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නමම ප්රකාශෙනේ බුද්ධිමය නද්පළ අයිතිය ජෙොේගික අධ්යයෙ පිළිබඳ ජාත්යන්ත්ර නේන්ද්රය සතුය. 

නල්ඛකයන්නේ හා ප්රකාශකයානේ අයිතියෙ යෙත් ෙ, නමම ප්රකාශෙනේ ඕෙෑම නකොෙසේ ප්රතිනිෂ්පාදෙය 
කළ හැක ය. නමම ප්රකාශෙනේ සඳහන් අේථ නිරූපණ සහ නිගමෙ හුනදේ නල්ඛකයන්  සතුෙෙ අත්ර 

ජෙොේගික අධ්යයෙ පිළිබඳ ජාත්යන්ත්ර නේන්ද්රනේ අදහස් හා ප්රතිපත්ති ඉන් පිළිඹිබු නෙොනකනේ.. 
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කතුවරියන් ගැන... 

පද්මනී නමන්ඩිස,් ආබාධිත්ත්ා හා පුෙරුත්ථාපෙ ේනෂේත්රනේ ෙසර 60 කෙ 
අධික කාලයේ ජාත්යන්ත්ර ෙ හා ශ්රී ලිංකානේ නසේෙය කර ඇත්. ඇයනේ 

ෙඩාත්ම කැපී නපනෙෙ දායකත්ෙය වුනේ  නලෝක නසෞඛය සිංවිධ්ාෙය 

නෙනුනෙන්, ෙේත්මාෙනේ ආබාධිත්ත්ාෙ  ඇතුළත් සිංෙේධ්ෙය (D ID ) 
නලස හඳුන්ෙනු ලබෙ ප්රජා මූලික පුෙරුත්ථාපෙ (CBR ) ප්රනේශය 
නගෝලීය මට්ෙනමන් දියුණු කරීමෙ  අයිෙේ නහලන්ඩේ සහ ගුනෙල් 

නෙල්සන් සමග එේ ෙ පුනරොගාමීත්ෙය ලබාදීමයි. නමම භූමිකාෙ අගයමින් 
1990  දී ස්වීඩෙනේ උප්සලා විශ්ෙ විදයාලය විසින්  වෙදය නහොනෙොරිස ්

නකෝසා වෙදය විදයා සම්මාෙනයන් ඇය පිදුම් ලැබූ අත්ර, 2019 දී 
මැනල්සියානේ ලින්කන් විශ්ෙ විදයාලය විසින් න ෞත්චිකත්සාෙ පිළිබඳ 

නගෞරෙ මහාචාේය පදවිය සහ නගෞරෙ ආචාේය උපාධිය ඇයෙ ප්රදාෙය 

නකොෙ ඇත්. 

 

නිතිඥ බිනන්න්ද්රි නපනේරා (එල්.එල්.බී.) (නගෞරෙ) (නකොළඹ), 

(එල්.එල්.එම්.) (හාෙඩ්), ශ්රී ලිංකානේ නීතිය හා සමාජ  ාරනේ සහ  විකල්ප 

ප්රතිපත්ති  නේන්ද්රනේ විනශේෂඥ  පේනේෂකනයක. ඇයනේ ප්රධ්ාෙ 

පේනේෂණ ේනෂේත්රයන් ෙන්නන් ෙයෙසථ්ාමය නීතිය, ආේථික, සමාජීය හා 

සිංස්කෘතික අයිතිොසිකම්, ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයින්නේ අයිතිොසිකම් සහ 

කාන්ත්ා අයිතිොසිකම් ය.
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නමම ප්රකාශෙය නකටුම්පත් කරීනම් සිෙ අෙසන් නිමැවුම දේො සිය කාලය 

කැප කරමින් සහය ලබා දුන්  ආචාේය මාරිනයෝ නගෝමස ්සහ ජෙොේගික 

අධ්යයෙ  පිළිබඳ ජාත්යන්ත්ර නේන්ද්රය නෙත් කතුෙරියන් විසින් සිය අෙිංක 

ස්තුතිය පුද නකනේ. එනමන් ම, නමම ආබාධිත්ත්ා ප්රතිපත්ති සිංේෂිප්ත් 

සෙහෙ සමානලෝචෙය සඳහා ජෙොේගික අධ්යයෙ  පිළිබඳ ජාත්යන්ත්ර 

නේන්ද්රය විසින් සිංවිධ්ාෙය කරෙ ලද රැස්වීමෙ සහ ාගී වූ සියලු ම නදොෙ 

ද, නමම ප්රකාශෙය කයො ඔවුන්නේ ෙටිො අදහස ්නදමින්, එය පිෙසන් කළ 

විචාරකයින් නදපළෙ ද ඔවුන්නේ ස්තුතිය පළ නකනේ. 
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ශ්රී ලිංකානේ සියලු පුරෙැසියන් නීතිනේ සමාෙ රැකෙරණයෙ 

හිමිකම් ලැබීමෙ1 ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානෙන් විධිවිධ්ාෙ 

සලස්ො තිනබ්. එනහයින්, ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයින්හෙ 

අනෙකුත් ත්ැෙැත්ත්න් හා සමාෙ පදෙමින් සමාජය තුළ 

පූේණ සහ ඵලදායී සහ ාගිත්ෙය සඳහා හිමිකම් ඇත්. 

පරිපුේණ පුරෙැසියන් නලස රනට් සිංෙේධ්ෙය උනදසා පුේණ 

ෙශනයන් දායකවීමෙ එබඳු පුද්ගලයින් බලසතු කළ යුතුය.  

ෙයෙස්ථාදායක නමන්ම විධ්ායක සහ පරිපාලෙ බලත්ල 

ජෙත්ාෙ සතුය.2  නීති සම්පාදකයන්, පරිපාලකයන් හා 

අනෙකුත් තීරණ ගන්ෙන්3 ඇතුළු ඔවුන්නේ නිනයෝජිත්යන් 

හරහා ජෙත්ාෙ විසින් නමම බලත්ල ක්රියානෙහි නයොදෙනු 

ලැනබ්. ජෙත්ාෙ නෙනුනෙන් ප්රතිපත්ති හා නීති සැලසුම් 

කරීනම් හා ක්රියාත්මක කරීනම් ෙගකීම නමම පුද්ගලයන් 

සතුය. එනහයින්, නමම සිංක්ෂිප්ත් ප්රතිපත්ති නල්ඛෙය විසින් 

ඔවුන් ආමන්ත්රණය නකනේ.  

එනමන්ම, ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයින් හා අනෙකුත්  

උෙන්දුෙේ දේෙෙ පාේශ්ෙයන් විසින්  අපනේ පාේලිනම්න්තු 

මන්ත්රීෙරුන්නගන්, ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන්නගන් හා 

අනෙකුත් නජයෂ්ඨ තීරණ ගන්ෙන්නගන් අනප්ේෂා කළ 

යුත්නත් කුමේද යන්ෙ පිළිබඳ ෙ නමම සිංක්ෂිප්ත් ප්රතිපත්ති 

නල්ඛෙය4 මගින් ඔවුන් දැනුෙත් නකනේ. 

 
1    ශ්රී ලිංකා ප්රජාත්ාන්ත්රික සමාජොදී ජෙරජනේ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ 1978 12(1) ෙයෙස්ථාෙ  
2    ශ්රී ලිංකා ප්රජාත්ාන්ත්රික සමාජොදී ජෙරජනේ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ 1978, 3 සහ 4 ෙයෙස්ථා 
3    ශ්රී ලිංකා ප්රජාත්ාන්ත්රික සමාජොදී ජෙරජනේ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ 1978, 3 සහ 4 ෙයෙස්ථා 
4    ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය නලස දැන් හඳුන්ෙනු ලබෙ ප්රනේශයන්, එ.ජා.ස.සැ. ( UNDP) හි ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ 

සිංෙේධ්ෙය. 
      file:///C:/Users/user/Downloads/UNDP-_Disability_Inclusive_Development accessible%20(3).pdf 

 

ප්රතිපත්ති  

සංක්ෂිප්ත  

සටහමන්  

අරමුණ 

 

නමම ප්රතිපත්ති සිංේෂිප්ත්  

සෙහෙ සකසෙ ලද්නද් 

- නීති සම්පාදකයන් 

- පරිපාලකයන් සහ 

- අනෙකුත් තීරණ ගන්ෙන් 

විසින්   

 ාවිත්ා කරනු උනදසා ය. 

 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/UNDP-_Disability_Inclusive_Development%20accessible%20(3).pdf


2 
 

  

 

 

 

අද ෙෙ විෙ 'ආබධිත්ත්ාෙ' නිේෙචෙය කරීනම් හා බලෙ 

ආකාරනේ විශාල ෙශනයන් ෙෙ නෙෙසේ සිදු ෙ ඇත්. දැන් 

එය නිේෙචෙය කරනු ලබන්නන් මනුෂයයන්  ජිෙත් ෙෙ 

පරිසරයෙ සානප්ේෂ ෙ ඔවුන්නේ  නසෞඛය ත්ත්ත්ෙය අනුෙ 

ය. නසෞඛය ත්ත්ත්ෙය සලකා බැලීනම්දී මනුෂයයකු සිය 

වදනික ජිවිත්ය තුළ කෙයුතු කරෙ ආකාරය ද අෙධ්ාරණය 

නකනේ. 5  මනුෂයයකු ක්රියාත්මක ෙෙ ආකාරය ේනෂේත්ර 

තුෙේ මත් රඳා පෙතී. 

පළමුෙැනි ේනෂේත්රය, මනුෂයයකුනේ ශරීරය නගොඩ ෙැගී ඇති 

නකොෙස් නහෝ ඉන්ද්රියයන් (උදාහරණයේ නලස, ඇස,් කන්, 

ස්ෙරාලය, නප්ශි, සන්ධි, සේායු, නමොළය සහ මෙස) අනුෙ 

ගැනන්. 

නදෙැනි ේනෂේත්රය යෙත්ෙ, යම් පුද්ගලයකුනේ සිරුර එදිනෙදා 

කෙයුතු ඉටුකරෙ ආකාරය, නපනීම, ඇසිම, කථෙය, 

සන්නිනේදෙය, යාම් ඊම් කරීම, ත්මන්ෙම රැක බලා ගැනීම, 

ඉනගනුම හා හැසිරීම යෙ ක්රියාකාරකම් ඇතුළත් නේ.   

එනමන්ම, තුන්ෙැනි ේනෂේත්රය ෙන්නන් යම් ත්ැෙැත්ත්කු 

අෙයයන් සමඟ අන්ත්ේක්රියා කරෙ ආකාරයයි.  එෙම්, 

සමාජ භුමිකාෙ  ඉටු කරෙ ආකාරයයි. උදාහරණයේ නලස, 

ෙැඩ සහ රැකයාෙ, පාසල් යාම, ක්රීඩා, පවුලක, ප්රජානේ හා 

සමාජනේ සාමාජිකනයකු වීම, ආදිය නමහි දී ඇතුළත් නේ. 

සමාජ ආකල්ප, ප්රනේශ විය නෙොහැක නගොඩෙැගිලි සහ නපොදු 

අෙකාශ ෙැනි පරිසරය තුළ තුළ පෙතිෙ බාධ්ක නහේතුනෙන් 

යම් ත්ැෙැත්ත්කුෙ සමාජ භූමිකාෙ ඉටු කරීම දුෂ්කර වී 

ආබාධිත්ත්ා සහිත් අයකු බෙෙ පත්විය හැකය.  

නමම ේනෂේත්ර තුෙ ම ඒො ක්රියාත්මක විය යුතු නිසි 

ආකාරනයන් ක්රියාත්මක ෙන්නන් ෙම්, යම් ත්ැෙැත්ත්කුනේ   

නසෞඛයනයහි සහ ක්රියාකාරිත්ෙනයහි ගැෙලුෙේ ඇති නෙොනේ. 

 
5    කාේයය, ආබාධිත්බෙ හා නසෞඛයය පිළිබඳ ජාත්යන්ත්ර ෙේගීකරණය (ICF) WHO 2001. WHO විසින් 2001 දි ICF   සම්මත් කර ගන්ො 

ලදි. එේ එේ පුද්ගලයානේ හැකයාෙන් අනුෙ නෙොෙ ඌෙත්ාෙ, ක්රියාකාරකම් සීමා වීම සහ සහ ාගිත්ෙය සීමා වීම මත් පදෙම්ෙ එය 

ආබාධිත්ත්ාෙ පිලිබඳ නිේෙචෙයේ  ාවිත්ා කරයි. https://www.who.int/classifications/icf/en/.        

පළමුෙැනි 

නකොෙස 
ආබාධිතතාව -  

නව නිේවචනයක්  
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නකනසේ නෙත්ත්, නසෞඛය ත්ත්ත්ෙයේ නහෝ නරෝගයේ නහෝ 

හදිසි අෙතුරේ නහේතුනෙන් නමම ේනෂේත්ර අත්රින් කෙර නහෝ 

එකේ නහෝ නදකේ නහෝ සියල්ලම ක්රියාත්මක ෙෙ ආකාරය 

නෙෙස් වී ඇත්ෙම්, එවිෙ එම ත්ැෙැත්ත්ාෙ ආබාධිත්ත්ාෙේ 

ඇති බෙ කයනු ලැනබ්. 

එනසේ ෙම් ආබාධිත්ත්ාෙ යනු පුද්ගලයකුනේ නසෞඛය 

ත්ත්ත්ෙය හා එම ත්ැෙැත්ත්ාෙ ක්රියාකාරී වීම දුෂ්කර කරෙෙ 

බාධ්ක සම්බන්ධ් වූ නෙෙසේ සම්බන්ධ්නයන් ෙෙ නයදුමක.6   

ඕෙෑ ම මනුෂයයකුනේ නසෞඛය ත්ත්ත්ෙනයහි නෙෙසේ සිදු 

විය හැක බැවින් ඕෙෑ ම මනුෂයයකුෙ ආබාධිත්ත්ාෙයේ 

තිබිය හැකය. එය අතීත්නේ දී නිේෙචෙය කරෙ ලද 

ආකාරයෙ පුද්ගලයකුෙ ආනේණික ලේෂණයේ නෙොනේ. 

නම් ආකාරයෙ නිේෙචෙය කරනු ලැබූ විෙ, ආබාධිත්ත්ාෙ 

මනුෂයයකු වීනම්  නකොෙසක.  එය මාෙෙ විවිධ්ත්ෙනය හි 

නකොෙසක. එය අපනේ නකොෙසක. ආබාධිත්ත්ාෙ මනුෂයයන් 

නලස අප නෙෙස් ත්ැෙැත්ත්න් නෙොකරයි. මනුෂයයන් නලස 

අපෙ එකම හැඟීම්, ආනේග, අෙශයත්ා හා අභිලාෂයන් ඇත්. 

අපෙ එකම අයිතිොසිකම් හා ෙගකීම් තිනබෙ අත්ර අනෙකුත්  

සියලු නදොෙ ම ලැනබෙ අෙස්ථා හා නත්රීම් අපෙ ද ලැබිය 

යුතුය. 

