කාන්තාවන්ට එරෙහි රවනස්කම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්රේ කමිටුව ශ්රී- කාකාව
සම්බන්ධරෙන් 2017 රෙබෙවාරිරේ කෙන ෙරීක්ෂණෙට ඉදිරිෙත් කෙනු කබන
ෙබසිද්ධධ ියෙවිල්ක
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සාොාශෙ
ශ්රීං ලංකාවේ ආරක්ෂක බලඇණි විසින් යුද ගැටුමට අදාළව සිදුකරන ලද වධහංසා
සහ ලංගික ප්රීචණ්ඩතාා ස්බබන්ධවනන් ද්ඩත ුකක්ියන ආනානගාව ප්රවියන
ආකාරනත් අද දක්වාත් වකවලසී්බ සිදුවකවරමින් ප්රවියන ආකාරනත් වකවරහ
ව්බ ලනැවිල්ල වනාුක වවයි. රජවේ අත් අතංගුවේ සිටිනදී විඳවූ වධහංසා සහ
භනංකර අතන්වත්ට්ට්බ විස්ාර කරමින් කාන්ාාවන් 55ක් ලබාදුන් දිවුරැ්බ
වප්රත්ස්බ ව්බ ලනැවිල්ලට ආධාරක වශවනන් ශ්රීං ලංකාවේ සාුන හා යුක්ියන
සඳහා වන ජාාුන්ාර වුාප්රිියන (ITJP) සතුව ඇා. එයින් 48 වදනකු හටපු
ජනාධිප්රිය මහන්ද රාජප්රක්ෂ වේ ප්රාලනන නටවත්ද හත් වදනකු 1 වර්ාමාන
ජනාධිප්රිය මමියි ප්රාල සිරිවස්න වේ ප්රාලනන නටවත්ද රඳවා සිටි අනයි. වධහංසා
ප්රැමිණවීම සඳහා ලංගික ප්රීචණ්ඩතාාව වනාදාගැීමව්බ ප්රීියප්රත්ියනක් හාාමාාම
ප්රවත්වාවගන නන බව2 එක්සත් ජාතීන්ද ඇතුළු සංවිධාන නගා ඇිය විශ්වසීමන
වචණෝදනා විභාග කරන්නට වසර වදකකට ඉහාදී බලනට ප්රත්වූ දිනවේ සිට
ජනාධිප්රිය සිරිවස්න සහ ඔහුවේ ආ්ඩඩුව සමත් වී නැා. විමර්ශන වනාකර
සිටීවමන්ද, වගකිව යුත්ාන්වේ වගවීම ඉටු වනාකිරීම ද ඇතුලු කටයුතු මගින්ද,
දැනටත් සිදුවවන වකවලසී්බ වැලක්වීමට පිනවර වනාගැීමවමන්ද සිරිවස්න
ආ්ඩඩුව ප්රීචණ්ඩතාාව දිගටම ප්රවත්වාවගන නාම පිිබබඳ අප්රරාධ සහානකත්වනක්
දරයි. කාන්ාාවන්ට වධහංසා ප්රුකණුවා ලංගික දූෂණන කිරීමට සිජුව ස්බබන්ධ
වී සිටීව්බ සහ/ වහෝ විධාන වගකීම දැරීව්බ වචණෝදනා එල්ලවන ශ්රීං ලංකා වප්රාලස්
______________________________________
1. ආ්ඩඩු වදවක්ම කාලන හරහා නන එක සිද්ධිනකදී ප්රැහැරගැීමම රාජප්රක්ෂ සමවනහ ලා
ගැවනන නුුකත්, සිරිවස්න ප්රාලනන නටවත්ද රඳවාවගන වධහංසා ප්රුකණුවා ියවේ.
2. A/HRC/30/CRP.2, "... ලංගික ප්රීචණ්ඩතාා නනු හුවදකලා කිරිSනා වනාව වාාරතුරැ ලබා
ගැීමම, අතන්වත්ට්ට්බ කිරීම, ගර්හා කිරීම සහ බින ගැන්වීම සඳහා වධ බන්ධන
ප්රැමිණවීව්බ දැනුවත් ප්රීියප්රත්ියනක් බවයි. ප්රැියර පිහටි රඳවා ගැීමව්බ ස්ථාන වලදී
එකාකාර උප්රකරණ, කාල ප්රරිච්වේද සහ ආරක්ෂක හුකදා භාවිාන සහා එක සමාන
රටාවකින් ාහවුරැ වකවරන්වන් වමන ආරක්ෂක හුකදා විසින් ප්රවත්වාවගන නනු ලැබූ
ආනානගා ප්රීියප්රත්ියනක අංගනක් බවට වන ිගගමනනයි." (591 වේදන)
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හා හුකදා ිගලධාරීන් ගණනාවක් ITJP විසින් හඳුනාවගන ියවේ. වකවස් වවාත්,
ව්බ පුද්ගලනන්වේ වගවීම සහියක කිරීව්බ වද්ශප්රාලන අභිලාෂන ආ්ඩඩුව සතුව
නැිය වහයින් ද්ඩත ුකක්ියන ශ්රීං ලංකාවේ ආනානගාවද, ිගදන්ගාවද ප්රවතී.
සත ෙ ාා ුකක්ියෙ සඳාා වන ජාත න්තෙ ව ාෙිියෙ (I TJP)
2013 වදසැ්බබරවේ ITJP න පිහටුවන ලද්වද් ශ්රීං ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධවේ අවසාන
අදිනර වූ 2009 දීත් ඉන් අනතුරැවත් යුද අප්රරාධ සහ මානව වර්ගනාට එවරහ
අප්රරාධ පිිබබඳව වහිබ වවමින් ප්රැවිය සාක්ෂි ස්බබන්ධවනන් දැක්වුනු ප්රීියචණාරනක්
වලසිිග. එම වුාප්රිියන එහ අධුක්ෂිකා සංකරිSාන්ියක යුක්ිය විවශ්ෂඥ නැස්මින්
සූකා වේ මග වප්රන්වීම ඔස්වස් මානව හමික්බ ප්රදනම නටවත් ප්රරිප්රාලනන
වකවර්. වධහංසාවවන් සහ/ වහෝ ලංගික ප්රීචණන්තාාවට වගාදුරැවී රටින් ප්රලා ආ
අනවගන් ITJP ප්රීකාශ ලබා ගීම. ප්රැහැරගැීම්බ, වධබන්ධන, ලංගික වකවලසී්බ
වලට අදාළ වාර්ාා තුනක් ද [2014 මාර්තු, 2015 ජූල, 2015 ජනවාරි] සංකරිSාන්ියක
යුක්ියනට අදාළව වවනත් වාර්ාාද ITJP විසින් ප්රල වකාට ියවේ3.
