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න් ෙ ව ාපිතිය (ITJP) සහ ර ොෙතුරු රැස් කිරීම/ රල්ඛන

2013 දෙසැම්බරදේ ITJP ය පිහිටුවන ලද්දද් ශ්රී ලංකාදේ සිවිල් යුද්ධදේ අවසාන අදියර වූ
2009 දීත් ඉන් අනතුරුවත් යුෙ අපරාධ සහ මානව වර්ගයාට එදරහි අපරාධ පිළිබඳව එළි
දවමින් ආ සාක්ෂි සම්බන්ධදයන් ෙැක්වුනු ප්ර්තිචාරයක් දලසිනි. වයාපෘතිය එහි අධයක්ෂිකා
සංක්රාන්තික යුක්ති විද ේෂඥ යැස්මින් සූකා දේ මග දපන්වීදමන් යුත් මානව හිමිකම් පෙනම
යටදත් පරිපාලනය දකදර්. පැරණි යුදගෝස්ලාවියාව සඳහා වූ විනි ්චය සභාදේ හිටපු
අභිදචෝෙකයන්දගන් ෙ, එක්සත් ජාතීන්දේ සංවිධානදේ, සියරා ලිදයෝනදේ විද ේෂ අධිකරණදේ
සහ ජාත්යයන්ත්යර අපරාධ අධිකරණදේ වැඩ කිරීදමන් ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා සහ වධහිංසා පිළිබඳ
විමර් න අරබයා දපොදුදේ ෙ ක ගණනාවක අත්ෙැකීම් දගොනුදකොට ගත්ත්යාවූත්, දම් කමිටුදේ
අරමුණට අොළ ශ්රී ලංකාදේ පරීක්ෂණ සම්බන්ධ ප්ර්ත්යයක්ෂ අත්ෙැකීම් ඇත්ත්යාවූත් නීතිදේදීන්දගන්
ෙ ITJP කණ්ඩායම සමන්විත්ය දේ.
ශ්රී ලංකාදේ යුද්ධදේ අවසාන භාගදේ සිදු කරන ලෙ යුෙ අපරාධවලට දමන්ම ප ්චාත් යුෙ සමදේ ලිංගික
ප්ර්චණ්ඩත්යා සහ වධ හිංසා වලට අොළ සාක්ෂි ෛනතික ෙෘෂ්ි  දකෝණයකින් යුතුව ැසස් කිරීදම්ත්,
දල්ඛනගත්ය කිරීදම්ත් විද ේෂඥත්යාවක් ITJP උසුලයි. දමය අදේ ෛවෙය සහකරුවන් දේ දවෝහාරික
ප්ර්දේ යට අනුූරරකයක් දවයි. මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්දේ මහ දකොමසාරිස් කාර්යාලය
(OHCHR) විසින් 2014-2015 පවත්වන ලෙ ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධ විමර් නය (OISL) සඳහා සමදේ යුෙ
අපරාධ සහ ප ්චාත් යුෙ සමදේ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා සම්බන්ධ සාක්ෂි සපයා දීදමන් ITJP එම විමර් නයට
ෙ සහාය වී ඇත්ය1. ITJP ගදේෂකයන් දම්ත්යාක් මූලික ව දයන් කටයුතු කර ඇත්දත් වධහිංසාවට හා
ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා වලට දගොදුරුව පිටුවහදල් සිි න වින්දිත්යයන් දක්න්්ර  කරගනිමින් රි න් පිටත්ය සිටය.
ඒ, යුෙ ගැටුම් පැවති උතුර සහ නැදගනහිර දවදසන වින්දිත්යයන් සහ ඔවුන්දේ පවුදල් සාමාජිකයන්
අනතුදර් දනොදහලා ශ්රී ලංකාව තුල වැඩ කිරීමට පවතින ආරක්ෂක ත්යත්වය අපට ඉඩ සලසන්දන් නැති
දහයිනි. සාක්ෂිකරුවන්දගන් පළිගැනීම පිළිබඳව උතුදර් හා නැදගනහිදර් ක්රිඩයාධරයන් අපට අනතුරු
අඟවා තිදේ. ITJP ත්යම ගදේෂකයන් නම් දකොට නැත්දත් රහසිගත්ය භාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දමන්ම
ත්යමන්ට මුණ ගැදසන සාක්ෂිකරුවන් සහ ශ්රී ලංකාදේ දවදසන ඥාතීන් ෙ ැසක ගැනීදම් ආරක්ෂක
පියවරක් දලසිනි. දම් ත්යත්වය නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාදේ රජය සහ ජාත්යයන්ත්යර ප්ර්ජාව ත්යව
දුරටත් පියවර ගැනීම තීරණාත්මක දවයි.
නිෙහස් කර දකි  කලකින් ශ්රී ලංකාව හැර යන වින්දිත්යයන්දගන් සාක්ෂි දගොනුදකොට දල්ඛන ගත්ය කිරීම
ITJP විසින් සිදු දකදර්. සමහර අවස්ථාවලදී, පීඩිත්යයන් විසින් දපන්වා දී ඇත්දත් ශ්රී ලංකාව හැර යන
දලස ඔවුන් සිරදකොට ත්යබා ගත්ත්යවුන් ත්යමන්ට සෘජුවම අනතුරු ඇඟවූ බවය. යුදරෝපයට පැමිනි විගස
ITJP විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ලක් කරන ලෙ වින්දිත්යදයෝ මහත් ක්ෂතිදයන් පීඩා විඳිති. සමහර
අවස්ථාවලදී, වධහිංසාදවන් ලත් දල් ගලන තුවාල දමන්ම අලුත් කැළැල් ෙ ඔවුන්දේ සිරුදර් ෙකින්නට
ලැබුනි.
ක්රුමරදයය
සිදුවීම් වල අනුපිළිදවල සහ අොළ විස්ත්යර ත්යහවුරු කරගැනීමටත්, ඔවුන්දේ කත්යාව විභාග දකොට සනාථ
කරගැනීමටත් ITJP ගදේෂකදයෝ වින්දිත්යයකු සමග දින කිහිපයක් ගත්ය කරති. වි ්වාසවන්ත්ය
පරිවර්ත්යකයකු සමග දමය සිදු දකදරන්දන් සුරක්ෂිත්ය පරිසරයකදීය. ෛවෙය හා ෛනතික සාක්ෂි,
අපක්ෂපාතී විද ේෂඥයන්දගන් ලබාගන්නා දවෝහාරික සහ මදනෝෛවෙය වාර්ත්යා ැසස්දකොට අමුණන්නා
දසේම, රඳවා ත්යබා ගැනීම සම්බන්ධව ජාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස සංවිධානදේ ලියුම්, ශ්රී ලංකා රජදේ
පුනරුත්ථාපන වැඩසටහනින් මුො හැරීදම් සහතික, සංක්රමණය සඳහා වන ජාත්යයන්ත්යර සංවිධානදේ
හැඳුනුම්පත් සහ ඡායාරූප යනාදිය ෙ ඇතුලත් කිරීමට ITJP ගදේෂකයන් විසින් වගබලාදගන තිදේ. සෑම
සාක්ෂිකරුවකුදේම ප්ර්කා න ත්යහවුරු දකදරන සාක්ෂි වලට අොළ ලිපිදගොනු වල අංග සම්පුර්ණ බව
එමගින් සහතික දකදර්.
__________________________________
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යුද්ධදේ අවසාන භාගදේ අත්ෙැකීම සම්බන්ධදයන් ප්ර් ්න කරනු ලබන වින්දිත්යයන් දමන්ම ඔවුන්දේ
පසුබිම ෙ පිළිබඳව ඇගැයීමක් ලබාගැනීම සඳහා ITJP සැලකිය යුතු කාලයක් මිඩංගු කරයි. එමගින්
ඔවුන්දේ වි ්වසනීයත්වයත්, ප්ර්චලිත්යව පවත්නා ක්ෂතිය හමුදේ ඔවුන් ඉන්නා මානසික ත්යත්වයත් පිළිබඳ
ත්යක්දසේරු කිරීමට එමගින් ඉඩ සැලදසේ. රඳවා ත්යබාගන්නා ලෙ ස්ථාන පිළිබඳ සවිස්ත්යරාත්මක දත්යොරතුරු
එක්ැසස් කරගනු ලැදේ. දමය ඉත්යා වැෙගත් වන්දන් එම ස්ථාන ත්යවමත් රහසිගත්ය නිසාය. රඳවාදගන
ප්ර් ්න කිරීමට දයොොගත් කුි  වල ස්වභාවය, පැහැරගැනීදම් සහ නිෙහස් කිරීදම් විධික්රම සහ පවුදල්
සාමාජිකයන්ට එදරහිව දිගටම සිදුදකදරන පලිගැනීම් ආදී විස්ත්යරෙ ඇතුලත් දේ. මීට අමත්යරව,
අපරාධකරුවන් දේ ඡායාරූප අඩංගු දිදනන් දින වර්ධනය වන ෙත්ත්ය ගබඩාවක් ෙ ITJP සතුය. දමය
හඳුනාගැනීමත් සාක්ෂි ත්යහවුරු කරගැනීමත් සඳහා ප්ර්දයෝජනයට ගනු ලැදේ. වධහිංසනය සහ ලිංගික
ප්ර්චණ්ඩත්යා සම්බන්ධදයන් වගකිව යුතු බවට දචෝෙනා නැදගන අපරාධකරුවන් සහ අණ දෙන්නන්
හඳුනාගැනීම සම්බන්ධදයන් සැලකිය යුතු ප්ර්ගතියක් අත් කරදගන තිදේ.
රල්ඛනග කිරීම සහ ප්රෙකානන
යුද්ධය අවසන් බව නිල ව දයන් ප්ර්කා යට පත්වූ 2009 මැයි මාසදේ පටන් සිදුකරන ලෙ අපරාධකාරී
දකදලසීම් සම්බන්ධදයන් 2013 සිට ITJP විසින් යුද්ධදයන් සහ/ දහෝ වධහිංසාදවන් දිවි දේරාගත් 219
දෙනකුදේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා තිදේ. ඕලන්ෙය, ස්විට්සර්ලන්ත්යය, ප්ර්ං ය, බ්රිදත්යානයය, දනෝර්දේ,
ජර්මනිය, මැදල්සියාව, ඉන්දියාව සහ ඔස්දයලියාව ඇතුලු ත්යවත් රටවලදී, ITJP සාක්ෂිකරුවන් සමග
සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා තිදේ. ඊට අමත්යරව ත්යවත් ශ්රී ලාංකිකයන් 92 ක් සම්බන්ධ ලියකියවිලි
(ප්ර්කා න, දද් පාලන ැසකවරණ දගොණු සහ/ දහෝ ෛවෙය ෛනතික වාර්ත්යා) අප සතුව ඇත්ය.
දම් සාක්ෂි සටහන් සහ ඒවා ත්යහවුරු දකදරන ආධාරක කරුණුෙ මත්ය පෙනම් දවමින්. පැහැරදගන යාම,
වධහිංසනය සහ ලිංගික දකදලසීම් වලට අොළ වාර්ත්යා තුනක් (2014 මාර්තු, 2915 ජූලි, 2016 ජනවාරි)
ITJP විසින් ප්ර්සිද්ධියට පත් කර ඇත්ය2. ඊට අමත්යරව, සුදු දකොඩි යටත්වීම් පිළිබඳ අන්ත්යර්ජාල වාර්ත්යාවක්
2014 මැයි මාසදේත්, යුදරෝපදේ පිටුවහදල් ඉන්නා වින්දිත්යයන්දේ අෙහස් සැලකිල්ලට ගනිමින්
සම්පාදිත්ය ශ්රී ලංකාදේ සංක්රාන්තික යුක්ති ක්රිඩයාොමය පිළිබඳ සමූපදද් න වාර්ත්යාවක් 2016 ජූනිදේදීත්
ITJP විසින් ප්ර්කා යට පත් කරන ලදී3. දම් සම්බන්ධදයන් ගත් කල, බ්රිදත්යානයය, දනෝර්දේ,
ස්විට්සර්ලන්ත්යය සහ ප්ර්ං ය යන රටවලට පැමිණ සිි න අවසාන යුද්ධදයන් දිවි ගලවා ගත්ත්යවුන් සහ
ප ්චාත් යුෙ සමදේ රඳවා ගැනීම් වලට දගොදුරු වූ පිටුවහල් 75 දෙනකු සමග බාහිර විමසුම් වැඩසටහනක්
ITJP විසින් දම් වසදර් පවත්වා තිදේ4. සෑම අයකුම සමග සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වන ලද්දද් පරිවර්ත්යක
සහාදයන් රහසිගත්ය අයුරිනි. එයින් 73%ක් යුද්ධදයන් පසු ආරක්ෂක අං වල වධහිංසාවට දගොදුරු
වූවන්ය. 54% ක් ලිංගික දුෂණයට දහෝ දවනත් ආකාරයක ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා වලට දගොදුරු වී තිදේ.
44%ක් වාර්ත්යා කළ පරිදි පවුදල් ඥාතියකු වධහිංසාවට ලක් වී තිදේ. සමහර අවස්ථාවල ඇත්යැම් පවුල්වල
පරම්පරා කිහිපයක්ම වධ හිංසා විඳ ඇත්ය. පුනරුත්ථාපන කාර්යාවලිය ආරම්භ කිරීමට අව ය ෛවෙය දහෝ
සමාජ සත්කාරය, විද ේෂදයන්ම බ්රිදත්යානයදේ දී, වින්දිත්යයන්ට ලැබී නැති බව විමර් නදේදී ෙැනගන්නට
ලැබුනි. දබොදහෝ දෙනා සියදිවි නසාගන්නා මානසිකත්වදයන් දපලුනු අත්යර, ප්ර්තිකාර දනොකළ යුෙ තුවාල
සහිත්යව සිි යහ.
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2 (a) “An Unfinished War: Torture and Sexual Violence in Sri Lanka 2009 – 2014”, Yasmin Sooka,
The Bar Human Rights Committee of England and Wales and the International Truth & Justice
Project, Sri Lanka, March 2014.
(b) “A Still Unfinished War: Torture and Sexual Violence in Sri Lanka 2009 – 2015”, International
Truth and Justice Project Project, July 2015.
(c) “Silenced: Survivors of Torture and Sexual Violence in 2015”, ”, International Truth and Justice
Project Project, January 2016.
3 Copies of all reports are available on our website, www.itjpsl.com
4 Forgotten: Sri Lanka’s exiled victims, International Truth and Justice Project Project, June 2016.
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1 රකොටස: වධ හිංසා හා අනිකුත් කුරිරු, අමානුෂික රහෝ අවමාන සහග යඬුවම් කිරීම්
වලට එරෙහ සම්මුතිය දිගටම උල්ලිංඝනය කිරීම සම්බන්ධරයනි
හැඳින්වීම
වධ හිංසා හා අනිකුත් කුරිරු, අමානුෂික දහෝ අවමාන සහගත්ය ක්රිඩයා දහෝ ෙඬුවම් කිරීම් වලට එදරහි
සම්මුතිය ශ්රී ලංකාදේ රජය සහ එහි ආරක්ෂක අං විසින් උල්ලංඝනය කිරීදම් ඉතිහාසය දමම
ආයත්යනයට ලබාදී තිදබන වාර්ත්යා සහ ප්ර්කා න මහත් රාියදේ අඩංගු සාක්ෂි මගින් වසර ගණනක් තිස්දසේ
මනාදසේ දල්ඛන ගත්යදකොට තිදේ.
දම් උල්ලංඝන සිදු කරන ලද්දද් එල්ටීටීඊ දේ පරාජදයන් ෙ ක ගණනාවක යුද්ධයක් අවසන් වූ
සන්ෙර්භයක යුද්ධදයන් පසු සංහිඳියා ප්ර්තිපත්තියක් අනුගමනය කරන බවට හිටපු ජනාධිපති මහින්ෙ
රාජපක්ෂ දපොදරොන්දු දී තිබියදීය. යුද්ධය අවසන් වී දබොදහෝ කලක් තිස්දසේත්, හිටපු ජනාධිපති මහින්ෙ
රාජපක්ෂදේ පාලන ත්යන්ත්රිය විසින් දෙමළ ප්ර්ජාවට එදරහිව පැතිරුනු, ක්රමානුූලල දකදලසීම් රටාවක්
පවත්වාදගන යන ආකාරය මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්දේ මහ දකොමසාරිස් කාර්යාලය
(OHCHR), එක්සත් ජාතීන්දේ විද ේෂඥ මණ්ඩලය සහ ITJP ෙ ඇතුළු ජාත්යයන්ත්යර සංවිධාන
ගණනාවක්ම විසින් මැනවින් දල්ඛනගත්ය දකොට ත්යහවුරු කර තිදේ.
