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Open Dialogue with Civil Society  
SCRM Takeaways 
20th September 2016 

 
 
Introduction 
 
Mr. Mano Tittawella, Secretary General of the SCRM, outlined the functions of the SCRM; which 
include: 
 

1. Coordination and facilitation of the design and establishment of all TJ mechanisms 
2. Coordination and facilitation of all reconciliation and non-recurrence facilities in 

partnership with ONUR and state organizations such as line ministries, provincial 
councils, etc. and other non-state organizations.  

3. Capacity building, especially at grassroots level, to ensure that potential implementing 
arms and partners have the required expertise and knowledge 

 
SG/SCRM Mr. Tittawella brought to attention some of the successes and challenges that the 
Secretariat was facing at present. The OMP bill has been passed in to law, and this is an 
important milestone. The SCRM is currently awaiting the CTF report while in parallel looking at 
best practices and models from across the world, that can be adapted to the Sri Lankan context, 
for the other transitional justice mechanisms. 
 
The floor was opened to questions and suggestions from civil society members. 
  

1. What are some effective processes of risk management that have been taken so far? 
 
Scrutinizing challenges faced by other commissions around the world undergoing 
similar processes, and Sri Lanka’s own failure and best practices. Conducting wide-
ranging consultations in order to gather as much information as possible that can be 
used to guide the processes ahead and ensure risks are managed. 
 

2. Can there be some clarity with regard to the sequencing process envisioned by the 
GoSL?  
 

a. Office of Missing Persons- has been established by Act. While SG/SCRM  
admitted that ideally the report by the consultations task force would have 
preceded the establishment of the OMP by Act, the OMP is the least 
controversial of the four mechanisms, and Sri Lanka has some prior experience 
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with commissions on Missing Persons, unlike the other envisioned mechanisms. 
OMP Commissioners are likely to he appointed by the end of the 2016 - so they 
may commence work at the beginning of 2017. 

b. Laws criminalizing disappearances will be established by the 1st quarter of 
2017, and likely before the OMP is fully operational. 

c. Office of Reparations to be established and functioning by the end of the 1st 
quarter of 2017 

d. Truth Commission to be established and functioning by the end of the 3rd 
quarter of 2017 

e. Special Courts to be established after that. 
f. The ‘PTA’ to be repealed as soon as possible and replaced with a more modern 

Act - work is being done on this at present. 
 

3. There has been a loss of trust among people, where do the special courts stand? 
 
Any government in a country that has experienced a conflict of this nature begins with a 
deficit of trust. However we are taking every effort to decrease that deficit. The CTF has 
been conducting a wide and extensive consultation process. This is a significant effort to 
effectively dialogue with people and to understand their views - especially on 
controversial subjects like the Special Courts - and in the process to regain the trust and 
confidence of victims. The Special Courts (or any accountability mechanism) cannot be 
established without fully comprehending the views of victims, and other stakeholders, 
through a transparent consultations process.  
 

4. OMP has talked a lot about truth but what about measures for accountability? 
 
The OMP in essence is a humanitarian body and will not prosecute; its findings will be 
used to determine the fate and whereabouts of missing persons, and as per clause 13(2), 
these findings will not result in criminal or civil liability.   
 
The OMP shall protect the rights and interests of missing persons and their relatives, 
including their right to justice. This is abundantly clear in the preamble and enunciation 
of its mandate (clause 2(c) and (d)); its objectives (clause 10 (b), (c), and (d)); its 
investigative powers (clause 12(i)); and its functions (clause 13 (1) (i)). Accordingly, if 
there is indication of an offence within the meaning of the Penal Code, as per Clause 12 
(i), information will be passed on to the relevant prosecuting authority.  

 
5. Will the selection of commissioners be transparent? What procedure will be taken? 

 
The SCRM is aware of the importance of transparent appointment procedures in the 
current transitional justice context; we have made note of recommendation 6.5 (i) in 
the Consultation Task Force’s Interim Report on appointment processes. The President 
through the recommendation of the Constitutional Council (CC) will appoint 
commissioners independently. The SCRM can provide a list of qualities or skills that the 
SCRM believes essential for such positions, based on research. However the 
Constitutional Council cannot be compelled to act on those suggestions.  

 



 

3 

6. A suggestion was made that one of the commissioners must be a family of a missing 
person.  
 
This is at the discretion of the Constitutional Council and since it has been captured and 
recommended in the CTF’s publically available interim report (6.5 ii), it is at the 
discretion of the CC to take the suggestion on board. 

 
7. A concern was raised as to the protection and safety of current witnesses and 

participants of the consultations. Until the relevant law is operational, would there 
be any measures to provide safety to victims and witnesses appearing before 
consultations, the OMP or other mechanisms? 
 
The question of Victim and Witness Protection in general, falls under the Ministry of 
Justice, with the Victim and Witness Protection Authority and the Police being the main 
focal points. The OMP must by law, have its own Victim and Witness Protection Division, 
and this may be developed and monitored independently by the OMP members, due to 
the sensitivity of providing information to such a mechanism. 

 
8. What role does SCRM play in the process of reconciliation? How effective is the role 

of SCRM in coordinating the work done by the different ministries involved? 
 
The SCRM is a coordinating body and has been tasked to design and set up the TJ 
mechanisms. We work in partnership with ONUR and closely with other departments 
and ministries, the Prime minister’s Office and the President’s Office.  Since this is a new 
office, we are still building our own cadre and capacity, but by the end of the year we 
hope to be fully operational and to be able to strengthen our working relationship with 
other Ministries and organizations. 

 
9. Are there plans to conduct open dialogues outside of Colombo? 

 
The first few open dialogues will be held in Colombo, however we to plan to conduct 
open dialogues outside of Colombo in the North and South starting in November. 

 
10. Are there measures envisaged to target fundamental issues? How much attention 

is being paid to issues that perpetuate these issues and cause divisions? 
 

The Truth Seeking mechanism to be set up will focus in part on understanding the 
fundamental issues, along with other findings. Such a mechanism by definition must 
engage not only with the consequences of conflict but also the root causes that led to 
and sustained the conflict. This is inherent in the definition of such a mechanism, and 
this is why it differs from other 'Commissions of Inquiry', that Sri Lanka has had in the 
past. Commissions of inquiry, by contrast, often focus on a specific and narrow period of 
time or a specific event or series of events.  

 
11. What is the role of civil society in the setting up of these TJ mechanisms? 

 
Civil society has a crucial role to play in the setting up of TJ mechanisms. The SCRM 
welcomes constructive criticism at all times. We need active civil society participation in 



 

4 

order to generate healthy dialogue, the best ideas, and thus to craft effective mechanisms. 
Civil society will also need to play a significant role in assisting victims, managing 
expectations, helping to build awareness and building effective feedback mechanisms, in 
order that the mechanisms function effectively once set up. The government cannot be 
successful in such a large endeavor, if it functions alone or isolated from civil society. 

 
12. What does SCRM plan to do in order to regain the trust confidence that has been 

lost during the OMP process, particularly in regards to affected families?  
 

Trust has largely been perceived to be lost as a result of a perception that the OMP did 
not take into account consultations - but (1) many recommendations were considered, 
(2) others can be incorporated by the Commissioners as policy, since these 
Commissioners have the powers to form their own guidelines, policies, units/division 
and appoint their own staff, as long as they are in line with the objectives set out in the 
law. Because of the nature of conflict, as is the case in many other nations as well, there 
is already a shortage of trust among the people in regards to the governments efforts. I 
wouldn't say that confidence has been entirely lost during the OMP process - many well-
reputed organizations have welcomed and conveyed their appreciation of the established 
Act. The SCRM will recommend that the widespread and extensive consultations by the 
CTF feed into the operations and policymaking of the OMP, into the decisions made 
regarding the budget and also into all future decisions made on designing mechanisms. 
The real confidence - building, however, will only happen when the OMP is functioning 
and providing answers to victims. 

 
13. Does SCRM have a clear communication strategy that can especially appeal to those 

that have shown animosity towards this process?  
 

We recognize this is an area of weakness and are currently working on creating a clear 
communication strategy and message.  

 
14. Will there be psychosocial support provided for those who might be hesitant to 

even come forward and make use of the services of the OMP? 
 

Yes. We have reached out to ONUR who have already begun identifying resource 
personnel to be trained. The OMP staff will also undergo psychosocial training.  

 
15. Has SCRM thought about consulting the differently abled? 
 

Yes. While the OMP Act does not explicitly mention the matter of differently abled people 
there is space within the legislation to receive recommendations on this and create 
policies accordingly.  

 
16. How will CTF/ZTF engagement transfer to the institutions that will be set up? Will 

there be continued engagement of the CTF? 
 

Although the consultations process will officially end in the following months, the report 
submitted by the CTF and their recommendation will be critical in setting up TJ 
mechanisms.  
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17. Where will the financial resources for these institutions come from?  