1. ෙසුබිම
1.1 ශ්රී- කාකාව සම්බන්ධරෙන් එක්සත් ජාතීන්රේ සාිලධානෙ 2015 දී කළ
ිලමර්ශනෙ (OISL)
රජවේ ආරක්ෂක හුකදා විසින් යුද සමවේත් ඉන් අනතුරැවත් පුළුල් වශවනන්
සිදුකළ වධහංසා සහ ලංගික ප්රීචණ්ඩතාා පිිබබඳව ශ්රීං ලංකාව ස්බබන්ධවනන්
එක්සත් ජාතීන්වේ සංවිධානන 2015 දී කළ විමර්ශනන (OISL4) විසින් වාර්ාා කර
ඇා. එමගින් සැලකිල්ලට වගන ඇත්වත් 2002-2011 කාල ප්රරිච්වේදනයි. දිගටම
සිදුවන වකවලසී්බ අධීක්ෂණන වකාට වාර්ාා කිරීමටද එම වාර්ාාව ස්බප්රාදනන
කළ මානව හමික්බ පිිබබඳ මහ වකාමසාරිස් කාර්නාලන (OHCHR) ට වරමක්
ියවේ. මානව හමික්බ පිිබබඳ එක්සත් ජාතීන්වේ මහ වකාමසාරිස්වරනා 2015
සැප්ාැ්බබරවේ වමවස් ප්රීකාශ කවයන: "2015 ජනවාරිවේ සිට සිදු කරන ලද
වධහංසා පිලබඳ සිද්ධි 14ක් විශ්වසීමන ුකලාශීං විසින් අප්රට වාර්ාා කර ියවේ5".
ව්බවා ශ්රීං ලංකාවේ අලුත් ආ්ඩඩු ප්රාලනන නටවත් සිදුකරන ලද ාවායි. OHCHR
වවා එම වාාරතුරැ ලබාදුන් "විශ්වසීමන" සංවිධාන වදකින් එකක් වන්වන් ITJP
නයි.
1.2 OISL වාර්තාරවන් ෙසු
ශ්රීං ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශ විසින් 2015 සහ 2016 දීත් සිදු කරන ලද වධහංසා
සහ ප්රීචණ්ඩත ලංගික අප්රරාධ වලන් පීතාවට ප්රත් පිරිමින්වේ සහ ගැහැණුන්වේ
ප්රීකාශ ITJP විසින් දිගටම වල්ඛන ගා වකාට ියවේ. නව රජන නටවත්
සිදුවකරැනු සිද්ධි 366 ස්බබන්ධ සවිස්ාර වාාරතුරැ සඳහා අප්ර විසින්
වධහංසාවට එවරහ එක්සත් ජාතීන්වේ කමිටුවේ 59 සැසිනට7 සප්රනන ලද
_________________________________________
3.(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.
4. A/HRC/30/CRP.2
5. මානව හමික්බ පිිබබඳ එක්සත් ජාතීන්වේ මහ වකාමසාරිස් වසයිඩ් රාද් අල් හුවස්න්
වීඩිවනෝ සබැඳිනක් මාර්ගවනන් මානව හමික්බ වකාමිසමට කළ ප්රීකාශන, 2015 සැප්ාැ්බබර්
30.http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16539&LangID=E#sthash.X
mlbQlxm.dpuf
6. ITJP මාධු ිගවේදනන, 2016 වනාවැ්බබර් 14: ශ්රීං ලංකාවේ ාවමත් ප්රවත්වාවගන නන
රහසිගා වධකාගාර වධහංසාවට එවරහ එක්සත් ජාතීන්වේ කමිටුව (UNCAT) විසින්
විමර්ශනනට ලක් කළ යුතුයි. http://itjpsl.com/assets/press/UNCAT-ITJP-press-release.pdf
7. ලනැවිල්ල http://www.itjpsl.com/reports/submission-to-un-committee-against-torture සබැඳිවනන්.
සැ.යු: එහ ඇත්වත් සිද්ධි 33ක් ප්රමණි. අමාර සිද්ධි 3ක් මාධු ිගවේදනවේ සඳහන් වවයි.
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ලනැවිල්ල බලන්න. එහ සිද්ධි සාරාංශගා කරන වගුවක්8 සහ වින්දිානන්වේ
උධිා සහා කැළැල් වල ඡානාරූප්ර ඇතුලත් වවයි9. ා සිද්ධි 36න් 8ක පීතාවට
ප්රත්ව සිටින්වන් කාන්ාාවන්න10.
එක්සත් ජාතීන්වේ සංවිධානවනන් සහ රාජු වනාවන සංවිධාන වලන් ලැුණණු
විශ්වසීමන වාාරතුරැ මා ප්රදන්බ වවමින් වධහංසාවට එවරහ එක්සත්
ජාතීන්වේ කමිටුව (UNCAT)11 යුද්ධවනන් ප්රසු කාලවේත් ඊිගනා "සුදු වූන්
ප්රැහැරගැීම්බ" ශ්රීං ලංකාවේ දිගටම සිදු වකවරන බවට ිගගමනන කරමින් (11
වේදන), ITJP විසින් හඳුනාගත් වධක ප්රරිශීං 48ක් පිිබබඳව සඳහන් කර ියවේ12.
ප්රැමිණි රට පිිබබඳ වාාරතුරැ රැගත් බිිිාානු වාර්ාා13 සහ මානව හමික්බ
පිිබබඳ ඇමරිකා එක්සත් ජනප්රද වාර්ෂික වාර්ාාවල ප්රශ්චණාත් යුද ප්රැහැරගැීම්බ
සහ වධහංසා පිිබබඳ ITJP ලනකිනවිල වබාවහෝ වර උපුටා දක්වා ියවේ. 2016
එක්සත් ජනප්රද වාර්ාාව අප්ර විසින් වල්ඛනගා කළ සිරිවස්න ප්රාලනන නටවත් වූ
සිද්ධි 11ක් උපුටා දක්වා ියවේ14.
1.3 දණ්ඩ මුක්ියෙ
යුද්ධනට අදාළව කාන්ාාවන්ට එවරහව සිදු වකාට ඇිය වධහංසා සහ ලංගික
හංසන ස්බබන්ධවනන් අඛ්ඩතවම දඬුවවමන් ුකදවා ාබන අාර, ප්රැවිය සිනලු
ආ්ඩඩු විසින් වගකිවයුත්ාන්වේ වගවීම වනාාකා හැරීම ිගසා දශක ගණනාවක්
ියස්වස් ද්ඩත ුකක්ියන ිගදන්ගාව ප්රවතී. වධහංසා සහ/වහෝ ලංගික ප්රීචණ්ඩතාා
සිදු කළ, ඊට අණ දුන් වහෝ ඉවසා සිටි බවට බරප්රාල වචණෝදනා ලබන ආරක්ෂක
අංශ වල වජුෂ්ඨ ස සාමාකයකනන් ස්බබන්ධවනන් ප්රරීක්ෂණ ප්රැවැත්වීමට ජනාධිප්රිය
සිරිවස්නවේ ආ්ඩඩුවත් මැල වන බව ITJP දන්වා සිටියි. ඊට වේතු වමවස්න:
(i) යුද්ධන අවසානවේදී ගැහැණු, පිරිමි ිගරන්ාරවනන් වධබන්ධනනටත්,
ලංගික වකවලසීමටත් වගාදුරැ කරගත් ශ්රීං ලංකාවේ අප්රකීර්ියමත්ම
වධකාගාරන ප්රවත්වාවගන ගින ාැනැත්ාා 2016 වනාවැ්බබරවේ UNCAT
59 වැිග සැසිවාරන හුකවට ආ දූා ම්ඩතල සාමාකයකනකු වලසින් ශ්රීං ලංකා
රජන විසින් එවා ියුණිග. ව්බ ාැනැත්ාා OISL වාර්ාාවේද න්බ කරන
ලද්වදකි. ව්බ පුද්ගලනාවේ චණර්නාව ස්බබන්ධවනන් විමර්ශනනක් කිරීම
සඳහා ප්රීමාණවත් සාක්ෂි ියවේ. වකවස්වවාත්, එවස් කිරීව්බ හැකිනාව
ආරක්ෂක රාජු අමාාුවරනා විසින් ස්බපුර්ණවනන්ම බැහැර කරන ලදී.
