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ස්තුතිය 

REDRESS වෙනුවෙන් වෙෙ ොව්ගෝපවේශය ස්ම්පාදනය කරනු ලැබුවේ ආචායග ඉස්වෙල් ලැසී ස්හ ස්ාරා ෆුල්ටන් විසිනි. වෙෙ උපග්රන්ථය 
තෙදුරටත් ෙැඩිදියුණු කිරීෙට වෙහි වකටුම්පත ස්ොවලෝචනය කරමින් අ්නා අදහස්ත ලොදුන් ප්රියා ව්ෝපාලන් ස්හ නිෂතපාදනවේදී ස්ැලකියයුු 
ස්හයක් ලොදුන් නවයෝමි ොකග දායක වූහ. REDRESS ආයතනවේ නීති හා ප්රතිපත්ති අංශවේ ප්රධානී යු්ගන් ෂූග ස්හ IICI ආයතනවේ ෙැඩස්ටහන් 
අධයක්ෂ වේබ්රියල් ඔස්තුස්න් ද වෙෙ උපග්රන්ථය ස්ොවලෝචනවයන් දායක වූහ. එවස්තෙ, ජාතයන්තර ස්තය ස්හ යුක්තිය ෙයාපෘතිවයන් එනම් 
International Truth and Justice Project (ITJP) වෙතින් ලැබුණු අදහස්ත ස්හ ස්හවයෝ්ය වෙන්ෙ ස්ොවලෝචන කටයුු හරහා ස්හ වෙනයම් 
ආකාරෙලින් වෙෙ වකටුම්පතට ස්හය ලොදුන්, එනමුත් නිනගාමිකවීෙට අදහස්ත කරන පුේ්ලයින් ්ණනාෙකව්න් ලැබුණු දායකත්ෙය ද 
REDRESS වෙහිදී ස්ඳහන් කරන්වන් ස්තුති පූෙගකෙ ය. එක්ස්ත් රාජධානි රජවේ විවේශ ස්හ වපාදුරාජය ෙණ්ඩලීය කායගාලවයන් (Foreign & 

Commonwealth Office of the UK government) ලැබුණු තයා්ශීලී දායකත්ෙය වෙෙ උපග්රන්ථය ස්ම්පාදනය කිරීෙ ස්ඳහ ේපෑදීය.   

වෙෙ උපග්රන්ථවේ ප්රකාශන අයිතිය ස්හ වෙෙ උපග්රන්ථය වයාදා්ැනීෙ ස්ම්ෙන්ධ ස්ටහන    

වෙෙ උපග්රන්ථවේ ප්රකාශන අයිතිය IICI ස්හ REDRESS ස්ු ය. වකවස්තනමුත් වෙය ස්ජීෙ වල්ඛනයක් ස්හ වෙෙලෙක් වියයුු ෙෙ 
අදහස්ත වකවග. ඒ අනුෙ වෙය පරිහරණය කිරීෙට, යාෙත්කාලීන කිරීෙට, නිෙැරදි කිරීෙට ස්හ තෙ තෙන්වේ කායගයන් ස්ඳහා 
අදාළෙන පරිදි වයාදා්ැනීෙට හා හැඩ්ස්තෝැනීෙට වෙය පරිහරණය කරන සියළුවදනාටෙ නිදහස් ඇත. එෙන් ඕනෑෙ වෙනස්තකෙක් 
සිදුකිරීෙ ස්ඳහා IICI, REDRESS, වෙෙ උපග්රන්ථවේ කතගෘන්, වහෝ FCO වෙතින් අෙස්ර ලෝැනීෙට අෙශය වනාවේ. වකවස්තනමුත්, 

වෙෙ උපග්රන්ථය වයාදා්න්වන් නම් ඒ ෙෙ උචිත පරිදි ස්ඳහන් කිරීෙට කටයුු කරන්වන් නම් ෙැනවි. 

වියාචනය 

වෙෙ උපග්රන්ථය වහෝ එෙගින් ඌණපූරණය කරන වල්ඛනය ෙන '්ැටුම්ෙලදී ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වල්ඛන්ත කිරීෙ හා විෙශගනය 
කිරීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන ජාතයන්තර මූලවල්ඛනය' යම් කිසි පාශගෙයක් විසින් වයාදා්න්වන් ස්හ/ වහෝ හැඩ්ස්තෝන්වන් ද, 

එවස්තනම් ඒ කෙර ආකාරයකින් ද යන්න  ස්හ ඒ හා ස්ම්ෙන්ධෙ උේ්ත ෙන කිසිදු ප්රතිවිපාකයක් ස්ඳහා IICI ස්හ REDRESS ේකියනු 
වනාලැවේ. වෙහි ස්ඳහන් කළ වල්ඛන පරිහරණය කරන ස්ෑෙ පරිශීලකයකුෙ ඒොවේ අන්ත්ගතය වයාදා්ැනීෙ ස්හ/ වහෝ 
ප්රාවයෝගික භාවිතයට ්ැනීෙ ස්ඳහා සුදුසු ෙන්වන්ද යන්න තක්වස්තරු කර්ැනීෙට ේකියනු ලැවේ. 

වෙෙ උපග්රන්ථවේ 1ෙන පරිච්වෙදවේ පැහැදිලි කර ඇති පරිදි සිතාෙතා සිදු වනාකළ අත්ෙැරදීම් වෙහි ඇුළත්වීෙට ඉඩ තිවේ. වෙහි 
අන්ත්ගතය යාෙත්කාලීන ද යන්න ස්හ වෙනයම් ආකාරයකින් නිෙැරදිවේ ද යන්න භාවිතා කරන්නන් විසින්ෙ පරීක්ෂා කර්ත යුු 
වේ.  

IICI පිළිෙඳ යෙක් 

ජාතයන්තර අපරාධ විෙශගන අධයයනායතනය වනාවහාත් Institute for International Criminal Investigations (IICI) යනු යුධ අපරාධ, 

ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධ, ේගස්ංහාරය ස්හ ෙරපතල ොනෙ හිමිකම් උල්ලංඝන වල්ඛන්ත කිරීෙටත් විෙශගනය කිරීෙටත් 
ජාතයන්තර, ජාතික, සිවිල් ස්ොජ ස්ජ අවනකුත් ෙට්ටම්ෙල විෙශගකයින්වේ හා ෙෘත්තිකයින්වේ හැකියාෙ ෙධගනය ස්හ ශක්තිෙත් 
කිරීවෙහි විවශතෂඥ ආයතනයකි. එෙ ආයතනවයන් පෙත්ෙන පාඨොලා අතරට ්ැටුම්-ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික ස්හ ස්තීපුරුෂ ස්ොජභාෙය 
පදනම් කර්ත් ප්රචණ්ඩත්ෙය විෙශගනය ස්ම්ෙන්ධවයන් ලොවදන පුහුණු ඇුළත් වේ. IICI පිළිෙඳ ෙැඩිදුර විස්තතර www.iici.global 

වෙේ ලිපිනවයන් ලෝත හැකි ය.  

REDRESS පිළිෙඳ යෙක් 

REDRESS යනු එක්ස්ත් රාජධානිය ස්හ වනදලගන්තය පදනම් කර්ත් ොනෙ හිමිකම් පිළිෙඳ ජාතයන්තර රාජය වනාෙන ස්ංවිධානයක් 
වේ. යුක්තිය හා වෙනත් ආකාරෙල හානිපූරණ අවේක්ෂා කරන ෙධහිංස්ා වින්දිතයින් හා ඊට ස්ම්ෙන්ධ වෙනත් ජාතයන්තර 
අපරාධෙල වින්දිතයින්ට ස්හය ලොදීෙ; ෙධහිංස්ා සිදුකිරීෙට වපළවෙන රාජය ස්හ පුේ්ලයින් ඒොට ේෙන ෙෙ ස්හතික කර්ැනීෙ; 

ස්හ ජාතයන්තර ස්ම්ෙතෙලට අනුකූලෙන ෙෙ හා වින්දිතයින්ට ප්රතිකෙග ලොවදන ෙෙ ස්හතික කර්තහැකි ක්රෙ ස්කස්තකර්ැනීෙ 
ස්ඳහා වෙෙ ස්ංවිධානය ෙලෙරම් ලො තිවේ. REDRESS පිළිෙඳ ෙැඩිදුර වතාරුරු www.redress.org වෙේ ලිපිනවයන් ලෝත හැකි ය.  
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පටුන 
වෙහි එන පරිච්වේද ස්හ උපවකාටස්ත වොවහෝදුරකට අංකනය කර ඇත්වත් ්ැටුම්ෙලදී ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වල්ඛන්ත කිරීෙ ස්හ 
විෙශගනය කිරීෙ පිළිෙඳ ජාතයන්තර මූලවල්ඛනවේ වදෙන ස්ංස්තකරණයට ස්ොන ෙන අන්දමින් ය. අදාළ වකාටස්ත වෙත පහසුවෙන් 
වයාමුවීෙ ස්ඳහා එවස්ත කර ඇති නමුත් ඉහත කී ජාතයන්තර මූලවල්ඛනවේ වදෙන ස්ංස්තකරණවයහි එන ස්ෑෙ පරිච්වේදයක්ෙ 
ආෙරණය ෙන පරිදි ශ්රී ලංකාෙ පිළිෙඳ කරුණු වෙහි ස්ාකච්ොෙට ව්න වනාෙැති ෙෙ කරුණාවෙන් ස්ලකන්න. 

 

 විවශතෂ වයදුම් 

I වකාටස්: ජාතයන්තර මූලවල්ඛනය ශ්රී ලංකාෙ ුළ වයාදා්ැනීෙ 

1 පරිවේදය: හැඳින්වීෙ 

II වකාටස්: ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය යනු කුෙක්ද?  

2 පරිච්වේදය: ශ්රී ලංකාෙ ුළ සිදුෙන ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය අෙවෙෝධ කර්ැනීෙ 

 1 වකාටුෙ: LTTE ස්ංවිධානයට එවරහි ්ැටුෙ ේගීකරණය  

A. ශ්රී ලංකාවේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙවයහි පසුබිෙ   
B. ්ැටුම්-ස්ම්ෙන්ධෙ ශ්රී ලංකාවේ දක්නට ලැබුණු ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙවේ විවිධ ස්තෙරූප  

1. රැඳවුම්භාරවේදී ෙධහිංස්ා කිරීවම් ක්රෙයක් ෙශවයන් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වයාදා්ැනීෙ  
2. රැඳවුම්භාරවයන් පරිොහිරෙ ්ැටුම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය  

C. ්ැටුම් ස්හ ක්රෑරකම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික ප්රචණත්ෙය (CARSV)  
1. වපළෙවීම්  
2. ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය අඩුවෙන් ොතගා කිරීෙ  
3. වින්දිතවයෝ  
4. ෙරදකරුෙන්  

D. ශ්රී ලංකාෙ ුළ ්ැටුම් ස්ම්ෙන්ධ කර්නිමින් සිදුවූ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙවේ ෙලපෑෙ   
 
III  වකාටස් :   ේවීවම් ෝග ස්හ ප රතිකෙග 

3 පරිච්වේදය   :  ශ රී ලංකාවේ තත්ත්ෙය ස්ම්ෙන්ධවයන්  ේවීවම් ෝග ස්හ ප රතිකෙග  පිළිෙඳ දළ විශතවල්ෂණය 
A.  ශ ර ීලංකාෙ ුළ යුක්තිය ස්ාක්ෂාත් කර ්ැනීෙට ඇති  ොධක 
C. වින්දිතයන්ට  ඇති ේවීවම් ෝග ස්හ ප රතිකෙගෙල දළ විශතවල්ෂණය 

1. වේශීය ෙශවයන් පෙතින ෝග 

2 වකාටුෙ :    මූලික අයිතිොසිකම් අයදුම් කිරිෙ 
3 වකාටුෙ :  ශ රී ලංකා අධිකරණය විසින් ජාතයන්තර නීති වයාදා ්ැනීෙ 
4 වකාටුෙ: ස්ංක්රාන්තික යුක්ති යන්රණ 
5 වකාටුෙ: සිදුවූ හානි වල්ඛන්ත කිරීවම් ෙැද්ත්කෙ 
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2. කළාපීය ස්හ ජාතයන්තර ොනෙ හිමිකම් යන්රණ 
6 වකාටුෙ: සිංහරාස්ා එදිරිෙ නීතිපති නඩුෙ ස්හ එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ස්න්ධාන ෙණ්ඩල (treaty body) වෙත පුේ්ල 
ෙට්ටමින් ස්න්නිවේදනය 

 
3. විෙශගනාත්ෙක ස්හ වතාරුරු-වස්වුම් (fact-finding) ආයතන  
4. ජාතයන්තර හා වදමුහුන් අධිකරණ හා විනිශතචය ස්භා 
5. අන්තග රාජය ෙට්ටමින් වයාමුවිය හැකි ෝග  
6. වතෙන පාශගෙකාර රාජයන්හි සිදුවකවරන නඩුපැෙරීම් - විශතෙ අධිකරණපාරතාෙය (universal 

jurisdiction) ඇුළුෙ භුමි ප්රවේශවයන් ෙැහැර අධිකරණපාරතාෙය  
7 වකාටුෙ: අපරාධෙලට ේවීෙ ස්ඳහ විශතෙ අධිකරණපාරතාෙය වයාදා්ැනීෙ 
D. ේවීවම් ෝග ෙගුෙ  

 

4 පරිච්වේදය: පුේ්ල අපරාධ ේකීෙ 

A. නීතිෙය රාමුෙ   

B. ප්රාවයෝගික භාවිතය ුළ CARSV අපරාධෙලට එවරහිෙ නඩු පැෙරීෙ හා දඬුෙම් ලෙදීෙ  
8 වකාටුෙ: හමුදා අධිකරණ 
C. ශ්රී ලංකාවේ නීතිය යටවත් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ අපරාධ 

1. ශ්රී ලංකාවේ නීතිය යටවත් CARSV ස්ඳහා අදාළෙන අපරාධ   

9 වකාටුෙ: "ස්ාොනය" අපරාධ අදාළ කර්ැනීවම්දී මුහුණ වදන්නට ෙන සීො 
2. ේකියනු ලෙන (liability) ක්රෙ  

10  වකාටුෙ: ේකියනු ලෙන ක්රෙ ප්රතිස්ංස්කරණය ස්ඳහා ෙන අෙශයතාෙය 
3. ඉදිරිපත් කළ හැකි විත්තිොචක හා නිදහස්ට කරුණු  
4. ළො ෙරදකරුෙන්  
5. කාලාෙවරෝධය  
6. නිෙගුක්තිය (immunity) ස්හ අපරාධ අධිකරණ ෙලය ක්රියාත්ෙක කිරීෙට ඇති අවනකුත් ොධක හා 

අපරාධ ේකීෙ ෙැහැර කළ හැකි අවනකුත් වහතු 
D. කායගපටිපාටිෙය ස්හ ස්ාක්ි පිළිෙඳ නීති  

1. කැෙැත්ත  

2. තහවුරු කිරීෙ 
11 වකාටුෙ: ොචික ස්ාක්ි ෙත පදනම් වෙමින් ඓතිහාසික අපරාධ ස්ඳහා නඩු පැෙරීෙ 

3. කායගපටිපාටිය  
4.  ආරක්ෂණ ක්රියාෝග   

12 වකාටුෙ: නීතිපති වදපාතගුවම්න්ුවේ ෙැඳීම් අතර පිළි්ැටුෙ 

IV වකාටස්: වල්ඛන්ත කිරීෙ ප්රාවයෝගිකෙ භාවිතය 

7 පරිච්වේදය: අනථගයක් වනාකිරීෙ 
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1 වකාටස්: ජාතයන්තර මූලවල්ඛනය ශ්රී ලංකාෙ ුළ වයාදා්ැනීෙ

1 වේදය: හැඳින්වීෙ

(වෙහි මින් ෙුෙට “IP2” යනුවෙන් හඳුන්ෙනු ලෙන) 
්ැටුම්ෙලදී ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වල්ඛන්තකිරීෙ ස්හ 
විෙශගනය කිරීෙ පිළිෙඳ ජාතයන්තර මූලවල්ඛනවේ වදෙන 
ස්ංස්තකරණය ("International Protocol on the Documentation 

and Investigation of Sexual Violence in Conflict – 2nd Edition) 

යනු යුධ අපරාධයක්, ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධයක්, ේග 
ස්ංහාරයක් වහෝ වෙනත් ජාතයන්තර අපරාධ, ොනෙ හිමිකම් 
වහෝ ොනුෂීය නීතියක් උල්ලංඝනය කිරීෙක් වලස් සිදුෙන 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වල්ඛන්ත කිරීෙට වහෝ විෙශගනය 
කිරීෙට කටයුු කළ යුත්වත් වකවස්තද යන්න පිළිෙඳ යහපරිච 
දක්ෙන්නා වූ ොව්ගෝපවේශ ොලාෙක්" වේ. 1” එය, 

වල්ඛන්ත කිරීෙට ස්ම්ෙන්ධ නයායාත්ෙක, වනතික ස්හ 
අතිශයින්ෙ ප්රාවයෝගික පැතිකඩ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
ෙෘත්තිකයින්ට අෙවෙෝධයක් ලෝත හැකි ඉතා 
ප්රවයෝජනෙත් ස්ම්පතකි.   

IP2 හි පැහැදිලිෙ දක්ො ඇති පරිදිෙ වල්ඛන්ත කිරීෙ එක් එක් 
පසුබිෙට අනුෙ වෙනස්ත වේ. එක් එක් ්ැටුම් තත්ෙයට ස්හ 
රටට සුවිවශතෂී වූ වනතික ස්හ ප්රාවයෝගික පැතිකඩ පෙතින 
අතර වෙෙ යහපරිච ොව්ගෝපවේශ ස්ෙගින් ස්හ එහිෙ 
වකාටස්ක් ෙශවයන් ඒො ද ස්ැලකිල්ලට ්තයුු වේ. වෙෙ 
උපග්රන්ථය, ශ්රී ලංකාවේ "්ැටුම් හා ක්රෑරකම් ස්ම්ෙන්ධ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය"(“CARSV”) 2 ස්ම්ෙන්ධවයන් වල්ඛන්ත 
කරන්නවුන්ට අදාළ ෙන වතාරුරු ස්පයා වදන, ශ්රී ලංකාෙට 
විවශතිත වූ ස්හායක ග්රන්ථයක් ෙනු ඇතැයි අවේක්ෂා වකවග. 
වෙහි IP2 හි ඇුළත් කරුණු යළි ස්ඳහන් කර වනාෙැති අතර 
වෙය, IP2 වෙත වයාමු වනාවී තනිෙ භාවිතා කළ හැකි 

                                                 
1 Sara Ferro Ribeiro and Danaé van der Straten Ponthoz 

යන අය එක්සත් රාජධානියේ ය ාදු රාජය 
මණ්ඩලීය කාර්යාලය යෙනුයෙන් (2017), 

‘ගැටුම්ෙලදී ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය යේඛන 
ගතකිරීම සහ  රීක්ෂණ කිරීම පිළිබඳවූ 
ජාතයන්තර සම්ුතිය: ජාතයන්තර නීතියයහි 
අ රාධයක් යහෝ ජාතයන්තර නීතිය 
උේලිංඝණය කිරීම පිළබඳ යේඛනගතකිරීම 
සඳහා වූ යහ ත් ක්රියාකාරකම්: යෙෙැනි 
ුද්රණය පිටු.11 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uplo

ads/attachment_data/file/598335/International_Protoc

ol_2017_2nd_Edition.pdf (hereinafter “IP2”). 
2 CARSV නිර්ෙචනය සහ යමම උ ග්රන්ථයේ එය 
භාවිතාෙන අන්ෙම පිළිබඳ යතාරතුරු 
ලබාගැනීමට: IP2, p. 11, and Chapter Two of this 

Supplement, p. 8. 

වල්ඛනයක් ද වනාෙනු ඇත. ඒ වෙනුෙට වෙෙ 
උපග්රන්ථවයන් සිදු වකවරන්වන් ශ්රී ලංකාෙ ුළ ෙඩාත්ෙ 
ප්රකටෙ දක්නට ලැවෙන ්ැටුම් හා ක්රෑරත්ෙය ස්ම්ෙන්ධ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට (CARSV) ුඩු වදන පසුබිම් ස්හ එහි 
ලක්ෂණ ආෙන්රණය කිරීෙයි. තෙද, ශ්රී ලංකාෙ ුළ හා 
ජාතයන්තර ෙට්ටවම්දී ශ්රී ලංකාෙට විවශතෂවයන් වයාදා්ත 
හැකි නීතිෙය ක්රියාෝග කෙවගද යන්න, රට ුළ හා රට 
ස්ම්ෙන්ධ කර්නිමින් CARSV වල්ඛන්ත කිරීවම්දී ස්පුරාලිය 
යුු විවශතිත ස්ාක්ිෙය හා කායගපටිපාටිෙය අෙශයතා 
කෙවගද යන්න ස්හ එහිදී මුහුණ වදන්නට ෙන ප්රාවයෝගික 
්ැටළු කෙවගද යන්න එෙගින් ආෙන්රණය කරනු ලැවේ.  

වෙහි දක්ො ඇති නීතිරීති ස්ංවශෝධනයට ලක්විය හැකි ෙෙත් 
වෙහි ස්ඳහන් කර ඇති සියළුෙ වනතික විධිවිධාන ශ්රී 
ලංකාවේ එකල්හි පෙත්නා නීති ස්ෙගින් ස්ස්ඳා පරීක්ෂා කර 
ෙැලිය යුු ෙෙ වෙෙ උපග්රන්ථය පරිහරණය කරන්නන් 
අෙධානයට ්තයුු ය. වෙෙ උපවල්ඛනවේ තෙදුරටත් 
පැහැදිලි කර ඇති පරිදි වෙෙන් අපරාධ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
ේවීෙ ස්හතික කර්න්වන් වකවස්තද යන කරුණ දැනටෙත් 
ස්ාකච්ොෙට ෙඳුන්වෙමින් පෙතින්නකි. එෙනිස්ා, අපරාධ 
ස්ම්ෙන්ධවයන් නෙ නිෙගචන ස්හ නෙ ස්ාක්ි නීති හා 
කායගපටිපාටි ද ඇුළුෙ නෙ යන්රණ හා නීතිරීති ඇතිවීෙට 
ස්ෑවහන ඉඩකඩක් තිවේ. 

රවට් ෙෘත්තිකයින් වෙන්ෙ රටින් පරිොහිර ෙෘත්තිකයින්ට ද 
වයාදා්ත හැකි අන්දමින් වෙෙ උපග්රන්ථය ස්ම්පාදනය කර 
තිවේ. ශ්රී ලංකාෙ ුළ සිට වෙන්ෙ ශ්රී ලංකාවෙන් ෙැහැර සිට 
සිදුකරන වල්ඛන්ත කිරීම් ස්ඳහා ද වෙය අදාළ කර්ත හැකි 
නමුත් වෙහි හතරෙන වකාටස් ුළින් අෙධානය වයාමු කර 
ඇත්වත් ශ්රී ලංකාෙ ුළ සිට වල්ඛන්ත කිරීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
ඉස්තෙුවිය හැකි ්ැටළු වකවරහි වේ. 

REDRESS වෙේ අඩවිය ෙන www.redress.org  හරහා ස්හ IICI 
වෙේ අඩවිය ෙන www.iici.global හරහා වෙෙ උපග්රන්ථය 
ලෝත හැකි අතර සිංහල හා වදෙළ පරිෙතගන ප්රකාශනය 
කළ පසු ඒොද එෙ වෙේ අඩවිෙලින් ලෝත හැකි ෙනු ඇත. 
ඉදිරි අනා්තවේදී FCO විසින් ද තෙ වෙේ අඩවිවයහි 
භාෂාරවයන්ෙ වෙෙ උපග්රන්ථය පල කිරීෙට ඉඩ තිවේ. 

වයාමුවීවම් පහසුෙ තකා වෙෙ උපග්රන්ථවේ පරිච්වේද ස්හ 
වකාටස්ත අංකනය කර ඇත්වත් IP2 අංකනයට ස්ොන ෙන 
අන්දමින් වුෙත් IP2 හි ඇති ස්ෑෙ පරිච්වේදයක්ෙ අදාළ 
කර්නිමින් වෙරට ස්ම්ෙන්ධවයන් විස්තතර දැක්වීෙක් වෙහි 
සිදුකර වනාෙැති ෙෙ ස්ලකන්න. 
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2 වකාටස්: ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය යනු කුෙක්ද?  

2 පරිච්වේදය: ශ්රී ලංකාෙ ුළ සිදුෙන ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය අෙවෙෝධ කර්ැනීෙ

වලාෙ වෙනත් රටෙල වස්තෙ ශ්රී ලංකාවේද ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය යනු "ස්ංකීණගවූත් පැතිරී පෙතින්නාවූත් 
ප්රශතනයකි." 3  එය "ස්ෑෙ ප්රජාෙකෙ කාන්තාෙන් හා ්ැහැණු 
ළමුන්ට එවරහිෙ වොවහෝ විට ඔවුන්වේ එෙ ප්රජාෙන් 
ුළින්ෙ"4  පැනනගින්නක් ෙන අතර, ෙරදට දඬුෙම් වනාලො 
්ැලවී යාවම් ස්හ වින්දිතයා ලජ්ජාෙට පත්කිරීවම් ලක්ෂණ 
ස්ොජවේ ්ැඹුරින් කාෙැදී ඇති පසුබිෙක වෙෙ තත්ෙය 
පෙතිනු ලැවේ. 5 ්ැටුම් පැෙති ස්ෙවේ ඇුළුෙ විවිධ 
කාලසීොෙලදී රාජය ක්රියාකරුෙන් විසින් කාන්තාෙන් හා 
පුරුෂයින් යන වදපාශගෙයටෙ එවරහිෙ සිදුකළ පුළුල්ෙ 
ෙයාේතවූ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ුලින් වෙය ඉතාෙත් 
බියජනක අන්දමින් පිළිබිඹු වී තිවේ. 6  

1980 ්ණන්ෙල සිට 2009 දක්ො කාලවේදී ශ්රී ලංකාෙ 
වනාකඩො දශක ්ණනාෙක් මුළුල්වල් ස්න්නේධ ්ැටුම්ෙලට 
ෙැදිෙ සිටින ලදී. වෙෙ ස්න්නේධ ්ැටුම් ප්රධාන ෙශවයන්ෙ 
ඇති වූවේ ශ්රී ලංකාවේ ස්න්නේධ හමුදාෙ ස්හ වදෙළ ඊලාම් 
විමුක්ති වකාටි වනාවහාත් Liberation Tigers of Tamil Eelam 

(“LTTE”) ස්ංවිධානය අතර ය. 7 LTTE ස්ංවිධානය යනු ප්රධාන 
ෙශවයන් වදෙළ ජාතිකයින් ොස්ය කළ නැව්නහිර හා උුරු 
පළාත්ෙලට නිදහස් ඉල්ලා සිටිමින් ස්ටවන් නිරත වූ වදෙළ 
යුධකාමී කණ්ඩායෙකි (militant group). වෙෙ ස්න්නේධ යුධ 
ස්ෙය මුළුල්වල් LTTE ස්ංවිධානය තෙන් ඉල්ලා සිටි භූමි 
ප්රවේශවයන් යම් යම් වකාටස්තෙල පාලනය තෙස්ු කරව්න 
සිටි අතර ඔවුන් විසින් එෙ ෙලප්රවේශ අධග-රාජය වෙන් 
පාලනය කරන ලදී. වෙෙ ්ැටුම් ස්ෙය මුළුල්වල් ඊට 
ස්ම්ෙන්ධ වදපාශගෙයටෙ එවරහිෙ යුධ අපරාධ හා 

                                                 
3 කිෂාල පිිංයටෝ-ජයෙර්ධන සහ ගුත්රි (2016), 

‘හැඳින්ීම’, සාධාරණත්ෙය යසීම: ශ්රීලිංකා 
යේඛන, (2016), කුමාල ජයෙර්ධන & කිෂාල 
පිිංයටෝ-ජයෙර්ධන (eds.), නෙ දිේලය: ශුබාන්, 
යේ.5. 
4 එම. 

5 එම, 4-5 යේෙ 

6 ෙැඩිදුර අධයයනය කිෂාල පිිංයටෝ-ජයෙර්ධන  
& කර්ටි ආනන්ෙරාජා, ‘A Crisis of Legal 

Indeterminacy’ සහ State Impunity’, සාධාරණත්ෙය 
යසීම: ශ්රීලිංකා යේඛන, (2016), කුමාල 
ජයෙර්ධන & කිෂාල පිිංයටෝ-ජයෙර්ධන (eds.), 

නෙ දිේලය: ශුබාන්, යේෙ.5.37ff. 

7 David R. Stone (2012), ‘ශ්රීලංකා සිවිල් යුේධය’, The 
Encyclopedia of War, Blackwell Publishing, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/978144433

8232.wbeow598/full  

ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධ වචෝදනා එල්ල වූ අතර 
වදපාශගෙය අතර එදිරිොදිකම් ඉතාෙත් තීව්ර වූ ස්ෙය වූ 
යුේධවේ අෙස්ාන අදියවගදී වෙෙ වචෝදනා වෙවහවින් 
ෙැඩිවිය. 8  

1. වකාටුෙ: LTTE ස්ංවිධානයට එවරහි ්ැටුෙ ේගීකරණය  

LTTE ස්ංවිධානයට එවරහිෙ ශ්රී ලංකාවේ සිදුවූ ස්න්නේධ ්ැටුෙ 
පුළුල්ෙ හඳුනා්නු ලෙන්වන් ජාතයන්තර අපරාධ නීතියට 
අෙතරෙ ජාතයන්තර ොනුෂීය නීතිය අදාළ කර්ැනීෙට 
වහතුපාදක ඇති කළා වූ ජාතයන්තර-වනාෙන ස්න්නේධ 
්ැටුෙක් වලසිනි. වෙෙ ස්න්නේධ ්ැටුවම් ආරම්භය 1980 
දශකයට දිවෙන අතර සුළු අභයන්තර වකෝලාහලෙල සිට 
ෙඩාත් තීව්ර ෙට්ටෙක් දක්ො එදිරිොදිකම් ෙධගනය වූවේ ස්හ ශ්රී 
ලංකාවේ උුරු හා නැව්නහිර ප්රවේශෙල යම් යම් වකාටස්ත 
LTTE පාලනයට නුවූවේ වම් ස්ෙවේදී ය.9   

2002 ෙෂගවේ වපෙරොරි ොස්වේදී ශ්රී ලංකා රජය ස්හ LTTE 
ස්ංවිධානය අතර යුධ විරාෙ ගිවිසුෙක් අත්ස්න් තෙන ලදී. 
වකවස්තනමුත් 2006 ෙධය භා්ය පෙණ ෙන විට වෙෙ යුධ 
විරාෙය ස්ැලකියයුු ෙට්ටෙකින් බිඳී ව්ාස්ත තිබූ අතර 
වදපාශගෙය අතර වූ එදිරිොදිකම් යළි හිස් ඔස්ෙන්නට ව්න 
තිබිණි. 10  2009 ෙැයි ෙස් 19ෙැනි දින යුේධය අෙස්න් වූ ෙෙ ශ්රී 
ලංකා රජය ප්රකාශයට පත් කළ අතර ස්න්නේධ එදිරිොදිකම් 
එයින් නිොෙකට පත් විය. 11   

                                                 
8 එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් පිළිෙඳෙ ෙහවකාෙස්ාරිස්ත 
කායගාලය (“OHCHR”), ‘ශ්රීලංකාෙ පිළිෙඳ OHCHR පරීක්ෂණ 
ොතගාෙ‘, (ස්ැේතැම්ෙග 2015), A/HRC/30/CRP, p. 12, 

වේදය. 49. [මින් පසු “OISL ොතගාෙ”]. ෙැඩිදුර අධයයනයට 
ස්ාරාංශිත ොතගාෙ: OHCHR, ‘ශ්රීලංකාවේ ොනෙ හිමිකම් 
පිළිෙඳවු එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් පිළිෙඳෙ 
ෙහවකාෙස්ාරිස්ත කායගාලවේ ස්ම්පූණග ොතගාෙ’, 
(ස්ැේතැම්ෙග 2015), A/HRC/30/61; OHCHR, ‘ශ්රීලංකාවේ 
ේවීෙ පිළිෙඳෙ ෙහවල්කම්වේ විවශතෂඥයන්වේ ොතගාෙ’, 
(ොතගු 2011), 

http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_R

eport_Full.pdf, [hereinafter “POE Report”]. 
9 එෙ., 151 වේදය 
10 එෙ., 64 වේදය 
11 ස්න්නේධ ්ැටුෙ අෙස්න යුධ විරාෙ ගිවිසුෙක් වනාෙැති 
වහයින් ස්න්නේධ ්ැටුෙක් පෙතින්වන්ද යන්න එෙ දිනය 
අනුෙ තීරණය වනාවේ. ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා: Marko 

Milanovic (2014), ‘question. The endexistence of 

applicationa ceasefire agreement, peace agreement or 

declaration of international humanitarian law’, 
International Review of the Red Cross, pp. 96 (893), 
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්ැටුම් ස්ෙය ුළ ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදා විසින් පුළුල් 
ෙට්ටමින් දියත් කළ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ස්ම්ෙන්ධවයන් 
එක්ස්ත් ජාතීන්වේ විෙශගන ඇුළුෙ විවිධ පාශගෙ විසින් 
වල්ඛන්ත කර තිවේ.12 ොනෙ හිමිකම් ෙහවකාෙස්ාරිස්ත 
කායගාලය (OHCHR) ශ්රී ලංකාෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් සිදුකළ 
විෙශගනවයන් නි්ෙනය කරනු ලැබුවේ "විවශතෂවයන්ෙ 
යුේධවයන් පසුෙ එළඹුනු ස්ෙය ුළ පුරුෂ ස්හ කාන්තා 
රැඳවියන්ට එවරහිෙ ආරක්ෂක ෙලකා කායගෙණ්ඩලය විසින් 
සිදුකළ දූෂණ හා ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ ක්රියා පුළුල්ෙ ෙයාේතෙ 
තිබූ ෙෙ විශතොස් කිරීෙට ස්ාධාරණ පදනෙක් ඇති ෙෙ" විය. 
එවස්තෙ "LTTE ස්ංවිධානයට යම් ස්ම්ෙන්ධයක් ඇති ෙෙ 
අනුොන කරමින් එෙ පුේ්ලයින්ව්න් වතාරුරු 
ලෝැනීෙට, ඔවුන් ලජ්ජාෙට පත් කිරීෙට ස්හ ඔවුනට දඬුෙම් 
ලොදීෙට සිතාෙතාෙ වයාදා්ත් ෙධහිංස්ා ක්රෙයක් ෙෙට 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය පත්ෙ තිබූ ෙැේ වපවනන්නට වූ" ෙෙ 
එහි තෙදුරටත් ස්ඳහන් වේ. 13  

අවනත් අතට LTTE ස්ංවිධානය ද ජාතයන්තර ොනුෂීය නීති 
උල්ලංඝන ්ණනාෙක් සිදුකර ඇතත්14 තෙ ක්රියා පිළිවෙවලහි 

                                                                             
163–188, 178-181 ජයග්රහණය අදාළ වීෙට ඉඩ ඇතත් 
එෙගින් අෙස්න් නි්ෙනයකට ආ වනාහැක. ජයග්රහණවයන් 
අනුරුෙ ද එදිරිොදිකම් පැෙති ෙෙක් වපවනන වහයින් 
ජාතයන්තර ොනුෂීය නීතිය 2009 ෙැයි 19 දිවනන් පසුෙ 
එළඹුනු දිනෙලදී ද අදාළ වූො විය හැක. ෙැඩිදුර විස්තතර 
ස්ඳහා:  Marko Milanovic (2014), ‘The end of application 

of international humanitarian law’, International 
Review of the Red Cross, pp. 96 (893), 163–188 at 171-

172 and 182. 

12 වැඩිදුර විස්තර සඳහා:  මානෙ හිමිකම් 
නිරීක්ෂණය (“HRW”), ‘අපි ඔබට  ාඩමක් කියල 
යෙන්නම්: ශ්රීලිංකා ආරක්ෂ අිංශ විසින් යෙමළ 
ජනතාෙට එයරහිෙ ලිංගික අ ාරාධ සිදුකිරීම’, 
(ය බරොරි 2013), pp. 17-22, 

https://www.hrw.org/report/2013/02/26/we-will-

teach-you-lesson/sexual-violence-against-tamils-sri-

lankan-security-forces [මින් සුෙ “HWR ොර්තාෙ”]. 
යම් සම්බන්ධ සම්ූර්ණ ලැයිටතුෙ බැලමට OISL 

ොර්තාෙ බලන්න, footnote 533. 

13 OISL ොර්තාෙ, para. 1131. 

14 වැඩිදුර විස්තර සඳහා:  POE ොර්තාෙ, pp. iii-

iv. LTTE විසින්  හත ෙැක්යෙන විශ්ොස කළ 
හැකි යචෝෙනා සිදුකර ඇති බෙ වියශ්ෂ 
කමිටුෙ හඳුනායගන ඇත : “(i) මිනිට  ලහක් 
යලස ජනතා භාවිතා කිරීම; (ii) LTTE  ාලන 
ප්රයේශෙලන්  ැන යන ජනතාෙ ඝාතනය 
කිරීම; (iii) ජනාොස අසල සන්නේධ ආයුෙ 
භාවිතය; (iv) ළමා යසාේොදුෙන් බඳො ගැනීම; 

(v) බලහත්කාරයයන් කුල ෙැඩෙල යයෙීම; සහ 

(vi) මරායගන මැයරන ප්රහාරෙලන් මැරීම” (at p. 

iii). OISL ොර්තෙ  බලන්න, යේෙ. 1118, 1136, 1139, 

1140, 1159, 1163 සහ 1167. 

වකාටස්ක් වලස් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ෙයාේත කරන්නට එෙ 
ස්ංවිධානය කටයුු වනාකළ ෙෙ වපාදු පිළි්ැනීෙ වේ.15 LTTE 

ස්ංවිධානය අනු්ෙනය කළ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය කිසිවස්තත්ෙ 
වනාඉෙසීවම් ප්රතිපත්තිය වහතුවෙන් එෙ යුධකාමී 
කණ්ඩායෙට ස්තවේච්ොවෙන් ෙැඳුනු වහෝ ෙලහත්කාරවයන් 
ෙඳෝත් කාන්තාෙන්ට ස්හ ්ැහැණු ළමුන්ට ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙවයන් ආරක්ෂා ෙන්නට ඉඩ ස්ැලසුනු ෙෙත් වෙෙ 
තත්ෙය LTTE ස්ංවිධානවේ පාලනයට නුෙ තිබූ ප්රවේශෙල ද 
යම්තාක් දුරකට ෙලපැෙැත්වූ ෙෙත් පවයගතෂකයින් විසින් 
ොතගා කර තිවේ. 16 වකවස්තනමුත් LTTE ස්ංවිධානය (වොවහෝ 
විට ෙලහත්කාරවයන්) ළො වස්ාල්දාදුෙන් ෙඳො ්ත් අතර 
්ැටුෙ අෙස්ානවේ එෙ ළෙයි "ආරක්ිත නොතැන් හා 
පුනරුත්ථාපන කඳවුරු"ෙල රඳො සිටින ස්ෙය ුළ ශ්රී ලංකා 
ආරක්ෂක ෙලකා අතින් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට 
නිරාෙරණයවීවම් ෙඩාත් ඉහළ තජගනයකට මුහුණ 
දුන්වනෝය. 17 

ශ්රි ලංකාවේ ්ැටුම් හා ක්රෑරකම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය (CARSV) LTTE ස්ංවිධානයට එවරහිෙ යුධෙැදීවම් 
පසුබිෙටෙ පෙණක් සීො වූෙක් වනාවේ. 1971දී ෙහුතර සිංහල 
කණ්ඩයෙක් වූ ජනතා විමුක්ති වපරමුණ (JVP) ශ්රී ලංකා 
රජයට එවරහිෙ කැරැල්ලක් දියත් කරන ලදී. එහිදී හදිසි 
තත්ෙයක් ප්රකාශයට පත් කරන ලදුෙ "නීතයානුකූල රස්තත 
විවරෝී ක්රියාෙන්ව්න් වොවහෝ දුරට ඔේෙට ගිය"18  ක්රියා 
සිදුකිරීෙට රජවේ ආරක්ෂක ෙලකා වයාමුවූ අතර එහි 
ප්රතිඵලයක් ෙශවයන් JVP ස්ාොජිකයින් 10,000-20,000 අතර 
ස්ංඛයාෙක් මියගිය ෙෙ ඇස්තතවම්න්ු කර තිවේ. 19. ඒ 

                                                 
15 OISL ොතගාෙ, වේද. 571; Elizabeth Jean Wood (2009), 

‘ආයුධ ස්න්නේධ කණ්ඩායම් ස්හ ලිංගික ප්රචන්ඩත්ෙය: When 

Is Wartime Rape Rare?’ Politics and Society 37(1), pp. 

131-161. 
16 Nimmi Gowrinathan and Kate Cronin-Furman (2015), 

‘The Forever Victims? පශතචාත් යුද ශ්රීලංකාෙ ුල වදෙළ 
කාන්තාෙ’, Colin Powell Center for Civic and Global 
Leadership, City College New York, p. 14, 

http://www.deviarchy.com/wp/wp-

content/uploads/2015/09/The-Forever-Victims-Tamil-

Women-in-Post-War-Sri-Lanka.pdf , accessed 13 

December 2017 
17 ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා:  HRW, ‘බීවයන් ජීෙත්වීෙ: ළො 
වස්ාල්දාදුෙන් හා ශ්රීලංකාවේ වදෙළ වකාටින්’, (වනාෙැම්ෙග 

2004), 

https://www.hrw.org/reports/2004/srilanka1104/srilan

ka1104.pdf; See further Sections B(1) (රැඳවුම්භාරවේදී 
ෙධහිංස්ා කිරීවම් ක්රෙයක් ෙශවයන් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය 
වයාදා්ැනීෙ) and C(3)(වින්දිතවයෝ ) of this Chapter. 

18 පින්යටෝ-ජයෙර්ධන & ආනන්ෙරාජා (2016), ‘නීති 
අනිර්ණයනතායේ ගැටුම’ සහ රාජය දුර්වි ාක 
යනාබැලීම’, p. 37. 

19 ආසියානු  ෙනම, ‘ගැටුම් රාජයය සහ 
ආසියායේ ප්රචණ්ඩත්ෙය’, (2017), p. 162, 

https://asiafoundation.org/wp-
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ස්ම්ෙන්ධවයන් ජයෙධගන ස්හ ආනන්දරාජා වෙවස්ත පෙස්ති: 
" එෙ අෙස්තථාවේ දැක්වූ ප්රතිචාරවේ එක් සුවිවශතෂී අං්යක් 

වූවේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය යි. ස්ැෙැවින්ෙ, රවට් ජනතාෙවේ 
හෘද ස්ාක්ිය ුළ යුධ ස්ෙවේ ස්තී දූෂණ පිළිෙඳ පළමුෙරට 
දැඩි මුද්රාෙක් ස්ලකුණු කරනු ලැබුවේ වෙෙ ස්ෙවේදී JVP 
ස්ංවිධානය ස්ෙගින් "ස්ම්ෙන්ධ" යැයි වචෝදනා එල්ලවී ඒ 
වහතුවෙන් (සිංහල) වස්ාල්දාදුෙන් අතින් "දඬුෙෙට" ලක්වූ 
වේෙෙතී ෙනම්වේරි නැෙැති සිංහල තරුණ කාන්තාෙ 
ප්රසිේධිවේ ලිංගික අෙොනයට ලක්කර ෙරාදැමීවම් සිදුවීෙ 

ෙගින් ය."20  

1980 දශකය ෙන විට JVP ස්ංවිධානය වොවහෝදුරකට සිංහල 
ජාතිකොදී ස්ංවිධානයක් ෙෙට පත්ෙ තිබූ අතර එස්ෙවේදී 
ඔවුහු වදෙනෙරටත් කැරැල්ලක් වෙවහයවූහ. රජවේ හමුදාෙ 
වෙන්ෙ සිංහල සිවිල් ෙැසියන් වොවහෝ දුරකට එහිදී ඔවුන්වේ 
ඉලක්කය විය. 1987-1990 ස්ෙවේ උේ්තවූ වෙෙ තත්ෙය අඩු 
තීව්රතාෙයක් ස්හිත ්ැටුෙක් වූ අතර (එවහත් එහිදී හානියට 
පත්වූ ස්ංඛයාෙ 30,000-60,000 අතර ෙන ෙෙක් ඇස්තතවම්න්ු 
කර තිවේ) එය විේලෙකාරීත්ෙය, පුේ්ල ඝාතන, ෙැටලීම් ස්හ 
හමුදාෙ හා සිවිල් පුේ්ලයින් ඉලක්ක කර සිදුකළ ප්රහාර යන 
ලක්ෂණෙලින් ස්ෙන්විත විය. 21 එහිදී රජවේ ආරක්ෂක හමුදා 
අතින් ෙලහත්කාරවයන් අුරුදවීෙට ලක්වූ පුේ්ල ස්ංඛයාෙ 
23,000 ඉක්ෙෙන ෙෙත්22 රජවේ ආරක්ෂක හමුදා අතින් 
සිංහල කාන්තාෙන්ට එවරහිෙ සිදුවූ ලිංගික ප්රචණ්ඩ ක්රියා 
්ණනාෙක් වූ ෙෙත් ොතගා වී තිවේ. 23 1988 ජනොරි ොස්වේ 
සිට 1994 වදස්ැම්ෙග ොස්ය අතර කාල සීවම්අවේදී රවට් 
ෙස්තනාහිර, දකුණු ස්හ ස්ෙර්මුෙ පළාත්ෙල වෙවහවින් 
ෙයාේතෙ තිබූ ෙලහත්කාරවයන් අුරුදන්කරවීම් 
ස්ම්ෙන්ධවයන් විෙශගනය කිරීෙට රජවයන් පත්කළ 
විෙශගන වකාමිස්ෙක් වස්ායාව්න ඇති අන්දෙට එස්ෙවේදී 
කාන්තාෙන් දූෂණය ස්හ ෙරාදැමීෙ සිදුෙ ඇති අතර "ප්රජාෙ 
(පවුල, ්ම්ොනය, ස්ෙ ෙට්ටවම් අනයයන්) පාලනය ස්ඳහා 
ෙන වෙෙලෙක් ෙශවයන් කාන්තාෙන්ට එවරහි ප්රචණ්ඩත්ෙය 
වයාදාව්න ඇති ෙෙ" එහි ස්ඳහන් කර තිවේ. 24 

                                                                             
content/uploads/2017/10/The_State_of_Conflict_and_

Violence_in_Asia-12.29.17.pdf. 

20 පින්යටෝ-ජයෙර්ධන & ආනන්ෙරාජා (2016), ‘නීති 
අනිර්ණයනතායේ ගැටුම’ සහ රාජය දුර්වි ාක 
යනාබැලීම’, p. 37. 
21 The Asia Foundation (2017), ‘The State of Conflict and 
Violence in Asia’, p. 162.  
22 Pinto-Jayawardena & Anantharajah (2016), ‘A Crisis of 
‘Legal Indeterminacy’ and State Impunity’, p.37. 
23 Human Rights Watch (“HRW”), ‘We Will Teach You a 
Lesson: Sexual Violence Against Tamils by Sri Lankan 

Security Forces’ (February 2013), p. 21, 
https://www.hrw.org/report/2013/02/26/we-will-

teach-you-lesson/sexual-violence-against-tamils-sri-

lankan-security-forces. 

24 එම., citing Government of Sri Lanka, “Final report of 

the Commission of Inquiry into Involuntary Removal or 

 

JVP ස්හ LTTE ස්ංවිධාන ස්ෙගින් වූ ්ැටුම් අතරුර ආරක්ෂක 
හමුදා සිදුකළ විවිධ ස්තෙරූපවේ ලිංගික ප්රචණ්ඩ ක්රියා 2009 
ෙැයි ොස්වේදී LTTE ස්ංවිධානයට එවරහි යුේධය අෙස්න් වූ 
පසුෙ ද එවලසින්ෙ සිදුෙ ඇත. රැඳවුම් භාරවේ ස්හ අතිශයින්ෙ 
හමුදාකරණයට ලක්වූ පසුබිම්ෙල සිදුවූ සිේධි මීට ඇුළත් ෙන 
අතර25  ඉන් ඇතැම් ඒො වල්ඛන්ත ෙන්වන් 2017 ෙෂගවේදී 
ය. 26   

2009 ෙැයි ොස්වයන් පසුෙ සිදුෙන අපරාධ වපර වූ 
එදිරිොදිකම් ස්හිත පසුබිමින් ෙැහැරෙ සිදු වුෙත් ඒො 
ස්න්නේධ ්ැටුෙ ස්ෙගින් ස්ම්ෙන්ධ ෙෙ වතෙැදෑරුම් 
ආකාරයකින් වපන්නුම් කළ හැකිය. මුලින්ෙ ස්ැලකිය යුු 
කරුණ නම්, ්ැටුමින් පීඩාෙට ලක්වූ ප්රවේශෙල සිටින 
වොවහෝ කාන්තාෙන් මුහුණ වදන ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ද 
ඇුළු ශාරීරික හා ස්ොජ ආථගික අෙදානම් ෙඩාත් උග්ර 
කරවීෙට ස්න්නේධ ්ැටුෙ වහතුපාදක වී ඇති ෙෙයි. වදෙැනුෙ, 

එදිරිොදිකම් නැෙතී ඇතත් වෙෙ ප්රවේශ ෙෂග ්ණනාෙක් 
මුළුල්වල් දැඩි වලස් හමුදාකරණයට ලක්වූ ප්රවේශ වේ. 
හමුදාකරණය ඔවුන්වේ එදිවනදා ජීවිතවේ ස්ෑෙ 
පැතිකඩකටෙ තදින් කා ෙැදී තිවේ. 27  වෙෙ පසුබිෙ ුළ ඒ 
ප්රවේශෙල ෙස්න සිවිල් ෙැසිවයෝ ඔවුන්වේ ෝගික පසුබිෙට 
ෙඩා වෙනත් පසුබිෙක් ස්හිත ෙහුතරයක් සිටින ස්න්නේධ 
හමුදාවේ ස්ාොජිකයින් අතින් සිදුෙන ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය 
ඇුළු හිංස්න, බියෙැේදීම් ස්හ ප්රචණ්ඩත්ෙ සිදුවීම්ෙලට 
මුහුණදීවම් ෙැඩි අෙදානෙක් දරති.  

වතෙැනි කරුණ නම් ස්න්නේධ ්ැටුෙ නිොවී ෙෂග 
කිහිපයක්ෙ ්තවී යනුරුෙ හදිසි අෙස්තථා හා අස්ාොනය 
වනතික රාමුෙ වනාවෙනස්තෙ ෙලපැෙැත්වුණු අතර ඉන් 
ඇතැම් නීති අදටත් ෙලාත්ෙකෙ පැෙතීෙයි. 28  රස්තතොදය 

                                                                             
Disappearance of Persons in the Western, Southern and 

Sabaragamuwa Provinces, No. V,” 1997, p. 132. 
25 See, e.g. International Truth and Justice Project 

(“ITJP”), ‘Unstopped: State torture and sexual violence 

in 2016/17’, (July 2017), 

http://www.itjpsl.com/assets/ITJP_unstopped_report_f

inal.pdf. 

26  REDRESS යෙත ලැබුණු යතාරතුරු. 2018 

ජනොරි. 2016 සිේි සඳහා ඉහත සටහන 
බලන්න  
27 See, e.g. Dharsha Jegatheeswaran (2017), ‘Civil 
Security Department: The Deep Militarisation of the 

Vanni’, Adalayam Policy Research Centre, pp. 1, 12, 22, 

http://srilankabrief.org/wp-

content/uploads/2017/09/ACPR-Report-Civil-Security-

Department-The-Deep-Militarisation-of-the-Vanni-.pdf.  
28 Former President of Sri Lanka His Excellency Mahinda 

Rajapakse, ‘Parliamentary Debates (Hansard) of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka’, (25 August 
2011) 201(1), www.parliament.lk, accessed 13 

December 2017; Prevention of Terrorism (Temporary 

Provisions) Act No. 48 of 1979 [hereinafter “PTA”]. 
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ස්ම්ෙන්ධවයන් ස්ැකපිට අත් අඩංගුෙට ්න්නා පුේ්ලයින් 
අස්ාොනය අන්දමින් රඳො තෝැනීෙට වම්ො වහතු වී ඇත. 
එෙන් රැඳවිවයෝ ස්ාොනය රැඳවීයන්ට අධිකරණවයන් ලැවෙන 
ආරක්ෂාෙ වනාලෙති. එදිරිොදිකම් නිොවී දීඝග කාලයක් 
්තවී ඇතත් අද දක්ොෙ රැඳවුම් භාරවේ සිටියදී එෙන් 
කාන්තාෙන් ස්හ පුරුෂයින් යන වදපාශගෙයෙ ෙධහිංස්ාෙට 
ලක් කිරීවම් ක්රෙයක්  ෙශවයන් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය 
වයාදා්ැනීවම් පසුබිෙක් ඇතිවීෙට වෙෙ තත්ෙය දායක වී 
තිවේ.  

වෙෙ උපග්රන්ථවයන් ෙෑයම් දරන්වන් IP2 හි නිෙගචනය කර 
ඇති ්ැටුම් හා ක්රෑරකම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය 

වකවරහි අෙධානය වයාමු කිරීෙටයි. එහි ස්ඳහන් ෙන්වන් 
"යුධ අපරාධයක්, ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධයක්, 

ේගස්ංහාර ක්රියාෙක් වහෝ වෙනත් ජාතයන්තර අපරාධ, 

ොනෙ හිමිකම් වහෝ ොනුෂීය නීති උල්ලංඝනයක් ෙශවයන් 
සිදු වකවරන ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය"29  පිළිෙඳෙ වේ. ඒ අනුෙ, 

සිවිල් යුධ ස්ෙවේ (රජවේ ස්හ රජවේ වනාෙන ක්රියාධරයින්) 
සිදුකළ අපරාධ ස්හ ස්න්නේධ ්ැටුෙ නිොවීවෙන් අනුරුෙ 
රජවේ ක්රියාධරයින් විසින් එෙ ්ැටුමින් පීඩා විඳි ප්රවේශෙල 
සිදුකළ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ අපරාධ යන අපරාධ වදේගයටෙ 
වෙහිදී ස්ැලකිල්ල වයාමුකරනු ලැවේ. එවස්ත කරන්වන් ්ැටුම් 
ස්ෙවේ සිට අඛණ්ඩෙ පැෙත ආ ප්රචණ්ඩත්ෙවේ වකාටස්ක් 
ෙශවයන් වෙෙ තත්ෙය ස්ලකන්නට ඉඩ ඇති වහයින් ස්හ 
ජාතයන්තර අපරාධ වහෝ ෙරපතල ොනෙ හිමිකම් උල්ලංඝන 
ෙශවයන් ද ඒො ස්ැකීෙට ඉඩක් ඇති වහයිනි. උදාහරණ 
ෙශවයන් ඇතැමුන් තකග කරන අන්දෙට උුරු පළාවත් 
වදෙළ සිවිල් ෙැසියන්ට එවරහිෙ යුේධවයන් පසුෙ ස්ෙවේ 
සිදුවූ උල්ලංඝන ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධෙල අං් 
ලක්ෂණ ස්පුරාලනු ලෙයි.30 

 ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධ, ේග ස්ංහාරය වහෝ, යුධ 
අපරාධ හැරුණුවිට අවනකුත් ෙරපතල ජාතයන්තර අපරාධ 
වහෝ ොනෙ හිමිකම් නීති උල්ලංඝන ස්න්නේධ ්ැටුම් 
පසුබිෙක වහෝ එෙන් ්ැටුෙක් ස්ම්ෙන්ධෙ සිදුවූ ඒොෙ වියයුු 
ෙෙක් ජාතයන්තර නීතිවේ නියෙ කර වනාෙැත (එනමුත් 
ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධ, ේග ස්ංහාරය, ෙධහිංස්ාෙ, 

දූෂණය ස්හ අවනකුත් ොනෙ හිමිකම් උල්ලංඝන ෙැනි 
අපරාධ ස්හ උල්ලංඝන ස්ාොනයවයන් ්ැටුම් පසුබිෙක 
සිදුෙන අතර එවස්ත සිදුවීෙට ඉඩ තිවේ.)  ්ැටුම් තත්ෙ ුළ 
වෙන්ෙ ්ැටුම්ෙලින් පසුෙ ඇතිෙන තත්ෙ ුල වෙෙ සිදුවීම් 
වල්ඛන්ත කිරීවම්දී ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධ ස්හ 
අවනකුත් ෙරපතල ජාතයන්තර අපරාධ හා ොනෙ හිමිකම් 
උල්ලංඝනෙලට ස්ම්ෙන්ධෙන නීතිෙය අං් සුපරික්ෂාකාරීෙ 
ස්ලකාෙැලීෙටත් එෙ වනතික අං් ස්පුරාලන්නට 

                                                 
29 IP2, p. 11. 
30 See, e.g. Sri Lanka Campaign for Truth and Justice in 

Sri Lanka’s Northern Province: A legal analysis of post-

war human rights violations’, (March 2014), 
https://www.srilankacampaign.org/wp-

content/uploads/2015/02/Crimes-Against-Humanity-

Report-Sri-Lanka-Campaign-2014.pdf.  

හැකියාෙක් තිවේද යන්න ස්ලකාෙැලීෙටත් ෙෘත්තිකයින් 
විසින් කටයුු කළයුු වේ. 