 
The Treasury will provide the funds and it is hoped that the International Community 
could raise funds as well. Global best practices are being considered to form a sustainable 
funding strategy for the TJ mechanisms. 

 
18. Will the OMP start to operate before disappearances are criminalized? 
 

This is unlikely. The laws criminalizing disappearances will be established by the 1st 
quarter of 2017, however the Members of the OMP are likely to take some time to set up 
their offices, to set their guidelines/policies, appoint staff, collate databases, and procure 
the necessary equipment, before they can begin their substantial work. 

 
19. What measures will be taken to protect the confidentiality of evidence and the 

protection of witnesses? 
 

Clause 15 of the OMP Act makes provisions for the confidentiality of information given to 
OMP staff and officers. It would be considered a serious offence to violate the 
confidentiality provisions set out by the OMP Act or to otherwise hinder the work of the 
OMP. 

 
20. Will the SCRM take steps to avoid re-traumatization of those appearing before the 

TJ mechanisms? Will there be efforts made to have a fair gender representations in 
both offices? 
 

Gender sensitivity is an urgent and important policy issue and as such is allowed for in 
the OMP legislation. The appointments to the OMP are required to represent the 
pluralistic nature of Sri Lankan society. Furthermore, the design and establishment of the 
mechanisms is being coordinated by a central organization, the SCRM, so that re-
traumatization does not occur as a result of a victim having to appear before multiple 
mechanisms, or as a result of poor design of the links between mechanisms. By 
establishing models that are aligned with each other and based on victim needs, or victim-
centered, there is a reduced chance of re-victimization or re-traumatization. 
 

 
-END- 

 
 
For more information visit our website http://www.scrm.gov.lk/ follow our face-book 
page www.facebook.com/scrmsl, or contact SCRM staff directly at 0112325620. Civil 
Society members are also encouraged to contact members of the Strategic Consultants Group 
(SCG) Louis James Gentile (ljgentile@scrm.gov.lk) and Eduardo Gonzalez-Cueva 
(elfjcgc@scrm.gov.lk), who play an advisory role to the SCRM and maintain an open-door 
policy. 

http://www.scrm.gov.lk/
http://www.facebook.com/scrmsl
mailto:ljgentile@scrm.gov.lk
mailto:elfjcgc@scrm.gov.lk
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සිවිල් පුරවැසියන් සමඟ පැවති විවෘත සංවාදය 
සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලල්කම් කාර්යාලය 

2016 සැප්තැම්බර් 20 
 

හැඳින්වීම 

 
සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලලේ මහ ලේකම් මල ෝ තිත්තවැේල මහතා විසින් 
පහත පරිදි සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය මගින් ඉටුකරනු ලබ  කාර්යයන් 
විග්රහ කර  ලදි.  

 
1. සංක්රාන්තික යුක්ති යාන්ත්රණ සැලසුම් කිරීම හා පිහිටුවීම සම්බන්ධීකරණය හා ඒ සම්බන්ධ පහසුකම් 

සැලසිම 
2. ජාතික සමඟිය හා සංහිඳියා කාර්යාංශය හා ලර්ඛීය අමාතයංශ, පලාත් සභා ඇතුළු අල කුත් රාජය 

ආයත  සහ රාජය ල ොව  ආයත  සමඟ ඒකාබද්ධව සංහිඳියාව සහ  ැවත ඇති ල ොවීලම් පහසුකම් 
සම්බන්ධීකරණය හා ඒ සඳහා පහසුකම් සැලසීම 

3. ක්රියාත්මක කිරීලම් නියුතු පුද්ගලයන් හා හවුේකරුවන් සතුව තිබිය යුතු විලශේෂඥතාවය හා දැනුම 
තහවුරු කිරීම සඳහා විලශේෂලයන් බිම් මට්ටලම් සිට කුසලතා වර්ධ ය 

 
වර්තමා ලේ දී සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය විසින් අත්කරලග  ඇති 
සාර්ථකත්වයන් සහ මුහුණපා  අභිලයෝග කිහිපයක් පිළිබඳ සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ 
ලේකම් කාර්යාලලේ මහ ලේකම් මල ෝ තිත්තවැේල මහතා විසින් ලමහිදී පැහැදිලි කර  ලදි. අතුරුදන්වූ 
පුද්ගලයන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුවිම සම්බන්ධ ප ත් ලකටුම්පත සම්මත වීම ලමම කාර්යාලය පැමිණි ගමන් 
මලේ වැදගත් සංදිසථ්ා යක් ලේ.සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය දැ ට 
ප්රතිාාරණ කාර්ය සාධක බලකාලේ වාර්තාව අලේක්ෂාලවන් සිටි  අතරම අල කුත් අන්තර්කාලී  යුක්ති 
යාන්ත්රණ වලදී ලලොව පුරා භාවිතයට ගැල   ලහොඳම භාවිතයන් සහ ආකෘතීන් අතුරින් ශ්රී ලංකාවට ගැලලප  
ක්රමලේද හඳු ාගැනීම ලකලර් අවධා ලයන් සිටී. 

 
සිවිේ සමාජලේ පුරවැසියන් ලවත සිය ගැටළු සහ ලයෝජ ා ඉදිරිපත් කිරීලම් වාරය මීලඟට එළැඹිණි.  
 

1. ලමලතක් ලෙන ඇති අවදානම් කළමණාකරණය හා සම්බන්ධ ඵලදායී ක්රියවනන් කවලර් ද? 
 
ලම් හා සමා  ක්රියාවලීන් අනුගම ය කර  ලලෝකලේ අල ක් රටවේ විසින් මුහුණ ලද  අභිලයෝග 
පිළිබඳ ලමන්ම ශ්රී ලංකාව මුහුණලද  අභිලයෝග හා  අත්කරලග  ඇති සාර්ථකත්වයන් පිළිබඳවද 
අවධා ලයන් සිටීම. ඉදිරි ක්රියාමාර්ග සවිබල ගැන්වීම සඳහා සහ අවධා ම් කළමණාකරණය සඳහා 
ලයොදාගත හැකි ලතොරතුරු හැකිතාක් එකතුකරගැනීම සඳහා පුළුේ පරාසයක් තුල ප්රවිාාරණය ලයොදා 
ගැනීම.  
 

2. ශ්රී ලංකා රජය විසින් සැලසුම්කරන අනුක්රමණ ක්රියාවයය සම්බන්ධලයන් පැහැදිය කිරීමක් කල හැකිද?  
 

අ) අල කුත් යාන්ත්රණයන්ට වඩා අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ ලකොමිසම සම්බන්ධලයන් ශ්රී ලංකාව සතුව 



 

2 

අත්දැකීම් පවතී. අතුරුදන්වූවන් පිලිබඳ කාර්යාලය, පවත් ා යාන්ත්රණ හතර අතුරින් අවම වශලයන් 
මතලේදයට තුඩුදුන් ආයත ය ලේ. අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයට 2016 අවසා ලේ දී 
ලකොමසාරිස්වරු පත්ලකලරනු ඇති අතර ඔවුන් 2017 දී සිය කටයුතු ආරම්භ කරනු ඇත.  

ආ) ලබොලහෝවිට අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය පූර්ණ වශලයන් ක්රියාත්මක වීමට ලපර එ ම් 2017 
පළමු කාර්තුලේ දී අතුරුදන්වීම් අපරාධයක් වශලයන් සැලකීම සඳහා අවශය ව  නීති රීති සැකලසනු 
ඇත.  
ඇ) 2017 පළමු කාර්තුව අවසන් වීමට ප්රථම හානි පූර්ණය සඳහා කාර්යාලය පිහිටුවා අවසන්ව එය 
ක්රියාත්මක වීම ආරම්භ වනු ඇත.  
ඈ)2017 ලතව  කාර්තුව අවසන් වීමට ලපර සතය ලසවීලම් ලකොමිසම පිහිටුවා එහි ක්රියාකාරීත්වය 
ආරම්භ වනු ඇත.  
ඉ) ඉන්පසු විලශේෂ අධිකරණ පිහිටුවීම සිදුවනු ඇත.  
ඊ)ත්රස්තවාදය වැලැක්වීලම් ප ත වහාම අවලංගු ලකලර  අතර ඒ ලවනුවට ලව ත්  ව ප තක් ලග  
එනු ඇත. ලම් පිළිබඳ කටයුතු දැ ටමත් සිදුලවමින් පවතී.  

 
3. ජනතාව අතර විශ්වාසය ඵලදු වී ඇති පසුබිමක් තුල විලශේෂ අධිකරණ වයන් සිදුවන කාර්යභාරය 

කුමක්ද? 
 