එමගින් විදහා දැක්වුව්ඩ, (අ) ප්රසුගින ප්රාලන ාන්ාි වේ සිටිනවුන් ප්රවා
ඇතුළුව සිනලුම ිගලධාරීන් භුක්ිය විඳින ිගර්බාධිා ද්ඩත ුකක්ියන සහ
(ආ) බරප්රාල අප්රරාධ කළ බවට වචණෝදනා ලබන රජවේ ිගලධාරීන්වේ
සුලුකල වසානා වසෝදිසි කිරීමට කැප්රවවන බවට මානව හමික්බ වකාමිසම
හුකවේ ආ්ඩඩුව විසින් කරන ලද ප්රීකාශන ුකසාවක් වීමයි15. රවට් විවද්ශ
අමාාුවරනා අවවා සිටිවේ විවශ්ෂ අධිකරණනක් පිහටවූ කලට
____________________________________
8. 2015 සහ 2016 සිද්ධි වගුව http://www.itjpsl.com/assets/ITJP-Chart-2015-and-2016-cases.pdf
9. දිවි ගලවාගත්ාවුන් ාමන්වේම ුකවින් කී වද්
http://www.itjpsl.com/assets/ITJP_scar_photos_v1.2.pdf
10. 2015/ 2016 සිද්ධි සඳහා ITJP වගුව බලන්න http://www.itjpsl.com/assets/ITJP-Chart-2015-and2016-cases.pdf
11. UNCAT, ශ්රීං ලංකාව පිිබබඳ ප්රස්වැිග වාරික වාර්ාාවේ සමාප්ිය ිගරීක්ෂණ, 2015
වදසැ්බබර්
12. A Still Unfinished War, ITJP, July 2015, http://www.refworld.org/pdfid/56e2e1584.pdf
13. Sri Lanka COI Query Response- UPDATE, March 2016. Country of Origin Information,
http://www.refworld.org/pdfid/56e2e1584.pdf
14. SRI LANKA 2015, Country Reports on Human Rights Practices for 2015, United States Department of
State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, ITJP ස්බබන්ධවනන් 2014 වාර්ාාවේ එන
උපුටන සඳහා බලන්න: https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2014humanrightsreport/#wrapper
15. Government not raised against of Sisira Mendis - Ruwan Wijewarden, 11 December 2016,
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ව්බ සිද්ධින ස්බබන්ධවනන් පිනවර ගා හැකි බවයි;
වධහංසාවට එවරහව දැනට ප්රවියන ීමිය නටවත් ා ගැන කටයුතු
කළ වනාහැක්වක් මන්දැයි විමසන ලදුව ඔහු පිිබතුරැ දුන්වන්
ීමියප්රියවරනා ාවත් එවන් සිද්ධි දහස් ගණනකට නටවී
සිටින බව ප්රවසමිිග16.
(ii) බලහත්කාරවනන් වහෝ වනාකැමැත්වාන් අතුරැදහන් කිරීම
ස්බබන්ධ එක්සත් ජාතීන්වේ කිරිSනාකාරී කමිටුව විසින් 2015 දී
ියි කුණාමලවේ නාවික කඳවුර අභුන්ාරවේ පිහටා ියබූ රහසිගා ූගගා
වධකාගාරන දැක බලා ගන්නා ලදී. ITJP විසින් එන පිහටි ස්ථානන එයින්
මාස හනකට වප්රර ප්රීකාශනට ප්රත් කර ියුණිග17. එාැන ගැහැණු හා පිරිමි
රඳවාවගන වධ බන්ධන ප්රුකණුවන ලද ුකත් කිසිදු විශ්වසීමන
ප්රරීක්ෂණනක් ප්රවත්වා වනාමැා. ගා යුතු පිනවර ITJP විසින් සවිස්ාරව
දක්වා ියුණනු අාර දිවි ගලවාගත්ාවුන් විසින් ප්රවසන ලද එම ස්ථානන
භාරව සිටිනවුන්වේ න්බද වහිබ කරන ලදී: ා වකාමවෝරැ රණසිංහ සහ
වකාමවෝරැ වවලවගදරයි. වදවැන්නා වවනත් නඩුවක සාක්ෂිකරැවකු
වලසින් සිටිනත් යුද්ධවනන් ප්රසුව වදමළ රැඳවිනන් රඳවා ාබා ගැීමම සහ
සහ වද දීම ස්බබන්ධවනන් කිසිදු විමර්ශනනක් කර ඇිය බවක්
දැනගන්නට නැා18.
(iii) UNCAT විසින් වප්රන්වා දී ඇිය ප්රරිදි (41-2 වේද)19 දැවැන්ා ප්රරිමාණවනන්
ළමා ලංගික සුරාකූම සිදුකිරීව්බ වචණෝදනාවට පිටුවහල් කරනු ලැබූ
එක්සත් ජාතීන්වේ සාම සාධක හුකදාවේ ශ්රීං ලාංකික වසාල්දාදුවන්
සිනනකට වැඩි පිරිස අාරින් අධිවචණෝදනා නගා වරදකරැවන් කර ඇත්වත්
23 වදනකු ප්රමිග. රවට් විවද්ශ අමාාුවරනා අවවා සිටිවේ20 ව්බ සිද්ධින
ස්බබන්ධවනන්ද අනාගා විවශ්ෂ අධිකරණනකින් පිනවර ගා හැකි බවයි.
එහ කිසි වත්රැමක් නැත්වත් සැකකරැවන් පිිබබඳව ව්බ වන විටත් හුකදා
ප්රරීක්ෂණ ම්ඩතලනකින් විභාග වකාට ඇිය වහයිිග.
(iv) සාක්ෂිකරැවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දැනට ප්රවියන විධිකරිSමන වකායිාර්බ
වනාසූවේද කිනවාාත් එයින් සැබවින්ම සිදුවන්වන් සාක්ෂිකරැවන්ට ඇිය
අවදානම වැඩි කිරීමකි. ඊට අමාරව විවද්ශගා සාක්ෂිකරැවන්
(එවමන්ම අනතුරට ප්රත්වීව්බ අවදානමකින් යුත් ශ්රීං ලංකාවේ සිටින
ඔවුන්වේ ඥාතීන්) හට කිසිදු ආරක්ෂාවක් නැත්වත් ාානාප්රිය
කාර්නාලනකදී සාක්ෂි දීමට ඔවුන්ට බල වකාට ඇිය ිගසාන. ජාියක

_______________________________________
Lankaenewsweb at http://lankanewsweb.net/news/item/4869-government-not-raised-against-of-sisiramendis-ruwan-wijewarden; වසෝදිසි කිරීම පිිබබඳව ඇත්වත් එක්සත් ජාතීන්වේ A/HRC/30/L.29
වනෝජනාවේයි. විශීංාම වගාස් සිටි වමන්ඩිස් මහාා ුණද්ධි අංශ ප්රීධාිගනා වලස වස්වන කිරීමට
නැවා කැඳවා ගන්නා ලද්වද් අලුත් ආ්ඩඩුව විසිිග.