A. ශ්රී ලංකාවේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙවයහි පසුබිෙ   

්ැටුෙකදී ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ඇතිෙන්වන් කුෙක් 
වහතුවෙන්දැයි අෙවෙෝධ කර්ැනීෙ ස්ඵලදායී අන්දමින් ඒො 
වල්ඛන්ත කිරීෙටත් ොතගාකිරීෙටත්, අෙස්ානවේදී එෙ 
උල්ලංඝන ස්ම්ෙන්ධවයන් ේවීෙ ස්ඳහා ස්හ වින්දිතයින්ට 
යුක්තිය ස්ාක්ෂාත් කරදීෙ ස්ඳහා ඉතා ෙැද්ත් වේ. අපවයෝජන 
සිදුෙන රටාෙ හඳුනා්ැනීෙටත් ඒොට වහතුපාදක ෙන කරුණු 
අෙවෙෝධකර්ැනීෙටත් ්ැටුම්ෙලදී සිදුෙන ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙවේ ෙලපෑෙ අෙවෙෝධ කර්ැනීෙටත් වෙෙගින් 
වල්ඛන්ත කරන්නාට අෙස්තථාෙ ස්ැලවස්ත. එය, අනා්තවේදී 
වෙෙන් අපරාධ ෙැලැක්වීෙ ස්ඳහා ෙැද්ත් ය. එවස්තෙ, 

අධිකරණවේ ක්රියාධරයින්, වස්ෞඛය වස්තො නිලධාරීන් ස්හ 
අවනකුත් වස්තො ස්පයන්නන් ඇුළු විවිධ පාශගෙකරුෙන් 
ස්ෙගින් වල්ඛන්ත කරන්නා සිදුකරන අන්තක්රගියා ස්ඳහා 
ේවපන්ෙන්වන් ද එෙගිනි. 

වපාදුවේ ්ත් කල ලිංගික ෙලහත්කාරකම් වනාවහාත් දූෂණය 
ස්හ අවනකුත් ආකාරෙල ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට වයාමුවීෙට 
පුේ්ලයින් වපාළෙොලන්වන් ආධිපතය පැතිරවීෙට, 

පාලනයට ස්හ තෙ ෙලය විදහාපෑෙට ඇති අෙශයතාෙය 
ෙගිනි. ශ්රී ලංකාවේ ්ැටුම් හා ක්රෑරකම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය වෙෙ රටාෙට අනුෙ සිදුෙන්නකි.  

රැඳවුම්භාරවේ සිටින පුේ්ලයින් ෙධහිංස්ාෙට ලක් කිරීවම් 
ක්රෙයක් ෙශවයන් ලිංගික ෙලහත්කාරකම් ස්හ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය වයාදා්ැනීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් ශ්රී ලංකාෙට දීඝග 
ඉතිහාස්යක් පෙතින අතර එය, ෙරදට දඬුෙම් වනාලො 
්ැලවීයාවම් ස්ංස්තකෘතියක් ුළ ්ැඹුරින් මුල්ෙැස්ව්න තිවේ. 

31 සිරභාරවේ සිටින අතරුර ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙවේ 
වින්දිතයින් ෙෙට පත්වූ අය අතරට පුරුෂයින් හා කාන්තාෙන් 
ඇුළත් ෙන අතර ඔවුන් විවිධ ප්රජාෙන්ට අයත් ෙන්නන් වේ. 
උදාහරණ ෙශවයන් එක්තරා ොනෙ හිමිකම් ස්ංවිධානයක් 
්ැටුවම් පසුබිමින් පරිොහිරෙ 2011දී ප්රකාශයට පත් කළ 
වල්ඛනයක 2000න් පසුෙ ආ පළමු දශකය ුළ "වපාලිස්ත 
සිරභාරවේ සිටින අතර ෙධහිංස්ාෙට ලක් වූ සිංහල පුරුෂයින් 
ස්හ කාන්තාෙන් පිළිෙඳ සිේධි දහස්කට ෙඩා" ඇුළත් වී ඇති 
අතර "ඉන් වොවහාෙයක් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය හා ලිංගික 
ෙලහත්කාරකෙ වනාවහාත් දූෂණය ස්ම්ෙන්ධ ඒො ය."32 

්ැටුම් ස්හිත පසුබිෙ ුළ ස්ෑෙ ජනේගයකටෙ අයත් 
පුේ්ලයින් වෙවස්ත ඉලක්ක වී තිවේ. 33 එනමුත් වෙහිදී සුළුතර 
වදෙළ ප්රජාෙ (කාන්තාෙන් වෙන්ෙ පුරුෂයින් එකවස්ත) 
වෙෙන් ලිංගික ප්රචණ්ඩ ක්රියා ස්ඳහා විවශතෂවයන්ෙ ඉලක්ක වී 
ඇති ෙෙක් වපවන්. ඔවුන් ඒවස්ත විවශතෂවයන් ඉලක්කවීෙටත් 
අෙදානම්පාරවීෙටත් වහතුෙ ෙහුතරය වදෙළ ජනතාෙ ෙන 
ප්රවේශෙල ්ැටුම් ඉතා තීව්ර අන්දමින් ෙයාේතෙ තිබීෙ ස්හ 

                                                 
31 HRW (2013), ‘We Will Teach You a Lesson’, pp. 17-18. 

32 එම. 

33 ෙැඩිදුර විටතර සඳහා ඉහත 3 පිටුෙ හා 
 හත 5 පිටුෙ බලන්න. 
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ෙරදකරුෙන්ට තෙන්වේ ොසියට වයාදා්ත හැකි අන්දවම් 
වෙනස්තවකාට ස්ැළකීම් ස්හ ෙල අස්ෙුලිතයන්ව්න් ්හණ 
ඉතිහාස්යක් වෙෙ ස්ොජයට තිබීෙ වේ.34 එෙන් ඉතිහාස්යක් 
ස්ෙගින් ස්ංකලනය වූ පුරුෂමූලික ආථගිකය හා වේශපාලනය 
ද අස්ොන ෙල ස්ෙඳතා ද ්ැටුම් ස්ෙවේ ස්හ ඉන් පසුෙ 
රැඳවුම්භාරවේ වෙන්ෙ ඉන් පරිොහිරෙ පුළුල්ෙ ෙයාේතවූ 

පේධති්ත ලිංගික අපවයෝජනෙලට වහතුපාදක විය. 

්ැටුමින් පීඩාෙට පත්වූ ප්රවේශෙල ෙස්න කාන්තාෙන්වේ 
අෙදානම්පාරතාෙය තෙදුරටත් උග්රකරවීෙට ස්න්නේධ 
යුධ්ැටුම් වහතු විය. කාන්තාෙන්  නිෙස්ට වකාටු කිරීෙටත්  
ප්රජාෙ ුළ ෙලස්ම්පන්න ස්තථානයක් දැරීෙට ඔවුනට ඉඩ 
ලොවනාදීෙටත් වහතු වූ ස්ොජෙය ස්ොනතා, වෙනස්තවකාට 
ස්ැලකීෙ ස්හ ස්තීපුරුෂ ස්ොජභාෙ ඒකාකෘති (stereotypes) 
වහතුවෙන් උුවග ස්හ නැව්නහිර කාන්තාෙන් සූරාකෑවම් 
හා අපවයෝජනයට ලක්විවම් අෙදානෙට විවශතෂවයන්ෙ 
ලක්වූවෙෝ වෙති. 35 ්ැටුම් ස්ෙවේදී ඇතැම් කාන්තාවෙෝ LTTE 
ස්ංවිධානවේ විවිධ නිලතලෙලට ෙැඳුවන් යම් ආකාරයක 

                                                 
34 ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා OISL ොතගාවේ 47-48 පරිච්වේද 
ෙලන්න: 1948 නිදහස් ලැබීවෙන් පසුෙ සිංහල ෙහුතරයට 
ොසිදායක ෙන අන්දවම් රාජය ප්රතිපත්ති ොලාෙක් 
ක්රියාත්ෙකවීෙත් ස්ෙගින් වදෙළ සුළුතර කණ්ඩායම් ෙැඩි 
ෙැඩිවයන් වකාන්වීෙටත් ආන්තීකරණයටත් පත්විය. 
යටත්විජිත පාලනය ුළ සිංහල ජනතාෙට විඳින්නට වූ ්ැහැට 
ස්ඳහා ස්හන ලොදීවම් ෝගයක් වලස් වෙෙ ප්රතිපත්ති 
ක්රියාත්ෙක වුෙත් ේගොදය පදනම් කර්ත් හා ෙහුතරොදී 
වේශපාලනයක් එුළින් පිළිබිඹුවීෙ ක්රෙක්රෙවයන් ෙධගනය 
විය. 1956න් පසුෙ අෙස්තථා ්ණනාෙකදී ේගොදී ප්රචණ්ඩ 
ක්රියා පැතිරයාෙ ස්හ වදෙළ ප්රජාවේ ඇතැම් වකාටස්ත අතර 
රැඩිකල්ොදවේ ෙධගනය සිදුවිය.1970්ණන් ෙන විට 
"වේෙළ ඊලාෙය" නමින් වෙනෙ රාජයයක් ඉල්ලා සිටින 
ස්ටන්කාමී කණ්ඩායම් දිෙයිවන් උුවග හා නැව්නහිර විය.  

1972දී නෙ වදෙළ වකාටි ස්ංවිධානය බිහිවිය. 1976දී එය 
වදෙළ ඊලාම් විමුක්ති වකාටි (LTTE) ෙෙට පත්විය. ඉන් 
අනුරුෙ එළඹුනු දශකවේ වෙෙ ස්ංවිධානය වදෙළ පක්ෂ 
ස්හ ස්ටන්කාමී ස්ංවිධාන පුබුදුොලීෙට ක්රියා කරන ලදී. 1983 
ජූලි ොඅස්වේ යාපනවේදී LTTE ප්රහාරයක් වූ අතර එහිදී 
රජවේ වස්ාල්දාදුෙන් 13වදවනකු ෙරාදෙන ලදී. ඉන් පසුෙ 
'කළු ජූලිය' නමින් හඳුන්ෙන ෝගික ප්රචණ්ඩත්ෙය රට පුරා 
ඇවිළ ගිවේය. එහිදී වදෙළ ජාතිකයින් 3000ක් තරම් මියගිය 
අතර වදෙළ ජාතිකයින්වේ වේපළ ස්හ ෙයාපාර විනාශවිය. 
වොවහෝවදනා ෙහුතර සිංහල ප්රවේශෙලින් පලාගියහ. පසුෙ 
ඔවුහු රටින් නික්ෙ ගියහ. රජය ස්හ LTTE ස්ංවිධානය අතර 
පූණග ස්න්නේධ ්ැටුෙක් ඇතිවිය. 
 
35 Raquel Saavedra and Shreen Saroor (2017), ‘A 
gendered approach to transitional justice in Sri Lanka’, 
South Asian Centre for Legal Studies, pp. 12-14 

http://sacls.org/resources/publications/reports/a-

gendered-approach-to-transitional-justice-in-sri-lanka-

women-s-perspectives-and-international-best-practices 

ස්විෙල්ැන්වීෙක් ලෝැනීවම් අවේක්ෂාවෙනි. 
ස්ටන්කාරිනියන් ෙශවයන් ඔවුනට එහිදී ලැබුණු තත්ෙය ඉහත 
කී පීතෘමූලික ෙතොද අභිවයෝ්යට ලක් කවළතය. මින් ඇතැම් 
කාන්තාෙන්ට එෙ ස්ංවිධානය ුළ ඉහළ නිල දරන්නට 
අෙස්තථාෙ ලැබිණි. වකවස්තනමුත් ්ැටුම් නිොවූ පසු තෙන්වේ 
ප්රජාවෙන් වෙන්ෙ රජවේ ආයතනෙලින් වෙෙ හිටපු 
වස්ෙළියන්ට දැක්වූ අධික විෙසිලිෙන්ත ස්තෙභාෙය වහතුවෙන් 
එෙ වදපාශගෙවයන්ෙ වෙනස්තවකාට ස්ැලකීම්ෙලට 
ලක්ෙන්නට ඔවුනට සිදුවිය. 36  

B. ්ැටුම්-ස්ම්ෙන්ධෙ ශ්රී ලංකාවේ දක්නට ලැබුණු ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙවේ විවිධ ස්තෙරූප  

1. රැඳවුම්භාරවේදී ෙධහිංස්ා කිරීවම් ක්රෙයක් ෙශවයන් 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වයාදා්ැනීෙ  

LTTE ස්ංවිධානයට එවරහි ස්න්නේධ ්ැටුම් ස්ෙවේ වෙන්ෙ 
ස්න්නේධ ්ැටුමින් පසුෙ එළඹුනු ස්ෙවේදී  පුළුල් ෙට්ටෙකින් 
ෙයාේතෙ තිබූ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ ක්රියා ස්ම්ෙන්ධවයන් 
ආරක්ෂක හමුදා ස්ාොජිකයින් වෙත වචෝදනා එල්ල වී ඇති 
ෙැේ ොතගා වී තිවේ. 37  වෙහිදී, රැඳවුම්භාරවේ සිටි වහෝ 
ෙලකිරීෙ ෙත වපාලීසිය වහෝ ස්න්නේධ හමුදා ස්ෙගින් 
අන්තක්රගියා කරන්නට සිදුවූ38  වදෙළ ෝගික පුරුෂයින් හා 
කාන්තාෙන් වෙන්ෙ LTTE ස්ංවිධානයට යම් ස්ම්ෙන්ධතාෙක් 
තිබූ ෙෙට ස්ැකකළ ඇතැම් සිංහළ ස්හ වදෙළ කථාකරන 
මුස්තලිම් පුරුෂයින් හා කාන්තාෙන්  ඉලක්ක කරව්න ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය ප්රධානෙශවයන්ෙ දියත් වී තිවේ. 39 ස්න්නේධ 
්ැටුවම් අෙස්ාන ස්ෙවේදී එනම් සිවිල් ෙැසියන් ස්හ 
ස්ටන්කාමීන් දහස්ත ්ණනක් රජවේ පාලනය යටවත් වූ 
ප්රවේශෙලට ොරුෙේදී; ඉන් පසුෙ සිවිල් ෙැසියන් දහස්ත 
්ණනක් යුේධවයන් පසුෙ නෙතාව්න සිටි කඳවුරු හා 
අෙතැන් කඳවුරුෙලදී; ස්හ පුනරුත්ථාපන කඳවුරු ඇුළු 
වෙනත් රැඳවුම් ස්තථානෙලදී ආරක්ෂක හමුදා අතින් සිදුවූ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩක්රියා පිළිෙඳ වචෝදනා එක්ස්ත් ජාතීන්වේ 
ොනෙ හිමිකම් පිළිෙඳ ෙහ වකාෙස්ාරිස්ත කායගාලය ශ්රී ලංකාෙ 
ස්ම්ෙන්ධවයන් සිදුකළ විෙශගනවේ ොතගා කර තිවේ. 40 

                                                 
36 Gowrinathan and Cronin-Furman (2015), ‘The 
Forever Victims?’, Section 4.  
37 HRW (2013), ‘We Will Teach You a Lesson’; Yasmin 
Sooka (2014), ‘An Unfinished War: Torture and Sexual 
Violence in Sri Lanka 2009-2014’, Bar Human Rights 
Committee of England and Wales, 

http://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/violence_in_s

ri_lanka_2009_2014.pdf.  
38  OISL Report, para. 372. See also Sri Lanka Campaign 

for Peace and Justice, ‘Crimes Against Humanity in Sri 

Lanka’s Northern Province’, (2014), 
http://cja.org/downloads/Crimes%20Against%20Huma

nity%20in%20Sri%20Lankas%20Northern%20Province.

pdf, [hereinafter “Crimes Against Humanity in Sri 
Lanka’s Northern Province”].  
39 HRW (2013), ‘We Will Teach You a Lesson’, p. 6. 
40 OISL Report, pp. 117-128.  See also International 

Crimes Evidence Project (ICEP), ‘Island of Impunity’: 
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ඇතැම් අෙස්තථාෙල ෙස්ර ්ණනාෙක් තරම් දීඝග කාලයක් 
මුළුල්වල් ලිංගික ෙහල් වස්තෙය ස්ඳහා කාන්තාෙන් හමුදා 
කඳවුරුෙල රඳොව්න සිටීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් වෙනත් මූලාශ්ර 
ොතගා කර තිවේ. 41  

දැනට විවේශෙල ොස්ය කරන හිටපු LTTE රැඳවුම්කරුෙන් 
75වදවනකුට එවරහිෙ සිදුකළ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ වචෝදනා 
2013දී හියුෙන් රයිට්ස්ත වොච් ස්ංවිධානය විසින් ොතගා කර 
තිවේ. 42 ප්රවේශය ෙත රජවයන් පනො තිබූ සීො වහතුවෙන් ශ්රී 
ලංකාෙ ුළ පවයගතෂණ සිදුකිරීෙ දුෂතකර වූවයන් හියුෙන් 
රයිට්ස්ත වොච් ස්ංවිධානයට වතාරුරු ලෝැනීෙට හැකිෙ 
තිවෙන්වන් රැඳවුම්කරුෙන්ව්න් සුළු වකාටස්කවේ පෙණි. 
වකවස්තනමුත් වෙෙ නියැදි කණ්ඩායවෙන් විෂාල වකාටස්ක් 
එල්ල කළ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ වචෝදනා අනුෙ හියුෙන් රයිට්ස්ත 
වොච් ස්ංවිධානය නි්ෙනය කරන්වන් "්ැටුවම් අෙස්න් ෙෂග 
කිහිපවේ ස්හ ඉන් පසුෙ එළඹුනු ස්ෙවේ පුළුල්ෙ ෙයාේතවූ 
පේධති්ත අපවයෝජන තිබූ ෙෙ" එෙ වතාරුරුෙලින් ප්රෙලෙ 
වයෝජනා වකවරන ෙෙකි. 43 

"ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වොවහෝවිට ආරම්භ වූවේ ප්රශතන කිරීම් 
අෙස්තථාෙල වහෝ ඉන් පරිොහිර අෙස්තථාෙල ලිංගිකෙය 
ලජ්ජාෙට පත් කිරීෙ හා ෙලහත්කාරවයන් නිරුෙත්කිරීෙ හා 
අඩනිරුෙත් කිරීෙත් ස්ෙගින්" ෙෙ  හියුෙන් රයිට්ස්ත වොච් 
ස්ඳහන් කරයි. එවස්ත ෙලහත්කාරවයන් නිරුෙත් කිරීෙ 
සිදුවූවේ ොචිකෙ සිදුකළ ලිංගික තජගන හා ස්ෙච්චල් ස්ෙගින් 
වූ අතර ෙධහිංස්ාෙට ලක්වීවෙන් රැඳවියන් මුහුණ දුන් ලජ්ජාෙ 
ස්හ අෙොනය වෙයින් තෙදුරටත් තියුණු කරො තිවේ. වෙෙන් 
වොවහෝ ොනසික ලිංගික අපවයෝජනෙලින් පසුෙ ලිංගික 
ෙලහත්කාරකම් ස්හ විවිධාකාරවේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ද 
ඇුළුෙ ශාරීරික ෙධහිංස්ා  හා පීඩා සිදුකර තිවේ. 44 
ඉන්ටනගැෂනල් ටෘත් ඇන්් ජස්තටිස්ත වප්රාවජක්ට් ආයතනය 
2017දී ොතගා කර ඇති අන්දෙට ෙෑතකාලීනෙ ඔවුන් 
වල්ඛන්ත කළ සිදුවීම් වොවහාෙයක "ලිංගික 
ෙලහත්කාරකම් වනාවහාත් දූෂණය සිදුෙ ඇත්වත් ප්රශතන 
කිරීෙට වයාදා්න්නා විෂාල කාෙරෙල වනාෙ රාී කාලවේදී 
සිර කුටිෙලදී ය. එහි අථගය ෙන්වන් පහරදීම් පිළිස්තසීම් 
යනාදියට මුහුණදීවෙන පසුෙ රැඳවියන් තනිෙ ඉන් ප්රකෘති 
තත්ෙයට පත්වීෙට ෙෑයම්කරන රාීකාලවේදී පො ඔවුනට 
කිසිෙ ස්ැනසීෙක් වනාවූ ෙෙයි." 45 

ශ්රී ලංකාෙ ුළ හා ඉන් පිටතදී වල්ඛන්ත කළ සිදුවීම්ෙලට 
අනුෙ රැඳවුම්භාරයදී පුළුල් ෙශවයන් සිදුවූ වෙෙ ලිංගික 

                                                                             
Investigation into international crimes in the final stages 

of the Sri Lankan civil war’, (February 2014), pp. 150ff, 
https://www.piac.asn.au/wp-

content/uploads/island_of_impunity.pdf.  
41 See e.g. Special Rapporteur Mission Report (2016), 

A/HRC/34/54/Add.2, para. 43. 
42 HRW (2013), ‘We Will Teach You a Lesson’, pp. 50-

138. 
43එෙ., p. 2. 

44එම., p. 39. 
45 See further ITJP (2017) ‘Unstopped’, p. 41. 

අපවයෝජන අතරට රැඳවියන්වේ ලිංගික අෙයෙ ස්හ පියයුරු 
සි්රැට්ටුෙලින් පිළිස්තසීෙ, රැඳවියන්වේ ශිෂතණ ස්හ ෙෘෂණ 
වකෝෂ ඇෙරීෙ, පියයුරු ස්හ නිතෙ සීරීෙ වහෝ ස්ැපීෙ, 

ෙලහත්කාරවයන් ස්තෙයංවින්දනවේ වයදවීෙ, 

ෙලහත්කාරවයන් මුඛ ස්ංස්්ගවේ වයදවීෙ, රැඳවියන්වේ 
ලිංගික අෙයෙ ෙත මිරිස්ත කුඩු ඉසීෙ, ලාච්ුෙලට දො 
ෙැසීවෙන් රැඳවියන්වේ ලිංගික අෙයෙ තැලීෙ, කටුකම්බි 
වයාදා්නිමින් ස්හ ස්මූහ ෙශවයන් ොචික, වයෝනි ස්හ ගුද 
ලිංගික ෙලහත්කාරකම් (දූෂණය)  ඇුළත්වේ. 46   

රජය විවේචනය කළවුන් ස්හ LTTE ස්ංවිධානයට ස්ම්ෙන්ධකම් 
ඇති ෙෙට ස්ැකකළවුන් අත්තවනෝෙතික වලස් රඳෝැනීෙ 
නිරන්තරවයන්ෙ සිදුවූවේ කුප්රකට ක්රෙවේදයකට ය: එෙ 
පුේ්ලයින් "සුදු ෙෑන්" වයාදා්නිමින් පැහැර ්ත් අතර, ඉන් 
අනුරුෙ වූවේ ඔවුන් අුරුදන්වීෙ හා ෙධහිංස්ාෙට ලක් 
වීෙයි. 47  ස්ාොනයවයන් වෙෙ පැහැර්ැනීම් අපරාධ විෙශගන 
ඒකකවයන් ස්හ රස්තත විෙශගන ඒකකවයන්  පෙණක් වනාෙ 
හමුදාෙ විසින් ද සිදුකළ ෙෙ ොතගා වකවග. 48   

දිගින් දි්ටෙ සිදුවූ රඳො තෝැනීම් ස්හ ෙධහිංස්ා ස්ෙගින් 
අල්ලස්තදීෙ ස්හ ෙවලන් මුදල් ලෝැනීෙ ස්ම්ෙන්ධ වූ ෙෙ ද 
වල්ඛන්ත කරන්නන් විසින් ොතගා කර තිවේ: රඳෝත් 
වින්දිතයින්වේ පවුල්ෙල ස්ාොජිකයින් විසින් අල්ලස්ත ව්ො 
ඔවුන්ට නිදහස් ලෝැනීෙට හැකිවූ අෙස්තථා ස්ැලකියයුු 
ස්ංඛයාෙක් ොතගා වී තිවේ. 49 

2. රැඳවුම්භාරවයන් පරිොහිරෙ ්ැටුම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය  

කාන්තාෙන් හා ස්ොනෙ පුරුෂයින් ද ්ැටුෙ-ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙවේ වින්දිතයින් ෙන ෙෙ  එක්ස්ත් ජාතීන්වේ 
ොනෙ හිමිකම් පිළිෙඳ ෙහ වකාෙස්ාරිස්ත කායගාලවයන් ශ්රී 

                                                 
46 Anne Woodworth & Bhavani Fonseka (July 2016), 

‘Accountability and Reparations for Victims of Conflict 
Related Sexual Violence in Sri Lanka’, Centre for Policy 
Alternatives Discussion Paper, p. 5, 

https://www.cpalanka.org/wp-

content/uploads/2016/07/CSV-paper-June-2016.pdf; 

OISL Report, paras. 116 and 597; Special Rapporteur on 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, ‘Report of the Special 
Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment on his mission to 

Sri Lanka’ (December 2016), A/HRC/34/54, para. 26 
(“Special Rapporteur Mission Report”); HRW (2013), 
‘We Will Teach You a Lesson’, p. 40; ITJP (2017) 
‘Unstopped’, pp. 41-47. 
47 Special Rapporteur Mission Report (2016), 

A/HRC/34/54, para.23. See further Sooka (2014), p. 21. 

48 එම. 
49 ITJP ‘Joseph Camp’, (2017), p. 38, 
http://www.itjpsl.com/assets/ITJP_Joseph_camp_repor

t_FINAL.pdf.  
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ලංකාෙ පිළිෙඳ සිදුකළ විෙශගන ොතගාවේ දැක්වේ. 50  
රැඳවුම්භාරවේ සිටින කාන්තා හා පුරුෂ යන වදපාශගෙයෙ 
එකවස්ත ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට භාජනය වූෙත් තෙන්වේ 
නිවෙස්තෙලදී වහෝ නිෙසින් ෙැහැරෙ තෙ ජීවිකාෙ ස්රි 
කර්න්නා අතවග වහෝ රැඳවුම්භාරවේ සිටින වහෝ වස්ායා්ත 
වනාහැකි තෙ පවුවල් ඥාතීන් වස්ායා යන අතවග ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙයට භාජනය වීවම් ෙැඩි අෙදානෙකට මුහුණ වදනු 
ලැබුවේ කාන්තාෙන් ය. 51    

වදෙළ කාන්තාෙන් ඔවුන්වේ නිවෙස්තෙලදී ස්හ හමුදා 
මුරකවපාළුෙලදී හමුදා වස්ෙළුන් ස්හ වපාලිස්ත නිලධාරීන් 
අතින් දූෂණයවීෙ වොවහෝ අෙස්තථාෙල නිො ෙන්වන් 
අධිකරණ ක්රියාෙලියකට වයාමු වනාවී ඔවුන්ෙ ෙරණයට 
පත්කිරීවෙන් ෙන ෙෙ ශ්රී ලංකාවේ රාජය වනාෙන ස්ංවිධාන 
ස්හ එක්ස්ත් ජාතීන්වේ නිවයෝජිතායතන විසින් 
1990්ණන්ෙල සිටෙ වෙරට ්ැටුවම් ලක්ෂණයක් වලස් 
ොතගා කර ඇති කරුණකි. 52 

මීට අෙතරෙ, යුේධවේ අෙස්න් භා්වේදී මියගිය කාන්තා 
ස්ටන්කාමීන්වේ ෙළසිරුරු  වකවස්ත වකවලසීෙට ලක් කවළතද 
යන්න පිළිෙඳෙ ස්ැලකියයුු වීඩිවයෝ ස්ාක්ි එක්ස්ත් 
ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් පිළිෙඳ ෙහවකාෙස්ාරිස්ත 
කායගාලවයන් ශ්රී ලංකාෙ පිළිෙඳ සිදුකළ විෙශගනවේදී 
වස්ායාව්න තිවේ. එහි ස්ඳහන් අන්දෙට "සියළු සිරුරුෙල 
පපුෙ ස්හ ලිංගික අෙයෙ නිරාෙරණය කර තිබුණි. ඇතැම් 
සිරුරුෙල වදපා පළල්ෙනවස්ත වදපස්ට විහිදුො තිබිණි." 53 එෙ 
ොතගාවේ නි්ෙනය කර තිබුවණ් "ඔේපු කරනු ලැබුවොත් 
වම්ො වපෞේ්ලික ්රුත්ෙයට ස්ාහසිකකම් කිරීවම් යුධ 
අපරාධ වලස් ස්ලකනු ඇති"54 ෙෙයි. තෙත් මූලාශ්රෙලින් 
ොතගා වකරුවන් වෙෙ කාන්තා ස්ටන්කාමීන් ෙරා දො 
ඔවුන්වේ සිරුරු වකවලසීෙට වපරාුෙ ඔවුන් ස්මූහ දූෂණය 
ඇුළු ස්තී දූෂණයට ෙඳුන්වූ ෙෙට ස්ාක්ි ඇති ෙෙකි. 55  

තෙද, දරුණු වලස් ස්ටන් පැෙති ස්ෙවේදී එෙ ්ැටුම් ස්හිත 
ප්රවේශෙල සිට පලා ආ සිවිල් කාන්තාෙන් ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙයට නුකිරීෙ වකාතරම් පුළුල් වලස් ෙයාේත 
වූවේද යන් එෙ කුන් නැෙතත් ස්ටන් සිදුවෙමින් පැෙති 
ප්රවේශෙලටෙ ආපසු යාෙට වපළඹුනු ෙෙ කියැවෙන ොතගා ද 
වේ. 56  යුේධවේ අෙස්න් භා්වේදී අභයන්තර ෙශවයන් 
අෙතැන්වූෙන් දහස්ත ්ණනින් රජවේ පාලනය යටවත් වූ 
ප්රවේශෙලට ොරුවෙේදී ඔවුනට මුහුණ වදන්නට වූ ආරක්ෂක 
පිරික්සුෙ යටවත් වෙෙ අෙතැන්වූෙන්ට වස්ාල්දාදුෙන් හා 
අවනකුත් රැඳවියන්  ඉදිරිවේ තෙ ඇඟළුම් ඉෙත්කර 
නිරුෙත්ෙන්නට සිදුවිය. මින් ඇතැම් කාන්තාෙන් පරීක්ෂාෙට 

                                                 
50 OISL Report, paras. 571 and 586. 
51 Gowrinathan and Cronin-Furman (2015), ‘The Forever 
Victims?’, p. 5. 
52 HRW (2013), ‘We Will Teach You a Lesson’, pp. 18-20. 
53 OISL Report, paras. 323-325. 

54 එම., para. 325. 
55 See e.g. ICEP (2014), ‘Island of Impunity’, paras. 11.30 
and 11.34. 
56 HRW (2013), ‘We Will Teach You a Lesson’, p. 7. 

ලක් වූවේ පිරිමි වස්ාල්දාදුෙන් අතින් වූ අතර ඇතැමු වෙහිදී 
අඩන්වත්ට්ටෙට ලක්ෙ තිවේ. උදාහරණ ෙශවයන් ඔවුන්වේ 
පියයුරු ෙතට රයිෆල් පහර එල්ල කර තිවේ. 57  

්ැටුම් අෙස්ාන වූ පසු එළඹුනු කාලවේදී වපර ්ැටුමින් 
පීඩාෙට පත් ප්රවේශ, විවශතෂවයන්ෙ රවට් උුරු ප්රවේශය 
ෙරපතළ වලස් හමුදාකරණයට ලක්ෙ තිවේ. මින් වපර LTTE 
ස්ංවිධානවේ පාලනයට නුෙ තිබූ ප්රවේශෙල ෙතගොනවේදී 
හමුදාෙ සිටීෙ වදෙළ කාන්තාෙන් ුළ අනාරක්ිත හැඟීෙක් 
ෙධගනය කිරීෙටත් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට ලක්වීෙට ඔවුන්වේ 
ඇති අෙදානෙ ඉහළ නැංවීෙටත් වහතු වී තිවේ. වපර ්ැටුම් 
පැෙති ප්රවේශෙල සිටිතැයි ඇස්තතවම්න්ු කරන කාන්තා 
්ෘහමූලික පවුල් ස්ංඛයාෙ 40,000ත් 60,000ත් අතර වේ. 58  
තෙන්වේ එදිවනදා කටයුුෙලට නිෙසින් ෙැහැරෙ යාවම්දී, 59  

අුරුදන්වූ තෙ පවුවල් ස්ාොජිකයින් වස්ායා වපාලීසි හා 
හමුදා කඳවුරුෙලට යාවම්දී ස්හ තෙන්වේ නිෙස්ට ආරක්ෂක 
හමුදා පැමිවණන අෙස්තථාෙලදී60 වෙෙ කාන්තාවෙෝ 
ප්රචණ්ඩත්ෙයට ලක්වීවම් අෙදානෙට මුහුණ වදති. තෙද, ඔවුන් 
මුහුණ වදන ස්ොජ-ආථගික දුෂතකරතා වෙන්ෙ හමුදාෙ විසින් 
ඉඩම් අත්කර්ැනීෙ වහතුවෙන් ඉඩම් හිඟයට මුහුණවදන්නට 
සිදුවීෙ වහතුවෙන් "ලිංගික අල්ලස්ත" යනුවෙන් වොවහෝවිට 
ශ්රී ලංකාවේ හඳුන්ෙනු ලෙන ලිංගික සූරාකෑෙට ලක්වීවම් 
අෙදානෙටද වෙෙ කාන්තාවෙෝ මුහුණ වදති. ස්ම්පත් වෙත 
ප්රවේශවීෙ ස්ඳහා, රැකියා හා ආධාර ලෝැනීෙ ස්ඳහා රජවේ 
නිලධාරීන්ට ඇුළුෙ විවිධ පාශගෙ වෙත ලිංගික වස්තො 
ස්ැපයීෙට සිදුවීෙ පිළිෙඳෙ කාන්තාෙන් ොතගා කර තිවේ. 61 

C. ්ැටුම් ස්හ ක්රෑරකම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික ප්රචණත්ෙය 
(CARSV)  

1. වපළෙවීම්  

ශ්රී ලංකාෙ ුළ ්ැටුම් ස්හ ක්රෑරකම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය ඇතිවීෙට වහතු ස්ාධක කිහිපයක් ඇති ෙෙ 
ස්ලකනු ලැවේ. භීෂණය ඇතිකිරීවම් ක්රෙයක් ෙශවයන්, යම් 
පුේ්ලයකු වහෝ පුළුල් ප්රජාෙක් ෙධහිංස්ාෙට පැමිණවීවම් වහෝ 
දඬුෙෙට ලක් කිරීවම් ක්රෙයක් ෙශවයන්, වදෙළ ජනතාෙ 

                                                 
57 OISL Report, para. 1050. 
58 Dilrukshi Handunnetti, ‘The man of the house is a 
woman’, (14 June 2015), Sunday Observer 
http://archives.sundayobserver.lk/2015/06/14/spe01.a

sp; International Commission of Jurists (“ICJ”) 
‘Submission to the Universal Periodic Review of Sri 
Lanka’, (April 2012), p. 19, 
http://www.sangam.org/2012/08/ICJ_UPR.pdf, 

accessed 13 December 2017. 
59 Gowrinathan and Cronin-Furman (2015), ‘The Forever 
Victims?’, p. 5. 
60 International Crisis Group, ‘Sri Lanka: Women’s 
insecurity in the North and East’, (December 2011), Asia 
Report No. 217, 

https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-

lanka/sri-lanka-women-s-insecurity-north-and-east. 
61 එෙ., pp. 28-29. 
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පුළුල්ෙ LTTE ස්ංවිධානය ස්ෙගින් ස්ම්ෙන්ධවීෙ අවධයගෙත් 
කිරීවම් ෝගයක් ෙශවයන්, ස්ාක්ි ලෝැනීෙට ප්රශතන 
කිරීවම් ක්රෙයක් ෙශවයන්, වින්දිතයින් ලජ්ජාෙට පත් කිරීවම් 
හා ඔවුන් ොනසිකෙ බිඳවහලීවම් ේක් ෙශවයන් ස්හ ස්ොජ 
ඒකාෙේධතාෙය විනාශකිරීවම් අරමුණින් එය භාවිතා කර 
තිවේ. 62   

ලිංගික ප්රචණ්ඩක්රියාෙල නිරතෙන අතර එෙ ෙරදකරුෙන්වේ 
මුවින් පිටෙන ෙදන්ෙලින් වෙ අරමුණු ෙනාෙ පස්ක් වේ. 
ඉන්ටනගැෂනල් ටෘත් ඇන්් ජස්තටිස්ත වප්රාවජක්ට් ොතගා 
කරන අන්දෙට "ෝගික ෙශවයන් අෙනම්බු ස්හ්ත භාෂාෙ 
භාවිතය ෙධහිංස්ා ක්රියාෙලිය මුළුල්වල් වෙන්ෙ රැඳවුම් කුටි 
ුළ ද ස්ාොනය වදයක් ෙන අතර ලිංගික උල්ලංඝන සිදුකරන 
අෙස්තථාෙලදී එය විවශතෂවයන්ෙ සිදුෙන්නකි." 63  මීට ස්ාක්ි 
ස්පයන එක් විස්තතරයක් යුේධවයන් පසු ස්ෙය ුළ 
රැඳවුම්භාරවේදී  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණ දුන් එක් 
වින්දිතයකු විසින් ස්පයා තිවේ: "ඒ අය 'උෙල වදෙළ 
ෙල්වලෝ, උෙලා අපි සිංහලවයෝ එක්ක හැේවපන්නද 
හිතන්වන්?උෙලා ස්දාකාලිකෙෙ අවේ ෙහල්ු' ෙවේ වේෙල් 
කිේො." 64 වස්ාල්දාදුෙකු අතින් දූෂණයට ලක්වූ තෙත් 
පුරුෂයකු ොතගා කවළත "අවේ ප්රජාෙ ලැජ්ජෙට පත් කරන්න 
ඔහු වයාදා්ත්ු ක්රෙය වම්ක ෙෙ ෙට දැනුනා. ඒක හරිෙ 
වේදනාකරයි. ඊට පස්තවස්ත ඔහු ොෙ අවනත් පැත්තට හරෙලා 
වොවහාෙ වකෝපවයන් ෙවේ පුරුෂලිං්යයි ෙෘෂණවකෝෂයි 
තදින් ඇේදා. 'වම්වකන් උෙ අනා්ත වදෙළු හදන්නැති 
වෙන්න අපි ේෙලා්න්නම්'. ඒ වේදනාෙ ඉෙස්ා්න්න ෙැරුෙ 
ෙට සිහි නැුෙ ගියා." 65 

2. ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය අඩුවෙන් ොතගා කිරීෙ  

පින්ු ජයෙධගන ස්හ ගුී ස්ඳහන් කරන අන්දෙට 
"ප්රචණ්ඩකාරි වේො එවස්ත වනාෙන ස්තෙරූපයක වේො ලිංගික 
ස්ෙඳතා පිළිෙඳෙ ශ්රී ලංකාවේ ඇත්වත් නිහඬෙවේ 
ස්ංස්තකෘතියකි. ොනෙ හිමිකම් උල්ලංඝන ස්ම්ෙන්ධවයන් 
ප්රජාෙ දැක්වූ නිහඬතාෙය (වෙය ්ැටුම් ස්ෙවේ වදෙළ 
ජනතාෙ අතර ප්රෙලෙ දක්නට ලැබුණු අතර පුේ්ලයින්ට 
තෙන් ෙලරහිත ෙෙක් හැවඟන ස්ෑෙ අෙස්තථාෙකෙ එය එවස්ත 
වී ඇති ෙෙක් වපවන්) ුළින් වපන්නුම් කළ නිහඬෙවේ 
ස්ංස්තකෘතිය එෙගින් පිළිබිඹු ෙන අතර එය තෙදුරටත් ස්ංයුක්ත 
කරෙනු ලෙයි. ෙෂග  ්ණනාෙක් මුළුල්වල් පැතිර පෙතින 
ප්රචණ්ඩත්ෙය, ෙලවේ සිටින්නවුන් විසින් ෙලය අනිසි වලස් 
වයාදා්ැනීෙ ස්හ ෙරදට දඬුෙම් වනාලො ්ැලවීයාෙ 
වහතුවෙන් පුරෙැසියන් ුළ ඇති අනාරක්ිත හැඟීෙ ස්හ 

                                                 
62 OISL Report, para. 587, 591, 593, 594; HRW (2013), 

‘We Will Teach You a Lesson’, p. 55. 
63 ITJP (2017), ‘Unstopped’, p. 39; OISL Report, para. 

587. 
64 ITJP (2017), ‘Unstopped’, p. 39. 
65එම., p. 40. 

අපවයෝජන පිළිෙඳ හඬ නැගුෙවහාත් තෙන් දණ්ඩනයට 
ලක්වේයැයි ඇති බිය වහතුවෙන් වම් තත්ෙය ඇතිෙ තිවේ." 66  

විෙශගනයට ලක් කළ නියැදි කණ්ඩායම් ුළ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය ඉහළ ෙට්ටෙකින් පැෙතියද ශ්රී ලංකාවේ ්ැටුම් 
හා ක්රෑරකම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය නියොකාරවයන් 
ොතගා වී වනාෙැති ෙෙ පවයගතෂකයින් විසින් වයෝජනා වකාට 
තිවේ. එෙ ස්ාක්ි ලෝැනීෙට ඇති දුෂතකරතාෙ පසුපස් ෙන 
වහතු වලස් හඳුනාව්න ඇත්වත් එෙ ්ැටළුෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
කථාකිරීෙට ස්ංස්තකෘතිවේ ෙන තහංචි; වින්දිතයින් මුහුණ 
වදන අපකීතගිය, ලජ්ජාෙ ස්හ ක්ෂතිය; 67  හිටපු ස්ටන්කාමීන් 
සියළුවදනා දූෂණ වින්දිතයින් ෙෙට හංෙඩු ්ැවස්තයැයි බිවයන් 
වම් පිළිෙඳ ොතගා වනාකර සිටීෙට ප්රජාවෙන් එල්ලෙන 
පීඩනය; ෙලධාරීන් පිළිෙඳ විශතොස්යක් වනාවීෙ, ොතගා කිරීෙ 
ස්ඳහා ආරක්ිත පරිස්රයක් වනාෙැතිවීෙ; රජවේ හමුදා 
වතාරුරු ලොවනාදී රඳෝැනීෙ වහතුවෙන් වතාරතූ වෙත 
ප්රවේශවීෙට වනාහැකිවීෙ; ශ්රී ලංකාවේ නීතිවයන් පුරුෂයින් 
දූෂණයවීෙ ෙරදක් වලස් හඳුනාව්න වනාතිබීෙ; 68 වම් 
ස්ම්ෙන්ධවයන් ස්තොීන විෙශගනයක් කිරීෙට ඉඩහැරීෙ රජය 
විසින් ප්රතික්වෂතප කිරීෙ; 69  ස්ාක්ිකරුෙන්වේ රැකෙරණය 
ස්හතික කළ හැකි ස්ඵලදායී ෙැඩස්ටහනක් වනාවීෙ; 70 

වචෝදනා එල්ල කිරීෙ ෙත තෙන්ට රජවේ හමුදාෙල 
පලි්ැනීෙට මුහුණවදන්නට වේදැයි වින්දිතයින්ට ඇති බිය71  
යනාදියයි. ්ැටුම් ස්හ ක්රෑරකම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය ඇති පරිේවදන් ොතගා වනාවී අඩුවෙන් ොතගා 
වීෙටත් ස්ැෙෑ සිදුවීම් ස්ංඛයාෙ ොතගා වී ඇති සිදුවීම් ස්ංඛයාෙට 
ෙඩා ෙැඩිවීෙට වොවහෝදුරකට ඉඩ තිබීෙටත් වහතුෙ වෙෙ 
අභිවයෝ් ුළින් පැහැදිලි වේ. 72 

3. වින්දිතවයෝ  

්ැටුම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණදුන් 
වින්දිතයින්ව්න් ෙහුතරය වදෙළ ජනේගයට අයත්වූෙන් 
වුෙද එය ස්ෑෙවිටෙ එවස්ත වනාවේ. වින්දිතයින්වේ ෙයස්ත 
කණ්ඩායෙ ස්ලකාෙැුෙවහාත් එය ළදරුවිවේ සිට  ෙයස්ත්ත 

                                                 
66 Pinto-Jayawardena & Guthrie (2016), ‘Introduction’, 
The Weight of Silence, para. 2. 
67 Sooka (2014), p. 38.  
68 AA Edirisinghe and NKK Mudalige (2017), ‘Male 
Victimization in Rape: Case of Sri Lanka’, Proceedings of 
APIIT Business, Law & Technology Conference, Asia 
Pacific Institute of Information Technology, p. 121, 

http://conference.apiit.lk/pdf2/Law/LBAT201714.pdf  
69 ICJ (2012), ‘Submission to the Universal Periodic 
Review of Sri Lanka’, p. 6.  
70 See further Chapter 7 (Do No Harm). 
71 ICJ (2012), ‘Submission to the Universal Periodic 

Review of Sri Lanka’, p. 3. 
72 Chulani Kodikara, ‘Justice and accountability for war 
related sexual violence in Sri Lanka’, (August 2016),  
50.50, Inclusive Democracy, 

https://www.opendemocracy.net/5050/chulani-

kodikara/justice-and-accountability-for-war-related-

sexual-violence-in-sri-lanka.  
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පුේ්ලයින් දක්ො විහිවේ. උදාහරණ ෙශවයන් හියුෙන් රයිට්ස්ත 
වොච් වෙත ලැබුණු ලිංගික  ප්රචණ්ඩත්ෙ සිදුවීම් උුරු හා 
නැව්නහිර පළාත්ෙලින් වෙන්ෙ වකාළෙ දිස්තික්කවයන් ආ 
ෙයස් අවුරුදු 16ත් 50ත් අතර කාන්තාෙන්ව්න් වෙන්ෙ 
පුරුෂයින්ව්න් ලැබුණු ඒො විය. 73 විවශතෂවයන්ෙ රඳවුම් ස්හ 
පුනරුත්ථාපන ෙධයස්තථානෙලදී පුරුෂයින් ද කාන්තාෙන් 
තරෙටෙ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණදීවම් අෙදානෙ දරන 
ෙෙ පවයගතෂකවයෝ වපන්ො වදති. වල්ඛන්ත කර ඇති 
සිදුවීම් අතරින් ෙහුතරයක වින්දිතයින් LTTE ස්ංවිධානයට 
ස්ම්ෙන්ධකම් තිබූෙන් වලස් වචෝදනා ලැබූ පුේ්ලවයෝ වෙති. 

74.  

ළමුන් ලිංගික අපවයෝජනයට ලක්කිරීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් ඇති 
වතාරුරු සීමිත වුෙත් ආරක්ෂක හමුදා විසින් ්ැටුම් 
ස්ම්ෙන්ධකර්නිමින් සිදුකළ ලිංගික අපවයෝජනෙලදී ළො 
වස්ාල්දාදුෙන් ද වින්දිතයින් වූ ෙෙට වචෝදනා එල්ල වී තිවේ. 

75  ළො වස්ාල්දාදුෙන් ෙශවයන් ෙලහත්කාරවයන් .. 
ස්ංවිධානය ෙඳොව්න පසුෙ පුනරුත්ථාපන කඳවුරුෙලදී 
ආරක්ෂක හමුදා අතින් ෙධහිංස්ාෙට ලක්වූ ෙැඩිහිටි පුරුෂයින් 
ස්ම්ෙන්ධ සිදුවීම් ්ණනාෙක්ෙ ොතගා වී තිවේ. 76  

4. ෙරදකරුෙන්  

ෙරදකරුෙන් වලස් වචෝදනා ලැබූවෙෝ ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක 
හමුදාෙල පුළුල් පරාස්යක් ුළ ෙයාේතෙ සිටිති. 77 එක්ස්ත් 
ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් පිළිෙඳ ෙහවකාෙස්ාරිස්ත කායගාල 
ොතගාෙට අනුෙ LTTE ස්ංවිධානයට එවරහි යුේධවේදී ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය ස්ඳහා ේකිෙයුු පුේ්ලවයෝ වපාලීසියට 
(අපරාධ විෙශගන වදපාතගවම්න්ුෙට හා රස්තත විෙශගන 
වදපාතගවම්න්ුෙට යන වදකටෙ), ජාතික බුේධි 
කායගාංශයට, හමුදා බුේධි අංශෙලට, ශ්රී ලංකා යුධහමුදාෙට 
ස්හ නාවික හමුදාෙට අයත් වෙති. 78 ප්රචණ්ඩ ක්රියා සිදුවූ 
රැඳවුම් ෙධයස්තථාන ද එෙ ොතගාෙ ෙගින් හඳුනාව්න තිවේ. 
උදාහරණ වලස් ෙවුනියාවේ වජෝස්ෆත කඳවුර, වකාළෙ හා 
වෙේපන්කුලවම් වූ රස්තත විෙශගන හා අපරාධ විෙශගන 
ෙධයස්තථාන, බූස්තස් රැඳවුම් කඳවුර, ඕෙන්වත ෙධය ෙහා 
විදයාලය, පූන්වතෝට්ටම් කඳවුර, පුලිනෙගා කඳවුර ස්හ 
ෙැලිකන්ද පුනරුත්ථාපන ෙධයස්තථානය ඊට ඇුළත් විය. 79  

                                                 
73 HRW (2013), ‘We Will Teach You a Lesson’, p 30.   
74 එෙ., p. 75. 
75 Jason Hart (2001), ‘Children & Armed Conflict in Sri 
Lanka; a Discussion Document Prepared for UNICEF 

Regional Office South Asia’, Refugee Studies Centre, 
Oxford University, p. 40, 

https://www.rsc.ox.ac.uk/files/files-1/dp-children-

armed-conflict-sri-lanka.pdf, accessed 13 December 

2017. 
76 ITJP (2017), ‘Unstopped’, p. 15. 
77 Sooka (2014), p. 31. 
78 OISL Report, para. 588. 
79 එෙ., para. 589. 

D. ශ්රී ලංකාෙ ුළ ්ැටුම් ස්ම්ෙන්ධ කර්නිමින් සිදුවූ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙවේ ෙලපෑෙ   

වින්දිතයින්, ඔවුන්වේ පවුල් ස්හ ප්රජාෙන් වෙත ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙවයන් එල්ලෙන ෙලපෑෙ වොවහෝ දුර දිවෙයි. IP2 
හි විස්තතර කර ඇතිොක් වෙන් වෙෙ වින්දිතවයෝ ශාරීරික, 

ොනසික වෙන්ෙ ස්ොජ ආථගික  හානි රැස්කින් පීඩා විඳිති. 
ඇතැම් අෙස්තථාෙල දූෂණය හාලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය සිදුෙ 
ඇත්වත් වින්දිතයාවේ ළමුන් ඉදිරිවේ වහෝ ඔවුන් 
ආස්න්නවේදී ය. එවිට පරම්පරා අතර ඇති ක්ෂතිය තෙදුරටත් 
ෙධගනය වේ. 80 ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය හා ෙැඳී පෙතින 
ස්ොජෙය කැළල වහතුවෙන් (7 වේදය ෙලන්න) වින්දිතයාට 
ඇති අෙස්තථා සීම්නාෙන අතර පවුල හා ප්රජාෙ ුළ ඔවුනට ෙන 
ආධාරක ෙුහය වෙනිස්ා ඔවුනට අහිමිවී යාෙට ඉඩ තිවේ. 
තෙද, ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය හා ෙැඳී ඇති ස්ොජෙය කැළල 
වහතුවෙන් කාන්තාෙන් හා පුරුෂයින් යන වදපාශගෙවේෙ 
වින්දිතයින් වෙදය ආධාර ලෝැනිෙට පසුෙටවීෙට ඉඩ 
තිවේ.  

ශ්රී ලංකාවේ ්ේස්ාෙ නීතිවිවරෝී ෙන ෙැවින් දූෂණයට ලක්වී 
දිවි්ලෝත් කාන්තාවෙෝ එෙ දූෂණය වහතුවෙන් 
්භගණීෙෙට පත්ෙ තිවේනම් දරු්ැෙ ්ේස්ා කිරීෙට 
වස්ෞඛයයට අහිතකර අනාරක්ිත ්ේස්ා ක්රෙෙලට වයාමු 
වෙති. එවස්ත ්ේස්ා කිරීෙට වනාහැකි වුෙවහාත් වහෝ 
්ේස්ාෙට වයාමුවීෙට අකෙැති නම් එෙ කාන්තාවෙෝ වහාර 
රහවස්තෙ දරුො ප්රසූත කර පසුෙ දරුො දරුකෙට හදා්ැනීෙ 
ස්ඳහා ලොවදනු ඇත. එවස්ත ස්තී දූෂණය වහතුවෙන් ඇති වූ 
දරු්ැවෙන් දරුෙකු ෙැදීෙට කටයුු කළ කාන්තාෙන් සිටින 
අතර දරුො ස්හ ෙෙ ෙත එෙන් තත්ෙයකින් ඇතිෙන දැඩි 
චිත්තවේගීෙය හා ආථගිකෙට පීඩනයට වෙන්ෙ පියා 
වනාෙැති දරුෙකු ස්ෙගින් ස්ොජවයන් එල්ලෙන නින්දාෙලට 
මුහුණ වදන්නට එෙන් ෙවුෙරුන්ට සිදුවේ.  

්ැටුම් නිොවීවෙන් පසුෙ පො වපාදුවේ ප්රජාෙ ුළ ලිංගික හා 
ස්තීපුරුෂ ස්ොජභාෙය පදනම් කර්ත් ප්රචණ්ඩත්ෙය ස්ාොනය 
වදයක් ෙෙට පත්කිරීෙට CARSV වහතුවී ඇති ෙෙ වොවහෝ 
පසුබිම්ුළ වපනී යයි. 81 වෙය, ්ැටුමින් පීඩාෙට පත්වූ ශ්රී 
ලාංකික ස්ොජයුළ ඇතිෙ තිවෙන තෙත් ෙලපෑෙක් ෙෙ 
ොතගා වේ. විවශතෂවයන්ෙ ස්මීපස්තථ ස්හකරුෙන් ප්රචණ්ඩෙ 
හැසිරීෙ ස්හ ප්රචණ්ඩ ලිංගික ක්රියා ස්ඳහා ෙැඩිවයන් ඉල්ුෙක් 
ඇතිවීෙ ෙැනි වූ තත්ෙ හරහා කාන්තාෙන්ට එවරහිෙ ප්රජාෙ 
ුළ ෙන ප්රචණ්ඩත්ෙය ෙධගනය වී තිවේ. 82 ්ැටුමින් පීඩාෙට 

                                                 
80 HRW (2013), ‘We Will Teach You a Lesson’, pp. 67, 
106.  
81 UN Women (2017), ‘Conflict-Related Sexual Violence 

in the Pacific: Putting Victims/Survivors First’, p. 68, 
http://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/20

17/05/wps-00-final-crsv-package.pdf?la=en&vs=318.  
82 International Crisis Group (2011), pp. 29-30; Pinto-

Jayawardena & Guthrie (2016), ‘Introduction’, Sexual 

violence in the context of armed conflict and calls for 

justice, para. 6.  
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පත්වූ ප්රවේශෙලින් ෙැහැර ප්රවේශෙල ද CARSV ෙගින් ඇති 
කරන ෙලපෑෙ දැවනන්නට ව්න තිවේ. උදාහරණ ෙශවයන් 
ස්ටවන්දී තෙන් ලැබූ අත්දැකීම් ෙගින් ක්ෂතියට පත්වූ ශ්රී 
ලංකා යුධ වස්ෙළු තෙන්වේ පවුවල් ස්ාොජිකයින්ට එවරහිෙ 
ප්රචණ්ඩක්රියා සිදුකිරීෙට ඇති ඉඩකඩ ෙැඩි ෙෙ වල්ඛන්ත වී 
තිවේ. 83  

                                                 
83 Pinto-Jayawardena & Guthrie (2016), ‘Introduction’, 
Sexual violence in the context of armed conflict and 

calls for justice, para. 6. 
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III  වකාටස් :   ේවීවම් ෝග ස්හ ප රතිකෙග 
3 පරිච්වේදය   :  ශ රී ලංකාවේ තත්ත්ෙය ස්ම්ෙන්ධවයන්  ේවීවම් ෝග ස්හ ප රතිකෙග  පිළිෙඳ දළ විශතවල්ෂණය 

 

ශ රලීංකාෙ ුළ CARSV   වින්දිතයින්ට ජාතික ස්හ ජාතයන්තර 
ෙට්ටමින් ේවීෙ ළඟාකර ්ත හැකි ෝග පිළිෙඳ වකටි 
විශතවල්ෂණයක් වෙෙ පරිච්වේදවේ ඇුළත් කර ඇත. 

 

A. ශ ර ීලංකාෙ ුළ යුක්තිය ස්ාක්ෂාත් කර ්ැනීෙට ඇති  
ොධක : 

ේවීෙ ස්හ ප රතිකෙග ස්ඳහා වේශීය ෙට්ටමින් ෙන ෝග 
ස්ලකා ෙැලීවම්දී විවශතෂවයන්ෙ ලිංගික ප රචණ්ඩත්ෙවේ  
වින්දිතයන්ට ස්හ CARSV   වින්දිතයින්ට යුක්තිය ස්ාක්ෂාත් 
කරදීෙ ස්ඳහා ස්ැලකිය යුු ෙට්ටවම් ොධක ශ රී ලංකාේ 
පෙතින ෙෙ හඳුනා්ැනීෙ ෙැද්ත් වේ. 

