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Politically Smart Advocacy: A guide to Effective Civil 
Society Advocacy for Sustainable Development PACT
Advocacy in restricted spaces: A toolkit for civil society organizations
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නිරූපණය කර ිබිය යුතුය. අපදේ ඉල්ීේ මනාව සකසක්රගැනීම සඳහා අපට SMART ක්රමය හා පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්රදේ 
විස්තර භාවිතා කළ හැකිය. දහාඳම ඉල්ීේ වන්ත්රදන්ත්ර ඉලක්කදේ අභිමතාර්ථ දහෝ ප්රමුඛ්තා සමග අනුගත වන ඒවාටය.  

උොහරණයක් 

දේ සඳහා කදිම උොහරණයක් අපහාස නීිය ඉවත්කිරීදේ ඉහත ෙක්වන ලෙ 
උොහරණදේදී හමුදේ. ෙශ්කයක පමණ උද්දද්ශ්න ප්රයත්නයන්ත්රදගන්ත්ර පසුව,  

ක්රියාවලිදේ වැෙගත්ම තීරණය 2002දී ගන්ත්රනා ලදී. එම ප්රිඵලය ලබාගත  
හැකි වූදේ ඉලක්ක හා ඉල්ීේ මැනැවින්ත්ර සැලසුේ කරගැනීදමනි.  

12වන පාර්ලිදේන්ත්රතු මැිවරණය 2001 දෙසැේබර් 5ො පැවැත්විණි. මෑතදී පිහිටුවන ලෙ සන්ත්රධ්ානයක් 
වූ එක්සත් ජාික දපරමුණ පාර්ලිදේන්ත්රතුදේ ආසන 225න්ත්ර 109ක් දිනාගත් අතර ශ්රී ලංකා මුස්ලිේ 
දකාංග්රසදේ මන්ත්රීවරුන්ත්රදේ සහාදයන්ත්ර ආණ්ුවක් පිහිටුීමට හැකි තත්වයකට පත්විය. ශ්රී ලංකා 
මුස්ලිේ දකාංග්රසය දිස්ික් තුනක් හැර දසසු දිස්ික්කවල තරග කදළ් එක්සත් ජාික දපරමුණ 
යටදත්ය. 

2001 දෙසැේබර් 9ො, ජනාධිපි චන්ත්රද්රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග විසින්ත්ර එක්සත් ජාික 
දපරමුදණ් නායක රනිල් වික්රමසිංහ අගමැි ධුරයට පත්කරන ලදී. දමම සංෙර්භය තුළ ඉලක්කය 
වූදේ ඔහුය. මෑතදී ලෙ මැිවරණ ජයග්රහණය දහ්තුදවන්ත්ර අභිමතාර්ථය සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර ඉලක්ක 
පුද්ගලයාදේ බලපෑේ කිරීදේ හැකියාව ඉතා ඉහළ විය. අගමැිවරයා මාධ්ය නිෙහස සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර 
ෙරන ලෙ ලිබරල් ස්ථාවරය දහ්තුදවන්ත්ර ඒ සේබන්ත්රධ් උනන්ත්රදුව ෙ ඉහළ විය. දමමගින්ත්ර නිර්මාණය වූ 
අවස්ථාව උද්දද්ශ්කවරුන්ත්ර විසින්ත්ර භාවිතා කරන ලදී. දමම නීිය මගින්ත්ර ඍජුවම බලපෑමට ලක්වූ පරදු 
ෙරන්ත්රනන්ත්ර වූදේ ජනමාධ්යදේදීන්ත්ර සහ පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්රදේ නිදයෝජිතයන්ත්ර විය. දද්ශීය හා ජාතයන්ත්රතර 
මාධ්ය උද්දද්ශ්න සංවිධ්ාන ඒ අතර විය. ඔවුන්ත්ර විසින්ත්ර ඉලක්කය වූ අගමැිවරයා දවත ශ්ක්ිමත් 
ඉල්ීමක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම ඉල්ීම නේ, ඒ වන විට ක්රියාත්මක දවමින්ත්ර ිබුණු අපහාස නීිය 
ඉවත් කිරීමයි. 

. 

සිද්ි අධයයන විශ්දේෂණය 

ඉහත ෙක්වන ලෙ උොහරණය අධ්යයනය කරන්ත්රන. දමහිදී වැෙගත් පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්ර වන්ත්රදන්ත්ර කවුරුෙ? ඉල්ීේ දමානවාෙ? 
අොළ පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්ර සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර විශ්්දල්ෂණයක් සිදුකර ඔබදේ ඉලක්ක දසායාගන්ත්රන. ඉලක්ක හා ඉල්ීේ ලැයිස්තුවක් 

සකස් කරන්ත්රන. අප ඔබ දවනුදවන්ත්ර එකක් සිදුකර ිදේ.  

ඉලක්කය: රනිල් වික්රමසිංහ  

ඉේලීම: සාපරාධී අපහාස නීිය ඉවත් කිරීම මැිවරණ ප්රිපත්ි ප්රකාශ්යට ඇතුළත් කරන්ත්රන. 

පහත ෙැක්දවන ප්රශ්්නවලට පිළිතුරු සපයන්ත්රන: 

• ඉල්ීම සමස්ත උද්දද්ශ්න අභිමතාර්ථය සමග අනුගත දේෙ?

• එය රදට් වර්තමාන ප්රිපත්ි සහ අධිකරණ බලයට අයත් දේෙ? (එදස් නැිනේ, අවශ්ය දවනසට ඉවහල් වන

වඩා දභෞික හා ප්රාදයෝගික ඉල්ීමක් දයෝජනා කරන්ත්රදන්ත්ර දකදස්ෙ?
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ක්රියාමාලා කාලසටහන: 

දකටිකාීන හා දිගුකාීන වන්ත්රදන්ත්ර කුමක්ෙැයි දතෝරාගැනීම සඳහා නීියක් නැත. වර්ීකරණයන්ත්ර මදනෝමූලික වන අතර 

දද්ශ්පාලන පද්ධ්ිදේ විවෘතභාවය, අභිමතාර්ථවල සංකීර්ණභාවය හා ලබාගත හැකි සේපත් මත ෙැඩිව රඳාපවතී. 

මනහ්කල්පිත කාලසටහනක් අනුව, 

• දිගුකාීන අභිමතාර්ථ අවුරුදු 3-5 අතරදී සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.

උො: පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්ර පිළිබඳ විශ්්දල්ෂණදේ වැෙගත් දමදහයුේකරුවන්ත්රට

බලපෑේ කිරීම

• මධ්යම කාීන අභිමතාර්ථ අවුරුදු 1-2 අතර කාලය තුළ සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.

උො: උද්දද්ශ්න පණිවුඩ, සන්ත්රධ්ානවල සහ ජාලවල දකාටස්කරුවන්ත්ර විම

• දකටිකාීන අභිමතාර්ථ මාස හය හා අවුරුද්ෙක් ඇතුළත සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.

උො: දල්ඛ්න මත පෙනේව කරන අධ්යයන, ප්රධ්ාන පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්රදගන්ත්ර

උපදෙස් විමසීම 28 29 30 1 2 3 4

සිද්ධි අධ්යයන විශ්්දල්ෂණය 

දතාරතුරු ෙැනගැනීදේ අයිිවාසිකේ පනත ක්රියාත්මක කරවාගැනීම සේබන්ත්රධ් පහත ෙැක්දවන ඉිහාස කාලසටහන බලන්ත්රන. 
ඔබ ජීවත් වන්ත්රදන්ත්ර 1995 වසදර් යයි සිතන්ත්රන. ඒ අනුව, දකටිකාීන, මධ්යකාීන හා දිගුකාීන අභිමතාර්ථ ඔබ හඳුනාගන්ත්රදන්ත්ර 
දකදස්ෙ?   

1994 - සංචාරක, දතාරතුරු හා ගුවන්ත්ර දස්වා පිළිබඳ ඇමි ධ්ර්මසිරි දස්නානායක විසින්ත්ර රජදේ මාධ්ය ප්රිපත්ිය’ නේ කැබිනට් 

පිකාව ඉදිරිපත් කිරීම 

1995: මාධ්ය නිෙහසට හා ප්රකාශ්නදේ නිෙහසට බලපාන නීි සංදශ්ෝධ්නය කිරීම සඳහා රජයට උපදෙස් දීම පිණිස දජය්ෂ්ඨ නීතීඥ 

ආර්.දක්.ඩේලිේ ගුණදස්කර සභාපිත්වය ෙරන කමිටුවක් පත්කිරීම. එම කමිටුව විසින්ත්ර දතාරතුරු නිෙහස පිළිබඳ පනතක් දකටුේපත් 

කිරීමට නිර්දද්ශ් කරන ලදී. 

1996; විනිසුරු ඒ.ආර්.බී. අමරසිංහ විසින්ත්ර සභාපිත්වය ෙරන ලෙ ශ්රී ලංකා නීි දකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර දතාරතුරු නිෙහස පිළිබඳ 
පනත දකටුේපත් කරන ලදී.    

1998: මාධ්ය නිෙහස හා සමාජ වගකීම පිළිබඳ දකාළෙ ප්රකාශ්ය. දමයට නායකත්වය දුන්ත්රදන්ත්ර ශ්රී ලංකා වෘත්තීය  
පුවත්පත් කලාදේදීන්ත්රදේ සංගමය, නිෙහස් මාධ්ය වයාපාරය, ශ්රී ලංකා පුවත්පත් සමාජය සහ ශ්රී ලංකා කර්තෘ සංසෙයයි. එම ප්රකාශ්ය 
මගින්ත්ර ශ්රී ලංකාදේ දතාරතුරු ෙැනගැනීදේ අයිිය නීිගත කිරීම අවධ්ාරණය කරන ලදී.  

2000- දකටුේපත් කරන ලෙ ආණ්ුක්රම වයවස්ථාදවහි ෙ දතාරතුරු ෙැනගැනීදේ අයිිය පිළිබඳ වගන්ත්රියක් අඩංගු විය. එදහත්, 

දමම දකටුේපත පාර්ලිදේන්ත්රතුදේදී සේමත කිරීමට දනාලැබිණි.   

2004: අග්රාමාතය කමිටුවක් විසින්ත්ර දතාරතුරු නිෙහස පිළිබඳ පනත දකටුේපත් කරන ලදී. එය කැබිනට් මණ්ඩලය විසින්ත්ර අනුමත 
කරනු ලැබ පාර්ලිදේන්ත්රතුදේ සභාගත කරන ලදී.   

2010: අධිකරණ ඇමි මිලින්ත්රෙ දමාරදගාඩ විසින්ත්ර කරන ලෙ මුලපිරුමක් අනුව දමම දකටුේපත 2010 වසදර්දී සංදශ්ෝධ්නය කරන 

ලදී.  

2011: 2004දී දකටුේපත් කරන ලෙ දතාරතුරු නිෙහස පිළිබඳ පනත 2011 වසදර්දී එවකට විපක්ෂ මන්ත්රීවරයකු වූ කරු ජයසූරිය 

විසින්ත්ර දපෞද්ගලික මන්ත්රී දයෝජනාවක් දලස ඉදිරිපත් කරන ලදී. එදහත්, එය පාර්ලිදේන්ත්රතුදේ විවාෙය සඳහා දනාගැනිණි. පසුව 

උගත් පාඩේ හා සංහිඳියා දකාමිෂන්ත්ර සභාව විසින්ත්ර එහි අවසන්ත්ර වාර්තාව මගින්ත්ර දතාරතුරු ෙැනගැනීදේ අයිිය නීිගත කිරීමට නිර්දද්ශ් 
කරන ලදී.    

2013: උගත් පාඩේ හා සංහිඳියා දකාමිෂන්ත්ර සභාදේ ජාික ක්රියාකාරී සැලැස්දමහි සක්රිය ලක්ෂයයක් දලස දතාරතුරු නිෙහස පිළිබඳ 
පනත ඇතුළත් කරන ලදී.  

2015: 19වන ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සංදශ්ෝධ්නයත් සමග පුරවැසියන්ත්රට දතාරතුරු ලබාගැනීදේ අයිිය සඳහා වයවස්ථාමය අයිියක් 
ලැබිණි.  
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යාමාලා කාලසටහන: 

ෙක කා න හා කා න ව ෙ  ම දැ  ෙත රාගැ ම සඳහා ය  නැත. ව කරණය  මෙන ක වන අතර 

ෙ ශපාලන ප ධ ෙ  වෘතභාවය, අ මතා ථවල සං ණභාවය හා ලබාගත හැ  ස ප  මත දැ ව රඳාපව . 

මනහ්ක ත කාලසටහන  අ ව, 

 කා න අ මතා ථ අ  3-5 අතර  සා ෂා  කරගත හැ ය.

උදා: පර  දර න  බඳ ශ්ෙ ෂණෙ  වැදග  ෙමෙහ ක ව ට

බලපෑ  ම

 මධ ම කා න අ මතා ථ අ  1-2 අතර කාලය ළ සා ෂා  කරගත හැ ය.

උදා: උ ෙ ශන ප ඩ, ස ධානවල සහ ජාලවල ෙකාටසක් ව  ම

 ෙක කා න අ මතා ථ මාස හය හා අ ද  ඇ ළත සා ෂා  කරගත හැ ය.
උදා: ෙ ඛන මත පදන ව කරන අධ යන, ධාන පර  දර න ෙග
උපෙදස් ම ම 28 29 30 1 2 3 4

 අධ යන ශ්ෙ ෂණය 

ෙතාර  දැනගැ ෙ  අ වා ක  පනත යා මක කරවාගැ ම ස බ ධ පහත දැ ෙවන ඉ හාස කාලසටහන බල න. 
ඔබ ව  ව ෙ  1995 වසෙ  ය  ත න. ඒ අ ව, ෙක කා න, මධ කා න හා කා න අ මතා ථ ඔබ හ නාග ෙ  
ෙකෙස්ද?   

1994 - සංචාරක, ෙතාර  හා ව  ෙස්වා බඳ ඇම  ධ ම  ෙස්නානායක  රජෙ  මාධ  ප ය’ න  කැ න  
ප කාව ඉ ප  ම 

1995: මාධ  දහසට හා කාශනෙ  දහසට බලපාන  සංෙශ ධනය ම සඳහා රජයට උපෙදස් ම ස ෙජ ්ෂ්ඨ ඥ 
ආ .ෙ .ඩ  ණෙස්කර සභාප වය දරන ක ව  ප ම. එම ක ව  ෙතාර  දහස බඳ පනත  ෙක ප  

මට ෙ ශ කරන ල . 

1996;  ඒ.ආ . . අමර ංහ  සභාප වය දරන ලද  ලංකා  ෙකා ෂ  සභාව  ෙතාර  දහස බඳ 
පනත ෙක ප  කරන ල .    

1998: මාධ  දහස හා සමාජ වග ම බඳ ෙකාළඹ කාශය. ෙමයට නායක වය ෙ   ලංකා වෘ ය  
ව ප  කලාෙ ෙ  සංගමය, දහස් මාධ  ව ාපාරය,  ලංකා ව ප  සමාජය සහ  ලංකා ක තෘ සංසදය . එම කාශය 

ම   ලංකාෙ  ෙතාර  දැනගැ ෙ  අ ය ගත ම අවධාරණය කරන ල .  

2000- ෙක ප  කරන ලද ආ ම ව වස්ථාෙව  ද ෙතාර  දැනගැ ෙ  අ ය බඳ වග ය  අඩං  ය. එෙහ , 
ෙමම ෙක පත පා ෙ ෙ  ස මත මට ෙනාලැ .   

2004: අ ාමාත  ක ව   ෙතාර  දහස බඳ පනත ෙක ප  කරන ල . එය කැ න  ම ඩලය  අ මත 
කර  ලැබ පා ෙ ෙ  සභාගත කරන ල .   

2010: අ කරණ ඇම  ද ෙමාරෙගාඩ  කරන ලද ල ම  අ ව ෙමම ෙක පත 2010 වසෙ  සංෙශ ධනය කරන 
ල .  

2011: 2004  ෙක ප  කරන ලද ෙතාර  දහස බඳ පනත 2011 වසෙ  එවකට ප ෂ ම වරය   ක  ජය ය 
 ෙපෟ ග ක ම  ෙය ජනාව  ෙලස ඉ ප  කරන ල . එෙහ , එය පා ෙ ෙ  වාදය සඳහා ෙනාගැ . ප ව 

උග  පාඩ  හා සං යා ෙකා ෂ  සභාව  එ  අවස  වා තාව ම  ෙතාර  දැනගැ ෙ  අ ය ගත මට ෙ ශ 
කරන ල .    

2013: උග  පාඩ  හා සං යා ෙකා ෂ  සභාෙ  ජා ක යාකා  සැලැස්ෙම  ස ය ල ෂ ය  ෙලස ෙතාර  දහස බඳ 
පනත ඇ ළ  කරන ල .  

2015: 19වන ආ ම ව වස්ථා සංෙශ ධනය  සමග රවැ ය ට ෙතාර  ලබාගැ ෙ  අ ය සඳහා ව වස්ථාමය අ ය  
ලැ .  
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පහත දැක්දවන්දන් ප්රදයෝජනවත් දතාරතුරු මූලාශ්රයි: 

1. රජදේ නිල වාර්තා හා ප්රකාශන

2. ගැසට් නිදේෙන

3. ජාතයන්ත්රතර ප්රවෘත්තති

4. දපාලිස් වාර්තා

5. පුවත්තපත්ත හා විෙුත්ත මාධ්ය

6. ජාතයන්ත්රතර සංවිධ්ාන හා රාජය දනාවන සංවිධ්ානවල වාර්තා

ඔබදේ ප්රතිපත්තතිමය තීරණවලට අොළ වන අන්ත්රතර්ගතයන්ත්ර, ෙත්තත හා සංඛ්යාදේඛ්න ප්රවණතා සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර දමම 

මූලාශ්ර වැෙගත්ත දේ. දකදස් දවතත්ත, ඒවා මුේ මූලාශ්රවලින්ත්ර ලබාගන්ත්රනා ෙත්තත මගින්ත්ර තහවුරු විය යුතුය. එම ෙත්තත ලබාගත 

යුත්තදත්ත ප්රතිපත්තති දහ්තුදවන්ත්ර බලපෑමට ලක්වූ ජනයාට දකළින්ත්රම කතාකිරීදමනි. ඔබදේ සංවිධ්ානදේ සාමාජිකයන්ත්ර සහ 

දපාදු ජනතාව අතර ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත්ත පුද්ගලයන්ත්ර සමග එදස් සාකච්ඡා කළ හැකිය. මුේ මූලාශ්රවලින්ත්ර ෙත්තත 

ලබාගැනීම දහ්තු ගණනාවක් නිසා වැෙගත්ත දේ.  

1. කරුණු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා (ඇතැේ නිල මූලාශ්ර වැඩි විශ්වාසවන්ත්රතභාවයකින්ත්ර යුක්තය)

2. ප්රතිපත්තති ජනතාවට බලපාන ආකාරය සහ එමගින්ත්ර ඔවුන්ත්ර මුහුණදෙන ප්රශ්නවල කුමන දවනසක් ඇතිකරන්ත්රදන්ත්රෙ යන්ත්රන
අවදබෝධ් කරගැනීම සඳහා

3. සංෙර්භය හා ප්රදයෝජනවත්ත සිද්ි අධ්යයන සැපයීම සඳහා. ඔබදේ ප්රතිපත්තතිමය ස්ථාවරය දවනුදවන්ත්ර බලපෑේ කිරීදේදී
දේවා ප්රදයෝජනවත්ත විය හැකිය.

ඔබදේ වත්තමන්ත්ර මූලාශ්ර ලක්ෂය නැවත අධ්යයනය කරන්ත්රන. එහි දකතරේ මුේ මූලාශ්ර අඩංගු දේෙ?  

ෙත්තත එක්ැස් කිරීදේ විකේප ක්රම ෙ තිදේ.  

මානව හිමිකේ සේබන්ත්රධ් අලුත්ත උපායමාර්ග මගින්ත්ර ඇතැේ විකේප ක්රම සේබන්ත්රධ් සුවිදශ්ෂ උොහරණ සැපදේ. 

• සිතියේ:

• ජංගම දුරකථන හා දකටි පණිවුඩ දස්වා

• අන්ත්රතර්ජාලය හා ජංගම දුරකථන ක්රීඩා

දමාඩියුලය 2  

දතාරතුරු සංවිධ්ානය හා දබොගැනීම 

ඔබ දතාරතුරු එක්ැස් කරන විට, ඒවා සංවිධ්ානය කිරීම, දබොගැනීම හා 

අභයන්ත්රතරව භාවිතා කිරීම සඳහා ඔබට ක්රමදේෙයක් තිබිය යුතුය. එමගින්ත්ර 

ඔබට දතාරතුරු ඵලොයී දලස භාවිතා කිරීදේ හැකියාව ලැදේ. විවෘත 

අන්ත්රෙමින්ත්ර දතාරතුරු දබොගැනීම ඔබදේ සාමාජිකයන්ත්ර අතර දතාරතුරු 

දබොගැනීම සඳහා නිර්මාණාත්තමක ක්රමදේෙයකි. විවෘත දතාරතුරු 

දබොගැනීදමන්ත්ර අෙහස් කරනු ලබන්ත්රදන්ත්ර නිෙහස් හුවමාරුව දිරිගන්ත්රවන 

සංවිධ්ානමය හා තාක්ෂණික යටිතලයක් නිර්මාණය කිරීමයි. එදහත්ත, 

වගකීේ විරහිතව දතාරතුරු භාවිතා කරන්ත්රනන්ත්ර සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර පාලනයන්ත්ර ෙ 

එහි අඩංගු දේ.  
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ගබඩාකර තබාගැනීම 
වටින්ත්රදන්ත්ර කුමන 
දතාරතුරුෙ? 

• නිල මූලාශ්රවලින්ත්ර ැස්කරන ලෙ ෙත්තත හා වාර්තා - දේවා ඔබදේ ප්රතිපත්තති සඳහා සාක්ි දලස භාවිතා කළ හැකිය

• ක්දෂ්ත්ර කාර්යාලවල වාර්තා

• සිද්ි අධ්යයන හා සාමාජිකයන්ත්රදේ, පුරවැසියන්ත්රදේ දහෝ දපාදු ජනතාවදේ සේබන්ත්රධ්තා - ඡායාරූප හා ීඩිදයෝ
ඇතුළුව

• සන්ත්රනිදේෙනදේදී හා උපදෙස ්විමසීදේදී ඔබ විසින්ත්ර ප්රදයෝජනවත්ත දලස සලකනු ලබන පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්රදේ ෙත්තත
පෙනමක්

දතාරතුරු ගබඩා කර තබාගැනීදේදී සැලකිය යුතු මූලධ්ර්ම කිහිපයක්: 

1. අන්තර්ගතය දැනටමත් ප්රසිද්ධ් කර තිදේද? රාජය දනාවන සංවිධ්ාන විසින්ත්ර ප්රසිද්ධ් කරන ලෙ නිල වාර්තා,
ප්රවෘත්තති වාර්තා සහ ෙත්තත දවනත්ත අයට ෙ පරිහරණය කළ හැකි දපාදු දගානුවල ගබඩා කළ හැකිය. එම ෙත්තත සංවිධ්ානය

කිරීදේ, යාවත්තකාීන කිරීදේ සහ ඒවා දවත ප්රදේශය පාලනය කිරීදේ වගකීම එක් පුද්ගලයකුට පැවරිය හැකිය.
සංවිධ්ානදේ අොළ සෑම පුද්ගලයකුටම දමම ෙත්තත ලබාදගන තම කටයුතු සඳහා භාවිතා කළ හැකි විය යුතුය. එම ෙත්තත

නිරතුරුව යාවත්තකාීන කළ යුතුය. සටහන: ෙත්තත හා වාර්තා ඔබදේ ප්රතිපත්තති ස්ථාවරයන්ත්රට සහදයෝී දේ නේ, ඔබදේ
දවේ අඩවිදේ මුේ අන්ත්රතර්ගතයන්ත්රදේ සබැඳි පළකිරීම ෙ ප්රදයෝජනවත්ත විය හැකිය.

