වධහිංසාවට එරෙහ එක්සත් ජාතීන්රේ කමිටුව

ශ්රීං ලිංකාව පිළිබඳ පස්වැනි වාරික වාර්තාරේ සමාප්ති නිරීක්ෂණ
සිංස්කෙණය ර ාකළ පූර්ව පිටපත
1. ශ්රී  ලංකාව පිළිබඳ පස්වැනි වාරික වාර්තාව (CAT/ C/LKA/5) 2016 න ාවැම්බර්
15 සහ 16 නෙදි

පැවති සිය 1472 වැනි සහ 1475 වැනි රැස්වීම් වාර වලදී

(CAT/ C/SR.1472 සහ 1475) සමානලෝච ය කළ වධහංසාවට එනරහ එක්සත්
ජාතීන්නේ කමිටුව 2016 න ාවැම්බර් 30 දි

පැවති 1494 වැනි රැස්වීනම්දී නම්

සමාප්ති නිරීක්ෂණ සම්මත කරගන් ා ලදී.
අ. හැඳින්වීම
2. ශ්රී  ලංකාව පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරනු ලබ
මතුකර

ලෙ කරැණු සම්බන්ධනයන් නෙ

පස්වැනි වාරික වාර්තාව සහ
ලෙ පිළිතුරැෙ (CAT/C/LKA/Q/5/Add.1)

කමිටුව විසින් සාෙරනයන් පිළිගනු ලැනේ.
3. නමම වාර්තාව සැලකිල්ලට ගන් ා අවස්ථානේ දී රාජී පාර්ශවය සමග කර
ලෙ සංවාෙයෙ ඉන් අ තුරැව නෙ

ලෙ අමතර ලිඛිත නතාරතුරැෙ

සම්බන්ධනයන් කමිටුව ස්තුතිවන්ත නවයි.
ආ. සාධනීය ලක්ෂණ
4. පුද්ගලික සන්නිනේෙ

භාරගැනීමටත් ඒවා සැලකිල්ලට ගැනීමටත් කමිටුනේ

නයෝගීතාව පිළිගනිමින්, සම්මුතිනේ 22 වගන්තිය යටනත් 2016 අනගෝස්තු 16
දි

කර

ලෙ පටකාශ ය ගැ

කමිටුව පටසාෙය පල කරයි. පහත ෙැක්නව

අංනගෝපාංග රාජී පාර්ශවය විසින් නීතිගත කිරීම ෙ කමිටුනේ පටසාෙයට
නේතුනේ:
(අ) බලහත්කාර අතුරැෙහන් කිරීනමන් සියලු නෙ ා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ව
සම්මුතිය, 2016 මැයි.
(ආ) ආබාධිත පුද්ගලයන්නේ අයිතිවාසිකම් සඳහා ව

සම්මුතිය, 2016

නපබරවාරි.
5. සම්මුතියට අදාල ක්නේතිවල රාජී පාර්ශවය විසින් ගන් ා ලෙ පහත
ෙැක්නව

න තික සහ පටාමාකක පියවර කමිටුව සාෙරනයන් පිළිගනී:

(අ) පවුනල් සාමාජිකයන් ආගිය අතක් න ාමැති බව පටකාශ නකාට සිින
ඒ නවනුනවන් න ාමැති බවට සහතික ලබා ගත හැකි ව
අංක 19 ෙර

අයට

පරිදි 2016 අනගෝස්තු 25

“මරණ ලියාපදිංචි කිරීම සංනශෝධ ය (තාවකාලික විධිවිධා )” ප ත

කිඅයාත්මක කිරීම;
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(ආ) “අතුරැෙහන් වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලය” සම්බන්ධ 2016 අනගෝස්තු 23 දි
අංක 14 ෙර

ප ත සම්මත කර ගැනීම;

(ඇ) ස්වාධී
සභාව

නකාමිසන් සභා කිහපයක් පිහටුවීමට මග පාෙමින් වීවස්ථාදායක

ැවත පිහටුවා ලූ 19 වැනි වීවස්ථා සංනශෝධ ය 2015 මැයි 15 දා සම්මත

කර ගැනීම;
(ඈ) 2015 මාර්තු 7 අංක 4 ෙර

“අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරැවන්ට

සහාය දීනම් හා ආරක්ෂා කිරීනම් ප ත” පටකාශයට පත් කිරීම;
(ඉ) රඳවා ගනු ලබ

පුද්ගලයන් නිසියාකාර ලියාපදිංචි න ාකර

එනරහව වි ය කිඅයාමාර්ග ගැනීමට ඉඩ සලස

නිලධාරීන්ට

2013 අංක 2/2013 ෙර

අපරාධ

චකඅනල්යය සම්මත කර ගැනීම.
6. මා ව හමිකම් වඩාත් ආරක්ෂා කිරීමට මග පාෙමින් තම පටතිපත්ති සහ
කාර්ය පිනපාින සංනශෝධ ය කිරීම සඳහාත්, සම්මුතිය කිඅයානේ නයෙවීම සඳහාත්,
රාජී පාර්ශවය විසින් කර

ලෙ මුල පිරීම් කමිටුනේ සැලකිල්ලට භාජ ය නවයි.

විනේෂනයන්:
(අ) සංකඅාන්තික යුක්ති කිඅයාවලි සහ යාන්තිණ සම්බන්ධනයන් ජාතික
පටවිචාරණයක් පැවැත්වීම සඳහා 2016 ජ වාරිනේ කාර්ය සාධක බලකායක් පත් කිරීම
සහ 2015 න ාවැම්බරනේ සංහඳියා යාන්තිණ සම්බන්ධීකරණය සඳහා කාර්යාංශයක්
පිහටුවීම;
(ආ) වධහංසාව වැලැක්වීම සඳහා පියවර ගැනීමට 2016 ජූලිනේදී අන්තර්ආයතනික කමිටුවක් පිහටුවීම;
(ඇ) මා ව හමිකම් උල්ලංඝ
කරමින් යුෙ,

වලට එනරහව ෙැඩි පියවර ගන් ා බව සඳහන්

ාවික හා ගුවන් හමුදාපතිවරැන් විසින් 2016 අනප්ටල් මාසනේදී

නිනේෙ යක් නිකුත් කිරීම;
(ඈ) තිස්තවාෙය වැළක්වීනම් ප ත යටනත් අත් අඩංගුවට ගන් ා ලෙ
පුද්ගලයන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් වලට ගරැ කිරීම සහතික කර
හමිකම් නකාම්සමට සිය

රාජකාරි කටයුතු කිරීම සඳහා සහාය ව

නලසටත්, මා ව
නලසත්,

ජ ාධිපතිවරයා විසින් සන් ද්ධ හමුදා වලට හා නපාලිසියට 2016 ජුනි 17 දි
නිනයෝග කිරීම;
(ඉ) “වධහංසාව වැලැක්වීම” ෙ ඇතුලත් මා ව හමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ
ගා සිටුවීම සඳහා ව

ජාතික කිඅයාකාරී සැලමම (2011-2016) 2011 මැයි මාසනේදී

සම්මත කර ගැනීම;
(ඊ) ලිංගික සහ ලිංගිකත්වය පෙ ම් කරගත් පටච්ඩඩතාව සම්බන්ධනයන්
පියවර ගැනීමට 2016 න ාවැම්බරනේදී පටතිපත්ති රාමුවක් සහ ජාතික කිඅයාකාරී
සැලැස්මක් (2016-2020) දියත් කිරීම.
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7. එක්සත් ජාතීන්නේ මා ව හමිකම් ම්ඩඩලනේ ස්වාධී
පාර්ශවය විසින් 2015 නෙසැම්බරනේ කර

විනේෂඥයන්ට රාජී

ලෙ විවෘත ආරාධ ය ගැ

සිය පටසාෙය පල කරයි. සමානලෝච ය නකනර

කමිටුව

කාල වකවානුව තුලදී වධහංසාව

පිළිබඳ විනේෂ නිනයෝජිත, විනිේචයකාරවරැන් සහ නීතිඥයන් සම්බන්ධ විනේෂ
නිනයෝජිත, බලහත්කාරනයන් නහෝ න ාකැමැත්නතන් අතුරැෙහන් කිරීම් සම්බන්ධ
කිඅයාකාරී ක්ඩඩායම, සතීය, යුක්තිය, හානි පූරණය සහ පු රාවර්ත ය
වැලැක්වීම සඳහා ව

විනේෂ නිනයෝජිත, සංකඅමකකයන්නේ මා ව හමිකම්

පිළිබඳ විනේෂ නිනයෝජිත සහ අභීන්තර අවතැන් වුවන් නේ මා ව හමිකම්
පිළිබඳ විනේෂ නිනයෝජිත නමන්ම මා ව හමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්නේ මහ
නකාමසාරිස් වරයාෙ රාජී පාර්ශවය නවත කළ සංචාර සම්බන්ධනයන් කමිටුව
සතුටු නවයි.
ඇ. අවධා යට ලක්රව

පවධා

ිෂෂය සහ නිර්රශ

පසුගිය වාර්තා චකමරයන් මුවූ  ර ාිෂසුණු  ැැටු
8.

පම විපරම් කිඅයාවලිය සඳහා රාජී පාර්ශවය අනුකූලතාව ෙැක්වීමත්, 2013

ජ වාරි 11 දා රාජී පාර්ශවය විසින් ලිඛිත නතාරතුරැ සැපීමමත් (CAT/C/LKA/CO/34/Add.1), ස්තුති පූර්වකව සටහන් කරගන් ා අතනර්ම, පම විපරම සඳහා මීට නපර
සමාප්ති නිරීක්ෂණ විසින් හඳු ා ගන් ා ලෙ නිර්නද්ශ කිඅයාත්මක න ාකිරීම ගැ
කමිටුව ක ගාටුව පල කරයි.

ම් වශනයන් කියනතාත්, මූලික න තික රැකවරණය

(27-28 නේෙ), බලහත්කාරනයන් ලබාගන් ා පානපාච්චාරණ (31-32 නේෙ), වධබන්ධ
පිළිබඳ නචෝෙ ා විමර්ශ ය (19-20 නේෙ) සහ අතීත උල්ලංඝ

සම්බන්ධ වගවීම (15-

16 නේෙ) ඒවායි.
රපාලිස් අත් අඩිංගුරේදී නිෙන්තෙරයන් වධ රෙ
9. සැක නකනර

බවට ව

රචෝෙ ා

වරනද් ස්වභාවය න ාතකා වධ හංසා කිරීම "එදින දා අපරාධ

පරීක්ෂණ වලදී, නපාලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ නෙපාර්තනම්න්තුව විසින් සාතිශය බහුතර
සිද්ධි සම්බන්ධනයන් කර

සාමා ී කටයුත්තක්," බවට පත්වී ඇතැයි, ජාතික මූලාශී 

වලින් නමන්ම, වධහංසාව සම්බන්ධ එක්සත් ජාතීන්නේ විනේෂ නිනයෝජිතයා ෙ ඇතුළු
එක්සත් ජාතීන්නේ මූලාශී  කිහපයකින් ෙ එක හා සමා

වාර්තා ලැීම පිළිබඳව

කමිටුනේ බරපතල අවධා ය නයාමුවී ඇත. අධිකරණ වනරන්තුවක් න ාමැතිව
සැකකරැවන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා

නපාලිසියට ඇති පුළුල් බලතල නිසා,

පරීක්ෂණ පැවැත්නවද්දී පුද්ගලයන් රඳවා තබා ගන් ා බියජ ක වාතාවරණයක්
යටනත් නතාරතුරැ නහළි කර ගැනීමට මග පාදා තිීම ගැ

කමිටුව අවධා ය නයාමු

කර තිනේ. නිෙහස අහමි කරනු ලැබූ පළමු පැය කීපනේදී රැඳවියන් ලියාපදිංචි කිරීමට
නහෝ නීතිය විසින් නියම කර ඇති කාල රාමුව තුල මනේස්තිාත් වරයකු ඉදිරියට
පැමිණවීමට නහෝ නපාලිස් පරීක්ෂකයන් පියවර න ාගැනීම පිළිබඳ නචෝෙ ා කමිටුව
සැලකිල්ලට ගනී. ඒ කාල සීමාව වධහංසා සිදුකිරීමට නබානහෝ විට ඉඩ ලැනබ
අවස්ථාවකි. රඳවා තබා ගැනීනම් න තික භාවය පිළිබඳව ෙ, නපාලිස් පරීක්ෂණ
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පවත්ව

ආකාරය පිළිබඳව ෙ පටමාණවත් අධීක්ෂණයක් නීතිපතිවරයා නහෝ

අධිකරණ පද්ධතිය විසින් නහෝ සිදු කිරීම මගින් නම් පුරැද්ෙ වලක්වා ලීමට පියවර
න ාගැනීම ෙ අවධා නයන් යුතුව සැලකිල්ලට නග
විභාග කිරීමට නපර න ාම ා සැලකිල්ලට භාජ

