
 

 



 

 
 

ශ්රී ලංකාවේ යුද පීඩිත කාන්තාව ෝ:  
යුද්ධවේ උරුමය සමග කටයුතු කිරීම  

 
 

විධායක සාරාංශය  
 
ශ්රී ලංකාවේ යුද ගැටුවේ අ සානවයන්  සර අටකට පසුත්, දි යිවන් උතුරු නැවගනහිර වදමළ කාන්තාව ෝ යුද සමවේ 
උල්ලංඝන සේබන්ධවයන් ත මත් යුක්තිය වසොයා යමින් සිටිති. සතය වකොමිසමක්, ආගිය අතක් නැති පුද්ගලයන් පිලිබඳ 
විමර්ශනය වකොට  න්දි ලබා දීම සඳහා විවශේෂ උසාවියක් සහ කාර්යාල ඇතුළු  ආණ්ඩු  විසින් 2015 දී එක්සත් 
ජාතීන්වේ මාන  හිමිකේ මණ්ඩලයට ලබා දුන් ගාේභීර ප්රතිඥා සාක්ෂාත් වී වනොමැත. වේ, යුද පීඩිත සියලු ජන 
කණ්ඩායේ  ල හදිසි ආර්ථික සහ මවනෝ-සමාජීය අ ශයතා සපුරා වනොතිබියදීය. වකෝපයත්, පා ාදීම පිලිබඳ හැඟීමත් 
විසින් බිහිවකොට වකොට ඇති කාන්තා නායකත් වයන් යුත් අලුත් විවරෝධතා රැල්ලක්, ප්රජා න් අතරත්, රාජයය සහ වදමළ 
පුර ැසියන් අතරත්, දැනටමත්   ැහැරී වගොස් තිවබන සංහිඳියා  සේබන්ධ අවේක්ෂා නැ ත පලුදු කරන මැසිවිල්ලක 
මුලාශ්රය බ ට පත්වීවේ අනතුරක් මතුකරයි. රවේ ප්රජා න් සමාදාන වකොට තිරසාර සාමයක් වගොඩනැවගන ආකාරවයන් 
අතීතය සේබන්ධවයන් ශ්රී ලංකා  කටයුතු කිරීමට නේ, ආණ්ඩු  යුද පීඩිත කාන්තා න්වේ අ ශයතා සහ අයිති ාසිකේ 
ප්රමුඛස්ථානවේ ලා සැලකිය යුතුය. එහි ආරේභය විය යුත්වත් අතුරුදහන්වූ න් සහ හානිපූරණය සඳහා  න කාර්යාල 
අප්රමාද  ස්ථාපිත කිරීමයි.  
 
සන්නද්ධ ගැටුම ඇවිල යද්දී, උතුරු නැවගනහිර යුද  කලාපවේ වදමළ කතාකරන කාන්තාව ෝ සතයය සහ  ගවීම ඉල්ලා 
බලසේපන්න හමුදා කට සහ ඒකාධිපති ාදී ආණ්ඩු කට නිර්භය බලපෑේ කළහ. එහිදී, ඥාතීන් බලහත්කාරවයන් 
අතුරුදහන් කිරීම විවශේෂිතය. සංක්රාන්තික යුක්තිය පිළිබඳ කාරණා යුද්ධවයන් පසු  වද්ශීය සහ ජාතයන්තර නයාය පත්රයට 
ඇතුල් කිරීමට වහේතු සාධක වූවේ ඔවුන්වේ උද්වඝෝෂණ  යාපාරයි. වපොවරොන්දු වූ සංක්රාන්තික යුක්ති ක්රියාදාම  ල හරි 
මැද ඇත්වත් ලිංගික දූෂණ හා ලිංගික ප්රචණ්ඩත් ය, පවුවල් සාමාජිකයන්වේ මරණ, එල්ටීටීඊ ය විසින් කරන ලද 
බලහත්කාර බඳ ා ගැනීේ සහ ඝාතන, සහ නි ාස හා ප්රජා න් විනාශ කිරීම ආදිය පිළිබඳ  වේ කාන්තා න්වේ අත්දැකීේ 
ය. යුද්ධවේ උරුමය විවශේෂවයන්ම යුද පීඩිත කාන්තා න් මත්වත් දිගටම දුක්පීඩා පට යි: ආගිය අතක් වනොමැති නෑදෑයන් 
ගැන වතොරතුරු නැතිවීම, තමන්වේ භූමිවයන් පල ා හැරීම, ආර්ථික අවහේනිය, මවනෝ ක්ෂතිය, ලිංගික ප්රචණ්ඩත් යට සහ 
සුරාකෑමට වගොදුරු වීවේ අ දානම සහ ඉන් වබොවහොමයක්ම පාවහේ තීව්ර කරන හමුදාකරණය වූ පරිසරය ඊට අයත් ව යි.    