2015 ජනවාරිදේදී ජනාධිපති ෛමත්රි පාල සිරිදසේන යටදත් නව රජයක් බලයට පත්වූදේ අලුත් ත්යන්ත්රියක්
පිලිබඳ බලාදපොදරොත්තු සහ දපොදරොන්දු කැටුවය. ප්ර්ජාත්යන්ත්රිවාදී අයිතිවාසිකම් පෙනම් දකොටගත් නව
සංස්කෘතියක් දගොඩනැගීම සඳහා නව රජදේ කැපවීම තිබුනෙ, ෙ ක ගණනාවක් තිස්දසේ ත්යහවුරු වූ ෙණ්ඩ
මුක්තිදයන් ඔෙ වැඩුනු දකදලසීම් දිගටම සිදු දකරුනි. උතුරු නැදගනහිර හමුොකරණය දකොට ඇති දම්
ආරක්ෂක රාජයයක උරුමය නිසා ශ්රී ලංකාදේ ආරක්ෂක අං සහ ඒ විසින් ඇතිෙැඩි කරනු ලබන දෙමළ
අතුරු හමුො කල්ලි මගින් දෙමළ ජනත්යාවට එදරහිව ත්යල ගණනාවක දියත් කරනු ලබන උල්ලංඝන
දහේතුදවන් පලොයී පුළුල් සංහිඳියා වයාපෘතියකට ඇති ඉඩකඩ අනතුරට ලක්වී තිදේ. සංහිඳියාවට අොළව
ලබා ඇති සීමිත්ය ප්ර්ගතිය මීට දෙස් දෙයි5.
දිගටම කරනු ලබන හිරිහැර සහ බියවැද්දීම්, සුදු වෑන් පැහැරගැනීම සහ එල්ටීටීඊය සමග පහල මට්ටදම්
සම්බන්ධයක් තිබුනු බවට දහෝ නීත්යයානුකුල ප්ර්ජාත්යන්ත්රිවාදී දද් පාලනයක නියැදලන බවට දහෝ සැක
දකදරන දෙමළ ජනත්යාවට එදරහිව සිදුදකදරන ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා ඇතුළු වධහිංසා ෙ ෛමත්රි පාල
සිරිදසේන පාලනය යටදත් අපරාධකාරී දලසින් ත්යවමත් දකදරන දකදලසීම් අත්යරට ඇතුලත් දවයි.
පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගනු ලබන්දන් හිටපු එල්ටීටීඊ ඔත්තුකරුවන් ෙ ඇතුලත් රහසිගත්ය ජාල මගින් ැසස්
කරගන්නා ඔත්තු පෙනම් දකොටදගනය. දම් ඔත්තු දසවීම් වල වපසරිය නීත්යයානුූලල දද් පාලන හා
මානව හිමිකම් ක්රිඩයාකාරකම් වලක්වාම ම හා සීමා කිරීම ෙක්වා ෙැන් පුළුල් වී ඇති බවක් දපදනන්නට
තිදේ.
ITJP වාර්ත්යාව පෙනම් වී ඇත්දත් 2015 සහ 2016 දෙවසදර් රඳවා ත්යබාගනු ලැබූ වින්දිත්යයන් 33
දෙනකුදේ ප්ර්කා දල්ඛනගත්ය කිරීමට අමත්යරව ITJP විසින් දවනම එක්ැසස් කරගන්නා ලෙ සාක්ෂි වලින්
ත්යහවුරු කර ගැනීදමනි. ප්ර්කා න වි්ර6හ කළ විට දහළි වන්දන් සුදු වෑන් පැහැර ගැනීමකින් පසු
සිදුදකදරන වධහිංසා, ලිංගික දුෂණ සහ දවනත් ආකාරදේ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා ඇතුලත් රටාවකි.
දල්ඛනගත්ය කළ ෙෑ වි ්දල්ෂණය කළ විට දිස් වන්දන් කේපම් ගැනීදම් රටාවක් සහ ලාබ ලබන
වයාපාරයක් දලස රාජයය සහ එහි අංදගෝපාංග විසින් වධ හිංසනය පවත්වාදගන යන ආකාරයකි6.
ප්ර්කා න වලින් ඉස්මතු වී දපදනන්දන් (අ) පැහැරගැනීමට (ආ) ප්ර් ්න කිරීමට සහ වෙ දීමට (ඇ) කේපම්
දගන මුො හැරීමට දවන දවනම පවත්වාදගන යනු ලබන කණ්ඩායම් හරහා ශ්ර්ම විභජනයක් සිදු කරමින්
දම් දකදලසීම් දකදරන සංවිධිත්ය ස්වභාවයයි. ඔවුන් විසින් වාර්ත්යා ත්යබා ගැනීම සහ දල්ඛනගත්ය කිරීම්
සම්බන්ධදයන් සඳහන් දකරුදමන් දපනී යන්දන් දම් දමදහයුම් වල ආයත්යනගත්ය ස්වභාවයයි. කලින්
රඳවාගත් අවස්ථාවලදී දෙන ලෙ දත්යොරතුරු පිළිබඳව ඇත්යැම් විදටකදී වින්දිත්යයන් දගන් විමසා තිබුනි.
දමයින් ඇඟදවන්දන් නිල සහ දනොනිල ැසඳවුම් ස්ථාන වලදී එක්ැසස් කරගන්නා ලෙ දත්යොරතුරු අත්යර
සම්බන්ධයයි7.
______________________________
5 “Sri Lanka: Jumpstarting the Reform Process”, International Crisis Group, Asia report Number
278, 18 May 2016. 6 See also “Mercy for Money: Torture’s Link to Profit in Sri Lanka”, Canadian
Centre for Victims of Torture, (forthcoming). 7 By official sites we mean recognised places of
detention such as police stations, jails and “rehabilitation” camps. By secret sites we mean places
deliberately kept unknown to the detainee. By known sites we mean places like the Wanni
Security Forces Headquarters (otherwise known as Joseph Camp – properly Joint Operational
Security Force Headquarters].
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සුදු වෑන් පැහැරගැනීම් සහ ඒ සමග බැඳී පවතින්දන්, ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධදයන් එක්සත් ජාතීන්දේ
සංවිධානය 2015 දී කළ විමර් නදයන්ෙ (OISL) සනාථ වී ඇති ශ්රී ලංකා සන්ෙර්භයක් තුල සිදුදකදරන
දකදලසීම් රටාවකි. "OISL විමර් න කාලපරිච්දේෙයට දපර, අත්යරතුර සහ ඉන් ඔේදේ සිදුවූ සිදුවීම්,"8
OISL වාර්ත්යාවට ඇතුලත් දවයි. දම් "අනීතික සහ අත්ත්යදනෝමතික අත් අඩංගුවට ගැනීම්" දමදහයැදවන
අකාරය සහ ඊට වගකිව යුතු ආරක්ෂක වSහ පිළිබඳව වාර්ත්යාදේ විස්ත්යර දවයි. "දම් දකදලසීම් වලට ඉඩ
සැලසී ඇත්දත් අත් අඩංගුවට ගැනීම සහ රඳවා ත්යබා ගැනීම සඳහා ත්යවමත් බල පැවැත්දවන ත්රිස්ත්යවාෙය
වැළක්වීදම් පනත්ය (ත්රිවැප) මගින් සලසා දී ඇති පුළුල් බලත්යල වලිනි,"9 යනු වාර්ත්යාදේ මුලික
දසොයාගැනීම් වල නිගමනයයි. OISL වාර්ත්යාව ත්යව දුරටත් දසොයාගත් පරිදි, "ඉහත්ය විස්ත්යර දකරුනු
ආකාරදේ පැහැරගනු ලැබූ දහෝ අත්ත්යදනෝමතිකව රඳවා ත්යබා ගනු ලැබූවන් නිරන්ත්යරදයන්
වධහිංසාවලට, සහ/ දහෝ අදනකුත් කෲර, අමානුෂික දහෝ අවමාන සහගත්ය සැළකීම් දහෝ ෙණ්ඩන සහ/
දහෝ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා වලට දගොදුරු වී තිදේ. දම් දකදලසීම් හුදෙකලාව දහෝ කඩින් කඩ සිදුවන්නක්
දනොව පුළුල්ව විසිරුනු ආකාරයකින් දකදරන්නකි"10. OISL වාර්ත්යාව දමදසේ තීරණය කරයි; "ශ්රී ලංකාව
සම්බන්ධ එක්සත් ජාතීන්දේ විමර් නය විසින් ැසස් දකොට ගන්නා ලෙ සියලු දත්යොරතුරු වලින් දපන්නුම්
දකදරන්දන් ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා යනු හුදෙකලා ක්රිඩයා දනොව දත්යොරතුරු ලබා ගැනීම, අඩන්දත්ට්ටම් කිරීම,
ගර්හා කිරීම සහ බිය ගැන්වීම සඳහා වධ බන්ධන පැමිණවීදම් ෙැනුවත් ප්ර්තිපත්තියක් බවයි. පැතිරුනු
රඳවා ගැනීදම් ස්ථාන වලදී එකාකාර උපකරණ, කාල පරිච්දේෙ සහ ආරක්ෂක හමුො භාවිත්යය සහිත්ය එක
සමාන රටාවකින් ත්යහවුරු දකදරන්දන් දමය ආරක්ෂක හමුො විසින් පවත්වාදගන යනු ලැබූ ආයත්යනගත්ය
ප්ර්තිපත්තියක අංගයක් බවට වන නිගමනයයි."11
මීට අමත්යරව, වධහිංසාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්දේ විද ේෂ නිදයෝජිත්යදේ මෑත්ය වාර්ත්යාව "ූරර්ණ ෙණ්ඩ
මුක්තියක" අවසරදයන් "සාමානය කටයුත්ත්යක් දලසින්" ශ්රී ලංකාදේ දිගටම පවත්වාදගන යනු ලබන
වධහිංසාව අවධාරණය කරයි. අපරාධ සම්බන්ධ සැකකරුවන් දේ සිට "ඇත්දත්යන්ම දහෝ හිදත්යන
පරිද්දෙන් ජාතික ආරක්ෂාවට ත්යර්ජනයක්" වන විවිධාකාර උපකුලක වල වින්දිත්යයන් ෙ, වගකිවයුතු
රාජයාරක්ෂක ආයත්යනෙ වාර්ත්යාව විසින් හඳුනාදගන ඇත්ය. වඩාත් වැෙගත් කරුණක් වන්දන් දිගටම
සිදුවන සුදු වෑන් පැහැරගැනීම් සහ ත්යවදුරටත් විමර් නය කිරීදම් අව යත්යාව එමගින් පිළිදගන තිබීමයි12.
දම් දචෝෙනා ශ්රී ලංකා රජය විසින් ප්ර්තික්දෂේප කර ඇත්දත්, ඒවා "ඇත්යැම් ජනමාධය වාර්ත්යා වල ආ
උද්දේගකර දචෝෙනා මිස ඇති සැි දයන් කරුණු මත්ය පෙනම් දනොවූ,"13 බවට ප්ර්තිදචෝෙනා නැගීම මගින්
දම් නිල විමර් න විසින් දගනහැර ෙක්වන සාක්ෂි බැහැර කරමිනි. වි ්වසනීය විමර් න පැවැත්වීම සඳහා
දද් පාලන අභිලාෂයක් නැති කමත්, ආරක්ෂක අං දේ ූරර්ණ ප්ර්තිසංස්කරණයකින් දත්යොරව දම්
උල්ලංඝන නවතින්දන් නැති බව පිළිගැනීමට ඇති අකැමැත්ත්යත් දම් ප්ර්තික්දෂේප කිරීදමන් දපන්නුම්
දකදර්. ශ්රී ලංකාව තුල පවත්නා ත්යත්වය වි ්වසනීය, ආරක්ෂිෙත්ය සහ ස්වාන න පරීක්ෂණයකට ඉඩ
සලසන්දන් නැත්ය. එයින් සිදුවන්දන්, දම් ප්ර් ්නයට පිළිතුරු සැපයීම මග හැර යාම මගින් ආණ්ඩුව ත්යම
වගකීම දිගටම දනොත්යකා සිටීමත්, එහි දිගුවක් දලසින් ෙණ්ඩ මුක්තිදේ සංස්කෘතිය අඛණ්ඩව
පවත්වාදගන යාමත්ය. දම් අභිදයෝගදේ දක්න්්ර දේ පවතින්දන් වධහිංසාව, පැහැරදගන යාම,
බලහත්කාර අතුරුෙහන් කිරීම් සහ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා වලට පිළිතුරු දසොයාගැනීමට ඇති දනොකැමැත්ත්ය
හා දද් පාලන අභිප්ර්ායක් නැති කමය. දමවැනි බැහැර කිරීම් මගින් සිදුවන්දන් දිගටම පවත්වාදගන යනු
ලබන දකදලසීම් සහ ෙණ්ඩ මුක්තිය සම්බන්ධදයන් පියවර ගැනීමට ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුව ජාත්යයන්ත්යර
ප්ර්ජාවට දුන් දපොදරොන්දු වලට ප්ර්තිපක්ෂව යාම සහ ඒවා කඩාකේපල් කිරීමයි.
දමවැනි සන්ෙර්භයක් තුල, සුදු වෑන් සහ දවනත් පැහැර ගැනීම් සහ ඊට අනුබද්ධ දකදලසීම්
සම්බන්ධදයන් OISL වාර්ත්යාදේ එන දසොයාගැනීම් සහ වධහිංසාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්දේ විද ේෂ
නිදයෝජිත්ය දේ මූලික නිරීක්ෂණ ත්යහවුරු දකදරමින් ITJP විසින් ැසස් කරගත් වාර්ත්යා දකදර් කඩිනමින්
වැඩිදුර අවධානය දයොමු කළ යුතුය.
