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ශ්රී ලංකාව: සමරිසි, ද්වීරිසි සහ සංක්රාන්ති සමාජභාී පුද්වගලයන්ත වවනුවවන්ත 
සමානාත්මතාවය සථ්ාපිත වූ සහ වවනස්වකාට සැලකීම් වනාමැි වූ වටපිටාවක් සහික 
කිරීම 
 
ජාත්යන්ත්ර නීතිවේදීන්වේ ව ාමිසවේ (International Commission of Jurists) ශ්රී ලං ා ජාති  නීති උපවේශි ා මතුරි 
ත්මිල්මරන් වේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමකි. 

 
2021 මාර්තතු 01 වන දින ජනාධිපති ව ෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්ා විසින් නිකුත්  ළ ත්නි ට්වවිටර්ත පණිවුඩයක් 
ව වර්ත ජනත්ාවවේ උනන්ුව දිව ගිවේය. වවනස්ව ාට සැලකීේ මුලිනුපුටා දැමීවේ ජාත්යන්ත්ර දිනය 
සැමරීමට සම ාමීව ඔහු නිකුත්  ළ ට්වවිටර්ත පණිවුඩය හරහා ජනාධිපතිවරයා වයස, ස්ී-පුරුෂ සමාජභාවය, 
ලංගිකත්වය, වාර්තගි ත්වය, බාහිර වපනුම සහ විශ්වාසයන් මත් පදනේ වනාවී සෑම පුේ ලයකුට ම 

අභිමානවයන්ත යුතුව ජීවත් ීමට ඇි අයිිය ආරක්ෂා  රන බවට ප්ර ාශ  ර තිබිණි. 1  

 
සෑම පුේ ලයකුට ම ලිංගි ත්වය සහ ස්ී-පුරුෂ සමාජභාවය මත් පදනේ ව වවනස්ව ාට සැලකීේ වලට 
ලක් වනාවී සිටීමට ඇති අයිතිය වමන්ම ලංගික දිශානිය, ස්ී -පුරුෂ සමාජභාී අනනයතාවය වහෝ 
ප්රකාශනය කුමක් වූව ද සෑම පුද්වගලයකුම සතු අභිමානවයන්ත යුතුව ජීවත් ීමට ඇි අයිිය දකුණු 
ආසියාති  රාජය නාය යකු විසින් ප්රසිේධිවේ පිළි න්නා ලද පළමු අවස්ථාව වලස වමම ට්වවිටර්ත පණිවුඩය 
ඉතිහාස  ත් වන බවට වාර්තත්ා වේ. වමම පණිවුඩය පැමිවෙන්වන් ජනාධිපතිවරයා විසින් නව ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ථාවක් ව ටුේපත් කිරීම ආරේභ  ර ඇති වමාවහාත්  වීම ද විවශ්ෂත්වයක් වන අත්ර එහි පළමු 
ව ටුේපත් නුුවර්තදී ම බලාවපාවරාත්තු වනු ඇත්. ශ්රී ලං ාව තුළ සංවාදයට බඳුන් විය යුතුම ලිංගි  

දිශානතිය, ස්ී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයත්ාවය සහ ප්ර ාශනය (SOGIE) පිළිබඳ  ති ාවත් විවෘත් කිරීමට 

වමම ටිේටර්ත පණිවුඩය සමත් වූ අත්ර, සමරිසි, ේවීරිසි සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවී (LGBT) පුේ ලයන් නීතිය 
ඉදිරිවේ වවනස්ව ාට සැලකීේ වලට ලක්වනාවන බවට රජය ව බලා  න්නා බව සහති  කිරීවමහි ලා 
වමය වැද ත් වේ. 

 
ශ්රී ලං ා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව (12 වන ව න්තිය) නීතිය ඉදිරිවේ සියළු පුේ ලයින් සතු සමානාත්මත්ාවය 
සඳහා ඇති අයිතිය සහ නීතිවේ සමාන රැ වරෙය ලැබීවේ අයිතිය සහති   රනු ලබයි. වාර්තගි ත්වය, 
ආ ම, භාෂාව, කුලය, ස්ී-පුරුෂභාවය, වේශපාලනි  මත්ය සහ උපන් ස්ථානය මත් වවනස්ව ාට 
සැලකීේ වලට ලක්කිරීම ද එය ත්හනේ  රනු ලබයි. ඒ අනුව, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ලිංගි  දිශානතිය, 
ස්ී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයත්ාව සහ/වහෝ ප්ර ාශනය මත් වවනස්ව ාට සැලකීේ වලට ලක්කිරීම ත්හනේ 
කිරීමක් සිු වනා රන බව වපනී යයි.    

