
2015 ජනවාරි   රට පිළිබඳ සාරාංශය 

1 

 

ශ් රී ලංකාව 
 
යුද්ධය පැවති සමෙය් සිදු වූ අපචාරයන් පිළිබඳ වගවීම සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා රජය පමාණවත් පගතියක් 
දක්වා නැත. 2013 මාර්තු මාසෙය්දී, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය විසින් සම්මත කරන 
ලද ෙයෝජනා සම්මතයට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට රජය අසමත්වීම 2014 දී නව ෙයෝජනා සම්මතයකට 
මග පෑදීය. ෙයෝජනා සම්මතය මඟින්, ශී ලංකාෙව් 2009 වසෙර් දී අවසන් වූ සිවිල් යුද්ධය පැවති 
කාලසීමාෙව්දී ෙදපාර්ශ්වය විසින් සිදුකරන ලද අන්තර් ජාතික මානව හිමිකම් සහ මානවීය නීතිය උග 
ෙලස කඩකිරීම් හා ඒ හා සම්බන්ධ අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ෙමන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් පිළිබඳ මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙයන් (OHCHR) ඉල්ලා සිටින ලදී. 
 
ආණ්ඩුව තමන්ට එෙරහිව විෙව්චන සිදු කරන්නන් මර්දනය කිරීම දිගටම සිදු කරමින් සිටියි. 2014 මාර්තු 
මාසෙය්දී, ෙදමළ ජාතික කියාධරෙයක් අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ ෙසොයා බලමින් සිටි මානව හිමිකම් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින පමුඛ පුද්ගලයන් ෙදෙදෙනකු රැඳවුම් භාරයට ගන්නා ලදී. ඔවුන් ෙදෙදනා පසුව 
නිදහස් කරනු ලැබූව ද, ආණ්ඩුව විසින් තස්තවාදය වැලැක්වීෙම් පනත නම් දරුණු නීතිය යටෙත් ෙදමළ 
ජාතිකයන් ගණනාවක් අත් අඩංගුවට ගන්නා ලදී. තස්තවාදය සඳහා මුදල් ලබාෙදන්නන් වශෙයන් 
විෙද්ශීය ෙදමළ සංවිධාන 16 ක් ආණ්ඩුව විසින් නම් කරනු  ලැබුෙව් එම  කණ්ඩායම් විසින් සිදුකරන ලද 
නීතිවිෙරෝධී කියාකාරකම් පිළිබඳ කිසිදු සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් ෙනොකරය. 
 
ෙබොදු බල ෙසේනා (BBS) නැමති ෙබෞද්ධ අන්තවාදී සංවිධානය විසින් ජුනි මාසෙය්දී පවත්වන ලද රැලියක් 
පචණ්ඩත්වය දක්වා වර්ධනය වීෙමන් මුස්ලිම් ජාතිකෙයෝ සිව් ෙදෙනක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූහ. එහි දී  අවම 
වශෙයන් තවත් පුද්ගලයන් 80 ෙදෙනකුට පමණ තුවාල සිදු වූ අතර මුස්ලිම් නිවාස සහ ව්යාපාරික ස්ථාන 
ෙබොෙහොමයක් ද විනාශ විය. 
 
විෙද්ශ රටවල ෙද්ශපාලන රැකවරණය පතික්ෙෂේපවීෙමන් පසු බලහත්කාරෙයන් ශී ලංකාවට ආපසු හරවා 
එවනු ලබන ෙදමළ ජාතිකයින්ට ආණ්ඩුව සලකන ආකාරය අවධානයට ලක්විය යුතු ගැටලුවකි. ශී 
ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන රැකවරණය පතා පැමිණි විෙද්ශීය ජාතිකයින් බලහත්කාරෙයන් ආපසු යැවීම ශී 
ලංකා ආණ්ඩුව විසින් 2014 දී ආරම්භ කරන ලද අතර, ෙමොවුන්ෙගන් බහුතරය පකිස්ථානෙය් සහ 
ඇෆ්ගනිස්ථානෙය් අවදානමට ලක් වූ පජාවන් වල සාමාජිකෙයෝ ෙවති. 
 
යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් උතුරු පෙද්ශවල පුනරුත්ථාපන සහ පතිසංස්කරණ කටයුතු ආණ්ඩුව විසින් 
අඛණ්ඩව සිදුකර ෙගන යයි. දිගු කලක සිට ෙපොෙරොන්දුවක්ව තිබූ වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා 
කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත 2014  දී නීතිගත කරන ලදී. 
 

වගවීම සහ ජාත්යන්තර විමර්ශනයන් 
2012 සහ 2013 වසරවලදී, මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් ෙයෝජනා සම්මතය මගින් නිර්ෙද්ශ කර ඇති 
පරිදි, රජෙය් හමුදා සහ ෙදමළ ඊලාම් විමුක්ති ෙකොටි සංවිධානය (LTTE) විසින් සිදු කෙළේ යැයි පැවෙසන 
යුද අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සහ වැරදිකරුවන්ට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
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අර්ථාන්විත පියවර ගැනීමට මහින්ද රාජපක්ෂ රජය විෙරෝධයක් දක්වන ලදී. ඒ ෙවනුවට, අත් අඩංගුෙව් 
පසුවන එල්ටීටීඊ සාමාජිකයින් යැයි සැකෙකෙරන පුද්ගලයන් සහ ෙකොටි සංවිධානෙය් ආධාරකරුවන්ට 
එෙරහිව ලිංගික පචණ්ඩත්වය ඇතුළු වධහිංසා පැමිණවීම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන විශ්වාසනීය ෙචෝදනාවන් 
පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සහ නීති මගින් කටයුතු කිරීම  පතික්ෙෂේප කිරීෙම් දිගු කාලීන පිළිෙවත රජය 
අඛණ්ඩව අනුගමනය කරමින් සිටියි.   
 
එහි පතිඵලයක් ෙලස, මානව හිමිකම් කවුන්සිලය මඟින් ෙපරට වඩා ශක්තිමත් ෙයෝජනා සම්මතයක්  
2014 මාර්තු මාසෙය්දී අනුමත කරන ලද අතර ඉන් “මානව හිමිකම් දරුණු ෙලස උල්ලංඝනය හා 
අපෙයෝජනය කිරීම් සහ ඒ හා බැඳුණු අපරාධ පිළිබඳ ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් පුළුල් විමර්ශනයක්” 
සිදුකිරීමට මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලයට දැනුම් දුනි. එම වාර්තාව 2015 දී 
එලිදැක්වීමට නියමිතය. 
 
එෙමන්ම එම ෙයෝජනා සම්මතෙයන්, කියාධරයන් ඉලක්ක කර ගැනීම සහ මුස්ලිම්වරුන්ට පහරදීම 
ඇතුළුව, ආණ්ඩුව විසින් ෙම් වන විටත් සිදුකරෙගන යන නීති කඩකිරීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ෙමන් ද 
මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙයන් ඉල්ලා සිටියි. මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙය් විමර්ශනයට සමගාමීව යුක්තිය සහ වගවීම ලබා ෙදන ෙලස රජයට සිදුකරන ලද 
පසුගිය දැනුම්දීම් ද එමගින් යළි සිහිපත් කර තිෙබ්. 
 
එයට පතිචාර ෙලස, ජාත්යන්තර විමර්ශනයට සහෙයෝගය ලබා ෙනොෙදන බවත්, රටට ඇතුළුවීම සඳහා 
විමර්ශන කණ්ඩායම්වල සාමාජිකයන්හට වීසා ලබාදීම පතික්ෙෂේප කරන බවත්, ශී ලංකා රජය පසිද්ධිෙය් 
සඳහන් කර ඇත. එක්සත් ජාතීන්ෙග් විමර්ශනය සඳහා ෙතොරතුරු ලබාෙදන ශී ලාංකිකයින් ජාතිෙදෝහීන් 
වශෙයන් සලකනු ලබන බව රජෙය් සාමාජිකයින් විසින් අනතුරු අඟවන ලදී. “විෙව්චකයන් ලබා ෙදන 
ෙතොරතුරු මත පදනම්ව (ඔවුන්ට එෙරහිව) සුදුසු කියාමාර්ග”රජය විසින් ගන්නා බවට එක් කැබිනට් 
මණ්ඩල සාමාජිකෙයක් තර්ජනය කරන ලදී. 
 