තිනේ. නම් අනුව ගත් කල

ඩු

වීමට ඇති ඉඩකඩ ගැ

න ාවිමසාම, මනේස්තිාත් වරැන් සැක කරැවන් රිමාන්ඩ් ගත කර තැීමට නපාලිසිය
කර

ඉල්ලීම් වලට නබානහෝ විට ඉඩ සැලසීම පිළිබඳව වධහංසාව පිළිබඳ විනේෂ

නිනයෝජිතයා ෙක්වා ඇති අවධා ය සම්බන්ධනයන් කමිටුව ෙ එකඟතාව පල කරයි.
10. කමිටුව ොජම පාර් වරයන් රමරස් ල්ලලා ිටී:
(අ) වෙෙක් කෙමින් ිටටියදී හැෙැු රකාට රව ත් අවස්ථාවකදී අත්
අඩිංගුවට ැැනීම සඳහා, රපාලිිටය ිෂිටන් නීති බලධාරියකු ිෂිටන් නිකුත් කෙ
අත් අඩිංගුවට ැැනීරේ වරෙන්ුවවක් ලබා ැත යුුව ව
සිංර ෝධ

ලෙ

පරිදි අව ම නීති

ිටදු කිරීම;

(ආ) ෙඳවා රැ

ිටටි

පුශැලයන් නීතිය ිෂිටන් ප වා ඇති කාල ොමුව

ුවලදී කඩි මින් ිෂනිසුෙැවෙයකු හමුවට රැ

ඒම. රමම කාලය පැය 48ක් ර ා

ලක්මිෂය යුුවය;
(ඇ) අත් අඩිංගුවට ැන් ා ිටයලුම පුශැලයන් ැන් ා ලෙ නිශ්චිත දි ය,
රේලාව, ෙඳවාැන් ා රේුවව සහ අත් අඩිංගුවට ැන් ා ලෙ ස්ථා ය, අත්
අඩිංගුවට ැත් නිලධාරීන් ිෂිටන් ර්ලඛ ැත කිරීම තහවුෙැ
ලියාපදිිංචි කිරීරේ කමමරේෙය හරියාකාෙ පිළිපදි
යුුව අතෙ ඊට අනුකූලව කටයුුව ර ාකෙ
කෙනු ලැබීම ැැ

කළ යුුවය. ෙැඳිෂයන්

බව මැ ිෂන් අීකක්ෂණය කළ

රහෝ තම පහල නිලධාරීන් ිෂිටන් එරස්

වැ බලා ර ාැන් ා ඕ ෑම නිලධාරියකුට ෙඬුවේ පැමිණිෂය

යුුවය;
(ඈ) ිෂමර්

ිටදු කෙශදී රපාලිස් කිමයාකාරිත්වය සේබන්ධරයන් පලයී

අභිරචෝෙක අීකක්ෂණයක් ස්ථාපිත කිරීම සහ රපාලිස් පවශ්

කිරීේ වලදී ලබා

ැන් ා කට උත්තෙ අපොධ රචෝෙ ා ඔප්පු කිරීම සඳහා ව

රක්න්ද්රීනය අිංැය

කෙැැනීරේ පුෙැශරශ අවසා යක් ෙැකීම සඳහා අපොධ පරීක්ෂණ කමමරේෙය
වැඩිදියුු  කළ යුුවය;
(ල) තමන් හමුවට රැ

එනු ලැබූ පුශැලයකු වධහිංසාවට රහෝ පීඩාවට

රැාදුෙැ කෙ ඇති බවට ිෂශ්වාස කිරීමට රේුව ඇති බව රපනී යන්රන්
තබාරැ

ිටටියදී සලක

ේ, ෙඳවා

ලෙ ආකාෙය පිළිබඳව ෙැඳිෂයාරැන් ිෂමසීමටත්,

රවෝහාරික පරීක්ෂණයක් නියම කිරීමටත් පැවරී ඇති ොජකාරි යුුවකම
ිෂනිශ්චයකාෙවෙැන් ට ිටහපත් කෙ දිය යුුවය. වධහිංසා කෙනු ලැබීම පිළිබඳ
රචෝෙ ා

ඩු ිෂභාැ පැවැත්රව

පවතිචාෙ ෙක්වන් ට අසමත් ව

ිෂට මුව රකරෙ

අවස්ථාවලදී ඊට නිිටයාකාෙ

ඩුකාෙයන්ෙ ඇුවු නීතිය කිමයාත්මක කිරීරේ

ොජකාරිරේ නිෙත ිටයලුරෙ ාම ඒ සේබන්ධ වැකීරමන් බැඳ තබන් ට නිිට
බලධාරීන් පියවෙ ැත යුුවයි;
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(ඊ) ෙැඳිෂයන්රේ පුශැලිකත්වරේ අයිතියට,
වවද්යීවෙයා සමැ කෙ

ැති ේ, නීතිඥවෙයා රහෝ

සාක්ඡාා වල ෙහසමභාවයට, බාධා පැමිරණ

අවස්ථාවලදී හැෙ ෙඳවාරැ

ිටටි

සෑම ස්ථා යකම වීඩිරයෝ රසෝදිිට උපකෙණ

සිෂ කළ යුුවය. ඒවාරේ පටිැත කිරීේ සුෙක්ෂිතව තැබිය යුුව අතෙ අව ම
ිෂරටක පරීක්ෂකයන්ට, ෙැඳිෂයන්ට හා නීතිඥයන්ට ලබා දිය යුුවය;
(උ)

ඩු ිෂභාැයට රපෙ ෙඳවා ැැනීරේදී අත් අඩිංගුරේ තබා ර ාරැ

ිෂක්ලප ිෂධිකමම අනුැම ය කිරීමට උ න්දු කෙවීම.
"සුදු වෑන්" පැහැෙැැනීේ සහ නිල ර ාව

ෙැඳවුේ ස්ථා

වල දී වෙ දීේ පිළිබඳ

රචෝෙ ා
11.

සන් ද්ධ ගැටුම අවසන්වීනමන් පම අවුරැදු වලදී නෙමළ පුද්ගලයන් "මදු වෑන්"

මගින් පැහැර ගැනීනම් පුරැද්ෙ දිගටම පවත්වානග

ය

බවට විේවසනීය වාර්තා

ලැීම පිළිබඳව කමිටුනේ ක ස්සල්ල පළනේ. මා ව හමිකම් පිළිබඳ එක්සත්
ජාතීන්නේ මහ නකාමසාරිස් කාර්යාලය (OHCHR) විසින් 2002 සිට 2011 ෙක්වා කාලය
සම්බන්ධනයන් පවත්ව
වධහංසා කර

ලෙ ශ්රී  ලංකාව සම්බන්ධ විමර්ශ ය (OISL) මගින්ෙ,

ලෙ ස්ථා

නහෝ වෙ නෙ

තැන් වලට නග

නහෝ නලසින් 2009 සහ 2015 අතර කාලය තුල
හඳු ානග

ඇති රාජී න ාව

සංවිධා

ඩත්තු නකරැනු තැන් 48ක්

විසින්ෙ, එවැනි කිඅයාකාරකම් පිළිබඳව

ඇති නචෝෙ ා කමිටුනේ සැලකිල්ලට භාජ

ගා

නවයි. එල්ටීටීඊ සංවිධා ය සමග දුරස්ථ

නහෝ සම්බන්ධයක් ඇති බවට සැක නකනර
නගාස් කුරිරැ වධ බන්ධ යට පත් කර

යානම් සංකඅමණ ස්ථා

පුද්ගලයන් ගණ ාවක් පැහැර නග

ලෙ බවට ලැී ඇති නතාරතුරැ ෙ කමිටුව

සැලකිල්ලට ගනී. නමයින් නබානහෝ අවස්ථාවලදී ලිංගික පටච්ඩඩතාව නයාදා ගැනීමත්
පිරිමින්ෙ, කාන්තාවන්ෙ ලිංගික දූෂණයට නගාදුරැ කර ගැනීමත් සිදු නකනර්. ලැී ඇති
නතාරතුරැ අනුව එවන් කටයුතු යුෙ හමුදාව සහ නපාලිසිය ය

නෙපාර්ශවනයන්ම සිදු

කරනු ලබන්නන් පවතින්නන්යැයි පිළිනග

වලදීය. නීතිය

ැති රැඳවුම් ස්ථා

කිඅයාත්මක කිරීනම් මුලස්ථා , හමුදා හා අභීන්තර අවතැන් කඳවුරැ සහ
"පු රැත්ථාප

මධීස්ථා " නම්වාට ඇතුලත් නේ. රහසිගත වෙ කඳවුරැ නහෝ

රැඳවුම් මධීස්ථා

ෙැන් පවත්වානග

යන්නන්

ැති බවට ව

ස්ථාවරය සටහන් කරගන් ා අතනර්ම, වධබන්ධ

රාජී පාර්ශවනේ

පිළිබඳ නම් මෑත නචෝෙ ා

විමර්ශ ය කනේෙැයි පැහැදිලි කිරීමට රාජී පාර්ශවය අසමත් වීම කමිටුනේ
පමතැවිල්ලට නේතු නවයි.
12. ආෙක්ෂක අිං

ිෂිටන් කෙ

ලිිංගික පවච්ඩඩතා පිළිබඳ
රලිටන් ස්වාීක

ලෙ නීතිිෂරෙෝීක ෙඳවා තබා ැැනීේ, වධහිංසා සහ

ිටයලුම රචෝෙ ා වහාම, අපක්ෂපාතීව සහ පලයී

ආයත යක් මගින් ිෂමර්

ය කෙ

පාර් වරයන් උෙක්ම ල්ලලා ිටී. ැැසට් කෙ

රලස කමිටුව ොජම

ලෙ ිටයලුම ෙැඳවුේ මධමස්ථා

පූර්ණ ලැයිස්ුවවක් පවිටශධියට පත් රකාට, තවමත් පවත්වාරැ
ඒවා වසා ෙමා කිිටම අයකු නිල ර ාව
සහතික කෙ

ය

වල

නිල ර ාව

රලස ෙඳවා තබා ර ාැන් ා බවට

රලස කමිටුව ොජම පාර් වරයන් ඕ ෑකමින් ල්ලලා ිටී. එරස්

ෙඳවා තබා ැැනීම සේමුතිය සපුොම උ්ලලිංඝ ය කිරීමකි.
5

ආෙක්ෂක අිං රේ ආයතනික පවතිසිංස්කෙණ
13. යුද්ධනේ සහ ඉන් පම කාල පරිච්නේෙනේ ශ්රී  ලංකානේ ආරක්ෂක අංශ විසින්
වීාප්ත නලසින් නහෝ ආයත ගතව වධහංසාව, බලහත්කාර අතුරැෙහන් කිරීම් සහ
නව ත් බරපතල මා ව හමිකම් උල්ලංඝ

සිදුකළ බවට ශ්රී  ලංකාව සම්බන්ධ

එක්සත් ජාතීන්නේ විමර්ශ ය (OISL) විසින් නහළිකරනග

ඇති බව සිත්හ තබා

ගන් ා කමිටුව, ආරක්ෂක අංශනේ ආයතනික පටතිසංස්කරණයක් කිරීමට රාජී
පාර්ශවය අනපානහාසත් වීම ගැ

බරපතල සැලකිල්ල නයාමු කරයි. ඒ අනුසාරනයන්

ගත් කල 2008 මාර්තු සිට 2009 ජූනි ෙක්වා කාලය තුල අපරාධ පරීක්ෂණ
නෙපාර්තනම්න්තුනේ (CID) නිනයෝජී නපාලිස්පති වශනයන් කටයුතු කළ වර්තමා

ුදද්ධි

අංශ පටධානී සිසිර නමන්ඩිස් ශ්රී  ලංකා නිනයෝජිත පිරිනස් සාමාජිකයකු වශනයන් පැමිණ
සිිනනු ෙැකීම කමිටුව තැති ගැන්මට නේතුවිය. CID නේ හතරවැනි තට්ටුව වධහංසා
පැමිණවීම සම්බන්ධනයන් කුපටකට ස්ථා යක් බව සැලකිල්ලට ගන් ා OISL වාර්තානේ
නමන්ඩිස් මහතානේ

මෙ සඳහන් වනු කමිටුනේ අවධා යට නයාමුවිය. 2009 ජූනි

මාසය ෙක්වා ඔහු විසින් අධීක්ෂණ වගකීම උමල
තිස්ත විමර්ශ

ලෙ බව පැවනස

CID සහ

ඒකකනේ (TID) නිලධාරීන් විසින් යුද්ධනයන් පමව මැකක්ෆාම්

කඳවුනර් සහ නව ත් ස්ථා

වල රඳවා තබානග

සිින පුද්ගලයන්ට විරැද්ධව ලිංගික

පටච්ඩඩතා ඇතුළු වධහංසා පුළුල් නලස සිදුකළ බවට ව

විස්තර රැගත් නචෝෙ ා ෙ

OISL වාර්තානේ සඳහන් නවයි. නම් සම්බන්ධනයන් ගත් කල, කමිටුව විසින් මතු කර
ලෙ නිේචිත පටේ

ගණ ාවක් සම්බන්ධනයන් නමන්ඩිස් මහතා නහෝ නිනයෝජිත පිරිනස්

නව ත් සාමාජිකයකු නහෝ නමන්ම රාජී පාර්ශවය විසින් කමිටුවට සපය
අමතර ලිඛිත නතාරතුරැ මගින් ෙ පිළිතුරැ සපයා

ලෙ

ැති වීම කමිටුනේ බලවත්

ක ගාටුවට නේතු නවයි.
14. ොජම පාර් වය පහත කටයුුව ලටු කළ යුුවව ඇත:
(අ) ආෙක්ෂක අිං රේ ආයතනික පවතිසිංස්කෙණයක් වහාම ආෙේභ කළ
යුුව අතෙ, ලහල නිලවල රේවා, පහල නිලවල රේවා කිිටයේ හමුයී හා ආෙක්ෂක
අිං

නිලධාරියකු රහෝ ෙජරේ නිලධාරියකු රහෝ මා ව හමිකේ උ්ලලිංඝ

සේබන්ධ බවට පිළිැැනීමට යුක්ති සහැත රේුව සාධක රේ
වාර්තාරවන්ෙ නිර්රශ

වලට

ේ, OISL

කෙ ඇති පරිදි, ඔවුන් නිලරයන් පහ කිරීම සඳහා සුලමුල

රසවීරේ කාර්යයීමයක් ස්ථාපිත කෙ ැත යුුවය;
(ආ) රමන්ඩිස් මහතා අපොධ පරීක්ෂණ රෙපාර්තරේන්ුවරේ නිරයෝජම
රපාලිස්පති ව රයන් ොජකාරි කෙ
එ්ලලවී තිරබ

කාලරේ වධහිංසා පැමිණවීේ පිළිබඳව

රචෝෙ ා වලට අයීළව ඔහුරේ කාර්යභාෙය සහ වැකීේ පිළිබඳ

සිෂස්තෙ රතාෙුවෙැ ලබා දිය යුුවය.
වධහිංසා සහ අුවෙැෙහන් කිරීේ පිළිබඳ අතීත ිටශධි සේබන්ධරයන් වැවීම
සහතික කිරීම
15.