16. විවද්ශ අමාාු මංගල සමරවීර ලන්තනවේ චණැා්බ හවුස් මන්දිරවේදී (චණැා්බ හවුස් රීිය
නටවත් වනාවේ) ප්රීශ්න වලට පිිබතුරැ දුන් අවස්ථාවේදී, 2017 ජනවාරි 11.
17. A Still Unfinished War, July 2015, http://www.itjpsl.com/reports/a-still-unfinished-war
18. ITJP මාධු ිගවේදනන: Trincomalee Torture Site, 20 November 2015,
http://www.itjpsl.com/assets/press/20.11.15-Press-Release-TIJP-on-Trincomalee-Secret-Site-2.pdf; Victims
and witnesses: No protection, but persecution, නාමිිග විවේදාස, සන්වඩ් ටයි්බස් පුවත්ප්රා, 2016
ජූල 31, 2016, http://www.sundaytimes.lk/160731/news/victims-and-witnesses-no-protection-butpersecution-202919.html
19. UNCAT, ශ්රීං ලංකාව පිිබබඳ ප්රස්වැිග වාරික වාර්ාාවේ සමාප්ිය ිගරීක්ෂණ, 2015
වදසැ්බබර්
20. එම
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අධිකාරිනට ප්රත් වකාට ඇිය පුද්ගලනන් වදවදනකු ස්බබන්ධවනන් බරප්රාල
ප්රීශ්න මතුවී ියවේ21.
(අ) රාජප්රක්ෂ ප්රාලනන වවනුවවන්
වස්වන කරන සමවේ බරප්රාල මානව හමික්බ
උල්ලංඝන ස්බබන්ධ වාාරතුරැ වසන් කළ බවට වචණෝදනා ලබන අියවර්ක
වසාලසිටර් ජනරාල් නසන්ා වකෝදාවගාත වේ අවංකභාවන සහ අප්රක්ෂප්රාතී කම
පිිබබඳව ගැටළු මතු වී ියවේ. ව්බ ප්රීශ්න මතු කර ඇත්වත් ආසිනානු මානව හමික්බ
වකාමිසම විසින් ප්රමණක් වනාවේ22. ජාාුන්ාර ස්වාධීන අද්වීතීනනන් ක්ඩතානම
(IIGEP) ට අරුකදල් සැප්රයූ ුකලු ස්බප්රාදකනන්ට වදන ලද රහසිගා වාර්ාාවකද ා බව සඳහන්
වේ. එම ලනැවිල්ල ITJP විසින් අධුනනන කර ියවේ.
(ආ) නන්දන ුකණසිංහ 2010 අවප්ීල් මාසවේ වකාළඅ අප්රරාධ ප්රරීක්ෂණ අංශනට මාරැකර නවන
තුරැ දීර්ඝ කාලනක් ාි ස්ා විමර්ශන ාකකවේ සහ අප්රරාධ ප්රරීක්ෂණ වදප්රාර්ාව්බන්තුවේ වස්වන
කර ඇා. එක්සත් ජාතීන්වේ විවශ්ෂ ිගවනෝකයා මැන්ෆ්රාඩ් වනාවැක් 2007 දී වකාළඅදී
පිිබගැීමම ට ාි ස්ා විමර්ශන ාකකවේ අධුක්ෂ වලසින් ප්රැමිණි ිගලධාරිනා ඔහුන. රැඳවිනන්
ාමන් හුකවීම වලක්වාලීම සඳහා නන්දන ුකණසිංහවේ ිගවනෝගවනන් ඔවුන් මාරැකර නවා
ියුණනු බව වනාවැක් මහාා කිනයි (25 වේදන). වධහංසා කිරීව්බ අප්රරාධ කරැවකු වලසින් චූදිා
ුකණසිංහ මහාා ස්බබන්ධවනන් විමර්ශනනක් කළ යුතු බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්රවසයි (13
වේදන, 30 පිටුව)24. සාක්ෂිකරැවන් ආරක්ෂා කිරීම අරුකණු වකාටවගන අලුියන් පිහටුවන ලද
ආනානනකට ජනාධිප්රිය සිරිවස්නවේ ආ්ඩඩුව විසින් ව්බ පුද්ගලනා ප්රත් කිරීම බරප්රාල ප්රී ශ්න
මතු කරන්නකි.රාජු වස්වා ිගලධාරීන් වේ සුලුකල වසවීමට ආ්ඩඩුව 2015 එක්සත් ජාතීන්වේ
වනෝජනාවවන් දුන් වප්රාවරාන්දුව වමමගින් නැවා වාාවක් කත වකාට ඇා.

______________________________________
21. NA for protecting victims and witnesses set up, 8 January 2016, Ceylon Times, අන්ාර්ජාලවේ
ාවදුරටත් වනාමැා. එහ සඳහන් ප්රරිදි ප්රත් කළවුන් අාර ප්රහා දැක්වවන අනද වවිය.
"හමීඩ් ගසාල හුවස්න්, අියවර්ක වසාලසිටර් ජනරාල් ෙසන්ත රකෝදාර ාඩ, ීමියන හා
සාමන පිිබබඳ අමාාුංශවේ අියවර්ක වල්ක්බ ීමල් හපුහන්න, කාන්ාා හා ළමා කටයුතු
පිලබඳ අමාාුාංශවේ වජුෂ්ඨ ස සහකාර වල්ක්බ තේ. යූ. පී. වප්ීමචණන්රව, සහ වජුෂ්ඨ ස
ිගවනෝජු වප්රාලස්ප්රිය (අප්රරාධ සහ වමෝටර් රථ/ රථවාහන) නන්දන මුණසිදාා. සභාප්රිය
විශීංාමික මහාධිකරණ විිගසුරැ විමල් න්බුණවස්බන. වකාළඅ විශ්ව විද්යා ලවේ ීමිය පීසවේ
වප්රාදු සහ ජාාුන්ාර ීමියන පිිබබඳ වජුෂ්ඨ ස කථිකාචණාරිීම එ්බ. ා. ඩී. එස්. වේ. ශිරන්ජීම
ිගරිඇල්ල, ආචණාර්න ිගමල් ප්රීනාන්දු, ිගවනෝජු වප්රාලස්ප්රිය අවශෝක විවේියලක සහ ීමියඥ
සංජීව සමරනානක අිගකුත් සාමාකයකවනෝ වවිය."
