
ශ්රී ලංකාව: පාදඩ ආඥා පනත අවලංගු විය යුතුයි 
 
 
ජාත්යන්ත්ර නීති විශාරදයන්ගේ ග ාමිසගේ (International Commission of Jurists) ශ්රී ලං ා ජාති  නීති 
උපගේශි ා මතුරි ත්මිල්මරන් ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමකි.  

 
මීට වසර 180  ට පමණ ගපර බ්රිත්ාන්ය යටත්විජිත් පාල යන් විසින් ශ්රී ලං ාවට අයාගල් යාගේ සං ල්පය 

හඳුන්වා ගදන් ලදී. ආර්ථි  වශගයන් ආන්ී රණයට ලක්වූවන්ගේ ජීවන් චර්ථයා සාපරාදී රණය කිරීම 

ගේ හරහා සිදුවිය: උදාහරණ වශගයන් සිඟමන් ගයදීම, ශාරීරි  අපහසුත්ා තිබීම, ගරෝගයක්ව වයාප්ත් කිරීම 

සහ නිවසක්ව ගන්ාමැති ම ගේ අත්ර විය. ගමම චර්ථයා එව ට පැවති බ්රිත්ාන්ය සේරදායන්ට පටහැනි බවට 

විශ්වාස ග රිනි.  

යටත්විජිත් පාලන් සමය තුළ පාදඩ නීති බලාත්ම   රනු ලැබුගේ රධාන් වශගයන්ම දැඩි ශ්රමයක්ව යටගත් 

(විගශ්ෂගයන්ම වතුවල) ගස්වය  ර පළාගගාස ් අවත්ැන් ූ සහ එම ගහ්තුව නිසාම රජය ඉදිරිගේ 

රගයෝජන්යක්ව ගන්ාමැත්ගත් යැයි සැලකූ පුේගලයන් වැටලීම සඳහායි.   

ගමම නීති ශ්රී ලං ා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාගවන් ගමන්ම ජාත්යන්ත්ර මාන්ව හිමි ේ නීතිගයන් සහති   ර 

ඇති මාන්ව හිමි ේවලට පටහැනිය. ගමම නීති වල භාවිත්ය අත්ත්ගන්ෝමති , ගවන්ස්ග ාට සැලකීේ සහ 

අපගයෝජන්යන්ගගන් පිරී තිගේ. 

නූත්න් සමාජය තුළ කිසිඳු පිළිගැනීමක්ව ගන්ාමැති යටත්විජිත් සමගේ වටින්ා ේ ඇතුළත් ශ්රී ලං ාගේ පාදඩ 

නීතිය 1841 වර්ථෂගේ සිට සාගප්ක්වෂව එ ඳු ගහෝ ගවන්ස්ීම ට ලක්වගන්ාී එගලසම පවී. ඉකුත් දිගන් , 

ශ්රී ලං ාගේ පාදඩ ආඥා පන්ත් (Vagrants Ordinance) අවලංගු කිරීගේ අවශයත්ාවය පැහැදිලි  රමින් 

ජාත්යන්ත්ර නීති විශාරදයන්ගේ ග ාමිසම (International Commission of Jurists - ICJ) විසින් නන්ති  

වාර්ථත්ාවක්ව1 එළිදක්වවන් ලදී. නීතිය තුළ අවධාන්ය ගයාමු ළ යුතු රගේශ සහ මාන්ව හිමි ේ උල්ලංඝන්ය 

කිරීම සඳහා නීතිය ගයාදාගන්න්ා අන්දම පිළිබඳව ගමම වාර්ථත්ාගවන් හඳුන්ාගගන් ඇත්.  

‘ ලහ ාරී ගලස ගහෝ අනිසි ගලස හැසිරීම’ (riotous and disorderly manner), ‘ඉබාගාගත් යාම’ 

(wandering), ‘ ේමැලි ගලස හැසිරීම’ (idling), ‘වංචනි  ගහෝ රගයෝග ාරී ගලස පුණයාධාර එ තු 

කිරීම’ (gather or collector of arms under false pretense), ‘තුවාල, ලාදුරු, අංගවි ල ගහෝ ගවන්ත් 