 
නයාය පත්රය තීරණය කරන ක්රියාධාරී බ  පැ තිවේ වු , සංක්රාන්තික යුක්ති ක්රියාදාමය හැඩගැස්වීවේ දී කාන්තා න්ට 
භූමිකා ක් ලබා දී නැති තරේය. ආණ්ඩුවේ වපොවරොන්දු ඉටු කිරීමට න  ජ යක් ලබා වදනු ඇතැයි වබොවහෝ වදනා 
අවේක්ෂා කළ, කාන්තා න් වගන් පුළුල් වලස අදහස් විමසා ප්රවිචාරණ කාර්ය සාධක බලකාය සේපාදනය කළ  ාර්තා  
ආණ්ඩු  වබොවහෝ දුරට වනොතකා හැර ඇත. කුඩා ඉඩේ කැබලි මුදා හැරීම වහෝ ජනාධිපති රයා අතුරුදහන් වූ න් වේ 
ඥාතීන් මුණගැසීම  ැනි ඉඳහිට පාන ඉඟි, ආණ්ඩුවේ වද්ශපාලන ප්රවේසේකාරී බ  හා හමුදා  පැත්තට ඇලවීම තුල ගිලී  
යයි. යුද්ධවේ මූලයන්ට පිළියේ වයොදා එය නැ ත සිදුවීම  ැලැක්වීමට සමත් වීවේ විභ යක් සහිත න   ය ස්ථා  ත මත් 
ප තින්වන් අවිනිශ්චිත තත්ත් යකය.   

 
උතුරු හා නැවගනහිර කාන්තා න් සමග ප ත් න ලද විස්තීර්ණ සේමුඛ සාකච්ඡා  ලදී ඔවුන් පැහැදිලි  කියා සිටිවේ 
රාජයය සහ - අඩු එකමිතියකින් යුතු  වු ද - එල්ටීටීඊය විසින්, කරන ලද අපරාධ සේබන්ධවයන් යුක්තිය අ ශය බ යි. 
ඔවුන්වේ  ඩාත් හදිසි ඉල්ලීම  න්වන් ආගිය අතක් නැති ඥාතීන්ට අත්වූ ඉරණම දැනගැනීමයි. එවමන්ම, තමන් ඉල්ලා 
සිටින සතයය හා යුක්තිය ඔවුන්වේ ආර්ථික, සාමාජීය, මවනෝවිදයාත්මක සහ ආරක්ෂක අ ශයතා විසඳීම සඳහා  න පළල් 
ප්රවේශයක අංගයක් විය  යුතු බ ද වේ කාන්තාව ෝ අ ධාරණය කරති.  

 
තර්කානුකූල  ගත් කල, යුද්ධවේදීත් ඉන් පසු ත් අන් ක ර ජන කණ්ඩායමකටත්  ඩා ශ්රී ලංකාවේ  ැඩිම පීඩා ට පත්  
සිටින්වන් උතුවර්ත් නැවගනහිවර්ත් වදමළ කතාකරන කාන්තා යි. ගෘහ මූළිකා න් සහ ප්රධාන ආදායේ උපයන්නියන් 
වීමට බල කරනු ලැබූ දස දහස් සංඛයාත යුද  ැන්දඹු න් සහ අතුරුදහන්වු න්වේ භාර්යා න් සාේප්රදායික ගෘහස්ථ භූමිකා 
අතහැර වද්ශපාලන, ආර්ථික සහ සමාජ ක්රියාකාරිත් යට සේබන්ධ වීම සඳහා වපොදු ජන ක්වෂේත්රයට අ තීර්ණ වී සිටිති. 
ඔවුන් වමය සිදු කරන්වන් සිංහල හමුදා  දිගටම රැඳී සිටීම නිසා අනාරක්ෂිත වූ, අනමය සංස්කෘතික හා සමාජ චාරිත්ර  ලින් 
නියාමනය  න අතිශය පුරුෂමූලික සන්දර්භයක් තුලය. ලිංගිකත් ය පදනේ කරගත් ප්රචණ්ඩත් වයන් සමස්ත යුද්ධය 
පුරාම පීඩා විඳි ඔවුන් දැනුත් ඊට මුහුණ පා සිටින්වන් සමාජ හා පවුල්  ුහ බිඳ  ැටීේ මධයවේය.  ැඩි වදනකුවේ  හදිසි  
සමාජාර්ථික අ ශයතා ඉටුවී නැති අතර, වබොවහෝවදනා වබලහීන කරන ක්ෂතිවයන් පීඩා විඳිති. යුද්ධය නිසා පැන නැඟුනු 
තමන්ට සුවිවශේෂ අභිවයෝග  ලට මුහුණදී සිටින උතුරු නැවගනහිර හා රවේ අවනක් පලාත් ල මුස්ලිේ හා සිංහල 
කාන්තා න්ද සංක්රාන්තික යුක්ති ක්රියාදාමයට  ඩා වහොඳින් ඇතුලත් කරගත යුතුය. 