2. අප දත්ත ග ඩා කරන්දන් දකාහිද? දසසු අය සමග හවුදේ භාවිතා කරනු ලබන ෙත්තත ගබඩා කරනු ලබන

Google, Dropbox, Box, Diligent සහ Teams වැනි විවිධ් ක්රම තිබිය හැකිය. දමම දගානු පද්ධ්ති ආරක්ිත බව තහවුරු

කරන්ත්රන. සෑම ද ෝේඩරයකටම හිමිකරුවකු සිටින අතර එම අන්ත්රතර්ගතය පවත්තවාදගන යාම සහ එය දවත ප්රදේශය
කළමනාකරණය කිරීම සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර එම පුද්ගලයා වගකිව යුතුය. අන්ත්රතර්ගතයන්ත්රදේ පිටපත්ත තබාගැනීම පිළිබඳ

සලකා බලන්ත්රන. ක්ලවුඩ් ගබඩා භාවිතා කරන්ත්රදන්ත්ර නේ, ආරක්ෂක දප්රාදටාදකෝල අනුගමනය කරනු ලබන බව තහවුරු
කරන්ත්රන.

3. දතාරතුරු අතර ආරක්ෂිත දත්ත තිදේද? මුේ මූලාශ්රවලින්ත්ර දතාරතුරු එක්ැස් කිරීම ප්රශ්න දත්තරුේගැනීදේදී ඉතා

වැෙගත්තය. ප්රචාරණ ප්රකාශන සැලසුේ කිරීදේදී ෙ ඒවා ඉතා ප්රදයෝජනවත්තය. එමගින්ත්ර ක්රියාමාලාවන්ත්රට ජීවයක් ලැදේ.
දකදස් දවතත්ත, දමම දතාරතුරු ගබඩා කර තබාගැනීදේදී වගකීේ සහගත විය යුතුය. ඒවා දවනත්ත අය සමග දබොගත

යුත්තදත්ත මුේ ප්රකාශකවරයාදේ අවසරය සහිතවය. තම දතාරතුරු දබොගැනීමට අකැමැත්තතක් ෙක්වන මුේ
ප්රකාශකයන්ත්රදේ කැමැත්තතට ගරුකළ යුතුය.

පුද්ගලයන්ත්රදගන්ත්ර හා සංවිධ්ානවලින්ත්ර වාර්තා එක්ැස් කරගන්ත්රනා විට, දබොගනු ලබන්ත්රදන්ත්ර කුමන දතාරතුරුෙ, ඒවා 
දබොගන්ත්රදන්ත්ර ඇයි, දබොගන්ත්රදන්ත්ර කා සමගෙ යන්ත්රන විවෘතව පවසන්ත්රන. ඒ සඳහා ඔවුන්ත්රදේ එකඟතාව ලබාගන්ත්රන. වාර්තාව 

ලබාදුන්ත්ර පුද්ගලයන්ත්ර දහෝ සංවිධ්ාන නිදයෝජිතයන්ත්ර සමග ඒ පිළිබඳ කරන ලෙ සාකච්ඡාව පැවැත්තවූ ඔබ සංවිධ්ානදේ 
සාමාජිකයාදේ නම, සාකච්ඡාව පැවැත්තවූ දිනය සහිත සටහනක් ඇතුළු කරුණු පරීක්ෂක ලැයිස්තුවක් තබාගැනීම දහාඳ 

භාවිතාවකි. පසු දිනකදී විමසීමට අවශය වුවදහාත්ත, එදස් කිරීම සඳහා අොළ පුද්ගලයාදේ සේබන්ත්රධ්තා විස්තර ගබඩා කර 
තබාගැනීමට මතක තබාගන්ත්රන.  

සිද්ි අධ්යයන භාවිතා කිරීදේදී, ඔවුන්ත්රදේ කතාව දබොහොගැනීම සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර ඔවුන්ත්ර තවමත්ත සතුටුෙ යන්ත්රන නැවත 
පරීක්ෂා කරගැනීම සඳහාත්ත, අොළ දතාරතුරු යාවත්තකාීන කරගැනීම සඳහාත්ත අොළ පුද්ගලයා දහෝ සංවිධ්ානය දවත 
දයාමුීම ෙ මනා භාවිතාවකි.   

ඊදේේ ලිපිනයන්ත්ර, දුරකථන අංක, වයස හා ලිපිනය වැනි දපෞද්ගලික දතාරතුරු ගබඩා කිරීදේදී ආරක්ෂක 

දප්රාදටාදකෝල අනුව කටයුතු කිරීමට වගබලාගන්ත්රන. විදශ්ෂදයන්ත්රම, අොළ පුද්ගලයා නිර්නාමිකව සිටීමට අවශය බව 
ප්රකාශ කර තිදේ නේ එයට ගරුකරන්ත්රන. 
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ෙමා ලය 3 

උපෙදස් ම ම 

ප  මාණය ම සඳහා අභ ත ක හා බා ර උපෙදස් ම  අඩං  පැහැ  යාව ය  අවශ ය. 

නායක ව ලාසය හා සං ධානයක සංස්කෘ ය ප  මාණය අධ යනය ෙ  වැදග  සාධක ෙ .   

2.3.2 බා ර උ පෙදස් ම ම 

යාකාරකම 

ඔබෙ  සං ධානය ෙව ෙව  ෙය ග  ෙතාර  එ ස් 
ෙ , ගබඩා ෙ  හා ෙබදාගැ ෙ  සැලැස්ම  සකස් 

කර න. එ  එ  එ  වග ම සඳහා සං ධාන 
සාමා කය  න කර න.  

2.3.1 අභ තර උපෙදස් ම ම - මනා භා තාව  

1. ඔබෙ  සං ධානය ළ ප  සංව ධනය ස බ ධෙය  වග ව ෙ  ක ද ය න පැහැ
ය ය. සාමා කය ට/ කා ය ම ඩලයට/ ස්ෙ ඡා ෙස්වකය ට ඒ ෙව ෙව  අදහස් ඉ ප

මට ෙබන යාව ය ම ද ය න ද පැහැ  ය ය. එ  ඇ ය  ශන් පය :

 ර තර ස්  ෙ ද?
 ය  සාමා කය ෙග  උපෙදස් මසනවාද?
 ෙවන  අයෙ  ෙය ජනා සාක ඡා කරන යාව ය ම ද?
 තම අදහස් ෙනාගැ මට ෙහ්  බඳ ෙප ෂණය ගලය ට ලැෙබනවාද? තම අදහස්

මත යා මක වෙහා  ශංසා ලැෙබනවාද?

2. ඔබ ගලය ෙග  උපෙදස් මසන ට, ප  මාණය ම ස බ ධෙය  ඔබ  ළඟා
ෙබන ම ටම බඳ පැහැ ව ෙ ග න. එය ඔබ  මාණා මක සහ සාධ ය අදහස්

ෙසාය  න  කල බනය ද? නැ න , එය වනා  මාණය කරෙගන ෙබන ප ය
ස බ ධෙය  ඉතා ශ් ත අ ද  උපෙදස් ම ම ද?

3. ෙවන  අය ෙවත ළඟා ෙ  ඔබ  අ ප  කරගැ මට බලාෙපාෙරා  වන ෙ  ඔබටම පැහැ
කරග න. ඔ ෙ  චාර ස බ ධෙය  ඔබ අව ාජවම වෘත මනස  තද? ඔබට ප මය
ස්ථාවරය ස බ ධෙය  සහෙය ගය ලබාගැ මට ෙ ද? ෙය ත ප ය  ස බ ධෙය  ඔබ
සහාය අෙ ෂා කරනවාද? සෑම අවස්ථාවක ම ෙවනස් ෙ ශය  හා ස ෙ දන මා ය  අවශ  ෙ .

පහත දැ ෙව ෙ  ප  උපෙදස් 
ම වල ධාන අ මතා ථ  

 අපෙ  දැ ම ව ධනය ම
 වැදග  ශ්න ණය ම
 අපෙ  ප මය රණ ස බ ධෙය  දැ ම

ලබාගැ ම
 පර  දර න  ෙවත ෙතාර  සැප ම සඳහා
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ඵලොයී ප්රතිපත්තති උපදෙස් විමසීේ සඳහා මූලධ්ර්ම 

පහත ෙැක්දවන්ත්රදන්ත්ර තම ප්රතිපත්තති සංවර්ධ්න ක්රියාවලිය දවනුදවන්ත්ර Volunteering Australia සංවිධ්ානය විසින්ත්ර හඳුනාදගන 
තිදබන මූලධ්ර්මයි. දමවැනි පැහැදිලි මාර්දගෝපදද්ශ මගින්ත්ර සංවිධ්ානයකට තම උපදෙස් විමසීදේ ක්රියාවලිය පටු කරගත 
හැකිය. .  

උපදෙස් විමසීේ පහත ෙැක්දවන ලක්ෂණවලින්ත්ර යුක්ත විය යුතුය: 

ප්රගාමී – උපදෙස් විමසීම මගින්ත්ර අලුත්ත ප්රශ්න හඳුනාගැනීමට උත්තසාහ කරනු ලැදේ. එදස්ම, තිදබන ප්රශ්න සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර 
ෙැනුම වර්ධ්නය කරගනු ලැදේ..  

කාලීන ව – උපදෙස ් විමසීම පැවැත්තදවන්ත්රදන්ත්ර කාලරාමුවකට අනුවය. එමගින්ත්ර, ප්රතිොනවලට බලපෑේ කිරීදේලා 
සංවිධ්ානවලට එම ප්රතිඵල මැනැවින්ත්ර භාවිතා කළ හැකිය. උපදෙස් විමසීදේ ක්රියාවලිය පිළිබඳ දතාරතුරු කාලානුරූප හා 
වෘත්තතිකමය අන්ත්රෙමින්ත්ර දබොගත යුතුය.   

සිදුදවමින් පැවතීම – අපදේ පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්රදේ ෙැනුම හා අත්තෙැකීේ දවනස් දේ. එම නිසා, ප්රතිපත්තති සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර 
උපදෙස් විමසීම ඉදිරියට යන ක්රියාවලියකි.   

සාක්ෂාත් කරගත හැකි – අපදේ පරදුෙරන්ත්රනන්ත්රදගන්ත්ර උවමනාවට වඩා දද් බලාදපාදරාත්තතු වන ආකාරයට අපදේ 
ක්රියාවලි හැඩගස්වාගත යුතුය.  

අගය කිරීම – උපදෙස් විමසීේවලට සහභාී ීම සුදුසු පරිදි ඇගයීමට ලක්විය යුතුය. 

සන්නිදේදනය කිරීම – ප්රතිපත්තති ක්රියාකාරකේවල ප්රතිොන පිළිබඳ ප්රතිදපෝෂණය උපදෙස් විමසීමට සහභාී වූ පරදු 
ෙරන්ත්රනන්ත්රට සපයනු ලැදේ.  

2.3.3 උපදෙස් විමසීදේ ක්රියාවලියක් සංවිධ්ානය කරන ආකාරය 

ඔබට අවශය පරිදි ඔබදේම උපදෙස් විමසීදේ ක්රියාවලියක් නිර්මාණය කළ හැකිය. 

දීර්ඝ කාලරාමුවක් (මාසයක් දක්වා) ගතවන උපදදස් විමසීදම් ක්රියාවලි 

• වැෙගත්ත ප්රධ්ාන ප්රශ්න සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්ර දවතින්ත්ර ලිඛිත උපදෙස් විමසීේ කැඳවන්ත්රන.

• දකටි සමීක්ෂණයක් පවත්තවන්ත්රන (පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්ර දවනුදවන්ත්ර දමම දතාරතුරු ඉේීේ කළමනාකරණය කරගත

හැකි මට්ටමක තබාගැනීම සඳහා සමීක්ෂණ පවත්තවන කාලාන්ත්රතරයන්ත්ර අධීක්ෂණය කරන්ත්රන)

• ප්රශ්න සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර අධ්යයනය කිරීම හා ප්රතිපත්තතිමය ප්රතිචාර සංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්ර අතර
වගකීේ කණ්ඩායේ දගාඩනගන්ත්රන.

වඩා ඉක්මන් තීරණ ගැනීම සඳහා පැවැත්විය හැකි උපදදස් විමසීම්: 

• වැෙගත්ත ප්රශ්න සකස් කරගැනීම/ ගැටලු දතෝරාගැනීම සඳහා අන්ත්රතර්ජාල සමීක්ෂණ පවත්තවන්ත්රන.

• අොළ පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්ර හඳුනාදගන දුරකථන මගින්ත්ර ඔවුන්ත්රදේ උපදෙස් ලබාගන්ත්රන.
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• ප්රශ්නය යේ අංශයකට අොළ විටදී, ඉලක්කගත ආකාරයකින්ත්ර එම ක්දෂ්ත්රය තුළ පවතින විවිධ් ෙැක්ම පරාසයක්
දගානුකරගන්ත්රන. කුඩා සංවිධ්ාන, විශාල (ජාතික සංවිධ්ාන ෙ ඇතුළු) සංවිධ්ාන හා උද්දද්ශන ක්රියාවලියක් සහිත
සංවිධ්ාන වශදයන්ත්ර එදස් දගානුකරගත හැකිය.

උපදෙස් විමසීදේ ක්රියාවලියට සේබන්ත්රධ් කරගත හැකි සේප්රොයික උපායමාර්ග ැසක් තිදේ. ඉලක්ක කණ්ඩායේ සාකච්ඡා 
(focus group discussions - FGDs)  හා වැෙගත්ත දතාරතුරු සපයන්ත්රනන්ත්ර සමග සේමුඛ් සාකච්ඡා (key informant 

interviews - KIIs) උොහරණ දේ. 

ඉලක්ක කණ්ඩායම් සාකච්ඡාවක් සැලසුම් කරන ආකාරය 

නිශ්ිත මාතෘකාවක් දහෝ උනන්ත්රදු වන කාරණයක් ගැන සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සමාන පසුබිේ දහෝ අත්තෙැකීේවලින්ත්ර යුත්ත 

පිරිස ් ඒකරාශී කිරීම ඉලක්ක කණ්ඩායේ සාකච්ඡාවකි. එය ගුණාත්තමක පර්දේෂණ ස්වරූපයකි. එහිදී ප්රශ්න අසනු 
ලබන්ත්රදන්ත්ර ෙැක්ම, ආකේප, විශ්වාසයන්ත්ර, මතවාෙ දහෝ අෙහස් පිළිබඳවයි. ඉලක්ක කණ්ඩායේ සාකච්ඡාවලදී සහභාී 

වන්ත්රනන්ත්රට කණ්ඩායදේ දවනත්ත සාමාජිකයන්ත්ර සමග නිෙහදස් කතා කළ හැකිය. සාමානයදයන්ත්ර එයට සහභාී වන්ත්රදන්ත්ර 
කුඩා කණ්ඩායමකි (8-12 අතර). මැදිහත්තකරුවකු දහවත්ත සේමුඛ් සාකච්ඡා දමදහයවන්ත්රනකු විසින්ත්ර එය හසුරුවනු ලැදේ. 
සාකච්ඡාව ලිහිේ දලස වූහගත කර තිදේ. උනන්ත්රදු වන විවිධ් මාතෘකා එහි අඩංගුය.  

වැඩිදුර හොරන්ත්රන දමතනින්ත්ර. 

වැෙගත්ත දතාරතුරු සපයන්ත්රනන්ත්ර සමග සේමුඛ් සාකච්ඡා යනු ගුණාත්තමක, ගැඹුරු සේමුඛ් සාකච්ඡා දේ. වැෙගත්ත 
මාතෘකාවක් සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර ඔවුන්ත්ර සතු විදශ්ෂ ෙැනුමක් ඇති අය දේ සඳහා දතෝරාගනු ලැදේ.  

වැඩිදුර හොරන්ත්රන දමතනින්ත්ර 
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මානව හිමිකේ පිළිබඳ ASEAN අන්ත්රතර් රාජය දකාමිෂන්ත්ර සභාව (AICHR) 

ගිනිදකාණදිග ආසියානු ජාතීන්ත්රදේ සංවිධ්ානය (ASEAN) විසින්ත්ර මානව හිමිකේ පිළිබඳ දකාමිෂන්ත්ර සභාවක් 

(AICHR) 2009දී පිහිටුවන ලදී.  එය යහපත්ත මුලපිරුමක් දලස දපනුණෙ, සිවිේ සමාජ සංවිධ්ාන එහි 
ස්වාධීනත්තවය පිළිබඳ සැලකිලිමත්ත වූහ. එයට දහ්තුව, එම දකාමිෂන්ත්ර සභාදේ නිදයෝජිතයන්ත්ර ෙහදෙනා 

දතෝරාගනු ලබන්ත්රදන්ත්ර සාමාජික රාජයවල ආණ්ඩු විසින්ත්ර ීමයි. උපදෙස් විමසීේ මත පෙනේ වූ, විනිවිෙ 
දපදනන දතෝරාගැනීදේ යාන්ත්රත්රණයකට ASEAN රාජය කැමැත්තතක් ෙැක්වූදේ නැත. එහි ප්රතිඵලයක් දලස, 

AICHR නිදයෝජිතයන්ත්ර විශ්වාස කරන්ත්රදන්ත්ර ඔවුන්ත්ර වගකිව යුත්තදත්ත ඔවුන්ත්ර දතෝරාගත්ත ආණ්ඩුවලට මිස 
ජනතාවට දනාවන බවයි. දේ ෙක්වාම, AICHR නිදයෝජිතයන්ත්ර කලාපදේ බරපතලම මානව හිමිකේ 

ප්රශ්නවලට අතගසා නැත. මියන්ත්රමාරදේ දරෝහින්ත්රගයා අර්බුෙය හා පිලිපීනදේ අනීතික ඝාතන ඒ අතර දේ. 
එහිදී දකාමිෂන්ත්ර සභා සාමාජිකයන්ත්ර පවසන්ත්රදන්ත්ර ඔවුන්ත්රට දවනත්ත සාමාජික රාජයවල ස්දවරීත්තවයට බලපෑේ 

කළ දනාහැකි බවයි. දමමගින්ත්ර මානව හිමිකේ දකාමිෂන්ත්ර සභාදේ ඵලොයීතාවට බලපෑමක් සිදුදේ. වැෙගත්තම 
මානව හිමිකේ ප්රශ්න එයට මගහැරී යාම එයට දහ්තුවයි.  

අරමුණ: කලාපීය යාන්ත්රත්රණය මගින්ත්ර ආසියාදේ මානව හිමිකේ ගැටලු දකදරහි ප්රමාණවත්ත අවධ්ානය දයාමු   
කරන බව තහවුරු කිරීම  

34



මූදලෝපාය: AICHR ස්වාධීනත්තවය පුළුේ කරන්ත්රනට සහ මානව හිමිකේ ආරක්ෂා කිරීම සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර වඩා 
අරුත්තබර ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ASEAN රාජයයන්ත්රට බලකිරීම  

උපායමාර්ග: FORUM-ASIA, යනු බැංදකාක් දක්න්ත්රර කරගත්ත සාමාජිකත්තවය මත පෙනේ වූ මානව හිමිකේ 
සංවිධ්ානයකි. AICHR සඳහා දතෝරාගැනීදේ යාන්ත්රත්රණයක් සැකසීම සඳහා අදේක්ෂකයන්ත්රදේ ස්වාධීනත්තවය 

මැනීම සඳහා සංයුක්ත නිර්ණායක සැකසීම පිණිස FORUM-ASIA විසින්ත්ර සිවිේ සමාජ සංවිධ්ානවලට 
උපකාර කරන ලදී. සිවිේ සමාජ සංවිධ්ාන විසින්ත්ර ASEAN විදද්ශ අමාතයාංශය, ASEAN දේකේ 

කාර්යාංශය සහ AICHR සමග සංවාෙයක් ආරේභ කරන ලදී. ඉන්ත්රදුනීසියාදේ, මැදේසියාදේ හා 
තායිලන්ත්රතදේ මාධ්ය ආයතන සමග එක්ව ස්වාධීන දතෝරාගැනීදේ පටිපාටියක් සේපාෙනය කිරීම සඳහා එම 

රටවල ආණ්ඩුවලට බලපෑේ කිරීම ආරේභ කරන ලදී. එයට අමතරව, අොළ විදද්ශ කටයුතු අමාතයාංශ 
සමග එක්ව රටවේ ඉලක්ක කරගත්ත සන්ත්රනිදේෙනයන්ත්ර ෙ ආරේභ කරන ලදී. FORUM-ASIA සහ එහි 

හවුේකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර උද්දද්ශන වයාපාරයක් ආරේභ කරන ලදී. එය පෙනේ වූදේ AICHR පිළිබඳ FORUM-

ASIAහි වාර්ික කාර්යසාධ්න ඇගයීම මතය. AICHR නිදයෝජිතයන්ත්ර සඳහා විවෘත හා ස්වාධීන 
දතෝරාගැනීදේ පටිපාටියක් සඳහා අඛ්ණ්ඩව නිර්දද්ශ කරන ලදී. එය ක්රියාත්තමක කර තිබුදණ් ඉන්ත්රදුනීසියාව 
විසින්ත්ර පමණි.   

 ලපෑම: මැදේසියාදේ ප්රතිසංස්කරණ ැේල සහ තායිලන්ත්රතදේ හා ඉන්ත්රදුනීසියාදේ මාධ්ය බලපෑම භාවිතා 

කරමින්ත්ර, AICHR නිදයෝජිතයන්ත්ර දතෝරාගැනීම සඳහා වඩා විනිවිෙ දපදනන හා සිවිේ සමාජ දවත දයාමුවූ 
දතෝරාගැනීදේ ක්රියාවලියක් සේපාෙනය කිරීමට FORUM-ASIA සහ එහි සාමාජික සංවිධ්ාන විසින්ත්ර ASEAN 

සංවිධ්ානදේ ආණ්ඩුවලට සාර්ථක දලස බලපෑේ කරන ලදී. එම ප්රයත්තනයන්ත්ර ඔස්දස් තරමක් ස්පර්ශනීය 
ප්රතිඵල ලැබිණි. දේ වන විට, AICHR නිදයෝජිතයන්ත්රදගන්ත්ර 30%ක් දතෝරාගනු ලබන්ත්රදන්ත්ර දමම විනිවිෙ  

දපදනන පටිපාටිය ඔස්දස්ය. ඔවුන්ත්ර විසින්ත්ර සිවිේ සමාජ සංවිධ්ානවල උවමනාවන්ත්ර ස්වාධීන දලස 

නිදයෝජනය කරනු ලැදේ. 2019 වර්ෂදේදී, දරෝහින්ත්රගයා අර්බුෙය සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර කටයුතු කිරීම සඳහා 
ආරක්ෂණ යාන්ත්රත්රණය ශක්තිමත්ත කිරීමට අොළ AICHR දස්වා දකාන්ත්රදද්සි (ToR) ASEAN විදද්ශ 

ඇමතිවරුන්ත්ර විසින්ත්ර සේමත කරන ලදී. තම දස්වා දකාන්ත්රදද්සි සමාදලෝචනය කිරීම සඳහා පටිපාටියක් 
සේපාෙනය කරගැනීම සඳහා අවසානදේදී AICHRට අවුරුදු ෙහයක් ගතවිය. එයට අමතරව, 2019දී, 

ඉන්ත්රදුනීසියාදේ හා මැදේසියාදේ AICHR නිදයෝජිතයන්ත්ර විසින්ත්ර ප්රකාශනදේ නිෙහස පිළිබඳ කලාපීය 
සංවාෙයක් සංවිධ්ානය කරගැනීම සඳහා එක්සත්ත ජාතීන්ත්රදේ යාන්ත්රත්රණදයහි උපදෙස් විමසන ලදී.  දමම 
ක්රියාමාලාවට දපර එවැනි සාකච්ඡාවක් ලබාගැනීම දුෂක්ර කාර්යයක් විය.. 