වෙෙ ොධකෙලින් ඇතැම් ඒො වෙෙ උප් රන්ථවේ අවනකුත් 
වකාටස්තෙලින් විස්තතරාත්ෙකෙ ස්ාකච්ො කර ඇති අතර ඊට 
විවශතෂවයන්ෙ පහත දැක්වෙන ොධක ඇුළත් වේ : 
• පළි්ැනීෙට ලක්වීවම් හා බියෙැේදීෙට ලක්වීවම් 

අෙදානෙ ඉහළ ෙන අතර නඩුෙලට වේශපාලන වහෝ 
හමුදා ෙලපෑම් එල්ලවීෙට අෙදානෙක්  පැෙතීෙ ස්හ 
ස්ාක්ිකරුෙන්වේ ආරක්ෂාෙ ස්හතික කිරීෙ ස්ඳහා 
ස්ඵලදායි ක රියාෙලී වනාෙැති වීෙ (ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා  
8 පරිච්වේදය ෙලන්න) 

• අධිකරණවේ ස්තොීනත්ෙය දුෙගලවීෙ84 

• ඉතාෙත් සුපරීක්ෂාකාරීෙ  හා අපක්ෂපාතීෙ විෙශගන 
පැෙැත්වීෙට වපාලිස්ත වදපාතගවම්න්ුවේ ඇති සූදානෙ 
ද, රජවේ ආරක්ෂක හමුදා ස්හ වෙනත් රාජය 
ක රියාධරයින් ඇුළුෙ අදාල පිරිස්තෙලට එවරහිෙ නඩු 
පැෙරීෙට නීතිපතිෙරයාවේ කායගාලවේ සූදානෙ ද, 
ස්ාධාරණ හා නිසි කලට සිදු වකවරන නඩු විභා් හරහා  
යුක්තිය පසිඳලීෙට විනිසුරන්වේ සූදානෙද ඇුළුෙ 
ොනෙ හිමිකම් උල්ලංඝනය කළවුන් යුක්තිය ඉදිරියට 
ව්න ඒෙ ස්ඳහා ස්ෙස්තත පේධතිය ුළෙ වේශපාලන 
අභිෙතයක් වනාෙැති වීෙ 85 (ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා වෙෙ 
පරිච්වේදය ෙලන්න) 

                                                 
84 ICJ, ‘Challenges to Accountability for Human Rights 

Violations in Sri Lanka: A Synopsis of Findings from a 

Meeting with Lawyers and Human Rights Defenders in 

Colombo, November 2016’, (March 2017), p. 7, 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/03/Sri-

Lanka-FCO-Accountability-1-Advocacy-Analysis-brief-

2017-ENG.pdf.  
85 ICJ (2017), ‘Challenges to Accountability for Human 

Rights Violations in Sri Lanka’, p. 5. 

• වපාලීසියට ස්ංකීණග අපරාධ විෙශගනයට අෙශය 
හැකියාෙන් වනාෙැති වීෙ 86 

• CARSV   ස්ම්ෙන්ධවයන් විවශතෂවයන් කටයුු කිරීෙට 
තරම් ප රොණෙත් නීති වනාෙැතිවීෙ (ෙැඩිදුර විස්තතර 
ස්ඳහා 4 පරිච්වේදය ෙලන්න.) 

• භාෂාෙය ොධක ස්හ ස්ංවේදීත්ෙයක් වනාෙැති කායග 
පටිපාටි වහතුවෙන් අපරාධ නඩු කායග පටිපාටිය වෙත 
ප රවේශ වීවම් දුෂතකරතා ස්ැලකීෙ   (ෙැඩිදුර විස්තත ස්ඳහා 4 
පරිච්වේදය ෙලන්න)87  

• අධිකරණ කායග පටිපාටියට ෙඳුන්වීෙ ුළ යළි යළිත්  
ක්ෂතියට ලක් වීවම් (re-traumatisation)  අෙදානෙ 
ස්ැලකිය යුු ඉහළ ෙට්ටෙක පැෙතීෙ(ෙැඩිදුර විස්තතර 
ස්ඳහා 4 පරිච්වේදය ෙලන්න) 

• නඩු ව්ාඩ්ැසී තිබීෙ වහතුවෙන් ඇතිෙන ප රොදයන් 
පැෙතිෙ (ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා වෙෙ පරිච්වේදය 
ෙලන්න)   ස්ාොනයවයන් ්ත් කළ ‘මූලික අෙස්තථාවේ  
නඩු පැෙරීවම් සිට අභියාචනා වනාකර අෙස්න් තීන්දුෙ 
ලෝැනීෙ දක්ො ෙස්ර 10ත් 15ත් අතර කාලයක් ්ත 
වේ.' 88 

• සිවිල් නඩු පැෙරීෙට දරන්නට ෙන ඉහළ වියදෙ ස්හ එහි 
ස්ංකීණග ස්තෙභාෙය (ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා වෙෙ 
පරිච්වේදය ෙලන්න) 

• අධග අධිකරණෙය ආයතනෙල ස්තොීනත්ෙය දුෙගල වීෙ 
(ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා වෙෙ පරිච්වේදය ෙලන්න) 

වෙෙ ොධකෙල ප රතිඵලයක් ශවයන් CARSV   ඇුළු 
අපරාධ සිදු කරන්නන්ට මුළුෙනින්ෙ පාවහත දඬුෙම් වනාලො 
්ැලවී යා හැකි තත්ත්ෙයක් අදටත් පෙතියි. 89 
 

C. වින්දිතයන්ට  ඇති ේවීවම් ෝග ස්හ ප රතිකෙගෙල 
දළ විශතවල්ෂණය 

1. වේශීය ෙශවයන් පෙතින ෝග 

CARSV   ස්ම්ෙන්ධවයන් ශ රී ලංකාෙ ුළ ේවීෙ ස්හ 
ප රතිකෙග ලෝැනීෙ ස්ඳහා වයාදා්ත හැකි නීතිෙය 
ක රියාෝග පහත දැක්වෙන අතර ඉහත ස්ැවකවින් දැක්වූ 
ෙරපතල සීො කිරීම්ෙලට වම්ො යටත්ෙන ෙෙ ස්ැලකුෙ 
ෙනා ය. 

                                                 
86 එම., p. 6. 

87 එම., pp. 9-10. 

88 එම., p. 7. 

89 එම., p. 3. 
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a.  අධිකරණෙය ක රියාෝග 

 

i. අපරාධ කායගපටිපාටිය 

» ෙරදක්  පිළිෙඳෙ වතාරුරු ඇති  ඕනෑෙ අවයකුට ඒ 
පිළිෙඳෙ වපාලිසිය වෙත අපරාධ පැමිණිල්ලක් ඉදරිපිත් 
කළ හැකි අතර එය නඩු විභා්යකට වයාමු කිරීෙට 
වපර වපාලිසිවේ විෙශගනයට භාජනය වේ. (ෙැඩිදුර 
විස්තතර ස්ඳහා 4 පරිච්වේදය ෙලන්න.) දැනට යුධ 
හමුදාවේ  වස්තෙය කරන හමුදා නිලධාරීන් විසින් සිදු 
කරනු ලෙන ස්තත රී දූෂණ ඇුළු ොවහෝ ලිංගික ෙරදෙල්  
ස්ම්ෙන්ධවයන් 1949 හමුදා පනත යටවත් හමුදා 
අධිකරනයක් ((court martial)  ෙගින් නඩු විභා කළ  
හැකි අතර, එය  සිවිල් ෙරද ස්ඳහා එෙ පුේ්ලයින්ට 
එවරහිෙ සිවිල් (අපරාධ) අධිකරණවේ නඩු විභා්කර 
දඬුෙම්  ලො දීෙට ොධාෙක් වනාෙන ෙෙ වෙහිදී 
අෙධානයට  ්ත යුු වේ.90   

ii. සිවිල් කායග පටිපාටිය 

» ‘අපරාධයක වින්දිතයකු වීෙ වහතුවෙන් පුේ්ලවයකුට 
මුහුණ  වදන්නට සිදුෙන  ඕනෑෙ හානියක්, අලාභයක් 
වහෝ අහිමි වීෙක් ස්ඳහා ස්හ ඒ වෙනුවෙන් ප රතිෂතඨා 
ෙශවයන් ෙන්දි ස්හ හානිපුරණය ඇුළුෙ උචිත හා 
ස්ාධාරණ ප රතිකෙග වනාපොෙ ලැබීෙට'91අපරාධයක 
වින්දිතයකුට අයිතිය ඇති ෙෙ 2015 අංක 4 දරන 
අපරාධෙල වින්දිතයින් ස්හ ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂා 
කිරීවම් පනවත් ස්ඳහන් කර තිවේ. අපරාධයක 
වින්දිතවයකු වහෝ ස්ාක්ිකරුෙකුට ශ රී ලංකා රුපියල් 
1,000,000 (ඇ. වඩාලග 8550) දක්ො උපරිෙයකට 
යටත්ෙ ෙන්දි ව්ෙන වෙන් ෙරදකරුෙකුට නියෙ 
කිරීෙට (ෙහාධිකරණ  හා ෙවහතස්තත රාත් අධිකරණ වෙත 
ෙලය ලො දීෙට වෙෙ පනතින් විධිවිධාන ස්ලස්ා තිවේ. 
අපරාධවේ වින්දිතයා මුහුණ දුන් හානිය, අලාභය වහෝ 
අහිමි වීෙ    කුෙන ස්තෙභාෙයක් ්නියිද  එය වකාපෙණ 
ෙට්ටෙකින් සිදුෙ ඇතිද යන්න තීරණය කිරීෙ ස්ඳහා 
රජවේ වෙදය නිලධාරී වෙතින් ප රකාශයක් ලො ්ැනීෙ 
ඇුළුෙ අදාල සියළුෙ වතාරුරු ස්ලකා ෙැලීෙට 
අධිකරණය කටයුු කළ යුු ෙෙ එහි නියෙ කර තිවේ. 

92 අදාල අපරාධය වහතුවෙන්  තෙන් වෙත ඇති වූ 
ෙලපෑෙ පිළිෙඳෙ වෙන්ෙ දැනටෙත් තෙන්ට යම් 
ෙන්දියක් ලැබී ඇත්නම් ඒ පිළිෙඳෙ වින්දිතයා විසින් 
ඉදිරිපත් කරන කරුණුද අධිකරණය විසින් ස්ලකා ෙලනු 
ඇත.93 වෙෙ පනත යටවත් අපරාද නඩු කායග පටිපාටිය 
ුළින් අපරාධ ෙන්දි ලැබීෙ වහතුවෙන් සිවිල් කායග 

                                                 
90 1949හුො  නත, s. 77. 
91 Section 3(c).  
92 අපරාධෙල වින්දිතයින් ස්හ ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂා 
කිරීවම් පනත, s. 28(2)(a).  
93 අපරාධෙල වින්දිතයින් ස්හ ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂා 
කිරීවම් පනත, ss. 28(2)(b)-(c).  

පටිපාටියක්  හරහා සිවිල් ෙන්දි ලො ්ැනීෙට 
වින්දිතයාට ඇති හැකියාෙ අහිමි වනාවේ. 94  

» විත්තිකරු විසින් පැමිණිලිකරුට ෙරදක් සිදු කර 
ඇත්වත්ය යන පදනමින් දීලික්තය යටවත් සිවිල් 
අයැදුෙක් කිරිෙට ද ලිංගික ප රචණ්ඩත්ෙය ස්ම්ෙන්ධ 
සිදුවීෙකදී අෙස්තථාෙ තිවේ. එනම්, පැමිණිලිකරුට සිදු වූ 
ෙැරදිස්හ්ත හානි ස්ඳහා ෙන්දි ඉල්ලා සිටීෙට 
ඇක්විලියානු (aquilian) ක රියාෝග ්ැනීෙට වහෝ 
පැමිණිලිකරුවේ  කීතගිනාෙය, ්රුත්ෙය හා තත්ෙය 
වකවරහි හානිකර ෙලපෑෙක් සිදු වී ඇති නම් ඒ ස්ඳහා   
injuriarum ක රියාෝග ්ැනීෙට පැමිණිලිකරුට හැකිය. 

95 චූදිතයා රජවේ නිලධාරිවයකු ෙන අෙස්තථාෙල රජයද 
ප්රතිපුරුෂ ේකීෙ යටවත් ඒ ස්ඳහා ේකිෙ යුු ෙන 
අතර රජයට එවරහිෙ නඩු පැෙරීෙට හැකිය.  හානි ෙන්දි 
ලො වදන්වන් අධිකරණවේ අභිෙතය අනුෙ ෙන අතර 
අත් විඳින්නට වූ ශාරීරික ුොල ෙලට ස්හ ක්ෂතිය හා 
ලජ්ජාෙට මුහුණ වදන්නට වීෙ ඇුළුෙ ොනසික පීඩාෙ 
වෙනුවෙන් ව්ෙන ෙන්දි ඊට ඇුළත් විය හැකිය. 96  
සිදු වූ ුොළ දිගුකලක් පෙතින,  පැමිණිලිකරුවේ 
වදනික ජීවිතවේ කටයුුෙලට ෙලපාන අන්දවම් 
ුොල වහෝ ශාරීරික හානි වේ නම් ඒ වහතුවෙන් 
පැමිණිලිකරුට අහිමි වූ ලාභ විත්තිකරුව්න් අය කර 
්ැනීෙට හැකියාෙ තිවේ. 

iii. ආණ්ඩුක රෙ ෙයෙස්තථාෙය කායග පටිපාටිය 

» ආණ්ඩුක රෙහ ෙයෙස්තථාවෙන් ස්හතික කර දී ඇති මූලික 
අයිතිොසිකෙක් උල්ලංඝනය වූ ෙෙට වචෝදනා කරන 
අවයකුට එකී උල්ලංඝනය සිදු වී ොස්යක කාලයක් ුළ 
ප රතිකෙග ඉල්ලා වශ්රතෂතඨාධිකරණයට පැමිණිලි කිරීෙට 
හැකියාෙ තිවේ. ලිංගික ප රචණ්ඩත්ෙ සිදුවීම් 
ස්ම්ෙන්ධවයන් පැමිනිලි කිරීෙට වින්දිතයින්ට 
ආණ්ඩුක රෙ ෙයෙස්තථාවේ 11 ෙැනි ේන්තිය (ෙධහිංස්ාෙ 
ස්හ අවනකුත් කෲර අොනුික වහෝ අෙෙන් ස්හ්ත 
ස්ැලකිලි වහෝ දඬුෙම්) ස්හ / වහෝ 12(1) ේන්තිය 
(නීතිය ඉදිරිවේ ස්ොනාත්ෙතාෙය) වයාදා ්ත හැකිය.  
ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා පහත වකාටුෙ ෙලන්න. 

                                                 
94 අපරාධෙල වින්දිතයින් ස්හ ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂා 
කිරීවම් පනත, s. 28(5). 

95 දූෂණයට ලක්වූ කාන්තාෙයේ 
ටොමිපුරුෂයාට ෙ තම බිරිඳ දූෂණයට ලක්ීම 
යේතුයෙන් තමන්ට වූ හානිය යෙනුයෙන් 
ෙරෙකරුයගන් හානිෙන්දි ඉේලා සිිය හැක: 

Nadarajah v. Obeysekera 76 NLR 268. 
96 Nadarajah v. Obeysekera 76 NLR 268. 
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2. වකාටුෙ :    මූලික අයිතිොසිකම් අයදුම් කිරිෙ 

 

 
ොනෙ හිමිකම් උල්ලංඝනයට ලක් වූ වින්දිතයින්ට ඒ ස්ම්ෙන්ධවයන් වශ්රතෂතඨාධිකරණයට අයදුම් කළ හැකිය.  විධායක වහෝ 
පරිපාලන ක රියාෙක් වහතුවෙන් මූලික අයිතිොසිකම් උල්ලංඝනය වූ කල වහෝ උල්ලංඝනයට අතයාස්න්න වූ කල එෙ ප රශතන විභා් 
කර ඒ ස්ම්ෙන්ධ තීන්දු ලො දීෙට එකෙ ස්හ  පූණග අධිකරණ ෙලය ඇත්වත් වශ්රතෂතඨාධිකරණයට වේ. මූලික අයිතිොසිකෙ 
උල්ලංඝනය වූ දින සිට ොස්යක කාලයක් ුළ ඒ පිලිෙඳ මූලික අයිතිොසිකම් අයදුෙ ඉදිරිපත් කළ යුු වේ.  නියෙ කර ඇති 
වෙෙ කාලසීොෙ ලිංගික ප රචණ්ඩත්ෙය ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන වොවහෝ සිදු වීම් ෙලට අදාලෙ ොධකයක් විය හැකි නමුත් එක් 
ොස්යක කාල සීොෙ නඩු තීන්දු නීතිවයන් පුළුල්ෙ අථග නිරූපනය කර තිවේ. යම් පුේ්ලවයකු දීඝග කාලයක්  තිස්තවස්ත රැඳවුම් 
භාරවේ සිටිවේ නම් එෙ සිර්තෙ සිටින කාලය ුළ නඩුෙ ව්ානු වනාකිරිෙ ප රොද වීෙක් වලස් ස්ලකනු වනාලැවේ. තෙද,  මූලික 
අයිතිොසිකෙ උල්ලංඝනය වීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් ොනෙ හිමිකම් වකාමිස්ෙ ඉදිරිවේ නඩුෙක් විභා් වීෙට නියමිත නම් ොස්යක 
කාල සීො නීතිය අදාල වනාවේ. 
අධිකරණවේ වපත්ස්ෙක් ව්ානු කළ පසු ඒ ස්ම්ෙන්ධවයන් ඉදිරියට කටයුු කරව්න යාෙ ස්ඳහා අධිකරණය විසින් අෙස්ර ලො 
දිය යුුය.  ෙැලූ ෙැල්ෙටෙ එහි නඩු නිමිත්තක් ඇති ෙෙ අධිකරණවේ ෙතය ෙන කල කටයුු ඉදිරියට කරව්න යාෙ ස්ඳහා 
අෙස්ර ලො දිය හැකිය. එහිදී ඒ ස්ඳහා වදපාශගතෙවයන්ෙ ලිඛිත ප රකාශ ලෝැනීෙ ස්හ ොචික නඩු විභා්යක් පැෙැත්වීෙට 
අෙශයය. 
ලිංගික ෙරද ස්ම්ෙන්ධවයන් අදාල ෙන්වන්  ආණ්ඩුක රෙ ෙයෙස්තථාවේ 11 ෙැනි ේන්තියයි.  කිසිදු පුේ්ලවයකු කෲර, අොනුික 
වහෝ අෙෙන් ස්හ්ත ස්ැලකිලි වහෝ දඬුෙම්ෙලට  ලක් වනාකල යුු ෙෙ එහි ස්ඳහන් වේ. 11 ෙැනි ේන්තිවයන් ආරක්ෂා වී ඇති 
අයිතිොසිකම් සීො කළ වනාහැක. එෙ ේන්තියට ලිංගික ප රචණ්ඩත්ෙය ඇුළත් ෙන ෙෙට අථග නිරූපනය කර තිවේ. ෙධහිංස්ා  
වලස් ස්ලකනු වනාලෙන ලිංගික අඩන්වත්ට්ටම් / ලිංගික ‘අල්ලස්ත‘ සිදුවීම් ෙලදී ආණ්ඩුක රෙ ෙයෙස්තථාවේ 12(1) ේන්තිය 
උල්ලංඝනය වී ඇති ෙෙක් ස්ලකා තිවේ. 
මූලික අයිතිොසිකම් නඩුෙල  ඔේපු කිරීවම් භාරය සිවිල්  නඩුෙල ඔේපු කිරීවම් භාරය ෙන ස්ම්භාෙයතා ෙැඩි ෙර (balance of 
probability) වේ.  ඒ අනුෙ වපත්ස්ම්කරු විසින් වචෝදනා කරන කරුණු තහවුරු කිරීෙ ස්ඳහා ෙඩාත් ඉහළ ස්ම්භාෙයතාෙයක් 
වස්ායායෑෙට අධිකරණයට සිදුවේ. 
එක් එක් නඩුවේ කරුණු ෙලට අනුෙ මුලික අයිතිොසිකම් අයදුෙකින් අවේක්ෂා කරන ස්හනය වෙනස්ත ෙනු ඇත. ස්හන ලො දීෙට 
වහෝ ස්ාදාරණ හා යුක්ති ස්හ්ත ෙෙක් අධිකරණය ස්ලකන වෙනත් නිවයෝ් ලො දීෙට වහෝ වශ්රතෂතඨාධිකරණයට ෙලය ඇත. 
වෙහිදී අධිකරණයට යම් දුරකට තෙ අභිෙතය ක රියාත්ෙක කිරිෙට හැකිය. එවස්තෙ ලොවදන ෙන්දි ප රොණය තීරණය කරන්වන්ද 
අධිකරණය විසිනි. 11 ෙන ේන්තිය උල්ලංඝනය වූ ෙෙට සිදු කරන වොවහෝ වචෝදනා ස්ඳහා පුේ්ලික ේඋත්තරකරුෙන් 
විසින් වෙන්ෙ රජවයන් ද ෙන්දි ව්විය යුු ෙෙට අධිකරණවයන් නිවයෝ් කර තිවේ. දැනට වෙෙ නඩු විශාල ප රොණයක් ව්ාඩ 
්ැසී ඇති වහයින් නඩු විභා් කිරීවම්දී දීඝග  ප රොද ඇති ෙනු ලැවේ. තෙද වෙවස්ත අයදුම් කිරීෙ ස්ඳහා ෙන කාලසීොෙ පිළිෙඳ දැඩි 
නීති පෙතින අතර එය ‘වියදම් අධික, ස්ංකීණග නඩු පැෙරීවම් ක රියාෙලියක්‘ වේ. එෙ නිස්ා වෙය, ස්ෑෙ අයදුම්කරුවෙකුටෙ 
වයාදා්ත හැකි පහසු ක රෙයක් වනාවේ. 
  

 

» හෙයාස්ත වකෝපුස්ත රිට් ආඥා ඇුලූෙ (habeas corpus ) රිට් 
ආඥා නිකුත් කිරීවම් ෙලය ෙහාධිකරණ දක්ො ෙන ඉහළ 
අධිකරණෙලට ලැවේ.   (හෙයාස්ත වකෝපුස්ත රීට් ආඥාෙ 
යනු රඳො තො ්ැනීම් ස්ොවලෝචනය කර ඒො නීතියට 
පටහැනි නම් එෙ පුේ්ලයින් නිදහස්ත  කිරීෙට ෙන රිට් 
ආඥාය)97  අභියාචනාධිකරණවේ එෙන් රිට් ආඥාෙක් 
නිමිති කර්න්නා අෙස්තථාෙක ෙැලූ ෙැල්ෙටෙ එහි මූලික 
අයිතිොසිකම් කඩවීෙක් වහෝ මුලික අයිතිොසිකම් 
කඩවිෙට අතයාස්න්න තත්ත්ෙයක් උේ්ත වී ඇති ෙෙ 
වපවන්නනට තිවේ නම් අභියාචනාධිකරණය එෙ 
කරුණ වශ්රතෂතඨාධිකරණයට වයාමු කළ යුුය. 98  එවිට 
ලිංගික ප රචණ්ඩත්ෙය ස්ම්ෙන්ධවයන්  එල්ල කළ එෙ 
වචෝදනාෙ ස්ොවලෝචනය ස්ඳහා තෙත් ෝගයක් විෙෘත 

                                                 
97 ආණ්ඩුක්රෙ ෙයෙස්තථාවේ 126(3), 140, 141, 154P 

ෙයෙස්තථා. අවනකුත් රිට් ආඥා නම් ස්ෂගිවයාරාරි, 

වප්රාහිබිෂන්, වප්රාසිවඩන්වඩෝ, ෙැන්ඩාමුස්ත ස්හ වවෝ 
වොවරාන්වටෝ වේ. 
98 ආණ්ුක්රම ෙයෙටථායේ 126(3) ෙයෙටථාෙ. 

වේ.  වකවස්ත නමුත් හෙයාස්ත වකෝපුස්ත අයදුම් ඉදිරිපත් 
කරන නීතිඥෙරුන් ලිංගික ප රචණ්ඩත්ෙය ඇුළු ෙධහිංස්ා 
ස්ම්ෙන්ධ වතාරුරු එෙ අෙස්තථාවේදී වහළිදරවු 
කිරීවෙන් ෙැලවකන වෙන් තෙ වස්තොදායකයන්ට 
උපවදස්ත වදන ෙෙක් දැන්න්නට ලැබී තිවේ. එෙන් 
වතාරුරු වහතුවෙන් තෙන්වේ නඩුෙට හානියක් ෙනු 
ඇතැයි ස්හ / වහෝ පළි්ැනීම්ෙලට එය ේපාදනු  ඇතැයි 
ෙන විශතොස්ය ඊට වහතු වී තිවේ. 

  

3. වකාටුෙ :  ශ ර ීලංකා අධිකරණය විසින් ජාතයන්තර නීති වයාදා 
්ැනීෙ 

ශ්රී ලංකාෙ ේවෙතොදී (dualist) රටකි. එනම්, ශ ර ීලංකාෙ 
අපරානුෙත කරන ස්ම්මුති ස්හ අවනකුත් ජාතයන්තර නීති 
වේශීය නීති පේධතිය ුළ අදාල කර්ත හැකි ෙන්වන් ඒො 
වේශීය නීති ෙශවයන් වෙරට ස්ම්ෙත කරව්න ඇත්නම් 
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පෙණි.99 එය එවස්ත වුෙද ශ රීලංකාවේ නීතිය අථග 
නිරූපණවේදි ජාතයන්තර නීති මූලධෙග වයාදා්ත් අෙස්තථා ද 
තිවේ. 100 උදාහරණ ෙශවයන් මූලික අයිතිොසිකම් අයදුෙක් 
පිළිෙඳ තීන්දුෙ ලො දීවම්දී ශ රී ලංකාවේ වශ්රතෂතඨාධිකරණය 
එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ෙධහිංස්ාෙට එවරහි ස්ම්මුතියට වයාමු වී 
තිවේ.101 එවස්තෙ ජාතයන්තර අධිකරණෙල නීති  මිෙංස්ා, 102  
වෙනත් අධිකරණෙල නීති මිෙංස්ා ස්හ එක්ස්ත් ජාතීන්වේ 
ොනෙ හිමිකම් කමිටුෙ වෙත වයාමු වූ අෙස්තථා ද තිවේ. 103 

b. අධග අධිකරණෙය ස්හ අධිකරණෙය වනාෙන ක රියාෝග 

» මූලික අයිතිොසිකම් උල්ලංඝනයක් වහෝ උල්ලංඝනයට 
අතයාස්න්නවීෙක් ස්ම්ෙන්ධවයන් කරන පැමිණිලි විභා් 
කිරීෙටත්, ෙන්දි ව්වීෙට නියෙ කිරීෙටත්104 අදාළ කරුණ 
අධිකරණයක් වෙත වයාමු කිරීෙටත් ශ්රී ලංකා ොනෙ 
හිමිකම් වකාමිෂන් ස්භාෙට ෙලය ඇත. 105 2006 දක්ො 
කාලය ුළ වෙෙ වකාමිෂන් ස්භාෙ ස්ාවේක්ෂෙ ්ත්කළ 
ස්තොීනෙ කටයුු කළත් එෙ ෙෂගවේදී ස්හ ඉන් පසුෙ 
එළඹුනු ෙෂගෙලදී ආණ්ඩුක්රෙෙයෙස්තථා ස්භාවෙන් 
පරිොහිර කායගපටිපාටි අනු්ෙනය කරමින් එෙ 
වකාමිෂන් ස්භාෙට ස්ාොජිකයින් පත් කිරීෙත් ස්ෙගින් එහි 
ස්තොීනත්ෙයට ෙරපතළ ෙලපෑම් එල්ල විය. 106 
පත්කිරීවම් ස්තොීනත්ෙය යළි  හඳුන්ොදීවම් අරමුණින් 
2015 ෙෂගවේදී ඊට ප්රතිස්ංස්තකරණ හඳුන්ොදුන්නත් පැරිස්ත 
මූලධෙගෙලට  දක්ෙන අනුකූලතාෙය අනුෙ ශ්රී ලංකා 
ොනෙ හිමිකම් වකාමිෂන් ස්භාෙට තෙෙත් ඇත්වත් "B" 
ෙට්ටවම් පිළි්ැනීෙකි. 107 2016දී ශ්රී ලංකාෙට ආ ෙධහිංස්ා 

                                                 
99 Ranasinghe v. Minister of Foreign Affairs and Others 

(2010) 1 Sri L.R. 178 1961 රාජතාන්ත්රික සබඳතා 
පිළිබඳ වියනා සම්ුතියට සහ 1963 
කන්සියුලර් සබඳතා පිළිබඳ වියනා සම්ුතියට 
නීතියේ බලය ලබාදුන් 2009 අිංක 09 ෙරන 
යේශීය ෙරප්රසාෙ  නත අොළ කරගන්නා ලදී.  
100 Ranasinghe v. Minister of Foreign Affairs and Others 

(2010) 1 Sri L.R. 178. See also Queen v. Liyanage 65 NLR 

73; G. G. Appuhamy v. J. A. Gregory 55 N.L.R 235 rules 

of international comity and diplomatic immunity were 

applied.  
101 Abasin Banda v. S. I. Gunaratne and Others (1995) 1 

Sri L.R. 244.  
102 Including the European Court on Human Rights and 

Inter-American Court on Human Rights.  
103 Leeda Violet and Others v. Vidhanapathirana OIC 
Police Station, Dickwella and Others (1994) 3 Sri LR 377. 

See also Channa Peris and Others v. Attorney General 
and Others (1994)1 Sri L.R. 1; Velmuguru v. Attorney 
General and Another (1981) 1 Sri L.R. 406.  
104 Human Rights Commission of Sri Lanka Act No.21 of 

1996 s. 15(3)(c); s. 16(6). 
105 HRC Act, s. 11(a).  
106 OISL Report, para. 1203. 
107 Principles relating to the Status of National 

Institutions (“The Paris Principles”), adopted by General 
Assembly resolution 48/134 (20 December 1993). ‘B’ 
 

පිළිෙඳ විවශතෂ ොතගාකරු දක්ෙන අදහස්තෙලට අනුෙ 
"විශතෙස්නීය ෙට්ටෙක ස්ාොජික ස්ංයුතියක් ස්හිතෙ රවට් 
ජාතික ොනෙ හිමිකම් වකාමිෂන් ස්භාෙ යළි 
පණ්ැන්වීෙට 2015දී කටයුු කරනු ලැබුෙ ද එය 
තෙදුරටත් ශක්තිෙත් කිරීෙ හා තෙදුරටත් ඊට අරමුදල් 
ලොදීෙ සිදුකළ යුු වේ. වකාමිෂන් ස්භාෙ ඉදිරිවේ නඩු 
විභා් වීෙ ුළින් වින්දිතයින්ට යම් ස්හන අවේක්ෂා කළ 
හැකි වුෙත් ස්ඵලදායී නඩුපැෙරීම් අෙශය කරන අතීතවේ 
සිදුවූ හා ෙතගොනවේ සිදුෙන ෙරපතල ොනෙ හිමිකම් 
උල්ලංඝන ස්ම්ෙන්ධවයන් ස්හ ෙරදට දඬුෙම් වනාලො 
්ැලවී යාෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් කටයුු කිරීෙට එෙ 
වකාමිස්ෙට හැකිෙෙක් වනාවපවන්."108  

» පරිපාලනය ස්ඳහා ෙන පාලගිවම්න්ු වකාෙස්ාරිස්තෙරයකු 
(ඔම්බු්ස්තෙන්) පත්කිරීෙ ස්ඳහා ද ආණ්ඩුක්රෙ 
ෙයෙස්තථාවෙන් විධිවිධාන ස්ලස්ා තිවේ. ඔම්බු්ස්තෙන්ෙරයා 
යනු "රජවේ නිලධාරීන්, රජවේ ස්ංස්තථාෙල නිලධාරීන්, 

පළාත්පාලන ආයතන හා එෙැනි ආයතන ෙගින් සිදුෙන 
මූලික අයිතිොසිකම් උල්ලංඝන ස්හ අවනකුත් 
අස්ාධාරණකම් ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන වචෝදනා වහෝ 
පැමිණිලි" පිළිෙඳ විෙශගනය කර ොතගා කරන්නට 
ජනාධිපතිෙරයා විසින් පත් කරනු ලෙන අවයකි. 109  
වකවස්තනමුත් පැමිණිලිකරුෙකුට ඔම්බු්ස්තෙන් වෙත 
ළඟාවිය හැක්වක් තෙන් නිවයෝජනය කරන පාලගිවම්න්ු 
ෙන්ීෙරයකු හරහා පෙණි. ොනෙ හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීෙ 
ස්ඳහා ඔම්බු්ස්තෙන්ෙරයා එතරම් ෙැද්ත් භූමිකාෙක් 
නිරූපණය කළ ෙෙක් වනාවපවන්. 110  

» සිදුවූ ෙෙට වචෝදනා කළ එක් එක් උල්ලංඝන 
ස්ම්ෙන්ධවයන් විෙශගනය කිරීෙ ස්ඳහා ශ්රී ලංකා රජය 
විසින් ්ැටුෙ පැෙති ඉතිහාස්ය මුළුල්වල්ෙ පත් කරන ලද 
විෙශගන වකාමිෂන් ස්භා ්ණනාෙ අතිවිෂාල ය. 111  මින් 

                                                                             
Status indicates “Partially compliant with the Paris 
Principles”, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Cha

rt_Status_NIs.pdf.  
108 Special Rapporteur Mission Report (2016), 

A/HRC/34/54, para. 90. 
109 The Constitution, Article 156(1). See further 

Parliamentary Commissioner for Administration Act No. 

17 of 1982. 
110 Linda C. Reif (2004), ‘The Ombudsman, Good 
Governance and the International Human Rights 

System’, Volume 79, Martinus Nijhoff Publishers, p. 245. 

111 උොහරණ ෙශයයන් එක්සත් ජාතීන්යේ 
විේෙත් මණ්ඩලය උගත්  ාඩම් හා 
ප්රතිසන්ධාන යකාමිෂන් සභායේ (..) 
ක්රියාකාරීත්ෙය ෙැඩිෙ වියේචනය කරමින් එය 
"අතිශයින්ම යෙෝෂ සහිත" බෙ සඳහන් කර 
තිබුණි. එම යකාමිෂන් සභාෙ  ත් කර 
තිබුයණ් 2002 සිට ගැටුම් අෙසන්ෙනයතක් 
කාලයේ සිදුවූ බෙට යචෝෙනා කරන උේලිංඝන 
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ඇතැම් ඒො "කලින් පැෙති ආණ්ඩුවේ අපවයෝජන ක්රියා 
වේශපාලන වහතුෙත වහළිදරවු කිරීෙ අරභයා රජය විසින් 
මුලපුරන ලද වකාමිෂන්ස්භා වූ අතර තෙත් ඒො එකී 
ආණ්ඩුවේෙ පරිපාලන කාලසීොෙ ුළ සිදුවූ සිේධි පිළිෙඳ 

ේවීවෙන් පලායාෙ අරභයා එෙ ආණ්ඩුෙ විසින්ෙ පත්කළ 
වකාමිෂන් ස්භා විය."112 වෙෙ වකාමිෂන් ස්භා ස්ාවේක්ෂ 
ෙශවයන් ස්තොීනෙ ක්රියාත්ෙක වූ අෙස්තථෙල පො ඒොවේ 
නිවදගතශ අනුෙ සිදුවූ නඩු පැෙරීම් ඇත්වත් ඉතා සීමිත 
ස්ංඛයාෙක් පෙණි. 113 විෙශගන වකාමිෂන්ස්භාො 
ක්රියාකාරීත්ෙය ුළ ස්හ ඒොවේ නිවදගතශ ක්රියාත්ෙක 
කිරීවම්දී නීතිපති වදපාතගවම්න්ුවේ භූමිකාෙ අතිශයින් 
ප්රශතනකාරීෙෙක් වපනී ව්ාස්ත තිවේ. 114  

» අනා්තවේදී ෙන්දි ස්ම්ෙන්ධවයන් කටයුු කරන අධග 
අධිකරණෙය කායගාල ස්හ ස්තය වකාමිෂන් ස්භා පත් 
කිරීෙට ඉඩ තිවේ. ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා පහත වකාටුෙ 
ෙලන්න. 

4. වකාටුෙ: ස්ංක්රාන්තික යුක්ති යන්රණ 

ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිස්න්ධානය, ේවීෙ ස්හ ොනෙ හිමිකම් 
ප්රෙධගනය කිරීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ 
හිමිකම් කවුන්සිල වයෝජනාස්ම්ෙත අංක 30/1 හා 
ස්ම්ෙන්ධෙ115 ස්න්නේධ ්ැටුම් ස්ෙවේ සිදුවූ ෙෙට වචෝදනා 
කරන ොනෙ හිමිකම් ස්හ ොනුෂීය නීති උල්ලංඝන පිළිෙඳ 
ස්තය වස්වීවම් නිල ක්රියාෙලියක් දියත් කිරීෙට ශ්රී ලංකාෙ 
වපාවරාන්දු වී තිවේ. විවශතෂවයන්ෙ ස්න්නේධ ්ැටුෙට 
ස්ම්ෙන්ධ කරුණු ෙත, වේශපාලන කැරළි වහෝ සිවිල් 
වකෝලාහල වහෝ ෙලහත්කාරවයන් අුරුදන් කරවීෙ ෙත 
අුරුදන්වූ පුේ්ලයින්ට අත් වූ ඉරණෙ හා ඔවුනට සිදුවූ වදය 
විෙශගනය කිරීෙටත් වස්ායාෙැලීෙටත් අුරුදන්වූ පුේ්ලයින් 
පිළිෙඳ කායගාලයක් ඇති කිරීෙට රජය වපාවරාන්දු විය. 
ජාතයන්තර අපරාධ විභා් කිරීෙට වදමුහුන් අධිකරණයක් 
ඇති කිරීෙටත් ස්තය වකාමිෂන් ස්භාෙක් පත් කිරීෙටත් ෙන්දි 
කායගාලයක් පිහිටවීෙටත් රජය තෙදුරටත් වපාවරාන්දු විය. 

                                                                             
විමර්ශනය කිරීමට ය. 2010ට ය ර තිබූ 
විමර්ශන යකාමිසම් පිළිබඳ ෙැඩිදුර විටතර 
සඳහා: Kishali Pinto-Jayawardena (2010), ‘Post-War 

Justice in Sri Lanka: Rule of Law, the Criminal Justice 

System and Commissions of Inquiry’, International 
Commission of Jurists, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/

04234216454178AFC12576B20038FF61-

Full_Report.pdf. 
112 Pinto-Jayawardena (2010), ‘Post-War Justice in Sri 

Lanka’, p. 12.  
113 එම., p. 12. 

114 ෙැඩිදුර විටතර සඳහා: ICJ (2015), ‘Authority and 

Accountability’, pp. 106-115. 
115 UN Human Rights Council (2015), A/HRC/30/L.29.  

ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ඇුළුෙ ්ැටුෙ හා ස්ම්ෙන්ධ අපරාධ  
ස්ඳහා ේකියන ෙෙ ස්හතික කර්ැනීෙට ස්හ ඒොට ප්රතිකෙග 
ලොදීෙට දායකවීවම් හැකියාෙ වෙෙ සියළුෙ යන්රණ ස්ු ය. 
අුරුදන්වූ පුේ්ලයින් පිළිෙඳ කායගාල පනත 2017 
ස්ැේතැම්ෙග 15ෙන දින අත්ස්න් තැබීෙත් ස්ේ116 වෙවහයුම් 
ෙට්ටෙට ව්න එන ලද නමුත් ස්තය වකාමිස්ෙ, ෙන්දි 
කායගාලය ස්හ වදමුහුන් අධිකරණය ඇතිකිරීෙ 
ස්ම්ෙන්ධවයන් රජවේ ස්ැලසුම් තෙෙත් ප්රසිේධ කර වනාෙැත. 
වෙෙන් තත්ෙයක් උදාවී ඇත්වත් වයෝජිත ස්ංක්රාන්තික යුක්ති 
යන්රණ හතර ස්ැලසුම් කිරීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් දිෙයින 
මුළුල්වල් සිදුකළ අදහස්ත විෙසීම්ෙලින් අනුරුෙ 2017 මුල් 
භා්වේදී117 ස්තය වකාමිස්ම් නීතිය පාලගිවම්න්ුෙට ඉදිරිපත් 
කරනු ඇති ෙෙට යළි යළිත් ලොදුන් වපාවරාන්දු තිබියදී ය.118 

 

්ෘහස්තථ අපරාධයක වහෝ මූලික අයිතිොසිකම් උල්ලංඝනයක 
වින්දිතයකුට (වහෝ එෙ පුේ්ලයාවේ පවුවල් අවයකුට119) 
අනා්තවේදී අපරාධෙල වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන් 
ආරක්ෂා කිරීවම් පනත යටවත්ෙන අපරාධෙල වින්දිතයින් හා 
ස්ාක්ිකරුෙන්ට ස්හයදීෙ ස්හ ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීෙ ස්ඳහා 
ෙන අරමුදවලන් ව්වීම් ලෝැනීෙට අයදුම් කළහැකි ෙනු 
ඇත. අපරාධය වහෝ උල්ලංඝනය වහතුවෙන් ඔවුනට 
විඳින්නට වූ ඕනෑෙ ශාරීරික වහෝ ොනසික හානි වහෝ වේපළ 
අහිමිවීම් හා වේපළ හානි ස්ඳහා ෙන්දි ඉල්ලා සිටින්නට 
වෙෙගින් ඔවුනට ඉඩ ස්ැලවස්නු ඇත. 120 වකවස්තනමුත් වෙෙ 
අරමුදල පරිපාලනය භාර ෙනු ඇති වින්දිතයින් හා 
ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂා කිරීවම් අධිකාරිවයහි අධයක්ෂ 
ෙණ්ඩලය පත් කිරීෙ පිළිෙඳ ෙරපතළ වලස් අෙධානය 
වයාමුකළ යුු තත්ෙයක් උේ්තෙ ඇත. CARSV වින්දිතයින් 
ස්ම්ෙන්ධවයන් ්ත් කළ එෙ අෙධානය වයාමුකළයුු තත්ෙය 
තෙත් ෙැඩි වේ. (ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා 7 පරිච්වේදය ෙලන්න) 

නීතිය පනො වතෙස්රක් ්තවී ඇතත් අදටත් වෙෙ අරමුදල 
ඇති කර වනාෙැත. 

5. වකාටුෙ: සිදුවූ හානි වල්ඛන්ත කිරීවම් ෙැද්ත්කෙ 

                                                 
116 Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri 

Lanka (Extraordinary), No.2036/21, Part I, (12 

September 2017). 
117 Sri Lankan Ministry of Foreign Affairs, ‘Statement by 
Foreign Minister Mangala Smaraweera at the High Level 

Segment of the 34th Session of the Human Rights 

Council’, (28 February 2017), www.mfa.gov.lk, accessed 

13 December 2017.  
118 Secretariat for Coordinating Reconciliation 

Mechanisms, ‘Final Report of the Consultation Task 

Force on Reconciliation Mechanisms’, (17 November 
2016), www.scrm.gov.lk, accessed 13 December 2017.  

119 අ රාධෙල වින්දිතයින් සහ සාක්ිකරුෙන් 
ආරක්ෂා කිරීයම්  නත, s. 29(4)(b). 

120 අ රාධෙල වින්දිතයින් සහ සාක්ිකරුෙන් 
ආරක්ෂා කිරීයම්  නත, ss. 29 – 30. 
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IP2 වල්ඛනවේ 6 පරිච්වේදවේ D වකාටසින් විස්තතර කර ඇති 
පරිදි CARSV වහතුවෙන් සිදුවූ ුොල වහෝ හානි 
ස්විස්තතරාත්ෙකෙ වල්ඛන්ත කළ යුු වේ. ඒ, යම් යම් 
අපරාධෙය අං් ඔේපු කර වපන්වීෙ ස්ඳහා ස්හ හනිපූරණය 
ස්ඳහා පහසුකම් ස්ැලසීෙට ය. ශාරීරික, ොනසික, ආථගික ස්හ 
ස්ොජ හානි සියල්ල මීට ඇුළත් වේ. IP2 හි විස්තතරාත්ෙකෙ 
දක්ො ඇති පරිදි ශාරීරික හානි යන්නට ප්රජනන වස්ෞඛයෙය 
ප්රශතන ඇුළුෙ අතයාස්න්න හා දීඝගකාලීන හානි ඇුළත් වේ. 
තෙද, වින්දිතයා අශක්නුතාෙවයන් පසුෙන්වන් නම් ඒ ෙෙ 
විවශතෂවයන් ස්ඳහන් කිරීෙ ුළින් එෙ පුේ්ලයාවේ 
යැවපන්නන්ට, පවුවල් ස්ාොජිකයින්ට වහෝ ඥාතීන්ට 
වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂණ අධිකාරිවයන් 
ස්ෘජුෙෙ ෙන්දි ලෝත හැකිය. අවනක් අතට ොනසික 
හානිෙලට ක්ෂතිය, විෂාදය ස්හ ොනසික වරෝ් ඇුළත් වේ. 
ශ්රී ලංකාවේ නීතිය යටවත් වම්ො වින්දිතයින් හා 
ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂා කිරීෙ ස්ඳහා ෙන පනත යටවත් 
අරමුදලින් අපරාධ ෙන්දි වහෝ ව්වීම් ඉල්ලා සිටීෙට, සිවිල් 
වහෝ මූලික අයිතිොසිකම් ඉල්ලීම් කිරීෙට වහෝ වයෝජිත ෙන්දි 
කායගාලවයන් ඉල්ලීම් කිරීෙට සුදුසුකම් ලෙනු ඇත.  

2. කළාපීය ස්හ ජාතයන්තර ොනෙ හිමිකම් යන්රණ 

ොනෙ හිමිකම් අීක්ෂණය කරන්නා වූ ස්ක්රිය කළාපීය 
යන්රණ කිසිෙක් ආසියනු කළාපවේ වනාෙැත. ේවීෙ ස්ඳහා 
කලාපීය ෙට්ටමින් වයාමුවියහැකි ෝග ද වනාෙැත. 

එනමුත් ශ්රී ලංකාෙ එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ස්ංවිධානවේ ප්රධාන 
ොනෙ හිමිකම් ගිවිසුම් ස්හ ඒොවේ මූලවල්ඛන සියල්ලටෙ 
පාවහත අපරානුෙැතිය ලොදී තිවේ. සිවිල් හා වේශපාලන 
අයිතිොසිකම් පිළිෙඳ ජාතයන්තර ස්ම්මුතිය, ෙධහිංස්ාෙ ස්හ 
අවනකුත් කෲර, අොනුික හා අෙෙන් ස්හ්ත  ස්ැලකිලි වහෝ 
දඬුෙම්ෙලට එවරහි ස්ම්මුතිය, කාන්තාෙන්ට එවරහි සියළු 
ආකාරෙල වෙනස්තවකාට ස්ැලකීම් ුරන් කිරීවම් ස්ම්මුතිය, 

ෙලහත්කාරවයන් අුරුදන් කරවීවෙන් සියළුෙ පුේ්ලයින් 
ආරක්ෂා කිරීෙ ස්ඳහා ෙන ස්ම්මුතිය ස්හ ළෙයාවේ 
අයිතිොසිකම් පිළිෙඳ ස්ම්මුතිය ඊට ඇුළත් වේ.  

a. අධිකරණෙය යන්රණ 

»සුපරි-කළාපීය ෙට්ටමින් ෙන ොනෙ හිමිකම් අධිකරණ 
වනාෙැත. 

b. අධග අධිකරණෙය යන්රණ 

»පුේ්ල ෙට්ටමින් සිදුවකවරන ස්න්නිවේදන ෙත නඩු විභා් 
කිරීෙ ස්ඳහා ොනෙ හිමිකම් කමිටුෙට121 ස්හ 
කාන්තාෙන්ට එවරහි වෙනස්තවකාට ස්ැලකීම් ුරන් කිරීෙ 

                                                 
121 UN General Assembly, Optional Protocol to the 
Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, (adopted 6 October 

1999, entry into force 22 December 2000), United 

Nations, Treaty Series, vol. 2131. [hereinafter 

“CEDAW”]. 

පිළිෙඳ කමිටුෙට122 ෙලය ඇති ෙෙ ශ්රී ලංකාෙ පිළිව්න 
තිවේ. ෙධහිංස්ාෙට එවරහි ස්ම්මුතිය යටවත් පුේ්ල 
ෙට්ට්මින් සිදුවකවරන පැමිණිලි විභා්කිරීෙට 
ෙධහිංස්ාෙට එවරහි කමිටුෙට ඇති ෙලය අව්ෝස්තු 
ොස්වේදී ශ්රී ලංකා රජය විසින් පිළි්න්නා ලදී. 123  
වකවස්තනමුත් සිංහරාස්ා එදිරිෙ නීතිපති නඩුවේදී 
වශ්රතෂතඨාධිකරණවයන් ලොදුන් තීන්දුෙ ෙගින් වෙෙ 
ආයතනෙලින් ලොවදන තීන්දුෙලින් ඇතිකළහැකි 
ෙලපෑෙ සීො කර තිවේ (6 වකාටුෙ ෙලන්න) 

පුේ්ලයින්ට ෙඩා රජවේ ේකීෙ ස්නාථ කර්ැනීෙ 
ජාතයන්තර ෙට්ටවම් සිදුෙන වෙෙන් ොනෙ හිමිකම් 
ස්ම්ෙන්ධ කටයුු ුළින් අවේක්ෂා වකවග. ොනෙ 
හිමිකම් පිළිෙඳ ෙහ වකාෙස්ාරිස්ත කායගාලවේ ‘Individual 

Complaint Procedures under the United Nations Human 

Rights Treaties’වල්ඛනවයන් වම් පිළිෙඳ ෙැඩිදුර විස්තතර 
ලෝත හැක.  ස්ෙැඳිය: OHCHR (2013), , Fact Sheet No. 

7, Rev. 2, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSh

eet7Rev.2.pdf 

 

6. වකාටුෙ: සිංහරාස්ා එදිරිෙ නීතිපති නඩුෙ ස්හ එක්ස්ත් 
ජාතීන්වේ ස්න්ධාන ෙණ්ඩල (treaty body) වෙත පුේ්ල 
ෙට්ටමින් ස්න්නිවේදනය 

» එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් කමිටුවෙන් ලොදුන් 
තීන්දු ස්ෘජුෙෙ ශ්රී ලංකාෙ ුළ ෙලාත්ෙක කිරීෙට 
වශ්රතෂතඨාධිකරණයට ෙලයක් වනාෙැති ෙෙ 2006දී ශ්රී 
ලංකාවේ වශ්රතෂතඨාධිකරණය විසින් තීන්දු කරන ලදී. 124 
සිවිල් හා වේශපාලන අයිතිොසිකම් පිළිෙඳ ස්ම්මුතිය ස්හ 
එහි එන පැමිණිලි කායගපටිපාටිය ශ්රී ලංකාෙ විසින් 
පිළිව්න තිබීෙ ෙලංගු වුෙද ඉන් ශ්රී ලංකාෙ ජාතයන්තර 
නීතිවේ ෙැඳීෙක්ට යටත් වුෙද ශ්රී ලංකාෙ ෙැනි 
ේවෙතොදී රටක වේශීය නීතිය ුළට එෙ ෙැඳීම් 
ඇුළත්වීෙට නම් ඒො පාලගිවම්න්ුෙ හරහා නීති 
ෙශවයන් ස්ම්පාදනය කර පැනවිය යුු ෙෙ 
වශ්රතෂතඨාධිකරණය තීන්දු කවළතය. විවශතිත නීති 
වනාෙැත්වත් නම් ස්න්ධාන ෙණ්ඩලෙලින් යහපත් තීන්දු 
ලැබූ පුේ්ලයින්ට ඒො ශ්රී ලංකා අධිකරණය ඉදිරිවේ 
ෙලාත්ෙක කරන වෙන් ඉල්ලීෙට හැකියාෙක් වනාෙැත.  

                                                 
122 UN General Assembly, Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and Political Rights, 

(adopted 16 December 1966, entry into force 23 March 

1976), United Nations, Treaty Series, vol. 999, 

[hereinafter “ICCPR”]. 
123 UN Committee Against Torture (2016), 

CAT/C/LKA/CO/5, para. 4. 
124 Singarasa Nallaratnam v. Attorney General, 
Application for Judicial Review SC/Spl/LA/ No.182/1999 

SC Minutes 15.09.2006.  
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» එහි අරුත නම් එක්ස්ත් ජාතීන්වේ කමිටුෙක තීන්දු 
ස්ෘජුෙෙ ෙලාත්ෙක කරන වෙන් ශ්රී ලංකාවේ 
අධිකරණවයන් ඉල්ලා සිටීෙට දැනට හැකියාෙක් 
වනාෙැති ෙෙයි. එනමුත් එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ස්ම්මුති ස්හ 
ඒොවේ පැමිණිලි කායගපටිපාටි අනුෙ ස්ේභාෙවයන් 
කටයුු කිරීෙ ස්ඳහා ශ්රී ලංකාෙ ෙැඳී සිටියි. එවහත් 
ස්තවේච්ොවෙන් කමිටු තීන්දු ක්රියාත්ෙක කිරීෙ 
ස්ම්ෙන්ධවයන් රජයට ඇත්වත් දුෙගල ඉතිහාස්යකි.125   

» එවස්තවුෙත් කමිටුෙලින් ස්හන පැතීෙට වින්දිතයින් 
වපාලෙෙන තෙත් කරුණු තිබීෙට ඉඩ ඇත. ෙරදින් 
නිදහස්තවීවම් හැඟීෙකින්, සිදුවීම් පිළිෙඳ කල්පෙත්නා 
ොතගාවීෙක් අවේක්ෂාවෙන් හා ජාතයන්තර ෙට්ටවම් 
උේවේශනය ස්ඳහා තීන්දු වයාදා්ැනීවම් අරමුණින් එවස්ත 
පැමිණිලි කිරීෙට ඉඩ තිවේ. 

» එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් වකාමිස්වම් විවශතෂ 
කායගපටිපාටි ආයතනයක් ෙන අත්තවනෝෙතික රඳො 
තෝැනීම් පිළිෙඳ එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ක්රියාත්ෙක 
කණ්ඩායවම් ද අධග අධිකරණ කායග පටිපාටිය ඇති 
අතර අත්තවනෝෙතික අන්දමින් රඳො තෝැනීෙට ලක් 
වූ CARSV වින්දිතයින් වෙනුවෙන් ඒ වෙත ප්රවේශවීවම් 
හැකියාෙ තිවේ.126 

c. අධිකරණෙය වනාෙන යන්රණ 

» ෙධහිංස්ාෙලට එවරහි ස්ම්මුතිය ස්හ කාන්තාෙන්ට එවරහි 
වෙනස්තවකාට ස්ැලකීම් ුරන්කිරීවම් ස්ම්මුතිය යටවත් 
සිදුවකවරන විෙශගන කායගපටිපාටි ශ්රී ලංකාෙ විසින් 
පිළිව්න තිවේ.127 එෙ ස්ම්මුතිෙල ස්ඳහන් වී ඇති 
අයිතිොසිකම් රජවේ යම් පාශගෙයක් විසින් ෙරපතළ 
වහෝ ක්රොනුකූල ආකාරවයන් උල්ලංඝනය කරන ෙෙට 
විශතෙස්නීය වතාරුරු ලැබුණු කල ඒ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
රහස්ය විෙශගනයක් සිදු කිරීෙ ස්ඳහා මුලපිරීෙට 
වෙෙගින් අදාළ කමිටුෙට ඉඩ ලැවේ. 

» තෙද, ශ්රී ලංකාෙ පාශගෙකරුෙකු ෙන එක්ස්ත් ජාතීන්වේ 
ගිවිසුම් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ අීක්ෂණය කරන්නා වූ කමිටු 
වෙත කලින් කලට ොතග ඉදිරිපත් කිරීෙට ශ්රී ලංකාෙ 
විසින් කටයුු කළයුු වේ. රාජය වනාෙන මූලාශ්රෙලට 
එෙ කමිටු වෙත වතාරුරු ඉදිරිපත් කිරීෙට වෙෙගින් 
අෙස්තථාෙ weadස්ැලවස්න අතර ොනෙ හිමිකම් ්ැටළු 

                                                 
125 See Human Rights Committee, ‘Follow-up progress 

report on individual communications’, (May 2017), 
CCPR/C/119/3, pp. 60-61, 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/Annua

lMeeting/29Meeting/FollowupConcludingObservations.

docx.  
126 See further OHCHR information: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Com

plaints.aspx.  
127 Article 20, United Nations Committee Against 

Torture, and Article 8, Optional Protocol to CEDAW. 

ස්ම්ෙන්ධවයන් රජය හා කමිටුෙ අතර ස්ංොදය 
පැෙැත්වෙන අෙස්තථාවේ එෙ කරුණු පිළිෙඳ රජවයන් 
විෙසීෙට කමිටුෙ කටයුු කිරීෙට ඉඩ ඇත. 

