
2015 දී ආරම්භක දිනයේ� සිට, ජාාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස කමිටුයේේ සහාායක වැැඩසටහානින් ශ්රි ලංංකායේේ “සහාායකයන්” 
සිය ගණනකට සහා  අතුරුදහාන් වූ ත්යැනැත්ත්යන්යේ� පවුල් දහාස් ගණනකට ආධාාර සැපයීම, ඔවුන් අදාළ ත්යැනැත්ත්යන් 
සමඟ සම්බන්ධා කිරීම හාා බලංගැන්වීම සිදුකර ඇත්ය. දිස්ත්රික්ක 25 පුරා ක්රියාත්මක යේමම වැැඩසටහානින් අතුරුදහාන් වූ 
ත්යැනැත්ත්යන්යේ� පවුල් වැලංට  ඔවුන්යේ� ප්රියාදරයන් අතුරුදහාන්වීම නිසා උද්ගත්යවූ අවිනිශ්්චිත්යත්යාවැයේයන් පැනනගින 
චිත්ත්යයේේගී අභියේයෝග යේමන්ම ආර්ථික, නෛනතික සහා පරිපාලංන අභියේයෝග සම්බන්ධායේයන් අවැශ්ය කටයුතු ඉටුකර 
ගැනීමට උපකාර කරයි. උතුරු පළායේත් අතුරුදහාන් වූ ත්යැනැත්ත්යන්යේ� මුළු පවුල් 3270 ක් (යාපනය, කිලියේනොච්චිය, 
මන්නාරම, මුලංතිේ සහා වැේනියාවැ යන දිස්ත්රික්කවැලං) පුහුණු සහාායකයන් 194 යේදයේනකු මාර්ගයේයන් ආධාාර ලංබා ඇත්ය.

2022 ඔක්තෝ�ෝබර්

යාපනයේ� එය ආරම්භ කර ගත්ය වූ සත් වැසරට පසු යාපනය අර්ධාද්වීපයේ� සහා ඒ අවැට දූපත්වැලං අතුරුදහාන් වූ ත්යැනැත්ත්යන්යේ� පවුල් 350 
කට පුහුණු සහාායකයන් 22 යේදයේනකු මාර්ගයේයන් ආධාාර සපයමින් උතුරු පළායේත් දැන් එම වැැඩසටහායේන් අවැසන් අදියර ක්රියාත්මක 
යේවැමින් පවැති. අතුරුදහාන් වූ ත්යැනැත්ත්යන්යේ� පවුල් නිරතුරුවැ උභයේත්යෝයේකෝටිකයකට මුහුණදී සිටිති: ඔේහු ත්යම ප්රියාදරයේයෝ ජීවැත්වැ 
සිටිත්ද සහා යම් දිනක ආපසු ත්යමන් කරා පැමියේණත්ද යන්න නිරන්ත්යර සිතුවිල්යේලංන් පසුයේවැති. ජාාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස කමිටුවැ 
විසින් පුහුණු කරන ලංද සහාායකයන්  යේමම පවුල්වැලංට යේමම අවිනිශ්්චිත්යභාවැය මධායයේ� ස්වැකීය කටයුතු ඉටුකරගැනීමට උපකාර 
කරයි. “සහාායවීම යනු ‘උපස්ථම්භක මිතුරකු’ වීමය. යේමම පවුල්වැලංට අනයයන්ට පැවැසීමට යේබොයේහාෝ යේද්වැල් ඇති නමුත්  ඔවුන්ට 
සවැන්යේදන කිසියේවැකු  යේනොමැති බවැ මා යේහාොඳින් වැටහාා ගත්ත්යා”. යාපනයේ� සහාායිකාවැක් පැවැසීය.
 