 
6    ආබාධිත්ත්ා සහිත් ත්ැෙැත්ත්න් පිලිබඳ එ.ජා.ප්රඥප්තිය (CRPD) එහි නිේෙචෙ තුළ ආබාධිත්ත්ාෙ ඇතුළත් නෙොකරයි. එය ආබාධිත්ත්ාෙ 

විකාශය ෙෙ සිංකල්පයේ නලස  සලකයි. පූේවිකාෙ සහ 1 ෙැනි ෙගන්තිය විවිධ් බාධ්ක සමග අන්ත්ේක්රියා කරිනමන් සමාජනේ අෙයයන් 

සමඟ සමාෙ පදෙමින් ඔවුන්නේ පූේණ හා සඵලදායක සහ ාගිත්ෙයෙ බාධ්ා කළ හැක දිගුකාලීෙ ශාරීරික, මාෙසික, බුද්ධිමය හා 

සිංනේදෙ හානි ඇතුළුෙ නලස ආබාධිත්ත්ා සහිත් පුද්ගලයන් විස්ත්ර කරයි. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/ 
 

 
 

 

 

  ආබාධිත්ත්ාෙ නකටිනයන් 
ආබාධිත්ත්ාෙ යනු: මනුෂයයකුනේ නසෞඛය ත්ත්ත්ෙනේ ඇතිෙෙ නෙෙස්කම් සමාජ ම ය 

බාධ්ක සමග ඒකාබද්ධ් වීම නහේතුනෙන් වදනික ජීවිත්ය ගත් කරීනම් දී 

ඇතිෙෙ දුෂ්කරත්ා 

ආබාධිත්ත්ාෙ දැකය යුතු ආකාරය: මනුෂය ජීවිත්නේ ත්ත්ත්ෙයේ සහ මාෙෙ විවිධ්ත්ෙනේ නකොෙසේ නලස 

ආබාධිත්ත්ා සහිත් පුද්ගලයින්ෙ: පාරිසරික බාධ්ක හා ප්රතිවිනරෝධී සමාජ ආකල්ප  නහේතු නකොෙ නගෙ 

ඔවුන්නේ දායකත්ෙය සමාජයෙ ලබා දීමෙ හා සහ ාගි වීමෙ ඇති 
ප්රනේශය අහිමි නකනේ. 

ආබාධ් සහිත් ත්ැපුද්ගලයින්ෙ: අනෙේ ත්ැෙැත්ත්න්ෙ හිමි අයිතිොසිකම්, ෙගකීම්, අෙස්ථා සහ නත්රිම් 

හිමි විය යුතුය. 

 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/
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දත්ත සහ සංඛ්යාමේඛ්න: 

2012 ජාතික සිංගණෙයෙ අනුෙ, ආබාධිත්ත්ා අනුපාතිකය  

8.7%7 ේ නලස දේෙයි. නුෙරඑළිය, මහනුෙර සහ 

රත්ෙපුරය, ජෙගහෙනයන් 10.0% ෙ ෙැඩි ප්රමාණයේ 

ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයින්  සිටිෙ දිස්ත්රිේක ෙ ඉන් නහළි විය. 

යාපෙය, ත්රිකුණාමලය, පුත්ත්ලම, කුරුණෑගල, කෑගල්ල 

බදුල්ල, නමොෙරාගල සහ හම්බන්නත්ොෙ දිස්ත්රිේක ෙල 

ආබාධිත්ත්ා අනුපාතිකය  9.1 – 9.6%  වූ අත්ර, 8.5 – 9.0% ක 

අනුපාතිකයේ, මුලතිේ, අනුරාධ්පුරය, නපොනලොන්ෙරුෙ, 

මාත්නල්, කළුත්ර සහ ගාල්ල යෙ දිස්ත්රිේක ෙල දේෙෙ 

ලැබිණි. අනෙකුත් සියළුම දිස්ත්රිේකෙල ආබාධ් සහිත් 

පුද්ගලයින් සිටීනම් අනුපාතිකය 7.0 – 8.4% අත්ර වූ අත්ර, 

අෙම අගය වූ 7.0% ොේත්ා වුනේ නකොළඹ දිස්ත්රිේකනයනි. 

ජාතික සිංගණෙය හරහා ඇවිදීම, නපනීම, ඇසීම, අෙධ්ාෙය 

නයොමු කරීම හා මත්ක ශේතිය (ප්රජාෙෙය), ස්ෙයිං 

සත්කාරය හා සන්නිනේදෙය  යෙ කරුණුෙලෙ අදාල ෙ 

ක්රියාත්මක වීනම්  දුෂ්කරත්ා සහිත් පුද්ගලයින් හදුො 

ගැනිණ.8 හඳුො ගත් ත්ැෙැත්ත්න්නගන් බහුත්රයේ නපනීනම් 

දුෂ්කරත්ාෙෙෙ මුහුණ දුන් අත්ර, පිළිනෙලින් නදෙැනි හා 

තුන්ෙැනි විශාල කණ්ඩායම් වූනේ ඇවිදීනම්, හා ඇසීනම් 

දුෂ්කරත්ා සහිත් පුද්ගලයින් ය9. 

 
7    ජෙගහෙ හා නිොස පිලිබඳ ජාතික සිංගණෙය, 2012 - අෙසාෙ ොේත්ාෙ ජෙ හා සිංඛයානල්ඛෙ නදපාේත්නම්න්තුෙ. 

http://www.statistics.gov.lk/page.asp?page=Population%20and%20Housing   op cit .. 
8    2012 ජාතික සිංගණෙය ආබාධිත්ත්ා සහිත් ත්ැෙැත්ත්න් හඳුොගැනීම සඳහා ආබාධිත්ත්ා සිංඛයා නල්ඛෙ පිලිබඳ නෙොෂින්ෙන් කණ්ඩායම  

විසින් සකස් කරෙ ලද නකටි ප්රශ්ෙ කට්ෙලය  ාවිත්ා කනල්ය. එ.ජා.  සිංඛයානල්ඛෙ නකොමිසම  යෙනත් නමම කණ්ඩායම පිහිටුෙෙ ලදී. 

ජෙ සිංගණෙ හා ජාතික සිංගණෙ නෙනුනෙන් සුදුසු ආබාධිත්ත්ා  දත්ත් රැස් කරීනම්  නමෙලම් නකනරහි ෙැඩි අෙධ්ාෙය නයොමු කරමින් 

නසෞඛය සිංඛයා නල්ඛෙ ේනෂේත්රය තුළ ජාත්යන්ත්ර සහනයෝගිත්ාෙ ප්රෙේධ්ෙය හා සම්බන්ධීකරණය කරීම එයෙ පැෙරී ඇත්. . 
http://www.washingtongroup-disability.com/ 

9     ජෙගහෙ හා නිොස පිලිබඳ ජාතික සිංගණෙය, 2012 - අෙසාෙ ොේත්ාෙ ජෙ හා සිංඛයානල්ඛෙ නදපාේත්නම්න්තුෙ 

නදෙැනි  

නකොෙස 
ආබාධ සහිත 

පුද්ගලයින්මේ  

තත්වය   
 

 

 

http://www.statistics.gov.lk/page.asp?page=Population%20and%20Housing
http://www.washingtongroup-disability.com/
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ජාතික සිංගණෙනයන් නහළි වූ 8.7% අනුපාතිකය යනු 

ෙයස අවුරුදු පහෙ ෙැඩි ආබාධ් සහිත් ශ්රී ලාිංකකයන්  

1,617,924 ක.  

ආබාධිත්ත්ා සහිත් ත්ැෙැත්ත්න් සිංඛයාෙ නෙොනෙෙස්ෙ 

පෙතින්ෙේ නෙොනේ. ජෙගහෙ ෙේධ්ෙය, වියපත් වීම, 

නිදන්ගත් නරෝග ෙැඩි වීම, ජීවිත් ආරේෂා කරෙ හා ආයු 

කාලය ෙැඩි කරෙ වෙදය විදයානේ දියුණුවීම් නහේතුනෙන් 

ආබාධිත්ත්ා ත්ත්ත්ෙයන් නිරන්ත්රනයන් නෙොකඩො 

ෙැඩිවීම සිදු නේ. ඌෙත්ාෙයන් හා ආබාධිත්ත්ා නෙනුනෙන් 

ෙඩාත් සුලබ වෙදය නහේතු අත්රෙ දියෙැඩියාෙ, හෘදොහිනී 

නරෝග හා පිළිකා ෙැනි නිදන්ගත් නරෝග, මාේගසථ් 

රථොහෙ හදිසි අෙතුරු හා ප්රචණ්ඩත්ෙය නහේතුනෙන් 

සිදුෙෙ තුොල, උපතින් ෙෙ විකලත්ා, මන්දනපෝෂණය සහ  

HIV/AIDS ෙැනි නබෝෙෙ නරෝග අයත් ෙෙ අත්ර ශ්රී ලිංකාෙ 

තුළ නම් සියල්ලම ෙැඩි නෙමින් පෙතී. 

අධයාපනය: සිත් කලඹෙෙ කරුණ ෙන්නන් 

සිංගණෙය සිදු කරෙ ලද කාලසීමාෙ තුලදී ආබාධ් සහිත් 

පුද්ගලයින් බෙෙ හඳුොගනු ලැබු  1,548,684 නදෙකු 

කෙර නහෝ අධ්යාපනික ක්රියාකාරකමකෙ සම්බන්ධ් ෙ 

නෙොසිටීමයි. ළමයි 2,142  පමණේ නපර පාසල්ෙලෙ 

ඇතුලත් ෙ සිටි අත්ර,  54,311 ේ ප්රාථමික හා ද්විතීයික 

පාසල් ෙල ද 2,076 ේ උසස් අධ්යාපෙ ක්රියාකාකරම්ෙලෙ 

ද සම්බන්ධ් වී සිටියහ.10 ශ්රි  ලිංකානේ ප්රාථමික පාසල්ෙලෙ 

ඇතුලත් වීනම් අනුපාතිකය 99%11 ේෙ තිබියදී, ඔවුන්නේ 

පාසල් යාම (නපර පාසල් ද ඇතුළුෙ) නමත්රම් දුේෙල ඇයි 

දැ යි යම් අනයකු විමසීමෙ ඉඩ ඇත්. ආබාධිත් ේනෂේත්ර 

ක්රියාකාරීන් නිරීේෂණය කළ  කරුණ ෙන්නන්, ආබාධ් 

සහිත් ත්ම දරුෙන්ෙ අධ්යාපෙනේ ෙැදගත්කම මැෙවින් 

ෙෙහා ගත් නදමවුපියන් ඔවුන් ෙ පාසල්ෙල ලියාපදිිංචි 

කරෙ බෙ යි. නකනසේ නෙත්ත්, විනශේෂනයන් මුල් ෙසර 

කහිපය තුළ පාසලින්  ගිලිනහෙ සිංඛයාෙ කැපී නපනෙෙ 

ඉහළ අගයේ ගන්ො බෙ ඔවුහු නිරීේෂණය කරති. ඉත්ා 

සුළු  සිංඛයාෙේ විශ්ෙ විදයාල ප්රනේශයෙ සුදුසුකම් 

ලැබීනමන්ද නමය පිලිබිඹු නේ. ඌණත්ා හා ආබාධිත්ත්ාෙ 

සහිත් නමම ළමයිෙෙ අධ්යාපෙය සැපයීම සඳහා අපනේ 

 
10   ජෙගහෙ හා නිොස පිලිබඳ ජාතික සිංගණෙය, 2012 - අෙසාෙ ොේත්ාෙ ජෙ හා සිංඛයානල්ඛෙ නදපාේත්නම්න්තුෙ. 
11   ප්රාථමික පාසල් ෙලෙ ඇතුලත් වීම් අනුපාතිකය, සිංඛයානල්ඛෙ සඳහා යුනෙස්නකෝ අධ්යාපෙ ආයත්ෙය.   

https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR     

 
 

 

 

https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR
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පාසල් පද්ධ්තිය ත්ෙමත් පුේණ නලස සුදාෙම්ෙ නෙොමැති බෙ 

නමයින් නපනී යයි.   

ආේථික සහභගීත්වය:  

අවුරුදු 15 ෙ ෙැඩි ෙයනසේ ජෙගහෙනයන් 1,558,852 නදෙකු 

ආබාධ් සහිත් බෙ නහළි වූ ෙමුත් ආේථික ෙශනයන් සක්රිය ෙ 

සිටිනේ එයින් 29% ේ පමණි. එනමන් ම, 70.8% කෙ රනට් 

සිංෙේධ්ෙයෙ දායකවීම සඳහා අෙස්ථා නෙොතිබිණි.ළමයින්ෙ, 

ත්රුණ ත්රුණියන්ෙ හා ෙැඩිහිටියන්ෙ ඔවුන්නේ අධ්යාපනික 

හා ආේථික අයිතිොසිකම් අහිමි නකනරෙ නේදජෙක 

ත්ත්ත්ෙය නමම සිංඛයාෙලින් දැේනෙයි. 2012 සිංගණෙය 

තුළින් ලබා ගැනීමෙ ඇත්නත් නමම දත්ත් පමණි.  

 

ආබාධිතතාවමයහි ආේථික සහ සමාජමය ප්රතිවිපාක : 

මුළු ජෙගහෙය තුළ සිටිෙ 1,617,924 ක ආබාධ් සහිත් 

පුද්ගලයින් සිංඛයාෙ මගින්,  ආබාධිත්ාෙ නහේතු නකොෙ නගෙ 

එෙන් පුද්ගලයින්, ඔවුෙනේ පවුල් හා සමස්ත්යේ නලස 

සමාජය මත්  ඇතිෙෙ සමාජයීය හා ආේථික ප්රතිවිපාකෙල 

ප්රමාණය කසිදු නලසකන් පිලිබිඹු නෙො නකනේ. 

ත්ෙද, ආබාධිත්ත්ාෙ සහිත් සාමාජිකයකු පවුනල් සිටීම, පවුනල් 

සෑම සාමාජිකයකුෙම බලපාෙ බෙ අප සිහි ත්බා ගත් යුතු 

නේ. එබැවින්, ජාතික  පවුල්ෙල ප්රමාණය 3.9 ේ ෙ තිබියදී 

ආබාධිත්ත්ා සහිත් පුද්ගලයන් සිටිනම් අනුපාතිකය 8.7 %,  ේ 

වීනමන් අපනේ ජෙගහෙනයන් 34% ේ නහෝ එයෙ ෙැඩි 

සිංඛයාෙේ නමහි බලපෑමෙ ලේෙ සිටීමෙ ඉඩ ඇති බෙ 

පිලිබිඹු නේ. 

ආබාධිත්ත්ා සමග අරගල කරෙ පවුල් සිටින්නන් ශ්රී ලිංකා 

සමාජනේ දිළිඳුම නකොෙස් අත්රය. ආබාධිත්ත්ාෙ හා සම්බන්ධ් 

වූ සමාජ අපොදය, සෘණාත්මක සමාජ ආකල්ප, යාම් ඊම් 

කරීනම් හා ඉපයීම් ශේතියෙ අදාල දුෂ්කරත්ා,  ළමයින් රැක 

බලා ගැනීනම් ගැෙලු ආදී අභිනයෝග ගණොෙේ නහේතුනෙන් 

ඔවුන් දරිද්රත්ා උගුලෙ වීනම් ෙැඩි ඉඩේ පෙතී.  උතුනේ හා 

ෙැනගෙහිර දිගු කලේ පැෙති ගැටුනම් බලපෑමෙ ලේ වූ 

ආබාධ් සහිත් සාමාජිකයන් සිටිෙ පවුල්, ඔවුෙෙ තිබූ කෙර 

නහෝ ෙත්කම් හා සමාජ සහායක පද්ධ්තීන් අහිමි වීම හා 

ඔවුන් අත්විඳි මනෙෝ-සමාජීය කම්පෙය සමග ෙඩාත් දැඩි 
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දරිද්රත්ාෙෙ නහෝ අෙදාෙමෙ පත් නකරිණි. රනට් අනෙකුත් 

ප්රනද්ශෙල ත්ෙදුරෙත් සිදුෙෙ ඥාති සනහෝදරයන් අත්ර විොහ 

නහේතුනෙන් සිංකේණ හා බහුවිධ් ආබාධ් සහිත් ළමයින් 

බිහිවීම සිදු නේ. 