» ඕනෑෙ විවශතෂ ොතගාකරුෙකු වෙත වහෝ ක්රියාත්ෙක 
කණ්ඩායෙක් වෙත පුේ්ල ෙට්ටමින් "හදිසි අභියාචනා" 
ස්හ "වචෝදනා ලිපි" භාරදීෙට හැකියාෙ තිවේ. (ෙැඩිදුර 
විස්තතර ස්ඳහා IP2 හි පිටු අංක 35 ෙලන්න)  

» ශ්රී ලංකා රජවේ ක්රියා විෙසුෙට ලක් කළ හැකි වෙනත් 
වේදිකා ද එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් 
කවුන්සිලවයන් ස්කස්ා දී තිවේ. එහි විශතෙ කාලීන 
ස්ොවලෝචනය ස්හ 2009දී ශ්රී ලංකාෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
විවශතෂ ස්ැසියක් පැෙැත්වීෙ ඊට උදාහරණ වේ. 128 "ස්ෑෙ 
ොනෙ හිමිකෙක්ෙ ස්හ ස්ෑෙ මූලික නිදහස්ක්ෙ ෙරපතළ 
අන්දමින් උල්ලංඝනය ෙන ෙෙ විශතෙස්නීය අන්දමින් 
තහවුරු වූ වෙනස්ත වනාෙන රටා" ආෙන්රණය ස්ඳහා 
වයාදා්න්න රහස්ය පැමිණිලි කායගපටිපාටියක් ද ොනෙ 
හිමිකම් කවුන්සිලවේ ඇත. "ොනෙ හිමිකම් 
උල්ලංඝනෙල වින්දිතයින් ෙෙ පෙස්න වහෝ එෙන් 
උල්ලංඝන ස්ම්ෙන්ධවයන් ස්ෘජු, විශතෙස්නීය වතාරුරු 
ස්හිත පුේ්ලයින්, කණ්ඩායම් වහෝ රාජය වනාෙන 
ස්ංවිධානෙලට" පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකිය.129  

3. විෙශගනාත්ෙක ස්හ වතාරුරු-වස්වුම් (fact-finding) 
ආයතන  

» ((20011) දී ශ්රී ලංකාවේ ේවීෙ පිළිෙඳෙ එක්ස්ත් 
ජාතීන්වේ ෙහවල්කම් විසින් පත් කළ විවශතෂඥ ෙඩුල්ල 
ස්හ ොනෙ හිමිකම් ෙහ වකාෙස්ාරිස්ත කායගාලය විසින් ශ්රී 
ලංකාෙ පිළිෙඳ සිදුකළ විෙශගනය ඇුළුෙ) ශ්රී ලංකාෙ 
ස්ම්ෙන්ධවයන් එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ස්ංවිධානය විසින් 
ඇතිකළ විෙශගනාත්ෙක හා වතාරුරු වස්වුම් ආයතන 
රැස්කි. අනා්තවේදී තෙත් එෙන් ආයතනයක් බිහිවීෙට 
ඉඩක් ඇති නමුත් ෙතගොනවේදී එෙැන්නක්වීෙට ඉඩ 
සීමිත ය.  

4. ජාතයන්තර හා වදමුහුන් අධිකරණ හා විනිශතචය ස්භා 

» ශ්රී ලංකාෙ ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණවේ වරෝෙ 
ප්රඥේතිය අත්ස්න් තො වනාෙැත. ජාතයන්තර අපරාධ 
අධිකරණවේ අධිකරණ ෙලයට පාරෙන්නට නම් 
එක්වකෝ ශ්රී ලංකාෙ වරෝෙ ප්රඥේතිය අපරානුෙත කළ 
යුුය (වෙෙන් අපරානුෙත කිරීෙක් අතීතයට ෙල 
වනාපෙත්ෙන ෙැවින් වරෝෙ ප්රඥේතිය ශ්රී ලංකාවේ 

                                                 
128 11th special session of the Human Rights Council, 

‘The human rights situation in Sri Lanka’ (27 May 2009), 
A/HRC/S-11/2, 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HR

C/S-11/2.  
129 See further OHCHR, ‘Human Rights Council 
Complaint Procedure’,  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintPr

ocedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx.  
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ෙලාත්ෙක ෙන දිනට වපරාුෙ සිදුවූ අපරාධ ස්ඳහා 
නඩුපැෙරීෙට වෙෙගින් ජාතයන්තර අධිකරණයට 
වනාහැකිය), නැතවහාත් එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ආරක්ෂක 
ෙණ්ඩලය විසින් ශ්රී ලංකාවේ තත්ෙය 
අභිවචෝදකෙරයාවේ කායගාලය වෙත වයාමු කළ යුුය 
(වෙෙන් වයාමුකිරීෙක් ුළ එෙ අධිකරණ ෙලය වරෝෙ 
ප්රඥේතිය ෙලාත්ෙකවීෙ ආරම්භ වූ 2002 ජූලි 1ෙැනිදින 
දක්ො අතීතයට ෙලපෙත්ෙනු ඇත), එවස්තත් නැතවහාත් 
ශ්රී ලංකාෙ ුළ සිදුවූ අපරාධ වහෝ ෙරදකරුෙන් වලස් 
වචෝදනා ලැබූ ශ්රී ලාංකිකයින්  ස්ම්ෙන්ධවයන් 
ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණවේ අධිකරණ ෙලයට 
පාරවීෙ පිළි්නිමින් වරෝෙ ප්රඥේතිවේ 12(3) ේන්තිය 
යටවත් ප්රකාශයක් කිරීෙට ශ්රී ලංකාෙ විසින් කටයුු 
කළයුු ය (එෙන් ප්රකාශයක් ුළින් 2002 ජූලි 1ෙැනි දින 
දක්ො අතීතයට ෙලපෙත්ෙන පරිදි නඩු පැෙරීෙට හැකි 
ෙනු ඇත). 

ෙරදකරුෙන් වලස් වචෝදනා ලො ඇති පුේ්ලයින් තෙත් 
රටක පුරෙැසියකු ෙන්වන් නම් වහෝ ේවිත්ෙ 
පුරෙැසිභාෙය ලො සිටින්වන් නම් එය ජාතයන්තර 
අපරාධ අධිකරණවේ අධිකරණ ෙලයට පාර වියහැකි 
තෙත් ෝගයක්  වේ. එෙ රට වරෝෙ ප්රඥේතිය අත්ස්න් 
තො ඇත්වත් නම් වහෝ ෙරදකරුෙන් වලස් වචෝදනා ලැබූ 
පුේ්ලයින් 2002 ජූලි 01ෙැනිදිවනන් පසුෙ ශ්රී ලංකාෙ ුළ 
සිදුකළ ෙෙට වචෝදනා වකවරන අපරාධ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
එරට විසින් ප්රඥේතිවේ 12(3) ේන්තිය යටවත් 
ප්රකාශයක් කරනු ලැබුෙවහාත් එෙ පුේ්ලයින් පිළිෙඳ 
විෙශගනය කිරීෙටත් ඔවුනට එවරහිෙ නඩු පැෙරීෙටත් 
ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණයට ෙලය ලැවෙනු ඇත.  

» වකවස්තනමුත් වදමුහුන් අධිකරණයක් ඇති කිරීෙ 
පිළිෙඳෙ ශ්රී ලංකාවේ ෙරපතල වලස් ස්ලකා ෙලනු 
ලැවේ. එය, එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් 
කවුන්සිලවේ 30/1 වයෝජනාස්ම්ෙතවයන් පසුෙ (ඉහත 3 
වකාටුෙ ෙලන්න) ශ්රී ලංකාෙ විසින් ස්තථාපිත කිරීෙට 
වපාවරාන්දුවූ යන්රණ හතරින් එකක් වේ. "ොනෙ 
හිමිකම් උල්ලංඝන හා අපවයෝජන ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන 
වචෝදනා ස්හ ජාතයන්තර ොනුෂීය නීතිය උල්ලංඝන 
ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන වචෝදනා විෙශගනය කිරීෙට විවශතෂ 
නීති උපවේශකෙරුන්ව්න් ස්ෙන්විත අධිකරණ 
යන්රණයක්" පිළිෙඳෙ එෙ වයෝජනාස්ම්ෙතවේ ස්ඳහන් 
වේ. තෙද, "විවශතෂ නීති උපවේශක කායගාලය, 

වපාදුරාජය ෙණ්ඩලීය ස්හ අවනකුත් විවේශ විනිසුරන්, 

විත්ති නීතීඥයින් හා ෙලයලත් අභිවචෝදකයින් හා 
විෙශගකයින් ඇුළු පාශගෙ ශ්රී ලාංකික අධිකරණ 
යන්රණයකට ස්හභාගීවීවම් ෙැද්ත්කෙ"130  එෙගින් 
තහවුරු කරයි. එෙන් වදමුහුන් අධිකරණයක්පිහිටවීෙ 
ස්ම්ෙන්ධවයන් සිවිල් ස්ොජවයන් වයෝජනා ඉදිරිපත් වී 

                                                 
130 Human Rights Council, ‘Promoting Reconciliation, 
Accountability and Human Rights in Sri Lanka’, 
(September 2015), A/HRC/30/L.29, para. 6. 

තිවේ.131 වපාවරාන්දු වූ ස්ංක්රාන්තික යුක්ති යන්රණ 
හතර ස්ඳහා රාමුෙක්  ස්කස්ා ්ැනීෙ පිණිස් 
අග්රාොතයෙරයා විසින් පත්කළ ක්රියාත්ෙක කණ්ඩායෙ 
වම් ස්ඳහා ඇති විවිධ ෙරණයන් අධයයනය කරමින් 
සිටියි. 132  

5. අන්තග රාජය ෙට්ටමින් වයාමුවිය හැකි ෝග  

» ජාතයන්තර අධිකරණය ඉදිරිවේ ශ්රී ලංකාෙට එවරහිෙ 
නඩුෙක් පැෙරීෙට වතෙන පාශගෙයක් ෙන රාජයයකට 
හැකියාෙ තිවේ. උදාහරණ ෙශවයන් ෙධහිංස්ා සිදුකළ 
ෙෙට වචෝදනා එල්ලවී ඇති පුේ්ලයින්ට එවරහිෙ 
ෙධහිංස්ා පිළිෙඳ ප්රඥේතිය යටවත් නඩුපැෙරීෙට වහෝ එෙ 
පුේ්ලයින් උදපගනය ස්ඳහා ශ්රී ලංකා රජයට ඇති ෙැඳීම් 
ඉටු කිරීෙට අස්ෙත්වීෙ පදනම් කරව්න එවස්ත කළ 
හැකිය. එය පුේ්ල ෙට්ටමින් ලෝත හැකි ප්රතිකෙගයක් 
වනාවේ.133 එවහත් එෙන් කායගපටිපාටියක් ුළින් 
වින්දිතයින් වෙනත් ආකාරෙලින් ප්රතිලාභ ලෙනු ඇත.  

6. වතෙන පාශගෙකාර රාජයන්හි සිදුවකවරන 
නඩුපැෙරීම් - විශතෙ අධිකරණපාරතාෙය (universal 
jurisdiction) ඇුළුෙ භුමි ප්රවේශවයන් ෙැහැර 
අධිකරණපාරතාෙය 134 

» වතෙන පාශගෙකාර රාජයෙල ඇති විශතෙ 
අධිකරණපාරතාෙය වයාදා්නිමින් ශ්රී ලාංකික චූදිතයින් 
නඩුවිභා්යට පාරකිරීෙට හැකියාෙ තිවේ. එවහත් 
වොවහෝ රටෙල එෙන් නඩු පැෙරීෙක් (වහෝ ඇතැම්විට 
නඩුෙක් ව්ානුකිරීෙ) ආරම්භ කිරීෙ ස්ඳහා අදාළ ුදිතයා 
එරවටහි සිටීෙ අෙශය වේ. තෙද, නඩුපැෙරීෙ 
සිදුකරන්වන්ද යන්න තීරණය කිරීවම්දී ශ්රී ලංකාවේ 
ෙලධාරීන් ඇුළුෙ අදාළ පාශගෙවෙතින් ස්ාක්ි 
ලෝැනීෙට ඇති හැකියාෙ ස්ලකා ෙලනු ලැවේ. වෙෙන් 
නඩුපැෙරීම් ස්ඳහා ශ්රී ලංකා රජය ස්හවයෝ්ය 
වනාදක්ෙන ෙෙ රජවයන් පැහැදිලිෙෙ ස්ඳහන් කර ඇති 
ෙෙ වෙහිදී ස්ැලකුෙ ෙනාය. ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා පහත 
6 වකාටුෙ ෙලන්න.  

                                                 
131 Rhadeena de Alwis and Niran Anketel (2015), ‘A 
Hybrid Court: Ideas for Sri Lanka’, South Asia Centre for 
Legal Studies, 

http://sacls.org/resources/publications/reports/a-

hybrid-court-ideas-for-sri-lanka, accessed 13 December 

2017.  
132 See further Sri Lanka Monitoring and Accountability 

Panel (“MAP”) ‘An Alternative Roadmap to Victims’ 
Justice’, (2017), p. 3, http://war-victims-map.org/wp-

content/uploads/2017/11/MAP-Thematic-Report-9-

Nov-2017.pdf, accessed 6 January 2018 (“MAP Report”). 
133 See, e.g. International Court of Justice, ‘Questions 
relating to the obligation to prosecute or extradite: 

Belgium v Senegal’, ICJ GL No 144, ICGJ 437 (20 July 

2012), 20,  http://www.icj-cij.org/en/case/144. 
134 See IP2, p. 33, Box 2: ‘Universal Jurisdiction as a Tool 
to Fight Impunity’. 
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» මීට අෙතරෙ, තෙත් රටකදී සිදුවූ ොනෙ හිමිකම් 
උල්ලංඝන ස්ම්ෙන්ධවයන් යම් පුේ්ලයකුට වහෝ රජයට 
විරුේධෙ හනිෙන්දි ඉල්ලා සිවිල් අයදුෙක් ව්ානු කිරීෙට 
ඇතැම් රටෙල හැකියාෙක් තිවේ. එනමුත් රාජය පිළිෙඳ 

මූලධෙග ස්හ නිල ෙට්ටවම් නිෙගුක්තිය (official 

immunity) යනාදිය වහතුවෙන් එෙන් අයදුම් කිරීෙ සීො 
වේ.  

 

 

7. වකාටුෙ: අපරාධෙලට ේවීෙ ස්ඳහ විශතෙ අධිකරණපාරතාෙය වයාදා්ැනීෙ  

ේවීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් ශ්රී ලංකාෙ ුළ ප්ර්තියක් ලෝත වනාහැකිවූ කල, වතෙන රටක විශතෙ අධිකරණපාරතාෙය වයාදා්තයුු 
ෙෙට ෙන ඉල්ලීම් ෙැඩිවෙමින් පෙතියි. එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් පිළිෙඳ ෙහවකාෙස්ාරිස්තෙරයා ද ඒ අතර වෙයි. 135 IP2 හි 
පැහැදිලි කර ඇති අන්දෙට "යුධ අපරාධ, ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධ, ේග ස්ංහාර ස්හ ෙධහිංස්ාෙ ෙැනි  ජාතයන්තර නීතිය 
ඉදිරිවේ අපරාධ වලස් ස්ලකන ඇතැම් අපරාධ කුෙන ස්තථානයක සිදුවුෙත් ඒොවේ වින්දිතයින්වේ හා ස්ැකකරුෙන්වේ ජාතිය හා 
ොස්භූමිය කුෙක්වුෙත් ඒ අපරාධෙල ස්ැකකරුෙන් ෙන පුේ්ලයින් විෙශගනය කිරීෙටත් ඔවුන්ට එවරහිෙ නඩු පැෙරීෙටත් ජාතික 
ෙට්ටවම් ෙලධාරීන්ට ඉඩ ලොදීෙ විශතෙ අධිකරණපාරතා මූලධෙගය ෙඩාත්ෙ පුළුල් වලස් ්ත්කළ සිදු වකවග." 136   

උදාහරණ ෙශවයන් වෙෙ ක්රවෙෝපාය ඉන්ටනගැෂනල් ටෲත් ඇන්් ජස්තටිස්ත වප්රාවජක්ට් ආයතනය විසින් 2017 අව්ෝස්තු ොස්වේදී 
වයාදා්න්නා ලදී. එහිදී හිටපු ශ්රී ලංකා යුධහමුදා වජනරල්ෙරයකු වූ ජ්ත් ජයසූරියට එවරහිෙ එල්ල වූ යුධ අපරාධ හා ොනෙ හිමිකම් 
වචෝදනා ෙත ඔහුට එවරහිෙ බ්රසීලවේ ස්හ වකාවලාම්බියාවේ අපරාධ පැමිණිලි ව්ානු කරන ලදී. එෙ වචෝදන ව්ානුකළ ෙහාෙ, ඒ 
ෙනවිට දකුණු ඇෙරිකාවේ ශ්රී ලංකා තානාපති ෙශවයන් සිටි ජ්ත් ජයසූරිය ෙහාෙ ශ්රී ලංකාෙට ආපසු පැමිණිවේ ය. 137  වකවස්තනමුත් 
එෙන් ක්රියාෝගෙලින් තෙ හමුදාෙ ආරක්ෂා කර්ැනීෙ ස්ඳහා තෙන්ට හැකි ස්ෑෙ ක්රියාෝගයක්ෙ ්න්නා ෙෙ ශ්රී ලංකා රජය 
පැහැදිලිෙෙ ප්රකාශ කර තිවේ. ජයසූරියට එවරහි පැමිණිල්ල ස්ම්ෙන්ධවයන් සිරිවස්තන ජනාධිපතිෙරයා වෙවස්ත පෙස්ා තිවේ: "ජ්ත් 
ජයසූරිය වහෝ වෙනත් හමුදා ප්රධානියකු වහෝ වම් රවට් වෙනත් රණවිරුෙකුට අතක් තැබීෙට වම් වලෝකවේ කිසිෙ වකවනකුට ඉඩ 
තියන්වන් නැති ෙෙ ෙෙ පැහැදිලිෙෙ ප්රකාශ කරනො." 138  

 

                                                 
135 "2017 ස්ැේතැම්ෙග ොස්වේදී එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් පිළිෙඳ ෙහ වකාෙස්ාරිස්තෙරයා වෙවස්ත පැෙසීය: "ජාතයන්තර 
ොනෙ හිමිකම් නීතිය ස්හ ජාතයන්තර ොනුෂීය නීතිය උල්ලංඝනය වූ ෙෙට නැව්න වචෝදනා ස්ඳහා ේෙන ෙෙ ස්හතික කිරීෙට 
්න්නා ක්රියාෝග ශ්රී ලංකාවේ වනාවීෙ විශතෙ අධිකරණපාරතාෙය ක්රියාත්ෙක කිරීෙ තෙත් අෙශය කරෙන ස්ාධකයකි.": Human 

Rights Council, ‘Opening Statement by Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights’, (11 
September 2017). See further MAP (2017), ‘An Alternative Roadmap to Victims’ Justice’, pp. 11-12. 
136 See further IP2, p. 33. 
137 See further http://www.itjpsl.com/reports/the-case-against-jagath-jayasuriya; MAP (2017), ‘An Alternative Roadmap 
to Victims’ Justice’, pp. 8-10. 
138 Bharatha Mallawarachi, ‘Sri Lankan leader will protect general accused of war crimes’, (3 September 2017), 
Associated Press, https://www.washingtontimes.com/news/2017/sep/3/sri-lankan-leader-will-protect-general-accused-

of-/.  
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D.   ේවීවම් ෝග ෙගුෙ  

වේශීය ෙට්ටෙ  
පුේ්ල ේකීෙ  රජවේ ේකීෙ  වපාදුවේ වදපාශගෙවේෙ ේකීෙ 

අධිකරණෙය  

අපරාධ නඩු පැෙරීෙ - ශ්රී ලංකාෙ ුළ වහෝ ස්තෙකීය භූමි 
ප්රවේශවයන් පරිෙහිරෙ අධිකරණපාරතාෙය ක්රියාත්ෙක 
කරන වතෙන පාශගෙකාර රාජයයක 

සිවිල් අයැදුම් - ශ්රී ලංකාෙ ුළ වහෝ ස්තෙකීය භූමි 
ප්රවේශවයන් පරිෙහිරෙ අධිකරණපාරතාෙය ක්රියාත්ෙක 
කරන වතෙන පාශගෙකාර රාජයයක 

හමුදා අධිකරණය  

අධිකරණෙය 

ආණ්ඩුක්රෙ ෙයෙස්තථාෙය රිට් ආඥා 

 

අධග අධිකරණෙය 

හානිපූරණය (ෙන්දි) ස්ඳහා වයෝජිත කායගාලය 

අධිකරණෙය  

මූලික අයිතිොසිකම් වපත්ස්ම් 

 

අධග අධිකරණෙය හා අධිකරණෙය වනාෙන 

ජාතික ොනෙ හිමිකම් වකාමිෂන් ස්භාෙ 

ඔම්බු්ස්තෙන් 

ජාතික විෙශගන වකාමිෂන් ස්භා 

අුරුදන්වූ පුේ්ලයින් පිළිෙඳ කායගාලය 

වයෝජිත ස්තය හා ප්රතිස්න්ධන වකාමිස්ෙ 

අපරාධෙල වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂාෙ 
ස්ඳහා ෙන අරමුදල 

ජාතයන්තර ෙට්ටෙ  

පුේ්ල ේකීෙ  රජවේ ේකීෙ  වපාදුවේ වදපාශගෙවේෙ ේකීෙ 

අධිකරණෙය  

ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණය (එක්ස්ත් ජාතීන්වේ 
ආරක්ෂක ෙණ්ඩලවේ වයාමුකිරීෙ ෙත, රටවිසින්ෙ 
වයාමුවීෙ ෙත (එවස්තවීෙට ඇති ඉඩ සීමිතය) වහෝතෙ රවට් 
පුරෙැසියකු වහෝ ේවිත්ෙ පුරෙැසියකු ෙන යවෙකු 
ස්ම්ෙන්ධවයන් විෙශගනයක් ස්ඳහා  තෙත් රටක්  කරන 
වයාමුකිරීෙක් ෙත) 

 

අධිකරණෙය   

ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණය (රාජය අතර නඩුෙක් වලස්)  

 

අධග අධිකරණෙය හා අධිකරණෙය වනාෙන 

එක්ස්ත් ජාතින්වේ ස්න්ධාන ෙණ්ඩලෙල පුේ්ල ෙට්ටවම් 
පැමිණිලි භාර්ැනීවම් යන්රණ (ොනෙ හිමිකම්, ෙධහිංස්ා, 
කාන්තාෙන් ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන කමිටු) 

අත්තවනෝෙතික රඳොතෝැනීම් ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන එක්ස්ත් 
ජාතීන්වේ ක්රියාත්ෙක කමිටුෙ 

එක්ස්ත් ජාතීන්වේ විවශතෂ විධිවිධාන (විවශතෂ ොතගාකරුෙන් 
ස්හ ක්රියාත්ෙක කණ්ඩායම්) 139 

විශතෙ කාලීන ස්ොවලෝචන 

එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ස්න්ධාන ෙණ්ඩලෙල කාලීන ොතගා ස්හ 
විෙශගන කායගපාටි 

එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් කවුන්සිලවේ පැමිණිලි 
කායගපටිපාටිය 

 

අධිකරණෙය වනාෙන  

ජාතයන්තර විෙශගන වකාම්ස්ම් ස්හ වතාරුරු වස්වුම් 
වෙවහයුම් 

ජාතයන්තරකරණය වූ හා වදමුහුන් අධිකරණ හා විනිශතචය ස්භා  

පුේ්ල ේකීෙ  රජවේ ේකීෙ  වපාදුවේ වදපාශගෙවේෙ ේකීෙ 

අධිකරණෙය  

වයෝජිත වදමුහුන් අපරාධ අධිකරණය 

  

 

                                                 
139 අත්තවනෝෙතික රඳොතෝැනීම් ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ක්රියාත්ෙක කමිටුෙ එක්ස්ත් ජාතීන්වේ විවශතෂ 
කායගපටිපාටිෙය ආයතනයක් වුෙත් එය අධග අධිකරණෙය ආයතනයක් වලස් ස්ලකනු ලැවේ. 
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4 පරිච්වේදය: පුේ්ල අපරාධ ේකීෙ 

ශ්රී ලංකාෙ ුළ පුේ්ල අපරාධ ේවීෙ ස්ාක්ෂාත් කර්ැනීෙට 
දැනට ස්ැලකියයුු ොධක ප්රොණයක් පැෙතිය ද (3 
පරිච්වේදය, A වකාටස් ස්හ වෙෙ පරිච්වේදවේ B වකාටස් 
ෙලන්න) රවට් නීතිය යටවත් CARSV සිේධිෙලට එවරහිෙ 
නඩුපැෙරීවම් හැකියාෙ තිවේ. වෙෙ පරිච්වේදවයන් රවට් 
අපරාධ නීතිය යටවත් වම් ස්ඳහා අදාළ ෙන විධිවිධාන 
වකටිවයන් ස්ාකච්ො වකවරන අතර ජාතයන්තර ස්ම්ෙත 
ස්ෙගින් ස්ස්ඳන කල්හි ඒොවේ ඇති අඩුපාඩු කිහිපයක් 
වපන්ොවදනු ලැවේ. වෙෙ පරිච්වේදවයන් අරමුණු වදකක් 
ඉටුවකවග: (1) නීති ස්ම්පාදනෙය ප්රතිස්ංස්තකරණ ස්ඳහා 
නයායපරයක් වකටිවයන් විස්තතර කිරීෙ, (2) වේශීය ෙට්ටමින් 
ෙඩාත් ෙැඩි ේවීෙක් ස්ඳහා ඉඩ ස්ලස්ාලමින් පෙතින 
ොතාෙරණය වෙනස්ත වුෙවහාත් එුළ අපරාධ ේවීෙ ස්හතික 
කර්ත හැකි ෝග හඳුනා්ැනීෙ යනු එෙ අරමුණු ය. වෙෙ 
පරිච්වේදවේ වකටිවයන් විස්තතර කර ඇති නීතිෙය රාමුෙ 
වෙනස්තවීෙට ඉඩ ඇති ෙෙ ස්ැලකිල්ලට ්තයුු ය. එෙනිස්ා 
වල්ඛන්ත කරන්නන් විසින් එහි ඇුළත් වතාරුරු 
කාලයට ්ැලවපන්වන්දැයි පරීක්ෂා කර ෙැලීෙ ෙැද්ත් වේ.  

A. නීතිෙය රාමුෙ   

ශ්රී ලංකාෙ ජාතයන්තර නීතිවයන් ෙැඳී ඇතත් අදාළ නීති 
පාලගිවම්න්ුවෙන් පනො වනාෙැත්වත් නම්140 රවට් නීතිය 
ෙත ස්ෘජු ෙලපෑෙක් කිරීෙට ඒොට වනාහැකිය. ඒ අනුෙ ශ්රී 
ලංකාෙ ුළ සිදුෙන අපරාධයක් ස්ම්ෙන්ධවයන් වෙරට ශ්රී 
ලාංකික අපරාධ නීතිය යටවත් කටයුු කළයුු වේ. ශ්රී ලංකා 
රජය එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් කවුන්සිලයට 
වපාවරාන්දු වී ඇතත්141  ශ්රී ලංකාවේ වේශීය නීතිය ුළ ේග 
ස්ංහාරය, ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධ, ජාතයන්තර ෙට්ටවම් 
වනාෙන ස්න්නේධ ්ැටුෙකදී සිදුවකවරන යුධ අපරාධ 
විවශතෂවයන් අපරාධ වලස් නම් කර වනාෙැත. 142 එෙනිස්ා, 
ජාතයන්තර අපරාධ වලස් ස්ැලකිය හැකි ක්රියා (ජාතයන්තර 
ෙට්ටවම් ස්න්නේධ ්ැටුෙකදී සිදුවකවරන යුධ අපරාධ 
හැරුණුවකාට) ස්ඳහා අපරාධ වචෝදනා එල්ල කළ හැක්වක් 

                                                 
140 ශ්රී ලංකාෙ ේවෙතොදී (dualist) රටකි. එනම්, ශ ර ී
ලංකාෙ අපරානුෙත කරන ස්ම්මුති ස්හ අවනකුත් ජාතයන්තර 
නීති වේශීය නීති පේධතිය ුළ අදාල කර්ත හැකි ෙන්වන් 
ඒො වේශීය නීති ෙශවයන් වෙරට ස්ම්ෙත කරව්න ඇත්නම් 
පෙණි: Singarasa Nallaratnam v. Attorney General, 
Application for Judicial Review SC/Spl/LA/ No.182/1999 

SC Minutes 15.09.2006. 
141 UN Human Rights Council (2015), A/HRC/30/L.29, 

para. 7 

142 ජිනීො සම්ුති  නත (2006 අිංක 4) අොළ 
ෙන්යන් ජාතයන්තර සන්නේධ ගැටුම්ෙලට 
 මණි. එය බලාත්මකීමට ය ර සිදුවූ අ රාධ 
සම්බන්ධයයන් අතීතයට බල ාන අන්ෙමින් 
එය ක්රියාත්මක යනායේ. 

වේශීය අපරාධ ස්ඳහා ෙන පදනෙ ස්හ ේකීවම් ොදිලි 
වයාදා්නිමිනි.  

වෙනත් ජාතයන්තර අපරාධ ශ්රී ලංකාෙ ුළ අපරාධ ෙරද 
වලස් ස්ැලකීෙට දී ඇති වපාවරාන්දුෙ ඉෂතට කිරීෙට ශ්රී ලංකාෙ 
කටයුු කළවහාත් ජාතයන්තර නීතිවයන් වෙන්ෙ වේශීය 
නීතිවයන් එය අතීතයට ෙලපැෙැත්වෙන අන්දමින් අදාළ ෙනු 
ඇති ෙෙ වෙහිදී අෙධානයට ්ත යුු ය.143  

B. ප්රාවයෝගික භාවිතය ුළ CARSV අපරාධෙලට 
එවරහිෙ නඩු පැෙරීෙ හා දඬුෙම් ලෙදීෙ  

CARSV වින්දිතයින් ද ඇුළුෙ ශ්රී ලංකාවේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ 
වින්දිතයින්ට යුක්තිය ස්ාක්ෂාත් කර්ැනීෙ ස්ඳහා 
තෘේතිෙත්විය හැකි ෙට්ටෙක ෝග වෙරට අපරාධ නීතිවේ 
වනාෙැත.  

ශ්රී ලංකාවේ දණ්ඩනීති ස්ංග්රහවයන් ලිංගික ෙරද ්ණනාෙක්ෙ 
අපරාධ වලස් නම්  කර ඇතත් එෙන් වචෝදනා ලෙන 
පුේ්ලයින් අධිකරණය ඉදිරිවේ ෙරදකරුෙන් වීෙ තො 
වපාලීසියට එෙැනි සිදුවීම් පිළිෙඳ කරන පැමිණිලි නඩු පැෙරීෙ 
දක්ො ඉදිරියට යන්වන්ද කලාුරකිනි. උදාහරණ ෙශවයන් 
වපාලිස්ත ස්ංඛයාවල්ඛන අනුෙ 2011 ෙෂගවේදී ොතගා වූ 
ලිංගික ෙලහත්කාරකම් වනාවහාත් දූෂණ හා ෙයෙභිචාර 
සිදුවීම් 408න් වපාලීසිය විසින් පැමිණිලි ව්ානු කර ඇත්වත් 
සිදුවීම් 59ක් ස්ඳහා පෙණි. 144  තෙද, එක් එක් ෙස්වග 
ෙරදකරුෙන් ෙෙට පත්වූ පුේ්ල ස්ංඛයාෙ බින්දුෙත් හතත් 
අතර අ්යක් ව්න තිවේ. සිදුවීම් ෙලින් අති ෙහුතරය 
විෙශගනයවීෙට නියමිත තත්ෙවේ වහෝ ෙවහතස්තරාත් 
අධිකරණවේ, ෙහාධිකණගවේ වහෝ නීතිපති 
වදපාතගවම්න්ුවේ විභා්වීෙට නියමිතෙ තිවෙන නඩු ය.145 

ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ සිේධි වොවහෝෙයක් ස්ම්ෙන්ධවයන් 
නීතිෙය ක්රියාෝග ්ැනීෙ වින්දිතයින් විසින් අතහැර දෙනු 
ලැවේ. එවස්ත ෙන්වන් ඒ ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන අධිකතර ප්රොද 
වහෝ අපරාධ නඩු කායගපටිපාටිය ුළ ඔවුනට යළි යළිත් 
ක්ෂතියට පත්ෙන්නට සිදුවීෙ ෙැනි වහතු ෙත ෙෙ අනුොන 
කරන්නට හැකි ය (පහත 7 පරිච්වේදය ෙලන්න) තෙද, 

චූදිතයා ෙරදකරු ෙන වොවහෝ නඩුෙල පො විනිසුරන් 
ලොවදන්වන් අත්හිටවූ දඬුෙම් ය. 146 

                                                 
143 ICCPR, United Nations Treaty Series 999; Article 15(2) 

and Article 13(6) of the Constitution. 
144 Leader of the Opposition’s Commission on 
Prevention of Violence Against Women and the Girl 

Child, ‘Rape and Sexual Violence’, (December 2014), p. 

23. 
145 Commission on Prevention of Violence Against 

Women and the Girl Child (2014), p. 23. 
146 Savitri Goonesekere and Camena Gunaratne (1998), 

‘Women, Sexual Violence and the Legal Process in Sri 
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CARSV ස්ම්ෙන්ධවයන් ්ත් කළ වෙෙ දුෂතකරතා තෙත් උග්ර 
වෙයි. ෙන්ද යත් එෙ අපරාධ සිදුකළ ෙෙට වොවහෝවිට 
වචෝදනා ලෙන්වන් රජවේ ෙලෙත් ආයතනෙලට, 

විවශතෂවයන්ෙ හමුදාෙ ෙැනි ආයතනෙලට අයත් පුේ්ලයින් 
ය. එෙන් නිලධාරීන්ට එවරහිෙ පැමිණිලි කරන්නට යාවම්දී 
ස්ැෙෑ අෙදානම්ෙලට මුහුණ වදන්නට ෙනු ඇති අතර තෙ 
ආරෂාෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් පැන නගින බිය වහතුවෙන් 
වින්දිතවයෝ පැමිණිලි කිරීවම් අදහස් අතහැර දෙති. තෙද, 

එෙන් අපරාධ ස්ම්ෙන්ධවයන් ස්ඵලදායී අන්දමින් නඩු පෙරා 
අෙශය කටයුු කිරීෙට රාජය ආයතන දක්ෙන ෙැලිකෙ ස්ෑෙ 
තැනකෙ පාවහත එක ස්ොන ස්තෙරූපයක් ්නියි. 147 
 

(වින්දිතයින් බියෙැේදීෙ ස්හ අඩන්වත්ට්ටෙට ලක්කිරීෙ හා 
දීඝග ප්රොද තිබුණද) සීමිත වලස් ස්ාථගකත්ෙය ලෝත් 
අෙස්තථා ද තිවේ.148

 උදාහරණ වලස් 2015දී යාපනය 
ෙහාධිකරණය එක් වදෙළ කාන්තාෙක් ස්මූහ දූෂණයට ලක් 
කිරීෙ ස්හ 2010දී තෙත් කාන්තාෙකට ලිංගික අඩන්වත්ට්ටම් 
කිරීෙ වෙනුවෙන් හමුදා වස්ෙළු සිවු වදවනකු ෙරදකරුෙන් 
කරන ලද අතර එහිදී ඔවුන්ට ෙස්ර 25ක සිරදඬුෙම් නියෙ 
කරන ලදී (විශතෙෙඩු සිදුවීෙ). වින්දිතයින්ට ෙන්දි ව්ෙන 
වෙන් ද අධිකරණවයන් ෙරදකරුෙන්ට නියෙ කරන ලදී.149  
ඇතැම් සිදුවීම් ස්ම්ෙන්ධවයන් අපරාධ යුක්තිය ඉල්ලා සිටීෙ 
යථාථගොදී ෙෙත් සුදුසු ෙෙත් සිතීෙට දැන් වින්දිතයින් 

                                                                             
Lanka: A Study on Rape’, Centre for Women’s Research. 

See also generally Commission on Prevention of 

Violence Against Women and the Girl Child (2014); 

Priya Thangarajah (2016), ‘Rape and the Evidentiary 
Process in Sri Lanka’, The Search for Justice: The Sri 
Lanka Papers, Kumari Jayawardena and Kishali Pinto 

Jayawardena (eds), New Delhi: Zubaan; Shyamala and 

Mario Gomez (1999), ‘Gender Violence in Sri Lanka: 
From Rights and Shame to Remedies and Change’, 
Canadian International Development Agency’s Shakti 
Gender Equity Project. 
147 Chulani Kodikara & Sarala Emmanuel (2016), ‘Global 
Discourses and Local Realities’, in The Search for Justice: 
The Sri Lanka Papers, (2016), Kumali Jayawardena & 

Kishali Pinto-Jayawardena (eds.), New Delhi: Zubaan, 

pp.6-11. 
148 Pinto-Jayawardena & Anantharajah (2016), ‘A Crisis 
of Legal Indeterminacy’ and State Impunity’, in The 
Search for Justice: The Sri Lanka Papers, (2016), Kumali 

Jayawardena & Kishali Pinto-Jayawardena (eds.), 

Zubaan, p. 48; Women’s Action Network (WAN), ‘WAN 
Statement on the Vishvamadu Rape Case’, (7 October 
2015), 

http://www.tamilguardian.com/files/File/Womens%20

Action%20Network/WAN%20statement%20on%20Vish

vamadhu%20rape%20case%2007Oct2015.pdf.  
149 See further International Crisis Group, ‘Sri Lanka’s 
Conflict-Affected Women: Dealing with the Legacy of 

War’, (2017), p. 11, 
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-

lanka/289-sri-lankas-conflict-affected-women-dealing-

legacy-war. 

වපළඹීෙට ඉඩ තිවේ. වේශිය ෙට්ටමින් නඩු පැෙරීෙ ෙඩාත් 
වහාඳ ෙරණයක් ෙෙට පත් කරෙන අන්දවම් යම් යම් 
වෙනස්තකම් ඉදිරිවේදී ද සිදුවීෙට ඉඩ ඇත. එෙනිස්ා වේශීය 
ෙට්ටමින් පෙතින නීති පසුබිෙ පිළිෙඳෙ වල්ඛන්ත 
කරන්නන් ෙනා අෙවෙෝධයකින් පසුවීෙ ෙැද්ත් වේ. එෙන් 
අපරාධ ස්ඳහා යුක්තිය ස්ාක්ෂාත් පසිඳෝැනීෙට ඇති ෙරණ 
කෙවගද යන්නත් ඒ පිවළෙඳෙ දැනුෙත්ෙ සිටියයුු ොධක 
හා සීොකිරීම් කෙවගවේ යන්නත් වෙෙ වකාටසින් දක්ො 
තිවේ. 
 

8. වකාටුෙ: හමුදා අධිකරණ 

ඇුළුෙ හමුදාවේ දැනට වස්තෙය කරන අයකු විසින් සිදුකරන 
ලිංගික ෙලහත්කාරකම්   ඇුළු වොවහෝ ලිංගික ෙරද 1949 

හමුදා පනත යටවත් හමුදා අධිකරණවේ විභා් කිරීෙට ද 
හැකිය. එනමුත් හමුදා පනවත් 77 ේන්තියට අනුෙ හමුදා 
නීතියට යටත්ෙන්නකු විසින් සිදුකරන සිවිල් ෙරදක් 
ස්ම්ෙන්ධවයන් (වෙෙ පරිච්වේදවේ ස්ාකච්ො කරන ෙරද 
ඇුළුෙ)  නඩුවිභා් කිරීෙ ස්ඳහා පරෙ ස්ේාමී අධිකරණ 
ෙලය සිවිල් අධිකරණෙලට ද ඇත. එවහත් යම් පුේ්ලයකු 
එකෙ ෙරදක් ස්ඳහා දැනටෙත් හමුදා අධිකරණයකින් දඬුෙම් 
ලො ඇත්නම් තීන්දුෙ ලොදීවම්දී එය ස්ැලකිල්ලට ්ත යුු 
ය.150   තෙද, සිවිල් අපරාධ කායගපටිපාටිෙලට ෙඳුන්ෙ සිටින 
නිලධාරීන් වහෝ තෙන් යටවත් සිටින වස්ෙළුන් භාරදීෙට හා 
අත් අඩංගුෙට ්ැනීෙට අධිකරණය හා වපාලීසිය ස්ෙගින් 
ස්හවයෝගීතාෙවයන් කටයුු කිරීෙට හමුදා පනතින් අණවදන 
නිලධාරීන්ට ේකීෙ පෙරා තිවේ.151 

වකවස්තනමුත් ෙරපතල ොනෙ හිමිකම් උල්ලංඝන ස්ඳහා 
ේවීෙ ේහැරයාෙ පිණිස් හමුදා අධිකරණ වයාදා්ත් 
අෙස්තථා අතීතවේ දක්නට ලැවේ. උදාහරණ ෙශවයන් 
"වකාක්කඩිවචෝවල සිදුවීවම්දී සිංහල වස්ෙළු දහ අට 
වදවනකු වදෙළ ්ම්ොසීන් හැට හත් වදවනකු ෙරාදෙන ලදී. 
වම් ස්ම්ෙන්ධවයන් පෙත්ෙන ලද විෙශගන වකාමිෂන් 
ස්භාවේ තීරණය වූවේ එෙ ෙරද දණ්ඩනීති ස්ංග්රහය යටවත් 
දඬුෙම් ලොවදන්නට හැකි ෙරද ෙන නමුත් එෙ පුේ්ලයින්වේ 
නඩුෙ හමුදා අධිකරණයක් ඉදිරිවේ විභා් කළයුු ෙෙකි. 
පසුෙ එෙ නඩුෙ හමුදා අධිකරණයක විභා් වකරුණු අතර 
එහිදී එෙ සිංහල හමුදා භටයින් දහ අටවදනාව්න් දහ 
හත්වදවනකුෙ නිදහස්ත විය. කායගභාර නිලධාරියා පෙණක් 
තෙන් යටවත් සිටින් නිලධාරීන් පාලනය කර්ැනීෙට 
අස්ෙත්වීෙ ස්හ ෙළසිරුරු අවයෝ්ය අයුරින් ෙැහැර කිරීෙට 
ෙරදකරු කරන ලදී. එෙ නිලධාරියා පසුෙ වස්තෙවයන් 
පහකරන ලදී."152 

C. ශ්රී ලංකාවේ නීතිය යටවත් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ අපරාධ 

ශ්රී ලංකාවේ නීතිය යටවත් ඇුළත්ෙ තිවෙන ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙ අපරාධ ජාතයන්තර නීතිය යටවත් හඳුනා්ැනීෙට 
ලක්කර ඇති අපරාධෙලට ෙඩා වොවහෝ වෙනස්ත ෙෙ  වපවන්. 

                                                 
150 1949 යුධහුො  නත, s. 77(2). 

151 1949 යුධහුො  නත, s. 78. 
152 ICJ (2015), ‘Authority Without Accountability’, p. 62. 
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විවශතෂවයන්ෙ යම් අපරාධයක් ජාතයන්තර අපරාධයක්වීෙට 
සුදුසුකම් ලෙන්නා වූ විවශතිත අං්, එනම්, යුධ අපරාධ, 

ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධ හා ේග ස්ංහාරය ස්ඳහා අදාළ 
ෙන පසුබිම් අං්, වේශිය නීතිය ුළ දක්ො ඇති අපරාධෙල 
පිළිබිඹු වනාවේ. තෙද, වෙෙ අපරාධ වොවහෝෙයක් ස්තීපුරුෂ 
ස්ොජභාෙය අනුෙ නිශතචය කළ ඒො ෙන අතර ස්තීපුරුෂ 
ස්ොජභාෙ ප්රතිොන ස්ම්ෙන්ධවයන් ස්ොජවේ පෙතින 
ආකල්ප හා ෙටිනාකම් එයින් පිළිබිඹු වේ. වෙහි ප්රතිඵලයක් 
ෙශවයන් වේශීය නීතිවේ දක්ො ඇති අපරාධ වොවහාෙයක් 
වින්දිතයින් වහෝ ෙරදකරුෙන් ෙන පුරුෂයින් හා 
කාන්තාෙන්ට එක ස්ොන වලස් අදාළ කර්ත වනාහැක. 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ස්ම්ෙන්ධවයන් ජාතයන්තර ෙට්ටමින් 
දක්ො ඇති අපරාධ හා ස්ස්ඳා ෙලන කල වපවනන තෙත් එක් 
විවශතෂ වෙනස්ක් වලස් වෙය හඳුනා්ත හැකිය.  

1. ශ්රී ලංකාවේ නීතිය යටවත් CARSV ස්ඳහා අදාළෙන 
අපරාධ   

යටත්විජිත ස්ෙවේ ඉන්දියානු දණ්ඩනීති ස්ංග්රහ ෙතපදනම් 
වෙමින් ස්කස්න ලද ශ්රී ලංකා දණ්ඩනීති ස්ංග්රහය වෙරට 
හරයාත්ෙක අපරාධ නීතිවේ මුලික වකාටස්ක් වේ. වේශීය 
නීතිවේ එන පහත දැක්වෙන දැක්වෙන අපරාධ CARSV ස්ඳහා 
අදාළ විය හැක:  

• ලිංගික අඩන්වත්ට්ටම් (345 ේන්තිය) - ශාරීරික වහෝ 
ොනසික අඩන්වත්ට්ටම් ඇුළත්ය 

• ස්තී දූෂණය (363 ේන්තිය) - නමුත් මින් ආෙරණය 
ෙන්වන් පුරුෂයකු විසින් කාන්තාෙක් දූෂණය කිරීෙ 
පෙණි. 

• ෙරපතළ ලිංගික අපවයෝජන (365ආ ේන්තිය) - 
අවනකුත් ආකාරෙල ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ආෙරණය වේ 
එවහත් විත්තිකරු තෙන්වේ ලිංගික පිනවීෙ 
අවේක්ෂාවෙන් කළ ක්රියා විය යුුය 

• පුේ්ල කුට්ටනය (360ඈ ේන්තිය) 

• ළෙයින් ලිංගික සූරාකෑෙට ලක් කිරීෙ (360ඇ 
ේන්තිය)  

වෙෙ ේන්ති ස්හ දණ්ඩනීති ස්ංග්රහවේ අදාළ අවනකුත් 
විධිවිධාන වෙහි ඇමුණුම් 1 හි දක්ො තිවේ. එෙ අපරාධෙල 
ෙැද්ත් අං් ස්ම්ෙන්ධවයන් ස්ටහන් හා අදාළ තැන්හි 
ජාතයන්තර නීතිවේ අං් ස්ෙගින් කළ ස්ැස්ඳුම් ද එහි ඇුළත් 
කර තිවේ. 

තෙද, 1984 ෙධහිංස්ාෙ ස්හ අවනකුත් කෲර, අොනුික වහෝ 
අෙෙන් ස්හ්ත ස්ැලකිලිෙලට එවරහි ස්ම්මුති පනත (ෙධ 
හිංස්ාෙට එවරහි ස්ම්මුති පනත)  ෙගින් ෙධහිංස්ා කිරීෙ 
අපරාධ ෙරදක් වලස් නම් කරයි. වෙහි ෙධහිංස්ාෙ 
වොවහෝදුරකට නිෙගචනය කර ඇත්වත් ෙධහිංස්ාෙ ස්හ 
අවනකුත් කෲර, අොනුික වහෝ අෙෙන් ස්හ්ත 
ස්ැලකිලිෙලට එවරහි ස්ම්මුතිවේ එන නිෙගචනයට ස්ොන 
ෙන අන්දමිනි. එෙ ෙරද සිදුකරන්නන් ෙස්ර 10ක් දක්ො 

කාලයකට සිර්ත කළ හැකිය. 153 යුධ හමුදා නිලධාරීන්, 

හමුදා බුේධි අංශ ස්හ වපාලිස්ත නිලධාරීන් ඇුළු රජවේ 
නිලධාරීන් විසින් සිදුකරන  ස්තී දූෂණය ඇුළු විවිධාකාරවේ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩ ක්රියා වෙෙ නිෙගචනවයන් ආෙරණය වේ. 154 

ෙධහිංස්ාෙට එවරහි ස්ම්මුති පනත යටවත් ව්ානුකළ නඩු 
විභා් කිරීෙට ෙහාධිකරණයට ෙලය ඇත.155  එවහත් 2012 
ෙෂගවේ සිට වම් යටවත් ව්ානුකර ඇත්වත් නඩු 17ක් 
පෙණක් ෙෙත් ඉන් ෙරදකරුෙන්ට දඬුෙම් නියෙ කර ඇත්වත් 
නඩු වදකක පෙණක් ෙෙත් අෙධානයට ්ත යුුය. 156 
පැමිණිලි නීතිපති වෙත යැවූ කල වපාලිස්තපති යටවත් ෙන 
විවශතෂ විෙශගන ඒකකයට එෙ ෙධහිංස්ා වචෝදනාෙ පිළිෙඳ 
විෙශගනය කරන වෙන් උපවදස්ත වදනු ලැවේ. වෙහිදී 
අභිෙතානුස්ාරී ෙලය නීතිපති ස්ුෙන අතර අධිවචෝදනා 
ව්ානුකරන්වන්ද නැතිද යන්න නීතිපති විසින් තීරණය කරනු 
ලැවේ.  වෙහිදී අස්ුටුදායක තීන්දුෙක් ලැබුණවහාත් ඒ 
පිළිෙඳ අභියාචනාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලිඛිත අයදුෙක් 
ෙගින් එය අභිවයෝ්යට ලක් කළ හැකිය. 2016දී ශ්රී ලංකාෙට 
ආ ෙධහිංස්ා පිළිෙඳ විවශතෂ ොතගාකරු තෙ ොතගාවේ ස්ඳහන් 
කළ පරිදි "වෙෙ අභිෙතානුස්ාරී ෙලවයන් වෙෙ ක්රෙවේ ඇති 
ප්රධානතෙ දුෙගලතාෙයක් වපන්නුම් කරයි. පනත යටවත් 
නීතිපති විසින් අභිවචෝදනා ්ණනාෙක් ව්ානුකර ඇතත් 
ෙරදකරුෙන් නම්කර දඬුෙම් කර ඇත්වත් අෙස්තථා සීමිත 
්ණනකදී පෙණි"157 

                                                 
153 2008දී යේෂ්ඨාිකරණය ලබාදුන් තීන්දුෙක් 
යේතුයෙන් ෙධහිිංසා කිරීම යෙනුයෙන් 
ලබායෙන ලබායෙන ෙර්ෂ 7ක ෙයෙටථාපිත 
අෙම සිරෙඬුෙම තෙදුරටත් අොළ යනායේ: In 
the matter of a Reference in terms of Article 125(1) of 
the Constitution of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka (No. 03/08), Judgment. 
154 See further International Criminal Tribunal for 

Rwanda, The Prosecutor v. Akayesu (Trial Judgement), 

ICTR-96-4-T, 2 Sept. 1998, para. 687; IP2 p. 72. 
155 Convention Against Torture Act 1984 ss. 2(4) and 4. 
156 UN Committee Against Torture (2016), 

CAT/C/LKA/CO/5, para. 19. 
157 Special Rapporteur Mission Report (2016), 

A/HRC/34/54, para. 88. 
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9. වකාටුෙ: "ස්ාොනය" අපරාධ අදාළ කර්ැනීවම්දී මුහුණ වදන්නට ෙන සීො  

ශ්රී ලංකාවේ නීතිවයන් ෙරද වලස් හඳුනාව්න ඇති වොවහෝ ලිංගික ප්රචණ්ඩ අපරාධ ස්න්නේධ ්ැටුම් පසුබිෙක ඒ හා ස්ම්ෙන්ධෙ සිදු කරනු 
ලැබුෙවහාත් (යුධ අපරාධ සිදුවීෙ), වහෝ යම් සිවිල් ප්රජාෙකට එවරහිෙ දියත් කරන පුළුල් වලස් ෙයාේත වූත් පේධති්තවූත් ප්රහාරයකට ස්ම්ෙන්ධ 
කළවහාත් වහෝ එෙැන්නක වකාටස්ක් වුෙවහාත් (ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි අපරාධ) ඒො ජාතයන්තර අපරාධ ්නයට ෙැවටනු ඇත. එවහත් ඉහත 
විස්තතර කළ පරිදි වෙෙ අපරාධෙලට එවරහිෙ ශ්රී ලංකාෙ ුළ නඩුපැෙරීෙ සිදුකළ වනාහැකිය. එවස්ත කිරීෙට නම් වේශීය නීතිය යටවත් අතීතයට 
ෙලපැෙැත්වෙන අන්දමින් වෙෙ ක්රියා අපරාධ ෙශවයන් විවශතෂවයන් හඳුනා්ැනීෙට ලක් කළ යුු ය. වෙය, වහතු ්ණනාෙක් ෙත ප්රශතනකාරී 
වේ. 

මුලින්ෙ, ශ්රී ලංකා නීතිය යටවත් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය නිෙගචනය කර ඇත්වත් වොවහෝදුරකට ස්තීපුරුෂ ස්ොජභාවී අන්දමින් ෙන අතර 
ජාතයන්තරවේ පිළි්ත් ප්රතිොන අනුෙ එෙ නිෙගචන ස්කස්ා නැත. උදාහරණ ෙශවයන් ශ්රී ලංකා නීතිය යටවත් දූෂණයක් සිදුවිය හැක්වක් 
ෙරදකරු පුරුෂයකු ෙන්වන් නම් හා වින්දිතයා කාන්තාෙක් ෙන්වන් නම් පෙණි. එයද, පුරුෂයකුවේ ශිෂතණයක් වයෝනිය ුළට ඇුළුකර 
සිදුකිරීෙකට පෙණක් සීො වේ. මුඛ වහෝ ගුද දූෂණය ඊට ඇුළත් වනාවේ. 158 ජාතයන්තර අපරාධ නීතිවේ දූෂණය වනාවහාත් ලිංගික 
ෙලහත්කාරකෙ නිෙගචනය කර ඇති ආකාරය හා ස්ස්ඳන කල වෙෙ නිෙගචනය ඉතාෙත් සීොස්හිතය (ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා IP2 හි 44 පිටුෙ 
ෙලන්න). 159  එෙනිස්ා, ෙනුෂයත්ෙයට එවරහිෙ සිදුකළ අපරාධයක් වහෝ යුධ අපරාධයක් යටින් දිවෙන අං්යක් ෙශවයන් දූෂණය වනාවහාත් 
ලිංගික ෙලහත්කාරකෙක් ෙශවයන් ස්ලකන යම් යම් ක්රියා ශ්රී ලංකා නීතිවයන් දූෂණය වනාවහාත් ලිංගික ෙලහත්කාරකම් ෙශවයන් 
වනාස්ලකනු ඇත. උදාහරණ ෙශවයන් අත් අඩංගුවේ පසුෙන පුරුෂයින්ට සිදුවූ ලිංගික ෙලහත්කාරකම් (මුඛ වහෝ ගුද ෝගවයන්)  ශ්රී ලංකාවේ 
අපරාධ නීතිය යටවත් දූෂණය වනාවහාත් ලිංගික ෙලහත්කාරකම් ෙශවයන් වනාස්ලකනු ඇත. 

