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ෙධ හංසා පැමිණවිෙ සේබනධවයන ප්රතිපත්තිය ෙන “අෙෙ ඉෙසීෙ” 
සේබනධවයන නෙ රජවේ වපාවරානදුෙ වනාතකා � ලංකාවේ ආරක්ාෙ 
පිළිබඳ පෙත්ොවෙන යන වෙවෙයුෙ ඇතුලත් සංදර්භවේදී ෆ්රීඩේ ඔෆ් ව�ා්චර 
(Freedom from Torture) ෙගින ෙධහංසා පැමිණවීෙ අඛණඩෙ සිදුෙන බෙ 
වසායාවෙන ඇත. 

වෙෙ සංකෂිපත ොරතාෙ ෙගින 2015 සෙ 2017 අතර කාලය තුළ රඳො 
තබන ලද සෙ ෙධහංසා පමුණුෙන ලද � ලාංකිකයන වෙනුවෙන Freedom 
from Torture විසින සකස් කරන ලද වෙදය -නීති ොරතා 16 ක වි්භාෙ 
වකවර. 

අපවේ නඩු කට�ලවේ රඳො තබන ලද සෙ ෙධහංසා පමුණුෙන ල ද සියලු 
වදනා ද්රවිඩ ජාතිකයනය. ඒ අතරින ඉලකක කරන ලද සෙ රඳො තබන ලද 
වබාවෝ වදනාල ෙරතොනවේ කිසිෙ සේබනධතාෙයක වනාෙැති බෙ� වෙළි 
කළ ද යුදධය� පසුෙ ඊනියා “පුනරුදවේ” වකා�සක ෙශවයන වෝ යුදධය� 
පසුෙ ය�ත් වීවෙන ද්රවිඩ ඊලාේ විමුකති වකාටි සංවිධානය� (LTTE) 
අඛණඩෙ ෙැදිෙත් වූ බෙ� රාජය බලධාරීන විසින වචා්දනා කරනු ලැබූ අය 
වූෙ. ආණඩු විවරා්ධී ක�යුතුෙල� සේබනධ වූ අය ද ඉලකක කර ෙත්ෙ. 
ත්රස්තොදය ෙැළැකවීවේ පනත ය�වත් වෝ වෙනත් ඕනෑෙ නීතිෙය 
විධිවිධාන ය�වත් කිසිවෙක නිල ෙශවයන වචා්දනා කරන වනාලදී. 

සිේ වදවනකු වකාළඹ දී අත්අඩංගුෙ� පත් වුෙද වබාවෝ වදවනකු උතුරු 
පලාවත් දිස්රිකකෙලදී අත්අඩංගුෙ� වෙන රඳො තැබූ අය වූෙ. සියලු 
නඩුෙලදී, LTTE වෝ රාජය විවරා්ධී ක්රියා සේබනධවයන වතාරතුරු 
ලබාෙැනීෙ� වෝ පාවපාචචාරණය කිරීෙ� රාජය නිලධාරීහු ෙධහංසා 
පැමිණවීෙ ්භාවිත කළෙ. සියලු වදනා විවිධ උපකරණෙලින පෙරදීෙ, 
පිලිස්සීෙ, ස්ථානීය ෙධ හංසා සෙ හුස්ෙ හරකිරීෙ වෙනෙ තරජනය කිරීෙ සෙ 
ලැජජාෙ� පත්කිරීෙ ඇතුලුෙ ශාරීරික සෙ ොනසික ෙධහංසාෙ අත්විනදෙ. 
අඩක� ෙඩා අයෙ දූ්ණය කරන ලද අතර ලිංගික ෙධහංසා පැමිණවූ බෙ� 
වබාවෝ වදනා වෙළි කළෙ.

සංහඳියාෙ සඳො අතයාෙශය ෙෙකීෙ සෙ ොනෙ අයිතිොසිකේ ප්රෙරධනය 
කිරීෙ 2015 දී, වෙත්රීපාල සිරිවස්න ජනාධිපතිතුොවේ රජය විසින 
වපාවරානදු විය. පුළුල් ොනෙ හමිකේ ප්රතිසංස්කරණ නයාය පත්රයක 
සේබනධවයන කිසියේ ප්රෙතියක � ලංකාෙ ලබා ඇත. අතුරුදන පුදෙලයන 
සේබනධවයන කාරයාලයක පිහටුවීෙ සෙ එකසත් ජාතීවනේ විවශ්් 
යානත්රණ විසින පැමිණ කරන පරීක්ාෙන කීපයක� ඉඩදීෙ වෙය� අයත් 
විය. 
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වකවස් වෙතත්, වෙෙ පියෙරයන ෙගින � ලංකාවේ සංහඳියාෙ ෙෙකීෙ සෙ 
ොනෙ අයිතිොසිකේ ප්රෙරධනය� එකසත් ජාතීවනේ ොනෙ හමිකේ 
කවුනසිලය (UN Human Rights Council) සඳො 2015 සැපතැේබර ෙස 
රජය විසින දරණ ලද ෙෙකීේ පෙත දො ඇත. ෙධ හංසාෙ දිෙ�ෙ පාවිචචි 
කිරීෙ යනු � ලංකාෙ දිෙ�ෙ තෙවනේ වපාවරානදු කඩ කරන බෙ� පැෙැදිලි 
උදාෙරණයකි.