_____________________________________
8 “Report of the OHCHR Investigation on Sri Lanka” (OISL), op cit. page.71. 9 “Report of the
OHCHR Investigation on Sri Lanka” (OISL), op cit. page.220. 10 “Report of the OHCHR
Investigation on Sri Lanka” (OISL), op.cit. page.221. 11 “Report of the OHCHR Investigation on Sri
Lanka” (OISL), op.cit. para 591. 12 “Sri Lanka: Preliminary Observations and Recommendations of
the UN Special Rapporteur Juan E. Mendez, 7 May 2016. 13 “Report of the OHCHR Investigation
on Sri Lanka” (OISL), op.cit., page.84
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ITJP විසින් දල්ඛනගත්ය දකොට ඇති සිද්න න් වි ්දල්ෂණය කළ විට පහත්ය ෙැක්දවන රටා සහ ප්ර්වණත්යා
ෙැකගත්ය හැකිය:
(i) ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක අං වල විද ේෂ ඒකක විසින් රාජයදේ සතුරන් දලස සලකුණු දකොට ඇති දෙමළ
පුරවැසියන් දිගටම දගොදුරු කර ගැනීම;
(ii) ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක අං විසින් දිගටම කරනු ලබන දකදලසීම් සහ අනීතික කටයුතු;
(iii) ආරක්ෂක අං විසින් දිගටම භුක්ති විඳිනු ලබන ෙණ්ඩ මුක්තිය සහ විද ේෂදයන්ම විධානදේත්
පාලනදේත් බලය හසුරුවන වගකිවයුත්ත්යන් ට එදරහිව පලොයී ස්වාන න විමර් න සිදුදකොට නඩු පැවරීම
මගින් ෙණ්ඩ මුක්තිය සම්බන්ධදයන් පියවර ගැනීමට ශ්රී ලංකාදේ රජය මැලි වීම;
(iv) ආරක්ෂක අං මැඩ පවත්වමින් ත්යවදුරටත් දකදලසීම් සිදුවීම වළක්වාම ම සඳහා ශ්රී ලංකා රජය තුල
දද් පාලන අභිප්ර්ායක් දනොමැතිකම;
දකදලසීම් වල ක්රමදේෙයට අොළව පහත්ය ෙැක්දවන රටා ITJP දල්ඛනගත්ය කළ සිද්න න් වලින් ත්යහවුරු
දේ:
(i) ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක අං විසින් සිදුකරන අපචාර විධික්රම දපර පරිද්දෙන්ම පවත්වාදගන යාම;
(ii) දමදසේ දිගටම දකදරන දකදලසීම් වළක්වාම මට සහ අන ක්ෂණදේත්, වාර්ත්යා කිරීදම්ත් යාන්ත්රිණ
ස්ථාපිත්ය කිරීමට දහෝ දම් දකදලසීම් අපරාධ ගණයට වැදට බවට ෙැනුවත් භාවයක් ඇති කිරීදම් වැඩ
සටහන් ක්රිඩයාත්මක කිරීමට දහෝ දම් අං වල විධාන වSහය අසමත් වීම. අඩුම ව දයන් එවැනි ක්රිඩයා
දනොකර ඉඳීදම් ගුණාංගදයන් යුතුව, රාජයදේ වගකීම සනිටුහන් කරන පරිදි පැමිණිලි කිරීදම් යාන්ත්රිණ
පිහිටුවීම සහ එම දකදලසීම් සම්බන්ධදයන් පිළියම් දයදීදම් පහසුකම් සැලසීම මීට ඇතුලත් දවයි;
(iii) ශ්රී ලංකාදේ (නව) දද් පාලන නායකත්වදේ ත්යත්වසම අපරාධ සහායකත්වය සහ කැපී දපදනන
පරිදි අතීත්යදයන් බිඳී එවැනි පුරුදු සෙහට නවත්යා ෙැමීම සඳහා මැදිහත් වන බවට ප්ර්සිද්ධිදේ පිළිගැනීමට
දද් පාලන අභිලාෂයක් නැතිකම;
(iv) යුෙ සමදේ එල්ටීටීඊය විසින් කරන ලෙ ළමා දසොල්ොදුවන් දයොො ගැනීම, බලහත්කාර බඳවාගැනීම්
සහ සම්බන්ධ උල්ලංඝන;
ITJP ඉත්යා ඕනෑකමින් කියා සිි න්දන් ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක අං විසින් සාපරාන  දලසින් කලක් තිස්දසේ
පවත්වාදගන යනු ලබන අපචාර රටාවක් ෙ එවැනි දකදලසීම් ආයත්යනගත්යව වයාේත්ය දලසින් දිගටම
දකදරන බව බැලූ බැල්මට දපදනන සාක්ෂි ෙ දම් ලියැවිල්දල් සඳහන් වන දකදලසීම් වලින් දපන්නුම්
දකදරන බවයි.
වධහිංසාවට එදරහි කමිටුව මෑත්යදී "ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ පස්වැනි වාරික වාර්ත්යාවට අොළ කරුණු
ලැයිස්තුවක්" සම්මත්ය කර ගන්නා ලදී; " වධහිංසා සහ අදනකුත් කෲර, අමානුෂික දහෝ අවමාන සහගත්ය
සැළකීම් වයාේත්ය ව දයන්ෙ, නිරන්ත්යරදයන්ෙ සිදු කරන බවට වන දචෝෙනා"14 සම්බන්ධදයන් ෙ එහි
සඳහන් දවයි. අොළ පැමිණිලි සම්බන්ධ සංඛයාත්මක ෙත්ත්ය සහ වධහිංසා පැමිණවීම සඳහා දයොොගන්නා
බවට දචෝෙනා දකදරන දම් ලියවිල්දල්ෙ දබදහවින් සඳහන් වන ස්ථාන සම්බන්ධ විමර් න පිළිබඳව
රජදේ පාර් වදයන් සපයන දත්යොරතුරු වල අඩුවක් ඇති බව කමිටුවට වැටහී දගොස් තිදේ. වධහිංසා කිරීම
සම්බන්ධදයන් ශ්රී ලංකා රජදේ අඩුපාඩු මාලාවක් සහ ඒ පිලිබඳ කනස්සල්ල පලකරන අත්යරම නිසි
ආරක්ෂක වැඩපිළිදවලක් සකස් කිරීමට අසමත් වීම සහ අනාගත්යදේ ත්යවත් දකදලසීම් සිදු දනොවීම
දවනුදවන් ෙැනට පවත්නා ප්ර්තිකර්ම ත්යවත් ක්තිමත් කිරීමට පියවර දනොගැනීම ගැන වධහිංසාවට එදරහි
කමිටු වාර්ත්යාදේ සඳහන් දවයි. දමම දත්යොරතුරු සැපයීමට ශ්රී ලංකා රජයට නැවත්ය වත්යාවක් අවස්ථාව
සලසා දී ඇති අත්යර රජදේ අවංක භාවදේ ෙර් කයක් දලසින් ඒ සම්බන්ධ ප්ර්ගතිය සුපරීක්ෂාකාරීව
ත්යක්දසේරු දකදරනු ඇත්ය.
ITJP විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂි වින්දි යන්රේ පැතිකඩ
2016 සිද්ධීන්: 7 (සියල්ලන්ම පිරිමි)
2015 සිද්ධීන්: 26 (ගැහැණු 6 පිරිමි 20)
දම් ලියවිල්දල් ෙැක්දවන්දන් පැහැරගැනීම, නීතිවිදරෝන  රඳවාගැනීම, වධහිංසාව, ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යාව
සහ දවනත් කුරිරු, අමානුෂික සහ අවමාන සහගත්ය සැලකීම් වලට දගොදුරු වූ වින්දිත්යයන් 33 දෙනකුදේ
ප්ර්කා සහ ඒවා සනාථ දකදරන සාක්ෂිය.
_______________________________________
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සියලුම පීඩිත්යයන් දෙමළය. පිරිමින් 26 කි, කාන්ත්යාවන් 7 කි. ඔවුහු දම් වනවිට පිටුවහදල් යුදරෝපා
රටවල් තුනක දිවි දගවති. සියලු දෙනාම දද් පාලන ැසකවරණ ඉල්ලා ඇති අත්යර අට දෙනකුට දම්
වනවිට යුදරෝපා ආගමන විගමන බලධාරීන් විසින් ැසකවරණ ලබා දී තිදේ.
දම් දබොදහෝ සිද්න න් වලට දගොදුරු වූ වින්දිත්යයන්දේ ප්ර්කා දවනත් සාක්ෂි මගින් ත්යහවුරු දකොට තිදේ.
ඒ අත්යර ෛවෙය-ෛනතික වාර්ත්යා, දරෝහල් වල මදනෝ චිකිත්සක වාර්ත්යා, ලිපි, කැළැල් වල ඡායාරූප සහ
බ්රිදත්යානයදේ ැසඳවුම් ස්ථාන වලින් ලබාගත් 35 වැනි නීතියට අොළ (Rule 35) වාර්ත්යා ෙ දවයි. 2015 සිදුවීම්
වලදී පස් දෙනකු හැර අනික් හැම දෙනාටම වධහිංසා කළ බව සනාථ වන ෛවෙය-ෛනතික වාර්ත්යා ෙැන්
ලැබී තිදේ.
දම් සියලු දෙනාටම වධහිංසා පමුණුවා ඇත්දත් වර්ත්යමාන සිරිදසේන පාලනය යටදත්ය. දම් අත්යර
'පුනරුත්ථාපන' කඳවුරු වලට යැවීම සඳහා භාරදනොවූ බවට ඔවුන් පැහැරගත් ආරක්ෂක හමුො විසින්
දචෝෙනා කරනු ලැබූ, යුද්ධදේ අවසාන මාස කීපදේදී එල්ටීටීඊය විසින් බලහත්කාරදයන් ළමා
දසොල්ොදුවන් දලස බඳවා ගන්නා ලද්ෙවුන් ෙ දවයි. දබොදහෝ දෙනකු ශ්රී ලංකා රජදේ ආරක්ෂක අං
අතින් දම් දකදලසී ඇත්දත් පළමු වත්යාවට දනොදේ. ඇත්යැමුන්ට රඳවා ත්යබාදගන වෙ දී ඇත්දත් තුන්වැනි
වත්යාවටය.
පැහැරගනු ලැබීමට දපර දම් වින්දිත්යයන් අත්යරින් දබොදහෝදෙනා දෙමළ ජනත්යාවදේ අයිතිවාසිකම්
දවනුදවන් විවිධාකාර සාමකාමී උද්දඝෝෂණ දහෝ දද් පාලන ක්රිඩයාකාරකම් වල නියැලුණු අයයි.
2015 ජනාධිපතිවරණදේදී සහ මහ මැතිවරණදේදී දෙමළ ජාතික සන්ධානදේ (TNA) සහ දෙමළ ජාතික
ජනත්යා දපරමුදණ් (TNPF) ැසස්වීම් වලට සහභාගි වීදම් සිට යුද්ධාවසානය සම්බන්ධ සැමරුම් වලට සහ
අතුරුෙහන් ත්යම පවුදල් සාමාජිකයන්දේ ඉරණම ෙැනගැනීම සඳහා උද්දඝෝෂණ වලට ොයක වීම දම්
ක්රිඩයාකාරකම් අත්යර දවයි.
රකරලසීරම් විධික්රුම
වධහිංසාවට එදරහි සම්මුතිය කිහිප වර උල්ලංඝනය කරන අයුරු ITJP විසින් දල්ඛනගත්ය කරන ලෙ
දකදලසීම් වලින් පිළිබිඹු වන අත්යර නිවැරදි කාර්ය පි පාි ය කිසිදසේත් අනුගමනය දනොකිරීම කැපී
දපදන්. දමය ප්ර්තික්දෂේප කිරීම් වලට ඉඩ සලසන අත්යර, මනාදසේ මුවහත් කරන ලෙ ෙණ්ඩ මුක්ති
සංස්කෘතිය එමගින් වඩාත් ක්තිමත් කරනු ලැදේ.
වින්දිත්යයන් අත්ත්යදනෝමතික දලස මුලින්ම පැහැරගැනීම ශ්රී ලංකාදේ හැඳින්දවන්දන් 'සුදු වෑන්'
පැහැරගැනීම් යනුදවනි. වින්දිත්යයන් විවිධ ස්ථාන වලදී ඩැහැ ගනු ලැදේ. එදසේත් නැතිනම් ඔවුන් කැඳවනු
ලැබූ ආරක්ෂක අං දේ ආයත්යන වලින් (ITJP දම්වා හඳුන්වන්දන් සංක්රමණ ස්ථාන දලසය) ත්යවත්
ත්යැනකට දගනයනු ලැදේ. 'අත්අඩංගුවට' ගැනීදමන් පසු සිදුවන්දන් අත්ත්යදනෝමතික දලස හිරකර
ත්යැබීමයි. පැය 24 සිට මාස හයක් දහෝ ඊට වැඩි කලක් ෙක්වාවූ කාල පරිච්දේෙ තුල රඳවා ත්යබා ගත්ය
වින්දිත්යදයෝ සිි ති. ඔවුන් රඳවා ත්යබනු ලබන්දන් ප්ර්මාණවත් ආහාර, වතුර දහෝ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්
නැතිව ඉත්යා කටුක ත්යත්වයන් යටදත්ය.
ප්ර් ්න කිරීම්වල ලක්ෂණය නම්, ප්ර් ්න කරන්නන් විසින් පුර්වදයන්ම එළැි  නිගමන සහ දචෝෙනා
සම්බන්ධදයන් ත්යහවුරු කිරීමක් ඉල්ලා සිටීමයි. වෙ දෙනු ලබන්දන් දක්බල්, පයිේප බට, වතුර බැරල් සහ
දවනත් ආම්පන්න වලින් පිරුනු කාමර වල දීය. දමයින් දපනී යන්දන් කල් යල් බලා මනාදසේ සුොනම් වී
සිි  බවකි. ත්යැම ම, කසපහර දීම, සිගරට් වලින් පිළිස්සීම, ගිනියම් යකඩ දපොලු වලින් හංවඩු ගැසීම, ජල
වධ, පැට්රිල් දහෝ මිරිස් කුඩු ෙැමූ දපොලිතීන් මල්ලක් ඔලුව ඔබා දබල්දල් ගැටගසා හුස්ම හිර කිරීම,
දෙපයින් එල්ම ම, දෙපතුලට බැට දීම සහ විදුලිය ඇල්ම ම වාර්ත්යා දකරුනු වධ බන්ධන ක්රම අත්යර දවයි.
දම් දචෝෙනා ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්දේ වාර්ත්යාවත්, ITJP සහ දවනත් සංවිධාන විසින් 2015ට
දපර සමදේ දල්ඛනගත්ය කරන ලෙ ඒවාත් සමග සැසදඳයි. ක්රමානුකුල අයුරින් දකදරන දකදලසීම් වලට
අමත්යරව මුරට සිි න්නන් විසින් හිතුමදත් සහ හිි  අඩිදේ ෙ දකදලසීම් කරනු ලැදේ.
ලිිංගික ප්රෙචණ්ඩඩ ා සහ ූෂණයය
ශ්රී ලංකා රජදේ ආරක්ෂක අං විසින් ප ්චාත් යුෙ සමදේ පුළුල් දලස සිදු කරන පිරිමි ෂණෂණය සහ
දවනත් ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා සම්බන්ධදයන් ITJP මවිත්ය දවයි. දකදසේ දවත්යත්, දමය පිරිමින්ට පමණක්
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සීමා වුවක් දනොදේ. දබොදහෝ කාන්ත්යාවන්ෙ දුෂණයටත් ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා වලටත් දගොදුරු වී තිදේ15.
පිරිමි ෂණෂණය කිරීදම් රටාවක් පිළිබඳව කලින් අවුරුදු වලදී ත්යහවුරු කරදගන තිබුනි16. සුදු වෑන් පැහැර
ගැනීමට සම්බන්ධ දකදලසීම් රටාදේ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යාව ෙ අත්යයාව ය අංගයක් දලස පැවතිනි17.
දම් ලියවිල්දල් සඳහන් වන ITJP වාර්ත්යා කළ වධහිංසා සම්බන්ධ 2015-2016 සිද්න න් අත්යරින් 75%ක්
පමණ පාදහේ පිරිමින්ට ලිංගික අපහරණ සහ ෂණෂණ කරන ලෙ අවස්ථාය. මින් දබොදහෝදෙනා වයස විසි
ගණන් වල මුල පසුවන අත්යර ැසඳවුදම්දී ත්යමන් දගොදුරු වූ දුෂණදයන් හා ලිංගික අපහරණදයන් බලවත්
ක්ෂතියට පත්ව සිි ති.
පිරිමි ලිංගික දුෂණය සම්බන්ධ කත්යාබහ ගැන ශ්රී ලංකාදේ දපොදුදේ පවතින ත්යහංචිය දහේතුදකොට දගන
ඒවා දහළි කිරීදමන් වැලකී සිටීමත්, ෂණෂණය සහ ලිංගික හිංසනය හා බැඳී පවතින ලජ්ජාවත් නිසා දම්
පිරිමි ෂණෂණ ශ්රී ලංකාව තුල දල්ඛන ගත්ය වී නැති බව ITJP විසින් දපන්වා දෙනු ලැදේ. පිරිමි ෂණෂණය සහ
පිරිමින්ට එදරහි ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා සම්බන්ධදයන් කටයුතු කිරීදම්දී රාජය දනොවන සංවිධාන සහ
ක්රිඩයාධාරීන් සතු ෙැනුවත් කදම් මඳ බව ෙ දහළිෙරේ දනොකිරීදම් බරපත්යල කම තීව්ර දකොට තිදේ. ලිංගික
ෂණෂණය යන්න ස්ත්රීාන්ට පමණක් අොළ දෙයක් දලසින් ශ්රී ලංකාදේ මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින්
පිළිගැනීමෙ සැලකිල්ලට ගත්ය යුත්ත්යකි. දම් ලියැවිල්ලට අොළ සාක්ෂි වාචක විසින් දම් මත්යය බැහැර කර
ලයි.
ජාත්යයන්ත්යර අත්ෙැකීම් හා සසඳා බලන විට දපනී යන්දන්, දම් පීඩිත්යයන් ාරීරික, මානසික සහ සමාජමය
ව දයන් දීර්ඝකාම න අනිටු පල විඳවන බව සහ ශ්රී ලංකාව තුලත්, ඉන් පිටත්යත් අව ය සහාය සහ
පුනරුත්ථාපනය ලැබීදම් ඉඩකඩෙ දනොමැතිව සිි න බවයි.