අභීන්තර ගැටුම සමනේත් එය අවසන් වූ සැනිනුත් වීාප්ත නලසින් සිදුවූ

මා ව හමිකම් උල්ලංඝ

සම්බන්ධනයන් පියවර ගැනීම සඳහා ව

කැපවීම
6

නපන්නුම් කරමින් ශ්රී  ලංකානේ සංහඳියාව, වගවීම සහ මා ව හමිකම්
සඳහා ව

ගා සිටුවීම

එක්සත් ජාතීන්නේ මා ව හමිකම් ම්ඩඩලනේ 30/1 නයෝජ ාව නග

ඒමට හවුල් වීම පිළිබඳව පටසාෙය පල කර

කමිටුව රාජී පාර්ශවය ජාතික

පටවිචාරණ කටයුතු අවසන් කනේ නම් ෙැන් බවත්, එම නයෝජ ානවන් ඉල්ලා සිින
ආයත

පිහටුවා

ැති වීම ගැ

සටහන් කරගනියි. විනේෂ නීති උපනද්ශක

වරයකුනගන් සමන්විත නීති යාන්ත්රණයක් නමන්ම සත්යය, යුක්තිය, සංහඳියාව සහ
පු රාවර්ත ය වැලැක්වීම සඳහා ව

නකාමිසමක් සහ හානි පූරණය සඳහා ව

කාර්යාලයක් එහදී මවිනේෂ නවයි. යුෙ සමනේ සිදුවූ “තිිකුණාමල පංච සිම ඝාත ය”
සහ අක්නෂෝන් නකාන්ති ල නේම් (Action Contra la Faim) ස්නේච්ඡා නස්වකයන් 17
නෙ ානේ ඝාත ය ඇතුළු යුෙ සමනේ මා ව හමිකම් උල්ලංඝ

පිලිබඳ ඇතැම්

සංනක්තාත්මක සිදුවීම් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ අවසන් න ාවී තිීම ෙ කමිටුව
ක ගාටුනවන් යුතුව සටහන් කරයි. නම් නෙකම සිදුවූනේ 2006 දීය. මීට අමතරව,
2015 දී අවසන් වූ විේවමඩු සිද්ධිය සම්බන්ධනයන් බරපතල ෙඬුවම් ප වා ඇති බව
සටහන් කර

අතර, යුද්ධනයන් පමව ආරක්ෂක අංශ විසින් සිදු කර

නචෝෙ ා නකනර

ලෙ බවට

ලිංගික දූෂණ සහ ලිංගික පටච්ඩඩතා පිළිබඳව ආරම්භ කර ඇතැයි

රාජී පාර්ශවය විසින් වාර්තා කර

ලෙ විමර්ශ

නතාරතුරැ ලබා දීමට අසමත් වීම ගැ

39 ක් සම්බන්ධනයන් අවශී

කමිටුව ක ගාටුව පල කරයි. සංකඅාන්තික

යුක්ති යාන්තිණ වැඩිදියුණු කරගන් ා තුරැ අධිකරණනේ ඇති අදාළ අපරාධ විමර්ශ
අත්හටුවීම න ාකළ යුතු බවට මා ව හමිකම් පිළිබඳ මහ නකාමසාරිස්වරයා 2016
නපබරවාරිනේ රාජී පාර්ශවය හමුවට ගිය අවස්ථානේ නම් සම්බන්ධනයන් පල කළ
අෙහස් සමග කමිටුව එකඟ නවයි.
16.

මා ව හමිකේ ම්ඩඩලරේ 30/1 රයෝජ ාරවන් ල්ලලා ඇති ආකාෙරේ

යාන්තිණයක් පිහටුවීම ොජම පාර් වය කඩි මින් ිටදුකළ යුුවය. රමහදී,
වධහිංසා, බලහත්කාෙ අුවෙැෙහන් කිරීේ සහ රව ත් බෙපතල මා ව හමිකේ
උ්ලලිංඝ

ිෂභාැ කිරීම සඳහා අවිංක කම සහ අපක්ෂපාතී භාවය පිළිබඳව

රශශ්රය හා ජාතමන්තෙ මට්ටමින් පිළිැැනීමට පාතිූ  පුශැලයන්රේ
යුත් ස්වාීක

අධිකෙණ හා අභිරචෝෙක යාන්තිණයක් ස්ථාපිත කිරීම ිෂරශ්ෂිත

රවයි. යුෙ සමරේත්, ලන් අ ුවෙැවත් කෙ
උ්ලලිංඝ

ායකත්වරයන්

සේබන්ධරයන් ිෂසඳී

ලෙ බෙපතල මා ව හමිකේ

ැති අපොධ පිළිබඳව රකරෙ

පරීක්ෂණ ිටතියේ

ැත කිරීම ොජම පාර් වය ිෂිටන් ිටදු කළ යුුවය. එරමන්ම, එවැනි ිටශධි
ර්ලඛ ැත රකාට ඇති ජ ාධිපති රකාමිසේ වල රසායාැැනීේ ෙ ිටතියේ ැත
රකාට, කඩි ේ, පරිපුර්ණ සහ ස්වාීක
රැ

ිෂමර්

පවත්වා සතමය රහළි රකාට

සෘජුව රහෝ අණරෙන් න් රහෝ ලහල බලධාරීන් රලිටන් රහෝ

වැකිවයුත්තන්රේ වැවීම සහතික කළ යුුවය.

7

වධදීරේ ිටශධි වලට සේබන්ධ ිෂන්දිතයන් සහ සාක්ෂිකෙැවන්රැන් පළි ැැනීම

17.

වධ හංසා කිරීම් පිළිබඳ ව නපාලිසියට පැමිකලි කළනහාත් පළි ගනු ලබනු

ඇතැයි තිනබ

බිය නිසා වින්දිතයන් පමබට වීම ගැ

ලැී ඇති නතාරතුරැ

සම්බන්ධනයන් කමිටුනේ අවධා ය නයාමුවී ඇත. නම් සම්බන්ධනයන් ගත් කල,
වධහංසාවට නගාදුරැවූවන් නහෝ සාක්ෂිකරැවන්ට එනරහ පළිගැනීම් පිළිබඳව රාජී
පාර්ශවයට ලැී ඇති පැමිකලි සංයීාව නහෝ ඒ පැමිකලි සම්බන්ධනයන් කර
පරීක්ෂණ පිළිබඳව නහෝ සංයීානල්ය මය ෙත්ත න ාමැති වීම ගැ

ලෙ

කමිටුව

ක ගාටුව පල කරයි. අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරැවන් හට සහාය දීනම්
සහ ආරක්ෂා කිරීනම් 2015 අංක 4 ෙර

ප ත සම්මත කරගැනීම අගය

වධබන්ධ ය සම්බන්ධනයන් වඩාත් නචෝෙ ා ලබ

අතරම,

ආයත ය නපාලිසිය වී තිබියදීත්,

නපාලිසිනේම ආයතනික ධුරාවලිය යටනත් වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරැවන් පිළිබඳ
අංශය පිහටුවාලීමට නයෝජ ා කර තිීම කමිටුනේ අවධා යට නයාමුවී ඇත.
18.

නිෙහස අහමි කෙනු ලැබූ පුශැලයන්ෙ ඇුවුව, වධහිංසාවට රැාදුෙැ ූ වන්

රවනුරවන් ස්වාීක , පවතිපලයීයක සහ පහසුරවන් පවරේ ිෂය හැකි පැමිිලලි
කිරීරේ යාන්තිණයක් පිහටුවා, පළිැැනීමට ලක්වීරේ අන්තොයකින් රතාෙව
පැමිිලලි කිරීරේ හැකියාව ොජම පාර් වය ිෂිටන් සහතික කෙ ලිය යුුවය.
වධහිංසාව, ලිිංගික පවච්ඩඩතාව රහෝ මිනිස් ජාවාෙමට රැාදුෙැ ූ වන්ෙ ඇුවු
මා ව හමිකේ උ්ලලිංඝ

වලට රැාදුෙැ වුවන් සහ ඒ පිළිබඳ සාක්ෂිකෙැවන්රේ

ආෙක්ෂාව සහ ඔවුන්ට ලැරබ

සහාය නිිටයාකාෙ සැලරස

පරිදි අපොධයක

ිෂන්දිතයන් සහ සාක්ෂිකෙැවන් හට සහාය දීරේ සහ ආෙක්ෂා කිරීරේ ප ත
සිංර ෝධ ය කළ යුුවය. එහදී, ආෙක්ෂාව පිළිබඳ
ස්වාීක

අිං ය රපාලිස් ධුොවලිරයන්

ූ  ආයත යක් බවට පත් කිරීමත්, එහ සාමාජිකයන් සේපූර්ණරයන්ම

පූර්ව රසෝදිිටයකට ලක් කිරීමත් සහතික කළ යුුවය. වධහිංසාවට රැාදුෙැ වුවන්
සහ ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි කෙැවන්ට තර්ජ ය කෙ

රහෝ ඔවුන්රැන් පළිැැනීම රහෝ

සේබන්ධරයන් වැකිව යුුව රපාලිස් නිලධාරීන් ට ිෂෙැශධව අපොධ නීතිය
යටරත්ත්, ිෂ යානුකුලවත් ොජම පාර් වය වහාම පියවෙ ැත යුුවය.
වධහිංසාව සහ ර ාම ා සැලකිලි සේබන්ධ රචෝෙ ා පිළිබඳව පවමාණවත්
පරීක්ෂණ ර ාකිරීම
19.

එක්සත් ජාතීන් ඇතුළු රාජී න ාව

ෙැක්නව

මුලාශී  ගණ ාවකින් ලැනබ

වාර්තාවල

පරිදි රාජී පාර්ශවනේ වධහංසා පිළිබඳ සිද්ධි නබානහාමයක්

සම්බන්ධනයන්ෙ ේඩඩ මුක්තිය රජ කිරීම ගැ

කමිටුව ෙැඩි කම්පාවට පත්ව සිටී.

වධහංසාවට එනරහ සම්මුතිය යටනත් 2012 පටන් පවරා ඇති

ඩු සංයීාව 17ක්

පමණක් වීමත් එයින් වරෙකරැවන් වී ඇත්නත් සිද්ධි නෙකක් සම්බන්ධනයන් පමණක්
වීමත් කමිටුනේ සැලකිල්ලට භාජ

වී තිනේ. නමයින් ඇඟනවන්නන් සැබවින්ම

පරීක්ෂණ පවත්වා ඇත්නත් වධ හංසා පැමිණවීම පිළිබඳ නචෝෙ ා අල්ප පටමාණයක්
ගැ

බවයි. 2012 සිට එකම කාල වකවානුවක් තුල නපාලිසියට ලැී ඇති බවට
8

වාර්තාව

පැමිකලි සංයීානේ අඩු කමත් (සිද්ධි 150), ශ්රී  ලංකා මා ව හමිකම්

නකාමිසමට ලැී ඇති පැමිකලි සංයීානේ විශාලත්වයත් (සිද්ධි 2,259) අතර ඇති
බරපතල නව ස කමිටුනේ ෙැඩි සැලකිල්ලට ලක් නවයි. වධහංසා කිරීම
සම්බන්ධනයන් මා ව හමිකම් නකාමිසමට ලැුදණු නචෝෙ ා පෙ ම් නකාටනග
විසින් නීතිය කිඅයානේ නයාෙව
ලෙ

ඩු පැවරීම් ගැ

ඔවුන්

නිලධාරීන්ට ලබාදුන් පැමිකලි සම්බන්ධනයන් කර

ඉල්ලා සිින

ලෙ නතාරතුරැ කමිටුවට ලැුදනන්

හමිකම් නකාමිසම තමන් නවත ලැනබ

ැත. මා ව

වධහංසා පිළිබඳ නචෝෙ ා සියල්ල නීතිපති

නෙපාර්තනම්න්තුවට ලබා දුන් ත්, නිල බලනයන් විභාග න ාකරම එම පැමිකලි
නීතිපති නෙපාර්තනම්න්තුව වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා නපාලිසිය ට නයාමු කිරීම
කමිටුනේ අවධා යට ලක් වී තිනේ. එනමන්ම, වධ හංසා පැමිණවීනම් නචෝෙ ා
අභිනචෝෙකයන් විසින් සාමා ීනයන් නිලබලනයන් විභාග න ාකරන්නන්යැයි රාජී
පාර්ශවය විසින් තහවුරැ කරනු ලැබූ බවෙ කමිටුව සටහන් කර ගනී. වධහංසා
නචෝෙ ා සම්බන්ධනයන් අපක්ෂපාතී, සාර්ථක පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීනම් ඉඩකඩට නම්
ආයතනික වැඩ පිළිනවලින් බාධා පමුණුවා ඇත. මන්ෙ, නපාලිස් ධුරාවලිය යටනත්ම
තිනබ

නපාලිස් විනේෂ විමර්ශ

තනිකරම පැවනර

20.