 

 
පලදායී සංක්රාන්තික යුක්තියක් විසින් කාන්තා න් මුහුණපා සිටින බරපතල ආර්ථික හා ශාරීරික අනාරක්ෂිත බ  අඩු 
කිරීමත් සිදු කළ යුතුය. ජීවිකා , විශ්රාම  ැටුේ, ණය සහන හා මවනෝ-සමාජීය ආධාර සඳහා  න පුළුල් සහ  ඩාත් වහොඳින් 
සේබන්ධීකරණය වූ  ැඩ සටහන් ප ත් ාවගන යාම සඳහා මනා  සැලසුේ කළ හා බලගැන්වූ හානිපූරක කාර්යාලයක් 
අ ශයය. වද්ශපාලනික සහ නිලධාරි ාදී විවරෝධතා මැඩ පැ ැත්වීම සඳහා එම කාර්යාලයට ජනාධිපති රයාවේ සහ 
අගමැති  රයාවේ ප්රබල වද්ශපාලන පිටුබලයක් ලැබිය යුතුය. එවමන්ම, ප්රජා සහ දිස්ත්රික් මේටවේ කාන්තා කණ්ඩායේ 
 ලට මුලයමය හා වද්ශපාලන  ආධාර ලබාදීම අතයා ශයය.  

 
අතුරුදහන්වූ න් සඳහා  න කාර්යාලය  හාම ස්ථාපිත වකොට උතුවර් හා නැවගනහිවර් ශාඛා පිහිටුවීමට ප්රමාණ ත් 
සේපත් ලබා දිය යුතුය. යුද පීඩිත කාන්තා න්ද ඇතුළු විශ් සනීය, ස් ාධීන හඬ  ලින් එහි කාර්ය මණ්ඩලය සමන්විත විය 
යුතුය. ජාතයන්තර සේබන්ධතා යකින් යුතු  ගවීේ කාර්යා ලියක් ඉක්මනින් එනු නැති වු ත්, ශ්රී ලංකා ට තමන්වේ 
අවන්කවිධ අ තාර නින්දට ය ා අනාගත ගැටුේ සඳහා ඇති ඉඩ ප්රස්තා සමනය වීම සහතික කිරීවේදී එය තීරණාත්මක 
ව යි.   

 
ශ්රී ලංකාවේ සංක්රාන්තික යුක්තිය පණ අදිමින් සිටීමට වබොවහෝ දුරට වහේතුවී ඇත්වත් එම ක්රියාදාමයට මහජන සහාය 
ලබාගැනීමට වහෝ එමගින් සියලු ප්රජා න්ට  ාසි සැලවසන බ  සන්නිවේදනය කිරීමට වහෝ ආණ්ඩු  ක රදාක ත් 
උත්සාහ වනොකිරීම නිසාය. හානිපූරක සහ අතුරුදහන්වූ පුද්ගලයන්වේ කාර්යාල යුද්ධවේ උරුමයන්  ලට ආමන්ත්රණය 
කරන්වන් වකවසේදැයි පැහැදිලි කරන මහා පරිමාණ ප්රචාරක  යාපාරයක් දියත් කිරීවමන් වද්ශපාලන විරුද්ධ ාදීන්වගන් 
සහ යුද හමුදාව න් මතු න විවරෝධතා  බලරහිත කිරීමට උපකාරී  නු ඇත.   

 
යුද පීඩිත කාන්තා න්වේ නිශ්චිත අ ශයතා  ලට වයොමුවී, ඔවුන් සංක්රාන්තික යුක්ති  ැඩ සටහන් සැලසුේ කිරීම සහ 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා  ඩාත් පූර්ණ  ශවයන් වයොදා ගැනීම උතුරු නැවගනහිර නැග එන ආතතිකාරී තත් ය අඩු වකොට, 
2015 වපොවරොන්දු වූ වද්ශපාලන සංක්රාන්තිය ත මත් සැබෑ කර ගත හැකිය යන බලාවපොවරොත්තු  ප්රකෘතිමත් කිරීම සඳහා 
තැබිය යුතු අතයා ශය පිය ර ව යි.  