ලමවන් ආකාරලේ යුදමය වාතාවරණයකට මුහුණ දුන් ඕ ෑම රටක රජයක් සම්බන්ධලයන් ආරම්භලේ 
දී විශ්වාසය පිළිබඳ ගැටළුවක් පවතී. ලකලසේවුවත් අප විසින් ලමම අවිශ්වාසය දුරු කිරීම සඳහා සියළු 
ආකාරලේ පියවර ගනිමින් සිටිමු. ප්රතිාාරණ කාර්ය සාධක බලකාය විසින් පුළුේ හා දීර්ඝ ප්රවිාාරණ 
ක්රියාවලියක් පවත්වාලග  යමින් සිටී. ලමය ජ තාව සමඟ සංවාදයක් පවත්වාගැනීම සඳහා සහ 
විලශේෂලයන්ම විලශේෂ අධිකරණ වැනි මතලේදාත්මක මාතෘකා පිලිබඳ ඔවුන්ලේ අදහස් අවලබෝධ 
කරගැනීමට ලමන්ම වින්දිතයන්ලේ විශ්වාසය දි ාගැනීම සඳහා ගන් ා ලද ඉතා වැදගත් උත්සාහයක් 
ලේ. විනිවිදභාවලයන් යුතු ප්රවිාාරණ ක්රියාවලියක් තුලින් වින්දිතයන්ලේ සහ අල කුත් 
පාර්ශවකරුවන්ලේ මතය පුර්ණ වශලයන් හඳු ාගැනීලමන් ලතොරව විලශේෂ අධිකරණයක් ලහෝ 
ලව ත් කිසිදු වගවීලම් යාන්ත්රණයක් සාර්ථක වීලම් හැකියාවක්  ැත.  

 
4. අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය සතයය ලසවීම පියබඳ ලබොලහෝ උනන්දු ලේ. නමුත් වෙවීම 

සම්බන්ධලයන් ෙන්නා පියවර කවලර් ද?   
 
අතුරුදන්වුවන් පිලිබඳ කාර්යාලය වා ලේ පරිසමාේත අර්ථලයන්ම මානුෂීය ආයත යක් ව  අතර 
 ඩු පැවරීලම් කටයුත්තක් එමඟින් සිදු ල ොලේ. එහි ලසොයාගැනීම් අතුරුදන්වූවන්ලේ ඉරණම සහ 
ඔවුන්ලේ ආගිය ලතොරතුරු තීරණය කිරීම සඳහා ලයොදාගැල   අතර 13 (2) වගන්තිය අනුව ලමම 
ලසොයාගැනීම් අපරාධ ලහෝ සිවිේ වගකීමක් ඇති ල ොකරයි.  
 
අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් අතුරුදන්වූවන්ලේ සහ ඔවුන්ලේ ඥාතීන්ලේ යුක්තිය සඳහා 
ඇති අයිතිය ඇතුලු අයිතිවාසිකම් හා අවශයතා සුරැකීම සඳහා කටයුතු කරයි.ලමය එහි ප්රතිපත්ති 
ප්රකාශලේ ප්රස්ථාව ාව හා ප්රතිඥාව මගින් 12(සී) හා (ඩී) වගන්ති; එහි අරමුණුවලින් 10 (බී) (සී) හා (ඩී) 

වගන්ති; එහි විමර්ශ ාත්මක බලතල වලින් 12 (i) වගන්තිය; සහ එහි කාර්යයන් වලින් 13 (1) (i) 
වගන්තිය මගින් ම ාව පැහැදිලි ලේ. ඒ අනුව12 (i) වගන්තිය ප්රකාර, දණ්ඩ නීති සංග්රහය යටලත් වරදක් 
ලලස සැලලක  ලදයක් සිදුව ඇති බවට හැලඟන්ලන්  ම්  ඩු පැවරීම සඳහා බලය ඇති ආයත  ලවත 
අදාල ලතොරතුරු ලබාදීම සිදුලේ.  
 

5. ලකොමසාරිස්වරුන් පත්කිරීලම් ක්රියාවයය විනිවිදභාවලයන් යුක්ත ලේද? ඒ සඳහා කුමන ක්රියාමාර්ෙයක් 

ෙනු ලැලේද?  



 

3 

 
පවත් ා සංක්රාන්තික යුක්ති සන්දර්භය තුල, විනිවිදභාවලයන් යුත් පත්වීම් ලබාදීලම් ක්රියාවලියක ඇති 
වැදගත්කම අප විසින් මැ වින් අවලබෝධ කරලග  ඇත්ලතමු. පත්කිරීම් පිළිබඳ ප්රතිාාරණ කාර්ය 

සාධක බලකාලේ අතුරු වාර්තාලේ 6.5(i) යටලත් ලම් සම්බන්ධලයන් අපලේ නිර්ලද්ශ ලබා දී 
ඇත්ලතමු. වයවස්ථා සභාලේ නිර්ලද්ශ මත ජ ාධිපතිතුමා විසින් ස්වාධී ව ලකොමසාරිස්වරුන් පත් 
කරනු ඇත. පර්ලේෂණ මත පද ම්ව, එවන් ත තුරු සඳහා අවශය යැයි පැහැදිලි ව  සුදුසුකම් සහ 
කුසලතා කවලර්ද යන්  ලැයිස්තුවක් මගින් ලබාදීමට සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ 
ලේකම් කාර්යාලයට හැකියාව ඇත. ලකලසේවුවත් වයවස්ථාදායක සභාව එම ලයෝජ ා මත පිහිටා 
කටයුතු කිරීම අවශය ල ොලේ.  

 
6. එක් ලකොමසාරිස්වරලයක් අතුරුදන්වූවකු සිටින පවුලක සාමාජිකයකු වියයුතු බවට ලයෝජනාවක් 

තිලේද? 
 
එය සිදුවන්ලන් වයවස්ථාදායක සභාලේ අභිමතය පරිදි ලේ. එය ප්රතිාාරණ කාර්ය සාධක බලකාලේ 

අතුරු වාර්තාලේ සඳහන් ව  සහ නිර්ලද්ශ කර ඇති බැවින් (6.5 ii) ඒ සම්බන්ධ තීරණ ගැනීම 
වයවස්ථාදායක සභාව සතු ලේ.  
 

7. ප්රවිචාරණය සඳහා සහභාගීවන පුද්ෙලයන්ලේ සහ සාක්ෂිකරුවන්ලේ ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතභාවය 

පිළිබඳ ෙැටළුවක් තිලේ. අදාල නීති ක්රියාත්මක වීම ඇරලෙන තුරු අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

ලහෝ අලනකුත් යාන්ත්රණයන් ඉදිරිලේ ප්රවිචාරණය සඳහා ලපනී සිටින වින්දිතයන්ලේ හා 

සාක්ෂිකරුවන්ලේ ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතභාවය සැලසීම සඳහා යම් පියවර ෙැනීමක් සිදුලේද? 
 
ලපොදුලේ ගත්කල වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන්ලේ ආරක්ෂාව වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා 
කිරීලම් අධිකාරිය හා ලපොලීසිය ප්රමුවව අධිකරණ අමාතයංශය යටතට ගැල   කාරණයකි. නීති 
ප්රකාරව අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය සඳහාම ලවන්වූ වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා 
කිරීලම් ඒකකයක් තිබිය යුතුය. එවන් වූ යාන්ත්රණයකට ලතොරතුරු ලබාදීලම් දී තිලබ  සංලේදීභාවය 
ලහේතුලවන් එවන් ඒකකයක් ලගොඩ ැගීම හා ලමලහයවීම අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලලේ 
සාමාජිකයන් විසින් ස්වාධී ව සිදු කරනු ඇත.  

 
8. ප්රතිසන්ධාන ක්රියාවයලේ දී සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලල්කම් කාර්යාලය සතු 

කාර්යභාරය කුමක්ද? ලම් හා සම්බන්ධ විවිධ අමාතයංශ මගින් ඉටුකරන කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණලේ 

ලා සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලල්කම් කාර්යාලලේ භූමිකාව ලකොලතක් දුරට සාර්ථක 

ද? 
 
සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය යනු සම්බන්ධීකරණ ආයත යක් ව  
අතර එමගින් සංක්රාන්ති යුක්ති යාන්ත්රණ නිර්මාණය කිරීම සිදුලේ. අප, ජාතික සමගිය හා සංහිඳියාව 
පිළිබඳ කාර්යාංශය, අග්රාමාතය කාර්යාලය, ජ ාධිපති කාර්යාලය ඇතුළු රජලේ ලදපාර්තලම්න්තු හා 
අමාතයංශ සමග සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන්ල මු. ලකලසේ වුවත් ලමය  ව කාර්යාලයක් ව  බැවින් 
අප විසින් තවමත් අපලේ ලසේවක සංවයාව හා ධාරිතාවය ලගොඩ ගාගනිමින් සිටි  අතර ලමම වසර 
අවසා ය ව විට අපට පූර්ණ වශලයන් ක්රියාකාරී මට්ටමකට ළඟාවීමට හැකි වනු ඇතැයි 
අලේක්ෂාලවන් සිටිමු.  