වදෙැනුෙ ශ්රී ලංකා නීතිය යටවත් ස්ාොනයවයන් ලිංගික ෙරද ෙශවයන් ස්ලකන ෙරදෙල් එෙ අපරාධ සිදුෙවන් කුෙන පසුබිෙකද යන්න 
විවශතෂවයන් හඳුනා්ැනීෙකට ලක් වනාකරයි. එය ස්න්නේධ ්ැටුම් පසුබිෙක් වේො, සිවිල් ප්රජාෙකට එවරහිෙ දියත් කළ පුළුල් වලස් ෙයාේත වූ 
පේධති්ත ප්රහාරයක් වේෙ ඒ පිළිෙඳ හඳුනා්ැනීෙක් සිදු වනාවේ. ජාතයන්තර ස්හ ස්ාොනය අපරාධ ස්තෙභාෙවයන්  එකිවනකට වෙනස්තෙනො 
පෙණක් වනාෙ එොයින් ආරක්ෂාෙන ෙටිනාකම් ද එකිවනකට වෙනස්තෙන වහයින් වෙය ප්රශතනකාරී වේ. 160 එනම්, CARSV ජාතයන්තර අපරාධ 
ෙශවයන් ස්ලකා නඩු පැෙරීෙ ුළින් සිදු වකවරන්වන් "හුවදක් යම්කිසි ස්ොජයකට පෙණක් වනාෙ ස්ෙස්තථයක් ෙශවයන් ොනෙ ේගයාටෙ 
මූලික ෙශවයන් ෙැද්ත්ෙන ෙටිනාකම් උල්ලංඝනය වකවරන අන්දවම් හැසිරීම් අපකීතගියට පැමිණවීෙයි."161  වෙෙන් අපරාධ ස්ාොනය අපරාධ 
්නවයහි ලා නඩුපැෙරීෙ ුළ එෙ අපරාධෙල ෙරපතලභාෙය හඳුනා්ැනීෙක් සිදු වනාවේ. එවස්තෙ, යම් ප්රතිපත්තියක වකාටස්ක් වලස් එෙ 
අපරාධ සිදු කර ඇති ෙෙ හඳුනා්ැනීෙ ද එහිදී සිදුවනාවේ. වෙෙ අපරාධ ස්හ ඊට ස්ම්ෙන්ධ වෙනත් ජාතයන්තර අපරාධ අතර ඇති 
ස්ම්ෙන්ධතාෙය හඳුනා්ැනිෙක් ද සිදු වනාවේ. එවිට, අණදීම් අනුපිළිවෙවල් ඉහළෙ ෙට්ටම්ෙල සිටින වජයතෂතඨ නිලධාරීන්වේ ඒොට ඇති 
ස්ම්ෙන්ධය තහවුරු කිරීෙද දුෂතකර විය හැකිය.162 ෙඩාත් පුළුල් ෙට්ටෙකින් ප්රතිස්ංස්තකරණ සිදුකිරීෙට ඇති අෙස්තථා එයින් ගිලිහී යනු ඇති අතර 
අනා්තවේදී වෙෙන් අපරාධ සිදුවීෙ ෙැලැක්වීෙ තෙත් දුෂතකර ෙනු ඇත. 163 

 

                                                 
158 ෙැඩිදුර විටතර සඳහා 1 ඇුණුම බලන්න. 
159  International Criminal Court, Elements of Crimes, 2011 Article 7(1)(g)(1). 
160 See generally, Isabelle Lassée and Eleanor Vermunt (2016), ’Fitting the Bill: Incorporating International Crimes Into Sri 
Lankan Law’, South Asian Centre for Legal Studies, http://sacls.org/resources/publications/reports/fitting-the-bill-

incorporating-international-crimes-into-sri-lankan-law.  
161 Prosecutor v. Erdemovic (IT-96-22), Trial Chamber, 29 November 1996, paras. 64-65. 
162 Although this is a substantive matter of modes of liability, in a practical sense it is also a matter of how crimes are 

conceived and evidence is collected. 
163 See Priya Gopalan (2016), ‘Time to Act: Accountability for conflict-related sexual violence in Sri Lanka’, Prosecuting 
Conflict Related Sexual Violence, http://www.iap-association.org/PSV/News/Accountability-for-Conflict-Related-Sexual-

Vio-(2). 
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2. ේකියනු ලෙන (liability) ක්රෙ  

ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ නීතිවයන් අපරාධ ෙරද ස්ඳහා පුේ්ලයකු 
ේකියන ක්රෙ වදකක් හඳුනාව්න තිවේ. ඒො නම්:  

• වපාදු වච්තනාෙ  

පුේ්ලයින් කිහිප වදවනකු විසින් එෙ   පුේ්ලයින් 
සියළුවදනාවේ වපාදු වච්තනාෙක් මුදුන්පත් කර්නීවම් 
අභිලාෂවයන් යම් අපරාධයක් සිදුකරන කල එෙ එක් එක් 
පුේ්ලයා තනිෙ එකී ෙරද සිදුකළාක් වෙන් ස්ලකා එෙ 
අපරාධවේ ේකීෙ ඔවුන් වෙත පැෙවරන ෙෙ දණ්ඩනීති 
ස්ංග්රහවේ ස්ඳහන් වේ. 164 ඊට ස්ොනෙ, යම් අපරාධයක් 
සිදුකිරීෙට නිශතචිත වච්තනාෙක් අෙශයෙන්වන් නම් එකෙ 
දැනුෙත්භාෙයක් ස්හ වච්තනාෙක් ඇතිෙ එෙ ක්රියාෙට 
ස්ම්ෙන්ධෙන පුේ්ලයින් සියළුවදනා තනි තනිෙ එෙ ක්රියාෙ 
සිදුකිරීෙට ේකියන්නාක් වෙන් ස්ලකනු ලැවේ. 165 

• ආධාරදීෙ ස්හ අනුෙලදීෙ 

අනුෙලදීෙ යනු 1.) අපරාධ ක්රියාෙක් සිදුකිරීෙට යම් 
පුේ්ලයකු වපළෙවීෙ, 2.) එෙන ක්රියාෙක් සිදුකිරීෙ පිණිස් 
කුෙන්රණය  කිරීෙ, 3) යම් ක්රියාෙක් වහෝ වනාකරහැරීෙක් 
ුළින් සිතාෙතාෙ අපරාධයකට ස්හයදීෙ වේ. 166 වපළෙවීෙ 
යන්නට තෙන් විසින් වහළිදරවු කළයුු යම් වතාරුරක් යම් 
අපරාධයක් සිදුවීෙට වහතුෙන පරිදි සිතාෙතාෙ ෙරදො විස්තතර 
කිරීෙ වහෝ එෙ වතාරුර ස්ැඟවීෙ ඇුළත් වේ. 

මීට අෙතරෙ දණ්ඩනීති ස්ංග්රහයට කුෙන්රණය යන අපරාධය 
වෙනෙ ඇුළත් කර තිවේ. එනම්, පුේ්ලයින් වදවදවනකු 
වහෝ ඊට ෙැඩි ්ණනක් යම් ෙරදක් සිදුකිරීෙට වහෝ ඊට 
අනුෙලදීෙට එකඟවීෙ වහෝ ෙරදක් සිදුකිරීවම් වහෝ ඊට 
අනුෙලදීවම් වපාදු අරමුණ ස්හිතෙ  එක්ෙ ෙැඩ කිරීෙ 
කුෙන්රණයයි.167 ෙරදකරුෙන් අතර කලින් ස්ාකච්ොකිරීෙක් 
ඇතිෙ වහෝ නැතිෙ කුෙන්රණයක් සිදුවිය හැකිය. යම් 
කුෙන්රණයක් ඉදිරියට ව්නයාෙ ස්ඳහා පුේ්ලයින් 
වදවදවනකු වහෝ ෙැඩි ්ණනක් කටයුු කර ඇත්වත් නම් එෙ 
එක් එක් පුේ්ලයා ෙරද සිදුකිරීෙට වහෝ ඊට අනුෙලදීෙට 
කුෙන්රණය කිරීවම් ෙරද සිදුකර ඇතැයි ස්ලකනු ලැවේ.168 
වපාදු කුෙන්රණ ස්ැලසුෙ පිළිෙඳෙ දැනසිටි ෙෙට ස්ාක්ි 
අෙශය ෙන නමුත් කුෙන්රණකරුෙන් සියළුවදනාටෙ ඒ 
පිළිෙඳ එක ස්ොන දැනුෙත්භාෙයක් තිබිය යුුයැයි අවේක්ෂා 
වනාකරයි.169  

                                                 
164 ෙණ්ඩනීති සිංග ත් රහය, s. 32.  

165 ෙණ්ඩනීති සිංග ත් රහය, s. 33.  

166 ෙණ්ඩනීති සිංග ත් රහය, s. 100. 

167 ෙණ්ඩනීති සිංග ත් රහය, s. 113A.  

168 ෙණ්ඩනීති සිංග ත් රහය, s. 113A.  

169 ෙණ්ඩනීති සිංග ත් රහය, s. 113A.  

 

10. වකාටුෙ: ේකියනු ලෙන ක්රෙ ප්රතිස්ංස්කරණය ස්ඳහා 
ෙන අෙශයතාෙය  

"ජාතීන්වේ ප්රජාෙ විසින් පිළිව්න ඇති වපාදු නීති මූලධෙග 
යටවත් අපරාධ ෙශවයන් ස්ැලවකන අපරාධ පරාස්යට 
ෙඩාත්ෙ ේකිෙයුු අයට" එවරහිෙ නඩුපැෙරීෙට හැකියාෙ 
ලැවෙන පරිදි ශ්රී ලංකාවේ වේශීය නීති ස්ංවශෝධනය 
කළයුුෙෙ එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් කවුන්සිල 
වයෝජනා ස්ම්ෙත 30/1හි නිවදගතශ කර තිවේ.170 ජාතයන්තර 
නීතිය යටවත් හඳුනාව්න ඇති අවනකුත් ේකීවම් ක්රෙ ශ්රී 
ලංකාවේ දණ්ඩනීති ස්ංග්රහවේ ඇුළත්ෙ වනාෙැති ෙැවින් 
වෙය විවශතෂවයන්ෙ ෙැද්ත් වේ. නිවයෝ් කිරීවම්, අණදීවම් 
ේකීෙ ස්හ ඉහළ නිලධාරී ේකීෙ ද ෙක්රාකාරවයන් ෙරවේ 
නිරතවීෙ ද ඇුළු වෙෙ ේකීවම් ක්රෙ ජාතයන්තර අපරාධ 
ස්ඳහා ෙඩාත්ෙ ේකිෙයුු පුේ්ලයින්ට එවරහිෙ නඩුපැෙරීෙ 
ස්ඳහා අෙශය වේ. 171 ඇෙටිලි කිරීෙ/ කැෙැති කරෝැනීෙ, 

ආධාරදීෙ ස්හ අනුෙලදීෙ, ස්හවයෝ්වයන් ෙරවේ නිරතවීෙ 
ස්හ වපාදු වච්තනා ේකීෙ ඇුළු ජාතයන්තර අපරාධ 
අධිකරණවේ වරෝෙ ප්රඥේතිවයන් විධිවිධාන ස්ලස්ා ඇති 
අවනකුත් ේකියන ක්රෙ ශ්රී ලංකා නීතිවයන් ආෙරණය වී 
තිවේ.  

වරෝෙ ප්රඥේතිවේ 25(3) ේන්තිවයන් නිවයෝ්දීෙ යන්න 
ස්ඳහා විධිවිධාන ස්ලස්ා තිවේ. ශ්රී ලංකාවේ නඩු කිහිපයකෙ 
අපරාධයක් සිදුකිරීෙ ස්ඳහා නිවයෝ් ලොදුන් පුේ්ලයින්ට 
එවරහිෙ අභිවචෝදනා ව්ානුකර ඔවුන් ෙරදකරුෙන් කර 
තිවේ.172 එවහත් යම් ෙරදක් සිදුකිරීවම් නිවයෝ්ය ලොදුන් 
පුේ්ලයින්ට එවරහිෙ නඩු පැෙරීෙ ස්ඳහා පහසුකම් ස්ැලසීෙට 
ශ්රී ලංකා නීතිය යටවත් වෙෙ ේකීවම් ක්රෙය විවශතෂවයන් 
ඇුළත් කිරීෙ ෙැද්ත් වේ.173 

වරෝෙ ප්රඥේතිවේ 28 (අ) ස්හ (ආ) ේන්තිෙලින් අණදීවම් ස්හ 
ඉහළ නිලධාරී ේකීෙ ස්ඳහා විධිවිධාන ස්ලස්ා තිවේ. ශ්රී 
ලංකාවේ නීතිවයන් වෙෙ ේකීවම් ක්රෙ පිළිව්න වනාෙැත. 
වකවස්තනමුත්, අපරාධ නීතියට පටහැනි ෙෙ දැනදැනත් 
අපරාධ නීතියට පටහැනි ක්රියා ස්ඳහා අෙස්ර ලොදීෙ වහෝ 
එෙන් ක්රියා ෙැලැක්වීෙට අස්ෙත්වීෙ  වහතුවෙන් අපරාධයකට 
අනුෙලදීෙ යන පදනමින් චූදිතයින් වෙත ේකීෙ පැෙරූ 
අෙස්තථා ශ්රී ලංකා අධිකරණවේ දක්නට ඇත. 174 එවහත් 
එෙගින් ජාතයන්තර නීතිවේ එන අණදීවම් හා ඉහළ නිලධාරී 
ේකීෙ මුළුෙනින්ෙ ආෙරණය වනාවේ. ශ්රී ලංකා නීතිවේ 
වෙන් වනාෙ ඒ යටවත් අපරාධය පිළිෙඳෙ ස්ැෙැවින්ෙ 
දැනසිටීෙ අෙශය වනාවේ.  

                                                 
170 UN Human Rights Council (2015), A/HRC/30/L.29, 

para. 7.  
171 Lassee and Vermunt (2016),’Fitting the Bill’, p. 21.  
172 Wijesuriya and Another v. The State 77 NLR 25. 
173 See generally, Lassée and Vermunt (2016),’Fitting the 
Bill’ 
174 Weeresoriya v. Marianu Baas [1906] 10 N.L.R 127. 
See also Ellis v. Stephens [1901] 51 N.L.R 52. 
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ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණ නීති මිෙංස්ාවේ ෙක්රාකාරවයන් 
ෙරද සිදුකිරීෙ යන්නට විවිධ අෙස්තථා ඇුළත් වේ. එහිදී ස්ෘජු 
හා ෙක්ර ෙරදකරුෙන් ක්රියාත්ෙක ෙන්නා වූත් ෙරද සිදුකිරීෙ 
ස්ඳහ ෙක්රාකාරවයන් ෙරදකරුෙන් ෙන අයට ඉඩ 
ස්ලස්ාවදන්නා වූත් ස්ංවිධිත ෙල යන්රණයක්  ස්හිත තත්ෙ  
ඊට ඇුළත් වේ. 175 ෙක්රාකාරවයන් ෙරද කරන්නන් ස්ාෙදය 
ක්රියාෙක නිරත ෙන්වන් ස්ෘජුෙෙ ෙරවේ නිරතෙන පුේ්ලයා 
පාලනය ස්ඳහා එෙ පුේ්ලයාට ඇති ෙලය වහෝ එෙ පුේ්ලයා 
අයත්ෙන ෙුහය පදනම් කරව්නය. වෙෙ තත්ෙය වපාදු 
වච්තනාෙ හා කුෙන්රණ යන ශ්රී ලංකා නීතිවේ එන ේකීවම් 
ක්රෙ වදවකන්ෙ ආෙරණය වනාවේ.   

3. ඉදිරිපත් කළ හැකි විත්තිොචක හා නිදහස්ට කරුණු  

ජාතයන්තර නීතිය යටවත් විත්තිොචක ඉතා පටුවලස් අථග 
නිරූපණය කර තිවේ (උදාහරණ වලස් වරෝෙ ප්රඥේතිවේ 31 
ේන්තිය ෙලන්න. එවහත් නීතිවේ වෙෙ ක්වෂතරය ුළ 
ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණ නීතිය ස්ාොනය ජාතයන්තර 
නීතිවයන් ස්හ වෙනත් ජාතයන්තර අධිකරණපාරතා ස්හිත 
නීතිෙලින් වෙනස්තවීෙට ඉඩ ඇති ෙෙ වෙහිදී අෙධානයට ්ත 
යුුය). 

ශ්රී ලංකා අපරාධ නීතිවේ ඒ විත්තිොචක අතරින් ලිංගික ෙරද 
ස්ඳහා අදාළ ෙන්වන් ඉතාෙත් සීමිත ස්ංඛයාෙක් පෙණි. යම් 
පුේ්ලයකුට අෙනම්බු කිරීවම් වච්තනාෙ ඇතිෙ 
අඩන්වත්ට්ටම් කිරීවම් වහෝ අපරාධ ෙලය වයදීවම් 
සිදුවීම්ෙලදී ෙරපතළ හා හදිසි වකෝපය යන විත්තිොචකය 
අදාළ කර්ැනීෙට හැකියාෙ ඇත. නමුත් ලිංගික ක්රියා 
ස්ම්ෙන්ධ ෙන වෙනත් අපරාධෙලට වෙය අදාළ වනාෙනු 
ඇත. 176  

වෙහිදී අදාළ වියහැකි අවනකුත් නිදහස්ට කරුණු නම් 
තජගනයට නුවීෙ (duress - සිරභාරයට ්න්නාෙෙට වහෝ ඒ 
වොවහාවත්ෙ ෙරාදෙන ෙෙට තජගනය කිරීෙ ෙත), 177 

උන්ොදය,178  ස්හ සුරාෙත179  යන කරුණු ය. එවහත් යම් 
පුේ්ලයකු ස්තවේච්ොවෙන් තෙන් විසින්ෙ ෙත් භාෙයට 
පත්වූවේ නම් එෙ වතෙැනි නිදහස්ට කරුණ අදාළ ෙන්වන් 
නැත. 

                                                 
175 The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu 
Ngudjolo Chui (ICC-01/04-01/07-717), Pre-Trial 

Chamber I, 30 September 2008, para. 515-518. 
176 Penal Code, s. 346. Grave and sudden provocation is 

established when there is graveness and suddenness in 

the provocation offered which deprives the defendant 

of all self-control: King v. Kirigoris 48 N.L.R. 407. 
177 Penal Code, s. 87. This provision does not provide an 

excuse to murder. 
178 Penal Code, s. 77. A person who pleads insanity must 

establish that he was insane at the time of committing 

the offence (not before or after). Such a defendant 

must not know the nature of the act or that what he is 

doing is contrary to law. 
179 Penal Code, s. 78. 

ස්ේභාෙවයන් කරුණු ෙරදො ෙටහා ්ැනීෙ180 යන 
විත්තිොචකය ද ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ අපරාධ ස්හ ඒොට 
ස්ම්ෙන්ධ අවනකුත් අපරාධ, එනම් මිනීෙැරීම් ෙැනි 
අපරාධෙලට අදාළෙ ඉදිරිපත්වීෙට ඉඩ තිවේ. මීට අදාළ 
වකාටවස්ත උදාහරණ ෙශවයන් දක්ො ඇති පළමු සිේධිය 
හමුදාවේ ක්රියා ස්ම්ෙන්ධ කරව්න පැහැදිලි කර තිබීෙ 
උනන්දුෙ දනෙනසුළු කරුණකි: "ඒ නැෙති වස්ාල්දාදුො 
අණදීෙ පිළිෙඳෙ නීතිවේ නියෙ කර ඇති පරිදි තෙ ඉහළ 
නිලධාරියා විසින් ලොවදන නිවයෝ් ප්රකාරෙ කලහකාරී 
පිරිස්ක් වෙත වෙඩි තැබුවේ නම් ඒ නැෙැති එෙ නිලධාරියා 
ෙරදක් කර වනාෙැත." ඉහළ නිලධාරියා ලොවදන නිවයෝ්ය 
පැහැදිලිෙෙ වපවනන පරිදි නීතිවිවරෝී ෙන්වන් නම් (එනම්, 

සිවිල් යුධ පසුබිෙක රැඳවුම්භාරවේ සිටින  පුේ්ලයකු 
ෙරාදැමීෙට නිවයෝ් ලැබීෙ ෙැනි අෙස්තථා) එෙ නිවයෝ්ය 
අනුෙ ක්රියා කර පසුෙ ස්ේභාෙවයන් කළ ක්රියාෙක් යන 
විත්තිොචකය ඉදිරිපත් කළ වනාහැකි ෙෙ අපරාධ 
අභියාචනාධිකරණය ස්ඳහන් කර තිවේ.181 

4. ළො ෙරදකරුෙන්  

අෙෙ ෙයස් කුෙක් වියයුුද යන්න රටින් රටට වෙනස්තෙන 
ෙැවින් ජාතයන්තර නීතිවේ අපරාධ ේකීෙ දැරීවම් අෙෙ 
ෙයස්ක් වනාදැක්වේ.182  එවහත්, අපරාධ ේකීෙ දැරියහැකි 
ෙයස් අවුරුදු 12ට ෙඩා අඩු ෙට්ටෙකට ව්න ඒෙ කිසිවිට සිදු 
වනාකළයුු ෙෙ ICRC විසින් ස්ලකනු ලෙයි.183  

ශ්රී ලංකාවේ දණ්ඩනීති ස්ංග්රහවේ වපාදු ෙයතිවගක ස්ඳහා 
ස්ලස්ා ඇති විධිවිධාන ප්රකාරෙ ෙයස් අවුරුදු අටට අඩු 
ළෙයකුවේ ක්රියා අපරාධ ෙරද වලස් ස්ලකනු වනාලැවේ. 184 
එවස්තෙ ෙයස් අවුරුදු අටට ෙැඩි එවහත් අවුරුදු වදාලහට අඩු, 

තෙන්වේ හැසිරීවම් ස්තෙභාෙය ස්හ එහි ප්රතිවිපාක වත්රුම් 
්න්නට තරම් ප්රොණෙත් පරිණතභාෙයක් ලො වනාෙැති  
ළමුන්වේ ක්රියා ස්ඳහා ද අපරාධ ේකීෙ පෙරනු වනාලැවේ. 

185 

5. කාලාෙවරෝධය  

ශ්රී ලංකා නීතිය අනුෙ මිනීෙැරීෙ හා රාජවද්රෝහි ක්රියා 
හැරුණුවිට අවනකුත් ස්ෑෙ අපරාධයක් ස්ඳහාෙ අදාළෙන 
කාලාෙවරෝධ සීොෙ අවුරුදු 20ක් වේ.186 එෙනිස්ා, මිනීෙැරීෙ 
හා රාජවද්රෝහී ක්රියා ස්ඳහා සීොයන නීතියක් වනාෙැති වුෙත් 

                                                 
180 Penal Code, s. 69. 
181 Wijesuriya v. The State (1973) 77 NLR 25 (Court of 

Criminal Appeal), cited in ICJ (2017), ‘Challenges to 
Accountability’, pp. 60-61.  
182 ICRC, ‘Children and Detention’, (November 2014), p. 
7, 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-

002-4201.pdf.  

183 එම. 

184 ෙණ්ඩනීති සිංග්රහය, s. 75.  

185 ෙණ්ඩනීති සිංග්රහය, s. 76. 

186 1979 අිංක 15 ෙරන අ රාධ නුවිධාන 
සිංග්රහය, s. 456. 
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අවනකුත් ඕනෑෙ අපරාධයක් ස්ම්ෙන්ධවයන් නඩු පැෙරිය 
හැක්වක් එය සිදුවී ෙස්ර විස්තස්ක කාලසීොෙ ුළ පෙණි. 

වෙය, ජාතයන්තර නීතියට ෙඩා වෙනස්ත වේ. ජාතයන්තර 
අපරාධ ස්ඳහා කාලාෙවරෝධය අදාළ වනාවේ. වරෝෙ 
ප්රඥේතිවේ 29ේන්තිය මීට උදාහරණයකි.  

6. නිෙගුක්තිය (immunity) ස්හ අපරාධ අධිකරණ ෙලය 
ක්රියාත්ෙක කිරීෙට ඇති අවනකුත් ොධක හා අපරාධ 
ේකීෙ ෙැහැර කළ හැකි අවනකුත් වහතු 

1979 රස්තතොදය ෙැලැක්වීවම් (තාෙකාලික විධිවිධාන) පනත 
හරහා වස්වීෙ, අත් අඩංගුෙට ්ැනීෙ ස්හ රඳො තැබීෙ ස්ඳහා 
පුළුල් ෙලතල ලොවදන අතර එෙ (7 වේදය ෙලන්න) පනත 
යටවත් "ස්ේභාෙවයන්" ක්රියාත්ෙක ෙන නිලධාරීන්ට සිවිල් හ 
අපරාධ නඩු කායගපටිපාටිෙලින් නිෙගුක්තිය ලො වදයි.187 
ලිංගික ෙලහත්කාරකම් ෙැනි ක්රියාෙක් ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන 
නඩුෙකදී එෙන් විත්තිොචකයක් ඉදිරිපත් කිරීෙ දුෂතකර ෙනු 
ඇති නමුත් හිංස්නය ෙැනි අවනකුත් ආකාරෙල ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය ස්ම්ෙන්ධවයන් ස්හ .. ස්ම්ෙන්ධ අවනකුත් 
අපරාධෙලට අදාළෙ එෙ විත්තිොචකය වයාදා්ැනීවම් 
හැකියාෙක් ඇත. "ස්ේභාෙය" යනු කුෙක්දැයි රස්තතොදය 
ෙැලැක්වීවම් පනවතහි නිෙගචනය කර වනාෙැති වහයින් එය 
පුළුල්ෙ අථග නිරූපණය කරන්නට ඉඩහස්ර ස්ැලසී තිවේ.  

අපරාධ නඩුවිධාන ස්ංග්රහවයන් ද එෙන් නිෙගුක්ති ලොදී 
තිවේ.  නීතිවිවරෝී රැස්තවීම් විසිරුො හැරීවම්දී තෙන්වේ 
රාජකාරිය ඉටු කිරීෙ පිණිස් ස්ේභාෙවයන් යුුෙ රජවේ 
නිලධාරියකු ්න්නා ක්රියාෝග ස්ම්ෙන්ධවයන් අපරාධ 
කායගපටිපාටිෙලට මුහුණදීවම්න් එෙ නිලධාරියා නිෙගුක්ත 
කිරීෙට එහි විධිවිධාන ස්ලස්ා තිවේ.188 නිලධාරීන්ට 
නිෙගුක්තිය ලෙවදන අවනකුත් නීති විධිවිධාන නම් 1982 
අංක 20 දරන මුක්තිදාන පනත (තෙදුරටත් ෙලාත්ෙක 
වනාවේ) ස්හ 1947 අංක 25 දරන ෙහජන ආරක්ෂා 
ආඥාපනත වේ. 189 

ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපතිෙරයා තෙන්වේ ධුරකාලය ුළ නිල 
ෙට්ටමින් වහෝ වපෞේ්ලික ෙට්ටමින් සිදුකරන ඕනෑෙ 
ක්රියාෙක් ස්ම්ෙන්ධවයන් සිවිල් වහෝ අපරාධ 
කායගපටිපාටිෙලින් නිෙගුක්තවීෙට ඔහුට වහෝ ඇයට හැකිය. 

190  එවහත් ජනාධිපතිෙරයා විසින් තෙ ධුරකාලය ුළ සිදුකළ 
යම් ක්රියාෙක් ස්ම්ෙන්ධවයන් නීතිපතිෙරයාට එවරහිෙ ොනෙ 
හිමිකම් අයදුෙක් කිරීෙට හැකියාෙ ඇත. 191 

                                                 
187 1979 ත්රටතොෙය ෙැලැක්ීයම් (තාෙකාලක 
විිවිධාන)  නත, s.26. 

188 අ රාධ නුවිධාන සිංග්රහය, s. 97. 
189 See further ICJ (2015), ‘Authority Without 

Accountability, p. 56. 

190 ආණ්ුක්රම ෙයෙටථාෙ, 35ෙගන්තිය. ෙැඩිදුර 
විටතර සඳහා: ICJ (2015), ‘Authority without 

Accountability’, pp. 49 -55. 

191 ආණ්ුක්රම ෙයෙටථාෙ, 35ෙගන්තිය. 

පාලගිවම්න්ු ෙන්ීෙරයකු පාලගිවම්න්ුවේ වහෝ 
කාරකස්භාෙකදී කරන ප්රකාශයක්192 එෙ ෙන්ීෙරයාට 
එවරහිෙ අපරාධ කායගපටිපාටියක් ආරම්භ කිරීෙට ප්රස්තුත 
කර්ත වනාහැක. 193 

වෙනත් වහතු ෙත අපරාධ ේකීෙ ෙැහැර කිරීෙ ස්හ 
නිෙගුක්තිය ස්ම්ෙන්ධවයන් ජාතයන්තර නීතිවේ එන වෙනත් 
සීො කිරීම් ශ්රී ලංකා නීතිවේ එන සීොකිරීම්ෙලට ෙඩා දැඩිය. 
උදාහරණ ස්ඳහා වරෝෙ ප්රඥේතිවේ 27 (නිල තත්ෙය අදාළ 
වනාවීෙ) ස්හ 33 (ඉහල නිලධාරීන්වේ අණ ස්හ නීතිවේ 
කාලාෙවරෝධය) ේන්ති ෙලන්න. එවහත් ස්ාොනය 
ජාතයන්තර නීතියට හා නීතිවේ වෙෙ අංශයට අදාළෙ 
අවනකුත් ජාතයන්තර අධිකරණපාරතාෙලට ෙඩා ජාතයන්තර 
අපරාධ අධිකරණ නීතිය වෙනස්තවීෙට ඉඩ ඇති ෙෙ වෙහිදී 
අෙධානයට ්ැනීෙ ෙැනැවි.  

D. කායගපටිපාටිෙය ස්හ ස්ාක්ි පිළිෙඳ නීති  

1. කැෙැත්ත  

.. හි පැහැදිලි කර ඇති පරිදි ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණවේ 
නීතිමිෙංස්ාෙ ෙධගනය වී ඇත්වත් "කැෙැත්ත දීෙ ස්ම්ෙන්ධ 
ප්රශතනෙලින් වින්දිතයින් ආරක්ෂා කිරීෙටය: කැෙැත්තක් 
වනාතිබූ ෙෙ ඔේපු කර වපන්වීෙ වෙනුෙට ෙලහත්කාරී 
ොතාෙරණයක් තිබුණු ෙෙ ඔේපු කිරීෙ දක්ො අෙධානය ොරු 
වී තිවේ." 194 

(රැඳවුම්භාරවේදී ලිංගික ෙලහත්කාරකම් කිරීෙ ෙැනි) යම් යම් 
නිශතචිත අෙස්තථාෙලට අදාළෙ හැරුණුවිට වේශීය නීතිය ුළ 
වෙෙ මූලධෙග විවශතෂවයන් හඳුනා්ැනීෙකට ලක්වී 
වනාෙැත. ඊට අෙතරෙ යම් යම් ආකාරෙල ප්රශතනකිරීම් ෙලින් 
වහෝ කැෙැත්තදීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් විවශතෂ ස්ාක්ි 
හඳුන්ොදීවෙන් වින්දිතයින් ආරක්ෂා කිරීෙට ස්ාක්ි නීති 
වනාෙැත. 

එෙනිස්ා ශ්රී ලංකා නීතිය ුළ කැෙැත්ත යනු මූලික ෙශවයන් 
ස්ාක්ිෙය ්ැටළුෙකට ෙඩා හරයාත්ෙක ්ැටළුෙකි. 
ොලෙයස්තකරුෙකු ස්ේ වහෝ නීතයානුකූල වහෝ නීතයානුකූල 
වනාෙන රැඳවුම්භාරවේ ලිංගික ස්ංස්්ගයක් සිදුෙ ඇති 
අෙස්තථාෙල කැෙැත්තක් වනාතිබුණු ෙෙ ඔේපුකර වපන්වීෙ 
අෙශය වනාවේ. 195 එවස්තෙ, ලිංගික ස්ංස්්ගය සිදුවූවේ 
ෙලහත්කාරයක, බියෙැේදීෙක වහෝ රඳො තෝන්නා ෙෙට, 

                                                 
192 1953 අිංක 21 ෙරන  ාර්ලයම්න්තු (බලතල 
හා ෙරප්රසාෙ )  නත, s. 2.  

193 1953 අිංක 21 ෙරන  ාර්ලයම්න්තු (බලතල 
හා ෙරප්රසාෙ )  නත, s. 16(1). එයහත් ෙැරදි 
සාක්ි යහෝ යබාරු සාක්ි යෙන  ාර්ලයම්න්තු 
මන්ීෙරුන්ට එයරහිෙ ෙණ්ඩනීති සිංග්රහයේ 
190 ෙගන්තිය යටයත් නු ැෙරීමට 16(3) 

ෙගන්තියයන් විිවිධාන සලසා තියේ. 
194 IP2, p. 59. 

195 ෙණ්ඩනීති සිංග්රහය, s. 363(b). 
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ුොල කරන ෙෙට වහෝ ෙරාදෙන ෙෙට තජගනය කිරීෙක 
ප්රතිඵලයක් ෙශවයන් නම් එහිදී කැෙැත්ත ලොදුන් ෙෙක් 
වපනීයාෙ අදාළ වනාෙන ෙෙ ස්ලකනු ලැවේ. 196 CARSV 
සිේධි ස්ම්ෙන්ධවයන් වෙෙ කරුණු විවශතෂවයන් ෙැද්ත් ෙනු 
ඇත. 

අවනකුත් නඩුෙලදී කැෙැත්ත පිළිෙඳ ප්රශතනය නඩුපැෙරීෙට 
ඉතා ෙැද්ත් වේ. ලිංගික ෙලහත්කාරකම් ස්ම්ෙන්ධ 
සිදුවීම්ෙලදී කැෙැත්ත යන්වනන් ප්රකාශිත කැෙැත්ත හා 
්ෙයොන කැෙැත්ත අදහස්තෙන ෙෙ අධිකරණෙලින් අථග 
නිරූපණය කර තිවේ. 197  සිහිය විකල් වූ පුේ්ලයින්, ෙත් වූ 
පුේ්ලයින් ස්හ කැෙැත්තදීෙ යන්වනහි ස්තෙභාෙය ස්හ එහි 
ප්රතිවිපාක අෙවෙෝධ කර්න්නට වනාහැකි පුේ්ලයින් 
කැෙැත්ත ලොදුන්නත් එය කැෙැත්ත ලොදීෙක් වලස් 
වනාස්ලකනු ලැවේ. 198 

කැෙැත්ත ලොදීවම් ෙයස් ස්ම්ෙන්ධවයන් ්ත් කල දූෂණය 
ස්හ අවනකුත් ලිංගික ෙරද වෙන්කර හඳුනාව්න ඇති ෙෙක් 
වපවන්. ෙයස් අවුරුදු 16ට අඩු ්ැහැණු ළෙයකු ස්ෙගින් 
සිදුෙන ලිංගික ස්ංස්්ගයකට කැෙැත්ත අදාළ වනාවේ; එනම්  
කැෙැත්ත ලොදීෙක් සිදුවුෙද වනාවුෙද එය ෙයෙස්තථාපිත 
ස්තීදූෂණයක් වලස් ස්ලකනු ලැවේ.199 එවහත් ලිංගික 
පැතිකඩක් ස්හිත අවනකුත් ෙරද ස්ම්ෙන්ධවයන් කැෙැත්ත 
දීවම් ෙයස් ෙන්වන් අවුරුදු 18 ය. 200 

2. තහවුරු කිරීෙ 

IP2 හි පැහැදිලි කර වදන අන්දෙට "ජාතයන්තර අපරාධ 
කායගපටිපාටිවේ මූලධෙගෙලට අනුෙ ලිංගික  ප්රචණ්ඩත්ෙ 
සිේධිෙලදී තහවුරු කිරීෙක් අෙශය වනාවේ." ප්රාවයෝගික 
භාවිතවේදී වෙහි අදහස් නම් "වින්දිතයකු විසින්ෙ ලොවදන 
ස්ාක්ිය විශතොස් කළහැකි හා විශතෙස්නීය ෙන්වන් නම්, 

වෙනත් ස්ාක්ිකරුෙන්, වල්ඛන, වෙදය ොතගා, ොයාරූප, 

වහෝ තහවුරු කළහැකි වෙනයම් ස්ාධක වනාෙැති අෙස්තථාෙල 
එෙ වින්දිතයාවේ ස්ාක්ිය ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ අපරාධයක් 
සිදුවූ ෙෙට ප්රොණෙත් ස්ාක්ියක් වලස් ස්ලකනු ලැවේ." 201  

ශ්රී ලංකා නීතියද වෙෙ ස්තථාෙරයෙ ව්න තිවේ: "තහවුරු 
කිරීෙට ස්ාක්ි වනාෙැතිවීෙ ෙත පදනම්ෙ ලිංගික 
අඩන්වත්ට්ටෙක වින්දිතයකුවේ  ස්ාක්ිය ෙත ක්රියාත්ෙකවීෙ 
ප්රතික්වෂතප කිරීවම් ක්රෙයක් ුළ එෙ පුේ්ලයා මුහුණදුන් 
හානියට නිග්රහයක් ද එකු කිරීෙක් සිදුවේ" 202  යනුවෙන් 
අධිකරණය තීන්දු කර තිවේ. ස්තී දූෂණයක් ස්ම්ෙන්ධවයන් 

                                                 
196 ෙණ්ඩනීති සිංග්රහය, s. 363(b). 
197 Inoka Gallage v. Kamal Addararachchi and Another 

(2002) 1 Sri L.R. 307. 

198 ෙණ්ඩනීති සිංග්රහය, s. 83  

199 ෙණ්ඩනීති සිංග්රහය, s. 363(e). See Attorney 
General v. Priyantha (2001) 2 Sri L.R. 96. 

200 ෙණ්ඩනීති සිංග්රහය, s. 360A, 360B, 360C.  
201 IP2, p. 61. 
202 Per Sisira de Abrew J. Ajith v. Attorney General 
(2009) 1 Sri L.R. 23.  

වින්දිතයා ලොවදන ප්රකාශය පිළි්තහැකි ස්ාක්ියක් වීෙ 
ස්ඳහා එය වෙනත් ස්ාක්ි ුළින් තහවුරුවීෙ අෙශය වනාවේ. 

203 එවහත් ඔේපු කිරීවෙගත භාරය පැෙවරන්වන් පැමිණිලි 
පක්ෂයට  ෙන අතර වින්දිතයා කැෙැත්ත ලො වනාදුන් ෙෙ 
ඔේපු කළයුු වේ. වෙහිදී අතයාෙශය කරුණු ස්ම්ෙන්ධවයන් 
ලොවදන ොචික ස්ාක්ි ුළ එකිවනකට පටහැනි කරුණු 
ඇුළත් වුෙවහාත් එය විශතෙස්නීය වනාෙන ෙෙක් ස්ැලකීෙට 
ඉඩ තිවේ. 204    

"ලිංගික ස්ංස්්ගය සිදුවූවේ කැෙැත්ත ඇතිෙ වනාෙන ෙෙ 
ඔේපු කිරීෙ ස්ඳහා ශාරීරික ුොල  ෙැනි විවරෝධතාෙය 
පලකළ ෙෙට ෙන ස්ාක්ි තිබීෙ අතයාෙශය වනාෙන ෙෙ"205 
දණ්ඩ නීති ස්ංග්රහවේ පැහැදිලිෙෙ දක්ො ඇත. එෙන් ුොළ 
කිසිෙක් වනාවී ස්තී දූෂණය සිදුවිය හැකි ෙෙ අධිකරණවයන් 
පිළිව්න තිවේ. 206 එවහත් ප්රාවයෝගික භාවිතවේදී ඇතැම් 
සිේධිෙලදී වෙදයෙය ස්ාක්ි ඉතා ෙැද්ත් වලස් ස්ලකා 
තිවේ. උදාහරණ ෙශවයන්, විවශතෂවයන්ෙ වෙදය ස්ාක්ි 
හරහා වින්දිතයාවේ ප්රකාශය තහවුරු වනාෙන අෙස්තථාෙල 
ස්තීදූෂණ වින්දිතයකුවේ තහවුරු වනාවූ ස්ාක්ිය ෙත 
පෙණක් පදනම් වෙමින් අධිකරණය ක්රියාත්ෙකවීෙ භයානක 
ෙනු ඇති ෙෙ එක් නඩුෙකදී අධිකරණය ස්ඳහන් කර තිවේ. 207 
විනිසුරන් වෙෙැනි එළඹුෙකට වයාමුෙන කල යුක්තිය 
ස්ාක්ෂාත් කර්ැනීෙ ස්ඳහා ස්ැලකියයුු ොධකයක් ඇතිවේ. 
විවශතෂවයන්ෙ විෙශගනයට ස්හ නඩු විභා්යට ෙෂග 
්ණනාෙකට වපර සිදුවූ දූෂණයක් ස්ම්ෙන්ධ නඩු ෙැනි 
අෙස්තථාෙක එය තදින්ෙ ෙලපානු ඇත.  

11. වකාටුෙ: ොචික ස්ාක්ි ෙත පදනම් වෙමින් ඓතිහාසික 
අපරාධ ස්ඳහා නඩු පැෙරීෙ 

CARSV අපරාධ සිදුකර දශක ්ණනාෙක් ්තවීවෙන් පසුෙ පො 
ස්ාථගකෙ ඒොට එවරහිෙ නඩු පැෙරූ අෙස්තථා IP2 හි විස්තතර 
කර තිවේ. 208  එහිදී ලොදී ඇති උදාහරණ අතර වොස්තනියාවේ 
ස්හ හස්ගව්ාවීනාවේ ෙස්ර 20කට අධික කාලයකට වපරාුෙ 
වූ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ සිේධිෙලට එවරහිෙ නඩු පැෙරීෙ, 209  

ආජගන්ටිනාවේ ස්තී දූෂණ ඇුළුෙ ෙනුෂයත්ෙයට එවරහි 
අපරාධ සිදුකර ෙස්ර 30කටත් පසුෙ අදාළ පුේ්ලයින් 

                                                 
203 Sunil and Another v. The Attorney General (1986) 1 

Sri L.R. 230. 
204 Regina v. Dharmasena 58 N.L.R. 15. See Sunil and 
Another v The Attorney General (1986) 1 Sri L.R. 230. 

205 ෙණ්ඩනීති සිංග්රහය, s. 363 (explanation (ii)). 
206 Perera v. AG (2012) 1 Sri L.R. 69. 
207 Sunil and Another v The Attorney General (1986) 1 Sri 

L.R. 230. 
208 IP2, p. 148. 

209 එම. 
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ෙරදකරුෙන් ෙශවයන් නම් කිරීෙ210 ඇුළත් වේ. IP2 හි 
ස්ඳහන් ෙන අන්දෙට කාලය ්තවීෙත් ස්ෙගින් 
වෙෝහාරවිදයාත්ෙක ස්ාක්ි විනාශ වී ව්ාස්ත ඇති  වහයින් 
එෙන් නඩුෙලදී ඉදිරිපත් වකවරන එකෙ ස්ාක්ි ේගය ොචික 
ස්ාක්ි ෙන නමුත් "අපරාධය වහෝ උල්ලංඝනය සිදුවූ ස්තථානය 
හැකිනම් පරීක්ෂා කර ෙැලීෙ ුළින් අෙෙ ෙශවයන් 
ස්ාක්ිකරුවේ විස්තතරය තහවුරු කර්ැනීෙ කළයුු ය." 
තෙද, සිදුවීවෙන් ෙෂග ්ණනාෙක් ්තවීවෙන් පසුෙ පො 
අපරාධය සිදුවූ ෙෙට වචෝදනා කරන ස්තථානවේ තිබී 
වෙෝහරිකවිදයාත්ෙක ස්ාක්ි හමුවූ අෙස්තථා ද ඇත."211  

3. කායගපටිපාටිය  

ඕනෑෙ අපරාධයක් ස්ම්ෙන්ධවයන් වෙන්ෙ ලිංගික ෙරද 
ස්ම්ේන්ධවයන් ද ඒ පිළිෙඳ දන්නා පුේ්ලයකු විසින් 
පැමිණිල්ලක් කිරීෙ අෙශය වේ. 212 වපාලීසිවයන් එෙ 
පැමිණිල්ල වකටිවයන් ලියාව්න දැනුම්වදන්නාට 
ඇවස්න්නට කියෙනු ඇත. 213  වදෙළ භාෂාෙ කථාකරන 
වපාලිස්ත නිලධාරීන් ප්රොණෙත් ස්ංඛයාෙක් වනාෙැති වහයින් 
ස්හ විවශතෂවයන්ෙ වදෙළ ෙස් හසුරුෙන කාන්තා වපාලිස්ත 
නිලධාරීන් සිටින්වන් ඉතා සීමිත ස්ංඛයාෙක් වීෙ සිංහල ෙස් 
කථා කිරීෙට වනාහැකි පැමිණිලිකරුෙන් මුහුණවදන පළමු 
ොධකය ෙනු ඇත. 214  නඩු පැෙරීවම්දී ද වෙෙ භාෂා ොධක 
ෙගින් ප්රශතන ඇතිවිය හැක. උදාහරණ ෙශවයන් වින්දිතයාවේ 
ප්රකාශ ස්ටහන් කර්ැනීවම්දී ෙැරදි සිදුවිය හැකිය. 215  

                                                 
210 TeleSur, ‘Argentina Sentences 6 to Life in Prison for 

Crimes Against Humanity During US-Backed Dirty War’, 
(16 September 2017), 

 https://www.telesurtv.net/english/news/Argentina-

Sentences-6-to-Life-in-Prison-for-Crimes-Against-

Humanity-During-US-Backed-Dirty-War-20170916-

0016.html.  
211 IP2, p. 148. 

212 අ රාධ නුවිධාන සිංග්රහය s. 109. 

213 අ රාධ නුවිධාන සිංග්රහය s. 109. 
214 Women’s Action Network (“WAN”), ‘Women’s 
Access to Justice in the North and East of Sri Lanka: 

CEDAW Shadow Report submitted by Women’s Action 
Network’, (August 2016), p. 4,  
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%2

0Documents/LKA/INT_CEDAW_NGO_LKA_25964_E.pdf, 

accessed 4 January 2018. See further The Economist, 

‘Linguistic slights spur ethnic division in Sri Lanka’, (2 
March 2017), 

https://www.economist.com/news/asia/21717987-

monoglot-officials-are-impeding-post-war-

reconciliation-linguistic-slights-spur-ethnic-division; 

Sarah E Davies, ‘Whither Justice? The Language Barrier 

in Accessing The Criminal Justice System’, (2016), Fokus 
Women, http://www.fokuswomen.lk/reports/language-

barrier-accessing-criminal-justice-system/. 
215 ICJ (2017), ‘Challenges to Accountability’, pp. 9-10. 

විෙශගනවේදී වින්දිතයා වෙදයෙරයකුවේ පරීක්ෂාෙට ෙඳුන් 
කිරීෙට සිදුවිය හැකිය. එෙන් අෙස්තථාෙල ඒ ස්ඳහා 
වින්දිතයාවේ කැෙැත්ත ලෝත යුුය.216  රජවේ වෙදය 
නිලධාරියකු විසින් එෙන් වෙදය පරීක්ෂණයක සිදුකරනු 
ඇත.217 විෙශගනය වෙවහයෙන වපාලිස්ත නිලධාරියා වෙත 
එෙන් වෙදය පරීක්ෂණෙල ොතගා ලැවෙන්නට ස්ැලැස්තවිය 
යුුය. 218 වෙදය පරීක්ෂණයකට ස්හභාගිවීෙ ස්ඳහා සිය 
කැෙැත්ත ලොදීෙට අකෙැති ෙන වින්දිතයකු ෙවහතස්තරාත් 
නිවයෝ්යක් හරහා රජවේ වෙදය නිලධාරියකු විසින් 
සිදුකරන වෙදය පරීක්ෂණයකට ඉදිරිපත් ෙනවෙන් ෙලකළ 
හැකිය. 219  අෙශය කරන නිවයෝ් නිකුත් කරමින් 
විෙශගනයට ස්හය ලොදීෙ ෙවහතස්තරාත්ෙරයා කටයුු කළයුු 
වේ.220 

අපරාධ නඩු රජය වෙනුවෙන් වෙවහයෙන්වන් නීතිපති 
වදපාතගවම්න්ුවෙනි. නීතිපති වදපාතගවම්න්ුෙ දිගින් 
දි්ටෙ වේශපාලනීකරණයවීෙත් ්ැටුම් ස්ම්ෙන්ධ සිදුවීම්ෙලට 
අදාළෙ නඩු පැෙරීෙට එෙ වදපාතගවම්න්ුෙ ෙැලිවීෙත් 
වහතුවෙන් ්ැටුම් ස්ම්ෙන්ධ සිදුවීම්ෙලදී යුක්තිය ස්ාක්ෂාත් 
කර්ැනීෙට වෙය ෙරපතල ොධාෙක් වේ.221  

12. වකාටුෙ -  නීතිපති වදපාතගවම්න්ුවේ ෙැඳීම් අතර 
පිළි්ැටුෙ 

ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණය ස්ඳහන් කරන අන්දෙට 
"අවනකුත් රටෙල් වොවහෝෙයක නීතිපති 
වදපාතගවම්න්ුෙල වෙන්ෙ ශ්රී ලංකාවේ නීතිපති 
වදපාතගවම්න්ුවේ භූමිකා ස්ම්ෙන්ධවයන් නිස්ඟ ෙුහාත්ෙක 
ආතතියක් තිවේ. එවස්ත ෙන්වන් රජවේ ප්රධාන නීති 
උපවේශක ෙශවයන් ක්රියාකරන්වන්ත් සියළුෙ වනතික 
කටයුුෙලදී රජවේ ප්රධාන ආරක්ෂකයා ෙන්වන්ත්, සියළුෙ 
අපරාධ ස්ම්ෙන්ධවයන් ප්රධාන නඩුපෙරන්නා වනාවහාත් 
අභිවචෝදක ෙශවයන් ක්රියා කරන්වන්ත් වෙෙ 
වදපාතගවම්න්ුෙ වීෙයි. ප්රාවයෝගික භාවිතය ුල ශ්රී ලංකාවේ 
වෙෙ ආතතිකාරි තත්ෙය පිළිබිඹු ෙන්වන් ොනෙ හිමිකම් නඩු, 

විවශතෂවයන්ෙ ස්න්නේධ ්ැටුෙ ස්ම්ෙන්ධ නඩුෙලදී රාජය 
ක්රියාධරයින්ට එවරහිෙ නඩුපැෙරීෙට දක්ෙන ෙැලිකෙ ුළිනි. 
222  

දඩය රු.1500ට වනාෙැඩි වහෝ ෙෂග වදකට වනාෙැඩි 
සිරදඬුෙම් ලොදීෙට වහතුෙන අපරාධ නඩු ස්ඳහා අධිකරණ 
ෙලය ක්රියාත්ෙක කරන්වන් ෙවහතස්තරාත් අධිකරණයයි.223 

                                                 
216 අ රාධ නුවිධාන සිංග්රහය s. 122(1). 

217 අ රාධ නුවිධාන සිංග්රහය s. 122(1). 
218 අ රාධ නුවිධාන සිංග්රහය s. 122(1).  

219 අ රාධ නුවිධාන සිංග්රහය s. 122(1).  
220 අ රාධ නුවිධාන සිංග්රහය s. 124 as 

amended by the Code of Criminal Procedure 

(Amendment) Act No. 11 of 1988.  
221 ICJ (2017), ‘Challenges for Accountability’, pp. 7-8. 

222 එම. 

223 අ රාධ නුවිධාන සිංග්රහය s. 14. 
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වෙෙ නඩු විභා් ජූරි ස්භාෙක් වනාෙැතිෙ සිදු කරන අතර 
ෙවහතස්තරාත්ෙරයා විසින් තීන්දුෙ හා දඬුෙෙ ප්රකාශයට පත් 
කරනු ලෙයි. රු.1500ට වනාඅඩු දඩ වහෝ ෙෂග වදකකට 
වනාඅඩු සිරදඬුෙම් නියෙ කරන්නට සිදුෙන අන්දවම් සියළුෙ 
ෙරද ස්ම්ෙන්ධවයන් මුල් අධිකරණ ෙලය හිමිෙන්වන් 
ෙහාධිකරණයට ය. ඒ අනුෙ ඉහත ස්ඳහන් කළ සියළුෙ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩක්රියා ස්ම්ෙන්ධවයන් මුල් අධිකරණ ෙලය 
ඇත්වත් ෙහාධිකරණයට ය.224   

4. ආරක්ෂණ ක්රියාෝග   

අපරාධ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ පසු වපාලීසිය ඒ පිළිෙඳ 
විෙශගනයක් ආරම්භ කළයුු ය. 225  එෙ අෙස්තථාවේ සිට 
වින්දිතයාෙ ස්ලකනු ලෙන්වන් අපරාධයට ස්ාක්ිකරුෙකු 
ෙශවයනි. අපරාධ නඩු ක්රියාෙලිය ුළ වින්දිතයාවේ (වහෝ 
වෙනත් ඕනෑෙ ස්ාක්ිකරුෙකුවේ) ස්හභාගීෙන කටයුු 
අතරට, හඳුනා්ැනීවම් වපවරට්ටුෙකදී චූදිත ෙරදකරු 
හඳුනා්ැනීෙ ඇුළත්වේ. 226  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ස්ම්ෙන්ධ 
සිදුවීම්ෙලදී ස්ැඟවුණු ස්තථානයක සිට චූදිත ෙරදකරු 
හඳුනා්ැනීෙට වින්දිතයාට (ස්ාක්ිකරුට ) අෙස්ර ලො වදයි. 

227  ළො ස්ාක්ිකරුෙන් වහෝ වින්දිතයින් ස්හිත නඩුෙකදී එෙ 
විෙශගන කටයුු වපාලිස්ත විවශතෂ විෙශගන ඒකකයක් විසින් 
සිදුකිරීෙට ඉඩ තිවේ.  වෙෙ ඒකකවේ වස්තෙය කරන වපාලිස්ත 
නිලධාරීන් ළමුන් ස්ම්ෙන්ධ සිදුවීම් විෙශගනයට ස්හ ඒ හා 
ස්ම්ෙන්ධ කටයුුෙල නිරතවීෙට ජාතික ළොරක්ෂක 
අධිකාරිවයන් විවශතෂ පුහුණුෙ ලැබූ නිලධාරීහු වෙති. 
උදාහරණ ෙශවයන් ළමුන් බියවීෙ ෙැලැක්වීෙ ස්ඳහා වෙෙ 
නිලධාරීහු නිල අඳුම් වෙනුෙට ස්ාොනය ඇඳුමින් ස්ැරසී 
රාජකාරි කරති. 

නඩුෙ විභා්ය ආරම්භ වූ පසු ස්ාක්ිකරුෙන් වලස් 
අධිකරණය ඉදිරිවේ වපනී සිටින්නට වින්දිතයින්ට කැඳවිය 
හැකිය. එහිදී මූලික පිරික්සුෙ, 228 හරස්තප්රශතන ඇසීෙ229 ස්හ යළි 
පිරික්සුෙ230 යන අෙස්තථාෙලට එහිදී ස්ාක්ිකරු මුහුණ වදයි. 
වෙවස්ත අධිකරණවේ ොචිකෙ ස්ාක්ි ලොදීවම්දී වින්දිතයා 

                                                 
224 The Accused may elect to be tried before a jury 

where he/she stands charged of certain serious crimes, 

such as crimes against the State, murder, culpable 

homicide, attempted murder and rape: Judicature Act 

No 2 of 1978 (as amended) s. 11. Where the Chief 

Justice decides that the interests of justice require it a 

Trial at Bar may be held in place of a trial by jury, before 

three judges of the High Court: §450 CCP. 

225 අ රාධ නුවිධාන සිංග්රහය s. 109-115.  

226 1988 අිංක 11 ෙරන අ රාධ නුවිධාන 
සිංග්රහ (සිංයශෝධන )  නත, s. 124.  

227 1988 අිංක 11 ෙරන අ රාධ නුවිධාන 
සිංග්රහ (සිංයශෝධන )  නත, s. 124.  

228 1895 අිංක 14 ෙරන සාක්ි ආඥා නත , s. 

137(1).  

229 සාක්ි ආඥා නත, s. 137(2). 

230 සාක්ි ආඥා නත, s. 137(3).  

යළි ක්ෂතියට පත්වීෙ ෙැලැක්වීෙ පිණිස් විවශතිත ආරක්ෂණ 
ක්රියාෝග ්ැනීෙ ස්ඳහා නිවයෝ් කළ හැකිය. එෙන් 
ක්රියාෝග ්ැනීෙ අභිෙතය අනුෙ සිදුෙන අතර එක් එක් 
නඩුවේ පසුබිෙ අනුෙ වෙනස්තෙනු ඇත.  

නඩුවිභා්යට වපර හා ඒ අතරුර ළමුන් යළි ක්ෂතියට 
පත්වීෙ ෙැලැක්වීෙ ස්ඳහා විවශතෂ ආරක්ෂණ ක්රියාෝග ඇත. 
අධිකරණ ක්රියාෙලියකට මුහුණ දීෙ ුළ ළෙයාට ඇතිවීය 
හැකි ෙලපෑෙ ස්ලකා ෙලා වීඩිවයෝ කැෙරාෙ හරහා ස්ාක්ිදීෙ 
වොවහෝ නඩුෙලදී සිදුවේ.ස්ාොනයවයන් ළමුන්ෙ ස්ාක්ි 
කූඩුෙට නංො ස්ාක්ි ්ැනීෙ සිදු වනාවේ. ඒ වෙනුෙට විනිසුරු 
නිල කාෙරවේදී ඔවුන්වේ ස්ාක්ියට ස්ෙන් වදනු ලැවේ. 
එවස්තෙ, ළො අපවයෝජන ස්ම්ෙන්ධ ෙරදෙලදී ෙැඩිහිටියකු ස්හ 
ළෙයා අතර නඩුවේ කටයුුෙලට අදාළ කෙර වහෝ කරුණක් 
ස්ම්ෙන්ධවයන් සිදුවකරුනු මූලික ස්ම්මුඛස්ාකච්ොෙක් 
ස්ෘජුෙෙ ස්ාක්ි ෙශවයන් ස්ැලකිය හැකි ය. 231 එෙනිස්ා, ළෙයා 
විසින් අධිකරණවේ වහෝ විනිසුරු නිල කාෙරවේදී වහෝ 
ස්ාක්ිදීෙට අෙශය වනාවේ. ළෙයාට පහසු පරිස්රයක සිට 
ස්ාක්ි ලොදීෙට අෙස්තථාෙ උදාකර වදනු ලැවේ. එෙන් 
ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙක් ජාතික ළොරක්ෂක අධිකාරිවේදී සිදුකළ 
හැකිය. 

                                                 
231 Evidence Ordinance, s. 163A.  
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7 වේදය: අනථගයක් වනාකිරීෙ

CARSV වල්ඛන්ත කිරීවම් හරය ෙශවයන් ඇති ප්රධානතෙ 
ආචාරධෙගීය මූලධෙගය ෙන්වන් "අනථගයක් වනාකිරීෙ" 
ෙන ෙෙ IP2 හි හත්ෙන වේදවයන් පැහැදිලි කර දී තිවේ. 232 ශ්රී 
ලංකාවේ තෙෙත් ඇත්වත් දුෂතකර ොනෙ හිමිකම් පරිස්රයකි. 
එවස්තෙ ්ැටුම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය යනු 
විවශතෂවයන් ස්ංවේදී ොතෘකාෙකි. එෙනිස්ා වෙෙ අපරාධ 
වල්ඛන්ත කරන්නට යාවෙන් වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන් 
හානිකර තත්ෙ රැස්කට නිරාෙරණය ෙනු ඇත. එෙනිස්ා එෙන් 
අනථගකාරී තත්ෙ ේහැරයාෙට වහෝ ෙලක්ොලීෙට 
වල්ඛන්ත කරන්නන්ට ආචාරධෙගීය ේකීෙක් ඇත. 