පැහැෙගැනීම සහ වධහිංසාව පරිර ෝජනකෙයය සහ ආර්ථික සූොකෑම - නියහස් කිරීමට කප්පම්
ITJP හට හමුවූ වින්දිත්යයන් අත්යරින් එක අයකුදේ හැර අදනක් හැම දෙනාදේම ඥාතීන් ැසඳවුදමන් ගැලවී
රි න් පලා යාම සඳහා කේපම් දගවා තිදේ. ඉන් බහුත්යරයකදී අොළ වින්දිත්යයා දහෝ ඔහුදේ/ ඇයදේ
සදහෝෙරයකු/ සදහෝෙරියක දහෝ නිෙහස් කර ගැනීම සඳහා පය විසින් ඊට ඉහත්ය දී ආරක්ෂක අං වලට
එක වරක් දහෝ කේපම් දගවා තිදේ. මින් දබොදහෝ අවස්ථා වල නිෙහස ලබා දීම සඳහා කේපම ගනුදෙනු
කළ බවට දචෝෙනා ලබන්දන් ඊළම් ජනත්යා ප්ර්ජාත්යන්ත්රිවාදී (EPDP) පක්ෂයයි. නිෙහස් කිරීම සඳහා කේපම්
කිරීදම් ගනුදෙනුව සෑම අවස්ථාවකදීම ආරම්භ වන්දන් වධහිංසා කරනු ලැබීදමන් පසුවය. වින්දිත්යයන්
මුො හැරීම සඳහා ආරක්ෂක අං වලත්, කේපම් 'දරෝකර්වරුන්' සහ දවනත් අයදේත් පාපී ොයකත්වය
විසින් දපන්නුම් කරන්දන් ආර්ථික අපරාධ සිදුකරන අපරාධකරුවන්දේ පුළුල් ජාලයක් ඇති බවයි. දමය
ශ්රී ලංකාදේ බලධාරීන් සහ ජාත්යයන්ත්යර ප්ර්ජාව විසින් බරපත්යල දලස විමර් නය කළ යුත්ත්යකි.
පැහැෙගැනීරම්, ප්රෙන්නකිරීරම් සහ වය ීමරම් අෙමුු
පැහැරගනු ලබන්දන් කවුෙ, ඔවුන්ට වධහිංසා දකොට, ප්ර් ්න කර බලහත්කාරදයන් පාදපොච්චාරණ ලබා
ගන්දන් ඇයිෙ යන්න තීරණය කිරීදම්දී අරමුණු කිහිපයක් තිදබන බව දපදනන්නට තිදේ. ඇත්යැම්
අවස්ථාවලදී, එල්ටීටීඊ සම්බන්ධය (දකලින්ම සහ/දහෝ ඥාතියකු) සාධකයකි. දවනත් අවස්ථාවලදී
රජයට එදරහි විදරෝධත්යා ඇතුළු උද්දඝෝෂණික ක්රිඩයාකාරකම් වල දයදුනු අයෙ පැහැරදගන දගොස් තිදේ.
එවන් පැහැරගැනීම්, ප්ර් ්න කිරීම් සහ වෙ දීම් වල අරමුණු සම්බන්ධදයන් ගත් කල, හැම සිද්ධියකදීම
පාදහේ ත්යමන් දනොෙන්නා භාෂාවක් වන සිංහදලන් ලියැවුනු පාදපොච්චාරණයකට එදසේත් නැතිනම් හිස්
කරොසියකට පීඩිත්යයන්දගන් බලහත්කාරදයන් අත්සන් දගන තිදේ. වධහිංසාවට එදරහි ප්ර්ඥේතිදේ 14
වැනි වගන්තිය උල්ලංඝනය කරන දම් පුරුද්ෙ ශ්රී ලංකාදේ ප්ර් ්නකරුවන් සහ විමර් කයන් විසින් පුළුල්
දලස වයවහාරයට ගනු ලබන බව රටපුරා පිහිි  විවිධාකාර ැසඳවුම් ස්ථාන වල හිරදකොට සිි යවුන් විස්ත්යර
කර ඇත්ය. දිගටම පවත්වාදගන යන දම් පුරුද්ෙ වඩාත් පුළුල් වැඩපිළිදවලක අංගයක් බවට වන නිගමනය
එමගින් ත්යවත් ත්යහවුරු දකදර්. එදසේ ලබාගන්නා පාදපොච්චාරණ පසුව ප්ර්දයෝජනයට ගනු ලබන්දන්
දකදසේෙැයි පැහැදිලි නැත්ය. දකදලසීම් සහ යුෙ අපරාධ පිලිබඳ සෑම දචෝෙනාවක් සම්බන්ධදයන්ම,
________________________________________
16 Testimonies refer to incidents from the end of the war following process of surrender at the
frontline, at Manik Farm and other IDP camps, at “rehabilitation” camps, detention sites, army
camps and in secret sites, as well as police stations. 17 “Report of the OHCHR Investigation on
Sri Lanka” (OISL), op.cit. p.120
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සත්යයය වසං කිරීම සඳහා කරන පුළුල් වයායාමයක දකොටසක් දලසින්, සමාන්ත්යර ආඛයානයක්
දගොඩනැගීම සඳහා ශ්රී ලංකාදේ බලධාරීන් අතීත්යදේදී සැලකිය යුතු සම්පත් ප්ර්මාණයක් වැය කළ බව
දමහිදී විද ේෂදයන් සඳහන් කළ යුතුය. දමය සංක්රාන්තික යුක්ති කාර්යාවලි පිළිබඳ දපොදරොන්දු හා
සම්බන්ධ සන්ෙර්භය තුල ඒ ගැන උනන්දුවක් ෙක්වන පාර් ව වලට විද ේෂදයන් වැෙගත් වන්නකි.
වින්දිත්යයන්දේ ප්ර්කා න වලින් ෙැඩිදසේ කියා පානු ලබන්දන් අපරාධකරුවන් විසින් අනුගමනය කරන ලෙ
ක්රමදේෙය වාර්ගිකත්වයක් ඉලක්ක දකොටදගනම දකදරන වධබන්ධනයකට සමාන බවයි; එල්ටීටීඊයට
එදරහිව පලිගැනීම සහ ෙඬුවම් කිරීමෙ දක්න්ද්රීටය අරමුණු දවයි. අතුරුෙහන් සහ ආගිය අත්යක් නැතියවුන්
දමන්ම ආරක්ෂක අං විසින් අත් අඩංගුවට ගත්ො පටන් ඉන්නා ත්යැනක් දනොෙන්නා අය පිළිබඳ
දත්යොරතුරු දසොයන ඥාතීන්ෙ ඇතුළුව, දද් පාලනික සහ මානව හිමිකම් සම්බන්ධදයන් උද්දඝෝෂණදේ
දයදෙන අය ඉන් වලකා ම මෙ දවනත් දහේතු දලස සාක්ෂි වාචක වලින් දපනීයයි. ඊට අමත්යරව, දබොදහෝ
වින්දිත්යයන් ශ්රී ලංකාදේ ආරක්ෂක අං විසින් යුද්ධදේ අවසාන අදියර වලදී සාමානය වැසියන්ට එදරහිව
හිතුමදත් කරන ලෙ අපරාධ ඇසූ දුටු අය දහයින් යුෙ අපරාධ සම්බන්ධ සාක්ෂිකරුවන් දසේ ගිනිය හැකිය.
ශ්රී ලංකා රජයත්, එමගින් ක්රිඩයාත්මක කරන යාන්ත්රිණත් දකදර් දබොදහෝ දෙමළ සාක්ෂිකරුවන් තුල
වි ්වාසයක් නැතිවාක් දමන්ම පලිගැනීමට ලක්වීදම් සැබෑ අවොනමක්ෙ ඇති දහයින් ඔවුන් නව රජදේ
සංක්රාන්තික යුක්ති ක්රිඩයාොමයට ොයක දනොවන බව බව සුපැහැදිලිය. රාජයයත් එමගින් දකදරන
සංක්රාන්තික යුක්ති ක්රිඩයාොමයත් දකදර් පීඩිත්යයන් ෙක්වන අවි ්වාසය 2016 ජූනිදේ ITJP කළ
වින්දිත්යයන් විමසීදම්දී ප්ර්බල දලස ඉස්මතු විය.
පැහැරගැනීමට දපර වින්දිත්යයන් කිහිපදෙනකුම ආරක්ෂක අං වල ඇත්යැමුන් විසින් හිරිහැරයටත්
අඩන්දත්ට්ටමටත් ලක් කර තිදේ. හමුොහරණය සඳහා වන ඉල්ම ම් වලට ෙක්වන විදරෝධය කැි  කරගත්
එල්ටීටීඊය නැවත්ය මතුවීම පිලිබඳ ආරක්ෂක අං සහ රජය අති දයෝක්තිය කැි  කරදගන පවත්වාදගන
යන දමදහයුම් විධික්රමය එමගින් දපන්නුම් දකදර්. එයින් පිළිබිඹු වන්දන් ආණ්ඩුදේ ප්ර්තිපත්ති
සම්පාෙනදේදී දිගටම අනුගමනය කරනු ලබන ෙැඩි යුෙවාදී ප්ර්තිපත්තිදේ බලපෑමයි. දමය ශ්රී ලංකාදේ
දෙමළ ජනගහනය සමග සබඳත්යා නැවත්ය දගොඩනගා ගැනීම සඳහා වන කිසියම්ම දහෝ අර්ථවත් වර්ධන
ඇතිකරගැනීමටත්, සංක්රාන්තික යුක්ති ක්රිඩයාොමයක් සමග වි ්වසනීය සම්බන්ධයක් ඇති කරගැනීමටත්
බරපත්යල අභිදයෝගයක් මතු කරයි.
යන්නා වධකස්ථාන
2015 දී ITJP එළි ෙැක්වූ "ත්යවමත් නිම දනොවූ යුද්ධයක්: ශ්රී ලංකාදේ වධබන්ධනදයන් සහ ලිංගික
ප්ර්චණ්ඩත්යාදවන් ගැලවී ගත්ත්යවුන්" වාර්ත්යාව 2009 සිට 2015 ෙක්වා කාල පරිච්දේෙදේදී වධහිංසාවට දහෝ
වධහිංසා පමුණුවන ත්යැන් වලට සංක්රමණය සඳහා දහෝ දයොොගත් ස්ථාන 48ක් නම් දකොට තිදේ. දම්
අත්යර අභයන්ත්යරික අවත්යැන් කඳවුරු, 'පුනරුත්ථාපන' කඳවුරු, CID සහ TID කාර්යාල, හමුො කඳවුරු සහ
දපොලිස් ස්ථාන ඇතුලත් දවයි. වධබන්ධනයටත්, ඒ සඳහා පහසුකම් සැලසීමටත් ආරක්ෂක යි ත්යල
පහසුකම් දකොයිත්යරම් දුරට දයොොගනු ලැබීෙ යන්න එමගින් මනාව විෙහා ෙැක්දවයි.

යුෙ හමුොව
1) චාවාකච්දච්රි හමුො කඳවුර, යාපනය අර්ධද්වීපය
2) උඩුවිල් හමුො කඳවුර (උඩුවිල් බාලිකා විදුහල අසල), යාපනය අර්ධද්වීපය
3) උදර්ලු හමුො කඳවුර, යාපනය අර්ධද්වීපය
4) කිලිදනොච්චි හමුො කඳවුර (පැරණි එල්ටීටීඊ දපොලිස් මුලස්ථානය තුල), වන්නිය
5) ඕර්ස් හිල් කඳවුර, ත්රි කුණාමලය
6) දේේපන්කුලම් හමුො කඳවුර, වේනියා දිස්ත්රි ක්කය
7) ඕමන්දත්යයි පාසල අසල හමුො කඳවුර, වේනියා දිස්ත්රි ක්කය
8) පලාලි හමුො කඳවුර, යාපනය අර්ධද්වීපය
9) අච්චුදේලි හමුො කඳවුර, යාපනය අර්ධද්වීපය
10) ඉයක්කච්චි හමුො කඳවුර, අලිමංකඩ
11) දජෝසේ කඳවුර, වේනියාව නගරය
12) සම්පත් නුවර කඳවුර, ත්රි කුණාමල-මුලතිේ මායිම
13) ත්රි කුණාමල නාවික ත්යටාකාංගනය
14) උරුම්පිරායි හමුො කඳවුර, යාපනය අර්ධද්වීපය
15) පරන්ත්යන් හන්දිය අසල කඳවුර
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දපොලිස් පරිශ්ර්
16) ත්රිස්ත්ය විමර් න ඒකකය (TID)/ අපරාධ විමර් න දෙපාර්ත්යදම්න්තුව (CID) දහවත් "හත්යරවැනි
ත්යට්ටුව" සහ පාදරන් එහා පැත්දත් නාවික අංගනය
17) දනල්ලිඅඩි දපොලිස් ස්ථානය
18) දබොැසල්ල CID දගොඩනැගිල්ල
19) දකොළඹ වරාය දපොලිස් ස්ථානය
20) වැල්ලවත්ත්ය දපොලිස් ස්ථානය
21) දෙමටදගොඩ TID කාර්යාලය/ දපොලිස් ස්ථානය
22) දකොටදහේන දපොලිස් ස්ථානය
23) බම්බලපිි ය දපොලිස් ස්ථානය
24) දහට්ි යාවත්ත්ය දපොලිස් ස්ථානය
25) නුදේදගොඩ CID කාර්යාලය
26) අම්පාදර් CID කාර්යාල
27) ගල්කිස්ස දපොලිස් ස්ථානය
28) කල්මුදන් CID කාර්යාලය, අම්පාර දිස්ත්රි ක්කය
29) කලවංචිකුඩි CID කාර්යාලය, අම්පාර/ මඩකලපු මායිම
30) ත්යම්බුලුවිල් හි ඉනියභාරතී දේ කාර්යාලය, දමහි CID දමදහයුම් සිදු දකරිනි
"පුනරුත්ථාපන" පරිශ්ර්
31) දනල්ලුකුලම් ත්යාක්ෂණික විෙයාලය, වේනියාව දිස්ත්රි ක්කය
32) පම්පමඩු, වේනියාව දිස්ත්රි ක්කය
33) ූරන්දත්යෝට්ටම් සමූපකාර පුහුණු පාසල, වේනියාව දිස්ත්රි ක්කය
34) රම්දබයිකුලම් යහපත් එදේරාදේ කනයාරාමය/ බාලිකා විදුහල, වේනියාව දිස්ත්රි ක්කය
35) වැලිකන්ෙ/ දසේනපුර කඳවුර, නැදගනහිර ශ්රී ලංකාව
36) දකෝවිල්කුලම් මහා විෙයාලය, වේනියාව දිස්ත්රි ක්කය
37) මරෙමඩු, වේනියාව දිස්ත්රි ක්කය
38) ධර්මපුරම් සුබසාධන මධයස්ථානය
39) දවල්ලික්කුලම් මුස්ලිම් බාලිකා විෙයාලය, වේනියාව දිස්ත්රි ක්කය
40)දපොත්යානිච්චූර් මුස්ලිම් මහා විෙයාලදේ දයොවුන් පුනරුත්ථාපන හා පුහුණු මධයස්ථානය, වේනියාව
දිස්ත්රි ක්කය
සුදු වෑන් පැහැරගැනීම් සඳහා සංක්රමණ ස්ථාන දලස දයොොගන්නා ලෙ හමුො කඳවුරු දහෝ දපොලිස් ස්ථාන
41) ත්යන්තිරිමදල් හමුො කඳවුර, වේනියාව දිස්ත්රි ක්කය
42) ඉරෛනපදලයි හමුො කඳවුර, වන්නිය
43) කනගපුරම් හමුො කඳවුර, වන්නිය
44) කුරුමන්කාඩු කඳවුර, වවුනියාව දිස්ත්රි ක්කය
45) අම්පාදර් ගුවන් හමුො පාදර් පර්යන්ත්යයකට යාබෙ දගොඩනැගිල්ල
46) ේලාන්ටන් දපොයින්ට්, ත්රි කුණාමලය
47) දත්යල්ලිේපදලයි දපොලිස් ස්ථානය, යාපනය අර්ධද්වීපය
අනාථ කඳවුරු
48) මැණික්ෆාම් කඳවුර
2015 ජූලි සිට ITJP විසින් එකතු කරගත් සිද්ධි වලින් සනාථ වන්දන් දම් ස්ථාන වධහිංසනය සඳහා
දයොොදගන තිදබන ආකාරයයි. දම් ත්යැන් ගණනාවක්ම වධහිංසා කළ බවට දචෝෙනා දකදරන ස්ථාන
දලසින් වධහිංසාවට එදරහි එක්සත් ජාතීන්දේ කමිටුව විසින් ප්ර්කා යට පත් කළ 'කරුණු ලැයිස්තුව' නම්
ලියවිල්දල් නම් දකොට තිදේ. එක්සත් ජාතීන්දේ ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධ විමර් නයට අොළව ඒවා පිළිබඳවෙ
සලකා බැලිය යුතුය. දම් ලියැවිල්දල් එන වින්දිත්යයන්දේ ප්ර්කා වලින් එකී දචෝෙනා දබොදහොමයක්
සනාථ දකදරනවාක් දමන්ම, 2015 සහ 2016 වසර වලදී භාවිත්යා දකරුනු දවනත් පරිශ්ර් ෙ හඳුනාදගන
තිදේ. 2015 සහ 2016 දී ත්යමන් රඳවාදගන වධහිංසා කරනු ලැබුදේ වවුනියාදේ පිහිි  දජෝසේ කඳවුදර් දී
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(වන්නි ආරක්ෂක දසේනා මූලස්ථානය) බවට සැක කරන වින්දිත්යයන්දේ සාක්ෂි ITJP විසින් දල්ඛනගත්ය
දකොට තිදේ.