ඒකකයට එම පරීක්ෂණ පැවැත්වීනම් වගකීම

නහයිනි.

නීතිය කිමයාත්මක කිරීරේ ොජකාරිරයහ නිෙත නිලධාරීන්ට එරෙහ පැමිිලලි

ිෂභාැ කිරීම සඳහා රපාලිස් ධුොවලිරයන් ස්වාීක
පිහටුව

රලස කලින් රෙ

ලෙ නිර්රශ

අවධාෙණය කෙයි. වධබන්ධ
පැවරෙ

ූ , ස්වාීක

ආයත යක්

(CAT/C/LKA/CO/3-4) කමිටුව

ැවතත්

ිටශීකන් සේබන්ධරයන් කටයුුව කිරීරේ වැකීම

අභිරචෝෙක අධිකාරිරේ ස්වාීක ත්වය

ක්තිමත් කෙ

රලසත්, වධහිංසා

පැමිණවීේ පිලිබඳ රචෝෙ ා ිෂභාැ කිරීරේ හැකියාව අභිරචෝෙකයන්ට නිල
බලරයන්ම පැවරීම සේබන්ධරයන් සලකා බල

රලසත්, කමිටුව ොජම

පාර් වරයන් ල්ලලා ිටී. වධහිංසා කිරීම සේබන්ධරයන් රචෝෙ ා ලබ
පුශැලයන්රේ ිෂමර්

පැවැත්රව

කාල සීමාව ුවලදී වහාම ඔවුන්රේ රස්වය

අත් හටුවීමට ොජම පාර් වය කටයුුව කළ යුුවය. ිෂරශ්ෂරයන්ම, එරස්
ර ාකළරහාත් ඔවුන් රචෝෙ ා රකරෙ

ආකාෙරේ අපොධයක්

ැවතත් කිරීරේ,

අපොධයට රැාදුෙැ ූ  අයරැන් පලිැැනීරේ රහෝ පරීක්ෂණ වලට බාධා කිරීරේ
අවයී මක් තිබිය හැකි නිසාය. එරමන්ම, වධහිංසාව ිටදුකිරීම, ඊට අණදීම, ඊට
අනුමැතිය පල කිරීම රහෝ ිෂෙැශධ ර ාවී ිටීම ය ාදිරයන් වැකීරමන් බැරඳ
ිටයලුරෙ ාට එරෙහව රචෝෙ ා රැානුරකාට,

ඩු ිෂමසා, වෙෙකෙැවන් බවට තීන්දු

රේ ේ, ඔවුන්රේ කිමයාරේ බෙපතල කමට සරිල

පරිදි ෙඬුවේ පැමිණවීම ොජම

පාර් වය ිෂිටන් සහතික කළ යුුවය.
තිස්තවාෙය වැළක්වීරේ ප ත යටරත් පරිපාල
ෙඳවාරැ

අත් අඩිංගුරේ දීර්ඝ කාලයක්

ිටීම

21. හදිසි තත්වය 2011 දී ඉවත් කරනු ලැුදවත්, 1979 අංක 48 ෙර
වැළක්වීනම් ප ත යටනත් පරිපාල

තිස්තවාෙය

අත්අඩංගුනේ පුද්ගලයන් රඳවා තබා ගැනීම
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එනලසම සිදු කිරීම ගැ
වරයකු හමුවට නග

කමිටුනේ අවධා ය නයාමුව පවතී. සැකකරැවන් මනේස්තිාත්
ඒමට පළමු, ආරක්ෂක අමාතීවරයා විසින් තීරණය කර

ලෙ

ස්ථා යක හා නකාන්නද්සි යටනත් පැය 72ක් ෙක්වාත්, ඉන් අ තුරැව මාස 18ක්
ෙක්වාත් නම් නීතිය අනුව රඳවා තබා ගත හැකිය. ආරක්ෂක අමාතීවරයානේ
තීරණය අධිකරණනේ අභිනයෝගයට ලක් කළ න ාහැක. තිස්තවාෙය වැළක්වීනම්
ප ත යටනත් සැකකරැවන්
තබානග

සිටීමත්,

ඩු

ඩු පවර

ැතිව අවුරැදු 15ක් තරම් දීර්ඝ කාලයක් රඳවා
ලද්ෙවුන් පවා තීන්දුවකින් නතාරව අවුරැදු 14ක් තරම්

කාලයක් සිරගත නකාට සිටීමත් කමිටුනේ අවධා යට ලක් වී තිනේ. තිස්තවාෙය
වැලැක්වීනම් ප ත යටනත් රඳවා තබානග
භාජ

වූ බවට ව

සිිනයාවූෙ, සිිනන් ාවූෙ අය වධහංසාවට

නචෝෙ ා විශාල සංයීාවක් නල්ය ගත වී තිීමෙ, නිසි කාර්ය

පිනපාිනය සඳහා ව

ඔවුන්නේ අයිතියට අවහර පැමිණවීම ගැ

නචෝෙ ා ෙ, කමිටුනේ

අවධා යට ලක්වී තිනේ. නමහදී නීතිඥයන් හමුවීම ට බාධා පැමිණවීම විනේෂිතය.
තිස්තවාෙය වැලැක්වීනම් ප ත නවනුවට පටතිපත්ති නකටුම්පතක් සහ නීතිමය
රාමුවක් ආ්ඩඩුව විසින් නයෝජ ා කර ඇති බව සටහන් කරගන් ා අතනර්ම,
තිස්තවාෙයට අදාළ වැරදි වල විෂය පථය, හතුමනත් අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලීම
සඳහා ව

රක්ෂාවරණ සහ රැඳවුනම් දී න තික අධීක්ෂණය ආදී නිේචිත කාර ා

සම්බන්ධනයන් රජනේ නිනයෝජිත ම්ඩඩලය විසින් නතාරතුරැ ලබා න ාදීම ගැ
කමිටුව ක ගාටු නවයි. හරියාකාර රක්ෂාවරණයක් ලබාගැනීනම් හැකියානවන් හා
න තික අධීක්ෂණයකින් නතාරව, දීර්ඝකාලී

රැඳවුනම් නිරන්තර පටේ

කිරීම

සඳහා විමර්ශක බලධාරීන්නේ අත් අඩංගුනේ සැකකරැවන් රඳවා තබන් ාවූ කවර
තන්තියක් වුව වධබන්ධ
සම්මුතියට පටහැනි ව

කිරීනම් සැබෑ අවදා මක් මතු කර

බවෙ, එනහයින්ම

බවෙ කමිටුව විසින් අවධාරණය කරනු ලැනේ.

22. තිස්තවාෙය වැළක්වීරේ ප ත අවලිංගු කිරීම සඳහා ොජම පාර් වය කඩි ේ
ව තික පියවෙ ැත යුුව අතෙ, අපොධ යුක්ති පශධතිය මැහැෙ පුශැලයන්
ිටෙරකාට තබාැැනීමටත්, අපහෙණයට රැාදුෙැ වීමටත් මැපාෙ

පරිපාල

ෙැඳවුේ තන්තිය අරහෝිට කෙ ෙැමිය යුුවය. ඒ අතෙවාෙරේ, තිස්තවාෙය වැළක්වීරේ
ප ත රයායීරැ

නිකුත් කෙ ඇති ිටයලුම ෙැඳවුේ නිරයෝැ මරේස්තිාත්වෙැන් ලවා

වහාම පු රීක්ෂණය රකාට, අභිරචෝෙ ා
ඩු පවො ිෂභාැ රකාට, රචෝෙ ා

ැගිය යුුව ෙැඳිෂයන්ට හැකි ලක්මනින්

ැති රහෝ

ඩු පවෙනු ර ාලබ

අය නිෙහස්

කෙ යැවීමට වැබලා ැත යුුවය. ජාතික ආෙක්ෂාව පිළිබඳ අ ප ත් අව ම යයි
හැරෙයි

ේ, තිස්ත කිමයා පිළිබඳ නිශ්චිත නිර්වච යක් සේමත රකාටරැ ,

ිෂනිශ්චයකාෙවෙයකු හමුවට වහාම පැමිණවීමටත්, ෙැඳවුරේ ආෙේභරේ ිටට
නීතිඥවෙයකු හමුවීමටත්, ෙැඳිෂයකු සුව අයිතිය තහවුෙැ කෙමින්, ෙඳවා තබා
ැැනීරේ අතමාව මකතාව සහ වෙෙට ඇති සමානුපාතිකතාව සහතික කෙදී,
ෙැඳිෂයා වහාම නිෙහස් කිරීරේ රහෝ ිෂක්ලපයක් නියම කිරීරේ රහෝ බලය සහත
අධිකෙණයක් ිෂිටන් කලින් කලට පු රීක්ෂණයක් පැවැත්වීම මගින් ොජම
පාර් වය ිෂිටන් ජාතමන්තෙ ව රයන් පිළිැත් පවමිතීන් අනුැම ය කළ යුුවය.
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බලහත්කාෙරයන් අුවෙැෙහන් කිරීේ
23. මෑතකදී සම්මත කළ බලහත්කාරනයන් අතුරැෙහන් කිරීම පිළිබඳ සම්මුතිය රනට්
නීතිය බවට පත් කිරීමට අවශී වීවස්ථා සම්පාෙ ය සඳහා ෙර

උත්සාහය ඇතුළු

කටයුතු මගින් ආගිය අතක් න ාමැති ෙහස් සංයීාත පුද්ගලයන්නේ ඉරණම නිරවුල්
කර ගැනීමට රාජී පාර්ශවය වැඩි වැඩිනයන් කටයුතු කිරීම ගැ

පටසාෙය පල කර

අතරම, මිනී වල කැනීම සඳහා අවශී තාක්ෂකක හැකියාව සහ නවෝහාරික
විනේෂඥ ෙැනුම අතුරැෙහන් වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලය (OMP) නවනුනවන් සම්පාෙ ය
කර නෙන්නන් නකනස්ෙ යන්

පැහැදිලි න ාකිරීම ගැ

කමිටුව ක ගාටුව පල කරයි.

එනමන්ම, නබානහෝ අතුරැෙහන් වීම් සහ වධහංසාවට අදාළ අපරාධ සිදුවූ බවට
නචෝෙ ා නකනර

තිිකුණාමල

සම්බන්ධනයන් සිදුනකනර

ාවික හමුදා කඳවුනර් රහසිගත රැඳවුම් ස්ථා ය

විමර්ශ

වල පටගතියක්, අපක්ෂපාතී බවක් සහ පලදාීම

කමක් න ාමැති වීම පිළිබඳව අතුරැෙහන් වීම් සම්බන්ධ එක්සත් ජාතීන්නේ කිඅයාකාරී
ක්ඩඩායම විසින් රාජී පාර්ශවය එරටදී හමුවීනමන් අ තුරැව ලබා දී තිනබ
කරව

මළු තක්නස්රැව ගැ

කම්පා

කමිටුව සිය බලවත් අවධා ය නයාමුකරයි.

