කාන්තාවන්ට එරෙහි සියළු ආකාෙරේ රවනස් රකොට සැලකීම තුෙන් කිරීම පිළිබඳ කමිටුව
ශ්රී ලාකාව පිළිබඳ වටවැ ක කාලාවතකතක වාතකතාව සබනබන්ෙරයන් වවසාන  කරීෂ ණ
1. කමිටුව 2017 පෙබරවාරි 22 වැනි දින සිය 1484 වැනි සහ 1485 වැනි රැස්වීම් වලදී
ශ්රී ලාකාව ළිබඳබඅ වැවැනි වාතාවාව CEDAW / C / LKA/ 8) සලකා බැලුපේය.
(CRDAW/C/SR 1484 සහ CEDAW/C/SR/1485) කමිටුපේ ගැැළු සහ ප්රශ්්න
ලැයිස්තුව
CEDAW/C/LKA/Q/8 වඩාගු වන වවර ශ්රී ලාකාපේ ප්රතිචාාර
CEDAW/C/LKA/Q./81 හි වඩාගු පේ.
ව. හැඳින්වීම
2. රාජ්ය ොතාශ්්වය සිය වැවැනි කාලාවතාවක වාතාවාව ඉදිරිෙත් කිරීම කමිටුව වගය
කරයි. පුතාව - සැසි ක්රියාකාරී කඩාඩායම සිසින් මතු කරන ලග ගැැළු සහ ප්රශ්්න
ලැයිස්තුවැ රාජ්ය ොතාශ්්වය ිඛිතව ළිබඳතුු  සැෙීමමග යය වගය කරයි. රාජ්ය
ොතාශ්්වපයහි නිපයෝජිව කඩාඩායපම් සහභාගිත්වය පමන්ම යහි වාචික ඉදිරිෙත්
කිරීමග සාවාගය වවරතුරදී කමිටුව සිසින් පයොමු කරන ලග ප්රශ්්නවලැ ප්රතිචාාර පලස
ිඛිතවව වැඩිදුර ෙැහැදිිඛ කිරීම් ලබාදීමග යය වගය කරයි.
3. කාන්වා හා ළමා කැයුතු වමාවයාාශ්පේ ප්කම් ාන්රානි පසානාරත්න
මහත්මියපේ නායකත්වය යැපත් ජිනීවාහි යක්සත් ජ්ාතීන්පේ කාතායාලපේ නිවය
නිපයෝජිව, පකොරියානු ජ්නරජ්පේ ශ්රී ලාකා වානාෙතිචනිය සහ සිප ශ් කැයුතු
වමාවයාාශ්පේ සහ නීතිචෙතිච පගොතාවපම්න්තුපේ නිපයෝජිවයන් ළතුළත් රා රාජ්ය
ොතාශ්්වපේ නිපයෝජිව කඩාඩායමැ කමිටුපේ ප්රශ්ාසාව හිමි පේ.
ආ. සාධනීය වාශ්
4. 2011 වසපතාදී රාජ්ය ොතාශ්්වපයහි ෙස්වැනි වාතාවාපේ සිැ හත්වැනි වාතාවාව
CEDAW/C/LKA/5-7) ගක්වා වාතාවා සලකා බැලීපම් සිැ වයවස්ාාගායක
ප්රතිචසාස්කර
සිදු කිරීපම්දී වත්කරපගන ළතිච ප්රගතිචය, සිපශ්ායපයන්ම ෙහව
සඅහන් සම්මව කරගැනීම් කමිටුව වගය කරයි.
ව) ශ්රී ලාකා මානව හිමිකම් පකොමියන් සභාවැ ර්තාතිචමත් සාමාජිකයන් ෙත්
කිරීම ළතුළුව පජ්යය්අ වකකර වලැ හා ප්රධාන ස්වාීනන පකොමියන් සභාවලැ ෙත්
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කමිටුව සිසින් සිය හැැ හය වැනි සැසිවාරපේදී 2017 පෙබරවාරි 13 - මාතාතු -3 සම්මව කර ගන්නා ලදී.
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කිරීම් නිතාප ශ් කිරීම සඅහා වයවස්ාාගායක සභාව ප්රතිචය්අාෙනය කරමින් 2015 දී
ආඩාඩුක්රම වයවස්ාාවැ කරන ලග ගහනව වැනි සාපශ්ෝධනය
ආ) වෙරාධ වල සින්දිවයන් හා සාක්ෂිකු වන් ආරක්යා කිරීම සඅහා ජ්ාතිචක
වකකාරිය නිතාමා ය කළ 2015 වාක 04 ගරන වෙරාධ සින්දිවයන්ැ හා
සාක්ෂිකු වන්ැ සහාය වීපම් හා ආරක්යා කිරීපම් ෙනව සහ
ළ) ෙළාත් ොලන ආයවනවල කාන්වාවන් පවනුපවන් පකෝැාව 25% ක් පලස
ළතුළත් කිරීම සඅහා 2016 ෙළාත් ොලන ආයවන ඡන්ග සිමසීම් ෙනව
සාපශ්ෝධනය කිරීම
5. කාන්වාවන්ැ යපරහි පවනස් පකොැ සැලර්ම තුරන් කිරීම සහ ස්ත්රී පුු ය
සමාජ්භාවයැ සමානාත්මවාව ප්රවතාධනය කිරීම ඉලක්ක කරගනිමින් සිය
ආයවනික සහ ප්රතිචෙත්තිචමය රාමු වැඩි දියුු  කිරීමැ රාජ්ය ොතාශ්්වය ගන්නා
ප්රයත්න කමිටුව වගය කරයි.
ව) කාන්වා වයිතිචවාසිකම් ආරක්යා කිරීම සහ ප්රවතාධනය කිරීම සම්බන්ධපයන්
පවනම ෙරිච්පේගයක් වඩාගු ජ්ාතිචක මානව හිමිකම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 20172021) 2017 දී සකස් කර වවසන් කිරීම;
ආ) මිනිස් ජ්ාවාරම නිරීක්ය ය කර යයැ යපරහිව සැන් කිරීම සඅහා ජ්ාතිචක
උොයමාතාගික සැලැස්ම 2016 දී සම්මව කර ගැනීම;
ළ) 2016 දී ිඛාගික හා ස්ත්රී පුු ය සමාජ් භාවය මව ෙගනම් රා ප්රාඩාඩත්වයැ
සිසඳුම් සැෙීමම ළිණිස ප්රතිචෙත්තිච රාමුව සහ ජ්ාතිචක ක්රියාකාරී සැලැස්ම සම්මව කර
ගැනීම;
ඈ) 2015 දී ‘ශ්රී ලාකාපේ ප්රතිචසන්ධානය, වගවීම සහ මානව හිමිකම් ප්රවතාධනය
කිරිම’ මානව හිමිකම් කවුන්සිල පයෝජ්නා 30/1 පවනුපවන් සම වනුග්රාහකත්වය
සහ ඒ යැපත් බැඳීම් ඉටු කිරීම ළිණිස ගන්නා ලග ළියවර; සහ
ඉ) 2015 දී සිපශ්ාය ක්රියාෙපාොපා බල ෙැවු ම ගරන සිය්ලන්ැම රැැ ෙැමිණීම
සඅහා රාජ්ය ොතාශ්්වය සිසින් නිුතත් කරන ලග ස්ාාවර ආරාධනය.
6. පෙර වාතාවාව සලකා බැලීපම් සිැ පගවුු  කාලෙරිච්පේගය තුළ රාජ්ය ොතාශ්්වය
ෙහව සඅහන් ජ්ාවයන්වර සාධන ෙත්ර වෙරානුමව කර පහෝ ළිබඳපගන තිචබීම කමිටුව
වගය කරයි:
2

ව) 2016 වසපතාදී ආබාකකත්ව සහිව වැනැත්වත්පේ වයිතිචවාසිකම්
ළිබඳබඅ ප්රඥප්තතිචය සහ යයැ ෛවක්ළිව සන්ධානය යන පගකම;
ආ) 2016 වසපතාදී සියළු වැනැත්වන් බලහත්කාරපයන් වතුු ගහන් කරනු
ලැබීපමන් ආරක්යා කිරීම සඅහා ප්රඥප්තතිචය; සහ
ළ) 2015 වසපතාදී වන්වතාජ්ාතිචක සාසිධානාත්මක වෙරාධ වලැ යපරහි
යක්සත් ජ්ාතීන්පේ ප්රඥප්තතිචයැ ෙැ්පමෝ සන්ධානයැ)
වනුූරරකව
පු ගලයන්, සිපශ්ායපයන්ම කාන්වාවන් හා ළමුන්, ජ්ාවාරම වැළැක්වීම, මැඩ
ෙැවැත්වීම හා යයැ ගඬුවම් කිරිම සඅහා වන සන්ධානය.
ළ.

ොතාිඛපම්න්තුව

7. ප්රඥප්තතිචය පුතා පලස ක්රියාත්මක කිරීම සහතිචක කිරීපම්දී වයවස්ාාගායක බලය සතු
තීර ාත්මක කාතායභාරය කමිටුව වවධාර ය කරයි. 2010 හවිඛස් ෙස්වැනි
සැසිවාරපේදී සම්මව කරගන්නා ලග, ොතාිඛපම්න්තු මන්ත්රීවු න් සමග සිය
සබඅවාව ළිබඳබඅ කමිටු ප්රකාශ්ය බලන්න.) වමන් සතු බල ෙැවු මැ වනුකූලව
ගැන් සහ ප්රඥප්තතිචය යැපත් ීළළ වාතාවා කිරීපම් කාලෙරිච්පේගය වවරතුර පමම
වතාවමාන වවසාන නිරික්ය
ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධපයන් වවශ්ය ළියවර
ගන්නා පලස යය ොතාිඛපම්න්තුවැ ළරයුම් කරයි.
ඈ.

සැලකි්ලැ භාජ්නය වන ප්රධාන ක්පයාත්ර සහ නිතාප ශ්
ප්රඥප්තතිචපයහි ෛනතිචක වත්ත්වය

8. ආඩාඩුක්රම වයවස්ාාපේ 12, 17, 27 සහ 126 වයවස්ාා සහ ප ීයය වයවස්ාාගායක
ෙනත් සහ නියමයන් ග නාවක් ප්රඥප්තතිචය බලාත්මක කිරීම සඅහා ප්රමා වත් රාමුවක්
සෙයන බවැ නිපයෝජිව කන්ඩායපම් ප්රතිචාාරය කමිටුව සැලකි්ලැ ගනී. පකපසා
පවවත්, ප්රඥප්තතිචය තුළ ගැ් පකොැ ළතිච සියළු වයිතිචවාසිකම් කාන්වාවන් සිසින්
වයාෙර ය කිරීම සහතිචක කිරීමැ ප්රමා වත් පලස ෙවතිචන ප ීයය ෛනතිචක රාමුව
වයා්තව වී පනොමැතිච වීම සම්බන්ධපයන් කමිටුව වවදුරැත් සැලකිිඛමත්ව සි..
9. වවදුරැත් ප්රමාගයකින් පවොරව, ප්රඥප්තතිචපයහි සියළු සිකසිධාන ජ්ාතිචක නීතිචයැ
ළතුළත් කර ගැනීම රාජ්ය ොතාශ්්වය සිදු කළ යුතුය යන සිය පුතාව නිතාප ශ්ය
CEDAW/C/LKA/CO/7, 13 පේගය) කමිටුව යබඳ වවධාර ය කරයි.
කාන්වාවන්ැ යපරහි පවනස් පකොැ සැලර්ම වහනම් කිරීම සඅහා ෛනතිචක රාමුව.
3

10. ගැනැ සිදුපවමින් ෙවතිචන වයවස්ාා ප්රතිචසාස්කර ක්රියාවිඛය කමිටුව වගය කරයි.
පකපසා පවවත්, යම ක්රියාවිඛය තුළ කාන්වාවන්පේ සීමිව සහභාගිත්වය ළිබඳබඅව යය
වවදුරැත් ක ස්සලු සහගවව සි.. සමානාත්මවාවැ ළතිච වයිතිචය යැපත් ිඛාගික
නැඹුු ව මව ෙගනම්ව පවනස් පකොැ සැලර්ම වහනම් පකපරන්පන්ග යන්න
සම්බන්ධපයන් නම් වසිනිශ්්චිවවාවක් ෙැහැදිිඛ කිරීම ළිණිස, ිඛාගික නැඹුු ව සහ ස්ත්රී
පුු ය සමාජ්භාවය පවනස් පකොැ පනොසැලර්ම සඅහා ෙගනමක් පලස සිපශ්ාෂිවව
ළතුළත් කිරීම සඅහා ආඩාඩුක්රම වයවස්ාා මඩාඩලපේ ූලිඛක වයිතිචවාසිකම් ළිබඳබඅ
වනු කාරක සභාපේ පයෝජ්නාව සම්බන්ධපයන් රාජ්ය ොතාශ්්වපේ ප්රතිචාාරය කමිටුව
සැහන් කර ගනී. පකපසා පවවත්, රාජ්ය ොතාශ්්වය පමම පයෝජ්නාව ළිබඳගැනීම
සම්බන්ධපයන් වෙැහැදිිඛ බවක් ෙවතිචන බව කමිටුව නිරීක්ය ය කරයි. වවග,
ආඩාඩුක්රම වයවස්ාාපේ 12 2)
වයවස්ාාව කාන්වාවන්පේ සහ ළිරිමින්පේ
සමානාත්මවාව සහතිචක කරන නමුත් :
ව)

ප්රඥප්තතිචපයහි 1 වැනි වගන්තිචය වනුව වවශ්ය වන ෙරිදි යය සෘජුව පහෝ වක්රව
කාන්වාවන්ැ යපරහි පවනස් පකොැ සැලර්ම වහනම් පනොකරන බවත්;

ආ)

ආඩාඩුක්රම වයවස්ාාපේ 16 1) වයවස්ාාව, ආඩාඩුක්රම වයවස්ාාව
බලාත්මක වීමැ පෙර ෙැවතිච පවනස් පකොැ සැලර්ම සිදුකරන නීතිච
වකකර ය මගින් සමාපලෝානයැ ඉඩ ප්රස්ාා පනොලබන බවත්;

ළ)

නීතිච සහ ප්රතිචෙත්තිච පේගනීය පවනස් පකොැ සැලර්ම ආමන්ත්ර ය
පනොකරන බවත්;
කනස්ස්පලන් යුතුව නිරීක්ය ය කරයි.
11.