 
9. ලමවන් විවෘත සංවාද ලකොළඹින් පිටතට ලෙන යාලම් අදහසක් පවතී ද? 

 
පළමු සංවාද කිහිපය ලකොළඹ දී පැවැත්ලව  අතර ල ොවැම්බර් මස සිට ලකොළඹින් පිටතට ලගොස් 
දකුලණ් හා උතුලර්ත් සාකච්ඡා පැවැත්වීමට අප අදහස් කර ඇත.  

10. ලමම ක්රියාමාර්ෙ මූයක ෙැටළු ඉලක්ක කරන්ලන්ද? ලමම ෙැටළු නැවත නැවන ඉස්මතු කිරීමට හා ලේද 

ඇති කිරීමට ලහේතුවන ප්රශ්න ලකලරහි ලකතරම් අවධානයක් ලයොමු ලකලර්ද? 



 

4 

 
පිහිටුවීමට නියමිත සතය ලසවීලම් යාන්ත්රණය, එහි ලව ත් ලසොයාගැනීම්වලට ලමන්ම මූලික ගැටළු 
ලකලරහිද අවධා ය ලයොමු කරයි. අර්ථදැක්වීම අනුවම ලමවැනි යාන්ත්රණයක්, ගැටුම්වල ප්රතිලලයන් 
ලමන්ම කේ පවති  ගැටුම්වලට මූලික ව  ලහේතු සම්බන්ධලයන්ද මැදිහත් විය යුතුය. ලමය ශ්රී 
ලංකාලේ කලින් පිහිටවූ පරීක්ෂණ කමිටුවලට වඩා ලව ස් වන්ලන් එබැවිනි. පරීක්ෂණ කමිටුවක් සිය 
අවධා ය ලයොමු කරන්ලන් යම් විලශේෂිත හා ලකටි කාල පරාසයකට ලහෝ විලශේෂිත සිද්ධියක් ලහෝ 
සිද්ධීන් දාමයක් ලකලරහි ය. 

 
11. ලමම සංක්රාන්ති යුක්ති යාන්ත්රණයන් පිහිටුවීමට අදාලව සිවිල් සමාජය සතු භුමිකාව කුමක්ද?  

 
සංක්රාන්ති යුක්ති යාන්ත්රණයන් පිහිටුවීමට අදාලව සිවිේ සමාජය සතුව ඉතා වැදගත් භුමිකාවක් ඇත. 
සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය සැම විටම විලේා  සඳහා ඉඩ ලබා ලද්. 
ඒ අනුව, වැදගත් කථිකාවතක් බිහිවීමටත්, ප්රලයෝජ වත් අදහස් ජනිත වීමටත්, අවසන් වශලයන් 
ලලදායී යාන්ත්රණ ලගොඩ ැඟීමටත් සිවිේ පුරවැසියන්ලේ ක්රියාකාරී සහභාගීත්වය ඉතා වැදගත් ලේ. 
එපමණක් ල ොව වින්දිතයන් හට සහය වීම, අලේක්ෂා කළමණාකරණය, දැනුවත්භාවය ඇතිකිරීම, 
කාර්යක්ෂම ප්රතිාාර යාන්ත්රණයක් ඇතිකිරීම ආදී ක්රියාකාරකම් සිවිේ පුරවැසියන් විසින් සිදුකල යුතු 
ලේ. එවන් පුළුේ කාර්යයකදී සිවිේ සමාජය සමඟ සම්බන්ධ වීලමන් ලතොරව රජයකට සාර්ථක වීලම් 
හැකියාවක්  ැත.    

 

12. අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුවීලම් ක්රියාවයලේ දී ඵලුදු වූ මහජන විශ්වාසය, විලශේෂලයන් 

අතුරුදන්වූවන්ලේ පවුල් වල විශ්වාසය යය තහවුරු කරෙැනීම සඳහා සිදුකිරීමට අලප්ක්ෂා කරන්ලන් 

ලමොනවාද?  
 
විශ්වාසය කඩවීමක් සිදුවී ඇත් ම් එලසේ සිදුවූලේ අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ප්රවිාාරණ 
සැලකිේලට ල ොගන් ා බවට පැවති දුර්මතය ලහේතුලවන් ලේ.  මුත්, 1) නිර්ලද්ශ රැසක් සැලකිේලට 
ගැනුනි. 2) අල ක්වා ලකොමසාරිස්වරුන් විසින් ප්රතිපත්තීන් ලලස ලයොදාගනු ඇත. ලබොලහෝ රටවල 
ලමන්ම අප රලට් ද පැවති ගැටුම්වල ස්වභාවය අනුව රජලේ උත්සාහයන් පිළිබඳ විශ්වාසයක් 
ල ොමැතිවීම සාමා ය තත්වයකි. ලකලසේලවතත් විශ්වාසය සම්පූර්ණලයන්ම ලලුදු වී ඇතැයි කීම 
වැරදිය. ලබොලහෝ ප්රසිද්ධ සමාගම් ලමම ප ත සම්මත වීම අගය කර  ලදි. සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ 
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය නිර්ලද්ශ කරන්ලන් ඉදිරිලේ දී යාන්ත්රණයන් නිර්මාණය කිරීලම් දී 
ගනු ලබ  සියළු තීරණ වලදී, අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලලේ ක්රියාකාරකම් හා ප්රතිපත්ති 
සැකසීලම්දී සහ අයවැය තීරණ සැකසීලම් දී ද උපලද්ශ  කාර්ය සාධක බලකාය මගින් සිදුකර  පුළුේ 
ප්රවිාාරණ සැලකිේලට ගැනීම සුදුසු බවයි. සතය වශලයන් විශ්වාසය ලගොඩ ැලගන්ලන් අතුරුදන්වූවන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය ක්රියාත්මක වී වින්දිතයන්ලේ ගැටළු වලට විසදුම් ලබාදුන් විටය.  
 

13. ලමම ක්රියාවයය සම්බන්ධලයන් විලරෝධය ඵලකල පිරිසලේ මතවාදය ලවනස් කල හැකි පරිදි ඔවුන් 

ලවත පැහැදිය සන්නිලේදනයක් සිදුකිරීලම් ක්රමලේදයක් සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ 

ලල්කම් කාර්යාලය සතු ලේද?  
 
ලමය අප විසින් මගහරවාගත යුතු තත්වයක් බව හඳු ාලග  ඇති අතර ඒ අනුව, වඩාත් පැහැදිලි 
සන්නිලේද  ක්රමලේදයක් සහ නිවැරදි පණිවිඩ සමාජගත කිරීම ලවනුලවන් කටයුතු කිරීම අප විසින් 
අරඹා ඇත්ලතමු. 

 
14. අතුරුදන්වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ඉදිරියට පැමිණීමට ලමන්ම එහි ලසේවා ලබාෙැනීමට අවශයමුත් ඒ 

සඳහා අවශය ධධර්යය ලනොමැති පුද්ෙලයන් ලවත අවශය මානසික සහය ලබාදීමක් සිදුලේ ද? 
 
ඔේ. ලම් සඳහා අප ජාතික සමඟිය හා සන්හිඳියාව පිළිබඳ කාර්යාංශලේ සහය ලබාගැනීමට 
බලාලපොලරොත්තු ලවමු. ඔවුන් විසින් දැ ටමත් පුහුණු කිරීම සඳහා සම්පත්දායකයන් හඳු ාගනිමින් 
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සිටී. අතුරුදන්වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලලේ ලසේවකයන් හට ද මල ෝවිදයාත්මක පුහුණුවක් ලබාදීමක් 
සිදුලේ.  
 

15. ආබාධ සහිත පුදෙලයන් ප්රවිචාරණය සඳහා සම්බන්ධ කරෙැනීම සම්බන්ධලයන් සංහිඳියා යාන්ත්රණ 

පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලල්කම් කාර්යාලලේ අදහස් කුමක් ද? 
 
අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාල ප ලත් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සම්බන්ධලයන් විලශේෂලයන් සඳහන් 
ල ොවුවත් පවත් ා නීති යටලත් ලම් සම්බන්ධ නිර්ලද්ශ ලබාගැනීමට හා ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට 
ඉඩකඩ පවතී.  
 

