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Preface

Right to Life Human Rights Centre is taking another step in the field of human rights in Sri Lanka 

specially by highlighting the gravity of torture over the past 17 years (since 2002) and bringing 

out a Guide for the Practitioners on Supporting Survivors of Male Sexual Violence through their 

research report for the discourse in the society on Men Sexual Violation (MSV). The topic itself 

is a shock to many when they hear about it since sexual violation is being looked into in our 

society in a narrow manner.  

“Torture belongs to Slave Society, it’s Cruel, Inhuman, Degrading Treatment and not suitable 

for an independent Society” says definition of torture according to United Nations Committee 

Against Torture. And accordingly the research report is an outcome of a research done in 

Sri Lanka over a decade by two human rights activists (Ms. Deanne Uyangoda AAL and Mr. 

Mirak Raheem). With much difficulty, the identification of the ‘MSV’ survivors and getting the 

information from them on sexual violence caused to them.

The ongoing researches in Sri Lanka on torture and torture related matters has to be looked 

into in various angles and should not be repeated by any chance. At the same the output of the 

research has to be reached to the targeted audience. The awareness among general public on 

this perspective on torture has to be built up in the future and the endeavor has to be done on 

this regard in different angle. The evidence based advocacy has to be the approach.

Anthony Vinoth

Human Rights Activist / Projects Manager 

Right to Life Human Rights Centre  
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fmrjok

rhsÜ gq ,hs*a udkj ysñlï uOHia:dkh úiska Y%S ,xldfõ udkj ysñlï fËa;%fha ;j;a mshjrla 

;nñka úfYaIfhka" miq.sh jir 17l ^2002 isg& ld,iSudj ;=< mqreI ,sx.sl m%pKav;ajh ms<sn|j 

iudcfha l;sldj;la we;s lsÍu i|yd Tjqkaf.a m¾fhaIK jd¾;dj yryd jOysxid meñKùfï 

nrm;,lu biau;= lrñka iy mqreI ,sx.sl m%pKav;ajfhka Èú .,jd .;a whg iydh ùu ms<sn|j 

jD;a;slhska i|yd ud¾f.damfoaYhla f.k ths' wmf.a iudch ;=< ,sx.sl m%pKav;ajh mgq wdldrhlska 

úuid n,k neúka fuu ud;Dldj .ek wefikúg fndfyda fofkl=g f.k tkafka lïmkhls'

zzjOysxidj jy,a iudchg wh;a h' lDDrh" ñf,aÉPh" ksjy,a iudchlg iqÿiq fkdfõZZ f,i tlai;a 

cd;Skaf.a jOysxidjg tfrys lñgqj úiska jOysxid meñKsùu w¾: olajhs' fuu m¾fhaIK jd¾;dj 

udkj ysñlï l%shdldÍka fofofkl= ^kS;s{ äwEka Whkaf.dv uy;añh yd ñrdla rySï uy;d& úiska 

oYlhla mqrd Y%S ,xldfõ lrk ,o m¾fhaIKhl m%;sM,hls' mqreI ,sx.sl m%pKav;ajfhka Èú .,jd 

.;a whj y÷kd .ekSu iy Tjqkg isÿ jQ ,sx.sl m%pKav;ajh ms<sn|j f;dr;=re Tjqkaf.ka ,nd 

.ekSug fndfyda ÿIalr;djhkag uqyqK§ug isÿ úh'

jOysxidj yd Bg wod< ldrKd iïnkaOfhka Y%S ,xldfõ oekg isÿlr f.k hkq ,nk m¾fhaIK 

ms<sn|j úúO fldaKj,ska fidhd ne,sh hq;= w;r" lsisÿ wdldrhlska tu m¾fhaIKhka mqkrdj¾;kh 

fkdúh hq;=h' ta iu.u m¾fhaIKfha m%;sM,h b,lal .; ck;dj fj; <`.d úh hq;=h' jOysxidj 

ms<sn|j idudkH ck;dj w;r oekqj;aNdjh wkd.;fha § f.dvke.sh hq;= w;r" fï iïnkaOfhka 

úúO fldaKj,ska W;aidy l< hq;=h' idlaIs u; mokï jQ WmfoaYkh fï i|yd m%fõY lr.; hq;=h'

weka;kS úfkda;a

udkj ysñlï l%shdOr$ jHdmD;s l<uKdlre

rhsÜ gq ,hs*a udkj ysñlï uOHia:dkh  
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මාර්ග ෝපගේශගේ අරමුණ 

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයෙහි  ැවයව්ව  ්රී කිංකේෙබ ෙ ෝෙව  ට ස ලවකල්ලටකස ෙ ෝ්න ේ වූ වඳු ේ ෙ ෝ්්ව 
ප්රශ්න හල්  සෙල  වඳු ේ ෙ ෝ්වීම  සහස ේෝුරරුය ්වකුණ  යහස ප්ර ේ ය්ව ලවේහ ලව ෙල යේ යය  ීම ස 
දේහක ය  ෙව තුයල්  ෙ    ේර්ේ ැෙේශ්ෙහන යරමුණු කරනෙන,  ේ ය ි මිකම් ප්රජාේය යරර, පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ේෝුරරු ීම ්වකුණණු යහෙේ ි මිකම්, යයශ්යරේ ලව ප්රශ්න  ිළි ඳ යවඩි දවනුය්වභේයහක් ලව 
ිළි්වීම ක් ඇති ල්රී යි  

ෙ    ේර්ේ ැෙේශ්ෙ  ඉකක්ක ැේඨකහන යනෙන යධි ිංල ෙහන ලව රඳයේ ර ේ්වීමෙ න ෙේරුණු යහ 
ල ් ලම් නධ ය  වේ ඔුණනස ලවේහ ලවැයීෙම් කේර්හහ භේර පුේ්කයින හ  ඒ යරරස  ේ ය ි මිකම් 
�හේකේකයකහන, ද්ේ  �හේධරහන, ීමතිඥහන,  ෙ   උැෙේශ් හ ලැහන න ලව වයදය ෙල ්ය 
යෘ්වතිකහන යහ්ව ෙබ  ැවසුය ලඳවේ ෙ    ේර්ේ ැෙේශ්ෙ  මින ඉදිකයහස ඔුණන යෘ්වතිකහන ෙකල 
වවඳිනෙබ  ෙේරු  පුේ්කහනස ලවැයිහ යුතු ීමති හ ප්රතිකර්  ැ  ක් ෙ ෝය යෙ ුත්ව ිශශ්නිතර ලවේහ 
ලම් නධ කසයුතුයකදී ද ෙ    ේර්ේ ැෙේශ්හ යෘ්වතිකහනස ප්රේෙහ ගික ාධේරකහක් යනු ඇරවයි 
යෙේක්ෂේ ෙකෙර්   

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය   ු  ුමම්  ?  ්රී කිංකේෙබ ිකයමිනස ලව ිකයමි ය යිනස සෙරි  ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ හනු ෙැෝුරෙබ ද්ර යේස යතේ සුක  ප්රශ්න හල්  2013 යලෙර්දී, ලනත්රී පුරුෂ ල ේජාභේයහ  ර ැද ම් 
වූ ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන ්රී කිංකේෙබ දිලනරික්ක වරරක කර  කද යධයහ හකදී ප්රතිචණේර දවක්වූ ි කයමින 
1,658ෙද ේේන වරෙරන සකකස යතේ (28%) ය ේ ලිංගික යැචණේරයකස මුහු  දී තිබිණි  ඊස ය රරය, 
ලවභේගි වූ ිකයමිනේන 12 1%ක් යේර්රේ කෙය  ර න ලේ ේජික ය  කලටලයකදී ිකයමින ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහස කක්ය   යයි  1   

ිකයමින ලව ිකයමි ය යින ලිංගික යැචණේරයකස ලව ප්රචණ්ඩත්වයහස කක්ය  ද්ේ  ට ශ්නයට දයේක,  නධ ේ්ේර, 
රැඳුණම් කඳුණරු, ැේලලට, ා්මික ාහර , රැකයර  ිශයේල, ෙැෝුර ප්රයේව හ ලව ිශෙයලන යවිශ ට ට ධ 
ැසුබිම්යලන යේර්රේ ෙබ  ෙ    ේර්ේ ැෙේශ්හ ට ද්න යයධේ හ ෙහෝමුකරනු ක නෙන රේජායහ ට ද්න 
පුේ්කහන රඳයේ්නු ක    නධ ේ්ේර ලව ෙැෝලලන ලනථේ  යවිශ සුට ෙශ් ෂ ලිංදර්භහ තුය පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ෙකෙරි  හ  ෙකෙල  ෙයර්ව, රේජාය රැඳුණම් භේරෙ  පුරු  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ෙ   කකේැහ 
ෙකෙරි  මූලක යයධේ හ ෙහෝමු කර  යරර  , පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ෙව තුෙයන පීතේයස ැ්ව ය  
ද්හලු පුේ්කහනෙේ පුළුලට ල ේජා ලව ක්ර  ප්රශ්න  ලම් නධෙහන ෙ ි   ිශර්ෙේශ් ඉදිකයැ්ව කර තිෙේ  යුක්තිහ 
රවුණරු කර්වීමෙම්දී ලව ර න මුහු  ුරන ලිංගික ි ිංල හ ලම් නධෙහන ලව  ක ේ්වීමෙම්දී කේනරේයන 
මුහු  ෙද  දිගින දි්ස   ැයතින ේ වූ  හුට ධ යභිෙහ ් ලව ස  ප්රශ්න  ට ලීම  ලඳවේ යවේ ැකයූරර්  
�හේ ේර්් ්වීමෙම් යයශ්යරේය යේර්රේය ට ද්න ිළි්නු කවෙේ  යේර්රේය ට ද්න ලනත්රී පුරුෂ ල ේජාභේයහ  ර 
ැද ම් වූ ප්රචණ්ඩත්වයෙ  සුට ෙශ් ී  ලනයභේයහන වඳු ේ්නු කවෙේ  

වියෘත සාකච්ඡායක අයශයතාය  රිශ ද්ේ  යේර්රේ ය   මුුර, රෙේ රේජාය රැඳුණම් ලනථේ යක ද්ුරය  පුරුෂ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ප්රශ්න හ ිළි ඳ යේර්රේ්ර ල්රී  ලව ලේක්ඡාේ ල්රී  ද්ුර යනෙන යුවෙයිශ  ැසුගිහ 
කේකහ පුරේ, ෙේශීහ  ේ ය ි මිකම් ලිංට ධේ  ට ද්න ලිංගික ි ිංල  ද්ුරීමම් යේර්රේ්ර කර තිෙේ  ප්රශ්න ෙ  
ැවතිරුණු ලනයභේයහ වඳු ේ්වීම ස සහ උැකේරී ට හ  සෙව්ව, ෙ   ප්රචණ්ඩත්වයහන ෙ ෝෙව  ට ස ට ලනරර 
කරනු ක නෙන ය්වයතිංගුෙබදී ද්ුරය  යධි ිංල හන ෙකල හ  ඒයේ වව ට ස   ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ෙකල 
යර්ගීකර හ කරනෙන  වර  සෙල  , ස  ප්රචණ්ඩත්වයහනෙේ සුට ෙශ් ී හ්වයහ වඳු ේ්නෙන  ද  වර  

                                                           
1 CARE and Partners for Prevention, Broadening gender: Why masculinities matter – Attitudes, practices and gender-
based violence in four districts in Sri Lanka, 2013, www.care.org/sites/default/files/documents/Broadening-
Gender_Why-Masculinities-Matter.pdf  
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සෙව්ව, සහස ෙය ලනය, යුද ්වටුම් ලිංදර්භෙ  යේර්රේ  ේකේයක් ජාේරයනරර  ේ ය ි මිකම් ලිංට ධේ  ට ද්න 
ලම්ැේද හ කර  කදී  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය යැරේධයක රසේ ලව ඒයේෙ  ක්ර ේනු්ර ලනයූපැහ ඒයේ ට ද්න 
යේර්රේ කර  කදී  ඒ යේර්රේ යරකයන යවඩි්  ක් ැය කරනු කවබුෙබ ැසුගිහ යලර ැව තුයදී හ2. 
 ේර්ේ ැෙේශ්ෙ  පුළුලට යරමු ක් යනෙන ෙ   ැරරරහ ිහීම  ලව පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ 
ෙේශීහ යෘ්වතිකහන යරර යතේ්ව ට යෘර ලේක්ඡාේයක් ිශර් ේ හ ල්රී යි  සහ කරනු ක නෙන පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව සයින ෙේරුණු පුේ්කහනස ද්ුරය ඇති වේිශ ිළි ඳ දවනු  ලව යයෙ  ධහ යර්ධ හ 
ල්රීෙ ිශ  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  හඳුනා ැනීගේ යැ? ්වකම ුමම්  ?  

 ප්රශ්න හ වඳු ේ්වීමෙම් වේ ඒ ිළි ඳ ෙලට් ්ර ල්රීෙ  යුවැේුවය ෙව තුෙයන ක්රිහේධරහන, ල්වකේර 
ලැහන න ලව ෙැෝුර ජා රේය යරර ෙම් ි ළි ඳ ඇ්වේව සීමිර යයෙ  ධහල්  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
ිළි ඳ ට යෘර ලිංයේදහක්  වතික  ලව ෙ ෝෙව  ට ස ද්ුරීමම් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ෙකල යර්ථකථ හ 
ෙ ෝල්රී  ලව ට ලනරර ෙ ෝල්රී  ිශලේ සයින ෙේරුණු පුේ්කහනස ද්ුර ය  ිශශ්නිතර වේිශ ිළි ඳ 
ේවරුම්්වීම  යවයවක්ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යහ්ව යනෙන ුත ක් ද හන  ි ළි ඳ යයෙ  ධහ 
යුව ිශලේ යෘ්වතිකහනස ප්රචණ්ඩත්වයහ යේර්රේ ල්රීෙම් වවල්හේයක්  වර   

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ  ම් ප්රශ්න හ ා න්ර හ ල්රීෙම් ැයමු ිහයර යනෙන සහ වඳු ේ්වීම යි  
ප්රශ්න හ ැයති   ය ිළි්වීම , සි  ප්ර ේ හ ලව ලනයභේයහ, ස ම්, ෙේරුණු යහස ද්ුර ය  වේිශහ ලව 
ප්රශ්න හ ලම් නධෙහන කසයුතු ල්රීෙම්දී මුහු  දී ස ද්ුරය  යභිෙහ ් යයෙ  ධ කර්වීම   ගින යවඩිුරර 
ක්රිහේ ේර්් ලඳවේ ැද   ලවකෙල   ප්රශ්න හ ිළි ඳ යවඩි දවනුය්වභේයහ ලව යයෙ  ධහ පුේ්ක ලව 
යූවේ්ව ක  ේසම්යකදී යවඩිදියුණු කර  කද ප්රතිචණේර ලඳවේ දේහක ෙබ   ෙව ක්ෂ රකෙ දී ෙ  ගින ීමති 
වේ ප්රතිලිංලනකර  ලඳවේ ය  උේෙේශ් හ ශ්ක්ති ්ව ෙකෙර්  

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට ද්න ිශර් ේ හ කරනු ක   ූරර්  ප්රතිලක ලව වේිශහ ිළි ඳ යවඩි 
ිළි්වීම  වේ යයෙ  ධහ ලව දව ස තිෙ   ප්රතිචණේර හේන්ර හනෙේ යප්ර ේ ය්වක  ෙව තුෙයන 
ෙේරුණු පුේ්කහන ලඳවේ ෙල යේයනෙේ යර්ධ හක් දිකය්වනෙබ  ැයමු ිහයර ෙකල, පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ිශලේ පීතේ ට ඳ ෙේරුණු පුේ්කහන ර  ය්වදවකී  ිළි ඳ කරේල්රී  යයක්ය  ලේධක 
ේවරුම්්වීම   ගින යෘ්වතිකහනස ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් කසයුතු ල්රීෙම් කේ ඔුණනෙේ ප්රෙබශ්හ 
යවඩිදියුණු කර්ර වවල් ාකේරහ ිළි ඳ  ් ෙැනීම ක් ද්ුර ෙබ  ෙේරුණු පුේ්කහන ලඳවේ ය  ලේකකය 
ලවෙහ ්ෙ  ලව ඔුණන ලඳවේ ය  ට ට ධ, ෙය ලන ය  යයශ්යරේයන ලව ෙල යේයනි  යවද්්වක  
යයධේර හ ල්රී  ලඳවේ ෙ   දවනුය්වභේයහ ලව දවනු  භේට රේ කය වවල් හ  ස  යයශ්යරේයන යරරස 
 ෙ  ල ේජායීහ, වයදය, ීමති හ, ාරක්ෂක ලව ප්රජාේ ලවේහ ඇතුය්ව ෙබ     

 ෙ   ලනයූපැෙ  ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව ඔුණනෙේ ීමති හ ි මිකම්, යයශ්යරේ ලව යෙේක්ෂේ ෙේරුණු 
පුේ්කහනස තිෙ    ය යයෙ  ධ කර්වීම ස ලව ර  ය්වදවකී  ල ් වවත්වසී ස ිළි්වීම  ට ද්න 
උැකේර ෙකෙර්    

                                                           
2 Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights Investigation on Sri Lanka (OISL), 16 September 
2015, pg. 120, UN Doc. A/HRC/30/CRP.2, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx ; Human 
Rights Watch, “We Will Teach You a Lesson”, Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces, 23 
February 2013, www.hrw.org/report/2013/02/26/we-will-teach-you-lesson/sexual-violence-against-tamils-sri-lankan-
security-forces; Freedom from Torture, Tainted Peace, Torture in Sri Lanka since May 2009, August 2015, 
www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/documents/sl_report_a4_-_final-f-b-web.pdf; International Truth and 
Justice Project Sri Lanka, Silenced: Survivors of torture and sexual violence in 2015, January 2016, 
www.itjpsl.com/assets/Silenced-jan-2016.pdf; M. Peel, A. Mahtani, G. Hinshelwood, and D. Forrest, ‘The sexual abuse 
of men in detention in Sri Lanka,’ The Lancet, June 2000. 
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සෙව්ව, සහස ෙය ලනය, යුද ්වටුම් ලිංදර්භෙ  යේර්රේ  ේකේයක් ජාේරයනරර  ේ ය ි මිකම් ලිංට ධේ  ට ද්න 
ලම්ැේද හ කර  කදී  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය යැරේධයක රසේ ලව ඒයේෙ  ක්ර ේනු්ර ලනයූපැහ ඒයේ ට ද්න 
යේර්රේ කර  කදී  ඒ යේර්රේ යරකයන යවඩි්  ක් ැය කරනු කවබුෙබ ැසුගිහ යලර ැව තුයදී හ2. 
 ේර්ේ ැෙේශ්ෙ  පුළුලට යරමු ක් යනෙන ෙ   ැරරරහ ිහීම  ලව පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ 
ෙේශීහ යෘ්වතිකහන යරර යතේ්ව ට යෘර ලේක්ඡාේයක් ිශර් ේ හ ල්රී යි  සහ කරනු ක නෙන පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව සයින ෙේරුණු පුේ්කහනස ද්ුරය ඇති වේිශ ිළි ඳ දවනු  ලව යයෙ  ධහ යර්ධ හ 
ල්රීෙ ිශ  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  හඳුනා ැනීගේ යැ? ්වකම ුමම්  ?  

 ප්රශ්න හ වඳු ේ්වීමෙම් වේ ඒ ිළි ඳ ෙලට් ්ර ල්රීෙ  යුවැේුවය ෙව තුෙයන ක්රිහේධරහන, ල්වකේර 
ලැහන න ලව ෙැෝුර ජා රේය යරර ෙම් ි ළි ඳ ඇ්වේව සීමිර යයෙ  ධහල්  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
ිළි ඳ ට යෘර ලිංයේදහක්  වතික  ලව ෙ ෝෙව  ට ස ද්ුරීමම් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ෙකල යර්ථකථ හ 
ෙ ෝල්රී  ලව ට ලනරර ෙ ෝල්රී  ිශලේ සයින ෙේරුණු පුේ්කහනස ද්ුර ය  ිශශ්නිතර වේිශ ිළි ඳ 
ේවරුම්්වීම  යවයවක්ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යහ්ව යනෙන ුත ක් ද හන  ි ළි ඳ යයෙ  ධහ 
යුව ිශලේ යෘ්වතිකහනස ප්රචණ්ඩත්වයහ යේර්රේ ල්රීෙම් වවල්හේයක්  වර   

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ  ම් ප්රශ්න හ ා න්ර හ ල්රීෙම් ැයමු ිහයර යනෙන සහ වඳු ේ්වීම යි  
ප්රශ්න හ ැයති   ය ිළි්වීම , සි  ප්ර ේ හ ලව ලනයභේයහ, ස ම්, ෙේරුණු යහස ද්ුර ය  වේිශහ ලව 
ප්රශ්න හ ලම් නධෙහන කසයුතු ල්රීෙම්දී මුහු  දී ස ද්ුරය  යභිෙහ ් යයෙ  ධ කර්වීම   ගින යවඩිුරර 
ක්රිහේ ේර්් ලඳවේ ැද   ලවකෙල   ප්රශ්න හ ිළි ඳ යවඩි දවනුය්වභේයහ ලව යයෙ  ධහ පුේ්ක ලව 
යූවේ්ව ක  ේසම්යකදී යවඩිදියුණු කර  කද ප්රතිචණේර ලඳවේ දේහක ෙබ   ෙව ක්ෂ රකෙ දී ෙ  ගින ීමති 
වේ ප්රතිලිංලනකර  ලඳවේ ය  උේෙේශ් හ ශ්ක්ති ්ව ෙකෙර්  

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට ද්න ිශර් ේ හ කරනු ක   ූරර්  ප්රතිලක ලව වේිශහ ිළි ඳ යවඩි 
ිළි්වීම  වේ යයෙ  ධහ ලව දව ස තිෙ   ප්රතිචණේර හේන්ර හනෙේ යප්ර ේ ය්වක  ෙව තුෙයන 
ෙේරුණු පුේ්කහන ලඳවේ ෙල යේයනෙේ යර්ධ හක් දිකය්වනෙබ  ැයමු ිහයර ෙකල, පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ිශලේ පීතේ ට ඳ ෙේරුණු පුේ්කහන ර  ය්වදවකී  ිළි ඳ කරේල්රී  යයක්ය  ලේධක 
ේවරුම්්වීම   ගින යෘ්වතිකහනස ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් කසයුතු ල්රීෙම් කේ ඔුණනෙේ ප්රෙබශ්හ 
යවඩිදියුණු කර්ර වවල් ාකේරහ ිළි ඳ  ් ෙැනීම ක් ද්ුර ෙබ  ෙේරුණු පුේ්කහන ලඳවේ ය  ලේකකය 
ලවෙහ ්ෙ  ලව ඔුණන ලඳවේ ය  ට ට ධ, ෙය ලන ය  යයශ්යරේයන ලව ෙල යේයනි  යවද්්වක  
යයධේර හ ල්රී  ලඳවේ ෙ   දවනුය්වභේයහ ලව දවනු  භේට රේ කය වවල් හ  ස  යයශ්යරේයන යරරස 
 ෙ  ල ේජායීහ, වයදය, ීමති හ, ාරක්ෂක ලව ප්රජාේ ලවේහ ඇතුය්ව ෙබ     

 ෙ   ලනයූපැෙ  ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව ඔුණනෙේ ීමති හ ි මිකම්, යයශ්යරේ ලව යෙේක්ෂේ ෙේරුණු 
පුේ්කහනස තිෙ    ය යයෙ  ධ කර්වීම ස ලව ර  ය්වදවකී  ල ් වවත්වසී ස ිළි්වීම  ට ද්න 
උැකේර ෙකෙර්    

                                                           
2 Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights Investigation on Sri Lanka (OISL), 16 September 
2015, pg. 120, UN Doc. A/HRC/30/CRP.2, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx ; Human 
Rights Watch, “We Will Teach You a Lesson”, Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces, 23 
February 2013, www.hrw.org/report/2013/02/26/we-will-teach-you-lesson/sexual-violence-against-tamils-sri-lankan-
security-forces; Freedom from Torture, Tainted Peace, Torture in Sri Lanka since May 2009, August 2015, 
www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/documents/sl_report_a4_-_final-f-b-web.pdf; International Truth and 
Justice Project Sri Lanka, Silenced: Survivors of torture and sexual violence in 2015, January 2016, 
www.itjpsl.com/assets/Silenced-jan-2016.pdf; M. Peel, A. Mahtani, G. Hinshelwood, and D. Forrest, ‘The sexual abuse 
of men in detention in Sri Lanka,’ The Lancet, June 2000. 

 

 ිළි්වීම  ට ද්න යවරදි කරන නස සයවිශ යවරදි කර ෙේරී ද්ටිහ ෙ ෝවවල්  යස ැණිුණතහක් ෙදනු කවෙේ  

 ිළි්වීම   ගින, ප්රශ්න හ ිළි ඳ ට යෘර ලිංයේදහක්  වතික  ා න්ර හ ල්රී ස උැකේර ෙකෙර්  
සෙල  , ප්රශ්න හ ලම් නධෙහන පුේ්කහන ිශව  ල්රී  යවයවක්ෙබ  ිළි්වීම   වතික  ෙව තුෙයන බිහ, 
කජ්ජාේය ලව ල ේජා යැකීර්තිහ යවිශ ලේධක ලිංකීර්  ෙබ  ඒයේ ෙව තුෙයන යේර්රේ ල්රී ස  ේධේ ඇති ෙබ  
සෙල   ෙේරුණු පුේ්කහන ලවේහ ෙලෝහේ ැවමිණී  ද යයි ර ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි්වීම  
 ගින ෙේරුණු පුේ්කහනස ලව  ලැහේ්වීම ස ලව යැකීර්ති ්වභේයහ යය  ල්රී  ලඳවේ යයශ්ය ල ේජා 
යයෙ  ධහ යවඩිල්රීෙම් ක්රිහේයල උෙදලේ ාරක්ෂිර ලව වවල්හේයන ඇති කර  යයකේශ්හන ලඳවේ 
ැවසුකම් ලවැෙ    

 යෘ්වතිකහනස ර නෙේ   ූරර්ය ට ිශශ්නචණහන ෙ න   පුළුලට ල ේජා ඒකේකෘති ිළි ඳය ද ට  ලේ  වලී ස 
පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි්වීම   ගින වවල්හේය කවෙේ  පුරුෙෂ ්වර භේයහ, ලිංගිකභේයහ ලව 
ල ලිංගික චණර්හේ ලම් නධෙහන ට ෂ රේ ඇති කර  ීමති හ ට  ට ධේ  යසේ භහේ ක මිථයේ ලව 
ඒකේකෘතික යදවලන තිෙ   ලිංදර්භහ තුය ෙ හ ට ෙශ් ෂෙහන   යවද්්ව හ    

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය   ු  ුමම්  ?  
 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ හනු පුළුලට ෙහුර ල්  ස ගින පුළුලට ැරේලහක ක්රිහේ ායර හ ෙබ  ඒ යරරස, දූෂ හ, 
දූෂ හස උ්වලේව ල්රී , ලිංගික යැචණේර ලව ලිංගික සූරේකෑ  යහ්ව ෙබ  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ යර්ථකථ හ 
කර තිෙ නෙන ෙ ෙල  හ: “ිශයල වේ ෙල යේ ලනථේ හ ෙ න   ෙය ්ව ඕ ෑ  ැසුබි කදී, ඕ ෑ  පුේ්කහුත 
ට ද්න, ට නදිරහේස තිෙ   ලම් නධහ ුත ක් ුණය්ව, ලිංගික ක්රිහේයක්, ය යශ්ය ලිංගික ප්රකේශ්හක් ෙව  
යේද්හක් ක ේ්වීම ස දරනු ක   උ්වලේවහක් ෙව   කව්වකේරෙහන රවිශන රව  ේ  හේ ස දර  
උ්වලේවහක් ෙව  සෙල  ෙ ෝ වති ම්,  කව්වකේරහ භේට රේ කරමින පුේ්කහුතෙේ ලිංගිකභේයහස සෙරි ය 
ද්ුර කරනු ක   ඕ ෑ  ලිංගික ක්රිහේයක්.”3 කේර ේ තු ක් ලම්ූරර්  ෙබ  ම් ීමති හ ෙ ෝය  ාකරහස ද 
පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ යර්ථකථ හ කය වවල් හ: 

 යකව ව්වෙරන කරනු ක   ඕ ෑ  ලිංගික  කව්වකේරහක් වේ / ෙව  හසැ්ව ල්රී ක්, 
 ශ්ේරීකයක වේ / ෙව   ේ ද්ක හවැවයව්ව ස රර්ජා හක්, 
 ිකයමි ය හුත, ිකයමි  ය හබය හුත ෙව  යවඩිි ටිහුත ලම් නධ ීම  

ීමති හ ප්රතිලිංලනකර  ලව  ුව ීමති හ  යිංශ් ෙදෙකන   ිශශ්නිතර ්ෘවලනථ ීමති හ  කහ ලම් නධෙහන 
ලවකල්හයුතු ප්ර්තිහක් තිෙ  මු්ව, ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ලිංලනථේැක මූලකේිං් රය ්ව ජාේරයනරර ීමතිහ 
හසේව ැයේ යභිෙහ ්හස කක් ෙබ  ිශදසු ක් ෙකල, ලිංගික ලනයූපැෙ  ඇරවම් ක්රිහේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය 
යැරේධහක් ද හන  ලම් නධෙහන රර්ක තිෙේ  කේනරේයනස්ව, ිකයමිනස්ව, ෙ   ීමති හ ෙදබිඩිභේයහ 
ෙව තුෙයන ය්ීමෙම් ුර කරේයක් ඇති ෙබ   
 
යරද කරන ේ ට ද්න  කහ යැවර හ ල්රී  ලිංගික ප්රචණ්ඩත ක්රිහේයකස යහ්ව ෙබ  ශ්ේරීකයක  කහ, 
ප්රචණ්ඩත්වයහ, කජ්ජාේයස ැ්ව ල්රී  ලව හසැ්ව ල්රී  සහස යහ්ව යන ස ෙව  ෙ ෝයන ස පුළුය   ෙකෙල  
ෙයර්ව, ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ වේ  කහ යරර ෙ   ලම්ප්රදේයික ලම් නධහ  ගින ඇරවම්ට ස ලිංගික ප්රචණ්ඩත 
ක්රිහේ තුයස යවරදිකරුයේෙේ ාශ්ේය ඇතුය්ව ීමෙම් වවල්හේය ප්රතික්ෙෂ ැ ල්රී  ද්ුර ෙ ෝට හ යුතු හ  ෙේරුණු 
පුේ්කහුත යරද කරන ේ ට ද්න රිශකර්්ව  ය ි ළි්වීම  ෙව  ඔහු ල්ද්හම් ාකේරහල්න ාශ්ේෙබ යලනතුයක් 
ීම ඇති  ය ිළි්වීම  හනු ුරෂනකර ලව ලිංකීර්  ලේක්ඡාේයල්  ෙ ෝෙව  ෙේරුණු පුේ්කහන සහ ර න තුය 
ෙව  ිළි්වීම ස යකව වති හ  සෙව්ව, යයදේ ම්ලව්රභේයහන ේවරුම්්වීම  ලඳවේ ලව ෙේරුණු 

                                                           
3 https://www.svri.org/research-methods/definitions 
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පුේ්කහේෙේ ට ලනරරයක හථේර්ථහස වේ සක් සක් ෙේරුණු පුේ්කහන ට ද්න මුහු  ෙදනු ක   ිශශ්නිතර 
ුරෂනකරරේයකස යුක්තිහ ඉටුල්රී  ලඳවේ්ව ෙ   ද්යුම් ෙය ල ිළි්වීම  යවද්්ව හ   

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  සහහා ද?ාහරණ ගම නයා ?  

පුළුලට, සෙව්ව, යර්ථකථ හ කර  කද කකේැහක් පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යනරර්්ර ට හ වවල් හ  සහස 
දූෂ හ, ලිංගික යයහය ාශ්රිර ප්රචණ්ඩත්වයහ, කේැේුර ල්රී , යනධයේකර හ,  කව්වකේර ලිංගික ක්රිහේ ලව 
ලිංගික ිශනදේ ඇතුය්ව ෙබ  4   

්රී කිංකේෙබ රේජාය ය්වයතිංගුෙබදී ද්ුර ය   ය යේර්රේ ීම තිෙ   ප්රචණ්ඩත්වය යර්්: 

 දූෂ හ: ශිශ්න හ ෙව  ෙ  රලට, ෙැෝලු, ෙැෝලලන  වසන ෙැෝලු යවිශ ෙව  ද්රයය ට නදිරහේෙේ ගුදහ ෙව  
මු්හ තුයස ඇතුළු ල්රී    කව්වකේර මු් ලිංලර්්හ  ෙක ව කම්බි, ඇලටෙැෙ ති, ුතතේ හකත ෙ  ක 
ාදිහ මු්රේ  ේර්්හස ෙව  ශිශ්න හස ඇතුළු ල්රී  

  කව්වකේරෙහන ලනයහිං ට නද හ කරීම ,  කව්වකේරෙහන යරද කරන ේ ුතලට ්ව කර්වීම , යරද 
කරන න ට ද්න ට නදිරහේෙේ ද්රුෙර් ෙව  මු්ෙ  ෙව  ශුක්ර ෙ  චණ හ ල්රී  ලව ශුක්ර ෙව  මු්ර 
ගිලන ස  කල්රී  යවිශ ෙය ්ව ලිංගික කජ්ජාේයස ැ්වල්රීම් 

 ලිංගික යයහය කේ්ඡචුයකස ද ේ යවසී , ලිංගික යයහයයකස යතින ෙව  ැයින ැවර දී  යවිශ ෙ ෝස  කහ 
ෙහදීෙ න පීතේයස ැ්වල්රී  

 යෘෂ  ෙව  ශිශ්න හ මිකයකීෙ න ෙව  ඇඹරීෙ න පීතේ ල්රී  ලව ශිශ්න හ යසේ  ඳි  කද නූකල්න ඇදී  

 ලිංගික යයහය ිළිලනසී  වේ ට ුරල ලවර ෙහදී  

  කව්වකේරෙහන ිශරුය්ව ල්රී 5 

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  යර? කරන්ගනෝ කයරහු ?  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ කරන න ිකයමින ෙව  ්වවවනුන ට හ වවල් හ  ට ෙශ් ෂෙහන   ප්රචණ්ඩත්වයහ ද්ුර 
ය  රේජාය රැඳුණම් ලනථේ යක රේජාය ිශකධේරීන ඔුණන යරරස යහ්ව ෙබ  රේජාය ය්වයතිංගුෙබ ලිංදර්භහ තුය 
්රලනරයේදහ යවයවක්ීමෙම් ැ ර හසේව ෙව  වදිද් ීමතිහ හසේව ය්වයතිංගුයස ්න ේ කද පුේ්කහන ෙ න 
 , ෙැෝලද්හ ට ද්න රස පුරේ   ය්වයතිංගුයස ්නු ක   වේ ප්රශ්න  කරනු ක   පුේ්කහන ට නදිරහන ට හ 
වවල් හ  ය්වයතිංගුෙබ ද්ටි  ඇරවම් යහ ද ෙම් ලම් නධ යවරදිකරුයන ට හ වවල් හ   

 

 

 

                                                           
4 See footnote 2 
5 See footnote 2.  
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පුේ්කහේෙේ ට ලනරරයක හථේර්ථහස වේ සක් සක් ෙේරුණු පුේ්කහන ට ද්න මුහු  ෙදනු ක   ිශශ්නිතර 
ුරෂනකරරේයකස යුක්තිහ ඉටුල්රී  ලඳවේ්ව ෙ   ද්යුම් ෙය ල ිළි්වීම  යවද්්ව හ   

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  සහහා ද?ාහරණ ගම නයා ?  

පුළුලට, සෙව්ව, යර්ථකථ හ කර  කද කකේැහක් පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යනරර්්ර ට හ වවල් හ  සහස 
දූෂ හ, ලිංගික යයහය ාශ්රිර ප්රචණ්ඩත්වයහ, කේැේුර ල්රී , යනධයේකර හ,  කව්වකේර ලිංගික ක්රිහේ ලව 
ලිංගික ිශනදේ ඇතුය්ව ෙබ  4   

්රී කිංකේෙබ රේජාය ය්වයතිංගුෙබදී ද්ුර ය   ය යේර්රේ ීම තිෙ   ප්රචණ්ඩත්වය යර්්: 

 දූෂ හ: ශිශ්න හ ෙව  ෙ  රලට, ෙැෝලු, ෙැෝලලන  වසන ෙැෝලු යවිශ ෙව  ද්රයය ට නදිරහේෙේ ගුදහ ෙව  
මු්හ තුයස ඇතුළු ල්රී    කව්වකේර මු් ලිංලර්්හ  ෙක ව කම්බි, ඇලටෙැෙ ති, ුතතේ හකත ෙ  ක 
ාදිහ මු්රේ  ේර්්හස ෙව  ශිශ්න හස ඇතුළු ල්රී  

  කව්වකේරෙහන ලනයහිං ට නද හ කරීම ,  කව්වකේරෙහන යරද කරන ේ ුතලට ්ව කර්වීම , යරද 
කරන න ට ද්න ට නදිරහේෙේ ද්රුෙර් ෙව  මු්ෙ  ෙව  ශුක්ර ෙ  චණ හ ල්රී  ලව ශුක්ර ෙව  මු්ර 
ගිලන ස  කල්රී  යවිශ ෙය ්ව ලිංගික කජ්ජාේයස ැ්වල්රීම් 

 ලිංගික යයහය කේ්ඡචුයකස ද ේ යවසී , ලිංගික යයහයයකස යතින ෙව  ැයින ැවර දී  යවිශ ෙ ෝස  කහ 
ෙහදීෙ න පීතේයස ැ්වල්රී  

 යෘෂ  ෙව  ශිශ්න හ මිකයකීෙ න ෙව  ඇඹරීෙ න පීතේ ල්රී  ලව ශිශ්න හ යසේ  ඳි  කද නූකල්න ඇදී  

 ලිංගික යයහය ිළිලනසී  වේ ට ුරල ලවර ෙහදී  

  කව්වකේරෙහන ිශරුය්ව ල්රී 5 

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  යර? කරන්ගනෝ කයරහු ?  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ කරන න ිකයමින ෙව  ්වවවනුන ට හ වවල් හ  ට ෙශ් ෂෙහන   ප්රචණ්ඩත්වයහ ද්ුර 
ය  රේජාය රැඳුණම් ලනථේ යක රේජාය ිශකධේරීන ඔුණන යරරස යහ්ව ෙබ  රේජාය ය්වයතිංගුෙබ ලිංදර්භහ තුය 
්රලනරයේදහ යවයවක්ීමෙම් ැ ර හසේව ෙව  වදිද් ීමතිහ හසේව ය්වයතිංගුයස ්න ේ කද පුේ්කහන ෙ න 
 , ෙැෝලද්හ ට ද්න රස පුරේ   ය්වයතිංගුයස ්නු ක   වේ ප්රශ්න  කරනු ක   පුේ්කහන ට නදිරහන ට හ 
වවල් හ  ය්වයතිංගුෙබ ද්ටි  ඇරවම් යහ ද ෙම් ලම් නධ යවරදිකරුයන ට හ වවල් හ   

 

 

 

                                                           
4 See footnote 2 
5 See footnote 2.  

 

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  අඩුගයන් යාර්තා යන්ගන් ගහෝ  
යැරදි ට යාර්තා යන්ගන් ඇයි  

ෙ ෝෙව  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ෙේරුණු පුේ්කහන යැරේධහ යේර්රේ ල්රී ස ෙව   ේ ය 
ි මිකම් ක්ඩතේහම්යක ලව ීමතිඥහනෙේ ලවේහ ක ේ්වීම ස යකව වති හ  ඇරවම් ට ස, ඔුණන ර  ැුණෙලට 
ලවේහ ක ේ්වීම ස ැයේ යකව වති හ  යධි ිංල  ද්ුරීමම් යේර්රේ කර  පුේ්කහන සකී ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
ට ලනරර ෙ ෝකර ද්ටී ස කව ති ට හ වවල් හ  යුවෙයන යේර්රේ ීම ස ෙව තු ය  කරුණු ෙ ෙල  හ: 

 පළි ැනීේයලට බි  සහ ආර් ෂාය නැතිකම  යරද කරන න රජාෙ  ිශකධේරීන ෙව   කය්ව පුේ්කහන 
ය  ට ස, ට නදිරෙහ  ෙැෝලද්හස ැවමිණිල ල්රී ස බිහ ෙයති  සහස ෙව තුය ැවරදීම් ලව ැළි්වීමම් 
ලම් නධෙහන ඇති බිහයි  ෙ හ රේජාය ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ද්හලු ට නදිරහනස ෙැෝුර හ  ඒ යරරතුර රජාෙ  
ය්වයතිංගුෙබ ද්ටි  පුේ්කහනෙේ ර්වයහ යතේ්ව  රක හ  යලුෙරන ිි ටුය  කද ට නදිරහන ලව 
ලේක්ෂිකරුයන ාරක්ෂේ ල්රීෙම් ය කේකයහ රය ්ව ට ශ්නයේලහ ේෝත වගී ස ල ්ව ීම  වර  රඳයේ ර ේ්නු 
කවබී  (ෙ ෝෙව  ට ස, ්රලනරයේදහ යවයවක්ීමෙම් ැ ර හසේව දිගු කකක් රඳයේ ර ේ්නු කවෙේ ) ලව 
යධි ිංල හස කක් ීම ස තිෙ   ඉත ෙව තුෙයන ෙ ෝෙව  ෙේරුණු පුේ්කහන ර  රඳයේ ර ේ්වීම  
යයලන කර්න ස වේ යවඩිුරර ක්රිහේ ේර්් ෙ ෝේ  ඉන ස කව ව්වරක් දක්යති   

 අපකීර්ති  හා ලජ්ජාය  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ිකයමි ට නදිරහන ලව  ෙලීම ස උ්වලේව කෙයෝ්ව ෙව  
යුව රරෙම් ර  ය්වදවකී  ිළි ඳ කරේ කයෙවෝ්ව ෙව  ඔහු ිශෙශ් ධේ්ව ක ප්රතිචණේර රැලකස මුහු  දිහ 
වවල් හ  ල ්ඡචණකහ, ිශව  ල්රී , කජ්ජාේය ෙව  කරේ ෙ ෝකර ද්ටීෙම් ද්ඩත හස කක්ල්රී  ඒ යරර තිෙේ  
ිකයමින, පුරුෂේ ැරයහ ලව ලිංගිකභේයහ ලම් නධ ල ේජා ලව ලිංලනකෘතික ඒකේකෘති ල ් යැකීර්තිහ 
 වීම තිෙේ  ඒ ෙව තුෙයන ිකයමි ෙේරුණු පුේ්කහන යවඩිුරරස්ව ට නදිරහන  යස ැ්ව ෙබ  සයවිශ 
ලිංදර්භහනි දී ලිංක්රේනති ලිංගික ිකයමින යවඩිපුර යයදේ  ස කක් ට හ වවල් හ  ල ලිංගිකභේයහ යසේ 
තිෙ   සි  ිශහවල යහ යැරේධකරුයන  යස ැ්ව ල්රී , ෙ ෝදවනුය්වක  ලව ූරර්ය ට ිශශ්නචණහන 
ෙව තුෙයන යැකීර්ති ්වභේයහ රය්ව යවඩි ෙබ  ෙ හ ල ේජා ප්රතිචණේරයකස ැ  ක් ෙ ෝය ්වකුණ  
පුේ්කහනස  ැයේ  කැෑ වවල් හ  ිකයමි ඒකේකෘති ෙව තුෙයන ෙේරුණු පුේ්කහන ර න පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ට නදිරහන  ය ර නස   ඒ්වතු්නයේ ්වීම  යවයවක්ට හ වවල් හ   

 යෘ්වතික න් අතර අයග ෝධගේ අඩුකම සහ පූර්ය විනිශ්චණ න්  ීමතිඥහන, යයිතියේද්කම් ක්රිහේධරයින, 
වයදය යෘ්වතිකයින ලව රේජාය ිශකධේරීන වස පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යතිංුත ය  ෙේ ්ව  ලව සි  
ට නදිරහනස ක ේ දිහ යුතු ප්රතිකර්  ෙ ෝ යේ ද හ  කරුණු ලම් නධෙහන ැවවවදිලභේයහක්  වර  සහස 
ෙව තුය ෙ   උලටකිංඝ හන ල ් ්නුෙදනු ල්රී  ලඳවේ දවනු  ලව ධේකයරේය යුවක  ලව / ෙව  
යෘ්වතිකහන ද ිකයමි ට නදිරහන ර  ය්වදවකී  ිළි ඳ කරේල්රී  යයක්ය  ඇරවම් ල ේජා ූරර්ය 
ට ිශශ්නචණහන යවයඳ්්ව යහ ීම  ට හ වවල් හ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ යෘ්වතිකහන යරර දවනු  
යය  ීම  ෙව තුෙයන ඔුණන තුයේක ලව යැචණේරහන යධි ිංල හ හසේව යර්ගීකර හ ල්රී ස ඉත තිෙේ  
සෙව්ව, ඒයේ කවයිලනතු්ර ට හ යු්වේව පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව යධි ිංල හ ඇතුය්ව  හුට ධ 
ප්රචණ්ඩත්වයහන ෙකල හ   

  ැලවුණ පුේ ල න් හට ඇමතීගේදී අසිංගේදීකම හා ධාරිතා අඩුකම  ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ර  
ය්වදවකී  ිළි ඳ කරේල්රී ස කව ව්වරක් දක්ය යේ ට හ වවල් හ  සහ ය ේි  දවනුය්ව ල්වකේරහක් යයශ්ය 
ට ෂහල්  ෙේරුණු පුේ්කහනේන ප්රශ්න  කය යුතුය තිෙ නෙන ලිංෙබදී ාකේරහස හ  ස ගින ාරක්ෂිර 
ැකයලරහකදී ඔුණනෙේ ප්රතිචණේර ක ේ්ර යුතු යරර ඒ ලඳවේ ්වකුණ  පුේ්කහේෙේ ට ශ්නයේලහ ේෝත වගිහ 
යුතු හ  ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් ඍජු ලම් නධරේ ේෝත ්ේ්න ේ යෘ්වතිකහන යදේය ප්රශ්න  ඇසී ස 
යල ්ව ට හ වවල් හ  ෙ  ගින යලම්ූරර්  ෙව  යවරදි ිශරීක්ෂ  ද්ුර ට හ වවල් හ  යර්ධ කරුණු  ර 
යර්ථකථ  ලවැයිහ වවල් හ  ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ර  ය්වදවකී  ිළි ඳ කේනරේයකස යතේ 
ිකයමිෙහුතස කරේ ල්රී ස කව ති ීම ස ඉතක් ද තිෙේ  සහස ෙව තුය ්වඹුරු ලිංලනකෘතික ඒකේකෘතීන ෙබ  
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ෙකෙල  ෙයර්ව, ලෑ  ද්ේ හක්   සල්ෙ ල්න ෙය ලන හ  ස  ිශලේ ෙේරුණු පුේ්කහන ර න කරේ 
ල්රී ස කව ති යෘ්වතිකහේෙේ ලනත්රී පුරුෂ ල ේජාභේයහ ලව පුේ්කහේෙේ යහල ිළි ඳ ට ෙශ් ෂ්වයහක් 
දවක්ට හ වවල් හ   

නීති   ටග්ව ුමමන ආර් ෂාය්  තිගේ ?  
 
්රී කිංකේෙබ ද්ඩත ීමති ලිංරවහ යනුය, යවඩිි ටිහනස සෙරි  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යදේය ය  ට  ට ධේ  
කීැහක් තිෙේ  සෙව්ව, පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ වේ ලම් නධ ද්හලු ලනයූපැ වඳු ේ්වීම  යභිෙහ ්හල්   

 කවපී ෙැෙ   යනදමින, දූෂ ෙහන ්වකුණ  යවඩිි ටි ිකයමි පුේ්කහුත ෙව  යහල යුණරුුර 16ස යුව ිකයමි 
ය හුත වස ද්ඩත ීමති ලිංරවෙ  363 ය්නතිහ හසේව ලව  ෙලට හ ෙ ෝවවල් හ  ස ගින ායර හ 
යනෙන දූෂ හ වූ ලව යයයලනථේිර දූෂ හස භේජා හ වූ ලනත්රී ට නදිරහන ැ ණි  ෙ හ දූෂ හ ිකයමි ලව 
්වවවණු ෙදැේර්ශ්නයහ   යහ්ව ය  ැකයදි පුළුලට යනදමින යර්ථ ිශූපැ හ කරන ේ වූ වේ පුළුලට ැරේලහක 
ක්රිහේ ායර හ කරන ේ වූ ජාේරයනරර ීමතිහ හසේව ඇති ට  ට ධේ යකස ලව ෙ ෝෙව  ප්ර්තිශීලී 
ීමති හ ට  ට ධේ හනස ැසවවණි හ  ෙකෙල  ෙයර්ව, ්රී කිංකේෙබදී දූෂ හ යර්ථ ිශූපැ හ කර 
තිෙ නෙන කේනරේයන ලම් නධෙහන ැයේ ැටු යනදමිිශ  සහස  කව්වකේර මු් ලිංලර්්හ ලව ඩිජිසලට 
ලිංලර්්හ ද, ට නදිරහේෙේ ද්රුර ට ිශට දි  ශිශ්න හ ෙ ෝය  ෙය ්ව ශ්රීර ෙකෝසලන ද ඇතුය්ව යනෙන 
 වර   
  
යර්ර ේ  ීමතිහ හසේව යදේය ය  ට  ට ධේ  ෙ ෙල  හ:    

  රපතල ලිංගික අපචණාර (365 බී ගක ටස)  ෙ   ට  ට ධේ හ භේට රේ කරනු ක නෙන පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ද්ේ  ලම් නධෙහන  ුව ැවයරී ස හ  ෙ   ට  ට ධේ හ ලනත්රී පුරුෂ යශ්ෙහන ලනයේන   ෙබ  
සි  ලඳවන යනෙන, “ඕ ෑ  පුේ්කහුත ට ද්න ලිංගික ලනරෘෂනටිහ ිණිල ලිංගික යයහය ෙව   ේ ය 
ශ්රීරෙ  ෙය ්ව ෙකෝසලක් ෙව  ල්ද්හම් උැකර හක් ෙව  ද්ුරරක් ෙව  ෙය ්ව යෙහුතෙේ ශ්රීරෙ  
ෙකෝසලක් ෙව   භේට රේ කරමින ද්ුර කරනු ක  , දූෂ හ හසරස ෙ ෝ්වෙ   ක්රිහේයල් ” ෙ   
ට  ට ධේ  යනුය දූෂ හ ලම් නධෙහන ැව ෙය  ද්ඩත හ   ැව ට හ වවල් හ  සෙව්ව, යැරේධ 
ධුරේයලෙ දී ෙ හ ලවකෙකනෙන දූෂ හස යුව යැරේධහක් ෙකලයි    

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට ෙශ් ෂිර ලනයූපැහක් ?්ඩත නීති සිංග්රහගේ 311 (බී) ගක ටල  ගින ායර හ 
ෙබ  සහ යදේය යනෙන ශිශ්න  ගහෝ යෘෂණ ගකෝෂ ඉය්ව කිරීම ගහය්ව කප්පාදු කිරීමස හ  ෙ   
ට  ට ධේ හ ට ද්න ෙ   යැරේධහ ලිංගික ප්රචණ්ඩත ක්රිහේයක් ෙකල යර්ථ ිශූපැ හ කරනෙන  වර  
සෙව්ව, සහ පුේ්කහුතෙේ ද්රුරස කරනු ක   දරුණු පීතේයක් ෙකල ලවකෙක්    

භේට රේ කය වවල් රය්ව ය රර ට  ට ධේ හක් තිෙේ  සෙව්ව, සහ  රෙේදකේරී හ  පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන ැසු්ේමී ද්ඩත ීමති ලිංරවෙ  365, 365 ඒ ය්නති හසේව යලනයේභේට ක 
යරදක් ලම් නධෙහන කසයුතු ල්රීෙම් ඕ ෑ  උ්වලේවහකස  කය්ව ෙකල ට රුේධ ට හ යුතු හ  සහස 
ෙව තුය යනෙන ීමතිෙ  තිෙ   සයවිශ ට  ට ධේ  ල ලිංගික, ේට ලිංගික, ලිංක්රේනති ලිංගික, යනරර් 
ලිංගික ලව ලිංගික්වයහ ප්රශ්න  කර  ප්රජාේයනස සෙරි ය ීමතිහ ක්රිහේ්ව ක ල්රී  ලඳවේ ෙහෝදේ්න ේ 
 වට ිශ   ස ගින පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට නදිරහන මුහු  ෙද  කජ්ජාේය, යැකීර්තිහ ලව බිහ රය්ව 
යවඩි ට හ වවල් හ    

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  යධහිංසන ්  ගලස සැලකි  හැකි ?  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ යධි ිංල ෙ  ලනයූපැහක් ට හ වවල් හ  ්රී කිංකේය යවිශ ලිංදර්භහකදී සහ ඇරවම් 
ට ස යධි ිංල හ ෙකල ීමතිෙහන යසවේ්වීම  ලව යේර්රේ ල්රී  ද්ුර ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ හනු 
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ෙකෙල  ෙයර්ව, ලෑ  ද්ේ හක්   සල්ෙ ල්න ෙය ලන හ  ස  ිශලේ ෙේරුණු පුේ්කහන ර න කරේ 
ල්රී ස කව ති යෘ්වතිකහේෙේ ලනත්රී පුරුෂ ල ේජාභේයහ ලව පුේ්කහේෙේ යහල ිළි ඳ ට ෙශ් ෂ්වයහක් 
දවක්ට හ වවල් හ   

නීති   ටග්ව ුමමන ආර් ෂාය්  තිගේ ?  
 