  
 
නිර්වද්ශ 
 
අංග සේපූර්ණ සංක්රාන්තික යුක්ති ක්රියාදාමයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්වේ මාන  හිමිකේ 
මණ්ඩලවේ දී දුන් වපොවරොන්දු ඉටුකිරීමට මුල පුරනු පිණිස: 
 
ශ්රී  ලංකාවේ ආණ්ඩුවට: 

 

1. හානිපූරක සහ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සේබන්ධ කාර්යාල  ලින් සියලු ප්රජා න්ට හිමි න පල ප්රවයෝජන 
පිළිබඳ  පැහැදිළි වකොට වද්ශපාලන විරුද්ධ ාදීන්වගන් සහ යුද හමුදාව න් නැග එන විවරෝධය අඩුකිරීම පිණිස 
දැ ැන්ත මහජන ප්රචාරක  යාපාරයක් දියත් කිරීම. 

2. ස් ාධීන කාර්ය මණ්ඩලයක්, උතුවර්ත් නැවගනහිරත් කාර්යාල සහ වින්දිතයන්වේ ඥාතීන්ට භූමිකා ක් සහිත  
අතුරුදහන් වු න් සඳහා  න කාර්යාලය  හාම ක්රියාත්මක කිරීම. 

3. හානිපූරණ නීතිය වකටුේපත් කිරීම සඳහා මහජන අදහස් කැඳවීම මගින් හානිපූරක කාර්යාලයක් පිහිටුවීවේ 
ක්රියාදාමය ආරේභ කිරීම. සිංහල, මුස්ලිේ සහ වදමළ සහාය ලබන  රමක් සහ කාර්යාලයක් සැලසුේ කිරීම 
සඳහා ප්රතිපත්ති සේපාදකයන් විසින් මහජන මතය හා සමග ප්රවිචාරණ කාර්ය සාධක බලකාවේ  ාර්තාවේ අදාළ 
නිරීක්ෂණ ද සැලකිල්ලට ගත යුතුය. 

4. සියලුම ප්රජා න්ට අයත් යුද පීඩිතයන් සහ ඔවුන්වේ ඥාතීන් ට  ාසි සැලවසන  ැඩ සටහන් සේබන්ධීකරණය 
කළ හැකි පරිදි හානිපූරක කාර්යාලය සැලසුේ වකොට බල ගැන්වීම.  

 

5. එක්සත් ජාතීන්වේ සංවිධානය, ආධාර ලබා වදන්නන් සහ පළාත් සභා සමග එක්වී, විවශේෂවයන්ම ගෘහ මූලික 
කාන්තා න් මුල්වකොටගත් යුද පීඩිත කාන්තා න්වේ ආර්ථික අ ශයතා විධිමත් වලස තක්වසේරු වකොට, 
වින්දිතයන්වේ පවුල් ව නුව න් සාධාරණ සහ වත්රුේ ගැනීමට පහසු විශ්රාම  ැටුේ ක්රමයක්, යුද පීඩිත දරු න් 
වේ අධයාපනය ව නුව න් මුදල්,  ැය දැරිය හැකි නි ාස සහ  ැන්දඹු න්වේ ඉඩේ අයිතිය වහෝ කුලීකරය 
තහවුරු  න ප්රතිසංස්කරණ ඇතුලත්  ැඩ සටහන් සැලසුේ කිරීම.  

6. යුද පීඩිත කලාපවේ සියලු වදනාටම ලබාවදන මවනෝ-සමාජීය ආධාර  ැඩිදියුණු වකොට එය අනාගත ප්රවිචාරණ 

සහ යාන්ත්රණ සමග ඒකාබද්ධ කර, ලිංගිකත් ය පදනේ වකොටවගන, හිංසනයට, විවශේෂවයන්ම ලිංගික 
ප්රචණ්ඩතා ට වගොදුරුවූ පීඩිතයන්ට අංග සේපූර්ණ ව දය පහසුකේ සලසා දීම.  



 

7. යුද හමුදා ට 2009 දී භාරවූ සියලුම වදනාවේ නේ ලැයිස්තු ක් ප්රකාශයට පත් කර, දණ්ඩ මුක්තිය නිමා වකොට 
 ගවීේ සේබන්ධ විවශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවීම සඳහා වද්ශපාලන සහාය දිනා ගැනීම දිසා ට තබන පිය රක් 
වලස, අතුරුදහන් වීේ, පැහැරගැනීේ සහ යුද සමවේත්, ඉන් පසු ත් කරන ලද සංවක්තාත්මක  ශවයන්  ැදගත් 
කමක් උසුලන අපරාධ සේබන්ධවයන් විශ් සනීය සහ ස් ාධීන වපොලිස් පරීක්ෂණ පැ ැත්වීම. 

8. හිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්වේ පවුල් ල සාමාජිකයන්ද ඇතුළු සියලුම ශ්රී ලාංකිකයන්ට ඇති මළවුන් සැමරීවේ  
අයිතිය පිළිගැනීම.  

 
 
යුද පීඩිත කාන්තා න්ට සංක්රාන්තික යුක්ති යාන්ත්රණ සමග පලදායී වලස සේබන්ධ වීම පහසුකර න 
පරිසරයක් ඇති කිරීම සඳහා: 
 
ශ්රී  ලංකාවේ ආණ්ඩුවට:  
 

9. අතුරුදහන් වූ න්වේ සහ හානිපූරක කාර්යාල සැලසුේ කිරීවේදී සහ ක්රියාත්මක කිරීවේදී කාන්තා න්, ජීවිත 
වේරා ගත්තවුන් සහ කලාපීය කාර්ය සාධක බලකා සාමාජිකයන් වේ අඛණ්ඩ සහභාගිත් ය සහතික කිරීම. 

10. උතුවර්ත්, නැවගනහිරත් කාන්තා න්ට එවරහි ලිංගික සුරාකෑම සහ හිංසනය  ැලැක්වීම සඳහා යට දැක්ව න 
ඒ ාද ඇතුලත් පිය ර ගැනීම: හමුදාවේ සහ රජවේ නිලධාරීන් සඳහා චර්යා ධර්ම පද්ධති බලාත්මක කිරීම, ලිංග 
වේදය පදනේ වකොටගත් ප්රචණ්ඩතා  ලට ප්රතිචාර දැක්වීම සේබන්ධ පුහුණු ක් ලත් කාන්තා න් හා වදමළ 
කතාකරන වපොලිස් නිලධාරීන්  ැඩිවයන් වයදවීම, වපොලිසිවේ සහ රජවේ කාර්යාල ල කාන්තා හා ළමා 
කාර්යාංශ වමන්ම ලිංගික සහ ලිංග වේදය පදනේ කරගත් හිංසනය සේබන්ධ නඩු විභාග කිරීමට විවශේෂ 
මහාධිකරණයක් පිහිටුවීම. 

11. හමුදා  විසින් හිටි හැටිවේ නි ාස  ලට ඇතුල් වීම ඇතුළු  කාන්තා න්වේ නි ාස වසෝදිසි කිරීේ න තා දැමීම 
මගින් උතුරු හා නැවගනහිර ජනජීවිතය වකවර් හමුදාවේ බලපෑම අඩු කිරීම;  හමුදා  විසින් අල්ලාවගන සිටින  
පුද්ගලික ඉඩේ ආපසු දීම වේග ත් කිරීම සහ හමුදා කඳවුරු හා මුරකවපොලු සංඛයා  අඩු කිරීම.   

 

එක්සත් ජාතීන්වේ සංවිධානයට සහ ජාත්යන්ත්ර ආධාර වෙන්නන්ට: 
 

12. උතුරු නැවගනහිර ජී නාධාර  ැඩසටහන්  ල දැනට ප තින අසාර්ථකතා අනුපාතිකය සහ ඉහල ණය ප්රමාණය 
අඩු කිරීම සඳහා පිළිව ත් සහ සාමුහික අධීක්ෂණ ක්රියාමාර්ග සකස් කරගැනීම. 

13. කලාපීය කාර්ය සාධක බලකාවේ සාමාජිකා න් ඇතුළු ප්රජා සහ දිස්ත්රික් මේටවේ කණ්ඩායේ සඳහා ලබාවදන 
වද්ශපාලන සහ ආර්ථික ආධාර  ැඩි දියුණු කිරීම. 

14. ව නස් න සහ එන්න එන්නම දුෂ්කර අතට හැවරන වද්ශපාලන සන්දර්භයට සහ ආණ්ඩු  විසින් දියත් 
කරන්නට ඉඩ තිවබන ක ර වහෝ අලුත් මුල පිරීමකට  ඩාත් වහොඳින් ප්රතිචාර දැක්විය හැකි  න පරිදි එක්සත් 
ජාතීන්වේ සාම සාධක ප්රමුඛතා සැලැස්ම පුනරීක්ෂණය කිරීම. 

 
 
 

 