24 බලහත්කාෙරයන් අුවෙැෙහන් කිරීරේ අපොධයට ේඩඩ මුක්තිය හමිවීමට
එරෙහව සටන් වැදීම සඳහා අව ම ිටයලුම පියවෙ ොජම පාර් වය ිෂිටන් ැනු
ලැබිය යුුවය. ිෂරශ්ෂරයන් කළ යුුව රශ:
(අ) බලහත්කාෙරයන් අුවෙැෙහන් කිරීම අපොධයක් බවට පත් රකරෙ

නීති

සේමත කෙැැනීම රේැවත් රකාට ෙඬුවේ පැමිණවීරේදී එවැනි අපොධ වල
බෙපතල කම සැලකි්ලලට ැැනීම;
(ආ) තිිකුණාමල

ාිෂක හමුයී කඳවුෙ ඇුවු ස්ථා

බලහත්කාෙ අුවෙැෙහන් කිරීේ සහ වධහිංස

වලදී ිටදු රකෙැනු

අිංැ සේපුර්ණ රලස, කඩි මින් හා

පවතිපල ලැරබ

අන්ෙමින් ස්වාීක

යාන්තිණයකින් ිෂමර්

ය රකාට,

සැකකෙැවන්ට

ඩු පවො, මිනිස් රශ්ෂ හමු ර ාවු ත්, වෙෙකෙැවන් බවට

තීෙණය රවන් න් රේ අපොධරේ පරිමාණය අනුව ඔවුන්ට ෙඬුවේ කිරීම;
(ඇ) රවෝහාරික ිෂරශ්ෂඥතාව ෙ ඇුවුව මිනී වල කැනීේ සඳහා අව ම
තාක්ෂිලක

කමතාව අුවෙැෙහන් වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලය (OMP) රවත

සේපාෙ ය කිරීම;
(ඈ) බලහත්කාෙ අුවෙැෙහන් කිරීමක සෘජු පවතිපලයක් රලිටන් හානි ිටදුූ 
ඕ ෑම පුශැලයකුට අුවෙැෙහන් ූ  තැ ැත්තාට අත්ූ  ලෙණම පිළිබඳ රතාෙුවෙැ
ෙැ

ැැනීමටත්, අව ම මා ිටක, සමාජීය සහ මූලමමය ආධාෙ ඇුවු යුක්ති

සහැත සහ පවමාණවත් වන්දියක් ලබා දීමටත් පියවෙ ැත යුුවය;
තිස්ත ිෂරෙෝීක ොමුව ුවල පු ෙැත්ථාප ය
25. හදිසි නීති නරගුලාසි යටනත් පිහටුව

ලෙ "පු රැත්ථාප " වැඩසටහ

2009

යුද්ධය අවසා නේ යුෙ හමුදාවට භාරවූ එල්ටීටීඊය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන් නවනුනවන්

11

දිගටම පවත්වානග

යාම ගැ

කමිටුනේ අවධා ය නයාමුවී තිනේ. නම් වරණය අධි

නචෝෙ ා භාරදී රිමාන්ඩ් භාරනේ ඉන් ා අයට පමණක් ස්නේච්ඡානවන් ලබාගත හැකි
අවස්ථාවක් නලස නිනයෝජිත පිරිස විසින් නෙ ලෙ නතාරතුරැ සටහන් කරගන් ා
අතරම, නතෝරාගැනීම සඳහා නකනර

වර්ගීකරණය, රඳවා තබා ගැනීනම් නකාන්නද්සි

සහ සිරනකාට තබා ගැනීනම් අවශීතාව සහ නීතීානුකුල භාවය පිළිබඳ

න තික

අධීක්ෂණය සම්බන්ධනයන් පාරදෘශීභාවයක් න ාමැති වීම පිළිබඳව කමිටුව
සැලකිලිමත් නවයි. ෙැ ට පු රැත්ථාප නේ සිිනන්නන් 19 නෙ කු පමණක් බවත්,
12,169 නෙ කු ෙැ ටමත් පු රැත්ථාප ය කර ඇති බවත් නිල මූලාශී  වල ෙැක්නව
බව සටහන් කර ගන් ා අතනර්ම, පු රැත්ථාප
ට වධහංසා පමුණුව

යටනත් වූ පුද්ගලයන්

ලෙ බවට විේවසනීය මුලාශී  වලින් මෑතදී ලැුදණු නචෝෙ ා

නමන්ම, OISL වාර්තානවන් විමර්ශ ය කර
මධීස්ථා

වැඩ සටහ

ලෙ කාල වකවානුනේ පු රැත්ථාප

වලදී සිදුනකරැණු වධහංසා පිළිබඳ නචෝෙ ා ගැ ෙ කමිටුව අවධා ය

නයාමු කරයි.
26. නිිට කාර්ය පටිපාටියක ෙක්ෂාවෙණරයන් රතාෙව පුශැලයන් මධමස්ථා

වල

ෙඳවා තබා ැැනීමට ලඩ සලසමින් තිස්ත ිෂරෙෝීක රෙගුලාිට යටරත් පවත්වාරැ
යන් ාූ  වර්තමා

"පු ෙැත්ථාප " වැඩ පිළිරවල ොජම පාර් වය ිෂිටන් අරහෝිට

කළ යුුවය. ඒ අතෙවාෙරේ, පු ෙැත්ථාප ය කිරීේ සඳහා රැ

තිරබ

ිටයලු

තීන්දු මරේස්තිාත්වෙැන් ලවා වහාම පු රීක්ෂණය කළ යුුවය. ඒ පහත ෙැක්රව
ෙෑ සහතික කෙැැනීම පිිලසය;
(i)

ඩු පැවරීමට නියමිත ෙැඳිෂයන්ට එරෙහව අභිරචෝෙ ා

ැා හැකි ලක්මනින්

ඩු ිෂභාැ කිරීම.
(ii) අභිරචෝෙ ා

ැන්රන්

ැති රහෝ

ඩු පවෙන්රන්

ැති අය වහාම නිෙහස්

කිරීම.
"පු ෙැත්ථාප ය" කෙ

ලෙ 12,169 ක් රෙ ා සේබන්ධරයන් ොජම පාර් වය

වැකිව යුුව අතෙ ඔවුන් හුවමරත් අත් අඩිංගුවට ර ාැන් ා බවට වැබලා ැත
යුුවය. පු ෙැත්ථාප
ැරැ

මධමස්ථා

රචෝෙ ා ස්වාීක

රලස ිෂභාැ කෙ

වලදී වධහිංසා හා ලිිංගික පවච්ඩඩතා කළ බවට

යාන්තිණයක් මගින් වහාම, අපක්ෂපාතීව සහ පලයී

රලස කමිටුව ොජම පාර් වරයන් උෙක්ම ල්ලලා ිටී.

මූලික ව තික ෙැකවෙණ
27. සිය නපර නිර්නද්ශ (CAT/C/LKA/CO/3-4, 7 නේෙය) සිහ කැඳව

කමිටුව, අත්

අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව ලංගම ඥාතියාට ෙැනුම් දීමට ඇති අයිතිය වැනි නිසි කාර්ය
පිනපාිනයට අයත් රැඳවියානේ අයිතීන් තවමත් ජාතික නීති පද්ධතියට ඇතුලත් කර
න ාතිීම ගැ

අවධා ය නයාමු කරයි. නීතිඥයකුට සිය නස්වාදායකයා/ දායිකාව

ඕ ෑම අවස්ථාවක නපාලිස් ස්ථා යකදී නිනයෝජ ය කිරීනම් අයිතිය 2012 නපාලිස්
ආඥා මගින් පිළිනග

තිනබ

බව සටහන් කරගන් ා කමිටුව, රැඳවුනම් මුල සිටම

නීතිඥයකු මුණ ගැසීනම් අයිතිය වර්තමා
සහතික කර න ාතිීම ගැ

නීති පද්ධතිය නහෝ ආඥා නහෝ මගින්

ක ස්සල්ල පල කරයි. නම් අනුසාරනයන් ගත් කල,
12

අපරාධ විධිවිධා

සංගාහයට නයෝජිත 2016 සංනශෝධ

මගින් රැඳවියකුට නීතිඥයකු

මුණ ගැසීනම් අයිතිය සලසා දී ඇත්නත් නපාලිසිය විසින් පටකාශයක් සටහන් කර
ගැනීනමන් පමව වීම ගැ
විසින්

අවධා නයන් යුතුව සටහන් කරයි. නම් නයෝජ ාව රජය

ැවත සලකා බලමින් සිින

නපාලිස් පටේ
න ානකනර
සිදුනකනර

බව සටහන් කර ගන් ා අතරම, රැඳවියන්

කිරීනම්දී වධබන්ධ යට ලක්වීනම් අ තුර එවැනි නීතියක් මගින් තුරන්
බව කමිටුව අවධාරණය කරයි. මනේස්තිාත් අධිකරණයක් ඉදිරිනේ
විමර්ශ

කිඅයාමාර්ගය අ වශී නලස දිේගැනසන් ක් ව

නහයින්, රඳවා

තබා ගැනීනම් නීතීානුකූල භාවය අභිනයෝගයට ලක් කිරීම සඳහා හනබයාස් නකෝපස්
ඉල්ලුම් පති පටමාණවත් පිලියමක් න ාව

බවට ලැනබ

නතාරතුරැ කමිටුනේ

අවධා යට නයාමුනවයි (2 වගන්තිය).
28. ිටයලු ෙැඳිෂයන්ට ිටය නිෙහස අහමි වීරේ මූලාෙේභරේ ිටටම මූලික
ව තික ෙැකවෙණ ලැරබ

බව නීතිරයන්ෙ, පවාරයෝගික ව රයන්ෙ සහතික වනු

පිිලස, කමිටුරේ රපාදු සටහන් අිංක 2 හ ෙක්වා ඇති පරිදි අපොධ ිෂධිිෂධා
සිංැහ රකටුේපරත් අව ම වමවස්ථාමය සිංර ෝධ

කිරීමට ොජම පාර් වය වැ

බලා ැත යුුවය. ිෂරශ්ෂරයන්ම අත් අඩිංගුවට රැ

ෙඳවා තබාරැ

පුශැලයාට පහත ෙැක්රව

ිටටි

අයිතිවාිටකේ හමිවීම සහතික කළ යුුවය:

(අ) නිල බලරයන් පත්රකාට ිටටි
ඇුවුව, ිෂරශ්ෂරයන්ම රපාලිස් පවශ්

නීතිඥවෙයකු නිර්බාධිතව හමුවීම

කිරීේ ිටදුව

අවස්ථාවලදී ර ාපමාව

නීතිඥයකු හමුවීරේ අයිතිය;
(ආ) ෙඳවාැැනීම සඳහා රේුව සහ ෙඳවා ිටටි

ස්ථා ය ඥාතියකුට රහෝ

ෙැඳිෂයාට අභිමත අයකු රවත ෙැනුේ දීරේ අයිතිය;
(ඇ) ෙැඳවුරේ කවෙ අවස්ථාවකදී වුව එහ නීති ැෙැක භාවය රහෝ
අව මතාවය ෙැඳිෂයා වහාම නිෙහස් කිරීමට නිරයෝැ කිරීරේ බලය සහත
මරේස්තිාත් වෙයකු ලදිරිරේ අභිරයෝැයට ලක් කිරීරේත්, ඒ සේබන්ධරයන් ක්ල
ර ායවා තීෙණයක් ැැනීරේත් අයිතිය; හබයාස් රකෝපස්
ලක්මනින් ිෂනිශ්චය කිරීම සහතික කෙනු පිිලස ෙැරෙ
පාර් වය ිෂිටන් වැඩි කළ යුුවය. නීතිය කිමයාරේ රයාෙව
ෙැකවෙණ ලබාරෙ

ඩු ිෂභාැ හැකිතාක්
උත්සාහය ොජම
නිලධාරීන් ව තික

බව ොජම පාර් වය ිෂිටන් නිෙන්තෙරයන් තහවුෙැ කළ යුුව

අතෙ, 02/2013 අපොධ චකමර්ලඛය කිමයාරේ රයාෙවා ඒ අනුව කටයුුව කිරීමට
අසමත් ව

නිලධාරීන්ට ෙඬුවේ පැමිණිෂය යුුවය.

වවද්යී පරීක්ෂණ
29. අත් අඩංගුවට ගන් ා ලෙ පුද්ගලයන් මනේස්තිාත් වරයකු හමුවට පමුණුවා
නිෙහස් කිරීමට නපර, ඔවුන් නිතී වශනයන් න තික-නවද්යප පරීක්ෂණ සඳහා නග
එනු ලබ

බවට රාජී පාර්ශවය විසින් සපයා ඇති වාර්තානේ ෙැක්නව

සටහන් කරගන් ා අතරම, න ාම ා සැලකිලි ෙක්ව
වාර්තා වලින් ලැුදණු සාක්ෂි පෙ ම් නකාටනග
සම්බන්ධනයන් නතාරතුරැ

ැති වීම ගැ

නතාරතුරැ

ලෙ බවට න තික-නවද්යප

ආරම්භ කර ඇති විමර්ශ

ගණ

කමිටුව ක ගාටුව පල කරයි. න තික13

නවද්යප වාර්තානේ පිටපතක් පරීක්ෂණයට භාජ ය කර

ලෙ පුද්ගලයාට ලබා ගත

හැකි වන්නන් එය අධිකරණයට යවනු ලදුව පටසිද්ධ ලියවිල්ලක් බවට පත්වීනමන්
අ තුරැව වීම කමිටුනේ අවධා යට ලක් නවයි. එය නවද්යප නතාරතුරැ සම්බන්ධනයන්
රැකිය යුතු රහසිගත භාවය අ තුනර් නහලනු ලබ

අතර, වින්දිතයා පලිගැනීම්

වලටෙ නිරාවරණය කරයි. බන්ධ ාගාර ගතව සිිනයදී න තික-නවද්යප පරීක්ෂණ
සඳහා නකනර

ඉල්ලීම් සම්බන්ධනයන් ගත් කල, බන්ධ ාගාර නවද්යපවරැන්ට

බන්ධ ාගාර පාල ාධිකාරිනයන් අවසර ගන් ට සිදුවීම කමිටුනේ සැලකිල්ලට නයාමුවී
තිනේ. නමය බන්ධ ාගාර නවද්යපවරැන්නේ රාජකාරි සමග බැඳියානේ ගැටුමක් ඇති
කරන් ට ඉඩ තිනබ

අතර, සාක්ෂි වසන් කිරීම සඳහා බලපෑම් ඇතිවීනම් ඉඩක් ෙ

පවතී (2 නේෙය).
30. පහත ෙෑ සහතික කෙ

රලස කමිටුව ොජම පාර් වරයන් ල්ලලා ිටී:

(අ) නිෙහස අහමි කිරීම ඇෙඹුනු අවස්ථාරේ ිටට ෙැඳිෂයා ිෂිටන්ම රතෝොැන් ා
වවද්යීවෙැන්ෙ ඇුවුව, ස්වාීක

වවද්යී වෙැන් ිෂිටන් වහාම වවද්යී පරීක්ෂණයක්

පැවැත්වීම. රමම වවද්යීවෙැන් වධහිංසා සහ කෲෙ, අමානුෂික රහෝ අවමන්
සහැත සැලකිලි රහෝ ෙඬුවේ පලයී

රලස ිෂමර්

ය සහ ර්ලඛ ැත කිරීම

පිලිබඳ අත්රපාත (ලස්තාන්බු්ල ගිිෂසුම) පරිහෙණය සේබන්ධරයන් පුහුු වක් ලෙ
අය ිෂය යුුවය;
(ආ) ල්ලලූ ිෂරටක ව තික-වවද්යී වාර්තාව සෘජුවම ෙැඳිෂයාට රහෝ
ඔහුරේ/ ඇයරේ නීතිඥයාට ලබා දිය යුුවය;
(ඇ) රපාලිස් නිලධාරීන්ට රහෝ බන්ධ ාැාෙ කාර්ය ම්ඩඩලයට රහෝ
ර ාරපර

,

ෑරස

දුෙකින් පරීක්ෂණ පැවැත්ිෂය යුුවය;

(ඈ) වධහිංසා රහෝ ර ාම ා සැලකිලි පිලිබඳ සලකුු  පලිැැනීමට ලක්
වීරේ අවයී මකින් රතාෙව ස්වාීක

අධිකාරියකට ෙහිටැතව වාර්තා කිරීරේ

හැකියාව වවද්යීවෙැන් සුවව තිබිය යුුවය.