ෙැහැදිිඛව නිශ්්ාය කරන ලග කාලරාමුවක් තුළ රාජ්ය ොතාශ්්වය ෙහව
සඅහන් ප ඉටු කළ යුතු බවැ කමිටුව නිතාප ශ් කරයි:
ව)

නව ආඩාඩුක්රම වයවස්ාාව පකටුම්ෙත් කිරීපම්
කාන්වාවන්පේ ූරතා සහභාගිත්වය සහතිචක කිරීම;

ක්රියාවිඛය

තුළ

ආ)

ිඛාගක නැඹුු ව හා ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාව වනනයවාව පවනස් පකොැ
සැලර්ම සඅහා වහනම් ෙගනමක් පලස ළතුලත් කිරීමැ ආඩාඩුක්රම
වයවස්ාා මඩාඩලපේ ූලිඛක වයිතිචවාසිකම් ළිබඳබඅ වනු කාරක සභාව කර
ළතිච පයෝජ්නාවැ නිසි සැලකි්ල ලබා දීම;
4

ළ)

සියළුම නීතිචවල වකකර සමාපලෝානය හඳුන්වා දීම සඅහා ආඩාඩුක්රම
වයවස්ාාපේ 16 1) වයවස්ාාව ෙරිච්ිනන්න කිරීම;

ඉ)

ුතලය මව ෙගනම් රා පවනස් පකොැ සැලර්ම ළතුළුව වන්වශ්්පේගන පවනස්
පකොැ සැලර්ම ආමන්ත්ර ය කිරීම ප්රතිචෙත්තිච හා වැඩසැහන් සම්මව කර
ගැනීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම.

වසාධාර

පලස සලකන නීතිච

12.

ූලිඛක වයිතිචවාසිකම් උ්ලාඝනය කරන සියළු නීතිච සිය ෙස් වසරක
කාලරාමුව තුළ සමාපලෝානය කර ෙරිච්ිනන්න කිරීම සඅහා ජ්ාතිචක මානව
හිමිකම් ක්රියාකාරී සැලැස්පම් 2017-2021) නිතාප ශ් කමිටුව සැලකි්ලැ
ගනී. වනුප්රා්තතිචය, උු මය සහ හවු් හිමිකාරිත්වයැ වගාලව ඉඩම්
සාවතාධන ආඥපාෙනපත් වන පවනස් පකොැ සැලසීපම් සිකසිධාන
ෙරිච්ිනන්න කිරීපම් සාපශ්ෝධන පකටුම්ෙව නීතිච පකටුම්ෙව සම්ොගක
පගොතාවපම්න්තුව පවව යවා ළතිච බවග, මුස්ිඛම් සිවාහ හා දික්කසාග
ෙනවැ සාපශ්ෝධන පයෝජ්නා කිරීම සඅහා 2016 ඔක්පවෝබතා මසදී වමාවය
මඩාඩල වනුකමිටුවක් ෙත් කරන ලග බවග කමිටුව වවදුරැත් සැලකි්ලැ
ගනී. උඩරැ නීතිචය හා පත්සවලාමයි නිතිචය තුළ පවනස් පකොැ සැලර්පම්
සිකසිධාන ප්රතිචසාස්කරනය සම්බන්ධපයන් ප්රගතිචයක් පනොමැතිච වීම
සම්බන්ධපයන් කමිටුව සැලකිිඛමත් පේ.

13.

ප්රඥප්තතිචපයහි 1 වැනි සහ 2 වැනි වගන්තිච හා තිචරසාර සාවතාධන ඉලක්ක 5.
සියළු කාන්වාවන්ැ හා ගැහැු  ළමුන්ැ යපරහි පවනස් පකොැ සැලර්ම
වවසන් කිරිපම් 5.1 ඉලක්කය වවර සබඅවාවන් පවව කමිටුව වවධානය
පයොමු කරවයි. සිය පෙර නිතාප ශ් A/57/38, 275 පේගය) සහ 2011
CEDAW/C/LKA/CO/7, 17 පේගය) යබඳ වවධාර ය කරන කමිටුව, රාජ්ය
ොතාශ්්වය කාන්වාවන්පේ ූරතා
සහභාගිත්වය සහිවව සිය නීතිච
ප්රතිචසාස්කර
ක්රියාවිඛය පේගවත් කිරිපමන් ූලිඛක වයිතිචවාසිකම්
උ්ලාඝනය කරමින් පවනස් පකොැ සලකන සියළු නීතිච, සිපශ්ායපයන් ම
ෙහව සඅහන් නීතිච, නිශ්්චිව කාලරාමුවක් තුළ සමාපලෝානය කර
ෙරිච්ිනන්න කිරීමත් නිතාප ශ් කරයි.

ව)

වනුප්රා්තතිචය, උු මය සහ හවු් හිමිකාරිත්වයැ වගාලව ඉඩම් සාවතාධන
ආඥපාෙනපත් ළතිච පවනස් පකොැ සලකන සිකසිධාන ෙරිච්ිනන්න කිරීම සහ
5

ආ)

ඉඩම් සහ ප ෙල හිමිකාරිත්වය, උු මය, ෙැවරිම හා බැහැර කිරිම
නියාමනය කරන පමන්ම ෛනතිචක ශ්ක්නුවාව, සිවාහ, දික්කසාග සහ ළමා
භාරකාරත්වය නියාමනය කරන පවනස් පකොැ සලකන සිකසිධාන ඉවත්
කිරීම ළිණිස මුස්ිඛම්, උඩරැ සහ පත්සවලාපමයි පෙෞ ගිඛක නීතිච ළතුළු
සියළු පෙෞ ගිඛක නීතිච සාපශ්ෝධනය කිරිම.

යුක්තිචය කරා ප්රපේශ්ය
14.

ෙහව සඅහන් ප ළතුළුව යුක්තිචය කරා ප්රපේශ්වීමැ කාන්වාවන්ැ
වවදුරැත් ෙවතිචන බාධක සම්බන්ගපයන් කමිටුව සැලකිිඛමත් පවයි:
ව)

නීතිචය ක්රියාපේ
පයගසිපම් නිලධාරීන්පේ හා නීතිච වෘත්තිචකයන්පේ
ොතාශ්්වපයන් ස්ත්රී පුු ය සමාජ් භාව සමානාත්මවාව ළිිඛබඅ සිමිව ගැනුම;

ආ)

වම වයිතිචවාසිකම්වලැ හිමිකම් ෙෑමැ බලාපෙොපරොත්තු වන කාන්වාවන්,
සිපශ්ායපයන්ම පගමළ කාන්වාවන්, මුහු ොන භායාමය බාධක; සහ

ළ)

ිඛාගික හා ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවය මව ෙගනම් රා ප්රාඩාඩත්වය වාතාවා
කිරිපමන් සින්දිව කාන්වාවන්, සහ ගැහැු  ළමුන් වැළැක්සිමැ පහාතුවන
සමාජ් හා සාස්කෘතිචක වෙකිතාතිචය පමන්ම ෙිඛගැනිමැ ලක්වනු ළවැයි යන
බිය.

15.

කාන්වාවන්ැ යුක්තිචය කරා ප්රපේශ්ය සම්බන්ධය සිය පෙොදු නිතාප ශ් වාක
33 2015) යබඳ සිහිෙත් කරවන කමිටුව, රාජ්ය ොතාශ්්වය ෙහව සඅහන් ප
කළ යුතු බවැ නිතාප ශ් කරයි:
ව) කාන්වාවන්පේ වයිතිචවාසිකම් සුරක්ෂිව කිරිපම් මාතාගයක් පලස
වකකර ය ස්වාීනන, වෙක්යොතිච, වෘත්තිචයමය හා ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවය
පකපරහි සාපේදි වන බවැ වගබලා ගැනීම සඅහා ප්රඥප්තතිචය පමන්ම
කමිටුපව පෙොදු නිතාප ශ් සහ සික්ෙ සන්ධානය යැපත් යහි නීතිච සිගයාව
ළිබඳබඅව සිනිසුු වු න්ැ, වභිපාෝගකයන්ැ. නීතිචඥපවු න්ැ, පෙොලීසියැ හා
වපනුතත් නීතිචය ක්රියාපේ පයොගවන නිලධාරින්ැ ක්රමානුකූල ධාරිවා
වතාධනය ලබා දිම;
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ආ) රපේ උතුපතා සහ නැපගනහිර පගමළ කාා කරන නීතිචය ක්රියාපේ
පයොගවන නිලධාරීන් සාඛ්යාව වැඩි කිරීම;
ළ) වම වයිතිචවාසිකම් වලැ හිමිකම් ොන කාන්වාවන් හා ගැහැු  ළමුන්
වෙකිතාතිචයැ ලක් කිරිම තුරන් කිරීම සඅහා කාන්වාවන්පේ ෛනතිචක
සාක්යරවාව වැඩි කිරීම හා වම වයිතිචවාසිකම් ළිබඳබඅව කාන්වාවන්පේ හා
ළිරිමින්පේ ගැනුවත් බව වැඩි කිරීම.
කාන්තාවන්, සාමය සහ ආෙෂ ාව - සාක්රාන් ය ක්ෂ ය යාන්රණ
16. මානව හිමිකම් කවුන්සලපයහි 30/1 පයෝජ්නාවැ වනුකූලව සවයය
පසසිම, යුක්තිචය, හානිූරර ය හා යබඳ සිදුසිම වැළැක්සිම සඅහා යාන්ත්ර
නසැලසුම් කර ක්රියාත්මක කිරීපම් ක්රියාවිඛය සම්බන්ධපයන් 2016 දී
උෙප ශ්ක කාතාය සාධන බලකායක් ෙත් කිරීම ළතුළුව, සාක්රාන්තිච
යුක්තිචය, නැවව ෙදිාචි කිරීම සහ ආඩාඩුක්රම වයවස්ාා ප්රතිචසාස්කරන
පවනුපවන් වැඩසැහන් සකස් කිරීම සම්බන්ධපයන් කමිටුව ප්රශ්ාසා කරයි.
කාතාය සාධන බලකා වාතාවාව 2017 ජ්නවාරි මස ළිිඛපයල කර වවසන්
කිරීමග කමිටුව සැලකි්ලැ ගනි. පකපසා වුවත් ෙහව සඅහන් කු ු 
සම්බන්ධපයන් කමිටුව ක ස්ස්ල ෙළ කරයි:
ව) සාමය පගොඩ නැගීපම්, යබඳ පගොඩනැගීපම් හා ප්රතිචසන්ධාන ක්රියාවලී
තුළ කාන්වාවන්පේ ඌන නිපයෝජ්නය සහ රාජ්ය ොතාශ්්වපයහි ෙශ්්ාාත්
ගැටුම් ක්රියාවිඛ සඅහා මගපෙන්වීම සඅහා රා කාන්වාවන් හා සාමය සහ
ආරක්යාව ළිබඳබඅව ආරක්යක කවුන්සිල පයෝජ්නා වාක 1325 2000) සහ
ඉන් ෙසුකාලීනව ඉදිරිෙත් කරන ලග පයෝජ්නා ක්රියාත්මක කිරිම ළිණිස
සකස් කර වවසන් කරන ලග ජ්ාතිචක ක්රියාකාරී සැලැස්මක් පනොමැතිච වීම;
ආ) ෙරිූරතා සාක්රාන්තිච යුක්තිච උොයමාතාගයක් ළතුළුව, සිසිධ සාක්රාන්තිච
යුක්තිච සාරාක සැලසුම් කර ස්ාාෙනය කිරීමැ ඉඩ සලසන වුහයන්
ළිහිටුවීම සම්බන්ධ මන්ගගාීළ ප්රගතිචය; සහ
ළ) 2016 වාක 14 ගරන වතුු ගහන් රා වැනැත්වන් ළිබඳබඅ කාතායාලය
ෙනවැ ජ්නාකෙතිචවරයාපේ වත්සන ලබා ගැනීපම් ප්රමාගය සහ ජ්ාවයන්වර
සහපයෝගිවාව පවනුපවන් සිකසිධාන සලස්වන 11 ව) පේගය ඉවත් කිරීම
සඅහා ෙනව සාපශ්ෝධනය කිරිමැ ඉඩ ළතිච බවැ ලැපබන වාතාවා.
17.