නබොනහෝ මිත්යා විශ්ොස නිසා ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයින් සමාජ 

අපොදයෙ ලේෙෙ අත්ර, එය ඔවුන්නේ  පවුල් කරා ද 

ෙයාප්ත් නේ. උදාහරණයේ නලස, යම් අනයකු ගමෙේ යාමෙ 

පිෙත් ෙෙ විෙ ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයකු නපර මඟ මුණ ගැසීම 

අසු  බෙ නබොනහෝ නදෙ විශ්ොස කරති. එබඳු සමාජමය  

බාධ්ක ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයින්නේ ත්ත්ත්ෙයෙ අහිත්කර 

නලස බලපෑනමන් ඔවුන්නේ පවුල්ෙල, ප්රජාෙන්නේ හා රනට් 

සිංෙේධ්ෙයෙ  ඔවුන් සතු හැකයාෙන් නයොදා දායකවීම 

ෙළේෙයි. උදාහරණයේ නලස, ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයින් 

අසරණ බෙත්, හැම විෙම අනුන් මත් යැනපෙ බෙත් විශ්ොස 

කරීම, ආබාධ් සහිත් රැකයා අනප්ේෂා කරන්ෙන්ෙ ඉඩ 

සැලසීම සඳහා රැකයා සථ්ාෙෙල සරල නෙෙස්කම් කරීමෙ 

නහෝ ආබාධ් සහිත් ළමයින්ෙ නසල්ලම් කරෙ ස්ථාෙෙලෙ 

ප්රනේශවීමෙ නහෝ ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයින්ෙ නිෙසෙ සිමා 

නෙොවී, ඔවුන්ෙ අෙශය ත්ැෙෙ ගමන් කරීමෙ හැක ෙෙ පරිදි 

නපොදු ප්රොහෙ නසේොෙල  ප්රනේශ පහසුකම් සැලසීමෙ ඇති 

නෙොකැමැත්ත් ෙැනි සෘණාත්මක සමාජ ආකල්ප සුලබය. 

නමම සමාජම ය  හා පාරිසරික බාධ්ක, ආබාධ් සහිත් 

පුද්ගලයින් සමාජ ජීවිත්නේ ප්රධ්ාෙ ප්රොහනයන් හා 

සිංෙේධ්ෙනයන් බැහැර කර ත්බයි. 

නම් ආකාරනයන්, ආබාධිත්ත්ාෙ සමග අරගල කරෙ ළමයින් 

හා පවුල් ක්රමානුකුලෙ ප්රධ්ාෙ ප්රොහනයන්  බැහැර නකනරෙ 

අත්ර, ඔවුන් දුප්පත් ෙෙ ත්රමෙ බැහැර කරනු ලැබීමෙ ෙැඩි 

ඉඩේ පෙතී. 12.  නමහි ප්රතිඵලයේ නලස සෑම ප්රජාෙකම 

සැලකය යුතු විශාල පිරිසේ අෙදාෙම් ත්ත්ත්ෙයෙ හා නකොන් 

කරීමෙ ලේ නෙති. දායක ෙෙ හා ඵලදායක පුරෙැසියන් 

නලස ඔවුන්නේ වි ෙය සාේෂාත් කර ගැනීමෙ නමම 

ත්ැෙැත්ත්න්ෙ නෙොහැක ෙෙ අත්ර, ආබාධිත්ත්ාෙ - දරිද්රත්ාෙ -  

නරෝග -ආබාධිත්ත්ාෙ යෙ දුේෙල කරෙෙ  චක්රනයන් මිදීමෙ 

ඔවුෙෙ නෙොහැක නේ.

 
12    ආබාධ් සහිත් ත්ැෙැත්ත්න් පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය, සමාජ සුබසාධ්ක අමාත්යාිංශය, 2004 දී අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත් කරෙ 

ලදි. http://data.worldbank.org/country/sri-  lanka#cp_wdi  (2013)  
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නපර නකොෙනසේදී සාරාිංශ ගත් කරෙ ලද ආබාධ් සහිත් 
පුද්ගලයන් පත් වී ඇති ත්ත්ත්ෙයෙ රජය විසින් නිසි 
පිළිගැනීම ලබා දී ඇත්. එහි  ප්රතිඵලයේ නලස අමාත්ය 

මණ්ඩලය ජාතික ප්රතිපත්තියේ 13  සහ ආබාධිත්ත්ා 
නෙනුනෙන් ජාතික ක්රියාකාරී සැලසුම් 14 අනුමත් කර ඇත්. 

නමහි  දැේනෙෙ ෙැදගත් ප්රතිපත්ති ේනෂේත්ර, ඒො ආබාධිත්ත්ා 

පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිනේ ඉදිරිපත් කර, ලැයිස්තුගත් කර 

ඇති පරිද්නදන් නේ.  එෙකෙ ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයන්නේ 

ත්ත්ත්ෙය පිළිබඳ සමාජ ආේථික අධ්යයෙයක නහළිදරේ 

කරගැනීම් මත් පදෙම්ෙ ඒො ප්රතිපත්තිය නෙනුනෙන් නත්ෝරා 

ගන්ො ලදී.  2012 සිංගණෙය15 ඔවුන්නේ ත්ත්ත්ෙය 

නෙොනෙෙස්ෙ පෙතිෙ බෙ ත්හවුරු කරයි .  

ජාතික ප්රතිපත්තිනේ ඇතුලත් ප්රතිපත්ති ේනෂේත්ර ත්ෙදුරෙත්  

සිංෙේධ්ෙ විෂය ේනෂේත්ර හා සමපාත් නේ.  2016 නපබරොරි 8 

ෙෙ දිෙ ශ්රී ලිංකාෙ විසින් අපරානුමත් කරෙ ලද ආබාධ් සහිත් 

පුද්ගලයන්නේ අයිතිොසිකම් පිලිබඳ එේසත් ජාතින්නේ 

ප්රඥප්තිය16 නමම නකොෙසින් සැලකල්ලෙ ගන්ො බෙ 

සෙහන් කරීම ෙැදගත් නේ.  2016 ඔේනත්ෝබේ 5 ෙෙ දිෙ 

අත්සන් ත්බෙ ලද මරානේෂ් ගිවිසුම 17 ද නමම නකොෙනසේ 

ඇතුළත් කර ඇත්.  

ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයන්නේ අයිතිොසිකම් පිළිබඳ එේසත් 

ජාතින්නේ ප්රඥප්තියෙ (CRPD)18 සහ ජාතික ප්රතිපත්තියෙ 

 
13     2004 අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත් කරෙ ලද ආබාධිත් ත්ැෙැත්ත්න් පිලිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය, සමාජ සුබසාධ්ෙ අමාත්යාිංශය 
14     2014 ආබාධිත්ත්ා නෙනුනෙන් ජාතික ක්රියාකාරි සැලැස්ම සහ 2016 සිෙ 2020 ජාතික මාෙෙ හිමිකම් ක්රියාකාරි සැලැස්ම     .   

http://www.pmoffice.gov.lk/download/press/D00000000063_EN.pdf 
15     2012 ජෙගහෙ සහ නිොස ජාතික සිංගණෙය අෙසාෙ ොේත්ාෙ - ජෙ හා සිංඛයා නල්ඛෙ නදපාේත්නම්න්තුෙ 
16     2016 අපරානුමත් කරෙ ලද ආබාධිත්ත්ා සහිත් පුද්ගලයන්නේ අයිතිොසිකම් පිළිබඳ එේසත් ජාතින්නේ ප්රඥප්තිය 
17     2016 ඔේනත්ෝබේ  5 ෙෙ දිෙ අත්සන් කරෙ ලද මරානේෂ් ගිවිසුම  . http://www.infolanka.com/news/IL/on134.htm 
18    2016 අපරානුමත් කරෙ ලද ආබාධිත්ත්ා සහිත් පුද්ගලයන්නේ අයිතිොසිකම් පිළිබඳ එේසත් ජාතින්නේ ප්රඥප්තිය    - 3 නෙනි ෙගන්තිය    

 නපොදු ප්රතිපත්ති 

තුන් ෙැනි 

නකොෙස 
ආබාධිතතාව  

ප්රධාන ප්රවාහ ගතකිරීම  

සහ අන්තේකරණය  

සඳහා  

අමාතය මණ්ඩල  

අනුමැතිය ලැබූ  

වැදගත්  

ප්රතිපත්ති ක්ම ේත්ර   
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අනුෙ සියලු ප්රතිපත්ති ේනෂේත්ර ක්රියාත්මක කරීම පහත් සඳහන් 

කරුණු මත් පදෙම් විය යුතු නේ: 

1. ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයන්නේ සහජ අභිමාෙයෙ සහ 
ස්ොයත්ත්බෙෙ නගෞරෙකරමින් ඔවුන් මාෙෙ 

විවිධ්ත්ෙනේ සහ මනුෂයත්ෙනේ නකොෙසේ නලස 

පිළිගැනීම. 

2. සියලු ත්ැෙැත්ත්න්ෙ සමාෙෙ සලකනු ලැබීම සහ 
ආබාධිත් ත්ත්ත්ෙය මත් පදෙම්ෙ  නෙෙස් ආකාරනයන් 
නෙොසැලකීම 

3. සමාජනේ පූේණ හා සඵලදායක සහ ාගිත්ෙය, සහ 
අන්ත්ේකරණය නෙනුනෙන් ප්රනේශය, අෙස්ථා සහ 

නත්රීම හරහා සියලු ත්ැෙැත්ත්න් බලසතුකරණය කරීම 

4. පුරුෂයන් සහ කාන්ත්ාෙන් අත්ර සමාොත්මත්ාෙ 

5. ළමයින්නේ විකාශෙය ෙෙ ධ්ාරිත්ාෙන් සහ ඔවුන් පූේණ 

සහ  සුනිසි ජිවිත්යේ අත් විඳීම නකනරහි නගෞරෙය 

 

වැදගත් ප්රතිපත්ති ක්ම ේත්ර මකටිමයන් 

වි ය  ක්ම ේත්රය 
19 

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්මේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

එක්සත් ජාතින්මේ ප්රඥප්තිය (CR PD )  හා සබැඳි 

ප්රතිත්ති වල සාරාංශය  20 

CR PD  
21 

N APD  22 N H R AP
23 

1. ෙැඩ සහ                                 

රැකයාෙ 

 

1. රාජය සහ පුද්ගලික අිංශ ෙල රැකයා  නේත්ෙ සහ 

ස්ෙයිං රැකයා සහ  විධිමත් සහ අවිධිමත් ේනෂේත්ර 

නිදහනසේ නත්ෝරා ගැනීම හරහා ආබාධ සහිත 

පුද්ගලයන්ෙ රැකයා කරීම සඳහා ඔවුන්නේ 

අයිතිය සාේෂාත් නකනරනු ඇත්.  

2. දත්ත් බැිංකුෙ සහ රැකයා සහාය නසේො තුල 

ඇතුලුෙ රැකයාෙලෙ නයදවීනම් නසේොෙන් ෙල 

ඔවුන්ෙ ඇතුලත් නකනරනු ඇත්.  

3. සමාෙ ෙටිොකම් ඇති ෙැඩ නෙනුනෙන් සමාෙ 

නේත්ෙ සහ   නසෞඛය සම්පන්ෙ රැකයා 

ත්ත්ත්ෙයන්, අඩන්නත්ට්ෙම් කරීනමන් ආරේෂාෙ  

27 4 නෙනි 

නකොෙස 

3 

 
19    2004 අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත් කරෙ ලද ආබාධිත් ත්ැෙැත්ත්න් පිලිබඳ ජාතික ප්රතිපත්ති ේනෂේත්රය -  ආබාධිත්ත්ා පිලිබද   

ජාතික ප්රතිපත්තිය තුළ ෙෙ නමම විෂය ේනෂේත්ර රනට් සිංෙේධ්ෙ ක්රමනයහි විෂය ේනෂේත්ර සමග සමාෙ නේ.  ප්රතිපත්ති 

සම්පාදෙය  නෙනුනෙන් දැනුෙත් කරිම සඳහා ආබාධිත්ත්ා සහිත් පුද්ගලයන් පිලිබඳ සමාජ ආේථික අධ්යයෙයකන් පසුෙ 

ඒො නත්ෝරා නගෙ ප්රමුඛත්ා ගත් කරෙ ලදී.         
20   ප්රතිපත්තිය නකටිනයන් දේො ඇති අත්ර ආබාධිත්ත්ා සහිත් පුද්ගලයන්නේ අයිතිොසිකම් පිලිබඳ එේසත් ජාතින්නේ 

ප්රඥප්තිය (CRPD)  හි දේො ඇති අයිතිොසිකම් හා සම්බන්ධ්ය (5-30 ෙගන්ති)  
21    2016 දි  අපරානුමත් කරෙ ලද ආබාධිත්ත්ා සහිත් පුද්ගලයන්නේ අයිතිොසිකම් පිලිබඳ එේසත් ජාතින්නේ ප්රඥප්තිනේ 5 සිෙ 

30 ෙගන්තිෙල ලැයිස්තුගත් කර ඇති අයිතිොසිකම් - නමම අයිතිොසිකම් නමහිදී එේ එේ ප්රතිපත්ති ේනෂේත්රයෙ සම්බන්ධ් කර ඇති 
අත්ර එබැවින් රනට් සිංෙේධ්ෙ ක්රමනේ ප්රතිපත්ති ේනෂේත්රෙලෙ සම්බන්ධ් නේ. 

22    2014 දී අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත් කරෙ ලද  ආබාධිත්ත්ා පිලිබඳ ජාතික ක්රියාකාරි සැලැස්නම් නයොමුෙ  
23    2016 සිෙ 2020 ජාතික මාෙෙ හිමිකම් ක්රියාකාරි සැලැස්නම් නයොමුෙ  -  නයොමු අිංකය “ආබාධිත්ත්ා සහිත් ත්ැෙැත්ත්න්නේ 

අයිතිොසිකම්” පිලිබඳ පරිච්නේදය (6) සඳහන් කරයි. 
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වි ය  ක්ම ේත්රය 
19 

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්මේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

එක්සත් ජාතින්මේ ප්රඥප්තිය (CR PD )  හා සබැඳි 

ප්රතිත්ති වල සාරාංශය  20 

CR PD  
21 

N APD  22 N H R AP
23 

දුේගැෙවිලි සඳහා  ප්රතිකේම සහ රැකයානේ 

දියුණුෙ ඇතුළුෙ ආබාධිත්ත්ා සහිත් පුද්ගලයන්ෙ 

සාධ්ාරණ සහ යහපත් රැකයා ත්ත්ත්ෙයන් ෙග 

බලා ගැනීමෙ නසේො නයෝජකයන් සාධ්ාරණ 

කෙයුතු කළ යුතුය. 

