
මාධ්ය  නිවේදනය 

පුද්ගල ජාවාරම මැඬපැවැත්වීම පිළිබඳ අන්තර්ජාල පාඨමාලාව දියත් කිරීම 

පුද්ගල ජාවාරම මැඬපැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී් ලා ා දේයද්ද ත ම මඩලවලවල යසයවෙ  ර  

නිලධාරීන්යේ දක්නුමාව වර්ධ ෙ කිරීයම් අරමුණින් ස ස්  ර  ලද අන්මර්ජාලමෙ පුහුණු 

පාඨමාලාවක් 2018 ඔක්යමෝබර් 09 වැනි දි  ය ොළඹ බඩලවාර ාෙ  ජාමණන්මර 

රාජණමාන්්රිව  පුහුණු තෙම ය දී (BIDTI) දිෙත්  ර  ලදී. සාක්රඳමණි ෙන් ිළිබබ  

ජාමණන්මර සාදේධා ෙ (IOM) දේයද්ද  ටයුතු අමාමණාාදෙ සමා සා ා  ා ය ොට ස ස ්

 ර  ලද යමම පාඨමාලාව බඩලවාර ාෙ  ජාමණන්මර රාජණමාන්්රිව  පුහුණු තෙම ය  

දේදුාත් ෙයගනුම් අව ාදය  ය ොටසක් බවට පත්වනු  ම. ඕස්යඩලියාොනු රජෙ යමම 

වණාපියෙ ස හා මූලණමෙ සහෙ ලබාදී  ම. 

පුද්ගල ජාවාරම ෙනු “යපොදු මනුෂ්යණත්වෙ ිළිබබ  අපයේ හැීමමට  ැළලක් ව  අමරම මා ව 

වර්ගොට සිදුව  අසාධාරණෙක්” බව යමම පුහුණු පාඨමාලාව දිෙත්  රමින් දේයද්ද  ටයුතු 

අමාමණාාදය  ය් ම් ”සාද්  ාියෙවසම් මහමා පැවසීෙ. “පුද්ගල ජාවාරම ජ මාවයේ 

යසෞඛ්යණෙට පපද්රරවෙක් ව  බවත්, සාදේධා ාත්ම  අපරාධ හා අපරාධ ක්රිාො රායකෙ ට  ෙ 

බැඳී පවය  බවත්” වැඩිදුරටත් ස හන්  ළ ඒ මහමා, පුද්ගල ජාවාරම  ැවැත්වීයම් පළමු 

ිළෙවර,  ම ජාවාරම සහ ඊට අදාළ සිද්ධි හඳු ාගැනීමට  ය හැකිොව තුළ ර ා පවය  බවද 

ස හන්  යළයෙ. යම් අනුව,  ම දේන්දිමෙන් හඳු ාගැනීම, ඔවුන්ට සහෙවීම හා ඔවුන් තරක්ෂ්යා 

කිරීම ිළිබබ ව දේයද්ද රටවල ිළහිටි ශ්රී් ලා ා ත ම මඩලවලවල නිලධාරීන් ම ා යලස දාදා ම් 

කිරීම ස හා යමම පාඨමාලාව ස ස්  ර  ම. “පුද්ගල ජාවාරයම් දේන්දිමෙන් බවට පත්දේෙ 

හැකි පුද්ගලෙන් හමුවූ දේට ඔවුන්ට ඵලදායී යලස හා සායේදීව ”යාාර දැක්වීයම් මූලියා  

හැකිොව ලබා ගැනීමට යමම පුහුණුව ඔවුන්ට පප ාරී වනු  මැයි ෙන්  අපයේ 

බලායපොයරොත්තුව” ෙැයි ය් ම්වරො පැවසීෙ.  යමන්ම පුද්ගල ජාවාරම මැඬීයමහිලා 

හවු් ාරීත්ව යගොව ැාවීයම් වැදගත් මද යමහිදී ඒ මහමා අවධාරණෙ  යළයෙ. 

අධි රණ හා බන්ධ ාගාර ”යසාස් රණ අමාමණාාද ය් ම් ව . ම්. ම්.තර්. අධි ාරී 

මහත්මිෙ පුද්ගල ජාවාරමට  යරහි ජාය   ාර්ෙ සාධ  බල ාය  සභාපය යලස  රුණු 

දක්වමින්, මිනිස් ජාවාරමට  යරහිව  ටයුතු කිරීයම්දී ”ධා  රජය  නියෙෝිතමාෙම  අමර 

සම්බන්ධී රණෙ දක්යමත් කිරීයම් අවදණමාව ිළිබබ ව ස හන්  ළාෙ. 2010 වර්ෂ්යය දී  ෙ 

තරම්භ  ර  ලද අවධිය  පටන් ජාය   ාර්ෙ සාධ  බල ාෙ ඵලදායී අන්මර්-

නියෙෝිතමාෙම  ොන්ත්ර ණෙක් බවට පත්වී  ය අමර ශ්රී් ලා ාව තුළ හා ෙන් ිළටම පුද්ගල 

ජාවාරම් මැඬපැවැත්වීයම්  ාර්ෙය දී ඒ හරහා ශ්රී් ලා ා රාජණ තෙම  යමොරතුරු හා ඵලදායී 

භාදේමෙන් හුවමාරු  ර ගැනීම සිදු රයි. 

යමම අන්මර්ජාල ෙයගනුම් පාඨමාලාව මිනිස් ජාවාරම සිදුකිරීයම් අපරාධෙ ිළිබබ ව හා  ෙ 

පුද්ගල අවහරණයෙන් යව ස් වන්යන් ය යසයද ෙන්  ිළිබබ ව මූලියා  අවයබෝධෙක් 

නිලධාරීන්ට ලබාදීයම් අරමුණින්, පාඨමාලා ඒ   හමකින් යුක්මව ස ස් ය ොට යය . 