සිද්ි අධ්යයන විශ්දේෂණය 

පහත ෙැක්දවන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා ඉහත ෙක්වන ලෙ සිද්ි අධ්යයනය භාවිතා කරන්ත්රන. විය හැකි 

පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්ර කේතබා හඳුනාගැනීමට මතක තබාගන්ත්රන. ඉන්ත්රපසු පහත ෙැක්දවන ආකාරයට ඔවුන්ත්ර 

විශ්දේෂණය කරන්ත්රන.    

1. ඔවුන්ත්රදේ අරමුණු දමානවාෙ?
2. ඔබදේ කාර්යයන්ත්ර සේබන්ත්රධ්දයන්ත්ර ඔවුන්ත්ර උනන්ත්රදු වන්ත්රදන්ත්ර ඇයි? ඒ ගැන ඔබට කළ හැක්දක් කුමක්ෙ?
3. ඔබදේ සංවිධ්ානය ගැන ඔවුන්ත්ර සිතන්ත්රදන්ත්ර කුමක්ෙ?
4. ප්රශ්නයට සේබන්ත්රධ් ගැටලුව පිළිබඳ ඔවුන්ත්රදේ ෙැක්ම කුමක්ෙ?
5. ඔබදේ පරදු ෙරන්ත්රනාදේ ෙැක්මට බලපෑේ කරන්ත්රදන්ත්ර කවුරුෙ? කුමක්ෙ?
6. ඔවුන්ත්ර බලපෑේ කරන්ත්රදන්ත්ර කාටෙ?
7. ඔබදගන්ත්ර ඔවුන්ත්රට අවශය කුමන දතාරතුරුෙ? ඔබ ලබාදීමට කැමති කුමන දතාරතුරුෙ? ඒවා ලබාදෙන

ක්රමය කුමක්ෙ?
8. පරදු ෙරන්ත්රනකු ඒ ගැන සාධ්නීය දලස සිතන්ත්රදන්ත්ර නේ, ප්රශ්නය සමග ඍජුව සේබන්ත්රධ් ීම සඳහා

ඔවුන්ත්රට තිදබන උනන්ත්රදුව කුමක්ෙ? ඔවුන්ත්ර විසින්ත්ර කළ යුතු යයි ඔබ සිතන්ත්රදන්ත්ර කුමක්ෙ?
9. පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්ර සාධ්නීය ප්රතිචාර ෙක්වන්ත්රදන්ත්ර නැතිනේ, ඔවුන්ත්ර දපාළෙවාගත හැකි යේ ක්රමයක් තිදේෙ?
10. ඔබට ඔවුන්ත්ර දපාළෙවාගත දනාහැකි නේ, ඔබට ඔවුන්ත්ර කළමනාකරණය කරදගන ඔවුන්ත්රදේ විදරෝධ්ය

අවම කරගත හැකි ආකාර දමානවාෙ?
11. ඔදේ තර්කය සඳහා පරදු ෙරන්ත්රනන්ත්ර දකාතරේ වැෙගත්තෙ?

35



තුන්වන ක ොටස 
සම්පත් කළමනාකරණය 

මමාඩියුලය 1 

සම්පත් වර්ග 

උද්කද්ශන සංවිධොන ඒවොකේ ප්රමොණය අනුව කවනස් කේ. ඇතැම් ඒවොකේ පූර්ණ ොලීන  ොර්ය මණ්ඩල සිටින අතර සමහර 
ඒවො පවත්වොකෙන යන්කන් තනි රම ස්කේච්ඡො කස්ව යන්කෙනි. සංවිධොනකේ ප්රමොණය කුමක් වුව ද, සම්පත් සැලසුම් 

කිරීම හො ප්රමුඛතො රණය යථොර්ථවොදී අරමුණු ස සොෙැනීකම්දී වැදෙත් කේ. මනො සැලසුම් රණය හො නිර්මොණශීලී ප්රකේශය 
කහ්තුකවන් කුඩොම උද්කද්ශන සංවිධොනය ට පවො අරමුදල් සම්පොදනය  රකෙන සහකයෝෙය දිනොෙැනීකම්දී සොර්ථ  විය 
හැකිය.   

උද්කද්ශන සංදර්භකේදී වර්ෙ කීපය ට අයත් සම්පත් අවශය කේ. 

ශ්රමය: සෑම සංවිධොනය ටම මොනව ශ්රමය අවශයය. ස්කේච්ඡො වුවද, වැටුප් ශ්රමය වුවද, ඔබකේ ආයතනය සඳහො අවශය වන 
සමස්ත ශ්රමය කමහිදී අදොළ කේ.   

 ළමනො රණය: මෙ කපන්ීමකින් කතොර වූ විට කබොකහෝ සංවිධොනවලට අත්පත්  රෙත හැක්කක් සුළු ප්රතිඵලයකි. එම 
නිසො  ළමනො රණ කුසලතො සහ ඒවො ක්රියොත්ම  කිරීම අතයවශය මූලොශ්රයකි.   

විකශ්ෂඥභොවය: සංවිධොනය ට සැබැවින්ම සොර්ථ  ීම සඳහො ශ්රමය හො  ළමනො රණය විකශ්ෂඥභොවයකින් යුතුව සිදුවිය 
යුතුය. ඔබකේ ක්කෂ්ත්රය හො භොවිතොවන් පිළිබඳ දැනුම සොර්ථ ත්වය සඳහො ඉතො වැදෙත්ය.   

උප රණ: තම  ොර්යයන් සිදුකිරීම සඳහො සංවිධොනවලට විකශ්ෂඥ කමවලම් අවශයය. එය විකශ්ෂ  ොර්යයක් කවනුකවන් 
නිෂප්ොදිත දෘඪොංෙයක්, මෘදු ොංෙයක් කහෝ යන්ත්රයක් විය හැකිය.   

මූලය: සංවිධොනය  අරමුදල් කවනත් සම්පත් භොවිතො කිරීමට ද අවස්ථොව ලබොකදයි. ආදොයම් මූලොශ්ර අතරට සොමොජි  ෙොස්තු 
ද ඇතුළත් කේ.   

 ොලය: කිසිදු වයොපොරය ට තම අරමුණු ක්ෂණි ව සොක්ෂොත්  රෙත කනොහැකිය. සෑම වයොපොරයක් විසින්ම  ොලය 
සම්පතක් කලස සැලකිය යුතුය.   

ඔබකේ වයොපොරය විසින් භොවිතො  රනු ලබන සම්පත් පිළිබඳ සිතන විට, දදනි ව කහෝ දීර්ඝ ොලීනව දිෙටම  රකෙන යො 
යුතු කද් පිළිබඳ සල ො බලන්න.    

ක්රියො ොර ම 

ඔබකේ සංවිධොනය සතුව තිකබන සම්පත් සමහර  ලැයිස්තුවක් ස සන්න. 
ඉහත දක්වන ලද මොර්කෙෝපකද්ශය භොවිතො  රන්න. 
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කමොඩියුලය 2 

සම්පත්  ළමනො රණ උපොයමොර්ෙ සහ තොක්ෂණයන්: වොර්ි  සැලැස්මක් සැ සීම 

සම්පත්  ළමනො රණය සම්බන්ධ අභිකයෝෙ කීපයක් තිකේ. එම දුෂ ්රතො ජයකෙන  ොර්යක්ෂම සම්පත් සැපයුමක් 
සහති  කිරීම සඳහො උප ොරී වන තොක්ෂණයන් හො උපොයමොර්ෙ තිකේ.   

එවැනි එක් තොක්ෂණයක් වන්කන් වොර්ි  සැලැස්මක් ස ස්කිරීමයි. එය වනොහි සිදුීම් හො ක්රියො ොර ම්  ල්තබො දැක්විය 
හැකි දිනකපොතකි. එහි පහත සඳහන්  ොරණො වැනි කද් අඩංගු විය හැකිය. . 

• සොමොජි යන්ට, ආධොර රුවන්ට හො පරදු දරන්නන්ට යවනු ලබන පුවත් හසුන් (සතිපතො,
මොසි ව)

• වොර්ි  වොර්තො

• අධයක්ෂ මණ්ඩල රැස්ීම්

• වොර්ි  සොමොජි ත්ව රැස්ීම්

• ස්කේච්ඡො බඳවොෙැනීම්

• සම්කම්ලනවලට සහභොගී ීම

• වයවස්ථොපිත  ොලසටහන්

• ප්රචොරණ ක්රියොමොලො

• ආධොර රුවන්ට වොර්තො සැපයීම

• අරමුදල් චක්ර

වසර තුළදී සිදුවිය හැකි සියලු ක්රියො ොර ම් හො සිදුීම් ලැයිස්තුෙත කිරීකමන් අනතුරුව, 

ප්රමොණවත් සම්පත් තිකබන්කන් කමොනවොටද, වැඩිපුර සම්පත් සැපයීකමන් වොසි ලැබිය 
හැක්කක් කුමන ඒවොටදැයි සල ො බැලිය හැකිය. ක්රියො ොර ම් එ ට කයකදන අවස්ථො 

තිකේද? එකස් නම්, ක්රියො ොර ම් අතර  ොල පරතරයක් තැබිය හැකිදැයි බලන්න. 
නැතිනම්, වෙකීම් නැවත කබදොහැරිය හැකිදැයි බලන්න.  

ඵලදොයී වොර්ි  සැලැස්ම  අවසන් දින හො එක් එක් ක්රියො ොර ම සඳහො නම් රන ද 
වෙකිවයුතු පුද්ෙලයන්කේ නම් දැක්කේ.  

. 
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කමකහයුම් සැලැසම්ක් සඳහො උදොහරණයක් 

කමොඩියුලය 3 

3.3.1 සම්පත් සැලසුම් කිරීම 

අභිමතොර්ථ කවනුකවන්  ොලරොමු සටහනක් ස ස ්  රෙන්නො කලස අපි පළමු ක ොටකසහිදී ඔබට උපකදස් දුන්කනමු. 
උප ල්පිත  ොලරොමු සටහන  පහත දැක්කවන ලක්ෂණ තිබිය යුතු බව අපි කීකවමු.  :  

• දිගු ොලීන අභිමතොර්ථ - වසර 3–5 අතර  ොලය දී සොක්ෂොත්  රෙත හැකිය

• මධය ොලීන අභිමතොර්ථ - වසර 1–2 අතර  ොලය දී සොක්ෂොත්  රෙත හැකිය

• ක ටි ොලීන අභිමතොර්ථ - මොස 6-වසර 1 අතර  ොලය දී සොක්ෂොත්  රෙත හැකිය

වෙකිවයුතු 
පුද්ෙලයොල
යො

ක්රියො කමවලම/ 
ආ ෘතිය 

වැඩසටහන 

සඳහො පරදු 
දරන්නන් 
හඳුනොෙැනීම 

වැඩසටහන් 
නිලධොරි 

රැස්ීම් සහ 

 ණ්ඩොයම් 
සො ච්ඡො, පූර්ව 
තක්කස්රු 

සංවිධොන 
අයැදුම් 

වයොප්ති 
ප්රධොනී 

අවදොනම් 
තක්කස්රු 

පිරික්සුම් 
කල්ඛනය 

වැඩසටහන් 
නිලධොරි 

අත්සන් 

සමෙ 
අයදුම්පත් 

සංවිධොන කවත 

ක ොන්ත්රොත් 

පිරිනැමීම 

ප්රදොන 
නිලධොරි 

ගිවිසුම්, 

අභයන්තර 

නියොමන 

අවදොනම් 
 ළමනො 
රණය 

වොර්ි  කමකහයුම් සැලැස්ම 
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කබොකහෝ මූකලෝපොයන් ක්රියොත්ම  කිරීකම් අදියකර්දී අසොර්ථ  කේ. එයට කහ්තුව සම්පත් යථොර්ථවොදී කලස සම්පොදනය 
කනොකිරීමයි. ඔබකේ මූකලෝපොය ක්රියොත්ම  කිරීකම්දී, සෑම අභිමතොර්ථයක්ම සල මින් අරමුණ සොක්ෂොත්  රෙැනීම 
සඳහො අවශය ක්රියොමොර්ෙ සල ො බලන්න. පහත දැක්කවන ප්රශ්න අසන්න:   

3.3.2 අවදොනම්  ළමනො රණය 

ක්රියොත්ම   රන අතරතුරදී මතුවිය හැකි අනකප්ක්ිත සිදුීම් කහ්තුකවන් සම්පත්  ළමනො රණය සම්බන්ධ අභිකයෝෙ 

මතුවිය හැකිය. සැලසුම් කිරීකම් මට්ටකම්දීම මතුවිය හැකි අවදොනම් පිළිබඳ සැලකිලිමත් ීකමන් කිසියම් දුර ට ඒවො 
මෙහැරෙත හැකිය. ඇතැම් සොධ  ඔබකේ පොලනකයන් පරිබොහිරය (උදො: රජකේ නීති, කෙෝලීය වසංෙත ආදිය). එකහත්, 

 ොර්ය මණ්ඩල කස්වයට වොර්තො කනොකිරීම කහෝ වියදම් අධි  ීම වැනි අකනක් ඒවො ෙැන පුකරෝ ථනය  ළ හැකිය. ඔබට 
ලබොදිය හැකි විසඳුම් ක කරහි අවධොනය කයොමු රන්න. විකශ්ෂකයන්ම ඔබකේ මූකලෝපොකේ සොර්ථ ත්වය සඳහො ඉතො 
වැදෙත් අභිමතොර්ථ සම්බන්ධකයන් ඒවො වැදෙත්ය.  

. 

  

,

• කළ යුත්මත් කුමක්ද?

• අවශ්ය වනු ඇත්මත් කුමන සම්පත්ද?

- ජනතාව
- තාක්ෂණය

- කාලය
- මුදල්

- කාර්යාල අවකාශ්ය
- පුහුණුව

- සහාය (නායකත්ව මහෝ මවනත්)

• එක් එක් ක්රියාකාරකමක 

හිමිකාරීත්වය

ලබාගන්මන් කවුරුද?

• ක්රියාකාරකම සම්ූර්ණ කරන්මන්
කවදාද?

ඉඟි: 

• සෑම ක්රියො ොර ම ම ‘හිමි රුවකු’ සිටින බව තහවුරු  රන්න. ‘සියලුකදනො’ වෙකිව යුතු නම්,
සොමොනයකයන් කිසිවකු වෙකියන්කන් නැත.

• ක්රියො ොරී සැලැස්මක් සම්පොදනය කිරීකම්දී හො සම්පත් ලබොදීකම්දී එම  ොර්යය සිදුකිරීම
සම්බන්ධකයන් වෙකිවයුතු පුද්ෙලයන් සම්බන්ධ  රෙැනීමට වෙබලොෙන්න. තීරණ ෙැනීකම්

ක්රියොවලියට පුද්ෙලයන් සම්බන්ධ  රෙත් විට ක්රියොත්ම  කිරීම සොර්ථ  ීකම් අවස්ථොව වැඩිය.

• ොර්යයන් සරල හො සොක්ෂොත්  රෙත හැකි ඒවො බවට පත් රන්න. ඕනෑවට වඩො උන්නති ොමී
ීකමන් හො මුල් අදියකර්දීම අසොර්ථ  ීකමන් දධර්යය සිඳී යයි. එමගින් ඔබකේ මූකලෝපොය
පරොජය විය හැකිය. කුඩො පියවරවලින් ආරම්භ  රන්න. සොර්ථ ත්වයන් සමරන්න.

අවදොනම් තක්කස්රුවක් යනු, ක්රියො ොර මක්, වයොපෘතියක් කහෝ වයොපොරයක් සම්බන්ධකයන් මතුවිය 
හැකි අවදොනම් පිළිබඳ  රනු ලබන විධිමත් තක්කස්රුවකි. අවදොනම  විය හැකියොව (likelihood) 

හො එකස් සිදුවුවකහොත් ඇතිවන බලපෑකම් බරපතල ම අනුව අවදොනම් හඳුනොකෙන ඒවො ප්රමුඛතොව 

අනුව කපළෙස්වනු ලැකේ. අවදොනම් තක්කස්රු කිරීකම් වැඩසටහන් ඇතැම්විට අවදොනම් 

විශ්කල්ෂණය කහෝ අවදොනම් සිතියම්ෙත කිරීම කලස හැඳින්කේ. අවදොනම් ඇස්තකම්න්තුෙත කිරීම 
මගින් ක්රියොමොලොවට නිකශ්ධොත්ම  කලස බලපෑ හැකි උපද්රව, අවදොනම් හැකියොව හො තර්ජන 

හඳුනොෙැනීමට අවස්ථොව ලැකේ. කමම කතොරතුරු භොවිතො  රමින්, සංවිධොනය ට වියදම සහ 

අවදොනම් අවම කිරීකම් හො පොලනය කිරීකම් මූකලෝපොයන්කේ ප්රමුඛ රණය සිදු ළ හැකිය.   

භොවිතො කිරීම සඳහො කමවලමක් 

  අඩු බලපෑම, 

 ඉහළ විය හැකියොව 

ඉහළ බලපෑම  

අඩු විය හැකියොව 

  අඩු බලපෑම, 

අඩු විය හැකියොව 

ඉහළ බලපෑම  
 ඉහළ විය හැකියොව 

විය හැකියාව 
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මීට ඉහත සිද්ධි අධයයනය කවත අපි නැවත කයොමුකවමු. ඔබට කමම ක්රියොමොලොව සම්බන්ධ අවදොනම් 
තක්කස්රුවක් සිදු ළ හැකිද?  

මොනව හිමි ම් පිළිබඳ ASEAN අන්තර් රොජය ක ොමිෂන් සභොව (AICHR) 

ආසියොනු ජොතීන්කේ සංවිධොනය (ASEAN) විසින් මොනව හිමි ම් පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොවක් (AICHR) 2009දී 
පිහිටුවන ලදී.  එය යහපත් මුලපිරුමක් කලස කපනුණද, සිවිල් සමොජ සංවිධොන එහි ස්වොධීනත්වය පිළිබඳ 

සැලකිලිමත් වූහ. එයට කහ්තුව, එම ක ොමිෂන් සභොකේ නිකයෝජිතයන් දහකදනො කතෝරොෙනු ලබන්කන් 
සොමොජි  රොජයවල ආණ්ඩු විසින් ීමයි. උපකදස් විමසීම් මත පදනම් වූ, විනිවිද කපකනන කතෝරොෙැනීකම් 

යොන්ත්රණය ට ASEAN රොජය  ැමැත්තක් දැක්වූකේ නැත. එහි ප්රතිඵලයක් කලස, AICHR නිකයෝජිතයන් 
විශ්වොස  රන්කන් ඔවුන් වෙකිව යුත්කත් ඔවුන් කතෝරොෙත් ආණ්ඩුවලට මිස ජනතොවට කනොවන බවයි. කම් 

දක්වොම, AICHR නිකයෝජිතයන්  ලොපකේ බරපතලම මොනව හිමි ම් ප්රශ්නවලට අතෙසො නැත. මියන්මොරකේ 
කරෝහින්ෙයො අර්ුදය හො පිලිපීනකේ අනීති  ඝොතන ඒ අතර කේ. එහිදී ක ොමිෂන් සභො සොමොජි යන් 

පවසන්කන් ඔවුන්ට කවනත් සොමොජි  රොජයවල ස්දවරීත්වයට බලපෑම්  ළ කනොහැකි බවයි. කමමගින් 
මොනව හිමි ම් ක ොමිෂන් සභොකේ ඵලදොයීතොවට බලපෑමක් සිදුකේ. වැදෙත්ම මොනව හිමි ම් ප්රශ්න එයට 
මෙහැරී යොම එයට කහ්තුවයි.  

අරමුණ:  ලොපීය යොන්ත්රණය මගින් ආසියොකේ මොනව හිමි ම් ෙැටලු ක කරහි ප්රමොණවත් අවධොනය කයොමු  රන 
බව තහවුරු කිරීම  

මූමලෝපාය: AICHR ස්වොධීනත්වය පුළුල්  රන්නට සහ මොනව හිමි ම් ආරක්ෂො කිරීම සම්බන්ධකයන් වඩො 
අරුත්බර ක්රියොමොර්ෙ ෙැනීමට ASEAN රොජයයන්ට බලකිරීම  

උපායමාර්ග: FORUM-ASIA, යනු බැංක ොක් කක්න්ද්ර  රෙත් සොමොජි ත්වය මත පදනම් වූ මොනව හිමි ම් 

සංවිධොනයකි. AICHR සඳහො කතෝරොෙැනීකම් යොන්ත්රණයක් සැ සීම සඳහො අකප්ක්ෂ යන්කේ ස්වොධීනත්වය 
මැනීම සඳහො සංයුක්ත නිර්ණොය  සැ සීම පිණිස FORUM-ASIA විසින් සිවිල් සමොජ සංවිධොනවලට උප ොර 

 රන ලදී. සිවිල් සමොජ සංවිධොන විසින් ASEAN විකද්ශ අමොතයොංශය, ASEAN කල් ම්  ොර්යොංශය සහ 
AICHR සමෙ සංවොදයක් ආරම්භ  රන ලදී. ඉන්දුනීසියොකේ, මැකල්සියොකේ හො තොයිලන්තකේ මොධය ආයතන 

සමෙ එක්ව ස්වොධීන කතෝරොෙැනීකම් පටිපොටියක් සම්පොදනය කිරීම සඳහො එම රටවල ආණ්ඩුවලට බලපෑම් 
කිරීම ආරම්භ  රන ලදී. එයට අමතරව, අදොළ විකද්ශ  ටයුතු අමොතයොංශ සමෙ එක්ව රටවල් ඉලක්   රෙත් 

සන්නිකේදනයන් ද ආරම්භ  රන ලදී. FORUM-ASIA සහ එහි හවුල් රුවන් විසින් උද්කද්ශන වයොපොරයක් 

ආරම්භ  රන ලදී. එය පදනම් වූකේ AICHR පිළිබඳ FORUM-ASIAහි වොර්ි   ොර්යසොධන ඇෙයීම මතය. 
AICHR නිකයෝජිතයන් සඳහො විවෘත හො ස්වොධීන කතෝරොෙැනීකම් පටිපොටියක් සඳහො අඛණ්ඩව නිර්කද්ශ  රන 
ලදී. එය ක්රියොත්ම   ර තිුකණ් ඉන්දුනීසියොව විසින් පමණි.   

බලපෑම: මැකල්සියොකේ ප්රතිසංස් රණ රැල්ල සහ තොයිලන්තකේ හො ඉන්දුනීසියොකේ මොධය බලපෑම භොවිතො 

 රමින්, AICHR නිකයෝජිතයන් කතෝරොෙැනීම සඳහො වඩො විනිවිද කපකනන හො සිවිල් සමොජ කවත කයොමුවූ 
කතෝරොෙැනීකම් ක්රියොවලියක් සම්පොදනය කිරීමට FORUM-ASIA සහ එහි සොමොජි  සංවිධොන විසින් ASEAN 

සංවිධොනකේ ආණ්ඩුවලට සොර්ථ  කලස බලපෑම්  රන ලදී. එම ප්රයත්නයන් ඔස්කස් තරමක් ස්පර්ශනීය 
ප්රතිඵල ලැබිණි. කම් වන විට, AICHR නිකයෝජිතයන්කෙන් 30%ක් කතෝරොෙනු ලබන්කන් කමම විනිවිද  

කපකනන පටිපොටිය ඔස්කස්ය. ඔවුන් විසින් සිවිල් සමොජ සංවිධොනවල උවමනොවන් ස්වොධීන කලස නිකයෝජනය 

 රනු ලැකේ. 2019 වර්ෂකේදී, කරෝහින්ෙයො අර්ුදය සම්බන්ධකයන්  ටයුතු කිරීම සඳහො ආරක්ෂණ 
යොන්ත්රණය ශක්තිමත් කිරීමට අදොළ AICHR කස්වො ක ොන්කද්සි (ToR) ASEAN විකද්ශ ඇමතිවරුන් විසින් 

සම්මත  රන ලදී. තම කස්වො ක ොන්කද්සි සමොකලෝචනය කිරීම සඳහො පටිපොටියක් සම්පොදනය  රෙැනීම 
සඳහො අවසොනකේදී AICHRට අවුරුදු දහයක් ෙතවිය. එයට අමතරව, 2019දී, ඉන්දුනීසියොකේ හො මැකල්සියොකේ 

AICHR නිකයෝජිතයන් විසින් ප්ර ොශනකේ නිදහස පිළිබඳ  ලොපීය සංවොදයක් සංවිධොනය  රෙැනීම සඳහො 
එක්සත් ජොතීන්කේ යොන්ත්රණකයහි උපකදස ් විමසන ලදී.  කමම ක්රියොමොලොවට කපර එවැනි සො ච්ඡොවක් 
ලබොෙැනීම දුෂ ්ර  ොර්යයක් විය.. 