ගරෝගයක්ව ගපන්වමින් සිඟමගන් යදින්න්න්’ (endeavoring by the exposure of wounds, deformities, 

leprosy or loathsome disease), හා ‘අව ල් ක්රියාවන්හි ගයදීම ගහෝ ඊට ගපළඹීම’ (soliciting, or acts 

of indecency) වැනි සමාජ චර්ථයාවන් වලට දඬුවේ පමුණවමින් “ශිෂ්ටභාවය” (decency) නියාමන්ය කිරීම 

සඳහා ගමම ආඥා පන්ත් නීතියක්ව ගලස ගයාදාගැගන්යි. ගමවන් ක්රියාවන්හි ගයදුන් පුේගලයන් 

‘ත්ක්ව ඩියන්’ (rogues), ‘ඉබාගාගත් යන්න්න්’ (vagabonds) ගහෝ ‘හික්වමවිය ගන්ාහැකි ත්ක්ව ඩියන්’ 

(incorrigible rogues) ගලස න්ේග ගර්ථ. ‘හික්වමවිය ගන්ාහැකි ත්ක්ව ඩියන්’ ඔවුන්  ගළ් යැයි කියන් 

‘අපරාධය’ සඳහා වරද රුවන් වන්වා පමණක්ව ගන්ාව, සිය අන්ාගත් යහපත්  ල්ක්රියාව සහති  කිරීම 

සඳහා නිදහස ලැබීගමන් වසර   ාලය ට යටත්ව මූලයමය ආරක්වෂාවක්ව ද රදර්ථශන්ය  ළ යුතු ය.  

   

 
1 නීති වාර්ථත්ාව කියීමට ගමත්නින් පිවිගසන්න්: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/01/Sri-Lanka-Briefing-
Paper-A-Colonial-Relic-Long-Overdue-for-Repeal-2021-ENG.pdf  

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/01/Sri-Lanka-Briefing-Paper-A-Colonial-Relic-Long-Overdue-for-Repeal-2021-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/01/Sri-Lanka-Briefing-Paper-A-Colonial-Relic-Long-Overdue-for-Repeal-2021-ENG.pdf


සංක්රාන්ති සමාජභාී පුේගලයන්, ලිංගි  වෘත්තිගේ නියැගලන් පුේගලයන් පමණක්ව ගන්ාව ගපාදු ස්ථාන්ය  

අත් අල්ලාගගන් සිටීම මත් පමණක්ව ම ‘අපරාධයක්ව’ සිදු ගළ් යැයි ගචෝදන්ා ලබන් යුවළයන් පවා 

අත්අඩංගුවට ගැනීමට ගමම නීතිය ගයාදාගැගන්න්ගන්, දැන්ටමත් එහි අන්ත්ර්ථගත් නින්දා සහගත් අරමුණු 

අභිබවා යමිනි. ගමවන් අත්අඩංගුවට ගැනීේ නිත්ය පිළිගවත්ක්ව ගලස අනුගමන්ය  රමින් ගමම නීතිය 

අවභාවිත්ා වන් අයුරු පිළිබඳව පුවත් වාර්ථත්ා ගපන්වා ගදයි.   

රජගේ බලධාරීන් ගගන් විගශ්ෂගයන්ම ගපාලීසිය, ගමම නීතිය ක්රියාත්ම  කිරීගේදී එහි අන්ත්ර්ථගත් 

නන්ති  රතිපාදන් වරදවා වටහාගන්න්ා අත්ර, හුගදක්වම සදාචාරාත්ම   රුණු මත් පදන්ේව ක්රියා  රයි. 

ඉහත් සඳහන්  ළ කිසිවක්ව ශ්රී ලං ා නීතිය යටගත් සැබෑ ‘අපරාධයන්’ ගන්ාගේ. යත්ාර්ථථය සඳහන් 

 රන්ගන් න්ේ, අධි රණය ර ාශ  ර තිගබන්ගන්, ලිංගි  වෘත්තිගේ නියැගලන් පුේගලයකු අත්අඩංගුවට 

ගත් හැක්වගක්ව ඈ “ගපාදු මාවත්  ගහෝ මහාමාර්ථගය   ලහ ාරී ගහෝ අනිසි ගලස හැසිගරන්ගන්” න්ේ 

පමණක්ව මිස වාණිජ ලිංගි  වෘත්තිගේ නියැලීම යන් ක්රියාව මත් ගන්ාවන් බවයි. ශ්රී ලං ා ගපාලීසිය විසින් 