්රී කිංකේෙබ ද්ඩත ීමති ලිංරවහ යනුය, යවඩිි ටිහනස සෙරි  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යදේය ය  ට  ට ධේ  
කීැහක් තිෙේ  සෙව්ව, පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ වේ ලම් නධ ද්හලු ලනයූපැ වඳු ේ්වීම  යභිෙහ ්හල්   

 කවපී ෙැෙ   යනදමින, දූෂ ෙහන ්වකුණ  යවඩිි ටි ිකයමි පුේ්කහුත ෙව  යහල යුණරුුර 16ස යුව ිකයමි 
ය හුත වස ද්ඩත ීමති ලිංරවෙ  363 ය්නතිහ හසේව ලව  ෙලට හ ෙ ෝවවල් හ  ස ගින ායර හ 
යනෙන දූෂ හ වූ ලව යයයලනථේිර දූෂ හස භේජා හ වූ ලනත්රී ට නදිරහන ැ ණි  ෙ හ දූෂ හ ිකයමි ලව 
්වවවණු ෙදැේර්ශ්නයහ   යහ්ව ය  ැකයදි පුළුලට යනදමින යර්ථ ිශූපැ හ කරන ේ වූ වේ පුළුලට ැරේලහක 
ක්රිහේ ායර හ කරන ේ වූ ජාේරයනරර ීමතිහ හසේව ඇති ට  ට ධේ යකස ලව ෙ ෝෙව  ප්ර්තිශීලී 
ීමති හ ට  ට ධේ හනස ැසවවණි හ  ෙකෙල  ෙයර්ව, ්රී කිංකේෙබදී දූෂ හ යර්ථ ිශූපැ හ කර 
තිෙ නෙන කේනරේයන ලම් නධෙහන ැයේ ැටු යනදමිිශ  සහස  කව්වකේර මු් ලිංලර්්හ ලව ඩිජිසලට 
ලිංලර්්හ ද, ට නදිරහේෙේ ද්රුර ට ිශට දි  ශිශ්න හ ෙ ෝය  ෙය ්ව ශ්රීර ෙකෝසලන ද ඇතුය්ව යනෙන 
 වර   
  
යර්ර ේ  ීමතිහ හසේව යදේය ය  ට  ට ධේ  ෙ ෙල  හ:    

  රපතල ලිංගික අපචණාර (365 බී ගක ටස)  ෙ   ට  ට ධේ හ භේට රේ කරනු ක නෙන පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ද්ේ  ලම් නධෙහන  ුව ැවයරී ස හ  ෙ   ට  ට ධේ හ ලනත්රී පුරුෂ යශ්ෙහන ලනයේන   ෙබ  
සි  ලඳවන යනෙන, “ඕ ෑ  පුේ්කහුත ට ද්න ලිංගික ලනරෘෂනටිහ ිණිල ලිංගික යයහය ෙව   ේ ය 
ශ්රීරෙ  ෙය ්ව ෙකෝසලක් ෙව  ල්ද්හම් උැකර හක් ෙව  ද්ුරරක් ෙව  ෙය ්ව යෙහුතෙේ ශ්රීරෙ  
ෙකෝසලක් ෙව   භේට රේ කරමින ද්ුර කරනු ක  , දූෂ හ හසරස ෙ ෝ්වෙ   ක්රිහේයල් ” ෙ   
ට  ට ධේ  යනුය දූෂ හ ලම් නධෙහන ැව ෙය  ද්ඩත හ   ැව ට හ වවල් හ  සෙව්ව, යැරේධ 
ධුරේයලෙ දී ෙ හ ලවකෙකනෙන දූෂ හස යුව යැරේධහක් ෙකලයි    

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට ෙශ් ෂිර ලනයූපැහක් ?්ඩත නීති සිංග්රහගේ 311 (බී) ගක ටල  ගින ායර හ 
ෙබ  සහ යදේය යනෙන ශිශ්න  ගහෝ යෘෂණ ගකෝෂ ඉය්ව කිරීම ගහය්ව කප්පාදු කිරීමස හ  ෙ   
ට  ට ධේ හ ට ද්න ෙ   යැරේධහ ලිංගික ප්රචණ්ඩත ක්රිහේයක් ෙකල යර්ථ ිශූපැ හ කරනෙන  වර  
සෙව්ව, සහ පුේ්කහුතෙේ ද්රුරස කරනු ක   දරුණු පීතේයක් ෙකල ලවකෙක්    

භේට රේ කය වවල් රය්ව ය රර ට  ට ධේ හක් තිෙේ  සෙව්ව, සහ  රෙේදකේරී හ  පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන ැසු්ේමී ද්ඩත ීමති ලිංරවෙ  365, 365 ඒ ය්නති හසේව යලනයේභේට ක 
යරදක් ලම් නධෙහන කසයුතු ල්රීෙම් ඕ ෑ  උ්වලේවහකස  කය්ව ෙකල ට රුේධ ට හ යුතු හ  සහස 
ෙව තුය යනෙන ීමතිෙ  තිෙ   සයවිශ ට  ට ධේ  ල ලිංගික, ේට ලිංගික, ලිංක්රේනති ලිංගික, යනරර් 
ලිංගික ලව ලිංගික්වයහ ප්රශ්න  කර  ප්රජාේයනස සෙරි ය ීමතිහ ක්රිහේ්ව ක ල්රී  ලඳවේ ෙහෝදේ්න ේ 
 වට ිශ   ස ගින පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට නදිරහන මුහු  ෙද  කජ්ජාේය, යැකීර්තිහ ලව බිහ රය්ව 
යවඩි ට හ වවල් හ    

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  යධහිංසන ්  ගලස සැලකි  හැකි ?  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ යධි ිංල ෙ  ලනයූපැහක් ට හ වවල් හ  ්රී කිංකේය යවිශ ලිංදර්භහකදී සහ ඇරවම් 
ට ස යධි ිංල හ ෙකල ීමතිෙහන යසවේ්වීම  ලව යේර්රේ ල්රී  ද්ුර ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ හනු 

 

ැවවවදිල යැරේධහල්  ස වට න ඒ ලම් නධෙහන යධි ිංල ෙහන ැකය ේි රය පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
හසේව  ුව ැවයකයහ වවල් හ  

 ුව ැවයරී  ලඳවේ ට කලටැ කීැහක් ැවර දවක්ෙබ: 

 රේජාය ිශකධේරීන ලම් නධ පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය යැරේධ ලම් නධෙහන යධි ිංල  ැ ර ෙවය්ව 
1994 අිංක 22 ?රණ යධහිංසන  සහ ගයන්ව කෘර, අමාු ෂික ගහෝ අයමන් සහ ත සැලකීේ ගහෝ 
?ඬුයේයලට එගරහ සේමුති පනත හසේව  ුව ැවයකයහ වවල් හ  යධි ිංල  ැ ර ඇතුළු ද්හලු ට  ට ධේ  
ලම් නධෙහන ෙැෝලද්හ ට  ර්ශ්  ලඳවේ උැෙහ ගී කර්න ේ ාකේරහ ලව  ුව ැවයරී  ලම් නධෙහන 
තීර  ්න ේ ාකේරහ තීර හ කරනෙන ීමතිැතියරහේ  ය ලඳවන කය යුතු හ   ුව ැවයකයහ යු්වේව 
ුත   ීමතිහක් හසේව ද හන  ලම් නධෙහන ෙේරුණු පුේ්කහේස  වදිව්ව ට හ ෙ ෝවවල් හ    

 යයයස්ාාගේ 11 ය න්තිහ  ගින සුරක්ෂේ කර තිෙ   ය ේනුෂික ලව යය න ලව්ර ලවකකීම්යකස 
සෙරි  ට  ට ධේ  ප්රකේරය මූලක ි මිකම් උලටකිංඝ හ ීම  හසේව ෙර ෂනඨේ කර ෙහන ද  ලව  ෙලට හ 
වවල් හ  ෙකෙල  ෙයර්ව, ෙ   ප්රතිකර් හ යවරදි කරන ේස ද්ඩත  ප්රතිලකහක් යනෙන  වර  
ය කර හ ට ද්න ්වකුණ  පුේ්කහේස ප්රකේශිර ලව  ලව යනදි ප්රදේ හ කර ඇති ට සදී ලව යවරදි කය 
යහස යනදි ේීම ස ිශහ  කර ඇති ට සදී ැයේ ඔුණන යිශයේර්හෙහන   යැරේධ ීමතිහ හසේව  ුවයකස 
මුහු  දිහ යුතු  වර  ය කර හ ට ද්න යවරදිකරුයනස  ුව ැවයකයහ යුතු  යස ෙද  ිශෙහ ්  කධේරීන 
ට ද්න යනු්  හ කරනු ක නෙන කකේතුරල්ිශ  මූලක ි මිකම් යහුරම්ැරක් හනු ෙේරුණු පුේ්කහන 
ට ද්න යනු්  හ කරනු ක   ෙ ෝෙව  සුක  ප්රතිකර් හයි  සහස යයශ්ය යනෙන ඔේපු ල්රී  ලඳවේ යුව 
 රල්  සි  ප්රතිලකහ ෙේරුණු පුේ්කහේස යනදි කවබී  ලව හම් ාරක්ෂේයක් කවබී යි  භේට රෙ දී, ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ ා්යේ හක් ඇතුය්ව කරනෙන ද,  වේද හ  ෙර රේ්වීම  ීමතිඥහනෙේ යේව 
තිබිහ වවල් හ  වව  ට ස   ඒ ලම් නධෙහන ෙේරුණු පුේ්කහේස යයලනථේය ෙ ෝකවෙේ      

ය්වදවකීම් යනුය, ෙකෙල  ෙයර්ව, පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ෙේරුණු පුේ්කහනස ට ෙශ් ෂිර වූ 
ා න්ර හ කය යුතු ප්රශ්න  තිබිහ වවල් හ  වයදය ප්රතිකේර,  ේ ද්ක ෙල ්ය යයශ්යරේ ලව උැෙේශ් හ, 
ය්වදවකී  ල ් වවත්වසීෙම් උැේහ ේර්් ලව ල ලනර හවැවයව්ව  ලඳවේ උැකේර යයශ්ය ට හ වවල් හ  
ස වට න, යධි ිංල හස ීමති හ ප්රතිකර්  ෙහෝදේ තිෙ   යයලනථේයකදී ැයේ පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස 
මුහු  දී ෙේරුණු පුේ්කහන මුහු  ෙද  ෙය ්ව ප්රශ්න  ලම් නධෙහන  උැකේර කය යුතු හ  ැවර ට ලනරර 
කර  ැකයදි, ය්වදවකී ක් යර්ගීකර හ කර  ාකේරහ ලම් නධෙහන ලව ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
යධි ිංල ෙහන ැකය ේි රය සුට ෙශ් ෂෙකෝස වඳු ේ්ර යුතු ද හන  තීර හ ල්රී  ලම් නධෙහන ෙේරුණු 
පුේ්කහේෙේ යයෙ  ධහ ලව කව ව්වර යයශ්ය හ  ිශදවලන, ූරර්ය ලව ෙරෝරතුරු  ර ැද ම් වූ කව ව්වර ි ළි ඳ 
ීමති හ ප්රතිකර්  හසේව ැවර යවඩිුරරස්ව ලේක්ඡාේ කරනු කවෙේ  
 
පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය ට මුහුණ දී ගේරුණු සහ වි  හැකි පුරුෂ ලිංගික 

ප්රචණ්ඩත්වය  සිේධි ්  සම  කටයුතු කරන ආකාර  
 
පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ද්ේ හකස ප්රතිචණේර යරර ීමති හ යුක්තිහ තිබිහ වවල් මු්ව සහස සී ේ යනෙන 
 වර  ්වකුණණු පුේ්කහේෙේ යයශ්යරේ ඔුණනෙේ පුේ්ක ර්වයහන/ ලිංදර්භහන යනුය ෙය ලන ට හ වවල් හ  
ෙ ෝෙව  ෙදෙ ුතස සහ ය ේි  ඔුණන ර නස සෙරි ය ද්ුර වූ ප්රචණ්ඩත්වයහන ලම් නධෙහන කරේ කර  
ැයමු යයලනථේය ට හ වවල් හ  ඇරවෙ ුත ලවේහ ෙලෝහනෙන උැෙේශ් හ, ාරක්ෂේය, වයදය ප්රතිකේර ලව 
ල ලනර හවැවයව්ව  ලවේහ ලම් නධෙහන ැ  ක් ට හ වවල් හ  යෙ ක් යහ ීමති හ ලවේහ ෙව  ීමති හ වේ 
ීමති හ ෙ ෝය  හ  ෙදහේකේරෙ    ලවේහ යෙේක්ෂේ කර යේ ට හ වවල් හ  ෙ ි දී යවද්්ව යනෙන 
යෘ්වතිකහන ලිංෙබදී ීම  ලව ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ යයශ්යරේ ිළි්වීම යි  ලෑ  ෙේරුණු පුේ්කහුත   
්රු්වයෙහන යුක්රය ඔුණන මුහු  ෙද  පීතේෙයන ්වකීම ස වේ ලවේහ ක ේ්වීම ස  ි මිකම් ඇති යෙහුත 
ෙකල ලකකේ ඔුණනස ප්රතිචණේර දවක්ට හ යුතු හ    
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ස වට න ැවර දවක්ෙය  කරුණු යෘ්වතිකහනස යවද්්ව හ:  
 
 ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ පුේ්කහනස  කැේනෙන ෙය ලන ාකේරයලන  ය ේවරුම් ්න   ද්හලු ්වකුණණු 

පුේ්කහනෙේ ප්රතිචණේර වේ ඉලටලීම් ල ේ   වර  

 ෙේරුණු පුේ්කහනස තීර  ් වීමෙම් වවල්හේය  වති ලව යනුකම්ැේය යයශ්ය ට නදිරහන ෙකල ලකකන  
සැේ  ඒ ෙයනුයස ඔුණනෙේ ශ්ක්තිහ ලව ට ශ්නයේලහ ේෝත වගී  ලඳවේ යයධේ හ ෙහෝමු කය යුතු හ   

 ෙේරුණු පුේ්කහනස ඔුණනෙේ යයිතියේද්කම් ිළි ඳ ලව ලව  ක ේ ්ර වවල් ාකේර ිළි ඳ ට ලනරර 
කය යුතු  ය ේවරුම් ්න   ෙ   ට කලටැයකදී  තු ට හ වවල් ්වසලු ලව ැසකවට ල කවයිලනතු්ර කය යුතු 
හ  ිශදසු ක් ෙකල, ීමති හ ිි ස ෙලීමෙම් යේද් ඉදිකයැ්ව කර  යරර, ඔුණනෙේ ද්ේ හ ලම් නධෙහන 
ඔේපු ල්රීෙම්  ර යවිශ කේර ේ ලව ීමති ැේධතිහ තුය තිෙ   දීර්ඝකේලී  ප්ර ේදහන ාදිහ ්න ස 
ද්ුරය  යයදේ ම් ෙකල ලසවන කර්ර යුතු හ    

 ට ට ධේකේර පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය ට නදිරහන ලවේහ ක ේ්වීමෙම්දී ෙය ලන ට කලටැ ෙර රේ්ර වවල් 
 ය දවනුය්ව යන   ෙැෝලද්ෙ  ැවමිණිල ල්රීෙ න ෙව  ය කර ෙ   ුවයක් ැවයරීෙ න ර නස 
යයධේ හ ෙහෝමු කර ෙ ෝ්ිශමින ෙය ්ව ලනයූපැයක ලවේහ ක ේ්වීම  ෙර රේ්වීම ස ඇරවෙ ුතස 
යයශ්ය ට හ වවල් හ  සයවිශ ෙල යේ ෙයර ප්රෙබශ්හ ෙව  ඒ ලඳවේ උැෙදලන ෙව  ක ේ ෙදමින ෙේරුණු 
පුේ්කහේස උැකේර ල්රී  යෘ්වතිකහේෙේ කේර්හහයි    

 ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ර  ය්වදවකීම් ිළි ඳ කරේල්රී ස යකව වති  ය වඳු ේ්න   ස  
ෙර රේ්වීම ස ්රු කය යුතු හ  යෙ ක් යහස යෘ්වතිකහේේන ෙැයඹීම ක් යයශ්ය ට හ වවල් හ  ර න 
  ෙරෝරතුර ැයල යේස යතේ ඍජු ප්රශ්න හකස ිළිතුරු ලවැයී  ඇරවෙ ුතස යතේ සුයැවසු ට හ වවල් හ  
යෘ්වතිකහේ ෙ   ට ට ධ ර්වයහන ිළි ඳ දවනුය්ව ට හ යුතු හ  ලේක්ඡාේය ෙ ෙවහීමෙම් ලිංෙබදීභේයහ ලව 
ය්වදවකීම් යෘ්වතිකහේස තිබිහ යුතු හ  ට නදිරහනස කරේ ල්රී  ලඳවේ ාරක්ෂිර ලව ට යෘර ැකයලරහක් 
ිශර් ේ හ ල්රී  යවද්්ව හ    

 ෙේරුණු පුේ්කහේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධ කේර ේ  තුල්රී ස ැයමු ිශෙම්ෂෙ දී යකව වති ට හ 
වවල්  වට න  වයර ලේක්ඡාේ ල්රීම් ලඳවේ ෙහෝමුයන    

 ට ට ධ ෙව තු  ර ැරලනැර ට ෙර ධහන ඇතිීම ස ලව ඇරවම් ට ලනරර ය්වවවර දවමී ස තිෙ   වවල්හේය 
ිළි ඳ දවනුය්ව යන   ස  ෙව තු යරර ාරතික ද්ේ   රක් ල්රීෙම් යැවසුය ිශලේ ෙේරුණු පුේ්කහේ 
ඒයේ  ේ ද්කය යයක්යේ තිබී  ට හ වවල් හ   

 ායෘර ැකයලරහකදී යෘ්වතිකහුතස කර  ෙවළිදරබ ල්රීම් ප්රද්ේධ ප්රකේශ්හල්න කර  ෙවළිදරබ ල්රී ල්න 
ෙය ලන  ය වඳු ේ්න   සහස ්රු කරන   ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ප්රද්ේ ෙ  ෙැීම ද්ටී ස 
යකව වති ට හ වවල් හ  සෙල  , ර නස යරද කය යහ  ම්ල්රී ස ෙව  යුක්තිහ ෙලෝහේ හේ ස යකව වති ට හ 
වවල් හ   

 යධි ිංල ෙහන ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් ලම්මු් ලේක්ඡාේෙබදී ලව කරේ වයකදී, පුරුේදක් ෙකල, පුරුෂ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව සි  ැවයව්ව  ිළි ඳ ෙකටි වවඳිනීම ක් කරන   ර  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය 
ය්වදවකී  යදේය රවනයකදී ඇතුය්ව කර යේ ද  වේද හන  ිළි ඳ තීර හ ල්රීෙම් යයලනථේය ෙේරුණු 
පුේ්කහේස ෙ  ගින කවෙ නු ඇර  

 උැෙදලන ලව ාධේර ක ේ්වීමෙම්දී ඇරවම් ිකයමි ෙේරුණු පුේ්කහන ිකයමි යෙහුතස   ද යෙ ක් යහ 
කේනරේයකස ද ඒ ්ව  කරේ ල්රී  ැවසු හයි ලවකල්හ වවල්  ය ේවරුම් ්න   
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ස වට න ැවර දවක්ෙය  කරුණු යෘ්වතිකහනස යවද්්ව හ:  
 
 ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ පුේ්කහනස  කැේනෙන ෙය ලන ාකේරයලන  ය ේවරුම් ්න   ද්හලු ්වකුණණු 

පුේ්කහනෙේ ප්රතිචණේර වේ ඉලටලීම් ල ේ   වර  

 ෙේරුණු පුේ්කහනස තීර  ් වීමෙම් වවල්හේය  වති ලව යනුකම්ැේය යයශ්ය ට නදිරහන ෙකල ලකකන  
සැේ  ඒ ෙයනුයස ඔුණනෙේ ශ්ක්තිහ ලව ට ශ්නයේලහ ේෝත වගී  ලඳවේ යයධේ හ ෙහෝමු කය යුතු හ   

 ෙේරුණු පුේ්කහනස ඔුණනෙේ යයිතියේද්කම් ිළි ඳ ලව ලව  ක ේ ්ර වවල් ාකේර ිළි ඳ ට ලනරර 
කය යුතු  ය ේවරුම් ්න   ෙ   ට කලටැයකදී  තු ට හ වවල් ්වසලු ලව ැසකවට ල කවයිලනතු්ර කය යුතු 
හ  ිශදසු ක් ෙකල, ීමති හ ිි ස ෙලීමෙම් යේද් ඉදිකයැ්ව කර  යරර, ඔුණනෙේ ද්ේ හ ලම් නධෙහන 
ඔේපු ල්රීෙම්  ර යවිශ කේර ේ ලව ීමති ැේධතිහ තුය තිෙ   දීර්ඝකේලී  ප්ර ේදහන ාදිහ ්න ස 
ද්ුරය  යයදේ ම් ෙකල ලසවන කර්ර යුතු හ    

 ට ට ධේකේර පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය ට නදිරහන ලවේහ ක ේ්වීමෙම්දී ෙය ලන ට කලටැ ෙර රේ්ර වවල් 
 ය දවනුය්ව යන   ෙැෝලද්ෙ  ැවමිණිල ල්රීෙ න ෙව  ය කර ෙ   ුවයක් ැවයරීෙ න ර නස 
යයධේ හ ෙහෝමු කර ෙ ෝ්ිශමින ෙය ්ව ලනයූපැයක ලවේහ ක ේ්වීම  ෙර රේ්වීම ස ඇරවෙ ුතස 
යයශ්ය ට හ වවල් හ  සයවිශ ෙල යේ ෙයර ප්රෙබශ්හ ෙව  ඒ ලඳවේ උැෙදලන ෙව  ක ේ ෙදමින ෙේරුණු 
පුේ්කහේස උැකේර ල්රී  යෘ්වතිකහේෙේ කේර්හහයි    

 ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ර  ය්වදවකීම් ිළි ඳ කරේල්රී ස යකව වති  ය වඳු ේ්න   ස  
ෙර රේ්වීම ස ්රු කය යුතු හ  යෙ ක් යහස යෘ්වතිකහේේන ෙැයඹීම ක් යයශ්ය ට හ වවල් හ  ර න 
  ෙරෝරතුර ැයල යේස යතේ ඍජු ප්රශ්න හකස ිළිතුරු ලවැයී  ඇරවෙ ුතස යතේ සුයැවසු ට හ වවල් හ  
යෘ්වතිකහේ ෙ   ට ට ධ ර්වයහන ිළි ඳ දවනුය්ව ට හ යුතු හ  ලේක්ඡාේය ෙ ෙවහීමෙම් ලිංෙබදීභේයහ ලව 
ය්වදවකීම් යෘ්වතිකහේස තිබිහ යුතු හ  ට නදිරහනස කරේ ල්රී  ලඳවේ ාරක්ෂිර ලව ට යෘර ැකයලරහක් 
ිශර් ේ හ ල්රී  යවද්්ව හ    

 ෙේරුණු පුේ්කහේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධ කේර ේ  තුල්රී ස ැයමු ිශෙම්ෂෙ දී යකව වති ට හ 
වවල්  වට න  වයර ලේක්ඡාේ ල්රීම් ලඳවේ ෙහෝමුයන    

 ට ට ධ ෙව තු  ර ැරලනැර ට ෙර ධහන ඇතිීම ස ලව ඇරවම් ට ලනරර ය්වවවර දවමී ස තිෙ   වවල්හේය 
ිළි ඳ දවනුය්ව යන   ස  ෙව තු යරර ාරතික ද්ේ   රක් ල්රීෙම් යැවසුය ිශලේ ෙේරුණු පුේ්කහේ 
ඒයේ  ේ ද්කය යයක්යේ තිබී  ට හ වවල් හ   

 ායෘර ැකයලරහකදී යෘ්වතිකහුතස කර  ෙවළිදරබ ල්රීම් ප්රද්ේධ ප්රකේශ්හල්න කර  ෙවළිදරබ ල්රී ල්න 
ෙය ලන  ය වඳු ේ්න   සහස ්රු කරන   ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ප්රද්ේ ෙ  ෙැීම ද්ටී ස 
යකව වති ට හ වවල් හ  සෙල  , ර නස යරද කය යහ  ම්ල්රී ස ෙව  යුක්තිහ ෙලෝහේ හේ ස යකව වති ට හ 
වවල් හ   

 යධි ිංල ෙහන ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් ලම්මු් ලේක්ඡාේෙබදී ලව කරේ වයකදී, පුරුේදක් ෙකල, පුරුෂ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව සි  ැවයව්ව  ිළි ඳ ෙකටි වවඳිනීම ක් කරන   ර  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය 
ය්වදවකී  යදේය රවනයකදී ඇතුය්ව කර යේ ද  වේද හන  ිළි ඳ තීර හ ල්රීෙම් යයලනථේය ෙේරුණු 
පුේ්කහේස ෙ  ගින කවෙ නු ඇර  

 උැෙදලන ලව ාධේර ක ේ්වීමෙම්දී ඇරවම් ිකයමි ෙේරුණු පුේ්කහන ිකයමි යෙහුතස   ද යෙ ක් යහ 
කේනරේයකස ද ඒ ්ව  කරේ ල්රී  ැවසු හයි ලවකල්හ වවල්  ය ේවරුම් ්න   

 

 ර  ය  යරේය ෙව තුෙයන ෙේරුණු පුේ්කහේ මුහු  දී ස ඉත තිෙ   ෙය ්ව යයදේ ම් ිළි ඳ 
ලවකල්ල ්ව යන   ිශදසු ක් ෙකල, ලිංක්රේනති ලිංගික පුේ්කහුත ය  ෙේරුණු පුේ්කහුතස බිහ, 
යැකීර්තිහ ලව වයදය යයශ්යරේ යවිශ ෙය ්ව ලිංගික පුේ්කහුතෙේ යයශ්යරේයකස ෙය ලන යයශ්යරේ 
තිබිහ වවල් හ  ඓතිවේද්කය ෙව  ලිංට  රය රේජායහ ට ද්න පීතේයස ැ්ව කර  කද යේර්ගික සුළුරරහකස 
යහ්ව පුේ්කහුතස ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ යේර්රේ ල්රීෙම්දී ෙව  ලේක්ඡාේ ල්රීෙම්දී ය රර බිහක් 
තිබිහ වවල් හ  ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ය  යරේය ීමති හ ලව  ක ේ්වීමෙම්දී ඍජුය යදේය ට හ වවල් හ    

 ඉවය ෙැෙය  යරදකරුයනස සෙරි ය ක්රිහේ ේර්් ්වීමෙම්දී ෙේරුණු පුේ්කහන මුහු  දිහ වවල් රර්ජා  
ිළි ඳ දවනුය්ව යන   දරුණු ර්වයහනි දී ෙේරුණු පුේ්කහේ ාරක්ෂිරය කවටුය හේ  වේ ඇරවම් ට ස 
රේයකේලක රැකයර  ලනථේ  ලවැයී  යවිශ ාරක්ෂක මූෙක ැේහන ලිංයර්ධ හ ල්රී  යවද්්ව හ   

නීතිම  සහන සහහා දපකාර කිරීම 
 
ීමති හ උැෙේශ් හස ප්රෙබශ්හ රවුණරු ල්රී  යවද්්ව හ  සයවිශ උැෙේශ් හක ැයමු කේර්හහ යනෙන 
ෙේරුණු පුේ්කහේ ර  ි මිකම් ලව යයිතියේද්කම් ිළි ඳ දවනුය්ව  ය රවුණරු ල්රී යි  ඔුණන යුක්තිහ ෙලෝහේ 
හේ ස යෙේක්ෂේ ෙ ෝකය ද සහ යදේය හ   ුවය ේ හනෙන  රැරය ලිංගික යැචණේරහක් ෙකල ද, 
යධි ිංල හක් ෙකල ද හන  තීර හ ල්රී  යවිශ ට ට ධ ීමති හ ට කලටැ ෙහෝදේ්ර යුතු හ   
 
පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලඳවේ යුක්තිෙ  ලව ය්ීමෙම් ලනයූපැෙ  ීමති හ ලව යකස ිශශ්නිතර යටි ේක ක් 
තිෙේ  සහ ෙේරුණු පුේ්කහේස ෙ න   පුළුලට  වජා හේස ද යදේය හ  යුක්තිහ ෙලෝහේ හ යේ ද හ  තීර හ 
ැවවවදිල ලව ෙරෝරතුරු  ර ැද ම්ය කර  කද ෙර රේ්වීම ක් ට හ යුතු හ  ීමති හ ලවේහ ෙ ෝ වතිය ෙල යේ 
ලව ලවෙහ ්හ ෙයර ප්රෙබශ් ීම ස යදවලන කර  ෙේරුණු පුේ්කහුත ෙව  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ යරවවර 
යධි ිංල හ ිළි ඳ ැ  ක් කරේල්රී ස කව ති පුේ්කහුතස ද ලවේහ ක ේදිහ යුතු හ  පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන යුක්තිහ ෙලෝහේ හේෙම් ෙර රේ්වීම කස සි  යේද් ලව යයේද් ිළි ඳ ැවවවදිල 
ෙරෝරතුරු ලැහමින ලවේහ ක ේ දිහ යුතු හ  ඒයේ යරරස ක්ර හ ට ද්න ඇති කරනු ක    ේධේ, ප්ර ේදහන ලව 
ය කර ෙහන යේද් ලව්ර තීනුරයක් ක ේ්වීමෙම් වවල්හේය ලව ඇති ට හ වවල් යයදේ ම් ද තිෙේ    
 
ීමති හ/ යුක්ති හ ලව  ෙලෝහන ස යදවලන කර  ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් කසයුතු කර  යෘ්වතිකහනස 
ැවර දවක්ෙය  ිහයර යනු්  හ කය වවල් හ:  
 
1. ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ූරර්  ය්වදවකී  රවුණරු කරමින ැකයූරර්  ෙලට් ්රල්රී ක් ලම්ැේද හ 

කරන   

2. ෙේරුණු පුේ්කහේ ීමති හ ක්රිහේ ේර්්හක් ෙර රේ්්ව ට ස, ෙැෝලලන යේර්රේ ලව ැවමිණිල ක ේ්වීමෙම්දී 
ලව ය කර  වයදය ිශකධේකයහුත ට ද්න කේලී ය ලව ේ රයීමහ ෙකල වයදය ැරීක්ෂ හක් 
ද්ුරල්රීෙම්දී ඔහුස ලවේහ යන   ්රී කිංකේ  ේ ය ි මිකම් ෙකෝමිෂ ස ැවමිණිල ල්රීෙම් ට කලටැහ ලකකේ 
 කන   

3. යධි ිංල  ැ ර හසේව ්වෙ    ුවයකදී, ෙැෝලලනැතියරහේස ිශක ැවමිණිලටකක් කරන   යධි ිංල  
ද්ුරීමම් ෙැෝලලන ට ෙශ් ෂ ට  ර්ශ්  ඒකකහ ෙයර ෙහෝමු කය වවක්ෙක් ෙැෝලලනැතියරහේස ැ ණි   ුවය 
ීමතිැතියරහේස ෙහෝමුල්රී  වේ ීමතිැතියරහේ  ුව ැවයරී  ලම් නධෙහන  කැෑම් ල්රීෙම් ක්රිහේ ේර්් 
යයශ්ය හ   

4. 365 බී ය්නතිහ හසේව ්වෙ   යැරේධ  ුවයකදී ෙැෝලද්ෙ  ක්රිහේකේකය්වයහ ලව ට  ර්ශ් හ 
ිශරීක්ෂ හ කරන   ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ යයිතියේද්කම් ාරක්ෂේ ල්රී ස සහ යවද්්ව හ    
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5. ද්හලු යැරේධ ක්රිහේ ේර්්යකදී ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ යයිතියේද්කම් වේ යයශ්යරේ ෙයනුෙයන ෙැීම ද්ටී ස 
ීමති හ ිශෙහ ජා හ ය කර ෙ දී රවුණරු කරන  (පීතේයස ැ්ව ැේර්ශ්නයහ ෙයනුෙයන ීමතිඥයරෙහක්)  
රජාහ ට ද්න ීමතිඥයරහුත ලැහේ තිබිහදී ද ීමතිඥහුත ඉදිකයැ්ව කරන    

6. ෙේරුණු පුේ්කහේ වයදය ැරීක්ෂ හක් ලඳවේ ඉදිකයැ්ව කර ෙ ෝ වති ද්ේ යකදී (ිශදසු ක් ෙකල, 
ෙේරුණු පුේ්කහේ  ේල ්  ක් රේජාය ය්වයතිංගුෙබ ද්ටි ට ස) ලව / ෙව  ද්ේ හ ලව යේර්රේ ල්රී  යරර 
ලවකල්හ යුතු කේක ැකය්ඡෙේදහක් තිබිහදී ලේක්ෂි සක්රැලන ල්රීෙම් යැවසුරේ තිබිහ වවල්  ය ලව සහ  ුවෙබ 
ප්රතිලකහස  කැෑ වවල්  ය ්ව  ලවකල්ල ්ව යන   

7. මූලක ි මිකම් ෙැ්වලම්යකදී, ෙේරුණු පුේ්කහේ පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන ට ෙශ් ෂෙහන 
ෙවළිදරබ කරන ස යදවලන කරනෙන  ම්, ෙැ්වල , දිුණරුම් ෙැ්වල  ලව යෙ ුත්ව ද්හලු ීමති හ 
ෙලට්  ට ද්න ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ලිංගික ි ිංල හ ිශයවරදිය ට ලනරර කර   ය රවුණරු කරන    

8. ෙැෝලලන ලනථේ , වයදය ැවසුකම් ලනථේ  ලව උලේට  ාදිහස ෙේරුණු පුේ්කහේ ල ් හේ   ගින ඔහුස 
ාරක්ෂිර  යක් ලව ලවෙහ ්හ ඇති  ය දවෙන  

9. ෙේරුණු පුේ්කහනෙේ ාරක්ෂේය ලම් නධෙහන ලව ස  ැුණකස,  ේ ය ි මිකම් ක්ඩතේහම් ෙව  
ෙය ්ව ජාේකහන ලව යෙ ුත්ව ෙල යේ ලැහන න වරවේ ක ේ්වීම ස තිෙ   ලවෙහ ්ෙ  යකේර 
ිළි ඳ උැේහ ේර්් ලේක්ඡාේ ල්රී   ඇරවම් ද්ේ යකදී, ෙේරුණු පුේ්කහන ාරක්ෂේය ෙයනුෙයන රෙේ 
ෙය ්ව ප්රෙේශ්යකස හවීම ස ද්ුර ට හ වවල් හ     

වය?ය සහ මගනෝ සමාජීය  සහා  

ෙේරුණු පුේ්කහනස පුළුලට ැරේලහක ලවේහක ෙල යේ ෙයර ප්රෙබශ්හ ලවැයී  ඉරේ යවද්්ව හ  ස ගින 
ප්රචණ්ඩත ද්ුරීම  ැ  ක් ෙ ෝය, පුේ්කහනස ද්ුර ට හ වවල් දිගුකේලී  වේිශ ලව ාරති ද ා න්ර හ කය 
වවල් හ  

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ෙේරුණු පුේ්කහන ලනයහිංය   වයදය ලවේහ ක ේ්වීම ස 
යකව වති ට හ වවල් හ  ඔුණනස උැකේර කය යුතු හ  ෙේරුණු පුේ්කහනස ෙැ ේ්ලක ෙව  රේජාය වයදය 
ල්වකේර ලව උැකේර ෙයර ප්රෙබශ්හ ක ේදී  යවද්්ව යනෙන තුයේක ෙලට් ්ර ල්රීෙම්දී ැ  ක් 
ෙ ෝෙබ  වවල් ඉක් ණින ෙහ ්ය වයදය ල්වකේර ක ේදී ස ද සහ ඉයවලට ෙබ  ැයපුරුුර ලව 
ලවකම්ැ ෙහන කසයුතු කර  වයදයයරුන ප්රෙහ ජා ය්ව හ  

 ට ට ධ ලනයූපැයක  ෙ   ල ේජායීහ ලවේහ තිෙේ  ෙේරුණු පුේ්කහේස යතේ්ව   ්වකෙැ  ලවේහ 
ෙලෝහේ්වීම  යවද්්ව හ  ෙේරු  පුේ්කහනස ෙ න   ඔුණනෙේ ැුණලටයකස/ වේ ාදරණීහහනස ද 
යයශ්ය  ම්  ෙ   ල ේජා ලවේහක ැේධති ෙයර ප්රෙබශ් ැවසුක  ක ේදී  යවද්්ව හ   

 ඇරවෙ ුතස ර  ය්වදවකී  ්ව  කරේල්රී  ලඳවේ උැෙේශ්  ෙල යේ ලැහන ුත ෙව  ිතල්්වලකහුත 
වමුීමෙම් යයශ්යරේය ෙ ෝතිෙ න ස පුළුයන  ය ේවරුම් ්න   සෙව්ව, ඔුණන ර නස ාරතිහ වේ 
ක්ෂතිහ ඇති කර  ජීයෙ  ැේහ, රැල්හේ, ැුණෙලට ලේ ේජිකහන ල ් කසයුතු ල්රී  ාදී ෙය ්ව ප්රශ්න  
ිළි ඳ කරේල්රී ස කව ව්වරක් දවක්ට හ වවල් හ    

 ජීයෙ  ැේෙ  ලව මුකය ලවෙහ ්ෙ  යයශ්යරේය වඳු ේ්න   ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහනස 
ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ස ෙැර කසයුතු කය ධේකයරේෙයන   ාැසු යවතස හේ ස  වකයයන ස පුළුය   
ද්ෙරි  ඇති ය  කම්ැ ෙ  වේ මුකය ය ේරක්ෂිරභේයෙ   කැෑ ක් තිබිහ වවල් හ  යුක්තිහ රවුණරු කර 
 වති ට සදී, ෙේරුණු පුේ්කහනෙේ ජීට ර  වයර ේෝත වගීෙම් ලව යලු්ව කර්වීමෙම් ලවේහ 
ප්රෙහ ජා ය්ව ට හ වවල් හ   
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5. ද්හලු යැරේධ ක්රිහේ ේර්්යකදී ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ යයිතියේද්කම් වේ යයශ්යරේ ෙයනුෙයන ෙැීම ද්ටී ස 
ීමති හ ිශෙහ ජා හ ය කර ෙ දී රවුණරු කරන  (පීතේයස ැ්ව ැේර්ශ්නයහ ෙයනුෙයන ීමතිඥයරෙහක්)  
රජාහ ට ද්න ීමතිඥයරහුත ලැහේ තිබිහදී ද ීමතිඥහුත ඉදිකයැ්ව කරන    

6. ෙේරුණු පුේ්කහේ වයදය ැරීක්ෂ හක් ලඳවේ ඉදිකයැ්ව කර ෙ ෝ වති ද්ේ යකදී (ිශදසු ක් ෙකල, 
ෙේරුණු පුේ්කහේ  ේල ්  ක් රේජාය ය්වයතිංගුෙබ ද්ටි ට ස) ලව / ෙව  ද්ේ හ ලව යේර්රේ ල්රී  යරර 
ලවකල්හ යුතු කේක ැකය්ඡෙේදහක් තිබිහදී ලේක්ෂි සක්රැලන ල්රීෙම් යැවසුරේ තිබිහ වවල්  ය ලව සහ  ුවෙබ 
ප්රතිලකහස  කැෑ වවල්  ය ්ව  ලවකල්ල ්ව යන   

7. මූලක ි මිකම් ෙැ්වලම්යකදී, ෙේරුණු පුේ්කහේ පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන ට ෙශ් ෂෙහන 
ෙවළිදරබ කරන ස යදවලන කරනෙන  ම්, ෙැ්වල , දිුණරුම් ෙැ්වල  ලව යෙ ුත්ව ද්හලු ීමති හ 
ෙලට්  ට ද්න ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ලිංගික ි ිංල හ ිශයවරදිය ට ලනරර කර   ය රවුණරු කරන    

8. ෙැෝලලන ලනථේ , වයදය ැවසුකම් ලනථේ  ලව උලේට  ාදිහස ෙේරුණු පුේ්කහේ ල ් හේ   ගින ඔහුස 
ාරක්ෂිර  යක් ලව ලවෙහ ්හ ඇති  ය දවෙන  

9. ෙේරුණු පුේ්කහනෙේ ාරක්ෂේය ලම් නධෙහන ලව ස  ැුණකස,  ේ ය ි මිකම් ක්ඩතේහම් ෙව  
ෙය ්ව ජාේකහන ලව යෙ ුත්ව ෙල යේ ලැහන න වරවේ ක ේ්වීම ස තිෙ   ලවෙහ ්ෙ  යකේර 
ිළි ඳ උැේහ ේර්් ලේක්ඡාේ ල්රී   ඇරවම් ද්ේ යකදී, ෙේරුණු පුේ්කහන ාරක්ෂේය ෙයනුෙයන රෙේ 
ෙය ්ව ප්රෙේශ්යකස හවීම ස ද්ුර ට හ වවල් හ     

වය?ය සහ මගනෝ සමාජීය  සහා  

ෙේරුණු පුේ්කහනස පුළුලට ැරේලහක ලවේහක ෙල යේ ෙයර ප්රෙබශ්හ ලවැයී  ඉරේ යවද්්ව හ  ස ගින 
ප්රචණ්ඩත ද්ුරීම  ැ  ක් ෙ ෝය, පුේ්කහනස ද්ුර ට හ වවල් දිගුකේලී  වේිශ ලව ාරති ද ා න්ර හ කය 
වවල් හ  

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ෙේරුණු පුේ්කහන ලනයහිංය   වයදය ලවේහ ක ේ්වීම ස 
යකව වති ට හ වවල් හ  ඔුණනස උැකේර කය යුතු හ  ෙේරුණු පුේ්කහනස ෙැ ේ්ලක ෙව  රේජාය වයදය 
ල්වකේර ලව උැකේර ෙයර ප්රෙබශ්හ ක ේදී  යවද්්ව යනෙන තුයේක ෙලට් ්ර ල්රීෙම්දී ැ  ක් 
ෙ ෝෙබ  වවල් ඉක් ණින ෙහ ්ය වයදය ල්වකේර ක ේදී ස ද සහ ඉයවලට ෙබ  ැයපුරුුර ලව 
ලවකම්ැ ෙහන කසයුතු කර  වයදයයරුන ප්රෙහ ජා ය්ව හ  

 ට ට ධ ලනයූපැයක  ෙ   ල ේජායීහ ලවේහ තිෙේ  ෙේරුණු පුේ්කහේස යතේ්ව   ්වකෙැ  ලවේහ 
ෙලෝහේ්වීම  යවද්්ව හ  ෙේරු  පුේ්කහනස ෙ න   ඔුණනෙේ ැුණලටයකස/ වේ ාදරණීහහනස ද 
යයශ්ය  ම්  ෙ   ල ේජා ලවේහක ැේධති ෙයර ප්රෙබශ් ැවසුක  ක ේදී  යවද්්ව හ   

 ඇරවෙ ුතස ර  ය්වදවකී  ්ව  කරේල්රී  ලඳවේ උැෙේශ්  ෙල යේ ලැහන ුත ෙව  ිතල්්වලකහුත 
වමුීමෙම් යයශ්යරේය ෙ ෝතිෙ න ස පුළුයන  ය ේවරුම් ්න   සෙව්ව, ඔුණන ර නස ාරතිහ වේ 
ක්ෂතිහ ඇති කර  ජීයෙ  ැේහ, රැල්හේ, ැුණෙලට ලේ ේජිකහන ල ් කසයුතු ල්රී  ාදී ෙය ්ව ප්රශ්න  
ිළි ඳ කරේල්රී ස කව ව්වරක් දවක්ට හ වවල් හ    

 ජීයෙ  ැේෙ  ලව මුකය ලවෙහ ්ෙ  යයශ්යරේය වඳු ේ්න   ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහනස 
ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ස ෙැර කසයුතු කය ධේකයරේෙයන   ාැසු යවතස හේ ස  වකයයන ස පුළුය   
ද්ෙරි  ඇති ය  කම්ැ ෙ  වේ මුකය ය ේරක්ෂිරභේයෙ   කැෑ ක් තිබිහ වවල් හ  යුක්තිහ රවුණරු කර 
 වති ට සදී, ෙේරුණු පුේ්කහනෙේ ජීට ර  වයර ේෝත වගීෙම් ලව යලු්ව කර්වීමෙම් ලවේහ 
ප්රෙහ ජා ය්ව ට හ වවල් හ   

 

 යයශ්ය ට සදී ෙේරුණු පුේ්කහනස ප්රතිචණේර දවක්ීම  ලඳවේ ිශක ලව ෙ ෝිශක ජාේකහන වඳු ේ්න   ඒයේ 
පුේ්ක ද්ේ  ක්රිහේධරෙහුතස රිශය ලවැයී ස  වකය ට හ වවල් හ    

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය ට මුහුණ දී ගේරුණු පුේ ල න්ට යතා ගහ හ සහා ්  
සැපීයම පිණිස ?ැනට තිග න පේධති යැඩිදියුණු කරන්ගන් ගකගසේ ?  

ෙේරුණු පුේ්කහනස යවඩිපුර යුක්තිහ, ලවකම්ැ හ ලව ලකදේයී ලව  ලවකසීෙම් ැේධතිහක් ලම් නධෙහන 
රේජායහස යදේයය වඳුනයේ දිහ යුතු ීමති හ, ප්රතිැ්වති ලව ැකයැේක  ප්රතිලිංලනකර  රැලක් තිෙේ  ඒ යරර, 
යෘ්වතිකහනෙේ ඒ ලම් නධ ප්රතිචණේරයක කවපීෙැෙ   ලිංයර්ධ හන තිෙේ  ැවර දවක්ෙය  ිශර්ෙේශ්යලන 
ඉකක්ක කරනු ක නෙන, ෙේරුණු පුේ්කහනස යතේ ෙවෝඳින ලවේහ ලව ාරක්ෂේය ලවැයී  ලඳවේ  ධය  
වේ දිගුකේලී  ිශයවරදි ල්රීෙම් ක්රිහේ ේර්්යි   

 ගේරුණු පුේ ල න්ට සාකලය සහා  සැපීයම සහහා ූලගලෝපා ්  සිංයර්ධන  කරන්න  ීමතිඥයරුන, 
ක්රිහේධරහන, වයදයයරුන,  ෙ   ල ේජායීහ ට ෙශ් ෂඥහන ලව ෙය ්ව යෘ්වතිකහන යරර ජාේක්ර ීම  
ෙ හස යයශ්ය යනු ඇර  සෙල  , ීමති හ,  ෙ   ල ේජායීහ, වයදය, මුකය ලවේහ ලව ාරක්ෂේය ාදී 
ට ට ධ යයශ්යරේ ායර හ ල්රී  ලඳවේ ාහර  යභයනරර ධේකයරේයන (වවල් ට සදී) රවුණරු ල්රී  ද සහස 
යහ්ව ෙබ   

 නීතිඥයරුන්, ක්රි ාධර න්, දපගේශන ගසේයා සප න්නන් සහ වය?ය කාර්  ම්ඩතල අතර පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වය  පිළි හ ?ැු ය්වභාය  සහ අයග ෝධ  යර්ධන  කරන්න  සි දී පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
 ගින ෙේරුණු පුේ්කහනස ඇති කරනු ක   දිගුකේලී  වේිශ ක්ෂතිහ ලව ඔුණනෙේ ි මිකම් වේ 
යයශ්යරේ ්ව  යයෙ  ධහ යර්ධ හ කරන   ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ පුරුෂ ලව ලනත්රී ෙේරුණු පුේ්කහනස 
 කැේ  ාකේරහනෙේ සුට ෙශ් ෂ ලනයභේයහ  රකෙ  ර ේ ්වීම  යයශ්ය ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
 කැෑ  ිළි ඳ දවනු  යෘ්වතිකහන ට ද්න ක ේ්ර යුතු හ  ශ්ේරීකයක ලකුතණු ලව ෙශ් කෙ  ලව ක්ෂතිෙ  
ලකුතණු  සහස ඇතුය්ව ෙබ  ක්ෂති හ ද්ුරීමම් වඳු ේ්වීමෙම්, ෙරෝරතුරු ලව ලේක්ෂි ක ේ්වීමෙම් යතේ 
ෙවෝඳ දවනු ක් ෙ  ගින යෘ්වතිකහනස ලැහනු කවෙේ  ප්රචණ්ඩත්වයහ ට ද්න ශ්ේරීකයක තුයේක ඉතිකය කර 
ෙ ෝ වති ද්ේ යකදී ෙ හ ට ෙශ් ෂෙහන යවද්්ව හ   

 සිවිල් සමාජ සිංවිධාන ආ තන (යධහිංසන  පිළි හ ක්රි ාකරන ක්ඩතා ේ ඇතුව)ය) තුස සේමු  
සාකච්ඡා සහ ගල් න ත කිරීගේ ක්රි ායල  විධිම්ව කරන්න  ස ගින ෙේරුණු පුේ්කහන 
වඳු ේ්වීමෙම්දී ලක්රිහ ෙකල ඒ ෙ ෝෙවෝේව   ප්රතිචණේර දවක්ට හ වවල් හ  ප්රශ්න ේයල ඇතුළු ලම්මු් ලේක්ඡාේ 
ෙ ෙවහීමෙම් ක්රිහේයල ලව ට  ට ධේ  ට යර හ කය යුතු හ  ෙේරුණු පුේ්කහේ ලඳවන ෙ ෝකය ද, 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව යධි ිංල හ ිළි ඳ ද්හ ා්යේ ෙහි  ඇතුය්ව ෙ ෝකය ද, ද්ුර ය  ලිංගික ි ිංල හ 
ිළි ඳ යෘ්වතිකහේ දවනුය්ව ට හ යුතු හ  ෙ හ ට ෙශ් ෂෙහන   ැයමු ලම්මු් ලේක්ඡාේෙබදී ලව කරේ ෙව දී 
යවද්්ව ෙබ  උලටකිංඝ හ ල්රීම් ිළි ඳය ිශයවරදිය ෙලට් ්ර ල්රී  රවුණරු කරන   ාේහේූපැ ලේක්ෂි 
ැයේ ඇතුය්ව කරන   ර න පීතේයස ැ්ව වූ ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ ැකයූරර්  ට ලනරරහක් ා්යේ ්ර 
ල්රී ස ෙේරුණු පුේ්කහේස වවල් ය  ැකයදි ලම්මු් ලේක්ඡාේ ලිංෙබදී ාකේරෙහන ල්රී  ලඳවේ කේර්හ 
 ්ඩතක ලම්මු් ලේක්ඡාේ රේක්ෂ හන ලිංයර්ධ හ ල්රී  ලඳවේ ාෙහ ජා හ ල්රී  යවද්්ව හ    

 ගේරුණු පුේ ල ා ආර් ෂිතය රැග න  ාගේ ක්රම ්  සකසන්න  ස ගින ෙේරුණු පුේ්කහේ වස ෙැෝලලන 
ලනථේ , ෙර වලට, ීමති උැෙදලන ලව ෙය ්ව ාකේරයක යයශ්ය ලව  ලව ලවේහ ලඳවේ ැවසුෙයන ප්රෙබශ්හ 
ක ේ දිහ වවල් හ  ෙේරුණු පුේ්කහේ ීමති හ ප්රතිකර්  යෙේක්ෂේ ෙ ෝකර  ෙව  ීමති හ ප්රතිකර්  
යෙහ ්ය ෙව  ක ේ්ර ෙ ෝවවල් යයලනථේයකදී ද සෙල  කය යුතු හ  ද්ේ  ක්රිහේධරහන,  ේ ය ි මිකම් 
ක්රිහේධරහන, ීමතිඥයරුන, යතුරු ීමති යෘ්වතිකහන ාදී ෙේරුණු පුේ්කහේ ල ් ඍජුය ලම් නධ ය  
යෘ්වතිකහනස ෙ හ කය වවල් හ  ෙ හ ෙය ්ව යයදේ ම් ලව්ර ෙව  යයදේ ම් ඇති ට හ වවල් 
පුේ්කහනස ලැහ  ලවෙහ ්හස ල ේ  හ  
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 ගේරුණු පුේ ල න් ගයු ගයන් අධිකරණගේදී ගපනී සිටීගේ භාවිතාය්  සිංයර්ධන  කරන්න  පීතේයස 
ැ්ව ැේර්ශ්නයහ ෙයනුෙයන ීමතිඥයරහුත ලවැයීෙ න ෙ හ ද්ුර කය වවල් හ  ෙ හ ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ 
ි මිකම් ලව යභිකේෂහන ාරක්ෂේ ල්රීෙම් කේ යවද්්ව ිහයරල්  යැරේධ  ුව ැවයරීම් රේජායහ ට ද්න කර  
 මුුර, ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ි මිකම් යතේ ලකදේයී ෙකල ාරක්ෂේ ල්රී  ලඳවේ රයුරරස්ව ීමති හ 
යශ්ෙහන ිශෙහ ජා හ රවුණරු ල්රී  යවද්්ව හ  (ට  ර්ශ්   ේසෙම්දී ෙැෝලද්හ ට  ර්ශ් හ ද්ුර කර 
ය කර හස යේර්රේ කරයි  ීමතිැති ෙදැේර්රෙම්නතුෙබ රජාෙ  ීමතිඥයරහේ ට ද්න  ුවය ේෝනුල්රීෙම්දී 
ලව  ුව ැවයරීෙම්දී ෙේරුණු පුේ්කහේ ිශෙහ ජා හ කරනු කවෙේ )   

 විමර්ශක න් සහ නඩු පයරන්නන් ?්ඩතනීති සිංග්රහගේ පුග ාී  365 බී ය න්ති  අු ය නීතිම  
� ාමාර්  අු  මන  ගන කස යුතු  යට  ලපැේ කරන්න   සහස ෙව තුය යනෙන ීමතිෙ  තිෙ   
‘යලනයේභේට ක යවරදි’ යවිශ ට  ට ධේ  ල ලිංගික, ේට ලිංගික, ලිංක්රේනති ලිංගික, යනරර් ලිංගික ලව 
ලිංගික්වයහ ප්රශ්න  කර  ප්රජාේයනස සෙරි ය ීමතිහ ක්රිහේ්ව ක ල්රී  ලඳවේ ෙහෝදේ්න ේ  වට ිශ   

 ගේරුණු පුේ ල න් සහ නීති  හා සාම  � ා්වමක කිරීගේ නිලධාරීන් අතර ස්ාායර සේ න්ධ ්  
තහවුරු කරන්න  ෙේරුණු පුේ්කහනස ට ෙශ් ෂෙහන   ීමතිැති යවිශ රේජාය ිශකධේරීන ෙයර ප්රෙබශ්හ 
 වති ට සදී ෙ හ ට ෙශ් ෂෙහන යයශ්ය හ  ඒ යරරස, ට  ර්ශ්කයින, ය කර  වයදය ිශකධේරීන, ෙය වේකයක 
වයදයයරුන ලව  ුව ැයරන න ද යහ්ව ෙබ  රිශ රිශ ද්ේ  ලම් නධෙහන ලව පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ප්රශ්න හ ිළි ඳ ෙැෝුරෙබ උේෙේශ් හ ැය්වයේේ  හේ  යවද්්ව හ  ඇරවම් ලනත්රී ෙේරුණු 
පුේ්කහන ලම් නධෙහන ීමතිඥහන ලව ක්රිහේධරහනේන ල නට ර උේෙේශ්  ක්ඩතේහම් ට ද්න 
රේජාය ිශකධේරීනස ලනිරර රැලනීමම් ලව  ුව ්ව  හේය්වකේලී  ල්රීම් ඔලනෙල   කැෑම් කර තිෙේ  ස ගින 
සීමිර ප්රතිලක කවබිණි  ර   ුවය ලම් නධෙහන ෙරෝරතුරු ලව වයදය-ීමති හ යේර්රේ ක ේ්වීම  ලඳවේ 
ෙරෝරතුරු දව ්වීමෙම් ි මිකම් ැ ර යවිශ හේන්ර හන භේට රේ ල්රී  ලම් නධෙහන ෙේරුණු 
පුේ්කහන ලව යෘ්වතිකහන පුහුණු කය වවල් හ   



 

 ගේරුණු පුේ ල න් ගයු ගයන් අධිකරණගේදී ගපනී සිටීගේ භාවිතාය්  සිංයර්ධන  කරන්න  පීතේයස 
ැ්ව ැේර්ශ්නයහ ෙයනුෙයන ීමතිඥයරහුත ලවැයීෙ න ෙ හ ද්ුර කය වවල් හ  ෙ හ ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ 
ි මිකම් ලව යභිකේෂහන ාරක්ෂේ ල්රීෙම් කේ යවද්්ව ිහයරල්  යැරේධ  ුව ැවයරීම් රේජායහ ට ද්න කර  
 මුුර, ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ි මිකම් යතේ ලකදේයී ෙකල ාරක්ෂේ ල්රී  ලඳවේ රයුරරස්ව ීමති හ 
යශ්ෙහන ිශෙහ ජා හ රවුණරු ල්රී  යවද්්ව හ  (ට  ර්ශ්   ේසෙම්දී ෙැෝලද්හ ට  ර්ශ් හ ද්ුර කර 
ය කර හස යේර්රේ කරයි  ීමතිැති ෙදැේර්රෙම්නතුෙබ රජාෙ  ීමතිඥයරහේ ට ද්න  ුවය ේෝනුල්රීෙම්දී 
ලව  ුව ැවයරීෙම්දී ෙේරුණු පුේ්කහේ ිශෙහ ජා හ කරනු කවෙේ )   

 විමර්ශක න් සහ නඩු පයරන්නන් ?්ඩතනීති සිංග්රහගේ පුග ාී  365 බී ය න්ති  අු ය නීතිම  
� ාමාර්  අු  මන  ගන කස යුතු  යට  ලපැේ කරන්න   සහස ෙව තුය යනෙන ීමතිෙ  තිෙ   
‘යලනයේභේට ක යවරදි’ යවිශ ට  ට ධේ  ල ලිංගික, ේට ලිංගික, ලිංක්රේනති ලිංගික, යනරර් ලිංගික ලව 
ලිංගික්වයහ ප්රශ්න  කර  ප්රජාේයනස සෙරි ය ීමතිහ ක්රිහේ්ව ක ල්රී  ලඳවේ ෙහෝදේ්න ේ  වට ිශ   

 ගේරුණු පුේ ල න් සහ නීති  හා සාම  � ා්වමක කිරීගේ නිලධාරීන් අතර ස්ාායර සේ න්ධ ්  
තහවුරු කරන්න  ෙේරුණු පුේ්කහනස ට ෙශ් ෂෙහන   ීමතිැති යවිශ රේජාය ිශකධේරීන ෙයර ප්රෙබශ්හ 
 වති ට සදී ෙ හ ට ෙශ් ෂෙහන යයශ්ය හ  ඒ යරරස, ට  ර්ශ්කයින, ය කර  වයදය ිශකධේරීන, ෙය වේකයක 
වයදයයරුන ලව  ුව ැයරන න ද යහ්ව ෙබ  රිශ රිශ ද්ේ  ලම් නධෙහන ලව පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ප්රශ්න හ ිළි ඳ ෙැෝුරෙබ උේෙේශ් හ ැය්වයේේ  හේ  යවද්්ව හ  ඇරවම් ලනත්රී ෙේරුණු 
පුේ්කහන ලම් නධෙහන ීමතිඥහන ලව ක්රිහේධරහනේන ල නට ර උේෙේශ්  ක්ඩතේහම් ට ද්න 
රේජාය ිශකධේරීනස ලනිරර රැලනීමම් ලව  ුව ්ව  හේය්වකේලී  ල්රීම් ඔලනෙල   කැෑම් කර තිෙේ  ස ගින 
සීමිර ප්රතිලක කවබිණි  ර   ුවය ලම් නධෙහන ෙරෝරතුරු ලව වයදය-ීමති හ යේර්රේ ක ේ්වීම  ලඳවේ 
ෙරෝරතුරු දව ්වීමෙම් ි මිකම් ැ ර යවිශ හේන්ර හන භේට රේ ල්රී  ලම් නධෙහන ෙේරුණු 
පුේ්කහන ලව යෘ්වතිකහන පුහුණු කය වවල් හ   

Mz;	ghypay;	td;Kiwapd;	

gpd;capu;tho;NthUf;Ff;F	Mjutspj;jy;

njhopy;elj;Jgth;fSf;F xU topfhl;b

Right to Life Human Rights Centre
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Kd;Diu

uapl;	L	yapt;	kdpj	cupikfs;	eLepiyk;	(2002k;	Mz;L	Kjy;)	17	tUlq;fs;	,yq;if	ehl;by;	

kdpj	cupikfis	 ghJfhg;gjw;fhf	Kd;ndLg;Gf;is	 vLj;jJld;	 ,d;ndhU	iky;fy;iy	

Nehf;fp	efUk;	Kfkhf	'Mz;	ghypay;	td;Kiwapd;	gpd;capu;tho;NthUf;F	Mjutopj;jy;	-	

njhopy;elj;Jgtu;fSf;F	xU	topfhl;b"	jid	jhk;	Kd;ndLj;j	fs	Ma;tpd;	gpujpgypg;ghf	

Kd;	 itj;J	 r%fj;jpy;	 Xu;	 fUj;jhliy	 Vw;gLj;j	 Kide;Js;sik	 Fwpg;gplj;jf;f	 Xu;	

tplakhFk;.	r%fj;jpNy	,j;jiyg;G	(Mz;	ghypay;	td;Kiw)	mjpu;r;rpA+l;Lk;	rpe;jidahfTk;		

kpfTk;	xLf;fkhd	Kiwapy;	ghu;f;fg;gLtJ	Fwpg;gplj;jf;fJ.

