
මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප් රකාශන  

 

1948 දෙසැම්බර් මස 10 එක්සත් ජාතීන්දේ මහා මණ්ඩලදේ සම්මත කරන ලදුව 
ප් රකායට  ප්ත්ක  මානව යිතිවවාිකකම් ිළිබබෙ ිශයවව ප් රකායනට දමි  යන්තර්තත ද.  
දමම ඓිවහාිකක ිකද්ධිදටන් ප්සු දමම ප් රකායනට දමි  යන්තර්තත ද.  දමම 
ඓිවහාිකක ිකද්ධිදටන් ප්සු දමම ප් රකායනදේ යඩගු  වතන්ිව ප් රචාාරට  ප්ත් කරන 
දමන්ෙ ඒ ඒ ර වල ප්විවන දද්යප්ාලන තත්ත්වට ිළිබබෙ දවනසක් දනොකර දමම 

ප් රකායනට ප් රධාාන වයදටන් ප්ාස්  හා යධායාප්න තටතන මන්න් ප්ැිවරිශම , ප් රෙර්යනට 

වීම , ප්ාඨනට කරවීම  හා ප්ැහැදිලි කරවීම  සලසවවන දමන් ෙ, එක්සත් ජාතීන්දේ 
මහා මණ්ඩලට ිශිකන් ිකටලූම සාමාජික රාජයටන්දතන් ඉ් ලා ිකටින ලද්දද්ට  

 
 
මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබද විශව් ප් රකාශන  ූර්වවිකාව 

දලෝකදේ ප්වත්නා නිෙහස, යුක්ිවට සහ සාමට ටන්දනි  ප්ෙනම මිනිසව ප්වුද්  ිකටලූ 
දෙනාදේම සහජ තරුත්වට හා යන්සතු ක  දනොහැකි වූ සම යිතිවවාිකකම් ිළිබතැනීම 

වන දහිතන්ෙ, මානව යිතිවවාිකකම් දනොතැකීදම් හා යවඥව  ලක්කිරිදම් ප් රිවලලටක් 
වයදටන් මිනිසව වර්තටාදේ හෘෙ සාක්ෂිට සාහිකක පීඩනට  භාජනට දකදරන 

මිද් ච්ඡ කෲරකම් ිකදු වී ඇිව දහිතන් ෙ, මිනිසව වර්තටා  යෙහසව ප් රකායකිීමදම් හා 

ිශයවවාසට ඇෙි ලි ෙැීමදම් නිෙහසත්, බිදටන් හා යඟි තකමින් දතොරිශදම් නිෙහසත්, 
භුක්ිව ිශදීම  හැකි ප් රජාවක් ඇරීමම දප්ොදු ජනතාවදේ දරේෂ්ඨවඨතම යද්ක්ෂ්ඨාව දලස 

ප් රකායට  ප්ත්වී ඇිව දහිතන්ෙ, 

 
දුෂ්ඨවඨ ප්ාලනටන්  හා ප්රිපීඩනටන්  ිශරුද්ධාව යන්ිවම ක රටිාමාර්තටක් වයදටන් කැරලි 
දකෝලාහල ඇිව කිීමම  මිනිසා දප් ඔවීම වැලැක්වීම  නම් නීිව මන්න් මානව 

යිතිවවාිකකම් තරක්ෂ්ඨා කරදීම යතයාවයය වන දහිතන්ෙ, 

ජාතීන් යතර මිත ර සම්බන්ධාතා තවදුර ත් වර්ධානට කිීමම යතයාවයය වන දහිතන්ෙ, 

 

මූලික යිතිවවාිකකම් දකරි ත්, මිනිසාදේ තරුත්වට හා යතට දකදරි ත්, සවිව ර ර ුරරුෂ්ඨ 
දෙප්ක්ෂ්ඨදේ සමාන යිතිවවාිකකම් දකදරි ත් තම ිශයවවාසට හා භක්ිවට එක්සත් 
ජාතීන්දේ සාමාජික ජාතීන් ිශිකන් ප් රඥ්ිවදටි  සවිරර දලස නැවත ිළිබදතන ඇිව 
දහිතන්ෙ සමාජ ප් රතිවට හා වඩා ටහප්ත් ීවවන තත්වටක් වඩා ුරුල්  දලස වර්ධානට 

