
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

 
          

  

ප්රධාන කර්තෘ / ප්රවෘත්ති කර්තෘ, 

අධයක්ෂ ප්රවෘත්ති / ප්රවෘත්ති කළමණාකරු, 
සියළුම මාධය ආයතන. 

 

මාධය නිවේදනය 

 
අවුරුදු 15ක දැරියක් අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි භාවිතා කරමින් ස්ත්රී  දූෂණයට හා ලිංගික 
අපවයෝජනයට වයාදො ගැනීමට අදාලෙ ශ්රී ලිංකා වපාලසිය විසින් කරනු ලබන විමර්ශන 
තෙදුරටත් වනාකඩො සිදු කරමින් පෙතී. 2021.06.07 ෙන දින ගල්කිස්ත්රස්ත් මූලස්ත්රථාන වපාලස්ත්ර 
පරීක්ෂක දිලීප වපවර්රා මහතා වෙත පුද්ගලවයකු විසින් දැරියක් අන්තර්ජාලය ඔස්ත්රවස්ත්ර ලිංගික 
අෙශයතාෙයන් ස්ත්ඳහා අවලවි කරමින් සිටින බෙට ලද වතාරතුරක් මත ෙයස්ත් අවුරුදු 35ක් පමණ 
ෙන ස්ත්ැකකරුවෙකු අත්අඩිංගුෙට වගන ගල්කිස්ත්රස්ත් මූලස්ත්රථාන වපාලසිය මඟින් විමර්ශන 
ආරම්භ කරන ලද අතර, එහිදී වපාලසිය භාරයට ගත් අවුරුදු 15ක් වූ දැරිය විසින් ස්ත්හ 
ස්ත්ැකකාරියක් ෙන ඇයවේ මෙද ප්රධාන ස්ත්ැකකරු ද සිදු කරන ලද අනාෙරණයවීම් මත වමම 
විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී . 
 
අනාෙරණය වූ වතාරතුරු මත වම් ස්ත්ඳහා ගැඹුරු විමර්ශනයක් සිදු කළ යුතු බෙට නිරීක්ෂණය 
වූ වහයින් වපාලස්ත්රපතිතුමා විසින් වමම විමර්ශනය වපාලස්ත්ර මූලස්ත්රථාන ළමා හා කාන්තා 
අපවයෝජන නිොරණ කාර්යාිංශය වෙත භාර කරන ලදී. ඒ අනුෙ වම් ෙන විට අපරාධ පරීක්ෂණ 
වදපාර්තවම්න්තුෙ, අපරාධ බුද්ි විශරවල්කෂණ හා නිොරණ වකාට්ඨාස්ත්ය, නීති විවරෝි වද්පල 
හා ෙත්කම් විමර්ශන වකාට්ඨාස්ත්ය, වපාලස්ත්ර මත්රෙය නාශක කාර්යාිංශය, තැනැත්තන් 
වෙළදාම, ජාොරම් විමර්ශන හා ස්ත්මුද්රීය අපරාධ විමර්ශන වකාට්ඨාස්ත්ය, ස්ත්මීප රූප ආවේක්ෂණ 
වකාට්ඨාස්ත්ය ස්ත්හ පරිගණක අපරාධ විමර්ශන වකාට්ඨාස්ත්ය යන වකාට්ඨාස්ත් ඒකාබද්ධ වෙමින් 
නිවයෝජය වපාලස්ත්රපති අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුෙ ස්ත්හ වජයෂරඨ නිවයෝජය වපාලස්ත්රපති 
අපරාධ හා රථොහන මහතාවේ අධීක්ෂණවයන් විමර්ශන කටයුතු සිදු කරයි. 
 
වම් ෙන විට, වමම දැරිය අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්ත්රවස්ත්ර ස්ත්ම්බන්ධ වී ලබාවගන දූෂණයට ලක් 
කරන ලද ස්ත්ැකකරුෙන් 41වදවනකු පමණ අත්අඩිංගුෙට වගන ෙරින් ෙර ගරු අිකරණය 
වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ස්ත්මාජවේ විවිධ තරාතිරම්ෙල පුද්ගලයන් වමහි ස්ත්ැකකරුෙන් 
බෙට පත් වී ඇත. වමම දැරිවිය 2018 ෙර්ෂවේ දී තම පියා අතින් දූෂණය වීම මත පියා ද 
අත්අඩිංගුෙට ගනු ලැබූ අතර මෙ ද වමම අපරාධ ස්ත්ඳහා ආධාර අනුබල දීම මත අත්අඩිංගුෙට 
වගන ඇත. වමහිදී අනාෙරණය වී තිවබන සියලු දුරකථන ොර්තා, අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි, 
බැිංකු ොර්තා, සී.සී.ටී.වි  වමන්ම වෙනත් වතාරතුරු විශරවල්කෂණය කරමින් විවිධ පැතිකඩ 
ඔස්ත්රවස්ත්ර විමර්ශන කටයුතු පුළුල්ක කර ඇත. වම් ෙන විට ලිංගික ක්රියාෙන් ස්ත්ඳහා වයාදා ගැවනන 
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ඉතා වැදගත්ත 

 



වෙබ් අඩවි ිහිපයක් තහනම් ිරීමට ගරු අිකරණවයන් ඉල්කලීම් කර තිවබන අතර ඒ ස්ත්ඳහා 
විදුල ස්ත්ිංවද්ශ නියාමන වකාමිෂන් ස්ත්භාවෙන් ගරු අිකරණය විමසීම් කර ඇත. තෙදුරටත් 
පෙතින  එෙැනි වෙබ් අඩවි වමානොද යන්න හදුනා ගැනීමට ශ්රි ලිංකා වපාලසිය විසින් කටයුතු 
කරමින් සිටියි.  
 
වම් ස්ත්ම්බන්ධවයන් නීතිපතිතුමා විසින් විටින් විට අෙශය උපවදස්ත්ර ලබා දීම ස්ත්ඳහා අතිවර්ක 
වස්ත්ාලසිටර් වජනරාල්කෙරවයකු ඇතුළු රජවේ නීතිඥෙරයින් ිහිපවදවනක් පත් කර ඇති අතර 
විමර්ශන කඩිනම් ිරීමටත් ස්ත්ාක්ි නිසි වලස්ත් වගානු ිරිමටත් අෙශය උපවදස්ත්ර ඔවුන් විසින් 
ලබා වදමින් සිටියි. කඩිනමින් විමර්ශන අෙස්ත්න් වකාට ස්ත්ැකකරුෙන්ට එවරහිෙ නඩු පැෙරීම 
මූලක අවේක්ෂාෙයි. වමවතක් අත්අඩිංගුෙට ගත් සියලුම ස්ත්ැකකරුෙන් වකාළඹ අලුත්කවේ 
මවහරස්ත්රරාත් අිකරණය අිංක 06 වෙත ඉදිරිපත් ිරීමට කටයුතු කර ඇත.  
 
තෙදුරටත් වමම විමර්ශන කටයුතු සිදුකරමින් පෙතින අතර වමම මාධය නිවේදනය ඔබ මාධය 
මගින් ප්රචාරයක් ලබාදීමට අෙශය කටයුතු සිදුකර වදන වමන්  කාරුණිකෙ ඉල්කලා සිටිමි. 
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වපාලිස ්මූලස්ථානය. 
 