22. APPOINTMENT OF YASANTHA KODAGODA TO TORTURE COMMITTEE OF HRC-SL
INAPPROPRIATE – AHRC, Sri Lanka Brief, 22 September 2016,
http://srilankabrief.org/2016/09/appointment-of-yasantha-kodagoda-to-torture-committee-of-hrc-slinappropriate-ahrc/
23 A/HRC/7/3/Add.6, වධහංසා සහ අවනකුත් කුරිරැ, අමානුෂික වහෝ අවමාන සහගා
සැලකිල වහෝ දඬුව්බ ස්බබන්ධ එක්සත් ජාියන්වේ විවශ්ෂ ිගවනෝකයා මැන්ෆ්රාඩ් වනාවැක්
වේ ශ්රීං ලංකා සංචණාරන පිිබබඳ වාර්ාාව
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A.HRC.7.3.Add.6_ch.pdf
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2. ITJP ිලසිදන් සම්මුඛ ෙරීක්ෂාවට කක් රකෙවනු ියාගික ෙබචණණ්ඩතාවට
ර ාදුෙවවූ කාන්තාවන්
2.1 පීඩිතෙන්රේ ෙවියකඩ
සමස්තෙ: සිද්ධි 55 යි
ිලවාාක අිලවාාක තත්වෙ
විවාහක: 30
අවිවාහක: 22
වැන්දඹු: 2
වවන්වූ: 1
LTTE ාා සම්බන්ධෙ
සාමානු වැසිනන්: 20
LTTE නට බලහත්කාරවනන් බඳවා ගන්නා ලද: 8
2009 ට කලන් LTTE හැරගින: 5
LTTE: 22
කාක ොමුව
සාක්ෂිකාරිනන් වාෝරා ගැීමව්බදී ITJP විසින් ප්රීචණ්ඩතාා වුාප්ියනට වතා විවිධ
කාල වකවානු ඉලක්ක කරගැීමම කාල රාුකව මගින් පිිබබිඹු වකවරන බව
සැලකිල්ලට ගා යුතුන.
කාන්ාාවන් ප්රහවළාස් වදවනක් වසර ගණනාවක් ියස්වස් විවිධ ස්ථාන වල රඳවා
ාබා ගනු ලැුණවවෝන, කිහප්ර වර ප්රැහැරවගන වගාස් වකවලසනු ලැුණවවෝන.
ඉල්ලූ වද්ශප්රාලන රැකවරණ වනාදී යුවරෝප්රවනන් පිටුවහල් කරනු ලැබූ කාන්ාාවන්
වදවදනකු සිරවකාට ාබාවගන දූෂණන කර ියවේ. ITJP විසින් කාන්ාාවන් ස්බුකඛ
ප්රරීක්ෂණනට භාජනන කරන ලද්වද් යුවරෝප්රවේදීන.
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:
2008:
2007:
2006:

1
625
2
10
8
4
2
18
2
1
1

ුක්ධධෙ අවසානරේ භාෙවූ/ අ්කා
වගනනන ලද අනද ඇතුළුව)

න්නා කද: 19 (මැණික් ෆ්රා්බ කඳවුවරන්

ෙවාවෙ න්නා ක්ධර්ධ රාෝ අත් අඩාගුවට න්නා ක්ධර්ධ: වකාළඅ (8),
නැවගනහර (3), වන්ිග (9), මහනුවර (1), නාප්රනන අර්ධද්වීප්රන (5), වනාදන්නා (2).

_______________________________________
25 එක් කාන්ාාවක් ප්රැහැරගනු ලැුණවේ 2015 ට වප්රර වුවත් 2015 දීත් රඳවාවගන වද
වදනු ලැුණවාන.
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සිදෙරකාට තබා වනීම සා රකරකසීම සම්බන්ධරෙන් ව කිව ුකතු බවට
රචණෝදනා කබන ආෙක්ෂක අාශ සාමාජිකෙන්:26
යුද හුකදාව27: 30
වප්රාලසින28 (CID සහ TID ඇතුළුව): 24
නාවික හුකදාව: 2
කවර අංශන දැයි හඳුනා වනාගත්: 7
2.1 ෙැඳවුම් වර්
(i) ෙවාවෙ වනීම්, වධහිාසා සා ියාගික දූෂණෙ
කාන්ාාවන් අාරින් 29ක් සිවිල් ඇඳුමින් ප්රැමිිග ිගලධාරීන් විසින් වාහනනකින්29
ප්රැහැරවගන, සිද්ධීන් 28 කදී වනාදන්නා ාැනකට වගන වගාස් ියබිිග. ා ස්ථාන
වබාවහෝ අවස්ථාවලදී ප්රැහැදිලවම හුකදා කඳවුරැන. ිගදහස් කිරීමද සිදු වකරැවන්
ප්රැහැරගත් විදිනටම ඉන්නා ප්රීවද්ශන වහෝ ස්ථානන වසන් කිරීම පිණිස පීඩිා
කාන්ාාවවේ දූස් වසා බඳිමිිග. ව්බ ප්රැහැරගැීමව්බ රටාව අවප් කලන් වාර්ාාවලදී
මැනවින් විස්ාර කර ියවේ.
(ii) "පුනෙවත්ථාෙන" සිද්ධධි
සිද්ධි 10 ක් "පුනරැත්ථාප්රන කඳවුරැවල රඳවා සිටි හටපු LTTE සාමාකයකාවන්
ගැනන. එහදී වබාවහෝවිට ලංගික ප්රීචණ්ඩතාා සිදුවකාට ඇත්වත් ා කඳවුරැ වලන්
වවනත් ස්ථාන කරා වගන ගින අවස්ථාවලදීන.
(iii) රෙෙමුරණ්දී, සීමා මුෙරොර්දී රාෝ භාෙවීරම්දී
සිද්ධි 2 කදී හුකදා ිගලධාරීන් විසින් කාන්ාාවන් ලංගික දූෂණනට වගාදුරැ
කරවගන ියුණවන් යුද්ධාවසානවේ සීමා ුකරවප්රාලකදී වහෝ වප්රරුකව්ඩ දී
(වට්ටුවාක්කල් ප්රාලම) භාර වන අවස්ථාවේදීන. වවනත් අවස්ථාවල, භාරවීව්බදී
වහෝ මැණික් ෆ්රා්බ කඳවුවර් සිටිනදී ඔත්තුකරැවන් විසින් කාන්ාාවන් හඳුනාවගන
රඳවා ගැීමවමන් අනතුරැවන.
(iv) අත් අඩාගුවට වනීම්/ ෙවාවෙ වනීම්
සිද්ධි 5 කදී කාන්ාාවන් අත් අතංගුවට ගනු ලැුණවේ වප්රාලස් ස්ථානනකට වාර්ාා
කරද්දී වහෝ එහ නමින් වහෝ එමින් සිටිනදීන. පුල්ුකවඩ් වප්රාලස් ස්ථානවේදී TID
ිගලධාරීන් විසින් ලී ුකගුරකින් ලංගික දූෂණන කිරීම ගැන එක් කාන්ාාවක්
විස්ාර කළාන. න්බ කරන ලද වවනත් වප්රාලස් ස්ථාන: ගල්කිස්ස, වවුිගනාව,
වනල්ලඅඩි වප්රාලසින ප්රසුප්රස CID කාමරන සහ වකාළඅ CID/ TID ුකලස්ථානන.