කිීමම  යධිෂ්ඨවඨාන කර ඇිව දහිතන්ෙ, 

 
මානව යිතිවවාිකකම් හා මූලික සවවාධීනත්වටන් දකදරි  ිශයවව තරුත්වටත් ඒවා 
රැකදීමත් එක්සත් ජාතීන්දේ සගිශධාානදේ සහදටෝගීත්වට වර්ධානට කිීමම  සාමාජික 

රාජය ප් රිවඥ දී ඇිව දහිතන්ෙ,  

 
ඒ ප් රිවඥව ප්රිූරර්වව සාක්ෂ්ඨාත්කර තැනීම සෙහා දමම යිතිවවාිකකම් හා සවවාධීනතා 

ිළිබබෙව දප්ොදු යවදබෝධාට ලබා තැනීම යිවයිතන් වැෙතත්වන දහිතන්ෙ, 

 
එක්සත් ජාතීන්දේ මහා මණ්ඩලට දමදසේ ප් රකායදකො  ිකටිිත  



 

මානව යිතිවවාිකකම් ිළිබබෙ දමම ිශයවව ප් රකායනට, සෑම ුරද්තලදටකු හා සගිශධාානටක් 
ිශිකන් නිරන්තරදටන්ම ිකි ප්ත් දකදරමින් සකල ජනතාව  හා ිකටලූ ජාතීන්  
සාක්ෂ්ඨාත් කරතත යුතු දප්ොදු තත්ත්වටක් වයදටන් යධායාප්නදටන් සහ යධායනදටන් 

දමම යිතිවවාිකකම් හා සවවාධීනත්වටන් තරු ක  යුතුටිතෙ, ජාිවක වූත්, 

ජාතයන්තරවූත්, ප් රතිවීලී  ිශධිිශධාාන මන්න් දම් ි ම්කම් සාමාජික ර වල දමන්ම 
ඒවාදේ බලට  යවනත දසසු ර වල ජනතාව යතරෙ යතට කිීමම  සැලැසවවීදමන් 
දලෝකට මුුල් ද් ම ඒ ිළිබබෙ තරුත්වට හා කි රටාකාීමත්වට සැලිකට යුතු ටැිතෙ ප් රකාය 
කර ිකටි  

 
1 වන වගන්ති  
ිකටලූ මනුෂ්ඨයදටෝ නිෙහසවව පප්ත ලබා ඇත  තරුත්වදටන් හා යිතිවවාිකකම් සමාන 
දවිව  යුක්ිව යයුක්ිව ිළිබබඳ හැඟීදමන් හා හෘෙට සාක්ෂිදටන් යුත් ඔවුදනොවුන්වුන්  
සැ කිට යුත්දත් සදහෝෙරත්වට ිළිබබඳ හැඟීදමනි  

 
2 වන වගන්ති  

ජාිව, වගය, වර්ව, සවතී ර ුරරුෂ්ඨ භාවට, භාෂ්ඨාව, තතම්, දද්යප්ාලන, තදී කවර 
දේෙටකින් දහෝ සමාජ ජාිවක දද්ප්  පප්ත තදී කවර තත්ත්වටක ිශෂ්ඨටක් දහෝ 
දනොමැිවව දම් ප් රකායනදේ සඳහන් ිකටලූ ි මිකම් හා සවවාධීනත්වටන් සෑම 

ුරද්තලදටකු ම පරුම වන්දන්ට  තවෙ ටම් ුරද්තලටකු යටත් වන රදේ දද්යප්ාලන, 

නීිවමට දහෝ ජාතයන්තර තත්ත්වටන් ිළිබබඳ කිිකදු ිශදයේෂ්ඨටක් ෙ ඒ ර  සවවාධීන, 

භාරකාර, යසවවාධීන තදී කවර තත්ත්වටක් ිළිබබඳ ිශදයේෂ්ඨටක් ෙ දනොමැිවව දම් ි මිකම් 
ඔහු සතු වන්දන්ට  