අයේනයෝනය විශ්්වැාසය සහා සහාකම්පනය පදනම් යේකොට යේගොඩනඟන ලංද, සහාායකයන් සහා අතුරුදහාන් වූ ත්යැනැත්ත්යන්යේ� පවුල් 
අත්යර බැඳීම  යේමම වැැඩසටහාන ක්රියාත්මක වැන කාලංය ඉක්මවැා නිරතුරුවැ පවැතින අත්යර එමගින් අතුරුදහාන් වූ ත්යැනැත්ත්යන්යේ� පවුල් 
අත්යර ඇතිකරන සම්බන්ධාත්යා නිසා ඔවුයේනොවුන්ට උපකාර කරගැනීමට හාැකියේවැයි. “මට උපකාර කරන සහාායිකාවැ මා මුණ ගැසීමට 
පැමිණීම ගැන මට සතුටුයි.  මට ඇය සමඟ මයේ� අතුරුදහාන් වු ප්රියාදරයා ගැන කත්යා කිරීමට පුළුවැන්. මා කණස්සල්ලංට පත් කරන 
ප්රශ්්න එමටයි:  ඇය පැමිණීම නිසා මට සවැන්යේදන්න යේකයේනකු සිටින යේහායින් එය මට සැලංයේසන සහානයක්,” යේම් යේලංස අතුරුදහාන් 
වූ ත්යැනැත්යේත්යකුයේ� ඥාාතියේයකු අදහාස් පළ කළ කරයි. 
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සහාායක වැැඩසටහාන: යාපනතෝයේ අ�ුරුදහානේ වැූ සහාායක වැැඩසටහාන: යාපනතෝයේ අ�ුරුදහානේ වැූ 
�ැනැ�ේ�නේතෝ�ේ පවැුල්ේ 350 කට පර�ිල්ාභ�ැනැ�ේ�නේතෝ�ේ පවැුල්ේ 350 කට පර�ිල්ාභ

ශ්රී ර� ල්ංකාවැ



ජාාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස කමිටුවැ එහි මානුෂවැාදී ප්රතිචාාරයේ� 
අංගයක් යේලංස, ශ්රි ලංංකා රතු කුරුස සමාජාය සමඟ එක්වැ, 
2022 ජූලි මාසයේ�දී ශ්රි ලංංකායේේ යේසෞඛ්යය අමාත්යයාංශ්යට 
නෛවැදය උපකරණ සහා සැපයුම් හිඟය ආමන්ත්රණය 
කිරීම පිණිස රුධිරය රැස්කර ත්යැබීමට යේයොදා ගන්නා 
බෑග 10,000 ක් පරිත්යයාග කයේළේය. යේමම බෑග පරිත්යයාගය 
යේසෞඛ්යය අමාත්යයාංශ්යේ� නෛවැදය ත්යාක්ෂණ යේසේවැා 
අධායක්ෂ සහා යේසෞඛ්යය සහා සත්කාර ආධාාරදායක කටයුතු 
සම්බන්ධීකාරක නෛවැදය අන්වැර් හාම්දානි මහාත්යා යේවැත්ය 
බාරයේදන ලංදී.

ත්යම නිදහාස අහිමි වූ පුද්ගලංයින්යේ� කායික සහා මානසික 
යහාපැවැැත්ම උයේදසා උචිත්ය සනීපාරක්ෂක මට්ටම්  පවැත්වැා 
ගැනීමට වැගබලංාගැනීයේම් වැැදගත්කම පිළිගනිමින්, 
ජාාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස කමිටුවැ රට මුණදී ඇති ආර්ථික 
අර්බුදය මධායයේ� ශ්රි ලංංකායේේ පිහිටි රැඳවුම් මධායථාන 25 
කට සනීපාරක්ෂක කට්ටලං 22,520 ක් සහා පිරිසුදු කාරක 
ද්රවැය යේබදාදුන්යේන්ය.  