සිද්ධි අධයයන විශ්කල්ෂණය 
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3.3.3 තක්මසේරු කිරීම හා පුමරෝකථනය 

ඇෙයීම යනු ක්රියොත්ම  කිරීකම් ප්රධොන  ක ොටසක් බව අපි පළමු ක ොටකසහිදී කපන් 

කමහිදී කපන්වො දිය යුතු වැදෙත්  රුණක් වන්කන් තක්කස්රු කිරීම හො පුකරෝ ථනයයි. ඵලදොයී සම්පත් කබදොහැරීමක් 
සඳහො, අදොළ සම්පතකින් ක ොපමණ තරමක් අවශය කේද යන්න  ළමනො ොරවරුන් විසින් නිවැරදිව අවකබෝධ  රෙත 

යුතුව තිකේ. උදොහරණයක් කලස,  ොර්ය මණ්ඩලය විසින් කස්වය  ළ යුතු දින ෙණන සැලකිය හැකිය. කමවැනි කතොරතුරු 
පරිපූර්ණව ලබොෙත හැක්කක් වයොපෘතිය ක්රියොත්ම  කිරීකමන් පසුව පමණි.  

එබැවින්, අවශය විය හැකි සම්පත් ප්රමොණය තක්කස්රු කිරීම හො භොවිතො  රන ලද සැබෑ සම්පත් ප්රමොණය හඳුනොෙැනීම 

යහපත් භොවිතොවකි. සරල ස්කප්රඩ්ෂීට් එ ක් භොවිතකයන් කමය සිදු ළ හැකිය. සම්පත් භොවිතය සතිපතො කහෝ මොසි  
පදනමින් පරීක්ෂො  ළ හැකිය. කම් ආ ොරකයන් වැඩ කිරීකමන් වොසි ෙණනොවක් ලැකේ:  

• භොවිතො  රනු ලැුකේ කුමන සම්පත් ද යන්න අවකබෝධ  රෙැනීමට එය උප ොර කේ.

• ොර්යය කවනස් ආ ොරයකින්  ළ හැකිව තිබිණිද යන්න පිළිබඳ සො ච්ඡොව ට එමගින් මෙපෑකද්.

• ඊළඟ වතොකේ වඩො නිවැරදිව පුකරෝ ථනය කිරීකම් හැකියොව ලැකේ.

• එමගින් ආධොර රුවන් සමෙ සො ච්ඡොවලට අවශය කතොරතුරු ලැකේ. වයොපෘතිවලට සම්පත් ලැකබන ආ ොරය පිළිබඳ
ඔවුන් ප්රශ්න මතු ළ යුතුද?

සම්පත් මබදාහැරීමම් ආකෘතියක් සඳහා උදාහරණයක් 

 

 

වැඩසටහන් 

නිලධාරි 01 

වැඩසටහන් 

නිලධාරි 02 

වැඩසටහන් 

නිලධාරි 03 

වැඩසටහන් 

නිලධාරි 04 

වැඩසටහන් 

නිලධාරි 05 
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මමාඩියුලය 4 

3.4.1 අරමුදල් එක්ැසේ කිරීම 

උද්කද්ශන සංවිධොන සම්ප්රදොයි ව රඳොපවතින්කන් පුද්ෙලයන් කහෝ සංවිධොන මට්ටකම් සොමොජි ත්ව දොය ත්වයන් මතය. 

ඇතැම් සංවිධොනවලට ආධොර රුවන්කේ අරමුදල් ද ලැකේ. ආධොර රුවන් ජොතයන්තර,  ලොපීය, ප්රොකද්ශීය රොජය කනොවන 
සංවිධොන, කපෞද්ෙලි  පදනම් සහ විකද්ශ තොනොපති  ොර්යොල ඇතුළු රොජය සංවිධොන විය හැකිය. ඇතැම් රොජය කනොවන 

සංවිධොන විසින් රොජය සංවිධොන කවතින් අරමුදල් ලබොෙනු ලැකේ. එබැවින් ඔබ  ටයුතු  රන්කන් අතරමැදි සංවිධොනයක් 
සමෙයි.    

මෑත ව වොනුකේදී කවනත් ස්වරූපවල මූලයොධොර ද මතුී තිකේ. ඒ අතරට පහත දැක්කවන වර්ෙ අයත් කේ: 

• සිදුීම් හො පුවත් හසුන් සඳහො වොනිජ අනුග්රහ දැක්ීම්

• අන්තර්ජොල ප්රචොරණය

• GoFundMe සහ KickStarter වැනි අන්තර්ජොල කේදි ො භොවිතො  රමින් සිදු රනු

ලබන සොමූහි  අරමුදල් රැස්කිරීම්

• ඍජුව කහෝ Patreon වැනි කේදි ො මගින්  ළමනො රණය  රනු ලබන

පරිතයොෙ. විකදස්ෙත ප්රජොකේ සහකයෝෙය ලබොෙැනීකම්දී කමය ප්රකයෝජනවත් විය
හැකිය.

• සන්නොම සහිත ටීෂර්ට්, බෑේ හො ලිපිද්රවය වැනි කවළඳ භොණ්ඩ

ඇතැම් සංවිධොන විසින් අර්ධ ොලීන කහෝ නිදහස් පදනමින් වයොපොර සංවර්ධන 
 ළමනො රුවන් කයොදවනු ලැකේ. ඔවුන් තම වැටුකපන් ක ොටසක් උපයොෙන්කන් ආදොයම් ඉලක්  සපිරීකමනි. කමම 

ඇතැම් තනතුරුවලට ආධොර රුවන්කේ අරමුදල් සැපකේ. සංවිධොනවල තිරසරභොවය වර්ධනය කිරීම සඳහො උප ොර කිරීමට 
ආධොර රුකවෝ දැන් දැන්  ැමැත්තක් දක්වති. 

3.4.2 ප්රදාන සඳහා අයදුම් කිරීම 

මොධය උද්කද්ශන සංවිධොනවලට ප්රදොන අරමුදල්වලින් වොසි සලස්වොෙත හැකිය. ආධොර අරමුදල්  ලොපකයන්  ලොපයට හො 
රටින් රටට කවනස් කේ. ඇතැම් අරමුදල් සම්පොද කයෝ විකශ්ිත  ලොප කවත අවධොනය කයොමු රති (උදො: පශ්චොත් 

කසෝවියට් අව ොශය). ඇතැම්විට ඔවුන්ට නිශ්ි ත කත්මො තිකේ (දුස්කතොරතුරුවලට ප්රතිකරෝධය දැක්ීම කහෝ සිවිල් සමොජය 
කෙොඩනැගීම වැනි).  

කබොකහෝ අයදුම්පත්  ැඳීම්වලදී ඔබ ‘සං ල්ප පත්රි ොවක්’ ලිීම අවශය කේ. ඔබට සහොය අවශය වන්කන් ඇයිද, අරමුදල් 

සපයනු ලබන්කන් කුමන  ොර්යයන්ටද, අකප්ක්ිත ප්රතිදොන කමොනවොද වැනි ප්රශ්නවලට එහිදී පිළිතුරු ලබොදිය යුතුය. ඇතැම් 
ආධොර රුවන් ඔබකෙන් යම් නිශ්ිත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටිනු ඇත. ඔබට ආයතනි  හිංසනයට එකරහි ප්රතිපත්ති 

තිකබනවොද, මුදල් විශුද්ධි රණය වැළැක්ීකම් ප්රතිපත්ති තිකබනවොද ආදිය එවැනි කතොරතුරු කේ. කපොදුකේ ඉල්ලොසිටින 
කතොරතුරු කමොනවොදැයි අවකබෝධ  රෙැනීම සහ ඒ සම්බන්ධ ප්රතිපත්ති කෙොඩනෙොෙැනීම ප්රකයෝජනවත්ය. ඇතැම් 
අවස්ථොවලදී ආධොර රුකවෝ අවශය ප්රතිපත්ති නිර්මොණය  රෙැනීම සඳහො ඔබට උප ොර  රති.     

3.4.3 ප්රදාන කළමනාකරණය 

ඇතැම්විට, නිසි කලස මූලය සම්පත්  ළමනො රණය යනු මොධය උද්කද්ශන සංවිධොනය  සොර්ථ ත්වය කහෝ 
අසොර්ථ ත්වය තීරණය  රන සොධ ය කේ.  
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නිරතුරුව අසනු ලබන ප්රශ්න 

ලබොෙත හැකි ප්රදොන වර්ෙ • ස්ථොවර වටිනො ම් ප්රදොන - Fixed Amount Award (FAA):  කමහිදී
රනු ලබන්කන් පූර්ව නිශ්ිත අයවැයක් නිශ්ි ත ප්රතිදොන කවනුකවන්

කවන්කිරීමයි. කෙීම්  රනු ලබන්කන් ප්රතිදොන සම්පූර්ණ කිරීකමන් හො 
ඉල්ලො සිටිනු ලබන ලිඛිත සොක්ි සැපයීකමන් පසුවයි.  

• සරල  රන ලද ප්රතිදොන Simplified Grant (SiG): කමහිදී වියදම්
ගිනුම්ෙත  ර තිකබන්කන් ක්රියො ොර ම් අනුවයි. උප ප්රදොනයන්ට අදොළව
කෙීම් ලබොෙැනීම සඳහො ප්රදොන ලබන්නො විසින් බිල්පත් හො ආධොර
කල්ඛන ඉදිරිපත්  ළ යුතුය.

• මූලි  අරමුදල් සඳහො සරල  රන ලද ප්රදොන වඩො සුදුසුය. ස්ථොවර
වටිනො ම් ප්රදොන වඩො සුදුසු වන්කන් ප්රතිදොන පහසුකවන් හඳුනොෙත හැකි
වැඩසටහන් ප්රදොන සඳහොය.

ප්රදොන පිළිබඳ කතොරතුරු 

කසොයොෙන්කන් ක කස්ද? 
ආධොර  සංවිධොන විසින් පුවත්පත් හො ඔවුන්කේ කවේ අඩවිවල දැන්ීම් 

පළ රමින් ඔවුන් ආධොර කිරීමට අකප්ක්ෂො  රන වැඩසටහන් ක්රියො ොර ම් 

සඳහො හවුල් ොර සංවිධොන කවතින් අයදුම්පත්  ැඳවනු ලැකේ.   

ආධොර රුවන් 

අයදුම්පතකින් අකප්ක්ෂො 

 රන්කන් කමොනවොද? 
ආධොර ලබන්නොකේ කීර්තිය, අතීත  ොර්යසොධනය, සංවිධොන වූහය, නිලතල 

දරන්නන්, අයදුම්පකත් ෙැටලු ප්ර ොශය, ක්රියො ොර ම්වල ප්රොකයෝගි ත්වය, 

අතීතකේ සොර්ථ ත්ව අනුපොති ය සහ අයවැය ආධොර රුවන්කේ 

නිරීක්ෂණයට ලක්කේ.  

සොමොනය ක්රියොවලිය කුමක්ද? • අයදුම්පත්  ැඳීකමහි දැන්ීකමහි සඳහන්  රන ලද නිර්ණොය  මත
පදනම්ව  ටයුතු  රන මණ්ඩලයක් විසින් අයදුම්පත් සමොකලෝචනය  රනු
ලැකේ.

• මණ්ඩලකේ ඇෙයීම මත පදනම්ව කයෝෙය අයදුම් රුවන්කේ ක ටි
ලැයිස්තුවක් ස ස ් රනු ලැකේ.

• අයදුම්පත වයොපෘති කයෝජනොවක් බවට පත්කිරීකම් හො ඒ හො සම්බන්ධ

අයවැයක් සම්පොදනය කිරීකම් අරමුණින් අකප්ක්ෂ  අයදුම් රුවන් සමෙ

සවිස්තර සො ච්ඡො පැවැත්කේ.

• නිසි උකදයෝගීමත්භොවය (Due diligence) පිළිබඳ කතොරතුරු අයදුම් රු

කවතින් ලබොෙනු ලැකේ. .

• නිසි උකදයෝගිමත්භොවය සම්බන්ධ කල්ඛන මගින් සපයන ලද කතොරතුරු
මත පදනම්ව ප්රදොනයට කපර විෙණනයක් පවත්වනු ලැකේ.

• අයදුම් රු විසින් ඉදිරිපත්  රන ලද වයොපෘති කයෝජනොව හො අයවැය
මත පදනම්ව, වැඩසටහන් ක්රියො ොර ම් පිළිබඳ සො ච්ඡො සහ අයවැය කක්වල්
කිරීම් සිදුකේ.

• ගිවිසුම අවසන්  රනු ලැකේ.
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සොමොනය ෙැටලු කමොනවොද? • ෙැටලු ප්ර ොශය සම්බන්ධකයන්  ටයුතු කනොකිරීම: ෙැටලු ප්ර ොශය
සම්බන්ධකයන් ඍජුවම ක්රියො රන ප්රොකයෝගි  විසඳුම් අයදුම්පකතහි අඩංගු
විය යුතුය.

• යථොර්ථවොදී කනොවන ක්රියො ොර ම් සහ ඉලක් : ක්රියො ොර ම් හො
ඉලක්  යථොර්ථවොදී හො වයොපෘතියට අදොළ  ොලසීමොව තුළදී සොක්ෂොත්  රෙත
හැකි ඒවො විය යුතුය.

• යථොර්ථවොදී කනොවන අයවැය: අයවැය යථොර්ථවොදී හො සොධොරණ විය
යුතුය.

. 

ඉඟි: 

ආධෘරක සංවිධානවල අරමුදල් පරීක්ෂාවට ලක්වන බව මතක තබාගන්න. උදාහරණයක් මලස, විමේශ් 

ආධාර වියදම් කිරීම් රජය, මාධය සහ පුරවැසියන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බව අමේක්ෂා කළ 
යුතුය. එම නිසා, ආධාර ලබාගන්නන් මවතින් ආධාරකරුමවෝ ඉහළ මූලය විනයක් හා විනිවිදභාවයක් 

අමේක්ෂා කරති. එයට පහත දැක්මවන කරුණු අඩංගු මේ:  

• සේථාවර වාර්තාකරණය (සාමානයමයන් මාසිකව)

• ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීම (ඔබමේ ගිවිසුමමහි මබාමහෝවිට ප්රතිදාන - deliverables මලස

දැක්මේ) 

• මුල් ගිවිසුමමහි එකඟවූ කාරණාවලට වැය සම්පාදනය කරනු ලබන බව තහවුරු කිරීම.

උදාහරණයක් මලස, ආධාරකරු විසින් අරමුදල් සම්පාදනය කරනු ලබන වයාපෘතිය සඳහා කාර්ය
මණ්ඩල සාමාජිකයකු මයදවීමට ඔබ ගිවිසමගන ඇත්නම්, එම මසේවකයා මවනත් කාර්යයකට 

මයාදවා තිමේ නම්, ඔබ කරන්මන් ගිවිසුම උල්ලංඝනය කිරීමකි.  

මූලය  ළමනො රණ පටිපොටි ක්රියොකේ කයදීම අරමුදල් සපයන්නන් ඔබකෙන් බලොකපොකරොත්තු වන  ොරණයකි. උදො: 

• ඔබකේ සංවිධොනකේ භොණ්ඩොෙොරි  වැනි තනතුරු නම් ර තිබීම

• වයොපොර බැංකු ගිනුමක් සතුීම

• සංවිධොනමය හො වයොපෘති පදනමින් ආදොයම හො වියදම ගිනුම්ෙත කිරීම

• ස්ථොවර, සව්ොධීන විෙණනයන් සඳහො ගිනුම් ඉදිරිපත් කිරීම

මමාඩියුලය 5 

සේමේච්ඡා බඳවාගැනීම් 

කබොකහෝ උද්කද්ශන සංවිධොන තම කමකහයුම්වලදී ස්කේච්ඡො කස්ව යන්කේ දොය ත්වය ක කරහි විශ්වොසය තබති. 
සංවිධොන තමන් කස්වය  රන සමොජයන්ට අදොළව සිටීම වැදෙත් කේ. ඔවුන් අලුත් ස්කේච්ඡො කසව් යන් කසීම අඛණ්ඩව 
සිදු ළ යුතුය. එකස්ම, ඔවුන්  ොර්යක්ෂම කලස කස්වකේ කයදවිය යුතුය.  ොන්තොවන්, තරුණ ජනයො හො සුළුතර 
 ණ්ඩොයම් ඇතුළු පුළුල් පරොසය  ආධොර රුවන්කේ සහොය ලබොෙැනීමට වෙබලොෙන්න.  

පුේගලයන් සේමේච්ඡා කටයුතු සඳහා ඉදිරිපත් වන්මන් ඇයි?  ඔවුන් කිසියම් අරමුණක් කවනුකවන්  ැපවූ, එයට  ොලය හො 
සහකයෝෙය සැපයීමට  ැමති අය විය හැකිය. ඔවුන් අලුත් කුසලතො කෙොඩනෙොෙැනීමට  ැමැත්තක් දක්වනවො විය හැකිය. 
තම වෘත්තීය හැකියොවන් උසස්  රෙන්නට අකප්ක්ෂො  රනවො විය හැකිය.  

ස්කේච්ඡො කස්ව යන් විසින් ඉටු රනු ලබන භූමි ොව සල ොබැලීකම්දී අනුෙමනය  ළ යුතු මනො පළමු පියවරක්: ඔබ 
කසොයමින් සිටින්කන් අකලවි රණ විකශ්ෂඥභොවය ඇති ක කනකු, සමොජ මොධය දැනුම ඇති අකයකු, ග්රැෆික් 
සැලසුම් රුවකු, වයොපොර සංවර්ධන විකශ්ඥයකු කහෝ සිනමො නිර්මොණ රුවකුද? ඉතො ක ටි ස්කේච්ඡො කස්ව  භූමි ො 
විස්තරයක් ලියන්න (කේදය  පමණ).  

දැන් ඔබට බඳවොෙැනීමට අවශය ස්කේච්ඡො කස්ව යො අනුව එය සංස් රණය  රන්න. 
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ස්කේච්ඡො කසව් යන් බඳවොෙන්නො ආ ොර: 

• අධයොපනි  ආයතනවලින්

• ඔබකේ කවේ අඩවිය හො සමොජ මොධය කේදි ො හරහො (නිර්මොණොත්ම
වන්න)

• ප්රොකද්ශීය පුවත්පත් හො ගුවන් විදුලි ආයතනවල විකශ්ෂොංෙ හො සම්මුඛ
සො ච්ඡො

• ප්රජො උත්සව අවස්ථොවලදී ප්රදර්ශන කුටියක් හරහො

• ප්රොකද්ශීය  ොර්යොල, සොප්පු, සොයන ආදිකයහි ප්රදර්ශනය  රනු ලබන
දැන්ීම් හො පත්රි ො මගින්

• ප්රජො  ණ්ඩොයම් සමෙ සො ච්ඡො හරහො

අකප්ක්ෂො ස ස් රෙැනීම 

සෑම ස්කේච්ඡො කස්ව යකුම සංවිධොනකේ කසසු සොමොජි යන්ට හඳුන්වොදීමට සහ ඔවුන්කේ  ොර්යයන් හො කස්වයට 

වොර්තො රන  ොලයන් දැනුම්දීම සඳහො  ොලයක් කවන්කිරීම යහපත් භොවිතොවකි. එමගින් ඔවුන්ට  ණ්ඩොයම් හැඟීමක් 

ඇතිකේ.එකස්ම පහත දැක්කවන ප්රතිඵල ද ලැකේ:  

• විශ්වොසවන්තභොවය, ආරක්ෂොව, ඇතුළත්  රෙැනීම හො කස්වො ස්ථොනකේ හිංසනයට ලක්කනොකිරීම වැනි ඔබකේ 
ප්රතිපත්තිවලට ඔවුන් අනුෙත කේ.

• ඔවුහු ඔබකේ සංවිධොනය මැනැවින් නිකයෝජනය  රති.  ොර්ය මණ්ඩලයට හො පරදු දරන්නන්ට කෙෞරවනීය කේ.

ඇතැම් සංවිධොන සතුව සරල, අකනයෝනය වශකයන් එ ඟ වන නීති හො වෙකීම් පද්ධතියක් තිකේ. ඒවො ඇතුළත්  ර ස්කේච්ඡො 
කස්ව  ගිවිසුමක් අත්සන්  රනු ලැකේ. 

මමාඩියුලය 6 

වාර්තා කිරීම හා ඇගයීම 

උද්කද්ශන සැලසුම් රණ චක්රකේදී සො ච්ඡො  ළ ආ ොරයට, ඔබකේ ක්රියොමොලොකේ  ොර්යක්ෂමතොව සමොකලෝචනකේදී හො 
අවශය පරිදි ඔබකේ ක්රියොමොර්ෙය සංකශෝධනය කිරීකම්දී දත්ත එක්රැස් කිරීම උප ොරී කේ. කබොකහෝ ක්රියොමොලො මගින් එක්රැස් 
 ළ යුතු කතොරතුරු වර්ෙය සම්බන්ධකයන් මොර්කෙෝකපකද්ශ සැපකේ. ඒ අනුව,  ොර්ය මණ්ඩලකේ සෑම උද්කද්ශ යකු/ 
සොමොජි යකුම තම දත්ත වොර්තො  ළ යුතුය. ඔබ විසින් එක්රැස්  රනු ලබන කතොරතුරු පහත දැක්කවන වර්ෙවලට අයත් 
විය හැකිය.  

• ක්රියොත්ම   රන ලද ක්රියො ොර ම් පිළිබඳ වොර්තොවක් (අත්සන් කල්ඛන, රැස්ීම් වොර්තො ආදිය) 

ස්කේච්ඡො කසව් යන් පැමිකණන්කන් ඔබ ඔවුන්ට මුදල් කෙවන නිසො කනොව, ඔවුන්ට 

ක්රියොත්ම  ීමට අවශය නිසො බව මත  තබොෙන්න. තම  ොලය කනොමිකල් ලබොකදන 

පුද්ෙලයන් සමෙ ‘මොනසි  ගිවිසුම’ ඉතො වැදෙත්ය. ඔවුන්කේ  ොලය ුද්ධිමත් කලස 

භොවිතො  රන්න. ඔවුන්ට ස්තුති  රන්නට මත  තබොෙන්න.  
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• ක්රියො ොර කම් බලපෑම පිළිබඳ මිනුම්: ප්රතිඵලය කලස සිදුවූ කවනස කුමක්ද? (පූර්ව/ පශ්චොත් පරීක්ෂණ, පදනම් සමීක්ෂණ
ආදිය)

• සොර්ථ ත්වකේ  තො වැනි සිද්ධි අධයයන (ගුණොත්ම , වොර්තොමය සොක්ි)

• ක්රියොත්ම  කනොවූ කද් හො ඒවොට කහ්තු (විශ්කල්ෂණය)

• ක්රියොත්ම  ීම සිදුවන ආ ොරය අධීක්ෂණය කිරීම - උදොහරණයක් කලස, නව නීතියක් සොර්ථ  කලස සම්මත  රකෙන
තිකේ නම්, එය ක්රියොත්ම  වන ආ ොරය සහ එය ක්කෂ්ත්රකේදී ක තරම් කහොඳින් ක්රියොත්ම  කේද යන්න අධීක්ෂණය
කිරීම (ක්රියොත්ම  කිරීකම් මුලපිරුම්, ප්රතිකපෝෂණය)

• අනොෙතකේදී ප්රකයෝජනවත්  විය හැකි සම්බන්ධතො හො හවුල් ොරීත්වයන් කෙොඩනෙොෙැනීම (ජොලෙත ීම)

වොර්තො තබොෙැනීම සම්බන්ධකයන් වෙකිව යුතු ප්රධොනීන් විසින් ක්කෂ්ත්රකයන් දත්ත එක්රැස්  ර ආරක්ිත කලස ෙබඩො  ර 
තබොෙත යුතු කේ. ඒවො භොවිතො  ළ හැකි ස්වරූපයකින් තිබීම ද අවශයය. විධොය  හො කමකහයුම් කප්රොකටොක ෝලයන්ට 
යටත්ව, ඒවො අභයන්තර කමන්ම බොහිර වශකයන් ද පහත දැක්කවන අවශයතො සම්බන්ධකයන් භොවිතො  ළ හැකිය.  