16. ඉදිරිලේ දී පිහිටුවන ආයතන සඳහා ප්රතිචාරණ කාර්ය සාධක බලකාය/කලාපීය කාර්ය සාධක බලකාය 

මගින් ඇතිකරන බලපෑම ලකලසේ ද? ප්රතිචාරණ කාර්ය සාධක බලකාලයහි අඛණ්ඩ මැදිහත් වීමක් 

පවතිනු ඇත්ද?  
 
ප්රවිාාරණ ක්රියාවලිය ඉදිරි මාස කිහිපය තුල අවසන් ව   මුත් ප්රතිාාරණ කාර්ය සාධක බලකාය මගින් 
ලබාලද  වාර්තාව හා ඔවුන්ලේ නිර්ලද්ශ අන්තර්කාලී  යුක්ති යාන්ත්රණ පිහිටුවීලම් දී ඉතා වැදගත් 
වනු ඇත.   
  

17. ලමම ආයතන සඳහා අවශය කරන මූලය සම්පත් ලැලබන්ලන් කවරාකාරලයන් ද?  
 
මහාභාණ්ඩාගාරය විසින් අරමුදේ ලබාලද  අතර ඊට අමතරව විලදස් ප්රජාව විසින් ද අරමුදේ ලබාලදනු 
ඇතැයි අලේක්ෂා ලකලර්. සංක්රාන්තික යුක්ති යාන්ත්රණ ලවනුලවන් තිරසාර අරමුදේ සම්පාද  
ක්රමලේදයක් සැකසීම සඳහා ලගෝලීය වශලයන් භාවිතා ව  ලහොඳම ක්රමලේදයන් ලයොදාගැනීමට 
අලේක්ෂා ලකලර්. 
 

18. අතුරුදන්වීම අපරාධයක් වශලයන් සැලකීමට ලපර අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ක්රියාත්මක වීම 

ඇරලෙනු ඇතිද?  
 
 ැත. 2017 මුේ කාර්තුව ව  විට අතුරුදන්වීම් අපරාධයක් වශලයන් සැලලක  නීති සම්පාද ය වනු 
ඇත.  මුත් අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලලේ සාමාජිකයන් සඳහා තම කාර්යාල පිහිටුවාගැනීමට, 
ප්රතිපත්තිනනීති රීති සම්පාද ය කරගැනීමට, ලසේවකයන් පත්කරගැනීමට, දත්ත පද්ධති සකසා ගැනීමට 
හා අවශය කර  උපකරණ බඩු භාහිරාදිය සපයා ගැනීමට යම්කිසි කාලයක් ගතවනු ඇත.  
 

19. සාක්ෂිවල රහසයභාවය හා සාක්ෂිකරුවන්ලේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධලයන් ෙනු ලබන පියවර කවලර්ද? 
 
අතුරුදන්වුවන් පිළිබඳ කාර්යාල ප ලත් 15 ව  වගන්තිය යටලත් එහි ලසේවකයන් හා නිලධාරීන් ලවත 
ලබාලද  ලතොරතුරු වල රහසයභාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රතිපාද  සලසා ඇත. එම ප්රතිපාද  
කඩකිරීම සහ කාර්යාලලේ වැඩකටයුතු වලට බාධා කිරීම බරපතල වරදක් ලලස සැලලක්. 
 

20. සංක්රාන්තික යුක්ති යාන්ත්රණයන් ඉදිරිලේ ලපනී සිටින පුද්ෙලයන් යය අපහසුතාවයට පත් කිරීම 

වැලැක්වීම සඳහා සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලල්කම් කාර්යාලය විසින් අවශය පියවර 

ෙනු ලැලේද? කාර්යාල ලදලකහිම සමාන ස්ත්රී පුරුෂ නිලයෝජනයක් පවත්වාෙැනීමට උත්සාහ කර 

තිලේද? 
 
ස්ත්රී පුරුෂ සමා ාත්මතාවය ප්රතපත්තිමය කාරණයක් ව  අතර අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලලේ 
නීති රාමුවට අදාල ලේ.අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයට සිදුකර  පත්වීම් ශ්රී ලංකාලේ පවති  බහුවිධ 
ස්වරූපය පිළිඹිඹු කල යුතු ලේ. තවද, යාන්ත්රණයන් නිර්මාණය කිරීම හා පිහිටුවීම සම්බන්ධීකරණය 
ලක්න්ද්රීය ආයත යක් යටලත් සිදුලේ. එබැවින් වින්දිතයන් යාන්ත්රණ මාලාවක් ඉදිරිලේ ලපනී සිටීම 
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වැලලක  අතර ඒ තුලින් ඔවුන් යලි යලිත් අපහසුතාවයට පත්වීම වලකා ඇත. වින්දිතයන්ලේ 
අවශයතා මත පද ම් වූ සහ වින්දිත ලක්න්ද්රීය ආකෘතීන්  භාවිතා කිරීම නිසා යලි-විපතට පත්වීම හා යලි 
අපහසුතාවයට පත්වීම සිදු ල ොලේ.  

 
වැඩි විස්තර සඳහා අපලේ ලවබ් අඩවියට පිවිලසන් http://www.scrm.gov.lk/අපලේ ල ේස්බුක් පිටුව 
www.facebook.com/scrmsl,  ැතලහොත් සෘජුවම අප නිලධාරී මඩුේල අමතන්  0112325620. අපලේ 
උපායමාර්ගික උපලද්ශකවරුන් හා සම්බන්ධ වීමට ද සිවිේ පුරවැසියන් හට හැකියාව තිලබ්. ) Louis James 
Gentile(ljgentile@scrm.gov.lk) Eduardo Gonzalez-Cueva(elfjcgc@scrm.gov.lk) 
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Fbrhh; r%fj;Jldhd jpwe;j fye;Jiuahly; 

SCRM vLj;Jr;nry;git 
         20 Gul;lhjp 2016 

 
mwpKfk; 

 
SCRM  ,d; nrayhsh; ehafkhd (SG) jpU.kNdh jpw;wnty mth;fs; SCRM  ,d; 
gpujhd gzpfis $wpdhh;.; me;jg;gzpfs; gpd;tUdtw;iw cs;slf;Ffpd;wd: 
 
1.   vy;yh TJ  topEl;gq;fspd; jpl;lk; kw;Wk; ];jhgpj;jy; vd;gtw;iw ,izj;jYk; 

trjpVw;gLj;jYk; 
2. ONUR kw;Wk; mikr;Rfs;, khfhz rigfs; , Vidait Nghd;w mur epWtdq;fs; 

kw;Wk; mur rhh;gw;w epWtdq;fSldhd gq;Flikapy; vy;yh ey;ypzf;fk; kw;Wk; 
kPnsshj trjpfis ,izj;jYk; trjpNaw;gLj;jYk;. 

3. tYtha;g;ghd fUtpfs; kw;Wk; gq;fhsh;fs; Njitahd epGzj;Jtk; kw;Wk; mwpitf; 
nfhz;bUg;gij cWjpnra;tjw;fhd Mw;wiy, tpNrlkhf mbkl;l Copah;tiu 
fl;bnaOg;gy;. 

 

rpy ntw;wpfs; kw;Wk; jw;NghJ nrayfk; Kfq;nfhLf;Fk; rthy;fis SCRM  ,d; 
nrayhsh; ehafkhd jpU.kNdh jpw;wnty  ftdj;Jf;Ff; nfhz;Lte;jhh;. OMP kNrhjh 
rl;lkhf epiwNtw;wg;gl;lJld; , ,J Kf;fpakhd iky;fy;yhfTk; ,Uf;fpd;wJ. SCRM 

jw;rkak; CTF mwpf;ifia vjph;ghh;j;Js;s mNjNtis Vida khWfpd;w  ePjp 
El;gq;fSf;fhf, ,yq;ifr; #o;epiyapy; gpd;gw;wg;glf;$ba cyfk; KOtJk; 
kpfr;rpwe;j eilKiwfisAk; khjpupfisAk; Njbepw;fpd;wJ. 
 
Fbrhh; r%f mq;fj;jth;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; kw;Wk; MNyhridfSf;fhf rig 
mDkjpf;fg;gl;lJ. 
 
1.  ,Jtiu vLf;fg;gl;Ls;s ,lh;Neh;T Kfhikj;Jtj;jpd; tpidj;jpwdhd nra;Kiwfs; 

ahit? 
 
cyfk; KOtJk; Vw;gLfpd;w ,NjNghd;w nra;Kiwfs;gw;wp Mizf;FOf;fshy; 
Kfq;nfhLf;fg;gLfpd;w rthy;fisg; gupNrhjpj;jy;, kw;Wk;  ,yq;ifapd; nrhe;jj; 
Njhy;tpAk;  kpfr;rpwe;j  eilKiwfSk;. Kd;NdAs;s nra;KiwfSf;F 
topfhl;Ltjw;fhf cgNahfg;glf;$bathW KbAkhdtiu mjpf jftiyr; 
Nrfupj;Jf;nfhs;tjw;fhf tpupthd MNyhridfis elj;JjYk; ,lh;Neh;T 
Kfhiknra;ag;gLtij cWjpg;gLj;Yk;. 
 

