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ප්රච�ඩ�වය සහ ෙවන� ෙකාට සැල�ම �ර�ථා� කරන  යට� ��ත �ගෙ� 
�� ඉව� කර� 

යහපාලන රජය ���  මානව ��ක� ආර�ෂා ��මට�, ප්රව�ධනය ��මට� 
කැප� ��න බැ��, සමකා� ගැහැ� (Lesbian), සමකා� ��ෂ (Gay), ���ං�ක 
(Bisexual), සංක්රා��ක සමාජභා� (Transgender), අ�ත��ං�ක (Intersex) සහ 
�ං�ක ස�මතය�ෙග� ප�බා�ර ��ගලය� (Queer) ඇ��ව �ය� �රවැ�ය�ට 
එෙර�ව  ෙවන� ෙකාට සැල�ම, ��හැර ��ම, ප්රච�ඩ�වය සහ ෙවන� මානව 
��ක� කඩ��� වැළැ��මට ගත හැ� �ය� �යවර ගැ�ම අත්යවශ්යය ෙ�.  
මෑත කා�න මාධ්ය වා�තා ��� ෙප�වා ෙද� ලබ�ෙ�, සම�ං�ක �ං�ක 
�යාව� සාපරා� කරන, �ං�ක ��තරය�ට ��හැර ��මට සහ ඔ�නට 
අසාධාරණ, කෲර ෙලස සැල�මට භා�තා කරන ��� එන� �ෙ�ෂෙය� ද�ඩ 
�� සංග්රහෙ�  365 සහ 365 (අ) ෙකාට� සංෙශෝධනය ��මට සහ ඉව� ��මට 
ෙගන �� ප්රධාන �යා මා�ග , ජා�ක මානව ��ක� �යාකා� සැලැ�ෙම� 
2017-2021 (National Human Rights Action Plan - NHRAP) ඉවතට ෙගන ඇ� බව�.  

පහ�� අ�ස� කරන අ�, සමකා�, ���ං�ක, සංක්රා��ක සමාජභා�, අ�ත� 
�ං�ක සහ �ං�ක ස�මතය�ෙග� ප�බා�ර ��ගලය� ��� යට� ��ත 
�ගෙ� �ටම ��ණ පා�� ��න  ක්රමා��ලව ෙවන� ෙකාට සැල�ම, සහ 
ප්රච�ඩ�වය ආ� ගැට�වලට අවශ්ය ��මය සහ රාජ්ය ප්ර�ප�� �යාමා�ග 
ග� ෙව�වට,   රජය ��� ප්රච�ඩ�වය සහ ෙවන� ෙකාට සැල�ම �ර�ථා� 
��මට කට�� ��ම තද බල ෙලස ෙහළා දැක, ඒ ස�බ�ධෙය� අපෙ� බලව� 
�ෙරෝධය ප්රකාශ කර�ෙන�.  

යහපාලන රජය ��� ප්රකාශ කරන ලද ප��, එය ��� ��ව මානව ��ක� 
ප්ර��� ආර�ෂා ��මට කැපෙවන අතර සහ අ�ත�ජා�ක මානව ��ක� 
වග��වලට ද අ�ගත ෙ�. තවද එයට අමතරව එය ��� ජා�ක වැඩ��ෙවල 
සංෙශෝධනය ��මට සහ බලා�මක ��මට කට�� කරන අතර, එය �� ව�ෙ� 
�ය� �රවැ�ය�ෙ� ��ක ��� අ��වා�ක� තහ�� කරන ව�තමාන 
ආ��ක්රම ව්යව�ථාවට අ��ල ෙව��. මානව ��ක� �යාකා� සැලැ�ම ය� 
� ලංකා රජය ��� “ග� ��ම, ආර�ෂා ��ම සහ ප්රව�ධනය ��ම” යන 
ආ�� ක්රම ව්යව�ථාෙ� 4 (ඈ) වග��ෙ� ද�වා ඇ� මානව ��ක� ස�බ�ධ 
ව්යව�ථාදායක වග�� ඉ� ��ම උෙදසා �� �ය �� �� ප්ර�සං�කරණ සහ 
රාජ්ය ප්ර�ප�� �යාමා�ග හ�නා ග�නා එ� ක්රමෙ�දය�.  