A. වියහැකි හානි  

ශ්රී ලංකාවේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ වින්දිතයින් වහෝ 
ස්ාක්ිකරුෙන්වේ අත්දැකීම් වල්ඛන්ත කිරීවම්දී ඔවුන් 
වකාතරම් දුරකට හානිකර තත්ෙ ෙලට නිරාෙරණය ෙන්වන්ද 
යන්න වොවහෝදුරට තීරණය ෙන්වන් ඔවුන්වේ ෝගිකත්ෙය 
හා පසුබිෙ; ෙරද සිදුකළ තැනැත්තාවේ අනනයතාෙය වහෝ එෙ 
තැනැත්තා අයත්ෙන ආයතනය; ස්හ එෙ සිදුවීෙ වල්ඛන්ත 
කරන්වන් කුෙන අරමුණකින්ද යනාදී කරුණු ෙත වේ. 
වල්ඛන්ත කිරීවම් ස්ැලසුෙ ඉතා ස්ැලකිල්වලන් ස්කස්ත 
කර්තවහාත් එක් එක් පුේ්ලයා මුහුණ වදන අෙදානෙ වෙන් 
වෙන්ෙ තක්වස්තරු කරන්නට එය උපකාරී ෙනු ඇත (පහත C 
වකාටස් ෙලන්න) පුේ්ල ෙට්ටමින් අෙදානෙ තක්වස්තරු කිරීෙ 
ෙැද්ත් වුෙත් ශ්රී ලංකාවේ ්ැටුෙ හා ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය වල්ඛන්ත කිරීෙ වහතුවෙන් පැනනගින්නට 
ෙඩාත්ෙ ඉඩ ඇති හානි ේග පහත විස්තතර කර තිවේ.   

1. අපකීතගිය  

ලිංගික ස්ෙඳතා (ඒො සිදුෙන්වන් කැෙැත්ත ඇතිෙ වුෙද නැතිෙ 
වුෙද)  වහෝ වෙනයම් කරුණක් වේො ස්ාොනය ස්ංස්තකෘතික 
පිළි්ැනීම් අතික්රෙණය කරන ෙෙක් වපවනන, ඕනෑෙ 
ෝගික ප්රජාෙකට අයත් කාන්තාෙක් (වහෝ පුරුෂවයක්) ශ්රී 
ලංකාෙ ුළ අපකීතගියට හා ප්රචණ්ඩත්ෙයට පත්වීෙට ඇති 
අෙදානෙ ෙඩාත් ඉහළය. එෙන් පුේ්ලයින් අපවයෝජනයට හා 
හිංස්ාෙට පත් කිරීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් නිදහස්ට කරුණු 
ව්නහැරපෑෙට වහෝ ඉෙස්ා සිටීෙට  ප්රජාෙ ස්හ වපාලීසිය යන 
වදපාශගෙයෙ වපළවේ. 233 ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණ දී 
දිවි ්ලෝත්තකු වලස් ප්රසිේධවීෙ ශ්රී ලංකාවේ කාන්තාෙන් 
හා පුරුෂයින්ට ෙරපතල ප්රතිවිපාක ව්න එයි. අවනකුත් 
වොවහෝ රටෙල්ෙල හා පසුබිම්ෙල වෙන්ෙ ශ්රී ලංකාවේදීද 
ප්රජාෙ ුළ තෙන්ට අපකීතගියක් හා ස්ොජෙය කැළලක් 
ඇතිවේ යැයි බිවයන් තෙන්ට අත් විඳින්නට වූ අපරාධය 

                                                 
232 IP2, p. 85. 
233 See further Pinto-Jayawardena & Guthrie (2016), 

‘Introduction’. 

පිළිෙඳෙ ොතගා කිරීෙට ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණ දී දිවි 
්ලෝත්තවුන් ෙැලි වෙති. ශ්රී ලංකාවේ කාන්තා හා පුරුෂ 
යන වදපාශගෙවේෙ වින්දිතයින් ස්ොජය ඉදිරිවේ 
අපකීතගියට පත්ෙන්නට සිදු වේ යැයි බිය ෙන නමුත් තෙන් 
නිෙටයකු, දුෙගලයකු වහෝ ස්ෙලිංගිකයකු යැයි ස්ොජය විසින් 
ස්ලකනු ඇතැයි බියෙන පුරුෂවයෝ, ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය 
පිළිෙඳ පැමිවණලි කිරීෙට කාන්තාෙන්ටත් ෙඩා පසුෙට 
වෙති. 234 අවනක් අතට, අශතශීල කාන්තාෙක් වහෝ ්ණිකාෙක් 
වලස් තෙන් හංෙඩු ්ැසීෙ වහතුවෙන් තෙන්ට, තෙ 
දියණියන්ට වහෝ ස්වහෝදරියන්ට ඉහළ ෙට්ටවම් ෙං්ල 
වයෝජනා වනාලැබී යනු ඇතැයි බිවයන් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙේ 
සිදුවීම් ොතගා කිරීෙට කාන්තාවෙෝ ෙැලි වෙති. 235     

වෙනත් වහතු ෙත දැනටෙත් ස්ොජය ුළ යම් අපකීතගිෙත් 
තත්ෙයක පසුෙන තනිකඩ කාන්තාෙන් ස්හ හිටපු ස්ටන්කාමි 
කාන්තාෙන් ුළ ස්ොජවේ කැළලට ලක්වීෙ පිළිෙඳෙ ඇති 
බිය ෙඩාත් උග්ර විය හැකිය. 236   

2. පලි්ැනීෙට හා තජගනයට ලක්වීෙ 

ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ සිදුවීම් ස්ම්ෙන්ධ කර්නිමින් සිදුෙන 
තජගන හා පලි්ැනීම්, එනම් "නිහඬ කරවීවම් ප්රහාර" 
යනුවෙන් හඳුන්ෙන ක්රියා ෙහුලෙ සිදුවේ. 237  වින්දිතයා හා එෙ 

                                                 
234 OISL Report, para. 116; Woodworth and Fonseka 

(2016), p. 11; Sandesh Sivakumara (2007), ‘Sexual 
Violence Against Men in Armed Conflict’, European 
Journal of International Law 18(2), p.253, 256,  

http://ejil.org, accessed 13 December 2017. 
235 See further Kodikara & Emmanuel (2016), ‘Global 
Discourses and Local Realities’, p. 8. 
236 Shyamala Gomez, ‘Sexual Violence in Conflict: 
Women Survivors and Stigma: The ‘Social Scar’’, (2 
December 2017), Daily Mirror, 

http://www.dailymirror.lk/article/Sexual-Violence-in-

Conflict-Women-Survivors-and-Stigma-The-Social-Scar--

141504.html, accessed 13 December 2017 (on single 

women); IRIN, ‘Fewer "I do's" for former female rebels’, 
(2011), http://www.irinnews.org/report/92017/sri-

lanka-fewer-i-dos-former-female-rebels, accessed 3 

January 2018 (on former female combatants). 
237 Medhaka Fernando (2017), ‘Mending Walls: Avenues 
to Restore Trust in Victim and Witness Protection Part 

1’, South Asian Centre for Legal Studies, p. 6, 

www.sacls.orgwww.sacls.org, accessed 13 December 

2017.  
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එෙනිස්ා ්ැටුම්ෙලදී සිදුෙන ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙවේ 
වින්දිතයින් ද ෙරද සිදුකළවුන්, එෙ පුේ්ලයින් අයත්ෙන 
ස්ංවිධානය වහෝ වෙනත් ආයතනෙලින් තෙන් වෙත එල්ල 
වියහැකි පලි්ැනීම් හා තජගන වහතුවෙන් වෙෙ අපරාධ 
ොතගා කිරීෙට බිය වෙති.239 මින් වොවහෝ වින්දිතයින් 
තෙෙත් ොස්ය කරන්වන් දැඩි වලස් හමුදාකරණයට ලක්වූ 
ප්රවේශෙල ෙන අතර නිරන්තරවයන් ආවේක්ෂණයට ලක්වීෙ 
ස්හ එදිවනදා ජීවිතවේ ස්ෑෙ අං්යකටෙ හමුදාවේ ෙැදිහත්වීෙ 
එෙ ප්රවේශෙල ස්ාොනය වදයක් ෙෙට පත්ෙ තිවේ. රජවේ 
නිලධාරීන් අතින් සිදු වකවරන  පැහැර්ැනීම්, නීති විවරෝී 
රඳො තෝැනීම්, ෙධ හිංස්ා ස්හ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය තෙෙත් 
පෙතින ෙෙට වචෝදනා එල්ල වී තිවේ. 240 

3. අපරාධ වචෝදනා එල්ලවීෙ    

වෙනත් පුරුෂයින් විසින් තෙන්ට සිදුකළ ලිංගික ප්රචණ්ඩ 
ක්රියා පිළිෙඳ පැමිණිලි කරන්නට යන පුරුෂයින් ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය හා ෙැඳී ඇති ස්ොජෙය අපකීතගියට මුහුණදීෙට 
අෙතරෙ දණ්ඩනීති ස්ංග්රහය යටවත් "අස්තොභාවික ෙරද" යන 
නාෙය යටවත් ෙරදක් වලස් නම් කර ඇති ස්ෙලිංගික 
හැසිරීම්ෙලට ෙරදකරුෙන් වීවම් තජගනයට ද මුහුණ වදනු 
ලැවේ.241  වෙහිදී වදපාශගෙය අතර එෙන් හැසිරීෙක් 
සිදුෙන්වන් කැෙැත්ත ඇතිෙ වුෙද නැතිෙ වුෙද, එය සිදුෙන්වන් 
ප්රසිේධිවේ වුෙද වපෞේ්ලිකෙ වුෙද එය ෙරදක් වේ. එවස්තෙ, 

"දැඩි අශිෂතට ක්රියා" ද ෙරද වලස් දණ්ඩනීති ස්ංග්රහවේ නම් කර 
ඇත. 242 ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා 1 ෙන ඇමුණුෙට වයාමුෙන්න.  

අස්තොභාවික ෙරද සිදුකරන්නන්ට අවුරුදු දහයක් දක්ො 
සිරදඬුෙම් හා දඩ නියෙ කිරීෙට හැකි ය. 243 ෙයස් අවුරුදු 18ට 
ෙැඩි අයකු විසින් ෙයස් අවුරුදු 16ට අඩු අයකුට එවරහිෙ එෙ 
ෙරද සිදුකරනු ලැබුවේ නම් අෙෙ සිරදඬුෙෙ අවුරුදු 10ක් ෙන 
අතර අවුරුදු 20ක් දක්ො එය ෙැඩිකළ හැකිය. 244  දැඩි අශිෂතට 
ක්රියා ස්ඳහා ෙරදකරුෙන් ෙන පුේ්ලයින්ට අවුරුදු වදක 
දක්ො සිරදඬුෙම් වහෝ දඩ වහෝ ඒ වදකෙ නියෙ කිරීෙට ඉඩ 
තිවේ. 245 ෙයස් අවුරුදු 18ට ෙැඩි අයකු ස්හ ෙයස් අවුරුදු 16ට 
අඩු අයකු අතර දැඩි අශිෂතට ක්රියා සිදුෙ ඇත්නම් අෙෙ දඬුෙෙ 
ෙන්වන් ෙෂග 10කට ෙරපතළ ෙැඩස්හිත සිරදඬුෙම් නියෙ 
කිරීෙයි. 246 

                                                 
238 Fernando (2017), ‘Mending Walls’, p. 6 එම. 
239 Kodikara (2016), ‘Justice and accountability for war 
related sexual violence in Sri Lanka’. 
240 See further ITJP (2017) ‘Unstopped’; UN Committee 

Against Torture (2016), CAT/C/LKA/CO/5, para. 4. 
241 Penal Code (Amendment) Act No. 22 of 1995 s. 365A.  
242 Penal Code s. 365A.  
243 Penal Code (Amendment) Act No.22 of 1995 s. 365.  
244 Penal Code (Amendment) Act No.22 of 1995 s. 365.  
245 Penal Code (Amendment) Act No.22 of 1995 s. 365A.  
246 Penal Code (Amendment) Act No.22 of 1995 s. 365A.  

වෙෙ ෙරද ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන නඩුතීන්දු නීතිය ඉතා අඩු ය. 
ස්ැෙැවින්ෙ, පසුගිය දශක ්ණනාෙ මුළුල්වල් නීතිවේ වෙෙ 
විධිවිධාන පදනම් කර්නිමින් ෙරදකරුෙන් නම්කළ අෙස්තථා 
ඉතා සීමිතය. වදවදනාවේෙ කැෙැත්වතන් ෙැඩිහිටියන් 
වදවදවනකු අතර සිදුෙන මුඛ ස්ංස්්ගය ස්ඳහා සිරදඬුෙම් 
නියෙ කිරීෙ අෙශය වනාෙන ෙෙ ෙෑතකදී 
වශ්රතෂතඨාධිකරණවයන් තීන්දු කර තිවේ. 247  නඩුවේ කරුණු 
ස්ැලකිල්ලට ්ත් වශ්රතෂතඨාධිකරණය, එෙ ෙරද ස්ඳහා නියෙ 
කළ දඬුෙම් අත්හිටුවීෙට හැකි ෙෙ ද තීරණය කරන ලදී. 
එනමුත් ඉහත කී නීති විධිවිධාන තෙදුරටත් අෙදානෙක් වලස් 
ස්ලකනු ලෙන අතර ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණ දී දිවි 
්ලෝත් පුරුෂයින් එය ොතගා කිරීවෙන් දුෙගුඛ කිරීෙට ඒො 
වහතුවී තිවේ. 

4. යළි-ක්ෂතියට පත්වීෙ (Re-traumatisation)  

ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වල්ඛන්ත කිරීෙ ස්හ එෙ අපරාධ 
වෙනුවෙන් ප්රතිකෙග ඉල්ලා සිටීෙට තීරණය කිරීෙත්  ස්ෙගින් 
ෙැඳී ඇති තෙත් ෙරපතල අෙදානෙක් ෙන්වන් යළි-ක්ෂතියට 
පත්වීෙයි. වෙහිදී, ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙ අෙස්තථාවේ හා ඉන් 
අනුරුෙ එකී පුේ්ලයා යළි ක්ෂතියට පත්වීෙ ෙැලැක්වීෙ 
ස්ඳහා IP2 හි පිටු අංක 92 සිට 102 දක්ො පැහැදිලි කර දී ඇති 
යහපරිච උපකාරී ෙනු ඇත (පහත B වකාටස් ෙලන්න). 
එවහත් අපරාධයට ප්රතිකෙග පතා රජවේ ආයතන ඉදිරියට 
යන්නට වින්දිතයින් විසින් කටයුු කරන කල්හි ද, යළි 
ෂතියට පත්වීවම් අෙදානෙ ඇත. 

්ැටුවම්දී සිදුවූ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ස්ඳහා ප්රතිකෙග 
ලෝැනීවම්දී ස්ාොනයවයන් වයාමුෙන පළමු පියෙර ෙන්වන් 
ඒ පිළිෙඳෙ වපාලීසිවේ පැමිණිල්ලක් ව්ානු කිරීෙයි. ප්රශතන 
කිරීවම්දී වපාලිස්ත නිලධාරීන් එතරම් ස්ංවේදී වනාවීෙත්, 

කාන්තාෙන්ට එවරහිෙ සිදුෙන ප්රචණ්ඩත්ෙය ඇතැම්විටක 
සුළුවකාට තැකීෙට වයාමුවීෙත් වහතුවෙන් වෙය වින්දිතයින් 
ක්ෂතියට පත්කරන අෙස්තථාෙක් වේ. 248 තෙද, වපර ස්ඳහන් 
කලාක් වෙන් වදෙළ ෙස් හසුරුෙන නිලධාරීන් ඇත්වත් සීමිත 
ස්ංඛයාෙක් ෙන අතර ඉන් ද කාන්තා වපාලිස්ත නිලධාරීන් 
ඇත්වත් තෙත් අඩුවෙනි. එෙනිස්ා සිංහල ෙස් කථා වනාකරන 
වින්දිතයකුට තෙන්වේ පැමිණිල්ල පැහැදිලිෙ ස්න්නිවේදනය 
කර්ැනීෙ දුෂතකර ෙනු ඇත.249  

                                                 
247 Sergeant N.W.A. Nihal and Another v. M.G.O.P. 
Panditharathne and Ten Others, SC Appeal No.32/2011, 

S.C. Minutes 30.11.2016.  
248 Commission on Prevention of Violence Against 

Women and the Girl Child (2014), p. 30.  
249 WAN (2016), ‘Women’s Access to Justice in the 
North and East of Sri Lanka’, p. 4. See further, The 

Economist, ‘Linguistic slights spur ethnic division in Sri 

Lanka’ (2 March 2017), 
https://www.economist.com/news/asia/21717987-

monoglot-officials-are-impeding-post-war-

reconciliation-linguistic-slights-spur-ethnic-division; 

Davies (2016), ‘Whither Justice?’ 
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අධිකරණ ක්රියාදාෙය, විවශතෂවයන්ෙ අපරාධ නඩු 
කායගපටිපාටිය ද ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ වින්දිතයින් ක්ෂතියට 
පත්කිරීෙට ඉඩ තිවේ. හරස්ත ප්රශතන ඇසීෙ වොවහෝ අෙස්තථාෙල 
දැඩි ස්තෙරූපයක් ්න්නා අතර වින්දිතයාවේ කීතගිනාෙයට 
හානි කිරීවම් අරමුණින් පුේ්ලයා ලජ්ජාෙට පත්කරන 
අන්දවම් ප්රශතන ඇසීෙට ද ඉඩ තිවේ. එහි ප්රතිඵලයක් ෙශවයන් 
අධිලරණ ක්රියාදාෙයට ස්හභාගිවීෙ වොවහාවිට වින්දිතයාට 
වේදනාකාරී හා ක්ෂතිය උපදෙනසුළු ය.250  

වල්ඛන්ත කිරීවම් ක්රියාෙලිය ුළ යළි ක්ෂතියට පත්වීෙට 
ඇති අෙදානෙ හඳුනාව්න එය අෙෙ කිරීෙට පියෙර ්ත 
යුුය. රාජය ආයතන විසින් වින්දිතයින් යළි ක්ෂතියට පත් 
කිරීෙට ඇති අෙදානෙ ඉතාෙත් ස්ැලකිලිෙත් වලස් 
හඳුනාව්න එෙ ආයතන ස්ෙගින් ස්ම්ෙන්ධවීෙට ප්රථෙවයන් 
හැකි ස්ෑෙ ආකාරවයන්ෙ එෙ තත්ෙය ආෙන්රණය කිරීෙට 
කටයුු කළයුු වේ.  

B. දැනුෙත්ෙ කැෙැත්ත ලොදීෙ (Informed consent) 

IP2හි 7ෙැනි පරිච්වේදවේ අෙධාරණය කර ඇති පරිදි 
වල්ඛන්ත කිරීවම් කියාදාෙය ආරම්භ කිරීෙට වපර ඒ ස්ඳහා 
වින්දිතයාවේ වහෝ ස්ාක්ිකරුොවේ දැනුෙත් අෙස්රය 
ලෝැනීෙ අතයාෙශය ආචාරධෙගීය ෙැඳීෙක් වේ (89-92 පිටු 
ෙලන්න ). වකවස්තනමුත් ශ්රී ලංකාවේ දැනට පෙත්නා පසුබිෙ 
අනුෙ වින්දිතයින්ව්න් ලෝන්නා වතාරුරු අනා්තවේදී 
වකවස්ත භාවිතාවේද යන්න පිළිෙඳ මුළුෙනින්ෙ දැනුෙත්කර ඒ 
ස්ඳහා ඔවුන්වේ අෙස්රය ලෝැනීෙ දුෂතකර ෙනු ඇත. ඊට 
වහතුෙ ෙන්වන් ්ැටුම් හා ස්ම්ෙන්ධ ප්රචණ්ඩත්ෙය 
ආෙන්රණය කිරීෙ ස්ඳහා රජවයන් වපාවරාන්දු වූ 
ස්ංක්රාන්තික යුක්ති යන්රණෙලින් වොවහාෙයක් තෙෙත් 
ඇති කර වනාෙැතිවීෙයි. එෙනිස්ා, වකෙඳු හැඩයක් ්නු 
ඇතිදැයි තෙෙත් තීරණය වී වනාෙැති ක්රියාෙලියකට 
ස්හභාගිවීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් දනුෙත්භාෙය අතිෙ තීරණයකට 
එළඹීෙ වෙෙ අෙස්තථාවේදී කළ වනාහැකිය.  

තෙද දැනට පෙත්නා ආරක්ෂක පසුබිෙ අස්තිරය (8ෙන 
පරිච්වේදය ෙලන්න ). තෙන් ලොවදන වතාරුරු 
අනා්තවේදී වෙදාහදා ්ැනීෙ ස්හ වයාදා්ැනීෙ 
ස්ම්ෙන්ධවයන් අෙස්ර ලොදීෙට වින්දිතයා ස්ු හැකියාෙ 
සීො කිරීෙට වෙය ද වහතු වේ. එෙනිස්ා, දැනුෙත්ෙ අෙස්රදීෙ 
ස්ම්ෙන්ධවයන් ඔවුන් මුහුණ වදන වම් අභිවයෝ් ස්හ 
සීොකිරීම් අෙයාජෙෙ හඳුනා්ැනීෙටත් අනා්තවේදී ඇති 
කිරීෙට ඉඩ ඇති යම් යම් යන්රණෙල පරිහරණය ස්ඳහා 
වතාරුරු ලොදීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් අෙතර අෙස්රයක් 
වින්දිතයින්ව්න් ඉල්ලාසිටීෙ ස්ඳහා උචිත ක්රියාෝග 
්ැනීෙටත් වල්ඛන්ත කරන්නන් විසින් කටයුු කිරීෙ 
ෙැද්ත් වේ. 

විශතොස්ෙන්ත ෙැදිහත්කරුෙකු විසින් වින්දිතයින්ට 
වල්ඛන්තකරන්නන් හඳුන්ොදුන් පසු තෙන් ලොවදන 
අෙස්රවේ ස්තෙභාෙය මුළුෙනින්ෙ අෙවෙෝධ කර වනාව්න 
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එතරම්දුර වනාසිතා තෙ අෙස්රය ලොදීෙට වින්දිතයින් 
වපළවෙන ෙෙ අත්දැකීම්ෙලින් වපනී ව්ාස්ත ඇත. ප්රතිකෙග 
ලෝැනීෙට ඇති විවිධ ෝග ස්හ ඒො ස්ෙගින් ෙැඳී ඇති 
අෙදානම් පිළිෙඳෙ වින්දිතයින්ට ඇති දුෙගල අෙවෙෝධය 
ඔවුන්වේ ආරක්ෂාෙ හා සුෙවස්ත බිල්ලට වදමින් තෙන්වේ 
අරමුණු මුදුන්පත් කර්ැනීෙ ස්ඳහා වයාදා්ැනීෙ නුසුදුසුය. 

අෙස්ාන ෙශවයන් "යුක්තිය ඉල්ලාසිටීෙට වහෝ නිහඬෙ 
සිටීෙටත්, ස්තයවයන් වකාටස්ක් වහෝ ස්ම්පූණග ස්තයයෙ 
වහෝ වනාපෙස්ා සිටීෙටත්, අධිකරණවේ සියුම් පිරික්සුෙට 
ෙඳුන්වීෙ ස්ඳහා ඉදිරිපත්වීෙටත් ්නු ලෙන තීරණය පසුබිෙ 
ෙත පදනම් වෙමින් ෙනාෙ සිතාෙලා ්න්නා තීරණයකි: 
වපවනන්නට ඇති ෙල ්තිකයන් (power dynamics) ස්හ 
වහළිදරවු කිරීෙත් ස්ෙගින් මුහුණ වදන්නට ෙන අෙදානම් 
යනාදිය ඉන් අදහස්ත වේ. ඇතැම් දිවි්ලෝත්තවුන් ස්හ 
වින්දිතයින්වේ පවුල් ප්රසිේධිවේ පිළි්ැනීෙ, ස්ොෙ ඉල්ලා 
සිටීෙ, ප්රතිෂතඨාපන වහෝ ෙන්දි ව්වීෙ ඉල්ලා සිටිය හැකි අතර 
තෙත් අය ෙරදකරුෙන්ට නඩුපැෙරීෙ ද ඇුළුෙ වෙෙන් තත්ෙ 
යළි ඇතිවනාෙන ෙෙ ස්හතික කිරීෙ ඉල්ලා සිටීෙට ඉඩ තිවේ. 
වෙෙ ක්රියාෝග අතරින් කිහිපයක් වහෝ සියල්ලෙ ඔවුන් 
විසින් ඉල්ලා සිටීෙට ඉඩ තිවේ. ඔවුන් වනාපොෙ වතාරුරු 
වහලිදරවු කිරීෙට සූදානමින් පසුවීෙට ඉඩ ඇත. නැතවහාත් 
ෙඩාත් යහපත් ප්රතිඵලයක් ලෝැනීෙට හැකි පරිස්රයක් 
නිෙගාණය ෙන අනා්ත දිනයකදී වහළිදරවු කිරීෙ ස්ඳහා 
දැනට වතාරුරු තෙන්වෙත රඳෝැනීෙට අදහස්ත කිරීෙට ඉඩ 
ඇත. 251  වම් ස්ම්ෙන්ධවයන් වින්දිතයින්වේ තීරණයට පූණග 
ෙශවයන්ෙ ්රු කළයුු අතරෙ එවස්ත ්නු ලෙන තීරණෙලින් 
ලැවෙන ප්රතිඵල, උදාහරණ ෙශවයන් අනා්තවේදී නඩු 
පැෙරීෙට ඇති හැකියාෙ යනාදිය පිළිෙඳෙ වින්දිතයාට ෙනා 
අෙවෙෝධයක් ඇති ෙෙ ස්හතික කර්ත යුුය. 

C. හානි අඩුකිරීෙ  

විෙශගන හා ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ො සුපරික්ෂාකාරී අන්දමින් 
ස්ැලසුම් කිරීවෙන්, වතාරුරුෙල රහස්යභාෙය ස්හතික 
කර්ැනීවෙන්, ස්හ ආරක්ෂාෙ හා උපකාර ලොදිය හැකි 
ආයතන වෙත වින්දිතයින් වයාමු කිරීවෙන් ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙ අපරාධ වල්ඛන්ත කිරීවෙන් උේ්ත විය හැකි 
ොහිර අෙදානම් අඩුකර්ත හැකිය. එවහත්, වින්දිතයා යම් 
යම් ආයතන වෙත වයාමුකිරීෙට අදහස්ත කරව්න සිටින්වන් 
නම් එෙ වයාමුකිරීම් යන්රණෙල ආරක්ෂාකාරිෙෙ ස්හතික 
කර්ැනීෙ ඉතා සුපරික්ෂාකාරී අන්දමින් සිදුකළ යුු ය.  

1.  පෙතින තජගනය ස්හ අෙදානෙ තක්වස්තරු කිරීෙ  

්ැටුම් ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වල්ඛන්ත කිරීෙ හා 
ෙැඳුනු ොහිර අෙදානම් අඩුකිරීෙ ස්ඳහා ප්රාවේශීය ෙට්ටමින් 
ඇති දැනුෙ ස්හ අෙවෙෝධය වෙත වයාමුවීෙ ෙැද්ත් වේ. 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙවේ වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන් වෙත 
ළඟාවීෙ ස්ඳහා වල්ඛන්ත කරන්නන් විසින් ප්රාවේශීය 
ක්රියාධරයින්වේ ස්හ කාන්තා ජාලෙල ස්හය ලෝැනීෙ සුදුසු 
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ය. ස්ෘජුෙෙ වින්දිතයින් වෙත ප්රවේශවීෙ ුළින් ඉහත විස්තතර 
කළ අෙදානම් රැස්කට ඔවුන් නිරාෙරණය වියහැකි ෙැවින් 
එවස්ත කිරීෙ නුසුදුසුය. එවස්තෙ ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙට මුහුණ 
වදන එක් එක් පුේ්ලයා මුහුන වදන අෙදානෙ තක්වස්තරු 
කිරීෙටත් එෙ එක් එක් පුේ්ලයා ස්ඳහා අෙදානම් අඩුකිරීවම් 
ස්ැලසුෙක් ස්කස්ත කිරීෙටත් ප්රාවේශීය ස්ංවිධාන ස්ු සුවිවශතෂී 
දැනුෙ වයාදා්ැනීෙ අතයාෙශය ය.  

2. ස්ම්ෙන්ීකරණය 

IP2 හි ස්ඳහන් කර ඇති පරිදි ේවීෙ වක්න්ද්ර කර්ත් 
වල්ඛන්තකිරීම් ස්හ විෙශගන කටයුු ෙනාෙ 
ස්ම්ෙන්ීකරණය කිරීෙ අතිශයින්ෙ ෙැද්ත් ය. CARSV 
පෙතින ෙෙක් විශතොස් කරන ප්රවේශෙල වොවහෝවිට වම් 
ස්ඳහා ෙහුවිධ ෙෑයම් ක්රියාත්ෙක වේ.  

ේවීෙ වක්න්ද්ර කර්ත් වල්ඛන්ත කිරීවම් කටයුු ආරම්භ 
කිරීෙට තීරණය කරන ඕනෑෙ අවයක් එෙ කටයුු අරො 
CARSV (හා වෙනත් ෙරපතල අපරාධ ස්හ උල්ලංඝනෙලට ) 
මුහුණ දී දිවි්ලෙත්තවුන් ස්ෙගින් ස්ම්ෙන්ධවීෙට වපර 
කළයුු ෙැද්ත් කායගයන් කිහිපයකි. වල්ඛන්ත කිරීෙට, 

විෙශගනය කිරීෙට හා අදාළ වෙනත් කටයුුෙලට (වෙදය 
හා ොනුිය යනාදී ) ෙලෙරම්ලත් හා ෙලෙරම් රහිත 
ක්රියාධරයින් කවුරුන්දැයි වස්ායාෙැලීෙට උනන්දු විය යුතිය 
(ෙලෙරම්ලත් ක්රියාධරයින් යන්වනහි නිෙගචනය ස්ඳහා 12 
වකාටුෙ ෙලන්න ). එවස්තෙ, දැනටෙත් කර ඇති දෑ හා 
වකවරමින් පෙතින දෑ වස්ායා ෙැලීෙට ද (තෙදුරටත්) 
වල්ඛන්ත කිරීෙ ස්ැෙැවින්ෙ අෙශයදැයි වස්ායාෙැලීෙට ද 
කටයුු කළයුු ය. ෙතගොනවේදී ප්රධනතෙ ෙලෙරම්ලත් 
ක්රියාධරයින් වල් ස්ලකන්වන් වපාලීසිය, අභිවචෝශකයින් ස්හ 
විනිසුරන් ෙන නමුත් අනා්තවේදී තෙත් ෙලෙරම්ලත් 
ක්රියාධරයින් වම් අතරට එකුවීෙට ඉඩ තිවේ.විවශතෂවයන්ෙ 
3 පරිච්වේදවේ ස්ැවකවින් ස්ඳහන් කළ වයෝජිත ස්ංක්රාන්තික 
යුක්ති යන්රණ ඇතිකළවහාත් එවස්තවීෙට ඉඩ තිවේ.  

ඔෙ ෙලෙරම් වනාලත් ක්රියාධරයකු නම්, ේවීෙ වක්න්ද්ර 
කර්ත් වල්ඛන්තකිරීම් වහෝ විෙශගන කටයුු ආරම්භ 
කිරීෙට වපරාුෙ ස්හ ඒො සිදුකරන අතරුර ඔෙ වෙෙ 
වල්ඛන්තකිරීම් සිදුකරන්වන් ඇයි, ඒ කුෙන අරමුණක් 
මුදුන්පත් කර්ැනීෙටද යන ප්රශතන ඔවෙන්ෙ විෙස්ා ්ැනීෙ 
ෙැද්ත් ය. එෙ වල්ඛන්ත කිරීම් ුළින් වින්දිතයින්/ දිවි 
්ලෝත්තවුන් ස්හ යුක්තිවේ අනා්තයට ස්ැෙැවින්ෙ 
ප්රතිලාභ ලැවේද යන්නද වෙෙ තක්වස්තරුෙට ඇුළත් කළ 
යුුය. ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙලට අෙතරෙ ඔෙට අෙශය ෙනු ඇති 
අවනකුත් විකල්ප වතාරුරු මූලාශ්ර වොනොද? තෙන්වේ 
අත්දැකීම් තෙෙත් වල්ඛන්ත කර වනාෙැති 
දිවි්ලෝත්තවුන් වහෝ ස්ාක්ිකරුෙන් සිටින්වන්ද? යුක්තිය 
ස්ාක්ෂාත් කර්ැනීෙට දැනටෙත් සිදු වකවරමින් පෙතින 
ෙෑයම්ෙලට අහිතකර ෙලපෑෙක් වහෝ එයෙ යළි කිරීෙක් ඔෙ 
විසින් සිදුකරන වල්ඛන්ත කිරීම් (ඒොවේ එළඹුෙ, ආකෘතිය, 

භාවිතයන්) හරහා සිදු වනාෙන ෙෙ ස්හතික කර්නීෙට ඔෙට 
්තහැකි ක්රියාෝග ස්ලකා ෙැලීෙ ද ප්රවයෝජනෙත් ෙනු ඇත. 
යහපත් වච්තනාවෙන්, එවහත් වම් සියළු කරුණු 
ස්ලකාෙැලීෙකින් වතාරෙ CARSV විෙශගනය ස්හ වල්ඛන්ත 
කිරීෙට වපළවෙන ක්රියාධරවයෝ සිටිති.  

CARSV (වහෝ වෙනත් අපරාධ හා උල්ලංඝන ) වල්ඛන්ත 
කිරීෙ ස්ෑෙ වදනා විසින්ෙ නිරූපණය කළයුු භූමිකාෙක් 
වනාෙන ෙෙ කරුණාකර සිවතහි තෝන්න. ඇතැම් 
අෙස්තථාෙල නීතීඥයින්, ක්රියාධරයින්, මුල්ෙ ප්රතිචාර 
දක්ෙන්නන් වහෝ දිවි්ලෝත්තවුන්ට ආධාරක වස්තො 
ස්පයන්නන්වේ භූමිකාෙ ෙන්වන් වල්ඛන්ත කිරීෙ හා ෙැඳී 
ඇති අෙදානම් හා ොසි පිළිෙඳ, ෙලෙරම්ලත් 
වල්ඛන්තකරන්නන් ඇුළු විවිධ වල්ඛන්ත කරන්නන් 
ේග පිළිෙඳ වින්දිතයින් දැනුෙත් කිරීෙ ස්හ තෙන් විඳි 
අත්දැකීෙ වල්ඛන්ත කරන්වන්ද, එවස්තනම් ඒ කා ස්ෙගින්ද 
යන්න පිළිෙඳ ෙනා දැනුෙත්භාෙයකින් යුුෙ තීරණයක් 
්ැනීෙට දිවි්ලෝත් පුේ්ලයාට හැකි ෙෙ ස්හතික 
කර්ැනීෙ වේ. එවස්තෙ, පුෙත්පත් කලාවේදීන් ඇුළුෙ 
දිවි්ලෝත්තවුන්ට තෙන් හඳුන්ොවදන සියළුෙ වල්ඛන්ත 
කරන්නන් එෙ වල්ඛන්ත කිරීවම් ක්රියාෙලිය ුළ අනු්ෙනය 
කළයුු ප්රමිති හා කායගපටිපාටි ස්ම්ෙන්ධවයන් ේෙන ෙෙ 
ස්හතික කර්ැනීෙ ද ඔවුනට හිමිෙන ෙැද්ත් කායගභාරයකි.   

13. වකාටුෙ: ෙලෙරම්ලත් ක්රියාධරයින්  

වෙෙ උපග්රන්ථවේ "ෙලෙරම්ලත් ක්රියාධරයින්" යනු නීතිය 
ක්රියාත්ෙක කිරීවම්, විෙශගනය කිරීවම්, විේෙත් ස්ාක්ිකරුෙකු 
වීවම්, අභිවචෝදක ස්හ/වහෝ විනිශතචය ස්ම්ෙන්ධ කායගභාරයක් 
ඉටුකිරීෙ ස්ඳහා නිලෙශවයන් රජවයන් ෙලතල ලත් වහෝ 
ෙලෙරම් ලත් පුේ්ලයින් වහෝ ආයතන ය. වෙෙන් ෙලෙරම් 
ස්ෘජුෙෙ ලොදුන් ඒො විය හැක. උදාහරණ ෙශවයන් ජාතික 
නීතියක් හරහා රජය විසින්, රජයක් ස්ෙගින් ෙන ගිවිසුෙකින්, 

VII පරිච්වේදය යටවත් හිමි ෙලතල අනුෙ ක්රියාත්ෙක ෙන 
එක්ස්ත්ජාතීන්වේ ආරක්ෂක ෙණ්ඩලය හරහා වහෝ එෙන් 
නිල ෙලෙරෙක් ලොදීෙට ෙලය ඇති වෙනත් ආයතනයක් 
ෙගින් වෙෙන් ෙලෙරම් ලොදිය හැකිය.  

ඔෙ, ෙලෙරම් වනාලත් ක්රියාධරයකු ෙන්වන් නම් හා 
දිවි්ලෝත් පුේ්ලයාවේ වහෝ ස්ාක්ිකරුවේ අත්දැකීෙ 
මින් වපර වල්ඛන්ත කර වනාෙැති නම්, ෙලෙරම් ලත් 
ක්රියාධරයකු වෙත වයාමුවීෙ ුළින් එෙ පුේ්ලයාටත් එෙ 
පුේ්ලයාවේ අරමුණුෙලටත් ෙඩාත් ප්රතිලාභ අත්ෙනු ඇතිද 
යන්න නිසි වලස් ස්ලකා ෙැලිය යුුය. එවස්ත වේ නම්, 

ෙලෙරම්ලත් ක්රියාධරයා විසින් සිදුකරන වල්ඛන්ත කිරීවම්දී 
එෙ දිවි්ලෝත් පුේ්ලයාට උපකාර කිරීෙ හා ේවපන්වීෙ 
ඔෙට කළ හැකිය. තෙද, එෙ පුේ්ලයාට අෙශය උපකාර 
ලෝැනීෙට ස්හය හා ේවපන්වීෙ ලොදිය හැකිය.  
 

ෙලෙරම්ලත් හා වනාලත් ක්රියාධරයින් සිදුකරන ේවීෙ 
වක්න්ද්රකර්ත් වල්ඛන්ත කිරීම්ෙලදී ස්හ විෙශගනෙලදී එෙ 
දිවි්ලෝත් පුේ්ලයින්වේ යහපත හා අයිතිොසිකම්ෙලට 
ස්ැෙැවින්ෙ මුල්තැන දිය යුුය. නිසි ස්ම්ෙන්ීකරණයක් 
වනාෙැතිවීෙ ස්හ විවශතෂවයන්ෙ ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ො කිහිපයක් 
පැෙැත්වීෙ ුළින් ඇතිවිය හැකි, වොවහෝ අෙස්තථාෙල 
ස්ැෙැවින්ෙ සිදුෙන ෙරපතල ප්රතිවිපාක ේහරො ්ැනීෙ 
ස්ඳහා උපරිෙ ස්ැලකිල්ලක් දක්ෙමින් කටයුු කිරීෙ වෙෙන් 
අෙස්තථාෙල කළ හැකි ෙඩාත්ෙ ආචාරධෙගීය හා ේකීවෙන් 
යුත් කායගයයි. අත්දැකීම්ලත්, ස්ම්පත්ෙලින් ස්ම්පන්න 
ෙහුවිෂයික ෙෘත්තිකයින් කණ්ඩායෙක් විසින් සිදුකළවහාත් 
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මිස්, නිසි ස්ම්ෙන්ීකරණයක් වනාෙැතිෙ වල්ඛන්ත කිරීෙ 
ස්හ යළි යළිත් ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ො සිදුකිරීෙ දිවි 
්ලෝත්තවුන්ට තෙදුරටත් හානි සිදුකිරීෙට (යළි-ක්ෂතියට 
පත් කිරීෙ ඇුළු) වහතු වේ. අත්දැකීෙ යළි යළිත් විස්තතර 
කිරීවම්දී ෙැද්ත් ්ැටළු ස්ම්ෙන්ධවයන් ලොවදන වතාරුරු 
අතර වෙනස්තකම් ඇත්නම් ඊට ඇති පිළි්ැනීෙ අඩුෙන අතර 
එයද දිවි්ලෝත්තවුන්ට අහිතකර ෙලපෑෙක් ඇති 
කරන්නකි.   

3. රහස්යභාෙය  

ස්ෑෙ ොතාෙරණයක් ුළෙ වින්දිතයින් වහෝ ස්ාක්ිකරුෙන් 
ස්ෙගින් වකවරන කථාෙවහත රහස්යභාෙය ආරක්ෂා කිරීෙ 
ුළින් ඔවුන්වේ ආරක්ෂාෙට ඇති අෙදානෙ අඩුකර්ත 
හැකිය. ප්රතිපත්තියක් ෙශවයන් රහස්යභාෙය ආරක්ෂා 
කළයුු වුෙද නීතිවයන් වහෝ තත්ත්ොකාරවයන් තෙන් හා 
ස්ම්මුඛස්ාකච්ොෙට ලක්වූ තැනැත්තා අතර වූ හුෙොරුවේ 
ස්තෙභාෙය වහළිදරවු කරන්නට විෙශගකයාට සිදුෙන අෙස්තථා 
තිවෙන්නට පුළුෙන. එෙනිස්ා දැනුෙත්ෙ අෙස්රදීවම් 
ක්රියාෙලිය ුළ වෙෙ තත්ෙය පිළිෙඳෙ ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙට 
ලක්ෙන්නා දැනුෙත් කර තිබීෙ ෙැද්ත් වේ. උදාහරණ 
ෙශවයන් ශ්රී ලංකාවේදී විෙශගකයා වපාලීසිවයන් නෙතා අත් 
අඩංගුෙට ්තවහාත් වහෝ විෙශගකයා ස්ු ලිපි වල්ඛන 
වපාලීසිවේ භාරයට ්තවහාත් වෙෙන් අෙස්තථාෙක් උදාවිය 
හැක.  

රස්තතොදය ෙැලැක්වීවම් පනත යටවත් වස්වීම් ස්හ අත් 
අඩංගුෙට ්ැනීම් සිදුකිරීෙට වපාලීසියට පුළුල් ෙලයක් ඇත. 
නීති විවරෝී ක්රියාකාරකෙකට ස්ම්ෙන්ධ ෙෙට ස්ාධාරණ 
ස්ැකයක් ඇතිවිට ෙවරන්ුෙක් වනාෙැතිෙ පුේ්ලයකු අත් 
අඩංගුෙට ්ැනීෙට, ඕණාෙ පරිශ්රයකට ඇුළුවීෙට ස්හ 
පරීක්ෂා කිරීෙට, ඕනෑෙ ොහනයක් නෙතා පරීක්ෂා කිරීෙට, 

ඕනෑෙ වල්ඛනයක් වහෝ වෙනයම් වදයක් තෙ භාරයට 
්ැනීෙට වපාලිස්ත අධිකාරී වහෝ ඊට ඉහළ නිලයක් දරන ඕනෑෙ 
වපාලිස්ත නිලධාරියකු වහෝ ඒ ස්ඳහා නිසි වලස් ෙලය ලැබූ ඊට 
පහල නිලයක වපාලිස්ත නිලධාරියකුට හැකි ය. 252 එෙ 
විෙශගක ෙලතලෙලට ොධා කිරීෙ වහෝ ෙැලැක්වීෙ ෙස්ර 
හතක් දක්ො කාලයක් සිර දඬුෙම් ලෙන්නට හැකි ෙරදකි. 253 

රස්තතොදය ෙැලැක්වීවම් පනත යටවත් වපාලීසියට පුළුල් 
පරාස්යක ෙලතල පෙරාදී ඇතත් යම් යම් පාශගෙ අතර 
ඇතිෙන කථාෙහ ෙරප්රස්ාද යටවත් ආරක්ෂා ෙන අතර එෙ 
කථාෙහ වහළිදරවු කරන වෙන් ෙල කිරීෙට වනාහැක. 
අේෙකාත්ෙරයකු, නීතීඥයක්ේ වහෝ වනාතාරිස්තෙරයකු 
(නීතිවේදියකු) හා ඔහුවේ/ ඇයවේ වස්තො දායකයා අතර 
ඇතිෙන කථාෙහ ෙැනි යම් යම් ෙෘත්තීෙය හුෙොරු මීට 
ඇුළත් වේ. 254 නීතිවේදියා හා වස්තොදායකයා අතර හුෙොරු 
ෙන වල්ඛනෙල අන්ත්ගතයට ද වෙෙ ෙරප්රස්ාදය අදාළ වේ. 

255  තෙන්වේ නීතීඥයා ස්ෙගින් සිදුකරන රහස්ය 

                                                 
252 ත්රටතොෙය ෙැලැක්ීයම්  නත s. 6(1).  

253 ත්රටතොෙය ෙැලැක්ීයම්  නත s. 6(2).  

254 සාක්ි ආඥා  නත  s. 126(1). 

255 සාක්ි ආඥා  නත  s. 126(1).  

ස්න්නිවේදනෙල අන්ත්ගතය වහළිදරවු කරන වෙන් කිසිදු 
පුේ්ලයකුට ෙලකළ වනාහැක. 256 එවස්තෙ, වස්තොදායකයා 
විසින් එෙන් හුෙොරුෙක් පිළිෙඳ වහළිදරවු කිරීෙට නීතීඥයාට 
පැහැදිලි අෙස්රයක් ලො දී ඇත්වත් නම් මිස් වස්තොදායකයා 
හා නීතීඥයකු අතර සිදුෙන ස්න්නිවේදන වහළිදරවු කිරීෙට 
නීතීඥයකුට ෙල කිරීෙට ද වනාහැක. 257 

වෙදයෙරුන් හා පූජකයින් ස්ෙගින් කරන කථාෙහ එවස්ත 
නීතිවේ ෙරප්රස්ාද යටතට ඇුළත් වනාෙන ෙෙ වෙහිදී 
ස්ැලකිල්ලට ්ත යුුය. විෙශගයක් වහෝ අධිකරණ කටයුු 
අෙස්තථාෙක පූජකෙරුන්ට හා වෙදයෙරුන්ට තෙන් 
ෙෘත්තීෙය ෙට්ටමින් දැන්ත් කරුණක් වහළිදරවු කරන 
වෙන් ෙලකිරීෙට හැකියාෙ තිවේ. සිදුවකවරන 
ස්න්නිවේදනෙල රහස්යභාෙය හැකිතාක් උපරිෙ ෙට්ටෙකට 
ආරක්ෂා කර්ැනීෙ ස්ඳහා වල්ඛන්ත කිරීවම් ක්රියාෙලියට 
ස්ම්ෙන්ධ වියයුු ක්රියාධරයින් කවුරුන්දැයි තීරණය කිරීෙ 
ස්ඳහා ශ්රී ලංකාවේ වනතික ෙරප්රස්ාදය යන ස්ංකල්පවේ 
ස්තෙභාෙය ෙනාෙ අෙවෙෝධකරව්න සිටීෙ ඉතා ෙැද්ත් ය. ඒ 
අනුෙ වල්ඛන වපාලිස්ත භාරයට ්ැනීෙට වහෝ ඒ 
ස්ම්ෙන්ධවයන් ප්රශතන කිරීෙට ෙැඩි ඉඩක් ඇති ෙෙ අෙදානම් 
තක්වස්තරුවේදී දැන්න්නට ලැබුණවහාත් ඔෙවේ ක්රියාෙලියට 
නීතීඥයකු ස්ම්ෙන්ධ කර්ැනීෙ පිළිෙඳ ස්ලකා ෙැලීෙ 
ප්රවයෝජනෙත් ෙනු ඇත. 

එවස්තෙ, ෙවහතස්තරාත්ෙරුන් ස්හ වපාලිස්තනිලධාරීන්ට ද වෙෙ 
ෙරප්රස්ාදය හිමිෙන ෙෙ වෙහිදී අෙධානයට ්ත යුුය. 258 යම් 
ෙරදක් සිදුකිරීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් ඔවුනට වතාරුරු ලැබුණූ 
මූලාශ්රය වහළිදරවු කිරීෙට ඔවුනට ෙල කළ වනාහැක. 
වපාලීසියට වතාරුරු වහළිදරවු කිරීෙට අදහස්ත කරව්න 
සිටින , එවහත් වෙනත් ක්රියාධරයින්වේ පළි්ැනීෙට 
ලක්වේදැයි බිවයන් සිටින වින්දිතයින් වහෝ ස්ාක්ිකරුෙන් 
සිටින්වන් නම් වම් ෙෙ ඔවුනට පැහැදිලිෙ දැනුම්දිය යුුය. 
එවහත්, ස්ාක්ධිකරුෙන් ආරක්ෂා කිරීෙ ස්ඳහා ස්ඵලදායී 
ෙැඩස්ටහනක් වනාෙැති තත්ෙයක් ුළ (ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා 
මීළඟ වකාටස් ෙලන්න) වතාරුරු පිටතට කාන්දුවීෙ 
ෙැලැක්වීෙට වෙෙ වනතික විධිවිධානය එතරම්ෙ ප්රෙල 
වනාෙන ෙෙ සිවත් තෝැනීෙ ෙැද්ත් ය. 

 

 

 

                                                 
256 සාක්ි ආඥා  නත  s. 129.  

257 සාක්ි ආඥා  නත  s. 126. 

258 සාක්ි ආඥා  නත  s. 125.  
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14. වකාටුෙ: රස්තතොදය ෙැලැක්වීවම් පනත අෙලංගු කිරීෙ  

ක්රියාධරයින්, එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ස්ංවිධානය ස්හ ජාතයන්තර ප්රජාෙ විසින් ෙස්ර ්ණනාෙක් මුළුල්වල් කරන ඉල්ලීම් අතර රස්තතොදය ෙැලැක්වීවම් පනත අවහෝසි 
කිරීෙ ප්රධාන තැනක් ්නියි. එක්ස්ත් ජාතීන්වේ ොනෙ හිමිකම් කවුන්සිලවේ වයෝජනා ස්ම්ෙත 30/1 ස්ඳහා ස්ෙ අනුග්රාහකත්ෙය දරමින් ශ්රී ලංකාෙ ලොදුන් 
වපාවරාන්දු අතර රස්තතොදය ෙැලැක්වීවම් පනත ස්ොවලෝචනය කර අෙලංගු කිරීෙ,  ස්හ ජාතයන්තරවේ දැනට පෙත්නා යහපරිචෙලට අනුකූල ෙන රස්තත-විවරෝී 
පනතක් ඒ වෙනුෙට ව්න ඒෙත් ඇුළත් ය.259  

රස්තත විවරෝී පනත යනුවෙන් හඳුන්ෙන රස්තත විවරෝී රාමුෙක් අළුතින් වයෝජනා කිරීෙ ස්ඳහා රාජය නිලධරයන්, නීතිය ක්රියාත්ෙක කිරීවම් ආයතන/ හමුදා ප්රධානීන්, 

නීතිපති වදපාතගවම්න්ු නිවයෝජිතයකු, හා ස්තොීන නීතීඥයින් වදවදවනකු යන අයව්න් ස්ෙන්විත වකටුම්පත් කමිටුෙක් 2016 අවේල් ොස්වේදී රජය විසින් 
ස්තථාපිත කරන ලදී. 260  2016 ඔක්වතෝෙරවේදී වෙෙ කමිටුවේ පළමු වකටුම්පත ොධය වෙත පිටකර තිබිණි. වෙෙ නෙ වකටුම්පත වොවහෝ අංශෙලින් රස්තතොදය 
ෙැලැක්වීවම් පනතටත් ෙඩා අන්ත ෙෙට වචෝදනා කළ නීතිඥෙරුන් හා ොනෙ හිමිකම් ක්රියාධරයින් එය දැඩි වලස් විවේචනය කළහ. වොවහෝ වදනා දැඩිෙ ප්රකාශ 
කවළත එය මුළුෙනින්ෙ ඉල්ලා අස්තකර්ත යුු ෙෙයි. 261  ඒ අනුෙ වෙෙ පනත ස්ම්පාදනය කිරීවම් ක්රියාපටිපාටිය කල්දැමීෙටත් ඔක්වතෝෙග වකටුම්පත ස්ොවලෝචනය 
කිරීෙටත් රජවයන් තීරණය කරන ලදී. 

2017 ජනොරි ොස්වේදී අග්රාොතයෙරයා වෙෙ ඔක්වතෝෙග වකටුම්පවත් ස්ොවලෝචිත පිටපතක් අොතය ෙණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කවළතය. වපර ස්ැකසූ වකටුම්පවත් 
වූ ෙරපතළ කායගපටිපාටිෙය අඩුපාඩු ්ණනාෙක් වෙෙ වකටුම්පතින් ආෙන්රණය කර තිබුණි. 262 එවහත්, "රස්තතොදය" ස්හ "රස්තතොදය ස්ම්ෙන්ධ ෙරද" ස්ඳහා 
ලොදී තිබූ පෙණ ඉක්ෙොයන තරම් පුළුල් නිෙගචන ඇුළු අවනකුත් අඩුපාඩු  ස්ඳහා එහිදී ප්රතිකෙග ලොදී වනාතිබුණි. ඉන් පසුෙ, වකටුම්පවත් වදෙන ස්ංවශෝධිත 
පිටපත "නිරීක්ෂණ" ස්ඳහා පාලගිවම්න්ුවේ ඇති ජාතික ආරක්ෂාෙ පිළිෙඳ ආංශික අීක්ෂණ කාරකස්භාෙ වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදි. එෙ කාලය ුළ එකී වදෙන 
ස්ංවශෝධිත පිටපත තෙදුරටත් ස්ංවශෝධනය කරන ලදී. 2017 අවේල් ොස්වේදී අොතය ෙණ්ඩලවයන් ඊට එක්ෙරෙ අනුෙැතිය ලොදීෙට වපර අොතය ෙණ්ඩලවේ 
ප්රෙලයින් ස්හ ආරක්ෂක අංශ පනත් වකටුම්පත පිළිෙඳ ස්ෑවහන ප්රොණයකට තෙ අදහස්ත ලොදුන් ෙෙක් ොතගා වේ. 263 

එතැන් පටන් වෙෙ වකටුම්පත් රාමුෙ ස්ොවලෝචනය කරන වෙන් සිදුකරන ඉල්ලීම් දිගින් දි්ටෙ ්ලාඑමින් පෙතියි. ශ්රී ලංකාවේ දණ්ඩනීති ස්ංග්රහවේ එන ස්ාොනය 
ෙරද වොවහාෙයක් වනාපැහැදිලි අන්දෙකට නිෙගචනය කර ඇති යම් යම් අරමුණු ස්හිතෙ සිදුකවළත නම් ඒො රස්තතොදී ක්රියා වලස් ස්ැලකීෙ වෙහි වොවහෝ වදනාවේ 
ස්ැලකිල්ලට වයාමුවී ඇති මූලිකතෙ කරුණකි. උදාහරණයක් ෙශවයන් "ශ්රී ලංකාවේ වහෝ වෙනත් රටක  එකමුුකෙට හානි ඇතිකරන අන්දමින්" යනුවෙන් එක් 
අෙස්තථාෙක් වකටුම්පවත් විස්තතර කර ඇත. 264 ෙහුඅරුත් ව්න වදන වෙෙන් ලක්ෂණ, යම් පුේ්ලයකු නිෙගචිත ෙරදක් සිදුකර ඇත්වත්දැයි තීරණය කිරීෙ ස්ඳහා 
විධායක හස්තතය ක්රියාත්ෙක කරන්නන් වෙත ලොදී ඇති අභිෙතය ස්ෙගින් එක්වූ කල ශ්රී ලංකාවේ ස්ාොනය අපරාධ කයගපටිපාටිවයන් ෙැහැරෙ යමින් පුේ්ලයින් අත් 
අඩංගුෙට ්ැනීෙ, රඳො තැබීෙ ස්හ නඩුපැෙරීෙ  ස්ාොනය වදයක් ෙෙට පත් වකවරන අන්දමින් නීතිය ක්රියාත්ෙක කරන පාශගෙ විසින් අනිසිවලස් වයාදා්ැනීෙට හැකි 
තත්ෙයක් නිෙගාණය කරදීෙට ඉඩ තිවේ. වකටුම්පවත්  කායගපටිපාටිෙය අං් ද ස්ැලකිලිෙත් වියයුු තත්ෙයක පෙතියි. විවශතෂවයන්ෙ වෙෙ වකටුම්පත අනුෙ 
ස්න්නේධ හමුදා ස්ාොජිකයින්ට ස්තොීනෙ අත් අඩංගුෙට ්ැනීම් සිදුකළ හැක. 265  රස්තතොදය ෙැලැක්වීවම් පනත යටවත් පො එෙන් ෙලතල ලො දී වනාවතාබුණි. 

 

 

                                                 
259 UN Human Rights Council (2015), A/HRC/30/L.29, para. 12.  
260 Dharisha Bastians, ‘Govt’s Proposed Counter Terrorism Policy Faces Storm of Criticism’, (11 November 2016), Daily FT, 
www.ft.lk. 
261 See e.g. Ceylon News, ‘Letter to Government Opposing Proposed Counter Terrorism law’, (11 November 2016), 
www.ceylonews.com; Joint Statement by Adayaalam Centre for Policy Research et al (March 2017), ‘Sri Lanka’s draft 
Counter Terrorism Act: a license for continued state oppression, intimidation and torture’, 
http://www.itjpsl.com/assets/press/Joint-CS-Statement-on-CTA-04-05-17.pdf; Foundation for Human Rights & 

University of Pretoria’s Institute for International and Comparative Law in Africa (2017), ‘Provisional comments on Sri 
Lanka’s Draft Counter Terrorism Act and compliance with international human rights norms’, 
https://www.fhr.org.za/files/6214/9254/5277/SRI_LANKAS_DRAFT_COUNTER_TERRORISM_ACT_-

_PUBLICATION_DRAFT_-_18_APRIL_2017.pdf. 
262 Dharisha Bastians, ‘Big Changes to Counterterrorism framework’, (11 January 2017), Daily FT, http://www.ft.lk, 

accessed 4 May 2017.  
263 Dharisha Bastians, ‘Cabinet Approves Amended Version of White Paper on New Counterterrorism Law’, (27 April 
2017), Daily FT, http://www.ft.lk, accessed 7 May 2017.  
264 Policy and Legal Framework of the Proposed Counter Terrorism Act, Part III, 

http://www.sundaytimes.lk/161016/Cabinet%20Version%20-%20CT%20Poliyc%20and%20Bill.pdf, accessed 13 

December 2017. 
265 Policy and Legal Framework of the Proposed Counter Terrorism Act, Part III. 
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4. වයාමුකිරීම් (Referrals)  

වින්දිතයින්ට හා ස්ාක්ිකරුෙන්ට අෙශය උපකාර හා 
ආරක්ෂාෙ  ස්හතික කර්ැනීෙ ස්ඳහා අෙතර ස්හයක් අෙශය 
කරන ස්ෑෙවිටකෙ ඒ ස්ඳහා උචිත වෙනත් ආයතන වෙත 
ඔවුන් වයාමුකිරීෙ සුදුසු ය. එක් එක් සිදුවීෙ අනුෙ ඔවුනට 
වෙදය ස්හය, ශාරිරික පුනරුත්ථාපනය වහෝ ෙවනෝස්ාොජිය 
ආධාර අෙශයවීෙට ඉඩ තිවේ. වෙෙන් වයාමුකිරීම් ස්ෘජුෙෙ 
වහෝ පහත විස්තතර කර ඇති ආයතන ඇුළුෙ වෙනත් ආයතන 
හරහා ද සිදුකළ හැකිය.   