රැඳවියන්ගේ� සුබසාාධනය පිණිසා ආධාරරැඳවියන්ගේ� සුබසාාධනය පිණිසා ආධාර

ධීවැර පවුල් 326 කට ත්යමන්යේ� ජීවැයේනෝපාය කටයුතු 
සංවැර්ධානය කරගනිමින් ඒවැා දියුණුකරගැනීමට 
ජාාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස කමිටුවැ  ධීවැර ආම්පන්න 
ලංබාදුන්යේන්ය. මඩකලංපුවැ දිස්ත්රික්කයේ� වැාකයේරයි 
ප්රායේද්ශීය යේල්කම් යේකොට්ඨාාසයේ� උරියන්කාඩ්ඩු ග්රාාම 
නිලංධාාරි වැසයේම් යේමම උපකරණ ලංැබුණු ප්රතිලංාභීන් 
අත්යර අතුරුදහාන් වූ ත්යැනැත්ත්යන්යේ� පවුල්, කාන්ත්යාවැන් 
ගෘහාමූලිකත්වැය දරන පවුල්, ආබාධා සහිත්ය ත්යැනැත්ත්යන් 
සහා උග්රා යේලංස පීඩාවැට පත් පවුල් සිටියහා. යේමම උපකරණ 
යේබදාදීම සිදුකරන ලංද්යේද් ප්රජාාමූලං සහා හාවුල්කාරි 
සංවිධාාන සහා මඩකලංපුයේේ ධීවැර සහා ජාලංජා සම්පත් 
යේදපාර්ත්යයේම්න්තුවැ සමඟය.

පීඩාාගේෙන් පසුෙන පවුල්ෙලට ධීෙර පීඩාාගේෙන් පසුෙන පවුල්ෙලට ධීෙර 
ආම්පන්නආම්පන්න

ෙැඩාමුළුෙ: මාානුෂීය අර්බුදෙලදී මාාධයගේ� ෙැඩාමුළුෙ: මාානුෂීය අර්බුදෙලදී මාාධයගේ� 
භූමිකාාෙභූමිකාාෙ

ජාාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස කමිටුවැ, ශ්රී ලංංකා පුවැත්පත් 
ආයත්යනය සමඟ අයේගෝස්තු 19 දා “මානුෂීය අර්බුදවැලංදී 
මාධායයේ� භූමිකාවැ” මැයේයන් වැැඩමුළුවැක් සංවිධාානය 
කයේළේය. යේමම වැැඩමුළුවැ සැසි තුනකින් සමන්විත්යවිය: 
මානුෂීය අර්බුද අවැයේබෝධාකරගැනීම සහා මාධාය, දත්ත්ය  
පදනම් කරගත් මානුෂීය වැාර්ත්යාකරණය සහා විසඳුම් පාදක 
වැාර්ත්යාකරණය. යේද්ශීය ජානමාධායයේේදීන් 20 යේදයේනකු 
සහාභාගි වූ යේමම වැැඩමුළුයේේ සැසි පවැත්වැන ලංද්යේද් 
ජානමාධාය සහා මානවැහිත්යවැාදය පිළිබඳ වියේශ්ේෂඥායන් විසිනි. 
යේමම වැැඩමුළුවැ පවැත්වැන ලංද්යේද් ජාාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස 
කමිටුවැ “යුද වැාර්ත්යාකරණයේ� සදාචාාරාත්මක අභියේයෝග” 
මැයේයන් සංවිධාානය කළ 2022 අත්යථය මාධාය සමුළුවැට 
සමගාමීවැය.
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අතුරුදහන් වූ ත්යාංැනැත්ත්යාංන්ගේ� පවුල්ෙල අතුරුදහන් වූ ත්යාංැනැත්ත්යාංන්ගේ� පවුල්ෙල 
අෙශයත්යාංා ආමාන්ත්රණය කිරීමා  අෙශයත්යාංා ආමාන්ත්රණය කිරීමා  

• අතුරුදහාන් වූ  ත්යැනැත්ත්යන් යේසොයාගැනීම සම්බන්ධායේයන් කරතිබූ විමසීම් පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීමට පවුල් 227 ක් හාමුවූ අත්යර අතුරුදහාන් වූ 

ත්යැනැත්ත්යන් පිළිබඳ සිද්ධි 9 ක් ලියාපදිංචි කරන ලංදී

• අතුරුදහාන් වූ ත්යැනැත්ත්යන්යේ� ඥාාතීන් 705 යේදයේනකු යේවැනුයේවැන් අපයේ� හාවුල්කාර සංවිධාාන මාර්ගයේයන් සතිපත්යා මයේනෝසමාජීය ආධාාර සැසි 

(ත්යනි පුද්ගලං සහා කණ්ඩායම් වැශ්යේයන්) 1841 ක් පවැත්වැන ලංදී. ඔවුන්යේගන් 151 යේදයේනකු ආර්ථික, නෛනතික/පරිපාලංන, අධායාපන සහා 