• ආධොර රුවන්ට වොර්තො කිරීමට

• සොමොජි ත්වය, පරදු දරන්නන් හො කපොදු ජනතොව පුවත්හසුන් කහෝ වොර්ි  වොර්තො මගින් යොවත් ොලීන කිරීමට

• ප්රචොරණය හො ක්රියොමොලො අරමුණු කවනුකවන්

• අභයන්තර ඇෙයීම හො ඉකෙනීම: ඊළඟ වතොකේ කවනස් ආ ොරයකින් කුමක්  ළ හැකිද?
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සිේවන මකාටස 

සක්රිය ක්රියාමාලා 

මමාඩියුලය 1 

උේමේශ්න සන්නිමේදනය 

උද්කද්ශනකේදී සන්නිකේදනය අතිශය වැදෙත්ය. ඉහළ  ොර්ය සොධනයක් සහිත උද්කද්ශන සංවිධොන රොජය නිලධොරීන් හො 

නීති සම්පොද යන් වැනි තීරණ ෙැනීකම් වෙකීම සහිත පුද්ෙලයන් සමෙ ඍජුව සම්බන්ධතො පවත්වති. ඒ රැස්ීම් කහෝ ලිපි 
ලිීම වැනි  ොර්යයන් හරහොය. කවනත් අයට ද එකස් කිරීමට දිරිෙන්වනු ලැකේ. සමොජ කහෝ කපොදු ප්රතිපත්තිමය අභිමතොර්ථ 

ඉදිරියට ෙැනීකම්දී කහෝ වැදෙත් කපොදු  ොරණොවක් සම්බන්ධ ආ ල්පවලට බලපෑම් කිරීකම්දී ඩිජිටල් මොධය හො සමොජ මොධය 
ඇතුළු විවිධ මොධය කේදි ො භොවිතො  රමින් ඔවුන් විසින් ක්රියොමොලො සිදු රනු ලැකේ.   

මොධය උද්කද්ශන සන්නිකේදනකේදී සම්ප්රදොයි  මොධය කමන්ම නව මොධය ද වැදෙත් භූමි ොවක් ඉටු රයි. 

සම්ප්රදොයි  

මොධය 
සම්ප්රදොයි  

මොධය 

• මුද්රිත (පුවත්පත්, සඟරා, ජර්නල, පුවත්හසුන්)

• රූපවාහිනිය

• මර්ඩිමයෝ

• චිත්රපට (වාර්තා, විචිත්රාංග)

• අන්තර්ජාල මාධය සංවිධාන (අන්තර්ජාල ආරම්භක
මාධය මමන්ම දැනටමත් මවේ අඩවි, සමාජ මාධය

ගිනුම් හා මපාඩ්කාසේ් වැනි ඩිජිටල් නිෂේපාදන
සිදුකරන පැරණි මුද්රිත හා විකාශ්න සංවිධාන ඇතුළුව)

ක්රියොමොලො විසින් මොධය ග්රොහ යන්ට වැදෙත් වන 
කතොරතුරු ලබොකදන බැවින් ඒ හරහො සම්ප්රදොයි  
මොධය ආයතන සමෙ සම්බන්ධතො කෙොඩනෙොෙත හැකිය. 

ක කස් කවතත්, රොජය ස්ථොවරයන්ට පටහැණි කතොරතුරු 

ප්රසිද්ධ  රන මොධය සංවිධොන කවත රජයන් විසින් දැඩි 
සීමො හො දණ්ඩනයන් පැනවිය හැකිය. කම් කහ්තුකවන්, 

මොධය ආයතයනක් ක්රියොමොලොව ට ක තරම් දුරට 
ප්රකයෝජනවත් කේදැයි නිර්ණය කිරීකම්දීත්, එම 

මොධය ආයතනය කවත කතොරතුරු සම්පොදනය කිරීකම්දීත් 
එය ක කස්  ළ යුතුද යන්න පිළිබඳවත් ෙැඹුරින් 
අධයයනය කිරීමට සිදුකේ. 

මොධය සංවිධොන කවත ප්රවර්ධනය සඳහො 

මුදොහැරීම පිණිස අන්තර්ෙතයන් ස ස් 
කිරීකම්දී පහත දැක්කවන  රුණු 
ක කරහි සැලකිලිමත් විය යුතුය:  

• අදොළ මොතෘ ොව ක කරහි

නොභිෙත වන්න. පැහැදිලිව
පණිවුඩය ස ස් රන්න.

ජනමොධයකේදීන් ක්ෂණි ව
කතොරතුරු ග්රහණය  රෙත

යුතුය.

• ජනමොධයකේදීන් කසොයමින්

සිටින්කන් ප්රවෘත්ති

කත්මොවකි. නව ප්රවණතො,
අලුත් කතොරතුරු කහෝ

උනන්දුව ඇති රන මොනුීය
 තො ක කරහි ඔවුන්කේ 
අවධොනය කයොමු රන්න.  
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• ඍජු උපුටොෙැනීම්, රූප සටහන්, ඡොයොරූප, සිතියම් ආදිය ඇතුළත්  රමින් ඔබකේ අන්තර්ෙතය ආ ර්ශනීය කලස

ඉදිරිපත්  රන්න.

• ජනමොධයකේදීන්ට ඕනෑවට වඩො නිරතුරුව ස්පෑම් ස්වරූපකේ පණිවුඩ යවන්නට එපො.

• ඔබකේ අන්තර්ෙතයන් පළවිය හැකි අව ොශයන් ෙැන සිතන්න. මැනැවින් ස්ථොනෙත වූ සම්මුඛ සො ච්ඡොවක්,
කපොඩ්ෂ ොස්ට් එ ක් කහෝ විකශ්ෂොංෙයක් ප්රවෘත්ති වොර්තොවක් තරම්ම ඵලදොයී විය හැකිය.

නව මොධය 

කවේ අඩවි, සමොජ මොධය (ක ්ස්ුක්, ට්විටර් වැනි), සජීී හො පටිෙත  රන ලද ීඩිකයෝ (යූටියුේ) සහ ජංෙම 
දුර ථන තොක්ෂණය (වට්ස්ඇප්) විසින් පසුගිය දශ ය තුළදී සන්නිකේදන භූමි දර්ශනය සම්පූර්ණකයන්ම 

කවනස්  රන ලදී. එමගින් ඔබට ග්රොහ යන් සමෙ ඍජුවම සංවොදකේ කයදිය හැකිය. ඒ සඳහො ජනමොධයකේදීන් 
වැනි අතරමැදියන් අවශය කනොකේ. දත්ත හො තොක්ෂණය කවත පිවිසීම කමන්ම ඒ සඳහො අවශය කුසලතො සහිත 

 ොර්ය මණ්ඩලයක් කහෝ ස්කේච්ඡො කස්ව යන් සිටීම බලපෑම් සහෙත ඩිජිටල් අන්තර්ෙතයන් පළකිරීකම්දී 

අතිශය වැදෙත්ය. ඔබකේ ඉලක්  ග්රොහ යන් තුළ ද තොක්ෂණය කවත ප්රමොණවත් ප්රකේශය හො කුසලතො තිබිය 
යුතුය. කමම මූලි  අවශයතො සපුරොෙත හැකිනම්, නව මොධය භොවිතකයන් ලැබිය හැකි වොසි අති විශොලය.   

සම්ප්රදොයි  

මොධය 
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ඔබ උද්කද්ශනය සඳහො සමොජ මොධය භොවිතො  ළ යුත්කත් ඇයි? 

• එය ජොලෙත ීම සඳහො දැවැන්ත කේදි ොවකි.

• කපොදු අරමුණක් කවනුකවන් අකනක් අය සමෙ සමෙ සම්බන්ධ ීම සඳහො අඩු වියදම් ක්රමයක් එමගින් සැපකේ.

• මේපියන්, ගුරුවරුන් හො ප්රජොව දැනුවත් කිරීමට හො ඔවුන්කේ සහොය ලබොෙැනීම සඳහො

• සමොජ මොධය සමෙ සම්බන්ධ සෑම නීති සම්පොද යකු සමෙම ඔබට සම්බන්ධ විය හැකිය. එය උද්කද්ශනය සඳහො තවත්
මොර්ෙයකි.

• සමොජ මොධය සමෙ සම්බන්ධ සෑම ජනමොධයකේදියකු සමෙම ඔබට සම්බන්ධ විය හැකි අතර, එය උද්කද්ශනකේදී
වොසිදොය ය.

එක්සත් ජනපදකේ Black Lives Matter වැනි වයොපොරවලට ජොති  වශකයන් ප්රමුඛ තත්වය ට පත්වන්නට හැකි වූකේ 
සමොජ මොධය ප්රචොරණකේ ප්රබලත්වය නිසොය. එම ක්රියොමොලොව සියලු මොධය කේදි ොවන් භොවිතො  රමින් මිලියන් ෙණනක් 
ජනතොව ආ ර්ශනය  රෙත්කත්ය.   

#MeToo වයොපොරය ජොතයන්තර වශකයන් ප්රසිද්ධිය අත්පත්  රෙත්කත් ද සමොජ මොධය ඔස්කස්ය. 

එම වයොපොර කද  එතරම් සොර්ථ ත්වයක් අත් රෙැනීමට කහ්තු වූකේ කුමක් නිසොදැයි ඔබට අනුමොන  ළ හැකිද? කම් 

දක්වො ඔබ විසින් කෙොනු රෙත් දැනුම භොවිතො  රමින් ඔබට පරදු දරන්නන්, මූකලෝපොය හො උපොයමොර්ෙ විශ්කල්ෂණය 
 ර එම ප්රශ්නයට පිළිතුර කසොයොෙත හැකිය. කමම පොඩම් ඔබකේ සංවිධොනයටත් අදොළ වන්කන්ද? 

සමොජ මොධය උද්කද්ශනය සඳහො මූලි  වි ල් 

• උපරිම අක්ෂර 140කින් ඔබකේ
අදහස් අනුෙොමි යන් සමෙ
කබදොෙැනීකම් කේදි ොවකි.

• (@) භොවිතො  ර පුද්ෙලයන්
අන්තර්ෙතය සමෙ ක ළින්ම
සම්බන්ධ  ළ හැකිය. හෑෂට්ැේ
(#) භොවිතො  ර ඇතැම්
විෂයයන් සම්බන්ධකයන් කපොදු
වයොපොර නිර්මොණය කිරීම කහෝ
ඒවො සමෙ සම්බන්ධ ීම
සිදු ළ හැකිය. කවනත්
පුද්ෙලයන්/  ණ්ඩොයම්
අනුෙමනය  ළ හැකිය. අලුත්
කද් උෙත හැකිය. කවනත් අය
 රන කද් ක කරහි අවධොනය 
කයොමු ළ හැකිය. කවනත් 
අයකේ පළකිරීම් නැවත පළ ර 
ඔබකේ අනුෙොමි යන් සමෙ 
කබදොහදොෙත හැකිය. 

• ඔබ ට්විටර් භොවිතො  රන
තරමට ඔබකේ අනුෙොමි
පදනම පුළුල් කේ. ඔබකේ
පණිවුඩ විශොල පොඨ  පිරිසක්
කවත සන්නිකේදනය කේ.

• කමය ඔබකේ අදහස් මිතුරන් හො
අනුෙොමි යන් සමෙ
කබදොහදොෙැනීම සඳහො
කේදි ොවකි. කබොකහෝ සංවිධොන
කවනත් අය සමෙ
සන්නිකේදනය කිරීමට හො
වයොපොර සඳහො සහකයෝෙය
ලබොෙැනීමට භොවිතො  ළ හැකි
සොමූහි  කේදි ොවක් එහි තිකේ.

• ඔබකේ තත්වය පිළිබඳ
යොවත් ොලීන කිරීම්, කවේ අඩවි
සම්බන්ධතො, නිකේදන,
ඡොයොරූප, කල්ඛන ආදිය කමහි
කබදොෙත හැකිය.

• කමහි ද ට්විටර් හො සමොන
හෑෂ්ටැේ ක්රමයක් තිකේ. ඇතැම්
විෂයයන් සම්බන්ධකයන්
ඒ ොබද්ධ වයොපොරයක්
නිර්මොණය කිරීකම් හැකියොව
එයින් ලැකේ.

• කවනත් ඕනෑම කේදි ොව ට
වඩො සක්රිය භොවිතො
රන්නන් පිරිසක් කමහි

සිටිති.

• ීඩිකයෝ, ඡොයොරූප
සහ සංවිධොන
යොවත් ොලීන කිරීම්
කබදොහදොෙැනීම
සඳහො කහොඳ
මූලොශ්රයකි.
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විවිධ සමොජ මොධයවල සියලු මට්ටම්වලදී ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන්මේ අන්තර්ගතයන්ට දායක වන්න. ඔබකේ 
ප්රතිපත්ති සම්පොද යන් සමොජ මොධයවල කියන කද් අවකබෝධ  රෙැනීම හරහො ඔබට ඔවුන් සමෙ ප්රශ්න 

සම්බන්ධකයන් සන්නිකේදනය කිරීම සඳහො  රුණු හො පණිවුඩ නිර්මොණය  රෙත හැකිය. ඔවුන්  රන කද් 
සම්බන්ධකයන් අවධොනය කයොමු රන්න. ඔවුන්  තොකිරීමට/ ප්ර ොශ කිරීමට  ැමති කද් කමොනවොද, 
ඔවුන්කේ ස්ථොවර කමොනවොද යන්න හදොරන්න.   

ම ේසේුක් කණ්ඩායම් නිර්මාණය කරන්න. ඔබට උද්කද්ශන සංවිධොන කෙොඩනැගීමටත්, බිම් මට්ටකම් 

සහකයෝෙය වර්ධනය  රෙැනීමටත්, කවනත් පරදු දරන්නන් සමෙ සම්බන්ධ ීමටත් කම්වො භොවිතො  ළ 
හැකිය. 

මාධය සාමාජිකයන් සමග සම්බන්ධතා මගාඩනගාගැනීම සඳහා සමාජ මාධය (විමශ්ේෂමයන් ්විටර්) භාවිතා 

කරන්න. වොර්තො රුවන්ට විශොල අනුෙොමි  සංඛයොවක් සිටිති. හැමවිටම තම අනුෙොමි යන් සංඛයොව වැඩි 

 රෙත හැකි  තො වොර්තො කිරීමට ඔවුහු උත්සොහ  රති. ඔබකේ  තොව ප්රජොවට කීම සඳහො සහ යහපත් 
ප්රවෘත්ති සහ/ කහෝ ෙැටලු ප්රජොව සමෙ කබදොෙැනීම සඳහො කමම සම්බන්ධතො භොවිතො  රන්න  

2011 අරොබි වසන්ත සමකේ මැද කපරදිෙ විකරෝධතො සංවිධොනය කිරීකම්දී ට්විටර් වැදෙත් භූමි ොවක් 
ඉටු කළ්ය. එය දූිත රජයන්ට එකරහි සොමූහි  ප්රතිකරෝධයක් විය. ඊජිප්තුව හො සිරියොව වැනි රටව ක්රියොධරයන් 

විසින් කමම ක්ුද්ර ේකලොේ කේදි ොව භොවිතො  රමින් තම ක්රියො ොර ම් පිළිබඳ කතොරතුරු කබදොෙන්නො ලදී. ඒ 
සඳහො තවත් ජනතොව ඒ රොශී  රෙන්නො ලදී. රොජය දූෂණ පිළිබඳ දැනුවත්භොවය නැංීම සඳහො ද සමොජ 
මොධය භොවිතො  රන ලදී.  
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ණ 

හෑෂ්ටැේ කජනකර්ෂන් 

හෑෂ්ටැේ කජනකර්ෂන් යනු ශ්රී ලං ොකේ තරුණ තරුණියන් මූලි   රෙත් වයොපොරයකි. එහි අරමුණ වන්කන්, 

ජොති , පළොත් හො අන්තර්ජොති  මට්ටම්වලදී ප්රතිපත්ති සම්පොදනකේදී, ක්රියොත්ම  කිරීකම්දී හො ඇෙයීකම්දී 
තරුණ ජනයොකේ පූර්ණ හො ඵලදොයී සහභොගීත්වය කවනුකවන් උද්කද්ශනය කිරීමයි. 

මකටි සහ ඍජු වීම 

කබොකහෝ අවස්ථොවලදී, නොය යන් කපළකෙන්කන් පළමු කප්ලිය කහෝ මුල් වචන කීපය කියීමටයි. වැඩිදුර 
අධයයනය  ර තම අවශයතො හො අභිකයෝෙ සන්නිකේදනය කිරීම සඳහො ඔබකේ ග්රොහ  ප්රජොව භොවිතො  රන 

භොෂොව ඉකෙනෙන්න. ඔබකේ අන්තර්ෙතයන් ඔබකේ ග්රොහ යන් අතර පැතිරීම තහවුරු  රෙැනීම සඳහො 

අන්තර්ෙතයන් සැ සීකම්දී එම භොෂොව භොවිතො  රන්න. එමගින් ඔබ ඔවුන්කේ අභිකයෝෙ සැබැවින්ම 
කත්රුම් ෙන්නො බව නිරූපණය කේ.   

දත්ත හා කතා භාවිතා කරන්න 

හෑෂ්ටැේ කජනකර්ෂන් රූප සටහන් භොවිතො 
 රමින් අර්ථවත් කලස දත්ත ඉදිරිපත්  රයි.  

ප්රබල, මගෞරවනීය 
හා සංගත හඬක් 
භාවිතා කිරීම 

සියලු සමොජ මොධය 

පළකිරීම් හො සියලු 
සමොජ 

මොධය කේදි ොවලදී 
සංවිධොනය විසින් 

ප්රබල හඬක් නැංවිය 
යුතුය.   
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අධි  කලස නිකශ්ධොත්ම  වන කහෝ මතකේදොත්ම  වන අන්තර්ෙතයක් පළකිරීමට කපර නැවත සිතන්න.! 

ප්රබල, මගෞරවනීය හා සංගත හඬක් 
භාවිතා කිරීම 

ඉඟිය: මමම සමාජ මාධය චර්යා නීති මතක තබාගන්න 

• ඔබට මතයක් දැරිය හැකිය. ක කස් කවතත්, ඕනෑම ට්විටර් පණිවුඩය දී, ට්විටර් පණිවුඩයක් නැවත

කබදොෙැනීකම්දී කහෝ පළකිරීම දී එය පැහැදිලි  රන්න.

• කපෞද්ෙලි  ගිනුම් අධයොපනි  ටයුතු කවනුකවන් ද, වයොපොර ගිනුම් වෘත්තීය  ටයුතු කවනුකවන් ද 
භොවිතො කනො ළ යුතුය.

• කිසියම් අවස්ථොව දී නිකශ්ධොත්ම  ප්රතිඵලයක් ඇතිකේ නම්, ඒ හො සම්බන්ධ ීම නවත්වො දැමීකමහි
වරදක් නැත.

• ඔබ සමොජ මොධයය  යමක් පළ  ළ විට එය සදහටම නිකුත් ී අවසන්ය.
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කමොඩියුලය 2 

ජොලෙත ීම 

රොජය නිලධොරීන්, සකහෝදර රොජය කනොවන සංවිධොන, සිවිල් සමොජ සංවිධොන හො ආධොර රුවන් වැනි විවිධ පරදු දරන්නන් 
 ණ්ඩොයම් සමෙ ජොලෙත ී ම මගින් ප්රතිපත්ති උසස්  ළ හැකි අතර ඔබකේ සංවිධොනකේ කපොදු ප්රතිරූපය නංවොෙත හැකිය. 

සංවිධොන සම්පත්, සම්බන්ධතො සහ පර්කේෂණ වැනි උපොංෙ කබදොෙැනීම සඳහො ක්රමයක් කලස ද ජොලෙත ීම කයොදොෙත 
හැකිය. ජොලෙත ීම හො සන්ධොන කෙොඩනැගීම මගින් උද්කද්ශන සංවිධොනවල හඬට ද බරක් ලබොකදයි.  

සංවිධොන විසින් හවුල් රුවන් සමෙ ජොලයන් කහෝ සන්ධොන කෙොඩනැගීමට උත්සොහ  රන ඇතැම් අවස්ථොවලදී, ඔවුන්ට 

විවිධ අභිකයෝෙවලට මුහුණදිමට සිදුකේ. උදොහරණයක් කලස ඇතැම් සංවිධොනවල සියලු අභිමතොර්ථවලට සන්ධොන 
හවුල් රුවන් එ ඟ කනොීම බොධොවක් විය හැකිය.  

පවත්නො සන්ධොනයක් සමෙ සම්බන්ධ ීම 

පහත දැක්කවන්කන් සන්ධොන සමෙ එක්ීකම් වොසි කීපයකි. 

1. සියලු උද්කද්ශන ක්රියො ොර ම්වලදී මනොව සම්බන්ධී රණය  රන ලද සන්ධොනවලට සිය
බලපෑම ගුණනය කිරීකම් හැකියොව තිකේ. එක් ක්රියොමොලොව  ප්රයත්නයන් ශක්තිමත් කිරීම කවනත්
සංවිධොනය ට සිදු ළ හැකිය.

2. විවිධ  ණ්ඩොයම් එක්ව එක් අභිමතොර්ථයක් කවනුකවන් එක් හඬක් නෙන විට ඔවුන්කේ 
කද්ශපොලනි  ප්රොේධනය කබොකහෝවිට කවන කවනම එක් එක්  ණ්ඩොයකම් ශක්තියට වඩො විශොලය. 

3. වඩො පුළුල් ග්රොහ  ප්රජොවක් කවත ළඟොීමට සන්ධොනවලට හැකිය.
ජනෙහනකයන් වඩො විශොල ප්රතිශතයක් නිකයෝජනය  ළ හැකිය.

4. සොමොජි  සංවිධොනවලට විවිධ විකශ්ෂඥභොවයන් කහෝ සුවිකශ්ෂ කුසලතො
ට්ටලයන් තිකේ. ඒවො කබදොහදොෙනිමින් සන්ධොනය තුළ ඉෙැන්විය හැකිය.

5. දුෂ ්ර අවස්ථොවලදී, සකහෝදර සංවිධොනවලට ක්රියොමොලො සඳහො

සදොචොරොත්ම  සහකයෝෙය සැපයිය හැකිය.  ොර්ය මණ්ඩල හො ස්කේච්ඡො
කස්ව යන් දිරිෙැන්විය හැකිය. 

6. සන්ධොනයක් කලස සම්බන්ධී රණය ීකමන්, උද්කද්ශන ක්රියොමොලොවන්කේ එ ම ප්රයත්නයන්
විවිධ  ණ්ඩොයම් විසින් දැරීම, තරෙ ොරීත්වය හො හරස් අතට සන්නිකේදනය ීම වළක්වොෙත හැකිය. 

සිද්ධි අධයයන විශ්කල්ෂණය 

සොපරොධී අපහොස නීතිය සම්බන්ධ ශ්රී ලං ොකේ ක්රියොමොලොව කවත නැවත කයොමුකවමු.: 

2002 වසකර්දී, අෙමැති රනිල් වික්රමසිංහකේ නොය ත්වකයන් යුත් රජය විසින් ඉවත් රනු 
ලබන කතක්ම, අපහොසය සොපරොධී වරදක් කලස සල න ලදී. එම වරද සිදු ළ පුද්ෙලයන් දණ්ඩ 
නීති සංග්රහය යටකත් වසර කද   සිර දඬුවම ට ලක් රන ලදී. සොපරොධී අපහොස නීතිය 
අකහෝසි  රදැමූ දකුණු ආසියොකේ පළමු හො එ ම රට ශ්රී ලං ොවයි.  