'rpj;jputij	 mbik	 r%fj;jpw;JupaJ>	 nfh^ukhdJ>	 kdpjj;jd;ikaw;wJ>	 Rje;jpukhd	

rKjhaj;jpw;F	cfe;ejd;W	khwhf	mbik	r%fj;jpw;FupaJ"	vd	If;fpa	ehLfs;	rigapd;	

rpj;jputijf;nfjpuhd	 FOtpd;	 tiutpyf;fzk;	 Fwpg;gpLfpd;wJ.	 me;j	 tifapy;	 ,e;j	

fsMa;tpd;	 mwpf;ifahdJ	 ,yq;ifapy;	 xU	 jrhg;j	 fhyj;jpy;	 ,U	 Ma;thsu;fspdhy;	

(rl;ljuzp	 bahd;	 caq;nfhl	 kw;wk;	 jpU.	 kpuhf;	 u<k;)	 Ma;T	 nra;ag;gl;lJld;	 mt;thW	

ghypay;	 rpj;jputij	 kw;Wk;	 td;Kiwf;Fl;gLj;jg;gl;l	Mz;fis	,dq;fz;L	 jfty;fis	

Nrfupj;J	kpfTk;	rpukj;jpd;	kj;jpapNyNa	,t;	Ma;tpid	Nkw;nfhz;ldu;.	

rpj;jputij	 njhlu;ghf	 ,yq;ifapy;	 jw;NghJ	 Nkw;nfhs;sg;gLk;	 Ma;Tfs;	 gyjug;gl;l	

Nfhzqfspy;	fhzg;gLtJ	rpwe;jnthU	tplakhFk;.	MapDk;	Ma;Tfs;	xNu	Nghf;fpy;	xNu	

jpirapy;	gazpf;fhJ	gyjug;gl;l	ghu;itapy;	fhzg;gLtJ	mtrpakhFk;.	kpfTk;	Kf;fpakhf	

Ma;Tfspy;	 ,yf;F	 itf;fg;gl;l	 gadhspfis	 rupahd	 Kiwapy;	 nrd;wila	 Ntz;Lk;.	

rpj;jputij	 njhlu;ghd	 ghu;it	 kw;Wk;	 tpopg;Gzu;T	 nghJkf;fis	 nrd;wila>	 jw;NghJk;	

vjpu;fhyj;jpYk;	Kaw;r;rpfis	ntt;NtW	Nfhzq;fspy;	Nkw;nfhs;tJ	mtrpak;.	,j;jUzj;jpy;	

Mjhuj;Jld;	$ba	MNyhrid	Kiwik	ifahsg;gLtJ	kpfTk;	Kf;fpakhdjhFk;.

md;jdp tpNdhj;

kdpj cupik nraw;ghl;lhsu;> nraw;jpl;l Kfhikahsu;

uapl; L yapt; kdpj cupikfs; eLepiyk;     
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topfhl;bapd; Nehf;fk; 

,yq;ifapy; Mz; ghypay; td;Kiw tpahgpj;jpUg;gJ ngupJNk Vw;Wf;nfhs;sg;glhjJk;> milahsq;  
fhzg;glhjJkhd gpur;ridnahd;whFk;. gpd;capu;;tho;NthUf;F NghjpasT MjuTk;> 
NritfSk; ,d;ikf;F Muk;g epiyapyhd gq;fspf;Fk; fhuzpnahd;iw milahsq;fhz;gjpy; 
gw;whf;Fiw cs;sJ. gpd;capu;;tho;Nthu; Kfq;nfhLf;fg;gLk; cupikfSf;Fk;> mtrpaq;fSf;Fk;; 
gpur;ridfSf;Fk; kdpj chpikfs; rdr%fj;jpDs; ghupastpyhd tpopg;Gzu;itAk;> 
Vw;Wf;nfhs;siyAk; cUthf;Ftij ,e;j topfhl;b Fwpf;Nfhshff; nfhz;Ls;sJ.  

rpj;jputijapdJk;> jLj;J itj;jpUj;jypdJk; gpd;capu;;tho;NthUf;F Mjuit toq;Ftjpy; 
<Lgl;Ls;sJk;> gzpf;fg;gl;Ls;sJkhd egu;fNs ,e;j topfhl;bapd; ,yf;Fg; ghu;itahsuhth;. ,J 
kdpj cupikfs; nrayhu;tyu;fs;> tplag; gzpahsu;fs;> tof;fwpQu;fs;> cstsj;Jizahsu;fs; 
kw;Wk; kUj;Jtr; Rfhjhu njhopy;ty;Ydu;fs; MfpNahiu cs;slf;Fk; vd;gJld;> mtu;fspd; 

gzpfis ,yFgLj;Jtjw;fhf topfhl;b KOtJk; ‘njhopy;elj;Jgtu;fs;’ vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;sdh;. 
rl;lg+h;t jPh;Tfs; cl;gl Mdhy; mtw;Wf;F kl;Lg;glhky;> gpd;capu;;tho;NthUf;F toq;fg;gl Ntz;ba 
Fwpg;ghd Mjutpidr; rpwg;ghff; ftdj;jpw;nfLg;gjw;fhf njhopy; elj;Jgtu;fSf;F eilKiwapyhd 
cjtpnahd;Wf;F ,J cj;Njrk; nfhz;Ls;sJ. 

Mz; ghypay; td;Kiwapd; Njhw;wg;ghL: ,yq;ifapy; Mz;fSf;Fk;> rpWtu;fSf;Fk; vjpuhd ghypay; 
td;KiwapdJk;> J\;gpuNahfj;jpdJk; gpur;ridahdJ nghJthf vz;zg;gLfpd;wij tpl mjpfsT 
tpahgpj;Js;s xU gpur;ridahFk;. ,yq;ifapd; ehd;F khtl;lq;fspy; kpf neUf;fkhd Jiztu; 

td;KiwapdJk; kw;Wk; ghy;epiy–mbg;gilapyhd td;KiwapdJk; kPjhd 2013 Ma;nthd;W> 1>658 
Mz; gjpypWg;ghsu;fspy; fhy;gq;Ff;F Nky; (28 rjtPjk;) rpWth; ghypay; J\;gpuNahfj;ij 
mDgtpj;jjhf mwpf;ifapl;bUe;jJ. Nkyjpfkhf> Fk;gy;fspy; mtu;fsJ cWg;Gupikapd; #oiktpy; 
Mz;fs; kPJ ghypay; td;Kiwia ,ioj;jjhf Mz; gq;nfLg;ghsu;fspy; 12.1 rjtPjj;jpdu; 
mwpf;ifapl;bUe;jdu;.1 

gy;fiyf;fofq;fs;> rpiwr;rhiyfs;> jLg;Gf;fhty; ,lq;fs;> ghlrhiyfs;> kj epWtdq;fs;> 
guhkupg;G ,y;yq;fs;> nghJ Nghf;Ftuj;J kw;Wk; tPLfs; Nghd;w gy;-vz;zpf;ifapyhd 
#oikTfspypUe;J Mz;fSk;> rpWtu;fSk; ghypay; uPjpapy; J\;gpuNahfpf;fg;gl;lJld;> 
kPwg;gl;lJkhd rk;gtq;fs; mwpf;ifaplg;gl;Ls;sd. ,e;j topfhl;bahdJ rpiwr;rhiyfs; cl;gl 
murhq;fj; jLg;Gf;fhtypdJk; mj;Jld; nghyp]; epiyaq;fs; Nghd;w NtW jLg;Gf;fhty; 
epiyaq;fspdJk; Fwpg;ghd #oiktpy; Mz; ghypay; td;Kiw kPJ Nehf;fpidf; 
nfhz;Ls;sJ. ,Ue;jNghjpYk;> ,e;j topfhl;bapy; nra;ag;gl;Ls;s ghpe;Jiufs;> murhq;f 
jLg;Gf;fhtypy; Mz; ghypay; td;Kiwapd; ,e;jj; Jiw kPJ Nehf;fpidf; nfhz;Ls;s mNjNtis> 
Mz; ghypay; td;Kiwapdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s rfy egu;fspYk; jhf;fj;jpidf; nfhz;Ls;s 
ghupastpyhd r%fk; rhu;e;jJk; kw;Wk; KOtJk; rhu;e;jJkhd gpur;ridfs; Fwpj;Jk; NgRfpd;wJ. 

ghy;epiy–mbg;gilapyhd td;Kiwapd; Fwpj;Jf; $wj;jf;fitfis milahsq;fhz;fpd;w 
mNjNtis> mth;fs; mDgtpj;j ghypay; td;Kiwf;F ePjpiaAk;> epthuzj;ijAk; ngWtjpy; 
ngz;fspdhy;  Kfq;nfhLf;fg;gl;l njhlh;fpd;wJk;> gy;-vz;zpf;ifapyhdJkhd rthy;fisAk; 
mj;Jld; gpur;ridia tpupthff; ftdj;jpw;nfLg;gjw;fhf mtrukhd eltbf;iff;fhd 
mtrpaj;ijAk; topfhl;b Vw;Wf;nfhs;fpd;wJ.  

ntspg;gilahd fye;Jiuahlnyhd;Wf;fhd mtrpak;: 

jdpg;gl;l rk;gtq;fs; mwpf;ifaplg;gl;Ls;s NghjpYk;> ehl;bDs; murhq;fj; jLg;Gf;fhtypy; Mz; 
ghypay; td;Kiwapd; gpur;rid gw;wpa Mtzg;gLj;jYk; mj;Jld; fye;JiuahlYk; 
kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;sd. fle;j fhyq;fspy;> ghypay; td;Kiwapd; epfo;tpid cs;Supy; kdpj 
cupikfs; jhgdq;fs; Mtzg;gLj;jpAs;sJld;> ,J gpur;ridapd; gutyhdjd;ikia 
vLj;Jf;fhl;Ltjpy; cjtpAKs;sJ. ,Ue;Jk;> mit ghypay; td;Kiwahf mtw;iw ,d;wpaikahj 
tpjj;jpy; tifg;gLj;jhkYk;> mj;jifa td;Kiwiaf; Fwpj;Jf;$whkYk; mj;Jld; 

                                                           
1 CARE and Partners for Prevention, Broadening gender: Why masculinities matter – Attitudes, practices and gender-
based violence in four districts in Sri Lanka, 2013,www.care.org/sites/default/files/documents/Broadening-
Gender_Why-Masculinities-Matter.pdf 
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milahsq;fhzhkYk; ghJfhtyypyhd rpj;jputijapd; nraw;ghLfshfNt nghpJk; mbf;fb 
tpghpf;fg;gl;Ls;sd.  

kWjiyahf> Mz; ghypay; td;Kiwapd; Fw;wj;jpd; ghq;FfisAk;> Kiwikahd uPjpapyhd 
jd;ikiaAk; Mtzg;gLj;jp> MAj Nkhjypd; #oiktpy; mwpf;iffspd; njhlnuhd;iwr; rh;tNjr 
kdpj chpikfs; FOf;fs; njhFj;Js;sJld;> ,tw;wpd; xU njhifahdJ fle;j Ie;J tUlq;fspd; 
NghJ ntspaplg;gl;Ls;sd.2 Mz; ghypay; td;Kiwapd; mwpitAk; kw;Wk; tpopg;gpaiyAk; mj;Jld; 
gpd;thOgth;fSf;F tpistpf;fg;gLfpd;w nfLjiyAk; mjpfhpg;gjd; %yk;> cs;Supy; 
njhopy;elj;Jdu;fs; kj;jpapy; Mz; ghypay; td;Kiw gw;wp ,e;j ,ilntspia epug;GtJk; mj;Jld; 
mjpfsT ntspg;gilahd fye;Jiuahlnyhd;iwj; Njhw;Wtpg;gJNk topfhl;bapd; gue;j 
Fwpf;Nfhnshd;whFk;. 

Mz; ghypay; td;Kiwia milahsq;fhz;gJ Vd; Kf;fpakhdjhFk;? 

 gpur;rid Fwpj;J Mtzg;gLj;jypdJk;> mq;fPfhuj;jpdJk; gw;whf;FiwahdJ 
nrayhh;tyh;fspdJk;> guhkhpg;gpid toq;Fgth;fspdJk; kw;Wk; nghJ kf;fspdJk; kj;jpapy; 
kl;Lg;gLj;jg;gl;l tpopg;gpaYf;Fk;> mwpTf;Fk; gq;fspj;Js;sJ. Mz; ghypay; td;Kiw  kPjhd 
ntspg;gilahd ciuahlnyhd;wpd; ,d;ikAk; mj;Jld; ghypay; td;Kiwahf kpfTk; mbf;fb 
rk;gtq;fs; tpgupf;fg;gltpy;iy my;yJ tiuaWf;fg;gltpy;iy vd;w cz;ikAk; mJ 
gpd;capu;;tho;NthUf;F Fwpg;ghd nfLjypd; Ghpe;Jzh;Tf;F ,ila+W nra;fpd;wJ> Mz; ghypay; 
td;Kiwia vJ mlf;fpAs;sJ vd;gJ gw;wpa tpopg;gpaiy njhopy;elj;Jgth;fs; 
gw;whf;Fiwahff; nfhz;bUg;gjdhy;> kPwiy Mtzg;gLj;Jtjw;F mth;fs; ,ayhj epiyapy; 
cs;sdh;. 

 Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpur;ridiaf; ftdj;jpw;nfLg;gjw;fhd KjyhtJ eltbf;if 
milahsq;fhz;gjhFk;. gpur;rid epyTfpwJ. mjd; msT kw;Wk; jd;ik Mfpatw;iw 
Vw;Wf;nfhs;tJ gpd;capu;;tho;NthUf;F tpistpf;fg;gLfpd;w nfLjy; kw;Wk; gpur;ridiaf; 
ifahs;tjpy; cs;s rthy;fs; Mfpad Nkyjpf eltbf;iff;fhd mbg;gilnahd;iw 
toq;Ffpd;wd. gpur;rid Fwpj;J msg;gupa tpopg;gpaYk;> Gupe;Jzh;Tk; jdpg;gl;lJk;> 
fl;likg;gpyhdJkhd kl;lnkhd;wpy; Nkk;gLj;jg;gl;l gjpypWg;Gf;fSf;F gq;fspf;ff;$Lk;. 
ngaue;j kl;lj;jpy;> rl;lk; kw;Wk; nfhs;ifr; rPu;jpUj;jk; Mfpad kPJ Mjupj;JthjhLjiy ,J 
RWRWg;g+l;Lk;. 

 Mz; ghypay; td;Kiwapdhy; tpistpf;fg;gLfpd;w KOikahd jhf;fj;jpdJk;> nfLjypdJk; 
ghhpastpyhd mq;fPfhuKk;> Ghpe;Jzh;Tk; mj;Jld; eilKiwapyhd gjpypWg;G nghwpKiwfspd; 
NghjhikAk; gpd;capu;;tho;NthUf;F Nritfspy; Nkk;gLj;jiy Cf;Ftpf;ff;$Lk;. KjyhtJ 
eltbf;ifnahd;whf> jkJ mDgtq;fs; gw;wp NgRtjpypUe;J Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
gpd;capu;;tho;Nthiu ,ilkwpf;fpd;w fhuzpfisg; Ghpe;Jnfhs;tJ gpd;capu;;tho;Nthiuf; 
ifahs;tjw;F mth;fsJ mZFKiwia vt;thW mth;fshy; rpwg;ghf Nkk;gLj;j KbAk; 
vd;gjpy; njhopy;elj;Jgh;fSf;F topfhl;l KbAk;. ,e;j tpopg;gpaYk;> mwpTk; Kw;WKOjhd 
Mjutpd; Kf;fpaj;Jtj;ijAk; mj;Jld; csepiyr; r%f> kUj;Jt> rl;l> ghJfhg;G kw;Wk; 
rdr%f MjuT Nghd;w gpd;capu;;tho;NthUf;F mtrpag;gLk; NtWgl;lJk;> khWghl;byhdJkhd 
NjitfisAk; kw;Wk; NritfisAk; KidTgLj;Jtjw;F gad;gLj;jg;gl KbAk;. 

 ,e;j tbtj;jpyhd td;Kiwapy; jkJ mDgtq;fisAk; mj;Jld; rl;lg+u;tkhd cupikfisAk;> 
NjitfisAk; kw;Wk; vjpu;ghu;g;Gf;fisAk; mth;fs; nfhz;bUf;fpwhu;fs; vd;gijg; 

                                                           
2 Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights Investigation on Sri Lanka (OISL), 16 September 
2015, pg. 120, UN Doc. A/HRC/30/CRP.2, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx; Human 
Rights Watch, “We Will Teach You a Lesson”, Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces, 23 
February 2013, www.hrw.org/report/2013/02/26/we-will-teach-you-lesson/sexual-violence-against-tamils-sri-lankan-
security-forces; Freedom from Torture, Tainted Peace, Torture in Sri Lanka since May 2009, August 2015, 
www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/documents/sl_report_a4_-_final-f-b-web.pdf; International Truth and 
Justice Project Sri Lanka, Silenced: Survivors of torture and sexual violence in 2015, January 2016, 
www.itjpsl.com/assets/Silenced-jan-2016.pdf; M. Peel, A. Mahtani, G. Hinshelwood, and D. Forrest, ‘The sexual abuse 
of men in detention in Sri Lanka,’The Lancet, June 2000. 
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milahsq;fhzhkYk; ghJfhtyypyhd rpj;jputijapd; nraw;ghLfshfNt nghpJk; mbf;fb 
tpghpf;fg;gl;Ls;sd.  

kWjiyahf> Mz; ghypay; td;Kiwapd; Fw;wj;jpd; ghq;FfisAk;> Kiwikahd uPjpapyhd 
jd;ikiaAk; Mtzg;gLj;jp> MAj Nkhjypd; #oiktpy; mwpf;iffspd; njhlnuhd;iwr; rh;tNjr 
kdpj chpikfs; FOf;fs; njhFj;Js;sJld;> ,tw;wpd; xU njhifahdJ fle;j Ie;J tUlq;fspd; 
NghJ ntspaplg;gl;Ls;sd.2 Mz; ghypay; td;Kiwapd; mwpitAk; kw;Wk; tpopg;gpaiyAk; mj;Jld; 
gpd;thOgth;fSf;F tpistpf;fg;gLfpd;w nfLjiyAk; mjpfhpg;gjd; %yk;> cs;Supy; 
njhopy;elj;Jdu;fs; kj;jpapy; Mz; ghypay; td;Kiw gw;wp ,e;j ,ilntspia epug;GtJk; mj;Jld; 
mjpfsT ntspg;gilahd fye;Jiuahlnyhd;iwj; Njhw;Wtpg;gJNk topfhl;bapd; gue;j 
Fwpf;Nfhnshd;whFk;. 

Mz; ghypay; td;Kiwia milahsq;fhz;gJ Vd; Kf;fpakhdjhFk;? 

 gpur;rid Fwpj;J Mtzg;gLj;jypdJk;> mq;fPfhuj;jpdJk; gw;whf;FiwahdJ 
nrayhh;tyh;fspdJk;> guhkhpg;gpid toq;Fgth;fspdJk; kw;Wk; nghJ kf;fspdJk; kj;jpapy; 
kl;Lg;gLj;jg;gl;l tpopg;gpaYf;Fk;> mwpTf;Fk; gq;fspj;Js;sJ. Mz; ghypay; td;Kiw  kPjhd 
ntspg;gilahd ciuahlnyhd;wpd; ,d;ikAk; mj;Jld; ghypay; td;Kiwahf kpfTk; mbf;fb 
rk;gtq;fs; tpgupf;fg;gltpy;iy my;yJ tiuaWf;fg;gltpy;iy vd;w cz;ikAk; mJ 
gpd;capu;;tho;NthUf;F Fwpg;ghd nfLjypd; Ghpe;Jzh;Tf;F ,ila+W nra;fpd;wJ> Mz; ghypay; 
td;Kiwia vJ mlf;fpAs;sJ vd;gJ gw;wpa tpopg;gpaiy njhopy;elj;Jgth;fs; 
gw;whf;Fiwahff; nfhz;bUg;gjdhy;> kPwiy Mtzg;gLj;Jtjw;F mth;fs; ,ayhj epiyapy; 
cs;sdh;. 

 Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpur;ridiaf; ftdj;jpw;nfLg;gjw;fhd KjyhtJ eltbf;if 
milahsq;fhz;gjhFk;. gpur;rid epyTfpwJ. mjd; msT kw;Wk; jd;ik Mfpatw;iw 
Vw;Wf;nfhs;tJ gpd;capu;;tho;NthUf;F tpistpf;fg;gLfpd;w nfLjy; kw;Wk; gpur;ridiaf; 
ifahs;tjpy; cs;s rthy;fs; Mfpad Nkyjpf eltbf;iff;fhd mbg;gilnahd;iw 
toq;Ffpd;wd. gpur;rid Fwpj;J msg;gupa tpopg;gpaYk;> Gupe;Jzh;Tk; jdpg;gl;lJk;> 
fl;likg;gpyhdJkhd kl;lnkhd;wpy; Nkk;gLj;jg;gl;l gjpypWg;Gf;fSf;F gq;fspf;ff;$Lk;. 
ngaue;j kl;lj;jpy;> rl;lk; kw;Wk; nfhs;ifr; rPu;jpUj;jk; Mfpad kPJ Mjupj;JthjhLjiy ,J 
RWRWg;g+l;Lk;. 

 Mz; ghypay; td;Kiwapdhy; tpistpf;fg;gLfpd;w KOikahd jhf;fj;jpdJk;> nfLjypdJk; 
ghhpastpyhd mq;fPfhuKk;> Ghpe;Jzh;Tk; mj;Jld; eilKiwapyhd gjpypWg;G nghwpKiwfspd; 
NghjhikAk; gpd;capu;;tho;NthUf;F Nritfspy; Nkk;gLj;jiy Cf;Ftpf;ff;$Lk;. KjyhtJ 
eltbf;ifnahd;whf> jkJ mDgtq;fs; gw;wp NgRtjpypUe;J Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
gpd;capu;;tho;Nthiu ,ilkwpf;fpd;w fhuzpfisg; Ghpe;Jnfhs;tJ gpd;capu;;tho;Nthiuf; 
ifahs;tjw;F mth;fsJ mZFKiwia vt;thW mth;fshy; rpwg;ghf Nkk;gLj;j KbAk; 
vd;gjpy; njhopy;elj;Jgh;fSf;F topfhl;l KbAk;. ,e;j tpopg;gpaYk;> mwpTk; Kw;WKOjhd 
Mjutpd; Kf;fpaj;Jtj;ijAk; mj;Jld; csepiyr; r%f> kUj;Jt> rl;l> ghJfhg;G kw;Wk; 
rdr%f MjuT Nghd;w gpd;capu;;tho;NthUf;F mtrpag;gLk; NtWgl;lJk;> khWghl;byhdJkhd 
NjitfisAk; kw;Wk; NritfisAk; KidTgLj;Jtjw;F gad;gLj;jg;gl KbAk;. 

 ,e;j tbtj;jpyhd td;Kiwapy; jkJ mDgtq;fisAk; mj;Jld; rl;lg+u;tkhd cupikfisAk;> 
NjitfisAk; kw;Wk; vjpu;ghu;g;Gf;fisAk; mth;fs; nfhz;bUf;fpwhu;fs; vd;gijg; 

                                                           
2 Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights Investigation on Sri Lanka (OISL), 16 September 
2015, pg. 120, UN Doc. A/HRC/30/CRP.2, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx; Human 
Rights Watch, “We Will Teach You a Lesson”, Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces, 23 
February 2013, www.hrw.org/report/2013/02/26/we-will-teach-you-lesson/sexual-violence-against-tamils-sri-lankan-
security-forces; Freedom from Torture, Tainted Peace, Torture in Sri Lanka since May 2009, August 2015, 
www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/documents/sl_report_a4_-_final-f-b-web.pdf; International Truth and 
Justice Project Sri Lanka, Silenced: Survivors of torture and sexual violence in 2015, January 2016, 
www.itjpsl.com/assets/Silenced-jan-2016.pdf; M. Peel, A. Mahtani, G. Hinshelwood, and D. Forrest, ‘The sexual abuse 
of men in detention in Sri Lanka,’The Lancet, June 2000. 

 
 

Gupe;Jnfhs;tjw;Fk;> epajpfSf;F fl;Lg;gLtjw;Fk; gpd;capu;;tho;NthUf;F mq;fPfhuk; 
cjtpnra;af;$Lk;. 

 mj;jifa Fw;wq;fs; rl;lj;jpyhd tpyf;fPl;LupikAld; ,iof;fg;gl KbahJ vd 
Fw;wj;ij ,iog;gth;fSf;F nra;jpnahd;iwAk; mq;fPfhuk; mDg;Gfpd;wJ.  

 ntspg;gilapyhd ciuahlypd; gw;whf;Fiwiaf; ftdj;jpw;nfLg;gjw;Fk; mj;Jld; gpur;ridia 
mikjpg;gLj;Jtijj; jLg;gjw;Fk; mq;fPfhuk; cjt KbAk;. mwpf;ifapLtijj; jLf;fpd;w mr;rk;> 
ntl;fk; kw;Wk; r%ff; fsq;fk; Nghd;w fhuzpfisAk; mj;Jld; MjuTf;fhf ntspNa milfpd;w 
gpd;thOgth;fisAk; mq;fPfhuj;jpd; gw;whf;Fiw ,izj;Js;sJ. fsq;fj;ijf; Fiwg;gjw;fhf 
gue;j r%fg; Gupe;Jzh;Tf;F epthuzj;ijAk;> eilKiwfisAk; ehLtjw;F gpd;thOgth;fSf;F 
ghJfhg;ghdJk;> ,ayr;nra;fpd;wJkhd ,lq;fis Mz; ghypay; td;Kiwapd; mq;fPfhuk; 
trjpg;gLj;j KbAk;.  

 jkJ nrhe;jj; jg;ngz;zq;fisAk; mj;Jld; gue;j r%f khwhj;jd;ikfisAk; 
ftdj;jpw;nfLg;gjw;F njhopy;elj;Jgth;fis mq;fPfhuk; ,ayr;nra;fpd;wJ. ,J tpNrlkhf 
Mz;ikj;jd;ikiAk;> ghypay;jd;ikiaAk; Rw;wpAs;s mghafukhd khiafspdJk;> 
khwhj;jd;ikfspdJk; mj;Jld; xNu ghy;epiy elj;ij kPJ ghugl;rj;jpyhd jz;lid 
Vw;ghLfspdJk; mbg;gilapy; Kf;fpakhdjhFk;. 

Mz; ghypay; td;Kiw vd;why; vd;d? 

ghypay; ty;YwT> Kaw;rpf;fg;gl;l ghypay;ty;YwT> ghypay; J\;gpuNahfk; kw;Wk; ghypay; Ruz;ly; 
Mfpad cl;gl gue;j tPr;nry;iyiaf; nfhz;l nraw;ghLfis cs;slf;Ffpd;w gue;j gjnkhd;Nw 

ghypay; td;KiwahFk;. “tPl;Lf;Fk;> gzpf;Fk; cl;gl Mdhy; mtw;Wf;F kl;Lg;glhky;> VNjDk; 
mikg;gpy; ghjpf;fg;gl;ltUf;F> mtuJ cwTf;F mf;fiwapd;wp VNjDk; eghpdhy; gyhj;fhuj;ijg; 
gad;gLj;jp> xU eghpd; ghypay;jd;ikf;F vjpuhf jfhjtpjj;jpy; my;yJ NtW tpjj;jpy; 
gzpf;fg;gl;lthW VNjDk; ghypay; nraw;ghL> ghypay; nraw;ghnlhd;iwg; ngWtjw;fhd Kaw;rp> 

Njitaw;w ghypay; fUj;Jf;fs; my;yJ cj;Njrq;fs; my;yJ nraw;ghLfs;” vd ghypay; td;Kiw 
tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ.3 Mz; ghypay; td;Kiw %d;W mk;rq;fis epiwNtw;Wtjhf rl;lg+;tkw;w 
gjq;fspy; tiuaWf;fg;glyhk;: 

 ghypay; gyhj;fhuj;jpd; mj;Jld;/my;yJ mjpfhuj;jpd; VNjDk; cld;ghlw;w nraw;ghL> 

 cly; hPjpapyhd mj;Jld;/my;yJ cstpay;hPjpapyhd Nrkeyid mr;RWj;jy;> 

 rpWtd; xUtdpd; my;yJ Mz; tshpsk; gUtj;jpdhpd; my;yJ taJ te;jthpd;. 

rl;lg+u;tkhd rPh;jpUj;jj;ijAk;> tof;Fr; rl;lj;ijAk; nghWj;jstpy; Fwpg;ghd cs;ehl;L 
epahahjpf;fj;jpy; Fwpg;gplj;jf;f Kd;Ndw;wq;fs; cs;s NghjpYk;> ru;tNjrr; rl;lj;jpd; fPo; $l 
ghypay; td;Kiwapd; ,iaG %yf;$Wfs; njhlu;e;JNk thjhl;lj;jpyhd Jiwnahd;whf 
tpsq;FfpwJ. cjhuzkhf> ghypay; jd;iknahd;wpd; Fwpg;gpl;l nraw;ghLfs; ghypay; td;Kiwapd; 
Fw;wnkhd;iw mlf;Ffpd;wjh vd;gjw;fhd Iankhd;Ws;sJ. ngz;fSf;Fk; kw;Wk; 
Mz;fSf;Fk; ,e;j rl;lr; re;Njfk; nghWg;Gf;$WjYf;F jilnahd;whf tpsq;fpAs;sJ. 

ghypay; td;Kiwapd; nraw;ghLfs; Fw;wkpiog;gthpdhy; mjpfhuj;jpd; J\;gpuNahfnkhd;iwr; 
rk;ge;jg;gLj;JtJld;> cly;uPjpapyhd gyhj;fhuj;ij> td;Kiwia> ,opTgLj;jiy kw;Wk; 
Mjpf;fj;ij rk;ge;jg;gLj;jyhk; my;yJ rk;ge;jg;gLj;jkhl;lhJ. vdpDk;> ghypay; td;Kiwf;Fk;> 
mjpfhuj;jpw;Fk; ,ilapyhd ,e;jg; ghuk;gupakhd ,izg;G rpy Ntisfspy; ghypay; td;Kiwapd; 
nraw;ghLfs; Fw;wkpioj;jthpd; gq;Ff;F tpUg;gj;jpid cs;slf;fyhk; vd;w rhj;jpaf;$w;wpid 
epuhfupf;fpd;wJ. Fw;wkpioj;jtupdhy; gpd;capu;;tho;Nthu; xUth; jdpikg;gLj;jg;gl;;lhu; my;yJ 
VNjDk; topapy; tpUg;gj;jpd; nghUshf mtu; tpsq;fpdhu; vd;gij Vw;Wf;nfhs;tJ f~;lkhdJk;> 
rpf;fyhdJkhd ciuahly; vd;gJld;> jhkhfNt $l gpd;capu;;tho;Nthu; 
Vw;Wf;nfhs;tjw;F ,zq;fkhl;lhh;fs;. Mdhy;> CWgLe;jd;ikiag; Ghpe;Jnfhs;tjw;Fk; mj;Jld; 
gpd;capu;;tho;Nthupd; nghWg;Gf;$WjypdJk;> xt;nthU gpd;capu;;tho;Nthupdhy;; vjpu;Nehf;fg;gl;l 

                                                           
3 https://www.svri.org/research-methods/definitions 
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Fwpg;ghd f\;lq;fspdJk; cz;ikepiyf;F ePjpiar; nra;tjw;Fk; ,e;j Ez;zpa NtWghl;bid 
Vw;Wf;nfhs;tJ Kf;fpakhdjhFk;. 

Mz; ghypay; td;Kiwapd; cjhuzq;fs; vit? 

ghypay;ty;YwT> gpwg;GWg;gpyhd td;Kiw> Mz;ikiag; Nghf;Fjy;> kylhf;Fjy;> epu;g;ge;jj;jpw;F 
cl;gl;l ghypay; nraw;ghL kw;Wk; ghypay;hPjpahf ,opTgLj;jy; Mfpad cl;gl gue;j Mdhy; 
tiuawf;fg;gl;l kPwy;fspd; tPr;nry;iynahd;iw Mz; ghypay; td;Kiw  cs;slf;fyhk;.4  

,yq;ifapy; murhq;fg; ghJfhtypy; gjpTnra;ag;gl;Ls;s td;Kiwapd; tiffs; gpd;tUtdtw;iw 
cs;slf;Ffpd;wd: 

 ghjpf;fg;gl;lth;fspd; Fjj;jpDs; my;yJ thapDs; Mz;Fwpnahd;wpd; my;yJ Nghj;jy;fs;> 
fk;Gfs; kw;Wk; nghyp]; Fz;lhe;jbfs; Nghd;w NtW nghUl;fspd; cl;nrYj;Jif Clhf 
ghypay;ty;YwT> eph;g;ge;jpf;fg;gl;l tha;nkhopapyhd ghypay; kw;Wk; Mz;Fwpapd; 
rpWePu;f;FohapDs;  cNyhff; fk;gpfis> Crpfis my;yJ rpwpa cNyhf cUz;ilfis 
cl;nrYj;Jjy;; 

 epu;g;ge;jpf;fg;gl;l Raghypd;gk;> Fw;wkpioj;jth;fspdhy; epu;g;ge;jpf;fg;gl;l tifapdhyhd J}z;ly;> 
ghjpf;fg;gl;lth;fspd; tha;fspy; my;yJ mth;fsJ cly;fspd; kPJ Fw;wkpioj;jth;fspdhy; 
tpe;J ntspNaw;wg;gLjy; kw;Wk; tpe;Jit my;yJ rpWePiu tpOq;FkhW epu;g;ge;jpj;jy; Nghd;w 
ghypay; ,opTgLj;jypd; NtW tbtq;fs;; 

 Gwg;ghYWg;Gf;fs; kPJ yhr;rpfis mbj;Jr; rhj;Jjy; cl;gl kOq;fpa tpirapyhd kdtjph;r;rp 
kw;Wk; ghypay; cWg;Gf;fisf; Fj;Jjy;> cijj;jy; kw;wk; mbj;jy;; 

 Mz;Fwp tpijfis my;yJ Mz;Fwpia eRf;Fjy; my;yJ jpUFjy; %yk; Gwg;ghYWg;Gf;fs; 
kPjhd mOj;jk;; 

 Gwg;ghYWg;Gf;fis vupj;jy; kw;Wk; mtw;Wf;F kpd;rhuj; jhf;Fjy;fs;> mj;Jld; 

 tw;GWj;jypyhd epu;thzepiy.5 

ahh; Mz; ghypay; td;Kiwapd; Fw;wkpioj;jth;fs;? 

Mz; ghypay; J\;gpuNahfj;jpd; Fw;wkpioj;jtu;fs; Mzhf my;yJ ngz;zhf ,Uf;fyhk;. 
tpNrlkhf> murhq;fg; ghJfhtypy; td;Kiw ,lk;ngWfpd;w ,lj;jpy; cs;s murhq;f mYtyh;fis 
mtu;fs; cs;slf;Ffpd;wdu;. murhq;fg; ghJfhty; #oypy;> gaq;futhjj; jLg;Gr; rl;lj;jpy; my;yJ 
mtrufhy xOq;Ftpjpfspd; fPo; ifJ nra;ag;gl;lth;fisAk; mj;Jld; ehl;ilr; Rw;wp nghyprhupdhy; 
fpukkhf ifJ nra;ag;gl;L> Gydha;T nra;ag;gLtu;fisAk; ghjpf;fg;gl;ltu;fs; cs;slf;fyhk;. 

Vd; Mz; ghypay; td;Kiw Fiwj;J mwpf;ifaplg;gLfpd;wJ / jtwhf 
mwpf;ifaplg;gLfpd;wJ? 

ngUksT Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd;capu;;tho;Nthu;; Fw;wj;ij KiwapLtjw;F my;yJ kdpj 
cupikfs; FOf;fsplkpUe;Jk;> tof;fwpQh;fsplkpUe;Jk; my;yJ jkJ nrhe;jf; FLk;gq;fsplkpUe;Jk; 
$l Mjuit ehLtjw;Fj; jaq;Ffpwhh;fs;. rpj;jputijapd; rk;gtq;fis KiwapLgth;fs; ghypay; 
td;Kiwapd; tpguq;fis ntspaplhky; ,Ug;gijj; njupT nra;fpwhh;fs;. 

 gopjPu;j;jypd; mr;rk; kw;Wk; ghJfhg;gpd; gw;whf;Fiw: Fw;wkpioj;jtu;fs; murhq;f mYtyu;fshf 
my;yJ mjpfhukpf;f MSikiaf; nfhz;ltu;fshf ,Uf;Fkplj;J> NkYk; jhf;Fjy;fSf;Fk;> 
gopjPu;j;jy;fSf;Fkhd mr;rj;jpdhy; nghypRf;F KiwapLtjw;F ghjpf;fg;gl;ltu;fs; 
mr;rg;gLfpd;whu;fs;. ,J murhq;f td;Kiwapd; rfy ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;Fk;  nghJthdjhFk;. 
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Fwpg;ghd f\;lq;fspdJk; cz;ikepiyf;F ePjpiar; nra;tjw;Fk; ,e;j Ez;zpa NtWghl;bid 
Vw;Wf;nfhs;tJ Kf;fpakhdjhFk;. 

Mz; ghypay; td;Kiwapd; cjhuzq;fs; vit? 

ghypay;ty;YwT> gpwg;GWg;gpyhd td;Kiw> Mz;ikiag; Nghf;Fjy;> kylhf;Fjy;> epu;g;ge;jj;jpw;F 
cl;gl;l ghypay; nraw;ghL kw;Wk; ghypay;hPjpahf ,opTgLj;jy; Mfpad cl;gl gue;j Mdhy; 
tiuawf;fg;gl;l kPwy;fspd; tPr;nry;iynahd;iw Mz; ghypay; td;Kiw  cs;slf;fyhk;.4  

,yq;ifapy; murhq;fg; ghJfhtypy; gjpTnra;ag;gl;Ls;s td;Kiwapd; tiffs; gpd;tUtdtw;iw 
cs;slf;Ffpd;wd: 

 ghjpf;fg;gl;lth;fspd; Fjj;jpDs; my;yJ thapDs; Mz;Fwpnahd;wpd; my;yJ Nghj;jy;fs;> 
fk;Gfs; kw;Wk; nghyp]; Fz;lhe;jbfs; Nghd;w NtW nghUl;fspd; cl;nrYj;Jif Clhf 
ghypay;ty;YwT> eph;g;ge;jpf;fg;gl;l tha;nkhopapyhd ghypay; kw;Wk; Mz;Fwpapd; 
rpWePu;f;FohapDs;  cNyhff; fk;gpfis> Crpfis my;yJ rpwpa cNyhf cUz;ilfis 
cl;nrYj;Jjy;; 

 epu;g;ge;jpf;fg;gl;l Raghypd;gk;> Fw;wkpioj;jth;fspdhy; epu;g;ge;jpf;fg;gl;l tifapdhyhd J}z;ly;> 
ghjpf;fg;gl;lth;fspd; tha;fspy; my;yJ mth;fsJ cly;fspd; kPJ Fw;wkpioj;jth;fspdhy; 
tpe;J ntspNaw;wg;gLjy; kw;Wk; tpe;Jit my;yJ rpWePiu tpOq;FkhW epu;g;ge;jpj;jy; Nghd;w 
ghypay; ,opTgLj;jypd; NtW tbtq;fs;; 

 Gwg;ghYWg;Gf;fs; kPJ yhr;rpfis mbj;Jr; rhj;Jjy; cl;gl kOq;fpa tpirapyhd kdtjph;r;rp 
kw;Wk; ghypay; cWg;Gf;fisf; Fj;Jjy;> cijj;jy; kw;wk; mbj;jy;; 

 Mz;Fwp tpijfis my;yJ Mz;Fwpia eRf;Fjy; my;yJ jpUFjy; %yk; Gwg;ghYWg;Gf;fs; 
kPjhd mOj;jk;; 

 Gwg;ghYWg;Gf;fis vupj;jy; kw;Wk; mtw;Wf;F kpd;rhuj; jhf;Fjy;fs;> mj;Jld; 

 tw;GWj;jypyhd epu;thzepiy.5 

ahh; Mz; ghypay; td;Kiwapd; Fw;wkpioj;jth;fs;? 

Mz; ghypay; J\;gpuNahfj;jpd; Fw;wkpioj;jtu;fs; Mzhf my;yJ ngz;zhf ,Uf;fyhk;. 
tpNrlkhf> murhq;fg; ghJfhtypy; td;Kiw ,lk;ngWfpd;w ,lj;jpy; cs;s murhq;f mYtyh;fis 
mtu;fs; cs;slf;Ffpd;wdu;. murhq;fg; ghJfhty; #oypy;> gaq;futhjj; jLg;Gr; rl;lj;jpy; my;yJ 
mtrufhy xOq;Ftpjpfspd; fPo; ifJ nra;ag;gl;lth;fisAk; mj;Jld; ehl;ilr; Rw;wp nghyprhupdhy; 
fpukkhf ifJ nra;ag;gl;L> Gydha;T nra;ag;gLtu;fisAk; ghjpf;fg;gl;ltu;fs; cs;slf;fyhk;. 

Vd; Mz; ghypay; td;Kiw Fiwj;J mwpf;ifaplg;gLfpd;wJ / jtwhf 
mwpf;ifaplg;gLfpd;wJ? 

ngUksT Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd;capu;;tho;Nthu;; Fw;wj;ij KiwapLtjw;F my;yJ kdpj 
cupikfs; FOf;fsplkpUe;Jk;> tof;fwpQh;fsplkpUe;Jk; my;yJ jkJ nrhe;jf; FLk;gq;fsplkpUe;Jk; 
$l Mjuit ehLtjw;Fj; jaq;Ffpwhh;fs;. rpj;jputijapd; rk;gtq;fis KiwapLgth;fs; ghypay; 
td;Kiwapd; tpguq;fis ntspaplhky; ,Ug;gijj; njupT nra;fpwhh;fs;. 

 gopjPu;j;jypd; mr;rk; kw;Wk; ghJfhg;gpd; gw;whf;Fiw: Fw;wkpioj;jtu;fs; murhq;f mYtyu;fshf 
my;yJ mjpfhukpf;f MSikiaf; nfhz;ltu;fshf ,Uf;Fkplj;J> NkYk; jhf;Fjy;fSf;Fk;> 
gopjPu;j;jy;fSf;Fkhd mr;rj;jpdhy; nghypRf;F KiwapLtjw;F ghjpf;fg;gl;ltu;fs; 
mr;rg;gLfpd;whu;fs;. ,J murhq;f td;Kiwapd; rfy ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;Fk;  nghJthdjhFk;. 

                                                           
4 ghh;f;f mbf;Fwpg;G 2 
5 ghu;f;f mbf;Fwpg;G 2 

 
 

Mdhy;> murhq;fg; ghJfhtypy; cs;s egu;fisg; nghWj;jstpy; NkhrkhdjhFk;. Gjpjhfj; 
jhgpf;fg;gl;l ghjpf;fg;gl;ltu;> rhl;rp ghJfhg;G mjpfhurig ,Jtiu jd;dk;gpf;ifia 
Cf;Ftpf;ftpy;iy. mtu;fsJ jLg;Gf;fhtiyAk; (gaq;futhj jLg;Gr; rl;lj;jpd; fPo; jLj;J 
itj;jtu;fisg; nghWj;jstpy; mNdfkhf ePz;l) kw;Wk; rhj;jpakhd rpj;jputijiaAk; 
toq;Fifapy;> ngUksT gpd;capu;;tho;Nthu; murhq;fj;Jld; jkJ jLj;Jitj;jiyAk;> 
<Lghl;bidAk; Kbj;Jf;nfhs;tjw;F tpUk;GtJld;> Nkyjpf eltbf;ifia gpd;Jue;J 
nry;tjw;Fk; tpUk;Gtjpy;iy. 

 fsq;fk; kw;Wk; ntl;fk;: ghypay; td;Kiwapd; ghjpf;fg;gl;l Mz;fs; epthuzj;ij ehLtjw;F 
my;yJ jkJ mDgtk; gw;wp NgRtjw;F $l Kaw;rpf;fpd;w mNjNtis> Nfyp> mikjp> ntl;fk; 
my;yJ gpu\;lk; nra;ag;gLjy; $l cl;gl gyjug;gl;l kWjiyapyhd gjpypWg;Gf;fSf;F 
Kfq;nfhLf;fyhk;. NkYk;> Mz; gpd;capu;;tho;Nthiug;; ghjpg;Gwr; nra;Ak; Mz;fspdJk;> 
Mz;ikj;jd;ikapdJk; kw;Wk; ghypay;jd;ikapdJk; tYthd fyhrhu kw;Wk; r%fj;jpw;Fupa 
khwhj;jd;ikfSf;F fsq;fk; ,izg;gpidf; nfhz;Ls;sJ. ,j;jifanjhU #oiktpy;> 
khw;Wg;ghypd Mz;fs; Fwpg;gplj;jf;ftpjj;jpy; CWglj;jf;fth;fshtu;. jd;dpdr;Nru;f;ifiar; 
Rw;wpYs;s Fw;wkhf;Fk; jd;ikAk;> mwpahikAk; mj;Jld; jg;ngz;zq;fSk; fsq;fj;jpw;F NkYk; 
gq;fspf;fpd;wd. ,J r%fg; gjpypWg;Gf;fspy; kl;Lk; jhf;fj;ijf; nfhz;bUf;ftpy;iy> Mdhy;> 
gpd;capu;;tho;gtu; jd;idj; jhNd vt;thW ghh;f;fpd;whh; vd;gJ kPJk; jhf;fj;ijf; nfhz;bUf;fpwJ. 
mth;fs; Mz; ghypay; td;Kiwapd; ghjpf;fg;gl;l xUth; vd;gij jkf;Fj;jhNk 
Vw;Wf;nfhs;tjpypUe;J gpd;capu;;tho;Nthiu Mz; khwhj;jd;ikfs; jilNaw;gLj;Jk;.  

 njhopy;elj;Jgh;fs; kPJ Gupe;Jzh;tpdJk;> jg;ngz;zq;fspdJk; gw;whf;Fiw: Mz; ghypay; td;Kiw 
vij cs;slf;Ffpd;wJ vd;gJld;> ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F ve;jj; jPu;Tfs; fpl;lr;nra;ag;glyhk; 
vd;gJ kPJ tof;fwpQh;fSk;> cupikfSf;fhd nrayhu;tyh;fSk;> kUj;Jtj; 
njhopy;ty;Ydu;fSk; kw;Wk; murhq;f mYtyu;fSk; njspTj;jd;ikiag; gw;whf;Fiwahff; 
nfhz;Ls;sdh;. ,J ,e;j kPwiyf; ifahs;tjw;fhd mwptpdJk;> Mw;wystpdJk; 

gw;whf;Fiwnahd;wpd; fhuzkhf ,Uf;fyhk;> mj;Jld;/my;yJ jkJ mDgtq;fs; gw;wp 

NgRtjpypUe;J ghjpf;fg;gl;l Mz;fisj; jilnra;Ak; r%fj;jpw;Fhpa jg;ngz;zq;fspd; 
rpytw;iwj; njhopy;elj;Jdu;fs; ghpkhwpf;nfhs;syhk; vd;gJk; fhuzkhFk;. Mz; ghypay; 
td;Kiw Fwpj;J njhopy;elj;Jdh;fs; kj;jpapyhd tpopg;gpaypd; gw;whf;FiwahdJ Mz; ghypay; 
td;Kiw kw;Wk; rpj;jputij Mfpad cl;gl gy;-vz;zpf;ifapyhd kPwy;fshf mtw;iwg; 
gl;bay;gLj;Jtjw;Fg; gjpyhf> rpj;jputijapdhy; ghjpg;gile;j fhaq;fshfTk;> J~;gpuNahfkhfTk; 
mtw;iw tifg;gLj;Jtjpy; KbtilAk;.  

 gpd;capu;;tho;NthUld;; NgRtjpy; Mw;wystpdJk;> $Uzu;Tj;jd;ikapdJk; gw;whf;Fiw: jkJ mDgtk; 
gw;wp NgRtjw;F rpy gpd;capu;;tho;Nthu;; ,zf;fkhfTs;s mNjNtis> mJ czu;Tg;g+u;tkhd 
guhkupg;gpid Ntz;Lfpd;w xU Ez;ikahd tplaKkhFk;. ghJfhg;ghd #onyhd;wpy; 
gjpypWg;Gf;fis tutiof;fpd;wJk;> gpd;capu;;tho;Nthupd; jd;dk;gpf;ifiaf; 
fl;bnaOg;Gfpd;wJkhd $Uzu;Tj;jd;ikapyhd jd;iknahd;wpy; gpd;thOgtu;fs; 
tprhupf;fg;gLtJ mtrpakhFk;. njhlu;ghd Nfs;tpfisg; gpd;thOgtu;fSld; Neubahd 
njhlu;gpidf; nfhz;bUf;Fk; njhopy;elj;Jdu;fs;; Nfl;gjw;F jtWthh;fs; vd;gJ 
rhj;jpakhdjhFk;. ,J gFjpastpyhd cz;ikfs; kPjhd mbg;gilapy; KOikaw;w my;yJ 
Fiwghl;byhd mtjhdpg;gpYk;> nghUs;tpsf;fj;jpYk; tpisfpd;wJ. Mokhfg; gjpe;Js;s fyhrhu 
khwhj;jd;ikfspd; fhuzkhf> ngz; xUtiu tpl> ,d;ndhU MZld; jkJ mDgtk; gw;wp 
NgRtjpy; rpy gpd;capu;;tho;Nthu; mjpfsT nrsfupakhf tpsq;Fthu;fs; vd;gjw;fhd 
rhj;jpaf;$Wk; cs;sJ. vdpDk;> xt;nthU tplak; tpj;jpahrkhdjhFk;. vdNt> jhk; NgRtjw;F 
mjpfsT nrsfupakhf tpsq;Fk; eghpd; ghy;epiy kw;Wk; taJ Mfpad njhlu;gpy; 
gpd;capu;;tho;Nthu;; tpUg;Gupikfisf; nfhz;bUg;ghu;fs;.  

rl;lj;jpd; fPo; vd;d ghJfhg;G fpl;Lfpd;wJ? 

,yq;ifapd; jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; fPo;> taJ te;jtu;fSf;F vjpuhd ghypay; td;Kiwf;F 
gpuNahfpf;fg;gLk; ngUksT Vw;ghLfs; cs;sd. Mdhy;> Mz; ghypay; td;Kiwapd; rfy 
tbtq;fSf;fhd mq;fPfhuk; njhlu;e;JNk xU rthyhf cs;sJ.  
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 Fwpg;gplj;jf;f tpjj;jpy;> ngz; ghjpf;fg;gl;lth;fis kl;LNk ghypay; ty;YwTf;Fk; kw;Wk; 
rl;lg+u;tkhd ghypay;ty;YwTf;Fk; cs;slf;Fk; jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; gpupT 363,d; fPo;> 
ghypay; ty;YwTf;Fl;gl;l taJ te;j Mz; gpd;capu;;tho;gtu;; xUth; my;yJ ghypay; 
ty;YwTf;Fl;gl;l 16 taJf;F Fiwe;j rpWtd; xUtd; jPu;tpid ehl KbahJ. Mz; kw;Wk; 
ngz; ghjpf;fg;gl;ltu;fis cs;slf;Ffpd;wJk; mj;Jld; gue;jtPr;nry;iyiaf; nfhz;l 
nraw;ghLfis cs;slf;Ffpd;wJkhd jd;iknahd;wpy; tiuaWf;fpd;w ru;tNjrr; rl;lj;jpdJk; 
kw;Wk; kpfTk; Kd;Ndw;wfukhd cs;ehl;L epahahjpf;fq;fspdJk; fPohd Vw;ghLfSf;F ,J 
Kuz;gl;ljhFk;. vdpDk;> ,yq;ifapy;> ngz;fSf;Fk; $l ghypay; ty;YwT xLf;fkhd tpjj;jpy; 
tiuaWf;fg;gl;Ls;sJld;> cjhuzkhf eph;g;ge;jj;jpyhd tha;nkhopapyhd ghypaiyAk; mj;Jld; 
ghjpf;fg;gl;lthpd; clypd; VNjDk; gFjpapd; tpuy;rhu;e;j> my;yJ Mz;Fwp-rhuhj 
cl;nrYj;jiyAk; cs;slf;Ftjpy;iy.  

eilKiwapyhd rl;lj;jpy; nghUe;jf;$ba Vw;ghLfs; gpd;tUtdtw;iw cs;slf;Ffpd;wd: 

 ghuJ}ukhd ghypay; J\;gpuNahfk; (gphpT 365 M): ,e;j Vw;ghL Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
tof;Ffisj; njhLg;gjw;F gad;gLj;jg;gLfpwJ. ghy;epiy uPjpapy; eLepiyahdJ vd;gJld;> 

“ghypay; ty;YwTf;F cl;glhj nraw;ghnlhd;whf tpsq;Fk; tpjj;jpy;> jdJ gpwg;GWg;Gf;fspd; 
my;yJ kdpj clypy; VNjDk; NtW ghfj;jpd; my;yJ VNjDk; Jthuj;jpd; tha; kPJ VNjDk; 
rhjdj;jpd; my;yJ VNjDk; NtW egupd; clypd; ghfj;jpd; gad;ghl;bdhy; ghypay; jpUg;jpf;fhf 

ahNuDk; egupdhy; ,iof;fg;gLk;” epu;g;ge;jj;jpyhd nraw;ghLfis cs;slf;Ffpd;wJ. ,e;j 
Vw;ghlhdJ> ghypay; ty;Ywitg; Nghd;W xNu jz;lidia my;yJ jPu;g;gpidf; nfhz;Ls;sJ. 
Mdhy;> Fw;wq;fspd; cr;repiyapy; ngupJNk Fiwe;j Fw;wnkhd;whfNt ghypay; ty;YwT 
fUjg;gLfpd;wJ. 

 Mz;Fwpia mj;Jld;/my;yJ Mz;Fwp tpijfisj; Jz;bf;fpd;w Mz;ikia ePf;Fk; Fw;wj;ijf; 
ifahSfpd;w jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; gphpT 311(M),d; fPo;> Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
Fwpg;ghd tbtnkhd;W cs;slf;fg;glyhk;. ghypay; td;Kiwapd; nraw;ghnlhd;whf Vw;ghL 
tiuaWf;fhj mNjNtis> egupd; clYf;F vjpuhd fLq;fhaj;jpd; tFjpapd; fPo; mJ ,d;DNk 
tUfpd;wJ. 

gad;gLj;jf;$ba Nkyjpfkhd Vw;ghnlhd;W cs;sJ. Mdhy;> mJ Mokhd tpjj;jpy; 
gpur;ridf;FupajhFk;. ,aw;iff;F khwhd Fw;wq;fisf; ifahSk; jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; 
gpd;Ndhf;fpr; nry;fpd;w gphpTfs; 365> 365m Mfpatw;wpd; fPo; tof;Fj;njhLg;gjw;fhd VNjDk; Kaw;rp 

jPtpukhf jLf;fg;gl Ntz;Lk;. Vnddpy; LGBTIQ rdr%fj;jpd; cWg;gpdh;fis mbf;fb 

Jd;GWj;Jtjw;Fk;> mth;fs; kPJ tof;Fj;njhLg;gjw;Fk; gad;gLj;jg;gLk; rl;lg; Gj;jfq;fspy; cs;s 
mj;jifa Vw;ghLfspd; cz;ikahd gpurd;dkhdJ Mz; ghypay; td;Kiwapdhy;  
ghjpf;fg;gl;lth;fspdhy; mDgtpf;fg;gLk; ntl;fj;ijAk;> fsq;fj;ijAk; kw;Wk; mr;rj;ijAk; 
Nkhrkhf;Ffpd;wJ.  

rpj;jputijahf Mz; ghypay; td;Kiwiaf; ifahs KbAkh? 

rpj;jputijapd; tbtnkhd;whf Mz; ghypay; td;Kiw tpsq;f KbAk;. ,yq;if Nghd;w 
#oikTfspy;> rl;lj;ijg; nghWj;jstpy; Mz; ghypay; td;Kiw xU Kw;wpYk; Ntwhd Fw;wnkhd;W 
vd;w NghjpYk;> mJ rpy Ntisfspy; rpj;jputijahfg; Ghpe;Jnfhs;sg;gLtJld;> 
Mtzg;gLj;jg;gLfpd;wJ. mt;thwhf> rpj;jputijapdJk; mj;Jld; Mz; ghypay; td;KiwapdJk; 
Gwk;ghd kPwy;fshf tof;nfhd;iwj; jhf;fy; nra;tJ rhj;jpakhdjhFk;. 

rpj;jputijapd; fPo; tof;Ffisj; jhf;fy;nra;tjw;F xU rpy tpUg;Gf;fs; cs;sd.  

 murhq;f mYtyh;fisr; rk;ge;jg;gLj;Jk; Mz; ghypay; td;Kiwf; Fw;wq;fs; 
rpj;jputijf;Fk;> NtW nfh^ukhd kdpjj;jd;ikaw;wjhf my;yJ juf;Fiwthf 
elj;Jtjw;Fk; vjpuhd rkthak; my;yJ 1994,d; 22Mk; ,yf;f jz;lidr; rl;lk; (rpj;jputijr; 
rl;lk;) Nghd;w rl;lg+u;t Vw;ghLfspd; fPo; tof;Fj;njhLf;fg;glyhk;. rpj;jputijr; rl;lk; cl;gl 
rfy jz;lid Vw;ghLfspy;> tprhuiziag; nghyp]; topfhl;LtJld;> tof;Fj;njhLg;gjw;fhd 
jPh;khdk; rl;lkh mjpgupdhy; eph;zapf;fg;gLfpd;wJ vd;gijf; Fwpj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. 
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 Fwpg;gplj;jf;f tpjj;jpy;> ngz; ghjpf;fg;gl;lth;fis kl;LNk ghypay; ty;YwTf;Fk; kw;Wk; 
rl;lg+u;tkhd ghypay;ty;YwTf;Fk; cs;slf;Fk; jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; gpupT 363,d; fPo;> 
ghypay; ty;YwTf;Fl;gl;l taJ te;j Mz; gpd;capu;;tho;gtu;; xUth; my;yJ ghypay; 
ty;YwTf;Fl;gl;l 16 taJf;F Fiwe;j rpWtd; xUtd; jPu;tpid ehl KbahJ. Mz; kw;Wk; 
ngz; ghjpf;fg;gl;ltu;fis cs;slf;Ffpd;wJk; mj;Jld; gue;jtPr;nry;iyiaf; nfhz;l 
nraw;ghLfis cs;slf;Ffpd;wJkhd jd;iknahd;wpy; tiuaWf;fpd;w ru;tNjrr; rl;lj;jpdJk; 
kw;Wk; kpfTk; Kd;Ndw;wfukhd cs;ehl;L epahahjpf;fq;fspdJk; fPohd Vw;ghLfSf;F ,J 
Kuz;gl;ljhFk;. vdpDk;> ,yq;ifapy;> ngz;fSf;Fk; $l ghypay; ty;YwT xLf;fkhd tpjj;jpy; 
tiuaWf;fg;gl;Ls;sJld;> cjhuzkhf eph;g;ge;jj;jpyhd tha;nkhopapyhd ghypaiyAk; mj;Jld; 
ghjpf;fg;gl;lthpd; clypd; VNjDk; gFjpapd; tpuy;rhu;e;j> my;yJ Mz;Fwp-rhuhj 
cl;nrYj;jiyAk; cs;slf;Ftjpy;iy.  

eilKiwapyhd rl;lj;jpy; nghUe;jf;$ba Vw;ghLfs; gpd;tUtdtw;iw cs;slf;Ffpd;wd: 

 ghuJ}ukhd ghypay; J\;gpuNahfk; (gphpT 365 M): ,e;j Vw;ghL Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
tof;Ffisj; njhLg;gjw;F gad;gLj;jg;gLfpwJ. ghy;epiy uPjpapy; eLepiyahdJ vd;gJld;> 

“ghypay; ty;YwTf;F cl;glhj nraw;ghnlhd;whf tpsq;Fk; tpjj;jpy;> jdJ gpwg;GWg;Gf;fspd; 
my;yJ kdpj clypy; VNjDk; NtW ghfj;jpd; my;yJ VNjDk; Jthuj;jpd; tha; kPJ VNjDk; 
rhjdj;jpd; my;yJ VNjDk; NtW egupd; clypd; ghfj;jpd; gad;ghl;bdhy; ghypay; jpUg;jpf;fhf 

ahNuDk; egupdhy; ,iof;fg;gLk;” epu;g;ge;jj;jpyhd nraw;ghLfis cs;slf;Ffpd;wJ. ,e;j 
Vw;ghlhdJ> ghypay; ty;Ywitg; Nghd;W xNu jz;lidia my;yJ jPu;g;gpidf; nfhz;Ls;sJ. 
Mdhy;> Fw;wq;fspd; cr;repiyapy; ngupJNk Fiwe;j Fw;wnkhd;whfNt ghypay; ty;YwT 
fUjg;gLfpd;wJ. 