යේසෞඛ්යය අවැශ්යත්යා සඳහාා ආධාාර ලංබාගැනීම පිණිස අවැශ්ය සම්පත් ස්ථාන කරා යේයොමු කරන ලංදී

• අතුරුදහාන් වූ ත්යැනැත්ත්යන්යේ� පීඩාවැට පත් පවුල් 1,028 කට යේදසතියක කාලංයකට සරිලංන  ඔවුන්යේ� නෛදනික ආහාාර සහා යේපෝෂණ අවැශ්යත්යා 

සපුරා ගැනීමට සහා ඔවුන්යේ� සනීපාරක්ෂක ත්යත්වැයන් රැකගැනීමට යේහාෝ නැවැත්ය සකස්කරගැනීමට  බහුකාර්ය මුදල් ආධාාර (එක් පවුලංකට ශ්රී 

ලංංකා රුපියල් 18,000 බැගින්) ලංබා යේදන ලංදී 

• අසරණවැ සිටින අතුරුදහාන් වූ ත්යැනැත්ත්යන්යේ� පවුල් 65 කට ඔවුන්යේ� හාදිසි අවැශ්යත්යා සපුරාගැනීම සඳහාා (ආහාාර සහා යේවැනත් අත්යයවැශ්ය 

වියදම්) අතියේර්ක බහුකාර්ය මුදල් ප්රදාන  සපයා යේදන ලංදී

• ප්රජාාමූලං ජීවැයේනෝපාය ආධාාර වැැඩසටහාන මාර්ගයේයන් පවුල් 210 කට ජීවැයේනෝපාය කටයුතු නැවැත්ය ආරම්භකිරීමට සහා දියුණුකර ගැනීමට ධීවැර 

ආම්පන්න සපයා යේදන ලංදී

• රජායේ� පශු සහා කෘෂිකර්ම යේදපාර්ත්යයේම්න්තුවැලං සම්බන්ධීකරණය යටයේත් ප්රජාාමූලං ජීවැයේනෝපාය ආධාාර වැැඩසටහානට සම්බන්ධා 227 යේදයේනකුට 

වැයාපාර කළමනාකරණ කුසලංත්යා පුහුණුවැ ලංබා යේදන ලංදී

අධිකාරණ වෛෙදය ධාරිත්යාංාෙය ශක්තිමාත් කිරීමාඅධිකාරණ වෛෙදය ධාරිත්යාංාෙය ශක්තිමාත් කිරීමා

• ඇටසැකිළි පරීක්ෂාවැන් ප්රගුණකිරීමට අධිකරණ නෛවැදයවිදයාවැ පිළිබඳ පශ්්චාාත් උපාධි අභයාසලංාභීන් 39  යේදයේනකු සඳහාා අධිකරණ නෛවැදය 

මානවැවිදයා කාර්ය සංග්රාහාය යේකටුම්පත්ය පිළිබඳ වැැඩමුළුවැක් පැවැැත්වීමට ශ්රි ලංංකා අධිකරණ නෛවැදය විදයාඥායන්යේ� විදයාලංය ජාාත්යයන්ත්යර රතු 

කුරුස කමිටුයේේ ආධාාර ඇතිවැ පහාසුකම් සැලංසීය. ඊට අතියේර්කවැ, නම්කරන ලංද නෛවැදය ආයත්යන යේවැත්ය නිරවැදය උපකරණ සහා යේයොමු ද්රවැය 

පරිත්යයාග කරන ලංදී

• විශ්්වැ විදයාලං 5 ක අධිකරණ නෛවැදයවිදයා අංශ් යේවැත්ය පුද්ගලං ආරක්ෂණ උපකරණ සහා විෂබීජා නාශ්ක ද්රවැය පරිත්යයාග කරන ලංදී

ගේත්යාංොරතුරු සාහ දත්ත්යාං 
(2022 මාැයි - අගේගෝසා්තු) 

රැඳවුම් ත්යාංත්ෙයන් නිරීක්ෂණය කිරීමාරැඳවුම් ත්යාංත්ෙයන් නිරීක්ෂණය කිරීමා

• රැදවුම් ස්ථාන 12 ක චාාරිකා 14 ක් කරන ලංද අත්යර යේසොයාගත් කරුණු සහා නිර්යේද්ශ් බන්ධානාගාර බලංධාාරීන් සමඟ රහාසය අන්දමින් 