 
3 වන වගන්ති  
සෑම ුරද්තලදටකු ම ීවවත්වීම ත් නිෙහසවව ිකතීම ත් දප්ෞද්තලික තරක්ෂ්ඨාව ත් 
ි මිකමක් ඇත්දත්ට  

 
4 වන වගන්ති  
කිිකම ුරද්තලටකු වහ් කදමි  දහෝ බන්ධානදේ (ොස භාවදටි ) දනොරැඳිශට යුතුට  
සෑම තකාරටකම වහ්  දව ඳාම හා වහ් කම තහනම් වන්දන්ට  

 
5 වන වගන්ති  
කිිකටම් ුරද්තලටකු වෙ ි ගසාව  දහෝ කෲර යමානුෂික ප්හත් සැලකි් ල  දහෝ 
ෙඬුවමක  දහෝ භාජනට දනොක  යුතුට  

 
6 වන වගන්ති  
සෑම යවසවථාවකදීම නීිවට ඉදිරිදේ ුරද්තලටකු වයදටන් ිළිබතනු ලැබීදම් යිතිවට සෑම 
දකදනකුම සතුට   

 
7 වන වගන්ති  
ිකට් ලන්ම නීිවට ඉදිරිදේ එකිදනකා  සමාන වන යතර නීිවදේ තරක්ෂ්ඨාව ලැබීම  



කිිකදු ිශදයේෂ්ඨටක් දනොමැිවව ිකට් දලෝම ි මිකම් ලැබීදම් ප් රකායනට  ප් හැනිව 
දකදරන ඕනෑම යසාධාාරවටකින් තරක්ෂ්ඨා වීදම් යිතිවටත් එබදු යසාධාාරවටන්  
දප් ඹවීදමන් තරක්ෂ්ඨාවීදම් යිතිවටත් ිකට් ලන් ම ි මි ද.  

 
8 වන වගන්ති  
තණ්ඩුක රම වයවසවථාවලින් දහෝ නීිවදටන් දහෝ ප් රොනට වී ඇිව මූලික මිනිසව 
යිතිවවාිකකම් ප් ලගඝනට කිීමමකදී බලධාාීම ජාිවක යධිකරවටකින් ප් රිවකර්ම දටොො 
තැනීදම් ි මිකම සෑම ුරද්තලටකු සතු ද.  

 
9 වන වගන්ති  
බලහත්කාරදටන් යත්යඩගු ව  තැනීම  දහෝ යත් යඩගු ද. රඳවා තබා තැබීම දහෝ 
ිළටුවහ්  කිීමම  දහෝ කිිකටම් ුරද්තලටකු භාජනට දනොක  යුතුට  

 

10 වන වගන්ති  
තමන්දේ යිතිවවාිකකම් හා යුතුකම් ිළිබබඳව දහෝ තමන්  ිශරුද්ධාව ටම් යප්රාධා 
දචාෝෙනාවක් ිළිබබඳව දහෝ නියවචාට කිීමම සඳහා සාධාාරවවූත් ිශවෘතවූත් සවවාධීන 
යප්ක්ෂ්ඨප්ාතී නඩු ිශභාතටක  සෑම තැනැත්දතකු ම ූරර්ව සමානත්වදටන් යුක්තව 
ි මිකම් ලබිත  

 
11 වන වගන්ති  

(1) ෙණ්ඩන වරෙක් සම්බන්ධාදටන් දචාෝෙනා ලැබ ිකටි සෑම ුරද්තලදටකු ම 
නීතයානුල ල ිශවෘත යධිකරව ිශභාතටකින් වරෙකරු බව ඔ්ුර වන දතක් 
නිර්දෙෝෂිදටකු දලස සලකනු ලැබීම ත් ඒ යධිකරවදේදී තම නිෙහස  කරුණු 
දප්න්වා ිකටීම  වුවමනා ිකටලූ යවයයතා දනොයඩුව ලැබීම ත් ි මිකම් ඇත්දත්ට  