කමිටුව වාවකාිඛක සිපශ්ාය ක්රියාමාතාග ළිබඳබඅ සිය පෙොදු නිතාප ශ් වාක 25
2004) සහ ගැටුම් වැළැක්සිපම්දී, ගැටුම් වවරතුර හා ෙශ්්ාාත් ගැටුම්
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වත්ත්වයන් තුළ කාන්වාවන් සම්බන්ධපයන් වාක 30 2013) පෙොදු
නිතාප ශ්ය යබඳ සිහිෙත් කරමින් රාජ්ය ොතාශ්්වය ෙහව සඅහන් ප ඉටු කිරිම
නිතාප ශ් කරයි :
ව) 1325 2000) පයෝජ්නාවැ වනුකූලව ෙශ්්ාාත් ගැටුම් යබඳ
පගොඩනැගීපම් ක්රියාවිඛපයහි සියළු වදියරවලදී කාන්වාවන් ූරතා පලස
සම්බන්ධ කර ගැනීම සහ සියළු සාක්රාන්තිච යුක්තිච යාන්ත්ර වල 50% ක
කාන්වා නිපයෝජ්නය තිචබිය යුතුය යන උෙප ශ්ක කාතාය සාධක බලකා
නිතාප ශ් ක්රියාත්මක කිරිම, ෙැහැදිිඛ කාලරාමුවක්, ළි් සලුතු , සිපශ්ාෂිව
වයවැය සහ නිරන්වර වීනක්ය යාන්ත්ර යක් සහිවව මාතාග සිතිචයමක්
සෙයන ෙරිූරතා ජ්ාතිචක ක්රියාකාරී සැලැස්මක් පමම පයෝජ්නාවැ වගාලව
සකස් කර නිම කිරීම සහ ආරක්යක කවුන්සිලය ඉන් ෙසුකාලීනව ඉදිරිෙත්
කරන ලග පයෝජ්නා 1820 2008), 1888 2009), 1889 2009), 2122
2013) සහ 2242 2015) පමන්ම කමිටුපේ පෙොදු නිතාප ශ් වාක 30 හි
වඩාගු සම්ූරතා ෙරාසය සැලකි්ලැ ගැනීම;
ආ) වගවීම් යාන්ත්ර ක්රියාවිඛපයහි ස්වාීනනත්වය හා වෙක්යොතිච බව
පවනුපවන් වවශ්ය සහතිචකයක් පලස යතුළ ජ්ාවයන්වර සහභාගිත්වය
ෙවතිචන බවැ වගබලා ගැනීම සහ මානවහිමිකම් කවුන්සිලපේ පයෝජ්නා
වාක 30/1 A/HRC/RES/30/1) 6 වැනි පේගයැ වනුුතලව ජ්ාවයන්වර
සිනිසුු වු න්පේ,
වභිපාෝගකයන්පේ,
සිමතාශ්කයන්පේ
හා
නීතිචඥපවු න්පේ සහභාගිත්වය සහතිචක කිරීම;
ළ) ජ්ාවයන්වර ප්රමිතිචවලැ වනුකූලව වකකර
හා සාක්ෂිකු වන්
ආරක්යා කිරීපම් වැඩසැහන්වල ස්වාීනනත්වය සහ සඵලගායකබව වඩාත්
පහොඳින් ආරක්යා කිරීපම් ක්රියාමාතාග ළතුළත් කිරීම සඅහා වෙරාධ වල
සින්දිවයන්ැ හා සාක්ෂිකු වන්ැ සහායවීපම් හා ඔවුන් ආරක්යා කිරීපම්
ෙනව සමාපලෝානය කර සාපශ්ෝධනය කිරීපම් කැයුතු පේගවත් කිරීම.

කාන්වාවන්පේ වභිවෘ කය පවනුපවන් ජ්ාතිචක යාන්ත්ර ය
18.

2017 වතායපේදී කාන්වාවන් ළිබඳබඅ ස්වාීනන ජ්ාතිචක පකොමියන් සභාවක්
ස්ාාෙනය කිරීම සඅහා පයෝජ්නාවකැ වමාවය මඩාඩලය වනුමැතිචය ලබා
දීම කමිටුව වගය කරයි. වවග, කාන්වා ගෘහූලිඛක ුතටුම්බ ළිබඳබඅ
ප්රතිචෙත්තිචයකැ හා ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවය ප්රධාන ප්රවාහගව කිරීපම් කමිටු
ස්ාාෙනය කිරිම සඅහා වමාවය මඩාඩල වනුමැතිචය ලබාදීමග යය වගය
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කරයි. ඒකාබ ධ වී පනොමැතිච ජ්ාතිචක රාමුව, රාජ්ය ොතාශ්්වය තුළ කාන්වා
වයිතිචවාසිකම්වල වභිවෘ කපයහි බරෙවල වකාතායක්යමවාවන්ැ මග ොගනු
ළවැයි කමිටුව ක ස්සලු පවයි. 2016 වාක 12 ගරන පවොරතුු 
ගැනගැනීපම් වයිතිචය ෙනව බලාත්මකව තිචබු ග සකස් කර වවසන් කරන
ලග සියළු සැලසුම් ප්රසි කයැ ෙත් කර පනොමැතිච බවත්, ඒවාපේ ළි්
සලුතු , කාලරාමු හා පවන් කරන ලග සම්ෙත් පමන්ම පමම සැලසුම්
වීනක්ය ය කිරීම සඅහා ෙත් කරන ලග වන්වතා වමාවයාාශ් පමපහයුම්
කමිටුපේ කාතායය
ප්රසි කයැ ෙත්වී පනොමැතිච බවග කමිටුව
ක ස්ස්පලන් යුතුව සැහන් කරයි. කාන්වාවන් ළිබඳබඅ ජ්ාතිචක
පකොමියන් සභාව ස්ාාෙනය කිරීම ළිණිස කාලරාමුවක් පනොමැතිචවීම
සම්බන්ධපයන් වමන් පෙර සඅහන් කරන ලග ක ස්ස්ල
CEDAW/C/LKA/CO/7,
16 පේගසය) කමිටුව වවදුරැත් වවධාර ය
කරයි.
19.

සඵලගායක ජ්ාතිචක යාන්ත්ර ය හා ප්රාාරය ළිබඳබඅ සිය පෙොදු නිතාප හ වාක
6 1988) සහ සිපශ්ායපයන්ම ජ්ාතිචක යාන්ත්ර සඵලගායක පලස ක්රියාත්මක
වීම සඅහා වවශ්ය වත්ත්වයන් සම්බන්ධපයන් පබයිජිා ක්රියාකාරකම් සඅහා
පේදිකාව තුිඛන් සෙයන ලග මාතාපගෝෙප ශ්කත්වය සිහිෙත් කරන කමිටුව
සිය පෙර නිතාප ශ් (A/57/38, 277 පේගය. CEDAW/C/LKA/CO/7 , 19
පේගය) යබඳ වවධාර ය කරමින් රාජ්ය ොතාශ්්වයැ ෙහව සඅහන් ප
නිතාප ශ් කරයි.
ව) ගැනැ ෙවතිචන සිසිධ ක්රියාකාරී සැලසුම් යක් සාසක්ව
උොයමාතාගයකැ ඒකාබ ධ කර ඒවා ක්රියාත්මක කිරිම සඅහා මානව,
වාක්යණික හා ූලලය සම්ෙත් සැෙපයන බවැ වග බලා ගැනීම;
ආ) නිශ්්චිව කාලරාමුවක් තුළ, කාන්වාවන් ළිිඛබඅ ස්වාීනන ජ්ාතිචක
පකොමියන් සභාවක වයවස්ාාගායක ස්ාාෙනය හා සඵලගායක
ක්රියාකාරිත්වය සිදුවන බවැ වග බලා ගැනිම;
ළ) රාජ්ය ොතාශ්්වය තුළ කාන්වා වයිතිචවාසිකම් වල වභිවෘ කය ළිබඳබඅ
ඒකාබ ධ ක්රියාකාරී සැලැස්ම වීනක්ය ය කිරීපම්දී හා ළගයිපම්දී සිසි්
සමාජ්පයහි සහ කාන්වාවන් ළිිඛබඅ ජ්ාතිචක පකොමියන් සභාපවහි සක්රිය
සහභාගිත්වය ෙවතිචන බවැ වග බලා ගැනිම.
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වාවකාිඛක සිපශ්ාය ක්රියාමාතාග
20. ප්රඥප්තතිචපයහි සියළු ක්පයාත්ර තුළ ළිරිමින් හා කාන්වාවන් වවර වතාාවත්
සමානාත්මවාව සාක්යාත් කර ගැනීම පේගවත් කිරිම සඅහා වාවකාිඛක සිපශ්ාය ක්රියාමාතාග
භාසිවා කිරීම සම්බන්ධපයන් පවොරතුු  පනොමැතිච වීම ළිබඳබඅව සිය පෙර සැලකිිඛමත්
වීම EDAW/C/LKA/CO/7, 20 පේගය) කමිටුව යබඳ වවධාර ය කරයි.
21. ප්රඥප්තතිචපයහි 4 වැනි වගන්තිචපයහි 1 වැනි පේගය සහ වාවකාිඛක සිපශ්ාය ක්රියාමාතාග
ළිබඳබඅ කමිටුපේ පෙොදු නිතාප ශ් වාක 25 2004) සමග වනුුතලව, වාතාගික, ආගමික හා
ිඛාගික සුළුවර පකොැස්වලැ වයත් කාන්වාවන්, ගෘහ ූලිඛක කාන්වාවන්. වභයන්වර
වශ්පයන් වවවැන් රා කාන්වාවන් හා ආබාකව කාන්වාවන් පකපරහි සිපශ්ාය වවධානය
සහිවව, සිපශ්ායපයන් පෙොදු හා ප ශ්ොලනික ජිසිවය තුළ සහ තීර ගැනීම, වධයාෙනය
හා රැකියා තුළ කාන්වාවන් හා ළිරිමින් වවර වතාාවත් සමානාත්මවාව සාක්යාත් කර
ගැනීම පේගවත් කිරිම ළිණිස නිශ්්චිව වරමුනු හා දිරිගැන්සිම්, වයා්තතිචය හා සහායක
වැඩසැහන්. ෛනතිචක වනුමැතිචය, සිපශ්ාය වයවැය පවන් කිරීම් හා පවනත් ප්රතිචඵල වත් කර
ගැනීම පකපරහි නැඹුු  රා ප්රගාීළ ක්රියාමාතාග සහිව වාවකාිඛක සිපශ්ාය ක්රියාමාතාග රාජ්ය
ොතාශ්්වය පයොගා ගව යුතු බවැ කමිටුව නිතාප ශ් කරයි.
කාන්වාවන්ැ යපරහි ඒකාකෘතිච හා ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවය මව ෙගනම් වු ප්රාඩාඩත්වය
22. ජ්ාතිචක මානව හිමිකම් ක්රියාකාරි සැලැස්පමහි 2017-2021) සහ ිඛාගික හා ස්ත්රී
පුු ය සමාජ්භාවය මව ෙගනම් රා ප්රාඩාඩත්වයැ සිසඳුම් සැෙයිම සඅහා වන ජ්ාතිචක
ක්රියාකාරී සැලැස්පමහි ළතුළත් කර ළතිච ෙරිදි, මාධය තුළ ඒකාකෘතිච තුරන් කිරීම ළිණිස
උොයමාතාග, සම්බන්ධ වී ළතිච ප්රාඩාඩත්වපයහි ප්රමා ය පනොසලකා කලත්රයාපේ
කැමැත්ව පනොමැතිච සියළු වත්ත්වයන්හිදී ෛවවාහික ස්ත්රී ෂණය ය වෙරාධ වරගක් බවැ
ෙත් කිරීම සඅහා ඉහළ මේැපම් නිතාප හ සහ සාක්ෂි ආඥපා ෙනපත් ළතිච කාන්වාවන්පේ
සාක්ෂි වල සිශ්්වසනීයවාවය ළිබඳබඅව පවනස් පකොැ සැලර්පම් සිකසිධාන ඉවත් කිරීම
මගින් ළතුළුව ගෘහස්ා ප්රාඩාඩත්වය වැලැක්වීපම් ෙනව ශ්ක්තිචමත් කිරිමැ පයෝජිව
සාපශ්ෝධන කමිටුව වගය කරයි. පකපසා පවවත් ිඛාගික හා ස්ත්රි පුු ය සමාජ්භාවය මව
ෙගනම්රා ප්රාඩාඩත්ව ක්රියාවන් පවනුපවන් දුතාසිොක පනොලබා සි.පම් සාස්කෘතිචයක්
ඉවසන පුු යාකෙවය ආක්ෙ සහ පවනස් පකොැ සලකන ඒකාකෘතිච දිගින් දිගැම
ෙැවතීම සම්බන්ධපයන් කමිටුව වවදුරැත් ක ස්සලු සහගවව සි.. යය ෙහව සඅහන්
කු ු  ළිබඳබඅව උනන්දු පවයි.
ව)

රාජ්ය ොතාශ්්වය තුළ කාන්වාවන්ැ යපරහි ස්ත්රි පුු ය සමාජ්භාවය මව ෙගනම්
වු ප්රාඩාඩත්වය ඉහළ මේැමින් ෙැවතිචම සහ ප්රමා වත් නිතිච පනොමැතිචකම,
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ආ)

ළ)

23.