(v) දුෂක කඳවුෙව
පීඩිා කාන්ාාවන් තුන් වදනකු යුද හුකදාව විසින් දීර්ඝ කාලනක් ියස්වස් රඳවා
ාබාවගන ලංගික වහලනන් වලස ප්රාවිච්චි කරන ලදී. ව්බ සිද්ධි විවිධ අවුරැදු
(2007, 2009-13, 2012-15) වලදී ිගශ්චිා වලස හඳුනාගත් ස්ථාන හාරකදී30
සිදු වී ඇා. වේිගනාව අසල එකක්, පුත්ාලම අසල එකක්, වකාළඅ ම එකක්
සහ වකාළඹින් පිටා එවහත් උතුරැ නැවගනහර වනාවූ ාැනක එකක් වශවනිග.
එක් කාමරනක එකට රඳවා, ඕනූම වසාල්දාදුවකුට ප්රැමිණ වාෝරාවගන
_________________________________________
26 සමස්ා සංඛුාව කාන්ාාවන් සංඛුාවට වතා වැඩි වන්වන් ඇාැුකන් ස්ථාන
කිහප්රනකම රඳවා ාබා ියබූ ිගසාන.
27 චූදිා අප්රරාධකරැවන් හුකදා ිගල ඇඳු්බ හැඳ සිටි බව සාක්ෂිකාරිනන් කී අවස්ථා.
28 සාමානු ඇඳුමින් සිටි චූදිා අප්රරාධකරැවන් ාමන් CID/TID වලස හඳුනා දුන් බව වහෝ
වප්රාලස් ිගල ඇඳුමින් සිටි බව වහෝ සාක්ෂිකාරිනන් කී අවස්ථා.
29 සුදු, අලු වහෝ කලු වූන් රිනකින් වහෝ කලාතුරකින් ජීප් රිනකින්.
30 කාන්ාාවන් වදවදවනක් ස්ථාන කීප්රනක අවුරැදු ගණනාවක් සිරවකාට ාබා ියබිිග.
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නාබද කාමරනකට වහෝ කූතාරමකට වගන වගාස් දූෂණන කරන්නට ඉත සලසා
ියබූ ආකාරන කාන්ාාවන් වදවදනකු විසින් විස්ාර කරන ලදී31.
මහ කළුවවර් හන මාසනක් ාිගව කාමරනක සිර කර සිටි ාවත් තුන්වැිග

කාන්ාාවකට නාබද කාමරවල වවනත් කාන්ාාවන් කූවමාර වදනු ඇසී
ියුණිග32. සිද්ධි වදකකදී ආරක්ෂක හුකදා විසින් ාමන්ට ිගියප්රාා වප්රිය
වහෝ එන්නත්33 දුන් ආකාරන කාන්ාාවන් විසින් විස්ාර කරන ලදී. ා
උප්රත් ප්රාලනන සඳහා නයි ඔවුන් විශ්වාස කවය තුන්වැිග සිද්ධිවේදී
දූෂණනට වගාදුරැවූ කාන්ාාව ගැේ ගත් වහයිිග.

2.3 ස්ථාන
මැණික් ෆ්රා්බ අනාථ කඳවුර, ස්බප්රත් නුවර හුකදා කඳවුර (පුල්ුකවඩ්ට
නුදුරින්), වජෝසප් කඳවුර (වන්ිග ආරක්ෂක වස්නා ුකලස්ථානන) බූස්ස,
ියි කුණාමලවේ ඕර්ස් හල් හුකදා කඳවුර, ප්රලාල කඳවුර, කනගපුර්බ කඳවුර
(වධහංසා කර නැා) සහ චණාවාකච්වච්රි 512 කඳවුර ඇතුළු ාවත්
ස්ථානවල35 යුද්ධවනන් ප්රසුව කාන්ාාවන් සිරවකාට ාබාවගන වකවලසා
ියවේ. ව්බ, ප්ර්බප්රමඩු සහ පූන්වාෝට්ට්බ "පුනරැත්ථාප්රන" කඳවුරැ සහ
කලන් සඳහන් කළ වප්රාලස් ස්ථාන වමන්ම රහසිගා/ වනාදන්නා කඳවුරැ
28 ට අමාරවන.
2.4 ියාගික දූෂණෙ සා වධබන්ධන
පුනරැත්ථාප්රන කඳවුවර්දී ාමන් දූෂණන කරන ලද බව හාර වදනකු
හැරැණු වකාට අිගක් සිනලුම කාන්ාාවවෝ ප්රැවසූහ. ඉන් වදවදනකු වවනත්
ආකාර වලන් ලංගික වශවනන් වකවලසන ලද අාර තුන් වදනකු ා ගැන
කාා කිරීමට කැමැත්ාක් දැක්වූවේ නැා. ා අනුව, ාමන් දූෂණන කරන
ලද බව කියූ කාන්ාාවන් ගණන 46 කි; ා වබාවහෝ වදනකු අවස්ථා
කීප්රනකදී අප්රරාධකරැවන් කිහප්ර වදනකු විසිිග.
_________________________________________
31 "කාමරනට ආපු එක උසස් ිගලධාරිනකුට කැමිය වකවනක් වාෝරා ගන්න කිේවා,

හරිනට අපි මස් කවඩ්ක එල්ලලා ියුණණු මස් වවේ. මිිගහා වවට්ට බලලා මාව
වාෝරගත්ාා. ඊට ප්රස්වස් ාවත් කාමවර්කට වගිගහන් මාව දූෂණන කළා."
"ව්බ කඳවුවර් මාව ියනාවගන හටින අවුරැදු වදවක්දී මාව කී ප්රාරක් දූෂණන කළාද කිනා
ගානක් කිනන්න බූ. මම පිරිසිදුව ඉන්වන් නැියව කිලුටුවට, ගඳට ඉන්න උත්සාහ කළා.
ාත් කිසි වවනසක් උවන් නූ. වගාතක් වවලාවල ා මිිගස්සු මවේ කවට් හරි ඇවේ හරි
ධාතු නැේවා. මට වකායි වවලාවවවත් ාක කටට ගන්න පුළුවන් කමක් ියුණවන් නැිය
හන්දා එක්වකෝ හුස්ම හර උනා, නැියන්බ වකල ගහන්න හැදුවා. වගාතක් වවලාවට ගුද
මාර්ගන ප්රාවිච්චි කළ ිගසා වල් නන්න ගත්ාා. සමහර වවලාවල මිිගස්සු වගාතක් ඇවිත්
මාවයි අිගත් අනයි වහෝල් එකට හරි ඉස්වාෝප්පුවට හරි කුස්සිනට හරි වගිගහන් අපිව
දූෂණන කළා."
32 "මට ගහලා, ප්රයින් ගහලා දූෂණන කළා. කී වාාවක්ද කිනලා මට ගානක් කිනන්න බූ.
ිගාරම වාවේ මාව දූෂණන කරන්න ආපු මිිගස්සු හාර ප්රස් වදවනක්වේ ගඳයි, ඇවේ
හැටියි මට මාකයි. ාත් ඊට වැඩි ගානක් එන්න ඇිය. මට ඇහුවන් වවට් කාමරවල හටපු
ගූනුන්වේ කටහඬ විාරයි. මවේ කාමවර් වදප්රැත්වත්ම ගූනු කටහඬ ඇහුනා. හුවක්
වවලාවල අිගක් කාමරවලන් කූගහන සද්ද ආපු ිගසා ාවත් ගූනු දුෂණන වකරැනා කිනලා
මට විශ්වාසයි. ා වගාතක් රස්වන වවලාවක් වවලාවක් හන්දා මම හාන්වන් දවල් වරැවේ
වවන්න ඕවන් කිනලයි."