 
ශ්රී ලං ා දණ්ඩඩ නීති සංග්රහවේ (1883) 365 සහ 365අ ව න්ති වලට අනුව “ස්වභාවධර්තමයට එවරහි ලිංගි  

සංසර්ත ය” සාපරාධී වරදක් වන අත්ර එ්වා “ත්දබල අවශෝභන ක්රියා” වලස හඳුන්වනු ලබයි. එම ව න්ීන් 
හි වයාදා ව න ඇති පද වලට දණ්ඩඩ නීති සංග්රහවේ පැහැදිලි නිර්තවචනයක් ලබා දී වනාතිබුෙ ද එ ඟත්ාවය 
මත් ඇතිවන සමලිංගි  සබඳත්ා සාපරාධී රෙය කිරීමට වමම ව න්ති වද ම වයාදාව න තිවේ. වමම 

‘අපරාධයට’ වරද රු වන පුේ ලයකු වසර දහයක් දක්වා වූ සිරදඬුවම ට යටත්  ළ හැකිය. 

 
දණ්ඩඩ නීති සංග්රහවේ 399 වන ව න්තිය හරහා “ස්ී-පුරුෂ සමාජභාවය වසන් කිරීම” සාපරාධී රෙය 
 රනු ලබන අත්ර, වමය සංක්රාන්ති සමාජභාවී පුේ ලයන්ට එවරහිව නිත්ර භාවිත්ා  රනු ලබන්වන් 

“ජනත්ාව වනාමඟ යැවීවේ” වචෝදනාවට එවරහිව නු පැවරීවේ  ටයුතු වලදී යි. ත්වද, ස්ී-පුරුෂ 
සමාජභාවවේ සේමත්යන් හා වනා ැළවපන බාහිර වපනුම ඇති පුේ ලයන් බිය වැේදීම, ඔවුන්ව න් 
 ප්පේ  ැනීම, රඳවා ත්බා  ැනීම සහ ප්රශ්ෙ කිරීම සඳහා පාදඩ ආඥා පනවත් (1842) අයාවල් හැසිරීමට 
අදාළ විධිවිධාන වයාදාව න තිවේ. 

 
1 https://twitter.com/GotabayaR/status/1366258501886955526   

https://twitter.com/GotabayaR/status/1366258501886955526
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මීට අමත්රව, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවේ 16 වන ව න්තියට අනුව මූලි  අයිතිවාසි ේ පරිච්වේදවේ 
විධිවිධාන සමඟ ‘පවත්නා ලිඛිත් නීතිය සහ ලිඛිත් වනාවූ නීතිය කිසිු වනා ැලපීමක් වනාසල ා හැර 

වලංගු සහ ක්රියාත්ම  විය යුතු’ වවයි. එහි ප්රතිඵලයක් වශවයන් දණ්ඩඩ නීති සංග්රහය සහ පාදඩ ආඥා පනත් 
වැනි පවත්නා නීති අධි රෙ සමාවලෝචනයට ලක්වීම වැළකී ඇති අත්රම, එමඟින් නීතිය අවභාවිත්ා 
කිරීවේ වචෝදනා ඇතුළු ක්රියා ලාපයන් සඳහා බලධාරීන් පරීක්ෂෙයට ලක්වීවමන් ආරක්ෂා වී තිවේ. 
වමවන් විධිවිධාන, වපාලිස් නිලධාරීන්වේ ක්රියා ාර ේ මත් සමරිසි, ේවීරිසි සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවී 
පුේ ලයන් ඉලක්   ර ත් මානව හිමි ේ උල්ලංඝනය වීේ ඉහළ නැංවීමට ඉඩ ප්රස්ත්ාව සලසා වදනු 
ලබයි. 