 Mz;Fwpia mj;Jld;/my;yJ Mz;Fwp tpijfisj; Jz;bf;fpd;w Mz;ikia ePf;Fk; Fw;wj;ijf; 
ifahSfpd;w jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; gphpT 311(M),d; fPo;> Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
Fwpg;ghd tbtnkhd;W cs;slf;fg;glyhk;. ghypay; td;Kiwapd; nraw;ghnlhd;whf Vw;ghL 
tiuaWf;fhj mNjNtis> egupd; clYf;F vjpuhd fLq;fhaj;jpd; tFjpapd; fPo; mJ ,d;DNk 
tUfpd;wJ. 

gad;gLj;jf;$ba Nkyjpfkhd Vw;ghnlhd;W cs;sJ. Mdhy;> mJ Mokhd tpjj;jpy; 
gpur;ridf;FupajhFk;. ,aw;iff;F khwhd Fw;wq;fisf; ifahSk; jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; 
gpd;Ndhf;fpr; nry;fpd;w gphpTfs; 365> 365m Mfpatw;wpd; fPo; tof;Fj;njhLg;gjw;fhd VNjDk; Kaw;rp 

jPtpukhf jLf;fg;gl Ntz;Lk;. Vnddpy; LGBTIQ rdr%fj;jpd; cWg;gpdh;fis mbf;fb 

Jd;GWj;Jtjw;Fk;> mth;fs; kPJ tof;Fj;njhLg;gjw;Fk; gad;gLj;jg;gLk; rl;lg; Gj;jfq;fspy; cs;s 
mj;jifa Vw;ghLfspd; cz;ikahd gpurd;dkhdJ Mz; ghypay; td;Kiwapdhy;  
ghjpf;fg;gl;lth;fspdhy; mDgtpf;fg;gLk; ntl;fj;ijAk;> fsq;fj;ijAk; kw;Wk; mr;rj;ijAk; 
Nkhrkhf;Ffpd;wJ.  

rpj;jputijahf Mz; ghypay; td;Kiwiaf; ifahs KbAkh? 

rpj;jputijapd; tbtnkhd;whf Mz; ghypay; td;Kiw tpsq;f KbAk;. ,yq;if Nghd;w 
#oikTfspy;> rl;lj;ijg; nghWj;jstpy; Mz; ghypay; td;Kiw xU Kw;wpYk; Ntwhd Fw;wnkhd;W 
vd;w NghjpYk;> mJ rpy Ntisfspy; rpj;jputijahfg; Ghpe;Jnfhs;sg;gLtJld;> 
Mtzg;gLj;jg;gLfpd;wJ. mt;thwhf> rpj;jputijapdJk; mj;Jld; Mz; ghypay; td;KiwapdJk; 
Gwk;ghd kPwy;fshf tof;nfhd;iwj; jhf;fy; nra;tJ rhj;jpakhdjhFk;. 

rpj;jputijapd; fPo; tof;Ffisj; jhf;fy;nra;tjw;F xU rpy tpUg;Gf;fs; cs;sd.  

 murhq;f mYtyh;fisr; rk;ge;jg;gLj;Jk; Mz; ghypay; td;Kiwf; Fw;wq;fs; 
rpj;jputijf;Fk;> NtW nfh^ukhd kdpjj;jd;ikaw;wjhf my;yJ juf;Fiwthf 
elj;Jtjw;Fk; vjpuhd rkthak; my;yJ 1994,d; 22Mk; ,yf;f jz;lidr; rl;lk; (rpj;jputijr; 
rl;lk;) Nghd;w rl;lg+u;t Vw;ghLfspd; fPo; tof;Fj;njhLf;fg;glyhk;. rpj;jputijr; rl;lk; cl;gl 
rfy jz;lid Vw;ghLfspy;> tprhuiziag; nghyp]; topfhl;LtJld;> tof;Fj;njhLg;gjw;fhd 
jPh;khdk; rl;lkh mjpgupdhy; eph;zapf;fg;gLfpd;wJ vd;gijf; Fwpj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. 

 
 

Fw;wq;fs; ve;j Vw;ghl;bYk; mj;Jld; vjd; fPOk; jhf;fy; nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;gijg; 
gpd;thOgth; $w KbahJ. 

 murpayikg;gpd; cWg;Giu 11,d; fPo; ghJfhf;fg;gl;Ls;s rpj;jputijf;Fk; kw;Wk; 
kdpjhgpkhdkw;w my;yJ juf;Fiwthf elj;Jjy; Mfpatw;Wf;F vjpuhf mbg;gil cupikapd; 

kPwYf;F kPcah; ePjpkd;wk; Clhf epthuzk; Nfhug;gl KbAk;. gpd;capu;;tho;Nthupd;; rhu;ghf 
gpufldj;jpyhd epthuzj;ijAk; kw;Wk; e\;l <l;bidAk; ePjpkd;wk; toq;Ffpd;wJk; mj;Jld; 
Fw;wkpioj;jth;fs; Nrjq;fisf; nfhLg;gdT nra;AkhW cj;jutplg;gLfpd;wJkhd 
tof;Ffspy; $l> Fw;wtpay; tof;Fj; njhLg;Gf;F Fw;wkpioj;jtu;fs; Kfq;nfhLf;f Ntz;Lk; 
vd;w mtrpakpy;iy. Fw;wkpioj;jtu;fs; kPJ tof;Fj;njhLf;fg;gl Ntz;Lk; vd;w 
ePjpkd;wj;jpd; gzpg;Giufs; kPJ rk;ge;jg;gl;ltu;fs; mg+u;tkhfNt nraw;gLfpd;whh;fs;. 
rl;lj;jpd; fPo; gpd;capu;;tho;Nthupdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s kpfTk; nghJthd jPh;thf mbg;gil 
chpikfs; tpz;zg;gnkhd;W tpsq;FfpwJ. ,J rhl;rpaj;jpd; Fiwe;j Riknahd;iw 
Ntz;LtJld;> gpd;capu;;tho;NthUf;F e\;l<l;bYk;> ghJfhg;gpd; kl;lnkhd;wpYk; tpisfpd;wJ. 
eilKiwapy;> rpj;jputij tpz;zg;gnkhd;wpDs; ghypay; td;Kiwapd; tptuznkhd;iw 
cs;slf;Ftjh vd;gJ njhlu;ghd njupT tof;fwpQu;fspd; jPu;khdkhf ,Uf;fyhk; vd;gJld;> 
gpd;thOgtupd; njupnthd;whf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w mtrpakpy;iy.  

 
vdpDk;> ghpNrhjiduPjpapy;> kUj;Jtr; rpfpr;ir> cstpay; Rfhjhuk; kw;Wk; cstsj;Jiz> 
xj;Jg;NghFk; cghaq;fs; kw;Wk; KOikahd Nrkeyd; MjuT Mfpad njhlh;gpy; 
ftdj;jpw;nfLf;fg;gLtjw;F mtrpakhd Fwpg;ghd jhf;fq;fis Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
gpd;thOgth;fs; nfhz;bUf;ff;$Lk;. vdNt> rpj;jputijNa rl;lg+u;tkhd jPu;T vd;wtplj;J $l> 
gpd;thOgtu;fSf;F toq;fg;gLk; cjtpapd; Vida tbtq;fspy; Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
Kw;wpYk; Ntwhd jhf;fq;fs; ftdj;jpw;nfLf;fg;gl Ntz;Lk;. NkYk;> fPNo tpgupf;fg;gl;Ls;sthW> 
vt;thW mDgtnkhd;W tifg;gLj;jg;gl Ntz;Lk; vd;gij epu;zapg;gJk; mj;Jld; 
rpj;jputijapypUe;J Kw;wpYk; NtWgl;ljhf ghypay; td;Kiw Fwpj;Jf;$wj;jf;fjhf mq;fPfupf;fg;gl 
Ntz;Lk; vd;gJk; gpd;capu;;tho;Nthupd;; Gupe;Jzh;tpidAk;> ,zf;fj;jpidAk; Ntz;Lfpd;wJ. 
rl;lg+u;tkhd jPu;Tfspd; fPo; Rje;jpukhdJk;> Kd;$l;baJk; mj;Jld; fw;Wzu;e;j ,zf;fj;jpdJk; 
Njitg;ghL Fwpj;J fPNo NkYk; fye;Jiuahlg;gLfpd;wJ.  
 

Mz; ghypay; td;Kiwapd; xU gpd;capu;;tho;Nthiu my;yJ cj;Njrkhd 
tof;fpid vt;thW elj;Jjy;? 

 
Mz; ghypay; td;Kiwapd; tof;nfhd;Wf;fhd gjpypWg;Gf;fs; rl;lg+u;t ePjpia cs;slf;fyhk;> 

Mdhy; mjw;F mit kl;Lg;gl;ljy;y. gpd;capu;;tho;Nthupd;; jdpg;gl;l #o;epiyfis/ #oikTfisg; 
nghWj;J> mth;fsJ Njitfs; NtWglyhk;. ngUk;ghyhNdhUf;F> jkf;F vjpuhf ,iof;fg;gl;l 
td;Kiw gw;wp mth;fs; ntspg;gilahfg; NgRtjw;F mJ Kjy; jlitahf ,Uf;fyhk;. 
cstsj;Jizg; ghJfhg;G> kUj;Jtr; rpfpr;ir kw;Wk; KOikahd Nrkeyd; MjuT Mfpad 
njhlu;gpy; rpyu; Mjuit kl;Lk; tpUk;gyhk; my;yJ rl;lg+u;tkw;w cjtpAld; ,jd; ,izg;gpid 
ehlyhk;. gpd; thOgtupd; Njitfis Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; mj;Jld; Vw;Wf;nfhs;tjpYk; 
njhopy;elj;Jdu;fs; $Uzh;thf tpsq;FtJld;> cupikfspd; clikahsh; xUtuhfTk;> 
nfsutj;JlDk;> MjuTlDk; mth;fs; kdtjpu;r;rpapypUe;J kPStjw;F cupj;jpidf; nfhz;Ls;s 
xUtuhfTk; kupahijaspf;fg;gLtJk;> gjpypWf;fg;gLtJk; Kf;fpakhdjhFk;. 
 
,jdhy;> gpd;tUtdtw;iwj; njhopy;elj;Jgtu;fs; Nkw;nfhs;tJ Kf;fpakhdjhFk;: 

 

 kf;fis ghypay; td;Kiw NtW tpjj;jpy; ghjpf;fyhk; vd;gijg; Gupe;Jnfhs;Sjy;. rfy gpd; 
capu;;tho;Nthupd; xj;j gjpypWg;nghd;iw my;yJ Ntz;LNfhs;fisf; nfhz;bUf;fkhl;lhu;fs;. 

 jPu;khdq;fis vLf;f ,ayhj my;yJ mDjhgk; mtrpag;gLfpd;w ghjpf;fg;gl;ltu;fshfg;  gpd; 
capu;;tho;Nthiu elj;jf;$lhJ. gjpyhf> gpd; capu;;tho;Nthupd; gyj;ijAk;> jd;dk;gpf;ifiaAk; 
xOq;FgLj;JtJ kPJ mtu;fs; Nehf;fpidf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 
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 gpd;capu;;tho;NthUf;F mtu;fsJ cupikfs; Fwpj;J tpsf;fkspf;fg;gLtijAk;> epthuzj;jpw;F 
rhj;jpakhd njupTfs; toq;fg;gLtijAk; Gupe;Jnfhs;Sjy;. ,e;j tpUg;Gf;fspd; cj;Njrkhd 
rthy;fSk;> jhw;gupaq;fSk; gl;bay;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. cjhuzkhf> rl;lg+u;t toptiffis 
ehLfpd;w mD$yq;fisj; jahu;gLj;Jfpd;w mNjNtis> mth;fsJ tof;if ep&gpg;gjw;fhf 
rhl;rpaj;jpd; Rik kw;Wk; ePjpapd; Kiwikapy; ePz;l jhkjq;fs; Nghd;w gpur;ridfs; rhj;jpakhd 
mghaq;fspd; gf;fj;jpy; ,lg;gl Ntz;Lk;.  

 cjtpiag; nghWj;jstpy;> NtWgl;l tpUg;Gf;fis Mz; ghypay; td;Kiwapd; NtWgl;l 
ghjpf;fg;gl;lth;fs; njupTnra;thh;fs; vd;gij mwpe;jpUj;jy;. ePjpkd;wj;jpy; tof;nfhd;iwj; 
jhf;fy; nra;tjd; %yk;> my;yJ nghyp]; Kiwg;ghnlhd;iwr; nra;tjd; %yk; $l jkf;F 
ftdj;ij <u;j;njLg;gij rpyh; njupTnra;akhl;lhu;fs;. Mdhy;> Vida tbtq;fspyhd MjuT 
mtu;fSf;F mtrpag;glyhk;. mj;jifa Nritfis miltjw;F my;yJ fz;Lgpbg;gJ kPJ 
MNyhrid toq;Ftjw;F gpd;capu;;tho;NthUf;F cjTtJ njhopy;elj;Jgtupd; flikahFk;. 

 jkJ mDgtk; gw;wp NgRtjw;F rpy gpd;thOgtu;fs; tpUk;gkhl;lhu;fs; vd;gijAk;> ,jw;F 
kupahijaspf;fg;gl Ntz;Lk vd;gijAk; mq;fPfhpf;f Ntz;Lk;. VidNahUf;F 
njhopy;elj;JduplkpUe;J J}z;Ljnyhd;W mtrpakhFk;. jhkhfNt Neubahd Nfs;tpnahd;iwf; 
nfhz;L tUtij tpl> mjw;Fg; gjpypWg;gjpy; mjpfsT nrsfupaj;ij rpyh; czuf;$Lk;. ,e;j 
NtWgl;l ,af;fhw;wy;fs; Fwpj;J njhopy;elj;Jdh; mwpe;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gJld;> 
ciuahliyf; ifahs;tjw;F $Uzh;Tj;jd;ikiaAk;> mDgtj;ijAk; nfhz;bUf;fTk; Ntz;Lk;. 
gpd; thOgth;fs; NgRtjw;F ghJfhg;ghdJk;> ntspg;gilahdJkhd #onyhd;iw cUthf;FtJ 
Kf;fpakhdjhFk;. 

 KjyhtJ jUzj;jpNyNa ghypay; td;Kiwapd; gpur;ridfis vOg;gtjpy; gpd;capu;;tho;Nthu;; 
nrsfhpakhf ,Uf;fkhl;lhh;fs; vd;gjdhy;> gpd;njhlu; ciuahliy Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 

 gpd; capu;;tho;Nthu; cstpay;hPjpapy; epidtpoe;j kdtjpu;r;rpapyhd epfo;Tfis 
Qhgfg;gLj;Jtjpy; cs;s f\;lk; cl;gl gyjug;gl;l fhuzq;fSf;fhf rpy tpguq;fs; 
jtpu;f;fg;gLk;  rhj;jpaf;$w;wpidAk; mwpe;jpUj;jy;. 

 njhopy;elj;Jdu; xUtUf;F %lg;gl;l #onyhd;wpy; ntspg;gLj;jyhdJ gfpuq;f 
ntspg;gLj;jnyhd;wpypUe;J my;yJ thf;F%ynkhd;wpypUe;J Kw;wpYk; NtWgl;lJ vd;gij 
mq;fPfhpg;gJld;> khpahijaspj;jy;. Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd; capu;;tho;Nthuhfg; 

gfpuq;fkhf milahsq;fhz;gjw;F mj;Jld;/my;yJ jk; kPJ Fw;wkpioj;jtiug; ngaupLtjw;F 

mj;Jld;/my;yJ ePjpiag; gpd;Jue;J nry;tjw;F rpy gpd; capu;;tho;Nthu; tpUk;gkhl;lhu;fs;. 

 eilKiwapd; tplankhd;whf> rpj;jputijf;Fl;gl;l gpd;capu;;tho;NthUld;; Neu;Kfq;fhzypdJk; 
kw;Wk; fye;Jiuahly;fspdJk; NghJ> Mz; ghypay; td;Kiwf;Fk; mj;Jld; mjd; 
tpahgpj;jpUj;jYf;Fk; RUf;fkhd mwpKfnkhd;iw toq;Fjy;. nghUj;jkhdtplj;J> Mz; ghypay; 
td;Kiw Fwpj;J jdJ nrhe;j mDgtj;ij cs;slf;Ftjh? my;yJ ,y;iyah? vd;gijj; 
njupTnra;tjw;fhd tha;g;nghd;iw ,J gpd;capu;;tho;NthUf;F toq;Fk;.  

 MNyhridf;Fk;> MjuTf;Fk; Mz;fSld; NgRtjpy; Mz; gpd;capu;;tho;Nthu; mjpfsT 
nrsfupaj;ij czu;fpd;w mNjNtis> ngz;fSld; NgRtjpy; VidNahh; mjpfsT 
nrsfupaj;ij czu;fpd;wdh; vd;gJ Fwpj;J epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. 

 mtuJ milahsj;jpd; fhuzkhf gpd; capu;;thogtu;; Kfq;nfhLf;ff;$ba NtW 
CWgLe;jd;ikfs; Fwpj;J epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. cjhuzkhf> khw;W ghy;epiyapyhd gpd; 

capu;;thogtu;; xUth; CIS – ghy;epiyiaf; nfhz;ltuplkpUe;J Kw;wpYk; NtWgl;l mr;rk;> 

fsq;fk; kw;Wk; kUj;Jtj; Njitfs; Mfpad cl;gl Fwpg;ghd gpur;ridfSf;F 
Kfq;nfhLf;ff;$Lk;. tuyhw;W uPjpapy; my;yJ Kiwikahd uPjpapy; murhq;fj;jpdhy; 
Jd;GWj;jg;gLfpd;w ,dj;Jtr; rpWghd;ikapypUe;J tUk; egu; xUth; ghypay; td;Kiw Fwpj;J 
KiwapLtjpy; my;yJ fye;JiuahLtjpy; Nkyjpfkhd mr;rq;fisf; nfhz;bUf;ff; $Lk;. 
rl;lg+u;t epthuzj;jpd; rhj;jpaf; $w;wpdJk;> epfof; $ba jd;ikapdJk; kPJ gpd;thOgtupd; 
milahsk; Neubahd jhf;fnkhd;iwf; nfhz;bUf;ff;$Lk;. 
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 gpd;capu;;tho;NthUf;F mtu;fsJ cupikfs; Fwpj;J tpsf;fkspf;fg;gLtijAk;> epthuzj;jpw;F 
rhj;jpakhd njupTfs; toq;fg;gLtijAk; Gupe;Jnfhs;Sjy;. ,e;j tpUg;Gf;fspd; cj;Njrkhd 
rthy;fSk;> jhw;gupaq;fSk; gl;bay;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. cjhuzkhf> rl;lg+u;t toptiffis 
ehLfpd;w mD$yq;fisj; jahu;gLj;Jfpd;w mNjNtis> mth;fsJ tof;if ep&gpg;gjw;fhf 
rhl;rpaj;jpd; Rik kw;Wk; ePjpapd; Kiwikapy; ePz;l jhkjq;fs; Nghd;w gpur;ridfs; rhj;jpakhd 
mghaq;fspd; gf;fj;jpy; ,lg;gl Ntz;Lk;.  

 cjtpiag; nghWj;jstpy;> NtWgl;l tpUg;Gf;fis Mz; ghypay; td;Kiwapd; NtWgl;l 
ghjpf;fg;gl;lth;fs; njupTnra;thh;fs; vd;gij mwpe;jpUj;jy;. ePjpkd;wj;jpy; tof;nfhd;iwj; 
jhf;fy; nra;tjd; %yk;> my;yJ nghyp]; Kiwg;ghnlhd;iwr; nra;tjd; %yk; $l jkf;F 
ftdj;ij <u;j;njLg;gij rpyh; njupTnra;akhl;lhu;fs;. Mdhy;> Vida tbtq;fspyhd MjuT 
mtu;fSf;F mtrpag;glyhk;. mj;jifa Nritfis miltjw;F my;yJ fz;Lgpbg;gJ kPJ 
MNyhrid toq;Ftjw;F gpd;capu;;tho;NthUf;F cjTtJ njhopy;elj;Jgtupd; flikahFk;. 

 jkJ mDgtk; gw;wp NgRtjw;F rpy gpd;thOgtu;fs; tpUk;gkhl;lhu;fs; vd;gijAk;> ,jw;F 
kupahijaspf;fg;gl Ntz;Lk vd;gijAk; mq;fPfhpf;f Ntz;Lk;. VidNahUf;F 
njhopy;elj;JduplkpUe;J J}z;Ljnyhd;W mtrpakhFk;. jhkhfNt Neubahd Nfs;tpnahd;iwf; 
nfhz;L tUtij tpl> mjw;Fg; gjpypWg;gjpy; mjpfsT nrsfupaj;ij rpyh; czuf;$Lk;. ,e;j 
NtWgl;l ,af;fhw;wy;fs; Fwpj;J njhopy;elj;Jdh; mwpe;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gJld;> 
ciuahliyf; ifahs;tjw;F $Uzh;Tj;jd;ikiaAk;> mDgtj;ijAk; nfhz;bUf;fTk; Ntz;Lk;. 
gpd; thOgth;fs; NgRtjw;F ghJfhg;ghdJk;> ntspg;gilahdJkhd #onyhd;iw cUthf;FtJ 
Kf;fpakhdjhFk;. 

 KjyhtJ jUzj;jpNyNa ghypay; td;Kiwapd; gpur;ridfis vOg;gtjpy; gpd;capu;;tho;Nthu;; 
nrsfhpakhf ,Uf;fkhl;lhh;fs; vd;gjdhy;> gpd;njhlu; ciuahliy Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 

 gpd; capu;;tho;Nthu; cstpay;hPjpapy; epidtpoe;j kdtjpu;r;rpapyhd epfo;Tfis 
Qhgfg;gLj;Jtjpy; cs;s f\;lk; cl;gl gyjug;gl;l fhuzq;fSf;fhf rpy tpguq;fs; 
jtpu;f;fg;gLk;  rhj;jpaf;$w;wpidAk; mwpe;jpUj;jy;. 

 njhopy;elj;Jdu; xUtUf;F %lg;gl;l #onyhd;wpy; ntspg;gLj;jyhdJ gfpuq;f 
ntspg;gLj;jnyhd;wpypUe;J my;yJ thf;F%ynkhd;wpypUe;J Kw;wpYk; NtWgl;lJ vd;gij 
mq;fPfhpg;gJld;> khpahijaspj;jy;. Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd; capu;;tho;Nthuhfg; 

gfpuq;fkhf milahsq;fhz;gjw;F mj;Jld;/my;yJ jk; kPJ Fw;wkpioj;jtiug; ngaupLtjw;F 

mj;Jld;/my;yJ ePjpiag; gpd;Jue;J nry;tjw;F rpy gpd; capu;;tho;Nthu; tpUk;gkhl;lhu;fs;. 

 eilKiwapd; tplankhd;whf> rpj;jputijf;Fl;gl;l gpd;capu;;tho;NthUld;; Neu;Kfq;fhzypdJk; 
kw;Wk; fye;Jiuahly;fspdJk; NghJ> Mz; ghypay; td;Kiwf;Fk; mj;Jld; mjd; 
tpahgpj;jpUj;jYf;Fk; RUf;fkhd mwpKfnkhd;iw toq;Fjy;. nghUj;jkhdtplj;J> Mz; ghypay; 
td;Kiw Fwpj;J jdJ nrhe;j mDgtj;ij cs;slf;Ftjh? my;yJ ,y;iyah? vd;gijj; 
njupTnra;tjw;fhd tha;g;nghd;iw ,J gpd;capu;;tho;NthUf;F toq;Fk;.  

 MNyhridf;Fk;> MjuTf;Fk; Mz;fSld; NgRtjpy; Mz; gpd;capu;;tho;Nthu; mjpfsT 
nrsfupaj;ij czu;fpd;w mNjNtis> ngz;fSld; NgRtjpy; VidNahh; mjpfsT 
nrsfupaj;ij czu;fpd;wdh; vd;gJ Fwpj;J epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. 

 mtuJ milahsj;jpd; fhuzkhf gpd; capu;;thogtu;; Kfq;nfhLf;ff;$ba NtW 
CWgLe;jd;ikfs; Fwpj;J epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. cjhuzkhf> khw;W ghy;epiyapyhd gpd; 

capu;;thogtu;; xUth; CIS – ghy;epiyiaf; nfhz;ltuplkpUe;J Kw;wpYk; NtWgl;l mr;rk;> 

fsq;fk; kw;Wk; kUj;Jtj; Njitfs; Mfpad cl;gl Fwpg;ghd gpur;ridfSf;F 
Kfq;nfhLf;ff;$Lk;. tuyhw;W uPjpapy; my;yJ Kiwikahd uPjpapy; murhq;fj;jpdhy; 
Jd;GWj;jg;gLfpd;w ,dj;Jtr; rpWghd;ikapypUe;J tUk; egu; xUth; ghypay; td;Kiw Fwpj;J 
KiwapLtjpy; my;yJ fye;JiuahLtjpy; Nkyjpfkhd mr;rq;fisf; nfhz;bUf;ff; $Lk;. 
rl;lg+u;t epthuzj;jpd; rhj;jpaf; $w;wpdJk;> epfof; $ba jd;ikapdJk; kPJ gpd;thOgtupd; 
milahsk; Neubahd jhf;fnkhd;iwf; nfhz;bUf;ff;$Lk;. 

 
 

 tpNrlkhf cau; Gwtiuapyhd Fw;wkpioj;jth;fSf;F vjpuhf eltbf;iffs; vLg;gjpy; 
gpd;capu;;tho;Nthu; Kfq;nfhLf;ff;$ba mr;RWj;jy;fs; Fwpj;J epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. 
Nru;e;jpUj;jy; mj;Jld; kpjkpQ;rpa tplaq;fspy; jw;fhypfkhd ciwtplq;fs; Nghd;w ghJfhg;G 
cghaq;fis tpUj;jp nra;tJ Kf;fpakhdjhFk;. 

Mjutspf;Fk; rl;lg+u;tkhd epthuzk; 

epahathjpf;F miljiy cWjpg;gLj;JtJ Kf;fpakhdjhFk;. ePjpiag; gpd;Jwe;J nry;tjw;F 
gpd;capu;;tho;Nthu; tpUk;ghtpl;lhYk; $l> mtu;fsJ cupikfisAk; kw;Wk; chpj;JupikfisAk; 
mtu;fs; mwpe;J itj;jpUg;gij cWjpg;gLj;JtJ mj;jifanjhU epahathjpapd; KjyhtJ 
gzpahFk;. ghuJ}ukhd ghypay; J\;gpuNahfkhf my;yJ rpj;jputijahf tof;nfhd;iwg; gpd;Jue;J 
nry;tjh? vd;gJ cl;gl gyjug;gl;l rl;lg+u;tkhd tpUg;Gf;fs; Kd;itf;fg;gl Ntz;Lk;. 

Mz; ghypay; td;Kiwf;fhd ePjpapdJk;> nghWg;Gf; $WjypdJk; mikg;gpy; rl;lg+u;t epthuzk; 
epr;rakhd ngWkjpiag; gpd;thOgtUk; kw;Wk; gue;j nghJkf;fSk; nfhz;Ls;s mNjNtis> 
ePjpiag; gpd;Jue;J nry;tjh? vd;w jPu;khdk; xU njspthdJk;> fw;Wzh;e;jJkhd njupitf; 
nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. rl;lg+u;tkhd epthuzk; ,d;wp NritfSf;Fk;> MjuTf;Fkhd miljiy 
tpUk;Gfpd;w my;yJ Mz; ghypay; td;Kiw vd;W ,y;yhky; rpj;jputij gw;wp kl;Lk; NgRtjw;F 
tpUk;Gfpd;w gpd;thOgtu; xUtUf;F Mjutspf;f Ntz;Lk;. Mz; ghypay; td;Kiwf;fhd ePjpiag; 
gpd;Jue;J nry;tjw;fhd njhpnthd;W KOtJk; rhu;e;j jilfs;> jhkjq;fs; kw;Wk; ePjpkd;wq;fs; 
Clhf rhjfkhd jPh;khdnkhd;iw ngw;Wf;nfhs;tjdhy; Neuplf;$bajd;ik kw;Wk; mth;fs; 
Kfq;nfhLf;ff;$ba rhj;jpakhd Mgj;Jf;fs; Mfpad cl;gl mj;jifanjhU mZFKiwnahd;wpy; 
mD$yq;fspdJk;> gpujp$yq;fspdJk; kPJ njspthd jftYld; Mjutspf;fg;gl Ntz;Lk;. 

ePjpia/rl;lg+h;tkhd epthuzj;ijg; gpd;Jue;J nry;tjw;F tpUk;ghj gpd;thOgth;fSld; gzpahw;Wk; 

njhopy;elj;Jdh;fSf;F gpd;tUk; eltbf;iffs; tpsq;Ffpd;wd: 

1. gpd; capu;;tho;Nthupd;; KO mDgtj;jpd; tpupthd Mtzg;gLj;jiy cWjpg;gLj;Jtjw;F 
tof;nfhd;iwj; njhLj;jy; 

2. rl;lg+u;tkhd tof;nfhd;iwj; jhf;fy; nra;tjw;F gpd;capu;;tho;gtu;; njhpTnra;Akplj;J> 
Kiwg;ghl;bd; nghyp]; gjpTfisAk; mj;Jld; rl;l kUj;Jt mYtyupdhy; kUj;Jtg; 
gupNrhjid Neufhyj;jpYk;> khpahijapyhd jd;ikapYk; elj;jg;gl;bUg;gijAk; 
cWjpg;gLj;Jtjpy; mtUf;F Mjutspj;jy;. ,yq;if kdpj cupikfs; Mizf;FOTld; 
(,.k.c.M.F.) Kiwg;ghnlhd;iwj; jhf;fy; nra;tijf; fupridf;nfLj;jy;. 

3. rpj;jputijr; rl;lj;jpd; fPohd tplaq;fSf;F> nghyp]; kh mjpgUf;F Kiwikahd 
Kiwg;ghnlhd;iwr; nra;jy;. Gydha;Tf;fhf nghyp]pd; tpNrl Gydha;T myFf;F rpj;jputij 
tplaq;fisg; nghyp]; kh mjpgh; kl;LNk mDg;gpitf;f KbAk;. rl;lkh mjpgUf;F tplaj;ij 
Kd;itg;gjw;Fk; mj;Jld; rl;l kh mjpgh; tof;fpidj; njhLg;gjw;Fk; nghypRld; Mjupj;J 
thjhLjy; nghWg;Ngw;fg;gl Ntz;Lk;.  

4. 365M ,d; fPohd Fw;wtpay; tof;FfSf;F> cupikfisg; ghJfhg;gjw;fhf tprhuiziaAk; 
kw;Wk; nghyp]pd; elj;ijiaAk; fz;fhzpj;jy;. 

5. rfy Fw;wtpay; tprhuizfspYk;> murhq;fk; epahathjpnahUtiu toq;fpAs;s jUzq;fspYk; 
$l gpd; capu;;tho;gtupd;; cupikfisAk;> mf;fiwiaAk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jtjw;fhf> 
ePjpkd;wj;jpy; rl;lg; gpujpepjpia (kdf;Fiwapyhd jug;Gf;F xU tof;fwpQu;) mth; 
nfhz;bUg;gij epr;rag;gLj;jy;. 

6. gpd; capu;;tho;gtu;; xUth; kUj;Jtg; gupNrhjidf;fhf Kd;dpiyg;gLj;jg;gltpy;iy (cjhuzkhf> 
khjf;fzf;fpy; murhq;fg; ghJfhtypy; gpd; capu;;tho;gtu;; ,Ue;j tplankhd;wpy;) 

mj;Jld;/my;yJ rk;gtj;jpw;Fk;> Kiwapl;ljw;Fk; ,ilapy; Fwpg;gpl;l 

Neufhynkhd;W ,Ue;Js;sJ vd;w tof;Ffspy;> rhd;wpidj; jpul;Ltjpy; 
f\;lq;fs; ,Ug;gJld;> ,J tof;fpd; Kbtpy; jhf;fj;ijf; nfhz;bUf;Fk; vd;gij epidtpy; 
nfhs;Sjy;. 
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7. mbg;gil cupikfs; kDf;fspy;> Mz; ghypay; td;Kiwiaf; Fwpj;Jf; $wj;jf;fjhf 
ntspg;gLj;Jtjw;F gpd; capu;;tho;gtu;; njupTnra;jhy;> ghypay; td;Kiw Fwpj;J gpd; 
capu;;tho;gtupd; fUj;jpid kDTk;> rj;jpaf;fljhrpAk; kw;Wk; rfy rl;lg+u;tkhd Mtzq;fSk; 
nrk;ikahf tpgupg;gij epr;rag;gLj;jy;. 

8. gpd; capu;;tho;gtu;; ghJfhg;igAk;> Mjutspf;fg;gLtijAk; czh;tij epr;rag;gLj;jpf; 
nfhs;tjw;fhf mth;fSf;F JizahftpUj;jy; - ,J nghyp]; epiyaq;fs;> kUj;Jt trjpfs;> 
ePjpkd;wq;fs; Nghd;wtw;Wf;fhd tUifjuy;fis cs;slf;Ffpd;wJ. 

9. gpd; capu;;tho;Nthupd; ghJfhg;Gf;fhd cghaq;fisAk; mj;Jld; FLk;gk;> kdpj chpikfs; 
FOf;fs; my;yJ NtW tiyg;gpd;dy;fs; kw;Wk; NtW Nrit toq;Fdh;fs; Mfpad Clhf 
fpl;Lfpd;w Mjutpd; tiffisAk; fye;JiuahLjy;. rpy tplaq;fspy;> jkJ ghJfhg;Gf;fhf 
ehl;bd; ,d;ndhU gFjpf;F efh;tjw;F gpd;thOgtu;fs; eph;g;ge;jpf;fg;gl;Ls;shh;fs;. 

kUj;Jt kw;Wk; csepiyr;r%f 

td;Kiwapd; rk;gtj;ij kl;Lk; md;wp Mdhy; jdpg;gl;ltUf;F tpistpf;fg;gl;Ls;s cj;Njrkhd 
ePz;l fhyf; nfLjiyAk; kw;Wk; kdtjpu;r;rpiaAk; ftdj;jpw;nfLg;gjpy; gpd;capu;;tho;NthUf;F 
cjTtjw;fhd xU gue;j tPr;nry;iyiaf; nfhz;l MjuTr; NritfSf;fhd miljy; 
gpd;capu;;tho;NthUf;F toq;fg;gLtJ Kf;fpakhdjhFk;.  

 jkJ nrhe;jj;jpy; kUj;Jt cjtpia ehLtjw;F Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd;capu;;tho;Nthu;; 
jaq;ff;$Lk;. ,jdhy; mth;fSf;F MjuT mtrpakhFk;. ntWkNd fhaq;fis Mtzg;gLj;JtJ 
md;wp Mdhy;> $ba tpiutpNyNa nghUj;jkhd kUj;Jtg; guhkhpg;gpid toq;Ftjw;Fk; jdpahu; 
my;yJ murhq;f kUj;Jtg; guhkupg;Gf;Fk;> cjtpf;Fkhd gpd;capu;;tho;gtupd;; miljiy 
trjpg;gLj;JtJ Kf;fpakhdjhFk;. mDgtk; tha;e;jJk;> xj;Jzu;tpyhdJkhd itj;jpau;fis 
milahsq; fhz;gJ gaDs;sJ vd;gij ep&gpf;Fk;. 

 NtWgl;l tbtq;fisf; nfhz;l csepiyr;r%f cjtp cs;sJld;> gpd;capu;;tho;NthUf;F 
rpwg;ghfg; nghUe;jf;$ba Mjuitf; fz;lwptJk; Kf;fpakhdjhFk;. gpd; capu;;tho;NthUf;Fk; 

mj;Jld; mtrpag;gLkplj;J mtu;fsJ FLk;gq;fSf;Fk;/md;Gf;Fupatu;fSf;Fk; csepiyr;r%f 

MjuT KiwikfSf;fhd miljiy trjpg;gLj;JtJ Kf;fpakhdjhFk;. 

 jkJ mDgtk; gw;wpg; NgRtjw;F Xh; cstsj;Jizahshplk; my;yJ rpfpr;iraspg;gtuplk; 
nry;tjw;F rpyu; tpUk;gkhl;lhu;fs;> Mdhy; tho;thjhuk;> njhopy;> FLk;g cWg;gpdu;fSld; 
<LgLjy; Nghd;w kdtOj;jj;ij my;yJ Nguhtiy mtu;fSf;F tpistpf;ff;$ba NtW 
gpur;ridfs; Fwpj;J fye;JiuahLtjw;F tpUk;Gthu;fs; vd;gij milahsq; fhZjy;. 

 tho;thjhuj;jpw;Fk;> epjprhu; MjuTf;Fkhd mtrpaj;ij milahsq;fhZjy;. td;Kiwf;F Kd; 
mtu; nra;jijg; Nghy> mNj Mw;wystpy; gzpf;F kPsj;jpUk;Gtjw;F rpy 
gpd;capu;;tho;gtu;; ,ayhjtu;fshf tpsq;Ftu;. kdtjpu;r;rpAk; kw;Wk; epjprhu; ghJfhg;gpd;ikAk; 
jhf;fnkhd;iwf; nfhz;bUf;ff;$Lk;. ePjp cWjpg;gLj;jg;glhjtplj;J> gpd;capu;;tho;gtUf;F 
tho;f;ifia kPs;-fl;Ltjw;Fk; mj;Jld; ,og;gPLfSf;Fkhd MjuthdJ gaDs;sjhf tpsq;Fk; 
vd;gij ep&gpf;Fk;.   

 gpd;capu;;tho;gtUf;F mtrpak; vd;gjdhy; gjpypWg;gjw;F KiwikahdJk;> KiwrhuhjJkhd 
tiyg;gpd;dy;fSf;fhd mtrpaj;ij milahsq;fhZjy;. ,J toq;fg;gLtjw;F jdpg;gl;l 
tplag; gzpahsh;fspd; Mw;wysTf;F mg;ghw;gl;ljhf tpsq;fyhk;.  
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7. mbg;gil cupikfs; kDf;fspy;> Mz; ghypay; td;Kiwiaf; Fwpj;Jf; $wj;jf;fjhf 
ntspg;gLj;Jtjw;F gpd; capu;;tho;gtu;; njupTnra;jhy;> ghypay; td;Kiw Fwpj;J gpd; 
capu;;tho;gtupd; fUj;jpid kDTk;> rj;jpaf;fljhrpAk; kw;Wk; rfy rl;lg+u;tkhd Mtzq;fSk; 
nrk;ikahf tpgupg;gij epr;rag;gLj;jy;. 

8. gpd; capu;;tho;gtu;; ghJfhg;igAk;> Mjutspf;fg;gLtijAk; czh;tij epr;rag;gLj;jpf; 
nfhs;tjw;fhf mth;fSf;F JizahftpUj;jy; - ,J nghyp]; epiyaq;fs;> kUj;Jt trjpfs;> 
ePjpkd;wq;fs; Nghd;wtw;Wf;fhd tUifjuy;fis cs;slf;Ffpd;wJ. 

9. gpd; capu;;tho;Nthupd; ghJfhg;Gf;fhd cghaq;fisAk; mj;Jld; FLk;gk;> kdpj chpikfs; 
FOf;fs; my;yJ NtW tiyg;gpd;dy;fs; kw;Wk; NtW Nrit toq;Fdh;fs; Mfpad Clhf 
fpl;Lfpd;w Mjutpd; tiffisAk; fye;JiuahLjy;. rpy tplaq;fspy;> jkJ ghJfhg;Gf;fhf 
ehl;bd; ,d;ndhU gFjpf;F efh;tjw;F gpd;thOgtu;fs; eph;g;ge;jpf;fg;gl;Ls;shh;fs;. 

kUj;Jt kw;Wk; csepiyr;r%f 

td;Kiwapd; rk;gtj;ij kl;Lk; md;wp Mdhy; jdpg;gl;ltUf;F tpistpf;fg;gl;Ls;s cj;Njrkhd 
ePz;l fhyf; nfLjiyAk; kw;Wk; kdtjpu;r;rpiaAk; ftdj;jpw;nfLg;gjpy; gpd;capu;;tho;NthUf;F 
cjTtjw;fhd xU gue;j tPr;nry;iyiaf; nfhz;l MjuTr; NritfSf;fhd miljy; 
gpd;capu;;tho;NthUf;F toq;fg;gLtJ Kf;fpakhdjhFk;.  

 jkJ nrhe;jj;jpy; kUj;Jt cjtpia ehLtjw;F Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd;capu;;tho;Nthu;; 
jaq;ff;$Lk;. ,jdhy; mth;fSf;F MjuT mtrpakhFk;. ntWkNd fhaq;fis Mtzg;gLj;JtJ 
md;wp Mdhy;> $ba tpiutpNyNa nghUj;jkhd kUj;Jtg; guhkhpg;gpid toq;Ftjw;Fk; jdpahu; 
my;yJ murhq;f kUj;Jtg; guhkupg;Gf;Fk;> cjtpf;Fkhd gpd;capu;;tho;gtupd;; miljiy 
trjpg;gLj;JtJ Kf;fpakhdjhFk;. mDgtk; tha;e;jJk;> xj;Jzu;tpyhdJkhd itj;jpau;fis 
milahsq; fhz;gJ gaDs;sJ vd;gij ep&gpf;Fk;. 

 NtWgl;l tbtq;fisf; nfhz;l csepiyr;r%f cjtp cs;sJld;> gpd;capu;;tho;NthUf;F 
rpwg;ghfg; nghUe;jf;$ba Mjuitf; fz;lwptJk; Kf;fpakhdjhFk;. gpd; capu;;tho;NthUf;Fk; 

mj;Jld; mtrpag;gLkplj;J mtu;fsJ FLk;gq;fSf;Fk;/md;Gf;Fupatu;fSf;Fk; csepiyr;r%f 

MjuT KiwikfSf;fhd miljiy trjpg;gLj;JtJ Kf;fpakhdjhFk;. 

 jkJ mDgtk; gw;wpg; NgRtjw;F Xh; cstsj;Jizahshplk; my;yJ rpfpr;iraspg;gtuplk; 
nry;tjw;F rpyu; tpUk;gkhl;lhu;fs;> Mdhy; tho;thjhuk;> njhopy;> FLk;g cWg;gpdu;fSld; 
<LgLjy; Nghd;w kdtOj;jj;ij my;yJ Nguhtiy mtu;fSf;F tpistpf;ff;$ba NtW 
gpur;ridfs; Fwpj;J fye;JiuahLtjw;F tpUk;Gthu;fs; vd;gij milahsq; fhZjy;. 

 tho;thjhuj;jpw;Fk;> epjprhu; MjuTf;Fkhd mtrpaj;ij milahsq;fhZjy;. td;Kiwf;F Kd; 
mtu; nra;jijg; Nghy> mNj Mw;wystpy; gzpf;F kPsj;jpUk;Gtjw;F rpy 
gpd;capu;;tho;gtu;; ,ayhjtu;fshf tpsq;Ftu;. kdtjpu;r;rpAk; kw;Wk; epjprhu; ghJfhg;gpd;ikAk; 
jhf;fnkhd;iwf; nfhz;bUf;ff;$Lk;. ePjp cWjpg;gLj;jg;glhjtplj;J> gpd;capu;;tho;gtUf;F 
tho;f;ifia kPs;-fl;Ltjw;Fk; mj;Jld; ,og;gPLfSf;Fkhd MjuthdJ gaDs;sjhf tpsq;Fk; 
vd;gij ep&gpf;Fk;.   

 gpd;capu;;tho;gtUf;F mtrpak; vd;gjdhy; gjpypWg;gjw;F KiwikahdJk;> KiwrhuhjJkhd 
tiyg;gpd;dy;fSf;fhd mtrpaj;ij milahsq;fhZjy;. ,J toq;fg;gLtjw;F jdpg;gl;l 
tplag; gzpahsh;fspd; Mw;wysTf;F mg;ghw;gl;ljhf tpsq;fyhk;.  

 

 

 

 
 

Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd;capu;;tho;NthUf;Frpwe;j Mjuit 
toq;Ftjw;F eilKiwapyhd Kiwikfs; vt;thW Nkk;gLj;jg;gl KbAk;? 

gpd;capu;;tho;NthUf;Fepthuzj;jpd; kpfTk; epahakhdJk;> xj;Jzu;tpyhdJk; kw;Wk; 
gaDWjptha;e;jJkhd Kiwiknahd;iw toq;Ftij mwpKfg;gLj;Jtjw;fhf murhq;fj;jpw;;F 
njhlu;gpyhd xU njhifiaf; nfhz;l rl;lg+u;tkhdJk;> nfhs;ifapyhdJk; kw;Wk; 
epUthfuPjpapyhdJkhd rPu;jpUj;jq;fs; mtrpag;gLfpd;w mNjNtis> njhopy;elj;Jgtu;fspd; 
gjpypWg;Gf;fspy; Fwpg;gplj;jf;f Nkk;gLj;jy;fs; ,lk;ngWtJ mtrpakhFk;.  gpd; capu;;tho;Nthiur; 
rpwg;ghf Mjutspg;gjw;Fk;> ghJfhg;gjw;Fk; eLj;juj;jpypUe;J ePz;l fhyk; tiuapyhd 
nrk;ikg;gLj;Jk; eltbf;iffisg; gpd;tUk; gupe;Jiufs; Fwpf;Nfhshff; nfhz;Ls;sd: 

 gpd;capu;;tho;NthUf;F Kw;WKOjhd Mjuit toq;Ftjw;F cghaq;fis tpUj;jpnra;jy;: ,J 
tof;fwpQh;fs;> nrayhu;tyh;fs;> itj;jpah;fs;> csepiyr;r%f epGzu;fs; kw;Wk; VidNahu; 
Nghd;w njhopy;elj;Jdu;fs; kj;jpapy; tiyg;gpd;dyikg;gpidAk; mj;Jld; rl;lg+u;tkhd> 
cstpay;> kUj;Jt> epjprhu; MjuT kw;Wk; ghJfhg;G Mfpad cl;gl NtWgl;l NjitfisAk; 
cs;slf;Ffpd;wthW cs;sf Mw;wysit cWjpg;gLj;Jtij (rhj;jpakhdtplj;J) Ntz;Lfpd;wJ. 

 gpd;capu;;tho;NthUf;F tpistpf;fg;gl;l nfLjy; kw;Wk; ePz;l fhy kdtjpu;r;rp kw;Wk; mth;fsJ 
cupikfs; mj;Jld; Njitfs; Mfpad Fwpj;J tof;fwpQu;fspdJk; kw;Wk; kUj;Jtg; 
gzpahshpdJk; kj;jpapy; Mz; ghypay; td;Kiwapd; tpopg;gpaiyAk;. Gupe;Jzu;itAk; 
mjpfupj;jy;. ghypay; td;KiwahdJ Mz; kw;Wk; ngz; gpd;capu;;tho;Nthiug; ghjpf;fpd;w 
Fwpg;ghd jd;ikia kdjpy; gjpa itj;jpUg;gJ mtrpakhdjhFk;. Jauj;jpdJk;> 
kdtjpu;r;rpapdJk; cly; uPjpapyhd milahsq;fs; kw;Wk; rhj;jpakhd milahsq;fs; Mfpad 
cl;gl Mz; ghypay; td;Kiwapd; jhf;fj;jpd; mwpit njhopy;elj;Jgtu;fs; jpul;bf;nfhs;s 
Ntz;Lk;. ,J rk;gtq;fisAk;> kdtjpu;r;rpiaAk; vt;thW milahsq; fhz;gJ kw;Wk; 
jftiyAk;> rhl;rpaj;ijAk; vt;thW ngWtJ vd;gtw;Wf;fhd rpwe;j mwpnthd;iwj; njhopy;  
toq;FgtUf;F toq;Fk;. ,J tpNrlkhf fl;GydhFk; cly; uPjpapyhd jOk;Gfis 
ntspg;gLj;jhj td;Kiw njhlh;ghd tplaq;fspy; Kf;fpakhdjhFk;. 

 gpd;capu;;tho;Nthiu milahsq;fhZk; Kd;Ndw;ghlhd toptiffis cWjpg;gLj;Jtjw;fhf CSO 
epWtdq;fspDs; (rpj;jputij FOf;fs; cl;gl) Neu;Kfq;fhziyAk; kw;Wk; Mtzg;gLj;jy; 
eilKiwfisAk; Nkk;gLj;jy;. Nfs;tpf;nfhj;Jf;fs; cl;gl Neh;Kfq;fhzy;fis 
elj;Jtjw;fhd nrad;KiwfSk;> eilKiwfSk; kPsthag;gl Ntz;Lk;. ghypay; td;Kiw 
Fwpj;J gpd;thOgth; Fwpg;gplhJtpl;lhYk; $l my;yJ td;Kiw kw;Wk; rpj;jputij Fwpj;J jdJ 
th;zidapy; VNjDk; tpguq;fis cs;slf;fhJ tpl;lhYk; $l ghypay; td;Kiwapd; 
rhj;jpaf;$W Fwpj;J njhopy;elj;Jgtu; czu;Tg;g+u;tkhf tpsq;f Ntz;Lk;. ,J tpNrlkhf 
KjyhtJ Neh;Kfq;fhzypd; my;yJ fye;Jiuahlypd; NghJ Kf;fpakhdjhFk;. Gifg;gl 
uPjpapyhd rhd;wpd; Clhf cl;gl kPwy;fspd; nrk;ikahd Mtzg;gLj;jiy cWjpg;gLj;jy;. gpd; 
thOgtu;fs; mDgtpj;j td;Kiwapd; tphpthd tptuj;jpid tUzpg;gjw;F mtu;fis ,ayr; 
nra;fpd;w $Uzu;tpyhd jd;iknahd;wpy; Neu;Kfq;fhzy;fis elj;Jtjw;F gzpahsu; 
Neu;Kfq;fhzy; njhopy;El;gq;fis tpUj;jpnra;tjpy; %yjdkpLtJ gaDs;sjhFk;. 

 Nru;e;jpUf;Fk; jpl;lq;fis tpUj;jp nra;jy;. ,jdhy; rl;lg+u;tkhd jPu;nthd;iw gpd;Jue;J 
nry;tjw;F gpd;capu;; tho;gtu;; tpUk;ghtpl;lhYk; $l my;yJ rl;lg+u;tkhd juh;nthd;W 
NghJkhdjy;y my;yJ fpl;lkhl;lhJ vd;whYk; $l epthuzj;ijAk;> MjuitAk; ehLtjw;F 
mtrpakhd nghyp]; epiyaq;fSf;Fk;> itj;jparhiyfSf;Fk;> rl;lg+u;tkhd MNyhridf;Fk; 
kw;Wk; Mjutpd; rfy Vida tbtq;fSf;Fk; gpd;capu;;tho;NthUld;; Neubahd njhlu;G 

nfhs;fpd;w tplag; gzpahsh;fs;> kdpj cupikr;; nrayhh;tyh;fs;> tof;fwpQh;fs;> Jiz–
rl;lthsu;fs; Nghd;w NtW CWglj;jf;f my;yJ ‘Mgj;jpy;’ cs;s egUf;F toq;fg;gLk; 
MjuTf;F xj;jjhf ,ij Nkw;nfhs;s KbAk;.  

 kdf;Fiwapyhd jug;Gf;F tof;fwpQiu toq;Ftjd; Clhf> ePjpkd;wj;jpy; gpd; capu;;tho;Nthiug; 
gpujpepjpg;gLj;Jk; eilKiwnahd;iw tpUj;jp nra;jy;. ,J gpd; capu;;tho;gtupd;; cupikfisAk;> 
mf;fiwfisAk; ghJfhg;gjw;fhd xU Kf;fpakhd eltbf;ifahFk;. murhq;fj;jpdhy; 
Fw;wq;fspd; tof;Fj;njhLg;G elj;jg;gLfpd;w NghjpYk; (mjhtJ> Gydha;itg; nghyp]; elj;jp> 
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tprhuizf; fl;lj;jpy; ePjpkd;wj;jpw;F mwpf;ifapLtJld;> Fw;wr;rhl;Lf;fis cUthf;Ffpd;wJk; 
kw;Wk; tof;Fj; njhLf;fpd;wJkhd Kidapy; gpd; capu;;tho;Nthiur; rl;l kh mjpgupd; murhq;f 
tof;fhLdh; gpujpepjpg;gLj;Jfpd;whh;) gpd;thOgthpd; mf;fiwfis mjpfsT gaDWjptha;e;jjhfg; 
ghJfhg;gjw;fhf Nkyjpf rl;lg+u;tkhd gpujpepjpj;Jtj;ij cWjpg;gLj;JtJ ,d;DNk 
Kf;fpakhdjhFk;.  

 LGBTIQ rdr%fj;jpd; cWg;gpdu;fisj; Jd;GWj;Jtjw;F gad;gLj;jg;gl;Ls;s ‘,aw;iff;F khwhd 
Fw;wq;fisf;’ ifahs;tjw;F jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; (365M) gpd;Ndhf;fpr; nry;Yk; 
Vw;ghLfspd; fPo; rl;lg+u;tkhd eltbf;ifiag; Gydha;thsh;fSk;> tof;Fj;njhLdh;fSk; 
gpd;Jue;J nry;yf;$lhJ vd;gij Mjhpj;JthjhLjy;. 

 murhq;f mYtyh;fSf;fhd> Fwpg;ghf rl;lkh mjpgUf;fhd miljiyg; gpd;capu;;tho;Nthu; 
gw;whf;Fiwiaf; nfhz;bUg;gjdhy;> jdpg;gl;l tplaq;fspdJk; kw;Wk; nghJtpy; Mz; ghypay; 
td;Kiwapd; gpur;ridapdJk; kPJ eilKiwapyhd Mjupj;J thjhLjiyg; NgZtjw;F 
Gydha;thsu;fs;> rl;l itj;jpa mYtyu;fs;> rl;l kUj;Jtu;fs; kw;Wk; tof;Fj;njhLdu;fs; 
MfpNahu; cl;gl rl;lk; kw;Wk; xOq;F mYtyu;fSld; fpukkhd njhlu;gpid cWjpg;gLj;JtJ 
Kf;fpakhdjhFk;. rpy ngz; gpd; capu;;tho;Nthupd;; tplaj;jpy;> tof;fwpQh;fisAk;> 
nrayhu;tyh;fisAk; nfhz;l Mjhpj;JthjhLjy; FOf;fs; fpukkhd $l;lq;fSf;Fk;> 
GJg;gpj;jy;fSf;Fk; murhq;f mYtyu;fis mOj;jpAs;sJld;> ,J kl;Lg;gLj;jg;gl;l 
KbTfisAk; toq;fpAs;sJ. jkJ tof;FfspdJk; kw;Wk; kUj;Jt-rl;l mwpf;iffs; kPJ 
jftiyg; ngWtjw;fhf jftYf;fhd cupikr; rl;lk; Nghd;w nghwpKiwfisAk; 
gad;gLj;Jtjw;F gpd;thOgtu;fSk;> njhopy; elj;Jdu;fSk; gapw;Wtpf;fg;gl KbAk;.  
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Preface

Right to Life Human Rights Centre is taking another step in the field of human rights in Sri Lanka 

specially by highlighting the gravity of torture over the past 17 years (since 2002) and bringing 

out a Guide for the Practitioners on Supporting Survivors of Male Sexual Violence through their 

research report for the discourse in the society on Men Sexual Violation (MSV). The topic itself 

is a shock to many when they hear about it since sexual violation is being looked into in our 

society in a narrow manner.  