33 "මිිගවහක් ිගාරම ඇවිල්ලා මට ුකලදී ටින් එකකින් වප්රිය වදකක් දුන්නා. ප්රස්වස් එක
ගාවන් දුන්නා."
34 "උන් සිරින්ජවර් පුරවන හැටි මම බලා හටිනා. සිංහවලන් ලනපු වල්බලනක් ියවනන
වීදුරැ කුප්පිනක් අරවගන අියන් වහාලවනවා. ාවක් ියුණවන් වතුර වවේ දිනරනක්. කුප්පින
ුකණින් අාට හරවලා කටුව නටින් ගහලා ටිකක් සිරින්ජවර්ට ගන්නවා. හුවක් වේලාවට
ාවත් කුප්පිනකිනුත් ා වවේම ගන්නවා. වේත් වදකක් කලව්බ කරනවාද නැියන්බ ුකලන්
වබෝාවලන් උවමනා ාරමට ගන්න බැරිවුනු හන්දද කිනලා මට කිනන්න බූ."
35 කාන්ාාවන්වේ අනනුාාව වහිබ වින හැකි වහයින් ා න්බ ඉවත් කරන ලදී.
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2.5 අ්කස්
කාන්ාාවන් 42 ක් ිගදහස ලැුණවේ රඳවාවගන සිටිනවුන්ට ඥාතීන් විසින් අල්ලස්
වගවනු ලැබීවමිග. 11 ක් අල්ලස් වනාදීම ිගදහස ලැබූ අාර වදවදනකු
ස්බබන්ධවනන් වාාරතුරැ ලබා ගා හැකි වූවේ නැා.
3. ාඳුනා නු කවබූ අෙොධකාරී පු්ධ කෙන්
(අ) අණවදන ිගලධාරීන් වලසින්, සහ/ වහෝ (ආ) සිජු අප්රරාධකරැවන් වලසින් වහෝ
(ඇ) සාප්රරාධී සහානකත්වවනන් වදමළ කාන්ාාවන් (සහ පිරිමින්ටත්) වධහංසා
කිරීමට හා ලංගික වශවනන් දූෂණන කිරීමට ස්බබන්ධ වීව්බ වචණෝදනාවට ලක්වන
හුකදා ිගලධාරීන් ක්ඩතානමක් ITJP විසින් හඳුනාවගන ියවේ. ා වාාරතුරැ වලට
ප්රදන්බ වී ඇත්වත් සාක්ෂිකාරිනන් සහ දිවි ගලවා ගත්ාවුන් වේ දිවුරැ්බ ප්රී කාශයි.
3.1 රචණෝදනා කබන අෙොධකෙවවන්රේ අනන තාව
ව්බ ලනැවිල්ල සමග වදනු ලබන ොසිද ත ඇුකණුව්බ ඡානාරූප්ර හනක් ියවේ. වග
උත්ාරකරැවන්වේ අයිියන ආරක්ෂා කිරීම සඳහාත්, සැකකරැවන්ට කල්ියනා
දැනගැීමමට ලැබීවමන් වාාරව විශ්වසීමන වලස එවැිග සිද්ධි ස්බබන්ධවනන්
විමර්ශනන කිරීම සඳහා ඇිය වද්ශප්රාලන අභිලාෂන සහ හැකිනාව කාන්ාාවන්ට
එවරහ වවනස්ක්බ පිිබබඳ එක්සත් ජාතීන්වේ කමිටුව (CEDAW) කමිටුවට විදහා
දැක්වීව්බ අවස්ථාවක් ආ්ඩඩුවට ලබා දීම පිණිසත්, න්බ, ාකක සහ ඡානාරූප්ර
වල රහසුභාවන ITJP විසින් රකිනු ලැවේ.
3.2 ඔවුන් රචණෝදනා කබන අෙොධ
දූෂකනන් වලස වචණෝදනා එල්ලවන ශ්රීං ලංකා යුද හුකදාවේ වජුෂ්ඨ ස ිගලධාරීන් තුන්
වදනකු ඔවුන්ට වගාදුරැ වූ කාන්ාාවන් දුන් දිවුරැ්බ ප්රීකාශ මගින් න්බ වකාට
ඇා. මින් එක අනකු මූාදී එක්සත් ජාතීන්වේ සාම සාධකනකු වලස වස්වන කර
ියවේ. හාරවැිග ිගලධාරිනකු සිජුවම වද දීමට ස්බබන්ධ බවට වචණෝදනා ලබයි.
ප්රස්වැිගනකු වධ බන්ධනනට අණ දුන් බවට වචණෝදනා ලබයි. වින්දිා කාන්ාාවකට
වධහංසා කරද්දී වධකාගාරනට ඇතුල් වූ බවට හනවැන්නකු වචණෝදනා ලබයි.
4. නිර්ර්ධශ
4.1 කාන්තාවන්ට එරෙහි රවනස්කම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්රේ කමිටුව
(CEDAW)
අප්රරාධ ස්බබන්ධ චූදිානන් ගැන ITJP සැප්රයූ රහසු වාාරතුරැ CEDAW විසින් ශ්රීං
ලංකාවේ රජනට ලබා දින යුතුන. ා, වසෝදිසි කිරීම සහ සුලුකල වසවීම සඳහාන.
එම වාාරතුරැ (අ) වස්වන අත් හටුවීම සහ (ආ) ව්බ පුද්ගලනන් කිසින්බ ිගල
ානතුරක් වහෝ එක්සත් ජාතීන්වේ සාමසාධක ානතුරක් හමි කර ගැීමම
ස්බබන්ධවනන් සුලුකල වසවීම සඳහා (ඇ) ඔවුන් ස්බබන්ධවනන් යුක්ියන ඉටු
කිරීම අරුකණු කරගත් පූර්ණ විමර්ශනනක් කරන තුරැ වනාදාගන්වන්දැයි CEDAW
විසින් මැනවින් ිගරීක්ෂණන කළ යුතුන.
ශ්රීං ලංකාවේ අලුත් ආ්ඩඩුව නටවත් දිගටම වකවරමින් ප්රවියන වකවලසී්බ වලට
අදාළව ITJP ඇතුළු ශ්රීං ලංකාවවන් පිටා ක්ඩතාන්බ අා ඇිය සාක්ෂි විභාග කර
බැලීම සඳහා ස්වාධීන ක්ඩතානමක් කයීමවා නුවර ස්ථාපිා කරන වමන් මානව
හමික්බ පිිබබඳ එක්සත් ජාතීන්වේ මහ වකාමසාරිස් කාර්නාලනට ිගර්වද්ශ කරන
වමන් අපි CEDAW වවියන් ඉාා ඕනූ කමින් ඉල්ලා සිටින්වනුක.