මොධය සංවිධොන හො බලපෑම්  ණ්ඩොයම් විසින් දශ යක් පුරො සිදු රන ලද අරෙල ොරී 
ක්රියොමොලො රැසකින් පසුව, 2002 ජූනි 18 දින සොපරොධී අපහොස නීතිය නීති කපොකතන් ඉවත්  රන 
ලදී.  කමම ක්රියොමොලොවට ජොතයන්තර සංවිධොන කීපය  සහකයෝෙය ලැබිණි. ඒ අතර 
International Press Institute (IPI), International PEN, World Association of Newspapers, 
Commonwealth Press Union (CPU), Committee to Protect Journalists (CPJ), Article XIX සහ 
එක්සත් ජොතීන්කේ මොනව හිමි ම් ක ොමිෂන් සභොකේ ප්ර ොශනකේ නිදහස පිළිබඳ විකශ්ෂ 
වොර්තො රු ද සිටියහ.   

කද්ශීය මොධය උද්කද්ශන සංවිධොන කීපයක් අපරොධ නීතිය අකහෝසි කිරීම කවනුකවන් උද්කද්ශනය සඳහො 
එ් රොශී වූහ. කමම සන්ධොනය රජයට බලපෑම් කිරීම සඳහො ප්රෙොමී කලස තම ජොතයන්තර ජොලයන් භොවිතො 
 කළ්ය. කද්ශීය මොධය සංවිධොනවලට පොර්ශ්ව රුවන් විය හැකි ජොතයන්තර මොධය උද්කද්ශන ජොලයන්කේ 
ලැයිස්තුවක් සැ සීමට ඔබට හැකියොව තිකේද?  
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සිද්ධි අධයයනය 

මාධය නිදහස පිළිබඳ සන්ධානය: මගෝලීය හවුල්කාරීත්වය පිළිබඳ සාරාංශ්යක් 

මොධය නිදහස පිළිබඳ සන්ධොනය පිහිටුවනු ලැුකේ 2019 ජුලි මස මොධය නිදහස සඳහො කෙෝලීය සමුළුකේදීය. 

එය මොධය නිදහස කවනුකවන් හො තම වෘත්තිය කහ්තුකවන් අවදොනමට ලක්වන ජනමොධයකේදීන්කේ ආරක්ෂොව 
සඳහො උද්කද්ශනය  රන රටවල හවුල් ොරීත්වයකි. කමම සන්ධොනකේ මූලි   ොර්යය වන්කන් තර්ජනයට 
ලක්වන අවස්ථොවලදී මොධය නිදහස ආරක්ෂො කිරීමයි.   

සන්ධොනකේ සොමොජි යන් විසින් මොධය නිදහස පිළිබඳ කෙෝලීය ප්රතිඥොව ට අත්සන් තබො තිකේ. එහි අරමුණ 
වන්කන් කද්ශීය වශකයන් මොධය නිදහස ආරක්ෂො කිරීම හො ජොතයන්තර වශකයන් එක්ව ක්රියො කිරීමයි.  

එක් එක් සිදුීම සම්බන්ධකයන් බලපෑම් කිරීම මගින් සන්ධොනය විසින් මොධය නිදහස ප්රවර්ධනය  රනු ලැකේ. 

එමගින් අපකයෝජ යන් වෙීමට සලස්වනු ලැකේ. සන්ධොනකේ සොමොජි  හො කවනත් රටවලට මොධයවල 
ආරක්ෂොව වැඩිදියුණු කිරීමටත්, බහුපොර්ශ්ීය සංසදවලදී සොමූහි  නිකේදන සිදුකිරීමටත් උප ොර  රනු ලැකේ. 

සන්ධොනකේ සියලු සොමොජි  රටවල කජය්ෂ්ඨ නිලධොරීන්කේ පළමු පූර්ණ රැස්ීම 2020 ජනවොරි 29-30 දිනවල 
ජිනීවොහිදී පැවැත්විණි. එහිදී කස්වො ක ොන්කද්සි (සන්ධොනයට බැඳීකම් යොන්ත්රණය ඇතුළුව), බලපෑම් කිරීකම් 

යොන්ත්රණයන් සහ ප්රමුඛතො පිළිබඳ එ ඟතො ඇති රෙන්නො ලදී. සන්ධොනකේ සොමොජි යන් විසින් අවසොන 
නිකේදනය ට එ ඟ ී තිකේ.  

ක ොකරෝනො වයිරස ්වසංෙතය මතුවූ විට, මොධය නිදහස පිළිබඳ සන්ධොනකේ විධොය   ණ්ඩොයකම් බ්රිතොනයය 
ඇතුළු සොමොජි  රටවල් විසින් 2020 අකේල් 6දො නිකේදනයක් නිකුත්  රන ලදී. මොධය නිදහකසහි මූලි  

වැදෙත් ම නැවතත් අවධොරණය  රනු ලබන එය විසින් නිදහස් මොධය කවත ප්රකේශය ආරක්ෂො  රන කලස 
සියලු රොජයවලින් ඉල්ලො සිටියි.   

සොමොජි යන්:  

කම් වන විට, රටවල්  47ක් මොධය නිදහස පිළිබඳ සන්ධොනකේ සොමොජි ත්වය ලබොකෙන තිකේ. එම සියලු 

සොමොජි යන් විසින් මොධය නිදහස පිළිබඳ ප්රතිඥොවට අත්සන් තබො තිකේ.  . 

මොධය නිදහස පිළිබඳ සන්ධොනය: an overview - GOV.UK (www.gov.uk) 

සන්ධාන සම්බන්ධ අවදානම් තිමේද? 

සන්ධොන හැමවිටම මැනැවින් සංවිධොනය වූ වූහයන් කනොකේ. සංවිධොනවල අනනයතො කවනස ් විය හැකි අතර 
සංවිධොනවල ප්රතිපත්තිමය ස්ථොවරයන්ට ද එය සිදුවිය හැකිය. ක්රියොමොලොවන්වලදී පහසුකවන් කපොදු සන්ධොන සමෙ 
සම්බන්ධ විය හැකිය. ඒවො සොමොනයකයන් සහකයෝෙය දක්වන මුත්, ක්රියොමොලොව විසින් අකප්ක්ෂො  රන මට්ටමින් තම 
ඇප ැපීම කනොදැක්ීමට ඉඩ තිකේ.  

  මේශ්ගුණික විපර්යාසය: 

  එක්සත් ජනපදය නිල වශ්මයන් පැරිසේ සම්මුතිමයන් ඉවත්වීම 

2015දී පැරිස් සම්මුතිය ක ටුම්පත්  රනු ලැුකේ කද්ශගුණි  විපර්යොස මගින් ඇති රනු ලබන තර්ජන 

සම්බන්ධකයන් කෙෝලීය ප්රතිචොර ශක්තිමත් කිරීම සඳහොය. එහි අරමුණ වන්කන් කමම සියවස තුළදී කෙෝලීය 
උෂණ්ත්වය ඉහළ යොම  ර්මොන්ත විප්ලවයට කපර යුෙකේ තිුණු මට්ටමට වඩො කසල්සියස් කද   උපරිම 

මට්ටමකින් පවත්වොෙැනීමයි. කමම මට්ටම කසල්සියස් 1.5 දක්වො වැඩිදුරටත් සීමො රෙැනීකම් ප්රයත්නයක් ද 
තිකේ. පැරිස් කද්ශගුණි  සම්මුතිකයන් ඉවත් වූ පළමු රොජයය බවට එක්සත් ජනපදය පත්විය. 2017 ජුනි 

මොසකේදී ජනොධිපති ට්රම්ප් විසින් ඒ බව නිකේදනය  රන ලදී. කමම ‘සන්ධොනය’ බිඳවැටීකම් බලපෑම වන්කන් 
කද්ශගුණි  ක්රියොමොර්ෙ අනුෙමනය කිරීම සම්බන්ධකයන් කසසු රොජය අඩු උනන්දුවක් දැක්ීමට ඉඩ තිබීමයි. 

එක්සත් ජනපදය කලොව කද්ශගුණි  විපර්යොසවලට වැඩිකයන්ම දොය  වන රට ීම එයට කහ්තුවයි. එකස්ම, 
කද්ශගුණි  විපර්යොස ක්රියොමොර්ෙ සම්බන්ධකයන් බල රික්තයක් ද එමගින් නිර්මොණය කේ.  
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කමොඩියුලය 3 

බලපෑම් කිරීම (Lobbying) 

කලොබි කිරීම යනු 

කලොබි කිරීම යනු, කද්ශපොල යන්ට කහෝ කවනත් රොජය නිලධොරීන්ට ඍජුවම බලපෑම් කිරීකම් ක්රියොවකි. කපොදු ප්රතිපත්ති 
සම්පොද යන් රොජය නිලධොරීන් වන විට කලොබි කිරීම රොජය සම්බන්ධතොවන්හි ක ොටසක් බවට පත්කේ.  

ප්රොකද්ශීය, පළොත් කහෝ ජොති  මට්ටම්වලදී තීරණ ෙන්නන් සමෙ ඍජු සන්නිකේදනය හරහො සංවොද කෙොඩනෙොෙැනීම 
කලොබි කිරීමට අයත් කේ. එය බලවත් උද්කද්ශන කමවලමක් විය හැකිය. එකහත්, සම්පත් අධි  කලස අවශය වන 

උපොයමොර්ෙයකි. සම්බන්ධතො කෙොඩනෙොෙැනීම බලපෑම් ප්රයත්නකයහි ප්රධොන ක ොටසක් බවට පත්කේ. එකහත්, එය 
සංකීර්ණ වන අතර සොර්ථ  ීම සඳහො  ොලය හො ශක්තිය අවශය කේ.  

කලොබි කිරීම්වල කයකදන විට ඔබ විසින් සල ො බැලිය යුතු  රුණු කීපයක් තිකේ. 

අමනයෝනය විශ්ේවාසය (Trust): කපෞද්ෙලි , වෘත්තීය කහෝ කද්ශපොලනි  ආදී සියලු සම්බන්ධතො විශ්වොසවන්තභොවය 
මත රඳොපවතී. තමන් පොවිච්ි කිරීමට අකනක් පොර්ශ්වය උත්සොහ  රන්කන් යයි එක් පොර්ශ්වය ට සිකත් නම්, එම 

පොර්ශ්වය සහකයෝෙය කනොදැක්ීමට කබකහවින් ඉඩ තිකේ. උද්කද්ශ යන් බලපෑම් ඉලක්  සමෙ ෙනුකදනු  රන 
හැමවිටම අවං  විය යුතුය. කිසි විකට ත් කබොරු කනොකිවයුතුය. කතොරතුරු සැඟීම කහෝ ප්රබන්ධ කිරීම කනො ළ යුතුය. 

උද්කද්ශ වරයො විසින් සපයනු ලබන කතොරතුරු ඉලක්  පොර්ශ්වය විසින් විශ්වොස  ළ යුතුය. එම කතොරතුරු හැකි තරම් 
ඉහළ මට්ටකම් සොක්ි මත පදනම් විය යුතුය. කලොබි කිරීම අතරතුර විශ්වොසය කෙොඩනෙොෙන්න. එය කවනත් ඕනෑම 

වෘත්තීය පසුබිම දී විශ්වොසය කෙොඩනෙොෙන්නො ආ ොරයමය. ප්රතිචොරොත්ම  වන්න. ආචොරශීලී වන්න. ප්රශ්නය පිළිබඳ 
දැන්වත්භොවකයන් යුක්ත වන්න.   

විශ්ේවසනීයත්වය (Credibility): ක්රියොමොලො නීතයොනුකූල විය යුතුය. එමගින් තීරණ ෙන්නන් උද්කද්ශනය සමෙ සොධනීය 

සම්බන්ධතොවක් නිර්මොණය  රෙැනීම සඳහො කපොළෙවනසුලු තර්  ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. ක්රියොමොලොකේ 
යුක්තියුක්තභොවය (Legitimacy) නිර්මොණය වන්කන් එහි ප්රජො හිමි ොරීත්වකයන් හො පීඩිත ප්රජොකවන් මතුවන 

නොය ත්වකයනි. ක්රියොමොලොකේ නොය ත්වය පිටස්තර උද්කද්ශ යන් විසින් පොලනය  රනු ලබන්කන් යයි අවකබෝධ 
වුවකහොත්, පීඩිත ප්රජොකේ අවයොජ නිකයෝජනයක් කනොමැති  ණ්ඩොයමක් සමෙ සම්බන්ධතො පවත්වන්නට තීරණ 
ෙන්නන් අ ැමැති වන්නට පුළුවන.  

කලොබි කිරීමට ඉලක්  වන පුද්ෙලයොකේ කහෝ ආයතනකේ අරමුණ ද උද්කද්ශනයට අනුකූල විය යුතුය. ක්රියොමොලොව  

ඉල්ලීම අතොර්කි  වුවකහොත් කහෝ ඉලක්  පුද්ෙලයොට කහෝ ආයතනයට පවත්නො කද්ශපොලන සංදර්භය තුළ  ළ 
කනොහැක් ක් නම්, ඉලක් ය විසින් එම ක්රියොමොලොව නිසි කතොරතුරු මත පදනම් කනොවූ ක්රියොමොර්ෙයක් කලස සල ො 

ප්රතික්කෂප්  රනු ඇත. විශ්වසනීයත්වය කෙොඩනැගීම සඳහො, ක්රියොමොලොකේ ඉල්ලීම් පැහැදිලි හො සංක්ිප්ත විය යුතුය. 

ඉල්ලීම එය පසුබිකමහි තිකබන ප්රශ්නයට තිකබන පුළුල් විසඳුකමහි ක ොටසක් වන්කන් ක කස්දැයි අවකබෝධ වන පරිදි 
ඉදිරිපත්  ළ යුතුය.    

විශ්ේවසනීයත්වය වර්ධනය කිරීම සඳහා, අදාළ ප්රජාව මවතින් නිර්මාණය වන හා මපාළඹවනසුලු පණිවුඩ ඉලක්ක 
පුේගලයා මවත මයාමුකිරීමට මතක තබාගන්න. පණිවුඩය සන්නිමේදනය වන්මන් මකමසේදැයි සලකා බලන්න.  

මේශ්පාලන ප්රාේධනය: ක්රියොමොලො විසින් ෙරුත්වය හො සොර්ථ ත්වය දිනොෙන්නො විට, එමගින් කද්ශපොලනි  ප්රොේධනය 

උ හොෙැනීමට පටන්ෙනියි. එමගින් නව සම්බන්ධතො කෙොඩනැකෙනු ඇත. තිකබන ඒවො ශක්තිමත් වනු ඇත. 

කද්ශපොලනඥකයෝ හො රොජය නිලධොරීහු කද්ශපොලන ශක්තිය ඇති ආයතන සමෙ සම්බන්ධතො පවත්වන්නට  ැමැත්තක් 

දක්වති. එකස්ම, දුර්වල ඒවොයින් ඈත්කවති. කද්ශපොලනි  බලය කෙොඩනෙොෙැනීකම්දී විශ්වසනීය ආයතනයක් කලස 

කීර්තිය කෙොඩනෙොෙැනීම ක කරහි අවධොනය කයොමු රන්න.  

55



සිේි අධයයනය -5: සාර්ථක මලස මලාබිකිරීම 

උනන්දුවක් දැක්වූ පොර්ශ්ව විසින් වසර ෙණනක් තිස්කස් සිදු ළ උද්කද්ශනය හො කලොබිකිරීම මගින් කතොරතුරු කවත 
ප්රකේශය මූලි  මොනව අයිතිවොසි මක් කලස ශ්රී ලං ො රජය විසින් පිළිෙන්නො ලදී. එමගින් සංකක්තවත් වන්කන්, රට 

විනිවිදකපකනනසුලුබව, ඇතුළත් ොරීබව හො සහභොගී පොලනය කවත කයොමුකිරීම සඳහො ශ්රී ලං ො රොජය පොර්ශ්වකේ හො එහි 
ජනතොවකේ ඇප ැපීමයි.   

ශ්රී ලං ොකේ කතොරතුරු දැනෙැනීකම් හිමි ම සම්බන්ධ නීතිමය රොමුව  ැනඩොකේ නීතිය හො ප්රජොතන්ත්රවොදය සඳහො 

මධයස්ථොනකේ කෙෝලීය කතොරතුරු දැනෙැනීකම් අයිතිය පිළිබඳ කශ්්රණිෙත කිරීකමහි තුන්වන ස්ථොනයට පත්විය. කමම 
නීතිමය රොමුකවහි සොර්ථ ත්වය රඳොපවතින්කන් රජය හො පනත මගින් ආවරණය  රනු ලබන කවනත් ආයතන විසින් 

 ොර්යක්ෂම හො ඵලදොයී කලස කතොරතුරු සැපයීම මතය. එකස්ම, රොජය පොලනය සම්බන්ධකයන් විනිවිදභොවය හො වෙීම 

ඉල්ලො සිටීම සඳහො මහජනයො විසින් එය භොවිතො කිරීම ද එහිදී වැදෙත් කේ.  

කතොරතුරු දැනෙැනීකම් හිමි ම වයවස්ථොකවන් පිළිකෙන නීතිෙත කිරීකමන් අනතුරුව පවො, එම නීතිමය රොමුව 
සම්පූර්ණකයන් ක්රියොත්ම  කිරීම සඳහො  ළ යුතු කබොකහෝ කද් තිකේ. එහිදී  ැපීකපකනන අභිකයෝෙයක් වන්කන් කතොරතුරු 

දැනෙැනීකම් හිමි ම් පනත සමෙ ප්රතිකරෝධී වන නීති රැසක් භොවිතකේ පැවතීමයි. එම ඇතැම් නීති මගින් කමම හිමි කමහි 
පරොසය සීමොකිරීමට ඉඩ තිකේ.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථොකේ 14වන වෙන්තිය සමෙ සහ කතොරතුරු දැනෙැනීකම් හිමි ම් පනත සමෙ පරසප්ර ීමට ඉඩ ඇති 
නීතිමය විධිවිධොන පිළිබඳ විශ්කල්ෂණයක් එක්සත් ජොතීන්කේ සංවර්ධන වැඩසටහකනහි වොර්තොව  අඩංගු කේ. කතොරතුරු 

දැනෙැනීකම් හිමි ම පිළිබඳ අධි රණමය ප්රකේශය ද, මතුවියහැකි දුෂ් රතො සහ කතොරතුරු දැනෙැනීකම් හිමි ම සමෙ 
සම්බන්ධ නඩුවලදී අධි රණයට ප්රතිචොර දැක්ීමට සිදුවිය හැකි ෙැටලු ද කමම වොර්තොකවහි සංක්ිප්තව ඉදිරිපත්  ර තිකේ. 

www.lk.undp.org 

කලොබි කිරීකම්දී අනුෙමනය  ළ යුතුව තිකබන කපොදු නීති කීපයක් තිකේ. 

1. ඔමේ ඉලක්කය පිළිබඳ අධයයනය කරන්න. ඉලක් කයහි කපළෙීම, කද්ශපොලන ප්රමුඛතො සහ කපෞද්ෙලි
උනන්දුව අධයයනය  රන්න. ඔබ අත වැඩිපුර කතොරතුරු තිකබන තරමට, ඔබට අකනයෝනය එ ඟතො ඇති

 රෙත හැකි  ලොප කසොයොෙැනීම පහසු කේ. ඒවොට ධනොත්ම  සම්බන්ධතොවල පදනම කහෝ ආරම්භ  ස්ථොනය 
බවට පත්විය හැකිය. 

2. ඉවසිලිවන්ත හා අත්හැර මනාදමන අමයකු වන්න: ඔබකේ ඉල්ලීම් සමෙ ඍජුව සම්බන්ධ කනොමැති

ඉලක් යක් සමෙ සම්බන්ධ ීම සඳහො නිර්මොණොත්ම  ආ ොර පිළිබඳ සිතන්න. රොජය නිලධොරීන් ද ඇතුළු

කබොකහෝ කදනො අමුත්තන් උදේ ඉල්ලනවොට අ ැමැතිය. එම නිසො, ඔකේ ඉල්ලීම ක ළින්ම ඉදිරිපත්
කනො රන්න. ඉලක් ය දැනුවත් කිරීම සඳහො  ොලය ලබොෙන්න. ක්රියොමොලොව පිළිබඳ අවකබෝධ  රෙැනීම

සඳහො ඉලක් යට ආරොධනො  රන්න. උදොහරණයක් කලස, පීඩොවට පත් ප්රජොව හමුීමට ක්කෂ්ත්ර චොරි ොවක්
සඳහො කහෝ ප්රොකද්ශීය උත්සවය   තොවක් පැවැත්ීම සඳහො කහෝ රොජය නිලධොරියකුට ආරොධනො කිරීමට ඔබට
හැකිය.
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3. ප්රාමේශීය චාරිත්ර වාරිත්ර ගැන දැනුවත් වන්න: උද්කද්ශ වරුන් සංස් ෘති  වශකයන් දැනුවත් හො ප්රොකද්ශීය
චොරිත්ර වොරිත්ර අනුව හැසිකරන පුද්ෙලයන් ීම අතයවශයය. එමගින් ඔවුන් කනොසිතූ වැරදි සිදුීම සහ
විශ්වසනීයත්වය යටපත් ීම ද වළකී.

4. ඉල්ලීම්වලට ඔේමබන් සම්බන්ධතා පවත්වාගන්න. යම්  ොලය ට වරක් ඉලක් ය සමෙ එම පුද්ෙලයොට

වැදෙත් වන කතොරතුරු කබදොෙන්න. එකස් නැතිනම්, ක්රියොමොලොව සොධනීය ආ ොරකයන් නිරූපණය වන
ක්රියො ොර ම් සඳහො ඔවුන්ට ආරොධනො  රන්න.

5. පණිවුඩය පුේගලයන්ට ගැලමපන පරිදි සකසේකරන්න: අමතර පර්කේෂණ භොවිතො  රන්න. උද්කද්ශන

පණිවුඩය කලොබි ඉලක් යට කපෞද්ෙලි ව ෙැලකපන පරිදි ස ස්  රෙන්න. ඉලක් ය වැඩිකයන්ම
කපොළෙවනසුලු දත්ත භොවිතො  රන්න. නිශ්ිත ඉලක් ය ට ෙැලකපන අන්දමින් කතොරතුරු ඉදිරිපත්  රන්න.

6. ඔබමේ කාර්යය පැහැදිලි කරන්න. ඉලක් ය කවතින් ඔබ අකප්ක්ෂො  රන  ොර්යය පැහැදිලි  රන්න. තනි
පිටුකේ කල්ඛන වැනි සංක්ිප්ත ලියකියවිලි නිර්මොණය කිරීමට සල ො බලන්න. එම කල්ඛනවල සියලු අදොළ
දැනුම අඩංගු විය යුතු අතර, පහසුකවන් කියවො කත්රුම්ෙත හැකි ආ ොරකයන් ඉදිරිපත්  ළ යුතුය.

7. ගැටලුව හා මයෝජිත විසඳුම පිළිබඳ අවමබෝධමයන් යුක්ත වන්න: ප්රතිපත්ති පිළිබඳ සො ච්ඡොවලදී,

ඉලක් කේ ප්රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට සූදොනමින් සිටින්න. ඔබකේ ස්ථොවරය අභිකයෝෙයට ලක්විය හැකි බව
කත්රුම්ෙන්න. ඉලක් ය ඔබකේ ස්ථොවරයට විරුද්ධ විය හැකි ආ ොරය ෙැන  ල්තබො සිතො, අභිකයෝෙ අවම

 ළ හැකි අන්දමින් සොක්ි හො තර්  සූදොනම්  රෙන්න. 

8. විනීත වන්න: ඔබකේ කලොබි ඉලක් ය හමුකේ කිසිදු විකට  අවිනීත අන්දමින් කනොහැසිකරන්න. ඔවුන්

ඔබකේ ස්ථොවරයට දැඩි කලස විරුද්ධ වුවත්, ඔවුන් ප්රතික්කෂප් කනො රන්න. කලොබි කිරීම අකනකුත් සෑම
උද්කද්ශන ක්රියොමොර්ෙයක් පරිද්කදන්ම සංකක්න්ද්රණොත්ම  ක්රියොවලියකි. ඉලක් යක් එක් දින  අ ැමැත්ත
ප්ර ොශ  ළ පමණින් එම පුද්ෙලයො තවත් අවස්ථොව දී කපොළෙවොෙත කනොහැකි යයි කනොසිතන්න.