 

2.     ෙෘත්තීය              

පුහුණු සහ 

කුසලත්ා 

සිංෙේධ්ෙය 

 

1. ආබාධ් සහිත් ත්රුණ ත්රුණියන් සහ ෙැඩිහිටියන්  

ප්රධ්ාෙ ප්රොහනේ ෙෘත්තීය පුහුණු සහ කුසලත්ා 

සිංෙේධ්ෙ ෙැඩසෙහන් ෙලෙ ඇතුලත් කරගත් 

යුතුය. 

2. ඔවුන් නත්ෝරා ගන්ො කුසලත්ාෙෙ පුහුණුෙ 

ලැබීම සඳහා සාධ්ාරණ ඉඩ සැලසීම කළ යුතුය. 

3. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්නේ අෙශයත්ා ඉටු කරීම 

සඳහා ෙෘත්තීය පුහුණු ආයත්ෙෙල සහ කුසලත්ා 

සිංෙේධ්ෙ ෙැඩසෙහන් ෙල පිරිස් සුදාෙම් 

නකනරනු ඇත්.  

 

27 4 නෙනි 

නකොෙස 

3.3 

3.    පාසල් 

 අධ්යාපෙය 

 

1. සියළුම මට්ෙම් ෙලදී අන්ත්ේකරණ අධ්යාපෙ 

ක්රමයේ මගින් ආබාධ් සහිත් ළමයින්නේ 

අධ්යාපනික අයිතිොසිකම් ප්රෙේධ්ෙය කරනු 

ලැබිය යුතුය. 

2. ගුරුෙරුන්නේ මූලික හා අඛණ්ඩ පුහුණු තුළ 

අෙශය පරිදි ප්රමාණෙත් ඉඩ සැලසීම්, ප්රනේශය 

සහිත් ඉගැන්වීනම් ක්රම නේද, විකල්ප ඉනගනුම් 

උපාය මාේග, ඉනගනුම් ද්රෙය, සහායක 

උපකරණ, ප්රනේශය සහිත් න ෞතික පරිසරය, 

ප්රනේශය සහිත් විෂය බාහිර ක්රියාකාරකම්  හා 

ප්රනේශය සහිත් ක්රීඩා සමග එබඳු ළමයින්නේ 

පුේණ සහ ාගිත්ෙය සහතික කරනු ලැබිය යුතුය. 

3. නපනීනම්, ඇසීනම් හා අනෙකුත් ඌණත්ා සහිත් 

ළමයින්ෙ ගුණාත්මක අධ්යාපෙය ලබා දීම සඳහා 

සිංඥා  ාෂානේ, නේල් හා අනෙකුත් සන්නිනේදෙ 

ක්රම ෙල ෙයේත් වීමෙ ගුරුෙරුන් පුහුණු කරනු 

ලැබිය යුතුය. 

4. ආබාධ් සහිත් ළමයින් නෙනුනෙන් විනශේෂ පාසල් 

ලියාපදිිංචි කර එකම සම්මත්යන්ෙ අනුකුල ෙෙ 

බෙ සහතික කරීමෙ නියාමෙය කරනු ලැබිය 

යුතුය. 

 

24 තුන්නෙනි 

නකොෙස: 

5.1 

5.3 

5.4 

5.5 

5.  නෙොවිධිමත්   

අධ්යාපෙය  

        

1. පාසල් අධ්යාපෙය අෙසන් කර නෙොමැති ආබාධ් 

සහිත් ළමයින්ෙ හා ත්රුණ ත්රුණියන්ෙ අෙශය 

විෙ ප්රමාණෙත් ඉඩ සැලසීම් සහිත්ෙ නෙොවිධිමත් 

අධ්යාපෙ ෙැඩසෙහන් කරා සමාෙ ප්රනේශය 

තිනබනු  ඇත්. 

 

24  තුන්ෙැනි 

නකොෙස 4 

.. 

6.          උසස්  1. විශ්ෙ විදයාල හා අනෙකුත් උසස් අධ්යාපෙ 24 තුන්ෙැනි 5.2 
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19 

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්මේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

එක්සත් ජාතින්මේ ප්රඥප්තිය (CR PD )  හා සබැඳි 

ප්රතිත්ති වල සාරාංශය  20 

CR PD  
21 

N APD  22 N H R AP
23 

අධ්යාපෙය 

 

ආයත්ෙෙලෙ ආබාධ් සහිත් ශිෂයයන් ෙැඩි 

සිංඛයාෙේ බඳො ගැනෙනු ඇත්. 

2. ගුරුෙරුන්නේ මූලික හා අඛණ්ඩ පුහුණු තුළ 

අෙශය පරිදි ප්රමාණෙත් ඉඩ සැලසීම්, ප්රනේශය 

සහිත් ඉගැන්විනම් ක්රම නේද, විකල්ප ඉනගනුම් 

උපාය මාේග, ඉනගනුම් ද්රෙය, සහායක 

උපකරණ, ප්රනේශය සහිත් න ෞතික පරිසරය, 

ප්රනේශය සහිත් විෂය බාහිර ක්රියාකාරකම්  හා 

ප්රනේශය සහිත් ක්රිඩා සමඟ උසස් අධ්යාපෙය තුළ 

එබඳු ළමයින්නේ පුේණ සහ ාගිත්ෙය සහතික 

කරනු ලැබිය යුතුය. 

3. උසස් අධ්යාපෙ ආයත්ෙ ආබාධිත්ත්ා හා සබැඳි 

පේනේෂණ ප්රෙේධ්ෙය කළ යුතුය. 

 

නකොෙස; 

5 

7.   නසෞඛය සහ 

පුෙරුත්ථාපෙය 

 

1. වෙදය හා නසෞඛය ආරේෂණ පිරිස් නෙනුනෙන් 

ශේතිමත් කරෙ ලද පුහුණුෙ, විනශේෂිත් නසේො 

සහ නසෞඛය ආරේෂණ පහසුකම් මගින් ආබාධ 

සහිත පුද්ගලයන්ෙ ගුණාත්මක නසෞඛය 

ආරේෂණය හා පුෙරුත්ථාපෙය කරා ෙැඩි දියුණු 

වූ ප්රනේශය තිබිය යුතුය. 

2. කල්නේලා ඇතිෙ හඳුොගැනීම හා මැදිහත්වීම් හා 

මාෙසික  නසෞඛය අෙශයත්ා සහ ඇසීනම්, 

නපනීනම්, සචලත්ාෙනයහි, සන්නිනේදෙනේ, 

බුද්ධිමය හා අනෙකුත් ෙේධ්ෙ ඌණත්ා නමන්ම 

චේයාමය ගැෙළු සහිත් ත්ැෙැත්ත්න්නේ අෙශයත්ා 

ෙලෙ ප්රතිචාර දේෙෙ නසේොෙන් ෙැඩි දියුනු කළ 

යුතුය. 

3. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ෙ ගුණාත්මක නද්ශීය 

වෙදය නසේො සැපයිය යුතුය. 

 

25, 26 නදෙැනි 

නකොෙස  

6 

8.             ක්රීඩා 

 

1. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් ඔවුන්නේ සම ෙයස් 

වූෙන් නසේම විනෙෝදාසේාදය හා ත්රඟකාරී 

අරමුණු  නෙනුනෙන් ක්රීඩා ක්රියාකාරකම් ෙලෙ 

සහ ාගි ෙනු ඇත්. 

2. ක්රීඩා සඳහා ෙගකීම උසුලෙ රාජය හා පුද්ගලික 

ආයත්ෙ පාසල් මට්ෙමින් ආරම්  කර 

පරිපාලෙනේ සියළු මට්ෙම් ෙලදී සියළු නපොදු 

ක්රීඩා ෙලදී ඔවුන්නේ හැකයාෙන් හඳුොගනිමින් 

ඉසේ සිංවිධ්ාෙය කළ යුතුය. ආබාධ සහිත 

පුද්ගලයන්ෙ ඉඩ සැලසීම සඳහා දැෙෙ පෙතිෙ 

ක්රීඩා නීති අනුෙේත්ෙය කළ යුතුය. පුහුණුෙ 

ඇතුළුෙ සියළු පහසුකම් ෙලෙ  ප්රනේශය සැපයිය 

යුතුය. ජාතික සහ ජාත්යන්ත්ර ඉසේ ෙලදී 

ඔවුන්නේ සහ ාගිත්ෙය දිරිගැන්විය යුතු අත්ර 

ක්රීඩා පිරිස් පුහුණු කරීනම්දී ආබාධිත්ත්ා 

අන්ත්ේකරණය සහතික කළ යුතුය. 

30 පස්ෙැනි 

නකොෙස : 

8 

10 



12 
 

වි ය  ක්ම ේත්රය 
19 

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්මේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

එක්සත් ජාතින්මේ ප්රඥප්තිය (CR PD )  හා සබැඳි 

ප්රතිත්ති වල සාරාංශය  20 

CR PD  
21 

N APD  22 N H R AP
23 

9.       ප්රොහෙය 1.  200624 සහ 200925.  ප්රනේශ හැකයා නියමයන්ෙ 

අනුකුලෙ, බස්, දුම්රිය, ජල හා ගුෙන් මාේග 

මගින් නපොදු හා පුද්ගලික  ප්රොහෙය ආබාධ 

සහිත පුද්ගලයන්ෙ ෙැඩි ප්රනේශය සහිත් විය 

යුතුය. නම්ො ක්රියාත්මක කළ යුතු බෙෙ 

නරේෂ්ඨාධිකරණය නිනයෝග කර ඇත්.26. 
2.  ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් මුහුණ නදෙ ප්රනේශ 

හැකයා ගැෙළු සම්බන්ධ්නයන් කෙයුතු කරීමෙ 

පාේශ්ෙකරුෙන් පුහුණු කළ යුතුය. 

 

9 පස්ෙැනි 

නකොෙස:  

1 

8.2 

10.            නිොස  1. රජය සහාය දේෙෙ නිොස සිංෙේධ්ෙය සහ 

රජනේ ඉඩම් නබදා දීම, ප්රතිලාභීන් නලස ආබාධ 

සහිත පුද්ගලයන් ඇතුළත් කළ යුතුය. 

 

28 පස්ෙැනි  

නකොෙස 

7 

4.4 

11.            සමාජ 

ආරේෂණය  

1.  විරාම ෙැටුප් හා රේෂණ නයෝජො ක්රම ෙැනි 

සමාජ ආරේෂණ ක්රියාමාේග ආබාධ සහිත 

පුද්ගලයන්ෙ ලබාගත් හැක ෙනු ඇත්.  

 

28 පළමුෙැනි 

නකොෙස: 

7 

.. 

12.         ඉදිකළ   

පරිසරයෙ        

ප්රනේශය සහ 

ප්රනේශ හැකයාෙ 

සහිත් සිංචාරක 

කේමාන්ත්ය  

1.  200627 සහ 200928. ප්රනේශ හැකයා නියමයන්ෙ 

අනුකුලෙ, ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ෙ නිදහස් 

ප්රනේශය, ආරේෂාෙ හා ස්ොධීෙත්ෙය සැපනයෙ 

පරිදි නපොදු අෙකාශ හා නපොදු ජෙත්ාෙ විසින් 

 ාවිත්ා කරනු ලබෙ නෙෙත් ප්රනද්ශ අනුෙේත්ෙය 

හා සැලසුම් කළ යුතුය. 

2. ප්රධ්ාෙ සිංචාරක බිම් හා ආකේෂණීය ස්ථාෙ 

හැකත්ාේ ප්රනේශය සහිත් ත්ත්ත්ෙයෙ පත් 

නකනරනු ඇත්.29 

3. පිරිස් පුහුණු කරීනම්දී නමන්ම සිංචාරක ෙයාපාරය 

සම්බන්ධ් නත්ොරතුරු සකස් කරීනම්දී හා නබදා 

හැරීනම්දී ආබාධිත්ත්ාෙ ඇතුළත් විය යුතුය.  

 

9 පස්ෙැනි 

නකොෙස : 

2 

8.1 

10.2 

13. සන්නිනේදෙය          

සහ 

නත්ොරතුරු 

1.  ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ෙ සියළු නත්ොරතුරු කරා 

ප්රනේශය තිබිය යුතු අත්ර සිංඥා  ාෂාෙ, නේල් 

සහ අනෙකුත් විකල්ප හා ෙේධ්නීය සන්නිනේදෙ 

9 පළමුෙැනි 

නකොෙස: 

4 

8.3 

 
24    සමාජ සු සාධ්ෙ අමාත්යාිංශය :  ඉදිකළ පරිසරය ආබාධිත්ත්ා සහිත් පුද්ගලයන්ෙ ප්රනේශය සහිත් කරීනම් මාේනගෝපනද්ශ ; ගැසට් අිංකය 

: 1, 467/15 (17.10.2006). http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_ 
25    සමාජ සු සාධ්ෙ අමාත්යාිංශය :  ඉදිකළ පරිසරය ආබාධිත්ත්ා සහිත් පුද්ගලයන්ෙ ප්රනේශය සහිත් කරීනම් මාේනගෝපනද්ශ ; ගැසට් අිංකය 

: 
      1619/24 – (18.09.2009) https://socialemwelfare.gov.lk/web/images/content_image/pdf/legislation/1619 

24e.pdf. 
26    සමාජ නසේො අමාත්යෙරයාෙ එනරහිෙ නපනේරා   221/2009   නරේෂ්ඨාධිකරෙ කාේය සෙහන් 27 April 2011; මූලික අයිතිොසිකම් අයැදුම 

, 273/2018 (18.04.2019) <http://www.supremecourt.lk/images/documents/sc_fr_273_2018.pdf> 
27    සමාජ සුබ සාධ්ෙ අමාත්යාිංශය, ඉදි කළ පරිසරය ආබාධිත්ත්ා සහිත් ත්ැෙැත්ත්න්ෙ ප්රනේශය සහිත් කරීමෙ මාේනගෝපනද්ශ,     
      ගැසට් අිංකය: 1, 467/15 (17.10.2006). http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_ 
28   සමාජ සුබ සාධ්ෙ අමාත්යාිංශය, ඉදි කළ පරිසරය ආබාධිත්ත්ා සහිත් ත්ැෙැත්ත්න්ෙ ප්රනේශය සහිත් කරීමෙ මාේනගෝපනද්ශ 
29   සමාජ සුබ සාධ්ෙ අමාත්යාිංශය, ඉදි කළ පරිසරය ආබාධිත්ත්ා සහිත් ත්ැෙැත්ත්න්ෙ ප්රනේශය සහිත් කරීමෙ මාේනගෝපනද්ශ,  

      ගැසට් අිංකය: 1, 467/15 (17.10.2006). http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_  op cit 

http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_
https://socialemwelfare.gov.lk/web/images/content_image/pdf/legislation/1619%2024e.pdf
https://socialemwelfare.gov.lk/web/images/content_image/pdf/legislation/1619%2024e.pdf
http://www.supremecourt.lk/images/documents/sc_fr_273_2018.pdf
http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_
http://www.hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/regulations/146_
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වි ය  ක්ම ේත්රය 
19 

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්මේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

එක්සත් ජාතින්මේ ප්රඥප්තිය (CR PD )  හා සබැඳි 

ප්රතිත්ති වල සාරාංශය  20 

CR PD  
21 

N APD  22 N H R AP
23 

කරා ප්රනේශය ක්රමනේද  ාවිත්ා කරීම තුලින් සන්නිනේදෙයෙ 

නිදහස තිබිය යුතුය. 