ෙිඛගැනීමැ ලක්වීමැ ළතිච බිය ළතුළු පහාතු මව කාන්වාවන්ැ යුක්තිචය
කරා ප්රපේශ්ය සීමිව වීම, යබඅ සි ක සිමතාශ්නය හා සිනිසීම වතිචශ්යින් ප්රමාග
වී සිදුවීම, සිවාගාත්මක ප්රතිචඵල හා ගඬුවම් ෙැමි වීම් වනුොතිචකය ඉවා ෙහළ
මේැමක ෙැවතීම පහාතුපවන් කාන්වාවන්ැ යපරහි ප්රාඩාඩත්ව සිදුවීම් ඌන
වාතාවාකර ය;
ගෘහස්ා ප්රාඩාඩත්ව සි ක වලදී
වකකර පේ නඩු ෙැවරීම සඅහා
වවශ්යවාවක් පලස සින්දිවයන්ැ බිය වැ දිම් පහාතුපවන් කාන්වාවන් සිය
ෙැමිනිිඛ ඉ්ලා වස් කර ගැනීපම් ප්රතිචඵලයකැ පහාතු වන සමාකර ය
සහභාගි වීමැ සිදුවීම;
කාන්වාවන්ැ යපරහි ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවය මව ෙගනම් රා ප්රාඩාඩ සිදුවීම්
වලැ වගාලව සිමතාශ්නය, වභිපාෝගනය හා ගඬුවම් නියම කිරීම, සින්දිවයන්ැ
සහාය හා ආරක්යාව කරා කාන්වාවන්ැ හා ගැහැු  ළමුන්ැ ළතිච ප්රපේශ්ය
සිමාසහිව වීම හා රාජ්ය ොතාශ්්වය තුළ රැකවර නිවාස සාඛ්යාව ළිබඳබඅ
ක්රමානුකූල ගත්ව රැස් කිරීම සිදු පනොවීම

කාන්වාවන්ැ යපරහි ප්රාඩාඩත්වය ළිබඳබඅ සිය පෙොදු නිතාප හ වාක 19 1992) සහ
කාන්වාවන්ැ යුක්තිචය කරා ප්රපේශ්ය ළිබඳබඅ පෙොදු නිතාප ශ් වාක 33 2015) යබඳ
සිහිෙත් කරමින් කමිටුව. සිය ූරතාව නිතාප ශ් A/57/38, 289 පේගය,
CEDAW/C/LKA/CO/7, 23 සහ 25 පේග) යබඳ වවධාර ය කරන වවර රාජ්ය
ොතාශ්්වය ෙහව සඅහන් ප ඉටු කළ යුතු බවැ වවදුරැත් නිතාප ශ් කරයි.
ව)

ආ)

ළ)

ෛවවාහික ස්ත්රි ෂණය ය වෙරාධ වරගක් බවැ ෙත් කිරිම සහ ගැඩි ිඛාගික
ප්රාඩාඩත්ව ආකාර ළතුලත් කිරීම සගහා වධහිාසා ෙනපත් වධහිාසා ළිිඛබඅ
නිතාවානය වඩාත් පුළු් කිරීම;
වකකර පයන් ආරක්යා නිපයෝගයක් නිුතත් කරනු ලැබූ වහාම යය වගාල
ොතාශ්්වයන් පවව සෙයනු ලැබ සඵලගායක පලස ක්රියාත්මක පකපරන බවැ
වග බලා ගැනීම සහ වකකර පයහි නඩුවක් ෙැවරීමැ පෙර සමාකර
ක්රියාවිඛයැ සහභාගි වීපම් වවශ්යවාව ඉවත් කිරිම සඅහා ගෘහස්ව
ප්රාඩාඩත්වය වැලැක්වීපම් ෙනව සාපශ්ෝධනය කිරීම;
ිඛාගික ප්රාඩාඩත්වය ළිිඛබඅ නඩු සම්බන්ධ කැයුතු කඩිනම් කිරීම සඅහාත්,
කාන්වාවන්ැ යපරහි ප්රාඩාඩත්ව ක්රියා යනුපවන් වත් හිැවු සිරගඬුවම්
වහනම් කිරිමැ සහ වනිවාතාය වවම සිරගඬුවම් නියම කිරීමැ නීතිචෙතිච
පගොතාවපම්න්තුව තුළ පවනම ඒකකයක් ළිහිටුසිම;
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ඈ)

ිඛාගික හා ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවය මව ෙගනම් රා ප්රාඩාඩත්වයැ සිසඳුම්
සැෙීමම සඅහා වන ජ්ාතිචක ක්රියාකාරී සැලැස්ම සඵලගායක පලස ක්රියාත්මක
කිරිම සහ රැකවර නිවාස සාඛ්යා වැඩි කිරීම හා ෛවගය ප්රතිචකාර. නීතිච
සහාය, මපනෝ සමාජ් පුනු ත්ාාෙනය, සමාජ්ානුපයෝජ්න වැඩසැහන් සහ
සින්දිවයන් පවනුපවන් වන්දි සැෙීමම මගින් ළතුළුව සපමෝධානික හා
සඵලගායක ආකාරපයන් යය ක්රියාත්මක වීම සහතිචක කිරීම සඅහා
ප්රමානවත් සම්ෙත් පවන් කිරීම;

ඉ)

කාන්වාවන්ැ යපරහි පවනස් පකොැ සැලකිපම් ඒකාකෘතිච සහ ස්ත්රී පුු ය
සමාජ්භාවය මව ෙගනම් රා ප්රාඩාඩත්වයැ සිසඳුම් සැෙයිම සඅහා
උොයාමතාගික මාධය වයාොර සහ වධයාෙනික වැඩසැහන් හරහා
මහජ්නවාව ගැනුවත් කිරීපම් ප්රයත්න වැඩි කිරීම;
කමිටුව සිසින් පමයැ පෙර නිතාප ශ් කරන ලග ෙරිදි A/57\38. 285 පේගය)
කාන්වාවන්ැ යපරහි සියළු ආකාරපේ ස්ත්රි පුු ය සමාජ්භාවය මව ෙගනම් වු
ප්රාඩාඩත්වය ළිබඳබඅ ගත්ව වයස, වාතාගික කඩාඩායම, ප්රප ශ්ය සහ
සින්දිවයා සහ වෙරාධකු  වවර සබඅවාව වනුව පවන් කර ක්රමානුුතලව රැස්
කිරීම හා සිශ්්ප්ය ය කිරීම සිදුවන බවැ වග බලා ගැනීම.

ඊ)

ගැටුම හා සබැඳි කාන්වාවන්ැ යපරහි ිඛාගික හා ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවය මව
ෙගනම් රා ප්රාඩාඩත්වය
24.

කමිටුව ෙහව සඅහන් ප පකපරහි ක ස්සලු සහගවව සැලකි්ල පයොමු කරයි :
ව) සිපශ්ායපයන්ම ගැටුපමහි බලෙෑමැ ලක් වු කලාෙවල කාන්වාවන්
පවනුපවන් වවදුරැත් ෙවතිචන වනාරක්ෂිව වාවාවර ය;
ආ) සිපශ්ායපයන්ම උතුපතා හා නැපගනහිර හා සිපශ්ාෂිවවම පගමළ කාන්වාවන්,
ගෘහූලිඛක කාන්වාවන් හා හිැපු සැන්කාරියන්, යු ධපයන් වැන්ගඹුභාවයැ
ෙත්රාවන් හා සවයය, යුක්තිචය හා වගවීම ඉ්ලා සිපාන වතුු ගහන් රාවන්පේ
ෙවු්වල කාන්වා සාමාජිකාවන් පමන්ම කාන්වා මානව හිමිකම් ආරක්යා කිරිමැ
කැයුතු කරන්නියන් ඉලක්ක කරගනිමින් හමුගාව හා පෙොලීසිය වඩන්පත්ේැම්
කිරීම්, ස්ත්රී ෂණය ය, ෙැහැර ගැනීම්, වධ හිාසා ෙැමි වීම්, ිඛාගික ව්ලස්, ිඛාගික
වහ්භාවය ළතුළු ප්රාඩාඩ ක්රියා හා බලහත්කාරපයන් නිපවස්වලැ ළතුව වීම වැනි
වසාධාර වීනක්ය පයහි පයදුන බවැ වන බරෙවලපාෝගනා; සහ
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ළ) සන්න ධ හමුගා සහ පෙොිඛසිය සිසින් කාන්වාවන්ැ යපරහිව සිදු කරන ලග
ිඛාගික හා ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවය මව ෙගනම් රා ප්රාඩාඩත්ව ක්රියාවන්ැ වගාලව
සිමතාශ්න, වභිපාෝගනයන්, වරගකු  කිරිම් හා ෙනවන ලග සිර ගඬුවම් සාඛ්යාව
ළිබඳබඅව කමිටුව සිසින් ඉ්ලා සිපාන ලග ගත්ව ඉදිරිෙත් කිරීමැ රාජ්ය ොතාශ්්වය
වසමත් වී තිචබීම.
25.

ප්රඥප්තතිචයැ හා කමිටුපේ පෙොදු නිතාප ශ් වාක 30 2013) ැ වනුකූලව රාජ්ය
ොතාශ්්වය ෙහව සඅහන් ප ඉටු කළ යුතු බවැ කමිටුව නිතාප ශ් කරයි:
ව)

හමුගාව හා පෙොිඛසිය සිසින් ිඛාගික ප්රාඩාඩත්පවයහි පයදීම කිසිපසාත්
පනොඉවසීපම් ප්රතිචෙත්තිචයක් ක්රියාත්මක කිරීම,
වත්වපනෝමතිචක වත්
වඩාගුවැ ගැනීම්, වධහිාසා සහ ිඛාගික ප්රාඩාඩත්වය පමන්ම වපේක්ය ය
හා වඩන්පත්ේැම් කිරීම ළතුළුව කාන්වාවන්ැ හා ගැහැනු ළමුන්ැ යපරහිව
සිදු කරන ලග ප්රාඩාඩත්වය ළිබඳබඅ සියලු පාෝගනා සිමතාශ්නය කිරීම, ඒවාැ
වගාල වභිපාෝගනය සහ ගඬුවම් ෙැමි වීම් කඩිනම් පකරන බවැ වගබලා
ගැනීම;

ආ)

ජ්ාතිචක සිමතාශ්න හා වභිපාෝගන ධාරිවා පමන්ම සිප ීයය සාක්ෂිකු වන්ග
ළතුළුව සාක්ෂිකු වන්පේ ආරක්යා සහිව සහ රහසය සාක්ෂි දීම් මගින්
ළතුළුව සාක්ෂිකු වන් හා සින්දිවයන් ආරක්යා කිරීම සහ ඔවුන්ැ සහාය
සිම පවර ගැන්වීම සහ වභිපාෝගනයන් වෙක්යොතීව, සියය ූලිඛකව හා කලැ
පේලාවැ, ජ්ාවයන්වර ප්රමිතිචවලැ වනුකූලව සිදු වන බවැ වග බලාගැනීම
සහ හානිූරර ය සඅහා සින්දිවයන් සතු වයිතිචය උ්ලාඝනය කිරීම
ළිිඛබඅව සවයය ගැනගැනීමැ සින්දිවයන් සහ සමාජ්ය සතු වයිතිචය සහ
උ්ලාඝනය කිරීම් යබඳ සිදු පනොවන බවැ ප්රතිචඥපා ජ්ාවයන්වර නිතිචයැ
වනුකූලව සහතිචක කිරීම;

ළ)

ිඛාගික ප්රාඩාඩත්ව සි කවලැ වගාලව සිදු පකපරමින් ෙවතිචන සියළු වෙරාධ
සිමතාශ්න,සිභාග පවමින් ෙවතිචන හබයාස් පකෝපුස් හා ූලිඛක වයිතිචවාසිකම්
පෙත්සම් පමන්ම සිපශ්ායපයන්ම සන්න ධ හමුගා හා පෙොලීසිය සම්බන්ධ රා
සි ක සමග සියලු සිමතාශ්න පකොමියන් සභා මගින් පහබඳගරේ කරගත් කු ු 
ෙරිූරතා පලස සිතිචයම්ගව කිරිමක් සිදු කිරීම.
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මිනිස් ජ්ාවාරම සහ ගණිකා වෘත්තිචය සූරා කෑම
26.

මිනිස් ජ්ාවාරම නිරීක්යනය කිරීම සහ යයැ යපරහිව සැන් කිරීම සඅහා ජ්ාතිචක
උොයමාතාගික සැලැස්ම 2015-2019) 2016 දී සම්මව කර ගැනීම කමිටුව වගය
කරයි. පකපසා පවවත් යය ක්රියාත්මක කිරිම සඅහා ළතිච වභිපයෝග සැලකි්ලැ
ගන්නා කමිටුව ජ්ාවාරම්කු වන් ළිබඳබඅ සිමතාශ්නය කිරීම්, ඔවුන්ැ වභිපාෝගනා
කිරීම් සහ ගඬුවම් ෙැමි වීම් සාඛ්යාපේ ව්ෙ බව ළිබඳබඅ සිය උනන්දුව
(CEDAW/C/LKA/CO/7) යබඳ වවධාර ය කරයි. සැෙීමම යන වරග සම්බන්ධපයන්
වභිපාෝගනයන්හිදී මිනිස් ජ්ාවාරම වෙරාග වරගක් පලස සිකසිධාන සලස්වන ගඩාඩ
නීතිච සාග්රහපේ 306 ළ) වගන්තිචය මව ෙගනම් වනු පවනුවැ 360 ව) වගන්තිචය
මව ෙගනම්වීමග කමිටුව ක ස්සලු සහගවව සැහන් කරයි. ගෘහ පසාසිකාවන්ැ
සිගමනය සඅහා වවම වයස් සීමාව මිනිස් ජ්ාවාරම දිගින් දිගැම ෙැවැත්මැ පහාතු
සිය හැකි බවැග යය වවදුරැත් ක ස්ස්ල ෙළ කරයි. ගණිකා වෘත්තිචපයහි
පයපගන කාන්වාවන් සන්වකපයහි උෙත් ොලනක පකොපු තිචබීම ඔවුන් ගණිකා
වෘත්තිචපයහි පයපගන බවැ සාක්ෂියක් පලස භාසිවා කරමින් යම කාන්වාවන්ව
වත්වපනෝමතිචක පලස වත්වඩාගුවැ ගැනීමැ හා ඔවුන්ව වඩන්පත්ේැම් වලැ,
ිඛාගික ව්ලස්වලැ හා බපලන් මුග් ලබාගැනිමැ භාජ්නය කිරිම සඅහා
පෙොිඛසිය සිසින් වයාල ආඥපාෙනව භාසිවා කරනු ලැබීම ළිිඛබඅව වම කනස්ස්ල
CEDAW/C/LKA/00/7, 28 පේගය) කමිටුව වවදුරැත් වවධාරනය කරයි.