නිල ෙට්ටවම් ආධාර ෙුහ ස්හ වයාමුකිරීවම් ෝග සීමිතය. 
උදාහරණ ෙශවයන් උුරු හා නැව්නහිර ප්රවේශෙල ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙ වින්දිතයින්ට ෙවනෝවිදයාත්ෙක ස්හය ලොදීෙ 
ස්ම්ෙන්ධවයන් වෙවස්ත ොතගා වී තිවේ: "ෙවනෝස්ාොජීය 
වස්තො ස්ැපයුම් කටයුු හරහා හමුදා අපරාධ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
වතාරුරු එක් රැස්ත කරතැයි බියවූ රාජපක්ෂ රජය, එෙ 
ෙෘත්තිවේ නිරතවූ ෙෘත්තිකයින්ට තජගනය කර, එෙන් 
ෙයාපෘති ඉෙත් කර්ත් අතර ඒ හා ස්ම්ෙන්ධ ෙයාපෘති  
ෙලක්ොලන ලදී. වෙයින් වොවහෝ දිවි්ලෝත්තවුන්ට 
අෙශය කළ ස්හය වනාලැබී ගිවේය." 266 වෙෙ තත්ෙය දැන් 
වකවෙන් වකවෙන් වෙනස්තවෙමින් ඇතත්267  වරකොදාරු 
කළ හැකි වෙදය හා ොනසික වස්ෞඛය ෙෘත්තීයවේදීන් 
ඇුළුෙ වයාමුකිරීම් ස්ඳහා සුදුසු ආයතන/පුේ්ලයින් 
කවුරුන්ද යන්න පිළිෙඳ වහාඳෙ උපවදස්ත ලෝැනීෙට 
තෙෙත් ෙඩාත්ෙ උචිත ෙන්වන් එෙ ප්රවේශෙල ඇති ප්රාවේශිය 
ජාල වේ. 

ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණදුන් පුරුෂයින් වයාමුකිරීෙ ස්ඳහා 
විවශතිත වයාමුකිරීම් ආයතන පිළිෙඳෙ දැනට වතාරුරු 
කිසිෙක් දැන්න්නට ලැබී වනාෙැත.  

i. රාජය වනාෙන ස්ංවිධාන හා වේෙස්තථාන   

අපරාධෙල, විවශතෂවයන්ෙ ආරක්ෂක හමුදා විසින් සිදුකළ 
අපරාධෙල වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන්ට ප්රොණෙත් 
ආරක්ෂාෙක් ස්හ උපකාර ලැවෙන ෙෙ ස්හතික කර්ැනීෙට 
රාජය ආයතන අස්ෙත්වීෙ වහතුවෙන් රාජය වනාෙනස්ත 
ස්ංවිධාන ස්හ කවතෝලික වේෙස්තථාන එෙන් පුේ්ලයින් 
ආරක්ෂා කර්ැනීෙ ස්හ ඔවුනට උපකාර ලොදීවෙහි ලා 
අතිශයින්ෙ ෙැද්ත් කායගභාරයක් ඉටුකර තිවේ. ආරක්ෂාෙ 
ස්හිත නොතැන් ඇුළුෙ ආරක්ෂාෙ වෙන්ෙ පළි්ැනීෙ වහෝ 
බියෙැේදවීෙට ලක්වීවම් අෙදානෙ ස්හිත වින්දිතයින් හා 
ස්ාක්ිකරුෙන්ට අෙශය කරන පුළුල් පරාස්යක ආධාර 
උපකාර ඔවුනට ලොදීෙට ෙනාෙ ස්ංවිධානය වූ, දැඩි 
කැපවීෙකින් යුත් ක්රියාධරයින් ජාලයක් විසින් කටයුු කර 
ඇති අතර දැනටත් ඔවුහු එහි නිරතෙ සිටිති. 268  එක් එක් 
සිදුවීෙ අනුෙ වින්දිතයින්ට අෙශය කරන ස්ෙස්තථ ආධාර 
උපකාර පරාස්යෙ වෙෙගින් ආෙරණය වනාවූෙද කායගක්ෂෙ 

                                                 
266 International Crisis Group (2017), ‘Sri Lanka’s 
Conflict-Affected Women’, pp. 7-8. 

267  එම. 
268 Fernando (2017), ‘Mending Walls’, p. 5. 

අන්දමින් ආරක්ෂෙ හා උපකාර ලෝැනීෙට ඔවුනට ඇති 
වහාඳෙ ෙරණය වෙය විය හැකිය. 

විවෙන් ඉන් නී් ස්හ විවෙන්ස්ත ඇක්ෂන් වනට්ෙකගත ෙැනි 
කාන්තා ජාල ස්හ උපකාරක කණ්ඩායම් ද ස්ෙ ෙට්ටවම් 
ස්්යින් ෙශවයන් වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන්ට අෙශය 
උපකාර ලොවදයි. කාන්තාෙන්ට එවරහි, ස්තීපුරුෂ 
ස්ොජභාෙය පදනම්කර්ත් හා ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය හා ෙැඳී 
ඇති ොනසික ක්ෂතිය ස්ම්ෙන්ධවයන් කටයුු කිරීවම්දී වෙෙ 
ජාලෙල උපකාර ඉතා ඵලදායී වී තිවේ. කාන්තාෙන් හා 
්ැහැණු ළමුන්ට එවරහි ප්රචණ්ඩත්ෙවේ වින්දිතයින් 
වෙනුවෙන්ෙ ඇති, පැය 24 මුළුල්වල්ෙ ක්රියාත්ෙක ෙන 
ක්ෂණික ඇෙුම් අංකයක් ෙන 0114718585,269 විවෙන් ඉන් 
නී් ආයතනය විසින් පෙත්ොව්න යන තෙත් වස්තොෙකි.  
සූරිය කාන්තා ස්ංෙධගන ෙධයස්තථානය රවට් නැව්නහිර 
පළාවත් ොස්ය කරන ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය හා අවනකුත් 
අපරාධෙලට මුහුණ දී දිවි්ලෝත් කාන්තාෙන්ට අෙශය නීති 
උපවදස්ත, උපකාර ස්හ වයාමුකිරීම් සිදුකරනු ලැවේ.  

ෙධහිංස්ා ස්හ ක්ෂතිය ස්ම්ෙන්ධවයන් පුනරුත්ථාපන වස්තො 
ස්පයන රාජය වනාෙන ෙධයස්තථාන (පවුල් පුනරුත්ථාපන 
ෙධයස්තථානය ෙැනි) වහෝ ආොධ ස්හිත පුේ්ලයින්ට වස්තො 
ස්පයන ස්ංවිධාන හරහා පුරුෂයින්ට අෙශය වයාමුකිරීම් වස්තො 
ලෝත හැකිය.  

නීති ආධාර ොනෙ හිමිකම් හා ස්ංෙධගනය ස්ඳහා ෙන 
ෙධයස්තථානවයන් උපකාර ලෝත හැකිය. වෙෙ 
ස්ංවිධානවේ නීතීඥ ෙඬුළු විවිධ දිස්තික්කෙල සිටින අතර 
රස්තතොදය ෙැලැක්වීවම් පනත යටවත් රඳො තැබීෙට 
ලක්වුෙන්ට වෙෙගින් වනාමිලවේ නීති උපවදස්ත ලෝත 
හැකිය.  

ii. කාන්තා අොතයාංශවේ විවශතෂ දුරකථන අංකය ස්හ 
වයාමුකිරීවම් ෝග 

ලිංගික හා ස්තීපුරුෂ ස්ොජභාෙය පදනම් කර්ත් ප්රචණ්ඩත්ෙ 
වින්දිතයින් ස්ඳහා වයාමුකිරීම් ෝග ස්ම්පාදනය කිරීෙට 
කාන්තා හා ළො කටයුු අොතයාංශය හා එක්ස්ත් ජාතීන්වේ 
ස්ංෙධගන අරමුදල එක්ෙ කටයුු කර තිවේ. 270  ඒ ස්ඳහාෙ  
පැය 24 මුළුල්වල් ක්රියාත්ෙකෙන දුරකථන අංකයට 
(කාන්තාෙන් වෙනුවෙන්ෙ ඇති 1938 ක්ෂණික ඇෙුම් 
අංකය / විවෙන් ඉන් නී් 0114718585 අංකය) ඇෙුෙක් 
ලොදීෙ හරහා වහෝ වරෝහලට ඇුළුවීෙ හරහා අදාළ 
පුේ්ලයාවේ කැෙැත්ත ලොදුන් පසු වම් යටවත් වස්තො 
ලෝත හැකිය. ඊට ආරක්ෂාෙ, ෙවනෝස්ොජීය ස්හය, නීතිෙය 

                                                 
269 See further Women in Need, ‘Break the Silence’, 
http://winsl.net/index.html, accessed 4 January 2018. 
270 United Nations Development Programme (2015), ‘A 
Multi Sectoral Referral System to Address SGBV: Access 

to Justice to Survivors of Sexual and Gender Based 

Violence’, https://undpsrilanka.exposure.co/a-multi-

sectoral-referral-system-to-address-sgbv, accessed 3 

January 2018. 

38



 

 
 
44 

හා වෙදයෙය ස්හය ලෝැනීෙට වයාමුකිරීම් ඇුළත් ය. 
එවහත් වෙහිදී වොවහෝවිට වයාමුකරන්වන් වපාලීසිය හා 
වෙනත් රජවේ ආයතන වෙත ෙන වහයින් රජය විසින් 
සිදුකළ ප්රචණ්ඩ ක්රියාෙල වින්දිතයින් වෙෙ වයාමුකිරීම් ෙරණ 
වෙත ප්රවේශෙන්වන් නම් එය විවශතෂ ස්ැලකිල්ලක් ස්හිතෙ 
කළයුත්තකි.  

iii. ජාතික ළොරක්ෂක අධිකාරිය 

ළමුන්ට එවරහි ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ සිදුවීම්ෙලදී ජාතික 
ළොරක්ෂක අධිකාරිය වෙත වයාමුකරන්නට ද පුළුෙන. එහිදී 
තෙන්ට ලැවෙන පැමිණිලි උචිත ෙලධාරීන් වෙත වයාමුකිරීෙ 
වෙෙ අධිකාරිවයන් සිදු වකවග. 271  එවස්තෙ, ළො අපවයෝජන 
හා ස්ම්ෙන්ධ සියළුෙ විෙශගන ස්හ අපරාධ කායගපටිපාටිෙල 
ප්ර්තිය අීක්ෂණය ස්ඳහා ළොරක්ෂක අධිකාරියට ෙලය 
ලොදී තිවේ.272 ළො අපවයෝජන වින්දිතයින්ට නීති උපවදස්ත 
හා උපකාර ලොදීෙට ද අධිකාරියට හැකිය.273   

iv. වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂා කිරීවම් පනත 
යටවත් ලොවදන උපකාර   

වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂා කිරීවම් පනත යටවත් 
ඇතිකළ ආයතන වෙත වයාමුකිරීෙද නයායාත්ෙකෙ ්ත් කළ 
සිදුකළ හැකි කටයුත්තකි. මූලයාධාර ලෝැනීෙට වෙහිදී 
වින්දිතයින්ට ඉඩක් ලැවේ. ්ෘහස්තථ අපරාධ ස්හ මූලික 
අයිතිොසිකම් උල්ලංඝනෙලට ලක් වූ වින්දිතයින්ට "නඩු 
කායගපටිපාටිෙලට ස්හභාගිවීෙට දරන්නට වූ වියදම් ඇුළුෙ 
සිදුවූ ෙරද වහතුවෙන් වින්දිතයාට දරන්නට වූ වියදම් 
වෙනුවෙන්" වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂා කිරීවම් 
අධිකාරිවයන් යම් මුදලක් ලෝැනීෙට අයිතිය තිවේ. 274  

අපරාධය වහතුවෙන් මුහුණ වදන්නට වූ ශාරීරික හා ොනසික 
හානි ස්ම්ෙන්ධවයන් රජවේ වෙදය පහසුකම් වෙන්ෙ 
පුනරුත්ථාපන හා උපවේශන වස්තො ඉල්ලා සිටීෙටත් 
ලෝැනීෙටත්  "ඒ ස්ඳහා අෙශය ස්ම්පත් රජය ස්ුෙ ඇති 
අෙස්තථාෙල" වින්දිතයා හිමිකම් ලෙන ෙෙ ද පනවත් ස්ඳහන් 
වේ.275 

වකවස්තනමුත්, වින්දිතයින්වේ ආරක්ෂාෙ පතා ඔවුන් වෙෙ 
අධිකාරිය වෙත වයාමුකිරීෙ නුසුදුසු ය. අපරාධෙල 
වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂාෙ ස්ඳහා ජාතික 
අධිකාරියක් ස්තථාපිත කිරීෙට ද කළෙනාකාරණ ෙණ්ඩලයක් 
පත් කිරීෙට ද  ශ්රී ලංකා වපාලිස්ත වදපාතගවම්න්ුෙ ුළ 
අපරාධෙල වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂා කිරීවම් 
                                                 
271 1998 අිංක 50 ෙරන ජාතික ළමාරක්ෂක 
අිකාරි  නත. S. 14(k).  

272 1998 අිංක 50 ෙරන ජාතික ළමාරක්ෂක 
අිකාරි  නත  s. 14(h).  
273 National Child Protection Authority, Development 

Action Plan 2016,  www.childprotection.gov.lk, accessed 

13 December 2017.  
274 VCWP Act s. 4(1).  
275 PVCW Act s. 30(1).  

අංශයක් ඇතිකිරීෙට ද වෙෙ නීතිවයන් විධිවිධාන ස්ලස්ා 
තිවේ. "ෙධහිංස්ා සිදුකළ ෙෙට වචෝදනා ස්හිතෙ එක්ස්ත් 
ජාතීන්වේ ොතගාෙක නම් කර ඇති පුේ්ලයකු වෙන්ෙ 
යුේධවයන් පසුෙ වූ 'පුනරුත්ථාපනරු භාරෙ සිටි නිලධාරීයා 
ඇුළුෙ" වෙෙ ජාතික අධිකාරියට නම් කර ඇති ඇතැමුන් 
පිළිෙඳෙ ෙරපතල වලස් ස්ැලකිල්ල වයාමුකළයුුෙ තිවේ. 276 

තෙද,  "අපරාධයක වින්දිතයින්ට හා ස්ාක්ිකරුෙන්ට එවරහිෙ 
සිදුවකවරන තජගන, පලි්ැනීම්, හිංස්න, වහෝ උල්ලංඝන 
ස්ම්ෙන්ධවයන් තනිෙ වහෝ වෙනත් ඕනෑෙ 
වපාලිස්තනිලධාරියකුවේ උපකාර ඇතිෙ විෙශගනය"277 ස්ඳහා 
ෙලය ඇති වින්දිතයින් හා ස්ාක්ිකරුෙන් ආරක්ෂා කිරීවම් 
අංශය වපාලිස්ත ධුරාෙලියට අයත් ෙන්නකි. වෙෙ අංශවේ 
ප්රධානියා ෙන්වන් වපාලිස්තපති විසින් නම් කරන වජයතෂතඨ 
වපාලිස්ත අධිකාරීෙරවයකි. යම් වින්දිතයකු වපාලිස්ත 
නිලධාරීන්, ආරක්ෂක අංශ ස්ාොජිකයින් වහෝ රජවේ ෙලෙත් 
නිලධාරීන් විසින් සිදුකළ අපරාධයක් ස්ම්ෙන්ධවයන් 
පැමිණිලි කරන අෙස්තථාෙක  වෙය විවශතෂවයන් ප්රශතනකාරී 
තත්ෙයක් ෙනු ඇත. 278 

 

                                                 
276 ITJP (2017), ‘Putting the Wolf to Guard the Sheep: Sri 
Lanka’s Witness Protection Authority”, p. 1, 
http://www.itjpsl.com/assets/Sri-Lanka-Witness-

Protection-Report.pdf.  
277 VCWP Act s. 19 (3)(b).  
278 Fernando (2017), ‘Mending Walls’, p.11. See further 
UN Committee Against Torture (2016), 

CAT/C/LKA/CO/5, para. 17; OHCHR, ‘Report of the 

Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights on Sri Lanka, (February 2017), 

A/HRC/34/20, pp. 10-11.  
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8 පරිච්වේදය: සුරක්ිතෙෙ ස්හ ආරක්ෂාෙ  

IP2 හි 8ෙන පරිච්වේදවේ "සුරක්ිතෙෙ ස්හ ආරක්ෂාවේ 
ෙැද්ත්කෙත් වෙෙ ස්ංකල්ප වදක එකිවනක ස්ම්ෙන්ධ 
ෙෙත්" පැහැදිලි කර වදයි. 279 "තෙන් කරන කායගවේ 
සුරක්ිතෙෙ ස්හ ආරක්ෂාෙ ස්ම්ෙන්ධ පැතිකඩ පිළිෙඳෙ ස්හ 
තෙන්ට වෙන්ෙ වින්දිතයින් හා ඔවුන්වේ පවුල්ෙල 
ස්ාොජිකයින්ට පැනනැගිය හැකි අෙදානම් පිළිෙඳෙ" 
ෙෘත්තිකයින් දැනුෙත් විය යුු ය.280  

2015 සිට ශ්රී ලංකාවේ ඇතැම් ප්රවේශෙල ොනෙ හිමිකම් 
ක්රියාොදය ස්ඳහා ෙන ආරක්ෂක තත්ෙය වපාදුවේ ෙැඩිදියුණු 
වී ඇතත් ඇතැම් ප්රවේශෙල එෙ තත්ෙය තෙෙත් අතිශය 
දුෂතකර අඩියක පෙතියි.281 "විවශතෂවයන්ෙ උුවග හා 
නැව්නහිර කාන්තාෙන්, ස්හ විවශතෂවයන්ෙ වදෙළ 
කාන්තාෙන් ඉලක්ක කරමින්, ස්හ කාන්තා ්ෘහමූලිකාෙන්, 

යුධ ෙැන්දඹුෙන්, හිටපු ස්ටන්කාමී කාන්තාෙන් හ අුරුදන් 
වූෙන්වේ පවුල්ෙල කාන්තාෙන් ෙශවයන් ස්තය, යුක්තිය ස්හ 
ේවීෙ වස්ායා ගිය කාන්තාෙන් වෙන්ෙ කාන්තා ොනෙ 
හිමිකම් අයිතිොසිකම් ආරක්ෂා කරන්නියන් ඉලක්ක කරමින් 
හමුදාෙ ස්හ වපාලීසිය හිංස්න, දූෂණය ඇුළු ප්රචණ්ඩක්රියා, 
පැහැර්ැනීම්, ෙධහිංස්ා, ලිංගික අල්ලස්තලෝැනීෙ, ලිංගික 
ෙහල්වස්තෙය, ස්හ ෙලහත්කාරවයන් නිවෙස්තුළට පැමිණීෙ 
අුළුෙ යුක්තිස්හ්ත වනාෙන ආවේක්ෂණය සිදුකරන ලදැයි 
එල්ලෙන ෙරපතල වචෝදනා"282 පිළිෙඳ ස්ැලකිල්ල 
වයාමුකළයුු ෙෙ කාන්තාෙන්ට එවරහි වෙනස්තවකාට 
ස්ැලකීෙ ුරන්කිරීෙ පිළිෙඳ කමිටුෙ 2017දී පෙස්ා තිවේ. 

එවස්තෙ, 2016දී ශ්රී ලංකාවේ ධූත වෙවහෙරින් පසුෙ ෙධහිංස්ා 
පිළිෙඳ විවශතෂ රවපෝතගුකරු  වෙවස්ත ස්ඳහන් කවළතය: "රවට් 
උුරු හා නැව්නහිර ප්රවේශෙල දැඩි වලස් පෙතින 
හමුදාකරණය වහතුවෙන් ආවේක්ෂණය (surveillance) 
පුේ්ලයින් පාලනය කිරීෙටත් බිය්ැන්වීෙටත් වයාදා්න්නා 
වෙෙලෙක් ෙෙට පත්ෙ තිවේ. තෙද, පුනරුත්ථාපනයට ලක්වූ 

                                                 
279 IP2, p. 105. 

280 එම., p. 105. 
281 See e.g., Human Rights Commission of Sri Lanka 

(2016), ‘Letter to His Excellency the President on 

Memorialization and reconciliation’, 
http://hrcsl.lk/english/wp-

content/uploads/2017/06/Letter-to-H.E.-President-

Memorialization-and-Reconciliation-E.pdf, accessed 13 

December 2017; Consultation Task force on 

Reconciliation Mechanisms (2016), ‘Executive Summary 
of the Interim Report’, 
http://docs.wixstatic.com/ugd/bd81c0_92e14b9f69fb4

97caa5b818ff69a3213.pdf, accessed 13 December 

2017.  
282 Committee on the Elimination of Discrimination 

Against Women, ‘Concluding observations on the eighth 

periodic report of Sri Lanka’, CEDAW/C/LKA/CO/8, 
(February 2017), para. 24(b). 

පුේ්ලයින්ට අෙතරෙ, රස්තතොදය ෙැලැක්වීවම් පනත යටවත් 
කලින් රඳො තැබීෙට ලක්වූ පුේ්ලයින් හා ඔවුන්වේ 
පවුල්ෙල ස්ාොජිකයින්, ්ැටුම් ස්ෙවේ LTTE ස්ංවිධානයට 
කුෙන වහෝ ආකාරයක ස්ම්ෙන්ධතාෙයක් තිබූ ෙෙක් 
ස්ැලවකන ඕනෑෙ අවයකු, වේහපාලන හා ොනෙ හිමිකම් 
ක්රියාධරයින් දිගින් දි්ටෙ   

ෙධහිංස්ාෙට එවරහි කමිටුෙ 2016දී ශ්රී ලංකාෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
කළ ස්ොවලෝචනවේදී එෙ කමිටුෙ ද "ෙධහිංස්ා ස්හ 
අුරුදන්වීම් ස්ම්ෙන්ධවයන් කරන ඉල්ලාසිටීම් ස්ඵලදායි 
වලස් ොතගාකරණයට ොධා පමුණුෙමින් පුෙත්පත් 
කලාවේදීන් ස්හ ොනෙ හිමිකම් ආරක්ෂකයින් හිංස්නයට හා 
අත්තවනෝෙතික වලස් රඳොතෝැනීෙට ලක්ෙන ෙෙට 
නිරන්තරවයන් ලැවෙන ොතගා පිළිෙඳෙ" කමිටුවේ 
ස්ැලකිල්ල වයාමුවී ඇති ෙෙ අෙධාරණය කරන ලදී. 283  

එවස්තෙ, 2016දී ශ්රී ලංකාවේ ධූත වෙවහෙරින් පසුෙ ෙධහිංස්ා 
පිළිෙඳ විවශතෂ රවපෝතගුකරු  වෙවස්ත ස්ඳහන් කවළතය: "රවට් 
උුරු හා නැව්නහිර ප්රවේශෙල දැඩි වලස් පෙතින 
හමුදාකරණය වහතුවෙන් ආවේක්ෂණය පුේ්ලයින් පාලනය 
කිරීෙටත් බිය්ැන්වීෙටත් වයාදා්න්නා වෙෙලෙක් ෙෙට 
පත්ෙ තිවේ. තෙද, පුනරුත්ථාපනයට ලක්වූ පුේ්ලයින්ට 
අෙතරෙ, රස්තතොදය ෙැලැක්වීවම් පනත යටවත් කලින් රඳො 
තැබීෙට ලක්වූ පුේ්ලයින් හා ඔවුන්වේ පවුල්ෙල 
ස්ාොජිකයින්, ්ැටුම් ස්ෙවේ LTTE ස්ංවිධානයට කුෙන වහෝ 
ආකාරයක ස්ම්ෙන්ධතාෙයක් තිබූ ෙෙක් ස්ැලවකන ඕනෑෙ 
අවයකු, වේහපාලන හා ොනෙ හිමිකම් ක්රියාධරයින් දිගින් 
දි්ටෙ  හමුදාවේ, බුේධි අංශෙල ස්හ වපාලීසිවේ 
ආවේක්ෂණයා හා බිය්ැන්වීම්ෙලට ලක්වෙති. ්ටුමින් පසුෙ 
එලඹුනු මුල් කාලයට ස්ාවේක්ෂෙ වෙෙ තත්ෙය යම් තාක්දුරට 
අඩුෙ ඇතත් පේධති්ත ආවේක්ෂණය ස්හ බිය්න්වීෙ තෙෙත් 
සිදු වේ." 284 

්ැටුම් හා ස්ම්ෙන්ධ ප්රචණ්ඩත්ෙය, විවශතෂවයන්ෙ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය වල්ඛන්ත කිරීෙ තෙෙත් ඉතා ස්ංවේදී 
ොතෘකාෙකි. එෙනිස්ා වින්දිතයින්වේ හා ස්ාක්ිකරුෙන්වේ 
ආරක්ෂාෙට එෙගින් ස්ැලකියයුු තජගනයක් ඇතිවේ.   

ඉහත පැහදිලි කළ අන්දෙට වින්දිතයින් ස්හ වල්ඛන්ත 
කරන්නන් යන වදපාශගෙයටෙ ආරක්ෂාෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
මුහුණ වදන්නට ෙන තජගන එක් එක් සිදුවීවම් ස්තෙභාෙය 
අනුෙ වෙනස්ත වේ. තෙද භූව්ෝලීය ෙශවයන් එය විෂාල වලස් 
වෙනස්තවිය හැකිය. උදාහරණ ෙශවයන් ්ැටුමින් පීඩාෙට 
පත්වූ පවුල් රැස්ක් ොස්ය කරන ෙන්නි ප්රවේශවේ ආරක්ෂක 
තත්ෙය රවට් අවනකුත් ප්රවේශෙලට ෙඩා ෙැඩිවයන් 
අභිවයෝ්ාත්ෙක ය. එෙ ප්රවේශවේ ආවේක්ෂණය පුළුල්ෙ 
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පැතිර ඇත. රාජය වනාෙන ස්ංවිධානෙල රැස්තවීම්ෙලට බුේධි 
අංශ නිලධාරීහු ක්රමිකෙ ස්හභාගි වෙති. ප්රවේශොසී ප්රජාවේ 
ස්ාොජිකයින් ද ආවේක්ෂණවේ නිරතෙන අතර ඔවුහු බුේධි 
අංශ වෙත වතාරුරු ස්පයා වදති. එහි ප්රතිඵලයක් ෙශවයන් 
පිටස්තතර පුේ්ලයින් දුටු ෙහාෙ ඔවුන් වෙත අෙධානය 
වයාමුෙන අතර ඒ පිළිෙඳෙ වනාපොෙ ොතගා කර්නු ලැවේ. 
ප්රජාෙ ුළ ස්ැකය ්ැඹුරින් කාෙැදී තිවේ. වෙය වල්ඛන්ත 
කිරීවම් කටයුුෙලට ෙරපතල අභිවයෝ්යකි. වම් අයුරින්ෙ 
රවට් අවනකුත් ප්රවේශෙල ආරක්ෂාෙට ඇති තජගනෙල 
මූලාශ්ර, ස්තෙභාෙය ස්හ තීව්රතාෙය රඳා පෙතින්වන් එෙ එක් එක් 
ප්රවේශවේ පෙතින ස්ාධක ෙතය. එෙනිස්ා ප්රාවේශීය 
හවුල්කරුෙන් හා එක්ෙ විෙශගනය ස්ැලවුම් කිරීෙ ෙඩාත් 
සුදුසු ය (ඉහත 7 වේදය ෙලන්න). 

ස්ාකලය (wholistic) ආරක්ෂක උපායෝගයක් අනු්ෙනය 
කිරීෙ ස්හ ෙෘත්තිකයින්ට, වතාරුරුෙලට, වින්දිතයින්ට හා 
ස්ාක්ිකරුෙන්ට ඇති අෙදානෙ කළෙනාකරණය ස්ඳහා ෙන 
ෝග ඇුළුෙ IP2 හි 8ෙන පරිච්වේදවේ දක්ො ඇති යහපරිච 
ස්ැලකිල්වලන් යුුෙ අෙධානයට ්ැනීෙට ෙෘත්තිකයින් විසින් 
කටයුු කළයුු වේ.  එහි ස්ඳහන් ෙන අන්දෙට 
"සුරක්ිතභාෙය ස්හ ආරක්ෂාෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් ස්ැලකිලිෙත් 
ෙන කරුණු අනථගයක් වනාකිරීවම් මූලධෙගය හා ස්ම්ෙන්ධ 
ය...ස්ැලසුම් ස්ම්පාදන ක්රියාකාරකම්ෙල සිට, වින්දිතයින් හා 
ස්ාක්ිකරුෙන් වෙත ප්රවේශෙන්වන් වකවස්තද යන්න ස්හ 
ඔවුන් හමුෙන්වන් කුෙන ස්තථානයකද, වතාරුරු ස්ටහන් 
කර්ැනීෙප්රොහනය හා ්ෙඩා කිරීෙ දක්ොත් වින්දිතයින් 
සුදුසු ආයතන වෙත වයාමු කිරීෙ දක්ොත් ස්ෙස්තථ වල්ඛන්ත 
කිරීවම් ක්රියාෙලියෙ ුළ ෙෘත්තිකයින් ්න්නා තීරණ හා 
සිදුකරන ක්රියා සියල්ලටෙ යටින් දිවෙන මූලය විය යුත්වත් 
එෙ අනථගයක් වනාකිරීවම් මූලධෙගයයි." 285 

A. ෙෘත්තිකයින්ට එල්ලෙන අෙදානම් කළෙනාකරණය  

ෙෘත්තිකයින්ට මුහුණ වදන්නට විය හැකි අෙදානම් 
ස්ම්ෙන්ධවයන් IP2 හි ලොදී ඇති උදාහරණ අතරින් ශ්රී 
ලංකාෙට ෙඩාත්ෙ අදාළ ෙනු ඇත්වත් පහත ඒොය:  

• රථොහන හදිසි අනුරු 

• ආතතිය, විඩාෙ, ප්රතිපුරුෂ ක්ෂතිය (vicarious trauma) ස්හ 
පශතචාත් ක්ෂති ආතති ආොධය (PTSD) 

• විෙශගනයට ලක්ෙන පුේ්ලයින් වහෝ කණ්ඩායම් ස්හ 
ඔවුන්වේ ආධාරකරුෙන්වේ ඉලක්ක ෙෙට පත්වීෙ 

• වස්ාරකෙ 

• කායගාල ෙැටලීෙ 

• අධිකරණවේ හිංස්නය, අත්තවනෝෙතික අත් අඩංගුෙ/ 
රඳො තෝැනීෙ, අධිකරණෙය ක්රියාෝගෙලට 
වනාව්ාස්ත ෙරාදැමීෙ 

• ලියාපදිංචිය අෙලංගු කිරීෙ (ජාතික ෙට්ටවම් රාජය 
වනාෙන ස්ංවිධානා 

• රටට ඇුළුවීෙට වීස්ා ලො වනාදීෙ ස්හ අවනකුත් 
පරිපාලනෙය ොධක (විවේශිකයින්ට)  

                                                 
285 IP2, p. 105. 

IP2 හි 108-9 පිටුෙල දැක්වෙන 3 වකාටුවේ වෙෙ අෙදානම් 
වොවහාෙයක හානි අඩුකර්ත හැකි ක්රෙ ස්ඳහන් කර තිවේ. 
ඒො, අදළ තැන්හි සුපරික්ෂාකාරි වලස් ස්ලකා ෙලා සුදුසු පරිදි 
ක්රියාවෙහි වයදවිය යුු වේ.  

15. වකාටුෙ: ප්රතිපුරුෂ ක්ෂතිය (vicarious trauma) 
ආෙන්රණය කිරීෙ  

දිගින් දි්ටෙ ඉතාෙත් ෙරපතල ස්තෙරූපවේ අපරාධ 
වල්ඛන්ත කිරීවම් නිරතෙන ෙෘත්තිකයින් තෙ කායගවයහි 
නිරතෙන අතරුර ප්රතිපුරුෂ ක්ෂතියට පත්වීෙට ඇති 
අෙදානෙ ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ෙට්ටවම් ෙෘත්තිකයින් අතර 
අඩුවෙන් අෙධානයක් වයාමුවූ ්ැටළුෙක් ෙෙ ොතගා වී තිවේ. 
වෙහිදී ප්රතිපුරුෂ ක්ෂතිය යනු "වෙනත් අවයක් මුහුනදුන් 
ක්ෂතිය ඇති කරෙනසුළු අත්දැකීම්ෙලට ස්ෙන්දීෙත් ස්ෙගින් 
ඇතිවිය හැකි ස්ෘණාත්ෙක ප්රතිචාර වේ...ක්ෂතියට පත්වූ 
පුේ්ලයින්වේ චිත්තවේ්, ෙතකයන්, ස්හ ොනසික චිරෙලට 
නිරාෙරණයවීෙත් ස්ෙගින් PTSD තත්ෙය හා ස්ොන ප්රතිචාර 
ෙෘත්තිකයා ුළ ඇතිවීෙට ඉඩ තිවේ. තෙන්ට අස්න්නට 
ලැබුණු දෑ පිළිෙඳ අදහස්ත වහෝ ොනසික චිර ෙරින් ෙර සිවත් 
ඇතිවීෙ, අතිප්රවෙෝධය ස්හ චිත්තවේගීය ප්රතික්රියතාෙ ෙැනි 
තත්ෙ ඊට ඇුළත් විය හැකිය. 286  (තෙත් වරෝ් ලක්ෂණ ද 
අතර) ස්ාංකෙ, විෂාදය, ෙලාවපාවරාත්ු විරහිත ෙෙක් හැඟීෙ, 

අෙධානය වයාමුකිරීෙ දුෂතකරවීෙ, භයානක සිහින වපනීෙ, 

අධික වකෝපය හා ස්හකම්පනය වනාදැනීයාෙ යනාදී වරෝ් 
ලක්ෂණ ඊට ඇුළත් වේ. 287  

ස්ංවිධාන තෙ තෙන්වේ කායගෙණ්ඩලෙල සුෙවස්ත ස්ඳහා 
අෙශය කටයුු කළයුු ෙන අතර නිදන්්ත ආතතිය, 

ප්රතිපුරුෂ ක්ෂතිය ස්හ කායික ොනසික විඩාවෙන් 
වහම්ෙත්වීෙ ෙැනි තත්ෙ ආෙන්රණය ස්ඳහා තෙන් විසින්ෙ 
යම් උපායෝග වයාදා්ැනීෙ ද ෙැද්ත් වේ. වම් 
ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙැඩි විස්තතර ොනෙ හිමිකම් පිළිෙඳ ෙහ 
වකාෙස්ාරිස්ත කායගාලවේ Manual on Human Rights 

Monitoring: Trauma and Self-Care’, (2011) වෙතින් ලෝත 
හැකිය. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter12-

MHRM.pdf.  

B. වතාරුරුෙලට ඇති අෙදානෙ කළෙනාකරණය  

වතාරුරුෙලට ඇති අෙදානම් ෙශවයන් IP2 හි 8 පරිච්වේදවේ 
දක්ො ඇති සියල්ල ශ්රී ලංකාෙට අදාළ වේ. ස්ංවේදී වතාරුරු 
ස්ෙගින් ෙැඩකටයුු කරන ස්ෑෙවිටකෙ ආරක්ිත 
ස්න්නිවේදන ක්රෙ ඒ ස්ඳහා වයාදා්න්නා ෙෙ ෙෘත්තිකයින් 
ස්හතික කර්ත යුුය. අන්තජගාලවේ පලකරන වතාරුරු 

                                                 
286 OHCHR, ‘Manual on Human Rights Monitoring: 
Trauma and Self-Care’, (2011), p. 11, 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapte

r12-MHRM.pdf. 

287 එම., p. 12. 
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කෙවගද යන්නත් ස්ොජ ොධය භාවිතවේදීත් ස්ැලකිලිෙත් විය 
යුුය.  

වොවහෝ කුඩා ස්ංවිධාන ස්ුෙ සුරක්ිත ඩිජිටල් ්ෙඩාකරණ 
ෙෘදුකාං් වනාෙැතිවීෙට ඉඩ තිවේ. එවහත් ස්ාක්ි 
ස්ම්ෙන්ධවයන් කටයුු කිරීෙට ස්හ ්ෙඩාකරණය 
ස්ම්ෙන්ධවයන් ස්ැලකිල්වලන් යුුෙ ස්ැකසූ ක්රෙවේද 
අනු්ෙනය කරන්වන් නම් වනාමිලවේ ලෝත හැකි වස්තො 
වයාදා්නිමින් එෙ ව්ානු සුරක්ිත වලස් වක්තනය කර 
්ෙඩා කර තෙන්නට හැකිය. ඩිජිටල් ස්හ වභෞතික ්ෙඩා 
ස්ම්ෙන්ධවයන් IP2හි 13 පරිච්වේදවේ ඇුළත් කරුණු ෙනාෙ 
අධයයනය කිරීෙ ඉතා ප්රවයෝජනෙත් ෙනු ඇත. 

C. වින්දිතයින් ස්හ ස්ාක්ිකරුෙන්ට ඇති අෙදානෙ 
කළෙනාකරණය  

7 ෙන පරිච්වේදවේ ෙඩාත් විස්තතරාත්ෙකෙ පැහැදිලි කළ පරිදි 
IP2 හි 8 ෙැනි පරිච්වේදවේ හඳුනා්ත්, වින්දිතයින්ට හා 
ස්ාක්ිකරුෙන්ට ඇති අෙදානම් අතරින් ශ්රී ලංකාෙට ෙඩාත්ෙ 
අදාළෙන අෙදානම් පහත දක්ො තිවේ: 

• වින්දිතයා වහෝ වින්දිතයාවේ පවුවල් ස්ාොජිකයින් අත් 
අඩංගුෙට ්ැනීෙ හා රඳො තෝැනීෙ ුළින් 
අනා්තවේදී තෙදුරටත් ෙධ හිංස්ාෙට හා ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙයට ලක්වීෙට ඇති හැකියාෙ ඇුළුෙ ෙරද 
සිදුකරන්නන් විසින් විවිධ ක්රෙ වයාදාව්න බිය්ැන්වීෙ 
ස්හ පලි්ැනීෙට ලක් කිරීෙ 

• ස්ොජවේ අපකීතගියට ලක්වීෙ 

• දික්කස්ාදය, පවුවලන් ප්රතික්වෂතපවීෙ, විොහවීෙට ඇති 
අෙස්තථා අඩුවීෙ 

• වස්තො ස්පයන්නන්වේ ෙෘත්තිකයින්වේ ස්හ/ වහෝ අධිකරණ 
පේධතිවේ ස්ංවේදිතාෙය අඩු වහයින් වින්දිතයා යළි-
ක්ෂතියට පත්වීෙ හා එහි ප්රතිඵලයක් ෙශවයන් වින්දිතයා 
තෙන්ටෙ හානි කර්ැනීෙ වහෝ ඇතැම්විටක සියදිවි හානි 
කර්ැනීෙ 

• (පුරුෂයින් ස්ඳහා) ස්ෙලිංගික ක්රියා සිදුවකරුවන් 
කැෙැත්තක් නැතිෙ වුෙද එෙන් ක්රියා පිළිෙඳෙ ඇති 
භීතිකාෙ හා ස්ෙලිංගික විවරෝී නීති වහතුවෙන් 
වින්දිතයින් පො සිර්තකිරීෙ  

 

IP2 හි වෙවස්ත අෙධාරණය කර තිවේ: " වභෞතික ෙශවයන් 
එකිවනකා හමුවීෙට තීරණය කිරීෙට වපර වල්ඛන්ත කිරීෙ 
ස්ැලසුම් කරන අෙධිවේදීෙ පුේ්ල, ප්රාවේශීය වහෝ ප්රජා 
ෙට්ටමින් ෙන විවශතිත අෙදානම් පිළිෙඳෙ වින්දිතයින්ට හා 
ස්ාක්ිකරුෙන්ට ෙනාෙ උපවදස්ත ලොදිය යුු ය. 
වකවස්තනමුත් ඇතැම් අෙස්තථාෙල වින්දිතයින් හා 
ස්ාක්ිකරුෙන් තෙන් මුහුණ දී සිටින අෙදානෙ හඳුනා්ැනීෙට 
අස්ෙත් වීෙ වහෝ තෙන් පත්ෙ ඇති තත්ෙයට මුහුණදීෙට 
හැකිවීෙ පිණිස් අෙදානම් අෙෙෙන වලස් හැසිරීෙ වහෝ ෙැරදි 
වතාරුරු ලැබීෙ ෙත වහෝ අතීතවේ මුහුණවදන්නට වූ 
ක්ෂතිය වහතුවෙන් අස්තය කරුණු පිළිෙඳ බියවී සිටීෙ 

ඇතැම්විටක සිදුවිය හැකි ෙෙ ෙෘත්තිකයින් සිත්හි තෝත 
යුු ය." 288 

වෙෙන් අෙදානම් ඉදිරිවේ වින්දිතයින් ස්හ ස්ාක්ිකරුෙන් 
ආරක්ෂා කර්ැනීෙ ස්ඳහා ෙෘත්තිකයින් විසින් ්තයුු පියෙර 
රැස්ක් IP2 හි පිටු 116-117හි දක්ො තිවේ. ඒො ස්ැලකිලිෙත් 
වලස් අනු්ෙනය කිරීෙ ඵලදායී ෙනු ඇත.

                                                 
288 IP2, page 115. 
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10 පරිච්වේදය: ශ්රී ලංකාවේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන ස්ාක්ි 

CARSV ඔේපු කිරීෙ ස්ඳහා ස්ාක්ි එක් රැස්ත කරන්වන් වකවස්තද  
යන්න හා ඒ ස්ෙගින් ෙැඳුනු අෙදානම් ද ඇුළුෙ CARSV ඔේපු 
කරවපන්වීෙ ස්ඳහා වල්ඛන්ත කිරීවම් ක්රියාෙලිය ුළ 
ඒකරාශී කර්ත හැකි විවිධ ස්ාක්ි ේග IP2 හි 10ෙැනි 
පරිච්වේදවේ දක්ො තිවේ. ශ්රී ලංකාවේ නීති කායගපටිපාටිය 
ුළ එෙන් ස්ාක්ි වයාදා්ැනීෙ ස්ඳහා ශ්රී ලංකාවේ නියෙ 
කරඇති ස්ාක්ිෙය ස්හ කායගපටිපාටිෙය අෙශයතා වෙෙ 
වේදවේ වකටිවයන් විස්තතර කර ඇත. ෙැඩිදුරටත් 
ස්ලකාෙැලිය යුු කරුණු ස්ඳහා කරුණාකර IP2 වෙත 
වයාමුෙන්න. 

A. හැඳින්වීෙ 

ස්ාක්ි ස්ම්ෙන්ධ නීති පාලනය ෙන්වන් ස්ාක්ි ආඥාපනතින් 
වේ. හමුදා අධිකරණ හැරුණුවිට ස්ෑෙ අධිකරණයකෙ 
කායගපටිපාටියට වෙෙ ආඥාපනත අදාළ වේ. 289 ශ්රී ලංකා 
අධිකරණවේ ස්ාක්ිෙල පිළි්තහැකිෙෙ ස්හ විශතෙස්නීයත්ෙය 
තීරණය කරන්වන් නඩුවිභා්ය අෙස්තථාවේදී ය. 
විවශතෂවයන්ෙ, නඩු විභා්යකදී ඉදිරිපත් කරන ස්ාක්ි 
පිළි්තහැකිවීෙට නම් ඒො නඩුෙට අදාළ කරුණකට 
ස්ම්ෙන්ධ වියයුු ය. 290  යම් කරුණක් ඔේපුකලාක් වස්ත 
ස්ලකන්වන් "තෙන් ඉදිරිවේ ඇති කරුණ ස්ලකාෙැලීවෙන් 
අනුරුෙ, අධිකරණය එක්වකෝ එය පෙතින ෙෙක් විශතොස් 
කරයි නැතවහාත් අදාළ නඩුෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන 
ොතාෙරණය යටවත් විචක්ෂණශීලි පුේ්ලයකු විසින් එය 
පෙතින ෙෙක් විශතොස් කර ක්රියා කිරීෙට තරම් එහි පැෙැත්ෙට 
ස්ස්ම්භාවී ඉඩක් ඇති ෙෙ ස්ලකන කල්හි" ය. 291  තෙන් 
පෙස්ාසිටින වේ පදනම් ෙන කරුණ ඔේපු කිරීවම් භාරය 
නඩුකියන්නාට පැෙවග. 292  

B. ඇස්දුටු ස්ාක්ි   

වල්ඛනයක අන්ත්ගත කරුණුෙලට අෙතර කරුණු ොචික 
ස්ාක්ි හරහා ඔේපු කළ හැකිය. 293  එවහත් ොචික 
ස්ාක්ිවයන් ස්ඳහන් ෙන්වන් වල්ඛනයක් හැර වෙනයම් 
වදයක් පෙතින ෙෙක් වහෝ යෙක් පෙතින තත්ෙය පිළිෙඳෙ 
වේ නම් එය පරීක්ෂා කර ෙැලීෙ ස්ඳහා අධිකරණය ඉදිරියට 
පමුණුෙන වෙන් නියෙ කිරීෙට අධිකරණයට හැකිය. 294  
ොචික ස්ාක්ි ස්ෘජු විය යුුය. 295 එනම්, (යම් යම් ෙයතිවගක 
ඇතත්) ස්ාොනයවයන් ප්රොදක ස්ාක්ි (hearsay evidence) 
පිළි්නු වනාලෙයි. 296  විවශතෂඥයින් විසින් ලොවදන ස්ාක්ි 

                                                 
289 සාක්ි ආඥා  නත  s. 2. 

290 සාක්ි ආඥා  නත s. 5. 

291 සාක්ි ආඥා  නත s. 3.  

292 සාක්ි ආඥා  නත s. 101.  

293 සාක්ි ආඥා  නත s. 59.  

294 සාක්ි ආඥා  නත s. 59.  

295 සාක්ි ආඥා  නත s. 60.  

296 උො. සඳහා බලන්න: සාක්ි ආඥා  නත ss. 

6, 10, 21, 32. 

ද, එෙ විවශතෂඥයාවේ ෙතය ෙශවයන් අධිකරණවේ පිළි්නු 
ලෙයි.  

C. වල්ඛ්ත ස්ාක්ි 

යම් වල්ඛනයක අන්ත්ගතය එෙ වල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීෙ 
හරහා ඔේපු කළ හැකිය. එවහත්  යම් යම් අෙස්තථාෙල297  
වල්ඛනයක අන්ත්ගතය ඔේපුකර වපන්වීෙ ස්ඳහා ේවිතියික 
ක්රෙ භාවිතා කරන්නට වේ. ස්හතික කළ පිටපතක් ඉදිරිපත් 
කිරීෙ, පිටපවත් නිරෙදයභෙය ස්හතික වකවරන යම් ක්රෙයක් 
වයාදා්නිමින් එහි යාන්ික පිටපතක් ඉදිරිපත් කිරීෙ, වහෝ 
අදාළ වල්ඛනය දුටු අවයකු ලොවදන ොචික ස්ාක්ියක් ඊට 
අදාළ විය හැකිය.298 අත්ස්න අදාළ පුේ්ලයාවේ ෙෙ ඔේපු 
කිරීෙ වහෝ අත් අකුරු අදාළ පුේ්ලයාව් ෙෙ ඔේපු කිරීෙ 
හරහා එෙ පුේ්ලයා වල්ඛනවේ කතගෘ ෙන ෙෙ ඔේපු කිරීෙ 
ඇුළුෙ වල්ඛ්ත ස්ාක්ියක් ඔේපුකිරීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
විධිවිධාන ස්ාක්ි ආඥාපනවත් ඇුළත් ය. 299 ස්ාක්ි 
ආඥාපනවත් අදාළ ස්ක්ිය ඉදිරිපත් කිරීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් 
දැක්වෙන විධිවිධානෙලට අනුකූලෙ කටයුු කර ඇත්නම් 
වල්ඛනෙල අෙයාජෙෙ ඔේපු කිරීෙට වෙනත් අතිවගක 
කිසිෙක් ඉදිරිපත් කළයුු වනාවේ.  

D. ඩිජිටල් ස්ාක්ි  

ශ්රෙය දෘෂය ස්ාක්ි වෙන්ෙ "පරි්ණක ෙගින් නිකුත් කළ 
ප්රකාශ" යනාදිය පිළි්තහැකිවීෙ ස්ඳහා ස්පුරාලිය යුු 
විවශතිත නීති තිවේ. 300  විවශතෂවයන්ෙ ශ්රෙය දෘෂය පටි්ත 
කිරීෙක් ස්ාක්ියක් ෙශවයන් ඉදිරිපත් කරන්වන් නම් එය 
ස්ුටුදායක වියහැකි අන්දමින් විකාශය කර වපන්වීෙට, යළි 
විකාශය කිරීෙට වහෝ පිටපත් ලෝැනීෙට හැකිවිය යුු ය. 301 
තෙද, එෙ ශ්රෙය දෘෂය පටි්ත කිරීෙ සිදුකළ යන්රය එෙ 
අෙස්තථාවේ නිෙැරදිෙ ක්රියාත්ෙකවෙමින් පැෙති ෙෙ ඔේපු කර 
වපන්විය යුු ය. 302  තෙද, ශ්රෙය දෘෂය පටි්ත කිරීෙ 
වෙනස්තකිරීෙකට වහෝ අපවේශනය (tamper) කිරීෙකට 
භාජනය වී වනාෙැති ෙෙ ඔේපු කළ යුු ය. 303 එහිදී අදාළ 
පටි්තකිරීෙ වෙනස්තකිරීෙට වහෝ අපවේශනය කිරීෙට 
වනාහැකි අන්දමින් පෙත්ොව්න ගිය ෙෙ ඔේපු කර වපන්විය 
හැකිය. එහිදී එෙ ස්ාක්ිය භාරෙ සිටි නිලධාරි දාෙය 
ස්ැලකිලිෙත් වලස් වල්ඛන්ත කර ඔේපුකර වපන්විය යුුය. 
එවහත් ස්ාක්ිෙල අෙයාජත්ෙය පිළිෙඳ අවනත් පාශගෙවයන් 
තකග කිරීෙක්  වනාෙැත්වත් නම් වම් සියල්ලෙ ස්පුරාලීෙ 

                                                 
297 සාක්ි ආඥා  නත s. 65.  

298 සාක්ි ආඥා  නත s. 63.  

299 සාක්ි ආඥා  නත s. 67.  
300 Evidence (Special Provisions) Act No. 14 of 1995. 
301 Evidence (Special Provisions) Act No. 14 of 1995 s. 4.  
302 Evidence (Special Provisions) Act No. 14 of 1995 ss. 

4(c), 5(b). 
303 Evidence (Special Provisions) Act No. 14 of 1995 s. 

4(d). 
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අෙශය වනාවේ. 304 එවස්තෙ පරි්නකවයන් ලෝත් ප්රකාශය 
වහෝ ශ්රෙය දෘෂය පටි්තකිරීෙ අෙයාජ ෙෙ අධිකරණය විසින් 
පූෙගානුොන කිරීෙට ද ඉඩ තිවේ.305 

E. වෙදය ස්ාක්ි    

ස්ාක්ි පිළි්තහැකි වීෙ ස්ම්ෙන්ධවයන් ෙන නීති වෙදය 
ස්ාක්ිෙලට ද අදාළ වේ. වෙදය ස්ාක්ි සූදානම් කළ යුත්වත් 
ස්තොීනත්ෙය පිළිෙඳ ස්ැකයකට භාජනය වී වනාසිටින306  
රජවේ වෙදයෙරයකු307  විසින් ය. ස්ාොනයවයන් වෙදය 
ස්ාක්ි අධිකරණයට ඉදිරිපත් වකවරන්වන්  එක්ස්ත වග 
ොතගා, වෙදය-වනතික ොතගා, විදයා්ාර පරීක්ෂණ ොතගා 
ඇුළු වල්ඛන, ශ්රෙය දෘෂය පටි්ත කිරීම් වහෝ පරි්නකවයන් 
ලොවදන ප්රකාශ ෙැනි ස්තෙරූපයකින් වේ. අධිකරණය ඩී එන් 
ඒ ස්ාක්ි ද පිළි්නු ලැවේ. උදාහරණ ෙශවයන් නීතිපති 
එදිරිෙ වපාට්ට නවුෆග නඩුවේදී308  චූදිතයා අපරාධය වූ 
ස්තථානවේ සිටි ෙෙ ස්ාධාරණ ස්ැකවයන් වතාරෙ ඔේපු කරනු 
ලැබුවේ ඩී එන් ඒ ස්ාක්ි ෝගවයනි.  

තාක්ෂණය උපවයෝගි කර්න්නා වෙදය ස්ාක්ි 
පිළි්තහැකිවීෙ ස්ඳහා ස්පුරාලිය යුු විවශතෂ නීති  1995 අංක 
14 දරන ස්ාක්ි (විවශතෂ විධිවිධාන) පනවත් දක්ො තිවේ.  
උදාහරණ ෙශවයන් වෙන්ඩිස්ත එදිරිෙ රජු309  නඩුවේදී එක්ස්ත 
වග ොතගාෙ ලෝන්නා අෙස්තථාවේ එහි රජවේ වෙදයෙරයා 
වනාසිටි වහයින් එය පිළි්ත වනාහැකි ෙෙ තීන්දු විය.                                                        

 

                                                 
304 Evidence (Special Provisions) Act No. 14 of 1995 s. 8. 
305 Evidence (Special Provisions) Act No. 14 of 1995 s. 9. 
306 Ajith v Attorney General (2009) 1 Sri L.R. 23. 
307 Code of criminal Procedure Act No. 15 of 1979. 
308 Attorney General v. Potta Naufer and Others (2007) 2 

Sri L.R 144. 
309 Mendis v. The King 52 NLR 486. 
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V වකාටස්: ප්රාවයෝගික භාවිතවේදී වල්ඛන්ත කිරීෙ: වතාරුරු 
එක් රැස්ත කිරීෙ  

11 පරිච්වේදය: ශ්රී ලංකාෙ ුළ ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ො සිදුකිරීෙ 

CARSV ස්ම්ෙන්ධවයන් ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ො සිදුකළ යුත්වත් 
වකවස්තද යන IP2 හි 11ෙැනි පරිච්වේදවයන් දක්ො තිවේ. එහි 
පැහැදිලි කර වදන අන්දෙට ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වපන්නුම් 
කරන දශගක ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙ වෙවහයෙන්නාට හඳුනා්ත 
හැකි ආකාරයට, ෙැරදි අෙවෙෝධ ඇතිවීෙ අඩුෙන ආකාරයට 
ස්හ යළි ක්ෂතියට පත්වීෙ අෙෙ ෙන ආකාරයට ස්ම්මුඛ 
ස්ාකච්ො සිදුකිරීෙට නම් ප්රාවේශීය පසුබිෙ ස්හ අකල්ප පිළිෙඳ 
ෙනා දැනුෙක් තිබීෙ ඉතා ෙැද්ත් වේ.310  

A. ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වපන්නුම් කරන දශගක  

ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙවේ වින්දිතයින් වොවහෝ අෙස්තථාෙල 
ස්තවේච්ොවෙන් වතාරුරු ලොවදන්නට ෙැලි වේ. 
වොවහෝවිටක ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය පිළිෙඳ වතාරුරු 
වහළිදරවු කරන්වන් එෙ වින්දිතයාට අපහසුෙක් වනාදැනී 
ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙ වෙවහයෙන්නා ඉදිරිවේ කථාකරන්නට 
හැකි ෙෙක් දැනුනු පසුෙ ය. වෙය, මුල්ෙ ස්මුඛ ස්ාකච්ොෙ 
අෙස්තථාවේෙ සිදු වනාවීෙට ඉඩ තිවේ. ලිංගිකත්ෙය 
ස්ම්ෙන්ධවයන් ශ්රී ලංකාවේ විවිධ ජන ප්රජාෙල පෙතින තහංචි 
ෙතොද (taboo) වහතුවෙන්  එෙ වතාරුරු කිසිවස්තත්ෙ 
වහළිදරවු කිරීෙට වහෝ සිදුවූවේ කුෙක්ද යන්න  පැහැදිලිෙ 
විස්තතර කිරීෙට වින්දිතයින් වහෝ ස්ාක්ිකරුෙන් සූදානම් 
වනාවීෙට ඉඩ තිවේ. තෙත් අෙස්තථාෙල, සිදුවූ වදය විස්තතර 
කිරීෙට අෙශය ෙචන වින්දිතයා වහෝ ස්ාක්ිකරු වනාදන්නො 
විය හැකිය. 311  

එෙනිස්ා ෙඩාත් ස්ංවේදී වූ වෙෙ කරුණු පිළිෙඳ 
ස්ැලකිල්වලන් යුුෙ ප්රශතන කර දැන්ැනීෙ ස්ඳහා ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙයක් සිදුවූ ෙෙක් හැඟවෙන දශගක හඳුනා්ැනීෙට 
ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙ වෙවහයෙන්නාට හැකිවීෙ ඉතා ෙැද්ත් ය. 
වෙහිදී ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය සිදුවූවේ ශ්රී ලංකාවේ කුෙන 
පසුබිෙකද යන්න පිළිෙඳ ෙනා දැනුෙක් තිබීෙ ප්රවයෝජනෙත් 
ෙනු ඇත (2 පරිච්වේදය ෙලන්න). තෙද, වෙනත් අය මුහුණ 
දුන් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය පිළිෙඳ ස්ඳහන් කිරීෙ වින්දිතයා 
විසින් ද එෙන් අත්දැකීම්ෙලට මුහුණ දී දිවි ්ලෝත් ෙෙක් 
දන්ෙන ක්රෙයක් විය හැකිය. ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණ දී 
දිවි්ලෝත් අය වොවහෝ අෙස්තථාෙල ඒ පිළිෙඳ විස්තතර 
කිරීවම්දී විවිධ ආරූඩනාෙ වයාදා්ැනීෙට ඉඩ ඇත.  
උදාහරණ ෙශවයන් ලිංගික ස්ංස්්ගයක් සිදුවූ ෙෙ පැෙසීෙ 
ස්ඳහා "අතින් අල්ලාව්න සිටියා" ෙැනි වෙනත් වයදුෙක් 
භාවිතා කිරීෙට ඉඩ තිවේ. වෙෙන් ආරූඩවයදුම් දැන 

                                                 
310 IP2, p. 164. 
311 See e.g. M Peel et al. (2000), ‘The sexual abuse of 
men in detention in Sri Lanka’ The Lancet Vol 35, 9220, 

p. 2069. 