 

 



 

2 

2. GoSL My; vjph;Nehf;fg;gLfpd;w  tupirg;gLj;Jk; nra;Kiwnjhlh;ghf rpy 
njspTj;jd;ik ,Uf;fKbAkh? 

 
        m.  rl;l tpjpapdhy; fhzhky;NghNdhUf;fhd mYtyfk; (OMP) 

];jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. rl;lj;jpdhy; OMP ];jhgpf;fg;gLjYf;F Kd;G 
MNyhrid gzpapdupd; mwpf;if Kd;duhf te;jpUe;jhy; rpwg;ghf 
,Ue;jpUf;nkd SG/ SCRM  Vw;Wf;nfhz;lJ. 

             ehY El;gq;fspypYk; OMP jhd; kpfTk; Fiwe;j thf;Fthjq;fis 
cilanjdTk;, NkYk; Vida vjph;Nehf;fg;gl;l El;gq;fisg;Nghyy;yhJ 
,yq;if fhzhky;Nghdth;fisg;gw;wpa Mizf;FOf;fSld; Kd; 
mDgtj;ijf; nfhz;bUf;fpd;wJ. 2016 Mk; Mz;bs; ,Wjpapy; OMP 

Mizahsh;fs;  epakpf;fg;gLk; rhj;jpak; cs;sJ. – mth;fs; jq;fs; 
gzpia 2017 Mk; Mz;bd; Muk;gj;jpy; Muk;gpf;f VJthf ,Uf;Fk;. 

 
        M. 2017 Mk; Mz;bd; KjyhtJ fhyhz;by; fhzhky;NghtJfs; 

Fw;wkhf;fg;gLfpd;w rl;lq;fs; cUthf;fg;gLk;.  vd;gJld; OMP  
KOikahf njhopw;glKd;G ,J rhj;jpakhfyhk;. 

     
        ,. nrg;gdply; mYtyfk; ];jhgpf;fg;glTs;sJld;  2017 Mk; Mz;bd; 

KjyhtJ fhyhz;bd; ,Wjpapy; njhopw;gl Muk;gpf;Fk;. 
 
        <.  cz;ik Mizf;FO Muk;gpf;fg;glTs;sJld; ,J 2017 Mk; Mz;bd; 

%d;whtJ fhyhz;bd; ,Wjpapy; nraw;gl Muk;gpf;Fk;. 
        c. mjd;gpd;G tpNrl ePjpkd;wq;fs; Muk;gpf;fg;gLk;. 
 
        C. $ba KbAkhd tpiutpy; gaq;futhj jLg;Gr; rl;lk; (PTA) 

uj;Jr;nra;ag;glTs;sJld; ,jw;Fg; gjpyhf $ba etPd rl;lk; xd;W 
Vw;gLj;jg;gLk;.- ,J njhlh;ghf ,g;NghJ eltbf;if vLf;fg;gLfpd;wJ. 

  
3. kf;fspilNa ek;gpf;if ,og;G Vw;gl;Ls;sJ, vt;tifapy; tpNrl ePjpkd;wq;fs; 

cs;sd? 
 

,j;jifa ,ay;Gila xU Kuz;ghl;il mDgtpj;Js;s xU ehl;by; ve;j 
murhq;fKk; ek;gpf;ifg; gw;whf;FiwAld; Muk;gpf;fpd;wJ. vdpDk;, ,e;jg; 
gw;whf;Fiwiaf; Fiwg;gjw;F ehk; xt;nthU Kaw;rpiaAk; vLf;fpd;pNwhk;. xU 
mfd;wJk; tpupthdJkhd MNyhrid nra;Kiwia CTF elj;Jfpd;wJ. ,J 
kf;fSld; tpidj;jpwdhd fye;JiuahlYf;Fk; mth;fspd; mgpg;gpuhaq;fSf;Fk;- 
tpNrlkhf tpNrl epjpkd;wq;fs; Nghd;w thjq;fis tpistpf;Fk; tp\aq;fspy; xU 
Kf;fpakhd Kaw;rpahf cs;sJld; ghjpf;fg;gl;lth;fspd; nghWg;igAk; 
ek;gpf;ifiaAk; kPs;ngWk; nra;KiwahfTk; cs;sJ. ntspg;gilahd MNyhridr; 
nra;KiwA+lhf ghjpf;fg;gl;lth;fs; kw;Wk; ghj;jpikAilNahh;fspd; 
mgpg;gpuhaq;fis KOikahf tpsq;fpf;nfhs;shky;  tpNrl ePjpkd;wq;fs; my;yJ 
nghWg;Gf;$Wk; El;gq;fs; mikf;fg;glKbahJ. 
 

4. OMP  cz;ikiag;gw;wp mjpfk; fijj;Js;sJ. Mdhy; nghWg;Gf;$Wk; tif 
msTfs; gw;wp vd;d $wg;gLfpd;wJ? 
 
OMP vd;gJ xU kdpjhgpkhd mYtyfk; vd;gJld; mJ ahUf;Fk; vjpuhf tof;Fj; 
njhluhJ ; mJ fz;Lnfhs;git fhzhky;NghNdhiu tpjpiaAk; ,Uf;Fkplj;ijAk; 
eph;zapf;f cgNahfpf;fg;gLk;. NkYk; mjd; cl;gpupT thrfk; 13(2) ,d;gb ,e;jf; 
fz;Lgpbg;Gfs; Fw;wk; kw;Wk; Fbrhh; nghWg;ig tpistpf;fhJ. 
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fhzhky;Nghdth;fspdJk; mth;fspd; cwtpduJ cupikfisAk; eyd;fisAk; 
ePjpf;fhd cupik cl;gl  OMP ghJfhf;Fk;. ,J Kd;DiuapYk; MizapYk; 
(cl;gpupT 2(,) kw;Wk; )< ) $ba njspthf cs;sJ ;  mjd; Nehf;fq;fs;(cl;gpupT 
thrfk; 10 (M), (,) , kw;Wk; (<) ; mjd; tprhuiz nra;Ak;  mjpfhuk;  (cl;gpupT 

thrfk; 12 ( i); kw;Wk; mjd; gzpfs; (cl;gpupT thrfk;  13(1) (i) ,y; cs;sd 
 

 

,jd;gpufhuk;, cl;gpupT thrfk; 12 (i) ,d;gb jz;lizf; Nfhitapd; fUj;jpDs; xU 
Fw;wk; Fwpg;gpl;bUe;jhy; jfty; ,J njhlh;ghd tof;Fj;njhLf;Fk; mjpfhuaplk; 
njuptpf;fg;gLk;.  
   

5. Mizahsh;fspd; njuptpy; ntspg;gilj;jd;ik ,Uf;Fkh? ve;j nra;Kiw 
Nkw;nfhs;sg;gLk;? 
 
eilKiw khWk; ePjpr; #o;epiyapy; ntspg;gilj;jd;ikahd epakdj;jpd; 
Kf;fpaj;Jtk; gw;wp SCRM ed;F mwpfpd;wJ ; epakdr; nra;Kiwfisg; gw;wpa 
MNyhridg; gzpf; FOtpd; ,ilf;fhy mwpf;ifapd; gupe;Jiuf; Fwpg;igr; 
nra;Js;Nshk;. murpayikg;Gg; Nguit (cc) gupe;Jiuf;F Clhf jiyth; 
RahjPdkhf Mizahsh;fis epakpg;ghh;. Muha;r;rpapd; mbg;gilapy; mj;jifa 
gjtpfSf;F mj;jpahtrpakhdit vd   SCRM ek;Gfpd;w juq;fs; kw;Wk; 
Njh;r;rpfis SCRM toq;Fk;.  vdpDk; ,e;j MNyhridfspd;Nky; murpayikg;Gg; 
Nguitiaf; fl;lhag;gLj;j KbahJ. 
 

 
6. ,e;j Mizahsh;fspy; xUth; fhzhky;NghNdhupd; FLk;gj;ijr; Nrh;e;jtuhf 

,Uf;fNtz;Lnkd;w xU MNyhrid  njuptpf;fg;gl;lJ. 
 

,J murpayikg;Gg; Nguitapd; crpjg;gb vd;gJld;  CTF ,d; nghJ 
ntspg;gilahf ,Uf;fpd;w ,ilf;fhy mwpf;if (6.5 ii)  ,y; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;L 
gupe;Jiu nra;ag;gl;ljhy; MNyhridia vLj;Jf;nfhs;tJ cc ,d; crpjg;gbahFk;. 

