජිකයින් ද ඇතුළුව සියලුම මහජන නිගයෝජිතයින්ගේ සහ 

ඔවුන්ගේ සමීපතම ඥාතීන් ගේ වේකේ හා බැරකේ පිළිබඳව ගවෝහාරික විගණයක්ෂ 

පැවැේවිය යුතුය.  

b. එකී ගවෝහාරික විගණනය මගින් අනාවරණය වන අනිසි උපයාගැනීේ පිළිබඳ ව 

විමේශනය කර වරදකරුවන්ට දඬුවේ ලබා දී අයථා ඉපයීේ රාජසන්තක කිරීමට කටයුතු 

කළ යුතු ය.  

c. රටින් බැහැර කර තිගබන අයථා ගලස උපයාගන්නා ලද වේකේ නැවත ශ්රී ලිංකා රාජයය 

ගවත අේපේ කරගැනීම සඳහා රාජයතාන්ික මැදිහේවීේ ආරේභ කිරීම සහ එකී වේකේ 

නැවත අේපේ කරගැනීම සඳහා අවශය ධනතික සහ තාක්ෂෂණික විගශේෂඥතාවය ලබා 

ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ යුතු ය. 

d. 2003 එක්ෂසේ ජාතීන්ගේ දූෂණවිගරෝධී ප්රඥේතිය ශ්රී ලිංකාව තුළ බලාේමක කිරීම සඳහා 

අවශය ධනතික ප්රතිපාදන හඳුන්වා දිය යුතු ය. 

 

6. නීතිදේ සාධාරණත්වය තහවුරු කිරීම  

a. නීතිපතිවරයාගේ ක්රියාදාමය සේන්ෛගයන් විනිවිදභාවයක්ෂ සහිතව වගවීම සහතික කරන 

යාන්ත්රණයක්ෂ (උදාහරණ ගලස සිවිල් ක්රියාකාරීන්ට ද පැමිණ කරුණු දැක්ෂවිය හැකි 

පාේලිගේන්තු අධීක්ෂෂණ කමිටුවක්ෂ වැනි යාන්ත්රණයක්ෂ) සේථාපිත කළ යුතු ය. 

b. නීතිය අවභාවිතා කරමින් පුරවැසියන්ගේ භාෂණගේ සහ ප්රකාශනගේ අයිතිය ඇතුළු 

මූලික මිනිසේ අයිතිවාසිකේ සහ අගනකුේ මානව අයිතීන් උල්ලාංඝණය කරන සියලු 

ආකාරගේ නීතිමය අඩන්ගේේටේ වහා ම නැවැේවීම සඳහා නීතිමය ප්රතිසිංසේකරණ 

සිදුකිරීමට පියවර ගත යුතු ය. (උදා. PTA හා ගයෝජිත CTA පනේ මගින් සිදුවන මූලික 

මිනිසේ අයිතිවාසිකේ යටපේ කිරීේ වහාම ඉවේ කිරීම සඳහා පියවර ගත යුතු ය.) 

c. පැවති පාලන තන්ත්රයන්හි අනුහසින් සිදුකරන ල  සියලු ඝාතන, පැහැරගැනීේ, 

අතුරු හන් කිරීේ ඇතුළු (පාස්කු ප්රහාරය, මිරිහාන සාමකාමී උේවඝෝෂණයට එල්ල කළ 

ප්රහාරය, රඹුේකන ඝාතනය, වගෝඨාවගෝගම, මයිනාවගෝගම, මහල්වරාව වැනි සාමකාමී 

අරගලයන් ඉලේක කර එල්ල කළ ප්රහාර ආදී) අවනකුත් අපරාධ පිළිබඳ ව  ැනට විභාග 

වකවරන නඩු, කිසිදු වේශපාලනික බලපෑමකින් වතාර ව කඩිනමින් විභාග කිරීමට අවශය 

පරිසරය සකස් කර, අපරාධ සඳහා වගකිවයුත්තන්ට නිසි  ඬුවේ ලබා දිය යුතු ය. එවස් ම, 

රාජපේෂ පාලන සමවේ වේශපාලන බලපෑේ වහ්තුවවන් තාේෂණික වහ්තු මත ඉවත් 

කරගත් නඩු ඇතුළු අවනකුත් නීතිමය ක්රියාමාර්ග යළි ආරේභ කළ යුතු ය. වමවතේ 



නීතිමය ක්රියාමාර්ග වනාගත් නඩු සඳහා   කඩිනමින් නනතික ක්රියාමාර්ග ආරේභ කළ 

යුතු ය.  

d. දිවයින පුරා සිදුවී ඇති ගේ දක්ෂවා ගහළි වී ගනාමැති සියලු පුේගල ඝාතන, පැහැරගැනීේ, 