වනාසිටින්වන් නම් වහෝ පරිෙතගක විසින් ඒො දැනුම් 
වනාදුනවහාත් වල්ඛන්ත කරන්නාට ඒො ේහැරී යනු ඇත. 
භාෂා පරිෙතගනය අෙශය ෙන්වන් නම් වෙෙ කරුණු පිළිෙඳෙ 
ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙට වපර පරිෙතක ස්ෙගින් ස්ාකච්ො කර 
තැබීෙ සුදුසු ය. 

16. වකාටුෙ: ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ්ැන ස්ඳහන් කිරීෙට 
වයාදා්ැනීෙට ඉඩ ඇති රහස්ත ෙචන කිහිපයක්  

ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණ දුන් ශ්රී ලාංකික වින්දිතයින් 
වොවහෝ වදවනක් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය සිදුවූොද, එවස්තනම් 
ඒ සිදුවූවේ කුෙක්ද යන්න පිළිෙඳෙ පැහැදිලිෙ ප්රකාශ 
වනාකරන්නට වපළවෙන ෙෙ අත්දැකීම් ලත් විෙශගකයින් 
ොතගා කර තිවේ. ලිංගික ප්රචණ්ඩ ක්රියාෙක් සිදුවූ ෙෙක් 
වහෝ ෙචනාථගවයන් ඔේෙට ගිය වෙනත් අථගයක් තිබීෙට 
ඉඩ ඇති ෙෙක් වහෝ විෙශගකයාට වත්රුම්්ත හැකි, 

වදෙළ ෙස් ෙහරන පුේ්ලයින් විසින් වයාදා්න්නා ඇතැම් 
වයදුම් අතරට පහත වයදුම් ද ඇුළත් වේ:  

• "ොත් එක්ක නිදා ්ත්තා" (තෙන් දූෂණය වූ ෙෙක් 
ස්ඳහන් කරනො විය හැකිය) 

• "අරක"ට ්ැහුො/ "අරක" ඇල්ුො (ලිංගික අෙයෙ 
පිළිෙඳ ස්ඳහන් කිරීෙක්) 

• "වදන්නාට ෙදා ්න්න කිේො" (ෙැළඳ ්ැනීෙකට 
ෙැඩි වදයක් විය හැකිය. නුසුදුසු ස්තපශගය වහෝ දූෂණය 
පො අදහස්ත කරනො විය හැකිය) 

• "ෙට ක්ලාන්තය හැදුනා" (එෙ අෙස්තථාවේ එෙ 
පුේ්ලයා දූෂණය වූො විය හැකිය. දූෂණයට ලක්වීෙ 
ස්ෙගින් ෙැඳී ඇති අපකීතගිවයන් මිදීෙට වින්දිතයා 
එෙ සිදුවීවෙන් දුරස්තවීෙට ෙෑයම් දරනො විය හැකිය) 

• "අරක කළා" (දූෂණය කළා විය හැකිය) 

• "අපිට" යෙක් වූ ෙෙත් "එයාලා" විසින් එය සිදුකළ 
ෙෙත් පැෙසීෙ (වෙහිදී ෙහුෙචනවයන් ස්ඳහන් වුෙත් 
වින්දිතයා එයින් අදහස්ත කරන්වන් තෙන් විය හැකිය. 
"එයාලා" යනුවෙන් ස්ඳහන් කරන්වන් තෙන්වේෙ 
ප්රජාවේ තෙත් අය වීෙට ද ඉඩ තිවේ)  

B. ස්ංස්තකෘතිකෙය ෙශවයන් ස්ංවේදී ආකල්ප   

ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙ වෙවහයෙන්නාට වතාරුරු වහළිදරවු 
කිරීෙට ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණ දුන් වින්දිතයින් 
ෙැලිකෙක් දක්ෙන්නට ඉඩ ඇති නමුත් ඔවුන්වේ ස්ංස්තකෘතියට 
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ස්ංවේදී ආකල්ප ෙගින් ෙඩාත් විෙෘතෙ අදහස්ත දැක්වීෙට ඔවුන් 
දිරි්න්ෙනු ඇත. ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය වල්ඛන්ත කිරීවම්දී 
අදාළ ස්ාෙදය ක්රියාෙ (actus reus) ස්හ ඒ ස්ඳහා අනු්ෙනය 
කළ ක්රියා පිළිවෙල (modus operandi) පිළිෙඳ නිශතචිත 
වතාරුරු ලෝැනීෙට හැක් ප්රශතන අස්න්නට අෙශය වේ. 
වෙය ඉතාෙත් ස්ංවේදීභාෙයකින් කළ යුත්තකි. වෙහිදී අෙශය 
කරන්වන් කුෙන ෙට්ටෙක වතාරුරුද යන්න ස්හ එෙ 
වතාරුරු අෙශය කරන වහතුෙ කුෙක්ද යන්න කලින්ෙ 
පැහැදිලි කරදීෙ සුදුසු ය.  

ශ්රී ලංකාවේ ්ැටුෙ හා ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙවයන් 
පීඩාෙට පත් ප්රජාෙන් වොවහාෙයක ලිංගික ක්රියා, ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය ස්හ ලිංගික අෙයෙ ස්ඳහන් කිරීෙට 
වයාදා්න්නා විවශතිත පද එදිවනදා ජීවිතවේ දි පො ස්ෘජුෙෙ 
භාවිතා වනාෙන තරම් ය. තෙන්වේ ස්ංස්තකෘතික පසුබිෙ අනුෙ 
ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙ වෙවහයෙන්නා ද වෙෙ පද 
වයාදා්ැනීවම්දී යම් දුරකට අපහසුතාෙයකට මුහුණ වදනො 
විය හැකිය. එවහත්, අෙශය තැන්හි නිෙැරදි පසුවිපරම් ප්රශතන 
විෙසීෙට නම් වෙෙ පද වයාදා්ැනීෙට සිදුෙන ෙැවින් තෙන් 
එකී පද භාවිතය ස්ඳහා වපර පුහුණුවීෙ හරහා වහෝ තෙන් ුළ 
ඒ ස්ම්ෙන්ධවයන් ඇති ස්ංවේදීත්ෙය ේහරෝැනීෙ ෙැද්ත් 
ය. තෙන් යම් පදයක් භාවිතා කිරීවෙන් ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙ 
වෙවහයෙන්නා ුළ පුදුෙයක් වහෝ අප්රස්න්නෙෙක් ජනිත 
වනාෙන ෙැේ වින්දිතයාට පැහැදිලි වුෙවහාත් 
අපහසුතාෙයකින් වතාරෙ ෙඩාත් ස්විස්තතරාත්ෙකෙ කරුණු 
පැහැදිලි කිරීෙට එෙ වින්දිතයා දිරි්ැන්වෙනු ඇත.  

තෙද, ශරීරවේ විවිධ වකාටස්ත හැඳින්වෙන නම් භාවිතා කිරීෙට 
ෙඩා, ශරීරයක රූප ස්ටහනක එෙ ශරීර වකාටස් වපන්ොදීෙ 
වින්දිතයාට පහසු විය හැකිය (උදාහරණ ස්ඳහා .. හි 
4ඇමුණුවම් එන ලිංගික අඩන්වත්ට්ටම් ස්ම්ෙන්ධ වෙදය 
ස්හතික නියැදිය ෙලන්න). ඉන්පසුෙ එය ස්ැලකිලිෙත් වලස් 
රූපස්ටහවන් ස්ලකුණු කරව්න ලිඛිතෙ විස්තතර කළ හැකිය. 
තෙද, ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණදුන් පසුෙ ඔවුන් ලැබූ 
වෙදය ප්රතිකාර පිළිෙඳෙ විෙෘතෙ කථා කිරීෙ වින්දිතයින්ට 
එතරම් අපහසු වනාවීෙට ඉඩ තිවේ. එවස්තනම්, සිදුවු ක්රියාෙ 
පිළිෙඳ ෙැඩිදුර විස්තතර දැන්ැනීෙට වෙය තෙත් ේක් ෙනු 
ඇත. 

ස්ංස්තකෘතිකෙය ෙශවයන් ස්ංවේදී ආකල්ප ුළින් වින්දිතයා 
යළි ක්ෂතියට පත්වීවම් අෙදනෙ අඩුකර්ැනීෙට ද වහතුෙනු 
ඇත. ස්හකම්පනවයන් යුුෙ (empathy) ප්රශතන ඇසීෙත් 
ස්ෙන්දීෙත් හරහා වෙය සිදුකළ හැකි ය. ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙ 
අතරුර ස්තෙකීය චිත්තවේ් ස්හ හැඟීම් පලකිරීවෙන් ෙැලකී 
ෙධයස්තථෙ සිටීෙ සුදුසු ෙෙ වල්ඛන්තකරන්නන්ට වොවහෝ 
අෙස්තථාෙල වදන උපවදස්යි. නමුත් ශ්රී ලංකාවේ වෙෙ 
කටයුුෙල නිරතවීවම්දී ෙධයස්තථ ෙෙක් වහෝ චිත්තවේගීය 
ෙට්ටමින් ස්ම්ෙන්ධ වනාෙන ෙෙක් වපන්නුම් කිරීෙ 
වින්දිතයාවේ ප්රකාශ අවිශතොස් කරන ෙෙක් වහෝ ඒ පිළිෙඳ 
වනාතකන ෙෙක් ෙශවයන් අථගනිරූපණයවීෙට ඉඩ තිවේ. 

අෙශය ඕනෑෙ වේලාෙක වකටි විවේක ්ැනීෙට වින්දිතයා 
දිරි්ැන්වීෙත් අසුන්ව්න සිටින ආකාරය ස්හ කාෙරය ස්කස්ා 
ඇති ආකාරවයන් ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙ වෙවහයෙන්නා ස්හ 
වින්දිතයා වහෝ ස්ාක්ිකරු අතර ෙල අස්ෙුලිතයක් පෙතින 

ෙෙක් වනාවපන්ෙන ෙැේ ස්හතික කර්ැනීෙත් යනාදිය හරහා 
ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙ ස්ෑෙවිටෙ වින්දිතයා/ස්ාක්ිකරුවේ 
පාලනය යටවත් ඇතිෙෙ ඔහුට/ඇයට හැඟීෙ ෙැද්ත් ය. තෙද, 

ස්ම්මුඛස්ාකච්ොෙට මුහුණ වදන්නා තෙ අදහස්ත පලකිරීෙට 
කැෙති කාන්තාෙක් වෙත ද පුරුෂයකු වෙතද යන්න දැනව්න 
හැකි නම් එෙ කැෙැත්තට ්රුකිරීෙ ෙැද්ත්වේ. 

17. වකාටුෙ: නිහඬතාෙය වයාදා්ැනීෙ  

ස්ම්මුඛස්ාකච්ොෙලදී නිහඬෙ සිටීවෙන් ්ෙයෙන විවශතෂ 
ස්ංස්තකෘතිකෙය අරුත් ඇත. ඇතැම් විස්තතර කථා ුළ නිහඬෙ 
සිටින අෙස්තථාෙලින් ස්ැෙැවින්ෙ ්ෙයෙන්වන් එෙ පුේ්ලයා 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට භජනය වූ ෙෙ විය හැකිය. විස්තතර 
කථා ොතගා කර්ැනීවම් අරමුණින් වින්දිතයින්වේ ප්රකාශ 
පටගි්ත කිරීවම්දී යම් අෙස්තථාෙක වින්දිතයා නිහඬවුෙවහාත් 
එෙ නිහඬතාෙය එවලසින්ෙ පටි්තෙන්නට ඉඩ හරින ෙෙත් 
ඉන් යම් අථගයක් ්ෙය ෙන ෙෙත් වේශීය වල්ඛන්ත 
කරන්වනෝ ස්ඳහන් කළහ. නමුත් ේවීෙ අරමුණුකරව්න 
වල්ඛන්ත කිරීවම්දී නිහඬතාෙවයන් වතාරුරු ්ෙය කර්ත 
වනාහැක. එෙන් අෙස්තථාෙල ස්ංවේදිතාෙවයන් යුුෙ පසු 
විපරම් ප්රශතන ඇසීවෙන් වින්දිතයාවේෙ ෙචනෙලින් ෙැඩිදුර 
විස්තතර ලෝැනීෙට ෙෑයම් කළයුුය. 

C. පැහැදිලිකර්ැනීෙ ස්හ වනා්ැලපීම් ස්ම්ෙන්ධවයන් 
කටයුු කිරීෙ   

වින්දිතයා කලින් ලොදුන් ප්රකාශ ඇුළුෙ වින්දිතයාවේ 
පසුබිෙ පිළිෙඳෙ කල්තො දැනව්න සිටීෙ ඉතා ෙැද්ත් ය. 
ලොදුන් ප්රකාශ අතර යම් වනා්ැලපීෙක් වෙවතාත් එය 
හඳුනා්ැනීෙටත් එවස්ත වීෙට වහතු අෙවෙෝධ කර්ැනීෙටත් 
වෙය ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ොෙ වෙවහයෙන්නාට උපකරී වේ. IP2 හි 
ස්ඳහන්ෙන අන්දෙට "වනා්ැලපීම් හා එකිවනකට 
ප්රතිවිරුේධ වතාරුරු ලැබීෙ අස්ාොනය වදයක් වනාවේ. එය 
ස්ාක්ිකරුවේ විශතෙස්නීයත්ෙය අඩුෙෙක්, ඔහු/ඇය ෙංක 
ෙෙක් වහෝ ඔහුවේ/ඇයවේ ප්රකාශ පිළි්ටහත වනාහැකි ෙෙක් 
ඉන් අනිොයගවයන්ෙ අදහස්ත වනාවේ."312 උදාහරණ 
ෙශවයන් වින්දිතයාට මුහුණ වදන්නට වූ ක්ෂතිය වහතුවෙන්, 

සිදුවීවෙන් පසුෙ කලක් ්තවී ඇති ෙැවින්, ස්ංස්තකෘතිකෙය 
ෙැරදි ෙැටහීම් වහතුවෙන් වහෝ ලජ්ජාෙ වහතුවෙන් කථාවේ 
වනා්ැලපීම් ඇතිෙන්නට පුළුෙන. 313   

වනා්ැලපීම් දුරැලීෙට වහෝ ඒො පැහැදිලි කර්ැනීෙට 
පිළිවෙලින් එෙ ප්රකාශය පැහැදිලි කර්ැනීෙට වල්ඛන්ත 
කරන්නා කටයුු කළ යුුය. IP2 හි 11 පරිච්වේදවේ එන 9 
වකාටුෙ314  පැහැදිලි කර ඇති පරිදි වෙය සියුම්ෙ හා 
ෙෘත්තීයවේදි ස්තෙරූපවයන් සිදුකළ යුත්තකි. 
වනා්ැලපීම්ෙලට අෙතරෙ ප්රකාශවේ ස්ෑෙ අං්යක් 
ස්ම්ෙන්ධවයන්ෙ පසුවිපරම් ප්රශතන ඇසීෙ අතයාෙශයය.  
ේකීෙ පැෙරීවම්දී වෙය ඉතා ෙැද්ත් වේ. උදාහරණ 
ෙශවයන් ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්ෙක කරන නිලධාරීන් "සී 

                                                 
312 IP2, p. 217. 

313 එම., p. 218. 

314 එම., p. 181. 
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අයි ඩී" යනුවෙන් හැඳින්වීෙට වොවහෝ වදනා වපළවෙති. 
එවහත් ඒ සියළුවදනා සීඅයිඩී වනාවහාත් අපරාධ විෙශගන 
අංශවේ නිලධාරීන් වනාවේ. එෙනිස්ා එෙන් අෙස්තථා 
ස්ම්ෙන්ධවයන් පැහැදිලි කිරීම් ලෝැනීෙ කළයුු ය.  
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VIIවකාටස්: ස්ෑෙ ක්වෂතරයක්ෙ විනිවිද යන ්ැටළු 

17 පරිච්වේදය: පුරුෂයින් ස්හ පිරිමි ළමුන්ට එවරහි ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය

වෙෙ උපග්රන්ථවේ මින් වපර වකාටස්තෙලදී විස්තතර කළ පරිදි 
්ැටුම් හා ස්ම්ෙන්ධ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය පුරුෂයින් හා පිරිමි 
ළමුන්ට එවරහිෙ ද සිදුෙන අතර ඉතාෙත් අඩුවෙන් ොතගා 
වුෙත් එය ශ්රී ලංකාවේ පුළුල්ෙ ෙයාේතෙ ඇති ෙෙ ස්ඳහන් 
වේ.315   

විවේශෙලදී වල්ඛන්ත කළ සිදුවීම් ස්හ පවයගතෂකයින් 
ස්ෙගින් සිදුකළ ස්ම්මුඛ ස්ාකච්ො අනුෙ ්ැටුම් ස්ම්ෙන්ධ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය පුරුෂයින් ස්හ පිරිමි ළමුන්ට එවරහිෙ 
දැඩි වලස් පෙතින ෙෙ වපවන්. එක්ස්ත් ජාතීන්වේ 
ස්ංවිධානවේ ොනෙ හිමිකම් ෙහවකාෙස්ාරිස්ත කායගාලය ශ්රී 
ලංකාෙ පිළිෙඳෙ කළ විෙශගන ොතගාවෙන් වස්ායාව්න ඇති 
අන්දෙට කාන්තාෙන් හා ස්ොනෙෙ පුරුෂයින්ද ්ැටුම්ෙලදී 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙයට ලක්වීෙට ඉඩකඩ ඇති ෙෙයි. 316 
විවශතෂවයන්ෙ එෙ විෙශගනය ස්ඳහා අම්මුඛ ස්ාකච්ොෙට ලක් 
කළ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙ වින්දිතයින් 30වදවනකු අතරින් 
18වදවනකු පුරුෂයින් විය. 317  

2ෙැනි පරිච්වේදවේ ෙැඩිදුර විස්තතර කළ පරිදි පුරුෂයින් හා 
පිරිමි ළමුන්ට එවරහි ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ඇතිෙන්වන් 
ඔවුන්ව්න් ප්රශතනකිරීම් සිදුෙන පසුබිෙක ඔවුනට පමුණුෙනු 
ලෙන ෙධහිංස්ාෙක් ෙශවයනි. 318 පුරුෂයින්ට අවනකුත් 
පුරුෂයින්වේ ලිඟුෙ අතින් පිරිෙැද උත්වත්ජනය කරන්නට 
ෙලකිරීෙ, අවනක් පුරුෂයින් ස්ේ මුඛ ස්ංස්්ගවේ 
වයවදන්නට කීෙ, ඔවුන්වේ ලිංවේන්ිය වෙත පහරදීෙ, 

තියුණු ද්රෙය වයාදා්නිමින් ගුද ස්ංස්්ගය යනු ෙැඩිපුරෙ 
ොතගා වී ඇති ලිංගික ප්රචණ්ඩක්රියා ය. 319   

අපරාධ විෙශගන අංශය, රස්තත විෙශගන අංශය ස්හ 
වපාලීසිවේ ස්ාොජිකයින් පුරුෂයින්ට එවරහිෙ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙවේ නිරත වූ අෙස්තථා ද ොතගා වී තිවේ. 320 ලිංගික 

                                                 
315 See further Peel (2000); OISL Report, para. 571 and 

586; ITJP (2017), ‘Unstopped’;  International Centre for 
Transitional Justice, ‘When No One Calls It Rape: 
Addressing Sexual Violence Against Men and Boys in 

Transitional Contexts’, (2016), 
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_Se

xualViolenceMen_2016.pdf, accessed 6 January 2018; 

Wood (2009), ‘Armed Groups and Sexual Violence’, p. 
149. 
316 OISL Report, para. 571 and 586. 
317 එෙ., para. 576. 
318 HRW (2013), ‘We Will Teach You a Lesson’, p. 39. 
319 එෙ., p. 40. 
320 All Survivors Project, ‘Legacies And Lessons: Sexual 
Violence Against Men And Boys In Sri Lanka And Bosnia 

& Herzegovina’, (2017), p. 15, 
 

ප්රචණ්ඩත්ෙයට මුහුණ දී දිවි්ලෝත් වොවහෝවදනා 
රස්තතොදය ෙැලැක්වීවම් පනත යටවත් රඳොසිටි පුේ්ලයින් 
ය. වෙෙ පනත යටවත් රස්තතොදය ස්ම්ෙන්ධ ෙරද ස්ඳහා 
රඳො සිටින අය ස්ම්ෙන්ධවයන් අධිකරණවේ අීක්ෂණය 
සීො ස්හිතය. 321 වෙහිදී ෙරදකරුෙන් ෙශවයන් ස්ාොනයවයන් 
ොතගාවූඋවේ පුරුෂයන් ය. ස්මූහ දූෂණ ස්හ යළි යළිත් 
දූෂණය කිරීෙ ෙැනි සිදුවීම් අවනකුත් වචෝදනාෙලින් වහලිදරවු 
වී තිවේ. 322 

.. හි 17 ෙැනි පරිච්වේදවේ පැහැදිලි කර ඇති අන්දෙට 
"පිරිමිකෙ පිළිෙඳෙ ෙන ස්ංස්තකෘතිකෙය ප්රතිොන ස්හ ්ැඹුරට 
කා ෙැදුනු ස්තීපුරුෂ ස්ොජභාවී පූෙගනි්ෙන වොවහෝ 
ස්ොජෙල තෙෙත් පෙතියි. ෙහජනතාෙවේ සිට නීතීඥයින්, 

විෙශගකයින්, අභිවචෝදකයින් ස්හ විනිසුරන්ට පො පුරුෂයින් 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙවේ වින්දිතයින් වලස් දැකීෙ දුෂතකර වී 
තිවේ." 323 පුරුෂයකු දූෂණයට ලක්වීෙ අපරාධ ෙරදක් වලස් 
නම්කර වනාෙැති ශ්රී ලංකාවේ තත්ෙය නම් පැහැදිලිෙෙ මීට 
ස්ොනය. තෙන්ට එය සිදුෙන වතක්ෙ පුරුෂ දූෂණය යන්න 
සිදුවිය හැකි ෙෙක් වහෝ තෙන් වනාදැන සිටි ෙෙ එක් 
වින්දිතයකු පැෙසූ ෙැේ එක් ජාතයන්තර විෙශගකයකු ොතගා 
කර තිවේ. 324 

අවනක් අතට පුරුෂයින්ට එවරහි ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ස්හ 
ස්ෙලිංගිකත්ෙය අතර ස්ම්ෙන්ධයක් ඇති ෙෙට 
ස්ංස්තකෘතිවයන් ෙන පිළි්ැනීෙ ප්රෙලය (IP2 හි 265-266 පිටු 
ෙලන්න).  

එක් පවයගතෂයකයකු ෙෑතකාලීනෙ වෙවස්ත ොතගා කර තිවේ: 
"අපවේ පවයගතෂණය අතරුර ඊට ස්හභාගිවූ කිහිපවදවනක්ෙ 
පුරුෂයින්ට එවරහි ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ස්හ ස්ෙලිංගිකත්ෙය 
හා ස්ෙලිංගික හැසිරීම් තහනම් කරන නීති ඒකාෙේධ කරමින් 
කතා කළහ. දූෂණය ස්හ අවනකුත් ලිංගික අපවයෝජනෙල 

                                                                             
http://allsurvivorsproject.org/wp-

content/uploads/2017/05/Sexual-violence-against-

men-and-boys-in-Sri-Lanka-and-BiH.pdf, accessed 13 

December 2017. 
321 HRW, ‘Anti-Terror Bill Revives Concerns of Abuse’, 
(May 18 2017), 

https://www.hrw.org/news/2017/05/18/sri-lanka-anti-

terror-bill-revives-concerns-abuse, accessed 13 

December 2017. 
322 OISL Report, para. 597, 586, 597; HRW (2013), ‘We 
Will Teach You a Lesson’, pp. 21, 32, 34, 40, 51, 72, 89, 
96, 102, 119, 121, 133, 138.  
323 IP2, p. 265. 
324 REDRESS conversation with investigator, December 

2017. See further Peel (2000), p. 2069. 
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නිෙගචන ස්ම්ෙණ්ධවයන් දනුෙත් වනාවීෙ ස්හ පුරුෂයින්ට 
එවරහිෙ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය සිදුෙන ෙෙ හා එහි ස්තෙභාෙය 
පිළිෙඳෙ ඇති දුරෙවෙෝධ එයින් පිළිබිඹු වේ. එක් වජයෂතඨ 
ොනෙ හිමිකම් ක්රියාධරයකු ස්ඳහන් කවළත :"පිරිමි 
නිලධාරිවයක් පිරිමි සිරකරුෙකුෙ දූෂණය කිරීෙට නම් එෙ 
පුේ්ලයා ස්ෙලිංගිකයකු වියයුුයි වන්ද?" යනුවෙනි. 325  IP2 
ස්ඳහන් කරන අන්දෙට "වෙය විශතොස් කරන අයට විරුේධ 
ලිංගික ඇසුර ප්රියකරන පුරුෂයකු තෙත් පුරුෂයකුෙ ලිංගික 
ෙශවයන් අපවයෝජනය කිරීෙ පිළිෙඳ සිතා්ැනීෙට වහෝ 
වනාහැකිය. එෙනිස්ා වෙෙන් දෑ සිදුවී වනාෙැතිෙෙත් 
වින්දිතයා මුස්ා පෙස්න ෙෙත් ඔවුහු නි්ෙනය කරති." 326 
එවස්තෙ "ස්ෙලිංගිකයින් ෙශවයන් වල්ෙල්වීෙ ස්ෙගින් එන 
ස්ොජ අපකීතගිය ස්හ වෙනස්තවකාට ස්ැලකීෙ"327 
අත්විඳින්නට වෙතැයි බිවයන් වින්දිතයා පසුෙන අෙස්තථාෙල 
ඉහත කී තත්ෙවයන් ොතගාකරණයට ඇති ෙන්වන් තෙත් 
ොධාෙකි. එවස්තෙ, වෙහි 4ෙැනි පරිච්වේදවේ විස්තතර කළ පරිදි 
දණ්ඩනීති ස්ංග්රහවයන් ස්ෙ ලිංගික හසිරීම් අපරාධ ෙරද වලස් 
ස්ැලකීෙද ඊට ෙලපායි. 

IP2 හි 17 පරිච්වේදවේ පුරුෂයින්ට එවරහිෙ සිදුෙන ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙය ෙටා ෙැඳුනු මිතයා ස්හ පූෙගනි්ෙන, ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්ෙවේ පැෙැත්ෙ හා ස්තෙභාෙය, අත්දැකීම් හා ඒොවේ 
ෙලපෑෙ, අෙදානෙ හඟෙන දශගක, ජාතයන්තර නීති තත්ෙය, 

ස්හ වල්ඛන්ත කිරීවම් ක්රියාෙලිය ුළ ස්ැලකිල්ල 
වයාමුකළයුු විවශතෂ කරුණු අුළත් කර තිවේ. පුරුෂයින් හා 
පිරිමි ළමුන් ස්ම්ෙන්ධවයන් කරන ඕනෑෙ වල්ඛන්ත කිරීවම් 
ක්රියාෙලියකදී වම් සියල්ල වකවරහි ෙනාෙ ස්ැලකිලිෙත්වීෙ 
ෙැද්ත් ය. 

. 

 

                                                 
325 Charu Hogg, ‘No justice for Sri Lankan male 
survivors’, (26 June 2017), Opinio Juris, 

http://opiniojuris.org/2017/06/26/no-justice-for-sri-

lankan-male-survivors/, accessed on 6 January 2018. 
326 IP2, p. 266. 

327 එම., p. 267. 
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ඇමුණුෙ එක: CARSV ස්ඳහා අදාළෙන, දණ්ඩනීති ස්ංග්රවේ 
දැක්වෙන අපරාධ 

ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය  

S363 ේන්තිය: ස්තීදූෂණය 

363. මින්ෙු ෙයතිවගකවයන් දැක්වෙන අෙස්තථාවේදී හැර පහත ස්ඳහන් පස්ත ෙැදෑරුම් අෙස්තථාෙලින් යෙකට ෙැවටන පරිදි මිනිස්කු 
ස්තියක ස්ේ ලිංගික ස්ංස්්ගය ඇතිවූ කල්හි ඔහු "ස්තී දූෂණය" කළ වලස් ස්ලකනු ලැවේ:—  

(අ) කාන්තාෙ ඔහුවේ බිරිඳ වුෙත් ඇය පුරුෂයාව්න් නීතිවයන් වෙන්ෙ සිටින විට ඇවේ කැෙැත්ත වනාෙැතිෙ;  

((ආ) ඇය නීතයානුකූල වහෝ නීතයානුකූල වනාෙන අත් අඩංගුවේ පසුෙන කල ඇවේ කැෙැත්ත ඇතිෙ වහෝ ෙලවයන් වහෝ 
බිය්ැන්වීවෙන් වහෝ රඳො තෝන්නා ෙෙට තජගනය කිරීවෙන් වහෝ ෙරණෙෙට වහෝ ුොල කරන ෙෙට බියෙැේදවීවෙන් ඇවේ 
කැෙැත්ත ලොව්න;  

(ඇ) සිහිවිකල තත්ෙවයන් සිටියදී ඇවේ වහෝ එෙ පුරුෂයා වහෝ වෙනත් අයකු විසින් ලොදුන් ෙත්පැන් වහෝ ෙත්ද්රෙය වහතුවෙන් ඇය 
ෙත්වී සිටින අෙස්තථාෙක කැෙැත්ත ලොව්න;  

(ඈ) තෙන් ඇවේ ස්තොමිපුරුෂයා වනාෙන ෙෙත්, ඔහු තෙන් නීතයානුකූලෙ විොහ වී සිටින පුේ්ලයා ෙශවයන් ඇය විශතොස්කරන 
පුේ්ලයා ෙෙක් ඇය සිතාසිටින වහයින් ඇය විසින් කැෙැත්ත ලොදුන් ෙෙ එෙ පුරුෂයා දැනසිටින විට; 

(ඉ) කාන්තාෙ ඔහුවේ ෙයස් අවුරුදු 12ට ෙැඩි භායගාෙ ෙන්වන් නම් හා පුරුෂයාව්න් නීතයානුකූලෙ වෙන්වී වනාෙැතිනම් මිස් ඇවේ 
ෙයස් අවුරුදු 16ට අඩු අෙස්තථාෙල ඇවේ කැෙැත්ත ඇතිෙ වහෝ නැතිෙ328 

ස්ටහන: දූෂණවයන් ආරක්ෂාෙ ස්ඳහා නීතිවයන් විධිවිධාන ස්ලස්ා ඇත්වත් කාන්තාෙන්ට හා ්ැහැණු ළමුන්ට පෙණක් ෙන අතර 
පුරුෂයින්ට හා පිරිමි ළමුන්ට එෙ ආරක්ෂාෙ ස්පයා වනාෙැත. කාන්තා ෙරදකරුෙන් සිටිය හැකි ෙෙ ස්ැලකිල්ලට ව්න ද වනාෙැත. 
"ශුක්රාණු පිට කිරීෙකින් වහෝ කුෙරිච්ෙදය ඉරී යාෙකින් වතාරෙ ශිෂතණ මුණ්ඩය වයෝනි මුඛය ුළට ඇුළුකිරීවෙන් සිදුෙන ප්රවේශය 
පො ස්තී දූෂණය ෙන" ෙෙ අධිකරණවයන් තීන්දු කර තිවේ.329  

එනම් නීතිවයන් ආෙරණය ෙන්වන් පුරුෂ ලිං්යක් වයෝනියට ප්රවේශ කිරීවෙන් සිදුෙන ස්තී දූෂණය පෙණි. 365ආ ේන්තිවයන් ආෙරණය ෙන (ෙරපතල ලිංගික 
පවයෝජන) මුඛ හා ගුද දූෂණය ෙැනි අවනකුත් අවනකුත් ආකාරෙල දූෂණය ආෙරණය වනාවේ. කැෙැත්ත වනාතිබූ ෙෙ වපන්වීෙට විවරෝධතාෙය පලකල ෙෙ 
වපන්නුම් කරන ශාරීරික ුොළ ෙැනි ස්ාක්ි තිබීෙ අතයාෙශය වනාෙන ෙෙ දණ්ඩනීති ස්ංග්රහවේ දැක්වේ. 330   
අෙෙය අවුරුදු හතකුත් උපරිෙය අවුරුදු විස්තස්කුත් ෙන සිරදඬුෙෙකින් ස්තීදූෂණය ස්ඳහා දඬුෙම් කිරීෙට හැකිය. සිදුවූ හානි වෙනුවෙන් වින්දිතයාට ෙන්දි ලොවදන 

වෙන් ෙරදකරුට නියෙ කළ හැකිය. 331 රංු ්ැසී දූෂණය වහෝ අත් අඩංගුවේදී රජවේ නිලධාරියකු විසින් දූෂණය ෙැනි යම්  ෙරපතල තත්ෙ 
යටවත් වෙෙ අෙෙ අනිොයග සිරදඬුෙෙ අවුරුදු දහය දක්ො ඉහළ යනු ලැවේ. 332 ෙයෙස්තථාපිත ස්තී දූෂණය ස්ඳහා අෙෙය ෙස්ර 
පහවලාෙක සිරදඬුෙෙක් වේ. 333    

 

365 ආ ේන්තිය: ෙරපතල ලිංගික අපවයෝජන 

365 ආ. (1) ලිංගික තෘේතිය ලෝැනීෙ ස්ඳහා ලිංවේන්ිය වහෝ මිනිස්ත ශරීරවේ වෙනත් යම් වකාටස්ක් වහෝ යම් උපකරණයක් වහෝ 
වෙනත් යම් තැනැත්තකුවේ ශරීරවේ පිහිටි යම් විෙරයක් ුළ වහෝ ඒ වෙනත් තැනැත්තාවේ ශරීරවේ යම් වකාටස්ක් පාවිච්චි 
කිරීවෙන්  
(අ) අවනක් තැනැත්තාවේ කැෙැත්ත වනාෙැතිෙ වහෝ 

(අ අ) අවනක් තැනැත්තා ෙයස් අවුරුදු දහස්යට අඩුනම් කැෙැත්ත ඇතිෙ වහෝ වනාෙැතිෙ 

(ආ) ෙලහත්කාරය පාවිච්චි කිරීවෙන්, තජගනය කිරීවෙන් වහෝ බිය්ැන්වීවෙන් ඒ අවනක් තැනැත්තාට ෙරණ භය වහෝ ුොල 

                                                 
328 The legal age for marriage in Sri Lanka is eighteen years. However, this legal framework does not apply to Muslim 

women. Accordingly, a Muslim woman may be married at the age of twelve. If a girl is below the age of twelve, the 

Quazi Judge may, after an inquiry, authorise the registration of marriage. Therefore, the law of statutory rape does not 

apply if the woman is over twelve years of age and is married and is not judicially separated. 
329 Perera v. Attorney General (2012) 1 Sri L.R. 69.  
330 Perera v. Attorney General (2012) 1 Sri L.R. 69. 
331 Penal Code (Amendment) Act No.22 of 1995 s. 364.  

332 1995 අිංක 22 ෙරණ ෙණ්ඩනීති සිංග්රහ සිංයශෝධන  නත් යකටුම් ත, 364(2) ෙගන්තිය  

333 1995 අිංක 22 ෙරණ ෙණ්ඩනීති සිංග්රහ සිංයශෝධන  නත් යකටුම් ත, 364(3) ෙගන්තිය 
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සිදුකිරීවම් භය ඇතිකිරීවෙන් වහෝ ඒ අවනක් තැනැත්තා නීතිවිවරෝී වලස් රඳොව්න සිටියදී වහෝ ඒ අවනක් තැනැත්තාවේ 
කැෙැත්ත ලොව්න ඇතිවිට එවස්ත කැෙැත්ත ඇතිෙ වහෝ 

(ඇ) අවනක් තැනැත්තා සිහිේකලෙ සිටියදී වහෝ ෙදයස්ාර නැතවහාත් ෙත්ද්රෙය ෙගින් ඇති කරන ලද ෙත් අෙස්තථාෙක ඒ අවනක් 
තැනැත්තා සිටියදී ඒ අවනක් තැනැත්තාව්න් ලෝත් කැෙැත්ත ඇතිෙ 

363 ේන්තිය යටවත් ස්තී දූෂණය ස්ංයුක්ත වනාෙන යම් ක්රියාෙක් කරන තැනැත්වතක් "ෙරපතල ලිංගික අපවයෝජන" 
සිදුකරන්වන්ය. 

ස්ටහන: වෙෙ ේන්තිය යටවත් පුරුෂයකු විසින් පුරුෂයකු දූෂණය ස්හ කාන්තාෙක මුඛ හා ගුද දූෂණයට ලක්වීෙ ආෙරණය වේ. 
ෙැඩිහිටියකුට එවරහිෙ වෙෙ ෙරද සිදුවකවරන අෙස්තථාෙක ෙස්ර පහත් විස්තස්ත් අතර සිරදඬුෙෙක් හා දඩයක් නියෙ වකවග. 
වින්දිතයාවේ ෙයස් අවුරුදු 18ට අඩුනම් අෙෙ සිරදඬුෙම් කාලය අවුරුදු හතකි. අෙස්තථා වදවක්දීෙ ෙරදකරු විසින් වින්දිතයාට ෙන්දි 
ව්වීෙ අනිොයග වේ. 334 

 

345 ේන්තිය: ලිංගික අතෙරය 

අඩන්වත්ට්ටම් කිරීවෙන් වහෝ ස්ාපරාී ෙලහත්කාරය පෑවෙන් යම් තැනැත්තකුට ලිංගික අතෙර කරන වහෝ ෙචනවයන් වහෝ 
ක්රියාවෙන් යම් තැනැත්තකුට ලිංගික හිරිහැරයක් වහෝ අතෙරයක් සිදු කරන කෙර වහෝ තැනැත්තකු ලිංගික අතෙර කිරීවම් ෙරද 
සිදුකරයි. වෙෙ ෙරද සිදුකරන්නාට අවුරුදු 5ක් දක්ො දීඝග වියහැකු කාලයකට වදයාකාරවයන් එක් ආකාරයක වූ ෙන්ධනා්ාර්ත 
කිරීෙකින් වහෝ දඩයකින් වහෝ ඒ දඬුෙම් වදවකන්ෙ වහෝ දඬුෙම් කරනු ලැබිය හැකිය. ඒ ෙරද සිදු කරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකු 
ස්ම්ෙන්ධවයන් ද ඒ තැනැත්තාට සිදු කරන ලද හානි වෙනුවෙන් අධිකරණය විසින් නිශතචය කරන මුදලක ෙන්දියක් ද ඒ තැනැත්තාට 
ව්ෙන වෙන් අධිකරණවයන් නියෙ කරනු ලැබිය හැකිය.  
පැහැදිලිකිරීෙ: 

1. ෙැඩකරන ස්තථානයක ෙලය දරන තැනැත්තකු විසින් ෙැඩ කරන ස්තථානයකදී වහෝ වෙනත් යම් ස්තථානයකදී ෙචනවයන් වහෝ 
ක්රියාවෙන් කරනු ලෙන අනනුඥාත ලිංගික ප්රයත්නෙලින් ලිංගික අතෙර කිරීවම් ෙරද ස්ංයුක්ත වේ. 
2. වම් ේන්තිවේ කායගය ස්ඳහා අඩන්වත්ට්ටම් කිරීෙකට 363 ේන්තිය යටවත් ස්තී දූෂණය ෙෙට පත් වනාෙන යම් ක්රියාෙල් 
ඇුළත් විය හැකිය. 

ස්ටහන:"ලිංගික අල්ලස්ත" ෙශවයන් වපාදුවේ හඳුන්ෙන්නා වූ, නිල පරිපාලන කායගයක් සිදුකිරීෙ ස්ඳහා ලිංගික ක්රියා ඉල්ලා සිටින 
නිලධාරීන් ස්ම්ෙන්ධවයන් කටයුු කිරීෙට වෙෙ ේන්තිය අදාළ ෙන ෙෙට අථගනිරූපණය කර තිවේ. (ෙැඩිදුර විස්තතර ස්ඳහා ඉහත 
2 පරිච්වේදය ෙලන්න)  
365 ේන්තිය: අස්තොභාවික ෙැරදි 

 යම් පුරුෂයකු, ස්තියක වහෝ ස්තකු ස්ෙගින් ස්තෙභාෙධෙගයට විරුේධෙ කැෙැත්වතන්ෙ කාමුක ස්ංස්්ගවේ වයවදන තැනැත්තකුට 
අවුරුදු දහය දක්ො කාලයක වදයාකාරවයන් එක් ආකාරයකට ෙන්ධනා්ාර්ත කිරීෙකින් වහෝ දඬුෙම් කළයුුය. දඩයකට ද යටත් 
විය යුුය. ෙයස් අවුරුදු 18 ඉක්ෙවූ තැනැත්තකු විසින් ෙයස් අවුරුදු 16ට අඩු තැනැත්තකුට වෙෙ ෙරද සිදුකරන ලේවේ නම් අවුරුදු 
දහයකට වනාඅඩු අවුරුදු විස්තස්ට වනාෙැඩි ෙරපතල ෙැඩ ස්හිත සිරදඬුෙම් ස්හ දඩයක් ද ෙරද සිදුකරනු ලැබුවේ යම් තැනැත්තකුට 
එවරහිෙද එෙ තැනැත්තාට අධිකරණවයන් නියෙ කරන ව්වීෙට ද යටත්වේ. 
ස්ටහන: වෙෙ විධිවිධානවයන් කැෙැත්ත ඇතිෙ සිදුෙන ස්ෙලිංගික ක්රියා ෙරද වලස් න්ෙ කර තිවේ. පුරුෂයින් විසින් දූෂණයට ලක් වූ 
පුරුෂයකුට එය ොතගා කිරීෙ ස්ඳහා වෙෙ ේන්තිය ස්ැලකියයුු ොධාෙක් වේ. 

365 අ. පුේ්ලයින් අතර ඇතිෙන තදෙල අවශෝෙන ක්රියා: 
ප්රසිේධිවේ වහෝ අප්රසිේධිවේ වෙනත්  පුේ්ලයකු ස්ේ තදෙල අවශෝෙන ක්රියාෙක් කරන වහෝ එෙඳු ක්රියාෙකට පාශගෙකාරයකු ෙන, එෙඳු ක්රියාෙක් යෙකු ලො 
කිරීෙට වහෝ කරවීෙට තැත් කරනපුේ්ලයකු ෙරදකට ෙරදකාරයකු විය යුු ය. 
 

ස්ටහන:  තදෙල අවශෝෙන ක්රියා යන්න නිෙගචනය කර නැතත් වපාදුවේ මින් අදහස්ත ෙන්වන් ප්රවේශ කිරීෙ හැර පුරුෂයින් අතර ඇතිෙන අවනකුත් ලිංගික ක්රියා වේ. 
1995දී වෙය ස්ංවශෝධනය කර ඊට කාන්තාෙන් ද ඇුළත් කරන ලදී. වෙයද, ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය ොතගා කිරීෙට අදහස්ත කරන පුරුෂයින්ට ොධක ඇතිකරන 
විධිවිධානයකි.  
  

357 ේන්තිය: විොහ කරවීෙ වහෝ නීති විවරෝී ස්ංස්්ගයට ෙලකරවීෙ පිණිස් අපහරණය කිරීෙ වහෝ පැහැරව්න යාෙ 

තොවේ කැෙැත්ත වනාෙැතිෙ, යම් තැනැත්තකුට විොහ කරවීෙට ෙල කරවීවම් අදහසින් වහෝ එවස්ත ෙල කරවීෙට ඉඩ ඇති ෙෙ 
දනිමින්  වහෝ නීති විවරෝී ස්ංස්්ගයට ෙලකරවීෙ වහෝ වපළෙවීෙ ස්ඳහා වහෝ එවස්ත නීති විවරෝී ස්ංස්්ගයට ෙල කරවීෙට වහෝ 
වපළෙවීෙට ඉඩ ඇති ෙෙ දනිමින් යම් ස්තියක අපහරණ වහෝ පැහැර්ැනීෙ ස්ඳහා දඬුෙම් ලොදිය යුුය... 

360 ේන්තිය: කුට්ටනය  
1995 අංක 22..... මුදල් වහෝ වෙනත් ප්රතිෂතඨාෙල් වෙනුවෙන් යම් තැනැත්තකු මිලදී ්ැනීවම් විකිණීවම් වහෝ හුෙොරුකිරීවම් නිරතෙන පුේ්ලයකු කුට්ටනය යන 
ෙරදට ෙරදකරු වේ. 
ළමුන්ට එවරහි ලිංගික ප්රචණ්ඩත්ෙය  

ෙයෙස්තථාපිත ස්තී දූෂණය - ඉහත 363 ේන්තිය ෙලන්න. ලිංගික ස්ංස්්ගය ස්ඳහා කැෙැත්ත අදාළ වනාෙන්වන් ්ැහැණු ළෙයා ෙයෙ 
අවුරුදු දහස්යට අඩුනම් පෙණි.  
ස්ටහන: පුරුෂ වින්දිතයින් වෙෙ විධිවිධානවයන් ආෙරණය වී වනාෙැත. 

360 ආ ේන්තිය - ළෙයින්ව්න් අයුු ලිංගික ප්රවයෝජන ්ැනීෙ  
 

 

අදාළ ෙන අවනකුත් අපරාධ 

දණ්ඩ නීති ස්ංග්රහය - මිනී ෙැරීෙ හා නීති විවරෝී ඝාතනය 

                                                 
334 2006 අිංක 16 ෙරණ ෙණ්ඩනීති සිංග්රහ සිංයශෝධන  නත් යකටුම් ත, 365B(2)(a) ෙගන්තිය  

51



 

 
 

57 

293 ේන්තිය - ස්ාෙදය ෙනුෂය ඝාතනය 

294 ේන්තිය -  මිනීෙැරුෙ 

295 ේන්තිය - ෙරණය සිදුකිරීෙට අදහස්ත කරනු ලැබූ  තැනැත්තා වනාෙ අන් තැනැත්තකුවේ ෙරණය සිදු කිරීවෙන් ෙන ස්ාෙදය 
ෙනුෂය ඝාතනය 

305 ේන්තිය - ්ේස් කිරීවම් අදහස්කින් කරනු ලැබූ ක්රියාෙකින් සිදු වූ ෙරණය 

306 ේන්තිය - දරුෙකු පණ ඇතිෙ ඉපදීෙ ෙැලැක්වීෙ ස්ඳහා වහෝ ඉපදීවෙන් පසු ෙරණය සිදුකිරීවම් අදහසින්  කරනු ලැබූ ක්රියාෙ 

307 ේන්තිය -  ස්ාෙදය ෙනුෂය ඝාතනයක් ෙන ක්රියාෙකින් ්ැෙ වම්රූ නමුත් වනාඉපදුණු දරුෙකුවේ ෙරණය සිදු කිරීෙ 

දණ්ඩ නීති ස්ංග්රහය - ුොල කිරීෙ 

310 ේන්තිය - ුොල කිරීෙ 

311 ේන්තිය - ෙරපතල ුොල සිදු කිරීෙ 

312 ේන්තිය -  කැෙැත්වතන්ෙ ුොල සිදු කිරීෙ / 313: කැෙැත්වතන්ෙ ෙරපතල ුොල සිදු කිරීෙ 

315 ේන්තිය - අන්තරායදායක ආයුධෙලින්, ක්රෙෙලින් වහෝ කැෙැත්වතන්ෙ ුොල සිදුකිරීෙ 

318 ේන්තිය - වේපළ ෙවලන් පැහැර්ැනීෙ ස්ඳහා වහෝ නීතිවිවරෝී ක්රියාෙක් ෙවලන් කරවීෙ ස්ඳහා කැෙැත්වතන්ෙ ුොල සිදු 
කිරීෙ 

319 ේන්තිය - ෙරදක් සිදුකිරීවම් අදහසින් ෙස්දීෙ ආදිවයන් ුොල සිදුකිරීෙ 

320 ේන්තිය - වේපළ ෙවලන් පැහැර්ැනීෙ ස්ඳහා වහෝ නීතිවිවරෝී ක්රියාෙක් ෙවලන් කරවීෙ ස්ඳහා කැෙැත්වතන්ෙ ෙරපතල 
ුොල සිදු කිරීෙ 

323 ේන්තිය  - රජවේ වස්තෙකයකු තෙ යුුකෙ ඉෂතට කිරීවෙන් ෙැලැක්වීෙ ස්ඳහා කැෙැත්වතන්ෙ ුොල සිදුකිරීෙ 

325 ේන්තිය  - ප්රවකෝප කිරීෙ නිස්ා කැෙැත්වතන්ෙ ුොල සිදුකිරීෙ 

/ 326 (ෙරපතල ුොල සිදු කිරීෙ) 

327 ේන්තිය -  ජීවිතය වහෝ අන් තැනැත්තන්වේ පුේ්ලික ආරක්ෂාෙ  අන්තරාදායක කිරීෙ 

328 ේන්තිය - ජීවිතය වහෝ අන් තැනැත්තන්වේ පුේ්ලික ආරක්ෂාෙ  අන්තරාදායක කරන ක්රියාෙකින් ුොල සිදුකිරීෙ / 329 – 

(ෙරපතල ුොල සිදු කිරීෙ) 

343 ේන්තිය - ෙරපතලවූත් හදිසිවූත් ප්රවකෝප කිරීෙක් වනාවූ අෙස්තථාෙක ස්ාපරාී ෙලහත්කරය පෑෙ ්ැන දඬුෙෙ 

344 ේන්තිය - තෙ යුුකෙ ඉෂතට කිරීවෙන් ෙැලැක්වීෙ ස්ඳහා රජවේ වස්තෙකයකුට ස්ාපරාී ෙලහත්කාරය පෑෙ 

346ේන්තිය -  ෙරපතලවූත් හදිසිවූත් ප්රවකෝප කිරීෙක් වනාවූ අෙස්තථාෙක  යම් තැනැත්වතකුට අව්ෞරෙ කරන අදහසින් 
අඩන්වත්ට්ටම් වහෝ ස්ාපරාී ෙලහත්කාරය පෑෙ 

347 ේන්තිය - වේපළක් වස්ාරකම් කිරීෙට තැත් කිරීෙකදී අඩන්වත්ට්ටම් වහෝ ස්ාපරාී ෙලහත්කාරය පෑෙ 

348 ේන්තිය - අයුු වලස් සිරකර තැබීෙට තැත් කිරීෙකදී අඩන්වත්ට්ටම් වහෝ ස්ාපරාී ෙලහත්කාරය පෑෙ 

349 ේන්තිය - ෙරපතලවූත් හදිසිවූත් ප්රවකෝප කිරීෙකදී අඩන්වත්ට්ටම් වහෝ ස්ාපරාී ෙලහත්කාරය පෑෙ 

 

දණ්ඩ නීති ස්ංග්රහය - අයුු සිරකර තැබීෙ  
333 ේන්තිය - අයුු සිරකර තැබීෙට දඬුෙෙ (334 - දින ුනක් වහෝ ෙැඩි ්ණයක්) (335 - දින 10ක් වහෝ ෙැඩි ්ණනක්) 

336 ේන්තිය - නිදහස්ත කිරීෙට ආඥාපරයක් නිකුත් වකාට ඇතිවිට අයුු සිරකර තැබීෙ 

337 ේන්තිය - රහවස්ත අයුු සිරකර තැබීෙ 

338 ේන්තිය - වේපළ ෙවලන් පැහැර ්ැනීෙ,නීති විවරෝී ක්රියාෙක් ෙවලන් කරවීෙ ස්ඳහා අයුු සිරකර තැබීෙ 

339 ේන්තිය - ෙරද කියාපෑෙක් ෙවලන් කරවීෙ, වේපළක් නැෙත ලෝැනීෙට ෙල කිරීෙ ස්ඳහා අයුු සිරකර තැබීෙ 

 

දණ්ඩ නීති ස්ංග්රහය - පැහැර්ැනීෙ, අපහරණ ස්හ ෙහල්වස්තෙය  

352 ේන්තිය - නීතයානුකූල භාරකාරත්ෙවයන් අපහරණය කිරීෙ 

353ේන්තිය - පැහැරව්න යාෙ (යෙකු යම් ස්තථානයකින් යෑෙට යම් තැනැත්තකුට ෙලහත්කාරකමින් ෙල කරවතාත් ෙංචා ස්හ්ත 
ක්රෙෙලින් වහෝ ෙලය අනිසි වලස් පාවිච්චි කිරීවෙන් වහෝ වෙනයම් ෙලකිරීම් ෝගයකින් වපාළෙෙනු ලැබුවොත් ඒ තැනැත්තා 
"පැහැරව්න ගිය" වලස් ස්ලකනු ලැවේ) 

355ේන්තිය - මිනී ෙැරුෙ ස්ඳහා අපහරණය වහෝ පැහැරව්න යාෙ 

356ේන්තිය - රහසි්තෙ හා අයුු වලස් සිරකර තැබීවම් අදහසින් අපහරණය වහෝ පැහැරව්න යාෙ 

357ේන්තිය - යම් ස්තියක විොහ කරවීෙ පිණිස් අපහරණය වහෝ පැහැරව්න යාෙ 

358ේන්තිය - ෙරපතල ුොල කිරීෙකට වහෝ ෙහල්ෙෙට ්ැනීෙට අපහරණය වහෝ පැහැරව්න යාෙ 

359ේන්තිය - අපහරණය කළ තැනැත්තකු අයුු වලස් ස්ැඟවීෙ වහෝ සිරකර තැබීෙ 

ළෙයින් ස්ම්ෙන්ධ විධිවිධාන 

307 ේන්තිය -  ස්ාෙදය ෙනුෂය ඝාතනයක් ෙන ක්රියාෙකින් ්ැෙ වම්රූ නමුත් වනාඉපදුණු දරුෙකුවේ ෙරණය සිදු කිරීෙ  

352 ේන්තිය - නීතයානුකූල භාරකාරත්ෙවයන් අපහරණය කිරීෙ 

 
කැෙැත්ත වනාෙැතිෙ ්ේස් කිරීෙ හා ස්ම්ෙන්ධ විධිවිධාන 

304 ේන්තිය - ස්තියකවේ කැෙැත්ත වනාෙැතිෙ ්ේස්ා කිරීෙ 

306 ේන්තිය - දරුෙකු පණ ඇතිෙ ඉපදීෙ ෙැලැක්වීෙ ස්ඳහා වහෝ ඉපදීවෙන් පසු ෙරණය සිදුකිරීවම් අදහසින්  කරනු ලැබූ ක්රියාෙ 

  

ස්ාපරාී බිය්ැන්වීෙ 

483 ේන්තිය - ස්ාපරාී බිය්ැන්වීෙ (තැති ්ැන්වීෙක් ඇතිකරෙන අදහසින් වහෝ තජගනය ක්රියාත්ෙක කරවීෙ ෙැලැක්වීවම් 
ෝගයක් ෙශවයන් තො නීතයානුකූලෙ කිරීෙට ෙැඳී නැති ක්රියාෙක් කරවීෙට වහෝ තොට නීතයානුකූලෙ කිරීෙට ෙලය ඇති යම් 

52
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ක්රියාෙක් වනාකර හැරවීෙට යෙකු යම් තැනැත්තකුවේ ශරීරයට වහෝ වේපළෙලට වහෝ ඔහු ස්ම්ෙන්ධතාෙයක් දක්ෙන වෙනත් 
තැනැත්තකුවේ ශරීරයට වහෝ කීතගියට පාඩුෙක් කරන ෙෙට තජගනය කිරීෙ)  
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