බලහත්කාෙරයන් ලබාැන් ා පාරපා්ඡචාෙණ
31. සහකාර නපාලිස් අධිකාරී නහෝ ඊට ඉහල නිලධාරියකු විසින් තිස්තවාෙය
වැලැක්වීනම් ප ත යටනත් ලබාගන් ා පානපාච්චාරණ නීතිඥයකු න ාසිිනයදී
ලබාගත්තෙ, බලහත්කාරය නිසා නෙ
පටතික්නේප කර
ලැීම ගැ

ලද්ෙක් වීනම් නේතුනවන් චුදිතයා විසින්

ලද්නද් වුවෙ, එයම එකම සාක්ෂිය නලස අධිකරණය විසින් පිළිගනු

කමිටුව දිගටම සැලකිලිමත් නවයි. මීට ඉහත කමිටුව විසින් ඒ

සම්බන්ධනයන් කර

ලෙ නිර්නද්ශෙ නමහදී සිහපත් කරනෙනු ලැනේ. ඊනියා මූලික

විමර්ශ ය (voire dire) නහවත් සාක්ෂි පිළිගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ
පරීක්ෂණනයන් අ තුරැවෙ, තිස්තවාෙය වැලැක්වීනම් ප ත යටනත් රඳවානග
සිිනන් න්නේ සාක්ෂි භාර ගන්නන්ෙ

ැද්ෙ යන්

පිළිබඳ අවසා

අභිමතය

14

විනිමරැවරයා විසින් භුක්ති විඳිනු ලැීමත්, පීඩාකාරී තත්වයක් යටනත්
පානපාච්චාරණය කළ බව ඔප්පු කිරීනම් වගකීම රැඳවියන් ට පැවරී තිීමත්
කමිටුනේ අවධා යට ලක්වී තිනේ. තිස්තවාෙය වැලැක්වීනම් ප ත නවනුවට නග
ඒමට නයෝජ ා කර

ව නකටුම්පනත්ෙ එම නීතියම අනුගම ය කරන් ට යාම

පිළිබඳව ලැී ඇති නතාරතුරැ කමිටුව බිය ගන්වයි. සියයට අනූවක්ම වරෙකරැවන්
බවට පත් කරනු ලබන්නන් පානපාච්චාරණයක් පමණක් නහෝ එය පටධා
නලස සැලකීනමන් පමණක් නහෝ බවට ලැනබ

නතාරතුරැ ගැ

සාක්ෂිය

කමිටුනේ බරපතල

අවධා ය නයාමුවී තිනේ. වධහංසා සම්බන්ධනයන් නල්ය ගත වී තිනබ

නබානහෝ

සිද්ධි වලට අදාළව, සැකකරැවා නචෝෙ ා නකාට ඇත්නත්, තමන්ටම වරෙ පවරාගන් ා,
ැති ම් න ානත්නර

භාෂාවකින් ලියැවුනු පටකාශ යකට නහෝ හස් කඩදාසියකට නහෝ

බලහත්කාරනයන් අත්සන් ලබාගත් බවය (2, 12 සහ 15 වගන්ති).
32. බලහත්කාෙරයන් ලබාැත් පාරපා්ඡචාෙණ ොජම ආෙක්ෂාව ෙ ඇුවු

ඩු

ිෂභාැ සේබන්ධ සාක්ෂි ව රයන් අධිකෙණරේදී පිළිැත ර ාහැකි බව ජාතික
නීති පශධතිය රහෝ ෙැ ට පවත් ා ආෙක්ෂක නීති ොමුව රවනුවට රැ
ලබ

එනු

රව ත් වමවස්ථා රයෝජ ා රහෝ මගින් ෙැඩිරස් සහතික කිරීම සඳහා

අව මව

වමවස්ථාමය සිංර ෝධ

සඳහා පහත ෙැක්රව

කටයුුව කෙ

ොජම පාර් වය ිෂිටන් ිටදු කළ යුුවය. ඒ
රලස කමිටුව ොජම පාර් වරයන් ල්ලලා

ිටී:
(අ) පවකා යක් කෙ
එ්ලල ව

ලශරශ වධහිංසා පැමිණවීම යටරත් බවට රචෝෙ ාවක්

අවස්ථාවකදී, ඔප්පු කිරීරේ වැකීම කිිටදු වමතිරර්ඛයකින් රතාෙව

අභිරචෝෙක බලධාරීන් රවත පැවරෙ

බව සහතික කළ යුුවය. රවෝහාරික වවද්යී

පරීක්ෂණයක් ිටදු කිරීමට වහාම නිරයෝැ රකාට ිටයලු රචෝෙ ා කඩි මින්ෙ,
ිෂධිමත්වෙ ිෂමර්

ය රකරෙ

බව සහතික කිරීම;

(ආ) තිස්තවාෙයට අයීළ වැෙදිෙ ඇුවුව, ිටයලු අපොධ

ඩු ිෂභාැ වලදී ශ්රීං

ලිංකාරේ සාක්ෂි ආඥාප ත බලාත්මක කළ යුුවය. බලහත්කාෙරයන් ලබා ැන් ා
ලෙ එකක් වීරේ රේුවරවන් වැඋත්තෙ කෙැවන් ිෂිටන් මරේස්තිාත්වෙැන් හමුරේ
බැහැෙ කෙනු ලබ

ඩු ඇසීරමන් රතාෙව ැන් ා ලෙ පාරපා්ඡචාෙණ,

ිෂරශ්ෂරයන්ම වවද්යී පරීක්ෂණය ිෂිටන් ඔවුන්රේ පවකා ය තහවුෙැ රකරෙ
අවස්ථාවලදී,

ඩු ිෂභාැරයන් ලවත් කිරීම;

(ඇ) නිෙහස අහමි කෙනු ලැබූ පළමු අවස්ථාරේ ිටට ිටයලු

ඩු කටයුුව

සඳහා පරිවර්තකයකු ලබා ැැනීමට චුදිතයාට ඇති අයිතිය ජාතික වමවස්ථාව
ුවල අන්තර්ැත කිරීම;
(ඈ) වධහිංසා යටරත් ලබාැත් පාරපා්ඡචාෙණ පෙ ේ කෙරැ
ලෙ

ඩු ිෂභාැ

ැවත ිෂභාැ කිරීමට ලඩ සැලරස

පවත්ව

පියවෙ සේමත කෙ ැැනීම.
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ශ්රීං ලිංකාරේ මා ව හමිකේ රකාමිෂන් සභාව
33. 19 වැනි වීවස්ථා සංනශෝධ නයන් (ඉහත 5 (ඇ) නේෙය බලන් ) අ තුරැව 2015
ඔක්නතෝබරනේ අලුතින් නකාමසාරිස්වරැන් පත් කිරීම අගය කර
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝ ය නකනර

අතර, රැඳවියන්නේ

බවට පැමිකලි ලෙ වහාම නපාලිස් ස්ථා

නහෝ බන්ධ ාගාර නවත යාමට විවිධ පරිපාල

සහ කාර්ය සම්පාෙ

වලට

ගැටළු නේතු

සාධක නිසා නකාමිසමට න ාහැකිවීම කමිටුනේ අවධා යට නයාමු නවයි. නකාමිසම
විසින් කිඅයාත්මක නකාට ඇති රහසිගතව පැමිකලි කිරීනම් යාන්ති ය අගය කර
අතර, ඉහත ෙක්වා ඇති ආකාරනයන් ඒ පැමිකලි අනුව නිතී වශනයන් අපරාධ
පරීක්ෂණයක් සිදු න ාවීම කමිටුනේ ක ස්සල්ලට නේතු නවයි. එනමන්ම, විනේෂනයන්
පටඥප්තියට අව ත වීම නේතුනවන් බිහවී තිනබ
කටයුතු කර

නලස නකාමිසම කර

අලුත් නීති වලට අනුකූලව

නිර්නද්ශ කිඅයානේ නයෙවීම හැමවිටම රාජී

පාර්ශවය අතින් සිදු න ාවීම නකාමිසනම් කණස්සල්ලට නේතුනවයි (2 වගන්තිය).
34. කැපවීරමන් යුත් වසහයකින් සමන්ිෂතව, ම ාව පුහුු ව ලෙ කාර්ය
ම්ඩඩලයකින් යුුවව ශ්රීං ලිංකා මා ව හමිකේ රකාමිසමට තම පුු්ල වෙම පලයී
රලස කිමයාරේ රයෙවීම පහසු කෙවනු සඳහා ොජම පාර් වය ඊට සපවමාණවත්
සේපත් සේපාෙ ය කළ යුුවය. ිටයලු අත් අඩිංගුවට ැැනීේ සහ මාෙැකෙ යැවීේ
රමන්ම, ෙඳවා ැැනීරේදී ිටදුව

කිිටයේම රහෝ රකරලසීමක් රේ

ේ, ඒ ැැ

රකාමිසමට වහාම ෙැනුේ දීරේ ව තික බැඳීම ොජම පාර් වය ිෂිටන් අනුැම ය
කළ යුුවය. රකාමිසරේ නිර්රශ

සහ අපොධ ිෂමර්

සඳහා රයාමු රකාට ඇති

වධහිංසා කිරීේ පිළිබඳ ර්ලඛ ැත රකාට ඇති පැමිිලලි සේබන්ධරයන් ොජම
පාර් වය වහාම පියවෙ ැත යුුවය. OISL වාර්තාරවන් නිර්රශ
රකාමිසමට ලැරබ

රකාට ඇති පරිදි,

පැමිිලලි රකලින්ම අධිකෙණයට රයාමු කළ හැකිව

රකාමිසරේ බලය වැඩි ව

රස්

ආකාෙරයන් නීති සේපාෙ ය කිරීම සේබන්ධරයන්

ොජම පාර් වරේ සැලකි්ලල රයාමු ිෂය යුුවය.
ෙඳවා ැැනීරේ රකාන්රශිට
35. වධහංසාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්නේ විනේෂ නිනයෝජිතයා ශ්රී  ලංකානේ කළ
සංචාරනයන් පම ඔහුනේ මූලික නිරීක්ෂණ වල තක්නස්රැව අනුව, බන්ධ ාගාර සහ
රැඳවුම් මධීස්ථා

වල, විනේෂනයන්ම, තිස්ත විමර්ශ

අමානුෂික සහ අවමා

ඒකකනේ, පවතින්නන් කුරිරැ,

සහගත තත්වයක් බව ෙක්වා තිීම කමිටුව තැති ගන්වයි.