(2) ටම් වරෙක් දහෝ ප් රමාෙ දෙෝෂ්ඨටක් කිිකදවකුදතන් ිකදු වූ යවසවථාද.දී එම කාලදේ 
ප්විවන ජාිවක දහෝ යන්තර්ජාිවක නීිවදටි  එම වරෙ දහෝ ප් රමාෙ දෙෝෂ්ඨට ෙණ්ඩන 
වරෙක් දසේ දනොසඳහන්ව ප්ැවිවදේ නම් එම වරෙ  දහෝ ප් රමාෙ දෙෝෂ්ඨටන  ඔහු 
වරෙකරුදවකු දලස දනොසැලකිට යුතුිත  ෙණ්ඩන වරෙ ක  කාලදේදී වලගු ව ප්ැවිව 
ෙඬුවමක  වඩා වැඩි ෙඬුවමක් එවැනි වරෙකරුදවකු පදෙසා දනොප්ැනිශට යුතුට  

 
12 වන වගන්ති  

කිිකම ුරද්තලටකුදේ දප්ෞද්තලික ීවිශතට  (රහසව භාවට  ), ප්වුල , නිවස  දහෝ ලිිළ 
තනුදෙනුවල  බදලන් ඇඟිලි තැසීම දහෝ තරුත්වට  දහෝ වැෙතත්භාවට  ප්හර තැසීම 
දහෝ දනොක  යුතුට එබඳු ඇඟිලි තැසීම් දහෝ ප්හර තැසීම්වල  ිශරුද්ධාව නීිවදේ 
රැකවරවට ලැබීදම් යිතිවට සෑම ුරද්තලදටකු සතුව ඇත  

 

13 වන වගන්ති  

(1) සෑම ුරද්තලදටකු ම තම රාජය සීමාව ඇතු ත නිෙහදසේ තමනාතමනට  හා 

ප්දිගචිට  ි මිකම් ිවදේ (2) සවවකීට ර ෙ ඇතුලූව කවර දද්යටකින් දහෝ ඉවත්ව 
ටාම ත් තම ර   තප්සු ප්ැමිණීම ත් සෑම ුරද්තලදටකු ම ි මිකම් ඇත  

 
14 වන වගන්ති  



(1) ප්රපීඩනටන්දතන් මිදී ිශදද්යටක යභටාරක්ෂ්ඨාව දසවීම  හා එට භුක්ිව ිශදීම  
සෑම ුරද්තලදටකු ම ි මිකම් ඇත  

(2) දද්යප්ාලනමට දනොවූ යප්රාධා වලින් පද්තත වන දචාෝෙනා හා එක්සත් ජාතීන්දේ 
යරමුණු වල  ප් හැනි ක රිටාවන් නිසා ප්ැන නන්න දචාෝෙනා වල  ලක් වූවන් 
සම්බන්ධාදටන් ට  කී ි මිකම් ක රිටාත්මක දනොවනු ඇත  

 
15 වන වගන්ති  

(1) සෑම ුරද්තලදටකු ම ජාිවකත්වට  ි මිකම් ඇත  

(2) කිිකම ුරද්තලටකු සතු ජාිවකත්වට බදලන් යදහෝික දනොක  යුතු යතර, ඔහුදේ 
ජාිවකත්වට දවනසව කිීමම  ඔහු  ඇිව යිතිවට ප්ැහැර දනොතත යුතුට  

 
16 වන වගන්ති  

(1) ූරර්ව ිශට  ප්ත් ිකටලූ සවත රී ුරරුෂ්ඨටන්  ජාිවට, ජාිවකත්වට දහෝ තතම තදී කිිකදු 
සීමාවක් දනොතකා ිශවාහ වී ප්වුලක් ඇිව කිීමදම් යිතිවට ඇත්දත්ට  ිශවාහ වීදම්දී 
දමන්ම ිශවාහට යවලගු  කිීමදම්දී ෙ ඔවූහු සමාන යිතිවවාිකකම් ෙරිව  

(2) ිශවාහට  යතු ත් ක  යුත්දත් එදසේ ඇතු ත් වන සවත රී ුරරුෂ්ඨ දෙදෙනාදේ 
සම්ූරර්ව නිෙහසව කැමැත්ත ිළ  ප්මවකි  

(3) සමාජදේ සවභාිශක වූත් මූලික වූත්, සමූහ ඒකකට වන ප්වුල සමාජදේ හා 
රාජයදේ රැකවරවට ලැබීදම් යිතිවට ෙරිත  