ජූලි මාසෙය්දී, රජය විසින් ස්වකීය “අතුරුදහන්වූවන්”පිළිබඳ ෙකොමිසමට සහයවීම සඳහා ජාත්යන්තර 
විෙශේෂඥ කණ්ඩායමක් පත්කිරීම පකාශයට පත් කළ අතර එම ෙකොමිසමට යුද්ධ කිරීෙම් නීති කඩකිරීම් 
සහ බලහත්කාරෙයන් සිදුකළ අතුරුදහන් කිරීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට ද  බලය පවරන ලදී. 
 

සිවිල් සමාජය සහ විෙව්චකයන් මර්දනය කිරීම 
වගවීම සම්බන්ධෙයන් අදහස් පළ කළ ශී ලාංකික කියාධරයන් අත්තෙනෝමතික ෙලස අත්අඩංගුවට 
ගැනීම 2014 වර්ෂය තුළ ද දිගටම සිදුවිය. ස්වාධීන ජන මාධ්යයට සහ මානව හිමිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටින්නන්ට එෙරහිව සිදුකරන මර්දනය රජය විසින් පුළුල් කරන ලදී. 
 
මාර්තු මාසෙය්දී, පමුඛ මානව හිමිකම් කියාධාරිනියක් වන, ෙකොළඹ පදනම් කරගත් ඉන්ෙෆෝම්හි 
(INFORM) රුකී පනාන්දු, සහ කෙතෝලික පූජකවරෙයක් වන, පවීන් මෙහේසන් පියතුමා දින තුනක් 
තිස්ෙසේ රඳවා තබාෙගන පශ්න කරන ලදී. බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කරනු ලැබූවන් ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කරන කියාධාරිනියක වන බාෙල්න්දන් ජයකුමාරී අත්අඩංගුවට ගැනීම ෙහේතුෙවන්, පරිවාස 
භාරෙය් තැබීමට නිෙයෝග කරන ලද ඇෙග් දියණිය වන 13 වියැති බාෙල්න්දන් විතුෂානීෙග් සුභසාධනය 
සහතික කිරීම සඳහා ඔවුන් කටයුතු කරමින් සිට ඇත. මානව හිමිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින නීතිඥයන් 
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වන නාමල් රාජපක්ෂ, මංජුල පතිරාජ, සහ ලක්ෂාන් ඩයස් යන අයට හඳුනාෙනොගත් පුද්ගලයන් විසින් 
තර්ජනය කර ඇත 
 
වාර්තාකීරීම පිළිබඳ සීමාකිරීම්වලට අඛණ්ඩව මුහුණදීමට මාධ්යවලට සිදුව ඇත. විෙශේෂෙයන් උතුෙර් 
ෙදමළ ජනයා බහුතරයක් සිටින පෙද්ශවල මාධ්යවලට ෙමය බලපා තිෙබ්. 2014 වසෙර්දී, උතුෙර් 
මාධ්යෙව්දීන් පුහුණු කිරීම සඳහා දකුෙණ් සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළු ආරක්ෂක හමුදා විසින් 
බලහත්කාරෙයන් නතර කර එයට සහභාගිවූවන්ට ආපසු නිෙවස් කරා යන ෙලස නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
පසුගිය කාලෙය් යුද්ධය පැවති උතුරු සහ නැෙගනහිර පළාත් තුළ  විවිධ සංවර්ධන, නැවත පදිංචිකිරීම් සහ 
පතිසංස්කරණ ව්යාපෘති කියාත්මක ෙවමින් තිබුණත් ෙදමළ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් සපුරාලන බවට 
රජය ලබා දී තිබු පතිඥා ෙබොෙහෝ දුරට ඉටු කර ෙනොමැත. ෙදමළ පජාවට ඔවුන්ෙග් මියගිය අය ෙවනුෙවන් 
අනුස්මරණ උත්සව පැවැත්වීම ෙහෝ ජාතික ගීය ෙදමළ භාෂාෙවන් ගායනා කිරීම වැනි සරල 
කියාකාරකමක් සිදුකිරීමට පවා රජය ඉඩ ලබා දී ෙනොමැත. 
 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් සිට  අවිහිංසාවාදී ෙදමළ සංවිධාන දක්වා ෙලොව පුරා පිහිටි ෙදමළ සංවිධානවල 
වත්කම් සහ මූල්ය සම්පත් තහනම් කිරීෙම් නිෙයෝගයක් රජය විසින් සම්මත කරන ලදී. ෙමම නිෙයෝගය 
සඳහා පිළිගතහැකි කිසිදු සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කර නැත. තහනම් කරන ලද කණ්ඩායම් සමග සම්බන්ධකම් 
පවත්වන ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට එෙරහිව නීති මගින් කටයුතු කරන බව හමුදා පකාශක විසින් පවසන ලදී. 
ෙමමගින් ෙද්ශීය කියාධරයන් සහ ශී ලංකාෙව් සංචාරය කරන තහනම් කරන ලද කණ්ඩායම්වල 
සාමාජිකයන් ෙලස සැලෙකන පුද්ගලයින් අත්තෙනෝමතික ෙලස අත්අඩංගුවට ගැනීෙම් අවදානමක් පවතී.   
 