මානව ��ක� �යාකා� සැලැ�ම ෙක��ප� ��ෙ� � ��ය� ��� සමාජ 
සහභා��වය� ��න ද, ෙමම �යාව�ය ල� ල�ෙ� �� � අතර, ඒ හරහා 
මහජන සහභා��වයට ලැ�ෙ� අ� අවකාශය�. �ල ෙනාල� ආරං� මා�ග 
සහ�ක කරන ප�� කැ�න� ම�ඩලයට ඉ��ප� � අවසාන ෙක��පත �� 
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300කට වඩා වැ� එක� � අතර, එය �ළ මානව ��ක� ස�බ�ධෙය� අ�ශය 
අ��දකා� අෙපාෙහාස� �� සහ �ඩැ� ආම�ත්රණය ��ම උෙදසා වන ෙයෝජනා 
ෙලස ද�ඩ �� සංග්රහෙ� 365 සහ 365 (අ) වග�� ඉව� ��ම ඇ��ව සැල�ය 
�� ම�ටෙ� �යාමා�ග සෑෙහන ප්රමාණය� අඩං� �ය. මාධ්ය වා�තා 
��පයකට අ�ව කැ�න� මාධ්ය ප්රකාශක සහ ෙසෟඛ්යය අමාත්යය, ෛවද්යය 
රා�ත ෙ�නාර�න මහතා ප්රකාශ කර ඇ�ෙ� කැ�න� අමාත්යය ම�ඩලය 
මානව ��ක� �යාකා� සැල�ෙ� ෙක��පත සංෙශෝධනය කර��  �ං�ක 
�ශාන�ය/ නැ��ව සහ ��  ��ෂ සමාජභාව අනන්යතාවය පදන� කර ෙගන 
��ගලය� ෙවන� ෙකාට සැල�ෙම� ආර�ෂා ��ම සහ ද�ඩ �� සංග්රහෙ� 
365 සහ 365(අ) ඉව� ��ම ස�බ�ධ ෙයෝ�ත �යාමා�ග ප්ර��ෙ�ප කර ඇත. 
සමහර� මාධ්යය ආයතන ප්රකාශ කරන ආකාරයට ෙමය �� කරන ල�ෙ� ජා�ක 
සං�කෘ�ය ආර�ෂා ��මට�. එෙ�ම වා�තා �ෙ� ෙමම මානව ��ක� 
�යාකා� සැල�� ෙක��පත ��� අයාල ආඥා පනත, ෛවවා�ක �� �ෂණය 
වැ� කාරණා ද අත හැර දමා ඇ� බව�.  