ෙහසිග වධකාගාෙ
"දම් වනවිට ශ්රී ලංකාදේ කිසිදු රහසිගත්ය ැසඳවුම් මධයස්ථානයක් නැත්යැ," යි ආණ්ඩුව විසින් 2016 ජූනිදේ
ලබා දුන් සංද ෝධිත්ය ලියැවිල්දල් එන සඳහන බරපත්යල අසත්යයයක් බවත් එය අභිදයෝගයට ලක් කළ යුතු
බවත් ITJP අවධාරණය කරයි18. ඇත්ත්ය කරුණ නම්, ITJP විසින් වාර්ත්යා දකරුනු 2015 සහ 2016 සිද්ධි
අත්යරින් 29ක් ම පැහැරගැනීදමන් පසු වින්දිත්යයන් රහසිගත්ය (එදසේත් නැතිනම් පීඩිත්යයාට හඳුනාගත්ය
දනොහැකිවූ) වධකස්ථාන දවත්ය දගනයාම පිළිබඳව සඳහන් කරයි. ඉන් සමහර සිද්ධි සිදුවී ඇත්දත්
දපොලිස් දහෝ හමුො ආයත්යන දවත්ය වාර්ත්යා කිරීදමන් අනතුරුවය. දබොදහෝ අවස්ථාවලදී අපරාධකරුවන්
කර ඇත්දත් වෙ දීමට දගනයනු ලබන්දන් දකොහිෙැයි වින්දිත්යයන්ට හඳුනාගත්ය දනොහැකි වන පරිදි ඔබ
දමොබ දගන යාදම්දී ෙෑස් බැඳ ත්යැබීමට වග බලා ගැනීමයි. කලින් අවුරුදු වලදී දම් විධි ක්රමයම ක්රිඩයාත්මක
දකරුණු අයුරු ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්දේ 2015 විමර් න වාර්ත්යාදේ මනා දලස දල්ඛනගත්ය
දකොට තිදේ. ැසඳවුම් කුි , වැසිකිලි, ප්ර් ්න කරන කාමර ආදිය පිළිබඳව ප්ර්කා න වලින් ැසස් කරගත් පුළුල්
විස්ත්යර වලින් ITJP ට දපනී යන්දන් ස්ථාන මාලාවක්ම 'වැදඩහි දයොෙවා' ඇති බවයි. ආරක්ෂක අං
වළක්වාම දම් කිසිදු පරිශ්ර්මයකින් දත්යොරව වධහිංසනය දිගටම පවත්වාදගන යාමත්, දමම ස්ථාන දිගටම
වෙ දීම සඳහා පවත්වාදගන යාමත් විසින් දකදරන්දන් ශ්රී ලංකාදේ ආරක්ෂක අං වලට සලසා දී ඇති
ෙණ්ඩ මුක්තිය වඩාත් දපෝෂණය කිරීමයි.
පවුරල් සාමාජිකයන් බියවැද්ීමම
පැහැර ගැනීම් සහ මුො හැරීම් වලට දපරත්, පසුත් ඥාතීහු බියවැද්දීමටත් හිරිහැරයටත් දගොදුරු දවති.
ITJP දවත්ය ඇති සිද්ධි සංචිත්යදේ එක් වින්දිත්යයකුදේ හැරුනු විට අනික් සියලුම පවුල් වල සාමාජිකයන්
වින්දිත්යයා රට හැර පලා ගිය පසු ආරක්ෂක අං විසින් ප්ර් ්න කිරීමට ලක් කර තිදේ. දම් චර්යාව බිය
ෙනවන්නකි. දම් අත්ෙැකීම් පිළිබඳ විස්ත්යර ITJP විසින් සකස් කළ 2016 ජූලි සහ 2016 ජනවාරි වාර්ත්යාවල
එයි. දිගටම දකදරන දසෝදිසිය සහ බිය වැද්දීම එළිපිට කත්යා කිරීම ත්යර්ජනාත්මකව වලක්වාම මක්ෙ, ශ්රී
ලංකාදේ ත්යම සමීපත්යමයන් සමග ළඟ සම්බන්ධයක් පවත්වාදගන යමින් සිි න පිටුවහල් ප්ර්ජාව
බියගන්වන්නක්ෙ දවයි.
අපොධකරුරවෝ
පීඩිත්යයන්දගන් ත්යම අනනයත්යාව සඟවා ත්යැබීදම් උවමනාවක් අපරාධකරුවන් හට තිබී නැත්ය; දමයින්
දපනී යන්දන් දම් දකදලසීම් හා බැඳී පවතින ෙණ්ඩ මුක්තිදේ ත්යරමයි. සංක්රමණ ස්ථාන සහ වධකස්ථාන
වලදී දපන්නුම් කරන බලය, නිල ඇඳුම් යනාදිය ආශ්ර්දයන් අපරාධකරුවන් කිහිපදෙනකුම යුෙ හමුො සහ
දපොලිස් වSහ වලට අයත් දලසින් හඳුනාගත් බව වින්දිත්යයන් දේ ප්ර්කා න වල සඳහන් දවයි. එක්
අවස්ථාවක ප්ර් ්නකරු මහින්ෙ රාජපක්ෂට අත්යට අත්ය දෙන ඡායාරූපයක් ෙකින්නට තිබුනි. දවනත්
අවස්ථාවකදී වින්දිත්යයාට සිංහල මෙක් වැටදහන බව හැඟී ගිය විට ඔවුහු කත්යා බහ ඉංග්රීපසියට හරවා තිදේ.
දමයින් පැහැදිලි වන්දන් ඉහල නිලධාරීන් දම් දකදලසීම් වලට සම්බන්ධ බවය.
'පුනරුත්ථාපන' වැඩ සටහන
අතීත්යදේ දකරුනු 'පුනරුත්ථාපන' ක්රිඩයාොමදේ අනිවාර්ය අංගයක් දලස වධහිංසාව සිදුදකරුනු ආකාරය
පිළිබඳ දචෝෙනා සැලකිල්ලට ගත් කල ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුදේ 'පුනරුත්ථාපන' වැඩසටහන ත්යවමත්
පවත්වාදගන යන බවට වන වාර්ත්යා සම්බන්ධදයන් ITJP ත්යම සැලකිල්ල දයොමු කිරීමට අදේක්ෂා කරයි.
මීට අොළව ගත් කල, 'පුනරුත්ථාපනදේ' දී වධහිංසා කළ බවට පීඩිත්යයන් දචෝෙනා කරන සිද්ධි 30 කට
වඩා දත්යොරතුරු ITJP විසින් ැසස් දකොට ඇත්ය. ඉන් අඩක්ම ත්යාවකාලිකව මුො හැරීදමන් පසුත් නීතිවිදරෝන 
දලස පැහැරදගන, සිරදකොට, වධහිංසාවට ලක් දකොට තිදේ. රහසයභාවදයන් වැසී තිදබන
'පුනරුත්ථාපන' වැඩසටහන පිළිබඳව පාරෙෘ ය දලසින් කටයුතු කිරීමට ආණ්ඩුව කැමැත්ත්යක්
දනොෙක්වයි. ITJP විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලෙ ගැලවී ගත් වැඩිදෙනකු කියා සිි දේ
සිංහදලන් ජාතික ගීය ගයන්නට ඉගැන්වීම හැර ත්යමන්දේ පුනරුත්ථාපනයට දහෝ අනාගත්ය ජීවිකාව සරි
කර ගැනීමට ප්ර්දයෝජනවත් යමක් පුහුණු කිරීමට දහෝ කිසිත් දනොකරන ලෙ බවයි.
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'පුනරුත්ථාපන' වැඩසටහන සම්බන්ධදයන් පහත්ය ෙැක්දවන ප්ර් ්නවලට අොළව දත්යොරතුරු ශ්රී ලංකා
ආණ්ඩුදවන් ලබා ගත්ය යුතුය.

i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.
xi.
xii.

2009 සිට දම් වැඩසටහන යටදත් රඳවා ත්යබාදගන සිි  පිරිමින්, කාන්ත්යාවන් සහ ළමුන්දේ
නි ්චිත්ය සංඛයාව ඔවුන්දේ ලිංගිකත්වය, වයස සහ වාර්ගිකත්වය පිලිබඳ ෙත්ත්ය දවන් දවන්ව
ෙක්වමින් ඔවුන් නිෙහස් කළ දිනෙ සහිත්යව ලබා දිය යුතුය.
සියලුම 'පුනරුත්ථාපන' කඳවුරු වල නම් සහ පිහිටා ඇති ස්ථාන (දම්වා දපොදුදේ ෙන්නා
දත්යොරතුරු දනොදේ) දමන්ම, ඒවා ක්රිඩයාත්මක වුනු කාල පරිච්දේෙය. කරුණාකර ඒ කඳවුරු
භාරව සිි  හමුො නායකයන් දේ නම් සහ නිලය සඳහන් කරන්න.
ැසඳවියන්ට වධහිංසා සහ ඇත්යැම් අවස්ථාවල ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා සිදු කිරීම 'පුනරුත්ථාපන'
වැඩසටහනට ඇතුලත් වූ බවට 2013 දී මුලින්ම දකරුනු දචෝෙනා සම්බන්ධදයන් කවර දහෝ
විභාගයක් පවත්වන ලද්දද්ෙැයි ත්යහවුරු කරන්න.
දම් කඳවුරු වල දකරුනු වධහිංසා සහ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා සම්බන්ධදයන් කිසිවකුට දහෝ කවො
දහෝ නඩු පවරා ඇතිෙැයි සනාථ කරන්න.
ත්යවදුරටත් 'පුනරුත්ථාපන' කඳවුරුවල රඳවාදගන සිි න පුද්ගලයන් ගණන ඔවුන්දේ
ලිංගිකත්වය, වයස සහ වාර්ගිකත්වය පිලිබඳ ෙත්ත්ය දවන් දවන්ව ෙක්වමින් ත්යහවුරු කරන්න. ඒ
දකොදහේෙ, කවර කලකටෙ, ඇයිෙ?
'පුනරුත්ථාපන' කඳවුරු වලට දත්යෝරාගැනීම සඳහා භාවිත්යා දකදරන සුපරීක්ෂා ක්රිඩයාොමය
දමන්ම ැසඳවියන්ට ත්යමන් කැමති ෛවෙයවරයකු හා නීතිඥයකු හමුවීදම් ඉඩ සලසා තිදේෙ
යන්නත්, රඳවා ත්යබා ගත් බව හා ස්ථානය වහාම ඥාතීන්ට ෙැනුම් දෙන ලද්දද්ෙ යන්නත්
ෙක්වන්න.
දසේවා දහෝ අරමුෙල් ලබාදීමට දහෝ කඳවුරු වලට ප්ර්දේ වීමට දහෝ ජාත්යයන්ත්යර හා දද්ීයය
රාජය දනොවන සංවිධාන වලට සහ දපෞද්ගලික අං යට දකත්යරම් දුරට ඉඩ දී ඇතිෙ යන්න
ත්යහවුරු කරන්න.
ැසඳවුම් මධයස්ථාන වල රඳවා ත්යබා ගැනීදම් කාලය ෙක්වන්න. දම් ැසඳවුදම් නිත්යයානුකුල භාවය
ස්වාන න අධිකරණයක් හමුදේ අභිදයෝග කිරීමට ැසඳවියන්ට හැකියාවක් ඇති බවට සහතිකයක්
තිදේෙැයි ත්යහවුරු කරන්න.
කාන්ත්යා 'පුනරුත්ථාපන' කඳවුදර් සිට රත්මලාන ට්රියිස්ටාර් ඇඟලුම් කම්හලට මාරු කර යවන
ලෙ කාන්ත්යාවන්දේ සංඛයාව ත්යහවුරු කරන්න. ඔවුන් කී දෙදනක් ත්යවමත් ැසකියාදේ නිරත්යව
සිි ත්ෙ? පුනරුත්ථාපිත්යයන්දගන් කවර අනුපාත්යයකට නිපුනත්යා පුහුණුවක් ලබා දී තිදේෙ? ඒ
කවර ියල්ප සඳහාෙ?
නිපුණත්යා පුහුණුව ඇතුළුව 'පුනරුත්ථාපන' වැඩසටහදන් බලපෑම ත්යක්දසේරු කිරීම සඳහා
කිසියම් ස්වාන න ඇගැයුමක් කදළේෙැයි ත්යහවුරු කරන්න.
2009 ජූනි මාසදයන් පසු දමම 'පුනරුත්ථාපන' කඳවුරු වලට ප්ර්දේ වීමට ජාත්යයන්ත්යර රතු
කුරුස සංවිධානයට ඉඩ සලසා දී තිබූ අවස්ථා නි ්චිත්යව ෙක්වන්න.
'පුනරුත්ථාපන' ක්රිඩයාොමය තුලදී සිදුකරන ලෙ වධහිංසා සහ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා ඇතුළුව
නිරපරාදද් රඳවා ත්යබා ගැනීම සහ 'පුනරුත්ථාපනය' සම්බන්ධදයන් පීඩිත්යයන්ට වන්දි ඉල්ලා
සිටීමට හැකි වන පරිදි කිසියම් යාන්ත්රිණයක් සකස් කර තිදේෙැයි ෙක්වන්න. ෙැනට විදද් ගත්යව
සිි න පීඩිත්යයන්ෙ ඇතුළුව කිසියම් දහෝ වින්දිත්යයකුට වන්දි දගවා තිදේෙ?
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2 රකොටස : ශ්රීු ලිංකා ෙජරප ප්රෙකානන වලට ප්රෙතිචණාෙ
[දයොමුව මුල් ලියැවිලි දේෙ අංක හා සැසදඳේ]
1. "ප්රෙඥපප්තිරප 19 වැනි වගන්තිය ප්රෙකාෙ ොජ පාර්නව විසින් ඉදිරිපත් කෙන ලය වාර් ා සම්බන්ධරයන්
සලකා බැලීම", උප ග්ර න්ථය (2016 ජූනි) හ ආ්ඩඩුව විසින් මතු කළ ඇ ැම් කරුු වලට ප්රෙතිචණාෙ19.
රේයය 4: "යුෙ ගැටුම්වලදී ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා වලට එදරහි ප්ර්කා නය" රජය විසින් අනුමත්ය කිරීදමන්
අනතුරුව ඒ සම්බන්ධදයන් අර්ථවත් කිසිවක් ක්රිඩයාදේ දයොෙවා නැත්ය. දමය හුදෙක් දකොටු ලකුණු කිරීදම්
අභයාසයක් පමණක් වූ බවක් දපදන්.