“ලිංගි  වෘත්තිගේ නියැගලන්  ාන්ත්ාවන් අත්ත්ගන්ෝමති ව අත්අඩංගුවට ගැනීම, ඔවුන් සතුව ග ාන්ඩම 

තිබීම ලිංගි  වෘත්තිගේ නියැගලන් බවට සාක්වියක්ව ගලස සැලකීම සහ ගමම  ාන්ත්ාවන් හිංසන්යට, 

ලිංගි  අල්ලසට හා  ප්පේ ගැනීමට භාජන්ය කිරීමට” පාදඩ ආඥා පන්ත් භාවිත්ා කිරීම  ාන්ත්ාවන්ට 

එගරහි රචණ්ඩඩත්වය මුලිනුපුටා දැමීම පිළිබඳ එක්වසත් ජාීන්ගේ  මිටුව (UN Committee on the 

Elimination of Violence against Women) විසින් ඉකුත් 2017 වර්ථෂගේදී ගහළා දැ  තිගේ.  

ගමම අඥා පන්ත්ට අනුව, වැරදි ාරියන් වන්  ාන්ත්ාවන් අධි රණගේ අභිමත්ය පරිදි ඕන්ෑම සිර දඬුවමක්ව 

ගවනුවට 1907 අං  05 දරන් රැඳවුේ නිවාස ආඥා පන්ත් (Houses of Detention Ordinance No. 5 of 

1907) යටගත් පිහිටුවන් ලද රැඳවුේ නිවාසය ට යැවිය හැකිය. ගමම නීතිගේ භාවිත්ය මත්, 

මගහ්ස්රාත්වරයකු විසින් නියම  ළ පරිදි වැරදි ාරියන් ූ  ාන්ත්ාවන් රජය මඟින් පවත්වාගගන් යන් 

එ ම රැඳවුේ නිවාසය වන් ගමත්ගසවන් රැඳවුේ නිවාසයට යවනු ලබයි. වසර ගණන්ාවක්ව මුළුල්ගල් කිසිඳු 

නීත්යානුකූල නිගයෝජන්යක්ව ගහෝ නිදහස් ී යාමට මඟක්ව ගන්ාමැතිව, එහි තිගබන් බන්ධන්ාගාරයක්ව බඳු 

පරිසරය තුළ ගමම  ාන්ත්ාගවෝ ලැගුේගගන් සිටිති. අත්ත්ගන්ෝමති  රඳවා ත්බාගැනීේ පිළිබඳ එක්වසත් 

ජාීන්ගේ ක්රියා ාරී  ණ්ඩඩායම (UN Working Group on Arbitrary Detention) විසින් මතු ළ එක්ව 

සිදුීම  දී අන්ාවරණය ූගේ, අදාළ  ාන්ත්ාව 1975 වර්ථෂගේ සිට ගමගස් රැඳවුේ භාරගේ සිට ඇති බවයි. 

නීතිගේ අත්ත්ගන්ෝමති  හා ගවන්ස්ග ාට සැලකීගේ භාවිත්ය සහ අපරාධවල පවතින් යල්පැන් ගිය 

ස්වභාවය නිසා ගමම ආඥා පන්ත් අවලංගු කිරීගේ අවශයත්ාව අන් වරදා ටත් වඩා දැන් මතුව තිගේ. 

ශ්රී ලං ාව, ගලාව පවතින් ගබාගහෝ රධාන් මාන්ව හිමි ේ ගිවිසුේ සහ ඒවාහි වයවස්ථාවන් හි සාමාජි ත්වය 

දරන් රාජයයකි. ගමම සියලු ගිවිසුේ අගප්ක්වෂා  රන්ගන්, මාන්ව හිමි ේ නීතිය ක්රියාත්ම  කිරීගේදී ත්ම 

සාමාජි ත්වය දරන් රාජයයන් ගවන්ස්ග ාට සැලකීේ සිදු ගන්ාකිරීගේ රතිපත්තිය අනුගමන්ය  ළ යුතු 