� ලංකාවේ ෙදහංසාවෙන වේරී සිටින අය විසින දිගින දිෙ�ෙ උල්ලංඝනය 
කිරීේ, යුකතිය ො ෙෙකීේෙල අසාරථකත්ෙයත්, ප්රතිසනධාන ප්රයත්නයන 
ෙලකොලමින දඬුෙේ වනාලබා සිටීවේ සංස්කෘතියත් දකිති.

2018 අෙ ්භාෙවේ දී � ලංකාෙ තුළ දිෙෙැරුණු වදශපාලන ො ෙයෙස්ථාෙය 
අරබුදය, ෙෙවීවේ ක්රියාෙලීන සඳො කැප වූ ස්භාෙ ආණඩුවේ අස්ථාෙරත්ෙය 
වපනනුේ කරන ලද අතර, යේ ප්රෙතියක ආපසු ෙැරවිය ෙැකි ආකාරය 
නිරූපනය කරන ලදී.

2015 දී එකඟ වූ සෙ 2017 දී අලුත් කරන ලද වයා්ජනාෙ අනුෙ 2019 ොරතු 
ොසවේ දී, එකසත් ජාතීවනේ ොනෙ හමිකේ කවුනසිලය විසින � ලංකාෙ 
වකවරහ අෙධානය වයාමු කිරීෙ පෙත්ොවෙන යවනන ද යනන තීරණය 
කරනු ඇත. වෙෙ සාකච්ාවේ දී, ෙසර ෙතරක� වපර බාරෙත් කැපවීෙ ෙත 
රජය විසින සිදු කරන ලද ෙනදොමි ප්රෙතිය එකෙ දැන� සිදු වකවරමින 
පෙතින ජාත්යනතර නිරීක්ණ ො අධීක්නය සඳො අෙශය ෙන බලවේෙය 
ප්රබල බෙ සාකෂි දරයි. Freedom from Torture විශ්ොස කරත් වනත් ොනෙ 
හමිකේ කවුනසිලවේ ෙරපසාදයක ෙගින නවීන ජාතයනතර පරීක්ණයක 
සෙ සොය ඇති කිරීෙ, ප්රතිසංස්කරණය, සංහඳියාෙ සෙ ෙෙවීෙ ප්රෙතිය, 
බරපතල ඇඟවුේ සහතෙ අත්පත් කර වනාෙනනා බෙ� ෙෙබලා ෙැනීෙයි.

� ලංකාවේ ආණඩුෙ ොචික සෙතික ෙලින ඔේබ� ෙෙන කළ යුතු අතර, 
ෙෙවීෙ සේබනධවයන සිය පුරෙැසියන� ො ජාතයනතර ප්රජාෙ� දුන 
ප්රතිඥාෙන ක්රියාෙ� නැංවීෙ සඳො කාවලා්චිත බැඳීේ සඳො එකඟ විය යුතුය.
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නිවරදශ

� ලංකා රජය�:
ජාතයනතර ොනෙ හමිකේ ප්රමිතීන ො වදශීය නීති සේපාදනය කිරීවේ සිය 
ෙෙකීේ සේබනධවයන රජය විසින පෙත ආකාරවයන ඉටුකළ යුතුය:

1. පෙත සඳෙන දෑ ෙගින ෙධහංසා පිළිබඳ සිය ‘ශූනය ඉෙසීවේ’ ප්රතිපත්තිය 
යථාරතයක බෙ� පත් කිරීෙ:

(i) ෙධහංසා පැමිණවීෙ පිළිබඳ වචා්දනා සෙ අපරාධ විෙරශන ආරේ්භ 
කිරීෙ සෙ ෙෙකිෙයුත්තන� ෙෙකිෙ යුත්තන කුෙන බලවේෙ වෝ   
වජය්්ඨයන රජවේ වෝ මිලි�රි, ප්රතිපත්ති ො ආරක්ක වස්ොෙනහ 
ෙෙකිෙ යුතු අයවේ රාජකාරි අත්හටුවීෙ;

(ii) ශුනය වනාෙන ඉෙසීවේ ප්රතිපත්තිය විස්තර කරමින ර� පුරා ප්රචාරක 
ක�යුතු ආරේ්භ කිරීෙ සෙ පුනරුත්ථාපනය සෙ ෙෙකීෙ යාෙත ෙැකි 
අයුරු ෙැන වතාරතුරු සැපයීෙ.