(අ) පැහැදිළි උපරයස්: "වධහිංසාව, ලිංගික දුෂණය සහ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා ඇතුළු ජාත්යයන්ත්යර මානව
හිමිකම් නීතිය සහ ජාත්යයන්ත්යර මානුෂවාදී නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම ත්යහනම් බවත්, ඊට වගකිව
යුත්ත්යන්ට එදරහිව පරීක්ෂණ පවත්වා ෙඬුවම් කරන බවත් ආරක්ෂක හමුොවල සියලුම අං වලට
පැහැදිලි උපදෙස් නිකුත් කිරීමට," ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුව එක්සත් ජාතීන්දේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලදේදී
2015 සම්මත්ය කරගත් හවුල් දයෝජනාදවන්20 දපොදරොන්දු විය. ආරක්ෂක අං වලට එවැනි
උපදද් යක් දීමට ශ්රී ලංකා රජය අෙ ෙක්වා කිසිදු උත්සාහයක් ගත් බවක් දපදනන්නට නැති අත්යර,
එවැනි නිදේෙනයක් නිකුත් කර තිබුනත්, එය පැහැදිලිව සිදු දකොට ඇති බවට වි්ර6හ කළ දනොහැකි
වන්දන් සෑම දසබළකු සහ දපොලිස් භටයකු දමන්ම දපොදු ජනත්යාවෙ ෙැනුවත් වන පරිදි ඊට පුළුල්
ප්ර්චාරයක් දී නැති නිසාය.
(ආ) සියලු වාර් ා සම්බන්ධරයන් පියවෙ ගැනීම: මීට අමත්යරව, "ලිංගික සහ ලිංගිකත්වය පෙනම්
කරදගන කළ ප්ර්චණ්ඩත්යා සහ වධහිංසා පිළිබඳ සියලු වාර්ත්යා සම්බන්ධදයන් පියවර ගැනීමට"
එක්සත් ජාතීන්දේ දයෝජනාව ශ්රී ලංකා රජයට අනුබල දී තිදේ. දම් වාර්ත්යා සම්බන්ධදයන් දහෝ එහි
එන දචෝෙනා සම්බන්ධදයන් පියවර ගැනීමට ශ්රී ලංකා රජය කිසිදු ක්රිඩයාවක් කර නැත්ය.

ශ්රී ලංකාවට පැමිදණන දලස විදද් අමාත්යය මංගල සමරවීරදගන් ලැබුනු ලිිතත්ය ආරාධනයකට පිළිතුරු
ව දයන්, ITJP ජාත්යයන්ත්යර විද ේෂඥයන්ෙ ඇතුලත් ස්වාන න විමර් න කණ්ඩායමක් පිහිටුවා ම ම සඳහා
සහාය දීමට කැමැත්ත්ය පල කර සිි දේය. ඔහු ITJP ලිපියට පිළිතුරු දුන්දන් නැත්ය. එවැන්නක් සැලසුම්
දකදරන බවක් ITJP ට දපදනන්නට ෙ නැත්ය.
අලුතින් නවීකරණය කරන ලෙ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් දකොමිසම සම්බන්ධදයන් ගත් කල, ශ්රී
ලංකාදවන් ලැදබන වාර්ත්යා වලින් දපනී යන්දන්, පැහැරගැනීම්, නීතිවිදරෝන  රඳවා ගැනීම් සහ ලිංගික
ප්ර්චණ්ඩත්යා වලින් පීඩාවට පත් වූවන්ට එමගින් යම් සහනයක් උොදේයයි බලාදපොදරොත්තුවක් පැවතියෙ,
වි ්වසනීය අභයන්ත්යර විමර් න කයත්යාවක් දහෝ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීදම් සැලසුමක් දහෝ
දකොමිසමට නැති බවට හැඟීමක් ඇතිවාක් දමන්ම, සංවිධානය අපකීර්තියට පත් රාජපක්ෂ සමදේ වැඩ
කළ කාර්ය මණ්ඩලදේ දබොදහෝ දෙනකු ත්යවමත් දසේවදේ දයොෙවාදගන සිි න බවය. ඇත්යැම් ස්ථාන
(යාපනය, මුලතිේ සහ දකොළඹ) වලදී පැමිණිළි භාරගනු දවනුවට ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් දකොමිසම
විසින් ඒවා දපොලිසියට දයොමු කරනු ලබන බවටෙ ITJP දවත්ය රට තුල වින්දිත්යයන්දගන් සහ සංවිධාන
වලින් වාර්ත්යා ලැබී තිදේ. ආරක්ෂක අං ම අපරාධකරුවන් දලස දචෝෙනා ලබන අවස්ථාවලදී දමය
බරපත්යල ප්ර් ්නයකි. අඩුම ත්යරමින් සාක්ෂි කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධදයන් ගත් කල දමය
ෙැවැන්ත්ය ප්ර් ්නයකි. දම් වි ්වාස සහ ප්ර්තිපත්ති හමුදේ "මෑත්ය සිදුවූ වයවස්ථා සංද ෝධන සහ දකොමිසම
ප්ර්තිසංවිධානය සම්බන්ධදයන් සැලකිල්ලට ගත් කල21" මානව හිමිකම් දකොමිසම ශ්රී ලංකා රජය
අදේක්ෂා කරන ආකාරදයන් A දශ්ර්ේණිය හිමිකරගැනීමට ඇති ඉඩකඩ ඉත්යා අඩුය. වි ්වසනීය
නායකත්වයක් යටදත් දකොමිසම ප්ර්තිසංවිධානය කිරීම ප්ර්මාණවත් දනොදේ; එම ත්යත්වය කරා ලඟා විය
හැකි වන්දන් වගවීම නගා සිටුවමින් ෙණ්ඩ මුක්තිය සම්බන්ධදයන් පියවර ගැනීදමන් සහ පීඩිත්යයන්ට
යුක්තිය කරා ප්ර්දේ වීමට පහසුකම් සැලසීම මගිනි.

________________________________________
19 CAT/C/LKA/5/Add.1, 7 June 2016. 20 A/HRC/30/l.29, 1 October 2015. 21 Para 70, A/HRC/30/l.29,
1 October 2015.
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රේයය 6: ජාතික මානව හමිකම් ක්රිුයාකාරි සැලැස්ම - මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ නගාසිටුවීම
සඳහා වන නව ජාතික ක්රිඩයාකාරී සැලැස්ම (NHRAP). ූරර්ව විමසීමකින් දත්යොරව NHRAP කමිටු සඳහා
පත් කරන ලෙ22 බවට ප්ර්සිද්ධ දකරුනු ප්ර්වීණ සහ දගෞරවයට පාත්රිවූ මානව හිමිකම් නීතිදේදීන්
කිහිපදෙනකුම අප ෙන්නා පරිදි එම ත්යනතුරු භාර ගැනීම ප්ර්තික්දෂේප කර තිදේ. ඊට දහේතුව දලස ෙක්වා
ඇත්දත් ක්රිඩයාවලිදේ වි ්වසනීයත්වය පිළිබඳව පිළිගැනීමක් නැති කමයි. ඊටත් අමත්යරව, අතිදර්ක
දසොලිසිටර් ජනරාල් යසන්ත්ය දකෝොදගොඩ මහත්යා NHRAP "වධහිංසනය වැලැක්වීම" දකටුම්පත් කිරීම
සඳහා වන කමිටුදේ ප්ර්ධානත්වයට පත් කිරීම සමස්ත්ය ප්ර්යත්නයම අනතුදර් දහලන්නකි. රාජපක්ෂ
ආණ්ඩුව දවනුදවන් වැඩ කරද්දී බරපත්යල මානව හිමිකම් අපරාධ වසං කිරීම නිසා දමම දජයෂ්ට රජදේ
නීති නිලධාරියා දේ අවංකකම සහ අපක්ෂපාතී භාවය පිලිබඳ බරපත්යල ගැටළු මතුවී තිදේ. දම් ගැටළු
ආසියානු මානව හිමිකම් දකොමිසම විසින් ජනමාධය ඔස්දසේ මතු කරන ලද්දද් පමණක් දනොව,
ජාත්යයන්ත්යර ස්වාන න අද්වීතීයයන්දේ කණ්ඩායම (IIGEP) ට අරමුෙල් දුන් ොයකයන් ට සපයන ලෙ ITJP
විසින් ෙකින ලෙ රහසය වාර්ත්යාවකත්23 සඳහන් දවයි.
රේයය 10: සාක්ෂිකරුවන්රේ ආෙක්ණාව - අපරාධයක වින්දිත්යයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීදම්
සහ ආරක්ෂා කිරීදම් 2015 අංක 4 ෙරන පනත්ය සම්මත්ය කර ගැනීම ආණ්ඩුව විසින් දපන්වා දෙනු
ලබන්දන් ප්ර්ගතිදේ සලකුණක් දලසය. දකදසේදවත්යත්, දම් පනත්ය බරපත්යල දෙෝෂදයන් ගහන බවටත්
ප්ර්තිද ෝධනය කළ යුතු බවටත් ශ්රී ලංකාව තුලත් ඉන් පිටත්යත් සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අත්යර එකඟත්යාවක්
පවතී24. ස්වාන න දනොවන බවටත්, මුළුමනින්ම අවි ්වසනීය බවටත් පිළිගැදනන කලින් සඳහන් යසන්ත්ය
දකෝොදගොඩ මහත්යා වින්දිත්යයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන ජාතික අධිකාරියටත්
ඇතුලත් දකොට ඇති බව මාධය විසින් වාර්ත්යා දකොට ඇත්ය25.
රේයය 25: ත්රිකුයාමලය - ත්රි කුණාමල රහසිගත්ය නාවික වධකාගාරය පිළිබඳව ත්යවදුරටත් පරීක්ෂණ
පවත්වන බව ශ්රී ලංකා රජය පැවසුවත්, දම් වනතුරු ඒ සම්බන්ධදයන් කිසිදු දත්යොරතුරක් ප්ර්සිද්ධියට පත්
කර නැත්ය. එය පිහිටා ඇති ස්ථානදේ නි ්චිත්ය GPS ෙත්ත්ය දිවි ගලවා ගත් අයදේ සාක්ෂි මත්ය පෙනම් වී ITJP
විසින් සම්පාෙනය කළ සිය 2015 ජූලි වාර්ත්යාදේ ප්ර්සිද්ධ කර තිදේ. බලහත්කාරදයන් දහෝ
දනොකැමැත්දත්යන් දහෝ අතුරුෙහන් කරනු ලැබුවන් සම්බන්ධ එක්සත් ජාතීන්දේ ක්රිඩයාකාරී කමිටුව එම
ස්ථානය බලන්නට ගිය අවස්ථාදේ ශ්රී ලංකාදේ රජය විසින් ගත්ය යුතුව තිබූ පියවර මාලාවක්ෙ ITJP විසින්
ප්ර්කා යට පත් කරන ලදී (අමුණා ඇත්ය).
පාරෙෘ යභාවය සහ විවෘත්ය භාවය විෙහා ෙක්වනු සඳහා නාවික හමුො ප්ර්ධානියා විසින් පැමිණි නිලධාරීන්
සමහර භූගත්ය ස්ථාන වලට කැඳවාදගන යන ලෙ බව ITJP දවත්ය ෙැනුම් දෙනු ලැබුනි. දකදසේදවත්යත්, දම්
'සංචාර' අනුමත්ය කළ දනොහැකි වන්දන් දවෝහාරික සාක්ෂි ෂණෂය විය හැකි දහයිනි. ඊට අමත්යරව, දම්
'සංචාර' දමදහයවනු ලබන්දන් පරිශ්ර්ය පවත්වාදගන යාදමන් අපරාධ සහායකත්වයක් ෙරා තිදබනු ඇති
නාවික නිලධාරීන් විසිනි.
__________________________________________
22 Drafting “The National Action Plan for the Protection and Promotion of Human Rights (20172021)”. 23APPOINTMENT OF YASANTHA KODAGODA TO TORTURE COMMITTEE OF HRCSL INAPPROPRIATE – AHRC, Sri Lanka Brief, 22 September 2016, Accessed at
http://srilankabrief.org/2016/09/appointment-of-yasantha-kodagoda-to-torture-committee-of-hrc-slinappropriate-ahrc/ 24 The Draft Bill for the Assistance and Protection of Victims of Crime and
Witnesses: Critique and Recommendations, Rosalind Sipos, CPA, Accessed at
https://cpalanka.org/wp-content/uploads/2007/10/_and_Witness_Protection_Bill.pdf 25“NA for
protecting victims and witnesses set up”, 8 January 2016, Ceylon Times, no longer available
online, it says the appointments include: Hamid Ghazali Hussain, Additional Solicitor General,
Yasantha Kodagoda, Additional Secretary to the Ministry of Law and Order, Neel Hapuhinne,
Senior Assistant Secretary to the Ministry of Women and Child Affairs, W.U.P. Premachandra and
Senior Deputy Inspector General of Police (Crimes and Motor Vehicle/Traffic) Nandana
Munasinghe). The chairperson was the retired High Court Judge Wimal Nambuwasam. Other
members include Senior Lecturer at the Department of Public and International Law at the Faculty
of Law, the University of Colombo, Dr. M.A.D.S.J. Shiranjani Niriella, Dr. Nimal Fernando, Deputy
Inspector General of Police, Ashoka Wijethilake and Attorney-at-Law Sanjeewa Samaranayake.
The Chair resigned from the position within a few months of appointment and was succeeded by
Solicitor General Suhada Gamlath. It was further found that there was a legal defect in the
appointment of the members necessitating re-appointment several months after the body was
established. The negative impact on the credibility of the Authority was considerable.
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ත්රි කුණාමල රහසිගත්ය කඳවුදර් ැසඳවියන් භාරව සිි  බවට දචෝෙනා ලබන නාවික හමුො නිලධාරීන්
දෙදෙනකුෙ ITJP විසින් ත්යම 2015 ජූලි වාර්ත්යාදවන් නම් කරන ලදී (රණසිංහ සහ දවලදගෙර). වධහිංසා
කිරීම සහ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා වලට සම්බන්ධ බවට චූදිත්ය අපරාධ කරුවන් දසේ සැකදකදරන මුර
දසබළුන්දේ සහ ප්ර් ්න කරන්නන්දේ නම් සහ ඡායාරූප ත්යමන් සතුව ඇති බවෙ ITJP විසින් ආණ්ඩුවට
ෙැනුම් දෙන ලදී. වි ්වසනීය පරීක්ෂණයක් පැවැත්දවන්දන් නම් ඒවා අනාවරණය කිරීමටත් ITJP
කැමැත්ත්ය පල කදළේය. දම් දත්යොරතුරු තිබියදීත්, ශ්රී ලංකා රජය ඒ ඔස්දසේ හඹා ගිදේ නැත්ය. ITJP විසින්
නම් කරන ලෙ එක් අයකු වන දකොමදෙෝරු දවලදගෙර දකොළඹදී පැහැරගන්නා ලෙ පාසල් සිසුන් ට
අොළව ත්රි කුණාමල පරිශ්ර්ය හා ඈඳුනු නඩුවක සාක්ෂි කරුවකු වන නමුත්, 2009-2012 වකවානුදේ හිටපු
එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් 75 දෙනකු පමණ භූගත්ය කඳවුදර් රඳවා ත්යබා ගැනීදම්දී26 ඔහු ෙැරූ භූමිකාව
සම්බන්ධදයන් පරීක්ෂණයට ලක් දනොවී සිටීම වි ්මය ජනකය.
රේයය 33: මාධ රදීමන් - ආණ්ඩුව දමදසේ කියයි: "මාධයදේදීන්ට එදරහි සියලු අතීත්ය අපරාධ විභාග කර,
මාධයදේදීන්ට දහෝ දවනත් මාධය නිලධාරීන්ට එදරහි ප්ර්හාර සම්බන්ධදයන් දචෝෙනා ලබන ඕනෑම
අයකුට අපරාධ නීතිය යටදත් සුදුසු ත්යන්හිදී කටයුතු කිරීම සඳහාෙ ආණ්ඩුව පියවර දගන තිදේ."