හුවැමාරුකර ගන්නා ලංදී 

• රයේට් විවිධා ස්ථානවැලංදී රැඳවියන් 179 යේදයේනකු යේවැන් යේවැන්වැ හාමුවැන ලංදී

• රැඳවුම්භාරයේ� පසුවැන ත්යම ඥාාතීන් හාමුවීමට යාම සඳහාා පවුල් 220 කට ගමන් වියදම් ලංබා යේදන ලංදී

• රැඳවියන් 15,478 යේදයේනකුට සනීපාරක්ෂක ද්රවැය සහා අධායාපනික හාා වියේනෝදාත්මක ද්රවැය වැශ්යේයන් ත්යත්කාර්ය ආධාාර  සපයන ලංදී

• බන්ධානාගාර සම්බන්ධායේයන් වැන ජාාත්යයන්ත්යර නිර්යේද්ශ් සහා යේද්ශීය නීති රාමුවැ පිළිබඳ මාර්යේගෝපයේද්ශ් සැකසීම අවැසන් කරන ලංදී

• බන්ධානාගාර යේරෝහාල් 5 කට (දුම්බර, කළුත්යර, මහාර, මීගමුවැ සහා වැැලිකඩ) මූලික නෛවැදය උපකරණ සපයන ලංදී

• ස්විට්සර්ලංන්ත්යයේ� ජිනීවැාහි පැවැති බන්ධානාගාරවැලං යේසෞඛ්යය යේසේවැා පිළිබඳ ප්රථම යේලංෝක සමුළුවැට යේසෞඛ්යය අමාත්යයාංශ්යේයන් සහා බන්ධානාගාර 

යේදපාර්ත්යයේම්න්තුයේවැන් නියේයෝජිත්යයන් 4  යේදයේනකු සහාභාගි වුහා

• බන්ධානාගාර 5 කට ගර්භණී යේහාෝ කිරියේදන කාන්ත්යාවැන් සහා ළමයින් උයේදසා කිරි ලංබා යේදන ලංදී

• දැඩි අවැදානම් සත්කාර කාර්යයන්හි නිරත්යවීයේම්දී භාවිත්යය පිණිස යේකෝවිඩ්-19 නිවැාරණ ක්රියාමාර්ගවැලංට ආධාාර කිරීමක් වැශ්යේයන් කෑගල්ලං 

බන්ධානාගාර යේරෝහාලංට මුහුණු ආවැරණ 100 ක් පරිත්යයාග කරන ලංදී

• මහාර බන්ධානාගාර යේරෝහාලංට යේම්ස 4 ක්, පුටු 13 ක් සහා වැායේන් කබඩ් 2 ක්  පරිත්යයාග කරන ලංදී

• වැැලිකඩ බන්ධානාගාර යේරෝහාලංට ඊසීජී යන්ත්රයක් සහා මුද්රකයක්  පරිත්යයාග කරන ලංදී



19
67

/2
59

 1
0.

20
22

ජාාත්යාංයන්ත්යාංර මාානුෂොදී නීතිය ප්රෙර්ධනය  කිරීමාජාාත්යාංයන්ත්යාංර මාානුෂොදී නීතිය ප්රෙර්ධනය  කිරීමා
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• දකුණු සුඩානයේ� එක්සත් ජාාතීන්යේ� දූත්ය යේමයේහාය ඉටුකිරීම සඳහාා පිටත්වැ යන යුද හාමුදායේේ 93 යේදයේනකු සහා මධායම අප්රිකානු ජානරජායේ� 

එක්සත් ජාාතීන් යේ� බහුමාන ඒකාබද්ධා ස්ථායිකරණ දූත්ය යේමයේහාය ඉටුකිරීම සඳහාා සම්බන්ධාවීමට පිටත්වැ යන ගුවැන් හාමුදායේේ 166  යේදයේනකු 

(ගුවැන්යේසේවැා බලංඇණිය) යේවැනුයේවැන් එක්සත් ජාාතීන්යේ� සාමසාධාක යේමයේහාය පිළිබඳ විස්ත්යරකිරීම් යේදකක් පවැත්වැන ලංදී 