“Torture belongs to Slave Society, it’s Cruel, Inhuman, Degrading Treatment and not suitable 

for an independent Society” says definition of torture according to United Nations Committee 

Against Torture. And accordingly the research report is an outcome of a research done in 

Sri Lanka over a decade by two human rights activists (Ms. Deanne Uyangoda AAL and Mr. 

Mirak Raheem). With much difficulty, the identification of the ‘MSV’ survivors and getting the 

information from them on sexual violence caused to them.

The ongoing researches in Sri Lanka on torture and torture related matters has to be looked 

into in various angles and should not be repeated by any chance. At the same the output of the 

research has to be reached to the targeted audience. The awareness among general public on 

this perspective on torture has to be built up in the future and the endeavor has to be done on 

this regard in different angle. The evidence based advocacy has to be the approach.

Anthony Vinoth

Human Rights Activist / Projects Manager 

Right to Life Human Rights Centre  
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fmrjok

rhsÜ gq ,hs*a udkj ysñlï uOHia:dkh úiska Y%S ,xldfõ udkj ysñlï fËa;%fha ;j;a mshjrla 

;nñka úfYaIfhka" miq.sh jir 17l ^2002 isg& ld,iSudj ;=< mqreI ,sx.sl m%pKav;ajh ms<sn|j 

iudcfha l;sldj;la we;s lsÍu i|yd Tjqkaf.a m¾fhaIK jd¾;dj yryd jOysxid meñKùfï 

nrm;,lu biau;= lrñka iy mqreI ,sx.sl m%pKav;ajfhka Èú .,jd .;a whg iydh ùu ms<sn|j 

jD;a;slhska i|yd ud¾f.damfoaYhla f.k ths' wmf.a iudch ;=< ,sx.sl m%pKav;ajh mgq wdldrhlska 

úuid n,k neúka fuu ud;Dldj .ek wefikúg fndfyda fofkl=g f.k tkafka lïmkhls'

zzjOysxidj jy,a iudchg wh;a h' lDDrh" ñf,aÉPh" ksjy,a iudchlg iqÿiq fkdfõZZ f,i tlai;a 

cd;Skaf.a jOysxidjg tfrys lñgqj úiska jOysxid meñKsùu w¾: olajhs' fuu m¾fhaIK jd¾;dj 

udkj ysñlï l%shdldÍka fofofkl= ^kS;s{ äwEka Whkaf.dv uy;añh yd ñrdla rySï uy;d& úiska 

oYlhla mqrd Y%S ,xldfõ lrk ,o m¾fhaIKhl m%;sM,hls' mqreI ,sx.sl m%pKav;ajfhka Èú .,jd 

.;a whj y÷kd .ekSu iy Tjqkg isÿ jQ ,sx.sl m%pKav;ajh ms<sn|j f;dr;=re Tjqkaf.ka ,nd 

.ekSug fndfyda ÿIalr;djhkag uqyqK§ug isÿ úh'

jOysxidj yd Bg wod< ldrKd iïnkaOfhka Y%S ,xldfõ oekg isÿlr f.k hkq ,nk m¾fhaIK 

ms<sn|j úúO fldaKj,ska fidhd ne,sh hq;= w;r" lsisÿ wdldrhlska tu m¾fhaIKhka mqkrdj¾;kh 

fkdúh hq;=h' ta iu.u m¾fhaIKfha m%;sM,h b,lal .; ck;dj fj; <`.d úh hq;=h' jOysxidj 

ms<sn|j idudkH ck;dj w;r oekqj;aNdjh wkd.;fha § f.dvke.sh hq;= w;r" fï iïnkaOfhka 

úúO fldaKj,ska W;aidy l< hq;=h' idlaIs u; mokï jQ WmfoaYkh fï i|yd m%fõY lr.; hq;=h'

weka;kS úfkda;a

udkj ysñlï l%shdOr$ jHdmD;s l<uKdlre

rhsÜ gq ,hs*a udkj ysñlï uOHia:dkh  
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මාර්ග ෝපගේශගේ අරමුණ 

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයෙහි  ැවයව්ව  ්රී කිංකේෙබ ෙ ෝෙව  ට ස ලවකල්ලටකස ෙ ෝ්න ේ වූ වඳු ේ ෙ ෝ්්ව 
ප්රශ්න හල්  සෙල  වඳු ේ ෙ ෝ්වීම  සහස ේෝුරරුය ්වකුණ  යහස ප්ර ේ ය්ව ලවේහ ලව ෙල යේ යය  ීම ස 
දේහක ය  ෙව තුයල්  ෙ    ේර්ේ ැෙේශ්ෙහන යරමුණු කරනෙන,  ේ ය ි මිකම් ප්රජාේය යරර, පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ේෝුරරු ීම ්වකුණණු යහෙේ ි මිකම්, යයශ්යරේ ලව ප්රශ්න  ිළි ඳ යවඩි දවනුය්වභේයහක් ලව 
ිළි්වීම ක් ඇති ල්රී යි  

ෙ    ේර්ේ ැෙේශ්ෙ  ඉකක්ක ැේඨකහන යනෙන යධි ිංල ෙහන ලව රඳයේ ර ේ්වීමෙ න ෙේරුණු යහ 
ල ් ලම් නධ ය  වේ ඔුණනස ලවේහ ලවැයීෙම් කේර්හහ භේර පුේ්කයින හ  ඒ යරරස  ේ ය ි මිකම් 
�හේකේකයකහන, ද්ේ  �හේධරහන, ීමතිඥහන,  ෙ   උැෙේශ් හ ලැහන න ලව වයදය ෙල ්ය 
යෘ්වතිකහන යහ්ව ෙබ  ැවසුය ලඳවේ ෙ    ේර්ේ ැෙේශ්ෙ  මින ඉදිකයහස ඔුණන යෘ්වතිකහන ෙකල 
වවඳිනෙබ  ෙේරු  පුේ්කහනස ලවැයිහ යුතු ීමති හ ප්රතිකර්  ැ  ක් ෙ ෝය යෙ ුත්ව ිශශ්නිතර ලවේහ 
ලම් නධ කසයුතුයකදී ද ෙ    ේර්ේ ැෙේශ්හ යෘ්වතිකහනස ප්රේෙහ ගික ාධේරකහක් යනු ඇරවයි 
යෙේක්ෂේ ෙකෙර්   

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය   ු  ුමම්  ?  ්රී කිංකේෙබ ිකයමිනස ලව ිකයමි ය යිනස සෙරි  ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ හනු ෙැෝුරෙබ ද්ර යේස යතේ සුක  ප්රශ්න හල්  2013 යලෙර්දී, ලනත්රී පුරුෂ ල ේජාභේයහ  ර ැද ම් 
වූ ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන ්රී කිංකේෙබ දිලනරික්ක වරරක කර  කද යධයහ හකදී ප්රතිචණේර දවක්වූ ි කයමින 
1,658ෙද ේේන වරෙරන සකකස යතේ (28%) ය ේ ලිංගික යැචණේරයකස මුහු  දී තිබිණි  ඊස ය රරය, 
ලවභේගි වූ ිකයමිනේන 12 1%ක් යේර්රේ කෙය  ර න ලේ ේජික ය  කලටලයකදී ිකයමින ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහස කක්ය   යයි  1   

ිකයමින ලව ිකයමි ය යින ලිංගික යැචණේරයකස ලව ප්රචණ්ඩත්වයහස කක්ය  ද්ේ  ට ශ්නයට දයේක,  නධ ේ්ේර, 
රැඳුණම් කඳුණරු, ැේලලට, ා්මික ාහර , රැකයර  ිශයේල, ෙැෝුර ප්රයේව හ ලව ිශෙයලන යවිශ ට ට ධ 
ැසුබිම්යලන යේර්රේ ෙබ  ෙ    ේර්ේ ැෙේශ්හ ට ද්න යයධේ හ ෙහෝමුකරනු ක නෙන රේජායහ ට ද්න 
පුේ්කහන රඳයේ්නු ක    නධ ේ්ේර ලව ෙැෝලලන ලනථේ  යවිශ සුට ෙශ් ෂ ලිංදර්භහ තුය පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ෙකෙරි  හ  ෙකෙල  ෙයර්ව, රේජාය රැඳුණම් භේරෙ  පුරු  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ෙ   කකේැහ 
ෙකෙරි  මූලක යයධේ හ ෙහෝමු කර  යරර  , පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ෙව තුෙයන පීතේයස ැ්ව ය  
ද්හලු පුේ්කහනෙේ පුළුලට ල ේජා ලව ක්ර  ප්රශ්න  ලම් නධෙහන ෙ ි   ිශර්ෙේශ් ඉදිකයැ්ව කර තිෙේ  යුක්තිහ 
රවුණරු කර්වීමෙම්දී ලව ර න මුහු  ුරන ලිංගික ි ිංල හ ලම් නධෙහන ලව  ක ේ්වීමෙම්දී කේනරේයන 
මුහු  ෙද  දිගින දි්ස   ැයතින ේ වූ  හුට ධ යභිෙහ ් ලව ස  ප්රශ්න  ට ලීම  ලඳවේ යවේ ැකයූරර්  
�හේ ේර්් ්වීමෙම් යයශ්යරේය යේර්රේය ට ද්න ිළි්නු කවෙේ  යේර්රේය ට ද්න ලනත්රී පුරුෂ ල ේජාභේයහ  ර 
ැද ම් වූ ප්රචණ්ඩත්වයෙ  සුට ෙශ් ී  ලනයභේයහන වඳු ේ්නු කවෙේ  

වියෘත සාකච්ඡායක අයශයතාය  රිශ ද්ේ  යේර්රේ ය   මුුර, රෙේ රේජාය රැඳුණම් ලනථේ යක ද්ුරය  පුරුෂ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ප්රශ්න හ ිළි ඳ යේර්රේ්ර ල්රී  ලව ලේක්ඡාේ ල්රී  ද්ුර යනෙන යුවෙයිශ  ැසුගිහ 
කේකහ පුරේ, ෙේශීහ  ේ ය ි මිකම් ලිංට ධේ  ට ද්න ලිංගික ි ිංල  ද්ුරීමම් යේර්රේ්ර කර තිෙේ  ප්රශ්න ෙ  
ැවතිරුණු ලනයභේයහ වඳු ේ්වීම ස සහ උැකේරී ට හ  සෙව්ව, ෙ   ප්රචණ්ඩත්වයහන ෙ ෝෙව  ට ස ට ලනරර 
කරනු ක නෙන ය්වයතිංගුෙබදී ද්ුරය  යධි ිංල හන ෙකල හ  ඒයේ වව ට ස   ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ෙකල 
යර්ගීකර හ කරනෙන  වර  සෙල  , ස  ප්රචණ්ඩත්වයහනෙේ සුට ෙශ් ී හ්වයහ වඳු ේ්නෙන  ද  වර  

                                                           
1 CARE and Partners for Prevention, Broadening gender: Why masculinities matter – Attitudes, practices and gender-
based violence in four districts in Sri Lanka, 2013, www.care.org/sites/default/files/documents/Broadening-
Gender_Why-Masculinities-Matter.pdf  
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සෙව්ව, සහස ෙය ලනය, යුද ්වටුම් ලිංදර්භෙ  යේර්රේ  ේකේයක් ජාේරයනරර  ේ ය ි මිකම් ලිංට ධේ  ට ද්න 
ලම්ැේද හ කර  කදී  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය යැරේධයක රසේ ලව ඒයේෙ  ක්ර ේනු්ර ලනයූපැහ ඒයේ ට ද්න 
යේර්රේ කර  කදී  ඒ යේර්රේ යරකයන යවඩි්  ක් ැය කරනු කවබුෙබ ැසුගිහ යලර ැව තුයදී හ2. 
 ේර්ේ ැෙේශ්ෙ  පුළුලට යරමු ක් යනෙන ෙ   ැරරරහ ිහීම  ලව පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ 
ෙේශීහ යෘ්වතිකහන යරර යතේ්ව ට යෘර ලේක්ඡාේයක් ිශර් ේ හ ල්රී යි  සහ කරනු ක නෙන පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව සයින ෙේරුණු පුේ්කහනස ද්ුරය ඇති වේිශ ිළි ඳ දවනු  ලව යයෙ  ධහ යර්ධ හ 
ල්රීෙ ිශ  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  හඳුනා ැනීගේ යැ? ්වකම ුමම්  ?  

 ප්රශ්න හ වඳු ේ්වීමෙම් වේ ඒ ිළි ඳ ෙලට් ්ර ල්රීෙ  යුවැේුවය ෙව තුෙයන ක්රිහේධරහන, ල්වකේර 
ලැහන න ලව ෙැෝුර ජා රේය යරර ෙම් ි ළි ඳ ඇ්වේව සීමිර යයෙ  ධහල්  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
ිළි ඳ ට යෘර ලිංයේදහක්  වතික  ලව ෙ ෝෙව  ට ස ද්ුරීමම් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ෙකල යර්ථකථ හ 
ෙ ෝල්රී  ලව ට ලනරර ෙ ෝල්රී  ිශලේ සයින ෙේරුණු පුේ්කහනස ද්ුර ය  ිශශ්නිතර වේිශ ිළි ඳ 
ේවරුම්්වීම  යවයවක්ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යහ්ව යනෙන ුත ක් ද හන  ි ළි ඳ යයෙ  ධහ 
යුව ිශලේ යෘ්වතිකහනස ප්රචණ්ඩත්වයහ යේර්රේ ල්රීෙම් වවල්හේයක්  වර   

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ  ම් ප්රශ්න හ ා න්ර හ ල්රීෙම් ැයමු ිහයර යනෙන සහ වඳු ේ්වීම යි  
ප්රශ්න හ ැයති   ය ිළි්වීම , සි  ප්ර ේ හ ලව ලනයභේයහ, ස ම්, ෙේරුණු යහස ද්ුර ය  වේිශහ ලව 
ප්රශ්න හ ලම් නධෙහන කසයුතු ල්රීෙම්දී මුහු  දී ස ද්ුරය  යභිෙහ ් යයෙ  ධ කර්වීම   ගින යවඩිුරර 
ක්රිහේ ේර්් ලඳවේ ැද   ලවකෙල   ප්රශ්න හ ිළි ඳ යවඩි දවනුය්වභේයහ ලව යයෙ  ධහ පුේ්ක ලව 
යූවේ්ව ක  ේසම්යකදී යවඩිදියුණු කර  කද ප්රතිචණේර ලඳවේ දේහක ෙබ   ෙව ක්ෂ රකෙ දී ෙ  ගින ීමති 
වේ ප්රතිලිංලනකර  ලඳවේ ය  උේෙේශ් හ ශ්ක්ති ්ව ෙකෙර්  

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට ද්න ිශර් ේ හ කරනු ක   ූරර්  ප්රතිලක ලව වේිශහ ිළි ඳ යවඩි 
ිළි්වීම  වේ යයෙ  ධහ ලව දව ස තිෙ   ප්රතිචණේර හේන්ර හනෙේ යප්ර ේ ය්වක  ෙව තුෙයන 
ෙේරුණු පුේ්කහන ලඳවේ ෙල යේයනෙේ යර්ධ හක් දිකය්වනෙබ  ැයමු ිහයර ෙකල, පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ිශලේ පීතේ ට ඳ ෙේරුණු පුේ්කහන ර  ය්වදවකී  ිළි ඳ කරේල්රී  යයක්ය  ලේධක 
ේවරුම්්වීම   ගින යෘ්වතිකහනස ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් කසයුතු ල්රීෙම් කේ ඔුණනෙේ ප්රෙබශ්හ 
යවඩිදියුණු කර්ර වවල් ාකේරහ ිළි ඳ  ් ෙැනීම ක් ද්ුර ෙබ  ෙේරුණු පුේ්කහන ලඳවේ ය  ලේකකය 
ලවෙහ ්ෙ  ලව ඔුණන ලඳවේ ය  ට ට ධ, ෙය ලන ය  යයශ්යරේයන ලව ෙල යේයනි  යවද්්වක  
යයධේර හ ල්රී  ලඳවේ ෙ   දවනුය්වභේයහ ලව දවනු  භේට රේ කය වවල් හ  ස  යයශ්යරේයන යරරස 
 ෙ  ල ේජායීහ, වයදය, ීමති හ, ාරක්ෂක ලව ප්රජාේ ලවේහ ඇතුය්ව ෙබ     

 ෙ   ලනයූපැෙ  ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව ඔුණනෙේ ීමති හ ි මිකම්, යයශ්යරේ ලව යෙේක්ෂේ ෙේරුණු 
පුේ්කහනස තිෙ    ය යයෙ  ධ කර්වීම ස ලව ර  ය්වදවකී  ල ් වවත්වසී ස ිළි්වීම  ට ද්න 
උැකේර ෙකෙර්    

                                                           
2 Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights Investigation on Sri Lanka (OISL), 16 September 
2015, pg. 120, UN Doc. A/HRC/30/CRP.2, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx ; Human 
Rights Watch, “We Will Teach You a Lesson”, Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces, 23 
February 2013, www.hrw.org/report/2013/02/26/we-will-teach-you-lesson/sexual-violence-against-tamils-sri-lankan-
security-forces; Freedom from Torture, Tainted Peace, Torture in Sri Lanka since May 2009, August 2015, 
www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/documents/sl_report_a4_-_final-f-b-web.pdf; International Truth and 
Justice Project Sri Lanka, Silenced: Survivors of torture and sexual violence in 2015, January 2016, 
www.itjpsl.com/assets/Silenced-jan-2016.pdf; M. Peel, A. Mahtani, G. Hinshelwood, and D. Forrest, ‘The sexual abuse 
of men in detention in Sri Lanka,’ The Lancet, June 2000. 
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සෙව්ව, සහස ෙය ලනය, යුද ්වටුම් ලිංදර්භෙ  යේර්රේ  ේකේයක් ජාේරයනරර  ේ ය ි මිකම් ලිංට ධේ  ට ද්න 
ලම්ැේද හ කර  කදී  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය යැරේධයක රසේ ලව ඒයේෙ  ක්ර ේනු්ර ලනයූපැහ ඒයේ ට ද්න 
යේර්රේ කර  කදී  ඒ යේර්රේ යරකයන යවඩි්  ක් ැය කරනු කවබුෙබ ැසුගිහ යලර ැව තුයදී හ2. 
 ේර්ේ ැෙේශ්ෙ  පුළුලට යරමු ක් යනෙන ෙ   ැරරරහ ිහීම  ලව පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ 
ෙේශීහ යෘ්වතිකහන යරර යතේ්ව ට යෘර ලේක්ඡාේයක් ිශර් ේ හ ල්රී යි  සහ කරනු ක නෙන පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව සයින ෙේරුණු පුේ්කහනස ද්ුරය ඇති වේිශ ිළි ඳ දවනු  ලව යයෙ  ධහ යර්ධ හ 
ල්රීෙ ිශ  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  හඳුනා ැනීගේ යැ? ්වකම ුමම්  ?  

 ප්රශ්න හ වඳු ේ්වීමෙම් වේ ඒ ිළි ඳ ෙලට් ්ර ල්රීෙ  යුවැේුවය ෙව තුෙයන ක්රිහේධරහන, ල්වකේර 
ලැහන න ලව ෙැෝුර ජා රේය යරර ෙම් ි ළි ඳ ඇ්වේව සීමිර යයෙ  ධහල්  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
ිළි ඳ ට යෘර ලිංයේදහක්  වතික  ලව ෙ ෝෙව  ට ස ද්ුරීමම් ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ෙකල යර්ථකථ හ 
ෙ ෝල්රී  ලව ට ලනරර ෙ ෝල්රී  ිශලේ සයින ෙේරුණු පුේ්කහනස ද්ුර ය  ිශශ්නිතර වේිශ ිළි ඳ 
ේවරුම්්වීම  යවයවක්ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යහ්ව යනෙන ුත ක් ද හන  ි ළි ඳ යයෙ  ධහ 
යුව ිශලේ යෘ්වතිකහනස ප්රචණ්ඩත්වයහ යේර්රේ ල්රීෙම් වවල්හේයක්  වර   

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ  ම් ප්රශ්න හ ා න්ර හ ල්රීෙම් ැයමු ිහයර යනෙන සහ වඳු ේ්වීම යි  
ප්රශ්න හ ැයති   ය ිළි්වීම , සි  ප්ර ේ හ ලව ලනයභේයහ, ස ම්, ෙේරුණු යහස ද්ුර ය  වේිශහ ලව 
ප්රශ්න හ ලම් නධෙහන කසයුතු ල්රීෙම්දී මුහු  දී ස ද්ුරය  යභිෙහ ් යයෙ  ධ කර්වීම   ගින යවඩිුරර 
ක්රිහේ ේර්් ලඳවේ ැද   ලවකෙල   ප්රශ්න හ ිළි ඳ යවඩි දවනුය්වභේයහ ලව යයෙ  ධහ පුේ්ක ලව 
යූවේ්ව ක  ේසම්යකදී යවඩිදියුණු කර  කද ප්රතිචණේර ලඳවේ දේහක ෙබ   ෙව ක්ෂ රකෙ දී ෙ  ගින ීමති 
වේ ප්රතිලිංලනකර  ලඳවේ ය  උේෙේශ් හ ශ්ක්ති ්ව ෙකෙර්  

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට ද්න ිශර් ේ හ කරනු ක   ූරර්  ප්රතිලක ලව වේිශහ ිළි ඳ යවඩි 
ිළි්වීම  වේ යයෙ  ධහ ලව දව ස තිෙ   ප්රතිචණේර හේන්ර හනෙේ යප්ර ේ ය්වක  ෙව තුෙයන 
ෙේරුණු පුේ්කහන ලඳවේ ෙල යේයනෙේ යර්ධ හක් දිකය්වනෙබ  ැයමු ිහයර ෙකල, පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ිශලේ පීතේ ට ඳ ෙේරුණු පුේ්කහන ර  ය්වදවකී  ිළි ඳ කරේල්රී  යයක්ය  ලේධක 
ේවරුම්්වීම   ගින යෘ්වතිකහනස ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් කසයුතු ල්රීෙම් කේ ඔුණනෙේ ප්රෙබශ්හ 
යවඩිදියුණු කර්ර වවල් ාකේරහ ිළි ඳ  ් ෙැනීම ක් ද්ුර ෙබ  ෙේරුණු පුේ්කහන ලඳවේ ය  ලේකකය 
ලවෙහ ්ෙ  ලව ඔුණන ලඳවේ ය  ට ට ධ, ෙය ලන ය  යයශ්යරේයන ලව ෙල යේයනි  යවද්්වක  
යයධේර හ ල්රී  ලඳවේ ෙ   දවනුය්වභේයහ ලව දවනු  භේට රේ කය වවල් හ  ස  යයශ්යරේයන යරරස 
 ෙ  ල ේජායීහ, වයදය, ීමති හ, ාරක්ෂක ලව ප්රජාේ ලවේහ ඇතුය්ව ෙබ     

 ෙ   ලනයූපැෙ  ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව ඔුණනෙේ ීමති හ ි මිකම්, යයශ්යරේ ලව යෙේක්ෂේ ෙේරුණු 
පුේ්කහනස තිෙ    ය යයෙ  ධ කර්වීම ස ලව ර  ය්වදවකී  ල ් වවත්වසී ස ිළි්වීම  ට ද්න 
උැකේර ෙකෙර්    

                                                           
2 Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights Investigation on Sri Lanka (OISL), 16 September 
2015, pg. 120, UN Doc. A/HRC/30/CRP.2, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx ; Human 
Rights Watch, “We Will Teach You a Lesson”, Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces, 23 
February 2013, www.hrw.org/report/2013/02/26/we-will-teach-you-lesson/sexual-violence-against-tamils-sri-lankan-
security-forces; Freedom from Torture, Tainted Peace, Torture in Sri Lanka since May 2009, August 2015, 
www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/documents/sl_report_a4_-_final-f-b-web.pdf; International Truth and 
Justice Project Sri Lanka, Silenced: Survivors of torture and sexual violence in 2015, January 2016, 
www.itjpsl.com/assets/Silenced-jan-2016.pdf; M. Peel, A. Mahtani, G. Hinshelwood, and D. Forrest, ‘The sexual abuse 
of men in detention in Sri Lanka,’ The Lancet, June 2000. 

 

 ිළි්වීම  ට ද්න යවරදි කරන නස සයවිශ යවරදි කර ෙේරී ද්ටිහ ෙ ෝවවල්  යස ැණිුණතහක් ෙදනු කවෙේ  

 ිළි්වීම   ගින, ප්රශ්න හ ිළි ඳ ට යෘර ලිංයේදහක්  වතික  ා න්ර හ ල්රී ස උැකේර ෙකෙර්  
සෙල  , ප්රශ්න හ ලම් නධෙහන පුේ්කහන ිශව  ල්රී  යවයවක්ෙබ  ිළි්වීම   වතික  ෙව තුෙයන බිහ, 
කජ්ජාේය ලව ල ේජා යැකීර්තිහ යවිශ ලේධක ලිංකීර්  ෙබ  ඒයේ ෙව තුෙයන යේර්රේ ල්රී ස  ේධේ ඇති ෙබ  
සෙල   ෙේරුණු පුේ්කහන ලවේහ ෙලෝහේ ැවමිණී  ද යයි ර ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි්වීම  
 ගින ෙේරුණු පුේ්කහනස ලව  ලැහේ්වීම ස ලව යැකීර්ති ්වභේයහ යය  ල්රී  ලඳවේ යයශ්ය ල ේජා 
යයෙ  ධහ යවඩිල්රීෙම් ක්රිහේයල උෙදලේ ාරක්ෂිර ලව වවල්හේයන ඇති කර  යයකේශ්හන ලඳවේ 
ැවසුකම් ලවැෙ    

 යෘ්වතිකහනස ර නෙේ   ූරර්ය ට ිශශ්නචණහන ෙ න   පුළුලට ල ේජා ඒකේකෘති ිළි ඳය ද ට  ලේ  වලී ස 
පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි්වීම   ගින වවල්හේය කවෙේ  පුරුෙෂ ්වර භේයහ, ලිංගිකභේයහ ලව 
ල ලිංගික චණර්හේ ලම් නධෙහන ට ෂ රේ ඇති කර  ීමති හ ට  ට ධේ  යසේ භහේ ක මිථයේ ලව 
ඒකේකෘතික යදවලන තිෙ   ලිංදර්භහ තුය ෙ හ ට ෙශ් ෂෙහන   යවද්්ව හ    

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය   ු  ුමම්  ?  
 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ හනු පුළුලට ෙහුර ල්  ස ගින පුළුලට ැරේලහක ක්රිහේ ායර හ ෙබ  ඒ යරරස, දූෂ හ, 
දූෂ හස උ්වලේව ල්රී , ලිංගික යැචණේර ලව ලිංගික සූරේකෑ  යහ්ව ෙබ  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ යර්ථකථ හ 
කර තිෙ නෙන ෙ ෙල  හ: “ිශයල වේ ෙල යේ ලනථේ හ ෙ න   ෙය ්ව ඕ ෑ  ැසුබි කදී, ඕ ෑ  පුේ්කහුත 
ට ද්න, ට නදිරහේස තිෙ   ලම් නධහ ුත ක් ුණය්ව, ලිංගික ක්රිහේයක්, ය යශ්ය ලිංගික ප්රකේශ්හක් ෙව  
යේද්හක් ක ේ්වීම ස දරනු ක   උ්වලේවහක් ෙව   කව්වකේරෙහන රවිශන රව  ේ  හේ ස දර  
උ්වලේවහක් ෙව  සෙල  ෙ ෝ වති ම්,  කව්වකේරහ භේට රේ කරමින පුේ්කහුතෙේ ලිංගිකභේයහස සෙරි ය 
ද්ුර කරනු ක   ඕ ෑ  ලිංගික ක්රිහේයක්.”3 කේර ේ තු ක් ලම්ූරර්  ෙබ  ම් ීමති හ ෙ ෝය  ාකරහස ද 
පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ යර්ථකථ හ කය වවල් හ: 

 යකව ව්වෙරන කරනු ක   ඕ ෑ  ලිංගික  කව්වකේරහක් වේ / ෙව  හසැ්ව ල්රී ක්, 
 ශ්ේරීකයක වේ / ෙව   ේ ද්ක හවැවයව්ව ස රර්ජා හක්, 
 ිකයමි ය හුත, ිකයමි  ය හබය හුත ෙව  යවඩිි ටිහුත ලම් නධ ීම  

ීමති හ ප්රතිලිංලනකර  ලව  ුව ීමති හ  යිංශ් ෙදෙකන   ිශශ්නිතර ්ෘවලනථ ීමති හ  කහ ලම් නධෙහන 
ලවකල්හයුතු ප්ර්තිහක් තිෙ  මු්ව, ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ලිංලනථේැක මූලකේිං් රය ්ව ජාේරයනරර ීමතිහ 
හසේව ැයේ යභිෙහ ්හස කක් ෙබ  ිශදසු ක් ෙකල, ලිංගික ලනයූපැෙ  ඇරවම් ක්රිහේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය 
යැරේධහක් ද හන  ලම් නධෙහන රර්ක තිෙේ  කේනරේයනස්ව, ිකයමිනස්ව, ෙ   ීමති හ ෙදබිඩිභේයහ 
ෙව තුෙයන ය්ීමෙම් ුර කරේයක් ඇති ෙබ   
 
යරද කරන ේ ට ද්න  කහ යැවර හ ල්රී  ලිංගික ප්රචණ්ඩත ක්රිහේයකස යහ්ව ෙබ  ශ්ේරීකයක  කහ, 
ප්රචණ්ඩත්වයහ, කජ්ජාේයස ැ්ව ල්රී  ලව හසැ්ව ල්රී  සහස යහ්ව යන ස ෙව  ෙ ෝයන ස පුළුය   ෙකෙල  
ෙයර්ව, ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ වේ  කහ යරර ෙ   ලම්ප්රදේයික ලම් නධහ  ගින ඇරවම්ට ස ලිංගික ප්රචණ්ඩත 
ක්රිහේ තුයස යවරදිකරුයේෙේ ාශ්ේය ඇතුය්ව ීමෙම් වවල්හේය ප්රතික්ෙෂ ැ ල්රී  ද්ුර ෙ ෝට හ යුතු හ  ෙේරුණු 
පුේ්කහුත යරද කරන ේ ට ද්න රිශකර්්ව  ය ි ළි්වීම  ෙව  ඔහු ල්ද්හම් ාකේරහල්න ාශ්ේෙබ යලනතුයක් 
ීම ඇති  ය ිළි්වීම  හනු ුරෂනකර ලව ලිංකීර්  ලේක්ඡාේයල්  ෙ ෝෙව  ෙේරුණු පුේ්කහන සහ ර න තුය 
ෙව  ිළි්වීම ස යකව වති හ  සෙව්ව, යයදේ ම්ලව්රභේයහන ේවරුම්්වීම  ලඳවේ ලව ෙේරුණු 

                                                           
3 https://www.svri.org/research-methods/definitions 
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පුේ්කහේෙේ ට ලනරරයක හථේර්ථහස වේ සක් සක් ෙේරුණු පුේ්කහන ට ද්න මුහු  ෙදනු ක   ිශශ්නිතර 
ුරෂනකරරේයකස යුක්තිහ ඉටුල්රී  ලඳවේ්ව ෙ   ද්යුම් ෙය ල ිළි්වීම  යවද්්ව හ   

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  සහහා ද?ාහරණ ගම නයා ?  

පුළුලට, සෙව්ව, යර්ථකථ හ කර  කද කකේැහක් පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යනරර්්ර ට හ වවල් හ  සහස 
දූෂ හ, ලිංගික යයහය ාශ්රිර ප්රචණ්ඩත්වයහ, කේැේුර ල්රී , යනධයේකර හ,  කව්වකේර ලිංගික ක්රිහේ ලව 
ලිංගික ිශනදේ ඇතුය්ව ෙබ  4   

්රී කිංකේෙබ රේජාය ය්වයතිංගුෙබදී ද්ුර ය   ය යේර්රේ ීම තිෙ   ප්රචණ්ඩත්වය යර්්: 

 දූෂ හ: ශිශ්න හ ෙව  ෙ  රලට, ෙැෝලු, ෙැෝලලන  වසන ෙැෝලු යවිශ ෙව  ද්රයය ට නදිරහේෙේ ගුදහ ෙව  
මු්හ තුයස ඇතුළු ල්රී    කව්වකේර මු් ලිංලර්්හ  ෙක ව කම්බි, ඇලටෙැෙ ති, ුතතේ හකත ෙ  ක 
ාදිහ මු්රේ  ේර්්හස ෙව  ශිශ්න හස ඇතුළු ල්රී  

  කව්වකේරෙහන ලනයහිං ට නද හ කරීම ,  කව්වකේරෙහන යරද කරන ේ ුතලට ්ව කර්වීම , යරද 
කරන න ට ද්න ට නදිරහේෙේ ද්රුෙර් ෙව  මු්ෙ  ෙව  ශුක්ර ෙ  චණ හ ල්රී  ලව ශුක්ර ෙව  මු්ර 
ගිලන ස  කල්රී  යවිශ ෙය ්ව ලිංගික කජ්ජාේයස ැ්වල්රීම් 

 ලිංගික යයහය කේ්ඡචුයකස ද ේ යවසී , ලිංගික යයහයයකස යතින ෙව  ැයින ැවර දී  යවිශ ෙ ෝස  කහ 
ෙහදීෙ න පීතේයස ැ්වල්රී  

 යෘෂ  ෙව  ශිශ්න හ මිකයකීෙ න ෙව  ඇඹරීෙ න පීතේ ල්රී  ලව ශිශ්න හ යසේ  ඳි  කද නූකල්න ඇදී  

 ලිංගික යයහය ිළිලනසී  වේ ට ුරල ලවර ෙහදී  

  කව්වකේරෙහන ිශරුය්ව ල්රී 5 

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  යර? කරන්ගනෝ කයරහු ?  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ කරන න ිකයමින ෙව  ්වවවනුන ට හ වවල් හ  ට ෙශ් ෂෙහන   ප්රචණ්ඩත්වයහ ද්ුර 
ය  රේජාය රැඳුණම් ලනථේ යක රේජාය ිශකධේරීන ඔුණන යරරස යහ්ව ෙබ  රේජාය ය්වයතිංගුෙබ ලිංදර්භහ තුය 
්රලනරයේදහ යවයවක්ීමෙම් ැ ර හසේව ෙව  වදිද් ීමතිහ හසේව ය්වයතිංගුයස ්න ේ කද පුේ්කහන ෙ න 
 , ෙැෝලද්හ ට ද්න රස පුරේ   ය්වයතිංගුයස ්නු ක   වේ ප්රශ්න  කරනු ක   පුේ්කහන ට නදිරහන ට හ 
වවල් හ  ය්වයතිංගුෙබ ද්ටි  ඇරවම් යහ ද ෙම් ලම් නධ යවරදිකරුයන ට හ වවල් හ   

 

 

 

                                                           
4 See footnote 2 
5 See footnote 2.  
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පුේ්කහේෙේ ට ලනරරයක හථේර්ථහස වේ සක් සක් ෙේරුණු පුේ්කහන ට ද්න මුහු  ෙදනු ක   ිශශ්නිතර 
ුරෂනකරරේයකස යුක්තිහ ඉටුල්රී  ලඳවේ්ව ෙ   ද්යුම් ෙය ල ිළි්වීම  යවද්්ව හ   

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  සහහා ද?ාහරණ ගම නයා ?  

පුළුලට, සෙව්ව, යර්ථකථ හ කර  කද කකේැහක් පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යනරර්්ර ට හ වවල් හ  සහස 
දූෂ හ, ලිංගික යයහය ාශ්රිර ප්රචණ්ඩත්වයහ, කේැේුර ල්රී , යනධයේකර හ,  කව්වකේර ලිංගික ක්රිහේ ලව 
ලිංගික ිශනදේ ඇතුය්ව ෙබ  4   

්රී කිංකේෙබ රේජාය ය්වයතිංගුෙබදී ද්ුර ය   ය යේර්රේ ීම තිෙ   ප්රචණ්ඩත්වය යර්්: 

 දූෂ හ: ශිශ්න හ ෙව  ෙ  රලට, ෙැෝලු, ෙැෝලලන  වසන ෙැෝලු යවිශ ෙව  ද්රයය ට නදිරහේෙේ ගුදහ ෙව  
මු්හ තුයස ඇතුළු ල්රී    කව්වකේර මු් ලිංලර්්හ  ෙක ව කම්බි, ඇලටෙැෙ ති, ුතතේ හකත ෙ  ක 
ාදිහ මු්රේ  ේර්්හස ෙව  ශිශ්න හස ඇතුළු ල්රී  

  කව්වකේරෙහන ලනයහිං ට නද හ කරීම ,  කව්වකේරෙහන යරද කරන ේ ුතලට ්ව කර්වීම , යරද 
කරන න ට ද්න ට නදිරහේෙේ ද්රුෙර් ෙව  මු්ෙ  ෙව  ශුක්ර ෙ  චණ හ ල්රී  ලව ශුක්ර ෙව  මු්ර 
ගිලන ස  කල්රී  යවිශ ෙය ්ව ලිංගික කජ්ජාේයස ැ්වල්රීම් 

 ලිංගික යයහය කේ්ඡචුයකස ද ේ යවසී , ලිංගික යයහයයකස යතින ෙව  ැයින ැවර දී  යවිශ ෙ ෝස  කහ 
ෙහදීෙ න පීතේයස ැ්වල්රී  

 යෘෂ  ෙව  ශිශ්න හ මිකයකීෙ න ෙව  ඇඹරීෙ න පීතේ ල්රී  ලව ශිශ්න හ යසේ  ඳි  කද නූකල්න ඇදී  

 ලිංගික යයහය ිළිලනසී  වේ ට ුරල ලවර ෙහදී  

  කව්වකේරෙහන ිශරුය්ව ල්රී 5 

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  යර? කරන්ගනෝ කයරහු ?  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ කරන න ිකයමින ෙව  ්වවවනුන ට හ වවල් හ  ට ෙශ් ෂෙහන   ප්රචණ්ඩත්වයහ ද්ුර 
ය  රේජාය රැඳුණම් ලනථේ යක රේජාය ිශකධේරීන ඔුණන යරරස යහ්ව ෙබ  රේජාය ය්වයතිංගුෙබ ලිංදර්භහ තුය 
්රලනරයේදහ යවයවක්ීමෙම් ැ ර හසේව ෙව  වදිද් ීමතිහ හසේව ය්වයතිංගුයස ්න ේ කද පුේ්කහන ෙ න 
 , ෙැෝලද්හ ට ද්න රස පුරේ   ය්වයතිංගුයස ්නු ක   වේ ප්රශ්න  කරනු ක   පුේ්කහන ට නදිරහන ට හ 
වවල් හ  ය්වයතිංගුෙබ ද්ටි  ඇරවම් යහ ද ෙම් ලම් නධ යවරදිකරුයන ට හ වවල් හ   

 

 

 

                                                           
4 See footnote 2 
5 See footnote 2.  

 

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  අඩුගයන් යාර්තා යන්ගන් ගහෝ  
යැරදි ට යාර්තා යන්ගන් ඇයි  

ෙ ෝෙව  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ෙේරුණු පුේ්කහන යැරේධහ යේර්රේ ල්රී ස ෙව   ේ ය 
ි මිකම් ක්ඩතේහම්යක ලව ීමතිඥහනෙේ ලවේහ ක ේ්වීම ස යකව වති හ  ඇරවම් ට ස, ඔුණන ර  ැුණෙලට 
ලවේහ ක ේ්වීම ස ැයේ යකව වති හ  යධි ිංල  ද්ුරීමම් යේර්රේ කර  පුේ්කහන සකී ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
ට ලනරර ෙ ෝකර ද්ටී ස කව ති ට හ වවල් හ  යුවෙයන යේර්රේ ීම ස ෙව තු ය  කරුණු ෙ ෙල  හ: 

 පළි ැනීේයලට බි  සහ ආර් ෂාය නැතිකම  යරද කරන න රජාෙ  ිශකධේරීන ෙව   කය්ව පුේ්කහන 
ය  ට ස, ට නදිරෙහ  ෙැෝලද්හස ැවමිණිල ල්රී ස බිහ ෙයති  සහස ෙව තුය ැවරදීම් ලව ැළි්වීමම් 
ලම් නධෙහන ඇති බිහයි  ෙ හ රේජාය ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ද්හලු ට නදිරහනස ෙැෝුර හ  ඒ යරරතුර රජාෙ  
ය්වයතිංගුෙබ ද්ටි  පුේ්කහනෙේ ර්වයහ යතේ්ව  රක හ  යලුෙරන ිි ටුය  කද ට නදිරහන ලව 
ලේක්ෂිකරුයන ාරක්ෂේ ල්රීෙම් ය කේකයහ රය ්ව ට ශ්නයේලහ ේෝත වගී ස ල ්ව ීම  වර  රඳයේ ර ේ්නු 
කවබී  (ෙ ෝෙව  ට ස, ්රලනරයේදහ යවයවක්ීමෙම් ැ ර හසේව දිගු කකක් රඳයේ ර ේ්නු කවෙේ ) ලව 
යධි ිංල හස කක් ීම ස තිෙ   ඉත ෙව තුෙයන ෙ ෝෙව  ෙේරුණු පුේ්කහන ර  රඳයේ ර ේ්වීම  
යයලන කර්න ස වේ යවඩිුරර ක්රිහේ ේර්් ෙ ෝේ  ඉන ස කව ව්වරක් දක්යති   

 අපකීර්ති  හා ලජ්ජාය  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ිකයමි ට නදිරහන ලව  ෙලීම ස උ්වලේව කෙයෝ්ව ෙව  
යුව රරෙම් ර  ය්වදවකී  ිළි ඳ කරේ කයෙවෝ්ව ෙව  ඔහු ිශෙශ් ධේ්ව ක ප්රතිචණේර රැලකස මුහු  දිහ 
වවල් හ  ල ්ඡචණකහ, ිශව  ල්රී , කජ්ජාේය ෙව  කරේ ෙ ෝකර ද්ටීෙම් ද්ඩත හස කක්ල්රී  ඒ යරර තිෙේ  
ිකයමින, පුරුෂේ ැරයහ ලව ලිංගිකභේයහ ලම් නධ ල ේජා ලව ලිංලනකෘතික ඒකේකෘති ල ් යැකීර්තිහ 
 වීම තිෙේ  ඒ ෙව තුෙයන ිකයමි ෙේරුණු පුේ්කහන යවඩිුරරස්ව ට නදිරහන  යස ැ්ව ෙබ  සයවිශ 
ලිංදර්භහනි දී ලිංක්රේනති ලිංගික ිකයමින යවඩිපුර යයදේ  ස කක් ට හ වවල් හ  ල ලිංගිකභේයහ යසේ 
තිෙ   සි  ිශහවල යහ යැරේධකරුයන  යස ැ්ව ල්රී , ෙ ෝදවනුය්වක  ලව ූරර්ය ට ිශශ්නචණහන 
ෙව තුෙයන යැකීර්ති ්වභේයහ රය්ව යවඩි ෙබ  ෙ හ ල ේජා ප්රතිචණේරයකස ැ  ක් ෙ ෝය ්වකුණ  
පුේ්කහනස  ැයේ  කැෑ වවල් හ  ිකයමි ඒකේකෘති ෙව තුෙයන ෙේරුණු පුේ්කහන ර න පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයෙ  ට නදිරහන  ය ර නස   ඒ්වතු්නයේ ්වීම  යවයවක්ට හ වවල් හ   

 යෘ්වතික න් අතර අයග ෝධගේ අඩුකම සහ පූර්ය විනිශ්චණ න්  ීමතිඥහන, යයිතියේද්කම් ක්රිහේධරයින, 
වයදය යෘ්වතිකයින ලව රේජාය ිශකධේරීන වස පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යතිංුත ය  ෙේ ්ව  ලව සි  
ට නදිරහනස ක ේ දිහ යුතු ප්රතිකර්  ෙ ෝ යේ ද හ  කරුණු ලම් නධෙහන ැවවවදිලභේයහක්  වර  සහස 
ෙව තුය ෙ   උලටකිංඝ හන ල ් ්නුෙදනු ල්රී  ලඳවේ දවනු  ලව ධේකයරේය යුවක  ලව / ෙව  
යෘ්වතිකහන ද ිකයමි ට නදිරහන ර  ය්වදවකී  ිළි ඳ කරේල්රී  යයක්ය  ඇරවම් ල ේජා ූරර්ය 
ට ිශශ්නචණහන යවයඳ්්ව යහ ීම  ට හ වවල් හ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ යෘ්වතිකහන යරර දවනු  
යය  ීම  ෙව තුෙයන ඔුණන තුයේක ලව යැචණේරහන යධි ිංල හ හසේව යර්ගීකර හ ල්රී ස ඉත තිෙේ  
සෙව්ව, ඒයේ කවයිලනතු්ර ට හ යු්වේව පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව යධි ිංල හ ඇතුය්ව  හුට ධ 
ප්රචණ්ඩත්වයහන ෙකල හ   

  ැලවුණ පුේ ල න් හට ඇමතීගේදී අසිංගේදීකම හා ධාරිතා අඩුකම  ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ර  
ය්වදවකී  ිළි ඳ කරේල්රී ස කව ව්වරක් දක්ය යේ ට හ වවල් හ  සහ ය ේි  දවනුය්ව ල්වකේරහක් යයශ්ය 
ට ෂහල්  ෙේරුණු පුේ්කහනේන ප්රශ්න  කය යුතුය තිෙ නෙන ලිංෙබදී ාකේරහස හ  ස ගින ාරක්ෂිර 
ැකයලරහකදී ඔුණනෙේ ප්රතිචණේර ක ේ්ර යුතු යරර ඒ ලඳවේ ්වකුණ  පුේ්කහේෙේ ට ශ්නයේලහ ේෝත වගිහ 
යුතු හ  ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් ඍජු ලම් නධරේ ේෝත ්ේ්න ේ යෘ්වතිකහන යදේය ප්රශ්න  ඇසී ස 
යල ්ව ට හ වවල් හ  ෙ  ගින යලම්ූරර්  ෙව  යවරදි ිශරීක්ෂ  ද්ුර ට හ වවල් හ  යර්ධ කරුණු  ර 
යර්ථකථ  ලවැයිහ වවල් හ  ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ර  ය්වදවකී  ිළි ඳ කේනරේයකස යතේ 
ිකයමිෙහුතස කරේ ල්රී ස කව ති ීම ස ඉතක් ද තිෙේ  සහස ෙව තුය ්වඹුරු ලිංලනකෘතික ඒකේකෘතීන ෙබ  
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ෙකෙල  ෙයර්ව, ලෑ  ද්ේ හක්   සල්ෙ ල්න ෙය ලන හ  ස  ිශලේ ෙේරුණු පුේ්කහන ර න කරේ 
ල්රී ස කව ති යෘ්වතිකහේෙේ ලනත්රී පුරුෂ ල ේජාභේයහ ලව පුේ්කහේෙේ යහල ිළි ඳ ට ෙශ් ෂ්වයහක් 
දවක්ට හ වවල් හ   

නීති   ටග්ව ුමමන ආර් ෂාය්  තිගේ ?  
 
්රී කිංකේෙබ ද්ඩත ීමති ලිංරවහ යනුය, යවඩිි ටිහනස සෙරි  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යදේය ය  ට  ට ධේ  
කීැහක් තිෙේ  සෙව්ව, පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ වේ ලම් නධ ද්හලු ලනයූපැ වඳු ේ්වීම  යභිෙහ ්හල්   

 කවපී ෙැෙ   යනදමින, දූෂ ෙහන ්වකුණ  යවඩිි ටි ිකයමි පුේ්කහුත ෙව  යහල යුණරුුර 16ස යුව ිකයමි 
ය හුත වස ද්ඩත ීමති ලිංරවෙ  363 ය්නතිහ හසේව ලව  ෙලට හ ෙ ෝවවල් හ  ස ගින ායර හ 
යනෙන දූෂ හ වූ ලව යයයලනථේිර දූෂ හස භේජා හ වූ ලනත්රී ට නදිරහන ැ ණි  ෙ හ දූෂ හ ිකයමි ලව 
්වවවණු ෙදැේර්ශ්නයහ   යහ්ව ය  ැකයදි පුළුලට යනදමින යර්ථ ිශූපැ හ කරන ේ වූ වේ පුළුලට ැරේලහක 
ක්රිහේ ායර හ කරන ේ වූ ජාේරයනරර ීමතිහ හසේව ඇති ට  ට ධේ යකස ලව ෙ ෝෙව  ප්ර්තිශීලී 
ීමති හ ට  ට ධේ හනස ැසවවණි හ  ෙකෙල  ෙයර්ව, ්රී කිංකේෙබදී දූෂ හ යර්ථ ිශූපැ හ කර 
තිෙ නෙන කේනරේයන ලම් නධෙහන ැයේ ැටු යනදමිිශ  සහස  කව්වකේර මු් ලිංලර්්හ ලව ඩිජිසලට 
ලිංලර්්හ ද, ට නදිරහේෙේ ද්රුර ට ිශට දි  ශිශ්න හ ෙ ෝය  ෙය ්ව ශ්රීර ෙකෝසලන ද ඇතුය්ව යනෙන 
 වර   
  
යර්ර ේ  ීමතිහ හසේව යදේය ය  ට  ට ධේ  ෙ ෙල  හ:    

  රපතල ලිංගික අපචණාර (365 බී ගක ටස)  ෙ   ට  ට ධේ හ භේට රේ කරනු ක නෙන පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ද්ේ  ලම් නධෙහන  ුව ැවයරී ස හ  ෙ   ට  ට ධේ හ ලනත්රී පුරුෂ යශ්ෙහන ලනයේන   ෙබ  
සි  ලඳවන යනෙන, “ඕ ෑ  පුේ්කහුත ට ද්න ලිංගික ලනරෘෂනටිහ ිණිල ලිංගික යයහය ෙව   ේ ය 
ශ්රීරෙ  ෙය ්ව ෙකෝසලක් ෙව  ල්ද්හම් උැකර හක් ෙව  ද්ුරරක් ෙව  ෙය ්ව යෙහුතෙේ ශ්රීරෙ  
ෙකෝසලක් ෙව   භේට රේ කරමින ද්ුර කරනු ක  , දූෂ හ හසරස ෙ ෝ්වෙ   ක්රිහේයල් ” ෙ   
ට  ට ධේ  යනුය දූෂ හ ලම් නධෙහන ැව ෙය  ද්ඩත හ   ැව ට හ වවල් හ  සෙව්ව, යැරේධ 
ධුරේයලෙ දී ෙ හ ලවකෙකනෙන දූෂ හස යුව යැරේධහක් ෙකලයි    

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට ෙශ් ෂිර ලනයූපැහක් ?්ඩත නීති සිංග්රහගේ 311 (බී) ගක ටල  ගින ායර හ 
ෙබ  සහ යදේය යනෙන ශිශ්න  ගහෝ යෘෂණ ගකෝෂ ඉය්ව කිරීම ගහය්ව කප්පාදු කිරීමස හ  ෙ   
ට  ට ධේ හ ට ද්න ෙ   යැරේධහ ලිංගික ප්රචණ්ඩත ක්රිහේයක් ෙකල යර්ථ ිශූපැ හ කරනෙන  වර  
සෙව්ව, සහ පුේ්කහුතෙේ ද්රුරස කරනු ක   දරුණු පීතේයක් ෙකල ලවකෙක්    

භේට රේ කය වවල් රය්ව ය රර ට  ට ධේ හක් තිෙේ  සෙව්ව, සහ  රෙේදකේරී හ  පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන ැසු්ේමී ද්ඩත ීමති ලිංරවෙ  365, 365 ඒ ය්නති හසේව යලනයේභේට ක 
යරදක් ලම් නධෙහන කසයුතු ල්රීෙම් ඕ ෑ  උ්වලේවහකස  කය්ව ෙකල ට රුේධ ට හ යුතු හ  සහස 
ෙව තුය යනෙන ීමතිෙ  තිෙ   සයවිශ ට  ට ධේ  ල ලිංගික, ේට ලිංගික, ලිංක්රේනති ලිංගික, යනරර් 
ලිංගික ලව ලිංගික්වයහ ප්රශ්න  කර  ප්රජාේයනස සෙරි ය ීමතිහ ක්රිහේ්ව ක ල්රී  ලඳවේ ෙහෝදේ්න ේ 
 වට ිශ   ස ගින පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට නදිරහන මුහු  ෙද  කජ්ජාේය, යැකීර්තිහ ලව බිහ රය්ව 
යවඩි ට හ වවල් හ    

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  යධහිංසන ්  ගලස සැලකි  හැකි ?  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ යධි ිංල ෙ  ලනයූපැහක් ට හ වවල් හ  ්රී කිංකේය යවිශ ලිංදර්භහකදී සහ ඇරවම් 
ට ස යධි ිංල හ ෙකල ීමතිෙහන යසවේ්වීම  ලව යේර්රේ ල්රී  ද්ුර ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ හනු 
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ෙකෙල  ෙයර්ව, ලෑ  ද්ේ හක්   සල්ෙ ල්න ෙය ලන හ  ස  ිශලේ ෙේරුණු පුේ්කහන ර න කරේ 
ල්රී ස කව ති යෘ්වතිකහේෙේ ලනත්රී පුරුෂ ල ේජාභේයහ ලව පුේ්කහේෙේ යහල ිළි ඳ ට ෙශ් ෂ්වයහක් 
දවක්ට හ වවල් හ   

නීති   ටග්ව ුමමන ආර් ෂාය්  තිගේ ?  
 
්රී කිංකේෙබ ද්ඩත ීමති ලිංරවහ යනුය, යවඩිි ටිහනස සෙරි  ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස යදේය ය  ට  ට ධේ  
කීැහක් තිෙේ  සෙව්ව, පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ වේ ලම් නධ ද්හලු ලනයූපැ වඳු ේ්වීම  යභිෙහ ්හල්   

 කවපී ෙැෙ   යනදමින, දූෂ ෙහන ්වකුණ  යවඩිි ටි ිකයමි පුේ්කහුත ෙව  යහල යුණරුුර 16ස යුව ිකයමි 
ය හුත වස ද්ඩත ීමති ලිංරවෙ  363 ය්නතිහ හසේව ලව  ෙලට හ ෙ ෝවවල් හ  ස ගින ායර හ 
යනෙන දූෂ හ වූ ලව යයයලනථේිර දූෂ හස භේජා හ වූ ලනත්රී ට නදිරහන ැ ණි  ෙ හ දූෂ හ ිකයමි ලව 
්වවවණු ෙදැේර්ශ්නයහ   යහ්ව ය  ැකයදි පුළුලට යනදමින යර්ථ ිශූපැ හ කරන ේ වූ වේ පුළුලට ැරේලහක 
ක්රිහේ ායර හ කරන ේ වූ ජාේරයනරර ීමතිහ හසේව ඇති ට  ට ධේ යකස ලව ෙ ෝෙව  ප්ර්තිශීලී 
ීමති හ ට  ට ධේ හනස ැසවවණි හ  ෙකෙල  ෙයර්ව, ්රී කිංකේෙබදී දූෂ හ යර්ථ ිශූපැ හ කර 
තිෙ නෙන කේනරේයන ලම් නධෙහන ැයේ ැටු යනදමිිශ  සහස  කව්වකේර මු් ලිංලර්්හ ලව ඩිජිසලට 
ලිංලර්්හ ද, ට නදිරහේෙේ ද්රුර ට ිශට දි  ශිශ්න හ ෙ ෝය  ෙය ්ව ශ්රීර ෙකෝසලන ද ඇතුය්ව යනෙන 
 වර   
  
යර්ර ේ  ීමතිහ හසේව යදේය ය  ට  ට ධේ  ෙ ෙල  හ:    

  රපතල ලිංගික අපචණාර (365 බී ගක ටස)  ෙ   ට  ට ධේ හ භේට රේ කරනු ක නෙන පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ද්ේ  ලම් නධෙහන  ුව ැවයරී ස හ  ෙ   ට  ට ධේ හ ලනත්රී පුරුෂ යශ්ෙහන ලනයේන   ෙබ  
සි  ලඳවන යනෙන, “ඕ ෑ  පුේ්කහුත ට ද්න ලිංගික ලනරෘෂනටිහ ිණිල ලිංගික යයහය ෙව   ේ ය 
ශ්රීරෙ  ෙය ්ව ෙකෝසලක් ෙව  ල්ද්හම් උැකර හක් ෙව  ද්ුරරක් ෙව  ෙය ්ව යෙහුතෙේ ශ්රීරෙ  
ෙකෝසලක් ෙව   භේට රේ කරමින ද්ුර කරනු ක  , දූෂ හ හසරස ෙ ෝ්වෙ   ක්රිහේයල් ” ෙ   
ට  ට ධේ  යනුය දූෂ හ ලම් නධෙහන ැව ෙය  ද්ඩත හ   ැව ට හ වවල් හ  සෙව්ව, යැරේධ 
ධුරේයලෙ දී ෙ හ ලවකෙකනෙන දූෂ හස යුව යැරේධහක් ෙකලයි    

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට ෙශ් ෂිර ලනයූපැහක් ?්ඩත නීති සිංග්රහගේ 311 (බී) ගක ටල  ගින ායර හ 
ෙබ  සහ යදේය යනෙන ශිශ්න  ගහෝ යෘෂණ ගකෝෂ ඉය්ව කිරීම ගහය්ව කප්පාදු කිරීමස හ  ෙ   
ට  ට ධේ හ ට ද්න ෙ   යැරේධහ ලිංගික ප්රචණ්ඩත ක්රිහේයක් ෙකල යර්ථ ිශූපැ හ කරනෙන  වර  
සෙව්ව, සහ පුේ්කහුතෙේ ද්රුරස කරනු ක   දරුණු පීතේයක් ෙකල ලවකෙක්    

භේට රේ කය වවල් රය්ව ය රර ට  ට ධේ හක් තිෙේ  සෙව්ව, සහ  රෙේදකේරී හ  පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන ැසු්ේමී ද්ඩත ීමති ලිංරවෙ  365, 365 ඒ ය්නති හසේව යලනයේභේට ක 
යරදක් ලම් නධෙහන කසයුතු ල්රීෙම් ඕ ෑ  උ්වලේවහකස  කය්ව ෙකල ට රුේධ ට හ යුතු හ  සහස 
ෙව තුය යනෙන ීමතිෙ  තිෙ   සයවිශ ට  ට ධේ  ල ලිංගික, ේට ලිංගික, ලිංක්රේනති ලිංගික, යනරර් 
ලිංගික ලව ලිංගික්වයහ ප්රශ්න  කර  ප්රජාේයනස සෙරි ය ීමතිහ ක්රිහේ්ව ක ල්රී  ලඳවේ ෙහෝදේ්න ේ 
 වට ිශ   ස ගින පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ට නදිරහන මුහු  ෙද  කජ්ජාේය, යැකීර්තිහ ලව බිහ රය්ව 
යවඩි ට හ වවල් හ    

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය  යධහිංසන ්  ගලස සැලකි  හැකි ?  