දමය කිසිදසේත් සත්යයයක් දනොදේ. ඝාත්යන සහ පැහැරගැනීම් සහ ප්ර්හාර ගණනාවක ලැයිස්තු මාධය
සංවිධාන විසින් එකතු කර තිබුනත්, දමයින් දත්යොගයක්ම සම්බන්ධදයන් කිසිදු පරීක්ෂණයක් සිදුකර
නැත්ය. කිසිො නිසියාකාර විමර් නය දනොකළ ප්ර්සිද්ධ ඝාත්යන නම් කදළොත්: නිමලරාජන් මයිල්වාගනම්
(බීබීසී), ධර්මරත්නම් සිවරාම් (ටැමිල්දනට්) සහ ඉදසයිප්රිරයා (පුලිගල් කුරල් රූපවාහිනිය).
රේයය 41: වධහිංසා පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීම - රජය දමදසේ කියයි: "දපොලිසිදේ කටයුතු සහ අඩුපාඩු
සම්බන්ධදයන් පැමිණිලි කිරීමට මහජනත්යාවට අනුබල දීම සඳහා දපොලිස් මූලස්ථානය සෑම සිකුරාොම
මහජන දිනයක් පවත්වයි".
ආරක්ෂක අං දකදර් වි ්වාසයක් නැති කමත්, පලිගැනීම් සහ එකදටක කිරීම් පිලිබඳ බිය දමන්ම
දපොලිසියම උල්ලංඝන වලට ොයක වී තිබීමත් නිසා අපරාධකරුවන් බව හැඟී යන පුද්ගලයන්ට එදරහිව
පැමිණිලි කරන්නට දකදලසීම් වලට දගොදුරු වූවන් ඉදිරිපත් වීදම් ඉඩකඩ ඉත්යා අඩුය. දම් ප්ර්දේ ය
සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ කිසිත් දනොෙැනීම අඟවන ැසවි ල්ලක් වන අත්යර එය මහත් කම්පා
කරවන සුළුය.
රේයය 42: විමර්නනය - ආණ්ඩුව දමදසේ කියයි: "වධහිංසා පිලිබඳ පැමිණිලි සම්බන්ධදයන් වහාම
පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීදම් වරම සතු දපොලිස් විද ේෂ විමර් න ඒකකයක් (SIU) ඇත්ය. දම් පරීක්ෂණ
නීතිපති දෙපාර්ත්යදම්න්තුව යටදත් ඇති වධහිංසා කළ අපරාධකරුවන්ට ෙඬුවම් කිරීදම් ඒකකය (PTP)
විසින් අන ක්ෂණය කරනු ලැදේ.
දම් රාජය හමුො විසින් වධබන්ධනයට පත් කරන ලෙ පීඩිත්යයන්දේ වි ්වාසය දිනා ගැනීදමහි සමත්
ස්වාන න සහ පිළිගත්ය හැකි ක්රිඩයාොමයක් දනොදේ. IIGEP විමර් න වලදී නීතිපති දෙපාර්ත්යදම්න්තුව ෙැක්වූ
සබැඳියා ගැටුම අතීත්යදේ මැනවින් වාර්ත්යා වී තිදේ27.
2. "ප්රෙඥපප්තිරප 19 වැනි වගන්තිය ප්රෙකාෙ ොජ පාර්නව විසින් ඉදිරිපත් කෙන ලය වාර් ා සම්බන්ධරයන්
සලකා බැලීම"(2016 රයසැම්බර්) හ ආ්ඩඩුව විසින් මතු කළ ඇ ැම් කරුු වලට ප්රෙතිචණාෙ28.
රේය 108-111: හයිටි එක්සත් ජාතීන්රේ සාම සාධක හමුයාව - දම් දේෙ වලින් කියැදවන්දන් එක්සත්
ජාතීන්දේ සාම සාධක දසබළුන් දලස හයිි දේ දසේවය කළ ශ්රී ලංකා යුෙ හමුො භටයන් 114ත් 11729ත්
__________________________________________
26 Victims and witnesses: No protection, but persecution, By Namini Wijedasa, The Sunday
Times Lanka, 31 July 2016, Accessed at http://www.sundaytimes.lk/160731/news/victims-andwitnesses-no-protection-but-persecution-202919.html 27 See ITJP report Annex
http://www.itjpsl.com/wp-content/uploads/2015/07/Stop-Torture-Annexes-III.pdf which is the IIGEP
report. 28 CAR/C/LKA5, 11 December 2015. 29 Conduct and Discipline in UN Peacekeeping
Operations: Culture, Political Economy and Gender Report submitted to the Conduct and
Discipline Unit Department of Peacekeeping Operations United Nations, October 19, 2009,
Catherine Lutz, Matthew Gutmann, and Keith Brown Watson Institute for International Studies
Brown University, accessed at http://watsoninstitute.org/images_news/un_report_2009_10_19.pdf
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අත්යර කණ්ඩායමක් "නිරන්ත්යරදයන් සහ දබොදහෝවිට රාත්රි දේ දමන්ම, බලඇණිදේ නිලධාරීන් දයොෙවා
තිබූ සෑම ත්යැනකම පාදහේ"30 පිරිමි සහ ගැහැණු ෙරුවන් ලිංගික ෂණෂණය කිරීදම් දචෝෙනා වලට 2007 දී
දපරලා ඒමත්, පිටුවහල් කිරීමත් සම්බන්ධ වාර්ත්යා ගැනය. ශ්රී ලංකා සාම සාධක භටයන් භාණ්ඩ
හුවමාරුවට ලිංගික දසේවනදේ දයදීම ඉත්යා බහුල දලසින් පැතිර පැවති බවත්31, ඔවුන් බාලවයස්කාර
ෙරුවන්ට ජංගම දුරකථන දෙමින් ගණිකා ජාලයක් පවත්වාදගන ගිය බවත්, වාර්ත්යාවලින් කියැදේ. එම
දුරකථන අංක අලුතින් එන බලඇණි අත්යට පත් කරනු ලැදේ. දම් ගනුදෙනු දහේතුදවන් ලාබාල
කාන්ත්යාදවෝ කිහිප දෙදනක්ම ගැේ ගත්හ. අදේ වැටහීම අනුව 2004 අග සිට 2007 ඔක්දත්යෝබර් මැෙ
ෙක්වා කාල පරිච්දේෙය තුල, වර්ත්යමාන සහ කලින් සිි  ශ්රී ලංකික බල ඇණි වල හමුො සාමාජිකදයෝ අඩුම
ත්යරමින් 134 ක් හයිි  ෙරුවන් ලිංගික සූරා කෑමටත්, අපහරණයටත් දගොදුරු කරගැනීදම් චුදිත්යදයෝය.
එවන් අපරාධ සම්බන්ධදයන් වගකිවයුත්ත්යන්දේ වගවීම පිළිබඳව ශ්රී ලංකා රජය කිසිදු පියවරක් ගත්දත්ෙ
යන්න පැහැදිලි නැත්ය.
108 සිට 111 ෙක්වා වන දේෙ වල වලංගු බව පිළිගැනීමට දපර දම් ප්ර් ්නය නිරාකරණය කිරීම සඳහා
හයිි  සිදුවීම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්දේ අභයන්ත්යර අන ක්ෂණ දසේවා කාර්යාලදේ (OIOS) විමර් න
වාර්ත්යාදේ පිටපත්යක් ඉල්ලා ගන්නා දලස ITJP කමිටුවට නිර්දද් කරයි. ඒ පහත්ය ෙැක්දවන කාරණා
නිසාය.
අ) "වරදද් බැරෑරුම්කම අනුව ෙණ්ඩනීය පියවර" ගන්නා ලෙ බව ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුව කියා සිටී.
එදහත් වරෙ කුමක්ෙැයි ෙක්වා ඇති OIOS වාර්ත්යාව දනොකියවා එම ප්ර්කා දේ සත්යයත්යාව ත්යහවුරු
කරගත්ය දනොහැක.
ආ) ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුව කියන්දන් නිලධාරීන් 10 දෙනකුට සහ දසොල්ොදුවන් 13 දෙනකුට
එදරහිව විනය පියවර ගත්ය බවයි. (3ක් යුද්ධදේදී මියයාදමන් දපනී යන්දන් ශ්රී ලංකාවට පැමිණි
පසු 2007-2009 කාලය අත්යරතුර ඔවුන්ට එදරහිව කිසිදු විනය පියවරක් දගන නැති බවයි.)
එදහත් ඉතිරි 91 දෙනා නිදෙොස් කදළේ ඇයිෙ යන්නත්, එදසේ වරදින් නිෙහස් කිරීදම් පෙනම
කුමක්ෙ යන්නත් පැහැදිලි නැත්ය.
ඇ) එක් නිලධාරියකුට එදරහිව විනය පියවර ගන්නා ලෙ බවත්, ඔහු ධුරදයන් පහත්යට දහලන
ලෙ බවත් ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුව කියයි. ත්යවත් අයකුට ඔහු ෙැරූ ඉහල නිලදේම විශ්ර්ාම ගන්නට ඉඩදී
තිදේ. එක් දසොල්ොදුවකු දසේවදයන් පහ කර ඇත්ය. හයිි  ෙරුවන් සංවිධානගත්යව ෂණෂණය කිරීදම්
දී ෙැරූ භූමිකාව සම්බන්ධ දචෝෙනා වලට ඔවුන් සිරගත්ය දකොට සිි  බවක් එමගින් දපන්නුම්
දකදරන්දන් නැත්ය. අපරාධ සම්බන්ධ කිසියම් ෙඬුවමක් දෙන ලද්දද්ෙ? එදසේ දනොවී නම් ලිංගික
හිංසනය වැළක්වීදම් වයායාමය (PSVI) ට ශ්රී ලංකාව අත්සන් ත්යැබීම සමගින් දමය
සැසදඳන්දන් දකදසේෙ? හයිි දේ ලිංගික හිංසනදේ පීඩිත්යයන්ට ශ්රී ලංකා රජය කිසියම්
හානිූරරණයක් දහෝ වන්දි දගවීමක් කදළේෙ?
ඈ) දම් දසොල්ොදුවන් අනාගත්ය දමදහයුම් වලින් ඉවත් කර ත්යැබීමට පියවර දගන ඇති බව 111
දේෙදයන් කියැදේ. මහ දල්කම් වරයාදේ "කිසිදසේත් ඉඩ දනොදීදම්" ප්ර්තිපත්තියත්,
සාමසාධනයට දසබළුන් යවන රටවල් විසින්ම සුලමුල දසවීම හා සුපරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ
සලසා තිබීමත් ගත් කල දමය සිදුවීමට තිදබන ඉඩකඩ ඉත්යා අල්පය. හයිි  සිද්ධිදේදී වරෙට
සම්බන්ධ බවට ප්ර්කාියත්ය දසොල්ොදුවන්දේ නම් දම් වසදර් මාලි බලා යාම සඳහා ආණ්ඩුව විසින්
දී තිදබන ලැයිස්තුදේ තිදේෙැයි එක්සත් ජාතීන්දේ සාම සාධක දමදහයුම් කාර්යාං දයන් සහ
ශ්රී ලංකා රජදයන් විමසා, එදසේ සිටී නම්, ඔවුන් දමදහයුමකට යවන්නට දපර ඉවත් කිරීම
සඳහා කවර පියවර දගන ඇතිෙැයි විමසන දලස ITJP කමිටුවට දයෝජනා කරයි. ලිංගික දගොදුරු
දසොයන්නන් සහ ෂණෂකයන් සාම සාධක හමුො වලට ඇතුලත් දනොවීම සහතික කිරීදම් වගකීම
මුළුමනින්ම ඇත්දත් එක්සත් ජාතීන්දේ සංවිධානය සහ ශ්රී ලංකා රජය යන දෙකම අත්යය. අපට
ෙැනගන්නට ලැබී තිදබන පරිදි, එක්සත් ජාතීන්දේ සාම සාධක භටයන් දලසින් ශ්රී ලංකාදවන්
යවන්නට ගිවිසදගන ඇති දසබල මුළුව 3,500 කි.
හයිි දයන් පිටුවහල් දකරුනු භට පිරිස් සම්බන්ධදයන් ත්යමන් විසින් ප්ර්කා යට පත් කරන ලෙ පියවර
ගන්නා ලෙ ආකාරය ත්යහවුරු කිරීම සඳහා විනය පරීක්ෂණ සහ යුද්ධාධිකරණ විභාග ක්රිඩයාමාර්ගෙ ඇතුලත්
වාර්ත්යා ලබාදෙන දලස ශ්රී ලංකා රජදයන් ඉල්ලා සිි න දමන් ITJP කමිටුවට නිර්දද් කර සිටී.
___________________________________________
30 UN confirms sex charges: 114 Lankan troops in Haiti involved in child abuse, 31 March 2008,
Sunday Times Lanka, Accessed at
http://www.lankanewspapers.com/news/2008/3/26245_space.html 31 United Nations in Haiti,
Kathie Klarreich, Accessed at http://www.kogainon.com/100Reporters/HAITI/Title.html
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රේයය 9: දයාප් . ආණ්ඩුදේ ලියැවිල්දල් දමදසේ සඳහන් දවයි: "වධහිංසා කිරීම ත්යවමත් වයාේත්යව සහ
ෙඬුවම් ලැබීදමන් දත්යොරව සිදු දකදරන බවටත් එල්ලවන දචෝෙනා ශ්රී ලංකාදේ රජය ප්ර්තික්දෂේප කරයි.
වි ්වසනීය සාක්ෂි ලැදබන හැම අවස්ථාවකදීම, පියවර දගන තිදේ...".
දම් ප්ර්කා නය ගැටළු සහගත්යය. ඒ පහත්ය ෙැක්දවන කරුණු නිසාය:
අ) දම් ප්ර්කා නය එක්සත් ජාතීන්දේ විමර් න වාර්ත්යාදේ දසොයාගැනීම් වලට පටහැනිය. ඊට
අමත්යරව, ෙැනට පවතින සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීදම් ප්ර්තිපාෙන දනොමැති වීම, විදද් ගත්යව
සිි න වින්දිත්යයන්දේ පවුල් වලට එදරහිව ෙැන් සිදුවන හිරිහැර සහ බියවැද්දීම් හා රි න් පිටත්ය
සිි න පීඩිත්යයන්ට සහ සාක්ෂිකරුවන්ට වීඩිදයෝ සම්බන්ධයක් ඔස්දසේ සාක්ෂි දීම සඳහා
ආරක්ෂිෙත්ය යාන්ත්රිණයක් දනොමැති වීම නිසා ශ්රී ලංකාදේ ආණ්ඩුවට සමග සාක්ෂි ලබා දීම කළ
දනොහැකි කටයුත්ත්යකි.
ආ) දිවි දේරාදගන පැමිණ විදද් ගත්යව සිි න 200 කින් පමණ ITJP සවිස්ත්යර ප්ර්කා න
ලබාදගන තිදේ. මින් දබොදහොමයක් වධහිංසාදවන් නිෙහස (Freedom From Torture)
සංවිධානදේ සගයන් විසින් විමර් නය කරන ලෙ සිය ගණන දහෝ හියුමන් රයිට්ස් දවොච්
(HRW) 2013 සම්පාෙනය කළ වාර්ත්යාදේ එන 75 හා එකපිට එක වැදටන්දන් නැත්ය. ශ්රී ලංකා
දපොලිසිය විසින් ප ්චාත් යුෙ සමදේ කරන ලෙ වධහිංසා 30ක් ගැන 12 දේෙදේ සඳහන් දවයි.
දමය විකාර සහගත්යය.
රේය 13-14: ැසඳවියන්දේ සුරක්ෂිත්ය භාවය දවනුදවන් වැඩපිළිදවල දයොො ඇත්යැයි ආණ්ඩුව ත්යදින් කියා
සිි යෙ, ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක අං විසින් නීති විදරෝන  පැහැරගැනීම් සහ වින්දිත්යයන්ට නීතිඥයන්, ෛවෙය
පහසුකම්, හබයාස් දකෝපුස් ආඥා, ජාත්යයන්ත්යර රතු කුරුස සංවිධානය දහෝ විනිසුරුවන් දේ පිහිටක්
දනොමැතිව සිරදකොට ත්යබා ගන්නා දනොනිල රහසිගත්ය ැසඳවුම් ස්ථාන දිගටම පවත්වාදගන යන බවට
වි ්වසනීය සාක්ෂි ලැබී තිදේ.