 
17 වන වගන්ති  

(1) සෑම ුරද්තලදටකු ම තනිව දමන්ම හවුද් ෙ දද්ප්  යිතිවට සඳහා යිතිවවාිකකම් 
ඇත්දත්ට  

(2) කිිකදවකු සතු දද්ප්  බදලන් යි මි කිීමම  දනොහැකිට  

 
18 වන වගන්ති  

ිකතීදම්, හෘෙ සාක්ෂිට ෙැීමදම් හා තතම ඇෙහීදම් නිෙහස භුක්ිව ිශඳීදම් යිතිවවාිකකම් 
සෑම ුරද්තලටකු ම සතුව ඇත  තම තතම දහෝ ිශයවවාසට දවනසව කිීමදම් නිෙහසත් 
තනිවම දහෝ යනයටන් සමත සමූහ වයදටන් දප්ෞද්තලිකව දමන්ම ප් රිකද්ධිදේ තම 
ඇෙහීම හා තතම ප් රක  කිීමදම් ඉතැන්වීදම් ිළිබප්ැදීදම් වන්ෙනා කිීමදම් හා යනුතමනට 
කිීමදම් නිෙහසත් එට  ඇතු ත්ට  

 
19 වන වගන්ති  
තම නිෙහසව මතට ෙැීමම  හා ප් රකාය කිීමම  සෑම ුරද්තලදටකු ම යිතිවට ඇත  
යනුන්දේ බාධාාවක් දනොමැිවව තම මතට ෙැීමම ත් දද්ය සීමා දනොසලකා කවර 
මාධායකින් දහෝ දතොරතුරු ලැබීම  හා දීම ත් ඇිව යිතිවටෙ ට  ඇතු ත්ට  

 
20 වන වගන්ති  

(1) සාමකාමීව එක්රැසවවීදම් හා සගතම් ප්ැවැත්වීදම් යිතිවට සෑම ුරද්තලටකුම සතුව 
ඇත  

(2) සමිිව සමාතම්වල  බැඳීම  කිිකදවකු  බල ක  දනොහැක  



 

21 වන වගන්ති  

(1) දකලින්ම දහෝ නිෙහසවව දතෝරාතත් නිදටෝජිතටන් මන්න් දහෝ තම රදේ රජට  
සහභාන්වීම  සෑම ුරද්තලදටකු ම යිතිවටක් ඇත  

(2) තම රදේ රජය දසේවට  ඇතු ත්වීම  සෑම ුරද්තලටකු ම සමාන යිතිවවාිකකම් 
ඇත  

(3) රජදේ බලතල වල ප්ෙනම වන්දන් ජනතාවදේ කැමැත්තට  දම් කැමැත්ත ප් රකාය 
වන්දන් සර්වජන ඡන්ෙ බලට යනුව රහදසේ දෙන ඡන්ෙදටන් දහෝ ට  සමාන සවවාධීන 
ඡන්ෙ ිශමසීම් ක රම මන්න් කලින් කල  යවයාජ දලිකන් ප්වත්වන ඡන්ෙ ිශමසීම් මන්නි  

 
22 වන වගන්ති  
සමාජට  යටත් ුරද්තලටකු වයදටන් සෑම ුරද්තලටකු ම තරක්ෂ්ඨාව ි මිද.  සෑම 
රාජයකම සගිශධාාන හා සම්ප්ත් වල  යනුල ලව තමන්දේ තරුත්වට ත් දප්ෞරුෂ්ඨදේ 
වර්ධානට ත් යතයාවයය වන තර්ිරක සමාජීයට හා සගසවකෘිවක යිතතීන් ජාිවක 
ප් රටත්නටන්දතන් හා ජාතයන්තර සහදටෝගීතාවදටන් ෙ ඒ ඒ රාජයන්දේ සගිශධාාන හා 
සම්ප්ත් වල  යනුල ලව ෙ සාක්ෂ්ඨාත් කර තැනීදම් ි මිකම සෑම ුරද්තලදටකුම සතුව 
ඇත්දත්ට  