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ යධි ිංල ෙ  ලනයූපැහක් ට හ වවල් හ  ්රී කිංකේය යවිශ ලිංදර්භහකදී සහ ඇරවම් 
ට ස යධි ිංල හ ෙකල ීමතිෙහන යසවේ්වීම  ලව යේර්රේ ල්රී  ද්ුර ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ හනු 

 

ැවවවදිල යැරේධහල්  ස වට න ඒ ලම් නධෙහන යධි ිංල ෙහන ැකය ේි රය පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
හසේව  ුව ැවයකයහ වවල් හ  

 ුව ැවයරී  ලඳවේ ට කලටැ කීැහක් ැවර දවක්ෙබ: 

 රේජාය ිශකධේරීන ලම් නධ පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය යැරේධ ලම් නධෙහන යධි ිංල  ැ ර ෙවය්ව 
1994 අිංක 22 ?රණ යධහිංසන  සහ ගයන්ව කෘර, අමාු ෂික ගහෝ අයමන් සහ ත සැලකීේ ගහෝ 
?ඬුයේයලට එගරහ සේමුති පනත හසේව  ුව ැවයකයහ වවල් හ  යධි ිංල  ැ ර ඇතුළු ද්හලු ට  ට ධේ  
ලම් නධෙහන ෙැෝලද්හ ට  ර්ශ්  ලඳවේ උැෙහ ගී කර්න ේ ාකේරහ ලව  ුව ැවයරී  ලම් නධෙහන 
තීර  ්න ේ ාකේරහ තීර හ කරනෙන ීමතිැතියරහේ  ය ලඳවන කය යුතු හ   ුව ැවයකයහ යු්වේව 
ුත   ීමතිහක් හසේව ද හන  ලම් නධෙහන ෙේරුණු පුේ්කහේස  වදිව්ව ට හ ෙ ෝවවල් හ    

 යයයස්ාාගේ 11 ය න්තිහ  ගින සුරක්ෂේ කර තිෙ   ය ේනුෂික ලව යය න ලව්ර ලවකකීම්යකස 
සෙරි  ට  ට ධේ  ප්රකේරය මූලක ි මිකම් උලටකිංඝ හ ීම  හසේව ෙර ෂනඨේ කර ෙහන ද  ලව  ෙලට හ 
වවල් හ  ෙකෙල  ෙයර්ව, ෙ   ප්රතිකර් හ යවරදි කරන ේස ද්ඩත  ප්රතිලකහක් යනෙන  වර  
ය කර හ ට ද්න ්වකුණ  පුේ්කහේස ප්රකේශිර ලව  ලව යනදි ප්රදේ හ කර ඇති ට සදී ලව යවරදි කය 
යහස යනදි ේීම ස ිශහ  කර ඇති ට සදී ැයේ ඔුණන යිශයේර්හෙහන   යැරේධ ීමතිහ හසේව  ුවයකස 
මුහු  දිහ යුතු  වර  ය කර හ ට ද්න යවරදිකරුයනස  ුව ැවයකයහ යුතු  යස ෙද  ිශෙහ ්  කධේරීන 
ට ද්න යනු්  හ කරනු ක නෙන කකේතුරල්ිශ  මූලක ි මිකම් යහුරම්ැරක් හනු ෙේරුණු පුේ්කහන 
ට ද්න යනු්  හ කරනු ක   ෙ ෝෙව  සුක  ප්රතිකර් හයි  සහස යයශ්ය යනෙන ඔේපු ල්රී  ලඳවේ යුව 
 රල්  සි  ප්රතිලකහ ෙේරුණු පුේ්කහේස යනදි කවබී  ලව හම් ාරක්ෂේයක් කවබී යි  භේට රෙ දී, ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ ා්යේ හක් ඇතුය්ව කරනෙන ද,  වේද හ  ෙර රේ්වීම  ීමතිඥහනෙේ යේව 
තිබිහ වවල් හ  වව  ට ස   ඒ ලම් නධෙහන ෙේරුණු පුේ්කහේස යයලනථේය ෙ ෝකවෙේ      

ය්වදවකීම් යනුය, ෙකෙල  ෙයර්ව, පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ෙේරුණු පුේ්කහනස ට ෙශ් ෂිර වූ 
ා න්ර හ කය යුතු ප්රශ්න  තිබිහ වවල් හ  වයදය ප්රතිකේර,  ේ ද්ක ෙල ්ය යයශ්යරේ ලව උැෙේශ් හ, 
ය්වදවකී  ල ් වවත්වසීෙම් උැේහ ේර්් ලව ල ලනර හවැවයව්ව  ලඳවේ උැකේර යයශ්ය ට හ වවල් හ  
ස වට න, යධි ිංල හස ීමති හ ප්රතිකර්  ෙහෝදේ තිෙ   යයලනථේයකදී ැයේ පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස 
මුහු  දී ෙේරුණු පුේ්කහන මුහු  ෙද  ෙය ්ව ප්රශ්න  ලම් නධෙහන  උැකේර කය යුතු හ  ැවර ට ලනරර 
කර  ැකයදි, ය්වදවකී ක් යර්ගීකර හ කර  ාකේරහ ලම් නධෙහන ලව ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
යධි ිංල ෙහන ැකය ේි රය සුට ෙශ් ෂෙකෝස වඳු ේ්ර යුතු ද හන  තීර හ ල්රී  ලම් නධෙහන ෙේරුණු 
පුේ්කහේෙේ යයෙ  ධහ ලව කව ව්වර යයශ්ය හ  ිශදවලන, ූරර්ය ලව ෙරෝරතුරු  ර ැද ම් වූ කව ව්වර ි ළි ඳ 
ීමති හ ප්රතිකර්  හසේව ැවර යවඩිුරරස්ව ලේක්ඡාේ කරනු කවෙේ  
 
පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය ට මුහුණ දී ගේරුණු සහ වි  හැකි පුරුෂ ලිංගික 

ප්රචණ්ඩත්වය  සිේධි ්  සම  කටයුතු කරන ආකාර  
 
පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ද්ේ හකස ප්රතිචණේර යරර ීමති හ යුක්තිහ තිබිහ වවල් මු්ව සහස සී ේ යනෙන 
 වර  ්වකුණණු පුේ්කහේෙේ යයශ්යරේ ඔුණනෙේ පුේ්ක ර්වයහන/ ලිංදර්භහන යනුය ෙය ලන ට හ වවල් හ  
ෙ ෝෙව  ෙදෙ ුතස සහ ය ේි  ඔුණන ර නස සෙරි ය ද්ුර වූ ප්රචණ්ඩත්වයහන ලම් නධෙහන කරේ කර  
ැයමු යයලනථේය ට හ වවල් හ  ඇරවෙ ුත ලවේහ ෙලෝහනෙන උැෙේශ් හ, ාරක්ෂේය, වයදය ප්රතිකේර ලව 
ල ලනර හවැවයව්ව  ලවේහ ලම් නධෙහන ැ  ක් ට හ වවල් හ  යෙ ක් යහ ීමති හ ලවේහ ෙව  ීමති හ වේ 
ීමති හ ෙ ෝය  හ  ෙදහේකේරෙ    ලවේහ යෙේක්ෂේ කර යේ ට හ වවල් හ  ෙ ි දී යවද්්ව යනෙන 
යෘ්වතිකහන ලිංෙබදී ීම  ලව ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ යයශ්යරේ ිළි්වීම යි  ලෑ  ෙේරුණු පුේ්කහුත   
්රු්වයෙහන යුක්රය ඔුණන මුහු  ෙද  පීතේෙයන ්වකීම ස වේ ලවේහ ක ේ්වීම ස  ි මිකම් ඇති යෙහුත 
ෙකල ලකකේ ඔුණනස ප්රතිචණේර දවක්ට හ යුතු හ    
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ස වට න ැවර දවක්ෙය  කරුණු යෘ්වතිකහනස යවද්්ව හ:  
 
 ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ පුේ්කහනස  කැේනෙන ෙය ලන ාකේරයලන  ය ේවරුම් ්න   ද්හලු ්වකුණණු 

පුේ්කහනෙේ ප්රතිචණේර වේ ඉලටලීම් ල ේ   වර  

 ෙේරුණු පුේ්කහනස තීර  ් වීමෙම් වවල්හේය  වති ලව යනුකම්ැේය යයශ්ය ට නදිරහන ෙකල ලකකන  
සැේ  ඒ ෙයනුයස ඔුණනෙේ ශ්ක්තිහ ලව ට ශ්නයේලහ ේෝත වගී  ලඳවේ යයධේ හ ෙහෝමු කය යුතු හ   

 ෙේරුණු පුේ්කහනස ඔුණනෙේ යයිතියේද්කම් ිළි ඳ ලව ලව  ක ේ ්ර වවල් ාකේර ිළි ඳ ට ලනරර 
කය යුතු  ය ේවරුම් ්න   ෙ   ට කලටැයකදී  තු ට හ වවල් ්වසලු ලව ැසකවට ල කවයිලනතු්ර කය යුතු 
හ  ිශදසු ක් ෙකල, ීමති හ ිි ස ෙලීමෙම් යේද් ඉදිකයැ්ව කර  යරර, ඔුණනෙේ ද්ේ හ ලම් නධෙහන 
ඔේපු ල්රීෙම්  ර යවිශ කේර ේ ලව ීමති ැේධතිහ තුය තිෙ   දීර්ඝකේලී  ප්ර ේදහන ාදිහ ්න ස 
ද්ුරය  යයදේ ම් ෙකල ලසවන කර්ර යුතු හ    

 ට ට ධේකේර පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය ට නදිරහන ලවේහ ක ේ්වීමෙම්දී ෙය ලන ට කලටැ ෙර රේ්ර වවල් 
 ය දවනුය්ව යන   ෙැෝලද්ෙ  ැවමිණිල ල්රීෙ න ෙව  ය කර ෙ   ුවයක් ැවයරීෙ න ර නස 
යයධේ හ ෙහෝමු කර ෙ ෝ්ිශමින ෙය ්ව ලනයූපැයක ලවේහ ක ේ්වීම  ෙර රේ්වීම ස ඇරවෙ ුතස 
යයශ්ය ට හ වවල් හ  සයවිශ ෙල යේ ෙයර ප්රෙබශ්හ ෙව  ඒ ලඳවේ උැෙදලන ෙව  ක ේ ෙදමින ෙේරුණු 
පුේ්කහේස උැකේර ල්රී  යෘ්වතිකහේෙේ කේර්හහයි    

 ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ර  ය්වදවකීම් ිළි ඳ කරේල්රී ස යකව වති  ය වඳු ේ්න   ස  
ෙර රේ්වීම ස ්රු කය යුතු හ  යෙ ක් යහස යෘ්වතිකහේේන ෙැයඹීම ක් යයශ්ය ට හ වවල් හ  ර න 
  ෙරෝරතුර ැයල යේස යතේ ඍජු ප්රශ්න හකස ිළිතුරු ලවැයී  ඇරවෙ ුතස යතේ සුයැවසු ට හ වවල් හ  
යෘ්වතිකහේ ෙ   ට ට ධ ර්වයහන ිළි ඳ දවනුය්ව ට හ යුතු හ  ලේක්ඡාේය ෙ ෙවහීමෙම් ලිංෙබදීභේයහ ලව 
ය්වදවකීම් යෘ්වතිකහේස තිබිහ යුතු හ  ට නදිරහනස කරේ ල්රී  ලඳවේ ාරක්ෂිර ලව ට යෘර ැකයලරහක් 
ිශර් ේ හ ල්රී  යවද්්ව හ    

 ෙේරුණු පුේ්කහේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධ කේර ේ  තුල්රී ස ැයමු ිශෙම්ෂෙ දී යකව වති ට හ 
වවල්  වට න  වයර ලේක්ඡාේ ල්රීම් ලඳවේ ෙහෝමුයන    

 ට ට ධ ෙව තු  ර ැරලනැර ට ෙර ධහන ඇතිීම ස ලව ඇරවම් ට ලනරර ය්වවවර දවමී ස තිෙ   වවල්හේය 
ිළි ඳ දවනුය්ව යන   ස  ෙව තු යරර ාරතික ද්ේ   රක් ල්රීෙම් යැවසුය ිශලේ ෙේරුණු පුේ්කහේ 
ඒයේ  ේ ද්කය යයක්යේ තිබී  ට හ වවල් හ   

 ායෘර ැකයලරහකදී යෘ්වතිකහුතස කර  ෙවළිදරබ ල්රීම් ප්රද්ේධ ප්රකේශ්හල්න කර  ෙවළිදරබ ල්රී ල්න 
ෙය ලන  ය වඳු ේ්න   සහස ්රු කරන   ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ප්රද්ේ ෙ  ෙැීම ද්ටී ස 
යකව වති ට හ වවල් හ  සෙල  , ර නස යරද කය යහ  ම්ල්රී ස ෙව  යුක්තිහ ෙලෝහේ හේ ස යකව වති ට හ 
වවල් හ   

 යධි ිංල ෙහන ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් ලම්මු් ලේක්ඡාේෙබදී ලව කරේ වයකදී, පුරුේදක් ෙකල, පුරුෂ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව සි  ැවයව්ව  ිළි ඳ ෙකටි වවඳිනීම ක් කරන   ර  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය 
ය්වදවකී  යදේය රවනයකදී ඇතුය්ව කර යේ ද  වේද හන  ිළි ඳ තීර හ ල්රීෙම් යයලනථේය ෙේරුණු 
පුේ්කහේස ෙ  ගින කවෙ නු ඇර  

 උැෙදලන ලව ාධේර ක ේ්වීමෙම්දී ඇරවම් ිකයමි ෙේරුණු පුේ්කහන ිකයමි යෙහුතස   ද යෙ ක් යහ 
කේනරේයකස ද ඒ ්ව  කරේ ල්රී  ැවසු හයි ලවකල්හ වවල්  ය ේවරුම් ්න   
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ස වට න ැවර දවක්ෙය  කරුණු යෘ්වතිකහනස යවද්්ව හ:  
 
 ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ පුේ්කහනස  කැේනෙන ෙය ලන ාකේරයලන  ය ේවරුම් ්න   ද්හලු ්වකුණණු 

පුේ්කහනෙේ ප්රතිචණේර වේ ඉලටලීම් ල ේ   වර  

 ෙේරුණු පුේ්කහනස තීර  ් වීමෙම් වවල්හේය  වති ලව යනුකම්ැේය යයශ්ය ට නදිරහන ෙකල ලකකන  
සැේ  ඒ ෙයනුයස ඔුණනෙේ ශ්ක්තිහ ලව ට ශ්නයේලහ ේෝත වගී  ලඳවේ යයධේ හ ෙහෝමු කය යුතු හ   

 ෙේරුණු පුේ්කහනස ඔුණනෙේ යයිතියේද්කම් ිළි ඳ ලව ලව  ක ේ ්ර වවල් ාකේර ිළි ඳ ට ලනරර 
කය යුතු  ය ේවරුම් ්න   ෙ   ට කලටැයකදී  තු ට හ වවල් ්වසලු ලව ැසකවට ල කවයිලනතු්ර කය යුතු 
හ  ිශදසු ක් ෙකල, ීමති හ ිි ස ෙලීමෙම් යේද් ඉදිකයැ්ව කර  යරර, ඔුණනෙේ ද්ේ හ ලම් නධෙහන 
ඔේපු ල්රීෙම්  ර යවිශ කේර ේ ලව ීමති ැේධතිහ තුය තිෙ   දීර්ඝකේලී  ප්ර ේදහන ාදිහ ්න ස 
ද්ුරය  යයදේ ම් ෙකල ලසවන කර්ර යුතු හ    

 ට ට ධේකේර පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය ට නදිරහන ලවේහ ක ේ්වීමෙම්දී ෙය ලන ට කලටැ ෙර රේ්ර වවල් 
 ය දවනුය්ව යන   ෙැෝලද්ෙ  ැවමිණිල ල්රීෙ න ෙව  ය කර ෙ   ුවයක් ැවයරීෙ න ර නස 
යයධේ හ ෙහෝමු කර ෙ ෝ්ිශමින ෙය ්ව ලනයූපැයක ලවේහ ක ේ්වීම  ෙර රේ්වීම ස ඇරවෙ ුතස 
යයශ්ය ට හ වවල් හ  සයවිශ ෙල යේ ෙයර ප්රෙබශ්හ ෙව  ඒ ලඳවේ උැෙදලන ෙව  ක ේ ෙදමින ෙේරුණු 
පුේ්කහේස උැකේර ල්රී  යෘ්වතිකහේෙේ කේර්හහයි    

 ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ර  ය්වදවකීම් ිළි ඳ කරේල්රී ස යකව වති  ය වඳු ේ්න   ස  
ෙර රේ්වීම ස ්රු කය යුතු හ  යෙ ක් යහස යෘ්වතිකහේේන ෙැයඹීම ක් යයශ්ය ට හ වවල් හ  ර න 
  ෙරෝරතුර ැයල යේස යතේ ඍජු ප්රශ්න හකස ිළිතුරු ලවැයී  ඇරවෙ ුතස යතේ සුයැවසු ට හ වවල් හ  
යෘ්වතිකහේ ෙ   ට ට ධ ර්වයහන ිළි ඳ දවනුය්ව ට හ යුතු හ  ලේක්ඡාේය ෙ ෙවහීමෙම් ලිංෙබදීභේයහ ලව 
ය්වදවකීම් යෘ්වතිකහේස තිබිහ යුතු හ  ට නදිරහනස කරේ ල්රී  ලඳවේ ාරක්ෂිර ලව ට යෘර ැකයලරහක් 
ිශර් ේ හ ල්රී  යවද්්ව හ    

 ෙේරුණු පුේ්කහේ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධ කේර ේ  තුල්රී ස ැයමු ිශෙම්ෂෙ දී යකව වති ට හ 
වවල්  වට න  වයර ලේක්ඡාේ ල්රීම් ලඳවේ ෙහෝමුයන    

 ට ට ධ ෙව තු  ර ැරලනැර ට ෙර ධහන ඇතිීම ස ලව ඇරවම් ට ලනරර ය්වවවර දවමී ස තිෙ   වවල්හේය 
ිළි ඳ දවනුය්ව යන   ස  ෙව තු යරර ාරතික ද්ේ   රක් ල්රීෙම් යැවසුය ිශලේ ෙේරුණු පුේ්කහේ 
ඒයේ  ේ ද්කය යයක්යේ තිබී  ට හ වවල් හ   

 ායෘර ැකයලරහකදී යෘ්වතිකහුතස කර  ෙවළිදරබ ල්රීම් ප්රද්ේධ ප්රකේශ්හල්න කර  ෙවළිදරබ ල්රී ල්න 
ෙය ලන  ය වඳු ේ්න   සහස ්රු කරන   ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහන ප්රද්ේ ෙ  ෙැීම ද්ටී ස 
යකව වති ට හ වවල් හ  සෙල  , ර නස යරද කය යහ  ම්ල්රී ස ෙව  යුක්තිහ ෙලෝහේ හේ ස යකව වති ට හ 
වවල් හ   

 යධි ිංල ෙහන ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් ලම්මු් ලේක්ඡාේෙබදී ලව කරේ වයකදී, පුරුේදක් ෙකල, පුරුෂ 
ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව සි  ැවයව්ව  ිළි ඳ ෙකටි වවඳිනීම ක් කරන   ර  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය 
ය්වදවකී  යදේය රවනයකදී ඇතුය්ව කර යේ ද  වේද හන  ිළි ඳ තීර හ ල්රීෙම් යයලනථේය ෙේරුණු 
පුේ්කහේස ෙ  ගින කවෙ නු ඇර  

 උැෙදලන ලව ාධේර ක ේ්වීමෙම්දී ඇරවම් ිකයමි ෙේරුණු පුේ්කහන ිකයමි යෙහුතස   ද යෙ ක් යහ 
කේනරේයකස ද ඒ ්ව  කරේ ල්රී  ැවසු හයි ලවකල්හ වවල්  ය ේවරුම් ්න   

 

 ර  ය  යරේය ෙව තුෙයන ෙේරුණු පුේ්කහේ මුහු  දී ස ඉත තිෙ   ෙය ්ව යයදේ ම් ිළි ඳ 
ලවකල්ල ්ව යන   ිශදසු ක් ෙකල, ලිංක්රේනති ලිංගික පුේ්කහුත ය  ෙේරුණු පුේ්කහුතස බිහ, 
යැකීර්තිහ ලව වයදය යයශ්යරේ යවිශ ෙය ්ව ලිංගික පුේ්කහුතෙේ යයශ්යරේයකස ෙය ලන යයශ්යරේ 
තිබිහ වවල් හ  ඓතිවේද්කය ෙව  ලිංට  රය රේජායහ ට ද්න පීතේයස ැ්ව කර  කද යේර්ගික සුළුරරහකස 
යහ්ව පුේ්කහුතස ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ යේර්රේ ල්රීෙම්දී ෙව  ලේක්ඡාේ ල්රීෙම්දී ය රර බිහක් 
තිබිහ වවල් හ  ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ය  යරේය ීමති හ ලව  ක ේ්වීමෙම්දී ඍජුය යදේය ට හ වවල් හ    

 ඉවය ෙැෙය  යරදකරුයනස සෙරි ය ක්රිහේ ේර්් ්වීමෙම්දී ෙේරුණු පුේ්කහන මුහු  දිහ වවල් රර්ජා  
ිළි ඳ දවනුය්ව යන   දරුණු ර්වයහනි දී ෙේරුණු පුේ්කහේ ාරක්ෂිරය කවටුය හේ  වේ ඇරවම් ට ස 
රේයකේලක රැකයර  ලනථේ  ලවැයී  යවිශ ාරක්ෂක මූෙක ැේහන ලිංයර්ධ හ ල්රී  යවද්්ව හ   

නීතිම  සහන සහහා දපකාර කිරීම 
 
ීමති හ උැෙේශ් හස ප්රෙබශ්හ රවුණරු ල්රී  යවද්්ව හ  සයවිශ උැෙේශ් හක ැයමු කේර්හහ යනෙන 
ෙේරුණු පුේ්කහේ ර  ි මිකම් ලව යයිතියේද්කම් ිළි ඳ දවනුය්ව  ය රවුණරු ල්රී යි  ඔුණන යුක්තිහ ෙලෝහේ 
හේ ස යෙේක්ෂේ ෙ ෝකය ද සහ යදේය හ   ුවය ේ හනෙන  රැරය ලිංගික යැචණේරහක් ෙකල ද, 
යධි ිංල හක් ෙකල ද හන  තීර හ ල්රී  යවිශ ට ට ධ ීමති හ ට කලටැ ෙහෝදේ්ර යුතු හ   
 
පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලඳවේ යුක්තිෙ  ලව ය්ීමෙම් ලනයූපැෙ  ීමති හ ලව යකස ිශශ්නිතර යටි ේක ක් 
තිෙේ  සහ ෙේරුණු පුේ්කහේස ෙ න   පුළුලට  වජා හේස ද යදේය හ  යුක්තිහ ෙලෝහේ හ යේ ද හ  තීර හ 
ැවවවදිල ලව ෙරෝරතුරු  ර ැද ම්ය කර  කද ෙර රේ්වීම ක් ට හ යුතු හ  ීමති හ ලවේහ ෙ ෝ වතිය ෙල යේ 
ලව ලවෙහ ්හ ෙයර ප්රෙබශ් ීම ස යදවලන කර  ෙේරුණු පුේ්කහුත ෙව  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ යරවවර 
යධි ිංල හ ිළි ඳ ැ  ක් කරේල්රී ස කව ති පුේ්කහුතස ද ලවේහ ක ේදිහ යුතු හ  පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන යුක්තිහ ෙලෝහේ හේෙම් ෙර රේ්වීම කස සි  යේද් ලව යයේද් ිළි ඳ ැවවවදිල 
ෙරෝරතුරු ලැහමින ලවේහ ක ේ දිහ යුතු හ  ඒයේ යරරස ක්ර හ ට ද්න ඇති කරනු ක    ේධේ, ප්ර ේදහන ලව 
ය කර ෙහන යේද් ලව්ර තීනුරයක් ක ේ්වීමෙම් වවල්හේය ලව ඇති ට හ වවල් යයදේ ම් ද තිෙේ    
 
ීමති හ/ යුක්ති හ ලව  ෙලෝහන ස යදවලන කර  ෙේරුණු පුේ්කහන ල ් කසයුතු කර  යෘ්වතිකහනස 
ැවර දවක්ෙය  ිහයර යනු්  හ කය වවල් හ:  
 
1. ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ූරර්  ය්වදවකී  රවුණරු කරමින ැකයූරර්  ෙලට් ්රල්රී ක් ලම්ැේද හ 

කරන   

2. ෙේරුණු පුේ්කහේ ීමති හ ක්රිහේ ේර්්හක් ෙර රේ්්ව ට ස, ෙැෝලලන යේර්රේ ලව ැවමිණිල ක ේ්වීමෙම්දී 
ලව ය කර  වයදය ිශකධේකයහුත ට ද්න කේලී ය ලව ේ රයීමහ ෙකල වයදය ැරීක්ෂ හක් 
ද්ුරල්රීෙම්දී ඔහුස ලවේහ යන   ්රී කිංකේ  ේ ය ි මිකම් ෙකෝමිෂ ස ැවමිණිල ල්රීෙම් ට කලටැහ ලකකේ 
 කන   

3. යධි ිංල  ැ ර හසේව ්වෙ    ුවයකදී, ෙැෝලලනැතියරහේස ිශක ැවමිණිලටකක් කරන   යධි ිංල  
ද්ුරීමම් ෙැෝලලන ට ෙශ් ෂ ට  ර්ශ්  ඒකකහ ෙයර ෙහෝමු කය වවක්ෙක් ෙැෝලලනැතියරහේස ැ ණි   ුවය 
ීමතිැතියරහේස ෙහෝමුල්රී  වේ ීමතිැතියරහේ  ුව ැවයරී  ලම් නධෙහන  කැෑම් ල්රීෙම් ක්රිහේ ේර්් 
යයශ්ය හ   

4. 365 බී ය්නතිහ හසේව ්වෙ   යැරේධ  ුවයකදී ෙැෝලද්ෙ  ක්රිහේකේකය්වයහ ලව ට  ර්ශ් හ 
ිශරීක්ෂ හ කරන   ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ යයිතියේද්කම් ාරක්ෂේ ල්රී ස සහ යවද්්ව හ    
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5. ද්හලු යැරේධ ක්රිහේ ේර්්යකදී ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ යයිතියේද්කම් වේ යයශ්යරේ ෙයනුෙයන ෙැීම ද්ටී ස 
ීමති හ ිශෙහ ජා හ ය කර ෙ දී රවුණරු කරන  (පීතේයස ැ්ව ැේර්ශ්නයහ ෙයනුෙයන ීමතිඥයරෙහක්)  
රජාහ ට ද්න ීමතිඥයරහුත ලැහේ තිබිහදී ද ීමතිඥහුත ඉදිකයැ්ව කරන    

6. ෙේරුණු පුේ්කහේ වයදය ැරීක්ෂ හක් ලඳවේ ඉදිකයැ්ව කර ෙ ෝ වති ද්ේ යකදී (ිශදසු ක් ෙකල, 
ෙේරුණු පුේ්කහේ  ේල ්  ක් රේජාය ය්වයතිංගුෙබ ද්ටි ට ස) ලව / ෙව  ද්ේ හ ලව යේර්රේ ල්රී  යරර 
ලවකල්හ යුතු කේක ැකය්ඡෙේදහක් තිබිහදී ලේක්ෂි සක්රැලන ල්රීෙම් යැවසුරේ තිබිහ වවල්  ය ලව සහ  ුවෙබ 
ප්රතිලකහස  කැෑ වවල්  ය ්ව  ලවකල්ල ්ව යන   

7. මූලක ි මිකම් ෙැ්වලම්යකදී, ෙේරුණු පුේ්කහේ පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන ට ෙශ් ෂෙහන 
ෙවළිදරබ කරන ස යදවලන කරනෙන  ම්, ෙැ්වල , දිුණරුම් ෙැ්වල  ලව යෙ ුත්ව ද්හලු ීමති හ 
ෙලට්  ට ද්න ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ලිංගික ි ිංල හ ිශයවරදිය ට ලනරර කර   ය රවුණරු කරන    

8. ෙැෝලලන ලනථේ , වයදය ැවසුකම් ලනථේ  ලව උලේට  ාදිහස ෙේරුණු පුේ්කහේ ල ් හේ   ගින ඔහුස 
ාරක්ෂිර  යක් ලව ලවෙහ ්හ ඇති  ය දවෙන  

9. ෙේරුණු පුේ්කහනෙේ ාරක්ෂේය ලම් නධෙහන ලව ස  ැුණකස,  ේ ය ි මිකම් ක්ඩතේහම් ෙව  
ෙය ්ව ජාේකහන ලව යෙ ුත්ව ෙල යේ ලැහන න වරවේ ක ේ්වීම ස තිෙ   ලවෙහ ්ෙ  යකේර 
ිළි ඳ උැේහ ේර්් ලේක්ඡාේ ල්රී   ඇරවම් ද්ේ යකදී, ෙේරුණු පුේ්කහන ාරක්ෂේය ෙයනුෙයන රෙේ 
ෙය ්ව ප්රෙේශ්යකස හවීම ස ද්ුර ට හ වවල් හ     

වය?ය සහ මගනෝ සමාජීය  සහා  

ෙේරුණු පුේ්කහනස පුළුලට ැරේලහක ලවේහක ෙල යේ ෙයර ප්රෙබශ්හ ලවැයී  ඉරේ යවද්්ව හ  ස ගින 
ප්රචණ්ඩත ද්ුරීම  ැ  ක් ෙ ෝය, පුේ්කහනස ද්ුර ට හ වවල් දිගුකේලී  වේිශ ලව ාරති ද ා න්ර හ කය 
වවල් හ  

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ෙේරුණු පුේ්කහන ලනයහිංය   වයදය ලවේහ ක ේ්වීම ස 
යකව වති ට හ වවල් හ  ඔුණනස උැකේර කය යුතු හ  ෙේරුණු පුේ්කහනස ෙැ ේ්ලක ෙව  රේජාය වයදය 
ල්වකේර ලව උැකේර ෙයර ප්රෙබශ්හ ක ේදී  යවද්්ව යනෙන තුයේක ෙලට් ්ර ල්රීෙම්දී ැ  ක් 
ෙ ෝෙබ  වවල් ඉක් ණින ෙහ ්ය වයදය ල්වකේර ක ේදී ස ද සහ ඉයවලට ෙබ  ැයපුරුුර ලව 
ලවකම්ැ ෙහන කසයුතු කර  වයදයයරුන ප්රෙහ ජා ය්ව හ  

 ට ට ධ ලනයූපැයක  ෙ   ල ේජායීහ ලවේහ තිෙේ  ෙේරුණු පුේ්කහේස යතේ්ව   ්වකෙැ  ලවේහ 
ෙලෝහේ්වීම  යවද්්ව හ  ෙේරු  පුේ්කහනස ෙ න   ඔුණනෙේ ැුණලටයකස/ වේ ාදරණීහහනස ද 
යයශ්ය  ම්  ෙ   ල ේජා ලවේහක ැේධති ෙයර ප්රෙබශ් ැවසුක  ක ේදී  යවද්්ව හ   

 ඇරවෙ ුතස ර  ය්වදවකී  ්ව  කරේල්රී  ලඳවේ උැෙේශ්  ෙල යේ ලැහන ුත ෙව  ිතල්්වලකහුත 
වමුීමෙම් යයශ්යරේය ෙ ෝතිෙ න ස පුළුයන  ය ේවරුම් ්න   සෙව්ව, ඔුණන ර නස ාරතිහ වේ 
ක්ෂතිහ ඇති කර  ජීයෙ  ැේහ, රැල්හේ, ැුණෙලට ලේ ේජිකහන ල ් කසයුතු ල්රී  ාදී ෙය ්ව ප්රශ්න  
ිළි ඳ කරේල්රී ස කව ව්වරක් දවක්ට හ වවල් හ    

 ජීයෙ  ැේෙ  ලව මුකය ලවෙහ ්ෙ  යයශ්යරේය වඳු ේ්න   ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහනස 
ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ස ෙැර කසයුතු කය ධේකයරේෙයන   ාැසු යවතස හේ ස  වකයයන ස පුළුය   
ද්ෙරි  ඇති ය  කම්ැ ෙ  වේ මුකය ය ේරක්ෂිරභේයෙ   කැෑ ක් තිබිහ වවල් හ  යුක්තිහ රවුණරු කර 
 වති ට සදී, ෙේරුණු පුේ්කහනෙේ ජීට ර  වයර ේෝත වගීෙම් ලව යලු්ව කර්වීමෙම් ලවේහ 
ප්රෙහ ජා ය්ව ට හ වවල් හ   
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5. ද්හලු යැරේධ ක්රිහේ ේර්්යකදී ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ යයිතියේද්කම් වේ යයශ්යරේ ෙයනුෙයන ෙැීම ද්ටී ස 
ීමති හ ිශෙහ ජා හ ය කර ෙ දී රවුණරු කරන  (පීතේයස ැ්ව ැේර්ශ්නයහ ෙයනුෙයන ීමතිඥයරෙහක්)  
රජාහ ට ද්න ීමතිඥයරහුත ලැහේ තිබිහදී ද ීමතිඥහුත ඉදිකයැ්ව කරන    

6. ෙේරුණු පුේ්කහේ වයදය ැරීක්ෂ හක් ලඳවේ ඉදිකයැ්ව කර ෙ ෝ වති ද්ේ යකදී (ිශදසු ක් ෙකල, 
ෙේරුණු පුේ්කහේ  ේල ්  ක් රේජාය ය්වයතිංගුෙබ ද්ටි ට ස) ලව / ෙව  ද්ේ හ ලව යේර්රේ ල්රී  යරර 
ලවකල්හ යුතු කේක ැකය්ඡෙේදහක් තිබිහදී ලේක්ෂි සක්රැලන ල්රීෙම් යැවසුරේ තිබිහ වවල්  ය ලව සහ  ුවෙබ 
ප්රතිලකහස  කැෑ වවල්  ය ්ව  ලවකල්ල ්ව යන   

7. මූලක ි මිකම් ෙැ්වලම්යකදී, ෙේරුණු පුේ්කහේ පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ ලම් නධෙහන ට ෙශ් ෂෙහන 
ෙවළිදරබ කරන ස යදවලන කරනෙන  ම්, ෙැ්වල , දිුණරුම් ෙැ්වල  ලව යෙ ුත්ව ද්හලු ීමති හ 
ෙලට්  ට ද්න ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ලිංගික ි ිංල හ ිශයවරදිය ට ලනරර කර   ය රවුණරු කරන    

8. ෙැෝලලන ලනථේ , වයදය ැවසුකම් ලනථේ  ලව උලේට  ාදිහස ෙේරුණු පුේ්කහේ ල ් හේ   ගින ඔහුස 
ාරක්ෂිර  යක් ලව ලවෙහ ්හ ඇති  ය දවෙන  

9. ෙේරුණු පුේ්කහනෙේ ාරක්ෂේය ලම් නධෙහන ලව ස  ැුණකස,  ේ ය ි මිකම් ක්ඩතේහම් ෙව  
ෙය ්ව ජාේකහන ලව යෙ ුත්ව ෙල යේ ලැහන න වරවේ ක ේ්වීම ස තිෙ   ලවෙහ ්ෙ  යකේර 
ිළි ඳ උැේහ ේර්් ලේක්ඡාේ ල්රී   ඇරවම් ද්ේ යකදී, ෙේරුණු පුේ්කහන ාරක්ෂේය ෙයනුෙයන රෙේ 
ෙය ්ව ප්රෙේශ්යකස හවීම ස ද්ුර ට හ වවල් හ     

වය?ය සහ මගනෝ සමාජීය  සහා  

ෙේරුණු පුේ්කහනස පුළුලට ැරේලහක ලවේහක ෙල යේ ෙයර ප්රෙබශ්හ ලවැයී  ඉරේ යවද්්ව හ  ස ගින 
ප්රචණ්ඩත ද්ුරීම  ැ  ක් ෙ ෝය, පුේ්කහනස ද්ුර ට හ වවල් දිගුකේලී  වේිශ ලව ාරති ද ා න්ර හ කය 
වවල් හ  

 පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ෙේරුණු පුේ්කහන ලනයහිංය   වයදය ලවේහ ක ේ්වීම ස 
යකව වති ට හ වවල් හ  ඔුණනස උැකේර කය යුතු හ  ෙේරුණු පුේ්කහනස ෙැ ේ්ලක ෙව  රේජාය වයදය 
ල්වකේර ලව උැකේර ෙයර ප්රෙබශ්හ ක ේදී  යවද්්ව යනෙන තුයේක ෙලට් ්ර ල්රීෙම්දී ැ  ක් 
ෙ ෝෙබ  වවල් ඉක් ණින ෙහ ්ය වයදය ල්වකේර ක ේදී ස ද සහ ඉයවලට ෙබ  ැයපුරුුර ලව 
ලවකම්ැ ෙහන කසයුතු කර  වයදයයරුන ප්රෙහ ජා ය්ව හ  

 ට ට ධ ලනයූපැයක  ෙ   ල ේජායීහ ලවේහ තිෙේ  ෙේරුණු පුේ්කහේස යතේ්ව   ්වකෙැ  ලවේහ 
ෙලෝහේ්වීම  යවද්්ව හ  ෙේරු  පුේ්කහනස ෙ න   ඔුණනෙේ ැුණලටයකස/ වේ ාදරණීහහනස ද 
යයශ්ය  ම්  ෙ   ල ේජා ලවේහක ැේධති ෙයර ප්රෙබශ් ැවසුක  ක ේදී  යවද්්ව හ   

 ඇරවෙ ුතස ර  ය්වදවකී  ්ව  කරේල්රී  ලඳවේ උැෙේශ්  ෙල යේ ලැහන ුත ෙව  ිතල්්වලකහුත 
වමුීමෙම් යයශ්යරේය ෙ ෝතිෙ න ස පුළුයන  ය ේවරුම් ්න   සෙව්ව, ඔුණන ර නස ාරතිහ වේ 
ක්ෂතිහ ඇති කර  ජීයෙ  ැේහ, රැල්හේ, ැුණෙලට ලේ ේජිකහන ල ් කසයුතු ල්රී  ාදී ෙය ්ව ප්රශ්න  
ිළි ඳ කරේල්රී ස කව ව්වරක් දවක්ට හ වවල් හ    

 ජීයෙ  ැේෙ  ලව මුකය ලවෙහ ්ෙ  යයශ්යරේය වඳු ේ්න   ඇරවම් ෙේරුණු පුේ්කහනස 
ප්රචණ්ඩත්වයහස මුහු  දී ස ෙැර කසයුතු කය ධේකයරේෙයන   ාැසු යවතස හේ ස  වකයයන ස පුළුය   
ද්ෙරි  ඇති ය  කම්ැ ෙ  වේ මුකය ය ේරක්ෂිරභේයෙ   කැෑ ක් තිබිහ වවල් හ  යුක්තිහ රවුණරු කර 
 වති ට සදී, ෙේරුණු පුේ්කහනෙේ ජීට ර  වයර ේෝත වගීෙම් ලව යලු්ව කර්වීමෙම් ලවේහ 
ප්රෙහ ජා ය්ව ට හ වවල් හ   

 

 යයශ්ය ට සදී ෙේරුණු පුේ්කහනස ප්රතිචණේර දවක්ීම  ලඳවේ ිශක ලව ෙ ෝිශක ජාේකහන වඳු ේ්න   ඒයේ 
පුේ්ක ද්ේ  ක්රිහේධරෙහුතස රිශය ලවැයී ස  වකය ට හ වවල් හ    

පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වය ට මුහුණ දී ගේරුණු පුේ ල න්ට යතා ගහ හ සහා ්  
සැපීයම පිණිස ?ැනට තිග න පේධති යැඩිදියුණු කරන්ගන් ගකගසේ ?  

ෙේරුණු පුේ්කහනස යවඩිපුර යුක්තිහ, ලවකම්ැ හ ලව ලකදේයී ලව  ලවකසීෙම් ැේධතිහක් ලම් නධෙහන 
රේජායහස යදේයය වඳුනයේ දිහ යුතු ීමති හ, ප්රතිැ්වති ලව ැකයැේක  ප්රතිලිංලනකර  රැලක් තිෙේ  ඒ යරර, 
යෘ්වතිකහනෙේ ඒ ලම් නධ ප්රතිචණේරයක කවපීෙැෙ   ලිංයර්ධ හන තිෙේ  ැවර දවක්ෙය  ිශර්ෙේශ්යලන 
ඉකක්ක කරනු ක නෙන, ෙේරුණු පුේ්කහනස යතේ ෙවෝඳින ලවේහ ලව ාරක්ෂේය ලවැයී  ලඳවේ  ධය  
වේ දිගුකේලී  ිශයවරදි ල්රීෙම් ක්රිහේ ේර්්යි   

 ගේරුණු පුේ ල න්ට සාකලය සහා  සැපීයම සහහා ූලගලෝපා ්  සිංයර්ධන  කරන්න  ීමතිඥයරුන, 
ක්රිහේධරහන, වයදයයරුන,  ෙ   ල ේජායීහ ට ෙශ් ෂඥහන ලව ෙය ්ව යෘ්වතිකහන යරර ජාේක්ර ීම  
ෙ හස යයශ්ය යනු ඇර  සෙල  , ීමති හ,  ෙ   ල ේජායීහ, වයදය, මුකය ලවේහ ලව ාරක්ෂේය ාදී 
ට ට ධ යයශ්යරේ ායර හ ල්රී  ලඳවේ ාහර  යභයනරර ධේකයරේයන (වවල් ට සදී) රවුණරු ල්රී  ද සහස 
යහ්ව ෙබ   

 නීතිඥයරුන්, ක්රි ාධර න්, දපගේශන ගසේයා සප න්නන් සහ වය?ය කාර්  ම්ඩතල අතර පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වය  පිළි හ ?ැු ය්වභාය  සහ අයග ෝධ  යර්ධන  කරන්න  සි දී පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
 ගින ෙේරුණු පුේ්කහනස ඇති කරනු ක   දිගුකේලී  වේිශ ක්ෂතිහ ලව ඔුණනෙේ ි මිකම් වේ 
යයශ්යරේ ්ව  යයෙ  ධහ යර්ධ හ කරන   ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ පුරුෂ ලව ලනත්රී ෙේරුණු පුේ්කහනස 
 කැේ  ාකේරහනෙේ සුට ෙශ් ෂ ලනයභේයහ  රකෙ  ර ේ ්වීම  යයශ්ය ෙබ  පුරුෂ ලිංගික ප්රචණ්ඩත්වයහ 
 කැෑ  ිළි ඳ දවනු  යෘ්වතිකහන ට ද්න ක ේ්ර යුතු හ  ශ්ේරීකයක ලකුතණු ලව ෙශ් කෙ  ලව ක්ෂතිෙ  
ලකුතණු  සහස ඇතුය්ව ෙබ  ක්ෂති හ ද්ුරීමම් වඳු ේ්වීමෙම්, ෙරෝරතුරු ලව ලේක්ෂි ක ේ්වීමෙම් යතේ 
ෙවෝඳ දවනු ක් ෙ  ගින යෘ්වතිකහනස ලැහනු කවෙේ  ප්රචණ්ඩත්වයහ ට ද්න ශ්ේරීකයක තුයේක ඉතිකය කර 
ෙ ෝ වති ද්ේ යකදී ෙ හ ට ෙශ් ෂෙහන යවද්්ව හ   

 සිවිල් සමාජ සිංවිධාන ආ තන (යධහිංසන  පිළි හ ක්රි ාකරන ක්ඩතා ේ ඇතුව)ය) තුස සේමු  
සාකච්ඡා සහ ගල් න ත කිරීගේ ක්රි ායල  විධිම්ව කරන්න  ස ගින ෙේරුණු පුේ්කහන 
වඳු ේ්වීමෙම්දී ලක්රිහ ෙකල ඒ ෙ ෝෙවෝේව   ප්රතිචණේර දවක්ට හ වවල් හ  ප්රශ්න ේයල ඇතුළු ලම්මු් ලේක්ඡාේ 
ෙ ෙවහීමෙම් ක්රිහේයල ලව ට  ට ධේ  ට යර හ කය යුතු හ  ෙේරුණු පුේ්කහේ ලඳවන ෙ ෝකය ද, 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ලව යධි ිංල හ ිළි ඳ ද්හ ා්යේ ෙහි  ඇතුය්ව ෙ ෝකය ද, ද්ුර ය  ලිංගික ි ිංල හ 
ිළි ඳ යෘ්වතිකහේ දවනුය්ව ට හ යුතු හ  ෙ හ ට ෙශ් ෂෙහන   ැයමු ලම්මු් ලේක්ඡාේෙබදී ලව කරේ ෙව දී 
යවද්්ව ෙබ  උලටකිංඝ හ ල්රීම් ිළි ඳය ිශයවරදිය ෙලට් ්ර ල්රී  රවුණරු කරන   ාේහේූපැ ලේක්ෂි 
ැයේ ඇතුය්ව කරන   ර න පීතේයස ැ්ව වූ ප්රචණ්ඩත්වයහ ිළි ඳ ැකයූරර්  ට ලනරරහක් ා්යේ ්ර 
ල්රී ස ෙේරුණු පුේ්කහේස වවල් ය  ැකයදි ලම්මු් ලේක්ඡාේ ලිංෙබදී ාකේරෙහන ල්රී  ලඳවේ කේර්හ 
 ්ඩතක ලම්මු් ලේක්ඡාේ රේක්ෂ හන ලිංයර්ධ හ ල්රී  ලඳවේ ාෙහ ජා හ ල්රී  යවද්්ව හ    

 ගේරුණු පුේ ල ා ආර් ෂිතය රැග න  ාගේ ක්රම ්  සකසන්න  ස ගින ෙේරුණු පුේ්කහේ වස ෙැෝලලන 
ලනථේ , ෙර වලට, ීමති උැෙදලන ලව ෙය ්ව ාකේරයක යයශ්ය ලව  ලව ලවේහ ලඳවේ ැවසුෙයන ප්රෙබශ්හ 
ක ේ දිහ වවල් හ  ෙේරුණු පුේ්කහේ ීමති හ ප්රතිකර්  යෙේක්ෂේ ෙ ෝකර  ෙව  ීමති හ ප්රතිකර්  
යෙහ ්ය ෙව  ක ේ්ර ෙ ෝවවල් යයලනථේයකදී ද සෙල  කය යුතු හ  ද්ේ  ක්රිහේධරහන,  ේ ය ි මිකම් 
ක්රිහේධරහන, ීමතිඥයරුන, යතුරු ීමති යෘ්වතිකහන ාදී ෙේරුණු පුේ්කහේ ල ් ඍජුය ලම් නධ ය  
යෘ්වතිකහනස ෙ හ කය වවල් හ  ෙ හ ෙය ්ව යයදේ ම් ලව්ර ෙව  යයදේ ම් ඇති ට හ වවල් 
පුේ්කහනස ලැහ  ලවෙහ ්හස ල ේ  හ  
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 ගේරුණු පුේ ල න් ගයු ගයන් අධිකරණගේදී ගපනී සිටීගේ භාවිතාය්  සිංයර්ධන  කරන්න  පීතේයස 
ැ්ව ැේර්ශ්නයහ ෙයනුෙයන ීමතිඥයරහුත ලවැයීෙ න ෙ හ ද්ුර කය වවල් හ  ෙ හ ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ 
ි මිකම් ලව යභිකේෂහන ාරක්ෂේ ල්රීෙම් කේ යවද්්ව ිහයරල්  යැරේධ  ුව ැවයරීම් රේජායහ ට ද්න කර  
 මුුර, ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ි මිකම් යතේ ලකදේයී ෙකල ාරක්ෂේ ල්රී  ලඳවේ රයුරරස්ව ීමති හ 
යශ්ෙහන ිශෙහ ජා හ රවුණරු ල්රී  යවද්්ව හ  (ට  ර්ශ්   ේසෙම්දී ෙැෝලද්හ ට  ර්ශ් හ ද්ුර කර 
ය කර හස යේර්රේ කරයි  ීමතිැති ෙදැේර්රෙම්නතුෙබ රජාෙ  ීමතිඥයරහේ ට ද්න  ුවය ේෝනුල්රීෙම්දී 
ලව  ුව ැවයරීෙම්දී ෙේරුණු පුේ්කහේ ිශෙහ ජා හ කරනු කවෙේ )   

 විමර්ශක න් සහ නඩු පයරන්නන් ?්ඩතනීති සිංග්රහගේ පුග ාී  365 බී ය න්ති  අු ය නීතිම  
� ාමාර්  අු  මන  ගන කස යුතු  යට  ලපැේ කරන්න   සහස ෙව තුය යනෙන ීමතිෙ  තිෙ   
‘යලනයේභේට ක යවරදි’ යවිශ ට  ට ධේ  ල ලිංගික, ේට ලිංගික, ලිංක්රේනති ලිංගික, යනරර් ලිංගික ලව 
ලිංගික්වයහ ප්රශ්න  කර  ප්රජාේයනස සෙරි ය ීමතිහ ක්රිහේ්ව ක ල්රී  ලඳවේ ෙහෝදේ්න ේ  වට ිශ   

 ගේරුණු පුේ ල න් සහ නීති  හා සාම  � ා්වමක කිරීගේ නිලධාරීන් අතර ස්ාායර සේ න්ධ ්  
තහවුරු කරන්න  ෙේරුණු පුේ්කහනස ට ෙශ් ෂෙහන   ීමතිැති යවිශ රේජාය ිශකධේරීන ෙයර ප්රෙබශ්හ 
 වති ට සදී ෙ හ ට ෙශ් ෂෙහන යයශ්ය හ  ඒ යරරස, ට  ර්ශ්කයින, ය කර  වයදය ිශකධේරීන, ෙය වේකයක 
වයදයයරුන ලව  ුව ැයරන න ද යහ්ව ෙබ  රිශ රිශ ද්ේ  ලම් නධෙහන ලව පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ප්රශ්න හ ිළි ඳ ෙැෝුරෙබ උේෙේශ් හ ැය්වයේේ  හේ  යවද්්ව හ  ඇරවම් ලනත්රී ෙේරුණු 
පුේ්කහන ලම් නධෙහන ීමතිඥහන ලව ක්රිහේධරහනේන ල නට ර උේෙේශ්  ක්ඩතේහම් ට ද්න 
රේජාය ිශකධේරීනස ලනිරර රැලනීමම් ලව  ුව ්ව  හේය්වකේලී  ල්රීම් ඔලනෙල   කැෑම් කර තිෙේ  ස ගින 
සීමිර ප්රතිලක කවබිණි  ර   ුවය ලම් නධෙහන ෙරෝරතුරු ලව වයදය-ීමති හ යේර්රේ ක ේ්වීම  ලඳවේ 
ෙරෝරතුරු දව ්වීමෙම් ි මිකම් ැ ර යවිශ හේන්ර හන භේට රේ ල්රී  ලම් නධෙහන ෙේරුණු 
පුේ්කහන ලව යෘ්වතිකහන පුහුණු කය වවල් හ   



 

 ගේරුණු පුේ ල න් ගයු ගයන් අධිකරණගේදී ගපනී සිටීගේ භාවිතාය්  සිංයර්ධන  කරන්න  පීතේයස 
ැ්ව ැේර්ශ්නයහ ෙයනුෙයන ීමතිඥයරහුත ලවැයීෙ න ෙ හ ද්ුර කය වවල් හ  ෙ හ ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ 
ි මිකම් ලව යභිකේෂහන ාරක්ෂේ ල්රීෙම් කේ යවද්්ව ිහයරල්  යැරේධ  ුව ැවයරීම් රේජායහ ට ද්න කර  
 මුුර, ෙේරුණු පුේ්කහේෙේ ි මිකම් යතේ ලකදේයී ෙකල ාරක්ෂේ ල්රී  ලඳවේ රයුරරස්ව ීමති හ 
යශ්ෙහන ිශෙහ ජා හ රවුණරු ල්රී  යවද්්ව හ  (ට  ර්ශ්   ේසෙම්දී ෙැෝලද්හ ට  ර්ශ් හ ද්ුර කර 
ය කර හස යේර්රේ කරයි  ීමතිැති ෙදැේර්රෙම්නතුෙබ රජාෙ  ීමතිඥයරහේ ට ද්න  ුවය ේෝනුල්රීෙම්දී 
ලව  ුව ැවයරීෙම්දී ෙේරුණු පුේ්කහේ ිශෙහ ජා හ කරනු කවෙේ )   

 විමර්ශක න් සහ නඩු පයරන්නන් ?්ඩතනීති සිංග්රහගේ පුග ාී  365 බී ය න්ති  අු ය නීතිම  
� ාමාර්  අු  මන  ගන කස යුතු  යට  ලපැේ කරන්න   සහස ෙව තුය යනෙන ීමතිෙ  තිෙ   
‘යලනයේභේට ක යවරදි’ යවිශ ට  ට ධේ  ල ලිංගික, ේට ලිංගික, ලිංක්රේනති ලිංගික, යනරර් ලිංගික ලව 
ලිංගික්වයහ ප්රශ්න  කර  ප්රජාේයනස සෙරි ය ීමතිහ ක්රිහේ්ව ක ල්රී  ලඳවේ ෙහෝදේ්න ේ  වට ිශ   

 ගේරුණු පුේ ල න් සහ නීති  හා සාම  � ා්වමක කිරීගේ නිලධාරීන් අතර ස්ාායර සේ න්ධ ්  
තහවුරු කරන්න  ෙේරුණු පුේ්කහනස ට ෙශ් ෂෙහන   ීමතිැති යවිශ රේජාය ිශකධේරීන ෙයර ප්රෙබශ්හ 
 වති ට සදී ෙ හ ට ෙශ් ෂෙහන යයශ්ය හ  ඒ යරරස, ට  ර්ශ්කයින, ය කර  වයදය ිශකධේරීන, ෙය වේකයක 
වයදයයරුන ලව  ුව ැයරන න ද යහ්ව ෙබ  රිශ රිශ ද්ේ  ලම් නධෙහන ලව පුරුෂ ලිංගික 
ප්රචණ්ඩත්වයහ ප්රශ්න හ ිළි ඳ ෙැෝුරෙබ උේෙේශ් හ ැය්වයේේ  හේ  යවද්්ව හ  ඇරවම් ලනත්රී ෙේරුණු 
පුේ්කහන ලම් නධෙහන ීමතිඥහන ලව ක්රිහේධරහනේන ල නට ර උේෙේශ්  ක්ඩතේහම් ට ද්න 
රේජාය ිශකධේරීනස ලනිරර රැලනීමම් ලව  ුව ්ව  හේය්වකේලී  ල්රීම් ඔලනෙල   කැෑම් කර තිෙේ  ස ගින 
සීමිර ප්රතිලක කවබිණි  ර   ුවය ලම් නධෙහන ෙරෝරතුරු ලව වයදය-ීමති හ යේර්රේ ක ේ්වීම  ලඳවේ 
ෙරෝරතුරු දව ්වීමෙම් ි මිකම් ැ ර යවිශ හේන්ර හන භේට රේ ල්රී  ලම් නධෙහන ෙේරුණු 
පුේ්කහන ලව යෘ්වතිකහන පුහුණු කය වවල් හ   

Mz;	ghypay;	td;Kiwapd;	

gpd;capu;tho;NthUf;Ff;F	Mjutspj;jy;

njhopy;elj;Jgth;fSf;F xU topfhl;b

Right to Life Human Rights Centre
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Kd;Diu

uapl;	L	yapt;	kdpj	cupikfs;	eLepiyk;	(2002k;	Mz;L	Kjy;)	17	tUlq;fs;	,yq;if	ehl;by;	

kdpj	cupikfis	 ghJfhg;gjw;fhf	Kd;ndLg;Gf;is	 vLj;jJld;	 ,d;ndhU	iky;fy;iy	

Nehf;fp	efUk;	Kfkhf	'Mz;	ghypay;	td;Kiwapd;	gpd;capu;tho;NthUf;F	Mjutopj;jy;	-	

njhopy;elj;Jgtu;fSf;F	xU	topfhl;b"	jid	jhk;	Kd;ndLj;j	fs	Ma;tpd;	gpujpgypg;ghf	

Kd;	 itj;J	 r%fj;jpy;	 Xu;	 fUj;jhliy	 Vw;gLj;j	 Kide;Js;sik	 Fwpg;gplj;jf;f	 Xu;	

tplakhFk;.	r%fj;jpNy	,j;jiyg;G	(Mz;	ghypay;	td;Kiw)	mjpu;r;rpA+l;Lk;	rpe;jidahfTk;		

kpfTk;	xLf;fkhd	Kiwapy;	ghu;f;fg;gLtJ	Fwpg;gplj;jf;fJ.