ඔහුට අනුව, ඇතැම් තැන්වල, විනේෂනයන් වවුනියාව රිමාන්ඩ් බන්ධ ාගාරනේ,
නස ග වැඩිවීම සියයට 200 ඉක්මව

අතර, යිනතල පහමකම් ඌ තාව, දුර්වල

සනීපාරක්ෂක පහමකම්, ආනලෝකය සහ වාතාශී ය මඳකම නමන්ම නසෞයී, කීඅඩා සහ
අධීාප

පහමකම් සඳහා පටමාණවත් අවස්ථා න ාමැතිකමෙ පවතී. සිරනගවල්

බැලීමට ය

කමිටු තු ක් ඇති බව

ව බන්ධ ාගාර පරිපාල

ඇති බව සටහන් කරගන් ා අතනර්ම, එම ආයත
නකනර

යාන්තිණ සම්බන්ධනයන් නතාරතුරැ

නවයි. රැඳවුම් මධීස්ථා

ප නත් නපරෙක්වා

වල ස්වාධී ත්වය තහවුරැ

ැතිවීම පිළිබඳව කමිටුව ක ගාටු

නවත න ාෙන්වා යාමට මා ව හමිකම් නකාමිසම සතු

වරම පිළිබඳ සැලකිලිමත් ව

අතරම නකාමිසමට එවැනි පුළුල් වරමක් පලදාීම
16

නලස කිඅයානේ නයෙවීමට ඇති හැකියාව ගැ

කමිටුනේ අවධා ය නයාමුනවයි (2,11

සහ 16 වගන්ති).
36. ොජම පාර් වය පහත කාෙ ා ලටු කළ යුුවය:
(අ) පළමු වෙෙ කළවුන්ට රහෝ ඇතැේ සුු අපොධ කෙැවන්ට රහෝ අත්හටූ 
ිටෙ ෙඬුවේ පැ වීම වැනි බන්ධ ාැාෙ ැතකිරීමට ිෂක්ලප කිමයාමාර්ැ මගින්
ිටෙරැවල රස ැ වැඩිවීම සැලකිය යුුව පවමාණයකින් අඩු කිරීම;
(ආ) බන්ධ ාැාෙ පහසුකේ වැඩි දියුු  කිරීම සඳහා ැන් ා උත්සාහය
දිැටම පවත්වාරැ
අනුකුල ර ාව

යමින්, වැලිකඩ බන්ධ ාැාෙය වැනි ජාතමන්තෙ පවමිතියට

ස්ථා

ැවත සකස් රකාට, ෙැඳවුරේ තත්වය දියුු  කෙ

සමාජැත කිරීරේ සහ පු ෙැත්ථාප රේ කිමයාවලි

ැවත

ක්තිමත් කිරීම;

(ඇ) බන්ධ ාැාෙරේ රසෞඛම පහසුකේ වැඩි දියුු  රකාට හදිිට
අවස්ථාවකදී රහෝ බෙපතල රෙෝගී තත්වයකදී ජාතික රෙෝහලට වහාම මාෙැකෙ
යව

බවට වැබලා ැැනීම;
(ඈ) ිටයලුම ෙැඳවුේ ස්ථා

ස්වාීක

නිෙන්තෙරයන් අීකක්ෂණය කිරීම සඳහා

යාන්තිණයක් ස්ථාපිත කෙැැනීරේ අෙමුිලන් යුුවව සේමුතිරේ අමතෙ

රකටුේපත නීතිැත කිරීම ැැ

සලකා බැලීම.

අත් අඩිංගුරේ මෙණ
37. සැක කටයුතු තත්වයන් යටනත් නපාලිස් අත් අඩංගුනේ සිදුවූ අධිකරණ බලධාරීන්
විසින් පහදා දී

ැති මරණ කිහපයක්ම ගැ

කමිටුනේ අවධා ය නයාමුවී පවතී.

චන්ද්ර සිරි ෙස ායක, පී එච් සඳුන් මාලිංග සහ කඹුරැපිිනනේ නපාලිස් නිලධාරියකු සහ
ඔහුනේ බිරිඳනේ ඝාත

සම්බන්ධනයන් අත් අඩංගුවට ගන් ා ලෙ හතර නෙ කුනේ

මරණ ඒ අතර නවයි. අත් අඩංගුනේ මරණ ගැ
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නකනර

පරීක්ෂණ කිරීනම් විධිකඅමය

සාකච්ඡා සටහන් කරගන් ා අතරම, මියය

විට ඒ

පුද්ගලයා අත් අඩංගුනේ සිින නපාලිසිය විසින්ම ෙැ ට පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සම්බන්ධ
කමිටුනේ අවධා ය එනලසම පවතී (2, 11, 12 සහ 16 වගන්ති).
38. පහත ෙැක්රව

ෙෑ සහතික කිරීම සඳහා අව ම පියවෙ ොජම පාර් වය ිෂිටන්

ැනු ලැබිය යුුවය:
(අ) චන්ද්රකිටරි ෙස ායක, පී එ්ඡ සුණන් මාලිිංැ සහ කඹුෙැපිටිරේ රපාලිස්
නිලධාරියකු සහ ඔහුරේ බිරිඳරේ ඝාත

සේබන්ධරයන් අත් අඩිංගුවට ැන් ා ලෙ

හතෙ රෙ ාරේ මෙණ ඇුවු අත් අඩිංගුරේ මෙණ ිටය්ලලක් පිළිබඳව, අත්
අඩිංගුරේ තබාරැ

ිටටි ආයත ය සමැ කිිටදු ආයතනික රහෝ ධුොවලි

සේබන්ධයක් ර ාමැති ස්වාීක

ිෂමර්

ඒකකයක් ිෂිටන් අපක්ෂපාතී ිෂභාැයක්

පැවැත්වීම;
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(ආ) පශ්චාත් මෙණ පරීක්ෂණ වලදී කුමන්තිණ ිටදුවීම වැලැක්වීම සඳහා
ඒවා මෙණය ිටදුූ  පවරශ රයන් පිටත පැවැත්වීම;
(ඇ) අත් අඩිංගුරේ මෙණ සේබන්ධරයන් වැකිව යුත්තන් යුක්තිය හමුවට
පමුු වා සපවමාණවත් රලස ෙඬුවේ කිරීම.
මා ව හමිකේ ෙකින් න් සහ මාධමරේදීන්ට අඩන්රත්ට්ටේ කිරීම
39. වධබන්ධ

සහ අතුරෙහන්වීම් පිළිබඳ පටකාශ

වාර්තා වීමට බාධා පමුණුවමින්

මා ව හමිකම් ආරක්ෂකයන් සහ මාධීනේදීන් ට අඩන්නත්ට්ටම් කිරීම සහ ඔවුන්
හතුමනත් රඳවා තබා ගැනීම ගැ

නිරන්තරනයන් ලැනබ

වාර්තා පිළිබඳව කමිටුව

දිගටම අවධා නයන් පමනවයි. මාධීනේදී පටගීත් එක් ැලිනගාඩ නේ අතුරැෙහන් වීම
වැනි කමිටුව විසින් මතුනකාට තිනබ

අතීත උල්ලංඝ

සම්බන්ධ විමර්ශ

වල

පටගතිනේ මන්ෙගාමී බව ගැ

කමිටුව ක ගාටුව පල කරයි. කමිටුව 2011 දී කලින්

වාර්තාව සමානලෝච ය කර

විට ශ්රී  ලංකා ක්ඩඩායනම්

ායකයා වූ හටපු නීතිපති

වරයා විසින් විනද්ශගත වූ බව සඳහන් නකරැනු පටගීත් එක් ැලිනගාඩ සම්බන්ධ පුළුල්
ජාතික විමර්ශ යකින් අ තුරැව ජාතික අධිකරණයකින් පටකාශයට පත් නකරැනන්
ජාතික සන් ද්ධ හමුදානේ සාමාජිකයන් විසින් ඔහු පැහැරනග
සම්බන්ධනයන් රඳවා තබානග

ය

ලෙ බවයි. ඒ

සිින හමුදා නිලධාරීන් 13 නෙ ානගන් 9 නෙ කු

වින්දිතයානේ පවුල විසින් පල නකාට ඇති බිය න ාතකාම ඇප මත නිෙහස් කර
යැවීම සම්බන්ධ වාර්තා ගැ ෙ කමිටුව සැලකිලිමත් නවයි. මෑතදී සිදුවූ රැකී පට ාන්දු
හතුමනත් රඳවා තබා ගැනීම පිළිබඳ නචෝෙ ාව, මයුරි ඉන ෝකානගන් පලිගැනීමක්
වශනයන් නකනර

නපාලිස් පරීක්ෂණ පිළිබඳ වාර්තාව නහෝ බලහත්කාරනයන්

අතුරැෙහන් කිරීම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්නේ කිඅයාකාරී කමිටුව 2015 ශ්රී  ලංකාවට ගිය
අවස්ථානේ ඒ සමග කටයුතු කළ නහෝ කටයුතු කළ බවට සැක නකනර
බිය වැද්දීම පිළිබඳ නචෝෙ ා සම්බන්ධනයන් නකනර
නතාරතුරැ

ැති වීම ගැ

40. පහත ෙැක්රව

පුද්ගලයන්

පරීක්ෂණ සම්බන්ධනයන්

කමිටුව ක ගාටුව පල කරයි (16 වගන්තිය).

කෙැු  ලෂ්ඨ කෙ

රලස කමිටුව ොජම පාර් වරයන් ල්ලලා

ිටී
(අ) මා ව හමිකේ ආෙක්ෂකයන්ට සහ මාධමරේදීන්ට එරෙහ පවහාෙ
පවිටශධිරේ රහළාෙැක ඔවුන්ට නිිට ආෙක්ෂාව ලබා දීමට පියවෙ ැත යුුවය.
(ආ) කමිටුව ිෂිටන් ලැයිස්ුවැත කෙ තිරබ

කාෙණාෙ (CAT/C/LKA/Q/5)

ඇුවුව කමිටුරේ අවධා ය රයාමුවී ඇති ිටශධි වහාම ිෂභාැ කළ යුුවය.
වැකිවයුත්තන්ට එරෙහව නිිට පියවෙ ැන් ා බවටත්, පීඩිතයන්ට වන්දි රැව
බවටත් ොජම පාර් වය සහතික ිෂය යුුවය.
(ඇ) පවගීත් එක් ැලිරැාඩ මහතා පැහැෙරැ
අපොධ කෙැවන් ට එරෙහව ැනු ලබ

යාම ැැ

රචෝෙ ා ලබ

නීති කෘතමරේ වර්ධ යන් සහ එහ

පවතිපලය සේබන්ධරයන් කමිටුව වහාම ෙැනුවත් රකාට, ිටයලු ආකාෙ
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අඩන්රත්ට්ටේ සහ පලිැැනීරමන් ආෙක්ෂා වීමට අව ම පලයීයි ෙැකවෙණය
එක් ැලිරැාඩ මහතාරේ පවුර්ල සාමාජිකයන්ට සලසා දිය යුුවය.
(ඈ) මා ව හමිකේ හා අයීළ කාෙ ා නිෙහරස් වාර්තා කිරීම වලක්වාලනු
පිිලස මාධමරේදීන් සහ මා ව හමිකේ ආෙක්ෂකයන් බියැැන්වීරේ කමමයක් රලස
ඔවුන් ෙඳවා තබා ැැනීරේ සහ

ඩු පැවරීරේ පුෙැශෙ අත් හල යුුවය.

ශ්රීං ලාිංකික සාමසාධක භටයන් බාල ෙෙැවන්ට ලිිංගික අපචාෙ කිරීම
41. එක්සත් ජාතීන්නේ හයිිනනේ ස්ථාවරකර

නමනහයුනම් (MINUSTAH) නයාෙවා සිින

ශ්රී  ලංකා හමුදා බල ඇක විසින් බාලයන් ලිංගික සූරාකෑමට සහ අපහරණයට
නගාදුරැ කර ගැනීම පිලිබඳ නචෝෙ ා වලට අදාළ කලින් නිර්නද්ශ සිහ කැඳව

කමිටුව,

සියයකට අධික චූදිතයන් අතරින් 23ක් පමණක් වරෙකරැවන් වීම සම්බන්ධනයන්
තවමත් සැලකිලිමත් නවයි. හමුදා පරීක්ෂණ ම්ඩඩලයක් විසින් නිසි පිනපාිනය
අනුගම ය නකාට වි ය පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙඬුවම් දුන් බවට රාජී පාර්ශවය
පවස

නද් සටහන් කරගන් ා අතරම, නම් බරපතල අපරාධ නවනුනවන් නෙ

ලෙ

ෙඬුවම් නහෝ ෙඩ පැ වීම් කවරාකාරෙැයි රාජී පාර්ශවය විසින් පැහැදිලි න ාකිරීම
ගැ

ක ගාටුව පල කරයි. සාම සාධක නමනහයුම් සඳහා නිලධාරීන් නතෝරා ගැනීනම්දී

ෙැඩි පුර්ව නසෝදිසි විධිකඅමයක් අනුගම ය කර

බවට සඳහන් නතාරතුරැ සටහන්

කර ගන් ා කමිටුව, හයිිනනේ බාල අපචාර සම්බන්ධනයන් නචෝෙ ා ලබා සිින
කිසියම් නසාල්දාදුවකු මාලි රාජීනේ ඉදිරි සාම සාධක නමනහයුම් වලට පැහැදිලි කර
ැති වීම ගැ

ක ගාටු නවයි.