 
23 වන වගන්ති  

(1) වැඩ කිීමම ත්, තම රැකිටාව නිෙහසවව දතෝරා තැනීම ත්, සාධාාරවවූත්, යුක්ිව 

යුක්තවූත් වැඩ කිීමදම් ප්හසුකම් ලැබීම  දමන්ම ිශරක්ෂ්ඨා ිශප්ිවන් තරක්ෂ්ඨාව ලැබීම ත්, 
සෑම ුරද්තලටකු ම ි මිකම් ඇත්දත්ට  

(2) කිිකදු ිශදයේෂ්ඨතාවක් දහෝ දවනසවකමක් දහෝ දනොමැිවව සමාන වැඩ  සමාන වැටු් 
ලැබීදම් යිතිවට සෑම ුරද්තලටකු සතුව ඇත  

(3) වැඩ කරන සෑම ුරද්තලටකු ම තමන්  හා තම ප්වුල  මිනිසව තරුත්වට රැදකන 

ීවිශතටක  යවයය සාධාාරව වැටුප්ක් ලැබීම ත්, යවයය වුවදහොත් යවයයට සමාජ 
තරක්ෂ්ඨාවන්  රැකවරවට තැනීම ත් යිතිවටක් ඇත  

(4) සවවකීට යිතිවවාිකකම් තරක්ෂ්ඨා කිීමම සඳහා වෘත්තීට සමිිව ඇිව කර තැනීම  හා 
ඒවා  බැඳීම  සෑම ුරද්තලටකු ම යිතිවටක් ඇත  

 
24 වන වගන්ති  
වැඩකරන ප්ෑ තවන් ිළිබබඳ සීමාවක් ඇිවව කලින් කල  ලැදබන වැටු් සි ත නිවාඩු 
දිනටන්ෙ ඇතුලූව ිශද.ක තැනීදම් යිතිවට සෑම ුරද්තලටකුම සතු ද.  

 
25 වන වගන්ති  

(1) තහාර, ඇඳුම්, නිවාස හා දසෞඛ්ය දසේවා තරක්ෂ්ඨාවෙ, යවයයට සමාජ දසේවා 

තරක්ෂ්ඨාවෙ, ඇිවව තමන්දේත් තම ප්වුද් ත් දසෞඛ්ය  හා ටහප්ත  ප් රමාවවත් ීවවන 

තත්ත්වටක් භුක්ිව ිශදීම ත් රැකිටාව යි මිවීම, දරෝතාබාධා දුබලතාව වැන්ෙඹු වීම 
මහුලබව හා දවනත් තමන්  ප්ාලනට දනොක  හැකි තප්ොවලින් ීවිශකාව දුෂ්ඨවකර වූ ිශ  
රැකවරවට ලැබීම ත් සෑම ුරද්තලදටල  ම යිතිවටක් ඇත  

(2) මාතෘභාවට හා  ෙරුභාවට ිශදයේෂ්ඨ පප්කාර හා තරක්ෂ්ඨාව පරුම තත්ත්වදටෝට  



ිශවාහ දහෝ යිශවාහක ම.වරුන්දතන් ලැදබන ිකටුලම ෙරුදවෝ සමාන තරක්ෂ්ඨාව  
ි මිකම් ඇත්දතෝට  

 
26 වන වගන්ති  

(1) යධායාප්නට ලැබීම  සෑම ුරද්තලදටකු ම යිතිවටක් ඇත්දත්ට  ප් රාථමික හා මූලික 
යවසවථාවලදී ප්මවක් වන යධායාප්නට දනොමිද ේ ිශට යුතුට  ප් රාථමික යධායාප්නට 
යනිවාර්ටය ිශට යුතුට  කාර්මික හා වෘත්තීට යධායාප්නට ලැබීම  සාමානයදටන් 
යවසවථාව සැලිකට යුතු වන යතර ෙක්ෂ්ඨතා ප්ෙනම් දකො  පසසව යධායාප්නට යත්කර 
තැනීදම් යවසවථාව සමානව සැලිකට යුතුට  

(2) මිනිසව දප්ෞරුෂ්ඨත්වට ප්රිූරර්ව සගවර්ධානට  ප්ත් කරන යත ත් මානව 
යිතිවවාිකකම් හා මූලික සවවාධීනතාවන් ිළිබබඳව තරුත්වට ප් රබල වන යත ත් 