බවයි. ආර්ථි , සමාජීය සහ සංස් ෘති  අයිතිවාසි ේ පිළිබඳ  මිටුව (Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights) සහ නිවාස පිළිබඳ එක්වසත් ජාීන්ගේ විගශ්ෂ වාර්ථත්ා රු (UN Special Rapporteur 

on Housing) විසින් ගපන්වා දී ඇත්ගත්, නිවසක්ව ගන්ාමැති ම සාපරාධී රණය කිරීම රාජයගේ මාන්ව 

හිමි ේ බැඳීේ සමඟ ගන්ාගැළගපන් බවයි. එගස් කිරීම, අත්ත්ගන්ෝමති  ගලස අත්අඩංගුවට ගැනීේ සහ 

රඳවා ත්බා ගැනීේ වලින් ආරක්වෂා කිරීමට අදාළව සිවිල් සහ ගේශපාලන් අයිතිවාසි ේ පිළිබඳ ජාත්යන්ත්ර 

සේමුතිය (International Covenant on Civil and Political Rights) යටගත් රාජයය ට පැවගරන් වගකීම 

ද උල්ලංඝන්ය කිරීමකි. දුප්පත් පුේගලයන් සහ ආන්ී රණයට ලක්වවන් පුේගලයන් ඉලක්ව   රන් පාදඩ 

නීති ගමම ආරක්වෂාව උල්ලංඝන්ය  රන් බව මාන්ව හිමි ේ  මිටුව ද ත්හවුරු  ර ඇත්.   



ගමම නීතිගේ රතිපාදන්, ශ්රී ලං ා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාගවන් ලබා දී ඇති සමාන්ාත්මත්ාවය, වධහිංසාගවන් 

ගහෝ කුරිරු, අමානුි  සහ අවමන්සහගත් සැලකිලි වලින් නිදහස් ීම සහ අත්ත්ගන්ෝමති  අත්අඩංගුවට 

ගැනීේ, රඳවා ත්බා ගැනීේ සහ දඬුවේවලින් නිදහස් ීම ට අදාළ මූලි  අයිතිවාසි ේ පවා උල්ලංඝන්ය 

 රයි. අවාසන්ාව ට, දැන්ට පවතින් සියලුම ලිඛිත් සහ ලිඛිත්-ගන්ාවන් නීතිවල අඛණ්ඩඩ වලංගුභාවය සහ 

ක්රියාත්ම  ීම, මූලි  අයිතිවාසි ේ පරිච්ගේදය සමඟ ඇති ගන්ාගැළපීම ගන්ාත් ා ත්හවුරු  රන් 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාගේ 16 වන් වගන්තිය නිසා පාදඩ ආඥා පන්ත් දිගටම ක්රියාත්ම  කිරීමට අවසර ලැබී 

තිගේ.  

ගමම යල්පැන් ගිය යටත්විජිත් නීතිය අවලංගු කිරීමට පාර්ථලිගේන්තුව වහා  ටයුතු  ළ යුතුය. එගමන්ම 

අවශය න්ේ දණ්ඩඩ නීති සංග්රහගේ (Penal Code) ගහෝ නීතිගේ බැහැර ගන්ාග ාට ත්බාගත් යුතු යේ 

ග ාටසක්ව පවී ද, එය නිශ්ිත් වයවස්ථාදාය ය ට යටත් ග ාට සමාගලෝචන්ය  ර රතිස්ථාපන්ය  ළ 

යුතුය. ඒ ගවනුවට ගගන් එන් ඕන්ෑම න්ව නීතියක්ව ශ්රී ලං ාගේ ජාත්යන්ත්ර මාන්ව හිමි ේ බැඳීේ වලට 

අනුකූල විය යුතුය. ගමම අපැහැදිලි නීතිගේ අත්ත්ගන්ෝමති  භාවිත්ය ගහ්තුගවන් ගබාගහෝ අහිංස  

පුේගලයන්, විගශ්ෂගයන්ම  ාන්ත්ාවන් සහ LGBTI රජාව දශ  ගණන්ාවක්ව මුළුල්ගල් දුක්ව විඳ ඇති අත්ර, 

එය අවලංගු කිරීම ඉත්ා  ඩින්මින් සිදුවිය යුතුය.  

- ඉංග්රීසි ලිපිය 2022 මාර්ථතු 06 වන් දින් ද සන්ගේ ගමෝර්ථනිං (ශ්රී ලං ා) පුවත්පත්ට පළ රන් ලදී.  