2. අත්අඩංගුෙ� ෙනනා ඕනෑෙ අයකු� පෙත දෑ ඇතුලත්ෙ ෙැකියාෙ ඇති බෙ 
සෙතික කිරීෙ:

(i) ඔවුවනේ වත්රීෙ අනුෙ නීතිෙය නිවයා්ජනය සෙ ස්ොධීන වෙදය 
පරීක්ාෙ� කඩිනේ ප්රවේශය;

(ii) නිල වනාෙන රැඳවුේ ෙධයස්ථාන ඇතුලුෙ ඕනැෙ රැඳවිවයකු 
ජාතයනතර ෙශවයන පිළිෙනනා අපරාධයක� වචා්දනා ලබා වනාෙැති 
නේ වෝ ජාතයනතර ප්රමිති අනුෙ සාධාරණ නඩුවි්භාෙයක� පසුෙ සිර 
දඬුෙෙක ලැබූ පසු ඔහුෙ නිදෙස් කිරීෙ�; සෙ 

(iii) පාවපා්චචාරණවයන සෙ වෙනත් ෙධහංසා තුලින ලබාෙත් වෙනත් 
සාකෂිෙල පාවපා්චචාරන සියලු තත්ෙයවනෙන ඉෙත් කිරීෙ

3. ර� තුළ කාරයක්ෙ ආකාරවයන සිය ෙරෙ දිය ෙැකි බෙ සෙතික කිරීෙ 
සඳො � ලංකාවේ ොනෙ හමිකේ වකාමිසෙ ස්භාෙ� ප්රොණෙත් අරමුදල් 
සපයා ඇති බෙ සෙතික කිරීෙ. 

4. ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳො පැෙැදිලි කාල රාමුෙක ඇතුලත් නැෙත අලුත් 
කරන ලද ොනෙ හමිකේ ස්භා තීරණයක තුළින සංහඳයාෙ, ෙෙවීෙ සෙ 
ොනෙ හමිකේ ප්රෙරධනය� ඇති ෙෙකීෙ නැෙත සෙතික කිරිෙ. 
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ජාතයනතර ප්රජාෙ�:
එකසත් ජාතීවනේ සාොජික ර�ෙල් විසින පෙත සඳෙන පරිදි ක�යුතු කළ 
යුතුය:

1. ෙධහංසා පැමිණවීෙ ඇතුලුෙ ොනෙ හමිකේ උල්ලංඝණය පිළිබඳෙ ෙැ�ලු 
� ලංකාෙ රජය සෙෙ සියලු දවිපාරශවික සෙ බහු පාරශවික ොනෙ 
හමිකේ සාකච්ාෙලදී වපනො වදන බෙ සෙතික කිරීෙ සෙ ජාතයනතර 
ොනෙ හමිකේ ප්රමිතීන සෙ එහ ෙයෙස්ථාෙ ය�වත් එහ යුතුකෙ ඉටුකිරීෙ� 
උනනදු කිරීෙ.

2. විවශ්්වයන අඛණඩ වදශපාලන අස්ථාෙර සංදර්භයක තුල 
ප්රතිසංස්කරයන නිසා ඇතිවූ ප්රෙතිය සෙතික කිරිෙ� නැෙත අලුත් කරන 
ලද ොනෙ හමිකේ කවුනසිලවේ බලතල තුලින � ලංකා රජය� අඛණඩ 
සෙවයා්ෙය සෙ පරීක්ාෙ පෙත්ොෙැනීෙ. 