 
ඉකුත් වසවර්තදී සමලිංගි  ලිංගි  සබඳත්ා පැවැත්වූ බවට ‘සාක්ි’ ව ානුකිරීවේ පදනම මත් ත්ළාවපලා 
දැමීම, බලහත් ාරයන් ගුදමාර්ත /වයෝනිමාර්ත  ආශ්රිත් පරීක්ෂෙ සඳහා වයාමුකිරීම ඇතුළු අමානුි  
ක්රමවේදයන් හරහා සමරිසි, ේවීරිසි සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවී පුේ ලයන් හට වධහිංසන පැමිෙවීමට සහ 
පහත් අන්දමින් සැලකීමට ශ්රී ලං ාවේ බලධාරීන්  ටයුතු  ර තිබූ බව දිවයිවන් ප්රසිේධ පුවත්පත්ක් විසින් 
සිු ළ විවශ්ෂ විමර්තශනයකින් අනාවරෙය  ර තිබිණි. එවමන්ම, එච්අයිවී පරීක්ෂාවන් සිුකිරීම සඳහා 
අධි රෙ නිවයෝ  ලබා ු න් අවස්ථා සහ එම පරීක්ෂා වල ප්රතිඵල අධි රෙය ඉදිරිවේ ප්රසිේධිවේ වහලිදරේ 
කිරීම සේබන්ධ සිුවීේ ද වාර්තත්ා වී තිබිණි. එය අදාළ පාර්තශවයන් වේ වපෞේ ලි ත්වයට ඇති අයිතිය 
පැහැදිලිවම උල්ලංඝනය කිරීමකි. වමම අනාවරෙයන් ව න් අනතුරුව අධි රෙ අමාත්ය අලි සබ්රි මහත්ා 
විසින් නිල ප්ර ාශයක් සිු රමින් එවන් හානි ර ක්රියාවන් නත්ර  රන වලස අදාළ බලධාරීන්ට උපවදස් 

ලබා දීමට ත්මා  ටයුුුතු  ළ බවත්, ‘ස්ී-පුරුෂ සමාජභාවය, ලිංගි  රුචි ත්වය වහෝ අනනයත්ාවය’ මත් 
පදනේව වවනස්ව ාට සැලකීේ වලට ලක්වනාවී සිටීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳ ත්මා විශ්වාස  රන බවත් 
අවධාරෙය  ර සිටිවේ ය. මීට අමත්රව, ඉකුත් මස මෑත් දින  සංක්රාන්ති සමාජභාවී පුේ ලයන් ඉලක්  
 ර  නිමින් නීතිය අවභාවිත්ා වනා රන හා ඔවුනට ව ෞරවවයන් යුතුව සැලකීමට  ටයුතු  රන වමන් 
විනිසුරුවන් විසින් වපාලීසියට අවවාද ව ාට තිබුණු බවට වාර්තත්ා වී තිබිණි. 

 
2014 වර්තෂවේදී එව ට ශ්රී ලං ා රජය විසින් එක්සත් ජාීන්වේ මානව හිමි ේ  මිටුව ඉදිරිවේ වපනී 
සිටිමන් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවේ 12 වන ව න්තිය තුළ ලිංගි  දිශානතිය සහ ස්ී-පුරුෂ සමාජභාවී 
අනනයත්ාව මත් පදනේ ව වවනස්ව ාට සැලකීේ වලට ලක් වනාකිරීම අඩංගු වන බව අවධාරෙය  වළය්. 
ව වස්වවත්ත්, ඉහත් සඳහන්  ළ පරිදි නීතිවේ අන්ත්ර්ත ත් පැහැදිලි විධිවිධාන සහ ඒවා භාවිත්යට  න්නා 
අන්දම මත් වමම ත්ර්ත ය බිඳ හැලී යන බවක් දක්නට ලැවේ. ත්වද, 2017 වර්තෂවේදී මානව හිමි ේ 
 වුන්සිලවේ පැවති විශ්වීය ආවර්තතිත්ා සමාවලෝචන සැසිවාරවේදී ශ්රී ලං ාව ලිංගි  දිශානතිය සහ ස්ී-
පුරුෂ සමාජභාවී අනනයත්ාව මත් පදනේ වූ වවනස්ව ාට සැලකීේ මුලිනුපුටා දැමීමට පියවර  න්නා බවට 
ප්රතිඥා දී තිබිණි. ව වසව්වත්ත්, එව ට  ැබිනට්ව මණ්ඩඩලවයන් පැනනැගි විවරෝධය හමුවේ ලිංගි  

දිශානතිය, ස්ී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයත්ාවය සහ ප්ර ාශනය (SOGIE) පිළිබඳව ජාති  මානව හිමි ේ 
ක්රියා ාරී සැලැස්මට ඇතුලත් කිරීමට  ත් උත්සාහ වයර්තත් විය. 