27.

සිය පෙර ඉදිරිෙත් කරන ලග නිතාප ශ් CEDAW/C/LKA/CO/7, 27 හා 29 පේග) යබඳ
වවධාර ය කරන කමිටුව, මිනිස් ජ්ාවාරම සහ ිඛාගික හා පවනත් ආකාරපේ
සුරාකෑම් ළතුළුව පෙොදු හා පෙෞ ගිඛක වවකාශ් තුළ සියළු කාන්වාවන්ැ හා
ළමුන්ැ යපරහි සියළු ආකාරපේ ප්රාඩාඩත්වය තුරන් කිරීම ළිණිස වන තිචරසාර
සාවතාධනය ඉලක්ක 5, 5.2 ඉලක්කය පකපරහි වවධානය පයොමු කරවමින් රාජ්ය
ොතාශ්්වය ෙහව සඅහන් ප ඉටු කිරීම නිතාප ශ් කරයි.
ව) මිනිස් ජ්ාවාරම නිරීක්ය ය කිරීම හා යයැ යපරහිව සැන් කිරීම සඅහා වන
ජ්ාතිචක උොයමාතාගික සැලැස්ම 2016) සඵලගායක පලස ක්රියාත්මක කිරීම සඅහා
ප්රමා වත් මානව, වාක්යණික හා ූලලය සම්ෙත් සෑපහන බවැ වග බලා ගැනීම;

ආ)

රැකවර
නිවාස, නීතිච, ෛවගය සමහ මපනෝ සමාජ්මය සහාය කරා
ප්රපේශ්ය සැෙීමම මගින් ළතුළුව මිනිස් ජ්ාවාරම් සින්දිවයන් ක්පේලා
ළතිචව හඳුනාගැනීම, පයොමු කිරීම, පුනු ත්ාාෙනය සහ සමාජ්ානුපයෝජ්නය
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සම්බන්ධපයන් නීතිචය ක්රියාපේ පයගවීපම් සහ වපනුතත් රජ්පේ වගාළ
නිලධාරීන්ැ වඛ්ඩාඩ ධාරිවා වතාධනය සැෙීමම;
ළ)

මිනිස් ජ්ාවාරපමහි පයපගන්නන් යයින් වැළැක්වීම, වභිපාෝගනය සහ
ඔවුනැ ප්රමා වත් පලස ගඬුවම් ෙැමි වීම සහ කාන්වා සින්දිවයන් සහ
සින්දිවයන් රා ගැහැු  ළමුන් පවනුපවන් ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවයැ සිපශ්ාෂිව
රා ආරක්ය ක්රියාමාතාග පයොගා ගැනීම;

ඈ)

ගඩාඩ නීතිච සාග්රහපේ 360 ළ) වගන්තිචය යැපත් මිනිස් ජ්ාවාරම්කු වන්ැ
වභිපාෝගනය සඅහා බාධා ෙමුු වන නීතිචපේ ෙවතිචන හිගැස් පවනුපවන්
සිසඳුම් සැෙීමම;

ඉ)

ගණිකා වෘත්තිචය සුරා කෑම හා පු ගල ජ්ාවාරම යන පගකම සම්බන්ධපයන්
ස්ත්රී පුු ය බව වනුව පවන් කරන ලග ගත්ව ක්රමානුකූලව රැස් කිරීම;

ඊ)

කලාෙපේ වපනුතත් රැව් සමග වවපබෝධවා ගගිසිසුම් වත්සන් කිරීම
මගින් හා සිපශ්ායපයන්ම වස්වැසි රාජ්ය සහ ගුතු  ආසියානු කලාීයය
සහපයෝගිවා සාගමයැ SAARC) වයත් වපනුතත් රාජ්ය සාමාජිකයන් සමග
මිනිස් ජ්ාවාරම්කු වන්ැ වභිපාෝගනය සඅහා ෛනතිචක ෙපාොපාවල
වනුකූලවාව ළතිච කිරිම මගින් ළතුළුව මිනිස් ජ්ාවාරම වැළැක්වීම සඅහා
සිොතාශ්්සික කලාළිය සහ ජ්ාවයන්වර සහපයෝගිවාව පවනුපවන් ප්රයත්න
තීේර කිරීම;

උ)

වයාල ආඥපාෙනව ෙරිච්ිනන්න කිරිම සහ ඒ වවරවාරපේදී ගණිකා
වෘත්තිචපයහි පයපගන කාන්වාවන්ැ පමන්ම ිඛාගික සුළුවර කාන්වාවන්ැ
වඩන්පත්ේැම් කිරිම සඅහා ෙනව වවභාසිවා කරන පෙොිඛස් නිලධාරින්ැ
ගඬුවම් ෙැමි වීම සහ ගණිකා වෘත්තිචපයන් ඉවත් වීමැ කැමතිච කාන්වාවන්
පවනුපවන් ඒ සඅහා වැඩසැහන් ළතුළුව ස්ත්රි පුු ය සමාජ් භාවයැ සාපේදී
ආරක්යාව හා සහාය සැෙපයන බවැ වග බලා ගැනිම.

ප ශ්ොලනය සහ පෙොදු ජිසිවය හා තිචර
28.

ගැනිම තුළ සහභාගිත්වය

ෙළාත් ොලන ඡන්ග සිමසීම් සාපශ්ෝධන) ෙනව තුළ ෙළාත් ොලන මේැපම්
කාන්වාවන් ෙත් කිරීම සඅහා 25% ක පකෝැාව සම්මව කර ගැනිම සහ යක් යක්
15

ෙළාව පවනුපවන් ප ශ්ොලන ෙක්යවල නාමපයෝජ්නා ෙත්රවල කාන්වාවන්
පවනුවන් 30%ක පකෝැාවන් වවම) බලාත්මක කිරීම සඅහා 1988 වාක 2 ගරන
ෙළාත් සභා ඡන්ග සිමසීම් ෙනව සාපශ්ෝධනය කිරීම සඅහා පයෝජ්නාවකැ 2016 දි
වමාවය මඩාඩල වනුමැතිචය ලැබිම කමිටු වගය කරයි. පකපසා පවවත් ෙසුගිය වසර
15 පුරා ජ්ාතිචක ොතාිඛපම්න්තුපේ කාන්වා නිපයෝජ්නය 5% ක් ෙම ක් වී ළතිච බවත්
වමාවය මඩාඩලපේ වමාවයවරියන් සාඛ්යාව ඉවාම වඩු සාඛ්යාවක්ව ෙවතිචන බවත්
යය ක ස්සලු සහගවව සැලකි්ලැ ගනී. වවග, තීර ගැනීපම් ක්රියාවිඛ තුළ,
පගමළ හා මුස්ිඛම් කාන්වාවන් සහ ආබාකව කාන්වාවන් වැනි සුළුවර පකොැස්වල
නිපයෝජ්නය සම්බන්ධපයන් පවොරතුු  පනොමැතිච වීම සම්බන්ධපයන් යය
ක ගාටුව ෙළ කරයි.
29.

ප ශ්ොලන සහ පෙොදු ජිසිවය තුළ කාන්වාවන් සම්බන්ධපයන් සිය පෙොදු නිතාප ශ්
වාක 23 1997) සමග වනුුතලව සිය පෙර නිතාප ශ් A/57/38, 279 පේගය සහ
CEDAW/C/LKA/CO/7, 31 පේගය) යබඳ වවධාර ය කරන කමිටුව, ජ්ාතිචක සහ
ප්රාප ීයය මේැම් වලදි තීර
ගැනීපම්දි කාන්වාවන්පේ ූරතා
සහ සමාන
සහභාගිත්වය ප්රවතාධනය කිරීම ඉලක්ක කරගත් තිචරසාර ප්රතිචෙත්තිච වනුගමනය
කිරීමැ රාජ්ය ොතාශ්්වය කැයුතු කළ යුතු බවැ වවදුරැත් නිතාප ශ් කරයි:
ව)

ෙළාත් මේැපම්දී ප ශ්ොලන ෙක්යවල නාමපයෝජ්නා ෙත්ර ත්රළ
වප්තක්ෂිකාවන් පවනුපවන් පයෝජිව වාක 30% පකෝැාව නිශ්්චිව
කාලරාමුවක් තුල බලාත්මක පකපරන බවැ වග බලා ගැනීම සහ ජ්ාතිචක
මේැපම් වප්තක්ෂිකාවන් පවනුපවන්ග ඒ හා සමාන පකෝැා ක්රමයක් හඳුන්වා
දීම;

ආ)

ප්රඥප්තතිචපයහි 4 1) වගන්තිචය සහ වාවකාිඛක සිපශ්ාය ක්රියාමතාග ළිිඛබඅව
කමිටුපේ පෙොදු නිතාප හ වාක 25 2004) සමග වනුකූලව සුළුවර කඩාඩායම්
ළතුළුව කාන්වාවන්පේ ඉලක්කගව
නිපයෝජ්නය සහතිචක කිරීපම්
වරමුණින්, සුළුවර කාන්වාවන් ළතුළු කාන්වාවන් පවනුපවන් ෛනතිචක
පකෝැා ආකාරපයන්. වාවකාිඛක සිපශ්ාය ක්රියාමාතාග ළතුළු ක්රියාමාතාග
පයොගා ගැනීම;

ළ)

ෙවුල හා සමාජ්ය තුළ කාන්වාවන් හා ළිරිමින් සතු කාතායභාර
සම්බන්ධපයන් පවනස් පකොැ සලකන ඒකාකෘතිච තුරන් කිරිම සඅහා තීර
ගැනීම තුළ කාන්වා සහභාගිත්වපයහි වැගගත්කම ළිබඳබඅව පෙොදු ජ්නවාව
සහ ප ශ්ොලන ෙක්ය ඉලක්ක කරගනිමින් ගැනුවත් කිරීපමස් වැඩසැහන්
පමපහයවීම;
16

ඈ)

සියළු වාශ් තුළ සියළු මේැම් වලදී, තීර ගැනීපම් වනතුු වල සිසිධ සුළුවර
පකොැස් නිපයෝජ්නය කරන කාන්වාවන්පේ සහභාගිත්වය සම්බන්ධපයන්
පවන් කරන ලග ගත්ව රැස් කිරිපම් ක්රමයක් ස්ාාෙනය කිරිම

වධයාෙනය
30.

කාන්වාවන්පේ ඉහළ සාක්යරවා මේැම, ප්රාාමික මේැපම් වධයාෙනයැ ගැහැු 
ළිරිමි ලමුන් සියළු පගනාම ොපහා ළතුළත් සිම සහ වධයාෙනය ලැබීපම් වනිවාතාය
වයස් සීමාව 14 සිැ 16 ගක්වා ඉහළ නැාවීම සම්බන්ධපයන් කමටුව ප්රශ්ාසා කරයි.
පකපසා පවවත්, කමිටුව ෙහව සඅහන් කු ු  සම්බන්ධපයන් ක ස්ස්ල ෙල
කරයි.
ව)

වඩු ආගායම්ලාභි ෙවු්වල කාන්වාවන්, සිපශ්ායපයන්ම වාතාගික සුළුවර
කඩාඩායම් වල කාන්වාවන් වවර, උතුු  සහ නැපගනහිර ෙළාත්වල කවර
හා වැසිිඛ ප්රප ශ් වසල ළිහිපා ොස්වල, නාගරික හා ගම්බග දුගී ප්රප ශ්වල
පගමේළියන් යපවර පසාවය කරන සිගමනික ශ්රමිකයන්පේ ගු වන් වවර,
කාන්වා ගෘහූලිඛකයන්පේ ගැහැු  ගු වන්, ළමා හා වඩු වයස් සිවාහ වල
සින්දිවයන් සහ ආබාකව ගැහැු  ළමුන් වවර වඩු වධයාෙන මේැම;

ආ)

වන්දි ලබාදීපම් හා ප්රතිචසන්ධාන ක්රියාමාතාගයක්. ගැටුම් ප්රප ශ්වල ගැහැනු
ළමුන් ොස් තුලදී වඩන්පත්ේැම්, වෙපයෝජ්නය හා ප්රාඩාඩත්වයැ ලක්
වීපමන් ආරක්යා කර ගැනීපම් ක්රියාමාතාගයක් පලස වධයාෙනය ලබා දීපම්
වැඩසැහන් පනොමැතිච වීම;

ළ)

වෘතිචය මේැපම් වධයාෙනපේදී STELA සියයයන් තුළ සිගයාව, වාක්ය ය.
ඉාජිපන්ු  සිගයාව සහ ගණිවය) කාන්වාවන්පේ හා ගැහැු  ළමුන්පේ
,ගුු වරින්පේ හා ෙතාපේෂිකාවන්පේ ඌන නිපයෝජ්නය;

ඈ)

සිපශ්ායපයන්ම ගැටුපම් බලෙෑමැ ලක් රා ප්රප ශ් තුළ ගැහැනු ළමුන්
පවනුපවන් ප්රමා වත් යපාවල ෙහසුකම් සහිව වෘත්තීය ොස් සාඛ්යාව
වඩුවීම; සහ
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ඉ)

වඩු වයස් ගැ් ගැනීම් ගැහැනු ළමුන් ොස් විඛන් ගිිඛහී යාමැ පහාතුවක්ව
ෙැවතීම.