4.2 ශ්රී- කාකාරආ ආණ්වව
කාන්ාාවන් (සහ පිරිමින්) ලංගික වධනට ප්රැමිණවීම ද්ඩත ීමිය සංගව හන නටවත්
අප්රරාධනක් වන වහයින්, ා ස්බබන්ධවනන් වග කිව යුතු හුකදා ිගලධාරීන්වේ
වගවීම ාහවුරැ කිරීමට වදුකහුන් වහෝ වවනත් ආකාරනක අධිකරණ
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නාන්ාි ණනක් පිහටුවන තුරැ බලා සිටීමට ශ්රීං ලංකා රජනට වේතුවක් නැිය බව
අවප් අදහසයි.
ප්රහා දැක්වවන කාරණා ඉෂ්ඨ ස වකාට එහ ප්රීගියන CEDAW වවා වාර්ාා කරන
වමන් CEDAW විසින් ශ්රීං ලංකාවේ රජවනන් ඉල්ලා සිටින යුතු බවට ITJP ිගර්වද්ශ
කරයි.









වධහංසා කිරීම සහ ලංගික ප්රීචණ්ඩතාා ස්බබන්ධවනන් සාප්රරාධී
දානකත්වනක් දරන වමම හුකදා ිගලධාරීන් ස්බබන්ධවනන් විමර්ශනන
කිරීම සඳහා යුද්ධවේ අවසාන භාගවේ ඊට වගකිව යුතු බවට වචණෝදනා
ලබන සහ/වහෝ දැනටත් උතුරැ නැවගනහර වස්වවේ වනදී සිටින හුකදා
ාකක වලන් ස්වාධීන වූ හුකදා විවශ්ෂඥනන්වගන් සමන්විා කාර්න සාධක
ක්ඩතානමක් වහෝ කමිටුවක් පිහටුවීම. චූදිානන්වේ හුකදා වාර්ාා
ලබාගැීමව්බ ිගර්බාධිා ඉත ප්රීස්ාාවත්, වධකාගාර වලට ඇතුල්වීව්බ
වමන්ම ුකහුණු හඳුනාගැීමව්බ මිදුකාංග සහ ීමාුානුකුලව ලබාගත්
දුරකාන ප්රණිවිත ලබාගැීමව්බ ඉතකතත් ඔවුන්ට සලසා දින යුතුන.
විමර්ශනන ප්රවත්වන සිනලුම ිගලධාරීන්වේ සාුවාදී බව හඳුනාගැීමව්බ
මාසික විදයත් ප්රරීක්ෂණනක් ප්රැවැත්වින යුතුන. විමර්ශකනන්වගන් අතක්
වදමළ වින යුතු අාර මනා කාන්ාා ිගවනෝජනනක් ියබින යුතුවාක් වමන්ම
අවදාන්බ සහගා ාත්වනක සිටින සහ ක්ෂියවනන් පීතා විඳින
සාක්ෂිකාරිනන්වගන් ලංගික ප්රීචණ්ඩතාා ස්බබන්ධවනන් ප්රීකාශ
ලබාගැීමව්බ විවශ්ෂඥාාව සහා ලංගික භාවන පිිබබඳ එක් ිගලධාරිනකු
වහෝ සිටින යුතුන.
සාක්ෂි ියවබන අවස්ථාවලදී, ස්වාධීන ප්රාරදෘශු විමර්ශනනක් ප්රවත්වා
රහසිගා හුකදා අධිකරණ මගින් වනාව සිවිල් අධිකරණ ප්රද්ධියන නටවත්
ඔවුන්ට අධිවචණෝදනා නගා නඩු ප්රැවරින යුතුන.
අධිනාචණනා ප්රාි  වැිග කරිSම වනාදාගැීමම මගින් විවද්ශගා
සාක්ෂිකාරිනන්වගන් ද සුරක්ෂිාව හා රහසිගා භාවන රැවකන
ආකාරවනන් ප්රීකාශ ලබා ගැීමමට ප්රහසුක්බ සැලසීම ද ඇතුළුව
සාක්ෂිකරැවන්වේ ආරක්ෂාව සැලසීම. අනනුාාව වහිබ වනාකර සිටීම
සහියක කළ වනාහැකි ශ්රීං ලංකා ාානාප්රිය කාර්නාල වලදී සාක්ෂි දීමට
පීඩිානන්ට සිදු වනාවින යුතුන. වමන අාුාවශු වන්වන්
සාක්ෂිකාරිනන්වේත්, ශ්රීං ලංකාවේ සිටින ඔවුන්වේ ඥාතීන්වේත් ආරක්ෂාව
සඳහා ප්රමණක් වනාවේ; වබාවහෝ අනවේ සැමිනන් හා දරැවන්
සාක්ෂිකාරිනන් දූෂණනට වගාදුරැ වූ බව වනාදන්නා ිගසා ා කාන්ාාවන්වේ
අනනුාාව සවවා ාබා ගැීමම පිණිසන.
රහසිගා ඇුකණුව්බ දැක්වවන ිගලධාරීන් හන වදනාවේම වස්වන
විමර්ශනවේ තීන්දුව ලැවබන තුරැ අත් හටුවීම.
විමර්ශනවේ ප්රීගියන පිිබබඳව CEDAW වවා ිගියප්රාා වාර්ාා කිරීම.

සහාන ලබා දීම සඳහා ජාාුන්ාර ක්ඩතානමක් වගාණු කර වදන බවට ශ්රීං
ලංකාවේ විවද්ශ අමාාුවරනාට ITJP දුන් වප්රාවරාන්දුව නැවා සිහප්රත්
කරන්වනුක. ා ස්බබන්ධවනන් ඔහු ාවමත් ප්රීියචණාර දක්වා නැා.
4.3 මානව හිමිකම් පිළිබඳ මා රකාමසාරිස් වෙො
ව්බ පුද්ගලනන් හන වදනා වේ වගවීම ාහවුරැ කිරීම ස්බබන්ධ ප්රී ගියන
අධීක්ෂණන කරනු ඇාැයි අවප්ක්ෂාවවන්ද, ා කිසිවකුත් එක්සත් ජාතීන්වේ සාම
සාධක රාජකාරි වල වනාදා වනාගැීමමට සාමසාධන වමවහයු්බ කාර්නාලන විසින්
වගබලාගැීමම සඳහාද මානව හමික්බ පිිබබඳ මහ වකාමසාරිස්වරනාටත් ITJP
විසින් ව්බ ලනැවිල්ලට අුකණා ඇිය රහසිගා වාාරතුරැ භාරදී ියවේ.
4.4 ආණ්ව
පුහුණු ප්රාසමාලා සහ වීසා සඳහා ලැවබන අනැදු්බප්රත් ස්බබන්ධවනන් ආගමන
විගමන වදප්රාර්ාව්බන්තුවල සුප්රරීක්ෂාව සඳහාත්, ඇමරිකා එක්සත් ජනප්රදන
ස්බබන්ධවනන් ගත් කල, 2016 මැේිගට්ස්කි ප්රනා නටවත් ස්බබාධක ප්රැනවීම
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සඳහාත් වමාවුන් හා වවනත් අප්රරාධ චූදිානන් ස්බබන්ධ වාාරතුරැ විවද්ශ්රන
ආ්ඩඩු වවා ලබා දීමටත් ITJP අවප්ක්ෂා කරයි.
ිගමි.
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