පුද්ගල ජාවාරමට අදාළ න ය  රාමුව, අදාළ ජාමණන්මර ක්රිාො පටිපාටි හා සම්මුනන්, 

දේන්දිමෙන් බවට පත්දේෙ හැකි පුද්ගලෙන් සාර්ථ ව හඳු ාගැනීම හා ඔවුන් සම්මුඛ්ය 

පරීක්ෂ්යණවලට භාජ ෙ කිරීම, සහ ඔවුන්ට සහෙ ලබා දීම, තරක්ෂ්යා කිරීම හා දේන්දිමෙන් 

සුරක්ෂිමව තපසු සිෙරට පැමියණ  බවට වගබලා ගන්යන් ය යසයද ෙන්  ිළිබබ ව යමන්ම 



යම් සම්බන්ධයෙන් ය ොන්සියුලර් හා රාජණමාන්්රිව   ාර්ෙ මඩලවල සතු  ාර්ෙභාරෙ හා 

වගකීම් ිළිබබ වද යමම පාඨමාලා ඒ   සදේස්මරාත්ම ව  රුණු දක්වයි.  

යමම අවස්ථායේදී අදහස් දැක්වූ ශ්රී් ලා ායේ ඕස්යඩලියාොනු මහ ය ොමසාියස් බ්රගයිස් හිසසන් 

මහමා, පුද්ගල ජාවාරමට  යරහිව  ටයුතු කිරීයම්දී ශ්රී් ලා ාව ලබායද  සහයෙෝගෙ ිළිබබ ව 

අගෙ  ළ අමර පුද්ගල ජාවාරමට  යරහි බාලියා ක්රිාොදාමය  සාමාිත යෙකු යලස ශ්රී් ලා ායේ 

දක්යමත්  ාර්ෙ භාරෙ ිළිබබ ව අවධාරණෙ  යළයෙ. පුද්ගල අවහරණෙ, පුද්ගල ජාවාරම 

සහ යසසු ජාමණන්මර අපරාධ ිළිබබ  බාලියා ක්රිාොදාමෙ, තසිො - දාන්ය ර රටවල ”යපත්ය 

සාවාද, යමොරතුරු හුවමාරුව හා ”ායෙෝක   සහයෙෝක මාව ස හා  ලාය ෙ යේදි ාව ට 

ෙවහසර සලසයි. ඕස්යඩලියාොව, පුද්ගල ජාවාරම හා පුද්ගල අවහරණෙ ිළිබබ  ගැටලුවලට 

දේසැඳුම් යසවීයම්දී අධි රණ අමාමණාාදෙ, තගම  දේගම  යදපාර්මයම්න්තුව හා ශ්රී් ලා ා 

 ාදේ  හමුදාව  තුළු රාජණ තෙම  ගණ ාව  දක්නුමාව වර්ධ ෙ කිරීයමහිලා ශ්රී් ලා ාවට 

සහෙ ලබායද  ”ධා  ද්දේපාර්ද්දේ  හවු් රුයවක්ද යවයි. 

සාක්රඳමණි ෙන් ිළිබබ  ජාමණන්මර සාදේධා ය  ශ්රී් ලා ා  ාර්ොලය  ”ධානී, ජුයසප්යප 

යක්රඳොයාත්ය මහමා  ථා  රමින්, යමම පාඨමාලායේ අන්මර්ගමෙ පුද්ගල ජාවාරමට  යරහි 

පුහුණු අත්යපොමක් මම පද ම් ව  බවත්  ෙ සාක්රඳමණි ෙන් ිළිබබ  ජාමණන්මර 

සාදේධා ය  ශ්රී් ලා ා  ාර්ොලය  "මහජ ො දැනුවත් කිරීයම් වණාපාරෙක් ඔස්යසය පුද්ගල 

ජාවාරම මැඬපැවැත්වීම"  මැය වණාපියයෙහි  ක් අාගෙක් ව  බවත් ස හන්  යළයෙ. 

යමම වැදගත් පාඨමාලාව සිෙ දේදුාත් ෙයගනුම් අව ාදෙට  තුළත් කිරීමට ලැබීම ිළිබබ ව, 

දේයද්ද  ටයුතු අමාමණාාදය  ”ධා  පුහුණු තෙම ෙ යලස බඩලවාර ාෙ  ජාමණන්මර 

රාජණමාන්්රිව  පුහුණු තෙම ෙ සතුටට පත්ව  බව  හි අධණක්ෂ්ය ජ රා් පැයමලා ඩීන් 

මහත්මිෙ ස හන්  ළාෙ. 

පුද්ගල ජාවාරම ස හා දේසැඳුම් යසවීයම්දී පසුක ෙ වසරවල දේයද්ද  ටයුතු අමාමණාාදෙ ”ගාී 

 ාර්ෙ භාරෙක් ෙටු ර  ම. යමම ගැටලුව ස හා දේසැඳුම් ලබා දීමට රජය  තෙම  දැරූ 

සාමූහි  ”ෙත්  යහයතුයවන් 2018 වසයර්දීද අඛ්යඩලවව යදවැනි වමාවටත් පුද්ගල ජාවාරම 

ිළිබබ   ක්සත් ජ පද රාජණ යදපාර්මයම්න්තු වාර්මායේ යදවැනි ස්ථරය  රැඳී සිටීමට ශ්රී් 

ලා ාවට හැකිවී යය .  

 

දේයද්ද  ටයුතු අමාමණාාදෙ 
ය ොළඹ 
 
2018 ඔක්යමෝබර් 10 වැනිදා  
 