 
දකුණු ආසියාව තුළ ශ්රී ලං ාවේ අසල්වැසි රාජයයන් වේ පිළිබඳ  නු ලැබූ ප්ර තිශීලී පියවරයන් තිවේ. 
ඉකුත් වසර වල ඉන්දියාව සහ භූත්ානය යන රාජයයන් වද ම එ ඟත්ාවය මත් හට න්නා සමලිංගි  
ලිංගි  සබඳත්ා නිර්තසාපරාධී රෙය කිරීමට  ටයුතු  ර තිබිණි. භූත්ාන දණ්ඩඩ නීති සංග්රහවේ 

‘ස්වභාවධර්තමයට එවරහි ලිංගි  ක්රියා’ වලට අදාළ විධිවිධානය බලාත්ම   ර තිවබන්වන් යේත්ේ 2004 
වර්තෂවේදීයි. ව වස් නමුත් නීතිය මඟින් සමලිංගි  සබඳත්ා පවත්වන පුේ ලයන් සක්රිය වලස එච්අයිවී 
ප්රති ාර ලබා ැනීම අවහිර  ර තිවබන බව ක්රියා ාරීන් විසින් වපන්වා දීම සහ අවවබෝධ වීම නිසා වමවස ්
නිර්තසාපරාධී රෙ ීන්ුව ලබා දීමට පියවර ව න තිවේ. 2018 වර්තෂවේදී ඉන්දියානු වර්ෂ්ඨාධි රෙය 
විසින් එ ඟත්ාවය මත් හට න්නා සමලිංගි  ලිංගි  සබඳත්ා සාපාරාධී  රනු ලබන ඉන්දියානු දණ්ඩඩ නීති 
සංග්රහවේ 377 වන ව න්තිය අවහෝසි  රමින් ප්ර ාශ  ර සිටිවේ සමරිසි, ේවීරිසි සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවී 
පුේ ලයන් අත්ර එ ඟත්ාව මත් හට න්නා සබඳත්ා වලට එවරහිව වමම විධිවිධානය භාවිත්යට  ැනීම 
වයවස්ථා විවරෝධී බවත්, එමඟින් සමානාත්මත්ාවයට ඇති අයිතිය ඇතුළු මූලි  අයිතිවාසි ේ උල්ලංඝනය 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/923254/Sri_Lanka-_SOGIE_CPIN_-_v4.0__1_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/923254/Sri_Lanka-_SOGIE_CPIN_-_v4.0__1_.pdf
http://www.dailymirror.lk/news-features/JMOs-and-Police-conducting-forced-anal-and-vaginal-examinations-on-LGBT-people/131-198911
http://www.dailymirror.lk/news-features/JMOs-and-Police-conducting-forced-anal-and-vaginal-examinations-on-LGBT-people/131-198911
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Forced-anal-probe-on-LGBT-people-Justice-Minister-disturbed/108-198954
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වීම සිුවන බවත් ය. 2018 වර්තෂවේදී පකිස්ත්ානය විසින් සංක්රාන්ති සමාජභාවී පුේ ලයන්වේ මානව 
හිමි ේ පිළි නු ලබන නීතියක් බලාත්ම   රන ලද අත්ර, ත්මා  ැමති ස්ී-පුරුෂ සමාජභාවී 
අනනයත්ාවයක් දැරීමට ඇති අයිතියට නීතිමය පිළි ැනීම ලබා දීම ඒ අත්ර වවයි. වවනස්ව ාට සැලකීේ 
සිුවීමට වහ්තුවන නීතිමය විධිවිධාන වබාවහාමයක් බ්රිත්ානය යටත් විජිත් පාලනවේ අවවශ්ෂයන් බව වටහා 
 ැනීම සහ එවැනි බලපෑේ පසු ර යාවේ අවශයත්ාවය අවවබෝධ වීම වමම වර්තධනයට වහ්තුවූ  රුණු අත්ර 
වවයි.  