31. වධයාෙනය තුළ ස්ත්රි පුු ය සමාජ්භාවය සියමවා තුරන් කිරීම සඅහා තිචරසාර
සාවතාධන ඉලක්ක 4.5 ඉලක්කය සමග වනුුතලව සිය A/57/38, 281 පේගය සහ
CEDAW/C/LKA/CO/7 33 පේගය) යබඳ සිහිෙත් කරවන කමිටුව, රාජ්ය ොතාශ්්වය
ෙහව සඅහන් ප ඉටු කිරීම වවදුරැත් නිතාප ශ් කරයි.
ව)

ප්රඥප්තතිචපයහි 4 වගන්තිචපයහි 1 පේගය සහ කමිටුපේ පෙොදු නිතාප ශ් වාක 25
2004) සම වනුකූලව වධයාෙනය කරා ප්රපේශ්ය තුළ ළතිච සියමවා තුරන්
කිරීම ඉලක්ක කරගත් වාවකාිඛක ක්රියාමාතාග පයොගා ගැනීම;

ආ)

වධයාෙනපේ සියළු මේැම් වලදී මානව හිමිකම් හා සාම වධයාෙනය
ක්රියාත්මක කිරීම, වීනක්ය ය හා ළගයුම සිදුවන බවැ වගබලා ගැනීම;

ළ)

වධයාෙනය තුළ වසාධාර
පලස සලකන ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාව
ඒකාකෘතිචවලැ යපරහිව සැන් කිරීම සහ වධයාෙන වාශ් සාවතාධන රාමුව හා
වැඩසැහන ළතුළුව ජ්ාතිචක වධයාෙන ප්රතිචෙත්තිච තුළැ ස්ත්රී පුු ය
සමාජ්භාවය ප්රධාන ප්රවාහගව කිරිම හා ප්රාාමික මේැපම් ොස්
සියයමාලාවන් තුළැ ස්ත්රි පුු ය සමාජ්භාව සමානාත්මවාව සපමෝධානය
කිරීම;

ඈ)

වාක්යණික වාශ් තුළ රැකියාවන් කරා ප්රපේශ්ය ලබා ගැනිමැ කාන්වාවන්ැ
සුදුසුකම් ලබා දීපම් වරමු ළතිචව, වාක්යණික වධයයන ක්පයාත්ර හා රැකියා
මාතාග කරා කාන්වාවන් හා ගැහැනු ළමුන් නැඹුු  කිරීම සඅහා වාක්යණික
වධයාෙන හා වෘත්තීය පුහුු  වාශ්ය තුළ ඉහළ වාක්යණික ුතසලවා තුළ
වාවකාිඛක සිපශ්ාය ක්රියාමාතාග ළතුළුව, ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවය පකපරහි
සාපේදී වැඩසැහන් සකස් කර වයා්තව කිරීම;

ඉ)

වඩු වයස් ගැ්ගැනීම් වැළැක්සිම පකපරහි සිපශ්ාය වවධානය සහිවව, වගර්ම්
සහිව ිඛාගික ාතායාව ආමන්ත්ර ය කරන, ිඛාගික හා ප්රජ්නන පසෞඛ්යය හා
වයිතිචවාසිකම් ළිබඳබඅ වයසැ ගැලපෙන ෙරිපුතා වධයාෙනය ආයවනගව
කිරීම.
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රැකියා
32.

ශ්රම පවළඅපෙොළ තුළ කාන්වාවන්පේ තතිචහාසික වඩු
සහභාගිත්වය හා
කාන්වාවන් වවර ෙවතිචන ඉහළ සිරැකියා වනුොතිචකය පකපරහි කමිටුව වවධානය
පයොමු කරවයි.
ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවය වනුව පේවන වවර ෙවතිචන පුළු් ෙරවරය, සමාන
වපානාකමක් ළතිච වැඩ පවනුපවන් සමාන වැටු්ත පගවීපම් ූලලධතාමය ක්රියාත්මක
කිරීම සහ වකක්ය ය කිරීම සීමාසහිව වීම සහ කාන්වාවන් වසිකමත් රැකියා
වාශ්යැ සාපක්න්ර ය වී සි.ම සම්බන්ධපයන් යය සැලකිිඛමත් පවයි. පසාවා
ස්ාානවලදී කාන්වාවන්ැ ිඛාගික වඩන්පත්ේැම් සිදුවීම් සහ යයැ සිසඳුම් සැෙීමමැ
ගන්නා ලග ක්රියාමාතාග ළිබඳබගව පවන් කරන ලග ගත්ව පනොමැතිච වීම සම්බන්ධපයන්
යය කනස්සලු පවයි. හිැපු සැන් කාරියන්පේ සිපශ්ාෂිව ුතසලවා සැලකි්ලැ
ගනිමින් නැවව රැකියාවන්හි පයදීමැ ඔවුනැ ෙහසුකම් සැලසීම සඅහා පුළු්
ක්රියාමාතාග පනොමැතිච බව ග යය ක ස්සලු සහගවව සැහන් කරයි.

33.

රාජ්ය ොතාශ්්වය ෙහව සඅහන් ප කළ යුතු බවැ කමිටුව නිතාප ශ් කරයි:
ව)

සම්ප්රගායිකව පුු ය ආකෙවයය යැපත් ෙවතිචන රැකියා ක්පයාත්ර තුළැ
කාන්වාවන්ැ ළතුළු වීම සඅහා ෙහසුකම් සලසන ක්රියාමාතාග පයොගා ගැනීම;

ආ)

වසිකමත් වාශ්පේ පමන්ම නිගහස් පවළඅ කලාවල පසාවය කරන
කාන්වාවන්පේ වයිතිචවාසිකම් ආරක්යා කිරිම සහ ප්රවතාධනය කිරිම සඅහා
නීතිච හා ප්රතිචෙත්තිච ක්රියාත්මක කිරීම;

ළ)

වඛ්ඩාඩව වැටු්ත සීළක්ය සිදු කිරීම හා රැකියා නියුක්තිච සහ බඅවාගැනීම්
ෙරිායන් පවනුපවන් සඵලගායක වීනක්ය
හා නියාමන යාන්ත්ර
ස්ාාෙනය කිරීම මගින් ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාවය වනුව පේවන වවර ෙවතිචන
ෙරවරය වඩු කිරීම;

ඈ)

වෙරාධකු වන්ැ ෙනවන ලග ගඬුවම් ග ළතුළුව රාජ්ය සහ පෙෞ ගිඛක යන
පගවාශ්පේම ිඛාගික වඩන්පත්ේැම් ළිිඛබඅව පවන් කරන ලග ගත්ව රැස්
කිරීම;

ඉ)

ඒකාකෘතිච විඛන් නිගහස්ව පයෝගය රැකියා සහ වෘත්තිචය පුහුු  වවස්ාා කරා
ප්රපේශ් වීම සඅහා හිැපු සැන්කාරියන්ැ සහාය ලබා දීම;
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ඊ)

ගෘහ පසාසිකාවන්ැ සුනිසි රැකියා සම්බන්ධ පලෝක කම්කු  සාසිධාන
ප්රඥප්තතිච වාක 189 2011) වෙරානුමව කිරීම.

පසෞඛ්යය
34. සියළු පුරවැසියන්ැ පනොමිප් ෛවගය පසාවා සැෙීමම ළතුළුව පසෞඛ්යය
පවනුපවන් රාජ්ය ොතාශ්්ව ආපයෝජ්න ළිබඳබඅව කමිටුව යයැ ප්රශ්ාසා කරයි. මාවෘ හා ළමා
මර
වනුොතිචකපයහි වඩුවීමග යය වවදුරැත් වගය කරයි. ග්සාව වෙරාධ වරගක්
පනොවන වත්ත්වයැ ෙත් කිරීම සම්බන්ධපයන් 2016 දී වකකර වමාවයවරයා සිසින්
ෙත් කරන ලග කමිටුපේ නිතාප ශ් පකපරහි යය වවදුරැත් සැලකිිඛමත් පවයි. පකපසා
පවවත් ෙහව සඅහන් කු ු  සම්බන්ධපයන් නිශ්්චිව පවොරතුු  පහෝ ගත්ව පනොමැතිච වීම
ළිබඳබඅව යය ක ස්සලු පවයි:
ව) ගැටුපමහි බලෙෑමැ ලක් වු ප්රප ශ් වල සහ වතු ක්පයාපත්රයහි කාන්වාවන්ැ
පසෞඛ්ය පසාවා ෙැවතීම හා ඒවාපේ ගු ාත්මක බව පමන්ම යු ධපයහි බලෙෑමැ ලක්රා
කාන්වාවන්පේ මපනෝ සමාජ්මය ක්යතිචයැ සිසඳුම් සැෙීමම සඅහා වැඩසැහන් සහ සහාය
ෙැවතීම;
ආ) සියළු කාන්වාවන්පේ සහ ගැහැු  ළමුන්පේ වවශ්යවා සැලකි්ලැ ගන්නා ිඛාගික
පසෞඛ්ය පවොරතුු  ෙැවතීම හා ඒවා කරා ප්රපේශ් වීමැ හැකියාව;
ළ) කාන්වාවන් සහ ගැහැු  ළමුන් වවර ළතුළුව HIV/AIDS ෙැවතීම සම්බන්ධපයන්
රාජ්ය ොතාශ්්ව තුළ ගත්ව පනොමැතිචවීම සහ HIV/AIDS ක්පේලා ළතිචව වැලැක්වීම සහ
ක් පේලා ළතිචව හඳුනාගැනීම සඅහා වැඩසැහන් ෙැවතීම.

35. කාන්වාවන් සහ පසෞඛ්යය ළිබඳබඅ සිය පෙොදු නිතාප ශ් වාක 24 1999) යබඳ සිහිෙත්
කරන කමිටුව, පගෝලීය මාවෘ මර වනුොතිචක වඩු කිරිම සහ ිඛාගික සහ ප්රජ්නන පසෞඛ්ය
පසාවාවන් කරා සියළු පගනාැම ප්රපේශ්ය සහතිචක කිරීම ළිබඳබඅ තිචරසාර සාවතාධන ඉලක්ක
3, 3.1, සහ 3.7 ඉලක්ක පකපරහි වවධානය පයොමු කරවන වවර රාජ්ය ොතාශ්්වය ෙහව
සඅහන් ප ඉටු කිරීම නිතාප ශ් කරයි:
ව) ගතාභනී කාන්වාවපේ ජීසිවයැ වතාජ්නයක් ළතිච වවස්ාාවල ෙම ක් පනොව, සියළු
ස්ත්රී දුය , වයභිාාර සහ කළලයැ ගැඩි හානි සිදු සි ළතිච වවස්ාාවලදී ග්සාව
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නිවයානුකූල කිරීමැත්, වපනක් සියළු සි කවලදී ග්සාව වෙරාධ වරගක් පනොවන
වත්ත්වයැ ෙත් කිරීමැත් සිය නීතිච සාපශ්ෝධනය කිරීම;
ආ) ගතාභණි භාවය ෛවගයම වවසන් කිරීමක් වවශ්යග යන්න ළිබඳබඅව වකකර
සිමතාශ්නයක් වවශ්ය වීම සහ ග්සාවකැ බලය ෙවරන ෛවගය සහතිචකයක වවශ්යවාව
වැනි ආරක්යා සහිව ග්සා පසාවාවන් කරා කාන්වාවන් සතු ප්රපේශ්යැ ෙවතිචන බාධක
ඉවත් කිරීම;
ළ) සිපශ්ායපයන්ම ිඛාගික හා ප්රජ්නන පසෞඛ්යය පවනුපවන් ගැටුපම් බලෙෑමැ ලක් රා
ප්රප ශ්වල හා වැසිිඛ වාශ්පේ කාන්වාවන්පේ පසෞඛ්ය වවශ්යවා ඉටු කිරීම සඅහා
ප්රමා වත් වයවැය පවන් කිරීම් සිදු කිරීමැ වග බලා ගැනීම;
ඈ) සියළු කාන්වාවන්ැ හා ගැහැු  ළමුන්ැ ිඛාගිකත්ව පවොරතුු  කරා ප්රපේශ්ය ළතිච
බවැ වග බලා ගැනීම; සහ
ඉ) HIV ආසාගනය, සම්පප්රාය ය සහ ෙැවතීම පමන්ම HIV/AIDS සම ජිවත්වන
කාන්වාවන් හා ගැහැු  ළමුන් පවනුපවන්
වැළැක්වීපම් හා ක්පේලා ළතිචව
හඳුනාගැනීපම් වැඩසැහන ෙැවතීම හා ඒවා කරා ප්රපේශ්ය තිචබීම ළිබඳබඅව කලාෙ සිපශ්ාෂිව
ගත්ව ලබා දීම.