අප අපෙ� බලව� සැල��ල ෙයා� කර�� ප්රකාශ කර�ෙ� රජය ���  
��ෙටෝ�යා� සං�කෘ�ක ව�නාක� මත පදන� � ෙමම රටට ආග��ක, ෙමම 
යට� ��ත �ගෙ� �� ෙපරළා දම� ෙව�වට, තම�ෙ� �රවැ�ය�ට ��හැර, 
අපෙයෝජන, අසාධාරණය සහ ෙවන� ෙකාට සැල�ම �� කරන  ෙමම ය� පැන 
�ය සහ ��ගලය�ට ෙවන�ක� ��ම �� කරන �� ඛ�ඩ සහ ව්යවහාර 
පව�වා ෙගන යෑමට ෙතෝරා ෙගන ඇ� බව�.  ෙමම සම�ං�ක �යාව� අපරාධ 
ගත කරන �� � ලංකාව මත �තාන්ය පාලන සමෙ� පැට� ඒවා ෙවන අතර, 
�තාන්ය ��ෙ� සහ ෙවන� රටවල පැවැ� �ට සමාන �� ෙබාෙහාමය� ෙ� 
වන �ට ඉව� කර ඇත. එෙ�ම සම�ං�ක ච�යාව යට���ත සමයට ෙපර 
අපරාධය� බවට ප� කර �� බවට ��� සා��ය� නැත. එබැ�� ව�ම� රජය 
��� � ලංකාෙ� සං�කෘ�ය �ෙයෝජනය කර�ෙ� යැ� පවස�� යට� 
��තවා� ව�නාක� ෙයාදා ෙගන ප්රච�ඩ�වය, අපෙයෝජනය, වැ�� ෙලස 
සැල�ම, ෙවන� ෙකාට සැල�ම සාධාර�කරණය ��මට උ�සාහ දැ�ම ෙපා� 
ජනතාව ෙනාමඟ යවන, ලැ�ජා��, තහ�� කළ ෙනාහැ� ප්රකාශය�.   

� ලංකාෙ� ස�ද�භය �ළ �ං�ක ��තර ප්රජාව ‘��ශ�ද ��ම’ ය�ෙ� 
බලපෑම ��ය ෙවත ද ෙයා� ෙවන අතර, ඒ හරහා අවදානමට ල� � ප්රජාව  
තව�රට� ෙනාපව��න� බවට ප� කරන අතර,  සමාජෙ� ෙවන� 
ෙකාට�වලට ලබා �� ආර�ෂාව� සහ අ��වා�ක� ෙමම ප්රජාව�ට ��� 
�ගටම අ�� කර� ලබ�. �ං�ක ��තර ප්රජාව තම�ෙ� �රවැ�භාවෙය� අ�ථ 
��පණය කළ �� අතර, එය �� �ය ��ෙ� ෙමම ත� �� කා�ඩය හරහා 
ෙනාවන අතර, එම කාරණය රට �රා ��න ��ධ ප��, ජා� සහ ආ��ක 
ම�ට�වලට අය� ෙවන සමකා�, ���ං�ක, සංක්රා��ක සමාජභා�, 
අ�ත��ං�ක, සහ �ං�ක ස�මතය�ෙග� ප�බා�ර ��ගලය�ට බලපා�.  365 
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සහ 365 (අ) �� කා�ඩ යටෙ� ��ව� අ� අඩං�වට ෙගන, න� පවරා නැ� 
බවට රාජ්යය ත�ක කරන �ට පවා, වැ���ය� අතර කැමැ�ෙත� �� වන 
�ං�ක �යා අපරාධ බවට ප� ��ම, �ං�ක ��තර ප්රජාව මත ත� සහ බ��ධ 
ෙවන බලපෑ� ඇ� කර�.  