සුළු ආගමික ජනෙකොටස්වලට එෙරහිව සිදුකරන පහරදීම් 
ෙකොළඹට කිෙලෝමීටර් 60 ක් පමණ දකුණින් පිහිටි අළුත්ගම පෙද්ශෙය් ආගමික කණ්ඩායම් අතර පැවති 
කලහකාරී  තත්වය පසුගිය ජුනි මාසෙය්දී පචණ්ඩත්වෙය් උපරිමයට පැමිනුණි.  පචණ්ඩ කියා ආරම්භ 
වූෙය් ෙබෞද්ධ භික්ෂුවක් රැෙගන යන වාහනයක රියදුරු සහ මුස්ලිම් තරුණ පිරිසක් අතර සුළු මාර්ග 
අවහිරතාවයක් නිසා හටගත් සිදුවීමක් මුල්ෙකොටෙගන ය. ඉහත සිදුවීමට පසුදින පෙද්ශෙය් ෙබෞද්ධ 
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන බව පවසමින් ෙබොදුබල ෙසේනා සංවිධානෙය් නායක 
ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥාණසාර හිමිෙග් පධානත්වෙයන් උද්ෙඝෝෂණ රැලියක් පවත්වන ලදී. රැලිෙයන් පසු, 
ෙපොලු සහ මුගුරු රැගත් කල්ලි මුස්ලිම්වරුන්ට පහරෙදමින් මහත් කලබලයක් සිදුකරන ලදී. රජය විසින් 
ඇඳිරි නීතීය පැනවීෙමන් පසුව ද, අවට පෙද්ශවල මුස්ලිම් නිවාස සහ ෙද්පල ඉලක්ක කරෙගන සිදු කළ 
පහරදීම්වලින් අවම වශෙයන් මුස්ලිම්වරු හතර ෙදෙනකු මියෙගොස් තවත් 80 ෙදෙනකුට පමණ තුවාල 
සිදුවිය. අළුත්ගම නගරෙය් සහ අවට පෙද්ශවල ෙබොෙහෝ නිවාස සහ ව්යාපාර ස්ථාන ද  විනාශ කරන ලදී. 
 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු රජෙය් ෙජ්යේෂ්ඨ නිලධාරීන් හිංසාකාරී කියා ෙහලාදකිමින් පකාශයන් 
සිදුකරන ලදී. ආණ්ඩුව පුද්ගලයන් කිහිපෙදෙනක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ බව පකාශ කළ ද, ෙමය ලියන 
අවස්ථාව වන විටත් කිසිදු සැකකරුෙවකුට එෙරහිව ෙචෝදනා ෙගොනු ෙකොට නැත. 
 

