
 

 

ලිංගික හිරිහැර වැළැක්වීමේ මරගුලාසි 1 
 

ලිංගික අතවර නීතිමෙන් තහනේ. හිරිහැර කරන්නා වසර 

මෙකක සිර ෙඬුවමකට ෙටත් මේ. ඔබ ෙේ ආකාරෙක 

ලිංගික හිරිහැරෙකට මුහුණ දී ඇත්නේ, අප හා සේබන්ධ 

වීමට අපි ඔබට ආරාධනා කරන්මනමු. 
 

තහනේ ක්රිො: 
 ලිංගික ස්වභාවයේ ක්රියාවක් කිරීමට යයමකුට බ්ලැක්යේල් 

කිරීම 

 ලිංගික උත්යත්ජනයේ අරමුණින් ස්පර්ශ කිරීම ය ෝ යකයනකුයේ 

අවසරයකින් ය ොරව පුද්ගලක යකොටසක් නිරාවරණය කිරීම 

වැනි අයශෝභන ක්රියාවක් 

 ලිංගික ස්වභාවයක් නැව  නැව  ප්රකාශ කිරීම 

 මිනිස් ලිංගිකත්වය පිළිබඳ නැව  නැව  යයොමු කිරීේ 

 පුද්ගලයයකුයේ ස්ත්රී පුරුෂ භාවය ය ෝ ලිංගික ප්රවණ ා ගැන 

ප ත් සඳ නක් 

 යටත් වීයේ ය ෝ අධිකාරියේ සේබන්ධ ාවයකින් ලිංගික වාසි 

ලබා ගැනීම 

 පුද්ගලයයකුයේ ලිංගිකත්වය පිළිබඳ අවධානය යයොමු කරන 

ඡායාරූප ඔවුන්යේ කැමැත්ය න් ය ොරව ප්රකාශයට පත් කිරීම 
 

ලිංගික අතවර සිද්ධිෙක් ගැන පැමිණිල කළ මේවකමෙකුට 

හිිංසා කිරීම මහෝ තර්ජනෙ කිරීම තහනේ! 
 

යස්වකයයකු ඔහු සමඟ කාලය ග  කිරීම ය ෝ ඔහු සමඟ ලිංගිකව  ැසිරීම 

ප්රතික්යේප කරන්යන් නේ, යස්වකයයකු යස්වයයන් ප  කරන බවට 

(පැ ැදිලව ය ෝ ව්යිංගයයන්)  ර්ජනය කිරීම ය ෝ ඇයයේ අයිතිවාසිකේ කඩ 

කිරීම ය ෝ යස්වකයයකුට ය ෝ ස ාය දුන් ය ෝ සාක්ෂි දුන් ඕනෑම යකයනකුට 

ලිංගික හිරි ැරයක් යේතුයවන් සිදුවන  ානියක් යමයට ඇතුළත් යව්. ලිංගික 

අ වර පිළිබඳ පැමිණිල්ලක දී යවනත් යස්වකයයකු යවනුයවන්. 

                                                           

1 යමය සමාජ සමාන ා අමාත්යාිංශයේ නිල නියාමනයේ ය ෝරාගත් යකොටස්වල 

පරිවර් නයකි. පරස්පර වියරෝධී ඕනෑම අවස්ථාවක, සමාජ සමාන ා අමාත්යාිංශයේ නිල 

නියාමනය තීරණය යව්. යමම පාඨය 1998 ලිංගික හිරි ැර වැළැක්වීයේ නීතිය ස  එහි 

යරගුලාසි, නීතියේ 7(b) වගන්තියට අනුකූලව කිසිදු ආකාරයකින් ප්රතිස්ථාපනය ය ෝ ආයද්ශ 

යනොකරයි. 1998 ලිංගික හිරි ැර වැළැක්වීයේ නීතිය, 1998 ලිංගික හිරි ැර වැළැක්වීයේ 

යරගුලාසි (යස්වායයෝජකයායේ වගකීේ) ස  රැකියා ස්ථානයේ ලිංගික හිිංසනය ස  හිිංසා 

කිරීේ සේබන්ධයයන් විනය යරගුලාසි වල පිටප ක් ලබා ගැනීමට යස්වකයින්ට හිමිකේ ඇ . 



 
 
 

පැමිණිල්ලක් මගොනු කිරීමේ ක්රිො පටිපාටිෙ: 
 

 සිද්ධිය  ැකි ාක් සේපූර්ණයයන් යල්ඛනග  කිරීම ස  සාක්ෂිකරුවන් 

සමඟ එය සනාථ කිරීම නිර්යද්ශ කරනු ලැයබ් (මිතුයරකුට ය ෝ පවුයල් 

සාමාජිකයයකුට කියන්න). 

 නීතිය විකල්ප තුනක් ඉදිරිපත් කරයි. සියල්ල ය ෝ සම රක් එකවර 

ය ෝ එකින් එක භාවි ා කළ  ැක: 

1. අභ්ෙන්තර විනෙ විභාගෙ - අභ්යන් ර විනය ක්රියාදාමයන් 

ආරේභ කිරීයේ අරමුණින්, හිරි ැර කිරීම පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් 

යස්වා යයෝජකයාට ය ෝ රැකියා ස්ථානයේ ලිංගික හිිංසන ගැටළු 

පිළිබඳ අධීක්ෂක යව  ඉදිරිපත් කළ  ැකිය. 
 

2. අපරාධ නඩු - අපරාධ නඩු කටයුතු ආරේභ කිරීම සඳ ා 

යපොලසියට පැමිණිල්ලක් යගොනු කළ  ැකිය. 
 

3. සිවිල් නඩු කටයුතු - වසර   ක කාලයක් තුළ උසාවියට 

(සාමාන්යයයන් ප්රායද්ශීය කේකරු අධිකරණය) සිවිල් හිමිකේ 

පෑමක් කළ  ැකිය.  ානි වූ බවට සාක්ෂි යනොමැතිව, ලිංගික 

හිරි ැර ස  පීඩා සඳ ා අධිකරණය විසින් NIS 120,000 දක්වා 

වන්දි ප්රදානය කළ  ැකිය. 
 

සේබන්ධ කර ගත යුතු අෙ: 

ඔබ ෙේ ආකාරෙක ලිංගික හිරිහැරෙකට මුහුණ දුන්මන් නේ, 

සහෙ ලබා දිෙ හැකි සිංවිධාන සේබන්ධ කර ගැනීමට අපි ඔබට 

ආරාධනා කරන්මනමු: 

 විමද්ශ රැකිො සඳහා ඇමතුේ මධ්ෙේථානෙ (ශ්රී 

ලිංකා). 1-700-707-889, දිගුව 6. ඉරිදා සිට යසනසුරාදා දක්වා ඇ . 

 දිසි අවස්ථා වලදී කරුණාකර යපොලසිය අම න්න. 

 ඊශ්රාෙල මපොලසිෙ. 100 අමතන්න. ඕනෑම දිනක සහ 

ඕනෑම මේලාවක ලබා ගත හැකිෙ (24/7). 

 ලිංගික අතවරවලට මගොදුරු වූවන් සඳහා ක්ෂණික 

ඇමතුේ    (මහබ්මරේ මහෝ ඉිංග්රීසි පමණි).  

1202 – කාන් ාවන් සඳ ා,  

1203 – පිරිමින් සඳ ා 
 



 
 

 