අතුරුදහන් කිරීේ, ලිිංගික අපහරණ, ඉඩේ හා වේපළ පැහැරගැනීේ, වේපළ හානි, 

බහිරාධිකරණ ඝාතන (Extrajudicial Killings) ඇතුළු අගනකුේ අපරාෛ පිළිබඳ ව සතය 

ගසායා බැීම සඳහා 'අපරාෛ යුක්ෂති ගකාමිසමක්ෂ' පේ කර එම සිේධිවල සතය ගසවීමට 

කටයුතු කළ යුතු ය. තව  , එමගින් අනාවරණය වන ගතාරතුරු මත පදනේ ව නීතිය 

ක්රියාේමක කර, වගකිව යුේතන්ට නිසි දඬුවේ ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතු ය. 

e. මෑත ඉතිහාසය තුළ ගේශපාලන වුවමනාවන් මත නීතිය අවභාවිතා කරමින් සිදුකරන ලද 

සියලු අේඅඩිංගුවට ගැනීේ තුලින් අසාෛාරණයට සහ හිිංසනයට ලක්ෂවූවන්ට කඩිනමින් 

සාෛාරණයක්ෂ ඉටු කිරීම සඳහා අවශය ක්රියාමාේග ගත යුතු ය. 

f. සියලු බන්ෛනාගාර, මානව හිමිකේ ගකාමිසගේ නිරීක්ෂෂණයට ලක්ෂ කිරීමට ඉඩදීම මගින් 

සියලු ම වේශපාලන රැඳවියන්ගේ සතය ගතාරතුරු ලැයිසේතුවක්ෂ ප්රකාශයට පත් කළ යුතු 

ය. එවස් ම එම වේශපාලන රැඳවියන් කඩිනමින් නි හස් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ය. 

g. අේතගනෝමතික පරිසර සිංහාරයන් සහ ධජව සේපේ මිංගකාල්ලයන් පිළිබඳව 

සාෛාරණ සහ අපක්ෂෂපාතී විමේශනයන් කඩිනමින් සිදු කර, වගකිව යුේතන්ට දඬුවේ 

ලබාදීම තුළින් යුක්ෂතිය ඉටුවීම සහතික කළ යුතු ය. 

 

7. ජීවත්ීදම් අයිතිය (Right to Life) මූලික අයිතිවාසිකමක් දලස ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට 

ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගත් යුතු ය. (දම් සඳහා ඉන්දියාවේ සහ දකුණු අප්රිකාවේ වැනි ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාදේ ජීවත්ීදම් අයිතිය ඇතුළත් කර ඇති ආකාරය ආ ර්වශයක් දලස භාවිතා කල හැකි 

ය.) 

 

8. අන්තර්වවාර පාලනදයන් පසු ව පවත්වනු ලබන සියලු මැතිවරණ, නි හස් හා සාධාරණ දලස 

පැවැත්ීම සඳහා අවශය නීතිමය ප්රතිසංස්කරණයන් හඳුන්වා දීම  

a. මැතිවරණයක්ෂ ප්රකාශයට පේවූ පසු ව මහජන සිංඛයාත භාවිතා කරන සියලු ජනමාෛය 

නිදහසේ හා සාෛාරණ ගලස සේවාධීන ව අධීේෂණය කිරීම සඳහා සේවාධීන මැතිවරණ 

ගකාමිසමට බලය පැවගරන විගශේෂ නීති ප්රතිසිංසේකරණ  සිදු කළ යුතු ය.  

b. මැතිවරණය ප්රකාශයට පේවූ පසු ව මහජන සිංඛයාත නිකුේකර ඇති සියලු මාෛය 

ආයතන විසින් සිදුකරන සියලු වැඩසටහන් අධීක්ෂෂණය, උපමාන නිකුේ කිරීම, මාෛය 

හැසිරීම පිළිබඳ ව මහජන පැමිණිලි භාරගැනීම සහ විමේශනය සිදුකර, අයුක්ෂති සහගත 

වැඩසටහන් පාලනය සඳහා කටයුතු කිරීමට සේවාධීන මැතිවරණ ගකාමිසම යටගේ නිසි 



බලතල සහිත විගශේෂ ඒකකයක්ෂ පිහිටුවීම ඇතුළු ව, නිදහසේ හා සාෛාරණ මැතිවරණයක්ෂ 

තහවුරු කිරීම සඳහා අවශය ගවනේ සහ වැඩිමනේ ප්රතිසිංසේකරණ කඩිනමින් සිදුකිරීමට 

ගේ යටගේ ගයෝජනා කරනු ලැගේ. 

c. විගේශ රටවල නීති පිළිබඳව ද අෛයනය කරමින් මැතිවරණ ප්රචාරණ වියදේ (Election 

Campaign Financing) සේබන්ෛව අවශය නීතිමය ප්රතිසිංසේකරණ සිදු කළ යුතු ය. 

d. සියලු මැතිවරණවලදී කාන්තා සහ තරුණ නිගයෝජනයට ඇති ඉඩප්රසේථා සහතික කිරීම 

පිණිස මැතිවරණ නීති සඳහා අවශය සිංගශෝෛන ඉදිරිපේ කළ යුතු ය. 

 

වේ වගට, 

 

අංකය නම සංවිධානය අත්සන 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