3. විශ්ෙ සාධාරණත්ෙය ය�ත� ෙැවනන ොනෙ හතොදය, යුද අපරාධ, ෙධ 
හංසා සෙ බලෙත්කාරවයන අතුරුදනකිරීේ පිළිබඳ අපරාධ කිරීෙ 
සේබනධවයන සැක කරන රජවේ නිලධාරිවයකු වෝ LTTE සාොජිකයකු 
ෙන ඕනෑෙ � ලාංකිකයකු පිළිබඳෙ විෙරශනය වකා� නීතිෙය පියෙර ෙත 
යුතු ය. 
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FREEdom FRom ToRTURE 

Freedom from Torture යනු ෙධහංසා ෙලින පසුෙ ජීෙත්ෙන පුදෙලයන� 
ප්රතිකාර කිරීෙ� සෙ පුනරුත්ථාපනය කිරීෙ� ඇපකැප වී සිටින එකසත් 
රාජධානිය පදනේ වූ ොනෙ හමිකේ සංවිධානයකි. ොනසික සෙ ශාරීරික 
චිකිත්සාෙන, ෙධහංසා සේබනධවයන අධිකරණ ොරතා, නීතිෙය සෙ සු්භ 
සාධන උපවදස් සෙ නිරොණශීලි ෙයාපෘති ඇතුලත්ෙ ෙර්යක� එංෙලනතය 
සෙ වස්කාටලනතය දකො ෙධහංසාෙල� වොදුරෙ ජීෙත්ෙන 1,000 ක� 
පෙණ අප විසින වස්ො සපයනු ලැවේ. 

අප වලාෙ විශාලතෙ ප්රතිකාර ෙධයස්ථානෙලින එකක ෙන අතර 1985 
ෙර්වේ අප සංවිධානය ආරේ්භවේ සි� ෙධහංසාෙල� වොදුරෙ ජීෙත්ෙන 
60,000 ක� ෙඩා අප වෙත වයාමුකර ඇත. අපවේ විවශ්්ඥ සායනිකයන 
විසින සකස් කරන ලද වෙදය-නීති ොරතා ජාතයනතර ආරක්ාෙ සෙ 
ෙධහංසා සිදුකරන රාජයයන සැලකිල්ල� ෙැනීෙ� අරමුණු වකා� 
ෙධහංසාෙල� වොදුරුෙ පසුෙ ජීෙත් ෙනනවනේ සාකෂි සදො ්භාවිතා වකවර. 

අපවේ ෙධහංසා සේබනධවයන කැපවූ ෙැඩස�ෙන අතරින අප, ෙධහංසාෙ 
ෙලකොලිෙ ශකතිෙත් කිරීෙ� අපවේ උත්සාෙයන� උපකාරවීෙ�, යුකතිය 
ආරක්ා කිරිෙ� සෙ ෙධහංසාෙල� වොදුරුෙ පසුෙ ජීෙත් ෙන පුදෙලයන 
සඳො ජාතයනතර ආරක්ාෙ සෙතික කිරීෙ� වස්ෙය කරමු. ෙධහංසාෙලින 
පසුෙ ජීෙත්ෙනනවනේ ෙඬ සෙ විවශ්්ඥ ඥානය වෙෙ වස්ෙවේ මූලික 
අරමුණ තුල ඇත. 

අප, අපවේ ආයතනික විවශ්්ඥ සායනිකයවනෙන ලබාෙත් සාකෂි 
ක්රොනුකූලෙ ්භාවිත කරන සෙ අප වස්ෙය කරන ෙධහංසාෙලින පසුෙ ජීෙත් 
ෙන පුදෙලයන ෙධහංසාෙලින වතාර වලාෙක කරා වස්ෙය කිරීෙ� සිටින 
එකෙ ොනෙ හමිකේ සංවිධානය වේ.
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Please visit our website to find out more: 
www.freedomfromtorture.org

කරුණාකර Freedom from Torture සේබනධවයන ෙැඩි විසත්ර ලබාෙැනීෙ� 
www.freedomfromtorture.org � වයාමුෙනන. 

අපවේ ටවි�ර ගිණුෙ Twitter @FreefromTorture 

එවස ්වනාෙැති නේ අපවේ වෆස් ්බුක අඩවිය� පිවිවසනන 
Facebook https//www.facebook.com/FreedomfromTorture

Freedom from Torture 
111 Isledon Road, London, N7 7JW.  
Tel: 020 7697 7777 
Fax: 020 7697 7799 

ලියාපදිංචි පුණයාතනය: England 1000340, Scotland SC039632. 
ආෙෙන වස්ො වකාෙසාරිස් කාරයාලය (office of the Immigration Services Commissioner) ලියාපදිංචි අංකය: N201600022.

ඉතා කුඩා වෙනසක:
� ලංකාවේ ආරක ා්ෙ සේබනධ වෙවෙයුේෙලදී දිෙ�ෙ ක්රියාත්ෙක ෙධහංසා පැමිණවීෙ