42. එක්සත් ජාතීන්රේ කාර්යාලරේ අභමන්තෙ පවමාෙ රෂෂ රස්වරේ වාර්තාවෙ
ඇුවුව, MINUSTAH රමරහයුරේ රයාෙවා ිටටි හමුයී කාර්ය ම්ඩඩලරේ බාල
අපචාෙ සේබන්ධරයන් කෙ
ඩු පැවරීමක් වී
රතාෙුවෙැ ලබා රෙ

ලෙ ිෂමර්

රේ ෙ, කිිටයේ අධිරචෝෙ ා

ේ ඒ සිංඛමාවෙ, ප ව

ලෙ යේ ෙඩයක් රේ

ැගීමක්,

ේ ඒ ැැ ෙ

රලස කමිටුව ොජම පාර් වරයන් ල්ලලා ිටී. එවන් කිමයා

සඳහා වැ කිව යුත්තන්ට ඔවුන්රේ වෙරශ බෙපතල කම අනුව ෙඬුවේ පමුු වා
පීඩිතයන් ට යුක්ති සහැත සහ පවමාණවත් වන්දි ලබා දී හැකි පමිලන් අිංැ
සේපූර්ණ පු ෙැත්ථාප යක් ලබා දීමට ොජම පාර් වය වැ බලා ැත යුුවය.
ලිිංගික අපචාෙ වලක්වාලීම සඳහා ව

නිශ්චිත පුහුු ව ලබා දී, රේ ආකාෙ

අපහෙණ ලදිරි සාමසාධක රමරහයුේ වලදී ිටදු ර ාවනු පිිලස ොජම පාර් වය
සපවමාණවත් පියවෙ ැත යුුවය. රේ සඳහා, හයිටිරේ ළමා අපචාෙ රමන්ම ශ්රීං
ලිංකාරේ රව ත් මා ව හමිකේ උ්ලලිංඝ

ිටදු කෙ ඇති අණ රෙ

නිලධාරීන්ෙ

ඇුවු ඕ ෑම පුශැලයකු එක්සත් ජාතීන්රේ සාම සාධක රමරහයුේ වලට
ර ායව

පිිලස ොජම පාර් වය ිෂිටන් පුර්ව රසෝදිිටය රවනුරවන් පලයී

පියවෙ

ැත යුුවය.
රපෙලා පිටුවහ්ල ර ාකිරීම
43. සිය පූර්ව නිර්නද්ශ (CAT/C/LKACO/3-4, 27 නේෙය) සිහපත් කර
සම්මුතිනේ 3 වැනි වගන්තිනේ අන්තර්ගතවී තිනබ

කමිටුව

නපරලා පිටුවහල් න ාකිරීනම්
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මූලධර්මය සහතික කිරීම සඳහා රක්ෂාවරණය පිළිබඳ ජාතික න තික හා පටතිපත්ති
රාමුවක් සකස් කර න ාගැනීම සම්බන්ධනයන් දිගටම සැලකිල්ල නයාමු කරයි.
එමනිසා සරණාගතයන් අවිධිමත් සංකඅමකකයන් නස් සලකා නබානහෝවිට
අත්අඩංගුවට නග

පිටුවහල් කරනු ලැීම කමිටුව අවධා නයන් යුතුව සටහන්

කරයි (3 වගන්තිය).
44. ොජම පාර් වය පහත ෙැක්රව

කටයුුව කළ යුුවය:

(අ) සේමුතිරේ 3 වැන්තිරේ ෙැක්රව

රපෙලා පිටුවහ්ල ර ාකිරීරේ

මූලධර්මය සේපුර්ණරයන්ම රශශ්රය නීති පශධතියට ඇුව්ල කෙ ැැනීම සඳහා
අව ම නීතිමය පියවෙ ැැනීම;
(ආ) අයැදුේකෙැ රපෙලා යවනු ලබ
බෙපතල අවයී මක් ඇතිෙ,

ැතිෙ යන්

ෙරට්දී වධබන්ධ යට රැාදුෙැ වීරේ
පූර්ණ ව රයන් තීෙණය කිරීම සඳහා

ජාතික සෙණාැත තීෙක පටිපාටියක් වහාම ස්ථාපිත කෙමින් අයැදුේකෙැවන්
වධහිංසාවට ලක්ව ිටීරේ රහෝ ක්ෂතිය පිළිබඳ ලක්ෂණ ෙකින් ට ලැරේ

ේ

වවද්යී හා මර ෝවවද්යී පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීම;
(ඇ) ජාතමන්තෙ ආෙක්ෂාව ලබා දිය යුුව පුශැලයන් ෙඳවා තබා ර ාැැනීම
රහෝ, රව ත් ිෂක්ලප ඇතිෙැයි රහාඳින් රසායා බලා ඒ
ිටෙැත කෙ

තැන් ර ාව , රේ සඳහාම පිහටුව

ැති ේ, ෙඬුවේ සඳහා

ලෙ මධමස්ථා

වල හැකිතාක්

රකටිම කාලයකට ෙඳවා තැබීම;
(ඈ) සෙණාැතයන්රේ තත්වයට අයීළ 1951 සේමුතිය සහ එහ 1967
රකටුේපත අනුමත කිරීම ැැ

සලකා බැලීම.

වධහිංසාරවන් පීඩාවට පත්ූ වන්ට පිළියේ
45. වධහංසානවන් පීඩාවට පත්වූවන් නවනුනවන් 2011 සිට නගව
න ාව

වන්දි ගැ

අවධා ය නයාමු කර

කමිටුව, නගව

ලෙ මුළු මුෙල හා නෙ

ලෙ පුද්ගලයන් සංයීාව පිළිබඳව නතාරතුරැ න ාමැති වීම ගැ
නේී ේඨාධිකරණය හමුනේ න ාවිසඳී තිනබ

අති විශාල

ලෙ පටමාණවත්
ක ගාටුව පල කරයි.

ඩු පටමාණය ගැ ත්,

අභියාච ා ඉදිරිපත් කළ න ාහැකි නම් වන්දිය ආර්ථික බාධක නිසා සියලු
වින්දිතයන්ට ලබාගැනීමට න ාහැකි වීම ගැ ත් කමිටුව අවධා නයන් යුතුව සටහන්
කරයි. ඊට අමතරව, වධහංසානවන් පීඩාවට පත් අයට වාසිදායක නලස අධිකරණය
ලබා නෙ

තීන්දු මගින් පලදාීම විමර්ශ

නහෝ

ඩු පැවරීම් සිදු නකනර

සහතික න ානකනර්. වන්දි ඉල්ලා දිස්තිික් අධිකරණ වල පවර
නහෝ වධහංසානවන් පීඩාවට පත් වුවන් හට නෙ
නතාරතුරැ

ලෙ

බවක්
ඩු පටමාණය

ලෙ මුෙල් පටමාණය නහෝ පිලිබඳ

ැතිවීම කමිටුනේ ක ගාටුවට නේතු නවයි. වධහංසානවන් පීඩාවට පත්

වූවන් සඳහා පු රැත්ථාප

වැඩ සටහන් න ාමැති වීම ගැ ෙ කමිටුව ක ස්සල්ල

පල කරයි.
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46. ිටය රපාදු සටහන් අිංක 3 (2013) ිටහ කැඳව
ලටු කෙ

කමිටුව පහත සඳහන් කෙැු 

රලස ොජම පාර් වරයන් ල්ලලා ිටී.

(අ) වධහිංසාවට සහ ර ාම ා සැලකි්ලලට රැාදුෙැ වුවන් හට
පවතිසිංස්ථාප ය, පවමාණවත් වන්දි, පු ෙැත්ථාප ය, සන්තර්පණය සහ
පු ොවර්ත ය ර ාව

බව සහතික කිරීම ඇුවු ිටයලු ආකාෙරේ පලයී

වලින් පවතිලාභ අත්ව

බව සහතික ව

පිළියේ

පරිදි අව ම ිටයලුම නීතිමය සහ

පරිපාල මය පියවෙ ැැනීම;
(ආ) වෙහිංසාරවන් පීඩාවට පත් ූ වන්රේ අව මතා පූර්ණ ව රයන්
තක්රස්ෙැ කෙ, ොජමරේ පු ෙැත්ථාප
ර ාව

සිංිෂධා

රස්වා සෘජුව මැදිහත් වීරමන් රහෝ ොජම

ඇුවු රව ත් ආයත

ිෂරශ්ෂිත, සාකලම පු ෙැත්ථාප

වල මුලමාධාෙ රයෙවීරමන් රහෝ

රස්වා සපයාදීම සහ ඒවා කිිටදු රව ස්කේ

පෑමකින් රතාෙව වහාම ලබාැැනීරේ පහසුකම සැලසීමට වැබලා ැැනීම.
පුහුු ව
47. සම්මුතිනේ අඩංගු නියමයන් හමුදා හා නපාලිස් පුහුණු වැඩසටහ
උගැන්වීම අගය කර

අතරම, බලහත්කාරී න ාව

විමර්ශ

වලදී

විධිකඅම සහ විමර්ශ

සඳහා නයාදාගන් ා දියුණු කඅම පිළිබඳ පුහුණුව ලබා නෙන්නන් ඒ ඒ අවස්ථාවල
පමණක් වීම ගැ

කමිටුව ක ගාටුව පල කරයි. නවෝහාරික නවද්යප විමර්ශ

සහ

වධහංසාවත්, න ාම ා සැලකීමත් පිළිබඳව නල්ය ගත කිරීම සම්බන්ධනයන්
විනේෂිත පුහුණු ලබා දියයුතු බව ෙක්වමින් වධහංසාව පිළිබඳ විනේෂ නිනයෝජිතයා
කර ඇති ඇගැීමම ගැ ෙ කමිටුව අවධා ය නයාමුකරයි.
48. සේමුතිරේ නියමයන් සහ ලස්තාන්බු්ල ගිිෂසුම පිළිබඳව ිටයලුම ොජම
නිලධාරීන්ටත්, නිෙහස අහමි කෙනු ලැබූ පුශැලයන්ට සැලකීම සහ භාෙරේ තබා
ැැනීමට සේබන්ධ ිටයලුම නිළධාරීන්ට බලහත්කාරී ර ාව

පවශ්

කිරීරේ කමම

ැැ ත්, කලින් කලට අනිවාර්ය පුහුු වක් ොජම පාර් වය ිෂිටන් ලබා දිය යුුවය.
එරමන්ම, සේමුතියට සහ ලස්තාන්බු්ල ගිිෂසුමට අයීළ අධමාපනික සහ පුහුු 
වැඩසටහන් වල පලයී

බව තක්රස්ෙැ කිරීම සඳහා කමමරේෙයක් වැඩි දියුු 

රකාට එය කිමයාරේ රයෙවීම ොජම පාර් වය ිෂිටන් ිටදු කළ යුුවයි.
පසු ිෂපෙේ කාර්යාවලිය
49. කමිටුනේ සමාප්ති නිරීක්ෂණ වල 14 (ආ), 16 සහ 18 නේෙ වලට අදාළ පම
විපරම පිළිබඳව නතාරතුරැ 2017 නෙසැම්බර් 7 වැනිදා ව

විට ලබා නෙ

නලස රාජී

පාර්ශවනයන් ඉල්ලා සිටී. නම්වා සම්බන්ධනයනි: 2008 මාර්තු සිට 2009 ජූනි ෙක්වා
නමන්ඩිස් මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ නෙපාර්තනම්න්තුනේ නිනයෝජී නපාලිස්පති වශනයන්
රාජකාරිනේ නයදී සිිනයදී සිදුවූ බවට නචෝෙ ා

ැනග

වධහංසා සම්බන්ධනයන්

ඔහුනේ කාර්යභාරය සහ වගකීම්; වධබන්ධ , බලහත්කාර අතුරැෙහන් කිරීම් සහ
නව ත් බරපතල මා ව හමිකම් උල්ලංඝ

විමර්ශ ය කිරීමට විනේෂ

නීතිඥයන්නගන් සමන්විත අධිකරණ යාන්තිණයක් ස්ථාපිත කිරීම; වධහංසාවට
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නගාදුරැ වූ පීඩිතයන් සඳහා ස්වාධී , පටතිපල දායක, රහසීභාවය ආරක්ෂා කර

සහ

පහමනවන් පටනේශ විය හැකි පැමිකලි කිරීනම් යාන්තිණයක් පිහටුවා අපරාධවල
පීඩිතයන් සහ සාක්ෂිකරැවන් සඳහා ආධාර සහ ආරක්ෂාව සඳහා ව

ප ත

සංනශෝධ ය කළ යුතුය. ඒ සන්ෙර්භය තුල, සමාප්ති නිරීක්ෂණ වල ඇතැම් නහෝ
සියලු නිර්නද්ශ, ඉදිරි වාරිකය තුලදී කිඅයානේ නයෙවීම සඳහා ව
ෙැනුම් නෙ

සැලමම කමිටුවට

නලස රාජී පාර්ශවනයන් ඉල්ලා සිිනනු ලැනේ.

50. තවමත් අත්සන් තබා
අනුමත කර

ැති එක්සත් ජාතීන්නේ මූලික මා ව හමිකම් සම්මුති

නලස කමිටුව රාජී පාර්ශවයට ආරාධ ය කරයි.

51. කමිටුවට ලබා දුන් වාර්තාවත්, නම් සමාප්ති නිරීක්ෂණත්, සිංහල සහ නෙමළ
ඇතුළු නිසි භාෂා වලින්, නිල නවේ අඩවි ඔස්නස්ෙ, ජ මාධී සහ රාජී න ාව
සංවිධා

මගින්ෙ පුළුල් නලස පටචලිත කර

නලස රාජී පාර්ශවනයන් ඉල්ලා සිිනනු

ලැනේ.
52. සිය හයවැනි වාරික වාර්තාව 2020 නෙසැම්බර් 7 ව විට ඉදිරිපත් කර

නලස

කමිටුව රාජී පාර්ශවයට ආරාධ ය කරයි. නම් අරමුණ ඉටු කරගැනීම පිකස
නෙසැම්බර් 7 ව විට වාර්තාකිරීනම් නවකල්පික කඅමනේෙය යටනත් තම වාර්තාව
සකස් කිරීමට එකඟ ව

නලස කමිටුව රාජී පාර්ශවයට ආරාධ ය කරයි. එහදී

කමිටුව වාර්තා කිරීමට පළමු කරැණු ලැයිස්තුවක් රාජී පාර්ශවයට ලබා නෙනු ඇත.
ඒ කරැණු ලැයිස්තුවට නෙ

පිළිතුරැ, සම්මුතිනේ 19 වැනි වගන්තිය යටනත් රාජී

පාර්ශවනේ ඊළඟ වාරික වාර්තාව වනු ඇත.
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