�ං�ක ��තර ප්රජාව වසර ගණනාව� ��ෙ� අ��� �ං�ක අතවර, කා�ක, 
වා�ක සහ ��තෙ�� අපෙයෝජනය ස�බ�ධ ��� රාජ්ය �ලධා�� සහ 
ෙපෟ�ග�ක අංශෙ� �ලධා�� ෙවත වා�තා කර ඇත.  සමකා�, ���ං�ක, 
සංක්රා��ක  සමාජභා�, අ�ත��ං�ක, සහ �ං�ක ස�මතය�ෙග� ප�බා�ර 
��ගලය�ට එෙර�ව ෙකා� ෙකාට සැල�ම සහ ෙවන� ෙකාට සැල�ම සඳහා 
වැඩසටහ� රා�ව� ��ය ��� සපයා ඇ� අතර ෙ� ��� වැ��ක�ව�ට 
ද�ව� ෙනාකරන සං�කෘ�ය� ��කරන අතර, ෙ� රෙ�ම �රවැ�ය� 
ෙකාටසකට ��ෙ� ස���ණ ආර�ෂාවට ප්රෙ�ශය ලබා ෙගන, ප්රච�ඩ�වයට 
එෙර�ව හඬ නැ�මට ෙනාහැ� ෙ�. ෙමය ���  �ෂාදය, කාංසාව, මාන�ක 
�ඩනය, �දකලා ��ම, ප්ර��ෙ�ප ��ම සහ �ය �� නසා ගැ�ම ආ� ගැට � 
ඇ��ව, ෙකෙන�ෙ� ශ�රයට ඇ� අ��ය, �ං�ක �වා�කාරය, 
සමානා�මතාවය, සහ � ලංකාෙ� �රවැ�ය� ෙලස ෙවන� කර ෙනාසැල�මට 
ඇ� අ��ය ආ� අ��වා�ක� කඩ�මට ල� ෙව�� තම�ෙ� ස���ණ 
අ��වා�ක� ප්රමාණය ��� ��මට ප්රෙ�ශය ලබා ගැ�මට අසම� කර� ලබ�. 
��ය හරහා ෙමවැ� කැමැ�ෙත� වැ���ය� අතර ඇ�වන ස�බ�ධතා 
අපරාධකරණය �සා ඇ�වන අසාධාරණ�වය�ට එෙර�ව ඇ�ෙ� ෙනාසැල�ය 
හැ� ම�ටෙ� ප්ර�ක�ම ෙහෝ ෙවන� ��ය�ය.   ෙමම ෙවන� ෙකාට සලකන �� 
��� ෙමවැ� අපරාධ වා�තා �ම ද වැළෙකන අතර ඒ හරහා ද අපෙයෝජන 
ස�බ�ධ �යාව� තව�රට� �ර�ථා� ෙ�.  

එෙ�ම, 365 සහ 365 (අ) �� ෙකාට� ��� ව්යව�ථාමය වශෙය� තහ�� කර 
ඇ� මානව ��ක� ගණනාව� කඩ කරන අතර, �ං�ක ස�ද�භය 
ස�බ�ධෙය� “�වාභා�ක” සහ “අ�වාභා�ක” යන  ක�� ��ය හරහා 
ආර�ෂා ��ම හරහා සහ ෙපෟ�ග�ක �ං�ක ස�බ�ධක� “බරපතල 
අෙශෝභන” �යා ෙලස සැල�ෙම� ව්යව�ථාෙ� අංක 10 වග��ෙය යටෙ� ද�වා 
ඇ� ��ෙ� සහ හෘද සා��ෙ� �දහස උ�ලංඝණය කර අතර, අංක 14(1) (අ) 
යටෙ� තහ�� කර ඇ� අදහ� ප්රකාශනෙ� ��කම ද අ�� කර�. කැමැ�ෙත� 
වැ���ය� ��� ෙපෟ�ග�ක �ථානවල� �� කරන �ං�ක �යා අපරාධගත 
��ෙම�, රාජ්යය ��� ��ව�ට මැ�හ� �මට අ��ය� නැ� ෙපෟ�ග�ක 
ස�බ�ධතාවලට මැ�හ� �ෙම�, ව්යව�ථාෙ� 14 (1) (ඇ) යටෙ� ලබා ෙදන 
එ����ෙ� �දහස අ�� කර�. ��ගලය� ෙබාෙහෝ ප්රමාණය� ෙපා��ය ��� 
�� කරන අපෙයෝජනයට, ��යාවල� ��ෙවන ෙවන� ක� ���වලට, ෙසෟඛ්යය 
ෙ�වා ප්ර��ෙ�ප ��ම ආ�ෙ� අවදානමට ල� ��ෙම� ව්යව�ථාෙ� 12 වැ� 



4 
 

වග��ය යටෙ� ලබා � ඇ� සමාන ආර�ෂාව සහ ෙවන� ෙකාට ෙනාසැල�ම 
උ�ලංඝණය කර�.  