2.  සිංඥා  ාෂා කථා පරිෙේත්කයන් ප්රමාණෙත් 

සිංඛයාෙේ පුහුණු කර ලියාපදිිංචි කළ යුතුය. 

3.  සියළු මුද්රිත් නද් ප්රනේශය සපයෙ ආකෘති ෙලින් 

තිබිය යුතුය30. 

 

14.         සහායක   

උපකරණ හා  

ත්ාේෂණ  

1. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්නේ අධ්යාපෙය, 

රැකයාෙ හා ස්ොධීෙ දිවි නපනෙත් නෙනුනෙන් 

පහසුකම් සැලසීම සදහා නයෝගය සහායක 

උපකරණ හා ත්ාේෂණ සැපයිය යුතුය. 

 

20  නදෙැනි 

නකොෙස: 

10 

8.4 

15.        ළමයින් 1. ආබාධ් සහිත් ළමයින්, මුල් ළමා විය ආරේෂණ 

හා සිංෙේධ්ෙ ෙැඩසෙහන්, නපර පාසල් හා ළදරු 

පාසල් ෙලෙ ඇතුළත් කර ගත් යුතු අත්ර 

ආධ්යාත්මික හා සිංස්කෘතික දියුණුෙ ඇතුළුෙ 

හැක උපරිම සමාජ අන්ත්ේකරණය හා පුද්ගල 

සිංෙේධ්ෙය අත් කර ගැනීමෙ ළමයාෙ ආධ්ාරක 

ෙෙ ආකාරනයන් ළමයානේ උපරිම 

සහ ාගිත්ෙය  ාවිත්ා කළ යුතුය. 

2. ශේතිය ලබා නදෙ පරිසරයේ සැපයීමෙ 

නදමවුපියන්ෙ, පවුනල් අනෙකුත් සාමාජිකයන්ෙ 

හා රැක බලා ගන්ෙන්ෙ හැකයාෙ ලැනබෙ පරිදි 

ආබාධ් සහිත් එේ එේ ළමයාෙ සහාය වීම පිණිස 

දැනුම, කුසලත්ා හා උපනදස් යෙ ආකාරනයන් 

ඔවුෙෙ සහාය ලැබිය යුතුය. 

3.  ෙෙ නයොවුන් විනේ පසුෙන්ෙන් නෙනුනෙන් 

ප්රජෙෙ නසෞඛයය ෙැඩසෙහන්. ස්ත්රී පුරුෂ 

සමාජ ාෙය නකනරහි සිංනේදීත්ාෙයෙ අෙධ්ාෙය 

නයොමු කරමින් ආබාධ් සහිත් ළමයින් ඇතුළත් 

කර ගත් යුතුය.  

 

7, 23 පළමුෙැනි 

නකොෙස 

1 

 නදෙැනි 

නකොෙස: 

14 

16.          ත්රුණ     

ත්රුණියන් 

1.  ත්රුණ සිංෙේධ්ෙය නෙනුනෙන් සැලසුම් 

නකනරෙ සියළු ක්රියාකාරකම්, ෙැඩසෙහන් සහ 

ෙයාපෘති කරා සමාෙ ප්රනේශය ආබාධ් සහිත් 

ත්රුණ ත්රුණියන්ෙ තිබිය යුතුය. 

 

23 හත්රෙැනි 

නකොෙස : 

පස්ෙැනි 

නකොෙස: 

6.5 

17.   කාන්ත්ාෙන් 1.  කාන්ත්ාෙන් ෙගා සිටුවීම සඳහා ෙෙ කෙර නහෝ 

රාජය ෙැඩසෙහන් ආබාධ් සහිත් කාන්ත්ාෙන් 

ඇතුළත් කර ගත් යුතුය. 

2.  ස්ත්රි පුරුෂ සමාජ ාෙය මත් පදෙම් වූ 

ප්රචණ්ඩත්ෙයෙ එනරහිෙ ගනු ලබෙ රාජය 

ක්රියාමාේග ආබාධ් සහිත් කාන්ත්ාෙන් ද ආරේෂා 

6 පළමුෙැනි 

නකොෙස: 

හත්රෙැනි 

නකොෙස: 

12 

14 

 
30   2016 ඔේනත්ෝබේ 06 ශ්රී ලිංකාෙ මරානේශ් ගිවිසුමෙ අත්සන් ත්බයි.  ශ්රී ලිංකානේ ස්ථිර දූත් මණ්ඩලය,ජිනීො.  
      http://www.infolanka.com/news/IL/on134.htm 

http://www.infolanka.com/news/IL/on134.htm
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වි ය  ක්ම ේත්රය 
19 

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්මේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

එක්සත් ජාතින්මේ ප්රඥප්තිය (CR PD )  හා සබැඳි 

ප්රතිත්ති වල සාරාංශය  20 

CR PD  
21 

N APD  22 N H R AP
23 

කළ යුතුය. 

3.  විොහය, පවුල් ජීවිත්ය, ප්රජෙෙ අයිතිොසිකම් හා 

දිේකසාද  පිළිබඳ නීතිය හා ප්රතිපත්තිය ආබාධ් 

සහිත් කාන්ත්ාෙන්නේ ස්ොයත්ත් බෙ ආරේෂා 

කරීම සහ සහතික කරීම සැලකල්ලෙ ගත් යුතුය. 

 

18.           වියපත් 

පුද්ගලයින්  

1.  ආබාධ් සහිත් වියපත් පුද්ගලයන්ෙ නගෞරෙනයන් 

සැලකීම සිදු විය යුතු අත්ර ආරේෂාෙ පිළිබඳ 

හැඟීමේ ඇතිෙ හා හැකත්ාේ දුරෙ ඔවුන්නේ 

ස්ොධිෙත්ෙය ආරේෂා කරගනිමින් වියපත් වීමෙ 

ඔවුෙෙ හැකයාෙ තිබිය යුතුය.  

 

-- පළමුෙැනි 

නකොෙස: 

නදෙැනි 

නකොෙස: 

 

19.         පශ්චාත් 

ගැටුම් - සිංහිඳියා 

යාන්ත්රණ 

1.  මුල පුරන්ෙන්, අධිොචකයන්, ගැටුම තුළ ජීෙත් 

වීනම් අත්දැකීම මත් පදෙම් ෙෙ විනශේෂඥයන්, 

නිරීේෂකයන්, තීරණ ගන්ෙන් හා ප්රතිලාභීන්  

ෙැනි විවිධ් ආකාර ෙලින් සියළු සිංහිඳියා 

යාන්ත්රණ තුළෙ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් 

ඇතුළත් කර ගත් යුතුය.31 

 

11 .. 11.2 

20.           ත්දබල 

ආබාධිත්ත්ා 

සහිත් 

ත්ැෙැත්ත්න් 

 

1. එදිනෙදා ජීවිත්නේදී සහාය අෙශය ත්දබල ආබාධ 

සහිත පුද්ගලයන්ෙ සමාජයෙ දායකත්ෙය ලබා 

දීමෙ අෙස්ථාෙ ලැනබෙ පරිදි අෙශය විෙ නිෙස 

පාදක කරගත් සිංෙේධ්ෙ ෙැඩසෙහන් හා 

ෙයාපෘති ලබා දිය යුතුය.  

 

19 පළමුෙැනි: 

නදෙැනි: 

තුන්ෙැනි: 

හත්රෙැනි 

නකොෙස්  

7.2 

21.      ජෙ මාධ්ය 1.  සිවිල් සමාජය දැනුෙත් කරීමෙ, සචලකරණයෙ 

හා ක්රියාත්මක කරීමෙ හා එමගින් ආබාධ සහිත 

පුද්ගලයන්ෙ සමාජ පිළිගැනීම හා 

අන්ත්ේකරණය ප්රෙේධ්ෙය කරීමෙ,  

ආබාධිත්ත්ාෙ හා සබැඳි නත්ොරතුරු සෑම 

ආකාරනේම ප්රධ්ාෙ ප්රොහ හා සමාජ මාධ්ය මගින් 

විසුරුො හරිනු ලැබිය යුතුය. 

2.  ආබාධිත්ත්ාෙ හා සබැඳි ඒකාකෘතිකරණය හා 

සෘණාත්මක සමාජ - සිංස්කෘතික හා සම්ප්රදායික 

විශ්ොස හා පිළිනෙත්, විනශේෂනයන්ම ආබාධ් 

සහිත් කාන්ත්ාෙන්ෙ අදාල එම ත්ත්ත්ෙයන් අඩු 

කරීමෙ ජෙ මාධ්ය ක්රියාමාේග ගනු ඇත්. 

 

8 පස්ෙැනි 

නකොෙස: 

3 

7.1 

12 

 
31   ජාතික ඒකාබද්ධ්ත්ාෙ හා ප්රතිසන්ධ්ාෙ කාේයාලය, ‘සිංහිඳියාෙ හා සහජීෙෙය පිලිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය‘ (2017) 

https://www.un.int/srilanka/sites/www.un.int/files/Sri%20Lanka/re-
submission_of_the_national_policy_on_reconciliation_and_co-existence.pdf 

https://www.un.int/srilanka/sites/www.un.int/files/Sri%20Lanka/re-submission_of_the_national_policy_on_reconciliation_and_co-existence.pdf
https://www.un.int/srilanka/sites/www.un.int/files/Sri%20Lanka/re-submission_of_the_national_policy_on_reconciliation_and_co-existence.pdf
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වි ය  ක්ම ේත්රය 
19 

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්මේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

එක්සත් ජාතින්මේ ප්රඥප්තිය (CR PD )  හා සබැඳි 

ප්රතිත්ති වල සාරාංශය  20 

CR PD  
21 

N APD  22 N H R AP
23 

22.    අධිකරණය 1. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ෙ ද අෙයයන් හා සමාෙ 

පදෙමින් නීතිනේ පටිපාටිමය හා සත්ත්ාවී 

සුරැකත්ාෙන්ෙ හිමිකම තිබිය යුතුය32.  

2.  විමේශෙ, අභිනචෝදෙ අත්රතුරදී හා 

සාේෂිකරුෙන් නලස හා නීති කෙයුතු ෙල 

අනෙකුත් සියළු අදියර ෙලදී වෙතික ක්රමය හා 

විකල්ප ආරවුල් විසඳීනම් යාන්ත්රණ හා ක්රියාෙලි 

තුළ, ෙයසෙ ගැලනපෙ ආකාරනයන් ප්රමාණෙත් 

ඉඩ සැලසීම ලබා දිය යුතුය.33.  

3.  නපොලිස්, පරිොස සහ බන්ධ්ොගාර නසේො 

ඇතුළුෙ යුේතිය පසිඳලීනම් ේනෂේත්රය තුළ හා 

අනෙකුත් විකල්ප ගැටුම්  විසඳීනම් යාන්ත්රණ හා 

ක්රියාෙලි තුළ සිටිෙ පිරිස් ෙලෙ පුහුණුෙ සැපයිය 

යුතුය34. 

 

13 පළමුෙැනි 

නකොෙස: 

6 

1.1 

11 

15 

23. නද්ශපාලනික 

සහ නපොදු 

සහ ාගිත්ෙය 

1.  ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් අෙයයන් හා සමාෙ 

පදෙමකන් සෘජුෙ නහෝ නිදහනසේ නත්ෝරාගත් 

නිනයෝජිත්යන් හරහා, ඡන්දය දීමෙ හා 

ඡන්දනයන් නත්රී පත් වීමෙ අයිතිය හා අෙස්ථාෙ 

ඇතුළුෙ, නද්ශපාලනික හා නපොදු ජීවිත්යෙ 

සහ ාගි විය යුතුය35. 

 

29 

 

 

පළමුෙැනි 

නකොෙස: 

5 

9 

 

24.            ආපදා 

කළමොකරණය  

1.  හදිසි ත්ත්ත්ෙයන් අත්රතුරදී අෙදාෙමෙ පත්වීමෙ 

ඔවුෙෙ ඇති ෙැඩි ඉඩකඩ නකනරහි සිංනේදීබෙ 

සහිත්ෙ, ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයන්ෙ ආපදා 

කළමොකරණ චක්රයෙ ඇතුළත් කර ගත් 

යුතුය.36  

 

 පස්ෙැනි 

නකොෙස: 10 

 

25.     සිංස්කෘතිය  1. සිංස්කෘතික ක්රියාකාරකම් හා කලාෙන් තුළ සිය 

සිංස්කෘතික අෙෙයත්ා ෙේධ්ෙය කර ගැනීමෙ 

නමන්ම දේෂත්ා, කුසලත්ා හා හැකයා ෙේධ්ෙය 

කර ගැනීමෙද ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයන්ෙ 

අෙස්ථාෙ තිබිය යුතුය.37. 

 

30 පස්ෙැනි 

නකොෙස: 

9 

10.2 

 

 
32    ශ්රී ලිංකා ප්රජාත්ාන්ත්රික සමාජොදී ජෙරජනේ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ,  1978, 12 (1) ෙයෙස්ථාෙ, ‘අත්ත්නෙෝමතිකෙ සිර ාරයෙ 

ගැනීනමන්, රඳො ත්බා ගැනීනමන් හා දඬුෙම් කරීනමන් නිදහස හා අතීත්යෙ බලපාෙ දණ්ඩෙ නීති පැෙවීම ත්හෙම් කරීම පිළිබඳ 13 

ෙැනි ෙයෙස්ථාෙ   
         
33   ආබාධිත්ත්ා අයිතිොසිකම් පෙත් නකටුම්පත්, සමාජ නසේො, සුබසාධ්ෙ හා පශු සම්පත් සිංෙේධ්ෙ අමාත්යාිංශය, 2015 අනගෝස්තු 08 
34    එම 
35    ආබාධිත්ත්ා අයිතිොසිකම් පෙත් නකටුම්පත්, සමාජ නසේො, සුබසාධ්ෙ හා පශු සම්පත් සිංෙේධ්ෙ අමාත්යාිංශය, 2015 අනගෝස්තු 08 
36   ආබාධිත්ත්ාෙ පිළිබඳ ජාතික ක්රියාකාරී සැලැස්ම 2014 . 
37   ආබාධිත්ත්ාෙ පිළිබඳ ජාතික ක්රියාකාරී සැලැස්ම 2014 . 
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නමයෙ නපර තිබූ නකොෙස් ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයන් යනු 

කවුරුන්ද යන්ෙ නිේෙචෙය කරීම,  ඔවුන් ජීෙත් ෙෙ 

ත්ත්ත්ෙය විස්ත්ර කරීම  හා නමම ත්ත්ත්ෙය නෙෙස් කරීම 

සඳහා අෙශය ප්රතිපත්ති 38 ලැයිස්තුගත් කරීම කරයි. එම 

නකොෙස්, ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කළ යුත්නත් නකනසේද 

යන්ෙ තීරණය කරීමෙ පදෙම සපයයි39.  

ආබාධිත්ත්ා ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරීනම් 
ක්රියාෙලිය පහත් දැේනේ. 

 

ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරීනම් මාේග හා ප්රනේශයන් 

නමයෙ නපර වූ නකොෙස් තුලින් ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරීම 

සඳහා පැහැදිලි මාේග නදකේ පැෙ ෙගී. එබැවින් ද්විත්ෙ 

මාේග ප්රනේශයේ තුළ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක නකනරනු ඇත්. 

සෙහෙ 01 බලන්ෙ. 