 
7. jw;Nghija rhl;rpfs; kw;Wk; MNyhridfspy; gq;Fgw;wpath;fspd; ghJfhg;G 

njhlh;ghf mf;fiw njuptpf;fg;gl;lJ. rl;lk; njhopw;gLk; tiu, MNyhridfs;, OMP 
my;yJ NtW ve;j El;gq;fSf;F Kd;Gk; Njhd;Wk; ghjpf;fg;gl;lth;fs; kw;Wk; 
rhl;rpfSf;F ghJfhg;G toq;Ftjw;F VjhtJ gbfs; cs;sdth?  
 
ghjpf;fg;gl;lth;fs; kw;Wk; rhl;rpg; ghJfhg;G mjpfhup kw;Wk; nghyp]; MfpNahh; 
gpujhd ftdj;Jf;Fs;shdth;fshf ghjpf;fg;gl;lth; kw;Wk; rhl;rpapd; ghJfhg;Gg; 
nghJthf ePjp mikr;rpd; fPo; tUfpd;wJ. OMP MdJ rl;lj;jpdhy;, jdJ nrhe;j 
ghjpf;fg;gl;lth; kw;Wk; rhl;rp ghJfhg;Gg; gpupitf;nfhz;bf;fpd;wJ.  NkYk; ,J 
mj;jifa xU El;g topf;F jftiy toq;Fk; czh;Tj; jd;ik fhuzkhf 
Rahjpdkhf mgptpUj;jp nra;ag;glyhk; vd;gJld; fz;fhzpg;Gk; OMP 
mq;fj;jth;fshy; nra;ag;glyhk;.  

 
8. ,zf;fg;ghl;Lr; nra;Kiwapy; SCRM ,d; tfpghfk; vd;d? rk;ge;jg;gl;l ntt;NtW 

mikr;Rfshy; nra;ag;gl;l Ntiyia ,izg;Gr;nra;tjpy; SCRM ,d; tfpghfk; 
vt;tsT J}uk; tpidj;jpwdhdJ?  

 

SCRM  xU ,izf;Fk; ];jhgdk; vd;gJld; jpl;lkplTk; TJ topEl;gq;fis 
mikg;gjw;fhf gzpakh;j;jg;gl;Ls;sJ.  ehk; ONUS cld; gq;Flik uPjpapYk; 
Vida jpizf;fsq;fs; kw;Wk; mikr;Rfs;, gpujk ke;jpupapd; mYtyfk; kw;Wk; 
[dhjpgjpapd; mYtyfk; vd;gtw;Wld; kpf neUf;fkhfTk; Nrh;e;J 
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gzpahw;Wfpd;Nwhk;. ,J xU Gjpa mYtyfkhf ,Ug;gjhy; , ehk; ,g;gTk; vkf;Fr; 
nrhe;jkhd gzpapdh; vz;zpf;if kw;Wk; Mw;wy; jpwidf; fl;bnaOg;Gfpd;Nwhk;,  
Mdhy; Mz;bd; ,Wjpapy; ehk; KOikahd nraw;ghL cs;sjhfTk; Vida 
mikr;Rfs; kw;Wk; epWtdq;fSld; njhopw;gL njhlh;Gfisg; gyg;gLj;j 
KbAnkdTk; vjph;ghh;f;fpd;Nwhk;. 
 
 

9. nfhOk;Gf;F ntspNa jpwe;j fye;Jiuahly;fis elj;Jtjpy; VjhtJ jpl;lq;fs; 
cs;sdth? 

 

KjyhtJ rpy jpwe;j fye;Jiuahly;fs; nfhOk;gpy; elj;jg;gLk;. vdpDk;, 
fhh;j;jpif khjj;jpypUe;J  nfhOk;Gf;F ntspNa  tlf;F  kw;Wk; njw;fpYk; 
elj;jg;gLk;.   
 

10. mbg;gilg; gpur;rpidfSf;F Fwp,yf;F itg;gjw;F VjhtJ gbfs; vjph;Nehf;fk; 
nfhs;sg;gl;ljh? ,e;jg; gpur;rpidfis ePbf;fr;nra;Ak; mjdhy; gpupTfisAk; 
Vw;gLj;Jk;. ,g;gpur;rpidfSf;F vt;tsT J}uk; ftdk; nrYj;jg;gl;lJ? 

 
mikf;fg;gLk; cz;ikiaj;NjLk; topEl;gk; mbg;gilf;fhuzq;fspy; mtw;Wf;fhd 
fz;lgpbg;GfSld; ftdj;ijr; nrYj;Jk;. mj;jifa topEl;gk; 
tiutpyf;fzj;jpd;gb Kuz;ghl;bd; tpisTld; khj;jpukpd;wp ePz;Lepiyj;jpUf;Fk; 
Kuz;ghl;Lf;F toptFj;j mbg;gilf; fhuzq;fSlDk; <LgLk;. mj;jifa 
topEl;gj;jpd; tiutpyf;fzj;jpy; ,J Nrh;e;Js;sjhfTk;, fle;j fhyj;jpy; ,yq;if 

nfhz;bUe;j Vida ‘tprhuiz Mizf;FOf;fspypUe;J’   Vd; ,J 
NtWgLfpd;wnjhdTk; fhl;Lk;. ,jw;F vjpuhf, tprhuiz Mizf;FOf;fs; 
mNefkhf Fwpg;ghd kw;Wk; FWq;fhy Neuj;jpy; my;yJ xU Fwpg;ghd rk;gtk; 
my;yJ njhlh; rk;gtj;ijf; ftdj;ij vLf;fpd;wJ. 
 

11. ,e;j TJ  topEl;gj;ij mikg;gjpy; Fbrhh; r%fk; tfpf;Fk; gq;F vd;d? 
 

,e;j TJ  topEl;gj;ij mikg;gjpy; Fbrhh; r%fk; jPh;f;fkhd tfpghfj;ij 
tfpf;fpd;wJ.  SCRM vy;yh Neuq;fspYk; Mf;fG+h;tkhd tpkh;rdq;fis 
tuNtw;fpd;wJ. eyk; tha;e;j fye;Jiuahliy cUthf;Ftjw;F, tpidj;jpwd; 
tha;e;j topEl;gj;ijf; fl;Lk; gzpf;Fk;   vkf;F nraw;ghL kpf;f Fbrhh; 
r%fj;jpd; gq;Fgw;wy;, rpwe;j fUj;Jf;fSk; Njitahf cs;sd. 
ghjpf;fg;gl;lth;fiSf;F cjtp nra;jy;, vjph;ghh;g;Gfis Kfhik nra;jy; , 
tpopg;Gzh;itf; fl;b vOg;gy; kw;Wk;  tpidj;jpwdhd gpd;D}l;ly; topEl;gq;fis 
mikf;fg;gl;lJk; tpidj;jpwdhdhf  nraw;gLtjw;fhf Kf;fpakhd tfpghfj;ij 
rptpy; r%fk; toq;Ffpd;wJ. murhq;fk; jdpahfTk; Fbrhh; r%fj;jpypUe;J 
xJq;fpAk; gzpGupe;jhy; mj;jifa ngupa Kaw;rpapy; ntw;wpaila KbahJ. 
 
 

12.  OMP nra;Kiwapy;, Fwpg;ghf ghjpf;fg;gl;l FLk;gq;fs; njhlh;ghf ,oe;j 
ek;gpf;ifia kPsf;fl;b vOg;Gtjw;fhf vd;d jpl;lj;ij SCRM  nfhz;bUf;fpd;wJ? 

 

czh;e;jwpAk; jd;ikia  OMP  MNyhridfSf;fhff; ftdj;jpy; vLf;fhjd; 
tpisthf ek;gpf;if ,of;fg;gLtjhf czug;gl;Ls;sJ – Mdhy; rl;lj;jpy; 
mikf;fg;gl;l Nehf;fq;fSf;F mikthf cs;stiu ,e;j Mizahsh;fs; 
jq;fspd; nrhe;j topfhl;bfs;, nfhs;iffs;, myFfs; / gpupTfis mikj;jy; kw;Wk; 
jq;fspd; nrhe;jg; gzazpapdiu epakpj;jy; vd;gtw;Wf;fhd mjpfhuq;fisf; 
nfhz;bUg;gjhy; (1) mNefkhd gupe;Jiufs; ftdj;jpy; vLf;fg;gl;ld, (2) Vidait 

nfhs;ifahf  $l;bizf;fg;glKbAk;. Kuz;ghl;bd; ,ay;Gj; jd;ik fhuzkhf ; 
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,J mNefkhd Vida ehLfSf;Fk; cs;sd, murhq;f Kaw;rpfs; njhlh;ghf 
kf;fspilNa Vw;fdNt ek;gpf;iff; FiwT cs;sJ. OMP  nra;Kiwapd;NghJ 
ek;gpf;if G+uzkhf ,of;fg;gl;Ls;snjd ehd; $wkhl;Nld; - mNefkhd fPh;j;jp 
kpf;f epWtdq;fs; ];jhgpf;fg;gl;l rl;lk; gw;wp tuNtw;Ws;sJld; ghuhl;Ljy;fisAk; 
njuptpj;Js;shh;fs;. ghjPL njhlh;ghfTk; jpl;lkply; topEl;gq;fs; gw;wpa vy;yh 
vjph;fhy jPh;khdq;fSs;Sk; OMP ,d; njhopw;ghLfs; kw;Wk; nfhs;if jahupj;jYs; 
gutyhfTk; tpupthdJkhd MNyhridfs; CTF My; cs;Ns Cl;Ltij SCRM 
gupe;Jiuf;Fk;. vdpDk; OMP nray;Gupe;J ghjpf;fg;gl;lth;fSf;F gjpiy 
toq;Fk;NghJjhd; cz;ikahd ek;gpf;if- fl;bnaOg;gy;   Vw;gLk;.  
 