ප�චා� �ද සමෙ� ප්ර�සාධනය සහ අ��ද ප�ව�තන කට��වල�, රජය ��� 
මහජන අදහ� ලබා ගැ�ෙ� ක්රමෙ�ද ෙදක�, එන�, ව්යව�ථා සංෙශෝධනය 
��බඳ මහජන �ෙයෝජන ක��ව සහ සං��යා ක්රමෙ�ද ස�බ�ධෙය� මහජන 
අදහ� කා�ය සාධක බලකාය  ���වන ල�. ඒ හරහා ��ය සහ රාජ්ය ප්ර�ප�� 
ෙවන�ක� ස�බ�ධෙය� මහජන අදහ� ලබා ගැ�ම �� කරන ල�.  

ෙමම වා�තා ෙදක ෙවතම �ං�ක �ශාන�ය/ නැ��ව සහ �� ��ෂ සමාජභාව 
අනන්යතා ස�බ�ධෙය� ෙවන�ෙකාට සැල�ම සහ ��හැර ගැ�ම කතා 
ෙකෙරන, ව්යව�ථාමය, ��මය සහ ආයත�ක ආර�ෂාව� සහ �යාමා�ගය� 
ස�බ�ධෙය� මහජන අදහ� ලැ��. ෙමම �යාව�� ෙදක ෙ��ය �යාදාමය� 
ෙවන අතර, � ලාං�යකය� එ�ෙනදා ��තෙ�� ��ණ පාන අ�ෙයෝගවලට 
�ස�� ලබා ගැ�ම උෙදසා � ලාං�කය� ��� දැ�මට කැම� ෙවන�ක� 
ස�බ�ධෙය� ෙම�� අදහ� ලබා ගැ��.  

එෙ� වන බැ��, අ� සමකා�, ���ං�ක, සංක්රා��ක  සමාජභා�, අ�ත��ං�ක, සහ 
�ං�ක ස�මතය�ෙග� ප�බා�ර ��ගලය�  (LGBTIQ) ෙලස සහ  එම ��ගලය�ෙ� 
��ර� සහ ප��වල සාමා�කය� ෙලස සහ � ලාං�ක ප්රජාවකට සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන ත� ��ගලය� සහ/ ප්රජාව� ෙලස � ලංකා රජයට, ග� ජනා�ප� ෛම�පාල 
��ෙ�න මහතාට, ග� අග්රාමාත්ය ර�� �ක්රම�ංහ මහතාට � ලංකා ප්රජාත�ත්රවා� 
ජනරජෙ� �රවැ�ය� ෙකෙ� ඇ� ජා�ක සහ අ�ත�ජා�ක ��ක� ඉ� කරන ෙලස 
ඉ�ලා ���: 

1) ජා�ක මානව ��ක� �යාකා� සැල�ම 2017-2021 හරහා සමකා�, 
���ං�ක, සංක්රා��ක  සමාජභා�, අ�ත��ං�ක, සහ �ං�ක ස�මතය�ෙග� 
ප�බා�ර ��ගලය�  (LGBTIQ) ��� ��ණ පාන ෙවන�ෙකාට සැල�ම 
ප්රච�ඩ�වය සහ ඒ හා ස�බ�ධ �� �ම�ශන �යාව�� ස�බ�ධෙය� 
ආම�ත්රණය ��මට උ�සාහය� ගැ�මට කට�� ��ම සහ�ක ��ම. 

2) ද�ඩ �� සංග්රහෙ� 365 (අ) ෙකාටස ඉව� ��ම  
3) අයාල ආඥාපනත ඉව� ��ම  
4) ව්යව�ථාව සංෙශෝධනය ��ම හරහා �ං�ක �ශාන�ය/ නැ��ව සහ �� 

��ෂ සමාජභාවය� මත ��ගලය� ෙකා� ��ම ����ටා දැ�ම  

 