යධායාප්නට දටොමුකරිශට යුතුට  මිනිසව ප් රජාවදේ ිකටලූ රාජයන්, ජාතීන් හා තතමික 

කණ්ඩාටම් යතර යදනයෝනය යවදබෝධාට ත් ,සාමට ප්වත්වාතැනීම පදෙසා එක්සත් 
ජාතීන් දතන ටන ක රිටාමාර්තට ත් එට යනුබලටක් ිශට යුයට  

(3) තම ෙරුවන්  දිට යුත්දත් ල මන යධායාප්නටක්ෙැිත දතෝරා තැනීදම් මු්  යිතිවට 
ම.ිළටන් සයට  

 
27 වන වගන්ති  

(1)සමාජදේ සගසවකෘිවක ීවිශතට  නිෙහදසේ සහභාන් වන්න ත් කලාදවන් තයවවාෙට 
භුක්ිව ිශඳීම  හා ිශෙයාත්මක දියුණුව  සහභාන් වී එි  ප් රිවලල භුක්ිව ිශඳීම ත් සෑම 
ුරද්තලදටකු ම යිතිවටක් ඇත්දත්ට  

(2) තමන්දේ කර්තෘත්වට  නිෂ්ඨවප්ාදිත ිශෙයාත්මක සාි තයමට දහෝ කලාත්මක 
කෘිවටකින් ජනිත වන යධායාත්මික හා දභෞිවක ලල ප් රදටෝජන රැක තැනීදම් යිතිවට 
සෑම ුරද්තලදටල  සතුව ඇත  

 
28 වන වගන්ති  
දමම ප් රකායනදටි  සඳහන් යිතිවවාිකකම් හා සවවාධීනතාවන් ප්රිූරර්වව සාක්ෂ්ඨාත් කර 
තත හැකි වන සමාජ හා ජාතයන්තර ර ාවක  සෑම ුරද්තදටල  ම යිතිවටක් ඇත  

 
29 වන වගන්ති  

(1) ුරද්තලටකුදේ දප්ෞරුෂ්ඨත්වට නිෙහසව ප්රිූරර්ව සගවර්ධානටක  ප්ත්කර 
තැනීදමි ලා ඉටු ක  යුතු සමාජ යුතුකම් රැසක් සෑම ුරද්තලටල  දකදරි ම ප්ැවීම ඇත  

(2) ුරද්තලටාදේ යිතිවවාිකකම් හා සවවාධීනතාවන් ක රටිාත්මක වීදම්දී සීමාවක් ිවබිට 
යුත්දත් හුදෙක් යනයටන්දේ යිතිවවාිකකම් හා සවවාධීනතා තරක්ෂ්ඨාවීම ිළිසසත් 
යධායාත්මික ු වවතාව සඳහා යවයයතාව ිළරිමැසීම ිළිසසත් ප් රජාතන්ත රවාදී සමාජටක 
මහජන සාමට හා දප්ොදු සුභ ිකද්ධිට තරක්ෂ්ඨාවීම ිළිසසත් ප්ැනදවන නීිව ප්ද්ධාිවටක් 
මඟින් ප්මිස  

(3) එක්සත් ජාතීන්දේ ප්රමාර්ථටන් හා ප් රිවප්ත්ිව වල  ප් හැනි වන යන්ෙමකින් 
දමම යිතිවවාිකකම් හා සවවාධීනතාවන් ක රටිාත්මක දනොක  යුතුට  

 
30 වන වගන්ති  
දමම ප් රකායනදටි  සඳහන් කිිකඳු යිතිවවාිකකමක් දහෝ සවවාධීනතාවක් දහෝ වැනසී 



ටන යන්ෙදම් කිිකම ක රටිාමාර්තටක  යිතිවටක් කිිකදු රාජයටක  කණ්ඩාටමක  දහෝ 
ුරද්තලටකු  යත්වන යන්ෙදම් යර්ථ නිරූප්නටක් දම් ප් රකායනදටි  කවර වතන්ිවටකින් 
දහෝ දනොක  යුතුට   