'rpj;jputij	 mbik	 r%fj;jpw;JupaJ>	 nfh^ukhdJ>	 kdpjj;jd;ikaw;wJ>	 Rje;jpukhd	

rKjhaj;jpw;F	cfe;ejd;W	khwhf	mbik	r%fj;jpw;FupaJ"	vd	If;fpa	ehLfs;	rigapd;	

rpj;jputijf;nfjpuhd	 FOtpd;	 tiutpyf;fzk;	 Fwpg;gpLfpd;wJ.	 me;j	 tifapy;	 ,e;j	

fsMa;tpd;	 mwpf;ifahdJ	 ,yq;ifapy;	 xU	 jrhg;j	 fhyj;jpy;	 ,U	 Ma;thsu;fspdhy;	

(rl;ljuzp	 bahd;	 caq;nfhl	 kw;wk;	 jpU.	 kpuhf;	 u<k;)	 Ma;T	 nra;ag;gl;lJld;	 mt;thW	

ghypay;	 rpj;jputij	 kw;Wk;	 td;Kiwf;Fl;gLj;jg;gl;l	Mz;fis	,dq;fz;L	 jfty;fis	

Nrfupj;J	kpfTk;	rpukj;jpd;	kj;jpapNyNa	,t;	Ma;tpid	Nkw;nfhz;ldu;.	

rpj;jputij	 njhlu;ghf	 ,yq;ifapy;	 jw;NghJ	 Nkw;nfhs;sg;gLk;	 Ma;Tfs;	 gyjug;gl;l	

Nfhzqfspy;	fhzg;gLtJ	rpwe;jnthU	tplakhFk;.	MapDk;	Ma;Tfs;	xNu	Nghf;fpy;	xNu	

jpirapy;	gazpf;fhJ	gyjug;gl;l	ghu;itapy;	fhzg;gLtJ	mtrpakhFk;.	kpfTk;	Kf;fpakhf	

Ma;Tfspy;	 ,yf;F	 itf;fg;gl;l	 gadhspfis	 rupahd	 Kiwapy;	 nrd;wila	 Ntz;Lk;.	

rpj;jputij	 njhlu;ghd	 ghu;it	 kw;Wk;	 tpopg;Gzu;T	 nghJkf;fis	 nrd;wila>	 jw;NghJk;	

vjpu;fhyj;jpYk;	Kaw;r;rpfis	ntt;NtW	Nfhzq;fspy;	Nkw;nfhs;tJ	mtrpak;.	,j;jUzj;jpy;	

Mjhuj;Jld;	$ba	MNyhrid	Kiwik	ifahsg;gLtJ	kpfTk;	Kf;fpakhdjhFk;.

md;jdp tpNdhj;

kdpj cupik nraw;ghl;lhsu;> nraw;jpl;l Kfhikahsu;

uapl; L yapt; kdpj cupikfs; eLepiyk;     
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topfhl;bapd; Nehf;fk; 

,yq;ifapy; Mz; ghypay; td;Kiw tpahgpj;jpUg;gJ ngupJNk Vw;Wf;nfhs;sg;glhjJk;> milahsq;  
fhzg;glhjJkhd gpur;ridnahd;whFk;. gpd;capu;;tho;NthUf;F NghjpasT MjuTk;> 
NritfSk; ,d;ikf;F Muk;g epiyapyhd gq;fspf;Fk; fhuzpnahd;iw milahsq;fhz;gjpy; 
gw;whf;Fiw cs;sJ. gpd;capu;;tho;Nthu; Kfq;nfhLf;fg;gLk; cupikfSf;Fk;> mtrpaq;fSf;Fk;; 
gpur;ridfSf;Fk; kdpj chpikfs; rdr%fj;jpDs; ghupastpyhd tpopg;Gzu;itAk;> 
Vw;Wf;nfhs;siyAk; cUthf;Ftij ,e;j topfhl;b Fwpf;Nfhshff; nfhz;Ls;sJ.  

rpj;jputijapdJk;> jLj;J itj;jpUj;jypdJk; gpd;capu;;tho;NthUf;F Mjuit toq;Ftjpy; 
<Lgl;Ls;sJk;> gzpf;fg;gl;Ls;sJkhd egu;fNs ,e;j topfhl;bapd; ,yf;Fg; ghu;itahsuhth;. ,J 
kdpj cupikfs; nrayhu;tyu;fs;> tplag; gzpahsu;fs;> tof;fwpQu;fs;> cstsj;Jizahsu;fs; 
kw;Wk; kUj;Jtr; Rfhjhu njhopy;ty;Ydu;fs; MfpNahiu cs;slf;Fk; vd;gJld;> mtu;fspd; 

gzpfis ,yFgLj;Jtjw;fhf topfhl;b KOtJk; ‘njhopy;elj;Jgtu;fs;’ vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;sdh;. 
rl;lg+h;t jPh;Tfs; cl;gl Mdhy; mtw;Wf;F kl;Lg;glhky;> gpd;capu;;tho;NthUf;F toq;fg;gl Ntz;ba 
Fwpg;ghd Mjutpidr; rpwg;ghff; ftdj;jpw;nfLg;gjw;fhf njhopy; elj;Jgtu;fSf;F eilKiwapyhd 
cjtpnahd;Wf;F ,J cj;Njrk; nfhz;Ls;sJ. 

Mz; ghypay; td;Kiwapd; Njhw;wg;ghL: ,yq;ifapy; Mz;fSf;Fk;> rpWtu;fSf;Fk; vjpuhd ghypay; 
td;KiwapdJk;> J\;gpuNahfj;jpdJk; gpur;ridahdJ nghJthf vz;zg;gLfpd;wij tpl mjpfsT 
tpahgpj;Js;s xU gpur;ridahFk;. ,yq;ifapd; ehd;F khtl;lq;fspy; kpf neUf;fkhd Jiztu; 

td;KiwapdJk; kw;Wk; ghy;epiy–mbg;gilapyhd td;KiwapdJk; kPjhd 2013 Ma;nthd;W> 1>658 
Mz; gjpypWg;ghsu;fspy; fhy;gq;Ff;F Nky; (28 rjtPjk;) rpWth; ghypay; J\;gpuNahfj;ij 
mDgtpj;jjhf mwpf;ifapl;bUe;jJ. Nkyjpfkhf> Fk;gy;fspy; mtu;fsJ cWg;Gupikapd; #oiktpy; 
Mz;fs; kPJ ghypay; td;Kiwia ,ioj;jjhf Mz; gq;nfLg;ghsu;fspy; 12.1 rjtPjj;jpdu; 
mwpf;ifapl;bUe;jdu;.1 

gy;fiyf;fofq;fs;> rpiwr;rhiyfs;> jLg;Gf;fhty; ,lq;fs;> ghlrhiyfs;> kj epWtdq;fs;> 
guhkupg;G ,y;yq;fs;> nghJ Nghf;Ftuj;J kw;Wk; tPLfs; Nghd;w gy;-vz;zpf;ifapyhd 
#oikTfspypUe;J Mz;fSk;> rpWtu;fSk; ghypay; uPjpapy; J\;gpuNahfpf;fg;gl;lJld;> 
kPwg;gl;lJkhd rk;gtq;fs; mwpf;ifaplg;gl;Ls;sd. ,e;j topfhl;bahdJ rpiwr;rhiyfs; cl;gl 
murhq;fj; jLg;Gf;fhtypdJk; mj;Jld; nghyp]; epiyaq;fs; Nghd;w NtW jLg;Gf;fhty; 
epiyaq;fspdJk; Fwpg;ghd #oiktpy; Mz; ghypay; td;Kiw kPJ Nehf;fpidf; 
nfhz;Ls;sJ. ,Ue;jNghjpYk;> ,e;j topfhl;bapy; nra;ag;gl;Ls;s ghpe;Jiufs;> murhq;f 
jLg;Gf;fhtypy; Mz; ghypay; td;Kiwapd; ,e;jj; Jiw kPJ Nehf;fpidf; nfhz;Ls;s mNjNtis> 
Mz; ghypay; td;Kiwapdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s rfy egu;fspYk; jhf;fj;jpidf; nfhz;Ls;s 
ghupastpyhd r%fk; rhu;e;jJk; kw;Wk; KOtJk; rhu;e;jJkhd gpur;ridfs; Fwpj;Jk; NgRfpd;wJ. 

ghy;epiy–mbg;gilapyhd td;Kiwapd; Fwpj;Jf; $wj;jf;fitfis milahsq;fhz;fpd;w 
mNjNtis> mth;fs; mDgtpj;j ghypay; td;Kiwf;F ePjpiaAk;> epthuzj;ijAk; ngWtjpy; 
ngz;fspdhy;  Kfq;nfhLf;fg;gl;l njhlh;fpd;wJk;> gy;-vz;zpf;ifapyhdJkhd rthy;fisAk; 
mj;Jld; gpur;ridia tpupthff; ftdj;jpw;nfLg;gjw;fhf mtrukhd eltbf;iff;fhd 
mtrpaj;ijAk; topfhl;b Vw;Wf;nfhs;fpd;wJ.  

ntspg;gilahd fye;Jiuahlnyhd;Wf;fhd mtrpak;: 

jdpg;gl;l rk;gtq;fs; mwpf;ifaplg;gl;Ls;s NghjpYk;> ehl;bDs; murhq;fj; jLg;Gf;fhtypy; Mz; 
ghypay; td;Kiwapd; gpur;rid gw;wpa Mtzg;gLj;jYk; mj;Jld; fye;JiuahlYk; 
kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;sd. fle;j fhyq;fspy;> ghypay; td;Kiwapd; epfo;tpid cs;Supy; kdpj 
cupikfs; jhgdq;fs; Mtzg;gLj;jpAs;sJld;> ,J gpur;ridapd; gutyhdjd;ikia 
vLj;Jf;fhl;Ltjpy; cjtpAKs;sJ. ,Ue;Jk;> mit ghypay; td;Kiwahf mtw;iw ,d;wpaikahj 
tpjj;jpy; tifg;gLj;jhkYk;> mj;jifa td;Kiwiaf; Fwpj;Jf;$whkYk; mj;Jld; 

                                                           
1 CARE and Partners for Prevention, Broadening gender: Why masculinities matter – Attitudes, practices and gender-
based violence in four districts in Sri Lanka, 2013,www.care.org/sites/default/files/documents/Broadening-
Gender_Why-Masculinities-Matter.pdf 
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milahsq;fhzhkYk; ghJfhtyypyhd rpj;jputijapd; nraw;ghLfshfNt nghpJk; mbf;fb 
tpghpf;fg;gl;Ls;sd.  

kWjiyahf> Mz; ghypay; td;Kiwapd; Fw;wj;jpd; ghq;FfisAk;> Kiwikahd uPjpapyhd 
jd;ikiaAk; Mtzg;gLj;jp> MAj Nkhjypd; #oiktpy; mwpf;iffspd; njhlnuhd;iwr; rh;tNjr 
kdpj chpikfs; FOf;fs; njhFj;Js;sJld;> ,tw;wpd; xU njhifahdJ fle;j Ie;J tUlq;fspd; 
NghJ ntspaplg;gl;Ls;sd.2 Mz; ghypay; td;Kiwapd; mwpitAk; kw;Wk; tpopg;gpaiyAk; mj;Jld; 
gpd;thOgth;fSf;F tpistpf;fg;gLfpd;w nfLjiyAk; mjpfhpg;gjd; %yk;> cs;Supy; 
njhopy;elj;Jdu;fs; kj;jpapy; Mz; ghypay; td;Kiw gw;wp ,e;j ,ilntspia epug;GtJk; mj;Jld; 
mjpfsT ntspg;gilahd fye;Jiuahlnyhd;iwj; Njhw;Wtpg;gJNk topfhl;bapd; gue;j 
Fwpf;Nfhnshd;whFk;. 

Mz; ghypay; td;Kiwia milahsq;fhz;gJ Vd; Kf;fpakhdjhFk;? 

 gpur;rid Fwpj;J Mtzg;gLj;jypdJk;> mq;fPfhuj;jpdJk; gw;whf;FiwahdJ 
nrayhh;tyh;fspdJk;> guhkhpg;gpid toq;Fgth;fspdJk; kw;Wk; nghJ kf;fspdJk; kj;jpapy; 
kl;Lg;gLj;jg;gl;l tpopg;gpaYf;Fk;> mwpTf;Fk; gq;fspj;Js;sJ. Mz; ghypay; td;Kiw  kPjhd 
ntspg;gilahd ciuahlnyhd;wpd; ,d;ikAk; mj;Jld; ghypay; td;Kiwahf kpfTk; mbf;fb 
rk;gtq;fs; tpgupf;fg;gltpy;iy my;yJ tiuaWf;fg;gltpy;iy vd;w cz;ikAk; mJ 
gpd;capu;;tho;NthUf;F Fwpg;ghd nfLjypd; Ghpe;Jzh;Tf;F ,ila+W nra;fpd;wJ> Mz; ghypay; 
td;Kiwia vJ mlf;fpAs;sJ vd;gJ gw;wpa tpopg;gpaiy njhopy;elj;Jgth;fs; 
gw;whf;Fiwahff; nfhz;bUg;gjdhy;> kPwiy Mtzg;gLj;Jtjw;F mth;fs; ,ayhj epiyapy; 
cs;sdh;. 

 Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpur;ridiaf; ftdj;jpw;nfLg;gjw;fhd KjyhtJ eltbf;if 
milahsq;fhz;gjhFk;. gpur;rid epyTfpwJ. mjd; msT kw;Wk; jd;ik Mfpatw;iw 
Vw;Wf;nfhs;tJ gpd;capu;;tho;NthUf;F tpistpf;fg;gLfpd;w nfLjy; kw;Wk; gpur;ridiaf; 
ifahs;tjpy; cs;s rthy;fs; Mfpad Nkyjpf eltbf;iff;fhd mbg;gilnahd;iw 
toq;Ffpd;wd. gpur;rid Fwpj;J msg;gupa tpopg;gpaYk;> Gupe;Jzh;Tk; jdpg;gl;lJk;> 
fl;likg;gpyhdJkhd kl;lnkhd;wpy; Nkk;gLj;jg;gl;l gjpypWg;Gf;fSf;F gq;fspf;ff;$Lk;. 
ngaue;j kl;lj;jpy;> rl;lk; kw;Wk; nfhs;ifr; rPu;jpUj;jk; Mfpad kPJ Mjupj;JthjhLjiy ,J 
RWRWg;g+l;Lk;. 

 Mz; ghypay; td;Kiwapdhy; tpistpf;fg;gLfpd;w KOikahd jhf;fj;jpdJk;> nfLjypdJk; 
ghhpastpyhd mq;fPfhuKk;> Ghpe;Jzh;Tk; mj;Jld; eilKiwapyhd gjpypWg;G nghwpKiwfspd; 
NghjhikAk; gpd;capu;;tho;NthUf;F Nritfspy; Nkk;gLj;jiy Cf;Ftpf;ff;$Lk;. KjyhtJ 
eltbf;ifnahd;whf> jkJ mDgtq;fs; gw;wp NgRtjpypUe;J Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
gpd;capu;;tho;Nthiu ,ilkwpf;fpd;w fhuzpfisg; Ghpe;Jnfhs;tJ gpd;capu;;tho;Nthiuf; 
ifahs;tjw;F mth;fsJ mZFKiwia vt;thW mth;fshy; rpwg;ghf Nkk;gLj;j KbAk; 
vd;gjpy; njhopy;elj;Jgh;fSf;F topfhl;l KbAk;. ,e;j tpopg;gpaYk;> mwpTk; Kw;WKOjhd 
Mjutpd; Kf;fpaj;Jtj;ijAk; mj;Jld; csepiyr; r%f> kUj;Jt> rl;l> ghJfhg;G kw;Wk; 
rdr%f MjuT Nghd;w gpd;capu;;tho;NthUf;F mtrpag;gLk; NtWgl;lJk;> khWghl;byhdJkhd 
NjitfisAk; kw;Wk; NritfisAk; KidTgLj;Jtjw;F gad;gLj;jg;gl KbAk;. 

 ,e;j tbtj;jpyhd td;Kiwapy; jkJ mDgtq;fisAk; mj;Jld; rl;lg+u;tkhd cupikfisAk;> 
NjitfisAk; kw;Wk; vjpu;ghu;g;Gf;fisAk; mth;fs; nfhz;bUf;fpwhu;fs; vd;gijg; 

                                                           
2 Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights Investigation on Sri Lanka (OISL), 16 September 
2015, pg. 120, UN Doc. A/HRC/30/CRP.2, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx; Human 
Rights Watch, “We Will Teach You a Lesson”, Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces, 23 
February 2013, www.hrw.org/report/2013/02/26/we-will-teach-you-lesson/sexual-violence-against-tamils-sri-lankan-
security-forces; Freedom from Torture, Tainted Peace, Torture in Sri Lanka since May 2009, August 2015, 
www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/documents/sl_report_a4_-_final-f-b-web.pdf; International Truth and 
Justice Project Sri Lanka, Silenced: Survivors of torture and sexual violence in 2015, January 2016, 
www.itjpsl.com/assets/Silenced-jan-2016.pdf; M. Peel, A. Mahtani, G. Hinshelwood, and D. Forrest, ‘The sexual abuse 
of men in detention in Sri Lanka,’The Lancet, June 2000. 
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milahsq;fhzhkYk; ghJfhtyypyhd rpj;jputijapd; nraw;ghLfshfNt nghpJk; mbf;fb 
tpghpf;fg;gl;Ls;sd.  

kWjiyahf> Mz; ghypay; td;Kiwapd; Fw;wj;jpd; ghq;FfisAk;> Kiwikahd uPjpapyhd 
jd;ikiaAk; Mtzg;gLj;jp> MAj Nkhjypd; #oiktpy; mwpf;iffspd; njhlnuhd;iwr; rh;tNjr 
kdpj chpikfs; FOf;fs; njhFj;Js;sJld;> ,tw;wpd; xU njhifahdJ fle;j Ie;J tUlq;fspd; 
NghJ ntspaplg;gl;Ls;sd.2 Mz; ghypay; td;Kiwapd; mwpitAk; kw;Wk; tpopg;gpaiyAk; mj;Jld; 
gpd;thOgth;fSf;F tpistpf;fg;gLfpd;w nfLjiyAk; mjpfhpg;gjd; %yk;> cs;Supy; 
njhopy;elj;Jdu;fs; kj;jpapy; Mz; ghypay; td;Kiw gw;wp ,e;j ,ilntspia epug;GtJk; mj;Jld; 
mjpfsT ntspg;gilahd fye;Jiuahlnyhd;iwj; Njhw;Wtpg;gJNk topfhl;bapd; gue;j 
Fwpf;Nfhnshd;whFk;. 

Mz; ghypay; td;Kiwia milahsq;fhz;gJ Vd; Kf;fpakhdjhFk;? 

 gpur;rid Fwpj;J Mtzg;gLj;jypdJk;> mq;fPfhuj;jpdJk; gw;whf;FiwahdJ 
nrayhh;tyh;fspdJk;> guhkhpg;gpid toq;Fgth;fspdJk; kw;Wk; nghJ kf;fspdJk; kj;jpapy; 
kl;Lg;gLj;jg;gl;l tpopg;gpaYf;Fk;> mwpTf;Fk; gq;fspj;Js;sJ. Mz; ghypay; td;Kiw  kPjhd 
ntspg;gilahd ciuahlnyhd;wpd; ,d;ikAk; mj;Jld; ghypay; td;Kiwahf kpfTk; mbf;fb 
rk;gtq;fs; tpgupf;fg;gltpy;iy my;yJ tiuaWf;fg;gltpy;iy vd;w cz;ikAk; mJ 
gpd;capu;;tho;NthUf;F Fwpg;ghd nfLjypd; Ghpe;Jzh;Tf;F ,ila+W nra;fpd;wJ> Mz; ghypay; 
td;Kiwia vJ mlf;fpAs;sJ vd;gJ gw;wpa tpopg;gpaiy njhopy;elj;Jgth;fs; 
gw;whf;Fiwahff; nfhz;bUg;gjdhy;> kPwiy Mtzg;gLj;Jtjw;F mth;fs; ,ayhj epiyapy; 
cs;sdh;. 

 Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpur;ridiaf; ftdj;jpw;nfLg;gjw;fhd KjyhtJ eltbf;if 
milahsq;fhz;gjhFk;. gpur;rid epyTfpwJ. mjd; msT kw;Wk; jd;ik Mfpatw;iw 
Vw;Wf;nfhs;tJ gpd;capu;;tho;NthUf;F tpistpf;fg;gLfpd;w nfLjy; kw;Wk; gpur;ridiaf; 
ifahs;tjpy; cs;s rthy;fs; Mfpad Nkyjpf eltbf;iff;fhd mbg;gilnahd;iw 
toq;Ffpd;wd. gpur;rid Fwpj;J msg;gupa tpopg;gpaYk;> Gupe;Jzh;Tk; jdpg;gl;lJk;> 
fl;likg;gpyhdJkhd kl;lnkhd;wpy; Nkk;gLj;jg;gl;l gjpypWg;Gf;fSf;F gq;fspf;ff;$Lk;. 
ngaue;j kl;lj;jpy;> rl;lk; kw;Wk; nfhs;ifr; rPu;jpUj;jk; Mfpad kPJ Mjupj;JthjhLjiy ,J 
RWRWg;g+l;Lk;. 

 Mz; ghypay; td;Kiwapdhy; tpistpf;fg;gLfpd;w KOikahd jhf;fj;jpdJk;> nfLjypdJk; 
ghhpastpyhd mq;fPfhuKk;> Ghpe;Jzh;Tk; mj;Jld; eilKiwapyhd gjpypWg;G nghwpKiwfspd; 
NghjhikAk; gpd;capu;;tho;NthUf;F Nritfspy; Nkk;gLj;jiy Cf;Ftpf;ff;$Lk;. KjyhtJ 
eltbf;ifnahd;whf> jkJ mDgtq;fs; gw;wp NgRtjpypUe;J Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
gpd;capu;;tho;Nthiu ,ilkwpf;fpd;w fhuzpfisg; Ghpe;Jnfhs;tJ gpd;capu;;tho;Nthiuf; 
ifahs;tjw;F mth;fsJ mZFKiwia vt;thW mth;fshy; rpwg;ghf Nkk;gLj;j KbAk; 
vd;gjpy; njhopy;elj;Jgh;fSf;F topfhl;l KbAk;. ,e;j tpopg;gpaYk;> mwpTk; Kw;WKOjhd 
Mjutpd; Kf;fpaj;Jtj;ijAk; mj;Jld; csepiyr; r%f> kUj;Jt> rl;l> ghJfhg;G kw;Wk; 
rdr%f MjuT Nghd;w gpd;capu;;tho;NthUf;F mtrpag;gLk; NtWgl;lJk;> khWghl;byhdJkhd 
NjitfisAk; kw;Wk; NritfisAk; KidTgLj;Jtjw;F gad;gLj;jg;gl KbAk;. 

 ,e;j tbtj;jpyhd td;Kiwapy; jkJ mDgtq;fisAk; mj;Jld; rl;lg+u;tkhd cupikfisAk;> 
NjitfisAk; kw;Wk; vjpu;ghu;g;Gf;fisAk; mth;fs; nfhz;bUf;fpwhu;fs; vd;gijg; 

                                                           
2 Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights Investigation on Sri Lanka (OISL), 16 September 
2015, pg. 120, UN Doc. A/HRC/30/CRP.2, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx; Human 
Rights Watch, “We Will Teach You a Lesson”, Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces, 23 
February 2013, www.hrw.org/report/2013/02/26/we-will-teach-you-lesson/sexual-violence-against-tamils-sri-lankan-
security-forces; Freedom from Torture, Tainted Peace, Torture in Sri Lanka since May 2009, August 2015, 
www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/documents/sl_report_a4_-_final-f-b-web.pdf; International Truth and 
Justice Project Sri Lanka, Silenced: Survivors of torture and sexual violence in 2015, January 2016, 
www.itjpsl.com/assets/Silenced-jan-2016.pdf; M. Peel, A. Mahtani, G. Hinshelwood, and D. Forrest, ‘The sexual abuse 
of men in detention in Sri Lanka,’The Lancet, June 2000. 

 
 

Gupe;Jnfhs;tjw;Fk;> epajpfSf;F fl;Lg;gLtjw;Fk; gpd;capu;;tho;NthUf;F mq;fPfhuk; 
cjtpnra;af;$Lk;. 

 mj;jifa Fw;wq;fs; rl;lj;jpyhd tpyf;fPl;LupikAld; ,iof;fg;gl KbahJ vd 
Fw;wj;ij ,iog;gth;fSf;F nra;jpnahd;iwAk; mq;fPfhuk; mDg;Gfpd;wJ.  

 ntspg;gilapyhd ciuahlypd; gw;whf;Fiwiaf; ftdj;jpw;nfLg;gjw;Fk; mj;Jld; gpur;ridia 
mikjpg;gLj;Jtijj; jLg;gjw;Fk; mq;fPfhuk; cjt KbAk;. mwpf;ifapLtijj; jLf;fpd;w mr;rk;> 
ntl;fk; kw;Wk; r%ff; fsq;fk; Nghd;w fhuzpfisAk; mj;Jld; MjuTf;fhf ntspNa milfpd;w 
gpd;thOgth;fisAk; mq;fPfhuj;jpd; gw;whf;Fiw ,izj;Js;sJ. fsq;fj;ijf; Fiwg;gjw;fhf 
gue;j r%fg; Gupe;Jzh;Tf;F epthuzj;ijAk;> eilKiwfisAk; ehLtjw;F gpd;thOgth;fSf;F 
ghJfhg;ghdJk;> ,ayr;nra;fpd;wJkhd ,lq;fis Mz; ghypay; td;Kiwapd; mq;fPfhuk; 
trjpg;gLj;j KbAk;.  

 jkJ nrhe;jj; jg;ngz;zq;fisAk; mj;Jld; gue;j r%f khwhj;jd;ikfisAk; 
ftdj;jpw;nfLg;gjw;F njhopy;elj;Jgth;fis mq;fPfhuk; ,ayr;nra;fpd;wJ. ,J tpNrlkhf 
Mz;ikj;jd;ikiAk;> ghypay;jd;ikiaAk; Rw;wpAs;s mghafukhd khiafspdJk;> 
khwhj;jd;ikfspdJk; mj;Jld; xNu ghy;epiy elj;ij kPJ ghugl;rj;jpyhd jz;lid 
Vw;ghLfspdJk; mbg;gilapy; Kf;fpakhdjhFk;. 

Mz; ghypay; td;Kiw vd;why; vd;d? 

ghypay; ty;YwT> Kaw;rpf;fg;gl;l ghypay;ty;YwT> ghypay; J\;gpuNahfk; kw;Wk; ghypay; Ruz;ly; 
Mfpad cl;gl gue;j tPr;nry;iyiaf; nfhz;l nraw;ghLfis cs;slf;Ffpd;w gue;j gjnkhd;Nw 

ghypay; td;KiwahFk;. “tPl;Lf;Fk;> gzpf;Fk; cl;gl Mdhy; mtw;Wf;F kl;Lg;glhky;> VNjDk; 
mikg;gpy; ghjpf;fg;gl;ltUf;F> mtuJ cwTf;F mf;fiwapd;wp VNjDk; eghpdhy; gyhj;fhuj;ijg; 
gad;gLj;jp> xU eghpd; ghypay;jd;ikf;F vjpuhf jfhjtpjj;jpy; my;yJ NtW tpjj;jpy; 
gzpf;fg;gl;lthW VNjDk; ghypay; nraw;ghL> ghypay; nraw;ghnlhd;iwg; ngWtjw;fhd Kaw;rp> 

Njitaw;w ghypay; fUj;Jf;fs; my;yJ cj;Njrq;fs; my;yJ nraw;ghLfs;” vd ghypay; td;Kiw 
tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ.3 Mz; ghypay; td;Kiw %d;W mk;rq;fis epiwNtw;Wtjhf rl;lg+;tkw;w 
gjq;fspy; tiuaWf;fg;glyhk;: 

 ghypay; gyhj;fhuj;jpd; mj;Jld;/my;yJ mjpfhuj;jpd; VNjDk; cld;ghlw;w nraw;ghL> 

 cly; hPjpapyhd mj;Jld;/my;yJ cstpay;hPjpapyhd Nrkeyid mr;RWj;jy;> 

 rpWtd; xUtdpd; my;yJ Mz; tshpsk; gUtj;jpdhpd; my;yJ taJ te;jthpd;. 

rl;lg+u;tkhd rPh;jpUj;jj;ijAk;> tof;Fr; rl;lj;ijAk; nghWj;jstpy; Fwpg;ghd cs;ehl;L 
epahahjpf;fj;jpy; Fwpg;gplj;jf;f Kd;Ndw;wq;fs; cs;s NghjpYk;> ru;tNjrr; rl;lj;jpd; fPo; $l 
ghypay; td;Kiwapd; ,iaG %yf;$Wfs; njhlu;e;JNk thjhl;lj;jpyhd Jiwnahd;whf 
tpsq;FfpwJ. cjhuzkhf> ghypay; jd;iknahd;wpd; Fwpg;gpl;l nraw;ghLfs; ghypay; td;Kiwapd; 
Fw;wnkhd;iw mlf;Ffpd;wjh vd;gjw;fhd Iankhd;Ws;sJ. ngz;fSf;Fk; kw;Wk; 
Mz;fSf;Fk; ,e;j rl;lr; re;Njfk; nghWg;Gf;$WjYf;F jilnahd;whf tpsq;fpAs;sJ. 

ghypay; td;Kiwapd; nraw;ghLfs; Fw;wkpiog;gthpdhy; mjpfhuj;jpd; J\;gpuNahfnkhd;iwr; 
rk;ge;jg;gLj;JtJld;> cly;uPjpapyhd gyhj;fhuj;ij> td;Kiwia> ,opTgLj;jiy kw;Wk; 
Mjpf;fj;ij rk;ge;jg;gLj;jyhk; my;yJ rk;ge;jg;gLj;jkhl;lhJ. vdpDk;> ghypay; td;Kiwf;Fk;> 
mjpfhuj;jpw;Fk; ,ilapyhd ,e;jg; ghuk;gupakhd ,izg;G rpy Ntisfspy; ghypay; td;Kiwapd; 
nraw;ghLfs; Fw;wkpioj;jthpd; gq;Ff;F tpUg;gj;jpid cs;slf;fyhk; vd;w rhj;jpaf;$w;wpid 
epuhfupf;fpd;wJ. Fw;wkpioj;jtupdhy; gpd;capu;;tho;Nthu; xUth; jdpikg;gLj;jg;gl;;lhu; my;yJ 
VNjDk; topapy; tpUg;gj;jpd; nghUshf mtu; tpsq;fpdhu; vd;gij Vw;Wf;nfhs;tJ f~;lkhdJk;> 
rpf;fyhdJkhd ciuahly; vd;gJld;> jhkhfNt $l gpd;capu;;tho;Nthu; 
Vw;Wf;nfhs;tjw;F ,zq;fkhl;lhh;fs;. Mdhy;> CWgLe;jd;ikiag; Ghpe;Jnfhs;tjw;Fk; mj;Jld; 
gpd;capu;;tho;Nthupd; nghWg;Gf;$WjypdJk;> xt;nthU gpd;capu;;tho;Nthupdhy;; vjpu;Nehf;fg;gl;l 

                                                           
3 https://www.svri.org/research-methods/definitions 
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Fwpg;ghd f\;lq;fspdJk; cz;ikepiyf;F ePjpiar; nra;tjw;Fk; ,e;j Ez;zpa NtWghl;bid 
Vw;Wf;nfhs;tJ Kf;fpakhdjhFk;. 

Mz; ghypay; td;Kiwapd; cjhuzq;fs; vit? 

ghypay;ty;YwT> gpwg;GWg;gpyhd td;Kiw> Mz;ikiag; Nghf;Fjy;> kylhf;Fjy;> epu;g;ge;jj;jpw;F 
cl;gl;l ghypay; nraw;ghL kw;Wk; ghypay;hPjpahf ,opTgLj;jy; Mfpad cl;gl gue;j Mdhy; 
tiuawf;fg;gl;l kPwy;fspd; tPr;nry;iynahd;iw Mz; ghypay; td;Kiw  cs;slf;fyhk;.4  

,yq;ifapy; murhq;fg; ghJfhtypy; gjpTnra;ag;gl;Ls;s td;Kiwapd; tiffs; gpd;tUtdtw;iw 
cs;slf;Ffpd;wd: 

 ghjpf;fg;gl;lth;fspd; Fjj;jpDs; my;yJ thapDs; Mz;Fwpnahd;wpd; my;yJ Nghj;jy;fs;> 
fk;Gfs; kw;Wk; nghyp]; Fz;lhe;jbfs; Nghd;w NtW nghUl;fspd; cl;nrYj;Jif Clhf 
ghypay;ty;YwT> eph;g;ge;jpf;fg;gl;l tha;nkhopapyhd ghypay; kw;Wk; Mz;Fwpapd; 
rpWePu;f;FohapDs;  cNyhff; fk;gpfis> Crpfis my;yJ rpwpa cNyhf cUz;ilfis 
cl;nrYj;Jjy;; 

 epu;g;ge;jpf;fg;gl;l Raghypd;gk;> Fw;wkpioj;jth;fspdhy; epu;g;ge;jpf;fg;gl;l tifapdhyhd J}z;ly;> 
ghjpf;fg;gl;lth;fspd; tha;fspy; my;yJ mth;fsJ cly;fspd; kPJ Fw;wkpioj;jth;fspdhy; 
tpe;J ntspNaw;wg;gLjy; kw;Wk; tpe;Jit my;yJ rpWePiu tpOq;FkhW epu;g;ge;jpj;jy; Nghd;w 
ghypay; ,opTgLj;jypd; NtW tbtq;fs;; 

 Gwg;ghYWg;Gf;fs; kPJ yhr;rpfis mbj;Jr; rhj;Jjy; cl;gl kOq;fpa tpirapyhd kdtjph;r;rp 
kw;Wk; ghypay; cWg;Gf;fisf; Fj;Jjy;> cijj;jy; kw;wk; mbj;jy;; 

 Mz;Fwp tpijfis my;yJ Mz;Fwpia eRf;Fjy; my;yJ jpUFjy; %yk; Gwg;ghYWg;Gf;fs; 
kPjhd mOj;jk;; 

 Gwg;ghYWg;Gf;fis vupj;jy; kw;Wk; mtw;Wf;F kpd;rhuj; jhf;Fjy;fs;> mj;Jld; 

 tw;GWj;jypyhd epu;thzepiy.5 

ahh; Mz; ghypay; td;Kiwapd; Fw;wkpioj;jth;fs;? 

Mz; ghypay; J\;gpuNahfj;jpd; Fw;wkpioj;jtu;fs; Mzhf my;yJ ngz;zhf ,Uf;fyhk;. 
tpNrlkhf> murhq;fg; ghJfhtypy; td;Kiw ,lk;ngWfpd;w ,lj;jpy; cs;s murhq;f mYtyh;fis 
mtu;fs; cs;slf;Ffpd;wdu;. murhq;fg; ghJfhty; #oypy;> gaq;futhjj; jLg;Gr; rl;lj;jpy; my;yJ 
mtrufhy xOq;Ftpjpfspd; fPo; ifJ nra;ag;gl;lth;fisAk; mj;Jld; ehl;ilr; Rw;wp nghyprhupdhy; 
fpukkhf ifJ nra;ag;gl;L> Gydha;T nra;ag;gLtu;fisAk; ghjpf;fg;gl;ltu;fs; cs;slf;fyhk;. 

Vd; Mz; ghypay; td;Kiw Fiwj;J mwpf;ifaplg;gLfpd;wJ / jtwhf 
mwpf;ifaplg;gLfpd;wJ? 

ngUksT Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd;capu;;tho;Nthu;; Fw;wj;ij KiwapLtjw;F my;yJ kdpj 
cupikfs; FOf;fsplkpUe;Jk;> tof;fwpQh;fsplkpUe;Jk; my;yJ jkJ nrhe;jf; FLk;gq;fsplkpUe;Jk; 
$l Mjuit ehLtjw;Fj; jaq;Ffpwhh;fs;. rpj;jputijapd; rk;gtq;fis KiwapLgth;fs; ghypay; 
td;Kiwapd; tpguq;fis ntspaplhky; ,Ug;gijj; njupT nra;fpwhh;fs;. 

 gopjPu;j;jypd; mr;rk; kw;Wk; ghJfhg;gpd; gw;whf;Fiw: Fw;wkpioj;jtu;fs; murhq;f mYtyu;fshf 
my;yJ mjpfhukpf;f MSikiaf; nfhz;ltu;fshf ,Uf;Fkplj;J> NkYk; jhf;Fjy;fSf;Fk;> 
gopjPu;j;jy;fSf;Fkhd mr;rj;jpdhy; nghypRf;F KiwapLtjw;F ghjpf;fg;gl;ltu;fs; 
mr;rg;gLfpd;whu;fs;. ,J murhq;f td;Kiwapd; rfy ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;Fk;  nghJthdjhFk;. 

                                                           
4 ghh;f;f mbf;Fwpg;G 2 
5 ghu;f;f mbf;Fwpg;G 2 
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Fwpg;ghd f\;lq;fspdJk; cz;ikepiyf;F ePjpiar; nra;tjw;Fk; ,e;j Ez;zpa NtWghl;bid 
Vw;Wf;nfhs;tJ Kf;fpakhdjhFk;. 

Mz; ghypay; td;Kiwapd; cjhuzq;fs; vit? 

ghypay;ty;YwT> gpwg;GWg;gpyhd td;Kiw> Mz;ikiag; Nghf;Fjy;> kylhf;Fjy;> epu;g;ge;jj;jpw;F 
cl;gl;l ghypay; nraw;ghL kw;Wk; ghypay;hPjpahf ,opTgLj;jy; Mfpad cl;gl gue;j Mdhy; 
tiuawf;fg;gl;l kPwy;fspd; tPr;nry;iynahd;iw Mz; ghypay; td;Kiw  cs;slf;fyhk;.4  

,yq;ifapy; murhq;fg; ghJfhtypy; gjpTnra;ag;gl;Ls;s td;Kiwapd; tiffs; gpd;tUtdtw;iw 
cs;slf;Ffpd;wd: 

 ghjpf;fg;gl;lth;fspd; Fjj;jpDs; my;yJ thapDs; Mz;Fwpnahd;wpd; my;yJ Nghj;jy;fs;> 
fk;Gfs; kw;Wk; nghyp]; Fz;lhe;jbfs; Nghd;w NtW nghUl;fspd; cl;nrYj;Jif Clhf 
ghypay;ty;YwT> eph;g;ge;jpf;fg;gl;l tha;nkhopapyhd ghypay; kw;Wk; Mz;Fwpapd; 
rpWePu;f;FohapDs;  cNyhff; fk;gpfis> Crpfis my;yJ rpwpa cNyhf cUz;ilfis 
cl;nrYj;Jjy;; 

 epu;g;ge;jpf;fg;gl;l Raghypd;gk;> Fw;wkpioj;jth;fspdhy; epu;g;ge;jpf;fg;gl;l tifapdhyhd J}z;ly;> 
ghjpf;fg;gl;lth;fspd; tha;fspy; my;yJ mth;fsJ cly;fspd; kPJ Fw;wkpioj;jth;fspdhy; 
tpe;J ntspNaw;wg;gLjy; kw;Wk; tpe;Jit my;yJ rpWePiu tpOq;FkhW epu;g;ge;jpj;jy; Nghd;w 
ghypay; ,opTgLj;jypd; NtW tbtq;fs;; 

 Gwg;ghYWg;Gf;fs; kPJ yhr;rpfis mbj;Jr; rhj;Jjy; cl;gl kOq;fpa tpirapyhd kdtjph;r;rp 
kw;Wk; ghypay; cWg;Gf;fisf; Fj;Jjy;> cijj;jy; kw;wk; mbj;jy;; 

 Mz;Fwp tpijfis my;yJ Mz;Fwpia eRf;Fjy; my;yJ jpUFjy; %yk; Gwg;ghYWg;Gf;fs; 
kPjhd mOj;jk;; 

 Gwg;ghYWg;Gf;fis vupj;jy; kw;Wk; mtw;Wf;F kpd;rhuj; jhf;Fjy;fs;> mj;Jld; 

 tw;GWj;jypyhd epu;thzepiy.5 

ahh; Mz; ghypay; td;Kiwapd; Fw;wkpioj;jth;fs;? 

Mz; ghypay; J\;gpuNahfj;jpd; Fw;wkpioj;jtu;fs; Mzhf my;yJ ngz;zhf ,Uf;fyhk;. 
tpNrlkhf> murhq;fg; ghJfhtypy; td;Kiw ,lk;ngWfpd;w ,lj;jpy; cs;s murhq;f mYtyh;fis 
mtu;fs; cs;slf;Ffpd;wdu;. murhq;fg; ghJfhty; #oypy;> gaq;futhjj; jLg;Gr; rl;lj;jpy; my;yJ 
mtrufhy xOq;Ftpjpfspd; fPo; ifJ nra;ag;gl;lth;fisAk; mj;Jld; ehl;ilr; Rw;wp nghyprhupdhy; 
fpukkhf ifJ nra;ag;gl;L> Gydha;T nra;ag;gLtu;fisAk; ghjpf;fg;gl;ltu;fs; cs;slf;fyhk;. 

Vd; Mz; ghypay; td;Kiw Fiwj;J mwpf;ifaplg;gLfpd;wJ / jtwhf 
mwpf;ifaplg;gLfpd;wJ? 

ngUksT Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd;capu;;tho;Nthu;; Fw;wj;ij KiwapLtjw;F my;yJ kdpj 
cupikfs; FOf;fsplkpUe;Jk;> tof;fwpQh;fsplkpUe;Jk; my;yJ jkJ nrhe;jf; FLk;gq;fsplkpUe;Jk; 
$l Mjuit ehLtjw;Fj; jaq;Ffpwhh;fs;. rpj;jputijapd; rk;gtq;fis KiwapLgth;fs; ghypay; 
td;Kiwapd; tpguq;fis ntspaplhky; ,Ug;gijj; njupT nra;fpwhh;fs;. 

 gopjPu;j;jypd; mr;rk; kw;Wk; ghJfhg;gpd; gw;whf;Fiw: Fw;wkpioj;jtu;fs; murhq;f mYtyu;fshf 
my;yJ mjpfhukpf;f MSikiaf; nfhz;ltu;fshf ,Uf;Fkplj;J> NkYk; jhf;Fjy;fSf;Fk;> 
gopjPu;j;jy;fSf;Fkhd mr;rj;jpdhy; nghypRf;F KiwapLtjw;F ghjpf;fg;gl;ltu;fs; 
mr;rg;gLfpd;whu;fs;. ,J murhq;f td;Kiwapd; rfy ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;Fk;  nghJthdjhFk;. 
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Mdhy;> murhq;fg; ghJfhtypy; cs;s egu;fisg; nghWj;jstpy; NkhrkhdjhFk;. Gjpjhfj; 
jhgpf;fg;gl;l ghjpf;fg;gl;ltu;> rhl;rp ghJfhg;G mjpfhurig ,Jtiu jd;dk;gpf;ifia 
Cf;Ftpf;ftpy;iy. mtu;fsJ jLg;Gf;fhtiyAk; (gaq;futhj jLg;Gr; rl;lj;jpd; fPo; jLj;J 
itj;jtu;fisg; nghWj;jstpy; mNdfkhf ePz;l) kw;Wk; rhj;jpakhd rpj;jputijiaAk; 
toq;Fifapy;> ngUksT gpd;capu;;tho;Nthu; murhq;fj;Jld; jkJ jLj;Jitj;jiyAk;> 
<Lghl;bidAk; Kbj;Jf;nfhs;tjw;F tpUk;GtJld;> Nkyjpf eltbf;ifia gpd;Jue;J 
nry;tjw;Fk; tpUk;Gtjpy;iy. 

 fsq;fk; kw;Wk; ntl;fk;: ghypay; td;Kiwapd; ghjpf;fg;gl;l Mz;fs; epthuzj;ij ehLtjw;F 
my;yJ jkJ mDgtk; gw;wp NgRtjw;F $l Kaw;rpf;fpd;w mNjNtis> Nfyp> mikjp> ntl;fk; 
my;yJ gpu\;lk; nra;ag;gLjy; $l cl;gl gyjug;gl;l kWjiyapyhd gjpypWg;Gf;fSf;F 
Kfq;nfhLf;fyhk;. NkYk;> Mz; gpd;capu;;tho;Nthiug;; ghjpg;Gwr; nra;Ak; Mz;fspdJk;> 
Mz;ikj;jd;ikapdJk; kw;Wk; ghypay;jd;ikapdJk; tYthd fyhrhu kw;Wk; r%fj;jpw;Fupa 
khwhj;jd;ikfSf;F fsq;fk; ,izg;gpidf; nfhz;Ls;sJ. ,j;jifanjhU #oiktpy;> 
khw;Wg;ghypd Mz;fs; Fwpg;gplj;jf;ftpjj;jpy; CWglj;jf;fth;fshtu;. jd;dpdr;Nru;f;ifiar; 
Rw;wpYs;s Fw;wkhf;Fk; jd;ikAk;> mwpahikAk; mj;Jld; jg;ngz;zq;fSk; fsq;fj;jpw;F NkYk; 
gq;fspf;fpd;wd. ,J r%fg; gjpypWg;Gf;fspy; kl;Lk; jhf;fj;ijf; nfhz;bUf;ftpy;iy> Mdhy;> 
gpd;capu;;tho;gtu; jd;idj; jhNd vt;thW ghh;f;fpd;whh; vd;gJ kPJk; jhf;fj;ijf; nfhz;bUf;fpwJ. 
mth;fs; Mz; ghypay; td;Kiwapd; ghjpf;fg;gl;l xUth; vd;gij jkf;Fj;jhNk 
Vw;Wf;nfhs;tjpypUe;J gpd;capu;;tho;Nthiu Mz; khwhj;jd;ikfs; jilNaw;gLj;Jk;.  

 njhopy;elj;Jgh;fs; kPJ Gupe;Jzh;tpdJk;> jg;ngz;zq;fspdJk; gw;whf;Fiw: Mz; ghypay; td;Kiw 
vij cs;slf;Ffpd;wJ vd;gJld;> ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;F ve;jj; jPu;Tfs; fpl;lr;nra;ag;glyhk; 
vd;gJ kPJ tof;fwpQh;fSk;> cupikfSf;fhd nrayhu;tyh;fSk;> kUj;Jtj; 
njhopy;ty;Ydu;fSk; kw;Wk; murhq;f mYtyu;fSk; njspTj;jd;ikiag; gw;whf;Fiwahff; 
nfhz;Ls;sdh;. ,J ,e;j kPwiyf; ifahs;tjw;fhd mwptpdJk;> Mw;wystpdJk; 

gw;whf;Fiwnahd;wpd; fhuzkhf ,Uf;fyhk;> mj;Jld;/my;yJ jkJ mDgtq;fs; gw;wp 

NgRtjpypUe;J ghjpf;fg;gl;l Mz;fisj; jilnra;Ak; r%fj;jpw;Fhpa jg;ngz;zq;fspd; 
rpytw;iwj; njhopy;elj;Jdu;fs; ghpkhwpf;nfhs;syhk; vd;gJk; fhuzkhFk;. Mz; ghypay; 
td;Kiw Fwpj;J njhopy;elj;Jdh;fs; kj;jpapyhd tpopg;gpaypd; gw;whf;FiwahdJ Mz; ghypay; 
td;Kiw kw;Wk; rpj;jputij Mfpad cl;gl gy;-vz;zpf;ifapyhd kPwy;fshf mtw;iwg; 
gl;bay;gLj;Jtjw;Fg; gjpyhf> rpj;jputijapdhy; ghjpg;gile;j fhaq;fshfTk;> J~;gpuNahfkhfTk; 
mtw;iw tifg;gLj;Jtjpy; KbtilAk;.  

 gpd;capu;;tho;NthUld;; NgRtjpy; Mw;wystpdJk;> $Uzu;Tj;jd;ikapdJk; gw;whf;Fiw: jkJ mDgtk; 
gw;wp NgRtjw;F rpy gpd;capu;;tho;Nthu;; ,zf;fkhfTs;s mNjNtis> mJ czu;Tg;g+u;tkhd 
guhkupg;gpid Ntz;Lfpd;w xU Ez;ikahd tplaKkhFk;. ghJfhg;ghd #onyhd;wpy; 
gjpypWg;Gf;fis tutiof;fpd;wJk;> gpd;capu;;tho;Nthupd; jd;dk;gpf;ifiaf; 
fl;bnaOg;Gfpd;wJkhd $Uzu;Tj;jd;ikapyhd jd;iknahd;wpy; gpd;thOgtu;fs; 
tprhupf;fg;gLtJ mtrpakhFk;. njhlu;ghd Nfs;tpfisg; gpd;thOgtu;fSld; Neubahd 
njhlu;gpidf; nfhz;bUf;Fk; njhopy;elj;Jdu;fs;; Nfl;gjw;F jtWthh;fs; vd;gJ 
rhj;jpakhdjhFk;. ,J gFjpastpyhd cz;ikfs; kPjhd mbg;gilapy; KOikaw;w my;yJ 
Fiwghl;byhd mtjhdpg;gpYk;> nghUs;tpsf;fj;jpYk; tpisfpd;wJ. Mokhfg; gjpe;Js;s fyhrhu 
khwhj;jd;ikfspd; fhuzkhf> ngz; xUtiu tpl> ,d;ndhU MZld; jkJ mDgtk; gw;wp 
NgRtjpy; rpy gpd;capu;;tho;Nthu; mjpfsT nrsfupakhf tpsq;Fthu;fs; vd;gjw;fhd 
rhj;jpaf;$Wk; cs;sJ. vdpDk;> xt;nthU tplak; tpj;jpahrkhdjhFk;. vdNt> jhk; NgRtjw;F 
mjpfsT nrsfupakhf tpsq;Fk; eghpd; ghy;epiy kw;Wk; taJ Mfpad njhlu;gpy; 
gpd;capu;;tho;Nthu;; tpUg;Gupikfisf; nfhz;bUg;ghu;fs;.  

rl;lj;jpd; fPo; vd;d ghJfhg;G fpl;Lfpd;wJ? 

,yq;ifapd; jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; fPo;> taJ te;jtu;fSf;F vjpuhd ghypay; td;Kiwf;F 
gpuNahfpf;fg;gLk; ngUksT Vw;ghLfs; cs;sd. Mdhy;> Mz; ghypay; td;Kiwapd; rfy 
tbtq;fSf;fhd mq;fPfhuk; njhlu;e;JNk xU rthyhf cs;sJ.  
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 Fwpg;gplj;jf;f tpjj;jpy;> ngz; ghjpf;fg;gl;lth;fis kl;LNk ghypay; ty;YwTf;Fk; kw;Wk; 
rl;lg+u;tkhd ghypay;ty;YwTf;Fk; cs;slf;Fk; jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; gpupT 363,d; fPo;> 
ghypay; ty;YwTf;Fl;gl;l taJ te;j Mz; gpd;capu;;tho;gtu;; xUth; my;yJ ghypay; 
ty;YwTf;Fl;gl;l 16 taJf;F Fiwe;j rpWtd; xUtd; jPu;tpid ehl KbahJ. Mz; kw;Wk; 
ngz; ghjpf;fg;gl;ltu;fis cs;slf;Ffpd;wJk; mj;Jld; gue;jtPr;nry;iyiaf; nfhz;l 
nraw;ghLfis cs;slf;Ffpd;wJkhd jd;iknahd;wpy; tiuaWf;fpd;w ru;tNjrr; rl;lj;jpdJk; 
kw;Wk; kpfTk; Kd;Ndw;wfukhd cs;ehl;L epahahjpf;fq;fspdJk; fPohd Vw;ghLfSf;F ,J 
Kuz;gl;ljhFk;. vdpDk;> ,yq;ifapy;> ngz;fSf;Fk; $l ghypay; ty;YwT xLf;fkhd tpjj;jpy; 
tiuaWf;fg;gl;Ls;sJld;> cjhuzkhf eph;g;ge;jj;jpyhd tha;nkhopapyhd ghypaiyAk; mj;Jld; 
ghjpf;fg;gl;lthpd; clypd; VNjDk; gFjpapd; tpuy;rhu;e;j> my;yJ Mz;Fwp-rhuhj 
cl;nrYj;jiyAk; cs;slf;Ftjpy;iy.  

eilKiwapyhd rl;lj;jpy; nghUe;jf;$ba Vw;ghLfs; gpd;tUtdtw;iw cs;slf;Ffpd;wd: 

 ghuJ}ukhd ghypay; J\;gpuNahfk; (gphpT 365 M): ,e;j Vw;ghL Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
tof;Ffisj; njhLg;gjw;F gad;gLj;jg;gLfpwJ. ghy;epiy uPjpapy; eLepiyahdJ vd;gJld;> 

“ghypay; ty;YwTf;F cl;glhj nraw;ghnlhd;whf tpsq;Fk; tpjj;jpy;> jdJ gpwg;GWg;Gf;fspd; 
my;yJ kdpj clypy; VNjDk; NtW ghfj;jpd; my;yJ VNjDk; Jthuj;jpd; tha; kPJ VNjDk; 
rhjdj;jpd; my;yJ VNjDk; NtW egupd; clypd; ghfj;jpd; gad;ghl;bdhy; ghypay; jpUg;jpf;fhf 

ahNuDk; egupdhy; ,iof;fg;gLk;” epu;g;ge;jj;jpyhd nraw;ghLfis cs;slf;Ffpd;wJ. ,e;j 
Vw;ghlhdJ> ghypay; ty;Ywitg; Nghd;W xNu jz;lidia my;yJ jPu;g;gpidf; nfhz;Ls;sJ. 
Mdhy;> Fw;wq;fspd; cr;repiyapy; ngupJNk Fiwe;j Fw;wnkhd;whfNt ghypay; ty;YwT 
fUjg;gLfpd;wJ. 

 Mz;Fwpia mj;Jld;/my;yJ Mz;Fwp tpijfisj; Jz;bf;fpd;w Mz;ikia ePf;Fk; Fw;wj;ijf; 
ifahSfpd;w jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; gphpT 311(M),d; fPo;> Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
Fwpg;ghd tbtnkhd;W cs;slf;fg;glyhk;. ghypay; td;Kiwapd; nraw;ghnlhd;whf Vw;ghL 
tiuaWf;fhj mNjNtis> egupd; clYf;F vjpuhd fLq;fhaj;jpd; tFjpapd; fPo; mJ ,d;DNk 
tUfpd;wJ. 

gad;gLj;jf;$ba Nkyjpfkhd Vw;ghnlhd;W cs;sJ. Mdhy;> mJ Mokhd tpjj;jpy; 
gpur;ridf;FupajhFk;. ,aw;iff;F khwhd Fw;wq;fisf; ifahSk; jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; 
gpd;Ndhf;fpr; nry;fpd;w gphpTfs; 365> 365m Mfpatw;wpd; fPo; tof;Fj;njhLg;gjw;fhd VNjDk; Kaw;rp 

jPtpukhf jLf;fg;gl Ntz;Lk;. Vnddpy; LGBTIQ rdr%fj;jpd; cWg;gpdh;fis mbf;fb 

Jd;GWj;Jtjw;Fk;> mth;fs; kPJ tof;Fj;njhLg;gjw;Fk; gad;gLj;jg;gLk; rl;lg; Gj;jfq;fspy; cs;s 
mj;jifa Vw;ghLfspd; cz;ikahd gpurd;dkhdJ Mz; ghypay; td;Kiwapdhy;  
ghjpf;fg;gl;lth;fspdhy; mDgtpf;fg;gLk; ntl;fj;ijAk;> fsq;fj;ijAk; kw;Wk; mr;rj;ijAk; 
Nkhrkhf;Ffpd;wJ.  

rpj;jputijahf Mz; ghypay; td;Kiwiaf; ifahs KbAkh? 

rpj;jputijapd; tbtnkhd;whf Mz; ghypay; td;Kiw tpsq;f KbAk;. ,yq;if Nghd;w 
#oikTfspy;> rl;lj;ijg; nghWj;jstpy; Mz; ghypay; td;Kiw xU Kw;wpYk; Ntwhd Fw;wnkhd;W 
vd;w NghjpYk;> mJ rpy Ntisfspy; rpj;jputijahfg; Ghpe;Jnfhs;sg;gLtJld;> 
Mtzg;gLj;jg;gLfpd;wJ. mt;thwhf> rpj;jputijapdJk; mj;Jld; Mz; ghypay; td;KiwapdJk; 
Gwk;ghd kPwy;fshf tof;nfhd;iwj; jhf;fy; nra;tJ rhj;jpakhdjhFk;. 

rpj;jputijapd; fPo; tof;Ffisj; jhf;fy;nra;tjw;F xU rpy tpUg;Gf;fs; cs;sd.  

 murhq;f mYtyh;fisr; rk;ge;jg;gLj;Jk; Mz; ghypay; td;Kiwf; Fw;wq;fs; 
rpj;jputijf;Fk;> NtW nfh^ukhd kdpjj;jd;ikaw;wjhf my;yJ juf;Fiwthf 
elj;Jtjw;Fk; vjpuhd rkthak; my;yJ 1994,d; 22Mk; ,yf;f jz;lidr; rl;lk; (rpj;jputijr; 
rl;lk;) Nghd;w rl;lg+u;t Vw;ghLfspd; fPo; tof;Fj;njhLf;fg;glyhk;. rpj;jputijr; rl;lk; cl;gl 
rfy jz;lid Vw;ghLfspy;> tprhuiziag; nghyp]; topfhl;LtJld;> tof;Fj;njhLg;gjw;fhd 
jPh;khdk; rl;lkh mjpgupdhy; eph;zapf;fg;gLfpd;wJ vd;gijf; Fwpj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. 
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 Fwpg;gplj;jf;f tpjj;jpy;> ngz; ghjpf;fg;gl;lth;fis kl;LNk ghypay; ty;YwTf;Fk; kw;Wk; 
rl;lg+u;tkhd ghypay;ty;YwTf;Fk; cs;slf;Fk; jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; gpupT 363,d; fPo;> 
ghypay; ty;YwTf;Fl;gl;l taJ te;j Mz; gpd;capu;;tho;gtu;; xUth; my;yJ ghypay; 
ty;YwTf;Fl;gl;l 16 taJf;F Fiwe;j rpWtd; xUtd; jPu;tpid ehl KbahJ. Mz; kw;Wk; 
ngz; ghjpf;fg;gl;ltu;fis cs;slf;Ffpd;wJk; mj;Jld; gue;jtPr;nry;iyiaf; nfhz;l 
nraw;ghLfis cs;slf;Ffpd;wJkhd jd;iknahd;wpy; tiuaWf;fpd;w ru;tNjrr; rl;lj;jpdJk; 
kw;Wk; kpfTk; Kd;Ndw;wfukhd cs;ehl;L epahahjpf;fq;fspdJk; fPohd Vw;ghLfSf;F ,J 
Kuz;gl;ljhFk;. vdpDk;> ,yq;ifapy;> ngz;fSf;Fk; $l ghypay; ty;YwT xLf;fkhd tpjj;jpy; 
tiuaWf;fg;gl;Ls;sJld;> cjhuzkhf eph;g;ge;jj;jpyhd tha;nkhopapyhd ghypaiyAk; mj;Jld; 
ghjpf;fg;gl;lthpd; clypd; VNjDk; gFjpapd; tpuy;rhu;e;j> my;yJ Mz;Fwp-rhuhj 
cl;nrYj;jiyAk; cs;slf;Ftjpy;iy.  

eilKiwapyhd rl;lj;jpy; nghUe;jf;$ba Vw;ghLfs; gpd;tUtdtw;iw cs;slf;Ffpd;wd: 

 ghuJ}ukhd ghypay; J\;gpuNahfk; (gphpT 365 M): ,e;j Vw;ghL Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
tof;Ffisj; njhLg;gjw;F gad;gLj;jg;gLfpwJ. ghy;epiy uPjpapy; eLepiyahdJ vd;gJld;> 

“ghypay; ty;YwTf;F cl;glhj nraw;ghnlhd;whf tpsq;Fk; tpjj;jpy;> jdJ gpwg;GWg;Gf;fspd; 
my;yJ kdpj clypy; VNjDk; NtW ghfj;jpd; my;yJ VNjDk; Jthuj;jpd; tha; kPJ VNjDk; 
rhjdj;jpd; my;yJ VNjDk; NtW egupd; clypd; ghfj;jpd; gad;ghl;bdhy; ghypay; jpUg;jpf;fhf 

ahNuDk; egupdhy; ,iof;fg;gLk;” epu;g;ge;jj;jpyhd nraw;ghLfis cs;slf;Ffpd;wJ. ,e;j 
Vw;ghlhdJ> ghypay; ty;Ywitg; Nghd;W xNu jz;lidia my;yJ jPu;g;gpidf; nfhz;Ls;sJ. 
Mdhy;> Fw;wq;fspd; cr;repiyapy; ngupJNk Fiwe;j Fw;wnkhd;whfNt ghypay; ty;YwT 
fUjg;gLfpd;wJ. 