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්නගන් ෙැඩි නදෙකු එකනෙක හා 

බැඳුනු මාේග නදකම  තුළ සහ ාගි ෙනු ඇත්. එේ අත්කන් 

ඔවුන් දරිද්රත්ානෙන් නපනලමින් හා අෙදාෙමෙ පත්ෙ සිටිෙ 

අත්ර අනෙේ අත්ෙ ඔවුන් ආන්තීකරණයෙ හා බැහැර කරීමෙ 

ලේෙ සිටී40. 

 

ද්විත්ෙ මාේග ප්රනේශය  
පහත් විස්ත්රාත්මක ෙ දැේනේ. 

 

 
 

 
38    2003 ආබාධිත්ත්ාෙ පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය තුළ හා ආබාධිත්ත්ාෙ පිලිබඳ ජාතික ක්රියාකාරී සැලැස්ම (2014) තුළ අමාත්ය මණ්ඩලය 

විසින් අනුමත් කර ඇති ආබාධිත්ත්ා සහිත් ත්ැෙැත්ත්න්නේ අයිතිොසිකම් පිලිබඳ ප්රඥප්තිනේ  CRPD  දේො ඇති අයිතිොසිකම් නම්ො 
සැලකල්ලෙ නගෙ ඇත්.  

39    CRPD  4 ෙැනි ෙගන්තිය, නපොදු ෙගකීම් නිසි ෙයෙස්ථාදායක, පරිපාලෙමය හා අනෙකුත් ක්රියාමාේග 
40    නමම ප්රතිපත්ති සාරාිංශනයහි නදෙැනි නකොෙස බලන්ෙ. 

හත්රෙැනි 

නකොෙස 
ආබාධිතතා 

ප්රතිපත්තිය  

ක්රියාත්මක  

කිරීම   
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සටහන 01 :  ආබාධිතතා ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ද්විත්ව මාේග ප්රමේශය 
 

ආබාධිතතා ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම41 
 
 

පළමුවැනි මාේගය 
දරිද්රත්ා නේඛාෙෙ පහළින් ජීෙත්ෙෙ හා දරිද්රත්ානෙන්  

නපනලෙ හා අෙදාෙමෙ  පත්ෙ සිටිෙ ආබාධ සහිත 

පුද්ගලයන් ෙඩාත් ශේතිමත් සමාජ ආරේෂණ ජාලයේ 

මගින් ෙගා සිටුෙනු ලබනු ඇත්.   
 නමයෙ පහත් සඳහන් නද් ඇතුලත් නේ. 

• දරිද්රත්ාෙනයන් නපනලෙ හා උපකාර අෙශය ආබාධ සහිත 

පුද්ගලයන් නසොයා ගැනීම ෙඩාත් සඵලදායක නකනේ. 
• ගුණාත්මක බෙ හා ආෙරණය අතින් සමාජ සුබසාධ්ෙය, 

නසේො හා ආරේෂාෙ ෙැඩි දියුණු නකනේ.  
• ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්නේ සිංවිධ්ාෙ හා ස්ෙයිං 

උපකාරක කණ්ඩායම් ෙල හඬ ශේතිමත් කරීම සඳහා 

ඒොෙ සහාය සැපනේ.  

• ආබාධ් සහිත් නරෝගීන් නෙනුනෙන් නසෞඛය, 

පුෙරුත්ථාපෙ හා සමාජ නසේො කරා ෙැඩි දියුණු කළ 

ප්රනේශය 

.වගකීම 
සමාජ සුබසාධ්ෙය පැෙරී ඇති අමාත්යාිංශය 

 

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් නෙනුනෙන් ජාතික ස ාෙ (NCPD) 
ත්ෙදුරෙත් සමාජ සු සාධ්ෙය  පැෙරී ඇති අමාත්යාිංශය 

යෙනත් පරිපාලෙය විය යුතුය. නකනසේ නෙත්ත් එය, ‘ආබාධ 

සහිත පුද්ගලයන් නේ  සු සාධ්ෙය සඳහා ෙෙ ජාතික ස ාෙ’ 

නහෝ  NCWPD  නලස හැඳින්නෙනු ඇත්. 
 

 මදවැනි මාේගය 
‘ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය‘ උපායමාේගය 

තුළින් සියළු ආන්තීකරණය හා බැහැර කරෙ ලද ආබාධ 

සහිත පුද්ගලයන්ෙ සමාජ හා සිංෙේධ්ෙ ප්රධ්ාෙ ධ්ාරාෙෙ 

ඇතුළත් වීමෙ අෙස්ථා හා නත්රීම් හිමි ෙනු ඇත්.   
 

• ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය නහෝ DID  තුළ අප 
රනට් ක්රියාත්මක නකනරෙ සියළු සිංෙේධ්ෙ මැදිහත්වීම් 

ආබාධිත්ත්ාෙ ෙඩ ෙඩාත් ඇතුළත් කරගනු ඇත්.42 

සිංෙේධ්ෙ උපායමාේග ප්රධ්ාෙ ප්රොහ සැලසුම්කරණය, 

පුහුණුෙ, ක්රියාත්මක කරීම හා අධීේෂණය තුළ 

ආබාධිත්ත්ාෙ ඇතුළත් නකනරනු ඇත්.43  
 

වගකීම 
අමාත්යාිංශ ගණොෙේ සම්බන්ධ් ෙෙ, බහු ආිංශික හා 

මට්ෙම් ගණොෙක උපාය මාේගයේ නලස, ක්රියාත්මක 

කරීම, අධීේෂණය, සම්බන්ධීකරණය හා නිරීේෂණය 

සහතික කරීමෙ සඵලදායක යාන්ත්රණ සහිත්ෙ ආබාධිත්ත්ා 

අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය ක්රියාත්මක නකනරනු ඇත්.44   
 
එබැවින් එය ජාතික ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ නකොමිෂන් 

ස ානේ නහෝ NDIC හි ෙගකීම ෙනු ඇත්45. 
ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරීනම් සියළු අිංශ නිරීේෂණය කරීම  
NDIC නෙතින් බාහිරෙ  පෙතිෙ මාෙෙ හිමිකම් නකොමිෂන් 
ස ාෙ විසින් සිදු නකනරනු ඇත්.  

 
 

ඉලේකය  

• ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්නේ අයිතිොසිකම් සාේෂාත් කරීම 46 

• ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ෙ සමාජ සාධ්ාරණය 47 

• ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ෙ සමාෙ පුරෙැසියන් නලස ඔවුන්නේ දැනුම, පළපුරුද්ද හා 

විනශේෂිත් කුසලත්ා හා හැකයාෙන් තුලින් ජාතික සිංෙේධ්ෙයෙ දායක වීමෙ අෙස්ථා 

හා නත්රීම් තිබීම48   

• යහ පැෙැත්ම සහිත් පරිපූේණ හා ත්ෘප්තිමත් ජීවිත්යේ ගත් කරීම සඳහා ආබාධ සහිත 

පුද්ගලයන්ෙ අෙස්ථා හා නත්රීම් තිබීම 49  

 
41    ආබාධිත් ත්ැෙැත්ත්න් පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය (2003), ආබාධිත්ත්ා සහිත් ත්ැෙැත්ත්න්නේ අයිතිොසිකම් පිලිබඳ එේසත් ජාතින්නේ    

ප්රඥප්තිය (2006), ආබාධිත්ත්ාෙ නෙනුනෙන් ජාතික ක්රියාකාරී සැලැස්ම (2014), ජාතික මාෙෙ හිමිකම් ක්රියාකාරි සැලැස්ම (2011, 

2016) මත් පදෙම්ෙ ඇත්. 
42    CRPD  4 (2) ෙගන්තිය “… එම අයිතිොසිකම් ක්රම ක්රමනයන්  පූේණ ෙශනයන් සාේෂාත්කරෙය අත් කර ගැනීනම් අරමුණ ඇතිෙ ….” 
43    එ.ජා. සිංෙේධ්ෙ සැලැස්ම, එ.ජා. සිංෙේධ්ෙ සැලැස්ම තුළ ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය, 2018 
44    CRPD  හි 33 ෙගන්තිනයහි පරිදි හා එ.ජා.මා.හි.ම.නකො. කාේයාලය විසින් කරෙ ලද නත්මාගත් අධ්යයෙනයහි සවිස්ත්රාත්මකෙ දේො 

ඇති පරිදි එ.ජා. මහ සම්ම්ලෙය  A/HRC/13/29 
45    CRPD  හි 33.1 ෙගන්තිය ජාතික නේන්ද්රස්ථාෙය 
46    ආබාධිත්ත්ා සහිත් ත්ැෙැත්ත්න්නේ අයිතිොසිකම් පිලිබඳ එේසත් ජාතින්නේ ප්රඥප්තිය ;         

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150. op cit .. 
47    ආබාධිත්ත්ාෙ පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය, සමාජ සුබසාධ්ෙ අමාත්යාිංශය, , NPD 2003,     
       http://worldbank.org/INTSRILANKA/Resources/NatPolicyDisability 
48   ආබාධිත්ත්ාෙ පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය, සමාජ සුබසාධ්ෙ අමාත්යාිංශය, , NPD 2003 
49   ආබාධිත්ත්ාෙ පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය, සමාජ සුබසාධ්ෙ අමාත්යාිංශය, , NPD 2003 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
http://worldbank.org/INTSRILANKA/Resources/NatPolicyDisability
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ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීමම් පළමුවැනි මාේගය:  
 
අරමුණ : දරිද්රත්ා නේඛානෙන් පහළ ජීෙත් ෙෙ දරිද්රත්ාෙනයන් නපනලෙ හා අෙදාෙමෙ පත්ෙ  

සිටිෙ ත්ැෙැත්ත්න්නේ ත්ත්ත්ෙය හා යහපැෙැත්ම ෙඟා සිටුවීම  

උපාය මාේගය: නදආකාර උපාය මාේගයෙ පහත් සඳහන් නද් ඇතුළත් නේ. 

• දරිද්රත්ාෙනයන් නපනළෙ හා උපකාර අෙශය ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් 

නසොයා  ගැනිනම් ෙඩාත් සඵලදායක හා කාේයේෂම ක්රම 
• ගුණාත්මක බෙ හා ආෙරණය යෙ කරුණු නදකම අනුෙ ෙැඩි දියුණු 

කරෙ ලද සමාජ ආරේෂණ ජාලය.  
 

ක්රියා මාේග : පහත් සඳහන් නද් අයත් ෙෙ සමාජ සු සාධ්ෙය, නසේො හා ආරේෂාෙ – 
මාසික මුදල් මාරු කරීම්, 
සහායක උපකරණ හා සහායක ත්ාේෂණ ලබා දීම 
විනශේෂ ෙෘත්තීය පුහුණුෙ නෙනුනෙන් අෙස්ථා 
අධ්යාපෙය, ස්ෙයිං රැකයා, වෙදය ආරේෂණය, නිොස ඉදිකරීම්, නිොස 

තුළ ප්රනේශ  හැකයාෙ හා සනීපාරේෂක පහසුකම් ෙැඩි දියුණු කරීම 

සඳහා පහසුකම් සලසෙ ප්රදාෙ 
ආබාධ සහිත පුද්ගල සිංවිධ්ාෙෙලෙ හා ස්ෙයිං උපකාරක  කණ්ඩායම්ෙලෙ  

ඔවුන්නේ හඬ ශේතිමත් කර ගැනීමෙ සහාය 
ආබාධ් සහිත් නරෝගීන් නෙනුනෙන් නසෞඛය, පුෙරුත්ථාපෙ හා සමාජ නසේො 

කරා ෙැඩි දියුණු කරෙ  ලද ප්රනේශය 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
එබැවින් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් මවනුමවන් සමාජ 

සුභසාධනය, මසේවා හා ආරක් ාව ක්රියාත්මක කිරීමම් 

වගකීමමහි කිසිදු මවනසක් නැත. 

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් මවනුමවන් ජාතික සභාව (NCPD)  
සමාජ සුබසාධන පැවරී ඇති අමාතයාංශය තුළ පරිපාලනය විම 

තවදුරටත් සිදු වනු ඇත. මකමසේ මවතත් එය ‘ආබාධ සහිත 

පුද්ගලයන්මේ සුබසාධනය මවනුමවන් ජාතික සභාව 

(NCWPD)” මලස හඳුන්වනු ලැමබනු ඇත. 

 
 

පළමු වැනි මාේගය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

මවනුමවන් වගකීම 

සමාජ සු සාධ්ෙය, නසේො හා ආරේෂාෙ සැපයීම හැම විෙම සමාජ 

සුබසාධ්ෙ අිංශය හා පැෙති අත්ර එය ඉදිරියෙත් එනසේම පෙතිනු  ඇත්.  

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් නෙනුනෙන් ජාතික ස ාෙ (N CPD )  සමාජ 

සුබසාධ්ෙ පැෙරී ඇති අමාත්යාිංශය තුළ පරිපාලෙය වීම ත්ෙදුරෙත් සිදු 

ෙනු ඇත්. නකනසේ නෙත්ත් එය ‘ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්නේ සුබසාධ්ෙය 

නෙනුනෙන් ජාතික ස ාෙ (NCWPD)”  නලස හඳුන්ෙනු ලැනබනු ඇත්. 
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ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරීනම් නදෙැනි මාේගය 
 
අරමුණ : ‘ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය’ උපායමාේගය තුළින් සියළු 

ආන්තීකරණය හා බැහැර කරෙ ලද ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ෙ සමාජ හා 

සිංෙේධ්ෙ ප්රධ්ාෙ ධ්ාරාෙෙ ඇතුළත් වීමෙ අෙස්ථා හා නත්රීම් හිමි ෙනු ඇත්. 50. 
 

 

මදවැනි මාේගය සමඟ ආබාධිතතා ප්රතිපත්තිය 

ක්රියාත්මක කිරීමම් මදවැනි උපායමාේගය, ආබාධිතතා 
අන්තේකරණ සංවේධනය  (DID)  මලස හඳුන්වා මදනු 
ලැමේ. ආබාධිතතා අන්තේකරණ සංවේධනය පිළිබඳ 

තවදුරටත්පැහැදිලි කිරීම පහත දැක්මේ. 
     
 

ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය නහෝ DID  තුළ අප රනට් ක්රියාත්මක 

නකනරෙ සියලු ම  සිංෙේදෙ මැදිහත්විම් ආබාධිත්ත්ාෙ ෙඩ ෙඩාත් ඇතුළත් 

කරගනු ඇත්.51 සිංෙේධ්ෙ උපායමාේග ප්රධ්ාෙ ප්රොහ සැලසුම්කරණය, පුහුණුෙ, 

ක්රියාත්මක කරීම හා අධීේෂණය තුළ ආබාධිත්ත්ාෙ ඇතුළත් නකනරනු ඇත්.52 

අමාත්යාිංශ ගණොෙේ සම්බන්ධ් ෙෙ, බහු ආිංශික හා මට්ෙම් ගණොෙක උපාය 

මාේගයේ නලස, ක්රියාත්මක කරීම, අධීේෂණය, සම්බන්ධීකරණය හා 

නිරීේෂණය සහතික කරීමෙ සඵලදායක යාන්ත්රණ සහිත්ෙ ආබාධිත්ත්ා 

අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය ක්රියාත්මක කරීම සහ ඒ හා සබැඳි නීති පැෙවීම 

නකනරනු ඇත්53.  