සරණාගතයන් 
විෙද්ශ රටවල ෙද්ශපාලන රැකවරණය ලබා ගැනීමට ෙනොහැකිවීම නිසා බලහත්කාරෙයන් එම රටවලින් 
ආපසු හරවා එවන ශී ලාංකිකයින් මුහුණ ෙදන තත්වය සම්බන්ධෙයන් තවමත් බරපතල ගැටළු පවතී. 
බලහත්කාරෙයන් සිදුකරන ලද පිටුවහල් කිරීම් ෙබොෙහොමයක්  සිදුවූෙය් 2014 මාර්තු මාසෙය් සිට රජය  
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විසින් ආරක්ෂක ෙමෙහයුම් වැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා අතරතුරදී ය. මුහුෙද් පැවති අවදානම් තත්වය 
ෙහේතුෙවන් එම කාලෙය්දී අත්අඩංගුවට ගැනීම් විශාල පමාණයක් ෙමන්ම මරණයට පත් වීම් කිහිපයක්ද 
වාර්තා විය. එක්සත් රාජධානිෙය් සහ ෙවනත් රටවල ෙද්ශපාලන රැකවරණ ලබා ගැනීමට අෙපොෙහොසත්වී 
ආපසු පැමිණි පුද්ගලයන් ඇතුළු, එල්ටීටීඊ යට සම්බන්ධයක් ඇති බවට සැකකරන ලද පුද්ගලයන්ට 
එෙරහිව බලධාරීන් විසින් වධහිංසා පැමිණවීම පිළිබඳව  හියුමන් රයිට්ස් ෙවොච් සහ ෙවනත් අය විසින් 
ෙල්ඛනගත කර තිෙබ්. 
 
රජය විසින් මෑත වර්ෂයන් තුළ, විෙශේෂෙයන් 2014 මුල්කාලෙය් සිට, සරණාගතයින් සඳහා වන එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මහ ෙකොමසාරිස් (UNHCR) කාර්යාලෙය් ලියාපදිංචි සමහර පුද්ගලයින් ඇතුළුව, ශී ලංකාව 
තුළ ෙද්ශපාලන රැකවරණය පතන ෙවනත් රටවල පුද්ගලයින් බලහත්කාරෙයන් ආපසු යැවීම ආරම්භ කර 
ඇත. එෙසේ බලහත්කාරෙයන් ආපසු යවන ලද වැඩි පිරිස පකිස්ථානය සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය යන රටවල 
හිංසාවට සහ පීඩාවට ලක්වන, සුළු ආගමික කණ්ඩායම්වල සාමාජිකෙයෝ ෙවති. රැඳවුම් භාරයට ගන්නා 
ලද ෙද්ශපාලන රැකවරණය පතන්නන්ට රටින් පිටුවහල් කිරීමට ෙපර සරණාගතයන් සඳහා වන එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මහ ෙකොමසාරිස්වරයා ෙග් නිෙයෝජිතයන්ට  මුණ ගැසීමට ඉඩ දී නැති අතර, එෙසේ පිටුවහල් 
කරන ලද ඇතැම් පුද්ගලයන් සරණාගතයන් ෙලස කලින් පිළිෙගන තිබුණි. 
 

විෙද්ශ රැකියාවල නියුතුවූවන් 
මිලියනයකට වැඩි ශී ලාංකිකයන් පිරිසක් විෙද්ශ රටවල ෙසේවය කරන අතර, ඉන් ෙබොෙහොමයකට 
බඳවාගැනීෙම් සිට ෙසේවය සඳහා ෙගනයාම, නැවත සියරටට යැවීම සහ යළි සමාජගත කිරීම දක්වා වන 
සංකමණික චකෙය් සෑම අවස්ථාවකදීම අපෙයෝජනයට ලක්වීෙම් අවදානම පවතී. රැකියා සඳහා 
බඳවාගන්නන් සහ විධිමත් ෙනොවන උප නිෙයෝජිතයින් විසින් සංකමණිකයින් ණයකාරයන් බවට 
පත්කරමින් ඔවුන්ෙගන් අධික ගාස්තු අයකරන අතර විෙද්ශයකදී ලබාෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු වන 
රැකියාව සම්බන්ධෙයන් සපයන ෙතොරතුරු ද ෙබොෙහෝවිට නිවැරදි  නැත. 
 