ශ්රී ලංකා රජය 2015 දී කමිටුවට දුන් ලියවිල්දල් සඳහන් වන්දන් රහසිගත්ය වධකාගාර ඇතිෙැයි ඔවුන්
විසින් කරනු ලබන "විමර් න අවසන් වූ පසු වැඩි විස්ත්යර ලබා දිය හැකි" බවයි. කිසිදු රහසිගත්ය
වධකාගාරයක් නැත්යැයි ආණ්ඩුව සිය 2016 ජූනි ලියවිල්දල් සඳහන් කරයි. එදහත්, එම තීන්දුවට
එළැඹුදන් දකදසේෙැයි විස්ත්යර සපයන්දන් නැත්ය.
රේයය 15: බලහත්කාෙ අතුරුයහන් කිරීම්: හමුො අත් අඩංගුදේ සිි යදී 2015 සිදුවූ අතුරුෙහන් වීමක් ගැන
ITJP ෙනියි. නිල පැමිණිල්ලක් කිරීමට මහත් බිදයන් පසු දවන ඥාතීන්ට, අවසරලත් ැසඳවුම් ස්ථාන කරා
යාමට ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් දකොමිසමට අලුතින් දී ඇති බලත්යල සම්බන්ධදයන් උපදෙස් දී තිදේ.
රේයය 37: 'පුනරුත්ථාපනය' සඳහා නිර්දද්ියත්ය ැසඳවියන්දේ සංඛයාව ෙක්වා සිි යත්, ෙැනට ඉන්නාවූ දහෝ
දම් වනවිට එයින් මුොහැර ඇත්ත්යාවූ දහෝ පිරිස සඳහන් දනොදේ.
රේයය 59: ආණ්ඩුව දමදසේ කියයි: "වධහිංසාදවන් ගැලවුනු ඕනෑම අයකුට, නිෙහස් කළ පසු දම් වනවිට
ඕනෑම ආණ්ඩුදේ දරෝහලකට දහෝ දකොළඹ ප්ර්ධාන පුද්ගලික දරෝහලකට ඇතුල් විය හැකිය."
දබොදහෝ හිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් ශ්රී ලංකාදේ උතුරු නැදගනහිර දරෝහල් වලින් පිටත්යදී අතීත්යදේදී
රඳවා ත්යබා ගන්නා දහෝ පැහැරගන්නා ලෙ බව ITJP සටහන් කරයි. දරෝහල් වලට වාර්ත්යා කිරීම ඔවුන්ට
ආරක්ෂා කාරී වූදේ නැත්ය.
රේයය 60: ආණ්ඩුව දමදසේ කියයි: "ෛවෙය ෛනතික පරීක්ෂාවට භාජන කරන ලෙ සියලුම දරෝගීන්ට
ෛවෙය ෛනතික වාර්ත්යාවක් (MLR) දහෝ අධිකරණයට යවන ලෙ එහි පිටපත්යක් ලබා ගැනීදම් අයිතියක්
ඇත්ය. වාර්ත්යාවක් අධිකරණයට ලබා දීදමන් අනතුරුව එය ප්ර්සිද්ධ ලියැවිල්ලක් බවට පත්දේ...".
MLR වාර්ත්යාව ප්ර්සිද්ධ ලියැවිල්ලක් වීම පිළිබඳව ITJP පුදුම දවයි. එයින් සිදුවන්දන් ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා
වලට දගොදුරුවූ පීඩිත්යයන් දේ අනනයත්යාව දහළිෙරේ වී ඔවුන් මහත් අනතුදර් වැටීමයි. ශ්රී ලංකා
සන්ෙර්භය තුල ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යාවට දගොදුරු වූවන්දේ අනනයත්යාව ැසකීදම් පියවර ස්ථාපිත්ය කරන දලස
ආණ්ඩුදවන් ඉල්ලා සිි ය යුතුය.
රේයය 149: පිළියම් - ITJP ගනුදෙනු කරන්දන් වධහිසාවට දගොදුරු වී විදෙස්ගත්ය වුවන් සමගය. ඔවුන්ට
රටහැර යන දලස දබොදහෝවිට කියා ඇත්දත් ආරක්ෂක අං විසිනි. ශ්රී ලංකාදේ දසේවා වලට ප්ර්දේ වීදම්
මාර්ගයක් ඔවුන්ට නැත්ය. කිහිප වර රඳවා ත්යබාගනු හා වෙ දෙනු ලැබුවන් පවා රට තුල සිි යදී දම් දසේවා
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ලබා ගැනීමට දගොස් නැත්දත් පලිගැනීමට ලක්වීදම් බිදයනි. යුද්ධදයන් හා වධහිංසාදවන් දිවි
ගලවාදගන පිටරටවලට පැමිදණන්නන් අලුත් කෘතිම අවයව දනොලබා, ස්නායු හානි සහ පිපිරුම් තුවාල
සඳහා ලයකර්ම දනොලැබ, කිසිදු මානසික ෛවෙය ප්ර්තිකාරයක් නැතිව හිඳිනු අපි නිරන්ත්යරදයන් ෙැක
ඇත්දත්යමු.
රේයය 150: ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුව විස්ත්යර කරන්දන් වධහිංසාව නිරන්ත්යරදයන් සිදු කරන ස්ථාන වල ත්යමන්
රඳවා ත්යබා ගැනීමට එදරහිව අභියාචනයක් කිරීදම් දහෝ කිසිදු අයිතියක් නැතිව ඉන්නා අයට ලබාදෙන
ැසකියා පුහුණුවක් ගැනය. දමය පුරසාරම් දෙඩීමට ත්යරම් කාරණයක් දනොදේ.
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නිර්රද්න
වධහිංසාවට එරෙහ කමිටුව විසින් පියවෙ ගැනීම සඳහා
i.

ii.
iii.

iv.
v.

සුදු වෑන් පැහැර ගැනීම්ෙ ඇතුළුව නීති විදරෝන  රඳවා ත්යබාගැනීම්, වධබන්ධන, නඩු නැති ඝාත්යන
සහ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා සම්බන්ධ දචෝෙනා පිළිබඳව කරන ලෙ විමර් න පිළිබඳ සියලු වාර්ත්යා
කමිටුවට ලබා දෙන දලස ආණ්ඩුදවන් ඉල්ම ම.
සුදු වෑන් පැහැරගැනීම් හා ඊට අනුබද්ධ වධහිංසා සහ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා දමන්ම කේපම් ගැනීම්
සහ ජාවාරම් පිළිබඳ ස්වාන න පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටීම.
හයිි  සිද්ධි (2007 සහ ඉන් පසුව 2013) සම්බන්ධදයන් නම් කරන ලෙ ආරක්ෂක හමුො
නිලධාරීන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ වලට අොළ සියලු වාර්ත්යා දමන්ම, ආණ්ඩුව විසින් පවත්වනු ලබන
සුලමුල දසවීම් සහ සුපරීක්ෂණ ක්රිඩයාොමදේ විස්ත්යර කමිටුවට ලබා දෙන දලස ඉල්ම ම.
නීති විදරෝන  පැහැරගැනීම්, ෂණෂණ සහ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා පිළිබඳ වාර්ත්යා සම්බන්ධදයන් නීතිපති
දෙපාර්ත්යදම්න්තුව විසින් පවරන ලෙ නඩු පිළිබඳ වාර්ත්යා කමිටුවට ලබා දෙන දලස ඉල්ම ම.
එවැනි විමර් නයක් සඳහා අව ය විය හැකි සංදේදී දත්යොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තිදබන
විකල්ප සම්බන්ධදයන් ITJP සමග සම්බන්ධ වීම.

ශ්රීු ලිංකා ආෙක්ණක අිංන සහ අපොධ යුක්ති විනින්චණය රකරර් වින්වාසය නැව රගොඩනැමේරම් අ ාවන
අිංගයක් වන ආෙක්ෂිං
ාවය හවුරු කිරීම සඳහා ශ්රීු ලිංකා ෙජය පහ යැක්රවන පියවෙ ග යුතුය:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.

vii.

වධහිංසාවට එදරහි කමිටුව සිය පනස් හත් වැනි (2016 අදප්ර්ේල් 18 - මැයි 13) ප්ර්කා යට පත්
කළ "ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධ පස්වැනි වාරික වාර්ත්යාවට අොළ කරුණු ලැයිස්තුව" විසින් මතු කරනු
ලබන කරුණු සියල්ලටම වහාම පිළිතුරු ලබා දිය යුතුය.
අත් අඩංගුවට ගැනීම් සහ රඳවා ත්යබා ගැනීම් සම්බන්ධදයන් ජාතික මානව හිමිකම් දකොමිසම
විසින් දී ඇති මාර්දගෝපදද් පිළිපැදිය යුතුය.
ත්රිස්ත්යවාෙය වැලැක්වීදම් දුෂ්ට පනත්ය අදහෝසි කිරීමට වහාම පියවර ගත්ය යුතුය.
වධහිංසාවට එදරහි සම්මුතියට අොළ ෛවකල්පික ගිවිසුම නීතිගත්ය දකොට වධහිංසාව
වැලැක්වීම සඳහා ප්ර්තිපලොයක වැඩසටහනක් ස්ථාපිත්ය කිරීම.
නීති විදරෝන  රඳවාගැනීම්, සුදු වෑන් පැහැරගැනීම්, වධහිංසා සහ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා දමන්ම
කේපම් ගැනීම් සම්බන්ධදයන් අණ දීදම් සහ පාලනදේ වගකීම් ෙරන ආරක්ෂක අං වල
සියල්ලන්ම හඳුනාදගන ඔවුන්ට නඩු පැවරීම මගින් වගවීම නගා සිටුවා ෙණ්ඩ මුක්තිය අවසන්
කිරීම.
අත් අඩංගුදේ ඉන්නා අය සම්බන්ධදයන් පුනරීක්ෂණයක් කිරීම සඳහා ස්වාන න යාන්ත්රිණ
පිහිටුවා ඔවුන් කල් පමා දනොකර අධිකරණයක් හමුවට පැමිණවීදමන් 11 සහ 12 වගන්ති
යටදත් ශ්රී ලංකාව සතු යුතුකම් ඉටු කිරීමට පියවර ගැනීම.
විනිසුරුවන්දේ හා නීතිදේදීන්දේ ස්වාන නත්වය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්දේ විද ේෂ
නිදයෝජිත්ය දමොනිකා පින්දටෝ සහ වධහිංසාව සම්බන්ධ විද ේෂ නිදයෝජිත්ය හුවාන් දමන්දද්ස්
විසින් මතු කරන ලෙ කරුණු සැලකිල්ලට දගන, අධිකරණ ක්දෂේත්රිය ෙ ඇතුලත් ආයත්යනික
ප්ර්තිසංස්කරණයකට එළදඹන දලස කමිටුව ශ්රී ලංකා රජයට නිර්දද් කළ යුතුය.
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නීති විදරෝන  දලස රඳවා ත්යබාදගන සිි න්නවුන්ට නීතිඥයකු සහ ෛවෙයවරයකු හමුවීමට ඇති
අයිතියත්, එවැනි රඳවා ත්යබා ගැනීමක් සම්බන්ධදයන් පවුදල් අයට දහෝ තුන්වැනි පාර් වයකට
දහෝ ෙැනුම් දී තිබීමට ඇති අයිතියත් භුක්ති විඳිය යුතු වීම දකදලසීම් වලක්වාම ම සඳහා
සම්මුතිය යටදත් සපුරා ලිය යුතු අව යත්යාවකි. වධහිංසාවට එදරහි කමිටුදේ නිර්දද් පරිදි, දම්
අයිතිවාසිකම් හඳුන්වාදීම දහෝ සවිමත් කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජය කඩිනම් පියවර ගත්ය යුතුය.
වධහිංසනය සහ දවනත් ආකාරදේ දනොමනා සැලකිලි සඳහා වගකිව යුතු නිලධාරීන් ඔවුන් කළ
දද් සම්බන්ධදයන් වගකීමට යටත් දනොකරන ත්යාක් කල් එවැනි දකදලසීම් ත්යහනම් කර ම ම
අඩාල දවයි. දකදලසීම් පිළිබඳ දචෝෙනා මතු වූ වහාම, වගකිවයුත්ත්යන් වගවීමට යටත් කිරීමෙ
ඇතුළුව, කඩිනම් සහ පලොයී පියවර දනොගත්යදහොත්, අපරාධකරුවන් කල් දනොයවාම වටහා
ගනු ඇත්දත්, ත්යමන්ට ෙඬුවම් දනොලබාම ගැලවී යා හැකි බවයි. එදසේ දනොදකොට, වධහිංසනය
සහ දවනත් ආකාරදේ දනොමනා සැලකිලි කිරීමට අණදෙන, අවසර දෙන, ඊට සමාව දෙන දහෝ
ඒ අපරාධ සිදුකරන නිලධාරීන්දේ ක්රිඩයාකාරකම් දහෝ මඟ හැරීම් නීතිය හමුවට පමුණුවන්දන්
නම්, එමගින් දෙනු ලබන පණිවිඩය වන්දන් එවැනි චර්යා වලට ඉඩ දනොදෙන බවයි. එමගින්
පැනදවන බාධකදේ වි නාකම හැරුනුදකොට, නීතිය රක්ෂා කිරීදම් වගකීම ෙරන්නවුන්ෙ ඇතුළු
කිසිවකු නීතියට ඉහළින් දනො ඉන්නා බවට සහතිකයක්ෙ දපොදු මහජනත්යාවටෙ ලැදබනු ඇත්ය.
ආරක්ෂක අං විසින් සිදු කරනු ලබන සුදු වෑන් පැහැරගැනීම් සහ පැහැරගනු ලැබූවන් ෙැනුත්
වධහිංසාවට හා ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යාවට දගොදුරු කර ගැනීම නීති විදරෝන  දමන්ම යම් අවස්ථා
වලදී බරපත්යල ජාත්යයන්ත්යර අපරාධ ගණදේ ලා ගිණිය හැකි බව ලියා ත්යබන්නට ITJP දමය
අවස්ථාව කරගනී. මීට අමත්යරව දම් සුදු වෑන් පැහැරගැනීම් ආරක්ෂක අං වලට මහත් ලාබොයී
ආොයම් මාර්ගයක්ෙ දවයි. අණදෙන සහ පාලක මට්ටදම් වගකිවයුත්ත්යන් හඳුනාගත්ය හැකි වන
පරිදි ආරක්ෂක ක්දෂේත්රිදේ ූරර්ණ ප්ර්තිසංස්කරණයකට ශ්රී ලංකා රජය කැපවීදමන් දත්යොරව,
නීතිය දකොත්යරම් සංද ෝධනය කළත් වධහිංසාව කවොවත් නිමා වන්දන් නැත්ය. ජාත්යයන්ත්යර රතු
කුරුස සංවිධානයට සහ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් දකොමිසමට නිල පරිශ්ර් වලට නිර්බාධිත්යව
ප්ර්දේ වීදම් අවසරය රජය විසින් ලබා දුන්නත්, රහසිගත්ය වධකාගාර සහ ැසඳවුම් ස්ථාන
පවත්වාදගන යන බව දිගටම ප්ර්තික්දෂේප කරන ත්යාක් කල් නිමක් නැතිව දකදලසීම් දකදරනු
ඇත්ය.
සුදු වෑන් පැහැර ගැනීම්, වධබන්ධන සහ ලිංගික ප්ර්චණ්ඩත්යා ශ්රී ලංකාදේ දකොයි ත්යරම්
ආයත්යනිකගත්යෙ, ආදේනිකෙ යන්න දම් වාර්ත්යාදවන් වි ෙ දවයි. දමය ත්යව දුරටත් වයවස්ථා
සම්පාෙනය දහෝ ප්ර්තිපත්තිය පිළිබඳ ප්ර් ්නයක් දනොදේ. එය දද් පාලන අධිෂ්ඨානය පිළිබඳ
කාරණයකි. එහිදී ආරක්ෂක දසේනා නායකත්වදේ වගකීම් සහගත්ය භාවය පරිූරර්ණ ස්වාන න
විමර් න සහ නඩු පැවරීම මගින් සහතික කරම මට ඇති දද් පාලන අධිෂ්ඨානය ෛමත්රිපාල
සිරිදසේන රජය විසින් විෙහා ෙැක්විය යුතු දවයි.
නිමයි
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