 

13. ,e;jr; nra;Kiwf;F tpNrlkhfj; jq;fspd; vjph;g;igj; njuptpj;Js;sth;fSf;F 
Vw;Gilaj;jf;fjhf xU njspthd njhlh;ghly; je;jpNuhghaj;ij SCRM 
nfhz;bUf;fpd;wjh? 
,ij xU gytPdkhd gug;ghf milahsq; fhz;fpd;Nwhk; vd;gJld; jw;NghJ xU 
njspthd  njhlh;ghly; je;jpNughak; kw;Wk; nra;jpia cUthf;FtJ gw;wp Ntiy 
nra;J nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. 
 

14. Kd;te;J OMP  ,d; Nritfis cgNahfpg;gjw;F jaf;fk; fhl;Lgth;fSf;F 
csr%f MjuT toq;fg;gLkh? 

      
                            Mk;. gapw;rp toq;fg;gLtjw;fhd ts Mszpia milahsq;fhz 
Vw;fdNt Muk;gpj;Jtpl;Nlhk;. OMP ,d; gzpazpapdUk; mj;jifa csr%fg; 
gapw;rpiag; ngWthh;fs;. 
 

15. khw;Wj; jpwdhspfis MNyhrpg;gJ gw;wp  SCRM rpe;jid nra;jjh? 
 
Mk;. khw;Wj; jpwdhspfs; gw;wp ntspg;gilahf OMP rl;lk;  Fwpg;gplhtpl;lhYk; ,J 
gw;wp gupe;Jiufisg; ngWtjw;Fk; mjd;gb nraw;glTk; rl;lthf;fj;jpy; ,lKz;L. 
 

16. mikf;fg;gLk; epWtdq;fSf;F  vt;thW CTF/ZTF <LghL khWk;? CTF ,d; njhlh;e;j 
<LghL ,Uf;Fkh? 
 
vjph;tUk;  khjq;fspy; MNyhridr; nra;Kiw cj;jpNahfuPjpahf 
KbtilAkhdhYk; ,  CTF  My; rkh;g;gpf;fg;gLk; mwpf;ifAk; mth;fspd; 
gupe;JiufSk; TJ  topEl;gq;fis mikg;gjpy; jPh;f;fkhdjhf ,Uf;Fk;. 

              
17. ,e;j epWtdq;fSf;fhd epjp tsq;fs; vq;fpUe;J tUk;? 

 
jpiwNrup epjpfis toq;Fk; vd;gJld; rh;tNjr r%fKk; epjpiaj; jpul;Lk; vd 
vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ.  TJ  topEl;gq;fSf;fhf epiyahd epjpapLk; 
je;jpNuhghaj;ij cUthf;Ftjw;fhf cyfpy; rpwe;j eilKiwfs; ftdj;jpy; 
vLf;fg;gLfpd;wd.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

18. fhzhky;Nghfr;nra;tJ Fw;wkpiof;fg;gLtjhf;Ftjw;F Kd;G OMP nraw;gl 
Muk;gpf;Fkh? 
 
,J rhj;jpak; ,y;iy. fhzhky; Nghfr;nra;tij Fw;wkpioj;jjhfr; nra;Ak; 
rl;lq;fs; 2017 Mk; Mz;L KjyhtJ fhyhz;by; Vw;gLj;jg;gLk;. vdpDk;, OMP ,d; 
mq;fj;jth;fs; jq;fspd; mYtyfj;ij mikg;gjw;F, topfhl;ly;fs; / nfhs;iffis 
Vw;gLj;Jtjw;F , gzpazpapdiu  epakpg;gjw;F , xg;gha;Tf;fhfj; jftiyj; 
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jpul;Ltjw;F kw;Wk; jq;fspd; fzprkhd Ntiyia Muk;gpf;F Kd;G Njitahd 
cgfuzj;ijg; ngWtjw;Fk; Neuk; vLf;Fk; rhj;jpak; cs;sJ. 
 

19. rhl;rpaj;jpd;  ek;gfj;jd;ikiag; ghJfhg;gjw;Fk; rhl;rpiag; ghJfhg;gjw;Fk; vd;d 
gbfs; vLf;fg;gLk;. 
 
OMP gzpapdh; kw;Wk; mYtyh;fSf;F toq;fg;gLk; jftypd; ek;gpf;ifj; 
jd;ikf;fhf OMP  rl;lj;jpd; cg gpupT 15 Vw;ghLfisr; nra;fpd;wJ. OMP  
rl;lj;jpdhy; Vw;gLj;jg;gl;l ek;gpf;if Vw;ghLfis kPWtJ my;yJ OMP ,d; 
NtiyfSf;F ,ilA+W nra;tJ kpfTk; ghuJ}ukhd Fw;wkhff; fUjg;gLfpd;wJ. 
 

20. TJ topEl;gq;fSf;F Kd;ghf Njhw;Wk; kPsTk; nrayhw;wKbahjthW epiyFiyar; 
nra;tijj; jtpu;g;gjw;hd gbfis SCRM vLf;Fkh? ,uz;L mYtyfq;fspYk; xU 
epahakhd Mz; ngz; vd;w ,U ghy; gpujpepjpj;Jtj;ijf; nfhz;bUg;gjw;F 
Kaw;rpfs; vLf;fg;gLkh? 
 
ghy; rkj;Jtk; xU nfhs;if uPjpahdJ vd;gJld; OMP rl;lthf;fj;jpy;  
mDkjpf;fg;gLfpd;wJ. ,yq;if r%jhaj;jpd; gytif ,ay;Gj;jd;ikia 
g;gpujpepjpg;gLj;Jtjw;F OMP f;fhd epakhdq;fs; Ntz;lg;gLfpd;wd. NkYk;, 
topEl;gq;fspd; jpl;lkply; kw;Wk; ];jhgpj;jy; xU kj;jpa epWtdj;jhy; SCRM 
,izf;fg;gLfpd;wJ. ,J gy; topEl;gq;fSf;F Kd;dhy; ghjpf;fg;gl;lth; 
Njhd;Wjd; tpisthf my;yJ topEl;gq;fSf;fpilapy; njhlh;Gfspd; Fiwghlhd  
jpl;lj;jpd; tpisthf kPs; nrayhw;wKbahjthW epiyFiyar;nra;tJ 
,lk;ngwhjpUg;gjw;F VJthf eilngWfpd;wJ.  xd;Wld; xd;W Nrh;e;jpUf;Fk; 
khjpupfis ];jhgpg;gjd; %yKk; ghjpf;fg;gl;ltupd; Njitfspd; mbg;gilapYk;, 
my;yJ ghjpg;gile;jth;-kag;gLjy;, my;yJ kPsTk; ghjpg;gilar;nra;tJ my;yJ 
kPsTk; nrayhw;wKbahj epiyf;F tUtjw;F kpff; Fiwthd re;jh;g;gNk cs;sJ. 
 
 
NkYk; jftYf;F vkJ tiyf; flg;gplk; http:/ / www.scrm.gov.lk  tUifjhUq;fs; 
my;yJ vkJ KfE}y; gf;fk; www.facebook.com/scrmsl   njhluTk; my;yJ 
Neubahf 11232 5620 vd;w njhiyNgrpAld; njhlh;G nfhs;f. SCRM f;F 
MNyhridf;fhd tfpghfj;ij tfpg;gJld; vg;NghJk; jpwe;j nfhs;ifiag; 
guhkupf;Fk;  Fbrhh; r%f mq;fj;jth;fs; je;jpNuhgha MNyhrfh;fs; FO (SCG) 

Louis James Gentile(ligentile@scrm.gov.lk) kw;Wk; Eduardo Gonzalez-Cueva( 

elficgc@scrm.gov.lk) njhlh;G nfhs;sj; ijupag;gLj;jg;gLfpd;wdh;. 
 
                       ********** 
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