 Mz;Fwpia mj;Jld;/my;yJ Mz;Fwp tpijfisj; Jz;bf;fpd;w Mz;ikia ePf;Fk; Fw;wj;ijf; 
ifahSfpd;w jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; gphpT 311(M),d; fPo;> Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
Fwpg;ghd tbtnkhd;W cs;slf;fg;glyhk;. ghypay; td;Kiwapd; nraw;ghnlhd;whf Vw;ghL 
tiuaWf;fhj mNjNtis> egupd; clYf;F vjpuhd fLq;fhaj;jpd; tFjpapd; fPo; mJ ,d;DNk 
tUfpd;wJ. 

gad;gLj;jf;$ba Nkyjpfkhd Vw;ghnlhd;W cs;sJ. Mdhy;> mJ Mokhd tpjj;jpy; 
gpur;ridf;FupajhFk;. ,aw;iff;F khwhd Fw;wq;fisf; ifahSk; jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; 
gpd;Ndhf;fpr; nry;fpd;w gphpTfs; 365> 365m Mfpatw;wpd; fPo; tof;Fj;njhLg;gjw;fhd VNjDk; Kaw;rp 

jPtpukhf jLf;fg;gl Ntz;Lk;. Vnddpy; LGBTIQ rdr%fj;jpd; cWg;gpdh;fis mbf;fb 

Jd;GWj;Jtjw;Fk;> mth;fs; kPJ tof;Fj;njhLg;gjw;Fk; gad;gLj;jg;gLk; rl;lg; Gj;jfq;fspy; cs;s 
mj;jifa Vw;ghLfspd; cz;ikahd gpurd;dkhdJ Mz; ghypay; td;Kiwapdhy;  
ghjpf;fg;gl;lth;fspdhy; mDgtpf;fg;gLk; ntl;fj;ijAk;> fsq;fj;ijAk; kw;Wk; mr;rj;ijAk; 
Nkhrkhf;Ffpd;wJ.  

rpj;jputijahf Mz; ghypay; td;Kiwiaf; ifahs KbAkh? 

rpj;jputijapd; tbtnkhd;whf Mz; ghypay; td;Kiw tpsq;f KbAk;. ,yq;if Nghd;w 
#oikTfspy;> rl;lj;ijg; nghWj;jstpy; Mz; ghypay; td;Kiw xU Kw;wpYk; Ntwhd Fw;wnkhd;W 
vd;w NghjpYk;> mJ rpy Ntisfspy; rpj;jputijahfg; Ghpe;Jnfhs;sg;gLtJld;> 
Mtzg;gLj;jg;gLfpd;wJ. mt;thwhf> rpj;jputijapdJk; mj;Jld; Mz; ghypay; td;KiwapdJk; 
Gwk;ghd kPwy;fshf tof;nfhd;iwj; jhf;fy; nra;tJ rhj;jpakhdjhFk;. 

rpj;jputijapd; fPo; tof;Ffisj; jhf;fy;nra;tjw;F xU rpy tpUg;Gf;fs; cs;sd.  

 murhq;f mYtyh;fisr; rk;ge;jg;gLj;Jk; Mz; ghypay; td;Kiwf; Fw;wq;fs; 
rpj;jputijf;Fk;> NtW nfh^ukhd kdpjj;jd;ikaw;wjhf my;yJ juf;Fiwthf 
elj;Jtjw;Fk; vjpuhd rkthak; my;yJ 1994,d; 22Mk; ,yf;f jz;lidr; rl;lk; (rpj;jputijr; 
rl;lk;) Nghd;w rl;lg+u;t Vw;ghLfspd; fPo; tof;Fj;njhLf;fg;glyhk;. rpj;jputijr; rl;lk; cl;gl 
rfy jz;lid Vw;ghLfspy;> tprhuiziag; nghyp]; topfhl;LtJld;> tof;Fj;njhLg;gjw;fhd 
jPh;khdk; rl;lkh mjpgupdhy; eph;zapf;fg;gLfpd;wJ vd;gijf; Fwpj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. 

 
 

Fw;wq;fs; ve;j Vw;ghl;bYk; mj;Jld; vjd; fPOk; jhf;fy; nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;gijg; 
gpd;thOgth; $w KbahJ. 

 murpayikg;gpd; cWg;Giu 11,d; fPo; ghJfhf;fg;gl;Ls;s rpj;jputijf;Fk; kw;Wk; 
kdpjhgpkhdkw;w my;yJ juf;Fiwthf elj;Jjy; Mfpatw;Wf;F vjpuhf mbg;gil cupikapd; 

kPwYf;F kPcah; ePjpkd;wk; Clhf epthuzk; Nfhug;gl KbAk;. gpd;capu;;tho;Nthupd;; rhu;ghf 
gpufldj;jpyhd epthuzj;ijAk; kw;Wk; e\;l <l;bidAk; ePjpkd;wk; toq;Ffpd;wJk; mj;Jld; 
Fw;wkpioj;jth;fs; Nrjq;fisf; nfhLg;gdT nra;AkhW cj;jutplg;gLfpd;wJkhd 
tof;Ffspy; $l> Fw;wtpay; tof;Fj; njhLg;Gf;F Fw;wkpioj;jtu;fs; Kfq;nfhLf;f Ntz;Lk; 
vd;w mtrpakpy;iy. Fw;wkpioj;jtu;fs; kPJ tof;Fj;njhLf;fg;gl Ntz;Lk; vd;w 
ePjpkd;wj;jpd; gzpg;Giufs; kPJ rk;ge;jg;gl;ltu;fs; mg+u;tkhfNt nraw;gLfpd;whh;fs;. 
rl;lj;jpd; fPo; gpd;capu;;tho;Nthupdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s kpfTk; nghJthd jPh;thf mbg;gil 
chpikfs; tpz;zg;gnkhd;W tpsq;FfpwJ. ,J rhl;rpaj;jpd; Fiwe;j Riknahd;iw 
Ntz;LtJld;> gpd;capu;;tho;NthUf;F e\;l<l;bYk;> ghJfhg;gpd; kl;lnkhd;wpYk; tpisfpd;wJ. 
eilKiwapy;> rpj;jputij tpz;zg;gnkhd;wpDs; ghypay; td;Kiwapd; tptuznkhd;iw 
cs;slf;Ftjh vd;gJ njhlu;ghd njupT tof;fwpQu;fspd; jPu;khdkhf ,Uf;fyhk; vd;gJld;> 
gpd;thOgtupd; njupnthd;whf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w mtrpakpy;iy.  

 
vdpDk;> ghpNrhjiduPjpapy;> kUj;Jtr; rpfpr;ir> cstpay; Rfhjhuk; kw;Wk; cstsj;Jiz> 
xj;Jg;NghFk; cghaq;fs; kw;Wk; KOikahd Nrkeyd; MjuT Mfpad njhlh;gpy; 
ftdj;jpw;nfLf;fg;gLtjw;F mtrpakhd Fwpg;ghd jhf;fq;fis Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
gpd;thOgth;fs; nfhz;bUf;ff;$Lk;. vdNt> rpj;jputijNa rl;lg+u;tkhd jPu;T vd;wtplj;J $l> 
gpd;thOgtu;fSf;F toq;fg;gLk; cjtpapd; Vida tbtq;fspy; Mz; ghypay; td;Kiwapd; 
Kw;wpYk; Ntwhd jhf;fq;fs; ftdj;jpw;nfLf;fg;gl Ntz;Lk;. NkYk;> fPNo tpgupf;fg;gl;Ls;sthW> 
vt;thW mDgtnkhd;W tifg;gLj;jg;gl Ntz;Lk; vd;gij epu;zapg;gJk; mj;Jld; 
rpj;jputijapypUe;J Kw;wpYk; NtWgl;ljhf ghypay; td;Kiw Fwpj;Jf;$wj;jf;fjhf mq;fPfupf;fg;gl 
Ntz;Lk; vd;gJk; gpd;capu;;tho;Nthupd;; Gupe;Jzh;tpidAk;> ,zf;fj;jpidAk; Ntz;Lfpd;wJ. 
rl;lg+u;tkhd jPu;Tfspd; fPo; Rje;jpukhdJk;> Kd;$l;baJk; mj;Jld; fw;Wzu;e;j ,zf;fj;jpdJk; 
Njitg;ghL Fwpj;J fPNo NkYk; fye;Jiuahlg;gLfpd;wJ.  
 

Mz; ghypay; td;Kiwapd; xU gpd;capu;;tho;Nthiu my;yJ cj;Njrkhd 
tof;fpid vt;thW elj;Jjy;? 

 
Mz; ghypay; td;Kiwapd; tof;nfhd;Wf;fhd gjpypWg;Gf;fs; rl;lg+u;t ePjpia cs;slf;fyhk;> 

Mdhy; mjw;F mit kl;Lg;gl;ljy;y. gpd;capu;;tho;Nthupd;; jdpg;gl;l #o;epiyfis/ #oikTfisg; 
nghWj;J> mth;fsJ Njitfs; NtWglyhk;. ngUk;ghyhNdhUf;F> jkf;F vjpuhf ,iof;fg;gl;l 
td;Kiw gw;wp mth;fs; ntspg;gilahfg; NgRtjw;F mJ Kjy; jlitahf ,Uf;fyhk;. 
cstsj;Jizg; ghJfhg;G> kUj;Jtr; rpfpr;ir kw;Wk; KOikahd Nrkeyd; MjuT Mfpad 
njhlu;gpy; rpyu; Mjuit kl;Lk; tpUk;gyhk; my;yJ rl;lg+u;tkw;w cjtpAld; ,jd; ,izg;gpid 
ehlyhk;. gpd; thOgtupd; Njitfis Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; mj;Jld; Vw;Wf;nfhs;tjpYk; 
njhopy;elj;Jdu;fs; $Uzh;thf tpsq;FtJld;> cupikfspd; clikahsh; xUtuhfTk;> 
nfsutj;JlDk;> MjuTlDk; mth;fs; kdtjpu;r;rpapypUe;J kPStjw;F cupj;jpidf; nfhz;Ls;s 
xUtuhfTk; kupahijaspf;fg;gLtJk;> gjpypWf;fg;gLtJk; Kf;fpakhdjhFk;. 
 
,jdhy;> gpd;tUtdtw;iwj; njhopy;elj;Jgtu;fs; Nkw;nfhs;tJ Kf;fpakhdjhFk;: 

 

 kf;fis ghypay; td;Kiw NtW tpjj;jpy; ghjpf;fyhk; vd;gijg; Gupe;Jnfhs;Sjy;. rfy gpd; 
capu;;tho;Nthupd; xj;j gjpypWg;nghd;iw my;yJ Ntz;LNfhs;fisf; nfhz;bUf;fkhl;lhu;fs;. 

 jPu;khdq;fis vLf;f ,ayhj my;yJ mDjhgk; mtrpag;gLfpd;w ghjpf;fg;gl;ltu;fshfg;  gpd; 
capu;;tho;Nthiu elj;jf;$lhJ. gjpyhf> gpd; capu;;tho;Nthupd; gyj;ijAk;> jd;dk;gpf;ifiaAk; 
xOq;FgLj;JtJ kPJ mtu;fs; Nehf;fpidf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 
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 gpd;capu;;tho;NthUf;F mtu;fsJ cupikfs; Fwpj;J tpsf;fkspf;fg;gLtijAk;> epthuzj;jpw;F 
rhj;jpakhd njupTfs; toq;fg;gLtijAk; Gupe;Jnfhs;Sjy;. ,e;j tpUg;Gf;fspd; cj;Njrkhd 
rthy;fSk;> jhw;gupaq;fSk; gl;bay;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. cjhuzkhf> rl;lg+u;t toptiffis 
ehLfpd;w mD$yq;fisj; jahu;gLj;Jfpd;w mNjNtis> mth;fsJ tof;if ep&gpg;gjw;fhf 
rhl;rpaj;jpd; Rik kw;Wk; ePjpapd; Kiwikapy; ePz;l jhkjq;fs; Nghd;w gpur;ridfs; rhj;jpakhd 
mghaq;fspd; gf;fj;jpy; ,lg;gl Ntz;Lk;.  

 cjtpiag; nghWj;jstpy;> NtWgl;l tpUg;Gf;fis Mz; ghypay; td;Kiwapd; NtWgl;l 
ghjpf;fg;gl;lth;fs; njupTnra;thh;fs; vd;gij mwpe;jpUj;jy;. ePjpkd;wj;jpy; tof;nfhd;iwj; 
jhf;fy; nra;tjd; %yk;> my;yJ nghyp]; Kiwg;ghnlhd;iwr; nra;tjd; %yk; $l jkf;F 
ftdj;ij <u;j;njLg;gij rpyh; njupTnra;akhl;lhu;fs;. Mdhy;> Vida tbtq;fspyhd MjuT 
mtu;fSf;F mtrpag;glyhk;. mj;jifa Nritfis miltjw;F my;yJ fz;Lgpbg;gJ kPJ 
MNyhrid toq;Ftjw;F gpd;capu;;tho;NthUf;F cjTtJ njhopy;elj;Jgtupd; flikahFk;. 

 jkJ mDgtk; gw;wp NgRtjw;F rpy gpd;thOgtu;fs; tpUk;gkhl;lhu;fs; vd;gijAk;> ,jw;F 
kupahijaspf;fg;gl Ntz;Lk vd;gijAk; mq;fPfhpf;f Ntz;Lk;. VidNahUf;F 
njhopy;elj;JduplkpUe;J J}z;Ljnyhd;W mtrpakhFk;. jhkhfNt Neubahd Nfs;tpnahd;iwf; 
nfhz;L tUtij tpl> mjw;Fg; gjpypWg;gjpy; mjpfsT nrsfupaj;ij rpyh; czuf;$Lk;. ,e;j 
NtWgl;l ,af;fhw;wy;fs; Fwpj;J njhopy;elj;Jdh; mwpe;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gJld;> 
ciuahliyf; ifahs;tjw;F $Uzh;Tj;jd;ikiaAk;> mDgtj;ijAk; nfhz;bUf;fTk; Ntz;Lk;. 
gpd; thOgth;fs; NgRtjw;F ghJfhg;ghdJk;> ntspg;gilahdJkhd #onyhd;iw cUthf;FtJ 
Kf;fpakhdjhFk;. 

 KjyhtJ jUzj;jpNyNa ghypay; td;Kiwapd; gpur;ridfis vOg;gtjpy; gpd;capu;;tho;Nthu;; 
nrsfhpakhf ,Uf;fkhl;lhh;fs; vd;gjdhy;> gpd;njhlu; ciuahliy Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 

 gpd; capu;;tho;Nthu; cstpay;hPjpapy; epidtpoe;j kdtjpu;r;rpapyhd epfo;Tfis 
Qhgfg;gLj;Jtjpy; cs;s f\;lk; cl;gl gyjug;gl;l fhuzq;fSf;fhf rpy tpguq;fs; 
jtpu;f;fg;gLk;  rhj;jpaf;$w;wpidAk; mwpe;jpUj;jy;. 

 njhopy;elj;Jdu; xUtUf;F %lg;gl;l #onyhd;wpy; ntspg;gLj;jyhdJ gfpuq;f 
ntspg;gLj;jnyhd;wpypUe;J my;yJ thf;F%ynkhd;wpypUe;J Kw;wpYk; NtWgl;lJ vd;gij 
mq;fPfhpg;gJld;> khpahijaspj;jy;. Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd; capu;;tho;Nthuhfg; 

gfpuq;fkhf milahsq;fhz;gjw;F mj;Jld;/my;yJ jk; kPJ Fw;wkpioj;jtiug; ngaupLtjw;F 

mj;Jld;/my;yJ ePjpiag; gpd;Jue;J nry;tjw;F rpy gpd; capu;;tho;Nthu; tpUk;gkhl;lhu;fs;. 

 eilKiwapd; tplankhd;whf> rpj;jputijf;Fl;gl;l gpd;capu;;tho;NthUld;; Neu;Kfq;fhzypdJk; 
kw;Wk; fye;Jiuahly;fspdJk; NghJ> Mz; ghypay; td;Kiwf;Fk; mj;Jld; mjd; 
tpahgpj;jpUj;jYf;Fk; RUf;fkhd mwpKfnkhd;iw toq;Fjy;. nghUj;jkhdtplj;J> Mz; ghypay; 
td;Kiw Fwpj;J jdJ nrhe;j mDgtj;ij cs;slf;Ftjh? my;yJ ,y;iyah? vd;gijj; 
njupTnra;tjw;fhd tha;g;nghd;iw ,J gpd;capu;;tho;NthUf;F toq;Fk;.  

 MNyhridf;Fk;> MjuTf;Fk; Mz;fSld; NgRtjpy; Mz; gpd;capu;;tho;Nthu; mjpfsT 
nrsfupaj;ij czu;fpd;w mNjNtis> ngz;fSld; NgRtjpy; VidNahh; mjpfsT 
nrsfupaj;ij czu;fpd;wdh; vd;gJ Fwpj;J epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. 

 mtuJ milahsj;jpd; fhuzkhf gpd; capu;;thogtu;; Kfq;nfhLf;ff;$ba NtW 
CWgLe;jd;ikfs; Fwpj;J epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. cjhuzkhf> khw;W ghy;epiyapyhd gpd; 

capu;;thogtu;; xUth; CIS – ghy;epiyiaf; nfhz;ltuplkpUe;J Kw;wpYk; NtWgl;l mr;rk;> 

fsq;fk; kw;Wk; kUj;Jtj; Njitfs; Mfpad cl;gl Fwpg;ghd gpur;ridfSf;F 
Kfq;nfhLf;ff;$Lk;. tuyhw;W uPjpapy; my;yJ Kiwikahd uPjpapy; murhq;fj;jpdhy; 
Jd;GWj;jg;gLfpd;w ,dj;Jtr; rpWghd;ikapypUe;J tUk; egu; xUth; ghypay; td;Kiw Fwpj;J 
KiwapLtjpy; my;yJ fye;JiuahLtjpy; Nkyjpfkhd mr;rq;fisf; nfhz;bUf;ff; $Lk;. 
rl;lg+u;t epthuzj;jpd; rhj;jpaf; $w;wpdJk;> epfof; $ba jd;ikapdJk; kPJ gpd;thOgtupd; 
milahsk; Neubahd jhf;fnkhd;iwf; nfhz;bUf;ff;$Lk;. 
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 gpd;capu;;tho;NthUf;F mtu;fsJ cupikfs; Fwpj;J tpsf;fkspf;fg;gLtijAk;> epthuzj;jpw;F 
rhj;jpakhd njupTfs; toq;fg;gLtijAk; Gupe;Jnfhs;Sjy;. ,e;j tpUg;Gf;fspd; cj;Njrkhd 
rthy;fSk;> jhw;gupaq;fSk; gl;bay;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. cjhuzkhf> rl;lg+u;t toptiffis 
ehLfpd;w mD$yq;fisj; jahu;gLj;Jfpd;w mNjNtis> mth;fsJ tof;if ep&gpg;gjw;fhf 
rhl;rpaj;jpd; Rik kw;Wk; ePjpapd; Kiwikapy; ePz;l jhkjq;fs; Nghd;w gpur;ridfs; rhj;jpakhd 
mghaq;fspd; gf;fj;jpy; ,lg;gl Ntz;Lk;.  

 cjtpiag; nghWj;jstpy;> NtWgl;l tpUg;Gf;fis Mz; ghypay; td;Kiwapd; NtWgl;l 
ghjpf;fg;gl;lth;fs; njupTnra;thh;fs; vd;gij mwpe;jpUj;jy;. ePjpkd;wj;jpy; tof;nfhd;iwj; 
jhf;fy; nra;tjd; %yk;> my;yJ nghyp]; Kiwg;ghnlhd;iwr; nra;tjd; %yk; $l jkf;F 
ftdj;ij <u;j;njLg;gij rpyh; njupTnra;akhl;lhu;fs;. Mdhy;> Vida tbtq;fspyhd MjuT 
mtu;fSf;F mtrpag;glyhk;. mj;jifa Nritfis miltjw;F my;yJ fz;Lgpbg;gJ kPJ 
MNyhrid toq;Ftjw;F gpd;capu;;tho;NthUf;F cjTtJ njhopy;elj;Jgtupd; flikahFk;. 

 jkJ mDgtk; gw;wp NgRtjw;F rpy gpd;thOgtu;fs; tpUk;gkhl;lhu;fs; vd;gijAk;> ,jw;F 
kupahijaspf;fg;gl Ntz;Lk vd;gijAk; mq;fPfhpf;f Ntz;Lk;. VidNahUf;F 
njhopy;elj;JduplkpUe;J J}z;Ljnyhd;W mtrpakhFk;. jhkhfNt Neubahd Nfs;tpnahd;iwf; 
nfhz;L tUtij tpl> mjw;Fg; gjpypWg;gjpy; mjpfsT nrsfupaj;ij rpyh; czuf;$Lk;. ,e;j 
NtWgl;l ,af;fhw;wy;fs; Fwpj;J njhopy;elj;Jdh; mwpe;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gJld;> 
ciuahliyf; ifahs;tjw;F $Uzh;Tj;jd;ikiaAk;> mDgtj;ijAk; nfhz;bUf;fTk; Ntz;Lk;. 
gpd; thOgth;fs; NgRtjw;F ghJfhg;ghdJk;> ntspg;gilahdJkhd #onyhd;iw cUthf;FtJ 
Kf;fpakhdjhFk;. 

 KjyhtJ jUzj;jpNyNa ghypay; td;Kiwapd; gpur;ridfis vOg;gtjpy; gpd;capu;;tho;Nthu;; 
nrsfhpakhf ,Uf;fkhl;lhh;fs; vd;gjdhy;> gpd;njhlu; ciuahliy Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 

 gpd; capu;;tho;Nthu; cstpay;hPjpapy; epidtpoe;j kdtjpu;r;rpapyhd epfo;Tfis 
Qhgfg;gLj;Jtjpy; cs;s f\;lk; cl;gl gyjug;gl;l fhuzq;fSf;fhf rpy tpguq;fs; 
jtpu;f;fg;gLk;  rhj;jpaf;$w;wpidAk; mwpe;jpUj;jy;. 

 njhopy;elj;Jdu; xUtUf;F %lg;gl;l #onyhd;wpy; ntspg;gLj;jyhdJ gfpuq;f 
ntspg;gLj;jnyhd;wpypUe;J my;yJ thf;F%ynkhd;wpypUe;J Kw;wpYk; NtWgl;lJ vd;gij 
mq;fPfhpg;gJld;> khpahijaspj;jy;. Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd; capu;;tho;Nthuhfg; 

gfpuq;fkhf milahsq;fhz;gjw;F mj;Jld;/my;yJ jk; kPJ Fw;wkpioj;jtiug; ngaupLtjw;F 

mj;Jld;/my;yJ ePjpiag; gpd;Jue;J nry;tjw;F rpy gpd; capu;;tho;Nthu; tpUk;gkhl;lhu;fs;. 

 eilKiwapd; tplankhd;whf> rpj;jputijf;Fl;gl;l gpd;capu;;tho;NthUld;; Neu;Kfq;fhzypdJk; 
kw;Wk; fye;Jiuahly;fspdJk; NghJ> Mz; ghypay; td;Kiwf;Fk; mj;Jld; mjd; 
tpahgpj;jpUj;jYf;Fk; RUf;fkhd mwpKfnkhd;iw toq;Fjy;. nghUj;jkhdtplj;J> Mz; ghypay; 
td;Kiw Fwpj;J jdJ nrhe;j mDgtj;ij cs;slf;Ftjh? my;yJ ,y;iyah? vd;gijj; 
njupTnra;tjw;fhd tha;g;nghd;iw ,J gpd;capu;;tho;NthUf;F toq;Fk;.  

 MNyhridf;Fk;> MjuTf;Fk; Mz;fSld; NgRtjpy; Mz; gpd;capu;;tho;Nthu; mjpfsT 
nrsfupaj;ij czu;fpd;w mNjNtis> ngz;fSld; NgRtjpy; VidNahh; mjpfsT 
nrsfupaj;ij czu;fpd;wdh; vd;gJ Fwpj;J epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. 

 mtuJ milahsj;jpd; fhuzkhf gpd; capu;;thogtu;; Kfq;nfhLf;ff;$ba NtW 
CWgLe;jd;ikfs; Fwpj;J epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. cjhuzkhf> khw;W ghy;epiyapyhd gpd; 

capu;;thogtu;; xUth; CIS – ghy;epiyiaf; nfhz;ltuplkpUe;J Kw;wpYk; NtWgl;l mr;rk;> 

fsq;fk; kw;Wk; kUj;Jtj; Njitfs; Mfpad cl;gl Fwpg;ghd gpur;ridfSf;F 
Kfq;nfhLf;ff;$Lk;. tuyhw;W uPjpapy; my;yJ Kiwikahd uPjpapy; murhq;fj;jpdhy; 
Jd;GWj;jg;gLfpd;w ,dj;Jtr; rpWghd;ikapypUe;J tUk; egu; xUth; ghypay; td;Kiw Fwpj;J 
KiwapLtjpy; my;yJ fye;JiuahLtjpy; Nkyjpfkhd mr;rq;fisf; nfhz;bUf;ff; $Lk;. 
rl;lg+u;t epthuzj;jpd; rhj;jpaf; $w;wpdJk;> epfof; $ba jd;ikapdJk; kPJ gpd;thOgtupd; 
milahsk; Neubahd jhf;fnkhd;iwf; nfhz;bUf;ff;$Lk;. 

 
 

 tpNrlkhf cau; Gwtiuapyhd Fw;wkpioj;jth;fSf;F vjpuhf eltbf;iffs; vLg;gjpy; 
gpd;capu;;tho;Nthu; Kfq;nfhLf;ff;$ba mr;RWj;jy;fs; Fwpj;J epidtpy; nfhs;s Ntz;Lk;. 
Nru;e;jpUj;jy; mj;Jld; kpjkpQ;rpa tplaq;fspy; jw;fhypfkhd ciwtplq;fs; Nghd;w ghJfhg;G 
cghaq;fis tpUj;jp nra;tJ Kf;fpakhdjhFk;. 

Mjutspf;Fk; rl;lg+u;tkhd epthuzk; 

epahathjpf;F miljiy cWjpg;gLj;JtJ Kf;fpakhdjhFk;. ePjpiag; gpd;Jwe;J nry;tjw;F 
gpd;capu;;tho;Nthu; tpUk;ghtpl;lhYk; $l> mtu;fsJ cupikfisAk; kw;Wk; chpj;JupikfisAk; 
mtu;fs; mwpe;J itj;jpUg;gij cWjpg;gLj;JtJ mj;jifanjhU epahathjpapd; KjyhtJ 
gzpahFk;. ghuJ}ukhd ghypay; J\;gpuNahfkhf my;yJ rpj;jputijahf tof;nfhd;iwg; gpd;Jue;J 
nry;tjh? vd;gJ cl;gl gyjug;gl;l rl;lg+u;tkhd tpUg;Gf;fs; Kd;itf;fg;gl Ntz;Lk;. 

Mz; ghypay; td;Kiwf;fhd ePjpapdJk;> nghWg;Gf; $WjypdJk; mikg;gpy; rl;lg+u;t epthuzk; 
epr;rakhd ngWkjpiag; gpd;thOgtUk; kw;Wk; gue;j nghJkf;fSk; nfhz;Ls;s mNjNtis> 
ePjpiag; gpd;Jue;J nry;tjh? vd;w jPu;khdk; xU njspthdJk;> fw;Wzh;e;jJkhd njupitf; 
nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. rl;lg+u;tkhd epthuzk; ,d;wp NritfSf;Fk;> MjuTf;Fkhd miljiy 
tpUk;Gfpd;w my;yJ Mz; ghypay; td;Kiw vd;W ,y;yhky; rpj;jputij gw;wp kl;Lk; NgRtjw;F 
tpUk;Gfpd;w gpd;thOgtu; xUtUf;F Mjutspf;f Ntz;Lk;. Mz; ghypay; td;Kiwf;fhd ePjpiag; 
gpd;Jue;J nry;tjw;fhd njhpnthd;W KOtJk; rhu;e;j jilfs;> jhkjq;fs; kw;Wk; ePjpkd;wq;fs; 
Clhf rhjfkhd jPh;khdnkhd;iw ngw;Wf;nfhs;tjdhy; Neuplf;$bajd;ik kw;Wk; mth;fs; 
Kfq;nfhLf;ff;$ba rhj;jpakhd Mgj;Jf;fs; Mfpad cl;gl mj;jifanjhU mZFKiwnahd;wpy; 
mD$yq;fspdJk;> gpujp$yq;fspdJk; kPJ njspthd jftYld; Mjutspf;fg;gl Ntz;Lk;. 

ePjpia/rl;lg+h;tkhd epthuzj;ijg; gpd;Jue;J nry;tjw;F tpUk;ghj gpd;thOgth;fSld; gzpahw;Wk; 

njhopy;elj;Jdh;fSf;F gpd;tUk; eltbf;iffs; tpsq;Ffpd;wd: 

1. gpd; capu;;tho;Nthupd;; KO mDgtj;jpd; tpupthd Mtzg;gLj;jiy cWjpg;gLj;Jtjw;F 
tof;nfhd;iwj; njhLj;jy; 

2. rl;lg+u;tkhd tof;nfhd;iwj; jhf;fy; nra;tjw;F gpd;capu;;tho;gtu;; njhpTnra;Akplj;J> 
Kiwg;ghl;bd; nghyp]; gjpTfisAk; mj;Jld; rl;l kUj;Jt mYtyupdhy; kUj;Jtg; 
gupNrhjid Neufhyj;jpYk;> khpahijapyhd jd;ikapYk; elj;jg;gl;bUg;gijAk; 
cWjpg;gLj;Jtjpy; mtUf;F Mjutspj;jy;. ,yq;if kdpj cupikfs; Mizf;FOTld; 
(,.k.c.M.F.) Kiwg;ghnlhd;iwj; jhf;fy; nra;tijf; fupridf;nfLj;jy;. 

3. rpj;jputijr; rl;lj;jpd; fPohd tplaq;fSf;F> nghyp]; kh mjpgUf;F Kiwikahd 
Kiwg;ghnlhd;iwr; nra;jy;. Gydha;Tf;fhf nghyp]pd; tpNrl Gydha;T myFf;F rpj;jputij 
tplaq;fisg; nghyp]; kh mjpgh; kl;LNk mDg;gpitf;f KbAk;. rl;lkh mjpgUf;F tplaj;ij 
Kd;itg;gjw;Fk; mj;Jld; rl;l kh mjpgh; tof;fpidj; njhLg;gjw;Fk; nghypRld; Mjupj;J 
thjhLjy; nghWg;Ngw;fg;gl Ntz;Lk;.  

4. 365M ,d; fPohd Fw;wtpay; tof;FfSf;F> cupikfisg; ghJfhg;gjw;fhf tprhuiziaAk; 
kw;Wk; nghyp]pd; elj;ijiaAk; fz;fhzpj;jy;. 

5. rfy Fw;wtpay; tprhuizfspYk;> murhq;fk; epahathjpnahUtiu toq;fpAs;s jUzq;fspYk; 
$l gpd; capu;;tho;gtupd;; cupikfisAk;> mf;fiwiaAk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jtjw;fhf> 
ePjpkd;wj;jpy; rl;lg; gpujpepjpia (kdf;Fiwapyhd jug;Gf;F xU tof;fwpQu;) mth; 
nfhz;bUg;gij epr;rag;gLj;jy;. 

6. gpd; capu;;tho;gtu;; xUth; kUj;Jtg; gupNrhjidf;fhf Kd;dpiyg;gLj;jg;gltpy;iy (cjhuzkhf> 
khjf;fzf;fpy; murhq;fg; ghJfhtypy; gpd; capu;;tho;gtu;; ,Ue;j tplankhd;wpy;) 

mj;Jld;/my;yJ rk;gtj;jpw;Fk;> Kiwapl;ljw;Fk; ,ilapy; Fwpg;gpl;l 

Neufhynkhd;W ,Ue;Js;sJ vd;w tof;Ffspy;> rhd;wpidj; jpul;Ltjpy; 
f\;lq;fs; ,Ug;gJld;> ,J tof;fpd; Kbtpy; jhf;fj;ijf; nfhz;bUf;Fk; vd;gij epidtpy; 
nfhs;Sjy;. 
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7. mbg;gil cupikfs; kDf;fspy;> Mz; ghypay; td;Kiwiaf; Fwpj;Jf; $wj;jf;fjhf 
ntspg;gLj;Jtjw;F gpd; capu;;tho;gtu;; njupTnra;jhy;> ghypay; td;Kiw Fwpj;J gpd; 
capu;;tho;gtupd; fUj;jpid kDTk;> rj;jpaf;fljhrpAk; kw;Wk; rfy rl;lg+u;tkhd Mtzq;fSk; 
nrk;ikahf tpgupg;gij epr;rag;gLj;jy;. 

8. gpd; capu;;tho;gtu;; ghJfhg;igAk;> Mjutspf;fg;gLtijAk; czh;tij epr;rag;gLj;jpf; 
nfhs;tjw;fhf mth;fSf;F JizahftpUj;jy; - ,J nghyp]; epiyaq;fs;> kUj;Jt trjpfs;> 
ePjpkd;wq;fs; Nghd;wtw;Wf;fhd tUifjuy;fis cs;slf;Ffpd;wJ. 

9. gpd; capu;;tho;Nthupd; ghJfhg;Gf;fhd cghaq;fisAk; mj;Jld; FLk;gk;> kdpj chpikfs; 
FOf;fs; my;yJ NtW tiyg;gpd;dy;fs; kw;Wk; NtW Nrit toq;Fdh;fs; Mfpad Clhf 
fpl;Lfpd;w Mjutpd; tiffisAk; fye;JiuahLjy;. rpy tplaq;fspy;> jkJ ghJfhg;Gf;fhf 
ehl;bd; ,d;ndhU gFjpf;F efh;tjw;F gpd;thOgtu;fs; eph;g;ge;jpf;fg;gl;Ls;shh;fs;. 

kUj;Jt kw;Wk; csepiyr;r%f 

td;Kiwapd; rk;gtj;ij kl;Lk; md;wp Mdhy; jdpg;gl;ltUf;F tpistpf;fg;gl;Ls;s cj;Njrkhd 
ePz;l fhyf; nfLjiyAk; kw;Wk; kdtjpu;r;rpiaAk; ftdj;jpw;nfLg;gjpy; gpd;capu;;tho;NthUf;F 
cjTtjw;fhd xU gue;j tPr;nry;iyiaf; nfhz;l MjuTr; NritfSf;fhd miljy; 
gpd;capu;;tho;NthUf;F toq;fg;gLtJ Kf;fpakhdjhFk;.  

 jkJ nrhe;jj;jpy; kUj;Jt cjtpia ehLtjw;F Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd;capu;;tho;Nthu;; 
jaq;ff;$Lk;. ,jdhy; mth;fSf;F MjuT mtrpakhFk;. ntWkNd fhaq;fis Mtzg;gLj;JtJ 
md;wp Mdhy;> $ba tpiutpNyNa nghUj;jkhd kUj;Jtg; guhkhpg;gpid toq;Ftjw;Fk; jdpahu; 
my;yJ murhq;f kUj;Jtg; guhkupg;Gf;Fk;> cjtpf;Fkhd gpd;capu;;tho;gtupd;; miljiy 
trjpg;gLj;JtJ Kf;fpakhdjhFk;. mDgtk; tha;e;jJk;> xj;Jzu;tpyhdJkhd itj;jpau;fis 
milahsq; fhz;gJ gaDs;sJ vd;gij ep&gpf;Fk;. 

 NtWgl;l tbtq;fisf; nfhz;l csepiyr;r%f cjtp cs;sJld;> gpd;capu;;tho;NthUf;F 
rpwg;ghfg; nghUe;jf;$ba Mjuitf; fz;lwptJk; Kf;fpakhdjhFk;. gpd; capu;;tho;NthUf;Fk; 

mj;Jld; mtrpag;gLkplj;J mtu;fsJ FLk;gq;fSf;Fk;/md;Gf;Fupatu;fSf;Fk; csepiyr;r%f 

MjuT KiwikfSf;fhd miljiy trjpg;gLj;JtJ Kf;fpakhdjhFk;. 

 jkJ mDgtk; gw;wpg; NgRtjw;F Xh; cstsj;Jizahshplk; my;yJ rpfpr;iraspg;gtuplk; 
nry;tjw;F rpyu; tpUk;gkhl;lhu;fs;> Mdhy; tho;thjhuk;> njhopy;> FLk;g cWg;gpdu;fSld; 
<LgLjy; Nghd;w kdtOj;jj;ij my;yJ Nguhtiy mtu;fSf;F tpistpf;ff;$ba NtW 
gpur;ridfs; Fwpj;J fye;JiuahLtjw;F tpUk;Gthu;fs; vd;gij milahsq; fhZjy;. 

 tho;thjhuj;jpw;Fk;> epjprhu; MjuTf;Fkhd mtrpaj;ij milahsq;fhZjy;. td;Kiwf;F Kd; 
mtu; nra;jijg; Nghy> mNj Mw;wystpy; gzpf;F kPsj;jpUk;Gtjw;F rpy 
gpd;capu;;tho;gtu;; ,ayhjtu;fshf tpsq;Ftu;. kdtjpu;r;rpAk; kw;Wk; epjprhu; ghJfhg;gpd;ikAk; 
jhf;fnkhd;iwf; nfhz;bUf;ff;$Lk;. ePjp cWjpg;gLj;jg;glhjtplj;J> gpd;capu;;tho;gtUf;F 
tho;f;ifia kPs;-fl;Ltjw;Fk; mj;Jld; ,og;gPLfSf;Fkhd MjuthdJ gaDs;sjhf tpsq;Fk; 
vd;gij ep&gpf;Fk;.   

 gpd;capu;;tho;gtUf;F mtrpak; vd;gjdhy; gjpypWg;gjw;F KiwikahdJk;> KiwrhuhjJkhd 
tiyg;gpd;dy;fSf;fhd mtrpaj;ij milahsq;fhZjy;. ,J toq;fg;gLtjw;F jdpg;gl;l 
tplag; gzpahsh;fspd; Mw;wysTf;F mg;ghw;gl;ljhf tpsq;fyhk;.  
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7. mbg;gil cupikfs; kDf;fspy;> Mz; ghypay; td;Kiwiaf; Fwpj;Jf; $wj;jf;fjhf 
ntspg;gLj;Jtjw;F gpd; capu;;tho;gtu;; njupTnra;jhy;> ghypay; td;Kiw Fwpj;J gpd; 
capu;;tho;gtupd; fUj;jpid kDTk;> rj;jpaf;fljhrpAk; kw;Wk; rfy rl;lg+u;tkhd Mtzq;fSk; 
nrk;ikahf tpgupg;gij epr;rag;gLj;jy;. 

8. gpd; capu;;tho;gtu;; ghJfhg;igAk;> Mjutspf;fg;gLtijAk; czh;tij epr;rag;gLj;jpf; 
nfhs;tjw;fhf mth;fSf;F JizahftpUj;jy; - ,J nghyp]; epiyaq;fs;> kUj;Jt trjpfs;> 
ePjpkd;wq;fs; Nghd;wtw;Wf;fhd tUifjuy;fis cs;slf;Ffpd;wJ. 

9. gpd; capu;;tho;Nthupd; ghJfhg;Gf;fhd cghaq;fisAk; mj;Jld; FLk;gk;> kdpj chpikfs; 
FOf;fs; my;yJ NtW tiyg;gpd;dy;fs; kw;Wk; NtW Nrit toq;Fdh;fs; Mfpad Clhf 
fpl;Lfpd;w Mjutpd; tiffisAk; fye;JiuahLjy;. rpy tplaq;fspy;> jkJ ghJfhg;Gf;fhf 
ehl;bd; ,d;ndhU gFjpf;F efh;tjw;F gpd;thOgtu;fs; eph;g;ge;jpf;fg;gl;Ls;shh;fs;. 

kUj;Jt kw;Wk; csepiyr;r%f 

td;Kiwapd; rk;gtj;ij kl;Lk; md;wp Mdhy; jdpg;gl;ltUf;F tpistpf;fg;gl;Ls;s cj;Njrkhd 
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gpd;capu;;tho;NthUf;F toq;fg;gLtJ Kf;fpakhdjhFk;.  

 jkJ nrhe;jj;jpy; kUj;Jt cjtpia ehLtjw;F Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd;capu;;tho;Nthu;; 
jaq;ff;$Lk;. ,jdhy; mth;fSf;F MjuT mtrpakhFk;. ntWkNd fhaq;fis Mtzg;gLj;JtJ 
md;wp Mdhy;> $ba tpiutpNyNa nghUj;jkhd kUj;Jtg; guhkhpg;gpid toq;Ftjw;Fk; jdpahu; 
my;yJ murhq;f kUj;Jtg; guhkupg;Gf;Fk;> cjtpf;Fkhd gpd;capu;;tho;gtupd;; miljiy 
trjpg;gLj;JtJ Kf;fpakhdjhFk;. mDgtk; tha;e;jJk;> xj;Jzu;tpyhdJkhd itj;jpau;fis 
milahsq; fhz;gJ gaDs;sJ vd;gij ep&gpf;Fk;. 

 NtWgl;l tbtq;fisf; nfhz;l csepiyr;r%f cjtp cs;sJld;> gpd;capu;;tho;NthUf;F 
rpwg;ghfg; nghUe;jf;$ba Mjuitf; fz;lwptJk; Kf;fpakhdjhFk;. gpd; capu;;tho;NthUf;Fk; 

mj;Jld; mtrpag;gLkplj;J mtu;fsJ FLk;gq;fSf;Fk;/md;Gf;Fupatu;fSf;Fk; csepiyr;r%f 

MjuT KiwikfSf;fhd miljiy trjpg;gLj;JtJ Kf;fpakhdjhFk;. 

 jkJ mDgtk; gw;wpg; NgRtjw;F Xh; cstsj;Jizahshplk; my;yJ rpfpr;iraspg;gtuplk; 
nry;tjw;F rpyu; tpUk;gkhl;lhu;fs;> Mdhy; tho;thjhuk;> njhopy;> FLk;g cWg;gpdu;fSld; 
<LgLjy; Nghd;w kdtOj;jj;ij my;yJ Nguhtiy mtu;fSf;F tpistpf;ff;$ba NtW 
gpur;ridfs; Fwpj;J fye;JiuahLtjw;F tpUk;Gthu;fs; vd;gij milahsq; fhZjy;. 

 tho;thjhuj;jpw;Fk;> epjprhu; MjuTf;Fkhd mtrpaj;ij milahsq;fhZjy;. td;Kiwf;F Kd; 
mtu; nra;jijg; Nghy> mNj Mw;wystpy; gzpf;F kPsj;jpUk;Gtjw;F rpy 
gpd;capu;;tho;gtu;; ,ayhjtu;fshf tpsq;Ftu;. kdtjpu;r;rpAk; kw;Wk; epjprhu; ghJfhg;gpd;ikAk; 
jhf;fnkhd;iwf; nfhz;bUf;ff;$Lk;. ePjp cWjpg;gLj;jg;glhjtplj;J> gpd;capu;;tho;gtUf;F 
tho;f;ifia kPs;-fl;Ltjw;Fk; mj;Jld; ,og;gPLfSf;Fkhd MjuthdJ gaDs;sjhf tpsq;Fk; 
vd;gij ep&gpf;Fk;.   

 gpd;capu;;tho;gtUf;F mtrpak; vd;gjdhy; gjpypWg;gjw;F KiwikahdJk;> KiwrhuhjJkhd 
tiyg;gpd;dy;fSf;fhd mtrpaj;ij milahsq;fhZjy;. ,J toq;fg;gLtjw;F jdpg;gl;l 
tplag; gzpahsh;fspd; Mw;wysTf;F mg;ghw;gl;ljhf tpsq;fyhk;.  

 

 

 

 
 

Mz; ghypay; td;Kiwapd; gpd;capu;;tho;NthUf;Frpwe;j Mjuit 
toq;Ftjw;F eilKiwapyhd Kiwikfs; vt;thW Nkk;gLj;jg;gl KbAk;? 

gpd;capu;;tho;NthUf;Fepthuzj;jpd; kpfTk; epahakhdJk;> xj;Jzu;tpyhdJk; kw;Wk; 
gaDWjptha;e;jJkhd Kiwiknahd;iw toq;Ftij mwpKfg;gLj;Jtjw;fhf murhq;fj;jpw;;F 
njhlu;gpyhd xU njhifiaf; nfhz;l rl;lg+u;tkhdJk;> nfhs;ifapyhdJk; kw;Wk; 
epUthfuPjpapyhdJkhd rPu;jpUj;jq;fs; mtrpag;gLfpd;w mNjNtis> njhopy;elj;Jgtu;fspd; 
gjpypWg;Gf;fspy; Fwpg;gplj;jf;f Nkk;gLj;jy;fs; ,lk;ngWtJ mtrpakhFk;.  gpd; capu;;tho;Nthiur; 
rpwg;ghf Mjutspg;gjw;Fk;> ghJfhg;gjw;Fk; eLj;juj;jpypUe;J ePz;l fhyk; tiuapyhd 
nrk;ikg;gLj;Jk; eltbf;iffisg; gpd;tUk; gupe;Jiufs; Fwpf;Nfhshff; nfhz;Ls;sd: 

 gpd;capu;;tho;NthUf;F Kw;WKOjhd Mjuit toq;Ftjw;F cghaq;fis tpUj;jpnra;jy;: ,J 
tof;fwpQh;fs;> nrayhu;tyh;fs;> itj;jpah;fs;> csepiyr;r%f epGzu;fs; kw;Wk; VidNahu; 
Nghd;w njhopy;elj;Jdu;fs; kj;jpapy; tiyg;gpd;dyikg;gpidAk; mj;Jld; rl;lg+u;tkhd> 
cstpay;> kUj;Jt> epjprhu; MjuT kw;Wk; ghJfhg;G Mfpad cl;gl NtWgl;l NjitfisAk; 
cs;slf;Ffpd;wthW cs;sf Mw;wysit cWjpg;gLj;Jtij (rhj;jpakhdtplj;J) Ntz;Lfpd;wJ. 

 gpd;capu;;tho;NthUf;F tpistpf;fg;gl;l nfLjy; kw;Wk; ePz;l fhy kdtjpu;r;rp kw;Wk; mth;fsJ 
cupikfs; mj;Jld; Njitfs; Mfpad Fwpj;J tof;fwpQu;fspdJk; kw;Wk; kUj;Jtg; 
gzpahshpdJk; kj;jpapy; Mz; ghypay; td;Kiwapd; tpopg;gpaiyAk;. Gupe;Jzu;itAk; 
mjpfupj;jy;. ghypay; td;KiwahdJ Mz; kw;Wk; ngz; gpd;capu;;tho;Nthiug; ghjpf;fpd;w 
Fwpg;ghd jd;ikia kdjpy; gjpa itj;jpUg;gJ mtrpakhdjhFk;. Jauj;jpdJk;> 
kdtjpu;r;rpapdJk; cly; uPjpapyhd milahsq;fs; kw;Wk; rhj;jpakhd milahsq;fs; Mfpad 
cl;gl Mz; ghypay; td;Kiwapd; jhf;fj;jpd; mwpit njhopy;elj;Jgtu;fs; jpul;bf;nfhs;s 
Ntz;Lk;. ,J rk;gtq;fisAk;> kdtjpu;r;rpiaAk; vt;thW milahsq; fhz;gJ kw;Wk; 
jftiyAk;> rhl;rpaj;ijAk; vt;thW ngWtJ vd;gtw;Wf;fhd rpwe;j mwpnthd;iwj; njhopy;  
toq;FgtUf;F toq;Fk;. ,J tpNrlkhf fl;GydhFk; cly; uPjpapyhd jOk;Gfis 
ntspg;gLj;jhj td;Kiw njhlh;ghd tplaq;fspy; Kf;fpakhdjhFk;. 

 gpd;capu;;tho;Nthiu milahsq;fhZk; Kd;Ndw;ghlhd toptiffis cWjpg;gLj;Jtjw;fhf CSO 
epWtdq;fspDs; (rpj;jputij FOf;fs; cl;gl) Neu;Kfq;fhziyAk; kw;Wk; Mtzg;gLj;jy; 
eilKiwfisAk; Nkk;gLj;jy;. Nfs;tpf;nfhj;Jf;fs; cl;gl Neh;Kfq;fhzy;fis 
elj;Jtjw;fhd nrad;KiwfSk;> eilKiwfSk; kPsthag;gl Ntz;Lk;. ghypay; td;Kiw 
Fwpj;J gpd;thOgth; Fwpg;gplhJtpl;lhYk; $l my;yJ td;Kiw kw;Wk; rpj;jputij Fwpj;J jdJ 
th;zidapy; VNjDk; tpguq;fis cs;slf;fhJ tpl;lhYk; $l ghypay; td;Kiwapd; 
rhj;jpaf;$W Fwpj;J njhopy;elj;Jgtu; czu;Tg;g+u;tkhf tpsq;f Ntz;Lk;. ,J tpNrlkhf 
KjyhtJ Neh;Kfq;fhzypd; my;yJ fye;Jiuahlypd; NghJ Kf;fpakhdjhFk;. Gifg;gl 
uPjpapyhd rhd;wpd; Clhf cl;gl kPwy;fspd; nrk;ikahd Mtzg;gLj;jiy cWjpg;gLj;jy;. gpd; 
thOgtu;fs; mDgtpj;j td;Kiwapd; tphpthd tptuj;jpid tUzpg;gjw;F mtu;fis ,ayr; 
nra;fpd;w $Uzu;tpyhd jd;iknahd;wpy; Neu;Kfq;fhzy;fis elj;Jtjw;F gzpahsu; 
Neu;Kfq;fhzy; njhopy;El;gq;fis tpUj;jpnra;tjpy; %yjdkpLtJ gaDs;sjhFk;. 

 Nru;e;jpUf;Fk; jpl;lq;fis tpUj;jp nra;jy;. ,jdhy; rl;lg+u;tkhd jPu;nthd;iw gpd;Jue;J 
nry;tjw;F gpd;capu;; tho;gtu;; tpUk;ghtpl;lhYk; $l my;yJ rl;lg+u;tkhd juh;nthd;W 
NghJkhdjy;y my;yJ fpl;lkhl;lhJ vd;whYk; $l epthuzj;ijAk;> MjuitAk; ehLtjw;F 
mtrpakhd nghyp]; epiyaq;fSf;Fk;> itj;jparhiyfSf;Fk;> rl;lg+u;tkhd MNyhridf;Fk; 
kw;Wk; Mjutpd; rfy Vida tbtq;fSf;Fk; gpd;capu;;tho;NthUld;; Neubahd njhlu;G 

nfhs;fpd;w tplag; gzpahsh;fs;> kdpj cupikr;; nrayhh;tyh;fs;> tof;fwpQh;fs;> Jiz–
rl;lthsu;fs; Nghd;w NtW CWglj;jf;f my;yJ ‘Mgj;jpy;’ cs;s egUf;F toq;fg;gLk; 
MjuTf;F xj;jjhf ,ij Nkw;nfhs;s KbAk;.  

 kdf;Fiwapyhd jug;Gf;F tof;fwpQiu toq;Ftjd; Clhf> ePjpkd;wj;jpy; gpd; capu;;tho;Nthiug; 
gpujpepjpg;gLj;Jk; eilKiwnahd;iw tpUj;jp nra;jy;. ,J gpd; capu;;tho;gtupd;; cupikfisAk;> 
mf;fiwfisAk; ghJfhg;gjw;fhd xU Kf;fpakhd eltbf;ifahFk;. murhq;fj;jpdhy; 
Fw;wq;fspd; tof;Fj;njhLg;G elj;jg;gLfpd;w NghjpYk; (mjhtJ> Gydha;itg; nghyp]; elj;jp> 
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tprhuizf; fl;lj;jpy; ePjpkd;wj;jpw;F mwpf;ifapLtJld;> Fw;wr;rhl;Lf;fis cUthf;Ffpd;wJk; 
kw;Wk; tof;Fj; njhLf;fpd;wJkhd Kidapy; gpd; capu;;tho;Nthiur; rl;l kh mjpgupd; murhq;f 
tof;fhLdh; gpujpepjpg;gLj;Jfpd;whh;) gpd;thOgthpd; mf;fiwfis mjpfsT gaDWjptha;e;jjhfg; 
ghJfhg;gjw;fhf Nkyjpf rl;lg+u;tkhd gpujpepjpj;Jtj;ij cWjpg;gLj;JtJ ,d;DNk 
Kf;fpakhdjhFk;.  

 LGBTIQ rdr%fj;jpd; cWg;gpdu;fisj; Jd;GWj;Jtjw;F gad;gLj;jg;gl;Ls;s ‘,aw;iff;F khwhd 
Fw;wq;fisf;’ ifahs;tjw;F jz;lidr; rl;lf;Nfhitapd; (365M) gpd;Ndhf;fpr; nry;Yk; 
Vw;ghLfspd; fPo; rl;lg+u;tkhd eltbf;ifiag; Gydha;thsh;fSk;> tof;Fj;njhLdh;fSk; 
gpd;Jue;J nry;yf;$lhJ vd;gij Mjhpj;JthjhLjy;. 

 murhq;f mYtyh;fSf;fhd> Fwpg;ghf rl;lkh mjpgUf;fhd miljiyg; gpd;capu;;tho;Nthu; 
gw;whf;Fiwiaf; nfhz;bUg;gjdhy;> jdpg;gl;l tplaq;fspdJk; kw;Wk; nghJtpy; Mz; ghypay; 
td;Kiwapd; gpur;ridapdJk; kPJ eilKiwapyhd Mjupj;J thjhLjiyg; NgZtjw;F 
Gydha;thsu;fs;> rl;l itj;jpa mYtyu;fs;> rl;l kUj;Jtu;fs; kw;Wk; tof;Fj;njhLdu;fs; 
MfpNahu; cl;gl rl;lk; kw;Wk; xOq;F mYtyu;fSld; fpukkhd njhlu;gpid cWjpg;gLj;JtJ 
Kf;fpakhdjhFk;. rpy ngz; gpd; capu;;tho;Nthupd;; tplaj;jpy;> tof;fwpQh;fisAk;> 
nrayhu;tyh;fisAk; nfhz;l Mjhpj;JthjhLjy; FOf;fs; fpukkhd $l;lq;fSf;Fk;> 
GJg;gpj;jy;fSf;Fk; murhq;f mYtyu;fis mOj;jpAs;sJld;> ,J kl;Lg;gLj;jg;gl;l 
KbTfisAk; toq;fpAs;sJ. jkJ tof;FfspdJk; kw;Wk; kUj;Jt-rl;l mwpf;iffs; kPJ 
jftiyg; ngWtjw;fhf jftYf;fhd cupikr; rl;lk; Nghd;w nghwpKiwfisAk; 
gad;gLj;Jtjw;F gpd;thOgtu;fSk;> njhopy; elj;Jdu;fSk; gapw;Wtpf;fg;gl KbAk;.  