9. සවන්මදන්න: උද්කද්ශ වරුන් විසින් සිදු රනු ලබන කපොදු වරදක් වන්කන් තම කලොබි ඉලක්  කවත

ඉල්ලීම් ලැයිස්තුවක් හො ඒවොට ආධොර  සොක්ි මොලොවක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. ඒ අතර කිසිදු ආ ොරයකින්
ඉලක් යට සවන් කනොදීමයි. කලොබි ඉලක් වලට ප්රතිපත්තිමය  ොරණො සම්බන්ධකයන් ඍජු බලපෑමක් ඇති

බව මත  තබොෙන්න. එම නිසො ඔවුන්කේ මතවොද වැදෙත්ය. උද්කද්ශනයට දැඩිව විකරෝධය දක්වන ඉලක් වල
විකරෝධයට වඩො කහොඳින් සවන්දීමට උද්කද්ශ යන් පුරුදු විය යුතුය. විරුද්ධ පොර්ශ්වකේ හැඟීම් ප්රතික්කෂ්ප

 රන්න එපො. ඔවුන්කේ තර් ය අවකබෝධ  රෙත යුතු අතර එය පරොජය කිරීමට නම්, එය ෙැන සැලකිලිමත් 
විය යුතුය. 

10. කිසිදු විමටක මබාරු මනාකියන්න. ප්රබන්ධ මනාකරන්න: කබොකහෝ උද්කද්ශනයන් සිදු රන්කන්

සීමිත බලයක් ඇති කහෝ කිසිදු බලයක් කනොමැති පුද්ෙලයන් විසිනි. කද්ශපොලන ප්රොේධනය කෙොනු රෙැනීම
දුෂ ්රය. එකස්ම, එය පහසුකවන් නොස්ති ී  යොමට ද පුළුවන. ඒ කවනුවට උද්කද්ශ වරුන් විසින් තීරණ ෙන්නන්

සමෙ සම්බන්ධතො කෙොඩනෙොෙත යුතුය. විශ්වසනීය සම්පතක් කලස තමන් සතුව තිකබන කීර්තිය ඒ සඳහො

භොවිතො  ළ යුතුය.  කබොරු හො ප්රබන්ධිත කතොරතුරු කහ්තුකවන් කබොකහෝ උද්කද්ශ යන්කේ ප්රොේධනය වන
කීර්තිය අහිමි ී යයි.

සිද්ධි අධයයනය 
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පසුවදන: 

කමම උද්කද්ශන කමවලම්  ට්ටලය අධයයනය කිරීම රසවත්  ොර්යයක් වන්නට ඇතැයි අපි 

අකප්ක්ෂො  රන්කනමු. ඔබකේම උද්කද්ශන ක්රියොමොලොවක් ශක්තිමත් හො වඩො ඵලදොයී අන්දමින් 

සැලසුම්  රෙන්කන් ක කස්ද යන්න පිළිබඳ උපකදස් එහි අඩංගු විය. ඔබකේ උද්කද්ශන 

කමකහයන් ක්රියොත්ම   රන විට ඔබ සමෙ  ටයුතු කිරීමට අපි බලොකපොකරොත්තු වන්කනමු. 

Be SMART ! 
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ඇමුණුම 

පරදු දරන්නන්  ළමනො රණය හො කලොබි කිරීම සම්බන්ධකයන් Freedom House විසින් පහත දැක්කවන උපොයමොර්ෙ 
හඳුන්වොකදනු ලැකේ:සිද්ධි අධයයනය 

A. උතුරුදිග සිරියාමේ කුර්දිෂේ පළාමත් බලපෑම් සහිත සේවමේශික නිලධාරීන් සඳහා විකල්ප ඇතුළුවීම් සේථානයක්

භාවිතා කිරීම

2011 වසකර් සිට, සිරියොනු සිවිල් සමොජ සංවිධොන මොනව හිමි ම් උද්කද්ශනයන්කෙන් කුපිත වූ සිරියොනු රජකේ කමන්ම 
සන්නද්ධ  ණ්ඩොයම්වල ද ප්රහොරවලට ලක්විය. 2017 වන විට ඊසොනදිෙ සිරියොකේ කුර්දිෂ් පළොකත් පවතින සොකප්ක්ෂ 

වශකයන් සහනශීලී පසුබිම තුළ පවො සිවිල් සමොජ සංවිධොන බොධො හො අතකපීම්වලට මුහුණදුන්හ. 2017 කනොවැම්බරකේදී 
ස්වකද්ශි  කුර්දි බලධොරීන් විසින් රොජය කනොවන සංවිධොන සම්බන්ධ නව නීතියක් භොවිතො  රමින් පැහැදිලි කිරීමකින් 
කතොරව සිවිල් සමොජ සංවිධොන 50  බලපත්ර අත්හිකටේකේය.   

අරමුණ: මොනව හිමි ම්  ටයුතු සම්බන්ධකයන් ස්වකද්ශි  රජය හො ප්රජොව අතර පුළුල් පිළිෙැනීමක් නිර්මොණය කිරීම සහ 

බොධොවකින් කතොරව සිවිල් සමොජ සංවිධොනවලට වැඩකිරීමට අවස්ථොව ලබොදීම.  

මූමලෝපාය: 2018 වසකර්දී, කමම ප්රශ්නය සම්බන්ධකයන් මැදිහත් වන කුර්දි-සිරියොනු මොනව හිමි ම් සංවිධොන විසින් සිවිල් 
සමොජ සංවිධොනවලට හිංසො කිරීම නවත්වන කලස නීතිය ක්රියොත්ම  කිරීම අධීක්ෂණය  රන රොජය නිලධොරීන්ට බලපෑම් 

කිරීම සඳහො මූකලෝපොයක් ස ස් රන ලදී.   

උපායමාර්ග: අමොතයොංශකේ කජයෂ්්ඨ නිලධොරීන් සමෙ ඉදිරියට යොමට කනොහැකි බව සංවිධොනය විසින් හඳුනොෙන්නො ලදී. 

එම නිසො, ඔවුන් විසින් ප්රොකද්ශීය මට්ටකම් පිවිසුම් ස්ථොන හඳුනොෙන්නො ලදී. ඔවුහු රොජය කනොවන අංශය අධීක්ෂණය කිරීකම් 
 ොර්යය පැවරුණු ප්රොකද්ශීය රොජය නිලධොරීන් සහ පළොත් පොලන ආයතන සභි යන් සමෙ සම්බන්ධතො කෙොඩනෙොෙත්හ. 

සිවිල් සමොජ සංවිධොන සහ කමම නිලධොරීන් අතර වැඩමුළු මොලොවක් හරහො අමොතයොංශ නිලධොරීන් කද්ශීය නීතිවල සීමොවන් 
ඉක්මවො බලය කමකහයවමින්  ටයුතු  රන්කන් ක කස්දැයි අවකබෝධ  රදීමට ඔවුහු සමත් වූහ. ජොතයන්තර මොනව 

හිමි ම් සම්ප්රදොයන් (නීති හො ප්රමිතිෙත භොවිතයන්) මත පදනම් වූ ෙැටුම් ොරී කනොවන සංවොදයක් ඔස්කස් සංවිධොනයට 
කවනස සඳහො මොර්ෙයක් විවෘත කිරීමට හැකි විය. 

බලපෑම: කමම මූකලෝපොයි  මැදිහත්ීම අනුෙමනය කිරීම හො සම්බන්ධතො කෙොඩනෙොෙැනීම හරහො අදොළ පළොත් බලධොරීන් 
විසින් සිවිල් සමොජ සංවිධොන පහක් සම්බන්ධකයන් කෙන තිුණු තීරණය ආපසු හැරවිය හැකි විය. එම සංවිධොන පකහ් 

බලපත්ර ආපසු ලබොකදන ලද අතර ඔවුන්ට තම කමකහයුම් ක්රියොත්ම   ළ හැකි විය.     

• මූලොශ්රය: syria.chathamhouse.org

B. අඩුකවන් සංකේදී ප්රශ්නයක් හඳුනොෙැනීම: චීනකේ  ොන්තො හිමි ම් කවනුකවන් “වැසිකිළි අත්පත්  රෙැනීම -

Occupy Restroom”
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චීනකේ ස්ීවොදී වයොපොරය මුහුණකදන්කන් දුෂ ්ර අභිකයෝෙවලටයි. සටන් ොමී අරෙලවල නියැකලන  ොන්තො 

අයිතිවොසි ම්  ණ්ඩොයම් බටහිර ෙැති ඒවොය යන විකේචනය එල්ලකේ. විශ්වොසය කෙොඩනෙොෙැනීමට ඔවුන්ට 

අරෙලයක්  රන්නට සිදුී තිකේ. සමොනොත්මතොව කවනුකවන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමටත්, පීතෘමූලි  ආධිපතයයට 

අභිකයෝෙ කිරීමටත් සමොජ මොධය නැගීම කහ්තුකවන් පුළුල් අවස්ථොවක් ලැබී තිකේ. එකහත්, ස්ීවොදී  ණ්ඩොයම් ප්රභූ 

 වවලින් පිටත  ොන්තො සමූහයන් සමෙ සම්බන්ධ ීමට හො සමොන අයිතිවොසි ම් කවනුකවන් වන ඉල්ලීම් 

ස්පර්ශනීය හො ප්රොකයෝගි  ප්රතිඵල බවට පත්කිරීමට උත්සොහ  රමින් සිටිති. ඒ අතරවොරකේ, මොනව හිමි ම් ප්රශ්න 

සම්බන්ධකයන් රජයට අභිකයෝෙ කිරීම අතිශය භයොන  තත්වයක් ී තිකේ. එබැවින්, ක්රියොමොලොවන් අවදොනමට 

පත් කනො රන ක්රියො ොරීත්වයක් සඳහො අවස්ථො කසොයොෙැනීම අතිශය වැදෙත්ය. මෑත  ොලකේදී, චීන ස්ීවොදී 

ක්රියො ොරි යන් විශොල පිරිසක් විසින් අධයතන චීන සමොජකේ පුරුෂමූලි ත්වයට විකරෝධය දැක්ීම සඳහො 

නිර්මොණොත්ම  ක්රියොමොලො පොවිච්ි  රන ලදී. කමම ක්රියො ොරි යන් වැඩිකදකනකු සමොජ මොධය කවත නැඹුරුවක් 

සහිත, වයස අවුරුදු විසිෙණන් වන, එඩිතර තරුණියන්ය.    

සිද්ධි අධයයනය 

අරමුණ: පුරුෂ මූලි ත්වකේ බලපෑම පිළිබඳ දැනුවත්භොවය නැංීම සහ  ොන්තො අයිතිවොසි ම් සඳහො සහකයෝගී 
ක්රියො ොර ම් දිරිෙැන්ීම 

මූමලෝපාය: චීන පුරවැසියන් සමෙ සම්බන්ධ කවමින්  ොන්තොවන් බලසතු කිරීම සඳහො බිම් මට්ටකම් මහජන සහොය 
ලබොෙැනීම  

උපායමාර්ගය: මතකේදොත්ම  කනොවන ප්රශ්න හඳුනොෙනිමින්,  ොන්තොවන් සඳහො සමොන අයිතිවොසි ම් සඳහො ඉල්ලීම අදොළ 
වන සොමොනය ජනයො අතරින් ඒවොට සහොය ලබොෙැනීම සඳහො විහිළු භොවිතො කිරීමට 2012 වර්ෂකේදී, තරුණ ස්ීවොදීන් 

 ණ්ඩොයමක් විසින් තීරණය  රන ලදී. සුප්ර ට ස්ීවොදී ක්රියො ොරිනී ලී ටිංටිංකේ නොය ත්වකයන්  ොන්තොවන් විසිකදකනක් 
පිරිමි වැසිකිළි අල්ලොෙැනීකම් වයොපොරයක් දියත්කිරීමට තීරණය  ළහ. ඔවුන්කේ අරමුණ වූකේ, කපොදු ස්ථොනවල වැඩිපුර 

 ොන්තො වැසිකිළි ස්ථොපිත කිරීකම් අවශයතොව කපන්වොදීමයි. පළමු ‘අත්පත්  රෙැනීම’ 2012 කපබරවොරි 19දො ේවොංෂවුහිදී 
(Guangzhou) සිදුවිය. එවැනි තවත් අවස්ථොවක් සතිය ට පසු බීජිංහිදී සිදුවිය. කමම ක්රියොමොලොකේදී ලීකේ විකනෝදොත්ම  
ප්රසොංගි   ලොව ස්ීවොදී අරමුණු පිළිබඳ දැනුවත්භොවය නැංීම සඳහො භොවිතො  රන ලදී.   

බලපෑම: කමම වයොපොරය පිළිබඳ කතොරතුරු චීනකේ ට්විටර් හො සමොන කේදි ොව වන Weiboහි කේෙකයන් පැතිරිණි. කද්ශීය 

හො ජොතයන්තර මොධය ආයතන කවතින් එයට දැවැන්ත සහොයක් ලැබිණි. අවසොනකේදී, විකරෝධතොකවන් පසු ේවොංෂවුහි 
පළොත් බලධොරීන් එයට ප්රතිචොර දක්වමින්  ොන්තො වැසිකිළි සංඛයොව 50%කින් ඉහළ නැංීමට එ ඟ වූහ. එවැනි 

නිර්මොණොත්ම  උද්කද්ශන ක්රියො මගින් ප්රතිඵල ලබොෙත හැකිමුත්, ඒවො ද අවදොනමින් කතොර නැත. පසුව 2015දී, ලී 
අත්අඩංගුවට කෙන හිංසනයට ලක් රන ලදී. එකහත්, ඇය සිය ක්රියොධරභොවය අත්හකළ් නැත.   

• මූලොශ්රය: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-32313650
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C. ජාතික ආයතන මවත බලපෑම වැඩිකිරීම සඳහා ජාතයන්තර මහෝ කලාපීය මමවලම් භාවිතා කිරීම

මොලිහි අවුරුදු ෙණනොව  අස්ථොවරත්වකයන් හො ප්රචණ්ඩත්වකයන් පසු, 2015දී, රජයත්, රොජය හිතවොදී සන්නද්ධ 

සන්ධොනයක් සහ උතුකර්  ැරලි ොර සන්ධොනය අතර සොමය හො සංහිඳියොව සඳහො ගිවිසුමක් අත්සන්  රන ලදී. එයින් පසු 
ෙතවූ 19 මොසය අතරතුරදී, සොම ගිවිසුම තිබියදී පවො, මොනව හිමි ම් උල්ලංඝනයන් හො අපකයෝජන 600 ට වඩො සිදුවූ බව 

එක්සත් ජොතීන් විසින් වොර්තොෙත  රන ලදී. මොලිහි දිෙට ඇදී යන ෙැටුම අතරතුර, මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ යන්ට එකරහි 
ඉලක් ෙත ප්රහොර පවො සිදුවිය. කපොදු අස්ථොවරත්වය මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ යන්කේ  ොර්යයන් අවදොනමට පත් කළය්. 
ඔවුන් ක්රියොත්ම  වූකේ බිය සොමොනය රණය වූ, තර්ජන, ප්රචණ්ඩත්වය හො දණ්ඩමුක්තිය පැතිරී තිුණු පරිසරයක් තුළය.   

අරමුණ: මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ යන්කේ යුක්තියුක්තභොවය පිළිෙන්නො නීතිමය වූහයක් හඳුන්වොදීම මගින් මොනව හිමි ම් 
ආරක්ෂ යන්කේ ආරක්ෂොව වර්ධනය කිරීම සහ ඔවුන්ට ප්රහොර හො පළිෙැනීම් සම්බන්ධ බිකයන් කතොරව කස්වය  ළ හැකි 
වොතොවරණයක් නිර්මොණය කිරීම 

මූමලෝපාය: මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ යන්කේ ආරක්ෂොව හො ඔවුන්කේ භූමි ොව ප්රවර්ධනය කිරීම සහති  කිරීම සඳහො මොනව 
හිමි ම් ආරක්ෂ  පනත මොලි පොර්ලිකම්න්තුකේ සම්මත කිරීම සඳහො වූ ක්රියොමොලොව 

උපායමාර්ග: මොනව හිමි ම් ආරක්ෂො කිරීකම් නීති සම්මත කිරීම සඳහො තම ජොති  වයවස්ථොදොය යට බලපෑම් කිරීම සඳහො 
මොලි සිවිල් සමොජය විසින් ජොතයන්තර හො  ලොපීය යොන්ත්රණයන් භොවිතො  රන ලදී. උප සහරො  ලොපීය සිවිල් සමොජය 

ජොතයන්තර මොනව හිමි ම් යොන්ත්රණයන් සමෙ ක්රියොත්ම  කවමින් මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ යන්කේ ආරක්ෂොව කවනුකවන් 
ප්රමිති පද්ධතියක් නිර්මොණය  රන ලදී. අප්රි ොනු ක ොමිෂමට එය මත පදනම්ව නව  ලොපීය ප්රමිති නිර්මොණය  රෙත හැකි 

විය. මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ යන්ට ජොතයන්තර සංවිධොන සමෙ සම්බන්ධව අරමුදල් සම්පොදනය  රෙැනීම සඳහො ඇති 

හිමි ම කමම ප්රමිති මගින් තහවුරු  රන ලදී. ඔවුන්කේ නිවොස හො  ොර්යොල ආරක්ිත ස්ථොන කලස පිළිෙන්නො ලදී.  ොන්තො 
මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ වරියන්ට සහ ආබොධ සහිත මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ යන්ට විකශ්ෂ විධිවිධොන ස ස ්රන ලදී. 

කමම ප්රමිති අප්රි ොනු ක ොමිෂම විසින් සම්මත කිරීකමන් අනතුරුව, ඒ අනුව ක ෝට් ඩි’අයිවර් හො ුර්කිනො  ොකසෝ විසින් 
සම්මත  රන ලද ප්රමිති මත පදනම්ව, ඒ හො සමොන වූහයක් කවනුකවන් මොලි රජයට බලපෑම් කිරීමට සිවිල් සමොජ 

සංවිධොනවලට හැකියොව ලැබිණි. සොර්ථ  පනත් ක ටුම්පතක් සම්පොදනය  රන ලදී. ස්වකද්ශි  සිවිල් සමොජ සංවිධොන හො 
ජොතයන්තර රොජය කනොවන සංවිධොන සන්ධොනයක් විසින් සම්මත කිරීමට තිකබන නීතිය ෙැන මහජනයො දැනුවත් කිරීම 

සිදු රන ලදී. පනත සම්මත කිරීම සඳහො මහජන නිකයෝජිතයන්ට බල රන කලස ඉල්ලොසිටින ලදී. කද්ශීය කර්ඩිකයෝ 
මධයස්ථොන ක්රියොමොලොවක් ද කමයට අයත් විය. එම කර්ඩිකයෝ මධයස්ථොනය සතුව කද්ශීය කර්ඩිකයෝ නොලි ො 56ක් සමෙ 

හවුල් ොරීත්වයන් තිබිණි. ඔවුන් විසින් මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ යන් පිළිබඳ  තො භොෂො හයකින් ඉදිරිපත්  රන ලදී. 
සන්ධොනය විසින් මන්ීවරුන් සමෙ රැස්ීම් ද සංවිධොනය  රන ලදී. විකශ්ෂකයන්ම ඉඩම් හිමි ම් කවනුකවන් 
කපනීසිටින්නන් ඇතුළු මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ යන් මුහුණකදන අභිකයෝෙ ඒවොකේදී අවධොරණය  රන ලදී.     

බලපෑම: මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ යන් ආරක්ෂො කිරීම හො ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහො 2017 කදසැම්බරකේදී, මොලි 

පොර්ලිකම්න්තුව විසින් පනතක් සම්මත  රන ලදී. වසර කීපය ට ඉහතදී එවැනි පනතක් ෙැන සිතීමටවත් හැකියොවක් 
කනොතිබිණි. එම නීතිය පදනම් වූකේ මොනව හො මහජන හිමි ම් පිළිබඳ අප්රි ොනු ක ොමිෂන් සභොව තුළ සිවිල් සමොජය විසින් 

උද්කද්ශනය  රන ලද  ලොපීය ප්රමිති මතය. ජොති  හො ජොතයන්තර සිවිල් සමොජ සංවිධොනවල උද්කද්ශනය කහ්තුකවන්, 
මොලි පොර්ලිකම්න්තුව විසින් ක ටුම්පත තවදුරටත් ශක්තිමත්  රන ලදී.  ොන්තො මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ වරියන් 

කවනුකවන් විකශ්ෂ ආරක්ෂණයක් එයට ඇතුළත්  රන ලදී. ඔවුන් මුහුණකදන තර්ජනවල සුවිකශ්ීභොවය එයට කහ්තු විය. 
ලිංගි  ප්රචණ්ඩත්වය, පිළිකුල් කිරීම හො කවනස් අන්දමින් සැලකීම කමන්ම ආබොධ සහිත මොනව හිමි ම් ආරක්ෂ යන්කේ 
ආරක්ෂොව ද එයට ඇතුළත්  රන ලදී.    
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•මූලොශ්රය: ishr.ch 

D. අසාමානය හවුල්කරුවන් මසායාගැනීම: කාම්මබෝජමේ ඇඟලුම් සමාගම් හවුල්කරුවන් මලස

සිද්ධි අධයයනය 

 ොම්කබෝජකේ සිවිල් සමොජ සංවිධොන සහ මොනව හිමි ම් ක්රියොධරයන් මුහුණකදන්කන් එදිරිවොදී රජය ටය. එමගින් අෙමැති 
හින් සින්කේ තිස් අවුරුදු පොලනයට එකරහි සෑම ආ ොරය ම විකරෝධයන් ක්රමොනුකූලව මර්දනය  රන ලදී. 2018 

පොර්ලිකම්න්තු මැතිවරණයට කපර සමකේදී රජය සිවිල් සමොජය, විරුද්ධ පක්ෂ හො ස්වොධීන මොධය නිහඬ කිරීමට උත්සොහ 
 කළ්ය. කමම සංදර්භය තුළ, මූලි  ප්ර ොශනකේ නිදහස, සංවිධොනය ීකම් හො රැස්ීකම් නිදහස සඳහො අව ොශය දැඩිව සීමො 

 රන ලදී. රජය විසින් අන්තර්ජොලය පොලනය සඳහො දැඩි නීති සම්පොදනය  රන ලදී. ස්වොධීන සිවිල් සමොජකේ පැවැත්ම 
සීමොකිරීම සඳහො අධි රණ තීන්දු ද ලබොෙැනිණි. රොජය කනොවන සංවිධොන ඇතුළු සංෙම් සම්බන්ධ නීතිය (LANGO) සහ 

වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධ නීතිය වැඩිකයන්ම හොනි ර නීති අතරට අයත් විය. එමගින් සිවිල් සමොජ සංවිධොන පිහිටුීකම්, 
රැස්ීම් පැවැත්ීකම් හො ක්රියොත්ම  ීකම් නිදහස සීමො රන ලදී.   

අරමුණ: සිවිල් සමොජයට, ස්වොධීන මොධයවලට සහ  ම් රු සමිතිවලට බලපෑ සීමො ොරී තත්වය කවනස් කිරීම හො ඒවොට 
 ොම්කබෝජ නීතිය යටකත් බොධොවකින් කතොරව ක්රියොත්ම  ීමට අවස්ථොව ලබොදීම. 

මූමලෝපාය:  ොම්කබෝජ රජයට එකරහි පීඩනය වැඩිකිරීම සහ ස්වොධීන සිවිල් සමොජය, වෘත්තීය සමිති හො මොධයවලට එකරහි 
සීමො ොරී ප්රතිපත්ති ක්රියොත්ම  කිරීකම්දී රොජය ‘වියදම’ වැඩිකිරීම.  