ගෘහ ූලිඛක කාන්වාවන්
36. ජ්ාතිචක ක්රියාකාරි සැලැස්මක් 2017 - 2019) සමග ඉදිරිෙත් කරන ලග ගෘහූලිඛක
කාන්වාවන් ළිබඳබඅ ජ්ාතිචක ප්රතිචෙත්තිචය 2016) කමිටුව වගය කරයි. රාජ්ය ොතාශ්්වය තුළ
කාන්වා ජ්නගහනපයන් 24% ක් සැදුම් ලබන ගෘහ ූලිඛක කාන්වාවන් ඉහළ වනුොතිචකය
සැලකි්ලැ ගන්නා කමිටුව, වන්ත්තාපේගනය වන පවනස් පකොැ සැලර්ම ළිබඳබඅ
ඔවුන්පේ වත්ගැර්ම තුබඳන් ඔවුන්පේ වවගානමැ ෙත් වීපම් හැකියාව වව වවත් වැඩිවීම
සම්බන්ධපයන් කනස්සලු පවයි. කමිටුව ෙනව සඅහන් කු ු  පකපරහි ක ස්සලු
සහගව වවධානය පයොමු කරයි:
ව)

‘කාන්වා ගෘහූලිඛකයන් සිපාන ුතටුම්භ‘ සඅහා බලධාරීන් සිසින් භාසිවා
කරනු ලබන සිසිධ හා බාධාකාරි නිතාවාන පහාතුපවන් ඔවුන් පබොපහෝ
පගපනුතව සමාජ් ප්රතිචලාභ සහ සුභසාධන වැඩසැහන් විඛන් බැහැර කරනු
ලැබීම;
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ආ)

පමම සුබසාධක වැඩසැහන් වලැ පවන් පකපරන මුග් ප්රමා වත්
පනොවීම, ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම සීමිව වීම, සුබසාධන වැඩසැහන් ළිබඳබඅ
පවොරතුු  පනොමැතිච වීම හා ගෘහ ූලිඛක කාන්වාවන්පගන් ිඛාගික වනුග්රහය
ඉ්ලා සි.ම හරහා ෙරිොලන බලවල වවභාසිවා කිරීම;

ළ)

ගෘහ මුිඛක කාන්වාවන් දුගී බවැ ෙත් වීපම් වවගානම හා හිමිකු වන් මගින්
පමපහයවන නිවාස වැඩසැහන් වල සෘ ාත්මක බලෙෑමැ ලක්වීම. පමම
වත්ත්වය උතුු  හා නැපගනහිර ෙළාත්වල පබොපහෝ ුතටුම්භයන්හි ය ගැතිච
භාවපයහි මේැම වඩාත් නරක වවැ පෙරිඛමැ පහාතු වී ළව;

ඈ)

කාන්වාවන්ැ
ය කරා ළතිච ප්රපේශ්ය සීමිව වීපම් ප්රතිචඵලයක් පලස
පෙෞ ගිඛක මුලය සමාගම් කාන්වාවන්ව සූරා කෑම;

ඉ)

උ්තෙැන්න සහතිචක, ඉඩම් ඔ්තපු, ජ්ාතිචක හැඳුනුම්ෙත් ආදිය යු ධය කාලය
තුළ වස්ාානගව සිම පහාතුපවන් උතුපතා හා නැපගනහිර පබොපහෝ
කාන්වාවන්ැ නිවාස සඅහා ප්රගාන, ඉඩම් හා සමාජ් පසාවා කරා ප්රපේශ් වීමැ
පනොහැකි වීම.

2002 දී නිුතත් කරන ලග සිය නිතාප ශ් A/57/38, 297 පේගය) යබඳ වවධාර ය
කරන කමිටුව රාජ්ය ොතාශ්්වයැ ෙහව සඅහන් ප නිතාප ශ් කරයි:
ව)

කඩාඩායම තුළ ෙවතිචන සිසිධත්වය සැලකි්ලැ ගනිමින් ගෘහ ූලිඛක
කාන්වාවන් ළිිඛබඅව පවන් කරන ලග ගත්ව සමුගායක් රාජ්ය ොතාශ්්වය තුළ
ස්ාාෙනය කිරීම සහ සුබසාධක සහ නැවව ෙදිාචි කිරීපම් ප්රතිචෙත්තිච සහ
වැඩසැහන් තුළ ඒකාකාර පලස භාසිවා කිරීම සඅහා ගෘහූලිඛක කාන්වාවන්
ළිබඳබඅ ෙැහැදිිඛ හා සිය්ලන් ළතුළත් කර ගන්නා වතාගිකර යක්
පවනුපවන් යම ගත්ව සමුගාය පයොගා ගැනිම;

ආ)

වෙරාධකු වන්ැ ප්රමා වත් පලස ගඬුවම් පකපරන බවැ වගබලා ගනිමින්
ිඛාගික ව්ලස යන වරග ළතුලත් කිරීම සඅහා ව්ලස් ෙනව සාපශ්ෝධනය
කිරීම;
ගෘහ ූලිඛක කාන්වාවන් පවනුපවන් සමාජ් ආරක්ය ක්රමයක් නිතාමා ය
කිරීම හා සුබසාධක වැඩසැහන් වලැ වගාල පවොරතුු  පුළු්
පලස
සිසුු වා හරිනු ලබන බවැ වග බලා ගැනීම;

ළ)
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ඈ)

කාන්වාවන් පවනුපවන් ළතිච වතිචපතාක වවශ්යවා ඉවත් කිරීම මගින් රජ්පේ
හා පෙෞ ගිඛක ආයවන පවතිචන් බැාුත ය, උකස් හා පවනත් ආකාරපේ
ූලලය ය ලබා ගැනීම සඅහා කාන්වාවන් හා ළිරිමින් පවනුපවන් සමාන
සුදුසුකම් ලැබීපම් නිතා ායක ෙවතිචන බවැ වගබලා ගැනීම;

ඉ)

ගරිරවාවපයන් දිසි පගවන ගෘහ ූලිඛක කාන්වාවන් හා ඔවුන්පේ ෙවු්
පවනුපවන් ඔවුන්පේ ආගායම් උත්ොගන රැාවන්ැ ගැලපෙන නැවව වය
කර ගැනීපම් සැලසුම් සහිව වඩු පෙොලී පහෝ පෙොලී රහිව ය පයෝජ්නා ක්රම
හඳුන්වා දීම;

ඊ)

වමන්පේම නමින් ජීවපනෝොය සහාය, නිවාස සහ ඉඩම් කරා කාන්වාවන්ැ
සමාන ප්රපේශ්ය වහවුු  කිරීම සඅහා පෙෞ ගිඛක ිඛළි ප්ඛ්න හා ප ෙල
ඔ්තපු නිුතත් කිරීම ළිණිස මනා සම්බන්ීනකර ය සහිව ක්රමානුකූල ක්රමයක්
ළතිච කිරීම.

සිගමනික කාන්වාවන්
38.

සිගමනික කාන්වාවන් මව ෙම ක් සීමාවන් ෙනවන, යනම් වයස වවුු දු හයැ වඩු
ගු වන් පවනුපවන් භාරකු පවුත ෙත් කිරීම සහ පවනස් පකොැ සලකන පරගුලාසි
ෙැවතීම සම්බන්ධපයන් කමිටුව සැලකිිඛමත් පවයි. සිපශ්ාය වවශ්යවා ළතිච ගු වන්
සිපාන කාන්වාවන් සිගමනපයන් වළක්වනු ලබන බවග යය සැහන් කරයි.

39.

සිගමනය සම්බන්ධපයන් ස්ත්රී පුු ය බවැ සිපශ්ාෂිව රා සීමාවන් ඉවත් කිරීපම්
වරමු ළතිචව රාජ්ය ොතාශ්්වය ෙවු් ෙසුබිම් වාතාවාව MFE/RAD/10/13) වපහෝසි
කිරීම කමිටුව නිතාප ශ් කරයි.

ග්රාීළය කාන්වාවන්
40. ග්රාීළය ආතාක ක සාවතාධනය පවනුපවන් වන සියළු ආපයෝජ්න විඛන් වවම වශ්පයන්
25% ක් කාන්වාවන්ැ ප්රතිචලාභ ළිණිස පවන් කිරීම සඅහා පයෝජ්නාවකැ 2016 දී වමාවය
මඩාඩල වනුමැතිචය ලැබීම ළතුළුව ග්රාීළය සාවතාධනය ප්රවතාධනය කිරීපම් වගහසින් රාජ්ය
ොතාශ්්වය ගන්නා ප්රයත්නයන් කමිටුව සැලකි්ලැ ගනී. ජ්නගහනපයන් 77% ක් ග්රාීළය
ප්රප ශ්වල ජීවත් වන බව හා ග්රාීළය කතාමාන්වවල කාන්වාවන් සක්රියව නිරව සි සිපාන
බවග යය සැහන් කරයි. නායකත්වය තුළ ග්රාීළය කාන්වාවන්පේ වඩු සහභාගිත්වය,
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ඔවුන්පේ දුය්කර පසාවා වත්ත්වයන් හා වඩු වැටු්ත හා ීනවර ක්පයාත්රපේ කාන්වාවන්
මත්රවය වලැ ළ්බැහි වීම ඉහළ මේැමක ෙැවතීම සම්බන්ධපයන් කමිටුව ක ස්සලු
පවයි. ඉඩම් උු මය සම්බන්ධපයන් උු මක්කාරියන් වභිබවා උු මක්කු වන්ැ වැඩි
සැලකි්ල ගක්වන ඉඩම් සාවතාධන ආඥපාෙනව 1935) මගින් ඉඩම් කරා කාන්වාවන්පේ
ප්රපේශ්ය වවදුරැත් සීමා කරනු ලැබ තිචබීම සම්බන්ධපයන් ග කමිටුව වවදුරැත්
ක ස්ස්ල ෙළ කරයි.
41. ග්රාීළය කාන්වාවන්පේ වයිතිචවාසිකම් ළිබඳබඅ සිය පෙොදු නිතාප ශ් වාක 34 2016)
යබඳ සිහිෙත් කරන කමිටුව, රාජ්ය ොතාශ්්වයැ ෙහව සඅහන් ප නිතාප ශ් කරයි:
ව) කාන්වාවන්ැ ප්රතිචලාභ ලබා පගන ග්රාීළය ආතාක ක සාවතාධන ආපයෝජ්න
ක්රියාත්මක කිරීම, වකක්ය ය හා වක්පසාු  කිරිම සහතිචක කිරිම සඅහා යාන්ත්ර යක්
ස්ාාෙනය කිරීම;
ආ) ග්රාීළය කතාමාන්වවල වෘත්තිචය සමිතිච නායකත්වයැ කාන්වා සහභාගිත්වය
වහවුු  කිරීම සඅහා වාවකාිඛක සිපශ්ාය ක්රියාමාතාග භාසිවා කිරිම;
ළ) ීනවර කතාමාන්වය තුළ ෙවතිචන වහිවකර පසාවා වත්ත්වයන්ැ සිසඳුම් සැෙීමම
හා මත්රවය වලැ ළ්බැහි වී සිපාන කාන්වාවන්ැ පසෞඛ්ය හා උෙපගශ්න සහාය ලබා දීම;
සහ
ඈ) ග්රාීළය කතාමාන්ව තුළ වැටු්ත ෙරවරය සහ මාවෘ නිවාඩු ලබා පනොදිම යන
ගැැළුවලැ සිසඳුම් සැෙීමම.