 
ශ්රී ලං ාව තුළ සමලිංගි භීති ාව මූලි  වශවයන් ම අර්තත් දැක්වූවේ සංස් ෘති   ැටළුවක් වශවයනි. 
නමුත් දැන් ත්ත්ත්වය වවනස් වවමින් පවතින බවක් වපවනන්නට තිවේ. සමරිසි, ේවීරිසි සහ සංක්රාන්ති 
සමාජභාවී පුේ ලයන්වේ මානව හිමි ේ පිළිබඳ සා ච්ඡා කිරීමට මාධයය තුළ විවිධ ඉඩ ප්රස්ත්ාව දැන් 

සැ සී ඇති අත්ර, අභිමානය (PRIDE) වැනි ප්රජා මූලි  වැඩසටහන් සඳහා මාධය ආවරෙය ලබාදීමද දැන් 
දක්නට ලැවේ. ඒ අත්ර, 2016 වර්තෂවේදී ලබා ුන් වර්ෂ්ඨාධි රෙ ීන්ුවක් හරහා ප්ර ාශයට පත්වූවේ 
‘එ ඟත්ාවය මත් වැඩිහිටියන් අත්ර සිුවන ලිංගි  ක්රියා රාජයය තුළින් පාලනයට ලක්වනා ළ යුතු බවත්, 

එය සාපරාධී රෙයට පාද  වනාවිය යුතු’ බවත් ය. 2004 ත්රේ මෑත්  ාලය දී සේමත්  රන ලද 
වවනස්ව ාට සැලකීවේ නීතියක් පවා අවහෝසි  ර දැමීමට අසල්වැසි භූත්ානයට හැකිවූවේ නේ, නිසැ වම 
යටත් විජිත් යු වේ පැනවූ විලංගු වලින් මිදී සමරිසි, ේවීරිසි සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවී පුේ ලයන් හට 
සමානාත්මත්ාවය සහති  කිරීමට ශ්රී ලං ාවට හැකිවිය යුතුය. 

 
සමරිසි, ේවීරිසි සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවී ප්රජාව ඇතුළු සියළු පුේ ලයින්ට සමානාත්මත්ාවය සහති  
 රමින් ජාත්යන්ත්ර මානව හිමි ේ ආරක්ෂා කිරීම සදහා ශ්රී ලං ාව ලබා දී ඇති වපාවරාන්ු ඉටු කිරීමට 
දැන්  ාලය එළඹ ඇත්. එය ජනාධිපතිවරයා වේ ට්වවිටර්ත පණිවුඩය සහ මීට ඉහත් නිකුත්  රන ලද ප්රසිේධ 
ප්ර ාශයන් මඟින් මතු රන ලද අවප්ක්ෂාවන් මත් පදනේ වන බවද අවධාරෙය  ළ යුතුය. නව ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවක් ව ටුේපත් කිරීම සඳහා පසුගිය වර්තෂවේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් ‘විවශ්ෂඥ  මිටුවක්’ 
පත් රන ලදී. වමම (නව) ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවේ මූලි  අයිතිවාසි ේ ආරක්ෂා කිරීවේ  ාණ්ඩඩයට 
ලිංගි  දිශානතිය, ස්ී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයත්ාවය සහ ප්ර ාශනය (SOGIE) ද ඇතුල් ව ාට, ඒ මත් 
පදනේ වූ වවනස්ව ාට සැලකීේ ත්හනේ කිරීමට  ටයුතු කිරීම ජාත්යන්ත්ර නීති ඉදිරිවේ අප රාජයය සතු 
බැඳීේ ඉටුකිරීවමහි හා සමරිසි, ේවීරිසි සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවී පුේ ලයන් සමඟ ඇති සේබන්ධත්ාව යළි 
ව ාඩනඟා  ැනීවමහි ලා පළමු පියවරක් වනු ඇත්.  

http://www.supremecourt.lk/images/documents/sc_appeal_32_11.pdf