 

නමයෙ නපරවූ නකොෙස්ෙල  නල්ඛෙගත් කර තිබූ ප්රතිපත්ති ේනෂේත්ර සලකා 

බැලිනම්දී ඒො  ක්රියාත්මක කරීම සඳහා අෙශය ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ 

 
50   එ.ජා.සිං.සැ.  (UNDP). ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය . 2018.   

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Human%20Rights/UNDP-
Disability_Inclusive_Development__accessible.pdf 

51    අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය නෙනුනෙන් CBM  නමෙලම් කට්ෙලය. https://www.cbm.org/article/downloads/54741/CBM-DID-
TOOLKIT-accessible.pdf 

52    මාෙෙ හිමිකම් මහ නකොමසාරිස් කාේයාල පුහුණු අත්නපොනත් පුළුල්ෙ දේො ඇති CRPD 33  ෙගන්තිය.  හත්රෙැනි නමොඩියුලය 
ක්රියාත්මක කරීම සඳහා ක්රියාමාේග        
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_EN%20Accessible.pdf 

53    CRPD  4 ෙැනි ෙගන්තිය -  නපොදු  ෙගකීම් නයෝගය ෙයෙස්ථාදායක, පරිපාලෙමය හා අනෙකුත් ක්රියාමාේග.  නමම ආබාධිත්ත්ා ප්රතිපත්තිය 
සහ CRPD. ක්රියාත්මක කරීම සැලකල්ලෙ ගන්ො නීති නමනත්ේ පෙො ෙැත්. ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය ක්රියාත්මක කරීමෙ 

හා ශ්රී  ලිංකාෙ 2016 නපබරොරි 08 ෙැනි දිෙ  අපරානුමත් කළ UN CRPD ක්රියාත්මක කරීම නෙනුනෙන් බලදායී නීති නලස එකදු නීතියේ 
පෙො ෙැත්. ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ සිංෙේධ්ෙය ක්රියාත්මක කරීමෙ එබඳු නීති අත්යෙශයය. නමම නකොෙනසේ විස්ත්ර කර ඇති පරිදි  
CRPD හි 33.1,33.2 සහ 33.3 ෙගන්ති නද්ශීයෙ ක්රියාත්මක කරීමෙ ෙෙ නීති අෙශය ෙනු ඇත්. ජාතික ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කරිම හරහා 
CRPD අයිතිොසිකම් සැලකල්ලෙ ගැනීම සිදුවීම පිණිස නකටුම්පත් කරිනම් ක්රියාෙලි ෙැෙත් ඇරමිය යුතුය. එනමන්ම ආබාධිත්ත්ා සහිත් 

ත්ැෙැත්ත්න්නේ සහ ාගිත්ෙනයන් ෙෙ ක්රියාත්මක කරීම හා අධිේෂණ යාන්ත්රණද සැලකල්ලෙ ගත් යුතු නේ. අෙශය නීති සිංකීේණ ෙනු 

ඇති නහයින් ෙෙ නීති නකටුම්පත් කරෙ නලස ශ්රී ලිංකා නීති නකොමිසනමන් ඉල්ලා සිටිම නයෝජො කරනු ලැනබ්.  නමම නකොෙනසේ 

ත්ෙදුරෙත් විස්ත්ර කර ඇති නලස නීති බලන්ෙ. 

ආබාධිතතා 

අන්තේකරණ 

සංවේධනය යනු 

කුමක්ද? 

 

ආබාධිත්ත්ා 

අන්ත්ේකරණ 

සිංෙේධ්ෙය  

නෙනුනෙන් 

උපාය මාේගය 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Human%20Rights/UNDP-Disability_Inclusive_Development__accessible.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Human%20Rights/UNDP-Disability_Inclusive_Development__accessible.pdf
https://www.cbm.org/article/downloads/54741/CBM-DID-TOOLKIT-accessible.pdf
https://www.cbm.org/article/downloads/54741/CBM-DID-TOOLKIT-accessible.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_EN%20Accessible.pdf
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සිංෙේධ්ෙ උපාය මාේගය අමාත්යාිංශ ගණොෙේ සම්බන්ධ් කර ගන්ො බහු 

ආිංශික හා බහුවිධ් මට්ෙම් සහිත් එකේ බෙ පැහැදිලි නේ. 

බහු අමාතයාංශ  ක්රියාත්මක කරීම,  නපොදු ජෙත්ාෙෙ  ාණ්ඩ හා නසේො  

සැපයීම නෙනුනෙන්  බලපැෙරුමේ  ඇති කෙර නහෝ 

සහ සියලු අමාත්යාිංශෙල ෙගකීම විය යුතු නිසා ය. 

බහු ආංශික ක්රියාත්මක කරීම, රජය තුළ කෙර නහෝ හා 

සියළු සිංෙේධ්ෙ  ේනෂේත්ර ෙල ෙගකීම විය 

යුතු නිසා ය. 

බහු තල ක්රියාත්මක කරීම, ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් 

නිනෙස්ෙල ජීෙත් ෙෙ ස්ථාෙ කරා ළඟා විය 

යුතු නිසා සහ ප්රානද්ශීය පළාත් හා මධ්යම 

මට්ෙම් ෙල සිංෙේධ්ෙ පරිපාලකයන් විසින් 

ඔවුන්ෙ සහාය සපයනු ලැබිය යුතු නිසා ය.  

 

බහු අමාත්යාිංශ, බහු ආිංශික හා බහු ත්ල මට්ෙනමන් උපාය මාේගය 
ක්රියාත්මක කරීම සඳහා ජොධිපති කාේයාලය තුළ රජනේ ඉහළම 

මට්ෙනම් පිහිටුෙෙ ලද ක්රියාත්මක කරීනම් යාන්ත්රණයේ. CRPD 
ඇතුළුෙ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරීම නෙනුනෙන් ජාතික 

නේන්ද්රස්ථාෙය  නලස එහි පිහිටීම හා සමසත්් කාේය ාරය පිලිබිඹු 

වීමෙ ක්රියාත්මක කරීනම් යාන්ත්රණය ජාතික ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ 

නකොමිෂන් ස ාෙ ෙැත්නහොත් NDIC  නලස හඳුන්ෙනු ලැබිය හැකය 54. 

රජනේ ඉහලම මට්ෙනම් එය ස්ථාෙගත් කරීම  02. සෙහනන් නයෝජො නකනේ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54   ‘ආබාධිත්ත්ා සහිත් ත්ැෙැත්ත්න්නේ අයිතිොසිකම් පිලිබඳ  ප්රඥප්තිය ක්රියාත්මක කරිම හා අධිේෂණය සඳහා ජාතික යාන්ත්රණෙල ෙුහය 

හා කාේය ාරය පිලිබඳෙ එ.ජා. මහ නකොමසාරිස් කාේයාලය විසින් කරෙ ලද නත්මාගත් අධ්යයෙය‘ තුළ පුළුල් නලස දේො ඇති CRPD 
33  ෙගගන්තිය - එ.ජා. මහ සමුළුෙ A/HRC/13/29 

ක්රියාත්මක කිරීම 
මවනුමවන් 

වගකීම  
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02 සටහන -  ජාතික ආබාධිතතා අන්තේකරණ මකොමි න් සභාව (NDIC)55 
කාේයයන් හා සබඳතා සමග මයෝජිත ක්රියාත්මක කිරීම් වුහය 

 

ජනාධිපතිවරයා 
ජනාධිපති කාේයාලය 

 
   
 
 

                 
                                   
                                                     
                                                        
                                                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

සමස්ත් කාේයයන් අත්රෙ පහත් සඳහන් නද් අයත් නේ. 
-  ආබාධිත්ත්ා ප්රතිපත්තිය ක්රම ක්රමනයන් සාේෙ ක්රියාත්මක කරීම56 
-  ප්රතිපත්තිය හා සබැඳි කරුණු ෙලදි ජොධිපතිෙරයාෙ නිේනද්ශ ලබා දීම 
- ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරීම සඳහා අෙශය නීති පැෙනෙෙ බෙ සහතික කරීම පිණිස   

නකටුම්පත් කරීම 
-  අධීේෂණය හා සම්බන්ධීකරණය සහිත්ෙ ක්රියාත්මක කරීම සඳහා සහාය හා පසුවිපරම57 

 
55    2016අනප්රේල් / මැයි පෙත්ෙෙ ලද, අදාල අමාත්යාිංශනේ සිංෙේධ්ෙ අතිනේක නල්කම්නේ ස ාපතිත්ෙනයන් යුතුෙ  රැස්වූ ඒකාබද්ධ් 

රැස්වීනම්දී NCPD විසින් පත් කරෙ ලද CRPD පිලිබඳ උපනද්ශක කමිටුෙ සහ CRPD  ක්රියාත්මක කරිම නෙනුනෙන් උපාය මාේගය  
නිේනද්ශ කරිමෙ පත් කරෙ ලද අනු කමිටුෙ විසින් CRPD  හි 33.1 ෙගන්තිය අනුෙ නමම යාන්ත්රෙය සහ ෙුහය අනුමත් කරෙ ලදි. නමම 
රැස්විම් කාේය සෙහන් ලබාගැනිමෙ නෙොමැති ෙමුත් 2016 මැයි 25 NCPD කාේය සෙහන් තුළ ඒකාබද්ධ් තීරණය පිලිබඳෙ සඳහන් නේ. 

56   CRPD 4 (2) ෙගන්තිය  “…… එම අයිතිොසිකම් ක්රම ක්රමනයන්  පූේණ ෙශනයන් සාේෂාත්කරෙය අත් කර ගැනීනම් අරමුණ ඇතිෙ ….” 
ක්රියාත්මක කරීම සඳහා ක්රියාකාරි සැලසුම්  (NAPD, NHRAP 2011 සහ  2016)  සකස් කර ඇති අත්ර ක්රියාත්මක කරීම ප්රමාද නෙොෙෙ 
නලස මුල් අෙස්ථානේදි ඒො  ාවිත්ා කරීනම් හැකයාෙ ඇත්.  පසුෙ, අෙස්ථානුකූලෙ  ත්ත්ත්ෙයෙ ෙඩාත් අදාල බෙ සහතික කරීමෙ සුදුසු 

සැලසුම් පිලිනයල කරීනම් හැකයාෙ ඇත්. 

 

 

අමාතය මණ්ඩලය 

 

 

 

ජාතික ආබාධිතතා 
අන්තේකරණ මකොමි න් 

සභාව (NDIC) 
 

  
  
 

  
  

 
 
 
 
 
 

මේකම් කාේයාලය 

 

   

  
සාේෙ ක්රියාත්මක කරීම සඳහා 

මධ්යම රජය, ජාතික ප්රතිපත්ති හා 
සැලසුම් ක්රියාත්මක කරීම සඳහා 

නේන්ද්රස්ථාෙ සහිත්ෙ අමාත්යාිංශ 

හා ෙයෙස්ථාපිත් ආයත්ෙ    

 

ේෂුද්ර ක්රියාත්මක කරීම සඳහා 

ජාතික ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් 

ක්රියාත්මක කරීමෙ නේන්ද්රස්ථාෙ 

සහිත්ෙ පළාත් හා ප්රානද්ශීය පාලෙ 

 

සාේෙ ක්රියාත්මක කරීම, 

අධීේෂණය සහ සම්බන්ධිකරණය 

සඳහා ජාතික නේන්ද්රස්ථාෙය 

ජොධිපතිෙරයා විසින් නත්ෝරා ගත් 

යුතුය  

විදයාේථීන්, පරිපාලකයන්. නීතිඥයන්, 

ෙෘත්තිකයන්, ආබාධිත්ත්ා සහිත් 

ත්ැෙැත්ත්න්, ආබාධිත්ත්ා ක්රියාකාරීන් 

සහ ආබාධිත්ත්ා සහිත් ලමුන්නේ 

නදමාපියන් අත්රින් නත්ෝරාගත් 

ස ාපතිෙරයා හා උප ස ාපතිෙරයා 

ඇතුළු  නකොමසාරිස්ෙරුන් 5-6 ඇතුළත් 

විය යුතුය. 

කාේයයන් 

ප්රතිපත්තිය, නිති, අධීේෂණය, 

සම්බන්ධිකරණය, අ යන්ත්ර ොේත්ා 

ත්ැබිම්, ොේත්ාකරණය හා නිරීේෂණය 

 

ජාතික  
ආබාධිතතා 
අන්තේකරණ 

මකොමි න්  
සභාමේ  
කාේයයන් 
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- අ යන්ත්ර ොේත්ා ත්බා ගැනීම්, ොේත්ාකරණ හා නිරීේෂණ ක්රම සකස් කර  පෙත්ො ගැනීම 

ජාතික ආබාධිතතා  ජොධිපතිෙරයානේ කාේයාලය තුළ පිහිටුෙෙ NDIC  නල්කම් 
අන්තේකරණ මකොමි න් කාේයාලය හරහා සිදු නකනරනු ඇත්. 
සභාමේ තීරණ    
ක්රියාත්මක කිරීම  

 
ජාතික ආබාධිතතා  විදයාේථීන්, පරිපාලකයන්, නීතිඥයන්, ෙෘත්තිකයන්, ආබාධ් සහිත් 
අන්තේකරණ මකොමි න් පුද්ගලයන්, ආබාධිත්ත්ා ක්රියාකාරීන් හා ආබාධ් සහිත් ළමුන්නේ  
සභාමේ වුහය නදමාපියන් අත්රින් නත්ෝරාගත් ස ාපතිෙරයා සහ උප ස ාපතිෙරයා 

ඇතුළු නකොමසාරිස්ෙරුන් 5-6 ඇතුලත් විය යුතුය. 
 
ආබාධිතතා සහිත  ජාතික ආබාධිත්ත්ා අන්ත්ේකරණ නකොමිෂන් ස ාෙ නමම ප්රතිපත්තිය 
තැනැත්තන්මේ අයිතිවාසිකම්  සහ සහායක නීති (පහත් දැේනෙෙ නීති බලන්ෙ) හරහා ආබාධ් 
පිලිබඳ ප්රඥප්තියට සහිත පුද්ගලයන් නේ අයිතිොසිකම් පිලිබඳ  එ.ජා. (CRPD)   ප්රඥප්තිය  
ජාතික ආබාධිතතා  ක්රම ක්රමනයන් ක්රියාත්මක කරනු ඇත්. අප රෙ  2016 නපබරොරි 08 
අන්තේකරණ ෙැනි දිෙ (CRPD) අපරානුමත් කළ ෙමුත් ඒ මත් ක්රියාමාේග ෙලෙ මුල 
මකොමි න් සභාමේ සබඳතාව පිරීමෙ නමනත්ේ විධිමත් පියෙර කසිෙේ නගෙ නෙොමැත්. 
  

ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම NDIC සහ සමාජ සුබසාධ්ෙ අිංශනයන් බාහිර  මාෙෙ හිමිකම් නකොමිෂන්  
නිරික් ණය කිරීම ස ාෙ විසින් සිදු නකනරනු ඇත්. 58 

‘සියල්ලන් නෙනුනෙන් මාෙෙ  හිමිකම් සහතික කරීම, සහ නීතිනේ 

ආධිපත්යය ප්රෙේධ්ෙය කරීම සහ ආරේෂා කරීම’ නලස මාෙෙ හිමිකම් 

නකොමිෂන් ස ානේ දැේම  ප්රකාශිත්ය ”59. 
‘නිතිය, ප්රතිපත්තිය හා පරිචය යෙ සියල්නලන්ම මාෙෙ හිමිකම් ආරේෂා 

කරීම, මාෙෙ හිමිකම් ස ානේ නමනහෙරෙ ඇතුළත්ය.60  
එබැවින් මාෙෙ හිමිකම් නකොමිෂන් ස ාෙ සියළු පුරෙැසියන් නකනරහි 

සැලකලිමත් නේ. 
ආබාධිත්ත්ා ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරීම නිරීේෂණය සඳහා මාෙෙ 

හිමිකම් නකොමිෂන් ස ාෙ ඇතුලත් කරීම, නීතිය තුළ නමන්ම මාෙෙ 

හිමිකම් හා සබැඳි සියළු කරුණු ෙලදී නමම රනට් පුරෙැසියන් නලස 

ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්නේ සමාොත්මත්ාෙ ශේතිමත් කරයි. 
මාෙෙ හිමිකම් නකොමිෂන් ස ාෙ සිය බලපැෙරුම තුළ අයිතිොසිකම් 

සාේෂාත් කරීම ඇතුළුෙ ආබාධිත්ත්ා ප්රතිපත්තිය නිරීේෂණය සඳහා 

කමිටුෙේ නහෝ ඒ හා සමාෙ යමේ පිහිටුවීනම් හැකයාෙ ඇත්. 
නමම කමිටුෙ (නහෝ ඒ හා සමාෙ ෙුහය) තුළ ප්රධ්ාෙ පාේශ්ෙකරුෙන් 

නලස ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් නිනයෝජෙය ෙනු ඇත්.61 
 

ප්රතිපත්තිය දැෙෙ බලාත්මකෙ පෙතිෙ නීතිය ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයන්නේ 

ක්රියාත්මක කරීම අයිතිොසිකම් ආරේෂාකරිම පිලිබඳ 1996 අිංක 28 දරෙ පෙත් නේ62.    

 
57    CRPD  හි 33 ෙගන්තිනයහි පරිදි හා එ.ජා.මා.හි.ම.නකො. කාේයාලය විසින් කරෙ ලද නත්මාගත් අධ්යයෙනයහි සවිස්ත්රාත්මකෙ දේො 

ඇති පරිදි එ.ජා. මහ සම්ම්ලෙය  A/HRC/13/29 
58   CRPD 33.2 ෙගන්තිය 
59   ශ්රි ලිංකා මාෙෙ හිමිකම් නකොමිෂන් ස ාෙ  http://hrcsl.lk/english/about-us/ 
60     - එම -   http://hrcsl.lk/english/about-us/ 
61   CRPD 33.3 ෙගන්තිය   
62    ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයන්නේ අයිතිොසිකම් ආරේෂා කරීම  පිලිබඳ 1996 අිංක 28 දරෙ පෙත් (සමාජ සුබසාධ්ෙ අමාත්යාිංශය) 

http://hrcsl.lk/english/about-us/
http://hrcsl.lk/english/about-us/
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සඳහා නීති  නමය එෙේ පෙන් කෙර නහෝප්රතිපත්ති සිංෙේධ්ෙ නහෝ CRPD  
සැලකල්ලෙ නෙොගන්ො නහයින් ත්ෙදුරෙත් ෙලිංගු නෙොනේ. 

 ආබාධිත්ත්ා නීතිය සකස් කරීම : 2003 ෙසනේදි ආබාධිත්ත්ා නෙනුනෙන් 
ජාතික ප්රතිපත්තිය අනුමත් වීනමන් අෙතුරුෙ ෙගකීම උසුලෙ 

අමාත්යාිංශය 2004 දී පළමු ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්නේ අයිතිොසිකම් 

පෙත් නකටුම්පත් (DRB) 63   නකටුම්පත් කරීම සඳහා ස්ොධීෙ 
කමිටුෙේ 64 පත් කනළේය. සිිංහලෙ හා නදමළෙ පරිෙේත්ෙය කළ මූලික 
නකටුම්පත්ේ නපොදු ජෙත්ාෙෙ (DRB)65 විෙෘත් කරෙ ලද අත්ර නයෝජො 

කරෙ ලද අදාල නෙෙස්කම් පළමු නකටුම්පත්ෙ ඇතුළු කරෙ ලදී. එම 

අෙස්ථානේදී අෙශය වූ පරිදි ෙගකීම උසුලෙ අමාත්යාිංශය විසින් නමය 

අමාත්ය මණ්ඩලය නෙත් ඉදිරිපත් කරෙ ලදුෙ DRB  හි පළමු නකටුම්පත්ෙ 
අනුමැතිය ලබා ගන්ො ලදී.(2006)66.  මුලින්ම නීති නකටුම්පත් සම්පාදක 
සමග හා ඉන්පසු නීතිපති නදපාේත්නම්න්තුෙ සමග සාකච්ඡා කරීමෙ 

කමිටුෙ 2009 දේො අමාත්යාිංශයෙ සහාය වූනේය67. 

2009 ෙේෂනේදී ෙෙ අමාත්යෙරනයකු පෙතිෙ පෙත් නකටුම්පත් 

ප්රතිේනෂේප කර  ෙම නමනත්ේ නහළි නෙොවූ නීතීඥෙරනයකු ලො එය 

ෙැෙත් ලියවීම සිදු කනළේය. ඉන්පසු පත්වූ අමාත්යෙරුන් කාලයේ 

මුළුල්නල් විවිධ් පුද්ගලයන් (නබොනහෝ විෙ ෙම නෙොදන්ො) හා 

කණ්ඩායම් ලො ෙැෙත් නකටුම්පත් හා ෙෙ නකටුම්පත් සකස් කරෙෙ ලද 

අත්ර ඒො ගණොෙේ නීති නකටුම්පත් සම්පාදක නෙත්ද ඉදිරිපත් 

නකරිණි. එම නකටුම්පත් කසිෙේ  ඉන් ඉදිරියෙ  නගොස් ෙැත්. නමම 

නකටුම්පත්  ෙැඩි ෙශනයන්ම ලබාගත් හැක වුනේ ආබාධ් සහිත් 

ත්ැෙැත්ත්න් නෙනුනෙන් ජාතික ස ානේ  (NCPD) සාමාජිකයන්ෙ පමණි68.  

අමාත්යාිංශය විසින් පත් කරෙ ලද ත්ෙත් කමිටුෙේ විසින් 2019  ෙඩාත් 

මෑත්කදී සකස් කරෙ ලද නකටුම්පත් දැෙෙ නීති නකටුම්පත් සම්පාදක 

නෙත් පෙතී.69.  නමම 2019  පෙත් නකටුම්පත්70 CRPD හි 33.1 ෙගන්තිය 
අනුෙ අෙශය ක්රියාත්මක කරීනම් යාන්ත්රණය සැලකල්ලෙ ගැනීමෙ 

අසමත් නේ. 

ෙේත්මාෙ නකටුම්පත් ඇති වූනේ නමම ත්ත් - කාේය ක්රියාෙලිය තුලිනි. 

පැහැදිලිෙ ම, විවිධ් කාලෙලදි විවිධ් ෙම් ෙලින් හඳුන්ෙෙ ලද නමයෙ නපර 
වූ ආබාධිත්ත්ා අයිතිොසිකම් පෙත් නකටුම්පත් සියල්ල අෙලිංගු කරීමේ 

අෙශයය.  දරෙ ලද වියදම් ගැෙ කණගාටු ෙෙ ෙමුත් ආබාධ සහිත 

පුද්ගලයන්ෙ රජය විසින් සපයනු ලැබිය හැක නහොඳම නද් ලැබිය යුතුය. 

 
63    ආබාධිත්ත්ා පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය  (2004) 
64    කමිටු සාමාජිකයන් ත්නි පුද්ගල ශේනුත්ාෙනයන් පත් කරෙ ලද අත්ර පුළුල් බලපැෙරුම හැර අමාත්යාිංශනයන් නෙෙත් උපනදස්  

නෙොලැබිණි. ඔවුන් අමාත්යාිංශ  නල්කම්ෙ ෙගකෙ යුතු විය. 
65     අමාත්යෙරයා විසින් පත් කරෙ ලද කමිටුෙෙ ආචාේය  පද්මානි නමන්ඩිස්, ආබාධිත්ත්ා ක්රියාකාරිනි, ස ාපති සහය නිතිඥෙරුන් 4 

නදනෙකු ෙෙ ලේමාලි කබරාල් මිය, ආචාේය මල්ලිකා ඥාෙසිිංහ, මනහේෂ්ෙරි නේලායුදන් මිය සහ ආේ. එච්. පී. එච්. ගුණරත්ෙ මහත්ා 

ඇතුලත් වූහ.  ගුණරත්ෙ මහත්ා  ආබාධිත්ත්ා අිංශය ද නිනයෝජෙය කනළේය. 
66    2006 ජෙොරි 31 ආබාධිත් පුද්ගලයන්නේ අයිතිොසිකම් පෙත් නකටුම්පත් -  සමාජ සුබසාධ්ෙ අමාත්යාිංශය  
67    පද්මානි නමන්ඩිස්  - ෙගකීම උසුලෙ අමාත්යාිංහය සහ ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයන් නෙනුනෙන් ජාතික ස ා සාමාජිකයන් අත්ර අන්ත්ේ 

ක්රියාකාරකම්  2004  - 2019 
68    එම 
69    එම 
70   2019 මාේතු 28 නකටුම්පත් (2019 අනගෝස්තු - සැප්ත්ැම්බේ ෙැෙත් සිංනශෝධ්ෙය කර නීති නකටුම්පත් සම්පාදකෙ ඉදිරිපත් කර ඇත්.) 
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ඒ අනුෙ, ආරේෂා කරෙ හා ප්රෙේධ්ෙය කරෙ ජාතික නීති නයෝගය හා 

අදාල විය යුතු අත්ර තිනබෙ මුලය හා නෙෙත් සම්පත් සැලකල්ලෙ 

ගන්ො අත්රම රාජයනය හි අභිප්රාය හා එහි ජාතික හා ජාත්යන්ත්ර බැඳීම් 
හා සබැඳිෙ ලබා දිය හැක උපරිමය සැලකල්ලෙ ගැනීම අත්යෙශයය. 

 
 නිේමද්ශ :  ආබාධිත්ත්ා අයිතිොසිකම් නීතියේ නකටුම්පත් කරීනම් 

ක්රියාෙලිය ෙෙ පෙත් නකටුම්පත්ේ නෙනුනෙන් මුල සිෙම ආරම්  කළ 

යුතුය.  CRPD බලගන්ෙෙ නීතිය නලස සැලසුම් නකනරෙ එය ආබාධිත්ත්ා 
පිලිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිනයහි සාරාිංශයේ අඩිංගු නමම ප්රතිපත්ති 

නල්ඛෙය මත් පදෙම් විය හැකය.71,(තුන්ෙැනි නකොෙස)  නමම නකොෙස 
තුළ විස්ත්ර කර ඇති ක්රියාත්මක කරීනම් හා නිරීේෂණය කරීනම් 

යාන්ත්රණ නෙනුනෙන්ද එය නීති සම්පාදෙය කළ යුතුය. 
 
  ආබාධිත්ත්ා අයිතිොසිකම් පෙත් නකටුම්පත්ක (DRB)  නයෝජිත් 

බහුමාෙමය අන්ත්ේගත්නේ සිංකීේණ බෙ සැලකල්ලෙ ගනිමින්, ෙෙ  

පෙත් නකටුම්ත් කරෙ නලස ශ්රී ලිංකා නීති නකොමිෂන් ස ානෙන් ඉල්ලා 

සිටීම නිේනද්ශ නකනේ. එවිෙ  ෙෙ ආබාධිත්ත්ා අයිතිොසිකම් පෙත් 

නකටුම්පත් පිළිනයල කරීනම්දී නිසි හා විෙෘත් ක්රියා පටිපාටි අනුගමෙය 

නකනරනු ඇත්ැයි අනප්ේෂා කළ හැකය. 
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71    CRPD හි පහත් සඳහන් ෙගන්ති ප්රතිපත්තිය නලස ඇතුළත් කර නෙොමැත්. ඒො රාජයනයහි සාධ්නීය ක්රියාමාේග අෙශය නෙොෙෙ පළමු 

පරම්පරානේ හිමිකම් ෙෙ අත්ර බල ගන්ෙෙ නීති තුළෙ ඇතුලත් විය යුතුය .   10, 12, 14 – 18, 21- 23 ෙගන්ති 
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ආබාධිතතා ප්රතිපත්ති  
සංක්ෂිප්ත සටහන 
 

පද්මණි මමන්ඩිස් සහ බිමන්න්ද්රි මපමේරා 

අයිතිොසිකම් මුලික නකොෙගත් ආබාධිත්ත්ාෙ පිළිබඳ ජාතික 

ප්රතිපත්තියේ 2003 සිෙ ශ්රී ලිංකාෙෙ ඇත්. ආබාධ් සහිත් 
පුද්ගලයින්නේ අයිතිොසිකම් පිළිබඳ එේසත් ජාතීන්නේ 

ප්රඥප්තිය අනුමත් වුනේ 2016 දී ය. නමම එකඟත්ාෙන් 
ක්රියාත්මක කරීම සඳහා ආබාධිත්ත්ාෙ පිළිබඳ ජාතික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම 2014 දී අනුමත් වූ අත්ර, ජාතික මාෙෙ හිමිකම් පිළිබඳ 
ක්රියාකාරී සැලසුම් නදකකෙ (2011-2015 සහ 2016-2020) 
ආබාධිත්ත්ාෙ ඇතුළත් නකරිණ. ඒ එනසේ වුෙ ද, ආබාධ් සහිත් 
පුද්ගලයින්නේ අයිතිොසිකම් දිො ගැනීම හරහා, ඔවුන් විසින් 
අත්විඳිෙ අොසි හා පීඩාෙන් තුරන් කරීමෙ සහ ඔවුන්නේ ජිෙෙ 

ත්ත්ත්ෙය ෙිංොලීමෙ රෙ තුළ නම් දේො නගෙ ඇති අේථෙත් 

පියෙරේ ෙැත්. 

නමම ප්රකාශෙය නීති සම්පාදකයින්, පරිපාලකයින් සහ 
අනෙකුත් තීරණ ගන්ෙන් හෙ අයිතිොසිකම් පදෙම් නකොෙගත් 
නයෝගය ප්රතිපත්ති පිළිබඳ ෙ තීරණය කරීනම් දී  ාවිත්යෙ ගැනීම 

සඳහා සැකසුෙක. නමමගින් ආබාධිත්ත්ාෙ හා බැඳුණු 

අයිතිොසිකම් පිළිබඳ නකනරෙ අඛණ්ඩ සිංොදනේ කාලීෙ 

ත්ත්ත්ෙය සම්බන්ධ්නයන්  ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයින් සහ 

උෙන්දුෙේ දේෙෙ සියලු ම පාේශේයන් ෙ දැනුෙත් නකනේ. ඉන් 
අරමුණු නකනරනුනේ කථිකාෙන්, සාකච්ඡාෙන්, විොදයන්  සහ 
සම්මුතීන් දිගෙම පෙත්ො නගෙ යෑම ඉදිරියෙත් ශේතිමත් 

කරමින්, ශ්රී ලිංකානේ ආබාධ් සහිත් පුද්ගලයින්නේ අයිතිොසිකම් 
සාේෂාත් කරගැනීනම්  මැදිහත්වීම්  සඳහා ඔවුන් නයොමු කරීමයි. 

 

 