• ක්වැාලංාලංම්පූර්හි යුද්ධා සහා ජාාත්යයන්ත්යර මානුෂවැාදී නීතිය  පිළිබඳ මධායස්ථානය විසින් ජූලි 19 දා සිට 21 දා දක්වැා යේමයේහායුම් සහා යුද හාමුදා 

නීති නිලංධාාරීන් යේවැනුයේවැන් පවැත්වැන ලංද යේත්යදින මාර්ගගත්ය යේමයේහායුම් නීති පාඨාමාලංාවැට ත්රිවිධා හාමුදායේේ නිලංධාාරීහු  6 යේදයේනක් (නීති 1 සහා 

යේමයේහායුම් 1 බැගින්) සහාභාගි විය 

• ජාාතික යේපොලිස් ඇකඩමියේ�දී යේපොලිස් යේසේවැය සහා මහාජාන සාමය කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාාත්යයන්ත්යර ප්රමිති මැයේයන් පවැත්වැන ලංද අත්යථය 

පුහුණු සැසිවැාර යේදකකට ස්වැකීය රැකියා යාවැත්කාලීන කරන අංගයක් වැශ්යේයන් ප්රධාාන යේපොලිස් පරීක්ෂකවැරු 108 යේදයේනක් සහාභාගි වූහා

• ජාාත්යයන්ත්යර රීති සහා යේපොලිස් යේසේවැා සඳහාා ප්රමිති පිළිබඳවැ අයේගෝස්තු මාසයේ�දී  පවැත්වැන ලංද එක්දින පුහුණු වැැඩසටහානින්  අපරාධා පරීක්ෂණ 

යේදපාර්ත්යයේම්න්තුයේේ සහා ත්රස්ත්ය මර්දන විමර්ශ්න යේකොට්ඨාාසයේ�  විමර්ශ්න නිලංධාාරීන් 49 යේදයේනකුට ප්රතිලංාභ අත්විය

• යේපොලිස් යේසේවැා සඳහාා ජාාත්යයන්ත්යර ප්රමිති පිළිබඳවැ අයේගෝස්තු මාසයේ�දී  ශ්රී ලංංකා යේපොලිස් විදයාලංයේ�දී පවැත්වැන ලංද එක්දින පුහුණු වැැඩසටහානින් 

අලුතින් බඳවැා ගත් උප යේපොලිස් පරීක්ෂකවැරුන් 230 යේදයේනකුට ප්රතිලංාභ අත්විය  

• ආර්ථික අර්බුදයේයන් පැනනගින මානුෂවැාදී අවැශ්යත්යා ආමන්ත්රණය කිරීම පිණිස යේසෞඛ්යය අමාත්යයාංශ්යට රුධිරය රැස්කර ත්යැබීමට යේයොදා 

ගන්නා බෑග 10,000 ක් පරිත්යයාග කරන ලංදී

• ශ්ාඛ්යා ආපදා ප්රතිචාාර ශිල්පක්රම සහා කඳවුරු කළමනාකරණය සම්බන්ධායේයන් ස්යේේච්ඡාා යේසේවැකයන් 113 යේදයේනකු සඳහාා පුහුණුවැ ලංබා යේදන 

ලංදී 

• මානුෂවැාදී ප්රතිපත්ති සහා ජාාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස සහා රතු අඩසඳ සංවිධාානය  පිළිබඳ දැනුවැත් කිරීයේම් සැසි 24 ක් පවැත්වැන ලංදී 

• දිස්ත්රික්ක මට්ටයේම් උත්සවැවැලංදී ප්රථමාධාාර යේසේවැා 7 ක් පවැත්වැන ලංදී 

• ප්රථමාධාාර ශිල්ප ක්රම පිළිබඳවැ දැනුම යත්යාවැත්කිරීයේම් පාඨාමාලංාවැකට ස්යේේච්ඡාා ප්රථමාධාාර උපයේද්ශ්කවැරු 47 යේදයේනක් සහාභාගි වූහා  

ශ්රී ල�කාා රතු කුරුසා සාමාාජායට ආධාර ලබාදීමා ශ්රී ල�කාා රතු කුරුසා සාමාාජායට ආධාර ලබාදීමා 