උපායමාර්ග: කද්ශීය හො ජොතයන්තර සිවිල් සමොජය සොර්ථ  අන්දමින් ජොතයන්තර සමොෙම් සමෙ සම්බන්ධ වූහ. 

සොමොනයකයන් ෙත්  ල ඔවුන් විය කනොහැකි පොර්ශ්ව රුවන් පිරිසකි.  ම් රු අයිතිවොසි ම් පිළිබඳ සංවිධොන හො කවනත් 
සිවිල් සමොජ සංවිධොන විසින් H&M සහ Adidas වැනි ජොතයන්තර ඇඟලුම් සන්නොමයන් සමෙ සම්බන්ධ ී මට වසර ෙණනක් 

තිස්කස් උත්සොහ දරන ලදී. එහි අරමුණ වූකේ  ොම්කබෝජ නීතිය යටකත් මූලි   ම් රු ප්රමිති හො ආරක්ෂණයන් වර්ධනය 
කිරීමයි. 2017 වසකර්දී, කමම ප්රයත්නයන් කහ්තුකවන්,  ොම්කබෝජකේ ප්රජොතොන්ත්රි  ආයතන පිරිහීම පිළිබඳ ඇමරි ොනු 

ඇඟලුම් හො සපත්තු සන්ධොනය (AAFA) කවතින් අෙමැති හුන් කසන් කවත ලිපියක් නිකුත් විය. තම ෙැටලු ක ළින්ම 
 ොම්කබෝජ රජය කවත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො ජොතයන්තර සන්නොමයන් කපොළෙවොෙැනීමට කද්ශීය සිවිල් සමොජ සංවිධොන 
සමත් වූහ.     

බලපෑම: 2018 මුල්  ොලකේදී, රජය විසින් ප්රධොන කපකළ් වෘත්තීය සමිති ක්රියො ොරි යන් තිකදකනකුට එකරහිව 

කද්ශපොලනි ව නිර්මොණය  රන ලද අපරොධ කචෝදනො එල්ල රන ලදී. එම අවස්ථොකේදී, ඇඟලුම් සමොෙම් විසින් ඒ පිළිබඳ 
තම අවධොනය පැහැදිලිවම ඉදිරිපත්  රන ලදී. එහි ප්රතිඵලයක් කලස, ‘සංවිධොනය ී කම් නිදහස ආරක්ෂො කිරීම’ කවනුකවන් 

වෘත්තීය සමිති ක්රියො ොරි යන්ට එකරහි සියලු කචෝදනො ඉවතදැමීමට  ම් රු අමොතයොංශය විසින් අධි රණ අමොතයොංශයට 
උපකදස් කදන ලදී. 2018 ඔක්කතෝබරකේදී, AAFA සහ Fair Labor Association රජය හමුී  ොම්කබෝජකේ ශ්රම හො  ම් රු 

අයිතිවොසි ම් පිළිබඳ තම සැලකිලිමත්බව ප්ර ොශ  ළහ. 2016 වසකර් කෙන එන ලද වෘත්තීය සමිතිවලට එකරහි සීමො ොරී 
නීති සංකශෝධනය  රන්නැයි විකශ්ෂ ඉල්ලීමක් සිදු රන ලදී.  ොම්කබෝජ සිවිල් සමොජ සංවිධොන සහ වෘත්තීය සමිති තවමත් 

මූලි  නිදහස යළි ඇති රෙැනීම සඳහො අරෙල  රයි. රජයට බලපෑම් කිරීම සඳහො වයොපොරි  ප්රජොව කපළෙීම ඔවුන්කේ 
මූකලෝපොකේ ප්රධොන ක ොටසකි.  

. 
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•මූලොශ්රය: https://www.hrw.org/news/2016/10/24/secret-underbelly-cambodian-garment-industry

E. හංමේරියාමේ Kella Taszහි වාචික අපහාසවලට හා පිළිකුල් කිරීමට එමරහි අරගලය

2010 වසකර් සිට, හංකේරියොකේ බලය අපහරණය සම්බන්ධ තුලන හො සංවරණයන්කේ කේෙවත්  ඩොවැටීමක් සිදුවිය. 
2010දී ඒ ොධිපතිවොදී ජයප්රියවොදියකු වූ වික්ටර් ඕබන්කේ ජයග්රහණකයන් පසු රජය සිවිල් සමොජය පසුපස එළීමට 

පටන්ෙත්කත්ය. විකද්ශ අරමුදල් ලබන සංවිධොන දැඩි කලස නියොමනය කිරීම සඳහො පනතක් ඔහුකේ රජය විසින් 2017දී 
සම්මත  රන ලදී. රොජය කනොවන සංවිධොන ‘ආරක්ෂ  තර්ජනයක්’ සහ ‘විකද්ශ නිකයෝජිතයන්’ කලස නම් රන ලදී. 

රජකේ ප්රධොන තර් යක් වූකේ විකශ්ෂකයන්ම මොනව හිමි ම් සංවිධොන ඇතුළු රොජය කනොවන සංවිධොන සොමොනය 
පුද්ෙලයන්කේ අභිලොෂයන් නිකයෝජනය කනො රන බව හො යුක්තියුක්තභොවකයන් කතොර බවයි. රොජය කනොවන සංවිධොන 

පිළිකුල් කිරීකම් දැවැන්ත ක්රියොමොලොවට ප්රතිචොර කලස හංකේරියොනු සිවිල් නිදහස පිළිබඳ සංෙමය (HCLU) විසින්  “HCLU 

is needed” කහෝ “Kell a TASZ” යන නම්වලින් මුලපිරුමක් ආරම්භ  රන ලදී.  

අරමුණ: සිවිල් සමොජයට එකරහි දවරී ක්රියොමොලොව සිවිල් සමොජ සංවිධොන විසින් ඇත්කතන්ම සොක්ෂොත්  රෙැනීමට 
බලොකපොකරොත්තු වන අරමුණු සම්බන්ධ සොධනීය, බලොකපොකරොත්තු සහෙත එ ක් බවට පත්කිරීම.   

මූමලෝපාය: හංකේරියොනු සිවිල් සමොජ සංවිධොන විසින් රටට සොධනීය දොය ත්වයක් සපයන බව හො සියලු 

හංකේරියොනුවන්කේ අයිතිවොසි ම් කවනුකවන් උද්කද්ශනය  රන බව කපන්වොදීම සඳහො බහුවිධ මොධය ප්රචොරණයක් ආරම්භ 
කිරීම.  

උපායමාර්ග: HCLU සිය සමොජ මොධය ක්රියොමොලොව හො ප්රචොරණ මූකලෝපොය ඔස්කස් වොි  අපහොස, ඒ ො ෘති රණය හො 
පිළිකුල් කිරීම සම්බන්ධකයන් ක ළින්ම ක්රියොත්ම  විය. කුමන්ත්රණ නයොයට හො ප්රහොරවලට එකරහිව නිකශ්ධොත්ම  

ප්රතිචොර දක්වනවො කවනුවට සොධනීය අන්දමින් ප්රතිචොර දැක්ීමට  ටයුතු  රන ලදී. සමොජ මොධය හෑෂ්ටැේ වයොපොරයක් 
කලස ආරම්භ වූ එය ප්රචොරණ මූකලෝපොයක් බවට පත්විය. එමගින් හංකේරියොනු සමොජකේ විවිධ ක ොටස් සමෙ කවනදො 

කනොමැති ආ ොරකේ සම්බන්ධතො කෙොඩනෙොෙන්නො ලදී. එම ක ොටස් මින් කපර සිවිල් සමොජ  ණ්ඩොයම් ක කරහි 
සොනු ම්පිත වූ ඒවො කනොකේ. HCLU නොය කයෝ කමකස් සටහන්  ළහ: “අපකේ සොමොජි යන් හො ෙනුකදනු රුවන් 

සම්බන්ධකයන් සිදු රන ලද ද්කේෂ සහෙත ප්රචොරයන් කවනුවට අපකේ  ොර්යමණ්ඩල හො කස්වොදොය යන් මොනුීය කලස 
නිරූපණය  රන වොර්තො කිරීම් අප සිදු ළො. ඔවුන්කේ සතය  තො මගින් ඔවුන් ‘අපකෙන් ක කනකු’ බවත් මොනව හිමි ම් 

මගින් සෑම ක කනකුම ආරක්ෂො වන බවත් කපන්වො දුන්නො.” HCLU විසින් තම සිවිල් සමොජ ක්රියො ොරි යන්කේ ජීවිත හො 
පුරවැසියන්කේ ජීවිත අතර සමොනත්වය කපන්වොකදමින් වයොජ කචෝදනොවලට අභිකයෝෙ  රන ලදී. මොනව හිමි ම් 

උද්කද්ශනය මගින් වොසි සැලකසන්කන් අෙනුවර සිවිල් සමොජ සංවිධොනවලට පමණක් කනොවන බව ද, රට පුරො සියලු 
හංකේරියොනුවන්ට එය යහපතක් බව ද කපන්වො කදන ලදී. වත්මන් කද්ශපොලන ප්රජොවන් අතර ‘කපළෙවිය හැකි මැද ක ොටස’ 

දිනොෙැනීම සඳහො ක්රියොමොලොවක් ඔවුහු කදවනුව ආරම්භ  ළහ. ඕබන්කේ ආධොර රුවන් කනොවූ ඔවුන් සොමොනයකයන් 

හංකේරියොනු සිවිල් සමොජය සමෙ එතරම් සම්බන්ධ කනොවූ පිරිසකි. තමන්කේ  තො හො මත යන් කබදොහදොෙනිමින් හො 
අන්තර්ෙතයන් කබදොහදොෙනිමින් ඔවුහු හෑෂ්ටැේ වයොපොරය සමෙ සම්බන්ධ වූහ. කමය මීට කපර සිතන්නටවත් කනොහැකි වූ 

සොර්ථ ත්වයකි. කමය සිදුවූකේ ඕබන් රජය විසින් සිවිල් සමොජ සංවිධොන යක්ෂයන් පිරිසක් කලස නිරූපණය  රමින් 
සමොජය කද්ශපොලනි ව කබදො තිුණු සංදර්භයක් තුළය.  

63



බලපෑම: අවසොනකේදී, ඔවුන් කපනීසිටින්කන් කුමක් කවනුකවන් ද යන්න පණිවුඩවලින් කපනිණි. එය විකරෝධතොවොදයක් 
කනොවන බව ද, බිය විය යුතු  ොරණයක් කනොවන බව ද කපන්වො කදමින් ඔවුන්කේ දැක්ම හො බලොකපොකරොත්තු නිරූපණය 

 රන ලදී. සරල භොෂොව හො හොසයය භොවිතො  රමින්, ඔවුන් විසින් කපෝස්ට් හො මීම් නිර්මොණය  රන ලදී. සුබවොදී අදහස්වල 

උපුටොෙැනීම්, හංකේරියොනු සිවිල් සමොජකේ භූමි ොව විස්තර  රන ීඩිකයෝ ආදිය එයට ඇතුළත් විය. ඔවුන් විසින් කබොකහෝ 
සන්නිකේදන මොධය භොවිතො  රන ලද අතර සොමොනයකයන් ළඟොවනවොට වඩො වැඩි පිරිසක් කවත සන්නිකේදනය සිදුවිය. 

ග්රැෆික් සැලසුම් රුවන්, සංගීතඥයන් සහ කවනත්  ලො රුවන්ට තම  ොර්යයන් පිළිබඳ ප්ර ොශ පළ රන්නැයි ආරොධනො 
 රන ලදී. කමමගින් සුවිසල් මහජන සහොයක් නිර්මොණය විය. HCLU කවත සහොය ලබොකදමින් සිදුවූ දැවැන්ත 
පරිතයොෙවලින් හො ලිඛිත සහති  කිරීම්වලින් එහි බලපෑම නිරූපණය විය. 

•මූලොශ්රය: www.euractiv.com

F. උයිගුර් ඩයසේමපෝරා වයාපාරය සමග වැඩකිරීම

චීනකේ උයිගුර් හො කවනත් මුස්ලිම් සුළුතර ප්රජොවන්ට දඬුවම් කිරීමට හො ‘නැවත අධයොපනය ලබොදීමට’ චීන රජය විසින් 
ින්ජියැං පළොකත් රැඳවුම්  ඳවුරු පිහිටුවො තිකබන බව 2018දී නිේකයෝක් ටයිම්ස් හො කවනත් මොධය ආයතන විසින් කහළිදරේ 

 රන ලදී. ළමයින් ද ඇතුළුව මිලියනය ට වඩො ජනයො  ඳවුරුෙත  ර ඇති බව එම වොර්තො විසින් කපන්වොකදන ලදී. 
චීනකේ ජීවත් වන උයිගුර් ප්රජොව තවමත් දැඩි ආකේක්ෂණය ට ලක්වන අතර තත්වයට එකරහිව හඬ අවදි රන පුද්ෙලයන් 

අත්අඩංගුවට ෙනුලැකේ. උයිගුර් සංස් ෘතියට එකරහි මර්දනකේ ස්වභොවය කහළිදරේ කිරීම සඳහො ඔවුන්කේ හැකියොව 

කමන්ම සංස් ෘති  ජීවිතය ද සීමො ර තිකේ. බොහිර කලෝ ය කවත යොම සඳහො ඔවුන්ට තිකබන අවස්ථො සීමො ර තිකේ. 
ඔවුන්කේ ප්රජොවට එකරහි ඍජු ප්රහොර ද එල්ලකේ.  

අරමුණ: ින්ජියැංහි උයිගුර්වරුන්ට එකරහිව චීන රජය විසින් සිදු රනු ලබන දැවැන්ත මොනව හිමි ම් උල්ලංඝනයන් 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම හො තත්වය සම්බන්ධකයන්  ටයුතු කිරීමට ජොතයන්තර ප්රජොව කපොළෙවොෙැනීම.  

මූමලෝපාය: ඩයස්කපෝරො  ණ්ඩොයම් හො ින්ජියැංහි පුද්ෙලයන් අතර සම්බන්ධතො හරහො ින්ජියැංහි සිදුවන අපකයෝජනයන් 
වොර්තොෙත කිරීම හො කහළිදරේ කිරීම. ඒවො බහු පොර්ශ්ීය මොනව හිමි ම් සංවිධොන හරහො ප්රචොරය කිරීම.  

උපායමාර්ග: උයිගුර් ඩයස්කපෝරොව පුළුල් හො මැනැවින් සංවිධොනය ී තිකේ. කලෝ  උයිගුර් ක ොංග්රසකේ (WUC) 
සංඛයොකල්ඛන අනුව, ඔවුන් සංඛයොකවන් ලක්ෂ 10-16 අතර කේ. අමොනුි  සැලකීම් පිළිබඳ මුල් මූලොශ්රවලින් කතොරතුරු 

වොර්තො වන උයිගුර් සිවිල් සමොජ  ණ්ඩොයම්වල අධයයන හො කල්ඛන හරහො මොධය වොර්තොවලට කතොරතුරු ලබොෙන්නො ලදී. 
ින්ජියැංහි උයිගුර් හො කවනත් ස්වකද්ශි   ණ්ඩොයම්වල මොනව හිමි ම් තත්වය ප්රවර්ධනය කිරීකම් ප්රයත්නයන්ට සැලකිය 

යුතු දොය ත්වයක් එක්සත් ජනපදය පදනම්  රෙත් උයිගුර් මොනව හිමි ම් වයොපෘතිය (2004දී පිහිටුවන ලද) සහ උයිගුර් 
ඇමරි ොනු සංෙමය (1998දී පිහිටුවන ලද) විසින් සපයන ලදී. කමම  ණ්ඩොයම් කද ත්, WUC සහ Radio Free Asia (කමහි 

උයිගුර් කස්වකේ ජනමොධයකේදීන් සිරෙත  ර තිකේ) විසින් සොර්ථ  කලස එක්සත් ජනපද ක ොංග්රසකේ මන්ීවරුන් 
17කදකනකු හමුකේ කලොබි කිරීම සිදු ර චීන බලධොරීන්ට එකරහිව කෙෝලීය මැේනිට්ස්කි පනකතහි සම්බොධ  ක්රියොත්ම  

 රන කලස ඉල්ලොසිටින ලදී. චීනකේ රැඳවුම්  ඳවුරුවලට එකරහිව යුකරෝපො පොර්ලිකම්න්තුකේ හදිසි කයෝජනො සම්මතයක් 
සඳහො බලපෑම් කිරීමට ද ඔවුහු සමත් වූ අතර එම කයෝජනොව 2018 ඔක්කතෝබරකේදී සම්මත  රන ලදී.    

බලපෑම: දැවැන්ත මොනව හිමි ම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳ සිදුවූ කහළිදරේ කිරීම් කහ්තුකවන්, ඒවොට එකරහිව ජොතයන්තර 
හඬක් මතුවිය. මොනව හිමි ම් උල්ලංඝනයන්ට එකරහිව  ටයුතු කිරීකම්ලො ඩයස්කපෝරොවට තිබූ හැකියොව කහ්තුකවන් චීන 

රජය විසින් ඩයස්කපෝරොව නිහඬ කිරීමට උත්සොහ දරන ලදී. චීනයට පක්ෂපොතී වියට්නොමය, තොයිලන්තය හො කවනත් 
රටවල්වලින් උයිගුර්වරුන් පිටමං කිරීමට, ප්රශ්න කිරීමට හො රඳවො තබොෙැනීමට බලපෑම් කිරීමට චීන රජය උත්සොහ  කළ්ය. 

බොහිර රටවල නිදහස් ජීවිතයක් ෙත රන උයිගුර්වරුන් එක්සත් ජනපදය, යුකරෝපො සංෙමහ හො එක්සත් ජොතීන් ඇතුළු 
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ජොතයන්තර ප්රජොවට බලපෑම් කිරීම දිෙටම  රති. චීනකේ අවදොනමට පොත්ර ී සිටින ප්රජොවන්කේ මූලි  මොනව 
අයිතිවොසි ම්වලට ෙරුකිරීමට චීනයට බලපෑම් කිරීම ඔවුන්කේ අරමුණයි. බිය රු සොක්ි සහ චන්ි ො ඡොයොරූප ආදිය 

ඇතුළත් වොර්තො කහ්තුකවන් ජොතයන්තරකයන් එල්ලවන පීඩනය නිසො ක ොමියුනිස්ට් පක්ෂයට  ඳවුරු තිකබන බව 

පිළිෙැනීමට සිදුවිය. එකහත්, ඔවුන් දිෙටම පවසන්කන්  ඳවුරු පවත්වොකෙන යන්කන් ‘තොක්ෂණි  පුහුණුකිරීම් හො 
සටන් ොමීන් පුනරුත්ථොපනය’ සඳහො බවයි.   

•මූලොශ්රය: pri.org 

G. නිර්මාණාත්මක මලස තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම: චීනමේ #METOO වයාපාරය

2018 වර්ෂකේදී, #MeToo වයොපොරය චීනය කවත ළඟොවිය. දැඩි වොරණයන් තිබියදී පවො තමන් මුහුණදුන් ලිංගි  හිංසනයන් 
පිළිබඳ  තොකිරීමට චීන ජොති   ොන්තොකවෝ විශොල පිරිසක් ඉදිරිපත් වූහ. එම ප්රශ්න සම්බන්ධකයන් මොධය පවො විමර්ශනය 

 කළ් නැත. කපොලිසිය සොනු ම්පිත කනොවූ අතර  ොන්තොවන්ට පැමිණිලි  ළ හැකි එ ම ක්රමය වූකේ අන්තර්ජොලය හරහො 
තම අත්දැකීම ප්ර ොශ කිරීමයි. කමම කහළිදරේ කිරීම් සම්බන්ධ අවස්ථොව හදිසිකේ ස්වොභොවි වම පැනනැගුණු එ ක් විය. 

එය කිසිදු සංවිධොනයක් විසින් සංවිධොනය  රනු ලැබූවක් කනොකේ. එකහත්, මහජනතොව කවත ළඟොීකමන් හො දිගින් දිෙටම 
බලපෑම් කිරීකමන් ආ ල්ප කවනස් කිරීකම් හො ක්රියොමොර්ෙවලට කපළෙීකම්ලො සමොජ මොධයවල තිකබන හැකියොව එමගින් 
නිරූපණය විය.  

අරමුණ: ලිංගි  හිංසනය සිදුවන අවස්ථො කහළිදරේ කිරීම මගින් චීනකේ ලිංගි  හිංසනය පවතින බවට දැනුවත් කිරීම සහ 
අවසොනකේදී වැරදි රුවන් වෙකීමට ලක්කිරීම. 

උපායමාර්ග: #MeToo වයොපොරය චීනය කවත පැමිණි පසු  ොන්තොවන් විසින් කපෞද්ෙලි ව තම අත්දැකීම් සමොජ මොධයවල 
ස්කේච්ඡොකවන් පළකිරීම මගින් ලිංගි  හිංසනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් සිදු රන ලදී. එමගින් එවැනි උල්ලංඝනයන්ට 

මුහුණදුන් පුද්ෙලයන් අතර සහකයෝගීතොවක් නිර්මොණය විය. ඉතොම ප්ර ට කහළිදරේ කිරීමක් සිදු රනු ලැුකේ බීජිංහි 
කබයිහැං විශ්වවිදයොලකේ හිටපු ශිෂයොව  වූ ලුඕ ක්වියැංක්වියැං විසිනි. අන්තර්ජොලකේ සිදු ළ පළකිරීමක් මගින් ඇය 

විශ්වවිදයොල මහොචොර්යවරයකුට එකරහිව ලිංගි  අපකයෝජන කචෝදනොවක් ඉදිරිපත්  ළොය. එය වහො වොරණය  රන ලදමුත්, 
ඒ වනවිට එය කේෙකයන් ප්රචොරය ී තිබිණි. ඉන් පසු, එම මහොචොර්යවරයොටම එකරහිව කබයිහැං විශ්වවිදයොලකේ තවත් 

ශිෂයොවන් පස්කදකනකු විසින් සමොන කචෝදනො ඉදිරිපත්  රන ලදී. අවසොනකේදී මහොචොර්යවරයොව තනතුරින් පහ රන ලදී. 
එය එතැනින් අවසන් කනොවූ අතර කවනත් විශව්විදයොලවලින් ද එවැනි කපෝස්ට් පළවන්නට විය.     

බලපෑම: බීජිං, ෆූඩොන්, වූහොන් ඇතුළු විශ්වවිදයොල කීපය  සිසුන්, ආදි සිසුන් හො ගුරුවරුන් ප්රසිද්ධිකේ කපනීසිටිමින් 

විශ්වවිදයොලවල ලිංගි  හිංසනය වැළැක්ීම සඳහො අධීක්ෂණ හො විනය ක්රියොමොර්ෙ හඳුන්වොකදන කලස බලධොරීන්ට බලපෑම් 
 රන ලදී.  2018 ජනවොරි 19දො, විශ්වවිදයොල 50 ට වැඩි සංඛයොව  ආචොර්යවරුන් ප්ර ොශනය ට අත්සන්  රමින් 

විශ්වවිදයොලවල ලිංගි  හිංසනය වැළැක්ීම සඳහො ප්රතිපත්තිමය මොර්කෙෝපකද්ශ සිදු රන කමන් අධයොපන අමොතයොංශකයන් 

ඉල්ලොසිටින ලදී. එම ඉල්ලීමට එ ඟ වුවද, රජය විසින් තවමත් සංයුක්ත ප්රතිපත්තියක් සම්පොදනය  ර නැත. ක කස් 
කවතත්, වොරණයන් ක්රියොත්ම   රන්නන් හට කමම විකරෝධතොව සම්පූර්ණකයන් පොලනය කිරීමට කනොහැකි විය. චීනකේ 
වැනි පරිසරය දී පවො අන්තර්ජොල උද්කද්ශනකේ බලපෑකමහි තරම කමමගින් නිරූපණය කේ.  
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•මූලොශ්රය: www.restofworld.org

66



මාධය උේමේශ්න මමවලම් ක්ටලය 
ප්රජාතාන්ික ශ්රී ලංකාවක් උමදසා මාධය සවිබලගැන්වීමම් වැඩසටන (MEND) 
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