ශී ලාංකික සංකමණිකයින්ෙගන් සියයට 90 කට වැඩි පිරිසක් දැනට මැද ෙපරදිග ෙසේවය කරන්ෙන් 
‘කෆාලා’ (Kafala) කමය නමැති ෙසේවකයා ෙසේව්යයාට බැඳ තබන සීමාකාරී කමයක් යටෙත්ය. ශී ලාංකීය 
සංකමණිකයින්ෙගන් තුෙනන් එකකට වඩා ගෘහ ෙසේවිකාවන් වන අතර ඔවුන් සියලු ෙදනාම පාෙහේ  
කාන්තාවන්ය. විෙද්ශ රටවලදී ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පියවර කිහිපයක් රජය විසින් 
ෙගන තිබුනද, සුළු විෙව්කයක් සමඟින් දිගු ෙව්ලාවක් වැඩ කිරීම, වැටුප් ෙනොෙගවීම ෙහෝ පමාදවීම, ෙසේවා 
ස්ථාන තුළ සිරකර තැබීම, වාචික, කායික සහ ලිංගික හිංසා ආදී කරදර වලට ඔවුන්ට අඛණ්ඩව 
මුහුණුදීමට සිදුෙව්. 
 

පධාන ජාත්යන්තර කියාකාරීන් 
ශී ලංකාෙව් සිවිල් යුද්ධය පැවති කාලෙය්දී සිදුවූ යුද අපරාධ සහ ෙවනත් බරපතල අපෙයෝජන පිළිබඳව 
ස්වාධීන ජාත්යන්තර විමර්ශනයක් සිදු කරන ෙලස එකල සිටි මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ ෙකොමසාරිස් නවී 
පිල්ෙල් කළ නිර්ෙද්ශය එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය විසින් පිළිගන්නා ලදී. 
 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ එක්සත් රාජධානිය විසින් යුද අපරාධ සම්බන්ධෙයන් වගවීම සහතික 
කරන ෙමන් ශී ලංකාෙවන් ඉල්ලා සිටින ලදී. 
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කලාපෙය් පධාන ෙපෙළේ සාමාජිකෙයකු වන ඉන්දියාව, සංහිඳියාව ඇතිකරන ෙලසට සහ ෙදමළ 
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කරන ෙලසට දිගටම බල කරන නමුත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් දී 
ඡන්දය දීෙමන් වැලකී සිටිෙය්ය. පධාන ෙපෙළේ ආධාර ලබාෙදන්ෙනකු වන, ජපානය ද ඡන්දය දීෙමන් 
වැලකී සිටි අතර ෙවනත් පකාශනයන් මගින් පශ්චාත් යුද කාලීන සංවර්ධනයන් පිළිබඳව ශී ලංකාව 
පශංසාවට ලක් කර ඇත. ශී ලංකා ආණ්ඩුවට ලබා දී ඇති මූල්යමය සහ ෙද්ශපාලන සහෙයෝගය ෙපන්නුම් 
කරමින් චීන අගමැතිවරයා ශී  ලංකාෙව් නිල සංචාරයක නිරත වූ අතර මානව හිමිකම් සම්බන්ධෙයන් 
කිසිදු සඳහනක් කර ෙනොමැත. 
 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙද්ශපාලන රැකවරණය පතා ශී ලංකාෙවන් පිටත්ව යන පුද්ගලයන් ආපසු ශී ලංකාවට 
හරවා  එවන බවට ෙහෝ ඕස්ෙට්ලියාවට ඇතුළුවීමට ඉඩ ෙනොෙදන බවට එකඟතාවක් ඕස්ෙට්ලියාව සහ ශී  
ලංකාව විසින් ඇති කරෙගන තිෙබ්. ඕස්ෙට්ලියාව විසින් මුහුෙද් දී කළ ෙතොරතුරු ෙසොයාබැලීම්වලින් පසු 
ෙද්ශපාලන රැකවරණ පතන්නන් වැඩි ෙදෙනක් ශී ලංකාවට ආපසු හරවා එවන ලදී. පිළිගත හැකි කරුණු 
ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන ලද්ෙද් ෙවනත් රටවලදීය. මානව අයිතිවාසිකම් 
දැනට වඩා ෙහොඳින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ෙලස ශී ලංකාෙවන් ඉල්ලා සිටීමට අෙපොෙහොසත් 
වූ ඕස්ෙට්ලියාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් ෙයෝජනා සම්මතයට එෙරහිව ද අදහස් පළ කරන ලදී. 
ඕස්ෙට්ලියාව එෙසේ කරන ලද්ෙද් සංකමණිකයන් සහ ෙද්ශපාලන රැකවරණය පතන්නන් ඕස්ෙට්ලියාවට 
පැමිණීම නතර කිරීම සඳහා ශී ලංකාෙව් උපකාර ලබා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වූ නිසයි. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