ඉඩම් මිිඛපේරිකර ය
42. රපේ ගැටුපමහි බලෙෑමැ ලක්රා ප්රප ශ්වල සිදුපවමින් ෙවතිචන පෙෞ ගිඛක ඉඩම්
සිශ්ාල ප්රමා මිිඛපේරිකර ය, සිසි් ෙරිොලන වගර්ම් හමුගාව සිසින් ෙැහැර ගැනීම,
සහ යහි ප්රතිචඵලයක් පලස රාජ්ය ොතාශ්්වය තුළ කාන්වාවන් හා ළිරිමින් මහා ෙරිමා පයන්
වවවැන්වීම සම්බන්ධපයන් කමිටුව ක ස්සලු පවයි. පමම ප්රප ශ්වල වභයන්වර
වශ්පයන් වවවැන්රාවන් පවනුපවන් කඅවුු  32 ක් වවදුරැත් ෙවතී.
පමබඳු
මිිඛපේරිකර ය වභයන්වර වශ්පයන් වවවැන්රා කාන්වාවන් නැවව ෙදිාචි කරසිමැත්,
ඔවුන්පේ නිවාස ප්රශ්්නයැ ක් ෙවත්නා සිසඳුම් ලබාදීමැත්, ඔවුන්පේ ජීවපනෝොය යබඳ
ආරම්භ කිරීමැ ඔවුන් සතු හැකියාවැත් බාධකයක් වීම සම්බන්ධපයන් යය සිපශ්ායපයන්
ක ස්සලු පවයි.
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43. ග්රාීළය කාන්වාවන්පේ වයිතිචවාසිකම් ළිබඳබඅ සිය පෙොදු නිතාප ශ් වාක 34 2016)
යබඳ සිහිෙත් කරන කමිටුව රාජ්ය ොතාශ්්වය පවව ෙහව සඅහන් ප නිතාප ශ් කරයි:
ව)

සිපශ්ායපයන්ම උතුපතා ඉඩම් විඛන් වහාම හමුගාව ඉවත් කර වවවැන් රා
ළිරිමින්ැ හා කාන්වාවන්ැ ඔවුන්පේ ඉඩම් යිඛ ලබාපගන ජීවපනෝොය
වවස්ාා කර ප්රපේශ් වීමැ හැකි වන ෙරිදි යම ඉඩම් ඔවුනැ ලබා දීම හා සිසි්
ෙරිොලන වගර්ම් වත්ෙත් කර ගැනීපමන් හමුගාව වළක්වනු ලබන බවැ වග
බලා ගැනීම;

ආ)

ප්රමාගයකින් පවොරව යබඳු ඉඩම් ඒවාපේ නිවයානුකූල හිමිකු වන්ැ ආෙසු
ලබා දිපම් වරමු ළතිචව, ගැනැ හමුගාව වත්ෙත් කරපගන සිපාන හා ගැනැ
හමුගා කාතායයන් සගහා භාසිවා පනොපකපරන පහෝ වසාධාර පලස භාසිවා
පකපරන ඉඩම් නිසි පලස සිතිචයම් ගව කිරීම;

ළ)

ගෘහ ූලිඛක කාන්වාවන්ැ හා වභයන්වර වශ්පයන් වවවැන් රා පු ගලයන්ැ
නිවාස කරා ක්ෙවත්නා හා ප්රමා වත් ප්රපේශ්ය ෙවතිචන බවැ වගබලා
ගැනීම සඅහා ජ්ාතිචක මානව හිමිකම් ක්රියාකාරී සැලැස්පම් 2017 - 2021)
නිතාප ශ් ක්රියාත්මක කිරීම;

ඈ)

හමුගාව සිසින්ග ළතුළුව ඉඩම් වනවසරපයන් ව්ලා ගැනීම් ළිබඳබඅව
ෙැමිණිිඛ සිමතාශ්නය කර වැරදිකු වන්ැ ප්රමා වත් පලස ගඬුවම් ෙමුු වනු
ලබන බවැ වගබලා ගැනීම.

සිවාහය හා ෙවු් සබඅවා තුළ පවනස් පකොැ සලකන නීතිච :
44. මුස්ිඛම් සිවාහ හා දික්කසාග ෙනව සාපශ්ෝධනය කිරීම සඅහා 2016 වසපතාදී වමාවය
මඩාඩල වනුකමිටුවක් ෙත් කරන ලග බව කමිටුව ළිබඳගනී. පකපසා පවවත්, මුස්ිඛම්
පෙෞ ගිඛක නීතිචය හා ක්වාසි වකකර සලකා බලා පයෝජ්නා ඉදිරිෙත් කිරිම සඅහා 2009
වසපතාදී වකකර වමාවයවරයා සිසින් ෙත් කරන ලග කමිටුව නිතාප ශ් කිසිවක් ඉදිරිෙත්
කර පනොමැතිච බව යය සැහන් කරයි. පමයැ කරන ලග කනස්ස්ල ෙළ කිරීම්
CEDAW/C/LKA/CO/7, 44 පේගය) යබඳ වවධාර ය කරන කමිටුව, මුස්ිඛම් සිවාහ මව
බලෙවත්වන යකම හා වනිවාතාය නීතිචය මුස්ිඛම් සිවාහ හා දික්කසාග ෙනව වීම වනුව
සිපශ්ායපයන්ම ෙහව සඅහන් කු ු  සම්බන්ධපයන් සිය ක ස්ස්ල ෙළ කරයි:
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45.

ව)

යය සිවාහ වීම සඅහා වවම වයසක් නියම පනොකරන වවර වයස වවු. 12 වඩු
ගැහැු  ළමුන්ැ සිවාහ වීමැ වවසර ලැප්;

ආ)

යය ක්වාසි වකකර
වල නීතිච හා වකකර
නිලධාරී වනතුු , ක්වාසි
මඩාඩල සාමාජිකත්වය, සිවාහ පරජිස්ට්රාතා හා සිනිශ්්ාය කරන්නන්පේ
වනතුු , මුස්ිඛම් පුු ය ෙක්යයැ ෙම ක් සීමා කරයි; සහ

ඈ)

මුස්ිඛම් නීතිචය යැපත් සිවාහ වී, නිවයානුකූලව පවන් වී පනොමැතිච කාලය
තුළ සිය සැමියන් සමග ිඛාගික සාසතාගපේ පයපගන වයස වවු. 16 ැ වඩු
ගැහැු  ළමයින් සම්බන්ධපයන් වයවස්ාාළිව ස්ත්රී ෂණය
නීතිචය වගාල
පනොපේ.

සිවාහය හා ෙවු් සබඅවා තුළ සමානාත්මවාවය ළිබඳබඅ සිය පෙොදු නිතාප ශ් වාක
21 1994) සහ 16 වැනි වගන්තිචය ළිබඳබඅ සිවාහය, ෙවු් සබඅවා සහ ඒවා බිඳි
යාපම් ආතාක ක ප්රතිචසිොක) පෙොදු නිතාප ශ් වාක 29 2013) සහ හානිකර ෙරිායන්
ළිබඳබඅව කමිටුපේ ඒකාබ ධ පෙොදු නිතාප ශ් වාක 31 සහ ළමා වයිතිචවාසිකම් ළිබඳබඅ
කමිටුපේ පෙොදු වගහස් ගැක්වීම් වාක 18 යබඳ සිහිෙත් කරමින් කමිටුව සිය පෙර
කරන ලග නිතාප ශ් CEDAW/C/LKA/CO/7 45 පේගය) යබඳ වවධාර ය කරන
වවර රාජ්ය ොතාශ්්වය සිසින් ෙහව සඅහන් ප ඉටු කිරීම නිතාප ශ් කරයි:
ව) සිවාහය, දික්කසාගය, උු මය, ප ෙල හා ඉඩම් ළතුළුව ෙවු් සබඅවා තුළ
කාන්වාවන්පේ හා ළිරිමින්පේ සමාන වයිතිචවාසිකම් ආමන්ත්ර ය කරන ඒකාබ ධ
ෙවු් නීතිච සාග්රහයක් ප්රඥප්තතිචයැ වනුකූලව ළිබඳපයල කිරීම;
ආ) සාමානය නීතිචය යැපත් ිඛයාෙදිාචි වීම සඅහා මුස්ිඛම් පෙෞ ගිඛක නීතිචපයන්
බැහැර වීමැ පවෝරා ගැනීපම් නිගහස මුස්ිඛම් කාන්වාවන්ැ ලබා දීම සහතිචක කිරිම
සඅහා සාමානය සිවාහ ිඛයාෙදිාචි කිරිපම් ප්රඥප්තතිචය සාපශ්ෝධනය කිරිම;
ළ) ආගමික නීතිච මගින් පවනුවැ සාමානය සිසි් ගිසිසුම්කර හා ප ෙල නීතිචය
මගින් ප ෙල හිමිකම් ොලනය වන බවැ වග බලා ගැනිම;
ඈ) රාජ්ය ොතාශ්්වය තුළ සියළු කාන්වාවන් පවනුපවන් සිවාහ සිපම් වවම වයස
වවු. 18 ගක්වා ඉහළ නැාවීම;
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ඉ) ක්වාසිවු න්, ක්වාසි මඩාඩල සාමාජිකයන්, සිවාහ පරජිස්ට්රාතාවරියන් හා
සිනිශ්්ායකු වන් පලස ෙත් කරනු ලැබිමැ කාන්වාවන්පේ පයෝගයවාව
සම්බන්ධපයන් ෙවතිචන කවර පහෝ සීමා ඉවත් කිරිම; සහ
ඊ) වයතිචපතාකයකින් පවොරව, වයවස්ාාළිව ස්ත්රී ෂණය ය යන වෙරාධය වයස වවු.
16 ැ වඩු සියළු ගැහැු  ළමුන්ැ වගාල වන බවැ වග බලා ගැනීම සඅහා ගඩාඩ නීතිච
සාග්රහපේ 363 වන වගන්තිචය සාපශ්ෝධනය කිරිම.

ගත්ව රැස් කිරීම හා සිශ්්ප්ය ය කිරීම
ස්ත්රි පුු ය බව, වයස, ආබාකව බව, වාතාගිකත්වය, ෙදිාචිය සහ සමාජ් ආතාක ක
වත්ත්වය වනුව පවන් කරන ලග ෙරිූරතා ගත්ව රැස් කිරීම, සිශ්්ප්ය ය හා පබගා
හැරිම සහ කාන්වාවන්පේ වත්ත්වපයහි ප්රව වා හා ප්රඥප්තතිචය සිසින් ආවර ය
පකපරන සියළු ක්පයාත්ර තුළ කාන්වාවන් වතාාාන්සිව සමානාත්මවාව සාක්යාත්
කර ගැනිම පකපරහි ප්රගතිචය වක්පසාු  කිරිම සඅහා මිණිය හැකි ගතාශ්ක භාසිවා
කිරිම රාජ්ය ොතාශ්්වය ඉවැඩි කළ යුතු බවැ කමිටුව නිතාප ශ් කරයි.

පබයිජිා ප්රකාශ්නය හා ක්රියාමාතාග පවනුපවන් පේදිකාව
47. ප්රඥප්තතිචපයහි සිකසිධාන ක්රියාත්මක කිරිම සඅහා රාජ්ය ොතාශ්්වය ගන්නා ප්රයත්න
තුළ පබයිජිා ප්රකාශ්නය හා ක්රියාමාතාග පවනුපවන් පේදිකාව උෙපයෝජ්නය කරගන්නා
පලස කමිටුව රාජ්ය ොතාශ්්වපයන් ඉ්ලා සි..
තිචරසාර සාවතාධනය පවනුපවන් 2030 නයාය ෙත්රය
48. තිචරසාර සාවතාධනය පවනුපවන් 2030 නයාය ෙත්රය ක්රියාත්මක කිරීපම් ක්රියාවිඛය
මුළු්ප්ම ප්රඥප්තතිචපයහි සිකසිධානවලැ වනුකූලව ස්ත්රී පුු ය සමාජ්භාව සමානාත්මවාව
වතාාාන්සිවව සාක්යාත් කර ගැනීම සිදු සිය යුතු බව කමිටුව ප්රකාශ් කරයි.

සිසුු වා හැරීම
49. වතාවමාන වවසාන නිරීක්ය ූරතා වශ්පයන් ක්රියාත්මක කිරීමැ හැකියාව ලබා
පගනු ළිණිස, රාජ්ය ොතාශ්්වපේ රාජ්ය භායාපවන් / භායාවිඛන් ඒවා සියළු මේැම් වල
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ජ්ාතිචක, කලාීයය, ප්රාප ීයය) වගාල රාජ්ය ආයවන පවව, සිපශ්ායපයන්ම රජ්ය,
වමාවයාාශ්, ොතාිඛපම්න්තුව හා වකකර ය පවව කලැ පේලාවැ සිසුු වා හැරීම් සිදුවන
බවැ වග බලා ගන්නා පමන් කමිටුව රාජ්ය ොතාශ්්වපයන් ඉ්ලා සි..

වාක්යණික සහාය
50. රාජ්ය ොතාශ්්වය ප්රඥප්තතිචය ක්රියාත්මක කිරීම වම සාවතාධන ප්රයත්නයන්ැ සම්බන්ධ
කරගව යුතු බවැත් පම් සම්බන්ධපයන් කලාීයය පහෝ ජ්ාවයන්වර වාක්යණික සහාය
ලබාගව යුතු බවැත් කමිටුව නිතාප ශ් කරයි.
පවනත් ගිසිසුම් වෙරානුමව කිරීම
51. ජ්ාවයන්වර වෙරාධ වකකර ය ළිබඳබඅ පරෝම ආඥපාෙනව සහ 1951 දී සම්මව කර
ගන්නා ලග සර ාගවයන්පේ වත්ත්වය හා සම්බන්ධ ප්රඥප්තතිචය වෙරානුමව කිරීමැග
කමිටුව ශ්රී ලාකා රජ්ය දිරිගන්වයි.
වවසාන නිරික්ය

වලැ වනුගාීළ කු ු  :

52. ඉහව 13 ව), 13 ආ) සහ 23 ඈ) සහ 25 ළ) පේගවල වඩාගු නිතාප ශ් ක්රියාත්මක
කිරීමැ ගනු ලබන ළියවර ළිබඳබඅව ිඛිතව පවොරතුු  වසර පගකක් තුළ ලබා පගන පමන්
කමිටුව රාජ්ය ොතාශ්්වපයන් ඉ්ලා සි..

මිළ වාතාවාව ළිබඳපයල කිරීම
53. 2021 මාතාතු මසදි සිය නව වැනි ආවතාවක වාතාවාව ඉදිරිෙත් කරන පලස කමිටුව
රාජ්ය ොතාශ්්වයැ ආරාධනා කරයි.
54. ‘පෙොදු හර ප්ඛ්න හා ගිසිසුම් සිපශ්ාෂිව ප්ඛ්න ළිිඛබඅව මාතාපගෝෙප ශ් ළතුළුව
ජ්ාවයන්වර මානව හිමිකම් ගිසිසුම් යැපත් වාතාවාකර ය ළිබඳබඅ සාපයෝග කරන ලග
මාතාපගෝෙප ශ්‘ වනුගමනය කරන පලස කමිටුව රාජ්ය ොතාශ්්වපයන් ඉ්ලා සි..
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